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       శరీల్ వరీక్ పంపిన ఆ మెసేజ ఎపుప్డొచిచ్నా బాగుండేది. అరగంట ముందుగా, లేదా, అరగంట తరావ్త, లేదా 
పొర్దుద్నో, సాయంతర్మో, నినన్నో, రేపో.... ఇలా ఎపుప్డొచిచ్నా బాగుండేది. కానీ చెపాప్ పెటట్కుండా వచేచ్ దేనికైనా దానివే 
అయిన నిబంధనలునాన్యనన్టుట్, అది తనదే అయిన వేళాపాళా చూసుకుని వచిచ్ంది ! అంతే ! అసస్లు అనుకోకుండా 
వచిచ్ంది ! అమమ్, కుందగౌరిల బలవంతానికి, ఇపప్టిదాకా ఎపుప్డూ పటిట్ంచుకోని నేను – మహాలయ అమావసయ్ రోజు 
సాంవతస్రిక పితృతరప్ణానికి కూరుచ్నాన్ను కదా – సరిగాగ్ అపుప్డే వచిచ్ందది.  

కాకతాళీయమేమంటే,  నేను రామచందర్యయ్, బదరినాథయయ్ – అంటూ వరసగా మా నానన్, ఆయన 
చివరి తముమ్డి పేరల్తో నువువ్లు నీళుళ్ వదలడానికీ, శరిల్ వరిక్ పంపిన మెసేజ రావడానికీ- సరిగాగ్ అతికినటట్యి, 
ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని బాంధవయ్ం ఏరప్డడం మాతర్ం నిజం. అలాగే దాని గురించిన కొనిన్ మాటలు కూడా 
వినబడాడ్యి.  “ఫోన చేయవా పీల్జ “ అనన్ మెసేజ ను చదివిన కుంద గౌరికి “ అరగంట తరావ్త చేసాత్ను అని పంపించు 
పీల్జ “ అని చెపిప్, మళీళ్ మహాలయ అమావాసయ్ రోజు పితృకైంకరాయ్నికి సిదధ్పడాడ్ను. ఇంటి పురోహితుడు చెపేప్ అనేక 
సవాయ్పసవాయ్ల మంతోర్చాచ్రణలతో, ఇంతోటి తిలాంజలి కారయ్కర్మాలు ముగించేటపప్టికి – శరిల్ వరిక్ మరో రెండు 
మెసేజ లు పంపింది.  

“ ఓకే “ అని ఒకటి “ కానీ వీలైనంత తొందరగా ---“ అని మరోటి.  
ఈ రెండూ మెసేజ లను నా భారయ్ కుందగౌరి వెంటవెంటనే చదివి వినిపించింది. లేకపోతే నేనెకక్డ ఫోన 

ముటుట్కుని మైల పడిపోతానో అని - చాలా భయం అమెకు ! ఎంతైనా భారయ్ కదా ! “అందుకే చెపిప్ంది, ఫోన ఆఫ 
చేసెయయ్ండి అని.... లేకపోతే ఆ చెయియ్ ఈ చెయియ్ అంటూ మైల.... “ అంటూ చినన్గా గొణగడం మొదలుపెటిట్ంది. “ 
చేసేదేమో సంవతస్రానికొకమారు... శార్దధ్ం అంటే ఏమిటి శర్దధ్తో చేసేది అని అరథ్ం. కావాలంటే ఆయనున్ అడగండి “ 
అంది నా కుడివైపున కూరుచ్నన్ పురోహితుడి వైపు చూసి. ఆయన తలూపగానే ఉతాస్హంగా “ అయినా మీ 
వయ్వహారాలునాన్యి చూశారూ ... ఛ,, “ అంటూ చిరుకోపం చూపింది. 
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కుందగౌరి ఇబబ్ందిని ఆమె కనున్లోల్నే కనుగొనన్ పురోహితుడు “ ఏం చేసాత్ం తలీల్.. పాత కాలం 
సంపర్దాయాలు. ఎంతవరకూ సాధయ్మైతే అంతవరకూ జరపాలి మరి “ అంటూ తనకు తానే సరిద్ చెపుప్కుని నవావ్డు. “ 
అదీ కాకుండా ఈ రోజులోల్ సంబంధాలు ఎకక్డునాన్యి ? పాత రోజులోల్ అయితే ఉమమ్డి కుటుంబాలుండేవి... లేదా... 
అనన్దముమ్లంతా ఒకే ఊళోళ్ ఉండేవారు.... వచిచ్ పోవడాలు ఉండేవి. సంబంధాలు నిలిచేవి. ఇపుప్డవనీన్ ఎలా 
కుదురుతుంది లెండి  “ అనాన్డు. 

“మీరు చెపేప్ది నిజమేనండీ.” ఎదురుగానే కూరుచ్ని నేను, కుందగౌరి చేసుత్నన్ పనులను అజమాయిషి 
చేసుత్నన్ అమమ్ ఉనన్టుట్ండి మాటాల్డసాగింది. “ ఈ బదరీనాథయయ్ ఉనాన్డే... మావారి చివరి తముమ్డు. ఆరు నెలలయింది 
పోయి... ఎవరకీ పటట్ని చావు అయిపోయింది అతడిది. ఒకరకంగా చూసేత్ జీవితం కూడా.... “ ఇలా అమమ్ బదరి అంకల 
గురించి ఏవేవో కథలు చెపప్సాగేసరికి “ ష... “ అంటూ ఊరుకోమనాన్ను. “ చాలమామ్. ఊరుకో “ అంటూ చెపాప్ను 
కూడా. 

ఆమె ఎకక్డ వింటుంది ? తన ధాటీని కొనసాగించింది. 
“ ఎవరికీ పటట్ని జీవితం “ అని వినిపించేసరికి పురోహితుడి చెవులు కూడా నిమిరి నిలిచినటట్నిపించింది. 

“ ఇంతకీ ఏమయిందమామ్ ?” అంటూ ఉబుకుతునన్ తన కుతూహలానిన్ కనబరచాడు.  
“ ఏం జరగలేదని అడగండి. “ అంటూ అమమ్ తన మొహంలోని ముడుతలనిన్టిలోనూ తన మరదిగారి 

వేదనల నీడలను నింపుకుని ఒక దీరఘ్మైన కథనానికి పూనుకుంది. 
 “ బదరి ఇకక్డే దగగ్ర ఒక అపారట్ మెంటులో ఉండేవాడు. ఇదద్రు అమామ్యిలు. ఇపుప్డు ఇదద్రూ 

అమెరికాలో ఉనాన్రు. భారాయ్భరత్లిదద్రే ఇకక్డ. సంవతస్రానికొకసారి అమామ్యిల ఇళళ్కి వెళిళ్- అకక్డో ఆరు నెలలు, 
ఇకక్డో ఆరునెలలు ఉండేవారు. నిరుడు పెదద్ అమామ్యి దగగ్ర ఉనన్పుప్డు బాతూర్మోల్ జారి పడాడ్డట.  నిలవలేక 
పోయేవాడు. అంటే పూరిత్గా కాదు. కానీ తూలుతూ నడిచేవాడు. నా తోడికోడలు, ఇదద్రు అమామ్యిలు కలిసి ఆయనని 
ఇకక్డే దగగ్ర ఉనన్ వృదాధ్శర్మంలో చేరేచ్సి - తమకిక ఆయనతో సంబంధమే లేనటుట్గా అమెరికా వెళిళ్పోయారండీ ! 
ఇంత దగగ్ర ఉనన్ మాకైనా ఏ మాటా చెపప్కుండా ఒకే వారం వయ్వధిలో ఇవనీన్ ముగించి, ఇకక్డి అపారట్ మెంటును 
అమేమ్సి వెళిళ్పోయారు. మూడు నాలుగు నెలల తరువాత బదరీయే ఫోన చేసి మాకు చెపప్డంతో సంగతి తెలిసింది. తను 
చనిపోయి ఆరు నెలలయింది... ఎంత గుండె తరుకుక్పోతుంది చూడండి.... “ 

మాటలు ముగించేటపప్టికి అమమ్ కంటోల్ తడి కనిపించింది. గొంతు కూడా గదగ్దమయియ్ంది. 
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పురోహితుడు దీని గురించిన సంభాషణను మరింత పొడిగించాడు. బదరి అంకల గురించి అడుగుతూ “ 
ఇంతకీ ఆయనకు ఏమయియ్ంది ?” అనాన్డు. అంటే ఎందుకు పోయాడు అనన్ పర్శన్! జవాబు వింటూ మధయ్మధయ్లో “ ఛ 
! పాపం ! “ అంటూ మాట కలుపుతూ పోయాడాయన. 

“ డెబైభ్ రెండండీ అంతే చనిపోయే రోజుకి “ అంటూ అమమ్ అంటుండగానే కుందగౌరి అందుకుని “ 
వయసయినాక అనీన్ సరిగాగ్ ఉంటాయా చెపప్ండి. అరవై దాటాక బర్తికుండడమే ఒక బోనస. ఏమంటారు ?” అంటూ 
తన మాట కూడా కలిపింది.  

“ అతడు చనిపోయాకనండీ !- నా తోడికోడలు వచిచ్ చూడను కూడా చూడలేదు. బాధేసుత్ంది. “ అమమ్ 
పెదవి విరుసూత్ చెపిప్ంది. “ ఇలా కూడా ఉంటారా అనిపిసుత్ంది. పెదద్ అమామ్యే వచిచ్ దహన కారయ్కర్మాలు చేయించి 
వెళిళ్ంది... నేనే వాడి పేరున నలుగురు బార్హమ్లకి భోజనం పెటిట్ంచాను. “  

“ అయోయ్ ! పాపం !” పురోహితుడి పకక్ తాళం. 
దాంతరావ్త చనిపోయిన వారి గురించి మరినిన్ సంభాషణలు దొరాల్యి. మధయ్లో పురోహితుడు కూడా తన 

వంతుగా కొనిన్ చావు పర్కరణాలను ఏరుకుని ఏకరువు పెటాట్డు. అతత్ కోడళుళ్ ఇలా ఎనోన్ చావు సంగతులను 
ఉభయకుశలోపరి మాటలాల్, చెవులు రికిక్ంచి వినాన్రు. ఆయన చెపిప్నవి అమమ్, అమమ్ చెపిప్నవి కుందగౌరి ఇలా 
తమతమ బంధువరగ్ంలో చనిపోయిన ఆపుత్ల నిధనవారత్లను నింపాదిగా చరిచ్ంచారు.  

“ మీ ఆయనకెంత మందమామ్ అనన్దముమ్లు ? “ పురోహితుడు అడిగాడు.  
“మా ఆయనే పెదద్....” అమమ్ చెపప్సాగింది. “ తరువాత ముగుగ్రు తముమ్ళళ్ండీ. ఈ బదరీనాథయయ్ 

చివరివాడు. రెండో మరది చినన్పుప్డే ఇలుల్ వదలి వెళిళ్పోయి కొలక్తాత్లోనో ఎకక్డో సెటల అయాయ్డట. మాతో 
సంబంధాలు లేవు. ఇక మొదటి మరది చెనైన్లో ఉంటాడు. అతడికి సుమారు నా వయసేస్ ఉంటుంది. డెబైభ్ ఎనిమిది, లేదా 
డెబైభ్ తొమిమ్ది ఉండొచుచ్.. అతడికి మేమెవవ్రం అకక్రలేదు. అదేదో సామెత చెపాత్రు కదా- పుటట్గానే అనన్దముమ్లు 
పెరుగుతూ దాయాదులు అని. అలా అనన్మాట “ మాటలు ముగిసూత్ అమమ్ మరొక సంగతిని నావైపు చూసూత్ చెపిప్ంది. 
“వీళళ్ందరి మధయ్ వీడొకక్డే మగ సంతానం- కిర్యలనీన్చేయడానికి.  పితృదేవతలంతా వీడు పెటేట్ కాకి పిండానికై ఎంత 
కాచుకుంటారో మరి ? వీడికా అరథ్ం కాదు. “ అని తనలో తనే చెపుప్కుని పెదవి విరిచింది. నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 
మగవాడిగా పుటట్డమంటే పితృలకు పిండం పెటట్డానికేనా అనన్ విషయం ననున్ ఎపుప్డూ వెంటాడేది. ఎవరితో 
చెపుప్కోను? అమమ్ అనన్ మాటలు వినిపించనటుట్గా ఉండిపోయాను.  

“ రెండవ మరది అనాన్రు కదతాత్. ఆయనను ఈయన చూశారా ? “ కుందగౌరి ఉనన్టుట్ంది అడిగింది. 
అంటే నేను నా రెండో బాబాయ ని చూశానా అని అడిగింది. 
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“ నేనే చూడలేదు. ఇక వీడేం చూసాత్డు ? నా పెళిళ్కి ముందే ఇలుల్ విడిచె వెళిళ్పోయాడట. 
రామకృషాణ్శర్మంలో చేరతాను అని వెళిళ్నవాడు తిరిగి రానేలేదట. తరువాత ఆయన అయిపూ అజా తెలీనే లేదు... “ 
అమమ్ ఇలా విషయానన్ంతా చెపిప్ నిటూట్రిచ్ంది. 

“ అమామ్ ! నాకు లేటయిపోతోంది. “ ముగుగ్రి ఈ మాటల సరళిని తుంచుతూ అనాన్ను.  
“ సగం రోజు దీని గురించే మాటాల్డుతూ గడిపెయయ్లేమమామ్ “ అనాన్ను విసుగాగ్. 
“ ఒక రెండు నిమిషాలండీ పీల్జ... ఇంకేం కుకక్ర విజిలొసుత్ంది “ కుందగౌరి నైవేదాయ్నికి ఆయతత్ం చేసూత్ 

అంది. 
ఇంతకీ, ఈ సంభాషణంతా ఇంత నింపాదిగా జరగడానికి కారణం కుందగౌరి వంట ఇంకా కాలేదనే. ఈ 

పురోహితుడు చాలా నెమమ్దసుత్డు. అంతేకాకుండా కుందగౌరి అమమ్ వైపు బంధువు. ఇపుప్డైతే ఇంకా నింపాదిగా ఉనాన్డు. 
కూరుచ్నన్ చోటునుండి లేవకుండా కబురల్తో కాలం గడుపుతునాన్డు. ఆయన భారయ్ మూడో డెలివరీకి పుటిట్ంటికి 
వెళిళ్ందట.  

“ మళీళ్ మీరు వంట చేసుకోవడం ఎందుకండీ ? మీ కోసం వేరేగా వంట చేసాత్ను.” అంటూ       నా 
భారయ్ ఇకక్డే భోజనం చేసి వెళళ్మని బలవంతం చేసింది.  అందుకని పితృదేవతల నైవేదాయ్నికి చేసిన వంట కాకుండా 
ఆయనకు పర్తేయ్కంగా వంట చేసోత్ంది.  

“ లేటవుతోంది కుందా “ అంటూ నేను గునిసేటపప్టికి “ ఒక పని చెయయ్ండి. ఎలాగూ తరప్ణం 
వదిలేశారుగా... ఇపుప్డు ఆమెతో మాటాల్డి వచెచ్యయ్ండి. అంతలోపల వంట కాసత్ అయిపోతుంది. “ అని పరిమ్షన ఇసూత్ 
తన పకక్న పెటుట్కునన్ ఫోనును నా వైపుకు తోసింది. 

తనకు కావలసినటుట్ నియమాలను సడలించే ఆమె విధానానికి “ఔరా “ అని ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. ఫోనును 
తీసుకుని శరిల్ వరిక్ మెసేజ లను చూసి చదువుకునాన్ను. “అరగంట తరావ్త చేసాత్ను అని పంపించు “ అని నేను చెపిప్న 
దానిన్ తనకు కావలసినటుట్ మారుచ్కునన్ మా ఆవిడ “ మధాయ్హన్ం భోజనం తరావ్త చేసాత్ను “ అని చేసింది కనిపించింది.   

******** 
 
శరిల్ వరిక్ నా కాలేజ రోజుల సహపాఠి. కేరళ వైపు కిర్శిచ్యన. సనిన్ వరిక్ అని దుబైలో ఒక బిసినెస 

టైకూన ఉనాన్డు- కావాలంటే గూగల లో వెతకొచుచ్.. అతడి కసిన ఈమె. విరాట జకక్రియా అనే ఒక మలయాళి 
కిర్శిచ్యన ను పెళాళ్డింది. ఈమె ఆరిక్టెకట్. అతడు సివిల ఇంజినియర. ఇదద్రూ కలిసి తమతమ  ఇంటి పేరల్ను సంకరించి 



  

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                          

7      - ಕ  ಕನ ಡ ಕಥ  

’వరక్రియా’ అనే పేరుతో ఇంటీరియర డిసైన కాంటార్కుట్లు చేసాత్రు. ఆ కంపెనీకి మంచిపేరుంది. ఆరిథ్కంగా కూడా 
కంపెనీ గటిట్దే. 

తొంభైయారవ సంవతస్రంలోని బి ఎమెమ్స కాలేజ ఆరిక్టెకచ్ర విభాగంలో చేరిన మేమంతా- అంటే 
పదముగుగ్రు మగపిలల్లు, ఇరవై ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు, వెరసి ముపైఫ్ తొమిమ్ది మందిది ఒక వాటస్ప గూర్ప మా మొబైల 
ఫోనల్ పైన ఈ రోజు సందడి చేసుత్ందంటే దాని పూరిత్ శేర్యసుస్ శరిల్ వరిక్ దే అని చెపుప్కోవచుచ్. ఆ గుంపుకు “ డరిట్ థరీట్ 
నైన “ అని పేరు పెటిట్ంది. దాంటోల్ జరిగే చరచ్ల కీరిత్ అంతా ఆమెదే. గూర్పులో కొనిన్ పోకిరి జోకులే కాకుండా గంభీరమైన 
తాంతిర్క విషయాలను కూడా శరిల్ ఆ గూర్పులో పంచుతుంది. తరగతిలోనే అతయ్ంత తకుక్వ వాచాలుడైన నాతో సహా 
అందరినీ ఈ చరచ్లోల్ పాలొగ్నేటటుట్ చేసుత్ంది. కొనిన్ సారుల్ నిరణ్యాలను చేయించి, విషయానిన్ పర్భుతవ్ం దాకా తీసుకెళిళ్ 
భవన నిరామ్ణాలోల్ని కషాట్లపై తన గొంతు వినిపిసుత్ంది. అంతో ఇంతో నివారణా మారాగ్లు కూడా కనుకుక్ంది. 

ఈ వాటస్ప చాట చేసే సదుపాయం పార్రంభం కావడానికి ముందు - శరిల్ వరిక్ మమమ్లన్ందరీన్ ఈ 
మెయిల దావ్రా కలిపిన సంగతిని ఇకక్డ తలచుకోవచుచ్. కాలేజిలోని ఐదు సంవతస్రాల మా విదాయ్భాయ్సంలో ఈమే మా 
పర్తినిధిగా ఉండింది కూడా అనేది అంతే ముఖయ్మైన విషయం. కాలేజి తరువాత గడచిన ఈ ఇరవై చిలల్ర 
సంవతస్రాలలోనూ మమమ్లన్ందరీన్ కలిపింది కూడా ఈమే.  

శరిల్ వరిక్ ఒక విధంగ చూసేత్ మగ గుండెగల సతరీ. దిటట్. ఈ పర్పంచంలోని ఏ మగవాడి సరసనైనా దీటుగా 
నిలబడగల సతరీ ! మగవారే ఉనన్ ఈ కాంటార్కట్ పనులోల్ తను ఒకక్తే నిలదొకుక్కుందంటే నమొమ్చాచ్ మరి ? విరాట 
జకక్రియాను పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ముందు “ వరిక్ కాంటార్కట్స్ “ అనే పేరుతో ఒక కంపెని పెటిట్ విజయం సాధించింది. 

మిగిలిన విషయాలకు వసేత్ ఈ శరిల్ వరిక్, నాతో ఎకుక్వగా కాంటాకట్ పెటుట్కోలేదు. ఆ మాటకొసేత్ నేను 
కూడా ఎవరితోనూ అంత ఎకుక్వగా కముయ్నికేట చెయయ్ను. నా గురించి నేనే చెపుప్కోవాలంటే అతయ్ంత ముభావ వయ్కిత్ని ! 
ఎంతో అంత, ఇంత చాలు. ఇంత మాటాల్డితే అంతా మాటాల్డినటేట్ అనుకునే వాణిణ్. అతయ్ంత హాసాయ్నైన్నా, పరిహాసానైన్నా 
కొలిచి పంచడం, అందులోనూ వీలైనంత కతిత్రించి అందించే ఆసామిని ! టోటలి టోటలి టీటోటలర నైన ననున్ ఎవరైనా, 
సాయంతార్ల తరావ్త జరిగే పారీట్లకు తమాషాకైనా పిలుసాత్రా చెపప్ండి. ఖచిచ్తంగా నో !  పారీట్లు జరిగితే నా పేరు 
టోటలి టోటలి ఔట ! 

ఇలాంటి ననున్ ఈ శరిల్ వరిక్ ఎందుకు తలచుకుంది అని ఆశచ్రయ్ం అనిపించదా మరి ! అలాగే నేను నా 
జీవితంలో మొదటి సారిగా తలపెటిట్న అమావాసయ్ తరప్ణంలాగానే ఆశచ్రయ్కరమే అనున్కోవచుచ్ !! 
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ఫోన చెయియ్.... వీలైనంత తొందరగా... అనన్ శరిల్ వరిక్ మెసేజ లను మరోసారి చదువుకుని, నాతో 
మాటాల్డేంత అరెజ్ంట పనేమై ఉంటుందబాబ్ అని నాలో నేనే అనుకునాన్ను. బహుశా ఈ నా నలభై సంవతస్రాల జీవితంలో 
మొటట్మొదటి సారిగా ఈమెతో సూటిగా మాటాల్డడం జరుగుతోంది అని అనుకుని చివరికి ఫోన చేశాను. 

“ హే సరస.... “ అంటూ ఆమె మాటలోల్కి దిగింది. “ ఎలా ఉనాన్వ ? ఇదే మొదటిసారి కదూ మనమిలా 
మాటాల్డుకోవడం ? “ అంటూ ఉభయకుశలోపరి ముగిశాక “ ఏమంటే నీ వదద్ నుండి ఒక ఫేవర కావాలి “ అంటూ 
విషయంలోకి దిగింది. 

ఆశచ్రయ్మేసింది ! 
ఈ బెంగళూరు మహానగరం సంపర్దాయాలను తన హకుక్లా భావించిన ఈమెకు, ఈమెతో సేన్హ 

బంధం కానీ, కనీసం మాటాల్డుకోవడం కానీ చేయని నేను ఏ విధంగా ఆమెకు సాయపడగలను ? నానుండి ఆమె ఏం 
కోరుకొంటోంది ? తనలో లేని దేనిన్ నానుండి కోరుకొంటోంది ? 

“ హౌ ఎట ఆల కెనై శరీల్ ? నాకు చేతనైతే తపప్కుండా చేసాత్ను “ ఏవేవో ఆలోచనల మధయ్ అనాన్ను.  
“ ఏం లేదు. కెన యు ఫికస్ అప సమ డెత రిచువల ఫార ఎ ఫెర్ండ ఆఫ మైన ?” అంటూ శరీల్ వరిక్ 

అడగాగ్నే నేను ఒక విధంగా ఉలికిక్పడాడ్ను. తలా తోకా అరథ్ం కాలేదు. ఉనన్టుట్ండి ఫోన చేసి తన సేన్హితుడి 
అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టు చేయగలవా అని అడిగితే ఏమనాలి ! 

“ షాక అయాయ్వు కదూ ! “ శరిల్ వరిక్ అనన్ది. “ ఉండు.. లెట మి ఎకస్ పెల్యిన.. నాకు ఒక 
సేన్హితుండుడేవాడు. ఎ సీనియర జెంటల్ మేన.. డెబైభ్ అయిదు ఉండొచుచ్.. ఉండేవాడు అని ఎందుకనాన్నంటే ఆయన 
నినన్ చనిపోయారు... అంటే ఇపుప్డాయన మన మధయ్ లేరు. నేనే ఆయనున్ కెర్మేట చేసి వచాచ్ను. ఆయన నాకు మాతర్ం 
సేన్హితుడు కాడు... హి వాస ఎ ఫెర్ండ ఆఫ మై హసెబ్ండ విరాట టూ.... హి వాస మోర దాయ్న ఎ ఫెర్ండ టు అస ! “ 
సంగతేమిటో పొడుపుకథ మాదిరిగా అనిపించింది. విషయం పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఇదద్రి మధయ్ కొనిన్ 
సంభాషణలు వినిమయమయాయ్యి ! 

“ వెల... నేను అతనిన్ కలిసింది... ఇకక్డే మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక పారక్ ఉంది. అకక్డ..” 
“ శరిల్...శరిల్... కెన ఐ ఇంటరర్పట్ ? నువువ్ ఎకక్డ ఉనాన్వో నాకు తెలీదు... ఇంతకీ సందరభ్ం ఏమిటి అని 

కూడా చెపప్గలవా ?” 
“తపప్కుండా... నేనూ విరాటూ బాణసవాడిలో ఒక ఫాల్టోల్ ఉంటాము. ఆ బిలిడ్ంగ ఎదురుగాగ్ ఒక పారక్ 

ఉంది. అకక్డ మేమిదద్రం పొదుద్న లేకపోతే సాయంతర్ం వాక చేసుత్ంటాం....” 
“ ఒకే ! “ సనిన్వేశానిన్ నిదానంగా అరథ్ం చేసుకుంటూ అనాన్ను.  
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“ ఈ పారుక్కు అవతల వైపు మరొక అపారట్ మెంటోల్ ఈ కేట ఉండేవారు. కేట అనేది మేము ఆయనకు 
పెటిట్న పేరు. మేము అంటే ఆ పారుక్లో వాకింగ చేసుత్నన్వాళుళ్, ఒక పది పనెన్ండుగురం ఫెర్ండస్.. మేమంతా ఆయనిన్ 
కేట అని పిలిచేవాళళ్ం. ఆయన అసలు పేరు సాకేత రామ అని. మేము కేట అని పిలిచేవాళళ్ం. ఇపుప్డరథ్మయిందా ?” 

“ అవునా... అయితే ఈ కేట అనే ఆయనేనా నినన్ చనిపోయింది ?” ఏ మాతర్ం భావుకత కనబరచకుండా 
అడిగాను.  అడిగాక... అలా అడిగింది తపప్యిందేమో అని గొణుకుక్నాన్ను.  

“ ఎస. ఎసస్.... యు ఆర రైట. నినన్ ఉదయం అనేదాని కంటే మొనన్ రాతిర్ అనవచుచ్ అని డాకట్ర గారు 
అనాన్రు... నిదర్లోనే పోయారు. మాయ్సివ హారట్ అటాయ్క ! మొహంలో అదెంత శాంతి అనుకునాన్వ ! హి లుకడ్ వెరి పీస 
ఫుల ! “ 

“ సరే “ 
“ కేట... నాకు, విరాట కు చాలా దగగ్రి సేన్హితుడిగా ఉండేవారు. రోజూ పొదుద్న, సాయంతర్ం పారుక్లో 

కలిసేవారు.. సాయంతార్లు, ఆలోమ్సట్ అంటే ఆలోమ్సట్ పర్తి రోజూ – 
వి వుడ డెపినిటీల్ మీట ఓవర ఎ డిర్ంక. ఇలా సుమారు నాలుగైదు సంవతస్రాల నుండి జరుగుతోంది. ఐ 

మీన జరుగుతుండేది.. “  
“ ఒకక్రే ఉండేవారు. పెళిళ్ చేసుకోలేదు. అండ వి హాయ్డ లాటస్ఫ కామన ఇంటరెసట్స్. కొంచెం ఆధాయ్తిమ్క 

చింతన ఉండేది... కొంచెం కాదు. పూరిత్గా ఆధాయ్తిమ్క చింతనలో ఉండేవారు. వి వుడ ఆఫన డిసక్స భగవదీగ్తా ఓవర ఎ 
పెగ ఆర టు. బాగా చదువుకునన్వారు. ఆయనకు తన అంటూ ఎవవ్రూ లేరు. సిప్రుచువల గా అవేకన అయినపుప్డు – 
అంటే ఆధాయ్తిమ్కంగా చైతనయ్ం పొందినపుప్డు – తనలోని చైతనాయ్నికి పర్పంచమంతా కారణం అనిపించేదట.. అలా 
చెపేప్వారు. తన గతం తనకు ముఖయ్ం కాదనేవారు.. “ 

“ ఐ సీ “ 
“ సమ హౌ మి అండ విరాట వర డార్న టు హిమ... ఆ మనిషిలో ఏదో ఒక ఆకరిష్ంచే శకిత్ ఉండేది. 

రోజులు గడిచే కొదీద్ మమమ్లిన్ మరింత దగగ్ర చేసుకునాన్రు. ఆకరిష్సూత్నే పోయారు. మన మధయ్ ఒక కాసిమ్క సంబంధం 
ఉంది అనేవారు. “ 

“ సరే “ 
“సరస. ఇదీ ఆయన గురించి.. దీనికంటే ఆయన గురించి మాకేమీ తెలియదు. నినన్ ఉదయం ఎపప్టిలా 

ఆయన పారుక్కు రాలేదు. సరే. ఫోన చేశాము. కలవలేదు. మేము ముగుగ్రం నినన్... ఇకక్డే చింతామణి దగగ్ర గురు ఫెర్డిడ్ 
అని ఒకాయన ఉనాన్రు,  ఆయనను కలవాలిస్ంది.” 
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“ పేరేమనాన్వు ?” 
“గురు ఫెర్డిడ్...” 
“గురూప రెడిడ్నా ?” 
“నో నో... ఆయన పేరు ఫెర్డిడ్ అని. జరమ్నీ ఆయన.. సాధువులాంటి మనిషి.. చింతామణి దగగ్ర ఒక 

కొండపైన కుటీరం నిరిమ్ంచుకుని అందులో ఉనాన్రు. అందరూ ఆయనను గురు ఫెర్డిడ్ అని పిలుసాత్రు.” 
“ ఓహ ! సరే !!” 
“ కేట, ఫెర్డిడ్ చాలా మంచి సేన్హితులు. ఆధాయ్తిమ్క సంగతులను చరిచ్ంచేవారు. “ 
“ ఒకే గో ఆన ...” 
“ హా... నినన్.. మేము ముగుగ్రం గురు ఫెర్డిడ్ వదద్కు వెళాళ్లిస్ంది. ఈ కేట మాకు ఫోనోల్ ఎపుప్డైతే 

కలవలేదో, విరాట ఆయనున్ వెతుకుక్ంటూ ఆయన ఇంటికెళాళ్డు.. చూసేత్ పడుకునన్టేట్ కనిపించారట... కానీ హి వస నో 
మోర... పోయారు. “ శరిల్ వరిక్ కొంచెం ఆగి చెపప్సాగింది.. “ అండ యు నో వాట.. వి మిస హిమ ఎ లాట !! “ 

ఆ చివరి మాటను చెపేప్టపుప్డు శరిల్ వరిక్ కంఠం కొంచెం గదగ్దమయిందనిపించింది. కొంచెం ఏడిచ్నటుట్ 
కూడా అనిపించింది. “ పడుకునన్టేట్ కనిపించారు సరస.. తలదిండు కిర్ంద ఒక చీటీ కనిపించింది. బహుశా ఆయనకు 
చనిపోతానని అనిపించిందేమో మరి.. నేను చచిచ్పోతే తలదిండు కిర్ంద ఏదైనా వార్సి పెటుట్ంటాను అని అపుప్డపుప్డు 
మాతో అనేవారు.. మొనన్టికి మొనన్ విరాట తో కూడా అనాన్రట !” ఈ మాటలు చెపేప్టపుప్డు సతరీ సహజమైన దుఃఖం 
కిల్యర గా వినిప్ంచింది. ఒకటో రెండో సారుల్ వెకిక్ంది కూడా ! 

“ నువేవ్ నాకు దహన సంసాక్రాలు చెయాయ్లి అని కూడా వార్శారు సరస.. ’ అంతేయ్షిట్ అని ఒక చివరి 
సంసాక్రం ఉంది. అది చేయాలి ’ అని రాసి, ఒక పురోహితుడి నంబర ఇచాచ్రు. ఆయనకు ఫోన చేసేత్నేమో, ఆయన 
ఇంటోల్కూడా ఎవరో చనిపోయరని చెపూత్ ఇంకో నంబర ఇచాచ్రు. ఆయనున్ పటుట్కుని నినన్ ఈయనకు దహన 
సంసాక్రమేమో ముగించాము. నేనే చితకు నిపుప్ ముటిట్ంచాను. రేపు బూడిదను తీసుకుని నదికి వెళుత్నాన్ము.. “ 

“ ఓహ. సో సారి శరిల్... ఇపుప్డు నా నుండి ఏం కావాలి చెపుప్ ?” 
“ వెల... అనూప అనాన్డు నాతో. మీ ఇంటి వదద్ ఆరాయ్వరత్ం అని ఏదో ఉనన్దట కదా. అకక్డ కేట 

తరువాతి సంసాక్రాలు చేయించాలి. అకక్డి మేనేజ మెంట నీకు తెలుసట కదా. కాసత్ హెలప్ చేసాత్వా ?” 
“ అదా ! ఒకె. ఆరాయ్వరత్ంలో నాకంటే మా అమమ్కు, మా ఆవిడకు బాగా తెలుసు. అడిగి చూసాత్ను. “ 
“ ఉతత్ అడగడం కాదు సరస.. నేను అంటే శరిల్ వరిక్ అనే కిర్శిచ్యన ఆవిడ ఆ సంసాక్రాలు చేసే కరత్ అని 

వారికి కిల్యరాగ్ చెపాప్లి.. చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి.. సరేనా ?” 
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“......” 
“ ఇది నాకు చాలా ముఖయ్ం సరస్.. కేట ఆతమ్కు శాంతి లభించేటటుట్ చేయడం నా కరత్వయ్ం కదా... ?” 

అంత ధైరయ్సుత్రాలు. వెకెక్కిక్ ఏడవసాగింది.  
నాకు పెదద్ చికుక్ వచిచ్ పడడ్టట్యింది. ఇపప్టి దాకా ఎవరు ఈ ఆరాయ్వరత్ం వారు అని తెలియనినాకు, 

వారితో మాటాల్డి, దీని గురించి చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి అంటే !! 
నేనే నమమ్ని సంగతిని వాళళ్కు చెపిప్ ఒపిప్ంచాలి అంటే ఎలా ?! ఎకక్డ లేని చికేక్ ! నా దృషిట్లో ఇది 

కలల్బొలిల్ నాటకమే ! ఎవరికైనా ఇలాగే అనిపిసుత్ంది అని నా భావన. పూయ్ర హిపొకర్సీ !! 
అనిన్టికంటే ననున్ సందిగాధ్నికి ఒడిడ్న విషయమంటే నేనైనా ఈ రోజు నా బాధయ్తే అయిన పితృదేవతల 

తరప్ణాలు బలవంతంగా చేసుత్నన్పుప్డు – ఈ అమామ్యి, అదీ అనయ్ మతసుత్రాలు. తన రకత్ సంబంధీకుడైనా కాదు, ఉతత్ 
పరిచయసుత్డి అంతేయ్షిఠ్ని- తనదే బాధయ్త అనేటటుట్ చేయాలనుకుంటోంది అనే విషయం !! 

విచితర్మే మరి ?! 
ఎందుకో తెలీదు, శరిల్ వరిక్ పటల్ నాకు కొంచెం గరవ్ంగా అనిపించింది. నాకు కూడా గొంతు మూగబోయి, 

తెలియకుండానే నేను కూడా వెకుక్తూ  నా మాటా మనసు తడబడాడ్యి. 
చివరిగా “ ఈ రోజు ఉదయం నేను కేశముండనం కూడా చేయించుకునాన్ను “ అని కూడా శరిల్ వరిక్ 

అనన్పుప్డు – నాకు మాటలు రాకపోవడం అటుంచి మౌనం కూడా సతాయించింది.  
కొంచెం సేపు అలానే ఉండిపోయి, ఆఖరున “ సరే... నేను మా అమమ్తో మాటాల్డి మళీళ్ నీకు ఫోన 

చేసాత్ను శరిల్ “ అంటూ మొబైల కటేట్శాను.  
                                   ************** 
                                              
మా అమమ్, మా ఆవిడ ఎదుట ఈ పర్సాత్వన పెటిట్నపుప్డు ఇదద్రూ ఒక క్షణం పాటు ముఖాలు 

చూసుకునాన్రు. తరువాతా ఒకొక్కక్రూ నాకు పైరవేటు చెపేప్శారు  
( రమణగారికి సారీ చెబుతూ ) 
“ మన సంసక్ృతి అంటే ఏమని ఇపుప్డైనా అరథ్ం చేసుకో సరసూ... ఏమొచిచ్నా మన నమమ్కాలను మనం 

వదులుకోకూడదు.. అపుప్డే మనకు శేర్యసక్రం.. ఇదే కారణంగానే నేను బదరీనాథ చనిపోయినపుప్డు వాళల్ వీళళ్ కాళుళ్ 
పటుట్కుని బార్హమ్ణారథ్ం నెరవేరాచ్ను. పుటిట్నపప్టికంటే చచిచ్పోయిన తరావ్త చేసే కిర్యాకరమ్లు చాలా ముఖయ్ం  తెలుసా 
? ఎవరో ఏమో ఆ పిలల్, ఇంత శర్దధ్తో కిర్యాకరమ్లు చేయాలని అనుకుందంటే ఇంటికి మగపుటుట్క పుటిట్న నీకు ఇంకెంత 
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శర్దధ్ ఉండాలి చెపుప్ ?” అంటూ అమమ్ తగులుకుంది. “ సంసాక్రం అంటే పితృయజఞ్ం అది అని తెలుసుకో. ఆ అమామ్యి 
ఎవరైతేనేమిటి, ఆమెకు ముందు దణణ్ం పెటుట్కో “  

కుందగౌరి అయితే శరిల్ వరిక్ని మనసారా పొగడసాగింది. 
“ఆ పోయినాయన ఎవరే కానీ, పుణయ్ం చేసుకునాన్రండీ. రెండు రకాల పుణాయ్లు. ఏమాతర్ం 

బాధపడకుండా చావడం ఒకటైతే, ఎవరూ లేని ఆయనకు ఈ రకంగా సంసాక్రం చేసోత్ంది ఈమె అంటే అదెంత పుణయ్మో 
మీరే చెపప్ండి. “ అంటూ అటు చనిపోయిన పెదద్ మనిషినీ, ఇటు కిర్యా కరత్ృవునూ ఒకే సారి పొగిడి పారేసింది. “ ఏదీ ? 
ఆమెకు ఫోన కలపండి. నేనే మాటాల్డాత్ను. ఇంతకంటే మంచి కారయ్ం ఇంకోటి లేదని ఆమెకు చెబుతాను “  

ఇంతలో అనూప- అంటే నాకు ,శరిల్కి కామన ఫెర్ండ పోన చేసేపప్టికి విషయం అంతటితో ఆగిపోయింది. 
ఆగిపోలేదు, మరో రకంగా తయారయింది. 

నేను అనూప తో మాటాల్డేటపుప్డే, కుందగౌరి తన ఫోన నుండి ఎవరికో డయల చేసి మాటాల్డసాగింది. 
కొదిద్ సమయం కిర్ంద నాతో శరిల్ వరిక్ని పొగిడింది కదా అవే మాటలిన్ ఇపుప్డు ’ దివ్తీయ పురుష ’ లో చెపూత్ ఫోనోల్ 
చెపప్డం వినన్ నాకు, ఆమెకే ఫోన చేసిందని అరథ్మయింది. అరె... మరి నంబరెలా దొరికింది అని ఆశచ్రయ్పడుతుండగానే, 
ఆమె చేతిలో ఉనన్ చినన్ చీటీ కనిపించి, అందులో శరిల్ వరిక్ నంబర కనిపించింది. నాకూ ఇంకా ఆశచ్రయ్మేసింది. 
కుందగౌరి ఆరాయ్వరాత్నికి ఫోన చేసి శరిల్ వరిక్ గురించి చెపప్గానే వాళేళ్ ఆమె నంబర ఇచాచ్రని తరువాత నాకు తెలిసింది. 
అంటే శరిల్ ఇంతకు ముందే వాళల్తో మాటాల్డి ఉండాలి. 

శరిల్ వరిక్తో కుందగౌరి మాటలు ముగిసేసరికి అనూప తో నా సంభాషణ కూడా అయిపోయింది. అనూప 
కూడా శరిల్ చెపిప్న విషయాలేన్ మళీళ్ చెపాప్డు. సాకేతరామ గారి కిర్యాకరమ్లు సకర్మంగా నెరవేరడానికి కావలసిన 
సహాయానిన్ అందించమని నాతో మనవి చేశాడు.  

నేను ఇలాంటి కిర్యా కరమ్ల గురించి నాకునన్ సందేహాని వయ్కత్పరచినపుప్డు “ పర్పంచం మారుతోంది 
బోర్... మన దేశం మనం అనుకునన్ దాని కంటే ఎకుక్వ మతపిచిచ్దయింది. అందరూ తమ పురాతన సనాతన 
ఆచారాలకు మొదటికంటే ఎకుక్వగా వేలాడడం జరుగుతోంది. ఏది తపుప్ ఏది ఒపుప్ అని అరథ్ంకావడం లేదు...” అంటే 
ననున్ ఒపిప్సూత్ మాటాల్డాడు. అతని మాటలు నాకు వైయకిత్కంగా సరిపడకపోయినా, ఇపప్టి మన దేశ కాల పరిసిథ్తులకు 
అనుగుణంగా అనిపించింది. “ ఏది మతం, ఏది రాజకీయం అని అరథ్ంకాని పరిసిథ్తులోల్ ఉనాన్ం ! అటట్రీల్ కనూఫ్య్సింగ 
రైట ?! “ ఈ మాటలిన్ మాతర్ం తలాడిసూత్ వినాన్ను. 

అనూప వివరణ గురించిన అరాథ్నరాథ్లను నేను ఒంటబటిట్ంచుకుంటునన్పుప్డే – ఇటు మా అమమ్ ఇంకో 
విషయానిన్ కెలికిందేమో లేదా తేనెపటుట్నే కదిపిందో అనిపించింది. 
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మా అమమ్ “ ఎవరట చనిపోయింది ? పేరేమిటట ?” అని మా ఆవిడను అడిగింది. నా ఫెర్ండ శరిల్ వరిక్ 
చెపిప్న నిరగ్తికుడి చావు ఒక సాధారణ విషయమే అయినా, మా ఎదురుగా అదొక విసోఫ్టక సమాచారంగా 
పరిణమించింది. మా మనసుస్లోల్ని పేర్లుడు పదారాథ్మే తాననన్టుట్ సతాయించింది. 

“ ఎవరో సాకేతరాం అట అతత్గారూ “ అని కుందగౌరి చెపప్డమే ఆలసయ్ంగా, అమమ్ తనలోనే ఏవేవో 
లెకక్లు వేసుకుని, వెంటనే చెనైన్లోని తన ఇంకో మరదికి ఫోన కలిపింది.  

చూసూత్ చూసూత్ ఉండగానే మా కళల్ముందు కదులుతునన్ చీమ ఏనుగై మారింది. తాను నడిచిందంతా 
తన దారేననన్టుట్ అకక్డా ఇకక్డా నడిచింది. చివరికి మా కిర్ందికే తన తొండానిన్ తెచిచ్ అలాల్డించింది. నాకేకాదు, మా 
అమమ్కు కూడా ఏమాతర్మూ తెలియని సాకేతరాం అనే ఆయన చావు ఉనన్టుట్ండి, మా ఇంటికి సంబంధించిన వారత్గా 
మారింది. 

“ ఆసత్ంతా ఆయన మీ ఫెర్ండ కే రాశారట కదరా ! ఇంకేం మరి ? ఈ బెంగళూరోల్ ఉతుత్తిత్ పుణాయ్న 
మూడో నాలుగో కోటల్ ఆసిత్ వసుత్ంటే ఇంకేం ? అదృషట్మే మరి ! ఆమె ఈ పనుల్ చేయడం ఏం గొపప్ కాదులే ! నిజం 
చెపాప్లంటే ఈ సంసాక్రాలు నువువ్ చెయాయ్లిస్ంది. తెలుసా ?! “ అమమ్ విలవిలాల్డింది. 

ఇపుప్డైతే నేనూ కుందగౌరి ఇదద్రూ ఉనన్టుట్ండి తన వరస మారిచ్న అమమ్వైపే చూసూత్ ఉకిక్రిబికిక్రి 
కాసాగాము. 

                                              PPP  

    
         కొందరు మాటాల్డరు. మరికొందరు మాటాల్డుతూనే ఉంటారు. మాటాల్డడం తెలియనివారు, మాటాల్డడం 

సహించనివారు, ఎలా మాటాల్డాలో తెలియకుండా మాటాల్డేవారు, మాటాల్డాలనాన్ మాటాల్డలేనివారు, అవసరం లేని చోట 
మాటాల్డేవారు, అవసరమునన్ చోట కూడా మాటాల్డనివారు, నోటికొచిచ్నటుట్ మాటాల్డేవారు, నోటి నుండి రాకూడనివి 
మాటాల్డేవారు, చూచిందలాల్ మాటాల్డేవారు, చూడనిదాని గురించి కూడా మాటాల్డేవారు, చకక్గా మాటాల్డేవారు, 
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పొగరుగా మాటాల్డేవారు, అహంకారంతో మాటాల్డేవారు, మెతత్గా మాటాల్డేవారు, నాజూకుగా మాటాల్డేవారు, వినయంగా 
మాటాల్డేవారు, పేర్మగా మాటాల్డేవారు, మొరటుగా మాటాల్డేవారు, దేవ్షంతో మాటాల్డేవారు, కోపంగా మాటాల్డేవారు, 
విషపూరితంగా మాటాల్డేవారు, విషమంగా మాటాల్డేవారు, సంబరంగా మాటాల్డేవారు, కుర్ంగి మాటాల్డేవారు, తగిగ్ 
మాటాల్డేవారు, ముగధ్ంగా మాటాల్డేవారు, ముదుద్గా మాటాల్డేవారు, అలకతో మాటాల్డేవారు, మొహం మీద కొటిట్నటుట్గా 
మాటాల్డేవారు, మౌనంగానే మాటాల్డేవారు, మనసులోనే మాటాల్డేవారు, బాధతో మాటాల్డేవారు, బాధపెటేట్టుట్గా 
మాటాల్డేవారు, బాధ పెటాట్లనే మాటాల్డేవారు, బాధపడి మాటాల్డేవారు, మర్గిగ్పోయి మాటాల్డేవారు, తమాషాగా 
మాటాల్డేవారు,ఆకతాయిగా మాటాల్డేవారు 

ఇలా మాటాల్డడంలో ఇంకా ఎనెన్నిన్ రకాలో........ 
కానీ మనిషి తనలో తాను మాటాల్డుకునేటపుప్డు మాతర్ం నిజమే మాటాల్డుకుంటాడా ? మనుషులు నిజానిన్ 

మాటాల్డడానికి చాల కషట్ పడతారు. 
గందరగోళంగా ఉంది. 
అతడికి యాభై అయిదు దరిదాపుల వయసుస్. సుగర పేషెంట. అపుప్డపుప్డు టాయెల్ట కి పోయి రావలసి 

వసుత్ంది. చలి కాలమైతే ఇక చెపప్నకక్రలేదు. పెదద్ తలకాయ నొపిప్. ఆ రోజు కూడా అలాగే. అరధ్రాతిర్ లేచి టాయెల్ట కి 
వెళాళ్డు. అపుప్డు ఆయన భారయ్ వచిచ్పకక్న పడుకుంది. 

పని ముగించి, చేతులు కడుకోవడానికి వాష బేసిన దగగ్రకు వచాచ్డు. అదద్ంలో చూడగానే గుండె ఝలుల్మంది. 
వెంటనే తలుపు తెరిచి మంచం పైనునన్ తన భారయ్ను చూశాడు. ఆమె నిదర్పోతూ కనిపించింది. హడావుడిగా మళీళ్ 
బాతూర్ంలోకి వచాచ్డు. అదద్ంలోకి చూశాడు. తనే కనిపించాడు. అలాగయితే ఇంతకు ముందు దానిలో కనిపించిన తన 
భారయ్ ? అయితే అదద్ంలో కనిపించింది తన భర్మా ? తానే గందరగోళానికి గురి అయాయ్డా ? ఏదీ అరథ్ం కాక 
వచిచ్పడుకునాన్డు. 

నిదర్ పటట్లేదు. రాతర్ంతా దొరుల్తూనే గడిపాడు. అదద్ంలో తనకు కనిపించింది తన భారేయ్ అని మనసు చెపుప్తోంది. 
కాదు అని బుదిధ్ తరిక్ంచింది. తను అదద్ంలో ఏమో చెపోత్ంది కదూ ?! 

పొదుద్న లేచేటపప్టికి అంతా మరుగున పడింది. ఎపప్టిలాగే ఆఫీసుకి బయలుదేరాడు. అతడు ఒక పైరవేట 
కంపేనీలో మేనేజర. కారునాన్ బసుస్లోనే వెళాత్డు.  డీలరల్ విజిటల్కెళేళ్టపుప్డు మాతర్ం కారు తీసాత్డు. ఈ టార్పిక రదీద్లో 
కారులో వెళళ్డం కంటే బసుస్లో వెళేత్నే తొందరాగా ఆఫీసుకు చేరుకోవచుచ్. రోజూ లాగే బసెస్కాక్డు. కూరోచ్వడానికి సీటు 
దొరకలేదు. నిలబడే ఉనాన్డు. కొంచెం దూరం వెళిళ్న తరువాత డైరవర ముందునన్ ఆ చినన్ అదద్ంలోకి అకసామ్తుత్గా 
చూశాడు. అకక్డ అనేక ముఖాలు కనిపించాయి. అనీన్ ఏమేమో చెపుతునాన్యి. ఆశచ్రయ్ం వేసింది. కళుళ్ మూసుకుని 
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తలను మేకవలె తిపాప్డు. మళీళ్ అదద్ంలోకి చూశాడు. ఇపుప్డు ఆ ముఖాలేవీ కనిపించలేదు. అనేక కోణాలలో మొహానిన్ 
తిపిప్ తిపిప్ చూశాడు. కానీ అదద్ం ఖాళీగానే కనిపించింది. తలలో వేయి సమెమ్టలతో బాదినటల్నిపించింది. 

ఆఫీసుకు రాగానే తన అదాద్ల కాయ్బీన లోకి వెళిళ్, తన సంచిని టేబల పైనుంచి, టాయెల్ట లోకి వచాచ్డు. అకక్డి 
పని ముగించి చేతులు కడుకోక్వడానికి వాష బేసిన ముందుకు వచిచ్ నిలుచునాన్డు. అందులోకి చూసి గాభరా పడాడ్డు. 
అందులో కనబడింది తన కిర్ంద పనిచేసే నారాయణ. కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూశాడు. నారాయణ అదేమో చెపుతునాన్డు. 
చెవులు నిమిరించి వినాన్డు. సప్షట్ంగా వినిపించసాగింది.  

“ పాపిషిట్ నా కొడుకు ! పార్ణం తీసాత్డు. వీడు మారెక్ట కి వెళేత్ కదా తెలిసేది. ఏసి రూములో కూరుచ్ని నామీద 
పెతత్నం చేసాత్డు. టారెగ్ట, కలక్షన అంటూ గంటకోసారి తల తింటాడు... వీణిణ్.....” అంటూ నారాయణ పళుళ్ కొరకడం 
అదద్ంలో కనిపించింది. 

అంతలోనే ఎవరో లోపలికి రావడంతో చేతులు కడుకొక్ని బయటికి వచాచ్డు. 
ఆ రోజు అతడికి పని చేయడం కుదరలేదు. నినన్ రాతిర్ తన బాతూర్ం అదద్ంలో కనిపించింది తనన్ భారేయ్ కదా ! 

నారాయణ ఎందుకలా కోపగించుకుంటునాన్డు? ఎవరిన్ అలా దులిపేసుత్నాన్డు? ఆలోచించగా అది తననే అని 
అరథ్మయియ్ంది. నారాయణ తననే తిడుతునాన్డు. 

నారాయణ మారెక్ట విజిట కని వెళిళ్నపుప్డలాల్ తను ఫోన చేసి అడుగుతూనే ఉంటాడు. “ ఆ డీలర ఈ రోజు 
నాలుగు వాషింగ మెషేనుల్ ఆరఢ్ర ఇసాత్ననాన్డు. ఇచాచ్డా? అతడి వదద్ నుండి కిర్తం నెల బాయ్లనస్ చెకుక్ మరచిపోకుండా 
తీసుకునాన్వా ? ఆయనేమైనా సాకు చూపితే గొరెర్ మాదిరి తలూపి వచెచ్యొయ్దుద్. అరథ్మైందా ?”  

ఈ సేలస్ వాళుళ్నాన్రే ? వాళళ్కేమిటి? మారెక్ట కు వెళతామని చెపిప్, అందరి డీలరల్కూ ఐదు నిమిషాలు మొహం 
చూపించేసి, ఏ అమామ్యితోనో కాఫి షాప లో చొంగ కారుసూత్ కూరుచ్ంటారు. అబబ్బాబ్! వీళళ్ని అదుపుచేసేంతలో ఇలా  

షుగర వచిచ్ ఎపప్టికపుప్డు జిప విపాప్లిస్ వసోత్ంది. "మేనేజ మెంట కు వీళళ్ తాతలు వచిచ్ సంజాయిషీ 
ఇసాత్రా?” అంటూ గొణుకుక్నాన్డు.  

“ నా గురించి ఆఫీసులో ఇలా మాటాల్డుకుంటారా?” అని అనుకుని నవువ్కునాన్డు. ఆ నవువ్ ఆగలేదు. అతడు ఈ 
పదవికి రాక ముందు ఇలాగే సంచిపటుట్కుని ఊళుళ్, వీధులు తిరుగుతూ, మాయ్నేజరల్ను మనసులోనే తిటుట్కునన్ది 
గురుత్కొచిచ్ంది. 

కానీ అతడికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. అదద్ంలో నారాయణ మాటాల్డేది తనకెలా వినిపిసోత్ంది? తనకేమైనా భార్ంతా 
అనుకుంటూ గాబరా పడాడ్డు. లేదా ఈ పనుల ఒతిత్డిలో ఇలా గందరగోళంగా ఉంటోందా? ఆ రోజు సేలస్ మేనేజరల్ 
మీటింగ లోనూ మంచి డోసే పడింది. “ ఏం సేలస్ మేనేజర సార ! ఇలా నెలా నెలా సేలస్ పడిపోతూ ఉంటే ఎలాగండీ ? 
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కలెక్షనుల్ కూడా సరిగాగ్ రావడం లేదు. కాయ్ష ఫోల్ టైటయింది. కానీ మీ సేలస్ టీమ కు జీతం, డైలి అలవెనస్, టూర అలవెనస్ 
అంటూ ఒకటో తేదీ ఠంచనుగా చెక రాసిచేచ్సాత్రు... ఇలానే అయితే ఎలా సార ? బోరడ్ మీటింగ లో ఉతికి ఆరేసాత్రు 
మమమ్లిన్ ! ఏం సంజాయిషీ చెపప్మంటారు చెపప్ండి” అని అరటిపండులో సూది దించినటుట్ మాటాల్డారు ఎం.డి. 

దీనేన్ కరమ్ అంటారేమో ! నారాయణను నేను చివాటుల్ పెటట్డం, ఎండి ననున్ చివాటుల్ పెటట్డం.... ఈ కరమ్ వరుత్లం 
ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుందేమో ! 

“ ఇలా సేలస్ లేవు, కలెక్షనుల్ లేవు అంటూనే పది సంతస్రాలు లాగాడీ పెదద్మనిషి ! అవేవీ లేకపోతే వీడు కంపెనీని 
ఇనిన్సంవతస్రాలు నడపగలిగేవాడా ? ఎపుప్డో మూత పెటేట్సేవాడు కదా ! ఈ ఓనర మొసళళ్కు ఎంత పోసినా చాలదు ! 
పైన తినన్దంతా కింద జారిపోతుందనుకుంటా. లేకపోతే ఇలా బార్ంచ పైన బార్ంచ తెరుసూత్ పోతారా ఏమిటి ?!” 

నారాయణ అదద్ంలో ఇదే కదా మాటాల్డింది. నారాయణ మాటల్డింది తనకు వినిపించినటేట్  ఇపుప్డు తను 
అనుకుంది ఎండికి వినిపించి ఉండవచాచ్ అనుకుని గాబరాగా ఆయన వైపు చూశాడు. ఆయన తన వైపే గురుర్గా 
చూసుత్ండడం కనిపించింది. 

ఆ రోజు రాతిర్ భోంచేసి పడుకునే ముందు బాతూర్ముకు వెళాళ్డు. అదద్ంలోకి చూశాడు. అతడు మాతర్మే 
కనిపించాడు. నిటూట్రిచ్ వచిచ్ పడుకునాన్డు. భారయ్ తన పనులు ముగించి పడుకునే ముందు బాతూర్ంకు వెళిళ్ంది. కొంత 
సేపు కాచుకుని, పొతిత్ కడుపులో ఒతిత్డి లేకునాన్ బాతూర్ం కు వెళాళ్డు. అదద్ంలోకి చూసినపుప్డు అకక్డ ఏమీ 
కనిపించలేదు. “ ఇపుప్డీమె బాతూర్ర్ం నుండి వచిచ్ పడుకుంది కదా ! అపుప్డు అదద్ం ముందు నిలబడలేదా ? తనకు 
పరిశుభర్ంత గురించి చాలా చాదసత్ం. చేతులూ కాళూళ్ కడుకోక్కుండా బయటికి రాదు. తనో, కొడుకో చేతులూ కాళుళ్ 
కడుకోక్కుండా బయటికి వసేత్ నోరు పడిపోయేలా అరుసుత్ంది. బాతూర్ం నుండి బయటికి వచేచ్టపుప్డు కొదిద్గా ఎతుత్గా 
కనిపించే తన పృషట్ భాగానికి తన చేతులను తుడుసూత్ రావడం చూశాను కదా ! పొదుద్న ఇంటోల్నూ, బసుస్లోనూ,  
ఆఫీసులోనూ జరిగింది నిజమే అయితే ఇపుప్డు తను కిటికీలో కనిపించి ఉండాలి కదా ?” అని ఆలోచించాడు. సరే ఏదో 
భర్మ అనుకుని అదద్ంలోకి చూసేత్ అకక్డ ఒక బలిల్ కనిపించింది. వెంటనే తిరిగి చూసేత్ అదాద్నికి ఎదురుగాగ్ ఉనన్ గోడను 
చూశాడు. అకక్డ బలిల్ కనిప్ంచలేదు. మళీళ్ అదద్ంలోకి చూశాడు. అకక్డ బలిల్ కనబడలేదు. ఇపుప్డు అతడికి మొదటికంటే 
రెటిట్ంపు భయమేసింది. మొదటి సారి అదాద్నిన్ చూసేటపుప్డు బలిల్ ’ చొచ్ చొచ్ చొచ్’ అంటూ ఏదో చెపిప్ంది కదా ! అది 
ఏమి చెపుప్ండొచుచ్ అని ఆలోచించాడు. భయపడుతూనే వచిచ్ మంచం పైన పడాడ్డు. 

నిదర్ దరికి రాలేదు. “ఏదైనా మనసులో అనుకునేటపుప్డు నేను చుచ్ చుచ్ అంటే దానిన్ శకునం 
అనుకుంటారెందుకో ఈ మనుషులు ! మూరుఖ్లు “ అని ఈ బలిల్ ఏమైనా చెపిప్ందా? అని ఆలోచిసూత్నే నిదర్పోయాడు. 
పొదుద్నన్ లేవగానే అదే జాఞ్పకం. అతడికి ఒకటి అరథ్మయింది. ఎవరు తను చూడడానికి ముందు అదద్ంలోకి చూసుత్ంటారో 
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వారు తనకు ఒకక్సారి మాతర్మే కనబడతారు అనన్ది. అలా అయితే రాతిర్ తన భారయ్ బాతూర్ం నుండి బయటికి రాగానే 
బలిల్ అదద్ంలోకి చూసిందా ? గోడ పైకి చూసి మళీళ్ అదద్ంలోకి చూసినపుప్డు అందుకే అది కనబడలేదా? జుటుట్ 
పీకుక్నాన్డు. 

ఆఫీసు పని మీద ముంబైకి వెళిళ్ బెంగళూరుకు విమానంలో తిరిగి వసుత్నాన్డు. విమానంలో అతడు ఎపుప్డూ ఐల 
వైపు సీటునే తీసుకునేవాడు. అపుప్డపుప్డు టాయిల్ట కు వెళాళ్లిస్న అవసరం ఉంటుంది కదా అందుకే అదైతే తనకు 
సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది అని. అలా ఐల సీట లో కూరోచ్గానే బాల్డర నిండినటుట్ అనిపించింది. టాయిల్ట కు వెళిళ్ పని 
ముగించుకుని చేతులు కడుకోక్వడానికి వాష బేసిన ముందు నిలబడినపుప్డు అదద్ంలోకి చూసి గాబరా పడాడ్దు. అందులో 
ఒక యువకుడు ఓ అని ఏడుసూత్ ఏమేమో చెబుతునాన్డు. “ నందిని ననున్ వదిలేసి వెళిళ్పోయింది అనుకుంటే నువూవ్నా 
కలప్నా ? నా ఫెర్ండ ఆ కృషణ్వేణి నీకు తెలుసా ? తనేమైనా చెపిప్ందా, నేను తనను పేర్మించానని..... అందుకే నీకు నా 
పైన కోపమా ? నేను నీతో దీని గురించి చెపాప్ను కదా ! ఇలా ననున్ అందరూ వదిలేసేత్ నా గతి ఏంటి? నాకెందుకో 
బర్తకాలని లేదు. ఈ పేల్న ఇకక్డే పేలిపోయి నేను చచిచ్పోకూడదా అనిపిసుత్ంది కలప్నా....” అంటూ ఇంకా ఏమేమో 
పేలుతునాన్డు. 

వీడు నిజంగానే ఇదంతా మాటాల్డాడా ? లేదా వాడి మనసులోనిదంతా నాకు వినిపించిందా ? ఇదంతా అదద్ం 
ఎలా గర్హిసోత్ంది-ఎలా పర్తిధవ్నిసోత్ంది ? నాకు మాతర్మే ఇలా జరుగుతోందా ? లేక అందరికీ ఇలానేనా? మళీళ్ 
గందరగోళం మనసులో. 

“తను ఒకక్రినైనా పేర్మించలేక పోయాడు. ఈ వెధవ నలుగిరినో ఐదుగురినో పేర్మించి, ఒకక్రూ అందలేదని 
ఏడుసుత్నాన్డు. వీడికి అదొకక్టే తకుక్వ. పేర్మనంతా ఒకమామ్యి దగగ్రే వెతికితే దొరకదని ఇలా చాలా మందిని 
పేర్మిసుత్నాన్డా ? ఒకవేళ చావాలని అనిపిసేత్, ఉరేసుకునో, విషం తాగో చనిపోవాలి కానీ- ఇదేమిటి ఇలా విమానం పేలి 
చావాలనుకుంటునాన్డు ! కైలాసమో, వైకుంఠమో ఈ ఎతుత్కు దగగ్ర అనుకుంటునాన్డేమో ! వాడు చావడం కాకుండా 
అందరినీ కైలాసానికి చేరిచ్ పుణయ్ం కటుట్కోవాలని చూసుత్నాన్డేమో పాపిషిట్ వెదవ ! “ 

చాలా సేపు లోపలే ఉండకూడదని బయటకు వచాచ్డు. విమానంలో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఆ వెధవ మొహానిన్ 
వెతికాడు. ఒక మూలలో మొహం వేలాడేసుకుని కూరుచ్ంది కనిపించింది. వాడు కనిపించినపుప్డు పెదాల మీదికి వచిచ్న 
చిరునవువ్ను బలవంతాన ఆపుకునాన్డు. 

తన కురీచ్కి వచిచ్ కూరుచ్నాన్క, విమానం ఎపుప్డు దిగుతుందో అని తపన పడాడ్డు. దానికి ఏమీ కాకూడదు 
దేవుడా అంటూ తను నమమ్ని దేవుళళ్నంతా పార్రిథ్ంచుకునాన్డు. భయపడాడ్డు. మళీళ్ టాయెల్ట కి వెళాళ్లనిపించినా 
భయంతో అలాగే కూరుచ్నాన్డు. 



  

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                          

18      - ಕ  ಕನ ಡ ಕಥ  

******** 
పడుకోవడానికి ముందు అతడి భారయ్ బాతూర్ం కు వెళొళ్చిచ్ంది. తను వెళిళ్ బాతూర్ం లో అదాద్నిన్ చూడనా 

అనుకునాన్డు. మళీళ్ వదద్నుకునాన్డు. ఆమె అదద్ం ముందు తన గోడేదయినా వెళళ్బోసుకుందేమో ! అది తనకు 
వయ్తిరేకంగానో, నచచ్నటోట్ ఉంటే ! తనకు భయం,బాధ, వయ్థ కలగవచుచ్. దాంతో తమిదద్రి మధయ్ కళళ్కు కనిపించని ఒక 
చినన్ చీలిక వసుత్ందేమో ! భయం- అలా సంబంధాలలో మనసప్రథ్లు రాకూడదనిపించింది. అందరి ఆశయం 
సంబంధాలు బావుండాలనే కదా ! 

ఆమె ఏదైనా మంచిదే చెపుప్ండ వచుచ్ అని ఎందుకనిపించదు ? మంచిదయితే నేరుగా చెపెప్యొయ్చుచ్. 
ఇలాంటివాటినే కదా చెపప్లేరు  ! 

********* 
కొడుకు తన బాతూర్ం శుభర్ం చేసుత్నన్పుప్డు అదాద్నిన్ తుడిచాడేమో ! గోడకు కొటిట్న మేకు వదులై అదద్ం జారి 

పగిలిపోయింది.  ముకక్లు తీసుత్నన్పుప్డు గాజు ముకక్ తగిలి వేలు కోసుకుని రకత్ంకారుతునాన్ పటిట్ంచుకోకుండా భారయ్ “ 
ఇంటోల్ అదద్ం పగిలిపోయింది. ఈ ఇంటోల్ ఏం విపరీతాలవుతాయో ! ఉనన్ సమసయ్లు చాలవనన్టుట్ ఇంకేం ఖరమ్ 
కాచుకుందో “ అంటూ అదద్ం పగలిపోవడం అనన్ది మూఢ నమమ్కం అనన్టుట్ పర్తిబింబిసోత్ంది. ఈ పర్పంచంలోని 
మనుషులంతా ఇంతే ! ఏదో ఒక మూఢ నమమ్కానిన్ పటుట్కుని వేలాడుతుంటారు.  

అతడు కొడుకు వేలికి మందు రాయడం కోసం పర్థమ చికితస్ పెటేట్ను వెతుకుతునాన్డు. 
“మనం ఇలా గాజు పగిలితే అపశకునం అనుకుంటుంటే, విదేశీయులు మంచిది కావాలని తాగిన గాల్సులను 

కిందికేసి పగలగొడతారు. మనం దేముడి ముందు కొబబ్రికాయ కొటిట్నటుట్ వాళుళ్ పడవనో, విమానానోన్ పరీక్ష 
చేసేటపుప్డు వాటి ముందు శాంపేన బాటల ను పగలగొడతారు. బాబు వేలు కోసుకుని బాధ పడుతునాన్డు. 
దానిన్గమనించకుండా శకునం గురించి చెపోత్ంది” అని భారయ్ను కసురుకోగా, ఆమె “ మీరయితే నాసిత్కులు. ఇలాంటివి 
నమమ్రు. మీకెలా అరథ్మవుతాయి లెండి” అంటూ అతడిని అంటరానివాడిగా చూసింది. 

********* 
మరుసటి రోజు ఒక కొతత్ అదాద్నిన్తీసుకురావడానికి తనే కొటుట్కు వెళాళ్లి.  అబాబ్యో, మా ఆవిడో ఈ  పనులు 

చెయయ్రు. ఆ అంగడి గోడలు అదాద్లతో కటిట్నటట్నిపించింది. అ అంగడోల్ నించునన్పుప్డు తను  సూక్ల మాయ్గజైనోల్ రాసిన 
రెండు లైనల్ కవిత గురుత్కొచిచ్ంది. “ అంగటోల్ని అదాద్లలో కనిపించాయి నావే వంద పర్తిబింబాలు, ఇందులో నా ముఖం 
ఏది?” ఇపుప్డూ అలాగే. వంద ముఖాలు కనిపించాయి. కానీ ఆ అంగటోల్ ఉనన్వారు ఒకక్ళోళ్ ఇదద్రో. వాళళ్ ముఖాలు 
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తను రాక ముందు వచిచ్పోయిన ముఖాలుండాలి. అనీన్ ఏమేమో చెపుతునాన్యి. వినబడడం లేదు. అరథ్ం కూడా కాలేదు. 
చినన్ పిలల్ల అరుపుల మాదిరి వినిపించింది.  తలలో వెయియ్ గాజు పెంకులు గుచుచ్కునన్టట్యింది. 

కొడుకు బాతూర్ం గోడకు మేకు గటిట్గా కొటిట్ అదాద్నిన్ అమరాచ్డు. అది  కూడా తనే చేయాలి.  ఆవిడ, కొడుకు 
అదద్ం బాలేదు అని మొహం చిటిల్ంచారు. అదద్ం పర్తిబింబం చూపితే చాలు కదా....! అందమైన అదద్ం అందరినీ 
సుందరంగా చూపిసుత్ందా ఏమిటి ?! 

కుటుంబ యజమాని తన సంసారంలోని అందరికోసం అనీన్ చేసాత్డు. చివరికి దూషించేది అతనేన్ ! ఈ ఇంటి 
యజమాని రాతే అంత ! నమమ్కం అనే బాధయ్తను మోసూత్ కుర్ంగి పోతాడు 

********** 
ఆ రోజు పకిక్ంటి పేరంటానికి వెళళ్డానికి భారయ్ డెర్సిస్ంగ టేబల అదద్ం ముందు నిలుచ్ని సింగారించుకుంటోంది. 

తను పర్కక్నునన్ మంచం పైన కూరుచ్ని ఆమెను చూసుత్నాన్డు. ఆమె చెవుల పర్కక్న నెరిసిన కురులు ఆమె అందానికి ఒక 
గాంభీరయ్ం సంతరించి పెటాట్యి. ఆమె వజార్ల ముకక్రకు ఆమె కంటి మెరుపులు కనిపించలేదు. పెదాలకు లిపిస్ట్క 
రాసుకుని పెదాలను కలిపి ముడిచి తన వైపు చూసూత్ మాటాల్డకుండా “ బావుందా” అంటూ కనుబొమమ్లు ఎగరేసింది. 
తను తన బొటనవేర్లును, తరజ్నిని కలిపి సునాన్ చుడుతూ “ సూపర” అనన్టుట్ సంజఞ్ చేశాడు. ఆమె చిరునవువ్లో 
సంతోషం, గరవ్ం రెండూ కనిపించాయి. 

ఆమె వెళిళ్పోయాక ఆ అదద్ం ముందు నిలబడాద్డు “ ఈ రాతిర్ విందు అడుగుతాడు. లేదనకూడదు” అని 
అనుకునన్ది వినిపించింది. ఆశచ్రయ్ం, నవూవ్ రెండూ కలిగాయి. రాతిర్ కోసం కాచుకునాన్డు. 

ఈ మధయ్ పడుకునాన్క ఆమె పైన చెయియ్ వేసేత్ “ ఊరికే పడుకోండి. వేరే పనీ పాటా లేదా! సదాశివుడికి అదే 
ధాయ్నమనన్టుట్ “ అంటూ ఆమె నడుము చుటూట్ వేసిన చేతిని దూరంగా విసిరి, పడకేసే ఆమె మనసులోనూ ఇలాంటి 
ఆలోచనలు వసాత్యా ? ఈ ఆడవాళళ్ ఆలోచనలను ఎలా అరథ్ం చేసుకోవాలి? 

కొనిన్ పరిచితుల, కొనిన్ అపరిచితుల ముఖాల గోడును అదద్ంలో వినేటపుప్డు వారి పైన జాలి కలుగుతుంది. కానీ 
వాటనిన్టిని సహించడం మాతర్ం చేత కావడం లేదు. వారి దుఃఖాలను, అవసరలాను తీరచ్డం అదాద్నికి సాధయ్ం కాదని 
వారికి బాగానే తెలుసు. కానీ అదద్ం ముందు గోడు వెళళ్బోసుకుని ఏడిసేత్ తమ మనసులోని బరువును దించుకోవచుచ్ అని 
అనుకుంటారు. అలా దాని ముందు ఆరాటపడడం వలన సమసయ్లు పరిహారమవుతే మంచిదే. అదెవరో తమిళ 
నటుడనన్టుట్ “ దేవుడుంటే మంచిదే” అని. 

మనుషులు తమ బరువును ఇంకొకక్రి భుజం పైన మోపి అలుపు తీరుచ్కుంటారు. కానీ, తరువాత ఆ బరువును 
వాళేళ్ ఎతుత్కుని వెళాళ్లి. ఎవరైనా కానీ ఇంకొకక్రి బరువును మొయయ్లేరు. 
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ఇలా అదద్ంలోని పర్తిబింబాలు అతడికి కనిపించి మాటాల్డడం అతనికి సమసయ్గానే మారింది. దీనున్ండి విముకిత్ 
పొందాలి..... లేకపోతే ? ఆలోచించాడు. ఎవరికైనా చెపేప్సేదా అనుకుని, మళీళ్ వాళుళ్ వీడికేమైనా పిచిచ్ పటిట్ందా 
అనుకుంటే..... సైకాలజిసట్ దగగ్రకి వెళితే..... అదీ ఇదీ అంటూ ఏవేవో తన మెడికల డిక్షనరీలోని పదాలు వాడి బురర్ 
తినేసాత్రు. వదుద్. వెనుకడుగు వేశాడు. భారయ్తో అంటే.....అపుప్డపుప్డు కోపంలో ఉనన్పుప్డు చేతికందినవి విసిరేది చూసి, 
పిచిచ్వాడనుకునన్ ఆమె ఇక కనఫ్రమ్ చేసేసుత్ంది. 

అతడికి రాతర్ంతా నిదర్ పటట్లేదు. విపరీతమైన కోపం, అసహాయకత. తల బర్దద్లయినటట్నిపించింది. ఉదయం 
లేవగానే అదాద్నిన్ తీసి కిర్ందికి విసిరి కొటాట్డు. అదద్ం పగిలి ముకక్లు నేలంతా పరచుకునాన్యి... అనిన్టోల్నూ అనేక 
ముఖాలు మౌనంగా చెదిరిపోయి కనిపించాయి.. 

వంటింటోల్ నుండి భారయ్ “ మళీళ్ ఏ గర్హచారం కాచుకునుందో “ అంటూ అరిచింది.        
**************** 

    
 గుహాంతరాళాలనుండి ఏదో జంతువు అరచినటల్యియ్, పొర్ఫెసర ఋగేవ్దిగారికి మెలకువ వచిచ్నపుప్డు 

రాతిర్ ఒకటినన్ర అయుయ్ండింది. మంచం పర్కక్నే ఉనన్ సోఫా పైన ఉంచిన ఫోన రింగవుతూ కనిపించింది. నిదర్ మతుత్లో 
ఏదో జంతువు అరుపులా వినిపించిన శబద్ం తన ఫోన దని తెలుసుకునన్ ఋగేవ్ది నెమమ్దించారు. ఋగేవ్ది గారు 
సాధారణంగా పడుకునేటపప్టికి రాతిర్ ఒంటి గంటే అవుతుంది. ఆరు సంవతస్రాల కిర్తం రిటైరైన ఋగేవ్దిగారు పెదద్ 
ఇంటోల్ ఒకక్రే ఉంటారు. ఇంకేం రిటైర అవుతారు అనే సంవతస్రంలో ఆయన భారయ్ను పోగొటుట్కునాన్రు. పిలల్లిదద్రూ 
అమెరికాలో సెటల్యాయ్రు. పెదద్వాడు డాకట్ర. చినన్వాడు సాఫేట్వ్ర ఇంజనియర. ఇదద్రికీ ఇదద్రేసి పిలల్లు. వాళుళ్ అమెరికన 
సిటిజనస్. ఋగేవ్ది పెదద్వాడి భారయ్ పంజాబి రెండో అబాబ్యి భారయ్ పఠాన. కాబటిట్ ఇదద్రి భారయ్లూ అందంలొ 
అమెరికావాళళ్ను తలదనేన్లా ఉంటారు. వారు మాటాల్డే ఇంగీల్ష భాష కూడా అంతే. వారి మాటలు వింటే వారిని 
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భారతీయులు అని అనుకోవడం కషట్మే. ఆ ఇదద్రూ కూడా మంచి కంపెనీలలో పని చేసూత్ ఉండడం వలన పిలల్లిదద్రూ 
ఇలుల్, కారు, బాయ్ంక బాయ్లనస్ వాటితో ’ వెల టు డు’ లిసట్ లో ఉనాన్రు. ఋగేవ్దిగారి అరిథ్క పరిసిథ్తి కూడా బాగానే ఉంది. 
సొంత ఇలుల్, కారు, వచేచ్ పెనష్న, డిపాజిటల్ పైన వచేచ్ వడీడ్లు కలిపి నెల నెలా ఒక లక్షకు పైగానే ఆదాయం వసుత్ంది.   

ఆరు నెలల కిర్తం ఫోన చేసినపుప్డు పెదద్ అబాబ్యి “ ఏమనాన్ డబుబ్లు అవసరమా నానాన్?” అని 
అడిగితే, పకక్నే ఉనన్ కోడలు “ ఉనన్ది ఆయనొకక్రే. లక్షకు పైగా డబుబ్ వసుత్ంది. ఎంత విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ పెటిట్నా 
మాకిస్మమ నలభై వేలు దాటదు. ఇండియా చీప కదా. ఊరకే ఎందుకు డాలరుల్ వేసట్ చేసాత్రు?  ఎకుక్వ అనిపిసేత్ 
నాకివవ్ండి. ఏదైనా మంచి కంపెనీలో షేరుల్ కొంటాను.పిలల్లకైనా వసుత్ంది” అనన్ది వినిపించింది. ఋగేవ్ది గారు “ 
నాకెందుకు డబుబ్లు!  నాకొచేచ్దే చాలా ఉంది. అమెరికాలో చాలా కాసీట్ల్ కదా! నువేవ్ వాడుకో “ అంటూ సమాధాన 
పరచారు.  

ఆయన రాతిర్ రెండు గంటలకు పడుకుని పొదుద్న ఎనిమిది గంటలకు నింపాదిగా లేచి థెర్డ మిల పైన ఒక 
గంట సేపు వాయ్యామం చేసి, ఎపుప్డైనా తనే టిపిన చేసుకోవడం, లేదా దగగ్రి హోటల కెళిళ్ టిఫిన, కాఫీ ముగిసాత్రు. 
సాయంతర్ం ఐదు నుండి ఏడు దాకా మంచి కునుకు తీసాత్రు. మిగిలిన సమయమంతా అకక్డ ఇకక్డ తిరుగుతూ, టీవీ 
చూసూత్ కాలకేష్పం చేసాత్రు.  

ఫోన తీసి హలో అనాన్రు. “ పెటేట్య నానాన్ ! విడియో కాల చేసాత్ను” అని కొడుకు ఫోన కట చేసి 
విడియో కాల చేశాడు. బహుశా కిల్నిక నుండే అయుయ్ంటుంది. ఇంటోల్నే పెదద్ కిల్నిక పెటుట్కోవడమే కాకుండా ఐదారు 
నరిస్ంగ హోంలకు విసిటింగ డాకట్ర గా కూడా వెళూత్ మంచి పేరు సంపాదించుకునాన్డు. 

“ఏంటి నానాన్ ! ఇంత తొందరగా పడుకోవడం? ఒంటోల్ బావుందా ? అదేంటి మొహం అలా డల గా 
ఉంది. ఏమైనా అనీజిగా అనిప్సోత్ందా? ఏం తినాన్వ? డాకట్ర వికర్ం కు చెపప్నా?  చూసి వెళాత్డు. ఇలుల్ ఎవరికైనా 
అదెద్కిచేచ్సి ఇకక్డికి వచేచ్యమంటే వినవు. ఇకక్డ చూడు. ఇండియన పేరెంటస్ అందరూ కలిసి ఒక సంఘం పెటుట్కుని 
ఎంత హాయ్పీగా ఉంటారో తెలుసా ! అందులో సగం మంది సీనియర సిటిజనేస్. యూనివరిస్టీ పొర్ఫెసరస్ కి ఇకక్డ మంచి 
రెసెప్కట్ తెలాస్....” అంటూ ఏకధాటిగా మాటాల్డాడు.  

కొడుకు పర్శన్లకు ఏం జవాబు చెపాప్లో అరథ్ం కాని ఋగేవ్దిగారు కొదిద్గా తికమక పడాద్రు. వెంటనే 
సరుద్కుని “అలాంటిదేమీ లేదురా చకర్పాణీ ! ఏదో చదువుకుంటూంటే నిదర్ పటిట్ంది. నిదర్నుండి లేచిన మనిషి మొహం 
డల గా ఉండడం కామన కదా !  నువేవ్ం డాకట్రువో అరథ్ం కాదు నాకు. ఈ రోజు కల్బ లో ఓ అరగంట ఎకుక్వే సివ్మిమ్ంగ 
చేశాను తెలాస్ “ అంటూ అబదధ్ం ఆడారు. 

 కానీ ఈ రోజు ఆయన ముఖం అలా ఉండడానికి వేరే కారణం ఉంది.  
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“ పీల్జ టేక కేర నానాన్ ! రెండు నెలలోల్ అకక్డికి వసాత్ం కదా. అపుప్డు డిసైడ చేదాద్ం “ అంటూ ఫోన కట 
చేశాడు కొడుకు.  

ఋగేవ్దిగారు వేణీణ్ళుళ్ అరగాల్సు తాగి, బాతూర్ం కు వెళొళ్చిచ్  ఇంకేం పడుకోవాలి, మళీళ్ ఫోన మోర్గింది: 
వాటాస్ప కాల: రెండో కొడుకు చకర్వరిత్ చేసుత్నాన్డు. ఋగేవ్ది చూసినపుప్డు చకర్వరిత్ తెరపై కనిపించి “ అనన్యయ్ ఫోన 
చేసుత్నాన్డు. నాకూ కంగారు కలిగింది. దేనికీ టెనష్న పడదుద్ నానాన్ ! ఇకక్డికొచేచ్సాత్వేమో చూడు. ఎనిమిది రోజులోల్ 
అంతా అరేంజ చేదాద్ం. అనన్యయ్ ఇంటోల్ ఒక వారం, మా ఇంటోల్ మరో వారం గడిపినా చాలు “ అనాన్డు.  

ఋగేవ్దిగారు కాసత్ కోపంగానే “ నాకంటే మీ ఇదద్రికీ టెనష్న ఎకుక్వగా ఉనన్టట్నిపిసోత్ంది. నాకు వరీర్ 
అవడానికేముంది చెపుప్ ! ఇకక్డ నా మటుట్కు నేను హాయిగా ఉనాన్ను. ఇక ఆ పరదేశానికి వచిచ్ మీలాగ  పరదేశిని 
కమమ్ంటావా ఏమిటి ! యూ బోత డోంట వరిర్ అబౌట మి “ అనాన్రు.  

“ నీకు ఎవరు చెపాప్లి నానాన్! ఫొపెసరుల్ అంతే. వాళుళ్ చెపిప్ందే జరగాలి. ఇకక్డ కూడా కొంతమంది 
పొర్ఫెసరల్ను చూశాను కదా. ఇగో ఎకుక్వ. ఎనివే టేక కేర నానాన్! బాయ” అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు.  

అనన్టుట్ చకర్పాణి, చకర్వరిత్ ఇదద్రూ కవలలు. ఐదు నిమిషాలు ముందుగా పుటిట్ చకర్పాణి 
అనన్యయ్యాయ్డు. చకర్వరిత్ తముమ్డయాయ్డు. సాధారణంగా అందరు కవలలోల్ ఉనన్టుట్గా వీరిదద్రికీ కూడా ఒకే రకమైన 
బుదిధ్ కుశలత, మంచి గుణాలు ఉనాన్యి. ఋగేవ్దిగారు ఇదద్రినీ మంచి కర్మశిక్షణతోనే పెంచారు.  

ఆయన ఫోన సోఫా పైన పెడుతూ, సోఫా పకక్నునునన్ భారయ్ ఫోటో వైపు చూసేత్ ఆమె కిసకుక్మని 
నవివ్నటట్నిపించింది. ఆయన మళీళ్ ఆమె ఫోటోను నిశితంగా చూశారు. అనేక సంవతస్రాల పాటు టైం టైంకు ఆయనకు 
రుచికరమైన టిఫినుల్, వంట చేసూత్, చెపిప్న మాట జవదాటని ఆమె ఏ రకమైన ముందు సూచన ఇవవ్కుండా 
హృదయాఘాతంతో చనిపోయినపుప్డు పిలల్లిదద్రూ అమెరికాలో ఉనాన్రు. ఫోన చేసి చెపిప్నపుప్డు అమెరికా నుండి 
బయలుదేరి రావడానికి కనీసం నాలుగు రోజులైనా పడుతుందనీ, బాడీని ఏదైనా ఆసప్త్తిర్లో ఉంచమని అనాన్రు.  

వాసత్వ వాదియైన ఋగేవ్దిగారు, “ చూడండి బాబులూ! బాడీని ఆసప్తిర్లో ఉంచి తినడం, నిదర్పోవడం నా 
చాత కాదు. కావాలంటే అమమ్ను విడియో కాల లో చూసుకోండి. దినాలకు రండి “ అంటూ ఫోన వాటాస్ప విడియో కాల 
చేసి ఆమెను చూపించారు.  

ఇదద్రూ  అబాబ్యిలు తమ సంసార సమేతంగా కనీన్రు కారాచ్రు. తరువాత ఇదద్రూ తమ సంసారాలతో 
దినాలకు వచిచ్ ఒక వారం పాటు ఉనాన్రు. పైరమరి చదువుతునన్ పెదాద్డి కొడుకు “ తాతా ! నానన్మమ్ చనిపోయినరోజు 
నాకు ఫైనల ఎకాజ్ం జరుగుతూ ఉండింది. మూడు రోజుల కిర్తమే ముగిసింది. అందుకే రాలేదు “ అంటూ చెపిప్, అందరినీ 
ఇరుకున పెటాట్డు.  
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ఋగేవ్దిగారే “ సరేల్ ఫరేల్దు. ఇపుప్డు జరిగే నషాట్ల కంటే ముందు ముందు కలిగే లాభాలే మనుషులకు 
ముఖయ్ం ఇపుప్డు. దె హాయ్వ డన అ గుడ జాబ” అంటూ సరాద్రు. ఇవనీన్ తెలిసిన ఫోటోలోని తన భారయ్ నవివ్నటట్నిపించి 
తామూ నవేవ్శారు.  

పిర్యమైన పాఠక మహాశయా, మన జీవితంలో ఇలాంటి సనిన్వేశానిన్అనుభవిసుత్నన్ వారు మన పొర్ఫెసర 
ఋగేవ్దిగారి మాదిరిగా పర్పంచంలో లక్షలకొలదీ ఉనాన్రు. అలాంటివారిలో మీరు కూడా ఒకక్రు కావచుచ్. నేనూ 
ఉండొచుచ్. అలా చూసేత్ ఋగేవ్దిగారు అంత కలిగిన కుటుంబంలో జనిమ్ంచిన వారేమీ కాదు. ఆయన తండిర్ 
కొబబ్రికాయల కొటోల్ లెకక్లు రాసే గుమాసాత్గా ఉండేవారు. కాబటిట్ పైరమరి సూక్లు చదవడం అయిపోగానే, ఈయన తలిల్ 
ఎంత పోరినా వినకుండా ఇతనిని ఒక మఠంలో వేశారు. అకక్డ తెలల్వారు జామున నాలుగు గంటలకే లేచి, చనీన్ళళ్ 
సాన్నం చేసి సంసక్ృత శోల్కాలు చదవాలిస్ ఉండేది. పార్రంభంలో ఋగేవ్దికి ఎంత కషట్ంగా ఉండేదంటే అకక్డ చేరిన ఒక 
వారంలోనే నదిలో దూకి ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలని మూడు సారుల్ అనుకుని, ఎందుకో చాలా భయం వేసి మానుకునాన్డు. 
పది పదిహేను రోజుల తరువాత శరీరం, మనసు రెండూ చాలా తేలికయి అకక్డి పనులకు అలవాటు పడాడ్యి. మఠంలో 
చదువుతో పాటు ఆటలు, సాంసక్ృతిక కలాపాలనిన్ంటిలోను ఋగేవ్ది పర్థముడుగా ఉండడం వలన సావ్మీజీ పీర్తి, 
విశావ్స పాతుర్డయాయ్డు. దాంతో ఎంతవరకూ చదివితే అంతవరకూ మఠంవారే ఆ ఖరుచ్ను భరించడానికి 
తీరామ్నించారు. ఫైనల ఇయర ఎంఎసిస్లో ఉండగా తలిల్ ఆసత్మాతో పోయింది. తండిర్ మరొకక్రిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. 
దాంతరావ్త ఋగేవ్ది ఆ ఇంటికి వెళళ్లేదు. ఎంఎసిస్ కెమిసీట్ర్లో గోలడ్ మెడల సంపాదించిన ఋగేవ్దికి మఠంయొకక్ 
సావ్మీజీ శిఫారసుతో యూనివరిస్టీలో అధాయ్పక ఉదోయ్గం దొరికింది. ఏక వచన ఋగేవ్ది బహువచన ఋగేవ్దిగారుగా 
మారారు. ఉదోయ్గంలో చేరిన రెండు నెలలలోనే మఠం సావ్మీజీ నిరాయ్ణం చెందారు. ఆరోజు అకక్డికి వెళిళ్ కనీన్ళుళ్ కారిచ్ 
వచిచ్న ఋగేవ్ది మళీళ్ మఠం గడప తొకక్లేదు. తరువాత పిహెచ డి చేసి తన వృతిత్లో పేరు గడించారు. పెళిళ్ చేసుకుని 
ఇదద్రు అబాబ్యిల తండర్యి, వాళుళ్ కూడా బాగా చదువుకుని జీవితంలో సెటిల అయాయ్రు. ఈ అనిన్ సంఘటనలూ 
ఇటీవల జరిగినటుట్ అనిపించసాగింది ఆయనకు. 

పర్సుత్తానికి ఆరిథ్కంగా కానీ, సామాజికంగా కానీ ఉనన్త సాథ్యిలో ఉనన్ ఋగేవ్దిగారికి తనకు 
తెలియకుండానే ఏదో బలమైన కొరత సతాయిసుత్నన్టుట్ అనిపించసాగింది. అలా అనిపించినపుప్డలాల్ ఆయన 
యూనివరిస్టిలోని సైకాలజి డిపారట్ మెంట లో తనతో పాటు చాలా సంవతస్రాలు పని చేసిన పొర్ఫెసర నాగరాజ 
మూరిత్గారి వదద్కు వెళేళ్వారు. నాగరాజమూరిత్గారు రిటైర అయిన తరువాత కాలకేష్పానికని ఒక కౌనెస్లింగ సెంటర 
పెటుట్కుని బాగానే సంపాదిసుత్నాన్రు. రోజుకు నలుగురికి మాతర్మే అపాయింట మెంట ఇచేచ్ నాగరాజ మూరిత్గారు 
ఒకొక్కక్ కౌనెస్లింగ కు రెండునన్ర వేలు ఛారజ్ చేసాత్రు.  
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ఈ రెండు సంవతస్రాల కిర్తం మొదటి సారి నాగరాజ మూరిత్ని కలవడానికి వెళిళ్నపుప్డు ఆయన 
తీరికగానే కనిపించారు. ఋగేవ్దిగారిని చూసి చాలా సంతోషించడమే కాకుండా ఆయన చాలా సంవతస్రాలనుండి 
మెంబర గా ఉనన్ మలేల్శవ్రం కల్బ కు తీసుకెళాళ్రు. ఒక పికచ్ర డార్ట బీరుతో పాటు వెజెటబల వడ, ఫిష ఫైర చెపాప్రు.  

ఒక గాల్సు బీరు తాగిన ఋగేవ్దిగారు “ మూరీత్! ఒక విషయం చెపిప్తే నీకు ఆశచ్రయ్ం కలగవచుచ్. 
నాకెందుకో ముందు నుండీ భూమి తిరుగుతోందని నమమ్ బుదిధ్ కావడం లేదు. ఎందుకంటావ ?” అనాన్రు.  

నాగరాజ మూరిత్గారు బీరు ముగించి “ ఏమిటయాయ్ నువవ్నేది ? ముపైఫ్ ఐదు సంవతస్రాలు కెమిసీట్ర్ 
పాఠాలు చెపిప్న నువువ్, సైనేస్ చదవని సైకాలజి పొర్ఫెసర ను ఎలాంటి పర్శన్ అడుగుతునాన్వు? తమాషా చేసుత్నాన్వా లేదా 
ఒక గాల్సు బీరుకే చితత్యిపోయావా “ అంటూ ఆయనే గాల్సులను బీరుతో నింపారు.  

“ మూరీత్! నేను లిటరలీల్ సీరియస. చాలా రోజుల నుండి ననున్ ఈ సమసయ్ పీడిసోత్ంది” అనాన్రు ఋగేవ్ది 
గంభీరంగా.  

నాగరాజ మూరిత్కి ఇదేదో తేడాగా ఉనన్  విషయం అనిపించింది. “ ఋగేవ్దీ! నీకు ఇలా అనిపించడానికి 
కారణం నీ పేరేనేమో అనిపిసోత్ంది నాకు. మన పూరీవ్కులు కూడా ఇలానే నమేమ్వారు. సూరుయ్డు, నక్షతార్లు రోజూ పుటిట్ 
మాయమవుతాయి అనుకునేవారు. భూమి తిరుగుతోందా లేదా సూరుయ్డు తిరుగుతునాన్డా అనేది మనకు అకక్రేల్దు. సృషిట్, 
పర్తిసృషిట్ జరిగే పుణయ్గర్ంహం పైన మనం ఉనాన్మనన్ది ముఖయ్ం. నువువ్ కెమిసిట్ర్ పొర్ఫెసర వి. నీళళ్లో ఆకిస్జన, హైడోర్జన 
ఉనాన్యని నువువ్ చెపాత్వు. కానీ ఆ రెండూ మనకు కనిపించవు. అదేం పెదద్ విషయం కాదు. పెదద్ విషయమేమిటంటే 
మనం బర్తకడానికి నీళుళ్ అవసరమనన్ది. మనం దానిన్ తార్గడం వలన మనకు తృపిత్ కలుగుతోంది అనన్దే ముఖయ్ం.  
రేపో, ఎలుల్ండో రా. ఒక మాతర్ రాసిసాత్ను. పర్తి రోజూ రాతిర్ తీసుకుని పడుకో. మళిళ్ ఇలాంటి అనుమానాలు రావు “ 
అనాన్రు.  

అలాగే మరుసటి రోజు ఋగేవ్ది వెళిళ్నపుప్డు మాతర్ రాసిచాచ్రు. తనకు అవసరం అనుకునన్పుప్డు 
మాతర్మే ఆ మాతర్ తీసుకునేవారు ఋగేవ్ది. పాఠక మితుర్లారా, ఋగేవ్దిగారి గురించి కొనిన్ వివారాలిన్ చెపప్డం నా 
ధరమ్ం అని చెపాప్ను. ఎందుకంటే, కథా రచయిత అనేవాదు కథలోని పాతర్లకు, అవి పాసిటివ వి అయినా నెగటివ వి 
అయినా ఆ పాతర్లకు పార్ణం పోయకపోతే కథకు ఒక ఘనత సులభంగా లభించదు. ఇపుప్డు మనం ఋగేవ్దిగారునన్ 
చోటికి వెళాద్ం. కథ ఏ దిశలో వెళుత్ందో ఎవరికి తెలుసు? కొనిన్ సమయాలలో అది రచయిత మాటలు వినదు. 
రచయితలను తమకు నచిచ్నటుట్ రాయడానికి కూడా పేర్రేపిసాత్యి. ఋగేవ్దిగారు బహుశా అలాంటి పాతేర్మో అని నా 
అనుమానం. 
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విడియో కాల లో పిలల్లిదద్రితో మాటాల్డాక ఋగేవ్దిగారికి నిదర్ పటట్లేదు. క్షణకాలం పిలల్లతో మాటాల్డింది 
నిజమా కాదా అనిపించింది. పిలల్ల ముఖాలను గురుత్కు తెచుచ్కునాన్రు. రాలేదు. లైట ఆన చేసి హాల లోకి వచాచ్రు. 
పిలల్లు అమెరికా వెళిళ్న మూడవ సంవతస్రంలో భారయ్తో కలిసి ఋగేవ్ది అమెరికాకు వెళిళ్ ఒక నెలపాటు వాళల్ ఇళళ్లో 
ఉండి వచాచ్రు. అపుప్డు వారు తమను తీసుకుని అనేక సథ్లాలకు తిపాప్రు. అకక్డ గూర్ప ఫోటోలు తీసుకునాన్రు. వాటిలో 
ముఖయ్ంగా లిబరిట్ సాట్య్చూ, నయాగరా జలపాతాల వదద్ తీసుకునన్ ఫోటోలను పెదద్దిగా చేయించి, లాయ్మినేట చేయించి 
హాలోల్ గోడకు వేలాడ తీశారు. ఋగేవ్దిగారు ఆ రాతిర్ రెండు గంటల సమయంలొ చాలా దగగ్గ్రకు వెళిళ్ ఫోటోలను 
చూశారు. శరీరాలు పెరిగినటేల్, మనసులు కూడా మారతాయి.... ఏదో ఒక మహతత్ర విషయాఅనిన్ కనిపెటిట్న వాడి 
మాదిరిగా ఋగేవ్దిగారు నవువ్కుని మళీళ్ వచిచ్పడుకునాన్రు. ఫోటోలో ఉనన్వాళుళ్ వంద శాతం తమ పిలల్లే అయినా, 
విడియో కాల లో మాటాల్డినవాళుళ్ మాతర్ం తన పిలల్లు కారేమో అనుకునాన్రు. ఈ నాలుగు రోజులోల్ జరిగిన కొనిన్ 
సంఘటనలు వదద్నుకునాన్ మనోపటలం పైన చోటు చేసుకోసాగాయి. 

కిర్తం ఆదివారం నుండి ఋగేవ్దిగారు రోజూ కల్బ కు వెళుత్నాన్రు. రిటైర అయిన సంవతస్రంలోనే 
పిలల్లిదద్రూ ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు రెండు కల్బ లలో సభుయ్డిగా చేరాచ్రు. ఋగేవ్దిగారు ఒక వారం ఒక కల్బ కు వెళేత్, ఇంకో 
వారం మరోకల్బ కు వెళేళ్వారు. రెండూ కల్బ లలోని బిజినెస మేన, రాజకీయ వయ్కుత్లు, ఐఎ ఎస ఆఫీసరుల్ 
సేన్హితులయాయ్రు. కాల్స మేటుల్, కొలీగస్ కూడా అపుప్డపుప్డు కలిసేవారు. రెండూ కల్బ లలో ఆయనకు ఒక కామన 
సంగతి కంట పడింది. అదేమిటంటే సుమారు ఇరవై  వృదధ్ జంటలు మధాయ్హన్ం ఒంటిగంటకు కల్బ కు వచిచ్ భోంచేసి 
సాయంతర్ం దాకా అకక్డే గడిపి, రాతిర్ ఎనిమిదింటికి మళీళ్ భోజనం చేసి ఇళళ్కు వెళాత్రు. తన లాంటి ఒంటరి వయ్కుత్లు 
కూడా వసాత్రు. వాళళ్ పిలల్లు విదేశాలోల్ ఉండడమే ఈ దినచరయ్కు కారణం. కానీ ఋగేవ్ది గారికి ఆ సమసయ్ లేదు. అనేక 
సంవతస్రాలు మఠంలొ పెరిగినందువలల్ అనిన్రకాల వంటలు నేరుచ్కోవడమే కాకుండా అరభై ఆరవ వయసులో కూడా 
గటిట్గానే ఉనాన్రు. ఇపుప్డు కూడా ఆయన చలికాలంలోను చనీన్ళల్ సాన్నమే చేసాత్రు. తమ ఈ సిథ్తికి కారణమైన ఆ 
మఠానీన్, సావ్మీజీని అపుప్డపుప్డు తలచుకుంటారు. కానీ ఆ మఠానికి ఇనిన్ సంవతస్రాలలోనూ ఒకక్ పైసా కూడా చందా 
ఇవవ్లేదు. అలా ఆయనకు అనిపించలేదేమో ఎవరికి తెలుసు ? 

అది సరే, పోయిన ఆదివారం పనెన్ండునన్రకు కల్బుబ్కు వెళిళ్నపుప్డు తన కాల్సేమ్ట పర్జాఞ్ జోశి 
కనిపించింది. ఆమె రిటైరడ్ ఐఎ ఎస ఆఫీసర. ఆమె రిటైరవడానికి ఇంకా ఐదు సంవతస్రాలు ఉందనగా రాషట్ర 
పర్భుతవ్ంలోని ఏదో డిపారట్ మెంట లో అధికారిగా ఉనన్ ఆమె భరత్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. కొందరు పర్జాఞ్ జోశి 
టారచ్ర వలన ఆయన చనిపోయారని, అది హతయ్ అని మాటాల్డుకునాన్రు. ఆయన తరుఫున వాళుళ్ పోలీస కంపెల్యింట 
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ఇచాచ్రు కూడా. పర్జఞ్ జోశి పెదద్ పోసుట్లో ఉండడం వలన పోలీస సేట్షన లో ఫిరాయ్దు దాఖలు చేసుకోలేదు. బిఎసిస్లో 
ఋగేవ్ది కాల్సేమ్టయిన పర్జాఞ్ జోశి నేరుగా ఐఎ ఎస పరీక్షలు తీసుకుంది. ఇదద్రూ అపుప్డపుప్డు టచ లో ఉనాన్రు కూడా.  

ఆయనున్ చూసిన పర్జాఞ్ జోశి బాబ కట చేసుకునన్ తన జుటుట్ను వెనికిక్ తోసుకుంటూ “ఏంటోయ 
ఋగేవ్దీ ! చాల రోజులైంది నినున్ చూసి. బాగునాన్వా? రా. కలిసి భోంచేదాద్ం” అని పిలిచింది.  

ఋగేవ్ది ఆమె టేబల వదద్కు వెళిళ్ కూరుచ్నాన్రు. ఆమె రెండు పెగ లు జిన చెపిప్ంది. ఋగేవ్ది మూడు 
పెగుగ్లు రెడ వైన చెపాప్రు. రెండు గుకక్లు తాగిన ఆమె” మన జూనియర ముకుంద రావ తెలుసు కదా ! అదే బాయ్డిమ్ంటన 
ఛాంపియన. డిఆర డిఒ లో సైంటిసట్ గా ఉండేవాడు. నాకు చాలా కోల్జ. మొనన్రాతిర్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు.  పిరికి 
వెధవ “ అంటూ మాటలు పార్రంభించింది.  

“ ఆ తెలుసు. ఏమయిందట” వైన సిప చేసూత్ అడిగారు ఋగేవ్ది. ఆమె రెండు గుకక్లు తాగి “ అరే ! 
కారణం వింటే నవివ్ పోతావు నువువ్. ఆయన ఇంటికి ఒక పాతికేళాళ్మె పని చెయయ్డానికి వచేచ్దట. ముకుంద రావ భారయ్ 
కోడలు డెలివరి అని ఆరు నెలలు ఆసేట్ర్లియాకు వెళిళ్ందట. ఈయన ఆ ఆరునెలలూ దిలాద్ర గా ఉనాన్రట. కావలిసేత్ ఇంకో 
రెండు నెలలు ఉండి రమమ్నాన్రట. కానీ ఆమెకు విసుగేసి ఒక వారం కిర్తం తిరిగి వచారట. మరుసటి రోజు పనామె 
ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వాష బేసినోల్ వాంతి చేసుకుందట. తను వెళేళ్టపుప్డు సనన్గా ఉనన్మనిషి ఇపుప్డేమో నునన్గా 
తయారయియ్ందట. పొటట్ ముందుకు వచిచ్ కనిపించిందట. అడిగితే కడుపుతో ఉనాన్ననన్దట. ఎపుప్డు పెళిళ్ చేసుకునాన్వు 
అని అడిగితే “ పెళిళ్ చేసుకోలేదు అమమ్గారూ ! మీరు పోయినపప్టి నుండి అయయ్గారే నాకు ధైరయ్ం చెపిప్ ఇలా చేశారు. 
ఊళోళ్ని రెండెకరాల పొలం రాసిసాత్రట. కడుపు తీయించొదుద్. పరమ్నెంటుగా నాతోనే ఉండేటుట్ చూసాత్ను అనాన్రు” 
అందట. అంతే. ఒక వారం నుండి డిపెర్షన లోకి వెళీళ్న రావ నినన్ తన భారయ్ చీరతోనే ఉరేసుకునాన్డట” పర్జాఞ్ జోశి 
రసవతత్రంగా ఒక సినిమా కథలాగా చెపిప్ంది.  

ఋగేవ్ది గుండె లయ తపిప్ంది. తనే బిల పే చేసూత్ పర్జాఞ్ జోశి “ సిలిల్ అనిపించదా. మనిషి దేహాలనీన్ 
జీవకణాలతోనే అయాయ్యి అని ఆ మనిషికి తెలియదా. భారయ్నే కనివ్నస్ చేసుంటే అయిపోయేది. లేదా డబుబ్ ఖరుచ్ పెటిట్ 
అబారష్న చేయించినా పోయేది. ననేన్ తీసుకో. ఒక ఐదారుగురు సీనియరస్ తో ఏవేవో పనులకోసం పడుకునుంటాను. అఫ 
కోరస్, ఎంజాయ కూడా చేశాను.ఇపుప్డు ఎంజాయ చేయడానికి ఏముంది ? పుటేట్టపుప్డు ఒంటరిగానే పుడతాం, 
చచేచ్టపుప్డు ఒంటరిగానే పోతాం. మధయ్లో ఇంకో శరీరంతో సుఖపడితే వాట మాయ్టరస్?” అంటూ విశాలంగా నోరు 
తెరిచింది.  
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పళుళ్ తళుకుక్న మెరిసాయి. బాతూర్ం లో పడి ముందరి మూడు పళుళ్ రాలినపుప్డు ఆమె బంగారు పళుళ్ 
కటిట్ంచుకుంది. ఆమె మాటలో ఒక రకమైన లాజిక ఉందనిపించింది. అలాగే ఒక సిసట్మ కు కంటోర్ల లేకపోతే ఎలా 
కూలిపోతుంది అనే నిజం కూడా తొంగి చూసింది. 

ఆ రోజు రాతిర్ ముకుంద రావ చాలా సతాయించాడు. మనిషి దేహంలో ఉనన్ది డెబైభ్ శాతం నీళుళ్ ! 
భూమిపైన పర్వహించే నీరు పరసప్రం చేరి నది అవుతుంది, సరోవరమవుతుంది, సముదర్మూ అవుతుంది. అలాగే ఏ 
శరీరం ఏ శరీరంతో కలిసినా, అందులో పవితర్త, అపవితర్త ఎకక్డ ఉంది? తృపిత్ మాతర్మే ముఖయ్ం. ఏ రసాయనిక 
పదారథ్మైనా ఇంకో రసాయనిక పదారథ్ంతో కలిసేత్ ఏం... చివరి రిజలేట్ కదా ముఖయ్ం. పార్ణిజగతుత్లో మనుషులకే 
పరిమితులునన్ది. అలాంటి పరిమితులను దాటినపుప్డు మనిషి అపరిమిత ఆనందానిన్ పొందడమెందుకు అనే పర్శన్ 
ఋగేవ్దిగారికి అనిపించిన ఆ క్షణం ఇపప్టికీ ఆయనలో పులకలు రేపుతుంది తలచుకుంటే. ఆయన తన ఉదోయ్గ అవధిలో 
పదెధ్నిమిది విదాయ్రుథ్లకు గైడ గా ఉనాన్రు. వారంతా ఇపుప్డు మంచి పోసట్ లలో ఉనాన్రు. అలా గైడ గా ఉనన్ ఎవరి వదద్ 
నుండి కూడా ఆయన ఎలాంటి పర్తిఫలం ఆశించలేదు, నిధి అలెగాజ్ండర మినహా ! ఆమెకు ఆయన గైడ అయియ్ంది ఆయన 
యాభై ఐదవ సంవతస్రంలో. ఎంఎసిస్లోనూ ఆమె తన విదాయ్రిథ్నిగా ఉండింది. ఎం ఎసిస్ ముగించి, ఒక సంవతస్రం 
ఎకక్డో ఉదోయ్గం చేసొచిచ్, పెహెచ డి కి చేరి, తనను గైడ గా ఉండమని రికెవ్సట్ చేసినపుప్డు ఋగేవ్దిగారు ఒపుప్కునాన్రు.  

“ ఏదో ఒక అంతరాజ్తీయ ఫారమ్సూయ్టికల కంపెనీలో పెదద్ పార్జెకట్ దొరకబోతోంది. ఒకక్ సంవతస్రంలోనే 
పెహెచ డి తీసుకుని వసాత్ను అని మాట ఇచిచ్ వచాచ్ను సార. ఇటస్ మై ఛాలెంజ ఆలోస్, పీల్స హెలప్ మి” అంటూ 
వేడుకుంది.  

“ తపప్కుండా సహాయపడతాను. కానీ  కాల పరిమితి గురించి నేను ఏమీ చెపప్లేను. నీ ఎనరిజ్, ఇనావ్లవ్ 
మెంట చాలా ముఖయ్ం” అనన్రాయన. సిలబస గురించి, విషయ నిరూపణ గురించి, రెపరెనస్ బుకస్ గురించి తన చేంబర 
లోనే చాలా రోజులు లెకచ్ర ఇచాచ్రు. ఆమె కళళ్లోల్ ఎంతటివారినైనా ఆకరిష్ంచే మెరుపు. ఒకొక్కక్సారి ఋగేవ్దిగారు 
విచలితులయేయ్వారు. ఒక సారి ఇంటికి భోజనానికి పిలిచింది. ఋగేవ్ది తను నాన వెజ తిననని తమాషా చేశారు. కానీ 
ఆయనకు మఠంలో ఉండి చదువుకుంటునన్పుప్డే మాంసాహారం గురించి కుతూహలం ఉండింది. ఎం ఎసిస్కి 
యూనివరిస్టీకి చేరిన తరువాత చికన తినాన్రు. తరువాత ఉదోయ్గంలో చేరాక చికన, ఫిష తినడం నేరుచ్కునాన్రు. అలాగే 
పరిమితంగా రెగులర గా మదయ్ం కూడా తాగడం నేరుచ్కునాన్రు. ఎవరైనా “ పొర్ఫెసర ! మీరు తాగుతారా” అని ఆశచ్రయ్ం 
పర్కటిసేత్ “ అది కూడా ఒక కెమికల కదండీ! కెమికలస్ లేకుండా పార్ణులు బర్తుకుతాయా ? అలాంటి కెమికలస్ అవసరం 
పొర్ఫెసరస్ కే కదా” అంటూ జోక చేసేవారు.ఆయన భారయ్కు ఈయన బయట మాంసం తింటాడని సందేహం ఉండింది. 
కానీ ఆయనను ఎపుప్డూ పర్శిన్ంచలేదు. ఇపుప్డయితే పిలల్ల ఇంటోల్ రోజూ నాన వెజేజ్. బీఫ కూడా చేసాత్రట. 
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ఆ రోజు నాన వెజ తినను అనన్దానికి నిధి మొహం నిండా నవువ్ నింపుకుంటూ “ నాకు తెలుసు రండి 
సార. కెమిసిట్ర్ పొర్ఫెసర నాన వెజ తినరు అంటే నేను నముమ్తానా? వాట అ జోక సర. అమెరికాలో మీ పిలల్లు టనున్ల 
కొలదీ నాన వెజ తినేది నాకు తెలియదనుకునాన్రా? ఇంతకీ పార్ణి పర్పర్ంచమంతా మాంసం తోనే కదా సార సృషిట్ 
జరిగింది. మేడం గారిని తీసుకు రాకండి. మీరొకక్రే రండి” అనన్పుప్డు అదెలాంటిదో సమోమ్హనానికి లోనైనటుట్ 
ఒపుప్కునాన్రు ఋగేవ్దిగారు.  

ఒక వరిక్ంగ డే మధాయ్హన్ం లంచ కి వెళాల్లి అని డిసైడ అయింది. ఆ రోజు నిధి అలెకాజ్ండర ఇంటోల్ 
ఒకక్తే ఉంది. “రండి సార. వంట చేసిపెటిట్నాక ఏదో అరెజ్ంట మెసేజ వసేత్ అమామ్ నానన్ దగగ్రి బంధువులను చూడడానికి 
ఆసప్తిర్కి వెళాళ్రు” అంటూ సావ్గతింతించింది. కొదిద్గా పారదరశ్క దుసుత్లోల్నే ఉనన్ ఆమె ఫెర్ంచ మసక్ సేర్ప్తో 
ఘుమఘుమలాడుతోంది. ఋగేవ్దిగారికి వడిడ్ంచి, తానూ వడిడ్ంచుకుని జతగానే భోంచేసింది. వంట అదుభ్తంగా 
ఉండింది. అలా కూరుచ్నన్పుప్డు ఆమెను దగగ్రగా చూసుత్ండడం వలల్ ఆమె అదుభ్త సౌందరయ్ం ఆయన కళళ్నీ మనసునీ 
ఆవరించుకుని విచలితుడిన్చేసింది. భోజనం అయి కూరోచ్గానే నిధి నానన్ నుండి తాము రావడం సాయంతర్ం ఐదునన్ర 
అవుతుందని, అపప్టిదాకా పొర్ఫెసర ను ఇంటోల్ ఆపమని ఫోన వచిచ్ంది. నిధ ఆయనకు చెపిప్ంది. ఇంకోసారి వసాత్నని 
చెపిప్నా ఋగేవ్ది మనసు ఉండమని చెపోత్ంది. నిధి ఆయనున్ ఉండిపొమమ్ని కళళ్తోనే అరిథ్ంచింది. ఆయన ఒపుప్కునాన్రు. 
ఒకే సోఫాలో ఇదద్రూ కూరుచ్నాన్రు. ఋగేవ్ది తను ఏం చేసుత్నాన్ననన్ది మరచి పోయి నిధిని హతుత్కుని 
ముదుద్పెటుట్కునాన్రు. నిధి బదులుగా ఆయనను ఇంకా గటిట్గా అదుముకుని బెడూర్ంలోకి తీసుకెళిళ్ంది. తరువాత రెండు 
గంటల పాటు ఋగేవ్దిగారు నిధినుండి సుఖం పొందారు. ఇలా నెలకోసారి నిధి తలిదండుర్లు ఇంటోల్ లేని సమయంలొ 
ఋగేవ్దిగారిని ఇంటికి పిలిపించుకుని సుఖానిన్చిచ్ంది. ఒక సంవతస్రంలోనే పిహెచ డి తీసుకుని, రెండు నెలలోల్ 
విదేశాలకు వెళిళ్పోయింది. తరువాత ఆమెనుండి ఫోన కానీ, మెసేజ కానీ రాలేదు. పర్జఞ్ జోశి మాటలనుంచి వెనుకటి 
ఇలాంటి మధురమైన జాఞ్పకానికి వెళిళ్న ఋగేవ్దిగారికి తరువాత ఆ జాఞ్పకం ఎందుకో అసౌకరయ్ం అనిపించి రాతిర్ చాలా 
సేపటిదాకా నిదర్ రాకుండా చేసింది. 

మరుసటి రోజు సోమవారం పొదుద్న తొమిమ్ది గంటలదాకా నిదర్పోయిన ఋగేవ్దిగారు రెడి అయియ్, 
హోటల లో టిపిన చేసి డాకట్ర నాగరాజ మూరిత్గారు కౌనెస్లింగ సెంటర కి వెళాళ్రు. అకక్డ ఆయన తన టీర్టెమ్ంట 
రూంలో ఎవరికీ కౌనెస్లింగ ఇసుత్నాన్రు. బయట కూరుచ్నన్ అమామ్యి ఇపుప్డే పార్రంభం అయియ్ందనీ, కనీసం గంటైనా 
పడుతుందని చెపిప్, ఆయనున్ కూరోచ్బెటిట్ ఆయన ముందు నాలైగ్దు వారాత్ పతిర్కలను పెటిట్, బాల్క టీ చేసిచిచ్ంది. ఆయన 
నిదానంగా టీ తాగుతూ అవి చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు. ఒక పతిర్కలోని వారత్ ఆయనను కలవర పరచింది. వెంకటేశ యాదవ 
అనే, ఆయన పాత విదాయ్రిథ్ ఆతమ్హతయ్కుపాలప్డి చావుబర్తుకుల మధయ్ ఆసప్తిర్లో ఉనాన్డు. వెంకటేశ యాదవ 
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రాజధానిలోని పర్ఖాయ్త ఉదయ్మి. ఈ పది పనెన్ండు సంవతస్రాలో అనేక వెంచరుల్ చేసి రియల ఎసేట్ట లో పెదద్ పేరు 
తెచుచ్కునాన్డు. ఋగేవ్దిగారిని కలిసి తాను కటిట్న అనేక విలాల్ల గురించి చెపుప్నాన్డు. లెకక్లేననిన్ అపారట్ మెంటులను 
కటిట్ంచి రాజకీయ నాయకులతో పారట్ నర గా అయాయ్డు. అతడి విజయం గురించి, వయ్వహారాల గురించి నెలకొకసారైనా 
పతిర్కలలో వచేచ్వి. రాజకీయ నాయకుల అపారమైన నలల్ ధనం ఇతని వదద్ ఉంది అని చెపుప్కునేవారు. ఏ డిపారట్ మెంట 
అధికారినైనా ఎలాంటి వాడైనా వెంకటేశ యాదవ బుటట్లోవేసుకునేవాడు. చినన్ పలెల్ నుండి వచిచ్న యాదవ ఈ సాథ్యి 
ఎదిగింది చూసి ఋగేవ్ది ఆశచ్రయ్ పోయేవారు. తన పరిచయసుత్లకు యాదవ నుండి తకుక్వ ధరలకు సైటు,ఫాల్టులను 
ఇపిప్ంచారు అపుప్డపుప్డు యాదవ   

“ మీరొక విలాల్ తీసుకోండి సార. డబుబ్లేం వదుద్. గురుదకిష్ణ అనుకోండి” అంటూ బలవంతం చేసినా 
 ఈయన ’ నాకెందుకయాయ్ ! ఈ మహల ను మెంటెన చేయడమే కషట్ంగా ఉంది. నా పిలల్లు పరమ్నెంట 

గా విదేశాలోల్నే ఉంటారు” అంటూ నిరాకరించారు. ఇంతకూ వెంకటేశ యాదవ ఋగేవ్దిగారికి అంత నిషాట్పరుడవడానికి 
కారణం యూనివరిస్టిలో జరిగిన ఒక సంఘటన. యాదవ తన విదాయ్రిథ్ దశలో లీడరే కాకుండా రాషట్ర సాథ్యి సంసథ్కు 
నిరవ్హకుడుగా కూడా ఉనాన్డు. ఒకసారి అతడి విరోధులు ఆయుధాలతో దాడి చేసినపుప్డు ఋగేవ్దిగారు అతడిని 
కాపాడడమే కాకుండా పోలీస దాకా తీసుకెళిళ్ వాళళ్తో సంధి కుదిరాచ్రు. ఆరోజు కొదిద్గా ఏమరపాటు జరిగినా వెంకటేశ 
యాదవ తన పార్ణాలు పోగొటుట్కునే వాడు. 

భుజం పైన ఎవరో చెయియ్ పెటిట్నటట్యి తల ఎతిత్ చూశారు ఋగేవ్ది. డాకట్ర నాగరాజ మూరిత్ కనిపించారు. 
“రావయాయ్ పొర్ఫెసర ! ఎంత సేపయియ్ంది ఏం కథ?” అంటూ పర్శిన్సూత్ టీర్టెమ్ంట రూముకు తీసుకెళాళ్రు.  

“ చాలా బిజీగా ఉనన్టుట్ంది” అనన్ ఋగేవ్ది మాటకు  
“ ఈ రోజు సోమవారం కదా ! మామూలువి నాలుగు అపాయింట మెంటస్ ఉనాన్యి. పనెన్ండు దాకా 

తీరికే. తార్గడానికి ఏమైనా చెపేప్దా? మొహంలో ఏదో గాభరా కనిప్సోత్ంది. రాతిర్ సరిగాగ్ నిదర్పోయినటుల్ లేదు” అంటూ 
కనుకుక్నాన్రు. “ ఇపుప్డేం అకక్రేల్దు. మీ రిసెపష్నిసట్ మంచి బాల్క టీ ఇచిచ్ందిలే” అంటూ “మనిషి శరీరంలోని మనసు 
ఘనరూపంలోనూ ఉండదంట, దర్వ రూపంలోనూ ఉండదంట, వాయు రూపంలోనూ ఉండదంట. మరింకే రూపంలో 
ఉంటుంది? అది మన మెదడులో మాతర్మే వేరుల్ విడిచి ఉంటుందా లేదా దేహంలోని అనిన్ భాగాలోల్నూ చలిసూత్ 
ఉంటుందా?” ఋగేవ్దిగారి మాటలోల్ అదెలాంటిదో ఆతురత కనిపించింది.  

నాగరాజ రావ గారు “ నీ ఇదద్రు పిలల్లోల్ ఎవరైన్నా ఒకక్రిన్ ఇకక్డికి పిలిపించవయాయ్! అమెరికాలో 
ఏమైనా ముతాయ్లు, రతాన్లు తింటునాన్రా? నీకు ఇలాంటి సందేహాలు రానే రావు. “ ఆయన మాటలోల్ గంభీరత 
కనిపించింది.  
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“ మూరీత్! నువవ్నన్ మాటలకీ, నా మాటలకీ సంబంధం ఏమైనా ఉందనిపిసుత్ందా నీకు? ఆర యు నాట 
ఫూలింగ మి?” ఆయన మాటలోల్నూ గంభీరత కనిపించింది.  

“ ఉండనీయవయాయ్ పొర్ఫెసర ! ఇపప్టివరకూ మనిషి మనసును ఎవరూ ఖచిచ్తంగా నిరవ్చించలేదు. 
సైనుస్ దకిక్ంచుకునన్ జాఞ్నం పర్కారం మనిషి మెదడు రెండు నుండి రెండునన్ర శాతం మాతర్మే మనం ఉపయోగిసుత్నాన్ం. 
పర్పంచంలోని అతయ్ంత మేధావులని అనిపించుకునన్వారి మెదడు మూడు శాతం మాతర్మే ఉపయోగ పడుతుందట. 
పర్పంచపు అనిన్ సిదాధ్ంతాలు, కలప్నల పైన వాటి పరీక్షల అధారాల పైన కటిట్నవే. సైకాలజి సిదధ్ంతాలూ అంతే. అది సరే. 
లండన నుండి నా ఫెర్ండ మృతుయ్ంజయ ఈ రోజు పొదుద్న ఎనిమిది గంటలకు ఫోన చేశాడు. నీ పిహెచ డి సూట్డెంట నిధి 
అలెగాజ్ండర గురించి చాలా చెపాప్డు” అంటునన్ మూరిత్ మాటలను కట చేసూత్  

“ అరె మూరీత్ ! ఎంత కాకతాళీయమో చూడు. చాలా సంవతస్రాల తరావ్త నినన్నే ఏదో విషయానికి 
ఆమెను తలచుకునాన్ను. రాతిర్ కూడా గురుత్కు వచిచ్ంది. లండన లో ఉందటనా? పిహెచ డి వచాచ్క ఆమె అడర్స, ఫోన 
నంబర ఏదీ ఇవవ్లేదు. చాలా అంబిషస. ఎలా ఉందట ఇపుప్డు ?” కుతూహలంగా అడిగారు ఋగేవ్ది.  

“ నువువ్ చాలా కోల్జ గా ఉండేవాడివి కదా. యూనివరిస్టీలో మీ ఇదద్రిగురించి ఏదేదోమాటాల్డేవారు. 
నిజమేనా?” నాగరాజ మూరిత్గారి మాటలకు కొదిద్గా కంగారు పడిన ఋగేవ్ది  

“ ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కావడం లేదు మూరీత్ ! నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే. అందుకే నేను అడుగుతోంది, 
మనసు అనేది ఎలా ఉంటుంది, అది దేహంలోని అనిన్భాగాలకూ సంచరిసుత్ందా అని” ఋగేవ్ది మాటలు కాసత్ 
మెతత్బడాడ్యి. 

అంతలో రిసెపష్నిసట్ ముకక్లు చేసిన మామిడి పండు పేల్టును తెచిచ్పెటిట్ంది. “ మా తోటలోని 
పండినవయాయ్. ఆరాగ్నిక పండు. కెమికల ఫీర్. తీసుకో పొర్ఫెసర” అంటూ ఒక ముకక్ను నోటోల్ పెటుట్కునాన్రు నాగరాజ 
మూరిత్.  

ఋగేవ్దిగారు కూడా ఒక ముకక్ను నోటోల్ వేసుకుని “ చాలా తియయ్గా ఉందయాయ్ మూరీత్ ! మొతాత్నికి 
కెమిసీట్ర్ పొర్ఫెసర కు కెమికల ఫీర్ పండు తినిపిసుత్నాన్వు. కొనిన్కెమికలస్ పార్ణులను బర్తికిసేత్, కొనిన్ చంపుతాయి. అది సరే 
! నీ మితుర్డు మృతుయ్ంజయ నిధి గురించి ఇంకేం చెపాప్డు?” ఎపుప్డో సుఖానిన్చిచ్న శరీరం గురించిన కుతూహలం ! 
శరీరంనుండే మనసులు సుఖానిన్, సంతృపిత్ని పొందేది, వైస వరాస్!  

“ నినన్ సాయంతర్ం నాలుగుగంటలకు ఉరేసుకుని ఆతయ్హతయ్ చేసుకుందంట. పోలీసులు ఆమె అమెరికా 
మొగుడిన్ అరెసట్ చేశారంట. తలిదండుర్లు, అనన్యయ్ అకక్డే ఉండడం వలన ఈ రోజు పనెన్ండు గంటలకు లండనోల్నే 
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అంతయ్కిర్యలు కానిచేచ్శారట. ఫారమ్సూయ్టికల కంపెనీ ఓపన చేసి బాగా బిజినెస చేసేదట. నువువ్ ఈ రోజు ఇకక్డికి 
వచాచ్వని ఈ మాయ్టర చెపాప్ను. లేకపోతే మరచిపోయేవాణిణ్” అంటూ చివరి మామిడి ముకక్ను నోటోల్ వేసుకునాన్రు. 

 ఒకక్ క్షణం ఉలికిక్పడిన ఋగేవ్దిగారు “ ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలంటే ఎనిన్ మారాగ్లునాన్ అదేమిటో 
అనాది కాలం నుండి ఇపప్టిదాకా పర్పంచంలోని పర్జలంతా ఉరేసుకుంటారు ఎందుకో” అంటూ సరుద్కునాన్రు. “ 
ఆతమ్హతయ్ ఎపుప్డూ అకసామ్తుత్గా నిరణ్యం కాదు. ఆతమ్హతయ్ చేసుకునే మనిషి ముందుగా పిర్పరేషన చేసుకునుంటాడు. 
అలా రెడీ అయిన మనిషి ఉరేసుకుంటాడు. ఉరేసుకునన్ మనిషి బర్తికి బయటపడడం తకుక్వ. నిదర్ మాతర్లు, విషం 
తీసుకునన్వారిని బర్తికించే అవకాశాలు కొంతమటుట్కైనా ఉంటాయి. “  

డాకట్ర నాగరాజ మూరిత్గారి విశేల్షణ విని ఋగేవ్ది ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. “ ఈ వెంకటేశ ఒక అవివేకి. 
బెడిసికొటిట్ంది “  

ఋగేవ్ది తమలో తాము గొణుకుక్నాన్రు. “ ఎవరయాయ్ ఈ వెంకటేశ యాదవ?” అని మూరిత్ అడిగితే 
ఋగేవ్ది యూనివరిస్టీ రోజుల గురించి చెపాప్రు.  

“ ఆం. గురుత్కొచిచ్ంది. వాడికేమయియ్ంది? కొనిన్ రోజులు సినిమా తీసాత్నని ఎవరోన్ హీరోయిన ని 
వెంటేసుకుని తిరిగేవాడని వినిపించింది. ఆడపిలల్లిన్ అడుడ్ పెటుట్కుని సరాక్ర పనులు ఏవైనా చేయించేవాడట. నా పేషెంట 
ఒకాయన కోల్జ ఫెర్ండ. వాడి పరాకర్మాల గురించి చెపూత్, తను ఆ సాథ్యికి ఎదగలేదు అని బాధ పడేవాడు. నా ఆ 
పేషెంట ముఖయ్ వాయ్ధే అది. ఇపుప్డే దారిలోకి వసుత్నాడు లే “ అనాన్రు.  

ఇదద్రి సంభాషణ ముగిసిందనిపించి,నాగరాజ మూరిత్ రెసట్ రూం వైపు నడిసేత్, ఋగేవ్ది బయటికి వచిచ్, 
కారు వైపు నడిచారు. 

మధాయ్హన్ం రెండు గంటలయేయ్టపప్టికి కల్బ కు వెళిళ్ భోజనం ముగించేదాద్మనుకుని కారు అటు తిపాప్రు 
ఋగేవ్దిగారు. ఒకసారి ఆసప్తిర్కి వెళిళ్ యాదవ ను పలకరిదాద్మా అనన్ అలోచన వచిచ్, కారును పకక్గా ఆపి అతడికి 
ఫోన చేశారు. చాల సేపు రింగయిన తరావ్త ఎవరిదో మగ గొంతు వినిపించింది. ఋగేవ్దిగారు తమ పరిచయానిన్ 
చేసుకునాన్రు. అటు వైపు వయ్కిత్ యాదవ తముమ్డట.  

“ సార ! అనన్యయ్ ఐసియు లో ఉనాన్డు. ఔట ఆఫ డేంజర. రేపు చరామ్నికి సంబంధించిన ఏదో 
ఆపరేషన, టీర్టిమ్ంట ఉందట. మాటాల్డుతునాన్డు. ఎలుల్ండి రండిసార. మాటాల్డొచుచ్. థాయ్ంకుయ్ ఫర కాలింగ సర” 
అంటూ చాలావినయంగా మాటాల్డాడు.  

కషాట్లోల్ఉనన్పుప్డు ఎటువంటి మనిషికైనా వినయం పుటుట్కొసుత్ంది. కల్బ వైపు బయలుదేరిన ఋగేవ్ది 
మనసు మారుచ్కుని బియర కల్బ వైపుతిపాప్రు. కారు పారక్ చేసి మెటెల్కాక్రు. కిర్తం పదిహేను సంవతస్రాల నుండి నెలకో 
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సారో, రెండు నెలలకోసారో ఇకక్డికి రావడం కదుద్. ఇకక్డ వివిధ  విధాల డార్ట బియర తో పాటు బటర మికస్డ్ 
పొటాటోచిపస్ తినేది ఆయనకు అతయ్ంతానందకరమైన సంగతి. బియర కల్బ లో సుమారు ఎనభై శాతం టేబళళ్ పైన 
యువతీ యువకులే ఉనాన్రు. మూడు మగుగ్లు బియర తాగి, ఒక పేల్ట జీరా రైస తిని నాలుగునన్రకు ఇంటికి చేరుకుని 
మంచంపై పడి ఏడుగంటల వరకూ నిదర్పోయారు. తరువాత లేచి ముఖం కడుకొక్ని టివీ ఆన చేశారు. కాయ్సట్వే సినిమా 
వసోత్ంది. దానన్పుప్డే చూశారాయన. హీరో టామ హాయ్ంకస్ అదుభ్త నటనతో కూడిన మంచి సినిమా. రాతిర్ కొనిన్ డైర 
ఫూర్టస్ తిని, పాలు తాగి పడుకునన్ది బాగా నిదర్పోయారు. 

మరుసటి రోజు పొదుద్న పది గంటలకలాల్ టిఫన తిని సెంటర్ల లైబర్రీకి వెళాళ్రు. డిగిర్, మాసట్రస్ 
చేసేటపుప్డు సెంటర్ల లైబర్రిలో గంటలకొదీద్ కూరుచ్ని చదివింది గురుత్కొచిచ్ంది. అపారమైన జాఞ్నానిన్పర్సాదించిన 
సెంటర్ల లైబర్రిని చూసేత్ ఋగేవ్దిగారికి ఇషట్ం, గౌరవం. కొర్తత్ విదాయ్రిథ్ చదివే మాదిరిగానే ఈ రోజు సైనస్, సోషియల 
సైనెస్స, జియోగర్ఫి, హిసట్రి, ఫైన ఆరట్స్ మొదలైన అనిన్విభాగాలలోను తిరిగి పుసత్కాలను తిరగేశారు. సమయం 
మధాయ్హన్ం రెండు గంటలయియ్ంది. నడుసూత్నే సెంచురీ కల్బ చేరుకునాన్రు. లైమ జూయ్స తో పాటు రోటీ, మశూర్మ 
మసాలా ఆరడ్ర చేశారు. ఎదురుగా ఉనన్ టేబల పైన సుధాకర  ఒకక్డే కూరుచ్నన్ది కనిపించింది. సుధాకర ఢిగీర్లో కాల్స 
మేట. అతడి నానన్ ఆ కాలంలోనే ఎంఎల ఎ అయిన కారణంగా అతనూ రాజకీయాలోల్కి పర్వేశించి నాలుగు మారుల్ 
ఎంఎల ఎ అయియ్, ఒకసారి మంతిర్ కూడా అయాయ్డు. ఈ సారి ఎనిన్కలోల్ ఓడిపోయాడు.  

ఋగేవ్దిగారిని చూసి సుధాకర ఆయన టేబల వదద్కు వచిచ్ కూరుచ్ని “ ఏం పొర్ఫెసర ఎలా ఉనాన్రు” 
అంటూ మాటలు కలిపాడు.  

ఋగేవ్ది “ ఫైన. మీరెలా ఉనాన్రు” అని అడిగారు. 
 “ ఏదో ఒక రకమైన విసుగు పొర్ఫెసర. ఒకొక్కక్సారి ఎందుకు బర్తికి ఉనాన్మా అనిపిసుత్ంది” అనాన్డు.  
అంతలో సుధాకర వైపు వాళుళ్ రావడం వలల్ “ ఓకె పొర్ఫెసర, మీరు కొనసాగించండి. మళీళ్ కలుదాద్ం” 

అంటూ వాళల్తో పాటు వెళిళ్పోయాడు. 
ఋగేవ్దిగారు భోంచేసి ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు మూడునన్ర అయింది. రేపు ఏమైనా కానీ ఆసప్తిర్కి వెళిళ్ 

వెంకటేశ యాదవ ను చూసుకుని రావాలని తీరామ్నించుకుని, రాతిర్కి రెండు బెర్డ ఆమెల్టుల్ చేసుకునాన్రు. 
పెదద్బాబ్యినుండి విడియో కాల వచిచ్ంది. కానీ, విడియో కాల కట చేసి మామూలు కాల చేసి “ హలో” అనాన్రు.  

“ఎందుకు నానాన్? విడియో కాల కట చేశావు. బాగునాన్వా?” అనాన్డు కొడుకు.  
“ బాగునాన్నార్. పాడు విడియో కాల లో ముఖాలు ఒరిజినల గా కనిపించవు “ అనాన్రీయన.  
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“ నువెవ్ందుకో ఇన కొహెరెంట గా మాటాల్డుతునాన్వు నానాన్ ! నేను, తముమ్డు ఒక నిరణ్యానికి 
వచాచ్ము. మేము ఇండియాకు వచిచ్ మూడు సంవతస్రాలైంది. ఇక రెండు నెలలోల్ అమమ్ ఆబీద్కం. అకక్డే చేయాలని 
అనుకునాన్ం. తరువాత మిమమ్లిన్ ఇకక్డికి పరమ్నెంటాగ్ తీసుకురావాలనుకునాన్ం. నీకు తెలియదు. ఒంటరితనం ఎలాంటి 
మనిషినైనా మెతత్బరుసుత్ంది. ఇంకా ఎకుక్వ తకుక్వైతే చంపేసుత్ంది.” అనాన్డు.  

“ నువువ్ చెపేప్ది కరకేట్. ఇంకా రెణెణ్లుల్ంది కదా. చూదాద్ం “ అనాన్రు ఋగేవ్ది. 
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలకు  వెంకటేశ యాదవ ను చూడడానికి ఆసప్తిర్కి వెళిళ్నపుప్డు 

యాదవ సెప్షల వారుడ్లో ఉనాన్డు. అకక్డకక్డ కటుల్ కటిట్ ఉనాన్యి. ఋగేవ్దిగారిని చూసి కళళ్తోనే నవువ్తూ 
పలకరించాడు. అతడి మంచం పర్కక్నే ఉనన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ ఋగేవ్ది “ ఏంటయాయ్! పిలల్ వేషాలు వేసే వయసా 
నీది? ఇంతకూ అంతటి పరిసిథ్తి ఏం వచిచ్ంది?” అనాన్రు.  

“మూడొందల కోటుల్ లాస సార బిజినెస లో. తటుట్కోలేక ఇలా చేసేశాను” కీష్ణమైన ధవ్నితో అనాన్డు.  
మూడొందల కోటాల్! శివశివా ! తల గిరుర్న తిరిగింది ఋగీవ్ది గారికి. ఆయన యాదవ వైపు వంగి “ 

ఎంత అవివేకివయాయ్ నువువ్ ! ఎకక్డైనా నిపుప్ అంటించుకుని ఆతమ్హతమ్ చేసుకుంటారా ? దేనికైనా తగు సిదధ్త 
కావాలయాయ్. నువువ్ ఉరేసుకునాన్వనుకో. పదిహేను సెకెండల్లో పార్ణం పొయుయ్ండేది. మొనన్ లండన లో నా పిహెచ డి 
సూట్ండెంట నిధి అలెగాజ్ండర నీ మాదిరిగానే బిజినెస లో లాస అయి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందట. కానీ నీ మాదిరి 
బెడిసికొటేట్టుట్ కాదు. ఉరేసుకుంది. జాగర్తత్. మరోసారి పర్యతిన్సేత్ ఉరేసుకో. నువువ్ ఫెయిల కావు” అంటునన్ 
ఋగేవ్దిమాటలను వెంకటేశ యాదవ తో పాటు అకక్డునన్వారంతా అవాకైక్ వినాన్రు. 

 అదేం లక్షయ్పెటట్కుండా ఋగేవ్ది అకక్డనుండి లేచి బయటకు వచాచ్రు. ఆ క్షణంలో పర్జాఞ్ జోశి 
గురుత్కొచిచ్ంది. మొనన్ కలిసినపుప్డు తన ఫోన నంబర ఫీడ చేసుకునాన్రు. నంబరు నొకాక్రు. “ ఏం పొర్ఫెసర ఏం 
కబురుల్? చివరికి గురుత్కు వచాచ్ను నేను” పర్జాఞ్ జోశి నవువ్ గాలోల్ తేలివచిచ్ ఋగేవ్దిగారి చెవిని తాకింది.  

“ సెంచురికి వసాత్వా ! లంచ చేదాద్ం. నాదేబిలుల్” అనాన్రు.  
“ ఫైన. నువువ్ పిలవడమూ నేను రాక పోవడమూ నా. షారప్ ఒక గంటలో అకక్డుంటాను” అనాన్రు 

జోశి. 
చెపిప్నటుట్గానే ఒక గంటలో వచాచ్రు. సక్రట్, పాయ్ంట లో ఉనన్ జోశి తలకు రంగేసింది. కానీ వేలాడుతునన్ 

జబబ్లు, చెంపలు ఆమె వయసుస్ను బయట పెడుతునాన్యి. ఆమె మామూలుగా రెండు పెగుల్ జిన చెపిప్ంది. ఈయన హాఫ 
బాటల రెడ వైన చెపాప్రు. తినడానికి పెపప్ర చికన, కైమా మసాలా, దోశలు చెపాప్రు. మూడు గుటకలు నింపాదిగా లాగి 
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ఋగేవ్దిగారు “ పర్జాఞ్ ! నీతో ఒక విషయం చెపాప్లనుకునాన్. మొనన్ నువువ్ ముకుందరావ గురించి చెపాప్వు కదా . 
అలాంటి పార్బల్ంలో నేను ఇరుకుక్నాన్ను “ అనాన్రు.  

“అదేంటలాంటి పార్బల్ం ? నువువ్ జీనియస కదా. పరిషక్రించే కెపసిటి నీకు లేదా పొర్ఫెసర “ అంటూ 
చికెన ముకక్ నోటోల్ వేసుకుని నమిలింది జోశి.  

ఋగేవ్ది “ నా ఇంటోల్ పనిచేసే పనిమనిషికి నలభై ఆరు సంవతస్రాలు. అది ఆమె ఆధార కారడ్ లో ఉనన్ 
డేట పర్కారం అనుకో. ఈ ఐదు సంవతస్రాల నుండి మా ఇదద్రిదీ కొనసాగుతోంది. నా భారయ్నుండి పొందిన సుఖానికంటే 
ఎకుక్వ సుఖానేన్ పొందాను. నేను కూడా అమెను బాగానే చూసుకునాన్ననుకో. ముకుందరావ మాదిరిగా నేను 
అవివాహితను పెర్గెన్ంట చెయయ్లేదు. నా పనిమనిషికి ఆపరేషన అయియ్ంది. మా ఇదద్రి సంబంధం ఆమె భరత్కు కూడా 
తెలిసుండచుచ్. దాని గురించి భయం, గాబరా లేవు. కానీ, ఈ మూడు నెలల నుంచీ ఆమె తన భరత్ను 
చంపించవలసిందిగా పార్ధేయపడుతోంది. వాడు రోజూ తాగి వచిచ్ హింసిసాత్డట. వాడిన్చంపించకపోతే తనే ఉరేసుకుని 
చసాత్నని బెదిరిసోత్ంది....” నిటూట్రుసూత్ చెపాప్రు.  

పర్జాఞ్ జోశి “నువవ్దేం చెయయ్దుద్. నీ పిలల్ల దగగ్రకువెళీళ్పో. అంతా సరిపోతుంది. ఇకక్డునన్ంత వరకూ 
నెలకోసారి నేనే వచిచ్ నీకు రాతర్ంతా కంపెని ఇసాత్ను” అంటూ గటిట్గా నవివ్నపుప్డు ఆమె పళుళ్ మోహనంగా 
అనిపించాయి. తానొక సిగరెట ముటిట్ంచి ఋగేవ్దికొకటిచిచ్ంది. ఆయన రెగుయ్లర గా సోమ్క చెయయ్రు. కానీ ఈ రోజు 
సిగరెట మాతర్ం మజానివవ్సాగింది.  

“ సిగరెట లో భంగ కలిపాను జాగర్తత్. ఈరోజు రాతిర్ ఎంత తేలికవుతుందో చూసోక్. సవ్రాగ్నికి ఎగిరినా 
ఎగరవచుచ్” అంటూ బాయ చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. ఋగేవ్దిగారు ఒక రకంగా తేలికవుతూనే ఇలుల్ చేరారు. 

ఆదివారం నుండి ఈరోజు దాకా జరిగిన అనిన్ సంఘటనలు ఋగేవ్ది మనసులో కోలాహలం రేపి నిదర్కు 
దూరం చేసాయి. ఉదయం ఐదునన్రయింది. ఎవరో గేటు తటిట్నటట్యి వెళిళ్ తలుపు తెరిచి చూశారు. ఎవరూ 
కనిపించలేదు. రూముకు వచిచ్ ఏదో వెతికేవారిలా భారయ్ అలైమ్రా తెరిచారు. అలైమ్రాలో భారయ్ మూడు చీరలు 
కనిపించాయి. సుమారు అరవై, డెబైభ్ చీరలు పనిమనిషికి అపుప్డపుప్డు ఇచేచ్శారు. నగలను కోడళిళ్దద్రూ ఆమె 
పోయినపుప్డే సగం సగం పంచుకునాన్రు. ఉనన్ మూడు చీరలోల్ ఒకటి చాలా బాగుంది. బయటకు తీసి ముఖం 
తుడుచుకునాన్రు. అందులోనుంఛి వచిచ్న వాసనకు ఒళుళ్ ఝలుల్మంది. చీర చేతిలో పెటుట్కుని ఫాయ్న వైపు చూశారు. 
ఏదో సుఫ్రించినటట్యింది. అవును ఒక సారి ఎందుకు పర్యతిన్ంచకూడదు? ఏదో విచితర్మైన కుతూహలంతో తేలికగా 
ఉనన్ టీపాయ ని ఎతిత్ పరుపుపైన ఉంచి, టీపాయ పైన నిలబడి చీరను ఫాయ్న కు బిగించారు. కిర్ందికి దిగి ఏదో ఆలోచించి 
వంటింటోల్కి వెళిళ్ నీళుళ్ తాగారు. 
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మళీళ్ ఇంకేదో వెతుకుతునన్టుట్ ఇలల్ంతా పది నిముషాలు తిరిగి, అదేమో అరథ్ంకాక రూముకు తిరిగి 
వచాచ్రు. టీపాయ ఎకిక్ చీరను తన మెడకు చుటుట్కునాన్రు. మెడ చుటూట్ ఉనన్ చీర ఉరి మెతత్గా అనిపించింది. తన 
పిర్పరేషన బాగుంది అని తమను తామే మెచుచ్కునాన్రు. పరుపుపైన పెటిట్న ఫోన రింగయియ్ంది. టీపాయ పైనుండే ఎవరని 
చూశారు. పెదద్ కొడుకు చకర్పాణి పేరు కనిపించింది. రెండు నిమిషాల తరువాత రెండో అబాబ్యి చకర్వరిత్ది. అది ఆగిన 
రెండు నిమిషాలకు డాకట్ర నాగరాజ మూరిత్గారిది. తరువాత ఇంటి పనిమనిషిది. ఋగేవ్దిగారు వీరంతా ఈ సమయంలో 
ఎందుకు ఫోన చేసుత్నాన్రో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఫోన తీసుకోవడానికి వంగి చెయియ్ చాసుత్నాన్రు. క్షణమాతర్ం 
లో ఆయన నిలుచునన్ టీపాయ పకక్కు జరిగి ఋగేవ్దిగారి మెడ భారయ్ చీర ఉరికి గటిట్గా బిగుసుకుంది. శరీరం 
ఏడెనిమిది సెకెండుల్ జోరుగా తనున్కుని చివరికి నిశచ్లమైంది.  

*************************     
    
అది ఒక చతురసర్ గది. మూడూ బై మూడు ఉండొచుచ్. తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళిళ్ కూరోచ్గానే ముకుక్ 

పగిలేంత దురావ్సన. ఎంత తొందరగా బయటికి రాగలనో అనుకునే కలవరం డెబైభ్ ఐదేళళ్ సుభదర్కక్కు. తమ ఊళోళ్ 
ఇలా కాదు. విశాలమైన బయలు పర్దేశం. కూరోచ్డం, లేచి రావడం. అంతా శుభర్ంగా ఉంటుంది అని ఎనిన్ సారుల్ 
అనుకునాన్ కొడుకుతో అంటే తిటిట్ంచుకోవడం తపప్దని తనలో తానే అనుకొంటూ గముమ్నుంటుంది ఆమె. కానీ 
రోజుకొకక్సారైనా తన దిగులును, భయానిన్, తల బరువును, దేహంలోని జడతను దించి వచేచ్ ఏకైక పర్దేశం కాబటిట్ 
సుభదర్కక్ అకక్డికి ఒకక్సారి వెళొళ్చిచ్ందంటే అదొక పెదద్ పని ముగించి వచిచ్ ఆ రోజంతా అదోలాంటి నెమమ్దిని 
అనుభవిసుత్ంది.  

ఈ రోజు మాతర్ం అదెలాగో వేరే విధంగానే అయిపోయింది. ఎనన్డూ ఇలా జరగలేదు. ఆఫీసుకు, పిలల్ల 
సూక్ళళ్కు దగగ్ర అనే కారణంగా నగరానికి నడిబొడుడ్వ ఉనన్ అపారట్ మెంట. మధాయ్హన్ం కొడుకు, కోడలు, మనమరాలు 
ముగుగ్రూ భోజనం ముగించి తమ తమ ఆఫీసులకు, సూక్లుకు వెళిళ్ ఒక రెండు గంటలు గడిచుండాలి అంతే. తలుపుకు 
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గడియ వేసి, దానేన్ మళీళ్ రెండు సారుల్ పరీక్షగా చూసొచిచ్, రోజూ మాదిరిగానే తన బెడూర్మ కి వెళిళ్ పడుకుంది సుభదర్కక్ 
ఒకక్ చినన్ కునుకు తీసుండొచుచ్. కడుపులో తిపిప్నటట్యింది. తేనుప్ వచిచ్నటట్యింది. ఏదో పడని పదారథ్ం 
తినన్టాట్నిపించింది. భోజనంలో ఏం తినన్దో గురుత్ చేసుకుంటూ నిదానంగా లేచి కూరుచ్ంది సుభదర్కక్. 

అంత పడనిదేదీ తినన్టట్నిపించలేదు ఆమెకు. నీళుళ్ తాగి వదాద్ం అనుకుని లేచి, కోడలు ఫాల్సుక్లో నింపి 
పెటిట్న వేణీణ్ళల్ను లోటాలో వేసుకుని అకక్డే ఉనన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని నింపాదిగా తాగింది. కొంచెం నెమమ్ది అనిపించింది. 
మళీళ్ లేచి వెళిళ్ మంచం ఎకిక్ దుపప్టి కపుప్కుని పడుకుంది. కొంచెం సేపటి తరువాత కడుపులో గుడ గుడ 
చపుప్డయియ్ంది. మళీళ్ అటు తిరిగి పడుకుంది సుభదర్కక్. నిదర్, మగత, సగం మెలకువ, కునికిపాటు. కలలోనేమో అనన్టుట్ 
కడుపులో కపప్ల బెకబెకలు. 

ఒకసారేమో లేవాలనిపించడం, అంతలోనే వదద్నిపించడం. సుభదర్కక్ అలాగే చాలా సేపు పడుకునే ఉంది. 
ఉనన్టుట్ండి వచేచ్సినటట్నిపించింది. దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ని, మంచం దిగి లెటిర్న వైపు పరుగు తీసింది. ఎందుకిలా అయియ్ందీ 
రోజు? ఇంకా లెటిర్న చేరుకోలేదు. ఇక రెండడుగులు, అంతే. కానీ అకక్డే అకక్డే వచేచ్సింది. ఛీ...ఛీ.. 
వాంతికొచిచ్నటట్యింది. అసహయ్ం అనిపించింది. దురావ్సన. తనది తనకే గలీజుగా అనిపించింది. మరి, కోడలికి, 
మనమరాలికి అనిపించదా? ఇక కొడుకుకు? అమమ్ ఎంత ఆపాయ్యమైనా.... సుభదర్కక్ ఒళళ్ంతా కంపరమనిపించి, 
ఇంకొకక్సారి సాన్నం చెయాయ్లని తీరామ్నించింది.  

ఈ ఒకక్ విషయం మాతర్ం అంతే. ఎవవ్రూ చూడరాదు. ఎవవ్రికీ తెలియకూడదు. దీని నరకానిన్ తను 
మాతర్మే అనుభవించాలి. ఎవవ్రికీ తెలియకూడదు. తెలిసిపోయిందా ఏమిటి? దేవుడా, అంతా సరిగాగ్ జరిగేటటుట్ చూడు. 
ఎకక్డ కోడలు, మనమరాలు ఏవగించుకుంటారో, ఎకక్డ కొడుకు గదిద్సాత్డో? అంతా సరెద్యాయ్లి. అంతా రహసయ్ంగా 
జరిగిపోవాలి. నాలుగడుగులు హాలు వైపు, మూడడగులు బెడూర్ం వైపు, రెండడగులు లెటెర్న వైపు ! కాళళ్కేం 
చకార్లునాన్యా ? వెళిళ్ కూరోచ్డవడానికి ముందే వచెచ్యాయ్లా? ఛీ.. ఛీ.. ఇంతకు ముందు ఎనోన్సారుల్ అతత్ మామలది 
ఇలా అయినపుప్డు శుభర్ం చేసింది తను. కానీ ఇపుప్డెందుకో వదద్నిపిసోత్ంది. అబాబ్! వాసన ! ముకుక్ మూసుకోవడానికి 
చేతులు ఖాళీ లేక, మూడు నాలుగు సారుల్ సోపుతో చెయియ్కడుకుక్ంది సుభదర్కక్. 

పుణాయ్నికి మందమైన చీర కటుట్కోవడం మంచిదయియ్ంది. ఉతత్ లోలంగా ఉతికేసేత్ సరి. ఒకవేళ చీరకేమైనా 
అయుయ్ంటే ఆ చీరను తడిపి పైకెతత్డం తన చేతనయేయ్ది కాదు. ఈ ముసలితనం ఒక శాపం. తన అతత్గారు ఇదే విధంగా 
గలీజు చేసుకునన్పుప్డు తను ఆమెను గదిద్ంచడం గురుత్కొసోత్ంది ఇపుప్డు. ఇపుప్డే ఇలా ఉంటే..... ఇక ముందు ముందు 
ఎలా ఉంటుందో దేవుడా! నువేవ్ కాపాడాలి. నా కోడలు పాపం చాలా మంచిది. నాజూకుగా పెరిగిన పిలల్. ఇలాంటివి 
చూడనైనా చూసుండదు పాపం. ఇంటి పని, ఆఫీసు పని చేసుకుని ఇంటికొచిచ్ చూసేత్ ఇలా గలీజు కనిపిసేత్ ఎలా ? లేదు. 
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ఆమె వచేచ్టపప్టికి అంతా శుభర్ం చేసి తళ తళా మెరిసేటటుట్ చెయాయ్లి, సుభదర్కక్ తొందర పడసాగింది. చుటూట్ వాసన 
వాయ్పించింది. తన సమీపం నుండే, తన లోపలినుంచే చిముమ్కొసూత్ంది అనిపించేటుట్.  

అంతా శుభర్ం చెయయ్డానికి పూనుకుంది. కళుళ్ సరిగాగ్ కనపడడం లేదు. ఎకక్డెకక్డ పడిందో అని కూడా 
కనిపించదు. ఎటు వెళిళ్నా అంతటా వాసన వాయ్పించినటుట్ అనిపిసుత్ంది. ఇలల్ంతా దాని వాసన మబుబ్లు 
కముమ్కునన్టట్నిపించింది. తన ఒంటిని మళీళ్ మళీళ్ కడుకుక్ని శుభర్పరచుకుంది సుభదర్కక్. తరువాత వేరే బటట్లుకటుట్కుని 
తను మంచం నుండి పరిగెతిత్ వచిచ్న సథ్లానన్ంతా తుడవడం పార్రంభించింది. 

ఇంటోల్ అకక్డకక్డ చీకటి అకక్డకక్డ వెలుగు. చీకటి వెలుగు, వెలుగు చీకటి రెండూ ఒకటే అనిపించింది 
ఆమెకు. ఈ ఒకక్ సంఘటన తనను తన కోడలి నుండి, కొడుకు నుండి, మనమరాలినుండి వేరు చెయయ్కపోతే అంతే 
చాలు అనిపించసాగింది. ఎందుకంటే కోడలు మైతిర్ చాలా చాదసత్ం. రుదిద్ందే రుదద్డం,కడిగిందే కడగడం. రోజూ పొదుద్న 
ఐదు గంటలకు లేసేత్ ఇలుల్ శుభర్పరచడమే ఆమె పని. భరత్, కూతురు పెటిట్న వసుత్వును ఒక చోట పెటట్కుండా, అకక్డా 
ఇకక్డా నీళుళ్ పారబోసి, కాఫీ టీలు చెయియ్ జారిచ్ పడవేసి, గలీజు చేసుత్ంటారని రోజంతా వారిదద్రినీ గదమాయిసూత్నే 
ఉంటుంది. రోజుకు ఐదారు సారైల్నా కాళుళ్ చేతులు శుభర్ంగా కడుకుక్ంటుంది. ఇంటోల్ అటు ఇటు తిరగడానికి అందరికీ 
ఒకొక్కక్ చెపుప్ల జత తెచిచ్చిచ్, వాటిని ధరించకుండా నిరల్క్షయ్ం చేసినపుప్డు, తనను కూడా చేరిచ్ అందరినీ తిటిట్ 
పారేసుత్ంది. 

ఆమె చాదసత్ం చూసి తను ఇపుప్డిపుప్డు సూక్షమ్ంగా ఎకక్డా ఏమీ పడెయయ్కుండా నాజూకుగా ఉండడం 
నేరుచ్కుంది. ఈ రోజు మాతర్ం నా నుండి, అదీ నాలాంటి పెదద్దానివలన. దీని గురించి ఎపుప్డూ జాగర్తత్గా ఉండే తనకు 
ఇలా ఎలా జరిగింది అని అరథ్ం కాకుండా సుభదర్కక్ చాలా మథనపడింది. దీని కారణంగానే తను భోజనం కూడా 
మితంగానే చేసుత్ంది. ఎవరెనిన్ రకాల పంచ భకాష్లు చేసి బలవంతం చేసినా తను ఒపుప్కోదు. అవనీన్ ఈ ఒకక్ విషయం 
కోసమే. ఈ రోజు కూడా అలాంటివేవీ వడిడ్ంచుకునన్టుట్ గురుత్ లేదు. 

బయట ఎవరో వసుత్నన్టుట్ చపుప్డయింది. టప టప టప అని మెటల్ పైన చపుప్డు. కోడలే అయుయ్ండాలి. 
ఒకోక్ రోజు మనమరాలు నవమి కంటే ముందే తొందరగా వచేచ్సుత్ంది. లేకపోతే కొడుకో, మనమరాలో అయుయ్ండొచాచ్ ? 
టైమెంతయిందో ? ఇంకా ఎకక్డెకక్డ తను ఇలా చేసిందో ! దేవుడా, మరి కొంచెం సేపు తరువాత వీళుళ్ వచేచ్టట్యితే, 
అంతలో తను అంతా శుభర్ం చేసి నెమమ్దిగా ఉండేది. ఇపుప్డింకేం చెయయ్ను వీలు లేదు. సుభదర్కక్ కాళుళ్ కడుకుక్ని 
తలుపు దగగ్రికి వచిచ్ంది. 

ఎవరైనా వసేత్ తలుపంటూ తెరవాలి కదా ! ఏం చెయాయ్లి ? అంతా తన రాత. సరే ఏమవుతే అదవుతుంది. 
తలుపు తెరిచే చెయియ్ వణికినటట్యింది. తన ఏకాంతంలోకి వేరెవరో పర్వేశించినటుట్, తను చాలా కిర్ందికి కిర్ందికి 
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దిగిపోయినటుట్ అనిపించింది. గుండె కొటుట్కోసాగింది. కిటికీలోంచి చూసింది. “ ఓ పకిక్ంటి సరసవ్తి. ఎందుకొచిచ్ందో ? 
వాళళ్కేమైనా తన పరిమళ లోకం వాయ్పించి చేరిందా? అబేబ్, అదుండదు. కాదు కాదు ఉండొచుచ్” అనుకుంటూ 
నింపాదిగా తలుపు తీసింది. 

“ అమామ్ ! పడుకునాన్రా ? మా ఇంటి తాళం చెవి ఏమైనా ఇచిచ్ వెళాళ్రా మా ఆయన? “ అంటూ పర్శన్ 
విసిరింది సరసవ్తి. “ ఇచిచ్నటుట్ లేదే” అంటూ సుభదర్కక్ తాళం చెవులు వేలాడ దీసే సాట్ండు వైపు చూసింది. అకక్డ 
వేలాడుతునన్ తమది కాని తాళం చెవి ఒకటి తన కళళ్కు మసక మసకగా కనిపించింది. “ ఓ ఇచాచ్రిచాచ్రు. “ అంటూ 
అటు వైపు ఒక రెండడుగులు వేసి తాళం చెవి తీసి సరసవ్తికిచిచ్ంది. ఆమె పాదాలు తపప్టడుగులు వేశాయి. 
తేలిపోయినటట్నిపించింది. 

“ ఎందుకమామ్ ఒంటోల్ బాగోలేదా ?” అంటూ సరసవ్తి గొంతు వినిపించింది. “ అదేం లేదు. బావునాన్ను. 
సాన్నం చేసుత్నాన్ను “ అంటునన్ సుభదర్కక్ మాటలు వినన్ సరసవ్తి వెడుతునన్దలాల్ తిరిగి చూసూత్ “ అదేమిటీ ఇపుప్డు 
సాన్నం? ఏదో వాసన వసుత్నన్టుట్ందే “ అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోయేంతలో సుభదర్కక్ “ అవునవును. ఆహా లేదు. 
బటట్లు ఉతుకుతునాన్ను “ అంటూనే తొందర తొందరగా తలుపు గటిట్గా మూసేసింది. 

మాటలాడడం మొదలు పెడితే ఈ సరసవ్తి ఒక గంటకు తకుక్వ మాటాల్డదు. ఒకవేళ వీళల్ంతా వచేచ్ 
టైమైపోతే, లేదా అయిపోయిందా ? మెడ ఎతిత్ గడియారం వైపు చూసింది సుభదర్కక్. కళుళ్ మసక మసకగా సరిగాగ్ 
కనిపించలేదు. దగగ్రకు వెళిళ్ పరీక్షగా చూసింది. కొంచెం కొంచెంగా కనిపించింది. ఐదవడానికి ఐదు నిమిషాలుంది. 
ఐదునన్ర తరువాత ముగుగ్రూ వసాత్రు. కొంత నెమమ్ది.  నిటూట్రుప్ వదిలింది సుభదర్కక్. 

మళీళ్ లోపలికి వెళిళ్ కడిగిందే కడిగింది, ఉతికిందే ఉతికింది. బకెటంతా వాసన వాయ్పించినటట్నిపించింది. 
ఇలాంటి సనిన్వేశం సుభదర్కక్కు సవ్తహాగా అనుభవించకునాన్ కానీ, ఇనిన్ రోజుల జీవితానుభవంలో వాళుళ్ వీళుళ్ 
ఇలాంటి విషయాలను చాలా నీచంగా అసహయ్ంగా అనుకోవడం మాతర్ం చెవులారా విని ఉంది. ఎవరో ముసలామె, 
తినాలిస్ంది తినరానివి తిని పొటట్ పాడు చేసుకుని ఇలాగే అశుభర్ం చేసి కోడలిని ఇబబ్ంది పెటేట్దట.  

ఇంకొకామె తనలాగే పటట్ణానికి కొడుకు ఇంటికి వచిచ్న ముసలామెను వంటింటి పకక్నే ఉనన్లెటిర్న 
గలీజు చేసోత్ందనే కారణంతో వృదాధ్శర్మంలో వదిలేశారట. ఊళోళ్ ఉండే తన బాబాయ పెళాళ్ం నేతర్కక్ను, ఎందుకు 
కొడుకు ఇంటినుండి ఇంత తవ్రగా వచేచ్శావు అని అడిగితే “అకక్డేం సుఖం ఉంది సుభదార్! తినింది సరిగా బయటికైనా 
తొయయ్లేం. అందుకే వచేచ్శా “ అనన్ది విని ఆమెను తనే తిటుట్కునన్ది గురుత్కొచిచ్ంది. ఈ రోజు చూసేత్ తన పరిసిథ్తి ఇలా 
ఉంది. ఎవరెవరికి ఎలాంటి పరిసిథ్తులు వసాత్యిరా దేవుడా !! 
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తన మామయయ్ భారయ్ కమలకక్కు, ఆమె కోడలయితే ఎకక్డో పడిన మేకదో, గొరెర్దో కాయితంలో పటిట్ 
తెచిచ్ “ ఇదే ఇదే మీరు లెటిర్న కు వెళొళ్చిచ్న జాగాలో పడి కనిపించింది చూడండి. అంత అరెజ్ంటుగా వచేచ్వరకూ 
కాచుకుంటే ఎలా ? కొంచెం ముందుగానే వెళళ్రాదా !” అంటూ కోపగించుకునేదట. “ అది నాది కాదమామ్, నాకు అలా 
రాదు “ అని ఎంత చెపిప్నా ” ఇంకెవవ్రిది? నాదా మీ అబాబ్యిదా?” అంటూ పెదద్ రాదాధ్ంతానేన్ చేసిందట. 

తన బావ పెళాళ్ం కలాయ్ణకక్కు, ఆమె కొడుకు వాడి భారయ్ ఇదద్రూ ఇదే కారణానికే నిందిసూత్ “ ఉతత్ నీళుళ్ 
పోసి వచేచ్సేత్ చాలదు. మగుగ్ ఎతిత్ నీళుళ్ పొయాయ్లి. లేకపోతే ఇలల్ంతా వాసనొసుత్ంది. ఇలుల్ చూసేత్ చినన్ది. కిర్మి కీటకాలు 
వచేచ్సాత్యి. మేమంతా ఎలా బర్తకాలి ?” అంటూ గొడవ చేశారట. ఆమె కొనిన్ దినాలకే ఊరికి తిరిగి వచేచ్సింది. అతత్లు 
ఉండడం బరువు అనిపిసేత్, ఇవనీన్ సాకులు అంతే. ఈ నగర వాసులంతా ఇంతే. ఛీ ! ఈ టైములో వరసగా ఇలాంటి 
సంఘటనలే గురుత్కొసుత్నాన్యి ఛీ ఛీ అనిపించింది సుభదర్కక్కు. 

వారందరిలాగానే తన సతవ్ పరీక్ష సమయం ఎదురైంది అనిపించింది సుభదర్కక్కు. ఇటీవల కొనిన్ నెలల 
కిర్తం సుభదర్కక్కు మల బదధ్కం అయి, రెండు మూడు సారుల్ వెళిళ్రావలిస్ వచేచ్ది. వచిచ్న పదారథ్ం కూడా గటిట్గా ఉంటూ 
ఎంత నీళుళ్ పోసినా పొయేయ్ది కాదు. పకక్నే ఉనన్ బర్ష తో రుదాద్లిస్ వచేచ్ది. రోజూ సుభదర్కక్ దాంతో శుభర్ం చేసి 
వసుత్నాన్, ఒక రోజు కొడుకు వెంకటేశ తన భారయ్తో “ ఇదేంటి బర్ష సరిగాగ్ కడగవా నువువ్ “ అని గదిద్ంచాడు. “ అవునా 
? ఏదో బలోల్ బొదిద్ంకో గలీజు చేసుండాలి” అంటూ కోడలు మైతిర్ ఆ మాటను అకక్డితోనే ముగించింది.  

కానీ, దాంతరువాత తను ఆ బర్ష ను కూడా జాగర్తత్గా కడిగి పెటట్సాగింది. కానీ కోడలు మైతిర్ ఆ రోజేనో 
లేదా మరుసటి రోజో సరిగాగ్ గురుత్ లేదు. “ అతత్యాయ్ ! మీకు ఒంటోల్ బావుండలేదా ? ఉషణ్మయిందా ? చలల్గా ఏమైనా 
తీసుకోండి “ అని నాజూకుగా అని, ఆ రోజు నుండి తను ఆఫీసు నుండి వచేచ్టపుప్డు అపుప్డపుప్డు కొబబ్రి బొండాం 
తీసుకువచేచ్ది. మైతిర్ వారందరి కోడళళ్ లాగా చేయదు అనిపిసుత్ంది. కానీ చూడాలి, ఎవరి కడుపులో ఏముందో ఎవరు 
చూడగలరు ! 

మళీళ్ బయట చపుప్డయింది. వచాచ్రు అనిపించింది. సుభదర్కక్ది ఇంకా పూరిత్గా పని అయిపోలేదు. 
చాలా సేపు వంగి నిలబడి నడుము పటేట్సినటుట్ అనిపించింది. ఒకక్సారిగా నిటారుగా నిలబడడానికి అవలేదు. వెళిళ్ 
తలుపు తియాయ్లి కదా ! అపప్డు వచిచ్న వాసన కంటే ఇపుప్డు తగిగ్నటట్నిపించింది. అసలు తెలియకుండా కూడా 
ఉండొచుచ్ అంటూ తనకు తనే ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. లెటిర్న ది, దాని పకక్నునన్ బాతూర్ంది తలుపులు మూసి బయటకు 
వచిచ్ంది. అంతలో మైతిర్ లోపలకు వసూత్ కనిపించింది. తను సరసవ్తి కోసం తెరిచిన తలుపులు మళీళ్ మూయలేదా 
ఏమిటి? అనుకుంటునన్ సుభదర్కక్కు కోడలిన్ ఒకక్సారిగా లోపలి రూములో చూసి కంగారు పుటిట్ంది. 
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“ ఇవావ్ళ పడుకోలేదా అతత్యాయ్?” అంటూ తను అడిగినటట్నిపించినా సుభదర్కక్ బదులియయ్లేదు. “ 
తలుపు వేసుండలేదా నేను?” అనన్ దీన సవ్రం ఒకటే ఆమె నోటినుండి ఆమెకు తెలియకుండా బయటకు వచిచ్ంది. వెళిళ్ 
పడుకోవాలో లేదా బాతూర్ం లో అలాగే వదిలేసిన చీర లంగాలను కడగడానికి వెళాళ్లో అరథ్ం కాక సుభదర్కక్, కోడలు 
ఎదుటగా చినన్ పిలల్ల మాదిరి నోరు తెరుచుకుని బెంబేలెతుత్తూ నిలబడి పోయింది. 

ఒకక్సారి అటూ ఇటూ పరికించిన మైతిర్కి అంతా అరథ్మయిపోయింది. వాసనకు ముకుక్ మూసుకుంటే 
అతత్యయ్కు ఎకక్డ బాధ కలుగుతుందో అనిపించి ఎలాగో దానిని సహిసూత్, ఊపిరి బిగబటిట్ వదులుతూ, అదే అదే గాలిని 
పీలుసూత్ “ఎందుకు కడుపు నొపాప్?” అని అడిగింది. కోడలు అడిగిన పర్శన్కు సుభదర్కక్కు అపప్టిదాకా ఎకక్డ 
దాకుక్ందో అనన్టుట్గా ఏడుపు తెరలు తెరలుగా వసూత్ “ అది.. అది.. నాకు తెలిసి రాలేదు. ఎలా వచిచ్ందో కూడా అరథ్ం 
కాలేదు. నా చావుకొచిచ్ంది “ అంటూ సుభదర్కక్ కోడలితో కళుళ్ కలపలేక బాతూర్ముకు పరిగెతిత్ంది. 

ఎపుప్డూ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కోని గటిట్మనిషి అతత్యయ్ను ఈ అవతారంలో చూసేసరికి మైతిర్కీ కడుపులో 
చురుకుక్మంది. చేతిలోని బాయ్గ ను అకక్డే టేబల పైన వదిలేసి సుభదర్కక్ వెనకే వెళిళ్ “ మీరు కొంచెం పడుకోండి. 
తరువాత ఆసప్తిర్కి వెళదాం” అంటునాన్ వినకుండా “ ఇదొకక్టి ఆరేసి వెళాత్ను” అంటూ తన వసాత్ర్నిన్ ఆవేశంతో 
ఉతుకుతునన్ అతత్యయ్ను ఆపుతూ “ ఎందుకలా ఇబబ్ంది పడతారు? లేవండి,నడవండి “ అంటూ బయటకు తీసుకుని 
వసుత్ండగానే కొడుకు, మనమరాలి ఆగమనం జరిగింది. 

మనమరాలు నవమి లోపలికి రాగానే “ ఏదో వాసన వసుత్ందికదా మమీమ్ “ అంటూ అడుగుతునన్ దాని 
నోటిని మైతిర్ కనుసనన్తోనే మూయించడం సుభదర్కక్ ఓరకంటితో చూసింది. అతత్యయ్కు ఇంకా ఏడుపు వసుత్ండడం 
చూసిన మైతిర్, భరత్ను చూసి “ ఊరకే కషట్పెటుట్కోకండని మీరైనా చెపప్ండి. “ అంటూ సుభదర్కక్ పరుపును జాడించి మళీళ్ 
పరచడానికి వెళిళ్, అకక్డ పరుపంతా గలీజయి ఉండడం గమనించి ఉలికిక్ పడి, ఆమె వచిచ్ కూరోచ్వడానికి ముందే ఆ 
బెడ సెర్ప్డ ను తీసేసి, ఉండ కటిట్ మూలకు విసిరేసి,  బీరువానుండి ఉతికిన ఇంకోదానిన్పరచింది. 

“అయోయ్ ! పరపు పైన కూడా ఉండిందా ? ఎలా అయిందో తెలిసిరాలేదు. కల పడినటట్యింది “ అంటూ 
తతత్రపడుతునన్ అతత్యయ్ను పడుకోబెడుతూ “ అమమ్ను ఆసప్తిర్కి మీరు తీసుకెళాత్రా లేక నేనే తీసుకువెళాళ్లా?” అంటూ 
భరత్ వైపు తిరిగి అడుగుతూ, తను ముదద్గా విసిరేసిన దుపప్టిని బాతూర్ంలోకి ఉతకడానికి తీసుకెళిళ్ంది మైతిర్. 

అపప్టిదాకా కళుళ్ మూసుకుని పడుకునన్ సుభదర్కక్కు ఎకక్డినుండి ఏనుగు బలం వచిచ్ందో, లేచి 
బాతూర్ం కు వెళళ్ తలుపు తీసి, కోడలు చేతినుంచి మురికి దుపప్టిని లాకుక్ని తనే శుభర్పరచాలని చూసింది. కానీ మైతిర్ 
అపుప్డే నీళుళ్ పోసి చేతోత్ కడగడం కనిపించింది. ఆమెకు ఏమనిపించిందో “ నువువ్ కడగకమామ్. నేను పిండుతా. నువువ్ 
ముటుట్కోకు దానిన్ “ అంటూ వీరావేశంతో దుపప్టిని పటుట్కుని లాకుక్ంది. అమమ్ ఈ గాబరా, కంగారు, అవమానం, 
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మొహమాటం గమనించిచ వెంకటేశ కు ఒకక్సారిగా అమమ్ పైన కనికరం కలిగింది. రౌదార్వతారంతో నుంచునన్ 
అతత్యయ్ను వారిసూత్ మైతిర్ మెతత్గా ఒకే మాట అడిగింది “ మా అమమ్కు ఇలా అయితే నేను ఊరకే చూసుత్ండేదానాన్? 
మీరు వదలండి “  

అంత సేపటికి కొడుకు వెంకటేశ అకక్డికి వచిచ్ అమమ్ను కోపప్డుతూ “ అమామ్ ! నీకేమైనా బురర్ 
పాడైందా! ఇంత చినన్ విషయానికి ఏడిచ్ కంగారు పెటట్డానికి ఏమైందిపుప్డు? నవమి చినన్పిలల్గా ఉనన్పుప్డు మేం ఈ పని 
చెయయ్లేదా ? సరే అయితే. మైతిర్ని రమమ్ని నేను కడుగుతాను.సరేనా?” అంటూ బకెట లోకి సోప పౌడర వేసూత్ భారయ్ 
చెవిలో “ ముందు ఆ వాసన రాకుండా అగరొతుత్లు అంటించు వెళుళ్. ఈ గుడడ్లకు డెటాట్ల నేను వేసాత్ను” అంటు 
తరిమాడు. 

కూతురు నవమి ఏదో జరగరానిది తమ ఇంటోల్ జరిగినటుట్ గముమ్న యూనిఫాం వదిలేసి, ఇంటి డెర్స 
వేసుకుని టేబల పైన తన హోంవరక్ చేసుకోసాగింది. ఏదో విచితర్మైన టెనష్న లో ఉనన్టుట్నన్ తన నానన్మమ్ మొహం 
చూసుత్ంటే దానికి కూడా అయోయ్ అనిపించి మాటలు కలపలేదు. 

సుభదర్కక్ మెలల్గా మనమరాలి వదద్కు వచిచ్ “ పాడు వాసన కదూ చినూన్ “ అని అడిగేసరికి ఆ పాపకు 
ఔననాలో లేదా కాదనాలో తెలియక అమామ్ నానన్ల లాగానే “ ఎకక్డ నానన్మామ్! ఏం లేదు కదా” అంటూ తడబడుతూ 
అనేటపప్టికి సుభదర్కక్ మొహం పైన ఒక అలల్రి చిరునవువ్ కనిపించింది. 

ధూపం పటుట్కుని అనిన్ రూములకూ వెళూత్ వసుత్నన్ కోడలి వైపు తిరిగి “ ఆసప్తిర్ గీసప్తిర్ ఏమీ వదద్మామ్. 
ఇపుప్డు నాకు బానే ఉంది “ అనన్ది. వెంకటేశ బటట్లననీన్ పిండి గాయ్లరీలో ఆరవేయసాగాడు. మైతిర్ వైపు తిరిగి గటిట్గా “ 
టీకి నువువ్ పెడతావా ననున్పెటట్మంటావా?” అంటూ అలల్రి చేశాడు. అది వినన్ నవమి తన హోంవరక్ నుండి తలెతిత్ “ టీ 
నువేవ్చెయియ్నానాన్ . నువైవ్తే ఏలకులు వేసి పాలలోనే రుచిగా చేసాత్వు “ అనన్ది. 

ఇంతసేపటి వరకూ అకక్డ ఉనన్ కంగారు, అసహనం, కలవరం అనీన్మాయమై, కోడలు చేతినుండి 
ఘమఘమలాడుతునన్ ధూపం సువాసనతో కలిసి తను కూడా అంతటా వాయ్పించి, తన అంతరాళానిన్ కూడా 
శుభర్పరుచుకుంటూ ఉనన్చోటే ఉలాల్స పడింది సుభదర్కక్. మసక వెలుతురులో మైతిర్ వేసిన విదుయ్దీద్పం సంబరంగా 
వెలగసాగింది. ఆ పర్కాశంలో సుభదర్కక్ సంబంధాల వెలుగును ఎనన్డూ లేని మౌనంతో ఆసావ్దించసాగింది.  

      ***  
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ఈమెను ఇలా కలుసాత్నని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. అసలు ఇలా ఒక కలయిక అవుతుందని అనుకోను కూడా 
అనుకోలేదు. ఒకవేళ ఎదురెదురుగా కనబడితే మా మధయ్ మాటలు పుడతాయనే ఊహ కూడా లేదు. ఏమాతర్ం పస లేని 
పేర్మకథ కలిగిన సినిమాలో లాగా, నాయికా నాయకుల కలయిక లేనిదే కథ ముగియదేమో అనన్టుట్, ఇలా అనుకోకుండా 
కలసింది, ఒక ఊహించిన చికుక్ పర్శన్ లాగా - ఈమె. ఈ రోజు ఉనన్టుట్ండి ఎదురైంది. అంతా తీరిచ్నా ఇంకా అంతో 
ఇంతో సశేషంగా మిగిలిన అపుప్లా అనిపించింది. 

అంతా చూసేత్ ఈ సంఘటన అంతా ఏదో సినిమా సీర్క్న పేల్  రాయించినటుల్గా లేదు. అంత మాతర్ం అనూహయ్ంగా 
మాతర్ం ఉంది. లేదా కొంతమటుట్కు అనూహయ్ంగానే జరిగినటుట్ అనిపించింది. 

చారి అని నా కల్యింటు ఉనాన్డు – ఈ రోజు అతను, ఈమె కలసినటేట్ అకసామ్తుత్గా, ఇలా ఒక మాట నాతో చెపిప్ 
నాకు దికుక్ తోచకుండా చేశాడు. “ ఇపుప్డే ఈ ఆవిడ కలసింది.  కానీ ఆమె ననున్ గురుత్పటట్లేదు...” అని. చాలా సేపు 
మాటలోల్ పడి, ముగించి ఇంకేం గుడ బై చెపాప్లనుకునే దశలో అతడు ఈ మాటను చెపిప్ మెలల్గా నవావ్డు. ఎందుకో 
తెలీదు. నా దేహం మనసూ రెండూ తలల్డిలాల్యి. సాకాష్తూత్ ఆ కోవిడేడ్ నా ముఖానికునన్ మాసుక్ను ఛేదించి దాడి చేసినటుట్ 
ఫీలయాయ్ను.  

నిజం చెపాప్లంటే సమసయ్ చారి చెపిప్నందుకు కాదు. అతడు చెపిప్న మా ఆవిడ గురించి.  
సరే. ఇలా అకసామ్తుత్గా మరమ్ఘాతుకమనిపించే ఆ విషయమేమిటి అని మీకు కురచగా చెపేప్సాత్ను.  ఈ చారి నా 

పాత కల్యింట అనాన్ను కదా. ఎంత పాతవాడంటే తనకు తానుగా వచిచ్ మాట కలిపేవరకూ అతడు ఎవరని నాకు 
తటట్లేదు. అంటే మరచిపోయేటంత పాతవాడయిపోయాడు. అదీకాక ఆసప్తిర్ లౌంజులో వాయ్కిస్న కూయ్లో ఉనన్పుప్డు 
అపరిచితుడొకడు రెండు గజాల అంతరాల నియమానిన్ ఉలల్ంఘించి, ఇంకేం చెవిలోకి చొచుచ్కుపోతాడేమో అనన్టుట్ 
గుసగుసగా చెపిప్తే ఎలా ఉంటుంది ? ఈ మహమామ్రి కాలంలో కనిపించే మనుషులంతా మృతుయ్ దేవతలే అని 
అనిపిసాత్రు కదా ? లేదా ఈ మహమామ్రి మన మెదడునే అలా జోకొటిట్ందా ? 
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“ వెల నెస కేర” అనే కారొప్రేట హాసిప్టల ఫర్ంట డెసక్ లో కూరుచ్నన్ మాసక్ ధారి లలనామణి ముందునన్ 
గాజుతెర వెనకనుండే పెదద్గా నా ఆధార సంఖయ్ను చెపిప్, నా వంతు నంబర తీసుకుని, తరువాత కురీచ్లో కూరోచ్వాలా 
లేదా, కూరుచ్ంటే అంటువాయ్ధి బారిన పడతానేమో అనుకుని నిలుచుంటే మంచిదనుకునాన్క ఎకక్డ నుంచోవాలో 
తెలియక అటూ ఇటూ చూసూత్ జేబులో చూసుకుని సానిటైజర మరచి వచిచ్నందుకు తిటుట్కునాన్ను. సరే. ఒకక్డుగు కారు 
వైపు వెళిళ్ తెచుచ్కుందాం అనుకుంటునాన్ను –  అంతలో ఇతడు నా వెనక వైపు నుండి భుజం తటిట్ మాటాల్డించాడు.  
ఉలికిక్ పడాడ్ను. వెనుక తిరిగి చూశాను. అలా చూసూత్నే ముఖానికునన్ మాసుక్ను సరిచేసుకునాన్ను. 

“  ఆరిక్టెకట్ శకిత్ రైట ?” చావుకంటే దగగ్రగా వచిచ్ పర్శిన్ంచాడు. చావే ఒంటిని సప్రిశ్ంచినటట్యింది. అది 
చాలదనన్టుట్గా, ఆ మహానుభావుడి మూతిని మూసిన గాఢ కేసరి మాసుక్ కంటికి కొటిట్నటట్యి, నేరుగా చెవిలోకి దూరి 
గూటం గుదించినటట్యింది. 

చెంగున కొదిద్ దూరంజరిగి “ ఎసస్..”అనాన్ను. కళుళ్ చికిలించి ఆగంతకుడి ముఖంలోకి చూసూత్ ఇంకో రెండు 
అడుగులు వెనకవేశాను. 

నెరసిన జుటుట్కంటె ఇంకా నెరసిన గడడ్మునన్ మనిషి. వయసు అరభై దాటుండొచుచ్. నుదుటి పైన కుడి 
కనుబొమకు పైగా కానీ కాసంత పాత గాయం మచచ్ కనిపించింది. కళళ్లో ఒక విధమైన చురుకుదనం, ఏదో నిగూఢతవ్ం 
అనిపించాయి. ఆ కేసరి రంగు మాసుక్తో కలిపి ఈ మనిషి ఎందుకో ఖతరాన్క అనిపించాడు. 

చూశాను. చూసూత్నే చూశాను. 
తేరిపార చూశాను. కనుపాప చినన్దిగా చేసి చూశాను. ఎవరని అంతుపటట్క కొటుట్కునాన్ను. 
“ గురుత్ పటట్లేదనిపిసుత్ంది” అనాన్డు అతను. ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, తన నెరసిన గడడ్పు ముఖానిన్ ఎంతో 

కొంత చూపించినా- కొతత్గా అనిపించిందే కానీ, సుతరామూ ఎవరని గురుత్కు రాలేదు. ఇది తెలుసుకునన్ ఆ అపరిచితుడు 
“ నేను కరన్ల చారిని. రిమెంబర ?” అంటూ తన పేరుతో పాటు తన (ముఖ) పరిచయానిన్ చేసినా- పాడు మతిమరుపు 
నాలో అతడి పరిచయానిన్ పైకి  తేలేదు. ఇంత జరిగాక అసలు పరిచయం లేదు అనడానికి కాసత్ మొహమాటం అడుడ్పడి  

“ ఎస ఎస. కరన్ల చారి... హౌ ఆరూయ్?” అంటూ కరచాలనానికి చేయి చాపినా అది ఉతత్ నటన అని నాకు 
అరథ్మవుతూనే ఉంది. బహుశా అతడికీ అరథ్మయి ఉంటుందేమో...... మనసులో “ చెయియ్ పటుట్కుంటే ఏం ?”అనిపించినా 
బయటికి కనబరచకుండా వెంటనే జాగర్తత్త్ పడి చేతిని వెనికిక్ లాగేసుకుంటూ “ఈ పాడు కిర్మి మానవ జాతి పర్తిషఠ్నే 
పాడు చేసింది చూశారా ! చేయి కలిపే మరాయ్దను కూడా లాగేసుకుంది.... బేసిక డెకొరమే లేకుండా చేసింది కదా “ 
అంటూ వెరిర్ నవువ్ నవివ్, వెనకుక్ తగిగ్ తన మాసుక్ను సరిచేసుకునాన్ను. 
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కానీ, ఆ అపరిచితుడికి వైరస గురించిన నా మాటల పటల్ లక్షమే లేనటట్నిపించింది. “మీరు ననున్ గురుత్ 
పటట్నేలేదు. శకీత్.....” అంటూ అకక్డే నిలబడి తన సందేహానిన్ కొనసాగించాడు. 

నేను బకరా మాదిరిగా నిలుచునాన్, మహానుభావుడు తన కేసరి రంగు మాసుక్కు పూరిత్గా అంటే మరీ పూరిత్గా 
మాయ్చ అయేయ్లా ఉనన్ కేసరి రంగు పాయ్ంటునే తొడుకొక్ని ఉండడానిన్చూసి, అదేదో భయానీన్, మతి చెడిన 
సంతోషానిన్జతగాఅనుభవిసూత్ ముందడుగు గురించి ఆలోచించసాగాను. 

“ డు యు రిమెంబర మిసెస శారవ్రీ చారి అటీల్సట్ ?” సదరు చారి మహాశయుడు చివరకు ఇలా, తన గురించిన 
మరొక కూల్ ఇచాచ్డో లేదో నాకు వెంటనే ఎవరని తటిట్ంది. వరాష్కాలపు నలల్ని మేఘాలలో మెరుపు మెరిసినటల్యి  
తోచింది. అంటే.... అంటే..... ఈయన శారవ్రి చారి భరాత్ ? ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూసినటేల్ లేదు... అనుకుంటూ వాడి 
ముఖచరయ్లను వివరంగా వెతికేటపప్టికి, అతడు మళీళ్ ముసుగేసుకుని తన సగం సగం గురుతులిన్ ఆ కేసరిలో 
దాచేశాడు. 

సరే. ఈ శారవ్రి చారి నేను పార్కీట్సు మొదలుపెటిట్న కొతత్లో నా పనితో పాటే చాలా ముడిపడిన పేరు. ఈమె వైట 
ఫీలడ్ ( బెంగళూరులో ఒక లొకాలిటీ పేరు ) దాటి  “ పామ మెడోస” అని పేరునన్ ఒక గేటెడ కముయ్నిటీలో, ఆ కాలంలోనే 
రెండొందల యాభై చదరాల ఇలుల్ కటిట్ంచింది అంటే ఆమె వైభవం లెకెక్యొయ్చుచ్. విశాలమైన ఇలుల్, అంతే పెదద్ లాన 
గారెడ్న, లాయ్ండ సేక్ప ఉనన్ ఆవరణ. లోపలునన్పుప్డు కూడా ఆకాశానికి తెరుచుకునన్టుట్ండే ఫీర్ అరిక్టెకచ్ర. ఆ ఇంటి 
డిజైన కు నాకు జాతీయ పురసాక్రం కూడా లభించింది. ఇంకో మాట చెపాప్లంటే అపప్టిదాకా దోగాడుతునన్నా పార్కీట్సు 
ఒకక్సారిగా లేచి తిరిగింది ఈ పార్జెకట్ తరువాతే. డబుబ్లకు డబుబ్లు. పేరుకు పేరు. జంటగా వచాచ్యి. 

“ ఓహ మిసట్ర చారీ ! లాంగ టైమ....” అంటూ లేని నవువ్ మొహం మీద తెచిచ్పెటుట్కునాన్ను. 
“ కరన్ల చారీ ....” కనొబొమలిన్ ముడివేసి ననున్ సరిదిదాద్డు. 
“ ఎస. ఎస. కరన్ల చారీ...” జాగర్తత్గా నా సంబోధనను దిదుద్కునాన్ను. “ ఎనిన్ సంవతస్రాలైంది మిమమ్లిన్ 

చూసి.... ఏంటి కథ ? ... హోప ఆలీజ వెల..” 
“ అవును. మనం ఇంతకుముందు కలిసింది నైనీట్న నైనిట్ ఎయిటోల్.. అంటే లెకేక్సుకోండి. ఇరవై మూడు, ఇరవై 

నాలుగు సంవతస్రాలు.. కదూ “ 
“ అవునవును.” 
“ హౌ ఆర థింగస్ వితూయ్ ?” 
“ సో ఫార సో గుడ. సరైవ్వింగ.... ఈ పాడు వైరస కారణంగా కాకపోతే వేరే కంపెల్యింట లేదు....” 
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“టూర్....” అంటూ చారి, ఉనన్టుట్ండి ఏదో గురుత్కొచిచ్నవాడిలా” అవును. మీకు అంకితా తెలుసు కదా. అంకితా 
సహసర్పుతేర్.... షి ఈజ మై నీస... నా చెలెల్లి కూతురు” అనాన్డు. 

నేను “ అలాగా “ అని మాటాల్డకుండా ఆశచ్రయ్ం పర్కటించాను. 
ఇక అంకితా అనే ఇరభై రెండు సంవతస్రాల అమామ్యి నా అఫీసులో ఇంటరన్ షిపిక్ చేరింది. ఈ పెండమిక కంటే 

ముందు. అంటే కోవిడ గురించిన మొదటి లాక డౌన ఆరంభమైనపుప్డు. అపుప్డే ఆమె ఆరునెలల టైరనింగ 
అయిపోయింది. సహసర్పుతేర్ ఆ అమామ్యి ఇంటి పేరు. “ వెయియ్ పిలల్ల తలిల్” అని నా ఆఫీసు వాళళ్ంతా అమామ్యిని 
ఏడిపించేవారు. 

“ ఐసీ.. అంకితా, ద మదర ఆఫ ఒన థౌసండ కిడస్....” నేను తమాషా చేయసాగాను. 
“ ఓహ శకీత్.... ఇది చాలా పాత జోకు..” అంటూ నవువ్తూనే కినుక ధవ్నితో అనాన్డు కరన్ల చారి. దీనికంటే 

ముందు,  తన ఘన ముకుక్పుటాలిన్ చూపించిన మాసక్ ను పైకనుకుని సరిచేసుకునాన్డు. దాని కేసరి రంగు ముకుక్లోపలి 
బర్హామ్ండానికి కూడా సోకినటట్నిపించింది. 

“ రైట కరన్ల... “ నేనే వేరే విషయనిన్ పర్సాత్విసూత్...” మిసెస శారవ్రి చారి ఎలా ఉనాన్రు ?” 
ఈ పర్శన్తో కరన్ల చారి మొహంలో కనిపించీ కనిపించని ఇబబ్ంది కనిపించింది. లేదా నా కలా 

అనిపించిందేమో? ఈ మధయ్, ఆ రోజులలో అంటే మిసెస శారవ్రి చారి నాతో కాంటాకట్ ఉనన్ రోజులోల్, ఆమె వెనకా 
ముందూ భుజానికి వేలాడుతునన్ బేతాళుడిలా వెంటపడుతునన్ ఇదద్రు కవలలు గురుత్కు వచిచ్  

“ ఔను. మీ కూతుళుళ్ ఎలా ఉనాన్రు?” అని అడిగాను. 
“ వెలల్... దె ఆర మాయ్రీడ “ చారి కళుళ్ ఒకక్సారిగా చమకుక్మనాన్యి. “ ఇదద్రికీ రెండు సంవతస్రాల కిర్తం 

పెళళ్యింది. పెదద్ది బాలిలో ఉంది. చినన్ది కొలొంబో..... ఇదద్రికీ ఒకొక్కక్ సంతానం...” 
“ ఔనా ! అంతా నినన్ మొనన్ జరిగినటుట్ంది “ నా మాటలోల్ కృతిర్మ ఆశచ్రాయ్నిన్ ఒలకబోసి అనాన్ను. 
“ ఎస. టైమ జసట్ ఫైల్స యు నో....” అనన్డు కరన్ల చారి. దాని గురించే ఇంకా ఏమో చెపప్బోయేంతలో, నేనే 

అతడి సంభాషణను తుంచుతూ “ అలాగయితే, అంత పెదద్ ఇంటోల్ మీరిదద్రే ఉంటునాన్రా?” అంటూ టకుక్న అడిగేశాను. 
అడిగిన తరావ్త ఎందుకు అడిగానా అనిపించింది. 

అనిన్టికీ ముందు కరన్ల చారి మొహంలో కొదిద్గా కంగారు కనిపించింది. కంగారును కపిప్పుచుచ్తూ “ వెల. వి 
జసట్ సిప్ల్ట రిసెంటీల్.... యునో. ఈ పెండమిక పార్రంభమవడానికి ముందు.. విడిపోయాం...” అంటూ ఉనన్ విషయానిన్ 
చాలా నేరుగా నిరాభ్వుకంగా చెపేప్శాడు. కొదిద్గా ఆగి “ మనసు విశాలమయితే ఇలూల్ విశాలమే అనిపిసుత్ంది.... శకీత్ “ 
అంటూ నేనడిన పర్శన్కంటే పెదద్ సంజాయిషీనే తన బదులుకు జోడించడం జరిగింది. “ ఆకుచ్వలీ ఎస...... మేమిదద్రమే 
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ఉంటాము. నేను, నా కుకక్ జోయా... ఇదద్రే” అంటూ ఇంకో కొసరు మాట కూడా జోడించాడు. ఈ అనీన్ మాటలూ 
వెంటవెంటనే చెపిప్ చివరికి నిరాశగా నిటూట్రుసూత్, ఆకాశం వైపు ఒకసారి చూసి, ఇంకా ముందేమి జరగనుందో అనన్టుట్ 
చూడడ్మూ జరిగింది. 

ఈ శారవ్రి చారి,కరన్ల చారిలు తమ ఇదద్రు అమామ్యిలు పెళిళ్చేసుకుని, ఒకొక్కక్రిన్ కని, వీళళ్ని అవావ్ తాతలను 
చేసిన తరావ్త కూడా విడిపోయారనే సంగతి ననున్ కలచివేసింది. జీవితంలో కావలసినదంతా ఉండీ లేదా కావలసినదానిన్ 
దకిక్ంచుకునే సోత్మత ఉండీ, ముసలితనానికి కొదిద్గా ముందు వయసులో విడాకులు తీసుకోవాలసిన అవసరమే నాకు 
విచితర్మనిపించింది. అదీ కాకుండా- ఆమె ఎంతో ఆశపడి, అంతింత కాదు, అంత ఇషట్పడి, నా దావ్రా ఇలుల్ 
కటిట్ంచుకుంది కదా ? తామిదద్రి వృదాధ్పయ్ం గడిచి, ఇదద్రి ముసలితనానికి తగిన ఇలుల్ ఉండాలి అంటూ సవాల చేసింది 
కదా ? పర్తి మాటకీ తన ఈ భరత్ను వెనకేసుకుని వచిచ్ మాటాల్డేది కదా ? తనుగా ఎపుప్డు ఇంటి విషయంలో తల 
దూరచ్ని చారిని బలవంతంగా ఇనావ్లవ్ చేయించి, అతడి ఇషాట్యిషాట్లకూ తగినటుట్ నా డిజైన లు మారిచ్ంది కదా? ఇలా 
ఎలల్పుప్డూ జతగా ఉండి, ఇపుప్డు ఈ ముసలితనానికి ముందు కటుట్కునన్వాడిని కాదని వెళిళ్పోవడమా ? 

ఛ..... అనుకునాన్ను. 
దాంపతయ్ విరసం నాకేం కొతత్ విషయం కాదు కదా? దీని గురించి ఒక థీసిస రాయగలిగినంత ఎకస్ పరట్ ని నేను. 

ఒకటి, రెండు సారుల్ కాదు సరిగాగ్ మూడు సారుల్ చీలికలు చూపి కూలిపోయిన పెళిళ్ళళ్లో ఇరుకుక్పోయినవాడికి 
అనుభవానికి కొరతేమిటి ? లేదా, సంసారమే అచిచ్రాదని నుదుట రాసుంటే ఇంకేం చేసేది? నిజం చెపాప్లంటే ఎంత 
సులభంగా ఈ ఆడవాళళ్ను పోగొటుట్కునాన్నో అంతే సులభంగా సంపాదించుకునన్ వాడిని నేను. విడాకుల డికీర్ రాక 
ముందే ఇంకో అమామ్యితో తిరిగినవాణిణ్. కొనిన్ సారుల్ కోరట్ హియరింగ మిస చేసి కొతత్ తేదీ తీసుకునన్వాణిణ్. ఒకటి రెండు 
సారుల్ నా కేసును వాదించిన ఆడ లాయరే నాతో సరసాలకు దిగిందీ ఉంది..... అది సరే. అదెలా వునాన్ విడాకులు 
విడాకులే  కదా? అనాన్క దాంతో పాటే వచేచ్ బాధ మాతర్ం తకుక్వదా? అది అకసామ్తుత్గా తెచిచ్పడవేసే మానసిక గాయం 
తకుక్వదా? ఒక ఆడదానితో శారీరికంగా కలిసినటేట్ మానసికంగానూ కలిసినాక, శరీరానిన్ వెనికిక్ తీసుకునన్టుట్ 
మనసుస్ను తీసుకోగలమా? అంటుకునన్ తరావ్త అది లేనే లేదనేటటుట్గా ఉనన్దునన్టుట్ వదిలేయగలమా?  మరి, 
విడిపోయేటపుప్డు ఎవరెవరి భాగాలకు రావలసిన లెకక్లూ ఉంటాయిగా? ఎవరికేం రావాలి, ఎవరికేం ఉండిపోవాలి..... 
అనే సాధారణ వయ్వహారాలే కాకుండా. ఎవరు తపుప్, ఎవరు కరకుట్, ఎవరు తకుక్వ ఎవరు ఎకుక్వ అంటూ ఎనున్ంటాయి? 
థతెత్రికీ....... 
ఎందుకైనా అడిగానో అని నేను పరితపిసూత్ ఉండగానే, కరన్ల చారి “ చలో, నేనిక బయలుదేరుతాను శకీత్.... పొదుద్నేన్ 
బయలుదేరాను “ అంటూ మూతి పైని మాసుక్ను మరోసారి కిర్ందికి దించుతూ ఒక అడుగు ముందువేసి “ ననున్ బాగా 
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గురుత్ పెటుట్కోండి. ఈ పాడు మాసుక్ వలన ఎవరు ఎవరని  అరథ్ం కాదు...” అంటూ నవువ్తూనే చెపిప్, మాసుక్ను 
మరోసారి ముకుక్దాకా ఎగబార్కించి, “రైట సీయూ...”అంటూ వెళిళ్పోతూ ఒక రెండడగులు వేసిన వాడు – ఏదో 
గురొత్చిచ్నవాడిలా, అకక్డే నిలబడి “ ఐ మెట యువర వైఫ టూ....” అని చెపేప్శాడు. 

నాకు గుండె ఝలుల్మంది. “ వ... వేర?” అంటూ వెరిర్వెరిర్గా అడిగాను. 
“ జసట్ నౌ... “ అంటూ పెదద్గా ఊపిరి వదిలి “ కానీ ఆమెకు కూడా నేనెవరని అరథ్ం కాలేదు”  
“...?!” 
నేను ఆశచ్రాయ్తిరేకంలో కొటుట్కుంటునన్పుప్డు కరన్ల చారి, నేరుగా నా వైపుకు దీరఘ్ంగా చూసి “ ఆమెకు నేను 

ఎవరని డీటైలస్ చెపప్ండి శకీత్.... నేను వసాత్ను ...” అంటూ చెపేప్సి వెళిళ్పోయాడు. 
కాదు... తెలిసిన మనిషి కాదు, సరిగాగ్ ఎవరని కూడా తెలియని వయ్కిత్ ఇలా, అకసామ్తుత్గా ఎదురై “ నీ భారయ్ ననున్ 

గురుత్ పటట్లేదు. ఆమెకు కాసత్ నా గురించి చెపుప్...” అని చెపిప్, ఎలా కనబడాడ్డో అలానే మాయమై పోతే ఏం చేసేది? 
అతడిని ఆపి “ కరన్ల చారీ ! నేను కూడా నీ మాదిరే విచేఛ్దితుణణ్యాయ్- ఒకటి రెండు సారుల్ కాదు, మూడు చెదరిన 
పెళిళ్ళల్ సరాద్ర ను నేను. ఇపుప్డు చెపుప్. నా ఏ పెళాళ్ం నీకు ఎదురైంది ?” అనగలమా ? ననున్ వదిలిపెటిట్ వెళిళ్న ముగుగ్రు 
భారయ్లలో నికక్చిచ్గా ఎవరిన్ చూశావో చెపుప్... అంటూ సప్షీట్కరణ అడగగ్లమా ? లేదా, అతడు నా ముగుగ్రిలో ఒకక్రిని 
నిజంగా చూసుంటాడా? దేవుడా..... దీనికంటే విచితర్మైన సంగతి వేరొకటుంటుందా ? పోనీ, నాకైనా ఈ ముగుగ్రిలో ఏ 
ఒకక్రైనా తిరిగి కలిసే యోగమే ఉంటే, అకసామ్త అది అదృషట్మే అయితే... దానికొక వేళా పాళా అకక్రేల్దా ? వాయ్కిస్నేషన 
కూయ్లో నా వంతుకోసం కాచుకునన్ ఆసప్తిర్లో ఇలా ఒక విచితర్మైన సనిన్వేశం కలగాలా? 

థుత... 
నిలుచ్నన్ చోటునుండే “ వెలెన్స కేర’ విశాలమైన లౌంజ అంతా పరికించాను. సుమారు పాతిక మంది 

ఉండుంటారు. అది చాలదనన్టుట్ అందరూ ఒకలాగే కనబడాడ్రు. ఆడవాళైళ్నా, మగవాళైళ్నా ఒకే రకం దుసుత్లు వేసుకునే 
ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబద్పు యుని సెకస్ సంపర్దాయంలో ఎవరెవరనన్ది గురుత్ పటట్డమే కషట్ం.  అలాంటపుప్డు తన సవ్ంత 
జీవితమే లేని ఒక సూకాశ్మ్ణువు లింగాతీతంగా అందరికీ ఈ ముఖ కవచానిన్ అతికించిన సందరభ్ంలో, ఎదురుగా 
కనిపించిన వారు ఆడా, మగా అని తెలుసుకోవడమే కషట్మయియ్ంది. వీరిలో ఎవరు కరన్ల చారి చెపిప్న నా భారయ్ అనే 
ఆలోచన ముందుగా వచిచ్ంది. 

నేను శారవ్రి అండ కరన్ల చారివాళళ్ ఇంటి పనిని ఒపుప్కుంది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవతస్రాల కిర్తం. 
అపుప్డే అవిసమ్రతో నా పెళిళ్ జరిగింది.  అవిసమ్ర నాకు యునివరిస్టిలో జూనియర గా ఉండింది. ఏదో సాకులతో నా పైన 
పడుతూ పేర్మను సాధించింది. రెండు సంవతస్రాల పాటు ఉతక్టమైన కోరిట్ంగ కూడా జరిగింది. పోతే, పెళిళ్కి తనకంటే 
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నేనే తొందర పెటాట్ను. తాళి కటట్కపోతే ఎకక్డ మిస అవుతుందో అని భయపడి పెళాళ్డడమే తపప్యిపోయింది. ఆరో 
నెలలో ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయి లాయర నోటీస ఇచిచ్ంది. ఈ అవిసమ్రతో పెళిళ్ రదద్యిందని డికిర్ రావడానికి ముందే 
ఆరాయ్, అనఘా అనే ఇదద్రు సేన్హితురాండర్తో ఒకేసారి డేటింగ జరిపి, ముగుగ్రి నడుమ అతయ్ంత ఆసకిత్కరమైన తిర్కోణం 
కనిపించి, చివరికి అనఘా తో ఘన ఘోరమైన పెళిళ్తో సిథ్రపడాడ్ను.  ఈమె మాతర్ం కరారు వాకుక్గా పంతొమిమ్ది 
సంవతస్రాలు నాతోపాటు ఉంది. ఇదద్రూ పాలూ, చకెక్రల మాదిరి కలిసిపోయాం. అలా చూసేత్, ఇతరుల కంటే ఎకుక్వగా 
నేను భారయ్ అని నిజంగా నమిమ్ంది ఈ అనఘనే. కానీ విధివార్త వేరుగా ఉంది. ఉనన్టుట్ండి మిహికా నా బర్తుకులో 
కాలుపెటిట్ంది. ఆఫీసులో ఏదో పని ఉందంటూ వచిచ్న మనిషి, నాకే తెలియకుండా నా మనసును కూడా ఆకర్మించింది. 
నాకు జూనియర గా వచిచ్న మనిషి ననేన్ ఏలేసింది. చివరికి అనఘా తనుగానే ననున్ ఈమెకు ఇచేచ్సింది. తనా లేక 
ఆమెనా అనే సందిగాధ్నికి తావివవ్కుండా, మనసును బాధపెటట్కుండా తపుప్కుంది. సరే. ఒక ఆరేడు నెలలు కలిసునన్ 
మిహికా, ఈ కరోనా మొదటి లాక డౌన మధయ్లో ఉనన్టుట్ండి ఒక రోజు ఇలుల్వదిలి వెళిళ్పోయింది. తిరిగి రానేలేదు. 
ఎందుకు వెళిళ్పోయిందో కూడా అరథ్ం కాలేదు. కోవిడ మొదటి అలంతా అయిపోయి, రెండోది అకసామ్తుత్గా వచిచ్న ఈ 
వేళ వరకూ కూడా – ఈమె అడర్స తెలియదు. 

అయోయ్ ! ఈ గోడుకు అంతు లేదా ? ఈ బెంగ కూడా అతి కూర్ర వైరస మాదిరిగానే ! తను ఉండీ లేనటుట్ 
చుటుట్ముటిట్ పొంచుండి, కాచుకుని, కుటర్ పనిన్, అవకాశం దొరికితే చాలు, లోపలికి దాఖలయియ్, గుండెలో గూడు 
కటుట్కుంటుంది.  లోపల దుఃఖానున్ంచేసి, దగుగ్, ఆయాసం మాతర్ం బయటికి రపిప్సుత్ంది. తాను మాతర్ం ఉండనే 
ఉంటుంది. 

ఇక, లౌంజ లో ఎవరూ ననున్ గమనిసుత్నన్టుట్ అనిపించలేదు. కరన్ల చారి చెపిప్ంది నిజమే అయుయ్ంటే- 
ఆవిడెవరో ఒకక్రైనా నా వైపు చూడాలి కదా? వృథా ఏదేదో చెపిప్, నాలో కుమమ్రి పురుగును వదిలేసి వెళాళ్డు.... ఛ.... 
అది సరే. అతడికి నా భారయ్ ఎవరు అని తెలుసా? నేనే అతడిన్ సరిగా చూడలేదనాన్క, అతడు నిజంగా నా భారయ్ను 
చూసుంటాడా ? లేదా, ఊరకే కంగారు పడాడ్డా ? ఒకవేళ చూసుంటే అవిసమ్రను చూసుండాలి, అనఘాను చూసే ఛానేస్ 
లేదు. ఇక మిహికా ఇటీవలిది కదా ? మరి ఈయన మాటను ఎలా నమమ్డం? 

మనసులో ఇలా, ఎనోన్ లెకక్లు వేసుకుంటునాన్ను, ఎకక్డున్ంచి ఊడిపడిందో ఏమో – ఎవరో ఒకామె ఉనన్టుట్ండి 
నా ఎదుట నిలిచింది. గాలి తన లోపలిదంతా చిలికేసి రూపు దాలిచ్నటుట్ కనిపించింది. “ సస్.. సాస్రిరా! “ అంది. “నాకే 
మయియ్ందో ఏమో తెలీదు. ఆ టైమే అలాంటిదనుకో. విరామం లేకుండా ఇంటోల్నే గడపడం ఎవరి తరం చెపుప్? డిపెర్సింగ 
కదా? ఎంత సేపని ననున్నువువ్, నినున్ నేను చూసుకుంటూ కూరుచ్ంటాం చెపుప్! ఇపుప్డు చూసేత్ మరో లాక డౌన 
అంటునాన్రే.... థూ.... ఇంటోల్నే ఉండి చాలయిపోయింది నాకు శకీత్..... ఏమీ చెయయ్కుండా అలా ఊరికే కూరోచ్వడం ఒక 
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   ....                .     
         :    

రోగం కాదా ఏమిటి? అదీగాకుండా, బయట పర్జలు పురుగుల మాదిరి చనిపోతునాన్రు కదా! రేపు నువువ్ కానీ, నేను 
కానీ ఈ మహమామ్రికి బలవచుచ్ కదా ! నాకైతే భయంగా ఉంది శకీత్.... తిరిగి వచేచ్సాత్ను నేను... వదుద్ అనదుద్రా ! పీల్స 
టేక మి హోమ. పీల్స... టెల మి.. విలూయ్ ?” 

“ మి.....మి.... మిహీ...” పేరుతో పిలవడానికి కూడా తడబడుతుండగా,  ఏమయియ్ందని  అరథ్మవక ముందే... ఆ 
అమామ్యి ననున్ కావిలించుకుని మొహమంతా ముదుద్లతో నింపసాగింది. 
దేవుడా..... ఈ అమామ్యి మాసుక్ వేసుకోలేదా ! ఇపుప్డెలా మరి.... అనుకునాన్ను. 

“ ఇంటికి తీసుకెళాత్వా లేదా ? చెపుప్.....” 
“ కాదు మిహీ ! ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయింది నువువ్. ఎందుకు వెళిళ్పోయావో చెపప్లేదు... “ ఆమెను హతుత్కునే 

అనాన్ను. 
“ కాదురా ! దేశమంతా లాక డౌన పెటాట్రు కదా దానికి ఎందుకు అని కారణం చెపాప్రా? చెపుప్ శకీత్ ! అది సరే 

అంతకు ముందు డిమానెటైజెషన కు కారణం చెపాప్రా ? ఎందుకో నాకు చాలా భయమేసుత్ంది రా....” 
ఈ అమామ్యి వీపు నిమురుతూనే లౌంజ లో అవిసమ్రో, అనఘో కూడా ఉనాన్రేమో అనిపించింది. లౌంజ అవతల 

కరన్ల చారి కారెకిక్ వెళిళ్పోవడం కనిపించింది. అది అతడే అని అతడి మూతికంటిన కాషాయ రంగు ఘోషించింది. 
 

      ***  

      
మండే ఎండలో పెదద్ షామియానా కిర్ంద వేగిపోతూ కూచుంది సునీత. చెంపల నుండి కారుతునన్ చెమటను తన 

కరవసత్రంతో తుడిచి తుడిచి ఆపే సనాన్హంలో ఉందామె. రాజకీయ నాయకుల ఉపనాయ్సం, సనామ్నం, కొముమ్ బూరల 
ధవ్ని అంతా ముగిసి వచిచ్న జనమంతా వారి వెంట వెళిళ్పోయిన తరువాత “ఇపుప్డు కవిగోషిఠ్” అని ఆంకరిణి బొంగురు 
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గొంతుతో పర్కటించింది.  ఎవరికీ వినబడలేదు. కానీ ఆ మాటకై కాచుకునన్ కవులు, కవయితుర్లు తొందర తొందరగా, 
కనిపించేలా ముందు వరస కురీచ్లోల్ కూరోచ్డానికి పరిగెతాత్రు.  తన పీచు గొంతుతో ఆంకరిణి కవులను వారి వారి 
భుజకీరుత్లతో పిలవడం, వారంతా విరర్వీగుతూ కవితా గానం చేయడం, వాటికి చపప్టల్ అలలు లేవడం.... ఇవనీన్ వెనక 
వరసలో కూరుచ్నన్ సునీత చెవులకు సోకుతునాన్, మనసులోకి ఇంకడం లేదు.  ఇలాంటి బృహత సమావేశంలో తన 
కవితనొకదానిని చదవాలనే తన చినన్ కల నిజమవుతునన్ ఆ క్షణం ఆమెలో ఒక విచితర్మైన కలోల్లానిన్ రేపింది. 

కవిత అనగానే ఆమెకు ఎపుప్డూ గురుత్కొచేచ్ది నిపుప్. ఎడతెగకుండా వరష్ం పడుతునన్పుప్డు అంతంకాని చీకటి 
కముమ్కుని, కీచురాళళ్ రొదలో పర్పంచమే నిలిచిపోయిందనిపించినపుప్డు నెగడు మంట ముందు కూరుచ్ని చలి 
కాచుకుంటూ మైమరచే చినన్నాటి రోజులు మనోఫలకంపై వసూత్ పోయాయి. ఆ క్షణం  ఆమెకు వేదిక పైన జరుగుతునన్ 
పర్సుత్త సంఘటనలనీన్ ఉతత్ భర్మలనిపిసూత్ ఆ అడవి లోయల లోతులోల్ విసమ్ృతికి జారిన నెగడు మంట చిటపటలే 
నిజమనిపించసాగాయి. మంట కాచుకోవడం వలన కొంచెం వెచచ్బడుతూ మగతలోని సుషుపిత్లోకి దిగిపోయి వెలికి వచేచ్ 
అనుభవం అపుప్డంతా ఆమెకు కృతిర్మం అనిపించేది. ఈ ఒళుళ్ మరిచిన లోతులోల్ ఏదో కొతత్ చైతనయ్ం వెలికి వచేచ్ కొతత్ 
సుఖం ఆమెను ఆకరిష్సూత్నే పోయింది. రాతర్ంతా వెలుగు నీడల సయాయ్ట, కలలోల్ కూడా తొంగి చూసేది. పొదుద్నన్ 
లేవగానే సునీతకు దోసెలు పోసే పని.  బాగా కాగిన పెనం పైన పిండి పోసి అరటి ఆకుతో ఆకాశంలా దానిన్ విసత్రిసూత్ 
వేసిన పలచ్టి దోసెను నాజూకుగా ఎతిత్ వడిడ్ంచడంలో ఆమె పెటిట్ంది పేరు.  ఆ మంట ముందు కూరుచ్నే హితమైన 
అనుభవానిన్ ఆమె ఎపుప్డూ తపిప్ంచుకోలేదు.  

ఆ రోజు ఆమె జీవితంలో మొదటి కవిగోషిఠ్ రోజు. పొయియ్లోని మంట కాసత్ ఎకుక్వయియ్, దోసె ఎరర్గా మారి 
మాడిపోసాగినా ఆమె మతి ఎకక్డో తారాటాల్డుతోంది. తొమిమ్ది గంటల బసుస్ తపిప్పోతే అనే కంగారు. వరసగా ఉనన్ 
తోటలు దాటి, పెదద్ కొండ ఎకిక్, మూడు నాలుగు మలుపులు తిరిగి బస ఆగే సథ్లానికి వెళాళ్లి. ఎనోన్సారుల్ చివరి మలుపు 
దగగ్రకు వెళేళ్టపుప్డు బస వెళిల్పోయింది కూడా ఉంది. ఈ కవిగోషిట్ తపిప్పోతే తన కలలనీన్ ఈ మాడిపోతునన్ దోసె 
మాదిరిగానే మాడిపోవడం ఖాయం అనిపించింది ఆమెకి. రాతర్ంతా కవితను తిదిద్ తిదిద్ రాసిందామె.  తెలల్ కాగితం చుటూట్ 
నలల్ బారడ్ర వేసి సింగరించడం.... ఎరర్ సిరాతో శీరిష్క రాయడం.... అదే ఎరర్ సిరాతో కవితకు దిగువ తన పేరు 
రాసేటపుప్డు అదో రకమైన రోమాంచనం కలిగింది మాతర్ం నిజం.  చివరికి అనుకోకుండా పెటిట్న చుకక్ ఆమెను 
ఆశచ్రయ్ంలో ముంచింది. ఆ చుకక్ తన పర్తిబింబమే అనిపించసాగింది. 

కవిత అనేదే ఒక రహసయ్మయినపుప్డు ఇలా తిదిద్ తిదిద్ రాసిన కవితలను ఎవరూ చూడకుండా దాయడమే పెదద్ 
సవాలుగా మారసాగింది సునీతకు. తనలోని జావ్ల ఎవరికీ కనిపించకూడదు. ఎవరైనా చూసేత్ కాలుచ్కుంటారు అనే 
భయం ఆమెకు. పిలిల్ కూనలను ఎవరికీ కనబడకుండా దాచే పిలిల్ ఆమెకు గురుత్కు రాసాగింది.  కవిత హాయిగా ఒళుళ్ 
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విరుచుకుని పడుకునన్ కాయితానిన్మడచి, మడచి ఒక బిందువుగా చేసి దాచి పెటిట్నా ఆ బిందువే చందుర్డై, సూరుయ్డై, 
పరవ్తమై, ఆకాశమై అలా విసత్రిసూత్, పర్వహిసూత్ దాని కొలతలనే దాటి పోవడం అనేది ఒక కవితలో మాతర్మే అనే ఒక 
ఆశచ్రయ్ం ఆమె అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. సృషిట్ కూడా ఇలానే కదా !  ఏమీ లేని శూనయ్ం బిందువై తనున్ తాను చూసుకునే 
ఆశతో ఇలా రకరకాలుగా రూపొందించుకుంటుంది కదా ! తనున్ తానే మింగుకుని ఉండగల సృషిట్యొకక్ చోదాయ్నికి, 
మాయకు అముమ్డు పోయిన సునీతకు తన పెనం పైన దోసె మాడిపోయిందే దృషికి రాలేదు. 

సీటు దొరకకుండా ఊగుతూ నిలబడి, ఐదు రోడల్ కూడలిలో దిగిన సునీత కారయ్కర్మం జరిగే సథ్లానిన్ వెతుకుక్ని 
చెమటలు కారుసూత్ వచిచ్ కూరోచ్గానే “ఇక కొనిన్ నిమిషాలలోనే కారయ్కర్మం పార్రంభమవుతుంది “ అనే పర్కటన ఆమె 
గుండెలోల్ వణుకు పుటిట్ంచసాగింది. ఆమె పకక్న కూరుచ్నన్వారంతా పరసప్రం పరిచయం ఉనన్వాళల్లా ఉభయ 
కుశలోపరిలో నిమగన్మైంది కనిపించింది.  వాళళ్ మాటలోల్ ఎకుక్వగా తమ కవితలు ఏ ఏ పతిర్కలోల్ పర్కటించబడాడ్యి, 
ఎనిన్ కవితా సంకలనాలు పర్చురణలోకి వచాచ్యి, ఏ పురసాక్రాలు వచాచ్యి, ఏవేవి అందకుండా పోయాయి అని 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. తాము తమ పుసత్కాలకు ముందుమాట, ఆశీరవ్చనం రాయించుకోవడానికి పడిన కషాట్లను 
వరిణ్ంచి వరిణ్ంచి చెపుతునాన్రు.  నేటి కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ అతిథిగా రానునన్ పర్ఖాయ్త కవి  అభయ చందర్గారే తన 
పుసత్కానికి ముందుమాట రాశారనీ, అది తన అదృషట్మనీ అకక్డునన్ ఒక కవయితిర్ మళీళ్ మళీళ్ చెపుతోంది. అభయ 
చందర్గారి రాకనే నిరీకిష్సుత్నన్ కారయ్కరత్ ఒకరు ఆయన రాగానే ఒంటోల్ కరెంట పాకినటుల్ అటూ ఇటూ పరిగెతాత్రు. తెలల్ 
పైజామా, గాఢ నీలి రంగు జుబాబ్ ధరించిన ఆయన సునీత ఇంతవరకూ చూడని విశిషఠ్ ఠీవితో వచిచ్ వేదిక పైన 
కూరోచ్గానే సునీత చేతిలోని కవిత వణకసాగింది. టేబల పైన వేసిన అలిల్క వసత్రం, ఒళళ్ంతా పూలు కపుప్కుని 
వెలిగించుకోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ దీపసథ్ంభం, ఒతుత్ల చివరలకు అంటుకుని కాలిపోయి కరగడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ 
కరూప్రం ఇవనిన్టినీ చూసూత్ కంగారును అణచుకోవడానికి పర్యతిన్ంచసాగింది. మైకులో తన పేరును తానే వినే 
సంబరానికి ఒళళ్ంతా చెవులు చేసుకుని వేచి చూడసాగింది. సమాజం, కులవయ్వసథ్, ఎనిన్కల రాజకీయాలు లాంటి శీరిష్కల 
పైన వినవసోత్నన్ కవితలకు చపప్టల్ వరష్ం కురవసాగింది.  తన కవిత ఎవరికీ నచచ్దేమో అనే భయం ఒకక్సారిగా ఆమెకు 
అనిపించసాగింది. ఆమె “పకిష్ – నిపుప్” కవిత ఆమె పిడికిలిలో నలగసాగింది. ఆమె పేరును పిలిచినపుప్డు ముదద్గా 
మారిన కవితను విపప్డానికి తడబడడం చూసి అభయ చందర్గారు తన గడడ్ంచాటున నవివ్నటుట్ అనిపించింది.  కానీ, తన 
అధయ్క్ష సందేశంలో అభయచందర్గారు తన “పకిష్- నిపుప్” కవితలోని రూపకాలను పర్తేయ్కంగా గమనించాలి, ఇది 
మహిళా సాహితాయ్నిన్ ఇంకెకక్డికో తీసుకు పోగలిగిన కవిత అని పొగిడింది ఆమెలోని నిపుప్రవవ్ను ఎగదోసింది. 
వేదికనుండి దిగగానే చేయి కలిపి, వీపు తటిట్, చెంపలను తటిట్ పలకరిసుత్నన్ అభయచందర్గారు సునీతతో “ఇలా 
గువవ్మాదిరిగా ఒదిగిపోతే ఎలా అమామ్యి ! బీ బేర్వ” అనన్ది ఎంతో ఆపాయ్యమానమనిపించింది. అదే ఆనందంలో బిర 
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బిరా బస సాట్ండుకు వచిచ్, బసెస్కిక్ వేరే ఎవవ్రినీ చూడకుండా తనలో తానే ఒదిగిపోయింది. దడి దాటి ఇంటోల్కి 
వచేచ్టపుప్డు ఏదో గెలిచినంత సంబరం.  సాయంతర్ం గడప దగిగ్ర దీపం పెడుతునన్ తలిల్ “ పాపా ! అబబ్ వచాచ్వు కదా ! 
దారి కనపడనంత చీకటి పడిందపుప్డే. నానన్ చూసేత్ తిడతారు. తొందరగా లోపలికి పద “ అని తరిమింది.  “ గడప వదద్ 
దీపం పెటిట్న ఆమె మొహం పైని చీకటి” అంటూ ఏవో పంకుత్లు సుఫ్రించినటట్యి, వాటిని అలాగే దిగమింగుకుని 
పాటలాగ పాడుకుంటూ లోపలికి వెళిళ్ంది. 

కనబడని చీకటిని, చీకటిలోని రవవ్లను చూసూత్, వాటిని ఏరుకుని కవితలను అలేల్ వెరిర్లో పడిపోయింది సునీత. 
అభయ చందర్గారితో పతర్ వయ్వహారంలో “కవిత అనగా ఏమిటి ?” అనే పర్శోన్తత్రాల మాలికలే పేనుకునాన్యి. తన 
అంతరంగానిన్ అనావరణం చేసూత్ పోయే ఈ కొర్తత్ రకం అనుభూతిలో ఎలల్పుప్డూ మునిగిపోయినటుల్గా ఉంటునన్ 
సునీతను చూసి,  ఈ అమామ్యి సంసారం చేసే ఛందసుస్కు ఇమిడే నమూనాలా కనిపించడం లేదు అని వాళళ్మమ్ 
కంగారు పడసాగింది. పెళిళ్ సంబంధాలు వరసగా రాసాగాయి. కలలోల్ తేలిపోయే కళుళ్, మతెత్కిక్ంచే నవువ్గల, సూక్షమ్ 
సవ్భావం కల అభయ చందర్ లాంటి తోడు తనకు దొరుకుతాడా ?  అంటూ కలలు కంటునన్ సమయంలో చెదిరిపోయేలా 
ఆమె పెళిళ్ ధనంజయతో జరిగిపోయింది. ’కవిత అంటే కరగిపోయేది’ అనేవారు అభయచందర్. కాని అది ఎకక్డ ఎలా 
కరుగుతుందని మాతర్ం సునీతకు అంతుపటట్లేదు.  ఆమె తాను ఎకక్డ ఉనాన్నో తెలియనంత కరగి బిందువై పోయింది. 
వంట, భోజనం, సీమంతం, పర్సవం అనీన్ రూఢిగా జరిగినటుట్ జరిగిపోయాయి. కానీ తను ఎకక్డా కరగని ఘనపదారథ్మై 
మిగిలి పోయినటుట్ ఆమెకు అనిపించసాగింది. 

ధనంజయతో కలసి జీవించేటపుప్డు తను రాసిన కవితలను కనిపించకుండా దాచడమే గగనమై పోయింది. 
వంటిలుల్, పడకటిలుల్ ఎకక్డా మైమరచిపోవడం కషట్మైంది. ధనంజయ మంచివాడే.  అతడు తను లేకుండా ఆమె 
వయ్కిత్తవ్మే లేదు అనేటటుట్ పర్తి అడుగుకూ తనను తాను సాథ్పించుకుంటూ పోవడమనన్ది పేర్మ యొకక్  అదైవ్తం 
అనిపించింది సునీతకు. తన దేహంయొకక్ పర్తి అంగుళమూ అతడికి పరిచయమే. దేహము, మనసు, పర్జఞ్ అనిన్టిలోనూ 
తొంగిచూసి అకక్డ తన పటుట్ను సాథ్పించడమనన్ది అతని హకుక్ అని తెలుసుకునేటపప్టికి చాల ఆలసయ్మయియ్ంది. 
తనదంటూ ఉనికిని కోలోప్యినటట్నిపించిన ఆమె తన దేహం కూడా తనది కాదు అనిపించేంత దూరం వెళిళ్పోయింది. 
ఆమె యొకక్ ఈ వెలితిగా అనిపించే జగతుత్ను వాటస్ప అనే గలగలలాడే పర్పంచం ఒకక్సారిగా తన బాహువులోల్కి 
తీసుకునేదాకా ఆమె సంసారమనే ఛందసుస్లో ఇమిడి పోయి ఉంది.  ఏదో రెండు గూర్పులోల్కి అమెను కానరాని చేతులు 
లాకుక్నాన్యి. అకక్డ జలజలమని పర్వహించే కవితలు, మరుక్షణంలోనే వాటికి వావ, సూపర అంటూ పళిళ్కిలిసూత్ వచేచ్ 
సైమ్లీలు, సువాసన లేని పూగుతుత్లు, థమస్ప శైలిలోని బొటనవేళుళ్ అంతా కొతత్గా అనిపించసాగాయి. ఎవరో తన పాత 
కవితను తీసి ఆ గూర్పులో వేసేసరికి అది నదిలా అకక్డా ఇకక్డా పర్వహించసాగింది. అదేదో నదీ తీరం పైన మళీళ్ 
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అభయచందర్గారు పర్తయ్క్షమయాయ్రు. “ఎకక్డునాన్వు ఇంత వరకూ?” అని అడిగారు. అవును. తను ఇంతవరకూ 
ఎకక్డుంది? తనను తానే వెతుకోక్సాగింది సునీత. నెమమ్దిగా ఘనపదారథ్ంగా ఉనన్ మంచు కరిగి నదిలా కలకలా 
పర్వహించసాగింది. తాను పర్వహించే సవవ్డి తనకే వినిపించే దివాయ్నుభూతికి ఆమె సంతోషపడింది.  ఒకసారి అలా 
పర్వాహం పార్రంభమవగానే దానిన్ ఆపడం ఆమె వలన కూడా కాలేదు.  తనకు తెలియని లోకమేదో ఈమెలో ఉందని 
తెలిసిన ధనంజయ మార్నప్డిపొయాడు. ఈ అవయ్కత్మైన బుడగలను ఎలా నియంతిర్ంచాలో అతడికీ అరథ్ం కాలేదు. 
అకక్డికి వెళళ్దుద్, ఇలాంటి డెర్స వేసుకోవదుద్ అనన్ంత సులభంగా లోపలి భావనలను తెలుసుకో తరమా ? తెలుసుకుని 
చెరిపివేయ తరమా ? ఆమె సాన్నానికి వెళిళ్నపుప్డు ఆమె మొబైల లో తొంగిచూడసాగాడు.  ఆమెకు వచేచ్ మెసేజ లలోని 
అరాథ్నిన్ గెలకసాగాడు. అవి విపప్లేని పొడుపుకథలాల్ అనిపించసాగాయి. అదొక రోజు పబ లో కూరుచ్ని బీరు 
తార్గుతుండగా “ నీ పెళాళ్ం మాంఛి హాట కవితలు రాసుత్ందయాయ్ “ అంటూ మితుర్డొకడు కామెంట పాస చేసింది 
ధనంజయని ఉలికిక్పడేలా చేసింది. ఎపుప్డు చూసినా తను వేసుకునన్ నైటీకి పసుపు మరకలతో, అలల్ం వెలుల్లిల్ పేసట్ 
వాసనోడుతూ, తన కనుసనన్లలో ఉనన్ చాలా సామానయ్మైన ఈమెలో అదేం వేడి ఉందో తనకు తెలియనిది? ఈ ఘాటు 
వాసనల కిర్ంద అవేం పరిమళాలు వాయ్పించి ఉనాన్యి? ... అని ఆలోచించి హైరనా పడాడ్డు. 
ఆ రోజు ఆమె ఏదో రాసూత్ కూరుచ్ంది.  పొయియ్ మీద పెటిట్న పాలు పొంగి పొంగి అడుగంటిన వాసన అంతా వాయ్పించినా 
పటట్నటుట్ంది. ధనంజయలో దాగిన అకక్సంతా వెలికి రావడానికి ఈ మాడు వాసనే కారణమయియ్ంది.  అంతలో లోపలికి 
వచిచ్న ఇంటర చదువుతునన్ కొడుకు “ అమామ్! నువేవ్మో రాసుకుంటునాన్వని నీకు చెపప్లేదు. కాలేజినుండి రాగానే 
ఆడుకోవడానికి వెళిళ్పోయాను. అకక్డే మసాల పూరి తినివచాచ్ను. చెయియ్ చూడు ఎలా ఘమమ్ంటుందో “ అంటూ ముకుక్ 
దగగ్రకు తీసుకు వచాచ్డు. దాంతో అగిన్కి ఆజయ్ం పోసినటుట్ ధనంజయ కోపం రెటిట్ంపై “ థూ ! కొడుకు ఈడుకు వచేచ్ 
వయసులో నీదిదేం కొతత్ అవతారం? వాడి ఆకలి కూడా కనపడలేదా నీకు? నువెవ్లాంటి అమమ్వి ? ఈ దరిదర్మైన 
కవితలను నిపుప్లోల్ పారెయియ్ “ అంటూ ధుమధుమలాడుతూ వెళిళ్పోయాడు. కొడుకు పిచిచ్ చూపులు చూసూత్ నిలబడాడ్డు. 
సునీత సట్వ కు అంటిన జిడుడ్ను కడుగుతూ, మాడిపోయిన గినెన్ను తోమింది. అయినా మాడిన వాసన పోలేదు. కవితలను 
అగిన్కి ఆహుతి చేసూత్, ఆ వాసన పీలుసూత్ సునీత ఆలోచించసాగింది. అవే ఉదయాలు, అవే రాతుర్లు ! తినన్ పాతర్లు 
కడుగడం, లెటిర్నుల్ కడగడం, రాతిర్ సఖ్లించి మరకలు పడిన బెడ షీట ను తడిపి, దానున్ండి వచేచ్ వాసనను 
అసహియ్ంచుకుంటూ, ఆ మరకలను తోముతూ.... ఛీ ! ఈ వాసనలనుండి వెలికి వచేచ్ దారి ఏది అని ఆరాటపడసాగింది.  
ఇవనిన్టి నుండి బయటపడడానికే కదా తను కవితలు రాసేది.... అరె ! అవును. కవిత అంటే ఇకక్డినుండి విముకిత్నిచిచ్, 
ఎలల్లు లేని నేలలకు తీసుకువెళల్గల రెకక్లు. కానీ తను రెకక్లు విపప్డమే మరచిపోయింది. ఇపుప్డు ఎగరడానికి 
నేరుచ్కునాన్ ఇకక్డి గురుతావ్కరష్ణను దాటలేకుంది. మళీళ్ మళీళ్ ఈ నిపుప్లోనే తన రెకక్లను కాలుచ్కునే తనకు ఆకాశ 
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గామిగా మారే శకిత్ లేదు అనిపించింది.  రాతర్ంతా ఒళుళ్ కాలిన పకిష్లాగా కలవరిసూత్ పడుకునన్ ఆమెకు కొదిద్గా నిదర్, 
కొదిద్గా మగత. ధనంజయ తన మొబైల కు వచిచ్న ఫారవ్రడ్ జోకులను తన మితుర్లకు పంపుతూ, మొబైలోల్ కళుళ్ ముంచేసి 
నవువ్తునాన్డు. అపుప్డు ఆమెకు చపుప్న గురుత్కు వచిచ్ంది, కాలిపోయిన తన కవితలనీన్మొబైల లో సేవ అయి ఉనాన్యని 
! 

షామియానా వేడిలో ఉడికిపోతూ తన జాఞ్పకాలలో మునిగిపోయిన సునీతకు ఎవరో పిలల్కవి “ కవిత అంటే నిపుప్. 
ధగధగలాడితేగాని మారుప్ రాదు “ అని గటిట్గా అరిచేసరికి కొటిట్నటుట్ మెలకువ వచిచ్ంది.  పకక్న కూరుచ్నన్వారంతా 
తమ తమ మొబైళళ్లో బిజీగా కనిపించారు. ఇదద్రు కురర్ అమామ్యిలు మాటలోల్ మగన్మై కనిపించారు. ఒకమామ్యి “ నా 
కవితకు ఫేస బుక లో తొమిమ్ది వందల తొంభై తొమిమ్ది లైకులు. హేయ.. ఇంకో లైకును నేనే నొకుక్తా అని వాడు 
అనాన్డు” అంటూ కిల కిల నవువ్తోంది. “ ఈ అభయ చందర్ ఉనాన్రుగా.... ఇంకా అమామ్యిలతో ఫల్రట్ చెయయ్డం 
మానలేదు. ఇంటోల్ పెళాళ్నిన్ విపరీతంగా కొడాత్రట.  ఇనిన్ రోజులూ ఓపిక పటిట్ ఇపుప్డామె మహిళా సమితికి ఫిరాయ్దు 
చేశారంట” ఇంకో అమామ్యి దీని గురించిన చరచ్ను మొబైల లో సరచ్ చేసి చూపించింది. సునీతకు చరమ్ం కాలిన వాసన 
ఆవరించసాగింది. “ కుంభం ఉడికింది, హంస ఎగిరింది గుహేశవ్రా “  అనే అలల్మ పర్భుగారి వచనం పర్జఞ్ను 
ఆవరించసాగింది. ఉనన్ శకిత్నంతా కూడగటుట్కుని రెకక్లు విపిప్ ఎగరాలనే ఎకక్డిదో ఘోష తీవర్మవుతూ పోయింది. ఆమె 
మెలిల్గా అకక్డనుండి లేచొచిచ్ంది ఎవరూ గమనించలేదు. పరిగెడుతునన్టుట్ మైకు ధవ్ని తరంగాలు చెవికి వినపడనంత 
దూరానికి వచేచ్సింది. కాలిన రెకక్లిన్ అకక్డే వదిలేసి అపుప్డే మొలుసుత్నన్ రెకక్లిన్ తడిమి తడిమి చూసుకుంది.  
బిందువులాంటి తను నదిలా పర్వహించవచుచ్, సముదర్ంలా ఘోషించవచుచ్, ఆకాశంలా విసత్రించవచుచ్.... అవనీన్ 
తనలోనే ఉనాన్యనిపించింది.  అంతరంగంలోనే రెకక్లు పటపటమనించే బిందువుకు ఒకక్ అవకాశమిచిచ్ చూడాలనన్ 
కోరెక్ ఆమెలో బలపడసాగింది. అనిన్టికీ సిదధ్ం అనన్టుట్ ఎదుట విశాలమైన మైదానం నిరాకారంగా నిలుచ్ని కనిపించింది. 

      ***  
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సహజంగానే నా కళళ్లోల్ ఆమె గురించిన  నిరీక్షణ ఉండేది.  ఆమెదే కాదు. ఆమెలాంటి అనేకులు నా 

నిరీక్షణ లిసట్ లో ఉనాన్ ఆమె అంటే నాకు పర్తేయ్కమైన ఇషట్ం. ఎందుకంటే ఆమెది మా ఊరే. అదీ కాకుండా మేమిదద్రం ఒకే 
సూక్లోల్ నాలుగో తరగతి దాకా కలిసి చదువుకునాన్ము. నేను ఎం.ఎస.డబుల్య్ కోరుస్ ముగించి మొటట్ మొదటగా ఆసప్తిర్లో 
ఆపత్ సమాలోచకిగా చేరినపుప్డు వచిచ్న మొదటి కైల్ంట ఆమే. పర్తి మూడు నెలలకూ ఆమె తపప్కుండా 
పరీకిష్ంచుకోవడానికి వచేచ్ది. అంతే కాదు. ఆమె లాంటి ఇంకా తన సేన్హితులను తనతోపాటు తీసుకొచిచ్ కౌనెస్లింగ 
చేయించేది. ఆమె చేసే “ఆ” వృతిత్ గురించి అడగడం నా కారయ్వాయ్పిత్కి రాకునాన్, ఆమె పైనునన్ మమకారంతో “ దీంటోల్ 
ఎందుకు దిగావు?” అని ఒకసారి అడిగాను. దానికామె, “భరత్ ఇలుల్ విడిచి పారిపోయాక, ఎకక్డ చూసినా మురికి 
గుంటలే కనిపించసాగి, ఉతిత్ పుణాయ్నికి బురద ఎందుకు ఒంటికి అంటించుకోవడం,  తన ముగుగ్రు పిలల్లకోసం ఇదే 
బురదలో ఉండిపోవడమే మంచిది అనిపించి ఉండిపోయాను” అనింది. 

“ బాధగా లేదా?” అనాన్ను. 
“ కడుపుకు బాధ పరిచయం ఉండదు “ అని మారిమ్కంగా అనింది. 
“ సరే. అయిందేదో అయింది. కానీ జాగర్తత్. ఏ క్షణానైన్నా రోగాలు తగులుకోవచుచ్. నీ దగగ్రికి వచేచ్ 

వాళళ్కివువ్ “ అంటూ ఒక రబబ్రు రూపానిన్ చేతిలో పెటాట్ను. 
“ డబుబ్లిచిచ్నవాళుళ్ ఒపుప్కోరు. నాకూ చెపప్డం కషట్ం.” అనుభవసుథ్రాలాల్ చెపిప్ంది.  
“ అయినా, తెలియ చెపుప్. రేపు నువువ్ కదా బాధపడేది “ అంటునన్పుప్డు ఆమె పైన జాలి కలిగింది. 
“ అది తెలియ చెపేప్ సమయమే కాదు. నీకెలా చెపేప్ది ! అదీ కాక కాంపెటీషన చాలా ఉంది. నేను 

పర్వచనాలిసూత్ కూరుచ్ంటే... నా దగగ్రికి ఒకక్రూ రారు. తరువాత నువివ్చేచ్ ఈ రబబ్రు ముకక్లిన్ నేను ఇంటింటికి తిరిగి 
అమామ్లిస్ వసుత్ందంతే “ అంటూ జోరుగా నవేవ్సింది. 

“ నీ తలకాయ” అంటూ నేను కూడా ఆమెతో పాటు నవేవ్శాను.  
 ************ 
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కానీ పర్తిసారీ ఆమె పరీక్షకోసం వచిచ్నపుప్డు నా పార్ణం కొటుట్కునేది. నెగటివ రిపోరట్ రానీ దేవుడా అని 
పార్రిథ్ంచేదానిన్. ఆ పార్రథ్న ఆమె వరకే కాకపోయినా, ఆమె పైని మమత కొంచెం ఎకుక్వగా ఉండేది అనే మాట మాతర్ం 
నిజం. కానీ నేననుకునన్ ఆ క్షణం మూడే సంవతస్రాలలో నా ముందు వచిచ్ నిలుచునే నిలుచుంది. లాయ్బ నుండి వచిచ్న 
బల్డ రిపోరట్ చూసి కురీచ్లో కూలబడాడ్ను. ఆ ఐడి నంబర ఆమెదేనా కాదా అని మూడు మూడు సారుల్ చెక చేసి చూశాను. 
అంతా సరిగాగ్నే ఉంది. ఛ! ఎంత పని జరిగింది ! ఎంత చెపిప్నా వినకుండా.... కోపం గొంతు దాకా వచిచ్ంది. 
దాంతరావ్త నాకు ఒక కొతత్ సందిగధ్ం మొదలైంది. ఎలా చెపాప్లి ? చెపప్డం నాకు కొతేత్మీ కాదు. కానీ తను పాసిటివ అని 
తెలిసిన వెంటనే పర్తి మనిషీ అనుభవించే ఆ క్షణాలకు నేను నిరిల్పత్ సాకిష్గా మిగిలిపోయేదానిన్. 

ఏడేచ్వాళుళ్, మౌనంగా కనీన్రు కారేచ్వాళుల్, ఏకాంతంలో బాధ పడేవాళుళ్, బర్తుకే వదద్నుకుని 
వెళిళ్పోయేవాళుళ్! అనిన్ఉదాహరణలూ నా ముందునాన్ ఈమె ఎలా దీనిన్సీవ్కరిసుత్ంది అని ఆలోచించి ఆలోచించి హైరానా 
పడాడ్ను. నా సహనానికి పరీక్ష పెటేట్లా ఒక వారమైనా పతాత్ లేకుండా పోయిన ఆమె పైన నాకు ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ంది. 
ఆమె ఫోన కూడా తను వాయ్పిత్ పర్దేశం నుండి బయట ఉనన్టుట్ వినిపించసాగింది.  

పది రోజులు గడిచుండాలి. ఆమె వచిచ్ ఎదురుగాగ్ కూరుచ్ంది.  
" ఎకక్డికి వెళాళ్వు?” కోపం తటుట్కునాన్ననుకునాన్ తనున్కుని వచిచ్ంది.  
“ పని మీద వెళాళ్ను “ నిరిల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది.  
“ పాడైపో” శపించాను. నా గొంతు వణికింది ఆమె దృషిట్కి వచుచ్ండాలి.  
“ లేదు. మా ఆఖరి అబాబ్యికి అదేమిటో గుండెలో కంపైల్ంట ఉందనాన్రు. అందుకే బెంగళూరికి 

వెళాళ్ను. “ అనింది.  
ఇపుప్డు మళీళ్ కూలబడడ్ం నా వంతయింది. ఇలాంటి సమయంలో ఎలా చెపేప్ది ? ఒకవేళ చెపప్కుంటే 

ఎవరైనా పై ఆఫీసరుల్ వచిచ్నపుప్డు నా ఉదోయ్గానికి ముపుప్ రావచుచ్. ఇపప్టికే ఆలసయ్మయింది. ఏమైనా కానీ 
చెపెప్యయ్డమే మంచిది అనుకుని “ చూడు ! నువివ్పుప్డు నీ గుండెను గటిట్గా చేసుకోవాలి “ అంటూ చెలిల్పోయిన పదాల 
పీఠికను ఆమె ముందర పరుసూత్ ఆమె వైపు చూశాను.  

ఆమె “ తరువాత ...” అనేటటుట్, ఇంతవరకూ నాకు కనిపించని ఒక తటసథ్ భావనతో కూరుచ్ంది.  
 “ చూడు. ఈ జబుబ్వలన ఎలాంటి ఇబబ్ంది ఉండదు. మూమూలుగానే నువువ్ బతకొచుచ్. ఆహారం బాగా 

తీసుకోవాలి. సిడి 4 కౌంట తకుక్వయితే మాతర్మే మాతర్లు వేసుకోవాలి. అంతా మన చేతులోల్ ఉంది.” అంటూ కంఠతా 
పటిట్నదంతా చెపూత్ పోయాను. 

నా మాటలంతా అయిపోయాక “ ఇదంతా నాకు తెలుసు” అంది.  
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“ ఎలా?” అనుమానంగా అడిగాను.  
“వచిచ్నపుప్డంతా వినీ వినీ....” చాలా విసుగు చెందినదానిలా అంది.  
“ తరువాత ఏం చెయాయ్లో చెపుప్” అనన్టుట్ంది ఆమె ధోరణి. ఆమె మొహంలోని ధైరయ్ం నాకు కొంత 

నెమమ్దినిచిచ్ంది. నా పదవిని కాసత్ పకక్కు పెటిట్ చనువుగా “ ఇకనైనా మానెయియ్” అనాన్ను.  
“ వదిలేసి?” అంటూ పర్శిన్ంచింది. 
“ ఇంకేదైనా చెయియ్” జంకుతూనే అనాన్ను. 
“ ఇపుప్డది అసాధయ్ం “ కరాకండిగా చెపిప్ంది. 
“ మరి నీ ఆరోగయ్ం...” ఆందోళన పడుతునన్టుల్ అడిగాను. మనసులో మాతర్ం ఈమె ఇంకా ఎంత 

మందికి ఈ వైరస పాకిసుత్ందో అనే భయం ఉంది నాకు.  
“ నువేవ్ అనాన్వు కదా ఏమీ భయం లేదని “ అంటూ చినన్గా నవివ్ంది. 
“కానీ....” అంటూ రిపోరుట్ను ఆమె చేతిలో పెటాట్ను. కొంత సేపు మౌనంగా దానిన్ చూసి “ఎవరికీ చెపప్వు 

కదా” అంటూ నా చేతిని బలంగా పటుట్కుంది.  నిటూట్రుప్తో కూడిన ఆమె మాటలు నా మనసును ఒక క్షణంపాటు 
కదిలించాయి. “ సందేహమా ?” అంటూ ఆమె చేతిని మెలల్గా నిమిరాను. 

లేదు అనన్టుట్గా తలాడించి “ తపుప్గా అనుకోవదుద్. ఈ పావలా రిపోరుట్ను ఇపుప్డు బయటకు తీసుకువెళేత్ 
నా పిలల్లను పెంచడం కషట్మవుతుంది.” అంటూ దానిన్ చినన్ ముకక్లుగా చించేసి అకక్డే ఉనన్ చెతత్బుటట్లో పడవేసింది. 
ఆమె ఇలా చేసుత్ందని ఊహించని నేను కంగుతినాన్ను. “ ఎందుకు అలా చూసుత్నాన్వు ! ఏదీ నీ డిపారట్ మెంట వాళిళ్చేచ్ 
రబబ్ర ఆయుధాలు ఈ రోజు ఇవవ్వా “ అంటూ నవువ్తూ కండోమ పాకెటల్ కోసం చెయియ్ చాపింది. నేను అటూ ఇటూ 
ఊగిసలాడ సాగాను.       

                                                     ***  
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 ఢిలీల్ నగరంలోని ఆ సాయంతర్పు సమయం. పగలంతా వేపుకు తినన్ వేడి తగిగ్ చలి పాకుతోంది. 

యమునా నదిని సప్ృశించి పైకెగసిన గాలి నగరానిన్ మరింత చలల్బరుసోత్ంది. కొంత సమయం కిర్తం దివయ్ంగా 
వెలుగుతునన్ పార్రథ్నా వేదిక తన పవితర్తను కోలోప్యింది. వాదాయ్లనూ, వాదయ్గాళళ్ను ఎవరూ పటిట్ంచుకోకుండా 
ఆందోళన, రోదనా అలుముకునాన్యి. కాలుదారి పకక్నునన్ గడిడ్ తివాచీ జరిగిన దుఃఖానిన్ భరిసూత్ ఎకక్డికీ వెళళ్లేక 
కంగారు పడుతోంది. నెతిత్పైన బోరాల్పడడ్ నీలి ఆకాశంలో చినన్ చినన్ మబుబ్ల తునకలు గుంపులుగా చేరుతునాన్యి. 

“ మోహన ! మీరు లేవచుచ్. వీలవుతుంది. పర్యతిన్ంచండి.” 
“ తపప్కుండా ! తపప్కుండా పర్యతిన్సాత్ను కసూత్ర . నా చుటూట్ అందరూ నిలబడి ఆందోళన పడడం 

చూసూత్నే ఉనాన్ను. నేను ఇపుప్డే పార్రథ్నా సథ్లానికి వెళాళ్లి. లేకుంటే వాళళ్ సమయం పాడవుతుంది.” 
“ అది సరే. ఇపుప్డు మీరు లేవడం ముఖయ్ం.” 
“ కానీ.... కానీ... నాకు నా చేతులు, కాళుళ్ కదపడానికి కుదరడం లేదు. కళుళ్ మెదపడానికి కావడం 

లేదు. కసూత్ర ! నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది. పటేల, నెహూర్ ఇదద్రూ కలిసి ఉండడం దేశానికెంతైనా అవసరం. వారిని 
కలపాలిస్న నేను, ఈ సమయంలో ఇలా పడుండడం సమంజసం కాదు. “ 

“ సరే. దాని గురించి ఆలోచించకండి. ఇపుప్డు మీరు లేవాలి. అది ముఖయ్ం “ 
“ కసూత్ర ! నాకు సరుద్కోవడానికి కొదిద్గా వయ్వధినివువ్....” 
“ కానీ. మీరిలా చాలా సేపు పడుకునుంటే. మీ శరీరం దుముమ్తో మలినపడుతుంది. నినన్టి నుండి దగుగ్ 

కూడా ఆగడం లేదు.” 
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“రామ... రామ.... ఈ ఒంటినొపుప్ల వలన అంతా మరచిపోయాను. అది సరే. ఇవనీన్నీకెలాతెలుసు ? 
నువెవ్కక్డునాన్వు?” 

“ అలాగే కొంచెం కళుళ్ తెరిచి, పకక్కు తిరిగి చూడండి” 
“ ఏమంటునాన్వు నువువ్ ! నాకు కళుళ్ తెరవడానికి కుదరడం లేదు అని చెపాప్ను కదా “ 
మోహన కోపం చూడగానే “ సరే... సరే.... నేనే చెపాత్ను. నేను మీకు నేరుగా, పైన తెలల్ మబుబ్నై 

నిలుచ్నాన్ను. మోహన.. మిమమ్లిన్ చూడడానికి ఇకక్డికి వచాచ్ను. “ 
 “ నాకోసం వచాచ్వా ? దీనికి సంబంధించిన వారి వదద్ నుండి అనుమతి తీసుకునాన్వా ?” 
మోహన కోపపు మాటలకు కసూత్ర ముఖానిన్ కందగడడ్ చేసుకుంది. 
“ ననున్ ఎపుప్డు నముమ్తారో తెలియదు. ఆగాఖాన జైలుకు నేను, సుశీల ఖైదీలుగా వచిచ్నపుప్డు కూడా 

దీనేన్ అడిగారు. మేమిదద్రం అకర్మంగా పర్తేయ్క అనుమతి పొంది మీరునన్ ఆగాఖాన జైలుకు వచాచ్ం అనుకునాన్రు కదూ 
?” 

కొంచెం గదగ్గ సవ్రంతో “ కసూత్ర ! ఏం జరిగిందో జైలులో ఉనన్ నాకు ఎలా తెలుసుత్ంది చెపుప్?” 
అనాన్యన వెంటనే “ నువువ్ అకక్డికి వచేచ్టపప్టికి జవ్రం, విరోచనాలతో బాధపడాడ్వట కదా ?” అనగానే కసూత్ర 
భావుకురాలై “ అదంతా ఇపుప్డెందుకు ! మమమ్లిన్ అకక్డికి తీసుకుని వచేచ్టపుప్డు రైలేవ్ సేట్షన వెయిటింగ రూములో 
కూరుచ్నాన్ము. భారతదేశమంతటా ఆంగల్ పభుతావ్నికి వయ్తిరేకంగా  

” డు ఆర డై” లాంటి పెదద్ పోరాటం జరుగుతునన్పుప్డు కూడా, అకక్డి పర్జలు మామూలుగా వచిచ్ 
పోతునాన్రు. సేట్షన పనివాళుళ్ సిగరెట కాలుసూత్ మామూలుగా మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కూలివాళుళ్ పర్యాణికులతో 
బేరాలాడుతునాన్రు. సుశీల “ నాకెందుకో బడలికగా ఉంది. జవ్రంగా ఉంది” అంది. కానీ అపుప్డు నా బెంగంతా 
సావ్తంతర్ పోరాటంలో మీరు ఎలా జయశీలురవుతారు అనే దాని గురించే ఉండింది.” 

“ కసూత్ర ! నేనెందుకు నీ మీద కోపగించుకుంటానో అరథ్మయిందా ..... మనం పూనుకునన్ దేశ 
సావ్తంతర్ం... అది కూడా అహింసా మారగ్ంలో.... అది ఎంత పెదద్ విషయం... దీనిపైన మన నమమ్కం సడలితే 
పోరాటానిన్ ఎలా కొనసాగించగలం చెపుప్ ?” 

“ ఓహో ,,,, అపనమమ్కం కలిగింది కాబటేట్, నేను మీ భారయ్ననే అధికారంతో అకర్మంగా అగాఖాన జైలుకు 
వచాచ్నని అనుకునాన్రు కదూ ?” 

“ దానికి మహదేవ కు నేను సప్షట్త నిచాచ్ను కదా కసూత్ర....” మాట తడబడింది. 
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దేహం నొపిప్తో తలల్డిలిల్ంది. శరీరమంతా పాకిన నొపిప్ ఆయనను మాటలాడనివవ్లేదు. అది గమనించని 
కసూత్ర “ నినన్ దగుగ్కు పొడి చేసి ఉంచిన లవంగం అయిపోయిందని మనుకు పొడి కొటట్మని చెపాప్రా?” అంది. 

మోహన నుండి బదులు రాలేదు. తూటుల్పడిన చాతీనుండి రకత్ం కారుతోంది. మధాయ్హన్ం రేగడిమటిట్తో 
చేసిన చికితస్ తరువాత మను, ఆభా పటిట్న కాళుల్ కటెట్లాల్ బిగుసుకునాన్యి. చుటూట్తా ధవ్నులు... గొంతులు. అనిన్వైపులా 
రోదన ధవ్నులు. రోదనలో తడిసిన ఆకర్ందనలు. బాపూ... బాపూ...దినపతిర్కలలో రేపు ఇదే పర్ధాన వారత్ కావచుచ్.  ఈ 
రోజు దిన పతిర్కలో దారాసింగ అనే ఆయన ’ గాంధి రాజకీయాలను వదిలేసుకుని హిమాలయాలకు వెళిళ్ విశార్ంతి 
తీసుకోవాలి. ఆయనవలననే ఇనిన్ సమసయ్లు” అనాన్రు. నినన్ కూడా ఒక నిరాశిర్తుడు ఆయన ఎదుట నిలబడి ఇలాగే 
ఏమేమో అరిచాడు. 

తునకలుగా పడి ఉనన్ ముకక్లను ఏరుకుని తన ఆకారానిన్ సరిచేసుకుంది మబుబ్. ఈ నాలుగు 
సంవతస్రాలలో అది తన దేహానిన్ ఈడుచ్కుంటూ ఎకక్డెకక్డో తిరిగింది. “ ఇకక్డున్ంచి చూసేత్ పోర బందర యొకక్ వేడిమి 
లేని పగటిని, సముదర్ం గాలినుండి చలల్బడడ్ రాతిర్ని బాగా అనుభవించవచుచ్. సముదర్పు వైశాలాయ్నిన్, దాని తెలల్టి అలలు 
భూమిని తాకి ఉపుప్ నురగగా మారడానిన్, విసుగు లేకుండా చూసే వరి కంకుల మాదిరి కాథియవాడి పర్జలకు ఆ పర్కృతి, 
దాని అందం ఎపప్టికీ విసుగు రాదు. “ ఇలాంటి భావాలను రేకెతిత్ంచి, నిటూట్రుప్కు చెదరిపోయిన మేఘం తునకలు, 
మోహన మొహంలోని నొపిప్ని పకక్కు నెటిట్ పైకొచిచ్న మందహాసానిన్ చూడగానే మళిళ్ ఒకక్టయాయ్యి. 

“కసూత్ర ! నువువ్ మంచి రసికురాలవు “ 
“ హా... నేనేం ఆలోచిసుత్నాన్ను అని మీరు చెపప్గలరా ? ఆశచ్రయ్ంగా ఉందా ?” 
“ పదమూడేళళ్ వయసుస్నుండి నీ జతగా ఉనన్ నాకు నువువ్ ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వు అని తెలియకుండా 

పోతుందా ఏమిటి?” 
అటట్హాసంగా నవావ్లనుకునన్ కసూత్ర, సాధయ్మైనంత శబద్ం రాకుండా నవివ్ంది. 
“ ఎందుకు నవువ్తావు కసూత్ర ? నీ తండిర్ మకంజి కపాడియాలాగా నేను పెదద్ శీర్మంతుడినో లేక ఇరవై 

గదులు, రెండు ముంగిళుళ్ ఉనన్ ఇలుల్ నావదద్ లేదు అని నవువ్తునాన్వా? నువువ్ అడిగినా అలాంటి దానిన్ఇచేచ్ 
ఉదేద్శమయితే నాకు లేదు.” 

“ఎందుకు ! డరాబ్న లో మనం మొదటి కాపురం  పెటిట్న ఇంటోల్ రెండు ముంగిళుళ్ ఉండలేదా ?” మళీళ్ 
కసూత్ర నవివ్ంది. “ నేను చచిచ్పోయినపుప్డు నా పైన కపప్డానికి మీరు నేసిన నూలు చీరను ఎకక్డ జాగర్తత్గా పెటాట్లని 
అరథ్ం కాక నేను పడిన కషాట్లునాన్యి చూశారూ....” 

“ మళీళ్ ఎందుకు నవువ్తునాన్వు?” మోహన ధవ్నిలో కోపం కనిపించింది. 
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“ఆగాఖాన జైలులో ఉనన్పుప్డు సంకార్ంతికి నువువ్ల లడుడ్లు చేయడానికి నువువ్లు తెపిప్ంచి ఇవవ్ండి 
అనన్పుప్డు మీరేమనాన్రు. గురుత్ందా ?” 

“ ఆ..... మనం ఇపుప్డు జైలులో ఉనాన్మని మరవదుద్. ఇంటోల్ చేసినటుట్ ఇకక్డ చెయయ్దుద్ అని చెపాప్ను. 
దానికి నువువ్.....” 

“ ఉండండి.. ఉండండి... మోహన ! మనకు ఇలుల్ అని ఒకటి ఉండిందా ? అయోయ్.. మోహన ఏమైంది? 
ఎందుకిలా మీ మొహం పాలిపోతోంది ? చాలా నొపిప్గా ఉందా ? ఇక మీరు లేవలేరు అనిపిసుత్ంది “ 

“అవును. తూటా లోపల  కోసుత్నన్టుట్ంది.” 
“హా... మోహన ! అలా అనిపిసోత్ందా ?” 
“ అవును...” ఇక మాటలు రాక ఆలోచనలు పెనవేసుకోసాగాయి.  “నేను అతడి కళళ్లోల్కి చూశాను. 

చలించని కళుళ్. అతడు అడడ్ంగా ఉనన్ మనును నెటేట్సాత్డు. ఆమెకు కూడా ఏదో జరుగుతుందని తెలిసిపోయుంటుంది.  
నేను నిరీకిష్ంచిన అంతం వచిచ్ందా ? అలాగే అనిపిసుత్ంది.  ఆ యువకుడి కుడి చేతిలో పిసోత్ల ఉంది.... అదిగో... ఇక 
కాలుసాత్డు..”  

“మోహన... మోహన..” కసూత్ర గొంతులో కంగారు. “ కొంచెం ఓరుచ్కోండి.... బాధ ఆవరించుకోవడమే 
మరణం. నేను నా చివరి రోజులోల్ చాలా కషట్పడాడ్ను. పడుకోనూ వీలేల్కుండా, కూరోచ్డానికీ రాకుండా.... ఆముదం తాగితే 
అంతా సరిపోతుంది అని ఒక వైపు. పిలల్లిన్ చూడాలని ఆశ. మీతోనే నా సమయానన్ంతా గడపాలని ఒక ఆవేశం.” 

“ ఒకక్ నిమిషం కసూత్ర... నీ మరణ సమయంలో పెనిస్లిన ఇంజక్షన ఇపిప్ంచలేదు అని నీకు 
అనిపించిందా ?” 

“ ఛ.. ఛ.. అసలేల్దు. అదంతా ముగిసిపోయిన కథ. నా మరణం లాగా ఎనోన్ రోజులు కషట్పడకుండా 
అంతా తొందరగా అయిపోతుంది. అపప్టిదాకా మాటాల్డుతూ ఉందాం.” 

“ సరే. నానుండి నువువ్ ఏమైనా అడగాలనుకునాన్వా ? చెపుప్. నేను ఈ బాధను తటుట్కోవాలి.” 
కానీ వణుకుతూ అరుసుత్నన్ గొంతులు బాధను తీవర్ం చేశాయి. “ వదలొదుద్. పటుట్కోండి. వాడే... అయోయ్ 

పాపిషిట్వాడా... మా బాపూనూ చంపేశావు కదరా... బాపు...బాపూ... అయోయ్... అహింసను బోదించినవాడికి ఇలాంటి 
చావా ?” 

“మోహన.... మోహన.... ఎందుకు బదులివవ్వు? నేను మాటాల్డేది వినబడుతోందా ?” 
“క్షమించు కసూత్ర. జాఞ్పకాలు ముకక్లవుతునాన్యి. సరే. మళీళ్ చెపుప్” 
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“ మోహన ! ఇలాంటి బలమైన పర్భుతావ్నిన్ ఎదురించి నిలవాలని ఎందుకు నిరణ్యించుకునాన్రు? ఏమైనా 
చేయగలిగే సామరాథ్య్నిన్ కలిగిన పర్భుతవ్ం అధికారంలో ఉనన్పుప్డు మీ నిరణ్యం తపుప్ అని ఎపుప్డైనా అనిపించిందా ?” 

“ ఓ! ఇదే నువువ్ ఆగాఖాన జైలులో ఉనన్పుప్డు కూడా అడిగావు.” 
“ ఆ రోజు రైలేవ్ సేట్షన లో పర్జల నడవడిక చూసినపుప్డు మీ కారయ్కలాపాలు తపుప్ అని నాకనిపించింది. 

అదే సమయంలో ఈ పోరాటం యొకక్ పరిణామాలను పర్జలు ఎనిన్ రోజులు తటుట్కుంటారు అనే సందేహం కూడా 
ఉండింది.” 

“ దానికి నేను కారణం చెపప్డానికి వచిచ్నపుప్డు నువువ్ నా మాటను చెవిని వేసుకోవడానికి సిదధ్ంగా లేవు. 
దానికి నాకు కోపం కూడా వచిచ్ంది. ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లని నీఉదేద్శం ? నువువ్, నేను పర్భుతావ్నికి ఒక క్షమాపణ 
పతార్నిన్ రాసిదాద్మా అని అడిగావు. “ నేనెందుకు వారి దగగ్ర క్షమాపణ చెపుప్కోవాలి ?” అంటూ అరిచావు. .. మీరెందుకు 
క్షమించమని అడగాలి? అని కోపగించుకునాన్వు.. మీరు చేసిందంతా ఒకసారి గురుత్కు తెచుచ్కోండి. మీ వలల్ 
ఆడవాళల్ంతా జైలోల్ ఉనాన్రు. మహదేవ గారు పోనే పోయారు. తరువాత మీరే” అని అరిచావు. మరణమనన్ది బాధే. కానీ 
ముకిత్ కదా ?” 

“ చాలాచ్లు... మీరు విడుదల... సావ్తంతర్ం అని అరిచిందంతా చాలు. మీరెందుకు వాళళ్ను దేశం 
వదిలేసి వెళళ్మని చెపాప్రు ? మన దేశం ఎంత పెదద్ది. వాళల్కు నచిచ్తే ఇకక్డే ఉండిపొండి అని చెపప్చుచ్ కదా “ 

“ కసూత్ర... నేను దానేన్ చెపాప్ను. పరిపాలన బాధయ్తనుండి వారు దిగిపోతే, మనకూ వారికీ ఏ సమసయ్ 
అయినా ఎందుకుంటుంది ? వారికిషట్మయితే వారు కూడా మన సోదరుల మాదిరి ఇకక్డే ఉండచుచ్ అని చెపాప్ను కదా 
?” 

కొదిద్సేపు తేలిపోయిన అరథ్గరిభ్త మౌనం తరువాత.... “ సోదరులు అనే పదం అరథ్ం పోగొటుట్కుని... 
నిరరథ్కంగా మిగిలి....” 

“ మోహన..... మోహన... ఏమయియ్ంది మీకు? ఏదేదో సణుకుక్ంటునాన్రు? నాకు ఏమీ వినిపించడం 
లేదు.” 

“ కసూత్ర ! సోదరులు అనే పదానికి అరథ్ం ఏమిటి అని తెలియటేల్దు.” గొంతు కొదిద్గా గదగ్దమయియ్ంది. 
“మోహన ... ఆ పదంయొకక్ ఈ రోజు అరథ్మే మిమమ్లిన్ ఇలా పడేసి, చెటుట్ మొదలులా దొరిల్ంచింది. 

అరథ్మయిందా ?” 
“ నాకు ఏదీ గురుత్కు తీసుకురాకు కసూత్ర ! బాధ నా ఆలోచనలను ఆకర్మించుకుంటోంది. మనం కొంత 

కాసేపు ఇలాగే మాటాల్డుకుందాం. ఇది నీ కోసమే కేటాయించిన సమయం అనుకో “ 
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“ లేదు. మీ మొహం కళాహీనమవుతోంది. కొంచెం సరుద్కోండి.” 
“ నిజమే కసూత్ర !....” పదాలుగా పుటిట్న ఆలోచనలు ధవ్నిగా మారి బయటికి రాలేకుండా 

తడబడుతునాన్యి. ముగించాలిస్న పనులు తెరపైని చితార్ల మాదిరిగా పరిగెడుతునాన్యి. కాంగెర్స సమితి రాసిన కొతత్ 
నిరణ్యాలను ఇంకా ఏమయినా సరదిదాద్లా అని చూడాలి. ఢిలీల్లో శాంతి నెలకొలప్డానికి, సంబంధించిన అనిన్ మతాల 
నాయకుల వదద్ మాటాల్డాలి. నేరుచ్కుంటునన్ బెంగాలీ భాషలో భార్తృతవ్ం గురించి ఒక రెండు వాకాయ్లు రాయాలి. 
నెహూర్, పటేల ఇదద్రి నడుమ ఉనన్ మనసథ్రథ్లను నివారించాలి. 

ఈ రోజెందుకో పటేల తో అంతసేపు మాటాల్డాను ! ఐదు గంటలకు సరిగాగ్ పారథ్న పార్రంభం కావాలి. 
ఆలసయ్మయిన విషయం మను, ఆభా కాని నాకు చెపప్లేదు కదా ! గడిడ్ తివాఛీ దాటి పార్రథ్న అరుగు వదద్కు వెళుళ్ంటే అనీన్ 
మారేవేమో ! కానీ, ఈ రోజు ’ ద లైఫ’ పతిర్కా సందరశ్నంలో “ మీరు ఎపుప్డు చూసినా 125 సంవతస్రాలు బర్తకాలని 
అనుకుంటునాన్ను అంటారు. ఏ విశావ్సంతో అలా చెపాత్రు?” అని అడిగినపుప్డు “ ఆ నమమ్కం ఇపుప్డు లేదు” అని 
చెపాప్ను. “ఎందుకలా చెపుత్నాన్రు?” అని ఆయన అడిగారు. దానికి నేను “ పర్పంచంలో జరుగుతునన్ భయోతాప్దనే  
దీనికి కారణం. నేను చీకటోల్ బర్తకడానికి ఇషట్పడను. “ అనాన్ను. అవును. నేను దేనిన్ సతయ్మని నముమ్తానో 
దానేన్చెపాప్ను. నేను మారిన కాలానికి అధీనుణణ్యిపోయాను. నా అదాద్లు, చెపుప్లూ చెదరి పడాడ్యి. నా ఛాతీ పైన 
వెచచ్గా తడిగా ఏమో అంటుకుంటోంది. పొతిత్ కడుపు ఉనన్టేట్ అనిపించడం లేదు. అవును. ననున్ కాలచ్డం జరిగింది. 
పిసోత్ల పటుట్కుని వచిచ్న ఆ యువకుడు నా పైన కాలాచ్డు. కానీ, ఆ యువకుడు నిరపరాధి. నాకు గొంతెతత్ అరవడానికి 
చేతనయుయ్ంటే దీనేన్ చెపేప్వాణిణ్. చివరిసారిగా ఈ పర్పంచానిన్ చూసుత్నాన్ను. నా కళళ్లోల్ చీకటి కముమ్తోంది. నా చుటూట్ 
అరుపులూ, ఏడుపులూ వినిపిసుత్నాన్యి. నేను చావు బాటలో అడుగు వేసుత్నన్పుప్డు నెహూర్ తన కచేరీలో ఉనాన్డు. పటేల 
ఇంటికి వెళుతునాన్డు. మౌంట బాయ్టన తన ఇంటోల్ విశార్ంతిగా మాటాల్డుతునాన్డు. మీరాబేన హిమాలయాలోల్ని 
ఆశర్మంలో ఉంది. 

“ కసూత్ర ! నువెవ్కక్డునాన్వు ?” 
“ ఆకాశంలో మబుబ్ల పోర్గై ఉనాన్ను. కాదు కాదు. గడడ్కటుట్కునాన్ను.” ఆమె మనసుస్ పకవ్మయియ్ంది. 
“మోహన ! మీరు ఎవరినీ దేవ్షించలేరు. దకిష్ణాఫిర్కాలో ఉనన్పుప్డే దీనిన్ సాధించారు. బోయరల్కు 

వయ్తిరేకంగా జరిగిన యుదధ్ంలో బిర్టిష వాళళ్కు వతాత్సుగా, సవ్యం సేవకులను పోగేసి అంబులెనస్ సేనను ఏరాప్టు 
చేశారు. సవ్యం సేవకులు ముందుకు వచిచ్ంది మీ పైని గౌరవంతో. మీరు వాళల్ను పిలిచింది కూడా ఆంగేల్యుల పైన 
మీకునన్ మరాయ్ద కోసమే కదా?” 
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“ వాళుళ్ విజయులైతే,  రాజకీయ, శిక్షణ, వాయ్పార కేష్తార్లలో మన పర్జలకు అవకాశం దొరుకుతుంది 
అనే సావ్రథ్ం కూడా ఉంది.” చెపిప్ ఆపేంతలో శరీరంలోని తూటాలు దికుక్కొకటి జరుగుతూ శరీరంలో చాలా బాధను 
కలిగించాయి. ఇది మరణమే. నిజం. మరణమే. నేను ఈ భూమిని వదిలేసి వెళుతునాన్ను. తొందరోల్నే ఇంకో చోటికి 
వెళిళ్పోతునాన్ను. ఎకక్డికి? 

కసూత్ర తనకు ఇచిచ్న సమయానిన్ పోగొటుట్కోవడానికి ఇషట్ పడలేదు. 
“ మొదటోల్ నేను మీతోపాటు దకిష్ణాఫిర్కాకు వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకోసం సమయం ఇవావ్లని ఆశగా 

ఉండింది. కానీ, మొదటి పర్యాణంలోనే నేను, పిలల్లూ వేరయిపోయాం. భాషకూడా రాదు. మనుషులూ అరథ్ం కాలేదు. 
మీ పరిసిథ్తి ఏమిటని తెలియదు. తరువాత వచిచ్న వారత్లోల్ మిమమ్లిన్ కొటిట్ చితర్ హింసలు పెటాట్రు అని చెపాప్రు.” 

మాటల నడుమ పాకుతునన్ ఉదేద్శం గమనించిన మోహన మెలల్గా నవావ్రు. 
“ ఓడ నుండి దిగి నావలో లేపప్న కు వెళేళ్టపుప్డు నేను కూడా అదే ఆలోచించాను కసూత్ర.” 
“ చాలా భయపడాడ్రా?” 
“ ఏమని చెపాప్లో తెలియడం లేదు. నావ ఇసుక దిబబ్ను దాటగానే కుడివైపు నా పైన కక్ష కటిట్న దరాబ్న 

నగరం. ఎడమ వైపేమో దటట్మైన అరణయ్ంతో నిండిన కొండ. దాంతరావ్త పెదద్ సముదర్ం. జనమ్భూమిని వదలి, మిమమ్లీన్ 
వదలి నేను ఎకక్డో ఒంటరిగా ఉనాన్ను. అదెలాంటి మనఃసిథ్తి అని చెపప్లేకునాన్ను. కసూత్ర, ఒడుడ్న దిగగానే వాళుళ్ ననున్ 
కొటిట్నపుప్డు కూడా అదే మనఃసిథ్తి నాకు.” 

“ ఇకక్డ ఎవరైనా డాకట్ర ఉనాన్రా ? ఉంటే దయచేసి ముందుకు రండి. బాపూకు గుండు దెబబ్తగిలింది. 
ఆయనకు పర్థమ చికితస్ అవసరం. పీల్స, రండి.....” దుఃఖం, ఆతర్త నిండిన గొంతుల ధవ్నులు మోహన మాటలను 
ఆపేశాయి. దాంతోపాటే శరీరానిన్నలిపేసుత్నన్ బాధ. బాపూ...బాపూ... పొతిత్ కడుపుల నుండి ఉబికి వసుత్నన్ ఆకర్ందన 
దవ్నులు. తటుట్కోలేక, ఛిదర్మైన మనసుస్లతో కనీన్ళుళ్ కారుసూత్, బెదరి నిలుచ్నన్గుంపు మైదానంలోని శాంతిని భంగం 
చేసింది. బిరాల్ మందిర ముందు జరిగిన తోపులాటను సరద్డానికి ముఖయ్ దావ్రానిన్ మూసివేయడం జరిగింది. 

“ మోహన ! పర్జఞ్ పోగొటుట్కోవదుద్. ఈ పర్జలను చూడండి. ఇది మీ కోసం చేరిన గుంపు. వాళల్ను 
మోసగించకండి. లేవండి. చివరి సారిగా మరొకక్సారి పర్యతిన్ంచి చూడండి.” 

“ సరే కసూత్ర. తపప్కుండా పర్యతిన్సాత్ను. అపప్టిదాకా నాతోమాటాల్డుతూ ఉండు. అది నీ కరత్వయ్ం 
కూడా. ఎందుకంటే, నువువ్ నా భారయ్వు. “ 

“మోహన ! ఆ భారయ్ అనే సాథ్నానికి కూడా రెండు సారుల్ సమసయ్ అయింది కదా ?” 
“ అలాగా ?.... నేను ఏదీ ఆలోచించే సిథ్తిలో లేను. ఎకుక్వగా మాటాల్డాడ్నికి చేతకావడం లేదు.” 
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“ దకిష్ణాఫిర్కాలో మనం ఫినికస్ కాలనీలో ఉనన్పుప్డు మీరు, ఇక కొనిన్రోజులోల్ నువువ్ భారయ్ అనే 
అంతసుత్ను కోలోప్తావు అని చెపిప్నపుప్డు నేను చాలా భయపడాడ్ను. కైరసత్వ మత పదధ్తిలో చేసుకునే పెళిళ్మాతర్మే 
చటట్బదధ్మైనది అని పర్భుతవ్ం చెపిప్ంది. అయోయ్ 1 ఇదేం తమాషా! ఇక ముందు ’ఉంచుకునన్ది’ అని పిలిపించుకునే 
దానికనాన్ ఆందోళనలో పాలొగ్ని జైలుకు వెళిళ్నా తపుప్లేదు అని నాకపుప్డు అనిపించింది. నేను ఒకవేళ జైలులో చనిపోతే 
నా పర్తిమను చేయించి పూజిసాత్నని చెపిప్ మీరు నవివ్ంది ఇంకా గురుత్ంది.” 

“ ఆ... నువువ్ జైలుకు వెళిళ్ంది అదే మొదటి సారి కదా ?” 
“ అవును.... ఒకే జాగాలో ఉంటూ చూసిన మొహాలేన్ చూసూత్ జైలులో ఉండడం చాలా దురభ్రం. జైలులో 

ఉనాన్మనే జాఞ్పకమే చాల భయపెడుతుంది. చినన్ చినన్విషయాలు కూడా పెదద్విగా అగుపిసాత్యి. ఎవరీన్ క్షమించడానికి 
మనసొపప్దు. అలప్మైన విషయాలకే కొటాల్డే వాళళ్ం. “ 

“ నువువ్ చాలా పోటాల్డేదానివి కసూత్ర ! అదీ సరైనదేమో మరి. ఎంతైనా శీర్మంతుల ఇంటి పిలల్వి కదా ! 
అధికారం చలాయించకుండా ఉండగలవా ?” 

“ అయితే, మీ మాట వినకుండా, నా ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఉనాన్నని అంటునాన్రా ?” 
“అలా అని కాదు. కానీ, హరిజనులను లోపలికి వదిలేదాకా గుళళ్కు వెళళ్కూడదు అని చెపిప్నా నువువ్ 

పురి జగనాన్థ గుడికి వెళొళ్చాచ్వు కదా “ 
“మోహన ! మీరు అనవసమైన మాటలు అంటునాన్రు. దానికపుప్డే మనిన్ంచమని అడిగానుగా ?” 
“ అందుకే నేనే నినున్ మనిన్ంచమని అడగాలి. నీ పైన దృషిట్  పెటట్కపోవడం నా తపుప్ “ 
“మోహన !మీరు ఉపదేశించిందంతటినీ అలాగే  సీవ్కరించడానికి నాకు వీలు కాదు.” 
“ అలాగయితే నువువ్ నా మాట పర్కారం నడుచుకునన్ది, ఆ రోజు మనిన్ంచమని అడిగింది అంతా  ఉతత్ 

నాటకమేనా ?” 
“నా గురించి మీరే ఒక నిరణ్యానికి రాకండి. మీరు చెపేప్ మాట నాకు సరైనదనిపిసేత్, నేను దానికి తగగ్టుట్ 

నడుచుకుంటాను. దకిష్ణ ఆఫిర్కాలో అశుదధ్పు కుండను చేతోత్ తీసేటపుప్డు నేను మొహం చిటిల్ంచానని మీరు 
కోపగించుకునాన్రు. మీ మాటకు నేను కటుట్బడవచుచ్. ఈ విషయంలో వేలాది తరాల నుండి నా పూరీవ్కులు బోధించినా 
కూడా, దానిన్ నా మనసు సంతోషంగా నిరాకరించాలి అని కోరుకునాన్రు. ఇది బలాతాక్రం కాదా ? ఇది కూడా 
అహింసకు వయ్తిరేకం కాదా? కానీ, మీ అదృషట్మో ఏమో, మీరు చెపిప్న అనేక విషయాలు నాకు నచాచ్యి. ఎందుకంటే 
మీరు నాపైన పేర్మతోనే ఉనాన్రు.” 
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“ మంచిది. దానైన్నా తెలుసుకునాన్వు కదా ! నుయ్మోనియాతో నువువ్ ఢిలీల్లో పడకేసినపుప్డు టెలిగార్ం పైన 
టెలిగార్ం పంపాను. గురుత్ందా ? దేవదాస ఇంటోల్ నినున్ంచి, సుశీల నినున్ చూసుకుంది. నువువ్ నేను వార్సిన ఉతత్రాలను 
దిండు కిర్ంద పెటుట్కుని అపుప్డపుప్డు తీసి చదువుకునే దానివట కదా ?” 

“మన పిలల్లు ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్రా.....” అపప్టి దాకా పులకించిన కసూత్ర గొంతు కరక్శమయియ్ంది. 
వెంటనే కోపంగా “మనకు హరిలాల పుటట్కునాన్ బాగుండేది” అనింది. 

“అవును. వాడివలల్ చాలా కషాట్లు అనుభవించాం” 
“వాడు కూడా మీ వలల్ చాల ఆనుభవించాడు. మోహన! వాడు మీ సగభాగం. వాడు “చీకటి గాంధి” 

అయితే మీరు “ వెలుగుల హరిలాల”. వాడి ఆశలను, ఆశయాలను మీరు అణగదొకాక్రు. మీ సిదాధ్ంతాలతో వాటిని 
కపేప్శారు. అది ఒక దశలో సోఫ్టించాలి కదా ! వాడు అలాగే ఉంటాడు. వాడికి అలా ఉండడమే సాధయ్ం.” మొహానికి 
కొటిట్నటుట్ చెపిప్ కసూత్ర ఏడవసాగింది. 

“కసూత్ర! దయచేసి ననున్ అరథ్ం చేసుకో. నేను....” 
“చాలు. మీరు మాటాల్డకండి. అరథ్ం చేసుకోవడం అంటే మీకు తెలుసా ? మీ చుటూట్రా ఆడపిలల్లు, 

ఆడపిలల్లు, ఆడపిలల్లు. అదీ ఆ సరళాదేవి చౌధరాణికి మీరు ’ అధాయ్తిమ్క పతి’ కూడాను.” 
“ఓ ! దీనేన్నా నువువ్ ధరమ్పతిన్కి వచిచ్న రెండో పరీక్ష అనన్ది?” 
“అవును..... అవును.” 
“కోపగించుకోకు కసూత్ర ! ఇది నాకు చాలా ముఖయ్మైన సమయం. ఈ సమయంలో నువువ్ నాతో పాటు 

ఉండడమే నా అదృషట్ం.” 
మనసు కరగినటుల్గా “ మోహన ! మీరు నా ఆఖరి దశలో నాపై చూపిన పేర్మ, విశావ్సం ననున్ ఇకక్డికి 

తీసుకు వచాచ్యనుకుంటాను.” 
బాధను గురించిన చింతనను ఒపుప్కునాన్క బాధ మాయమయింది..” కసూత్ర కసూత్ర ! మన మధయ్ 

గొడవలొదుద్. నువువ్ చెపాప్లిస్ందేదో చెపుప్. బాధతో పోరాడుతూనే నేను పోతే, మక మనం మాటాల్డడం అసలు కానే కాక 
పోవచుచ్.” 

“మోహన! మీ జీవితమే ఒక అనేవ్షణ, పోరాటం, మీ సంతోషం అంటే ఆ అనేవ్షణ నుండి దొరికే గెలుపు 
మాతర్మే. దీని మధయ్లో మీ జీవిత భాగసావ్మిగా నేను వచాచ్ను. జీవితంలోని ఆనందాలు మానవతకు అవరోధాలు అని 
మీరు అనుకునాన్రు. మమమ్లీన్ అలాగే ఆలోచించేలా చేశారు. అకసామ్తుత్గా మీ జీవితంలొ సావ్తంతర్ సంగార్మం 
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అనవసరమయుయ్ంటే, మీరు దానిలాంటిదే ఇంకోదానిన్ ఎనున్కునేవారు. మంచి భోజనం, సంగీతం, పేర్మ, కామం ఇవనీన్ 
మూలభూత ఆశలు. అవి బర్తుకును సావ్రసయ్కరంగా చేసాత్యి. ఇవనీన్ మీకరథ్ం కావు.” 

“కసూత్ర ! దయచేసి కోపం చేసుకోకుండా మాటాల్డు. దానిన్సహించే మనోసిథ్తి ఇపుప్డు నాకు లేదు. ఇంటి 
పనులు, ఆశర్మం పనులు, రోగుల శుశూర్షలు, సవ్యం సేవకుల భేటీలు ఇలా నువువ్ నీ బాధయ్తలను పెంచుకుంటూనే 
పోయావు...” 

“అవును. మీ పేర్మను నేనొకక్దానేన్ పొందాలని నేనెపుప్డూ ఆశపడలేదు. ఉపుప్ సతాయ్గర్హం తరువాత 
మీరు జైలుకు వెళాల్క.....” 

“తెలుసు, నువేవ్ం చెపప్కక్రేల్దు. పోలీసుల దాడికి లోనైన సవ్యం సేవకుల గార్మాలకు నడుసూత్ లేదా ఎడల్ 
బండల్లో వెళిళ్ వాళల్కి ధైరయ్ం చెపప్డం, సాబరమ్తి ఆశర్మానికి వచేచ్వాళళ్ని విరామం లేకుండా కలవడం చేసేదానివి. 
మణిలాల, రామదాసులను సాబరమ్తి జైలులో కలిసినపుప్డు కూడా నువువ్ బాధ పడలేదు. వాళల్తో అకక్డ కాపలా వాళుళ్ 
చాలా కరక్శంగా వయ్వహరించినటుట్ వాళల్ మొహాలు చెపుప్ండవచుచ్. దీనేన్ కదా నువువ్ చెపప్లనుకునన్ది. దీనిన్ నేను చాలా 
సారుల్ చెపాప్ను కదా ! వాళుళ్ అనుభవించిన బాధ నీ మనసులో ముదర్ పడి పోయింది. అందుకే అది తాయ్గం 
అనిపిసుత్ంది.” 

ఇదద్రి నడుమ భారంగా పడునన్ మౌనానిన్ కసూత్ర పడగొటట్డానికి పర్యతిన్ంచింది.  
“మోహన! మీ దేహం నుండి కారుతూనన్ రకత్పు వాసనకు ఈగలు ముసురుకుంటునాన్యి. చూడండి. నా 

చెయియ్ ఆతుర పడుతోంది. నేను దగగ్రుండుంటే, విసన కరర్తో విసిరేదానిన్. ఇపుప్డు మీరు లేవడం మంచిది.” 
“నీ సవ్చఛ్తా బుదిధ్ ఇంకా పోలేదా?” బాధతో నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచినపుప్డు, వీలు కాకుండా పోవడం 

అరథ్మయియ్ంది. 
“మీరు మీ చేతోత్నే తూటాలను పీకెయయ్ండి. రకత్ం కారుతునన్ చోటల్ చేతిని అదిమి పెటుట్కోండి. అంతే 

చాలు. లేచెయొయ్చుచ్.” 
“లేదు కసూత్ర ! లేవడానికి చేతకావడం లేదు అని నిరధ్రించుకునాన్ను. ఇక నేను నడవలేను. 

మాటాల్డడానికి కూడా వీలు కాదు. మను తన వదద్ ఉంచుకునన్ అదాద్ల డబాబ్కు, డైరీకి ఇక పనుండదు. నా తెలల్ శాలువా 
ఇపుప్డు ఎరర్గా అయియ్ంది. గడిడ్ తివాచీ పైన చాప వేసుకుని సూరుయ్డి వెలుగులో ఒళుళ్ కాచుకునే అవసరం ఇక ఉండదు. 
ఫిబర్వరు నెలలో వారాధ్కు వెళేళ్ ఏరాప్టు చెయయ్మని చెపాప్ను. ఇక దానికి అవకాశం ఉండదు. తినాలని లేదు. చిరునవువ్ 
నవావ్లని లేదు. విచారించడమో, జాఞ్పకమో ఏదీ అకక్రేల్దు. చివరిగా, నా చెవిలో మోగుతునన్ నీ గొంతు నిలిచిపోతే, నా 
ఊపిరి పైకెగసి, మబుబ్తో ఏకమైపోతుంది, కసూత్ర.” 
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     :    

చలికాలపు సూరుయ్డు అలసిపోయి పశిచ్మాదిర్ని దిగినపుప్డు మెలల్గా లేచిన గాలి, దేహానిన్ పులకింప 
జేసింది. అది కసూత్ర దుసుత్లను పట పటమనిపించగా మోహన “ కసూత్ర.... నీ చెంగును సరి చేసుకో... జారుతోంది 
చూడు” అనాన్రు. 

కసూత్ర గలగల నవేవ్సూత్ “ మీరు మహాతుమ్లయినా మగవారనిపించారు” అనన్ది. “జీవితానన్ంతా 
అసామానయ్ ఆలోచనలతో నింపుకునన్ మీరు, సామానయ్ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని అరథ్ం చేసుకోవాలి. అది మీ ముందు 
జనమ్కైనా సిదిధ్ంచనీ.” 

“ అది సరే. నువువ్ అపుప్డు కూడా నాతో ఉండాలనుకుంటునాన్వా?” 
“ అవును... అనుకుంటునాన్ను.” కసూత్రి అనింది. 
పర్శన్కూ, ఉతత్రానికి మధయ్న ఒక లిపత్పాటు విరామం ఉండింది అని ఇదద్రికీ అనిపించింది. 

  
.   *** 

  
  ఆ రోజు ఇంటోల్ అదద్ం ముందు నగన్ంగా నిలుచ్నాన్ను.  
ఈ రోజే నేను నా దేహంలోని అంగాంగాగలను విడివిడిగా, సప్షట్ంగానూ, ఓపికతోనూ చూసోత్ంది. నా 

దేహంలోని భాగాలే అనీన్. రోజూ చూసేవే. కానీ సరిగాగ్ గురుత్ పటట్గలనా ? ఏ భాగం వంకరగా ఉంది, ఎకక్డ మచచ్, 
మరక, గీత – ఏ భాగం నాకిషట్ం –  నీ కళుళ్ చినన్వి, చేతులు రాజు చేతిలా పొడుగు, మనోహరమైన నవువ్, అంతగా 
తెలల్గా లేని పళుళ్ – ఇలా మిమమ్లిన్ చూసేవాళుళ్ ఎవరైనా, ఎపుప్డైనా, ఏదో ఒకటి చెపుప్ంటారు కదా – అలా ననున్ 
అడిగితే నేను వెంటనే చెపప్గలనా ? 

అందరి దేహాలు అరధ్నారీశవ్రుడిలా ఉంటుందట. ఒక భాగమంతా ఆడదా అని పురుషులు, ఇంకో భాగం 
మగా అని సతరీలు కంగారు పడకండి. నేను చెపప్బోతోందే వేరు. దేహంలోని ఒకక్ సగం ఇంకో సగం కంటే పొడుగాగ్నో, 
పొటిట్గానో ఉంటుందట. ఎకక్డో చదివింది గురుత్. మెదడులోని ఏ మూలలోనో దాగింది, ఇపుప్డు ఒంటరిగా ఉండేడపప్టికి 
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పైకి వచిచ్ంది. ఈ రోజు ఇవనీన్ నిజమా అని పరీక్ష చేసి చూసే సమయం, ఏకాంతం రెండూ దొరికాయి. ముందుగా 
సులభంగా చూసుకోవడానికి వీలయియ్ంది – మోచేతులు రెంటినీ కలిపి చిటికెన వేర్లు వరకూ జోడించి చూశాను. నా 
కుడిచెయియ్ ఎడమ చేతికంటే కొదిద్గా పొడుగాగ్ ఉనన్టుట్ అనిపించింది. అది నిజమే మరి.  నాకు కనిపిసుత్ంది తపాప్ లేక 
నాకేమైనా దృషిట్ దోషమా అనే సందేహం కలిగింది. వెంటనే నా రూములోని టేబల డార్యర నుండి టేపును తీసి కొలిచి 
చూశాను. కుడి చెయియ్ మోచేతినుండి చిటికెన వేలిదాకా 45 సెం.మీ చూపించింది. ఎడమ చెయియ్ 44.5 సెం.మీ 
చూపించింది. పాదాలను కొలిచాను. ఒక పాదం 26 సెం.మీ ఉంటే ఇంకోటొ 26.5 సెం.మీ ఉంది. అదే మాదిరిగా 
వేళుళ్, చెవులు, ముకుక్ వీటనిన్టిని ఎలా కొలవాలో తెలియక తనున్కునాన్ను. దీని గురించి ఎవరినైనా కనుకోక్వాలని 
అనిపించింది. 

ఇలా నగన్ంగా ఉనన్పుప్డు, మన వదద్ అనీన్ ఉనన్టుట్ ఒకసారి, ఏమీ లేనటుట్ ఒకసారి అనిపించింది. ఇలా 
నగన్ం కావడానికి ముందు కొదిద్గా జంకు అనిపించినా, కొనిన్ క్షణాలోల్ అది దూరమవుతుంది. నగన్ంగా ఉండడం ఒక 
అందమైన సిథ్తి. కానీ అసహయ్ం అంటారు కదా. ఎందుకో ? 

ఒక సామెత ఉంది కదా, అదేమిటి, “పని లేని మంగలి పిలిల్ తల....” ఇలా ఏవేవొ ఆలొచిసాత్డు వీడు, 
వీడికి మతి సిథ్మితం లేదు అనుకోవదుద్. అలా ఏంకాదు. ఈ లాక డౌన విధించడానికి కొనిన్ రోజుల ముందు మా 
అతత్గారిని  అంటే నా భారయ్ తలిల్గారిని, ఆమెకు ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ లేదు అంటే, చూసి వసాత్మని, రెండు రోజులోల్ 
వచేచ్సాత్మని నా భారయ్, నా కొడుకు ఆమె ఊరికి వెళాళ్రు. మళీళ్ తిరిగి రావడానికి వీలేల్కుండా ఇరుకుక్నాన్రు. ఈ లాక 
డౌన ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ంటుందో? బహుశ ఒక నెల ఉండచేచ్మో ! 

వాళేళ్మైనా ఈ దేశం యొకక్ బీద పర్జలా, అకక్డి నుండి ఎండలో పడి రోడుల్ పటుట్కుని రావడానికి ? 
దాదాపు ఒక నెలపాటు ఇంటోల్నే గడపాలిస్ వచిచ్న నేను ఇంకేం చెయయ్గలను ? యథారథ్ జీవితం ఇలా 

సంకిల్షట్మైనపుప్డు, ఒక మాయాలోకానిన్సృషిట్ంచుకుని అందులో కొంతకాలం జీవించి చూడవచుచ్ను. ఇలా ఏదేదో పిచిచ్ 
పిచిచ్గా ఆలోచించేవాణిణ్. 

ఉదయం ఆరుగంటలయుయ్ంటుంది. మెలకువ వచిచ్ంది. ఒక కప కాఫీ చేసుకుని హాలులోని ఫెర్ంచ కిటికీ 
తెరను జరిపి, తలుపులను తీసి అకక్డునన్ అరుగు మీద కూరుచ్నాన్ను. గాలి ఆహాల్దంగా ఉంది. ఇలా తెలల్వారునే లేచి 
కిటికీ పర్కక్న కూరుచ్ని, కాఫీని ఆనందిసూత్, చలల్టి గాలిని అనుభవించినటుట్ జాఞ్పకమే లేదు నాకు. 

బయట కను చూపు మేరా కనిపించే పచచ్టి చెటుల్. ఈ అపారట్ మెంట కు వచిచ్ ఒక సంవతస్రమే అయినా 
పకుష్ల కిలకిలారావం వింటోంది ఈ రోజే. లేదా అవి ఈ రోజు దాకా కిలకిలమనలేదా ? మనసుస్ తేలిగాగ్ ఉంది. ఇంకో 
కాఫీ కావాలనిపించింది. చేసుకుని తీసుకుని అదే జాగాకు తిరిగివచిచ్ కూరుచ్నాన్ను. ఈ ఉదయం ఎవరూ వాకింగ కు 
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బయలుదేరినటుట్ లేదు. అందరికీ ఇపుప్డు చాలా టైముంది.  వాకింగ కు పరిమ్షన ఇసేత్ గుంపులు గుంపులుగా చేరి గంటల 
కొలదీ మాటాల్డుతూ నుంచుంటారు. సామజిక దూరం మరచిపోతారు. అందుకే వాకింగ నిషేధించారు. నినన్ సాయంతర్ం 
ఇంటికి కావలసిన సరుకులను తీసుకు రావడానికి మా బిలిడ్ంగ లోని సూపర మారెక్ట కు వెళిళ్నపుప్డు నోటీస బోరుడ్లో 
సూచన కనిపించింది. 

ఎంత సేపు అలా కూరుచ్నాన్నో తెలియలేదు. సాన్నం చేసి వచిచ్ పూజా గది ( ఉతత్ మంటపం మాతర్మే) 
లో దీపారాధన చేశాను. ఊరికెళేళ్టపుప్డు చెపిప్ వెళిళ్ంది “ మరచిపోకుండా పొదుద్నే సాన్నం చేసి దేవుడికి దీపం పెటట్ండి” 
అని. “ మన ఇంటి దేవత బనశంకరి అమమ్వారి కళుళ్ ఎలా మెరుసుత్నాన్యో చూశారా ! ఈ దీపం వెలుగులో ఆమె 
నవువ్ను చూడడానికి రెండు కళుళ్ చాలవండీ “ అని ఆమె అపుప్డపుప్డు చెపప్డం వినాన్ను. ఫోటోలోని అమమ్వారు 
మందహాసం చిందిసుత్నాన్రు. ఇనిన్ రోజులు ఇది చూడకుండా ఎలా ఉండిపోయానో అని బాధపడినా ఈ రోజు చూసింది 
తృపిత్నిచిచ్ంది. “దురాగ్దేవి సనామ్రగ్దరశ్కీ, దయారూఢే దయాదృషేట్ దయారేర్ద్ దుఃఖవిమోచని, సరవ్పతాత్రికె దురేగ్ జగదాధ్తిర్ 
నమోసుత్తే జగదాధ్తిర్ కలప్....” ఇపుప్డు తన పుటిట్ంటి చలల్ని ఒడిలో ఈమె పాడుతూ ఉంటుంది.  రోజూ వినవసుత్నాన్ 
ఈరోజెందుకో సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది, చెవిలో తేనె కురిసినటుల్. 

ఫిర్డిజ్లో ఒక వారానికి సరిపడా ఇడిల్ పిండి రుబిబ్ పెటిట్ వెళిళ్ంది తను.  నా బాగోగులు చూసుకోవడమంటే  
ఆమెకు చాలా ఇషట్ం. పదధ్తిగా అంతా చేసిపెటిట్ వెళిళ్ంది. పిండిని తీసి ఇడీల్ ఉడికించుకుని టొమాటో చటీన్తో పాటు 
తినాన్ను. తనే రుబిబ్పెటిట్న పిండే అయినా ఎందుకో ఆమె చేతి రుచి రాలేదు అనిపించింది. 

ఫోల్రింగ పైనంతా అడుగుల ముదర్లు. అంత దుముమ్ పేరుకుంది. ఈ రోజు చిమేమ్సి, బటట్ పెటిట్ 
తుడవాలనుకునాన్ను. చీపురు కోసం వెతికితే గాయ్స సిలిండర వెనుక కనిపించింది. తీసుకుని హాలు, కిచెన, బెడూర్ములు 
అంతా చిమిమ్, పాల్సిట్క చెతత్ బుటట్లో వేశాను. ఒక బకెట లో నీళుళ్తెచుచ్కుని మాప తో తుడిచాను. నడుము నొపిప్గా 
అనిపించింది. ఇలాంటి నొపిప్ని ఇంతవకూ అనుభవించలేదు. చిమేమ్టపుప్డు, తుడిచేటపుప్డు అపుప్డపుప్డు లేచి నుంచుని, 
విశార్ంతి తీసుకోనందున ఆయాసం వచిచ్ంది. ఇంటి పనిమనిషి ఇలా ఎపుప్డూ విశార్ంతిగా కూరోచ్వడం చూడలేదు నేను. 

సాయంతర్ం ఏడు గంటలకు బావమరిది అమెరికా నుండి తెచిచ్చిచ్న శివాస రీగల బాటలస్ గురొత్చాచ్యి. 
ఆమె ఉంటే ఒకక్ శనివారం మాతర్మే నాకు అనుమతి. కాయ్లండర చూశాను. మంగళవారం అని ఉంది. పేజీలు 
చింపలేదేమో అని మొబైల లో చూశాను. అది కూడా మంగళవారమే అని చూపింది. ఆమె ఊళోళ్ లేదు కదా అని అంత 
సులభంగా తాగడానికి మనసొపప్లేదు. ఆమె ఐతే అంత దూరం నుండే వాసన కనిపెటేట్సుత్ంది. కానీ, ఒళళ్ంతా నొపుప్లు. 
అదీ నడుమయితే విరిగిపోయేటటట్నిపించింది. బాటల తీసుకుని గాల్సులోకి ఒక పెగ వేసుకుని, ఐస వేసుకుని ఆ ఫెర్ంచ 
కిటికీ అరుగు పైన కూరుచ్నాన్. తెరలు తీశాను. కిటికీ తెరిచే ఉండింది. ఇలాంటి అందమైన జాగాను ఇనాన్ళూళ్ 
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వదులుకునన్ందుకు బాధపడాడ్ను. అదెలా నాకు తెలిసి రాలేదు ? మొదటి గుటక ఐస చలల్దనంతో గొంతులోకి ఘాటుగా 
దిగింది. హాలులో వినిపిసుత్నన్ మందర్మైన సంగీతం ఎదను తాకింది. అదేమో తెలియని ఆనందం. ఏకాంతం ఇంత 
బాగుంటుందని ఇపప్టిదాకా తెలియలేదెందుకో ! 

మూడు దోసెలు తిని పకక్ మీద పడుకునాన్ను. తను గురుత్కొచిచ్ంది. పడుకునే సమయంలో ఆమె 
ఎకుక్వగా గురుత్కు వసుత్ంది. శరీరమంతా నొపుప్లు. ఇలా నొపిప్గా ఉనన్పుప్డు ఆమెను ఉసికొలిప్ పైకి లాకుక్ని 
పడుకోబెటుట్కోవడం గురుత్కు వచిచ్ంది. వచేచ్ నెలలో పనిమనిషి జీతంలో కోత వెయయ్కుండా ఇమమ్ని ఈవిడకు చెపాప్లి. 
నావైపు గురుర్గా చూసుత్ంది. పనిమనిషి రాని రోజు తనెంత కషట్ పడుతుందో నాకు బాగా తెలుసు. కానీ చెపితే అరథ్ం 
చేసుకుంటుంది. మంచి మనిషి, 

పది గంటలకలాల్ కళుళ్ లాగుతాయి. అబాబ్యి వారంలో మూడు నాలుగు రోజులు ఎలా నైట షిఫట్ చేసాత్డో 
అని అనిపించింది. ఈ ఉదోయ్గం వదిలెయాయ్లని చెపాప్లి. అమెరికా వాళళ్కి పగలు, ఇకక్డ రాతిర్. అందుకే వాడు రాతర్ంతా 
మేలుకునుండాలి. వాళళ్ ఉదోయ్గం- వాళళ్ బాధయ్త మరి. మరి రాతిర్ళుళ్ మేలుకుని ఉండాలిస్ రావడం? మరి ఒక డాలర 
విలువ డెబైభ్ రుపాయలు అంటూ నోటులోని గాంధీజి నవావ్రు ! అబాబ్యిని పగటి పూట పనిచేసే అవకాశం ఉందా 
కనుకోక్మనాలి. 

శివాస రీగల ఊగింది నిదర్ పోయాను.  
కమోడ పైన కూరుచ్నాన్ను.  కొదిద్ సేపటోల్ కడుపు ఖాళీ అయియ్ంది. చెపుప్కోలేని నెమమ్ది. రోజూ ఉదయానేన్ 

ఇకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ంటాను. కానీ ఈ చెపుప్కోలేని నెమమ్దిని ఇంతవరకూ అనుభవించలేదు. షవర కింద నుంచునన్పుప్డు 
పడే వేణీణ్ళుళ్ ఇంత ఎపుప్డూ హాయిగా అనిపించలేదు. సమయం లేదనుకుని సుఖానిన్చేచ్ క్షణాలను పోగొటుట్కునాన్నేమో !  
ఇలా ఆ క్షణాలను పోగొటుట్కుని వేళా పాళా లేకుండా పనిచేసిన జాగాలలో ఎలా నెమమ్ది అనిపిసుత్ంది ? 

వేడి వేడిగా తల నుండి పాదాల దాకా పర్తి కణానీన్ ముదుద్పెటుట్కుంటునన్ పూలవాన దైహిక శర్మను 
దూరం చేసింది. 

ఒక రాతిర్ ఈవిడ ననున్ నిదర్ లేపింది. వదులుగా కటుట్కునన్ లుంగీని, బనియన ను విపిప్ంది. తనూ 
నగన్మైంది. ఈ నీటి చినుకులు ననున్ తాకినటుట్ నా ఒళళ్ంతా తన లేత పెదవులతో తడిపింది. నాకెందుకో బిడియంగా 
ఉండింది. ఇదద్రూ అలసి పోయాక నా చాతీ పైన తల ఉంచి, కళుళ్ మూసుకుని, తన వేళళ్ను నా ఎద పైని కేశాలలో 
ఆడిసుత్ండగా అడిగాను “ ఇదేమిటి ఈ రోజు ?”   కళుళ్ తెరిచి చినన్గా నవివ్ంది. “ ఎపుప్డూ దేని వెంటో పరుగెతిత్న 
అలసటలో మీరు నిదర్పోతారు. ఇంటి పనుల వలల్ కలిగిన ఆయాసంతో నేను అరధ్నిదర్లోనే ఉంటాను. ఈ రోజు అబాబ్యి 
పొదుద్వ ఆలసయ్ంగా వసాత్నని చెపిప్ వెళాళ్డు. అందుకే ......” అంటూ రాగం తీసింది. “ ఈ వయసుస్లోనా ?” అనన్దానికి 
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“ మనకు అంతేం వయసు దాటిందని? మీకు 52 నాకు 49 అంతే. పేర్మ ఉనన్ంతవరకూ యౌవనమే” అనన్ది. ఆ రోజు 
ఉదయం నిదర్ లేచేదాకా బటట్లేల్కుండానే ఉనాన్ము. రోజూ షవర కిర్ంద నగన్ంగానే నుంచుంటాను. కానీ ఈ రోజు నగన్త 
ఆ రోజు నగన్తను గురుత్కు తెచిచ్ంది. ఎందుకో ! 

టివి ఆన చేసేత్ రహదారి మొతత్ం కమేమ్సిన వేలాది కాళుళ్. భారత దేశమంతా నడుసుత్నన్టుట్ అనిపించింది. 
పొటట్ కూటి కోసం సొంత ఊరిని వదిలిపెటిట్ వచిచ్న వారు, ఆకలితో తమ ఊళళ్కు వెళుతునాన్రు. వేలాది మైళుళ్ నడిచే శకిత్ 
వాళళ్ కాళళ్లో ఉందా ? ఇలుల్ పిలిచేటపుప్డు మనసుస్ దేహానిన్ మోసం చేసుత్ంది ! రహదారి పకక్న ఉనన్ పలెల్ పర్జలు, 
నగరంలోని కొనెన్ సేవా సంసథ్లు ఆ ఆకలి కడుపులకు అనన్ం, నీరు ఇచాచ్రు. దారిలో తినడానికి పొటాల్లు కటిట్ ఇచాచ్రు. 
కాళళ్కు చెపుప్లు ఇచాచ్రు. రాజకీయ ధురీణులు తమ పపుప్లు ఉడకడానికి వేలాది పర్జలను ఆకలికి గురిచేసేత్, ఆకలి 
తెలిసిన పామరులు ఆకలిని పంచుకుంటునాన్రు. నా సేన్హితుడు సభుయ్డుగా ఉనన్ ఒక సేవా సంసథ్కు కొంచెం డబుబ్ 
పంపాలని మొబైల చేతిలోకి తీసుకునాన్ను.  

శాంతియుతమైన పర్పంచానేన్ కోరుకునాన్ము. కానీ  అది సమ్శాన మౌనమవుతుందని అనుకోలేదు. 
చదివే అలవాటు నాకు పెదద్గా లేకపోయినా, ఈవిడ చదువుతూ అలాగే ఉంచిన నవలను తీసుకుని ఆ 

ఫెర్ంచ కిటికీ అరుగు పైన కూరుచ్నాన్ను. ఆ జాగాను మనసు అపుప్డపుప్డు వెతుకుతూ పోయింది. మనిషి మనిషికి 
ఎందుకింత పేర్మ. మనిషి పైన ఎందుకింత దేవ్షం? ఈవిడ ఎపుప్డైనా కోపంలో ఉనన్పుప్డు “ మీకయితే అందరూ 
మంచివాళేళ్. అందుకే మీ అనన్యయ్ మీకు రావలసిన ఆసిత్ మింగేశారు. “ “ ఎవరైనా తాను పేర్మించిన అమామ్యి పెళిళ్కి 
వెళిళ్ గిఫట్ ఇచిచ్ వసాత్రా ?” “ ఆఫీసులో మీకనాన్ చినన్వాళుళ్ పర్మోషన తీసుకుని పైకి వెళాళ్రు. మీరు ఉనాన్రు, ఉతత్ 
దదద్మమ్ “ అంటూ పాతవనీన్ కెలుకుతుంది.  అంతలోనే మళీళ్ “ పోనెల్ండి. మనకెందుకవనీన్ ! మీ అనన్యయ్ మీకు మోసం 
చేసి ఏం సుఖం బాముకునాన్రు ? చేతికి అంది వచిచ్న కొడుకు పుటుకుక్మని పోయాడు.” “ మిమమ్లిన్ పేర్మించి మోసం 
చేసి పెళిళ్ చేసుకునాన్మెకు ఇపప్టిదాకా ఒకక్ నలుసైనా కలుగలేదు” “ మీ ఆఫీసులో పర్మోషన తీసుకుని వెళిళ్న వాళల్ంతా 
మీ వదద్కేగా సలహాలకు వసాత్రు !” అంటూ ననున్ బుజజ్గిసుత్ంది. వీళళ్ందరి బర్తుకులు బాగో లేవని సంతోషిసూత్ందా ! 
నేను పైకి రాలేకపోయాను అని దుఃఖపడుతోందా? నాకు అరథ్ం కాదు. నేను ఎపుప్డు తెలుసుకునాన్ను గనక ! ఇనిన్ 
సంవతస్రాలైనా ఎందుకు నాకివనీన్ గురుత్కు రాలేదు ! 

ఆ పేర్యసి ఈ రోజు గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆమె అందగతెత్. నేను ఆమెను పేర్మించానని కానీ లేక ఒక 
మగవాడిననీ చెపప్డంలేదు. ఆమె నలల్టి దటట్మైన ఉంగరాల జుతుత్లో ఆడుకోవాలని నా వేర్ళుళ్ తహతహలాడేవి. తేనె 
రంగు చురుకు కళుళ్ ననున్ తుమెమ్దలా ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని పిలిచేవి. నవివ్తే ఎడమ బుగగ్ పైన పడే చినన్ చొటట్ నేను దారి 
తపప్డానికి పేర్రేపించేది.  చేనేత చీరలో ఆమె కాలేజీకి వసుత్ంటే ఆమె వైపు తిరిగి చూడని చూపులే ఉండేవి కావు. ఇదద్రి 
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కళూళ్ మాటాల్డుకోవడం తెలుసు. ఎవరి కళుళ్ మొదట పేర్మను వయ్కత్ం చేశాయో తెలియలేదు. కాలేజిలోని మిగతా 
విధాయ్రుథ్లకు నామీద అసూయ. అందుకే నాతో ఎకుక్వగా ఎవరూ మాటాల్డేవారు కారు. ఏదైనా పొందాలంటే 
అదృషట్ంతోపాటు ధైరయ్ం అవసరం. అలా దొరికిన అదృషాట్నిన్ దకిక్ంచుకునే ధైరయ్ం నాలో లేక పోయింది. ఉదోయ్గం 
లేనివాణిణ్ తన తండిర్ వదద్కువెళిళ్ మీ అమామ్యిని ఇమమ్ని ఎలా చెపప్ను ? ఒక రోజు ఆమె తన పెళిళ్ పతిర్కను నా చేతిలో 
కుకిక్ కోపంతో, దేవ్షంతో ఒకక్ ఏడుప్ ఏడిచ్ వెళిళ్ పోయింది. నా మనసుస్ నా మాట వినలేదు. రిసెపష్న కు ఒక బొకేతో 
వెళిళ్ ఆమెకూ ఆమె భరత్కూ శుభాకాంక్షలు చెపిప్, వచిచ్ందానికి గురుత్గా ఒక ఫోటో దిగి వదాద్ం అని వెళాళ్ను. తను నాకు 
పతిర్క ఇచిచ్ంది రమమ్ని పిలవడానికి కాదు.  ఏడిప్ంచడానికి. నేను వసాత్నని ఊహించని ఆమె కళళ్లోల్ అంతవరకూ 
నెలకొనన్ నవువ్ మాయమై కోపంతో కూడిన గరవ్ం తొంగిచూసింది. ఓరగాచూసూత్ నాకంటే అందంగా ఉనన్ తన భరత్ను 
చూపిసూత్ “ ఎలా ఉనాన్డు” అనన్టుట్ కనుబొమమ్లు ఎగరేసింది. ఎవరికో చెపిప్నటుట్ “ భోజనం చేసి వెళుళ్” అని చెపిప్న 
ఆమె మాట విననటుట్ ఒక విసుగుతో కూడిన చిరునవువ్ను పారేసి, మంటపం గడపవరకూ వచిచ్ తిరిగి చూశాను. అతిథితో 
మాటాల్డుతూ ఆమె నవివ్న నవువ్, పెళిళ్ సందడినీ దాటి వేళాకోళంగా నా చెవికి వినిపించింది. 

ఇంటికి వెనుదిరిగే దారిలో ఉనన్ బారోల్కి వెళాళ్ను. “ సార అపుప్డే 10.30 అయియ్ంది. ఇదే ఆఖరు ఆరడ్ర” 
అనాన్డు వెయిటర. మూడు లారజ్ లతో పాటు ఒక డబల లారజ్ తెపిప్ంచుకుని తాగేసి, బార లోని టాయెల్టోల్ ఐదు పెగుగ్లలో 
దాచిన ఆతర్తను మూతర్ంగానూ, కనీన్ళళ్గాను పర్వహింప చేసి ఇంటికొచాచ్ను. 

పెళైళ్న కొతత్లో నిజాయితీగా ఉండాలని భారయ్తో నా పేర్మ పర్కరణానిన్ చెపాప్ను. ఆమె అపుప్డేమో 
గంభీరంగా తీసుకోలేదు. కానీ తనకు ఏదైనా కొరత అని అనిపించినపుప్డలాల్ “ పేర్యసి పెళిళ్కి బొకే తీసుకెళిళ్న ఆసామీ 
మీరొకక్రే ఉండాలి” అని ఒక మూరుఖ్డి కింద జమకటేట్ది. తన భుజాలకంటే ఎతుత్గా ఎదిగిన కొడుకుతో ’ డాడీ పేర్మ కథ’ 
ను చెపిప్ గేలి చేసూత్ నవేవ్ది. అపుప్డంతా నా బాధను నవువ్లోల్ తేలేచ్సేవాణిణ్. తమాషాగా తీసుకునేవాణిణ్. కానీ ఇవావ్ళ 
ఎందుకో ఈ పాత పేర్యసి సతాయిసోత్ంది. ఇనిన్ రోజులు నాకు ఆమె గురించి ఆలోచించే వయ్వధే లేకుండా పోయిందా ? 
ఆమె కూడా ఇపుప్డు నా లాగా ఒంటరిగా ఉంటుందా ? మొబైల నంబరు ఉండుంటే కాల చేసి మాటాల్డే పని. ఎందుకు ? 

అలమ్రాలో ఉనన్ పాత ఆలబ్ం తీసాను. కొడుకుకు పనెన్ండేళుళ్ ఉనన్పుప్డు సైకల పై నుండి పడి కాలు 
విరిగింది. కటుట్ కటిట్ంచుకుని ఇంటోల్ ఉనాన్డు. వాడికి నొపిప్ తెలియరాదని ఆ పాల్సట్ర పైన డొనాలడ్ డక, మికీక్ మౌస, 
సైప్డర మాన, బాయ్టామ్న లాంటి సిట్కక్రల్ను అంటించి “ వి లవ యు, మమిమ్ డాయ్డి” అని వార్శాము. ఈమె కొడుకు కటుట్కు 
ముదుద్ పెడుతునన్ ఫోటోను చూసూత్ కళుళ్ చెమరాచ్యి. వాడు ఐదు సంవతస్రాల వయసపుప్డు శేవింగ బర్ష కు కీర్ం 
వేసుకుని చెంపలకు రాసుకోవడం, నా బూటల్లో తన చినిన్ కాళల్ను దూరిచ్ తపప్టడుగులు వేసూత్ నడవడం, ఇలా అనేక 
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ఫోటోలు. నేనూ ఈమె ఆగొంబె మంచులో ఒకరినొకరు హతుత్కుని నుంచునన్ ఫోటోను కాలేజి చేరిన కొడుకు చూసి “ 
ఓ...రొమాయ్ంటిక” అనన్ది గురొత్చిచ్ంది. మళీళ్ ఇపుప్డే చూడడం.  

కొడుకు ఊళోళ్ లేని రోజు ఆశీల్ల డిసక్ తీసుకొచిచ్ ఆమెకు వేసి చూపించాను.” ఛీ... అసహయ్ం.. థూ.. సిగుగ్ 
లేదు “ అనిందే తపప్,ఆపమనలేదు. వాలుచూపులతోనే చూసూత్ కనిపించింది. ఆ రోజు రాతిర్ నాకంటే వేగంగా ఉంది. 
మరుసటి రోజు ఆ డిసక్ ను మంచంపైని పరుపు కింద దాచి పెటిట్నపుప్డు “ వయసుకు వచిచ్న అబాబ్యి ఉనన్ ఇంటోల్ 
ఏమిటిది?” అనింది. కిర్ందటి రాతిర్ తను చేసి ఆరాభ్టానిన్ మరచిపోయి నేనొక పోకిరి మాదిరిగా చూసింది. నాకు ఒకటే 
నవువ్. ఆ రోజు ఆదివారం కాబటిట్ ఇంటోల్నే ఉనాన్ను. కానీ ఎకుక్వగా నా కంటబడలేదు. 

ఆ డిసక్ ఇంకా ఇకక్డే ఉందా అని చూశాను. కనిపించింది. వేసి చూశాను. ఈ వయసుస్లోనూ నరాలు 
కిరెర్కాక్యి. కామం ఉతత్ దేహంలో మాతర్మే ఉండదు కదా ! 

నాకు సేన్హితులు తకుక్వ. ఎకుక్వగా ఎవరూ ఫోన చెయయ్రు. నేను మంచి మాటకారిని కాను.  ఒకటి 
రెండు నిమిషాలోల్ నా మాటలు వాళళ్కు విసుకు కలిగిసాత్యి. 

రోజుకు నాలుగైదు సారైల్నా ఆమె ఊరునుండి ఫోన వసుత్ంది. “ వంటంతా అవగానే గాయ్స ఆఫ చెయయ్డం 
మరచిపోకండి” “ రోజూ ఇలల్ంతా చిమమ్ండి” “ గీసర ఆఫ చెయయ్డం మరచిపోకండి” “ టైముకు సరిగాగ్ భోంచెయయ్ండి” 
“ బీపీ మాతర్ వేసుకోవడం మరచిపోకండి” “నేను ఇకక్డునాన్నని చెపిప్ రాతర్ంతా సంగీత దరశ్కుల నిదర్లు పాడు 
చెయయ్కండి”  ఇలా ఏదో ఒకటి గొణుగుతూనే ఉంటుంది.  ఆడవాళళ్కు పర్తేయ్కమైన అధికారయుతమైన, పేర్మపూరవ్కమైన 
గదిద్ంచడాలు అవి. నేను ఆఫీస కాయ్ంపులలో ఉనన్పుప్డు ఎపుప్డైనా ఇలా ఫోన చేసి అడిగానా అని ఒకసారి ఆలోచించాను. 

ఆ రోజు తెలల్వారు జాము ఆహాల్దంగా ఉంది. ఆ ఫెర్ంచ కిటికీ అరుగు పైన కూరుచ్నాన్ను. చేతిలో పొగలు 
కకుక్తునన్ కాఫి. బయట పకుష్ల కిలకిలారావాలు. తనకు నేనుగానే ఫోన చేశాను. 

“ ఇకక్డ పకుష్లు కిలకిలా అంటునాన్యి. ఇంపుగా ఉంది. కిటికీ వదద్ చలల్గా ఉంది. నువువ్ంటే 
బావుండేది” అనాన్ను. 

ఉతత్ర క్షణంలో అటు వైపు నుండి నవువ్తో పాటు గదగ్ద సవ్రం వినిపించింది. 
******************* 
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మూడు ముకక్ల అదద్ం ముందు అతడు తన ముఖానేన్ చూసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు. పర్పంచం చాలా 

ముందుకెళిళ్ంది అని అతడికి అపుప్డే అనిపించింది. నలభైయాయ్రు సంవతస్రాల వయసు ముఖానిన్ ఇరవై సంవతస్రాల 
కాలేజి యువకుడి మొహంలా మారుసుత్నన్ వైఖరి అతడికి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. అతడి నెరిసిన వెంటుర్కలను వెనికిక్ 
దువివ్,  అనవసరమైన వాటిని కతిత్రించి, హేర డై పోసి, బోల్యర తో గాలి ఊదడంలో కేశాలంకారి మగున్డుగా ఉనాన్డు. 
అతడి పేరు బాబు అని గురుత్. ఈ పేరుల్ కూడా ఈ మధయ్ సరిగాగ్ గురుత్ండవు. చితర్ం విడుదలైనపుప్డు ఇతడి పేరు మధయ్లో 
ఎకక్డో ఒక పెదద్ టైటిల కారుడ్లో చినన్దిగా కనబడుతుంది. ఇదే తమాషా అనిపించింది. తన కీరిత్ కోసం పనిచేసేవాళెళ్ంత 
మంది ! తనను యువకుడిగా చేసి, తన విలువను పెంచే కేశాలంకారి కీరిత్ పెరిగేది మాతర్ం, అతడు చితర్నటుడు ఉతత్మ 
కుమార గారి కేశాలంకారి అని చెపిప్నపుప్డే !!  

“సార.. షాట రెడి... రావాలట “ 
పకక్నే ఉంచుకునన్ ఫైలు నుండి ఇంకోసారి తన  సంభాషణలను చూసుకునాన్డు ఉతత్మ. అదే 

అరిగిపోయిన పాత డైలాగు “ శాంతా ! నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను. నా పేర్మకు ఈ ఆకాశమే సాకిష్. ఇకక్డి ఈ చెటుట్ 
చేమలే సాకిష్... ఎవరడుడ్ వచిచ్నా నేను నినేన్ పెళిళ్చేసుకుంటాను” ఇలాంటి సంభాషణలను అతడు ఎనిన్సారుల్ 
ఊదరగొటాట్డు ! ఇపుప్డు షాట ఇచిచ్న తరువాత మళీళ్ డబిబ్ంగ లోనూ దీనేన్ చెపాప్లి... ఊరికే సంభాషణలు రాసేవాడికి 
వందలకొలది డబుబ్లిసాత్రు. హిరోయిన ఎవరని చెపేత్ తనే ఈ మాటలు రాసేవాడు అని ఉతత్మ కు అనిపించింది. ఇవనీన్ 
కృతిర్మం అనిపించాయి. 

 
ఉతత్మ కు అనేక సారుల్ ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. నిజ జీవితంలో సామానయ్ పర్జలు తమ పేర్మను ఎలా 

వయ్కత్పరుసాత్రు ? సినిమాలో ఒక షాట తియయ్డానికి ఎంత సిదధ్ం చేసాత్రు ! సంభాషణలు రాసేవాడి హోటల ఖరుచ్లు 
భరించి, మందు పోయించి, డబుబ్లిచిచ్ సంభాషణలు రాయిసాత్రు. హీరోను బతిమాలుకుని కాలీష్ట సంపాయిసాత్రు..... 
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ముడి ఫిలిం అని తనున్కుంటారు. నేపథయ్ంలో వయొలిన ను వైంయ అనిపిసాత్రు. డబిబ్ంగ, మికిస్ంగ, రికారిడ్ంగ, ఎడిటింగ 
ఇలా ఎనన్ని ! 

ఒక అబాబ్యి-అమామ్యి పేర్మించుకోవడం ఇంత దుబారానా ? ఇంత జరిగాక ఆ డైలాగ చెపేప్ 
సమయంలో ఎదురుగాగ్ ఉనన్ కెమెరా కనున్ను చూసూత్ ఆ మాటను చెపాప్లి. అదే సినిమా హిరోయిన 

ఇంకేదో సినిమా కోసం ఇంకో డైలాగ ఇంకేదో ఊళోళ్ చెపూత్ ఉండొచుచ్.... ఒక ఫాయ్ంటసీ చితర్ంలోనే 
పేర్మించడం ఇంత కషట్మైనపుప్డు, నిజ జీవితంలొ సినిమా నాయకుడికునన్ ఏ అరహ్తలూ లేని, మొదటి రాయ్ంకు 
రాకపోయినా, గురర్ం వీపు పైన జటాక్ సవారి చేసినపుప్డు మాతర్మే తన దేహ భారానిన్ మోపే, ఈత కొలనును తన 
జీవితంలోనే చూసి ఎరుగని, ఆతమ్నూయ్నతా భావం కల సామానుయ్డొకడు అమామ్యికి “ నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని 
ఎలా చెపాత్డు అని ఉతత్మ కు కుతూహలంగా ఉండింది. శీర్ సామానుయ్డి కలలు ఒక అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుని ఒక చినన్ 
ఇంటోల్ సుఖంగా జీవించే సాథ్యికి మాతర్మే వచిచ్ ఆగిపోతాయేమో ! ఆ అమామ్యి ఆలోచనలో తన భరత్ పాడడం కానీ, 
ఊటి కాశీమ్ర సింగాపుర లను ఊహించుకోవడమైనా వీలవుతుందా ? ఈ మాదిరి కలప్నాతీత కలప్నా లోకానికి ఉతత్మ 
అపుప్డపుప్డు వెళళ్డం కదుద్. 

“సర ! రావాలట. షాట రెడి. మీకోసం అందరూ వెయిటింగ...” 
“అవునా ! సారి. ఇపుప్డే వసుత్నాన్. రెడి” 
ఉతత్మ ఫోల్ర పైకి వెళిళ్ అకక్డ తాతాక్లికంగా చేసిన ఒక తీగను పటుట్కుని నిలుచ్నాన్డు. దరశ్కుడు అతడి 

వదద్కు వచిచ్ ఒక రైలింగ పైన కెమెరా చలించే తీరును, ఈ షాట కు వయ్కత్పరచాలిస్న భావాలను వివరించాడు. ఉతత్మ 
లోలోపలే నవువ్కునాన్డు. ఈ పనిని తను ఎనోన్ సారుల్ చేశాడు. సరే. చెపప్డం వాళళ్ ధరమ్ం, చెపాత్రు. వాళళ్ సంతోషం 
కోసం తనూ వింటాడు. నటుడిగా వాళుళ్ చెపిప్ంది వినడం తన ధరమ్ం. “ రెడి” అనే ఒక పెదద్ గొంతు అరిచేటపప్టికి, 
ఇంకెవరో “లైటస్” అని అరిచారు. ఉతత్మ మొహం పైన మంట పుటిట్ంచే వెలుగు పడింది. అతడు లోపలే చెమరాచ్డు. ఒకక్ 
చినన్ పిలల్వాడు యాంతిర్కంగా కాల్పర పటుట్కునాన్డు. దాంటోల్  “మహాలకీష్ పొర్డక్షనస్, శుభ వివాహం, సీన 15, షాట 2, 
టేక 1 “ అని రాసుంది. ఉతత్మ మొహం ముందు తీసుకొచిచ్ దానిన్ ఫట అని మోగించాడు. ఎకక్డి నుండో “ రోల 
కెమెరా” అనే గడుసు కంఠం ఆదేశం వచిచ్ంది. తరువాత “ యాక్షన” అని అరిచారు. ఈ అనిన్ గలభాల నడుమ 
భావనలను దేహం, మనసులలో తెచుచ్కుని వెంటనే చెపాప్లి. నాటకాలే మేలు... పాతర్లో ఇమడడానికి కొంత 
సమయమైనా ఉంటుంది. ఇకక్డ అలా కాదు. ఉతత్మ కెమెరా వైపు తిరిగాడు. ఇపుప్డతను ఇరవై సంవతస్రాల కాలేజి 
విదాయ్రిథ్- యువకుడు. తన సంభాషణను అపప్జెపాప్డు : “ శాంతా, నేను నినున్ నా జీవితాని కంటే ఎకుక్వగా 
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పేర్మిసుత్నాన్ను. దీనికి ఈ పారుక్ చెటేల్ సాకుష్లు. మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం. ఈ పర్పంచంలోని ఏ శకిత్కీ మన పెళిళ్ని 
ఆపడానికి వీలుకాదు. దీనికి తిరుగులేదు.” 

“కట” 
“సర. డైలాగ మారాచ్రే. ఎఫెకేట్మో అదే విధంగా ఉనన్టుట్ంది. ఇంకో టేక తీసుకుంటే మంచిదేమో 

అనిపిసుత్ంది. జసట్ ఒన మోర” 
“ సరే. నేను రెడి” 
ఇంకోసారి షాట తీసే కారయ్కర్మం పునరావృతమయింది. ఈ సారి దరశ్కుడు తృపిత్ చెంది “ ఒకె” 

అనాన్డు. దేనైన్నా ఒకేసారికి ఒపుప్కునే బుదిధ్ ఈయనకు ఉనన్టుట్ లేదు. ఉతత్మ కు ముందు షాటే బాగుండిందని 
అనిపించింది. అయినా ఈ షాట లో తన నటను చూపడానికి కానీ, భావనలను పేర్రేపించే లోతు ఆలోచన కాని ఉతత్మ కు 
కనిపించలేదు. ఎనోన్ సంవతస్రాల నుండి దీనేన్ చేసుత్నాన్డు. హాయ్కీన్డ అని ఎవరో దీనిన్వివరించారట. ఇదీ యాంతిర్కత 
పరమావధి కాకపోతే మరేమిటి ? 

షాట తరువాత వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. మూడు గంటల మేకప సిదధ్తకు జరిగిన ఈ రోజు పని ఇదే. 
వేలాది రుపాయలను తీసుకునాన్క చేసే పని ఇంతే. దరశ్కుడు వచిచ్ ఉతత్మ పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు. ఉతత్మే మాటలు 
కలిపాడు. 

“కాదండీ, ఈ సీనోల్ నాయకి కూడా ఎదుట ఉండి ఆమెను హతుత్కుని ఈ డైలాగ చెపుప్ంటే ఇంకా మంచి 
ఎఫెకట్ వచేచ్ది కదా...ఫేర్మ లో ఒకక్డినే పెటిట్ పేర్మ సీన తీయడం నాకెందుకో సహజమనిపించలేదు.” 

“మీరు చెపేప్ది కరెకట్ ఉతత్మ. కానీ డేటస్ సూటవటేల్దు కదా. అందుకే కాంపర్మైస కావాలొస్చిచ్ంది.  ఇపుప్డే 
మీ ఇదద్రి జోడి సినిమా హిట అయియ్ంది. ఏపిర్ల మొదటి వారంలోనే రిలీజ చేసేత్ ఇది కూడా మంచి సకెస్స అయేయ్ 
అవకాశం ఉంది. రిలీస డెడ లైన ఉండబటిట్ తొందర తొందరగా పనుల్ ముగిసుత్నాన్ం. మీకెందు దీని గురించి ? పికచ్ర 
చూడండి. మంచి ఎఫెకట్ కనిపిసుత్ంది. మన ఎడిటరేం సామానుయ్డు కాడు. కదూ “  

దరశ్కుడి మాటలకు అతడు తల ఊపాడు. అంతలో రామనన్వచాచ్డు. రామనన్ ఉతత్మ కారయ్దరిశ్.  
“సర. మధాయ్హన్ం షూటింగ కాయ్నస్ల అయిందట” అనన్పుప్డు ఉతత్మ కు సంతోషం కలిగింది. 

మధాయ్హన్ం పూట ఇంటికి వెళిళ్ ఎనిన్రోజులైంది ? గురుత్ లేదు. ఊళోళ్ ఉండడమే అరుదైతే ఇక ఇలెల్కక్డ ? హాయిగా ఒక 
నాలుగైదు గంటలు ఇంటోల్ ఉండొచుచ్. భువన ఉంటుందా లేదా తను కూడా ఏదైనా షూటింగ కు వెళుళ్ండచాచ్ ? ఉంటే 
చాలా రోజుల తరువాత తనతో హాయిగా కబురుల్ చెపిప్నటుట్ంటుంది. ఉండక పోయినా మంచిదే. ఏకాంతంగా 
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మధాయ్హాన్లు గడిపి ఎనిన్ రోజులయాయ్యి ? పంకజ ఉదాస గజళళ్ను వింటూ పడుకోవచుచ్. మధాయ్హన్ం నిదర్. అదొక 
మరీచికే అయిపోయింది అనుకునాన్డు.  

డైరవర ను సాయంతర్ం 6 గంటలకు ఇంటి వదద్కు రమమ్ని చెపిప్ పంపాడు. ఉతత్మ కారు నడిపి చాలా 
రోజులు అయాయ్యి. పర్ధాని రాజీవ గాంధీగారు కూడా తమ జీప ను తామే నడిపేవారట. కారు నడపాలని అనిపించింది. 
డైరవ చేసూత్ ఇంటి వైపు వెళాళ్డు. 

ఇంత పీఠిక వేశాక కూడా ఉతత్మ పరిచయం సరిగాగ్ కాలేదంటే, దానికి మరింత సంజాయిషీ లేదు. ఉతత్మ 
కుమార చతురేవ్ది అనే పేరే అతడికి పరిచయ పతర్ం. ఈ పేరే ఇనోన్ తలుపులను సహజంగా తెరిచేలా చేసుత్ంది. అతడి 
జీవితం అందరికీ బాగా తెలిసిందే. ఎంత బాగా పర్జలకు తెలుసు అంటే కొనిన్సారుల్ అతడికి తెలియని “సతాయ్లు” ఇతర 
అనేకులకు తెలిసుంటాయి. అతడి బాహయ్ సవ్రూపపు కొనిన్ ముఖాలను పర్జలు ఇపప్టికపుప్డే చూసేశారు. అతడికి ఏ 
రంగు దుసుత్లు ఇషట్ం, ఏ అమామ్యితో అతడి వయ్వహారం నడుసోత్ంది, అతడు ఎనిన్ చితార్లోల్ నటించాదు, ముందు 
రాబోయే చితార్లేవి ? ఇలా అతడికే తెలియని ఎనోన్ విషయాలు పర్జలకు తెలిసుంటాయి. ఇటీవల అతడు సుధ అనే కొతత్ 
నటితో పర్ణయం మొదలు పెటాట్డని కొతత్గా పుకారు. ఈ వారత్లను చదివితే ఒకోక్సారి తనే నమేమ్సాత్నేమో అనే భయం 
అతడిన్ సతాయిసుత్ంది.  

కారు ఎడమవైపుకు తిరగాలనేంతలో రోడుడ్ సిగన్ల ఎరుపుకు తిరిగింది. వెంటనే బేర్క నొకాక్డు. ఆ రోజు 
అతడి మనసు ఎందులో ఆలోచనలోల్ కరగి పోయింది. ఇటీవల తెలిసిన కొతత్ విషయం. తనకు ఇంతవరకూ వచిచ్న 
పురసాక్రాల గురించి, వంద రోజులు ఆడిన తన చితార్ల వివరాలు తనకు, తన కారయ్దరిశ్కీ తెలియని కొనిన్వివరాలు 
అభిమాన సంఘాలకు తెలుసు !  ఒక పటీట్ని వాళుళ్ తీసుకువచిచ్ ఇచాచ్రు. దానిన్ ఫేర్ము కటిట్ంచి తన విశాలమైన ఇంటి 
ఒక గదిలో వేలాడ దీశాడు. ఈ విషయం తెలిసేత్ అభిమాన సంఘాలు సంతోష పడతాయి. ఇలా అతడిది ఒక రకమైన 
నగన్ జీవితం. శరీరంతో మొదలుకొని అతడి జీవితంలోని అనిన్ విషయాలు నగన్మే. నగన్ంగా మారనిది తన మనసు 
మాతర్మే అని ఉతత్మ ఎనోన్ సారుల్ అనుకునాన్డు. తన మనసును మాతర్ం ఇంతవరకూ ఎవరూ అరథ్ం చేసుకోవాలని 
పర్యతిన్ంచలేదు అని అతడికనిపిసుత్ంది. బహుశా అతడి భారయ్ భువనకు కూడా అది సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదేమోననన్ 
సందేహం ఉతత్మ కుంది. 

వెనుకనుండి హారన వినిపించగానే అతడు తన అనయ్మనసక్త నుండి మేలుకునాన్డు. పచచ్ దీపం 
వచిచ్ందని తెలుసుకుని నిదానంగా కల్చ పైని కాలును తీసి ఆకిస్లరేటర నొకాక్డు. కారోల్ వెళేళ్టపుప్డు అతడికి ఇటీవల ఏదో 
పతిర్కలో వచిచ్న వయ్ంగయ్ రచన గురుత్కు వచిచ్ంది. సెలెబిర్టిల దినచరయ్లు అనే శీరిష్కతో వచిచ్న వాయ్సంలో ఉతత్మ దినచరయ్ 
కూడా కనిపించింది. దాని పర్కారం ఉతత్మ దినచరయ్ ఇలా ఉండింది: 



  

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                          

79      - ಕ  ಕನ ಡ ಕಥ  

“ ఉదయం ఏడుకు లేవడం. దేవుడి పూజ, గాయతిర్ మంతర్ పఠనం, తరువాత దేవుడికి అగరొతుత్లు 
ముటిట్ంచి, సిగరెట అంటించుకోవడం. పంకజ ఉదాస కేసెట వింటూ కోడిగుర్డుడ్ తినడం, సెట కు వచిచ్ నాలుగు షాట 
లలో నటించడం, రెండు గుడిసెల సెట లను దొరిల్ంచి వాటితో పాటు రాజకీయాలు, పేద పర్జల గురించి సుదీరఘ్ చరచ్, 
సాయంతర్ం సుధాతో మందు పారీట్కి వెళిళ్, శీర్రామ చరిత మానస గురించి వాయ్ఖాయ్నం, రాతిర్ దేవుడి పూజ. ఉదర పూజ 
తరువాత ఇంకెకక్డో నటిసుత్నన్ భారయ్ గురించిన ఆలోచనలతో నిదర్ పోవడం.... “ 

బయటివాళళ్కు వయ్ంగయ్ంగా కనిపించినా ఇందులో వాసత్వం లేకపోలేదు. పర్ఖాయ్తి గాంచిన వాళళ్ 
బర్తుకులు ఇలా సారవ్తిర్క హేళనకు గురికావడం కూడా తపప్దు. ఒకోక్సారి అతడికి “ దయచేసి ఇవవ్నిన్టినుండి 
ముకిత్నివవ్ండి” అని అరిచి చెపప్లనిపిసుత్ంది.  

అతడు కారును నిదానంగా కాంపౌండులోకి తెచిచ్ నిలిపాడు. ఇంటోల్కి వచాచ్క చూసేత్ భువన లేదు. అతడి 
భారయ్ భువన... ఇపుప్డు ఎవరి బాహువులోల్ సీతగానో, సావితిర్గానో బంధితురాలై ఉండొచుచ్. ఆమెతో మనసు విపిప్ 
మాటాల్డి ఎనిన్ రోజులైందో ! పరసప్రం చూసుకునే పర్కిర్య రోజూ జరుగుతునాన్, నిజానికి భారాయ్ భరత్లాల్ పర్వరిత్సుత్నాన్మా 
అని అతడు ఆలోచించడం కదుద్. పెళిళ్ చేసుకునన్పప్టినుండి అది నిజంగానే వీలు కాలేదు అని అపుప్డపుప్డు అతడికి 
అనిపించడం జరిగింది. పెళిళ్కి ముందు కూడా ఆమెతో ఏకాంత క్షణాలు ఎకుక్వగా దొరకనే లేదు. ఇపుప్డు కూడా అతడికి 
ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని ఈ పర్పంచపు దిగంతానికవతల నడచి వెళళ్లనిపిసుత్ంది. ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని కెఆరఎస ఫౌంటెన 
ల నడుమ సేవ్చఛ్గా తిరగాలనిపిసుత్ంది. ఇంటి పకక్న గలీల్లోని కాకా హోటల లో టీ తాగి బన తినాలని అనిపిసుత్ంది. 
ఏదో చితర్ం తీసేటపుప్డు కాకా హోటల సెట వేశారు. అకక్డ టీ తాగి ఫైట చేసాడు కూడా. కానీ నమమ్ండి: అతడు 
ఇంతవరకూ వాసత్వంలో కాకా హోటల టీ రుచి చూడలేదు.  

భువనతో పెళిళ్ జరిగిన వైఖరి తలచుకుంటే అతడికి ఇపప్టికీ నవువ్ వసుత్ంది. అపుప్డు ఇదద్రికీ యౌవనపు 
ఉతాస్హం. ఏదో చితర్ంలో ఇదద్రూ నటిసుత్నాన్రు. అపుప్డు తన పాతర్ సంభాషణలో మునిగిపోయి చెపాప్డు : “భువనా 
నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని. పిచిచ్ పిలల్. అదే ఆమె మొదటి చితర్ం. ఇతడు చెపిప్ందే నిజమని నమిమ్ నిజంగానే ఇతడి 
వెంట పడింది. తరువాత ఇదద్రూ పెళాళ్డారు. కానీ.... నిజంగానే ఆమెకు తన పైన పేర్మ ఉందా అని తనను తనే 
పర్శిన్ంచుకుంటాడు. ఇపుప్డేమైనా ఆమెతో ఆ వాకాయ్నిన్ చెపేత్ “ ఏ సినిమా డైలాగ బటీట్ పడుతునాన్వ?” అని గంభీరంగా 
అడగొచుచ్.  మనసులోని పేర్మను ఎలా వయ్కీత్కరించాలో అతడికి అరథ్ం కావడం లేదు. 

ఈ రంగురంగుల బర్తుకే అంత- చాలా కృతిర్మం. ఎనోన్ సారుల్ సెట వేసే ఖరుచ్ గురించి దరశ్కుడితో 
మాటాల్డాడు. ఈ మురికి వాడల సెట వేసి దానిన్ బులోడ్జర తో పడగొటట్డానికి అయేయ్ ఖరుచ్తో ఒక జనతా ఇళళ్ కాలని 
కటట్చుచ్ అని కూడా అపుప్డపుప్డు చెపప్డం జరిగింది. అపుప్డు దరశ్కుడు జో ఏమనాన్డు? “ఏంటి ఉతత్మ ! కమూయ్నిసట్ లా 
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మాటాల్డుతునాన్వ ? అలాగేమైనా చేసేత్ మీకు ఇకక్డ పని ఎవరు ఇచేచ్వారు? కడుపు కాలేది అంతే. మీరు మీ వయ్కిత్గత 
జీవితంలో ఒక మజిలీ చేరుకునాన్రు. ఇపుప్డు ఇలా మాటాల్డొచుచ్. ఇరవై ఆరేళళ్ కిర్తం ఛానస్ కోసం పరితపిసుత్నన్పుప్డు 
ఇలాంటి ఆలోచనలు వచేచ్వి కావు కదూ ! కడుపు నిండినాక ఎపుప్డూ అంతే. ఆ కడుపును నింపిన  బీదవాళల్ గురించిన 
ఆలోచనలు తమకు తామే వసాత్యి “ 

ఉండచుచ్. జో చెపిప్న దాంటోల్ నిజాంశం ఉండచుచ్. ఇరవై ఆరు సంవతస్రాల కిర్తం- అపుప్డు అతడింకా 
నటుడిగా సిథ్రపడలేదు – అపుప్డు అవకాశాల కోసం వేచి ఉనన్పుప్డు తన జీవితపు విలువలు ఏమయాయ్యి ?  
“ఆతమ్వంచన చేసుకుని బర్తకలేను, మూఢనమమ్కాలను పోషించలేను” అని చెపుప్కుంటూ తిరిగేటపుప్డు ఇదే జో వచాచ్రు. 
ఎవరో దరశ్కుడికోసం “ భకత్ సిదధ్రామ” అనే పౌరాణిక చితార్నిన్ తీయాలని అతడి ఆలోచన. అపుప్డు తను చెపిప్నది 
గురుత్ంది. 

“జో! నువేవ్ నమమ్ని సిదాధ్ంతం, మూఢనమమ్కాల గురించి, అదీ ఒక ఒక హిందూ పౌరాణిక చితార్నిన్ 
తీయబోతునాన్రు కదా ? ఈ సినిమా గురించి మీకు కమిటెమ్ంట ఉందా ?”  

“ ఉతత్మ! మీరు చెపోత్ంది సరిగాగ్నే ఉంది. కానీ నా నమమ్కాలు పూరిత్గా భినన్ం. ఇపుప్డు నేను తీసుత్నన్ 
సినిమాలోని ఏ విషయంలోనూ నాకు నమమ్కం లేదు. చితర్ మాధయ్మానికి కమిటెమ్ంట అని చెపుప్కుని తిరగచుచ్. కానీ 
నిజమేమిటంటే ఈ రోజు మారెక్ట అయేయ్ ఫారుమ్లా ఇదే. కాబటిట్ తీయాలి. మనం పేరు సంపాదించేదాకా ఎవరూ మన 
పైన పెటుట్బడి పెటట్రు. ఈ నిజానిన్ నేను సమమ్తించాను. ఈ చితార్నికి మాస అపీల ఉంది. మీరు ఇందులో పని చేసేత్ 
మీకూ ఒక బేర్క దొరకవచుచ్. చూడండి.” 

“ లేదు జో వదుద్. ఈ సిర్క్పట్ చూడండి.  అంతా మూఢభకిత్కి పరాకాషఠ్. ఎవరో భగవంతుడు భిక్షకుడి 
వేషంలో వచిచ్ తన కుమారిడిని బలి తీసుకునే పర్సాత్వన తెసేత్, ఈ సిదధ్రామ వెంటనే అందుకు సమమ్తిసాత్డు. చదువుకుని 
విదాయ్వంతులైన మనం ఈ దృషిట్కోణానికి మన పేరును ఇవావ్లా ? నాకు ఈ సినిమాలోని పాతర్ నచచ్లేదు. ఈ పిచిచ్ 
ఊహతీతం. దీని పర్భావం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించారా ? ఈ శతాబద్ంలోనూ ఇలాంటి నమమ్కాలను పెంచిపోషించే 
చితార్లను మనం చేయాలా.... వదుద్.. నో....” 

“లేదు ఉతత్మ. ఇలాంటి పాతర్కు ఎవరిని అడిగినా సులభంగా ఒపుప్కుంటారు. నేను మిమమ్లేన్ ఎందుకు 
అడుగుతునాన్ను అంటే మీకు దీనితో పాటు ఇంకో అవకాశాం దొరకవచుచ్, ఒక బేర్క కూడా. ఇది సకెస్స అయితే ఇదే 
నిరామ్త ఇంకో చితర్ం చెయయ్లని అనుకుంటునాన్రు. దానికి సిర్క్పట్ కూడా తయారుగా ఉంది. 

మీరు అందులోనూ నటించవచుచ్. మేమంతా కొతత్వాళల్ం. గటిట్గా వేళూళ్రుకునాన్క మనకిషట్ం వచిచ్నటుట్ 
చితార్లను తీయవచుచ్. “ 
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ఇలా చితర్రంగలో రాజీ పడడానిన్ ఇరవై రెండు సంవతస్రాల కిర్తమే ఉతత్మ పార్రంభించాడు. అపప్టి 
నుండీ అతడికి రాజీ బర్తుకే అయిపోయింది. భకత్ సిదధ్రామ వంద రోజులు ఆడింది. శతదినోతస్వ సంతోష సభలో తను 
మాటాల్డిందేమిటి? అదీ రాజీయే. “ అంతా ఆ దేవుడి దయ. ఇలాంటి భకిత్ రస పాతర్ చేసినందువలేల్ నా జీవితం ఇలాంటి 
మలుపు తిరిగింది” అని పర్సంగం దంచాడు. జో కూడా అలాగే మాటాల్డాడు. ఇదద్రూ అపుప్డు భకుత్లయినవారు ఇపప్టికీ 
ఆ ఇమేజ నుండి బయటకు రాలేక పోతునాన్రు ! అపుప్డు అదే నిరామ్త, జో తయారు చేసిన రెండో సిర్క్పట్ కు పెటుట్బడి 
పెటట్ననాన్డట. అతి సహజంగా ఉనన్ కథ సిర్క్పట్ తో ఆయన వదద్కు వెళిళ్నపుప్డు ఆయన అనన్ మాటలివి: 

“చూడండి ! ఏది అముమ్డు పోతుందని భకత్ సిదధ్రామ చితర్ం నిరూపించింది. మీకు అలాంటి ఇమేజ 
వచిచ్ంది. ఉతత్మ కు కూడా. మీరిదద్రూ కలిసి ఇలాంటిదే మరో చితర్ం తీయండి. సిర్క్పట్ కావలిసేత్ ఒక పెదాద్యనతో 
రాయిదాద్ం. మొతాత్నికి మన పెటుట్బడి నషట్ం కాకూడదు. అంతే “ 

మరుసటి చితర్మూ అలానే అయింది. ఒక రకమైన బాల్క మెయిల పార్రంభం అయిందనొచుచ్. తను ఈ 
చితర్ంలో ఖచిచ్తంగా చెయయ్ను అని ఉతత్మ పటుట్ పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు. జో వచిచ్ “పేపర వాళుల్ బెదిరిసుత్నాన్రు. 
వాళల్ంతా కలిసి ఒపుప్కునన్ చితార్నికి ఉతత్మ చెయియ్చేచ్శారు అని పబిల్సిటి ఇసేత్ ఏం చేసాత్రు” అని అడిగారు. అపుప్డు 
ఉతత్మ కు అది తన ఉనికి పర్శన్గా మారింది. ఉతత్మ చతురేవ్ది నిరామ్తలకు సహకరించడు అనే ఇమేజ వచేచ్సేత్  ఉనన్ 
అవకాశాలు ఊడిపోయేవి. తపప్నిసరిగా అతడు ఆ పాతర్ చెయయ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు. 

అకక్డి నుండి అతడు రాజీ అవుతూనే వసుత్నాన్డు. ఎంత వరకూ అంటే ఇపుప్డు కూడా ఒకోక్సారి అతడి 
గురించి అతడికే సందేహాలు వసాత్యట. అతడు ఆసిత్కుడా నాసిత్కుడా అనేది అతడికే అరథ్ం కాలేదు ఇంతవరకూ. ఎకక్డికి 
వెళిళ్నా “ అంతా గురువుగారి మహిమ” అనే మాట ఇపుప్డు అతడి సంభాషణలో సహజంగా వచేచ్సోత్ంది. షాట కు 
ముందు కెమెరాకు మంగళ హారతి ఇవవ్నిదే, కొబబ్రికాయ కొటట్నిదే నటించడం అతడికే ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. ఈ 
దవ్ందవ్ం అతడిని పిచిచ్వాణిణ్ చేసోత్ంది. బయటి పర్పంచంలో అతడు ఎంత కృతజఞ్తతో మాటాల్డినా పర్జలు నముమ్తారు ! 
అతడి వయ్కిత్గత జీవితంలో భావనలతో హృదయపు లొతులనుండి చెపేత్ అతడి భారయ్ కూడా నమమ్దు. ఆమె కూడా నటనకు 
ఎంతవరకూ అలవాటు పడిపోయిందంటే వాళిళ్దద్రూ ఒకరి ముందు మరొకరు ఎపుప్డు నటిసుత్నాన్రు, ఎపుప్డు 
సహజంగా ఉనాన్రు అనన్ది వాళళ్కే తెలియదు ! 

మొనన్టికి మొనన్ జరిగిన సంగతి. ఏదో చితర్ం సనిన్వేశంలో ఉతత్మ నటిసుత్నాన్డు. సహనటి-అలాగే తన 
ఇపప్టి పేర్యసి అని పిలిపించుకునే సుధాకు ఆ చితర్ంలోనూ పేర్యసి పాతర్ ఇచాచ్రు. చితర్ నాయకుడు తన పనుల పైన పై 
ఊళళ్కు వెళతాడు. ఆ ఊళోళ్ ఆమె సేన్హితురాలై, పేర్యసిగా మారే పాతర్ సుధాది. చితీర్కరణంలో తలమునికలై ఎపప్టి 
లాగే ఉతత్మ నటించాడు. ఆ సినిమాలో వాళిళ్దద్రి మధయ్ చాలా సనిన్హిత సనిన్వేశాలునాన్యి. ఇలా ఆమెకు దగగ్రయేయ్ 
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అవకాశాలు ఉతత్మ కు చాలానే దొరికాయి. చితీర్కరణం తరువాత కూడా సుధా అతడిని రాసుకుని తిరగసాగింది అనన్ది 
కూడా నిజమే. చితర్ంలోని సంభాషణలు పరవశంగా పలుకుతూ ఆ పిలల్ ఆ పాతర్నే నమేమ్సిందేమో ? నటనకునన్ పరిమితి 
ఎకక్డికి ఆగుతుంది ! మొదటి సారి ఆ పరిమితిని గమనంచని ఉతత్మ తన సహనటిని వివాహం చేసుకునాన్డు. మరి 
ఇపుప్డు? .... పతిర్కలు రాసుత్నన్ సమాచారం, తన మనసులో మెదలుతునన్ ఆలోచనలు ఒకే దిశగా సాగుతునాన్యేమో 
అనే దడ అతడిని సతాయించింది. ఈ గుసగుసలను పర్జలు నమిమ్తే సరే. కానీ సమాచారమే నిజమని తను నమిమ్తే ఎలా 
? లేదా అంతా కలిప్తమేనా.... ఈ విషయంలో సుధా అభిపార్యం ఏమిటి అని తను తపుప్గా ఊహిసుత్నాన్నా .... ఈ అనిన్ 
వికారాలూ ఉతత్మ ను పీడించసాగాయి. 

ఇవనీన్ గందరగోళాలు అతడికి ఎంత ఎకుక్వయాయ్యి అంటే అతడిలోని అగిన్పరవ్తం లావాగా మారి 
ఎపుప్డు ఉబుకుతుందో ఉతత్మ కే తెలియదు. అతడు ఎపుప్డు తనుగా ఉనాన్డు, ఎపుప్డు నటిసుత్నాన్డు అనే దవ్ందావ్ల 
నడుమ తనను కనుకుక్నే అసఫల పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. రోజుకు మూడు షిఫట్ లు పనిచేసుత్నన్పుప్డు కలిగే 
కొనిన్అపాయాలలే ఇదీ ఒకటేమో ! 

ఇటీవలి సినిమా పతిర్కలలో ఒక పెదద్ శీరిష్కతో ఉనన్ వాయ్సానిన్ అందరూ గమనించారు. “పర్ఖాయ్త నటుడు 
ఉతత్మ చతురేవ్ది ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం”.... కానీ సతాయ్ంశమేమంటే అతడు చావాలని చేయలేదు. తను నటించిన 
చితర్ంలోని నాయకుడు మానసిక ఒతిత్డిని తటుట్కోలేక నిదర్ మాతర్లను మింగి పడుకుంటాడు. కానీ ఉతత్మ ఎంత 
అలసిపోయాడంటే ఏదో ధాయ్సలో చితర్ంకోసం పెటుట్కునన్ మాతర్లను మింగేశాడు. అతడిని గమనించిన రామనన్ అతడిని 
ఆసప్తిర్కి చేరిప్ంచాడు. విలేకరల్కు అదే పెదద్ సమాచారమై కూరుచ్ంది. 

ఇలాగే పాత జాఞ్పకాలను నెమరు వేసుకుంటూ పడుకునన్పుప్డు అతడి భారయ్ భువన వచిచ్ంది. తలుపు బెల 
సదుద్ చేసినపుప్డు నౌకరు వెళిళ్ తలుపు తీశాడు. ఆ చపుప్డు వింటూ ఉతత్మ తన గదిలో ఉనాన్డు. ఆమె లోపలికి వచిచ్ 
ఇతడిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. సాయంతర్మంతా ఇదద్రూ కూరుచ్ని చాల సేపు మనసు విపిప్ మాటాల్డుకోవచుచ్అని 
ఉతత్మ కు అనిపిసుత్ంది. భావుకుడై, తన జీవితంలో ఇపుప్డు జరుగుతునన్ మానసిక ఒతిత్డి గురించి, మనసు వేలాది 
ముకక్లై పోతునన్దాని గురించి, తను ఎపుప్డు సహజంగా ఉంటాదు- ఎపుప్డు నటిసాత్డు అని తెలియని సిథ్తి గురించి ఇలా 
అతడు మనసును బయట పెడుతూ పోయాడు. 

అంతటినీ శాంతంగా పెదవి విపప్కుండా వినన్ తరువాత భువన నిరిల్పత్ంగా అడిగింది: 
“ ఎందుకు ఎపుప్డూ లేనిది ఈ రోజు ఇంత మాటాల్డుతునాన్వు ఉతత్మ ? ఆ ముండ సుధా 

సహవాసమనిపిసుత్ంది. విడాకులు కావాలనిపిసేత్ నేరుగా అడుగు. దానికి ఇంత పీఠిక ఎందుకు ?” 
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ఈమెకు వివరించి చెపప్డం ఎలాగ ? అతడి నిజాయితీనే భువన పర్శిన్సోత్ంది. ఆమెకు ఎంత వివరించినా 
ఈ తతత్వ్శాసత్రపు మాటలను నమేమ్ పరిసిథ్తిలో ఆమె లేదు. పాపం, ఆమె నమమ్డమనాన్ ఎలాగ ? ఈ మధయ్ తను సుధాతో 
చకక్ర చలాయిసుత్నాన్నని పుకారేల్ పుకారుల్. ఉతత్మ కు తలకాయ పగిలిపోతునన్టట్నిపిసుత్ంది. భువనతో “నేను కొంచెం సేపు 
విశార్ంతి తీసుకుంటాను. ననన్ డిసట్రబ్ చెయొయ్దుద్.”అనాన్డు. 

తన గదికి రాగానే అతడికి నిదర్మాతర్ల డబాబ్ కనిపించింది. రెండు మాతర్లను గొంతులోకి పంపి నీళుళ్ 
తాగాడు. ఈ ఒంటరి జీవితంలో నిదార్దేవి కృప కూడా మాతర్లు లేకుండా అతడి పైన పడడం లేదు. ఈ ఆలోచన 
మనసును తాకినపుప్డు కళళ్లోల్ గిల్సరిన లేకుండానే నీళుళ్ వసాత్యి. శరీరానిన్ పరుపు పైన వెయయ్లనుకునన్పుప్డే తలుపు 
చపుప్డయింది. సమయం ఆరయియ్ంది. డైరవరు తనను పిలుచుకు పోవడానికి వచాచ్డు. అలాగే నిదానంగా మొహం 
కడుకుక్ని వచేచ్ నిదర్ను ఎలా తటుట్కోవడమా అని ఆలోచిసూత్నే మరో చితర్ం నటనకు తయారై ఉతత్మ బయలుదేరాడు.  

*** 

        
 

“హాయ...” 
కొతత్ నంబర నుండి మెసేజ. ఎవరై ఉండచుచ్ ? అంతలో ఇంకో మెసేజ. 
“మెరూన కురాత్లో రాజకుమారుడిలా ఉనాన్వ” 
ఎవరో ఇకక్డి వాళేళ్..... నా పరిచయం ఉనన్టుట్ంది కానీ నాకు పరిచయం లేదు. 
“హూ ఈస దిస?” నా కుతూహలం బయటపడింది. 
“నీనుండి నాలుగవ వరస”  
నేను కూరుచ్ంది రెండో వరస.... నా వెనుక నాలుగు వరసలు... కుడివైపుకు మెడ తిపాప్ను. నాలుగవ 

వరసలో ముగుగ్రు కూరుచ్నాన్రు. మొదటి రెండు కురీచ్లోల్ వయసయిన పెదవాళుళ్, అదే వరస చివరి కురీచ్లో ఒక 
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అమామ్యి ఇయర ఫోన పెటుట్కుని ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ ముసి ముసిగా నవువ్కుంటోంది. ఏదో జోక ఎంజాయ 
చేసుత్ంటుంది !  బహుశ బాయ ఫెర్ండేమో..... 

“కాదు కాదు.” నవువ్తునన్ ఎమోజి. 
నేను కూరుచ్నుంది వేదిక ఎడమ వైపు. అంటే కుడివైపు నాలుగో వరస..... 
చూపు అటు తిపాప్ను. ఉనన్ ఎనిమిది కురీచ్లోల్ ఆరు నిండునాన్యి. ఇలా తుంటరి మెసేజ పంపగలిగే 

మొహం ఏదీ కనబడలేదు. 
“చాలా మంది ననున్ ఎల.బి.హెచ అనే పిలిచేవారు. ఐ బెట. నీలాంటి వాళళ్కు గురుత్ండకపోవచుచ్లే” అనే 

ఛాలెంజ ఈ సారి. 
నేను మళీళ్ ఓడిపోయాను. 
“దుబె. చాలా సేపయియ్ందా వచిచ్?” ఫణి గొంతు వినిపించి తల ఎతాత్ను. 
“ అవును. ఒక అరద్గంట అయుయ్ండచుచ్. మనవాళెళ్వరూ కనబడలేదు. చూసూత్నే ఉనాన్ను. పుణయ్ం. 

నువైవ్నా వచాచ్వు కదా!” 
“ వరిక్ంగ డే కదా గురూ ! మన ఆకుచ్వల పోర్గార్ం ఎలుల్ండి. ఈ రోజు వచేచ్ది చాలా ఆతీమ్యులైన 

వాళుళ్, లేదా నీలాంటి పర్తేయ్క అతిథులు, అంటే దూరం నుండి వచిచ్నవాళుళ్ “ నవావ్డు. 
మా సూక్లు సేన్హితులలోని ఉదయ గాడికి 40 సంవతస్రాలు నిండాయి అనన్ది ఒక సాకు మాతర్మే. 

మితుర్లంతా కలవాలనుకునన్ సమయంలోనే వీడి బరత్ డే. వాటస్ప గూర్ప లో 50 కంటే ఎకుక్వ మితుర్లునాన్ రోజూ 
పాలొగ్నేవాళుళ్ తకుక్వే. కొంతమందినయితే ఇంతవరకూ చూడనేలేదు. డి.పి లలో వాళల్వి కాని ఫోటోలు పెడితే వాళల్ 
మొహంకూడా జాఞ్పకం వచేచ్ అవకాశం ఉండదు.  

“ ఓ ! మన సుందరి కూడా ఇకక్డే ఉంది. ఎపుప్డొచాచ్రో అమమ్గారు? ఇలా వెనుక వరసలలోనే ఉనాన్వు 
?” అంటూ అలల్రి చేసూత్ వెనక వరసల వైపు సాగాడు. వాడి వెనుక నేను కూడా. “ అవును. దీంటోల్నే మజా మరి. 
చివరినుండి నాలుగవ వరస “ అంటూ ఆమె నా వైపు చూడగానే నాకు షాక తినన్ అనుభవం. 

“ తను సృజన. మన కాల్సేమ్ట. లాసట్ బెంచ అమామ్యి అని ఆట పటిట్ంఛేవాళళ్ం”  
ఎల.బి.హెచ.... ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది. “సారి. గురుత్పటట్లేదు.” వెరిర్ నవువ్తో అనాన్ను.  
“వీడు తెలుసు కదా. అనుపమ దుబె” 
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“ అందరికీ పి.ఎం తెలుసు. కానీ పి.ఎం. కు అందరి పరిచయం ఉండదు కదా ?” చొటట్లు పడిన బుగగ్లోల్ 
మరింత అందం. నేను మళీళ్ ఎరుపెకాక్ను. ముగుగ్రమూ ఒకే చోట కూరుచ్నాన్ము. వాళిళ్దద్రూ ఏవేవో 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదు – నా దృషట్ంతా ఆమె పైనే !  

సూక్లోల్ అందరికంటే ముందునన్ నాకు ఎవరూ అగుపడేవారు కారు. ఒక రకమైన అంతరుమ్ఖిని. 
ఎకుక్వగా కలిసేవాణిణ్ కాదు. ఔట డోర ఆటలు అంత ఆడేవాణిణ్కాదు. చదరంగం ఆడేవాణిణ్. అందులోనూ పర్తయ్రిథ్ని 
ఓడించడమే గురి.  

“అయోయ్ సారి ! నువువ్నాన్వనన్దే మరచిపోయి కబురల్లో పడిపోయాము. సృజి నా కజిన నే పెళాళ్డింది. 
నాకు వదిన వరసవుతుంది. నేను మాతర్ం సృజి అనే పిలుసాత్ను. కలిసి చదువుకునాన్ం కదా అదే చనువు....” నేను సనన్గా 
నవావ్ను. వెడలాప్టి కిల్పుప్తో దటట్మైన జుటుట్ను బిగించి కటిట్ంది. రెండూ భుజాలకు తాకుతునన్ శిరోజాలు. విలుల్లాంటి 
కనుబొమలు, సనన్గా రాసిన కాటుక, కనీ కనిపించని చినన్ బింది ఇవనీన్ ఆమె వయసుస్ను దాచివేసుత్నాన్యి. తేలికపాటి 
కేర్ప చీరకు, ముపాప్వు సీల్వస్ డిజైనర బౌల్జ ఆవిడ సౌందరాయ్నికి మెరుగులు దిదుద్తునాన్యి. 

నాలోని మగవాడు నిదర్లేచాడు. ఆవిడ అపర్తిమ అందానిన్కళళ్తోనే పీలుచ్కుంటునాన్ను. ఒకసారి 
చటుకుక్న ఆమె నా వైపు తిరిగినపుప్డు తపుప్ చేసిన వాడిలా తలదించుకునాన్ను. మళీళ్ మామూలే- ఆమె 
మాటాల్డేటపుప్డు, నవివ్నపుప్డు మెరుపులా తళుకుక్మని మాయమయేయ్ బుగగ్ల పైని చొటట్లోల్ నేను మునిగిపోయాను. పైకి 
రావాలనే ఉదేద్శానిన్మరచిపోయి, అకక్డే ఉండిపోవాలనే ఆశ... తరక్ం, నైతికతల సరిహదుద్లననిన్టినీ చెరిపేసూత్.  

ఉదయ చివరి తముమ్డి పెళిళ్ ... గూర్ప లో మెసేజ  వేసినా ఫణిగాడు చెపిప్నటుట్ వరిక్ంగ డే. అది కూడా 
ఉదయం పూట కాబటిట్ మనవాళల్ అటెండెనస్ తకుక్వ. ఎలాగూ ఎలుల్ండి ఉదయ ఆతిథయ్ం రిసారట్ లో ఉంది కదా. అకక్డ 
అంతా కలుసుత్నాన్ము . 

అంతలో “ అందరూ పదండి భోజనాలకు. డైనింగ హాల పైనుంది” అంటూ ఉదయే సవ్యాన వచిచ్ 
మాకు కూరుచ్నే వయ్వసథ్ చేసి వెళాళ్డు. 

“ మా వంటకాలు మీకు అపురూపమేమో ! ఒక పటుట్ పటట్ండి” నా పకక్న కూరుచ్నన్ సృజనా కామెంట. 
 “ వాడేం కొతత్వాడా నీకు, మీరు-అండి అనడానికి ? నువువ్ అను చాలు వీణిణ్” ఫణి మధయ్లో అనాన్డు. 
“ నాలుగు నెలలయింది ఇండియాకు వచిచ్. కానీ నాకు గుజరాతీ భోజనం ఇంకా దొరకలేదు. మా 

వంటవాడికి వచేచ్ది బాజార్ రోటి, దాల, చపాతి, సబిజ్ అంతే. వాడు లేనపుప్డు అనన్ం, సాంబార వండుకుంటాను” 
అనాన్ను, వేళళ్కంటుకునన్ వాటిని నాకుతూ. పరమానాన్నిన్ నాలుగూ వేళళ్తో జురుర్కుంటునన్ ఫణివైపు మెచుచ్కోలుగా 



  

øöeTT~                                                                                www.koumudi.net    
                          

86      - ಕ  ಕನ ಡ ಕಥ  

చూశాను. “ ఇలా తినాలి అలా తినాలి అనేవాళుళ్ నా పకక్న కూరోచ్కూడదు. భోజనం తన ఇషట్ం, చూపులు ఇతరుల 
ఇషట్ం. ఏమంటావు” ఫణి అడిగాడు. 

“అవును” అంటూ సృజన వైపు చూశాను. తినేటపుప్డు తన బుగగ్ పైన పడే చొటట్ చాలా ఆకరష్ణీయంగా 
ఉంది. నా విసత్రిలో ఆమె ముఖమే కనిపించి, ఖంగుతినాన్ను. 

“ నాకు మైసూర పాక సహించదు. వదద్నాన్ వడిడ్ంచారు” సృజన గొణిగింది. 
“ నాకు వెయియ్” అనడానికి మొహమాటం. “ నాకు శుగర. దుబెకు వెయియ్, ఫరవాలేదు” అనన్ ఫణి 

మాటలకు “ ఫరవాలేదు కదా “ అంటూ తన ఆకులోని మైసూర పాకు ముకక్ను నా ఆకులో వేసింది సృజన. మా ఇదద్రి 
మధయ్ ఉనన్ తెర మెలిల్గా కరిగినటుట్ భర్మ నాకు. “నాకు చాలా ఇషట్ం” అంటూ మొహం ఇంత చేసుకునాన్ను. 

భోజనం తరువాత తాంబూలం కవర ఇసూత్ ఉదయ “ దుబె, నువువ్ వచిచ్ంది నాకు చాలా ఆనందంగా 
ఉంది.  పది సంవతస్రాలు దాటింది నినున్ చూసి. ఎనీ వే ఎలుల్ండి సాయంతర్ం అందరూ మిస చెయయ్కుండా రావాలి” 
అంటూ మళీళ్ ఆహావ్నించాడు. 

“దీనేన్ం చేసుకోను ? ఉనన్ది హోటలోల్” తాంబూలం కవర వైపు చూసూత్ అనాన్ను. 
“ ఈమెకివువ్. కొబబ్రి హలావ్ చేసుత్ంది. ఒకసారి టేసట్ చేశాను. సుధీకు కూడ ఇషట్ం. కదూ సృజీ ?”  
ఆమె కూడా అవుననన్టుట్ తలూపింది. 
“ సుధీ అంటే మీ భరాత్ ?”  ఈ సారి నేరుగా తననే అడిగాను. 
“సుధనవ్... ఫెర్ండ. ఫాయ్మిలీ సరక్ల లో సుధీ “ అంటూ నవివ్ంది. వేసుకునన్ పాన వలల్ నాలుక అరుణ 

వరణ్ం కొతత్ అందాలిన్ చిందింది. 
“ పెళిళ్ చేసుకునన్ అమామ్యి తాంబూలం వేసుకునన్పుప్డు నాలుకకు వచేచ్ ఎరుపు ఆమెకు భరత్ పైన ఉండే 

పేర్మకు సంకేతం. ఎరుపు ఎకుక్వైనటట్లాల్ పేర్మ ఎకుక్వ అని అరథ్ం”  వయసుస్లో ఉనన్పుప్డు ఇంటోల్ పెదాద్విడ చెపుత్నన్ 
మాటలు. సృజన తన భరత్ను చాలా ఇషట్పడుతుందేమో ? 

“ ఉదయ ఫంక్షన ఎలుల్ండి కదా ? రేపు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి.... ఫణీ, నువువ్ తీసుకురా. టిఫిన 
చేసి వచెచ్యయ్ండి. చినన్పప్టి మాటలు, అలల్రుల్ అనీన్ మాటాల్డుకోవడానికవుతుంది”  

నా తాంబూలం కవర తన కవర తో పాటు కారు వెనక సీటుకు చేరుకుంది. బై అని చెయాయ్డించి, కారు 
ముందుకు దూకించింది. నా కోతి మనసు చిందులేసింది. 

“నేను అవంతి ఇంటికి వెళాళ్లార్. అమమ్ అకక్డే ఉంది. ఈ రోజు వసాత్ను అనాన్ను “ ఫణితో అనాన్ను.  
“ రారా. నేను డార్ప చేసాత్ను” అనగానే కాసత్ రిలీఫ గా ఫీలయాయ్ను. 
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“నేను సృజనను గురేత్ పటట్లేదురా. ఫర దట మాయ్టర, నాకైతే మన  చాలా మంది కాల్సేమ్టల్ ముఖాలే గురుత్ 
లేవు” కారోల్ మాటలు మొదలుపెటాట్ను. 

“ నువువ్ అనిన్టోల్ టాప కదరా. మా మాదిరిగానా ? అలల్రి, తుంటరి పనులు చేసే గూర్పంతా మాది. అలా 
చూసేత్ యుఎస ఎ నుండి వచేచ్ గెసట్ కు ఆతిథయ్ం నాది అనన్పుప్డు ఆ అతిథివి నువవ్ని నా కలలో కూడా అనుకోలేదు. 
నువువ్ ముందు మాదిరిగానే ముభావంగానే ఉంటావని అనుకునాన్ను. నువువ్ చాలా మారిపోయావు. నా కంఫరట్ జోనోల్కి 
వచేచ్శావు నువువ్.  నిజమైన సేన్హం పార్రంభమయియ్ందే అపప్టినుండి”  

“ అవును. ఉదోయ్గం, దాంపతయ్ం.... నాకు చాలా పాఠాలు నేరాప్యి.. మారుప్ అనివారయ్మయింది” 
“మరంత లేకపోతే ఇకక్డికి తిరిగి వచేచ్వాడివా నువువ్ ? వదిలెయియ్. అంతా సరిపోతుందిలే “ 
“ లేదు ఫణీ ! నేను మళీళ్ అకక్డికి వెళేళ్ అవకాశాలు తకుక్వ “ 
ఫణి పర్శాన్రథ్కంగా కనుబొమలెగరేశాడు. 
“ అవును. శరిమ్ ఇకక్డికి ఎపుప్డూ రాదు. ఆమెకు అకక్డి ఆకరష్ణ గాఢంగా ఉంది. నేనెపుప్డూ అకక్రలేని 

పాతర్ ఆమెకు. నాకు అకక్డ ఉండడం అసాధయ్మనిపించి ఇకక్డికి తిరిగి వచేచ్శాను. నా నిరణ్యనిన్ కొడుకు విపిన 
సమరిథ్ంచాడు. విపుల మాతర్ం నా కూతురుగా పెరగనేలేదు. అది ఎపుప్డూ వాళల్మమ్ కూతురే ! 

నా పైన ఏమాతర్ం అటాచెమ్ంట రాలేదు. ఊపిరల్ందని వాతావరణం. ఎలాగూ ఆమె ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. 
నానుండి ఏమాతర్ం అపేకిష్ంచడం లేదు. అయినా కానీ ఇలుల్ ఆమెకే వదిలేశాను. నా పిలల్ల తలిల్ ఆమె. అంతే. నా డారిల్ంగ 
మాతర్ం కాలేదు” 

ఇంత చెపేప్టపప్టికి నా గొంతు గదగ్దమయియ్ంది. నాది నిసాస్రమైన దాంపతయ్ం అనన్ది వాడికి 
తెలియనిదేమీ కాదు. దానికొక తారిక్క ముగింపునిచిచ్ంది మాతర్ం ఫణిని కదిలిచ్వేసింది. 

రెండు నిమిషాల సిగన్ల. సెంకండుల్ గడుసూత్ ఉనాన్యి- 120,119,118..... 
శరిమ్లా నా భారయ్గా వచిచ్నపప్టి నుండి “ నాకు మీతో పెళిళ్ అసలు ఇషట్ం లేదు. ఇంటోల్వాళళ్ 

బలవంతానికి కటుట్కునాన్ను” అని మొదటి రోజే విషం కకిక్ంది. ఇవావ్ళ కాకపోతే రేపు సరిపోవచుచ్ అనే ఆశతో ఐదు 
రోజుల హనిమూన గడిచింది – హనీ లేనీ అమావాసయ్ చందుర్డి మాదిరి. 

ఆరు నెలలైనా “విశేషమేమీ లేదా” అని వాళళ్ వైపు వాళుళ్ సందేహించినపుప్డు నాలోని అసురుడిది 
పైచెయయ్యియ్ంది. 

విపిన పుటాట్డు. అమెరికాకు వెళిళ్న తరువాత పాశాచ్తయ్ దుసుత్లవైపు వాలిన శరిమ్ని చూసి ఆశచ్రయ్మేసింది. 
అవసరం కంటే ఎకుక్వే పర్దరిశ్ంచే ఆ దుసుత్లోల్ అపస్రసలా కనిపించింది. నేను ఎకుక్వగా పర్తిఘటించలేదు. ఆ రోజులోల్నే 
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విపుల అంకురించింది. కౌటుంబికంగా మా ఇదద్రిది అనోయ్నయ్ దాంపతయ్మే అని ఋజువయింది. కటుట్కునన్ తపుప్కు 
తలిల్నైనాను అని గొణుగుతూనే ఉండేది. కలయిక అనన్ది సృషిట్కిర్యకు మాతర్మే, వినోదానికి కాదు అనన్ది ఆమె తలలో 
పాతుకు పోయింది. ఆమె ఉదోయ్గానికి చేరినాక మా ఇదద్రి మధయ్ మాటలే కరువైనాయి. విపిన ననున్ కాసత్ దగగ్రయాయ్డు 
తపప్ విపుల వాళల్మమ్ మాదిరే. సవ్భావంలోనూ అంతే. పదిహేను సంవతస్రాలు అకక్డ గడిపి ఇక చాలు 
అనిపించేటపప్టికి గుజరాత లోని రిసరచ్ ఇన సిట్టూయ్ట లో సీనియర సైంటిసట్ పోసట్ వచిచ్ంది. వెళాళ్లనన్ నా నిరణ్యానిన్ 
తెలియజేశాను. “ నేను రాను. ఇకక్డే ఉంటాను” అని నిరొమ్హమాటంగా చెపేప్సింది.  పెదద్వాడవుతునన్ విపిన మాతర్ం “ 
బెసట్ విషస, మిస యు డాడ “ అంటూ వీడోక్లు పలికాడు. 

“ దుబే. నా కజిన సుధీది కూడా ఒక రకమైన టార్జడీ” ఫణి మౌనానిన్ తుంచాడు. 
“సుధి అంటే సృజన వాళాళ్యనా?” చెవులు నిమిరాయి. “ అయినా తనను చూసేత్ అలా అనిపించలేదు” 
“నీ బాధ మాతర్ం మొహంలో కనిపించిందా ?” వాడి గొంతులో కారం ధవ్నించింది. 
నేను గముమ్నయిపోయాను.  
“సుధీ ఒక హీరోలా ఉండేవాడు. సృజి కూడా తకుక్వదేం కాదు. ఇదద్రూ మేడ ఫర ఈచ అదర లా అనేలా 

ఉండేవారు. ఆజనమ్ శీర్మంతుడు. ఉనన్త విదాయ్భాయ్సం. బిజినెస దేనికీ తకుక్వ లేదు. సృజి, నేను ఇదద్రూ కలిసి సుధీని 
అలల్రి చేసేవాళల్ం. వాడు దానిన్చాలా ఫీర్గా తీసుకునేంత... మా ముగుగ్రినీ ఒక మంచి సేన్హభావం ముడివేసింది” 

“.....” 
“ పెళల్యిన సంవతస్రానికి వాడికి పెదద్ పర్మాదం జరిగింది. బర్తికి బటట్కటిట్ందే గొపప్. లైంగిక సామరథ్య్ం 

పోగొటుట్కుని కుర్ంగిపోయాడు. మానసిక వేదనకు అంతులేకుండా పోయింది. ఈ పరిసిథ్తులోల్ సృజి సిథ్తి చాలా 
శోచనీయంగా మారింది. ఇంకా చినన్ వయసుస్ నీది, ఇంకో పెళిళ్ చేసుకొని సెటిల అవవ్మని కొనిన్ రోజులు బర్తిమాలాడు 
– కానీ సృజి ఒపుప్కోలేదు. దాంతరువాత చదువు కొనసాగించి ఎం.ఎ చేసి, కాలేజీలో లెకచ్రర అయియ్ంది. ఇంకో ఐదారు 
నెలలోల్ డాకట్రేట వసుత్ంది” 

“బిర్లియనస్ ఆడస్ టు బూయ్టీ” 
“ రాతర్యితే మాతర్ం అదే ఇలుల్, అదే సుధీ....” నేను కొనసాగించాను. 
సరుర్న నా వైపు చూశాడు ఫణి, నాకు సిగగ్నిపించింది. 
“ సృజిని చూసేత్ పాపమనిసుత్ంది. బట ఇటస్ టూ పరస్నల. ఏం చెపప్గలం?” 
“ అవును. నిజమే “ 
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ఉదయం మెసేజ లో జరిగిన అలల్రిని వాడితో షేర చేదాద్మా అనిపించింది. ... కానీ మళీళ్ ఎందుకో 
వదద్నిపించి గముమ్నునాన్ను. 

“ నా గురించి సృజికి ఏమైనా తెలుసా ?” 
“సృజికే ఏమిటి? మన గూర్పులోని చాల మందికి తెలుస్ంటుంది. అందులోనూ నువొవ్కక్డివే రావడం. 

నువువ్ రాకముందే తనకు నీ దాంపతయ్ంలోని చేదు గురించి తెలుసు. నీ భారయ్ కలీగ సవ్రూప దతత్. సృజికి కూడా ఫెర్ండ 
అతను. ఇదొక “ఎవవ్రికీ చెపొప్దుద్” బాపతు. సృజి నాకు చెపిప్నపుప్డు నాకు కొతత్గా ఏమీ అనిపించలేదు. మరో ఇదద్రు 
గుసగుసలు పోయారు. సూక్షమ్ంగా నేను నీ విషయానిన్ షేర చేశాను. చెపాప్ను కదా గురూ ! మేమంతా గాసిప 
చేసుకుంటుంటాం. అదీ మనకు పరిచయమునన్ వాళల్ విషయం అంటే కొంచెం కుతూహలం ఎకుక్వే – ఇది మనిషి 
సహజ గుణమనుకో. అదే టారెగ్ట మనిషి ఎదురుగా వసేత్ దివయ్ మౌనం అందరిదీ. అదొక అందరూ ఒపుప్కునన్ 
మాయాగుణం. దీనికెవరూ అతీతులు కారు.” 

నేను నిటూట్రాచ్ను. 
నా పరిసిథ్తి తెలిసి సృజి అకక్ర చూపించిందా ? తనకూ నా పైన కాల్సేమ్ట అని మాతర్మే కాక పర్తేయ్కమైన 

శర్దధ్ ఉందా ? అలా కాకుంటే నా ఆకులోకి సీవ్ట వేయడం, తాంబూలం కవర ను నిరాకరించకుండా తీసుకోవడం 
వీటనిన్టినీ ఎలా అనుకోవాలి ? ఒకటయితే నిజం. ఫణిచెపిప్ంది వినన్ తరువాత సృజన పటల్ ఆకరష్ణ పెరిగి, మెలల్ మెలల్గ 
ఆవరించుకోసాగింది. 

********* 
 
రాతర్ంతా సృజనా చుటేట్ నా ఆలోచనలు. ఈ దాహం ఎంత కిల్షట్మైనదో ? ఇటీవల డేటింగ చాలా 

సాధారణమైనా, నా తరం వాళుళ్ ఎటూ కారు. పెళిళ్కి అనుమతి దొరికేదాకా అంతా ఆతర్త, కుతూహలాలే. పెళైళ్న 
తరువాత ఏ ఒకక్రికి ఆసకిత్ లేకపోయినా తరువాతి జీవితం నిసాస్రమే. శరిమ్ పర్వరత్న చూసి, రాక్షసుడిలా 
పర్వరిత్ంచాలనిపించినా, తటుట్కునేవాణిణ్. దైహిక వాంఛ కూడా మన రోజూవారి ఆకలి, నిదర్ మాదిరిగానే కదా అని 
ఎందుకు అనుకోరో మరి ? “ నా పెళాళ్ం ఊరెళిళ్నపుప్డు నా బాధ చెపుప్నలవికాదు. అదృషట్వశాతుత్ నీ భారయ్ నినున్ అరథ్ం 
చేసుకుందిలే. ఫరేల్దు” సహోదోయ్గి కరూప్ర అనడం విని క్షణకాలం అసూయ అనిపించింది మాతర్ం నిజం. ఈ దురదృషట్ 
జీవితానికి అదే చాలా అరుదు. సరే ! ఎలాగూ ఆ బంధానున్ండి బయటికి రావడం జరిగింది . శరిమ్లా నా మటుట్కు ఒక 
ముగిసిన అధాయ్యం. 
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చపుప్న సృజన మొహం కళళ్ ముందుకొచిచ్ంది. దాంపతయ్ం అనే సాకుతో సాంగతయ్ం అనే వాసత్వానిన్ 
జయించేసిందా ? లేదా సమాజపు కంచె, నైతికత సరిహదుద్ను దాటలేని వివేకమా ? అయితే ననున్ అలల్రి చేసిందెందుకు 
?ఊరికే మాతర్ం కాదు. అలా చూసేత్, గూర్ప లో తను ఎకుక్వగా వచేచ్ది కాదు. నెలకో, రెణెణ్లల్కో ఒక రెండు ఫారవ్రడ్ లు, 
కామెంటుల్ అంతే. నా దుసుత్లిన్ గురిత్ంచి మెచుచ్కుంది అంటే నా సంగతి తెలిసినపప్టినుండి ననున్ ఫాలో చేసోత్ందా? 
చివరికి నేను ఇకక్డికి వచాచ్ననన్ తరువాత మాటాల్డడానికి అవకాశం కోసం కాచుకుందా ? ఉదయ ఇంటి ఫంక్షన ను 
కాయ్చ చేసుండచాచ్ ? నా పైన తనకు ఆకరష్ణ.... నాకునన్టుట్ ? ఒంటోల్ని రకత్మంతా ముఖంలోకి వచిచ్నటట్యింది. ననున్ 
మెచుచ్కోని కారణాలంటూ లేవు.  

లాసట్ బెంచుకు ఫసట్ బెంచ పైన కర్ష ! నా ఆలోచనకు ఎందుకో నవువ్ రాలేదు. నా నిదర్ను మాతర్ం 
లాకుక్నేంత ఆవరించేసింది.  

************* 
 
పొదుద్న ఆరు గంటలకు ఫణిగాడు పోన చేసి “ సారీ రా ! ఈ రోజు పోర్గార్ం కాయ్నస్ల. నాకు అరెజ్ంట 

పనుంది. సాయంతర్ం దాకా తీరిక లేదు. ఏడు గంటల పైన సృజికి ఫోన చేసాత్ను. ఏర పోరట్ వైపు వెళుత్నాన్ను. రేపు రిసారట్ 
లో కలుదాద్ం. బై” అని సుపర్భాతం పాడినపుప్డు, ఛ ! తనను దగగ్రినుండి చూడాలి, మనసారా కబురుల్ చెపేప్ అదృషట్ం 
తపిప్పోయిందే అనిపించి అసహాయత కమిమ్ంది. పది నిముషాల తరువాత సృజన కాల. ఫణిగాడి మెసేజ చెపాప్ను.  

“ ఛ ! రేపు దొరకనీ చెపాత్ వాడికి. సరే. మీ పోర్గార్మేమిటి ?” 
“ చెపుప్కోదగగ్టుట్ ఏం లేదు – మీ ఇంటికి వచేచ్ పోర్గార్ం ఉండడం వలల్ మా కజిన కు రేపు వసాత్ననాన్ను.” 

నా గొంతులో మొహమాటం తొణికింది.  
“ అలాగయితే సాన్నం చేసి మా ఇంటికి రండి. జతగానే టిఫిన చేదాద్ం” 
“.... “      నేను వింటోంది నిజమేనా ? 
“ హలో ! ఏంటి బదులే లేదు మీ దగగ్రినుండి ! మిమమ్లేన్ం తినెయయ్ను నేను . రండి” 
ఆ రకమైన బలవంతానికి లొంగిపోయాను. లొకేషన షేర చేసింది. కాసత్ కంగారనిపించినా ఉతాస్హం 

మళీళ్ చిగురించింది. ఎలాగూ ఒకక్ణేణ్ వెళుత్నాన్. ఏదైనా గిఫట్ ? 
ఇంత పొదుద్నేన్ ఏ కొటూట్ తెరచి ఉండదు. అపుప్డే గురుత్కొచిచ్ంది.  శరిమ్లకు అని ఒక చీర తీసింది ఉంది. 

అమమ్కు నా గురించి తెలియదు కదా ! అందుకే కిట నుండి ఆ చీర పౌచ తీశాను. నెమలి పచచ్ రంగు, నీలం అంచు 
పటుట్చీర. సృజనకు నపుప్తుంది అనిపించి తీసి పెటుట్కునాన్ను.  
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************** 
 
సృజన ఇంటిని చేరేపప్టికి ఎనిమిదినన్రయింది. “ హాయ ! రండి. నమమ్కం కలగడం లేదు. యు ఆర 

హియర “ మెతత్టి కరచాలనంతో సావ్గతించింది. “ఫీల ఫీర్” అనడం మరచిపోలేదు. వంటింటి నుండి ఏదో సేవ్ట 
ఉడుకుతునన్ పరిమళం. “ ఇకక్డికే రండి” సృజన పిలుపు విని లోపలికి వెళాళ్ను. “ టిపిన రెడి. ఇడిల్, చటిన్. ఉడుపి 
హోటలున్ండి వడ, సాంబార తెపిప్ంచాను. మంచి కాంబినేషన. మీ ఫేవరెట హలావ్ ఎలాగూ ఉంది” నవివ్ంది. “ మీరు 
అనదుద్” అనాన్ను. “ మరి. పేర్మతో అను అననా ?” కనున్ కొటిట్ నవివ్ంది. ఇంటోల్ నేను అనుపమ, అను. బయట దుబె. 
పులకలు లేచాయి. “ పేర్మతో అయితే సరే” అనాన్ను. టిఫన ముగించేంతలో మా ఇదద్రి వయ్కిత్గత విషయాలనిన్ బయటికి 
వచాచ్యి. ఇదద్రూ కలిసి వంట ముగించింది ఒక మధురమైన అనుభవం. నేను తెరచి ఉంచిన పుసత్కానన్యాయ్ను. “సుధీకి 
ననున్ ముటుట్కోవడానికి కూడా గిలట్. నా సప్రశ్ అతడికి బాధ కలిగిసేత్ అని నాకు మొహమాటం. ’ సృజి. మిరుమిటుల్ గొలిపే 
నీ అందం చూసుత్ంటే నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఇంకో పెళిళ్చేసోక్’ అని ఎగిరాడు. ’ఫిజికల ఇంటిమసి కోసమైతే నాకు 
అకక్రేల్దు’ అనేశాను. బట వి ఆర గుడ ఫెర్ండస్. దట ఈస ఫైన” కళళ్లొ తడి కనిపించింది.” నేను కూడా సామానయ్మైన 
ఆడదానిన్. ఆశలు ననున్ కూడా సతాయించకుండా ఉండవు. ఇలా విరిసి అలా వాడిపోతాయి అంతే” నవివ్ంది కనీన్ళళ్ 
మధయ్. 

“ ఐ కాయ్న ఫీల యువర ఎగొని” ఆమె దుఃఖానికి వంత పలికాను. “ హాం. మరచిపోతానేమో. నీకొక గిఫట్” 
అంటూ చీర పౌచ ఇచాచ్ను. దాని నేపథాయ్నిన్ కూడా చెపూత్ “పర్తి చీర పైనా దానిన్ కటుట్కునేవారి పేరు రాసుంటుంది. 
థాయ్ంకూయ్” అంటూ చీరను విపిప్ పైన వేసుకుని “ నాకు నచిచ్న రంగు ఇది” అంటూ భుజాలు ఎగరేసింది. 

“ లెట మి కనెఫ్స. నేను నినున్ నినన్టి నుండి చాలా మిసస్వుతునాన్ను.” మనసులోని మాట గొంతునుండి 
బయటకు రాక ఒక నవువ్ నవివ్ ఊరుకునాన్ను. 

************** 
 
“పది నిమిషాలు.. టేబల రెడి చేసాత్ను- అపప్టిదాకా రేడియో వింటూ ఉండు” అంటూ ఒక అరచేతి 

వెడలుప్ రేడియో ఆన చేసింది. 
“ లగ జా గలే కె ఫిర “ పాట మందర్ంగా వినిపించింది. 
నేననుకునన్దానికంటే ఎకుక్వగా ఏమేమో జరుగుతోంది. సమాన దుఃఖితులు. ఒకరొకొకరు దగగ్రవావ్లని 

గుంజుతునన్ మనసులు.  విశేల్షణ ఎందుకు ? ఈ క్షణం మాది. అంతే. ముందేమవుతుందని ఖాతరు లేదు. నైసరిగ్త 
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విపతుత్, పర్మాదాలతో అమాయకుల చావులు, బాధలు, కంగారు పెటేట్ షాకింగ వారత్లు. పారాణి ఆరక ముందే నవ 
దంపతుల దురమ్రణం, శవాలను చూడడానికి వెళిల్ శవాలయిన పర్జలు,  భూపతనంలో కనుమరుగైన అసంఖాయ్త పర్జలు, 
పర్వాహంలో కొటుట్కుపోయిన కుటుంబం,.. ఒకటా.. రెండా. అనిశిచ్త బర్తుకులోల్ ఏదీ చెపిప్ రాదు. అలాగే అవకాశం 
కూడా. మా కోరికలు అబదధ్ంకావు- తపుప్ ఒపుప్ చాల వయ్కిత్గతం.  మన సుఖ దుఃఖాలకు మనమే బాధుయ్లం అయితే 
బాధలో ఎందుకు ఉండాలి? ఆహావ్నం వచిచ్నపుప్డు అకక్రేల్దనే నాటకం ఎందుకు ? నాలోని నేను అతృపుత్డినై ఏం 
సాధించాలి ? ఎవరిని మెపిప్ంచాలి? అలాగే మనసు నొపిప్ంచని సృజి.... ఖరమ్ అనుకుంటూ తెరచాటున ఏడవాలా? 
జీవితమంతా, భయపెటేట్ భయానికి ఎందుకు భయపడాలి ? పాటకు సమాంతరంగా నా మనసు కూడా తరిక్సోత్ంది.  

********** 
సృజన బలవంతానికి ఒక ముదద్ ఎకుక్వే తినాన్ను.  
“ఇక బయలుదేరుతాను” బలవంతంగా లేచాను. 
“వదద్ంటే ఉండిపోతావా”  
ఒక క్షణం తబిబ్బబ్యినా “ సీ యూ” అంటూ మరాయ్దపూరవ్కమైన హగ కు చేయి సాచాను. 
నేననుకునన్దానికి వయ్తిరేకంగా కరచాలనం ! “థాయ్ంకూయ్ వెరిమచ ! రేపు సాయంతర్ం మళిళ్ కలుదాద్ం. 

ఉదయ ఆతిథయ్ంలో “ నవువ్తూనే వీడోక్లు పలికింది. 
ఆ క్షణం సిగగ్నిపించింది. 
లాసట్ బెంచ అమామ్యి ఉనన్టుట్ండి ఫసట్ వచిచ్నటూట్, నేను ఫేల అయినటూట్ అనిపించి 

ఓడిపోయినటట్నిపించింది. 
నవువ్ ముసుగుతోనే బయటకు నడిచాను. 
ఆకాశంలో అపుప్డే ఉదయిసుత్నన్ ఇందర్ధనసుస్ అందంగా ఉండింది. “సూరుయ్డికిరణాలు చినుకుల దావ్రా 

పర్సరించినపుప్డు వకీర్భవించి ఇందర్ధనసుస్ ఏరప్డుతుంది” అని పాఠశాలలో చదివాము. ఇందర్ధనసుస్నన్ చోట సృజి 
నవివ్నటట్నిపించింది.  

********* 
  


