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− FLÓj$qjOqj              ¥c¥cÂ ÔLö¥qJdBh
 
 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
  
''Ä¤<j Ä£j Mc@o. Â¢Š CnÆ£Íj¥cÂ¢, Ä£jŠ _¸bÍjMLl. ³Ey −öQLNqj¸ ¥qÆð¸ÔLMLjFcï<j. Â¢¥é¸ ®_ò¸Á PoÍj$c, ¯ ®¸=y÷ Ä¤Bhê 

°¸ÔLj¥y'' ¬Â ÔnJdð<j EoMLl<Nqjõ JdÀ¥é+" ö¥hCL¸. EoMLl†<Nqjõ FcŠ ÍkOqGHl _¸bÍjMLl. Fc¥q¸=o rHÍíMc<j ¥qFLj¥q, `KcKctj` 
¬Â fHPoáMc¨Â. Â×cÂ¥h sSïfUCLj<Â ÔnGHlð¥yMcÆ. ³ ¬MLGSOqMnjj¼áFc FoFLCLÂ GSÓV À£GSjŠ¸^j¸@oMc¨Â. MLjMLjôÆï CnÆfSFL Mc+j" 
`FLOqFcO~Nqj*jÓ`Â fHPoáMc+j".  

¥cÂ¢, ®Á MLjÂfRÂ ®¸=y÷ °¸ÔLj¥yMcÆfSFL MLõMLVOq¸. ¬¸CLõ ÂGRkçOq¸ ¥q¸=o −Á ÂGRkçOq¸ MLj¸¼ÍFcïOqj. ¬¸Íj¥é, 
''Fc¥qMLGSOq¸PoÍj. ²MLByê Fc ®¸=y÷ rH^jæ¥yPoFLj'' ¬Â ÂOxôÿMLk^¸$c ÔnsHðQcFLj.  

Ec¸Cy EoMLl†<Nqjõ Fc Ä£jÍ ®¸CnCLjëFL ²»O~<j. ''®CL<j Ä£j ¬MLjôMnÎGHl _¸bÍjMLl. FLjMoø °¸ÔLj¥yFL¸=o 
²ML<j¸ÔLjŠ¸=c<j? ¯ ¥cÓ¸Py ×.FcÓŠ _¸bÍjögHÀ PoŠ¸@~ JwCLjFLïÁ. °¸ÔLjŠ¸=cMy, MLÁÆ¸ÔLjŠ¸=cMy Â¢ ®GRæ¸!'' ¬Â 
MnÈ"JwNqk<j.  

''³¸ sHOqj?'' ¬FL¨$c<CLÂï.  
''MLjbÍj. AKLNqjGH<Š. FcŠ ®_ò¸Á ¥qÆ»¸ÔLFL¸CL MLOqŠ FoFLj Â¢Š ¥qGRæ¸$c MLkOqFLj.''  
''Â¢ Kx¸Í. Fc ¥x¸GHPy °¸^k FLFoï KcbÍrH@~ëMc? ¬FL¨$cFLj FoFLj ¬CLÂï ¥yGH¸$c.  
¬CL<j ×.McÃMLøPoÍj $cÂ¢ FLMcø<j, ÀNqjõ$c, MLjbÍjOq¸$c. ¬CL¨ FLMLlø¥é ¬CLBhê ®¸=y÷ °¸ÔLjŠÂ JwfR¸ÔLj¥yMLÔLjá.  
Mc<j Fc ¥x¸GHŠ ML¼áFL ¥xCLëPy÷Fo MLjWc" EoMLl†<Nqjõ Fc GS¸$qÀ ÄÔc¿¸ÔL=cÂ¥h MLÔcá<j. MLjbÍj À£Oqj ¬CL¨¥h FL¼áFL^j÷ 

PoÍj. ''μOo MLjOqjëõ<k! ®ÁMLOq¥q=hPe PoÍj Ä¤¨ McÓ¥q¸. ®Ój÷$qjÓ÷ÔosSMc¨Pe °Fcï<j. Ä¤Bhê CLøOq$c GH¸fH¸Ôntjõ'' ¬Fcï<j. ¬tjCo 
FoFLj Mc¨Cy ¬ÓMc^j GH¨JwNqkFLj. ¥qFLj¥q ¬CL¨ MLk^Ój FoFLj ¬¸CL$c GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj.  

®Foï+"Py÷ MLjbÍj FLFLjï rHÍí$c KcbÍrH=hæ¸ÁPoÍj. ¬CL@xÔcá¥q, Â¢OqGS¸$c °FLïÍÂfHsSë, GH¿¢XL Ôotj¸ÔLjŠFcïFLj. @~¥qæOqj 
<NqjKn=h}S ¬Fcï<j. ''AKLNqjGH<Š, ¥q¸ö=yP|Py °FLï¸CLMLOq‚ ¬Á ÂFLï¸CL KcbÍrH^æÍj'' ¬Â MLjbÍj −QcøGSFL GHÆ¥c<j. Fc¥n¸Cy 
TdNqj¸ ÔosSMc<j. FcŠ ML¸^ ÔofS rH=oæMc<j. FcCy Jd^j Mc¥h¸$|Š MLÔoáMc<j. FoFnGHlð@nÎFc _Íí¥h¸¼Fc, FcŠ _jÍjíÓj 
ÔnsHðMc<j, Mc¥h¸$| μ¸=h¥h MLj¸¼ÍFoMc<j, MLj¸¼Á ¥cÍÂ gSø^j÷ ÀFLÂÔoáMc<j ¥cÍj. ¥qÂ¢GS¸ MLkÄj¨ GH¸<j÷ ÀFLÂÔoáMc<j ¥cÍj. 
²GHlð@y ²¸@~¥cÓ¸PyFo ¥qEc ¬Ä MLÔoáÄ.  
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μ¥qTd¿ ®Pe ¥cÍÂ Mc¨Â ³MLj¿á _×cOqj¥nÈ", ¬¥qÚ@o On¸<j MLkÄj¨ GH+j" ÀÂ MLÔcáFLj. MLjO~ï=h¥qPe÷ PosSë ¥q+j" 
ÀOqj$qjCLjFcïtj. Mc@o À£GSj¥nÈ" GRj$qOqj GH¿¢XL Ôotj¸Ôc<j. GHOq$q<jGHlFo 250 °¸Á. Mc¨¥nPe CnÆfS¸Ey MLj¿, ''Ex¸$qÀ¸¨ À¸=o 
MLjOoMLjMLlCLj¸Á. Oy¾e MLkÄj¨ GH+j" ÀFLj, ¥h©ï rIHtjÓtj ÔLTdëMLl!'' ¬Fcï<j Mc<j.  

''×.FLô¸Cc °¸@oEcÂ¥h ÕÔZTdëMLk? Â¢ À¸¨ ÀFcï¥q, ½ÿø ÔL¼á, _CLjŠEcMLjFLï ®ÔLáî PoŠ¸@~ Jwtj¸Á'' ¬FcïFLj.  
''ÀOqj$qjCLk ÀOqj$qjCLk JwMcÆ. À¥qÚ MLjÂfRÄ. AKcOqõJwtj¸Á. ¥x<jŠÆï, _¸bÍjMLlÆï Â¢ ¬ÿ¸¥cOq¸Cy ÍkOq¸ 

ÔoGSjŠ¸^jFcïMLl. MLj¸ÔcFL GH@oë Â¢Š ÔoNqjPo¥q ÔcMcÆ. À¸=o ÀFcïMLl, ¥qÂ¢GS¸ ÄjCL¸$cFLtjFc ÀFcïMc?'' ¬Fcï<j.  
¥qÃ¢OqjEcGSj ÔnJdð<j,  

''Â¸Í¥| ÂNqjOnÎ O~ºNoj, ¬¸$qF| Š=i ÕÔZMcN|j  
ÃF| JdÂ¢ ÃF| Td_jFc, ÂOqôP| ¥qOnÎ GSjAKcN|j''  

¬¸=o ÂFLjï ÄMLj¿ù¸ÔoMc@nML<tjFc °¸=o, Mc¨Â ®¸=y÷ Cn¼árH^jæ¥y, Â¢+k" GS_jò PoŠ¸@~Fo Â¢ GSøAKcML¸ 
Kc$qjGH<jCLj¸Á ¬Â. ¬¸Íj¥é Mc<j FLÂï¸CL$c ÄMLj¿ùGSjëFcï GSfU¸¼ ±OqjŠFcïFLj. ®GHlð<j ML¼á Fc ®¸=y÷ ÀGRæMofS ²Fyï 
³+"tj¸Á, Mc<j JvMLjôFcï Jw<j.  

¥xFoï+"Nqk¥q, ¶ Oy¾ ²ML@yï ¥x¸GHŠ À£GSjŠMLÔcá<j. FoFLj öGHQcïOqíî¥q¸$c Mc¨ ML¸¥q ÔLkQcFLj.  
''MLjFLMc@o, JdGH¸ −bEcOq¸ ÔLkfH¸ÔoMc+j" Po¥q ®_ò¸Á GH<jCLjFcï<j. MLjFL Í$qÜOo °¸=c<j'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
''−bEcOq¸ PoÂ Mc+"¥q¸Í¿¥i, MLjFL¥x¸sH −bEcOqMLk?'' ¬FcïFLj ¥yGH¸$c.  
''¥yGH¸ MLÍjí. `CLFL ¥yGHMnj CLFL QLöCLjMLl` ¬Â rHÍíÓj ÔnJdðOqj $qjOqjëPo?'' ¬Â MLjbÍjOq¸$c FLMcø<j.  
''Ä£j FcNqjFL ‚@~ MLjV ¥yfHfRæ¥qEc? ¬¸Íj¥é CLøOq$c JwNqk^æ.''  
''²MLOqj ÔnJdðOqj?'' ¬FL¨$cFLj −QLáOqõJwCLk.  
''Ä¤@o. ¼FLïGHð=hFLj¸© Ä¤¨¥h ÄEcõ_jÍjíÓj ÔnfHð¸¼ rHÎ¥h À£GSj¥xÔcá^æ −NqjFL. Â¢ MLNqjsS $qjOqjëPoÍk?''  
''³Mnk, ®Pe¸=h ¬MLk¸KcGHCLjPe¸=h Mc+j" ²¸CyMLj¸Á MLk ®¸=y÷GH¨ ÀÂJwCLk¸@oMc+j". MLj¸¼ MLjÂfR, 

¥yfHGRætjCoFo¸, FLÓj$qj¿¥h rH=hæ CcFLj ÀFLïMc<j'' ¬FcïFLj. MLk FcNqjFL GSôOq*¥x¼á Fc ¥q+"Py÷ Â¢+j" À¿$ctj.  
''Â¢ Pe$q Mc¨¥h rHFLúFLj PoÍj, ¥cÓjÄ£jÍ ¥cÓj MoGSjŠÂ ÀFL=cÂ¥h. FcPe¸=hMc@o. μ¸^¿. ÂFLï _×cOy÷ ¥qFL_¨ ÂÓjMLÂ¢< 

PoŠ¸@~ ÀOqj$qjCLk¸=o, `FLjMLlø ‚@~ MLk ®¸=h¥h MLÔnátjõ, Vtj$c ¥qÆû °¸@xÔLjá MLjj$qjÜOq¸` ¬FcïFLj. GSOoFLÂ Mc@xÔcá<j.''  
Mc@~ MLk^ ¬FL¸$cFo FcŠ MLj¸¨Jwtj¸Á. ''²ML¨ÁO~ ¯ ¥x¸GH? Â¢Ec! Â¢ Kc_jEc? ¥x¸GHPy¥h ¬<èMnjÎFL Mc+"FL¸Í¿¢ï 

Cn¼á rH<jCLjFcïMLl. ¬GSÓj FLjMLlø ‚@~ Fc ¥x¸GHPyFLj¸¨ MnÈ"Jw'' ¬FcïFLj OpöÍ¸$c. − ¥yGH¸Py, rHÍí$c Í$qjÜ CnOq‚@~ 
ML¼á¸Á. ¥csSGHl Í$qjÜCLkFo °¸¨JwNqkFLj.  

''‚P| Kc_k ‚P|. ®=c÷ ¥x¸GHPn»¿JwNoj^j÷ ¬¿sSë, Â¢Š Ã.fH O~ML^¸ #eNqj¸. ¬tjFc ¬CL@nMLOqFLjŠ¸^jFcïMLl. Ä£j 
FcNqjFLŠ ¥x<jŠPe¸=hMc<j. Mc¨Â ‚@~ °¸ÔLjŠ¸=o Â¢ ¥x¸sH¸ MLjjÂ»JwÍj''  

Mc<Pe FcŠ GSMLjOq]ktjGSjëFLï GSMLjNqj¸Py, − ¥xCLë$c ML¼áFL MLjÂfR FcŠ ¶ $c÷GSjCy MLj¸¼Â¢+j" Cn¼áÔcá<j $qj@| 
GSMLj¿^F| `JwFo÷, °¸<Â¢ MLk FcNqjFL ®¸=y÷ ²¸CLMLj¸Á °¸¨ ÀÂJwPoÍj. −NqjFL JwNqk<j ¥cÂ¢, Äj»Æ¸Á −NqjFL EcCLßCLø 
$qj*Moj$c. OoJvðÍjíFL MLjFL¸ JwtjFc Äj»PoÍEo ¥qEc? fHÓ÷ÓŠ ²Pe$y −fSë GH¸¼rH=oæQcFLj. FoFLj JwNqk¥q, °FLï ¯ ®Ój÷ ‚@~ 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

7             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

Mc+"MLjjôŠ¸=cOy, °¸ÔLjŠ¸=cOy −bEcOq¸ PoÂ Mc<¸^jFcï<j MLjbÍj. ÂO~öQLNqjjÓŠ −öQLNqj¸ ¥qÆð¸ÔL^¸ GHl*õMLjFo ¬¸=cOqj 
¥qEc?`  

− MLk^ FoFLFLPoÍj rHÎ¥h. MLjbÍj ML=hæ AKpÀ¥qMcÁ. sUCLjMcÁ. EoMLl<j, ÍNqjõ¸ Mc¨¥h GH^æMLl. _À¥h °FLï¸CL MLOqŠ 
FLÓj$qj¿¥h TdNqj¸ ÔoNqkÓ¸=c<j. ''¥cMcÓ¸=o FLFLjï ²$cã¸GHlP|$c À£GSj¥y. Fc¥q¸^k ³MLjj¸Á ®¥qÚ<? Ä£j ¬MLjô FcŠ _¸bÍjMLFo 
¥qEc Â¢ Í$qÜOq¥x¼á ®Âï sSMLÓj ÔoGSjëFcïFLj'' ¬¸=c<j Mc<j. Mc¨Cy McÁ¸ÔL^¸ CLÓFxfHð FcŠ. ²GHlð@nÎFc McÁ¸¼Fc, Mc¨Cy 
$nÓMLPo¥q `QoGR¸ ¥ysHFL GHmOqNojC|` ¬tjJwNojÁ Fc GHÂ. ¬¸Íj¥é GHl*õ¸ GS¸$qÀ Mc¨ Í$qÜOq ²CLëPoÍj. ®¸¥q EcÂÄ£jÍ ‚@~ 
rHÍí Pn¥qá¿ÔoáTdë<j.  

''GSOo, Â¢ sHOo¸ÍNqkõ?'' ¬FL¨$cFLj − FLMc$q¸CLŠ¨Â.  
''MoOo sHOn¸ÍjŠ, Ã.fH ¬Â fHÓjá¥y. Â¢Š ¥xCLë$c ML¼áFL −AKLOq*MLjEo$c?'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
''ÔL¸GHlCc? Oy$cÓj MLjFLjGRjÓŠ ¥c¥q MLkFLjÓ¥xTdëNqk?''  
''¬Eo FoFLk ÔnsHðÁ. ML¼áFL Ã.fH.Â ³ $qj¸@n ×._jò¥h¸Ey MLkOqjá¥yMLÍíÂ. GSOo, Â¢Cy McÍFL ²¸Íj$cÜÂ¢, Mc¨Â Ã.fH ¬Â 

®¸»÷¤GRj sHOqjCy fHÓML^¸ ®GRæ¸Po¥qJwCo, ²¸ÔL¥cÚ CnÓj$qjPy `Oq¥qëJw^j` ¬Â fHÓjá¥y. ÍjGRæ GSMLkGS¸ ¬FLjŠ¸=o `Oq¥qëgH<FL¸` Po¥q 
`gH<FLMLjk¿ë` ¬Â fHÓjá¥y. `Mc=hûF| FoM|j?` ¬Fcï<j ¥qEc sR¥|ûfHNqjO|. ³ sHOqj rH=hæ fHÆáFc GHÓjŠCc<j Â¢ Ky=h MLjkOqjÛÓ¸=cOqj 
¥qEc?''  

''EoMLl¨ sHOnCLëŠ, FcŠ IJdGSæ}S ¥qDÍ $qjOqjëŠ MLGSjë¸Á'' ¬Fcï<j. 
''²ML@~ IJdõGSæGSj<j, ³MLk ¥qDÍ? ¬tjFc Â¢¥q¸CL Jd¸¨CLõ¸ ‚< °¸Ec?'' ¬FL¨$c<j MLjbÍj.  
''μ¥q ¿ÓMn¸^j GHlGSë¥q¸ $qj¿¸¼ ÔnJdë. Ä£j ®ÍíOqk <NqkKn=h¥| sHrR¸^j÷ ¥qFLj¥q, ¬¸ÍjPy FLj¸¨ Â¢ÀÂ ‚@~ 

ö$qfU¸ÔLMLÔLjá. ¶ ×.OqôFLj ¥qDÍFLj ®¸»÷¤GRjPy ö¥hGRæIGHO| MLkOy÷ Fc^¥q¸$c O~Qc<j.''  
''¶¿¢ïNqjMLjô, FoFo <NqjKn=h}S ¬tjCo FLFLjï <NqjKn=h¥| sHrR¸^¸=cMLl. − MLkOy÷ Ä£j ±Oy@~?''  
''CLGHlð! ö¥hGRæIGHO| sR¥|ûIfHNqjOqjŠ GHm¿¢øŠ<j. GSOo, ÄFLj. IJdGSæ}S rHÍí GH¸¨CLj<j. −NqjFL ÄÍõÓ JdOqMLjõ¸ ÔLkQc<j. 

¬tjFc, ×cåCLßGRê À£OqPoÍj. ÂfRÍíî MLj¸öCLQcöGSë¸ - Fc ö¥xMLkÂ¢û - FoOqjá¥yMcÓFLjŠFcï<j. ¬¸ÍjŠ NqjMLjj<j - ¬¸=o Mc+" 
ÓkfSIGHO|Â −McÿFL ÔnNqkõÆ. − GHFo ÔoQc<j. ÓkfSIGHO| öGHCLõXLMLjNqk<j. `Â¢Š GS¥qÓ AKy$cÓk JdÀ¥é+"Jd^j öGHTdÁTdëFLj. 
_ÍjÓj$c − ¥cPeMLbÁ CLO~øCL Â¢ −CLô QcQLøCL¸$c Fc GHOqMLjMLlCLj¸Á. MLjbÍõPy EoMLlBhê CLÓjá¥yML^¸ Pe¸=h JdCL¥qGHðFLjÓj 
×.Oq‚Ú<Íj` ¬¸=c<j ÓkfSIGHO|''  

''¬Eo¸ÍNqkõ! Mc+" ÓkfSIGHO| NqjMLjbÍOqôO~¾ ¥cEc? MLjFL NqjMLjj¨ï GSMLjÍ¿ù, GSMLjML¿ë ¬¸=cOqj ¥qEc? Mc+" ÓkfSIGHO| 
¬Pe¸=c<j ¥cEc? CnÆ£¥q ¬¨$cFLj, CLGHðtjCo ¥yGHð<¥q'' ¬FL¨$cFLj. GH¸¨CLj<Â CnÆTd¥q ¬CL<¸=o FcŠ $pOqML¸ rH¿»¸Á.  

''FoFLj MLjbÍjPe¸=h MLjkOqjÛBcê, ¬FLMLGSOq¸$c ¥yGH»¸ÔLj¥y=cÂ¥h?'' ¬¸CLPy MLjbÍj, ³Ey ÔnGHðKyCo, ¬CL¨Â ÂMc¿GSkë, 
''GSOo÷, FyOnCLëŠ, ÂFoïMLjFL PoÍj, °FLïMLk^ ÔnJdðFLj. =nÎM|j Mo}Sæ ÔnNqjõ^¸Py Â¢Š FLjMoø Td=h. GSOo, Mc+" ÓkfSIGHO| ¬¸=o Qc^F| 
¬¸=o rSÎCcFLj ×.FcÓ ÔoCL JdGH¸ Ôotj¸¼ FLOq¥cÂ¥h GH^jæ¥n+jë¸=c<j. ¬CL<j EoMLl†¨¥h öGHCLõ¿íî. EoMLl†<j MLkFLMcÈ¥h MLj¸¼ 
ÔoTdë<j ¥qFLj¥q Mc+"Š ¥i<j ÔnNqjõ^Moj rSÎCcFLj GHÂ. GSOo, IJdGSæ}S ¥q¸¨GRFLjŠ μGHlðŠFcï<j. ¬CLÂ ¥y¿¥qÓÂ¢ï À£Oqá=cÂ¥i, ¬CL<j 
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JvOqJd^jFnÎFc EoMLl†¨ sHOqj CLÓjá¥yŠ¸@~ ¥cGHPe °¸<=cÂ¥i ¶ _¸^jFLj ÂNnk»¸Ôc<j. ¬CLÂ sHOqj MnjIfHTwæIfHÆ}S. `IJdGSæ}S` 
fSÂMLk ÔLkQcO~, Ä£jPy ²MLOqtjFc?''  

FoFLj, MLjbÍj FyOqj Mn+"Kn=cæ¸.  
''ÔLksSë CnÆsSÁ, MnjIfHTwæIfHÆ}S OqkGH¸ ²¸CL AKLNqj¸¥qOq¸$c °¸^j¸Ey! `ÂÂïPe ÔLk<PoFLjO~, Kc_k, TdbÍjMLl OqkGH¸Py 

¥qÂfH¸ÔLMLj`Â IJdGSæ}S ¬¸=o, ¬Pe$o OqkGH¸ MLkOqjáŠFcï<j. GSOo, ®¸¥q ¥qDÍPy¥h MLsSë, JdÀ¥é+" MLOqŠ ¯ _¸^j ¬CLÂ¥h GSOqø 
öJdGH¸¼¥q AKy$cÓFLj GSMLj‚OqjTdë<j. rUPnF| −}IH ö=cN|jÂ GSMLj‚¿á rH=cæ<j. −Mnj ¬GHlOqkGH Tz¸ÍOqõMLÀ. `¥h÷NnkJdöCc` 
fSÂMLkPy ²Æ×.KnC| =nÎÓO| MofS¸Eo, −Mnj ¥q¸=o ‚@~ OqkGHMLÀ.''  

''Â¢ ¥n=cæ CnÓjûO~?'' ¬Fcï<j MLjbÍj ²$qCcÈ$c.  
''²Æ×.KnC| =nÎÓO|FLj ÔLksSë FLjMLlø Fc MLk^ ¥cÍFLMLl. GSOo, IJdGSæ}S EoMLl†Bhê CLÓjáŠ¸=o MLköCL¸ ¬CL<j ±Oqj¥y<j. CLFL 

−CLôŠ ÄMLjj¥hë PoÍÂ CnÓjGSj IJdGSæ}SŠ. JdÀ¥é+j" ¬Nqk¥q, CLFLj ÂOq¸CLOq¸ FLOq¥c»ïPy öMoPe@~Æû °¸ÍÂ¢ CnÓjû. ¥cÂ¢ ¬CLFo¸ 
ÔnNqjõPo<j. ¬CLÂ ¼ML¿ XLBcÓÂ ¬ÍjóCL¸$c ¼öÀ¸Ôc<j ö¥hGRæIGHO| MLkOy÷. `FLjMLlø JdGHlÓ¥yGS¸ ¼¸Á¸¼FL μ¥qÚ Oq¥qëGHl Kx^ætjFc 
ÔcÓj EoMc, Fc JdJdÂï ¥q¨$oNqj=cÂ¥h` ¬Â ³<jTdë<j IJdGSæ}S. Í$qÜOq _¸^jPe GHÂÔoGSjëFLï MnjIfHTwæIfHÆsS ¼ML¿¥h ¬CLÂ Mnj<ÄOq¼ 
GH^jæŠJwCc<j FLOq¥cÂ¥h.''  

''®¸ÍjPy Moj¸ FoOqjáŠFo¸ÍjŠ Â¢CoMLjj¸Á¤?'' ¬FL¨$c<j MLjbÍj.  
''MLjOqEo, Cx¸ÍOq. ÔnGHðÂTdëMc? NqjMLjj<j MLjj¸Eo ×cö$qCLëGH<Cc<j. MLjÂfR MLNqjGSj NqkAKnÎ Ec^$cFo CLFL ¥h¸¥qOqjÓFLj 

GH¸GHlCc<j. NqjMLj¥h¸¥qOqjÓ¸=o ²MLOqk? Mc+j" MLjFL ¥q+"Š ¥qFL_<Oqj. μ¸=y÷ KcMLl¸<PoÍÂfHGSjë¸Á. MLjFL¸ @~¥qæOqj Í$qÜOqŠ MnWcë¸. 
³ Oy$qMnk ÂO~íî¿¸ÔL=cÂ¥h ¥cMLÆûFL ¥h÷Â¥qP| =nGSjæÓj, CLFL ×o_jPy¥h JwML=cÂ¥h ¥cMLÆûFL ¥h÷Â¥qP| =nGSjæÓj @~¥qæOqj ÔotjTdë<j. 
¬Íj$y, ¬GHlð<j ¥qÂfHTdë<j − NqjMLj¥h¸¥qOqj<j. Mc<j <NqkÃ=h}S OqkGH¸PyFy, ÿßöEy$q¸ OqkGH¸PyFy, MLjOy OqkGH¸PyFy 
MLjFLPy ÀGRæMofS °¸=c<j.''  

''¬¸=o, MLjFLMc¨ Í$qÜOqŠ ¬GHlð@o Nqj¸¥h¸¥qOqjÓj MLÔcáOqFLïMLk^! ®CL<j <NqjKn=h¥|, Ã.fH sHsR¸^j ‚<!''  
¬¸ÍjŠ ×.Mc_j ÔnGHðPoÍj gH<FLMLjk¿ë. ''JdGH¸, ¯ MLjbEoõ JwNqk<j MLk sSïfUCLj@x¥q<j <NqkÃ=h}S. ³My 

−ŠJv<jMLjjÓj ÀFcï<j. CL»Ü¸ÍÂfH¸¼¸Á. `FcŠ GRj$qOqj CL»ÜJwtj¸ÁO~!` ¬Fcï<j. `²¥qÚ< CL$qjÜCLj¸ÁO~! ML¼á¸Á JwCLj¸Ec! 
¥q¸ö=yÓjPy °¸EoMnk?` ¬FcïFLj. CL»ÜJwtj¸ÍFLjŠ¸^k, ‚OqjáÂ Oy$cÂï ÂOq÷XLõ¸ ÔoQc<j, NqjMLj¥h¸¥qOqjBhê ¥h¸$|¥c¸$|Â 
JwfR¸¼FL^j÷ JwfR¸Ôc<j. JwNqk<j. ¥qFLj¥q, Â¢À ³Äj^¸=o, NqjMLj¥h¸¥qOqj<j MLjFL Í$qÜOo °¸=c<j. MLjFL¸ −VOq MLõMLVO~Py÷ 
ÂNqjMLj_Ííî¸$c öGHML¿ë¸¼FL¸CL MLOqŠ ¥qFLGH<<j. ³ MLköCL¸ JvOqJd^j ÔofSFc Cx< MnjÆrH<Cc<j. ¬GHð=h¥i ÂOq÷XLõ¸ ÔoQcMLFLj¥y 
MLjFL Mnj< ÄOq¼ GH^jæ¥nÈ"JwCc<j. @~¥qæO| IJdGSæ}S Í$qÜOq ÓkfSIGHO| ¬Jdtj¸=| Mnj¸=| ÔofSFL MnjIfHTwæIfHÆ}S Pe¸=h Mc<j..''  

''KcMLl¸Á'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
''¥qFLj¥q ®¸¥nGHlð<k FLFLjï ¼FLï ÔLkGHl ÔLk<Š, fH¼á ‚CLÓj ‚NqjŠ, Fc¥é¸ O~ÍÂ, FoFo¸ ÔLÍjMLl¥yPoÍÂ CnÆfSFLMc<j 

¬Bh» MLjBh» °¸=c<j, FcPe$c `²Á»FL ¥xÁ¤í μÍ$qMLjÂ` ÔnJdð<j −NqjFnMLOy''  
''−NqjFnMLOy CnÆfS ÔcML=cÂ¥h fSÂMLkÓj ÔLkfS ÕÔZsSë¥qEc!'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
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¬Pe − gH<FLMLjk¿ë ‚@~ Fc ¥x¸GHPy ÔoO~<j. GH¸¨CLj<j ¥qEc ¬Â FoFLCLÂï MLjO~õÍ$c ÔLk<Td$cFLj. ¬CL<k ÀFLï 
ÄQcøGS¸ MLj¿áJwŠ¸@~ _×cOqj GHFLjÓj ÔLk<Td$c<j. ®ÍíOqk ¥qÆfS FLFLjï ¥x¸GHPy FLj¸¨ ¥qÍÓŠ¸@~ ¬Âï GHFLjÓj McWo" 
ÔofSrH<jCLjFcïOqj. ¬¸CLŠ MLjj¸Íj FoFLj Mc¥h¸$qjŠ Mn+"¥qJwCo ±OqjŠFo Mc<j ¥cÍj MLjbÍj. ''FLjMLlø Vtj$c ®¸=y÷ ‚Oyá. Â¢ 
Mc¥h¸$| ‚@~ FoFLj ÔofS MLTdëFLj'' ¬FLTd$c<j.  

''FLjMLlø ÔosSë FoFLj ÔofSFL=n÷Pe ¬MLlCLj¸ÁO~?'' ¬Fcï ÄÂfH¸ÔLjŠFoMc<j ¥cÍj.  
®Pe °¸<$c MLk MojFLMLkMLj ÔLj^æMLj¸^k μ¥q −<MLjÂfR ¥q<jGHl_òOq¸Cy −GSjGHöÀPy ÔLkfH¸ÔLj¥y=cÂ¥h ML¼á¸Á. 

−NqjFL IJwFLj ÔofS ÔnJdð<j ''¥cGSë −MnjŠ TdNqj¸ ÔnNqjõO~!'' ¬Â. ¬tjCo, −Mnj Fc Í$qÜOq¥é ²¸Íj¥x¼á¸Ey FcŠ − CLO~øCL 
CnÆfS¸Á.  

FoFLj MLjbÍjŠ ÔnJdðFLj, −MnjFLj $qj¿¸¼, ¬@nãGSjæ ÔoGSj¥yMcÓÂ¢ ÔnJdðFLj.  
Mc¨¥h McÔcÓCLø¸ ²ŠÚML. ''¯ Oy»fRæ Fn¥qÚ< GH^jæ¥xÔcáMLl? MLjFL¥q¸^jŠ¸^j¸Á − Oy$q¸'' ¬Fcï<j.  
''$cfSæ¥| ö^_jP| ¬¸^j Oy$q¸ ¥cÍjO~, ¬FLMLGSOq¸$c ¬FLjMLkÂ¸ÔLŠ'' ¬Â FLÔLáÔnGHð öGHNqjÀï¸ÔcFLj.  
¬tjCo, ¥q<jGHl_òOq¸ MLjÂfR O~¥q< gH<FLMLjk¿ë¥i ®GRæ¸ PoFL^jæ °¸Á. `NqkÔL¥y NqkÔL¥q¹ QLöCLj¹` ¬FcïOqj ¥qEc?  
''GHlÓjGHl GH<ÍÂ EcÂ¥h CnÓjGSj. ¬tjFc MLkÄj¨¥cNqj, ÂMLjô¥cNqjCy ÔofSFL GHGHlð ¬¸=o ÔLÔoá¸CL ®GRæ¸ EcÂ¥h. 

Td¸KcOqj÷, ÔcOqj÷ ®¥q GSOoGS¿. MLjFL¸ ÔosS ML¸^ EcÂ¥h FLÔLá^¸ PoÍj. ®GHlð<j ML¸=h¸=y÷¥h ²ML¿¢ï O~ÂMLø^¸PoÍj. `Ä£j Kx¸Í 
Ä£jŠ ML¸^O~Íj, rH¸^ ÔoGSjëFcïOqj. ¥qÂ¢GS¸ FoÂ¥qÚ<jFLïÂï Oy¾Ój ML¸^ ÔofSrH<CcFLj. Jv^æ GH»Po^jæ ÀÂ ÔcML¸¨` ¬¸Á Fy=h 
ÍjOqjGSj MLjÂfR. ®GHlð<j MLjbÍj‚Ú@~ −Mnj ML¸^ FLÔLjáCy¸Á. GHÂ¢ Jd^Po÷¥q, ®¸=y÷ ‚OqjáÂ −GHTwJdÓj GH<jCLjFcï<j. 
¬¸^jOy$q¸ ¥c¥qJwtjFc − ML¸^ À¸=o MLjFL¥c ×._jò O~ML^¸ #eNqj¸'' ¬Fcï<j gH<FLMLjk¿ë.  

¬GHlð@o FcÓj$qj GS¸ÔLjÓCy ‚OqÓj MnkNqjPo¥q MnkGSkë MLkOnÚ^jæFLj¸¨ ML¼áFL °_òO~Âï ÔLkQc¥q ®¸¥q McWn"MLOqk FyOqj 
MnjÍGHPoÍj.  

FoFo ÔnJdðFLj, ''®GHð=hEc¥c MLjbÍj ML¸^ ÔoGSjëFcï<j ¥qEc? ÔLj^æ¸ ÔLkGHl$c ML¼áFL Ä£j¥n¸Íj¥i AKcOq¸? Mc<j ÔLkTdë<j 
Pn¸¨'' ¬Â. Â×cÂ¥h −@~+"¸=o FcŠ $pOqML¸. gH<FLMLjk¿ë −MnjFLj ¬Á¤, ®Á¤` ¬FL^¸ ‚@~ Fc¥hGRæ¸ PoÍj.  

''ÔLj^æ¸$c MLÔcáFLÂ ²MLOqj ÔnJdðOqj, Â¢Š? ¯ gH<$c<k, − MLjbÍj$c<k ÔnJdðO~? − ÔoCL$cÂ MnbÍMLÓ MLk^Ój FLMLjô¥q. 
`MLk Mc¨¥h ML¸^ ÔofS rH=oæ ÁŠÚ‚@~ ²MLOqk PoOqMLkô! Mc¨¥h ML¸^ O~Íj. rHWc"¸ JwtjFLGHð=hFLj¸¨ ÔoCLjÓj 
¥cÓjáŠ¸^jFcï<j. Â¢¥h¥qÚ< MLköCLMojMLjj¸Á? Mc¨¥h TdNqj¸ Ôntjõ. GHÂPy GHÂ$c Â¢ Mnjj$qjBiê MnCLj¥yÚ` ¬Â Ä£j MojFLMLkMLj$cOqj 
_ÀMLkÆCo, ¥cÍFLPo¥q MLÔcáFLj. ¬tjCo.  − Mnjj$qj<j Fc¥x<j‚Ú, Ä£j‚ GRö<TwsHCL¸$c ML¸^ ÔofS rH^æ=cÂ¥é MLÔcáFLj. FoFLj 
MLÔcáFL¸=o JwNoj MLjÂfRÂ ¥cFLj. Fc À¸¨ ÀFLïGHð=h FLj¸¨ FLjMLlø MLköCL¸ MLjÂfR Â$qÂ$qPe<^¸Pe?'' ¬¸EcMnj.  

''−†, ¼OqjKx×.ã ‚@~ ML¼á¸Á. ¬¸Cc Â¢ ÍNoj!'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
''MLjjNqjõO~ FyOqj ¬¸Íj¥é, ¥qßCL×åCL PoÂ MLjFLjGRjÓ¸=o FcŠ MLj¸^. Oy¾e Px^æ PoGSjŠ¸^k Oqj¼$c °¸ÍÂ 

Jv^æGH»Po^jæ À¸^jFcïMLl.  ¬GSÓj ¼OqjKx×.ãPoÂ Mc<j Mnjj$c@oFc ¬¸^?''  
''¼OqjKx×oãÄj=h Pn¸¨. Ä£jPe¸=h AKc¿¢ Kx×.ãÓj MLköCL¸ ²¸CLMLj¸Á ½¡ÄCL¸Py TdbÁ¸ÔL$qÓOqj? Â×cÂ¥h Ä£jOqj öGHQL¸TdOqjüÓj. 

Ä£j Kx×.ã ÔLkfS ¥qÍjGHlŠ=hæ Mc<Pe fH¼á‚CLÓj ‚GSjëFcï<j'' ¬Fcï<j gH<FLMLjk¿ë.  
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''Ky¨ $pOqMcÓj ÔLkGHŠ, MLõ¸$qõGHl ‚CLÓj MLkFntjõ, MLj$q@~!'' ¬¸EcMnj.  
''¬Eo¸Á, Mc<j Â¢ Mnjj$qj@~?'' ¬¨$c<j MLjbÍj −QLáOqõJwCLk.  
''MLj¿ FoÂ¥qÚ¨¥h ML¼á¸En¸Íj‚? ¯ Mnjj$qj<j Fc¥x<jŠ ÔnGHðŠ¸@~ Jd¿JwCo, ¯BnêCLjŠÚ¸^k MLÔcá.''  
MLkŠ GSCLõ¸ CnÆfSJwtj¸ÍÂ gH<FLMLjk¿ë MLjj[¸ ¼FLï_jÔLjáŠFcï<j. Fc‚ KcbÍ ¥qÆ»¸Á. ¬Pe¸=h GS¸GSÚßÀ ¥qÆ»FL 

MLõ¥hë¥h ¯ ²¨è MLjÂfR ²Pe rHWc"¸$c Ex¿¥h¸Ec ¬Â. MLÁPofS MLj¸¼GHFo ÔoQc<ÂfH¸¼¸Á FcŠ.  
¬GHlð<j FcŠ gH<FLMLjk¿ë ÔnfHðFL MLk^ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á, ''¬Á FnÓŠ ´Íj¥hPyÓ FLkFn Mc@oGSjëFLïÁ. MLjFLŠ ¥xÓöTdæP| 

rH¿», VO|æ ¬=c¥| MLÔoá öGHMLkÍMLjj¸Á. FoFLj ÔnfHCo sHö=o»Jwtj¸Á `FLkFn Po¥qJwCo ML¸^Š OqjÔnPe CL$qÓ<jCLj¸Á? ¬GSPo 
GSFLï$c gHFLj$qjPe °¸=cMLl. _À¥hFLÂïFc+j" _À¥h ÕÔZTdëMc? QLjöAKL¸$c ÀÂ ÔcMLl' ¬Â FLFLjï À=hæ¸Á'' ¬Â. ¬CL<j, −MnjFnPe$qtjFc 
MLÁÆ¸ÔLj¥yMcÓFo öGHNqjCLï¸ ÔoQc<Â ®GHlð<j Fc¥qOqíîMLjtj¸Á. Fc rHFLúFLj MnjjCLë¸ ®¸=h GSOqjŠÓ¥yGSMoj Mc@~Æû MLTwë¸Á. ¬¸Íj¥é, 
¥q<jGHl_òOq¸Cy ¬FcïFLj, ''¬Á GSOo, MLjFL ®¸=h [Oqjá‚@~ rH¿» Jwtj¸Á. rHFLúFL¸Cc Mc=h¥yGSMoj [Oqjá rH=cæÆû MLTwë¸Á. 
¬¸ÍOq¸ MLjjGSÆMc+"Moj. OoJvðÍjíFL, MLjFLPy ²MLOnÎFc −GSðöÀPy ÔoO~áÆû MLsSë ¥qGRæMLjMLlCLj¸Á'' ¬FcïFLj.  

''Fc ML¸^ ÀFcï¥q, ²ML¨¥i ³ Oy$qMnjjÔoá ¬ML¥cQLMoj PoÍj. FLjMLmøOyÚ. Fc Mnjj$qj<j gHFLj$qj, MLjbÍj O~XLGSj<j ÔnfHðFL 
MLk^Ój GH^jæŠÂ FLFLjï ¬ÍjGHlPy rH=cæÓÂ ÔLk<¥q. Fc Mnjj$qj<j − öGHNqjCLï¸ ÔofS, TdbÍõ¸¥c¥q, ®¥qÚ¨¥h Jd¿Jwtj MLÔcá<j. 
ÀFL¥q ÕÔZTdëMLk, _À¥hFL¸ÍjŠ MLj¿ TdOqíî¥qCL ³Äj=h?'' ¬Â ¥yGH¸$c ÄGSÄGSPe<jCLk ML¸=h¸=y÷¥h MnÈ"Jwtj¸Á.  

−MnjŠ Fc MLk^Ój Pn¥qÚPoÍj. ¶ Oy¾ FLFLjï ÔLk<=cÂ¥h ML¼áFL EoMLl†<NqjõFLj ¥q<jGHl_òOq¸ ®¸=y÷¥q<j$qjrH^æÂMLøPoÍj. 
''−NqjFLGSPo $cöfSæ¥| ö^_jP|Cy KcbÍGH<jCLjFcï<j. ®GHlð<j −NqjFL ²ML¿¢ï ÔLk<<j, Mn+j"'' ¬¸Á.  

''FLjMnøMLOqj, MLk MLjOqjëõ¨ GHÂMLjÂfRMc?'' ¬Â ¬CL<¨$c<j.  
''−NqjFL MojFLCLë ‚CLj¿ï. Â¢¥n¸Íj¥qNqkõ − ÄMLO~Ój, Mn+"MLj¸=o Â¢¥cÚÍk?'' ¬Â ¬CL¨Â _Nqj^Š CyfS 

CLÓjGHlPosSfS¸Á.  
Fc¥c MLk^Ój ÄFL_<jCLkFo °Fcïtj. FoFLj Po¼ MnÈ" ¬CL¨Â ®¸=y÷¥h À£GSjŠ MLEcíMLjFLjŠ¸^kFo °FcïFLj, ¬¸CLPy 

¬CL<j MnÈ"JwML^¸Cy  ÿCcQLj¨FnÎ ‚Oqjá¸¨JwNqkFLj. ¬GSPo $cGSj ²$qÍÂï, $qj¸@nFxfHð ML¼áFL^j÷¸Á.  
''¬CL<j Fc sSïfUCLj<j. CLGHlð, ¬Pe Fc Mc+j" MLsSë GH¸fH¸ÔnNqjõ¥q'' ¬Â rUÔLá¿¥q ÔofSFL^jæ −MnjŠ $q=hæ$cFo ÔnJdðFLj.  
FcÓj$qj Oy¾Ó CLO~øCL ¥q<jGHl_òOq¸ ¶ MLjÂfRÂ Mn¸^Kn^jæŠÂ ML¼á¸Á.  
''Ä¤<j Qo÷GRô¸. MLk CLMLjjô<j. `¬¥cÚ FLjMLlø Po¥qJwCo Fc MLjFLGSj¸<_^æPoEo. FLjMLlø ®¸CL MLjk¥q¥h ML¸^ ÔnNqjõPo¥q 

¥qGRæGH¨JwCLjFcïMLÂ CnÆûFcÁ. FoFx¼á Â¢Š TdNqj¸ ÔofS rH<CcPo` ¬Â IJwFLj ÔosSë, ÔoÀ¥h¸Í GHÂ ÔoTdë<Â OqMLjôFcïFLj'' ¬Â 
ÔnfHð¸Á ¥q<jGHl_òOq¸.  

O~¥qMLjj¸Eo MLjMLjôÓï¸Í¿¢ï `MLjk¥q`¥h¸Í ×.MLj¥q=hæFL ¬CLÂ Ä£jÍ Fc¥qGSÓj $pOqML¸ PoŠ¸@~ Jwtj¸Á.  
''¬Eo¸ sHOqj, Qo÷GRô¸ ¥xCLë$c °¸Á?'' ¬Â ¬¨$cFLj ¥q<jGHl_òOqÂï.  
''MLj FcNqjFL¥y QLöCLjMLl °¸@oMc<j. Mc<j °_òGS¸ ×._jòCy KcbÍGH¨ ÔLÔcá^æ. Â×cÂ¥h ¬EoEy °_òGS¸Py MLjOy Oq¥q¸^. 

³¸ÁO~ ¬Á? fSMyfH¨FL¸^. ¯ ®¸»¤÷GRj sHOqj÷ FcŠ ML¼á ÔcMLMLl. − ×._jòPy ±fH¿ ÀCLjëÓj, Š¸¼¸ÔLjŠ Jwtj, Mc=h Â¸@~ 
Qo÷GRô¸ Â¸¨, ¼MLOqŠ ±fH¿ −<¥q ÔLTdëOq¸^. − Oy»fRæ $x¸CLjPy ÂCLõ¸ Qo÷GRô¸ sHOqjŠFLj¸^j¸Á. EcÂï Äj¸$qPo¥q, ¥q¥qÚPo¥q CLFL 
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QLöCLjMLl ÔL¼áJwCLk¸=o MLk FLNqjFL −FL¸Í¸Cy GHOqMLQLMnjÎJwNojMc<j. − ¥q+"CyFo Mc<j ÔLÔcá^æ. − ¥qWn" GH^÷ ¬¸CL ösHMLj ¥qÆ»FL 
MLk FLNqjFL ¥x<jŠÚ − sHOqj rH^jæŠFcï<j. KcMLl¸<Pe?'' ¬Fcï<j.  

''¯ MLköCcÂ¥h GS¸GSÚßCL¸ ³<jrH¸ÍjŠ? QLjöAKL¸$c CnÓj$qjPy `¥qWn"` ¬Â rH^jæ¥yMLÔLjá$c?'' ¬FL¨$c<j ²$qCcÈ$c MLjbÍj.  
''MLjbÍj ¥nÎ^AKLjÓFLj ÄGRjêMLl GS¸ÿ¿¸Ôc<¸=cOqj, ¥cÂ¢ ¬Á Â×.¸ ¥cÍj. Jwtj¸Á ¥nÎ^AKLj@o. MLjbÍj O~XLGSj¨Â ÂFLjï ×.FcÆï 

gH¨¸ÔLjŠ ÀFLMLjÂ MLÁÆ MofSFL^jæFcï<j. MLkNqj_ò ¥x<jŠ Ä¤<j. Ä¤¨sHOqj −NqjFL¥hGRæMnjj¼áFL^jæ rH^jæŠ¸=c<j. fHÓ÷Po÷Â GHXhÄ 
Â¢¥é¸ CnÓjGSjë¸Á, fHÓ÷Æï ²¸CL MLjjÍjí$c fHÓjáŠ¸=cOy?'' ¬Â ¥q<jGHl_òOq¸ ¬FL¸$cFo MLjbÍj FyOqj GH¨Jwtj¸Á.  

Fc MLk^GSÓj ÄFLŠ¸@~ ÄFLŠ¸@~ ®Ó÷¸Cc CLFLEo ¬FLï^j MLõMLÿ¿GSjëFcï<j Mc<j. ³MLjFcï ¬¸=o, FoFLj ®¸=h 
Nqj×.MLkÂFL^jæ ‚< $qj¿ë¸ÔLŠ¸@~, Mc<j FLFLjï MLk^ÓCy GSCctj¸ÔLTd$c<j. Mc¨ MLk^Ój Ä¸^j¸=o, FcŠ ±fH¿ 
−@oÁ¥cÍj. μ¥qTd¿ Mc¨Cy GH<Po¥q Mc¨Â¢, Mc<¥qÚÂ¢ _Nqj^Š Fn^æ öGHNqjÀï¸¼ ÄIGHÓMLjNqkõFLj. ''FoFLj MLÔcá¥q JwFLÂ ÔnGHðPe? 
FoFLj O~¥qMLjj¸Eo ×cö$qCLëGH@~Æ. ®¸¥q ®=c÷¸=h öGHNqjCcïÓj ÔoQcML¸=o, ÂFLjï ÔL¸sHTdëFLj. Fc Mnjj$qj@n¥qÚ<j¸=o FoFL¥qÚ<j¸=cFLj. 
FoFn¥qÚ<j¸=o Fc CLMLjjô<¥qÚ<j¸=c<j'' ¬Â ¥q<jGHl_òOq¸ FLFLjï KnÍ¿¸Ôc¥q, FoFLj − ¬¥cÚ, CLMLjjô+" ×yÆ¥h JwML^¸ 
MLkFLjŠFcïFLj.  

On¸@o+j" $q¨¼JwNqktj. μ¥qOy¾ EoMLl†<Nqjõ FLFLjï ÔLk=cæÂ¥xÔcá<j. ³ _jÁíFLjFcï@y Qo÷GRô¸$c<j ¬FLjMLjÀ¸Ôc<j. FcŠ 
μ¸=y÷ Kc$qj¸<^¸ PoÍj. ¬CL<j Fc MLj¸ÔL¸ GH¥qÚFL ‚OqjáFcï<j. rSÎ$qÔofS ²=c÷MLlFcïMLÂ ¬¨$c<j. FoFLj `JwNoj Oy¾ 
Í$qÜOqGH¨FL^j÷¸Á` ¬Â ¬Oqíî¸ MLÔoáPe Ôntjõ ±fH ÔnJdðFLj. Í$qÜOq ‚OqjáÂ ¬Ä¤ ®Ä¤ ÔnJdð<j. ¼FLïFc=h ÄGRNqkÓj ÔnJdð<j. 
¼ML¿¥h,  

''MLjjGHlðFL† $cÓ¥h¸¥qOqjÓj MLjj¸»Ó ML¼áFL Mo+ Oy$qMLjjP|  
$xGHðOqMnjÎFLÔy† $qIGHMLjj ŠCLjë¥q Â¸¨FL Mo+ Kc¸bÍMLlP|  
$qfHðFL Mo+ Ä£j GSôOq* $qÓjÜFy, $qÓÜEy Fc†=h¥hGHlð@o  
CLGHð¥q ÔoCLj Ä£j AKL×.FL EcQLOqbÁ¢ ¥qOqjBcGHNnkÂbÁ¢!` ¬Fcï<j MLjVFLjAKcMLl<j. ¶fH¥qPo¥qJwCo, GH<jŠFLtjFc − EoMLl†¨Â 

GSô¿¸ÔLj¥y. ¬¸CL¥q¸=o, FoFLj ÔnGHð$qÆ$oEoMLjj¸Á.'' ¬Â ¬CL<j ÔnGHmëFo °Fcï<j ¬¸CLPyFo NqjMLj¥h¸¥qOqj¨Pe MLÔcá<j Qo÷GRô¸.  
''ÔcPeáPo÷MLNqkõ! ®¸¥n¸CLsSGHl? −NqjFL¥qGSPo μ¸=y÷ Kc$cPoÍj. MnWn"+j"'' ¬Â ¬CL¨ On¥qÚGH^jæŠ _Nqj^Š 

À£GSjŠJwNqk<j.  
Qo÷GRô¸ $c¨¥h ÔLj^æÓj Cc$o ¬ÓMc^j¸Á. `[+j" [+j"` MLj¸^k Í$qjÜCLk, ¥x¸GHÂ¸@~ ±GSkë¸=o ®¸=y÷ _CL¥q^¸ ¥qGRæMnjÎ 

Jwtj¸Á. ''− ÔLj^æÓj MLkFLO~, − ¥q¸GHl AKL¿¸ÔLPo¥q ÕÔZGSjëFcï¸'' ¬Â ÔnJdðFLj Mc¨¥h.  
''¶Td¿ Cc»ÔLkfS ÔnGHðMLNqkõ − MLk^! ¬FLjAKLML¸ PoÂ MLk^Ój FoFLj GH=hæ¸ÔLj¥yFLj'' ¬FoQc<j Mc<j ÂOxôÿMLk^¸$c. 
¥q<jGHl_òOqMoj FLNqj¸. Ä¤¨ Fy=y÷ FyOqj rH=hæ _CL¥qPo¸. ¬tjFc, μ¥qOy¾ bEnÎOqõ¸ ÔofS, ''³¸ÁO~ ®Á, °_òO~Â¥h TdNqj¸ 

ÔoTdëFLÂ ÀGRæMofS, ²¥qÚ<_¨Co ¬¥qÚ< ±GSjë¸=o Moj¸ ²=c÷ _CL¥cÆO~?'' ¬Â Mc<FL¨$cFLj FoFLj.  
VPy÷ ‚OqjáFLïMc<j, GH¥qÚFo [+j" [+j"MLj¸^k Í»Ü, Fy=h ¥qWn"FLj GH¥qÚFo ±fS, ''_CL¥qPo¥qJwCo ÔcML¸¨. FLjMLlø OqMLjô¸=o 

FoFLj O~PoÍj. ¯ ®¸=y÷ _CL¥qPo¥qJwCo, ®Px÷ÁPofS MnÈ"Jw'' ¬Fcï<j ¥qO~[¸¨$c.  
¶ Oy¾ O~öÀ CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL EoMLl†<Nqjõ FcŠ ¥qÓPy ¥qFL_@~è<j.  
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''³¸ÍNqkõ, − Qo÷GRô¸$c<j FLFLjï Fc ®¸=h FLj¸¨ #eÈ¢ ÔofS JvMLjô¸^jFcï<j. ®¸CL ÍjO~ôOqÜMnj¥qÚ<tjFc °¸Ec? ®Í¸Cc 
− MLjbÍj$c¨Â FLjMLlø Fc ¥x¸GHPy öGHMoQLrH=hæFLGHð=hFLj¸@o ×.¿»¸Á. FLjMoø KcbÍjõ¨Ä'' ¬FcïFLj.  

''®Ój÷ #eÈ¢ ÔorStjõ, − FLÓjÜ¿ gH@~ Â¢‚ MLÁÆ JwCLj¸Á'' ¬Â ¬¸CLO~íîFLMLjNqkõ<CL<j.  
FcŠ _jöOq JwtjFL^÷tj¸Á. Fc ®Ój÷ #eÈ¢ ÔofS Fc ¥x¸GH $qjÓ÷ÔnNqjõ=cÂ¥x¼áFL MLjkfR¥cÓŠ MLÁPnNqjõMLjFL^¸ ¬CL¨¥h 

MLköCL¸ FcõNqjMLk? CnÓ÷Mc¿FL^jæ¸Á. ¬¸CLPy, ¥q<jGHl_òOq¸ ¥cIgH ¥qGHlðCy ML¼á¸Á. FLFLjï CL=hæPofH¸Á. Fc¥q¸Cc CnÓjGSkëFo °¸Á 
$cÂ¢, PoMLPo¥qJwNqkFLj. $cÆ ¬¸Í^¸ PoÍj. öJd*¸ JwNoj^jæ¸Á.  

''μOoN|j! Oq¸¨O~ Ä¤<j ¥x¸GH #eÈ¢ ÔofS MnÈ"JwtjFL^j÷Fcï<j. ®¸¥q MLjFLEo O~×.õ¸. ¬Mnjkô, ²¸CL GSCctj¸¼ ÔL¸Jd<j'' 
¬Â −FL¸Í¸$c ¥é¿¸CL PoGSkë Äj»ÆFL MLjj$qjÜ¿Â¢ fHÆ¼¸Á ¥q<jGHl_òOq¸. Fc ®¸=hÂ ¥qKcã ÔnNqjõ=cÂ¥x¼áFL − FLÓj$qj¿ 
−FL¸EcÂ¥i GH^æGH$cÜÓj PoŠ¸@~ JwNqktj. Qo÷GRô¸$c<j Fc MLjjŠÚ ¬ÁMojQc<j. Fc öJd*¸ »Ó»ÓPe¨¸Á.  

''®¸¥q Ä¤¨¥qÚ@n¸Íj‚? GHÍ¸¨ GH^jæ¥nWcí¸'' ¬Fcï<j Qo÷GRô¸$c<j.  
''JdGH¸! rHEcíNqjFL MLjFL¸ ¥x¸GHPy ML¼á ÀGRæMofSFc ¬EoMLjÂ ¬<$qPoÍj, MLjO~õÍGSjë<j'' ¬Fcï<j gH<FLMLjk¿ë.  
''MnjÓ÷$c ²ÀërH^æ¸¨, ²¸CLtjFc ¼Oq¥cÓ ÄjöCLj<j'' ¬Fcï<j MLjbÍj.  
− FLÓjÜOqk, FLFLjï ²ÀëGH^jæŠ Mn+kë¸=o, −GSjGHöÀ¥éMnk FLFLjŠFcïFLj.  
¬^j$c MLGSjëFLï EoMLl†<Nqjõ Mc+"FL¨$c<j, ''³MLjtj¸Á MLjOqjëõ¨¥h? ²¥qÚ¨¥h À£GSj¥n+jëFcïOqj?'' ¬Â.  
''ÔL¼áFLMc¨Â ²¥qÚ<Š À£GSj¥nWcëOqj JwMLNqkõ, fH¼á EoMLl†<k?'' ¬Â ¬CL¨Â μ¥qÚCyGHl CyfS¸Á ¥q<jGHl_òOq¸. ¬CL<j 

¥h¸ÍGH@~è<j. ¬CLBhê GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ − FLÓj$qjOqk FLFLjï ³<jGHl^÷ ¥q=næÓCy ±¿¥h °CLëO~FL ÍÿFcÂ¥h GH^jæ¥n+jëFcïOqÂ CnÆû¸Á. 
Fc ¼OqGH¿ÔLNqjGSjë<j MLjbÍjFLj fHÓML öGHNqjÀï¸ÔcFLj. FcŠ $x¸CLj rH$qÓPoÍj.  

''McTd¸fS ½¡O~êÂ Nqj>bEc ÄVNqj FLMcÂ $qßVêÀ GSOyøGHO~Bh,  
CL>bEc QL¿¢O~Bh ÄVNqj ½¡O~êFLõFcõÂ GS¸NqkÀ EogU''  

¬Â IGHj¸^TdÓ Jd¨FL AKL$qMLÁ¤ÜCL Qy÷¥q¸ Fc¥n¥qÚ<FLj¸@y ÄÂfHGSjëFLïÁ. ¼MLOqŠ FcŠ ¬OqíîMnjÎ¸Á Mc+j" NqjMLj¥h¸¥qOqjÓÂ. 
FLFLjï GH^jæ¥n+"=cÂ¥h NqjMLjj<j ÂNqjÄj¸¼FL AKL^jÓj. MnjIfHTwæIfHÆ}S ÄjöCLjÓj. Fc ®Ój÷ ¥qKcã ÔofSFL ÍjO~ôOqjÜÓj, − FLÓj$qjOqk!  
 

 

¥qDÍ 
MnFLj¥q 
¥qDÍ 
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¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ
²¸.³(®¸»÷¤GRj) ÔLÍjMLlPy AKc$q¸$c ²Fyï ³+" ö¥hCL¸ ö¥hGSæIGHO| MLkOy÷ O~fSFL IJdGSæF| Fc^¥q¸ ÔLÍML^¸ GH¨¸Á. ¬CL<j sR¥|ûfHNqjOqjŠ 
MLjj¸Íj¥cÓ¸ Mc<j. IJdGSæF| ¥qDÍFLj ^k¥i$c `− FLÓj$qjOqj` ¥qDÍPyFo ÔnJdðFLj. AKpÀ¥q ½¡MLFL PeÓGSPy IJdGSæF| CLFL −CLôFLj ÓkfSIGHO| 
(rSÎCcFLj)Š Cc¥q^jæ rH=cæ<j. ¬CLÂ¥h ¬Âï Tz#eõÓj ‚Oqá=cÂ¥h rSÎCcFLj _¸^j MnjIfHTwæIfHÆF|FLj IJdGSæF| Í$qÜOq °¸ÔLjCc<j. 
$q<jMLtjJw$cFo − _¸^j ¬CL¨ Mnj<Ä¿¼ GH^jæ¥nWcë<j. ®Á ²GHlð@y JdCL¥cÓ¸ ¥qDÍ. ¬tjCo, Á¤Â öJdGS¥qëCL ®GHð=h¥i °¸Á. MLjÂfR 
GSj[½¡MLFcÂ¥h ¬ÓMc^jGH¨, MLõGSFcPy÷ MLjjÂ»Jwtj, MnjIfHTwæIfHÆ}SÓFLj (NqjMLj¥h¸¥qOqjÓFLj) CLFL ÔoCLjÓCy CcFLj −VøÂ¸¼ Cn¼á 
rH^jæŠ¸^jFcï<j, rH¸¼ JwfRGSjëFcï<j. ¼MLOqŠ − Oy$cÓCy À£GSjŠFo MLjÂfR ÔLÂJwCLj¸=c<j. MLjÂfR <_jò GS¸JdÍFLPy GH¨ 
−Oy$qõ¸ Ôn<$x^jæ¥y^Moj ¥cÍj, öJdBcÓÄ£jÍŠ ‚@~ CnÔLjáŠ¸=c<j. `GSÔ| MnjF| GSO|ø MLkMnjF|, Fc=| $c@|!` ¬FLïÁ JdCL MLk^. 
Mc+j" CLMLjŠ ‚@~ öGHNnk×.FL¸ ¥qÆ»¸ÔLj¥yML^¸ PoÍj. ½¡ÄCL¸Py <_jò ±¿¥é O~Íj. FcõNqjMnjÎFL GS¸JdÍFL ‚=h¥h, $qj<èŠ, 
¥x¸CLMojOqŠ GSj[¸$c $q<GH=cÂ¥h GS¿JwCLj¸Á. CLFL GSj[Moj ¥cÍj, CLFL McOqGSjÓj GHÁ CLO~Ó MLOq‚ Vtj$c $q<JdÓFo MLkFLMLl¨ 
öAKLMLj GH<^¸ −QLáOqõ¸ ¥qÆ»GSjë¸Á. ¯ GS¸JdÍFLCy Jd^j, ¬CL<j Oy$cÓFLj OxGRjæÓFLj ‚@~ GS¸JdÁ¸ÔLjŠ¸=c<j. IJdGSæF| 
JdCL¥cÓGHl ¥qDÍ, ¯Fc=h MLkFLML ½¡ÄCL¸PyÂ Mn¸GHOqPe^Ó MLjbÍõ °FLï ²FcÆ½¡ FLÂ¢ï ¥qDÍ O~Nqj=cÂ¥h GHl¿¥xÆð¸Á.  
®¸ÍjPyÂ JdöCLÓÂ¢ï ¬Pn÷$c¿¥qP| JdöCLPo. MLjj[õJdöCL sHOqj MLjOqjëõ<j, ¬¸=o ÔcMLKyNojMc<j. `×cCLGSõfU öbÍjMy MLjOq*¸` ¬Â 
MLjFLMc+j" ÔnJdðOq¸Íj¥qFo. ML¸QL JdOq¸GHOqõ¸$c CLÆ÷FLj¸¨ MLjOqjëõ¨¥h MLjbÍjMojÿ¸ ML¼á¸Á. Äj»ÆFLMLÂ¢ï ¬CL<j CLFL ½¡ÄCL ÄbEcFL¸ 
MLÓ÷Fo CnÔLjáŠ¸=c<j. EoMLl<Nqjõ ¯ ¥qDÍPy EoMLl<j, MLjbÍj CLÆ÷FLj¸¨ GS¸ö¥qÄj¸¼FL ×._jò. ¬¸Íj¥é MLjbÍj (ÔL¥nÚOq McõbÁ) − 
McõbÁÂ ¬ÍjGHlPy °¸ÔLj¥y=cÂ¥h TdNqjGH<Cc<j. Oq¥qëJw^j, $cöfSæ¥| ö^_jP|, fSMyfH¨Ój ¬CL<j CnÔLjáŠFLïMo. Äj$qCc JdöCLÓ sHOqj÷ 
‚< öGHÀ£¥cCLôOqMoj. gH<FLMLjk¿ë ML¼áFLGHð=hFLj¸¨ MLjOqjëõ<j ®¸=y÷Fo ÀGRçMofS ‚Oqjá¸=c<j. `MLjjGHlðFL ¥cÓ¥h¸¥qOqjÓj Äj¸»FL 
ML¼áFLMo+, Oy$qMLjjP| $xGHðOqMnjÎFLÔy, ¥qIGHMLjj ŠCLjë¥q Â¸¨FL Mo+` $qjOqjë¸^j¸Ey °¸<Ey, ®GHlð@o EoMLlBhê GSô¿¸ÔLj¥yMLj¸=c<j 
EoMLl<Nqjõ. ®CL<j MLjOqjëõ¨¥h KcKctj^. MLjOqjëõ<j MLj¿ ¬CL¨ _¸bÍjMo ¥qEc? GHOqMLkCLô, −CLôÓj! ¬¸Íj¥é − GSÓV. ¥cÂ¢ rSÎCcFLj 
_¸^j÷ ¬Pe¸=h ¬ML¥cQLÄjMLøOqj, MnjIfHTwæIfHÆ}S¥h Pe$cFo. Qo÷GRô¸ EoMLl<NqjõFLj Mn+"$x^æ^MLjEo. ¼MLOqPy, EoMLl<Nqjõ ML¼á 
CLFLMc¨Fn¥qÚ<Š À£GSj¥n+jëFcïOqÂ ¬¨»Co, rSÎCcFLj¥h¸¥qOqjÓŠ EoMLl<j ÄOybÁ ¥qFLj¥q, ¬CLBhê GH¥qÚŠ CysSfS, ''ÔL¼áFLMc¨Â À£GSj¥nWo" 
Ôy=h¥é À£GSj¥n+jëFcïMLjNqkõ'' ¬¸=cOqj.  

®Á¤ ¯ ¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ. 
¥c¥cÂ ÔLö¥qJdBh  
fS¥h¸ÍO~KcÍj,  
29-05-2013
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నీ రిక             డా.భై రవభటల్ జయాదితయ్ 

      
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 

   
మెలల్గా కళుళ్ తెరచాను. మనసెంతో పర్శాంతంగా,హాయిగా అనిపించింది. నినన్నే కాంపీర్ అయియ్ంది. బహుశా అందుకేనేమో! 

సమయం 5.00 అయియ్ంది. 7.00 గంటలకు నీహారికని కలవాలి.  

నీహారిక!!..ఆమె!!...ఆహా!!!....ఇదేమిటి సమయం 6.00 గంటలుగా గడియారం చూపిసోత్ంది!! పేర్మంటే ఇదేనేమో! ఆమె తలపు 

రానంతవరకూ పర్పంచమంతా ఆనందమయంగా తోసుత్ంది. ఆమె తలపున రాగానే అసలు పర్పంచమే వుండదు!..కాలం తెలియదు!  

ఎలాగో ఈ ఆలోచనలతోనే తయారయియ్ ఫంక్షన హాలు దగగ్రకు చేరాను. సమయం 7.00 అవుతోంది. ఆమె ఇంకా రాలేదు. ఇంత 

పొర్దుద్నేన్ ఇకక్డ జనసంచారం వుండదు. ఇకక్డ ఈ సమయం అరధ్రాతిర్తో సమానం! ఇంతలో ఎవరో అమామ్యి అటుగా వచిచ్ నేనకక్డ 

వుండడం చూసి కొంచం తడబడి ఎదురుగా వునన్ ఏరోసేప్స డిపారుట్మెంటు దగగ్ర నిలుచుంది. ఆమెను ఇదివరకు చూసిన గురుత్ వుంది. 

ఆమెదీ నా మెసేస్. అనవసరపు ఆరాభ్టాలు లేకుండా చకక్గా ముసాత్బై వునన్ది. చూడడానికి తెలుగమామ్యిలాగే వుంది. ఆమె ఎవరికోసమో 

ఎదురు చూసుత్నన్టుల్గా వుంది. ఆమె మొహంలోని పర్శాంతత, కళళ్లోల్ మెరుపు ..ఆమె ఎవరినో పేర్మిసోత్ందని చెపప్కనే చెబుతునన్యి. 

బహుశా అతని కోసమేమో. ఆమె నా వైపు చూసింది. ఆ చూపులో సవ్ఛఛ్త వుంది. నేను చూపు మరలచ్లేదు. నా మనసులో ఏదురాలోచనా 

లేనపుప్డు మొహం చాటేయవలసిన అవసరం ఏముంది? నా చూపు కూడా సవ్ఛఛ్ంగానే వుంది. నిజమైన పేర్మలో వునన్ వారికి వేరే ఆకరష్ణలు 

కలగవు.  

కాలం గడుసోత్ంది. ఆమెలో ఏమాతర్ం అసహనం లేదు. నాలోనూ లేదు. పేర్మ ఎలల్వేళలా మనిషిని ఒక ఆనందమైన పర్పంచంలో 

ఉంచుతుంది. కనుక వారి పై సుఖదుఃఖాల పర్భావం అంతగా వుండదు. జీవితంలో ఏది ఎదురైనా సులువుగా భరించగలరు. ఎందుకంటే 

వారు ఆనందంకోసం బయట వెతుకనవసరంలేదు. అది వాళళ్ మనసులోల్ ఎపుప్డూ పొంగుతుంటుంది. విచితర్మేమిటంటే ఇది నాకు  

నీహారికని చూడకముందే అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. వయ్కిత్ని చూసేత్ పుటేట్ది ఆకరష్ణ. అది పేర్మగా పెరగుతుంది అని అంతా అనుకుంటారు. అది 

నిజంకాదు. పేర్మే ముందు మనలో వచిచ్చేరుతుంది తరువాతే రూపం కనులముందు మెదలుతుంది. ఆ విషయానిన్ గర్హించడం కొంచం 

కషట్ం.  

నేను ఇకక్డ కాలేజీలో రీసెరిచ్కి చేరిన మొదటి రోజునే ఏదో తెలియని అనుభూతి మనసులో నిండిపోయింది. కొర్తత్ వాతావరణం 

అనుకునాన్ను. అయితే ఎంత కాలం గడిచినా అదే ఆనందం అలానే నిలిచి వుంది. ఏ పని చేసుత్నాన్ ఉతాస్హంగా... ఆసకిత్గా..ఆనందంగా.. 

కషాట్లు కూడా ఎపుప్డూ కషట్ంగా లేవు!!నా పరిసిథ్తి నాకే వింతగా అనిపించింది. పర్తీ క్షణంలోనూ ఎవరో నా పర్కక్నే వుండి నా వైపు 

చూసుత్నన్టుల్ ననున్ పిలుసుత్నన్టుల్..మనసులో చకిక్లిగింతలు పెటేట్ తలపులు.  

అపప్టికి ఇంకా ఆమెను చూడలేదు. అలాంటిది ఒక రోజు... సాయంకాలం ...ఆకాశంలో దటట్ంగా కమిమ్న మబుబ్లు. నా TVS 

Victor సరీవ్సింగ కి ఇచాచ్ను కనుక మెస కి నడుచుకుంటూ బయలుదేరాను. వరష్ం పడేటటుట్ందని గొడుగు తీసుకునాన్ను. దారిలో చినుకు 
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మొదలయియ్ంది. మేనులో ఏదో కొర్తత్ పులకింత! గొడుగు తెరవబోయాను. అపుప్డు చూశాను. ఎదురుగా తను!! రివువ్న వీసుత్నన్ గాలి ఆమె 

ముఖానిన్ కనపడనివవ్కుండా ఆమె ముంగురులను అడుడ్పెడుతునన్ది. ఆమె వాటినిసవరిసూత్ వానలో తడవకుండా వుండాలని వడి వడిగా 

వసుత్నన్ది. నేను నడుసుత్నాన్ను. ఆమెను సమీపించాను. ఆమె చూసింది. నా చేతిలోని గొడుగు ఆమె చేతులోకి చేరింది. ఆమె 

అడగలేదు..వదద్నలేదు!! వాన పెదద్దయియ్ంది. ఆమె కదిలింది. నేను తడుసుత్నాన్ను. ఆమె గొడుగు విపప్లేదు. తన గుండెలకు హతుత్కొని అలాగే 

వెళిళ్పోయియ్ంది...తడుసూత్! ఇదద్రి మనసులోల్నీ తృపిత్ ..ఒకటయాయ్మని! ఆ రోజు నుంచీ మాకు సమయం ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.  

సమయం 10.00 అయియ్ంది. ఆమె ఇంకా రాలేదు. ఎదురుగా వునన్ అమామ్యి కదలలేదు. ఈ లోపల సమనివ్త అటుగా వచిచ్ంది. 

ఆమె నీహారిక కి మంచి సేన్హితురాలు. చాలా కలివిడి మనిషి. మేమిదద్రం అంటే ఆమెకు చెపప్లేనంత అభిమానం. ఆమె ననున్ 

చూసినటుట్లేదు. ఏరొసేప్స దగగ్ర వునన్ అమామ్యి దగగ్రకు వెళిళ్ంది. ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. సమనివ్త చుటూట్ చూసింది. నేను 

కనిపించాను. ననున్ చూపించి ఏదో అంది. ఆమె తెలల్బోయింది. సమనివ్త ఆమె చేయి పటుట్కు నావైపు తీసుకు వచిచ్ంది.  

“హాయ ఆదితాయ్! ఎవరికోసం చూసుత్నాన్వు” అడిగింది సమనివ్త.  

“నీహారిక కోసం. ఆమె ఎకక్డవుందో నీకు తెలుసా?” అడిగాను నేను.  

ఇదద్రూ ఒకక్సారి నిరాఘ్ంతపోయారు.  

సమనివ్త ముందు తేరుకోని “జోక చెయయ్కు ఈమేగా నీహారిక” అంది.  

ముందు ఏమందో అరధ్ం కాలేదు. అరథ్మయాయ్క నవొవ్చిచ్ంది. ఇందుకనన్మాట నీహారిక ఇకక్డకు రానిది. ననున్ ఆటపటిట్ంచాలని తన 

సేన్హితులతో ఈ నాటకం ఆడుతునన్ది.  

“ఓ ! చాలా సంతోషం. మీరే నా నీహారిక! నమసాక్రం! ననున్ ఆదితయ్ అంటారు!” అనాన్నేన్ను ఆమె వంకచూసి.  

ఆమెను చూసేత్ నాటకం ఆడుతునన్టుల్ లేదు ఆమె సమనివ్త వైపు తిరిగి “ఇంక నాటకం ఆపి ఆదితయ్ ఎకక్డ వునాన్డో చెపుప్” అనన్ది.  

నేను గతుకుక్మనాన్ను. ఇది ఇంకా తికమకగా వుంది. తను నీహారికగా నాటకం ఆడుతూ, ఎదురుగా ననున్ పెటుట్కొని వేరే ఆదితయ్ను 

చూపించమంటుందేమిటి.  

“సమనివ్తా..!ఎందుకు ఇలా సమయం వృధా చేసాత్వు? నీహారిక ఎకక్డ వుందో చెపుప్దు నీకు పుణయ్ం ఉంటుంది” బేలగా ముఖానిన్ 

పెటిట్ మరీ అడిగాను.  

ఇపుప్డు ఆమె అరధ్ం కానటుల్ చూసింది.  

సమనివ్త మాటాల్డలేదు. ఏదో ఆలోచిసోత్ంది.  

“అసలు నీకు నీహారిక ఏలా తెలుసు? నీకు ఆదితయ్ ఎలా తెలుసు?” మమమ్లిన్ నిలదీసింది.  

“మేమిదద్రం పేర్మించుకునాన్ం” ఇదద్రం ఏకకంఠంతో అనాన్ం.  

ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకొని తెలల్బోయాం!  

“నాకు తెలియకుండా మీ ఇదద్రూ ఇంత నాటకం ఆడారా!” ఆశచ్రయ్ పోతూ చూసింది సమనివ్త.  

“ఏంటా మాటలు! నేను నీహారిక పేర్మించుకునన్ం!” అనాన్ను నేను.  

“అబదధ్ం! నేను ఆదితయ్ పేర్మించుకునాన్ం” అంది ఆమె.  

“అమామ్! బాబూ! నువువ్ నీహారికవి నువువ్ ఆదితయ్వి. ఇపుప్డు చెపప్ండి ఏం చెబుతారో.” అంది సమనివ్త.  
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“అబదధ్ం” మళీళ్ ఇదద్రం ఒకేసారి అనాన్ం.  

“ఓహో! మీకు ఇలా వుందా. మీ ఐడి కారడ్స్ తీయండి. ననేన్ మాయ చేదాద్ం అనుకుంటునన్రా!” అంది సమనివ్త.  

హమమ్యాయ్ నాటకం ఇంక ముగుసుత్ందిలే అని అనుకుంటూ నా ఐడి కారుడ్ తీసి ఇచాచ్ను. సమనివ్త ఒకరి ఐడి కారుడ్ మరొకరికి 

చూడమని ఇచిచ్ంది. ఆశచ్రయ్ం!! ఆమె పేరు...నీహారిక!! ఆమె వైపు చూశాను. ఆమె కూడా ఆశచ్రయ్ంగా నా వైపు చూసోత్ంది. అందులో 

నటనలేదు. ఇదెలా సాధయ్ం. ఆమె కూడా ఇదే ఆలోచిసుత్నన్టుల్ వుంది. ఆమె మనసు ఆమె ముఖంలో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. అది కూడా ఆమె 

ముఖం లాగే కడిగిన ముతయ్ంలా వుంది.  

“ఏమిటిలా ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకుంటూ వుండిపోయారు. నేనికక్డ ఒకదానిన్ ఉనాన్ను. ననున్ మాయ చేసి మోసం 

చెయాయ్లని చూసాత్రా! నాదగగ్ర ఆ పపుప్లేం ఉడకవు.” అనన్ సమనివ్త మాటలతో మళీళ్ పర్పంచంలోకి వచాచ్.  

అదికాదు మేమూ...అని మేము ఏదో చెపప్బోయాం. “ఇంక ఆపండి బాబూ. ఈ రోజు మనం షాపింగ కి వెళాళ్లి మరిచ్పోయావా రా 

రా!”అంటూ ఆమెను సమనివ్త లాకుక్ పోయింది.  

జరుగుతునన్ది పూరిత్గా అరధ్ం కాక ఇదద్రం మౌనానిన్ ఆశర్యించాం.  

సాయంతర్ం అయియ్ంది. పొర్దుద్న జరిగిన సంఘటన మనసులో తిరుగుతోంది. ఇపుప్డిపుప్డే దాని పరిణామాలు తెలుసుత్నాన్యి. ఆమె 

ఎందుకు అలా అంది? ఆమె పేరు అదేనేమో! ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి వాళళ్ డిపారుట్మెంట వెబ సైట చూడాలి.  

అసలు తొలిచూపు తరువాత నీహారికని కనుకోక్వడానికి నేను ఇలాగే పర్యతిన్ంచాను. లేబ లో కూరుచ్ని వెతకడం మెదలుపెటాట్ను. 

పేరు వివరాలు తెలుసు కాబటిట్ చిటికెలో కనుకుక్నాన్ను. ఆమె పెరస్నల సైట ఎడెర్సస్ వుంది. దానిన్ తెరిచాను. ఇంటెర నెట నెమమ్దిగా వుంది. 

ఆమె పేరు వివరాలు ఒకొక్కక్టే వసుత్నాన్యి. అనీన్ నీహారికవే!! బొమామ్ కొంచం కొంచం వసోత్ంది. నా గుండె వేగం పెరుగుతోంది. కాలం 

చాలా మెలిల్గా గడుసుత్నన్టుల్ వుంది. అరే....! ఇదేమిటి.. ఈ ముఖం...!! పొర్దుద్నన్ కనిపించిన అమామ్యిది! మనసులో ఓ మూల ఇలాగే 

జరుగుతుందని ఊహిసుత్నాన్, జరిగిన తరువాత దానిన్ తీసుకోవడం కషట్ం. గుండె ఒకక్సారిగా 50 కిలోల బరువు పెరిగి కిర్ందకు లాగినటుల్ 

వుంది.  

ఇంక అకక్డ ఉండడానికి మనసక్రించక బయటకు వచాచ్ను. అలా నడుసూత్ వుంటే. ఆమె కనిపించింది.  

“హాయ” మెలల్గా పలుకరించాను.  

ఆమె అయోమయంగా చూసింది.  

“మీ వెబ సైట చూశాను” అనాన్ను నేను.  

“నేనూ మీ బాల్గ చూశాను”అందామె.  

నా బాల్గ??!! ఎపుప్డు తయారుచేశాను? చేశాననుకుంటాను, ఇదెలా మరిచ్పోయాను. చేశానా చెయయ్లేదా??  

“చూడండి ఇది నాకు అరధ్ం చేసుకోవడానికి కషట్ంగా వుంది. నేను ఆదితయ్ని పేర్మించాను. మీరు మీరే ఆదితయ్ అని అంటునాన్రు. మీ 

ఐడి కారుడ్ మీ బాల్గ వివరాలు ఆదితయ్వే. కానీ మిమమ్లిన్ అపుప్డపుప్డు చూసిన గురేత్ కానీ పరిచయం లేదు. నా ఆదితయ్ సంగతి తెలియడంలేదు. 

ఈ పరిసిథ్తిని ఎలా తీసుకోవాలో తెలియడంలేదు.” అనన్ది.  

ఆమె చెపిప్ంది,.. నేను చెపప్లేదు అంతే తేడా!  

ఎందుకో ఆమె మీద చాలా జాలి కలిగింది. పాపం ఎలా తటుట్కుంటోందో. ఆమె నిజమే చెబుతోంది.  
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“మీరు ఇపుప్డునన్ పరిసిథ్తి లోనే నేనూ వునాన్ను” చెపాప్ను నేను.  

ఆమె నమిమ్ంది. ఇదద్రి హృదయాలు భారంగా నిటూట్రాచ్యి. ఏం మాటాల్డాలో తెలియక మౌనంగా విడిపోయాం. 

రోజులు గడుసుత్నాన్యి. నీహారిక కోసం నేను చేసుత్నన్ సరవ్పర్యతాన్లు ఆమె దగగ్ర ఆగిపోతునాన్యి. ఆమె కూడా గటిట్గానే 

పర్యతన్ం చేసుత్నన్టుల్ంది. కానీ నేను ఆదితయ్నైనపుప్డు అవనీన్ నాతోనేగా ఆగేది. సందేహం లేదు. ఆమె నీహారికయే! ఇదెలా సాధయ్ం. బహుశా 

సమసయ్ నాలోనే వుందేమో. జాగర్తత్గా ఆలోచించ సాగాను. నాకు తెలిసిన నీహారిక, ఈమె ఒకరే. కానీ నా మనసులో రూపం మాతర్ం 

ఈమెదికాదు. మరి నేను నీహారికతో గడిపిన క్షణాలు, మా అనుభూతులు, మా తొలిచూపూ..ఇవనీన్ నిజమా కాదా??! అవి నిజమైతే..ఈమెకు 

ఆ విషయాలు తెలుసా? ఈమెను కనుకోక్వాలి.  

నా సమసయ్ను ఈ విషయాలు ఎలా పరిషక్రిసాత్యో తెలియక పోయినా ఆమెను కలిసి మాటాల్డాలని నిశచ్యించాను. ఆమె లేబ వైపు 

బయలుదేరాను.  

దారిలో ఆమె ఇటే వసూత్ కనిపించింది.  

“మీ కోసమే వసుత్నాన్ను. కొంచం మాటాల్డాలి.” అంది.  

సరే అని టీ బోరుడ్కు దారితీశాను ఇనాన్ళళ్ పరిచయం వలల్ కలిగిన చనువుతో.  

“మీకు టీ,కాఫీ అలవాటు లేదనుకుంటాను” అనుమానంగా అడిగింది.  

ఆశచ్రయ్పోతూ తలూపాను “అవును! మీకు బాదం మిలక్ తెసాత్ను” అనాన్ను పర్శాన్రధ్కంగా చూసూత్.  

ఇపుప్డు ఆశచ్రయ్పోవడం ఆమె వంతయియ్ంది.  

ఆమె ముందు కపుప్ పెటిట్ కూరుచ్నాన్ను.  

“అరటిపండు తెచుచ్కోలేదేం” ఏమాతర్ం సంశయం లేకుండా అడిగింది.  

“అయిపోయాయి” చెపాప్ను.  

ఆమెవి ఖచిచ్తంగా నీహారిక అలవాటేల్. పైగా ఆమెకు నా అలవాటల్నీన్ తెలుసు. ఆలోచిసుత్నాన్ను.  

ఆమె అంది “చూడండి. కొనిన్ విషయాలు మీతో మాటాల్డాలనుకొంటు నాన్ను. నేను మనసులో అనుకుంటునన్ ఆదితయ్ రూపం మీది 

కాదు. మిగిలిన విషయాలు అనీన్ సమానం. ఇది నా ఆలోచనల లోపమో ఏమో తెలియదు. ఐతే నా ఊహలలో మేము గడిపామని 

అనుకుంటునన్ జీవితం, జరిగాయనుకుంటునన్ సంఘటనలు ఎనోన్ వునాన్యి. అవి మీకు తెలుసో లేదో తెలియదు. అవి జరిగినవి మీతోనో 

కావో తెలియదు. ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటునన్ను.”  

ఆమె పటల్ ఆరాధనగా చూశాను. మంచులా కరిగిపోయే మనసథ్తవ్ం. ఐతే ఎంత కరిగినా హిమాలయం ధృడంగానే నిలుసుత్ంది. ఈమె 

కూడా అంతే.  

“మీరేమి అడగాలనుకుంటునాన్రో అడగండి” అనాన్ను.  

“మనం...అదే ఆదితాయ్ నేను తొలిసారి చూసుకునన్ సంఘటన చెపప్గలరా?”  

నేనూ నీహారిక కలిసిన విధానం చెపాప్ను. ఆమె సాధ్ణువైయియ్ంది. ఆమెకు జరిగినదీ అదే! నేను కొనిన్ ఆమెను అడిగాను. ఆమె అనీన్ 

పూసగుచిచ్నటుల్ చెపిప్ంది. తనే నీహారికగా.. నా TVS Victor మీద తెరగడం.... ఆమెకు నేను డైరవింగ నేరప్డం.... కొంత సేపటికి ఇదద్రం 

కలిసి చెపుప్కుంటునాం!! మేమిదద్రం ఎకక్డెకక్డ తిరిగిందీ..ఏమేమి చూసింది.. ఆమె పుటిట్నరోజుకు నేను వెండి పటీట్లు తెచిచ్ ఆమె కాళళ్కు 
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పెటట్డం...అపుప్డు ఆమె ఎడమ పాదం మీద పుటుట్మచచ్ను చూసి దానిపై కవిత వార్యడం...ఆ కవితా..ఆ కవితను చదివిన నా పెదవులకు 

ఆమె ఇచిచ్న కానుక...హఠాతుత్గా!!  

ఇదేమిటి ఈమెను నేను నీహారికగా భావించి మాటాల్డేసుత్నాన్ను!!  

ఆమె కూడా ఆగింది. మళీళ్ మౌనంగా విడిపోయాం.  

ఈ మధయ్ ఆలోచనలు చాలా వరకూ ఆమె మీదనే వుంటునాన్యి.  

అపుప్డపుప్డు పాత విషయాలు గురుత్కు వసుత్నన్పుప్డు నీహారికకి బదులు ఈమె కనిపిసోత్ంది.  

తనకీ అలానే అవుతోందట.  

ఒక రోజు సరదాగా “నీ ఆదితయ్ బొమమ్ వేయకోడదూ. చూడాలని వుంది” అనాన్ను.  

“నువువ్ నీ నీహారిక బొమమ్ వేసేత్నే” అంది ఆమె. సరే అనాన్ను.  

నాకు బొమమ్లు వేయడం రాదు. అందులో ముఖాలను వేయడం అసలే రాదు. పర్యతిన్దాద్ం అని మొదలు పెటాట్ను. నీహారికని 

గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ గీసుత్నాన్ను. పది నిమిషాలయియ్ంది. నీహారిక రూపం కాగితానిన్ చేరింది. నేనింత బాగా వెయయ్గలనని నాకే తెలియదు. 

అచుచ్ నీహారిక ఎదురుగా వుండి చూసుత్నన్టుల్ వుంది. వెంటనే ఆమె దగగ్రకు వెళిళ్ ఆమెకు చూపుంచాను. ఆమె ఆదితయ్ బొమమ్ తెచిచ్ంది.  

“నేను ఇదే మొదటిసారి బొమమ్వేయడం కానీ అచుచ్ గుదిద్నటుల్ వచిచ్ంది. నిజంగానె నేను బాగా గీసాత్ననుకొని మా ఫేర్ండుస్వి టైర చేశా 

కానీ అవేవీ బాగారాలేదు.” అనన్ది.  

అతని బొమమ్ చూశాను! చూపులో ఏదో తెలియని ఆతీమ్యత తొణికిసలాడుతోంది. రెండు బొమమ్లనీ పర్కక్కుచేరిచ్ చూశాం. 

ఆశచ్రయ్ం! రెండూ ఒకే ఫొటోలోంచి విడినటుల్గా వునాన్యి. ఓహ! ఎంత అదుభ్తమైన జంట! సాకాష్తూత్ శివ పారవ్తులాల్ వునాన్రు. ఆ జంటని 

చూసూత్ తనమ్యతవ్ంతో వుండి పోయాం. అపర్యతన్ంగా ఆమె తల నా భుజంపై వాలింది. నా చేయి ఆమెను చుటిట్ంది. అలా 

ఎంతసేపయియ్ందో తెలియదు. చీకటి పరిసరాలను ఆవరించింది. మెలిల్గా ఇదద్రం లేచాం. మౌనంగా విడిపోయాం. మేము విడిచిన పర్తి 

మౌనంలో ఎనోన్ భావాలు అరాధ్లు దాగి వునన్యి. ఇందిర్యాలకు అతీతమైన వాటిని ఇందిర్యాల దావ్రా తెలుసుకోలేం, వయ్కత్పరచలేం!!  

కాలం గడుసోత్ంది. మేమిదద్రం ఎపప్టికపుప్డు కలుసుత్నాన్ం. జరిగిన దాని గురించి ఏమీ చేయలేమని దాని గురించి ఆలోచించడం 

మానేశాం. నా ఊహలలో నీహారిక ఇపుప్డు గురుత్కురావడంలేదు. ఇపుప్డు ఈమె నాకు నీహారిక! ఈమె పటల్ నాలో పెరుగుతునన్ అభిమానం, 

అనురాగం నాకు తెలుసుత్నే వుంది. పాత ఊహలు మెలల్మెలల్గా చెరుగుతునాన్యి. ఆ సంఘటనలూ మెలల్గా చెరుగుతునన్యి. ఈమెతో గడిపిన 

క్షణాలే ఇపుప్డు నా ఆలోచనలలో, ఊహలలో నిండిపోయాయి. ఇది తపప్ని నాకు అనిపించటంలేదు.  

 

 

ఒకనాడు ఆమె మామూలుగా అడిగింది. “నీ Victor ఎకక్డవుంది?!” తుర్ళిళ్పడాడ్ను.  

అవును నా bike ఏది? నాకు bike ఎకక్డ వుంది?! నాకు డైరవింగే రాదుకదా!! పిడుగు పడడ్టట్యియ్ంది.  

ఆంటే నా ఊహలలో ఆమె ఆమెకాదు....నా ఊహలలో నేను కూడా..నేను కాదు!!! ఆమెకు చెపాప్ను.  

ఆమె మెదడు చురుకుగా పనిచేసింది. వెంటనే ఆమె ఎడమ పాదం చూసుకుంది. అకక్డ పుటుట్మచచ్లేదు! 
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ఇంతవరకూ మా గతం నిజంగా జరిగిందోలేదో తెలుసుకోవాలనన్ ఆలోచన రాలేదు. ఇపుప్డు ఈ నిజం ...అంటే మా గతం అని 

మేము భావిసుత్నన్దంతా నిజం కాదు.  

“ఆదితాయ్! ఇదెలా జరుగుతోందో నాకు తెలియదుకానీ, ఒకటి నిజం. మనిదద్రం కలవాలని వార్సి వుంది. అందుకే ఇలా జరుగుతోంది. 

ఇది మాయో..కలో..పిచోచ్..తెలియదు! కానీ మనం కలవాలనన్ది నిజం. లేకపోతే ఒకరిపై వునన్ పేర్మ ఇంకొకరిపైకి మారే అవకాశంలేదు. నా 

మనసులో నీ పై పేర్మ వుంది. అది సతయ్మైనది. నా మనసులో ఇపుప్డు వునన్ ఆదితయ్వు నువేవ్”  

నా మనసులో మాటే అనన్ది. నాచేతిని ఆమెకు అందించాను. ఆమె అందుకుంది. మామనసులోల్ సంతృపిత్ ..ఒకటయాయ్మని! 

ఆ రోజు  రాతిర్ లాయ్బ లో వునాన్ను. మనసులో నీహారిక ఆలోచనలే. అటువంటి అమామ్యి దొరకడం నా అదృషట్ం. నా ఊహలలో 

భావనలలో ఇపుప్డు పరిపూరణ్ంగా ఆమె వుంది. ఇంతకుముందు రూపం..కేవలం కలలా వుంది..అసలేంజరిగినటేట్ లేదు. జరగేలేదు. మరి 

ఎందుకు నాలో ఈ ఆలోచనలు రేగాయి? విచితర్ంగా నీహారికలో కూడా ఇవే ఆలోచనలు రావడం పర్తీ చినన్ విషయంలోనూ ఇదద్రికీ ఒకే 

తలపులు రావడం ..ఇది ఏదో మాయగా వుంది. ఏదో శకిత్ ఈ పని చేసింది. అది ఏమయుయ్ంటుంది?? తెలుసుకోవాలనన్ కోరిక నాలో బలంగా 

కలిగింది. ఇంతలో గాలి చలల్గా వీచింది. గుండెను వెచచ్గా తాకింది.  

సమయం రాతిర్ 12 అవుతోంది. లాయ్బ లో ఎవరూ లేరు. ఇంక రూము కి వెళాద్ం అని బయలుదేరాను.బయటకు వచిచ్ సైకిలు 

ఎకాక్ను. ఎదురుగా నాలుగు కుకక్లు నావైపు పరిగెటుట్కుంటూ వసుత్నన్యి.ఒకక్ సారిగా ఆగాయి. ఆ ఊపులో ఆగడంతో జారి పడాడ్యి. 

అయినా పటిట్ంచుకోకుండా మరింత వేగంతో వెనకిక్ పరిగెటాట్యి. చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసింది. వెనకిక్ చూశాను. ఎవరూలేరు. బయలుదేరాను. 

సైకిల ఒకక్సారిగా బరువెకిక్నటుల్ అయియ్ంది. వెనుక ఎవరో ఎకిక్నటుల్ంది. వెనుక ఖాళీగానే వుంది. కానీ ఎవరో వునన్టేల్ అనిపిసోత్ంది. 

ఆలోచిసూత్ తొకుక్తునాన్ను. అంతలో సైకిలు ఆగిపోయింది. ఎంత పర్యతిన్ంచినా కదలలేదు. లాభంలేదని దిగి నడిపిదాద్మని పర్యతిన్ంచాను. 

అదీ సాధయ్ంకాలేదు. అపర్యతన్ంగా నా చేతులు సైకిల ని సివ్మిమ్ంగ పూల వైపు నడిపాయి. ఇపుప్డు నాకు భయంగాలేదు. ఏదో ఉతుస్కత 

మనసులో పొంగుతోంది. నాతో సంబంధం లేకుండానే నా కాళుళ్ నడుసుత్నాన్యి. చుటూట్ చీకటి గా వుంది. అకక్డ ఎదురుగా ...నా ఊహలలో 

కనిపించిన నీహారిక!!! సవ్ఛఛ్మైన వెనెన్ల లాంటి కాంతి ఆమె నుండి పర్సరిసోత్ంది. ఆమె ననున్ చూసి నవివ్ంది. నాలో ఆమె పటల్ 

అనిరవ్చనీయమైన ఆరాధన కలిగింది. చినన్గా అలికిడి అయియ్ంది. పర్కక్కు తిరిగిచూసేత్ ...నా నీహారిక!! ఈమె ఇకక్డికి ఎలా వచిచ్ంది? ఏ శకిత్ 

తీసుకువచిచ్ందో!! ఆమె ఎటో చూసోత్ంది. అటు చూశా. అకక్డ.... నీహారిక ,ఆదితయ్!! ఆహా ఆనందం అంతటా ఆవరించుకునన్టుల్నన్ది.  

వారు మాటాల్డలేదు. కానీ ఆ మాటలు వినిపిసుత్నన్యి. మాకేసి ఆపాయ్యంగా చూసే ఆ చూపులు మాతో చెబుతునాన్యి.. 

 “నా పేరు విరించి ఈమె పర్ణవ. మా మధయ్ పేర్మ ఈ కేంపస లోనే మమమ్లిన్ కలిపింది. ఇది ఆకరష్ణ తో మొద లైనది కాదు. ఒకరికి 

ఒకరు తెలియక ముందే మా పేర్మ మమమ్లిన్ చేరింది. మీకు కలిగిన అనుభూతులు, జరిగాయనుకునన్ అనుభవాలు మావే. మా పేర్మకు మా 

శరీరాలతో సంబంధం లేదు. అవి ఎపుప్డు పోయాయో కూడా తెలియలేదు. అలాగే వునాన్ం. పేర్మకు మనసుతోటే సంబంధం. మనసులు 

కలిసేత్ పేర్మ , అలాగే ఆతమ్లు కలిసేత్ ముకిత్. మా మనసులు కలిపిన పేర్మ ఇపుప్డు మా ఆతమ్లను కూడా శాశవ్తంగా కలుపుతోంది. పేర్మకు 

అంత శకిత్ వుంది. అందుకే భగవంతుడు పేర్మ సవ్రూపుడు. సాధారణంగా పేర్మ వాయ్పిసుత్ంది. దానికి అంతంలేదు. నిరమ్లమైన పేర్మ 

ఎవరిదగగ్ర వుంటుందో ఆ చుటూట్ పర్పంచం అంతా ఆనందమయమవుతుంది. మా పేర్మ కూడా అలాంటిదే. ఒకటయేయ్ ముందు, మేము 

వేరుగా గడిపిన క్షణాలు మళీళ్ జఞ్పిత్కి తెచుచ్కోవాలనీ, ఇదద్రు మనుషులను పేర్మ ఎలా కలుపుతుందో మళీళ్ చూడాలనీ అనిపించింది. విధి మీ 

ఇదద్రికీ ఎపుప్డో ముడి పెటిట్ంది. అందుకే మిమమ్లిన్ ఒకటి చేయాలనే సంకలప్ం మాలో కలిగింది. ఆ రోజు, నీ కాంపీర్ పూరిత్ అయియ్న రాతిర్...నీ 
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నిదురలో కలల దావ్రా నీ మనసును మా మనసుతో కలిపాను. అందుకే నా అనుభవాలనీన్ నీవిగా భావించావు. మా ఇదద్రి పేర్మా మీ ఇదద్రినీ 

దగగ్రకు తెచిచ్ంది. మాలో పేర్మా మీలో చేరసాగింది. మాలో మరింత బలపడ సాగింది. మేము మెలల్గా మీ మనసులలోంచి బయటకు 

వచాచ్ము. ఇపుప్డు మీలో సవ్ఛఛ్మైన పేర్మ నిండి వుంది. మాలో అది మరింత బలపడి ఈనాడు మా ఆతమ్లని కలుపుతోంది. నిషక్లమ్షమైన 

పేర్మ ఎంత పంచితే అంత పెరుగుతుంది. అంత బలపడుతుంది. కనుక అందరిలోనూ ఈ పేర్మను కలిగింపచేసి మీ జనమ్ సారధ్కం 

చేసుకోండి.” అతను తన చేతిలోకి ఆమె చేయిని తీసుకునాన్డు. ఇదద్రూ ఒకరిలో ఒకరు ఒదుగుతునాన్రు. వాళళ్ రూపాలు 

అసప్షట్మవుతునాన్యి.  

వాళుళ్ మెలల్గా కనుమరుగవుతునాన్రు. పూరిత్గా మాయమయాయ్రు.  

మమమ్లిన్ ఆవరించుకునన్ మౌనంలో వారే నిండి వునాన్రు. 

 
*** 

 

కథ నుక కథ 

బెంగళూరు న్ తునికోసం ఎదురుచూత్ నన్పుప్డు అతని బై కు చూ  వచాచ్డనుకుని, ఆ బై ॓ పై న దరాజ్ గా కూరొచ్ని, తీరా 

ఆ బై కు దగగ్ రకు రొకడు వచిచ్ నాకే  చిరాగాగ్  చూత్ , ఒక రిర్  న  పులుముకుని పర్ కక్కు పోయి నిలుచ్ని, ఆ బై కు 

డు  ఇంకెవరికోసమో ఎదురుచూడడం గమనించి.. మొతాత్ నికి పనీపాటు లేక తచాచ్డుతునన్ ఒకానొక పరిథ్ తులలో 

"అతడు నా న్ తుడే అయియ్ నాకోసం ఎదురు చూత్ ంటే ..?" అనన్ ఆలోచన కలిగింది. మన కళళ్ మీద మనకు ఎంత 

నమమ్కమో కదా అనిపించింది. నిజానికి అపుప్డై తే థిర్ లల్ ర్ రాయాలని భా ంచా. 

అయితే భయానిన్ పంచడం కనాన్ పేర్ మని పంచడం ఉతత్ మమనిపించింది. ఒక మంచి అనుభూతి కలగాలని 

ఉదేద్ శం.  అంతే. స త్ , 

           ఆదితయ్ 

PPP 
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   కల లకల ల  కాపురంకాపురం                        తాడికొండతాడికొండ  కెకె.. వకుమారవకుమార  శరమ్శరమ్

 
అలెపీప్లో ఆరోజు జరగబోయే సంగీత కచేరీ వారత్ని నా నాడులు ఎపుప్డో తెలియజెయయ్డం వలల్ యుధధ్పార్తిపదికన పర్తిభాసాత్ర్నిన్ 

ఎదురొక్నడానికి ఆ క్షణాన అకక్డ నేనుండడం జరిగింది.  

అసమాన పర్తిభగల సంగీత విదావ్ంసుడట!  ఆయన శిషుయ్ని చిరకాల కోరికను మనిన్ంచి ఆ రోజున అకక్డకు విచేచ్శాడట. 

గురువుగారికి గాతర్ సహకారానన్ందిసూత్ పుటిట్న ఊళోళ్నే వేదికమీద కూరుచ్నే అవకాశం ఈనాటికి కలిగినందుకు ఆ శిషుయ్డు 

పులకించిపోతునాన్టట్! కలియుగ నంది మృదంగవాదయ్ సహకారానన్ందిసాత్టట్. 

వేదికమీద కూరుచ్నన్ విదావ్ంసుని నుదుటిమీద రంగధాముని నామాలు దివయ్ంగా వెలిగిపోతునాన్యి. పేరు అరైకుడి రామానుజ 

అయయ్ంగార. అతని చుటూట్ తిరుగుతూ నా మీద పర్యోగించబడడ్ పర్తిభాసత్రపు విజయ తారకలు దేదీపయ్ంగా చిందులు తొకుక్తునాన్యి. 

ఓటమిలోని ఆనందానిన్ చపప్రించడం తపప్కపోయినా కొంతసేపేగా! ఆ తరువాత అమితమైన విజయంలోని ఆనందం సవ్ంతమవుతుంది.  

"హెచచ్రికగా రార! హే రామచందార్ 

హెచచ్రికగా రార! హే సుగుణసాందర్" 

యదుకులకాంభోజిలో నాదబర్హమ్ గుండెగొంతుకలోల్ంచి వెలువడినదా ఆరిత్ నాదం! "మరుజనమ్ వుంటే తెలుగువాడిగా పుటాట్లని 

కోరుకుంటాను - తాయ్గరాజు కీరత్నలోల్ని మాధురాయ్నిన్ తనివితీరా ఆనందించేటందుకు" అనాన్టట్ ఆ గాయకుడు. ఆ ఆరిత్ ఆ నాదంలో 

పర్తిధవ్నిసోత్ంది. ఏమా మృదంగపు పోకడలు! నందిగానీ ఆ మణి అయయ్ర వేళళ్ని ఆవహించాడా? 

తోడిలో జాలిని జాలువారిసూత్ రాతిహృదయాలోల్కూడా కరుణని ఊటబావులోల్నుండి వెలుల్వలా వెలిల్విరిసేలా చెయయ్గలిగిన ఆ 

పర్తిభముందు నా ఓటమిని ఆనందంగా ఆసావ్దిసాత్ను. ఎందుకంటే, అతను మొదలుపెటిట్న కీరత్న అసాధారణమైనది మరి. 

"కొలువమరెగద కోదండపాణి" 

ఎకక్డటా? నాదబర్హమ్ యింటిలో! ఆ అదృషట్ం ఎలాంటిదటా? 

"నలువకు పలుకులచెలియకు రుకిమ్ణికి 

లలితకు సీతకు లక్షమ్ణున కరుదైన" దట! 

అంతటి అదృషట్ం ఆ తాయ్గరాజు ఆతామ్నందంలో నిబిడీకృతమై నిలిచిపోలేదు. నిలపాలనే నా పర్యతాన్లని విఫలంచేసూత్ ఇదిగో, 

ఇలాంటి గాయకులతో వచిచ్ నా ముందు నిలిచి నా ఓటమిని పరిహసిసుత్ంది. 

శంకరాభరణంలో రాగం తానం మొదలైంది. ఆభరణానేన్ ఇంతగొపప్గా చూపించాడీయన. తన శకిత్తో శంకరుణిణ్ చూపగలడేమో 

కూడా! పలల్వి నందుకునాన్డు - "మహిమ తెలియ తరమా!" ఒక అరవ గాయకుడు మళయాళీల మధయ్ తను కలిప్ంచిన తెలుగు పలల్విని 

ఆలాపిసుత్నాన్డు. ఆ ఆభరణపు మెరుపులోల్ ఈ ఓటమి వెలుల్వలో మృదంగ వాదయ్గాని లయవినాయ్సం విసురుతునన్ ఉరుముల విరుపులోల్ నా 
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ఓటమి పరిపూరణ్ం కాకూడదు.  తన విజయపు పరిహాసపు కాంతిని దిగంతాలకి చేరనీయకుండా ఆపాలంటే వికృతపదవిభజనాసాత్ర్నిన్ 

సంధించక తపప్దు.  

*  *  * 

తిరువాయూరులో తాయ్గరాజు సమాధి వదద్ సంపర్దాయానిన్ అనుసరించి జరుపుతునన్ వరధ్ంతిలో భాగంగా సంగీత విదావ్ంసులు 

పంచరతన్ కీరత్నలని ఆలాపిసుత్నాన్రు. వందల చేతులు గాలిలోకి లేచి తాళం వేసుత్నాన్యి. కొనిన్ తలకాయలు ఆవేశంతో ఊగిపోతునాన్యి. 

భకిత్భావం ఆవేశానిన్ కలుగజేసుత్నన్టుల్గాక ఆవేశం భకిత్భావానికి ఊపిరిపోసుత్ందనన్ నమమ్కానికి పర్తిరూపంగా ఉనన్దా సమూహం. 

తనమ్యతవ్ము, తాదాతమ్య్ములు గాక అకక్డ ఉండడము, పాడడమే పర్ధానంగా పెటుట్కునన్టుట్నాన్రు గాయనీగాయకులు.  ఎటట్కేలకు చివరి 

కీరత్న - నా వికృతపదవిభజనాసత్రపు విజయానిన్ దిగంతాలకు చాటే కీరత్న - మొదలయింది. 

"ఎందరో మా ....హానుభావూ ...లందరికీ వందనములు 

చందురూ వానూనీ అందచందమూనూ హృదయారా ... 

విందమూనా జూచి బర్హామ్ ......నందమా… నూ…భా…వించు…వా " 

తాయ్గరాజు "చందురు వరుణ్ని అందచందములు హృదయారవిందమున జూచి బర్హామ్నంద మనుభవించువారెందరో 

మహానుభావులు" అని రాసేత్, దానిన్ నా వికృతపదవిభజనాసత్రపు విజయం ముకక్లు ముకక్లుగా చూపిసేత్, ఆవిడ "వా వా" అని కళల్ నీళుల్ 

పెటుట్కుంటే నా విజయం ఒకోక్ మెటుట్ పైకెకుక్తునన్టుల్ గాదూ? లెట ద వార బిగిన అని నేననాన్నా? 

అయినా కళల్ నీళల్ విషయంలో కూడా విజయానిన్ నాకు దూరంగా ఉంచితే నాగతేమిటాట్? 

"కాటుక కంటినీరు చనుకటుట్ పయింబడ నేల ఏడెచ్దో ... 

హాటకగరుభ్రాణి -" అనాన్డు పోతన. అంతటితో ఊరుకునాన్డా? 

"నలల్నివాడు పదమ్నయనముమ్లవాడు కృపారసంబు వెద 

జలెల్డివాడు -" అనాన్డు.  ఇంకా, 

"ఇంతింతై వటుడింతయై మరియు తానంతై నభోవీధిపై 

నంతై తోయదమండలాభర్మున కలల్ంతై - " అనాన్డు. 

ఇంకా చాలా చాలానే అనాన్డు. వీటిలో వేటికి కాలం చెలిల్ంచగలను?  భకిత్భాషాసమిమ్ళిత భావుకాసాత్ర్నికి ఎదురు వెయయ్డానికి 

పర్యతన్ం చెయాయ్లనాన్ ధైరయ్ం విలోలమవడం, పార్ణంబులు ఠావుల దపప్డం తపప్దు - ఎందుకంటే అది పెదాద్యనతో ఆటలాయె! డామిట, 

మళీళ్ పోతనే!  

దీనికి తగిన అసత్రం దొరకడానికి సమయం పటిట్ంది - పార్ంతీయ దురభిమానాసత్రం. దాని పర్యోగఫలితం వలల్నే పోతన 

మావాడనాన్రు కొందరు తెలంగాణా వాళుళ్. కాదు, మా గోదావరీతీరం వాడనాన్రు కొందరు ఆంధార్వాళుళ్. ఇదద్రూ కూడా ఆంగల్పు చదువుల 

వెంటబడి మాతృభాషని అశర్ధధ్చేసినవాళేళ్, పటుట్మని పది పోతన పదాయ్లు కూడా చెపప్లేనివాళేళ్! అవునూ, ఈ పరభాషా వాయ్మోహాసాత్ర్నీన్, 

మాతృభాషా విసరజ్నాసాత్ర్నీన్ నేనెపుప్డు వదిలానబాబ్? 

అయినా భాషా నిరూమ్లనాసాత్ర్నిన్ ఎనోన్ వేలయేళళ్ కిర్తమే పర్యోగించానుగా! గుణాఢుయ్ని పైశాచికభాష అంతరించిన దందుకే.  

తెలుగు భాష కూడా యాభయేయ్ళళ్లో అంతరిసుత్ంది నా అసాత్ర్నిన్ ఎదురోక్కపోతే. సంసక్ృతంగూరేచ్ చాలాకాలంగా ఓపికపటట్వలసివసోత్ంది. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

23             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

రామాయణ భారత భాగవతాలకి మూలాలు సంసక్ృతంలోనేగదా వునాన్యి!  అదుగో, ఆ పెదాద్యన మళీళ్ ఏమంటాడో అనే సంసక్ృతానికి 

కాలంచెలిల్ంచడంగూరిచ్ కొదిద్గా ఆగుతునాన్. కానీ ఓ రహసయ్ం చెపప్నా? రామాయణమనన్ పేరేగానీ వాలీమ్కి రామాయణానికి సంసక్ృతంలోనే 

ఎనిన్ పాఠాంతరాలని జేరాచ్ను అనన్ సంగతి మీకు కూడా చెపప్ను. అది మీరు ఆ పెదాద్యనకి జేరవేసేత్ నా ఇంకో పుచెచ్ లేచిపోవచుచ్.   

విజయానేన్ ధేయ్యంగా పెటుట్కునన్పుప్డు విభజనాసాత్ర్నిన్ వాడకపోవడ మేమిటనుకునాన్ను. మతాసాత్ర్నిన్ పర్జలకు అందించాను.  కానీ 

దానిన్ పరమత సహనాసత్రంతోనేగాక సంగీతాసత్రంతోనూ, భావుకాసత్రంతోనూ కూడా ఆమె ఎదురొక్ంటుందని నేననుకోలా. 

"సుందర నారి కర కె సింగార 

మధేయ్ బిందియా నయనేనె కాజర -" 

అని పాడాడు పాకిసాత్నీ గాయకుడు బుందూఖాన  - నుదుట బొటుట్నన్ సుందరి అందానిన్ వరిణ్సూత్. 

"హరి ఓం తత సత" అని పాడాడు బడే గులాం ఆలీఖాన. ఆయనకి సరితూగే గాయకులు ఈనాటికీ లేరనే హిందువులు ఆవిడ 

విశాలహృదయాసత్రపు పర్యోగానికి గురయినవారే.  ఆ విజయానిన్ అంత తేలిగాగ్ వదిలేసాత్నేమిటీ? మనఃకేల్శకారకాసాత్ర్నిన్ పర్యోగించాను. 

దేశవిభజన తరువాత ఆయన విదయ్కి ఆయన జనమ్భూమి ఉనన్ దేశంలో పాకిసాత్నీయులు విలువనివవ్కపోవడం ఆ పర్యోగం వలల్నే.  ఎంతో 

ఆదరించే భారతదేశానికి వలస వచిచ్ సిథ్రపడడం ఆయనకి ఆనందానిన్ కలిగించినా, జనమ్భూమికి దూరమయాయ్ననన్ భారంతో ఆయన 

కుంగిపోవడం కూడా ఆ అసత్రపు పర్భావమే. 

సరవ్మత సమానాసత్ర పర్యోగానికి గురయిన గాంధీకి విరుగుడుగా సంకుచిత మనసత్తావ్సాత్ర్నిన్ గాడేస్ రూపంలో పర్యోగించాను.  

అంతేకాక మతమౌఢాయ్సాత్ర్నిన్ పర్యోగించి మతమౌఢాయ్నిన్ దీపావళి కాంతులతో వెలిల్విరిసేలా చేశాను.  అది కూడా ఎలా? తనవేలితో తనకనేన్ 

పొడుచుకునేలా చేసి!  కాదు. అంతకనాన్ ఎకుక్వగానే. సంగీత సాహితాయ్లు సత్నదవ్యాలనిగదా నానుడి? సాహితయ్పు పాలని కడుపారా 

నింపుకునన్ తసిల్మా నసీర్న ముసిల్ం అయుయ్ండికూడా బంగాల్దేశ లో హిందువులమీద జరుగుతునన్ అతాయ్చారాలని గూరిచ్ రాసేత్  

హైదరాబాద లోని కొందరు  ముసిల్ంలచేత ఆవిడమీదకు కురీచ్లను విసిరించాను. అంతే కాక, సాహితేయ్న పార్ణపర్మాదకారకాసాత్ర్నిన్ 

పర్యోగించి ఆవిడకు మాతృదేశం భదర్తనివవ్లేనని చేతులెతేత్సేత్ భారతదేశం కూడా తనవలల్ కాదనేలా చేశాను.   

యుధధ్ంలో సమవుజీజ్ ఉంటేగానీ పర్తాపం బయటపడదు.  ఆ విషయంలో మాతర్ం నా సరవ్శకుత్లనీ పర్దరిశ్ంచే అవకాశానిన్ నాకు 

అందిచిచ్నందుకు కృతజఞ్త చెపుప్కోవాలనిపిసోత్ందిగానీ అహంకారం అడుడ్వసోత్ంది. పర్తయ్క్ష యుధధ్ంలో బరిసెలతోనూ, కతుత్లతోనూ, 

గదలతోనూ, విలల్ంబులతోనూ రకరకాలుగా నైపుణాయ్నిన్ పరీకిష్ంచినటుల్గా తను నామీద ఎనిన్రకాల అసాత్ర్లను పర్యోగించిందో! వాటిలో 

శిలప్కళాసత్రం, చితర్లేఖనాసత్రం ముఖయ్మైనవి – కనులదావ్రా ఆహాల్దానిన్ కలుగజేసాత్యి గనుక.  అవంటే నాకూ యిషట్మే సంగీతసాహితాయ్లాల్గా.  

అయితే మరి ఇది యుధధ్ం కదా! అందుకే సోమనాథ దేవాలయానీన్, బాబీర్ మసీదునీ, ఆఫఘ్నిసాత్నోల్ని పురాతన బుధధ్ విగర్హానీన్  పరమత 

అసహనాసత్ర పర్యోగంచేత ధవ్ంసం చేయించాను.  అజంతా, ఎలోల్రా గుహలోల్ని చితార్లనీ, శిలాప్లనీ మరుగున పడేలా చేశాను. వాటిమీద 

కాలపర్భావాసాత్ర్నిన్ పర్యోగించి నామరూపాలు లేకుండా చేసే పర్యతన్ంలో వునాన్ను.  

బుధుధ్డంటే గురొత్చిచ్ంది - మా యుధధ్ంలో నాకు తీవర్ మనసాత్పానిన్ కలిగించినవాడు ఆదిశంకరుడు. ఆ ఇదద్రికీ లింకేమిటంటే 

బుధుధ్ని శిషుయ్లు శంకరునితో వాదించారుకాబటిట్.  ఆ శంకరుడు ఆమె నామీద దాదాపు సాధించిన విజయానికి పర్తీక – 

చతుషష్షిట్కళాపర్వీణుడు గనుక. శంకరుడు రచించిన అనేక సోత్తార్లు ఈనాటికీ పర్జలు చదువుకుంటారు. అంత సంపూరణ్ విజయానిన్  నేనెలా 

అడుడ్కోకుండా వుంటాను? మితకాలాసాత్ర్నిన్ శంకరునిమీద పర్యోగించి, ఒకక్ సాహితాయ్నికి తపప్ మిగతా కళలమీద వెచిచ్ంచడానికి అతనికి 
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సమయం లేకుండా చేశాను.  కాకపోతే, శంకరుడు మలచిన ఒక శిలప్ఖండానోన్, గీచిన ఒక చితార్నోన్, కాక అతని వాగేగ్యకారకతావ్నికి 

ఉదాహరణగా ఒక పాటనో చెపప్ండి, చూదాద్ం!  అంతేకాక, జాఞ్నారజ్న పర్తిబంధకాసాత్ర్నిన్ పర్యోగించి, పర్జలు సోత్తార్ల అరాధ్నిన్ 

పటిట్ంచుకోకుండా వుండేలా చేశాను. దానివలల్నేగా వాళుళ్ కనకధారాసత్వంలోని అందానిన్ అనుభవించడానిన్ కోలోప్యారు!  పాపం, కాళిదాసు 

రచించిన శాయ్మలాదండకంలోని మాధురాయ్నిన్ కూడా!  

ఆవిడ శసాత్ర్లోల్ పర్ముఖమైనది విజాఞ్నాసత్రం. దానితో వచేచ్ ఇబబ్ందులు ఎనోన్ చెపప్కఖ్రేల్దు. విజాఞ్నం అంతా గాలిలాగా వెలుతురులాగా 

అందరికీ పర్యాసలేకుండా ఉచితంగా దొరికితే ఇంక నేనెందుకు, దేవలోక మెందుకు? సేవ్ఛఛ్కి పరిమితి ఎంత ముఖయ్మో విజాఞ్నానికీ అంతే. 

అందుకే దీనికి పర్తయ్సత్రం అజాఞ్నాసత్రం.  

కాదనే ముందు గెలీలియో నడగండి. సూరుయ్డు భూమి చుటూట్ తిరుగుతునాన్డని మానవులు మైమరచి వుంటే తను నా మీదకు అతణిణ్ 

వదిలింది. అతడేమో, భూమి సూరుయ్డిచుటూట్ తిరుగుతోందనాన్డు. అజాఞ్నుణొణ్కణిణ్ పటుట్కుని, వాడికి "ఏకోనేకోహమసిమ్" అనన్ మంతార్నిన్ నేరిప్ 

ఏం చేయించాను?  మీరివావ్ళ గెలీలియో భజన చెయొయ్చుచ్. అయితే, అజాఞ్నులు అతణిణ్ జైలోల్ బందీని చేసి ఆ తరువాత పార్ణానిన్ కూడా 

తీయించిన తరువాత అతనికేం లాభం?   

విజాఞ్నాసాత్ర్నిన్ ఎదురోక్వడానికి నేను అపహాసాయ్సాత్ర్నిన్ కూడా పర్యోగిసాత్ను; "ఆలుజీబరా గుండె గాభరా" దాని పర్భావమే.  అయితే, 

దానికనాన్ కూడా అధికశకిత్ కలది అధివిజాఞ్నాసత్రం. అణువుని ఛేదించి దానున్ంచీ అపరిమిత శకిత్ని సాధించవచచ్ని శాసత్రవేతత్లచేత ఆవిడ మీకు 

తెలిపిసేత్, నా జవాబేమిటి? అధివిజాఞ్నాసత్రపు పర్యోగం! ఫలితం, అణవ్సాత్ర్నిన్ మానవజాతి నిరూమ్లనకి ఉపయోగించవచచ్ని నియంతలకీ, 

మతిభర్మించినవాళళ్కీ తెలిసేలా చెయయ్డం. 

మానవుడిలో ఉతత్మగుణాలని మాతర్మే పెంపొందిసూత్ విశవ్కళాయ్ణానిన్ చేకూరాచ్లంటుంది. అది మానవ లోకంలో ఎలా 

కుదురుతుంది?  పైగా, "దేవలోకంలో కుదురుతుందా?" అని ఎదురు పర్శన్ వేసుత్ంది. "ఎందుకు కుదర" దనాన్ను. "ముందు సంగీతంలో 

హిమోనన్త శిఖరాలని ఎకిక్నవాళళ్ని చూదాద్ం," అని మొదలుపెటిట్, "సంగీతం అనగానే నారదుడనీ, తుంబురుడనీ అంటారుగానీ ఏ 

ఇందుర్ణోణ్, చందుర్ణోణ్ చూపరే" మంటుంది. "వాళళ్కి అవి అవసరంలే" దనాన్ను. "అవసరం లేకపోయినా సంగీతం మనసుని 

ఆహాల్దపరుసుత్ందని అరథ్ం చేసుకునన్ మనుషులు ఈ దేవతలకనాన్ గొపప్వాళుళ్ కాదా?" అంటుంది. "మానవులతో పోలిచ్ దేవతలని 

కించపరచలేవు" అనాన్ను. "దేవతలు రాసిన ఒక కావాయ్నిన్ ఉదహరించ" మంటుంది. "వాళుళ్ చేసిన ఒక ఘనకారయ్మే" దంటుంది. 

"పాలకడలిని చిలికి అమృతానిన్ సాధించా" రనాన్ను. "మీ తండిర్గారి సహాయం లేకపోతే అది కుదిరేదా? పైగా రాక్షసులని మోసం చేసిగదా 

అది సాధించింది?" అంటుంది. 

అదిగో, ఈ మోసమనేది ఆవిడ వీక పాయింట.  దానికీ తనకూ ఏమీ సంబంధం లేదని వాదిసుత్ంది.  ఆ వీక పాయింట మీద 

దెబబ్కొటట్డానికే "మోసం ఒక విదేయ్" ననీ, "మోసం కూడా ఒక కళే" ననీ మానవులోల్ ఋజువులను చూపించాను.  దానికి మా అమమ్ సహాయం 

ఉండనే వుంది. నా మోససమోమ్హనాసత్రం ఆవిడ పర్యోగించిన మోసపర్తిఘటనాసాత్ర్నిన్ ఎలా తుతుత్నియలు చేసింది! చరితర్లో మోసంతో ఎనిన్ 

యుధాధ్లు గెలవబడలేదు?  మోసంవలల్ కాకపోతే బిర్టిష వాళుళ్ భారతదేశానిన్ ఎలా ఆకర్మించి పాలించగలిగేవాళుళ్? 

మరి ఇపుప్డు? చదువుకుని వృధిధ్లోకి వచిచ్న అబుద్ల కలాంనో లేక ఇన ఫోసిస నారాయణమూరిత్నో తలిల్దండుర్లు పిలల్లకు 

ఉదాహరణలుగా చూపిసుత్నన్పుడు, చదువువలల్ డబుబ్ సంపాదించుకుని సుఖంగా వుండచచ్ని నూరిపోసుత్నన్పుప్డు, వేలిముదర్మీదే 

ఆధారపడుతూ పర్భుతవ్ంలో ఎంతో చినన్ పొజిషనోల్ వునాన్ కూడా ఒక రాజుగారి కోశాగారానిన్ నింపడానికి సరిపడేటంత డబుబ్ను పర్జలని 
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మోసంచేసూత్ సమకూరుచ్కుంటునన్ రాజకీయ నాయకులను టీవీలో ఆ పిలల్లకు చూపిసాత్ను. "మోసంచేసేత్నే జీవితంలో పైకి రాగల" మనన్ 

భావనని వాళళ్ మెదళళ్లోల్ నాటుకునేలా చేసాత్ను. అపుప్డు, ఆవిడమీద అది తిరుగులేని దెబబ్ కాకేంజేసుత్ంది, "తలీల్ నినున్ దలంచి చేతపటిట్న 

పుసత్కం" మూలపడకేంజేసుత్ంది?  కాదని వాళుళ్ చదువుకుంటే, నా మోససమోమ్హనాసాత్ర్నికి గురై  అకవుంటింగ లో జిమిమ్కుక్లని 

చూపించేవాళుళ్, చిట ఫండ కంపెనీలనిపెటిట్ పర్జల డబుబ్తో పరారీ అయేయ్వాళళ్లాగా తయారవుతారు.  తిరుపతిలో వెంకటేశవ్రుని ఆభరణాలే 

గలల్ంతుకావడం పర్జలు మోసవిదయ్లోనూ చోరవిదయ్లోనూ పార్భవానిన్ సంపాదించడంవలల్నే అని నేనంటే మా నానన్కూడా ఊరుకునాన్డు 

మరి! భారత, శీర్లంక జటల్ మధయ్ జరిగిన వన డే కిర్కెట మాచ లో సెహావ్గ 99 పరుగులతో వునన్పుప్డు, భారత జటుట్ ఒక పరుగుతో గెలవడానికి 

సిధధ్ంగా వునన్పుప్డు రణ దివ సెహావ్గ కి నో బాల వేసి అతణిణ్ సెంచురీ చెయయ్నీకుండా ఆపడం కూడా మోసవిదయ్కు పరాకాషేఠ్! 

అసలివావ్ళళ్ నేనూ, హాటకగరుభ్రాణీ ఈ పరిసిథ్తికి రావడం నేను ఉనన్మాటని వునన్టుల్ చెపప్డం వలల్నే కదా! అయినా, సతయ్లోకంలో 

సతయ్ం చెపప్కుండా ఎలా? 

"నువేవ్దో విదయ్లతలిల్ వనుకుంటునాన్వు గానీ, విదయ్లబబ్డంలో నీ పర్మేయమేమీ లే" దనాన్ను. లేకపోతే, శీర్రాముడికి విలువిదయ్ 

అబబ్డం తనవలేల్నని అంటుందా, మామగారని కూడా చూడకుండా! పైగా, అంతకు ముందరి ఏ అవతారంలోనూ ఆయనకి ఏ విదయ్లూ 

అబబ్లేదంది. మొదటి అయిదవతారాలోల్ ఆయనకు విదయ్ల అవసరమేముందని? తను ఇలా అడిగిందని ఆయనకి తెలిసే వుండాలి. లేకపోతే 

నందుడు అక్షరాభాయ్సం చేయిసుత్నన్పుప్డు సరసవ్తీదేవికి నమసాక్రం పెటట్మంటే బాలకృషుణ్డు కొంటెనవువ్ ఎందుకు నవువ్తాడు? 

"మరి, దేవతలోల్గానీ, రాక్షసులోల్గానీ నా దయవలల్ ఎవరికయినా విదయ్ అబిబ్ందా?" అనడిగింది. ఆవిడ కోపం సతయ్లోకపుటంచులని 

చేరడం తేలిగాగ్నే గమనించాను.   

"దేవతలందరూ దాయాది సంతతి గనుక వాళుళ్ నీ దయతో అవసరం లేకుండానే మనగలుగ్తునాన్రు. రాక్షసులకు నీ దయ అవసరం 

లేదు - నువు శతృజాతి వనితవు గనుక." 

"రావణుడు సీత నెతుత్కుపోవడం రాక్షసజాతికి పరిమితమైన మోస విదయ్వలల్నే అనుకుందాం – వాళళ్కి నా దయతో అవసరంలేదని 

తమరే కదా సెలవిచాచ్రు! మరి దేవేందుర్డు అహలయ్ని పొందడానికీ తమరి తండిర్గారు అమృతానిన్ రాక్షసులకు పంచకుండా వుండడానికీ 

రాక్షసులోల్ ఎవరివదద్ ఆ విదయ్నభయ్సించినటుల్టా?" 

మా తండిర్గారిని పటుట్కుని మోసగాడని అంటుంటే జవాబెలా ఇసాత్ను? ఇవవ్దలుచ్కోలేదు. 

"మరి వేదాల సంగతి?" తనని పర్సనన్ం చేసుకోవడానికయినా అరథ్నారీశవ్రతావ్నిన్ నేనుకూడా ఆపాదించుకుంటానని ఆశించి 

వుండాలి. కానీ ఇది సతయ్లోకం. అందుకే, "అవి నేను రాసినవి," అనాన్ను. 

వీణమీద కదనకుతూహల రాగానిన్ ఒకక్ క్షణం ఆలపించిన తరువాత, "మరి సంగీతం సంగతేమిటి?" కోపంగా అడిగింది 

కోమలాంగి. 

"సామవేదంలో రాశాను కదా!" అనాన్ను జాలిగా చూసూత్.  

"మరి నేను ఈ చదువుల పోరట ఫోలియో పటుట్కుని చెయయ్వలసినదేమిటి?" సతయ్లోకపుటంచులు ఆ కోపానాన్పలేకపోయాయి.  

"ఆ మానవులకి మాతర్ం కొంచెం పరిజాఞ్నానిన్సూత్ండటం." 

"దేవతలెలాగో నిరక్షరకుకుష్లు. ఏ పనీ చెయయ్కపోయినా, ఏ తెలివితేటలు లేకపోయినా, మాయ విదయ్ తపప్ మరే విదయ్లూ 

రాకపోయినా, అమృతం తాగి కూడా రాక్షసులతో యుధాధ్లోల్ ఓడిపోయినా మీ తండిర్గారి దయవలల్ భోగలాలసతావ్లోల్ మునిగితేలుతునాన్రు.  
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ఆయన ఎతిత్న ఏ అవతారంలో కూడా కోతికయినా కొంచెం విలువనిచాచ్రేమోగానీ ఆయనని తపప్ వేరే ఏ మానవుడినీ గొపప్గా చూపలేదు. 

పాండవులగూరిచ్ మాటాల్డొదుద్. వాళుళ్ దేవతాంశలతో పుటిట్నవాళుళ్. కృత, తేర్త, దావ్పర యుగాలోల్ ఋషులందరూ మానవమాతుర్లైనా 

వేదాలని మాతర్ం వలిల్ంచుతూ జీవితమంతా గడిపారు గనుక వారు తమంత తాముగా మానవ పర్గతికి తోడప్డిన దాఖలాలేవీ లేవు. ఆ మూడు 

యుగాలోల్నూ సంగీతం, సాహితయ్ం, నృతయ్ం, విజాఞ్నం ఏవీ పెంపొందలేదు. అందుకే, నా శకిత్తో మానవులని దేవతలకంటే గొపప్వాళుళ్గా 

తయారుచేసాత్ను.  అయితే, అది నేను ఈ లోకంలో వుండి మాతర్ం కాదు." అని అంతరాధ్నమయింది. 

అపప్టినించీ తనని వెదుకుక్ంటూ తిరగడమే సరిపోతోంది - ఎలాగయినా ఆమెను ఓడించాలనే పటుట్దలతో వునాన్ను గనుక. 

లేకపోతే, దేవతలని మించేలా మానవులని తయారుచేసుత్ందట! అందుకే విదయ్లు, కళలు ఏ రూపంలో కనిపించినా తుంచెయాయ్లనన్ 

నిరణ్యానిన్ దీక్షతో అమలులో పెడుతునాన్ను.  అయినా, ఏ పొరపాటువలల్నో ఒక ఆదిశంకరుడూ, గెలీలియో, బీథోవెనూ, పోతనా, 

కృషణ్దేవరాయలూ, తాయ్గరాజూ, రామనుజం అయయ్ంగారూ, పాల ఘాట మణి అయయ్రూ, ఇంకా శీర్నివాస రామానుజమూ, ఐన సీట్ను, సీట్ఫెన 

హాకింగు వంటి మేధావులూ బయటపడుతూంటారు. కళాపోషణకు రాజులేల్కుండా చేసి, మా అమమ్ సహాయంతో కళలను నముమ్కునన్వాళళ్కి 

బర్తుకును గతుకులబాట చేశాను. ఆవిడ సాయంతోనే తెలివితేటలునన్ పిలల్లకు పేదతనంవలల్ చదువును అందుబాటులో లేకుండా చేసి వాళుళ్ 

మానవ పర్గతికి తోడప్డకుండా చూశాను.  ఒకోక్సారి అసహాయ మానవులనికూడా చూడకుండా యుధాధ్నిన్ వాళళ్తోనే చేసాత్ను. బీథోవెన ని 

చెవిటివాణిణ్ చేశాను.  అరైకుడికి గొంతుబాధ కలిగ్ంచాను. సీట్ఫెన హాకింగు కయితే కర్మంగా శరీరంలోని ఏ అంగమూ పనికిరాకుండా చేశాను.   

అయినా సరే, బీథోవెన గొపప్ సింఫొనీలని తయారుచేశాడు. అరైకుడి దీక్షతో గొంతును సావ్ధీనంలోకి తెచుచ్కునాన్డు. గొంతు 

మూగబోయినా, శరీరంలో ఒకక్ తలమాతర్మే కదపగలిగినా, విశవ్ం ఎలా ఆవిరభ్వించిందనన్ రహసాయ్నిన్ కనుగొనడానికి పర్యతిన్సూత్ 

హాకింగ నోటితో గాలిని మానవులు తయారుజేసిన యంతర్ంలోకి ఊదుతూ తన ఆలోచనలని శిషుయ్లకి తెలియబరుసూత్నే వునాన్డు.  

ఎందుకీ పరాజయం?  

అరెరే! సతయ్ం కళళ్ముందు కనపడుతూనే వుంటే ఇంతకాలం గమనించలేకపోయానా! ఎనోన్ వందల ఏళళ్కోమాటు తన పర్తిభకి 

పర్తిరూపాలు నా ముందుకొసుత్నాన్యనీ అపుప్డు వాటిని నేను పర్తయ్సాత్ర్లనేసి ఎదురొక్ంటునాన్ననీ మురిసిపోయానుగానీ, ఆ రూపాలోల్ 

పర్తయ్క్షమవుతునన్ది నా రాణేననన్ సంగతి గమనించలేకపోయిన నా తెలివితేటల నేమనాలి?  ఏ రూపంలో ముందుకు రాబోతునన్దీ ఎపుప్డూ 

ముందుగా చెపప్లేదు. పైగా, ఒక రూపంలో వచిచ్నది మళీళ్ ఆ రూపంలో దరశ్నమివవ్డంలేదు. 

ఇంతకాలం యుధధ్ం అయిన తరువాత ఇపుప్డు ఒపుప్కుంటునాన్ను - పరాజయమైనా తను ఎదురుగా వుంటే సంతోషించేవాణిణ్.  

చెపప్డానికి అహం అడొడ్సోత్ందిగానీ ఒపుప్కోక తపప్టేల్దు.  తన ఉనికిలేక సతయ్లోకం అంధకారబంధురమై వుంది. తను సంగీత సాహితయ్ 

సమలంకృతే మాతర్మే కాదు; సరవ్ విదయ్లకూ నిలయం.  ఏ అంగం ఏ విదయ్కు ఆలవాలమో నాకుమాతర్మే తెలుసు. అందుకనే అనిన్ 

విదయ్లనూ ఏ ఒకక్ మానవుడికీ పరిమితం గాకుండా ఆమె జాగర్తత్పడుతునన్ది - లేకపోతే నేను ఆ పరిపూరణ్తావ్నిన్ పటుట్కుని నా వెంటరమమ్ని 

పార్ధేయపడే అవకాశమునన్ది.  ఇపుప్డయితే తనకోసం ఎకక్డని వెదకను?   

"నాలుమ్గం నావిల వీటిట్రుకుక్ం దేవి" అనాన్డు పాపనాశం శివన.  ఆవిడే నా నాలికమీదుంటే నాకీ వెతుకులాట ఎందుకయాయ్?  

అరథ్మయింది.  ఆ వాకయ్ం సంగీతానిన్ సంధించి ఆవిడ నామీదకు వదిలిన వయ్ంగాయ్సత్రం!   దీనికి పర్తయ్సాత్ర్నిన్ వెయయ్కుండా ఎలావుంటాను? 

 

@ @ @ 
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  అయిన ళుళ్ అయిన ళుళ్       రణా  నాగలకిష్మ్రణా  నాగలకిష్మ్

కలహాల కాపురంలో బాధలుపడేది పిలల్లే! కాలగమనంలో ఆది ఎకక్డో తెలియని ఈ అంతంలేని కలహమే మానవులంతా ఐన సీట్నూల్, 

ఆరయ్భటట్లూ, ఎమెమ్స సుబుబ్లకుష్మ్లూ కాకపోవడానికీ, మానవులలో మత, భాషా భేదాలని దురభిమానాలుగా విరగబూయించి శాంతినీ 

సమైకయ్తనీ కొలల్గొటిట్ంచడానికీ కారణమంటాను. కారణభూతుణిణ్ వేలెతిత్చూపించడానికి, తండిర్ని దైవంగా కొలవాలి అని తలిల్ చేసిన బోధనని 

పిలల్లు మరిసేత్ ఆమెకి కోపమొసుత్ందంటాను. కాదంటారా? 

*** 
కథ నుక కథ 

 

అరై కుడి రామానుజ అయయ్ంగార్ ఇరవయయ్వ శతాబద్ ంలో అసమాన కరాణ్ టక సంగీత దా ం లుగా పర్ ఖాయ్తిచెందారు.  నా ముగుగ్ రు 

గురు లోల్ నూ ఇదద్ రివలల్  రామానుజ అయయ్ంగార్ నా పరమగురు  అవడం నా అదృషట్ ం.  రామానుజ అయయ్ంగార్, తాయ్గరాజ కీరత్ నలోల్ ని 

ర నుభూతిని పూరిత్ గా పొందడంకోసం రాబోయే జనమ్లో తెలుగు డిగా పుటాట్ లని కోరుకునాన్రని ఆయన దగగ్ ర గురుకుల సం చే న నా 

మొదటి గురు గారు పర్ తాపగిరి నటేశ అయయ్ర్ చెపాప్రు. రామానుజ అయయ్ంగార్ అలెపీప్లో చే న సంగీత కచేరీ అది తీయం. ఆ 

కచేరీలోనే ఆయన కొలువమరెగదా అనన్ తోడిరాగంలోని కీరత్ న, శంకరాభరణంలో "నీ మ మ తెలియ తరమా!" అనన్ పలల్ తో రాగం, 

తానం, పలల్  పాడారు. ఆయన ఎనున్కునన్ తెలుగు పలల్  - అదికూడా మళయాళీయుల మధయ్లో చేత్ నన్ కచేరీలో - ననిన్పప్టికీ 

మంతర్ ముగుధ్ ణిణ్ చేత్ ంది. ఆ కచేరీని బర్ హమ్ సయంగా వచిచ్ ని ంటే? అనన్ ఆలోచనవచిచ్ంది. సరస తీదే  పకక్నుండగా ఆయనకి 

భూలోకానికి రావల న పనేమిటి? అనన్ సందేహం కలిగింది. సరస తీదే  సతయ్లోకంలో లేకపోవడంవలల్  ఆయన రావల  వచిచ్ంది అని 

జ బు చెపుప్కునాన్ను. ఆ డ ఎందుకు సతయ్లోకానున్ంచీ ళిల్ పోయింది? తిరిగి అకక్డకి డుతుందా? అనన్ పర్ శన్లకి జ బు చెపప్డంకోసం 

ఆకా నున్ండీ పాతాళందాకా సత్ రించిన మాన లోల్ ని చుచ్తగుగ్ లూ ఉపయోగపడాడ్ యి. 

 

వకుమార శరమ్ 
PPP 
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తిరుగు పర్యాణం పూరైత్  ఇలుల్ చేరిన గంటకే  ఫోను గణ గణా మోగింది.  ! 

శారద  అపుప్డే సాన్నం చేసి బయటికి వచిచ్ంది. పని మనిషి పకిక్ంటోల్నే పని చేసూత్ండడం, తాము రాగానే  పని అందుకుని ఒకటి 

తరావ్త ఒకటి చేసుకు పోతుండడంతో  శారద దంత ధావనం పూరిత్ చేసి కాసత్ కాఫీ కలిపితెచిచ్ంది తనకీ భరత్కీ పనమామ్యికీ . సాన్నం 

చేసొచిచ్ , పర్యాణం అలసట నించి కొంచెం తేరుకుని  వంట మొదలు పెడదామనుకుంటుంటే రేవతి ఫోను.  

తీసీ తియయ్గానే "అమామ్! రమ ఎలా వుందీ ?"ఆతర్ంగా పర్శిన్ం చింది. శారద నవివ్ం ది.  
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"ఎందుకే అంత  బెంగ నీకు? అది హాయిగా వుంది!" అంది సంతోషంగా .  

" వాళళ్తత్  గారు  ఎలా వునాన్రమామ్ మీతో? దానెన్లా టీర్ట చేసుత్నాన్రు ? నిజం చెపుప్" అంది ఆతర్ంగా  

" అయోయ్ రామా! నిజం కాక అబదధ్ం ఎందుకు చెపాత్నే?మరీ విడూడ్రంగా మాటాల్డతావు? .."అంటుండగానే డోర బెల మోగింది.  

"అమమ్లూ! నేను మళీళ్ మాటాల్డతానే. ఇపుప్డే వచాచ్ం గదా! పాలవాడొచిచ్నటుట్నాన్డు.ఒకక్ గంట తరావ్త నేనే చేసాత్ 

...సరేనా?"అంటూ పెటేట్సింది శారద. ఎంతో మాటాల్డాలనిప్ంచి చేసిందేమో రేవతికి ఏమీ తోచలేదు. రమ గురించిన ఆలోచనలు 

చుటుట్ముడుతుంటే  పిలల్లు వదిలేసిన వసుత్వులనీన్ ఎకక్డివకక్డ సరుద్తూ, రమ పెళిళ్ విషయాలనీన్   గురుత్ చేసుకుంది. 

 

 

                                      **           **         **        **         ** 

 

ఆపుకోలేని ఉకోర్షంతో రేవతికి కళళ్ నీళొళ్చాచ్యి.  

"పెళిళ్చేసి పంపగానే ఈ ఇంటితో నాకు సంబంధం తెగిపోయినటేట్నా ? ఇంత పెదద్ నిరణ్యం నాతో ఒకక్మాట కూడా చెపప్కుండా 

తీసుకునాన్రు! " గొంతు పూడుకుపోయి, చివరి మాట పెగలేల్దు.  

శారద విభార్ంతిగా చూసూత్ండి పోయింది . 

" ఇపుప్డేమైందకాక్? ఎందుకంత ఎమోషనల గా ఉనాన్వు?"రమ అకక్ చెయియ్ పటుట్కుని అనునయంగా అడుగుతుంటే , ఆ చెయియ్ 

విదిలించేసి పూరవ్ం తన గదిగా చెపుప్కునన్ గదిలోకి విసురుగా వెళిల్, మంచం మీద వాలిపోయింది రేవతి.అగని కనీన్ళుల్ జలజలా 

రాలిపోయాయి. 

వెనకాక్లే రమ వచిచ్ పుసత్కాల బలల్ పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరోచ్వడం తెలుసూత్నే ఉంది. ఎవరితోనూ మాటాల్డాలనిపించని దు:ఖం. 

ఎవరికీ ఏమీ చెపాప్లనిపించని విరకిత్. తన పెళిల్ అయి ఆరేళేళ్ అయిందంటే ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఈ ఆరేళళ్ కిర్తంవనీన్ కిర్తం జనమ్ తాలూకు 

విషయాలాల్ అనిపిసుత్నాన్యి! ఒకక్ ఆరు సంవతస్రాలోల్ తన జీవితం ఇంత అతలాకుతలం అయిపోయిందేమిటి? పుటిట్ ఇరవై రెండేళుళ్ పెరిగిన 

పుటిట్ంటికి దూరమైపొయింది. అతిత్ంటోల్ భాగం కాలేకపోయింది. ఎవరికీ చెందని దానిలా బతుకుతునాన్ ఏక నిరంజన లాగా సేవ్చచ్గా బతికే 

అవకాశమూ లేదుగా . ఉమమ్డి కుటుంబంలో కోడలిగా, ఇదద్రు పసిపిలల్ల తలిల్గా, ఒక వయ్సన పరుడి భారయ్గా తనని చుటేట్సిన బాధయ్తలకి 

అంతులేనటుట్ కనిపిసోత్ంది.  

పాల పిటట్లా రివువ్న ఎగురుతూ, కోకిలమమ్లా కూనిరాగాలు తీసూత్, సేవ్చచ్కి మారుపేరులా జీవించిన తనేనా ఇపుప్డిలా వుంది? 

ఆలోచనలు ఆగని దు:ఖానిన్ కురిపిసుత్ంటే పొగిలి పొగిలి ఏడుసూత్ ఉండిపోయింది రేవతి.  

         ఎనోన్ జాఞ్పకాలు. అంతసుత్ల భేదం ఉనాన్ పటిట్ంచుకోకుండా గోపాల తలిల్దండుర్లు తనని కోడలుగా చేసుకుంటామని కబురు 

చేయడం, అతని చదువు, ఉదోయ్గం, రూపురేఖలు నచిచ్, అమామ్ నానాన్ తననడగడం ....అనీన్ గురొత్చాచ్యి. అతని వయ్కిత్తవ్ం, అభిరుచులూ, 

పర్వరత్నా ఏవీ తెలియకుండా ఒపేప్సుకోడానికి  మనసొపప్కపోయినా నానన్ బాధయ్త తేలిగాగ్ తీరుతుందని అనుకునీ, ఆయన సంతోషం చూసీ  

సరే అనడంతో పెళళ్యిపోయింది. అంతవరకు పెళిళ్ గురించిన  మధురోహలు, తనదైన సంసారం పటల్ మమకారం అందరిలోనూ 

అంతరగ్తంగా ఉంటాయనుకుని పొరబడింది తను. అలాంటి ఊహలు గాని, సరదాలు గాని , పేర్మావేశం గాని ఏమీ లేని గోపాల తో 
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నిసాస్రమైన సంసారం మొదలై పోయింది. అతత్గారి నిరాదరణ, తృణీకార ధోరణి, ఆ ఇంటోల్ తన సాథ్నం ఏమిటో అరథ్ంకాని అయోమయం! 

అతని వయ్సనాలూ, బలహీనమైన అతని మనసత్తవ్ం తన ఆశలీన్, కోరికలీన్ మొదలంటా తుంచేశాయి. పరిసిథ్తి ఇదీ అని అరథ్మయేయ్సరికి 

ఆలసయ్మైపోయింది. పర్తి సాయంతర్ం  ఎంతకీ ఇలుల్ చేరని భరత్కోసం  నిండు యవవ్నంలో ఉనన్ తను ఎదురు చూసుత్ంటే , ఏదీ పటట్నటుట్  

తీరువుగా తయారై , మామగారి వెంట అతత్గారు పెళిళ్ళళ్కీ ,పారీట్లకీ వెళిళ్పోయేవారు . 

ఆ ఇంటిని తన ఇలుల్గా భావించి ఎంతగా అంకితమైపోయినా, అతత్ గారు గాని, తరచు వచిచ్ పోతూ ఉండే ఆడబడుచులుగాని , భరత్ 

గాని .. ఎవవ్రూ తనని ఆ ఇంటోల్ భాగంగా మననివవ్లేదు. తనకీ తన హకుక్లని సాధించుకోవడం ఎలాగో తెలియలేదు. పేర్మ కోసం, ఆదరణ 

కోసం తపించే మనసు ఏ అమావాసయ్కో, పునన్మికో చాచిన అతని చేతులోల్ తన దు:ఖానిన్ ,అభిమానానిన్ విడిచి కరిగి పోయేది. మళీళ్ 

మామూలే. 

తన మీద అంత పెదద్ కుటుంబపు బాధయ్తలైతే పెటాట్రు గాని తన పిలల్ల పెంపకంలో గాని, భరత్ని సరైన దారిలోకి మళిళ్ంచడం 

లోగాని ఎవవ్రూ తనకి తోడుగా నిలబడలేదు. తన బాధ మనసు విపిప్ తలిల్దండుర్లకి గాని, చెలెల్లు రమకి గాని ఎందుకు చెపుప్కోలేకపోయిందో 

తనకే తెలీదు! అసహజమైన ఈ సంసారానిన్ , తన  తెలివితేటలతో,విజఞ్తతో చకక్దిదుద్కోవాలని పర్యతిన్ంచి , పర్యతిన్ంచి విఫలమైంది. 

పాకుడు రాళళ్మీద పటుట్ దొరకనటేట్, నలుగురూ వచేచ్పోయే ఆ ఉమమ్డి కుటుంబంలో తనకి నిరణ్యాధికారంగాని, భరత్ని సరిదిదద్డం కోసం 

తను వేసుకునన్ పర్ణాళికలిన్ అమలు పరచే అవకాశం గాని దొరకలేదు. అతనికీ తనకీ మాతర్మే సొంతమైన సేప్స అంటూ ఏమీ మిగలేల్దు. 

ఆఫీసు నించి ఆలసయ్ంగా మందు సేవించి మతుత్ తలకెకుక్తుంటే ఇంటికి చేరడం, తిండి తినేసి పకక్మీదికి చేరడం, దుంగలాగా నిదర్పోయి 

పొదెద్కాక్క లేచి ఆదరాబాదరా ఆఫీసుకెళిళ్పోవడం! పేర్మరాహితయ్ంలో దహించుకుపోయి, సావ్తి వానకోసం ముతయ్పు చిపప్లా తపించిపోయి 

ఎపప్టికో నిదర్లోకి జారిన తనని, ఏ రాతిర్ వేళో తన సప్రశ్తో మేలొక్లిపి, తను పూరిత్గా మేలుకుని అతనిన్ంచి ఒక ఆపాయ్యతనీ,ఆతీమ్యతనీ 

ఆశించి సప్ందించే సమయానికి  నిదర్లోకి జారిపోవడం.... 

ఒకే ఇంటోల్ జీవిసూత్ కూడా తన వయ్ధని అరథ్ం చేసుకోకపోగా సూదులాల్ంటి చూపులోత్, ములుకులాల్ంటి మాటలతో అతత్గారూ, 

వచిచ్నపుడలాల్ గురిచూసి సంధించే విమరశ్నాసాత్ర్లతో ఆడబడుచులూ తన మనసుకి మానని గాయాలు చేశారు. ఎనోన్సారుల్ ఈ ఎదురీతనీదలేక 

బయటికి వచేచ్యాలనిప్ంచినా రిటైరై ఆరిద్కంగానూ, ఆరోగయ్పరంగానూ సమసయ్లోల్ ఉనన్ తలిల్దండుర్లమీద అదనపు భారం మోపలేకా, 

పసివాళిళ్దద్రినీ తండిర్కి దూరం చేయడానికి మనసొపప్కా ఊగిసలాటలోనే ఇనేన్ళూళ్ గడిపేసింది. తెలుగు నేలకి దూరంగా ఉండడంతో తన 

జీవితం గురించి పుటిట్ంటోల్ వివరంగా తెలియకుండా జాగర్తత్పడగలిగింది.  

చినన్పప్టినుంచి రమంటే తనకీ, తనంటే రమకీ పార్ణం. తన పెళళ్యినపప్టినుంచీ ఎలా పెరిగిందో ఇంత దూరం! ఇవాళ తనకి 

తెలియకుండా, తన అభిపార్యం కూడా అడగకుండా దాని పెళిళ్ నిశచ్యమైపోయింది! 

వీపు మీద మెలిల్గా కదిలిన రమ చెయియ్ రేవతిని ఆలోచనలోల్ంచి బయటికి లాకొక్చిచ్ంది. 

"అకాక్!ఏం జరిగిందో నాకు చెపప్వూ?"పేర్మగా అభయ్రధ్నగా అడిగింది రమ.  

అపప్టికి దుఖోదేవ్గం తగిగ్న రేవతి లేచి కూరుచ్ంది. ఎరర్బడడ్ కళుళ్ తుడుచుకుని "ఇంకా ఏం కావాలి? నువెవ్వరినో ఇషట్ పడడం, 

అతను నినిన్షట్పడడం, నానన్ వాళళ్ని అపోర్చ చెయయ్డం ,వాళుళ్ సరేననడం అనీన్ జరిగిపోయాయి! నిశచ్య తాంబూలాలకి రమమ్ని నాకు ఫొన 

చేసేవరకు నేను మీకు గురేత్ రాలేదు." 

మళీళ్ జల జల రాలుతునన్ కనీన్టిని కొంగుతో తుడుచుకుంది రేవతి. 
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"అకాక్ ! అలా అనకు ...పీల్జ! ఎమెమ్స కి పిర్పేరయే హడావిడిలో కొనాన్ళుళ్ , అకక్డికి వెళాళ్క హెకిట్క షెడూయ్లస్ తో కొనాన్ళుళ్  నీతోనే 

కాదు, అమామ్ నానన్లతో కూడా ఎకుక్వగా మాటాల్డే వీలు దొరకలేదు. అకక్డి వాతావరణానికి సదుద్కునే కర్మంలో అనిల సాయానిన్ 

తీసుకోవలిస్ వచిచ్ంది. అతను మన సూక్ల మేట అని చెపాప్గదా. ఎనోన్సారుల్ ఒక టూర్ ఫెర్ండ లా నాకు సాయపడాడ్దు.అతను పొర్పోజ చేసే 

వరకు అతని ఉదేద్సయ్ం నాకు తెలీదుకదా. అతనికి మంచి ఉదోయ్గం వచాచ్క నా గార్డుయ్యేషన సెరిమొనీ రోజు పెళిళ్ పర్సాత్వన తెచాచ్డు. 

ఎలాగూ ఇండియా వసుత్నాన్ కదా అని ఆ వారం రోజులూ ఆగి ఇంటికి రాగానే అమమ్కీ నానన్కీ చెపాప్ను. అభయ్ంతరం చెపేప్దేమీ కనిపించక 

వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్రు.....అనిల పేరెంటస్ కూడా ఇకక్డి వాళేళ్ అవడంతో అనీన్ చక చకా జరిగిపోయాయి. అనిలేమో సరిగాగ్ రెండు వారాల 

సెలవు మీద వచాచ్డు ! అందుకే వీలయినంత తవ్రలో నిశిచ్తారధ్ం పెటాట్లని తొందర పడాడ్రు. వాళుళ్ ఓకె అనడం, వెంటనే ముహూరత్ం 

పెటట్డం ..."సంజాయిషీ చెపుత్నన్టుట్గా అంటునన్ రమ  మెరుసుత్నన్ కళూళ్,, నునుసిగుగ్తో, సంతోషం తో  కందిన బుగగ్లూ చూసూత్ పెళిళ్ 

కుదిరిన కొతత్లోల్ తన భావాలిన్ గురుత్ తెచుచ్కుంది రేవతి.ముందుకొచిచ్ తొందరపెటిట్ చేసుకునే వాళళ్లో ఏ ఉదేద్శాయ్లు దాకుక్నాన్యో ఎలా 

కనుకోక్వడం? 

"రమా ! నువేవ్ం చెపుతునాన్వో నాకరధ్ం కాక పోలేదే. అంతా హడావిడిగా జరిగిపోయింది అంటావు సరే..అంత హడావిడి ఎందుకు? 

తొందరపడి ముందుకి వెళిళ్పోయాక వెనకిక్ రాగలిగే అడుగులు కావే ఇవి! నీకేం తకుక్వ?పెళిళ్ కాదేమో అని భయమా?  అనిల గురించి నీకేం 

తెలుసని అంత ధైరయ్ం గా నిరణ్యం తీసుకునాన్వు?" ఉదేవ్గంగా అంది రేవతి. 

"అదేంటకాక్ అలా అంటావు? రెండేళుళ్గా అతనిన్ గమనిసుత్నాన్ను. ఎపుప్డూ అతని పర్వరత్న డీసెంట గా ఉంటుంది ! ఇంకేం 

తెలుసుకోవాలి? సూక్లోల్ నీకు జూనియర గా బానే తెలిసి ఉండాలి! ఎందుకంత అనుమానిసుత్నాన్వు? 

రేవతి ఏం చెపాప్లో తెలియ నటుట్ ఆగిపోయింది కొంత సేపు. 

మెలిల్గా తేరుకుని "అవును ..అనిల గురించే కాదు వాళళ్మమ్ గురించి కూడా తెలుసు. ఆవిడంత గయాయ్ళిని ఇంకెవరూ ఉండరని 

చెపుప్కునే వాళళ్ం మా కాల్సులో. అసత్మానూ సూక్లుకి వచేచ్సి, అతని పుసత్కాల కోసమో, పరీక్ష పేపరల్లో తకుక్వ పడడ్ మారుక్ల కోసమో, 

అతనికి జవ్రం వసేత్ కాల్సులో బాగా చదివే పిలల్ల నోటుస్ల కోసమో  ఎపుప్డూ సూక్లుకి వసూత్ ఎవరితోనో ఒకరితో గొడవ పడుతూ ఉండేది. 

ఒకసారి వాడేదో తోటి పిలల్లోత్ గొడవ పడితే  తగుదునమామ్ అని పిలల్ల వయ్వహారంలో తలదూరిచ్ ,పిర్నిస్పాల దాకా లాకెక్ళిళ్, గోటితో పోయే 

విషయానిన్  గొడడ్లి దాకా తెచిచ్ంది" 

కందిన మొహంతో అకక్ చెపుతునన్ విషయానిన్ ఆశచ్రయ్ంగా వింటూండిపోయింది రమ. సంవతస్రం జూనియర అయిన అనిల ఇంత 

గురుత్నాన్డా అకక్కి! అతను తను చదువుకునన్ సూక్లు విషయం పర్సాత్వించేవరకూ తనతనిన్ సూక్ల మేట గా గురిత్ంచనే లేదు.  

ఇంతలో పిలల్లిదద్రూ ఒకళళ్మీదొకళుళ్ ఫిరాయ్దు చేసుకుంటూ రావడంతో సంభాషణ అకక్డ ఆగిపోయింది. 

                   **           **            **            **              ** 

నది నిశశ్బద్ంగా పర్వహిసోత్ంది. ఒడుడ్న ఉనన్ బండరాళళ్ మీద చదునుగా ఉనన్ చోటు చూసుకుని కూరుచ్నాన్రు రేవతీ, రమా. 

పిలల్లిదద్రీన్ అమమ్ దగగ్ర వదిలేసిన రేవతికి, ఎడతెగని పని నుంచి చినన్పాటి విశార్ంతి దొరికినటట్నిపించింది. నిశిచ్తారాధ్నికి ముందే రమతో 

ఎనోన్ మాటాల్డాలని, అనిల తో పెళిళ్ విషయంలో పునరాలోచన అవసరమని చెపాప్లని ఒకటే అరాటపడింది రేవతి. పర్యాణంతో 

అలిసిపోయిన శరీరం రాతిర్ పిలల్లిన్ నిదర్ పుచేచ్సరికే నిదర్లోకి జారిపోయింది. మధయ్ రాతిర్ మెలకువ వసేత్ ఆందోళనతో నిదర్ పటట్లేదు.   
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తెలల్వారిందగగ్రిన్ంచి రోజువారీ పనులే గాక పెళిళ్ గురించిన మాటలూ, ఏరాప్టూల్ ముందుకి సాగిపోతుంటే రేవతిలో అసహనం 

,ఆందోళనా పెరిగిపోయాయి. సాయంతర్మవుతూనే గోదారి వొడుడ్కి వెళదాం పదమని రమని బయలేద్రదీసింది. అకక్ లోపల సాగుతునన్ మథన 

ఏమిటో, ఎందుకో తెలుసుకోవాలని ఎదురుచూసుత్నన్ రమ వెంటనే బయలుదేరింది. 

చినన్పుప్డంతా అలవాటైన చోటికి చేరగానే ఇదద్రూ మూగబోయారు. నీరెండలో మెరుసుత్నన్ గోదారి పెళిళ్కూతురిలా కళ కళ 

లాడుతూ కనిపించింది రమకి.  

అదే గోదారి మోయలేని బరువుని మోసూత్, లేని సహనానిన్ అరువు తెచుచ్కుంటూ కూడా  తన కలోల్లానిన్ తనలోపలే 

దాచుకునన్పౌర్ఢలా కనిపించింది రేవతికి. మనిషి విచక్షణారహితంగా విసరిజ్ంచే రకరకాల కాలుషాయ్లని ఎదురుచెపప్లేని అశకత్తతో తనతో 

మోసుకుపోతోంది. తనను అనిన్విధాలా వాడుకుంటూ కూడా అనుక్షణం అవమానిసుత్నన్ మనిషిని, ఆదుకుంటూ, ఆదరిసూత్, క్షమిసూత్ 

ఎందుకలా ఉంటుంది? అలా అని తనలా నిరాశగా ఉదాశీనంగా ఉందా? లేదే.. 

తలెతిత్ దూరానికి చూపు సారించింది రేవతి. పశిచ్మాన అసత్మించే అలోచనలో ఉనాన్డు సూరుయ్డు. మేఘాలు లేని ఆకాశంలో 

గుండర్ని బంతిలా కనిపిసుత్నాన్డు. అరచెయియ్ అడుడ్పెడితే అంతకనాన్ చినన్గా ఉనాన్డు! అయితేనేం ఆ కాసత్ంత రంగుముదద్నించి ఎనిన్ 

రంగులు,ఎనిన్ ఛాయలు, ఎనిన్ తళుకులు తీసుత్ంది ఈవిడ! అవలి తీరం బంగారు రంగులో మెరిసిపోతూ, ఈవలి తీరం లేత నీలంగా, 

ఒడుడ్దగగ్ర ముదురు నీలంగా, మధయ్లో చమీక్ల తళుకులతో....మధయ్ మధయ్లో చితర్ విచితర్మైన కలనేత రంగులతో ఎంత అందంగా 

తయారవుతుంది! తనకైతే ఎకక్డికైనా వెళాళ్లనన్పుడు కూడా చకక్గా తయారవాలని ఉండదు. కాసత్ మంచి చీర కటుట్కోవాలనీ, మొహానికి కాసత్ 

పౌడరో,కీర్మో అదుద్కుని,కళళ్కి కాటుక తీరుచ్కోవాలనికూడా   అనిపించదు! ఈవిడకి మాతర్ం ముపొప్దుద్లా మూడు రకాల సింగారాలు! మిల 

మిలలూ,తళతళలూ..ఇంక రాతర్యిందంటే ఆ తళుకు బెళుకుల సోయగం ఎవరు వరిణ్ంచగలరు?తనైతే అలిసిపోయి ఒకోక్సారి బటట్లు కూడా 

మారచ్కుండా నిదర్పోతుంది. కోటానుకోటల్ నీటి అణువులిన్ పోగుచేసుకుంటూ,పిలల్ తెమెమ్రలిన్ చలల్ బరుసూత్,దపిప్క తీరుసూత్, పొలాలకి 

నీళళ్ందిసూత్ ,పడవలిన్ గమయ్ సాథ్నాలకి చేరవేసూత్... ఒకటా రెండా ఎనిన్ పనులు చేసుత్ంది! అలసట లేకుండా? అంత ఉతాస్హంగా ఎలా 

ఉంటుందో ? 

ఎంత పర్యతిన్ంచినా తనలో ఉతాస్హమే కలగటేల్దు! ఇదద్రు పిలల్లతో తన జీవితం ఒక చికుక్ పర్శన్లా కనిపిసోత్ంది! 

 ఇపుడు తన చినాన్రి చెలెల్లు రమ జీవితం ఏం కానుంది? 

అనిల తలిల్ పదే పదే  గురొత్సుత్ంటే ఆ ఇంటోల్ రమ సుఖ పడుతుందనన్ నమమ్కం తనకే కోశానా కలగటేల్దు.కొడుకు జోలికెవరొచిచ్నా 

సహించలేని ఆవిడ రమ కాపురానిన్ సవయ్ంగా సాగనిసుత్ందా? కొడుకు జీవితంలో  భారయ్గా రమ పార్ముఖయ్తని అంగీకరిసుత్ందా? ఇంత 

వివరంగా చెపిప్నా దీనికి తన తాపతర్యం అరధ్మవుతునన్టేట్ లేదు! 

ఆలోచనలు మాటలుగా రూపాంతరం చెందేసరికి పడమటి ఆకాశం పూరిత్గా ఎరర్బారింది. అకక్ సంసారం గురించి తెలుసుకునన్ 

కొదిద్పాటి విషయాలకే రమ కళుళ్ నీటి చెలమలయాయ్యి. పకుష్లు గుంపులుగా ఎగురుతూ గూళళ్వైపు సాగిపోతుంటే   

"రమా! వాటిలో ఒక పకిష్లా సేవ్చచ్గా ఎదిగిన నేను ఇవాళ పంజరంలో బందీలా ఉనాన్ను తెలుసా ? సవ్చచ్మైన ఆనందానిన్ 

,ఆతీమ్యతనూ అనుభవించి  ఎనాన్ళళ్యిందో ! నా పెళిళ్ ఒక పెదద్ పొరబాటు.ఇంక దాని గురించి చెయయ్గలిగిందేమీ లేదు. కనీసం నువైవ్నా 

సుఖపడాలని, అందమైన సంసారానిన్ సొంతం చేసుకోవాలని, ఎపుప్డైనా అవకాశం దొరికినపుప్డు నేనూ పిలల్లతో వచిచ్ మీ పొదరింటోల్ రెండు 
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రోజులు గడపాలని నా ఆశ..నా కోరిక! ఇతని పటల్ విడదీయలేని పేర్మ ,అనుబంధం ఇపప్టికే ఏరప్డి ఉండక పోతే మాతర్ం  ఇకక్డే ఆగిపోవే! 

ఎందుకు చెపుతునాన్నో ఆలోచించు!.."  

"అకాక్! నీబాధ నాకరధ్మయింది. కానీ అనిల ఎంతో మంచి వాడు. వాళళ్మమ్ ఎలా వుంటే మనకెందుకు? అతను పరిణత మనసుక్డైతే 

చాలుకదా!" 

రేవతి నిసస్హాయంగా తల కొటుట్కుంది. "ఒసే వెరిర్ పెదద్మామ్! పిచిచ్ మొదూద్! ఆవిడెలా వుంటే మనకెందుకు అంటునాన్వు..బురర్ లేదే 

నీకు! మా అతత్గారు తెలిసిన వాళళ్ందరి దృషిట్లోనూ దేవత తెలుసా? అలాంటి ఆవిడే నా సంసారంలో శాంతి లేకుండా చేసోత్ంది. అనిల 

వాళళ్మమ్ గారు ఎంత గండర్ మనిషో అపప్టోల్నే అంతా చెపుప్కునే వారు. నీ సంసారంలో మేజర రోల ఆవిడే పోషించబోతోంది! ఎంత చెపిప్నా 

నీకరధ్ం కావడం లేదు. అతనిన్ విడిచి ఉండలేనంత పేర్మతో కాదుకదా నువీవ్ పెళిళ్కి ఒపుప్కునన్ది. అంత మాతర్ం చదువూ, ఉదోయ్గం ఉనన్ 

ఇంకొకడు నినిన్షట్పడి రాకపోతాడుటే ?" 

రేవతి వయ్కత్ పరుసుత్నన్ ఆందోళననీ , దిగులునీ చూసుత్ంటే రమకి ఏమనడానికీ తోచలేదు.ఇపప్టికే అనిల తో ఏరప్డడ్ అనుబంధం 

గాఢమయినది కాకపోయినా ఎంతో మధురంగా తోసోత్ంది ! తను వాళిళ్ంటికి వెళళ్గానే ఎదురొచిచ్ గాఢంగా తనను హతుత్కునన్ మణి ఆంటీ 

గయయ్ళి,ఖతరాన్క అంటుంటే నమమ్ బుదిధ్ కావటం లేదు. 

అలా అని అకక్ మాటలు మరీ తోసిపారేసేవిగానూ లేవు.  చదువులోనూ,కెరీర బిలిడ్ంగ లోనూ కూరుకు పోయి ఈ మధయ్ 

చాలాకాలంగా  అకక్ని సరిగగ్ గమనించనే లేదు. తన మాటలు వింటూ తనని పరికించి చూసుత్ంటే  రేవతి, తన పూరవ్పు అకక్లా, ఒకపప్టి 

వాసంత సమీరంలా ,ఆనాటి ఉలాల్సతరంగం లా కనిపించడం లేదు.ఆ కళళ్కింద నలల్టి చారలు చూసుత్ంటే కలలు కలల్లై నశించిపోయిన 

ఆనవాళుళ్ కనిపిసుత్నాన్యి! 

చూసూత్ండగానె చీకటుల్ ముసురుకునాన్యి. నది మీద అకక్డొకతటీ, అకక్డొకటీ పడవలు సాగిపోతునాన్యి. కాసత్ దూరంలో 

బటట్లుతుకుక్ంటునన్ చాకలి వాళుళ్ పని ముగించి వెనుదిరుగుతునాన్రు. సాన్న ఘటట్ం దగగ్ర నీళళ్లో  ఖాళీచేసిన చిపుస్ పాకెటూల్,బిసెక్ట 

పాకెటూల్,అయిస కీర్ం కపుప్లూ ,వేరుసెనగ తుకుక్లూ పోగుపడి ఉనాన్యి. 

"ఆ నదిని చూసేత్ నాలాగే కనిపిసోత్ంది రమా! తనని వాడుకుంటూ, లబిధ్ పొందుతూ కూడా అబూయ్స చేసుత్ంటే సహిసూత్, భరిసూత్ 

సాగిపోతుంది. ఎందుకో మరి ఎదురుతిరగదు !" అంది రేవతి ఉదాశీనంగా.  

“నదిని చూసేత్ నాలా ఉంది, మేఘానిన్ చూసేత్ నాలా ఉందీ.. అంటూ ఈ వయ్రధ్మైన పోలికలెందుకకాక్ పెటుట్కుంటావు? నది నీలా 

ఎందుకుంది? బరువెకుక్వేసేత్ పడవలిన్ ముంచేసుత్ంది. తన భూభాగానిన్ దురాకర్మణ చేసేత్ వరదై పొంగి , జనావాసాలిన్ ముంచేసుత్ంది. ఈదడం 

నేరుచ్కోకుండానే తనతో ఆటలకొసేత్ తీవర్ంగా హెచచ్రిసుత్ంది. ఎవరు కొటుట్కు పోయినా ఎవరు మునిగి పోయినా తన పర్వాహానిన్ అరక్షణం 

కూడా ఆపదు సరికదా ఆ వేగానిన్ కూడా తగిగ్ంచదు. ఎందుకొచిచ్న పనికిమాలిన పోలికలు? ఇంక బయలేద్రుదాం పద! " అంది రమ 

మృదువుగానూ, ఖచిచ్తంగానూ. 

ఇలుల్ చేరేలోగానే రమ ఒక అభిపార్యానిన్కొచేచ్సింది. తాముండబోయేది వేరే దేశంలో. నిజంగా అనిల తలిల్ పేచీకోరూ ,గయాయ్ళీ 

అయినా తన జీవితానిన్ ఆవిడ అంతగా పర్భావితం చెయయ్లేదనీ, ఒకవేళ అలాంటి పరిసిథ్తి వసేత్ తను మెతకగా సహిసూత్ కూరోచ్ననీ చెపిప్, 

గోపాల కీ, అనిల కీ ఆ విషయం లో పోలిక లేదు కనక అకక్ బెంగ పెటుట్కోవడం లో అరధ్ం లేదనీ తేలిచ్ంది. 

ఇంక తను చేయ గలిగిందేమీ లేదని రేవతి ఊరుకుంది.   
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**           **               **              **                         ** 

పెళైళ్ మూడేళుళ్ అమెరికాలో ఉనాన్క అనిల కి బెంగుళూరులో మంచి ఆఫర వచిచ్ంది. రమకీ అనిల కీ కూడా తమ వాళళ్కి దగగ్రగా 

ఉండాలనన్ కోరిక బలపడడం, పిలల్లకోసం పాల్న చేసుకోవాలనీ, వాళుళ్  అయిన వాళల్ మమతానురాగాల  మధయ్ పెరగాలనీ అనిపించడంతో 

సవ్దేశానికి తిరిగి వచేచ్శారిదద్రూ. రమ ఉదోయ్గం ఇంకా తేలలేదు. ఇలూల్ వాకిలీ సిథ్ర పడగానే అనిల తలిల్దండుర్లిదద్రీన్ తమ దగగ్రికి 

తెచుచ్కునాన్డు. ఈ వివరాలనీన్ తెలుసుత్నన్ కొదీద్ రేవతికి చెలెల్లి కాపురం గురించి బెంగ మొదలయింది. ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతోందో 

అనన్ ఆందోళన ఆమెని సిథ్మితంగా ఉండనివవ్లేదు. 

అంతా సజావుగా ఉందనీ, అతత్కీ తనకీ మధయ్ ఎలాంటి సమసయ్లూ లేకపోగా ఆదరాభిమానాలు పెరుగుతునాన్యనీ రమ చెపిప్నా 

రేవతికి నమమ్కం కలగలేదు. మొదటోల్ అలాగే ఉంటుందనీ, రాను రాను సమసయ్లు రాకుండా ఉండవనీ , హాయిగా ఉనన్ జీవితానిన్ 

వదులుకుని వెనకొక్చిచ్ రమ చాలా తపుప్ చేసిందనీ రేవతి అనుకుంటూ వచిచ్ంది. కొడుకూ కోడలూ దగగ్ర తమ నివాసం సిథ్రపడగానే 

ఆశచ్రయ్కరంగా రమ అతత్గారు, శారద కి ఫోన చేసి కూతురి కాపురం చూడడానికి రమమ్నీ, ఇపుప్డు రమ ఇంకా ఉదోయ్గంలో చేరలేదు గనక 

హాయిగా వచిచ్ వారం పదిరోజులుండి కూతురితో గడిపి వెళళ్మనీ ఆహావ్నించి భరత్ చేత కూడా దంపతులిదద్రికీ చెపిప్ంచింది.తలీల్దండీర్ వెళిళ్ 

రమ ఇంటోల్ వారం రోజులుండి ,ఇంటికి తిరిగి వెళళ్గానే ఫోన చేసింది రేవతి.  

 

                                                                 *** 

గంట తరావ్త చేసాత్ననన్ శారద మళీళ్ ఫొన చేసేదాకా అసిథ్మితంగా పనులోల్ గడిపిన రేవతి, తలిల్ ఫొన కాల అందుకుంటూనే మళీళ్ 

అదే పర్శన్ అడిగింది. 

శారద "నిజమే చెపుత్నాన్ తలీల్! ఆవిడ ఊరందరికీ గయాయ్ళి కావచుచ్ గాని తన వాళళ్ మీద ఈగ కూడా వాలనివవ్దు! కొడుకంటే ఎంత 

పార్ణమో కోడలనాన్ అంతే! వీళుళ్ వెనకొక్చిచ్న పది రోజులకే వైరల ఫీవరొచిచ్ రమ మంచానికతుకుక్పోతే, దగగ్రుండి కూతురి కనన్ ఎకుక్వగా 

చూసుకుంది తెలుసా?" అంది గొపప్గా. 

వింటునన్ రేవతి" అవునమామ్..రమ ఆ విషయం చెపిప్ంది గాని నాకే పూరిత్ నమమ్కం కలగలేదు" అంది.  

"లేదు అమమ్లూ!దాని సంగతి నీకు తెలీదూ?ఉనన్దునన్టుట్ ఖచిచ్తంగా మాటాల్డడ్ం దానికలవాటని. ఆవిడ దానిన్ నిజంగానే ఎంతో 

ఆపేక్షగా చూసుకుంటునాన్రు! వాళళ్ మామగారు ఎకుక్వగా మాటాల్డరని తెలిసిందేగా. అసలాయన మెతకదనం వలేల్ ఈవిడ గటిట్గా 

నిలబడాలిస్ వచిచ్ందేమో! వాళళ్ గతం మనకి తెలీదు. తన వాళళ్ని కముమ్కుని కాపాడుకోవడం ఆవిడకి అలవాటని నాలుగురోజులు చూసేత్ 

ఎవరికైనా అరధ్మైపోతుంది!  కొడుకూ, కోడలూ అనోయ్నయ్ంగా ఉంటే చాలు ఆవిడకి. సినిమాలకీ షికారల్కీ వెళళ్మని ఆవిడే పంపుతుంది." 

విసమ్యంగా వింటూ "నిజంగానే?"అంది  రేవతి. 

“ అంతేకాదు..ఇంటోల్ వంటలోనూ, పనులోల్ కాకుండా పిలల్ల ఆరోగయ్ విషయంలో కూడా ఆవిడకి ఎంత తాపతర్యమో! రమది డైర 

సిక్న అని తెలుసుగా. వారానికోసారి నలుగుపెటుట్కుని సాన్నం చెయాయ్లిస్ందే! బారెడు జుటుట్ కాసాత్  దాని అశర్దధ్కి పెళిళ్కి ముందే సగం 

ఊడిపోయింది కదా. ‘నూనె సరిగాగ్ రాయక , పోషణ లేకపోతే అలాగే అవుతుందే అమామ్యీ’ అంటూ రేపు  తలంటు అంటే ఇవాళ రాతిర్ 

ఓపిగాగ్ తలకి నూనె రాసి మరద్నా చేసుత్ంది” 

తలిల్ మాటలకి మరింతగా ఆశచ్రయ్ పోయింది రేవతి. 
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"దీని సాఫట్ వేర ఉదోయ్గపు అలవాటుల్ మనకి తెలీనివి కావు. రాతిర్ పనెన్ండూ ఒంటిగంట దాకా కంపూయ్టర మీద పని చేసుకుంటూ 

కూరోచ్డం, పొదుద్నన్ తిఫిను సరిగాగ్ తినక పోవడం, మధాయ్నన్ భోజనం ఏ మూడింటికో తినడం..అనిన్టికీ చెక పెటేట్సిందావిడ. పొదుద్నన్ 

లేటుగా లేచినా ఏమీ అనదు గాని లేవగానే చక చకా తయారై టిఫిన తినెయాయ్లి. ఇదింకా ఉదోయ్గం లో చేరలెదుగా..మధాయ్హన్ం ఒంటిగంటకి 

ముగుగ్రూ భోజనం చేసెయాయ్లి. రాతిర్ ఎనిమిది కలాల్ భోజనానికూక్రోచ్వాలి.  కొడుకూ, కోడలూ తొమిమ్దికలాల్ చలల్ గాలిలో వాకింగుకి 

వెళాళ్లిస్ందే. పదింటికి లాప  టాప సట్డీ రూములో వదిలేసి బెడూర్ం లో కెళిళ్ తలుపేసుకోవాలి! ఇవనీన్ కటువుగానో , అజమాయిషీగానో 

చెపప్దేవ! గారం చేసుకుంటూ ముదుద్గా చెపుతుంది !” 

" మరి ఇనిన్ రూలస్ మన జగమొండి పాటిసుత్ందా?"వింతగా అడిగింది రేవతి. 

“అదే తమాషా..మన మొండి ఘటం ఆవిడ మాటలనీన్ చకక్గా వింటుంది. అనీన్ దాని మంచికేగా. ఆ జాఞ్నం దానికీ వచిచ్ందేమో! నే 

చెపిప్నవి మచుచ్కి కొనేన్..ఇంకా ఎనోన్ చెపాప్లిస్నవునాన్యి! ఆవిడని చూసేత్ నాకరధ్మైందేమిటో చెపప్నా?" 

చెపుప్ అనన్టుట్ "ఊ"అంది రేవతి. 

"ఆవిడ తనవాళుళ్ అని ఒక గిరి గీసుకుంటుందనుకుంటానే....అందులో ఉండేవాళళ్ పటల్ ఆవిడకి హదుద్లేని పేర్మ! ఇపుప్డు అలా 

గీసిన  గిరిలోకి మేం కూడా చేరి పోయాం తెలుసా?" నవివ్ంది శారద. 

“ ‘ఏమిటండీ వదినగారూ? మమమ్లిన్ మరీ మొహమాట పెటేట్సుత్నాన్రు ' అంటే ఏమందో తెలాస్ ఆవిడ? ‘కోడలిన్ కని పెంచిన 

తలిల్దండుర్లిన్ అభిమానంగా చూడకపోతే దాని మనసుకి హాయిగా ఎలా ఉంటుందండీ? ‘ అంది! "  వింటునన్ రేవతికి సంతోషంతో మాట 

పెగలేల్దు."ఎపుడో వీలు చూసుకుని వెళిళ్రండే అమమ్లూ మీరు కూడా! నీకూ మారుప్గా ఉంటుంది.సవ్యంగా చూసి వసేత్ నీ మనసూ కుదుట 

పడుతుంది" అని ముగించింది శారద. 

'నిజమే అందరికీ దేవత అయినా, అయినవాళళ్కి కాక పోవచుచ్. ఊరందరి మీదా విరుచుకు పడే వయ్కిత్ కోడలిని అమమ్లా చూసుకోనూ 

వచూచ్’ అనుకుని నవువ్కుంది రేవతి.  

"ఎంతసేపూ ఆ ఫోనోల్నే పడి ఉండకపోతే వాడి బటట్ల ఇసతరీ పూరిత్ చేసుకోవచుచ్ కదా! పనికిమాలిన  కబురుల్  కూటికా గుడడ్కా?" 

తృణీకారంగా వినపడడ్ అతత్గారి మాటలకి  

 "నేను చెయయ్వలసిన పనుల్ నే చూసుకుంటాలే అతత్మామ్! మీరు అనవసరంగా వరీర్ అవకండి" మూగబోయిన గొంతు పెగులుచ్కుని 

సమాధానమిచిచ్ంది  రేవతి.   

                                               ******** 
 

కథ నుక  కథ 
కొతత్ గా వచేచ్ కోడలు తమ ఇంటిలో భాగంగా ఇమిడిపో లని ఆ ంచే అతత్ మామలు, ఆమె సమసయ్లు, దనలు 

తమ  కూడా అనన్టుట్  భా ంచక పోవడం మన వయ్వసధ్ లో కనిపిత్ ంది. కోడలికి వంటోల్  బాగుండకపోతే ఆమె పుటిట్ ంటి 

ళుల్  చూ కో లనీ, ఆమె ఆరోగయ్ం కుదుటపడాడ్ క తిరిగి వచిచ్తమకు వలు చెయాయ్లనీ ఆ ంచడమూ పరిపాటే. అతాత్  

కోడళల్  అనుబంధానికి పునాది యయ్వల ంది అతత్ గారేననీ , అది సరిగా పడితేనే ఆ పై న నిరిమ్ంచే ధం పటిషఠ్ ంగా 
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=i ¥qGHlðPy ..            ¥cÇ¤AKL^æ QLÇ¥c¸C|

నిలబడే అవకాశం ఉంటుందనీ ’ చెపుతూ ఇందర్ గంటి జానకీ బాల గారు ఒక కథ రా రు. ఫల తి అనే కథలో..... 

ఇదద్ రు ఆడ ళుల్  ఒకే ఇంటోల్  బతకాలి  వచిచ్నపుడు రిదద్ రి మధయ్ న్హం, పేర్ మ, అవగాహనకు బదులుగా పోటీ, దే షం 

, అపారాధ్ లు, అనుమానాలు చోటుచే కోవడం గురించి పర్ త్ ంచి, “మనం తూలనాడి దే షం పర్ దరి ంచి, ళుల్  మనలిన్ 

పేర్ మించి, గౌర ంచాలని ఆ ంచడం అ కం. అలాంటి అ కమే మన మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో కరడు 

కటుట్ కుపోయి ఉండిపోయింది .... మన వయ్వసధ్ లో పెళిల్  అనేది రెండు కుటుంబాల మధయ్ న్ నికి బదులు శతుతా నిన్ 

నెలకొలిప్న దాఖలాలే మనకి కనిపిత్ యి ”అంటారు. ఆ కథ చది క, బంధు మితులందరిలో దేవతగా పేరు 

తెచుచ్కునన్ఒక  , కోడలి పటల్  మాతర్ ం కరోక్టకంగా పర్ వరిత్ త్ ండడం గురించిన చరచ్ వచిచ్ంది. అపుడు  మా మేనతత్  

రయ్దురగ్   ఒక అరుదై న అతాత్ కోడళల్  జంట గురించి చెపాప్రు. ఊరందరిలో గయాయ్ళిగా పేరు పడడ్  ఆ అతత్ గారు, తన 

కోడలిని ఎంతో అపురూపంగా చూ కుంటుందనీ , ఆ పిలల్  బాగోగులనీన్ పటిట్ ంచుకుని , ఆమెని తన కూతురికంటే 

ఎకుక్వగా చూ కుంటుందనీ వరిణ్ త్ ంటే నాకు ఈ కథ రాయాలనే ఆలోచన వచిచ్ంది. 

 

          -రచయితిర్  

       øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
   
öGH¥c}R =iJdN|j Ä£jÍ °FLï ¥qGHlðÂ ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠÂ ¥xÁísSGHl EcÂMnÎGHl ÔLkfS MLjÈ¢" À£fSFL Ôy=o rH=oæTd<j. FoFLj 

¬CLÂMnÎGHl ÔLkGSkë ‚OqjáFcïFLj.  
¬CLÂï ¥qÓMcÓÂ FcÓj$qjOy¾Ój$c ¬FLjŠ¸^jFcï ŠÍOqPoÍj. ¯ Oy¾ IJwF| ÔofS ¬¨»Co TdNqj¸öCL¸ ®¸=hÍ$qÜOo °¸=cFLj 

ML¼á ¥qÓMLMLjFcï<j. ¥q÷_jòPy sH¥qMLjj¥qÚ$cFy, KcOy÷ ÄgSÚ$c÷GSj$cFy °¸<MLÓfSFL GSMLjNqj¸Py ®¸=hÍ$qÜOq °¸=cFLj ¬Fcï<¸=o 
¬CLÂPy MLkOqjð ML¼á¸ÍFLïMLk=o ¬FLjŠFcïFLj.  

On¸<jTdOqj÷ ¥cÆ¸$|KnP| ¥x=cæ¥q $qjMLkôÂ¥h GH¥qÚFLjFLï ¥h=h¥i CLÓjGHl CnOq¼ ÔLkfS MLj¿¢ Ä¤bÁ CLÓjGHl Cn¿Ôc<j. ''³¨¸=h¥é 
ÔcPe ×cö$qCLëÓj À£GSjŠ¸^jFcïMo. MLj¸¼EoPo, ¯ MLjbÍõ Ex¸$qCLFcÓj ²ŠÚML$c ×.Oqj$qjCLjFcïtj'' ¬Â FLMcøFLj.  

öGH¥c}R FLMLøPoÍj. ¥xÁísSGHl Fc MnÎGHl ¬Pe$o ÔLkfS `O~` ¬Â PyGHÆ¥h FL¨¼ TwIJdPy ‚OqjáFcï<j. FoFLj MnÈ" ¬CLÂ¥h 
²ÍjOqj$c °FLï TwIJdPy ‚OqjáFcïFLj.  
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''¯ MLjbÍõ ±Wy" Po¥qJwML<¸ MLÓFL ÄGRNqj¸ CnÆNqjPoÍj. FLOo¸öÍ MLkOnÚ=y÷ ¥qÆfSFLGHl<j ÔnJdð<j. ²Pe ×.¿»¸Á?'' 
¬FcïFLj. ¬CLFLj ³Ey −Py¼GSkë °¸¨JwNqk<j.  

''ÔcPe ¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä. ®Á Â¢Š GHlFLOqãFoô'' ¬FcïFLj.  
¬CLFLj ¬GHð=h¥i MLk=c÷<PoÍj. öGHMLkÍ¸ ÔofSFL GS¸CL¥cÓj ¬CLÂ QL¿¢Oq¸ Ä£jÍ ¬GSÿõ¸$c ¥qFL_<jCLkFo °Fcïtj.  
¥xÁísSGHl ³¥qJdöCcbÃFLNqj¸ ÔosSMc¨Pe FoFLj μ¥qÚ¨Fo MLk=c÷@~FLj. ¬CLFLj MLköCL¸ =i ¥qGHlðÂ¢, ®¸=h¥qGHlðÂ¢ MLk¿á MLk¿á 

ÔLkGSkë ³¥cXLOq öMLCL¸ Jd=hGSjëFLïMc¨Pe `−` `±`ÓCy ¥cÓXoGH¸ ÔoTd<j.  
¬CLÂ McÓ¥q¸ ÔLkfS ''FoFLj ML¼á ÂFLjï ®_ò¸Á rH^æPoÍj ¥qEc!?'' ¬FcïFLj.  
CLÓ ¬<è¸$c ±Jd<j.  
''®¸¥c FnfHð CL$qÜPoEc?''  
MLjÈ¢" CLÓ ¬<è¸.  
''²ML¿¥nÎFc Kc$qj¸<PoEc?''  
MLjÈ¢" CLÓ  
''Ã½Fn}SPy ³EnÎFc öJd_÷MLk?''  
CLÓ MLjÈ¢"..!  
FcŠ ®_ò¸Á$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ®¥q _NqjPoíOq<¸ MLj¸¼Á ¬FLjŠ¸^j¸<$c GH¿¢Xh¸¼ GH¿¢Xh¸¼ MLÙFL¸ Ä¤¨FL MLjjÂPe FyOqj 

ÄJdð<j.  
''Fc Ä£jÍ Â¢ ¬bÃöJdNqj¸?'' ¬Fcï<j.  
''KyPn<j −fSì, ÔL¥qÚÂ AKcOqõ. Â¢¥éÄj=h ¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä''  
''FoFLk ¬Eo ¬FLjŠFoMc¨Â'' ¬Â ¥xÂï XLBcÓj −» ''Â¢Š ¥xÂï ÄGRNqkÓj ÔnJdðÆ. ®Ä ²ML¿Cy GH¸ÔLj¥yMcPe ¬Â ¥xÂï 

Oy¾Ój$c −Py¼GSjëFcïFLj. GSMLjNqkÂ¥h FLjMoø IJwF| ÔoTdMLl. ¬¸Íj¥é ÂFLjï OqMLjôFcïFLj. Po¥qJwCo ²ML¿¢ï ¥qÆsS MLjk@|Py PoFLj'' 
¬Fcï<j AKcOq¸$c. FcŠ −QLáOqõ¸ MofS¸Á. 

''®¸CL −fSì °¸Á¥qEc. CLFLj °Eyõ$q¸ ÔnNqkõÆûFL ¬MLGSOq¸ ³MLjj¸Á ÔnGHlð. MLkFLMLjFcï ÄFLÍj''  
''®Ec ÄGRNqj¸. FoFLj ³Äj=y ¬Â [¸$cOqjGH@~èFLj. ÔLÍjMLlŠFLïÁ. CLFL ¥c+"Ä£jÍ CLFLj ÂÓ_@~ÓFLj¥yMLÔLjá¥qEc'' CoÆ¥q$c 

¬FcïFLj.  
''MnjjÍ=y÷ FoFLj ‚@~ ¬Eo ¬FLjŠFcïFLj'' ¬Â ¥xÂï XLBcÓj −» ''FcŠ fHÓ÷Ó¸=o ÔcPe ®GRæ¸. ¥cÂ¢ rH+"tj On¸@o+"tjFc 

¬GHlð@o fHÓ÷Ój MLÍí¸^j¸Á'' ¬Fcï<j.  
''®GHð=hFLj¸Ôi fHÓ÷Ój ²¸ÍjŠ ¬FLjŠÂ °¸@xÔLjá. ¬tjFc Ä£jŠ ®GHlð<j MLNqjsSMnjÎJwtj¸Á.''  
''MnjjÍ=y÷ FoFLj ‚@~ ¬Eo ¬FLjŠFcïFLj. _GSjûPy÷ À¿» ®_ò¸Á GH<‚<ÍÂ GSkÚ^O| ¥xÂÔcáFLj. μ¥qÚOy¾ ‚@~ EcÂï 

_Nqj^Š ÀNqjõÍj.''  
''¯ ö=cIfH¥|Py ö@nÎM| ÔnNqkõÓ¸=o ²¸Cy ¬FLjAKLMLMLjjFLï MLjFL¥é AKLNqj¸ MoTwë¸Á. EcÂ¥qFcï _sSû Kn^O|'' ¬FcïFLj.  
''MnjjÍ=y÷..''  
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''®GHlð<j ³MLjFLjŠ¸^jFcïMy ¬Á ÔnGHlð'' ¬CLÂ Tdæ¥| @nÎPe$| ¥q=| ÔofS ¼O~Š$c ¬FcïFLj. ¬CLFLj ¥xÂï XLBcÓj MLÙFL¸$c 
°¸¨JwNqk<j. CLO~øCL =i ¥qGHlðÂ MLjOyTd¿ ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠÂ MLjÈ¢" NqjbEcTdìFL¸Py rH=oæTd<j. ¬CLÂ öGHMLOqëFL FcŠ Ä¸CL$c 
¬ÂfH¸¼¸Á.  

''=i ÔLPe÷¿JwtjFL^jæ¸Á'' ¬FcïFLj. ¬CLFLj FcMnÎGHl ¥xÂï XLBcÓj Á¤OqÝ¸$c ÔLkfS ¥q+j"MLjkGSjŠFcï<j.  
''−IgHGSjPy ¬¸CLsSGHl MLk=c÷<jŠ¸=cOqj. ®¸=h¥h MLÔcá¥q MLjÈ¢" IJwFLj÷ MnjsS×|Ój. QLÓMLl Oy¾Py÷ MLj¿¢FLj. ®¥q °Eyõ$q¸ ²Pe 

MLkFLjCLj¸Á'' ¬Fcï<j. FcŠ MLjÀJwtj¸Á. FoFLj FyOqj Cn¿ÔoPy$cFo ''CLFLj ÔcPe MLkMLjkÓj$c _TdæGHl¥h Mn+jCLj¸Á. ¬CLFLj‚@~ 
ÔcPe GSÿ×.¸$c KnÎ¥| Ä£jÍ MLTdë<j. − KnÎ¥| Ä£jÍ ¬CLÂ FL<j¸ ÔLj^kæ ÔntjõMofS.. '' ¬Â −sHTd<j.  

''²ML¿ $qj¿¸¼ Ôn_jCLjFcïMLl'' ¬OqíîMnjÎFL ÂO~íîOq* ¥yGS¸ ¬¨$cFLj.  
''®¸¥nMLOqj.. Fc AKcOqõ''  
''ÕÔZ.. CLGHlð$c −Py¼GSjëFcïMLl'' MLj¸ÍÆ¸GHl$c ¬FcïFLj.  
''ÄFL@~Â¥é Â¢Š ¬GSÿõ¸$c °¸Á ¥qÍk?'' sHÓML¸$c FLMLløCLk ¬Fcï<j.  
''ÔLk<j. °Eyõ$q¸ ÔosS −<Mc+j" MLj$qMc+"Cy ÔLFLjMLl$c °¸<¥q CLGHðÍj. − MLköCL¸ EcÂ¥h −Ä<Â CLGHlð ³Ey 

±fU¸ÔoGSjŠÂ MLjFLGSjû Jd<j ÔoGSj¥yŠ''  
''Â¢Š CLFL $qj¿¸¼ ³Ä£j CnÆNqj¥qJwtjFc FoFLj ÔnfHðFL EcÂÂ FLMLjôMLl. ²¸ÍjŠ. ¬Á MLjFL GS¸TdÚOq¸. ¥cÂ¢ FcÁ 

±ÿ¥cÍj. FLMLjô¥q¸$c CnÓjGSj'' ¬Fcï<j gS¿Nqj$c. FcŠ ®_ò¸Á$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  
''®¸CL¥cÓ¸ Fc MLjFLGSjûPy EcÔLjŠFcïFLj. ®¥q FcMLÓ÷¥cÍj. GH¿fSìÀ Fc Ôntjõ Ec=hJwtj¸Á. ®GHlð<j ÔnGHð¥qJwCo ®¥q 

MLjj¸Íj − ¬ML¥cQL¸ ‚@~ °¸<EoMnkFLÂ ÿNqj¸ MoTwë¸Á'' ¬Fcï<j AKcOq¸$c. KcMLlOqjMLj¸^jFLï − ®Ój÷, gS¿Nqj}S$c °FLï Mc¨ 
Mnjjÿ¸, − MLk^Ój ¬Oqíî¸¥c¥qJwtjFc AKLNqj¸MofS¸Á.  

''³¸ ×.¿»¸Á?'' −ÍjO~í$c ¬¨$cFLj.  
''MLjOyTd¿ öGHMLkÍ¸ FLj¸¼ CLfHð¸ÔLjŠFcïFLj''  
''¬¸=o.. MLjÈ¢" ¥qOn¸=|''  
''MLjOyTd¿ ¬Pe$o öGHNqjÀïTdëO~ ²MLOnÎFc?'' ¬Fcï<j. ÂO~Ý¸CLJwNqkFLj.  
''¬Á öGHMLkÍ¸ ¥cEc. ²MLOqj ÔoTdOqj?''  
''²MLOqj ÔoTdëOqj? FoFLj JwML<¸ MLÓFL ²ML¿¥h PeAKL¸ °¸^j¸Ey McOqj ÔoTdëOqj''  
''¬Oqíî¸ PoŠ¸@~ MLk=c÷<Š. FLjMLlø JwCo ²ML¿¥h PeAKL¸?''  
''FoFLj JwCo ¯ −fSì ²ML¿¥h MLGSjë¸Á?'' ¬Fcï<j CcgH$c. AKLNqj¸ TdìFL¸Py ¼O~Š Ôy^j ÔoGSjŠ¸Á.  
''®Pe ¬¸^jFLï¸ÍjŠ ³Ä£j ¬FLj¥yŠ. MLj¸¼ rSÎö¥hNqk=hGSjæŠ ÔLkfH¸ÔLj¥y'' Cx¸ÍOqGH¨ ¬FoTdFLj. − MLk^¥h öGH¥c}R¥h 

¥yGH¸ MLGSjë¸ÍFLjŠFcïFLj. ¥cÂ¢ ¬CLÂ Mnjjÿ¸Py ¥yGH¸ ÕÔcNqjÓj ¥qFLGH<PoÍj.  
''FLjMLlø FLMLjôMLl. FcŠ CnÓjGSj'' ¬Fcï<j Â^kæ¿á.  
''²Pe FLMLjôMLj¸=cMLl, ²¥qÚ@nÎFc Fc AKcOqõ AKLOqëFLj ÔL¸GHlŠ¸^j¸Ec! ¬Á ¬Pe °¸ÔLj. ÿCLõÔofS ÔoCLjÓj ÍjÓjGHlŠÂ 

MnÈ"JwML@~Â¥h ®EoMnjÎFc ¬<Mc. JwÆ£GSjÓj ÔLkGSkë ±OqjŠ¸=cO~?''  
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''FLjMLlø ¬MLkNqjŠ¨Ä ¬Â CnÓjGSj¥cÂ¢ MLj¿¢ ®¸CL ¬FLj¥yPoÍj'' ¬Fcï<j. FcŠ ¥yGH¸ ML¼áFc CLMLktj¸ÔLjŠFcïFLj.  
''®¸=h Ex¸$qPoï ¥cÍj ÿ¸CLŠÓÂ ‚@~ GH^jæ¥yPo¸. FcŠ ¥qOn¸=| ad¥| ¥x^æ<¸ öGHMLkÍ¸ ¥cÍj ¬Â FoFo GSøNqj¸$c 

ÔnfHðFc FLjMLlø FLMLjôPo¥qJwCLjFcïMLl. μ¥qMo+ ¬Eo öGHNqjCLï¸Py FoFLj JwNqkFLFLj¥y öGHGH¸ÔcÂ¥h ¬Á öGHMLkÍ¸ ¬MLlCLj¸Á CLGHð 
ÿCLõ¥cÍj''  

''®Pe¸=h GHFLjÓj ÔofS CLfHð¸ÔLjŠFLï MLj$qMc+j" Py¥cÂ¥h ¥xCLë¥cÍj. ¥cÂ¢ μ¥q −<Á'' CLÓ ¬<è¸$c ±JdFLj.  
''¬Eo FoFLj Ôn_jCLjFLïÁ. Ä£j FLMLjô¥qMoj CLFL¥h OqXL. O~öÀ FoFLj MLkMLjkÓj$c AKy×.FL¸ ÔofS GH<jŠ¸=cFLj. CnÓ÷McOqjCLkFo 

Â¢¥y, MLjOx¥q¿¥y IJwFxGSjë¸Á. `−NqjFL ²¸CLPofHFc PoML=o÷Íj. FcŠ AKLNqj¸ MoTwë¸Á` ¬Â [¸$cOqj$c ¬¸^j¸Á.''  
''O~öÀ Po^j$c ®¸=h¥h MLÔcáOqj. AKy×.FL¸ ÔofS =i.Ä¤ ÔLkGSkë ‚OqjáFcïOqj. FcŠ ÂöÍML¼á GH<jŠ¸¨JwNqkFLj. −NqjFL 

²GHlð<j ML¼áGH<jŠFcïOy ‚@~ CnÆNqjÍj. JvÍjíFLï Po¼ ÔLksSGS¿¥h..'' ¬Â ML¼áFL Mc+"¸Í¿ Í$qÜO~ ¥qÂ¢ï+" ¿¥cOqjè MoGSjë¸Á. 
®¸ÍjPy Â×.¸ ²¸CLj¸Á ¬Â −Py¼¸Ôo À£¿¥q$cÂ¢, ¬MLGSOq¸$cÂ¢ ²ML¿Š¸Á. Fc¥éMnjÎFL μ¥q ¬FLï, CLMLjjô@~, Í$qÜOq ÔLj^æMLk 
öGHÇï¸ÔL@~Â¥h ²MLOqjFcïOqÂ. ÄÂ Â^kæ¿á ²ML¿Ec¿FL McOqj JwCcOqj. Â¢Pe¸=hMc+j" MLjV ¬tjCo GSôQcFL¸ MLOq‚ MLTdëOqj. 
ÍÿFL¥c¸<Cy TdXcõÓj MLj^jMLkNqj¸'' ¬Fcï<j −MoQL¸$c.  

FcŠ μ+j" ×.ÓÍ¿¸¼¸Á. Fc öGHGH¸ÔL¸MoOqj. ¬¥qÚ< AKcOqõ, fHÓ÷Ój, °Eyõ$q¸, ®¸=hGHFLjÓj, fHÓ÷Ó ÔLÍjMLlÓj, ¬GHl<GHl<j 
¬GHlðÓj, ¼FLï ¼FLï GSOqEcÓj, rHÍí rHÍí −QLÓj, ¬¸CLPyFo ÂO~QLÓj ¬¸Co$cÂ¢ ®EoÄj=h ¬FLjMLkFcÓj. GHbÍ¥cÓj. ÿCLõÓj.  

''®¥q AKcOqõ AKLOqëÂ ²¸ÍjŠ ÔL¸GHlŠ¸^j¸Á ¬FcïMLl ¥qÍk. Â¢Š ¥x¸CL ÔnJdðÆ. CLFLÂ μ¥q Jd¿¢æPy ÔLkfS FoFLj ®GRæGH<^¸ 
Â¢Š CnÓjGSj¥qEc'' ¬Fcï<j. CLÓkJdFLj.  

''¬GHlð<j FoFLj MLk KcKcN|j ÔoCL Mc+" rHÍíMc+"Cy MLk=c÷¨¸ÔcFLj. ¬Eo FoFLj ÔofSFL CLGHlð. FoFo CLFLFLj @nÎOn¥|æ$c 
¬¨»MLl¸=o CLFL¥h FoFL¸=o ®GRæ¸PoÍÂ CnÆfS °¸@oÁ. −Mnj CLÆ÷CL¸ö<jÓj CLFLÂ _ÓML¸CL¸$c μfHð¸ÔcOqÂ FcŠ ¬GHð=y÷ CnÆNqjÍj. 
_ÿjQc OqMoj}R GH¿ÔLNqj¸ ¥c¥qJwNqjj¸=o −Mnj ÔcPeMLj¸Á −<Mc+"Pe FLFLjï ösHÄj¸ÔL@~Â¥h ¥qÂ¢GS¸ AKL¿¸ÔL@~Â¥h ¬ÓMc^j 
GH<j¸@oEoMnk'' ¬Â −$c<j. ®Á Â×.Moj. −Mnj ¥q½F| FcŠ Kc$c CnÓjGSj. ¬CLÂ EcøO~ ¬tjGRæ¸$cFo −Mnj ¯ rHÈ" ÔoGSjŠ¸ÍÂ 
CnÆfS¸Á.  

FoFLj ¬¸ÍÄ¥cOqjBhê ¥c¥qJwMLÔLjá. ¥cÂ¢ CLFL MLjj¸Íj ÁÄ=iFo. Fc McõJdO~Py÷, GSOqEcPy÷ GH¨ CLFLÂ ÂOq÷XLõ¸ ÔnNqjõ<¸ 
‚@~ Â×.Moj. Fc CLGHlðÂ FoFLj ö$qfU¸ÔoPy$cFo ÔoCLjÓj ¥cPetj'' ¬Â Â^kæO~á<j.  

''CLFL¥h ¬¸CL$c ®GRæ¸ Po¥qJwCo Ä¨JwCLj¸Á. ¬¸Co$cÂ¢ ¯ GHbÍ¥cÓj, ÿCLõÓj .... Â¢ −PyÔLFLÓj CLGHlð'' ¬FcïFLj fSìOq¸$c.  
''Ä¨Jwtj ®¸CL −fSìÂ Ôo×cOqjáŠ¸^j¸Ec ³ MLjkOqjÛO~PnÎFc?'' ¬Fcï<j FoFLj PoÔcFLj.  
''Â¢Cy ÔcPe ÔnJdðÆ. gH÷×| ¥xÁísSGHl ‚Oyá. Fc MLjFLGSjûPyÂ AKcOq¸ À£Oqjá¥yÂ¢. FLMnjjôÍjí. ¥qÂ¢GS¸ ÄFLj'' ¬Fcï<j 

¬AKLõOqíîFL$c. ²GHlð<k ¥qMLk¸¨¸$|$c MLk=c÷@o öGH¥c}R ¬Pe ¬FoGS¿¥h ¥cÍFLPo¥q ‚OqjáFcïFLj. ¥xÁísSGHl MLÙFL¸$c °¸¨ ''MnjjFLï 
×.¿»FL ²ÓXLFL÷Py ¶^j¥h On¸<jML¸ÍÓj ®ÔcáOq^ ¥qEc À£GSjŠFcïMc?'' ¬Fcï<j ¬GS¸ÍOqó¸$c.  

''− $x<ML ®GHlð<j ²¸ÍjŠ ¬tjFc Fc GS¸$qÀ Â¢Š CnÆNqjEc?''  
''Â×.Moj On¸<j ML¸ÍÓj À£GSj¥yMLl μGHlðŠ¸=cFLj. ¬Eo On¸<j MoÓj ®sSë?''  
''²¸CL ®¼áFc GSOo Fc MLk^ MLkOqÍj'' [¼áCL¸$c ¬FcïFLj.  
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''MLj¿¢ ¬Pe ¬FnNqjõŠ. ¶^j¥h ®OqMnÎMoÓj ®ÔcáOqFLj¥y''  
''²MLOnÎFc ¬¸CL <_jò ®TdëO~?'' ¬FcïFLj ¼O~Š$c.  
''¬¸CL MnjjCLë¸ ²MLOqk ®MLøOqj ¥qFLj¥q FLjMLlø ¬MLjjô<jJwMLl. ¬¸=o FLjMLlø −Ç¸Ôo PoEc ¬MLjjô<jJwNoj MnjjCLë¸¥qFcï Mc+j" 

®MLø¾esHÁ ÔcPe CLŠÚML$c °¸<^¸ MLÓFL FLjMLlø, Â¢Pe¸=h Mc+j" Â×ctjÀ£GHOqjÓj$c Äj»ÆJwCLjFcïOqj'' ¬Fcï<j.  
FoFLj −MoQcÂï _ÓML¸CL¸$c ¬*jÔLjŠFcïFLj.  
''®Á ÂFLjï ¬MLMLkÂ¸ÔL@~Â¥h ¬FL<¸ PoÍj. FLjMLlø ¬MLjjô<jJwML@~Â¥h μ¥q Oo^j °¸=o FcŠ MoOo Oo^j °¸^j¸Á. 

¬MLjjô<jJwML<¸ MLköCL¸ #eNqj¸. ®OqMnÎ MoÓ¥h FLjMLlø MLjFLGSjûFLj ÔL¸GHlŠ¸=o ®Âï ¥y^÷ −fSì¥yGS¸ CLFLj FLFLjï ÔL¸JdÆ 
¬FLj¥yML<¸Py −QLáOqõ¸ ³MLjj¸Á?''  

''FLjMLlø ÔnfHðFL Ec¸=y÷ Pe½¥| PoÍj. Â¢ AKcOqõ$c CLFLj ®GHlð<j ¥y=iQLøOqjO~Po$c''  
''OqMoj}R ¥cMcÓ¸=o −fSì °¸<Íj. −fSì ¥cMcÓ¸=o OqMoj}R °¸<<j. On¸<k ¥cMcÓ¸=o FoFLj °¸<‚<Íj. ®¸CL GHDÍ¥q¸ 

CLFLj μ¥qÚ¿¢ë MofS¸ÍÂ FoFLk ¬FLj¥yFLj'' ¬Â ¥xÁísSGHl −» =i ¥qGHlðÂ MLjÈ¢" ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠÂ ''ÔLPe÷¿Jwtj¸ÍÂ Cc$qPoÍj 
¬FLjŠ¸^jFcïMLl ¥qÍk. FoFLj Cc$q¥qJwML<¸ MLÓFo ÔLPe÷¿Jwtj¸Á. ®Á¥cTdë Cc$osSë ¬¸Í¿ GSMLjGSõ À£¿JwCLj¸Á'' ¬Fcï<j. FcŠ 
¬Oqíî¸ ¥cPoÍj.  

''Fc AKcOqõ _Nqj^Š MnWo"MLjj¸Íj MLj¿¢ MLj¿¢ ÔnfHð¸Á MLjOq¼JwŠ¸@~ Cc$qMLjÂ''  
''²¸ÍjŠ ®Í¸Cc Ôn_jCLjFcïMLl?''  
''®¸¥c ¬Oqíî¸¥cPoEc. ®Eo On¸<ML öGHNqjCLï¸'' ¬Fcï<j.  
''Â×.MLk Â¢Š ²Pe CnÓjGSj?'' −QLáOqõ¸$c ¬FcïFLj.  
''Fc ³O~ð^j÷ FcŠ °Fcïtj'' ¬Fcï<j $qj¸AKLFL¸$c  
''FLjMLlø ²Âï ÔnGHlð. FoFLj ®Í¸Cc FLMLjôFLj. =iPy ³Ey ¥qÆJdOqFo$c Â¢ ¬FLjMLkFL¸. ¬Á ®Pe ®MLlø. FoFLj Cc» Cc» 

ÔLkfHTdë''  
''MLjbÍõPy FLjMLlø ²¸ÍjŠ ÔcML<¸. ¯ GH¿fSìÀ¥h ¥cOq*¸ FoFLj, FoFo Cc$qjCc. FoFLjJwCo ¬GHlð@nÎFc FLMLjjôCcMc Po¥q ¬GHlð<j 

‚@~ FoFo ÄGR¸ ¥qÓjGHlŠFcïFLj ¬¸=cMc?'' ¬Fcï<j −MoÍFL$c. FoFLj Fy^MLk^ O~¥q ¬Pe$o °¸¨JwNqkFLj.  
''FLjMLlø ¬FLï^jæ ®Í¸Cc ¬_ÍíîMnjÎCo ²¸CL Kc$qj¸<jFLj ¬Â μ¥yTd¿ ¬ÂfHGSjë¸Á. ®¸CL GS¸IGHjOqú* ²¸ÍjŠ Cc$osSë JwPe 

¬Â MLjOyTd¿ ¬ÂfHGSjë¸Á'' ¬Fcï<j. ¥xÁísSGHl MLÙFL¸.  
''Â¢Š CnÓjGSj$c MLk sHOn¸=|û Fc ¼FLïGHlð@o JwNqkOqj. FLFLjï rH¸¼FL KcKcN|j ¯ MLjbEoõ JwNqk<j. fHÂï¥h FoFLj °FcïFy 

ÔLÔcáFy ‚@~ ¬¥qÚOqPoÍj. Fc AKcOqõ CLGHð FcŠ ®¸¥nMLOqk PoOqj. CLFLÂ FoFLj ²¸CL$c ösHÄj¸ÔcFy ‚@~ Â¢Š CnÓjGSj. CLFo Fc 
MLjOqBcÂï ¥yOqjŠ¸^j¸=o FoFLj ²ML¿¥yGS¸ _CL¥cÆ? _À¥h ³¸ TdbÁ¸ÔcÆ?'' ¬Fcï<j. öGH¥c}R ¥q+"Py÷ Â¢+j" ÔLkfS FoFLj 
ÔLÆ¸¼JwNqkFLj.  

¨ö»¤Py Moj¸ ®ÍíOq¸ ¥c÷}SMoj=|û. − ¥cPo×| Oy¾Py÷Fo ²¸CL ÍO~ã$c °¸@oMc<Â. ²ML¿¢ï Pn¥qÚ ÔosSMc<j ¥cÍj. örIH¸@|, 
fSÂMLkÓj, Jd¿¢æÓj ®Eo ½¡ÄCL¸ ¬FLï^j÷ °¸@oMc<j. ²ML¿¥nÎFc <_jò ¬MLGSOqMnjÎCo >OqŠÚFL À£fS ®ÔoáMc<j. MLk ¥q+"¥h ¬CLFx¥q 
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O~ŠMLkOqj@o. ¬Pe¸=hMc<j ¯ Oy¾ GSOqø¸ ¥yPyðtjFLMc¨Pe ÂGSûVNqj¸$c ÔcMLlÂ −VøÂGSjëFcï<¸=o MLjFLGSjÂ ²MLOy 
¥nÆ¥éfSFL^ætjJwtj¸Á. FoFLj MnÈ" ¬CLÂ GH¥qÚFL ‚OqjáÂ ¬CLÂ ÔoÀÂ Fc ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠFcïFLj.  

''FLjMLlø ®¸Ec¥q ¬FcïMLl ÔLk<j Â¢¥éÄj=h ¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä ¬Â. Â×cÂ¥h FoFLj ¥cÍjO~ FLjMLlø ¬ÍßGRæML¸CLj¨Ä. FLjMLlø μ¥q 
ÔiOq ¥xÂ À£GSjŠMnÈCo Â¢ AKcOqõ GS¸CyfRGSjë¸Á. ö¥h¥n=| Kcõ=| ¥xÂsSë Â¢ ¥x<jŠ GS¸CyfRTdë<j. Mc+" ösHMnjÎFc, ¬Ó¥nÎFc GSøÔLáî¸$c 
Â¢Š ¥qFL_<jCLj¸Á. FcŠ − ¬ML¥cQL¸ PoÍj. FLFLjï ¬¸ÍOqk ösHÄjTdëOqj. ²MLOqj FLFLjï FLFLjï$c ösHÄjGSjëFcïOy ²MLOqj Fc <_jòÂ 
ÔLkfS ösHÄjGSjëFcïOy ÔnGHðPo¸''  

''GH¿fSìÀ ®¸CLEc¥c MLÔcá¥q Ä¨JwMLÔLjá$c?''  
''EcÂ¥h CLFLj μGHlð¥yML<¸PoÍj. ÔnGHlð¥yML@~Â¥h ¥cOqBcÓk PoMLl. ÔLkfH¸ÔL@~Â¥h −bEcO~Ój PoMLl ¬FLï^jæ CLNqkOnÎ¸Á Fc 

GH¿fSìÀ''  
''®¸CL¥qFcï rHÍí −bEcOq¸ ³¸ ¥cMcÆ. =iPy ÄGR¸ ¥qÆfH¸ÍÂ JwÆ£}S ¿JwOqjæ ®MLøÔLjá$c?''  
''− ÄGR¸ FoFo ¥qÓjGHlŠFcïFLÂ ¬¸^j¸Á. sSïfUCLj¨Ä ÂFLjï FLÄjô¸ÔL@~Â¥é ®¸CL ¥qGRæMnjÎ¸Á. ®¥q _Nqj=hMc+"FLj ²Pe 

FLÄjô¸ÔL$qÓFLj. ¯Py$c FcŠ MLjÀ öAKLÄj¸¼¸ÍÂ öGHÔcOq¸ ÔoGSjë¸Á. EcÂÂ MLköCL¸ ¬¸ÍOqk CoÆ¥q$c FLMojôTdëOqj. ®¸Ec¥q FLjMoø 
¬FcïMLl$c rSÎö¥hNqk=hGSjæÂ ¥qÓMLMLjÂ'' ¬Â ³Ey Ä¸^jFLï^jæ Mnjjÿ¸ rH=cæ<j. _Nqj^ KnÎ¥| ML¼á −»FL ÔLGHlð<j ÄÂfH¸¼¸Á. 
¥xÁísSGH=h¥h ¥cÆ¸$| KnP| Mnk»¸Á.  

''²MLOnÎ °¸=cOqj?''  
''®¸¥nMLOqj. CLFo. FoFLj ¯ Jd=h¥h ÔL¼á °¸=cFLÂ ¬FLjŠ¸^j¸Á. FoFo MnÈ" CLÓjGHl À£sSë $qj¸@n −» ÔLGSjë¸Á. FLjMLlø 

CLÓjGHl Àtjõ'' ¬Fcï<j. FoFLj MnÈ" CLÓjGHl À£TdFLj. FLFLjï ÔLkfS ÂO~Ý¸CLJwtj¸Á.  
''Ä£jOqj ²GHlð<j MLÔcáOqj?''  
''ÔcPe sSGHtj¸Á'' ¬Â GH¥qÚ¥h CLGHlðŠFcïFLj. −Mnj PyGHÆ¥h ¬<j$qjrH=hæ AKLOqë¥éfS ÔLkfS¸Á. öGH¥c}R −Mnj MnÎGHl ÂOq÷XLõ¸$c 

ÔLkTd<j. −Mnj öGH¥c}R MnÎGHl FcÓj$qj ¬<j$qjÓj MofS ''=i Cc$qPoEc?'' ¬¸Á gS¿Nqj}S$c.  
''PoÍj'' ÂOq÷XLõ¸$c ¬Fcï<j.  
''²¸ÍjŠ Cc$qPoÍj?''  
''¥cOq*¸ Â¢Š CnÓjGSj''  
''¬¸=o Ä£j °EoíQLõ¸?'' À£öML¸$c ¬¸Á. ¥yGH¸Cy −Mnj ¥q+j" rHÍíMLNqkõtj. −MoQL¸ −Mnj ¬¸EcÂï Äj¸$ofS¸Á. GHmFL¥q¸ 

ML¼áFL EcÂPe °¸Á. ¬Pe −MnjÂ ÔLk<=cÂ¥h Fc¥é AKLNqj¸ MofS¸Á. Mc¨Â gH¥q fHfS¥h ÔL¸rHNqjõÍj ¥qEc. ¬¸CLGHÂ ÔoTd¥q TdXhÂ 
MLÍjÓjCLj¸Ec. Mc¨¥yGS¸ On¸<j ÔoCLjÓk °GHNnk»¸ÔcÆ. Fc öJdBcÂ¥h μ¥q Ôntjõ ÔcÓj. μ¥qÚ ÍkŠ Ík¥h Jd¿JwMcÓÂ 
¬ÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ¥c+j" GSÿ¥q¿¸ÔLPoÍj. öGH¥c}R MLköCL¸ CL$qÜPoÍj. OxMLjjô ÄOqjÔLjŠÂ FLj¸ÔLjFcï<j.  

−Mnj $q_$qKc MnÈ" =i $c÷GSjÂ ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠ¸Á. öGH¥c}R MLjjŠÚ MLjkfS _ÓML¸CL¸$c =i Fy=y÷ JwrSNqjõÍj¥qEc 
¬FLjŠ¸^k AKLNqj¸ AKLNqj¸$c ÔLkGSjë¸¨JwNqkFLj. −Mnj =i Cc$ofS ÄGSjOqj$c PyGHÓŠ MnÈ"Jwtj¸Á!!!!  
 PPP 
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  తాతయయ్లుతాతయయ్లు  -- తకరారుతకరారు డాడా..మూలామూలా  ర కుమార్ర కుమార్

     "అవునూ, విజినారం తాతని చూసేత్, తాత ఎందుకంతలా మొహం మాడుచ్కుంటారమామ్?  విజినారంతాతమాతర్ం తాతని ఎపుప్డూ 

బావగారూ అని మామూలుగా పలకరిసాత్రు." పదేళళ్  చింటూ, వాళళ్మమ్ని అడిగాడు. ఒకటే, ఇదద్రూ ముభావంగాఉండాలి, లేదా ఇదద్రూ 

నవువ్తూ  మాటాల్డుకోవాలి కదా, అనన్ది చింటూసందేహం. అమమ్ వచేచ్నవువ్ ఆపుకుంది. నానన్ మొహం మాడుచ్కునాన్రు. విజినారం 

తాతయయ్ అంటే చింటూ మాతామహుడు. ఆయన విజయనగరంలో ఉంటారు. తాత అంటే చింటూపితామహుడు. వీళళ్తోపాటే ఉంటారు. 

 "దీనికి మీరుకూడా మొహం మాడుచ్కోవాలా? అదేమైనా కావాలని జరిగిందా? ఐనా అపప్టికి, మీనానాన్, మానానాన్ 

కనీసం వియయ్మందుదామనన్ ఆలోచనలో కూడా లేరుకదా!?" అమమ్ సంజాయిషీకి, నానన్ రాజీపడడ్టుట్ కనిపించినా, మొహం పైకెతత్లేదు. 

చింటూ మరింత గందరగోళంలో పడాడ్డు. 

 ఇదివరకు విజినారంతాత మామూలుగా ఉండగా, తాత మొహం మరింతమాడిన సందరాభ్లు గురుత్చేసుకునాన్డు. ఒకసారి 

అందరూ ఉండగా, తాత మందులోకి తేనె తీసుకెళళ్టానికి అమమ్ జంకుతూ ఉండాగా, చింటూ (తెలియక) చెంచాతో తేనెతీసుకెళిళ్ 'తాతయాయ్ 

తేనె'  అనగానే, తాతయయ్ అందరివంకా చూడటం, అందరూ మొహాలు పకక్కి తిపుప్కోవటం, వెంఠనే తాతయయ్, చెంచాడు తేనెనీ 

పారబొయయ్టం జరిగాయి.  

 ఇంకోసారి, చింటూ నీళుళ్తాగుతుండగా, పొరపాటున పకక్నే కూరొచ్నన్ చెలిల్మీద నీళుళ్పడాడ్యి. అది అనన్యయ్ను 

దెబబ్లాడుతూ ఉంటే, మిగిలినవాళుళ్ తగువుతీరచ్టనికి పర్యతిన్సూత్ ఉండగా తాతయయ్ వీళళ్గదిలోకి రావటం, తాతయయ్ను చూసి  అందరూ 

మాటలు ఆపటం, చెలిల్ చేసిన ఆరోపణలూ, చింటూ ఇచిచ్న సంజాయిషీ వినగానే, అందరూ ఏదోపని ఉనన్టుట్, మొహాలు తిపుప్కోవటం, 

విజినారం తాత వేరే గదిలోకి వెళిళ్పోవటం, తాతయయ్ మళీళ్ మొహం మాడుచ్కోవటం, ఈ పర్కిర్యలో చెలిల్ తిటుల్ ఆపటం జరిగేయి. 

 

 ఈరోజు సంభాషణతో ఒకక్విషయం అరధ్మయియ్ంది. ఇదద్రు తాతయయ్లకీ మధయ్ ఏదో జరిగింది. అదికూడా, 

అమామ్నానన్లకు పెళిళ్ సంబంధం కుదరకముందే జరిగింది. ఏం జరిగిందో ఎవరు చెపప్గలరు? అపప్టికీ కొనాన్ళళ్కిర్తం ఒకసారి అమమ్మమ్ని 

ఈవిషయం అడిగేడు. 'నీకు ఇదద్రూ తాతయయ్లే. వాళిళ్దద్రూ ఎలా ఉనాన్ నీకనవసరం. వెళిళ్ చదువుకో' అని కోపంగా అంది. ఎపుప్డూ 

సరదాగా కబురుల్ చెపేప్ అమమ్మమ్ అలా కోపంగా మాటేల్డేసరికి ఇంకెవరన్డగాలో అరధ్ం కాలేదు. 

 ఆరోజు రాతిర్ విజినారంతాతనుంచి ఫోన. ఆయన సహోదోయ్గి ఈఊరు, తనకూతురింటికి, వసుత్నాన్డనీ, వీలైతే వెళిళ్ 

కలవమనీ. అలా వచిచ్న సహోదోయ్గిపేరు, సుబాబ్రావు, ఎలియాస సుబుబ్తాత. విజినారంతాతలానేమంచి చమతాక్రి. "సుబుబ్తాతగారూ 

కథలు  చెపప్ండి." అని అడిగే చింటూని, 'గారూ' ఏమిటార్ అని దెబబ్లాడి, బలవంతపెటిట్,  "సుబుబ్తాతా కథలు చెపుప్." అనే వరకూ నిదర్పోని 

మనిషి. అలాంటి సుబుబ్తాతయయ్,  ఈరోజు వసుత్నాన్డని తెలియగానే, ఇదద్రు తాతయయ్ల మధయ్ ఉనన్ దశాబాద్ల కోలడ్ వార  గురించి ఏమైనా 

తెలుసుత్ందని అనిపించింది. అదీకాక, సుబుబ్తాత కూడా, తాతకు  అపోజిషనే కనుక (కాకపోతే ఇంటికే వచేచ్వాడుకదా?) తనకు తెలిసిన 

మేరకు చెపేప్  అవకాశం ఉందనిపించింది. 
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 మరాన్డు సాయంతర్ం అమమ్తోపాటు సుబుబ్తాత దగగ్రికి వెళేళ్డు. అమేమ్మో సుబుబ్తాతా  వాళళ్మామ్యితో లోపలిగదిలో 

కబురుల్ మొదలెటట్గానే, హాలోల్ కూరుచ్నన్ సుబుబ్తాతని  విషయం అడిగేడు. "డాబామీద గదిలోకి వెళిళ్మాటాల్డుకుందాంరా. ఇకక్డైతే మదయ్లో 

మీ  అమమ్వచిచ్, నినున్ కోపంగానూ, ననున్ మెతత్గానూ కసురుతుంది." అనాన్డు సుబుబ్తాత.  చింటూకైతే మరోక్షణంలో నిధి రహసయ్ం 

తెలిసేటపప్టి ఆనందం, ఆతృత కలిగాయి.  రెండునిమిషాలోల్ ఇదద్రూ మేడమీద గదిలోకెళిళ్పోయారు. 

 సుబుబ్తాత ఉవాచా. కథా పార్రంభః. 

 "మీఅమమ్కూడా పెళైళ్న కొతత్లో విషయం తెలియక, తేనెవిషయంలో ఒకసారి, ఇంకోసారి మీనానన్మీద నీళుళ్ పొరపాటున 

ఒలకబోసి, కోపప్డుతునన్ మీనానన్ని సమాధానపరచే పర్యతన్ంలో ఉండగా వాళళ్మధయ్కు వచిచ్న మీతాత మొహం మాడుచ్కోవటం  

చూసింది. విషయం తెలీక ననన్డిగింది." 

 "వినాయకచవితి కథాపర్భావంనుండి బయటపడి తవ్రగా చెపుప్ తాతయాయ్." చింటూ విసుగాగ్  అడిగేడు. 

 "వినాయకచవితి కథ ఏమిటోర్య?" 

 "అందులో సూతుణిణ్, శౌనకాదిమునులు అడిగిన సందేహాలకు సూతుడు నేరుగా సమాధానం  చెపప్కుండా, పూరవ్ం, 

ఇదేపర్శన్ ధరమ్రాజు నారదుణణ్డిగాడనీ, నారదుడుకూడా  ధరమ్రాజుతో నేరుగా సమాధానం చెపప్కుండా పూరవ్ం కైలాసంలో కొలువుతీరిన  

ఈశవ్రుణిణ్, కుమారసావ్మి ఇదే పర్శన్ అడుగగా… అంటూ మొదలౌతుందికదా, అలా అనన్మాట."  

 "సరిగాగ్ గురుత్ చేసేవ. ముందే విషయం చెపేప్సేత్ నాకూ మజా ఉండదు. ఎలాగో మీ  అమమ్ మాటలోల్ంచి బయటపడేసరికి 

ఓగంట పడుతుంది కదా." సుబుబ్తాత చెపప్టంతో ఇంక  తపప్దనన్టుట్ వినసాగాడు. 

 "ఇపప్టికి పదిహేనేళళ్కిర్తం, నేనూ మీవిజినారంతాతా మరో రెండేళల్లో  రిటైరవుతామనగా, మీ అమమ్కి సంబందాలు 

చూటట్ం మొదలెటేట్ం. మధయ్వరుత్లదావ్రా  తెలిసిన సంబంధానికి పెళిళ్ చూపులకు మీనానన్, అపప్టీకే పెళైళ్న మీ మేనతత్, మీ  నానమమ్ వచాచ్రు. 

మీతాత ఎకక్డో ఆడిట ఉండటంతో రాలేకపోయాడు. కటన్కానుకల  విషయాలేవీ పెళిళ్చూపులోల్ పర్సాత్వించవదద్ని తనతరపువాళళ్ందరికీ 

గటిట్గానే  చెపాప్డు. ఎంతైనా పెళిళ్కొడుకు బేంకఆఫీసరు, తను గవరన్మెంటు ఆడిటరు కదా!  పెళిళ్చూపులు అయిన తరువాత, కటన్కానుకలు 

మాటలకు కబురు పెటిట్నపుప్డు, నాకూ మీ  విజినారంతాతకీ కలెకట్రాఫీసులో సెప్షల డూయ్టీ వేసారు. మాకు పెరిమ్షన  ఇవావ్లిస్న బాసు, 

ఎడం చేతికి గూల్కోజ ఎకిక్ంచుకుంటూ, కుడిచేతోత్ సంతకాలు  పెడుతునాన్డు. నాలాంటి కల్రూక్, ఎటెండరూ, ఫైళుళ్ చదవటంలో ఆయనకు  

సహకరిసుత్నాన్రు. మేం పెరిమ్షన అడకుక్ండానే వెనకిక్ వచేచ్సి, పెళిళ్మాటలు  వాయిదా వేయొదద్ని, మీ తాత, తన శకిత్సామరాధ్య్లు తనతరపున 

కూరొచ్నే వాళళ్కు  చెపాప్రు. పెళిళ్చూపులకొచినవాళళ్కి మీ అమమ్ అధుభ్తంగా నచచ్టం, జాతకాలు  బర్హామ్ండంగా కలవటం, మీనానన్కు 

అడగుదామనుకునన్ కటన్ం,  మేమిదాద్మనుకునన్దానికంటా తకుక్వ అవటం, ఇవనీన్ కలిసి, పెళిళ్మాటలిన్ పావుగంటలో  తేలిచ్, వారంలో 

నిశిచ్తారాధ్నికి దారితీసాయి. అంటే నిశిచ్తారధ్ం వరకూ, వియయ్ంకులిదద్రూ ఎదురుపడటం జరగలేదు."  

 "అబాబ్ ఇవనీన్ నాకెందుకు తాతా?" చింటూ విసుగాగ్ అడిగేడు.  

 "ఎందుకంటే, పెళిళ్చూపులకి మీతాత వచిచ్నా, పెళిళ్మాటలకి మీ విజినారంతాత  వచిచ్నా, ఇదద్రూ ఎదురుపడి వియయ్ం 

రదద్యేయ్దికాబటిట్." 

 "సరే. తరావ్త?" 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

43             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

 "నిశిచ్తారధ్ంలో వియయ్ంకులిదద్రినీ ఎదురుపెటట్గానే, మీ విజినారంతాత, కాబోయే  వియయ్ంకుడితో, మీరు పదేళళ్కిర్తం 

పారవ్తీపురం దగగ్ర ఆడిట కి వచాచ్రా? అని  అడిగారు" 

 "అవును. మీకెలా తెలుసు?" అని మీ తాత అపప్టికే మొహం చిటిల్ంచగా, నేను  కలిప్ంచుకొని, "అపప్టి సూపరెన్ంటు 

వీరేనండీ, నేను అపప్టి జూనియరసిసెట్ంటునండీ." అనాన్ను. 

 "ఆమరాయ్దలయిపోయాయి. ఈమరాయ్దలు మిగిలిపోయాయి," అని మొహం తిపుప్కునాన్డు, మీతాత. 

 "ఏమైంది బావా?" అంటూ, మీ నానమామ్ వాళళ్ అనన్దముమ్లు, చుటుట్ముటిట్నా విషయం  చెపప్కుండా, "ఏమైనా ఇపుప్డు 

నాచేతులో ఏముంది? నిశిచ్తారధ్ం కానివవ్ండి," అనాన్డు ముభావంగానే. 

పెళిళ్కొడుకు తండిర్కీ, పెళిళ్కూతురి తండిర్కీ ఏదో పూరవ్పరిచయం ఉందనీ, అదికూడా పెళిళ్కొడుకు తండిర్కి చేదుజాఞ్పకమనీ 

అందరికీ అరధ్ం అయినా, ఈవిషయం అందరూ వదిలేసి నిశిచ్తారధ్ం కానిచేచ్సాం. విషయం తెలిసిన నేనూ, మీనానాన్ ఎవరికీ, ఆఖరకు మీ 

అమమ్కీ,, అమమ్మమ్కీ కూడా, చెపప్కూడదని అనుకునాన్ం.  

 

 "ఆ తరావ్త?" 

 "పెళిళ్లో కూడా మీతాతయయ్ ధుమధుమలాడుతూనే ఉనాన్డు. పెళిళ్వారి మరాయ్దలనీన్, మీతాత తపప్ 

మిగిలినమగపెళిళ్వాళళ్ందరూ అందుకునాన్రు. మీ అమమ్మామ్, తాతయాయ్ వియయ్ంకుడి  అలకకు నొచుచ్కుంటూ ఉంటే, మగపెళిళ్వారంతా 

వెళిళ్, 'వీడింతే, మీరు యదావిధిగా  కారయ్కర్మం ముగించెయయ్ండి, వీడి సంగతి మేం చుసుకుంటాం' అనాన్రు. పెళిళ్మదయ్లో  పురోహితుడు 

పంచామృతాలు కలపటానికి తేనె దొరకలేదని అనన్పుప్డు, మీ తాత మళీళ్  మొహం గంటుపెటుట్కునాన్డు. అలాగే, ఇంకోఘటట్ంలో 

పురోహితుడు, ఒకచేతోత్  రాగిచెంబుతో నీళుళ్ పటుట్కొని, అందులో తమలపాకుముంచి, సంపోర్క్షణ చేసూత్,  పొరపాటున ఈచేతికిబదులు 

ఆచేతిని విదిలించటంతో చెంబుడు నీళళ్లో తడిసిన  పెళిళ్కొడుకు తండిర్ని చూసి పదేళళ్లోపుపిలల్లు నవావ్రు. పురోహితుడు కుడిచేయికిబదులు  

ఎడంచెయియ్ విదిలించినందుకు లెంపలేసుకునాన్డు. అతణిణ్ తెచుచ్కునన్ది కూడా  మగపెళిళ్వారే కావటంతో, ఆడపెళిళ్వారిని 

తపుప్పటట్టానికేమీలేకపోయింది.  దిగుగ్నలేవబోతునన్ మీతాతను, మిగిలిన మొగపెళిళ్వారంతా బలవంతంగా కురోచ్బెటిట్,  పూజమదయ్లో 

లేవకూడదని చెపిప్, తడిసిన బటట్లతో లాంచనం పూరత్యాయ్కా, బటట్లు  మారుచ్కోనిచాచ్రు." 

 "ఆ తరువాత నేను ఏదో విషయమై మగపెళిళ్వారి విడిదికి వెళిళ్నపుప్డు,  పేకాటలోకూరొచ్నన్ మిగిలిన వాళుళ్, ననున్ 

బలవంతపెటిట్, అసలువిషయం చెపప్మనాన్రు.  నేను ఎంతకీ చెపప్కపోవటంతో మీ నానమామ్ వాళళ్ అనన్యయ్ నాతో, 'మాబావ అలగటం 

మాకు  కొతత్కాదు. తనపెళైళ్నకొతత్లో సంకార్ంతికి మాఇంటికి వచిచ్నపుడు, మేం పెటిట్న  పేంటు కొంచెం పొడవైంది. టైలరు ఎంతబిజీగా 

ఉనాన్ కొతత్లుల్డు కదాని, ఒకటికి  నాలుగుసారుల్ వెళిళ్పిలిసేత్ వచాచ్డు. పేంటునీ ఈయనీన్ చూసి, మరోసారి కొలిచి,  పేంటు మడతపెటిట్ 

తీసుకెళుతూ, 'పొడవైన కాళుళ్ తెగొగ్టేట్దాద్ంలెండి' అనాన్డు, తేలిగాగ్. విషయం మేం మరచిపోయినా, గంటతరువాత టైలరుదగగ్రకెళిళ్ మేం 

తెచిచ్న  పేంటు కటుట్ట్కోకుండా అలిగేడు. విషయం ఎంతకీ చెపప్కపోవడంతో మాచెలిల్చేత  అడిగించాం. టైలరు కాళుళ్ తెగొగ్టేట్దాద్ం అనన్ందుకు 

అలిగాడట. మేం అంటే  లెంపలేసుకునో, సారీ చెపోప్ సముదాయించగలం గానీ, టైలరుచేత ఏం చెపిప్ంచగలం.  అపప్టినుంచి ఇపప్టివరకూ, 

మాచెలిల్కీ, పిలల్లికీ బటట్లుపెటిట్, ఈయనబటట్లకి  డబుబ్ ఇవవ్డమే గానీ, మానుంచి బటట్లు తీసుకోనని భీషిమ్ంచుకూక్రొచ్నాన్డు. 
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 "అలా మీతాతా వాళళ్ బావమరిది గతం చెపిప్, వాతావరణం తేలికపరచేసరికి నేను  మెతత్బడి విషయం చెపేప్ను. 

ఆవిషయానేన్ పెళైళ్న రెండేళల్కు మీవిజినారంతాత  మీఅమమ్మమ్కీ, ఆవిడ మీ అమమ్కీ చెపప్టం, మీనానన్ తనమేనమామలదావ్రా విషయం  

తెలుసుకొని, మొహం గంటు పెటుట్కోవాలో, నవువ్కొని వదిలెయాయ్లో తెలీక సతమతమవటం,  గత దశాబద్ చరితర్" 

 "ఇపప్టికైనా ససెప్నస్ ఆపుతావా, సుబుబ్తాతా?" 

 "ఇపుప్డు అసలు వృతాత్ంతం. అది పంతొమిమ్దివందల ఎనబయయ్యిదు, సంకార్ంతికి  నెలముందు. భయంకరమైన 

చలికాలం. నేనూ మీతాతా అపుప్డు, పారవ్తీపురం ఏజెనీస్  పార్ంతంలో చేసేవాళళ్ం. మీతాత ఆఫీస సూపరింటెండెంట. అది మన 

తెలుగువాళళ్నోటోల్  'సూపరెన్ంటు'గా మారిపోయింది. నేను జూనియర అసిసెట్ంటు. మేమకక్డ జాయినవకముందు  ఏఆఫీసూ లేదు. 

రహదారులూ భవనాలశాఖలో అకక్డ ఒక అసిసెట్ంట ఇంజనీరు కారాయ్లయం  తెరిచి, ఇంజనీరుకనాన్ ముందు మమమ్లినిదద్రినీ పంపించి, 

ఎటెండెరుగా టెంపరరీగా  ఎవరినైనా తీసుకోమని మాకు ఆదేశాలిచాచ్రు. లోకల ఎమెమ్లేయ్ సిఫారుస్మేరకు,  రొడడ్నన్దొర (లోకల భాషలో 

రొడడ్ందొర) అనే నలబయేయ్ళళ్ నిరక్షరాసయ్ గిరిజన యువకుణిణ్ ఎటెండరుగా వేసేరు. అసిసెట్ంటు ఇంజనీరు వచాచ్కా మా ఆఫీసుకి జీపు  ఎలాట 

చేసాత్మనాన్రు పైవాళుళ్. 

 ఒకరోజు మాకు ఆదేశం వచిచ్ంది. పదుద్లతనిఖీశాఖ ఒకాయనిన్ ఆడిట కి  పంపుతునన్దనీ, రికారుడ్లనీన్ సిదధ్ంగా 

ఉంచమనీ, ఇనసెప్క్షన వారంపాటు  సాగుతుందనీ దాని సారాంశం. మేం ఆశచ్రయ్పోయాం. ఎందుకంటే, ఆరెన్లల్కిర్తం కొతత్గా  తెరిచి, 

ఆఫీసరు నియామకంలేక, ముఖయ్మంతిర్లేని సచివాలయంలా ఎదురుచూసుత్నన్చోట,  వారంరొజుల ఇనసెప్క్షనుకి ఏముందో అరధ్ం కాలేదు. 

మాకు విషయం తెలిసేసరికి ఒకరోజే  టైముంది. 

 మరాన్డు మీతాతను ఆఫీసులో ఉంచి, నేను పారవ్తీపురం బయలుదేరాను. మదాయ్హాన్నికి  బసాట్ండులో ఆడిటరుగా వచిచ్న 

మీతాత, అకక్డునన్ షరబతుత్ బండివాణిణ్, మాఆఫీసుగురించి అడుగుతూ ఉంటే, నేనే పలకరించి, షరబతుత్ తాగినతరువాత, ఎదుద్లబండి  

కటిట్ంచి, మరో గంట తరువాత మా ఆఫీసుకి తీసుకెళాళ్ను. 

 సూపరెన్ంటుగారూ ఆడిటరుగారూ పరిచయాలు చేసుకొనాన్కా, వాళిళ్దద్రి మొహాలూ చూసేత్  నాకెందుకో వీళిళ్దద్రికీ 

జనజనమ్ల బంధమేదో ఉందనీ, అదికూడా ఉపూప్నిపూప్  లాంటిదనీ, ఈఆడిట తరువాత కూడా ఇదికొనసాగబోతోందనీ అనిపించి, నా 

ఎడంకనున్  అదిరింది. ఆపూట మాకోసం వండించుకునన్దే ఆయనకు కూడా పెటేట్ం. రేపటిన్ంచీ ఆడిట  మొదలెడతానని చెపిప్, తనని 

విశార్ంతికోసం గదికి పంపమనాన్డు. మీతాత, ఆఫీసులోనే  ఓగది చూపించేరు. 

 "ఇకక్డా!!??"  

 "మేమిదద్రం ఇకక్డే ఉంటామండీ." 

 "ఎకక్డికెళిళ్నా ఆడిటరల్కోసం రూం తీసుకుంటారే." 

 "ఇకక్డకి నాళుగుమైళళ్వతల గానీ లాడీజ్లు లేవు. అకక్డికీ ఇకక్డికీ రోజూ ఏవాహనమూ  తిరగదు. మేంకూడా 

వారానికోసారే పారవ్తీపురం వెళిళ్, క్షవరం, కూరలు కొనుకోక్వటం  లాంటివి చేసాత్ం. ఈ వేసవి తరువాత, ఫేమిలీస తీసుకొచేచ్దాకా ఈ 

ఆఫీసు గదిలోనే  మా మకాం."  

 "మరి మీకిచిచ్న ఫరీన్చరంతా వరండాలో ఉందేమిటీ?" 
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 "ఇది సాథ్నిక జమిందారుల్ రహదారి నౌకరల్కు కటిట్ంచిన ఇరుకు ఇలుల్.  రాజభరణాలరదుద్ తరువాత ఈ కటట్డం 

పర్భుతావ్నిదైంది. పనెన్ండేళుళ్ భూత బంగాల్లా  ఉనన్తరువాత ఆరెన్లల్కిర్తం మాకొచిచ్ంది. పంపిన ఫరీన్చర ఏదీ ఈదావ్రాలోల్ంచీ  దూరటేల్దు. 

అందుకని, వరండాలో పెటేట్ం. రొడడ్నన్దొర పగలూ రాతీర్ వరండాలోనే  పడుకుక్ంటాడు. ఇలుల్ ఇకక్డికి అరమైలు లోపలే. మేం కూడా 

ఇందులో ఒకగదిలో  రికారుడ్లూ, ఒకగదిలో వంటా, ఇంకోగదిలో పడకా. మీరునన్నాన్ళూళ్, మేం వంటగదిలోకి  మారి, మిమమ్లిన్ విడిగా మా 

గదిలో ఉంచుతాం. మాతోపాటే వంటా వగైరాలూ."  సూపరెన్ంటుగారు కుండ బదద్లుకొటేట్సారు. 

 "మరిఫరిన్చర కోయించటమో, దావ్రం వెడలుప్చేయటమో చేయాలికదా?" ఆడిటరుగారు.  

 "ఇలాంటివి పర్తిపాదించే అధికారాలుకూడా మాకులేవండీ. రెగుయ్లర ఏఈగారొచాచ్కా  వారి పర్తిపాదనలను పైవాళుళ్ 

ఆమోదించాలి. ఇవేవీ లేకుండా మేం ఏంచేసినా  ఆడిటరూల్రుకోరు. వాళిళ్వనీన్ అరధ్ం చేసుకోరు."  అని, నాలికక్రుచుకునాన్రు  

సూపరెన్ంటుగారు. 

 "సరే సరే." అపప్టికి ఊరుకునాన్రు, ఆడిటరుగారు.  

 సాయంతర్ం టీ తాగుతుంటే, "టీ బావులేదు." ఆడిటరుగారు. 

 "మాకు ఆరెన్లల్గా అలవాటైపోయింది."  

 "రేపటిన్ంచీ వేరేచోట తెపిప్ంచండి. లేదంటే పర్తేయ్కంగా పెటిట్ంచండి. ఉదయం కాఫీ  కావాలి." 

 "ఇకక్డికి అరమైలు అవతల ఉనన్ సూక్లోల్ పిలల్లకి జంతికిచేగోడీలూ, మేషట్రల్కు  టీలూ అముమ్కుంటూ ఒకేఒకక్ 

బకక్వాయ్పారి ఉనాన్డు. వాడు ఇచిచ్నదితపప్ ఇంకోటి  వీలుపడదు." సూపరెన్ంటుగారి ధోరణికి  ఆడిటరుగారు మొహం మాడుచ్కునాన్రు.  

 ఓ గంటతరువాత సూపరెన్ంటుగారు బయటికెళళ్టం చూసి, నాతో అనాన్డు. "నేను పదేళళ్గా  కనీసం వంద ఆఫీసులు 

తిరిగుంటాను. ఆడిటరల్కు ఇంత అమరాయ్ద ఇంకెకక్డా లేదండీ." 

 "మీరు శివాలయం లాంటి ఆఫీసుకొచేచ్రు మరి." నేననాన్ను. 

 "శివాలయమేంటీ?" 

 "శివాలయంలో బూడిద తపప్ బోగాలుండవు. అదే వైషణ్వాలయంలో అయితే, చకర్పొంగలీ, వడలూ,  పులిహోరా, 

దదోద్జనం అనీన్ ఉంటాయి. మీరు గతంలో వెళిళ్న ఆఫీసులనీన్ అలాంటివి.  ఈ ఆఫీసుకూడా, మరో ఐదేళుళ్పోయాకా, ఆఫీసరూ, జీపూ, 

కంటార్కట్రూల్, రోడల్కోసం  గేంగుమేనూల్ చేరి కళకళాళ్డుతుంది. అపుప్డు మీ మరాయ్దలనీన్ బాగా జరుగుతాయి."  

 రాతిర్ బోజనం అయాయ్కా అనాన్డు. "ఇంత పెదద్దోమలు నేనెకక్డా చూడలేదండీ." 

 "ఈ పార్ంతంలో ఇంతకనాన్ చినన్దోమలు మేమూ చూడలేదు." సూపరెన్ంటు కౌంటర. 

 మరాన్డు నేనూ సూపరెన్ంటూ కలిసి మా ఆఫీసులో రికారుడ్లు ఆడిటరుగారికిచేచ్ం. మొతత్ం  పదిలోపే ఉనాన్యి రికారుడ్లు. 

 "ఇవేనా?" ఆశచ్రయ్పోయేడు. 

 "ఆరెన్లల్ వయసునన్ ఆఫీసులో ఇంతకనాన్ ఏముంటాయండీ. ఒకటి రిజిసట్రాఫ రిజిసట్రు.  ఒకటి టెర్జరీ బుక. ఒకటి 

ఎటెండెనుస్, సాట్కూ, ఆఫీసు కంటింజెనీస్ (చిలల్రఖరూచ్)  వగైరాలు." సూపరెన్ంటు చెపాప్రు. 
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 పుసత్కాలనీన్ తిరగేసిచూసేత్, దేనిలోనూ  పటుట్మని పదిపేజీలుకూడా నింపిలేవు.  'ఇందులో ఆడిట చేయటనికేముంది?', అని 

తనలో తాను గొణుకుక్నన్టుట్ అనుకునాన్డు.  గటిట్గా అంటే మీతాత కౌంటర వేసాత్డనన్ భయం వేసిననటుట్ంది. ఎనిన్రికారుడ్లుంటే,  ఆడిటరల్కు 

అంతపని. అందులో ఎనిన్పేజీలుంటే అంత మంచిది. దానిన్బటేట్, ఆడిట  చేయించుకొనే ఆఫీసువాళుళ్చేసే మరాయ్దలుంటాయి.  

 "మీరు ఆడిట చేసుకొండి. ఏవైనా సందేహాలుంటే, రొడద్నన్దొరతో మమమ్లిన్  పిలిపించండి." అంటూ, మేమిదద్రం 

ఆఫీసుబయట చెటుట్కింద కూరుచ్నాన్ం. 

 కాసేపటికి దారమమ్ట ఒక మైదానపార్ంత గిరిజనుడు తాటాకు రేకలోల్ తేనె పటుట్కొని  వెళుతూ మా ఆఫీసుముందుకొచిచ్ 

'తేనండీ' అని అరిచాడు. 

 "రేక అంటే ఏంటి తాతయాయ్?" 

 "లేత తాటాకుని వెడలుప్చేసి, వంచి, రెండుకొనలూ కడితే, ఒక దొపప్లా తయారవుతుంది.  రెండుమూడులీటరల్ నీటిని 

ఆపుతుంది. అపప్టోల్ అకక్డ పలెల్లోల్, బావులోల్ంచీ  నీళుళ్ తోడుకోవటానికి రేకలకి తాళుల్కటిట్ వాడేవారు. జాగర్తత్గా వాడుకుంటే ఒకరేక  

నెలాల్ళుళ్ వచేచ్ది. వసుత్మారిప్డిలో దోసెడు బియాయ్నికోరేక వచేచ్ది. మాలాంటి  ఉదోయ్గులు అరద్రూపాయికి కొనుకొక్నేవాళళ్ం. తేనెపటుట్ని 

ఇందులో పెడితే,  దానినుంచి కారే తేనె, కిందికి కారిపోకుండాఆపుతుంది. అమేమ్టపుప్డు, తేనెపటుట్ని  ఇందులోనే పిండి, కొలిచి అమేమ్వారు." 

 "మైదానపార్ంత గిరిజనుడంటే?" చింటూ మరో సందేహం  

 "అపప్టోల్ పూరిత్గా అడవులోల్ ఉండే గిరిజనులకి అటవీఉతప్తుత్లు డబుబ్కి అముమ్కోవటం తెలీదు. వాటిని సంతలోకితెచిచ్, 

పావలా విలువచేసే అగిగ్పెటెట్కి, మూడు రూపాయలు విలువచేసే  చింతపండు, అలాంటి అడివి ఉతప్తుత్లిచిచ్, వసుత్మారిప్డితో గడిపే రోజులవి. 

మైదానపార్ంత గిరిజనులకు మాతర్ం  అటవీఉతప్తుత్ల  ఆరిధ్క విలువ కొదిగా తెలుసు." 

 "సరే అపుప్డేమైంది?" 

 "కేకవినన్ ఆడిటర గారు, రొడద్నన్దొరతో తేనెవాణిణ్పిలిపించేరు. రెండురేకలోల్నూ  తేనె సుమారు నాలుగు కేజీలుంటుంది. 

కొంతసేపటి తరవాత రొడడ్నన్దొర బైటికి వచిచ్,  తేనెని వందరూపాయలకు బేరం చేసేరండీ. వందా మిమమ్లిన్ ఇమమ్ంటునాన్రు అనాన్డు.  

అపప్టోల్ మా ఇదద్రి నెలజీతాలూ వెయియ్లోపే. 

 "ఇవవ్ననాన్రని చెపుప్" సూపరెన్ంటుగారు. 

 మరో అరనిమిషంలో, ఆడిటర గుమమ్ంలోకొచిచ్, పోనీ ఒకరేకలోదానికి యాబై ఇవవ్ండి  అనాన్డు. 

 "అయాయ్ ఆడిటరుగారూ, మీరునన్నాన్ళూళ్, మీకేమీ ఖరుచ్కాకుండా, మేం తినేది పెడతాం.  మేమిదద్రం ఇరుకుగదిలో ఉండి, 

మీకొకక్రికీ విశాలమైన గది ఇసాత్ం. అంతకుమించి మావలల్కాదు." సూపరెన్ంటుగారు. 

 ఆడిటరు మొహం మాడుచ్కొని వెళిళ్న అరక్షణంలో తేనెవాడి బూతులు వినపడాడ్యి.  రొడడ్నన్దొర వాణిణ్వారించబోతూ 

ఆడిటరు గొపప్తనం గురించి చెపప్బోతూ  'ఐదరాబాదునుంచొచాచ్రార్,' అనాన్డు. 

 గొపోప్డైతే వొలల్కాటోల్కి వెళళ్మను (అసలు పదం వలల్కాడు కాదు, సెనాస్రు  చెయయ్దగగ్పదం) అంటూ ఆగొపప్తనం 

నెపంతో మరినిన్ బూతులు మొదలెటేట్డు. అసలు  సాథ్నికయాసలో తిటుల్ ఆడిటరుకరధ్ం కాక మామూలుగా ఉనాన్, వాటి అరధ్ం  తెలిసిన రొడడ్నన్, 

అలా తిటట్కూడదని వారించే పర్యతన్ంలో వాటి అరాధ్లు మాకూక్డా తెలిసాయి.  మొతాత్నికి  మేము లోపలికెళిళ్, తేనెవాడికి సరిద్చెపిప్ 

పంపించేం.  
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 "బేరం చేసిన వసుత్వును కొనకపోతే అంతకోపం ఎందుకొచిచ్ంది సుబుబ్తాతా?" 

 "మామూలుగా ఐతే రాదు. మేం డబిబ్సాత్మనన్ ఉదేద్శయ్ంలో ఆయన సరిగాగ్ బేరమాడకుండా  మొతత్ం నాలుగు కేజీలూ 

ఖాయపరచేసాడు. తేనె ఎపుప్డూ అరకేజీకి మించి కొనరు.  పైఆఫీసరల్కీ బందుమితుర్లకీ కానుకగా ఇదాద్మనుకునాన్డో ఏమో. మేం డబిబ్వవ్ం  

అనేసరికి వెళిల్పొమమ్నాన్డు. అముమ్కొనేవాడికి, రోజంతా పారవ్తీపురం పటట్ణంలో  తిరిగి, ఒకోక్ ఇంటోల్ ఐదేసిరూపాయల తేనె అముమ్కుంటే 

సాయంతార్నికి  అరవైరూపాయలొచేచ్ తేనెకి ఒకక్చోటే వందరూపాయలనగానే కటుట్కునన్ గాలిమేడలు  కూలిపొయేసరికి అంతకోపం 

వచిచ్ంది." 

 "ఓహో. అపప్టినుంచీ ఈవిషయం తెలిసిన వాళెళ్వరిముందైనా తేనె పర్సకిత్ వసేత్  తాత అపెస్ట అవుతునాన్రనన్మాట. మరి 

నీళుళ్ మీదపడడ్పుప్డో?" 

 "తేనె సంఘటన జరిగినరోజు సాయంతర్ం, ఆడిటరుగారు వెళిళ్పొదామనుకునాన్, మేం ఐదురోజుల తరావ్త తారీఖుతో 

ఆడిట రిపోరుట్మీద సంతకం పెటేట్ందుకు  ముందుకు రాకపొవటంతో ఉదయం కొంతసేపు, సాయంతర్ం కొంతసేపూ, రొడడ్నన్దొరతో కలిసి  

చినన్చినన్ గార్మాలు తిరుగుతూ గడిపారు. 

 "ఆడిటరు పొదుద్నాన్ సాయంతర్ం విధిగా యోగా చేసేవాడు. అపప్టికి మాకు తెలిసిన యోగా, శవాసనమూ, పదామ్సనమే. 

కానీ ఆడిటరు, పదామ్సనంలో కూరొచ్ని భుజాలు  సవయ్దిశలోనూ, తల అపసవయ్దిశలోనూ తిపప్గలిగినంతమేర తిపుప్తూ అషట్వంకరుల్పొతూ, 

శావ్శలో బుసలాల్ంటి శబాద్లు చేసే,  అనేక ఆసనాలు మాకు వింతగా అనిపించినా, మాకూ అతడికీ అంతంతమాతర్మే కావటంతో  యోగా 

వివరాలు అడగలేదు. 

 "రేపు ఆడిటరు వెళిళ్పోతారనగా ముందురోజు సాయంతర్ం చిరుచీకటివేళ, మేం చిరుచలితో  వరండాలో కూరొచ్నాన్ం. 

లోపలగదిలో యోగా జరుగుతోంది. వరండాలో నించునన్  రొడడ్నన్దొరని లోపలికెళిళ్ సిగరెట పెటెట్, అగిగ్పెటెట్ తెమమ్నాన్ం.  లోపలేం జరిగిందో 

గానీ, ఆడిటరు కెవువ్న కేకలేసూత్ పరిగెతుత్కొని బయటకొచాచ్రు. మేం గాబరా పడి  లేచి చూసేత్ ఆయన పైనుంచి కిందవరకు తడిసి 

నీళోళ్డుతూ, కొంతకోపంతోనూ, కొంతచలితోనూ  వణుకుతునాన్డు. వెనుక రొడడ్నన్ భయంగా నిలబడాడ్డు. హుటాహుటిన నేను లోపలికెళిళ్  

మాతువావ్లు, పొడిలుంగీ తెచిచ్వవ్బోయాను. 

 "ఏమిటండీ ఈఅవమానం? సూపరెన్ంటుని కోపంగా, వణుకుతునన్ గొంతుతో అని,  నేనివవ్బోయిన గుడడ్లిన్ తోసేసారు. 

 "ఏంజరిగిందండీ?" సూపరెన్ంటు. 

 "తెలియనటట్డుగుతారేమిటి? యోగా చేసుకుంటునన్ నామీద మీ ఎటెండరుచేత బాలీచ్డు  నీళుళ్పొయయ్మని పురమాయించి, 

ఏమీ తెలీనటుట్ మాటాల్డుతునాన్రు." 

 మాకు విషయం కొంత అరధ్మయీ, కాకపోవడంతో,  "ఏం జరిగింది రొడడ్నాన్?" అని అడిగేం. 

రొడడ్నన్ వాడిన పదాలు ఇపుప్డు చెపప్లేను గానీ, సిగరెటుట్పెటెట్, అగిగ్పెటెట్ తేవడానికి లోపలికెళిళ్న రొడడ్నన్కి, చాపమీద 

పడుకొక్ని మెలికలు తిరిగిపోతూ, ఎగశావ్శ తీసుకుంటునన్టుట్ కనిపించిన ఆడిటరుగారిచూసి, మూరచ్రోగం వచిచ్ందనుకొని, బకెటుట్డు నీళుళ్ 

పోసి, ఆయనకెవువ్మనగానే హమమ్యయ్ అనుకొని, ఆయన కోపం చూసి మళీళ్ భయపడాడ్డు. విషయం, ఆడిటరుగారికి చెపిప్, యోగా అనే 

పదం గానీ, అదిచేసే విదం గాని, తెలీని  అమాయకపార్ణి రొడడ్నన్ అనీ, ఐనా అతడితరపున మేం క్షమాపణ చెబుతునాన్మనీ చెపాప్కా,  మేం 

ఇచిచ్న పొడి గుడడ్లు వాడారు. అపప్టి చలి అతడిచేత ఆపని చేయించింది గానీ,  మానిరోద్షతావ్నిన్ మాతర్ం నమిమ్నటుట్ కనపడలేదు. 
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      ఫోటోఫోటో          చెనూన్రిచెనూన్రి  దరన్దరన్

 "మేం ఆ ఒకక్రోజూ ఉగగ్బటుట్కొని, ఆయనెళేళ్కా తనివితీరా నవువ్కునాన్ం." సుబుబ్తాత కథ ముగించాడు. 

 నెలతరావ్త, నానమమ్ తేనెతెమమ్నాన్, తాతయయ్ బాతూర్ంకెళిళ్న సమయం చూసి  మరీ తేనె అందించిన చింటూని చూసి, 

'అయోయ్ వీడికీ తెలిసిపోయిందా!?' అని  తలపటుట్కుంది.  

******* 
కథ నుక కథ 

 

ఈ కథకు పేర్ రణ, సత్ వ సంఘటనలే. మా పెదమామగారై న, ర్  వడాడ్ ది ంకటరా గారికి 

ఎదురై న అనుభాలే. ఆయన 1985 పార్ ంతంలో రంపచోడవరంలో పనిచే టపుప్డు, అకక్డ ఆడిట్ 

చేయటానికి వచిచ్న ఆడిటరు తేనె బేరం చేయటం, ళుళ్ డబుబ్లివ కపోయేసరికి అతనిన్ నకిక్ 

పంపటం, మరాన్డు యోగా సమయంలో అమాయక గిరిజనుడు ఆడిటరు యోగాసనాలు చూ , మూరచ్ 

వచిచ్ందంకొని నీళుళ్ పోయటం, అనీన్ సత్ లే. ఫేల్  బే॓ చెపిప్ంచటం కోసం మాతర్ మే, చింటూ పాతర్ నీ, 

చింటూ తలిల్ దండుల పెళిళ్ సంఘటనలనీ కలిప్ంచటం జరిగింది.  

                                                                                 రచయిత 
  

PPP 

 ఆ యింటిని చూడగానే మనం సిటీలోనే ఉనాన్మా అనే అనుమానం రాక మానదు. దానిని యిలుల్ అనే కంటే అలనాటి 

శీర్రామచందుర్ని పరణ్శాల అంటే బాగుంటుందేమో. దాదాపు యిలుల్ కనబడకుండా చుటూట్ పచచ్ని చెటుల్. 

 వేపచెటుట్, రావి చెటుట్ పెనవేసుకొనన్ తీరు జూసుత్ంటే  చాలా ముచచ్టేసుత్ంది. కొబబ్రిచెటుల్, మామిడి చెటుల్ సరేసరి. 

 యింటి వెనకాల నితయ్ం పూజలందుకొనే తులసి చెటుట్ ఆయింటి పవితర్తకు పర్తీకగా పలుకరిసుత్ంది. పలు వరుసలోల్ ఉనన్ గులాబి, 

చామంతి మొకక్ల పూల పరిమళాలు ఆయింటి సొగసు నినుమడింప జేసుత్నాన్యి. 

 గేటు చపుప్డైంది... 

 గేటు తెరుచుకొని వాకిటోల్ అడుగు బెటిట్న పరంధామయయ్కు అకక్డి వాతావరణ చలల్దనానికి , అపప్టి వరకూ తాను వచిచ్న ఏ.సీ. 

కారోల్ చలల్దనానికి వయ్తాయ్సం యిటేట్ పసిగటిట్ పరవశించి పోయాడు. 

 మొకక్లకు పైపుతో నీళుళ్ పడుత్నన్ శాంతమమ్ వెనకిక్ తిరిగ్ చూసింది. సంధాయ్సమయం కావడం మూలాన వసుత్నన్ వయ్కిత్ని వెంటనే గురుత్ 

బటట్లేక పోయింది. నీళళ్ పైపు కిర్ంద పడేసి వాలవ్ కటేట్సి తడి చేతులను కడకొంగుతో తుడుచ్కొంది. చీర కుచిచ్ళళ్ను సరి జేసు కుంటూ 
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నాలుగడుగులు తనూ ముందు కేసేసరికి... 

 " నమసాక్రం శాంతమామ్..." అంటూ చిరునవువ్తో రెండు చేతులు జోడించాడు పరంధామయయ్.  

శాంతమమ్కింకా గురుత్కు రావడం లేదు .అపర్యతన్ంగా తనూ నమసక్రిసూత్ చూడసాగింది. అది గమనించిన పరంధామయయ్ 

 " నేనమామ్... పరంధామయయ్ని..." అంటుండగానే అతని చేతి ఉంగరాలను, బార్సెల్ట ను, తెలల్ని బురర్ మీసాలను జూసి గురుత్ బటిట్ంది. 

 " ఆ...ఆ... అనన్యాయ్...నమసాక్రాలు ... రండి ...రండి..." అంటూ ఎంతో ఆపాయ్యంగా యింటోల్కి ఆహావ్నించింది శాంతమమ్. 

  యింటోల్ కడుగు బెడుత్నన్ పరంధామయయ్ పవితర్ దేవాలయంలో అడుగు బెడుత్నన్టుల్ తనమ్యతవ్ం చెందాడు. 

  " ఒక ముఖయ్విషయం చెబుదామని వచాచ్ను శాంతమామ్..." అంటూ చెకక్ కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ నింపాదిగా అనాన్డు 

పరంధామయయ్. అతని పర్కక్నే ఉనన్ మరో చెకక్ కురీచ్ని కాసాత్ ఎడంగా లాకొక్ని శాంతమమ్ కూరుచ్ంది " ఏంటనన్యాయ్..." ఆంటూ. 

 వారిదద్రి మధయ్నునన్ది పాత నమోనా టీపాయ చెకక్తో చేసిందే. అధునాతన ఫరీన్చరేమీ లేదింటోల్. "అందుకేనేమో...వేసవి 

కాలమైనపప్టికీ కూరుచ్నన్ కురీచ్ చలల్గానే ఉంది. యింటోల్కి ధారాళంగా వీసుత్నన్ చలల్ని గాలి యింటి వాసుత్ను బలపరుసుత్నన్ది." అని 

మనసులో అనుకుంటూ హాలోల్ మరో మూల నునన్  పాతకాలపు గార్ంఫోన రికారడ్రును ఆశచ్రయ్ంగా చూడసాగాడు. 

 యింతలో టేర్లో రెండు గాల్సుల నిమమ్రసం తీసుకొచిచ్ంది అరచ్న. ఆ అమామ్యిని చూడగానే తాను చెపప్వలసిన ముఖయ్ విషయం 

మరిచ్ పోయి " ఎవరీ అమామ్యి శాంతమామ్..." అంటూ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పరంధామయయ్. శాంతమమ్కు ఏకైక సంతానం అబాబ్యనే 

అతనికి తెలుసు. 

 " అక్షరా... యిలా రామామ్..." అంటూ శాంతమమ్ పిలుసూత్ అరచ్న తెచిచ్చిచ్న నిమమ్రసం గాల్సు నొకదానిని పరంధామయయ్ కిచిచ్ 

మరొకటి తను  తీసుకొంది. 

 శాంతమమ్ పిలుపుతో వంట గదిలో నుండి వచిచ్న అక్షర, అరచ్న  వెనకాల నిలబడింది. 

"యిది అరచ్న. వెనకాలుందే అది అక్షర. నామేన కోడళుళ్. అంటూ శాంతమమ్ పరిచయం చేసింది.  

అరచ్న టేర్ను టీపాయ మీద బెటిట్ గాలికి కదలాడుతునన్ ముంగురులను ఎడం చేతోత్ సరిజేసుకుంటూ         

" నమసాక్రం అంకుల..." అంటూ అభివాదం చేసింది. అక్షర గూడ అరచ్నతో శృతి గలిప్ంది. 

 పిలల్లిదద్రూ రతాన్లాల్ వెలిగి పోతునాన్రు. ఆ వినయం...పెదవి దాటని నవువ్లతో గూడిన తొణికిసలాడే మోములు పరంధామయయ్ను 

ముచచ్ట గొలాప్యి. తన హృదయంలో ఏదో తెలియని ఉబలాటం మొదలైంది. ఉతుస్కత నాపుకోలేక  

" ఏం చదువుకుంటునాన్రమామ్..." అంటూ  ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 

 " నేను బి.ఎసిస్ కంపూయ్టరస్...చెలాల్యి బి.కాం. కంపూయ్టరస్" అంటూ అరచ్న చెబుత్ంటే పరంధామయయ్కది కోకిల కంఠంతో 

సరిగమపదనిస...సనిదపమగరిస అనన్టుల్గా వినబడ సాగింది. ఎంతో ముగుధ్డయాయ్డు. ఏదో ఊహకందని అనుభూతి తనను 

మైమరపిసుత్నన్ది. వీళళ్ంతా నా వాళేళ్ అనన్టుల్గా మనసు ఊయలలూగుతునన్ది. 

 శాంతమమ్ ఏదో చెపప్ బోతునన్టల్నిపించి అరచ్న, అక్షర లోపలికి వెళుత్ంటే వాళళ్ వెనకాలే వెళుత్నన్ దృషిట్ని మరలిచ్ 

యీలోకానికొచాచ్డు పరంధామయయ్. శాంతమమ్ ఏవేవో జాఞ్పకాలు వెనన్ంటు తుంటే యింకా వాళళ్ వైపే దీనంగా చూసూత్  ఉబుకొసుత్నన్ 

దుఃఖానిన్ ఆపుకోలేక భోరుమంది శాంతమమ్. 

 "అతత్యాయ్..." అంటూ అరచ్న, అక్షర వెను దిరిగ్ పరుగెతుత్కుంటూ వసుత్ంటే...పరంధామయయ్ కళళ్ళోళ్ హంస, నెమళళ్ నడకలు 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

50             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

గోచరించాయి.  కొంగుతో కళుళ్ ఒతుత్కుంటూ కాసాత్ నెమమ్దించి "మీరు వెళళ్ండమామ్...మీ పని చూసుకోండి...టూయ్షన పిలల్లు వచేచ్ 

వేళైంది..." అంటూ వాళళ్ను పంపించే పర్యతన్ం చేసింది శాంతమమ్.  

 " ఏంటతత్యాయ్...మన యింటికి కొర్తత్గా వచిచ్న అంకుల కు మన విషయాలనీన్ చెబూత్ మనఃశాశ్ంతి లేకుండా చేసాత్వా..." అంటూ 

గదుమ బటుట్కొని  బేలగా అడుగ సాగింది అరచ్న. వెనకాలే కాసాత్ వంగి నిలుచ్నన్ అరచ్న కనుకొనుకులోల్ నుండి ముతాయ్లాల్ంటి 

అశృబిందువులు ఒకదాని వెనుక మరొకటి జల,జలా రాలసాగాయి. 

 " కడుపులోని దుఃఖానిన్ ఆతీమ్యులతో పంచుకుంటే కొంచెం హృదయం తేలిక పడుత్ంది. యీ అంకుల కొతత్వాడేమీ కాదమామ్...మన 

విషయాలనీన్ తెలిసినవాడే. అయినా ఏయిబబ్ంది పెటట్నులే. మీరు వెళళ్ండమామ్..." అంటూ సముదాయించి పంపించేసింది.  

 ఆ సనిన్వేశం పరంధామయయ్ హృదయానిన్ కదిలించి వేసింది, అనుకోకుండా కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. చేతిరుమాలుతో కళుళ్ 

ఒతుత్కుంటూ ఎదురాగ్ గోడకు అమరిచ్న శాంతమమ్ భరత్, కొడుకు ఫోటోలు చూడాడ్నికి లేచి వెళాళ్డు.  

 యింతలో శాంతమమ్ బీరువాలోనుండి తమ ఫాయ్మిలీ ఫోటోలునన్ ఆలబ్ం తీసుకొచిచ్ంది పరంధామయయ్కు చూపిదాద్మని. ఆలబ్ం పైన 

తన కొడుకు ఫోటో చూడగానే " అమామ్..." అని పిలిచినటైల్ంది. 

    ***   ***   *** 

 " అమామ్...షిరీద్కి వెళాద్మే..." అనాన్డు సాయి గారాబంగా..." అమామ్... నానన్ షషిట్ పూరిత్ షిరీద్లోనే జరుపుదాం. నానన్కు షిరీద్ సాయి 

బాబా అంటే ఫార్ణం గదా...". శాంతమమ్ ’నో’ అనకుండా లంకె పెటాట్డు. 

 సాయి ఎంతో కాలంగా ఎదురి చూడగా కలిగ్న ఏకైక సంతానం.  

 శాంతమమ్ భరత్ శేషసాయి షిరీద్ సాయి బాబా పరమ భకుత్డు.  

 పర్భుతవ్ పాఠశాలలో తెలుగు ఉపాధాయ్యునిగా జేసి రెండేళళ్ కిర్తమే రిటైరయాయ్డు. ఉపాధాయ్యు వృతిత్ అయినా పర్వృతిత్ మాతర్ం 

పిలల్ల జాతకాలు నిసావ్రథ్ంగా  వార్యడం, సాయంతర్ం చినన్ పిలల్లకు ఉచితంగా తెలుగు పాఠాలు చెపప్డం... 

 జాతకరీతాయ్ తన కొడుకు పేరు సాయి సంజీవ అని నామకరణం చేశాడు. పర్సుత్తం సాయి ఇంజనీరింగ ఫైనలియర. చాలా 

ఇంటెలిల్జెంట. ఏదురలవాటూల్ లేవు, దయారర్ద్ హృదయుడు పైగా చాలా సునిన్త మనఃసత్తవ్ం కూడానూ. వచేచ్ సంవతస్రం సాయిని పెళిళ్కి 

ఒపిప్ంచాలనే పర్యతన్ంలో ఉనాన్డు శేషసాయి. 

 సాయికి నానన్ంటే పార్ణమే గాని అమమ్ దగగ్ర ఉనన్ంత చనువు గాని, చొరవగాని లేదు. అందుకే ఏపర్పోజలైనా అమమ్ దగగ్రి నుండి 

వెళాళ్లిస్ందే. 

 " సరేలేరా... వెళాద్ం...నానన్ గారిని గూడా ఒపిప్సాత్ను. నీ కోరిక ఎందుకు కాదనాలి..." అంటూ ఎంతో పేర్మతో సాయి తల 

నిమిరింది. సాయి మోములోని వెలుగు జూసి ’ పిచిచ్ పిలాల్డు’... అనుకొంది మనసులో ముదుద్గా... 

 అనుకునన్టుల్గానే శేషసాయి కుటుంబం తన ఒకక్గానొకక్ బావమరిద్ కుటుంబానిన్ తీసుకొని ఒక పైరవేటు బసుస్లో షిరీద్కి బయలు 

దేరింది పంచాంగం పర్కారం లెకక్లేసుకొని. 

 అరథ్ రాతిర్ దాటింది...బసుస్లో అంతా నిదర్ మతుత్లో జోగుతునాన్రు... 

  బసుస్ వేగం కాంతి వేగంతో పోటీ పడుత్ంది...  

 మరో రెండు గంటలోల్ షిరీద్ చేరుకునే సమయంలో బసుస్ ఫైల్ఓవర బిర్డిజ్పై నుండి రాకెటుట్లా దూసుకెలిల్ లోయలో పడిపోయింది.  
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  కళుళ్ పొడుచ్కునాన్ కానరాని కటిక చీకటి. హా..హా..కారాలు, ఆరత్నాదాలు మినున్నంటాయి. పర్దేశమంతా రకత్సికత్మైంది. 

తెగిపోయిన కాళూళ్, చేతులూ, పగిలిపోయిన తలలు ఎవరివో... ఎవరివెవరివో...అంతా భయానకం...భీభతస్ం.... 

    ***   ***   *** 

 శాంతమమ్ కళుళ్ తెరిచేసరికి సాయి, అరచ్న మరియు అక్షర కనీన్ళళ్ పరయ్ంతమైన మొహాలతో పైన పడి భోరు మనాన్రు. 

 షషిట్ పూరిత్ చేసుకోవాలిస్న శేషసాయి అరాథ్ంతరంగా అంతరాథ్న మయాయ్డు. మరీ పటుట్బటిట్ తీసుకొచిచ్న అరచ్న, అక్షర తలిల్ దండుర్లు 

పరలోకానికి తరలి పోయారు. తన రెండు చేతులతో ముగుగ్రినీ తన హృదయానికతుత్కుంది శాంతమమ్.  

 శేషసాయి కరమ్కాండ కారయ్కర్మాలనీన్ పూరత్యాయ్యి. రోజులు గడుసుత్నాన్యి...సాయి కోలుకోవడంలేదు...మదినిండా తండిర్ 

ఆలోచనలే...  

 సాయి మనసును మరలేచ్ నెపంతో శాంతమమ్ " సాయీ... పరీక్షలు దగగ్ర పడుత్నాన్యి...చదువుకో నానాన్..." అంటూ బతిమాల 

సాగేది. 

 " తలంతా భారంగా ఉంటుందమామ్...చదువుమీద మనసు లగన్ం కావడం లేదు..." అంటూ సాయి కనీన్రు పెటుట్కొనే వాడు.  

 శాంతమమ్ మనసు ఆవిరయేయ్ది...  

 ఓ రోజు ఉదయం సాయి చదువుకుంటూ కురీచ్లో నుండి దభాలన్ కిర్ంద పడిపోయాడు...  

 శాంతమమ్ గాబరా పడింది. అపుప్డు తను ఒకక్రేత్ ఉంది యింటోల్...   

 అరచ్న, అక్షర వాళళ్ అమమ్మమ్ సీరియస గా ఉందంటే చూడాడ్నికి వెళాళ్రు. ఎటూ తోచక ఏడుసూత్ సాయి ముఖం మీద చలల్ని నీళుళ్ 

చలిల్ంది. అయినా సాయిలో చలనం లేక పోయేసరికి  వెంటనే యింటి పర్కక్వారి సహాయంతో దగగ్రోల్ ఉనన్ కిమస్ హాసిప్టల కు తీసుకెళిళ్ంది. 

  డాకట్రుల్ పరీకిష్ంచి వెంటనే తల సాక్నింగ చేయాలనాన్రు. ముందుగా కొంత డబుబ్ డిపాజిట చేయమనాన్రు.  

 శాంతమమ్ గబ, గబా యింటికి వెళిళ్ంది. యింటోల్ నగదు డబుబ్ లేదు. 

  కాని కొనిన్ బంగారు ఆభరణాలుమాతర్మే ఉనాన్యి. కాబోయే కోడలుకని చేయించారు. ’ కనన్ కొడుకు ఆపదలో ఉనన్పుప్డు నగలేం 

చేసుకుంటాం...పైగా ఎంత డబుబ్ అవసరమౌతుందో ఏమో...’ అని మనసు ఆరాట పడుత్ంటే నగలనీన్ ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఒక పాత 

సంచీలో వేసుకొని అముమ్దామని బయలు దేరింది.  

 పటట్పగలు...వేసవి కాలమాయె...వీధి అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. వడి, వడిగా అడుగులేయ సాగిందిశాంతమమ్. మరో 

నాలుగడుగులు వేసేత్ మేన రోడ ను ఎకిక్ ఆటోలో వెళిళ్ పోయేదే. కాని ’ దైవోప హతులు పోవుగడకున పోవుం గదా...ఆపదల...’ అనన్టుల్ 

శాంతమమ్ను దురదృషట్ం వెంటాడుతునే ఉంది. 

  వెనకాలే టూ వీలర పై వచిచ్న యిదద్రు ఆగంతకులు ఆమె చేతిలోని సంచిని లాకుక్నాన్రు. ఆమె కొడుకు పార్ణాలు సంచిలోనే 

ఉనాన్యనన్టుల్...ఆవేశంతో అరుచు కుంటూ ఎదురు తిరిగ్ంది. పెనుగులాటలో వారి పశు బలం ముందు ఆమె ఓడి పోయింది. అడొడ్చిచ్న 

కొమమ్లా అడుడ్ తొలగించుకొని నగల సంచితో పారిపోయారు. ఆమె రోదన...ముషక్రులకేం వేదన? 

 కనీన్ళుళ్ జలపాతాలయాయ్యి. 

 శాంతమమ్ కారోజు డబుబ్ డిపాజిట చేయడం వీలు గాలేదు. హాసిప్టల కు వెళిళ్ వాకబు చేసేత్ సాయికి కాసాత్ సప్ృహ వచిచ్ందని 

ఐ.సి.యు.లో ఉనాన్డని వెళళ్నివవ్లేదు. తల సాక్నింగ చేయనిదే ఎలాంటి టీర్ట మెంటు చేయడం వీలుగాదని వీలైంనంత తొందరగా డబుబ్ 
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డిపాజిట చేయు మనాన్రు. 

 ఆరాతర్ంతా డబుబ్ కోసం పర్యతిన్ంచింది. చివరికి శేషసాయి ఆపత్మితుర్డు సహాయం చేశాడు.  

 ఆ మరునాడే డబుబ్ పటుట్కొని హాసిప్టల లో అడుగు పెటిట్ంది శాంతమమ్.  

 డూయ్టీ డాకట్ర శాంతమమ్ కెదురాగ్ వచిచ్ సూపరింటెండెంట గారు రమమ్ంటునాన్రంటూ తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ మరో యిదద్రు 

డాకట్రుల్నాన్రు. శాంతమమ్ ఒంటోల్ వణుకు పుటిట్ంది. వాళుళ్ నెమమ్దిగా అవయవ దానం గూరిచ్ చెపప్సాగారు. 

 "ముందు ఏంజరిగ్ందో చెపప్ండి" అంటూ శాంతమమ్ బిగగ్రగా రోదించే సరికి సూపరింటెండెంట గారు " సాయికి ఆమధయ్ జరిగ్న 

పర్మాదంలో తల లోపల బలమైన గాయమైంది. మీరు నిరల్క్షయ్ం చేశారు. తల సాక్నింగ చేదాద్మంటే మీరు సకాలంలో డబుబ్లు డిపాజిట 

చేయలేదు...అయినా మా పర్యతన్ం మేము చేశాం...కొనిన్ పరీక్షలు నిరవ్హించాం. కాని ఘోరం జరిగ్ పోయింది. సాయి సంజీవ బెర్యిన 

డెడ..." అంటూ నింపాదిగా చెపాప్డు. శాంతమమ్ కుపప్లా కూలి పోయింది. డాకట్రల్ శుశూర్తతో కాసేపటికి సప్ృహలోకి వచిచ్ంది.  

 " చూడు శాంతమామ్... యిలాంటి సమయాలోల్నే గుండె దిటవు చేసుకోవాలి. నీబిడడ్ను బతికించ లేక పోయాం గాని నీ బిడడ్కు మరో 

యిదద్రిని బతికించే శకిత్ ఉంది. అతని పేరే సంజీవ...సాయి అవయవ దానం చేయండి. మరో యిదద్రికి పార్ణ భిక్ష పెటట్ండి...వారిలో నీబిడడ్ను 

చూసుకునే అవకాశముంది" అంటూ డైరకట్ర గారు ఎంతగానో బతిమాల సాగాడు. " ఒకక్సారి ఆపేషంటస్ ను  చూడండి వారి మీద మీకు 

దయ గలగ్క మానదు" అంటూ శాంతమమ్ను ఐ.సి.యు. కు తీసుకెళాళ్డు. 

 శాంతమమ్ ఆపేషంటస్ ను చూడగానే తన గుండెలో ఎవరో చెయియ్ బెటిట్ కెలికి నటైల్ంది. వాళుళ్ తన కొడుకు వయసుక్లే. 

 యింత చినన్ వయసులో చావు బతుకుల మధయ్ కొటుట్మిటాట్డుతుంటే శాంతమమ్ హృదయం తలల్డిలల్ సాగింది... 

  అవయవ లోపంతో కొడుకు అంతయ్కిర్యలు చేయడం శుభమా?...అవయవ దానం చేసి సాయిని మరో సారి పునరీజ్వుని చేయడం 

శేర్యసక్రమా?...అని మానసిక సంఘరష్ణకు లోనైంది... 

  చివరికి తన మనసు మూఢాచారాలను పర్కక్కు తోర్సేసి సాయి అవయవ దానానికే మొగుగ్ చూపింది. 

     ***   ***   *** 

 పరంధామయయ్ ఆలబ్ం తిరుగేయడం పూరత్వగానే " శాంతమామ్... మీకో ముఖయ్మైన విషయం చెబుదామని వచాచ్ననాన్ను గదా..." 

అంటూ మిగిలి పోయిన నిమమ్రసానిన్ పూరిత్గా తార్గేసి గాల్సు ఖాళీ చేశాడు పరంధామయయ్. 

 " నాకూ ఎదురి చూపు సంతానమే...యిదద్రు కవల పిలల్లు. పిలల్లు పుటిట్న కొనాన్ళల్కే నా భారయ్ కాలం చేసింది. తలిల్ లేని పిలల్లు గదా 

అని కాసాత్ గారాబం చేశాను. చదువులో అంతంత మాతర్మే. ఎలాగో అలాగా పైరవేట యింజనీరింగ కాలేజీలో ఫైనలియర దాకా నెటుట్ 

కొచాచ్రు. డబుబ్ మంచినీళళ్ పార్యంగా ఖరుచ్ జేసే వారు. వీకెండ పబుబ్లకు వెళిళ్ తార్గి తందనాలాడేవారు. అలా ఫైనలియర తపిప్ంది...యిక 

లాభం లేదను కొని డబుబ్ దగగ్ర కళెళ్ం వేశాను. మంచి సేన్హితుడిలా చెపిప్ చూశాను. అయినా వారిలో మారుప్ కనిప్ంచ లేదు." అంటూ ఒక 

నిటూట్రుప్ విడిచాడు. 

 యింతలో గుమమ్ం ముందు కొందరు చినన్ పిలల్లు సూక్ల బాయ్గస్ భుజాలకు వేళాళ్డేసుకొని వచిచ్ నిలబడాడ్రు "నమసాక్రం 

టీచర.."అంటూ. 

 శాంతమమ్ చీర కొంగుతో కళుళ్ ఒతుత్కుంటూ గొంతు సవరించుకొని " అరచ్నా...పిలల్లు వచాచ్రు చూడు" అంటూ కురీచ్లో నుండి 

లేచి గుమమ్ం దగగ్రికి వెళిళ్ంది. పిలల్ల నుదేధ్శించి "నానాన్లూ...మీరంతా యీరోజు వెనక వసారాలో చదువుకోండమమ్..." అంటూ పిలల్లంతా 
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వెళేళ్ వరకు వేచి ఉండి తిరిగ్ వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. 

 " యింతలో ఆకిస్డెంట. మీ దాతృతవ్ంతో నీ కొడుకు అవయవదానంతో నా పిలల్లను పునరీజ్వితులను చేశారు. నేనివవ్ జూసిన బాల్ంక 

చెక ను సహితం మీరు తృణీకరించారు. నేను ఎనిన్ జనమ్లెతిత్నా మీ ఋణం తీరుచ్కోలేను..." అంటూ కంట తడి బెటాట్డు పరంధమయయ్. 

 సిటీలో తనొక పర్ముఖ వాయ్పార వేతత్. తర, తరాలు తినాన్ తరగని ఆసిథ్ ఉంది. దానికి తోడు రాజకీయ పలుకు బడీ ఉంది. అయినా 

శాంతమమ్ ఔదారయ్ం ముందు అంతా దిగతుడుపే ననిపించింది పరంధామయయ్కు.   

 " అసలు విషయమేమిటంటే..." అంటూ తిరిగ్ చెపప్సాగాడు పరంధామయయ్.  

 "అదేమి చోదయ్మో గాని శాంతమామ్...ఆపరేషన తరావ్త నాపిలల్లోల్ చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. చెడు  తిరుగుళుళ్ మానేశారు. వాళళ్ 

మాటలోల్ ఎంతో పరిపకవ్త కనబడుతుంది. యీ మధేయ్ ఫైనలియర పరీక్షలకు పిర్పేరౌయునాన్రు. అలా వాళుళ్ చదవడం నేనెనూన్డ్ చూడలేదు. 

ఆ ఆనందం పటట్లేకే మీకీ విషయం చెబుదామని వచాచ్ను. నాపిలల్లకు బర్తుకునివవ్డమే గాదు, మంచి జీవితానిన్చాచ్రు...సాయి సంజీవ 

లక్షణాలనీన్ నా పిలల్లకు పర్సాదించారు. శాంతమామ్...అడుగమామ్...మీరేమడిగినా యిసాత్ను దయచేసి ఏం కావాలో చెపప్మామ్...మీకేమైనా  

సహాయం చేయంది నాకు మనఃశాశ్ంతి ఉండదు" అంటూ పార్ధేయ పడ సాగాడు పరంధామయయ్.  

 " అనన్యాయ్...మాకు ఆ భగవంతుడిచిచ్న ఆతమ్విశావ్సముంది. ఆయనకు మనకేం గావాలో తెలుసు. అదే పర్సాదిసూత్ ఉంటాడు. 

అంతకంటే మాకింకేం గావాలి?...మీరేమీ అనుకోవదుద్" అంటూ అతి సౌమయ్ంగా సమాధాన మిచిచ్ంది శాంతమమ్. 

 పరంధామయయ్ మసిత్షక్ంలో ఏదో మెరుపులాంటి ఆలోచన వచిచ్ంది. ముఖంలో ముడతలు విచుచ్కునాన్యి. 

"శాంతమామ్...మీరెలాగూ ఏమీ అడగరు. అభిమాన వంతులు. మీలాంటి వారు యీలోకంలో అరుదు. కాని నామనసులోని ఆవేదన మీకెలా 

చెపాప్లో అరథ్ం గావడం లేదు. పోనీ నేనే మరొకక్ వరం కోరుకుంటాను పర్సాదించండి." అంటూ శాంతమమ్ పాదాలనంట బోయాడు. 

 "వదద్నన్యాయ్...అదేంటి?..." అంటూ కంగారు పడింది శాంతమమ్. 

 "శాంతమామ్...నీకోడళిళ్దద్రిని నాయింటి కోడళుళ్గా చేసుకునే భాగాయ్నిన్ కలిగ్ంచమామ్. మీరు మాట యివవ్ందే నేను మీయింటి ముందు 

నుండి కదలను..." అంటూ శాంతమమ్ ముందు చినన్ పిలల్వాడై పోయాడు. 

 శాంతమమ్ ససేమిరా అంది. " చూడనన్యాయ్...పిలల్ల మనసులు ఏసమయంలో ఎలా మారుతుంటాయో చెపప్లేము. మనం వాళళ్ 

పెళిళ్ళుళ్ నిరణ్యించడం సమంజసం గాదు. వాళళ్కు నచిచ్న వారి తోనే వారి పెళిళ్ళుళ్ చేయడం మన కరత్వయ్ం...." 

 ఆమె దూర దృషిట్కి మనసులోనే అభినందనలు తెలుప్కునాన్డు పరంధామయయ్. కాని తన మదిలోని వెలితి ఆరాట పడూత్నే ఉంది...  

 " అనన్యాయ్...మీరింతగా అడుగుతునాన్రు...నాకు అడగక తపప్డంలేదు...దయచేసి నాకు మీ పిలల్ల ఫోటో ఒకటి పంపించండి. 

వాళళ్లో నాకొడుకును చూసుకోవాలనే ఆశ పడుత్ంది నామనసు" అంటుంటే శాంతమమ్ కళుళ్ వరిష్ంచ సాగాయి.  

 " అదేం భాగయ్మమామ్...తపప్కుండా ఫోటోలు తీసుకొచిచ్ యిసాత్ను. పరీక్షల తరావ్త నాపిలల్లను గూడా తీసుకొసాత్ను పర్తయ్క్షంగా 

చూదుద్రు గాని..." అంటూ రెండు చేతులా నమసక్రిసూత్ వీడోక్లు తీసుకునాన్డు పరంధామయయ్. 

 కాని ఆపిలల్లు తనను చూసి తటుట్కోగలరా?...అనే పర్శన్ ఉదభ్వించింది శాంతమమ్ మదిలో...  ఆరోజు తనపై దాడి చేసి నగల 

సంచిని లాకుక్పోయింది పరంధామయయ్ కొడుకులే. సాయి అవయవ దానం వారికి చేయాలా వదాద్...అని తానా రోజు ఎంత మానసిక 

ఘరష్ణకు లోనైందో ఆభగవంతునికే తెలియాలి. ఆ నిజం చెపిప్ పరంధామయయ్కు కోష్భ కలిగ్ంచడం భావయ్ం కాదనుకొని, ఆ రహసాయ్నిన్ తన 

గుండెలోల్నే దాచుకొంది శాంతమమ్.  
PPP 
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ö=nÎF| ²¥hÚ ‚sHPy ‚OqjáFcïFLj. _NqjÓjEoOq@~Â¥h ®¸¥c GHÁÂÄjadÓj¸Á. rHÎ KnO|ëPy öGHNqkBhŠ<j ®¸¥c O~PoÍj. 

TdMLkFLj GSOqjíŠÂ GHlGSë¥q¸ ÔLÍML^¸Py Æ£FLMLjtj JwNqkFLj.  
''×cö$qCLë FcFcï - FnMLjôÁ$c FL<j'' ¬¸^k MLjjrHÎð GS¸MLCLûO~Ó NqjjMLÀ GSjMLkOqj ¬OqMnÎ -¬OqMnÎ ¬tjÍj GS¸MLCLûO~Ó 

MLõ¥hëÂ ‚sHPy¥h À£GSjŠML¼á¸Á. ¬¸CL Jv<$q¿ ¥cÍj. ¬Â Jv=hæ‚@~ ¬FLPo¸. ¾^kæ - Ä£jTdÓj Fn¿fSJwNqktj. CnÓ÷=h PeÆ£á - 
rHÎ×.MLk.  

''‚Oyá¸¨ FcFcï'' ¬¸^k KnO|ë Ä£jÍ ‚OyáKn=hæ - GSk=| ¥éGSj KnO|ë ö¥h¸Í GS¿í Fc MnÎGHl ÔLkGSkë ''²¥qÚ¨Ec¥q 
Mn+jëFcïOqj?'' ¬Â ¬¨»¸Á.  

''Kn¸$q+kOqj'' GSMLkbEcFL¸ ÔnJdðFLj.  
''Ä£jOoÄ£j ¬FLj¥y¥qJwCo, FcFLï$cOqj ‚@~ Kn¸$qj+kOqj Ec¥c MLTdëOqj. ¬¥qÚ< MLk −NqjFL ML¼á ¿gSM| ÔoGSjŠ¸=cOqj. rHÍí 

MLNqjGSj ³EnÎFc  GSVNqj¸ ¬MLGSOq¸ ¬tjCo ÔLkTdëOqj ¥qEc!'' ¬¸Á.  
''IGHOo÷ÍMLkô! ¥q¸$cOqjGH<¥q¸¨. FoFLjÔLkTdëFLj'' ¬FcïFLj.  
− MLk^ ÄFL$cFo − NqjjMLÀ Mnjjÿ¸Py −¸Ey+FL CL»Ü¸Á. ''ÔcPe >bEc¸¥qû¸©'' ¬Â CL¸ö¨ MnÎGHl À¿» ''FcFcï! Â¢Š ¬GSPo 

MnjjÿMLk^¸ ²ŠÚML. ³¸ ¥cMLÆû ML¼áFc −NqjÂï ÂGSû¸¥yÔL¸$c ¬<j$qj'' ¬¸Á.  
''CLGHðŠ¸@~ CLÆ£÷! Cy<j$c −NqjFL °¸=cOqj ¥qEc! FLjMoø¸ ¥q¸$cOqj GH<¥q. ²Pe$qj ¬Ój÷<j$cOqj sSæGRF|¥h MLTdëOqj. ö=nÎF| 

¥qÍjÓjCLj¸EoMnk, FLjMnø+j", ¥q¸$cOqj GH<¥q. FLjMLlø MLköCL¸ CLøOq$c MLÔoátj. ÂFLjï MLÁÆ ²ŠÚMLOy¾Ój °¸<PoFLj'' ¬Fcï<j  
''³ ¬MLGSOq¸ ML¼áFc ÔLkTdëOqj¥qEc! MLjÈ¢" MLjÈ¢" ¬¨» ÄjMLjôÆï öQLMLjrH<jCLjFLï¸ÍjŠ XLÄj¸ÔL¸¨'' ¬¸Á ¥q+j" 

ÔnMLjOqjGSjë¸<$c.  
''Ä£j ¬NqjFL¥h - FcFLï$c¿Â μGHð»¸Ôo KcbÍõCL FcÁ GSOoFc? Ä£jOqj ÂÇá¸CL$c Mn+"¸¨'' ¬FcïFLj.  
ö=nÎF| _NqjÓjEo¿¸Á.  
''Ä£j sHOqj'' ¬¨$cFLj  
''AKcGSÚOq¸''  
''³¸ °Eyõ$q¸ ÔosSMcOqj''  
''¼FLï °Eyõ$q¸ - EoMLEcNqjQc[Py ÔofS ¿=nÎO| ¬NqkõFLj''  
''Kn¸$qj+kO|Py ²¥qÚ< °¸^jFcïOqj?'' ¬FcïFLj.  
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''Fc$qMLOq, Oq½Cc ²JdO|æMnj¸=|ûPy''  
''FoFLj ‚@~ ¬Eo ²JdO|æMnj¸=|ûPy °¸^jFcïFLj. ¥cÂ¢ FoFLj ML¼á On¸<j FnÓPo ¬tj¸Á. ³ Kc÷ŠPy °¸^jFcïOqj?'' 

¬¨$cFLj.  
''¨ Kc÷¥| - MLjk<jML¸ÍÓ MLjk<j''  
''¬¸Íj¥é ¥qÓMLPo¥q JwNqk¸. FoFLj ² Kc÷¥| Py FcÓj$qjML¸ÍÓ −OqjPy °¸^jFcïFLj. ¬tjCo OoGH^jï¸Ôi ¬GHlð<GHlð<j 

MLjFL¸ ¥qÓjGSj¥yMLÔLáFLïMLk^'' ¬FcïFLj FLMLløCLk.  
''CLGHðŠ¸@~''  
Oq½Cc ²JdO|æMnj¸=|ûPy FcÓj$qj Kc÷ŠÓj¸=ctj, FcÓj$qj ÁŠÚPe. MLjbÍõPy ¼FLï JdO|Ú - fHÓ÷Ój −<j¥yML=cÂ¥h 

±NqjÓÓj , ×cOqj<j _Ó÷Ój °¸=o - rHÍíÓj ‚OyáML@~Â¥h _Ó÷Ój °¸=ctj. TdNqj¸öCL¸ GHm^ rHÍíÓj, MLjFLMLÓj MLjFLMLO~+"Â 
À£GSj¥x¼á ¥cÓXoGH¸ ÔoGSjë¸=cOqj.  

''ÀFL@~Â¥h ³MnjÎFL CnÔLjáŠFcïO~?'' ¬¨$cFLj.  
''FoFLj O~öÀ+j" ÔLJdÀ£Ój À¸=cFLj. ¥cÂ¢ ¬MLkôtj öGHNqk*¸Py ¬Oq$qEoMnkFLÂ ®©÷Ój ®¼á¸Á''  
‚CLj¿¥h CL¸ö¨ Ä£jÍ °FLï ¬bÃMLkFcÂ¥h −FL¸ÍMLjÂfH¸¼¸Á, ¬¸ÍjFc Fo=h GSMLk×.¸Py.  
''Ä£jOqj rHÍíMcOqj - rHÎ KnO|ë ²¥qÚPoOqj. ö¥h¸Í KnO|ë Ä£jÍ GH<j¥y¸¨ - rHÎ KnO|ë Ä£jÍ FoFLjGH<jŠ¸=cFLj'' ¬FcïFLj.  
''>bEc¸¥|û¸©'' ¬FcïOqj.  
MLjOqjGS=h Oy¾ °ÍNqj¸ ö=nÎF| On¸<j$q¸^Ój −ÓGSõ¸$c ¥q¸=yF|Mnj¸=| sSæGRF| Ôo¿¸Á. −NqjFL ¬Ój÷<j ML¼á ¿gSM| 

ÔoGSjŠFcï<j. AKcGSÚOq¸$cOqj −NqjFL ¬Ój÷¨¥h FLFLjï GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSkë ''FcNqjFc! ¯NqjFL O~MLl$cOqj. Oq½Cc ²JdO|æMnj¸=|ûPyFo 
°¸=cOq^'' ¬¸^k ''®CLFLj MLk ¬Ój÷<j ÅÇ¢O~¸'' ¬Â GH¿ÔLNqj¸ ÔoQcOqj.  

ÅÇ¢O~¸ ''Ä£jOqj ‚@~ MLkCy MLÔoáNqj¸¨. ²PeFLk ¥cOqjPy #eÈ¢ ‚@~ °¸Á ¥qEc! '' ¬¸^k FLFLjï ‚@~ À£GSjŠÂ 
MLÔcá<j. ''>bEc¸¥|û'' ÔnfHð FoFLj Fc ²JdO|æMnj¸=|¥h MnÈ"JwNqkFLj.  

TdNqj¸öCL¸ GHm^ JdO|ÚPy ‚OqjáFo ¬ÓMc^j¸Á. AKcGSÚOq¸$c¿¥h. −NqjFL¥h ‚@~ MLjFLML<j ML¼á JdOqjÚPy 
−<jŠFoMc<j. MLjbÍõ MLjbÍõPy FoFLj ‚@~ JdO|ÚPy AKcGSÚOq¸$c¿Â ¥qÓML<¸ - fHÔcáJd=h MLk=c÷<j¥yML<¸ ×.¿$oÁ. ö¥qMojgH 
Š^j¸KcÓ MLjbÍõ GSøÄGRNqkÓj MLk=c÷<jŠFo¸CL TdÂïfUCLõ¸ rH¿»¸Á.  

GHÁOy¾Ój$c AKcGSÚOq¸ $cOqj ¥qFLGH<¥qJwNojGS¿¥h - FoFo McÈ"¸=h¥h MnÈ" - CLÓjGHl CL=cæFLj. ‚CLjOqj ¬FLïGHmOqê CLÓjGHl 
À£fS¸Á ''AKcGSÚOq¸$cOqj ±Wy" PoO~?'' ¬¨$cFLj.  

''°FcïOqj. μ¸=y÷ Kc$yPoÍj - GH<jŠFcïOqj'' ¬¸Á.  
''ÂöÍJwCLjFcïO~?''  
''PoÍj Oq¸¨'' ¬¸^k PyGHÆ¥h À£GSjŠÂ MnÈ"¸Á.  
AKcGSÚOq¸$cOqj PoMLKyNojGS¿¥h Mc¿¸¼ GH<j¥yMLjFcïFLj. MLjÂfR ÔcPe Â¢OqfS¸¼JwNqkOqj. ²¸Cy MLNqjGSjû Ä£jÍ GH<è^jæ$c 

¬tjJwNqkOqj.  
''³¸ ×.¿»¸Á?''  
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MnjjÍ=y÷ Ox¸GH, ×.øOq¸, μ+j" FxGHlðÓj MLÔcátj. MLköCL Cn¼áMoQc¸ - On¸<j Oy¾Ó CLO~øCL −NqkGS¸ MnjjÍPnÎ¸Á. 
@~¥qæOqj$c¿ Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ MnÈCo `FLjõMnkÂNqk` ¬Â MLjk<j Oy¾Ój VfSð^P|Py °¸ÔcOqj. ®GHð=h¥h GHÁOy¾Ótj¸Á. ÂFLï=h 
FLj¸¼ ×.øOq¸ O~ML<¸PoÍj. ¥x¸Ôn¸ Í$qjÜMLTwë¸Á. MLjÂfR MLköCL¸ ÔcPe Â¢OqGSGH¨JwNqkOqj'' ¬¸^k ¥qÂ¢ï+j" CLj<jÔLjŠ¸Á 
¬FLïGHmOqê.  

''¬FLïGHmO~ê! CL»Ü¸Á. öGHGSjëCL¸ −Oy$qõ¸$cFo °FcïFLj ¥qEc! ¥qÂ¢ï+j" ²¸ÍjŠ?'' ¬¸^k −NqjFL‚@~ ¬Eo GHÂÔoQcOqj.  
AKcGSÚOq¸$cOqj ¥yÓj¥yML@~Â¥h MLjk<jMcO~Ój GH=hæ¸Á. MLjÈ¢" NqjbEcöGH¥cOq¸ JdO|Ú¥h O~ML<¸ MnjjÍÓj rH=cæOqj.  
μ¥éOy¾ FoFLj MnWo"GS¿¥h AKcGSÚOq¸ PoOqj. ®¸=y÷ ¬FLïGHmOqê μ¥qCo °¸Á MLk^Py÷ CLÆ÷ öGHTdëMLFL ML¼á¸Á. ''Ä£j ¬MLjô$cOqj 

PoO~?'' ¬¨$cFLj.  
''Fc CLÆ÷Í¸ö<jÓj Fc ¼FLïGHlð@o ÔLÂJwNqkOqj. _¸bÍjMLlÓj ²ML¿MLj^jŠ McOo −<fHÓ÷ AKcOq¸ ¬MLlCLj¸ÍÂ MLÁPoQcOqj. 

¬FcbEcöQLMLj¸Py rH¿$cFLj. Fc ¬ÍßGRæ¸ ¥xÁ¤í ÅÇ¢O~¸ $c¿Cy ÄMcÿ¸ ¬tj¸Á'' ¬¸Á.  
''MLj¿ AKcGSÚOq¸$cOqj?'' −QLáOqõ¸$c ¬¨$cFLj.  
''CL¸ö¨ ¥cÂ CL¸ö¨''  
''¬¸=o''  
''°¸<¸¨'' ¬¸^k CLÓjGHl Í$qÜOqŠ MnÈ" - ¥c¿@~O|Py ÔLkfS - CLÓjGHl Í$qÜOqŠ MofS ML¼á ‚OqjáÂ ÔnGHð<¸ 

MnjjÍÓjrH=hæ¸Á.  
GSjMLkOqj GHÁGS¸MLCLûO~Óö¥hCL¸ - MojMLjk - AKcGSÚOq¸$cOqj rUÎÍO~KcE§Py öGH¥qÚ öGH¥qÚ JwOqúF|ûPy °¸@oMc+"¸. ¬GHlð@o FcŠ 

- ÅÇ¢O~¸¥h rH+"tj¸Á. ö¥xCLë ¥cGHlOq¸ - ÅÇ¢O~¸Á ÅÇ¢¥cŠ+¸ ½Pe÷Py GHPn÷^kOqj. öGH¥qÚ JwOqúF|Py AKcGSÚOq¸$cOqj, AKcOqõ ¥x<j‚, 
¥y<Ók °¸@oMcOqj.  

MLjk<j GS¸MLCLûO~ÓPy Oq¥qëGS¸_¸bÁ¢ŠPe÷ ¥qÆfSJwNqk¸. FoFLj −NqjFLPy CL¸ö¨Â - −MnjPy CLÆ÷Â ÔLkGSjŠFoEcÂÂ. 
McÈ"ÍíOqk MLkŠ rHÍí ÁŠÚ °¸@oMcOqj.  

FoFLj $qOqóMLÀÂ ¬Â CnÆfSFL FcÓj$qjFnÓÓ¥h AKcGSÚOq¸ $c¿ ¥y<Ój ‚@~ $qOqóMLÀ ¬tj¸Á. Mc¿¸^ −FL¸EcÂ¥h ÿÍjíÓj 
PoMLl. ¥cOq*¸ McOqj GHm½¸ÔLÂ EoMLl<j, ÀOq$qÂ $qj¨PoÍj. rH+"tj GHÁGS¸MLCLûO~Ój.  

¥y<Æï ²¸CL ¬GHlOqkGH¸$c ÔLkGSjŠFoMcOy FLFLjï ‚@~ ¬PeFo ÔLksSMcOqj FcCy ¥qÂ¢GS¸ _OqjMLl ‚@~ ²CLëÂÔoáMcOqj 
¥cÍj. ¥y<Æ¥h FcÓj$qj FnÓÓj Â¸<$cFo Š^j¸_¸ =c¥iûPy ÀOqjGHÀ MnWc"Oqj. AKcGSÚOq¸$cOqj MLköCL¸ FcŠ Cy<j$c 
°¸¨JwNqkOqj. ¬GHð=h¥é MLkMcOqj Kn¸$qj+kO|Py °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcïOqj.  

¬GHlð@o ±fU¸ÔLÂ GS¸IGHj^FL. ÀOqjGHÀ FLj¸Ôi MLGSkë ¥cOqj PyNqjPy GH¨ MLjj$qjÜOqk MLjOqBh¸ÔcOqj. ¬Á ÄFLï Mn¸>OqFo 
AKcGSÚOq¸$cOqj ¥q+j" À¿» GH¨JwNqkOqj. FoFLj AKcGSÚOq¸$c¿Â VfSð^P|Py ×ctjF| ÔofS ÅÇ¢O~¸¥h IJwF| ÔoQcFLj. CLFLj Mn¸^Fo 
_NqjÓjEo¿ MLÔcáOqj. On¸<j Oy¾ÓMLOq‚ AKcGSÚOq¸$cOqj ad¥|PyFo °FcïOqj. fH¼á fH¼á$q MLk=c÷@oMcOqj. _^æÓj °¸ÔLjŠFoMcOqj ¥cÍj.  

− CLO~øCL GHmOqøGSôßCLjÓÂ¢ï MLj¿áJwNqkOqj. FLFLjï −NqjFL ‚CLjOqj$c öAKLÄj¸¼ ''GHmOqê'' ¬Â fHÓML^¸ MnjjÍÓjrH=cæOqj. 
AKcOqõ, ¥x<jŠ, ¥y<Ój ¬¸Í¿ï MLj¿¼JwNqkOqj. ¬Á¤ μ¥q¸ÍjŠ MLj¸¼Eo ¬tj¸Á. − MLNqjGSjûPy − MLõbÍÂ CL^jæ¥yML<¸ ¥qGRæ¸. 
MojMLjj ‚@~ ³Ä£j $qjOqjëÔoNqjÍÓÔLj¥yPoÍj.  
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−NqjÂï MLkCyJd=o Kn¸$qj+kOqj À£GSjŠÂ MLÔoáQc¸. FoFLj ‚@~ −NqjÂï FcFcï ¬Â fHÓML<¸ MnjjÍÓjrH=cæFLj. −NqjFL 
‚@~ FLFLjï ‚CLjOqjPeFo ÔLkTdëOqj. FcŠ ½¡ÄCL¸Py ¥yPyðtjFL rHÂïbÁ Ex¿¥hFL^÷tj¸Á. −NqjFLPy ±ÿ CnÆNqjFLGHlð<j 
JwtjFL Fc CL¸ö¨Â ÔLk<Td$cFLj.  

Fc ¥cFLjð GSMLjNqj¸Py −NqjFL ÔofSFL ¥q¸$cOqj ÔLkGSjë¸=o GSø¸CL CL¸ö¨ ‚@~ ³ ‚CLj¿ $qj¿¸¼ ¬¸CL ¥q¸$cOqj 
GH<@oMnk ¬ÂfH¸¼¸Á. Kc_j GHl=cæ<j. −NqjFL −FL¸Í¸ MLOqêFcÀ£CL¸. GS¸MLCLûOq¸ ML¼áFL Í$qÜ¿ï¸¼ Kc_jÂ −NqjFo Í$qÜOo 
GH<j¥yKn^jæŠFoMcOqj. ®GHð=h¥i Mc<j ''CcCLNqjõ'' ¬¸^k −NqjFL ÔLj^kæ ÀOqj$qjCLk °¸=c<j. −NqjFo GSkÚÓj¥h À£GSjŠÂ 
Mn+"<¸ TdNqj¸öCL¸GHm^ JdOqjÚPy −¨¸ÔL^¸ ÔoGSjë¸=cOqj.  

Fc‚Ú@~ AKL$qML¸CLj<j −NqjÂï ÔLkfH¸¼ CL¸ö¨PoÂ Py^j À£O~á@oMnkFLÂfHGSjë¸Á. FoFLj ‚@~ −NqjÂï ÔLk<Š¸@~ 
°¸<PoÂ fSìÀPy¥h MLÔcáFLj. _jjBcFLj_¸bÍ¸ ²Pe ML¼á¸Ey CnÆNqjÍj - ¥cÂ¢ ¯ ÄGRNqj¸Py FoFLj ¬ÍßGRæML¸CLjO~Æï.  

−NqjFL $qCL GSôßCLjÆï ¥yPyðML^¸ ‚@~ μ¥q ÄbÍ¸$c ¬ÍßGRæMLjFo ÔnJdðÆ. Po¥qJwCo ¯ MLNqjGSjûPy $qCcÂï CLÓjáŠ¸^k 
ŠÄjÆJwtj - ³MLjtj °¸@oEy −Py¼GSjë¸=o AKLNqjMojTwë¸Á'' ¬¸Á.  

GSø¸CL CL¸ö¨ ¥c¥qJwtjFc - −NqjFLPy CL¸ö¨Â ÔLkGSjŠ¸^k AKcGSÚOq¸$c¿ Ä£jÍ ÔLksH McCLûÓõ¸ - ¬bÃMLkFL¸, 
−JdõNqjCL ÔLksSë ¬Pe¸=h ‚CLjOqj °¸=o ½¡ÄCL¸ bEnÎOqõMLjÂfH¸¼¸Á. ³MnjÎFc AKcGSÚOq¸$cOqj ¬ÍßGRæML¸CLjÓj.  

¯ ÄGRNqkPoÄ¤ FoFLj Fc AKcOqõŠ ‚@~ ÔnGHðPoÍj. μ¥q¿ Í$qÜ¿ï¸¼ MLjOx¥q¿¥h ¬Pe - ¬Pe AKcGSÚOq¸$c¿ ÔnMLlÓEc¥c 
Tw¥hCo - ®¸CL¥cÓ¸ CL¸ö© ‚CLj+" MLjbÍõ rHFLMoGSjŠJwtjFL _¸bÍ¸ Cn»JwML=cÂ¥h KcbÍjõ¨ï FoFo¥qEc!  

Oy¾Ój $q¨¼JwCLjFcïtj. μ¥qFc=h O~öÀ AKcGSÚOq¸$c¿¥h À£öMLMLjtjFL $qj¸@nFxfHð ML¼á - −GSjGHöÀ¥h À£GSjŠÂ MnWo" 
GSMLjNqj¸ ‚@~ Po¥q ®¸=y÷Fo ÔLÂJwNqkOqj.  

²JdO|æMnj¸=| rSPe÷O|Py GH<j¥yKn=cæOqj. − Mnjjÿ¸Py öGHQc¸CLCL ÔLksSë ÿßÍNqjAKcOqMLj¸Cc À£¿ - $cb< ÂöÍPy °FLï^j÷$c 
°¸Á. Äj»ÆFL ²JdO|æMnj¸=|ûPyÂ MLõŠëÓj −NqjFL QLMcÂ¥h ÍkOq¸$c ÂÓ_¨ −NqjFL TzMLjõCL - MLj¸¼CLFL¸ $qj¿¸¼ 
ÔL¿á¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj. ''CcCLNqjõ¥h ³MLjtj¸Á? ²¸ÍjŠ MLk=c÷<^¸PoÍk?'' ¬¸^k CLÆ£÷ - CL¸ö© ÔLj^kæ ÀOqj$qjCLjFcï<j. 
_Nqj^Š MLÔoá Íj¹#eÂï - ¥x¸$qjFy=y÷ rH^jæŠÂ −GH=cÂ¥h ¬FLïGHmOqê öGHNqjÀïTwë¸Á ÅÇ¢O~¸ Â¿ø¥cOq¸$c ÂÓ_¨ °Fcï<j.  

FcŠ MLköCL¸ MLjOq*¸ AKcGSÚOq¸$c¿¥h MLOqMojMnk ¬ÂfH¸¼¸Á. TdNqj¸öCcÂ¥h ¥qOqô¥c¸<ÓÂ¢ï GSø¸CL¥x<jŠPe ÅÇ¢O~¸ 
ÂOqø¿ë¸Ôc<j.  

Fc MLjFLGSjûPy °FLï OqÿGSõ¸ - AKcGSÚOq¸$c¿Cy ×.¿»FL μGHð¸Í¸ öGH¥cOq¸ - ®¥q _fUOq¸$qGHOqÔLMLÔLjá - ¬Á GHFnï¸<MLOy¾ 
ÔnJdðÓÂ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcïFLj.  

−Oqj FnÓÓö¥hCL¸ ×.¿»FL GS¸IGHj^FL.  
''³Ä†=i ¯ MLjbÍõ ¬MLkMcGSõ ÔL¸öÍj¨Pe ¬tjJwNqkOqj?'' AKcGSÚOq¸$cOqj ¬¨$cOqj.  
''μ¸=y÷ Kc$yPoÍ¸¨. ¬¸Íj¥é JdO|Ú¥h ‚@~ O~Po¥qJwNqkFLj'' ¬FcïFLj.  
''³MLjtj¸Á?''  
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''×.øOq¸ ML¼á¸Á. @~¥qæOqj$c¿ Í$qÜOqŠ MnÈCo ''MLjPo¿Nqk'' ¬Fcï<j MLj¸ÍjÓj Mc¨FL CLO~øCL ×.øOq¸ CL»Ü¸Á ¥cÂ¢ 
ÄGH¿¢CLMnjÎFL Â¢OqGS¸. −¥qÆ ‚@~ ÔL¼áJwtj¸Á. FL¨Ôo ¶fH¥q ‚@~ FLÇ¸¼¸Á. ''fUMnk$y÷ÃF|'' CL»Ü¸ÍÂ EcÂ‚Ú@~ ³My 
=cÂŠÚÓj ®ÔcáOqj. ®GHlð¨GHlð@o ¥cGSë ¥yÓjŠ¸^jFcïFLj'' ¬FcïFLj.  

''®¸=y÷ ÔcPe ¥q¸$cOqj GH¨Jwtj °¸=cOqj ¥qEc. MLkPy ²ML¿¥nÎFc ÔnJvðÔLjá ¥qEc! fHÓ÷Ó¥nÎFc ¥q_jOqj ÔoQcO~ PoEc?'' 
¬¨$cOqj.  

''AKcGSÚOq¸$cOqk.. ¯ ÄGRNqj¸Py Ä£jOqj ÔcPe ¬ÍßGRæML¸CLjÓj - GHlMLløPy÷ rH=hæ ÔLkGSjŠFo GS¸CcFL¸ °¸<^¸ Ä£j 
GHmOqø×.FLô GSj¥qßCL¸''A ¬FcïFLj.  

³Ey ÔnGHðKytj −»JwNqkOqj.  ¥x¸CLsSGHl CLO~øCL ''GSMLjNqj¸ - GS¸ÍOqó¸ ML¼á¸Á ¥c_=iæ ÔnGHlCLjFcïFLj. MLjj[õ¸$c ¯ 
OqÿGSõ¸ Ä£jPyFo EcÔLj¥y¸¨. Fc CLÍFL¸CLOq¸ fHÓ÷Ó¥h ÔnGHð¸¨. ¯ OqÿGSõ¸ CnÆfSFL MLõ¥hë MLjOx¥qOqj °¸<^¸ ÔcPe MLjj[õ¸. Ä£jOqj 
Fc fUCLjÓj - GSÂïfUCLjÓj ¥c_=hæ - Ä£jÄ£jÍ FLMLjô¥q¸Cy ÔnGHlCLjFcïFLj'' ¬Â −$cOqj.  

¯NqjFL¥h ¬¸CL OqÿGSõ¸ ³Äj=y ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. ''Ä£j MLk^ MLMLjjô ÔoNqjFLj'' ÔnGHð¸¨ ¬FcïFLj.  
ÔnGHð^¸ MnjjÍÓj rH=cæOqj.  
On¸<j GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ ÅÇ¢O~¸ ÔLj=cæÓ ®¸=y÷ rH¸¨÷¥h ¬¸ÍOq¸ MnWc"¸. FcÓj$qjOy¾Ój °¸¨JwNqk¸. On¸@yOy¾FL ³Ä£j 

CyÔL¥q ¥qPeõ* MLj¸<GH¸ Í$qÜOq$c FL<jGSkë¸=o μ¥q Ä¤bÁPy ÀOq$q$cFo ²GHlð@y − Ä¤bÁPy GH¿GSO~Ój GH¿ÔLNqjMLjjFLï^j÷$c Cy¼¸Á. − 
Ä¤bÁPy ¬^k ®^k On¸<j - MLjk<jTdOqj÷ À¿$oGS¿¥h - On¸<j JwOqúFL÷ ®Ój÷ ÔLk<$cFo − ®¸=hPy FoFLj °FLï^÷ÂfH¸¼¸Á. − 
®¸=h MLjj¸Íj ÂÓ_¨ CLÓjGHl CL=cæPe? MLEcí? ¬Fo Ä£jMLk¸GSPy °¸<$c GSjMLkOqj @nKnÎó GS¸MLCLûO~Ó MLßÍjíO~Ój CLÓjGHl À£fS FLFLjï 
ÔLkfS ''²MLOqj ¥cMcÆ?'' ¬Â ¬¨»¸Á.  

''''¬MLkô ¯ ®¸=hCy Fc¥éEy GH¿ÔLNqj¸ °FLï^j÷ $qjOqjëŠMLTwë¸Á. GHm¿ë$c ×cåGH¥q¸ O~ML^¸PoÍj. μ¥qTd¿ Ä£jOqj ¥qÂ¥q¿¸¼ 
PyÂ¥hO~ÂsSë - ÔLk<$cFo ³EnÎFc $qjOqjëŠMLGSjë¸EoMnkFLÂfHTwë¸Á. ¥cGSë ¬FLjMLjÀ ®TdëO~?'' ¬¨$cFLj.  

− MLjVCLÆ÷ ÍNqjCy PyGHÆ¥h À£GSjŠÂ MnÈ" ÔLkfH¸¼¸Á. ÂGSû¸Eoÿ¸$c ¬Á FoFLj ÂMLfS¸¼FL ®Po÷. $qCL¸ $qjOqjëŠ 
ML¼á¸Á. ¥cÂ¢ GHm¿ë$c ÂOqêtj¸ÔLj¥yPo¥qJwNqkFLj. − MLjOqjGS=hOy¾ rS¸ö^P| PnÎö_¿¢¥h MnÈ" JdCL sHGHOqj÷ ¬Â¢ï ÔLkQcFLj. Fc¥cÚMLÓfSFL 
sHGHOqj Ex¿¥h¸Á. ÄMLO~Ój CnÆTdtj.  

MLjFLGSjPy ¬Ó×.¨ MnjjÍÓtj¸Á. MLk öGH¥qÚ JwOqúF|Py ¬FLïGHmOqê, ÅÇ¢O~¸ °¸@oMcOqj.  
Fc AKcOqõ - ¥x<jŠ, $qOqóMLÀ$c °FLï ¥y<Ój −¥hû@n¸=|Py JwNqkOqj. FoFLj ÄFL$cFo MLjÀfSìÄjCL¸ ¥yPyðNqkFLj. ¬FLïGHmOqêÂ 

Fc ‚CLj¿$c öAKLÄj¸ÔcFLj. − EoMLCL FLFLjï GSø¸CL CL¸ö¨$c AKcÄ¸¼ FLFLjï ÔoOqÁ¤fS¸Á. − ¬MLkôtj¥h CL»FL AKLOqë ÅÇ¢O~¸.  
FoFLj ö=n×.¿¢Py GHÂÔofS ¿=nÎO| ¬NqkõFLj. −IgHGSj¥h MnÈ" Fc GS¸_¸bÁCL ¥c»CcÓj À£GSjŠÂ Kcõ¸¥|¥h MnWc"FLj. Kcõ¸¥|Py PnÎ}IH 

®MLøPoÍÂ sHMnj¸=| −GHlÔoQcOqj. Fy^¿¢Â GH^jæŠÂ - @~¥qæOqj$c¿ Í$qÜOq PnÎ}IH GS¿æIfH¥n=| À£GSjŠÂ Kcõ¸¥| ¬bÁ¥cOqjÓ¥h ÂOqkGH* ÔofS 
- Fc ¬¥{¸=| OnFLjõMLP| Ôotj¸ÔcFLj. Fc ¬¥{¸=|Â Kn¸$qj+kOqj ö=cF|ûIGHO| Ôotj¸ÔcFLj.  

Kn¸$qj+kOqj ML¼áFL CLO~øCL fHÓ÷Ó Ä£jÍ −bEcOqGH¨JwNqkFLFo MLõbÍ Oy¾e FLFLjï ÂöÍ¥h ÍkOq¸ ÔosSÁ. ³Oy¾ ¥cOy¾ 
°ÍNqkFoï ÔnsHðNqkÓFLjŠ¸^k MLjbÍõO~öÀ ÂöÍJwML^¸, °ÍNqkFoï ÂOqôÓ¸$c FLMLløCLjFLï ¬FLïGHmOqê Mnjjÿ¸ ÔLk<$cFo MnFL¥q¸×. 
MoNqj<¸ ×.Oqj$qjCLk °¸@oÁ. ¬FLïGHmOqê FLFLjï ÔcPe ¬bÃMLkFL¸$c ÔLkGSjë¸Á. FcCy CLFL CL¸ö¨Â ÔLkGSjŠ¸=y¸ÍÂ CnÓjGSj. ¬GSÓj 
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ÄGRNqj¸ ÔnfHð − ¬MLkôtj −FL¸EcÂï ÿ¿¸GHÔoNqkÓFLj¥yML^¸ ®GRæ¸ Po¥qJwtj¸Á. ¥cÂ¢ FcŠ rHFLúF| MLTwë¸Á. MLõOqíî¸$c 
Kc¸ŠPy °¸=y¸Á. McOqGSjÓj ¬¸^k °¸=o ¬Á ¬FLïGHmOoê.  

¯ Oy¾Py÷ μ¥q MLjÂfRÂ AKL¿¸ÔL^¸ −¿íî¥q¸$c ÔcPe ¥qGRæ¸. ¬¸Íj¥qÂ ¶ O~öÀ FoFLj FyOqj ÄfHð ÔnGHðPoÂ ÄGRNqkÂï O~fS 
®EcíMLjFLjŠÂ Fc $qÁPy ‚OqjáÂ O~GSjë¸<$c öGH¥qÚ $qÁPy FLj¸¼ MLk^Ój ÄFLGH@~ètj.  

''³MLj¸© FcFLï$c¿ ÄGRNqj¸Py Ä£jOoMnjÎFc AKcOq¸$c ¬FLjŠ¸^jFcïO~! −NqjFL °FLï¸ÍjŠ KcbÍ$c ³MnjÎFc °¸Ec?'' ¬FLï 
¬FLïGHmOqê $x¸CLj.  

''ÔLk<j GHmO~ê.. −NqjFLPy Â¢ CL¸ö¨Â ÔLkGSjŠ¸^k FLjMLlø Jv¸Eo −FL¸Í¸ - ²¸CL <_jò [OqjárH=hæ ¥xFLjŠÚ¸=o 
MLGSjë¸Á. Kc_j‚@~ −NqjÂï CcCLNqkõ ¬¸^k ‚@~ ÀOqj$qjCc<j. −NqjFL Â¢Py ¥qFLï‚CLj¿ï ÔLkGSjŠÂ GS¸CLßfHëCy °FcïOqj. 
¬tjFc Â¢¥c GS¸Eoÿ¸ O~ML^Moj CLGHlð. −NqjFL ö_À¥h °FLï¸CL ¥cÓ¸ ¼ML¿Oy¾ MLOq‚ MLjFLCyFo °¸=cOqj. Â¢ CL¸ö¨$cFo °¸=cOqj 
®ÿ ®Pe¸=h −PyÔLFLÓj MLjFLGSjPyÂ¥h O~Â¢Nqj¥q'' ÅÇ¢O~¸ $x¸CLj.  

− MLk^Ój ÄFoGS¿¥h ÿßÍNqjMLj¸Cc CL¨. GHmOqø×.FLôPy ÔoGSjŠFLï JdGH GHlBcõÓj On¸<k ¬FLjAKLÄ¸ÔcFLj. μ¥q=h 
Š^j¸KcÂï ¥yPyðML<¸ - On¸<MLÁ ¬FLïGHmOqê¥h CL¸ö¨Â ¥cML^¸.  

O~GSjëFLï ¥c»CcÂï ¼¸sHQcFLj. Â×cÂï MLjFLGSjûPyFo JdCoQcFLj. ¬GHð=hEc¥c Kcõ¸¥|Py °FLï <_jò MLjFLML¨ sHOq GHÁ 
GS¸MLCLûO~Ó¥h ¨Jd½=| ÔoQcFLj. ¬GHð=hFLj¸Ôi MLGSjëFLï rHFLúF| On¸<j$c Ä¨Ä¨$c ¿¥q¿¸$| ¨Jd½=| ÔoGSkë ÅÇ¢O~¸Â ¬FLïGHmOqêÂ 
FcÄjÂ¢Ój$c °¸ÔcFLj.  

FcŠ ÔnNqjõMLÓfSFL GSVNqj¸ ®Eo. Fc CLÍFL¸CLOq¸ Kcõ¸¥|Py °FLï <_ò¸Cc Mc¿¥h ¬¸EoPe ÔosSë Fc −CLô Qc¸ÀGSjë¸Á''  
®¸CL¥cÓ¸ MLjOy MLjÂfRCy MLjOy MLjÂfRCy GH¸ÔLj¥yPo¥q MLjFLGSjûPy ÂÃ©¥qßCLMLjtjFL GS¸IGHjOqú*, −¸Ey+FL - °Eoø$q¸ 

GSMLjjöÍGHlPyCLjPy÷FLj¸¼ rHÓj÷Ã¥hFL PeMcPe −NqjFL MLk^Py÷ EyõCL¥qMLjtj¸Á. MLk=c÷<jCLk CL^jæ¥yPo¥q ²¥hÚ ²¥hÚ ³@oáQcOqj. 
³Fc<k −NqjFL Mnjjÿ¸Py ÔLk<Â −öQLjbEcOqÓj ÔLksSGS¿¥h ÔLÆ¸¼ JwNqkFLj. Fc MLjFLGS¸Cc ³EyPe ¬tjJwtj¸Á  

PPP 
GHFnï¸@yOy¾FL FoFLj MnWo"GS¿¥h - ÅÇ¢O~¸ ¬FLïGHmOqê ÄÔcOqMLÍFcÓCy ‚OqjáÂ MLlFcïOqj. ¬FLïGHmOqê Š¿¢á ÔLkfH¸¼ 

''‚Oyá¸¨'' ¬¸Á.  
''FcFLï$cOqj JwtjFL CLO~øCL FcŠ QZkFLõ¸$c °¸Í¸¨. −NqjFL °FLïGHlð<j ¬^k ®^k ÀOqj$qjCLk - ÔcPe ÿ@~MLl¨ 

ÔosSMcOqj Kc_j‚@~ Kn¸$qrH^jæŠFcï<j'' ¬¸Á.  
''Ä£j¿ÍíOqj ×cö$qCLë$c ÄFL¸¨. Ä£j ¬bÃMLkFL¸ ösHMLj McCLûÓõ¸ MLjj¸Íj −NqjFL CLÓML¸ÔoQcOqj. Â×cÂï MLjFLGSjûPy ÂMLj×.Þ¸ 

ÔosSQcOqj'' ¬¸^k −NqjFL FcŠ ÔnfHðFL ÄGRNqkÂï Ä<MLj¿á ÔnsHðQcFLj. Fc ÔoÀPy °FLï IfH¥|û@| ¨Jd½=| Kcõ¸¥| Jd}S _j¥|û 
¬FLïGHmOqê ÔoÀPy rH=cæFLj.  

®ÍíOqk ÂO~Ý¸CLJwNqkOqj.  
`Â¢Py ¥qFLïCL¸ö¨Â ÔLkQcFo ¥cÂ¢ - FLjMLlø MLköCL¸ MLjFLGSjûPy _<Kc»ï Oq$qjÓjCLjFcï - Mnjjÿ¸ Ä£jÍ EcÂ ÕÔcNqjÓj ³ 

MLköCL¸ GH<Â¢NqjŠ¸@~ ®¸CL¥cÓ¸ ¥qFLï‚CLj¿¥q¸=o ²ŠÚML$c ösHÄj¸ÔcMLl FcFcï - Â¢ MLjFLGSjûPy MLõbÍÂ FLjMoø ¬FLjAKLÄ¸ÔcMLl 
¥cÂ¢ FcŠ CnÆsSë MLjFL _¸bEcÂ¥h ³ ÄbÍMnjÎFL −^¸¥q¸ MLGSjë¸EyFLÂ - QZkFLõCL ³Oqð<jCLj¸EoMnkFnÎ Â¢Py FLjMoø ŠÄjÆJwtj, FcŠ 
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CcOqjMLkOqj                   ¨.¥cMojQLø¿

MLköCL¸ ‚CLj¿ ösHMLj ®MLø$qÆ$cMLl. Â¢ ösHMLkÂøCL ÿßÍNqkÂ¥h Fc bÍFLõMcEcÓj ²Pe GSMLj¿ð¸ÔcPy ¬Oqíî¸¥cML^¸PoÍj FcFcï'' 
¬¸^k −NqjFL GH^¸ MLjj¸Íj Mnk¥q¿Æ÷¸Á ¬FLïGHmOqê.!!  

**** 
¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ 

FoFx¥qTd¿ ¥qÓ¥qCcëPy öGHNqkBhGSjëFLïGHlð<j ¶ ¼FLïJdGH , μ¥q MLjjGSPeNqjÂï 
FL¨fH¸ÔLjŠ¸^k Mn+jëFLï ÍßQLõ¸ ¥qÂfH¸¼¸Á.. ''Ä¤+"ÍíOqk ²Pe¸=h Oq¥qëGS¸_¸bÍ¸ PoÂ 
McWnÎ"Co ²Pe °¸^j¸Á ?'' ¬FLï ¼FLï −PyÔLFL MLjFLGSjPy MnjÁÆ¸Á. Á¤Âï ¥qDÍ$c ²Pe 
MLjÓjEcíMLk ¬Â −Py¼GSjëFLï Oy¾Py÷ ¶Td¿ OnÎPy÷ IGH}Sæ¥c÷}SPy Kn¸$qj+kOqj¥h 
öGHNqkBhGSjëFcïFLj. μ¥cMnj Mc+" FcFLï$c¿Â À£GSj¥x¼á Fc GH¥qÚFL ‚OyáKn=hæ¸Á. ''¯NqjÂï 
¥x¸Ôn¸ ×cö$qCLë$c Kn¸$qj+kOqjPy Á¸ÔLjCcO~?'' ¬Â ¬¨»¸Á. ¬¸CLŠ MLjj¸Íj GS¸IGHj^Fc, 
®Á¤ ¥qÆfH ¥qDÍ$c OqkGHlÁÍjíŠFo ¬ML¥cQL¸ ¥qÂfH¸¼¸Á. −Oy¾ OnÎPy÷Fo μ¥q MnOqúF| 
O~GSjŠFcïFLj. On¸<j MLjk<j Oy¾Ó CLO~øCL ¥cGSë MLk¿á ®GHlð<j Ä£jOqj ÔLÍjMLlCLjFLï MnOqúF| 

CLNqkOnÎ¸Á. ¬FLj_¸bEcÓj rHOq$q@~Â¥h Oq¥qëGS¸_¸bÍMoj ¬MLGSOq¸ PoÍj - ¬Fo ÄGRNqj¸ rUÎPnÎ=| ÔnNqkõÓFoÁ Fc °EoíQL¸. ¯ 
¬FLj_¸bEcPy÷ μ¥q¿Fx¥qOqj CnÓjGSjŠÂ¢, ÔnGHlð¥yŠ¸@~ °¸<<¸ MLÓ÷ `MojÆMLjjGSj$qj` ¬Fo =nÎ=hP| GS¿JwCLj¸ÍÂfH¸¼¸Á. 

- OqÔLtjCL 
   

PPP 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
   
¥cÆ¸$| KnP| ÄÂ CLÓjGHl Cn¿¼FL ¥qPeõBh¥h - ¶ ¬MLkôtj ½¡F| Jdõ¸=| rHÎ CnÓjGHl Š¿¢ë, KcK|èrUtjO|, AKLj×cFL rHÍí 

V¸@| Kcõ$|Cy, ÔLÍjMLlŠÂ MLj¸¼ Š^j¸_¸ FLj¸¼ ML¼áFL^j÷FcïMLkôtj ¥qÂfH¸¼¸Á. CnÆMnÎFL Mnjjÿ¸, rHÍí ¥q+j", ÔLk@~èÂ¥h 
ÔL¥qÚ$c °¸Á. ¥qPeõBh öGHQcïOqíî¥q¸$c ÔLkfS¸Á.  

''¥qPeõBh$cOoFc Ä£jOqj, PyGHÆ¥h O~MLÔcá?'' − ¬MLkôtj ¬¨»¸Á.  
''²MLOqj. ²MLOqMLkô FLjMLlø? ³¸ ¥cMcÆ?'' MLjO~õÍ$c ¬Á»¸Á ¥qPeõBh.  
''Fc sHOqj öQLjÀ. FoFLj GS¸¥qP|ð ¥xÆ£$|ûÄj. ¥xÆ£$|û ¬¸=o −NqjFL gSÂNqjO| ¬FLj¥y¸¨.''  
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''¶ MLk Mc¨ −IgHGSjPy GHÂÔoGSjëFcïMc?'' ¥qPeõBh CoÆ¥q$c FLÄø ''O~, ¬MLkô PyGHÆ¥h'' ¬¸^k −JdõNqj¸$c AKLj×.¸ GH=hæ 
PyGHÆ¥h FL¨fH¸¼ TwIJd Í$qÜOq ‚Oyá ¬¸^k CLFLk ‚Oqjá¸Á. 

''GS¸¥qP|ð Â¢MLm μ¥é ¥q¸rHÂ¢Py GHÂÔoGSjëFcïOqFLïMLk^ - QLßÀ£ Â¢ $qj¿¸¼ MLkMc@nGHlð<k ÔnfHðFL^jæ $qjOqjëPoÍj. Mc@o¨ ®¸¥q 
−IgHGSjPyFo °Fcï@~? - Â¢MLl μ¥qÚ¿ëMo MLÔcáMo¸?'' - $q_$qKc öGHQLïÓj Š¿fH¸¼¸Á.  

QLßÀ ÔLkGHl CLfHð¸¼ ''FoFLj Ä£jCy MLk=c÷@~ÓÂ ML¸^¿$c MLÔcáFLj'' ¬¸Á.  
¥qPeõBh Mnjjÿ¸Py Oq¸$qjÓj MLkO~tj - GS¸¥qP|ð ³¸ ÔoQc<j - ¥qÓMLOqGH<jCLk ''Mc¨ $qj¿¸Ôo¸ MLk=c÷@~Æ - ÔnGHlð.. 

³¸ ÔnJdðÆ FcCy?'' ¬¸Á.  
''¬¸=i FoFLj GS¸¥qP|ð ösHÄj¸ÔLjŠFcï¸'' QLßÀ MLk^ÓMLjbÍõPyFo 
 ¥qPeõBh ''ösHÄj¸ÔLjŠFcï¸ ¬¸=o ®GHlð<j ¥cEc?'' GSk=h$c ÔLkGSkë ¬¨»¸Á.  
QLßÀ ¥cGSë CL<_¨ - CLÓ ¬<è¸$c ÀfHð - ''¬Á¥cÍj, ösHÄj¸ÔLjŠFcï¸ rHÈ"ÔoGSj¥yMcÓFLjŠFcï¸. ¥cÂ¢ ®GHlð<j GS¸¥qP|ð 

rHÈ" ÔoGSj¥yFLÂ ÔnJdð<j. Ä£jOqj ¥x¸Ôn¸ ÔnGHð¸¨. −Oo<j FnÓÓj$c ®ÍíOq¸ ²¸Cy ¥qÆfS MnjÆfS... '' 
''¬¸=o Ä£j ösHMLj ¥qDÍ¥h −OqjFnÓÓ¥é MLjj»¸GHl ¥cOqjè GH¨Jwtj¸ÍFLï MLk^'' ¥qPeõBh¥h GS$q¸ GS¸$qÀ ¬OqíîMnjÎ¸Á.  
''−¸=i, Ä£jOqj ÔLÍjMLlŠFcïOqj. öJvrIHGSOqj$c GHÂÔoGSjëFcïOqj. GS¸¥qP|ð ²¸Íj¥hPe ÔoQc@y ¬<$cÆ - ¶ ögSë$c Ä£jOqj FLFLjï 

GSJwO|æ ÔoTdëOqFLï −QLCy Ä£j Í$qÜOq¥h MLÔcáFLj'' −O~^¸$c ¬¸Á.  
''ÔLk<MLkô Ä£j ®ÍíOqk ösHÄj¸ÔLjŠFo MLjj¸Íj FcŠ ÔnJdðO~? ¬Â ¬<$qFLj. ²¸Íj¥q¸=o ösHÄj¸ÔLjŠFo MLjj¸EnMLOqk 

CLÆ÷Í¸ö<jÓ¥h ÔnfHð ¬FLjMLjÀ À£GSj¥yOqÂ FcŠ CnÓjGSj - ®¸CL¥i GS¸¥qP|ð rHÈ" ÔoGSj¥yFLÂ ²¸Íj¥qFcï<j?  ¬GSÓj MLjj¸Íj rHÈ" 
ÔoGSjŠ¸=cFLÂ Â¢¥éMnjÎFc ÔnJdð@~?'' Pe Jdtj¸=| À£GSkë ¬¨»¸Á ¥qPeõBh.  

''−¸=i, MLjj¸Íj rHÈ"ÔoGSjŠ¸=cMc ¬Â ¬<$qOqj ¥qÍ¸¨. ¥xFcï+j" ¥qÆfS MnjÆfS À¿$c¥q, FLÔcá¥q ¥qEc ¬FLjŠ¸=c¸'' 
CLFLk Pe Jdtj¸=| MLk=c÷¨¸Á.  

''GSOo, ¥xFcï+j" À¿$c¥q ÔnJdð@~ rHÈ"ÔoGSjŠ¸=cFLÂ?''  
''®ÍíOq¸ ¬FLjŠFcï¸''  
''²GHlð<FLjŠFcïOqj - − ÂOqêNqkÂ¥h ²¸ÍjŠ MLÔcáOqj?''  
''On¸<j FnÓÓö¥hCL¸ ¬FLjŠFcï¸ - ²¸Íj¥qFLjŠFcï¸ ¬¸=o, ®ÍíOq¸ μ¥q¿¥x¥qOqj FL¼á, μ¥q¿Fx¥qOqj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFcï¸ 

¬FLjŠFcï¸'' ¥qPeõBh ML¸¥q GSk=h$c ÔLkGSkë bEnÎOqõ¸$c ¬¸Á.  
''GSOo, Kc$qj¸Á MLj¿ ®GHlð@n¸ÍjŠ ÔoGSj¥yFLÂ ÔnJdð<j. ¥cOq*¸ ÔnJdð@~?''  
''GS¿$c ÔnGHðPoÍj - MLjFL rHÈ" MLO|Ú ¬MLl=| ¬MLlCLj¸ÍÂfH¸ÔL<¸PoÍj MLjFL¸ $qj@| KnÎ ÔnGHlðÂ sSïfUCLjPe÷ Ä¨JwEc¸'' 

¬¸^k ³Ey MLk=c÷@~<j - ®Fcï+j" À¿» ®GHlð¨Pe ¬¸^jFcïOqj.'' ¥yGH¸Cy MLk^Ój CL<_@~ètj QLßÀ¥h.  
''Mc<Pe ¬Fcï<¸=o, ¥cOq*¸ Ä£j ®Íí¿¥h CnÓjû¸@~Æ - ¯ ÄGRNqj¸Py FoFo¸ ÔnNqjõ$qÓFLÂ Â¢MLl ¬FLjŠ¸^jFcïMLl'' ¥qPeõBh 

QLßÀ ML¸¥q GSk=h$c ÔLkfS¸Á.  
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''Ä£jOqj CLFL CLÆ÷$qEc. ¶ −<fHÓ÷Cy À¿»FLFcï+j" À¿» rHÈ"MLk^ ²CoëGS¿¥h ®Pe ¬FL<¸ ³¸ FcõNqj¸- ¬Â ¶ CLÆ÷$c 
FLÔLáÔnJdëOqÂ, ¶ ÔLÍjMLlŠFLï CLÆ÷$c Ä£jOqj GH¿fSìÀ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ GS¿ÁÍjíCcOqÂ'' −Mnj ¥q+"Py÷ KcbÍ¥q¸=o JzOqjGR¸, ¬MLMLkFL¸ 
¥qÂfH¸Ôctj.  

''ÔLk<MLkô, ®¸Ec¥q ¬FLFLj ¬FLïMLk^ ®GHlð<FL¥q CLGHð<¸PoÍj - Ä£j¿ÍíOqk ¥qÆfS À¿»FLGHl<j, ösHÄj¸ÔLjŠFLïGHlð<j FcŠ 
ÔnJdðO~, Fc ¬FLjMLjÀ À£GSjŠFcïO~? ®GHlð<j CLÆ÷$c FoFoEy Fc ¥x<j¥hÚ ÔnsHðfS, MLj¸ÍÆ¸ÔofS GH¿fSìÀ ÔL¥qÚÁEcíÓÂ −Ç¸ÔL<¸ 
¬CcõQoMnk. ®¸CL¥i Fc ¥x<jŠ Fo ÔnfHðFL¸CL MLköCcFL MLk^ ÄFoTdë@~?! ¯ Oy¾Py÷ fHÓ÷Ój CLÆ÷ CL¸ö<jÓ MLk^¥h ÄÓjML, $pOqML¸ 
®GSjëFcïO~? ®Eo fSìÀPy FLjMLlø¸=o Â¢ CLÆ÷ MLk^Ä¸=cMc - CLÆ÷CL¸ö<jÓ MLk^ ÄÂMLl¸=o Ä£j ®ÍíOqk ösHMLjMLõMLVOq¸ FL¨fH 
°¸@oMcO~?''  

QLßÀ −MoQL¸$c ³Ey ¬FLKytj¸Á. ¥qPeõBh ÔoCyë Mc¿¸¼ ''ÔLk<MLkô ¬GSÓj Ä£j ®Íí¿ MLjbÍõ ³¸ ×.¿»¸Ey, Mc@n¸Íj¥qPe 
¬Fcï@y Fc¥é¸ CnÆ£Íj. Â¢ MnÎGHl Â¢MLl ÔnJdðMLl - Mc¨ MLOqúF| ‚@~ ÄFcÆ¥qEc! Mc¨ï ¬<j$qjCcFLj, Mc<j ÔnfHð¸Á ÄFcï¥q. .. ®¸CL¥i 
¶ ÄGRNqj¸ ÔnGHlð - Ä£j ösHMLj fSÂMLkÓj fR¥cOqj÷, ¨FLïOq÷ MLOq¥éFc ¬¸CL¥q¸=o MLjj¸ÍjŠ MnÈ"¸Ec?''  

QLßÀ ¥q+j" McÓjáŠ¸Á. ×.Mc_j¥h CL<jMLjjŠ¸^k ''ÔcPe ÍkOqMoj MnÈ"¸Á. ¥cÂ¢ Ä£jOqFLjŠFLï¸CL ÍkOq¸¥cÍjPn¸¨, ®¸CL 
®¸=hMnjfS$c MnjÆ$c¥q ¶ −<fHÓ÷ AKLÄGRõCLjë ³MLjMLlCLj¸Ey Ä£jŠ CnÓjGSj.''  

''IGHOqMcPoÍj. ®¸¥c ¯ MLköCL¸ −Py¼¸ÔL$qÆ$o ÄÔLXL* Â¢Š Äj»ÆFL¸ÍjŠ GS¸CyGR¸ - Ä£j NqjjMLCL ²ML¿Â¢ Pn¥qÚ 
ÔnNqjõ¥qÚOqPoÍFLjŠ¸^j¸Á ¥cÂ¢, ®¸¥q ¯ GSMLk×.¸ Ä£jOqj −Ç¸¼FL¸CL ²Í$qPoÍj, ¥qÂ¢GS¸ rHÈ"+" ÄGRNqj¸Py ®Pe¸=hMLÂ¢ï 
GH=hæ¸ÔLjŠ¸^j¸Á. ösHÄj¸ÔLj¥y@~Â¥h rHÍí Mc+" öGHMojNqj¸ ¬¥qÚOqPoÍj - ¥cÂ¢ GSMLjGSõPnÍjOqtjFLGHl<j rHÍíMc+j" $qjOqjëŠ MLTdëOqj, 
¼ŠÚMLjj+j" ÄGHð@~Â¥h. fHÓ÷Ój ÔofSFL CLGHlðÓ¥h rHÍíÓÂ KcbÍõCL ÔoTdëOqj. ¬Pe$o Â¢ÄGHl<j FLFLjï.''  

''ÄjMLjôÆï FoFo¸ ¬FLPoÍj - ¶ CLÆ÷$c ¶ −<fHÓ÷¥h KcGS^$c ÂÓjTdëOqÂ −Ç¸ÔcFL¸Co. ¬Á CLGHð¸=cO~?'' ÂPofS¸Á.  
''QLßÀ£, Â¢MLl MLj¸¼ CnÆMnÎFL ¬MLkôtjMLÂ, MLk^¥c¿MLÂ ¯ CnÆÄCo^ÓCy Â¢ öGHNqjCcïÓj Â¢MLl ÔosS °¸=cMLÂfHGSkë¸Á. 

GSOo, Â¢MLl ¯ MLõMLVOq¸ FcEc¥q CnÔcáMLl ¥qFLj¥q MLjj¸Íj GS¸¥qP|ð ³¸ ÔnJdë@y ÄÂ Â¢Š FoFLj IJwFLj ÔofS ÔnJdëFLj - Ä¤^Âï¸=h¥q¸=o 
MLjj¸Íj Ä£j Š^j¸_¸ $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój, Â¢ _Nnk@o=c FcŠ ¥cMcÆ. Fc ® MnjtjP| ¬ö<GSj¥h GH¸GHl'' ¬¸^k ¥c»CL¸ Ä£jÍ ® 
MnjtjP| ¬ö<GSj O~fS ®¼á¸Á -  

''>bEc¸¥|û −¸=i, Ä£j FLj¸¼ MLj¸¼ FLkõ}S Ä¸=cFLÂ −ÇTdë'' ¬¸^k _Nqj=h¥h MnÈ"Jwtj¸Á - −Mnj MnÈ"FLMnÎGHl ¬Pe 
ÔLkGSkë ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á ¥qPeõBh -  

PPP 
''¶, −Ä<$cOqj Â¢ Í$qÜOq¥x¼á¸Ec ¥q¸rHÎ÷¸=| ÔoNqj@~Â¥h?'' ¥cGSë ¥yGH¸, ¥cGSë sU+FL ¥qÆfH ¬Fcï<j ¬FLï¸ À¸^k.  
''¬GSÓj ³Äj=hÍ¸Cc, Ä£j ®Íí¿ MLjbÍõ GSMLjGSõ ³Äj=h, ¬GSÓj ®ÂïOy¾Ój Ä£j GH¿ÔLNqj¸ $qj¿¸¼ ²GHlð<k ÔnGHðPoÍj Â¢MLl 

- rHÈ"ÔoGSjŠ¸Ec¸ ¬FLjŠFLïGHlð@nÎFL MLkCy ÔnJdðÓÂ Â¢¥qÂfH¸ÔLPoEc?'' ÂGRkæOq¸$c ¬¸Á ¥qPeõBh.   
GS¸¥qP|ð ÔLkGHl CLfHð¸¼, ¼FLï$c Í»Ü, Â¢+j" Cc»'' ÔnJdðÓFLjŠFcïFLMLkô! ¥cÂ¢ Moj¸ ®ÍíOq¸ GHm¿ë$c ÂOqêtj¸ÔLjŠFcï¥q, Ä£j 

Í$qÜOq¥h À£GSj¥x¼á ÔnJdðÓFLjŠFcïFLj - ¥cÂ, ¯Py$cFo'' −$c<j.  
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''¯Py$cFo ³¸ ¬tj¸Á, ²¸ÍjŠ MLjFLGSj MLkOqjáŠFcïMLl? - μ¥q ¬MLkôtjCy À¿»FLFcï+j" À¿» rHÈ"MLk^MLÔoáGS¿¥h 
MLjFLGSj MLkOqjáŠFcïFLÂ ÔnGHð<¸ GS¸TdÚOqMLk?'' ¥x<jŠÂ ÂPofSFL^÷¨»¸Á ¥qPeõBh.  

''‚P| @pF| ¬MLkô! Â¢MLl ögSë GHXLJdÀMLÂ FcŠ CnÓjGSj. Â¢ −QLNqkÓj, −ÍO~ùÓj GH¥qÚFL rH=hæ ¶ CLÆ£÷ ¥x<jŠPe÷ 
MLk=c÷<jŠ¸Ec¸''  

''GSOo ÔnGHlð, − ¬MLkôtjÂ rHÈ" ÔoGSj¥yFcïMLl^ - ¥cOq*¸ ³Äj=y CLÆ÷$c ¬¨$o ÿŠÚ FcŠ¸Ec? °¸Í¸=o ÔnGHlð -''  
''¬MLkô, − ¬MLkôtjÂ ÔoGSjŠ¸=o Fc ½¡ÄCL¸ GSjÓjMLl$c °¸<ÍÂfH¸¼¸Á. −MnjCy ÔLFLjMLl GH¿ÔLNqj¸ rH¿»FL ¥xÁ¤í, 

®Íí¿ ¬bÃöJdNqkÓj ¥qÓML<¸ PoÍÂfH¸¼¸Á. rHÈ"ÔoGSjŠFo MLjj¸Eo ¬bÃöJdNqkÓj ¥qÓML¥qJwCo − CLO~øCL − ¥cGHlOq¸ ²Pe 
°¸^j¸Á? Ó¥iÚ$c MLjj¸Eo ®Pe ÂOqêNqj¸ À£GSj¥y$qÆ»FL¸ÍjŠ ²¸CL ¿Æ£}IH$c °¸Ey CnÓjTd -?''  

''GS¸¥qP|ð - ³@nÂÄjÁ FnÓÓ GH¿ÔLNqj¸¥qEc! - ®¸CLÍkOq¸ MnWo"MLjj¸Eo ¬Â¢ï GS¿$c −Py¼¸ÔLjŠÂ öJvgS@| ¬McÆû¸Á -''  
''³¸^MLkô ¬Pe MLk^÷<jCcMLl. MLjj¸Eo ²MLOnPe¸=hMcOy ²Pe CnÓjGSjë¸Á? ¬MLkôtj Kc$qj¸Á - ÔLÍjMLlŠ¸Á, CnÆMLl¸Á 

¬Â sSïÿ¸ MnjjÍÓjrH<Cc¸. CLO~øCL ¬Á ösHMLj$c MLkO~¥q ¥qEc rHÈ"Ec¥c MnWcë¸ ²MLOqFcï - ¥xFcï+j" Í$qÜOq$c ¥qÆfSMnjÆfS À¿$c¥q 
¥qEc ²MLOnPe¸=hMcOy ¬GSÓj GS¸$qCLjÓj ¬OqíîMLjMLlCctj -''  

''GSOo, ®GHlð@~ ¬MLkôtjPy Â¢Š FLÔLáÂÁ ³Äj=h?''  
GS¸¥qP|ð ×.Mc_j ÔnGHðŠ¸@~ AKy¸ÔnNqjõTd$c<j. 
 ''ÔnGHlð ¬GSÓj GS¸$qÀ ³Äj=y CnÆsSë ¥qEc FoFc ¬MLkôtj¥h ×.Mc_j ÔnGHð$qÓFLj -''  
''Â¢Mn¸ÍjŠ ÔnGHð<¸- ÔnJdðÆû¸Á Fo ÔnJdðFLj¥qEc - '®Á Ä£j®Íí¿¥h GS¸_¸bÁ¸¼¸Á, MLjbÍõPy FoFn¸ÍjŠ' ¬Â ÔnGHlð -'' 

ÂOq÷XLõ¸$c ¬Fcï<j.  
''ÔLk<O~, ¬Pe ÔnfHð MLÍjÓjá¥y@~Â¥h ¬OqÂÄjGR¸ GH^æÍj. ¶ −<fHÓ÷ CLÆ÷$c ¬¸CL KcbÍõCcOqfUCL¸$c öGHML¿ësSë Fc 

ÔLÍjMLl¥h ¬Oqíî¸PoÍj. ®Eo GH¿fSìÀPy Fc ‚CLjOqj °¸=o, Â¢ ÔnPn÷Ój °¸=o ®¸CL ÂÇá¸CL$c MLÁPoTdëMLk? MLjFLÔoCLFLtjFL¸CL$c 
GS¿ÁEcíÓÂ CcGHöCLNqjGH@~ë¸$qEc! ¯ ¬MLkôtj ®¸=h¥h ML¼á Fc TdNqj¸ ¥y¿¸Á. ³¸ ×.¿»¸Ey, ×.¿»¸EcÂPy Â¢ CLsHð¸=y 
CnÓjGSj¥yŠ¸@~ ÂÇá¸CL$c °¸<<¸ Fc MLjFLGSj¥h FoFLj FLÔLáÔnGHlð¥yPoÂ ÄGRNqj¸ - Â¢MLl Fc ¥x<jŠÄ. ÄGRNqj¸ FcEc¥q MLÔcá¥q 
GH^æFL^jæ ²Pe °¸<MLj¸=cMLl?'' GH^jæÍÓ$c ¬¸Á.  

''¬_ò, ¬MLkô! Â¢MLl ÔcPe rSÂû=hM|. ¬À$c −Py¼TdëMLl - ÔLk<MLkô − ¬MLkôtjCy FcŠ GS¿GH<ÍMLkô - ±¿¥é 
Mc<jŠÂ MLÁPosS Oq¥q¸ ¥cÍj Â¢ ¥x<jŠ - Â¢ rH¸GH¥q¸ Ä£jÍ Â¢¥cMLköCL¸ FLMLjô¥q¸ °¸=o FoFo¸ CLFLÂ ¬FcõNqj¸ ÔnNqjõPoÍÂ 
FLMLjjô - ¬MLkô ÔnGHð@~Â¥h rHÍí¥cOq*¸ PoÍj - − ¬MLkôtj GSøAKcML¸ FcŠ FLÔLáPoÍ¸Co.  

''°EcÿOq* ÔnGHlð.. − ¥cOq*¸ FLFLjï FLÄjô¸ÔL$qÆ»Co ÂFLjï ®_ò¸Á rH^æFLj''  
''¬MLkô, ¥xÂï ÄGRNqkÓj ÔnGHð@~Â¥h °¸<MLl. ¬FLjAKLML¸Py¥h MLTdëtj. ¬Ä ÔnfHðFc ¼FLï ÄGRNqkÓj$c Â¢Š ¥qFLGH<ÔLjá. 

¥cÂ¢ ¬MLCLÆMc+"¥h ÄMLjj[CL ¥qÆÜ¸ÔLMLÔLjá - GSOo, ¬<j$qjCLjFcïMLl$c, ÄFLj, CLFLj FLFnï¸ÍjŠ ÔoGSj¥yMcÓFLjŠ¸^j¸Ey CnÓjTd! Fc 
°Eyõ$q¸, <_jò, Fc −fSì, ÿyEc, ¬¸CLGSjì ÔLkfS. MnjjÍ=y÷ CLFLj Â×.¸$c FLFLjï ösHÄjGSkë¸ÍFo ¬FLjŠFcïFLj, Fc Ä£jÍ ÔcPe 
¬bÃMLkFL¸ ¬FLjŠFcïFLj. Fc $qj¿¸¼, Ä£j $qj¿¸¼, Ä£j °Eyõ$cÓj, MLjÂÓj÷ ¬Â¢ï ÔLkfH¸ÔcFLj.''  

''MLjFL ®Ój÷ ÔLkfH¸ÔcMc? ²GHlð<j À£GSjŠMLÔcáMLl'' −QLáOqõ¸$c ¬¨»¸Á.  
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''Ä£j¿ÍíOqk CcCL$c¿¥h Kc$yPoÍÂ MnÎ×c$| MnWc"Oqj ÔLk<j ¬GHl<j'' ÔLkGHl CLfHð¸¼ ¬Fcï<j.  
¥x<jŠ ML¸¥q ¶ ÔLkGHl ÄfS¿ ¥qPeõBh - ''±, GSOo ÔnGHlð'' ¬¸Á  
''¬MLkô - MLjFL ®Ój÷, ÿyEc, MLjFL ¥cOqj÷, ¬¸CLGSjì ¬Â¢ï ÔLkfS¸Á MnjjÍÓj rHÈ" rHÈ" ¬¸^k ±ÍOq$x^æ<¸ 

MnjjÍÓjrH=hæ¸Á - 'rHÈ"¥cŠ¸@~ Â¢Cy À¿»Co MLk Mc+j" μGHlð¥yML<¸PoÍj. Mn¸^Fo ÔoGSj¥y ¬¸^jFcïOqj' ¬Â Oy¾e örHGROnÎ×| 
ÔoNqj<¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. ¶ Oy¾ _ÓML¸CL¸$c Mc+" ®¸=h¥h À£GSj¥nÈ" Mc+" FcFLïÔoCL ¬¨»¸¼ FLFLjï ®_ò¸ÁPy GH@ofS¸Á. ¬MLkô 
Mc+j" ÔcPe MLkMLjkÓj GS¸TdOqjÓj. −NqjFL¥éEy ¼FLï °Eyõ$q¸, CLÆ÷ =iÔLOqj. MLjj$qjÜOqMLkôtjÓj. μ¥q ¬MLkôtj rHÈ" ¬tj¸Á. 
®¸¥y ¬MLkôtj ÔLÍjMLlCy¸Á. PyFLj rH=hæ ®¸×.Â¢¿¸$qj ÔLÁÄ¸Í^. FoFLj CLFL¥h MnjjÍ=y÷Fo ÔnJdðFLj. 'rHÈ" tjGHlð<GHlð@o 
ÔoGSj¥yFLj. FLFLjï ¥q¸rHÂ¢ ¬Mnj¿¥c GH¸fHTwë¸Á. ¬¥qÚ@nFcï+j"¸@~Py ³@~Ec, On¸@oWc" ®MLÂ¢ï CoÓŠ¸@~ ÔoGSj¥yFLj' ¬FcïFLj. 
¬GHð=hFLj¸Ôi FoFLj CLFL¥q¸ÍŠ¸@~ ²¥qÚ< ×c¿JwCcFy ¬Â, 'JwÂ¢ MLjj¸Íj ²¸$o×| Mnj¸=| ÔoGSjŠ¸Ec¸ - Ä£j Mc+"Â ¥qÆfS MLk 
Mc+j" MLk=c÷<CcOqj' ¬¸^k ÔL¸GH<¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. ¬¸Co¥cÍMLkô CLFLj ÔcPe ö»¤¨ ¬Â ÔcPe GS¸ÍO~óÓPy ¬OqíîMLjNqkõ¥q 
CLFL Ä£jÍ GSÍbÃöJdNqj¸ ×c¿JwTd»¸Á'' GS¸¥qP|ð ÄMLjj[CL MLk^Py÷Fo ¥qÂfH¸¼¸Á ¥qPeõBh¥h.  

''¬¸=o - ²¸Íj¥qPe ¬ÂfH¸¼¸Á.?'' On=hæ¸¼ ¬¨»¸Á.  
''¬MLkô ¯ −OqjFnÓÓPyFo Fc ÔoCL ²¸CL [OqjárH=hæ¸¼¸Ey CnÓjTd - rIHÎM| TdæO| ÿy^+"¥h MnWc"Æ Â¢Pe¸=hMc<j, ¯ 

ÿy^P|¥q¸=o ¬FoÁ. _O|ë@o¥h ®Eo¸ »}IHæ? ¬¸^k _j¸$qMLjkÀ rH=hæ VGSõ¸$c ¬¸Á. `McPn¸=nÎF|û @o¥h ³ÄjTdëMy ÔLkTdë 
®Pe¸^Pe¸=hÍtjCo ±Oqj¥yFLj` ¬¸^k ×y¥|$c ¬¸^jFLï^jæ ¬FoÁ. ¶Td¿ ÔLFLjMLl$c Fc GHO|û À£fS MLjk<j, FcÓj$qj ö¥n¨=| 
¥cOqjíÓj ÔLkfS VGSõ¸$c ¬FLï^jæ `®Âï ¥cOqjèPe? Fc ¥y=h ®¼áÔLk<j μ¥qÚOy¾Py Â¢Kcõ¸¥| KcPnF|û ½¡Oy ¬tjJwCLj¸Á - Nqjk 
−O| Ó¥iÚ NqkO|! Ä£j ®¸=y÷ ¬¸ÍOqk ®¸CL GS¸JdÁGSjëFcïOqj - Ä£jŠ μ¥q _¸$qWcNojFc ®¸¥c ®+j"FcïNqk - Â¢MLl MoOo$c ³ÍFcï 
¬JdO|æ Mnj¸=| ¥xFLjŠÚFcïMc? - rHÈ" ¬NojõGS¿¥h rHÍí ¬JdO|æ Mnj¸=| On©$c °¸@~Æ CnÓjTd? Fc ®GRæ¸ ML¼áFL^jæ @n¥qOo=| ÔoTdëFLj. 
Fc¥y ¥cOqj ¥cMcÆ CnÓjTd..` ®Pe ¥y¿¥qÓj - <_jòGH^÷ −Mnj ö»¤©Fn}S, ¬GSÿõ¸$c ¶rHF|$c _ÿjMLjCLjÓj ¬<$q<¸, MLjFL −GSjëÓ 
$qj¿¸¼ −O~Ój ®MLÂ¢ï Fc¥n¸Íj¥y −MnjÁ ÕÔi}H Mnj¸=cÆ=iPe ¥qÂfH¸¼¸Á. rHÈ"¥c¥qMLjj¸Eo ®¸CL ¨MLk¸@|, ®Âï ¥y¿¥qÓj. OoGHl 
rH+"Nqkõ¥q −Mnj −QLÓj, ¥y¿¥qÓ¥h ¬¸CLj¸<EoMnk. ²¸Íj¥y FcŠ −Mnj Ä£jÍ GSÍbÃöJdNqj¸ Jwtj¸Á ¬MLkô! ¬¸Co¥cÍj Mc+" 
FcFLï MLk^Ók  ¬¸Co - Fc ½¡CL¸, MLjÂÓj÷, −fSì $qj¿¸¼ −O~Ój -''  

''GSOo −NqjFL CL¸ö¨$c MLjFL −fSìJdGSjëÓj CnÓjGSj¥yMcÓFLjŠÂ °¸<ÔLjá.''  
''¬MLkô, CnÓjGSjŠFo GHÍíîÀ °¸^j¸Á. Po¥h$c Mnjjÿ¸ Ä£jEo ¬<$qOqj - ³MnkFLMLkô Fc¥n¸Íj¥y MnjjCLë¸ MLõMLVOq¸ 

FLÔLáPoÍj. MLjFL¥h CL»FLMcOqj ¥cOqj''  
''¬¸=o, ÿyEc, ¬¸CLGSjì''  
''¬Á¥cÍMLkô Mc+j" MLjFL¥q¸=o CLŠÚML ¬¸CLGSjìPy °¸<<¸Py CLGHlðPoÍj. ¬¸CLGSjì CLŠÚMLtjFc −CcôbÃMLkFL¸ CLŠÚML 

°¸<‚<Íj - <_jòPo¥qJwtjFc ÿj¸EcCLFL¸ °¸@~Æ. ¬Á − IJdõÄjÆ£Py ¥qOqjMLl ¬Â ¬OqíîMLjtj¸ÍMLkô'' ÄGSj$cÜ ¬Fcï<j.  
''−<fHÓ÷¥qEc, ¥cGSë PoÂ¸=hFLj¸¼ ML¼á¸Á, ¥y¿¥qÓj À£Oqjá¥yMcÓÂ ¥qÓÓj ¥qFL<¸ GSÿ×.¸.'' ¥qPeõBh TdPyÔLFL$c ¬¸Á''  
''¬MLkô gH÷×| ¬Pe CLFLÂ GSMLj¿íî¸ÔLMLÍjí - Â¢Š CnÆNqjÍj CLFL GS¸$qÀ - Í»ÜOqFLj¸¼ ¥qÆfS MnjÆfS À¿»FLGHl@o CnÓjGSjë¸Á 

GSøAKcMcÓ GS¸$qÀ - ¬¸Co¥cÍMLkô CLFLCy CLGHð −IgHGSjPy ®¸¥nML¿CyFnÎFc MLk=c÷¨Co ¬Ó¥qÓj - ¬GSkNqj''  
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''¬EoO~ ®GHlð<j GSMLjGSõ - ¥qÆfS MnjÆfS À¿$c¸ - ÔcPe ¥y÷×|$c MLjkM| ¬Nqkõ¸ ¬¸Á. ¬Pe¸^GHlð<j ®GHlð<j 
¥cÍFL<¸ CLGHlð¥qEc, ¬Eo FLFLjï −Py¼¸GHÔoGSkë¸Á.''  

''³Äj^MLkô CLFL MLk^Ój ¬¸CL GSj+jMLl$c FLMLkôMLl. MLk MLjbÍõ Ä£jOqFLjŠFo^¸CL gSFLj ³¸ PoÍj. ¨FLïOq÷¥nWc"¸ - 
fSÂMLkÓ¥nWc"¸ - ÿÍjíPo¸ Ec^PoÍj. sSïfUCLjPe÷ Í»ÜOq$c IJw=yÓj - ÔoÀPy ÔnNojõfS fR¥cOqj÷ ®MLÂ¢ï KcN|jörIH¸@|, $qO|÷örIH¸@| MLjbÍõ 
ÔcPe MLkMLjkÓj ÄGRNqj¸ - ¬MLkô, Â×.¸ ÔnJdðÓ¸=o, CLFo FcŠ Í»ÜOq¥cMcÓÂ öGHNqjÀï¸ÔoÁ - ¥cOqjPy Fc AKLj×.¸ Ä£jÍ 
CLÓMcPoáÁ. JdOqjÚPy ÔoÀPy ÔnNojõfS Ã»¸ÔoÁ - ¨FLïOq÷Py GSkðF|Cy ÀÂfH¸ÔoÁ- fSÂMLkPy ¶Td¿ CLFo ÔL^jŠÚFL _j$qÜÄ£jÍ ¥h}S 
ÔofS¸Á - rHÍí ³Ey ×.¿»JwtjFL^jæ ÔnfHðFLÄ ®Mo gSFLjÓj - ®¸CL¥q¸=o ³¸PoÍj FLFLjï FLMLjjô '' Â×ctjÀ£$c ¬Fcï<j.  

''³Äj=y FcNqjFc Ä£j ösHMLjÓj, sSïVÓj. Ôn=cæ GH=cæPoGSjŠ ÀOqj$qjCcOqj. MLjÈ¢" FLÔLáPoÍ¸=cOqj - ³Ey rHÍíMc+j" ÔLkfSFL 
GS¸_¸bÍ¸ ÔoGSjŠ¸=o ÄMcÿ _¸bÍ¸Py, − _¸bÍ¸ ¬¸CL GSj+jMLl$c Ä¨JwÂ¢NqjÍÂ FLMojôMcOq¸ - rHÈ"¥c¥qMLjj¸Íj ÀOq$q@~Ój 
MLjkFcï+" MLjjÔLá^$c MLjj¿JdÓj MLjj»fSJwML<¸, rHÈ"¥c¥qMLjj¸Eo ¬Âï ¬FLjAKLMcÓj GHmOqëtjJwtj, ¬GSÓj Oq¸$qjÓj 
_Nqj^GH¨JwML^¸ - MLÍíFLj¥y@~Ój - μ¥q+"Ä£jÍ μ¥qOqj FnJdÓj, ¥qXLÓj. ³Äj=y Ä£j NqjjMLCL bEyOqBh MLkPe¸=hMc¿¥h ¬Oqíî¸¥cÍj - 
GSOo JdGH¸ − ¬MLkôtj Â¢Ä£jÍ −QLÓj rH^jæŠ¸Á. ³¸ ÔnJdðÆ ¬Â''  

''¬_ò ¬MLkô ®¸CL ÔnfHðFc ®¸¥c ×cÆGH@~ëMoÄj=h? FoFo MLjÈ¢" CLFLCy ÔnGHlðŠ¸=c - Â¢Mo¸ MLk=c÷<Š'' GS¸¥qP|ð CoÆ$cÜ 
¬Fcï<j.  

PPP 
¥qPeõBh ÔnfHð¸Á ¬¸Cc ÄFcï¥q TdOqbÁ ¼FLï Â^kæOqjð Ä¨¼ ''³¸ ÔoEcí¸ ¬FLjŠ¸^jFcïMLl?'' ¬Fcï<j AKcOqõML¸¥q ÔLkfS 

¬¨$c<j.  
''¬Eo −Py¼GSjëFcï''  
''ÔLk<j − ¬MLkôtj MLjÂ¸=h¥h ML¼á ¬¨»¸Á ¥qFL¥q Â¢MLm McÈ"¸=h¥h MnÈ" Mc+" sHOn¸=|û MLjj¸Eo GS¸¥qP|ð ¬bÃöJdNqj¸ 

ÔnfHðO~. ×.¿»¸EcÂPy MLjFL öGHMojNqj¸ PoÍj ¥qFL¥q MLjFL¸ EyGRjÓj$c ÂÓ_<¥qÚOqPoÍj - MLjO~õÍ$c ÔnfHð MLÔoáN|j'' GSÓV 
®Ôcá@~NqjFL.  

PPP 
''QLßÀ£.. QLÂMcOq¸ Ä£j ®¸=h¥h MLTdëFLj, Ä£j Mc+"Â ‚@~ °¸<MLjFLj''  
''CLGHðŠ¸@~ −¸=i'' QLßÀ $x¸CLjPy −FL¸Í¸. ®¸=h¥x¼á ¬¸Í¿Cy MLk=c÷<CcFLFL<¸ GS¸_Oq¸$c CLÆ÷CL¸ö<jÓCy McOqë 

ÔnfHð¸Á.  
PPP 

''QLßÀ£ FoFLj MLk ¬KcòtjCy MLk=c÷@~FLj. ÔLk<MLkô fSIJdOqjûÓCy rHÈ"+j" ÔoNqj$qÓ¸ ¥cÂ ¥cGHlOq¸ Ôotj¸ÔLPo¸ ¬FLïÁ 
Mc¨Cy MLk=c÷@~¥q ¬OqíîMnjÎ¸Á - Td¿¢, Â¢Š FoFo¸ TdNqj¸ ÔnNqjõPo¥qJwNqkFLj''  

QLßÀ Mnjjÿ¸ Ä£jÍ μ¥qÚTd¿ Â¢+j" ×.Æ÷FL^jæ °Æ¥hÚGH¨¸Á. −Mnj Mnjjÿ¸ ¥qWcÄgUFL¸ ¬tj¸Á.  
''¥cOq*¸ ³¸ ÔnJdð<j GS¸¥qP|ð?'' −Mnj $x¸CLjPy MLkOqíîML¸ Jvtj ¥c>OhFLõCL Ôy^jÔoGSjŠ¸Á.  
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''öGHCoõ¥q¸$c ®Á ¬Â ÔnGHðPoÍj'' ¥x<jŠ ÔnfHðFL ¥cOq*¸ QLßÀ¥h ²Pe ÔnJdðPy ¬Oqíî¸¥c¥q FLfS»¸Á. ''¬MLkô ÔLk<j.. 
Mc¨GRæGH<FLGHlð<j _ÓML¸CL¸$c MLfHð¸ÔLPo¸ - ¬Pe rHWc"<jCo − rHÈ"Py Â¢¥é¸ GSj[¸ ExOqjŠCLj¸Á? Â¢Š FL¼áFL Mc¨Â ÔoGSj¥y''  

''FL¼áFLMc<Fo À¿$cFLj Ä£j ¬KcòtjCy. −<fHÓ÷ÓCy ösHMLkNqjBcÓj ×.¿fH ®GHlð¨Pe ¬FL<¸... rHÍíMcOqj Ä£jOqj μfHðTdëOqÂ 
−QLGH@~èFLj'' −MoQL¸$c ¬¸Á.  

''ÔLk<¸<MLkô Moj¸ −<fHÓ÷Mc+"¸. MLk ¬MLkôtj¥é¸ CLŠÚMLÂ Ä£j ¬Kcòtj ®GHl<j MnFL¥hÚ CL$cÜ<j. ¥qÂ¢GS¸ ¥cOq*¸ 
ÔnJdðÆ¥qEc!'' ÍjOqjGSj$c ¬Fcï<j QLßÀ CL¸ö¨.  

''ÔLk<¸¨, ®Á MLjFL¸ ŠÁ¿áFL GS¸_¸bÍ¸ ¬tjCo Ä£jŠ öGHÇï¸Ôo ¬bÁ¥cOq¸ ×.Mc_j ÔnJdðÆûFL KcbÍõCL MLkŠ¸@oÁ. 
McÈ"ÍíOqk ®GRæGH¨ ösHÄj¸ÔLjŠFcïOqj, ¥qÆfS À¿$cOqj - MLk öGHMojNqj¸ ¥cÂ EcÂ¥h MojMLjj ×.Mc_jEc¿ ¥cPo¸. MLk ¬Kcòtj 
MLÍíFLj¥y@~Â¥h Mc¨¥cOqBcÓj Mc¨ŠFcïtj. Mc¨Â _ÓML¸CL¸ rH=hæ rHÈ"Ôotj¸ÔLPo¸ ¥qEc. FLFLjï ¬FoMLjj¸Íj Ä£j ¬MLkôtjÂ Ä£jOqj 
¬ÍjGHlPy rH^jæŠFcïO~? McÈÍíOqk ¥qÆfS ÀOqj$qjCLjFLïGHlð@o −O~ À£NqkÆû¸Á. Ä£jŠ Ä¤ÓtjCo ¥q^æ¨ ÔoGSj¥yMLÆfS¸Á. ¯Fc=h 
NqjjMLCL ösHÄj¸ÔLj¥y<¸ Mc+" ÿŠÚ ¬FLjŠFLïGHlð<j ¥éMLÓ¸ ¬Xh¸CLÓj ×.Po÷ KcbÍõCL MLjFL¥hGSjëFcïOqj. ®Á Ä£j‚ CnÓjGSj. Mc¿ÍíOqk 
GSøÄGRNqj¸ ¬FLjŠFLïGHlð<j Fc ×y¥qõ¸ ²¸CLMLOq¥qFLïÁ ÄjMLjôÆï Ä£jOqj öGHÇï¸ÔLj¥y¸¨. MLk ¬Kcòtj Ä£j ¬MLkôtjCy ÔnsHðQcFLÂ 
ÔnfHðFc Ä£j ¬MLkôtj Fc Í$qÜOq¥x¼á TdNqj¸ ¬¨»¸Á ¥qFL¥q MLjO~õÍ$c ÔnJdðÓÂ MLÔcáFLj - Fc‚ ¶ −<fHÓ÷ °¸ÍFLï 
TdFLjAKLkÀCy'' QLßÀ CL¸ö¨ MLk=c÷¨FL bEyOqBh FLÔLá¥q ¥cGSë bÍßb<¸$cFo ¬¸Á ¥qPeõBh.  

''Ä£j TdFLjAKLkÀ ¥yGS¸ ¬<$qPoÍj'' ÄGSjOqj$c ¬¸Á QLßÀ.  
''GSOo ¬MLkô, ®¸Ec¥q ÔnfHðFL^j÷ fSIJdOqjûÓCy ¥cGHlO~Ój, rHÈ"+j" ÂÓ_<MLl MLTdë!'' ¥qPeõBh Po¼ $qjMLjô¸ MnÎGHl FL¨¼¸Á.  
''Ä£j ¬Kcòtj¥h ÔnGHð¸¨. ¬¸CL ¯½¡$c CLfHð¸ÔLj¥yPo<Â. FoFLj ¬¸ÍOqMLkôtjÓ Pe¸=hEcÂï¥cFLÂ. Fc Í$qÜOqjFLï −bEcOqÓCy 

³ÍFcï ÔnNqjõ$qÓFLj'' ¥qfS$c ¬¸Á QLßÀ MnFL¥qFLj¸¼.  
$qjMLjô¸ Í»ÜOq FLj¸¼ MnFL¥hÚ À¿» QLßÀML¸¥q ¶Td¿ GSk=h$c ÔLkfS MnFL¥hÚ À¿»FL ¥qPeõBh¥h − XL*¸Py On¸<jOq¥cÓ 

AKcMcÓj MLjFLGSjÂ ÔLj^jæMLjj=cætj. ¬MLjô$c ¥x<jŠ À£GSjŠFLï ÂOqêNqkÂ¥h ¶ GH¥qÚ GS¸CyGR GH@~Pe - ¬ÀML$c ¬Kcòtj 
¬MLkôtjÓ TdìFcÓj CcOqjMLkOqj ¬tjJwCLjFLï¸ÍjŠ MLjOyGH¥qÚ GS¸CyGR GH@~Pe.!!??  

**** 
¥qDÍ MnFLj¥q ¥qDÍ 

¥xÂï ÍQcKcíÓj$c ögSë GSMLjGSõÓ $qj¿¸¼, ögSëÓ bEnÎOqõTdÿTdÓ $qj¿¸¼ ¥qDÍÓj öMcGSjëFcïFLj. ´Co 30-40 GS¸MLCLûO~Ó 
ö¥h¸Í=h ¬MLkôtjÓ MLjFLGSëCcøÓ¥h, ¯ ¥cÓ¸ ¬MLkôtjÓ MLjFLGSëCcøÓ¥h ÔcPe MLõCcõGS¸ ¥qÂfHGSjë¸Á. ¥cÓ¸ MLkOqjðCy 
¬Á GSÿ×.Moj ´Fc ¥x¸CLMLj¸Á ¬MLkôtjÓ öGHMLOqëFL ¬GHlð<GHlð<j ¥cGSë Ä<jèOq¸$c ¬ÂfHTwë¸Á. ¥xÂï ÄFLï, MLj¿¥xÂï 
ÔLkfSFL GS¸IGHj^FLÓ −bEcOq¸$c ¬Æ÷FL ¥qDÍ ®Á.  
                                               - OqÔLtjöÀ 

PPP 
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  ట్ ంగ్ట్ ంగ్(( ట్ ం॓ట్ ం॓) ) ఆపరేషన్      జయభాసక్ర్  ఆపరేషన్      జయభాసక్ర్  

 
 అసెంబీల్ హాలు కిటకిటలాడుతోంది, సేట్జీ మీద అతిరథ మాహారధులు అందరూ ఉనాన్రు. వాయ్ఖాయ్త, పేరు పేరునా 

సావ్గతిసుత్నాన్డు. సిటిజెన జరన్లిసట్స్ కి అవారడ్స్ ఇచేచ్ సమావేశం అది. రాజకీయ, పర్భుతవ్ మరియు మీడియా పర్ముఖులందరూ 

హాజరయాయ్రు. ఆ హడావిడి చూసి బికక్ చచిచ్పోయి ఉనాన్ం,  నేనూ మా ఆవిడ. ఇంకా నయమే చిటిట్ గాడిని తీసుకురాలేదు, వాడైతే ఏడుపు 

లంకించుకునేవాడు. మైకులో పర్కటనల పరంపర కొనసాగుతోంది, ఒకరి తరువాత ఒకరు సేట్జీ మీద కి వెళిళ్ అవారుడ్ల్ తీసుకుంటునాన్రు. 

తదుపరి నా పేరులానే ఉంది, నిరావ్హకులోల్ ఒకాయన ముందు వరసకి రమమ్ని సైగ చేసాడు, ఈ లోగా మైకులో నా పేరు వినిపించింది. 

ముచెచ్మటలు నాకు, నడక కాసత్ సరిచూసుకుని సేట్జీ మీదకు వెళాళ్ను, మా ఆవిడ కిర్ందే ఉండిపోయినటుట్ంది. CM చేతుల మీదుగా ఆ 

యేడాది మేటి సిటిజెన జరన్లిసట్ గా, నేర పరిశోధన విభాగం లో అవారడ్ నాకు బహుకరించారు. మనసంతా ఉదేవ్గం, ఉతాస్హం, అంతకు 

మించిన భయం. మైకు నా చేతికిసూత్, ఏదైనా మాటాల్డమనాన్రు. 

 నేను సరిగాగ్ మొదలు పెటేట్సరికి పవర కట, ‘ఇంత పెదద్ కారయ్కర్మానికి కూడా కరెంటు కోతేనా..’ అని నేను 

విసుత్పోయేలోపే,  

‘ఏమండీ ఆ బాయ్టరీ ఫాయ్ను ఆన చెయయ్ండీ’ అని అంటోంది మా ఆవిడ.  

అంత హడావిడిలో, అనిన్ శబాధ్ల మధయ్, తన గొంతు మాతర్ం నాకు నికేష్పంగా వినిపిసోత్ంది. అదెలా సాధయ్ం..  

‘అబాబ్ ఆన చెయయ్ండీ.. అని ఒక కుదుపు.’! 

ఇంకా తెలవారలేదు.. వెలుగు దోబూచులాడుతోంది. సీలింగ ఫాయ్న అపుప్డే ఆగినటుట్ంది. బాయ్టరీ ఫాయ్న ఆన చేసాను. చిటిట్ 

గాడు లేవలేదు. పెదద్గా నిటూట్రాచ్ను. సో అదంతా నా కల అనన్మాట.. ఎంత మంచి కల, చివరోల్ కరెంటు పోవడం తపప్. అసలే తెలల్వారు 

జామునొచేచ్ కలలు నిజమౌతాయంటారు, ఏమో ఈ కలా ఓ రోజు నిజమౌతుందేమో. మళీళ్ పడుకోడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ కానీ, ఒక వేళ ఆ 

పరిసిథ్తే వసేత్, నా పర్సంగం ఎలా ఉండాలి. మొదట ఎవరిని పర్సుత్తించాలి.. ఆలోచనలు అకక్డే ఉండిపోయాయి. మీడియా వాళళ్కి, పోలీసు 

సిబబ్ందికి కృతజఞ్తలు చెపప్డం మరచిపోకూడదు అనుకునాన్.  

అలా కొంతసేపు మంచం మీదే దొరిల్ ఇంక లేచేసాను. హాలోల్కొచిచ్ ఈనాడు తీసాను, ఈలోగా అపారట్ మెంట కిర్ంద మళీళ్ 

ఏదో గొడవ. "పర్ధాని రాజీనామా చెయాయ్లనన్ BJP, జగన కి బెయిల ఇవవ్దద్నన్ CBI", ఇంత కంటే ఏముంటుంది నూయ్స అనుకొని, ఆ 

సందడేంటో చూదాద్మని కిర్ందకి దిగా. ఎపుప్డూ ఉండే సమసేయ్, కాలువ నిండిపోయింది, ఆ చెతత్ అంతా అపారట్ మెంట లోకి పర్వహిసోత్ంది. 

సెకెర్టరీ అరుజ్న రావు, ఇలాంటి టైంపాస విషయాలోల్ ముందుండే చకర్వరిత్ ఇదద్ద్రూ అకక్డే ఉనాన్రు. వాచ మాన ఏదో చెపుత్నాన్డు. ననున్ 

చూసిన వెంటనే, చకర్వరిత్ అందుకునాన్డు, అదిగో "మన రాజేష గారు కూడా వచాచ్రు" అంటూ. 

"అవునండీ మీరు కూడా పర్భుతవ్ ఉదోయ్గే కదా, ఈ కారొప్రేషన వాళళ్తో ఓ సారి మాటాల్డకూడదూ ?"  

నేను పని చేసోత్ంది నీటి పారుదల శాఖే కానీ, ఇంటి ముందు మురికి కాలువ మా పరిధిలోకి రాదే అని ఎనిన్ సారుల్ 
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మొతుత్కునాన్ వీళళ్కి అరథ్ం అయియ్ చావదు. మళీళ్ ఇదద్రూ యూనివెరిస్టీలో పొర్ఫెసరుల్. వీళళ్కి చెపప్డమే కానీ, వినడం చేతనవవ్దు పాపం.  

"అలానే చూదద్ం లెండి, దానికేముందీ " అనాన్ ఓ వెరిర్ నవువ్తో.  

ఈ లోగా వాచ మాన తన FIR రిపోరట్ మొదలెటాట్డు. ఏదో చెతత్ లారీ వాళుళ్, వీధిలో ఉనన్ చెతత్ని పటుట్కెళూత్, మన ఫాల్టస్ 

ముందే సగం వొంపేసుత్నాన్రని.. దాని వలేల్ కాలువ లో ఈ సునామి అని..  

"అవునూ, మరి మొనన్ దసరాలల్పుప్డు వాళుళ్ అడిగిన పదో పరకో పడెసేత్ పోయేది " అనాన్డు చకర్వరిత్.  

అసలు సమసయ్ బోధపడింది నాకు. అయినా సహాయ నిరాకరణ అంటే, చెతత్ ఎతత్డం మానెయాయ్లి కానీ, మరీ ఇలా ఊరోల్ 

చెతత్ మన ఇంటి ముందు గుమమ్రించడం అనాయ్యం అనిపించింది నాకూక్డా. మరో ఫిరాయ్దు, బీల్చింగ పౌడర ని సంచీలోల్కి ఎతిత్ బయట 

అముమ్కుంటునాన్రని. ఎవరైనా కంపైల్ంట చెయాయ్లి సార అంటునాన్డు వాచ మాన బావమరిది. సెకెర్టరీ, చకర్వరిత్ ఆ బాధయ్త నాకే 

అపప్జెపాప్రు. ఏమంటాం ఊ కొటిట్ ఇంటికి తిరిగొచాచ్. అపప్టికే మా ఆవిడ "తికక్ తీరిందా" అనే రియాలిటీ షో లో ఏ టీం నెగుగ్తుందని 

పకిక్ంటి ఆవిడ తో చరచ్లు. ననున్ చూసి చలాల్రిన కాఫీ గాల్సు చేతిలో పెటిట్ంది.  

సాన్న పానాదులు ముగించుకుని, ఇడీల్ వడ తో బేర్క ఫాసట్ అయియ్ందనిపించి ఆఫీసుకు బయలుదేరాను. మధయ్ దారిలో ఆ చెతత్ 

గొడవ గురొత్చిచ్, ఆశీల మెటట్ దగగ్రునన్ కారొప్రేషన ఆఫీసులో దూరాను. అకక్డ సూపెరెండెంట నా పాత సేన్హితుడే, రాజారావ. చూసిన 

వెంటనే పలకరించాడు, కుశల పర్శన్లు అయాయ్క అసలు విషయం చెపాప్ను.  

"మీ ఏరియా సానిటరీ ఇనస్ పెకట్ర ఎవరు ? " అడిగాడు రాజారావ. 

“ ఏమో ఎవడికి తెలుసు,” అనాన్.  

"నువువ్ ఇలా ఏ వివరాలు లేకుండా వసేత్, ఇకక్డ పని జరగదు. ఇదంతా హైటెక యుగం, ఏదైన చెపాప్లంటే ముందు పూర్ఫ 

ఉండాలి మరి" అనాన్డు.  

"అంటే ఎలాంటిది ? ఓ కేజీ చెతత్ ఓ సంచిలో పెటిట్ తేనా" అనాన్, ఒళుళ్ మండి.  

"అలా కాదు రా, వాళుళ్ చేసుత్నన్ సాక్ం ని కంటికి కటిట్నటుట్ చూపించగలగాలి. ఫర సపోప్జ, ఒక ఫొటో నో, వీడియోనో, 

తెచాచ్వనుకో, ఇదీ పరిసిథ్తి అని కమీషనర గారికి చెపొప్చుచ్. నా మాట సాయం నేను చెసాత్ననుకో. కాని ముందు ఓ నిఖారైస్న సాక్షయ్ం 

సంపాదించు" అని సలహా ఇచాచ్డు.  

వాడనన్దీ నిజమే అని అనుకుని, ఇంక ఆటేట్ వయ్వధి లేకపోవడం తో ఆఫీసుకి వెళిళ్ నా పనిలో మునిగిపోయాను.  

సాయంతర్ం పాం బీచోల్ టీ తాగి ఓ దముమ్ లాగుతుంటే, మెరుపులాంటి ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. తెలల్వారుజామునే ఆ కల 

రావడం ఏంటి.. తరువాత ఈ చెతత్ కేసు నాకు తగలడం ఏంటి.. ఆలోచించి చూసేత్, నాకోసమే ఒక అవకాశం కాలింగ బెలుల్ టింగూ టింగూ 

అని కొడుతునన్టుట్ లేదూ ? .. అవును. నేనే ఒక సిట్ంగ ఆపరేషనిన్ చేసి, అకక్డ జరుగుతునన్ తతంగానిన్ వీడియో తీసి, ఏ TV9 వాడికో 

ఇచేచ్సేత్. ఇంకేముంది, సాకాష్య్నికి సాక్షయ్ం.. పేరుకు పేరు.. అవారడ్ కి అవారడ్. అవిడియా అనుకోడానికి అణుబాంబు లానే ఉంది, కానీ తీయడం 

ఎలా.. నా దగగ్ర ఉనన్ ఈ డొకుక్ ఫోన తో వీడియో తీసేత్, ఏంపడుతుంది, ఎవడు పటిట్ంచుకుంటాడు. తీసేత్ మంచి కాల్రిటీ తో తియాయ్లి. అకక్డ 

హీరోలు, విలనుల్.. హీరోయినూల్ అందరూ బాగా కనిపించాలి. అది కూడా విత డైలాగస్. టీవీ లో కనీసం ఓ నలభై సారైల్నా మన వీడియో 

పర్సారం కావాలంటే, ఆ మాతర్ం కావ్లిటీ తపప్దు. మరి ఇంక ఆలోచించలేదు. ఎలానో ఎపప్టినుంచో ఫోన మారాచ్లని అనుకుంటునాన్, ఇంక 

ఆ తరుణం వచిచ్ంది అని డిసైడ అయియ్, సిగెరెటట్ కిర్ంద పడేసి, సూక్టర అధిరోహించి డాబా గారెడ్నస్ వైపు పోనిచాచ్. అకక్డ కాసోత్ కూసోత్ పేరు, 
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పారిక్ంగ ఉనన్ ఓ షాపు లోకి దూరాను. నాకు కావలిస్ంది ఇదీ అని సూథ్లంగా చెపాప్, షాపు వాడు ఐ ఫోన లానే ఉనన్ ఒక మామోలు ఫోన 

చూపించాడు.  

"సార ఇది చైనా ఐ ఫోన, దీని ఫీచరస్ మీకు లేటెసట్ ఐ ఫోన లో కూడా దొరకవు" అనాన్డు. 

"మరి రేటో ?" 

"పది వేలే, మీది తెలిసిన మొహం కాబటిట్, 9850 ఇవవ్ండి. దీని వీడియో కావ్లిటీ తో మీరు రాం గోపాల వరమ్ లా 

సినిమాలు తీసేయచుచ్. మీరు నమమ్రేమో, ఈ మధయ్ పెళిళ్ళళ్లో వీడియో వాళుళ్ ఈ ఫోనే వాడుతునాన్రు" అని తేలాచ్డు.  

నిజానిజాలు ఇంక ఆలోచించలేదు. ఇపప్టికే అవారడ్ లేటు అయిపోతోంది. జేబులో ఉనన్ కారడ్ గీకి, ఆ ఫోను బాయ్గులో 

పెటుట్కుని ఇంటికి బయలు దేరాను. సూక్టర మీద వెళుత్నాన్, ఫేర్ం ఎలా ఉండాలి.. ఏ డైరెక్షన లోంచి తియాయ్లి.. ఇవే ఆలోచనలు. 

ఇంటికొచేచ్సరికి మా ఆవిడ చాలా బాధలో ఉంది, "మీ ఓదారుప్ కావాలి" అంటూ తలుపు తీసింది. ఏంటి విషయం, 

ఎవరైనా దూరపు బంధువులు ఇంకా దూరం అయాయ్రా అని అడిగా.. 

"కాదండీ, మన ఘీంకార షో "రివెంజ" లో నేను ఎంతగానో అభిమానించే కంటెసట్ంట ఈ రోజు ఎలిమినేట 

అయిపోయాడు." 

"అవునూ, జడజ్ మీద చెపుప్ విసిరాడు మరి" అనాన్డు చిటిట్ గాడు.  

"నువువ్ండార్.. అతనికి ఉనన్ కషాట్లు మామూలువి కాదండీ.. అనీన్ సినిమా కషాట్లు." అంది మా ఆవిడ దీనంగా. 

"సినిమ కషాట్లైనా, సీరియల కషాట్లైనా, మనం ఏంచెయయ్గలం" అనాన్, అమాయకంగా. 

"వైలడ్ కారడ్ ఎంటీర్ దావ్రా తిరిగి అతను షో లోకి రావడం మన చేతిలోనే ఉందండీ. జసట్ ఓ వెయోయ్, రెండు వేలో SMS లు 

పంపాలంతే" అని ముగించింది వీజీగా. 

మెసేజ ల సంగతి తరావ్త చూదాద్ం లే, ఈ ఫోన ఎలా ఉందో చెపుప్ అని నా కొతత్ చైనా ఐ ఫోన ని బయటకి తీసా. ఇదద్రికీ 

ఫోన తెగ నచేచ్సింది. టెసిట్ంగ కోసమని ఓ రెండు వీడియోలు తీసాను, నిజంగానే చాలా బాగా వచాచ్యి. అవారడ్ ఎంతో దూరం లో లేదు అని 

తేలిపోతోంది. భోజనాల టైం లో నా సిట్ంగ ఆపరేషన  పాల్న గురించి చెపాప్ను. మా ఆవిడ నా వైపు ఓ రకంగా చూసింది, చిటిట్ గాడు మాతర్ం 

తన నైతిక మదద్తు పర్కటించాడు. ఎంతైనా నా వారసుడు కదా, వాళళ్ సూక్లోల్ కూడా ఈ సిట్ంగ ఆపరేషనల్ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్రంట. 

మా ఆవిడ కి ఈ చెతాత్పరేషన పెదద్ రుచించలేదు కానీ, అవారడ్ సంగతి చెపాప్క, కాసత్ కుదుట పడింది. ఆ కారయ్కర్మానికి మాతర్ం కొతత్ చీర 

కొంటేనే రైలు ఎకుక్తానని ఫికస్ అయిపోయింది. ఇంక ఆటేట్ లేట చెయయ్కుండా, మా పాల్న ఇంపిల్మెంట చెయాయ్లని తీరామ్నించాం. 

"ఉదయం ఆ చెతత్ లారీ వాళుళ్, వచేచ్ది ఆరు గంటలకి, అంటే మనం మన ఫొన తో అయిదునన్రకే రెడీ గా ఉండాలి", అని 

చిటిట్ గాడికి పోర్గార్ం చెపాప్ను. వాడు ఓ.కే అనాన్డు. పడుకునాన్నే కానీ, అవారడ్ సీప్చ ఆలోచనలు వదలవే ననున్. మా ఆవిడ SMS లు 

పంపాలండీ.. అని గొణుకుతోంది. చిటిట్గాడేమో వాళళ్ తెలుగు మాసాట్రి మీద కూడా సిట్ంగ చెయాయ్లి అంటునాన్డు. నా బురర్లో ఇంకా ఎనోన్ 

మెదులుతునాన్యి.. రేషన షాపులు, బెలుట్ షాపులు.. ఇవనీన్. ఇనిన్ రోజులూ ఓ సరైన ఆయుధం లేకపోవడం వలల్ సమాజం లో ఇంతటి 

అరాచకాలిన్ చూసూత్ ఊరుకుంటునాన్మనే ఆలోచనే బాధ పెటేట్సోత్ంది. ఇంక ఓ భారతీయుడు, ఓ అపరిచితుడు, వాళళ్ పెదద్నానన్గారి 

అబాబ్యి.. ఇలా వీళళ్ందరిలా నేనూ అవినీతిని, అకర్మాలని ఎండగటాట్లని గటిట్గా అనేసుకుని, ముసుగేసుకుని పడుకునాన్.  

ఉదయానేన్ లేచి మా ఆపరేషన కి తయారయాయ్ను, చిటిట్ గాడు కూడా సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఉనన్ంతలో కాసత్ మంచి చొకాక్ 
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పాయ్ంటూ వేసుకుని (మనం బిహైండ ది సీనస్ అని తెలిసినా) రోడుడ్ మీద కొచాచ్ం. కాలువ పర్కక్నే గోడ వారగా ఒక పర్దేశం చూసి, ఆ 

యాంగిల ఐతే సరిగాగ్ ఉంటుంది అని నిరాధ్రించుకునాన్ం. ఇంకా వీధిలో పెదద్ అలికిడి లేదు. ఓ చినన్ సాయ్ంపిల వీడియో తీసి చూసా, 

సరిపోతుంది. మాటలు ఎలా రికారడ్ అవుతాయో మరి, అనుకుంటునన్ టైం కి.. దూరంగా ఏదో చెతత్ లారీ కొంత మంది సాట్ఫ తో సహా 

వసోత్ంది. రోడుడ్ కి రెండో వైపు చిటిట్గాడిని ఉండమనాన్. నేను గటుట్ మీదే సత్ంభం పటుట్కుని, కాసత్ ఎతుత్లో చినన్ దిమమ్ లాంటి దానిపై నిలబడి 

వీడియో తియయ్డానికి సిదధ్ం అయాయ్ను. అనుకునన్టేట్, లారీ సరిగాగ్ ఆకక్డే ఆగింది. చిటిట్గాడు కనిపిసుత్నాన్డు, నా వైపు చూడొదద్ని ముందే 

చెపాప్. కీల్నింగ సాట్ఫ బీల్చింగ పౌడర బసాత్లు ఇపాప్రు, నేను వీడియో తీయడం మొదలు పెటాట్ను. ఆ బసాత్లోల్ది మెలల్గా సంచీలోల్కి 

నింపేసుత్నాన్రు. అలా ఓ అయిదు సంచీలు అయాయ్క, వాటిని ఓ వార పెటుట్కునాన్రు. అపప్టికే లారీ ఫుల గా ఉంది, కాలనీలో చెతత్ అంతా 

దాంటోల్నే ఉనన్టుట్ంది. వాళళ్లోల్ వాళుళ్ ఏదో మాటాల్డుకునాన్రు, "ఈ అపారట్ మెంటే" అని అనుకోవడం నా ఫోన చెవిన పడింది. ఓ పార తీసి 

కొంత చెతత్ని మా కాలువలోకి తోసేసారు. ఇదేం ఘోరం అని నేను షాకు అయిపోయి, షేకు మాతర్ం అవవ్కుండా, జారత్గా ఫోన ని ఫోకస 

చేసుత్నాన్ను. ఈ లోగా ఎకక్డి నుంచీ దూరిందో ఓ పాడు కుకక్ ఆ లారీలోంచీ కిర్ందకి దూకింది. సరిగాగ్ వీళుళ్ పోసుత్నన్ చెతత్లో ఓ రాయి దాని 

మీద పడడ్ం, అదేమో "కుయోయ్" అంటూ నేను ఉనన్  సత్ంభం వైపు ఉరకడం, ఆ అనుకోని సంఘటనకి బెంబేలెతిత్పోయి నేను "మొరోర్" అంటూ 

ఆ దిమమ్ మీంచి కాలువ గటుట్ మీద పడడం.. చేతిలో ఉనన్ నా కొతత్ ఫోన కాసాత్ ఆ పొంగి పర్వహిసుత్నన్ డైరనేజీలో పడిపోవడం.. అంతా ఒకక్ 

క్షణం లో జరిగిపోయాయి. "బాబూ చిటీట్" అనన్ నా అరుపుకి, అటు వైపునన్ చిటిట్గాడు.. "నానాన్ ఫోన", అంటూ ఇటువైపు పరిగెటాట్డు. 

ఇంకెకక్డి ఫోన. నా అదృషట్ం బావుండి, తలకాయి ఏ రాయిమీదో పడలేదు, లేకపోతే నా మెమొరీ కారడ్ గోవిందా అయేయ్ది. ఒళళ్ంతా మటిట్, 

చెతత్ కంపు. మా వాచ మాన బావమరిది అకక్డే ఉనాన్డు, నేను గమనించనే లేదు.  

"ఏటి బాబూ సిట్ంకాపరేషనా, బాగా పడిపోయినటుట్నాన్రు. పోనెల్ండి, ఈ సారి సరిగాగ్ తీదుద్రు" అని చెయియ్చాచ్డు. 

"దేంతో ?", అంటూ, బటట్లు కొంచం దులుపుకుని, పూరిత్గా లేచే లోపే, "మీ పేసట్ లో ఉపుప్ందా" టైప లో ఓ రెండు 

కెమేరాలు, పొడుగాటి బూజు మైకు పటుట్కుని ఒక యాంకరమమ్ పర్తయ్క్షం అయియ్ంది. ఇది మళీళ్ కలా అని నేను డవుటు పడదామనుకునాన్, 

నడిడ్ నొపిప్ కల కాదు అని తీక్షణంగా చెపోత్ంది. 

"సార వెలక్ం టూ "మా చెతత్ మీ ఇంటోల్" రియాలిటీ షో, మీరు ఇపుప్డు "ఛీ టీవీ" లో పడుతునాన్రు. ఇలా రోజూ ఇంటి 

ముందు చెతత్ వేసేత్ మన నగర వాసులు ఎలా సప్ందిసాత్రనన్ది మా షో కానెస్పట్. ఎనోన్ కాలనీలోల్ మేము ఈ పర్యోగం చేసాం, చెపుప్లోత్నో 

కరర్లోత్నో కొటేట్వాళళ్నే చూసాం కానీ, మీ అంత కిర్యేటివ గా దానిన్ ఒక సిట్ంగ ఆపరేషన గా మారేచ్సిన వాళుళ్ ఇంతవరకూ మాకు ఎవరూ 

తారస పడలేదు. మీరు దగుల బాలీజ్ బర్దరస్ తరపున నూటా పదహారు రూపాయల విలువైన గిఫట్ హాంపర గెలుచుకునాన్రు. చెపప్ండి సార, మీ 

ఫీలింగ ఏంటి, అసలు మీకు ఇలాంటి ఐడియా ఎలా వచిచ్ంది, ఇలా అనుకోకుండా ఒక పర్ఖాయ్త చెతత్, సారీ, రియాలిటీ షో లో 

భాగమైనందుకు మీ అనుభూతి.. ". అని ఆపకుండా వాయించేసోత్ంది యాంకరమమ్.  

నాకు ఇంకేమీ వినిపించడం లేదు. పదివేల ఫోన, CM చేతుల మీదుగా అవారడ్, అసెంబీల్ హాలోల్ నా సీప్చు, అనీన్ ఆ మురికి 

కాలవలో కొటుట్కుపోతునాన్యి. 

"మిమమ్లిన్ భయపెటిట్న మా కుకక్ పేరు, "TRP", దానితో మీరు ఒక పోజ ఇసాత్రా, మేము పోర్మో లో వేసుకుంటాం" 

అంది యాంకరమమ్. నా రెసాప్నస్ తో ఏ నిమితత్ం లేకుండానే. 

"ఇంటి ముందు చెతత్ వేసుత్ంటే, దానిన్ ఒక సిట్ంగ ఆపరేషన తో పటిట్ంచచుచ్ అనే ఆలోచన ఎంతమందికి వసుత్ంది, ఈ రోజు 
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మన షో మూలాన మనకి అలాంటి పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్ పరిచయం అయాయ్రు. ఆపరేషన లో భాగం గా చినన్ గాయాలు అవవ్డం వలల్, 

పర్సుత్తానికి మనతో మాటాల్డే పరిసిథ్తి లో లేరు ఆయన. ఏం పరావ్లేదు, మనం కాసేపటోల్ ఆయనిన్ ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డానికి మళీళ్ 

పర్యతిన్దాద్ం. అంతవరకూ చూసూత్నే ఉండండి మన చిలిపి ఛీ చానల. గురుత్ంది గా మా కేపష్న.. ఛీ చానల చూడని వాడు గాడిద. " .. ఇలా 

సాగదీసోత్ంది ఆ టీవీ యాంకర.  

ఓ నిరేవ్దపు నవువ్తో, వాళళ్ కెమేరాలిన్ తపిప్ంచుకుని, ఫోన కొటుట్కొని వెళిళ్న వైపు కాసత్ దూరం వరకూ చూసాం, నేనూ 

చిటిట్గాడు. దాని జాడ తెలీలేదు. ఒక వేళ తెలిసినా, ఇంక అది బతికి సిముమ్ కటట్దు ఎలానో. తూరుప్ ఎటు వైపా అని చూసి, ఓ దండం పెటిట్ 

ఇంటికి చేరుకునాన్ం. వాచ మన బావమరిది అపప్టికే సంగతి అందరికీ మోసేసాడు. మా ఆవిడ ననున్ చూడడ్మే, మహదానందంగా ఏంటండి 

మిమమ్లిన్ ఛీ టీవీ వాళుళ్ తీసారంట ? ఇంటెరూవ్య్ చేసాత్రంట ? నిజమా ? మమమ్లీన్ తీసాత్రా ? నేను మొనన్ పండకిక్ మా అనన్యయ్ పంపించిన 

చీర కటుట్కోనా ? లేక నా పుటిట్న రోజుకి మీరు కొనన్దా ? అని పర్శన్ల వరష్ం. మా ఆవిడ రియాలిటీ షో సరదా తీరినందుకు ఆనందించాలో, 

నా సిట్ంగ ఆపరేషన కాసాత్ ఇలా ఫాల్ప అయియ్ కూరుచ్నన్ందుకు ఏడవాలో తెలీ లేదు. గదిలోకి వెళిళ్ మంచం మీద కూలబడి, కాసత్ సదుద్కునే 

లోపే, పరామరశ్లు, మరికొందరేమో ఆ చెతత్ టీవీ లో పడడ్ందుకు లోపల కుళిళ్పోతూ బయటకి చెపేప్ అభినందనలు. మొగుడుకొటాట్డని కాదు, 

తోటికోడలు దెపిప్నందుకు అనన్టుట్ తయారయియ్ంది నా పరిసిథ్తి.  

సరిగాగ్ పావుగంట, ఛీ టీవీ వాళుళ్ కెమేరాలతో రెడీ అయాయ్రు. వాళళ్కి కావాలిస్ంది నా నోటితో చెపిప్ంచుకుని, "ఛీ ఛీ" 

అనిపించి బయలు దేరారు. మా ఆవిడ ఆ లోపే మూడు చీరలు మారిచ్ంది. హడావిడి తగాగ్క, మెలల్గా ఆఫీసుకు వెళాళ్ను. సాయంతర్ం ఇంటికి 

వచేచ్టపప్టికి, అపారట్ మెంట సెకెర్టరీ మా  ఇంటోల్నే ఉనాన్డు. వెలుగుతునన్ మా ఆవిడ మొహం చూసుత్ంటేనే నా గుండెలోల్ రైళుళ్ పటాట్లు 

తపిప్ మరీ పరిగెడుతునాన్యి. ఆయనే విషయం చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు. మా అపారట్ మెంట పేరు టీవీ లో వచేచ్టుట్ చేసినందుకు మా 

వాళళ్ంతా ఎంతో గరవ్పడుతునాన్రంట, అందుకని అసోసియేషన తరపున ఓ చినన్పాటి సనామ్నం చేసాత్రంట నాకు, అదీ ఆయన 

మోసొకొచిచ్న విరగ (బేర్కింగ) వారత్. టీవీ లో "విధి చేయు వింతలెనోన్" అని పాటొసుత్నాన్, నాకు మాతర్ం "తలచినదే జరిగినదా దైవం 

ఎందులకు.." అనే పాట గురొత్చిచ్ంది. ఆలోచనలో పడాడ్ను. 

***     
కథ నుక కథ 

ఈ రోజులోల్  రాత్  చానళళ్కి, ఎంటరైట్ నెమ్ంట్ చానళళ్కి పెదద్ గా వయ్తాయ్సం మిగలేల్ దు. మన తెలుగు నాట ఈ రిర్  మరీ 

ఎకుక్వగా ఉంది. నూయ్  ని రిపోర్ట్  చెయయ్డం కాకుండా, దానిన్ కిర్ యేట్ చెయయ్డమూ, అకక్రేల్ ని అరథ్ ంలేని మెరుగులు 

దిదద్ డమూ ళళ్ అల టుగా, మన గర్ హపాటుగా మారింది. ఒకపుప్డు పిర్ ంట్ లో వచిచ్ంది అంతా నిజమే అనుకునే ణిణ్ , 

ఇపుప్డు దానికి రుదధ్ ంగా, టీ  లో వచిచ్ంది కనుక, అబదద్ మే అయుయ్ంటుంది అనిపిత్ ంది. ట్ ంగ్ ఆపరేషనుల్ , ఒకరి 

ట్ ంగ్ మీద మరొకడి ట్ ంగు. చూపించే దృ య్నికి, నిపించే గొంతులకి ఏమాతర్ ం పొంతన ఉండదు, దానికి తోడు, ఏ 

స ప్ను  నిమా నుంచో ఎతుత్ కొచిచ్న బాయ్॓ గౌర్ ండ్ సంగీతం. ర , "కాదేది ట్ ంగుకి అనరం" లా తయారయియ్ంది. టికి 

తోడు, కనీన్ళళ్తోనూ, గిలిల్ కజాజ్ లతోనూ కూడా TRP లు పెంచుకోవచచ్ని నిరూపిత్ నన్ రియాలిటీ లు. నాగరికత పేరుతో 

మనం ఉపకరణాలకి దగగ్ రై , బాంధ య్లని దూరం చే కుంటుంటే, మనం పోగొటుట్ కునన్ ఎమోషన్  ని మనకే పాయ్॓ చే  

అముమ్తునాన్యి ఈ లు. ఇందులో నటిత్ ంది, పాలొగ్ నే అభయ్రుద్ లో, నాయ్యనిరేణ్ తలో, లేక చపప్టుల్  కొటిట్ , ఈలలు  
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జరుగుతునన్ డార్ మాకి తమ సంఘీభావం తెలియజే  పేర్ కష్కులో చెపప్లేం మనం. ఈ రెండు జాడాయ్లని సప్ృ త్ , కొంచం 

సరదా టోన్ లోనే కథగా రాయాలని చే న పర్ యతన్మే ఈ " ట్ ంగ్ ( ట్ ం॓) ఆపరేషన్". 

- రచయిత 
 

PPP 
 

 

 

 

 

కిటికీ వూచలు పటుట్కుని వేలాడుతూ చెయియ్ బయటకి చాపి, సనన్గా పడుతునన్ వాన తుంపరలని పటుట్కుంటూ ఆడుతోంది 

చిటిట్. చిటీట్ వాళల్ నానన్కి టార్నస్ఫ్ర అయియ్ ఆ పలెల్టూరికి వారం కిర్తమే వచాచ్రు.  ఇనాన్ళూళ్.. మామమ్ తాతా, బాబాయ  పినీన్, గున గునా తన 

వెంటే పరిగెడుతూ అలల్రి చేసే బుజిజ్ బంటిగాడూ, ఇంతమంది మధయ్లో...అలల్రి చేసూత్ చిలో పొలో మంటూ తిరిగిన చిటిట్కి ఇకక్డేం తోచడం 

లేదు. అసలే శుధధ్ పలెల్టూరు, ఊళోళ్ కటుట్బాటూల్, ఆచార వయ్వహారాలు ఎకుక్వగా వునాన్యని కనిపెటిట్న చిటీట్ వాళళ్మమ్, చిటిట్ని ఆటలకని 

ఎకక్డకీ కదలనివవ్డం లేదు. 

పోనీ ఇంటిగల మామమ్గారితోనో, తాతగారితోనో కాసేస్పు కబురుల్ చెబాద్మా అంటే...ఏవిటో ఎపుప్డూ మహా సీరియసుస్ గా 

వుంటారు. వచిచ్న రెండో రోజు పెరటోల్ ఎనిన్ రకాల పూల మొకక్లునాన్యో అని చూసి మురిసిపోతుంటే ఒక బులిల్  సనన్జాజుల దండ చేతిలో 

పెటిట్ ‘ఓయ పిలాల్ ఎపుప్డూ పువువ్లు కొయయ్కేమ. ననన్డుగు ఎపుప్డైనా కావాలంటే అని జాగరత్ చెపేప్సారు’ మామమ్గారు.  

‘మీరెపుప్డైనా వూరెళేత్నో..?’ చనువుగా అడిగేసింది కనకాంబరాలకేసీ పందిరి మలెల్ల కేసీ మెరిసే కళళ్తో చూసూత్, అమమ్ చేత 

ఎంత పెదద్ పువువ్ల జెడ కుటిట్ంచుకోవచోచ్ మనసులో లెకక్లేసేసుకుంటూ, ఆవిడకి మాతర్ం నచిచ్నటుట్లేదు అలా అడగడం. ‘మేవు 

వూరెళిళ్మనా సరే...మొకక్ మీద వేలెయయ్డానికి వీలేల్దు.నేనొచేచ్సరికి రాలిపోయి పడునాన్ ఫరవాలేదు’ అని చెపేప్సి విస విసా 

లోపలకెళిళ్పోయింది.   

ఆ మరాన్డు మధాయ్నన్ం వేళ, వునన్ ఆ బులిల్ మూడు గదుల ఇంటోల్ వీధి గదిలో నుంచి వంటింటోల్ కి రైమని కాసత్ 

పరిగెటిట్ందో లేదో పకక్ వాటాలోనుంచి "యేయ అమామ్య ఏవిటా అలల్రి...చెవులు చిలుల్లు పడిపోతాయ ఇకక్డ" అని తాతగారి గొంతు ఖంగు 

మనడంతో హడిలిపోయిన చిటిట్కి ఏడుపొచిచ్నంత పనయియ్ంది. చిటీట్ వాళళ్మమ్ చిటిట్ని దగగ్రకి తీసుకుని... 

“మన మామామ్ తాతగారూ కాదు కదమామ్ నువువ్ అలల్రి చేసేత్ ముదుద్ చెయయ్డానికి...వాళళ్కి కొంచెం ఛాదసత్ం 

ఎకుక్వలాగుంది...నువువ్ బుధిధ్ గా వుండాలి...మంచి పిలల్ అనిపించుకోవాలి” అని నచచ్ చెపిప్ంది.  

ఏమరధ్మయినా అవవ్కపోయినా "మంచి పిలల్ అనిపించుకోవాలి" అనన్ మాట అరధ్ం అవుతుందనీ దానికోసం ఏమైనా 

చేసుత్ందనీ చిటీట్ వాళళ్మమ్కి తెలుసు. 

ఆ రోజునుంచీ చిటిట్కి ఆ ఇంటోల్ బాగా నచిచ్న చోటు వీధి గది గోడకి వునన్ బులిల్ కిటికీ...దానోల్ కూచోడానికి ఒక చినన్ గటుట్ 

మీ లాడి పెళాళ్ం    ఫ్రిత మై లవరపుమీ లాడి పెళాళ్ం    ఫ్రిత మై లవరపు
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లా కూడా వుండటంతో చదివేసే మహా మూడో తరగతికీ ఇచిచ్న కాసత్ హోమ వరూక్ అందులో కూచునే చేసుకునేది...మిగతా టైమ అంతా ఆ 

కిటికీ లోంచి బయటకి చూసూత్ గడపటమే. ఎండయినా వానయినా మబబ్యినా ఆ కిటికీ లోనుండి  కనపడేవే. ఆ కిటికీ లో నుంచి చూసేత్ 

కనపడే రెండు ఇళేళ్ చిటిట్ పర్పంచం...కాలకేష్పం. సూక్లు నుంచి వచిచ్, తన పని అయిపోయాకా ఆ ఇళళ్వాళళ్ని గమనిసూత్ కూచునేది. ఎపుప్డూ 

ఆ కిటికీ పటుట్కునే వేళళ్డతావేవిటే అని చిటీట్ వాళళ్మమ్ ఎపుప్డైనా కేకలేసినా......పోనేల్ పాపం...దానికీ అంతకంటే తోచుబాటు ఏముంది అని 

చిటీట్ వాళళ్నానన్ వెనకేసుకొసూత్ వుండేవారు. చిటిట్కి కనపడే ఆ బులిల్ పర్పంచమే దాని చినిన్ బురర్కి ఒక టీవీ ఐపోయింది, టీవీలు ఇంకా పర్తీ 

ఇంటిలోనూ భాగం అయిపోని ఆ రోజులోల్. 

ఆ రెండు ఇళళ్లోల్ ఒక ఇలుల్ బాగా వెనకగా వుండి ముందంతా పెదద్ పెరడు వుండేది. ఆ ఇంటోల్ వోణీలు వేసుకునే 

వయసమామ్యి రోజూ సాయంకాలం పూట ఆ పెరడంతా తుడిచి...కళాళ్పి చలిల్ పెదద్ పెదద్ ముగుగ్లు పెడూతూ వుండేది. తుడవడం మొదలు 

ముగుగ్ పూరత్యేయ్వరకూ ఆ మొతత్ం పని చిటిట్కి కి మహా సరదాగా అనిపించేది. అపుప్డపుప్డూ చిటిట్ ముగుగ్ చూడడ్ం గమనించీ "ఏం బుజీజ్, బాగా 

యెటాట్నా ముగూగ్ ..." అని పలకరించేది. ఆ పలకరింపుకి చిటిట్ లోపలకి తురుర్మని పరిగెటేట్ది. 

రెండో ఇలుల్ మాతర్ం బాగా ముందుకి వుండేది. పేడతో అలికిన మటిట్ పెంకుటిలుల్. ఇంటి ముందు పెదద్ అరుగు వుండేది. 

పొదుద్నన్ లేచింది మొదలూ ఎపుప్డు చూసినా ఆ అరుగు చివర గొంతుకూక్చుని ఇంచుమించు అరవయోయ్ పడిలో వునన్ ఒకతను వుండేవాడు. 

అతనిన్ చూడగానే, మొహం లో ముందు కొటొట్చిచ్నటుట్ కనపడేవి పెదద్ పెదద్ తెలల్టి బుంగ మీసాలు. ఆ వయసులో కూడా మనిషి బలంగా, 

మంచి దిటట్ంగా వుండేవాడు. అతనే ఆ ఇంటి పెదద్. లోపల ఒకోక్గదిలో ఒకోక్సంసారం చొపుప్న ముగుగ్రు కొడుకులు..కోడళుళ్ పిలల్లూ 

వుండేవారు. అతని పేరేవిటో తెలియదు గానీ అందరూ అతని గురించి మీసాలాడు అనే చెపుప్కునేవారు. ఆ దారే పోయేవాళళ్ందరీన్ ఏదో ఒక 

మాటని వేళాకోళం చేసేవాడు. చాలా వరకూ అందరూ తలొంచుకునో, ఎటో చూసూత్నో...అతనిన్ తపిప్ంచుకుని పారిపోవాలనే చూసేవారు. 

అయినా మొతాత్నికి దొరికిపోయేవారు. ఎవరోగానీ వాళళ్ంతట వాళుళ్ అతనిన్ పలకరించే దైయ్రయ్ం చేసేవాళుళ్ కాదు. తననంతగా భయపెటేట్ 

ఇంటిగల తాతగారు కూడా అతనిన్ చూసి తపిప్ంచుకుని తిరగటానికి చూడటం మాతర్ం చిటిట్కి భలే అనిపించేది. 

అతని భారయ్ పేరూ ఎవరికీ తెలీదు. మీసాలాడి పెళాళ్ం అనే చెపుప్కునేవారు. గడకరర్కి చీరకటిట్నటుట్ పొడవుగా సనన్ంగా 

వుండేది. చింపిరి జుటూట్, నలిగిపోయిన చీర. ఎపుప్డూ రెండే రెండు చీరలు కనపడేవి ఆవిడ వంటి మీద. మనిషి మొహంలో ఏ భావమూ 

లేకుండా నిరివ్కారంగా వుండేది. తన పని తను చేసుకు పోవడం తపప్ పెదద్గా ఎవవ్రితోనూ మాటాడినటుట్ కనిపించేది కాదు. వారానికో 

పదిరోజులకో ఇలల్ంతా పేడతో అలికి ముగుగ్ కరర్ పటుట్కుని, తినన్ంగా గీతలు గీసూత్ , వంచిన నడుము ఎతత్కుండా ఇలల్ంతా ముగుగ్ పెటేట్ది. ఆ 

గీతల మధయ్ కొలిచ్నటుట్నన్ ఖాళీ, కాసత్ కూడా వంకర పోకుండా ఉనన్నిటట్నిలువు రేఖలూ తను సేక్లు పెటిట్ గీసినా గియయ్లేదు, ఆవిడ ఎలా 

గీసుత్ందో అని చిటిట్ ఆశచ్రయ్ంగా గమనిసూత్ వుండేది. ఆ రెండు ఇళళ్లోల్ చిటిట్కి ఆవిడే ఎకుక్వ ఆసకిత్ కలిగించేది. అసలు ఎపుప్డూ నవవ్దు, 

కోపప్డదు, ఏడవదు అసలు  అలా ఎలా వుంటుందో అసస్లు అరధ్మయేయ్ది కాదు. 

మీసాలాడు మధాయ్నన్ం పూట మాతర్ం ఓ గంటా రెండు గంటలు బజారు మీద పడి కొటల్ వాళళ్తో ఆ కబురూ ఈ కబురూ 

చెపిప్ కూరో నారో పటుట్కొచిచ్ పడేసూత్ వుండేవాడు. అతనలా వెళిళ్నపుప్డు మాతర్మే అతని కోడళుళ్ వీధరుగు మీదకొచిచ్ ఇరుగమమ్తోటీ 

పొరుగమమ్తోటీ పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుతూ వుండేవారు.  ఆదివారాలు చిటీట్ వాళళ్మమ్ కునుకు తీసుత్ంటే, చిటిట్ పుసత్కాలు వొళోళ్ వేసుకుని తన 

సాథ్వరం లో చతిగిలపడేది. ఇంటిగల మామమ్గారు కూడా  పని చకక్పెటుట్కుని...తాతగారు బయటకి వెళిళ్న రోజు ఆ టైముకి వీధరుగు మీద 

చేరి, ఆ బాతాఖానీ లో మాటకలుపుతూ వుండేవారు. 
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అసలు మా మావ, మా అతత్ వలేల్ అలా తయాయ్రయాయ్డండీ...వండిందంతా ఆడికే వూడిచి పెటిట్ మేపుతా 

వుంటదీ...మేవేమనాన్ ఇచిచ్నా ఆడికే ఎటేట్తత్దీ...లాంటి మాటలు వాళళ్ కబురల్ మధయ్ దొరుల్తూ వుండేవి....పుసత్కాలు ముందేసుకూక్చుచ్ని ఏ 

బొమమ్లో వేసుకుంటునన్ చిటిట్  చెవులకి వాళళ్ కబురుల్ రేడియో నాటకంలా వినపడుతూ...అరధ్మయీయ్ అవనటుట్ వుండేవి. 

మూడో తరగతి లోంచి చిటిట్ ఏడో తరగతిలోకి వచేచ్సింది కానీ...ఎదురింటి దినచరయ్లో ఏ మారూప్ రాలేదు. ఒక రోజు చిటిట్ 

సూక్లు నుంచి ఇంటికి వసుత్ంటే...ఎదురింటి అరుగుమీద ఒక చినన్ చీరల మూట వాడినీ...వాడి చుటూట్ చేరి బేరాలాడుతునన్ అమమ్లకక్లనీ 

చూసింది. "ఒకక్ సీరే కదే...తీసుకో...నీ సీరలు బాగా సిరుగు పటేట్సినియ...ఏవనడులే" ఆంటోంది పెదద్ కోడలు...అపర్యతన్ంగా చిటిట్ 

మీసాలాడి పెళాళ్ం మొహం లోకి చూసింది. కొతత్ చీర వొళోళ్ పెటుట్కుని అపురూపరంగా తడుముతునన్ ఆమె మొహంలో ఒక చినన్ వెలుగు. 

ఆమె మొహం చూడగానే చిటిట్కి ఎందుకో మనసులో సంతోషం గా అనిపించింది. అది కాదే దీనికి పైసలు ఏడిన్ంచి తేవాలా అంటోంది ఆమె. 

ఇనేన్ళళ్లోల్ చిటీట్ ఆవిడ గొంతు వినడం బహుశా అదే మొదటిసారి. అంతా ఇపుప్డే ఇచెచ్యయ్మనాన్నేటమామ్...వారం వారం కొంత కొంత 

సొపుప్న ఇదుద్వులే అంటునాన్డు చీరలబాబ్య. 

ఆ రోజు రాతిర్, చిటీట్ వాళుళ్ అనాన్లు తినేసాకా కరెంటు పోవడంతో...వీధి గదిలో కూచుని దీపం వెలుగులో లెకక్లు 

చేసుకుంటుంటే...ఎదురింటోల్నుండి పెదద్ పెదద్గా కేకలూ తిటూల్...వీధి మొతత్ం వినబడేలా అరుసుత్నాన్డు. అది మీసాలతని గొంతే. నీ మొహానికి 

కొతత్ సీర కావలిసొచిచ్ందేటి...రేపాసీరలోడి మొగానన్ కొటట్కపోయావో కాళిళ్రగొగ్డతా...అని ఇంకా ఏవేవో తిటుల్ గటిట్గటిట్గా అరుచుకుంటూ 

బయటికి వెళిళ్పోయాడు. లోపలనుంచి సనన్గా అతని పెళాళ్ం ఏడుపు వినపడుతూనే వుంది.ఆ ఇంటోల్ంచి ఇంకెవవ్రి మాటా 

వినపడటేల్దు...తిటట్డమే కాదు కొటాట్డేమో కూడా... ఆ అలోచన రాగానే.చిటిట్కి ఏమీ చదవబుధిధ్ కాలేదు....చదువుతునన్ది కళళ్ వరకే 

చేరుతోంది...బురర్లోకి ఏదీ ఎకక్డంలేదు...గుండె బరువెకిక్నటట్నిపించింది...ఏదో తెలియని నిసస్హాయత...ఇదని తెలియని బాధా ఆ చినిన్ 

గుండెని చుటుట్ముటాట్యి...  

అది జరిగిన వారం రోజులకి చిటిట్ సూక్లునుండి వసూత్ వీధి మళుపు తిరిగేసరికి...తమ ఇంటి అరుగుల నిండా...ఎదురింటి 

చుటూట్ జనాలు మూగి వునాన్రు...ఏవిటా ఇంతమంది వునాన్రు అనుకుంటూ నడుసుత్నన్ చిటిట్కి దగగ్రకి వచేచ్సరికి మీసాలాడి కూతురి ఏడుపు 

పెదద్గా వినపడింది...ఇంటికి దగగ్రవుతునన్కొదీద్...మనసు ఏదో కీడు శంకిచింది...ఆ జనాలందరినీ చూసూత్ నడుసుత్నన్ చిటిట్కి ఆ గుంపు 

మధయ్లోనుంచి ఎవరినో చాప మీద పడుకోబెటిట్నటుట్ కనపడుతోంది...కాళూళ్, చీర మాతర్ం కనపడుతునాన్యి...ఆ చీర...ఆ చీర తనకి చాలా 

పరిచయమునన్నదే...ఎనోన్ ఏళుళ్గా చూసుత్నన్దే... 

గుండె చాలా వేగంగా కొటుట్కోవడం చిటిట్కి తెలుసూత్నే వుంది...కడుపులో తిపుప్తునన్టట్నిపించింది ఒకక్సారిగా...ఇంటికి 

వొకక్ పరుగున వచిచ్ంది...తనకి తెలిసిపోతునన్ నిజమే అయినా ఎందుకో వసూత్నే కంగారుగా అమమ్ని అడిగింది ఏమయిందమామ్? 

అని...తననుకుంటునన్ జవాబు, అమమ్ మనోటోల్ంచి రాకూడదని ఆ చినిన్గుండె ఆరాట పడుతోంది. కానీ రాకూడదని తననుకునన్దే అమమ్ 

నోటోల్ంచొచిచ్ంది...పాపం ఇవాళ మధాయ్నన్ం పోయిందే మీసాలాడి పెళాళ్ం అని...వెళుళ్ వాళళ్ పకక్నుంచి వచాచ్వ గా వెళిళ్ సాన్నం చేసి 

బటట్లు తడిపెయ అంటోంది అమమ్...తనకేవిటో బాధ ఆగటేల్దు...కళళ్మమ్ట నీళూళ్ రావడం లేదు... 

చిటిట్ సాన్నం చేసుత్ంటే, మారుచ్కోవడానికి తెచిచ్న బటట్లు పటుట్కుని వాళళ్మమ్ సాన్నాల గది ముందు నుంచుంది...అపుప్డే 

పెరటోల్కొచిచ్న ఇంటిగల మామమ్గారూ, అమామ్ మాటాల్డుకోటం చిటిట్కి వినపడుతూనే వుంది. "వొంటోల్ నలత్గా వుందనిపించి పొదుద్నన్ 

పదింటికి ఆసుపతిర్కి వెళొళ్చిచ్ందటమామ్య, బాగా నీరసంగా వునాన్వ, రకత్ం లేదు...మంచి తిండి తిను అని చెపిప్ బలానికేదో టానికుక్ 
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రాసిచిచ్ందిటా డాటర్మమ్...ఆ చీటీ తెచిచ్ కోడలికి చూపించి పకక్న పడేసి, ఇంత వుడకేసి వాడికి పెటిట్ందిట...వాడు బయటకి పోయాక మంచం 

మీద వాలిందిట...ఎంతకీ లేచి నాలుగు మెతుకులు తినన్ అలికిడి కాకపోటం తో కోడలు లేపిందిట...అపప్టికే పార్ణాలు గాలోల్ 

కలిసిపోయాయిట... హమ్" అని నిటూట్రిచ్ంది మామమ్గారు...పుణాయ్తుమ్రాలు, సునాయాస మరణం...బతికునన్నాన్ళుళ్ ఎనిన్ పడాడ్ పాపం 

అంటోంది చిటీట్ వాళళ్మమ్... 

ఆ రోజంతా చిటిట్ చాలా దిగులుగా వుండడం చూసి ఎలా బతుకుతుందో వెరిర్ పిలల్ అనుకునాన్రు వాళళ్ అమామ్ నానాన్... 

ఆవిడ పోయిన పదోరోజు సెలవు కావడం తో కిటికీ లో కూచుని ఎదురింటోల్ హడావుడి చూసోత్ంది చిటిట్...వూరంతా పిలిచి 

భోజనాలు పెడుతునాన్రు...మధాయ్నన్ం మూడింటికి రెండు కావెళళ్నిండా కొతత్ చీరలు పటుట్కొచిచ్...పునిసతరీ గా పోయింది పుణాయ్తుమ్రాలు అని 

పదే పదే చెబుతూ వాళళ్ చుటాట్లకీ...వూళోళ్ కావలసిన వాళళ్కీ అందరికీ మీసాలాడి చేతులమీద గానే కొడుకులు ఇపిప్సుత్నాన్రు...వొకక్ సారి 

చిటిట్కి వొళోళ్ కొతత్ చీర పెటుట్కుని తడుముతునన్ మీసాలాడి పెళాళ్ం మొహం మనసులో మెదిలింది...కళళ్లోల్ంచి ఒకక్ సారిగా నీళుళ్ 

తనున్కొచాచ్యి...టప మని ఆ కిటికీ తలుపులు మూసేసొచిచ్ లోపలకెళిళ్ పడుకుంది...ఆ వూరోల్ వునన్నాన్ళళ్లోల్  మళీళ్ ఎపుప్డూ ఆ కిటికీ లోంచి 

చూడాలనిపించలేదు చిటిట్కి... 

 
కథ నుక కథ 

 
కథలు మన చుటూట్  ండే పరిసరాలోల్ ంచే పుడతాయని బలంగా నమేమ్ మని ని నేను. నేను నా 

చినన్పుప్డు చూ న తావరణంలోనుంచి పుటిట్ నదే ఈ కధ. చిటిట్  పాతర్  నేనే అని చెపొప్చుచ్. నా వరకూ 

మీ లాడీ పెళాళ్ం, నా చినన్నాటి జాఞ్ పకం. ఎనేన్ళుళ్ గడిచిపోయినా ఆమె రూపం, వయ్కిత్ త ం కళళ్ముందు 

మెదులుతూ ంటాయి. ముఖయ్ం గా నాకు బాగా కోపం వచిచ్నపుప్డూ, ఎవరినై నా క గా తిటుట్ కునన్పుప్డూ 

ఆమె కళళ్ముందు కదులుతూ ంటుంది. అసలు టికీ చెలించకుండా ఎలా ండేదో ఇపప్టికీ నా 

మన కి అరధ్ ంకాని పర్ న్. రంతా ఆమెని అమాయకురాలు, చేతగానిదీ అని లెకక్ గటేట్ నా, నా 

మటుకూ  అనిన్ంటికీ అతీతంగా ండడం అల టు చే కునన్అనుభవ లా? రంతా లే నటుట్  

చూ  ఆమె భరత్ ని కూడా అంతగా పేర్ మించగనలిగిన పేర్ మ మూరాత్  ? ఏమో ఏళుళ్ గడుత్ నన్ కొదీద్  కోక్లా 

అరధ్ ం అ తూ ంటుంది. ఇలాంటి మను లు ఇంకా చాలా మందే ంటూ ంటారు. నా మన లో 

చికక్టి జాఞ్ పకం గా మిగిలిపోయిన ఆమె గురించి కథ గా రాయాలనన్ పర్ యతన్మే "మీ లాడి పెళాళ్ం". 

 

 
PPP 
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ఊర  ఊర  --  పురూరవ                          ంకట్పురూరవ                          ంకట్
  

   పర్సాత్వన 
సుఖంలో కథేముంటుంది గనక? 

కథ ముందుకు నడవాలంటే 

కొంచెమైనా కషట్ం ఉండాలిస్ందే! 

 

మోహాశవ్ంలా పరుగులు తీసే మధురమైన ఊహ ఉంది 

ఋషి మనసుస్లో ఊరవ్శిని గుఱించిన తలపు ఉంది 

కానీ కథ మాతర్ం పురూరవుని శోకంలోనే కదా దాకుక్ని ఉంది! 

 

ఊరవ్శి ఊహ 

పురూరవుడు పర్తూయ్హ 

ఊరవ్శి మతత్ 

పురూరవుడు ఉనమ్తత్ 

ఊరవ్శి అంతం 

పురూరవుడు అనంతం… 

***        *** 

సుఖం ఫులుసాట్పూ 

దుఃఖం కామా… 

ఒకటి 

పర్తి మానవుని అంతఃకరణంలో ఒక సవ్పన్లోకం ఇమిడి ఉంటుంది.  చేతనలో పర్తయ్కాష్నుభవాలకూ, అనుభూతులకూ కళుళ్ 

గవాకాష్లుగా మెలుగుతాయి.  చేతనో, అచేతనో తెలియనటువంటి ఒక సందిగధ్ చేతనావసథ్లో కలిగే అనుభూతులకు సవ్పన్ం 

గవాక్షమనుకుంటే, ఆ గవాక్షంలోంచి తమకంతో ఆవలి వైపుకు తొంగిచూసే పర్యతన్ం చేసిన ఒక తృషితుడికి, ఆవలి వైపు కనిపించిన చితర్ం 

- ఊరవ్శి.  

మహా సౌందరయ్వతి.  ముగుధ్డై అతడామెను ఆహావ్నించాడు.  ఆమె రాననన్ది.  అతడు రావలసిందే అనాన్డు.  ఆమె మళీళ్ రాననే 

అనన్ది. అతడు రెటిట్ంచాడు.  పర్తిగా ఆమె ఒకసారి బాగా ఆలోచించుకోమనన్ది.  బాగా అలోచించుకునే అడుగుతునాన్ననాన్డితడు.  ననున్ 
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నువువ్ భరించలేవు అనన్దామె.  అతడు పరిహాసంగా నవివ్, ఊహించుకునన్ వాడిని భరించలేనా? అనాన్డు.  పిచిచ్వాడా, ఊహ వేరు, 

భరించడం వేరు. మళీళ్ ఒకసారి ఆలోచించుకోమనన్దామె.  అతడు వినలేదు.  మోహుడా, నేను తపత్ను. ఇలా పడిఉనన్ దానిని ఇలాగే ఉండనీ, 

ననున్ కదిలించకు. నా సప్రశ్ నీకంత మంచిది కాదు. ననున్ వహించి పరితపుత్డవౌతావు అని హెచచ్రించిందామె.  పరవాలేదు, నాకా సుఖం 

కావాలి అనాన్డితడు.  సుఖం కాదది, దుఃఖం, భరించలేవు అంది.  భరించగలను, నీకేం తెలుసు, ఏ దుఃఖమూ లేకుండా బతుకు ఎంత 

దురభ్రంగా ఉందో? అనాన్డు.  అలాగా, మూరుఖ్డా, అయితే అనుభవించు, నీ కరమ్. నీ లాంటి ఇంకొకడిని సృషిట్ంచికోవడానికి సిధధ్ంకా, 

అంటూ ఆమె కదిలింది.  ఆనందం పటట్లేక అతడూ కదిలిపోయాడు.  ఊహారూపయై అతడి హృదయంలో కుదురుకుందామె.  మరుక్షణం 

హతాశుడై పడిపోయాడతడు. 

రెండు 

ఎనాన్ళళ్తరువాతనో తెలివొచిచ్ "ఇంత బాధా?" అనాన్డతడు. 

"చెపాప్నా?" అందీమె. 

"తెలుసుకోలేక పోయాను. ఎవవ్రికీ తెలీకుండా నేనొకక్డినే ఇంత సౌందరయ్పు బాధను అనుభవించలేను!" అనాన్డు. 

"మరిపుప్డేమిటి?" అందీమె. 

"ననొన్దిలి వెళిళ్పో!" అనాన్డతడు. 

"జరగని పని అది.  నేనేమిటో ఎవవ్రికీ తెలియకుండా పడిఉనన్ంత వరకూ నాకే చింత, చింతనా లేవు. నినున్ చూసుత్ంటే నేనింతటి 

బాధనేనా? అనిపిసోత్ంది. ఇపుప్డు నినున్ నేను వదలను!" అందీమె. 

"అరధ్మైంది. ఒకక్ క్షణం ఆగు.  నీకో చితర్ం చూపిసాత్ను" అంటూ క్షణకాలం కళుళ్ మూసి తెరిచి "అటు చూడు!" అనాన్డతడు. 

చూసిందామె. 

అలవిమాలిన శోకంతో ఉనాన్డకక్డ మరొకడు, వీరుడు.  

"ఎవరతడు? ఎందుకా శోకం?" పర్శిన్ంచిందామె. 

"ననున్ నేను తిరగరాసుకో మనాన్వుగా...రాసుకునాన్ను.  దగగ్రగా వెళిళ్ చూడు!" అనాన్డు. 

"ఊహూ...అంత తొందరగానా? ఇంకాసేపు విలపించనీ! వలపించడంగురుంచి తరవాత ఆలోచిదాద్ం. ఇంతకీ ఎవరతడు?" 

అడిగిందామె. 

"పేరు పురూరవుడు. మహావీరుడు! అదిచూసేగా నువూవ్ అతడిని పేర్మించిందీ!" అనాన్డితడు. 

"నేనా? ఇదెపప్టిమాట?" పర్శిన్ంచిందామె. 

"నీ జాఞ్పకాలలో ఇంకా పుటట్లేదులే అది. ఇపుప్డేగా నా ఊహలో ఊపిరిపోసుకుందీ!" అనాన్డితడు. 

"వలపనిన్ ననున్ బంధించే యతన్ం చేసుత్నాన్వా ఋషీ?" అంటూ కళుళ్ మూసుకుందామె. 

 

మూడు 

 

కొనిన్ క్షణాల తరువాత కళుళ్తెరిచి మందహాసం చేసూత్ "మరీ ఇంత తలల్కిందులు కథనా కథకుడా?" అంది ఊరవ్శి. 
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నవివ్ ఊరుకునాన్డతడు. 

"పార్ణానిన్ వెతుకుక్ంటూ పోయిన శరీరంలాగా, పురూరవునితో నేనిపుప్డు పేర్మ నటించాలనన్మాట?" అంది ఊరవ్శి. 

"నటించే కరమ్ం నీకు దేనికి? అనుభవించూ!" అనాన్డతడు. 

"అనుభవించడమా? ఏముందని అతనిలో అనుభవించడానికి?" అడిగింది ఊరవ్శి. 

"లేకపోవడమేవిటి ఊరవ్శీ? మహావీరుడతడు. నినున్ రకిష్ంచిన వాడూ..!" అనాన్డతడు. 

"రకిష్ంచడమా? ననాన్? దేని నించీ?" హేళణగా అడిగింది ఊరవ్శి. 

"నువువ్ మాలోకంలో ఉనన్ంతవరకూ మానవమాతుర్రాలివే అనన్ సంగతి మరవకు ఊరవ్శీ!" అనాన్డతడు హెచచ్రిసుత్నన్టుల్గా. 

"ఓహో...ఇదొకటిగూడానా? ఇక కథకేం తకుక్వ...నేనూ రచిసాత్ను చూసుకో ఋషీ!" అంది ఊరవ్శి. 

"ఆట మొదలౌతోందనన్ మాట! నినున్ పటిట్ ఉంచుకోవాలని పురూరవుడూ...వదిలించుకుని వెళిళ్పోవాలిని నువూవ్...భేషుగాగ్ 

కుదురుకుంది సందరభ్ం!" అనాన్డతడు. 

ఒకింత ఆగి, బాధగా నిటూట్రిచ్ంది ఊరవ్శి. 

"ఇంతలోనే ఆ నిటూట్రేప్విఁటి ఊరవ్శీ?" అడిగాడతడు. 

"పేర్మంటునాన్డు పిచిచ్వాడు!" అంది ఊరవ్శి. 

"నినున్ పేర్మించి నీచేతనే పిచిచ్వాడనిపించుకుంటునాన్డు పాపం పురూరవుడు...అంతటి వీరుడు!" అనాన్డు. 

"ఆహా..వీరుడూ...శూరుడూ! కాదనాన్నా? నాకెందుకీ పీడ అనికదా నా పర్శన్!" అంది ఊరవ్శి. 

"సమాధానం నీలోనే ఉంది ఊరవ్శీ! అలవిమాలిన సౌందరయ్ంతో ఎవవ్రికీ చికక్నంటూ నువువ్నాన్వు, అంతులేని శూరతవ్ంతో 

దేనన్యినా సరే దకిక్ంచుకోవాలని అతడునాన్డు. ఈ రెంటికీ సాపతయ్ం ఎలా కుదురుతుంది?"  

"ఏడిసినటేట్ఉంది నీ సిధాధ్ంతం.  సౌందరయ్ం, శూరతవ్ం లేని లోకానిన్ ఏమి చేసుకుంటావు నువువ్ ఋషీ?" అడిగింది ఊరవ్శి. 

"రెండూ అనలేదు నేను.  ఈ రెంటిలో ఏదో ఒకటని గదా చెపాప్ను!" అనాన్డు. 

"అదీ అంతే దౌరాభ్గయ్ం.  అడవిలో పుటేట్ కారిచ్చుచ్ అడవినే దహించేటుల్గా, సౌందరయ్ంలేని లోకంలో శూరతవ్మూ, శూరతవ్ంలేని 

లోకంలో సౌందరయ్మూ వాటికవే నాశకాలవుతాయి.  ఇంతెందుకు...దుఃఖం లేకుండా జీవితం భరించలేనంత దురభ్రంగా ఉందని నీవేగా 

అనాన్వ...అపుప్డే మరిచ్పోయావా?" అంది ఊరవ్శి. 

 

నాలుగు 

"మరేది మారగ్ం?" అడిగా డతడు. 

"మూరఖ్తావ్నిన్ వదలడమే!" చెపిప్ంది ఊరవ్శి. 

"అదంత సుళువైతే పురూరవుడీపాటి కెపుప్డో ఆపని చేసుండేవాడుగా?" అనాన్డతడు. 

"ఏడుసూత్ ఉండమనేగా నీ సందేశం మొదటినుంచీ?" అంది ఊరవ్శి. 

"కథ నడవాలిగా ఊరవ్శీ!"  

"కథ కాదు...వినోదంకావాలిగా అను!" 
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"ఎంత మాట!" 

"పురూరవుడి శోకానిన్ వినోదంగా చూసుకుని ఆనందిసూత్ నువువ్ంటే, పురూరవుడు ననున్ రాక్షసిననుకుంటునాన్డు చూడు?" అంది 

ఊరవ్శి. 

"నేను పడే వింత గూడా అదే ఊరవ్శీ!" చెపాప్డు అతడు. 

"అటాల్గా! అయితే అపుప్డే ఇదెంత మాతర్ం వింతని? అసలు విషయం పురూరవుని చెవిలో వేసేత్, మరమ్ం తెలుసుకునన్ పురూరవుడు 

కతిత్ దూసి నీ కుతుత్క కొయయ్డానికి వెంట పడితే...ఆ వింత చూడాలనుంది నాకు!" అంది ఊరవ్శి. 

"అంత విజఞ్త అతడికివవ్లేదులే ఊరవ్శీ...నీ కంత సంతోషం అకక్రలేదు!" అనాన్డతడు. 

"ఎంతటి నిరద్యుడివి నువువ్? ఇంత దేవ్షం ఎందుకు?" 

"ననున్ బాధించావుగా మరి. ఆ బాధని అజరామరం చెయెయ్దూద్!" 

"మరే...ఒక లోకం మొతత్ంగా ఆ మాయలో పడి శగ తగిలిన మిడతలాల్గా కొటుట్కోవదూద్?" అంది ఊరవ్శి. 

అతడు నవావ్డు. 

ఐదు 

"పేర్మ సుఖం కావాలనాన్డు, పుషక్లంగా ఇచాచ్ను.  పుతుర్డు కావాలనాన్డు, అదీ ఇచాచ్ను. అయినా పటుట్కుని వదలడు, ఇంకా 

ఉండిపోవాలంటాడు...ఎందుకలా?" అంది ఊరవ్శి. 

"నీది పర్కృతి హృదయం, పురూరవుడిది పురుష హృదయం. దేనినీ పటిట్ంచుకోవు నువువ్. ఒకసారి పటిట్ంచుకుంటే వదలనే 

వదలడతడు. ఈ నియమం ఇలా కొనసాగాలిస్ందే!" 

"ఎనిన్ నియమాలు నేను రచించాను.  అనిన్ంటికీ సరేననాన్డు పిచిచ్వాడు.  అవనీన్ నేను ఎపప్టికైనా తపిప్ంచుకు పోవడానికి తెరచి 

ఉంచుకునన్ దావ్రాలని తెలుసుకోడు. ఈ పీడ నించి నేను తపిప్ంచుకోగోరుతునాన్ననన్ తలపే రానివవ్డు...మూరుఖ్డు!" 

"అంతగా దూషించకు ఊరవ్శీ!" అనాన్డతడు అహం దెబబ్తినన్ మొహంపెటిట్. 

"ఏం? మీ కెకక్డ బాధ కలుగుతోంది మహరీష్?" అంది ఊరవ్శి గాయానిన్ ఇంకొంచెం పెదద్ది చెయాయ్లనన్ తలపుతో అనన్టుల్గా. 

"అతడు పేర్మంటునాన్డు దానిని!" 

"వాడి తలకాయ పేర్మ. బంధించి తాళాలేసుకు చూసుకోవాలనుకోవడం పేర్మెలాగవుతుంది?" 

"పేర్మకు అరధ్మేమిటి మరి?" 

"నాకు అనుభవంలోకి వచిచ్నపుడు చెబుతాను!" 

"విడూడ్రంగా ఉంది. పురూరవుడితో ఇనేన్ళళ్ సహవాసంలో పేర్మంటే ఏమిటో అనుభవానికి రాలేదా నీకు?" పర్శిన్ంచాడతడు. 

"వచిచ్ంది. చాలాసారుల్ వచిచ్ంది. అలా వచేచ్గా నేనిక వెళతానన బయలుదేరిందీ?" అంది ఊరవ్శి. 

"ఆఁ...!"  

"అందులో అంత విడూడ్రానికేముంది మహరీష్? నేను ఊహా రూపను. బంధించబడడం నా నైజం కాదు.  అది నీకూ తెలుసు.  కానీ, 

పురూరవుడికి అది తెలిసేలా నువువ్ చెయయ్వ.  చేసేత్ కథ కంచికి చేరుతుందని నీ భయం.  పరమానందంలో నీ వంతు కొరవడుతుందని నీ 

ఏడుపు.  పురూరవుడి విచక్షణని పేర్మనే వెరిర్ మాయలో కపెప్టేట్శావ.  పురూరవుడు ఇక కళుళ్ తెరిచి చూసే పర్సకేత్ లేదు.  'నువేవ్..నువేవ్!' అని 
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ననున్ తలుచుకుని తలుచుకుని ఏడుసూత్నే ఉంటాడు.  అతని శోకానికి అంతమే లేదు.  అదొక అనంతమైన మాయ. అంతులేని విలాపం. 

తనలోంచి తనే మళీళ్ మళీళ్ పుటుట్కుంటూ అనందిసూత్ండే వింత రోగం! ...సరే, నేనిక వెడతాను!” 

"ఎకక్డికి?" 

"ఎకక్డికేమిటి? ఎకక్డినుంచి వచాచ్నో అకక్డికి!" 

"అంటే, మళీళ్ నాలోకా?!" 

"నీలోకా? అకక్డినుంచా వచాచ్ను నేను? ఎంత అహంకారివి మహరీష్!" 

"ఊరవ్శీ!" 

"ఏం? నిజం కాదూ?" 

"సరే...మరి పురూరవుడు?" 

"పురూరవుడు?...అతగాడికి ననున్ శాశవ్తంగా కటిట్పడెయయ్ందే నీకు సుఖంలేదా మహరీష్?" 

"సుఖం కాదు. నాయ్యం కదూ!" 

"నాయ్యం! దేనికి? నీ వినోదానికా?"" 

"కాదు ఊరవ్శీ, కానే కాదు. ఇది లోక కళాయ్ణం కోసం!"  

*** 
 

కథ నుక కథ 
ఋగే దం పదవ మండలంలో ఊర , పురూర లకు సంబంధించిన కథ ఊ మాతర్ ంగా ఉంది. 

ఆ కథ ఊర  పురూర ని వదిలి ళళ్డంతో మొదల తుంది...చివర మొదలుగా, తలకిందులుగా 

అనన్టుల్ గా.  తనను ళళ్నివ మని పురూర నికి సరిద్  చెబుతూ ఋకుక్లు ముందుకు నడుత్ యి. 

మొతత్ ంగా పది డు ఋకుక్లు అ . అందులో పురూర డు ఎంతగా లపించి పార్ ధేయపడినా కూడా 

చె నపెటట్ కుండా చివరికి ఊర  పురూర ని వదిలి ళిళ్పోవడం జరుగుతుంది.  

తరు తి కాలంలో అంటే ఉపనిషతుత్ లకాలానికి ఈ కథ పూరిత్ గా మారచ్బడి, చివరికి ఊర  

పురూర నికి దకేక్లాగా తిరగ రాయబడి, ఒక మామూలు  తర  పేర్ మకావయ్ంగా మారచ్బడి అధా నన్ం 

చేయబడింది. అధా నన్ం అని ఎందుకు అనడం జరిగిందంటే, ఉపనిషతుత్ ల కాలానికి ఊర  అనే ఊహ 

ఈ లోక ఆచారాలకు అనుగుణంగా వంచబడింది. ఋగే దకాలపు ఋ  ఊహకు ఇది పూరిత్ గా 

రుధధ్ ం. ఒకరకంగా దోర్ హం. 

ఈ కథను ఊ ంచడంలోనూ, చెపప్డంలోనూ ఋగే దకాలపు ఋ  ఆలోచనకూ, ఉపనిషతుత్ ల 

కాలపు ఋ ల ఆలోచనకూ ఎంతగా తేడా ఉందో ఇది చూపిత్ ంది. కథను ముగింపుతో మొదలెటట్ డం 
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bÃ¢GRjôÓ¥h ¥xÍMLPoÍj            ²Óö¥cæF|

అనన్ అమోఘమై న ఆలోచనకు మొటట్ మొదటి ఉదాహరణగా ఋగే దంలోని ఊర  పురూర లకు 

సంబంధించిన ఋకుక్లను నిస ందేహంగా చెపప్వచుచ్. ఈ ఋకుక్లకు కరత్  ఎవరో సప్షట్ ంగా 

తెలియకపోవడం దురదృషట్ ం. అయితే, ఆ ఋ  ఎవరయినపప్టికీ, కథను ఊ ంచడంలోనూ, 

సృట్ ంచడంలోనూ ఆ కాలంలోనే అతడు అవలంబించిన ఈ కొతత్  పధధ్ తిని తలుచుకుంటే, ఆ ఋ  

ఎంతగా నూతనతా నిన్ కాంకిష్ంచాడో అరధ్ మ తుంది. 

 ఇది ఈ రచనకు ఆధారం. ఇందులో ఋ , ఋగే దకాలపు ఋ కి ఉపనిషతుత్ ల కాలపు 

ఋ కీ సమిమ్శర్ ణంగా, ఇదద్ రూ ఒకారుగానే ఊ ంచబడడం జరిగింది. షయ పార్ ధానయ్త 

చెడకుండానూ, కుల్ పత్ త చెడకుండా ఉండడానికోసంగానూ లభయ్ం కోసం చే కునన్ మారుప్ అది. 

నిజంలో ఇదద్ రూ ఒకరు కాదు. ఋగే దకాలానికి ఉపనిషతుత్ ల కాలనికీ ఎంత కాదనాన్ నాలుగై దు వందల 

సంవత రాల అంతరం ఉంది. 

 
PPP 
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³ ÄbÍMnjÎFL GS¸OqXLBcPoÂ − JdOqjÚPy ¶ MLjkÓ GH$qj+j" Kc¿FL fSMnj¸=| Kn¸Ôi Ä£jÍ ‚OqjáÂ ¥q_jO~÷<jŠ¸^jFcïOqj 

ÄjöCLjÓj ¥éQLMLO~MLm, MLkbÍMLO~MLm. ®ÍíOqk ¥qÆfS ÔLÍjMLlŠFcïOqj. °Eyõ$cÓj MoOqj MoOqj öJd¸CcPy÷ ÔofSFc, μ¥q=h On¸<j FnÓÓ 
Co@~Cy GHÍÄ¤ ÄOqMLj*Ój ÔoQcOqj. CLÓÓj GH¸¨Fc Oq¸$qjÓ ×yÆ¥h JwPoÍj.  

''MLjFL ¼FLïGHlð<j ¯ Ôn^÷Ä£jÍ ²Fyï GHXLjÓj¸@oÄ. ¯ Oy¾FL ÔcPe ¬OqjÍj$c ¥qÂfHGSjëFcïtj. fH¼¥qÓj 
¬¸CL¿¸¼JwCLjFcïNqjÂ ÔcPe GSOoøÓj CnÓjGHlCLjFcïtj. ¥cÂ¢ ¥cŠÓ¥h ‚@~ ¥qOqjMxÔoáfSFL^jæ¸Á. MnjjFLï MLk ¬MLjô$c¿ ÀbÁ Oy¾FL 
QcöGSëöGH¥cOq¸ ¥cŠÓ¥qÂ fH^æ$y<Ä£jÍ fH¸<¸ rH¨Co μ¥qÚ ¥c¥h ‚@~ O~PoÍj. rHÎ$c ¥qFL_<PoÍj ‚@~!'' ¬Fcï<j ¥éQLML.  

''− MLjkÓFLjFLï rSP| ^MLO| ÔLk<j. ¬Á öGHGS¿¸Ôo ÄÍjõÍNqjTdÚ¸CL CLOq¸$cÓj Äÿ¸$cÓ ÁQcÓXcõÂï ÔnÍjOqjMLjÍjOqj 
ÔoNqj<¸Cy, öGH¥qßÀ ÂOqêtj¸¼FL Mc=h ½¡MLFLQnÎÆ¥h −^¸¥cÓj ¥qÆ», ÁQL CnÆNqjÂ ¬NnkMLjNqj¸Py −VOq¸ ÓbÃ¸ÔL¥q, $qk+j" 
¥q^æPo¥q ¬¸CL¿¸¼ JwCLjFcïtj. MoÓPy ÓbÃ¸Ôo ÁøÔLö¥qMcFcÓÂ Tdìtk, ¬MLGSO~Ó KobÍ¸ PoŠ¸@~ _jjBcÓCy ¥x¸^kFLï ¯ 
Oy¾Py÷, ¥éMLÓ¸ ML¸ÍPy÷ ÓbÃ¸Ôo rSP| IJwFL÷FLj ¥y=c÷Á MLj¸Á GSMLj‚OqjáŠ¸^jFcïOqj. ¬Pe ¬¸CL¿¸¼JwCLjFLï GHXh×cCLjÓj MLkFLML 
OqkJdPnCLjëCLjFcïtj. ×.FcAKcrHOqj$qjCy¸Á'' ¬Fcï<j MLkbÍML ¥cGSë MoEc¸CL bEyOqBhPy.  
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''MLk^¸=o ÔcÓj ²Fyï ÄMLOq*ÆTdëMLl. ¯ JdOqjÚPy Mnjj¥qÚÓÂ¢ï ²¸¨JwNqktj. Ôn^÷Š −ŠÓj Po¥q Â¢<GH^jæ ¬FoÁ 
PoFoPoÍj. Â¢+j" JwsS FcbÍj@o Po<j. Á¤Â¥i − rSP| ^MLOo ¥cOq*MLk?'' ¥éQLML öGHÇï¸Ôc<j.  

''³Ey CLOqÚMLjjGHNnk»¸¼ GS¸_¸bÍ¸PoÂ On¸<j ÄGRNqkÓ¥h Ó¸¥n rH=xæÔLjá. ¥cOq*MojEnÎFc ×.FcAKc rHOqj$qjCy¸Á. rH¿»FL 
×.FcAKc ½¡MLFL ÄbEcFcÓMLÓ÷ GHO~õMLOq*¸ En_òÀ¸=y¸Á. MLO~úAKcML¸ Cy<ML<¸Cy Â¢=h²Íí¨ rH¿»¸Á. AKLk$qOqó×.PeÓj PyPyCLjPy÷¥h 
JwCLjFcïtj. Ôn^÷ Mo+"¥h Â¢+"¸Í^Po÷Íj. ¯ JdOqjÚPy °FLï ŠWctjPy On¸@o+j"$c Â¢+j" O~ML<¸PoÍj. Â¢+j" ¥qFL¥q °¸=o FoFo ¶ 
$x^æ¸ ¥xÂ Mnjj¥qÚÆ¥h Â¢+j" rH=oæMcBhê'' ¬Fcï<j MLkbÍML.  

MLkbÍML MLk^Ój ÄÂ ¥éQLML ¥xÁí$c ®_ò¸ÁPy GH@~è<j. ''CnÆTw CnÆNqj¥y Fc ¬bÁ¥q GS¸CcFL¸ Ä£jÍ ÄGSjOqj ÄfSO~MLl. Â¢ 
MLk^Py÷Â ¬¸QcÓÂ¢ï Fc ½¡ÄCcÂ¥h ML¿ëTdëtj. Â¢+"¸ÍÂ Ôn^÷Pe$o ²¸¨JwCLjFLï MLk ½¡ÄCcÓ¥h −¿íî¥qMLFLOqjÓj ÓbÃ¸ÔL^Po÷ÍÂ Â¢Š 
CnÓjGSj.''  

''ÂFLjï $qj¿ÔofS − MLk^ÓFLPoÍj. MLk^GS¸ÍOqó¸$c ¥éMLÓ¸ rHOqj$qjCLjFLï ×.FcAKc $qj¿¸¼ ¬FcïFL¸Co. Â¢ GH¿fSìCLjÓj FcŠ 
CnÆNqjÂÄ ¥cMLl. ¬tjCo MLjFL −PyÔLFc ÄbÍ¸Py MLkOqjðPoFL¸CL¥cÓ¸ ¥qÂrH¸¼FL GS¸CcFL¸ −¿íî¥q¸$c MLjFLÆï −Íj¥yML^Po÷ÍÂ, 
μ¥qMo+ MLjFL _CLjŠÓj MLjFL¸ _CLjŠCLjFcï −ÍOq* ¥qOqjMnÎ¸ÍÂ ¥qÆ$o öGH¥qßÀ GSÿ×.MnjÎFL KcbÍ MLj¿¸CL öGHGSjñ^MLÙCLj¸Á. ³ 
Tdìtj¥h CL$qÜ^jæ$c − TdìtjPy MLÓGS ½¡ÄCcÓ GS¸[õ FcFc=h¥i rH¿»JwCy¸Á. On¥qÚPx¼áFL GHXLjÓj ²»¿Jw¥q $qk=hGH^jæFo 
°¸¨JwMLl¥qEc? ±Oqj Ä¨¼ FL$qOq¸ JwNoj öQcÄjŠÓ¥i, EoQL¸ Ä¨¼ ÄEoQcÓ¥hJwNoj °Eyõ$qjÓ¥i Š^j¸_GHOqMnjÎFL AKcMyöEo¥cÓj, 
GSMLjGSõÓj ¥cGSë rUÔLjá CL$qjÜÓj$c μ¥éPe °¸=ctj. Â¢ ®ÍíOqj ¥x<jŠÓk ¯ ±Wy"Fo °¸^jFcïOqj ¥c_=hæ Mc+"Cy ¶ MLk^ 
MLk=c÷<CcFLj.'' ¬Fcï<j MLkbÍML.  

''MLÍjí, Mc+"Ä£jÍ Ôc©Ój ÔnJdðFLFLjŠ¸=cOqj'' ¥éQLML $cAKLO~$c ¬Fcï<j.  
''FLjMLlø ÔnJdðMLÂ ¥cÍj¥cÂ¢, Ä£j GH¿fSìÀÂ $qMLjÂ¸¼FLMc¨Pe Ôn_jCcFLj. Ä£j ŠöO~+"Cy ÔLFLjMLl À£GSjŠÂ MLk=c÷<è¸Py 

CLsHðÄ£j PoÍj.''  
CLFL MLk^Ó¥h ¥éQLML MLÙFL¸$c °¸¨JwML<¸Cy EcÂï ¬¸»¤¥cOq¸$cFo À£GSjŠFcï<j MLkbÍML.  

PPP 
¶ QLÂMcOq¸ TdNqj¸öCL¸ MLkbÍML ¥éQLML rHÍí¥x<jŠ ÅÇ¢bÍO|Â −IgHGSj MLjj»sS Mo+¥h ¥qÓjGSjŠÂ ¬Eo JdOqjÚ¥h 

À£GSjŠJwNqk<j. ''ÔLk<j ÅÇ¢bÍO| ®_ò¸Á, @x¸¥q ÀOqj$qj<k PoŠ¸@~ Ä£j ®ÍíOqFLïÍMLjjôÓCy=i ¥xÂïÄGRNqkÓj 
MLk=c÷<ÍÓjáŠFcïFLj. rHÍíMc<MLl ¥c_=hæ MLjj¸Íj Â¢ Fc¨ ÔLkfS Â¢ CLMLjjô¨Cy MLk=c÷<CcFLj. MLk^ FcFLáŠ¸@~ Â¢ MLjFLGSjPy 
°FLïÁ ÔnsHðN|j. Ä£j FcFLï Ä£j Äj»ÆFL ®Íí¿ ÔnPn÷+" ÄMcÿMnjÎ Kn¸$n^jæŠFcï<j. Ä£jO~ ±sS ²CLë^Po÷ÍÂ MLjbÍFLGH¨JwCLjFcï<j'' 
¬Fcï<j ÄGRNqkÂ¥h ÀFLï$c MLÔoáGSkë.  

''¬¸ŠP| ³Ey μ¥qOy¾ MLk FcFLï Ä£jEcøO~ GS¸EoQL¸ GH¸GHlCc@o ¬FLjŠ¸^jFcïFLj. Â×.Moj ¬tj¸Á,'' ¬Fcï<j ÅÇ¢bÍO|.  
''¯ ÄGRNqj¸Py Ä£j FcFLïÂ Â¸Á¸ÔLŠ. CLFLj MLÍí¸^kFcï ¼FLïFc=h sSïfUCLj*êML<¸ MLjkPeFL FoFo GS¸$qÀ 

CnÓjGSjŠ¸EcMLjÂ Â¢Cy MLk=c÷@~èÂ¥h ¼FLïJd=h TdÿGSMoj ÔoQcFLj'' ¬Fcï<j MLkbÍML.  
''MLkCy MLk=c÷@~èÂ¥h TdÿGSMnj¸ÍjŠ ¬¸ŠP|? Ä£jŠ ¬bÁ¥cOqMLjj¸Á ‚@~. MoOo Fc¸Á¤ öGHTdëMLFLÓj PoŠ¸@~, 

MojÄjÍíOqMLjk MLk CLÆ÷Í¸ö<jÓ ÄGRNqjMnjÎ GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ MoOqj ¥cGHlO~Ój rH=cæMLjFLïÁ Ä£j MnjjÍ=h ¬bÃNnk$q¸. ¬MLlFc ¥cEc?''  
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''²Pe ¥cÍFL$qÓFLj?''  
''MLk CLÆ÷CL¸ö<jÓ¥h CL»FL¸CL, Po¥q GHm¿ë$c −¿íî¥q GSVNqj¸ ÔoNqj^Po÷ÍFLïÁ On¸@y ¬bÃNnk$q¸ ¬Nqjjõ¸@xÔLjá. ®¥q 

öGHCoõ¥h¸¼, AKcOqÀ£Nqj Td¸öGHEcNqkÓ öGH¥cOq¸ rHÍíMc<j CL¸ö¨ KcbÍõCLÆ£ï, AKcO~Æ£ï AKLj×cÓ¥nCLjë¥yMcÓÂ Ä£j MLjk@y ¬bÃNnk$q¸ 
¥cMxÔLjá. ¥qÂrH¸¼FL CLÆ÷CL¸ö<jÓ _jj*¸ ×.FLô×.FLôÓ¥i À£Oqjá¥yPoÂÍÂ ¼ML¿$c ¶ °GHEoQL¸. ¬¸CoFc?''  

''FoFLj ÔnGHðÍÓ¼FL MLk^Ó TdO~¸QLMLjFLj PoEc öGHQLïÓ QLO~ÓFLj, FcŠ ®_ò¸Á PoŠ¸@~ FLjMoø ÔnsHðQcMLl PoEc MLÁPeMLl. 
×.Mc_jÓj ‚@~ FLjMoø ÔnJdðÆ MLj¿?''  

''MLkbÍML ¬¸ŠP|.. ÄCL¸<McÍFLÓj ÔoGSjëFcïFLFLj¥y¥q¸¨. ³ MLõ¥ië CLFL¸CLCcFLj$c, − MLk^¥xsSë ³ ½¡Ä¤ ¯Py¥q¸Py GHl^æOqj. 
¶ MLõ¥hëNnjj¥qÚ °Â¥h¥h − MLõ¥hë CLÆ÷Í¸ö<jÓ ¥cMLjNqj×å¸ ¥cOq*¸ ¥cEc? −¥qÆ, ÍfHð¥qÓÂ À£OqjáŠÂ _CL¥cÓ¸=o $cÆCyKc^j Â¢+k", 
−VOqMLjk ¬MLGSOqMLÙCctj. GHlFLOyCLðÀë¥yGSMLjÂ MLNqjGSjCy MLÔoá ¥xÂï EcVÆ£ï, ¬$qjïÆ£ï öGH¥qßÀ ÂOqíNqj$c EoVÓ¥i ×y¨¸ÔofS¸Á. 
Mc=h °GHQLMLjFL¸¥yGS¸ −Oy$qõ¥cOqBcÓ Íßadæõ GSMLk×.¸ ÄMcÿMLjFo MLõMLGSìÂ ³O~ð^j ÔofS¸Á. CLEcøO~ GHl=hæFL GS¸CcFcÂ¥h ¶ 
$qj¿ë¸GHl ¥q^æKn=hæ¸Á. ¥qÂ, rH¸¼FL¸ÍjŠ CLÆ÷Í¸ö<jÆï $pOqÄ¸ÔcÆûFL, −Íj¥yMcÆûFL KcbÍõCL GS¸CcFL¸ Ä£jÍ °¸Á. MLßEcíîGHõ¸Py 
¬¸<$c ÂÆ¼, CLÓ¥h¸Í ¥x¿Ä rH=cæÆû¸Á¤ ¥x<jŠPo. ¥cÍFLFLj. ¥cÂ¢, ¥qFLï ¬bÁ¥cOq¸Cy ¬¸Cc CLMLj ®GRæöGH¥cOqMoj ×.Oq$cÓÂ 
CLÆ÷Í¸ö<jÓFLjŠ¸=o GS¸CcFL¸ ®OqjŠPy GH¨JwCLj¸Á. ÔLÍjMLm, °Eyõ$q¸, GS¸JdÍFL - ¯ MLjk¨¸=hÂ¢ MLõ¥hë GSøNqj¸$c ¥qGRæGH¨ 
TdbÁ¸ÔcÆ. ¯ MLjk<k ML¿¸¼FL Mc¿¥h CLÆ÷Í¸ö<jÓÂ $pOqML öGHGHÀëÓCy ÔLk<è¸ ¥qGRæ¸¥cÍj. ¼ML¿¥h CoÆ¸EoÄj^¸=o GS¸CcFL¸ 
Nnjj¥qÚ −¿íî¥q GH¿fSìÀ μ¥q MLjj[õMnjÎFL ¬¸QL¸. ¬À TdøOqíî¸ Ôy^j ÔoGSjŠ¸=oFo CLGHð ³ fHÓ÷Ók CLMLj CLÆ÷Í¸ö<jÆï ÂOq÷XLõ¸ 
ÔnNqjõOqj. 

''ÃP| $o=|û `GHl^æ<¸ Â¢ ÔoCLjPy÷ PoÍj. ¥cÂ¢ ²Pe MLjOqBhTdëMLFLïÁ Â¢ ÔoCLjPy÷ °¸Í¸`=c<j. MLk CLÆ÷Í¸ö<jÓ ½¡ÄCcÆï 
MojMLjj QcfS¸ÔLPoÍj. Š^j¸_ ÂNqj¸öCL*GH^÷ ¬ML$cÿFL ¥qÆ»FL Oy¾Py÷ ‚@~ − MnÎGHl MLk CLÆ÷Í¸ö<jÓj ÍßfRæ Td¿¸ÔLPoÍj. 
¥cOqBcPoÄj=y MLk rHÎCLOq¸ MLjFLjGRjÓj ¥c_=hæ Ä£j¥é CnÆNqkÆ. McWo"¸ ÔofS MLk¥i −fSëCcøÂï ¥qÆ»¸ÔcOqj ¬FLjŠ¸=o ¥cOq*¸ MLjj¸Eo 
ÔnJdðFLj. MLNqjGSjCy ML¼áFL ¥y¿¥qÓ À£öMLCLÓj ögSëGHlOqjGRjÓ¥h μ¥qPe$o °Fcï, −<fHÓ÷ rHÈ"¥h CLÆ÷Í¸ö<jÓj ¥q¸$cOqj GH@~ëOqj. 
−¿íî¥qGH¿fSìÀÂ GH¥qÚFL rH¨Co, MLÙÆ¥q¸$c ¬Mc¸ÕÔZÂ¢NqjMnjÎFL GS¸IGHj^FLÓj ×.Oq$q‚<ÍFLï AKLNqj¸ Á¤Â¥h ¥cOq*¸ ¥cMxÔLjá. <_jò 
Po¥qJwCo ¯ AKLNqj¸ Áø$qjBh¥qßCL MLÙCLj¸Á. ¬¸ŠP|, Ä£jOqj ¥cPo½¡ ÔLÍjMLlÓ CLO~øCL °Eyõ$q¥cÓMLj¸Cc °CLëOq AKcOqCL¸PyFo 
$q¨JdOqj. ³Ey ¬MLGSO~Â¥h rSÓMLl À£GSjŠÂ O~ML<¸ CLGHð ®CLOqöCc Ä£jOq¥qÚ@o °¸¨JwNqkOqj. MLk Š^j¸_¸Py ×.¿»FL ¥xÂï 
ÄGRNqkÓj Ä£jŠ CnÆNqjMLl. μ¥qEcÂCy MLjOx¥q=h Ó¸¥nGH¨ ¥xÂï MLkOqjðÓj ¬Mc¸ÕÔZÂ¢NqjMoj ¬tjFc GSÿ×.¸$c GS¸AKLÄ¸Ôctj. 

FcŠ °Eyõ$q¸ ExOq$cÜFo rHÈ"¥h Cx¸ÍOqÔoQcOqj. CLFLj ÔoGSjëFLïÁ °GHFcõGSŠ¨ °Eyõ$qMnjÎFc −ÍO~ùÓ ±rSCLëŠ¸@~, Mc=h 
×yÆ¥h JwŠ¸@~ Í¸¨$c ¥q^ï¸ À£GSjŠFcïOqj. EcÂ¥h MLj¿¥x¸CL TvMLjjô×y¨¸¼ MnjjÍ=h ÔnÆ÷rHÈ"ÔoQcOqj. CLMLjjô¨¥h °Eyõ$q¸ 
ExOq$cÜFo Mc¨¥i rHÈ"ÔoQc<j. ¥q^ï öGHGS¥hë °Fcï Po¥qJwtjFc ÄMcÿMnjÎFL CLO~øCL ögSë¥h `FoFLk, Fc AKLO~ë, Fc fHÓ÷Ók` ¬FLï ¶ 
GSÿ×.fSÍíîMnjÎFL TdøOqíî¸ MLGSjë¸Á. − μ¥qÚ GSj[MLjk ¬¸ÁGSjëFLï ¥cOq*¸$c ²¸CL=h ÄEcõbÁŠ@nÎFc ¥q^jæŠFLï −<EcÂ¥h Px¸$o 
°¸=c<j. GHl=hæ¸=h $q<GH MLÁÆ ¬Àë¸=h $q<GHPy ¬<j$qjrH=hæFL ögSë MLjFLGSëCLø¸ - −Mnj AKLOqë ¬CLÂ CLÆ÷Í¸ö<jÓ Ä£jÍ ÔLksH 
öQLEcíîAKLŠëÆï ÂNqj¸öÀGSjë¸Á. ¬Pe$o ¥y<Æ GH^÷ ¬CLëMLkMLjÓj öGHML¿ë¸Ôo ÄbEcFL¸ ‚@~ CLFL öGHAKcMcÂï ÔLkGHlCLj¸Á. MLk 
¬MLkôFcFLïÓj MLj¿ ¥y<+"Â GS¿$cFo ÔLkGSjŠFcïOqj. ¥cÂ¢, CcMLjj ®¼áFL ¥q=cïÓCy −<GH<ÔLjÓ rHÈ"+j" ×.¿fH¸ÔcOqFLï ¶ 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

84             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

TdøÀQLNqj¸ ®¸^ ¬Qc¸À¥h ¥cOq*MnjÎ¸Á. ®¸»CL×cåFL¸ PoŠ¸@~ −<GH<jÔLj ¬bÁ¥cOq¸ ÔLkfH¸ÔLKytj ®ÍíOqj ÔnPn÷+k" MLj¿¸CL 
−×.õ¸ JwQcOqj. Fc‚, CLMLjjô¨¥i MoOqj ¥cGHlO~Ój rH^æ¥q CLGHðPoÍj. ³Cc McCc CoÆ¸EoÄj^¸=o MLk CLÆ÷CL¸ö<jÓj MLk ®Íí¿¢ï 
rH^jæ_¨ Nqj¸öCcÓj$c ÔLkfSFL=oæ ¥qEc?  

®GHlð<j FcFLï$c¿¥h ®¸¥c ®ÍíOqj −<fHÓ÷Ó¥h rHÈ" ÔoNqkÆû °¸Á. ¥q^ïöGHGS¥hëCy Kc^j ÄMcÿ¸ MnÎAKLML¸$c ×.Oq$cÓFcï ¶ 
¥xCLë GS¸GSÚßÀ FnÓ¥xFLï ¥cOq*¸$c [OqjáÓj ÄGH¿¢CL¸$c rH¿»JwNqktj. MLk‚ ÔnPn÷+"¸=o ösHMLk, ¬bÃMLkFL¸ PoÍÂ ¥cÍj. 
McÈ"ÍíOqk MLj¸¼ Š^j¸KcPy÷ GH@~ÓFLïÁ MLk ¬bÃMLjCL¸ ‚@~. FoFLj °Eyõ$q¸Py Ôo¿ −Oo+"tj¸Á. CLMLjjô¨¥h FcÓj$o+"tj¸Á. 
FcFLï¥éGSVNqj¸ ÔoNqkÆû ML¼áFc MLk ¥xÔoá ½¡CcÓPy −Ec ÔofSFL TvMLjjôCyFo ÔoNqkÆ. ¬Á¤ FLNqkFy AKLNqkFy ¥q^jæŠFLïMc+"Â 
μfHð¸Ôy, PoEc Mc¿¥h CnÆNqjŠ¸@~Fy GSVNqj¸ ÔoNqkÆ. ¥cOqk÷, IJd÷^k÷ ¥xFL@~Â¥h ¬GHlðÆÔoá Kcõ¸ŠÓj rHÈ"+"¥hMLøMLl. 
−IgHGSjÓMc+j" ®Ôoá öJdÄ@n¸=| IGH¸@| PyFLj÷ ¯ ¥cÓ¸ rHÈ"[OqjáÓ¥é MLjkÓ¥xTdëNqjÂ? ¬Á¤¥c¥q MLkŠFLï GS¿¢ø}SCy, Jw$qjGH¨FL − 
IGH¸@|Py¸¼ MLÔoá _jj*¸ MLjk<j FcÓj$qj MoÓ¥h Äj¸ÔLÍj. ®Pe¸=h _jjBcÓ GS¸$qÀ£ Ä£jŠ CnÆNqj¸Á ¥cÍj. ®¥q Äj»ÆFL 
MLkO~ÜÓj? ¬bÁ¥q ML©èÓCy örHÎMo^j _jjBcÓj À£GSj¥yMcÆ. VÄ£j¥yGS¸ rHÍíMLjFLjGRjÓj¸@~Æ, Cc¥q^jæ¥yGS¸ fSìO~GSjëÓj¸@~Æ, _jj*¸ 
À¿» ÔnÆ÷¸ÔL@~Â¥h CL»FL GS¸JdÍ FLj¸@~Æ.  

ÔL^æ ÄOqjÍíîMnjÎFc ¥q^ï¸ ¶ −FLMctjÀ£$c ®¸¥c GH¿$qBh¸ÔL^Po÷Íj. ¬tjCo ½¡CcÂ¥h Äj¸¼FL GS¸JdÍFL GS¸JdÁ¸ÔcÓ¸=o 
¬ÄÂ¢À MLkO~ÜÓj ¬FoøfR¸ÔcÆ. Ó¸ÔcÓj GH=cæÆ, MnkTdÓj ÔnNqkõÆ. ¥q=cïÓ¥h CLPx»ÜFL MLjFLjGRjÓj Ó¸ÔcÓ¥h CLPx$qjÜCcO~ ¬¸=o 
¬Á¤ öGHQcïOqíî¥qMoj. FcŠ Ä¤ÓjFcï MLjFLTvGHðÍj. MLjFLGSjFLj ÔL¸GHlŠFcï TdÿGS¸ ÔoNqjPoFLj. CLMLjjô© MLjbÍõ, ¬FcõNqj¸$c ¶ Ó¸ÔL¸ 
¥éGSjPy ®OqjŠÚJwNqk<j. rHÎ ¬bÁ¥c¿ À£GSjŠFo Ó¸ÔcÓj _Nqj^GH<è¸Cy ¥h¸Í GHÂÔosS CLMLjjô<j CLFL öGHMojNqj¸ Po¥qJwtjFc 
ÔcPe GSMLkbEcFLPo ®ÔLjá¥yMcÆû ML¼á¸Á. ¼ML¿¥h $q¸<¸ $q¨¼ _Nqj^ GH@~è<j. Mc¨¥hGHlð@y ‚CLjOqj. ÔcÓFLjŠÂ −GHOoGRF| 
Ôotj¸ÔLjŠFcï<j.  − fHÓ÷ AKLÄGRõC| ¥yGSMLjÂ MLjOqÍÓj Mc¨ÔoCL ¬Fo¥qMnjÎFL JvÍjGHl GHbÍ¥cPy÷ TvMLjjô −Ec ÔotjTwë¸Á. −Mnj¥h 
CnÆNqjŠ¸@~ ¶ GHbÍ¥q¸Py ¬MLkôFcFLïÓ¥h GSVNqj¸ ÔnNqkõÓÂ ¥x¸CL EcGSjëFcï<j. MLj¿ Fc GS¸$qCoÄj^Â Ä£jOqj öGHÇï¸ÔLMLÔLjá. 
GS¸CcFL¸ ®GHlð<GHlð@o MLÍíFLjŠÂ ×cö$qCLëÓj GH@~èFLj. ¬tjCo CLMLjjôBhê −GSðöÀ¥h À£GSj¥nÈ"FL Oy¾e FoFLk _Pn÷¥cÚFLj. ¬GHlð<j ³Ey  
QLjAKL¥cOqõMLjÂ  −Ä< ¶ On¸<j McO~Ój GHl=hæ¸=h¥h MnÈ"¸Á. −Mnj¥i GS¸$qÀ CnÆNqjÍj. CLMLjjô¨ GS¸$qÀ ²ML¿¥i ÔnGHðFLÂ μ=oæQc<j. 
Š^j¸_ ÂOqøÿ*¥h ¬ÍFLGHl [OqjáPnFyï ÔLkfH¸¼ Fc CLÆ÷Í¸ö<jÓ¥yGS¸ TvMLjjô −Ec ÔoGSjëFcïFLj. ®GHlð<j FoFLk CLMLjjô<k ‚@~ 
MLkŠ ×.FLôÂ¼áFL Mc¿¥h ¥x¸CL −Ec ÔoGSkëFo MLk MLßEcíîGHõ¸ ¥yGS¸ ‚@~ −Ec ÔoGSj¥yMcÆ¥qEc? ÔnPn÷+"¸=o ®GRæGH@o ®ÍíOqj 
ŠöO~+j" MLkŠ CnÓjGSj. ŠÓ¸ MoOnÎFc GS¸öGHEcNqj¸ ÔcPe MLj¸¼Á. ³Ey ¥éMLÓ¸ GS¸CL¥cÓ ÄMcÿ¸ ¥cŠ¸@~ Td¸öGHEcNqj_Ííî¸$c, 
$pOqMLöGHEcNqj¥q¸$q ÂO~<¸_Oq¸$c ÄMcÿ¸ ÔosS TwëMLjCL MLk¥hÍí¿¥i °¸Á. MnÍ¥qKytjFL À£Oqíî¸ ¥c+"Í$qÜOq¥x¼áFL^jæ$c ¬FLj¥yŠ¸@~ 
Ä£jCy MLjFLGSj ÄGHð<¸ ×.¿»¸Á.  

FcFLï$c¿Â ÔnPn÷+" ÄMcÿ ÄGRNqjMnjÎ μfHð¸ÔL¸¨. ¥q=cïÆMLøPo¥q ösHMLjÓ sH¿^ ŠPe¸CLOq ÄMcVÓ¥h GHOqj$qjÓj À£QcOqÂ 
_¸bÍjMLO~ÜÓPy ¥x¸CL ¬Ó×.¨ Oo»Fc ¬Á GSOqjíŠJwCLj¸Á. MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqjMojÄj^¸=o MLk ÔnPn÷È"ÍíOqk ‚@~ Mc+"¸=o 
®GRæGH<jCLjFcïOqj. Ä£jOqj MoOo CLMLjjô¨Cy MLk=c÷<FLMLGSOq¸PoÍj.''  

''Â¢ CLMLjjô¨ MLk^^j¸ÔLj. Â¢¥hGHlð<j GSMLkbEcFL¸ ÔnsHð^¸Íj‚Ú@~ Fc Í$qÜOq ³Ä£jPoÍj. ®¥q Ä£j FcFLïÂ μfHð¸ÔL Po¥qJwCo 
MLk sSïÿ¸ MLßbEcNoj. Mnj<Ój ML¸ÔnÎFc − öGHNqjCLï¸ ÔoTdëFLj. ÂÇá¸CL$c °¸¨.'' MLkbÍML¥qÚ*jê¸¼ ¥qÁPe<j.  
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MLjFLGSjŠ Oq¸$qjÓj               fS.NqjMLjjFL ¼¸CLÓJd=h

''CLÆ÷Í¸ö<jÓ GH^÷ ÂOqíîNqjjÓj$c °¸@o GS¸CcFL¸ QcCL¸ ²¸CLÂ? AKcOqõÓ GH^÷ ö‚Oq¸$c öGHML¿ë¸ÔoMc¿ QcCL¸ ²¸CLÂ? 
¬CLëMLkMLjÆï $pOqÄ¸ÔLÂ ¥y<+" QcCL¸ ²¸CLÂ? ¬À GSøÓð¸. MnÁ¥hCo Ä¤=h¥i ¥cOqBcÓj ExOqjŠCctj. À£Oqj MLkOqjCLjFLï ¥cÓ¸ MnÎGHl 
FoOq¸ Fn=oæfSFc, ¬Ex¥q −¿íî¥q GS¸_¸bEcÓj ÂNqj¸öÀ¸Ôo McGSëML¸. öGHÀMcOqk ³Ey μ¥q GS¸ÍOqó¸Py CLÆ÷Í¸ö<jÓCy À£öML¸$c 
ÄAKoÁ¸¼Fc MLÙÆ¥qMnjÎFL sH$qj_¸bEcÂï Cn¸GHl¥yML<¸ ¬OqjEnÎFL ÄGRNqjMoj. ÄEoQcÓj MnÈ" @~ÓOqj÷ GH¸GHlCLjFcï  MLÁÆ MnWc"OqFLï FnGH¸. 
TwëMLjCLPo¥q GSVNqj¸ ÔoNqjPo¥qJwCo ¬rHÎðFc ÔofS −Íj¥yPoÍÂ OyGR¸. ¥qÆfS °Fcï Oy¾e GHÓ¥q¿¸ÔLOqÂ °ö¥yGR¸. AKcO~õÄbEoNqjjPnÎ 
TdøOqíîGHOqjÓNqkõOqFLï AKcMLFL. ®MoÄ£j ¬McGSëMcÓj ¥cÍj. ®OqjGHXcPe MLjFLGSjÓj ²¥qÚ@y O~½¡ GH@~Æ.  

`AKcO~õMnkÿ¸Cy ÍQLOqbÍj<j O~MLjjBhê ¬<Ä¥h GH¸Jd<j. CL¸ö¨MLk^ ×.MLEc^Â O~MLjj<j GSÀ£GSMojCL¸$c ¬Oq*õMcGS¸ 
ÔoQc<j. bÃ¢GRjô<j CL¸ö¨ QL¸CLFLjÂ ¥yGS¸ ö_ÿôÔc¿$cFo °¸¨JwNqk<j. ¥éQLML Í¸GHCLjÓj ¥qFLï GS¸CLj¥yGS¸, ¥x<jŠÓj AKcOqõÓ MLÍí 
CLMLj MLõ¥hëCcøÓÂ ¥yPyðtj ½¡ÄCcÆï ¥x¸CL Ccõ$qMoj ÔoTdOqFLj¥yMcÆ. ¥éQLML rHÍí¥x<jŠÂ bÃ¢GRjôÂCy JwÓá<¸ ¬GHGSMLõMojÄ£j 
¥cFoOqÍj` MLkbÍML −PyÔLFLÓj GH¿GH¿ÄbEcÓ GHOqj$qjPnCcëtj.  

¥éQLML ¥x<jŠÓj ÔofSFL Ccõ$cÂï ÔnGHðŠ¸@~ ¥éQLMLÂ ²Pe μfHð¸ÔcPe ¬Â MLkbÍML GHDÍ¥q¸ MoGSj¥yTd<j. − Â×cÂï −[¿ 
¬öGSë¸$cFo Mc@~Æ. ¬GHð=h¥i ÄFL¥qJwCo ¥éQLML¥h ¥x<jŠÓ Ä£jÍ FoOq¸ MnksH ¬bÁ¥cOq¸ PoÍj. ¬CLFLj GSßfRæ¸ÔLj¥xFLï ½¡ÄCcÂ¥h ¬CLFo 
KcbÍjõ<j.  
 

PPP 

 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2013)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
    
''¬Oo ®Mc+ Po^tjõ¸Á'' ¬FLjŠ¸^k ÃÆè¸$|Py¥h ¬<j$qjrH=cæFLj.  
Fc IJd÷=|¥h ÔoOqjMLMLlCLjFLï¥xÁ¤í FL<¥qPy Mo$q¸, MLjFLGSjPx °Ccûÿ¸ ²ŠÚMLMLlCLk °¸^j¸Á. ®¸=h¥h ÔoOqj¥y$cFo FcŠ 

ÓAKLõMLjNojõ ¬FLjAKLML¸ ¬Pe¸=hÁ.  
−=yMLk=h¥| @yO| Pe¥| À£GSjŠÂ PyGHÆ¥h Mn+"$cFo fHÓ÷Px¼á `¬MLkô` ¬¸^k ÔLj=oæQcOqj. ¬Á Oy¾e ×.¿$oEo ¬tjFc Fc 

MLjFLGSjPy ¥qÆ$o −FL¸Í¸ ²GHð=h¥qGHlð<k FLkCLFL¸$c °¸^j¸Á.  
FcŠ ®ÍíOqj fHÓ÷Ój TdøÀ, ¬ÂP|. TdøÀ¥h GHEo+j", ¬ÂP|¥h ²ÂÄjEo+j". FoFLj O~$cFo Mc+" ¥q_jOqj÷, ¥q¸rHÎ÷¸=|û 

MnjjÍÓMLlCctj. ¯ Oy¾ ‚@~ ¬Pe$o MnjjÍÓNqkõtj.  
''¬MLkô! ¥éOqM|jûPy TdøÀ FLFLjï ÕÔi=| ÔofS¸Á''  
''PoÍMLkô Mc¨¥h OqkP|û ¬Oqíî¸ ¥c¥q ¬Pe ÔnGHlCLjFcï<j. FoFLj ¥qOq¥éæ −@~FLj''  
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''PoÍj.. TdøÀ PnÎtj¸$|''  
''FLjMoø PnÎtj¸$|. MLjÄ£jô, Mc<j GSkÚP| FLj¸¨ Mc+" örIH¸@| `_O|ë@o` ¬Â ®¼áFL Ôc¥n÷=| À£GSj¥xÔcá<j. ³EnÎFc MLjMLjôÆï sRO| 

ÔoGSj¥yMLjÂ ÔnJdðMLl¥qEc! ¥cÂ¢ MnjjCLë¸ Mc@o ÀFoTd<j. ¬¨»Co MLj¿áJwNqkFLÂ ÔnGHlCLjFcï<j''  
''JdGH¸ Mc<j Â¢Cy sRO| ÔoGSjŠ¸EcMLjFo ®¸=h¥h Cn¼á °¸=c<j. Po¥qJwCo ®¸=h¥h À£GSjŠO~<j ¥qEc! Â×.¸$cFo 

MLj¿áJwNqjj¸=c<j'' ¬Â JdGHFLj GS¿íGHlÔcáFLj.  
Mc¨Â ¬Oqíî¸ÔoGSjŠFLï¸Íj¥y ³Mnk FLFLjï MLjjÍjírH^jæŠFcï<j ¬ÂP|.  
Mc+" ¥q_jOq÷Cy FcŠ =nÎMoj CnÆ£Íj.  
¥cÆ¸$| KnP| Mnk»¸Á. CLÓjGHl À£sSë ²ÍjOqj$c ²MLOy μ¥qMnj ÂÓ_¨ °¸Á. MLNqjGSj NqkAKnÎrHÎFo °FLï^j÷Ój¸Á. ¬Oqíî¸¥cFL^j÷ 

ÔLkTdFLj.  
''FLFLjï $qjOqjëGH^æPoEc? ³@~Á ö¥hCL¸ μ¥qTd¿ Ä£j öGH¥qÚFLjFLï MLk ¬JdO|æ Mnj¸=| ²Pe°¸Ey ÔLkGSj¥yML=cÂ¥h ML¼áFLGHl<j 

`®Oqj$qjJvOqj$qj Mc¿Â GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSj¥yMcÓÂ` ML¼á ¥qÆfS MnWc"FLj. Ä£j öGH¥hÚ¸=h −¸=iÂ. Ä£j ¬¸ŠP| ¿=nÎO| ¬NqkõOqj. ¬¸Íj¥é 
IJd÷=| #eÈ¢ Ôotj¸ÔofS MojMLjj MLÔoáTdMLjj'' ¬¸Á.  
¬MLlFLj. ®¸Ec¥q öGH¥qÚ IJd÷=|Py¥h TdMLkFLj ÔoOoGSjëFcïOqj. FoFLj rHÍí GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj.  
''Td¿¢ MLj¿áJwNqkFLj. Oq¸¨ PyGHÆ¥h'' ¬Â −VøÂ¸ÔcFLj.  
''öJvÍjíJwtj¸Á. OoJvTdëPo. FLjMLlø ³MLjFLj¥y¥qJwCo ¶ ¼FLï ¥q}H rHOqj$qj ®TdëMc? ¬¸ŠP| ¥h rHOqj$qjPo¸Eo ÀFLPoOqj. ®GHlð<j 

_Nqj^Š MnÈ"CnÔLjá¥yML=cÂ¥h ¶fH¥qPoÍj'' ¬¸Á ¿¥nø}Sæ$c.  
''¶.. GRkõO|'' ¬¸^k PyGHÆ¥h FL¨ÔcFLj.  
−Mnj ‚@~ Fc MnFL¥cPo MLÔcáOqj. FoFLj öIfH×| À£fS rHOqj$qj ®Ôoá PyGHl fHÓ÷ÓÂ GHÓ¥q¿¸¼ Mc+" sHOqj÷, ÔLÍjMLlÓj $qj¿¸¼ 

CnÓjGSjŠ¸Á.  
−Mnj MnWo"MLjj¸Íj ''OoGHl MLk ®¸=h¥h Oq¸¨. CcCL$c¿Â GH¿ÔLNqj¸ ÔoTdëFLj'' ¬Â ÔnfHð MnÈ"Jwtj¸Á.  
MLGSkëFo −Ä< −Pe MLOqGSÓj ¥qÆrHNqjõ^¸ FcŠ FLÔLáPoÍj.  
FoFLj ³Ey GHÓ¥q¿¸GHl$c FLMLø^¸ CLGHð rHÍí$c ²ML¿CyFLk ¥qÓMLFLj. ®Oqj$qj JvOqj$qj IJd÷=|û Mc+"Cy ²GHlð<Fcï Â¢+j" 

O~FLGHlð@y, IJw÷O| ±@oá Mc+j" ²$xÜ=hæFLGHlð@y ³Ey ¬MLGSOq¸ ¥yGS¸ MLk=c÷<^¸ CLGHð $cb<MnjÎFL sSïÿ¸ ²ML¿CyFLk PoÍj.  
EcÂ¥h ¥cOq*¸ ¥x¸CL Fc GSøAKcML¸, MLj¿¥x¸CL Fc GHÂ. FoFLj ÔiOqÓj, ÔLj¨EcOqj÷. Mnj=i¿NqjP|û rHÎFL Kc÷¥| öfH¸=h¸$|, rHÂûP| 

¨×nÎF|, Kc=h¥|, MLj$qÜ¸ MLO|Ú ¨×nÎF| ÔofS ¬MLjjôCcFLj. TdæO|æ ÔofS On¸@o+j" ¬tj¸Á. ®GHlð¨GHlð@o fH¥q}H ¬MLlCy¸Á. FcÁ Tv¸CL Jd÷=o. 
Jd÷=| ¥xFLjŠÚÂ MLjk@o+"tjõ¸Á. ¥cÂ¢ ¬JdO|æMnj¸=|Py ¥qMLj¿úNqjP| Nqk¥hæÄ=i ÔnNqjõ‚<Íj. ¬¸Íj¥qÂ MLk ®¸=hFLj¸¨ 
On¸<jMLjk<j ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py On¸<j $qÍjÓj ¬EníŠ À£GSjŠÂ MLO|Ú ad}H rH=cæFLj. MLO|Úû Ôotj¸ÔL^¸, ¬MLjô^¸ ¬Â¢ï ¬¥qÚ@o.  

MLk McOqj ¶ örHÎMo=| ¥q¸rHÂ¢Py MLkOnÚ=h¸$| MLkFo×.O|. −NqjFL¥h ²GHlð<k À£Oqj_¨ °¸<Íj. öJvÍjíFL Mn¨Co O~öÀ¥é MLTdëOqj.  
''¥xCLë$c ML¼áFL Ä¤+j" ¬À$c ÔLFLjMLl À£GSj¥yOqj ¥qEc'' ¬FLjŠ¸^k Fc GHÂPy¥h öGHMoÇ¸ÔcFLj.  

PPP 
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MLjO~ï<j FoFLj MLÔoáGS¿¥h fHÓ÷Ój ³My ML<Ój À¸^jFcïOqj. FLFLjï ÔLk<$cFo ''¬MLkô.. CcCLMLjô ML<Ój ®¼á¸Á. ÔcPe 
KcMLlFcïtj'' ¬¸^k −FL¸Í¸$c ÔnJdðOqj.  

''¯ CcCLMLjô ²MLOqj?'' Fc ¥qOqíî¸ ¥cPoÍj.  
FoFLj ³Ey ¬FoPysH öGH¥cÚÄ< sH÷=|Py ®¸¥cfSÂ ML<ÓCy ML¼á¸Á.  
''®Á$yMLkô FLjMLlø ‚@~ ÀFLj'' ¬¸^k Fc ÔoÀ¥h¼á¸Á.  
''¬MLjôMLkô ML<Ój ÔcPe KcMLlFcïtj. Ä£j MLjÄ£jô¥h ¬¸=o CcCLMLjô¥h >bEc¸¥|û ÔnGHlð'' ¬Fcï<j ¬ÂP|.  
''¬Pe$o _¸$cOqj'' ¬¸^k −Ä< MnÈ"Jwtj¸Á.  
''¯Ä< ¬MLjôMLkô? ¯Ä< ¬MLjô CcCLMLkô? ²MLOqj ÔnJdðOqj ¯ MLOqGSÓj?''  
Fc MLjFLGSjPy −PyÔLFL ¥qÂrH=hæFL^j÷ ''MLjÄ£jô ®¸Ec¥q ¯ −¸=i Mc+" MLjÄ£jô ML¼á¸Á. −Mnj ÔnfHð¸Á. ¯ −¸=iÂ 

¬MLjôMLjô ¬Â, CLFLÂ CcCLMLjôÂ, ¬MLjôMLjô Mc+" ÿ×nò¸@|Â CcCLNqjõÂ fHÓMLMLjÂ ÔnfHð¸Á'' CLFL¥q¸Cc ¬OqíîMLjtjJwtj¸ÍFo 
°Ccûÿ¸Cy ÿjadOqj$c ÔnfHð¸Á TdøÀ.  

®EoEy öQLjÀÄj¸¼ O~$cFL GH<jCLjFLï^j÷¸Á. ¬GHð=h¥h FoFoÄ£j MLk=c÷<PoÍj.  
PPP 

MLjO~ï<j FoFxÔoáGHð=h¥h fHÓ÷Ój `GHlÆ ¾eÍ¸` −^ −<jCLjFcïOqj.  
''¬MLkô ®¸Ec¥q CcCLMLjô ML¼á¸Á. MLkŠ ¯ −^ Fo¿ð¸¼¸Á'' °Ccûÿ¸$c ÔnJdð<j Kc_j.  
Fc¥cÚGSë ¼O~¥qÂfH¸¼¸Á. Ä¤+j" ²ŠÚML ÔLFLjMLl À£GSjŠ¸^jFLï^j÷FcïOqj. Ä¤+" MLÓFL fHÓ÷Ó ¨fSfH÷F| Ôn@o^^j÷FLïÁ. ÔLÍjMLl 

¨GSæO|ò ¬Nojõ^^j÷¸Á. FcŠ MLj¸¨Jwtj¸Á.  
''CLÓjGHl ²MLOqj ¥x=hæFc ÀNqjõÍjí. ¥xCLëMc+"Â PyGHÆ¥h O~ÂNnjjõÍjí ¬Â ÔnJdðFLj$c! ²¸ÍjŠ Oy¾e ¬¸Í¿Â PyGHÆ¥h 

O~ÂGSjëFcïOqj'' ¬Â ¥yGH¸Cy Mc+" Ä£jÍ $q=hæ$c ¬¿ÔcFLj. 
''ÂFoïMnk MojMLjj FLjMLlø Tdï¥|û rH=hæFL <_ò MLjkCL À£GSjë¸=o ö¥h¸ÍGH¨ ¬Â¢ï FoÓÄ£jÍ GH¨JwNqktj. ¯PyGHl, McÔ|MLkF| 

MLjFL ¥qOn¸=| ÃP| Mc+"¥h ®Ôcá<Â, ¬Á MLjFL¥h ®MLø=cÂ¥h ¬MLjôMLjô ML¼á¸Á. FoÓÄ£jÍ GH¨JwtjFL Tdï¥|û ÔLkfS ML<Ój À£GSjŠ ML¼á 
®¼á¸Á'' ÔoCLjÓj, ¥q+j" ÀGHlðCLk ÔnJdð<j ¬ÂP|.  

''¯ Oy×oMnk _Nqj^ −<jŠ¸^j¸=o ¥cÓj fS÷}H ¬tjõ ¬ÂP| GH¨JwNqk<j. En_ò CL»Æ¸Á. FoFLj MnjÓ÷$c ÔntjõGH^jæŠÂ 
FL¨fH¸ÔLj¥xGSjë¸=o CcCLMLjô ÔLkfS¸Á. CcCLMLjô ML¼á ¥cÆ¥h −tj¸=|Mnj¸=| O~fS¸Á. `¯ Oy¾ FLjMLlø −<j¥yML^¸ PoÍÂ 
KcbÍGH<Š. FoFLj Ä£jCy −<CcFLj` ¬Â Mc+" ®¸=y÷FLj¸¨ ®MLÂ¢ï À£GSjŠML¼á MLkCy −¨¸Á'' ÔnfHð¸Á TdøÀ.  

Mc+"Á ¥cÂ¢, öGH¥qÚ Mc+"Á ¥cÂ¢ CLGHlðPoÍFLï^j÷ ¥h÷NqjO| $c ÔnsHðQcOqj fHÓ÷Ój.  
''¬MLlFc FcŠ CnÆ£Íj$c! ¬¸Íj¥é ¬Pe ¬FcïFLj. Td¿¢ MLjFL¸ örIH¸@|û'' ¬¸^k Mc+"Cy ÔoCLjÓj ¥qÆfH FLFLjï FoFLj ¥q¸ö=yP| 

ÔoGSjŠFcïFLj.  
PPP 

GHÁsUFLj Oy¾Ój$c Fc GHÂ ²ŠÚMLtjõ¸Á. ÔcPe rUÎ GS¿ÚPy÷ ¶ ¥qGSæMLjO| GH¿ÔLNqjMLjtjõ¸Á. CLFL ‚CLj¿ rHÈ" 
GS¸ÍOqó¸$c _¸bÍjMLlÓŠ CLFLj rH=næ ÔiOqÓÂ¢ï ¥x¸CL MnOnÎ=i$c °¸@~ÓÂ −Mnj ¥y¿¥q. − ¬ML¥cQL¸ FoFLj GSÁøÂNnk$q¸ ÔoGSj¥yMcÓÂ 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

88             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

Fc  CcGHöCLNqj¸. ¬¸Íj¥qÂ öGHCoõ¥q öQLÍíîCy −MnjŠ ¨×nÎF| rSÓXLF|ûPy GSÿ¥qOq¸ ¬¸ÁGSjëFcïFLj. CLOqjMcCL ³MLköCL¸ Co@~ O~Š¸@~ 
MLOqÚO|ûCy GHÂÔotjGSjëFcïFLj. ¬Pe¸=h ©P| μ¥q=h GS¥nû}S ¬tjCo FcŠ ÔcPe −OqèO|û MLÔoá ¬ML¥cQL¸ °¸Á.  

GHÂ ²ŠÚMLML^¸ MLÓFy ³Mnk ¯ Oy¾ μ+j" FxGHlðÓj$c °¸Á. ad}H¥h MLjbEcõÿï¸ FLj¸¨ Mn<EcMLjÂ ¨rSÎ@| ÔoGSjŠFcïFLj. 
MLOqÚO|û¥h IJwF|Py $nÎ@| ÔoGSjëFcïFLj.  

¯ GHÁsUFLjOy¾Py÷ Fc fHÓ÷Ój öGH¥qÚ Mc+" Í$qÜOq `Ec¨`, `$qMLøÓj` −^Ój FoOqjáŠFcïOqj. ¥xÂï ¥qDÍÓj ÄÂ FcŠ 
ÔnsHðQcOqj ‚@~. FcŠ MLj^jŠ Mc+" IJd÷=|Py¥h Mn+"=cÂ¥h ŠÍOqPoÍj. − `CcCLMLjôÂ` ¬Eo rHEcíMnjÂ ÔLk<PoÍj ‚@~. Mc+" 
Ä£jÍ FcŠ ¬GSÓj ³ MLköCL¸ ®¸ö=n}Sæ PoÍj. rHÎ$c Fc fHÓ÷Ó `ö¥qMLjÇXL* Ôn¨JwCLj¸EoMnk` ¬Fo AKLNqj¸Cy μ+j" MLj¸^$c °¸Á.  

μ¥q=h MLj^jŠ $qMLjÂ¸ÔcFLj. FoFLj _NqjGH<è^j÷ Mc+" ÔLÍjMLl rHÍí ¨GSæO|ò ¥cML^¸PoÍj. −^Ój MLjj»¸ÔLjŠÂ ²GHð=hPe$cFo 
FoFxÔoá =nÎMLjj¥h ÿy¸ MLO|Úû ÔoGSjŠ¸^k ‚Oqjá¸^jFcïOqj.  

¥cÂ¢ ¯ −^ÓÂ¢ï ²GHlð@y Fc ¼FLïGHlð<j MLk FcNqjFLMLjô Fo¿ð¸Á. ®GHlð<j Ä¤+j" NqjjFy, Ã½Fn}S −<jŠ¸=cOqj. 
¥q¸GHmõ^O| $oM|jû ‚@~ −<CcOqj. Fc fHÓ÷Po μ¥q¿Fx¥qOqj sHOq÷Cy CLGHð MLOqGSÓCy fHÓjÔLj¥yOqj.  ¬Pe¸=hÁ Mc+j" ML¼á MLOqGSÓj 
¥qÓGH^MojÄj=h? ¯ Oy¾Py÷ ¯ MLOqGSÓj rH^jæŠÂ fHÓjÔLj¥yML^¸, JdCL CLOq¸ −^Ój −<^¸. ®MLÂ¢ï ¬MLGSOqMLk? μ¥qTd¿ − 
rHEcíMnjCy MLk=c÷@~Æ. ¥cÂ¢ ³Äj MLk=c÷@~Æ, ²Pe MLk=c÷@~Æ ¬FoÁ ¬Oqíî¸¥cML=o÷Íj.  

− Oy¾ MnÈ" MLjj¸Íj GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSjŠ¸=cFLj. CLOqjMLCL ³¸ MLk=c÷@~Py −Py¼EcíMLjj. ''Fc −PyÔLFLPy÷ FoFLj¸<$cFo 
''³¸^MLkô ¯Oy¾ Mn+"PoEc'' ¬¸^k öGH¥hÚ¸=cÄ< ML¼á¸Á.  

''Oq¸¨. ‚Oyá¸¨. ¥cGSë Po=|$c Mn<jCLjFcïFLj'' ¬¸^k −VøÂ¸ÔcFLj.  
''¬MLjô ÂFLï NqköCLÓ¥h MnÈ"¸Á. GHÁsUFLj Oy¾ÓEc¥c O~Íj. ¬¸ŠP| ‚@~ Kcõ¸¥| GHÂÄ£jÍ _Nqj^Š MnWc"Oqj. 

CyÔLFL^÷tj¸Á. ¬MLjôÂ Ä¨¼ FoFLj¸<PoFLj'' ¬¸EcMnj ³Ey ¼FLï fHÓ÷Pe$q.  
¬¸CL rHEcíÄ< ¬Pe ¬¸^j¸=o ³Ey CLMLkad$c ¬ÂfH¸¼¸Á. −Mnj ¬Pe ÔnGHlCLjFLïGHlð<j FoFLj ‚@~ ¥x¸CL ®¸ö=n}Sæ 

À£GSj¥yMcÓFo °EoíQLõ¸Cy.  
''Ä£j ¬MLjô$cOqj ²GHlð<k Ä£j Í$qÜOo °¸=cO~?'' ¬Â öGHÇï¸ÔcFLj.  
''MLk ¬MLjôŠ FoFx¥qÚÍFoï. FcŠ FcÓj$qjFnÓÓ MLNqjGSjPyFo FcFLï$cOqj JwNqkOqj. ¬MLjô ³¸Cy ¥qGRæGH¨ FLFLjï rH¸¼¸Á. 

_Nqj^ Mc+"tjCo ³Äj ®_ò¸Á rH<CcOy ¬Â FLFLjï CLFL CLMLjjô¨¥é ®¼á rHÈ"ÔofS¸Á.''  
''¬¸=o.. Ä£jŠ Ä£jMcOqj.?''  
''Tv¸CL MojFLMLkMoj''  
''Ä£jŠ fHÓ÷Pn¸CLMLj¸Á? ³¸ ÔoGSjëFcïOqj?'' ¬Â ¬¨$cFLj.  
''MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ój. μ¥qMLkôtj MnÎ×c$|Py, ®¸¥y ¬MLkôtj ÔnFnÎïPy °¸^jFcïOqj. rHÈ" ¬tjõ fHÓ÷ÓCy Vtj$c °FcïOqj. 

rSÓMLlÓŠ ML¼áJwCLj¸=cOqj. ¬Kcòtj ¬Mnj¿¥cPy  ²Mnjô}S ÔofS °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFcï<j. On¸<j FnÓPy÷ MLGSjëFcï<j. rHÈ" ÔofS GH¸JdÆ. 
GSOo ¬MLkô, Â¢ GHÂÔn<$x<jCLjFLï^j÷FcïFLj. ®¸¥q FoFLj Mn<CcFLj'' ¬Â Po¼ ÂÓ_¨¸Á.  

MLjFLGSjPy ²Pe °Fcï, rHÎ¥h MLj^jŠ ''¬Nnkõ ¬EoÄ£jPoÍ¸©!'' ¬Â ¶ FLMLlø GHlÓjMLjjŠÂ Td$qFL¸JdFLj.  
PPP 
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Fc GHÂCy Ã½¡$c °¸<^¸CyFy ³Mnk Oy¾Ój Cx¸ÍOq$c $q<jGSjëFcïNqjÂfHTwë¸Á. fHÓ÷Ó¥h ²$cãM|jû ‚@~FLj. ²$cã¸ O~fS 
MLjbEcõVïÂ¥é MLÔoáGSjëFcïOqj. Oy¾e FoFLj ‚@~ − =nÎMLjjŠ ML¼á Mc+"¥h Ó¸Ô| rH=hæ, ¥csSGHl On}Sæ CLOqjMcCL, MLjO~ï<j ²$cãMLjj¥h 
ÔLÍMcÆûFLÄ, O~NqkÆûFLÄ ²Pe=| ÔofS MLjOqÓ On¸<j MLjk<j $q¸^Ój adGHl¥h Jwtj MLGSjëFcïFLj.  

¯ Oy¾ Ó¸Ô| =nÎMLjjPy O~$cFo ''CcCLMLjô ±¿FLj¸¨ MLÔoáfS¸Á. MLkŠ CLMLkad KxMLjôÓj Cn¼á¸Á. öGHTdEcÓj ®¼á¸Á'' 
¬¸^k TdøÀ,  

''®Ä$y ®Ä ¥q=hæ¸Á'' ¬Â ÔoÀ¥h ¥q=hæFL ¥cÇ¤EcO~Ój ÔLkfHGSkë ¬ÂP| ¥q+"Py÷ −FL¸Í¸ Â¸<$c °Ccûÿ¸$c ÔnJdðOqj.  
Mc+" −FL¸Í¸ ÔLkfS Fc¥cQLáOqõMojfS¸Á. `¯ ¥xÁí Oy¾Py÷ ®¸CL ²=cÔ| Mnj¸=c? Á¤Â $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔcÆ` 

¬FLjŠ¸^k rHÎ¥h MLj^jŠ ''¶ $qj@| $qj@|.! Cx¸ÍOq$c Ó¸Ô| ÔosSEcíMLjj. −¥qÆ MoTwë¸Á'' ¬¸^k @nÎÂ¸$| =o_jP| Í$qÜ¿¥h FL¨ÔcFLj. 
GHÂ ÔoGSkëFo MLjFLGSjPy Fc ÔiOqÓ Ä£jÍ `³ ¥qÓO| ¥c¸ÃFoGRF|û Kn}Sæ$c °¸^j¸Ec` ¬Â −Py¼¸ÔLjŠ¸^jFcïFLj. GH<jŠFcï − ÔiOqÓj 
¨×nÎFLj÷ Oq¸$qjPo ¥qÓPy¥h MLGSjëFcïtj. fHÓ÷Ó O~¸¥|û ‚@~ CL$qÜŠ¸@~ ÔLkGSj¥yMcÆ.  

¥x¸Ôn¸ sSGHl CLOqjMcCL Mc+"Â ÔLÍjMLl¥yMLjÂ ÔnfHð, ad}H¥h MnÈ"JwNqkFLj.  
TdNqj¸öCL¸ FoFLj ML¼á CLÓjGHl À£sSGS¿¥h ®ÍíOqk ³<jGSkë ML¼á FLFLjï ÔLj=oæQcOqj. ²GHlð<Fcï ¥x^jæŠ¸=cOqj ¥cÂ¢ ¬¸CLPe 

³<ML^¸ FoFnGHlð<k ÔLk<PoÍj. FcŠ ¥q¸$cOqj ¬ÂfH¸¼¸Á.  
''³MnjÎ¸Á¤? ±Oqj¥y¸¨. ³<ML¥q¸©'' ¬¸^k ¥q+j" CLj<jGSkë Í$qÜOq¥h À£GSjŠFcïFLj.  
''MojMLjj ö¥h¸Í −<jŠFo^GHlð<j ¬¸_jPnF|û ML¼á¸Á. CcCLMLjô GH¨Jwtj¸Í^. ¥q+j" CnOqMLPoÍj^. ¬MLjôMLjô ³<jGSkë 

CcCLMLjôÂ ¬¸_jPnF|ûPy À£GSj¥nÈ"¸Á. CcCLNqjõ‚@~ MnWc"Oqj. Â¢Š IJwF| ÔoTdMLjj. FLjMLlø ÀNqjõPoÍj'' ¬¸^k Mn¥hÚ+" MLjbÍõ 
ÔnJdðOqj.  

''¬Nnkõ ¬MLlFc? Td¿¢ ®¸=h¥h O~ML=cÂ¥h FoFLj GSkÚ=i ö@nÎM| ÔoGSjëFcïFLj ¥qEc! IJwF| ÄFLGH<PoÍj. Ä£jOqj ¥q¸$cOqj GH<¥q¸¨. 
@~¥qæO|û MLj¸¼ MLj¸ÍjÓj MoTdëOqjPo. CL»ÜJwCLj¸Á'' ¬Â =h.Ä.Py ¥cOqkæF| ÕÔcFnP| −F| ÔofS, ³My Tdï¥|û rH=hæ Mc+"Â @nÎMLO|æ ÔoTdFLj.  

− rHEcíMnj $qj¿¸¼ ¥qFLjŠÚ¸EcMLj¸=o Mc+" MnjjKnÎP| Fn¸_O| PoÍj. IJw÷Oy÷ MoOo Mc+" Í$qÜOq¥h MnÈ" ¬¨$cFLj.  
''MojÄjGHlð@o IJwF| ÔofS ¥qFLjŠÚFcïMLjj. −MnjŠ Ã.fH rH¿» öKntjF|Py ¼FLï¥c÷=| ¬tjõ¸Í^. ´.fS.NqjjPy rH=cæOqj^'' ¬Â 

ÔnJdðOqj.  
MLjO~ï<j ad}H¥h Mn<jCLk EyMLPy VGSð^P|¥h MnWc"FLj. MLk öGH¥cÚÄ< ÔcPe ÄÔcOq¸$c °FcïOqj. ´.fS.NqjjPy rHEcíÄ<Â 

ÔLkTdFLj. ÔcPe Íßb<MnjÎFL MLjÂfR. GHÔLá=h GHfSÄjCy FLjÍj^FL ÄAKLkÁ Oo[Cy MLjFL GSðßÿPy PoFL^j÷ GH<jŠFLj¸Á.  
''@~¥qæO|û ³Äj ÔnJdðOqj?''  
''¥c÷=| MLj¸ÍjÓCy ¥qOq$qÔLjá. ¥cÂ¢ ³×|è MLjÂfR ¥qEc ÔnGHðPoMLjFcïOqj'' ¬¸Á −¸=i Á$qjÓj$c.  
''bEnÎOqõ¸$c °¸<¸¨ CL»ÜJwCLj¸ÁPn¸¨'' ¬Â ³Ey On¸<j MLk^Ój ÔnfHð ®¸¥y ´Íj ÂÄjadÓj °¸¨ MnÈ"JwNqkFLj. 

¬MLCLÓ FcŠ ÔcPe GHFLj¸Á.  
PPP 

rHEcíÄ<Â VfSð^P|Py Ôo¿á GHÁOy¾ÓtjJwtj¸Á. −Ä< MLjFLjMLjO~+j" fHÓ÷ÓCy GSV MLÔoáQcOqj.  
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MLjbÍõPy MLk fHÓ÷Ój `CcCLMLjô ²GHlð@xGSjë¸Á? MojMLjj ÔLkTdëMLjj` ¬Â ¬¨$cOqj. Mc+"Cy rHÍí GH¿ÔLNqjMoj PoÍj. rHÍí 
GHmGSjŠÂ ÀOq^¸ FcŠ ®GRæ¸PoÍj.  

''−Ä< ®GHlð<j Ä¤¥|$c °¸Á. MLk=c÷<PoÍj. FcÓj$qjOy¾Ój −» Mn<EcMLjj'' ¬Â GS¿íÔnJdðFLj.  
FcŠ Fc GHÂCy À£Oqj_¨ Po¥qJwtjFc `Kc$qj¸<EoMnk` ¬Â ®¸¥yTd¿ VfSð^P|¥h MnWc"FLj. ¬GHð=h¥h ´.fS.Nqjj FLj¸¨ 

MLkMLjkÓj OqkMLjjPy¥h fR}IHæ ÔoTdOqj. FoFLj MnÈ"ÔLkfSFLGHlÍj ‚@~ MLjjGSPeMnj $cb< ÂöÍPyFo °¸Á.  
''¬=c÷ ²GHlð<k ÂöÍJwCLkFo °¸=y¸Á. ''¯MnjÂ ®¸=h¥h À£GSj¥n+"¸¨. ®GHlð<j Mc@o MLj¸ÍjÓj ®¸=y÷Fo °¸¨ 

Mc<j¥yMLÔLjá. MnjÓ÷$c ¿¥qMLO| ¬MLøÔLjá. ÔnGHðPoMLjj'' ¬Fcï<j @~¥qæO|û. ¬¸Íj¥qÂ OoGHl öJvÍjíFL ®¸=h ¥xÔoáGSjëFcïMLjj'' ¬Â ÄÔcOq¸$c 
ÔnfHð¸Á −Ä<.  

MLjOqÓ ¬¸CLPyFo ''fHÓ÷Ój ²Pe °FcïOqj? JdGH¸ Mc+"Â μ¸^¿$c °¸¼ MLÔcáMc? ®¸CLŠ MLjjFLjsH MLjFL IJw÷O|Py Mc+j" 
ML¼á MnWc"Oqj. Ä£jOq¸Cc ²¸CL ¬bÃMLkFL¸$c MLGSjëFcïOqj'' ¬¸^k ÔntjõGH^jæŠÂ ösHMLj$c ÔnfHð¸Á.  

− ²MnkGRF| ²¥|ûörHGRF|û Fc¥cÚGSë ÄGSj$cÜ ¬ÂfH¸¼¸Á.  
PPP 

− rHEcíMnjÂ ®¸=h¥h À£GSjŠ ML¼á On¸<j Oy¾Ótjõ¸Á. −MnjÂ ÔLkEcíMLjÂ MnjjÍ=hTd¿$c Mc+" Jd÷=|Py¥h MnWc"FLj. ®Ó÷¸Cc 
GS¸Í¨$c °¸Á.  

MLk öGH¥cÚÄ< ''O~MLkô O~. Ä¤+"¸ÍOqk MLk rHÍíMLjô ¥x<jŠ, ‚CLj+j". ¬MLjôÂ ÔLk<=cÂ¥h MLÔcáOqj'' ¬Â Mc+"Â 
GH¿ÔLNqj¸ ÔofS ´Íj ÂÄjadÓ CLOqjMcCL FLFLjï rHEcíÄ< Oqk¸Py¥h À£GSj¥n+jCLk −Ä< FLFLjï  ÔLkfS `TdøÀ, ¬ÂP|Â`  
ÔLk@~ÓÂfHTwë¸Á. À£GSjŠO~'' ¬Â ¬¨»¸Á.  

rHEcíÄ< GH<jŠÂ, ²ÍjOqj$c $y<ŠFLï ²P|.fS.¨.Py AKL¥hë öJwö$c¸ ÔLkTwë¸Á.  
 ¥éMLÓ¸ ¥xÂï Oy¾Ó GH¿ÔLNqj¸ °FLï Fc fHÓ÷Ó $qj¿¸¼ −Mnj ¥qÓML¿¸ÔL^¸ Fc¥cQLáOqõMojfS¸Á.  
''¬MLkô ÔLk<j ²MLOxÔcáOy. ¬ÂP|, TdøÀ Mc+" ¬MLjô ×yõÀ'' ¬¸^k − MLjjGSPeMnj Í$qÜOq¥h À£GSj¥nÈ" FLFLjï GH¿ÔLNqj¸ 

ÔofS¸Á.  
CLFL öGH¥qÚPy Ôy^j ÔLkfH¸¼ ''‚Oyá'' ¬¸EcMnj.  
öGH¥qÚMc+j", Kc$qj¸<EoMnk ¬Â GHÓ¥q¿¸ÔL=cÂ¥h MLÔcáFLj. ®Pe ÔLFLjMLl$c ‚OyáML^¸ FcŠ ¥cGSë ®_ò¸Á$c ¬ÂfH¸¼¸Á. 

¥cÍFLPo¥q ‚OqjáFcïFLj.  
''¬MLkô ×yõÀ£, Â¢ fHÓ÷Ój _¸$cOq¸. ²¸CL ösHMLj$c °¸=cOy. ¬Á Â¢ FLj¸@o MLÔLjá¸^j¸Á. FLFLjï ²GHlð<j ¥qÓML¥qJwtjFc, 

FLjMLlø VGSð^P|¥h ‚@~ ML¼á FLFLjï ÔLkTdML^. MLk ¬MLkôtj ÔnfHð¸Á. ²¸CL $xGHð GS¸TdÚOq¸ Â¢Á'' ¬¸Á ¥q+"Py÷ ösHMLj 
Â¸<$c.  

−Mnj MLk^Æ¥h FcŠ ³Ey »Æ£æ$c ¬ÂfH¸¼¸Á. Mc+"¥h Mc+" Š^j¸_¸Cy, _¸bÍjMLlÓCy °FLï ¬FLj_¸bÍ¸ $qMLjÂsSë, 
®¸¥x¥q¿Â Mc+j" GHÓ¥q¿¸ÔLMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ ‚@~ PoÍj. MLjMLjôÆï Mn¸^GH¨ MLk=c÷¨¸ÔcÆûFL GHFoPoÍj. ¬tjFc ‚@~ MLkrHÎFL 
²¸CL ¬bÃMLkFL¸ ÔLkfHGSjëFcïOqj.  

−Mnj MLjßCLjõMLjj[¸Py °¸¨ $qCL CLOq¸ ösHMLjÓÂ AKcÄ CLO~Ó¥h ¬¸Á¸ÔL=cÂ¥h McOqbÁNnjÎ öGHNqjÀïTwë¸ÍÂfHTwë¸Á.  
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Fc MLjFLGS¸Cc ³Ey$c ¬tjJwtj¸Á. − rHEcíÄ< ÔoÀÂ Fc ÔoÀPy¥h À£GSjŠFcïFLj.  
FcPy ³Ey AKcML×cÓ¸.  
''ÔLÂJwNojÁ ²MLOqj? −MojFc? ®Oqj$qjJvOqj$qjÓ MLjbÍõ °¸@o ¬bÃMLkFL¸, fHÓjGHlPy÷Â ¥qMLjôÍFL¸ _¸bÍjMLlÓ MLjbÍõ °¸@o 

−À£ôNqjCL ®¸¥x¥q MLjÂfRCy ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ ¥q¸GHmõ^O|Cy −<jŠFo ¯ Oy¾Py÷, `−^¸=o MLjFLjGRjÓj μ¥q¿Cy ®¸^O~¥|æ 
¬MLlCLk −FL¸Á¸Ôo ¬FLj_¸bÍ¸` ¬Â ÔnfHðFL ¶ ösHMLj ¼ÿï¸ ¬FLjAKLMcÓÂ ¥qDÍÓj$c ¬Æ÷ NqkÂMojGRF| ¥qDÍÓ¥qFcï ÿßÍõ¸$c fHÓ÷Æ¥h 
¬¸Á¸Ôo ¶ ¥qDÍÓ GHlGSë¥q¸ ÇbÁÓMLjMLlCy¸Á''  

FcPy ³Ey ¥qÓMLOq¸. Fc Š^j¸_¸Cy MLköCLMoj ¥cÍj ®Oqj$qjJvOqj$qjÓCy, rHÍíMc¿Cy ‚@~ −À£ôNqj¸$c °¸@~ÓFo 
−PyÔLFL ³Ey OqXh¸ÔLj¥yMcÓFo CLGHFL ÔiOqÓŠ Oq¸$qjÓÍí^¸ ¥cÍj Fc MLjFLGSjŠ ösHMLj, ¬FLjO~$q¸ ¬Fo Oq¸$qjÓj MLj¿¸CL ¬Íjí¥yMcÆ. 
MnjOqj$qjÓj ÁÍjí¥yMcÓFo $cb<MnjÎFL ¥y¿¥q.  

''¬MLjôMLkô, MLk fHÓ÷Æï À£GSj¥xTdëFLj. Mc+j" Oy¾e `CcCLMLjô`Â ÔLk@~ÓÂ ¬<j$qjCLjFcïOqj'' ¬¸^k MnjjÍ=hTd¿$c 
Mc+"Cy MLjFLGSkñ¿ë$c MLOqGSÓj ¥qÆfH MLk=c÷@~FLj. fHÓ÷Æï À£GSjŠO~ML=cÂ¥h Fc Jd÷=|Py¥h FL¨ÔcFLj.  

 
 

      కథ నుక కథ  

    

టి. ., ఇంటర్ నెట్, నూకిల్ యర్ ఫాయ్మిలీ.......పర్ భావంతోను....... దయ్,ఉదోయ్గాల ఒతిత్ డులతోను 

కుటుంబసభుయ్లే ఒకరితో ఒకరు గడిపే అవకాశం రోజు రోజుకు తగిగ్ పోతోంది. ఈ నేపధయ్ంలో పాత రోజులోల్  

ఇరుగు పొరుగు మధయ్ ఉండే ఆపాయ్యతలను, కుటుంబములో ఉండే అనురాగాల మధురిమను నా 

తరం రికి గురుత్ చేత్ , ఈ తరం రికి  అందించే పర్ యతన్మే ఈ నా ‘మన కు రంగులు’. 

             

- రచయితిర్  
PPP 
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  మిధాయ్బింబాలు    ఆచారయ్ పిమిధాయ్బింబాలు    ఆచారయ్ పి..కెకె..జయలకిష్మ్జయలకిష్మ్
 

 రెండు వారాలయింది యు.యస నించి వచిచ్. లాయ్ప టాప లో ఫేస బుక  చూసుత్ంటే అవినాష, కాకినాడ అని 

కనిప్సేత్ యాధాలాపంగా పొర్ఫైల చూసా. సందేహం లేదు ..నా మేనలుల్డు అవినాషే! దాంటోల్ ఉనన్ నంబరికి అదిరే గుండెలతో ఫోన చేశా. 

అటిన్ంచి “హలో” అనన్ సవ్రం వినగానే గుండె గొంతులో కొటుట్కుంది.  

వణికే కంఠం తో “ నేను మాధవతత్ని అవినాష.. బెంగుళూరు నించి మాటాల్డుతునాన్” అనాన్ను.  

ఒకక్ నిమిషం మౌనం రాజయ్మేలింది. బహుశా జాఞ్పకం చేసుకుంటునాన్డనుకుంటా! పదేళల్యిపోవసోత్ంది కదా!   

“మధూ అతాత్! ఎనాన్ళల్కె నాన్ళళ్కి? ఎలా వునాన్వ? ఏంటీ సరైప్జ?” అనాన్డు సంతోషంగా. 

 “ హమమ్యయ్ గురుత్పటాట్వు కదా? ఫేస బుక లో నీ నంబరు చూసి పటుట్కోగలాగ్ను. అంతా బాగునాన్రా అవీ?” 

ఆపాయ్యంగా పలకరించాను. 

“ అతాత్, నేను పర్సుత్తం ఢిలీల్ కానఫ్రెనస్ లో ఉనాన్. ఎలుల్ండి కాకినాడ వెళళ్గానే ఫోన చేసి వివరం గా మాటాల్డతా. నీ నంబర 

ఇదే కదా? ఉంటానతాత్, బై “ అని పెటేట్శాడు.  

నా మనసు గతం లోకి జారిపోయింది. 

          *****           ******           ******       *****          ******* 

కాకినాడ నా పుటిట్లుల్. ఎనోన్ అపురూపమైన జాఞ్పకాలు కాకినాడతో ముడిపడి ఉనాన్యి. నా పుటుట్క, బాలయ్ం, చదువు, పేర్మ, 

పెళిల్ ... ఇలా జీవితం లో ముఖయ్మైన ఘటాట్లనిన్టికీ కాకినాడే సాకిష్. అమామ్నానన్లకి అనన్యయ్, నేను రెండు కళల్లా పెరిగాం. చినన్దానిన్ 

కావడంతో ననున్ చాలా ముదుద్గా చూసుకునేవారు. అనన్యయ్  రంగరాయ కాలేజ  లో మెడిసిన చదువుతుంటే నేను విమెనస్ కాలేజ లో 

ఇంటర చదివేదానిన్. ఆ రోజులు నాకెపుప్డూ గురేత్!   

చదువుకోడానికి, సెమినార పిర్పరేషన కనీ  వాడి ఫెర్ండస్ ఇంటికి వసూత్ ఉండేవారు.  అనన్యయ్ కోల్జ ఫెర్ండ దిలీప, కాల్స లో 

ఎపుప్డూ ఫసట్  వచేచ్వాడు.  చాలా చురుకైనవాడని నానన్గారు కూడా ఎంతో మెచుచ్కొనేవారు తనని. మా ఇంటికి ఎపుప్డొచిచ్నా ఏదో ఒకటి 

అని ననున్ ఉడికిసూత్ ఉండేవాడు. ‘’ఏయ డాకట్ర?” అంటే ‘’ఏం పేషెంట?” అని ఆటపటిట్ంచేవాడు. కొనాన్ళళ్కి వాళళ్ చదువు, నా డిగీర్ 

పూరత్యేయ్సరికి  పేషెంట ని కాసాత్ పేర్యసి గా మరి పెళిల్ వరకు వచేచ్శాం.  వరాణ్ంతరం కావడంతో ఇంటోల్ ఒపుప్కోకపోవడాలు, అలకలు, 

గొడవలు… అనీన్ మామూలే! చివరికి అనన్యయ్ పర్మేయం తో , ఇరుపకాష్ల సమమ్తితో మేం ఒకటయాయ్ం.  తరావ్త హైదరాబాద లో  కాపరం 

పెటట్డం, శేర్య, సంతోష పుటట్డం , కాలచకర్ం లో ఎనోన్ సంఘటనలు  సంభవించాయి ..... కొనిన్ గురుత్పెటుట్కోగలిగ్నవి, కొనిన్ 

మరిచ్పోదామనాన్ మరవలేనివి. 

అనన్యయ్,  అమమ్వాళళ్ ఇషట్పర్కారం మెడిసిన చదివిన అమామ్యినే సాంపర్దాయ బదధ్ం గా పెళిల్ చేసుకునాన్డు.  వాడికి 

ఇదద్రు పిలల్లు... అవినాష, అమల.  పచచ్ని పసిమి ఛాయతో ముటుట్కుంటే మాసిపోతుందేమో అనన్ంత తెలల్గా అందంగా ఉండేది అమల . 
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దానికి తోడు  మంచి కనుముకుక్ తీరు, ఒతైత్న నొకుక్ల జుటుట్.   అంతా మేనతత్ పోలిక అంటుంటే నాకొక్ంచెం గరవ్ంగా అనిప్ంచేది. నేను 

కాకినాడ వచిచ్నపుప్డలాల్  దానిన్ బొమమ్ లా తయారుచేసి ముచచ్టపడిపోతూ ఉండేదానిన్.  నేననాన్ అది చాలా ఇషట్ం చూపించేది.   

అమల ఇంటర చదువుతునన్పుప్డు  అనుకుంటా కాకినాడ వెళాళ్ను సెలవులకని. మాటలోల్ అనన్యయ్తో ‘అమలని నా 

కోడలిగా చేసుకోవాలనుందని’ చెపాప్ను. వదినేమీ మాటాల్డలేదు.  

కానీ అనన్యయ్ ‘దానికి ఇపుప్డే పెళేళ్ంటే?’ అనాన్డు ముభావంగా.   

“ముందు ఒక మాట అనుకుందాం లేరా.ఇంకా సంతోష ఎమెమ్స పూరత్వావ్లి కదా” అనాన్ను.  

నా పర్సాత్వన వాడికి నచిచ్నటుట్ లేదని తెలుసోత్ంది. ‘మేనరికాలు మంచివి కాదే , నీకు తెలియదా ఏంటి?” అనాన్డు ఇబబ్ంది 

గా. ఆసిత్,అంతసుత్ , చదువు-సంసాక్రం,  అనిన్టికి మించి  సేన్హం-బంధుతవ్ం కంటే  కులానికి వాడు పార్ధానయ్మిసుత్నాన్డని నాకు మనసులో 

ఏ మూలో  అరధ్మవుతూనే ఉంది. నేను వేరే కులసుత్డిని  పెళిల్ చేసుకోవడం వలల్ అనన్యయ్కి తన కూతురిన్ నా కోడలి గా  చేయడం ఇషట్ం లేదని 

, ఆరాతిర్ వదినతో సప్షట్ం చేయడం నా చెవిని దాటిపోలేదు.  పేర్మించినవాడితో నా పెళిల్ చేయడం కోసం, అందరినీ ఒపిప్ంచి నా పేర్మని 

గెలిపించిన నా అనన్యేయ్నా వీడు? తన కూతురి విషయం వచేచ్సరికి సంతోష ని మేనలుల్డిగా కాకుండా దిలీప కొడుకు గా , పరాయి కులసుత్డి 

గా భావిసూత్ పిలల్నివవ్నంటునాన్డు..  అనన్యయ్ మనసులో  మాట అరధ్మయాయ్క ఇక పూరవ్ంలా ఉండలేననిప్ంచింది.  

అలాగే సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి.అమామ్నానన్ కాలం చేసినపుప్డు కూడా అందరి బంధువులాల్గే వెళిళ్ వచాచ్ను.  

అనన్యయ్కీ ఇదే నచిచ్నటుట్ంది కాబోలు. పెదద్గా సప్ందించ లేదు. తన భారాయ్పిలల్లు,భారయ్ వైపు బంధువులు  మాతర్మే  ముఖుయ్లయి నన్టుల్, 

ననున్  పరాయి కులసుత్డి భారయ్గానే భావించి మొకుక్బడిగా వయ్వహరించాడే తపప్ మనసూఫ్రిత్గా చినన్పప్టి అనన్యయ్లా ఆదరించలేదు.  

కుటుంబం విసత్ృతమయేయ్కొదీద్, వయసు పెరిగే కొదీద్ మనిషి మనసు సంకుచితమవుతూ  , పేర్మ-ఆతీమ్యతలు  పలుచబడి   

బాంధవాయ్లు బలహీనపడతాయా  అనిప్ంచింది. వీళళ్ందరికంటే ముందు నించి వాడితో కలిసి పుటిట్ పెరిగింది  నేను. ‘మనిదద్రిలో ఉనన్ది ఒకే 

రకత్ం. ఎందుకురా ననున్ దూరం పెడుతునాన్వు?’ అని అడగాలనిప్ంచింది గటిట్గా.  అమలని నా కోడలిగా చేసుకోవాలనుందని అడిగి తపుప్ 

చేశానా? అందుకే ననున్ దూరం పెడుతునాన్డా? అనిప్ంచింది. ఏది ఏమైనా మనుషుల మనసత్తావ్లు తెలిసి వచాచ్యి.. ఇది కూడా ఒక మంచి 

పాఠమే  అనుకునాన్. 

     ****    *****        *****         *****       *****         ****      ***** 

కాలచకర్ం గిరుర్న తిరుగుతూ ఎనోన్  విచితార్లు చూపిసూత్ ఉంది.  దిలీప కి నిమ హానస్ లో జాబ రావడంతో  మేము 

బెంగుళూరు లో సిథ్రపడిపోయాము.  నా కూతురు శేర్య అమెరికా లో ఎమెమ్స చేసి తన కాల్స మేట  పర్శాంత  నే లైఫ మేట గా చేసుకొని 

అకక్డే సిథ్రపడింది. వాళిళ్దద్రూ చినన్పప్టి నించి కాల్స మేటుస్ కావడమే కాక  పర్శాంత  నా ఫెర్ండ కొడుకు కూడా  అవడంతో సేన్హం 

బంధుతవ్ం గా మారి నందుకు  మేమేంతో సంతోషించాం.  

శేర్య దగగ్ర ఏడాదిపాటు యూఎస లో వుండిపోయాను దాని డెలివరీ కి వెళిళ్. ఆ టైమ లోనే అనన్యయ్,  వదిన రోడ 

యాకిస్డెంట  లో చనిపోయారనన్ వారత్  తెలిసి దుఖంలో మునిగిపోయాను. అవినాష పెళిళ్కి వెళిల్నపుప్డు చూడడ్మే వాళళ్ని  చివరిగా. 

ఇండియా వచాచ్క అవినాష, అమలలిన్ పరామరిశ్ంచడానికి వెళిల్నపుప్డు  తెలిసింది హడావిడిగా  అమల పెళల్యిపోయిందని,  మంచి 

ముహూరాత్లు లేవని తొందరపడాలిస్ వచిచ్ందని, వాళుళ్ హనీమూన వెళాళ్రని!ఏ మూలో ఉనన్ చినన్పాటి ఆశ కూడా ఆవిరైపోయింది. వచాచ్క 
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మా ఇంటికి తపప్కుండా పంపమని ఆహావ్నించి వచాచ్ను. తరావ్త వాళళ్ దగగ్రిన్ంచి ఏ కబురూ లేదు. నేనే మనసాగక, పుటిట్ంటి మీద ఆశ 

చావక ఫోనుల్ చేసూత్ ఉండేదానిన్. అనన్యయ్ ఉనన్పుప్డే అంతంత మాతర్ం .... ఇంక ఇపుప్డేం ఉంటుంది?  

మా అబాబ్యి సంతోష విషయమే ననున్ కలవరపెటిట్ంది. బిటస్,దుబాయి లో ఇంజనీరింగ చదువుతునేటపుప్డు లూసీ అనే  

ఒక ఆంగోల్ ఇండియన అమామ్యిని సెలవులకొచిచ్నపుప్డు హైదరాబాద తీసుకొచాచ్డు.  ఫెర్ండేమో అని సరిపెటుట్కునాన్. కానీ చదువయాయ్క 

బాంబు పేలాచ్డు. ఆ  పిలల్ని  పేర్మించాను  పెళిల్ చేసుకుంటాను అని. దిలీప ,నేను ఎంత చెపిప్నా వాడు వినలేదు. లూసీ చాలా 

మంచిదని,నాలుగేళుల్గా తనకి తెలుసని, ఆ పి లల్కి కూడా తనంటే ఎంతో పార్ణమని ఒతిత్డి తీసుకు వచాచ్డు. చేసేదిలేక వాళల్  పెదద్వాళల్తో 

మాటాల్డి చరిచ్ లో పెళిల్ జరిపించాం. నాకు చాలా విరకిత్గా అనిప్ంచింది. మా పెళిల్ రిజిసట్ర ఆఫీస లో నిరాడంబరం గా అవడంతో సంతోష పెళిల్ 

ఆరాభ్టం గా , పదధ్తిగా చేయాలని కనన్ కలలనీన్ కలల్లయాయ్యి. ఫెర్ండస్ అంతా తలిల్దండుర్లు ఇంటర కాసట్ అయితే కొడుకు  ఏకం గా 

ఇంటర నేషనల మేరేజ చేసుకునాన్డు అని హాసయ్మాడారు.   

లూసీ కుటుంబం గురించి పెదద్గా చెపుప్కోడానికేమీ లేదు. తండిర్ చినన్పుప్డే చనిపోయాడు. తలిల్ సూక్ల టీచర, అకక్ నరస్ గా 

పని చేసుత్నాన్రు. లూసీ కూడా టీచరుగా చేసూత్ పర్వేట గా ఎమేమ్ కటిట్ందట.  నాకు , దిలీప కి ఆసిత్పాసుత్ల మీద మోజు లేదు. దేవుడి దయ వలల్ 

సరజ్న గా మంచి పేరుతో పాటు ఆసిత్ కూడా దిలీప బాగానే  సంపాదించాడు. ఇళుళ్, భూములు, తోటలు.. దేనికీ లోటు లేదు. కుటుంబం, 

సాంపర్దాయం నాకు చాలా ముఖయ్ం. కానీ ఆ విషయం లోనే తటుట్కోలేని దెబబ్ తగిలింది. నా కూతురు ఎంతో ఓదారిచ్ంది...”మేరేజెస ఆర 

మేడ ఇన హెవెన అంటారు కదా  మమీమ్! సంతోష కి నచిచ్న పి లల్తో  పెళిల్ చేశారు. వాడు సంతోషమేగా మనం కోరుకునేది. కొనాన్ళుల్ నా 

దగగ్రకొచిచ్ ఉండండి డాడీ,నువువ్. నెమమ్దిగా అనీన్ అవే సరుద్కుంటాయి ” అని. 

లూసీ మమమ్లిన్ బాగానే చూసుత్ంది, కానీ పెళైల్న తరావ్త కూడా తను  మా పదధ్తులు అలవాటు చేసుకోకపోవడం   నాకు  

బాధ కలిగించింది. ఆ పి లల్కి  తన మతమంటే  ఎంతో గౌరవం. చరచ్ కి రెగుయ్లర గా వెళల్డమే కాకుండా ఇంటోల్ కూడా జీసెస ఫోటోలు పెటిట్ 

పార్రధ్నలు చేసుత్ంది. బొటుట్ పెటుట్కోదు. సంతోష కూడా చెపప్డేమో? వాళళ్  ఆహారపుటలవాటుల్ కూడా నాకు ఇబబ్ంది కలిగించాయి. మరో 

ఫాల్ట కొని వాళళ్ని అకక్డ ఉండమనాన్డు నా మనసు తెలిసిన నా భరత్.  సంతోష బాధపడాడ్డు  

“ ఏంటమామ్ ఇది? మేము మీతో కలిసి ఉండడానికి పనికి రామా?” అని.లూసీ కళళ్లోల్ లీలగా తడి... నా దృషిట్ని 

దాటిపోలేదు.   

అదేం పటిట్ంచుకోకుండా తను“ ఏమైనా అనుకోరా. కొతత్గా పెళైల్నవాళుల్ మీకూ పైరవసీ అవసరం. అయినా ఒక ఊళోల్నే 

ఉంటునాన్ం కదా. మీకు వీలయినపుప్డు వసూత్ ఉండండి. మీ అంతటి వాళల్యాయ్రు. ఎవరికి నచిచ్నటుల్ వాళుళ్ండడమే మంచిది.” నిషక్రష్ గా 

చెపేప్సింది. లూసీ పదధ్తులు తనకు నచచ్కే ఇలాటి నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ందని పైకి చెపప్కపోయినా వాళళ్కి అరధ్మయేయ్ ఉండాలి. తమ 

దేవుణిణ్ పూజించకపోయినా భరించగలిగ్ంది గాని ముతైత్దుపిలల్ గాజులు, పుసేత్లు, పసుపుకుంకుమ లేకుండా గౌనుల్ వేసుకొని తిరగడం, ఇంటోల్ 

మాంసాహారం వండడం మాతర్ం తటుట్కోలేకపోయింది.  అడిగితే  సంతోష కి అలవాటని వండుతునన్టుట్ చెపిప్ంది  

 దిలీప మాంసాహారే అయినా ఏ మాటకామాటే చెపుప్కోవాలి ఏనాడూ తనని  వండమని  అడిగింది లేదు.  వాళళ్ 

తోబుటుట్వుల ఇళళ్కి వెళిల్నపుప్డు తినేవాడేమో!అంతేనా? ఇంగీల్ష తపప్ తెలుగు మాటాల్డదు.   అమల గురుత్ వసేత్ మనసు బాధతో 

మూలిగేది..అనన్యయ్ మీద కోపం వచేచ్ది కూడా. చకక్ని చుకక్ లాటి పిలల్ సాంపర్దాయబదధ్ంగా చీర కటుట్కొని,పొడవైన జడలో పూలు 

తురుముకొని,బొటుట్ కాటుక పెటుట్కొని, మెళోళ్ పుసేత్లు, నగలు ,  పసుపు పాదాలకి  మెటెట్లు,పటీట్లు  అలంకరించుకొని అతత్యాయ్ అని అచచ్ 
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తెలుగు లో లక్షణంగా ఇంటోల్ తిరుగాడాలిస్న మేనకోడలి సాథ్నం లో  లూసీ ని కోడలి గా అంగీకరించలేకపోతునాన్. ఇంతటి  సిరిసంపదలకి 

నా ముదుద్ల మేనకోడలు వారసురాలిగా ఉండాలిస్ంది...నా ఖరమ్ కాకపోతే ఎకక్డో దుబాయి లో పుటిట్న ఆంగోల్ ఇండియన  నా కోడలిగా 

రావడమేంటి?  

కొనాన్ళళ్కి లూసీ నాకు నచిచ్నటుట్గా కొంచెం మారింది. అదే సంతోషం. ఈరోజులోల్ ఎవరినీ మారచ్లేం కదా! వాళళ్ంతట 

వాళుళ్ మారాలే తపప్. మనవడు వికట్ర పుటిట్న నెలకే దిలీప హారట్ఎటాక తో చనిపోయాడు.అది మరో  పెదద్ షాక నాకు జీవితం లో.  చనిపోయే 

సంవతస్రం ముందు నా సమమ్తి తోనే ఆసుత్లు పిలల్లిదద్రికి సమానంగా పంచేశాడు,మేము ఉంటునన్ ఇలుల్ కూడా నా తదనంతరం సంతోష 

పిలల్లకి చెందేలా వార్యమని చెపాప్ను. నాకంటూ ఏమీ ఆసిత్ లేదనే చెపాప్లి. ఆధాయ్తిమ్క చింతన వైపు  దృషిట్ సారించాను. నాకు సాయంగా 

పనిపిలల్ ఎపుప్డూ ఉండేలా సంతోష ఏరాప్టు చేయడంతో  గుళూల్ గోపురాలు తీరథ్యాతర్లు చేసూత్ ఉంటాను. ఓపికునన్ంతవరకు నాకిదే 

కాలకేష్పం.అపుప్డపుప్డు శేర్య దగగ్రకి వెళూత్ ఉంటాను.అది తన దగగ్రే ఉండిపొమమ్ంటుంది. కానీ బెంగుళూరు వదిలి ఎకక్డా ఎకుక్వ కాలం 

ఉండలేను. 

      *****          *****       *****       *****      ****       *****    **** 

కాలచకర్ం గిరుర్న తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ భర్మణం లో ఎనోన్ మారుప్లు చోటు చేసుకునాన్యి. లూసీ తెలుగు 

మాటాల్డడ్మే కాదు, వంటలనీన్ చకక్గా నేరుచ్కుంది. నా మనవళిళ్దద్రూ రోజూ నా దగగ్రకి వసాత్రు గార్నీ అంటూ ముదుద్ ముదుద్ గా  తెలుగులో 

పలకరిసాత్రు. ఇంకా నా కొడుకు సరేసరి . రాతిర్ ఎంత లేటయినా ననున్ కలిసి, యోగకేష్మాలు విచారించి గాని ఇంటికి వెళళ్డు.  పెదద్ కంపెనీ 

కి డైరెకట్ర అయినా అమమ్ని ఎపుప్డూ విసమ్రించడు.నాకాక్వాలిస్నవనీన్ వెంటనే అమిరిపోవాలిస్ందే.  ఆ విషయం లో నేను చాలా 

అదృషట్వంతురాలిని. లూసీ అయితే “ మమీమ్! అంతా కలిసి వుందాం, ఒకక్రే ఎందుకు?” అంటుంది. కానీ నాకు ఇలాగే బాగుంది.  

వారానికోసారి వాళిళ్ంటికి వెళూత్ ఉంటాను. ఇలుల్ దగగ్రే కావటంతో లూసీ నాకు  రోజూ ఏదో ఒకటి పంపిసూత్నే ఉంటుంది. ఇంటికాక్వాలిస్న 

సరుకులు, సామానుల్ వాళేల్ తెచేచ్సాత్రు. పది రోజులకోసారి అంతాకలిసి బైటకెకక్డికైనా వెళూత్ ఉంటాం. అయినా మనసులో ఏ మూలో 

నాకింకా అసంతృపిత్. అమల చోటోల్ లూసీని అంగీకరించలేకపోతునాన్ ఎందుకో? ఆ పిలల్ వేరే మతసుత్రాలనన్ సంగతి పకక్న పెడితే  లూసీ లో 

ఎంచడానికేమీ లేదు. ఆ రోజు నాకు బాగా గురుత్.  

 కిందటేడు సంతోష కంపెనీ పని మీద ఆసేట్ర్లియా వెళాళ్డు. ఒక రాతిర్వేళ నాకు గుండెలోల్ నెపిప్గా అనిప్ంచి వదద్నుకుంటూనే 

లూసీ కి ఫోన చేశాను.  ఆగమేఘాల మీద వచిచ్ అరధ్రాతిర్ వేళ ననున్ కారోల్ హాసిప్టల కి తీసుకు వెళిల్ంది. వెంటనే ఆపరేషన చేయాలనాన్రు 

డాకట్రుల్.  సంతోష కి తెలిసేత్ ఎకక్డ కంగారుపడతాడో అని ధైరయ్ంగా అనీన్ తానే అయి నిలబడింది. లూసీ యే లేకపోతే ఏమై పోయేదానోన్?  

కానీ మళీళ్ మనసులో .... నా మేనకోడలయితే ఇంకా బాగా చూసుకు నేదేమో? ఎంతయినా నా రకత్ం కదా? ఏంటో ఇనేన్ళల్యినా అమల వైపే 

ఆలోచనలెపుప్డూ! ఇనేన్ళల్కి అవినాష  మాటాల్డడ్ంతో పాత జాఞ్పకాలనిన్టిని  నెమరు వేసుకోగలిగాను. అమల ఇపుప్డెలా ఉందో ఏంటో? 

అనన్యయ్, వదిన  పోయినపుప్డు పదకొండేళల్కిర్తం చూడడ్మే. వాడునన్పుప్డే అంతంతమాతర్ం కలయికలు.. ఆ తరావ్త అసలే లేదు. ఎవరి 

జీవితాలోల్ వాళుళ్ బిజీ 
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 అవినాష పదే పదే రమమ్ని పిలవడంతో  నాకూక్డా మనసులో పుటిట్న ఊరు చూడాలనే కోరిక  పర్బలంగా ఉండటంతో 

సంతోష కి చెపిప్ పనిపిలల్ని తీసోక్ని కాకినాడ వెళాళ్ను.. అవినాష సేట్షన కి వచాచ్డు. సంతోషం ,విచారం మిళితమైన అవయ్కత్ భావాలు  నా 

మనసులో...అచచ్ం అనన్యయ్లా ఉనన్ మేనలుల్డిని చూడగానే కనీన్ళుల్ ఆగలేదు. వాడి భారయ్ రూప పర్శాంతంగా , ముచచ్టగా ఉంది. పిలల్లు 

4,5 తరగతులోల్ ఉనాన్రు. పొందికైన సంసారం. భోజనాలయాయ్క పాత సంగతులు, వాడి చినన్పప్టి  కబురుల్ ముచచ్టించుకునాన్ం. అనన్ 

వదినలిన్ గురుత్చేసుకుని బాధపడాడ్ను.  అమల గురించి మనసు కొటుట్కుపోతోంది నాకు ఒక పకక్.నెమమ్దిగా ఆ విషయాలు కూడా చెపాప్రు. 

అమల తన కాల్స మేట ని వరాణ్ంతర వివాహం చేసుక్ందట.  ఆ అబాబ్యి వాళిళ్ంటోల్ ఒపుప్కోకపోవడతో పెదద్వాళళ్ని ఎదిరించి చేసుకునాన్రట.  

తరావ్త కొడుకుని వదులుకోలేక  కలుపుకునాన్రని  చెపాప్రు.  నాది వరాణ్ంతరమనే   కారణం గా సంతోష కి  అమలని ఇవవ్ననన్ అనన్యయ్ కి 

వేరే కులసుత్డే అలుల్డవడం ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది నాకు.    

అమలకి ఫోన చేసేత్ “ ఆ, బాగునాన్వా అతత్యాయ్? నేను పెర్స మీట లో ఉనాన్ను.  రేపు వచిచ్ కలుసాత్” అని  పొడిపొడిగా 

మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సింది.  మనసు చివుకుక్మంది. పోనేల్ అదేదో బిజీ గా ఉనన్టుట్ంది  అని సరిపెటుట్కునాన్.   

సాయంతర్ం అలా వేణుగోపాలసావ్మి గుడి వరకు వెళాద్మని బయలుదేరా. రూప కారోల్ వెళల్మంటే “వదద్మామ్ , 

నాలుగడుగులే కదా!కాసత్ ఊరు కూడా చూసినటుట్ంటుంది. పిలల్ తోడుంది గా, అలా  తిరిగేసి వసాత్.” అని  రోడుడ్ మీదకి వచాచ్ను. చినన్పుప్డు 

పర్తి శనివారం ఈ గుడికి వచేచ్వాళల్ం. ఏమీ మారలేదు,అపప్టిలాగే ఆవరణలో  వేప, రావి, పారిజాతం  చెటుల్,  బావి... ఎంతో పర్శాంతం గా 

అనిప్ంచింది. దరశ్నం చేసుకొని ,కాసేపు  ఆ చెటల్ కింద కూచుని. సమ్ృతులు నెమరువేసుకొని ఇంటికి వెళాద్మని లేసోత్ంటే  ఎవరో  నా  

ఈడునాన్విడ దగగ్రకొచిచ్ “ నువువ్... మీరు మాధవి కదా?”అని అనుమానంగా అడుగుతోంటే తాను తేరిపార చూసి “ ఏయ రజనీ 

ఎనాన్ళల్కెనాన్ళళ్కి? ఎలా ఉనాన్వే?”అంటూ అమాంతం కౌగిలించుకుంది చినన్నాటి సేన్హితురాలిని.  

“ఏమై పోయావే ఇనేన్ళుల్?ఇంకేం మాటాల్డకు  పద, ఇంటికి”  అంటూ పనిపిలల్ని, ననున్ ఆటో ఎకిక్ంచింది రజనీ. 

దారోల్ నా కుటుంబం గురించి పర్శన్లడిగి తన గురించి చెపుప్కొచిచ్ంది. కూతురు తాము చెపిప్నటుల్  బాయ్ంక మేనేజర ని 

చేసుకుందట. కొడుకు మాతర్ం తమ ఇషాట్నికి విరుదధ్ం గా పేర్మపెళిల్ చేసుకునాన్డట.  కోడలు కూడా  కొంతకాలం ఏదో ఉదోయ్గం వెలగబెటిట్ 

టీవీ షో లని, మోడలింగు లని , తరావ్త రియల ఎసేట్ట అని, ఫైనానస్ బిజినెస అని చేతులు కాలుచ్కుందని, ఇంటిపటుట్న సరిగాగ్ ఉండదని, 

ఎవరీన్ ఖాతరు చేయదని చెపిప్ బాధపడింది.  అందంతోపాటు అహంకారం కూడా ఎకుక్వగా ఉనన్ కోడలు పిలల్ నితయ్ం నరకం చూపిసోత్ందట. 

ఇలుల్ తమపేర రాసేసి కూతురింటికి పోయి ఉండమంటుందట. ఆడపడుచు గుమమ్ం లోకి వసేత్ నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డుతుందట. 

 “కడుపు చించుకుంటే కాళళ్ మీద పడుతుందే మధూ. దానన్ని ఏం లాభం? మన బంగారం మంచిదయితే? నా కొడుకు 

ఒక దదద్మమ్. దాని తళుకు,బెళుకు చూసి మోజుపడి కటుట్కునాన్డు. మాలో ఎంత కటాన్లో నీకు తెలియందేముంది? దానికీ 

ఆశపడలేదు.ఒకక్గానొకక్ పిలాల్డు  వాడిషట్ం కాదనడం ఎందుకులే అని రాజీపడాడ్ం. అయిందేదో అయియ్ంది  తలిల్దండుర్లు లేని పిలల్ కదా ని 

కడుపులో పెటుట్కొని చూదాద్మనుకునాన్. కానీ వచిచ్న మొదలు మా పొడ గిటట్ందే? పోనీ వేరింటి కాపరం పెటుట్కోమంటే వెళళ్మంటారు.అనీన్ 

చకక్గా జరిగిపోతునాన్యి కదా!   మనవణిణ్ మా దగగ్రకి రానివవ్దు....పురుడపుప్డూ, పసివాడికింద చేయడానికి పనికి వచాచ్ం గాని.  వాడికి 

మా బుదుధ్లు వచేచ్సాత్యిట అవును మరి మావి తపుప్డు బుదుధ్లు కదా? పుటిట్ంటివాళిళ్చిచ్న డబుబ్ కాసాత్ సరదాలకి, షోకులకి, బిజినెస లకి  

తగలేసి ఇపుప్డు ఈ ఇలుల్ ఇచేచ్యమని పేచీ!  అటు పుటిట్ంటి వాళల్తోనూ సరిగాగ్ ఉండదు.  వాళిళ్చిచ్న సొమమ్ంతా తగలేసి ఇపుప్డింకా ఇమమ్ని 
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పీకుక్తింటే ఎలా చెపుప్? వాళుళ్ మాతర్ం ఎకక్ణిణ్ంచి ఇసాత్రు?అందుకే వాళుళ్ రావడం మానుకునాన్రు. ఎవరితోనూ సయోధయ్ లేదు” 

వెళల్బోసుకుంది రజని.  

నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. పెదద్వాళళ్ ఇషాట్నికి విరుదధ్ం గా  పేర్మపెళిల్ చేసుకొని అతత్గారింటోల్నే ఉంటూ  ఇలా వాళల్ని ఉసురు 

పెటేట్  కోడలిన్ఏమనాలో అరధ్ం కాలేదు. వాళుళ్ పెదద్ మనసుతో  చేరదీసేత్  ఆ పిలల్ రివరుస్ లో వాళళ్ని వేపుకు తినడమేంటి? వాళళ్ని ఇంటోల్ంచి 

పొమమ్నమనడం ఏంటీ.. చోదయ్ం కాకపోతే?  

 

“సరేల్, అంతా మేం చేసుకునన్ ఖరమ్ ... నువువ్ ముఖం కడుకుక్ని రా టిఫిన తిందువుగాని” అని పెరటోల్  బాతూర్ం 

చూపించింది.  

“ఎకుక్వ చేయకు. లక్ష పనుల్ంటాయి. అనీన్ నీకు చెపిప్ ,నీ పరిమ్షన  తీసుకోవాలిస్న  ఖరమ్ నాకు పటట్లేదు. తీరిగాగ్ తిని 

కూచుని... ఆరాలు కావాలి... ఆరాలు .. ఎకక్డికెళాల్వ, ఎందుకెళాల్వ అనుకుంటూ!”   

బైటకి వసూత్ ఈ మాటల పర్భంజనానికి హడలిపోయి  అకక్డే ఆగిపోయాను. సందేహం లేదు రజని కోడలే ! 

“ నోరూమ్సుకుని పడి  ఉండండి లేకపోతే నువువ్,నీ మొగుడు మీ కూతురింటికి పొండి . అది రానివవ్కపోతే ఓలేద్జ హోం కి 

పొండి.  మా నెతిత్ మీద శని లా దాపురించారు అసలు ....”  

ఇంకా ఏదో  అరుసోత్ంటే ఉండబటట్లేక ధడాలన్ తలుపు తోసుకొని బైటకి వచాచ్ను. కనిపించిన దృశయ్ం చూసి నా కళల్ని నేనే 

నమమ్లేకపోయాను. నేను చూసోత్ంది రజని కోడలిన్.... కాదు.. కాదు నా ముదుద్ల అందాల మేనకోడలిన్. ఇనేన్ళుల్ ఎవరైతే నా కోడలు కావాలని 

..... కాలేకపోయిందని తెగ మధనపడాడ్నో ఆ అందాలరాశి వికృతమైన అసలు రూపానిన్ ! ఏది అందమైన జడ? పొటిట్గా కతిత్రించుకుంది, 

నుదుటిమీద బొటుట్లేదు. మెళోళ్ పుసెత్లు, చేతికి గాజులు, కాళళ్కి మెటెట్లు, పటీట్లు, వొంటి నిండా చీర ఏమి లేవు. వొళుళ్ కనిప్ంచే బటట్లతో, 

వెగటు పుటిట్ంచే మేకప తో,అంతకంటే అసహయ్మైన మాటతీరుతో అమల నిజసవ్రూపానిన్  చూసి షాక కి లోనయాయ్ను.  

ననున్ అకక్డ  ఊహించని అమల  ఒకక్ నిమిషం తొటుర్పడి వెంటనే సరుద్కుంటూ 

 “ఓహో నువావ్? ఏంటతత్యాయ్?నేను వచిచ్ కలుసాత్ననాన్నుగా. అంతలోనే వెతుకుక్ంటూ వచేచ్శావా నా ఇంటికి?” అంది 

విష పూరిత చిరునవువ్తో వయ్ంగయ్ంగా.   

“ నేను నీ ఇంటికి రాలేదు అమలా! నా సేన్హితురాలింటికి  వచాచ్ను” అనాన్ను అంతకంటే కరకుగా.  

“ఓహో! అయితే నాకోసం రాలేదనన్మాట.  ఇంకేం? బాగా మాటాల్డుకోండి.వసాత్” అంటూ విసురుగా బైటకి వెళిల్పోయింది.  

అవాకక్యిన  రజని  

“ ఏంటి మాధవీ? అమలా నీ మేనకోడలా? సారీ, నాకు నిజం గా తెలియదు.”అంటూ సంజాయిషీ ఇవవ్డం నాకు బాధ 

కలిగ్ంచింది.  

ఏం మాటాల్డాలో తెలియని అయోమయావసథ్ లో   

“వసాత్ను రజనీ, చాలా ఆలశయ్మైపోయింది, ఇంటి దగగ్ర రూప చూసూత్ ఉంటుంది. నేను ఫోన చేసాత్ వెళాళ్క” అని ఇలుల్ 

చేరాను. 

  *****       *****      ******       *****        ******      ****    ***** 
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పర్శాంతి ఎకస్ పెర్స  లో కూచునన్ నేను ఎపుప్డెపుప్డు నా కోడలిన్ చూసాత్నా అని  ఉదివ్గన్ం గా ఉనాన్ను. ఎంత  భర్మ లో 

బతికాను ఇనాన్ళుళ్? వేరే దేశసుత్రాలయినా, భాష, మతం, సంపర్దాయం వేరైనా కంటికి రెపప్లా చూసుకునే ఉతత్మురాలయిన కోడలిన్ ఈ 

దౌరాభ్గుయ్ రాలితో పోలుచ్కొని ఎంత తిరసాక్రం గా చూశానో? అందమైన శరీరమే గాని సంసాక్రం లేని అమల తన కోడలై ఉంటే  దాని  

పర్వరత్నతో  భరత్, ఆసిత్ లేని తాను ఈ పాటికి ఆతమ్హతయ్ చేసుకొని ఉండేది కాదూ?   పేర్మించి పెళిల్ చేసుకునాన్  తలిల్కి పార్ధానయ్మిచేచ్ కొడుకు, 

మంచి మనసునన్కోడలు... ఇంతకంటే నాకేం కావాలి? మేలిమి బంగారం లాటి కోడలిని  కళెల్దురుగా పెటుట్కొని ఇనేన్ళుల్ ఆ అహంకారిని 

కోడలిగా చేసుకోలేకపోయానే అని బాధ పడాడ్ను.  

ఇపుప్డు చనిపోయిన అనన్యయ్కి, కనిపించని ఆ భగవంతుడికి  మనసూఫ్రిత్గా కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను అది నా కోడలు 

కానందుకు. నిజంగా కోరుకునన్, కోరుకోదగగ్  కోడలంటే లూసీయే!    కొడుకు,కోడలు,మనవలతో  నేను కలిసి  గడిప బోయే  మనోహర 

దృశయ్ం కళల్ కి కటిట్నటుట్గా కనిప్సుత్ంటే  నా అశాంతిని పటాపంచలు చేసూత్ పర్శాంతి ఎకస్ పెర్స పటాట్లమీద ఉరకలు వేసూత్ ననున్ గమాయ్నికి 

చేరచ్డానికి ఉతాస్హపడుతోంది.  

**** 
 

కథ నుక కథ 
నిజంగా చెపాప్లంటే ఇది నేను చూ న కథే. మాకు బాగా తెలి న ళళ్లో జరిగిన 

కథ. పేర్ మించి పెళిళ్ చే కునన్ ఓ అమామ్యి పర్ తిరోజూ పర్ తయ్కష్ నరకం చూపిత్ ంది అతాత్  మామలకి . 

వరాణ్ ంతర హం చే కొని ఇలా  డిట్  లా పర్ వరిత్ ంచే కోడళళ్ని ఎవరూ చూ ఉండరు 

ఇంతవరకు. తపప్ంతా ఆ పిలల్  మొగుడిదే అనుకుంటాం మేము. భారయ్ అంతలా రెచిచ్పోయి 

నోటికొచిచ్నటుట్  తలిల్ దండులిన్  తిటేట్ త్ ంటే  కిమమ్నకుండా ఎలా ఉంటునాన్డా అని ఆశచ్రయ్పడుతూ 

ఉంటాము. ఏదయినా అంటే అతనీన్ రోడుడ్ కీడుత్ ంది. ఆ పిలాల్ డు దాని అందం చూ  మో ంచి పెళిల్  

చే కునాన్డు.దానికి తోడు పిలల్   నోటి దురు  మని . ఈ పిలాల్ డు చూత్  నోటోల్  నాలిక లేని డు నిజంగానే.  

అతాత్ మామలు చాలా సహృదయులు.. దే డు ళళ్ పకాష్న ఉండబటిట్  కొడుకిక్ దూరంగా ముంబై   లో మంచి ఉదోయ్గం 

రావడంతో పర్ త్ తం పర్ ంతంగా జీ తం గిత్ నాన్రు. 

ఈ కథ లో వరాణ్ ంతర కోడళళ్ మాన క  ౖ ధాయ్లని సమాంతరం గా  వరిణ్ త్  దూరపు కొండలెపుప్డూ 

నునుపుగానే ఉంటాయి అని మాధ  తెలు కొని ప చ్తాత్ ప పడినటేల్ , ఎందరో మాధ  లాటి అతత్ గారల్ కి కను పుప్ 

కలగాలని కోరుకుంటునాన్ను.  మాధ  ఎపుప్డూ లూ  తో కఠినంగా వయ్వహరించకపోవడం గమనారం. 

- రచయితిర్  

  

 
PPP 
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  పాపారట్ నర్   రట్ నర్          డిడి.. ధధ
 

      “కోటల్ కొదిద్  ఉనన్ జనాభాకి నేను ఏమి చేసుత్నాన్ను, నాకు ఏమి నచిచ్ంది, నా అభిపార్యలు, నా  ఆలోచనలుతో వాళళ్కి పని ఏమి 

ఉంటుంది, ఒక కటుట్ కునన్ భరత్కి తపప్. అదే పెళిళ్కి ఉనన్ గొపప్తనం” అని సినిమా డైలాగ వింటునన్పుప్డు  గుండె ఎంతో ఆనందంతో 

నిండిపోయింది.  కానీ అది కొదిద్ సేపు మాతర్మే అని తరావ్త తెలిసింది.  ఆయనకి నచిచ్ంది కదా అని ఎపప్టి నుంచొ ఆయన కోరుకుంటునన్ 

లక్ష రూపాయల టి.వి  ని  "సరే కోనుకోక్ండి" అని అనలేక పోతునాన్ను . అలా అని నేను వారి కోరికలని అడుడ్కుంటునాన్ను అని మీరు 

అనుకుంటుంటే తపేప్.   

పెళిల్ అయిన వెంటనే మా కాపురం మొదలయింది అమెరికాలో.  డబుబ్కి లోటు  అనేది లేదు,  ఇరుగు పొరుగు, బంధువులు 

లాంటి బంధాలు అనిన్ తీగలతోనే (అంటే ఫోనుల్,ఇంటరెన్టుట్).  అపుప్డే ఎందుకు అని పిలల్ల  సంగతి కూడా పకక్న పెటేట్సాం. మరి 

కొనిన్  ఏళళ్లో ఇండియా వెళిల్పోవాలి అని తెలిసినా మేము ఇషట్పడినటుల్  మాకు నచిచ్నవి కొనుకుక్ంటునాన్ము. ఆరు రోజులతో పూరిత్ 

అయిపోయేది  మాకు ఆరు ఏళల్   వరకు హనీమూన లానే సాగింది . ఇంతలోనే మా పిలల్లు, ఇలుల్ లాంటి లాంగ టరమ్ వితత్నాలు  నాటడం 

జరిగాయి. కొనాన్ళుళ్ ఆ సరదాలు ముగిశాక , ఇంక అమెరికా చాలనుకుని, ఇండియాకి వచేచ్శాం. 

సరే పర్సుత్తానికి వసేత్ నాటిన వితత్నాలు చాలులే అని మళీళ్ కొతత్గా ఏమి చేదాద్ం అని ఇదద్రం మాటాల్డుకుంటుండగా  మా 

వారు పేపరోల్ పడిన విషయం చదవమని ఇచాచ్రు. నేను బహుశా 1+1 ఆఫర చీరలు, పిలల్ల బటట్లూ అని ఊహించుకుంటూతీసి 

చూదుద్ను కదా! తీరా  అది ఎనభై వేలు పెటిట్ పాల్సామ్ టి.వి  కొంటే  ఆరు  వేల మైకోర్వేవ ఉచితం.  

“నీకు ఒకటి నాకు ఒకటి” అని నవువ్తూ  అనాన్రు. పాపం నిజం చెపప్దూద్ 'సరే ' అనేదాద్ం అనిపిసుత్ంది.  వారిని అలా 

అడగటం చూసేత్  సంపాదించేది వారే కదా, పిలల్లకి నాకు ఏ లోటు రానివవ్టం లేదంటూ వారు అడిగింది కూడా అందరకి కలిపి 

ఉపయోగించేది అని.  నేను అనవసరపు ఖరుచ్ అని అనుకునేది నా విషయంలో పొదుపు, వారి దృషిట్లో పిసినారితనం.  

ఇంక గొడవలకి కొతత్ కారణాలు 

 ఎందుకు మాకు!? రెండు మూడు రోజులు మూతి ముడుపులు.. మళీళ్  జీవితం మామూలే. అలాంటి సమయంలోనే  

నేను నా మెదడుకి ఆలోచన పెటట్దలచుకునాన్ను.  పర్తీ రెండు  ఆలోచనలకి  మధయ్ చినన్ గీత ఏదో ఉండి ఉంటుంది అదే మా ఇదద్రి మధయ్ 

పొదుపు, పిసినారితనం అని కొటుట్కుంటునాన్యి.  దానికి కాసత్ లోతుగా అధయ్యనం చెయాయ్లని, మా ఇదద్రి రుచులు ఏమిటో అని 

గురుత్కు తెచుచ్కోవడం పార్రంభించాను .   

నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను కదా  అందుచేత ఆయన ఆలోచనలని నా  దృషిట్  పెటిట్ చెపుతునాన్ను 

అని మీరు అనుకుంటే పపుప్లోకాలువేసినటేల్.  ఎందుకుంటే నేను చెపేప్వి అనిన్  

మా ఇదద్రి మధయ్ ఇనేన్ళళ్ సంభాషణలలో పైకి వచిచ్న అభిపార్యాలు, భావాలే కాబటిట్ ముందుగా వారి గురించి చెపాత్ను.  
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ఆయనకి  వాళళ్ కుటుంబ సిత్తి గతులు, అవసరం, 

అనవసరం విషయాలపై ఎంత అవగాహన ఉందంటే   చినన్పుప్డు దీపావళి పండగకి తెచిచ్న టపాకాయలు 

సగం వాళళ్ అనన్యయ్ తీసుకునాన్, మళీళ్ కొనాలి, నాకు తకుక్వ ఉనాన్యి అని ఏడవకుండా  మిగిలిన సగం వాళళ్ అకక్తో పంచుకునేవారట. 

కోరుకునన్ అమామ్యి కాదని అంటే బాధపడినా, "మౌన రాగం" సినిమా లో మోహన లాగ పేర్మ తాయ్గానిన్ కోరుతుంది అని సరిపెటుట్కుని ఆ 

అమామ్యి ని ఒపిప్ంచాలని మరింత ఇబబ్ంది పెటట్కుండా పెదద్లు కుదిరిచ్న పెళిల్ చేసుకునాన్రు.  అపుప్డపుప్డు రొమానుస్ పాళుళ్  తగిగ్ంది అని 

అనిపించినపుప్డలాల్ ఇదే విషయం మీద అలుగుతుంటాను నేను అది వేరే విషయం అనుకోండి.   

అలాగే కిర్తం సంవతస్రం ఇలుల్ కొందాం  అని అనుకునన్పుడే వారికి  సొంత డాబా ఇలుల్, పెదద్ లాన, చుటూట్ మొకక్లు, 

పిలల్లకి ఆడుకునే సథ్లం లాంటి కలల ఇలుల్ ( డీర్ం హౌస) ఇషట్మని తెలిసినా దానికి బదులు అనిన్ సదుపాయాలు కలిగిన అపారట్ మెంటిక్ 

సరే  అనాన్రు.  చెపుప్కుంటూ పోతే ఇలా ఎనోన్ విషయాలు..! 

 అయన ఇషట్ము ఉనాన్  లేకునాన్ తాను  అనుకునన్దే చేయాలని  పటుట్ పటట్కుండా పార్ర్కిట్కల గా అలోచించి, ఆ విషయాలు 

తనకు మాతర్మే కాక ఇతరులతో ముడిపడి ఉనాన్యి అని తెలుసుకొని ఆ ఇతరుల వైపు అలోచించి ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే 

తలిల్తండుర్లని మళీళ్  టపాకాయలు ఎకుక్వ కావాలని అడిగితే కొని ఇసాత్రని తెలిసినా వారిని ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదని అడగటం మానేయటం. 

అలాగే పేర్మించిన అమామ్యి వాళల్ పెదద్ల దావ్రా వాళళ్ కుటుంబ విషయాలకి ఆడపిలల్ వారి వైపు  నుండి 

సంబంధం  కలుపుకోవటానికి  అభయ్ంతరాలు ఉండదని తెలిసినా ఆ అమామ్యికి తాను ఇషట్ంలేదని ఏ రకమైన  ఒతిత్డి చెయయ్కుండా పెదద్లు 

కుదిరిచ్న పెళిల్ చేసుకోవటం, ఎంతో ఇషట్మైన డీర్ం హౌసు ని  వదులుకుని భారయ్పిలల్లకి  రోజువారీ ఇబబ్ందులు లేని, అలాగే మాకు నచిచ్న 

అపారట్ మెంట లో ఉండే  టపుప్డు కలిగే మా లాభాలనే దృషిట్లో పెటుట్కుని సొంత అపారట్ మెంటు  పల్స మిగిలిన మేము కోరుకునన్ 

సదుపాయాలనిన్ ఉండే గేటెడ కమూయ్నిటీ కి సరే అనడం లాగా అనన్మాట.  
 

                  ఇంకా నా  పదద్తి కి వసేత్ నేను చేసే పనులు ఎలా ఉంటాయంటే నాకు ఇతరులని ఇబబ్ంది పెటట్కూడదనన్ 
ఆలోచన  కాసత్ తకుక్వే , అదే పరిసిథ్తి లో నేను ఉంటే నేను ఇబబ్ంది పడకుండా ఎలా చకక్దిదద్ గలను అని అనుకుని  అలా చే
సాత్ననన్మాట.  కొంచెం నేనే తికమక పడాడ్ను. వివరంగా చెపాత్ను. చినన్పుడు వేసవి సెలవులకి మా ఇంటికి బంధువులు రావటమో  లేక మేము 

వెళళ్టమో జరుగుతూ ఉండేది. అలా నేను ఒకరి ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు వాళుళ్ వేసం కాలం  పర్తేయ్కమైన బంగినపలిల్ మామిడిపళుళ్ పెడితే , 

నాకు ఇంకా తినాలి అనిపించినా, ఆ బంధువుల అమామ్యి నాకంటే చినన్ది అయిన ఆ అమామ్యి   
"చాలు మొరోర్ ,నాకు వదుద్" అంటూ ఉనాన్  ఎకుక్వ పెడుతువుంటే,  

"నాకు ఇంకా కావాలి" అని అడిగేదానిని కాదు. అపప్టికి సభయ్త, ఆసభయ్త పదాలు రాయటమే రాదు .  అంటే  అంత చినన్

దానినని. అపుప్డు ఇపుప్డు నా  ఉదేద్శం ఒకక్టే. నాకు ఇంకా కావాలి అని అనిపించినా అది కాసేపే. నా దగగ్ర ఉనన్దానితో నేను తృపిత్ 

పడతాను అని నాకు నేను సమాధాన పడతాను. అడిగితే ఇచేచ్ దాని కనాన్ అడగకుండా పెటిట్నది కొంచం అయినా నాకు రెండవదాని 
లోనే  ఎకుక్వ  తృపిత్. ఒక వేళ  ఆ పండు  ఇంకా కావాలి అని అడిగి తింటే దాని సంతృపిత్ కూడా కాసేపే . అలా అడగటం వాళళ్ వలల్ పాపం 

పిలల్ నోరు తెరిచి అడిగేవరకు పెటట్లేదే అని వాళుళ్ బాధపడటం జరుగుతుంది. ఇచిచ్న పళుల్ తినటంతో నా కడుపు నిండుతుంది కాని వాళుళ్ 
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పడిన గిలీట్ ఫీలింగ, నాకు గిలీట్ కలిగించి ననున్ బాధపెడుతుంది.  ఏది  ఏమైనా నేను ఒకరికి సహయపడక పోయినా  (అంటే ఇతరుల 

అవసరాలు చూసి ముందే మనమే సహాయం చేయటం లాంటివి ) అపకారం చేయాలనీ, జరగాలని అనుకునే రకం కాదు. 

           ఇంకా నా గురించి చెపాప్లంటే నాకు పార్కిట్కాలిటీ ఎకుక్వని నా అభిపార్యం. మా వారు ఊరు అవతల పెదద్ ఇలుల్ 

కటిసాత్ను, మనం నచిచ్నటుట్ కటిట్ంచుకోవచుచ్, నీకు నచిచ్నటేట్ కొంత కాలానికి అది మంచి పెటుట్బడి అవుతుంది అని చెపిప్నా, నేను ఆయనతో 

ఒకటే అనాన్ను. "మీరు ఖరుచ్ పెటిట్ కటిట్ంచినా ఆ ఏరియా లో నేను అంత పెదద్ ఇంటోల్ వంటరిగా గడపలేను. ఇదద్రం సొంత ఇళళ్లో పెరిగిన 

వాళళ్మే, అందు చేత ఇదద్రికీ అది కొతత్ కాదు, అందుబాటు లేనిదీ కాదు. నాకు రోడుడ్  మీద టార్ఫిక ని ఇంటోల్ కురుచ్ని తలుచుకుంటేనే టెనష్న 

మొదలవుతుంది. చినన్పుప్డు తపప్క సైకిల తొకిక్ పైరవేటు కి వెళల్లేక వెళేళ్దానిన్. అంతకు మించి అవసరాలు ముందు ముందు ఉంటాయని 

తెలిసినా ఎలాంటి డైరవింగ నేరుచ్కోలేదు.  ఇపుప్డు  ఇకక్డ రోజువారీ పనులకు అంటే కూరలు, సూక్ల   బసుస్ సాట్ప, హాసిప్టల, నితయ్ 

అవసరాలు కావాలి అనాన్ కనీసం రెండు కిలోమీటరుల్ వెళాళ్లి. పొదుద్నన్ ఆఫీసుకి మీరు వెళిళ్తే రాతిర్ వరకు నాకు గాని, సాయంతర్ం ఇంటికి 

వచిచ్న పిలల్లకి గాని అటు నాలుగు, ఇటు నాలుగు ఇళళ్ వాళుళ్ తపప్ వేరే మనుషులు ఉండరు.  మా అదృషట్ం బాగుంటే మా ఈడూ వాళుళ్ 

వుంటారు లేక పోతే మేమే  వేరొకరికి సహాయకులమై పోతాము ( విదేశాలలో ఉండే పిలల్ల తలితండుర్లు , వారి విదేశి  సంతానం చేసే సవ్దేశి 

కబురులు వినేవాళళ్ం లాగ). నాకు మాటాల్డే తోడు లేక, పిలల్లకి ఆటలాడే తోడు లేక టి.వి లకి  అంకితమైపోతాము, పోనీ పారక్ కి వెళాళ్లనాన్ 

చీకటి పడాడ్క ఒంటరిగా ఇంటికి రోజు తిరిగి వెళళ్లేము. నా చుటూట్ వునాన్ వాళుళ్ ననున్, నా షెడూయ్ల గురుత్పెటుట్కుని ఏమైనా మోసం, 

ఇబబ్ంది కలిగిసాత్ రని నా భయం.  పిలల్లని వదిలి ఎకక్డికి వెళళ్లేను. పొదునన్ లేచిన తరువాత ఒక గంట, సాయంతర్ం 3-4 గంటలు 

మాతర్మే మెలుకువగా మిగిలిన ముగుగ్రు ఇంటోల్ గడిపేది.  ఆ సమయంలో కూడా  వాళుళ్ చేసేది వాళళ్ దినచరయ్ కారయ్కర్మాలు. ఇంకా నేను 

ఒక పని మనిషి ని పెటుట్కొని లేదా నేనే  ఒక పనిదానిలా ఇంటికి మెరుగులు దిదుద్తూ గడిపేయాలి. " మా రొటీన లైఫ లో సొంత ఇలుల్ 

కటుట్కునే అవకాశం ఉనాన్ అవసరం   అంతగా లేదు అని గర్హించి నేను అపారట్ మెంట కే నా అమోదముదర్ తెలిపాను. 

మా వారికి లాగ ,  మీరు కూడా ఎపప్టిలానే "నేను కావలిసిందే సాధించుకుంది" అనుకుని నా మీద ఒక 

అభిపార్యానికి  వచేచ్సి ఉనాన్రా....  అకక్డే ఆగండి.  ఇదంతా ఎందుకు చెపాప్లిసి వచిచ్ందంటే ఇదద్రి ఆలోచనలు ఎకుక్వగా కలవలేదు కాని 

మా సంసారం ముందుకి సాగిపోతూనే వుంది. మా జీవితాలలో మేము కలిసినపప్టి నుండి కషాట్లు లేవు కాని ఇంకా తృపిత్ చెందే అవకాశం 

వుంది అని నా భావన.    
           పర్సుత్తానికి వసేత్ కొతత్ టీ.వి  దగగ్ర మా కొతత్ సంఘరష్ణ మొదలైంది. చిలికి చిలికి గాలి వాన అయినటుట్ నా మిద 

పెదద్ అభాండం వేసి వదిలేసారు. నేను  ఫీలింగస్ కి వునన్  ఇంపారెట్నస్ ని వసుత్వులకి ఎపుప్డు ఇవవ్లేదు. కషట్ పడి  చదువుకుని, అవకాశాలు 

తపిప్నా అశాభావంతో ముందుకు పోయేవాళళ్ అంటే నాకు ఇషట్ం. ఒక సారి  ఓడిపోతే  నాలోని నిరాస నిసుర్ప్హలతో కాలం నెటేట్ నాలాంటి 

వాళళ్కి పూరిత్ విరుదద్ం  కాబటిట్,  ఏమనాన్రంటే "నేను నా కోసం ఏది కొనుకోక్లేను,  ఒకక్పుడు అవకాశం లేక ఇపుప్డు నినున్ నా 

ఇషాట్లకి  మెపిప్ంచలేక, నా కలలో తీరని కోరెక్లలో ఒకటై మిగిలిపోని" అని భారీ డైలాగ వదిలారు. చిరంజీవి మాస కామెడీ  డైలాగ లకి 

ముసి ముసి  నవువ్లకే మా వారి మొహం హై వోలట్ లతో వెలిగిపోతుంది అలాంటి సారు  ఇలాంటి డైలాగ కి పెటిట్న ఫీలింగ నా గిలీట్ ఫీలింగ 

లకి  బెండ అవవ్టం మొదలుపెటిట్ంది. కాసత్ ధీరఘ్ంగా ఆలోచిసేత్ నా పిసినారితనం కాదు, ఏదో నేను  మనసుపూరిత్ గా "సరే" 

అనలేకపోతునాన్ను.  
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ఏదో కొతత్ వసుత్వు అపుప్డపుప్డు కొంటే కాని మా వారికీ కిక రాదు . రొటీన కి భినన్ం గా వీలు కలిగినపుప్డలాల్ వీకెండస్, 

పిలల్లతో టూర, ఫెర్ండస్ తో కలవటాలు, అలా చాలా చేసూత్నే ఉనాన్ ఈ బోర ఇదద్రిలో బయటపడుతూనే వుంటుంది. నేను షాపింగ, 

బంగారం, బటట్లు, వేరే తలిల్ పిలల్లతో రోజంతా గడపటం, ఇలా నాకు తోచిన మారుప్ కలిపించుకుంటూ ఉంటాను. తాను కూడా ఫోటోగర్ఫీ, 

ఫెర్ండస్ డినన్ర, ఆఫీసు పారీట్, కాల్సు మేటస్ రీయూనియన, బంధువుల ఫంక్షన అలా చేసుత్నా  ఈ " బోర " తపప్టంలేదు. ఈ సారి కొతత్గా మా 

నలుగురం ఇషట్పడేది చేయాలని, ఓ నిరణ్యానికి వచాచ్క ఏ పని చూసినా, చేసినా అవే అలొచనలు.    
                                    ఎపుప్డు చూసేది, చేసేది కూడా మన ఆలోచనలతో, మన అవసరాలకి, మన సందరాబ్నికి 

ఒకొక్సారి మనలిన్  కొతత్గా ఆలోచింప చేసాత్యి.  అలాంటి పర్కటన ఓ శుభ ముహురాత్న నా చెవిలో పడి అకక్డనుండి నా మెదడుకి వెళిల్ ఆ 

విషయాని కొతత్గా పార్సెస చేసి  నాకు ఈసారి   "నూత నతావ్నికి " దారి చూపింది. సారాంశం ఏమిటంటే "గీర్న బెలట్ " ఏరియాలలో మనం 

పాల్ట కొంటే  మనకు నచిచ్నటుల్  మొకక్లు నాటుకోవచుచ్  అంతే కాక మీ వంతు పరాయ్వరణని సంరకిష్ంచిన వారు అవుతారు, సిటీ కి దగగ్ర - 

దూరం కాని చోటున, వారంతరాలలో కాలుషాయ్నికి దూరంగా, ........ అంతే నేను ఫికస్ అయిపోయాను .  మా ఇదద్రి ఆలోచనలు వేరు , 

దారులు వేరు అయినా గమయ్ం  ఒకక్టే.  మా ఇషాట్ల కి వేరొకరికి  కషాట్లు కలగకూడదు.  ఆయనకి  కొతత్ హౌస పార్జెకట్ కావాలి, ఇదద్రికీ 

మొకక్లంటే ఇషట్ం,  పిలల్లతో నాకు, ఆఫీసుతో తనకి టైం ఈ పని కోసం ఎకుక్వ సమయం కేటాయించకక్రేల్దు.  వాళళ్దే  ఆ తోట సంరక్షణ 

భాధయ్త. పలెల్టూరల్లో వేసవి సెలవులలో మా తాతగారి ఇంటోల్ నేను, నా లాగే ఆయన వాళళ్ తాతగారి ఇంటోల్ తాను  అకక్లు, తముమ్ళుల్, 

అనన్లు, వదినలు, మేనమామలు, అతత్లు, పినున్లు, పెదద్ లోగిళుళ్ ,పాలేరులు, గేదెలు, సొంత పాడి, మటిట్, కొబబ్రికాయ చెటుల్ అబోబ్ ఆని చెపేత్ 

అసలు సంగతి ముందుకి వెళళ్దు.  

 చెపేప్దేంటి అంటే మాకు ఆడుకోవటానికి డబుబ్లుతో పనిలేదు. కావలిసింత సేన్హాలు, ఎపప్టికి తరిగిపోనంత ఆట 

వసుత్వుల సమాహారం. ఇపప్టి షాపింగ మాల లలో ఉండే "గేమింగ జోన" ఆటల మూలాలతో, టెకాన్లజీ , పవర కట బేర్కస్, 

లేని  డబుబ్లిచిచ్  బొమమ్ డబుబ్ కాయిన కొనుకోవలిసిన అవసరాలు లేని (ఎందుకంటే మాకు తెలిసిన  బొమమ్ల సంపద అంటే గోలీలు. గిలిల్ 

దండ ఆడే కరర్లు , చింతపికక్లు, పదునైన  బెచాచ్లు....)  మేము ఆడుకునే అవకాశం కలిగినందుకు, మా పిలల్ల కి చెపిప్నా అరధ్ం 

కొంతవరకే, వాటిని ఆసావ్దించాలంటే సవ్యంగా తెలుసుకోవాలంతే.  ఒక దెబబ్కి రెండు పిటట్లు. మా బాలయ్ం మేము, వాళుళ్ కలిపి "టైం 

మెషిన"లో వెళిల్ ఒకేసారి చూసుకోవటం  ఒక పిటట్ అయితే వాళళ్కి నచిచ్న ఆటలు నిరభ్ందాలు లేని సమయం, కూయ్ గతయ్ంతరాలు లేకుండా, 

అనిన్ంటి కంటే ఉచితంగా  రెండవ పిటట్. 

  మా సొంతూరులో ఇపుప్డు పొలం పంటలు చూసేవాళుళ్  ఎవవ్రు లేరు. మేము ఇదద్రం అకక్డి సంతోషాలను 

అనుభవించం కాని ఇపుప్డు పెదద్ అయిన తరువాత ఆ పొలాలు, పంటలు, కౌలు అలాంటివి ఏమి తెలియదు అని చెపుప్కోడానికి  సిగుగ్ 

పడుతునాన్ను. నాకు, ఆయనకు  కూడా పొలం వుంటే బాగుంటుంది అనిపిసుత్ంది కాని పూరిత్  జీరో పరిజాఞ్నం ఉనన్ పనిలో చెయయ్ 

పెటట్కూడదని పొలం కొనాలనాన్ ఆలోచన వదిలేసాము.  

 అనన్టుట్ ఈ గీర్న బెలట్ కానెస్పట్ లానే ఎవరికైనా పొలాలు పాల్టస్ లా కొని పంటలు పండిసేత్ రైతులకు, భావితరాలకి, 

భూమాతకు, పరాయ్వరణానికి, మన మనసులకి, మన పిలల్లకి కి పర్కృతి తో మన జీవితాలు ఎంత ముడిపడి ఉనాన్యో చెపప్టానికి (మా 

అబాబ్యి కి ఏమికావాలనాన్ షాపింగ మాలోల్ దొరుకుతాయి అని ధీమా, అకక్డికి ఎలావసాత్యి అనన్ది ఆలోచించటం లేదు) పనికి 
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వసాత్యి.  పనిలో పనిగా కారొప్రేట ఆఫీసులలో ఇచేచ్ జీతాలు ఎకుక్వ అయి  కొతత్ టెకాన్లజీ అని చెపుప్కుంటూ ఈ-వేసట్ కి  తోడప్డుతున 

వసుత్వులు కొనే కంటే,  టాకస్ ఫీర్ ఇలాంటి గీర్న పార్జెకట్ లలో అంటే ఎకుక్వమంది సప్ందిసాత్రేమో. సారీ సారీ ఆలోచనలు ఎపుప్డు పకక్కి వెళిల్ 

పోతునాన్యి .  

అసలు విషయంలోకి వసేత్ కొదిద్గా కమరిష్యల గా అనిపించినా నాకు "మా తోట" ఉంటే బాగుండును అనిపించింది.  మా 

వారి చెవిలో జోరీగలా నా ఉదేద్శానిన్ ఊదటం  మొదలుపెటాట్ను.  అంత పెదద్ పాల్సామ్ టి.వి  ఇపుప్డు  కొనన్ ఆరు నెలలకే (మరీ వారానికే అంటే 

ఒపుప్కోరుకాబటిట్) పాతది  అయిపోతుంది, ఇంకా తవ్రలో రాబోయే 3-డి టెకాన్లజీ కొంటే  బాగుంటుంది, అనిన్ మీద మీద పడతాయి 

(సెటైర ) అని ఇంకో ఏడాది పొడిగించాటానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతాన్లు చేసి సఫలీకృతం కాగలిగాను. ఆ ధరకు గీర్న బెలట్ పాల్ట అని 

మొదలుపెటిట్తే అనుకునన్ ధరలు ఆకాశానిన్ అంటడంతో సగం మాతర్మే వసుత్ందని  తెలిసి నిరాశ  పడక 

రీసెరిచ్  మొదలుపెటాట్ం.  ఇంటరెన్ట   వచాచ్క పనులు కొంత సులువు అయింది, కొంత కాంపిల్కేటేడ గా మారింది (ఆపష్నస్ , అకక్రేల్ని నాలేడజ్, 

ఎంత నిజజ్ం ఎంత కలప్న తెలియక) . చూసినా పర్తిదానిలో ఎవరో ఒకరికి ఏదో నచచ్క  ఇదద్రి మధయ్ బేధాభిపార్యలు, ఒకరకం గా మరింత 

టైం పాస విత కమూయ్నికేషన  ఇదద్రి మధయ్ ( లేదంటే ఎవరి పర్పంచంలో వారి పర్పంచానికి వెళిళ్పోకుండా ,పిలల్లు ,టి . వి సీరియలస్ ,లేట 

నైట గోల్బల కాల కానఫ్రెనస్ లు ). వీకెండ వసేత్ పొదుద్నే  ఎకక్డేకడి కి వెళాళ్లి , ఒక రకమైన ఉతాస్హం నాకు ( నో వంట , పిలల్ల తో ఇదద్రం 

ఎపుప్డు మాటాల్డే విషయాలూ కాక కొతత్ వి మాటాల్డటం  ) ,పిలల్లకి (టార్వెల ,గేమస్ ,బయట తినటం ),శీర్వారికి (సిటీ టార్ఫిక లేని నాన 

సాట్ప డైరవింగ , ఫోటోగర్ఫీ బేర్కస్ ) . దీనినే పుణయ్ం పురుషారధ్ం అంటారేమో . ఇలా వీకెండస్ ఫాయ్మిలీ ఔటింగస్ గా కొనిన్ , ఆయన ఒంటరిగా 

కొనిన్ , మేమిదద్రం కొనిన్ తిరగాగ్ తిరగాగ్ ఓ శుభాముహురత్ న ఒక సథ్లం రిజిసేట్ర్షన చేయించే సాము . వివరాలు లోకి వెళిళ్తే మేము ఎవవ్రం 

చూడని సథ్లం కొనాన్ం . ఎవరో ఫెర్ండ ,ఎకక్డో ఎవరో అంటే అది మా వారు వింటే , ఓ సుభాముహురత్త్న నా చెవిన వేయగా , ఆ శుభ 

గడియలలో గర్హాలు కలవక ,మా ఇదద్రి ఆమోదం కలిసినందుకు , తొందరగా డీల సెటిల చేసుకోవలిసిన అవసరం కలిగిన ఆ "అనామక 

మహానుభావుడు"కి మనసులోనే ధనయ్వాదాలు .  
 

మేము సాధారణం గా కాసత్ ఎకుక్వ రీసెరచ్ అనాలసిస చేసి కొంటూ ఉంటాం.  (తినన్ది అరగక ఒక కారణం అయితే, 

ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ లేక).  నాకు అతత్గారు, మావగారు లేకపోవటం మా వైపు వాళుళ్ నా అదృషట్ం మీద ఈరష్య్ పడినా నాకు ఒకోక్సారి అది పెదద్ 

లోటుగా అనిపిసుత్ంది. మా పిలల్లకి నానమమ్, తాతగారుతో పంచుకునే అవకాశం లేకపోయినందుకు. నానమమ్లు ,తాతగారుల్  కూతురి పిలల్లకి 

ఇచిచ్నంత ఇంపారెట్నస్ కొడుకు పిలల్లకి ఇవవ్రని అందరు అంటునాన్ నాకు ఇంకా ఏదో నమమ్కం. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఆ అవకాశం 

కలగలేదు, అందుచేత ఎవరేమి చెపిప్నా ఆ రిలేషన మీద నేను అతత్గారితో సరిగాగ్ ఉంటే నా పిలల్లని, వారి చినన్తనానిన్ ఆవిడ, వాళళ్ అబాబ్యి 

కూడా కలిపి  వారి గతం  తిరిగి అనుభవిసాత్రని అనుకునేదాని. అంటే మా వారు, వాళళ్  తలిల్తండుర్లు,  ఇపుప్డు మా వారు తండిర్ ఐన 

తరువాత కషాట్లు, ముచచ్టుల్ పంచుకుంటూ వారి చినన్తనానిన్  నెమరువేసుకుంటారని. మా పెళిల్కి ముందే మా మావయయ్   గారు లేరు.  

ఇంక మేము ఇండియా రాక ముందే అతత్యయ్ గారు కూడా కాలం చేసారు. అసలు అమెరికా వెళళ్టానికి కారణం వారికి 

చదువుకునే టపుప్డు రాని అవకాశం ఉదోయ్గ రూపంలో రావటం వలన, తన కోరిక తీరుతునన్ందుకు మా అతత్గారు సరే అనటం జరిగి, 15 
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రోజులలో మా సంబంధం కుదరటంతో అలా, అలా గీర్న కారుడ్ కేసి కనీసం ఇదద్రం ఒకసారి కూడా సీరియస థాటస్ ఇవవ్లేదు. మనసులో 

నాకైతే అమెరికా ఇషట్ం ఐనా ఇండియా మీద అయిషట్ం ఎపుప్డు లేక పోవడం తో అది పెదద్ సమసయ్గా అనుకోలేదు.  
          మళీల్  పర్సుత్తానికి వసేత్ రిజిసేట్ర్షన జరిగిన కొనిన్ రోజుల తరువాత ఓ వీకెండ అసలు తోట, కథా కమామేషు 

తేలుచ్కుందాం అని పొదుద్నేన్ టిఫినస్ ముగించుకొని కాసత్ అనన్ం, పపుప్, పెరుగు, ఆవకాయ, బంగాళా దుంపల వేపుడు, జంతికలు, చిపస్ చెతత్ 

వగేరాలతో పాటు బాడిమ్ంటన, కిర్కెట సామాను, ఓ దుపప్టి, రెండు దిండుల్ కారులో పెటిట్ బయలుదేరాం.  ఓ గంట పర్యాణం; ఈ రింగ రోడ 

పుణయ్మా అని భలే సాగింది. పనిలో పనిగా ఆ దారులు కూడా చూడటం జరిగింది.  ఇవే ఒకపుప్డు హైదరాబాద కి చుటూట్ కొండలు, 

అడవులట. మొతాత్నికి  సిటీ టార్ఫిక దాటి, 6 లేన పై 80 కి మీ వేగంతో  మా కారుని టెసట్ చేయించి,  చుటూట్ తోటలు మొదలైన చోట రోడ 

వుందా లేదా అనే కచాచ్ రోడ లాంటిది ఎకిక్ పెదద్ గేటు ఉనన్ కంచె  కలిగిన తోటలోకి పర్వేశించాము.  గేటు పకక్ లోపలి వేపు రెండు మూడు 

పెంకుటిళుళ్ ముందు ముగుగ్రు, నలుగురు  చినన్ పిలల్లు ఆడుకుంటూ ఉనాన్రు.  అందులో ఒకరు వచిచ్ గేటు లోపలి నుండి 

గడియ తీసిపెటాట్రు. ఆల ఇన వన వయ్కిత్  రిజిసట్ర లో  సంతకం  పెటిట్ంచు కొని మమలిన్  ముందుకి వెళళ్ మనాన్డు.    
ఒకోక్ పాల్టు దాటు కుంటూ ముందుకు వెళాళ్క తోట దటట్ం తగిగ్న పాల్టులలో మా పేరు ఉనన్ది కనబడింది, మా పిలల్లు ఇది 

మనదే, మనదే అని గెంతారు.  బావి  చాలా లోపలికి ఉండటం వలల్ ఇంకా నీటి సౌకరయ్ం లేక, కొతత్ యజమానుల అభిలాష నింపు కోటానికి 

అనుగుణంగా కాసత్ ఖాళీగా ఉనాన్యి.  ఇపుప్డు మాలాగా కొనన్ వాళళ్ందరు ముందుకి వసేత్ అవి కూడా గేటు దగగ్ర చూసినంత నిండుగా 

తయారవుతాయట.  తిరిగి వచేచ్టపుప్డు  తీరికగా పరీకిష్ంచి చూడటం మొదలు పెటాట్ను.  మాలా కాక ఎపుప్డో ముందు చూపుతో  కొనన్వారి 

పాల్టుల్. పాల్టుల్ మధయ్  ఉనన్ కచాచ్ రోడ కి ఇరు వైపులా  పెదద్ పెదద్ చెటుల్ దానికి బోలెడనిన్ ఖాళి గూడులు కింద అకక్డకక్డ పడి ఉనాన్యి. అవి 

మా పెదద్ అబాబ్యికి రెండు ఏరి ఇచాచ్ను. ఒకటి మీ సూక్లు కి పటుట్కు వెళుళ్ అనగానే అపప్టి 

వరకు ఉనన్ ఆనందం రెటిట్ంపు అయియ్ంది.  ఆ సనన్ని దారికి రెండు వైపులా, సపోటా  సీతాఫలం, మామిడి, హైబిర్డ కొబబ్రి చెటుల్,  

ఆయా పాల్టు ఓనర అభిరుచి అనుసరించి పెంచుతునన్ మొకక్లు.  అనిన్ నాలుగు అడుగులు మించి పెరగక పోవడంతో మా 
పిలల్లకి  ఆ మొకక్లకి వేళాళ్డుతునన్ కాయలు ఆ మొకక్ల సవ్రూపాలు, వయ్తాయ్సాలు వివరించడం మొదలు పెటాట్ను.   మా పెదద్వాడు అపుప్డే 

వాడి సైనస్ కాల్సులో మొకక్లు పాఠం నేరుచ్కుంటునాన్డు, మా చినన్ వాడు కూరలు, పండల్ పేరుల్ చెపూత్ ఉండటంతో ఇదద్రు ఆసకిత్గా 

వింటుండంగా మా వారు మొకక్ల మధయ్ ఇలుల్ చూపి అది గెసట్ హౌస, బహుశా పాల్టు వాళుళ్ అందరు ఎపుప్డైనా బుక చేసుకొని వనభోజనాలు 

అంటే మోడరన డే ఔటింగ, గెట-టు-గెథెర  లాంటివి పాల్న చేసుకోవచుచ్  అంటూ అపుప్డే ఆ గేధరింగు తాలూకు గేములు ఆటలు పాటలు 

అంటూ మైమరిచి పోతూ చెపుతునాన్రు.   
అందరం ఆ పకక్కి వెళిల్ చూసాము. బయట తాళం వేసి ఉంది, కిటికీలు తెరిచే ఉనాన్యి.   ఆ ఇంటి చుటూట్ మందార 

మొకక్లు, కనకాంబరాలు,  నిమమ్ చెటుట్, ఇంకా ఏవో తీగలు అలుల్కుని ఉనాన్యి. కిటికీ లోంచి చూసెత్ లోపల అదో పెదద్ హాలు, ఓ పకక్ వంట 

చేసుకునేందుకు గటుట్,  గోడకి రెండు  అరలు, ఓ నాలుగు కురీచ్లు ఉనాన్యి.  పై భాగానికి వెళేల్ందుకు మెటుల్ ఉనాన్యి.  పైన బహుశా  రెండు 

మూడు గదులు ఉండి  ఉంటాయి, ఆ గదుల బయటకి వచిచ్ డాబాలో కూరుచ్నేందుకు ఖాళీ  జాగా కూడా ఉంది. ఈ సారి 

చుటాట్లు వసేత్ అందరం  కలిసి సరదాగా  రోజుంతా  పాల్న చేసుకోవచుచ్ అనిపించింది. ఎనిన్ సారుల్ అని ఆ  ఐ-మాకస్, చారిమ్నార, 
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షాపింగ మాలుస్, ఇపుప్డు సగం పైన మా వాళళ్ందరూ అపారట్ మెంటల్లొ ఉంటునాన్రు. అందుచేత తపప్కుండ వాళళ్కి ఇది ఒక 

వెరైటి  అవుతుంది.   ఎవరికో ఎందుకు నాకే, మేము నలుగురు పర్కృతి లో గడిపే అవకాశం  వచిచ్ంది అనిపించింది.  

అలా నడుచుకుంటూ ఇంచుమించి మెయిన గేటుకి దగగ్రగా,  ఓ పకక్ పెంకుటిలుల్కి ఎదురుగ ఉనన్ తోటలో చాలా నిండు 

గా మొకక్లు, చెటుల్ చూసి అందులోకి వెళాళ్ము. బతాత్యి చెటుల్, మామిడి చెటుల్, ఉసిరి చెటుట్, పనస చెటుట్, గులాబి మొకక్లు, ఎవో పూల 

మొకక్లు, రంగు రంగు కాగితం పూల మొకక్లు,  

రెండు పకక్ల దడిలాగా మధయ్లో పెదద్  చెటుట్ చుటూట్ చపటా. ఇంకా మా పిలల్లైతే సందడే సందడి తిరిగేసారు, 

ఒకరికొకరు  పిలుచుకుంటూ, వాళుల్ కనుకొక్నన్  మొకక్లు పేరుల్ అరుచుకుంటూ, ఏదో సేవ్చాచ్  లోకం   

లో విహరించారానే  చెపాప్లి ఎందుకంటే షాపింగ కి  వెళిళ్నపుప్డు కూడా మనకు కనువిందు చేసేవి కనిపించినా వాళళ్ని, అది ముటుట్కోవదుద్, 

అది అడగదుద్, ఇది తినకూడదు, ఆ గేమ ఎకక్డానికి లేదు ఇలా ఏవో తెలియని కటట్డి పెడుతూ ఉంటాము. ఇకక్డ నేను ఏమి అనవలసిన 

అవసరం కనబడలేదు. కింద పడిన కాయలు తీసూత్  అలాగే చెటుట్మీద ఉసిరికాయలు 

చినన్ నిమమ్కాయలతో కొడుతూ   (వాచమన కోసుకోమని అనాన్డులెండి), చినన్ చినన్ పురుగులు , తూనీగలు చూసి భయపడుతూ, 

మళిల్  ఒకరినొకరు కవివ్ంచుకుంటూ, వారి పసితనానిన్ అసలు రూపం లో (బహుశా  మళిల్  నా పసితనానిన్ కూడా )  చూసుత్నాన్ను 

అనిపించింది. ఎకక్డా మా శీర్వారు  అని వెనకుక్ తిరిగి చూసుత్ను కదా ఆయన ఆ పర్కృతి 

ని తన కెమెరాలో బంధించుకుంటూ కనబడాడ్రు.    ఇంతలోనే అటు ఇటు దొంగ చాటు గా చూసూత్ కనబడేసరకి  ఏంటబాబ్  ఆయన ఏమి 

చెయయ్బోతునన్రో అని నాకు  కుతూహలం పెరిగి ఏమి ఎరగనటుల్ పిలల్ల వైపు తిరిగి కూరుచ్నాన్ను. మళిల్  వెనకిక్ తిపిప్ చూసే సరికి ఆయన 

ఏదో చెటుట్ కిందకి, దిగుతూ  పాయ్ంటు దులుపు కొని మా వైపు వచిచ్   ఇంకా వెళదామా అనాన్రు.  అందాలు కళళ్తో  ఆసావ్దించడం మానేసి 

రీళుళ్ రీళుళ్ ఫోటోలు తీసూత్ ఉంటారు, ఇకక్డా అదే పర్హసనం అని మనసులో గొణుకుంటండంగా , నా చునీన్ పటుట్కునాన్రు.   
అబబ్ ఏమిటండి అంటుండగా , చేతిలో కెమెరా ఆ చెటుట్ గటుట్ పై పెడుతూ  ఆ వెనక దారిని దోర జాం కాయ తీసి నా 

చునిన్తో తుడుచుకొని చినన్ చిలక కొరికిన కాయ అని చినన్గా చిలక కొరికి నా నోటికి అందించారు.  ఒకక్ సారిగా కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి 

ఆనందంతో అని మీకు పర్తేయ్కించి చెపప్కక్రేల్దు. ఇంతలో పిలల్లు వచిచ్ ఏమిటి తింటునాన్వు అమామ్  అని అడగనే  అడిగారు.  మా వారు 

అమమ్కి ముందు పెటిట్ంది తియయ్గా లేదని, మనం అమమ్కి మంచి పండు కోసుకు కోవచాచ్ అని ఆ వాచ మేన ని అడుగుదాం అని ఇదద్రిన్ 

తీసుకొని లేచారు.  ఒకక్సారిగా పేర్మ పొంగుకొచిచ్ ఒకక్ సారిగా మా వారిని పటుట్కునాన్ను. అందరం తిరిగి కారు దగగ్రకి చేరేసరికి 

వాచమేన  పిలల్లు మా వాళల్కి  ఏవో పళుళ్ రకాలు కలిపినా కవరు అందించారు.    నేను ఆయనని డబుబ్లు ఇవవ్ండి 

అని  అంటూ  అంటే  వదద్ని అనాన్రు,  బలవంతం గా పిలల్ల కోసం తీసుకు వచిచ్న  చాకిలేటుల్, బిస కెటుల్ వాళళ్ చేతులోల్ పెటాట్ను.  ఆ పిలల్లు 

వాటికేసి చూసిన ఆనందం ఓ పకక్న, మా వాళుళ్ నిమమ్కాయలు విసిరి కొటిట్, ఏరిన ఉసిరికాయలు జేబులోల్ తడుముకుంటూ పొందుతునన్ 

ఆనందం మరో పకక్ కనబడుతుంటే నా పర్యతన్ం, నా ఆలోచన, నిరణ్యం పై  నాకు గరవ్ం కలిగింది. మేము ముందు ముందు అకక్డ గడిపే 

ఫాయ్మిలీ  టైం తపప్కుండ అందరం పూరిత్గా సంతృపిత్ చెందుతాము అని.   
ఇది జరిగిని రెండు నెలలకు  ఓరోజు అనుకోకుండా  హై-టెక ఎగిజ్బిషన కి వెళాల్ము. అకక్డ 52 అంగుళాల టి. వి 

ఎదురుగా దరశ్నం ఇచిచ్ంది.  మావారు  మళీళ్  మైమరచి దాని వైపు చూసూత్, దానికునన్  ఫీచర వివరాలు అడిగి నిటూట్రుచ్తుండంగా చినన్ 
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  పరిమళం                                  సనిన్ త్పరిమళం                                  సనిన్ త్

బాధ కలిగింది. అకక్డే ఇదద్రు ముగుగ్రు సేన్హితులు కలిసాము .  ఈ ఆదివారం  ఫాయ్మిలీ అందరం ఎకక్డ కలుదాద్ం అనుకుంటూ 

ఉండగా,  మా వాడు అమమ్, మనం మన ఫామ  హౌస కి వెళదాము అనాన్డు .  అంటే మా వారు ఇందాక ఆ టి.వి సేలస్ మాన  తన 

చాతురయ్ంతో రంగరించి జీవితంలో ఉండవలసిని అతాయ్ధునిక, అతయ్వసర, వగైరా, వగైరా వసుత్వులు  అని ఎలా చెపాప్డో, మా వారు మేము 

తీసుకునన్ పాల్ట వివరాలు చెపిప్, ఈ సారి ఆఫీసు పారీట్ అకక్డ జరిగితే ఎంత వెరైటీ గా ఉంటుందో అంటు ఉండగా నేను తపుప్ చెయయ్ లేదు 

అని నా మీద నమమ్కం పెరగడంతో మరింత శర్దధ్గా మావారి ఆనందంలో పారట్నర అయాయ్ను.   
పి .యెస: ఇపప్టికి అంటే ఇది జరిగి ఆరు సంవతస్రాలు అయినా పర్తి ఏడాది కారీత్క మాసంలో ఒకసారి వనబోజనం, 

వేసవిలో మామిడి పళళ్ కోసం, వరష్కాలం లో పచచ్దనంలో వచేచ్ పర్కృతిని మా మనసులో, మా వారి ఫోటోగర్ఫీ పకుష్లను, పర్కృతి ని 

బంధించే పర్యతన్ం చేసూత్నే ఉంటునాన్ము. చివరి మాట పెదద్ టి.వి కొని మూడు సంవతస్రాలు అయిందండీ. దేని ఆనందం దానిదే!!.  
 

PPP 

శని, ఆది వారాలు  సెలవులు కాబటిట్ , ఎపప్టి నుంచో ఉనన్ పెండింగ పని ఒకటి పూరిత్ చేదాద్మనుకునాన్ను. అది -  

సింహాచలం దేవసాథ్నం కి వెళిళ్ మొకుక్ తీరుచ్కోవడం. హైదరాబాద లో జాబ చేసుకుంటూ జీవితం వెళళ్దీసే నేను ' అమామ్యి పుడితే నీ 

కొండకు వసాత్ను సావ్మీ ! ' అని ఆ సిమాహ్దిర్ అపప్నన్ కు మొకుక్కునాన్ను. వెంటనే ఆ సావ్మి కరుణించాడు. మాకు అమామ్యి పుటిట్ంది. మా 

ఇంటోల్ సంతోషానిన్ పూయించింది. అందుకే వెంటనే వెళదామని  ఇంటరెన్ట లో టికెట బుక చేయమని మా ఆవిడకి పురమాయించాను. 

టైము తకుక్వుంది కాబటిట్ తతాక్ల లో టికెట బుక చేసాత్నంది. కంపూయ్టర ముందు కూరుచ్ని కసరతుత్ పార్రంభించింది.  

" అబబ్ ! ఎందులోనూ టికెట లు లేవండీ..అనీన్ వెయిటింగ లిసుట్లే ! " అంటూ నిరాశ పడిపోయింది.  

" నిజమా! బహుశా నువువ్ సెకెండ కాల్స లో చూసుత్నన్టుల్ ఉనాన్వు.ఎంత పరస్నల టిర్ప అయితే మాతర్ం అంత పిసినారి 

తనమా ? " జోక గా అనాన్ను. 

" అదేంటండీ ! సెకెండ కాల్స లో వెళళ్కూడదా ఏంటి ? " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది నా భారయ్  

" అమోమ్ ! సెకెండ కాల్స లో నేను టేర్వెల చెయయ్లేను బాబూ ! దరిదర్ం...అంతా లో కాల్స వెధవలు ఉంటారు. నూయ్సెనుస్. ఒక 

శుభర్త గానీ , డీసెనీస్ గానీ ఉండదు. పైగా మన లగేజ ఎపుప్డు ఎవడు ఎతుత్కుపోతాడో తెలీదు. రాతర్ంతా కాపలా కాసూత్ కూరోచ్వాలి. అదే 

ఏసీ కాల్స లో అయితే సెకూయ్రిటీ ఉంటుంది, డీసెనీస్ ఉంటుంది. మంచి మనుషుల కంపెనీ ఉంటుంది. హాయిగా పర్యాణం చెయయ్వచుచ్ . 

అందుకే ఏసీ కాల్స లో టికెటస్ చూడు " అని చినన్పాటి లెకచ్రిచాచ్ను.  

" అలాగేనండీ " అంటూ నెట లో వెదకడం పార్రంభించింది. ఆమె భీకర పర్యతన్ం తరావ్త , గోదావరి ఎకస్ పెర్స కి ఏసీ  

కోచ లో ఒక టికెట దొరికింది.  
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" హమమ్యయ్ ! " అనుకుంటూ సంతోషంగా ఫీల అయాయ్ను. అయినా దైవ కారాయ్నికి వెళుతునన్పుడు టికెట దొరకకుండా 

ఎలా ఉంటుంది...' సింహాదిర్ అపప్నాన్ ...మజాకా! '  అనుకుంటూ హుషరుగా లగేజ సరుద్కోవడం పార్రంభించాను.  

 

                  *            *                  * 

 

 నేనెకిక్న ఆటో నాంపలిల్ సేట్షన చేరుకునేటపప్టికి సాయంతర్ం ఐదు గంటలు కావసోత్ంది. గోదావరి ఎకస్ పెర్స కి ఇంకా 

పావు గంట టైముంది. చారట్ లో నా పేరు చూసుకుని కంపారట్ మెంట లోకి పర్వేశించాను. ఏసీ బోగీ కావడంతో చలల్గా ఉంది. ఎకుక్వ మంది 

పర్యాణికులు లేరు, అకక్డొకరు అకక్డొకరు కూరుచ్నాన్రు.  గోదావరికి  నాంపలిల్ నుండి ఎకేక్వారు  చాలా తకుక్వ మంది. దాదాపు అందరూ 

సికిందరాబాద లో ఎకుక్తారు. ఎవరో నా లాగ నాంపలిల్కి దగగ్ర పార్ంతం లో ఉండే వాళుళ్ మాతర్ం ఇకక్డ ఎకుక్తారు. నాది లోయర బెరత్. 

లగేజ బెరత్ కింద సరుద్కుని రిలాకెస్డ గా కూరుచ్నాన్ను.  

 

కాసేపటోల్ టైరన కదిలింది. వెంట తెచుచ్కునన్ పతిర్కలు చదువుదామని తెరిచాను,కానీ ఇంకా బోలెడంత పర్యాణం ఉంది 

కాబటిట్ ' తరావ్త చదవొచుచ్లే ' అనుకుని వాటిని మూసేసి కిటికీ లోనుండి బయటకు చూడ సాగాను.  

' జీవితం పూల పానుపు కాదు అంటారు ' అనుభవజుఞ్లు. నిజమే అనిపిసుత్ంది ఒకోక్సారి. ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఏదీ 

నాకు సులభంగా దకక్లేదు. విపరీతమైన కషట్ం తరావ్తే అనీన్ లభించాయి. కానీ అందులోనే ఆనందం ఉంటుంది. దేవుడు అనీన్ మనకు 

ఇచేచ్సేత్ ఇక చెయయ్డానికి ఏముంటుంది. జీవితం బోర కొడుతుంది. ఇపుప్డు ఈ వేదాంతం అంతా నెమరు వేసుకోవడానికి కారణం నా గతం. 

చాలా పేద కుటుంబం లో పుటిట్న నేను చదువు మెటెల్కిక్ పైకొచాచ్ను. సమాజంలో ఒక సాథ్నానిన్ సంపాదించుకునాన్ను. సమాజంలో అటు పేద 

వరాగ్నిన్ , ఇటు ధనిక వరాగ్నిన్ కూడా చూసిన  వాడిని కాబటిట్ నాకంటూ కొనిన్ అభిపార్యాలు సిథ్రపడాడ్యి. గొపప్గా జీవించే వాళళ్ 

మనసత్తావ్లు కూడా గొపప్గా ఉంటాయని నా అభిపార్యం. అందుకే వీలైనంత వరకు గొపప్ వాళళ్ సరిక్ల లోనే ఉండటానికి ఇషట్ పడతాను.... 

గొపప్గా ఆలోచించడానికి ఇషట్ పడతాను ..... 

ఆలోచనలోల్ంచి తేరుకునేటపప్టికి సికిందరాబాద సేట్షన వచిచ్ంది. ఒకరిన్ ఒకరు తోసుకుంటూ పర్యాణికులు రైలు 

ఎకుక్తునాన్రు.నవొవ్చిచ్ంది నాకు. రైలు ఇంకా చాలా సేపు ఆగుతుంది అయినా జనానికి కంగారు , ఎకక్డ టైరన మిస అవుతామో అని.   

నా బెరత్ కి దగగ్రలో ఉనన్ పర్యాణికులందరూ వచిచ్ తమ లగేజ లని సరుద్కోసాగారు. అందరూ ఇంచుమించు ఏభై పైబడిన 

వాళేళ్ ! నా ఎదురుగా కూరుచ్నన్ దంపతులు ననున్ చూసి నవావ్రు. నేను కూడా మరాయ్దపూరవ్కంగా నవావ్ను.  

"ఎకక్డి దాకా వెళుతునాన్వు బాబూ ? " అడిగాడు పెదాద్యన 

" వైజాగ దాకా వెళుతునాన్నండీ " చెపాప్ను.  

" మీది లోయర బెరాత్ ? " అడిగాడు. " అవును " అని చెపాప్ను. తరావ్త అతడు అడగబోయేది నాకు తెలుసు. అందుకే 

ముందే చెపాప్ను."  పడుకొనేటపుప్డు నేను పై బెరత్ కి వెళతాను, మీరు ఇకక్డ పడుకుందురు గాని లెండి  " అని. 

" చాలా థాంకస్ బాబూ ...నాకసలే మోకాళళ్ నొపుప్లు...పైకి ఎకక్లేను " అంటూ సంతోషపడిపోయాడు .  నెమమ్దిగా మా 

సంభాషణ ఊపందుకుంది. సవ్పరిచయాలతో మొదలై ఉదోయ్గం, నివాసం వరకు సాగింది. ఇంతలో పకక్ బెరత్ వాళుళ్ మా సంభాషణలో తల 
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దూరాచ్రు. నేను ఇక పేర్క్షక పాతర్ వహించాను. వాళుళ్ మాటాల్డుకోవడం మొదలు పెటాట్రు. రాజకీయాలు, సినిమాలు అనీన్ సంభాషణలో 

దొరుల్తునాన్యి. మేమెకిక్న రైలు కంటే కూడా వారి కబురుల్ జోరుగా సాగుతునాన్యి.  

ఇంతలో " కాఫీ!కాఫీ! " అంటూ కాఫీ అముమ్కునే అబాబ్యి వచాచ్డు. " సార ! కాఫీ కావాలా సార ! " అని అందరినీ 

అడుగుతునాన్డు. ఎందుకో తాగాలనిపించి "బాబూ...ఒక కాఫీ ఇవవ్మామ్ " అడిగాను 

" అలాగే సార ! " అని డిసోప్జబుల గాల్స లో పోసిచాచ్డు. డబుబ్లు కోసం పరుస్ తీసేత్ వంద నోటు కనబడింది. చిలల్ర లేదు.  

" ఇవవ్ండి సార ! నేను చిలల్ర తరావ్త ఇసాత్ను " అని చెపిప్ అతను నోటు తీసుకొని వెళిళ్పోయాడు. నేను కాఫీ తార్గసాగాను.  

నా ఎదురుగునన్ పెదాద్యన " అదేంటండీ ! అలా వంద నోటు వాడి చేతికిచేచ్సారు ? వాళళ్సలే దొంగలు...వాడు మళీళ్ 

కనబడడు చూడండి " అంటూ హితబోధ చేసాడు. " అయోయ్ ...అలాగా! " అంటూ బాధపడిపోయాను.ఆయన  అంతగా చెబుతునాన్డు కాబటిట్ 

ఆ డబుబ్ల మీద ఆశ వదిలేసుకునాన్ను.   

ఇంతలో మీలస్ ఆరడ్ర తీసుకొనే అబాబ్యి వచాచ్డు.  " సార ! నైట డినన్ర...నైట డినన్ర ! " అంటూ అందరినీ 

అడుగుతునాన్డు. కొంతమంది ఆరడ్ర ఇచాచ్రు. నేను ఇంటి నుండి టిఫిన తెచుచ్కునాన్ను కాబటిట్ వదద్ని చెపాప్ను.     

కాసేపటికి డినన్ర చేయడం పార్రంభించాను. మిగతా వాళుళ్ కూడా తినడం మొదలు పెటాట్రు.మా భోజన పర్హసనం ఒక 

అరగంట పాటు సాగింది.  పడుకొనే ముందు బాతూర్ం కి వెళళ్డం నాకు అలవాటు. అందుకే లేచి టాయిలెట వైపు వెళాళ్ను. వెళుతునన్పుడు 

అపర్యతన్ంగా నా దృషిట్ టాయిలెటల్ కి దగగ్రగా ఉనన్ సీటల్లో కూరుచ్నన్ వయ్కుత్లపై పడింది. అకక్డ  వయసులో ఉనన్ ఒక జంట కూరుచ్ని 

ఉంది. ఆ అమామ్యి చాలా అందంగా ఉంది. ఆమె భరత్ మాతర్ం కాకి ముకుక్కి దొండపండులా ఉనాన్డు.  వాళళ్కెదురుగా కొంచెం రఫ గా 

ఉనన్ నలల్టి వయ్కిత్ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అతడి చేతిలో పోలథీన కవర చుటిట్ ఉనన్ హాఫ లీటర థంసప బోటిల ఉంది. అందులోని దర్వానిన్ అతడు 

కొంచెం కొంచెం తార్గుతూ మంచి హుషారుగా ఎదురుగా ఉనన్ జంటతో మాటాల్డుతునాన్డు. అతడికి అంత హుషారు ఇసుత్నన్ దర్వం థంసప 

కాదని, మనుషులని మతుత్లో ముంచి ఆడించే మదయ్ం అని  చినన్ పిలాల్డికైనా అరథ్ం అవుతుంది. ఆ జంట కూడా అతడితో ఎంతో చనువుగా 

మాటాల్డుతునాన్రు. బహుశా వాళళ్కి తెలిసిన వాడేమో అనుకునాన్ను.  టాయిలెట లో నా పని పూరత్యాయ్క వచేచ్సూత్ వాళళ్వైపు చూసాను. 

నవువ్తూ తుళుళ్తూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ' మంచిదే ! బాగానే టైం పాస చేసుత్నాన్రు '  అనుకుంటూ నా సీట కొచిచ్ కూరుచ్నాన్ను. 

 నా చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ కూడా నెమమ్దిగా డినన్ర చేయడం ముగించారు. ఇక అందరం నిదర్కుపకర్మిసుత్ండగా ఇందాకటి 

కాఫీ అబాబ్యి వచాచ్డు. " సార ! మీ చిలల్ర తీసుకొండి...కొంచెం లేట అయింది...సారీ సార ! " అంటూ క్షమాపణ అడిగాడు. " ఇటస్ ఓకే ! 

" అంటూ తీసుకునాన్ను. నా ఎదురుగునన్ పెదాద్యన దెబబ్తినన్టుల్ చూసాడు. తనకంటే తకుక్వ సాథ్యి మనుషులంతా మోసగాళళ్నే అతడి 

అభిపార్యం తపిప్ందని కాబోలు.  

కంపారట్ మెంట లో టూయ్బ లైట వెలుతురు సాథ్నే నీలి రంగు బెడ లైట వెలుతురు ఆకర్మించుకుంది. సెల ఫోన తీసి నా 

భారయ్తో కాసేపు పిచాచ్ పాటీ మాటాల్డాను. రైలు చీకటోల్ శబద్ం చేసుకుంటూ , గమయ్ం చేరుకోవడానికి వడిగా ముందుకు పరుగెడుతోంది. నేను 

ఆవులిసూత్ నిదర్పోదామని బెరత్ మీద వాలాను.     

                                          *           *             * 

 

మాగనున్గా నిదర్పడుతోంది. ఇంతలో ఎవరో గటిట్గా అరుసుత్నన్ ధవ్ని. లేచి చూసాను. 
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" ఏంటార్ నువువ్ చేసిన పని ...రాసెక్ల ! " అంటూ విరుచుకు పడుతునాన్డు అందమైన అమామ్యి భరత్. ఎవరి మీద 

అరుసుత్నాన్డా ?  అని ఆసకిత్గా చూసాను. వాళళ్తో ఇపప్టి దాకా ఎంతో సేన్హంగా మాటాల్డిన ఆ నలల్టి వయ్కిత్ మీద అరుసుత్నాన్డు. 

కంపారట్ మెంటోల్ లైటుల్ వెలిగాయి. అందరూ ఆ బెరత్ దగగ్ర గుమిగూడారు. అందరినీ చూసూత్ జనాంతికంగా " చూడండి 

సార ! ఈ రాసెక్ల ...నా భారయ్ని గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్డు " అని ఆవేశంగా చెబుతునాన్డు. 

గుంపులోని ఒక వయ్కిత్ " అదేంటయాయ్! ఇపప్టి దాకా బాగానే మాటాల్డుకునాన్రు కదా...మీకు తెలిసిన వాడేమో 

అనుకునాన్ము ! " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు. 

" నా ముఖం ... వాడెవడో గొటట్ం గాడు సార ! ఏదో కో పాసింజర కదా అని కొంచెం సేన్హంగా మాటాల్డాము ...అంతే !" 

అంటూ వివరించాడు 

" అయినా మీరు ఉండగా అతడెలా పటుట్కునాన్డు మీ ఆవిడని ? " ఎవరిదో ధరమ్ సందేహం 

" నేను ఇపుప్డే టాయిలెట కి వెళాళ్ను సార ! నేనటు వెళళ్గానే గబుకుక్న నా భారయ్ పకక్న కూరుచ్ని ' చెలెల్మామ్ ! ' అంటూ 

కౌగిలించుకుని బుగగ్ మీద చేతులు వేసి నిమిరాడంట సార ! " జరిగింది చెపాప్డు. అతడి అందమైన భారయ్ జరుగుతునన్ దానికి సిగుగ్పడి పైట 

నిండుగా కపుప్కుని తలదించుకుని కూరుచ్ంది.  

" ఏరా ! చనువుగా మాటాల్డినంత మాతార్న అలా పర్వరిత్ంచవచాచ్ ? " అంటూ ఆ నలల్టి వయ్కిత్ మీద అరిచారు ఒకరు 

" లేదు సార ! నా చెలెల్లి లాంటిదని అలా పటుట్కునాన్ను " ముదద్ ముదద్ గా సమాధానం చెపాప్డు . అందరికీ అరథ్ం అయింది 

అతడు బాగా తాగి ఉనాన్డని. ఇదేదో వాళుళ్ మాతర్మే తేలుచ్కోవలిస్న వయ్వహారం అని.  

ఆమె భరత్ సెల ఫోన తీసుకుని " నాకు చాలా మంది పోలీసు వాళుళ్ తెలుసు...అవసరమైతే డి.జి.పి కి కూడా కంపెల్యింట 

ఇసాత్ను "  అంటూ  ఎవరితోనో ఆవేశంగా మాటాల్డాడు. కాసేపటికి ఒక బటట్ తల వయ్కిత్ అకక్డికి వచాచ్డు.  

" వీడేనా అలల్రి చేసుత్నన్ది..." అంటూ నలల్టి వయ్కిత్ వైపు తిరిగి " రేయ ! నేను డి.ఎస.పి ని ...ఏంటి తాగి గొడవ చేసుత్నాన్వట 

? " అంటూ కాలర పటుట్కునాన్డు. ఆ డి.ఎస.పి ని చూడగానే నలల్టి వయ్కిత్ ముఖం వికసించింది. కానీ వెంటనే దీనంగా మారిచ్  

" సారీ సార ! నా సిసట్ర లా అనిపించి పేర్మని ఆపుకోలేక దగగ్రికి తీసుకునాన్ను " చెపిప్న కథే మళీళ్ చెబుతునాన్డు. ఈ 

గొడవకి టికెట కలెకట్ర కూడా వచిచ్ అకక్డే నిలబడాడ్డు. అతడి వైపు తిరిగి  

" ఇలాంటి తాగుబోతులని ఎందుకు మీరు కంటోర్ల చెయయ్డం లేదు " అని టీసీని పర్శిన్ంచాడు డి.ఎస.పి.  

" లేదు సార ! వాళళ్ంతా సరదాగా మాటాల్డుకుంటుంటే పోర్బెల్ం లేదేమో అనుకునాన్ను ! నాకేం తెలుసు ఇలా చేసాత్డని ! " 

చెపాప్డు టీసీ.  

" సరే ! సరే ! నేను చూసుకుంటాలే " అని అందరికీ చెపాప్డు. ఎవరి సీటల్లోకి వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు. నేను కూడా నా బెరత్ 

దగగ్రికి వచేచ్సాను.  

" వాడు తమ ఎదురుగా కూరుచ్ని మందు కొడుతుంటే కూడా అంత చనువుగా మాటాల్డటం ఆ దంపతుల తపుప్ కాదా ? "  

అని అనిపించింది నాకు. బహుశా ఆ అందమైన అమామ్యి తన మాటలతోనో లేక బాడీ లాంగేవ్జ తోనో ఆ నలల్టి వయ్కిత్ని రెచచ్గొటిట్ 

ఉంటుంది. అందుకే అతడు ఆమెని లొంగ దీసుకోవడానికి ఒక రాయి విసిరి పర్యతిన్ంచి ఉంటాడు. 

అయినా  ఇంత జరిగినా కూడా ఆమె భరత్ ఆ నలల్టి రౌఢీ వెధవని కొటట్కుండా వదిలేయడం నాకు అరథ్ం కాలేదు. అది అతడి 
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సంసాక్రమో లేక చేతగాని తనమో అయుండొచుచ్. . లేదా జరిగిందేదో జరిగిపోయింది , తరావ్త అతడి వలల్ తమకు ఏ హాని కలగకూడదని 

వదిలేసాడేమో అనుకునాన్ను. ఏది ఏమైనా ఒక సంఘటన జరిగినపుప్డు ఒకొక్కక్రు ఒకోక్లా సప్ందిసాత్రు. కాబటిట్ ఏం చెపప్గలం... 

 ఆ డి.ఎస.పి ఏం చేసాడో ఏమో  కాసేపటికి అంతా సదుద్ మణిగింది. అందరూ నిదర్లోకి జారుకునాన్రు. కానీ నాకు మాతర్ం 

నిదర్ పటట్లేదు.ఆలోచనల పరంపర !  

పెదద్ పెదద్ భవంతులలో నివసించే వాళుళ్ , ఏసీ కంపారట్ మెంటల్లో పర్యాణించే వాళుళ్ , ఉనన్తంగా జీవించే వాళుళ్ ఎంతో 

సంసాక్రంగా ఉంటారని తను అనుకునే వాడు. కానీ జరుగుతునన్వి చూసుత్ంటే తన అభిపార్యం తపుప్ అని తెలుసోత్ంది. మనిషి పర్వరత్న 

అతడు జీవించే  సిథ్తిగతుల మీద కాక , అతడి బుదిధ్ మీద , విచక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుందని అరథ్ం అయింది.    

అంతు లేని ఇటువంటి ఆలోచనలతో ఎపప్టికో నిదర్ పటిట్ంది. పొదుద్నేన్ లేవడానికి సెల ఫోన లో అలారం పెటుట్కునాన్ను.  

పొదుద్నన్ నాలుగగ్ంటలకి అలారం  మోతకి  నిదర్ లేచాను. ఇంకో గంటలో వైజాగ వచేచ్సుత్ంది , అందుకే కాల కృతాయ్లు 

తీరుచ్కుందామని టాయిలెట కి వెళాళ్ను.చాలా మంది ఇంకా మంచి నిదర్లో ఉనాన్రు. కంపారట్ మెంట అంతా బెడ లైటు కాంతితో మసగాగ్ 

ఉంది. రైలు ఊయలూపుతునన్టుట్ సాగిపోతోంది.  

అకక్డ... టాయిలెటస్ కి బయట ఉనన్ వాష బేసిన దగగ్ర నిలుచునన్ ఇదద్రు వయ్కుత్లని చూసి నాకు షాక కొటిట్నటుల్ 

అనిపించింది. వాళుళ్ -  ఆ  అందమైన భారయ్ మరియు నలల్టి వయ్కిత్. ఇదద్రూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నలల్టి వయ్కిత్ కులాసాగా సిగరెట తాగుతూ 

పొగని పైకి రింగులుగా వదులుతునాన్డు. రాతిర్ తాగిన మతుత్ దిగిపోయినటుల్ ఉంది , కొంచెం సేట్బుల గా ఉనాన్డు.  

" మనిదద్రికీ ఇంతకు ముందే పరిచయం ఉందని మీ ఆయనకి తెలుసా ? " అడిగాడు ఆమెని.  

" లేదు ...నేను చెపప్లేదు..అయినా పెళిళ్కి ముందు పేర్మ వయ్వహారాలు మొగుడికి చెబుతారా ఎవరైనా ? " మెలల్గా 

చెపిప్ందామె 

" అయినా ఎందుకంత గోల పెటేట్సావు ? " విసుగాగ్ అనాన్డు  

" నాకేం తెలుసు ...ఆయన అంత తొందరగా టాయిలెట నుండి వచేచ్సాత్డని...ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు ...అపప్టికే 

ఇదద్రు ముగుగ్రు మనలిన్ చూసుత్నాన్రు "   సంజాయిషీగా చెపిప్ంది .   

" పోనీలే ! ఏదో రకంగా మేనేజ చేసాను.చెలెల్లి సెంటిమెంట కి జనాలు నోరు మూసుకునాన్రు.  ఆ డి.ఎస.పి కూడా నాకు 

బాగా తెలిసిన వాడే ! " అంటూ నవావ్డు. అకక్డ  నేనునాన్ననన్ సప్ృహ కూడా లేదు వాళళ్కి. వాళళ్ దృషిట్లో నేను పనికి రాని వాడిని.  

" సరే ! నేను వెళాత్ను...మా ఆయన లేసాత్డు...తరావ్త వీలు చూసుకుని కలుదాద్ము  " అంటూ గబగబా వెళిళ్పోయిందామె. 

నవొవ్చిచ్ంది నాకు. ఈ మొతత్ం ఎపిసోడ లో ఆమె భరత్ తో సహా మేమందరం వెరిర్వాళళ్ం అనన్ మాట !  వారిదద్రూ ఆడిన 

డార్మాలో పేర్క్షకులమనన్ మాట !  

" మంచి దృశయ్మే చూశాను..  " అనుకుంటూ టాయిలెట లోకి వెళాళ్ను. భరించలేక ముకుక్ మూసుకునాన్ను.  లోపల ఒకటే 
దురగ్ంధం ! గొపప్ వాళళ్  బర్తుకులోల్ని చీకటి కోణం లాగ !  

**** 
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 కుటీచకుడు            మంథాభానుమతి

 కథ నుక కథ 
సంవత రం కిర్ తం మాకు అమామ్యి పుటిట్ ంది. ఆ మొకుక్ తీరుచ్కోవడానికి నాలుగు నెలల కిర్ తం 

నేను ం చలం ళిళ్నపుడు జరిగిన అనుభవం ఇది. యధాతథంగా ర్ ను.కాకపోతే 

చివరోల్  పెటిట్ న టి ట్  కేవలం కథ కోసం కలిప్ంచాను. “ రై లోల్  తమ ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వయ్కిత్  

తార్ గుబోతు అని తెలి  కూడా ఆ దంపతులు ఎందుకంత కోల్ జ్ గా మాటాల్ డి ఎంకరేజ్ 

చే రు ? తమ పని తాము చూ కోవచుచ్ కదా ! “  అనన్ ఆలోచనలోల్  నుండి పుటిట్ నదే ఈ 

కథ.  మను లందరూ థిర్ ల్ కోసం , ఎంటరెట్ యినెమ్ంట్ కోసం కొనిన్ సంబంధాలు 

కొన గిత్ రు. తీరా అ  పర్ మాదకరం అనిపించగానే ఆ బంధాలను వదిలించే కొని 

బ రంగంగా లువల గురించి మాటాల్ డుతారు. ఆ షయానేన్ ఈ కథలో సప్ృ ంచాను. జరిగిన సంఘటనకి నా ల్ షణ 

జోడించి ఈ కథ ర్ ను. మీకు రే యాంగిల్ కనపడితే దయచే  నాకు చెపప్ండి , సంతో త్ ను . నమతతో  

మీ - సనిన్ త్    

PPP 
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       వసంతం పర్వేశించి వారం రోజులయింది. వాతావరణం ఆహాల్దంగా ఉంది. కానీ.. ఎకక్డో కనీ కనిపించనటుల్, వినీ వినిపించనటుల్ 

వాయ్కులత గోచరిసోత్ంది. 

   పశిచ్మాన నీరెండ లోపలికి పర్వేశించి.. ఆవరణలో మూల మూలలా, తన హకక్నన్టుల్ వాయ్పించింది. వెనువెంటే చలల్గాలి 

నీకు తోడు నేనునాన్ననన్టుల్ మెలల్మెలల్గా వచిచ్, చెటల్కొమమ్లతో సయాయ్టలాడుతోంది. జగమంతా పర్కృతి అధీనం. ఆహాల్దమైనా, ఆనందమైనా, 

ఆవేశమైనా, ఆగర్హమైనా.. సమసత్ జీవరాశీ పర్కృతి మాత లయ వినాయ్సాలతో ఆడవలసిందే! రెండు ఉడుతలు, ఒకదానొన్కటి తరుముకుంటూ 

చెటల్మీద పరుగులు తీసుత్నాన్యి. పకుష్లనీన్ కొమమ్లమీద కూరుచ్ని, ఆ రోజు జరిగిన విశేషాలు కాబోలు. రకరకాల ధవ్నులతో 

సంభాషించుకుంటునాన్యి. మధయ్ మధయ్లో రివువ్ రివువ్న అటూ ఇటూ తిరుగుతూ.  

   విశవ్నాధం ఇంటోల్నుంచి బైటికి వచిచ్ తోటలో పచారుల్ చెయయ్సాగాడు. పర్తీ మొకక్నీ చేతులతో సప్ృశిసూత్ పలకరించాడు. 

తనని చూసి కూడా ఏ మాతర్ం బెదరకుండా ఆడుతునన్ ఉడుతలిన్ చూసి అతని వదనం ఆనందంతో విపాప్రింది. 
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  "తోడు జీవితానికి ఎంత ఆనందమిసుత్ందో కదా! శీర్శీర్ గారనన్టుల్, ’తోడొకరుండిన అదే భాగయ్మూ, అదే సవ్రగ్మూ!’ 

అయితే ఎవరికైనా ఎవరైనా ఎనాన్ళుల్ తోడుండగలరు? ఎపప్టికైనా వంటరి జీవనానికి అలవాటు పడవలసిందే." తనలో తనే పైకి 

మాటాల్డుకుంటూ, వరండాలో పొడవుగా పరచుకొనన్ ఎండపొడలో, లాలీచ్ జేబులోంచి తీసి కాసిని జొనన్ గింజలు చలిల్, పడకుక్రీచ్లో వాలాడు. 

ఎకక్డున్ంచి గమనించాయో.. టపటపా రెకక్లు చఫుప్డు చేసుకుంటూ వచేచ్శాయి అరడజను పావురాలు. వెంటనే గింజలమీద పడకుండా 

విశవ్నాధం కాళల్ దగగ్ర తచాచ్డి గింజల వైపుకి మళాల్యి. 

   "అనన్పూరణ్ బాగానే అలవాటు చేసింది.." నవువ్కునాన్డు. 

   ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది, ఉండుండి ఉడుతలు చేసే కిచకిచ ధవ్నులు తపప్. పడకుక్రీచ్లోంచే చుటూట్ పరికించాడు 

విశవ్నాధం. ఒకటో రెండో ఎకుక్వగా వెయియ్ గజాలుంటుంది సథ్లం. మధయ్లో ఇలుల్ కటిట్ చుటూట్ జాగా వదిలాడు విశవ్నాధం తండిర్. అతనికి ఆ 

ఇలుల్ గృహపర్వేశం బాగా గురేత్.. తను యసెస్సెలీస్లో, తముడు ఫోరుత్ ఫారంలో ఉండగా జరిగింది. సరిగాగ్ అరవై ఏళల్యింది. ఇంటి బయటి 

సథ్లమంతా తవివ్ంచి కొతత్ మటిట్ వేయించి, షామియానాలు వేశారు. అమామ్, నానన్ల మొహాలోల్ తమ జీవితాశయానిన్ సాధించామనన్ గరవ్ం.. 

పర్తీ మాటలోనూ, చేతలోనూ ఆనందం.. నినన్ మొనన్ జరిగినటుల్ంది. 

   కొతత్ ఇంటికి వచిచ్నపప్టున్ంచీ నానన్తో సమానంగా తను కూడా తోటపని చేసేవాడు. ఇపుప్డు ఎంతో ఎతుత్కి పెరిగిన 

వృకాష్లనీన్ తామిదద్రూ నాటినవే. కొనిన్ంటికి కాలం చెలిల్ పోతే, మళీల్ అదే సథ్లంలో ఆ చెటల్నే పాతి అమామ్ నానన్ల సమ్ృతులని, సప్రశ్లని 

నిరంతరం అనుభవిసూత్ వచాచ్డు. ఇంటోల్ వాటా వదద్ంటే, అపప్టి విలువని చెలిల్ంచి అమెరికాలో సిథ్రపడిన తముమ్డి భాగానిన్ కూడా తనే 

తీసుకునాన్డు.. ఎపుప్డు వచిచ్నా తండిర్ ఇలుల్గానే భావించి సవ్తంతర్ంగా ఉండాలని మాట తీసుకుని. సంవతస్రం కిర్తం వరకూ ఆ విధంగానే 

గడిచింది..  

   ఎనెన్నిన్జాఞ్పకాలు.. ఈ గుమమ్ం దగగ్రే అనన్పూరణ్ సిగుగ్తో తన పేరు చెపప్కపోతుంటే చినాన్నన్గారి అమామ్యిలిదద్రూ 

లోపలికి పోనివవ్మని హఠం చేశారు. మొతాత్నికి తముమ్డే, వదినగారి బిడియం పోగొటిట్ చెపిప్ంచాడు. వాసు పాకుతూ ఈ గడప దాటినపుప్డే 

గారెలు చెయాయ్లంటూ అమమ్ హడావుడి చేసి, బంధువులందరీన్ భోజనానికి పిలిచింది. తముమ్డి పిలల్లిదద్రూ అమెరికాలోనే.. అమామ్ నానన్ల 

మనవల ముచచ్టల్నీన్ తమ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు వాసుతోనే జరిగాయి.  

   "వాహ్టె బూయ్టిఫుల గారెడ్న.. సెప్ల్ండిడ.." అమెరికాలో పెరిగిన పంజాబీ కోడలు మెచుచ్కుంటుంటే, అనన్పూరణ్ తన కేసి 

అభినందనగా చూసిన చూపు మనసులో అలా నిలిచిపోయింది. మన భాష కాదు.. మన ఆచారాలు కాదు.. మన సంసక్ృతి కాదు, ససేమిరా 

వీలేల్దని తను భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్ంటే అనన్పూరణ్ కొడుకు పకాష్న చేరి వాదించడం.. నినన్ మొనన్ జరిగినటుల్ంది. 

   "ఏ భాషైతేనేం.. ఎకక్డిదైతేనేం.. ఆడపిలల్ మనసు ఒకటే. పిలల్ చూసేత్ సౌముయ్రాలాల్గానే ఉంది. మనం కాదనన్ంత మాతార్న 

చేసుకోక మానడు. మనసూఫ్రిత్గా కుటుంబంలోకి ఆహావ్నిసేత్ మనలిన్ తలిల్దండుర్లుగా భావిసుత్ంది." 

   "అంతేలే.. నువువ్ మొదటున్ంచీ సతరీవాది వేగా.. నా మాటెకక్డ సాగిందీ!" 

   "ఏ వాదమయినా నేను నాయ్య పకాష్న నిలబడతాను." మొతాత్నికి సంతోషంగానే.. హారతిచిచ్ ఆహావ్నించారు, ఈ 

సింహదావ్రం దగగ్రే.. తండిర్ వరంగల నుంచి టేకు తెపిప్ంచి చేయించిన తలుపులు.. రాజుల కాలం నాటి డిజైన. ఇంటికి వచిచ్న వారంతా 

మెచుచ్కునే వారే. 
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   విశవ్నాధం కళుల్మూసుకుని అరవై ఏళల్ కాలగమనానిన్ మనో నేతర్ంతో చూసుకునాన్డు.. సంవతస్రాల వారీగా! కనున్ 

మూసి తెరిచేలోగా కాలం రెకక్లతో ఎగిరినటుల్ గడిచి పోయింది. 

   ఒకక్సారిగా అనేక పకుష్లు రకరకాల కూతలు కూసుకుంటూ పైకి ఎగిరిపోయాయి. ఫెళ ఫెళాల్డుతూ పెదద్ చపుప్డు.. 

ఉలికిక్పడి కళుల్ తెరిచి కురీచ్లోనుంచి లేచాడు. 

   నైరుతి మూలకి కొదిద్గా ఇవతలికి ఉనన్ పెదద్ మామిడి చెటుట్ శబద్ం చేసుకుంటూ గోడ మీదికి ఒరిగి పోయింది. అందమైన 

ఆరిచ్లతో కటిట్న పార్కారం.. ఆ మూలగా పదడుగులు పైన కూలిపోయింది. 

   ఒకక్ క్షణం విశవ్నాధానికి జరుగుతునన్ది అరధ్ం అవలేదు.. మనసంతా సత్బుద్గా.. శరీరం నిసాత్ర్ణగా.. సథ్ంభం పటుట్కుని 

నీరసంగా నిలబడి మళీల్ గతం లోకి వెళాల్డు. 

                                                    ....................................... 

   "లేత మామిడి పిందెలు ఏరుకుని రండి.. టెంక కటట్కూడదు. జీడి లేతగా ఉండాలి. అపుప్డే పులుపు, వగరు కలిసి 

ఉంటాయి." అనన్పూరణ్ వరండాలో నిలబడి అరిచింది. అపుప్ప్డే సాన్నం, తులసి పూజ అయిపోయినటుల్నాన్యి. మడి పటుట్చీర కటుట్కునుంది.  

   ఇంకా తెలల్గా తెలాల్రలేదు. మసక చీకటోల్ నడుసుత్నన్ విశవ్నాధం తలూపాడు. ఏమిటో.. చాదసత్ం. పర్తీ ఉగాదికీ ఇలాగే 

అరుసుత్ంది.  

   "వినిపించిందా.. లేత.." ఇంకా గటిట్గా.. 

   "కింద పడడ్వి ఏరి తెసాత్ను. లేతో, ముదురో.. అందులో పకుష్లు ఎంగిలి చెయయ్నివి ఏరి తీసుకో!" విశవ్నాధం కేక పెటాట్డు. 

వరండాకీ చెటుట్కీ మధయ్ చాలా దూరమే ఉంది. అరిసేత్ కానీ లాభం లేదు. 

   ఎరర్ని చిగుళల్మధయ్లోనుంచి కోకిల గటిట్గా కూసింది.. ఇది నా సామార్జయ్ం. ఇకక్డ నీకేం పని అనన్టుల్. 

   "ఐదు నిముషాలు.. వెళిల్పోతా. అకక్డ అమమ్ గొడవపెడుతుంది. తెలుసుకదా!" కోకిల అరధ్మైనటుల్ నెమమ్దిగా కూ.. అంది. 

   "తవ్రగా సాన్నం చేసి రండి. ఇవేళ పూజ అయాయ్కే కాఫీ!" 

   "పూజకీ కాఫీకీ సంబంధమేమిటో.." గొణుకుక్ంటూ సాన్నం చేసి అరాధ్ంగి చెపిప్నటేల్ చేశాడు. 

   "ముందుగా ఉగాది పచచ్డి తినాన్కే ఇవేళ ఏదయినా.." 

   "అబాబ్! నా వలల్కాదే ఇంక.. కాఫీ ఇసాత్వా లేదా!" ఇంక ఓపిక లేదు.. 

   "సరి సరి.. ఒకక్ నిముషం. బటట్లు మారుచ్కుని రండి." ఎపుప్డు తెలల్ జెండా ఊపాలో బాగా తెలుసు. 

   "అయయ్గారూ! కాఫీ.."   

   "వదుద్లే.. ముందు పచచ్డే పెటుట్.."  

   వంటమనిషి బితత్రపోయింది.  

   "అయయ్గారూ! కురీచ్లో కూరోచ్ండి. అబాబ్యి వచేచ్సాత్డు. ఒంటోల్ ఎలా ఉంది?" గాభరాగా కాఫీ గాల్సు బలల్ మీద పెటిట్, 

విశవ్నాధానిన్ చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకెళిల్ పడకుక్రీచ్లో కూచోపెటిట్, గాల్సు చేతికిచిచ్ంది. 

   "అబేబ్! ఏం లేదు సుందరమామ్! ఏదో జాఞ్పకం వచిచ్ంది." కాఫీ చపప్రిసూత్ అనాన్డు. సరిగాగ్ సాయంతర్ం ఆరుగంటలకి 

కాఫీ అలవాటు చేసింది అనన్పూరణ్. ఏమిటో ఈ అలవాటల్నీన్.. తల విదిలించాడు. 
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   "అయయ్గారూ.. చెటుట్ పడిపోయిందే.. మధాయ్నన్ం అంతా కరెంటు రంపంతో కోసి, ఎపప్టికీ పడకపోతుంటే, రేపొసాత్మని 

వెళాల్రు పనివాళుళ్. అబోబ్.. ఎనిన్ కాయలో. ఇవనీన్ ఏం చేసాత్రండీ?" 

   "మీ పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్ అనీన్ నువేవ్ పటుట్కెళుల్. వాడుకునన్నిన్ వాడుకుని మిగిలినవి పంచిపెటుట్. అమమ్గారికి అముమ్కోవడం 

ఇషట్ం ఉండదు. జాగర్తత్గా కోసుకోవాలి. చెటుట్కొమమ్లు అడడ్దిడడ్ంగా పడిపోయుంటాయి.. గుచుచ్కోగలవు." 

   "అలాగే అయయ్గారూ.." సుందరమమ్ సంబరంగా ఖాళీ గాల్సు తీసుకుని లోపలికి వెళిల్ంది. 

                                           ..................................... 

   ఏమంత పెదద్ ఒడిదుడుకులు లేని జీవితం విశవ్నాధానిది. ఒక జాతీయ బాంకులో కొనిన్ ఉనన్త పదవీ సోపానాలు ఎకిక్, 

దూర పర్దేశాలకి బదిలీ అయితే కొనిన్ వదులుకుని, మానేజరుగా రిటైర అయాయ్డు. 

   నిసస్హాయంగా ఒరిగిపోయిన మామిడి చెటుట్నే చూసుత్నాన్డు. చితర్ంగా.. అతని కళల్లోకి చెమమ్ రాలేదు. నిజం చెపాప్లంటే 

ఇంటి కంటే ఆ చెటుట్తోనే తమకి అనుబంధం ఎకుక్వ. ఆ చెటుట్కి మొదటి కాయ కాసినపుప్డు తనూ, తముమ్డూ సంబర పడిపోవడం.. అది 

ఎంత పెరిగిందో రోజూ చూసూత్ ఉండడం, చివరికి రేపో ఎలుల్ండో కోదాద్మనుకుంటుండగా.. ఎకక్డున్ంచి వచిచ్ందో కోతి, పొటట్కి పిలల్ని కరిచి 

పెటుట్కుని మరీ.. దోరగా, ముగగ్ బోతునన్ కాయని కోసేసి, పారిపోవడం.. అదీ తమని చూసి వెకిక్రిసూత్.. తను మూడు రోజులు పైగా ఆ 

కాయని తలుచుకుని బాధ పడుతుంటే, 

   "వెరిర్ నాయనా! ఆంజనేయ సావ్మే వచిచ్ తీసుకుపోయాడనుకో! వచేచ్ ఏటి నుంచీ లెకక్లేననిన్ కాయలు కాసాత్యి." 

అమమ్ బుజజ్గించి అనన్ం కలిపి నోటోల్ పెటట్డం.. 

   పడకుక్రీచ్లో తల వెనకిక్ వాలిచ్ కళుల్ మూసుకునాన్డు విశవ్నాధం. 

   అమమ్ చెపిప్నటేల్ మరుసటేడు నుంచీ లెకక్ పెటట్లేననిన్ కాయలు. ఆవకాయ పెటుట్కునాన్క, ముగేగ్సేత్ తియయ్ని రసాలు.. ఆ 

రుచి తలుచు కుంటేనే విశవ్నాధానికి నోరంతా తియయ్గా అయిపోయింది. తోటలో ఎనిన్ చెటుల్నాన్ ఈ మామిడి చెటట్ంటే పర్తేయ్క అభిమానం 

తమందరికీ. ఈ చెటుట్కిందే అపుప్డపుప్డు వన భోజనాలు చేసే వాళుల్.. అదే ఊరోల్ ఉనన్ చినాన్నన్గారి కుటుంబం కూడా వచేచ్ది. వాళల్ 

అమామ్యిలిదద్రూ వదిన గారిని ఆటపటిట్సూత్ ఉంటే.. అందరూ సరదాగా పేక కలుపుతే, సాయంతర్ం ఎలా అయిందో తెలిసేది కాదు. 

   "నానాన్! ఏదీ గాని వేళ నిదర్ పోతునాన్రా?" వాసు కురీచ్ దగగ్రగా జరుపుకుని కూరుచ్నాన్డు. 

   "నీకు ఇంకా ఈ సంగతి గురుత్ందిరా!" పర్సనన్ంగా అనాన్డు విశవ్నాధం. 

   "ఊహ తెలిసినపప్టున్ంచీ చేసిన అలవాటుల్ ఎలా మరిచ్పోతాను? ఇపప్టికీ వీలునన్పుప్డు, ఈ సంధాయ్ సమయం.. ఒక 

పావుగంట పచారుల్ చేసూత్, అసత్మిసుత్నన్ సూరుయ్డిన్ మధయ్లో గమనిసూత్.. ఏ ఆలోచనా లేకుండా తిరుగుతుంటాను. ఆ తరువాత మనసులో 

ఎంత పర్శాంతంగా ఉంటుందో! పగలంతా పనులు చేసి, అలసి పోయిన శరీరం, మనసు.. రాతిర్ తీసుకునే విశార్ంతిలోగా ఈ విధంగా ఏ పనీ 

చెయయ్కుండా ఉంటే రిలాకస్ అవుతాయని చెపిప్ంది అమమ్. నిజమే కదా!" తండిర్ చేతి మీద చెయియ్ వేసి నిమురుతూ అనాన్డు వాసు. 

   విశవ్నాధం, అవుననన్టుల్ తలూపి మామిడిచెటుట్కేసి దృషిట్ సారించాడు. 

   "అరే! సాయంతర్ం వరకూ మొరాయించి ఇపుప్డు పడి పోయిందే చెటుట్!"  

   "అవును. పద చూదాద్ం." ఇదద్రూ, తోటలో లైటుల్ వేసి అటు పకక్గా నడిచారు. 

                                          ....................................... 
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   వంద అడుగుల దూరం నుంచే ఎకక్డా నడవడానికి వీలేల్కుండా ఉంది. చెటుట్కి చినన్ పిందెల దగగ్రున్ంచీ, ముదిరిన 

కాయల వరకూ ఉనాన్యి. కింద పడినవి ఎకక్డెకక్డికో దొరిల్ పోయి.. కాళల్ కింద పడుతూ.. విశవ్నాధం జారబోయాడు. వాసు, చటుకుక్న 

పటుట్కునాన్డు. 

   "మీరు నడవలేరు నానాన్! లోపలికి వెళాద్ం పదండి." 

   చెటుట్ని దీరఘ్ంగా పరికించి, వాసు ఆసరాతో ఇంటోల్కి నడిచాడు విశవ్నాధం. 

   "ఇంత బాధ పడుతూ ఎందుకు తీసుకునాన్రు ఇటువంటి నిరణ్యం? మీకు పార్ణపర్దమైన ఈ ఇలుల్ అమెమ్యయ్ వలసిన 

అవసరం ఏమిటి?" విశవ్నాధానికి ఇషట్మైన పడకుక్రీచ్లో కూరోచ్పెడుతూ అడిగాడు వాసు. 

   "మీ తాతగారు ఈ ఇలుల్ కటిట్నపుప్డు ఇకక్డంతా గుటట్లు, కొండలు, లోయలు. సరైన రోడుల్ కూడా లేవు. కిలోమీటరు 

పైగా నడిచి బస సాట్పకి వెళేల్ వాళల్ం. కాలకర్మేణా నగరంలో ఇటు పర్కక్ అభివృదిధ్ బాగా జరిగి, ధరలు అనూహయ్ంగా పెరిగాయి. ఇకక్డి 

సదుపాయాలు కూడా మనందరం బాగా అనుభవించాం. గత పదేళుల్గా మేమిదద్రం ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్ం, ఏం చెయాయ్లా అని!  అదే.. 

ఒంటరిగా మిగిలిపోయినపుప్డు. వేదాంత మారగ్ంలోకి వెళిల్ భవబంధాలకి దూరంగా ఉండాలని నిరణ్యించుకునాన్ం. కిర్ందటి ఉగాదికి 

హడావుడి చేసిన మీ అమమ్, ఈ ఉగాదికి లేదు. ఇదద్రం కలిసి అనుకునన్దే అమలు చేసుత్నాన్. మీరు ఇంక అకక్డే సిథ్రపడతామని చెపాప్రు. 

అందుకని, నాకునన్దంతా అమేమ్సి నీకు ఇచేచ్దాద్మని అంతా ఏరాప్టు చేశాను. ఈ తోటా, ఇలూల్ అంటావా.. ఇపుప్డు కాకపోతే ఇంకొక 

రెండేళుల్.. ఎపప్టికైనా చుటుట్పకక్ల వచిచ్నటుల్ అపారెట్మ్ంటుల్ రావలసిందే. ఇదొకక్టే కొండల మధయ్ లోయ అయిపోయింది ఇపప్టికే. అందుకే 

అమేమ్శాను. నాలుగు రోజులోల్గా ఇలుల్ ఖాళీ చెయాయ్లి. నేను ఋషీకేశలో సావ్మీజీ ఆశర్మంలో చేరిపోదామని నిశచ్యించుకునాన్ను. అందులో 

ఉండడానికి ఒక కుటీరం, భోజనం వంటి ఏరాప్టుల్ ఇదివరకే చేశాను." 

   "అదేంటి నానాన్! మీరు కూడా మాకు దూరంగా ఉంటారా?" వాసు గదగ్ద సవ్రంతో అడిగాడు. 

   "మేం ఎపప్టున్ంచో దూరంగా ఉనాన్ం.. భౌతికంగా సరే అనుకో! మానసికంగా కూడా. నువువ్ గమనించ లేదేమో కానీ!" 

   వాసు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. పదేళల్ నుంచీ ఎనిన్ సారుల్ రమమ్నాన్ అమామ్, నానాన్ తన దగగ్రికి రాలేదు. తామే 

మూడుసారుల్ వచాచ్రు. వచిచ్నపుప్డలాల్.. చుటాట్లు, సేన్హితులూ, షాపింగులూ అంటూ తిరగడమే కానీ, ఇంటోల్ సిథ్రంగా ఒక పూట గడపలేదు.  

   "నాకు మీ పేరెంటస్ అంటే ఇషట్ం.. ఎందుకంటే, వాళుల్ మన దగగ్రున్ంచి ఏమీ ఆశించరు.. డబుబ్ కానీ, సమయం కానీ. 

అధికారం చెలాయించరు. ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో సావ్గతిసాత్రు." భారయ్ ఎపుప్డూ అంటుంటే గరవ్ంతో పొంగిపోయాడు. 

   "ఇందులో నీ తపేప్ం లేదు. మా దగగ్ర లేవని కోపంతోనో, రోషంతోనో ఈ నిరణ్యం తీసుకోలేదు. హిందూ ధరమ్ శాసత్రం 

పర్కారం ఉనన్ నాలుగు వరాణ్శర్మ ధరామ్లు పాటించాలని ఎపుప్డో అనుకునాన్ం మీ అమామ్, నేనూ. బర్హమ్చరయ్ం, గృహసథ్ ధరామ్లు సరిగాగ్నే 

పాటించాను.. నాకు సాధయ్మయినంత వరకూ నినూన్, అమమ్నీ ఎపుప్డూ కషట్పెటట్లేదు. అడిగింది కాదనలేదు. ఇంటికి వచిచ్న అతిథులని 

ఆదరిసూత్నే వచాచ్ము. చుటుట్ పర్కక్ల వారిని సంతోష పెడుతూ వచాచ్ము. తలిల్ దండుర్లని చివరి వరకూ గౌరవంగా చూసి సేవ చేసుకునాన్ం. 

మూడవది వాన పర్సథ్ం. అదే ఇందాకా నీకు చెపిప్ంది. మేమిదద్రం ఆధాయ్తిమ్క మారాగ్నికి మళిల్ పది సంవతస్రాలయింది. అందులో భాగంగానే 

నాకునన్దంతా నీకు ఇచేచ్శాను. ఇంక మిగిలింది సనాయ్సం. అదే ఇపుప్డు తీసుకుందామని నిరణ్యించుకునాన్ను. ఈ విధంగా మన పెదద్లు 

చాలా మంది తీసుకునాన్రు." 
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   "మరి.. మీరు ఒకక్రూ ఉండ గలరా? డయాబెటిక కూడానూ.. నాతో మిమమ్లిన్ తీసుకు పోదామని అనిన్ ఏరాప్టుల్ 

చేసుకుని వచాచ్ను. మీరూ, అమామ్ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉనాన్రు కదా అని ఇనాన్ళూల్ బలవంతం చెయయ్లేదు." 

   "నిజమే.. వయసు, శరీరం సహకరించవు కనుకనే ’కుటీచకుడిగా’ ఉండిపోదామనుకుంటునాన్ను." 

   "అంటే.." 

   "సనాయ్సం.. లేదా సరవ్సంగ పరితాయ్గం నాలుగు రకాలు. అందులో మొదటిది కుటీచకం. బహూదకం, హంస, 

పరమహంస మిగిలిన మూడు రకాలు. చివరి రెండూ.. ఆది శంకరులు, రామకృషణ్ పరమ హంస వంటి మహాతుమ్లు పాటించినవి. 

బహూదకుడు ఒక చోట ఉండ కూడదు. బిచచ్ మెతుత్కుని జీవించాలి. ఇంక మొదటి సనాయ్సి.. కుటీచకుడు, ఒక కుటీరంలో అనిన్ ఏరాప్టుల్ 

చేసుకుని, ధాయ్నం, యోగం చేసూత్.. బర్తకడానికి మాతర్మే తింటూ జీవించాలి. అందరూ సుఖ దుఃఖాలకి అతీతంగా ఉండాలి. ఆహారయ్ం 

కంటే.. మానసికమైన సిథ్రతవ్ం ముఖయ్ం. పర్శాంతమైన పర్కృతి సిథ్ర చితాత్నికి ఎంతో సహకారం చేసుత్ంది. అమమ్ ఉనన్పుప్డు పర్తీ ఏడూ 

ఋషీకేశ లో కొనిన్ నెలలు ఉంటూ వచాచ్ము. మాకు బాగా నచిచ్ంది." 

   "సరే నానాన్! మీ ఇషట్ం. నాకు రెండు కోరికలునాన్యి. అవి కూడా మీరు తీరేచ్సేత్ నేను సంతోషంగా ఒపుప్కుంటాను. 

నాకోసం ఇంత చేసిన మీకు ఇవేం పెదద్ కషట్ం కాదు." 

   ఏమిటవి అనన్టుల్ చూశాడు విశవ్నాధం. 

   "నేను ఋషీకేశ వెళిల్ ఆశర్మం చూసి వసాత్ను. నా తృపిత్ కోసం. మీరు అకక్డికి వెళేల్ ముందు నాదగగ్ర రెండునెలలైనా 

ఉండాలి. ఆ తరువాత మీ ఇషట్ం. ఈ లోగా నేను ఒక సారి అమెరికా వెళిల్ రావాలి.. అరజ్ంట పనొకటి చేసుకోవాలి." 

   "నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి.. అలాగే కానీ. నేను కూడా ఇకక్డ ఒక నెల ఉండాలొస్చేచ్టుల్ంది. రెండు మూడు సథ్లా 

లునాన్యి.. అవి కూడా అమేమ్యాలి. పకక్ సరీవ్స అపారట్మెంటోల్ ఒక ఫాల్ట తీసుకునాన్. అకక్డికి మారాలి నాలుగు రోజులోల్." 

                                    ........................................... 

   "ఆయీయే పపాప్జీ!"  

   కాలింగ బెల మోత వినగానే తలుపుతీసిన కోడలు, వంగుని పాదాభివందనం చేసింది.  

   "హాడ ఎ నైస జరీన్!" వాసుని చూసి చిరునవువ్తో చేతిలోని బాగ తీసుకుంది. 

   "తాతగారూ.." పది హేనేళల్ మనుమరాలు, పనెన్ండేళల్ మనుమడు.. కాళల్కి నమసాక్రం చేసి, సంభర్మంగా చూసూత్ 

నిలుచ్నాన్రు. తెలల్ని పైజామా, లాలీచ్తో, కనుబొమమ్ల మధయ్ చినన్ కుంకం బొటుట్తో విశవ్నాధం వింత వెలుగుతో పర్కాశిసుత్నాన్డు. నవువ్తూ 

ఇదద్రీన్ దగగ్రికి తీసుకుని, తల మీద చెయియ్ పెటిట్ ఆశీరవ్దించాడు. 

   "తాతగారి సామానుల్ లోపలికి తీసుకురండి. మీరు రండి నానాన్! మేం ఈ ఊరు వచాచ్క మీరు రాలేదు కదూ.. మీ వసతి 

చూపిసాత్ను." వాసు లోపలికి తీసుకెళాల్డు. 

   వాసు ఉనన్ ఊరు పసిఫిక మహా సముదార్నిన్ ఆనుకుని ఉనన్ కొండల మధయ్ ఉంది. పచచ్ని పర్కృతి, సరోవరాలు, ఆ ఊరి 

పర్తేయ్కతలు. వాసు ఎపప్టి నుంచో అకక్డ సిథ్రపడిన వైదుయ్డు. ఎకరం పైగా ఉనన ఆవరణ.. లానుల్, ఆకాశానన్ంటే సెడార చెటుల్.. మధయ్లో ఒక 

కాలువ పాయ కూడా ఉంది. 
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   తండిర్ని, ఇంటినానుకుని ఉనన్ ఒక భాగానికి తీసుకెళాల్డు వాసు. ఆనుకునే ఉంది కానీ.. పర్తేయ్కంగా ఉంది, ఇంటితో 

సంబంధం లేకుండా. పెదద్ హాలు లాంటి గది.. కిటికీలకి పాకిన పూల తీగలు.. కావలసినంత మాతర్మే ఉనన్ సామాను. ఒక పకక్గా 

విశవ్నాధానికి ఇషట్మైన.. పారవ్తీ పరమేశవ్రుల ఫొటో. ఇండియాలోని తమ పూజగదిలోనుంచి పటుట్కొచాచ్డు వాసు. ఎదురుగా నేల మీద 

పరచిన కృషాణ్జినం. అది కూడా అకక్డిదే. 

   అకక్డి ఏరాప్టుల్ చూడగానే విశవ్నాధం కళుల్ పెదద్వయాయ్యి.. సాలోచనగా. 

   "ఇటర్ండి నానాన్!" కిర్షాణ్జినం ఎదురుగా ఉనన్ కిటికీకి ఉనన్ తెర తొలగించాడు వాసు. పచచ్ని చెటల్తో నిండిన కొండలు, 

లోయలు.  

   తండిర్ చెయియ్ పటుట్కుని వెనుక ఉనన్ డెక మీదికి తీసుకెళాల్డు. ఋషీకేశ లోని పర్కృతి అందాలకి ఏ మాతర్ం తీసిపోకుండా 

ఉంది అకక్డ. 

   అంతలో వాసు పిలల్లిదద్రూ విశవ్నాధం పెటెట్ తెచిచ్, అందులోవనీన్ సరేద్శారు,  

   హాలోల్నే ఒక పకక్గా పుసత్కాల అలామ్రా.. అందులో విశవ్నాధం చదివే వేదాంత సంబంధిత పుసత్కాలనీన్ ఉనాన్యి. 

   "అకక్డ మనింటోల్ మీ లైబర్రీలో ఉనన్వనీన్ రాసుకుని ఆరడ్రిచిచ్ తెపిప్ంచాను." విశవ్నాధం కనుబొమమ్లు పైకి లేపి 

చూసుత్ంటే అనాన్డు వాసు. 

   "పపాప్జీ! ఆప ఫెర్ష అప కరకే ఆయీయే! కాఫీ రెడీ.." తల మీదినుంచి చునీన్ కపుప్కుని ఫాల్సక్, సీట్లు గాల్సు తీసుకుని 

వచిచ్ంది కోడలు.. పెదద్ ఇంటోల్నుంచి ఉనన్ తలుపు తీసుకుని. 

   విశవ్నాధం భుర్కుటి ముడిచి చూశాడు. ఇదంతా ఏమిటి అనన్టుల్. 

   "ఇది మీ కుటీరం నానాన్! మీరు ఇకక్డే సనాయ్సిగా ఉండచుచ్. మిమమ్లిన్ అందరం సావ్మీజీ అనే పిలుసాత్ం. మమమ్లిన్ మీ 

శిషుయ్లుగా భావించండి. ఋషీకేశ వెళిల్నపుప్డు అకక్డి పెదద్ సావ్మీజీని అడిగాను. కుటీచకుడికి ఇంకొక నిరవ్చనం కూడా చెపాప్రు. కొడుకు 

కటిట్ంచిన కుటీరంలో ఉంటూ.. వారు పెటిట్ంది మాతర్మే తింటూ, ధాయ్న యోగ వేదాంత పరమైన జీవనం చేసే వాళుల్ కూడా కుటీచకులే. తనకి 

తెలిసింది నలుగురికీ పంచడం కూడా వారి బాధయ్తే. ఇకక్డ యాభై దాటి ఆధాయ్తిమ్క మారగ్ం వైపుకి మారగ్దరశ్కం చేసే గురువు కోసం 

కొంతమంది చూసుత్నాన్రు. మీకు ఇషట్మైతే పర్తీ శనివారం సతస్ంగం చేసుకోవచుచ్ను. 

మీరు ఇకక్డే ఉండి పోవాలని మా కోరిక. మీరు గృహసథ్ ధరామ్లు నెరవేరిచ్నటుల్, మేం కూడా చేసుకునే అవకాశం ఇమమ్ని 

కోరుతునాన్ను. మీకు ఏ ఇబబ్ందీ కలుగకుండా చూసుకునే బాధయ్త నాది. ఇదిగో.. మీ పాసోప్రట్.. ఏడాది లోపు ఎపుప్డైనా వాడుకోగలిగే రిటరన్ 

టికెట. అనన్టుల్.. మీరు ఇచిచ్నదంతా సావ్మీజీ నడిపే అనాధశరణాలయానికి ఇచేచ్శాను. ఇంక మీ ఇషట్ం." 

   వాసు భారాయ్, పిలల్లతో సహా సాషాట్ంగ నమసాక్రం చేసి, తన ఇంటి వైపుకి వెళిల్ పోయాడు. 

                                       ................................... 

   ఆరునెలల తరువాత.. విశవ్నాధం తెలల్వారుఝామునే లేచి సాన్నం చేసి, సూరయ్నమసాక్రాలు చేశాక.. ఫాల్సుక్లో ఉనన్ 

పాలు తాగాడు.    అపుప్డే హాసిప్టలకి వెళల్బోతూ వచిచ్ పాదాభివందనం చేసిన వాసు చేతిలో పాసపోరట్, టికెట ఉంచాడు. 

   "ఏ కుటీరమైనా ఒకక్టే.. ఇకక్డి పదిమందికీ ఉపయోగ పడేలా ఉనన్పుప్డు.. ఆ పరమేశవ్రుడి ఆజఞ్ అనుకుంటాను." 

కృషాణ్జినం మీద కూరుచ్ని, ధాయ్నం లోకి వెళిల్పోయిన సావ్మీజీని చూసి తృపిత్గా వెనుతిరిగాడు వాసు.     
 PPP 
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రెపప్పాటు పర్ యాణం        రద పోలంరాజు

కథ నుక కథ 
   మా తరంలో చాలా మందికి పిలల్ లు దే లోల్ నే ఉంటునాన్రు. ఏ నలుగురు కలి నా భ షయ్తేత్ మిటి అనే పర్ శన్ 

ఉదయించక మానదు. ఇదద్ రూ ఉనన్పుప్డు ఫర లేదు.. ఒకళుల్  జబుబ్ పడినా, ఇంకొకరు పడుతూ లేత్  పని ళల్  

స యం తీ కుని నడిపించ వచుచ్ బండి. 

   అదే.. ఒకళుల్  ఒంటరిగా మిగిలిపోతే ఏం చెయాయ్లి.. 

   తలుచు కుంటేనే భయం..దడ, వణుకు. కానీ ఆ థ్ తి తపప్నిదే. 

   మా మేనకోడలు భ వచిచ్నపుప్డు ఈ చరచ్ వచిచ్ంది. పిలల్ ల దగగ్ రై తే మళీల్  సం రం.. బాధయ్తలు. అపుప్డేనా 

ఆధాయ్తిమ్కత ఉండాలి కదా. ఏదై నా ఆశర్ మానికి ళిల్  పర్ ంతంగా, భవభంధాలకి అతీతంగా బర్ తకడమే మంచిదనాన్ను.  

   అదే.. ఆశర్ మానికి ళల్  నకక్రేల్ కుండా, అందరితో ఉంటూనే అతీతంగా ఉండచుచ్.. ఆ ధంగా ఉండే ళల్ నే 

కుటీచకుడు అంటారు. అది సనాయ్సంలో ఒక ధం అని చెపిప్ంది తను. 

   అపప్టి వరకూ సనాయ్ లోల్  అనిన్ రకాలుంటారని తెలియదు. కొంత ధన చే  కుటీచకుడు కథ రా ను.  

బ మతి ఇచిచ్ పోర్ త ంచిన కౌముది నిరా హకులకి ధనయ్ దాలు. 
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 "అబోబ్ అపుప్డే పదకొండయిందే. ఆయనగారి ధరమ్ సందేహాల కారయ్కర్మం అయిపోయినటుట్నన్ది. టివి నోరుమూతపడింది. ఇంక 

పడుకోవాలి. అయినా పొదుద్నేన్ లేచి చేసే రాచకారాయ్లు ఏమునాన్యి కనుక. ఇదద్రికి వంట చేయటానికి అరగంట సమయం చాలు. ఆ తరావ్త 

రోజంతా కాళుళ్ బారచాపి కూరోచ్వటమేగా! ఈ ఒకక్ కథ చదివి షట డౌన చేయొచుచ్లే." అనిన్ సవ్గతాలే. 

గోడకు ఏటవాలుగా దిండుల్ ఆనించుకొని మంచం మీద వాలుగా పడుకొని వళోళ్ పుసత్కం సైజ లో వునన్ లాపటాపలో అంతరాజ్ల 

పతిర్కలు బౌర్స చేసూత్ంటే టైమే తెలియటం లేదు. 

"ఎవడు కనిపెటాట్డోకాని ఈ నోటబుక, వాడి జనమ్ ధనయ్ం. అమోమ్! తెలుగులో ఇనన్నిన్ అంతరాజ్ల పతిర్కలు వసుత్నాన్యని తెలియను 

కూడా తెలియదే! రూపాయి ఖరుచ్లేకుండా, ఇంకొకరికి డిసట్రెబ్నస్ లేకుండా పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పర్చురితమవుతునన్ సాహితయ్మంతా హాయిగా 

చదివేయవచుచ్. కాలకేష్పానికి కాలకేష్పం. సాహితయ్పిర్యులకు కడుపునిండా మేత. ఇంటోల్ పాత పతిర్కల చెతత్ పోగెయయ్కుండా ఎపుప్డు 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

119             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

కావాలంటే అపుప్డు పాత సంచికలు కూడా మళీళ్మళీళ్ తిరగెయయ్వచుచ్.  ఎనిన్ లైబర్రీలు తిరిగినా ఇంత మేత కాదు కదా ఇందులో 

గడిడ్పోచంతైనా దొరకదు. అయినా కొమూమ్రివారి నవలలు ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చదివాము. ఈ అంతరాజ్ల పతిర్కల పుణయ్మాని మళీళ్మళీళ్ 

చదివే అవకాశం వచిచ్ంది."  

పదేళళ్ కిర్తం కాలేజీలో జరిగిన చరచ్ గురుత్కొచిచ్ నవొవ్చిచ్ంది.  "తవ్రలో పేపరెల్స సొసైటీ వసుత్ందండీ."  ఎవరో అనగానే ఒక 

వితండవాది ఒకక్సారి నాలుక చపప్రించేసాడు. "ఆఁ సింగినాదం కాదూ, ఈ జనమ్లో అది సాధయ్ం కాదు. ఏదో టైపరైటర బదులు టికుక్టికుక్ 

మంటూ కంపూయ్టరమీద నాలుకు లెటరుల్ కొటట్గానే పేపరెల్స అయిపోతుందా ఏమిటి?" అతను పర్తి మాటకూ సింగినాదం కాదూ, అనటం 

ఒక అలవాటైనందున అతని పేరేమరిచ్పోయి సింగినాదం గారు అనటం అలవాటయింది. 

"ఎవరికైనా దముమ్ంటే చెపప్ండి. పేపర వాడకం లేకుండా అఫీషయిల ఫైలస్ ఎటాల్ కదులాత్యి? అరే, మీకేమండీ కలలు కంటూ 

కూరోచ్ండి. నోటోల్ సిగరెట పెటుట్కొని ఒక చేతోత్ కాఫీగాల్సు పటుట్కొని పెరటోల్ కురీచ్ వేసుకొని నూయ్సపేపర చదవటం, ఒక పుసత్కం చేతోత్ 

పటుట్కొని కూరోచ్వటంలో వునన్ ఆనందం ఈ బోడి మిషనల్ వలల్ ఎకక్డుంటుంది?" 

"అదేంటండీ, లాపటాపలు వునాన్యి. ఇంటరెన్టలో ఈ బుకస్ ఎనిన్ అందుబాటులో లేవు? నూయ్సపేపరల్ కోసం తెలాల్రే దాకా ఎదురు 

చూడకుండా అరధ్రాతర్యేయ్టపప్టికే చదవవచుచ్. వుతత్రాలకోసం రోజుల తరబడి పోసట్మాన కోసం ఎదురు చూపులు చూడకక్రలేదు. అకక్డ 

వుతత్రం టైప చేసి బటన నొకక్గానే ఇకక్డ పర్తయ్క్షం."  

"ఆఁ సింగినాదం కాదూ. పర్యాణం చేసేటపుప్డు హాయిగా పై బెరత్ మీద పడుకొని పుసత్కం చదవటంలో ఎంత ఆనందం వుందో 

మీకేం తెలుసు?" 

ఆ సంభాషణ గురుత్కొచిచ్ సింగినాదం గారు ఎకక్డునాన్రో? ఇంకా వితండవాదన చేసూత్నే వుంటాడేమో? 

ఆఫీసులలో ఒకరికి ఒకరు మెసేజి పంపించాలంటే ఆన లైనే. హాయిగా టైరనోల్ ఫైల్టోల్ కూడా ఎంత ఆనందంగా ఎంజాయ చేసుత్నాన్రో 

కదా! పుసత్కాల కనాన్ ఈ ఒకక్ బుజిజ్ పెటెట్, ఒక డాటా కారడ్ వుంటే చాలు. హాయిగా ఆఫీసు పని చేసుకోవచుచ్. వెబకెమెరాలో ఎకక్డెకక్డి 

వాళళ్నైనా చూసూత్ కబురుల్ చెపుప్కోవచుచ్. మధయ్మధయ్లో రిలాకేస్షన కోసం సినిమాలు చూడవచుచ్. పడుకొనేటపుప్డు హాయిగా మాగజైనస్ 

చదవవచుచ్. పుసత్కాలకనాన్ ఇదే నయం. ఇంకొకరికి లైట వేసి డిసట్రబ్ చేయనకక్రలేదు. చినన్పిర్ంట తో ఇబబ్ంది పడనకక్రలేకుండా ఎంత 

కావాలంటే అంత సైజ జూం చేసుకోవచుచ్. పేపర అటుఇటు తిపప్కుండా ఒకక్ వేలితో బటన నొకిక్తే చాలు. పర్పంచమంతా మన గుపిప్టోల్నె 

వునన్టుట్ ఫీలింగ. 

ఇదేదో కంపెనీ తరఫున వకాలాత్ పుచుచ్కొని వాదిసుత్నన్టుట్ వునన్ది. ఆలోచనలతో పాటే కథ చదవటం పూరత్యింది.  

"అయోయ్ ఈబెడ పకక్న లైట సివ్చ ఈ రోజు కూడా బాగు చేయించలేదు. అబబ్ ఇపుప్డు లేచి లైట ఆపాలంటే బదధ్కం. గుడ. ఒక 

ఐడియా. నా జీవితానేన్ మారేచ్సుత్ంది." సెలఫోన అందుకొని మిసడ్కాల ఇచిచ్ చటుకుక్న దుపప్టి కపుప్కొని పడుకొంది. 

 తలుపు తెరిచి లోపలికి తొంగి చూసూత్, "ఏమిటోయ ఈ వేళట్పుప్డు? ఇంకా పడుకొలేదా?" అనన్ పర్శన్కు,"పీల్జ లైట ఆపండి. 

లేవాలంటే బదధ్కం." అనన్ది నవువ్తూ. 

"యూ ఇడియట. ఏం అవసరం వచిచ్ందోనని కంగారు పడాడ్ను. ఇంకనైనా ఇటాల్ంటి అలల్రి మానవా?" 

"లేదు మానవా, నేను మానను. థాంకూయ్ ఇంక పోయి నిశిచ్ంతగా పడుకోండి."  

*** 
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"అబోబ్ అపుప్డే టైం తొమిమ్దయిందే. ఆయనగారి గదిలో టివి వినిపిసుత్నన్ది." 

"లేచావా? ఇదిగో నీ కాఫీ." 

"అపుప్డే కలిపి పెటేట్సారా? అంటే చలల్టి కాఫీ నా మొహాన పడేయటానికి నిశచ్యించుకునాన్రనన్మాట." 

"అబబ్ లేదు లేవోయ. నువువ్ బాతూర్ం లోంచి బయటికి వచిచ్న అలికిడి విని తెచిచ్ పెటాట్ను. కుకక్రోల్ ఇడీల్ కూడా పెటాట్ను. ఆ చటీన్ 

ఏదో చేసేసేత్ అది కూడా లాగెయయ్వచుచ్." 

"అదీ గుడ బాయ లక్షణాలు. అది కూడా మీరే చేసేయకపోయినారా? ఆడది వంటచేసేత్ బాధయ్త, మగాడు చేసేత్ కళ అని ఇంగీల్ష 

వింగీల్ష లో చెపాప్రుగా! సరే ఈ వేళిట్కి కళను పకక్న పెటిట్ బాధయ్తనే నిరవ్హిదాద్ం"  

టిఫిన అయింది. మళీళ్ ఇంకో రౌండ కాఫి కూడా అయింది. ఇదద్రూ చెరొక నూయ్సపేపర పటుట్కొని కూరుచ్నాన్రు. మళీళ్ రొటీన. 

"అయయ్బాబోయ. మీ పుతిర్కా రతన్ం పెందరాడే లేపమంది. తొమిమ్దికలాల్ సెమినార ఎటెండ అవాలట. మరేచ్పోయాను. మళీళ్ 

చెండుకు తింటుంది." ఫోన అందుకో బోయింది. 

"రిలాకస్. ఆపని నేనెపుప్డో చేసాను. అది లేవటం సెమినారకు వెళళ్టం కూడా అయింది." 

"అయినా వెధవ గారాబం చేసి దానిన్ చెడగొటాట్రు. ఇకక్డునన్నాన్ళూళ్ మేలుకొలుపులంటే ఏదో అనుకోవచుచ్. డిలీల్లో వుదోయ్గం 

చేసుకుంటూ కూడా ఈ మేలుకొలుపులేంటండీ బాబూ? రోజూ ఫోన చేసి నిదర్ లేపలేక చసుత్నాన్ను." 

"అబోబ్. అకక్డికి రోజూ తెలాల్రే లేచి నువేవ్ దానిన్ లేపుతునన్టుట్ పోజులొకటా! చూసాత్ముగా, అమెరికాలో వునన్ తమరి పుతర్రతన్ం 

గారు నిదర్ లేపమని ఆరడ్రిచాచ్డుగా. ఇంక సాయంతర్ం ఆరింటినుండి మొదలవుతుంది మీ ఇదద్రి భాగోతం. లేవరా నానాన్, అని ఒకసారి. బర్ష 

చేసుకొని కాఫీ తాగరా కనాన్ అంటూ ఒకసారి. ఒరేయ టైం అయిపోతోంది తవ్రగా సాన్నం కానీయరా అంటూ కనీసం పది పోనకాలుస్ 

అయినా లేకపోతే ఆయనగారు ఆఫీసుకు వెళిళ్నటేట్." 

"చాలేల్ండి మాటికి ముందు వాడిని ఆడిపోసుకోవటమే మీ పని." 

*** 

"నానాన్, తొందరగా బయలు దేరరా. అనిన్ తీసుకునాన్వా? మొబైల ఆనోల్నే వుంచు. నానన్ నీతో తరువాత మాటాల్డుతారుట. టేక కేర 

కనాన్.బై." 

"అయిందా తమరి పుతర్ రతాన్నిన్ ఆఫీసుకు పంపటం? ఇంక బయలేద్రుదామా?  

"అయినా ఇదెకక్డి మాయదారి గోలో? ఢిలీల్కెళిళ్నా అమెరికాకెళిళ్నా వీళళ్ను మేలుకొలపటం మటుకు తపప్టం లేదు."  

"అనుభవించు. ఏదైనా చినన్పప్టినుంచే అలవాటు కావాలి. పెందరాడే పడుకొని తెలాల్రగటేట్ లేచి చదువుకొనే వాళళ్ం. అటువంటిది 

వీళేళ్మో తెలల్వారూల్ మేలుకొని చదువులు, అయోయ్ పాపం అంటూ అరధ్రాతిర్ అపరాతిర్ అనక నువేవ్మో టీలు కాఫీలు అందించటం. పొదుద్నేన్ 

నిదర్చాలక వురుకులు పరుగులతో పరీక్షలకు వెళళ్టం. ఇపుప్డనుకొని ఏం లాభం?" 

పెళిళ్ నాటికి అంతులేని బాధయ్తలు. తముమ్ళళ్ చదువులు చెళెళ్ళళ్ పెళిళ్లుల్. ఇంత బరువైన బర్తుకులలో తనకు ఇపప్టోల్ సంతానం 

మరో బరువైతుందేమోనని బాధయ్తలనిన్ పూరత్యేయ్దాకా ఆ విషయంలో ఆలసయ్ం చేసారు. ఆ కారణంతోనే రిటైర అయేవయసు వచేచ్టపప్టికి 

పిలల్లకు ఇంకా పెళిళ్ళుళ్ కాలేదు.  
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"ఇదద్రికి సంబంధాలు చూసి పెళిళ్లుల్ చేసేసేత్ సరి. వాళళ్ గోలేదో వాళుళ్ పడతారుగా. మొనన్ చూసిన సంబంధాలు బాగానే 

వునాన్యనుకుంటునాన్రుగా కానిసేత్ సరి." 

"అంత ఆశలు పెటుట్కోకు. అపుప్డు ఇదద్రికి కాదు నలుగురికి మేలుకొలుపులు పాడాలిస్ వసుత్ంది జాగర్తత్. అందరూ అందరే. అరధ్రాతిర్ 

దాకా పెతత్నాలు. తెలాల్రి వురుకులు పరుగులు." 

"సరే సరే, ఆసంగతి తరువాత చూదాద్ము. పద తొందరగా. ఇపప్టికే ఆలసయ్ం అయిపోయింది." 

టాంకబండ  బెంచి మీద  జంటను నీళళ్లోల్ వునన్ బుదధ్భగవానుడు ఆపాయ్యంగా పలుకరించాడు. పర్తి పౌరణ్మి సాయంతర్ం అదే 

బెంచి మీద కూరొచ్ని నిండు చందుర్డిని చూడటం ఆ దంపతులతో పాటు బుదుద్డికి కూడా అలవాటు అయింది. 

మెలిల్గా తల అతని భుజం మీద వాలిచ్ంది.  

"వావ! వాటె రొమాంటిక కపుల? మనకు పోటీగా ముసలాళుళ్ కూడా టాంకబండ మీద చేరితే మనగతి ఏమిటార్?" కామెంట విని 

నవువ్కునాన్రు.  

మౌనంగా కాలం గడిచిపోతునన్ది. హుసేస్నసాగర చుటూట్ అమరిచ్న రంగురంగు లైటల్ కాంతి నీళళ్లోల్ పడి, నీళళ్కింద మరో లోకం 

వునన్టుట్మెరిసిపోతునన్ది. ఆ లైటల్ కాంతి మధయ్లో నిశచ్లమైన నీళళ్లోల్ చందుర్డు కూడా తలఎతిత్ ఆ దంపతులనే మురిపెంగా చూసుత్నాన్డు. 

"ఇంక బయలేద్రుదామా, పెందలాడే లైటగా తింటే రేపు తొమిమ్దికలాల్ టెసట్లకి వెళాళ్లి." 

చివువ్న తలఎతిత్ కోపంగా చూసింది. "ఆమాట ముందరే ఎందుకు చెపప్కూడదు? అంత పొదుద్నేన్ నేను లేవలేనని తెలుసుకదా! నేను 

రాను బాబూ." బుంగమూతి పెటిట్ గునిసింది. 

"మా బంగారం కదూ. ఖాళీ కడుపున టెసట్ చేయాలికదా! నా మాట వింటే రేపు నీకొక సరైప్జ." 

"ఆ ఏముంది? హోటలకి తీసుకెళిళ్ సినిమాకు అంటారు అంతేగా," 

"అదేం కాదు. నినున్ సరైప్జ చేదాద్మని చెపప్లేదు. ఈ రోజు పొదుద్న నువువ్ లేవక ముందు మీ ఫెర్ండ ఫోన చేసింది. రేపు  

ఫెర్ండస్ందరూ ఫామిలీసతో గెట టుగెదర.  లంచకి ఇనైవ్ట చేసింది." 

"వావ నిజమా! పొదుద్నిన్ంచి చెపప్నేలేదు. ఛీ." అంటూ పిడికిలితో కొటిట్ంది. 

"మరి బయలేద్రుదామా?" 

"ఏమండీ ఇంకా కొంచం సేపు కూరుచ్ందామండీ. మళీళ్ పూరిణ్మనాటికి బుదధ్భగవానుడి దరశ్నం వుంటుందో 

వుండదో………….?"  

నీళళ్లోల్ బుదుద్డు కూడా దిగులుగా చూసాడు. 

భుజం చుటూట్ వునన్ అతడి చేయి బిగుసుకుంది. తలఎతత్కుండానే ఓరగా చూసింది. చుటూట్ వునన్ లైటల్ వెలుగు నీళళ్లో పడి 

పరావరత్నం చెంది అతని కంటికొస నుండి కింద పడదామా వదాద్ అనన్టుట్ వునన్ నీటి బిందు మీదపడి ఏడురంగులగా మారింది.  

"ఏమండీ, ఒకసారి  ఫాల్ట చూసి వదాద్మా? చినాన్చితకా కొరవ పనులునాన్యనాన్రు. ఈ పాటికి అవి అయిపోయే వుంటాయి. 

మంచి రోజు చూసుకొని పాలుపొంగించి  కొనాన్ళళ్పాటు అకక్డే వుందాము. ఆ వాతావరణం కూడా అలవాటు కావాలిగా! ఒకక్సారిగా వెళిళ్ 

వుండటం అంటే ఇబబ్ందిగా వుంటుందేమో! "  

"ఊ." గొంతు పూడుకునన్టుట్ వచిచ్ంది శబద్ం.  
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"కేరటేకరకు ముందే అనిన్ వివరించాను. మీకు ఏ వేళిట్కి ఏం కావాలో చూసుకుంటుంది. సీనియర సిటిజెనస్ కంపెనీలో అనిన్ 

మరిచ్పోవచుచ్. చివరి వరకు పిలల్లకు ఏమీ చెపప్వదుద్. ముందరే తెలుసేత్ బెంగపడిపోతారు."  

"అటాల్గే ఆశర్మంలో పిలల్లకు పుసత్కాలు కొనటం ఫీజులు కటట్టం కూడా చేయాలి. ఈ ఏడు వాళళ్ చదువులు పూరత్యి ఒడుడ్నపడితే 

ముందరే అనుకునన్టుట్ మన ఫాకట్రీలో వుదోయ్గంలో చేరారంటే, మరో పదిమంది పిలల్ల చదువుకు ఏరాప్టు చేయవచుచ్. ఈ పదద్తి 

నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే వుండాలి.  

అనన్టుట్ మన రంగమమ్ కూతురు పెళిళ్కి ముహురాత్లు పెటుట్కోబోతునాన్రట. ఎటుపోయి ఎటువసుత్ందో! మంగళసూతర్ం గొలుసు 

రెండుపటుట్చీరలు బీరువాలోనే దాచాను. భోజనాలకు కూడా ఒక పదివేల రూపాయలు పకక్న పెటిట్ వుంచాను." అపప్గింతలు పెడుతునన్టుట్ 

చెపప్సాగింది.  

అపప్టివరకు ఆగిన కనీన్టి చుకక్కు మేముకూడా తోడునాన్మనన్టుట్ మరినిన్ తోడై ధారకటాట్యి. 

కొంత తడవుకు తేరుకొని భుజం మీద వునన్ చేతితో చెంపల మీద మెడమీద నెమమ్దిగా రాసాడు. రెండో చేతోత్ ఆమె చేతులు 

పటుట్కునాన్డు.  

"హేయ, ఏమిటి చేతులు చెవులు మెడ బోసిగా వునాన్యి?" ఆ గొంతులో అంతకు ముందరే ఎమోషనల అయిన సూచన ఏమీ 

లేకుండా అడిగాడు. 

చటుకుక్న తలఎతిత్ చిలిపిగా కళళ్లోల్కి చూసింది.  "నిజం చెపప్నా? అబదద్ం చెపప్నా?" నవువ్తూ అడిగింది. 

మెలిల్గా నెతిత్ మీద మొటిట్ నవువ్తూ, "నీకు అలవాటేగా ఏదో ఒకటి ఏడు. కోతీ." అనాన్డు. 

"అనిన్ తీసేసి రెండు భాగాలగా చేసి, ఆనికిక్ మళీళ్ కూతురు కోడలు పోటాల్డుకోకుండా, రెండు పెటెట్లలో సరేద్సాను. సరేనా?" 

"సరే నీ అబదద్ం అదుభ్తంగా వుంది. ఇపుప్డు నిజం కూడా కకేక్సేయ." 

"రేపు టెసట్కెళిళ్నపుప్డు అనిన్ తీయాలి కదా. హడావుడి అవుతుందని ఈ రోజే  తీసి పెటేట్సాను." 

"మొండి రాక్షసి. అనిన్ తెలిసే మళీళ్ నా దగగ్ర నాటకాలా?" 

*** 

కాలం ఆరు నెలల గతంలోకి వెళిళ్ంది. 

"గత కొదిద్కాలంగా ఏదో చికాగాగ్ వుంది. ఆయనకు చెపిప్తే అనవసరంగా కంగారు పడతారు. ఒకసారి కంపీల్ట చెకప 

చేయించుకుందామని వచాచ్ను." డాకట్రుగా వునన్ చినన్నాటి ఫెర్ండ వదద్కు వెళిళ్నపుప్డు తెలిసిన భయంకర నిజానిన్ జీరిణ్ంచుకోవటానికి కొంత 

సమయం పటిట్ంది.  

"ఇటువంటి పరిసిథ్తిలో ఒంటరికా కాకుండా మీ ఆయనిన్ కూడా తోడు తెచుచ్కోవలసింది." అనన్ డాకట్ర మాటలకు తేరుకొని,  

"వదొద్దుద్ ఆయనకు ఇపుప్డే ఏమీ తెలియాలిస్న అవసరం లేదు. ఆ పరిసిథ్తే వచిచ్నపుప్డు ఎటాల్ చెపప్క తపప్దు. ఇపప్టి నుంచే 

ఎందుకు?" అని కొటిట్పారేసింది.  

పెళళ్యిన కొతత్లోల్ జరిగిన సంఘటన ఆ సమయంలో గురుత్కొచిచ్ంది.  
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ఆయన మేనతత్ భరత్కు జబుబ్చేసి ఇంక ఆరునెలలకనాన్ ఎకుక్వ బతకడు అని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. అంతే. ఆయన భారయ్ అపుప్డే భరత్ 

మరణించినటుట్ "ఓరి నా దేవుడో ననన్నాయ్యం చేసి పోతునాన్వా? ఈ తోడేళళ్ మధయ్ నేనెటాల్ బతికేదిరో దేవుడా. నీతోటే ననున్ 

తీసుకెళళ్వయాయ్." అంటూ పెదద్పెటుట్న ఏడుపులు పెడబొబబ్లు పెటట్సాగింది.  

ఆ ముసలాయన అనారోగయ్ం సంగతి పకక్న పెటిట్ ఆవిడ పర్తిరోజూ చేసుత్నన్ రాదాద్ంతంతో ఇంటోల్ వునన్వాళళ్కు మనశాశ్ంతి 

లేకుండా పోయింది. అటు అనారోగయ్ంలో ఉనన్ ఆయనని చూసుకోవాలా? ఇటు పెడబొబబ్లు పెడుతునన్ ఈవిడను సముదాయించాలా?  

వీటి పరయ్వసానంగా ఇంకా ఆరునెలలదాకా డోకా లేదనన్ పెదద్మనిషి రెండునెలలలోనే చచిచ్ వూరుకునాన్డు.  ఆవిడ మాతర్ం ఆ 

తరువాత ఇంకో పాతికేళుళ్ రాయిలా బతికింది.  

ఇదంతా చూసి  డిసక్స చేసుకొనేవాళుళ్. ఎవరు ముందో ఎవరు వెనకో. జాతసయ్ మరణం ధృవం. ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు వచిచ్నా 

పర్శాంతంగా ఎదురుకోవాలి, తాము బాధపడి ఇతరులను అంతకనాన్ హింసల పాలు చేయకూడదని నిరణ్యించుకునాన్రు. 

కాలేజీలో వుదోయ్గం చేసే రోజులోల్ సందరభ్ం వచిచ్న పర్తిసారీ తను చెపేప్ డైలాగ గురుత్ చేసుకుంటూ వుంటుంది. 

"ఏమి జరిగినా బి పాజిటివ, బి పార్కిట్కల." అని అనగానే కొలీగస్ ఎగతాళి చేసేవారు.  

"నీ బల్డ గూర్ప బి పాజిటివ అయినంత మాతార్న అందరూ పాజిటివ గా వుండాలా ఏమిటి", అని "కెమిసీట్ర్ లాబలో సూట్డెంటస్తో 

పార్కిట్కలస్ చేయిసూత్ జీవితమంతా లాబగా మారేచ్సాత్వా ఏమిటి?" అంటూ సరదాగా అనేవారు. 

ఇపుప్డనిపిసుత్నన్ది. కాలేజీలో లాబకు జీవితానికి  తేడా లేదు. అకక్డ కెమికలస్తో పర్యోగాలు చేసేత్ ఇకక్డ భగవంతుడు మనసులతో 

భావాలతో పర్యోగాలు చేసుత్నాన్డు. 

ఆ రోజే చూసిన సినిమాలో డైలాగు మనసుకు హతుత్కుంది. "జననం ఎలా ఉనాన్ జీవనం గొపప్గా ఉండాలి. మరణం అంతకనాన్ 

మహోనన్తంగా ఉండాలి." 

            నిజమే. ఇంతకాలం నవువ్తూ అందరినీ నవివ్సూత్, ఎకక్డ వుంటే అకక్డ ఆనందం వుంటుంది అనిపించే వయ్కిత్ తన అనారోగయ్ం 

బహిరగ్తం చేసి అందరి సానుభూతి చూపులు భరించటం ఇషట్ం లేదు. సెలఫ్ పిటీ అంతకనాన్ ఇషట్ం లేదు. జీవించినంత కాలం ఇటాల్గే 

నవువ్తూ తుళుళ్తూ గడిపేయాలని నిశచ్యించుకుంది.  

ఇంతకాలానికి మళీళ్ తనకు తాను చెపుప్కుంది. "బి పాజిటివ. బి పార్కిట్కల." 

భరత్తో చాలా మామూలుగా పర్వరిత్ంచసాగింది. కాని ముపప్యేయ్ళళ్ సాహచరయ్ం. ఒకరిలో ఒకరుగా ఇమిడిపోయిన బంధం. ఆమె 

భావాలు బాధలు దాచితే దాగేవి కాదు 

భారయ్లో తెలియని మారుప్ గమనించాడు. అడిగితే ఏమీ చెపప్దని తెలుసు.  

ఉండబటట్లేక ఒకసారి సవ్యంగా డాకట్ర వదద్కు వెళాళ్డు. అదే సమయానికి భారయ్కు ఎపాయింటమెంట ఉనన్దని కాని, "లోపల వేరే 

ఎవరో వునాన్రు, కొంతసేపు కూరోచ్ండి" అనన్ నరస్ మాటలకు ఆమె బయటనే కూరొచ్ని ఉనన్దని కాని అతనికి తెలియదు.  

డాకట్ర నుండి వివరాలు తెలుసుకునన్ అతను  తేరుకోవటానికి సమయం పటిట్ంది.  

"మీరు అనవసరంగా ఆందోళన పడవదుద్. మనం చేయవలసింది మనం చేదాద్ం. ఆ తరువాత భగవదేచఛ్." తలుపుదాకా వచిచ్న 

డాకట్రతో,  
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"థాంకూయ్ డాకట్ర. అందరి కషాట్లు భుజం మీద వేసుకోవటమే కాని తన కషట్ం ఇంకొకరికి చెపేప్ అలవాటు లేని వయ్కిత్. తనను 

జాగర్తత్గా చూసుకోండి. మరి నేను వెళొళ్సాత్ను." అంటూ బయటకు వసుత్నన్ భరత్ను చూసి గతుకుక్మనన్ది. కాని అతను ఆమెను 

గమనించకుండా తలదించుకొని భారంగా వెళిళ్పోయినాడు. 

ఇలుల్ చేరిన తరువాత తోడుదొంగలలాగా  ఒకరికొకరు తెలియకుండా మామూలుగా మసులుకోసాగారు. 

కాని ఆతమ్వంచన ఎంతో కాలం సాగలేదు. చివరకు ముఖాముఖి ఇదద్రు కూడా వాసత్వానిన్ ఎదురుకోవటానికి నిశచ్యించుకునాన్రు.  

అందులో మొదటగా తామిదద్రికి డాకట్రకు తపప్ నాలుగో మనిషికి రాబోయే విపతుత్ గురించి తెలియకూడదు.  ముఖయ్ంగా కొడుకు 

కూతురుకు.  

రెండవ విషయం పిలల్ల పెళిళ్ళుళ్. తవ్రపడి ఎవరికో ఏదో అవబోతోంది అని వాళళ్ను పెళిళ్కి ఒతిత్డి చేసి, సెంటిమెంట తో 

వాళళ్కాళళ్కు బంధాలు వేయకూడదు. ఎవరికి ఎపుప్డు ఎటాల్ జరగాలో అటాల్గే జరగాలి. అంతే.  

ఇంతకాలం పర్తివిషయంలోనూ సేవ్చఛ్ ఇచిచ్ ఇపుప్డు పెళిళ్ విషయంలో వాళళ్ను శాసించి కాళళ్కు బంధాలు తగిలించటం తగని పని 

అనిపించింది. 

మరణానంతరం ఆరోగయ్ంగా వునన్ అవయవాలనిన్టిని దానం చేసేలా అతి ముఖయ్మైన నిరణ్యం  తీసుకొని తమ ఫామిలీ డాకట్ర 

వదద్కు వెళాళ్రు సంబంధించిన పారమ్స్ నింపారు.  

చేతనైనంత వరకు సంఘ సేవ కొనసాగిసుత్నాన్రు.  

మనిషికి కావలసిన ముఖయ్ అవసరాలు కూడు గుడడ్ నీడ. అందరికి సవ్ంత నీడ ఏరాప్టు చేయలేకపోయినా కనీసం కూడు గుడడ్ 

అయినా సమకూరాచ్లనన్ ఉదేద్శంతో అనాధాశర్మం లోని పిలల్లకు తమకు తోచిన సహాయం చేయటం ఆ దంపతులకు అలవాటు.  

అడపాతడపా టెసుట్లు, వేళిట్కి మందులు. తపిప్సేత్ మనసులోల్ ఎనిన్ బాధలూ దిగుళూళ్  ఉనాన్ జీవితం మటుకు మునపటిలాగే 

మూడునవువ్లు, ఆరుసరసాలగా సరదాలతో గడిచిపోతునన్ది. 

నిజమే. జనిమ్ంచాము కనుక బతకాలి. జీవించాలి కనుక జీవించాలి అని కాకుండా జీవితానికి ఒక పరమారధ్ం వుండాలి. బతికి ఉనాన్ 

లేకపోయినా పదిమందికి ఉపయోగపడాలి అనన్ ఆదరశ్ంతోనే ఆ దంపతులు ఈ నిరణ్యాలు తీసుకునాన్రు.  

*** 

రాతిర్ పకెక్కిక్ మళీళ్ ఇంటరెన్టోల్ అంతరాజ్లపతిర్క ఓపెన చేసి అమెరికాకమమ్ కథలు చదవసాగింది. మధయ్మధయ్లో పటట్లేక పకపకా 

నవువ్తోంది.  

మాసట్ర బెడరూంలో టివి మెలిల్గా వినిపిసుత్నన్ది.  

ఆయనకు కూడా తన పరిసిథ్తి తెలిసిన తరువాత గటిట్ నిరణ్యం తీసుకుంది.  

అతను తను లేకుండా బతకటం అలవాటు చేసుకోవాలి. కాదు కాదు తానే అలవాటు చేయాలి. 

మొదటి అడుగుగా ఆయన టివి తనకు డిసట్రిబ్ంగ గా వునన్దనన్ నెపంతో వేరే గదిలోకి తన మకాం మారిచ్ంది.  

కావాలనే రాతిర్ళుళ్ చాలసేపు లాపటాప తో కాలకేష్పం చేసూత్ ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేసూత్ ఆయన చినన్పెదద్ పనులకు అలవాటుపడేలాగా 

చేసింది. 
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అనిన్టికనాన్ చివరగా  అనిన్ హంగులూ వునన్ రిటైరెమ్ంట హోమస్లో ఒక ఫాల్ట కొనిపించింది. ఆ రూపాన పిలల్ల మీద ఆధార 

పడకూడదు. నానన్ ఒంటరిగా వునాన్డు అనన్ భావన పిలల్లను వేధించకూడదు. 

ఇవనిన్ ఒక ఎతత్యితే తనను తాను మెంటలగా పిర్పేర చేసుకొంది. ఎంతకాలమో డాకట్ర కూడా చెపప్లేదు. నెలలు గడవవచుచ్, 

సంవతస్రం కూడా గడవ వచుచ్. లేదా రోజులోల్నే పోవచుచ్. దేనికైనా సిదద్పడే వుండాలి. 

ఈ రోజంటూ పర్తి మనిషికి ఏదో ఒక నాడు తపప్దు. ఒకరు ముందు ఒకరు వెనుక. తను చదువులు, తెలివితేటలు, చలాకీతనం, 

ఇటాల్ అనిన్టోల్నూ ముందే వుండేది. కాకపోతే నిషర్క్మణ విషయంలో ఇంకా చాలా ముందే వుంది.  

కంపూయ్టరోల్ టైం పదొకొండునన్ర.  

పొదుద్నేన్ డాకట్ర ఎపాయింటమెంట ఉనన్దనన్ సంగతి గురుత్కొచిచ్ ఎనిమిదింటికి అలారం సెట చేసుకొంది. ఆరోజే రిపైర అయిన బెడ 

దగగ్ర లైటసివ్చ ఆపేసి దుపప్టి కపుప్కుంది.  

తలుపు తోసిన అలికిడి అయి కళుళ్ మూసుకొని నిదర్ నటించింది. దాదాపు ఇది పర్తిరోజూ జరిగే ఘటట్మే. అరధ్రాతిర్ మధయ్మధయ్లో 

వచిచ్ తనివి తీరా భారయ్ను చూసుకొని పోతూ వుంటాడు. 

అతను మంచం దగగ్రకు వచిచ్ కళుళ్ మూసుకునన్ ఆమె పకక్న కూరొచ్ని మెలిల్గా తల చెంపలు నిమిరాడు. కంటి నుండి రాలిన నీటి 

చుకక్ ఆమెచేతి మీద పడింది. తలుపు చేరేసి తన గదిలోకి వెళిళ్న అతను మనసారా ఏడుసాత్డని ఆమెకు తెలుసు. కాని తపప్దు.  

టివిలో పాతపాటల కారయ్కర్మం కాబోలు వినిపిసుత్నన్ది. "గుండె మంటలారిపే చనీన్ళుళ్ కనీన్ళుళ్. వుండమనన్ వుండవమమ్ 

చానాన్ళూళ్."   

తనను తాను సముదాయించుకుందే కాని ఏ రోజు కూడా ఆయనను సముదాయించే పర్యతన్ం చేయలేదు. అవును. ఇపప్టినుండే 

మానసికంగా ఆయన సిదద్పడాలి. అసలు సమయం వచేచ్టపప్టికి ఇంక బాధ ఏడుపు అనన్వి దరి చేరకూడదు. పిలల్లను ఓదారేచ్ 

గుండెనిబబ్రం వుండాలి అంటే ఆ కళళ్లోల్ నీరు  ఇపుప్డే ఇంకి పోవాలి. 

"కాళుళ్ తడవకుండా సపత్సముదార్లిన్ దాటగలిగిన మనిషి కళుళ్ తడవకుండా జీవితానిన్ దాటలేడు" అనన్ కవి మాటలు ఙాఞ్పకం 

వచాచ్యి. 

తపప్దు కొంతకాలం ఈ కనీన్ళుళ్ కలవరాలు. తరువాత అలవాటు పడుతారు.  

*** 

పర్తిరాతిర్ అనుకునన్టేట్ అనుకునన్ది.  

ఈ మూసిన కళుళ్ రేపనేది చూసాత్యా? ఇదే చివరి రాతార్? 

ఏమో?.........ఎవరికి తెలుసు, విధాత లీలలు? 

కనున్ తెరిసేత్ జననం  

కనున్ మూసేత్ మరణం  

రెపప్పాటే కదా ఈ పర్యాణం 
PPP 
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FoFLj KcbÍCy ÄÓÄPe÷¨JwCLjFcïFLj. Ôotj ²Àë Ôx¥cÚ MoGSj¥yPoFLj. ÄGHðPoFLj. KcÿjMLjkÓ¸Py rHÍí$q<è. ¬¥qÚ<¸Cc, 
²CLjë$c, ²öOq$c °¸Á.  

''³MLjtjõ¸ÍMLkôN|j?'' O~¾MLkMLjô öGHQLï.  
''¬Eo CnÆNqj<¸PoÍj. ÂFLï TdNqj¸¥cÓ¸ MLOq‚ Kc$cFo °Fcï<j. ¬Á$y − ®¸=hMLjj¸Íj JwfSFL ®GS¥q ŠGHðPy Äj»ÆFL 

fHÓ÷ÓCy Ôo¿ Kc$cFo −<jŠFcï<j. O~öÀ ³MnjÎFc..'' MLk ¬MLjô ÄMLOq¸$c Ôn_jCy¸Á. FoFLj MLk ¬MLjôŠ ÔoOq_¨, −Mnj Ôn¸$qjPy 
MLjj[¸ EcÔLjŠÂ, MLjbÍõ MLjbÍõPy O~¾MLkMLjôFLj ÔLkGSjëFcïFLj.  

''Kc$qj¸Á. ®¸CLPy ³MLjtjõ¸ÍMLkô. _¸$cOq¸Pe¸=h fHPe÷¨¥h'' O~¾MLkMLjô FLFLjï MLjj¸ÍjŠ PeŠÚÂ Ôx¥cÚ ²Àë 
GH¿Ç¤Æ¸¼¸Á.  

''³Äj=yFLMLkô! MLkNqjEc¿ Oy$cÓj. −<jŠFo fHÓ÷Ó Ä£jEo GH<jCLjFcïtj. °¸<j, MLjFL $qjöO~Ó Tdtj_j¥h ÔLkfHEcí¸. 
MLjbEcõÿï¸ AKy×.FcÂ¥h MLTdë<j$c'' ¬¸Á O~¾MLkMLjô ¶EcOqjðCy. MLk ¬MLjô MLjj[¸Py ¥cGSë öGHQc¸CLCL ML¼á¸Á.  
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''Tdtj_j MLj¸öCcÓj MoTdë<j Po. CoÓjŠ=hæFc, ÔLfHð ML¼áFc, FL<jMLjj KnBh¥hFc Tdtj_j On¸<j MLj¸öCcÓj MoTd<¸=o 
²¥qÚ¨Í¥qÚ< JwCLj¸Á. °¸<j. Tdtj_j rHWc"Âï ¬Â¢ï ¥qFLjŠÚMLTdëFLj. Ä¤¨Â PyGHÆ¥h À£GSjŠJwtj ¬FLï¸ rH^jæ'' - O~¾MLkMLjô 
MLk Ä¤bÁ ¼ML¿Py °FLï Tdtj_j ®¸=hMoGHl ¥qÁÆ¸Á.  

''−^Ój - −^Ój, μ¥q=o −^Ój, ³MLjtjõ¸Ey, ³Äj=y!'' Fc AKLj×cÂï GH^jæŠÂ ®¸=y÷¥h Pe¥nÚÈ"¸Á MLk ¬MLjô. 
−^Pe¨Co ®Pe¸=h CnÆNqjÂ Oy$cÓj MLTdëNqjÂ ®GHlð@o CnÆfS¸Á. ¥q+"Py÷ Â¢+j" ÀOqj$qjCy¸=o ÔL¸¥qPy ÔotjrH^jæŠÂ $q<èFLj 
OqjÍjíŠ¸^k MLk ¬MLjô MnFL¥q _NqjÓjEoO~FLj.  

O~¾MLkMLjô ÔcPe ²CLëtjFL MLjÂfR. ¥c+"Š Mn¸¨ ¥q¨NqkÓj, FLjÍj^ rHÍí Š¸ŠMLj Kx^jæ Mnj<Py OqMLø¸CL _¸$cOq¸ 
Š^¥qCy °FLïFLÓ÷GHmGSÓj, ÔnÄ CLMnjôÓŠ ÍjÍjíÓjŠ _ÍjÓj ÔiGHlOqj GHlÓ÷ MLjj¥qÚÓj. − ¼FLï MLNqjGSjPy $cÂ¢ − CLOqjMcCL $cÂ¢ 
FoFLj $qMLjÂ¸¼FLEoMLj¸=o O~¾MLkMLjô, MLk Ä¤bÁPyÂ −@y+"¸Í¿¥i rU@|. $xGHð GSÓVEcOqj. −MnjŠ CnÆNqj¸Á PoÍj - CnÆNqj¥qJwCo 
²¥qÚ<Fcï ¬¨» CnÓjGSjŠÂ ¬tjFc MLjFLŠ öIgH$c Ôn_jCLj¸Á. ³ÍtjFc GSOo −Mnj ÔnÄFL MosSë ÔcÓj. GSMLjGSõŠ ¶ GH¿adÚOq¸ 
MLjFLŠ ¥qFLGH<jCLj¸Á. MLk −NqjFLŠ −GSFL¸Py¸¼ Oq¥që¸ GH<jCy¸Á - MLjkÓQL¸¥q ¥cKyÓj ÂÓ_<Po<j, ‚ÔyPo<k ¬Â ²MLOqFcï 
¬¸=o ''²¸Íj‚! ¯ GHÂ Ôntjõ - ®¸¥c CL$qÜ¥qJwCo @~¥qæO| Í$qÜOqŠ JwMLÔLjá. PyCLj $q¿=nPy FcÓj$qj ÔLj¥qÚÓj −MLl Fntjõ MofS 
¬¸ÍjPy MnÓj÷Æ÷ On_òÓj FcÓj$nÎÍj MofS ÂGHlðÓj Ä£jÍ MLj¿»¸¼,  ÔLPe÷¿á − On_òÓj ÀÂ, − FntjõÂ Fc¥éNqjMLjFLj, ®Pe 
GHÁOy¾Ój ÔosSë ²¥qÚ¨ KcbÍÓj ¬¥qÚ@o JwCctj. ¬FLï^jæ ¬MLkôN|j - − ÁŠÚMLkÆFL −ML¥cNqjÓk, ¥cO~Ój MLkFnNqjõMLjFLj'' 
¬¸^j¸Á. ''¬Nnkõ! MLk ¬Kcòtj¥h $yOqjÔLj^jæ'' ¬Â MLjOy −Mnj ¬¸=o, ''²¸Íj‚.. ½Po÷<j JdÓj FcÓj$qj ÔLj¥qÚÓj EcÂÄ£jÍ 
MnN|j. ¬Eo JwCLj¸Á'' ¬Â GSÓV ®GSjë¸Á.  

− GH¥qÚFo °FLï MLjOy¥cMnj - ''MLk ¬MLkôtj ÔoÀÄ£jÍ rS$nÜ@~è'' ¬¸=o ''¬Nnkõ! ¬MLkNqj¥qCLøMLk! ÔL¸öÍ¥c¸CL¸ −Š¥h 
−MLjjÍ¸ O~fS Mo¨ÔofS, $yOq¸CL Mo¨Py −$n<è Ä£jÍ MofS ¥q^jæ ¥q^jæMLMLkô, ¬Eo ¼CLjŠCLj¸Á'' ¬Â ÔnGHð$qÓj$qjCLj¸Á. ''$qÔcá‚, 
GHlÔcá‚ ¬FL¥q¸¨. ®Ä MLjFL rHOq<÷Py Ex¿¥éMo, MLjFLML¸=h+"Py÷ °¸@oMo'' ¬¸^j¸Á O~¾MLkMLjô.  

TdNqj¸¥cÓ¸ Á¤JdÓj rH<CcOqFL$c - $qjöO~Ó Tdtj_jFLj Mn¸^Kn^jæŠÂ ML¼á¸Á O~¾MLkMLjô. ¯ Tdtj_jFLj Oy¾e MLk 
Ä¤bÁPy ÔLkGSjëFLï Mc@o. ¬tjCo ®CL<j MLj¸öCcÓj MoTdë<Â¢, CcNnjCLjëÓj ¥q<Cc<Â¢ ®GHl@o CnÆfS¸Á. ¼Oqj$q<è¸, FnÀëFL MLkfSFL ¬Æ÷¥q 
=ygH, ¬Eo Oq¸$qjCy Mnk¥c+"Ec¥c °FLï ¬¸$qOq#e, ¥h¸Í GRO~tj, FLÄøCo $cOqGH=hæFL GH+k" -  

Fy=y÷Â Ã¢©Â ÍkOq¸$c ÄfS¿ ¬OqÔoCLjÓj On¸<j XLBcÓj JdMLjjŠÂ ''¯ _Ôcá¥éFc? Ã¢MLkO|'' ¬¸^k Fc MoGHl ÔLkQc<j.  
FoFLj $qj<÷GHð»¸¼ ÔLkGSjëFcïFLj.  
Fc¥x¼áFL Oy$qMojÄj=y Ôn_jCLk MLk ¬MLjô Fc ML¸=h Ä£jÁ Ôx¥cÚ ÄfHð¸Á.  
''Š© Ôntjõ ¥h¸Í Tdtj_j$cOqk! fHPe÷<j FxfHðCy ¬Ó÷Pe÷<jCLjFcï<k'' ¬FLïÁ O~¾MLkMLjô, Tdtj_j ¬¸$qOq#e 

×o_jPy¸¼ ¶ ¥qÀëÂ À£Td<j, Ã¢©¥q=cæ, ¬»ÜrH=oæ ¥h¸ÍGH@~ètj. − ¥qÀë CLjGHlðGH=hæ °¸Á. EcÂ fH¨ ¬Pe$o °¸Á.  
FLFLjï GSkæÓj Ä£jÍ ‚ÔyMLjÂ − ¥qÀëÂ $cPy÷ ÀfHð Oq¥qOq¥cÓ ÄFcõTdÓj ÔofS MLj¸öCcÓj ÔLÍjMLlCLk GH+"Cy GH=hæ 

Fy=y÷¥q<è¸$c rH^jæŠFcï<j. Fc¥qÍ¸Cc ¼öCL¸$c °¸Á AKLNqj¸‚@~ GH^jæ Š¸Á. 
GSkæÓj Á» MLk ¬MLjô MnFL¥hÚ GHOqj$nÀë Ec¥yÚMcÓÂfH¸¼¸Á.  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

128             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

FLFLjï $qMLjÂGSjëFcï<j ¥cKyÓj Tdtj_j ''³¸ AKLNqj¸PoÍj Ko=c! CL»ÜJwCLj¸ÁPo'' ¬Â GH+"Cy GH=hæFL ¥qÀëÂ _Nqj^Š À£fS 
Fc ÔL¸¥qPyÂ $q<è Ä£jÍ MnjÓ÷$c O~Qc<j. ¬Pe MLjjMLkôOqj ÔoQc<j.  

''OoGHl ®Eo Mo+Š MLTdëFLj Kc_jFLj ²^k _Nqj^Š Mn+"ÂMLø¥qMLkô! ®Pe¸=hÄ MLjk<j MLj¸öCcÓj MosSë ÔcÓj, ¬Eo 
CL»ÜJwCLj¸Í''Â ÔnfHð MnÈ"JwNqk<j. On¸<j Oy¾Py÷ OqMLø¸CL MLkOqjð ML¼á¸Á. ¥x¸$qjFL ¥q^jæŠFLï On¸<j ¬BcÓk ¬CL¨ ÔoÀPy 
rH=hæ¸Á MLk ¬MLjô.  

''FoFLj ÔnGHðPoEc ¬MLkôN|j. Tdtj_j MLj¸öCcÓj $qj¿¸¼'' ¬FLïÁ O~¾MLkMLjô.  
MLk ¬MLjôŠ −FL¸Í¸ MofS¸Á.  
− MLj¸öCcÓ¥h CL»Ü¸Ey, MLjOyPe CL»Ü¸Ey $cÂ¢ Fc ÔoÀ FxfHð CL»Ü¸Á - ®¸CL¥i MLk Ä¤bÁ ¬¸Í¿¥i CLÓPy FcÓj¥qPe MnjÁPo 

¯ O~¾MLkMLjô ²MLOqj? FcŠ ¥x¸Ôn¸ ±ÿ ML¼áFL CLOqjMcCL MLk ¬MLjôFLj ®Eo öGHQLï MoQcFLj −Mnj MLjj[¸ ¬EyPe ¬tjJwtj¸Á.  
''MnFLj¥q=h CLOq¸ MLjFLjGRjÓj ®¸Co! −<EcÂ¥h −<Eo QLöCLjMLl'' ¬¸Á ²=y ÔLkGSkë. ¬Á ²=y ÔLk<è¸¥cÍj $qCL¸Py¥h 

ÔLk<è¸-  
ÄQc[GH=cïÂ¥i, CLjÂ¥i MLjbÍõ ö$c¸@| ö^¸¥| Oy<jèÄ£jÍ °FLï ¶ MLkÁ¿ ±Oqj ¬Á. − Oy<jèÄ£jÍ On¸<j MLjk<j ÿy^P|û 

°Fcïtj. ¬¸ÍjPy μ¥q=h AKy×.FL ÿy^P|, ÔLkOqjŠ MoPe<jCLjFLï KyOqjè Ä£jÍ ¬Pe$o O~fS °¸^j¸Á. ²<MLj ÔoÀMoGHl On¸<j 
Mnj=n÷¥hÚCo Mc¥hÆ£, − Mc¥hÆ¥h MLjbÍõPy CLjÓfS¥y^, - AKy×.FcÓj ÔosSMcOqj ÔoCLjÓk, ¥c+j" ¥q<j$qj¥yML@~Â¥h gH^Ók, ÄGSëOqk÷ 
Ä¤bÁMLOq¸@~Py ¶ MLjkÓ _Ó÷ MoGSjŠÂ ‚ÔLj¸^j¸Á − ÿy^P| ¶FLO| ¬ÔLáMLjô. Kx<jèPy <_jò ¼¥qÚ¸ EyGHlŠÂ. ¯Mnj ¥x<jŠ 
O~MLjÔL¸öÍj<j Po¥q O~MLjÔL¸öÍO~¾. $q<jGSjMc@o $cÂ¢ CLÆ÷MLk^ ×.MLEc^PoÂ ÅÇ¢O~MLjÔL¸öÍj<j - ¬tjFc ®¸CLMLOq‚ ×.MLEc^PoÂ 
GSMLjGSõ ³¸ ML¼á¸Á $qFL¥q?  

¬ÔLáMLjô MLjV $q<jGSjÍÂ¢ −Š‚OqÓCyFo ¬OqMnÎ −Oqj Oq¥cÓ ML¸^Ój ÔofS <_jò ÔoGSjŠ¸^j¸ÍÂ¢ − ÿy^P| AKy×.FL¸ 
ÔofSFL McOqj ÔnGHlðŠFoMcOqj. ''Oy<jè ²¥hÚ McõJdOq¸ ÔoGSjëFcï¸, ¬¸ÍjPyFLk Oq¥qOq¥cÓ MLjFLjGRjÓCy, − MLköCL¸ FyOqjrH^æ¥qJwCo 
_CL¥qPo¸'' ¬FLïÁ ¬ÔLáMLjô McÍFL. − CLÆ£÷ ¥x<jŠÆÍíOo − ÿy^P| Nqj×.MLkFLjÓj ¥c_=hæ ®Fcï+k" GS¿Jwtj¸Á. ®GHlð<j − 
®¸=y÷¥h ¥y<Ój OqkGH¸Py MLjOy ¥xCLë½¡Ä ML¼á¸Á. ®¥qrHÎ ²Pe °¸^j¸Ey?  

²Pe °¸^j¸Ey ¬FLïÁ On¸@y FnÓPyFo CnÆfSJwtj¸Á. ¥y<Ój ®¸=y÷¥h ¬<j$qjrH^æ$cFo GHÂfHÓ÷FLj MLkÂfH¸¼¸Á ¬ÔLáMLjô. 
öGHÀ ¼FLï GHÂ¥i ¥y<ÓjÄ£jÍ OqjGSOqjGSPe<è¸, Ä¤ÓtjFL¸CL ÄGSj¥yÚML<¸ GHÂ¥h ML¸¥qÓj rH^æ<¸, − ¬MLkôtj Ã¢Í ®¸=y÷¸¼ 
ML¼á¸Á ¥c_=hæ MLk=hMLk=h¥i − Ã¢Í¿¥cÂï $qjOqjëÔnNqjõ<¸, Â¢Š ®Á CLGHð MLjOy ö_CLjŠ PoÍÂ rUÔLá¿¸ÔL<¸ ¬ÔLáMLjô ¬ÓMc^j 
ÔoGSjŠ¸Á.  

CnÓ÷Mc¿ Po¼FL Í$qÜOqjï¸¨ GHÂ, GHÂ, GHÂ -  
ML¼áFL − ¥y<Ój sHOqj O~×.MLjô. GHÂ MLÀë¨Cy ML¸=h Ä£jÁ _^æPo¥cÍj, Íj¹[¸Cy ¥q+k" CLj<jGSjëFcïtj O~×.MLjôŠ.  
AKLOqë O~MLjÔL¸öÍj¨¥h ®^j AKcOqõFLk ¶EcOqáPo¥q ¬^j CLÆ÷¥i ÔnGHðPo¥q ¬CLÂ FyOqj GH¨JwML<¸ MnjjÍPn=hæ¸Á ''¬Á ¥cÍMLkô! 

'' ¬¸^k μ¥qMo+ O~MLjÔL¸öÍj<j ¥qÓ$qÔoGSjŠ¸=o - ''rHWc"¸ KnÓ÷¸ MLjj¥qÚ, ¥x¸$qjFL ¥q=oæGSjŠ¸EoÄjö=c MnbÍMc'' ¬Â ¬ÔLáMLjô 
¥é¥qÓj. ¥q+"GHðÔnGHð<¸ ÄjFLV ³Ä£j ÔnNqjõPoÂ ÂGSûVNqjfSìÀ O~MLjÔL¸öÍj¨Á. Mnjj$qj@o ¬Pe °¸=o CcFo¸ÔoNqj$qÓÍj, Íj¹[¸ MLsSë 
¥x¸$qjCy ¥q+j" CLj<jÔLj¥yML<¸ CLGHð.  
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ML¸^Ój, ML<èFLÓj, Â¢+j" FLkÀ FLj¸¨ MnkNqj@~Ók, ²¸»Æ ÄGSë+j" ²CLë@~Ók, ¯ AKcO~õAKLOqëÓ GHÂ - ³ MLjk<j 
$q¸^Ó¥y ¬MLjô$c Äj»ÆFL MnjCLjŠÓj ¥q¸ÔL¸Py O~ÓjáŠ¸EcMLjÂ O~×.MLjô gH^ MLjj¸Íj ¥q¸ÔL¸ McÓjáŠ ‚ÔLj¸=o, EcOq¸^ 
JwNoj Mc@nML@y `AKy×.FL¸ °¸Ec` ¬¸=o - °¸ÍÂ O~×.MLjôFLj gH^ Ä£jÍ FLj¸¨ GH¥qÚŠ GH¸fH − ¬FcïÂï Mc¨ MLjj¸Íj¥h CyfS 
`Mo+$cÂ Mo+MLÔcáM|` ¬Â MLj¸¼MLk^Pe¨ <_jòÓj MLGSkÓj ÔosSÁ ¬ÔLáMLjô. ®Âï MLj½ã$q Â¢+j" $x¸CLjPy JwGSjŠÂ − GHm^Š 
¥cÓXoGH¸ ÔoNqjMLÓfS MLÔoáÁ O~×.MLjôŠ.  

Oy¾Ój FnÓÓj$c, − FnÓÓj GS¸MLCLûO~Ój$c MLkO~tj. O~×.MLjôŠ ‚CLjOqj GHl=hæ¸Á. − GHfSEcÂ sHOqj GSkOqõ¥c¸CL¸ ¬Â 
sHOqjrH^jæŠ¸Á. Íj¹[¸ ¥qÆ»FLGHlð<Pe÷ ±NqjPy÷ −<jŠ¸^jFLï − GHfSEcÂï ÔLksSë Íj¹[¸ ²»¿Jwtj −FL¸Í¸ ¥qÆ$oÁ. ¬tjCo 
O~×.MLjô ½¡ÄCL¸Py − −FL¸Í¸ ‚@~ −Ä¿ ¬tjJwtj CLFLCyJd^j MLjOy ½¡ÄÂ¢ GHGSjëPy÷ GH<j¥yKn^æMLÓfSFL GH¿fSìÀ MLÔoáÁ 
ö¥qMojgH -  

ÔL¸=hÁ JdÓ¥yGS¸ $qj¥qÚrH¨Co JdÓjGH=hæ GH<j¥y Kn^æMLÓfS ML¼áFc ¬CLë$cOqj ³MLj¸=cOy ¬Â AKLNqjGH<MLÓfSMLTwë¸Á 
O~×.MLjôŠ.  

''®¥qÚ< JdÓj rH<jCLk ‚ÔLjFcïML=o? ¬Eo ³¨¼ ³¨¼ ÂöÍJwCLj¸ÁPo. Jwtj $qÁPy °FLï ²¸»Æ ÄGSë+j" ²CLjë. 
AKy×.FcÓj ¥cMcÓÂ MLjOy FLÓj$qjOqj MLÔcáOqj'' ¬Â Mnö¿ ¥é¥qÓjCy ¬ÔLáMLjô ÄOqjÔLjŠGH¨FL Oy¾ÓjFcïtj.  

®¸CL ¥qadæÂ¢ï ²ÍjOqj$c ÔLkGSjëFLï Mnjj$qj<j FyOnCLë¥qJwML<¸ - ¬CL<j MLj¸¼Mc@y - ÔoCL¥cÂMc@y ÂOqêtj¸ÔLj¥yPo¥qJwCy¸Á 
O~×.MLjô. μ¥qOy¾ O~öÀ GHfSEcÂ¥h ¬^k ®^k GH<jŠFLï O~×.MLkô, O~MLjÔL¸öÍj<tjCo - CLÆ÷ MLk^FLj ×.MLEc^Po¥q ML¸^ÓJdÓj, 
²¸»PeŠÓJdÓj ÔoGSjëFLï  O~MLjÔL¸öÍj<j. CLFL ¥qadæÓ¥i, Íj¹#eÂ¥i ¬¸CL¸ PoÍFLïMLk^. ²¸CL OyCLtjFL ÄGRNqj¸.  

MLj¸¼ Oy¾Ój MLjFLŠ O~¥qJwMLl ¬¸=o ¬ÔLáMLjô ÔLÂJwtj¸Ec¥c ¯ ¬MLGSìÓj CLGHðMc? O~×.MLjô GH¥qÚŠ À¿» ¥q+j" 
MLjkGSjŠ¸Á ÔL¸=hEcÂ GH¥qÚÍjGHð=h GS¿ÔofS -  

MLjOqjGS=h Oy¾ ²GHð=hPe$o CnÓ÷Mc¿¸Á. Ôi¥q=h Ôi¥q=h °¸<$cFo GHFLjÓj MnjjÍÓjrH=hæ¸Á O~×.MLjô. ¬¸^÷»FnïÓj CyMLj<¸, 
$qÍjÓj ¥q<$q<¸, ML¸^Ój ¥yGS¸ JvtjõÓj MLjj=hæ¸ÔL<¸ ÍkOq¸$c °FLï FLkÀÂ¢+j" CnÔLjá¥yML<¸ - MLjbÍõ MLjbÍõ ¥x¸CL AKLNqj¸$cFo 
GHfSEcÂï ÔLkGSj¥yML<¸.  

¥x¸Ôn¸ ²¸< ²¥qÚ$cFo AKy×.FcÓj ÀÂ Mn+jëFLïMc¿ ²¸»Æ ÄGSë+j" ²CLë<¸, ¬FLï¸ ¬tjJwtj¸ÍFLïGHlð<j MLjÈ¢" ®Âï 
ÃNqjõ¸ ¥q¨» Jvtjõ¥h ²¥hÚ¸ÔL<¸ ¬Â¢ï ¬MLlCLjFcïtj.  

O~MLjÔL¸öÍj<j ÔnNqjõMLÓfSFL GHFLjÓj ¬CLFLj ÔoGSkëFo °Fcï<j.  
TdNqj¸¥cÓ¸ MLjk<j$q¸^Ótjõ¸Á. ¬¸CLMLOq‚ $qj¥nÚ<j Â¢+"Fcï, $qjrHð<j MnjCLjŠÓFcï ²Oqj$qÂ O~×.MLjôŠ −¥qÆCy 

¥q<jGHl MLk¨JwCy¸Á. Ä¤bÁ MLOq¸@~Py _Ó÷ MLjj¸Íj‚ÔLjFLï ¬ÔLáMLjô <_jòÓj Pn¥qÚrH^jæŠ¸=y¸Á. O~MLjÔL¸öÍj<j $qÁPyÂ gH^Ój 
²Àë, FoÓÄ£jÍ ²¸»Æ MnjCLjŠÓj CLj<jGSjëFcï<j GSCLjë»FnïPy On¸<j $q¿=nÓ ¬FLï¸ MoGSjŠÂ, ‚Oq»Fnï, MLj¸¼Â¢+" $c÷GSj Í$qÜOq 
rH^jæŠÂ ¬FLï¸ ÀFcÓÂ O~×.MLjô $qÁPy ‚ÔLj¸Á.  

ÔL¸=hÁ ÔcGHÄ£jÍ ÂöÍJwCLj¸Á.  
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EcOq¸^ JwCLjFLï ¶ FLÓj$qjOqj AKy×.FL¸ ¥yGS¸ ÿy^P| MLjj¸ÍjFLï Mnj^j÷ ²ŠÚCLjFcïOqj. <_jòÓjFLï ¼¥cÚÂï Ox¸=hPy 
EyGHlŠ¸^jFLï ¬ÔLáMLjôŠ ¥y<Ój O~×.MLjô ¥q^jæŠFLï ÔiOq Oq¸$qj ÔLkfS ¬FLjMLkFL¸Cy MLjj¸ÍjŠ ML¸»¸Á. O~×.MLjô ¬FLï¸ 
ÀFLKyCy¸Á. ¬¸Co −Mnj ¥q+"Py÷ ÂGHlðÓj GH@~ètj.  

''¬GHlð@o MLjjÍíŠ Mo+tjõ¸Í¸=o - ®Pe ¬tjCo Í¿öEcÂï ¥x¸GHPy¥h CnÔLjáŠFLï=oæ'' Š¿¢áÂ ¶ CcGHl CLÂï ÄGSjOqj$c 
$qÁPy¥h ML¼á O~×.MLjô MLjj¸ÍjFLï GSCLjë»FnïFLj À£fS Mc¥h=y÷¥h ÄfS¿¸Á. O~×.MLjô XL*¸Py GS$q¸ öMLkFLð¨Jwtj¸Á. Íj¹[¸ MLOqÍPnÎ 
²$qCLÂï¸Á. ¥x¸$qjFLj Fy=h¥q<è¸$c PeŠÚ¸Á.  

Mc¥h=y÷ GH<è GSCLjë»Fnï CLjÓfS¥y^Š CL»Æ MnFLŠÚ Ex¿÷ AKy×.FL¸ ¥yGS¸ MLGSjëFLï μ¥q¿¥cÓjMLjj¸Íj −»¸Á. ¬CLFLj ¥h¸ÍŠ 
ÔLkQc<j. ¬CLÂsHOqj Ä¤OqNqjõ.  

Mc¥hÆ Â¸@~ ¬FLï¸ ÄOq½Äjô¸Á. MLjOy FcÓj$qj _kCLjÓj ‚fS, ¬ÔLáMLjô ¬¸CLPyFo Qc¸CLGH¨ Mc¥h=y÷¥h ÔLkfS ''Oq¸¨ 
Kc_k! ¬FLï¸ Mo¨$c °¸Á'' ¬FLïÁ.  

Ä¤OqNqjõ Mc¥h=y÷ °FLï »FnïMoGHl, Íj¹[¸Cy $y<MoGHl ÀOqj$qjCLjFLï O~×.MLjô MoGHm ÔLkfS Äj»ÆFL Mc¿Cy Mnj=n÷¥cÚ<j.  
O~MLjÔL¸öÍj<j ²¥qÚ<jFcï@y CnÆNqjÍj.  

PPP 
FLkÀPyFLj¸¨ Â¢+j" Cy¨ Ã¸EnPy JwGSjŠÂ, Ã¸EnFLj ÄGSjOqj$c FL<jMLjjFL Ôo¿á MnFL¥hÚ À¿»¸Á O~×.MLjô. rHÎ¥nÀë Ox¸=nPy 

EyGHlŠFcï, ÔiOqŠ¼á+j" CL¨fSJwtj °Fcïtj. ¾^jæ ÔnMLj^Cy CL¨fS Mnj<Š ¬¸^jŠ Jwtj¸Á. ¬GHð=h¥qÁ GHFnï¸@y Ã¸En, 
Cx=næFLj CLøOq$c Â¸JdÆ. ''O~×.MLkô!'' ¬FLï fHÓjGHlCy ¬<j$qjMnNqjõKyCLjFLï O~×.MLjô −»Jwtj¸Á.  

GH¥qÚŠ À¿» ÔLksSë Ä¤OqNqjõ CnÓ÷Â _^æPy÷ ÂÓ_¨ °Fcï<j.  
 ²GHl<k ¬CLÂï ®¥qÚ< ÔLk<PoÍj. rHÎ$c MLk=c¨¸Á PoÍj. ''®¸¥c ML¸^Ój GHmOqëMLPoÍ¸© ¬¸Á''  
''O~×.MLkô! ÂFLjï ¬MLMLkFL GHOqÔL<¸ ¥cÍj - GS¸MLCLûOq¸ FLj¸© ÂFLjï $qMLjÂGSjëFcïFLj. Â¢ Íj¹#eÂï ÔLk<Po¥qJwCLjFcï. 

²GHl<k ¥qÂ¢ï=hCy OnGHðÓj CL¨sS °¸^jFcïtj - Â¢ ÄGRNqj¸Py O~MLjÔL¸öÍjÂ −PyÔLFLÓj ³Äj=y CnÆNqjÍ¸PoÍj. ¬ÔLáMLjô$c¿¥h 
GSMLkbEcFL¸ ÔnGHðPoÂ ÔoCL$cÂMc@~? MnjjFLï Mc¥h=y÷ ¬FLï¸ »Fnï -'' ¬Fcï<j MnjÓ÷$c.  

¬tjCo − MLk^Py÷ ²¸Cy GSðGRæCL, ÂEcFL¸ °¸Á.  
O~×.MLjôPy Íj¹[¸ JvOqj÷ ¥x¼á¸Á.  
®¸CL¥qGRæGH¨Fc − Oy¾FL, − FcÓj$qj MnjCLjŠÓk Í¥qÚPoÍj. $qjOxëTwë¸Á.  
À¿» Ä¤OqNqjõ ¬Fcï<j.  
''FcŠ rHÈ" ¥cPoÍj - FoFLj McÔiÓFLj Kc$qj ÔoTdëFLj ¬¸Cy ®¸Cy GS¸JdÍFL °¸Á. FcCy MLTdëFL¸=o Fc¥é¸ ¬AKLõ¸CLOq¸ 

PoÍj. Â¢ Ä£jÍ rHCLëFL¸ ÔnPetj¸Ôo McOqj ¬GSPo PoOqj −Py¼¸ÔLj¥y'' ¬Â Mn¸^Fo ¬¥qÚ¨ï¸¼ MnÈ"JwNqk<j.  
O~×.MLjô Ã¸En MnkGSkëFo −PyÔLFLPy GH¨¸Á. fH¨¥n<j ‚<j¥yGS¸ ²¸CL FLOq¥q¸. rHÎ$c En_òÓj, ÔiMc^j÷, ²GHð=h¥qtjFc 

MLj¸¼Oy¾Ój O~Mc ¬Â KoÓ$c −Py¼¸Ôo ÔcCL¥cÂ MLj$q<j -''  
McOq¸ Oy¾Ój $q¨¼ °¸=ctj.  
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O~×.MLjôPy −PyÔLFLÓj ¶ ¥xÆ¥hÚ MLÔcátj. ®¸CL¥qFcï Ôn¨Jwtj¸Eo¸ PoÍj. ÂQLátj¸ÔLjŠ¸Á ¶ CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL 
ÔL¸=hEcÂï AKLj×cFL MoGSjŠÂ $qjMLjô¸ Ec=h¸Á O~×.MLjô.  

Ä¤OqNqjõ À£fSFL ®Ój÷ Kc$qj¸Á. Oy¾Oy¾¥i ®Á Â¢ ®Ój÷ ¬Â FLMLjô¥q¸ ¥qÓ$qÔoGSjëFcï<j Ä¤OqNqjõ. O~×.MLjôPy AKLNqj¸ Jwtj 
AKLöÍCL Ôy^j ÔoGSjŠ¸=y¸Á. ÔL¸=hÁ GSkOqõ¥c¸CL¸ GStjCL¸ CLGHð^<j$qjÓj MoGSkë Ä¤OqNqjõ ML¨Py ‚ÔLj¸=y¸Á.  

Ä¤OqNqjõ McÔiÓj ¿sHOqj ÔoGSjë¸=c<j FLMLjô¥qMLjtjFL adGHlPy÷, FcÓj$qj <_jòÓj MLTdëtj, ¬tjCo ML¸=c, ML<èFc CnÆfSFL 
O~×.MLjô ±¿¥hFo ‚ÔyPo¥qJwtj¸Á. ¥x_ò¿ °¸<Ój, QLFL$q °¸<Ój, ½¡+j" ÔofS ¥hÆ£÷ Íj¥cBcPy÷ MofS ¬MLjô¥q¸ ÔotjTwë¸Á. 
¬¸ÍjPy FcÓj$qj <_jòÓj MLTdëtj. Mo¨Â¢+"Š ÔLÂ¢ï+j" Ä¤OqNqjõ ösHMLjJv¸ÍjCLk, On¸<j GHm^Pe À¸^jFLï O~×.MLjô MLjOy ®ÍíOqj 
fHÓ÷Ó CLÓ÷tj¸Á. GSkOqõ¥c¸CL¸Cy ¥qÆfH MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ój − ®¸=y÷ FL<Nqk<jCLjFcïOqj.  

PPP 
μ¥qOy¾ Ä¤OqNqjõ ¶ rHÍíMLjÂfRÂ Mn¸^rH^jæŠ MLÔcá<j, Mc¥h=y÷ Í_ò Ôn^jæ¥h¸Í Š¿¢áMofS ‚ÔyrH=cæ<j - PyGHÆ¥h Jwtj 

CLøOq$c ¥cIgH ÔofS CnMLjôFLMLjÂ ÔnJdð<j. O~×.MLjô ¥cIgHÔofS ¬Á −ÄOqj÷ ¼MLjjôCy¸=o Mc¥h=y÷¥h ML¼á¸Á $c÷GSjCy - ²ÍjOqj$c 
Ä¤OqNqjõCy fHÔcáJd=i MLk=c÷<jCLk FLMLløCLjFcï<j O~MLjÔL¸öÍj<j. $qCLjŠÚMLj¸Á MnjjÍ^ -  

³MLjÂ GS¸AKyÁ¸ÔcPy ¬Oqíî¸¥cPoÍj.  
MnjÓ÷$c ''²Pe °FcïMLl'' ¬Â O~MLjÔL¸öÍj<j ¬FL$cFo ¥q+"Py Â¢Oqj ÀOqj$qjCy¸=o ''Kc$qjFcïFLj` ¬¸Á ¬¸CL FnMLjôÁ$cFo 

O~×.MLjô.  
''MLÍjí - ¥qÂ¢ïOqj rH^jæ¥yŠ'' ¬Fcï<j O~MLjÔL¸öÍj<j, − ¶EcOqjðŠ ®¸¥c Íj¹[¸ CLFLjï¥x¼á¸Á O~×.MLjôŠ. Fy=h¥q<è¸$c 

¥x¸$qjPeŠÚ¸Á.  
''MLÍjí Vtj$c °¸<j- ÔL¸=hÁ - ¬Eo GSkOqõ¥c¸CL¸ ²¥qÚ<?'' ¬Fcï<j.  
O~×.MLjô ¥qÍPo÷Íj.  
Ä¤OqNqjõ Po¼ ®¸=y÷¥h Jwtj fHÓ÷Æï _Nqj^Š fHÓjÔLjŠ MLÔcá<j.  
O~MLjÔL¸öÍj<j ¬Eo GHÂ$c GSkOqõ¥c¸CcÂï ÔLkGSjëFcï<j.  
''¬Á Ä£j JwÆ¥é'' ¬¸Á O~×.MLjô.  
O~MLjÔL¸öÍj<j MLjFLTdO~ FLMLløŠFcï<j CLFL ‚CLjOqj CLFL JwÆ¥qCy ¥c¥qJwCo ²Pe °¸^j¸Á - Äj»ÆFL ®Íí¿ï ÔLkfS 

Mc+"FLj Í$qÜOq¥h À£GSjŠFcï<j.  
''FoFLj ÔoCL¥cÂ Mc<Fo - MLk ¬MLjôFLj ²Íj¿¸ÔLPo¥qJwNqkFLj - −Ä< FLFLjï ²¸Cy ¥qGRæGH¨ rH¸¼¸Á. Fc CL¸ö¨JwtjFL 

CLOqjMcCL - FoFLj MLjOy ögSë ÔoCLjPy÷¥h Mn+jCLjFcïFLFLï ¬AKLöÍCcAKcML¸ −MnjPy ¥qÆ» °¸<MLÔLjá. EcÂ¥h Cy<j ¬CLë$c¿FLFLï ¬ÿ¸¥cOq¸ 
Cy<tjõ¸Á. ¼MLOqŠ FoFLj ÔoCL¥cÂMc<j$cFo Äj»Æ JwNqkFLj. À¿» rHÈ"ÔoGSj¥yPoÍj. Í$qÜOy÷Fo ¬FL¥cGHÆ÷PyFo Ä£jOqj °¸^jFLï^j÷ 
$q¨NqkO~Ój Kc$qjÔoGSkë _CLjŠCLjFLï^jæ CnÆfS¸Á FoFLj ®=o MLGSjë¸=cFLj. ²GHð=h¥qtjFc ¥qFLGH<¥qJwCcO~ ¬FLjŠFoMc¨Â. ¬Pe$o 
Ä¤OqNqjõ$cOqj ¥qFLGH@~èOqj MLk ¬MLjô ÔLÂJwtjFL CLOqjMcCL ÿy^P| MLjksSQcFLj. ¬¸CLŠ MLjj¸Íj ¬ÓMc^jFLï Pe¿¢ ö<tjMLO| MLßCoë 
ÔoGH=cæFLj.  

¬tjFc ÔoCL¥cÂMc<Fo...  
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  పాల్ బో   పాల్ బో                                                  చాచామరిత్  ఆచారయ్మరిత్  ఆచారయ్

FL<jGSjëFLï FL Pe¿¢¥h ²ÍjOqjGH¨FL McOqj GH¥qÚ¥é CLGHlðŠ¸=cOqj -  
O~×.MLjô GH¥qÚŠ CLGHlðŠ¸Á. ®Á McGSëML¸.. ¥q^jæŠFLï AKcOqõ ¥qÂ¢ïOqj rH<jCy¸=o − ¥qÂ¢ï=hÂ CLj<MLPoÂ GH¿fSìÀ FcÁ. '' 

O~MLjÔL¸öÍj<j On¸<j ÔoCLjÓk ×y¨¸¼ PoÔc<j.  
GSkOqõ¥c¸CL¸ MoGHl ÔLkGSkë ¬Fcï<j ''Fc CLÆ÷¥h FoFo rHÈ" ÔoTdëFLj'' O~×.MLjô ¼FLï$c FLÄø¸Á.  
Ä¤OqNqjõ FLMLjGSÚ¿GSkë ''MLGSkë °¸<¸¨'' ¬Fcï<j.  
''CLGHð¥q MLTdëFLj''  
O~MLjÔL¸öÍj<j Mnj^j÷ Á$c<j.  
O~×.MLjô ¥q+"FLj CLj<jÔLjŠ¸^k ¬FLjŠ¸Á.  
O~MLjÔL¸öÍj<j Â×.¸$c − sHOqjŠ CL$qÜ ÅÇ¢O~MLjÔL¸öÍj@o. μ¥q=o Kc*¸, μ¥qÚOo AKcOqõ. AKcOqõFLj MnCLj¥yÚPo¥q MLjOx¥q¿ï 

−öQLtj¸¼ MnCL¥qMLjÂ ÔnJdð<j − ÅÇ¢O~MLjÔL¸öÍj<j, ¥qFLGH<$cFo Â¸ÍMnkJd<j. ¯ O~MLjÔL¸öÍj<j ÔoCL¥cÂ CLFcÂï μGHlðŠFcï<j. 
¥qFLGH¨Fc Â¸ÍMnkGHPoÍj. ¬¸CoCo@~! CLOqjMcÀ ½¡ÄCL¸Py −^jJw^jÓ ¬FLjAKLML¸Cy ¬¸Í¿ MLj¸Ôi ¥yOqjCLk ÔoCLFLtjFL TdNqj¸ 
ÔoGSkë MLjj¸ÍjŠ Td»JwCy¸Á O~×.MLjô ¬Eo ¬Eo.. O~¾MLkMLjô.  

 
PPP 

 

"దేవుడంటూ ఎకక్డో ఉండడు.  మనుషులోల్నే ఉంటాడు.  వాడినే మనం అంతరాతమ్ అంటాం." 

     *     *     * 

"నా పెళిళ్ కుదిరింది సార.  మీరు తపప్గ రావాలి," అంది కొతత్గా నా ఆసుపతిర్లో చేరిన నరుస్.  శుభలేఖ తెరిసేత్ మొతత్ం 

తమిళంలో ఉంది. 

"ఎకక్డా పెళిళ్?" యథాలాపంగా అడిగాను. 

"మా వూరులో సార...  కురతిత్ అరై అని నాగర కోయిల కి దగగ్ర- చాల బావుంది రండి సార" 

"అంత బావుండేదేముంది మీ వూరోల్?" 

"నాగర కోయిల లో నాగరాజర టెంబుళ, మా వూరోల్ మా సామియార... అంటే మా వూరి బాబా అనన్మాటట్.  చాల 

పవర ఫుళ సార.  నేచురోబది, యాకుయ్పెర్షర లాణిట్వి ఏవేవో చేసేసాత్రు.  మీ చాల ఇండరసిట్ంగ గా వుంటుంది...  రండి సార" 

అని చెపుప్కుపోతునన్ ఆమెని ఆపి, 

"మనం వైదుయ్లం.  బాబాలని నమమ్కూడదు.  ఒకవేళ నమిమ్నా, ఇలా బయటకి చెపప్కూడదు," అని నవావ్ను. 
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"మీకుక్ కోబం వసుత్ందని ఇంతవరకు ఎపుప్డూ చెపప్లేదు సార.  మా సామియార కి 'శాబ సామియార', 'శాబం పెరుం 

సామియార' అని పేరు.  మా చుటుట్ పకక్ల వూరులోల్ ఎకక్డైనా దపుప్ జరిగితే మా సామియార శాబం పెడతారు.  వారం రోజులోల్ ఆ తపుప్ 

చేసినవాడు వాడంతట వాడు దొరికిపోతాడు..." అంటూ ఆమె చెబుతూంటే...  ఆ క్షణానేన్...  పర్యాణానికి నిశచ్యించేశాను. 

కురతిత్ అరైలోను, ఆ చుటుట్పకక్ల ఊళళ్లో తగవులనీన్ బాబా రాకముందు వాళళ్ వాళళ్ పంచాయితీలోల్నే తీరేవట.  కోరుట్లూ 

అవీ అకక్డి పర్జలకి తెలియవు.  ఈ బాబా వచాచ్క పంచాయితీ కంటే కూడా ముందు ఆయన తీరుప్నే కోరుకుంటునాన్రు జనం.  ఒకోక్ 

బాబాకి ఒకోక్ పర్తేయ్కత ఉనన్టుట్ ఈ బాబా- శాపాల బాబా!  ఇది వినగానే శరమ్ అయి వుండొచుచ్ననిపించింది.  అందుకే 

బయలుదేరిపోయాను. 

 

     *     *     * 

కురతిత్ అరైలో పెళిళ్ అయాయ్క, బాబా ఆశర్మానికి తన తముమ్ణిణ్ తోడిచిచ్ పంపింది మా నరుస్.  నేను ఆశర్మానికి చేరేసరికి ఓ 

పాతికమంది జనమునాన్రకక్డ.  మధయ్న ఉనాన్డు మా శరమ్.  పోలచ్టానికి కాసత్ కషట్మైనా, వాడే- మా శరేమ్. 

అకక్డ జరుగుతునన్ది వివరించాడు నరుస్ తముమ్డు.  అది గతవారం జరిగిన తగవు.  ఇంటోల్ బంగారం దొంగిలించిందని 

అకక్డ వునన్ ముసలామెని ఆమె కొడుకు, కోడలూ ఇంటినుంచి గెంటేశారుట.  ఆమె వచిచ్ మొర పెటుట్కుంటే సామియార 'పాపం 

చేసుత్నన్వాళళ్కి తినన్ది ఏదీ అరగక వారం రోజులోల్ నాశనమైపోతా'రని శపించారట.  ఇవాళ అతాత్కోడళిళ్దద్రూ కడుపునొపిప్తో 

బాబాదగగ్రకొచాచ్రు! అసలు జరిగింది కోడలు చెపేప్సింది- ముసలామె నోరు మంచిది కాదట.  ఇంటోల్ కూరొచ్ని కోడలిన్ కొడుకునీ నానా 

సాధింపులూ వేధింపులూ పెడోత్ందట.  ఇది భరించలేక తానే ఇంటోల్ బంగారానిన్ దాచేసి నేరానిన్ అతత్పైన మోపింది కోడలు.  కొడుకు 

గెంటేశాడు. 

జరిగింది విని తగవు తీరిందని కొందరు సంతోషిసుత్నాన్రు.  కొందరు రటైట్న గుటుట్ను విని నవువ్తునాన్రు.  అందరూ కలిసి 

'సామియార... సామియార...' అంటూ శరమ్కి మొకుక్తునాన్రు. 

అలజడి కాసత్ తగగ్నిచిచ్, నేరుగా శరమ్ ముందుకు పోయి మోకరిలాల్ను.  "నువొవ్చిచ్ ఓ పార్ణానిన్ నిలబెటాట్లిరా శరామ్!  

...రంగడు చావుబతుకులోల్ ఉనాన్డార్...  నీ గురించే కలవరిసుత్నాన్డు!" అనాన్ను. 

ననున్ పోలుచ్కోడానికి అరక్షణం పటిట్ంది. 

"మీరు...  రవఁణా నువావ్?  ...రంగడికి చావా?!" అనాన్డు 

మరునాడు నాతో పాటు రైలెకేక్శాడు.  చుటుట్పకక్ల పలెల్లనుంచి ఓ వందమంది వరకు సేట్షనుకొచిచ్ తమ సామియార ని 

దిగబెటాట్రు. 

ఎవరేమనుకునాన్, శరమ్ ఒక గొపప్ సైకియాటిర్సట్ అవుతాడని నాకు చాలా నమమ్కముండేది.  ఇలా గడాడ్లు, మీసాలు, జడలు 

కటిట్న జుటుట్తో, తమిళనాడు మారుమూలలో బాబాగా కనిపిసాత్డని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. 

అయితే, ఎపుప్డో ఒకపుప్డు తారసపడతాడనీ నేను రమమ్నగానే వెంట వచేచ్సాత్డనీ నా సికస్త్ సెనస్ చెబుతూ వచిచ్ంది. 

 

     *     *     * 
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శరమ్ పూరిత్ పేరు గోపాల శరమ్.  మా బడిరోజులోల్నే అందరూ వాడికి పెటేట్సిన పేరు శాపాలశరమ్. 

రంగడితో కలిసి నేనూ శరామ్ పారవ్తీపురం సరాక్రుబడిలో చదివాం. 

మొదటినుంచి శరమ్ తంతు వింతగా వుండేది.  అమిత మితభాషి.  నిరంతరం ఏదో ఆలోచిసూత్ ఉండేవాడు.  మాకు 

జీరణ్ంకానంత లోతుగా మాటాల్డేవాడు.  ఎవరిజోలికీ ఎపుప్డూ పోని ఆ మనిషిని రగిలించామా- పటట్రాని కోపంతో ఊగిపోయేవాడు...  

చివరికి 'శపించేవాడు'!  ఆ శాపానికి గురయిన వాడు శరమ్ చెపిప్న గడువులోపు శరమ్ చెపిప్నటేట్ బలైపోయేవాడు.  వాడి ఆజానుబాహు 

విగర్హమా, గాంభీరాయ్నికే గుబులెతిత్ంచే వాడి సవ్రతంతర్మా, ఎదుటివాడిని కటిట్పడేసే ఆ కళళ్ తీక్షణ్తా? శకిత్ దేనిదైనా ఈ వింతకి మేం 

పర్తయ్క్షసాకుష్లం. 

మా తొమిమ్దో తరగతిలో మొదటిసారిగా వాడి శాపాలవింత వెలుగులోకొచిచ్ంది.  మాకు తెలుగు చెపేప్ రాజారావు 

మాషాట్రికి బూతుపంతులని పేరు.  మాది బాలురపాఠశాల కావడంతో మరీ మితిమీరిపోయేవాడు.  శరమ్ రగిలిపోయేవాడు.  ఆరోజు 'పారవ్తి 

తపసుస్' పాఠం.  తరగతి గదిలో రాజారావు మేషట్రు చెబుతునన్ దరిదార్నికి శరమ్ కోపం హదుద్లు దాటేసింది.  బలహీన క్షణం రానే వచిచ్ంది.  

రాజారావు పాపం పండిపోయింది. 

దిగుగ్న లేచిన శరమ్ చరచరా వెళిళ్ మేషాట్రి చెయియ్ పటుట్కునాన్డు.  మరో చేతోత్ తన జందాయ్నిన్ బయటకి తీసి పటుట్కుని, 

"గురువనన్ గౌరవం కొదీద్ మిమమ్లిన్ ఇనాన్ళూళ్ భరించాం సార.  మీరా అరహ్తని పోగొటుట్కునాన్రు.  ఈ రోజు పదో తారీఖు.  మీరు చేసుత్నన్ 

పాపం మీ వెనుకనే మీకు నిలువెతుత్ గొయియ్ తీసూత్ వసోత్ంది.  ఇది మీకు లోలోన తెలుసు.  ఈ రోజు పదో తారీఖు.  ఈ నెలాఖరులోపు మీరు 

చేసిన కరమ్ ఫలితం అనుభవిసాత్రు.  మీ పాపాలు మిమమ్లిన్ పటిట్ పీడించే కాలం వచిచ్ంది.  అనుభవించండి..." అనేసి, చరచరా వచిచ్ 

కూరుచ్నాన్డు. 

రాజారావు మేషట్రుతో పాటు పిలల్లమంతా బితత్రపోయాం.  తేరుకునన్ కొందరు ఏం చెయాయ్లో తెలీక ముసిముసిగా 

నవువ్తునాన్రు.  కొందరు, 'వీడికివావ్ళ బడితపూజే' అని గొణుగుతునాన్రు. 

చితర్ంగా, రాజారావు మేషట్రు శరమ్ని ఏమీ అనలేదు.  ఏదో ఆలోచిసూత్ అలాగే చాలాసేపు నిలిచుండిపోయాడు.  గంట 

కొటాట్క ఎటో చూసూత్ వెళిళ్పోయాడు.  అలా వెళిళ్నతనిన్ మేం మరి చూడలేదు.  శరమ్ శపించిన రెండో రోజున ఎపప్టినుంచో జబుబ్తో 

మంచాన పడి ఉనన్ అతని భారయ్ కాలం చేసింది.  కొదిద్రోజుల తరావ్త రాజారావు మేషట్రు కూడా మంచం పటేట్శాడు.  పక్షవాతంతో పోయాడు. 

అపప్టోల్ అది పెదద్ సంచలనం.  బడిపిలల్లకి శరమ్ ఒక జానపద నాయకుడూ, మాంతిర్కుడూ అయిపోయాడు.  నేనా ఊసులిన్ 

శరమ్కి చెపేప్వాడిని. 

"నీకు కూడా నేనంటే భయమా?" అనాన్డో రోజు. 

"తెలీదు... అయినా మేషాట్రి భారయ్ని నువేవ్ం అనలేదుగా.  అయినా ఆవిడ పోయారు మరి..." అనాన్ను.  నిజంగానే 

రాజారావు మేషట్రుకి శరమ్ శాపం తగిలిందని నేను మనసూప్రిత్గా నమమ్లేదు.  అలా అని జరిగినదంతా కాకతాళీయమని కొటిట్పారేసేందుకూ 

మనసొపప్లేదు. 

"నువువ్ చెపుప్...  నీ మాటకి మహిముందంటావా?" అని నిలదీసేత్- 

"దేవుడునాన్డు.  ఆయనదీ అసలు మహిమ," అనాన్డు. 

ఇదే పర్శన్ని నేను చాలాసారుల్ అడిగాను.  సూటిజవాబు ఎపుప్డూ రాలేదు. 
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మొతాత్నికి మా ఊరి జమీందారీ కుటుంబం నుంచి వచిచ్న నేను, ఊరి చివరన ఓ చినన్ పెంకుటింటికి వారసుడైన శరామ్ 

మంచి సేన్హితులమయాయ్ం.  శరమ్ తండిర్కి ఒక ఎకరం పొలం ఉండేది.  దాని మీద, ఊరి పౌరోహితయ్ం మీద వచేచ్ ఆదాయంతో వాళళ్ 

కుటుంబం నడిచేది. 

మా కుటుంబగౌరవం నిలబెటెట్యాయ్లని నేను, కేవలం నేనెళుత్నాన్ననే శరామ్- ఇదద్రమూ ఎంబీబీయెస ఎంటర్నస కి  వెళాళ్ం.  

నాకంటే మంచి రాయ్ంకొచిచ్న శరమ్ని చూసి వాళళ్ నానన్ పొంగిపోయారు.  అంత ఖరుచ్ చదువు అవసరమా అని మా నానన్తో సహా ఊరంతా 

వారించినా, వాడిని నాతోపాటు కాలేజీ మెటెల్కిక్ంచారు. 

హాసట్ల లో మొదటిరాతిర్ రాయ్గింగ అనాన్రు.  చేయకూడని పనులూ, వికృత చేషట్లూ.  శరమ్ గురించి తెలియని సీనియరుల్ 

చేతులు కాలుచ్కునాన్రు.  శరమ్ కోపానికీ శాపానికీ గురయిన వారంరోజులోల్ ఒకడింటోల్ శవం లేసేత్, మరొకడికి ఇలేల్ కాలిపోయింది.  మరో 

వారానికి జరిగిన పర్మాదంలో ఒకడికి కాలు విరిగింది, మరొకడికి కనున్పోయింది. 

మళీళ్ నా పర్శన్ని శరమ్ ముందుకు తీసుకొచాచ్ను.  "ఇదంతా నీ శాపఫలితమే అంటావా?  ఎవరో పోవడం, ఎకక్డో ఇలుల్ 

కాలడం... అనుకోకుండా జరిగినవి కాదంటావా?" 

"దేముడునాన్డు.  ఆయనే అనిన్ంటినీ జరిపిసాత్డు," అని జవాబు.  పదాలు మారినా అదే భావం. 

రెండో ఏడాది పరీక్షలయాయ్క శరమ్ నానన్గారు కాలం చేశారు.  శరమ్ చదువుకి సాయం చేయమని మా నానన్ని శతవిధాల 

బర్తిమిలాడాను.  కానీ ఫలితం లేకపోయింది.  నా బాధ చూసి శరేమ్ నాకు నచచ్జెపాప్డు. 

"బహుశా డాకట్రు కావటం నాకే ఇషట్ం లేదేమో.  ననున్ డాకట్రిన్ చేయాలనే మా నానన్ సంకలప్ం కూడా గటిట్ది కాదేమో- 

లేకపోతే ఆయన ఇంకా బర్తికేవారు.  నాకు విచారం లేదు.  నువువ్ బాధ పడటం కూడా అనవసరం," అని మా ఊరెళిళ్ పొలం పనీ, 

పౌరోహితయ్మూ మొదలుపెటేట్డు శరమ్. 

మరో నాలుగేళళ్కి మా ఊరోల్నే నానూ సవ్ంత ఆసుపతిర్ని పార్రంభించాను.  చుటుట్పకక్ల ఊళళ్కి మంచి డాకట్రుగా, వాళళ్ 

పాలిటి దేవుడిగా పేరుపడాడ్ను.  ఆ సమయంలో మా మధయ్కొచాచ్డు రంగడు.  మా పదవ తరగతి తరావ్త మాయమయిన రంగడు! 

పీడకలలాల్ంటి రోజులవి. 

పోలీసుజీపు ఇంటిముందాగి, "ఎసీప్గారు మిమమ్లిన్ తీసుకురమమ్నాన్రండీ," అంటే బయలుదేరేను.  విజయనగరం ఎసీప్ 

ఆఫీసులో 'సర పైరజ' అంటూ రంగడు పర్తయ్క్షమయాయ్డు. 

పెరిగిన హోదాతో మరీ డాంబికంగా తయారయాయ్డు.  ఆఫీసులోనే చినన్ ఫిర్డజ్ పెటిట్ంచి అందులో బార పెటేట్శాడు.  

అందులోంచి ఆకుపచచ్ని లికక్ర సీసా తీసి 'ఆబిస్ంథె' అనాన్డు.  మదాయ్లనిన్ంటిలోకి అతి ఎకుక్వ ఆలక్హాల సాథ్యి ఉండేది అదే అని దాని 

ఖరీదు పైన ఒక ఉపనాయ్సమిచిచ్, పింట గాల్సులోల్ పోసి, లైటర తో అంటించి, మంటతోపాటే నోటోల్ వంపుకుని తాగేశాడు.  నేను 

తటపటాయిసుత్ంటే బొకబొకా నవేవ్సి జానివాకర సరవ్ చేశాడు. 

కాసత్ మతెత్కాక్క బడిరోజులిన్ తలచుకునాన్డు.  "మన బడి వదిలేశాక హైదరాబాదెళిళ్పోయాను.  పెదద్ ఊళళ్లోల్ ఉండటం 

వలల్ మన ఆలోచనల సాథ్యి పెరుగుతుందిరా- నువువ్ ఏమైనా అనుకోగాని," అనాన్డు.  "ఇపుప్డూ నినేన్ చూడు.  అంత డాకట్రు చదువూ 

చదివేసి ఠంచనుగా మీ ఊరెళిళ్పోయావు.  పోనీ అంతటితో ఆగావా?  సొమమ్ంతా తగలేసి అకక్డే పేదద్ ఆసప్తిర్ కటేట్సేవు.  నీకు తెలీదని కాదు.  

అదే అలా ఏ విశాఖపటన్వోఁ, విజయనగరవోఁ వచిచ్ ఓ మలీట్ సెప్షాలీట్ హాసిప్టల కటేట్వనుకో.  ఈ పాటికి మీ ఆసిత్ డబలైయుండేది గదా?  ... 
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రవఁణా, సంపాదించే సమయంలోనే సంపాదించుకోవాలార్.  కనీసం ఓ పైరవేట హాసిప్టల లో విజిటింగ డాకట్రుగా ఉండు.  కావాలంటే నేను 

రికమెండ చేసాత్నికక్డ," అనాన్డు. 

నాకీ పరుగులు ఇషట్ముండవు.  నానన్ సంపాదించినది నేనేం తగలబెటెట్యయ్లేదు.  మా హాసిప్టల కటట్డానికి అయిన ఖరుచ్ 

మరో రెండేళళ్లో తిరిగొచేచ్సుత్ంది. చుటూట్ ఉనన్ పది పదిహేను ఊళళ్కి ఆ ఆసప్తేర్ పెదద్ దికిక్పుప్డు.  ఆ పర్పంచం, అందులో దొరికే గౌరవం 

నాకు ఇకక్డ ఆసప్తుర్ల మధయ్న పరుగులోల్ దొరకదు.  అదంతా వాడికి చెపప్డం అనవసరమైన సంజాయిషీ ఇచుచ్కోడమే.  నేను మౌనంగా 

ఉండిపోడం చూసి, "సరేల్రా నాయనా...  అనవసరంగా కెలికేను.  ననున్ క్షమించెయ.  ఇంకా మన వాళళ్ విశేషాలేంటి?" అనాన్డు. 

"మన వాళళ్ంటే- శరమ్ గురుత్నాన్డా...  మా ఊళొళ్నే ఉంటునాన్డు." 

మతుత్గా మూసుకుపోతునన్ కళళ్ను గభాలున తెరిచి, భళుళ్న నవివ్, "ఎవడు? ఆ శాపాల శరమ్గాడా?" అనాన్డు. 

"గురుత్నాన్డా?" 

"ఎందుకు లేడు?  ఇంకా శాపాలమీదే బర్తుకుతునాన్డా?  ఒరే దయచేసి ఆ ఊరినొదిలెయయ్రా బాబూ...  బోలడ్ంత 

పర్పంచముంది బయట." 

"ఏరా!  శరమ్ అంటే అంత భయమా?  ఏకంగా ఊరొదిలెయయ్మంటునాన్వ?" నవువ్తూ అడిగాను. 

"నేనయితే నమిమ్ంది లేదు.  కానీ మనం నమమ్లేనివి మన చుటూట్ చాలానే ఉంటాయ.  అలాంటి తలనొపుప్లకి మనం 

వీలైనంత దూరంలో ఉండటం మంచిదంటునాన్ను.  చేతగాని వాళళ్ మధయ్న తిరుగుతుంటే మనమూ అలానే తయారౌతాం.  అరథ్మైందా?" 

అనాన్డు.  అపప్టికే మనిషి తూలుతునాన్డు.  చీకటి పడిందంటూ లేచాను. 

"సారీరా...  భోజనానికి ఇంటికి తరావ్తెపుప్డైనా వెళాద్ం.  తాగి ఇంటికెళేత్ గొడవలైపోతాయ..." అని పళుళ్ ఈగరించాడు. 

 

*     *     * 

రంగడి పరిచయమైన వారానికి ఓ రోజు పొదుద్నేన్ శరమ్ మా ఇంటికొచాచ్డు. 

"రవఁణా... తొందరగా బయలేద్రు," అనాన్డు. 

"ఎకక్డికి?" 

"నా పొలానికి.  కుపప్ నూరుసుత్ంటే పంట వాడింటికి తోలుకుపోతునాన్డు జగగ్డు.  వెంట సూరిగాడినేసుకొచాచ్డు" 

జగగ్డు మా వూరి ఒకపప్టి కరణం. వాడి కొడుకు సూరి- ఊరికి రౌడీ. 

పొలానికి మేం చేరేసరికి జనం బాగానే చేరారు.  కానీ జగగ్డి ముందు ఎదురు మాటాల్డే ధైరయ్ం ఎవరికీ ఉండదు.  అది 

జగగ్డికి బాగా తెలుసు. 

"జగనాన్థంగారూ! ఊరి పెదద్ని తీసుకొచాచ్ను.  ఇపుప్డు చెపప్ండి," ననున్ ముందుకు తోసూత్ అనాన్డు శరమ్.  నేను కూడా 

తగవులోల్కి చొరవ చూపే మనిషిని కాను.  అది కూడా జగగ్డికి తెలుసు.  నింపాదిగా నా చేతిలో దసాత్వేజు వుంచి అనాన్డు జగగ్డు- 

"మామూలు కథే సార.  ఈయనగారి ఎంబీబీయెస కి ఈయన తండిర్గారు ఈ పొలానిన్ తాకటుట్ పెటాట్రు.  అపుప్ తీరేచ్ 

దికెక్లాగూ లేదు.  పంట జపుత్కు కూడా అడుడ్ చెపుత్నాన్రు.  గతేడాదే జపుత్ చేయాలిస్ంది పొలానిన్..." 
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జగగ్డి వైపు నిపుప్లు కకేక్లా చూసూత్, "అందులోని సంతకాలు మా నానన్వి కావు రవఁణా... మా పొటట్కొటిట్ ఏం 

బాగుపడతావ?  ఇపప్టికే ఎంతమంది నాలాటివాళళ్ ఉసురు తగిలిందో, కనన్ కొడుకు వీధిగూండాగా తయారయాయ్డు..." అనాన్డు శరమ్.  

మనిషి కోపంతో రగులుతునాన్డు. 

ఇరుపకాష్లనీ శాంతపరచాలని, "సంతకాల దగగ్ర పేచీ ఉనన్పుడు వీలైనంత తొందరోల్ ఊరి పెదద్ల మధయ్న పెటిట్ తేలేచ్దాద్ం 

జగనాన్థంగారూ" అనాన్ను. 

"మీరు ఊరి పెదద్లే కదండీ.  సేన్హితుడికోసం ఎనిన్ ధరమ్పనాన్లైనా చెబుతారు మీరు.  అపిప్చిచ్న వాడిని నేను.  

నషట్పోతునన్ది నేనే.  పంచాయితీలకీ కోరుట్లకీ నేను రాను.  మీరు వెళాత్మూ అంటే అడూడ్ పెటట్ను.  తపప్కుండా వెళళ్ండి సార," చేతులు 

జోడించాడు జగగ్డు.  వాడి వినమర్త చూసేత్ నాకే ఒళుళ్మండిపోయింది.  శరమ్ విషయం చెపాప్లా!? 

ఒకక్ ఉదుటన వెళిళ్ జగగ్డి చొకాక్ పుచుచ్కునాన్డు.  చింతనిపుప్లాల్ంటి కళళ్తో, "జగాగ్!  మోసానిన్ తిని బతుకుతునాన్వు...  

ఇది నినున్ మింగేసుత్ంది..." అంటునాన్డు శరమ్.  జందయ్ం బయటకి తీయడానికి రెండో చేయి చొకాక్లోకి పోయింది. 

జరుగుతునన్ది అందరికీ అరథ్మైపోయింది.  మొదట తేరుకునన్ది సూరి.  శరమ్ మీదకి దూకి బలంగా తోసేశాడు.  ఆ ఊపుకి 

శరమ్ కాళూళ్ చేతులూ గీరుకునిపోయి రకత్మోడింది.  అదే ఊపుకి జగగ్డు కూడా కూరుచ్నన్ కురీచ్తోనే తిరగబడిపోయాడు.  సూరి మనుషులు 

జగగ్డిన్ లేవదీసుత్ంటే నేనెళిళ్ శరమ్ని పటుట్కునాన్ను. 

శరమ్ వలిల్సూత్నే వునాన్డు- "ఇదే నీ ఆఖరి మోసం జగాగ్...  గురుత్ంచుకో.  దేవుఁడు వేసుత్నన్ లెకక్లోల్ నీ వాటా 

పూరైత్పోయింది..." 

మరొకక్ మాట మాటాడితే చంపేసాత్ననాన్డు సూరి. శరమ్ తగిగ్తేనా?  బలవంతంగా లాకెక్ళిళ్పోయాను. 

ఆరోజు రాతిర్ రెండింటికి మా ఆసప్తిర్ నుంచి కబురొసేత్ పరుగెతేత్ను. 

జగగ్డికి గుండెపోటు తిరగబెటిట్ంది.  ఇది మూడోసారి.  గంట పోరాడితే పార్ణాలు దకాక్యి.  కానీ పక్షవాతం కమేమ్సోత్ంది. 

సైగలతో సూరికేదో చెబుదామని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. 

తెలల్వారుతుండగా శరమ్ మా ఇంటికొచాచ్డు.  జగగ్డిని కలసి, తనకి జగగ్డిపైన కోపం లేదనీ, ఏమీ కాదనీ, అయితే తనకు 

మాతర్ం అనాయ్యం చెయొయ్దద్నీ చెబుతానంటాడు! 

జగగ్డి పరిసిథ్తి చెపిప్, శరమ్ని చూడగానే వాడి పార్ణం పోయే అవకాశముందనీ నచచ్జెపిప్, బలవంతంగా శరమ్ ఇంటికి 

తీసుకెళాళ్ను.  శరమ్ ఇంటి దగగ్ర మాకు సూరి దరశ్నమిచాచ్డు!  నూరిచ్న పంటంతా ఇంటి వసారాలో పెటిట్సుత్నాన్డు. 

పనివాళళ్ని పంపేశాక శరమ్ చేతికి దసాత్వేజులిచాచ్డు.  "శరామ్! నీ పంట ఇంటికి చేరింది.  నీ దసాత్వేజులు నీకు ముటాట్యి.  

ఇంక మా నానన్ని విడుదల చెయియ్.  సాయంతర్ంలోపున మా నానన్ ఇంటికి రాలేదో, నీకూ నీ ఇంటోల్ ఎవరూ మిగలుర్.  నీ తలిల్కీ పెళాళ్నికీ ఇదే 

ఆఖరోర్జవుతుంది," అని వెళిళ్పోయాడు. 

 

*     *     * 

మా ఊరి పోలీసుల చుటూట్ తిరిగాక జగగ్డి పార్బలయ్ం పూరిత్గా తెలిసొచిచ్ంది మాకు.  దాంతో విజయనగరం బయలేద్రాము- 

రంగడికోసం. 
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నాలుగు గంటల నిరీక్షణ తరావ్త, "మిమమ్లొన్కక్రేన్ లోనికి రమమ్ంటునాన్రండీ సారు," అనాన్డు అటెండర ననున్దేద్శించి. 

శరమ్ని బయటుంచి లోపలికెళాళ్ను.  ననున్ చూసూత్నే ఖసుస్మనాన్డు రంగడు.  "ఆ శరమ్గారినెందుకు తెచాచ్వికక్డికి?" అని 

రంకెలేశాడు. 

విషయమంతా చెపాప్ను. 

"అందుకే ఈ టకుక్టమార విదయ్లొదద్నేది.  వాణిణ్ మీ ఏరియా అంతా చేతబడులు చేసేవాడనుకుంటోందిరా...  ఇపుప్డు 

వాడికి నా పొర్టెక్షనా?  మీ లోకల పొలీస సేట్షన కి పొండిరా నాయనా..." 

"అదీ అయియ్ందిరా.  మా ఎసైస్కీ, సీఐకీ కూడా జగగ్డితో లాలూచీ ఉనన్టుట్ందిరా.  ఎంత చెపిప్నా, 'అలాగే, సరే' 

అంటునాన్రుగానీ కదలటేల్దు.  నువువ్ చెబితే వింటారార్..." 

"ఆ యెదవలు ఇంతవరకూ మీ కరణం దగగ్ర ఎంత తినాన్రో!  లోకల ఎమెమ్లేయ్నో ఎంపీనో వీళళ్ందరి వెనకా వుంటారు.  

రవఁణా! సేన్హం అని చెపిప్ పెంట తీసుకొచిచ్ నా నెతిత్మీద పెడుతునాన్వ..." 

"అలా అనెయయ్కురా.  సేన్హితులని కాదు.  నీ పరిధిలోని తగవుగా తీసోక్.  నువువ్ తలుచుకుంటేనే నీ పేరు చెపుప్కుని వాడి 

కుటుంబం బతుకుతుంది" 

"సరేల్.  ఏదో బెదిరించి వుంటాడుగానీ వీడి శాపాల భయానికి ఆ సూరిగాడు కూడా వీడి జోలికి రాడు.  ఆ ఎసైస్గాడితో నేను 

మాటాడతాను, నువువ్ బయలేద్రు" వీలైనంత విసురుగా అనాన్డు. 

బయలేద్రే సరికి చీకటి పడుతోంది.  కాసేపటికే మా ఆసప్తిర్నుంచి ఫోను- జగగ్డు పోయాడు... ఏ హడావుడీ లేకుండా. 

వెంటనే రంగడికి ఫోన చేశాను.  సివ్చ డ ఆఫ. 

జగగ్డు పోయాడనీ, శరమ్కి పొర్టెక్షను అవసరమనీ మెసేజ పెటేట్ను. 

ఊరోల్ పర్వేశించాక నేరుగా శరమ్ ఇంటికే కారుని పోనిచాచ్ను. వీధిలోకి తిరుగుతుండగానే తగలబడిపోతునన్ శరమ్ ఇలుల్ 

కనబడింది. 

 

*     *     * 

శరమ్ పిచిచ్వాడిలాగా అయిపోయాడు.  పెళాళ్ం, తలీల్ పోయిన రెండోరోజు ఆ తగలబడిపోయిన ఇంటి చుటూట్నే తిరుగుతూ 

ఉంటే చూసి వాడిని మా ఇంటికి తీసుకొచాచ్ను. 

మాట లేదు.  తిండి లేదు.  పెరటోల్ గంటల తరబడి మౌనంగా గడిపేశాడు. 

చీకటి పడుతుండగా రంగడొచాచ్డు.  ఇంతకుముందటి దరప్ంలేదు.  లోనికి రమమ్ంటునాన్ వరండాలోనే 

కూరుచ్ండిపోయాడు.  చాలాసేపు తటపటాయించి, సంజాయిషీ ఇచుచ్కుంటునన్టుట్ అనాన్డు- "సూరిగాడిని పటుట్కునాన్ం...  కేసుని నేనే 

దగగ్రుండి చూసుత్నాన్ను...  ఆ రోజు ఎసైస్కీ సీఐకీ చెబుదామని... నిజంగానే... పర్యతిన్ంచానార్... ఇదద్రూ ఫోనోల్ దొరకలేదు.  కబురుల్ పెటిట్నా 

లేటైపోయింది.  ఎసైస్ పైన యాక్షన కూడా తీసుకుంటాను..." 

"ముందుకు లోపలికి రారా" 
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"ఫరేల్దురా...  జగగ్డు పోయిన రోజునుంచి నేను దీనిమీదే పనిచేసుత్నాన్ను.  శరమ్కి నేను ఏ హాని చేయలేదురా.  ఇది 

చెపిప్పోదామనే వచాచ్ను," అని లేచాడు.  తన కారువైపు నడుసూత్ కూడా ఇంకా గొణుగుతునాన్డు- "ఎవరు నమిమ్నా నమమ్కునాన్, నేను వాడికి 

నేరుగా నేను ఏ హాని చేయలేదు..." అని నా వైపు అనుమానంగా చూసూత్ అడిగాడూ, "వాడు ననున్ ఏమైనా అనాన్డా?" 

"అంటే?" 

"అంటే...  తిటుట్కునాన్డా?" పాలిపోయిన ముఖంలో అంతులేని భయం. 

"అదేం లేదు.  శాపాల గురించేగా?  నీ పైన ఎలాంటి శాపాలూ పెటట్లేదు.  జరగకూడనంత హానీ జరిగిపోయాక వాడు 

ఇంక ఎవరిని శపించాలి?  తిడితే ఆ దేవుడిన్ తిటాట్లి," అనాన్ను కసిగా. 

కారెకక్బోతుంటే అకక్డునాన్డు శరమ్!  రంగడు కొయయ్బారిపోయాడు. 

"మాటలూ, చేతలూ మనవి.  నటనలనీన్ మనవి.  పాపాలేంటి, పుణాయ్లేంటి- పదుద్లనీన్ బేరీజు వేసి బాకీలు తీరేచ్దీ 

మనమే...  అకక్డ భగవంతుడు వటిట్ పేర్క్షకుడు..." నిదర్ లేక ఎరర్బడడ్ కళూళ్, మాసినగడడ్ం, తిండిలేక పీకుక్పోయిన ముఖంతో ఉనన్శరమ్ని 

చూసూత్ వాడు వలిల్సుత్నన్ మాటలిన్ వింటుంటే నాకే గుబులు పుటిట్ంది. 

తతత్రపడుతూ కారెకిక్ వెళిళ్పోయాడు రంగడు.  ఆ చీకటిలోనే శరమ్ కూడా మాయమయిపోయాడు.  అపప్టినుంచి ఊళోళ్ను, 

చుటుట్పకక్లా ఎంత వెదికించినా పర్యోజనం లేకపోయింది. 

 

*     *     * 

ఏడాది తరావ్త రంగడు మా ఇంటికొచాచ్డు- భారీ ఊబకాయంతో. 

"బాగా తాగుతునాన్వా?" అడిగాను చనువుగా. 

చపుప్న నా చేతులు పటుట్కునాన్డు.  "శరమ్తో అరెజ్ంటుగా మాటాల్డాలార్.  ఎకక్డునాన్డో చెపాప్వా, పీల్జ!" అనాన్డు. 

"వాడు నాకు కనబడి ఏడాది దాటుతోందిరా.  ఎకక్డని చెపప్ను?" 

"సరే...  సరే…  ఒకవేళ నీకు ఎపుడైనా కనబడితే మాతర్ం, వెంటనే నాకు చెపుప్, పీల్జ" అంటూ ఆపుతునాన్ వెళిళ్పోయాడు. 

తెలాల్రాక మళీళ్ ఇంటి అరుగు పైన రంగడు... 

"ఏవైఁదిరా?" అనాన్ను ఆతృతగా. 

"శరమ్తో మాటాల్డాలార్... నేను చెపిప్నవనీన్...  అంటే సూరిగాడిన్ మూసెయయ్డం, ఎసైస్ని ఇంటికి పంపెయయ్డం- అనీన్ 

చెసేశాను.  సూరికి యావజీజ్వం ఖరారౌతుంది... మీ ఊరి వాళళ్ సాకాష్య్లు కూడా పకడబ్ందీగా తీసుకునాన్ను..." 

చెపుప్కుపోతునన్ రంగడిని కుదిపి అడిగాను.  "రంగా! ఇవనీన్ నాకు తెలుసు.  అసలు విషయం చెపుప్" 

"ఇదంతా శరమ్కి చెపాప్లార్ రవఁణా!" బేలగా అనాన్డు.  వణుకుతునాన్డు.  "వాడి శాపం నాకు తగిలిందిరా...  నా 

కుటుంబానిన్ తినేసోత్ంది.  ఏడాది కిర్తం మాకు పుటిట్న ఒకక్గానొకక్ పాప హాసిప్టల లోనే ఉండిపోయింది.  పిర్మెచూయ్ర బేబీ.  మా ఆవిడ 

పిచిచ్దానాల్ అయిపోతోంది.  ఈ మధయ్ గాయ్సిట్ర్క టర్బులని వెళేత్...  అదేంటి... లివర సెల్రోసిస అంటునాన్రు నాకు" 

నిసప్ృహగా అనాన్ను- "రంగా!  లాజికల గా ఆలోచించరా.  శరమ్ శాపానికీ వీటికీ సంబంధం ఏంటార్!?  నువువ్ ముందు ఈ 

ఆలోచనలు పకక్నపెటిట్ తాగుడు తగిగ్ంచు.  నీ భారయ్తో ఎకుక్వ సమయం గడుపు.  నీ కూతురి రిపోరట్స్ నేను చూసాత్ను" 
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"అవనీన్ కూడా చేదాద్ంరా...  కానీ, ఇవనీన్ శరమ్ ఇలుల్ కాలిపోయాకనే మొదలయాయ్యిరా.  ఎందుకైనా మంచిది, శరమ్ 

ఎకక్డునన్దీ వాకబు చెయియ్.  మా డిపారట మెంట దావ్రా కూడా పర్యతిన్సుత్నాను...  నాకీ సాయం చెయియ్రా..." 

డాకట్రల్కి ఇపప్టికీ లొంగనిది మనిషి మనసు.  అపరాథభావంలో కూరుకుపోతూ శరమ్నుంచి క్షమాభిక్ష కోసం 

తపించిపోతునన్ రంగడిని అశకుత్డనై చూసూత్ ఉండిపోయాను.  మరో యేడాది గడిచేసరికి ఉదోయ్గం వదిలేసి చావుకోసం ఎదురుచూసే 

సిథ్తికొచేచ్శాడు. 

ఆ సమయంలో మళీళ్ ఇలా కనబడాడ్డు శరమ్. 

 

*     *     * 

"నా కంటే మెరుగాగ్- మెచూయ్రడ గా ఆలోచించగలవాడివి శరామ్!  జీవితంలో అనిన్ కషాట్లూ చూసినవాడివి.  నీకు 

క్షమించడం గురించి చెపాప్లంటావా?" అని మొదలుపెటాట్ను. 

నవువ్తూ, "రంగడిపైన నాకు కోపం అనీ పర్తీకారంలాంటివేవో నాలో ఉనాన్యనీ ఊహిసుత్నాన్వా?   అలాంటివి ఉంటే నేను 

నీతో వెనకిక్ వచేచ్వాడినే కాదు కదా రవఁణా?" అనాన్డు. 

చాలా ఆనందమేసింది.  "అలా అయితే వాడిని మనం రకిష్ంచవచుచ్ శరామ్!  నిజానికి నువువ్ మాతర్మే బతికించగలవు" 

"నువువ్ చెపుప్.  ఏం చేయమంటావు?" 

"నీకు జరిగిన అనాయ్యానికి వాడిని నువువ్ శపించావనీ తన కషాట్లనిన్టికీ కారణం అదేననీ నమమ్కూడని సాథ్యిలో 

నముమ్తునాన్డార్ రంగడు.  ఆరెన్లల్ కిర్తం వాడి కూతురిన్ హాసిప్టల నుంచి ఆరోగయ్ంగా డిసాచ్రజ్ చేసేశారు.  ఆ పిలల్ ఇలుల్ చేరాక వాడి భారయ్ 

కూడ కోలుకుంటోంది.  వాడికునన్ ఒకే ఒక సమసయ్ ఇపుడు తాగుడు, దానివలల్ చెడిన కాలేయం.  కొనిన్ నెలలుగా తాగుడు కూడా తగిగ్సూత్ 

వచాచ్ం.  లివర రెసాప్ండ అవుతోంది.  కానీ వాడు శాపాల నమమ్కంలో ఎంతలోతు కూరుకుపోయాడంటే, తను హాసిప్టలైజ అయాయ్కనే 

భారాయ్ కూతురూ బాగుపడుతునాన్రనడం మొదలుపెటాట్డు. తాను పూరిత్గా బలైపోతేనే ఆ భారాయ్ కూతురూ కేష్మంగా బతికిపోతారంటాడు!  ఆ 

నమమ్కానిన్ బదద్లు చేయడం మన ముందునన్ ఛాలెంజ.  హాసిప్టల లోని సైకాలజిసూట్ నేనూ కలసి వాడి ఆలోచనలిన్ అదుపుచేసూత్ వసుత్నాన్ం.  

తారిక్కతని వాడి ఆలోచనల మూలాలోల్కి చొపిప్ంచడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ం.  ఇక ఇపుప్డు నువేవ్ పర్తయ్క్షంగా శాపాలు కలల్ అని చెబితే 

ఖచిచ్తమైన ఫలితం ఏదైనా ఉండొచచ్ని సైకాలజిసుట్ ఆశ. నాకూ అది సరైన ఆలోచన అనిపిసోత్ంది." 

శరమ్ నవావ్డు.  భరోసా నిండిన కళళ్తో. 

*     *     * 

 

"రంగా! శరమ్ వచాచ్డార్!" అనాన్ను నెమమ్దిగా. 

వాడి ముఖంలో ఆనందం, ఆతృత- "ఎకక్డ?" అనాన్డు. 

"బయటునాన్డు.  వసాత్డు.  నీతో మాటాల్డతానంటునాన్డు.  వాడు చెపేప్దంతా నువువ్ శర్దధ్గా విను.  నీకు కావలసినంత 

సమయం తీసుకుని, బాగా ఆలోచించి, ఏ అనుమానాలునాన్ దాచుకోకుండా అడుగు.  అరథ్మైందా?" అనాన్ను. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

141             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

సైకాలజిసూట్, శరామ్ లోనికొచాచ్రు. సైకాలజిసట్ ఏదో అందామని మొదలెటట్బోతుంటే "షష్..." అని అపేశాడు శరమ్.  

గంభీరంగా రంగడి దగగ్రకెళిళ్ నుదుటిపైన చెయియ్ వేశాడు.  రెండో చేతిలోకి జందాయ్నిన్ తీసుకొని కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 

గడాడ్లూ మీసాలూ జటలు కటిట్న జుటుట్లోని శరమ్ని తదేకంగా చూసుత్నాన్డు రంగడు. 

"రంగా! రెండు వారాలకిర్తం నీ శికాష్కాలం ముగిసిందిరా.  నీకు ఒక కూతురు కదూ?" అనాన్డు శరమ్ కళుళ్ తెరుసూత్. 

"ఔను శరామ్!" రంగడి గొంతులో పరవశం. 

"మంచి భవిషయ్తుత్ ఉందిరా.  నీ భారయ్ కూడా నీ కోసం ఎదురుచూసోత్ంది...  ఈ నెలాఖరుకి ఇంటికెళిళ్పో," అని చేతిని తటిట్ 

వెనుదిరిగాడు. 

"అంటే...  నువువ్ ననున్ క్షమించినటేట్ కదా?" ఆశ, విసమ్యం ఆ మాటలోల్. 

"ఇంకేమీ లేదు... ఇకపై అంతా బాగుంటుంది," అని బయటికెళిళ్పోయాడు శరమ్. 

"రవఁణా...  సూరిగాడికి యావజీజ్వం పడిందని శరమ్కి చెపప్రా..." 

"మనం చెపప్కక్రేల్దు...  వాడికనీన్ తెలుసు," అనుకోకుండా అనేశాను. 

చరాలున లేచెళిళ్పోయాడు సైకాలజిసుట్. 

 

*     *     * 

నా ముఖంలో చిందులేసుత్నన్ ఆనందం నాకు తెలుసోత్ంది. 

కారోల్ నా పర్కక్న కూరుచ్నన్ శరమ్తో అనాన్ను- 

"నీకు తెలిసే వుంటుంది.  80ల వరకు కాయ్నస్ర రోగులకి డాకట్రుల్ ఇంకా ఎంతకాలం బర్తుకుతారో చెపేప్వాళుళ్.  ఆ రోగులు 

సరీగాగ్ అంత కాలం మాతర్మే బతికేవాళుళ్.  డాకట్రు చెపిప్నదే వాళళ్ జీవితకాలం!  డాకట్రు కటిట్న లెకక్ తపప్వవ్చుచ్, అసలు లెకక్ కటేట్ందుకు 

ఆసాక్రమే లేని కేసులోల్ కూడా డాకట్రు చెపిప్నదే జరిగేది.  అంటే, రోగి జీవిత పర్మాణం తన డాకట్రు పైన ఉనన్ నమమ్కం పైన ఆధారపడేది.  ఆ 

రోగి దృషిట్లో కాయ్నస్రుకునన్ శకిత్ పైన ఆధారపడేది! మరే తరక్మూ లేదకక్డ!!  మనిషి మనసూ, నమమ్కమూ చేసిన అలాంటి వింతలెనోన్.  

అలాగే ఇవవ్డానికి తన దగగ్ర మందేదీ లేదని డిసిట్లడ్ వాటర ఇంజెక్షను ఇచిచ్నా, రోగి జబుబ్లు నయమైన సందరాభ్లూ ఉనాన్యి... “ 

"పాల్సిబో," శరమ్ ముఖంలో చినన్ నవువ్. 

“ఇపుడు రంగడికి నీ మీదునన్ నమమ్కం పనిచేయటం మొదలౌతుంది.  అయాం షూయ్ర, నెలాఖరుకి వాడు డిసాఛ్రజ్ 

అయిపోతాడు." 

వైదుయ్డిగా నా వివరణ తపుప్దారి పడుతోందనిపించింది.  అందుకే మళీళ్ అనాన్ను- 

"నినున్ నేను పూరిత్గా సమరిథ్సుత్నాన్ను అనుకోకు శరామ్!  పని జరిగింది, పార్ణం నిలబడింది.  అదే నా ఆనందం.  కానీ 

రంగడిపైన నువువ్ చేసినది కనికటుట్.  పూరిత్గా అశాసతరీయం.  అందులో నీ సావ్రథ్ం కూడా ఉండి ఉండొచుచ్... అంటే- నీ శాపాలీన్ మహిమలీన్ 

బతికించుకొనే నెపం!" 

"అవసరం తీరాక ఎనిన్ మాటలంటునాన్వ!?" నవావ్డు.  "నా మాటలు మంతార్లు కాదని, తిటుల్ శాపాలు కాదనీ నువూవ్ మీ 

సైకాలజిసూట్ కలిసి రంగడిని ఒపిప్ంచటానికి చేసిన పర్యతాన్లేమయాయ్యి?  అంత గాఢంగా మూఢంగా వాడు నముమ్తుంటే నేనెళిళ్ నావి 
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శాపాలు కావు, అసలు శాపాలే లేవంటే- వాడిని బర్తికించడానికి నువేవ్ నా చేత ఆ మాటలు చెపిప్ంచావనుకుంటాడు.  కాదంటావా?  ఆ పైన 

ననున్ కూడ అనుమానిసాత్డు.  అలా వాడిని బర్తికించేందుకునన్ ఒకక్ మారగ్మూ మూసుకుపోతుంది.  రంగడికిపుప్డు కావలసింది 

శాపాలునాన్యా లేదా అనే తరక్ం కాదు.  వాడికి కావలసింది శాపవిమోచన!" 

"శాపవిమోచన...  ఏ కాలంలోకి తీసుకెళుత్నాన్వ మమమ్లిన్?" 

"తరాక్నికి అందనిదానిన్ అసలు లేనే లేదు అంటే మనిషి మేథావి ఐపోడు రవఁణా.  శాపాలు లేవూ అనేసేత్ సరిపోదు.  

ఆసేట్ర్లియా దగగ్రోల్ సాలమ్న దీవులని వునాన్యి.  అకక్డి ఆదిమజాతులకి లోహాలూ పనిముటూల్ తెలియవ.  కటెట్లు కావాలనాన్, పోడు 

వయ్వసాయానికి అడడ్ంపడినా చెటల్ని శాపాలతోనే పడగొడతారట.  రోజూ నిదర్లేచిన వెంటనే ఆ చెటుట్ దగగ్రకి పోయి దానిన్ తిడుతూ నానా 

శాపాలూ పెడతారట.  30 రోజుల పాటు సాగే ఆ తతంగానికి ఎంతటి చెటూట్ మోడైపోతుంది." 

"సంగీతంతో వైదయ్ం కూడా చేయొచచ్నన్దీ నిరూపణ ఐంది.  కానీ, ఈ విజాఞ్నానిన్ ఒక నమమ్కంగా వాడుకోడం సరైన పదధ్తి 

కాదూ అంటునాన్ను." 

"మనిషి కోరుకునన్దానిన్ దకిక్ంచుకోడానికి కషట్పడాలి రవఁణా!  కషట్పడలేనివాడు, కషాట్నికి ఇషట్పడనివాడూ తపుప్డుదారి 

తొకుక్తాడు. జగగ్డు డబుబ్తో, ఎసైస్ హోదాతో, సూరిలాంటివాడు బలంతో... అవి వాళళ్ ఆయుధాలు.  వాళాళ్డే ఆటలోల్ బలైపోయే నాలాంటి 

చేతగానివాళళ్కి మిగిలిన ఆయుధం- మనసుతీరా తిటట్టం, శాపనారాథ్లు పెటట్టం. ఇది పైకి మానసిక సాంతవ్న కోసమనన్టుల్ కనిపించినా, 

దాని అసలు పర్యోజనం వేరే ఉంది.  బలైపోయేవాడి తిటుల్ ఊరకనే పోవు.  అవి దౌరజ్నయ్ం చేసుత్నన్వాడి అంతరాతమ్ని తాకుతాయి.  వాడి ఆతమ్ 

సాకిష్ని తటిట్ లేపుతాయి..." 

"అంతరాతమ్, ఆతమ్సాకిష్... అవి లేనివాళుళ్ంటారుగా..." 

"నేను మనుషులని నముమ్కునాన్ను.  మృగాలజోలికి పోను," నవావ్డు. 

"మరి దేవుడునాన్డంటూ దైవం మీదకి నెటేట్వాడివేం?" 

"అపప్టికి నాకు తెలిసినదది.  దేవుడనే వాడెకక్డో ఉంటాడు.  పాపాలు చేసే వాళళ్ని శికిష్సాత్డూ అని." 

సాలోచనగా ఆగేడు. 

"నా జీవితం మంటలోల్ కాలిపోయాక అది ఏ పాపానికి శికోష్ అరథ్ం కాలేదు.  తరిక్ంచుకుంటూ పిచిచ్వాణణ్యిపోయాను.  

మెలల్ మెలల్గా బోధపడుతూ వచిచ్ంది అసలు తతవ్ం.  అహం బర్హోమ్2సిమ్.  దేవుడు వేరుగా ఎకక్డో లేడు.  ఈ సృషిట్ అంతటా నిండి వునన్ శకేత్ 

దైవం.  ఈ విశావ్నన్ంతటినీ కలుపుకుని వునన్ వయ్వసేథ్ దైవం.  ఇందులోని పర్తివసుత్వు పర్తివసుత్వుతోనూ ముడిపడి ఉంది.  ఈ వయ్వసథ్లోనే 

నువూవ్, నేనూ, రంగడూ, సూరిగాడూ- అంతా ఉనన్ది.  మనమంతా కలిసేత్నే ఈ విశవ్మూ- వయ్వసాథ్- భగవంతుడూను. 

నువు చేసే పాపానికీ పుణాయ్నికీ ఈ వయ్వసథ్ కరమ్సాకిష్ మాతర్మే.  ఆ పాప పుణాయ్ల లెకక్లుగటిట్ నీ చేత బాకీలు తీరిప్ంచే 

దైవాంశ నీ నుంచి వేరుగా ఉండే ఆసాక్రమే లేదు.  అది మనిషి మనిషిలోనూ దీపిత్సూత్ ఉంటుంది.  అదే ఆతమ్సాకిష్- అంతరాతమ్- 

మానవతావ్నికి మూలబిందువు. 

మనిషి మనిషిపై చేసే దౌరజ్నాయ్లని అరికటట్టం కోసం మనిషి చటాట్నీన్, పోలీస సేట్షనల్నీ, కోరుట్లనీ సృషిట్ంచుకునాన్డు. వాటిని 

సృషిట్ంచిన మనిషి నే నేను నేరుగా నముమ్కునాన్ను.  వాడిలోని అంతరాతమ్ని నముమ్కునాన్ను.  నిదద్రోతునన్ వాడి ఆతమ్సాకిష్ని తటిట్ 
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 GS_jòÃ+"                                     Š¸À

లేపుతునాన్ను.  మానవ వయ్వసథ్, సమాజం ఈ మాతర్ం సజావుగా నడుసుత్నన్ందుకు కారణమైన పాపభీతిని, మానవతావ్నిన్ సజీవంగా ఉంచే 

పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను.  నేను చేసుత్నన్ది అశాసతరీయమైతే కావచుచ్.  కానీ పూరిత్గా నైతికం రవఁణా." 

రైలేవ్ సేట్షన కి చేరాం. కార దిగుతూ అనాన్డు- 

"వీలైతే నువువ్ చేసే వైదయ్ంలో ఈ సూతార్లిన్ చొపిప్ంచేందుకు పర్యతిన్ంచు. శరీరంతో పాటు  ఆతమ్కి కూడా వైదయ్ం 

చెయ..." 

"ఇపుడెకక్డి పర్యాణం?" జవాబు నాకు తెలుసు. 

"కురతిత్ అరైకి.  నీకు నీ ఆసుపతిర్ ఒక అరాథ్నిన్చిచ్ంది.  నాకంటూ ఒక అరథ్ం 'సామియార'గా దొరికింది." 

ఒక ఆలింగనం. 

ఒక వీడోక్లు. 

ఒక పర్యాణం కొనసాగుతుంది. 

మరో పర్యాణం మొదలౌతోంది. 

 
PPP 

 

      ÔLj^kæO~ ×.FLGSMLjjöÍMLjj¸¨, μ¸^¿$c °¸@~ÓFLjŠFoMc+"Š OnÎPoø Jd÷=| IJdOqMLjjFLj Äj¸¼FL Ôy^j MLjOx¥q=h PoÍj. Oy¾e 

$q¸^sSGHl ®¸=h Í$qÜOy÷ °FLï OnÎPoø sSæGRF| Jd÷=| IJdOqMLjjrHÎ Mc¥h¸$| ÔofS, ¼MLOy÷ ¥csSGHl sSæGRF| ¼ML¿ fSMnj¸=| Kn¸Ô|rHÎ ‚OqjáÂ 

¿Pe¥|û ¬MLø<MLjj O~bEc¥qßGRêŠ ¬ÓMc^j. − Oy¾ rSÓMLl ÁFLMLjj ¥cML<MLjjCy GH$qÓ¸Cc ®¸=y÷ °¸¨, TdNqj¸öCLMLjj ®Ój÷ MLÁÆ, 

¥csSGHl Mc¥h¸$| ÔofS, ²GHð=hPe$o fSMnj¸=| Kn¸Ô|rHÎ ‚Ó_@~è<j.  

Jd÷=| IJdOqMLjj rHÎ rHÍí$c OqÁ¤íPoÍj. McCcMLOq*MLjj ÔLÓ÷_¨¸Á. ®¸¥x¥q Jd÷=| IJdOqMLjjrHÎ Æ¸»¤, Æ¸$q<j JdÓMLjkOqj _¸¨ 
¥xOqŠ ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqj. MLjÈ¢" ±ÔLÓ NqkÍ»¿ ³Ey Ex¸$qCLFLMLjj ÔofSFL^j÷Fcï<j. OnÎPoø JwÆ£GSjÓj GH^jæ¥n+jCLjFcïOqj. ÔcN|j 
¬_jíPe÷ `ÔcN|j! ÔcN|j!` ¬¸^k ¬OqjGSkë ¬GHlð@o _NqjÓjEo¿FL ö=nÎF|Py ²¥cÚ<j. ÔcN|j ¬_jíPe÷ öGH¥qÚFL μ¥q MLõ¥hë ¥qÂfH¸Ôc<j. 
¬CL¨Â ÔLksSë öGHNqkBhŠÓŠ MLjCLjëMLj¸Íj ¥qÆfHFL ÃGSÚ^j÷ ®¼á GSOqøMLjj EyÔLjŠFo Mc¨Pe ¥qÂfH¸Ôc<j. ÔLkGHlÓj MLjOqPeáî<j. 
CcFLj ‚OqjáFLï fSMnj¸=| Kn¸Ô| GH¥qÚFLj¸¨ μ¥q MLjfU+ JwCLk ¥qÂfH¸¼¸Á. −MnjFLj ÔLksSë ÔnÎF| TdïÔLO| Pe$c ¬ÂfH¸¼¸Á. ³Äj=y 
²ML¿Â ÔLkfSFc Ex¸$qPe÷$o ¥qFL_<jCLjFcïOqj` ¬FLjŠFcï<j.  

$qCL ¥xÂï GS¸MLCLûO~Ój$c CnÆfSFL öGHEoQcÂï, CnÆfSFL MLõŠëÓFLj CnÓjGSjŠFLï ÄGRNqkÓFLj ¬FcGS¥hë$c $qMLjÂ¸ÔLTd$c<j. 
_Nqj^ McCcMLOq*MLjj −V÷Í¥qOq¸$c °Fcï, MLjFLGSj MLköCLMLjj ÔoÍj$c °¸Á. $qCLMcOqMLjj Oy¾Ój$c ×.¿»FL On¸<j, MLjk<j 
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GS¸IGHj^FLÓj ¬CL¨ MLjFLGSjFLj CxÓjGSjëFcïtj. −IgH}S KcN|j gH^O| $qjOqjëŠ MLÔcá<j. McOq¸ Oy¾Óö¥h¸Í `TdO|! MLk ¬MLjôŠ ÔcPe 
gS¿Nqj}S$c °¸Á. μ¥qÚ Mntjõ OqkJdNqjÓj ®MLø¸¨` ¬Â ¬¨$c<j. Mc¨ ¥q+"Py÷ Â¢+j", Mc¨ MLk^Py÷ −öOqíîCL ÔLkfS, CLFLŠ 
¥x¸ÔnMLjj ®_ò¸Á$c °Fcï Mntjõ OqkJdNqjÓj ®Ôcá<j. À£O~ CLOqjMcCL CnÆfS¸Á, Mc<j ÔnfHð¸Á ¬_ÍíMLjÂ. Mc<j On¸<j Oy¾Ój 
−IgHGSjŠ <jMLkô¥x=hæ KcOqj ÔLj^kæ, TdO~¥x^jæ ÔLj^kæ À¿$c<Â. ÄGRNqjMLjj CnÆfS ÂÓÁ¤sSë, ¬_ÍíMLk¨ <_jò À£GSjŠFLï¸ÍjŠ 
fS$qkÜ, AKLNqjMLjj Po¥qJw$c, `μ¥qÚ Mntjõ OqkJdNqjÆ¼áFL¸Íj¥é FLFLjï öGHÇïTdëO~ TdO|. Â¢ <_jòÓj Â¢Š GH@oTdëFLjPo` ¬Â rH<GSOq¸$c 
GSMLkbEcFLÄjÔcá<j. ¬CL<Pe MnjjOq^j$c GSMLkbEcFLMLjj ÔnfHðFL¸ÍjŠ ¥yGH¸ O~PoÍj. ¥cÂ¢ CLÆ÷ ¬FcOy$qõMLjj sHOqj ÔnfHð CLFLFLj 
MnkGSMLjj ÔofSFL¸ÍjŠ KcbÍ$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  

¬EoÄbÍ¸$c CLFLj °¸@o Ä¤bÁPy ÂMLfS¸Ôo QL¸¥qöO~MLl $qjOqjëŠ MLÔcá<j. μ¥é Ä¤bÁPy °¸<<MLjj MLÓ÷ ¥cTdë GH¿ÔLNqjMoj. 
`μ¥qOy¾ TdNqjMLjj Mo+ ®¸=h¥h ML¼á, TdO|! fS¿¼=| IGH¸@|Py FoFLj ÓXL OqkJdNqjÓŠ ¼=| ¥q<jCLjFcïFLj. FcŠ <_jò 
¬MLGSOqMLjj¸Á. ¼=| Jd<jŠ¸^jFcïFLj. Mc+j" GRkõ¿=i ¬<j$qjCLjFcïOqj. ÍNqjÔofS GRkõ¿=i ®MLø¸¨. ®¸¥c GHÁ FnÓÓj <_jò¥q=cæÆ. 
FoFLj <_jò ÄGRNqjMLjjPy ÔcPe öJd¸}Hæ, Ä£jŠ ®_ò¸Á¥cŠ¸@~ ÔLkTdëFLj` ¬Fcï<j. CcFLj MnjjÿMLk^ GH<<MLjj ÔLkfS, 
`MLjFLjGRjÓj ¥qadæPy÷ °FLïGHlð<j MLkFLMLCLøMLjj ÔLkfHCo¥qEc TdO|, MLjÂfR ½¡ÄCcÂ¥h ¬OqíîMLjj` ¬¸^k AKc¿¢$c @nÎPe$| MoTd<j. − 
@nÎPe$qjŠ ¥cŠFcï ³Ey ¥qadæPy÷ °Fcï<j, TdNqj¸ÔosSë ¬CL¨ ¥qadæÓj À£OqjCctj ¬Â FLÄjô GRkõ¿=i ®Ôcá<j. ¬CL<j ÓXL 
OqkJdNqjÓ ¼=| Jd<jŠÂ, ²ML¿¥i ÔnJdðÔnNqjõŠ¸@~ ¥cÓÂ¢ FLj¸@o °@~tj¸Ôc<j. ¯ GS¸IGHj^FL ×.¿» On¸<j FnÓPnÎ¸Á. − 
¥q¸rHÂ¢ Mc<j GRkõ¿=i ®¼áFL JdJdÂ¥h <_jò ¥q^kæ ¬¸^k McOq¸ Oy¾Ó ö¥h¸Í Fy=iGSj ®ÔcáOqj.  

MLjFLjGRjõÓFLj FLMLjô<MLjj ¥qadæPy÷ °FLï Mc¨¥h ¬¸<$c ÂÓML<MLjj CLJdð. MLjÂGRFcï¥q ¥cTdë ×cÆ£, ÍNqk, GSVNqj $qj*MLjj 
°¸@~Æ ¥qEc. ¥cÂ¢ MLjFLjGRjÆ=c÷ CLFL FLMLjô¥cÂ¥h CLk^j÷ Jv¨sSë ²=c÷? MLjjGSjOqjŠFLï −PyÔLFLÓFLj¸¨ CoOqjŠÂ μ¥qÚTd¿$c 
Â^kæO~á<j. OnÎPoø sSæGRF| ML¸¥c, Jd÷=| IJdOqMLjj ML¸¥c ÔLk<Td$c<j. ®¸CLPy μ¥q −$q¸CLŠ<j ¬^j¥éfS MLÔcá<j. GS$qMLjj ®F|GRO|æ 
_Nqj^GH¨¸Á. MLjj[MLjjPy ³Ey −¸Ey+FL, ¥q+"Py÷ ³Ey Á$qjÓj ¥qFL_<jCLj¸Á.  

ML¼á μ¥q öGH¥qÚŠ ‚OqjáFcï<j. ¬CL<j O~bEc¥qßGRê¥éfS ¬EyPy ÔLkTd<j. O~bEc¥qßGRê NqjbEcPeGH¸$c ÔLkTd<j. −$q¸CLŠ<j 
GS¸Á$qíîGH<jCLk, ¬^k ®^k ÔLkGSkë, fS$qkÜ, MnjjÿMLk^ GH<jCLk MnjÓ÷$c $x¸CLj GSML¿¸ÔLjŠÂ  

`TdO|!` ¬Fcï<j.  
`³Äj=h?` ¬FLï^j÷$c ÔLkQc<j O~bEc¥qßGRê .  
`MLkÁ Ä×.NqjMc<. JvÍjíFL fS¥h¸öEcKcE§Š ²¥cãM|j O~Nqj@~Â¥h MLÔcáFLj. sSæGRF| GH¥qÚFL °FLï Pe@|ãPy Á$cFLj. Mn¸^Fo 

²$cãM|jŠ MnWc"FLj. MLjbEcõÿïMLjj GH¿¢XL ¬tjJwML<MLjjCy MLjÈ¢" Pe@|ãŠ MnWc"FLj. TdïFLMLjj ÔoNqkÓÂfH¸¼¸Á. GS_jò Po¥qJwML<MLjjCy 
Pe@|ãPyÂ $qÁ¥h Cc+MLjj MofS sSæGRF| GH¥qÚFLjFLï rHÍí _×cOqjŠ MnWc"FLj. FcŠ ®GRæMnjÎFL Td¸<P| GS_jòÃ+" ¥xFLjŠÚFcïFLj. Mn¸^Fo 
Pe@|ãŠ Mn+"_jÁí ¥cPoÍj. ±¿¥h MnWc"ÆûFL ö=nÎF| O~öÀ¥h ¥qEc, ¥csSGHl ¯ sSæGRF|Py ¿Pe¥|û ¬tj Mn+"MLÔLjá ¬FLjŠFcïFLj. μ¥q $q¸^ 
¥h¸Í^ ®¥qÚ¨¥h ML¼á ‚OqjáFcïFLj. ¥csSGHtjFL CLOqjMcCL Pe@|ãŠ MnWc"FLj. À£O~ ¬¥qÚ¨¥h MnWc"¥q ÔLksSë, Fc ×o_jPy GHO|û, rSP| 
IJwF|, Cc+GHl ÔoCLjÓj ¥qFL_<<MLjj PoÍj. FoFLj MLjÈ¢" ®¥qÚ¨¥h ML¼á MnÁ¥cFLj. −rHÎ rHÍí _×cOqjŠ MnÈ" ¬¥qÚ@~ MnÁ¥cFLj. MLjÈ¢" 
®¥qÚ¨¥h MLÔcáFLj.` ¬Â ÔnGHð<MLjj −Jd<j.  

`¬V! ¬Pe$c!` ¬Fcï<j O~bEc¥qßGRê.  
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− −$q¸CLŠ<j `ÿy^P| Mc¨¥h JvÍjíFoï MnjjCLëMLjj $qÁ ¬Ení¥q=cæFLj. Mc+" Í$qÜOq <kfH÷¥é=| ¥i}S °¸Á ¥c_=hæ Fc Kcõ$| 
FoFLj À£GSj¥yMLÔLjáFLj. ¥cÂ¢ öGHGSjëCLMLjj Fc Í$qÜOq ¼Ój÷ $qMLø‚@~PoÍj. ¿^O|ï =h¥n=| ‚@~ Jwtj¸Á. ®GHl<j MLk ±¿¥h ²Pe 
MnWc"Py ¬OqíîMLjj ¥cML<MLjj PoÍj. Ä£jOqj MLj¸¼Mc¨Pe ¥qFL_<jCLjFcïOqj. FcŠ ¥cTdë GSVNqj¸ ÔoNqj¸¨. μ¥q 200 OqkJdNqjÓj 
¬GHlð$c ®MLø¸¨. Ä£j ¬ö<}S ÔnÃCo ®¸=h¥h Mn+"$cFo MLjÈ¢" <_jò À¿» GH¸fHTdëFLj` ¬Fcï<j.  

O~bEc¥qßGRê ¬CL<j ÔnfHð¸Á ÄÂ ¬GSÿFL¸$c ¥qÁPe<j. CLÓÀGHlðŠÂ ²=y ÔLkTd<j.  
MLjÈ¢" − −$q¸CLŠ<j `¬GSÓj ÄjMLjôÆï ®Pe <_jò ¬<$cÓ¸=oFo ÔLÔoá¸CL fS$qjÜ$c, ¬MLMLkFL¸$c °¸Á. FLFLjï FLMLjô¸¨` 

¬Fcï<j.  
O~bEc¥qßGRêŠ ®Pe¸=h MnkTdÓ $qk¿á ¬CL¨¥h GH¿ÔLNqjMoj. OnÎPoø sSæGRFL÷Py, _}STdæ¸@|ÓPy ®Pe¸=h Mc+j" ÀOqj$qjCLk 

Oq¥qOq¥cÓ ¥qDÍÓj, ¥qVÂ¢Ój ÔnfHð ¬MLkNqjŠÓ Í$qÜOq <_jò $qj¸×.<MLjj ‚@~ CnÓjGSj, ¬GSPo CcFLj ®CLOqjÓ ÔoÀPy 
MnkGS»¸GH_@~è<j. GHlBcõÂ¥h JwCo JdGHMLjj ²ÍjOnÎ¸Á. ®GHlð@nÎFc ×cö$qCLë$c °¸@~Æ ¬FLjŠFcï<j. öGHÀ£Td¿ MnkGSJwCo CcFLj μ¥q 
MLjkOqjÛ¨Â ¥cML<MLjj #eNqjMLjj ¬FLjŠFcï<j. ¬¸Íj¥é GH=hæ¸ÔLj¥yFL^jæ$c °Fcï<j. ¬CL<j GH¥qÚFo ‚OqjáFcï<j. ¥q+"Py÷ Â¢+j" 
_Nqj^GH<Š¸@~ ¬^k ®^k ÔLkGSkë ‚OqjáFcï<j. ¥csSGHl ÂQLù_í¸$c $q¨¼¸Á. − ¬$q¸CLŠ<k, `_ÿjQc Ä£jOqj FLFLjï 
¬FLjMLkÂGSjëFLï^j÷FcïOqj. FoFLj ¬Pe¸=h Mc¨Â ¥cÍj. ÔLÍjMLlŠFcïFLj, °Eyõ$qMo^Py °FcïFLj. ¯ Oy¾ ×.¿»FL ö$qk}Hû GH¿¢XLŠ 
MLÔcáFLj` ¬Fcï<j.  

O~bEc¥qßGRê ¥qGRæGH¨ Cx¥hÚ rH=hæFL ¬CL¨PyÂ MLjÂfR ÔiÓjáŠÂ _Nqj=h¥h MLÔcá<j. MLjFLGSj öÍÄ¸¼¸Á. ²ML¿¥nÎFc ¥qadæÓj 
MLTdëtj. ¥x¸ÍOqj MnkGSMLjj ÔofSFL¸CL MLköCcFL öGHGH¸ÔcÂï ¬¸Cc ¬FLjMLkÂ¸ÔL<MLjj CLGHlð ¬FLjŠFcï<j. ¬tjFc Cx¸ÍOq$c 
_Nqj^GH<MLÍjí ¬FLjŠFcï<j. −Py¼¸ÔL<MLjj MnjjÍÓj rH=cæ<j. ¥cÂ¢ ¬CL¨¥h −$q¸CLŠ<j ÔnfHðFL MLk^Py÷ Pe½¥| ¥qÂfH¸ÔLPoÍj.` 
²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼Á GH¿¢XhsSë GS¿JwCLj¸Á ¬FLjŠFcï<j`   ¬FLjŠÂ ¬CL<j MnÎGHl ÔLkTd<j. −$q¸CLŠ<j −QL$c ÔLkTd<j.  

O~bEc¥qßGRê −$q¸CLŠ¨Â öGHÇï¸ÔL<MLjj öJdOq¸bÃ¸Ôc<j.  
`Pe@|ã FLj¸¨ @nÎOn¥|æ$c ²¥qÚ¨¥h MnWc"MLl?`  
`rHÍí _×cOqjŠ`  
`¬¥qÚ< ³Äj ÔoTdMLl?`  
`¬¥qÚ< μ¥q `=i` Cc$cFLj. Td¸<P| GS_jòÃ+" ¥xFLjŠÚFcïFLj`  
`− CLOqjMcCL?`  
`®¥qÚ¨¥h MLÔcáFLj. ¥csSGHl ‚OqjáÂ, MLjÈ¢" _NqjÓjEoO~FLj. Pe@|ãŠ MnWc"FLj. ×o_jPy Ôotj rH¨Co Cc+MLjj ÔnÄPoÍj. 

®¸¥x¥q ×o_jPy Ôotj rH¨Co GHOqjû, rSÓj÷ ‚@~PoÍj. Mn¸^Fo ®¥qÚ¨¥h ML¼á ÔLkfS, MLjÈ¢" rHÍí _×cOqjŠ MnÈ" ¬¥qÚ< ¬¸Cc MnÁ¥h 
MLjÈ¢" ®¥qÚ¨¥h MLÔcáFLj`  

`®¥qÚ¨¥h MnÈ"FL CLOqjMcCL Pe@|ãŠ MnWc"MLl ¥qEc. ¬¥qÚ< <kfH÷¥é=| ¥h}SCy OqkM|j ¶rHF| ÔoGSjŠÂ ÔLkTdMc?`  
`PoÍj`  
`GHOqjû, rSPo÷Fc ®¸¥c ³MnjÎFc Jwtj¸Ec?`  
`GHO|û, rSP| MLköCLMoj Jwtj¸Á`  
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`¥qDÍ ¬¸Cc Kc$c ¬Ój÷ŠÂ MLÔcáMLl. ¥cÂ¢ GS_jò Ã+" ÄGRNqjMLjj MLköCLMLjj MLj¿¼JwNqkMLl. GS_jò ¥xFLjŠÚÂ ®¥qÚ¨¥h 
MLÔLáMLl ¥qEc. MLjÈ¢" Â¢MLl Pe@|ã $qÁPy¥h ‚@~ Mn+"PoÍj. MLj¿ ®GHlð<j Â¢ ÔoÀPy GS_jò ³MnjÎ¸Á?` JwÆ£}S ®¸^O~$oGRF|Py Ex¿¥hFL 
¼FLï ‚÷ −bEcOq¸$c MLjjEcítjÂ öGHÇï¸¼FL^j÷ öGHÇï¸Ôc<j −$q¸CLŠ¨Â O~bEc¥qßGRê. −$q¸CLŠ<j MLjj[MLjj ¬EyPe rH=cæ<j.  

Â¢ ¬_Íí¸ _Nqj^ rH=cæFLj ¬FLï^j÷$c O~bEc¥qßGRê −$q¸CLŠ¨¥éfS ÔLjTd<j.  
`_ÿjQc FoÂ¥qÚ¨¥h ML¼á ¯ öJd¸CLMLjj ¬¸Cc MnÍjŠCLj¸<$c GROqjæ ÍjÓjGHlCLk, ×o_j ÍjÓjGHlCLk °¸<$c ®¥qÚ@n¥qÚ@y 

GH¨Jwtj °¸^j¸Á. FLFLjï FLMLjô¸¨` ¬Fcï<j.  
−$q¸CLŠ¨ GSMLkbEcFcÓCy ¥qÂøF|û ¥cPoÂ O~bEc¥qßGRê, `Ä£jPe¸=h Mc+"FLj Oy¾e ²¸CyMLj¸ÁÂ ÔLkGSjë¸=cMLjj. <_jò 

GS¸JdÁ¸ÔL@~Â¥h ³My ¥qVÂ¢Ój CLNqkOqj ÔoGSjŠÂ OnÎPoø sSæGRFL÷Py, _}S Tdæ¸@|ÓPy ÀOqj$qjCLk ¬MLkNqjŠPnÎFL öGHNqkBhŠÓFLj 
MnkGSMLjj ÔoGSjë¸=cOqj. Fc Í$qÜOq ¬Pe¸=h −^Ój Td$qMLl. Mn+j"` ¬Â ¥yGH¸$c ¬Fcï<j.  

¬CL<j Á¤FL¸$c MLjj[MLjj rH=hæ, MLkOqjMLk=c÷<Š¸< ¬¥qÚ¨ FLj¸¨ Po¼ MLjj¸ÍjŠ MnWc"<j. ¬CL<j ¬Pe ¥xÁíÍkOqMLjj 
Mn+"$cFo O~bEc¥qßGRê ¥cÆ¥h ³Ey CL»ÆFL^÷ÂfH¸¼¸Á. Kn¸Ô| ¥h¸Í¥h ÔLkTd<j.  

GS_jòÃ+". Td¸<P| Tw}H.  
¬OnOn! ¬CL<j ÔnfHð¸Á Â×.MojFo. ³Äj=y FLÄjô¸¼ MnkGSMLjj ÔosS Mc+j" ²ŠÚML¥cML<MLjjCy Â×.¸$c KcbÍPy÷ °FLï Mc+"FLj 

‚@~ FLMLjôPo¥qJwCLjFcïMLjj.  
¥qadæPy÷ °FLï Mc+"Š TdNqj¸ ÔoNqj¥qJwML<MLjj, KcbÍPy÷ °FLï Mc+"FLj FLMLjôPo¥qJwML<MLjj, MLkFLMLCLøMojFc ¬ÂfH¸¼¸Á. 

Mn¸^Fo Jd÷=| IJdOqMLjj ¥éfS ÔLkTd<j. ¬CL<j FnMLjôÁ$c MnjtjF| $o=| MnÎGHl Mn+j"CLjFcï<j. $q=hæ$c ¥é¥éTd<j. ¬CL<j ÔLk<$cFo, 
OqMLjôÂ rSÎ$q ÔoTd<j. −$q¸CLŠ<j MLÔcá<j.  

`®Á Ä£j GS_jò ÃWo"Fc?` ¬¨$c<j. `ÖFLj` ¬FLï^j÷$c CLÓkJd<j.  
`Td¿¢! ¯ MLjbÍõ öGHÀ μ¥qÚ<j ³Ey Oq¥q¸$c MnkGSMLjj ÔoNqj<MLjjCy ÂFLjï FLMLjôPoÍj` IgHÓMLlCLk ¬Fcï<j.  
`GHOqMcPoÍj TdO|!` CLÓML¸ÔLjŠÂ ×.McÃÔcá<j.  
×o_jPy¸¼ 200 OqkJdNqjÓj À£Td<j. ¬Pe$o rHFLkï, sHGHO| À£fS CLFL ¬ö<}S, IJwF| FL¸_O| O~fS, <_jòÓj, ¬ö<}S 

¥c»CLMLjj ¬CL¨ ÔoÀPy rH=cæ<j. `±¿¥h Mn+"$cFo <_jòÓj À¿» GH¸GHl. ¬Pe$o Â¢ ¬ö<}S ÔnGHlð, O~GSjŠ¸=cFLj` ¬Â ÔnfHð, ¬ö<}S 
¬¨» À£GSjŠFcï<j.  

¬CL<j `bEc¸¥|û` ÔnfHð, On¸<j Oy¾Py÷ Ä£jŠ <_jò GH¸fHTdëFLÂ VÄj ®¼á MnÈ"JwNqk<j. ÔofS¸Á MLj¸¼ GHFy, CnÆÄ 
CLŠÚML GHFy CnÆNqj¥q ¬Pe$o ‚Oqjá¸¨JwNqk<j. Jd÷=| IJdOqMLjj rHÎ GS¸bEcõ ¥c¸CLjÓj GHOqjÔLjŠFcïtj. ®¸=h¥h Mn+EcMLjÂ 
PoMLKyCLj¸<$c μ¥q FL¨ MLNqjGSjÚ<j ML¼á − fSMnj¸=| Kn¸Ô| GH¿GSOq öJd¸CLMLj¸Cc MnÍj¥qTd$c<j.  

`³¸=h MLkTdæOqk! EoÂ¥xOqŠ MnÍjŠCLjFcïOqj?` ¬¨$c<j O~bEc¥qßGRê.  
`μ¥q $q¸^¥h¸Í ¥csSGHl ®¥qÚ< ‚OqjáÂ JwNqkFLj. ¬GHl<j Fc Td¸<P| Tw}H μ¥q=h GH¨Jwtj¸Á. EcÂ¥yGSMLjj 

MnÍjŠCLjFcïFLj` GSMLkbEcFLÄjÔcá<j.  
PPP 
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  నేమా  కథ              ఎనేమా  కథ              ఎ ..ఎఎ .. ..రమణరారమణరా
 

  

           ఆంధర్పర్దేశ రాషట్రంలోని విశాఖ నగరంలొ ఒక పైరవేట ఇంజనీరింగ కాలేజ లో  అసోసియేట పొర్ఫెసర అయిన  

రమణరావు తినన్గా ఉండక ఒక సినిమా కథ రాశాడు. కధ రాసిన వెంటనే రమణరావు చేసిన మొదటి పని అదే అమెరికాలో ఒక పెదద్ సాఫట్ 

వేర కంపెనీకి   వైస పెర్సిడెంట చేసి ఆరోగయ్రీతాయ్ బేర్క తీసుకుంటూ, పారట్ టైమ consultant గా ఇండియాలో, హైదరాబాద లో వుంటునన్ 

రామారావు అనే తన చినన్నాటి మితుర్డికి ఫోన చేసి 'తన కథని సినిమాగా చూడాలంటే ఏం చెయాయ్లి?' అని డిసక్షన పెటాట్డు.కథని 

సినిమాగా తియయ్డం ఆలోచనని కథగా మలచినంత సులువు కాదని  రమణరావుకి తెలియకపోవడం రామారావుకి కొంత వింతే 

అనిపించినపప్టికీ, ఆమాతర్ం తెలివితేటలు వునన్వాడు సినీకథా రచయిత ఎలా అవుతాడులే అని  సమాధానం చెపుప్కుని, తనకి ఒక సినిమా 

కవిగారి  వియయ్ంకుడు తెలుసని అతను కూడా రచయితేనని అతని దావ్రా  ఫీలడ్ లోకి ఎంటర కావచచ్ని ఎంకరేజ చేసి రాజమండిర్ లో 

ఉంటునన్ ఆ వియయ్ంకుడి  దగగ్రకి రమణార్వుని తీసుకెళాళ్డు.  

           ఆ వియయ్ంకుడి పేరు శరత.  యాభైఏళళ్ పైబడడ్వాడు. యుకత్ వయసుస్లో  సినిమాఫీలడ్ లో రచయితగా ఎంటర అవుదామని 

పర్యతిన్ంచి ఫెయిల అయినవాడు. రమణరావు చెపిప్న  కథ వినగానే ఆయన ఊగిపోయాడు. "ఈ  కథతో నాలుగు సినిమాలు తీయచుచ్ అని, 

ఇది ఒక మలీట్ సాట్రర సినిమా కధ అని మలీట్ సాట్రర మూవీస ఆర ఆరడ్ర ఆఫ ద డే అని, అది కుదరకపోతే ఒక అదుభ్తమైన టివి మెగా 

సీరియల కిర్ంద తీయచచ్ని అది ఒక 'ఆరయ్ చాణకయ్, మహాభారత ' సీరియలస్ లెవెలోల్ మెగా హిట అయిపోతుందని" రమణార్వ ని ఒక గెగా 

ఊపు ఊపేసాడు. రమణార్వుకి కొంత వయసు ,ఉదోయ్గం,సంసారం వుంది కాబటిట్ తటుట్కునాన్డు గాని, కొంచెం వయసులో వునన్ కురర్వాడయి 

వుంటే ఆ ఊపుడికి మరాన్డే  ముంబై ఫైల్టొ ,హైదరాబాద  ఫైల్టొ  ఎకేక్సి ఏ  'ఎరోస ఇంటర నేషనల' చుటోట్, యాష రాజ ఫిలమ్స్ చుటోట్  

లేకపోతే రామానాయుడు చుటోట్, పవన కలాయ్ణ చుటోట్ తిరుగుతో వుండేవాడు.  సాఫట్ వేర  డెవలపర  నుంచి ఒక మలిట్నేషనల కంపెనీ వైస 

పెర్సిడెంట సాథ్యికి ఎదిగిన   రామారావుకి ఒక కొతత్ పార్జెకట్ పర్పోజల బాస చేత ఓకె చేయించాలంటే ,మధయ్లో ఎంతమందిని ఒపిప్ంచాలో, 

ఎనిన్ కషాట్లు పడాలో బాగా తెలుసు. అందువలల్ రామారావుకి   చినన్ అనుమానం వచిచ్ంది అంత ఊపులో కూడా. వెంటనే అడిగాడు. 

"ఈ  కథ చూసేత్ ఒక ఎనభై తొంభై పేజీల మధయ్ వుంది. చదవడానికే  వారంరోజులు పడుతుంది. మనకేమో ఊరూ పేరూ లేదు ఈ 

ఫీలడ్ లో.  మనకోసం అంత టైమ  కేటాయించే-------- ఎవడుంటాడు?"(నోట: తెలుగు సినిమాలోల్ కొనిన్ కొనిన్ సీనస్ లో పాతర్ల పెదాలు 

కదులుతుంటాయి గాని డైలాగస్ వినబడవు,అంటే అవి సెనాస్ర కట అయినవి అనమాట.అలాగే ఈ డాష కూడా) .అసలు ఆ మాట ఒక 

మరాయ్దపూరవ్క పరిచయం మాతర్మే వునన్ వయ్కిత్ దగగ్ర తను పర్యోగించినందునకు రామారావే ఆశచ్రయ్పోయాడు. 

'అంతా సినిమా పర్భావం' అనుకుని "సారీ" అనాన్డు. 

 కానీ అతని ఆలోచనలకి విరుదధ్ంగా ,ఆ మాటలు వింటూనే శరత చటుకుక్న రామారావ వంక మెచుచ్కోలుగా చూసూత్  షారప్ గా 

అడిగాడు. 
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"మీరు తెలుగు సినిమాలు చాలా తకుక్వగా చూసాత్రు గదూ?"  

అలోల్పతీ డాకట్ర    పిర్సిక్పష్ న మీద  హోమియో మందులు రాసేత్ ఎలా ఉలికిక్ పడతామో అలా ఉలికిక్ పడాడ్డు రామారావ ఆ పర్శన్ 

వినగానే.  వెంటనే   రమణార్వు వంక తల తిపిప్ చూశాడు. అపప్టికే రమణార్వు కళుళ్ పెదద్వి చేసి శరత గారి వంకే చూసుత్నాన్డు. 'ఫరవా లేదు 

,కనీసం వీడి బురర్ తినన్గానే పని చేసుత్ంది' అనుకుని ,ఒక క్షణం సరుద్కుని "అదేం లేదు, బాగానే చూసాత్ను"అని మరొకక్ క్షణం ఆలోచించి " 

Yeah! You are right!!.It comes last in the list of my entertainments" అనాన్డు.  

సగరవ్ంగా ఒక చిరునవువ్ మెరిసింది  శరత గారి మొహంలో, ఆ సమాధానం వినగానే . ఆ నవువ్ చూడగానే  శరత గారి మొహం 

వైపే కళుళ్ పెదద్వి చేసుకుని చూసుత్నన్  రమణార్వు కళుళ్ మరింత పెదద్వయాయ్యి ఆశచ్రయ్ంతో. దానికి కారణం ఉంది.  గరవ్ంతో చాలామంది 

నవువ్తారు. కాని శరత గారి నవువ్లో ఒక తేడా ఉంది. అది  సాధారణ గరవ్ంతో నవివ్న నవువ్ కాదు. తరతరాలుగా రెండు దేశాల మధయ్ 

రగులుతునన్, అంటే , ఇండియా, పాకిసాత్న ల మధయ్ జముమ్ ఎండ కాశీమ్ర, ఇండియా, చైనాల మధయ్ టిబెట,దలైలామా, అరుణాచల పర్దేశ , 

ఇంకా ,నేషనల రివర లింకింగ పార్జెకట్  ,గంగా రివర పొలూయ్షన కంటోర్ల పోర్గార్మ ఇటువంటి బృహతత్ర సమసయ్లనిన్ంటికీ ఒకే 

సమయంలో ఒకే వయ్కిత్కి సమాధానాలు సుఫ్రిసేత్, వాటిని అందరూ వెంటనే ఏకగీర్వంగా ఒపేప్సుకుంటే అపుప్డు ఆ క్షణంలో ఆ వయ్కిత్  

హృదయంలో పుటిట్న ఆనంద సముదర్ంలో ఎగసిన అల , మొహంలో  చిరునవైవ్ పొంగితే  ఎలా వుంటుంది?! అలాల్ వుంది శరత గారి 

మొహంలో మెరిసిన ఆ చిరునవువ్. అందువలల్నే  ఆ చిరునవువ్ని, చిరునవువ్గానే వుంచడం అతనికి కూడా సాధయ్ం కాలేదు. ఘాటిట్గా పైకి 

నవేవ్శాడు రమణార్వుకేసి చూసూత్  

" హహహ. కనిపెటేట్శా, ఆ షారప్ నెస అందుకే కొటొట్చిచ్నటుట్ కనబడిపోతావుంది. తెలుగు సినిమాలు తకుక్వ చూసాత్డంట.నే చెపప్లే. 

హహహ" అనాన్డు. 

రమణార్వు మొహం మాడిపోయింది. రామారావ పెదాలు బిగించి నవువ్ ఆపుకుని "బి బేర్వ" అనన్టుట్ రమణార్వు భుజంమీద తటాట్డు.  

అపుప్డు ఆ శుభసమయంలో అంటే ,అదే, అనిన్ సమసయ్లకీ అందరికీ ఆమోదయోగయ్మైన పరిషాక్రం ఏకకాలంలో ఏకవయ్కిత్కి 

సుఫ్రించిన ఆ మహత సందరభ్ంలో శరత గారు  రమణర్రావుకు సినిమా ఫీలడ్ లో  కథ ఎవాలుయ్యేట చేసే పదధ్తి ఏమిటో ఆ  దేవ రహసయ్ం 

ఏమిటో చెపాప్రు. అదేమిటంటే 'వన లైన వెరష్న'.మనం రాసిన మొతత్ం సినిమా కథని ఒకక్ లైన లో చెపప్గలగాలి. 

 అంటే "సెంటర్ల థీమ అనన్మాట"  అనాన్డు రమణార్వ సాలోచనగా.  

"ఎందుకైనా మంచిది నీ మొతత్ం సినిమా కథ అంతా  వన వరడ్ లోనూ , వన లెటర లోనూ చెపప్డానికి కూడా పిర్పేర అయిపో గురూ 

"అనాన్డు రామారావు.  

 అలా వన లైన వెరష్న రాసిసేత్  తను చేయగలిగింది చేసాత్నని శరత గారు పార్మిస చేయడంతో ఇదద్రూ  ఆయన ఇంటి నుంచి 

బయటకొచాచ్రు. 

      ........... వన లైన వెరష్న పంపించి నెలరోజులైనా శరత గారి నుంచి ఉలుకూ లేదు పలుకూ లేదు. మంచివాడే అయినపప్టికీ 

ఆయన మాటలకి చేతలకీ చాలా దూరం వుండడానికి కారణం ఆయన చేతులోల్ ఏమీ లేకపోవడమేననీ రామారావుకీ, రమణార్వుకీ వాళళ్ దావ్రా 

వీళళ్దావ్రా  తెలిసిన కొనిన్ పెదద్ పెదద్ విషయాల వలల్  అరథ్ం అయింది. ఇపుప్డేం చేయాలా అని ఆలోచిసుత్ంటే అపుప్డు గురొత్చాచ్డు ఇదద్రికీ 

చినన్నాటి సేన్హితుడు, పర్సుత్తం అమెరికాలో వునన్  లక్షమ్ణార్వు. లక్షమ్ణార్వు అనన్గారి భారయ్యొకక్ అనన్గారికి అంటే  లక్షమ్ణార్వు వదినగారి 

అనన్యయ్గారికి  ఒక ఆడియో రికారిడ్ంగ కంపెనీ వుంది. ఆయనికి సినిమా వాళళ్తో మంచి పరిచయమే వుంది.  
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వెంటనే లక్షమ్ణార్వుతో కానఫ్ రెనస్ కాల మాటాల్డారిదద్రూ. "ఇంకా  కథలు రాసుత్నాన్వా?" నిటూట్రాచ్డు లక్షమ్ణార్వు."ఇదద్రం ఒకే 

కాలేజ లో బిటెక, ఎమ టెక చదివినా నేనెందుకు అమెరికాలో వునాన్నో ,నువెవ్ందుకు ఇండియాలోఉండిపోయవో నాకిపుప్డు అరధ్మయింది".  

రామారావ అందుకునాన్డు. "అలా డిసక్రేజ చెయయ్కు గురూ. నేను కథ చదివాను. చాలా బావుంది.నువేవ్ం చెయయ్గలవో చెపుప్" 

 "సరే తపుప్తుందా. కనుకుక్ని ఏ విషయం నేనే ఫోన చేసాత్ను". మళీళ్ కొదిద్గా నిటూట్రిచ్నా "తపప్కుండా కనుకుక్ంటానని" పార్మిస 

చేసాడు  లక్షమ్ణార్వు. అనన్టుట్గానే మరాన్డే ఫోన చేసాడు. 

 " గురూ మంచి ఇనఫ్రేమ్షన దొరికింది" లక్షమ్ణార్వు గొంతులో ఎకైస్ట మెంట ధవ్నించింది " ఎవడో బర్హామ్నందం అంట. 

హైదరాబాద లోనే ఉంటాడంట"  

"ఎవరూ కమెడియన బర్హామ్నందమా?" 

 "కాదు కాదు కానీ దాదాపు అదే టైప అంట. అతనేనంట తెలుగు పొర్డూయ్సరల్కి, డైరెకట్రల్కి కథల బోర్కర. అతను గనక ఓకె అంటే 

మనకథ సినిమా అయిపోయినటేట్ అంట." 

  "ఇంకేమైనా కొనిన్ డిటైలస్ చెపప్గలవా?" అడిగాడు రమణరావు. 

 " డిటైలస్ అంటే అతని ఫోన నంబర, ఎడర్స చెపప్గలను" 

 "కుళుళ్ జోకులెయయ్కు" తగులుక్నాన్డు రామారావ. 

 "హహహ" నవావ్డు లక్షమ్ణార్వు" కథ అంతా వినన్ తరావ్త అతను ఒక దాని వెంట ఒకటి మూడు పర్శన్లు అంటే మొదటి 

question ఆనస్ర చేసేత్ రెండో question , అది కూడా ఆనస్ర చేసేత్ మూడో   question  అలా మూడే మూడు  పర్శన్లు అడుగుతాడంట.ఆ 

పర్శన్లేమిటొ తెలుసుకుందామని టైర చేశాడు గాని తెలియలేదంట. అవి బర్హామ్నందం ని ఎపోర్చ అయిన రచయితలకే తెలుసుత్ందంట. 

ఎవడైనా ఇంటరెన్ట లో పెటాట్డేమో చూసుకోమనాన్డు " 

 "సరే .ఒక వేళ మూడూ ఆనస్ర చేసేత్?"   

 "అసలు ఇంతవరకూ మొదటి పర్శన్ ఆనస్ర చేసినవాడే లేడంట అందువలల్నే పొర్డూయ్సరుల్ డైరెకట్ర లు పాపం అనిన్ కషాట్లు అంటే 

కథ, మాటలు,పాటలు, డబుబ్,వగైరా వగైరా అనీన్ వాళేళ్ చూసుకుంటూ  పడరాని బాధలనీన్ పడుతునాన్రంట"   

 "మూడూ ఆనస్ర చేసేత్?" మళీళ్ అడిగాడు రామారావ.  

అవతల అమెరికాలో ఫోన పెటేట్సిన శబద్ం ఇండియాలో రామారావ కి సప్షట్ంగా వినబడింది.  

         బర్హామ్నందం ఇంటోల్ వెయిట చేసుత్నాన్రు రమణార్వు, రామారావు దాదాపు రెండు గంటలనుంచీ. పొదుద్నేన్ ఏడు గంటలకలాల్ 

వచెచ్యయ్మనాన్డు  బర్హామ్నందం. టిఫిన చేసి రావడం  వలల్ చేతిలో లాప టాప ,డాటాకారడ్ వుండడం వలల్ సమయం చురుగాగ్ కదలక పోయినా 

నిసప్ృహగా గడవలేదు. సమయం తొమిమ్ది అయేయ్సరికి రామారావుకి సడన గా వాళళ్బాబ్యి ఖాళీ డివిడిలు తెమమ్ని చెపప్డం గురుత్కు వచిచ్ 

బయటకు వెళిళ్ టెన డివిడి బాకస్ ఒకటి కొనుకుక్ని తిరిగి వచేచ్సరికి   బర్హామ్నందం దరశ్నం అయింది. 

"సారీ ఫర కీపింగ యు వెయిటింగ" అనాన్డు బర్హామ్నందం రామారావ ని చూసూత్నే." ఏంటి ఏవో డివిడిలు కొనన్టుట్నాన్రు. 

ఇంటరెన్ట లోంచి ఇంగీల్ష సినిమాలు డౌన లోడ చేసి కాపీ కొటేట్దాద్మనా? సారీ డోంట థింక అదర వైస అయామ జసట్ జోకింగ హహహ" 

గటిట్గా నవావ్డు సినిమాలో  'బర్హామ్నందం' లాగే. 

రామారావ కూడా 'హీరో రవితేజ 'లాగ అంతకంటే గటిట్గా నవువ్తూ "హహహ అదేం లేదు. మా అబాబ్యి ఏదో గేమస్ కోసం 
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కొనమంటే కొనాన్ను అంతే హహహ" అనాన్డు.  

  బర్హామ్నందం  వెంటనే నోరు మూశాడు. తరవాత, కొదిద్గా గంభీరంగా ఫేస పెటిట్ "కధ చెపప్ండి "అనాన్డు . 

   రమణార్వ కథ మొతత్ం చెపాప్డు. సెంటర్ల థీమూ,వన లైన వెరష్నూ, సీనిక వైస డిసిర్క్పష్ నూ ,పంచ డైలాగూస్,పాటలూ మొతత్ం 

అలుపనేదీ లేకుండా  లంచ బేర్క, టీ బేర్క   మినహాయించి      పొదుద్నిన్ంచీ సాయింతర్ం దాకా కంటినుయ్యస గా,ఉతాస్హంగా 

,ఉతాస్హభరితంగా చెపాప్డు. రామారావుకి, బర్హామ్నందానికి దిమమ్ తిరిగి పోయింది. రామారావుకి కూడా అదే ఫసట్ టైమ కధ అంతా పూరిత్గా 

రమణరావు నోటినుంచి పర్తయ్క్షంగా వినడం . శరత గారి దగగ్ర చెపుత్నన్పుడు పకక్నే వునాన్ ఏవో అరజ్ంట కాలస్ అటెండ అవాలిస్ వచిచ్ పూరిత్గా 

వినలేకపోయాడు. అదీగాక మధయ్ గాప లో రమణరావు సోట్రీ మీద వరక్ చేసూత్, ఇంపూర్వ చేసూత్నే వునాన్డు. అందువలల్ శరత గారి దగగ్ర 

వెరష్న కంటే బాగా వచిచ్ంది. 

 చెపప్డం పూరత్వవ్గానే వెంటనే లేచి రమణరావుని కౌగిలించుకునాన్డు రామారావ "అయామ పౌర్డ ఆఫ యు "అంటూ.  

"చాలా బావుందయాయ్. చాలా రోజుల తరవాత ఒక మంచి కథ వినన్ తృపిత్ కలిగింది" అనాన్డు బర్హామ్నందం ఒక  టార్నస్ లోంచి నిదర్ 

లేచినవాడిలాగ. 

"థాంకూయ్ సర" అనాన్డు రమణరావు 

"మీరు చెపిప్న కథ నాకు నచిచ్ంది కాబటిట్ ఇపుప్డు నేను పెటట్బోయే టెసట్ కి మీరు అరహ్త సంపాదించారు. నేను మిమమ్లిన్ మూడు 

పర్శన్లు అడుగుతాను...." అంతా తెలిసినపప్టికీ శర్దధ్గ్ గా వినాన్రు రావులిదద్రూ. 

"మొదటి పర్శన్. ఈ కథ ఒరిజినల ఎకక్డ?" 

రమణార్వ ,రామరావ ఇదద్రూ ఒకక్సారిగా షాక తినాన్రు. " ఒరిజినలాల్?" 

"అవునయాయ్"విసుకుక్నాన్డు బర్హామ్నందం  "ఒరిజినలేల్ ,కాకపోతే సోరస్, మీ సాఫట్ వేర భాషలో చెపాప్లంటే సోరస్ కోడ, ఎకక్డా" 

రామారావు వైపు చూసూత్ అనాన్డు 

"మా వాడు సొంతంగా రాశాడు సార" 

" పర్తివాడూ చెపేప్ కబురేల్నయాయ్ ఇవి. అయినా ఇంకొకక్ నిజం చెపుతా. నిజంగా సొంతంగా రాసి వుంటే  అది తెలుగు సినిమాకు 

పనికి రాదయాయ్, ఏ తమిళంకో మళయాళంకో లేదా హాలీవుడ కో పొండి" 

"సొంతంగా రాసేత్ ఎందుకు పనికి రాదు?" 

"సినిమా అంటే కోటల్ మీద వాయ్పారం అయాయ్? నీ తెలివితేటలు నమిమ్ ఏ----  అంత రిసక్ తీసుకుంటాడు?(ఈ డాష గురించి పైన 

వివరించడం జరిగింది,గమనించగలరు,థాంకూయ్- రచయిత) . మా తెలివితేటలమీద మాకు ఎపుప్డూ నమమ్కం లేదు.అపుప్డపుప్డు కలిగినా 

ఆ ఫీలింగ ని మేం పటిట్ంచుకోం.మాకు పర్జలే ముఖయ్ం. ఈ పర్జలునాన్రే......." బర్హామ్నందానికి ఆవేశంతో బిపి రైజ అయిపోయింది. పళుళ్ 

పట పట కొరికేసుకునాన్డు."......... గాళుళ్.(ఓ గాడ డాష అగైన!)  " కాబటిట్, ఆలెర్డీ ఏదో లాంగేవ్జ లో హిట అయియ్ వుంటే ,  మనం మేడిన 

తెలుగు అని సాట్ంప కొటిట్ రిలీజ చేసాత్ం,అంతే " బర్హామ్నందానికి కొంచెం ఆవేశం తగిగ్ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు ."అయినా, మనిషనాన్క కొంచెం 

వేదాంత ధోరణి, బెర్యిన ఉండాలయాయ్, పర్పంచంలో ఎనిన్ భాషలు వునాన్యి,ఎనిన్ సినిమాలు వునాన్యి, సొంతంగా రాయాలిస్న కషట్ం 

ఎందుకు, చెపప్ండి. ఏవంటారు?" 

"బెర్యిన లోంచి రాశాను సార" అనాన్డు రమణారావు ఆవేశంగా చేతివేలు తలవైపు చూపిసూత్. 
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బర్హామ్నందం కళుళ్ మెరిసాయి ఆ మాట వింటూనే " అదగ్దీ .అసలు విషయం ఇపుప్డు చెపాప్డయాయ్ మీ ఫెర్ండు. బెర్యినా? ఈ 

సినిమా పేరు ఎపుప్డూ వినలేదే? ఏ భాష నాయినా ఏ సినిమా? ఇండియన అయినా ఇంగీల్ష అయినా నాకు తెలిసిపోతుందే? సరే, ఏదయితే 

మనకెందుకు? డివిడి వుందా?" 

సాప్ంటేనియస గా  బర్హామ్నందం చెపిప్న ఆ 'ద డైలాగ' కి  ఇమీమ్డియట గా షాక తిని రమణరావు 'ఎకక్డకో' వెళిళ్పోయాడు. 

"ఉంది" పాత  సినిమాలోల్ పెళిళ్కూతురు తండిర్ పెళిల్ సమయానికి  కటన్ం ఇవవ్లేకపోయినపుప్డు పెళిల్కొడుకు తండిర్  లేదా 

పెళీళ్కొడుకు మాజీ భారయ్ లేదా మాజీ పిర్యురాలు సరిగాగ్ తాళి కటేట్ సమయనికి వచిచ్ లేదా నితయ్పెళిళ్కొడుకు మరో పెళిళ్ చేసుకుంటునన్పుప్డు 

పోలీసులు వచిచ్ జరుగుతునన్ ఆ పెళిళ్ని 'ఆపండి' అని అరిచినటుట్ రామరావ అరిచాడు. వెంటనే  తన బాకస్ లోంచి అపుప్డే కొనన్ టెన డివిడి 

బాకస్ బయటికి తీసి బర్హామ్నందం చేతులో వుంచాడు. 

"ఇదేంటీ, ఈ డివిడి లు ఇపుప్డే కదా కొనాన్నని చెపాప్వు" 

"అది వేరే వుంది" 

"లేదయాయ్ అదే ఇది. సీల కూడా వుంది" 

"సీకెర్ట గా వుంటుందని నేనే సీల చేశా" 

బర్హామ్నందం కనివ్నస్ అయాయ్డు 

"టాప సీకెర్ట ,భలే చేశావయాయ్ సీలు. ఇంతకీ ఏ భాష? చైనీసా?" 

రామారావు తల అడడ్ంగా వూపాడు. 

"జపనీసా" 

రామారావు తల మళీళ్ అడడ్ంగా వూపాడు 

"మరి ఏ భాషయాయ్?" 

"కొరియా" 

"ఆ ! కొరియానా? 

"నారత్ కొరియా" బర్హామ్నందం మొహం మీద మొహం పెటిట్ అనాన్డు రామారావ 

"  ఒకె ఒకె, కనివ్నస్ అయాయ్ను.ఇపుప్డు మీరిదద్రూ రెండో పర్శన్ ఆనస్ర చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ సంపాదించారు. " బర్హామ్నందం 

కొంచెం గాప ఇచాచ్డు సీన లో టెనష్న మెయింటెయిన చేయడానికి.ఇదద్రి వంకా ఒకసారి చూసి 'ఫరవా లేదు' అనుకుని రెండో పర్శన్ 

సంధించాడు 

" మీ కధలో ఐటమ సాంగ పెటట్గలిగే సనిన్వేశాలు ఎనిన్ వునాన్య?" అడుగుతూనే బటట్తల గోకుక్ంటూ ఆలోచించాడు" మీ కధలో 

ఐటమ సాంగ పెటేట్ ఊపునన్ సనిన్వేశం గాని, కారెకట్ర గాని లేదయాయ్,  డిజపాప్యింట అవదుద్, తమిళు,మళయాళం,హాలీవుడ అయినా 

ఫరావ్లేదు ,తెలిసినవాళుళ్ వునాన్రు,రికమెండ చేసాత్ను. చెపుత్నన్పుప్డే అనిపించింది అంతా టూమచ కాల్స గా ఉందని, లాభం లే..." 

"టైటిలస్ ముందే పెటేట్దాద్ం సార" రామారావ గటిట్గా అరిచాడు బర్హామ్నందానిన్ మధయ్లో కట చేసూత్. 

"ఏంటీ?" 

"అవును సార. అపుప్డు ఇంటోల్ సరుద్కుని లేట గా వచేచ్ ఫామిలీస కి కూడా హాపీగా ఉంటుంది సోట్రీ ఏమీ మిస అవవ్లేదని. కురర్బేచ 
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అంతా ఎలాగూ ముందే వచిచ్ కూచుంటారు.ఎలావుంది?" 

"అదిరిపోయింది. నాకూక్డా ఓ ఐడియా వచిచ్ందయాయ్. ఇమీమ్డియటీల్ ఆఫట్ ర ఇంటరెవ్ల ఇంకో ఐటమ సాంగ కూడా పెటేట్సుకోచుచ్. 

ఫామిలీస  ఇంటరెవ్ల లో  సమోసాలు. పాప కారన్ లు,ఐస కీర్మ లు తిని తాపీగా రావచుచ్. ఈ లోపల రెండో సాంగ కూడా అయిపోతుంది." 

"బిర్లియంట సార" 

"సెకండ కవ్శచ్న కూడా పాస అయిపోయారయాయ్. ఇంక థరడ్ కవ్శచ్న" టెనష్న గాప కోసం కొంచెంసేపు ఆగబోయాడు బర్హామ్నందం. 

" అవసరం లేదు సార, ఆలెర్డీ ఫుల టెనష్న లో వునాన్ం, మీరు వెంటనే చెపెప్యయ్చుచ్" 

కళుళ్ పెదద్వి చేసి ఇదద్రి వైపు ఒకసారి చూసి  ధరడ్  కవ్శచ్న రిలీజ చేశాడు బర్హామ్నందం 

"మీ కథలో కామెడీసీన లు వునాన్యా?" 

కామెడీ అనన్ పేరు వినగానే ' ఎకక్డకో' వెళిళ్పోయిన రమణార్వు తిరిగి ఈ లోకంలోకి వచేచ్శాడు. దటీజ ద పవర ఆఫ కామెడీ. 

"అదేంటి సార ఎనిన్ కామెడీ సీనస్ చెపాప్ను. మీరు భలే ఎంజాయ చేశారు కూడా?" 

"నేను వేరయాయ్ పర్జలు వేరు. కామెడీ సీన అంటే కమెడియన కి ఇంకో కారెకట్ర కి మధయ్ నాలుగు సంభాషణలు నడిచాయనుకో ఆ 

కారెకట్ర చేతిలో కమెడియన నాలుగు చెంపదెబబ్లు తినాలి లేదా ఆ కమెడియన చేతిలో ఆ కారెకట్ర నాలుగు చెంపదెబబ్లు తినాలి , అటువంటి 

సీన లు ఏమైనా వునాన్యా?" 

ఆ కామెడీ డెఫినిషన దెబబ్కి రమణార్వు తిరిగి మళీళ్ 'ఎకక్డెకక్డికో' వెళిళ్పోయాడు. అలాంటి దెబబ్లు ఇంకో రెండు తగిలితే ఇంక 

తిరిగి రాని లోకాలకు వెళిళ్పోతాడేమో అని భయం వేసి రామారావ రమణరావ ని తీసుకుని బయటపడాడ్డు. గడప దాటాక చివరగా ఇంకో 

పర్శన్ అడిగాడు 

" నాలుగో పర్శన్ ఏంటి సార" 

"నాలుగో పర్శాన్? నీకెలా తెలుసు నాలుగు పర్శన్లునాన్యని?" 

"మూడు పర్శన్లయాక నాలుగో పర్శన్ ఉండొచచ్ని ఊహించడం అంత కషట్మా?" 

"ఊ... అది పర్శన్ కాదయాయ్, పని. మూడు పర్శన్లూ సరిగాగ్ ఆనస్ ర చేసేత్ ఆ పనేంటో చెపాత్ను. పర్శన్లంత కషట్మైన పనేమీ కాదులే"  

"ఏంటి సార ఆ పని?" 

"ముందు ఆ మూడో పర్శన్ కి సమాధానంతో రండయాయ్. కషట్మైన పనేం కాదని చెపాప్నుగా" మృదువుగానే తలుపు మూశాడు 

బర్హామ్నందం. 

      మరాన్డు  ఇదద్రూ నిదర్ లేచేసరికి ఉదయం ఎనిమిది దాటిపోయింది. వంట మనిషి చేత కాఫీ ,తెలుగు ,ఇంగీల్ష రెండు నూయ్స 

పేపర లు పంపించింది రామారావ భారయ్.  

కాఫీ తాగుతూ "ఆ నాలుగో పర్శన్, అదే పని ఏమై ఉంటుందంటావ?" అడిగాడు రామారావ. సమాధానంగా నూయ్స పేపరస్ రెండూ 

రామారావ కి అందించాడు రమణరావు. 

హిందూ లో 'National Film Awards announced .The second largest speaking language in India and 

one of the oldest language of the world failed to get a single award in any category of film making'. తెలుగు 

పేపర లో 'వంద కోటల్ బిజినెస వైపు దృషిట్ సారిసుత్నన్ బాలీవుడ ,టాలీవుడ దరశ్కులు,హీరోలు,పొర్డుయ్సరుల్' 
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  యంయం....??      అనామకుడుఅనామకుడు

"పని ఏదైనా ఫలితం ఇదే రావాలి" 

నవువ్తూ తల ఊపాడు రామారావు అంగీకారంగా. 
PPP 
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 ఆఫీస పని మీద టొరోంటో వచాచ్ను కానీ అంతకనన్ ముఖయ్మైన పని శారదను కలవడం.  

శారద అంటే సాయం. సాయం చెయయ్డం కోసమే పుటిట్ంది. సాయం చెయయ్డానికి ఎపుప్డూ సిధధ్ంగా ఉంటుంది. ఆ 

సాయానిన్ అందుకోలేని వాళుళ్ ఉంటారు. ఎవవ్రికీ అందివవ్దద్ని అనేవాళూళ్ ఉంటారు. శారద గురించి ఆలోచిసూత్ హొటల గదిలో కూచుని 

ఎదురుచూసుత్ండగా -  

బెల మోగింది. తలుపు తీసాను. ఎదురుగా శారద.  

"వెళాద్మా?" అంది.  

"లోపలకి రావా?" అని అడిగాను నేను.  

"నువువ్ రెడీగా ఉంటే బయలేద్రుదాం. నినున్ మా యింటికి తీసికెళిళ్ భోజనం పెటిట్ మళీళ్ ఇకక్డకి తీసుకొచిచ్ దింపాలిగా" 

అంది. 

గది తాళం తీసుకుని బయలేద్రాను నేను.  

"నువువ్ ఉంటునన్ది టొరోంటో నగరానికి మధయ్లో. మా యూనివెరిస్టీ ఉనన్ది ఓ మూల. రెండు టార్ములు మారి వెళాళ్లి" 

అంది నడుసూత్.  

యూనివెరిస్టీ లో పని చేసోత్ంది కారుంటుందని అనుకునాన్ను. ఇండియాలో నాతో ఉదోయ్గం చేసుత్నన్పుప్డు కారుండేది. ఆ 

ఉదోయ్గం మానేసి అయిదేళళ్వుతోంది. మేం ఉదోయ్గంలో  చేరిన రోజులు గురుత్కు తెచుచ్కుంటోంటే - 

"టార్మ సేట్షన దగగ్రే, రెండు నిమిషాలు నడక" అంది. 

"దూరమైనా పరవాలేదు" అనాన్ను నేను. 

"పొదుద్నన్ దిగావు ఊళోళ్. ఏం చేసావు ఇంతసేపూ?" అని అడిగింది.  

 

నేను చూసిన సీయెన టవర గురించీ, దాని పైకెకిక్ అకక్డ నుండీ నగరమంతా చూడడ్ం గురించీ, పై అంతసుత్ మీదునన్ గాజు 
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పలక గురించీ, ఆ గాజు పలక మీద పాకుతూ అంతెతుత్నుండి కిందకి చూడడ్ం గురించీ చెపోత్ంటే - 

"నేను ఆ టవర చూళేళ్దు" అంది శారద. 

నేను ఆశచ్రయ్పోలేదు. తను చూసానంటే కూడా ఆశచ్రయ్పోను నేను. శారద ఏం చేసినా నాకు ఆశచ్రయ్ం కలగదు.  

మొదటి టార్ం లో వెళుత్నన్ంత సేపూ బిలిడ్ంగులు కనిపించాయి. రెండో టార్ం లో వెళుత్నన్పుప్డు అందమైన గారెడ్నస్ 

కనిపించాయి.  

"అందమైన వనాలూ, భవనాలూ - బావుంది టొరోంటో నగరం" అనాన్ను నేను. 

"యునివెరిస్టీ అంతా చెటేల్" అంది శారద, ఇంటి తలుపు తెరుసూత్.  

ఓ చినన్ పడగగ్దీ, ఓ హాలూ కలిసి ఇలుల్. హాలోల్నే కూచోడానికి సోఫాలూ, తినడానికి టేబులూ, వండడానికి సామగిర్. 

"వంటైపోయింది. వేడి చెయయ్డమే. నువువ్ ఎపుప్డు తిందాం అంటే అపుప్డు తిందాం" అంది. 

"యూనివెరిస్టీ చూదాద్మా?" అనాన్ను నేను.  

"నీకు కావలిస్ంది అదే కదా - పద" అంటూ బయలేద్రింది.  

నడుసూత్ తిరుగుతూ తన గది చూపించింది.  

"నీ ఆఫీస లో నీ గదితో పోలుచ్కోకు" అంది.  

"నువువ్ అవనీన్ వదిలేసుకుని వచాచ్వు కదా?" అనాన్ను నేను.  

"ఒకటి కావాలంటే ఒకటి వదలుకోవాలిగా" అంది.  

"ఏం కావాలని ఇండియా వదిలి కెనడా వచాచ్వు?" 

"ఇకక్డ ఏదో కావాలని కాదు. అకక్డ ఏదో అకక్రలేదని." అంది  

నేనేం మాటాల్డలేదు.  

"మనం కలిసి అయిదేఏళైళ్ంది కదూ?" అంది శారద.  

తను అనే వరకూ నాకు ఆ విషయమే గురుత్కు రాలేదు. కొనిన్ సేన్హాలు అంతే. ఎనేన్ళళ్ తరావ్త కలిసినా నినన్ కలిసినటేల్ 

అనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా చినన్పప్టి సేన్హితులు అంతే. శారద నాకు చినన్పప్టి సేన్హితురాలు కాదు. ఐనా అలానే ఉంది.  

"నువువ్ కెనడాకి పర్యాణం అయినపుప్డు" అని అనాన్ను నేను.  

"కెనడా పర్యాణానికి ఢిలీల్ వచిచ్, మిమమ్లిన్ కలుసుకుని, కళాయ్ణి పెటిట్న పెరుగనన్ం తినాన్ను. ఎనిన్ సారుల్ తినాన్ తనచేతి 

పెరుగనన్ం బావుంటుంది" అంది శారద.  

శారద కళాయ్ణి పెరుగనాన్నిన్ పొగుడుతూనే ఉంటుంది. కళాయ్ణి బాగా చెయయ్దని కాదు కాని అది నిజమో మమమ్లీన్ తృపిత్ 

పరిచేందుకు అంటోందో తెలియదు. అదే మాట అనాన్ను శారదతో.  

"మీరిదద్రూ మంచివాళుళ్. అందుకే మీయింట పెరుగనన్ం రుచి" అంది. అలా అంటునన్ శారద కంఠంలో ఏ భావమూ 

వినిపించలేదు.  
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అయిదేళళ్ కిర్తం ఢిలీల్లో ననున్ కలిసి మాటాల్డినపుప్డు కూడా ఏ భావమూ వినిపించలేదు. ఆ సంభాషణలు గురుత్కు 

వచాచ్యి.  

 

*************** 

 

"పీహెచీడ్ చెయయ్డానికి కెనడా వెళుత్నాన్ను" అంది శారద పెరుగనన్ం తింటూ.  

"పిలాల్డు అమెరికా లో ఉనాన్డు కదా - అకక్డకి వెళళ్చుచ్గా?"అని అడిగాను. 

"వాడికి పెళిళ్ చేసేసాను. వాడి మానాన వాడు ఉంటాడు. నేనెందుకు అకక్డ?" అంది.  

"సుందరం గారు?"అని పర్శాన్రధ్కంతో ఆగాను నేను.  

"ఆయనకి అకక్డ ఉదోయ్గం కానీ చదువు కానీ లేవుగా?" అంది శారద. 

"సుందరం గారు అమామ్ నానన్ల దగగ్ర ఉంటారా?" అని అడిగాను. 

"తెలియదు. ఆయన ఇషట్ం. వాళళ్ ఇషట్ం" ఇంకేం అడగకు అనన్ ధవ్ని వినిపించింది నాకు. 

"ఏ విషయంలో పీహెచీడ్?" అని అడిగాను నేను.  

"చూడాలి. ఇంటరెన్టిన్ అంధులకి అందించడానికి పని చేసుత్నన్ పొర్ఫెసర దగగ్ర పీహెచీడ్. ఆ విషయం మీదే చెయయ్గలిగితే 

బావుంటుంది." 

"చాలా బావుంటుంది. చూపులేని వాళళ్కి ఇంటరెన్ట వాడే అవకాశం వసుత్ంది కదా? అది ఎంత మందికో ఉపయోగం 

కాదూ?" 

"నా వలల్ ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగం ఉంటే మంచిదేగా" అంది. అలా అంటునన్ గొంతులో ఏ భావం వినపళేళ్దు లేదు. ఓ 

ఉతాస్హం లేదు. ఓ నిరుతాస్హం లేదు.  

************** 

 

ఇపుప్డూ శారద గొంతులో ఏ భావమూ పర్తేయ్కంగా వినిపించడంలేదు. ఐతే అపప్టికీ ఇపప్టికీ శారదలో చాలా తేడా ఉంది. 

అపుప్డు ఓ నిరిల్పత్త అంతరీల్నంగా కనిపించింది. ఇపుప్డు ఓ పరిపూరణ్త పర్సుఫ్టంగా కనిపిసోత్ంది. తను చెయాయ్లనుకునన్ది చేసిన తృపిత్ 

సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది.  

ఆమాటే అనాన్ను. శారద ఏం మాటాల్డకుండా ఇంటి వైపు నడిచింది. తను తిననని నాకు వడిడ్ంచి ఎదురుగుండా కూచుంది.  

నేను తింటునాన్ను. తను వడిడ్సోత్ంది. ఇదద్రం ఏమీ మాటాల్డకోడం లేదు. మాటల అవసరం లేదనిపించింది. ముఫైఫ్ ఏళళ్ 

కిర్తం మేం హైదరాబాద లో కలిసి చేరిన రోజులు గురొత్చాచ్యి. 

********************* 
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శారద ఓ సూక్ల టీచర కూతురిగా పుటిట్ంది. చదువు తపప్ మరోటి లేదనుకునే కుటుంబం. పెదద్లిన్ గౌరవించడం తపప్ 

మారు మాటాడడ్ం తెలియని సంసాక్రం.  

పెదద్ చదువు చదువుకుని, మదార్సులో మంచి ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ శారదకి మదార్సులోనే పని చేసుత్నన్ సుందరంగారితో 

పెళైళ్ంది. పెళైళ్న రెండు నెలలకే ఆయన ఆ ఉదోయ్గం మానేసి హైదరాబాద లో మరో ఉదోయ్గం లో చేరారు. అందుకే పెళైళ్న కొతత్లో తన భరత్ 

ఉదోయ్గం కోసం తను చెనైన్లో చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం వదిలేసింది. భరత్ చెపిప్నటేల్ హైదరబాద లో ఇంకో ఉదోయ్గంలో చేరింది.    

మేం ఇదద్రం ఒకేరోజు చేరాం. తనగురించి కబురుల్ చెపేప్ది. అనీన్ భరత్తోనూ, అతాత్మావగారల్తోనూ ముడిపడడ్వి. అవి 

కాకపోతే పుసత్కాల గురించి, కంపూయ్టరల్ గురించి.  

ఇపుప్డు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ముపైఫ్ ఏళళ్ కిర్తం మా ఆఫీసులో కంపుయ్టర అనన్ మాటే లేదు. దేశంలోనే కొనిన్ పెదద్ పెదద్ 

సంసథ్లోల్ కంపూయ్టరుల్ వసుత్నన్ రోజులవి. వాటిని పెటట్డానికి బిలిడ్ంగులు కావలిస్ వచేచ్వి. వాటి మీద పనిచెయయ్డం చాలా కొందరికి మాతర్ం 

తెలుసుండేది.  

శారదకి కంపూయ్టరల్ మీద పని చేసిన అనుభవం ఉంది. శారద అంతకు ముందు చేసిన ఉదోయ్గం కంపూయ్టరల్ మీద. ఆ 

కాలంలో కంపూయ్టరల్ మీద పని చెయయ్డం అంటే చాలా అరుదైన విషయం . అకక్డే పని చేసుంటే ఎంత నేరుచ్కునేదో. నేను ఆమాట అంటే 

ఇపుప్డు అనన్టేల్ అపుప్డూ - 

"ఒకటి కావాలంటే ఒకటి వదులుకోవాలిగా" అంది.  

 

********************** 

 

ఆ మాటలిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ నేను తింటునాన్ను. ఇదద్రం మాటాల్డుకోడం లేదు. అవసరమూ లేదు. ఈమెయిళళ్ దావ్రా 

తను చేసుత్నన్ పని గురించి రాసూత్నే ఉంది. గూగుల చేసూత్ నేను ఆ పని గురించి చూసూత్నే ఉనాన్ను.  

ఇంటరెన్ట లేకుండా ఇపుప్డు పర్పంచం లేదు. ఐతే అది పెరిగిన తీరంతా చూపు ఉనన్ వారికోసమే. చూపు లోపించిన వారికి 

ఇంటరెన్ట అందాలంటే దాని కోసం పర్తేయ్కంగా కృషి చెయాయ్లి. అదే చేసోత్ంది శారద. అది చాల గొపప్ విషయం.    

ముఫఫ్ ఏళళ్ కిర్తం కంపూయ్టరల్ మీద పని చేసే వాళేళ్ అరుదుగా ఉనన్ రోజులోల్ శారద కంపుయ్టరల్ మీద పని చేసింది. పెళిళ్తో 

మానేసింది. పెళళ్ంటే గురొత్చిచ్ శారద మెడవంక చూసాను. మెళోళ్ మంగళసూతర్ం ఉంది. శారద ఆ మంగళసూతార్నిన్ తియయ్లేదు. నాలుగైదు 

కాసుల బరువు మొయయ్డం కషట్ం కాదు. ఎంతైనా సుందరం గారిని భరించడం అంత కాదు.  

ఆ విషయం నాకు పదిహేనేళళ్ కిర్తం తెలిసింది. అపుప్డు రెండేళుళ్ నేనూ శారదా బెంగుళూరులో కలిసి పనిచేసాం. నా 

బదిలీలు పొర్మోషనల్తో అయేయ్వి. శారద బదిలీలు సుందరం గారితో అయేయ్వి.  

 

******************* 
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మేం బెంగుళూరులో పనిచేసుత్నన్పుప్డు - అంటే శారదకి పెళైళ్న పదిహేనేళళ్కి - సుందరం గారి వలల్ శారదకి అనీన్ కషాట్లే 

అని నాకు తెలిసింది. అది శారద చెపిప్ కాదు. తకిక్న సేన్హితులు చెపిప్.  

సుందరం గారు ఓ చోట సిథ్రంగా ఉదోయ్గం చెయయ్రు. శారద సంపాదన మీదే ఆయన బతుకంతా. రకరకాల అలవాటుల్. 

శారదని మనశాశ్ంతితో ఉండనివవ్రు.  

శారద నలుగురికీ చేతనైనంత సాయం చేసే మనిషి. ఆ సంసాక్రం అమమ్నానన్ల దగగ్ర నుండి అబిబ్ంది శారదకి. అది 

సుందరం గారికి నచేచ్ది కాదు. అనుమానాలతో అవమానించేవారు. అతత్గారూ అంతే. పెదద్వాళళ్ని ఏమీ అనకూడదని నేరుచ్కునన్ శారద 

అణకువగానే ఉండేది. అనిన్ంటినీ సహించేది.  

శారద నాతో ఇవేమీ చెపేప్ది కాదు. ఎపుప్డూ మంచి పుసత్కాల గురించీ, గొపప్ విషయాల గురించీ చెపేప్ది. అపుప్డు నేను 

చేసుత్నన్ పీహెచీడ్ గురించి అడిగేది. నేను పీహెచీడ్ చెయయ్డానికి సాయంగా నా ఆఫీస పని కొంత తను చేసేది. నేను పనీ, చదువూ, ఆ ధోరణిలోనే 

ఉండేవాడిని. శారద కషాట్ల గురించి అడిగేవాడినే కాదు. తనూ చెపేప్ది కాదు.  

నేను పొర్మోషన మీద బెంగుళూరు నుండి వెళుత్నపుప్డు మాతర్ం - 

"నాకూ ఇకక్డ నుండి వెళిళ్పోవాలని ఉంది" అంది. 

"వేరే ఊరికి టార్నస్ఫ్ర చేయించుకో" అనాన్ను నేను. 

"పర్యోజనం ఏముంది. అకక్డైనా ఇంతేగా" అంది.  

"పోనీ . . ." ఏం చెపాప్లో ఎలా చెపాప్లో తెలియక ఆగాను. 

నేనేం చెపప్దలచుకునాన్నో తెలుసుకోలేని తెలివితకుక్వది కాదు శారద.  

"పిలాల్డునాన్డు. వాడి చదువూ, పెళీళ్ ఉనాన్యింకా. ఆ తరావ్తే సనాయ్సం. అంతవరకూ సంసారం. ఒకటి కావాలంటే ఒకటి 

ఒదులుకోవాలిగా" అంది శారద.  

శారద నాకు తన బాధ వినిపించేది కాదు. వినలేకపోవడం నా బలహీనతే కానీ, వినిపించకపోవడం తన బలం.  

 

************ 

 

ఆ బలమే శారదని ఇంతదానిన్ చేసింది. టొరోంటోలో కూచుని పర్పంచంలో మూల మూలలోల్ ఉనన్ అంధులకి ఇంటరెన్ట 

వాడుకునే అవకాశానిన్ కలిగించే పర్యతన్ంలో ఉంచగలుగుతోంది.   

ఎకక్డ మొదలైన జీవితం ఎకక్డకి చేరింది.  

ముఫైఫ్ ఏళళ్ కిర్తం హైదరాబాద లో - సాయంతర్ం ఆఫీసు ఐపోతూండగానే మొగుడి మోటార సైకిల వెనకెకిక్ ఇంటికి 

వెళిళ్పోయేది పాతికేళళ్ శారద.  

ఇపుప్డు టొరోంటోలో - ఐదునన్ర పదుల శారద - తనిన్ అరధ్ం చేసుకోలేని వాళళ్ని వదిలేసి తన అవసరం ఉనన్ వాళళ్ 

వెనక ఉంది.  
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 పీరల్  కోనేరు   దే

మూయ్జియాల దగగ్ర మెటల్తో పాటు వికలాంగులు ఎకక్డానికి అనువుగా దారుల్ తయారు చేసాత్రు. అవి ఎంత 

ఉపయోగకరమో, శారద లాంటి వాళుళ్ చేసుత్నన్ పనీ అంతే ఉపయోగం.  

శారద మెళోళ్ మంగళసూతర్ం, శారద ఒళోళ్ లేపాట్ప ఒకదానితో ఒకటి మాటాల్డుకుంటే ఎలా ఉంటుందో. పాతికేళల్ శారద 

కధ మంగళసూతర్ం చెపుత్ంది. కషాట్లతో కనీళళ్తో నిండిన శారద కధ అది. గత అయిదేళల్ కధ లేపాట్ప చెపుత్ంది. శారద ఆశయల కధ అది. 

ఎందరి ఆశలో తీరుదాద్మనుకునే కధ అది.  

ముఫైఫ్ ఏళళ్ కిర్తం చాలా తకుక్వ మంది పనిచేసే కంపుయ్టరల్ మీద పని చేసింది శారద.  

ఇపుప్డు దృషిట్లోపం ఉనన్వారికి ఇంటరెన్ట అందించే పనిలో ఉంది. ఇదీ ఎకుక్వ మంది చేసేపని కాదు.   

అపుప్డూ, ఇపుప్డూ అరుదైన మనిషి శారద.  

ఒక దాని కోసం ఒకటి వదులుకోడానికి ఎపుప్డూ సిధధ్ంగా ఉంటుంది. ఐతే ఏది ఎపుప్డు వదులుకోవాలో తెలిసిన మనిషి.  

పెళిళ్ చేసుకుని సంసారం కోసం ఉదోయ్గం వదిలేసుకుంది. పిలాల్డిని పెంచి పెదద్చేసి పెళిళ్చేసింది. అనిన్ బాధయ్తలూ తీరాక 

సమాజం కోసం సంసారానిన్ పకక్నపెటిట్ంది.  

నా ఆలోచనలనీన్ తనకి అరధ్ం ఐనటుల్గా - 

"మరీ అంత గొపప్గా ఊహించేసుకోవదుద్ ననున్" అంది.  

నేను వెళళ్డానికి లేచాను. మళీళ్ రెండు టార్ములు. ననున్ దింపేసి వెళూత్ - 

"పిజాజ్లూ బరగ్రూల్ ఏం తింటావు కానీ రేపు సాయంతర్ం పెరుగనన్ం తెచిచ్సాత్. బయట ఎకక్డా తినకు." అని వెళిళ్పోయింది 

శారద.  

శారద అంటే సాయం. సాయం చెయయ్డం కోసమే పుటిట్ంది. సాయం చెయయ్డానికి ఎపుప్డూ సిధధ్ంగా ఉంటుంది. ఆ 

సాయానిన్ అందుకోలేని వాళుళ్ ఉంటారు. ఇంకెవవ్రికీ అందివవ్దద్ని అనేవాళూళ్ ఉంటారు. వాళుళ్ మూరుఖ్లు. అంటే భరత్లు.  
 

PPP 
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"సార, గేట మూసేసే టైమ అయింది.అందరూ వెళిళ్పోయారు" సెకూయ్రిటీ గారడ్ నెమమ్దిగానే చెపిప్నా కొంచెం కరకుగానే 

అనిప్ంచింది.  ఉదోయ్గ ధరమ్ం మాటలోల్ కనిప్సుత్ందనుకుంటా మనవాళల్లోల్....అతని ముఖంలోకి చూడకుండానే వెనుదిరిగాను.  

అకక్డేదో వదిలేసి వెళుత్నన్ భావన. నాతోమాటాల్డుతునన్ వారెవరో హఠాతుత్గా మాయమయినటుల్, ఇక మాటాల్డరనన్ 

దిగమింగుకోలేని భావన. 
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ఒకక్సారి అకక్డ లేని కోనేటివైపు తృపిత్గా(?) చూసి  రెండు చేతులూ జేబులో పెటుట్కుని వెనుదిరిగాను. బయట సిమెంట 

బెంచీపై కూరుచ్ని కోనేటిపై పరుచ్కునన్ చీకటిని చూసూత్ అనుకునాన్ను 'ఎంతపెదద్గా ఉండేది.ఇపుప్డిలా  వీళళ్కి చికిక్, చికీక్ శలయ్మై,  ఆఖరికి 

ఇలా మిగిలిందా!...'. అపర్యతన్ంగా నా ఆలోచనలనీన్ వెనకెక్ళాళ్యి. పురిత్గా వెనకిక్. నేను ఈ కోనేటికి వచిచ్న మొదటిరోజు వరకూ 

వెనకిక్...... 

* * * * 

అనగనగా ఒక ఊరు. ననున్ కనన్ ఊరు. 

విశాఖపటన్ం. 

పొడవాటిచేతులు చాచి సాదరంగా ఆహావ్నించే ఎతైత్న కొండలూ, ఎపుప్డెళిళ్నా అంతే ఆపాయ్యతతో పలకరించి 

'జీవితమింతే' అని చెపేప్ సముదర్మూ  మాఊరికి కవచకుండలాలు. అవెపుప్డూ కలిసే ఉంటాయి-ఒకదానోల్ మరొకదానిన్ ఇముడుచ్కుంటూ! 

మిమమ్లీన్ ఇముడుచ్కుంటాయి తమలో....ఆపాయ్యంగా! ఔను, ఇంతకీ ఆపాయ్యత చిరునామా వెతుకోక్వాలిస్న ఇపప్టి పరిసిథ్తులోల్ ఈ 

సముదర్ం మనకి మంచి రచచ్బండ. 

అయినా మీరు నమమ్రుగానీ, నగరం ఓ అందమైన అమామ్యైతే మరి ఆ అమామ్యి నాభి ఎంత అందంగా ఉండాలండీ... 

అంత అందంగానూ ఉండేది ఆ కోనేరు. నిజంగానే నడి'బొడుడ్' న ఉండేది ఆ పీరల్కోనేరు. 

 

నానన్గారూ పర్తీరోజూ చేసే పూజలో వాడిపోయిన పూలనీన్ ఓ పొటల్ంకటిట్ అందులో  విసిరేయమని పంపేవారు 

వారానికోసారి. అలా పర్తీఅదివారం ఆ పీరల్కోనేరుకెళిళ్ ఎవరూ చూడకుండా పూలపొటల్ం విసిరేసి కొంచెంసేపు అకక్డే ఉండి ఆకోనేటి 

అందాలని చూసూత్ కొనిన్ గంటలు గడిపేవాణిణ్. కోనేటిచుటూట్ కంచెలా ఉనన్ ఇనుపచువవ్లని పటుట్కుని ఎంతసేపు ఉండేవాణోణ్ ఇంటికొచేచ్సరికి 

ఇంకా నాబుగగ్లపై ఆ చువవ్ల మరకలు ఉండేవట. 

 

ఆకోనేరు బోలెడు కథలు చెపేప్ది నాతో.  

ననెన్వరూ ముటుట్కోకుండా చూడు నీకింకా కథలు చెపాత్ననేది. అది నా వలల్ కాదని అనేల్కపోయాను. 

పచచ్గా, నిండుగా ఉండి కడుపులో దాచుకునన్దంతా 'ఎవవ్రికీ చెపప్నులే' అనన్టుల్ండేది. నిదర్లో ఉలికిక్పడడ్టుట్  

అపుప్డపుప్డు చినన్గా మొదలై పెదద్వైతూ ఉండే వలయాలు ననున్ అకక్డికి లాకెక్ళేళ్వి.  

ఎవరో నాతో మాటాల్డాలని అనుకుంటునన్టూట్, దేనికోసమో గింజుకుంటునన్టూట్..అసప్షట్ంగానే అయినా నాకోసమే 

వాళెళ్వరో ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా అనిపించేది. రానురానూ ఆకోనేరు నాకు చాలా అపుత్రాలయింది. 

ఆదివారం ఎపుప్డొసుత్ందా అని ఎదురుచూసేవాణిణ్. 

"ఎవరు బాబూ నువువ్, ఏంచేసుత్నాన్వికక్డ?" అని గదిద్ంచే సెకూయ్రిటీ గారడ్ రాజు సేన్హితుడయాయ్డు కాలకర్మేణా. వాడిన 

పూవులపొటల్ం విసరడంలో చేయూతనిచేచ్వాడు. 
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ఇంకొనాన్ళళ్కు ఇంకా దగగ్రయాయ్ం . వయసులో నాకంటె పెదద్వాడు కావటంతో ననున్ చాలా అబజ్రవ్ చేసేవాడు. నిజానికి 

అకక్డ పూలు కలపటం నిషిధధ్మైనా నాకోసం రూలస  ని పకక్నపెటిట్ మరీ నాకు దగగ్రయాయ్డు.  

మనిషి ధృఢంగా ఉదోయ్గానికి తగగ్టుట్గా, గతానికీ వరత్మానానికీ మధయ్ అవసాథ్ంతరంలా ఉంటాడు. పావుగంటకోసారి 

ఆరిపోయిన బీడీని వెలిగించునపుప్డు ఆమంటలో మాతర్మే అతని ముఖంలో భావాలు చదవగలుగుతాం. 

"ఏటిబాబూ, ఇకక్డేదో పోగొటుట్కునన్వాడిలా ఆ కోనేటివైపే సూతుత్ంటావు వచిచ్నపుప్డలాల్" అనాన్డొకసారి. 

"రాజూ! దీనిన్ కోనేరు అనే ఎందుకంటారు? చెరువనో, కొలననో అనొచుచ్గా" అని అడిగాను. 

"ఏమో నాకవనిన్ తెలుద్ బాబూ..నేనంత సదువుకోలేదు. కానీ దీనికింద ఏడు బావులునాన్యని మాతర్ం సెపుప్కుంటారు.ఇంకా 

సాలా కతలు కూడ సెపుప్కుంటారు బాబూ" అనాన్డు. నా ఆసకిత్ని గమనించి నాకేదో చెపాప్లనె ఉతుస్కత కనప్డింది రాజు మొహంలో. 

"ఏంటా కథలు? చెపుప్ చెపుప్ నీకేం తెలోస్ అవనీన్చెపుప్" ఆ కోనేరు మాములుకోనేరు కాదని ఏదో పర్తేయ్కత ఉందని 

నాకెందుకో గటిట్ నమమ్కం. 

"ఎపుప్డో సానాన్ళళ్కిందట రాజులు, రాణులు ఉండేవారు కదా, ఇకక్డ కూడా రాజులు పాలించేవొరట బాబూ. ఎకక్డో ఆళల్ 

కోట ఉండేది. అందుకనీసి ఇకక్డో ఇలుల్ కటుట్కునాన్రంట వచిచ్నపుప్డు ఇసార్ంతి తీసుకోడానికనన్టుట్. దానేన్దో అంటారట కదా--" ఆగాడు 

"ఆ..గెసట్ హౌస అంటారు" 

"ఆ అదె.అందులొ ఉండేవారంట. అదగ్దిగో ఈడకవుపడతాది. ఆ తెలల్ బంగాల్నే. అకక్డ ఓ రోజు ఏదో జరిగిందట బాబూ..." 

రాజు మొహంలో తటపటాయింపు సప్షట్ంగ కనప్డుతోంది. 

"ఏం జరిగింది రాజూ. చెపుప్లే ఫరావ్లేదు. నేనెవరికీ చెపప్ను. అయినా ఎపుప్డో వందేళళ్కిందట జరిగుండాల కదా. 

ఇపుప్డేమవుదిద్ మనం మాటాల్డుకుంటే?" నా ఆసకిత్ అతనిన్ ఇంకా పోర్తస్హించింది. 

"ఆ బంగాల్లొ ఒకక్రోజే ఇదద్రిన్ సంపేసారంట. అదే జంట హతయ్లంటారు కదా. సంపేసాక ఏం సెయాయ్లో తెలీక శవాలిన్ 

ఇకక్డకు తీసుకొచాచ్రంటా ఇంటొల్ నమమ్కంగా ఉనన్ పనోళూళ్. అపుప్డిది ఆళళ్కి పెరడులాంటిది. ఇకక్డెవవ్రూ ఇలుల్కటుట్కుని ఉండేటోళుళ్ 

కారు. ఇకక్డేవీ ఉండేవీకావు, కానీ సుటుట్పకక్ల ఉండేటోళుళ్.. ఆళుళ్ ఇకక్డేదో తవవ్టం సూసిన సుటుట్పకోక్ళుళ్ గొడవసేతేత్ 'ఏం లేదులె 

ఎళిళ్పోండి ఇకక్డ నూతులు తవువ్తునాన్ం’ అని సెపిప్పంపేశారంట. ఆళేళ్ళిళ్పోయాక ఈ శవాలిన్ ఇకక్డె కపేప్సెలిల్పోయారంట బాబూ.." 

"మరి ఈ కోనేరెలా వచిచ్ంది?" వెంటనే అడిగాను. 

"మరి ఊరిపెజలకోసం ఏదో తవువ్తునాన్రని సెపాప్రుకదా బాబూ మరి ఏదొ ఒకటి సెయాయ్లకదా? అందుకని ఏడు 

నూతులు తవీవ్సినారంట. ఆనీళేళ్ ఈ కోనేరు." ఆగాడు రాజు ఇక చెపప్డానికేమీ లేదనన్టుల్. 

"మరి ఆ శవాలు? అవి ఎవరివి అయిఉంటాయి?" నాకు చాలా ఉతాస్హంగా ఉంది. 

"ఆటిన్ ఇకక్డె కపేప్సేరాంట. ఈ నూతుల మధయ్లొ ఎకక్డో. నాకూ సరీగాగ్ తెలుద్. మరి ఆ శవాలెవరివో తెలుద్కానీ ఒకరు ఆడ 

మరొకరు మగ అని సెపుప్కుంటారు. మరి ఆ గొడవేటో వొవువ్రికీ తెలుద్. సానాన్ళళ్యింది. ఆళోళ్ళళ్ందరూ పోయారు. ఇపుప్డూ కోటలూ లేవు 

రాజులూ నేరు కదా" రాజు దగగ్ర ఇంకంతకనాన్ ఇనఫ్రేమ్షన లేదు. 

కానీ అది చాలు నాకు చాలా సమాధానాలు దొరికినటెల్.  
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    * * * * 

 

కొనిన్ గుబులుమేఘాలేవో ఆ కోనేటి అలలపైనుండి దుమికొచిచ్ మరీ ననున్ ముంచేసినటుట్ అనిపించేది. ఆ అనుభవానిన్ 

నేనొకక్ణేణ్ అనుభూతించాలనన్ భావన రానురానూ ఎకుక్వై ఒకక్ణేణ్ కోనేటి అంచున నిలబడి ఆసావ్దించాలనన్ తపన పెరిగి సాహిల ని కూడా 

తీసుకెళల్టం మానేసాను....  

పార్ణసేన్హితుని చెయియ్ భుజాలపైనుంచి జారిపోయింది. 

సాహిల. 

వాడు నానీడ.  

ఉండటానికి పకిక్లేల్ అయినా నాతోనే ఉండెవాడు. రాతీర్, పగలూ... సేన్హితుడు అని మాతర్మే అనిచెపిప్ ఊరుకుంటే తకుక్వే. 

మేం పంచుకోనిదంటూ ఏమీలెదు.. ఆ కోనేరుకి కూడా ఇదద్రం కలేస్ వెళేళ్వాళల్ం. 

పువువ్లిన్ విసిరిన పర్తిసారి అడిగేవాడు "పువువ్లని ఇకక్డే ఎందుకు కలపాలి? అవి ఎకక్డికి వెళాత్యి?" అని 

"దేవుడి దగగ్రకెళాత్యంట, మా నానన్ చెపాప్డు" అనేవాణిణ్ అమాయకంగా. 

వాడికి దేవుడికంటే నాపైనే నమమ్కం. 

"అంటే ఇకక్డ ఏం కలిపినా దేవుడిదగగ్రకే వెళాత్యా?" అనాన్డు 

"అవుననుకుంటా.అయినా మీకు తెలియాలి కదా? పీరల్పండగ మీదేకదా.. మీ మతంలో ఉనన్దేకదా?" 

"ఏమో అది ఇసాల్ం పండగే అయినా మా కులంలొ లేదు.వేరే వాళుళ్ చేసాత్రది.మేం చెయయ్ం" అనాన్డు సాహిల. 

 "మరి ఆరోజు ఈ కోనేరులో ఏం కలుపుతారోకూడా తెలీదా?" అనాన్ను 

తెలీదనాన్డు. 

వాడికి నేనూ, నాకు వాడు.ఇంకెవవ్రూ మా మధయ్లోకి రాలేకపోయారు. వాడి మనసుకి ఎవవ్రూ దగగ్రకాలేకపోయారు. 

మాకు మతగొడవలేల్వు. పండగ తేడాలసలే ఉండేవికావు. దీపావళికి వాడే ఎకుక్వకాలేచ్వాడు--వీధిలోని అమామ్యిలందరూ 

చూసుత్ండగా.....వాడి రంజాన  కి నేను కురాత్ పైజామా వేసుకుని సంబరపడేవాణిణ్. ఇదద్రం కలిసే డబుల  కామీటా పంచేవాళల్ం మొహలాల్లోని 

మిగతా ఇళళ్కెళిళ్. 

అయినా, ఆదివారపూప్ట కోనేరుకి తీసుకెళల్టం మానేసినా నామనసు తెలిస్నవాడిగా ఊరుకునాన్డు తపప్ ఏనాడూ 

దానిగురించి మళీళ్ అడగలేదు.  

 

ఆ తరావ్త కాలధరామ్నికి బానిసలుగా ఇదద్రం విడిపోయాం. నేను మరోదేశానికి ఉదోయ్గానికెళిళ్పోయాను.వాడు మాతర్ం 

అకక్డే బతుకుతెరువు చూసుకునాన్డు. 

పర్తీ ఏడాది శలవులకి ఇదద్రం కలవడం, కషట్సుఖాలు పంచుకొవడం మామూలె. 
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మతాతీత ఆతమ్బంధుతవ్ం మరి. 

మళీళ్ కాలధరమ్ం ననున్ తన ఎటెనష్న  లోకి లాకుక్ంది. సాహిల నుంచి ఫోన. 

అమమ్ పోయిందని. 

మేఘాలపై వచిచ్వాలాను. వాడికంటె నేనే ఎకుక్వబాధపడతానని తెలుస్. అసలు నేను వసాత్నో రానో అనన్ సందేహంకూడా 

లేదు వాడికి. 

మూడోరోజు నాదగగ్రికొచాచ్డు. కొనిన్ వసుత్వులని మూటకటిట్ మరీ తెచాచ్డు. నా చేయి గటిట్గా పటుట్కుని 

"మీ కోనేరుకెళాద్మా" అనన్డు. 

ఆశచ్రయ్ంగా చూసాను, నా చూపులకి వాడికరధ్ం తెలిసినటుల్గా మరెవరికీ తెలీదు. ఆఖరికి నా సహచరికూక్డా. 

"వెళాద్ం" అనాన్ను. 

"ఇవి అమమ్వి. మాకు అసిథ్కలుండవు. మేం దేహానిన్ తగులబెటట్ం, నీకు తెలుస్కదా?" అనాన్డు దైనయ్ంగా. 

వాడుమాటలోల్ చెపిప్నదానికంటే చెపప్నవే ఎకుక్వ. 

నేను అపర్యతన్ంగా ఆ చినన్మూట విపిప్చూశాను. 

అమమ్ వాడిన కళళ్జోడూ, పెటుట్డుపళూళ్! 

ఇదద్రం మౌనంగా కోనేరుకెళాళ్ం...వెళేళ్వరకూ ఏం మాటాల్డుకోలేదు. కోనేరు గేట దగగ్రకెళాళ్క నోటమాటరాలేదు నాకు. 

కోనేరు సగానికిపైగా కపప్బడింది. కోనేరుని కొనేశారు. దానిపై ఏవేవోకటట్డాలు. 

"ఏంటార్ ఇది?" అనాన్ను. 

"నేనూ చూళెళ్దు. నీతో అపుడెపుడో రావటమే. మళీళ్ ఇటువైపు రాలేదు." అనాన్డు..వాడు ఏ ఉదేద్శయ్ంతో అనాన్ వాడిమాటలోల్ 

ఏదో ధవ్నించింది..ముఖయ్ంగా "నీతో అపుప్డెపుప్డో" అనన్ మాట నాలో బాగానే దిగింది. 

"పోనెల్ సగం ఉందిగా కనీసం"అనుకుంటూ మేం వచిచ్నపని పూరిత్చేశాం. 

కారోల్ కూరుచ్ంటూ అడిగాను 

"మీ పీరల్కోనేరే కదరా, మీవాళల్చేత చెపిప్ంచొచుచ్గా ఈ కలపడాలూ అవీ అఫిషియల గానే చేసుకోవచుచ్గా?" 

"ఆ పేరేకాదు ఈ కోనేరుని మేమూ మావాళుళ్ మరిచ్పోయి కొనిన్ శతాబాద్లయిందనుకుంటా" అనాన్డు కళళ్లొ కనీన్టి 

జీరతో. 

                                          

           * * * *        

 

మళీళ్ కొనాన్ళుళ్ మేం కలుస్కోలేకపోయాం. 

 కాయ్లండరోల్ కొనిన్ఏళుళ్ చిరిగిపోయాక పెదద్రికం తెచిచ్పెటుట్కునాన్ం...ఒకొక్కక్రి మరణానికి ముందు షాక, ఆ తరావ్త 

అలవాటుపడడ్ం, ఇలా..జీవితం తన కథల సీర్క్న పేల్ తనే రాసుకుంటూ పోతోంది. 
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ఈ సారి కాలగర్హణం మూడేళుళ్. ఎవరితోనీ ఏరకమైన కాంటాకట్స్ లేవు. పర్యారిటీస మారుతుంటాయి జీవితాలొల్. కొందరి 

పర్మేయం బాగా తగిగ్తే మరికొందరు అనూహయ్ంగా జీవితంలోకి చొచుచ్కొసాత్రు. 

అపప్టోల్ సెల ఫోన లేని జీవితం ఎలా ఉండేదో ఇపప్టివారికి ఎంతచెపిప్నా ఎలా చెపిప్నా అరధ్ంకాదు. మన వాళల్తో 

మాటాల్డాలంటే టర్ంక కాలస్ మాతర్మే. మన సహనానికి ఓ పెదద్ పరీక్ష అవి. అందుకని కేవలం ఎమరజ్నీస్ అవసరాలకిమాతర్మే అవి వాడేవారు. 

ఇండియాకి రావటానికి అనిన్ కారణాలోల్కి ముఖయ్ కారణం సాహిల ని కలవటం. నా పర్యారిటీస లో వాడెపుప్డూ 

పర్ధమమె. 

ఇండియాకి బయలేద్రేముందే వాడికివావ్లిస్నవనిన్ ఓ అందమైన బాయ్గ లో అమరిచ్ మరీ తిసుకొచాచ్ను. 

ఇంటోల్కి వచీచ్ రాగానే వాడికోసం పరుగులు. వాడు ఆ పీరల్కోనేరుపైన  కడుతునన్ ఓ షాపింగ మాల లో పనిచేసుత్నాన్డని 

ఎపుప్డో మా ఇంటోల్ వాళుళ్ ఓ ఉతత్రంలో రాసిన గురుత్. 

కిర్ందటిసారి వాడితోమాటాల్డినపుప్డూ కూడ వాడు ఇదే విషయం చెపాప్డు. ఓ పెదద్ మాల కడుతునాన్రని అది తవ్రలోనె 

పూరత్వుతుందనీ అది పూరత్యితే ఇక ఆ కోనేరు పూరిత్గా కపప్బడుతుందనీ....సాహిల కెందుకో ఆకోనేరుని మూసేయాలనే కోరుకునేవాడు. 

చినన్పుప్డూ ఆ కోనేటి పాటలకొసం వాడిని కొంచెం దూరం చేసాననే కోపం కాబోలు. 

వాడిముఖంలొ ఆనందంకంటే కోనేరు ఎకుక్వకాదు. ఆ ఆనందంలోనే అకక్డికెళాల్ను. ఏ రాసాత్ మరిచ్పోయినా పీరల్కోనేరుకి 

వెళేళ్ రాసాత్ మరిచ్పోలేను. 

అకక్డి పరిసిథ్తులు అనుకునన్టుల్గానే పూరిత్గా మారిపోయాయి. కానీ సాహిల గురించి కనుకోక్వటం నేననుకునన్దానికంటె 

కషట్మైంది.... 

చాలా మందిని చాలా ఎంకైవ్రీలు చేసాక బిలిడ్ంగ సెకూయ్రిటీ గారడ్ కే అనిన్ తెలిసుండాలి కాబటిట్ అతనే అడగమనాన్రు. గారడ్ 

రాజు ఇంకా ఉదోయ్గంలొ ఉంటాడనుకోలేదు..అసలతను బతికే ఉనాన్డొ లేదో కూడా తెలీదు. 

"ఆయనా, పొడుగాగ్, ఎరర్గా ఉంటాడూ, సాయిబుల కురార్డు కదూ ఆ బాబు?" అనాన్డు చాలా కషట్పడి వివరాలు 

తీసుకునాన్క. ఇంకా చాలా వివరాలు అడిగాడు. ఆఖరికి నాపరస్ లొ ఉనన్ ఓఫోటో చూపించాను. 

"ఆ..ఈయనేలే"అనాన్డు. 

“ఈయనే. ఎకక్డునాన్డు" అనాన్ను ఆదురాద్గా 

"ఇంకెకక్డునాన్డు, ఇది కడుతునన్పుప్డే మూడో అంతసుథ్నుంచి పడిపోయాడు. అయినా ఆ సామి మీకేమవుతాడు?" 

"ఆతమ్బంధువు" అని చెపప్బోయి వాడికెందుకులే అని "మా దూరపు బంధువు, మరి అతని బాడీ?" అనాన్ను. 

"కిందపడడ్పుప్డే బాడీ నుజజ్యింది, కానీ పార్ణం కొటుట్కుంటూ ఉండింది. ఒకక్టే అడిగాడు. అతనిన్ ఇకక్డే ఈ కోనేరులో 

కపేప్యమని"  

"మరేం చేశారు?" 

"ఎవరార్లె. రెండురోజులు చూసినం.ఈడనే పాతేసినం" అని కోనేరులొ ఓ మూల చూపించాడు.  

"సాహిల" అనన్ నా అరుపు నా గొంతులోనే ఉండిపోయింది. ఓ భారమైన, బలమైన బాధేదో గుండెని చుటేట్సినటైల్ంది. 
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తమమ్ లోగిలి తమమ్ లోగిలి     పిపి..కెకె..జజయయలలకిష్మ్కిష్మ్

కొనిన్ జాఞ్పకాలకి మరణాలుండవు..కొనిన్ మరణాలకి మరుపూ ఉండదు.  

ఇపుప్డకక్డ కోనేరు ఆనవాలు కూడా లేదు. షాపింగ మాల కొచేచ్వారికోసమని ఓ పారక్,  అందులో బోలెడనిన్ 

పూలమొకక్లు. అకక్డ సాహిల సమాధిపై ఉనన్ మొకేక్దో తెలిసే అవకాశం ఎంతమాతర్మూ లేదు. 

సాహిల తన చేతిని నా భుజాలపైనుంచి గుండెలమీదుగా కిందకు జారేచ్శాడు. 

కొనిన్ జాఞ్పకాలకి మరణం ఉండదు. కొనిన్ మరణాలకి మరుపుండదు. 

డాకట్ర ఫాసట్స గురొత్చాచ్డు.  డామేన్షన గురించి కొంచెం తెలిసొసోత్ంది.  

ఇక నేను నానీడ లేకుండానే ఉండాలి…… 

ఇక ఆ పీరల్కోనేరులో ఏం కలుపుతారని ఎవరీన్ అడగనవసరం లేదు..... 

 
PPP 

  

  టిఫిన తింటునన్ వికర్మ భారయ్ని కేకేసి “రాణీ! అమమ్ గది నీట గా సరాద్రా లేదా?పూజ సామగిర్ అంతా అందుబాటులో ఉంచారా? 

కిటికీలకి, గుమామ్నికీ లైట కలర కరెట్నస్ వెయయ్ండి, ముదురు రంగులు అమమ్కి నచచ్వు. తెలుస్ కదా?”అని ఆదేశం జారీ చేశాడు. 

“ఓ ఎపుప్డో రెడీ. కంగారుపడకండి సార . అనీన్ అతత్యయ్కి నచిచ్నటేట్ చేశాము.” రాణీ మాటలకి శృతి కలుపుతూ “అతత్యయ్గారు 

ఇలుల్ చూసి చాలా సరదా పడతారు, నేను గాయ్రంటీ ఇసుత్నాన్ బావగారూ” అంది మరదలు గీత నవేవ్సూత్. 

ఉమమ్డికుటుంబ వయ్వసథ్కి విలువిచేచ్ గరుడాచలం, సీతమమ్ గారి పిలల్లు వికర్మ,రాజీవ,అనిల. ముగుగ్రనన్దముమ్లు బాగా చదువుకొని 

మంచి ఉదోయ్గాలు చేసూత్ పెళిల్ళల్ యియ్ పిలల్లతో హాయిగా అంతా కలిసి ఉంటునాన్రు.  తండిర్ గరుడాచలం తన చివరి రోజులోల్ ఆసుత్లు 

సమానంగా పంచుతూ, పితార్రిజ్తమైన ఇలుల్ కూడా వాళళ్పేర వార్సూత్“ నాయనా! ఇది మీ తాత గారి హయాం నించి వసుత్నన్ ఇలుల్. ఈ ఇలల్ంటే 

మీ అమమ్కి అమితమైన ఇషట్మని మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. అదృషట్వశాతుత్ మీకు ఈ ఊళోల్నే ఉదోయ్గాలు కాబటిట్ అంతా కలిసి ఇకక్డే 

ఉండండి. అమమ్ ఉనన్౦తకాలం ఈ ఇంటిని మాతర్ం అమమ్కండిరా. తరావ్త మీ ఇషట్ం” అని చెపప్డం వాళళ్కి బాగా గురేత్. 

వికర్మ ఆడిటర గాను, రాజీవ ఇంజనీర గాను అనిల బాయ్ంక ఆఫీసర గాను పనిచేసూత్, కావ్రట్రస్ లో ఉండే సౌకరయ్ం ఉనాన్ పాత 

ఇంటినే కాసత్ బాగు చేయించుకొని  తలిల్ దండుర్ల  కోరెక్ మేరకు అంతా కలిసి ఉంటునాన్రు. కోడళుళ్ కూడాబుదిధ్మంతులు కావడం, అతత్గారిని 

అమమ్లా ఆదరిసూత్ అరమరికలేల్ కుండా సవ్ంత అకక్ చెలెల్ళల్ లాల్ కలివిడిగా ఉండడం ఇంకో పల్స పాయింటు.  రెండోకొడుకు రాజీవ కి 

అనుకోకుండా ఆసేట్ర్లియా లో మంచి ఉదోయ్గం రావడంతో భారయ్, కూతురు తో వెళూత్ తలిల్ ని కూడా తనతో తీసుకు వెళాళ్డు. వెళిళ్న రెణెణ్లల్కి 
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సీతమమ్ పర్మాదవశాతూత్ బాతూర్మ లో జారి పడిపోవడంతో ఆమె కాలి ఎముక విరిగింది. పెదద్తనం కావడంతో అతకడానికి కాసత్ ఎకుక్వ 

సమయమే పటిట్ంది. రాజీవ అతని భారయ్ దేవి ఆమెకి సపరయ్లు చేసి జాగర్తత్ గా చూసుకునాన్రు. కాసత్ కోలుకునాన్క సీతమమ్ కి సొంత ఇంటి 

మీద గాలి మళళ్ టంతో  రాజీవ ఆమెని దింపడానికి ఇండియా వసుత్నాన్డు.  

వికర్మ, అనిల తలిల్ని , తముమ్డిని రిసీవ చేసోక్డానికి ఏర పోరట్ కి వెళాల్రు.  ఇంటి ముందు కార ఆపగానే రాణీ,గీత పరుగున వచిచ్ 

సీతమమ్ చేయి పటుట్కొని దించారు.ఆమె అనుమానం గా ఇంటి వైపు చూసూత్ “ ఇదేంటి? ఇకక్డకెందుకు వచాచ్ం? ఇదెవరిలుల్?  మనింటికి 

వెళాద్ం. పదరా వికీక్”అంది చినన్పిలల్లా.  

వికర్మ పేర్మగా తలిల్ని బుజజ్గిసూత్ “ అమామ్,ఇదిమనిలేల్నే! నీకు చకక్గాసౌకరయ్ంగా ఉంటుంది. నీగది చూదుద్వుగాని రా” అంటూ ఆమె 

భుజంచుటూట్ చేయివేసి లోపలికి నడిపించాడు. 

“ఒరేయ మీ అసాధయ్ం కూలా! ననున్త్ పంపించి బంగారం లాటి ఇలుల్ అమేమ్సారా? రాజీ నువువ్ చెపుప్ , నీకు తెలిసే ఉంటుందిగా?” 

అరవడం మొదలెటిట్ంది.  

“ఇది మరీ బాగుంది. మధయ్లో ననున్ లాగుతావేంటే ?అపుప్డు నినున్ తీసోక్ని వెళిళ్న వాణిన్ మళీళ్ ఇదే కదా రావడం?నాకేం తెలుసు 

ఇకక్డేం జరుగుతుందో?” చలల్గా తపుప్కునాన్డు రాజీవ.  

అనిల కలిప్ంచుకుంటూ “అమామ్, చాలా దూరం పర్యాణం చేసి వచాచ్వు. ముందు కాఫీ,టిఫిన కానివువ్. ఇంతకీ నీ ఆరోగయ్ం ఎలా 

ఉంది?”మాట మారేచ్ పర్యతన్ం చేశాడు.  

“ఆరోగయ్ం లేదు, ఆవకాయా లేదు. మీ నాటకాలు చాలించి ఇలేల్౦ చేశారో చెపప్ండి ముందు”కసిరేసింది సీతమమ్.  

“అమామ్ అనవసరంగా టెనష్న పడకే . ఇది మన ఇలేల్నే. ఆ మనుషులే, ఆ రోడేడ్, అంతా అదే వాతావరణమేనే బాబూ” సహనం గా 

చెపాప్డు వికర్మ. 

 “ఏరా,? కాసత్ చూపు మందగించినంత మాతార్న మీకు నేను గుడిడ్దానాల్ కనిప్సుత్నాన్నా?”అదే ఇలుల్ అంటునాన్వు? రెండేళుళ్ కాదు, 

రెండు శతాబాద్లైనా నా ఇంటిని నేను మరిచ్పోతానటార్? ఏదిరా పెదద్ వరండా, నడవా?ఎకక్డ నా విశాలమైన పెరడు, పూల మొకక్లు, 

పారిజాతం, జామ, కొబబ్రి చెటుల్, తులసి కోట?” ఖంగుమంది ఆమె కంఠం. 

ఈలోగా మనవలు “హాయ నానన్మామ్!” అంటూ గోలగా వచిచ్ ఆమెని చుటుట్ముటాట్రు. ఇదే ఛానస్ అని కోడళుళ్ “అతత్యాయ్ ముందు 

కాఫీ తాగండి. మీకిషట్మని పెసరటుట్,ఉపామ్ చేశాం తినండి” అంటూ మరాయ్దలు చేయసాగారు.వికర్మ కూతురు హాసిని  ‘’నానమామ్, చూడు 

నీకోసం గులాబ జామ నేనే సవ్యం గా చేశా. నమిలే పనే లేదు.నోటోల్ వేసుక్ంటే కరిగిపోతుంది. ఏది ఆ, ఆ  నోరుతెరు.” అంటూ పేర్మగా 

తినిప్ంచింది. 

భోజనాల వేళయియ్ంది. సీతమమ్ ఇంకా కోపం గానే ఉంది.”మీరంతా నిజం చెపేప్ వరకు నేను ఒకక్ మెతుకు కూడా ముటట్ను..  ఇది 

మనిలుల్ కాదు. కొతిత్ంటికి వచాచ్మంటే  పాతిలేల్మైనటుట్? నాకు తెలియాలి., తెలియాలి!” అంది పంతంపటిట్నటుట్ సీతయయ్ లాగా.  
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“ అమామ్, ఈ ఇంటోల్ నీకేం నచచ్లేదో చెపుప్.మన పాతింటికంటే వసతి గా ఉందా లేదా? అది చూడు ముందు.అనవసరంగా 

ఆందోళన పడుతునాన్వ!” అనాన్డు పవన నచచ్చెపూత్.  

“అమామ్, అనన్ం చలల్ గా అయిపోతోందే. అందరం ఆకలితో కూచునాన్ం. ముందు భోజనాలు కానిసేత్ అనీన్ వివరం గా 

మాటాల్డుకుందాం. నా తలిల్ కదా. అనన్ం తిను” అనునయంగా చెపాప్డు వికర్మ.  

“నా కోసం మీరంతా కడుపు మాడుచ్కోవడం దేనికి? చెపాప్నుగా నాకు ఆకలి లేదని. మీరెళిల్ తినండి.” అంది విసుగాగ్ సీతమమ్.  

చినన్ కోడలు గీత అతత్ గారి దగగ్రకెళిల్ “ మీ కాలు బాగయియ్, కేష్మంగా వసేత్ చిలుకూరు వసాత్మని అంతా మొకుక్కునాన్ము. 

సాయంతర్ం అంతా కలిసి గుడికి వెళిళ్ మొకుక్ చెలిల్ంచు కుందామా అతత్యాయ్?” అడిగింది ఆమె చేయి పటుట్కొని.సరదా పడిపోయింది ఆమె 

మాటలకి.  

“ నిజం గానా? అసలు నేను లేచి ఇలా తిరగ గలుగుతానని కలోల్ కూడా అనుకోలేదే గీతా! అంతా వెంకటేశవ్రుల వారి దయ. దేవి, 

రాజీ ఎంత సేవ చేశారని?వెరిర్ కనన్ నా కోసం ఎంత డబుబ్ ఖరుచ్ పెటాట్డో, ముసలాద్నన్ని వదిలేయకుండా?మనం గుడికి వెళాళ్లిస్ందే. పదండి 

అనాన్లు తినేసి, కాసేపు నడుం వాలిచ్ బైలు దేరుదాం.” అంటూ లోపలికి నడిచింది.  

అంతా పర్శంసాపూరవ్కంగా గీత వైపు చూశారు. 

అంతా సాయంతర్ం గుడికి బైలు దేరుతుంటే హఠాతుత్గా  సీతమమ్కి సుఫ్రణకి వచిచ్ంది.గేటు తీసూత్ “అవునార్!మన గేటు ఇలా 

ఉండదు. మనిలుల్ ఏమైందో ఇపప్టికైనా చెపప్కపోతే నేనెవరితో మాటాల్డను, ఎకక్డికీ రాను” అని భీషిమ్ంచుకొని ఇంటోల్కి వచిచ్ ముఖం 

మాడుచ్కొని కూచుంది. 

.ఇంక తపప్దని కొడుకులు ఆమె పకక్న చేరి “ అమామ్, మన ఇలుల్ బాగా పాతబడిపోయిందే. వరష్ మొసేత్ ఇలల్ంతా  ఒకటే కారడం. 

బాతూర్మ శాల్బ అయితే నానిపోయి ఒక పకక్కి ఒరిగిపోయింది. ఇంటి గోడలు కూడా బీటలు వారిపోయాయి. అంతే కాదు ఇదివరకు లేదు 

గాని ఈ మధయ్ ఎండాకాలం వసేత్  నీళళ్కి ఎదద్డి వచేచ్సింది మన ఏరియా లో.  వేడి తటుట్కోలేక ఏ. సి పెటిట్దాద్మంటే గోడలు మెతత్బడిపోయి 

అసస్లు అనువుగా లేవు తెలాస్ అమామ్? అనిల బాయ్ంక కావ్రట్రస్ కి వెళాద్మనాన్డు కానీ మనందరికీ సరిపోదు. వేరు కాపురాలు పెటిట్ నినున్ బాధ 

పెటట్డం మాకిషట్ం లేదు.”  అంటూ ఆగాడు వికర్మ.  

అనిల అందుకుంటూ “అందరం కలిసి ఉండాలంటే పెదిద్లుల్ కావాలి.  అదెద్ ఇంటి కోసం వెతికినా లాభం లేకపోయింది. మాకు 

మాతర్ం మనిలల్ంటే పేర్మ లేదా ఏంటి? కానీ ఎంత కాలం ఇబబ్ందులు పడతాం? అవసరమేంటి అయినా?”అనాన్డు తలిల్ కాలి మీద చేయి వేసి 

నిమురుతూ.   

“అందుకే అనిన్ ఆధునిక  వసతులతో  ఈ రెండంతసుత్ల బిలిడ్ంగ అమమ్కానికొసేత్ధర కూడా అందుబాటు లోఉండేసరికి  ఆ ఇలల్మేమ్సి 

ఇది కొనాన్ం. కొతిత్లేల్ ఇది, ఓనరస్ కి వేరే దేశం లో  ఉదోయ్గం రావడంతో హడావిడి గా అమమ్కం పెటాట్రు. మనకి తకుక్వకి వచిచ్నటేట్, మంచి 

సెంటర కూడా.”అపప్చెపిప్నటుట్ గబగబా చెపేప్శాడు వికర్మ.  
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 మౌనం గా వింటునన్ సీతమమ్ కళల్ నించి ధారా పాతంగా కనీన్రు....!  “ మీ నానన్గారేం చెపాప్రో గురుత్ లేదురా మీకు? మీ అమమ్ 

బతికినంత కాలం ఈ ఇంటిని అమమ్కండిరా అని చెపాప్రా లేదా? రేపు నేనూ పాతబడిపోయి ఇంకా ముసలిదానన్యిపోతే ననూన్ బైట 

పారేయండి రా పీడా పోతుంది” అని వెకిక్ళుల్ పెటట్సాగింది. 

“ఎనిన్ పండగలు,పబాబ్లు,శుభకారాయ్లు జరిగాయిరా ఆ ఇంటోల్? ఒకక్సారి వంద విసత్ళుళ్ లేఛేంత పెదద్ నడవా.నలభై రెండేళల్  కిర్తం  

ఆ ఇంటికి కొతత్ కోడలిగా మెటాట్ను. గుమమ్ం దగగ్ర ఆడపడుచులు మా పేరుల్ చెపిప్ంచి, మేలమాడి హారతి పటాట్రు.అది ఎంత  అపురూపమైన 

జాఞ్పకమో మీకెలా తెలుసుత్ందిరా? పెదద్ ఉయాయ్లబలల్ మీద మిమమ్లిన్ కూచోబెటిట్ కధలు చెపూత్ గోరుముదద్లు తినిపించేదానిన్.  సాయంతార్లు 

మన దొడోల్ పూచిన జాజి పూలు  అకక్డ కూచోనే మాల కటుట్కునేదానిన్. కొంచెం పెదద్యాయ్క దాని మీదే  మీరు హోమ వరుక్లు చేసుకునే 

వారు.  శుభ కారాయ్లపుప్డు పది గడపలకీ పసుపు రాసి కుంకం బొటుల్ పెటిట్ అలంకరించేదానిన్. ఆ ఇంటోల్ ఎనెన్నిన్ జాఞ్పకాలు నా జీవితం తో 

ముడివడి ఉనాన్యో మీకేం తెలుస్రా?ననున్ చాలా బాధ పెటాట్రు  మీ అంతా కలిసి.” అంది నిటూట్రుసూత్. 

*****        *****      *****       ******     ****      ********    ****     ***** 

కొనిన్ రోజులు గడిచాయి. సీతమమ్ ఎవరితోనూ సరిగాగ్ మాటాల్డడ్ం లేదు.  ఒంటరిగా కూచుని  ఏదో ఆలోచిసూత్ ఉంటుంది…ఎంత 

పెదద్ ఇలుల్?ఎంత పెదద్ కుటుంబం?పొదుద్నన్ ఐదింటికి పొయియ్ వెలిగిసేత్ రాతిర్ పది వరకు వండుతూనే ఉండేవాళుల్ 

తాను,అతత్గారు,పనిమనుషులునూ!ఎపుప్డూ పదిమంది బంధువులతో  నిండుగా ఉండే ఇలుల్.పురుళూల్,బారసాలలు,అనన్పార్సనలు, 

అక్షరాభాయ్సాలు, పుటిట్నరోజులు, ఉపనయనాలు,పెళిళ్ళుళ్, వాళళ్ పిలల్ల పుటుట్కలూ... ఎనిన్ మధురమైన జాఞ్పకాలు ఆ ఇంటోల్? 

 చలికాలం లో తమ ఇంటి వరండాలో నులివెచచ్ని సూరయ్రశిమ్ గురొత్చేచ్ది. ఇంత మంచి వాతావరణం ఎకక్డ దొరుకుతుందోయ 

అంటూ అకక్డ కురీచ్ వేసుకొని  తనందించే కాఫీ తాగుతూ పేపర  లో వారత్లు వినిపించే భరత్ గురొత్చిచ్.... ఇకక్డ ఎండ అనేదే కనపడదు  కదా 

అని కుమిలిపోయేది. ఆమె పాత సమ్ృతుల నించి బైట పడలేక పోతోంది. ఒకటా, రెండా? ఆ ఇంటోల్ అణువణువుతో నలభయి రెండేళల్  

అనుబంధం పెనవేసుకుంది. పెరటోల్ కొబబ్రి, జామ,కరేవ్పాకు, సపోటా,ఉసిరి తో పాటు పారిజాతం, మందార, జాజి,నందివరధ్నం, 

కనకాంబరం మొకక్లు కూడా నాటింది. తన పిలల్లాల్గే వాటిని పేర్మగా పెంచుకుంది. ఎలా మరిచ్పోగలదు ఇవనీన్?మనోవాయ్ధి 

పటుట్కుందామెని. డాకట్రికి చూపిసేత్ “ ఈమెకి ఏ జబూబ్ లేదు... మానసికవేదన తపప్. కారణమేంటో మీకే తెలియాలి.” అనగానే వికర్మ, అనిల 

జరిగిందంతా చెపాప్రు. “మీ అమమ్గారిన్ ఆ ఇంటికి  తీసుకు వెళేత్ ఆమె ఆరోగయ్ం బాగుపడవచుచ్. అంతకంటే ఏమీ చేయలేం.”అని సలహా 

ఇచాచ్డు డాకట్ర. తలిల్ తమని ఎంత అలాల్రుముదుద్గా పెంచిందో తలచుకొని, అనవసరంగా ఇలుల్ అమేమ్సి అమమ్ని కలత పెటాట్ం, అని  వికర్మ 

,అనిల బాధపడాడ్రు . తలిల్లా పేర్మించే అతత్గారి  పరిసిథ్తి చూసి కోడళుళ్ కూడా కూడా చలించిపోయారు. 

డాకట్ర సలహా పర్కారం  తమ ఇలుల్ కొనుకుక్నన్ వాళళ్ని కలిసి సంపర్దింపులు జరిపారు.ఇలుల్ పడగొటిట్ ఫాల్టస్ కటేట్ యోచన లో 

ఉనాన్రు వాళుళ్.కారొప్రేషన నించి పాల్న అపూర్వల కి టైమ పటేట్లా ఉండటం తోపర్సుత్తం ఇలుల్ ఖాళీ గానే ఉంది. వీళళ్ అదృషట్ం కొదీద్ ఇంకా 

పడగొటట్లేదు. సీతమమ్ పరిసిథ్తి విని వాళుళ్ సహృదయంతో కొనాన్ళళ్పాటు ఇలుల్ ఇవవ్డానికి ఒపుప్కునాన్రు. 
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గబగబా పాత ఇంటిని  శుభర్ం చేయించి  రంగులు వేయించారు.అంతా కలిసి మళాళ్ పాతింటికి  వెళల్డానికి సనాన్హాలు 

మొదలెటాట్రు. కానీ కొతత్ ఇంటికి అలవాటుపడడ్ పిలల్లు మాతర్ం  అకక్డికి  రావడానికి ససేమిరా అనాన్రు. దాంతో అనిల,గీత  నలుగురు 

పిలల్లతో కొతిత్ంటోల్ ఉండేలా, వికర్మ,రాణి తలిల్తో పాతింటికి వెళేళ్లా  నిరణ్యించుకునాన్రు.సీతమమ్కి ఇంత పెదద్ ఇలూల్ ఎందుకో ఖాళీ ఖాళీగా 

అనిప్ంచింది. పగుళుల్ బారిన గచుచ్లతో, పెచుచ్లూడిన గోడలతో,బొందులు జారిపోతునన్ కిటికీలతో ,శాల్బ లోంచి ఇనుపచువవ్లు కనిప్సూత్ 

కళావిహీనం గా ఉంది ఇలుల్. వీళుళ్ వెళిళ్న వారానికి ఒక రాతిర్ కరెంట పోయింది. కాలనీ అంతా ఉంది కానీ వీళళ్ ఇంటికేలేదు. వికర్మ ఫూయ్జ 

వేసేత్ కాసేపటికి మళీళ్ పోయింది. మరునాడు గీజర ,ఫిర్జ కూడా మొరాయించాయి.ఎలకీట్ర్షియన చూసి తాతాక్లికంగా ఏదో రిపేర చేసి   వైరుల్ 

బాగా పాతబడిపోయినందు వలల్  ఇంటి మొతాత్నికీ కొతత్ వైరింగ చేయించాలిస్ందేనని  సప్షట్ం గా చెపేప్శాడు. 

ఇలా కొనాన్ళుల్ గడిచాయి ఎలాగో! ఆరోజు సీతమమ్ని కలవడానికి ఆమె చెలెల్లు శారద వచిచ్ంది.   సేట్షన కి వచిచ్న అనిల ముందు 

కొతిత్ంటికి తీసుకు వెళిళ్  జరిగిందంతా వివరించి అనాన్వదిన అమమ్తో కలిసి పాతింటోల్  ఉంటునాన్రన గానే   ఆశచ్రయ్పడుతూ ఇకక్డికి 

వచిచ్ంది. ఇదద్రూ కలుసుకొని మూడేళుల్ కావడం తో బోలుడ్ సంగతులు ముచచ్టించుకునాన్రు.  

శారద పేర్మగానే అకక్ని మందలించింది. “ఏంటే సీతా , ఇంత పాతబడడ్ ఇంటోల్ ఉండడమేంటే?” అని.  

“అదేంటే, అంత మాట అనేశావు . ఇది నా ఇలేల్. ఇకక్డే కదా నా  వైవాహిక జీవితం మొదలయియ్ పరిపూరణ్మయియ్ంది.” కసిరింది 

చెలెల్లిన్. 

 ‘“చాలేల్ ఊరుకో సీతా! ఈ పాతింటోల్ ఏం మూలుగుతోందే? అమేమ్సి చకక్ని ఇంటోల్ హాయిగా ఉంటునన్ వాళళ్ని మళీళ్ ఇకక్డికి తెచిచ్ 

పడేశావు చాదసత్మా? మూరఖ్తవ్మా? ఎంతకని రిపేర చేయిసాత్రు చెపుప్ వాళల్యినా?ఒకక్ మాట చెపుప్. ఆసేట్ర్లియా లో రెండేళల్ పాటు  అంత 

సౌకరయ్వంతమైన  జీవితానిన్ హాయిగా అనుభవించి  వచిచ్న దానివి ఇకక్డకి వచిచ్ ఈ పాతింటి  కోసం ఎందుకే అంత పాకులాడుతునాన్వ? 

ఏమనాన్ బాగుందా అసలు? నువువ్ ఆసేట్ర్లియా లో ఉనన్పుప్డు ఈ ఇలుల్ నీతో ఉందా చెపుప్? అయినా అకక్డ నువువ్ మనశాశ్ంతి గానే గడిపావు 

కదా? మరి ఇకక్డకొచిచ్ ఎందుకే అందరీన్ ఇబబ్ంది పెడుతునాన్వ, నువూవ్ ఇబబ్ంది పడుతునాన్వ? ఒసే ఒకక్ మాట చెపప్నా నా కంటే 

పెదద్దానివి, తపుప్గా అనుకోకు.  పోయేటపుప్డు ఏం కటుట్కుపోతామే?.వొటిఠ్ చేతులోత్ పోవాలిస్ందేగా  ఎవరిమైనా! అలాటిది ఈ పార్ణం లేని 

ఇంటి కోసమెందుకే నీకంత వాయ్మోహం? పోయేటపుప్డు ఇంటిని కూడా తీసుకుపోతావేంటే పిచిచ్దానా?”నవివ్ంది శారద.  “అందరూ బతికిన 

నాలోర్జులూ పిలాల్పాపలతోఉనన్ంతలో సుఖంగా, సౌకరయ్వంతంగా బతకాలనుకుంటారు. నీ పిలల్లు మంచివాళుల్ కాబటిట్ నీ ఆటలు 

సాగుతునాన్య. పెదద్రికానికి గౌరవమిచిచ్ , నినున్ సంతోషపెటట్డానికి పాపం వాళెల్ంత బాధ పడుతునాన్రో చూడు. ముసలి తలిల్దండుర్లిన్ 

భారం గా భావించి వృదాధ్శర్మాల పాల పడేసే కొడుకులే ఎకుక్వ శాతం ఈ రోజులోల్. మంచి ఉదోయ్గాలోల్ ఉనన్ నీ పిలల్లు తలుచుకుంటే ఎవరి 

మానాన వాళుళ్ చకక్ని బంగాల్లోల్ ఉండగలరు. కానీ అలా వెళల్కుండా  నీ మీద పేర్మతో నీ ఇషాట్నిన్ గౌరవిసూత్ నీకు నచిచ్నటుట్ ఈ పాతింటికే 

వచేచ్శారు.  నీకు నీ పిలల్ల కంటే ఇలేల్ ముఖయ్మని అరధ్మౌతోంది.”  అంది గంభీరంగా శారద.  

“అదేంటే అంత మాట అనేశావ? నా పిలల్ల చినన్పప్టి జాఞ్పకాల కోసమేగా ఈ ఇలుల్ వదులుకోలేకపోతునన్ది?” అయోమయంగా 

అడిగింది సీతమమ్.  
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అహం బర్ మ్ మ్అహం బర్ మ్ మ్       దూరా ల జయభాసక్ర్దూరా ల జయభాసక్ర్

 “ఎందుకే అరధ్ం లేని మాటలు? సంతోషానిన్వవ్ని జాఞ్పకాలు? గతం లో చాలా ఆనందానిన్ అనుభవించావు ఈ ఇంటోల్. కానీ 

వరత్మానం, భవిషయ్త పిలల్లదే, దానిన్ హరించే హకుక్ నీకు లేదు. ఈ పాత కొంప లో వాళళ్కేం మధుర సమ్ృతులిసాత్వో చెపుప్.తలా ఒక చోట... 

ఎందుకొచిచ్న తంటా? బురర్పెటిట్ సవయ్ం గా ఆలోచించు.” హితబోధ చేసి వెళిల్ంది చెలెల్లు.  

సీతమమ్ ఇంటోల్ జరుగుతునన్వనీన్ గమనిసోత్ంది. రాజీవ, దేవి రోజు ఫోన చేసి పలకరిసూత్ ఉంటారు ఆసేట్ర్లియా నించి. అనిల,గీత  

రెండోర్జులకోసారి  వసూత్ ఉంటారు. సీతమమ్కిషట్మైనవేమైనా తెసూత్ ఉంటారు.ఇంక వికర్మ,రాణి చినన్పిలల్లా చూసుక్ంటూ ఉంటారు 

ఆమెని.మనవలెపుప్డైనా వసాత్రు. వాళుళ్ కొతత్ తరం పిలల్లు. సౌకరయ్వంతమైన జీవన విధానానికి అలవాటు పడినవాళుళ్. నచేచ్ వయ్కుత్లునాన్ 

నచచ్ని చోటుకి  నచచ్ చెపుప్కొని  రాలేని తరం వాళళ్ది. 

ఒకరోజు సీతమమ్ డికేల్ర చేసెసింది… “వికీక్, మనం కొతిత్ంటికి వెళిల్పోదాంరా ,సామానల్నీన్ సరేద్యండి” అని. ఆశచ్రయ్ పోయారు రాణి, 

వికర్మ. “అవును రాణీ! ఇలల్ంటే గోడలు,గడపలు, పార్ణం లేని, పర్యోజనం లేని జాఞ్పకాలు కాదు.  నా కొడుకులు,కోడళుళ్, మనవలు తమకి 

నచిచ్న చోట హాయిగా నవువ్తూ, తుళుల్తూ, కళకలాల్డుతూ ఉండేదే అసలైన ఇలల్ని కాసత్ ఆలసయ్ంగా తెలుసుకునాన్. ననున్ సంతోష పెటట్డం 

కోసం  మీరంతా తలా ఒక చోట ఉంటూ ఇబబ్ందులు పడాడ్రు ఇనాన్ళూల్. ఇంక జరిగింది చాలు. నాకిపుప్డు బాగానే ఉంది. పదండి ఇవాళే 

మనింటికి వెళాద్ం”.అంటూకొతిత్ంటికిపర్యాణంకటిట్ంచింది. 

ఇపుప్డు ఆమె పాత ఇంటిని గురుత్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కానీ  మునుపటిలా దుఃఖపడడ్ం లేదు.. సీతమమ్ తన కొతత్ లోగిలిలో పాత 

జాఞ్పకాలిన్ పదిలపరచుకుంది. 

 
PPP 

ఉదయం ఎనిమిదౌతోంది, లేచి కాఫీ తాగుతూ పేపర తిరగేసుత్నాన్ను. బయట భారీ వరష్ం, రాతిర్ నుంచీ కురుసూత్నే ఉంది. 

తెలల్వారుజామునేపుప్డో కరెంటు పోయినటుట్ంది, ఇంకా రాలేదు. మా ఆవిడ వంటింటోల్ ఏదో పనిలో బిజీ గా ఉంది. పేపర లో వారత్లు ఒకటీ 

ఒకటీ చదువుతునాన్ను. కానీ మనసు వేరే ఎకక్డో ఉంది. జిలాల్ ఎడిషన తీసేసరికి, అమృతం గురించే వారత్. "సావ్మీ అమృతానందకి మళీళ్ 

అసవ్సథ్త" అని. అమృతానిన్ ఇంతకు ముందు ఎనోన్ సారుల్ కలిసాను, కానీ నినన్ కలిసి మాటాల్డింది చాలా వేరుగా ఉంది. వాడు ఎలా 

తీసుకునాన్డో, మా మధయ్ సేన్హం ఎలా ఉండబోతోందో. "నిజం" చేదు మాతర్ లాంటిది కదా.  

అమృతం అసలు పేరు అమృతరావ, నాకు మొదటి నుంచీ అమృతం అనే అలవాటు. వాడు ననున్ వాసూ అని పిలుసాత్డు. మా 

పరిచయం పాతికేళళ్ నాటిది. మరీ పార్ణ మితుర్లమేమీ కాదు కానీ, ఓ తెలియని అనుబంధం. ఇదద్రికీ మొదటి ఉదోయ్గం ఒకక్ చోటే, సబబ్వరం 
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దగగ్ర ఓ చినన్ పర్భుతవ్ ఉనన్త పాఠశాలలో. నా సబెజ్కుట్ తెలుగు, వాడిదేమో సైనుస్. చినన్ సూక్లు, మాట కాసోత్ కూసోత్ వినే విదాయ్రుథ్ల తరం 

అది, పాఠం చెపప్డం మినహా వేరే వాయ్పకం ఏదీ ఉండేది కాదు. సాయంతర్ం అయితే వూరు బయట చెరువు దగగ్ర కూరుచ్నే వాళళ్ం, ఏవో 

మాటలు. నేను సవ్తగాహా అందరితో కలిసేవాణిణ్ కాదు, కానీ అమృతం తో ఎలానో మరి ఒక సేన్హం కుదిరింది. వాడికీ నాకూ అనీన్ 

వయ్తాయ్సాలే, వాడు ఆజానబాహుడు. సుప్రదూర్పి. బాగా కనిపించాలి అనే తపన కూడా ఎకుక్వే. నేను వాటికి పెదద్ పార్ముఖయ్త ఇచేచ్వాణిణ్ 

కాదు. ఎపుప్డూ బాయ్గ లో శరత బాబు పుసత్కాలో, టాగోర కవితవ్మో పెటుట్కుని తిరిగేవాణిణ్. అమృతం మంచి మాటకారి, వాడితో కూరుచ్ంటే 

టైం అసస్లు తెలిసేది కాదు. ఏ విషయం మీదైనా ఇటేట్ మాటాల్డగలడు, మనకి తెలీకుండానే బోలాత్ కొటిట్ంచనూగలడు. అదీ ఒక కళేనేమో. 

నాతో అభిమానంగా ఉండేవాడు. ఊరంతా వేరు నువువ్ వేరు వాసూ అనేవాడు. సూక్లు, పుసత్కాలు, అమృతం, ఇలా మూడేళుళ్ గడిచాయి. 

జీవితంలో పెదద్ మారేప్మీ లేదు. నావరకూ నేను మారుప్ని ఆతృతగా కోరుకునన్దీ లేదు. కదులుతునన్ రైలు బండిలో మనం వేగంగా నడిసేత్, 

గమయ్ం చేరువవుతుందా.. కాల పర్యాణమూ అంతే అనిపించేది నాకు, కానీ వాడి సంగతి అలా కాదు. ఓ రోజు చెరువు గటుట్న కూరుచ్ంటే,  

"ఏంటార్ ఈ జీవితం. మరీ బోర గా ఉంది. ఏదైనా చెయాయ్లి, సాధించాలి వాసూ. ఏంటీ గానుగెదుద్ జీవితం.." అనాన్డు అమృతం.  

"మారుప్ మెలల్గా వసుత్ంది రా, సహనం ఉండాలి దేనికైనా,. " అనాన్ను.  

"ఏమో రా, నేను ఏదైనా వేరేగా చేదాద్మనుకుంటునాన్ను. ఈ బడిపంతులు ఉదోయ్గం ఇంక నా వలల్ కాదు. నాకు పేరు, పలుకుబడి 

కావాలి, సమాజం నా వెనుక తిరగాలి, దానికి డబుబ్ కావాలి. ఇలా ఏ గురిత్ంపు లేని ఒక అనామక జీవితం నాకు వదుద్. నా దగగ్ర 

పోగొటుట్కోడానికి మాతర్ం ఏముంది రా, "నేను" తపప్. ఒకటి రెండు రోజులోల్ ఏదో ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్సాత్ను." అని ముగించాడు. 

నేను వాడిని కనివ్నస్ చేసే పర్యతన్మూ ఎందుకనో చెయయ్లేదు, వాడు నా అనుమతి అడిగాడనీ అనుకోను. జీవితం అంటే 

పరుగుపందెం అనుకునేవాడికి, దాని అసలు సవ్రూపం అనిన్ మైలురాళుళ్ దాటాకే అవగతం అవుతుంది. వాడు రాజకీయలోల్కి వెళాత్డేమో 

అనిపించింది. విలువలకి తిలోదకాలిసేత్ వాడు చెపిప్నవి వేగంగా దొరికేది అకక్డే. కానీ వాడు నా అంచనాలని తారుమారు చేసాడు.  

సరిగాగ్ మూడోనాడు, సాయంతర్ం కనిపించాడు అమృతం. సూక్లు బయట, హడావిడిగా.. 

"ఇంక సెలవు వాసూ, నేను యాతర్లకు వెళుత్నాన్ను. మళీళ్ ఎపుప్డో కలుదాద్ం, కలవాలని రాసిపెటుట్ంటే." అని అంటూ, వీడోక్లు 

చెపేప్సాడు. నా మాట వినే టైం కూడా వాడికి ఆ రోజు ఉనన్టుట్ లేదు. ఏంటో, వీడూ, వీడి వాలకం అనుకునాన్. అమృతానికి నా అనన్వాళుళ్ 

ఎవరూ లేరు, చినన్పుప్డే తలిల్దండుర్లని పోగొటుట్కునాన్డు. పెంచి పెదద్ చేసిన బాబాయ కూడా ఆ మధేయ్ కాలం చేసాడు. బాగా బర్తికిన 

కుటుంబమే, కానీ బంధువులే రాబందులయేయ్సరికి, చివరకి. ఆసిథ్గా చదివిన చదువు ఒకక్టే మిగిలింది. 

వాడు వెతుకుతునన్దేదో, ఉందో లేదో కూడా నాకు తెలీదు, కానీ వాడికి అది దొరకాలని మనసూప్రిత్గా కోరుకునాన్ను. కాల 

పర్వాహంలో, నేను కొరుకునన్టేట్ జరిగింది, కానీ, దారి పొడవునా వాడినే వాడు పోగొటుట్కునాన్డు.  

అది జరిగిన ఏడాదికి అనుకుంటా, ఓ రోజు సాట్ఫ రూమ ముందు పర్తయ్క్షం అయాయ్డు. ననేన్ బయటకి రమమ్ని సైగ చేసాడు. 

పొడుగాటి గెడడ్ం, జుటుట్, నుదుట మీద పెదద్ బొటుట్. నాకు తెలిసిన అమృతం లా లేడు. ఏమైంది రా నీకు అనాన్ను.  

"ఏముంది, దేశ పరయ్టన చేసి వచాచ్ను. కొతత్ అవతారం ఇది." అనాన్డు. కొనిన్ రోజులకే చాలా మారుప్లు చోటుచేసుకునాన్యి. 

పెందురిత్ దగగ్రలో, ఒక ఆశర్మం మొదలు పెటాట్డు అమృతం. సావ్మీ అమృతానందగా పేరు మారుచ్కునాన్డు. కొంత మంది శిషుయ్లిన్ 

చేరదీసాడు. బడి పంతులు నుంచి ఈ "గురువు" అవతారం, వాడి వృతోత్, పర్వృతోత్ తెలీలేదు, కానీ వాడి గమయ్ం ఏంటో నాకు గురుత్ంది. 
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రోజులు గడుసుత్నాన్యి, నేనే ఒకరోజు అమృతం ఆశర్మానికి వెళాళ్ను. జనం బానే ఉనాన్రు. పార్రథ్నా సథ్లం, చినన్ దేవాలయం, భకుత్లు 

ఉండడానికి వసతి, అనిన్ హంగులూ ఉనాన్యి. బయట పెదద్ కటవుట, అమృతానందది, తెలల్ని దుసుత్లోల్. అసలే అందగాడు, ఈ కొతత్ 

అవతారంలో ఇంకా బావునాన్డు అనుకునాన్ను. ఫోటో కిర్ంద "అహం బర్హామ్సిమ్" అని తాటికాయంత అక్షరాలు. లోపలికి వెళిళ్ కలిసాను, తన 

రూంలోకి తీసుకెళాళ్డు. ఎనోన్ మాటాల్డుకునాన్ం, బాగా పుసత్కాలు చదువుతునన్టుట్ అరథ్మయియ్ంది. అలవాటుల్ ఏమీ మారలేదు, మనిషీ అలానే 

ఉనాన్డు. నా విశేషాలు అడిగాడు, కాసేపు ఉండి బయలుదేరాను.  

ఆ తరావ్త ఎపుప్డైనా వెళాళ్ను కానీ, నాకూ ఆటేట్ వీలు చికేక్ది కాదు. వాళళ్ నోటా, వీళళ్ నోటా, సావ్మీజీ సంగతులు తెలిసేవి. 

నవువ్కునే వాణిణ్. నా పెళిళ్కి పిలిచాను కానీ, వాడు రాలేదు. ఈ లోగా, పిలల్లూ, బాధయ్తలూ, నేనూ అమృతానిన్ కలవలేదు. ఒకటి రెండు 

బదిలీలు, పర్మోషనుల్ తరువాత, నాకు కృషాణ్ పర్భుతవ్ జూనియర కళాశాల లో పోసిట్ంగ వచిచ్ంది. దగగ్రగా ఉంటుందని, HB కాలనీలో 

మకాం పెటాట్ను. ఓ రోజు పేపర లో అమృతం గురించి వారత్ పడింది, ఆశర్మానిన్ సీతమమ్ధార కి మారాచ్డని. ఆ ఆదివారం, కొతత్ ఆశర్మానికి 

వెళిల్ కలిసాను. మనిషి అలానే ఉనాన్డు, కొంచం వయసు తెలుసోత్ంది అంతే. ననున్ చూసి చాలా సంతోషించాడు. ఆశర్మం రిసారట్ లా ఉంది. 

యోగా సెంటర, AC హాలస్, సివ్మిమ్ంగ పూలస్, సాప్ వగైరాలతో. పర్తీ చోటా "అహం బర్హామ్సిమ్" అని కేపష్న. ఏంటి ఇదంతా, అంటే, తపప్దు 

రా, కసట్మరస్ కి కావాలిస్ందే మనం ఇవావ్లి, అనాన్డు. ఆధాయ్తిమ్కత ఒక అంగడి సరుకు అయిపోయిందనన్మాట. తన గదిలో చాలా సేపే 

కూరుచ్నాన్ం. సంపాదన బాగా పెరిగినటుట్ంది. బంగారు, వెండి విగర్హాలు, పర్ముఖలతో ఫోటోలు. ఎపుప్డైనా వసూత్ ఉండు వాసూ, నేను నీకు 

ఎపుప్డూ అమృతానేన్ అనాన్డు, ఆపాయ్యంగా.  

తెలివైన వాడు, మాటకారి, ఆనతి కాలంలోనే సావ్మీజీగా మంచి పేరు వచిచ్ంది. ఓ రెండేళల్లో అనుకుంటా, విశాఖపటట్ణం లో ఏ 

కారయ్కర్మం జరిగినా అమృతం ఉండాలిస్ందే. రాజకీయ నాయకులు, వాయ్పారసుత్లు, డాకట్రుల్, లాయరుల్, ఒకక్రేంటి అందరూ, అమృతం 

చుటూట్ తిరిగేవారు. సీప్చులు, టీవీ కారయ్కర్మాలు, విదేశీ పరయ్టనలు, పూరిత్ సాథ్యి సావ్మీజీ గా సిథ్రపడిపోయాడు అమృతం. అడపాదడపా 

విమరశ్లూ వినిపిసూత్ ఉండేవి, ఆశర్మం ముసుగులో చేసుత్నన్ది రాజకీయం, సెటిలెమ్ంటుల్ అని, కానీ అమృతం పర్భ పెరుగుతూనే ఉంది. 

సాధించాను అనే గరవ్ం వాడి నవువ్లో కనిపిసూత్నే ఉంది. మనిషిని పర్కక్ దారులు తొకిక్ంచే వయ్సనాలోల్ కీరిత్ కూడా ఒకటి. 

అపుప్డపుప్డు, వెళిళ్ పలకరిసూత్ ఉండేవాణిణ్. ఒకోక్సారి భకుత్లు ఎకుక్వ మంది ఉంటే, ఓ వారగా కూరుచ్ని ఎదురు చూసే వాణిణ్. 

వాళళ్ని పంపి, ననున్ లోపలికి తీసుకెళేళ్వాడు. భకుత్లతో అమృతం మాటాల్డే తీరు భలే విచితర్ంగా ఉండేది.  

ఓ రోజు ఓ పెదద్ రియల ఎసేట్ట వాయ్పారి వచాచ్డు. ఆయన బాధలేవో చెపుప్కునాన్డు. అతను కొనన్ భూమేదో కేసులో చికుక్కుందట. 

ఉనన్ ఆసత్ంతా కరూప్రంలా కరిగిపోతోందని వాపోయాడు. అమృతం కాసేపు ఆలోచించి మొదలుపెటాట్డు.. 

"నాయనా, నువువ్ సాకాష్త భగవత సవ్రూపుడివి, ఇనాన్ళూళ్ నువువ్ అనుభవించిన సిరి సంపదలు, గత జనమ్లో నువువ్ చేసిన పుణయ్ 

ఫలాలు. వాటితో నీకునన్ ఋణం తీరిపోయే సమయం వచిచ్ంది. జీవితానిన్ వరత్మానం లో బర్తకడం నేరుచ్కో, రేపు గురించి భయపడకు. అనీన్ 

సదుద్కుంటాయి. దైవ చింతన చెయియ్, అంతా మంచే జరుగుతుంది. నీ పర్తయ్రుధ్ల తరపు లాయర వివరాలు ఇచిచ్ వెళుళ్, నా వలల్ అయేయ్ది నేను 

చేసాత్ను. ఒకక్టి గురుత్ పెటుట్కో, నీతో పాటూ నీ పాప పుణాయ్లు తపప్ మరేవే రావు. అహం బర్హామ్సిమ్." అనాన్డు. ఆ వాయ్పారి ఏంతో కుదుట 

పడాడ్డు. అలాగే సావ్మీ, మీ మాటే మాకు శిరోధారయ్ం అంటూ బయలు దేరాడు. ఇలా కొనిన్ సారుల్ నాకు అమృతం మారుక్ జాఞ్నబోధ వినే 

అవకాశం కలిగేది. నాతో మాతర్ం సరదాగానే మాటాల్డేవాడు. ఆధాయ్తిమ్క రంగం లో ఉనన్ పోటీ గురించి, సాధక బాధకాల గురించి 
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చెపేప్వాడు. ముఖయ్ంగా రాజకీయ నాయకులతో వచేచ్ తలనొపుప్ల గురించి. 

ఓ సారి నేను వెళేళ్ టైం కి ఒక పేరుపొందిన డాకట్ర ఉనాన్డు. అమృతం మాటాల్డుతునాన్డు, "నువువ్, అని నువువ్ అనుకుంటునన్ది, 

నువువ్ కాదు. ఈ శరీరం నీది కాదు. గాలి తలగడా లో గాలి తీసేసేత్ ఎలానో, నీ ఆతమ్ ఆ పరమాతమ్ని చేరే సమయం వచిచ్నపుప్డు, ఈ 

శరీరానిన్ విడిచిపెటేట్సుత్ంది. నీ చేతుల మీదుగా ఏ పొరపాటు జరిగినా, ఆ మురికి నీ ఆతమ్కు అంటదు. భయపడకు నాయనా, ఆ పదిమంది 

తనువు చాలించాలని రాసిపెటిట్ ఉంది, దానికి కేవలం నువువ్ సాధనం అయాయ్వ. అంతే. ఆ బాధయ్త నీది కాదు. అంతా ఈశవ్రేఛచ్. 

అహంబర్హామ్సిమ్." 

ననున్ చూసి కాసత్ తొందరగా ముగించేసినటుట్నాన్డు. ఆ వైదుయ్డు అకక్డ నుంచీ పర్సనన్ంగా బయలుదేరాడు.  

గదిలోకి వెళాళ్క, చినన్గా నవువ్తునన్ ననున్ చూసి అమృతం అనాన్డు. "వాసూ, నా వదద్కు వచేచ్వాళళ్కి పరిషాక్రాలు కాదురా 

కావాలిస్ంది. కాసత్ ఊరట, ఓదారుప్. తపుప్ నీదే అంటే, ఎవడైనా మళీళ్ నా గడప తోకుక్తాడా.. వాళుళ్ నముమ్తోంది ననున్ కాదు, వాళళ్ 

నమమ్కానేన్. పర్సుత్తానికి అది నాతో ఉంది అంతే." 

"ఇంతకీ నీది దైవ్తమా, అదైవ్తమా, అహం బర్హమ్సిమ్ అంటావు, ఆతమ్ పరమాతమ్ అని వేరు చేసి సాగనంపుతావు..? " అని అడిగితే, 

"నాది విశిషట్ వైదయ్ం" అంటూ నవావ్డు.  

అంటే.. ?  

"అంటే.. ఏముంది.. రోగి బటిట్.. రోగం బటిట్.. మందు రూపానిన్ మారిచ్ ఇవవ్డం. "  

మొదటి నుంచీ వాడితో వాదించే అలవాటు నాకు లేదు. వాడి భావాలు వాడివి. ఎదుట వయ్కిత్ బలహీనతను వాయ్పారంగా 

మారుచ్కోవడం ఏ రంగంలో అయినా తపేప్.  

ఏళుళ్ గడిచాయి, జీవితం సాగిపోతోంది. అమృతానిన్ చూసి చాలా రోజులు అయియ్ంది, పేపరోల్ మాతర్ం ఎకక్డో దగగ్ర 

దరశ్నమిచేచ్వాడు. ఓ రోజు అమృతం శిషుయ్డు పర్భాకర ఫోన చేసాడు, వీలయితే ఒకసారి రమమ్ని. వెళేళ్టపప్టికి ఇది వరకూ ఉనన్ంత జనం 

లేరు. అమృతం కూడా కాసత్ దిగాలుగా కనిపించాడు. ఇదద్రం లోపల గదిలోకి వెళాళ్క అమృతం చెపప్డం ఆరంభించాడు. "మొనన్ జరిగిన 

ఉపఎనిన్కలు నీకు తెలుసు కదా, అధికార పారీట్ అభయ్రిథ్ ఓడిపోయాడు. గెలిచిన వాడు, నా భకుత్డు. నా సలహాల వలేల్ అతను గెలిచాడని, 

అధికార పారీట్ వాళుళ్ నా మీద కక్ష కటాట్రార్. వారం కిర్ంద ఇనక్ం టాయ్కస్ వాళళ్ దాడి. నినన్టికి నినన్ ఆశర్మానికి అనుమతి లేదంటూ, 

కారోప్రేషన వాళళ్ నోటీసు. చాలా టెనష్న లో ఉనాన్ను వాసూ. ఇనిన్ సంవతస్రాలు నేను కషట్పడి కటిట్న సౌధం బీటలు వారుతోంది. ఇంత కీరీత్ 

సంపాదించి, చివరకి కటకటాల పాలౌతానేమో అని భయంగా ఉంది. " 

ఏమనాలో తెలీలేదు నాకు. "నీకు తెలిస్న వాళళ్ దావ్రా రాజీకి పర్యతిన్ంచలేకపోయావా ?" అనాన్. "ఆ పర్యతన్మూ చేసాను. 

ఎలెక్షన మొతత్ం ఖరుచ్ ననున్ తిరిగి ఇమమ్ంటునాన్రు. " 

మనిషి బాగా డీలా పడిపోయాడు. కాసేపు కూరుచ్ని, నేనూ బయలుదేరాను. గెలుపు ఒంటరిది అనుకునాన్ను, కాదు, అది చాలా 

మందినే పోగుచేసుత్ంది. కానీ గెలిచిన వాడు మాతర్ం ఎపుప్డూ ఒంటరే, అది తరావ్త అరథ్ం అయియ్ంది. వాడికూక్డా. 

సరిగాగ్ అమృతానిన్ కలిసిన రెండు నెలలకి అనుకుంటా, ఓ రోజు ఆశర్మం నుంచీ ఫోన, అరెజ్ంటు గా రమమ్ని. వెంటనే వెళాల్ను. 

ఆశర్మం బాగా రదీద్ గా ఉంది. "సావ్మీజీ దరశ్నం ఆపవేయబడింది" అని నోటీసులు అంటించారు. వెళళ్డమే పర్భాకర ని కలిసాను, ఏమైంది 
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అని. అమృతానికి ఆరోగయ్ం బాగోలేదంట, ఆశర్మంలోనే ఒక గదిని ఆసుపతిర్గా మారేచ్సారు. అకక్డికి తీసుకెళాళ్డు. అమృతానిన్ చూసి షాక 

అయిపోయాను. మనిషి నీరసించిపోయి ఉనాన్డు. చేతులు మీదా, మొహం మీదా, ఏవో మచచ్లు. ఊపిరి తీసుకోడానికి అవసథ్ పడుతునాన్డు. 

ననున్ చూసి లేవబోయాడు, వారించాను.  

"చూడరా వాసూ, చివరికి ఎలా తయారయాయ్నో నేను. కేసులకి ఇపప్టికే ఇరవై కోటుల్ ఖరుచ్పెటాట్ను. కానీ ఏదీ తేలేలా లేదు. 

దానికంటే ఘోరం, ఈ మొహం చూడు. ఇదేదో అంతుపటట్ని చరమ్ వాయ్ధి, డాకట్రస్ కూడా ఏంటో చెపప్లేకపోతునాన్రు. నా మొహానిన్ అదద్ంలో 

చూసుకోవాలంటే నాకే భయమేసోత్ంది రా. అందుకే బయటకి కూడా వెళళ్డం లేదు. " అంటూ కనీన్ళళ్ పరయ్ంతం అయాయ్డు.  

ఏం చెపప్గలను నేను అమృతానికి. అహం బర్హామ్సిమ్ అంటూ, ఎనోన్ సమసయ్లకి సులువుగా సమాధానాలు చెపేప్ అమృతం, అదే 

సమసయ్ తనదాకా వసేత్, ఎందుకిలా అయిపోయాడు. మౌనంగానే ఉండిపోయాను. "ఏదైనా చెపప్రా వాసూ" అనాన్డు. ఒకోక్సారి మౌనం 

మాటలకంటే ఎకుక్వ బాధ పెడుతుంది.  

"ఏంచెపప్ను రా, నీకు సలహా ఇచేచ్టంతటి పరిజాఞ్నం కానీ, తెలివితేటలు కానీ నాకు లేవు. ఏదో సాధించాలని, ఉనన్ ఉదోయ్గానిన్ 

ఒదిలి, ఆధాయ్తిమ్కతను ఒక వాయ్పారంగా మారిచ్, ఎతుత్కు పై ఎతుత్ వేసూత్, ఎదుగుతూ, వయ్కిత్గా నువువ్ దిగజారుతుంటే, అందుకే ఏ మాటా 

ఇంతవరకూ అనలేకపోయాను. నువువ్ ఎనన్డూ నా సలహా కోరలేదు కూడా. " 

"ఎనోన్ పరయ్టనలు చేసావ, పర్సంగాలు ఇచాచ్వ. నీ వదద్కోచేచ్ వారికి వేదాంత సారానిన్ మామోలు మాటలోల్ బోధించావ. జీవిత 

సతాయ్లనీన్ అవపోసన పటాట్వ. కానీ వాటిలో ఏ ఒకక్దానిన్ నీ జీవితం లో పాటించ లేకపోయావ రా అమృతం. నేరుచ్కునన్దాని విలువ శూనయ్ం 

రా, ఆచరించనపుప్డు. నీతో రాదు అని తెలిస్నా, సంపద కోసం అరుర్లు చాచావు, కోటుల్ కూడబెటాట్వు. శాశవ్తం కాదు అని తెలిసినా, 

శరీరానేన్ పేర్మించావ. కీరిత్ పర్తిషట్లకోసం వెంపరాల్డావ.. ఇపుప్డు పాతాళం లోకి పడటానికి సిదద్ంగా ఉనాన్వు. సమాజానిన్ నీకు నచిచ్నటుట్ 

ఆడిసూత్, గెలుసుత్నాన్ననుకునాన్వ, కాని నువువ్ ఓడిపోయావు రా. నీతోనే. ఇపప్టికైనా కళుళ్ తెరువు, ఈ అబదాద్లిన్ వదిలి, నిజానిన్ సీవ్కరించు." 

పాతికేళళ్ సేన్హం లో నేను ఎనన్డూ ఇలా మాటాల్డింది లేదు. ఇపుప్డు కూడా మాటాల్డకుండా ఉండాలిస్ందేమో, వాడునన్ పరిసిథ్తికి. 

కానీ ఆపుకోలేకపోయాను. కళుళ్ మూసుకునాన్డు. మాట మాటాల్డలేదు. ఓ అరగంట అలానే కూరుచ్నాన్ను, వాడి పర్కక్నే, చెయియ్ గటిట్గా 

పటుట్కుని. తరావ్త వీడోక్లు చెపిప్ బయలుదేరాను. వాడూ ఆపే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. 

వరష్ం ఇంకా తగగ్లేదు.. ఆ మాటలనీన్ మళీళ్ ఇపుప్డు గురొత్చాచ్క, మనసంతా ఏదో తెలియని బాధ. ఈ క్షణం వాడికి కావాలిస్ంది నా 

ఓదారేప్మో, వాడికి మాతర్ం ఎవరునాన్రు. వరష్ం కాసత్ తగాగ్క, మళీళ్ వెళాద్ం అనుకునాన్ను. పేపర చూడాలని అనిపించలేదు, ఈ లోగా కరెంటు 

వచిచ్ంది. టీవీ ఆన చేసి నూయ్స పెటాట్ను. ఒకక్ క్షణం నిశేచ్షుట్ణిణ్ అయిపోయాను. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేదు. "సావ్మీ అమృతానంద 

అసత్మయం. శావ్సకోశ వాయ్ధితో బాధపడుతూ, ఈ రోజు తెలల్వారుఝామున నాలుగు గంటలకి కనున్మూసారు. ఆయన భకుత్లకి ఇచిచ్న 

చివరి సందేశం ఇలా ఉంది. " 

"భకుత్లారా, నా పర్యాణం ముగిసింది. ఈ శరీరానిన్ వదిలి నేను వెళిళ్పోయినా, మీ హృదయాలోల్ చిరసాథ్యిగా నిలచే ఉంటాను. మీ 

బాధలనీన్ తీరుసూత్నే ఉంటాను. నా భౌతిక దేహం కోసం పార్కులాడకండి, దానిన్ చూడను కూడా వదుద్. నా సమాధి బయట ఒక అఖండ 

జోయ్తిగా నేను వెలుగుతూనే ఉంటాను. దానిలోనే ననున్ చూసుకోండి. అహం బర్హామ్సిమ్. " 

సాథ్ణువు అయిపోయాను. వెంటనే పర్భాకర కి ఫోన చేసాను.  
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"శీర్నివాస గారూ, ఘోరం జరిగిపోయిందండీ. మీరు వెళాళ్క, మళీళ్ సావ్మీజీకి సీరియస అయియ్ంది. ఆకిస్జెన నిరంతరాయంగా 

పెటాట్లనాన్రు డాకట్రుల్. గదిలో తోడుగా నేను ఒకక్డినే ఉనాన్ను. భకుత్లకి సందేశం రాయాలి, ఓ కాగితం కలం కావాలనాన్రు.. తెచిచ్ ఇచాచ్ను. 

"ఒంటరిగా ఉండాలి, నువువ్ బయట ఉండు", అనాన్రు, ఏదైనా అవసరం అయితే బెల కొటట్ండి, అని చెపిప్ నేను బయట కూరుచ్నాన్ను. ఓ 

అరగంటలో మళీళ్ గదిలోకి వెళేళ్టపప్టికి అంతా జరిగిపోయిందండీ. ఆకిస్జెన మాసుక్ పడిపోయి ఉంది. కాగితం మీద, మీడియా లో 

చూపిసుత్నన్ ఆ నాలుగు మాటలూ మిగిలాయండి.. ఘోరం జరిగిపోయిందండీ. తపుప్ నాదే అండి.." 

నాకు ఇంకేమీ వినిపించడం లేదు.  

అమృతం అబదద్ం లోనే బర్తికాడు. ఆ అబదాద్నిన్ నిజం చెయయ్డానికి వెళిళ్పోయాడు. దూరంగా. కళళ్లోల్ నీళుళ్ ఆగడం లేదు. వరష్ం 

తగిగ్నటుట్ంది. 

కొందరి విషయం లో జీవితమే మాటాల్డుతుంది, మరికొందరి జీవితాలోల్ మాటలే మిగిలిపోతాయి.  

*** 
కథ నుక కథ 

రామకృషణ్  పరమహంస వదద్ కు, ఒక తలిల్  తన పదేళళ్ కొడుకుని తీ కుని వచిచ్, డి చేత ట్  తినడం 

మానిప్ంచమని డుకుందిట. రామకృషణ్  పరమహంస, రెండు రాల తరు త ఆమెని రమమ్ని, అపుప్డు ఆ బాలుడుకి 

అరథ్ మయేయ్ రీతిలో ట్  తినడం మానమని ఉపదే ంచారంట. ఆ మాటలు చెపప్డానికి రెండు రాలు ఎందుకు చి 

చూ రని, ఆ తలిల్  పరమహంస ని అడిగితే, ఆయన, "అమామ్, నేనూ తీపిపదారాధ్ లు ఎకుక్  తినే ణిణ్ , నేను చేత్ నన్దే 

మానమని ఆ బిడడ్ కి ఎలా చెపప్ను. అందుకే ఈ రెండు రాలోల్  ముందు ననున్ నేను సరిచే కునాన్ను, ఇపుప్డు చెపేప్ 

అరత నాకు లభించింది" అనాన్రంట. అదీ మన సంసృతిలో గురు ల దృకప్థం. ఆధాయ్తిమ్కత ఒక నిమయ వత్  

అయిపోయిన నేటి తరంలో, ఎకక్డో కానీ మనకి ఇలాంటి గురు లు తారసపడరు. చెపిప్ంది ఆచరించడం మాట 

అటుంచండి, కనీసం సగటు మని  పాటిత్ నన్ లువలు కూడా కొందరు గురు లలో లోపిత్ నాన్యి. ఏ మని  

జీ తంలో అయినా, నేరుచ్కునన్ది అరథ్ ం చే కోవడం, దానిన్ అనుసరించే పర్ యతన్ం చెయయ్డం చాలా ముఖయ్మై న 

అంశం. అది లేని నాడు సంపాదించుకునన్ జాఞ్ నం లువ నయ్ం. ఈ కథలో అమృతం పాతర్  దారా నేను 

చెపాప్లనుకునన్ది అదే. ఎనోన్ మాటలు చెపేప్ అమృతం తనదాకా వత్  ఎలా పర్ వరిత్ ంచాడో మనం చూ ం. బోధించేది 

పాటించనపుప్డు వచేచ్ పరాయ్వ నాలిన్ కథ రూపం లో చెపేప్ పర్ యతన్ం చే ను. నిజానికి పేపర్ చూత్ ంటే, అమృతానికి 

మించిన ఆధాయ్తిమ్క గురు లు కనిపిత్ నాన్రు. కనిపెంచిన తలిల్ దండులు, ఓనమాలు దిదిద్ ంచిన గురు లు, చుటూట్  

ఉనన్ సమాజంలో లువలతో మసలుతునన్ ఓ నలుగురు.. ళుళ్ చాలదూ నిజంగా బర్ తుకు పాఠాలు నేరుచ్కోడానికి ? 

ఆధాయ్తిమ్కత అనేది మనలోంచి రా లి, దానిన్ అంగడి సరుకులా కొనుకుక్నే పర్ యతన్ం ఎపప్టికీ వృధానే.   రచయిత 
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ఆనందభవన్ఆనందభవన్                                    డాడా..చితత్ రు  మధుచితత్ రు  మధు

  

అసలు రాతిర్ పదిగంటలకి బయలుదేరాలిస్న రైలు ఎందుకనో గంట లేటయింది! సికిందార్బాద పాల్ట ఫారం వదిలేసరికి పదకొండు 

అవుతుంది. 

 ఎకస్ పెర్స తెలాల్రి ఏడుగంటలకలాల్ భీమవరం వెళిళ్పోతుంది. 

 ఏ.సి. టూటయర. నలుగురం సేన్హితులం. బాగా ఎంజాయ చేయాలనే ’కసి’తో రైలెకాక్శాం. అంటే.... ఫాల్సుక్లో ఐస, 

టిఫీన కారియర లో పెళాళ్లు సరిద్ఇచిచ్న సాన్కస్. పేకముకక్లు. రెండు టీచరస్ బాటిలస్. 

 అవి కనపడకుండా హేండ బాయ్గ లలో వునాన్యి. 

 ఎవరూ చూడకుండా, ఎవరికీ తెలియకుండా వాటర బాటిలస లో ఐస వేసి రెండు పెగుగ్లు వేసి వాటర తాగినటుల్ తాగేయడమే! 

 ఆ తరావ్త ఇక రెండు సీటల్మధయ్ పెటెట్లు ఎతుత్గాపెటిట్ ఓ టవల పరిచి దానిమీద పేకముకక్లు  పరిచి "కట ఫర పేల్సెస!" 

అనాన్డు, మురహరి. మురహరి రాజూ, నేను చినన్పప్టి కాస మేటస మి. 

 "ఏడిశావ లే! రైలోల్పేల్సులు ఎకక్డ మారతాం?” 

 “అరే మొదట ముకక్లు ఎవరు పంచాలో నిరణ్యించాలనాన్ కట చేయాలి కదా!" అనాన్డు కృషాణ్రావ. మూడోవాడు మూరిత్ - 

నా పేరు భరదావ్జ. 

 నలుగురం సేన్హితులం. హైదార్బాద నగరంలో బాయ్ంకులోల్ ఇదద్రు, ఎల.ఐసి.లో ఒకరు, డిగీర్ కాలేజిలో ఒకరు 

పనిచేసుత్నాన్ం. 

 అదేమిటో హైసూక్లు నుంచి ఇపప్టిదాకా మా సేన్హం అలాగే నడుసోత్ంది. వారానికోకసారయినా కలుసాత్ం, కుటుంబాలు, 

పిలల్లు, చదువులు, జీతాలు, అపుప్లు... ఇవనీన్ జరిగిపోయి జీవితం కుంటిగురర్ంలా నడిచిపోతోంది. 

 మా సేన్హం మాతర్ం అటంకంలేకుండా కొనసాగుతోంది. 

 ముపైప్ ఏళుళ్గా ఏ సమసయ్లూ పటిట్ంచుకోం. కలుసుకునన్పుప్డు పూరిత్గా తలమునకలయేటుల్ ఎంజాయ చేయడమే. 

 రేపు మా ఐదో ఫెర్ండు బంగారాజు కూతురిపెళిళ్ భీమవరంలో. 

 అందరికి కామన ఫెర్ండువాడు. 

 "తపప్దు. వెళిళ్తీరాలిస్ందే" అనాన్డు మురహరి ఫోన చేసి. 

 "వెళల్డమే కాదు. వెళిళ్ పెళిళ్చూసి తిరిగి వచేచ్దాకా పర్తిక్షణం రసగుళికలాగా ఎంజాయ చేయాలిస్ందే" అనాన్డు మూరిత్. 
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 రోజూ ఆఫీసు, పెళాళ్ం సాధింపులు, పిలల్లు, రాయ్ంకులు ఆఫీసరు బెదిరింపులు.... 

 "ఓరేయ ఈ రెండోర్జులు అనీన్ మరిచి తేలిపోవాలి" అనాన్డు కృషాణ్రావ. 

 అందుకనే ఇనిన్ ఏరాప్టుల్. 

 రైలు కదిలింది. 

 "గంటలేటు. ఎందుకనో ఏమిటో!" అనుకుంటూ, ఎవరో బెరత్ లు వెదుకుక్ంటునాన్రు. మేం నలుగురం కాబటిట్ మా చోటు 

కొంచెం పర్తేయ్కంగా వుంది. 

 రైలు కదలుత్ండగా ముకక్లు పంచుతునాన్డు మూరిత్. 

 "చినన్ చినన్ డిసోప్జబుల గాల్సులుంటే బావుండేది" అనాన్డు మురహరి. వాటర బాటిల లోని చలల్టి "మదయ్+నీటి" మిశర్మానిన్ 

గడ గడ తాగి. "ఎకుక్వ తాగుతునాన్మో తెలీదు. తకుక్వ తాగుతునాన్మో తెలీదు ". 

 "అదే మజారా! ఎయియ్ ముకక్లు! అడుతునాన్వా లేదా?" 

 "ఓకుకి రూపాయి కౌంటు, వంద ఫుల కౌంట,  డార్పు పాతిక, మిడిలస్ 50" 

 "నేను డార్ప!" అనాన్ను. అందరూ తమ తమ ముకక్లు చూసుకుంటు సీకెవ్నుస్లు సరుద్కుంటునాన్రు. 

 రైలు వేగం పుంజుకుంది. కిటికీ బయట కరెట్ను తీసేత్ చీకటి అకక్డకక్డా లైటుల్, దూరానా ఆకాశంలో మెరిసే మెరుపులు.. 

వానపడుతోంది చుకక్లుగా. 

 "నీయబబ్! కౌంట ఆర షో. కరెకట్ ముకక్ ఏశావ కదరా" కృషాణ్రావ రెండో రౌండ లోనే షో చేశాడు. 

 "ఫుల కౌంట వంద" అనాన్డు మూరిత్. 

 "77 పాయింటుల్ అంటే 80 రూపాయలు " మురహరి. 

 నాది డార్పు "పాతిక!" కృషాణ్రావ బాగానే కొటాట్డు. 

 మళీళ్ ముకక్లు పంచుతునాన్రు, కెరియరుల్ ఓపెన చేసి దాంటోల్వునన్ రకరకాల తినుబండారాలు బయటకిలాగాను. పకోడీలు 

మిరపకాయబజీజ్లు మురహరి రాజు తెచిచ్న చికెన65, మికచ్రు, పలీల్లు అనీన్. 

 రైలు జోరు అందుకుంది. "బయట వాన బాగా పడుతునన్టుల్ంది" అనాన్డు మురహరి ముకక్లు సరుద్కుంటూ. 

 "మామూలే కదరా! బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం పడిందట. తుఫానుగా మారిందట.ఇది ఈ రాతిర్కే బందరు దగగ్ర 

తీరం దాటుతుందట! రేడియోలు, టీవీలు కోళైళ్ కూసుత్నాన్యి ఇనలేదా!"అనాన్డు మూరిత్. 

 "కోళళ్ంటే గురుత్కువచిచ్ంది. రెందు చికెన ముకక్లిన్యీయ్ అనాన్" 

 "భరదావ్జగాడికి ఇంటోల్ దొరకదు. ఇకక్డ నీయిషట్ం! నమిలేయి!" అనాన్డు మురహరి. 

 ఎకక్డో పెటపెటా ఉరుములు చపుప్డు. 

 రైలు సీప్డందుకుంది. 
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 "నీయమమ్! వాన జోరుపెరిగింది. ఈడు ఎపప్టిలాగే సీప్డ ఎలిపోతనాన్డేంటో! తుఫానుకదా, కొంచం మెలల్గా ఎలల్చుచ్గా" 

అనాన్డు మూరిత్ రైలు డైరవరుని వుదేద్శించి. 

 ’టికెట పీల్జ’ అనాన్డు టి.సి నలల్కోటు, లావుగా మీసాలు, కళళ్జీడుతో గంభీరంగా వునాన్డు.  

 జేబులు పరుస్లు వెదికి టికెటుల్ చూపసాగాం. 

 టి.సి. టికెటుల్ చూసూత్నే వాసన ఏదో తగులుతునన్టుల్ అనిన్ వైపులా చూశాడు. 

 విసీక్ వాసన నసాళం అంటుతోంది. కాని అతనికి బాటిలస్ గాల్సులు కనపడలేదు. 

 "థాయ్ంకు సర! కొదిద్గా నెమమ్దిగా మాటాల్డికోండి. సీల్పర కోచ కదా! డిర్ంకస్ పొర్హిబిటెడ!" 

 "ఎబెబ్! ఇవి వాటర బాటిలస్ అండి" అనాన్డు మురహరి నీళళ్బాటిల ఎతిత్చూపిసూత్. "ఇయి చికెన ముకక్లండి! 

తపుప్లేదుకండి?" మాట ముదద్గా వసోత్ంది. 

 టి.సి. మాటాల్డకుండా వెళాళ్డు. అతను అటువెళళ్గానే "ఇయయ్రా" అని కృషాణ్రావ వాటర బాటిల అందుకుని 

గడగడాతాగాడు. 

 ఆ తరావ్త మూరిత్ మూడు గుకక్లు, నేను మూడు గుకక్లు.కృషాణ్రావ ముకక్లు పంచడం. నీళుళ్చేదుగా సిప్రిట వాసనగా 

వునాన్యి. సరిగా కలవకపోతే అంతే. 

 "నీయమమ్! ఎంతవానైనా తుఫానైనా కంపారుట్మెంటు నిండిపోయింది. ఏసి అయినాసరే! డబుబ్లు ఎకుక్వైపోయినాయి 

జనాలకి!" అనాన్డు మురహరి. 

 నాకు కళుళ్ తేలిపోతునాన్యి మతుత్ తలకెకిక్ంది. 

 పేకముకక్లు రంగురంగులుగా కనిపిసుత్నాన్యి.  

 "నీ! రాణీ జోకరా" అనాన్ను. 

 పదమూడు ముకక్లోల్ నాలుగు రాణీలు ఇసేప్ట, ! కళావరు, ఆటిన డైమాను. 

 "ఏం. బాగా వచిచ్నయాయ్" మతిత్ ఎకిక్నకొదీద్ సంకోచాలు తగిగ్నాయి. వుషారుగా వుంది! వెచచ్గావుంది. నోరు తెరిసేత్ 

బూతులోచేచ్సుత్నాత్యి. 

 "నీయమమ్ నాలుగు రాణీలునాన్యి కదరా? నాలుగు రంగులు దిగినాయి. కానీ లైఫ కావాలి కదరా! ఏయ ముకక్ 

ఏదయినాసరే ’షో’నే!"ముదద్గా అనాన్ను. ముకక్లు ముడిచి ఓ చేతోత్ కాసిని పకోడీలు నోటోల్ వేసుకొని. 

 మిగిలిన ముగగ్రికి నా ఆట నిజంగా బావుందా లేక బల్ఫ కొడుతునాన్నా తెలీటంలేదు. 

 కృషాణ్రావ "డార్ఫ చేయాలా? ఆడాలా?" అనాడు జనాంతికంగా. 

 "ఆడరా నీ... పెతీదానికీ భయపడితే ఇంకేమడతావ!" గటిట్గా అరిచాడు మురహరి. "భరదావ్జగాడికి ఆటరాదు. నాలుగు 

కాదు ఆరు రాణీలు దొబిబ్చుచ్కునాన్ ఆడికి ఆట అవదు. భయపడమాక! ఆడు!" 
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 ఆటసాగింది. 

 రైలు లయబదద్ంగా పరుగెడుతోంది. 

 ముకక్లు పడతునాన్యి. నాకు లైఫ కారుడ్ రావటంలేదు. ఎలా పడేయను! మురహరి, కృషాణ్రావు వేసిన ఇసేప్టు నాలుగు 

’లటుకుక్న తీసి సెంటరోల్ పెటిట్ ’షో’ అనాన్డు. “కరెకట్ సీకెవ్నుస్.. లైఫ షో కారుడ్ రా.. బలే ఏశావ!" 

 "ఇనేన్ళళ్యినా కంటోర్ల ఆడటం చేతగాదరా "లం.........." అని అపాయ్యంగా తిటిట్! “ముంచేశావ కదరా! నాలుగు 

జోకరల్తో కౌంట" అని లెకక్పెటట్సాగాను.100 పాయింటుల్ వందరూపాయిలు. 

 రైలు ఎకక్డో అగుతోంది. వరంగల ఏమో, బయట వాన చపుప్డు, వానలోనే పర్యాణీకులు పరుగెడుతునన్ చపుప్డు. 

కొందరు తడిసిన బటట్లోల్ ఏసి కంపారుట్మెంటు ఎకిక్ బెరుత్లు వెదుకుక్ంటునాన్రు. 

 ఆట సాగుతోంది, కృషాణ్రావు షో మీద షో అపుప్డే నాలుగు అటలు కొటాట్డు. 

 రైలు మళీళ్ కదిలింది. వేగం పుంజుకుంది. 

 వాన మాతర్ం తగగ్డం లేదు. మళీళ్ ముకక్లు పడాడ్యి. వాటర బాటిల ఖాళీ అయియ్ంది. 

 మురహరి సంచులోల్ వునన్ టీచర బాటిల తీసి సగానికి సగం వాటరాబ్టిల లో పోసి మళీళ్ ఫాల్సక లోల్ని ఐస సోడాలు దాంటోల్ 

కలిపేశాడు. 

 విసీక్వాసన గుపుప్మంది. మళీళ్ నీళళ్బాటిల నలుగురి మధయ్ గిరగిర తిరగసాగింది. రైలు వేగంగా పోతూనేవుంది. "షో" 

అనాన్డు మళీళ్ కృషాణ్రావ. 

 మురహరి రాజు విసుగాగ్ ముకక్లు చేతిలోని పెటెట్మీద వేసిన టవల లో విసురుగాపడేసి ఓ బూతు పదం అందుకుని "ఛీ 

ఎపుప్డు కౌంటే! అసలు నా బతుకే అంత!" 

 ఉరుములు ఉరుముతునాన్యి. వానపడుతోంది. కండకట్ర ఒకడు కాకీచొకాక్తో వచిచ్ అనుమానంగా చూసి నిలబడాడ్డు. 

 "మందు తాగుతునాన్రా సార?" 

 మూరిత్ ఓ వంద నోటు అతనికిచిచ్ "కామ గా ఫో! నెకసట సేట్షన లో సోడాలుంటే పటార్! తెలిసిందా?" 

 "సర రైలేవ్పోలీసు టి.సి. వూరుకోరు సార! మందు తాగకూడదు సర! 

 ఇంకో ఏభైనోటు చేతులు మారింది. 

 ’ధాయ్ంకుస్ సర’ వెళిళ్పోయాడు. 

 మురహరి తన విషాద యోగం, తాగినమైకం ఎకుక్వ అవగా చేతులోల్ తలపటిట్ హఠాతుత్గా ఏడవసాగాడు. 

 "ఒరె ఒరె ఒరే ఏందిరా! ఏడవ్కరా" అనాన్ం అందరం సముదాయిసూత్. 

 "నీయమమ్" బెకుక్తూ "నీయమమ్" మళీళ్ బెకిక్ "అనీన్ నా జీవితంలో కషాట్లే గురూ. కాలేజిలో ఇంటర ఫెయిలు, డిగీర్ఫెయిల. 

సుందరపలిల్కి లవ లెటరార్సేత్ లవ ఫెయిల. ఫారెన ఛానస్ ఫెయిల! అనీన్ ఇపుప్డు పేకాటలో కూడా ఫెయిల" ఏడుసుత్నాన్డు. 
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 "ఊరుకోరా! ఉరుకో! ఈడికి కిక ఎకుక్వయియ్ంది! ఎపుప్డెపుప్డో తలుచ్కుని ఏడుసాత్వేంటి! ఎంజాయ దానెమమ్ సుందరపలిల్ 

గురించి ఏడుసాత్వ. ఇపుప్డు! ఇపుప్డు!" కృషాణ్రావ తిటట్సాగాడు. 

 నేను అనాన్ను "ఊరోక్ండేహె సరదగా పెళిళ్కెళుత్ంటే. అసలీడికి డబుబ్లు పోయినందుకా ఏడుపు లేక సుందరపలిల్ కోసమా? 

ఇదుగోరా! ఇదుగో తీసుకో!” రెండు ఐదువందలు చేతులో గుచిచ్ అదిమాను. 

 "వొదుద్రా వొదుద్రా" మురహరి గింజుకోసాగాడు. "నాకు నీ డబుబ్ ఒదుద్రా!" 

 "మరైతే ఏడవబాక!" 

 రైలు పరుగెడుతోంది. 

 ఒంటిగంట రెండు, మూడు మూడునన్ర ఈ సారి కృషాణ్రావుకి నాలుగాటలు కౌంటుల్పడాడ్యి. మూరిత్ షోలు చేసుత్నాన్డు. 

 "డబుబ్దేముందిరా నలల్కుకక్ని తంతేరాలుత్ంది" మళీళ్ ముకక్లు పంచుతూ అనాన్డు మూరిత్. 

 "ఎందుకురా ఏడుసాత్వ?" కృషాణ్రావు అనాన్డు. 

 "నాకు లేవా కషాట్లు! కూతురు పెళిళ్కి అపుప్లు, కొడుకు చదువుకి ఖరుచ్. వాడికి ఉదోయ్గం లేదు. ఒకోక్సారి ఛసేత్ 

బావుండననిపిసుత్ంది. 

 నేననాన్ను "నిజమే ఏం సాధించాంరా! సుబాబ్రావ గాడు చూడు! దూబయ లో కోటుల్ సంపాదించాడు. మా ఫెర్ండ నీరజ 

ఆమెరికాలో సిటిజన అయిపోయి పెదద్ ఇలుల్! అరడజనుకారుల్! మన బతుకులు ఇంతే! అనిన్టికీ అపేప్!  ఛసేత్ మేలు!" 

 పిడుగు పడినటుట్ దూరాన పెదద్ ఫెళపెళ చపుప్డు. 

 "ఔనా! నాకు అలానే అనిపిసుత్ంది ఒకోక్సారి. కాని మళీళ్ ఘంటసాల పాట వినన్పుప్డు శీర్శీర్ కవితవ్ం చదివినపుప్డు, 

అకిక్నేని సినిమా చూసినపుప్డు, భానుమతి ఆలాపన వినన్పుప్డు ఇంకా ఇంకా బతకాలనిపిసుత్ంది." అనాన్డు మూరిత్. 

 అందరికీ డిర్ంక తలకెకిక్ంది. కళుళ్ ఎరర్బడాడ్యి. ఏం ఆడుతునాన్మో ఏం ముకక్లు వెసుత్నాన్మో తెలీదు. మధయ్లో జీవితం 

మీద డిపెర్షన. 

 "బంగారార్జు మాతర్ం తకుక్వేంటి? కోటల్కోటుల్ సంపాదించాడు. కాంటార్కుట్లు చేసి! మనమేరా ఇలాగునాన్ం!"  

 మళీళ్ మురహరి గోల! ’ఓరే! ఓరేయ ఎందుకురా ఏడుసాత్వ! ముకక్లేయరా" విసుకుక్నాన్డు మూరిత్. 

 కంపారట మెంటు చాలావరకు నిశశ్బద్ంగా వుంది. మేమే ఎకుక్వగా బిగగ్రగా మాటాల్డుతునాన్ం. 

 వానా, గాలీకూడా బయట టైరన చపుప్డు మించి ఎకుక్వయాయ్యి. 

 సమయం మూడుగంటల ఐదు నిమిషాలు. 

 "జోకరు కొయయ్రా!” అనాన్డు మూరిత్. 

 అపుప్డు ఒకక్సారి ఫెళఫెళ బర్హమ్ండం పగిలేంత శబద్ం ఒకక్ క్షణంలో లైటల్నీన్ ఆరిపోయాయి. 

 ఎగిరిపడాడ్ం నలుగురం.. చీకటి. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

180             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

 కంపారుట్మెంట పకక్కి ఎగిరిపడింది. 

 జనం నిదర్లో లేచి హాహాకారాలు, ఏడుపులు, కేకలు, మూలుగులు! సామాను చిందరవందరగా పడింది. 

 చీకటి! తలమీద, చేతులుమీద దెబబ్లు. 

 నేను తలకిందులుగా వునాన్ను.నా కాళుళ్ కంపారుట్మెంటు కపుప్మీద. 

 నా పకక్న మురహరి అడడ్ంగా పడివునాన్డు. 

 కృషాణ్రావు అరిచాడు "ఎకిస్డెంట.!! రైలు పటాట్ తపిప్ంది". 

 "నీయమమ్! అంటానేవునాన్ను, అనుకుంటునేవునాన్ను తుఫానులో సీప్డుగా పోతునాన్డు" ఆ తరావ్త నాకు సృహ తపిప్ంది. 

చీకటి తపప్ ఏంలేదు. 

 

   *   *   * 

 "నువువ్ లేరా!" అరిచాడు మూరిత్. 

 అందరికి దెబబ్లు తగిలాయి తలమీద కాళళ్మీద. ముందు తలకిందులుగా పడాడ్ం, అయినా సరే పాకుక్ంటూ తలుపు దగగ్రికి 

వచాచ్ం. 

 "దూకండి! దూకండి! బయటకి" అనాన్డు మురహరి. 

 కంపారుట్మెంటులు కొనిన్ పకక్కి పడిపోయాయి. 

 కొనిన్ చోటల్ పొగవసోత్ంది. 

 వాన తగగ్నేలేదు. ఏడపులు, కేకలు, మూలుగులు అసప్షట్ంగా వినవసుత్నాన్యి. 

 “మురహరి, మూరిత్, కృషాణ్రావ..” అని అరిచాను. 

 అశచ్రయ్ంగా నాకు అనిన్ దెబబ్లు తగిలినా నొపిప్వునన్టుట్ లేదు. 

 గాలిలో తేలినటుల్ంది. వానలో తడుసుత్నాన్.. చలి తగిగ్ంది. 

 "పదండి! పదండి!" ఎలాగో బయటపడాడ్ం. 

 "టైరన ఏకిస్డెంట! రా తపిప్ంచుకునాన్ం. అందరూ ఇరుకుక్పోయినటుట్నాన్రు.” 

 "ఈ వానలో రైలు పటాట్లు తపిప్ వుంటది! మనం తపిప్ంచుకునాన్ం. వెళిళ్పోదాం రా బాబు! ఆగదుద్" అనన్డు మురహరి. 

 వానలో కుంటుకుంటూ నడిచి సనన్ని కాలిబాట మీద నడిచాం. 

 రాళుళ్!ముళుళ్! అడివిలావుంది. 

 తెలల్వారుతోంది. "నాలుగునన్ర టైం" అనాన్డు. 

 అందరికీ తాగిన కిక దిగింది. 
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 పేకట, తాగడం పెళిళ్కి, బయలుదేరడం. అనీన్ కలలా వునాన్యి. 

 నలుగురు కొంచెం దూరం నడిచి వెనకిక్ చూశాం. 

 మైలుదూరాన కిందగా రైలు సగం పెటెట్లు పడిపోయి, పొగలువసూత్ చచిచ్పోయిన పెదద్ కొండ చిలువలా వుంది. 

 "అమో! మనం పెటెట్లో చికుక్కోలేదు బచాయించాం! బతుకు జీవుడా!" అనన్డు మురహరి. 

వాడి పళుళ్ రెండు విరిగాయి. మాటాల్డుతుంటే నోటోల్ంచి రకత్ం జిమిమ్నటుల్ంది. 

 "ఆకలి!" అనన్డు మూరిత్. 

 "అవునార్! ఆకలి కరకలాడుతోంది ఎలా!" అనాన్డు రావ. 

 కాళళ్తో రాళుళ్ తోసుకుంటూ చెటల్మధయ్గా అడవిలో వానలో నడుసూత్ పోతునాన్ం. నడిచినా గాలిలో తేలినటుల్ంది. 

 "అలల్దుగో చూడు! హోటేల!" అనాన్డు మూరిత్. 

 "ఓరే భరదావ్జ! ఈ అడవిలో కూడా హోటల వుందిరా! పొదుద్నేన్ టిఫిను దొరుకుతుందిరా నడవండి" అనాన్డు. 

 దూరాన చెటల్ మధయ్ విశాలమైన చదునుచేసిన సథ్లం. ఒక పందిరి.. దానిముందర లోపట రెండు మూడు గదులు. 

 గబగబా నడిచాం. 

 బాగా పాతకాలపు వెలసిపోయిన బోరుడ్ మీద 

 "ఆనంద భవన-  సాథ్పితం 1924 - ఉడిపి కాఫీ హోటల” అని రాసివుంది. 

 బోరుడ్మీదగా ధారలుగా వాన కారుతోంది. నలుగురం ఒకక్వుదుటన లోపలికి పర్వేశించాం. 

 ఎనభై ఏళుళ్ వెనకిక్ వెళిళ్నటుల్ంది. మాసిపోయి బూజుపటిట్న గోడలు. 

 నేలంతా మటిట్గా తడిగా తడిసిన ఆకులతో వుంది. 

 ఒక అరడజను పాత చెకక్ కురీచ్లు. చెదలుపటిట్నటుల్గా వునన్ కాళళ్తో బలల్లు. 

 పైకపుప్కేసి చూసేత్ వైరుకి ఒకే ఒక అరవైకాండిల బలబ్ వెలుగుతోంది. 

 నలుగురం ఓ టేబుల దగగ్రే కూలబడాడ్ం. 

 టక టక చపుప్డు ఆ పకక్నే బకక్చికిక్న తెలల్జుటుట్ ముసలి సతరీ ఒక నలల్టి కతిత్తో ఉలిల్పాయలు టకటకా తరుగుతోంది సనన్టి 

ముకక్లుగా. 

 "ఓ!అమామ్య! ఎవరైనా సరవ్రుల్ంటే పిలువు" అనాన్డు మూరిత్. 

 నేను చుటూట్ చూశాను. వాన నీళుళ్ కారుతునాన్యి గోడలమీద. 

 హఠతుత్గా ఒక నలల్టి బకక్చికిక్న గుండుమనిషి పర్తయ్క్షం అయాయ్డు. వాడి ఒంటిన తెలల్టి జంధయ్ం వంటగది పొగకి నలల్గా 

మాసిపోయింది. 

 బొగుగ్లా నలల్గా మాసిన తువావ్లు కటుట్కునాన్డూ. కళుళ్ ఎరర్గా నిదర్లేనటుల్. తలమీద జుటుట్ లేదుకాని ఒక సనన్ని పిలక. 
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 పళిళ్కిలించి "ఏంకావాలి సార?” అడిగాడు. 

 "ఏముందోయ తినడానికి వేడిగా?" అడిగాడు మురహరిరాజు. అతని గొంతు  కీచుగా బొంగురుగా వచిచ్ంది. 

 "ఇడిల్, కారపొప్డి, దోశ చటిన్... అంతే సార కాఫీ వుండాది, టీ వుండాది ఇయయ్మంటారా?" 

 "ఆహా ఇంత అడవిలో వానలో రైలు ఆకిస్డెంట తరావ్త వేడివేడి ఇడీల్లు పెటేట్ హోటల దొరకడం! పటార్ నాలుగు పేల్టుల్ ఇడీల్. 

నాలుగు కాఫీ తవ్రగా!" 

 ఈ సరవ్ర వెనకాలే మరొకడు వచిచ్ నిలుచ్నాన్డు. 

 వాడు ఇలాగే నలల్గా బొగుగ్లంటి శరీరంతో ఎముకలు కనిపిసూత్ గుండుపిలకతో... 

 “ ఏకిస్డెంటా!రైలా?” ఒకక్ పకక్గా చూసి తలవాలాచ్డు ఏదో వినబడినటుల్. 

 "అయితే ఇంకా కొంతమంది వొసాత్రేమో! ఇంకా టిఫినుస్ రెడీ చేయాలి" మెలల్గా అనాన్డు. 

 నేను వెనకిక్ తిరిగి చూశాను. ఇపుప్డు కనిపించాడు. చీకటోల్ బలల్కురీచ్ వేసుకుని మరొక వయ్కిత్. అతడు పొర్పర్యిటర 

కామోలు. వాడి  బలల్మీద రశీదుకు కాగితాలు గుచిచ్న ఇనుపతీగా ఒక అగరతుత్ సాట్ండ వునాన్యి. 

 ఇటుచూశాను. 

 జోరుమని గాలిహోరు. చాలామంది సరవ్రుల్ హడావిడిగా తిరుగుతునాన్రు. 

 అందరూ అదే డర్సుస్! మురికిగా వునన్ నలల్ తువావ్ళుళ్ జంధాయ్లు పిలకలు. బయట గాలీహోరు మెరుపులు ఎకుక్వయినాయి. 

 నాకెందుకో భయం వేసింది "ఇలా రావోయ!" అని ఒకక్డిన్ పిలిచ్ చేతోత్ చపప్టుల్ చరిచాను. 

 "ఈ అడవిలో హోటలు ఎందుకు పెటాట్రు? ఎపప్టిన్ంచి వునాన్రు ఇకక్డ? ఇదేవూరు?" 

 "ఆనంద భవనండి. ఎనబైఏళళ్ నుంచి వునాన్మండి. ఇది గుంటూరు జిలాల్లో మలాల్పురం అనే గార్మం దగగ్ర ఆడివండీ!" 

 రోడుడ్లేకుండా, వూరు లేకుండా హోటల ఎలానడుసుత్ంది? 

 బయట చెటుల్.. గాలీ.. భీకరంగా. 

 ఓ సరవ్రు నాలుగుపేటల్ ఇడీల్లు కారపొప్డి చటీన్తో సహాతెచిచ్ టక మని బలల్మీద పెటాట్డు. 

 తినసాగాం. ఇడీల్ తింటునన్టేల్వుంది కాని శరీరం తేలికయిపోయినటుల్ంది. 

 తింటూ మురహరిరాజు కేసి చూశాను. 

 అతను నమిలితినే ఇడీల్ గొంతులోంచి తెలల్గా కిర్ందికి దిగి అహారనాళంలోంచి జఠరాశయంలోకి పర్వహిసొత్ంది. 

 భయంతో నేను కళుళ్ ఆరిప్ ఆరిప్ మళీళ్ చూశాను. 

  మూరిత్ అసిథ్పంజరంలా వునాన్డు, ఇడీల్ వాడి గొంతులొంచి పొటట్లోకి దిగుతోంది సప్షట్ంగా కనిపించింది. 

 కృషాణ్రావ కాఫీ తాగడం ఇంకా వింతగా వుంది. కాఫీ జలపాతంలాగా గొంతులోంచి పొటట్లోకి వెళోత్ంది. 

 ఉనన్టుల్ండి నిశశ్బద్ం.. బయట వాన ఆగింది. 
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 ఆకాశం తెలల్బడింది. 

 ఈ క్షణానోన్ మరుక్షణానోన్ భళుళ్న తెలల్వారేటుల్ంది. 

 “బిలుల్?” అనాన్డు ఒక సరవ్ర. 

 “ఎంత?” 

“ ఏభై రూపాయిలు.” 

 "ఇంతేనా" అనిపించింది. అటూచూసేత్ డజనల్కొదీద్ కళుళ్ అసిథ్పంజరాలు లాంటి శరీరాలు నిలబడి చూసుత్నాన్యి నావంకే. 

 వెనకిక్ చూసేత్ బిలుల్ కలెకట్ చేసే పొపర్యిటర సాథ్నంలో వయ్కిత్ సాథ్ణువులా అయిపోయాడు. వాడు కదలడంలేదు. 

 బయటకి చూశాను. దటట్మైన చెటుల్. వాన తగిగ్ంది..  తెలల్వారింది. 

 ఎరర్టి సూరయ్కిరణం ఒకక్టికి లోపలికి పర్సరించింది. 

 "ఏమిటిదంతా? ఎవరుమీరు? ఎకక్డిన్ంచి వచాచ్రు?" అనాన్ను. 

 నాగొంతు నాకేవింతగా వుంది. అది ఇనపనేలమీద ముళళ్చకర్ం తిరిగినంత బొంగురుగావుంది. 

 "ఎవరుమీరంతా? ఏమిటిదంతా?" అనబోయాను. 

 "మేం కాదు. మీరే వచాచ్రు! ఎనభై ఏళళ్కిందనుంచి ఇకక్డేవునాన్ం. ఇపుప్డు మళీళ్ మీ నలుగురు మాలో కలిశారు." 

అనాన్డు ఒకడు. 

 అతనలా అంటుండగానే సూరయ్కాంతి లోపలకి ఎకుక్వగా రాసాగింది. 

 వాళుళ్ అందరూ సాథ్ణువులై పోయారు. 

 మేంకూడా అగిపోయాం. నా మితుర్లు ముగుగ్రు తెలల్టి ఆకారాలాల్ గోచరించారు. 

 పూరిత్గా కదలిక పోని ఒకడు అంటునాన్డు. 

 "మావాళుళ్ ఎవరూ మాకు అంతిమసంసాక్రాలు చేయలేదు. పైకిపోలేం కిందకిరాలేం. అందుకని అందరం అరథ్రాతిర్ 

హోటల నడుపుతుంటాం. పొదుద్నన్ తెలల్వారితే మనకి తిర్శంకు సవ్రగ్మే. రాతేర్ మనకి కొంచెం శకిత్ వసుత్ంది. ఇక మీరు మాతోబాటే! 

మాతోనేవుంటారు." పూరిత్గా తెలల్వారింది. వెలుత్రు విజృంభించింది. 

 నేను, మూరిత్, కృషాణ్రావ, మురహరి రాజు. క్షణంలో మరిర్చెటుట్ కొమమ్లోల్ ఇరుకొక్ని వునాన్ం. 

 దూరాన వునన్ దృశాయ్,లు కళుళ్లేని నా ఆతమ్కి అసప్షట్ సినిమాలాల్ కనిపిసుత్నాన్యి. 

 ...చచిచ్న కొండచిలువలా దూరాన పడిపోయిన రైలుపెటెట్లు. దానిచుటూట్ హడావిడిగా జనం. రక్షణకారయ్కర్మాలు 

అనుకుంటా. అకక్డకూడా ఏంబులెనుస్లు అగివునాన్యి. సెట్ర్చర ల మీద జనం. 

 “అయోయ్! అయోయ్” మురహరి రాజు విలపించసాగడు. 

 కాని అది ములుగులాగా కాక హోరుగాలి రొదల, గబిబ్లం నవువ్లా వినిపిసోత్ంది. 
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CnÓj$qj $yÓ                      @~.GHl^æGH¿ë CLjÓ×cEoÄ

 వాళుళ్ కాదు! వాళుళ్ కాదు.... మనం...మనం...పోయాం.... మనవాళుళ్ మనకి సంసాక్రం సరిగాగ్ చేసేదాక మనకి రాతిర్ళుళ్ 

ఆనందభవన, పగలు మరిర్చెటేట్ గతి! 

 మరణం తరావ్త కూడా సేన్హమే మిగిలిన మూడు ఆతమ్లు నిశశ్బద్ంగా నిటూట్రచ్సాగాయి. 

 మరిర్చెటుట్కింద పాడుబడిన భవనం గోడలు వానకితడిసి ఉదయపు ఎండకి తళుకుక్మనాన్యి. గాలీ వానలకి పాతబడిన 

నలల్టి బోరుడ్మీద మాసిపోయిన అక్షరాలు. 
 ఆనందభవన -  ఉడిపి హోటల(సాథ్పితం 1924) 

 
PPP 

 

 ''Mc=i×| Á}S? '' Kc}S $c¸ö<jMLjFcï<j.  

''Nqj}S TdO|!'' ÔoCLjÓj ¥q^jæŠÂ CLÓÁ¸ÔLjŠÂ CLÓMLmfH¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''Mc=| Nqj}S TdO|? Mc=h ´ =yP|è, Mc=| Nqjj Cc=|? ¯×| Á}S Á öJvgS×.O| ´ =yP|è?''  
''Fy GSO|!'' ¬¸Co ÄFLNqj¸$c ¬¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''¬$nÎF| Nqjj −O|..'' CLÓ ÄGSjOqj$c ¬^k ®^k ±fH ''=o¥| NqjjMLO| sHGHO| ¬¸@| =nÎ}H MLF|û ¬$nÎF| - ®F| Í=| öJvgS×.O| 

Mc=| ´ =yP|è. ¬¸<O| Tdæ¸@|?'' sHGHOqj ÄGSjOqj$c MLjj#eFLGH@ofSFL¸CL GHÂ ÔoQc@~NqjFL.  
''²}S TdO|! GSjæ@| TdO| (¬¸<O| GSjæ@|)'' MLkMLjkÓj$c CLÓ −¨¸¼ sHGHOqj À£GSjŠÂ ML¼á¸Á _Nqj=h¥h ¼¸CcMLjBh. À£O~ 

_Nqj=h¥h MLÔcá¥q − sHGHOqj ÔLÁÄCo ¬Á μ¿×.FLP| ¥cÍj. ¬tjFc ¯ sHGHOqj −NqjFL =o_jP| Í$qÜ¿¥h ²Pe MnÈ"FL^j÷? −NqjFnÎFc 
²Pe ÔLkÔc<k? ¬Â À¿» − ÄGRNqj¸ ÔnGHð@~Â¥h −NqjFL $qÁPyGHÆ¥h ¬<j$qjrH=hæ¸Á ¼¸CcMLjBh. ²¸Íj¥xÔcáM| ¬FLï^j÷ 
ÔLkÔc<j KcGSj.  

''GSO| Ä£jOqj ÔLk¼, GS¸CL¥q¸ ÔoNqkÆûFL sHGHOqj ®Á¥cÍj. TdO|. ®Á$y ®¥qÚ< °¸ÔcFLj TdO|.. EcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL rIHÎP|.'' 
¬Â −NqjFLŠ Š¨ ÔoÀMnÎGHl =o_jP| Ä£jÍ °FLï rIHÎP|FLj −NqjFL ²ÍjOqj $qj¸@~ rH=hæ¸Á.  

''¬MLlFc?'' ¬¸^k −NqjFL rIHÎP| ¶rHF| ÔoQc<j. ¥cÍj ¥cÍj. ¶rHF| ÔoNqjKytj MLjÈ¢" ¥qGSjûMLjFcï<j.  
''FoFLj ÔLk¼, rSÎF| ÔoNqkÆûFL sHGHOoEy ¬Á MLköCLMoj Fc =o_jP| MLjj¸Íj °¸@~ÓÂ Ä£j¥nÂïTdOqj÷ ÔnJdðFLj? ¬tjFc Ä£jOqj 

GS¿$cÜFo =nÎ}H ÔoTdëOqFLj¥y¸¨. FoFLj KnÎ÷¸@| GS¸CL¥q¸ ÔofSFc GS¿JwCLj¸Á ¬FLjŠ¸=cFLj''  
¯ MLk^ÓŠ ¼¸CcMLjBh¥h ¼öOnCLjë¥x¼á¸Á.  
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''MnÎ KnÎ÷¸@| GS¸CL¥q¸? Nqjj ¿¢@| GSO|. ´ fS=|'' Š¿¢áÄ£jÍ ÔoCLjÓj¥q^jæŠÂ ‚Oqjá¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''¬Oo! ®Eo¸^MLkô ¥c¸fH÷Mnj¸=h¼áFc ¥qGRæMojFc? ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yOqk. ¬GSPo KyÓjè GHÂCy Ã½¡$c °¸=cFLj.''  
''¬MLlFLMLlFLj. ±fH¿ À£GSj¥yML@~Â¥nÎFc =nÎM|jPoÍj Â¢Š'' MLjFLGSjPyFo $x*jŠÚ¸Á ¼¸CcMLjBh. ÔLÁÄÀ£O~Æû¸Eo ¬FLï^j÷ 

Š¿¢áPy ¥qÍÓŠ¸@~ ‚Oqjá¸Á.  
−IgHGSO|Š ¥yGH¸ ML¼á¸Á. − rIHÎPy÷Â sHGHOq÷Ä£jÍ ¬¥qÚ<¥qÚ@~ On@|PnÎFLj÷ ¥x=hæ - ''®Âï CLGHlðPe? FLNqj¸ FoFLj GS¸CL¥q¸ 

rH^æPoÍj. MnÓj÷. MLjÈ¢" GS¿$c O~fS =nÎ}H ÔofS À£GSjŠO~Jw MnÓ÷MLkô'' ³¥qMLÔLFL¸Py¥h Á»JwCc@~NqjFL - ¥yGH¸ ²ŠÚMLtjCo.  
''MnÓj÷ ³¸=h MnÓj÷? Mn+"MLkô ¥c¥qJwCo Mn+j" ¬FcÆ. CnÓj$y<^ CnÓj$y<j.'' ¼¸CcMLjBh MLjFLGSj MLj¸¨Jwtj¸Á.  
''μ¥qÚ PnÎFLj GS¿$cÜ °¸Ec? ²¸Íj¥qMLkô ½¡CcÓj FnÓFnPe À£GSjŠFoÁ? À£GSjŠFLï ½¡CcÓŠ FcõNqj¸ ÔoNnjjÍí^MLkô? MnÈ" 

GS¿$cÜ, Â¢=|$c =nÎGHl ÔoGSjŠO~ Jw'' sHGHOqj÷ ÄGSjOqj$c =o_jP| Ä£jÍ rH=hæ - EcÂÄ£jÍ ²»¿JwŠ¸@~ sHGHO| Mntj=| rH=cæ<j.  
''MnÓj÷, MnÆ÷ ³Äj=h Â¢ Kx¸Ec? Mn+j" ¬FLPoMc? ¼FLï ¼FLï CnÓj$qjGHEcÓj ‚@~ GS¿$cÜ GHÓ¥qPoÂ Â¢Mx¥q KcGSjMLl. Â¢ ¥h¸Í 

FoFx¥q GSKc¿èFo=|Â'' MLjFLGSjPyFo À^jæŠ¸^k - − sHGHOqj÷ À£GSjŠÂ _Nqj=h¥h ML¼á¸EcMnj. _Nqj=h¥h O~$cFo ²Íj=h =o_jP| MnÎGHl 
ÔLk¼¸Á.  

−IgHGSO| GSÀ£MLjBh.. ¬¸×cE§ #eFc÷ °¸^j¸Á ¬¸CL Jv<j$qk ¬¸CL PeMLlCy. ¬tjFc McÈ"ÍíOqk ¬Pe$o °¸=cOqjPo.  
−Mnj ‚@~ ¬¥qÚ< ²¸Jd÷tjFo. ¥c¥qJwCo - Jw}SæPy ×ctjFLtjFL CLO~øCL Mc+"ÍíOqk ösHÄj¸¼ rHÈ"ÔoGSjŠFcïOqj. ¬¸Íj¥é 

- ¥q¸rHÂ¢ OqkÓj öGH¥cOq¸ MLjj¸Íj$c  AKcO~õ AKLOqëPnÎFL Mc+"Š ¬¥qÚ< °Eyõ$q¸ ÂfRÍíîMoj ¬tjFc - ÔoO~¥q Mc+j" AKcO~õAKLOqëÓNqkõOqj 
¥c_=hæ Mc+j" ²$nã¸rHæ@| ¬FLïMLk^. ®GHlð<j ®ÍíOqk ²¸ÔL¥cÚ ¬OqMnÎ MoÓj EcEcGHl$c FnÓ½¡CcÓj À£GSjŠ¸^jFcïOqj.  

¼¸CcMLjBh KnÎ=h¥h O~$cFo ¬¸CLŠ MLjj¸Íj ¥x¸$qPe Mnj<Td¼ ¬EcíÓ ¥h=h¥iPy¸¼ Cx¸» Cx¸» ÔLkGSjëFLï −Mnj GSOqjíŠÂ 
‚Oqjá¸Á. −Mnj¥éEy ¬FLjMLkFL¸. −<Mc+j" PyGHÆ¥nWoë _Nqj=h¥h MLÔoáMLOq‚ fSìÄjCL¸$c gS=y÷ ‚OyáPoÍj.  

−MnjFy ÔLkGHl ÔLk¼ ¼¸CcMLjBh CLFL gS=| Í$qÜ¿¥h MnÈ"¸Á. ¬GHð=h¥é $qjGS$qjGSÓj MnjjÍPnÎFL GHÁ GHFnï¸<j ¥cÃFL÷ − 
VÓjFL¸Cc μ¥qÚTd¿ ¥qÓNqjÔLkfS  ''TdO| ¯×| −F| rIHÎO|. @yF|æ ¨GSæO|ï'' ¬Â CLÓrIHÎPy÷¥h ÍkOoáfS¸Á. Jd¨¸Eo Jd<O~, Jd¼GH¸<÷ 
EcGS¿ Pe$c O~fS¸Eo O~NqkÆ. CLGHlðCLj¸Ec?  

''³MnjÎ¸Á Moj<M|j? TdO| MLjÆ£÷ MnjjÍPn=cæ@~?'' GH¥qÚ ¥cÃFy÷¸¼ GH¿MLj+ ¬¨»¸Á.  
''−..−.. MLjÆ£÷ MLjÆ£÷ MnjjÍPn=cæ<j. ¬tjFc Â¢MLl ‚@~... MLjÆ£÷ ³¸=o. MLjÆ£÷? MLjÈ¢" ¬FLPoMc?'' ¥yGH¸$c ¬¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''GSOo Moj<M|j. Ä£j MLjk@| Kc$qjFLï^j÷ PoÍj. MLjÆ£÷ MLk=c÷<jŠ¸Ec¸Pn¸¨''  
''¬Á$y MLjÈ¢"! ¬Kcò! ¯ CnÓj$qj AKcGRFLj [kÂ¢ ÔoGSkë - ÔnMLlPy÷ gSGS¸ JwGSjëFcïOqj - Ä¤+"¸Cc.''  
®¸=y÷FLk öJvÍjí=hï¸Ôi ®Eo CnÓj$qj$yÓ!  
''Â¢Px÷GSjëFcïN|j! Â¢Px÷GSjëFcïN|j! '' ¬Â rHÍí fHÓ÷ $q=hæ$c ¬OqjGSkë ÔnfHð¸Á.  
Mn¸^Fo ML¸=h¸=y÷ ¥cIgH ¥qÓjGHlCLkFLï ¼¸CcMLjBh ¬¸ÍjŠ¸^j¸Á. ''Â¢Ój÷¥cEo. Â¢+j" ¬FcÆ. ¬FLj GHÁTdOqj÷ Â¢+j" Â¢+j" 

¬Â. ''  
''GHÁTdOqj÷ ÔnGHlðŠ¸^k ‚Oqjá¸=o GHlFLõ¥cÓ¸ ¥cTdë ¥q¿»JwCLj¸Á. Ã¸EnÆMLlø CxÓ¼ GH=hæ rH<Cc! CLO~øCL Â¢MLl PyGHÓ 

rH^jæ¥y!''  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net   
                           

186             ¥q>bEc¥{MLjjÁ

''Â¢+j" GH^æ¥qJwtjFc GHO~øPoÍj. Â¢MLl MLjj¸Íj Â¢+j" ¬FL<¸ FoOqjá¥y'' ¬Â ¼¸CcMLjBh Mnjj¸¨$c Ã¸EnÓj ®MLøŠ¸@~ 
¬<jèŠ¸Á.  

''³¸^MLkô Â¢MLl? Â¢Ój÷ −»JwCcN|j. MLjÆ£÷ MLjÆ£÷ MLjFLMoj MnkNqjPo¥q ÔcMcÆ _Nqj=h FLj¸Ôi ×.Oqj$qMLkô GH¥qÚŠ''  
''¬Á$y! MLjÈ¢" MLjÈ¢" MLjFLMoj MnkNqjPo¥q ÔcMcÆ. ¬FcÆ MLjÆ£÷ MLjÆ£÷ ³¸=h MLjÆ£÷ MLjÆ£÷?'' ¯Td¿ ¥cGSë ¥yGH¸$c ¬¸Á 

¼¸CcMLjBh.  
''GSOoMLkô! ®GHð=h¥hÁ ¬tjJwÂ¢ OoGHl ¥cMcÓ¸=o ®¸Jw½GRF| O~fS ÔLkfHTdëPo''Ã¸EnÓj _ÓML¸CL¸$c ÔoÀPy¸¼ PeŠÚÂ 

_Nqj^ FLPe÷ Í$qÜOqŠ GH¿$nÀë¸Á rHÍífHÓ÷.  
''¬GSPo ²¸@~¥cÓ¸! Â¢Ój÷ CLŠÚMxTdëN|j GH=hærH^jæ¥yML<¸ CLXL* ¥qOqëMLõ¸. AKcGR, Kc$y$qjÓj CLO~øCL'' ¬¸^k GS¿í 

ÔnGHðKyNqk<j MLjBhOqCLï¸ ¼¸CcMLjBh AKLOqë ¼¸CcMLjBh ¬CLÂCy ‚@~ ³Mnk ÔnGHðKytj¸Á. −MnjFLj ¬<jèŠ¸^k ''−... ³¸ 
CoMcÆ adGHlFLj¸Ôi Cx¸ÍOq$c ÔnGHlð. ¥q¸Á KoÓj÷, ÄjFLKoòÓj÷, ÄjOq¥qJdNqjÓj, Mn¸<j ¥x_ò¿, TwGHlÓk.. ®¸¥c?''  

''¥q¸ÁKoÓj÷, ÄjFLKoòÓj÷ ³¸=h? ¥q¸Á Ko<Ók ÄjFLKoò<Ók ¬FcÆ. ÄjOq¥qJdNqjÓj ¥cÍj ÄjOqGH¥cNqjÓj ¬FcÆ. Mn¸<j 
¥x_ò¿ ³¸=h Kn¸<j ¥x_ò¿Pe$c? ²¸<j¥x_ò¿ ¬FcÆ. PoŠ¸=o ²¸Íj¥x¼áFL $yÓ? ¥q¸ÁGHGHlð ÄjFLGHðGHlð ¬FL¸¨. TwGHlÓk, 
¼¸CLGH¸<k $qö=cCoMcÆ Cx¸ÍOq$c MnÈ"Oq¸¨. MLjÈ¢" −IgHGSjŠ =nÎMLÙCLj¸Á'' ¬Â Cx¸ÍOq ÔofS¸Á AKLOqëFLj ¼¸CcMLjBh.  

''−...− Â¢Ä¤ ¥c÷GSj gH¥qŠ¸@~ °¸=o ¯ Jd=h¥h TdMLkFLjCy ®¸=h¥h MLÔoáMc¨Fo À¿»'' GS¸¼ À£GSjŠÂ MLjBhOqCLï¸ 
_NqjÓjEoO~<j.  

''¬Kcò! rHOq<¸Cc ¥q¸GHl ¥x<kë¸Á. ÔL¥qÚ$c MLjPn÷, ×c½, FL¸Á MLOqíîFL¸ GHmÓCy ¬¸Í¸$c, MLj¸¼ McGSFLCy Vtj$c 
¬ÂfH¸Ôo rHOq<¸Cc ¥yÓ÷ÔcÄ¨Cy ÔL¸@~Ó¸$c °¸Á'' ÄGSjŠÚ¸^k ¬¸^jFcï<j ¼Fcï<j.  

''¥yÓj÷ ³¸ö=c ¥yÓj÷? ¥y+j" ¬FLPoMLm? ¥y¨¥h _ÿjMLÔLFL¸ ¥y+j". ®¸CLMLköCL¸ CnÆNqjŠ¸@~ ÔLÍjMnPe ÔLÍjMLlCLjFcïOqj 
GSkÚPy÷?'' $qN|j MLj¸Á ¼¸CcMLjBh  

''GSkÚPy÷ MLk =iÔLOqj÷ ¬Pe$o MLk=c÷@~ëOqj.. ¬¸Íj¥é MLk‚ ¬=c÷$o ¬ÓMc=nÎ¸Á MLj¿. ³¸ ÔoEcí¸?''  
''³¸ ÔoEcí¸ ³¸=h? FoFLjFcïFLj ¥qEc Ä£jŠ GS¿$c Fo¿ð¸ÔL@~Â¥h. QLjÍíîMnjÎFL CnÓj$qj MLj=c÷<¸ö@~ ¬¸=o Ä£j =iÔLOqj÷ ÔnfHð¸Eo 

GSOnÎ¸ÍÂ McÁTdëOo?'' ¬¸^kFo °¸Á ¼¸CcMLjBh. ®¸CLPy MLjBhOqCLï¸ #eÈ¢GS¸¼Cy À¿$xÔcá<j.  
ÔoÀPyÂ GS¸¼ ¬¸ÍjŠ¸^k ¼Fyï<j ¬<j$qjCLjFcï<j, ''³¸ FcFcï! #eÈ¢ GS¸¼Cy MLÔcáM|? OqÄPo@~ Po¥q Oq}R$c °¸Ec?''  
''PoÍjO~!OqÄ Po<j. MLGSkÓ÷Š _Nqj=h¥h JwNqk<^. − GHÂ Mc<j ÂEcFL¸ ÔoGSjëFcï<j. ¬¥qÚ@o ÂÓ_¨Co −IgHGSjŠ 

Po^NojõPe°¸Á. ¬¸Íj¥é GSOqjŠÓ ¼=iæ ®¼á MLÔcá. ¥q=hæ rH¨Co TdNqj¸öCL¸ CnÔLjá¥yMLÔLjá''  
''MLGSkÓj÷ ¥cÍj MLGSk+j" ¬FcÆ'' ¬Â MLjÈ¢" ¥c÷GSj gH¥qJwtj¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''¬MLkôCLÆ£÷! ®GHlð¨¸¥c Â¢MLl ¥c÷GSj À£GSjŠ¸^k ‚Oqjá¸=o ¬MLCLÓ =nÎ¸ GHOqj$n<jCLk¸Á. Â¢Š Í¸<¸ rH<CcFLj. 

Cx¸ÍOq$c ³MnjÎFc ÔorSN|j. ‚OqMLl¸=o ‚OqPoÍ¸=o ³ ¼öCcFLïMnjkô ¥qÆrHN|j. _NqjPoíOqEc¸'' ¬¸^k MLjBhOqCLï¸ ^MLP| À£GSjŠÂ 
KcöCLk¸Py¥h ÍkO~<j.  

''¬tjFc Â¢Mo¸ö=c? ²ÂïTdOqj÷ ÔnJdðÆ? #eÆ£ GS¸¼ ¥cÍj #eÈ¢ GS¸¼Cy ¬FcÓÂ'' ®¸¥c −Mnj MLk^ GHm¿ë¥cFoPoÍj - 
fHPe÷<¥qÚ<Po<j.  
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Ä¤+"Cy GS¿$cÜ MLk=c÷¨¸ÔL<¸ - Ä¤+"FLj GHl=hæ¸¼FL ö_ÿôEoMLl¨¥h ‚@~ TdbÍõ¸ ¥cÍj. ¬Oo! GSOnÎFL CnÓj$qj FoOqjá¥y¸ö@~ - 
ÄjÂMLjM|j MLkOqjðÓj ÔoGSjŠÂ - ¬¸=o ÄÂfH¸ÔLj¥yOo?  

®¸CLPy _Nqj=hFLj¸Ôi ²MLOy fHÓ÷Ój fHÓjGSjëFcïOqj ''O~ÿjP| O~ÿjP|'' ¬Â.  
''²MLOqNqkõ? '' ¬FLjŠ¸^k $qjMLjô¸ MLjj¸ÍjŠ ML¼áFL ¼¸CcMLjBh¥h ²Íj¿¸=h QcMLjjõP| ¥qÂfH¸Ôc<j.  
''−¸=i! O~ÿjP|FLj sH÷ ö$p¸@|Š Cx¸ÍOq$c OqMLjôÂ ÔnGHð¸@~¸=i! McÓ÷¸ÍOqk ®GHð=h¥é ¬¥qÚ¨¥h ÔoOqjŠÂ °¸=cOqj.'' 

¬¸^k Mc<j rSÎ¥hP| MnFLŠÚ ÀGHlðŠFcï<j.  
''McÓ÷¸ÍOqk ¥cÍj Mc+"¸ÍOqk ¬FcÆ'' ¬Â ®¸¥c ³Ey ÔnGHðKytj¸EcMnj JdCL MLjk@| PyFo.  
''GSOo −¸=i! O~ÿjP|Â Cx¸ÍOq$c OqMLjôÂ ÔnGHð¸¨ Fo MnÓjëFcï'' ¬¸^k Mc<j Jd¿JwNqk<j.  
MLjÈ¢" MnFL¥xÚ¼á ''®}IH °N|j $y Po=c¸=i - MLjMLjôÆï sH÷FLj¸Ôi ¿MLjkM| ÔoTdëOq¸Co Cx¸ÍOq$c GH¸GH¸¨'' ¬¸^k 

CLjöOqjMLjFcï<j Mc<j.  
''¬MLkô!'' PyGHÆï¸¼ rHÍífHÓ÷ fHÓjGSkë¸Á.  
''MLGSjëFcï''!  
''¬MLkô! MLk örIH¸<j ¬¥qÚÁ rHÆ÷'' ¬FLKytj FcÓj¥qÚOqjáŠÂ'' ¬Eo MLkOo×|¥h MnWc"Æ. Ä£jCyJd^k FoFLk _NqjPoíOqFc?''  
''®Pe$o _Nqj^ ÔLj=cæÓMLjj¸Ík MLk=c÷<¸¨ Fc GHOqjMLl À£GSkë. ÔLÍjMLlŠFLï EcÂÄ - fHÓ÷Ó¥hPe$oFc Fo¿ð¸ÔoÁ ¬¸^k 

Mc+j" FcŠ rH<CcOqj $q¨è'' ¬Â ®¸¥c ³Ey $x*jŠÚ¸^k °¸ÁJwtj¸Á ¼¸CcMLjBh.  
''CnÓj$qk GS¿$cO~¥q - ¬^j ®¸»÷¤GRk ¬¸CL¸CL MLköCL¸$cFo - _^÷O| ®¸»÷¤GRj MLk=c÷¨ AKcad JdOqCL¸öCcõÂï 

MLÍjÓj¥yPoŠ¸@~ °Fcï¿¢ MLjFLjGRjÓj! On¸=h¥i Ôn<èOoML¨ ¬MLlCLjFcïOqj. ²¥qÚ< ÔLk¼Fc - ÄFcï - ®Eo ®¸»÷¤GRj NqkML, CnÓj$qj AKcGR 
$yÓ. =i.Ä¤ −F| ÔofSFc - gS¿NqjP|û ÔLk¼Fc [kÂ¢ ÔofSFc CnÓj$qj AKcGR ¼O~¥nÀëGSjë¸Á. GSOnÎFL $nÎ@nF|û ²ML¿TdëOy ³Mnk Ä¤Ó÷Š'' 
¬FLj¥yKytj FcÓj¥qÚOqjÔLjŠ¸EcMnj - CcFLk Mc+"Ec¿Py GH<jCy¸Ec ¬Â GS¸EofUGSkë Mn¸^Fo Ôn¸GHPoGSjŠ¸Á.  
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