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¬¼á FcFLMLkô!

Oq×.Â GSjö_ÿô*õ¸

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä
Fc ×.FLôAKLkÄj, Fc ×cÀ Â¸<j $pOqML¸ ÂÓjGHlCLjFcïFy PoEy$cÂ¢ Fc CLÆ÷ AKLkÄjAKcOqÀÂ ÔLk@~èÂ¥h MLköCL¸ ¬GHlð<GHlð<k
®¸¨Nqk MLGSkë¸=cFLj. FoFLj ²ŠÚML$c ¬Mnj¿¥cPy rHÍíKcòtj Í$qÜOq °¸=cFLj. rHÍíKcòN|j QLQc¸¥| Qc¸¨Nqk$yPy ¥cøP|¥cM|jPy
GHÂÔoGSjëFcï<j. ¬Â¢ï ¬MLj¿FL ½¡ÄCL¸. ¼FLïMc<j Ç¿¢}R rUÎÍO~KcÍjPy FcO~Nqj*$qk@~Py ÔL¥qÚ=h JvÍ¿Ój÷Pe¸=h ¼FLï ®Ój÷
¥q^jæŠÂ °¸^jFcï<j. MLj¸¼ sHOqjFLï −¿æGSjæ. ÔLÁÄFL ÔLÍjMLl, °Eyõ$q¸ MLÍFLjŠÂ ¼öCL¥cOqj¨$c KxMLjôÓj »¤GSjŠ¸^k −FL¸Í¸$c
$q<jGHlCLjFcï<j. AKcOqõ GSÿ¥cOq¸ ‚@~ °¸Á.
FoFLj, MLkMcOqj ²ŠÚML$c Qc¸¨Nqk$yPyFo °¸=c¸. _ÿjQc FoFLk GSj#eÓŠ ¬ÓMc^j GH¨JwNqkFoMnk? ¯NqjFL
¥q¸GHmõ^O|CyFo ½¡ÄTdëOqj ¥c_=hæ ¬¥qÚ@nÎFc ®¥qÚ@nÎFc μ¥q=o. Fc¥é MLjFLGSj −$q¥q ®¸¨Nqk MLGSkë¸=cFLj.
Ç¿¢}R Kc¸Ko CLFL ¼öCcÓ öGHÍOqùFLŠ MnWc"<j. ¥c_=hæ FcÓj$qjOy¾Ój McGSMLÍCLëCy $q<jGHlEcMLjÂ _NqjÓjEoO~FLj. ¯Td¿
®¸¨Nqk ML¼áFLGHlð<j Kn¸$qj+kOqj CLGHð¥q MnWc"ÓÂ ¬FLjŠFo MLÔcáFLj. Mn+jëFcïFLj ‚@~. McGSMLÍCLë Kn¸$qj+kOqjPyFo °¸^j¸Á
MLj¿. Fc ¼FLïFc=h sSïfUCLjO~Ój.
öÃ@|ã ²¥hÚ Á$cÓFo −ÍjO~íCy ¥c¼$qk@~ sSæGRF|¥h MLjj¸Eo MLÔcáFLj. ®¸¥c OnÎÓj O~PoÍj. ‚Æ£ TdMLkFLj Jd÷=|IJdM|j Ä£jÍ
rH=hæ MLjÈ¢" MLTdëFLÂ ÔnfHð ®¸¥nML¿ TdMLkFy CLÓÄ£jÍ rH^jæŠÂ _Nqj^Š MnWc"<j. ¥qGRæ½¡MLlÓj.
³Ey −PyÔLFLPy GH¨JwNqkFLj. ö=nÎF| ML¼á¸Á. −PyÔLFLÓj ÔnÁ¿JwNqktj. ‚Æ£¥yGS¸ ¬^k ®^k ÔLkTdFLj. ²¥qÚ@~
¥qFLGH<@o? _¸¨ _NqjÓjEoOq=cÂ¥h fSÍíî¸$c °¸Á.
''O~@o¸=h Ä¤<j ®¸¥c..''
''¬¼á FcFLïMLkô'' ¬¸^k OxGHlðŠ¸^k, Oy¾Š¸^k MLGSjëFcï<j. Mnjjÿ¸Py MLj¸¼CLFL¸, ²¥hÚ¸ÔcÓFLï −O~^¸. ¯
_<j$qj, Ã¢Í ½¡ÄCcPy÷ ‚@~ μ¥q ö¥qMLjÇXL*.
''MLÔcáMLl ¥cÂ¢, OnÎÓj ¥qÁPo^j÷ °¸Á. PyGHÓ TdMLkFLj GS¿írH^jæ'' PyGHÓ rH=cæ¥q ®¸¥y ®OqMnÎ ²ŠÚMo ®ÔcáFLj.
''Í¸<¸ ¬MLkô! Kc¸ÔLFLj ¥cPxô¥cë'' ¬FLPoÍj. ³ ÄGH÷MLMcEy QL¸[¸ GHm¿¸ÔoMc<j.
OnÎÓj öGHNqkBcÓ¸=o Fc¥n¸Cy ®GRæ¸. fSìÄjCL¸$c gS^jPy ‚OqjáÂ _Nqj^Š ÔLkTdFLj. GS¸Í@o GS¸Í¨. ¯ ×.FcÂï,
GS¸Í¨Â Äj}S ¬Nojõ MLjFLMc+j" MnjjVÓj MoPe@oGSjŠÂ ÀOqj$qjCLk¸=cOqj ¬Mnj¿¥cPy.
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×.FL¸ ¬¸=o rUÎÍO~KcÍjPy ×.FLML¿Py ×.¿$o ²»ãÃGRF| $qjOqjëML¼á¸Á. ¥cÇ¤ôO| fSP|ÚTdæP|û Í$qÜOq μ¥q ³@nÂÄjÁ ³+j"
¬KcòtjÓj MLjPn÷MLkÓÓj μ¥q CnOqPe GH^jæŠÂ ÂÓjÔLjFcï<j. ²¸CL MLjjÍjí$c °Fcï@y. ²ML¿Â¢ ¥xFLMLjÂ ‚@~ ¬<$q^¸PoÍj. FoFLj
MnÈ" ¥x¸^k¸=o ¬Eo ÍOqð¸. ¬Eo ¨»ï=i. ¨»ï=i −}IH Po_O| ¬¸=o ®EoFoMnk sHOqj ¬¨»Co ''¬FLøO|'' ¬Fcï<j.
''FnÎ GH@|Oo'' ¬¨$cFLj. ÔLÍjMLlCLjFcïFLFcï<j. IJdÍO| Í$qÜOy÷Fo ÂÓjÔLjFLï^j÷$c ÔnJdð<j MLjj¥qëGS¿$c. ®¸CLPy ¬¥qÚ‚CLjOqj ÓCL
‚@~ ML¼á ''GHfSMc<j'' ¬¸^k GHÁMLkÓÓj ¥x¸Á. − JdÓ_j$qÜÓj, GHfSCLFL¸, $c¸bÃ¢Oqõ¸ ²GHlð<k $qjOqjë °¸=ctj.
¯ OnÎÓj öGHNqkBcPy÷ MLjFL −PyÔLFLPo¥c¥q öGH¥qÚMc+" GH¿ÔLNqkÓj ‚@~ ÄQcÓCcøÂï ®Tdëtj. McGSMLÍCcë, FoFLj ®Pe¸=h
öGHNqkBcÓj ²Fyï ÔoTd¸. CLFLj FcŠ ¼FLïGHð=h FLj¸¼ sSïfUCLjO~Ój. FoFLj Kn¸$qj+kOqj MLGSjëFcïFLÂ ÔnJdðFLj. Fc¥yGS¸ ²ÍjOqj
ÔLkGSkë °¸¨MLl¸^j¸Á.
¥q¸JdO|æMnj¸=| ¬¸Cc =yOqïMnj¸=|¥h Mn+jëFLï fHÓ÷Ój, μ¥q ¥yÔ|Cy Â¸¨Jwtj¸Á. fHÓ÷ÓCy ¥csSGHl MLk=c÷@~FLj. ''−¸=i,
−¸=i'' ¬¸^k ²¸Cy °Ccûÿ¸$c ¥q_jOqj÷ ÔnJdðOqj. MLGS¸CL¸Py °FcïOqj Mc+j". ¬¸Cc ¥yPeÿÓ¸.
ö=nÎF| Mo$q¸ ¬¸ÍjŠ¸Á.
CnÔLjáŠFLï GHlÆÿyOq, rHOqj$qFLï¸, −¸öbÍMLkCL −ML¥cNqj _Nqj^Š À£TdFLj. fHÓ÷Ó¸Í¿¥h ‚@~ Jd¸ö=i ¥cO| FLj¸¼ ¨FLïO|
Jd¥n=|û MLÔcátj. ¬¸ÍOq¸ GSOqEc$c MLk=c÷<jŠ¸^k, AKy×.FL¸ GH¸ÔLjŠ¸^k, À¸^k ¨FLïO| MLjj»¸Ôc¸. $qj@| FnÎ=|Ój ÔnGHlðŠÂ
ÂöÍ¥h °GHö¥qÄj¸ÔcMLjj.
CnÓCnÓMcOqjCLk¸<$c ¥q¸=yF|Mnj¸=| sSæGRF| ML¼á¸Á. fHÓ÷Ó KnÎ, KnÎÓ MLjbÍõ =c=c ÔnGHmë Á»JwNqkFLj. McGSMLÍCLë °¸@o
®¸ÁO~FL$qO| ¬¥qÚ¨¥h Í$qÜOq. −=yPy MLj¸ÔLjPy ÂöÍPoGSjëFLï Kn¸$qj+kOqjÂ ÔLkGSkë ‚OqjáFcïFLj. ''GSøÓð ²<ã}Sæ MLk<j¥x+¸'' ¬FoÁ
Kn¸$qj+kOqj öGHQc¸CLCLŠ MLjkÓ¸. ¬Á μ¥qÚ Kn¸$qj+kOqj¥é ML¿ëGSjë¸Á.
ÔLkGSkë °¸<$cFo ®¸ÁO~FL$qO| 11th MnjtjF| MLÔoáfS¸Á. Á», −=y¥h sH ÔofS, Æ}IHæPy Ko$| rH^jæŠÂ MLjk@y ¬¸CLGSjë¥h
MnWc"FLj. KnP| ¥x¨Co $cNqjöÀ MLj¸öCL¸ öQcMLõ¸$c ÄÂfH¸ÔLTd»¸Á. McGSMLÍCLë ML¼á CLÓjGHl À£fS¸Á. GS¸öbKqMLj¸$c ''O~, O~ Â¢V¿¥c''
¬¸^k PyGHÆ¥h À£GSj¥nÈ"¸Á. MLjjÔLá^$c °¸Á ®Ój÷.
TwIJdPy ‚OqjáÂ ¥q_jOqj÷ MnjjÍÓj rH=cæ¸. FLÓ÷ ×c¥n^jæ, CnÓ÷ÔiOqPy Nnk»ÂPe °¸Á. ¥cPo×| @o}SPy ²Pe °¸@oÁ!! GSøGHï
McGSMLÍCLëPe °¸@oÁ. ÔnÎCLFLõ GöSML¸ÀPe °¸@oÁ. ¥cÇ¤ôO| fSP|Úû CLGHð ¥q=oæÁ¥cÍj.
''Ä£j McOqj JwNqk¥q MLj¿¢ fS¸GHlP|$c MLk¿JwNqkMLl McGSÄ¤''
''O~MLl$cOqj JwNqk¥q − −GS¥éë Jwtj¸Á. ¯ MLNqjGSjPy ½¡ÄCL¸ fS¸fH÷rIHÎ ÔoGSj¥yMcÆ Â¢V¿¥c!'' ¬¸Á.
MLjOq*¸ ²¸CL ¥q>OhFL¸!
''KcGHlKxMLjô'' ¬FoMc<j MLk ¬Â¢}R ¬FLïNqjõ CLFLÂ. KxMLkô ¬Fo fHÆÔoMc<j. @~¥qæOqj, OqÔLtjCL. ²¸CLMLj¸Á ¬bÃMLkFLjÓj
¬FLïNqjõ¥h. ¥q+j" ÔnMLjOqjGSjëFcïtj.
''¬FLïNqjõ $qjOqjëMLGSjëFcï@~?'' ¬¸Á McGSMLÍCLë.
''CLFLÂ OqXh¸ÔLPo¥qJwNqk¸ McGSÄ¤''
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''KcbÍCy ½¡Ä¸ÔL^¸ FoOqjá¥yMcÆ Â¢V! O~MLl$cOqj ‚@~ ¬Æ£ãMnjÎO|û MLÓ÷ ¯Py¥q¸Py °¸@oMcOqj ¥cÍj. ¥cÂ¢ ²MLOqj ML¼áFc,
sHOqj $qjOqjë Po¥qJwtjFc ²¸CyKc$c GHÓ¥q¿¸ÔoMcOqj. MnjÍ<j CLFLÂ CcFLj MnkGS¸ ÔoGSjŠ¸^j¸Á. ¥qÂ¢GS¸ ¬Â¢}R ¬FLïNqjõ VO|æ
²=c¥|Cy JwNqk<j. ¯ KcbÍÓj PoMLl'' ¬¸Á Â^kæ¿á.
®¸¨NqjF| ®ÂfSæ^kõ=| −}IH rSÎFnû}SPy öJvrIHGSO|$c GHÂÔofSFL MLjÀMLj¸CLj<j¥h MLjÀ JwML<¸ ³Äj=h.?
''¬FLïNqjõPe¸=h Mc+"¥h ¥cMcÆû¸Á ö_CL¥q^¸¥cÍj, ½¡Ä¸ÔL^¸. GHÍ örIH}R ¬tj ¥cIgH Cc$qjÍjMLl$cÂ¢'' ¬¸^k ML¸^$qÁPy¥h
Ec¿À£fS¸Á. ¼FLï ML¸=h¸=y÷ ¼FLï =o_jP|. Š¥qÚO| FLj¸¼ À£fS OqMLø ®©÷Ój rH=hæ, ¥cIgH ¥qÆfH ®¼á¸Á.
''TdïFL¸ Ôntjõ. ¯Oy¾ öJwö$cM|j ³Äj=h? ¥qMLj¿úNqjP| ögSæ=| MnWcíMLk?'' ¬¸Á.
''adfH¸$| CLOqjMcCL$cÂ¢, MLjPo÷QLøOq¸Py ¥c<j MLjPo÷QLøOq $qj¨ °¸Á ¥qEc! AKL¥hë ¬Â¥cÍj$cÂ¢ EcÂ¥h ÔcPe ÔL¿öCL °¸Á.
ÔLk@~ÓÂ °¸Á'' ¬FcïFLj.
''Â×.Moj 1997Py ³Ey öCLMLløCLk °¸=o − $qj¨, ¥xÓFLj _Nqj^GH@~ètj. ²¥qÚ@nÎFc ÇMLl¨ MLjj¸Íj °¸^j¸Á. FL¸Á
Fy=y÷FLj¸¼ ÔnCcë ÔnEcOq¸ _Nqj^Š À£Nqj$cFo Â¢=hbEcOq _Nqj^Š ML¼á¸Á. − Â¢=h bEcOq GSFLï$c ÇMLl¨¥h ¬bÃsR¥q¸ ÔoGSkë
°¸^j¸Á. ¥xÓFLj¥h, − Â¢=hbEcOq¥h ¥qFnXLF| ¬FLïMLk^. −Fc=h ®¸×.Â¢¿¸$| fSÚP|û ¬ÍjóCL¸'' ¬¸^k ÄML¿¸¼¸Á.
TdïFL¸ ÔofS, CLNqkOnÎ MLjPo÷QLøOq¸ MnÈ"MLÔcá¸. ²¸Cy ÔL¿öCLFLj EcÔLjŠFLï −$qj¨Â, ÇMLl¨Â, ÇMLl¨¥h ÂCcõbÃsR¥q¸ ÔoGSjëFLï
FL¸ÁÂ ÔLkGSjë¸=o ²¸Cy öDÁÆ÷¸$|$c ¬ÂfH¸¼¸Á.
''ML¸^ÔoTdëFLj. FLjMLlø ¥csSGHl GH<j¥y'' ¬¸^k Kn@| OqkMLjjPy¥h À£GSj¥nÈ"¸Á.
fS¸GHlP|$c fS¸»P| Kn@|, öGH¥qÚFo rHÍí ¥h=h¥i, ®¸¥yMnÎGHl rHÍí =o_jP|. =o_jP| Ä£jÍ ¬¸Cc GHlGSë¥cÓj, ¥c»CcÓj, rHF|û
GHOqjÔLjŠÂ °Fcïtj. TdfUCLõ GSAKLPe °¸Á$cÂ¢, −<EcÂ $qÁPe PoÍj.
''McGSMLÍCcë, ¯ OqkM|j ÔLkGSjë¸=o OqfSÚF|Kc¸@| ®Ój÷ $qjOqjëMLTwë¸Á. −NqjFL $qÁ ®Pe$o rHÍí ¥h=h¥iCy, rHÍí =o_jP|Cy,
GHlGSë¥cÓCy Â¸¨Jwtj °¸Á MLjFL¸ MLjjTwû¿Py −NqjFLÂ ¥qÆfSFLGHl<j − ÄGRNqkÓj ¬Pe $qjOqjëMLl¸¨ JwNqktj. ''
''¥qOn¥|æ. ¬¸Cc −NqjFL ®ÂûfHOoGRF|. μ¸^¿$c O~GSjŠ¸^k ²¸CL −FL¸Í¸$c °FcïOqj.! ÍCLë Š^j¸_¸ °¸ÍFLj¥y.
öGHÀMcOq¸ −NqjFL MnWo" ¥é¸öÃ@|ã TwæO|û¥h MLjFL¸ MnWc"¸$c. $qjOqjë¸Ec?''
''−NqjFL −=yö$c}IHCy °FLï 'Á OqkM|j −F| Á Oqk}IH' ‚@~ ®¸¥c Fc Í$qÜOq °¸Á'' ¬Fcï.
''¥x¸Ôn¸sSGHl GH<j¥y'' ¬¸^k ML¸^ ÔoNqj=cÂ¥h MnÈ"¸Á. FoFLk ¥csSGHl ¥q+j"MLjkGSjŠFcïFLj.
ML¸^, AKy×.FL¸ ¬Nqkõ¥q MLjÈ¢" − OqkMLjjPy ÔoO~¸.
''²=c÷ °FcïMLl McGSÄ¤? ²=c÷ ®Pe μ¸^¿$c $q<jGHlCLjFcïMLl?'' ¬¨$cFLj.
''×.FcOq*õ¸Py μ¸^¿CLFL¸ ³Äj=h? O~MLl$cOqj JwNqk¥q ö¥h¸Í¸Cc ¬Ení¥h¼á rHÎFL ¯ On¸<j$qÍjÓj ¥q=hæ¸ÔLjŠFcïFLj. ''
''®Ój÷ Kc$qj¸Á ¥cÂ¢ ®¸¥c ®¸¥c Â¿÷GHë¸$c CLNqkOqMLlCLjFcïMLl. °TdôÂNqkPy °FLïGHlð<j ²=c÷ °¸@oEcÂÄ? Jd^Ój
Jd@oEcÂÄ. Fc^¥cÓj MosSEcÂÄ. FLjMLlø Jd¨FL ''rSÎøOq*Â MLFcïOqj FLFLjï QcõMLjGSj¸ÍO~'' Jd^ FcŠ ®¸¥c $qjOqjëMLl¸Á. ³ GS¸IGHj^FL
ÔLkfSFc ¥qDÍPe ÔnsHðEcÂÄ. OqÔLtjöÀÄ ¬MLlCcMLFLjŠFcï¸. ³Á¤¥cPoÍj'' ¬Fcï −MoÍFL$c.
''Fc¥é¸ CLŠÚML?''
''³¸ ²ŠÚML ¬Â''
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''³Äj=h Cn$q Jv»@oGSjëFcïMLl?''
''²¸ÍjŠ ³Ä£j TdbÁ¸ÔLŠ¸@~ Äj»ÆJwNqkMLl? ÔnGHlð McGSÄ¤. rH+"GHlð<j ‚@~ MLj¸¼ GS¸_¸bEcÓj MLÍíÂ MnÈ" rHÍí
GS¸TdOq¸Py GH@~èMLl.''
''¬Á QLOqC|Kc_j FLMLÓÓj ÔLÁÄFL öGHAKcML¸ MLÓ÷. ¬CLë$cOqj, −<Ã<èÓj, KcML$cOqj÷, MLjOqjÍjÓj ¬OqÔoCLjPy÷ rH^jæŠÂ
ÔLkGSjŠ¸=cOqFLjŠFcïFLj. ¬¸Cc ösHMLjMLjNqj¸$c °¸^j¸ÍFLjŠFcïFLj. − Oy¾Py÷ ²¸CL ¬MLkNqj¥q¸$c −Py¼¸ÔoMc+"¸ Â¢V¿¥c''
''Mc+" KcbÍõCLÓÂ¢ï CLÓÄ£jÍ MoGSjŠÂ ÔoGSkëFo MLÔcáMLl. rHÎ$c FLjMLlø ¬¸=o Mc+"¥h sU+FL ‚@~.''
''O~MLl$c¿ MLj¸¼CLFL¸Py sSÍ À£O~FLj Â¢V!'' ¬¸Á CLßfHë$c.
FLFLjï ÔLkfS FLÄø¸Á. ÔL¸öÍ ×yõCLûï Š¿fS¸Á.
''TdNqj¸öCL¸ ²¸.½.Oy@| MnÈ"MLEcí¸ GHÍ. ®¸ÁO~FL$qO|Py Mnjö=y ö=nÎF| ²¥hÚCo FcÓj$qj ÂÄjadPy÷ ¬¥qÚ< °¸=c¸. Â¢‚
Mnjö=y Ontj@| Ôotj¸¼FL^jæMLl¸^j¸Á'' ¬¸Á.
TdNqj¸öCL¸ Mnjö=y ²¥hÚCo GS¿$cÜ ²¸.½Oy@| MLjbÍõ °FLï sSæGRF|Cy −»¸Á. ²ÍjOqj$cFo $q¸$cO~M|jû °¸Á. $q¸$cO~M|jûPy
ExOq¥qÂ GHlGSë¥q¸ °¸<Íj. GHlGSë¥cÓj ¬Â¢ï ÔLkGSkë ¬¥qÚ< $q¸^rHÎFo $q¨fH ÔcPe ®¸»÷¤GRj GHlGSë¥cÓj ¥xFLjŠÚÂ _Nqj^Š MLÔcá¸.
¬¸ÍjPy ÓM| ²MLk¸$| Á _j¥| rRP|M|û μ¥q=h.
®¸¥y ®GRæ¸ ¬tjFL GSìÓ¸ ¥cIgH KyO|è Mc¿ ¥cIgHGUp}S. ¼FLï fHÓ÷Pe÷ öGHML¿ëGSjëFcï¸. ¥cIgH GUp}SPy Mn½=h_jP| ¥q=n÷=| ÀÂ, ¥cIgH
öCc$c¸. MLjÈ¢" EyrS ÀÂfH¸ÔcÓÂfH¸¼ sHGHO| EyrS ‚@~ ÀFcï¸. MLjÈ¢" ¥cIgH öCc$c¸. MLjFLGSjÓj ²»On»¿ öCLjÈ" öCLjÈ"
GH<jCLjFcïtj.
MLjÈ¢" Mnjö=y ²¥hÚ ®¸ÁO~ FL$qO|Py Á» ®¸=h¥h FL<jÔLjŠ¸^k MLÔoáTd¸.
''rHOqj$qFLï¸ À¸=cMc?'' ¬¸Á.
''¬Mnjkô!'' ¬Fcï.
®ÍíOq¸ ¥cMnj¨ FnÎ=|û ÄC| ¥qfHP| ÔLkfS, GSOqEc$c, FLMLløŠ¸^k Kn@| OqkMLjjPy¥h MnWc"¸.
=nÎM|j ÔLksSë 11.45. ¼FLïGHð=h sSïfUCLjÓ ÔnÆÄj¥h ÔnÆNqjÆ ¥q^æPoÍj.
''FoFoÄ£j TdbÁ¸ÔLPoÍ¸=cMLl ³Äj=h? MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ó¸ MLj¸¼ Mc+j"$c, °CLëMLj gUOyÓj$c, ÄEcõML¸CLjÓj$c À£¿áÁEcíFLj. ¬Á
Fc¥n¸Cy −FL¸Í¸$c °¸^j¸Á Â¢V!'' ¬¸Á.
CLFL Mnjjÿ¸ ÔLj^kæ μ¥q MnÓj$qj.
''MLjFL¸ ¬FLjŠFo Mc+"¸ ¥qEc GHÁMLj¸Á MLj¸¼Mc+" MLPo÷ ¯ öGHGH¸ÔL¸ FL<jGSkë °¸ÍÂ. ¬¸ÍOqk MLj¸¼ Mc+k" ¬tjCo
¯ öGHGH¸ÔL¸ GSøOqÜMoj ¬MLlCLj¸Á. FoFLj $qj@| ÿkõMLjF| Ã¢tj¸$|$c ö_CL¥cÓFLjŠFcïFLj. −Pyû ö_À¥cFLj. ¬Á Fc $nÓjGHl. ®¸¥c
MLjFL¥h GHÁ, ®OqMnÎ ³+" GSMLjNqj¸ °¸Á. ¥cMcÆûFLÄ ¥cMcÆûFL¸CL$c ÔoGSj¥yMLÔLjá. OoJw ²Ój÷¸@y ÔLÂJwCcFLÂ CnÆfS‚@~ ¯Oy¾
®¸»÷¤GRj rSðÆ÷¸$|û FoOqjáŠFLï MLÂCL FcŠ CnÓjGSj'' ¬¸Á.
''GSOo! ®¥qFnÎFc öMcNqj^¸ MnjjÍÓjrH^jæ'' ¬FcïFLj.
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''Â¢¥y CLMLkad ÔnGHðFc! FoFLj GHl=hæ¸Á GHÍ¥x¸@y Cc¿¢[jFL. FoFLj °¸@oÁ 11th MnjtjF|Py. ÄMo¥cFL¸Íj<j ¼¥c$yPy
fSGSæO|û ¬¸@| ö_ÍO|û ¬¸^k °GHFLõfS¸¼¸Á ‚@~ rSrHæ¸_Oqj 11thFo. =høF| ^MLO|û GH¨Jwtj¸Á ‚@~ rSrHæ¸_O| 11thFo'' ¬¸Á
FLMLløCLk.
''MLj¸¼ ¿¢rSO|á. 11th MnjtjF|Py °¸@o ×.NqkMn¸¥qö=cMLjF| ²¥qÚ<j¸Á¤?'' ¬Â ¬¨$cFLj.
''Mn¸¥qö=cMLjF|, ×.Nqj ®¸CL rHÍí MLNqjGSjPy Ä¨JwNqkOqj¥qEc!'' ¬Fcï MLjÈ¢".
''Ä¨Jw¥q ³¸ ÔoTdëOqj? öGHÀEcÂ¥h −¸XLPo. −[¿¥h =h.Ä öJwö$cM|j ÔLk<^¸ Ä£jÍ‚@~ −NqjFLÁ rHCLëFL¸'' ¬¸Á.
''fHÓ÷Ój ¬Mnj¿¥c MnÈ"Jwtj CLÆ÷CL¸ö<jÓj Mx¸^¿$c 24 $q¸^Ój ²ÍjOqjKxÍjOqj$c ‚Oyá^¸Cy ¯ ®$y öJd_÷M|jû
²ŠÚML ¬MLlCcNqjFLjŠ¸=cFLj. ösHÄj¸¼ rHÈ" ÔoGSjŠFLï −O|ë@~¥|û CLÄj+öKcÿô*jÓj ®=c÷ ¯ MLNqjGSjPy Ä¨JwML^¸ −QLáOqõ¸$c
°¸Á.'' ¬FLï TdPyÔLFL$c.
''¯ MLjbÍõ Kn¸$qj+kOqj ML¼á¸Á. CLFLj ®GHlð<j ®¥qÚ< °¸<^¸PoÍj. ¥yNqj¸ _CLkëOqjPy gSÂNqjO| fS=h×.F| ¥c¸rH¥|ûPy
μ¥q ¥c=o×| ¥xFLjŠÚÂ °¸=y¸Á. ¬Ó×.<jÓj ³Ä£jPoŠ¸@~ öGHQc¸CL¸$c ¥qÂfH¸¼¸Á. CLFL¥yGS¸ 11thMnjtjF|Py °¸@oMc+"¸
¬¸ÍOq¸ ¥qÆTd¸.'' ¬¸Á.
''²=c÷ °¸Í^ ¥ytj¸_CLkëOqjPy? ³MnjÎFc O~Twë¸Ec? MLjjFLjGHl Cn$q −¿æ¥qP|û O~sSÁ ¥qEc''
''ÔcPe Vtj$c °¸Í^. GH<¥q Š¿¢áPy ‚OqjáÂ ¥cIgH öCc$qjCLk, öGH¥qßÀ ÔLkGSkë $q<GH^¸ Kc$qj¸Í^. ³Ä£j O~Nqj<¸
PoÍj. #eÈ¢$c °¸<^¸, FLDÁ¸$|Fn}S ¬ÍjóCL¸$c °¸Í^. Â×.¸$c Mnjjÿ¸ ‚@~ ¥q+¥q+Pe¨JwCy¸Á''
MLjÈ¢" −Py¼GSkë ''³Äj=y ¯ ½¡MLFLNqkFL¸ Â¢V¿¥c! MLjFL öGHNqk*¸ ¬tjJwCy¸Á. ²¥qÚ<¥h MnWcë¸ CLOqjMcCL ¬Â Â¢
°EoíQL¸?'' ¬¸Á ŠCLkÿÓ¸$c.
''³ CLCLøëMoCLë ÔnGHð$qÆ$c<j?'' ¬FcïFLj.
Â×.¸$c CL¿¼ CLOq¼ ²FnïÂï öGHQLïÓj MoGSjŠFcï, −Py¼¸¼Fc ×.Mc_j ExOq¥qÍj.
¥h=h¥i Â¸¼ ÔoÀ¥q ¬¸Eo^^j÷FLï MojIGHkÓÂ ÔLkGSkë ‚OqjáFcïFLj. FcÄ£jÍ öGHQLï GS¸bÁ¸¼ Vtj$c ÂöÍJwtj¸Á McGSMLÍCLë.
MLjÈ¢" −PyÔLFLÓj ÂCLõMnjÎFL GSCLõ¸ MLjFL¥nGHlð<k $yÔL¿¸ÔLÍj. ²FnïÂï CLO~Ój MLGSjëFcïtj, Mn+jëFcïtj. AKLk$qOqó¸ FLj¸¼
²FnïÂï Fc$qOq¥qCLÓj _Nqj^ GH<jCLjFcïtj MLj¸¼Mc+j" MLkOqÜÍOqù¥q¸$c ²¸CLMLOqŠ MLTdëOqj?
μ¥qÚ öGH+Nqj¸Cy öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc MLj=hæCy ¥qGHð¨JwCLj¸Á.
McGSMLÍCLë MnÎGHl ÔLkTdFLj. KcGHm KxMLjô ÇbÁÓ ÇÓð¸ ¬tj¸Á MnjjFLï MnjjFLï=h MLOqŠ ¨×nÎF| ÔiOqÓj CLGHð ¥q=hæ ²Oq$qÍj.
®GHlð<j CnÓ÷ ÔiOqPy Qc¸À¥qJwCL¸Pe °¸Á. Ôn¥hÚ+"Š GHmÓGHlJvð¨ ¬ÁíFL^j÷ Ç¿¢GR GHlGRð¸Pe °¸@o McGSMLÍCLë ³Á?
CLÓ ÄÁÆ¸ÔcFLj. μ¥q MojbEcÄ ¬FLï^j÷ TvrSÎ=i ²^O|ïCy, MLjÂfR ®MnkOqæP| ¬FLjŠÂ ½¡Ä¸ÔcÆ. GS¸IGHj¸ QcQLøCL¸. MLjÂfR¥h
MLjOq*¸ PoÍj ¬FLï öbKqMLjPy °¸@~Æ. ¬Á öbKqMoj ¬tjFc Â×.¸ ¬FLj¥yMcÆ.
OoGHl McGSMLÍCLë, FoFLj KoÓkOqj, öQcML* Kn+$y+ MnWcíMLjFLjŠFcï¸. ¬¥qÚ< ¬À ®¸ö=h¥é=|$c, GSkXLô¸$c Ôn¥hÚFL ÄGR¥qFLõÂ
ÔLk@~ÓFLjŠ¸^k ÂöÍ¥h °GHö¥qÄj¸ÔcFLj.
MLjOx¥q QLjAKyÍNqj¸
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యమున చింతపలి
ల్

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä
అందమైన తోటలో ఉషోదయ వేళ మెలల్మెలల్గా విచుచ్కుంటునన్ తన రేకుల మధయ్నుండి మొటట్ మొదటి సారిగా కొర్తత్
పర్పంచానిన్ చూసేందుకు పర్యతిన్సోత్ంది ఓ తెలల్ గులాబీ పువువ్, ఒకక్సారిగా రేకులను తెరవలేక పోతోంది. ఇనాన్ళుళ్ ముడుచుకొని ఉనన్ తన
జీవితంలోకి వెలుగు రేఖలు చొచుచ్కు వసుత్నాన్యి......
యేవో సువాసనలు గాలిలో తేలివసుత్నాన్యి. అవును గాలే. తనని సునిన్తంగా సృజించి వెళేళ్ గాలే మోసుకు వసోత్ంది.
మెతత్ని సప్రస్తో తనని తాకుతూ తూగుతునన్ మరో పువువ్ ‘రేపు అందమైన ఈ పర్పంచానిన్ పూరిత్గా చూడబోతునాన్వు’ అని
చెపిప్ంది. తనకి పటట్లేని ఆనందం....అణు అణువున ఉతాస్హం.....
అది చూసి పర్కక్న ఉనన్ ముదద్బంతి "ఓ యబోబ్ బర్తికే మూనాన్ళళ్కి యెంత ఆతుర్తో" అనిపకుక్న నవివ్ంది. ఆ నవువ్
ఎందుకో తనకి అరధ్ం కాలేదు......
కొంత సమయం గడిచిపోయింది....తన

రేకులు ఇంకాసత్ విచుచ్కునాన్యి. కాని రేకులలో చొచుచ్కుని వచేచ్ వెలుగు

తగిగ్పోయింది. చీకటి పడుతోంది. ‘కాలం చెలిల్’ గరుడవరధ్నాలు రాలి పోతునాన్యి..... విరజాజులు, సనన్జాజులు కళుళ్ విపుప్తునాన్యి. పువువ్
ఇపుప్డు సరిగా చూడ లేకపోతోంది.....
’ వెలుగు శాశవ్తం కాదా| వెలుగు వెనుక చీకటి ఉంటుందా?’ తనలో ఏవో సందేహాలు....

PPP
రాతిర్ విచిచ్న చీకటి వాడి రాలిపోయింది. అంతా వెలుగు. పూరిత్గా విచుచ్కునన్ ఆ పువువ్ రేకులులాగా తెలల్ని వెలుగు.
తన చుటూట్ పరచి ఉనన్ అందమైన పర్పంచానిన్ రేకులు విపాప్రిచ్ చూసోత్ంది పువువ్.
పర్కక్న ఉనన్ లిలీల్ మాట కలుపుతూ "నువువ్ చాల అందంగా ఉనాన్వు” అంది.
ఏదో తెలియని భావం తనకి గిలిగింతలు పెటిట్ంది. తను ఇపుప్డే పుటిట్ంది .తనకి అనీన్ అరధ్మయీయ్ అవవ్నటుల్ ఉనాన్యి.
తన పర్తి అణువున నులివెచచ్ని పర్వాహం..... ఎవరో ఒకామె తలిల్ మొకక్లో నీరు పోసోత్ంది. దానినేతలిల్ మొకక్ నులి
వెచచ్గా తనకు అందిసోత్ంది. ఆమె తనను ముటుట్కుంది. ముటుట్కునన్టుల్ కనపడుతోంది. కాని ముటుట్కునన్టుల్ అనిపించటంలేదు.
" ఆమే మనని పెంచేది. మన యజమానురాలు" అంది లిలీల్.
"మనని పెంచేది మన తలిల్ మొకక్ కదా" అంది పువువ్.
"ఆ అమమ్ని పెంచేది ఆమే. ఆమె అలా సుతిమెతత్గానే మనని సాకుతుంది " అంది లిలీల్ తెలల్గా నవువ్తూ.
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ఆమె తనని ఒకక్సారి మురిపెంగా చూసి వెళిల్ పోయింది... ఆమెని ఎపుప్డో చూసింది పువువ్. అవును. గురుత్కొచిచ్ంది. నినన్
సాయంసంధయ్వేళ ఆమె తన దగగ్రకు వచిచ్ంది. పర్తి మొకక్ను శర్దధ్గా చూసోత్ంది. తన అరవిచిచ్న రేకులనుండి ఆమెను చూసింది.
అంతలో అకక్డకు ఇంకొకామె వచిచ్ంది.
"చూశారా పినిన్గారు..! ఈ మొగగ్ సగం విచిచ్ ఎంతముదుద్గా ఉందో. రేపు పూరిత్గా విచుచ్కుంటుంది. అపుప్డు చూడాలి
దాని అందం" అంది ఆమె పువువ్ను సుతి మెతత్గా వేలితో ముటుట్కుని చూపిసూత్.
"మొకక్లు పెంచే వాళళ్ను చాలామందిని చూశాను కాని ఇంత అపురూపంగ పెంచేవాళళ్ను నేనెకక్డ చూడలేదు. ఏమిటో
నీకు ఈ పిచిచ్” అందావిడ.
" మీ కొకటి చెపప్నా!? అనిన్టి కనాన్ జాగర్తత్గా పెంచాలిస్నవి మొకక్లే. ఈ పర్పంచంలో, ఏ జీవి అయినా కషట్ం వసోత్ంది
అంటే తనని తాను రకిష్ంచుకోవటానికో లేక పారిపోవటానికో పర్యతిన్సుత్ంది. పర్మాదం ముంచుకొసుత్నాన్ కదలలేక నిసస్హాయంగా
ఉండిపోయేవి వృక్షజాతి ఒకక్టే. మనం పోసే కాసిని నీరుకోసం ఆకులు చాచి ఎదురు చూసుత్ంటాయి. అందుకే మనం పేర్మించలేకపోతే
వాటిని పెంచకూడదు" అనన్ది ఆమె తనని సునిన్తంగా తడుతూ.
ఆవిడ అదొకరకంగా నవువ్తూ వెళిల్ పోయింది.
ఆమె మాటలు వింటుంటే.....ఆలాంటి ఆమె సప్రస్ సోకుతుంటే తనకు కూడా ఏదో చెపాప్లనిపించింది.కాని విచీచ్ విచచ్ని
గొంతుతో ఎలా చెపాప్లో తెలియలేదు.
"పోవే గడిడ్ పువావ్ |నువువ్ దేనికి పనికి రావు. ఏదో గాలికి పుటిట్న నినున్ జాలిగల యజమానురాలు సాకుతోంది. నేనైతే పీకి
పారేదుద్ను" అనన్ గొంతుకు పువువ్ ఉలికిక్పడి గతం నుండి బయటకు వచిచ్ంది. తన మీద వాలిన గడిడ్ పువువ్ని ఆవలికి నెడుతూ దాషీట్కం
చూపుతోంది ముదద్బంతి. అదేమీ పటట్నటుల్ ముడుచుకోని అందంతో తలూపింది గడిడ్పువువ్.
అంతలోనే తన వేపు వొంగుతూ "మన యజమానురాలు మనని చాల శర్దధ్గా పెంచుతుంది. రోజూ పర్తి మొకక్ని , పువువ్ని
ముటుట్కొని పలకరిసుత్ంది , ముదుద్ చేసుత్ంది” అంది ముదద్బంతి.
యజమానురాలి మీద పువువ్కు ఎంతో పేర్మగా అనిపించింది.
చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచానిన్చూసూత్......ఆమె పేర్మ గురించి ఆలోచిసూత్, కాలం ఎలా జరిగి పోయిందో తెలియలేదు తనకి.
చిరు చీకటుల్ అలుముకొంటునాన్యి. వెనెన్ల తెర పరుచుకుంటోంది. మలెల్, జాజి.... రేకులు విపుప్తునాన్యి. ముదద్బంతి
మౌనం దాలిచ్ంది.

PPP
పొర్దుద్నున్ండి ఆమె కనపడ లేదు. పువువ్కు ఏదో దిగులు..... సాయంతర్ం అవుతోంది. ఆమె వచిచ్ంది. అనిన్ మొకక్లకు
నీరు పెటిట్ంది. ఎండి పోయి, రాలక మొకక్కు భారంగా ఉనన్ ఆకులను మెలల్గా తొలగిసోత్ంది. అంతలో ఒక పిలల్వాడు వచాచ్డు.
"ఆంటీ, ఈ లెసన కి అరథ్ం చెపప్వా?" అని అడిగాడు.
“కూరుచ్ని పైకి చదువు. పని చేసుకుంటూ చెపుతాను" అంది .
"మొకక్లకు పార్ణముందని 'జగదీశ చందర్ బోసు’ అనే ఆయన ఎనోన్ పర్యోగాలు చేసి కనిపెటాట్డు……. ఈ మధేయ్
ఆసేట్ర్లియా దేశం లో ‘మొకక్లు మాటాల్డగలవని’ రీసెరచ్ ల దావ్రా నిరూపించారు" అని ఆ పిలల్వాడు చదువుతునాన్డు.
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"మనకు పార్ణముందని కనిపెటట్ట మేమిటీ?ఎనోన్ జీవులాల్గానే పుడుతునాన్ము,పెరుగుతునాన్ము......చచిచ్ పోతునాన్ము.
పర్తి జీవికి ఏదో ఒక భాష ఉనన్టేల్ మనకీ ఉనన్ది....మనకేనా లేదా పుటిట్, పెరిగి , మరణించే ఇతర జీవుల మీద కూడా ఇలాంటి పర్యోగాలు
చేశారా?" చిరాగాగ్ నసిగింది రావి చెటుట్తో పెనవేసుకుని పెరిగిన వేప చెటుట్.
ఇంతలో ఆ పిలల్వాడు గబుకుక్న,

చెయియ్ ఊరుకోనివాడిలా ఒక మందారానిన్

కోసి, రేకులు తుంచి

పడేసుత్నాన్డు

ఆటకాయి తనంగా. మందారం బాధ భరించలేక కెవువ్న కేక పెటిట్ంది. ఆ మందారం పెటిట్న కేకకు నా మనసు కలుకుక్మంది . ఆమెకు కూడా
వినపడిందేమో తలెతిత్ చూసి ఉలికిక్పడింది.
"అయోయ్! ఏంటీ నువువ్ చేసుత్నన్పని? అలా తుంపి పడేసుత్నాన్వు?" అంది కంగారుగా. వాడు తలవంచుకొనాన్డు.
"వాటికి కూడా నొపిప్ ఉంటుంది. నినున్ గిచిచ్తే బాధ పడతావు కదా! అవి కూడా అంతే" అని చెపిప్ంది బాధ నిండిన
గొంతుతో.
ఆమె ఆ పేర్మకి పువువ్కు ఎంతో సంతోషం కలిగింది. ఈ లోపు ఒకాయన అకక్డకు వచాచ్రు.
"ఏమిటోయ? మొకక్ల గురించి, పూల గురించి అతని తల తినేసుత్నాన్వా?" అనాన్రు నవువ్తూ.
అదే అదనుగా ఆ పిలల్వాడు " మళీళ్ వసాత్ను " అని పారి పోయాడు.
"పిలల్లకు కూడా జాలి,దయ నేరప్దాద్!? చినన్పుప్డు మా బామమ్ చెపేప్ది 'పువువ్లను కోసినా, యెంత సుకుమారంగా
కొయాయ్లంటే మనం కోసినటుల్ వాటికి తెలియకూడదు’ అని. జంధాయ్ల పాపయయ్శాసిత్ గారి ‘పుషప్విలాపం’ చదివితే పువువ్లను కొయాయ్లనాన్,
సూదులతో గుర్చిచ్ మాల కటాట్లనాన్ మనసొపుప్తుందా? పూల మీద కరుణ, పేర్మ కలుగకుండా ఉంటుందా? ‘ఓ పువువ్ ,తాను చనిపోయే
లోపు అమరవీరుల సమాధి మీదకు చేరడమే తనకు అతయ్ంత ఇషట్మని భావించినదని’ అనన్ కవి హృదయం పరిశీలిసేత్ ‘పూలకు కూడా
ఆకాంక్ష, ఆశలు ఉంటాయని’ అనిపించదూ?" అంది ఆమె కాసత్ బాధగా.
"వాటి సంగతి పర్కక్న పెటుట్ . నీకు ఈ మధయ్ ఆరోగయ్ం బాగుండటం లేదు. డాకట్ర పూరిత్గా విశార్ంతి తీసుకోమని చెపాప్డు
కూడా. ఎందుకు ఈ పనులనీన్ చేసుత్నాన్వు?" అనాన్డాయన దిగులుగా.
"ఏం ఫరవాలేదు. మనకి ఇషట్మైన పనులు చేయటం కషట్మనిపించదు. సరేకాని, ఈ మొకక్లు చూడండి. మనం పోసే
చారెడు నీళుళ్ తార్గి అవి యెంత పర్తిఫలానిన్ ఇసుత్నాన్యో. ఆ గుణంలో మనం సగం నేరుచ్కునాన్చాలు. జీవితం ధనయ్ం కదా!” అంది
అపురూపంగా పువువ్లను తాకుతూ.
“ఈ మొకక్లకి , పువువ్లకు మాటాల్డటం వసేత్ 'నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ము' అని చెపెప్వేమో” అనాన్డు ఆయన ఆమె భుజం మీద
ఆపాయ్యంగా చెయియ్వేసి
"అయోయ్ మాటాల్డటం రాదనుకుంటునాన్రా? నాకు మాటాల్డటం వచుచ్" గటిట్గా అరిచి చెపిప్ంది పువువ్.
"పాపం వాటికి నోళాళ్? ‘పేర్మకు గురుత్గా ఇచిచ్నా, అంతిమ యాతర్లో శయయ్పై పేరిచ్నా ఒకే భావానిన్ పర్కటించే
వేదాంతులు ఈ పువువ్లు’ " అని అంటూ లోపలికి నడిచింది ఆమె.
“"మొకక్ల సేవ సరే! చదువుకోసం అమెరికా వెళిళ్న మన కూతురు ఏడాది తరువాత వసోత్ంది. ఆమెకి కావాలిస్న ఏరాప్టల్
గురించి ఆలోచించు" అంటూ ఆయన కూడా తన అరుపు పటిట్ంచుకోకుండా ఆమె వెనకే నడుచుకుంటూ వెళిల్ పోయాడు.
తనకు ఏమి చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేదు.
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అది గమనించిన రావి చెటుట్."మనం చెపేప్ది మన జాతికే అరధ్మవుతుంది. ఆ మనుషయ్ జాతికి అరధ్ం కాదు” అంది
"నిజంగానా?" అడిగింది పువువ్. తనకు పర్శన్లు వేయటం వచిచ్ంది.
" అవును నిజమే. ఒకపుప్డు మనుషయ్ జాతి, పకిష్ జాతి, వృక్ష జాతి......ఇలా రరకాల జాతులవారు అందరూ కలిసి మెలిసి,
సంబంధ బాంధవాయ్లు కలిగి ,ఒకరి కషట్ సుఖాలను ఒకరం పంచుకుంటూ జీవించే వారట. అపుప్డు ఒకరి భాష ఒకరికి
అరధ్మయేయ్దిట”.
"నీకివనీన్ ఎలా తెలుసు?"
"ఎనోన్ ఏళళ్గా పాతుకు పోయిన వృకాష్నిన్. అనేక విషయాలు మన పూరీవ్కుల నుండి తర తరాలకు అందచేయపడుతూ
నాకు తెలిసింది.అలా జీవించటం నేను పుటిట్న సమయానికే లేదు. అపప్టికే అలా జీవించటం నశించిపోయి కొనిన్ ఏళుళ్
అయియ్ందిట......ఇపప్టికీ ఒకరి భాష ఒకరికి అరధ్ం కాక పోయినా…. అరధ్ం చేసుకోక పోయినా……… ఒకరి మీద ఒకరం ఆధారపడి, ఒకే
పర్పంచంలో సహ జీవనం సాగిసుత్నాన్ము.
భాందవాయ్లను నిలపగల సామరధ్య్ం

అనిన్ జాతులకనాన్ ఉతత్మమైన జాతి మానవ జాతియట. అనిన్ జాతుల మధయ్ సంబంధ

మానవ జాతికి ఉనన్దట....అలాంటి మానవ జాతికి సావ్రధ్ం, అవినీతి ......అనీన్ ఎకుక్వయియ్

మానవతవ్ంనసిసూత్ ఉండటం తో వారికి బంధాలను నిలుపోగల శకిత్ నశించిందిట. ఇతర జాతుల భాషలను అరధ్ం చేసుకునే సామరధ్య్ము
పోయిందట……ఇపప్టికీ మన పుటుట్క

సవ్పర్యోజనం కోసం కాక పరులకు ఉపయోగపడటానికి మాతర్మే అవవ్టం వలన

మనకి

‘పుటుట్కతోనే’ అందరి భాషలను, భావాలను అరధ్ం చేసుకునే శకిత్ కలుగుతుంది" అని ముగించింది ఆ వృక్ష రాజం.
వాళుళ్ తన మాటలు ఎందుకు వినలేక పోయారో అరధ్మయియ్ంది. కాని ఆమె ఏదో పువువ్లగురించి మాటాల్డింది. తనకు
కొంత అరధ్ం కాలేదు. ముఖయ్ంగా 'పువువ్లు చనిపోవటం' గురించి…..
ఏదో ఒక పర్తేయ్క నిశశ్బద్ంగా అనిపించింది. ఏమిటో తెలియలేదు. తను ఆలోచించింది. అరథ్మయియ్ంది. ముదద్బంతి
మౌనంగా ఉంది. గోముగా ముదద్బంతి మీదకి వంగింది.
"చనిపోవడమంటే? " అడిగింది పువువ్.
ముదద్బంతి ఒకక్ నిమిషం మౌనంగా వుంది."పొర్దుద్న నీ పర్కక్న కొమమ్కు ఉనన్ పువువ్ ఏమయియ్ంది?" పర్శిన్ంచింది
ముదద్బంతి జవాబుగా.
"రాలిపోయింది".
"చనిపోవటమంటే రాలిపోవటమే. ఆ లోపు మనమేమవుతామో మనకు తెలీదు ".
"ఏమవుతాము?తలిల్ మొకక్ని అతుకుక్ని ఉంటాము".
“ కొనిన్ పువువ్లు తలిల్ మొకక్ లోనే రాలి పోతాయి సహజ సిదధ్ంగా. కొనిన్ కోయబడి మన సృషిట్ కరత్ అయిన దేముడి
పటాలకు

అలంకరింపబడతాయట.….కొనిన్ ఆడవారు

సిగలో పెటుట్కుంటారుట.మరి కొనిన్టిని అమరవీరులు అంటే ‘దేశానిన్

శతుర్రాజులనుండి రకిష్ంచటం కోసం పార్ణాలు తాయ్గం చేసినవారు’ వారికి నిరిమ్ంచిన సమాధులపైన చలిల్ 'శర్దాధ్ంజలి' ఘటిసాత్రుట" అని
చెపిప్ ఒకక్ నిమిషం ఆగి
“మా బోటివి సూదులతో గుర్చిచ్గుమామ్లకు వేళాళ్డ తీయబడతాయట" అంది ముదద్బంతి ఏదో బాధగా .
"అమోమ్! సూదులు గుర్చుచ్ తారా మనకు!? నిజంగానా?" అనన్ది పువువ్ కంగారుగా.
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"ఇవనీన్ రావి చెటుట్ చెపిప్నవే" అని ముదద్బంతి మరల మౌనముదర్ దాలిచ్ంది.తను కూడా ఆలోచనలో పడింది.
****
తెలల్వారింది. రాతిర్నుండి పువువ్కు ఒకటే ఆలోచన. "రాలిపోయేలోపు తను ఎకక్డకి చేరుతుంది? భగవానుని పాదాలు
చేరతానా....అమరవీరుల సమాధి చేరతానా లేక ఏ కారయ్ము చేయక రాలితలిల్ పాదాలపైపడిపోతానా?తన రేకులలో తగిగ్న నిగారింపు,
సనన్గిలిల్న శకిత్ చెపుతోంది తను రాలిపోయే కాలం దగగ్ర పడిందని. ఆ లోపు తను యేమవుతుందో....” ఒక విచితర్ ఆందోళన.
అలా ఆలోచనలలో సాయంతర్ం అయినది గమనించనేలేదు. యజమానురాలు వచిచ్ంది. ఆకాశంలో ఎగిరిపోతునన్ పకుష్ల
కేసి చూసోత్ంది. తరువాత పూల కేసి దీక్షగా చూసింది. ఆమె వడిలిపోయినటుల్ంది. ఎండకు తను కూడా నినన్అలాగే అయిపోయింది. ఈమె
వచిచ్ నీరుపోసేత్, తన తలిల్ అందించిన ఆ నీటిని ఆవురావురమని తాగి తేరుకుంది. పాపం ఈమెకు కూడా నీరు కావాలా? తను ఇయయ్గలిగితే.
కాని తను‘కదిలివెళళ్లేని చలనం’.....నిసస్హాయురాలు.
ఆమె కురీచ్లో నుండి లేచి పర్తి మొకక్ను ముటుట్కోనారంభించింది. తనని కూడా ముటుట్కొంది. అది తన తలిల్ మొకక్
సప్రశ్లాగానే ఉంది. ‘అలాగే ఉండిపోతే బాగుండును’ అనిపించింది. కాని ఆమె కదలిపోయింది.....
అలసిన సూరుయ్డు నిదురించాడు…...
నిండు పౌరణ్మి. వెనెన్లరేడు ‘చందుర్డు’ ఆకాశానిన్ ఆకర్మించాడు. చందుర్నుకి తన కనాన్ ఎకుక్వ రేకులునాన్యి. వెనెన్ల
రేకులు. తన రేకులు రెకక్లుగా మారి తమ మీద వాలే సీతాకోక చిలుకలలాగ యెగిరి చందుర్ని దగగ్రకు వెళళ్గలిగితే!? ఏవేవో వింతవింత
ఆలోచనలు….. మరల పొర్దుద్న తన ఆలోచన గురుత్కొచిచ్ంది. తను చనిపోయేలోపు ఎకక్డకు చేరుకుంటుంది? అసలు ఎకక్డికనాన్
చేరుకుంటుందా లేక ఇకక్డే రాలిపోతుందా....తనకు ఆటేట్ సమయంలేదు……….

PPP
తెలల్వారింది. సూరుయ్ని పలకరింపులు అయాయ్యి. తనలోని శకిత్ ఇంకా సనన్గిలిల్ంది. కాని తన ఆలోచన, మనసులోని
ఆందోళన సనన్గిలల్లేదు. తన ఆలోచనలో తనుండగానే ఆమె వచిచ్ంది. అనిన్ మొకక్లలో, చెటల్లోల్ నీళుళ్ పోసింది. పెనవేసుకుని ఉనన్ రావి,వేప
చెటుట్ చుటూట్తా తిరిగి పర్దక్షణాలు చేసింది. చివరగా తులసి మొకక్ ముందు ముగుగ్లు వేసి,దీపం వెలిగించింది. నీళుళ్ పోసి, పర్దకిష్ణం చేసి
నమసాక్రం చేసింది. పర్తి మొకక్ని, పువువ్ని అపురూపంగ తాకుతూ ఆ తెలల్ గులాబీ దగగ్రకు వచిచ్ంది. ఒకక్ క్షణం ఆ పువువ్ వంక ఏదోగా
చూసింది…….
తన మనసులోని ఆందోళన ఆమెకు చెపుప్కోవాలనిపిసోత్ంది పువువ్కు. ‘ఆమె సప్రస్ , చూపుల నుండి కురుసుత్నన్ పేర్మ వలన’
తన మనసులోని ఆందోళన ఆమెకి అరధ్మవుతోందేమో అని ఆ పువువ్కు ఏదో ఆశ. ‘మమమ్లిన్ పేర్మించే ఆమెకి కూడా తన భాష అరధ్మవవ్క
పొతే ఎలా? ‘పురుగు పటిట్ నశించిన మొకక్ వలన పువువ్లు కూడా నశించునటుల్, సావ్రధ్ం పెరిగి మానవతవ్ం నశించిన ఈ సమాజం వలన
ఈమెకు కూడా తన భాషను అరధ్ం చేసుకునే సామరధ్య్ం నశించినదా?’.....పువువ్ కి అనుమానాలు.
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అంతలో ఆమె ఆ పువువ్ను ఎంతో అపురూపంగా తన చేతులోల్కి చేరుచ్కొంది. ఎలా చేరిందో తెలీదు. ఇంకా తన తలిల్ చెటుట్
మీద ఉనన్టేల్ ఉంది. మెలల్గా ఇంటి లోపలికి తీసుకు వెడుతోంది. బహుశా దేముని మందిరంలోకా!? ఆ చేతులు మెతత్గా పువువ్ రేకులు లాగ
ఉనాన్యి. తొలి సూరయ్ కిరణాలలాగ నులివెచచ్గా ఉనాన్యి....
‘ఇదేమిటీ, ఆమె చేతులలో నీటి బిందువులు. ‘తనను కోసినందుకు కనీన్రు రాలిచ్ందా’? అయోయ్,అదేమిటి అలా కుర్ంగి
పోతోంది….. మెలల్గా ఒరిగి పోతోంది……. ఎనోన్ వరాణ్లు , ఎనెన్నోన్ అందాలు ఉనాన్ రాలిపోయే పువువ్ల లాగానే మనుషులు కూడా
రాలిపోక తపప్దా?’ పువువ్ లో ఆందోళన.
ఆమె పువువ్ను మటుకు వదలలేదు. దోసిలిలో భదర్ంగా పటుట్కుంది. ఆమె నేల కొరిగింది. దోసిలిలోని పువువ్ని ఎద
మీదకు చేరుచ్కొంది.
ఆమె గుండెల మీద ఒదిగిపోయింది పువువ్ తన ‘పేర్మకు’ గురుత్గా.

PPP

(అ)సహనం

రద వపురపు

ఎపప్టున్ంచో మా ఇంటోల్ ఒక పెదద్ చెకక్ పారిట్షన పనికిరాకుండా అడడ్ంగా ఉండేది. కానీ అదెంతో మంచి చెకక్తో
చేసినది. దానిన్ పారెయాయ్లంటే మనసొపప్క, దాంతో ఒక సట్డీ టేబుల చేయిదాద్మనుకుని ఎవరైనా కారెప్ంటర దొరుకుతాడేమోనని
చూసుత్నాన్ం. తన పకిక్ంటోల్ ఒక కారెప్ంటర పని చేసుత్నాన్డని అతనికి చెపిప్ పంపించాడు మావారి ఫెర్ండ ఒకరు. ఆ మరాన్డు ఒకతను తలుపు
కొటాట్డు. తలుపు తెరవగానే నాకక్నిపించిన రూపం ఇది. పీలగా కొంచం పొటిట్గా, నలుపు కాకపోయినా ఎండకి కమిలినటుట్నన్ మొహం,ఆ
మొహం నిండా రాతి శిలప్ం మీద బొడిపలాల్ గటిట్పడిపోయి, ఎనాన్ళుళ్గానో షేపూ సైజూ మారలేదోమోననన్టుట్నన్ మొటిమలు. ఇక ఆ చినన్
చినన్ కళుళ్ కొంచెం ముందుకొచిచ్న నుదుటికింద గుబురుగా ఉనన్ కనుబొమలకింద చూసినపుప్డు కొండల మధయ్ వేలాడే చెటల్ గుబురుల కింద
పారే సనన్ని ఏటి పాయలాల్ ఉనాన్యి. నాలగ్డుగుల దూరంలో నిలబడడ్ అతని వంటి నుంచి ఒక వింత వాసన వసోత్ంది. అది ఘాటైన
చెమట, చితిర్క

పటేట్టపుప్డు

వచేచ్

చెకక్పొటుట్

వాసన

కలిసి

వసుత్నన్

వాసన. వెంటనే

నాకు

వెలిగింది, ఇతను

కారెప్ంటర

అయుయ్ంటాడని. మావారిని పిలిచాను. అతని పేరు అతీక అట. నాకెందుకో అతని అవతారం చూసేత్ అతనేం పని చేసాత్డో ఏమో
అనిపించింది. అదే మావారితో కూడా అంటే మనకి చెయాయ్లిస్ంది చినన్ పనే కదా దానికి పెదద్ ఎకస్ప్రట్ అవసరం లేదులే అని అతను
చెయాయ్లిస్న పని చెపాప్రు. పాపం అతను అడిగిన లేబర చారీజ్లు కూడా ఎకుక్వేం కాదు.
అతను చేసే చోట పని ముగించుకుని నాలైగ్దు రోజులోల్ మా ఇంటోల్ పని మొదలు పెటాట్డు. ఒకక్డే వచాచ్డు, ఒక చినన్
టూల బాకస్ పటుట్కుని. ఆ టూల బాకోస్ల్ చాలా సింపుల పనిముటుల్ ఉనాన్యి. నాకు మళీళ్ అనుమానం వచిచ్ంది ఈసారి అతనేన్ అడిగాను ఈ
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పనిముటల్తో నువేవ్ం పని చేసాత్వు అని. దానికతను ” మీ ఇంటోల్ పని చాలా చినన్దమామ్,నేను పెదద్ పెదద్ పనులు కూడా ఈ పనిముటల్తోనే
చేసాత్ను” అనాన్డు చకక్టి తెలుగులో తన పనిముటల్ను అబుబ్రంగా చూసుకుంటూ. చెపొప్దూద్ నాకైతే నవొవ్చిచ్ంది. మరుసటిరోజు అతీక ఒక
ఆలబ్ం తీసొక్చిచ్ చూడమనాన్డు. నేను కొంచం అసహనంగానే తీసుక్నాన్ను గానీ చూసేత్ ఫొటోలనీన్ తను చేసిన పెదద్ పెదద్ షో
కేసులూ, అలైమ్రాల ముందు ఆ ఇళళ్ ఓనరోస్త్బాటు దిగినవి. నాకు నమమ్డానికి కొంచం కషట్మే అనిపించినా అది నిజం. అతను చేసిన వరక్
చాలా బాగుంది, అలాగే ఆ ఓనరస్ మొహాలోల్ సంతృపిత్, సంతోషం చెపప్క చెపుత్నాన్యి. అతను నిజంగా పనిమంతుడే.
పొదుద్నేన్ నేను కిచెనోల్ బిజీగా ఉనన్పుడు వచేచ్వాడు, మా పెరటోల్ మామిడి చెటల్కింద నీడలో చలల్గా పనిచేసుకోవడం, మా
ఆయన పొదుద్నేన్ టీ కపుప్తో అతనితోపాటు అతనేంచేసుత్నాన్డో గమనిసూత్, మారుప్లూ చేరుప్లూ ఆలోచిసూత్అతనితో చరిచ్సూత్ంటే , ఆఫీస
కెళేళ్లోపల మాఇదద్రికీ కూడా మంచి టైంపాస అయిపొయేయ్ది. ఈమధయ్లో, ఏ మోరీ బాల్క అయిందనాన్, ఏ లైట మారాచ్లనాన్ దేనికైనా
పరిగెతుత్కొచేచ్సేవాడు. రోజూ సాయంతర్ం ఇదద్రం అఫీస నుంచి రాగానే చేసిన పని చూపెటిట్ కాసేపు కబురుల్ చెపిప్ వెళేళ్వాడు. అతను టేపుతో
కొలిచే పదధ్తి చూసేత్ ఇతనేం చేసుత్నాన్డు అనిపించేది కానీ, ఎపుప్డూ ఏదీ లెకక్ తపప్లేదు, అనీన్ పెరెఫ్కుట్గా ఎడజ్సట్ అయేయ్వి. చివరికి అతీక ఒక
టేబుల చేసాక మిగిలిన చెకక్తో ఇంకో టేబుల కూడా చేసాడు ఇసతరీ చేసోక్వడానికి బాగుంటుందంటూ. చకక్టి డెకోలాం
ఫినిష, సొరుగులతో, పోలిషింగ తో టేబులస్ ఎంత ముదుద్గా తయారయాయ్యంటే అవి పాత పారీట్షన తో చేసినవంటే ఎవరూ నమమ్రు. రెండు
చేసినా ఎకార్స్ట్ డబుబ్ మేమిచాచ్ం తపప్ తను అడగలేదు.
టేబులస్ చెయయ్డం పూరత్యేయ్సరికి మా ఆయనకి ఇంకో పని చేయించుకోవాలనిపించింది. హాలోల్ అలమార బోసిగా ఉంది
తలుపులు లేక బొమమ్లనీన్ దుమమ్టిట్పోతునాన్యి అని. అంతే అతీక ఒక డిజైన తో రెడీ అయిపోయాడు. కొనిన్ మారుప్లు చేరుప్ల తరవాత ఆ
పని మొదలయింది. ఇలా ఒక పని పూరిత్ చేసే లోపల ఇంకో పని సిదధ్ంగా అలోచించి పెటుట్కునేవారు మా ఆయన. అతీక కి కూడా ఇది
బాగానే ఉండేది పని వెతుకోక్వకక్రేల్కుండా. అలా మా ఇంటోల్ చినన్ చినన్ పనులు చేసి చేసి మా ఇంటోల్ మనిషయి పోయాడు. మా ఇంటోల్
అతనంత చనువుగా తిరగటం కొందరికి వింతగానే ఉండేది ముసిల్ం కాబటిట్. మా ఇంటోల్ పనునాన్ లేకునాన్ రెండు మూడు రోజులకొకసారి
వచిచ్ కనపడే వాడు. మందులు కావాలనాన్, కూరలు కావలనాన్ పకక్నే ఉనన్ మారెక్ట నుంచి తెచిచ్పెటేట్వాడు. ఏం కొనాలనాన్ మంచి కావ్లిటీ
చౌకగా, ఎకక్డ దొరుకుతుందో చెపిప్ మా ఆయనిన్ తీసెక్ళిళ్పోయేవాడు. చారిమ్నార బజారోల్ ఏవసుత్వు ఎకక్డ దొరుకుతుందో అతనికి కొటిట్న
పిండి. చివరికి అతీక మా ఇంటోల్, పల్ంబర, గారెడ్నర, ఎలకీట్ర్షియన, కారెప్ంటర, హౌస కీపర అనీన్ తనే అయిపోయాడు. ఇంటోల్ ఏ వసుత్వు
ఎకక్డ ఉందో ఒకోక్సారి అతీకిక్ ఫోన చేసి అడగాలొస్చేచ్ది.
ఒకోక్సారి ఎటువంటి చదువూ లేని అతీక, ఎలకాట్ర్నిక అపిప్ల్యనెస్స పని చేసే విధానానిన్ చకక్గా అరధ్ం
చేసుకోవడం, ఎకక్డ పార్బెల్ం వచుచ్ండచుచ్ ఎలా రిపేర చెయొయ్చుచ్ అనే విషయాల మీదునన్ అవగాహన నాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించేది. అంతే
కాకుండా ఒకోక్సారి మా ఆయనతో ఫిలసాఫికల విషయాలు చరిచ్ంచేవాడు. నేనెపుప్డైనా సడెన గా వసేత్ సిగుగ్పడి ఆపేసే వాడు. ఒకసారి ఇలుల్
సరుద్తూ టేపంతా ఊడి బయకొచేచ్సి చికుక్పడిపోయిన కేసెటుట్ పారెయయ్మని చెపితే దాని చికుక్ విపిప్ మళీళ్ వెనకిక్ చకక్గా చుటిట్ పేల్ చేసి
చూపెటిట్, “అంత మంచి ఘంటసాల కేసెటుట్ పారెయయ్డం ఎందుకమామ్!?” అనాన్డు. “నీకు ఘంటసాల కూడా తెలుసా?” అని
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నేనాశచ్రయ్పోతే, “అదేంటమామ్ నాదగగ్ర ఘంటసాల కేసటల్ కలెల్క్షన ఉంది కానీ టేప రికారడ్ర ఇంక రెపేర కానంతగా పాడైపోయింద”ని బాధగా
చెపాప్డు. నాకది నిజంగా షాకే. ఎందుకంటే మెహీద్పటన్ం ముసిల్ం బసీత్లో ఘంటసాల పాటలకి అభిమాని ఉంటాడని ఘంటసాల వీరాభిమాని
నైన నేను ఊహించలేనిది. నా చినన్పుప్డు ఘంటసాల పాటలు ఇషట్పడడ్వారితోనే సేన్హం చేసేదానిన్. ఇపుప్డు తలుచుకుంటే నవొవ్సుత్ంది. మా
ఇంటోల్ వాడకుండా ఉనన్ పాత టేప రికారడ్ర అతనికి బహుమతిసేత్ ఎంతో సంతోషపడిపోయాడు.
ఒకసారి నా పనిమనిషి ఊరెళాత్ను రెండు నెలలు అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. అదొచేచ్వరకు ఎవరూ దొరకక్ ఇబబ్ంది పడుతూ
అతీక నడిగా “మీ ఆవిడని పంపరాదా.. కొంచం నాకు సాయానికి” అని. అతీక ఒక నవువ్ నవావ్డు “ఆమె ఇలాంటి పనులు చేయదమామ్”
అని. నాకొక్ంచం చిరాకొచిచ్ అడిగా “ఏం? ఎందుకు చెయయ్దూ” అని.
అపుప్డు చెపాప్డు వాళాళ్విడ గురించి. వాళాళ్విడ నలుగ్రనన్తముమ్లోల్ ఒకక్రిత్ గారాబంగా పెరిగిందట. అనన్తముమ్లందరూ
కూడా బసీత్లో గూండాలే. ఇక వాళళ్ అండ చూసుకుని ఈమె కూడా తన లెవలోల్ చుటుట్పకక్లవాళళ్తో ఆడ గూండాలా గొడవలూ
కొటాల్టలూ, పోలీస కేసులూ వగైరా వగైరా అని. చాలాసారుల్ పోలీసులకి డబుబ్లు తినిపించి మరీ విడిపించుకు రావాలిస్న పరిసిత్తి. వాళుళ్
ఈమెను బురఖా సతరీ కాబటిట్ బెదిరించి వదిలేసేవాళళ్ట. “పిలల్లు మాతర్ం బుదిధ్మంతులు, తలిల్ పర్వరత్న పర్భావం పిలల్ల మీద పడకుండా నేను
చాలా పాటుల్ పడతానమామ్, నేను కానీ పిలల్లు కానీ వాళళ్ పుటిట్ంటి వైపు కూడా వెళళ్ం” అని చెపుప్కొచాచ్డు. అతీకిక్ ఐదుగురాడపిలల్లు
ఆఖరున ఒక మగపిలాల్డు. ఒకక్ మగ నలుసు కోసం ఇంతమంది ఆడపిలల్లిన్ కని వాళళ్కి చదువూ సంధాయ్ లేకుండా పెంచడం చివరికి వయసు
రాంగానే ఎవడో ఒక వెధవకిచిచ్ కటట్బెటట్డం. ఇటువంటి మానసిక దౌరబ్లాయ్నికి ఆడపిలల్లు బలైపోవడం నిజంగా బాధాకరం అనుకుని
ఊరుకునాన్ను.
ఇలా ఉండగా ఇలల్ంతా రెనొన్వేషన చేసాము. ఇంక అతీకిక్ బోలెడు పని. మేసనీర్ పని అయిపోయాకా, అతీక మళాళ్ వుడవ్రక్
మొదలు పెటాట్డు. ఈసారి పెదద్పనే. అది కూడా ఇంకెవరైన్నా తెచుచ్కోమంటే లేదు నేనొకక్డినే చేసాత్ అని కూరుచ్నాన్డు. పొదుద్నేన్ అతను పని
మొదలెటాట్కా ఇలుల్ అతనికి వదిలి ఇదద్రం ఆఫీసుకెళేళ్ వాళళ్ం. ఇంటోల్ కనీసం బీరువా కూడా లాక చేసి వెళాళ్లని ఎపుప్డూ
అనిపించలేదు. తాళాలు అలా ఎదురుగుండానే ఉండేవి. కొంత డబుబ్, ఇంటోల్ ఉనన్ బంగారం అంతా బీరువాలో తాళం వెయయ్కుండానే
ఉండేది. అతీక కుదురుగా జాగర్తత్గా ఒక రూం తరావ్త ఒక రూంలో మూణెణ్లుల్ పనిచేసాడు. చివరికి ఇలల్ంతా కిచెనూ అటకలతో సహా మొతత్ం
చకక్గా తయారు చేసాడు. అలమార చెయయ్డం పూరత్యాయ్కా అందులో వసుత్వులు కూడా చకక్గా కడిగి తుడిచి, మెరిపించి లోపల సరిద్
సాయంతర్ం వచేచ్ వేళకి మాకు సరైప్స ఇచిచ్ మురిసిపోయేవాడు. .. మొతాత్నికి అతీక కీ మాకూ ఒక అనుబంధం ఏరప్డిపోయింది. ఏ పనీ
లేకపోయినా, డబూబ్ అకక్రేల్కపోయినా కషట్ం, సుఖం చెపుప్కోవడానికైనా వచిచ్ కాసేపు కూరుచ్ని వెళేళ్వాడు.
తనకు పనిలేనపుప్డలాల్ వచిచ్ ఇంకేదో చేసాత్ అనే వాడు. మా ఆయన వెంటనే ఒపేప్సుకునే వారు. నేనే కొంచం చిరాకు
పడేదానిన్. కానీ అతీకిక్ డబుబ్ అవసరం అని అరధ్ం అయేయ్ది. పోనీ డబేబ్ అపుప్గా అడగచుచ్ కానీ అడిగేవాడు కాదు, ఆ విషయం నచేచ్ అతనికి
ఏదో ఒక పని వచిచ్నపుప్డలాల్ ఇచేచ్ వాళళ్ం. అలా అతీకిక్ పనిలేని రోజులోల్ అతనికి కలిప్ంచిన పని చకక్టి పూజా మందిరం చెయయ్డం. పని
దొరకడం ఆలసయ్ం, అతీక ఉతాస్హంగా మొదలుపెటేట్సాడు. పూజా మందిరం డిజైనిక్ , దాని తలుపుల మీద డిజైన కి అతను ఎంత శర్మ
పడుతునాన్డో చూసుత్ంటే నాకాశచ్రయ్ం వేసింది. ఎంతయినా అతను ముసిల్ం. తిరుపతి పర్సాదం ఇసేత్ మేం తినమనన్ ఇతర మతాల వాళళ్ని
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నేను చూసాను మా అఫీసులో. సంసాక్రవంతులు, విదాయ్వంతులైన వారిదే ఈ పర్వరత్న అయితే, పూజా మందిరానికి అతను పెటిట్న శర్దధ్ మళీళ్
మళీళ్ బయటికి వెళిళ్ గంటల ఆకారంలో చెకక్లో చేసే హోలస్ కోసం, ఓం అక్షరానిన్ తలుపులమీద అందంగా చెకిక్ంచడం కోసమని తనకి
తృపిత్ కలిగేవరకూ విడిచిపెటట్కుండా ఎంతో టైం తీసుకుని చేసుత్నాన్డు. ఉండబటట్లేక ఒకరోజు అడిగేసాను.
“అతీక మీ దేవుడు కాదు, అసలు హిందువుల పొడ గిటట్ని బసీత్ లోంచి వచిచ్న నువు ఇంత శర్దధ్గా ఎలా
చెయయ్గలుగ్తునాన్వ”ని. అతీక చెపిప్న సమాధానం నేనెపుప్డూ మరిచ్పోలేను.
“అమామ్.. దేముడూ అలాల్ అని మనమందరం పూజిసాత్ం గానీ అసలు ఉనాన్డో లేదో ఎవరు చూసారు? ఒకవేళ ఉనాన్
కృషుణ్డనీ, అలాల్ అనీ జీసస అనీ ఇంతమంది ఉండరు కదమామ్, ఈ భూపర్పంచానిన్ మొతత్ం ఒక దేముడే కద సృషిట్ంచి ఉండాలి. ఉనాన్డని
నమిమ్నపుడు రూపం ఏదయితే ఏంటమామ్, పూజ చేసే విధానం ఏదయితే ఏంటమామ్ అని. ముసిల్ంగా పుటాట్ను కాబటిట్ నమిమ్తే అలాల్ అనే
అంటాను మీరు శివా అనో కృషాణ్ అనో అంటారు అంతే కదమామ్. అసలు నాకు తిండి పెటేట్ నా ఈ పనిముటేల్ నాకు దేవుళళ్మామ్. నేను
చినన్వాణిణ్, నామాటలు ఎవరు పటిట్ంచుకుంటారు? ఇంతకంటే గొపప్ మాటలోల్ నేను చెపప్లేనమామ్” అనాన్డు. నేను మనసులో
అనుకొనాన్ను, ఎంత గొపప్ మాటలోల్ చెపిప్నా, ఎంత భాష ఉపయోగించి కిల్షట్తరంగా చెపిప్నా సామరసయ్ం పాటించే విజఞ్త ఉనన్వాళుళ్ చెపేప్
మాటల సారాంశమే చెపాప్వు కదయాయ్ అని.
“ఏమైనా జాగర్తత్ అతీక, ఓలడ్ సిటీలో గొడవలవుతునాన్యి. అకక్డ పొగొసేత్ మీ బసీత్లో నిపప్ంటుకుంటుంది, గొడవలు
చెయయ్డానికి నీ బామమ్రుద్లే తయాయ్రుగా ఉంటారాయె.నువు పూజా మందిరానికి కావాలిస్న వాటికోసం మీ బసీత్ లోకి మాతర్ం
వెళళ్కు, కొనాన్ళుళ్ ఆలసయ్ం అయితే అయియ్ంది, ఈ గొడవలు సరుద్మణిగేవరకూ ఆగుదాం” అనాన్ను.
“వాళుళ్ ననేన్ం చేసాత్రమామ్..” అంటూ తేలిగా కొటిట్ పారేసాడు.
పాత సిటీలో కరూఫ్య్, ముసిల్ంస ఎకుక్వగా ఉనన్ వేరే బసీత్లనిన్టిలోనూ నిఘా నడుసోత్ంది. ఏంటో ఈ మూరఖ్తవ్ం జనాలకి
పుటుట్కతోనే మతదేవ్షం వసోత్ంది వారసతవ్ంగా, కానీ పెరుగుతూ నేరుచ్కునే విదయ్, సంసాక్రం, మత సహనం ఇవవ్టేల్దు కదా
బాధేసింది. పందిని చంపి వీళూళ్, ఆవుని చంపి వాళుళ్, చివరకు మనుషులేన్ చంపుకునే పరిసిత్తి తెసాత్రు.
ఆ తరవాత అతీక రెండు మూడు రోజులు రాలేదు. ఏ కబురూ కూడా లేదు. బసీత్ కదా గొడవలు కూడా ఎకుక్వగానే
ఉనన్యిలే, రాకపోవటమే మంచిది అని మేమూ ఊరుక్నాన్ం. ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు గడిచాయి. అతీక ఉండే బసీత్లోకూక్డా గొడవలు
పాకి ఇదద్రు ముగుగ్రు చనిపోయారని, కొందరు గాయపడాడ్రని టీ వీ వారత్లోల్నూ,పేపరోల్నూ వసుత్నాన్యి. అకక్డా కరూఫ్య్ పెటాట్రు. ఏంటో ఈ
హైదరాబాదు సామానయ్ జనం అంతా బసీత్లోల్ ఎంతో చకక్గా కలిసిపోయే ఉంటారు. కొందరు మాతర్ం దేవ్షంతో రగిలిపోతూ మత రకక్సి
కతుత్లు ఒళళ్ంతా మొలిపించుకుంటారు. అమాయకులని వేటేసుత్ంటారు.
ఆ తరవాత ఓరోజు ఫోన వచిచ్ంది అతీక చనిపోయాడనే పిడుగులాంటి వారత్ను మోసుకొచిచ్ంది. తెలిసిన సబ ఇనెస్ప్కట్రిన్
వెంటబెటుట్కుని మావారు హుటాహుటిని బయలేద్రి వెళాళ్రు. దిటట్ంగా ఉండి, కషట్పడి పనిచేసుకునే అతీక ఇంత హఠాతుత్గా పోవడం
ఏంటని. నాకైతే తటుట్కోలేని షాక. మావారు వెళేళ్పప్టికే అతీకిన్ తీసెక్ళిళ్పోతునాన్రు. వాళళ్తోపాటే టోపీ పెటుట్కుని మా వారు కూడా

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

19

చివరివరకూ వెళాళ్రు. అయితే తరవాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే అతీక పూజా మందిరానికి గంటలు కొనడానికివెళిళ్ వాళళ్ బామమ్రుదుల
తోటి వాడెవడితోనో గొడవ పడాడ్డట. ఇలాంటి సమయంలో “నువు హిందువుల ఇంటోల్ పూజా మందిరం చేసాత్వా, మనవాళుళ్ ఎంతమంది
చనిపోయారో నీకు తెలియదా, నీ బామమ్రుదులకి తెలిసేత్ ఊరుకుంటారా?” అంటూ మొదలెటాట్డట అతను. అంతే మాటా మాటా పెరిగి
కొటుట్కునేవరకూ వచిచ్, అతీకిన్ చంపాలనన్ ఉదేద్శయ్ం లేకపోయినా, తలమీద తగలకూడని చోట దెబబ్ తగిలి, ఇంటరన్ల బీల్డింగ అయి
చనిపోయాడట. అతీక పూజా మందిరానికి కొనన్ గంటలు మాతర్ం భదర్ంగా ఇంటికెళాళ్యి. విషయాలు ఏడుసూత్ చెబుతూ వాళళ్విడ ఆ
గంటలు ఇచిచ్ందట.
మతఘరష్ణలోల్ ఇంతమంది పోయారు, అంతమంది పోయారు అని చేపేప్ వారత్లెపుప్డూ లెకక్లే మాకు ఈ సారి మాతర్ం ఆ
ఘరష్ణల మంటలు మా గుండెలిన్ మండించాయి. చానాన్ళళ్ పాటు ఆ మంటల వేడి మా ఇంటిపరిసరాలోల్ తచాచ్డుతూనే ఉంది. అతీక
కుటుంబానికి కొంత ఆరిధ్క సాయం చేసాం కానీ అతను లేని లోటునైతే ఆ పసిపిలల్లకీ అతని భారయ్కీ తీరచ్లేనిదికదా . అతీక లేకపోయినా ఆ
గంటలు మాతర్ం మా గుండెలోల్ పర్తి రోజూ మోగుతూనే ఉనాన్యి మత సహనానోన్, అసహనానోన్ గురుత్ చేసూత్…!!

PPP

పే
ర్ మకు వయ ందా!? బోడపాటి రమే
జనం చేసిన మాధవయయ్ ముందు గదిలోకి వసూత్నే మనవడిని చూసి
" ఒరే.. కృషాణ్.. అలమరలో వకక్పొడి ఉందేమో చూడు మెతథ్ని పలుకులు తీసుకురా" అనాన్డు.
"అలాల్గే తాతయాయ్” అనాన్డే కాని చదువుకుంటునన్ కృషణ్ లేవలేదు.
అది గమనించిన మాధవయయ్ మనసు చివుకుమనాన్ ఇపుప్డు వకక్ వేసుకోకపోతే వచిచ్న నషట్మేంటి అనవసరంగా పిలల్వాడిని
కషట్పెటట్టం కాకపోతే అని సరిద్చెపుప్కుని వాలు కురీచ్లో కళుళ్ మూసుకుని సిథ్మిత పడాడ్డు.
“ఇదుగోనండీ వకక్పొడి” అనన్ భారయ్ మాటలు వినబడటంతో కళుళ్ తెరిచి చూశాడు.
ఆవిడ ఇచిచ్న వకక్పొడిని అయిషట్ంగానే అందుకుంటూ
"నువెవ్ందుకే లేచి వచాచ్వు?. ఇపుప్డు వకక్ వేసుకోకపోతే ఏం? మందులు వేసుకునాన్వా? ఏదో పని హడావుడిలో పడి అశర్దధ్
చేయటం నీకు అలవాటు. మన ముసలి పార్ణాలు పిలల్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా శరీరాలలోంచి జారుకోవాలి తెలిసిందా!?" అనాన్డు నవువ్తూ.
" ఈ మాతార్నికే అలసిపోతానుటండీ! మందులు మానటం లేదు". అయినా ఆ మాతర్ం నాకు తెలీదా అనన్టుట్ చూసిందావిడ..
" తాతాజీ ఈ పాఠం కాసత్ చెపప్ండి ఎంత చదివినా అరథ్ం కాక్వటం లేదు" అంటూ వచిచ్న మనవడిని చూసూత్నే
"ఒరేయ ఈ పాఠాలు మీ పర్యివేట మేషాట్రిని అడిగి చెపిప్ంచుకో. అంతేగానీ తాతగారిని అడిగి విసిగించకు. అసలే ఆయన అరోగయ్ం
బాగుండటం లేదు "అని కసురుకుంది కోడలు.
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"ఛా.. ఊరుకో చినన్వాడిని మనమే పైకి తీసుకురావాలి. నువువ్ పోయి పడుకో ఆలసయ్ం అయిందంటే నిదర్ పటట్లేదని మరాన్డంతా బాధ
పడతావు” అనాన్డు.
"మీరు కూడా ఎకుక్వ సేపు మెలకువగా ఉండకండి.” అంటూ ఇంకొకక్సారి భరత్ను హెచచ్రించి వెళిళ్ందావిడ.
"మీరు లేచారెందుకు అతత్యాయ్, మామయయ్గారికి కావలసినవి మేం చూసాత్ం” అంటూ కోడలు శాంత ఎదురు రావటంతో తన
చికాకునంతా ఆ అమామ్యిమీద చూపిసూత్
"ఆ అందరూ పడుకోమని చెపేప్వారే. ఆయన వకక్ అడిగితే ఎవరూ ఇచిచ్న పాపాన పోలేదు” అనేసి తన మంచం దగగ్రకు చేరుకుంది.
“'ఏమిటో ఈవిడ పిచిచ్! ఈయన వకక్ వేసుకోకపోతే వచిచ్న నషట్మేంటో” అనుకుంటూ ఆఫీసు నుండి ఇంటికి రాని భరత్ కోసం
ఎదురుచూసూత్ వాకిటోల్ నే తారటాల్ డుతోంది శాంత.
వెళిళ్ పడుకుందే కాని రుకిమ్ణమమ్ నిదర్ పోలేదు. ఆవిడ ఆలోచనలు భరత్ చుటూట్ తిరుగుతునాన్యి. తాను అందించిన తాంబూలం
అందుకుంటూ ఆయన చూపిన చిలిపితనం గురుత్కొచిచ్నపప్డలా ఆవిడ ఇపప్టికీ

సిగుగ్తో ముడుచుకుపోతుంది. ముసిముసిగా

నవువ్కుంటుంది.
కృషాణ్ రామా అనుకుంటూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్ కృషాణ్ అనాన్ రామా అనాన్ భరత్ మాధవయేయ్ కనిపిసాత్డు. పిలల్లంతా జీవితాలోల్
సిథ్రపడి ఎవరికివారు వీళళ్ని తమ దగగ్రికే వచిచ్ ఉండమనాన్ ఆఖరి సంతానం అయిన విశవ్ం దగగ్రే ఉండటానికి ఇషట్ పడతారు.
"విశవ్ం వచాచ్డా శాంతా?" అనాన్డు మాధవయయ్ మనవడి కి పాఠం పూరిత్చేసి.
"లేదు మావయాయ్..! ఈయన బయటకు వెళితే ఇలుల్, సంసారం గురుత్ండవు. వేళకు తిండి తినరు. ఈయన కోసం కాచుకుని కూరొచ్లేక
పార్ణాలు పోతునాన్యి" అనన్దామె అసహనంగా.
ఆ చికాకులో ఆపాయ్యతను గమనించిన మాధవయయ్ నవువ్కునాన్డు.
నిదర్ పటట్ని రుకిమ్ణమమ్ మాతర్ం" అదేమిటే అనవసరంగా అబాబ్యిని ఆడి పోసుకుంటావు!? బయటకు వెళిళ్న మగాడికి సవాలక్ష
పనులుంటాయి. అయినా వాడు కషట్పడేది మనకోసమే కదా." అనన్ది.
"ఇపుప్డు నేనేమనాన్నని? ఎవరు ఎపుప్డు వసేత్ నాకేం..!? అయినా ఇదేమైనా కొతాత్? రోజూ ఉంటునన్దే. ఓ ముదూద్ లేదు, ముచచ్ట
లేదు.” అనుకుంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది కోడలు.
'ఏమిటో ఈ కాలం ఆడవాళుళ్.. 24 గంటలూ మొగుళళ్ని కొంగున కటేట్సుకోవాలనుకుంటారు. మా రోజులోల్ ఇలా ఉండే వాళళ్మా?”
అనుకుంటూ భరత్ను ఒకసారితృపిత్గా చూసుకుని నిదర్లోకి జారుకుందావిడ .
****
"ఏమండి పిలిచారా? "అంటూ లేచి భరత్ వదద్ నుండి ఎటువంటి సమాధానం రాక మళీళ్ కళుళ్ మూసుకుంది.
మాగనున్గా నిదర్ పటిట్న ఆవిడకు వంటింటోల్ గినెన్ల శబాద్లకు మెలకువ వచిచ్నా, కోడలు గొంతు వినిపించడంతో లేవవలసిన అవసరం
లేదనుకుంది. వినిపించే మాటలను బటిట్ విశవ్ం వచిచ్నటుల్గా గర్హించిందావిడ.
"ఇవాళ అనుకోని పని తగలటంవలల్ ఆలసయ్మయింది. అనన్టుల్ నువువ్ భోంచేసావా?" అంటునాన్డు విశవ్ం
"నా భోజనానికేంగాని మీ కోసం కనిపెటుట్కుని కూరోచ్వటం కూడా నా దినచరయ్లో భాగమయియ్ంది." అనన్ది శాంత.
"కోపం వచిచ్నటుల్ందే రాణీగారికి?"
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"అవునులెండి. నేనంటే చాలా భయం. ఒక రోజు అనుకోని పని, ఒకరోజు అనుకునన్ పనికి అనుకోని ఆలసయ్ం. ఏదయితేనేం ఆలసయ్ంగా
ఇంటికి రావటం మీకు బాగా అలవాటయియ్ంది. సరదాలంటూ ఎటూ తీరటం లేదు. ఆరోగయ్మైనా చూసుకోవాలి కదా!"
"నీకేం తకుక్వయిందని? అయితే రోజంతా నీ ఎదురుగానే కూరుచ్ంటాను. తిండి పెటేట్వాడెవడైనా ఉంటే చూడు." నవువ్తునాన్డతను.
"ఈ కబురల్కేం తకుక్వ లేదు. ఈ కూర కాసత్ వేసుకోండి. మీ కిషట్మైందే కదా. మీరీమధయ్ సరిగా భోజనం కూడా చెయటం లేదు."
"నువువ్ నవువ్తూ ఎదురుగా ఉంటే ఎంత తింటానో చెపప్లేను. అవునూ.. అమామ్ వాళుళ్ పడుకునాన్రా?"
"ఆ.. ఇపుప్డే.. మీరొచాచ్రా అని అడిగారు. ఇవాళ ఏమయిందో తెలుసా? మీ నానన్గారు భోజనం చేసి మన వాడిని వకక్పొడి
తీసుకురమమ్ని

అడిగారు. వీడు సరిగా వినిపించుకోలేదు. దానితో పడుతూలేసూత్ తనే వకక్పొడి ఆయన కిచేచ్దాకా మీ అమమ్గారు

సిథ్మితపడలేదు. అయినా ఈ మధయ్ అతత్యయ్గారి సంగతి అంతు పటట్టం లేదు. మామయయ్గారు ఎపుప్డైనా బయటకు వెళితే ఆయనను
వీధిగుమమ్ం దాకా సాగనంపుతారు. ఆయన వచేచ్ సమయానికి వాకిటోల్ నిలబడి తీసుకు వసాత్రు. రోజురోజుకి ఆవిడ మరీ చినన్పిలల్లాగా
తయారవుతునాన్రు. అసలే ఆరొగయ్ం అంతంతమాతర్ంగా ఉంటునన్ మనిషి. తిరుగుడు తగిగ్ంచుకోమంటే వినరు."
"పోనీలే ఆవిడకు తోచినటుల్గా చేసుత్ంది. పెదద్తనం, చాదసత్ం.. నువు పటిట్ంచుకోకు"
"చాలెల్ండి ఎంతైనా కనన్తలిల్ కదా అని వెనకేసుకొసుత్నాన్రు. ఈ ముసలితనంలో కృషాణ్ రామా అనుకోకుండా ఇవేం పనులండీ."
"వంటిలుల్ సరిద్ తొందరగా రా. నాకు నిదర్ ముంచుకొసోత్ంది ."
"అంతేలెండి పెళళ్యిన కొతత్లో అయితే నిదర్ రావటం లేదనేవారు. ఇపుప్డేమో నిదర్ ఆగటం లేదంటునాన్రు. "
ఇవనీన్ వింటునన్ రుకిమ్ణమమ్కు నిదర్ తేలిపొయింది. కోడలు దగగ్ర చులకనవుతునన్ందుకు బాధ పడుతోంది.తను చేసుత్నన్ తపేప్మిటో
కొడలు గేలి

ఎందుకో ఆవిడకు అంతు పటట్టం లేదు. మాధవయయ్గారికి ముసలితనంలో మతిమరుపు ఎకుక్వవటంతో ఆయనకు

కావలసినవనీన్ తనే అందించాలి. బయటనుండి వచిచ్న ఆయన అలసట తగేగ్వరకు తనకు తోచదు. ఇంటోల్ పిలల్లునాన్ ఎవరి పనులు
వాళళ్కుంటాయని పర్తిపనికీ తననే పిలుసాత్రు. అందులో తపేప్ముంది? నిజానికి తను లేకపోతే ఆయనకు క్షణం గడవదు.
“ ఏమిటో ,ఈ కాలం వాళళ్కు భరత్కు కావలసినవి సవ్యంగా చూసుకోవటం కూడా చాదసత్మనిపిసోత్ంది” అనుకుంటూ నిదర్లోకి
జారుకుంది.
***
“ రాతిర్ ఆలసయ్మయినటుల్ంద”' అనాన్డు ఉదయానేన్ కొడుకుతో మాధవయయ్.
" ఈమధయ్ పని ఎకుక్వవుతోంది. మీ వంటోల్ ఎలా ఉంది? మందులు మానకండి."
" ముసలితనంలో మందులు వేసుకునాన్ మానినా పెదద్ తేడా ఉండదు. వచిచ్న పనులనీన్ అయిపోయినాయి. ఇక పైవాడి దయ."
"అవేం మాటలండీ. ఇపుప్డు మీ కేమంత వయసు మించిపోయిందని. మీరు పదికాలాల పాటు చలల్గా ఉండాలి” అనన్ది రుకిమ్ణమమ్
కళొళ్తుత్కుంటూ .
"ఎందుకమామ్ అనవసరంగా బాధ పడతావు. నానన్గారు మందులు వాడుతునాన్రు కదా. పర్తి చినన్ విషయం నువువ్ పటిట్ంచుకోకు.
ఆయనకు ఏం కావాలో మేము చూసూత్నే ఉనాన్ం కదా."
"అదేం కాదులెండి. అతత్యయ్గారి ఉదేద్శంలో మనం మామయయ్గారిని సరిగా చూడటం లేదు. అందుకనే ఆయనకు కావలసినవనీన్ తనే
చూసుకుంటునాన్రు. ఎంత చేసుత్నాన్.. మెపుప్ లేదు." శాంత రుసరుసలాడుతోంది.
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"మీరు చూడటం లేదని ఎవరనాన్రు?" రుకిమ్ణమమ్ తీసిపోవటం లేదు.

వయ్వహారం ముదురుతోందని గర్హించిన విశవ్ం" ఎవరి పనులు వాళుళ్ చూసుకోండమామ్! నువువ్కూడా ఎకుక్వ శర్మ పడకుండా
విశార్ంతి తీసుకో "అని వెళిళ్పోయాడు.
కోడలు కూడా భరత్ వెనకాలే వెళిళ్పోయింది.
వాళిళ్దద్రే ఆ గదిలో మిగిలారు.
“ రుకూక్..” మాధవయయ్ పిలుపు వినబడటంతో భరత్ వైపు చూసిందావిడ, నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో.
ఏమయిందనన్టుల్ కళళ్తోనే పర్శిన్ంచాడాయన.
"ఏం లేదండీ.. నా బాధ మీకయినా అరఠ్మవుతుందో లేదోనని నా భయం. మీకు కావలసినవనీన్ నేనే చూసుకోవటం, ఇంటోల్ వాళళ్
దృషిట్లో వెరిర్గాను, చాదసత్ంగానూ అనిపిసోత్ంది. ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా చూసుత్నన్ నాకు కాక ఇంకెవరికి తెలుసాత్యండీ మీ అవసరాలు?
ఇంకెనాన్ళోళ్ ఉండమని నాకు తెలుసు. అందుకనే ఎపుప్డూ మిమమ్లేన్ చూసుకుంటూ ఉండాలని నాకనిపిసుత్ంది. చూసేవాళళ్కి మిమమ్లేన్
అంటిపెటుట్కుని తిరుగుతునన్టుట్ల్గా ఈ వయసులో కూడా మిమమ్లిల్న్ ఇంకా కొంగున ఉంచేసుకుంటునన్టుల్గా అనిపిసోత్ంది. ఇందులో నా
తపేప్మిటో నేను చేసుత్నన్ కాని పనేమిటో అరథ్ం కావటం లేదు. ఒకవేళ తపప్యినా ఇది వదద్ని మాతర్ం చెపప్కండి.” బావురుమందావిడ.
"పిచిచ్దానా! మనిదద్రం ఒకరికొకరం కాక ఎటాల్ ఉంటాం. కానీ మన పేర్మను మన సంతానంలోనూ మనవలు మనవరాళళ్లోనూ
చూసుకోవాలి. పిలల్ల దృషిట్లో చులకన కాకూడదు. పర్తి చినన్ పనికీ నువువ్ నాకోసం శర్మ పడకు.. తెలిసిందా!? కొనిన్ లేకపోయినా
సరుద్కుపోగలను. మనకు ఈ వయసులో కావలసింది మనశాశ్ంతి, దానికి అవసరమైన శారీరక విశార్ంతి. కానీ ఒకటి మాతర్ం సప్షట్ంగా
చెపప్గలను. నువువ్ నా కళళ్ ఎదురుగా ఉంటేనే నాకు తృపిత్, మనశాశ్ంతి. మన చివరి రోజులు పర్శాంతంగా ఇలాగే గడిపేదాద్ం సరేనా."
అంటూ భారయ్ను దగగ్రకు తీసుకునాన్డాయన.
సిగుగ్ పడుతూనే భరత్కు చేరువయియ్ంది రుకిమ్ణమమ్.
తన గురించి ఎవరేమనుకునాన్ పటిట్ంచుకోకూడదని ఆ క్షణం లోనే నిశచ్యించుకుంది.
PPP

MLjFLGSjŠ MLjOy OqkGH¸

@o$qÓ ¬ÂCcGSk¿

¥x¸Í¿ï ÔLksSë rH^æ _jEoíîGSjë¸Á, ¥x¸Í¿ï ÔLksSë Mnjj^æ_jEoíGSjë¸Á ¬¸=cOqj. ¬Pe$o ÔLk<$cFo μ¥q MLjÂfRFnÎ×.Moj¸=y ®=oæ
GHfS$q=oæNqj<¸Py MLjj[¸ MLjFLGSjŠ ¬Íí¸Pe¸=hÍÂ _Ó¸$c FLMLjjôCLj¸Á GSjMLjÓCL. ¬Pe ÔcPe ÄGRNqkPy÷ −Mnj ¬¸ÔLFcÓj
Â×.MLjNqkõtj ‚@~.
''¬NqjõKcKyN|j! ¬GHlð@o GHÁ¸KcMLl ¬MLlCy¸Ec?'' ¥q¸$cOqj$c ¿}SæMcÔ|¥éfS ÔLkGSjŠÂ −IgHGSjŠ =nÎMnjÎJwCLj¸<^¸Cy
$q_$qKc CLÓjGHlŠ Cc+¸ rH=hæ ML¨ML¨$c Ä¤bÁPy¥h ¬<j$qjÓj MoNqjTd»¸Á GSjMLjÓCL.
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_Tdæ¸<j ÔoOqj¥y@~Â¥h MLjOy GHÁÂÄjadPnÎFc ¬NojõPe °¸Á. ®McÆæ¥h −=y ²¥qÚ¥q CLsHðPe PoÍj ¬FLjŠ¸^k ÔLj^kæ
ÔLkGSkë GH¿¥h¸¼¸Á.
Ä¤bÁ MLjÓjGHl Í$qÜOq `¬Eo −=y..!` CLFL¥nGHlð<j ¬MLGSOqMnjÎ MnÁ¥hFc fSÍíî¸$c °¸@o −=y °¸Á. ¬tjFc CLFLj ²¥qÚ@~Â¥h
²GHlð<k JvOqJd^jFL ‚@~ ®GRæGH<Â − −=y ¥qÂfH¸ÔL$cFo, ¬GSPo =nFLúF|$c °¸EoMnk − rHÎFL CLFL¥qGSûÓj FLÔLáÂ −=yFLj
ÔLkGSkëFo, ¼O~¥éfS GHOqj$qjPe¸=h FL<¥qCy CLFLMnÎGHl −QL$c ²ŠÚCLj¸EoMnkFLÂ ÔLkGSjëFLï − −=yMc¨Â GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~, ÔLOqÔLO~
MLjj¸ÍjFLï MLjOy FcÓj$nÎÍj −=yÆï Ec=h MnÈ" JdÀ¥q OqkJdNqjÓ ÍkO~Â¥h NqkAKnÎOqkJdNqjÓFcï ¥hMLjôFLŠ¸@~ ²¥hÚ ‚Oqjá¸Á
GSjMLjÓCL.
PPP
''GSjMLjÓCL$cOqk.. −ÓGSõMnjÎFL^jæ¸Eo?'' ¬¸^k GHÓ¥q¿¸Ôc<j ¥xÆ£$| öGHTdE§.
''PoÍj..PoÍj.. −[¿ ÂÄjGR¸Py ¿½GRæO| ¬¸ÍjŠFcïFn÷¸¨'' Võ¸@| Kcõ$| CLFL MLjj¸ÍjFLï =o_jP| Ä£jÍ °¸¼ ¥cõ¿NqjO|
Kcõ$|Py¸¼ MLj¸¼Â¢+" Kc=hP| À£GSjŠ¸^k ÔnfHð¸Á GSjMLjÓCL.
''´Co.. ®Mcø+ ‚@~ −=yFc?'' FoFLj ¥qOn¥éæ¥qEc? ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á öGH¥qÚ rSXLF| OqMLj.
''¬MLlFL¸©.. MLjFL ¬MLGSO~Âï $qMLjÂ¸¼ −=yMc+j" ÔnÓOo»JwCcOqj CnÓjTd?'' ¥q¸GHmõ^O|Py¥h ¥q+j"Td¿GSkë °<jŠÚ¸Á
GSjMLjÓCL.
''²¸CL $qj¸×c@o¸=h? Mc¨Ä£jÍ ¬¸CL $qjöOqj$c °FcïOqj?'' ¬¨$c<j öGHTdE§.
''MLjjGHðN|j OqkJdNqjÓj ‚@~ ¥cÍj. ¥cÂ¢.. NqkAKnÎ À£GSjŠFcï<j''
''GSOn÷¸¨ MLj¿ rHö=yP| bÍOqÓj ¥x¸<Ä¤=h Ôo¸Cc<jPe rH¿»JwCLj¸=o Mc+j" MLköCL¸ ³¸ ÔoTdëOqj?'' −=yMcPe MnÎGHl ML¥cPeë
GHlÔLjáŠFLï^jæ ÔnfHð FLÄø¸Á ²ÍjOqj gS^j ×yõÀ.
''¬Kyò.. ÔcPe °EcOqCLø¸ °¸Eo. CLFLÁ ¥cŠ¸=o ¥cÇ¤Ec¥c Eo¥qMLjFcï<j^ MnFL¥q=h¥nML@y'' ML+j"MLj¸¨ ¬¸Á GSjMLjÓCL.
®¸CLPy ''Moj<¸... TdO| fHÓjGSjëFcïOqj'' ¬¸^k MLÔcá<j ¬=n¸<O| GSj¸ÍOq¸.
PPP
''²ML¿ï FLMLkôPy.. ²ML¿ï FLMLjô‚<Ey CnÆ£Š¸@~ JwCy¸Á ¯ Oy¾Py÷'' sHGHOy÷¸¼ CLPnÀë GSjMLjÓCL ¬¸Á¸¼FL ¥cIgH ¥qGHlð
¬¸ÍjŠ¸^k ¬Fcï<j Ä×.N|j.
''öGHÀOy¾e GHöÀ¥qÓk, =h.Ä.Ój ¬Eo ÄGRNqkÂï ¥y@nÎ ‚GSjëFcï ¯ ×.FcÂ¥h ¬Oqíî¸ ¥cEo¸=y'' CLFLk öGH¥qÚ ÕÔâÎO|Py ‚OqjáÂ
MLjOy sHGHO| ¬¸ÍjŠ¸^k ¬¸Á GSjMLjÓCL.
''¬Eo¸=h GSjMLk.. ¬Pe ¬¸=cM|? ×.FcÓ¥é¸ CnÓjGSjë¸Á Mc@oPe¸=hMc@y MnkGSJwNojEc¥c'' ¬Fcï<j Ä×.N|j #eÈ¢¥qGHlð
=iJdN|j Ä£jÍ rH<kë.
''MnjjFcïMLjbÍõ =h.ÄPy ÔLkfH¸ÔcOqj. ¬OqíîO~öÀ −=y ²¥hÚFL ¶ ¬MLkôtjÂ ¬CcõÔcOq¸ ÔofS, ÔL¸sHfSFL MLjj$qjÜOqj
−=yMc+"Â. MnjjVÓj ÔLksSëFo CnÓjTwë¸Á − MnbÍMLÓj ²Pe¸=h McWy". ¬GSÓj ¯ −<Mc+"Š _jÁíîPoÍj. ¬Pe¸=h Mc+"Â FLÄjô
²Pe −=y ²ŠÚCcOy ¬GSÓj'' ®Íí¿ #eÈ¢ ¥qGHlðÓj À£GSjŠÂ rHÎ¥h PoGSkë ¬¸Á.
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''MLj¿ FLÄjôFL Mc+"Fo ¥qEc MnkGS¸ ÔoNqj@~Â¥h GSjÓAKL¸ ¬NojõÁ.'' ¬GHlð@o CLÓTdïFL¸ MLjj»¸¼ ML¼áFL OoML¸C| ¬Fcï<j
^MLP|Cy CLÓOqjÍjíŠ¸^k.
''‚Oyá¸¨... Ä£j‚ ¥cIgH CnTdëFLj'' ÔnsHðfS ¥hÔnF| MnÎGHl FL¨¼¸Á GSjMLjÓCL.
''O~O~.. MLk rHWnÎ"FL GS¸MLCLûO~Â¥h MLÔcáM|. ²ÂïTdOqj÷ ¯ MLjbÍõPy −IgH}S GHÂ$c rUÎÍO~KcE§ MLÔcáMy. ®GHð=h¥nÎFc FoÂ¥qÚ<
°FLï^jæ $qjOxë¼áFL¸ÍjŠ GS¸CyGR¸'' ösHMLj$c MLk=c÷<këFo ÂGRkæOqJwNqk<j Ä×.N|j KcÓõsSïfUCLj<j OoML¸C|Cy.
''¬Eo¸ ¥cÍjPoO~.. Ä£jOqj ö¥xCLë$c rHWnÎ"FLMc+j". Ä£j MLjbÍõ JdFL¥q¸Py GHl<¥qPe FoFn¸Íj¥qFo $cÂ.. MLjOo¸ ¥cÍjO~'' ÔnJdð<j
OoML¸C|.
''®¸¥c ³¸ ö¥xCLëPo$cÂ¢... ®¸CL¥i FLjMnøGHlð<j rHÈ"gH^Ój ²¥qÚKyCLjFcïM|?'' −O~$c ¬¨$c<j Ä×.N|j.
''MLj¿¥x¸CL¥cÓ¸ FLÂïPe sSøÔLáî$c °¸<Â¢O~ Kc_j..'' ¬¸^k FLMLløCLk ¥q_jOq÷Cy MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS =hIfHFLj÷ MLjj»¸¼
−IgHGSjÓŠ _NqjÓjEoO~Oqj.
PPP
''GSjMLk FoFy MLjj[õMnjÎFL −IgHGSj GHÂ$c Kn¸$qj+kOqj MnWc"Æ OoGHl. O~öÀ¥h GSk=|¥é}S GSOqíMyN|j'' ¬¸^k MLÔcá<j Ä×.N|j
−IgH}S FLj¸¼ MLÔiáO~$cFo.
''FoFLk ¶ $qMLOqïMnj¸=| −IgHGSjPy °Eyõ$qGSjë¨Â ÔoGSjŠ¸=o Kc$qj¸@oÁ. Vtj$c Fc örIH¸@| OqMLjPe ®ÍíOqk GHÁ¸=h¥h ®¸=h
FLj¸Ôi _NqjÓjEo¿ TdNqj¸öCL¸ −¿¸=h¥qPe÷ ®Ój÷ ÔoOxÔLjá. Ä£j örHÎMo=| ×cKoMnk$cÂ¢ FnÓ¥y McOq¸ Oy¾Ój ±+j" GH^jæŠ
ÀOqj$qjCcOqj. FoFoMnk ÔLj^jæ GH¥qÚÓ ®¸¥c @nMLÓ}H ¥cÂ ¯ On¸<jMLjk<j ®+" MLjbÍõ ÃCLjŠ ÃCLjŠMLj¸^k °¸@~PeNnj.
FcMLÓ÷¥cÍj'' _j¸$qMLjkÀ rH=hæ¸Á GSjMLjÓCL.
''FoFLk ¬Eo ¬FLjŠ¸^jFcï. Fc öGH¥qÚgS^j PeML*õFLj ÔoGSjŠ¸=o ²¸ÔL¥cÚ ®ÍíOq¸ −IgHGSj CLOqGHlFo ±+j" ÀOqj$qjCLk
öGHÀ£FnPe VÂ¢MLjkFo ÔoGSjŠFoMc+"¸ ¥qEc ¬Â. JwÂ¢.. ¯Td¿ ¬Pe ŠÍjOqjë¸EoMnk ÔLkEcíMLk?'' ¥x¸=n$c °¨¥hGSkë ¬Fcï<j
Ä×.N|j.
''Ä£j¥q¸Cc MoWc¥y+Moj. _Nqj^¥nÈ" ÔLk<¸¨. öGHÀOy¾e FLkõ}SPy ²Âï Ex¸$qCLFcÓj, −$q@~Ój ×.Oqj$qjCLjFcïNnk''
ÔLJdÀ£Ó fH¸¨ ¥qÓjGHlCLk ¬¸Á.
''¯Td¿ Â¢¥éÄ£j AKLNqj¸PoÍj. μ¥qÚOy×oGHÂ. OoGHl TdNqj¸öCL¸ Mn+"^¸. MLjÈ¢" ²Ój÷¸¨ TdNqj¸öCL¸ _NqjÓjEo¿ MLÔoáTdë''
ÔnJdð<j Ä×.N|j.
''´Co.. OqMLjŠ IJwF| ÔofS OoGHl Æ£MLÂ ÔnsHðTdë. ®ÍíOq¸ MnWcí¸ Kn¸$qj+kOqj'' −QL$c ¬¸Á GSjMLjÓCL.
''OoGHl O~öÀ ²ÂÄjÁ¸=h¥h OoML¸C| ‚@~ Ä×.NqjMc<Š _NqjÓjEoOqCc<j. ®ÍíOq¸ MnÈ"JwCo ³¸ Kc$qj¸^j¸Á?'' ¬Fcï<j
Ä×.N|j.
''¬MLlFLj ¥qÍk.. JwÂ¢ ¬CLÂ¥y Cc+¸ ÔnÄ ®ÔoáfS MnÈ"JwEc¸. ®¸¥y On¸<jMLjk<j Oy¾Ój¸¨, MLk ¥q½F| McÈ"¸=h¥h
‚@~ MnÈ"O~MLÔLjá'' GS¸_OqGH¨JwCLk ¬¨»¸Á GSjMLjÓCL.
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''FLjMLø¸<Mo Kc_k.. Mc¨ï ÔLkQcMc. − MLk^ ÔnJdðMLj¸=o ®GHlð@o Cn$q IgHPnÎJwtj, MLjFLÆï ®_ò¸Á rH=oæQc<FLFLï KcbÍCy
O~öÀ¥é MnÈ" ³ ÿy^P| OqkMnk ÔLkGSjŠ¸=c<j'' ¬Fcï<j Ä×.N|j.
OoML¸C| CnÓ÷$c Jv<MLl$c fU¸Á¤ fSÂMLk gUOyPe °¸=c<j. MLNqjGSjPy Ä×.N|j ¥qFcï ³@~Á rHÍítjFc On¸@o+j" ¼FLïMc¨Pe
¥qÂfHTdë<j. MLkÂ¢÷Fn}S¥qFcï ²ŠÚML$c KoÃ¢ IsH}SPe ¬ÂfHTdë<j, ¬Ä£jO|#eF| ¼FLïCLFL¸Py °FLï^jæ. MnjjÿMLk^¸, ¬MLkNqj¥qCLø¸
¥qÓ$qÆfSFL^jæ¸^j¸Á MLjj[¸. MLjFLGSjPyFo $qjOqjëÔoGSjŠÂ ''¬MLlFLj JdGH¸'' ¬FLjŠ¸Á GSjMLjÓCL.
PPP
''GSjMLj$cOqk ‚¥q=|GHÆ÷Py °FLï MLk CLMLjjô¨ ‚CLj¿ _O|ë@o ®Mc+. TdNqj¸öCL¸ Mn+jëFcï. Ä£jOqk O~‚<Íj. MLk
CLMLjjô<j, MLjOqÍÓj ÄjMLjôÆï À£GSjŠÂ OqMLjôÂ MLj¿¢ MLj¿¢ ÔnJdðOqj'' ¬¸Á ²Íj¿¸=h QcOqÍ.
''PoÍ¸©. ®Mc+ MLkMcOqj, −NqjFL örIH¸@| ±¿¥h _NqjÓjEoOqCcOqj. ®¸¥yTd¿ MLTdëFLj. ¬MLlFLj$cÂ¢ Ä£j fHÓ÷Æï GSkÚÓj¥h
GH¸GH@~Â¥h ³ −=y MLk=c÷<jŠFcïOqj? ÂFLï ÔLkQcFoïFLj. ×cö$qCLë¸© Kc_k'' ¬¸^k −MnjFLj AKLNqjrH=oæfS¸Á.
''²¸Íj¥q¸©... − −=yMc<j MLj¸¼Mc<j ¥cEc? Ä£jŠ MLjj¸Eo CnÓjTd?'' $cAKLO~ GH¨JwCLk ¬¨»¸Á QcOqÍ.
''AKLPoMcWo"FL¸© Ä£jOqj. ¬CLFnPe¸=h Mc@y Mc¨ McÓ¥q¸ ÔLksSë ²ML¿¥nÎFc ®=oæ CnÆfSJwCLj¸Á. FLÓ÷$c CLjMLjôMnjjÍjíPe ²Pe
°Fcï@y. − »Oq×cÓ ¾^kæ.. _j$qÜÄ£jÍ rHÍí$c^j. JdFLj÷ FLÄjÆ $cOq¥q=hæFL GH+j"... Mnj<Py $q+" ¥q¿¢áIGHl. ÔoÀ¥h ¬FoïfS Oq¸$qjÓ
EcO~Ój. Mc¨ï ÔLk<$cFo ¯ Ä¤bÁ¥é rHÍí Op© ¬Â ®=oæ CnÆfSJwCLj¸=o MLjÈ¢" FLFoï ¬<j$qjCcO~?'' ®En¥qÚ¨ ÔyÍõ¸ ¬FLï^jæ ¬¸Á
GSjMLjÓCL.
''¬MLlFL¸@yN|j MLkMc¿¥h ÔnfHð OoGH^jï¸© MLkÂð¸ÔoTdë''
''MojÄ£j ®¸=h¥x¼á GHÁFnÓPnÎ¸Á. ²¸CL ¬MLGSOq¸ ML¼áFc GSOo GHÁOqkJdNqjÓj ²ŠÚMnÎFc IGHOo÷Íj. − −=y CLGHð MoOo ³EnÎFc
MLk=c÷<jŠ¸=cFL¸=o FLMLjô¸¨.''
''MLj¸¼ ÄGRNqj¸ ÔnJdðOqj. OoGHl MojMLjj °ÍNqkFoï MLÔoáTdë¸. ¥cGSë ®Ój÷ ¥qÂrH^jæ¥yOqk.. ®¥qrHÎ FoFLk ®Pe¸=hÄ
¥qÂrH^jæŠ¸=cFLj ®¥q MLj¿ MojÄ£j ³¿Nqk¥h ML¼á On¸<jFnÓPo$c ¬tjõ¸Á. Ä£j GSÓV CLGHð¥q Jd=hTdë'' ÔnsHðfS KcÓÚÂ¢Py −¿FL
_^æÓj PeŠÚÂ ®¸=y÷¥h MnÈ"¸Á QcOqÍ.
''¬Â¢ï ¬Oq=hGH¸<j MLÆ¼ Fy=y÷ rH=hæFL^jæ ÔnsHë$cÂ¢ CnÆ£Â ¬MLkNqjŠPe÷ ²Pe °¸=cOy ¯ ×.FcÓj'' Â^kæ¿á
PyGHÆ¥x¼á¸Á GSjMLjÓCL.
PPP
''¶.¥n. GSjMLk... KnÎ.. ×cö$qCLë MLj¿. ²Ój÷¸¨ °ÍNqkÂ¥qPe÷ Â¢ MLjj¸Íj¸=c$c'' ¬¸^k −IgH}S ¥cOy÷ _NqjÓjEo¿ MnWc"<j
Ä×.N|j.
''¯ OoML¸C| $cOo¸=h. ²ÂÄjÁ¸=h¥é _GSjû¥nWcë<Â −NqjFL ¬FcïOqj. O~öÀ GHÁ ¬tjFc ×c<PoÍj. ¥x¸GHÁ¤fS ®¸=h¥h
O~Š¸@~ ¬^jï¸ÔL=o MnÈ"JwNqkOy ³¸=y'' ¬FLjŠ¸^k ¬Pe$o ÂöÍPy¥h ×cOqjŠ¸Á GSjMLjÓCL.
°FLï^jæ¸¨ MnjÓjŠML ML¼á ÔLksSë _Nqj^ ×yOqj$c MLOqú¸ ŠOqjTwë¸Á. ³Ey −=y ML¼á −»FL ¬Æ¥h¨¥h $qjMLjô¸Py ¥nÈ"
ÔLkfS¸Á. CcFnGHlð<k AKLNqjGH¨ÔLÔoá −=yPy¸Ôo Á$qjCLjFcï<j OoML¸C|. GS$q¸ rHÎ$c CL¨¼Jwtj °Fcï<j.
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−=y Mc¨¥h <_jòÆ¼á PyGHÆ¥h O~ML^¸ ÔLkfS ¥hÔnF| MnÎGHl ¬<j$qj MosSGS¿¥h ¥qOn¸^j Jwtj¸Á. ²MLjOnãÂ¢û PnÎ^j MnÓj$qjPy
GRkÓj ‚@~ ÄGHðŠ¸@~ CLkÓjCLk ML¼áFL OoML¸C|Â −QLáOqõ¸$c ÔLkGSkë'' AKy¸ÔoQcO~? =hIfHFoMnjÎFc ÔnNqjõFc?'' ¬¸^k
FcÓj$q<j$qjÓ ÍkO~Â¥h MLÔoáGS¿¥é IGHk=nÎFL MLj¸ÍjMcGSFL $qjGHlðFL MLjjŠÚGHl^Æï Cc¥q<¸Cy ''®CLFLj ö¨¸¥| ÔoTdë@~?'' FLMLjôQL¥qõ¸
¥cFL^jæ ÂQoáGRjçO~PnÎ¸Á.
''Ä£j GH¿fSìCo¸ Kc$qjFLï^jæPoÍj. MnÈ"GH<j¥y¸¨. °ÍNqkFoï MLk=c÷<j¥yMLÔLjá'' ¬FofS ¼O~$cÜ MLjj[¸ rH=hæ CLFL $qÁMnÎGHl
Mn+"KyCLj¸=o ÔL^jŠÚFL −Mnj ÔoÀÂ ML¨fS GH^jæŠFcï<j OoML¸C|.
− CLŠÚML MnÓjCLjOqjPy rSÎCL¸ ¬MLkNqj¥qCLø¸ °=hæGH@o ¬CLÂ MLjj[¸Py GHQLjMc¸ÕÔZ ¥x=xæ¼áFL^jæ ¥qÂfH¸¼¸Á. − ÔoÀÂ
Pe» ÄfS¿¥x=hæ _Nqj^¥nÈ" $q=hæ$c ¥é¥qPofS¸Á. − MLOqú¸ QL_í¸Py −Mnj $x¸CLj ¥qÆfSJwtj¸Á. rHÍí rHÍí ¬¸$qPyë ¬CLFLj
GSÄ£jfHGSjë¸=o Ä¤bÁPy¥h °¿¥h¸Á.
²Pe MnWc"Py ÁŠÚCyÔL¥q ÂO~ôFLjGRõMnjÎFL Ä¤bÁPy GHOqj$n<kë ¥qÂ¢ï+"Cy MLOqúGHl Â¢+j" Ôo¿ ¬@xèGSjë¸=o ÔLkGHl MLjGS¥qKc¿ Ä¤bÁ
MLjÓjGHlFLj ÔoOqjŠ¸Á. rHFL¸ Ä£j¸¼ JvtjõPy¥h ×c¿FL^jæ −=yPy ‚OqjáÂ fS$qOn=| ¥cÓjáŠ¸^jFLï − Op©Pe¸=h MnjjOq=nÎFL
−=yMc<j CLFL¥éfS CLÓöÀfHð ÔLkQc<j. GSjMLjÓCLŠ rHÎ öJdBcÓj rHÎFo JwNqktj.
MLjj¸Íj ÔLksSë FLjtjõ MnFLj¥q ÔLksSë $xtjõ ¬¸=o CnÆTv¼á¸Á. ²^k ¥qÍÓŠ¸@~ öMLkFLð¨Jwtj¸Á GSjMLjÓCL.
®¸CLPy Oq¥qOq¥cÓ EcO~ÓCy Â¸¨FL −=yMc¨ Ôntjõ CLFLMnÎGHl ÔLjOqj$cÜ ¥qÍÓ^¸ ÔLkfS CLGHlð¥yKytj ö¥h¸Á GH¨Jwtj¸Á.
¬GHlð<j $qMLjÂ¸¼¸Á ¬CLFLj Ôntjõ ÔcfH¸Á CLFL MnFL¥x¼áFL OoML¸C| ÍML< GH$qÓ$x^æ@~Â¥qÂ.
FcÓj$nÎÍj fH¨$qjÍjíÓj ÀFcï¥q MLjCLjë MLÁÆJwtj ö_CLjŠ ½¡MLl@~ ¬FLjŠ¸^k MLOqú¸PyFo GHOqj$n<kë Jd¿JwNqk<j OoML¸C|.
''³Ä£j ¬FLj¥y¥qMLkô. −<j Ä£j ®¸=h¥x¼áFL GSj^æMLjÂ CnÓjû$cÂ¢, ®¸Ec¥q ¬Nqjõ GSk^j¥éGS^jæŠÂ ±OnÈ"FL^æÂfH¸Ôn,
¯@oMnk Cc» Fc −=yPyFo ML¼á¸<j. Fc¥n¸Íj¥y MLj¸¼$qÂfHNqjõPo. ÔLk<Â¢¥h gUOyPe °Fcï ¯ ¥cÓ¸ GSÍj¸ŠFcï _jÁ¤í $cïFL¸
PoÍMLkô ²ÍMLÓ¥h. JvÍjíFL Pn»sSë sHGHOy+j" ®=cæ¸=y+" $qj¿¸Ôo O~TdëOqj. ×.Oq¸CL ×c$qOqë$qj¸@~Ó. ®¸¥é¸ AKLNqjõ¸ PoÍj. Fc
Ã<èPe¸=hEcÂMLFo ®¸=h¥h Jw_jÁí¥c¥q ¯@oïMLl¸=h. ®¸=h¥nÈ" GH<j¥yMLkô'' ¬¸^j¸=o ²Pe ML¼á ®Ój÷ Ôo¿¸Ey ¬Oqíî¸¥cPoÍj
GSjMLjÓCLŠ.
PPP
°ÍNqkFoï Ä×.N|j ±Oqjï¸Ôi MLÔcá<j. ¥q_jOq÷Cy MLjjÂ» =hIfHFLj, ML¸^ MLjj»¸ÔoGS¿¥h ²GHð=c÷$o Po=nÎJwtj¸Á. Ä×.N|j
MnWc"ÆûFL −IgHGSj GSjMLjÓCL −IgHGSj¥h GS¿$cÜ −Jw½=| Ec¿ ¥cML<¸Cy −MnjFLj ö@~}H ÔoNqj<¸ ŠÍOqÍj. ¬ÓMc^j$c ®¸=h¥h Cc+¸
rH=hæ Ä¤bÁ MLjÓjGHlPy¥x¼á¸Á. #eÈ¢ −=yÓj −Mnj MLjj¸Íj −fH ''−=y¥cMcPe?'' ¬FLï^jæ ÔLkGSjë¸=o MLÍíFLï^jæ CLPe¨¸¼ ''IGHPeFc
−IgHGSjEc¥c MLTdëMc?'' ¬Â ¬¨»FL GSjMLjÓCLFLj ÔLkGSkëFo fS$qOn=| GH¥qÚŠ GH@ofS −=y TdæO|æ ÔoQc<j −Mnj ÍßfRæPy ®Fcï+k" Op©Pe
¥qÂfH¸¼ ×.¨fH¸¼Fc MLjFLGSjPyÂ MLjOy OqkGH¸Cy gUOyPe ²Á»FL − »Oq×cÓ ¾^jæ −=yMcPe.
ÂFLïFo CLFL¥qÂï Â¢CLjÓj ÔnfHð, ®GHlð<j ¬Eo −=yPy Mn+jëFLï GSjMLjÓCLFLj ¬Oqíî¸¥c¥q ÔLkfS¸Á ¬GHlð@o ‚Oq$cNqjÓj
¥xFLjŠÚÂ MLGSkë −=yŠ ²ÍjOqjGH¨FL QcOqÍ. PPP
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పెద
ద్ మను లూ - పూరీ కులూ
మూలా ర కుమార్, జా ట్ వం కృష
ణ్

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä
ఉదయానేన్ మురళి ఫోన చేసాడు "మరో పావుగంటలో రూంలో ఉంటాను, గీజర ఆన చెయియ్".
మురళీ నేనూ, డిగీర్ నుంచీ కాల్సుమేటల్ం. డిగీర్ తరావ్త ఇదద్రం వేరేవ్రు చోటల్ తిరిగి, ఐదేళళ్ విరామం తరావ్త హైదరాబాదులో
పడాడ్ం. ఇదద్రం కలిసి ఒక రూం తీసుకునాన్ం. ఇపుప్డిపుప్డే మమమ్లిని మా కుటుంబాలు పెళిళ్కి అరుహ్లుగా గురిత్సుత్నాన్యి. ఏడాదిలో ఈ రూం
ఖాళీ చేయాలనన్ ఆరాటంలో ఉనాన్ం. ఎవరైనా ఒకరం మా ఊరు వెళిళ్ తిరిగి వసేత్, రైలేవ్ సేట్షన లో దిగాగ్నే ఫోన చేసేత్, రూం లో ఉనన్వాళళ్ం
గీజర ఆన చెయయ్టం, కాఫీ పెటట్టం లాంటివి చేసాత్ం.
ఫోన పెటేట్సి గీజర ఆన చేసేలోపల కరెంటు పోయింది. సరే అనుకొని కాఫీ పెటాట్ను. కపుప్లోల్ పోసేసరికి వాడొచాచ్డు. కాఫీ
తాగుతూ అడిగాను, "మీ ఇంటోల్ నీపెళిళ్ విషయం ఎంతవరకూ వచిచ్ంది?"
వాడు బావురుమనలేదు గానీ, నిశశ్బద్ంగా బావురుమంటే పెటాట్లిస్న ముఖ కవళికలు పెటాట్డు.
"ఏమైంది?"
"మా పెదనానన్ తెలుసు కదా?" కొంచెం ఆగాడు.
మురళివాళళ్ నానన్గారు విశాఖా సీట్లుపాల్ంటులో ఇంజనీరుగా రిటైరయియ్ ఏడాది దాటింది.. ఆయనకో అనన్యయ్ ఉనాన్రని
తెలుసు. మనసు కొంచెం కీడు శంకించినా బయటికి ఏమీ అనకుండా, "ఆయనగురించి వివరాలు నువెవ్పుప్డూ చెపప్లేదురా" అనాన్ను.
“మా పెదనానన్ మానానన్గారికంటే ఐదేళేళ్ పెదద్. కానీ నానన్గారిని ఇపప్టికీ చినన్పిలాల్డిలా టీర్ట చేసాత్రు. ఇపుప్డు అరవై
ఐదు దాటారు. తన కొడుకుల పెళిళ్లో ఆడపెళిళ్వారిని హడలెతిత్ంచారు. తన తముమ్డి పెదద్కొడుకు, అంటే మా అనన్యయ్ పెళిళ్లో, మాకెవరికీ
మగపెళిళ్వారిమనన్ ఆనందం మిగలనీయలేదు" అనాన్డు.
"ఇపుప్డు మీ పెదనానన్గారు నినున్ తిటాట్రా, ఏదైనా సమమ్ందం చెడగొటేట్రా?" వాళళ్ పెదనానన్గారు కేష్మంగా ఉనాన్రో లేదో
తెలుసుకోవాలంటే ఇలాగే అడగాలి.
"లేదు, ఆయనకి మా ఊరివాళళ్మీద విరకిత్ వచిచ్ంది."
“మీ ఊరివాళల్మీద ఆయనకి విరకిత్ వసేత్ నువెవ్ందుకు బాధ పడటం?”
"ఊరివాళళ్ంతా ఆయనిన్ చూసి నవువ్కుంటునాన్రు"
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"ఐనా నువువ్ బాధ పడకక్రేల్దు కదా!! అదీకాక, మీనానన్గారు కూడా ఆఊరొదిలి ముపప్యేయ్ళుళ్ పైనే అయింది కదా?"
“మామూలుగా ఐతే అకక్రేల్దు. నినన్ పెళిళ్చూపులికి వచిచ్న అమామ్యీ వాళళ్ నానన్గారు మాఊళోళ్నే టీచరుగా చేసుత్నాన్రు.
అమామ్యితో విడిగా మాటాల్డుతునన్పుప్డు, మామాటలోల్ పెదనానన్గారి పేరు దొరల్గానే ఆ అమామ్యే మొహమాటం, సిగూగ్ అనీన్ వదిలేసి
బళుళ్న నవివ్ంది. ఆపుకొనే పర్యతన్ంలో నవువ్పెరిగిందే గానీ తగగ్లేదు. అంతవరకూ బయట హాలోల్, మా మాటలు వినబడనంత దూరంలో
ఉనన్ మా పెదద్వాళుళ్, నేనేదో అమామ్యికి కితకితలు పెటాట్ననుకొని, కంగారుగా మా రూంలోనికొచేచ్రు.”
“ఇంతకీ సంబంధం కుదిరిందా?”
“కుదిరింది. గానీ, అందరూ మా పెళిళ్చూపుల తతంగానిన్ మళీళ్ మళీళ్ గురుత్చేసుకొని నవువ్కుంటునాన్రు.”
“అదిసరే. పెళిళ్చూపులకొచిచ్న అమామ్యి, అంతలా ఎందుకు నవివ్నటుట్?”
వాడు హుం అని నిటుట్రిచ్, ఎఫెకుట్ కోసం ఆగి అనాన్డు. “మా పెదనానన్గారిపేరు రాఘవరావు గారు. మా ఊళోళ్ మొదటి
ఇంజనీరు.” అంటూ ఫేల్షబేకులోకెళేళ్డు.
రాఘవరావుగారు నీటిపారుదల శాఖలో సూపరెన్ంట ఇంజనీరుగా చేసి రిటైరయాయ్రు. హైదరాబాదులో సిథ్రపడాడ్రు. ఆయన
ఇరవయోయ్ ఏట వదిలేసిన ఊరిని రిటైరయాయ్కనే పరిశీలించే అవకాశం వచిచ్ంది. ఊరికోసం ఏమైనా చేదాద్మనన్ తపన ఉంది. తను చినన్పప్డు
ఉనన్ మండువాఇంటోల్ రెండుగదులిని నివాస యోగయ్ంగా మారిప్ంచుకొని, తను ఊళోళ్ ఉనన్నాన్ళూళ్ భోజనాదులను ఊళోళ్ ఉనన్ టీ కొటోల్
ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. మొదటి సమసయ్ తాగునీటి సమసయ్. పదేళళ్కిర్తం ఊళోళ్ ఒక చివరన నీళళ్టేంకు కటట్రు. దాని దిగువనే ఉనన్
కొళాయిలోల్ నీళుళ్ పటుట్కొని ఊరంతా తెచుచ్కొనేవారు. అపుప్డు సరప్ంచుతో మాటాల్డితే, నిధుల కేటాయింపు చేసే సంసథ్కీ, పర్భుతవ్ గార్మీణ
నీటిసరఫరా విభాగం వారికీ సమనవ్యం లేదని అరధ్ం అయియ్ంది. ఒకరు వచిచ్నపుడు రెండోవారు రాక, ఎవరు రావాలనుకునాన్ రెండోవారికి
చెపప్టం నాబాధయ్తకాదు, తెలుసుకొని నాతోపాటు రావటం వాళళ్ బాధయ్తేఅనన్ నమమ్కాల వలల్ మూడేళళ్గా కాలయాపన జరుగుతోంది.
మొతత్మీమ్ద ఈయన రెణెణ్లుల్ ఆఊళొళ్నే ఉండి టెండరుల్ పిలిచేదశ వచేచ్సరికి ఈయనకి అమెరికా వెళళ్వలసిన పని పడింది. వెళుతూ వెళుతూ
సరప్ంచుగారికి వెయియ్ అపప్గింతలు పెటిట్, చాలా బెంగతో వెళాళ్రు. అకక్డ కొతత్గా పుటిట్న మనవణిణ్ చూడగానే అనీన్ మరిచిపోయి, మూణెణ్లల్
తరవాత హైదరాబాదు వచిచ్న వారం గడిచేకా సవ్గార్మానికి వచాచ్రు. అపప్టికి పైపులైనులు వేయటం పూరత్యి, వీధికో ఉమమ్డి కొళాయి,
డబుబ్కటిట్నవారి ఇంటికూక్డ ఒకోక్ కొళాయి పనిచేసోత్ంది కూడా.
“ఐతే ఆయనకు వాళూళ్రోల్ ఘనసావ్గతం లబించి ఉండాలే” నేననాన్ను.
మేమూ అలాగే అనుకునాన్ం. కానీ జరిగింది వేరే. ఆయన అమెరికా పరయ్టన తరువాత మొదటిసారి ఊళొళ్కి వెళిళ్ వచాచ్కా,
మనానన్గారిని కలిసినపుప్డు “ఇది పాడు లోకంరా చినోన్డా అనాన్రు”
“ఆవిషయం ఆయనకు అరవయోయ్ ఏట తెలిసిందా?” అనాన్ను నేను.
జరిగిందేమిటంటే, ఈయన మొదటిసారి ఊరికి తార్గునీటి సమసయ్గురించి పటిట్ంచుకునన్పుప్డు, అపప్టి వరకూ ఏం
చెయాయ్లో తెలీని సరప్ంచ చాలా సంతోషించాడు. మొదటినెల పూరత్యి, రెండొనెలలో అంచనాలు తయారీలో గార్మీణ నీటిసరఫరా ఇంజనీరల్ని
ఈయన లిబరలగా ఉండనీయలేదట. ఈయన అదే సబెజ్కుట్లో రిటైరవటం వలల్, ఈయనిన్ తోసిపడెయయ్లేక వాళుళ్ పదిలక్షలు అనుకునన్ పనికి
ఎనిమిది లక్షలే అంచనాలు వేసి వెళేళ్రట. ఈయన అమెరికావెళేళ్కా టెండరు వేసే వాళుళ్, పనీ, అంచనా విలువ చూసీ, పెదవి విరిచేరట.
అపుప్డు ఎమెమ్లేయ్ కలుగజేసుకొని, పూరిత్పనికి టెండరు వేసి, పని ముపాప్తిక వంతు
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తవవ్కంలో రాళుళ్ తగిలి, కూలీల ఖరుచ్ పెరిగినటుల్ రాయించి మొతత్ం నిధులు విడుదలయేయ్లా చూసాత్నని హామీ ఇచిచ్, రాఘవరావుగారు
అమెరికా వచేచ్లోగా పనిపూరత్వటం, ఎమెమ్లేయ్గారి హామీ నెరవేరటం జరిగాయి. ఫలితంగా ఊళోళ్ మూడొంతులమందికి నీళొళ్చాచ్యి.
రెండువీధుల వాళుళ్ మాతర్ం పర్కక్వీధినుంచి తీసుకెళుతునాన్రు. నీళుళ్రాని వీధులవాళుళ్ కూడా రాఘవరావుగారు కలుగజేసుకోముందుతో
పోలిసేత్ హాయిగా ఉనన్టేల్ లెకక్. నీళళ్కోసం వాళుళ్ నడవాలిస్నదూరం పావువంతుకి తగిగ్ంది. ఇదివరకు ఒకబిందెకి పడడ్శర్మతో ఇపుప్డు
నాలుగుబిందెలు తెచుచ్కోవచుచ్.
“మరి ఆయనకు ఘనసావ్గతం లభించకపోవటానికి కారణమేంటీ?”
“నీటిసరఫరా పార్రంభోతస్వంలో ఎమెమ్లేయ్గారు ఉపనయ్సిసూత్, ఈ నీటిసరఫరా వెనుక తానెంత శర్మపడిందీ వివరిసూత్,
కొందరు వయ్కుత్లు అతిగా కలుగజేసుకోవటం వలల్ రెండువీధుల వారికి నీటిసరఫరా కారయ్కర్మం పూరిత్కానందుకు చింతిసుత్నాన్ననీ చెపేప్డట. ఆ
రాతిర్ సరప్ంచుగారింటోల్ జరిగిన మందుపారీట్లో, అతిగా వాగిన సరప్ంచు, అందరికమీషనూల్ పోనూ కంటార్కట్రు అంతకంటే
చేయలేకపోయేడనీ, రాగవరావు (మందు మతుత్లో రాఘవ అలాగేపలికింది) సేదతత్ం (చాదసత్ం) వలల్ పదిలచచ్లపనికి ఎనిమిదిలచచ్లే
సేంచను అయేయ్యి." అనాన్డట.
వెంటనే సరప్ంచుగారి వందిమాగధులు "అయోయ్ పెదాద్యన రిటైరయాయ్కా హైదరాబాదులో ఉండక ఈ ఊరొచిచ్
రెండువీధుల పర్జల ఉసురు పోసుకునాన్డు” అనాన్రు. రాఘవరావుగారి పేరు పర్సాత్వించకుండానే. నిజానికా వందిమాగదులంతా,
మూణెణ్లల్కిర్ందటివరకూ రాఘవరావుగారి పర్యతాన్లను అపహాసయ్ం చేసినవారే "ఎగేసుకుంటూ ఐదరాబాదునించొచీచ్సేడు. మన సరపంచుకే
సేతగానిది ఏదో పొడిచెదాద్మని"
"ఇందులో రాఘవరావుగారి నీతినీ, కమీషనుల్ తీసుకునన్వారి అవినీతినీ ఎవరూ గురిత్ంచలేదా?"
"కమీషనుల్ సహజమైనవి. అందులో తపుప్లేదు. కమీషను డబుబ్లు ఈయన కోయించెసేత్, పనిలో కోతపడదా? ఏళుళ్రాగానే
సరికాదు, చదువుకోగానే సరికాదు. ఎవరి పని వాళళ్ని చేసుకోనివావ్లి.” వందిమాగదుల ఉదేద్శయ్ం.
తరువాత జరిగిన పంచాయితీ బోరుడ్మీటింగులో నీళుళ్రాని వారుడ్ మెంబరు (అతను సరప్ంచుకి పర్తిపకిష్) తనపర్జలకు
జరుతునన్ అనాయ్యం మీద బలల్గుదుద్తూ ఉంటే, సరప్ంచుకూడా, లేచి నుంచొని, “విదాయ్వంతులూ, పెదద్లూ ననున్ తపుప్దారి పటిట్ంచటంవలేల్
ఈ అనాయ్యం జరిగింద”ని చెపిప్, అందుకు ఆ వారుడ్ పర్జలకు క్షమాపణ చెపాప్డు. వందిమాగదులంతా, తపుప్లేకపోయినా క్షమాపణ చెపిప్న
సరప్ంచుగారి నైతికవిలువలను కొనియాడుతుంటే, పర్తిపకిష్ మాతర్ం సరప్ంచుని నైతికబాధయ్త వహించేలా మెడలు వంచింది తానేననీ తనగొపప్
చెపుప్కునాన్డు. ఆ సమావేశంలో పేరుపర్సాత్వించకపోయినా ఏ తీరామ్నం పర్వేశపెటట్కపోయినా పకుష్లూ, పర్తిపకుష్లూ ఏకగీర్వంగా
రాఘవరావుగారిని అభిసంశించినటేట్ లెకక్.
ఇవేవీ తెలీని రాఘవరావుగారు అమెరికానుంచొచిచ్, గరవ్ంగా వీధికొళయిదగిగ్రికెళితే, పొరుగు వీధిలోవాళుళ్ ఈయనిన్
చూసిన చూపు చూసేత్ ఈయనకపుప్డెపుప్డో ఎరర్సినిమాలో భూసావ్మిని నకస్లైటు చూసిన చూపు గురొత్చిచ్ందట. “ఏమామ్ బావునాన్వా?” అని
నీళుళ్ మోసుకెళుతునన్ ఒకమామ్యిని ఈయన ఆపాయ్యంగా పలకరిసేత్ “ఇపుప్డు మీకళుళ్ చలల్బడాడ్యా?” అని రుస రుసా వెళిళ్పోయిందట.
ఈయన పంచాయితీ ఆఫీసుకెళితే అకక్డ సరప్ంచుగారు మరాయ్దకు లోటులేకుండా పలకరించి “పదిలక్షలు సేంక్షను అయేయ్ అవకాశం
చేజేతులారా వొదులుకునాన్మండీ. వాళుళ్ సగం వీధులు చేసి చేతులెతేత్సేత్ నేను వాళళ్ని బతిమాలీ, బెదిరించీ మరో రెండు వీధులు వేయించేను”
అనాన్డు.
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వందిమాగదులు ఈయనేన్మీ నేరుగా అనలేదు గానీ, వారి మాటలు వినన్ ఒక గోచీధారి “ఐతే సరప్ంచుగారు గటిట్గా
నిలబడకపోతే మావీధికూక్డా నీళొళ్చీచ్వికాదా!!??” అని ఆగి, రాఘవరావుగారివేపు తిరిగి చేతులు జోడించి “దరమపెర్భువులు మా పునెన్ం
కూడా కటుట్కునాన్రనన్మాట” అనాన్డు. గోచీధారి తెలల్కారుడ్ పని తవ్రగా ముగిసేలా చూసి సరప్ంచుని పర్జా పక్షపాతిగా నిరూపించారు
వందిమాగదులు. ఆతరావ్త మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డే “ఇది పాడులోకంరా చినోన్డా” అనే డైలాగ.
“ఇంతకీ నీ పెళిళ్చూపులోల్ అమామ్యి నవవ్టనికి కారణం ఈనేపథయ్మేనా?”
“కాదు ఇది మూడేళళ్నాటిది. అమామ్యి నవువ్కాక్రణం నెలాల్ళళ్ కిర్ందటి తాజా గాయం.”
“ఏమా గాయం? ఏమాకథ?” అని పంచతంతర్ం కథలోలా అడిగి “ఎవరుచేసారు?” అని అనాన్ను
మళీళ్ మా ఊరివాళేళ్ గాయం చేసారు. ఈసారి ఎమెమ్లేయ్, సరప్ంచూ, కాంటార్కట్రూ, ఇంజనీరుల్ వంటి పెదద్మనుషుల
పర్మేయం లేకుండా ఊరివాళేళ్ నేరుగా గాయం చేసారు. ఐతే ఆ గాయం చేయటంలో మనపూరీవ్కుల పాతర్ కూడా ఉంది. ఇపుప్డు
రాఘవరావుగారిని చూసేత్ పూరీవ్కులూ, పూరీవ్కులిని చూసేత్ రాఘవరావుగారూ గురొత్సుత్నాన్రు. అదితలుచుకొనే, నాకాక్బోయే భారయ్ నవివ్ంది.
“అలాంటి ఊరిజోలికి మీపెదనానన్గారు మళీళ్ ఎందుకు వెళేళ్రు?”
మళీళ్ చెపేప్డు
ఊళోళ్వాళళ్కి రాఘవరావుగారు చేసిన మేలు మరిచిపోవటనికీ, కీడుకూడా చేసేడనే అబదాద్నిన్ నమమ్టానికీ మూణెణ్లుల్ పడితే,
ఆఊరివాళుళ్ తనకు చేసిన గాయం మరిచిపోవటానికి రాఘవరావుగారికి సంవతస్రం పటిట్ంది. రెండేళళ్ కిర్తం రాఘవరావుగారిలాంటి
సీనియర సిటిజెనుల్ హైదరాబాదులో ఏరాప్టుచేసుకొనన్ ఏదో ఆయురేవ్ద సలహా శిబిరానికి వెళేళ్రు. అకక్డికి వచిచ్న నిపుణుడు, మధుమేహ
పీడితులు పర్తిరోజూ జామ ఆకులు నమిలితే రకత్ంలో చకెక్ర సహజంగా నియంతిర్ంచబడుతుందనీ, ఈ నమిలే పర్యతన్ంలో నోటి
కండరాలూ, దంతాలూ కూడా గటిట్బడతాయనీ చెపేప్డు. అకక్డినించి వచాచ్కా, ఈయన రోజూ జామ ఆకులు నమలటం, వారం రోజులోల్ అది
సతఫ్లితానిన్చిచ్నటుల్ ఋజువు కావటంతో, ఈయనలో సంఘ సేవకుడు మళీళ్ మేలొక్నాన్డు. సంఘసేవకి మళీళ్ వేదిక మా ఊరే.
“మీఊళోళ్ కూడా మధుమేహపీడితులుల్నాన్రా?”
ఈయన ఉదోయ్గంలో ఉనన్పుప్డు నీటిపారుదల వయ్వసథ్ని కనీసం మూడు దశాబాద్ల ముందుచూపుతో కటాట్లని నమేమ్వారు.
ఆ మధయ్ ఏదో పేపరోల్, పలెల్లోల్ చాపకింద నీరులా విసత్రిసుత్నన్ మధుమేహం, అనన్ వాయ్సం గణాంకాలతో సహా వచిచ్ంది. అదీకాక తార్గునీటి
వయ్వహారంలో ఈయనిన్ ఆడిపోసుకునన్ వారంతా, యాభైఏళళ్ లోపువారే గానీ, ఈయన చినన్నాటి మితుర్లు కారు. అందులో ఎవరికి
మధుమేహం ఉనాన్, ముందు ముందు వచిచ్నా తన వంతు సహాయం చేదాద్మని మళిళ్ ఊళోళ్ దిగి, అరవైకి పైబడడ్వాళళ్ని ఓపాతికమందిని
పిలిచి, ఆయురేవ్ద నిపుణుడి ఉపానాయ్సానీన్ కుల్పత్ంగానూ, తన సీవ్య అనుభవానిన్ వివరంగానూ చెపిప్, వచిచ్న వాళళ్ందరితోనూ, ఎవరైనా
జామమొకక్లు తెసేత్, తమ ఇంటి ఆవరణలో వేయించటానికి వాళళ్ని ఒపిప్ంచేసేరు.
“మంచిదేకదా!”
“తార్గునీటి వయ్వహారం కూడా ‘మంచిదేకదా?’ అనన్ డైలాగతో పార్రంభమైందని నువువ్ మరిచిపోతునాన్వ.”
“జామమొకక్లు పాతించి కూడా చెడడ్పేరు మోయాలిస్న కథ కొంచెం ఆసకిత్కరంగానే ఉనన్టుట్ంది. ఛెపుప్.”
ఆవిధంగా ఉతాస్హం చూపిసుత్నన్ వాళుళ్నన్ ఇళళ్వాళళ్వి ఒక వంద పేరుల్ రాసుకొని, పర్భుతవ్ ఉదాయ్నవనశాఖవారి వదద్కి
వెళిళ్, మొకక్కి పదిరూపాయల చొపుప్న ఈయన సవ్ంతడబుబ్ కటిట్, రెండునెలల తరువాత తొలకరినాటికి మరో వెయియ్రూపాయల సవ్ంత
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ఖరుచ్తో మొకక్లిని ఊళోళ్కి తీసుకొచిచ్ ఇళళ్కి పంచేరు. ఆవిధంగా ఆ ఊళోళ్ మొకక్లు నాటే కారయ్కర్మం ముగిసింది. కరాక్టక సంకర్మణం,
అనగా జూలై మధయ్లో నాటిన మొకక్లు దసరా, అనగా మూడునెలలోల్ గుబురుగా పెరిగాయి. అపుప్డు మొదలయాయ్యి రుసరుసలు.
“అదేంటి? గుబురుగా నవనవలాడుతూ ఉనన్ మొకక్లిని చూడగానే ఆయనిచిచ్న మొకక్ అని కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా
తలుచుకోవాలికదా?”
పచచ్టిమొకక్ని చూడగానే మేకలూ, కోళూళ్ రావటం, వాటిని అదిలిసుత్నన్పుప్డలాల్, ఈముసిలాయన తినన్గా ఉండకుండా
ఈ జామొమ్కక్లిచేచ్డు. ఒకరోజుతో ఆయన వొదిలించుకునాన్డు కానీ రోజూ మే చసత్నాన్ం, అని అనుకుంటూ ఉండేవారు. మరికొందరు,
ముఖయ్ంగా కోడళుళ్, రాఘవరావుగారి పేర్రణతో మొకక్లు తెచిచ్న తన మామగారి మీద ఉనన్ కోపానిన్, రాఘవరావుగారి పేరు నేరుగా పెటిట్,
పరోక్షంగా సవ్ంతమామగారిని తిటేట్వారు.
“తిటట్టం ఎందుకూ, ఆ మొకక్లిని పెంచటం ఆపొచుచ్కదా?”
“పైకిచెపేప్ కారణం, పచచ్టి చెటుట్ని చూసూత్ చూసూత్ అలా చెయయ్కూడదు.”
“అసలుకారణం?”
“మేకకి అందనంత ఎతుత్ ఎదిగేకా, జాంపళుళ్ కొనుకోక్నకక్రేల్దనన్ ఆశ. కొంతమంది ఐతే, భవిషయ్త ఫలసాయానిన్
అముమ్కొనేందుకు చిలల్ర వరత్కులతో మాటాల్డుకొని కూడా, మేకని అదిలించినపుప్డలాల్ రాఘవరావుగారి నామం జపిసూత్నే ఉనాన్రు. ఇది
అనాయ్యమని తెలిసినా ఆయా ఇళళ్లోల్ పెదద్లు వారించి, కొరివితో తల గోకొక్లేకపోయారు.”
“దసరానాటికి సరే, సంకార్ంతికేమైంది?”
సంకార్ంతినాటికి రాఘవనామసమ్రణ తగుగ్తూ, ఉగాదినాటికి ఈమొకక్ల కొమమ్లు అనీన్ మేకకి అందనంత ఎతుత్కి
ఎదిగాయి. అందరూ, వొచేచ్, పోయే చుటాట్లికి మొకక్లు పెంచటంలో తాము పడడ్శర్మా, ఆ శర్మ ఫలితంగా ఏపుగాపెరిగిన చెటుట్,
చూపెడుతూ, ఎవరైనా చెటుట్ని మెచుచ్కుంటే, వాళుళ్వెళిళ్పోయేకా, ఇరుగు దిషీట్, పొరుగుదిషీట్, రాఘవరావుదిషీట్ అని మెటికలు కూడా విరవటం
మొదలయియ్ంది. వాళళ్ భయమలాల్, మళీళ్ రాఘవరావు పొరపాటున ఈ ఊరు వచిచ్, ఈమొకక్లు చూసి, అపుప్డిచిచ్న మొకక్లేనా అని
అడుగుతాడేమోనని భయపడాడ్రు కూడా. వేసవి రావటం వెళళ్టం జరిగేసరికి చాలా మొకక్లు పూతపటాట్యి. అపుప్డు మళీళ్
రాఘవరావుగారిని తలుచుకునాన్రు. సారీ. తిటుట్కునాన్రు”
“అదేం?”
చాలావరకూ పూతపటాట్యి గానీ, పూతపటట్నివి కూడా ఉనాన్యి కదా. పకక్వాళుళ్ వచిచ్, మా మొకక్లు పూతకొచాచ్యి అని
చెబుతూ పూతరాని మొకక్లు చూసి, పూతవచిచ్న తమమొకక్లికి తామెంత సంరక్షణ చేసిందీ వివరిసూత్ ఉంటే, వీళళ్కి తాము నిరల్క్షయ్ంగా
పెంచటంవలేల్ పూతపుయయ్లేదంటునాన్రేమోననన్ అనుమానం బలపడి, అనుమానానిన్ పైకి చెపప్లేక, నేరుగా ఖండించలేక, ‘రాఘవరావు
మాకు నాసిరకం మొకక్లు అంటగటేట్డు’ అంటూ నిషూట్రాలాడేవారు. రాఘవరావుగారి పర్సకిత్రాగానే, పూతపటిట్న మొకక్లవాళుళ్
జారుకొనేవారు. నెలాల్ళుళ్ లేటుగా ఈ మొకక్లూ పూతపటాట్యి. రాఘవరావుగారిని అంతా మరిచిపోయారు. ఒకసీజన పళుళ్ తినాన్రు,
కొంతమంది అముమ్కునాన్రు. జామమొకక్లునన్ నాలుగిళళ్లోల్ పెదద్వాళళ్కి మధుమేహం బయటపడటం, రాఘవరావుగారికి జామమొకక్పై
పేర్మకి తొలి కారణం అకక్డ నిజం కావటం జరిగింది.
“మరి తమ ఇళళ్లోల్ పెదద్వాళళ్కి మధుమేహం రావటం కూడా రాఘవరావుగారి ఇనుపచేతితో ఇచిచ్న మొకక్లేనని ఎవరూ
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ఆయన హసత్వాసి గురించి అనలేదా?”

“జామ పళళ్ దిగుబడీ, మధుమేహం ఒకక్సారే రావటంతో, వీళుళ్ మధుమేహం గురుత్చేసుకునాన్, జామపళళ్తో కలిపి
గురొత్చేచ్సాత్రేమోనని ఆయనపేరు జోలికి వెళళ్లేదు.”
“అంటే అంతా ఈయనిన్ మరిచిపోయేరనన్మాట.”
పూరిత్గా మరిచిపోయేరనీ చెపప్టానికి లేదు. ఊరకుకక్ జామచెటుట్మొదలు పైకి వెనకాక్లు ఎతిత్నపుప్డో, జామచెటుట్మీది పకిష్
వీళళ్మీద రెటట్వేసినపుప్డో, ఆయా జీవరాసులిన్ అదిలిసూత్, ఈయనీన్ తలుచ్కునాన్, దాదాపు మరిచిపోయేరనే చెపాప్లి. మళీళ్ రెండో పూతలో
విరగాసి, కాయల సైజు పెరుగుతూ కసురు తగుగ్తూ ఒకటీ రెండూ కాయలు దోరగా కనపడే వరకూ ఈయనిన్ గటిట్గా తలుచుకునన్వారు లేరు.
“నాయ్యంగా ఐతే, అపుప్డు కూడా తలుచుకోకూడదు కదా?”
“కూడదు. కానీ, మాఊరికి ఐదు కిలోమీటరల్ అవతల పెదద్ పెదద్ బండలతో కొండ ఉంది. దానిమీద బండ లు ఒకోక్టీ కారు
కనాన్ పెదద్వీ, కొనైన్తే బసుస్ సైజువి కూడా ఉనాన్యి. ఆ కొండని ఒక కాంటార్కట్ర వేలాం పాడుకొని సోట్న కర్షింగ యూనిట పెటేట్డు.”
“ఐదు కిలోమీటరల్ంటునాన్వ. సోట్న కర్షింగ శబాద్లు ఈఉరికి వినిపించే అవకాశం లేదు. ఐనా అందుకు రాఘవరావుగారేం
చేసాత్రు?”
“కొసాకూ విను. ఆకొండమీద బండలమదయ్ సీతాఫల చెటుల్నాన్యి. అవికాక, ఏడాదిపొడవునా కాయో, కసురో ఇచేచ్ చెటూల్,
పొదలు ఉనాన్యి. ఆకొండని నముమ్కొని కొనిన్ కోతులు తరతరాలుగా అకక్డే ఉంటూ, సీతాఫల కాలంలో గటిట్గా తిని, పిలల్లిన్ కని, మిగిలిన
కాలాలోల్ పార్ణాలు నిలుపుకుంటూ వసుత్నాన్యి. సొట్న కర్షింగ డైనమేటల్ వలల్ అవి నిరావ్సితులై కిలోమీటరుదూరంలో ఉనన్ ఒక ఊరిమీద
పడడ్యి. రెండురోజులోల్ ఆఊరివాళుళ్ తగుజాగర్తత్లు తీసుకునాన్కా, మరోఊరు. అలా, డైనమేటుల్ పేలిన వారానికి ఈ ఊరికి కోతుల దండు
వచిచ్ంది. ఊరిజనం ఎనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకునాన్, నెలాల్ళుళ్ తరగని ఖజానాలాగా దోరకాయలతో ఉనన్ జామచెటుల్ సావ్గతం పలికాయి.
జామచెటుల్ ఖాళీ అవటానికి నెలపటిట్ంది. నెలపాటు ఈ ఊళోళ్నే ఉండటం వలల్ కోతులదండు సిథ్రనివాసం ఏరప్రచుకొనాన్యి. పళుళ్
తిందామనుకునన్వారూ, అముమ్కుంటే వచేచ్ ఆదాయానిన్ ఎలా ఖరుచ్పెటట్లో నిరణ్యించుకునన్ వారూ, అంతా కలిసి మళీళ్ రాఘవరావుగారిని
గటిట్గా తలుచుకోవడమే కాక, అమెరికాలో ఉనన్ రాఘవగారి అబాబ్యికీ, బెంగుళూరులో ఉనన్ అలుల్డికీ, వీళళ్ దీవెనలు చేరేంత గటిట్గా బాకా
ఊదేశారు. వాళళ్ కొడుకూ, కోడలి పుటిట్ంటివారూ, అలుల్డూ, మాజిలాల్లో ఉనన్ వీరందరి బంధుగణం అంతా ఈయనిన్ “మీకెందుకు? అంత
తపన ఉంటే మీకు నమమ్కం ఉనన్ ఏ రామకృషాణ్ మఠానికో, ఇసాక్న వాళళ్కో చందా ఇచిచ్ ఉండొచుచ్ కదా” అని మందలించారు.
కోతులదండు వచిచ్నపప్టి నుండీ, ఈరోజువరకూ, ఎవరికి ఏకోతి కనబడాడ్ రాఘవరావుగారే గురొత్సుత్నాన్రు. నాకాక్బోయే భారయ్ కూడా
పెళిళ్చూపులోల్ మేమిదద్రం కూరొచ్ని పైరవేటుగా మాటాల్డుకుంటునన్పుప్డు, షోకేసులో జాంపండు తింటునన్ కోతిబొమమ్ చూసే అంతలా
నవివ్ందట.
“ఇందాకా ఎవరో పూరీవ్కులనాన్వ. పూరీవ్కులంటే కోతులా?”
“ఔను”
“మరి మీ ఊళోళ్వాళళ్కి అంత ఇబబ్ంది ఉనన్పుప్డు జామచెటుల్ కొటిట్ంచెయొయ్చుచ్ కదా?”
“ఏనాటికైనా తమ ఊరికి కోతుల బెడద తగిగ్, తమ శర్మఫలం అయిన జాంపళళ్ని తామే అనుభవించలేకపోతామా అనన్
ఆశ.”
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“కోతులు వెళేళ్కా కూడా రాఘవగారికి ఏమంచీ ఆపాదించరనన్మాట.”

“రెండేళుళ్ శర్మపడి జామచెటుల్ పెంచిన వాళళ్ం, ముపైప్ రూపాయలమొకక్ని గవరన్మెంటు సబిస్డీలో పదిరూపాయలకే
కొనీసి, మా మానానిన్ మేం మొకక్లతో, కుకక్లతో, మేకలతో, కోతులతో, కోతులాల్ంటి సూక్లుపిలల్లతో తంటాలు పడాడ్కా ఆయనచేసిన పనిని
మెచుచ్కోవాలా?” మావాడు వాళళ్ ఊరిగృహిణులను అనుకరిసూత్ చెపేప్డు.
“ఆగాగు. ముపైప్రూపాయలమొకక్ పదిరూపాయల కొచిచ్నటుట్ మీ ఊరివారికెవరు చెపేప్రు?”
“మొకక్లు నాటించేకా, ఉదాయ్నవన శాఖాధికారిని ఊరికి పిలిచి, అందరికీ పరిచయం చేసి, సబిస్డీ వివరాలు చెపిప్,
ముందుముందు పళూళ్, కూరగాయల పంటలకి పర్భుతవ్ పోర్తాస్హం కావాలంటే ఈయనిన్ సంపర్దించవలసిందని చెపిప్ందీ, సవ్యంగా
రాఘవరావుగారే.”
“విధి

ఆవిధంగా

సంఘసేవ

చేదాద్మనుకునాన్యనిన్

విధి

నవువ్లపాలు

చేసిందనన్మాట.

సంఘసేవగురించి

మాటాల్డేవాళళ్ంతా చదవాలిస్న పిటట్కథ (కథ అనకూడదంటే పిటట్సంఘటన) నేనోసారి చదివాను. ఆది అక్షరాలా నిజం.”
“ఏంటది?” మావాడడిగేడు.
“గాంధీగారి దగగ్రకి ఒకడు వచిచ్, తను లా చదివాననీ, నాయ్యవాదవృతిత్ చేపటట్కుండా దేశసేవ చేదాద్మనుకుంటునాన్ను
అనీ, తగు బాధయ్తలు అపప్గించమనీ అడిగాడు. అలా అంటే గాంధీగారు, కాంగెర్స పారీట్లొ ఏదో వైటకాలర బాధయ్త అపప్జెపతారని అతడి
ఉదేద్శయ్ం.”
“గాంధీగారేమనాన్రుట?”
“నీకు తగిన బాదయ్తలు అపప్గించేవరకూ, సబరమ్తీ ఆశర్మంలో కొనిన్ మరుగుదొడుల్ శుభర్పరచమని చెపిప్, చేటా, చీపురూ
ఇచిచ్, మిగిలిన పనివాళళ్ని పరిచయం చేసారట. పాపం ఆ యువనాయ్యవాది ఉసుస్రుమనుకుంటూ, రెండురోజులు పనిచేసి, మూడోరోజు
‘ఇదేం దేశసేవ మహానుభావా?’ అని అడిగాడాట.”
“గాంధీగారేమనాన్రుట?”
“మరుగుదొడల్కంపుని అసహియ్ంచుకోకుండా ఉండగలిగేంత సహనం అలవడడ్వాళేళ్ దేశసేవ సందరభ్ంగా వాళళ్కి కనపడే,
వినబడే కుళుళ్ని తటుట్కొని సవ్చచ్ంగా నిలబడగలరు అనాన్రుట. అంచేత రాఘవరావుగారిని..”
“చి, చీ. మాపెదనానన్గారిని సులబకాంపెల్కుస్లోల్కెళిళ్ సహనం అలవరచుకోవాలంటావా?”
“నా ఉదేద్శయ్ం అదికాదురా నాయినా. సమాజంలో చాలామందికి వాసత్వాలు అటకమీది నిలవ పచచ్ళళ్లాంటివనీ, పరిసిథ్తికి
అనుకూలమైన వాసత్వానిన్ బయటకు తీసి, అవరమైతే మరినిన్ రుచులు కలిపి వడిడ్సాత్రనీ, ఏవాసత్వమైనా వెలికి తీసేటపుప్డు తన గొపప్దనానోన్,
తన కృషినో చూపించే వాసత్వాలనే తపప్, ఎదుటివాడి గొపప్తనానిన్ చూపే వాసత్వాలను అటకమించి తియయ్రనీ అరధ్ం చేసుకోవాలి. మన
కారొప్రేట సంసథ్ల మానవ వనరుల విభాగం వాళళ్ శిక్షణలో కూడా, పాకిష్క సతాయ్లు అనబడే సెమీ టూర్తస, ఎంపికచేయబడిన సతాయ్లు లేదా
సెలెకిట్వ టూర్తస అని చెబతారుకదా.”
వాడి మౌనం చూసి కొంచెం ఆగాను. అంతలో కరెంటు రావటంతో గీజర ఆన చెయయ్టనికి లేచాను.
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రెండు నానన్లు
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రాతిర్ పదిగంటలైంది. ధనంజయ తలుపు చపుప్డుకాకుండా తీసి నెమమ్దిగా కూతురు రమయ్ గదిలో కొచాచ్డు. నిదర్పోతునన్
ఎనిమిదేళళ్ రమయ్ మొహం అమాయకంగా వుంది. నిదర్లో యే కల వచిచ్ందో యేమో పెదవులమీద సనన్గా దరహాసం తొంగిచూసోత్ంది. అది
చూసిన ధనంజయ మొహంలో ఆనందం పర్సుఫ్టంగా కనిపించింది. మళీళ్ అంతలోనే అతని భృకుటి ముడిపడింది.
నెమమ్దిగా రమయ్ మంచం దగగ్రినుంచి ఆమె కూరుచ్ని హోమవరక్ చేసుకునే టేబిల వైపు నడిచాడు. టేబుల మీదునన్
సూక్లబేగలోంచి పుసత్కాలు తీసి ఒకొక్కక్టీ పరీక్షగా చూసుత్నాన్డు.
ఆరోజు పొదుద్నన్ రమయ్ సూక్లకి వెడుతూ, పోర్గెర్సరిపోరట్ మీద ధనంజయ సంతకం కోసం వచిచ్నపుప్డు రమయ్
నోటబుకలో ఓమాట చూసాడతను. తెలుగు నోటబుక మధయ్లో పెటిట్న రిపోరట్ ని రమయ్ బయటికి తీసుత్ంటే యథాలాపంగా ధనంజయ దృషిట్ ఆ
పేజీలో పైనునన్ హెడిడ్ంగ మీద పడింది. “రెండు నానన్లు..” అనన్ ఆ హెడిడ్ంగ అతనిన్ అయోమయంలోకి నెటిట్ంది. ఇంతలో కూతురు
సంతకంకోసం రిపోరట్ ధనంజయ చేతిలో పెటిట్ంది. తండిర్ సంతకం పెటట్గానే రమయ్ పుసత్కాలు బేగలో సరేద్సుకోవడం, టైమ అయిపోయిందని
సూక్లకి వెళిళ్పోవడం జరిగిపోయాయి. కాని ఆ పదం మటుకు ధనంజయ బురర్లో అలా వుండిపోయింది. “రెండునానన్లు” అని రమయ్
యెందుకు రాసుకునన్టుట్..? మామూలుగా తెలుగు కొతత్గా నేరుచ్కునేవాళుళ్ “ఇదద్రు” అనడానికి “రెండు” అంటుంటారు. రమయ్ కూడా అలాగే
ఇదద్రికి బదులు రెండు అంది అనుకుంటే దాని అరధ్ం “నాకు ఇదద్రు నానన్లు” అని వసుత్ంది. మరి ఆ రెండో నానన్ యెవరు? పొదుద్టిన్ంచీ
కుమమ్రిపురుగులా బురర్ని తినేసుత్నన్ ఈ పర్శన్కి జవాబుకోసం ధనంజయ రాతిర్ కూతురు పడుకునేవరకూ ఆగాలొస్చిచ్ంది. ఇపుప్డు ఆ రెండో
నానన్ పేరుకోసం రమయ్ పుసత్కాలు పరీక్షగా చూసుత్నాన్డతను.
రమయ్ హైదార్బాదులో మంచిపేరునన్ సూక్లలో మూడోతరగతి చదువుతోంది. కాల్సలో యెపుప్డూ మొదటి ముగుగ్రిలో
వుంటుంది. అది చాలా గరవ్కారణం ధనంజయకి. అతనికి చదువంటే చాలా ఇషట్ం. కాని పరిసిథ్తులు అతనిన్ పెదద్చదువులవైపు వెళళ్నీకుండా
సంపాదనవైపు మళిళ్ంచాయి.
ధనంజయ యింకా నైనతకాల్సలో వుండగానే అతని తండిర్ ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయేడు. అంతసుత్కు మించిన అపుప్లుచేసి,
తీరచ్డమెలాగో తెలీక పారిపోయేడు. తండిర్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయిన బాధకనాన్ అపుప్లవాళల్ బాధ రెటిట్ంపయింది ఆ కుటుంబానికి. ధనంజయ
తలిల్ అనాన్ళూళ్ భరత్ డబుబ్ ఖరుచ్ పెడుతుంటే అతని సంపాదనే అనుకుంది తపిప్తే యిలా తలకి మించిన అపుప్లు చేసేడని తెలీదు.
తెలుసుకోవాలనేంత తెలివితేటలు కూడా లేవు ఆవిడకి. భరత్ కావలసినవి తెసుత్నాన్డు అని అతనిన్ పూరిత్గా నమిమ్ంది. అంత నమమ్కానీన్ వముమ్
చేసి పారిపోయేడతను. కటుట్కునన్ భారయ్నీ, నలుగురు పిలల్లనీ నటేట్టోల్ ముంచి వెళిళ్న తండిర్ మీద వచిచ్న కోపానన్ంతటీన్ ధనంజయ తన
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సంపాదనలో చూపించాడు. ఇలుల్, బంగారం తెగనమేమ్సి కొంతవరకూ అపుప్లు తీరేచ్డు. మిగిలినవి తీరచ్డానికి అతను సంపాదనలో
అడడ్దారులు తొకాక్లిస్వచిచ్ంది.
ఏ గడిడ్ తినైనా సరే డబుబ్ సంపాదించడమే ధేయ్యంగా పెటుట్కునాన్డతను. అందుకోసం అతను మంచీ చెడాడ్, ఉచచ్ం నీచం,
పాపం పుణయ్ం అనీన్ మరిచ్పోయేడు. రూపాయిలు పాపాయిలాల్ కనిపించడంతో చాలా జాగర్తత్గా వాటిని పెంచి పోషించుకునాన్డు.
ఎలాగైతేనేం.. తండిర్ యిలుల్ వదిలి వెళిళ్న పదేళళ్కి ధనంజయ ఆయన చేసిన అపుప్లు తీరచ్డమే కాకుండా చెలెల్ళిళ్దద్రికీ
మంచి సంబంధాలు చూసి పెళిళ్ చేసేడు. తముమ్డిని పెదద్ చదువులు చదివించి అమెరికా పంపించాడు. పర్తీదీ వాయ్పాదృషిట్తోనే చూడడం
అలవాటైన అతను పెళిళ్ కూడా బాగా డబుబ్, పలుకుబడి వునన్ అమామ్యినే చేసుకునాన్డు. మామగారు ధనంజయకి కొండంత అండగా వుండి
అతనిన్ అనిన్విధాలుగానూ కాసుకుంటునాన్డు. చినన్ చినన్ కాంటార్కుట్లతో మొదలుపెటిట్ పర్సుత్తం అతను హైదార్బాదలో ఒక పెదద్
కాంటార్కట్రగా పేరు తెచుచ్కునాన్డు.
పాపపుడబుబ్ రావడం యెకుక్వవుతునన్కొదీద్ ధనంజయలో యెపుప్డో చినన్పుప్డు అతనిలో వునన్ పాపభీతి నెమమ్దిగా
తలెతత్డం మొదలైంది. అతను కటిట్న బిలిడ్ంగులు, బిర్డిజ్లు కూలిపోతునన్పుప్డు జనాలు చేసిన ఆకర్ందనలు అతనిన్ అరధ్రాతిర్ లేపి
కూరోచ్బెడుతునాన్యి. సుడిగుండంలో పడి కొటుట్కుంటునన్ అతను తనను ఒడుడ్న పడేసే మనిషికోసం వెతకడం మొదలెటాట్డు. ఆ
వెతుకులాటలోనే ఆ భయానిన్ పోగొటిట్, అతను చేసిన పాపాలు పటాపంచలు చేసాత్నంటూ ఒక బాబా పరిచయమయేయ్డు. అంతే… ఆ బాబాకు
దాసానుదాసు డయిపోయేడు ధనంజయ. ఆ బాబా చెపిప్నటేట్ తన సంపాదనలో కొంత వాటా తిరుమలహుండీలో వేసుత్నాన్డు. ఇంకొంతవాటా
మంచిపనులు చెయయ్డానికి వినియోగిసుత్నాన్డు. అందులో భాగంగానే బాబాగారి పేరుమీద ఒక సూక్ల కటిట్సుత్నాన్డు. ఆ సూక్ల దగగ్ర
కెళేళ్సరికి అతని కింక ఒళుళ్ తెలీదు. ఆ సూక్లని యెంత శర్ధధ్గా కడితే తమ మనసుకి సంతృపిత్ వసుత్ందో అంతకనన్ శర్ధధ్గా, గటిట్గా
కడుతునాన్డు. చినన్తేడాని కూడా వదలకుండా దగగ్రుండి కటిట్సుత్నాన్డు. అందులో అతనికి యెంతో తృపిత్ లభిసోత్ంది. ఆ సూక్ల దగగ్రికి
వెళిళ్నపుప్డలాల్ మనసంతా పర్శాంతంగా వుంటోంది.
కాని యిపుప్డీ “రెండు నానన్లు” అనేమాట కూతురి పుసత్కంలో చూసినపప్టిన్ంచీ అతని మనసు మనసులోలేదు.
ధనంజయ చపుప్డు కాకుండా పుసత్కాల మధయ్నుంచి రమయ్ తెలుగు నోటస తీసాడు. పుసత్కం చేతిలో పటుట్కుని, వెనకాల
కూతురి రూమ తలుపు నెమమ్దిగా మూసి, ముందరిగదిలోకొచిచ్, సోఫాలో కూలబడాడ్డు. పరిపరివిధాలపోతునన్ మగబుధిధ్ని పగగ్ంవేసి లాగి
కటట్డి చేసూత్ పుసత్కం తెరిచాడు.
రమయ్వాళల్ సూక్లలో ఈ యేటినుంచే తెలుగు చెపప్డం మొదలుపెటాట్రు. సంవతస్రం చివరికొచేచ్సరికి ఆ టీచర
అపుప్డపుప్డు యేదైనా టాపిక యిచిచ్ దానిమీద పిలల్లకి తోచింది రాయమని హోమవరక్ యిసూత్ంటూంది. అలాగే ఈవారం “దేవుడు
పర్తయ్క్షయ్మైతే యేం కోరుకుంటారు..?” అనన్ అంశం యిచిచ్ంది. పేజీలు తిపుప్తునన్ ధనంజయ ఆ పేజీ దగగ్ర ఆగిపోయాడు. పైనే వుందా
మాట..”రెండు నానన్లు..” అంటూ..దడదడలాడుతునన్ గుండెలతో చదవడం మొదలెటాట్డు.
రమయ్ చేతివార్త యింకా అంత గుండర్ంగా లేదు. వంకరటింకరలు యెకుక్వగా వునాన్యి. ఒతుత్లూ, దీరాఘ్లూ కూడా
వుండవలసినచోట లేకుండా అకక్రేల్నిచోట వునాన్యి. అయినాసరే ధనంజయ అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా అక్షరాలబారులవెంట తన దృషిట్ని
పోనిచాచ్డు.
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“ఓ దేవుడా, నువువ్ చాలా మంచివాడవని అమమ్ చెపిప్ది. అడిగినవనీన్ యిసాత్వని నానన్ చెపాప్డు. మరి నాకు ఈ నానన్
ఒదుద్. ఆ నానన్ కావాలి..”
చదువుతునన్ ధనంజయ కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి.
“రోజూ నానన్ నీకు దండం పెడతాడు కదా… అపుప్డేమో ఎంత బాగుంటాడో..కాని ఆ నానేన్ మళీళ్ ఇంటికి చాలామంది
రౌడీలు వసాత్రు కదా.. వాళల్తో మాటాల్డుతునన్పుప్డు నాకు చాలా భయం వేసుత్ంది.
ఆ నలల్గా పెదద్మీసాలునన్ అంకులకి ఎరర్సూటకేసిచిచ్ ఏదో చెపుతాడు. ఇంకో గుండంకులకి నలల్సూటకేసిచిచ్ ఎకక్డో ఇచిచ్
రమమ్ంటాడు. ఇంకో అంకులుంటాడు. చూడాడ్నికి ఎంత బాగుంటాడో..నాకు అసత్మానం చాకెల్టుల్ ఇసుత్ంటాడు… ఆ అంకుల యేదైనా చెపితే
నానన్ ఎంత బాగా వింటాడో… అంతా విని.. “అయితే బదిలీ చేయించెయియ్..లేదా పైకి లేపెయియ్..” అనగానే అదేవిటో అంతబాగునన్ అంకుల
కళుళ్ ఎరర్గా అయిపోతాయి.
అపుప్డు మా నానన్ మొహం ఎలా ఐపోతుందంటే…దేవుడా.. నాకు గబుకుక్న మా అమమ్ ఒళోళ్ దూరిపోవాలనన్ంత
భయమేసుత్ంది. పైకి లేపెయయ్మంటే నీ దగగ్రికి పంపెయయ్మనేకదా..నాకు తెలుసులే. అమమ్మమ్ కూడా ఇలాగే పైకెళిళ్పోయిందని ఎవరో
అంటుంటే నానన్ నాకు అరధ్మయేయ్లా దేవుడి దగగ్ర కెళిళ్ందని చెపేప్డు. అపుప్డు అమమ్మమ్కోసం అమమ్ ఎంత ఏడిచిందో.. అలాగే ఆ
గుండంకుల ఎవరైన్నా పైకి పంపేసేత్ వాళళ్మామ్యి కూడా ఏడుసుత్ంది కదా పాపం..మరి నానన్ ఎందుకలా చెపాత్డూ..
దేవుడా.. మొనన్ టీవీలో ఏదో సినిమా చూసుత్ంటే అందులో ఒక అంకుల ఇలాగే అందరీన్ పైకి పంపేసుత్ంటాడు తెలుసా!?
ఇలా అందరీన్ పైకి పంపించేసేవాళల్ని నువువ్ నరకానికి పంపేసాత్వుట కదా..ఆ సినిమాలో మామమ్ చెపిప్ంది. నరకమంటే ఏవిటని పనిపిలల్ వెంకి
నడిగితే చెడడ్పనులు చేసినవారిని దేవుడు బాగా కాగే నూనెలో వేయిసాత్డూ, మంటలోల్ తోసాత్డూ అని చెపిప్ంది. మరి పాపం మా నానన్
కాఫీకూడా వేడిగా వుంటే తాగలేడు. కపుప్లో బాగా చలాల్రబెటుట్కుని తాగుతాడు. మరి ఇలాంటి పనులు మా నానన్ చేసేడని నువువ్బ్ నూనెలో
వేయించేసాత్వా..ఒదుద్ దేవుడా..ఒదుద్… పాపం నానన్…ఏడుసాత్డు.
అనన్టుట్ మొనన్ నానన్ దగగ్ర కూరుచ్ని హోమవరక్ చేసుకుంటునాన్నా. అపుప్డో ఫోనొచిచ్ంది. నానన్ కటిట్న బిర్డేజ్దో
కూలిపోయిందిట. బోలుడ్మంది పైకెళిళ్పోయేరుట.
అపుప్డు నానన్ గబగబా చాలామందిచేత చాలా సూటకేసులు పంపించేడు. ఆ రోజంతా అమమ్ నీకు దండం పెడుతూనే
వుంది. అమమ్ నెమమ్దిగా నినన్డిగినా పకక్నే వునన్ నాకు వునిపించిందిలే..నానన్ని జైలుకి పంపకుండా చెయయ్మని నినన్డిగింది కదా.. నాకు
తెలిసిందిలే..అమమ్ మాట వినాన్వు..నానన్ని జైలుకి పంపలేదు. మరి నామాట వినవా…దేవుడా…
బాబాగారు చెపేప్రని మా నానన్ సూక్ల కటిట్ంచేడు. తొందరగా అవాలని దానికోసం రాతీర్పగలూ పనిచేసేడు. ఆ సూక్ల
ముందు పెటిట్న సరసవ్తీదేవి బొమమ్ కళగా లేదని, అది తీసేయించి, ఇంకెకక్డో దూరంనించి ఎవరోన్ తీసుకొచిచ్, మంచిబొమమ్ని చేయించేడు.
ఆ సూక్ల ముందు కటిట్న హాల సరిగాగ్లేదని మొతత్ం పడగొటిట్ంచి, దగగ్రుండి మళీళ్ దానిన్ ఇంకా పెదద్గా, అందంగా చేయించేడు. అమమ్
చెపిప్ంది. ఈ సూక్ల కటట్డానికి నానన్ ఎవరీన్ డబుబ్లడగలేదనీ, మొతత్ం తనే కటేట్డని. మరి బాబాగారి సూక్ల అంత జాగర్తత్గా కటిట్ంచిన నానన్
ఈ బిర్డిజ్లెందుకు ఇలా పడిపోయేలా కడుతునాన్డూ..అందరీన్ ఎందుకు పైకి పంపిసుత్నాన్డూ..!?
ఓ దేవుడా, మా నానన్ని నువేవ్మీ చెయయ్కేం.పా పం మా నానన్చాలా మంచివాడు. ఆ బాబా దగగ్రికి వెళిళ్నపుప్డు ఎంత
బాగుంటాడో…
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ఆ సూక్ల మాట వచిచ్నపుప్డలాల్ నానన్ మొహం ఎంత బాగుంటుంద. నవువ్తూ వుంటుంది. వెళిళ్ ఒళోళ్
కూచోవాలనిపిసుత్ంది. మరి అదే నానన్ మొహం ఈ బిర్డిజ్లు కడుతునన్పుప్డు ఎందుకంత ఎరర్గా అయిపోతుంది? బలే భయం వేసుత్ంది. ఇలా
ఈ రెండు నానన్లు నాకు బాగులేదు.
అందుకే ఓ దేవుడా..నాకు బిర్డిజ్లు కటిట్ంచే నానన్ వదుద్. సూక్ల కటిట్ంచే నానన్ కావాలి. నాకు రెండునానన్లు వదుద్. ఒకక్
నానేన్ కావాలి…ఒకక్ నానేన్ కావాలి…”
కూతురు రాసింది చదివిన ధనంజయ కొయయ్బారిపోయేడు. అతని మనసులో ఆలోచనలు సత్ంభించిపోయేయి. ఇంకా
చినన్పిలల్ అనుకుంటునన్ తన చిటిట్తలిల్ మనసులో ఆలోచనలు ఇంత తీవర్ంగా వుంటాయని అనుకోడానికి కూడా అతనికి భయం వేసింది.
ఇంకా పెదద్దైనకొదీద్ ఆమె ఆలోచనలు తనకు వయ్తిరేకంగా మారిపోతాయేమోనని ఒకక్సారి వెనున్ జలదరించింది. తను తన తండిర్ని
దేవ్షించినటేట్ తన చిటిట్తలిల్ కూడా తనని దేవ్షిసుత్ందా.. తన బంగారుతలిల్ దృషిట్లో తను ఇంత దురామ్రుగ్డుగా కనిపిసుత్నాన్డా!! అయోయ్… గుండె
పటుట్కుపోతోందే..ఏం చెయాయ్లీ…
చేతులోల్ంచి జారి కిందపడిపోయిన ఆ పుసత్కం తియయ్డానికి కిందకి వంగిన ధనంజయ అలా కురీచ్లోంచి కిందకి
జారిపోయెడు. పుసత్కం అందుకుని చదువుదామనుకునన్ అతనికి అందులోంచి బిర్డిజ్ కూలినపుప్డు చనిపోయినవారి ఆరత్నాదాలు పీలగా
వినిపించాయి.
వాసత్వంలోకొచిచ్ ఆలోచిసుత్నన్ అతనికి రమయ్ రాసిన మాటలు కనిపించాయి. ఊపిరి బిగపటిట్ మరోసారి రమయ్ దేవుణిణ్
కోరిన కోరిక చదువుతునన్ ధనంజయ మొహం పాలిపోయింది. గొంతు తడారిపోయింది. అసలే పాపభీతితో కొటుట్కుపోతునన్ ధనంజయ
కూతురు రాసింది చదివాక మరీ డీలా పడిపోయేడు. ఇంతేనా ఇంక తన బతుకు..తన చిటిట్తలిల్ దృషిట్లో చెడడ్నానన్గానే మిగిలిపోతాడా? ఇంక
తనకి దారే లేదా..!?
అతని లోపలనుంచి తన డబుబ్ యావవలల్ చనిపోయిన యెనోన్ గొంతులు ఆకోర్శంగా అరుసుత్నన్టుట్ వినిపించిందతనికి.
తన చిటిట్తలిల్కి తనంటే యెంత యిషట్ం. తనను మంచివాడుగా చెయయ్మని యెంత బాగా అడిగిందీ.. కానీ ఇది సాధయ్మా?
ఇంతగా కుళిళ్పోయున ఈ వయ్వసథ్లో తన బంగారుతలిల్ కోరినటుట్ మారడం తనకి సాధయ్మా? పూరిత్గా సుడిగుండంలో పడి కొటుట్కుంటునన్
తనకి అందులోంచి పైకి రావడానికి యెవరు చెయయ్ందిసాత్రు?
తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్నన్ ధనంజయకి ఒకక్సారిగా యేదో మెరుపు మెరిసినటల్యింది.
వాయ్పారం అనుకుంటూ కూలిపోతునన్ బిర్డిజ్లు కటిట్న పాపం పోడానికి బాబాని ఆశర్యించి, సూక్ల కటిట్ంచి యిసేత్ ఆ
పాపం పోతుందని అనుకునాన్డు తను.
కానీ రమయ్ యెంత బాగా చెపిప్ందీ..అసలు పాపమే చెయొయ్దద్ంటోంది..
నిజమే కదా..ఆ బిర్డిజ్లనే సూక్లంత పవితర్ంగా భావించి కటిట్సేత్ ఈ పాపభీతి వుండదు కదా! అలా చేసేత్ అ భగవంతుడు
తన చిటిట్తలిల్ కోరిక తీరచ్కుండా వుంటాడా..కలమ్షం లేని హృదయంతో అమాయకంగా కోరిన తన బంగారుతలిల్ మొర వినకుండా వుంటాడా?
పాప హృదయం తెలుసుకునన్ ధనంజయ అలా కింద కూలబడే ఆరిత్తో దేవుణిణ్ వేడుకునాన్డు.. “ఓ దేవుడా,

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

38

నా చిటిట్తలిల్ కోరిక తీరుచ్. ననున్ రమయ్కి నచేచ్ నానన్గా మారుచ్. నా చిటిట్తలిల్ పరిగెడుతూ వచిచ్ నా ఒళోళ్ కూరుచ్నేలా
ననున్ మారుచ్. నా బంగారుతలిల్కి నచిచ్నటుట్ నవేవ్ నానన్లా మారుచ్. నా ఇంటి దీపానికి రెండునానన్లు వదుద్. ననున్ రమయ్కు నచేచ్ నానన్గా
మారుచ్ దేవుడా…
అపుప్డు రమయ్కి ఇదద్రు నానన్లుండరు. ఒకే నానన్…
రమయ్కి నచేచ్ నానన్…
చూడగానే వచిచ్ ఒళోళ్ కూరోచ్వాలనిపించే నానన్..
రమయ్కి నచిచ్నటుట్ నవేవ్ ఒకక్ నానేన్ వుండాలి
రెండు నానన్లు వదుద్…
నా చిటిట్తలిల్ కోరిక తీరుచ్ దేవుడా..”
భగవంతుణిణ్ పార్రిధ్సూత్ ధనంజయ అలా ముందుకి ఒరిగిపోయేడు.

రామకృష
ణ్ husband of ౖ దే

నాగేశ రరా

PPP
వైదేహి గురించి రెండుముకక్లోల్ చెపాప్లంటే ఆమె ఒక మెరుపు తీగ పల్స జాజిమలెల్ పందిరి................ పోలిక బాగోలేదు
కదూ !
సరే ! ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే ఆమెను చూసేత్ గుండెలోతులోల్ ఎకక్డో ఒక మెరుపు మెరిసి కళుళ్మూతలు పడి ఎకక్డికో
ఊహలోల్కి వెళిళ్పోతాము. మనసు వశం తపుప్తుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయానికే ఒక పిలల్తెమెమ్ర మలెల్పందిరి మీదుగా జాజిమలెల్ల పరిమళానిన్
మోసుకుంటూ సనన్గా తాకుతూ వెళిల్పోతుంది. ఆ తరావ్తేమౌతుందని ఆలోచించనవసరము లేదు. మనసు పూరిత్ సుషుపాత్వసత్లోకి
వెళిళ్పోతుంది. తరావ్త కలలు కనటము తపప్ ఇంక ఏమీ చేయలేము.
అవును ! ఇదంతా నిజమే. వైదేహిది నిజంగానే గొపప్సౌందరయ్ం. ఇది ఎవరూ కాదనలేని సతయ్ం.
శీర్నాధుడు కనుక చూసి ఉంటే శృంగారనైషదానిన్ పకక్న పెటిట్ మరో పర్బంధకావాయ్నిన్ వార్సి ఉండేవాడు. అలల్సాని పెదద్న,
ముకుక్తిమమ్న మొదలైనవారంతా చరితర్ పర్సిదిద్కెకిక్న పర్బంధ కవులు. వాళళ్ంతా సవ్ంత బురర్తో ఆ పర్బంధాలనీన్ రాసి ఉండరు. ఏ వైదేహి
లాటివారో తారసపడితే ఆ ఇనిస్ప్రేషనతోనే ఆ ఊహలతోనే ఆ అదుభ్త పర్బంధాలని రాసి ఉండి ఉండవచుచ్. వేటూరి సుందరరామూమ్రిత్గారు
తన ‘సిరిమలెల్ నీవే’ పాటను వైదేహి లాటి లలనను చూసే రాసి ఉంటారు. వైదేహిని చూసేత్ మళీళ్ దానిని మించిన మరో పాటను ఖాయంగా
రాసిఉండేవారు. అయితే ఆమెను చూడకుండానే ఆయన వెళిళ్పోయారు. మనకు మరో మంచి పాట మిసస్స్యింది.
సామానయ్ంగా అందమూ తెలివి జమిలిగా కలిసి ఉండాలని రూలేమీ లేదు. కాకపోతే వైదేహి విషయంలో ఆ రూలుకు
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కొదిద్గా మినహాయింపు ఉనన్ది. ఎందుకంటే వైదేహి చాలా తెలివైంది. దానికితోడు ధైరయ్వంతురాలు. జీవితం అంటే ఏదైనా సాధించటానికే
గానీ ఊరికే తిని తొంగోవటం కాదనన్ది ఆమె పాలసీ. రిసక్ తీసుకోనిదే ఏమీ సాధించలేమని ఆమెకు తెలుసు. రిసుక్ తీసుకోవాలిస్వసేత్ వెనకాడే
మనిషి కాదు. కాసత్ మొండితనం కూడా ఉనన్ది. అదే లేకపోతే ఈ కధ చెపుప్కోవటానికి ఏమీ ఉండేది కాదు.
తెలివైనవాళళ్ంతా తెలివితకుక్వ పనులు చెయయ్రని ఎకక్డా లేదు. లేకపోతే వైదేహి లాటి అమామ్యి రామకృషణ్ను
ఇషట్పడటమేమిటి. తనకోసం ఎంతోమంది కూయ్లో నిలబడి ఉంటే, ఆ కూయ్లో నిలబడి ఉనన్వాళళ్లో మహామహా పర్యోజకులునాన్గానీ,
వాళళ్ందరినీ తోర్సిరాజని, తండిర్ని ఎలాగోలా ఒపిప్ంచి రామకృషణ్ను పెళిళ్ చేసుకోవటమేమిటి !
రామకృషణ్ చాలా సీదాసాదా వయ్కిత్. పదిమందిలో ఒకడు. అతడిని గురించి ఏమైనా చెపాప్లని ఉంది కానీ ఏమి చెపాప్లో
మాతర్ం తెలియదు. అంతే ! మామూలు వయ్వహారిక పరిభాషలో చెపాప్లంటే అతడు చాలా మామూలు కురార్డు. అంతకంటే ఏమీ లేదు.
మనిషి బాగానే ఉంటాడు. ఒక మోతుబరి కొడుకు. ఒకటి రెండు తరాలవరకు ఏ పని చేయకపోయిన జరిగిపోయే కుటుంబంలో పుటాట్డు.
మనిషిలో ఒకరకపు నిరల్క్షయ్ం. దేని గురించి అటేట్ సీరియసగా ఆలోచించడు. తన జీవితం మీద తనకి పెదద్ అంచనాలేమీ లేవు. రావలిస్ంది
ఎలాగూ వసుత్ంది, రానిది ఎంత కొటుట్కునాన్ రాదు. ఇది రామకృషణ్ ఫిలాసఫి. కాకపోతే రామకృషణ్కు కూడా ఎంతో కొంత మెరిట లేకపోలేదు.
భగవంతుడు భూమీమ్దకు ఎవరినైనా పంపేటపుప్డు చినన్దో పెదద్దో వరమిచిచ్ పంపుతాడు. అలాగే రామకృషణ్ను కూడా భూమీమ్దకు పంపాడు.
శివాజీగణేషన, నంబియార, ఎమ.ఆర.రాధాల నక్షతర్ంలో పుటాట్డు. ఆ మహానుభావులతో పోలిచ్నంత మాతార్న వాళళ్ంత మహానటుడు అని
పొరబడనవసరం ఏ మాతర్ం లేదు. సేట్జ ఎకక్ంగానే ఆ ముగుగ్రు మహానటులూ మనవాడిని పూనతారు. అంతే ఇక చెలరేగిపోతాడు.
విపరీతంగా యాక్షనచేసి పారేసాత్డు. అంటే రూపాయకు రూపాయనన్రర్ యాక్షన అనన్మాట. ఓవరయాక్షన అనేది తెరమీద ఎబెబ్టుట్గా
ఉంటుంది కానీ సేట్జ మీద కాదు. సేట్జ మీద ఓవరయాక్షన అనేది ఒకరకంగా పల్సపాయింటే ! అందుకే రామకృషణ్కు నటుడిగా ఎంతో కొంత
గురిత్ంపు.
వైదేహిని చూడగానే ఊహలోల్కి వెళిళ్ఫొయిన ఆనేకానేకమందిలో రామకృషణ్ కూడా ఒకడు. అతడికి చాలా తొందరలోనే
జాఞ్నోదయం అయింది. కూయ్లో తనకంటే ముందు చాలామంది ఉనాన్రు. పడదోసుకుంటూ వెళదామంటే ముందునన్వాళళ్ంతా
మహామహులు, తనేమో ఆరభ్కుడు. ఎందుకొచిచ్న ఆయాసం. తన లిమిటేషనస్ ఏమిటో రామకృషణ్కు బాగా తెలుసు. ఊరుకునన్ంత ఉతత్మం
బోడిగుండంత సుఖం లేదని విజుఞ్ల ఉవాచ. ఆ సూతార్నిన్ రామకృషణ్ చాలా నిజాయితీగా నముమ్తాడు. రామకృషణ్కు ఆటేట్ కషట్పడే అలవాటేమీ
లేదు. వైదేహి కోసం తలకిందులుగా తపసుస్ చేసినా తనకు దకక్దని అతడికి తెలుసు. ఇంకెందుకు కషట్పడటము, వృధా పర్యాస. ఆమె
గురించి ఆలోచించి మనసు పాడుచేసుకోవటము అనవసరము. అదంతా గిటుట్బాటు కాని వయ్వహారం. అందుకే

వైదేహిని తన

మనసుస్లోనుండి తుడిచేసాడు. ఆమె గురించి ఆలోచించే పర్యతన్ం కూడా పూరిత్గా మానేసాడు.. బహుశా అదే అతనికి కలిసివచిచ్ ఉంటుంది.
వైదేహికి అపుప్డపుప్డు సినిమాలు చూసే అలవాటుంది. మంచి సినిమా అని తన ఫర్ండస్ తో కలసి సినిమాకు వచిచ్ంది.
హిటపికచ్రేమో ! బాగా రషగా ఉంది. ఆడవాళళ్ కౌంటరకూడా బాగా రషగా ఉంది. ఇంతదూరం వచిచ్ సినిమా చూడకుండా వెళాళ్లంటే
ఉసూరుమనిపించింది. పైగా ఆటో ఖరుచ్ గురుత్కొసుత్నన్ది. సినిమా చూడలేకపోతే అదొక దండగ. డబుబ్లేమీ ఊరికినే రావుగా . సరిగాగ్ అదే
సమయంలోనే రామకృషణ్ ఎదురుగా వసుత్నాన్డు.
రామకృషణ్ దగగ్రకు రాగానే అతడిని పిలిచింది.
"రామకృషాణ్ ! శివరామ నీకు ఫర్ండేగా. నాలుగు టికెక్టుల్ ఇపిప్ంచవా ! పీల్జ " అని రికెవ్షుట్ చేసింది.
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శివరామ హాలు ఓనరగారి అబాబ్యి. వీళళ్ కాలేజీలోనే చదువుతునాన్డు. రామకృషణ్కు మంచి సేన్హితుడు.

రామకృషణ్ చాలా కాజువలగా ఆ రికెవ్షుట్ను రిసీవ చేసుకునాన్డు. నో ఎకజ్యిటమెంట. అందని దార్క్ష కోసం నోరూరుచ్కునే
అలవాటు అతడికి పుటుట్కతోనే లేదు.
" వైదేహీ ! నేను పర్యతిన్సాత్ను. టికేక్టుల్ అయిపోతే నేనేమీ చేయలేను" అని డబుబ్లు తీసుకుని లోపలకు వెళాళ్డు.
రామకృషణ్ లోపలికి వెళీళ్ గొపప్ పర్యతన్మేమీ చేయలేదు. మేనేజరును అడి్గాడు. టికెక్టుల్ ఉనన్వి. అతడు ఇచాచ్డు. వాటిని
తెచిచ్ వైదేహికి ఇచాచ్డు.
" థాంకూయ్ రామకృషాణ్ ! థాంకూయ్ " వైదేహి కృతజఞ్తలు చెపిప్ంది.
" ఓకే ఓకే " చాలా మామూలుగా చెపిప్ సమాధానం కోసం కూడా ఎదురు చూడకుండా వెళిళ్పోయాడు.
వైదేహికి ఇదొక షాక ! ఇనాన్ళుళ్ ఎవరైనా సరే తనతో మాటాల్డానికి ఎగిరిగంతేసేవారు. పనునాన్ లేకపోయినా ఏదో ఒకటి
కలిప్ంచుకుని మాటాల్డేవారే ఆమెకు తెలుసు కానీ ఇలా చాలా మామూలుగా వెళేళ్వారెవరినీ ఆమె ఇంతవరకూ చూడలేదు. మొదటిసారి ఆమె
అహం దెబబ్తినన్ది. బహుశా ఆమె తపుప్లో కాలేసాత్నికి అదే కారణం కావచుచ్. ఆమె జీవితంలో చేయబోతునన్ ఒకే ఒక తెలివితకుక్వ పనికి
అది నాంది అయింది.
ఇది జరిగిన తరావ్త మరో రెండు సంవతస్రాలు వాళిళ్దద్రూ ఆ కాలేజీలోనే చదివారు. అనవసరంగా కషట్పడే అలవాటులేని
రామకృషణ్ సహజంగానే ఆ రెండేళళ్లో ఎపుప్డూ వైదేహిని పటిట్ంచుకోలేదు. అసలు రహసయ్ం తెలియని ఆమె వీడిని ఒక ఋషయ్శృంగుడని
పొరబడింది.
కోరి వచిచ్నవాళుళ్ ఎపుప్డూ లోకువే ! వైదేహికి కూడా. తన కంటిచూపు కోసం పడిగాపులు పడేవాళుళ్ ఆమెకు సహజంగానే
ఆనలేదు. తనంటే ఆటేట్ లెకక్లేని రామకృషణ్మీద కొదిద్గా ఆసకిత్ పెరిగింది. అమె కాలు తపుప్లో మరింత దిగింది.
ఫైనల ఇయర మొదటిలో పర్తి సంవతస్రంలాగానే కాలేజీ ఎలక్షనల్లొచాచ్యి. పొరపాటున కూడా ఏ రిసూక్ తీసుకోవటం
అలవాటు లేని రామకృషణ్ సేన్హితుల బలవంతము మీద పోటిచేసాడు. పేరుకు కాలేజీ ఎలక్షనల్యినా జనరల ఎలెక్షనల్ంత ధాటిగా జరిగాయి.
డబుబ్ మంచినీళళ్లా ఖరచ్యింది. రామకృషణ్కు కూడా చేతి చమురు బాగానే వదిలింది. అవతలివాడు గటిట్వాడు. రామకృషణ్ను మటిట్
కరిపించాడు. చాలా పెదద్ మారిజ్నతొ అతడు గెలిచాడు. కౌంటింగరూం నుండి ఏడుపు మొహంతో రామకృషణ్ బయటకు వచాచ్డు.
రామకృషణ్ మొహం చూసేత్ వైదేహికి జాలి కలిగింది. పాపం అనిపించింది.
"బాధపడకు రామకృషాణ్ ! గెలుపోటములు సహజం. పోతేపోనీ ఈసారి కాకపోతే వచేచ్సారి నీవే నెగుగ్తావు" అంటూ
ఓదారిచ్ంది.
" ఓదిపోయినందుకు కాదు నా బాధ. ఇంత ఘోరంగా ఓడిపోతాననుకోలేదు. రేపటినుండి ఎలా తలఎతుత్కోవాలో అరధ్ం
కావటం లేదు వైదేహీ ! అందుకే నాకు చాలా బాధగా ఉంది" ఇంకో రెండు మాటలు మాటాల్డిసేత్ బేర మని ఏడేచ్టటుల్నాన్డు.
వైదేహికి సీను అరధ్మయియ్ పకక్కు వచేచ్సింది.
ఎందుకో తెలియదు వైదేహికి మనసు పొరలోల్ ఎకక్డో చినన్ కదలిక.
"పాపం రామకృషణ్ ! అనవసరంగా రొచుచ్లోఇరుకుక్నాన్డు" అని జాలిపడింది. తపుప్లో వేసిన వైదేహి కాలు ఇంకొంచెం
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దిగింది.

జాలి అనేది పేర్మకు మొదటి మెటాట్ ? అవునోకాదో ఏ సిదాధ్ంతకారుడూ నిరాధ్రించని సతయ్ం ఇది. ఏమో కావొచేచ్మో ! ఎంత
కాదనుకునాన్ అమె మనసు రామకృషణ్ గురించి చినన్చినన్ ఆలోచనలు చేసుత్నన్ది. అయితే అది జాలా! జాలి రూపంలో ఉనాన్ పేర్మా ! అసలు
పేర్మేనా ! ఇతమిదధ్ంగా తెలియదు. తెలిసే సమయం ఫైనలఇయర చివరిలో వచిచ్ంది.
పర్తి సంవతస్రమూ యూనివరిస్టీలో డర్మటిక కాంపిటీషనుల్ జరుగుతాయి. పర్తి కాలేజీ తమ కాలేజీ తరఫున ఒక టింను
పోటీలకు పంపటము ఆనవాయితీ. అది రివాజు. ఈ సారి వీళళ్ కాలేజీ తరఫున రామకృషణ్ టీంను తీసుకెళాళ్డు. పోటీలు కూడా చాలా
రసవతత్రంగా జరుగుతవి. ఈసారి కూడా నాటక పోటీలు యూనివరిస్టీలో చాలా బాగా జరిగినవి. కారణాలేవైనా కావచుచ్, పోటీలో కాలేజీ
టీం చాలా అదుభ్తమైన పర్తిభ కనపరిచింది. దాదాపు అనిన్ పైరజులూ అంటే ఉతత్మ నటుడి దగగ్రనుండీ ఉతత్మ పొర్డక్షన వరకు చాలా
పైరజులు గెలుచ్కుంది. రామకృషణ్ ఆ సంవతస్రపు బెసట్ యాకట్రబహుమతి గెలుచుకునాన్డు.
కాలేజీ యానివరస్రీ నాడు నాటక పర్దరశ్న తపప్నిసరిగా ఉండే అంశము. యూనివరిస్టీలో వేసిన నాటకానేన్ ఆరోజూ
వేసారు. టీం మొతత్ం మహా ఉతాస్హంగా ఉనాన్రు. అసలే గెలుపు గురర్ం మీదునాన్రు. సేట్జ మీద చెలరేగిపోయారు. దానికితోడు ఆ నాటకం
కూడా ‘వీరపాండయ్కటట్ బర్హమ్న’. ఇక చూసోక్ ! రామకృషణ్ను పటుట్కునే్వాడే లేకపోయాడు. పదాన్లుగుమంది శివాజీ గణేషనలను సేట్జ మీద
అవిషక్రించాడు. నాటకం జరుగుతునన్ంతసేపూ ఆడిటోరియం చపప్టల్తో హోరెతిత్పొయింది. చూసేవాళుళ్ పూనకం వచిచ్నటుల్ ఊగిపోయారు.
నాటకం చూసిన వాళళ్ందరి మీద రామకృషణ్ పెదద్ పర్భావం చూపాడు. చాలామంది గుండెలోల్ మెరుపులా మెరిసాడు.
ముఖయ్ంగా వైదేహి గుండెలోల్. పేర్మ పుటట్టానికి పెదద్ కారణాలవసరం లేదు. ముఖయ్ంగా ఆ వయసులో. వైదేహి వేసిన కాలు తపుప్లో పూరిత్గా
దిగబడిపోయింది. ఆమె మనసును రామకృషణ్ పూరిత్గా ఆకర్మించేసాడు. మొగగ్ పూరిత్గా వికసించింది. మళీళ్ ముడుచుకునే ఆవకాశం లేనేలేదు.
నాటకం విజయవంతంగా పూరత్యిన తరావ్త తోటి కురార్ళుళ్ ఈ లోకల మహానటులిన్ చుటుట్ముటేట్సారు. విపరీతంగా
తోపులాల్ట. వైదేహికి రామకృషణ్ను అభినందించాలని అనిపించింది. కాని అతడిని సమీపించే అవకాశం మాతర్ం దొరకలేదు. అయితే ఆ రాతిర్
వైదేహి కలలోల్కి రామకృషణ్ వచిచ్న మాట మాతర్ం వాసత్వం.
మరాన్డు బస దిగి కాలేజీలోకి అడుగుపెడుత్నన్ వైదేహికి రామకృషణ్ ఎదురు వచాచ్డు. ఆమే అతడిని పలకరించింది.
"రామకృషాణ్ నినన్ మీ నాటకం చూసాను. చాలా బాగుంది. నీవైతే ఎంత బాగా చేసావో చెపప్లేను. కంగార్చుయ్లేషనస్ టూ
యూ " వైదేహి మనసూప్రిత్గా అభినందించింది. ఆ అభినందనలో తన పేర్మను కూడా రవవ్ంత రంగరించింది.
అయితే రామకృషణ్కు నినన్టి పొగడత్ల జలుల్ తడి ఇంకా ఆరలేదు. వైదేహి అభినందన కూడా వాటిలో ఒకటే అనుకునాన్డు.
అంతకు మించి ఆలోచించలేదు. కొదిద్గా బురర్పెటిట్నా లేదా ఒకింత పరీక్షగా చూసినా

ఆమె అభినందన వెనకనునన్ భావం అరధ్మయి

ఉండేది. తనమీద తనకే ఆటేట్ నమమ్కం లేని అతడు అంత శర్మ తీసుకోలేదు.
"థాంకూయ్ వైదేహి.మళీళ్ కలుసాత్" అని వెళిళ్పోయాడు.
ఆ మళీళ్ కలవటమనేది తన జీవితంలో అతయ్ంత మధుర ఘటట్ంగా తన ఊహకు అందనంత అదుభ్త వరంగా ఉంటుందని
ఆ క్షణంలో అతడు ఊహించి ఉండలేదు.
వైదేహికి మాతర్ం అలా ఏమీ మాటాల్డకుండా వెళిళ్పోవటము ఏమీ నచచ్లేదు. అయినా ఇలాటి చినన్ చినన్ విషయాల
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గురించి పటిట్ంచుకునే రకం కాదు. తనకు కావలిసింది ఎలా సాధించుకోవాలో వైదేహికి బాగా తెలుసు. కాకపోతే తనకు కావలిసింది
ఎనున్కోవటంలో పొరపాటుపడటమే అసలు విషాదం.
ఇది జరిగిన నెలరోజులకి ఫైనలియర పరీక్షలు వచాచ్యి. అంతా పరీక్షలలో పాస అవటానికి ఎవరి పదద్తులోల్ వారు
కషట్పడాడ్రు. చదివి పాసవుదామనుకునేవారు కషట్పడి చదివారు. అంత ఓపికలేనివారు సిల్పుప్లు రాసుకోవటంలో కషట్పడాడ్రు. మొతత్ం మీద
అందరూ కషట్పడి పరీక్షలు రాసారు. తరావ్త కొనాన్ళళ్కు రిజలట్స్ కూడా వచాచ్యి. వైదేహి మంచి మారుక్లతోపాసయింది. రామకృషణ్ మాతర్ం
ఏదో అలా అలా అయిందనిపించాడు.
---గంగాధరానికి కూతురంటే వలల్మాలిన పేర్మ. చినన్పప్టినుండి గుండెలమీద పెటుట్కుని పెంచాడు. మహా గారాము. కూతురు
అడిగింది లేదనకుండా కళళ్లోల్ పెటుట్కుని చూసుకునాన్డు. వైదేహి గంగాధరం గారి ఏకైక పుతిర్క. లేకలేక పుటిట్ంది కావటంతో ఆమెకు చినన్
నెపిప్ కలిగినా విలవిలలాడిపోయేవాడు. ఆమెకు మంచి జీవితం ఇవావ్లనేది ఆ తండిర్ కోరిక. అందుకోసం సరి అయిన పదద్తిలో సరి అయిన
ఆలోచనలతోనే ఆయన పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు.
కూతురి వివాహం వీలైనంత తవ్రలో జరిపించాలని ఆయన ఆలోచన. దానికి తగగ్టుల్గానే మంచి సంబంధాల కోసం
ఆయన వెతుకుతునాన్డు. నలుగురయిదుగురికి చెపిప్ ఉంచాడు. అందులో ఒకరు ఆయనకు ఒక సంబంధం గురించి చెపాప్డు. కురార్డు బాగా
చదువుకునాన్డు. మంచి ఉదోయ్గం. బాగుంటాడు. ఏ ఆకేష్పణా లేదు. తనకి కూడా బాగా నచిచ్ంది.
ఆ రోజు సాయంతర్ము గంగాధరం పెళిళ్కొడుకు ఫొటోను కూతురికి చూపించాడు.
" ఏమిటి నానాన్ ఇది ?’
"మంచి సంబంధమమామ్ ! ఇతడు సెంటర్ల గవరన్మెంటులో ఉదోయ్గం చాలా మంచి హోదా తలీల్"
"నాకొదుద్ నానాన్" వైదేహి ఖరాకండీగా చెపిప్ంది.
సామానయ్ంగా తండిర్ మాటకు ఎదురు చెపేప్ మనిషి కాదు. ఎందుకు వదద్ంటునన్దో గంగాధరానికి అరధ్ం కావటం లేదు.
ఎంత నచచ్చెపిప్నా వినటము లేదు.
ఆయన తన పర్యతన్ము మానుకోలేదు.
" కాదమామ్ ! ఇంత మంచి సంబంధం మనకు దొరకదమామ్. ఒకక్సారి కురార్డిని చూదాద్ము.అంతగా నచచ్కపోతే
వదిలేదాద్ము.ఈ ఒకక్సారి నామాట వినమామ్" అని గంగాధరం కూతురిన్ బర్తిమాలాడు. ఈయన ఎంతచెపిప్నా తన మొండితనము తగగ్లేదు.
అపుప్డు కలిగింది ఆయనకు మొదటిసారి భయం కూతురేమనాన్ పేర్మలో పడిందేమోనని. ధైరయ్ం ఉగగ్బటుట్కుని కూతురిన్
అడిగాడు.
" ఏమామ్ ! ఇంకెవరైనా నీ మనసులో ఉనాన్రా తలీల్ !"
వైదేహి వెంటనే సమాధానం చెపప్లేదు. ఆమెకూ ధైరయ్ం చాలలేదు రామకృషణ్ గురించి చెపేప్ందుకు. కానీ చెపప్క తపప్లేదు.
తండిర్ వతిత్డి భరించలేకపోయింది. అదీ కాక ఇవాళ కాకపోయినా రేపెపుప్డైనా చెపప్క తపప్దు. తెగించింది. ధైరయ్ంకూడగటుట్కుని చెపేప్సింది.
" మా కాలేజీలో చదువుతునన్ రామకృషణ్ను చేసుకుంటాను నానాన్ !"
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వాళుళ్ండే ఊరు చినన్ పటట్ణం. దాదాపు ఒకరికి ఒకరు తెలిసే అవకాశమునన్ంత చినన్ ఊరు.
"ఎవరూ ? రామసావ్మి కొడుకు రామకృషాణ్ ?" గంగాధరానికి గుండె అటునుండి ఇటు జరిగింది.

వైదేహి ఊ అంటూ తలూపింది. గంగాధరానికి తలగిరుర్న తిరిగింది కూతురు దెబబ్కు. ఏమి చెయాయ్లో తెలియని పరిసిథ్తి.
నీరసపడిపోయాడు.
"అంతకంటే పర్యోజకుడు నీకు దొరకకపోయాడా తలీల్! చదువుసంధాయ్లేని వాడెకక్డ దాపురించాడే నీకు. వదద్మామ్ అలాటి
పనికిమాలినవాడిని కటుట్కుని నీవు పావుకునేది ఏమీలేదు. నా మాట వినమామ్.నీకు రాజాలాటి సంబంధము తెసాత్ను"
ఏ తండిర్కైనా కూతురికి మంచి సంబంధము చేయాలని ఉంటుంది. దానికి గంగాధరం ఏమీ అతీతుడుకాదు. పోయి పోయి
కూతురు ఇలాటివాడిని చేసుకుంటానంటే ఏ తండిర్ కైనా బాధే !
గంగాధరం ఎంత బర్తిమిలాడినా వైదేహి తన పటుట్ వీడలేదు. తలిల్ కూడా నచచ్చెపుప్తానికి విశవ్ పర్యతన్ం చేసింది. లాభం
లేకపోయింది.
"సరేనమామ్ నీ ఖరమ్ ఎలా రాసి ఉంటే అలా జరుగుతుంది. నేను రామసావ్మితో మాటాల్డుతాను"
----రాతిర్ ఎనిమిదయియ్ంది. టీవీ లో సీరియల వసుత్నన్ది. మాంచి రసపటుట్లో ఉనన్ది. కాళుళ్ బారజాపుకుని రామకృషణ్ సీరియల
ను ఏకాగర్తతో చూసుత్నాన్డు. సీరియల అయితే బాగుంది కానీ హీరో పెరఫారెమ్నస్ రామకృషణ్కు ఆటేట్ నచచ్లేదు. తనైతే ఎంత బర్హామ్ండంగా
చేసి ఉండేవాడో ఆలోచిసుత్నాన్డు. రామసావ్మి ఇంటికి వచేచ్పప్టికి పుతర్రతన్ం సీరియలలో లీనమయిపోయి ఉనాన్డు.
" ఏరా! మీ కాలేజీలో చదివే వైదేహి నీకు పరిచయమేనా ?"
" ఆ తెలుసు. ఎందుకు ?" కొడుకు సమాధానం.
" ఆ ఏమీ లేదు ఆ అమామ్యి తండిర్ గంగాధరం ఇందాక బజారులో కలిసినపుడు సంబంధం గురించి మాటాల్డాడులే
అందుకు"
వైదేహి తండిర్ తన కూతురు సంబంధము గురించి తన తండిర్తో ఎందుకు మాటాల్డాడో రామకృషణ్కు అరద్ం కాలేదు.
" నీ గురించే అడిగాడు. ఆలోచించి చెబుతాననాన్ను " రామసావ్మి పెదద్ ఉతాస్హంగా ఏమీ లేడు.
రామకృషణ్కు గుండె లయ తపిప్ంది. తను వింటునన్ది నిజమో కలో అరధ్ం కాలేదు. వైదేహి ఏమిటి తనతో సంబంధమేమిటి
? తన తండేర్మైనా పొరపాటు పడాడ్డా ? అనీన్ అనుమానాలే !
" గంగాధరం సంబంధము గురించి మాటాల్డాడురా ! కానీ కటన్మేమీ పెదద్గా ఇచేచ్టుల్గా లేడు! దీనికంటే ఏలూరు నుండి
వచాచ్రు చూడు. వాళళ్ది మంచి సంబంధము. బాగా కటన్మిసాత్రు. దాని గురించి ఆలోచిదాద్ము"
తండిర్ మాటలతో గుండెలోల్ రాయి పడింది. "ఓరాన్యినో ! ముసలాడు కొంపముంచేటుల్నాన్డు బాబోయ. ఏం చేయాలిరో
దేవుడో ."
పోనీ తెగిదాద్మా అంటే తండర్ంటే చచేచ్ంత భయం. ఎదురు చెపప్లేడు.
నెమమ్దిగా తలిల్ని మంచి చేసుకునాన్డు. వైదేహిని తపప్ మరొకరిని చేసుకునే పర్సకిత్లేదని తలిల్కి తేలిచ్ చెపాప్డు. ఆమెకు
అంతగా డబుబ్ పిచిచ్ లేదు. ఆమెకు కొడుకు ముఖయ్ం. ఎలాగోలా భరత్ను వపిప్ంచింది.
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మొతత్ంమీద ఇకక్డ రామకృషణ్ అకక్డ వైదేహి అనుకునన్ది సాధించారు.
----

అనుకునన్ తరావ్త కధ వేగంగా నడిచింది. గంగాధరం కూతురి పెళిళ్ చాలా ఘనంగా జరిపించాడు. పెళిళ్కి
పిలిచినవాళళ్ంతా వచాచ్రు. విశేషమేమిటంటే పిలవానివాళుళ్ కూడా వచాచ్రు. అసలు వైదేహిలాటి అమామ్యి ఈ రామకృషణ్ను ఎందుకు
చేసుకుంటుందో చూడాలనే ఆసకిత్తో.
చాలామందికి ఈ పెళిళ్ ఒక పజిలగా మిగిలిపోయింది. పోరాడి ఓడిన వీరులకు మరీ పెదద్ పజిల. తమలో లేనిదేమిటి ఈ
వెధవలో పొడిచేసింది ఏమునన్ది ?
మాధస్ సూట్డెంటస్ కు ఏ ఈకేవ్షన పర్కారం పెళిళ్ జరిగిందోఅరధ్ం కాలేదు.
కెమిసీట్ర్ వారికి ఈ పెళిళ్కి ఏ ఫారుమ్లా పనిచేసిందో తెలియరాలేదు.
కామరస్ విధాయ్రుధ్లు బాలనస్ షీట టాలీ కాలేదని నిటూట్రాచ్రు.
ఫిజికస్ సూట్డెంటస్ కొదిద్గా నయం. ఉనన్ంతలో వాళళ్కే కొదిద్గా కాల్రిటీ ఉనన్ది. సజాతి ధృవాలు వికరిష్ంచుకొనును.
విజాతిధృవాలు ఆకరిష్ంచుకొనును. బహుశా ఆ సిదాధ్ంతము ఇకక్డ నిరూపితమైందని వాళొళ్క అభిపార్యనికొచాచ్రు.
ఆహుతలంతా రామకృషణ్ అదృషట్వంతుడని తీరామ్నించారు. అయితే ఈ పెళిళ్ రామకృషణ్ అదృషట్ం కొదీద్ కాదు వైదేహి
అదృషట్ం కొదీద్ జరిగిందని కాలం ఋజువు చెయబోతునన్ది.
ఏదిఏమైనా ఆ పెళిళ్లో వచిచ్న వారందరూ మనసూప్రిత్గానే ఆశీరవ్దించారు. కేవలం ఇదద్రికే అసంతృపిత్.
పెళిళ్కూతురు తెచేచ్ కటన్ం చాలక పెళిళ్కొడుకు తండిర్, పెళిళ్కొడుకు నచచ్క పెళిళ్కూతురి తండిర్. ఆ ఇదద్రికే అసంతృపిత్.
మూడు నిదర్లకు వచిచ్నపుడు వైదేహి అతత్వారిలుల్ గమనించింది. ఆమెకు తృపిత్గానే అనిపించింది. ఇంటి వాతావరణం
ఆమెకు నచిచ్ంది. ముఖయ్ంగా అతత్గారు ఆమెతో పాటు ఆడపడుచు కూడా. ఆడపడుచు ఇంకా కాలేజీ సాథ్యీకి రాలేదు. ఏదో సూక్లోల్
చదువుకుంటునన్ది.
తరవాత జరగవలిసిన కారయ్కర్మాలనీన్ విజయవంతంగా పూరత్యినవి. ఎకక్డా రవవ్ంత తడబాటు లేదు. ఇకక్డకూడా ఓవర
యాక్షన ఎబెబ్టుట్ అనిపించలేదు, పైగా బాగుంది కూడా ! రామకృషణ్కు అందని దార్క్ష అందింది మరి. మరి ఆ మాతర్ం సీప్డు ఉండదా !
ఆషాఢం వచేచ్ంతవరకూ రామకృషణ్ అతాత్రిలుల్ వదలలేదు.

తరావ్త తపప్లేదు. ఆషాఢం పూరత్యేయ్ంతవరకు కాలం చాలా నెమమ్దిగా

గడిచింది.
శార్వణమాసంలో ఒక మంచిరోజున వైదేహి చీరె సారెతో అతాత్రింటికి కాపురానికి వచేచ్సింది. కోడలును చూసి అతత్
మురిసిపోయింది. ఆడబిడడ్ తనకు మంచి ఫర్ండు దొరికిందని సంతోషించింది. రామకృషణ్ సంగతి సరేసరి. మామగారి సంగతి అనవసరము.
ఆషాఢమాసంలో అతినెమమ్దిగా నడచినా, శార్వణమాసం తరావ్తనుండి కాలం రెటిట్ంపు వేగంతో పరుగెతుత్తునన్ది. నెల
అయింది రెండు నెలలయింది వైదేహి కాపురానికొచిచ్. వైదేహితో కాలకేష్పం తపప్ రామకృషణ్కు ఏ ఇతర వాయ్పకం లేదు.

ఉదోయ్గ

పర్యతాన్లేమీ లేవు. ఏమైనా చేయాలనే తపన లేదు. నాటకాల రిహరస్లస్ ఉంటే మాతర్ం ఉతాస్హంగా వెళతాడు. మిగిలిన సమయాలలో
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వైదేహితో మాతర్మే గడుపుతాడు. వైదేహిలాటి వయ్కిత్కి ఈ సోమరితనము నచచ్కపోవటములో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు. కూరుచ్ని తినటమనేది ఆమె
నిఘంటువులోనే లేదు.
"సావ్మీ ! ఏమిటీ సోమరితనము ఎనాన్ళిళ్లా మీ నానన్గారి మీద ఆధారపడి బర్తుకుతాము? ఏదైనా ఉదోయ్గ పర్యతన్ం
చేయండి మహాపర్భో" అని పోరేది.
"ఉదోయ్గం పురుషలక్షణం తెలుసా" అని కూడా గురుత్ చేసేది "మరి మీరింతకూ ఎవరు ? పురుషులేగా" సందేహనివృతిత్
కోసం కూడా పర్యతిన్ంచేది.
ఈ షంటింగు పడలేక రామకృషణ్ ఉదోయ్గ పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్డు కానీ పెదద్గా కలసిరాలేదు. పెదద్ ఉదోయ్గాలు
కుదురైన కొలువులు దొరకలేదు. దొరికిన చినన్పాటివి అతడికి ఆనలేదు. సంవతస్రం గడిచిన తరావ్త కూడా పరిసిథ్తి యధాతధం.
ఆరిద్క ఇబబ్ందులు లేని కుటుంబము కాబటిట్ ఇదేమీ వాళళ్మీద ఏమీ పర్భావం చూపలేదు. కానీ వైదేహి సరుద్కోలేక
పోయింది. ఇక భరత్ మీద ఆశ వదులుకుంది. ఎనాన్ళిళ్లా! తనే ఏమైనా చేయాలి. దానికి సమాధానం చాలా తొందరలోనే దొరికింది. తమ
ఇంటిదగగ్రే జాకెటుల్ కుటుట్కుంటూ జీవితానిన్ నెటుట్కొసుత్నన్ ఒక ఇలాల్లిలో ఆమెకు ఒక దారి కనిపించింది. ఆ పేదింటి ఇలాల్లు చేసుత్నన్ పనే
తను పెదద్ సాథ్యీలో చేసేత్ !
ఈ ఆలోచన వచిచ్న తరావ్త ఆమె నిమిషం కూడా వృధా చేయలేదు. సగటు మధయ్తరగతి ఇళళ్లోల్ చాలామందికి
కుటుట్మిషనుల్ ఉంటాయి. వారికి ఆ పనిలో ఎంతో కొంత పర్వేశం ఉంటది. అలాగే వైదేహికి కూడా. దానికి తోడు వైదేహిలో కిర్యేటివిటి
ఎకుక్వే !
పర్తి ఊరిలోనూ చినన్దో పెదద్దో ఫాషన డిజైనింగ ఇనిస్ట్టూయ్టుల్ ఉంటునన్వి. అలాటి ఒక సూక్లోల్ వైదేహి జాయినయియ్ంది.
సవ్తహాగా చురుకైంది కావటంతో దానికితోడు సృజనాతమ్కత కూడా జత కలవటంతో కొతత్ డిజైనల్ను రూపొందిచటమనే కళను చాలా తవ్రగా
అంది పుచుచ్కుంది.
కోడలి పర్యతాన్లకు ఇంటోల్ ఎవరూ ఏమీ అభయ్ంతరం పెటట్లేదు.రామసావ్మి అయితే సంతోషించాడు కూడా. కొడుకు
చేయలేని పని కోడలు చేయగలుగుతుంది. కోడలిని పోర్తస్హించాడు. అవసరమయిన పెటుట్బడిని కూడా అందించాడు. వాళళ్ ఇలుల్ చాలా పెదద్
సథ్లంలో ఉండటము వైదేహికి కలసి వచిచ్ంది. ఖాళీ సథ్లంలో షెడుల్ వేసి పనిమొదలు పెటాట్రు. పదిమంది సతరీలను పనిలో పెటుట్కునాన్రు.
అయితే వైదేహి పర్యతన్ం మొదటోల్ ఏమంత ఆశాజనకంగా లేదు. ఆమె ఈ రంగానికి కొతత్. పైగా సతరీ. చాలా మంది
రడీమేడ వాయ్పారసుత్లు ఆమెను తకుక్వ అంచనా వేసారు. పైగా అందరూ బొంబాయి డిజైనల్కు అలవాటు పడాడ్రు. అవనీన్ దూరపు కొండలు.
నునుపుగా ఉంటవి. వైదేహి ఉతాప్దనలు దగగ్రివే కాదు చాలా దగగ్రివి. ఎవరికీ ఆనటం లేదు. డిజైనుల్ బాగోలేదని కాదు, బాగునన్వి. కానీ
ఎవరికీ నచచ్వేమోననన్ సందేహం. ఎవరూ సాట్క పెటట్టానికి ముందుకు రావటం లేదు.
వైదేహి పిరికిమనిషి కాదు. నిరుతాస్హమనన్ది తన డిక్షనరీలోనే లేదు. తనమీద తనకు పూరిత్ నమమ్కముంది. ఏదో ఒకరోజు
ఈ రంగానిన్ తను శాసిసుత్ంది, కాకపోతే కొదిద్గా ఆలసయ్మవుతుంది. బేర్క రావటం మాతర్ం ఖాయం.
రామకృషణ్ సవ్ంతంగా ఏమైనా చేయలంటే బదద్కసుత్డే కానీ భారయ్కు సహకారమందించటంలో మాతర్ము ఏమీ
బదద్కించలేదు. రోజూ ఆమెను తన బండిమీద ఎకిక్ంచుకుని పర్తిషాపుకు తిరిగేవాడు. చుటుట్పకక్ల ఊళల్కు కూడా తీసుకెళేళ్వాడు. అమెకు
అవసరమైన సరంజామాను నిమిషాలమీద అందించేవాడు. తను చేయగలిగిన పర్తి సహాయానిన్ ఆమెకు అందించేవాడు.
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వైదేహికి ఒకరోజు ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. తను తయారుచేసిన డర్సుస్లు తన దగగ్రే ఉంచుకునే బదులు షాపులోల్నే
ఉంచుదాము. ఎకక్డైనా ఖాళీగా పడి ఉండటమేగా ! అమిమ్నపుడే డబుబ్లిసాత్రు. ఈ ఆలోచన వచిచ్న తరావ్త ఆమె నిమిషమాగలేదు.
నాలుగైదు షాపులవారిని కలుసుకుని తన పర్తిపాదనను వాళళ్ ముందు ఉంచింది.
" సార ! మా పోర్డకట్స్ ను మీరు మారెక్ట చేసి పెటట్ండి. అవి అముమ్డయిన తరావ్తనే మాకు డబుబ్ ఇవవ్ండి. ఇందువలన
మీకు నషట్మేమీ లేదు కదా!"
పెటుట్బడిలేని వయ్వహారం కాబటిట్ వాళళ్కు సహజంగానే ఏమీ అభయ్ంతరము లేకపోయింది.
" అమామ్ నీ మీద అభిమానం కొదీద్ మేము ఒపుప్కుంటునాన్ము. మీ రేటు ఎంతో చెపప్ండి అమిమ్న దానిలో పదిశాతం మేము
కమీషన తీసుకుంటాము. మిగిలినది మీది.. సరేనా?"
వాయ్పారసుత్లు వాయ్పారసుత్లే ఎకక్డైనా ! ఇందులో వాళళ్కు పోయేది ఏమీలేదు. అమమ్గలిగితే కమీషన వసుత్ంది. లేకపోతే
లేదు. వాళళ్ పెటుట్బడేమి నషట్పోవటము లేదు. ఆమె సాట్కను అమిమ్పెటట్టానికి వపుప్కునాన్రు.
వచేచ్వనీన్ పండగరోజులే. కిల్క అయితే ఇపుప్డే అవావ్లి. అవుతుంది కూడా ! వైదేహి కృషి సామానయ్మైంది కాదు. తన కెరీర
మొదటి దశలో ఉనన్ది. పర్యతన్ంలో పూరిత్ అంకిత భావమునన్ది. పైకి రావాలనన్ తాపతర్యమునన్ది. నాణయ్త ఉంది. అది ఆమె
సృజనాతమ్కత అదనపు బలం.
షాపులోల్ అమేమ్ డర్సుస్లనీన్ వాళుళ్ పెటుట్బడి పెటిట్ తెచిచ్నవి. పైగా మంచి ఆకరష్ణీయమైన పాయ్కింగులోల్ ఉంటాయి. షాపు
వాళుళ్ కూడా వాటినే అమేమ్ందుకే పార్ధానయ్తనిచేచ్వారు. వైదేహి పొర్డకట్స్ కు ఆఖరి పార్ధానయ్త. పార్రంభంలో ఏమీ ఆముమ్డుపోలేదు.
జీవితంలో చాలా సంఘటనలు నాటకీయంగా జరుగుతాయి. ఒకోక్పప్డు అవే ఒక పెదద్ మారుప్కు కారణంకావచుచ్. అలాటి
సంఘటనే సంకార్ంతికి పదిహేనురోజుల ముందు జరిగింది. కాలేజీకి ఇంక రెండు మూడు రోజులలో శలవులిసాత్రనగా పండకిక్ బటట్లు
కొనుకొక్ని ఇంటికి వెళేళ్ పర్యతన్ంలో ఉనన్ రమ అనే ఒక సూట్డెంటు దగగ్రలో ఉనన్ రడీమేడ షాపుకెళిళ్ంది. ఆమెకు ఏదీ నచచ్టంలేదు. అనీన్
పాత డిజైనేల్. మారిచ్ మారిచ్ పాత డిజైనల్నే మళీళ్ మళీళ్ కుటిట్న బాపతే. ఆ అమామ్యి దృషిట్ అనుకోకుండా దొంతరలో అడుగున పడిఉనన్ఒక
డర్సుస్ మీద పడింది. అది వైదేహి వరుక్షాపులో తయారైన డర్సుస్.
సేలస్ మాన దానిని తీసి చూపించాడు. రమకు ఆ డర్సుస్ చాలా వెరైటిగా అనిపించింది. దానిలో ఆ అమామ్యికి చాలా
నవయ్త కనిపించింది. సేలస్ మానుల్ సామానుయ్లు కాదు. వాసుత్ పండితులు, జోయ్తిషుక్లు లాగా చాలా ఘటికులు. ఎదటివాడి మనసులోని
భావాలు ఇటేత్ పసిగటేట్సాత్రు. తరావ్త జరగబోయే సంభాషణ తదనుగుణంగానే జరుగుతుంది.
" చాలా మంచి డిజైనమామ్. వైదేహి అని మీ కాలేజీలోనే చదివింది. ఆమె డిజైనచేసినదే ఇది. చాలా అదుభ్తమైన పోర్డకుట్.
ఇపప్టికి ఇలాటివి 30 పీసులదాకా అమామ్మండి. తీసుకోండి మీ శరీరానికి బాగా నపుప్తుంది. మీ కలరకు సూటయేయ్ డిజైనమామ్ ఇది " సేలస్
మాన చెలరేగిపోయాడు.
వైదేహి పేరు రమ విని ఉనన్ది. అయినా ఆ విషయమేంతగా ఆమెను ఆకరిష్ంచలేదు. ఆమెకు నచిచ్నది ఆ డర్సుస్ మాతర్మే.
పైగా రేటు కూడా మిగిలిన వాటితో పోలిసేత్ తకుక్వే.
సేలస్ మాన తకుక్వవాడేమీ కాదు. కసట్మరల్ నాడీ పటుట్కోవటంలో మాంచి అనుభవశాలి " వీటిని కూడా చూడండమామ్.
ఇవి కూడా మీకు నచుచ్తాయి. ఒకవేళ మీకు నచచ్కపోతే తరావ్తనైనా వెనకిక్ తీసేసుకుంటాము. కావలంటే డబుబ్లు కూడా వాపస
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రమ ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు. వాపస సౌకరయ్ం ఉంది. అంతగాబాగోలేదంటే తరావ్త చూసుకోవచుచ్. నచచ్కపోయే పర్సకేత్
లేదు. ఆ డిజైనుల్ ఆమెను అంతగా ఆకరిష్ంచాయి. తనకు తన చెలెల్లుకు నాలుగు డర్సుస్లు వేరే వేరే డిజైనల్లో కొనన్ది.
మగవెధవలు చదువు తపప్ అనిన్ విషయాలోల్నూ వేలెటిట్ కెలుకుతారు. కానీ ఆడపిలల్లు అలాకాదు. వాళళ్కు రెండే రెండు
విషయాలోల్ అమితాసకిత్. ఒకటి బటట్లు రెండు నగలు. ఈ ఆసకిత్ విశవ్వాయ్పత్ం. రమ హాసట్లకు చేరగానే తోటి పిలల్లంతా బిలబిలమంటూ చుటుట్
చేరారు. రమ పండగకు కొనన్ బటట్లు ఛూడాలనన్ ఆసకిత్తో ఆమె చుటూట్ మూగారు.
రమ కొనుకుక్నన్ డర్సుస్లు ఆ పిలల్లకి ఎంతబాగా నచిచ్నవి అంటే అపప్టికపుప్డు షాపును తెరిపించి కొనుకోక్వాలనేంతగా.
రేపు పొర్దుద్నే లేవగానే చేయాలిస్న మొదటి పని షాపుకు వెళిళ్ డర్సుస్లు కొనుకోక్వటమే . పోలిక సరిఅయినది కాదు కాని ఈ ఆసకిత్ అనేది
దురదగుంటాకు లాటిది. గోకోక్ందే దురద పోదు. పకక్వాడికి చెపప్ందే ఈ కుతి తీరదు. మొతత్ంమీద తెలాల్రేపప్టికి హాసట్లమొతాత్నికి
తెలిసిపోయింది.
పర్తిభ అనేది నివురు కపిప్న నిపుప్. చినన్గాలి అల చాలు నిపుప్ బయట పడటానికి. అనుకోకుండా రమ అనే ఆ అమామ్యి
వైదేహి జీవితంలో ఒక పెదద్ మారుప్కు కారణమయియ్ంది. ఆ రోజు రమ కొనన్ నాలుగు జతల బటట్లు ఆమె కెరీరను ఒక పెదద్ మలుపు
తిపాప్యి. హాసట్ల పిలల్ల పుణయ్మా అని వైదేహి డిజైనల్కి చాలా పార్చురయ్ం వచిచ్ంది. ఎవరికైనా నచచ్కపోతే నలుగురికి చెపాత్రు మరి అదే
నచిచ్తే నలభైమందికి చెపుతారు. నోటి మాటమీద మంచి పబిల్సిటీ జరిగింది. మొతత్ం మీద సంకార్ంతిలోపు వైదేహి షాపులవాళళ్కు ఇచిచ్న
సాట్క దాదాపు అముమ్డైపోయింది. అది కాదు ముఖయ్ం వైదేహి మీద నమమ్కం వారికి బాగా పెరిగింది. ఫరావ్లేదు దగగ్రి కొండలైనా నునుపుగానే
ఉంటవి అని వైదేహి ఋజువు చేసింది
నెమమ్దిగా వైదేహి పోర్డకట్స్ కు డిమాండ కాసత్ వేగంగానే పెరుగుతూ వచిచ్ంది. కలసి రావాలే గానీ అదృషట్మనేది
జంఝామారుతమే. వైదేహి పేరు కర్మంగా పెరుగుతూ వచిచ్ంది. దానికి తగగ్టుల్గానే డిమాండ కూడా. ఊపిరి సలపనన్ంత పని. నెమమ్దిగా
వరుక్షాపును పెదద్ది చేసింది. ఉదోయ్గులు పెరిగారు. వాయ్పారం పెరిగింది. పెరగనిదలాల్ ఆమె అహం. మొదటి రోజు ఎలా ఉనన్దో ఇపుప్డూ
అంతే. ఆ రోజు ఎంత తాపతర్యమునన్దో ఇపుప్డూ అంతే. పర్తి డిజైనలోనూ ఏదో నవయ్త చూపించేది. నాణయ్తలో రాజీ పడేది కాదు. ఇవి
చాలు కదా కొనుగోలుదారులలో అభిమానం పెరగటానికి. కర్మంగా వైదేహి ఒక బార్ండగా ఎదిగింది.
ఇంతై అంతై వటుడంతై చివరకు విశావ్నేన్ ఆకర్మించింది. ఊరు దాటింది, జిలాల్ దాటింది, చివరకు రాషాట్ర్నిన్ కూడా
దాటింది. ఒక చినన్ పటన్ంలో పుటిట్న సామానుయ్రాలు, చదువుకునేపుప్డు కేవలం ఒక అందగతెత్గా మాతర్మే గురిత్ంపబడిన సామానుయ్రాలు,
పెళైళ్న తరావ్త ఒక గృహిణిగానే మిగిలిపోవాలిస్న సామానుయ్రాలు నేడు మాతర్ం ఒక అసమానుయ్రాలు. గొపప్వాళుళ్ ఎకక్డో దూరతీరాలోల్
పుటట్రు. మనతోనే ఉంటారు. మన మధేయ్ ఉంటారు. మనం చూసూత్నే ఉంటాము వాళుళ్ మనని దాటిపోతారు. మనం చూసూత్నే ఉంటాము
వాళుళ్ ఎదిగి పోతారు. ఏ భగవంతుడూ వాళళ్ను పర్తేయ్కంగా ఆశీరవ్దించడు. ఏ అదృషట్మూ ఎదురొచిచ్ అందలము ఎకిక్ంచదు. వాళళ్ కృషి,
వాళళ్ కషట్మూ, వాళళ్ పటుట్దలా మాతర్మే వారికి కలిసివచేచ్ది. ఇది జీవిత సతయ్ం. ఇది మాతర్మే సతయ్ం.
వైదేహి ఎదిగింది కానీ ఒదిగే ఉంది. నెమమ్దిగా ఆమె సామార్జయ్ం విసత్రించింది. పంజాబ, ముంబైల నుండి కాదు ఇకక్డి
నుండే అకక్డికి మోడలస్ వెళుళ్తునన్వి. పది సంవతస్రాల తరావ్త చూసుకుంటే వరుక్షాపు ఫాకట్రీ అయింది. పదిమందితోమొదలు పెటిట్న
వాయ్పారం ఈరోజు వెయియ్మందికి ఉపాధి కలిప్సుత్నన్ది. లక్ష రూపాయల టరోన్వరు కాసాత్ కోటల్రూపాయల టరోన్వరను అందుకుంది.
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రామకృషణ్ను కాక మరెవరినైనా చేసుకుని ఉంటే వైదేహి ఒక మామూలు గృహిణిగానే మిగిలి ఉండేదేమో? ఆమె పర్తిభ
బయటకు వచేచ్దో లేదో ? ఏమో !
నిసస్ందేహంగా చెపప్వచుచ్ రామకృషణ్తో వివాహం మూలంగా మాతర్మే వైదేహి తన విశవ్రూపం చూపగలిగే అవకాశం
వచిచ్ంది. పర్తిభ ఉండటం కాదు ముఖయ్ం అది బయటకు వచేచ్ మారాగ్లు కూడా ఉండాలి. అందుకే ఈ పెళిళ్ రామకృషణ్ అదృషట్ం కాదు
వైదేహిదని చెపేప్ది.
పర్తి కధకూ ఒక కైల్మాకస్ ఉంటుంది. ఎకక్డో ఒకచోట ముగింపు తపప్దు. ఈ కధకు కూడా ముగింపు దగగ్రకు వచిచ్ంది.
పర్తి సంవతస్రం లాగానే రాషట్రపర్భుతవ్ం ఉతత్మ పారిశార్మికవేతత్ అవారుడ్ పర్కటించింది. ఈ సంవతస్రానికి వైదేహి ఎంపిక
అయియ్ంది. నిసస్ందేహంగా ఆమె అందుకు అరుహ్రాలే! ఆ ఊరి చాంబర ఆఫ కామరస్ కూడా అదే అనుకుంది. ఎంతైనా ఆ ఊరి ఆడపడుచు.
ఈ అవారుడ్ దావ్రా ఊరికి గౌరవం తెచిచ్పెటిట్న సమరుద్రాలు. ఆ ఊరికే గరవ్కారణం. ఆ ఆనందానిన్ నలుగురితో పంచుకోవాలి. అందరికీ
తెలిసింది ఒకే మారగ్ం సనామ్నం. వైదేహికి సనామ్నం చేయాలని చాంబర ఆఫ కామరస్ తీరామ్నించింది.
వైదేహికి సనామ్నం చాలా ఘనంగా జరిగింది. పాత సేన్హితులు, బంధువులు, ఊరి పెదద్లు అందరూ హాజరయాయ్రు.
కుటుంబసభుయ్లకైతే ఆనందం వరణ్నాతీతం. సభకు అధయ్కుష్డు మునిస్పల చైరమ్న. ముఖయ్ అతిధి జిలాల్ కలెకట్ర. అందరూ ఆమెను అనేక
విధాలుగా కొనియాడారు. ఊరికే కాదు రాషాట్ర్నికే గరవ్కారణమని ఆకాశానికెతేత్సారు.
తనకు జరిగిన సనామ్నానికి కృతజఞ్తలు చెపుప్తూ వైదేహి పర్సంగించాలి. ఆమె పర్సంగానికి ముందు రామకృషణ్
మాటాల్డుతాడు. తరావ్త వైదేహి మాటాల్డుతుంది.
రామకృషణ్ మైకు దగగ్రికి వచిచ్ తన పర్సంగానిన్ మొదలు పెటాట్డు.
" నా పేరు రామకృషణ్. నేను వైదేహి భరత్ను....................." రామకృషణ్ పర్సంగం సాగిపోతూ ఉనన్ది.
చెపుప్కునేందుకు ఇంకేమీ లేదు.
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ఉదయం 5 గంటలు దాటింది. కారు డైరవరు రైలేవ్ సేట్షన కి వెళాళ్డో లేదో, సరిగాగ్ అవసరం అయినపుప్డే సెల సిగన్ల ఉండదు.
నరాస్పురం ఎకస్ పెర్స సేట్షన కి వచేచ్ ఉంటుంది. చినాన్నన్, చినాన్నన్ రెండో కూతురు శాంతి రాతిర్ పాలకొలుల్ నుండి టైరన లో బయలుదేరారు.
డైరవరు మొబైల నెంబర చినాన్నన్కు ఎసఎంఎస చేశాను అలాగే చినాన్నన్ మొబైల నెంబర రాతేర్ డైరవరు కి ఇచిచ్ కారుని కూడా ఇంటికి
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తీసుకెళిల్ ఉదయానేన్ డైరెకట్ గా సేట్షన కి వెళళ్మని చెపాప్ను. నినన్టి నుండి ఈయన తీవర్మైన జవ్రంతో బాధ పడుతునాన్రు, లేకపోతే ఈయనే
సేట్షన కి వెళేళ్వారు. డైరవరు వెళేళ్ ఉంటాడులే కానీ అకక్డైనా సిగన్లస్ ఉనాన్యో లేవో. నాలుగు సంవతస్రాలు కిర్తం మా గృహపర్వేశం
ఫంక్షన కి వచిచ్న చినాన్నన్ మళీళ్ రావటం ఇదే.
నేను ఉనన్ ఈ పరిసిత్తులోల్ వాళుళ్ రావటం వలన నాకు కలిగే ఓదారుప్ కంటే నేను ఓడిపోయాను ఆనే బాధే
ఎకుక్వగా ఉంది. జీవితంలో నేను నిజంగానే ఓడిపోయాను. నామీద నాకు చాలా నమమ్కం ఉండేది. అంతా నేను అనుకునన్టేట్ జరుగుతుంది
అనుకునాన్ను, అలా జరిగితే అది జీవితం ఎందుకు అవుతుంది. నేను ఇబబ్ందుళోళ్నో కషాట్లోల్నో ఉనన్ పర్తిసారి చినాన్నన్ నాకు అండగా
ఉనాన్డు అయినా ఎందుకో ఆయనంటే నాకు చినన్ చూపు ఉండేది. ఆయన చదువుకునన్ది ఆరో తరగతి, చేసేది వయ్వసాయం నేనేమో డిగీర్
చదివి ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను కాబటిట్ ఆయన కంటే అనీన్ విషయాలు నాకే బాగా అవగాహన ఉంటాయి అని అనుకోవటం వలనేమో ఆ చినన్
చూపు. నేను పర్తివిషయానిన్ అవగాహన తో కాదు సావ్రథ్ం,అహంకారం తో ఆలోచించాను, చినాన్నన్ కూడా నాలాగే సావ్రధ్ంగా ఆలోచించి
ఉంటే నేను ఈ సిత్తి లో ఉండేదానాన్?.
మా తాతయయ్కి ఇదద్రు కొడుకులు. నా చినన్తనంలోనే నానన్ చనిపోయారు. అమమ్ ననున్ తాతయయ్ దగగ్ర వదిలేసి
పుటిట్ంటికి వెళిల్పోయింది. అపప్డ్పుప్డు వచిచ్ చూసివెళుతుండేది. ఒక సంవతస్రం తరావ్త తాతయయ్ కూడా చనిపోయారు. చినాన్నన్ వాళిళ్ంటికి
ననున్ తీసుకువెళాల్డు. పెళళ్యి ఏడు సంవతస్రాలు అయినా అపప్టికింకా చినాన్నన్కి పిలల్లు లేరు. నేను ఇంటికివెళిల్న ఏడాదికి చినాన్నన్కి
మొదటి సంతానం శకుంతల. ఆ తరావ్త మూడు సంవతస్రాలకు శాంతి పుటాట్రు. ఇదంతా నేను ఇంటోల్ అడుగు పెటిట్న వేళా విశేషం కారణం
గానే జరిగిందని చినాన్నన్ ననున్ చాలా పేర్మగా చూసుకునేవాడు. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే తన ఇదద్రి కూతుళళ్కంటే కూడా ఎకుక్వగ,
అంతేకాదు చదువులో కూడా వాళళ్ ఇదద్రికంటే నేనే బాగా చదివేదానిన్, మేము చదువుకుని మంచి ఉదోయ్గాలలో సిథ్రపడాలనేది ఆయన కోరిక.
శకుంతల,శాంతి చదువు విషయంలో కొంత వెనకబడి ఉండేవారు, దాంతో రోజురోజుకు ఇంటోల్ నా మాటకు విలువ పెరుగుతూ వచిచ్ంది,
పండుగలకు కొతత్ బటట్లు కొనడం నుండి ఇంటోల్ జరిగే అనీన్ నిరణ్యాలలో నా జోకయ్ం ఉండేది. ఇంటోల్ అందరూ ననున్ ఎంతో గౌరవంతో
చూసేవారు దీనికంతటికి కారణం నేను చాలా తెలివి కలదానిన్ కావటమే అనుకునాన్ను.
నేను బి.ఎస.సి పూరిత్చేసి ఉదోయ్గ పర్యతాన్లలో ఉండగా చినాన్నన్ నా పెళిళ్ పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్రు. నానన్ వాటా
కిర్ంద వచిచ్న రెండు ఎకరాలు భూమి, దాని మీద వచేచ్ ఆదాయం మొదటినుండి నా పేరు మీద బేంక లో ఎపప్టికపుప్డు చినాన్నన్ జమచేసూత్నే
ఉనాన్రు. కాబటిట్ వీటితో నాకు మంచి సంబంధమే కుదిరింది. వాళళ్ది భీమవరం, పెళిళ్కొడుకు హైదరాబాద సెకెర్టేరియట లో ఉదోయ్గం,అతని
తలిల్తండుర్లు భీమవరం లోనే ఉంటారు. పెళైళ్న తరావ్త అతత్వారింటికి వెళేళ్టపుప్డు ఆడపిలల్లు అందరూ ఎంతోకొంత బాధ పడతారు, కానీ
నాకెందుకో ఆ బాధ కలగలేదు, అనదంగానే హైదరాబాద లోని కొతత్ కాపురంలో అడుగు పెటాట్ను. చినన్పప్టి నుండి చినాన్నన్ ఇంటిలో
పెరిగినా, వాళుళ్ ఎంత పేర్మ చూపెటిట్న అది నా సొంత ఇలుల్ కాదని, వాళుళ్ నా సొంత మనుషులు కాదని మనసులో ఏ మూలనో
ఉండిపోయింది. హైదరాబాద లో అడుగు పెటట్గానే ఏవో తెలియని బంధాల నుండి విముకిత్ అయినటుట్,నా సొంత సామార్జయ్ంలో అడుగు
పెటిట్న భావన కలిగింది. నా సామార్జాయ్నిన్ ఎటువంటి కషాట్లు,నషాట్లు లేని చాలా ఆనందమైనదిగా తీరిచ్ దిదుద్ కోవాలనే కోరిక ఉండేది. దానికి
తగగ్టుట్గానే మా వారు చాలా మంచివారు. ననున్ అనీన్ విషయాలలో బాగా పోర్తస్హించారు, పెళిళ్ అయిన తరావ్త బి.ఇడి చేశాను
గవరన్మెంట సూక్ల లో టీచర ఉదోయ్గం సంపాదించాను.
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పెళైళ్న పర్తి ఆడదాని జీవితంలో వచేచ్ మొదటి మధురమైన సంఘటన, ఇదద్రం ఉండే మా ఇంటోల్కి మూడో వయ్కిత్
రాబోతునాన్రు. నేను తలిల్ని కాబోతునాన్నే వారత్ తెలిసి చినాన్నన్, పినిన్ వచాచ్రు, నాకు చాలా జాగర్తత్లు చెపిప్ ఏడవ నెల రాగానే ఇంటికి
తీసుకు వెళాత్మని చెపాప్రు, అలాగే ఏడవ నెల రాగానే వాళళ్ ఇంటికి తీసుకు వెళాల్రు. ఎపప్టిలాగే వాళుళ్ ననున్ చాలా జాగర్తత్గా
చూసుకునాన్రు. కానుప్ సులువుగానే జరిగింది. శర్వణ కి అచుచ్ నా పోలికలే వచాచ్యి. శర్వణ ని చూడటానికి వచిచ్న మా వారు ననున్
మొదటి నెలలోనే పంపేయమని చినాన్నన్కు చెపాప్రు.చినాన్నన్ ననున్ హైదరాబాద కి ననున్ తీసుకువచిచ్ తిరిగివెళేల్ ముందు
“అమామ్! నీ చెలెల్ళల్ సంగతి నువేవ్ పటిట్ంచుకోవాలి,నాకు ఈ చదువులు,ఉదోయ్గాల గురించి అంతగా తెలియదు, వాళుళ్ కూడా
నీలాగే ఏదో ఒక ఉదోయ్గం చేసేత్ చూడాలని ఉంది. నువేవ్ వాళళ్కు సరైన దారి చూపించాలి” అనాన్రు.
నేను “అలాగే చూదాద్ం” అనాన్ను
కానీ నా మనసులో ఏదో అనుమానం ననున్ పెంచినందుకు పర్తిఫలం ఆశిసుత్నాన్రా, ఆయన పిలల్ల విషయం లో ననున్
ఉపయోగించు కోవాలనుకుంటునాన్రా? అని ఆలోచిసుత్ండగానే
“అమామ్, నువువ్ ఉదోయ్గం చేసుకుంటూ పిలల్డాని చూసుకోవటం కషట్మౌతుందేమో, కొనాన్ళుల్ మీ పినిన్,చెలెల్ళుళ్ ఎవరో
ఒకరు వచిచ్వెళుతుంటారు” అనాన్రు.
“నాకింకా శలవలు ఉనాన్యి. అంతే కాకుండా మా అతత్గారు కూడా కొనాన్ళుల్ ఉంటాననాన్రు, అయినా నా కోసం
శకుంతల,శాంతి ల చదువు చెడగొటిట్ పంపనవసరం లేదు” అని చెపాప్ను ఏ విదమైన సహాయం ఇకముందు తీసుకోకూడదని.
”సరే, ఉంటాను” అనాన్రు అపప్టికే సిదద్ంగా ఉనన్ ఆటో ఎకుక్తూ..
వారానికి ఇంచుమించు రెండుసారుల్ చినాన్నన్ ఇంటి నుండి నా యోగకేష్మాలు శర్వణ యోగ,కేష్మాలు తెలుసుకోటనికి ఫోన
వసుత్ండేది. ఒకరోజు ఎపప్టిలాగే చినాన్నన్ నుండి ఫోన కానీ ఈసారి మా యోగ,కేష్మల గురించి కాదు. శకుంతల ఇంటర రెండో సంవతస్రం
చదువుతుంది, కాలేజీ దగగ్ర జిరాకస్ సెంటర లో పనిచేసే ఎవరో అబాబ్యిని పేర్మించిందట, ఆ అబాబ్యి తో సినిమాలు,షికారులు చేసుత్ంటే
ఎవరో చూసి చినాన్నన్ కు చెపాప్రట. శకుంతలను నిలదీసేత్ అది నిజమేనని అతనిన్ తపప్ ఎవరిని పెళిల్ చేసుకొనని మొండికేసిందట. ననున్
ఏదో రకంగా వీలు చూసుకుని వచిచ్ శకుంతలకు నచచ్చెపప్మని అడిగారు. అది అలా తయారవటానికి కారణం చినాన్నేన్ అనిపించింది
లేకపోతే ఈ వయసులో పేర్మేంటి పెళేళ్ంటి. అదే విషయం నిరొమ్హమాటంగా చెపాప్ను.
”చూడు చినాన్నాన్.. పిలల్లిన్ సరిగా పెంచటం చేతకాకపోతే ఇలానే జరుగుతాయి,పిలల్లకి పేర్మ, గారాబమే కాదు కర్మశిక్షణ
కూడా అవసరమే, పిలల్లిన్ కర్మశిక్షణలో పెటట్టానికి నువేపుప్డు పర్యతన్ం చేయలేదు. తపప్ంతా నీదే,ఇపుప్డు నేను దానికి ఏమిచెపిప్నా
పర్యోజనం ఉండదు” అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాను.
కానీ నేను కూడా అదే ఇంటిలో ఆయన దగగ్రే పెరిగాను అనే విషయం ఆ సమయంలో నేను ఎందుకో మరిచ్పోయాను.
అసలే పెదద్ కూతురి నిరావ్కం వలన గాయపడడ్ మననుస్ను నా మాటలతో మరింత గాయం చేశాననే విషయం గర్హించలేకపోయాను.
కొనాన్ళళ్ తరావ్త శకుంతలకు అదే అబాబ్యితో పెళిల్ జరిపించేశాడు చినాన్నన్. అందులో నాకు ఆయన చేతకానితనమే
కనిపించింది. అదిరించో బెదిరించో పెదద్వాళేల్ వేరే సంబంధం చూసి చెయాయ్లి కదా అనుకునాన్ను.
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నేను మాతర్ం శర్వణ ని ఎంతో పేర్మగా అంతకంటే ఎకుక్వ కర్మశిక్షణతో పెంచి పెంపకం అంటే ఏంటో చూపాలని
నిరణ్యించుకునాన్ను. శర్వణ యొకక్ పర్తి విషయంలొ శర్దద్ తీసుకుని పెంచసాగాను, వాడు కూడా నా అంచనాలకు తగగ్టుట్గానే పెరగసాగాడు.
కర్మశిక్షణ తో పాటు చదువులో కూడా కాల్స లో అందరికంటే ముందుండేవాడు.
ఇంజనీరింగ అయిపోగానే శర్వణిక్ పెదద్ ఐ.టి.కంపెనీలో మంచి పాయ్కెజతో జాబ వచిచ్ంది. జాబ లో జాయినై
సంవతస్రం అయింది. ఏ వయసులో జరగాలిస్న ముచచ్ట ఆ వయసులోనే జరగాలి, ఈ మధయ్ అందరూ కెరియర అంటూ ముపైప్
సంవతస్రాలు దాటినా పెళిల్ ఊసేతత్టం లేదు. శర్వణ కి అలా జరగకూడదని తెలిసిన వాళళ్ందరికీ మంచి సంబంధం చూడమని చెపాప్ం.
మాటిర్మోని లో కూడా రిజిసట్ర చేసి ఫోటో పెటాట్ము.
బయట కారు హారన మోర్గింది. చినాన్నన్ వాళుళ్ వచిచ్నటుట్నాన్రు, టైమ ఆరునన్ర అవుతుంది. రైలు లేటైనటుట్ంది.
నేను తలుపు తెరిచాను అపప్టకి వాళుళ్ గేటు తీసుకుని లోపలికి వసుత్నాన్రు. చినాన్నన్ లో మారుప్ అంతగా కనపడటంలేదు జుటుట్ మాతర్ం
తెలల్బడింది. శాంతి మాతర్ం బాగా లావైంది, దానికి ఇదద్రు ఆడపిలల్లు.
“పర్యాణం ఎలా జరిగింది?” అని అడిగి చినాన్నన్ చేతిలో బేగ అందుకుంటూ “పిలల్లెల ఉనాన్రు శాంతి?” అని అడిగి
హాల లో సోఫా చూపించి కూరోచ్మని చెపిప్ బేగ రెండో బెడ రూమ లో పెటట్టానికి వెళాళ్ను.
శాంతి నా కూడా వచిచ్ “పిలల్లు బాగానే ఉనాన్రు అకాక్..” అంది తన చేతిలో ఉనన్ బేగ కూడా అకక్డ పెడుతూ. “వాళళ్ను
కూడా తీసుకురావాలిస్ంది” అంటూ హాల లోకి వచాచ్ను.
చినాన్నన్ సోఫా పకక్ని కురీచ్లో కూరొచ్ని తను వేసుకునన్ సెవ్టట్ర తీసి పకక్నపెడుతు “అలుల్డు గారేరమామ్?” అని అడిగారు.
“రాతర్ంతా జవ్రంతో బాధ పడాడ్రు, ఇంకా లేవలేదు. ఇపుప్డైతే జవ్రం నారమ్ల కి వచిచ్ంది ” అనాన్ను.
“అకక్ నువువ్ చాలా చికిక్పోయావు, వాడి గురించి బెంగ పెటుట్కునన్టుట్నాన్వ” అంది శాంతి.
శర్వణ విషయం పర్సాత్వనకు నాకు దుః:ఖం తనున్కు వచిచ్ంది. కళళ్లోల్ నీళుళ్ సుడులు తిరిగాయి.
“అసలు వాడు ఎందుకిలా చేశాడు?” చినాన్నన్ పర్శన్.
“నా అహంకారానికి, నా మీద నాకునన్ మితిమీరిన నమమ్కానికి పడిన శిక్ష “ అనాన్ను జీరబోయిన గొంతుతో.
అతి కషట్ం మీద దుఃఖాఖ్నిన్ కళళ్లోల్ నీళల్ను ఆపుకునాన్ను కానీ గొంతులో జీరను దాచలేకపోయాను.
“మీరు ఇటువంటి సమసయ్తో ఉనన్పుప్డు నేను నా కనీస బాధయ్త కూడా నిరవ్రిత్ంచలేదు,పైగా అవమానకరంగా మాటాల్డాను,
అందుకే దేవుడు నాకు తగిన శాసిత్ చేశాడు” అనాన్ను.
“అవనీన్ ఇపుప్డేందుకమామ్, అసలు ఏమైందో చెపుప్” అనాన్రు.
ఈసారి కనీన్టిని ఆపటం నా వలల్ కాలేదు “ఎటువంటి పర్కక్దారులు,వాయ్మోహలకు లోను కాకూడదని,వాడిని ఎంతో
కర్మశిక్షణతో పెంచాను,కాని చివరకు ఏదయితే జరగకూడదనుకునాన్నో ఆదేజరిగింది” కళుళ్ తుడుచుకుని మళీళ్ చెపప్టం మొదలుపెటాట్ను.
.

“వాళళ్ ఆఫీసులో పనిచేసే అమామ్యిని పేర్మించాడట,ఆ అమామ్యివాళళ్ది కూడా ఇదే కాలనీ రెండో రోడ లో ఉంటారు. అటు ఏడు

తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు చూసి సంబంధం కుదురుచ్కోవాలి. పెళిల్లో పర్తి విషయం నా అంగీకారంతోనే జరగాలని వాడి పెళిల్ గురించి
చాలా కలలు కనాన్ను. కానీ వాడు పేర్మ విషయం చెపెప్టపప్టికి తటుట్కోలేక పోయాను, నా గొంతులో పార్ణం ఉండగా పేర్మ వివాహానికి
అంగీకరించేది లేదని తెగేసి చెపాప్ను. గత ఆరునెలలుగా వాడు ననున్ ఒపిప్ంచాటినికి, నేను వాడిని మారచ్టానికి పర్యతన్ం చేశాము.
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అటువైపునుంచి నరుకుక్ రావాలని ఒకరోజు ఆ అమామ్యిని,ఆ అమామ్యి తలిల్ తండుర్లను ఇంటికి పిలిచి అవమానకరంగా మాటాల్డి,
బెదిరించి పంపించాము కనీసం అలాగైనా పెళిల్ ఆపొచచ్ని. కానీ ఇది జరిగిన వారానికి వాడు పిడుగు లాంటి విషయం చెపిప్ నా గుండె
ముకక్లుచేశాడు.” మళీళ్ కనీన్టి పర్వాహం, బాధతో గొంతు పూడిపోయింది. శాంతి నాదగగ్రకు వచిచ్ నా చెయియ్ పటుట్కుని సోఫాలో
కూరోచ్పెటిట్ తను నాపకక్నే కూరుచ్ంది. కాసేపు ఆగి మళీళ్ చెపప్టం మొదలుపెటాట్ను.
“రేపు ఆరయ్సమాజ లో పెళిల్ చేసుకుంటునాన్ం. మా పేర్మను అంగీకరిసేత్ వచిచ్ దీవించండి లేకపోతే మీ ఇషట్ం. ఇంకో
విషయం.. పెళైళ్న తరువాత నా భారయ్ను ఇకక్డకు తీసుకువసాత్ననుకుంటునాన్రేమో! అది జరగదు. తను ఇకక్డకురావాలంటే వాళళ్ను
ఇకక్డకు పిలిచి అవమానించినందుకు మీరు వాళళ్ ఇంటికెళిళ్ క్షమాపణలు అడగండి. అపుప్డు ఆలోచిసాత్ము. అంతవరకు నేను కూడా
వాళిళ్ంటోల్నే ఉంటాను. అని చెపిప్ విసురుగా వెళిల్పోయాడు, మాకు యిషట్ంలేని పెళిల్ చేసుకోవటమేకాకుండా వాడు కూడా మాకు
దూరమైపోతునాన్డనే షాక నుండి తేరుకోటానికి చాలా టైమ పటిట్ంది. వాడు అనన్ంత పని చేశాడు పెళైల్యాయ్క వాళిళ్ంటికే వెళిల్పోయాడు.
పిలల్లిన్ పెంచటంరాదని మిమమ్లిన్ అవమానకరంగా మాటాల్డాను. పెంపకం అంటే ఏంటో మీకు చూపించాలని అహంకారంతో విరర్వీగాను
అందుకే నాకు సరైన శిక్ష పడింది ” ఏడుపుని ఆపుకోటానికి పర్యతన్ం చేశాను కానీ నా వలల్ కాలేదు.
చినాన్నన్ కురీచ్లోనుండి పైకి లేసూత్ “చూడమామ్ పిలల్లిన్ ఇలానే పెంచాలి అని చెపేప్ సిదాధ్ంతమేది ఈ పర్పంచంలో లేదు. ఏ
తలిల్ తండుర్లైన పిలల్లిన్ పేర్మతో పెంచినా, కర్మశిక్షణతో పెంచినా గారాబం చేసినా వాళుళ్ బాగునే కోరుకుంటారు. పిలల్లు దానికి విరుదద్ంగా
పర్వరిత్సేత్ అది తలిల్ తండుర్ల తపుప్కాదు. ఇక పెళిల్ విషయానికి వసేత్ మంచి చెడుల గురించి చెపప్టం వరకే మన బాధయ్త. తరావ్త వాళుళ్
తీసుకునే నిరణ్యాలను గౌరవించినపుప్డే మన పెదద్రికం నిలబడుతుంది” అని బయటకు చూసూత్ డైరవరుకి శర్వణ అతత్వారిళుళ్ తెలుసా అని
అడిగారు. తెలుసని చెపాప్ను.
“నేను శర్వణ తో మాటాల్డటానికి వెళుతునాన్ను” అని బయలుదేరారు.

PPP

ఓ కష్ణం..!

ని ధి

వీధి విషయాలోల్ ఎనైస్కోల్పిడియాలని, పర్పంచ వేదాంతాలని భుజాల పై మోసే పర్తి బుదుధ్డు ఇంటి విషయంలో అగిన్హోతార్వధానేల్

కదూ . మనసుకి విలువివవ్లేని సేవ్చాచ్ పిర్యులు తలీల్ మీరంతా..! “ హేట యూ అల !!” దుఃఖంతో బొంగురు పోతునన్ ఆవేదనని

కోర్ధంగా ఎకెర్స్ప్స చేయడానికి మరింత బలంగా కార హారన్ హాంక చేసూత్నన్ జీత ని ఎలా ఓదారాచ్లో అరధ్ం కాని పరిసిథ్తి.
“జీత.. పీల్జ కూల డౌన! కొంచం టైం తీసుకుందాం మనం, ఇంత ఆవేశం ఎవరికీ మంచిది కాదు. కొంచం రిలాకస్ అవువ్.
మనందరికి సరిపోయే సొలూయ్షన ఏదో ఉండే ఉంటుంది.” అంటూ జీత చెయియ్ మీద భరోసా చెయియ్ వేసానే కాని, కొనిన్ సమసయ్లకి
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సొలూయ్షనస్ అంటూ ఏమీ ఉండవు అనన్ నా నమమ్కం మీద నాకే పెరిగిపోతునన్ కానిఫ్డెనస్, ఏమి చేయాలో అరధ్ం కాని అభదర్పు
భావనై మొహమీమ్ద పరుచుకోవడం తెలుసూత్నే ఉంది.
“ షిట దీ సాట్ప ఫీడింగ మీ విత ఫాలస్ హోపస్. నాకు తెలుసు ఏమి జరగబోతుందో! నేను తనని అయినా వదులుకోవాలి
లేదా మీ అందరికి దూరంగా అనాధలా బర్తకాలి! అంతే కదా, ఇపుడు మీరంతా కలిసి తీసుకోబోయే గొపప్ డెసిషన , కనీసం నువవ్నాన్
ఒపుప్కుంటే మిగిలిన వాళళ్కి సరిద్ చెపుప్కోవడం పెదద్ సమసయ్ కాదనుకునాన్” మళీళ్ చెమమ్గిలుల్తునన్ జీత కనెర్పప్లు.
జరగబోయేది అదే అని అరధ్ం అవుతునన్టుల్ భారం అయిపోతునన్ నా శావ్స. .
ఆగిపోయిన కారోల్ ఆగని ఎంబారసింగ మూమెంటస్ , వేగంగా పరిగెతుత్తునన్ ఆలోచనలు..
ఇరుకు వీధులోల్ దూరం నుండి కేకలు, నిరసనలు అరుపులు ధరాన్, ఆడ మగ సమూహాలోల్ కూడి నడుసూత్, అయినోళల్ కి
ఆకులోల్ కానోళళ్కి కంచాలోల్ వడిడ్సుత్నన్ డెవలపెమ్ంట అంక్షల సంకెళళ్లో ఇరుకొక్ని తలెతుత్కు నిలబడలేక కొంచం భయంగా వంగి చూసుత్నన్
పల్ కారడ్ల్ మీద ఎరర్ పచచ్ మారక్ర ముదర్లు.
గొపప్ దేశం రా బాబు! బర్తుకేలాగు లేదు. కనీసం కావాలిస్ంది తినే యోగయ్ం కూడా లేదు, పర్తిది ఎవరో చెపేత్ డు డు
బసవనన్లాల్ జీ హుజూర అంటూ బర్తకడమే. కాయ్ కోయా కాయ్ పాయా జగ మే , మిలేత్ ఔర బిచడేత్ పగ మే.. జగీజ్త సింగ సూతింగ వాయిస ని
కూడా పర్శిన్సూత్ జీత చిరాకు గొణుగుళుళ్ . అటల బిహారీ సంవేదన నుండి అనుకుంటా కదా, సరిపోయింది సిటుయ్వేషనల సాంగ .
రోడ కిల్యర అయేయ్ సరికి ఇంకో పది నిముషాలు పడుతుందేమో. భయంకరమైన టార్ఫిక జామ, మోహ మొహాలు చూసొక్ని
ఇంటరెసట్ లేని క్షణాన కిటికీ అదాద్లని చూపులతో తడిమేసూత్ మరి కొనిన్ యుగాల సెకనుల్ .
“ఎక లేలో భయాయ్ బస బీస రుపయాయ్” విండో అదాద్లు బదద్లు కొడుతూ అడుగుతుంది ఒక అలసిన లేత మొఖం.
వాడిపోయిన కళుళ్, నలల్బడి పొడి బారిన వసంతకాలపు చరమ్ం. ఎడం చేతిలో బొమమ్ల సంచి , కుడి చేతిలో నవావ్లో వదోద్ అరధ్ం కాక
బావురుమంటునన్ జేగురు రంగు లాఫింగ బుదాధ్ మటిట్ ముదద్.
“ఏం పేరు?” సడెనాగ్ మృదువుగా మారిపోయిన జీత కంఠం? పిలల్లంటే అంత అపాయ్యత కదా, మరీ ఫూయ్చర
అలోచించడా ఏమిటీ ఎదో కనూఫ్య్జన నాలో ఇంకా!?
రితిత్క విచుచ్కునన్ నగుమోములో గరవ్ంగా బయటపడడ్ తొసిస్పళళ్ మధయ్..
వాసత్విక పరిపూరణ్తకి దూరంగా మిగిలే ఉనన్ పికచ్ర పరెఫ్కట్ ఆశావాదం .
బోసి నవువ్ల గాంధీకి, లాఫింగ బుదాద్కి మధయ్ మారకపు ఆదానపర్దాన ఆటలో ఇంకొంత వాడిపోయిన నిరాశలో” సౌ కా
చిలల్ర నహి సాబ , చిలల్ర దేనా జలీద్” ఆ ఇరవై నోటు దొరికేదాకా గీర్న లైట పడకుండా ఉండాలని కనపడని దేవుళళ్ందరికి మొకుక్కుంటూ
ఒక వినన్పం .
“ఉంచుకో, బిరాయ్ని ఖాలో..” ఇంకో వందని చిరుగుల జేబులో జమ చేసూత్ పేర్మగా ఇదంతా నమమ్లేని వాడి బుగగ్లు
తడుముతునన్ జీత హసాత్లు.
పిచాచ్ ! వాడిన్ పనికిమాలిన వాడినో నేరసుత్డినో చేయడం అవసరమా? లేదా మనం అందరం కలిసి చేసిన నేరాలకి
నీదయిన పార్యశిచ్తత్మా? హమమ్యయ్ ఇంతసేపటికి నేను నోరు తెరిచి అరవడానికో ఔటెల్ట దొరికిన హాయితనం తెలుసూత్నే ఉంది నాలో .
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ఆ రెండొందలకి వాడేమి చారెల్స శోభరాజ అవవ్డని తెలిసినా ఇంకా ఎకక్డో యాకేస్ప్ట చేయలేని తనం .
గీర్న లైట
జీవన బీత చలా కల కల కరేత్
ఆజ హాత సే నికేల్ సారే

గుపిప్ళళ్ గుండెలోల్ హతుత్కోవాలిస్న క్షణాలనీన్ అనంగీకారపు మాయలో ఇసుకలుగా గుపిప్ళళ్ నుండి జారిపోతూ పర్శాన్రధ్కాలై
హృదయానిన్ ముకక్లు చేసుత్నన్ ఉకిక్రిబికిక్రి..
తిండి తిపప్ల మీద శాసనాలని పర్శిన్సుత్నన్ తరం సెకుస్వాలీట్స మీద తిరగరాసుత్నన్ నయా శాసనాలు.
జీత కరకేట్నేమో, తన శారీరకవసరాలు నా ఉహకి అందనంత దూరం ఏమో.
తన మానసిక సంఘరష్ణలకి సమాధానం తన సంతోషం తను వెతుకునన్ పేర్మలోనే ఉందేమో!?
“నిజమే కదా సరైప్జ దీ ! మీట మై లవ సభి , తెలుసా దీ సభి అంటే హాయ్ండస్ం అని మీనింగ. సరిగాగ్ అతికినటుల్ ఉంది
కదా పేరు. నా బరత్ డే నాకెంతో పిర్యమయిన మీ ఇదద్రి మధయ్ గడపడం ఎంత సంతోషంగా ఉందో!” అంటు తుళిల్పడుతునన్ జీత , తన
భుజంమీమ్ద చెయేయ్సి, దాదాపు తనలోకి లాకొక్ని పర్పంచం నుండి జీత ని అపురూపంగా కాపాడుకుంటునన్టుల్ దగగ్రగా హతుత్కొని కూరొచ్ని
కూడా నా రియాక్షన ఎలా ఉంటుందో, అనన్ కలవరపాటు కళళ్తో సభి . ఎంత సంతోషంగా ఉనాన్రు వాళుళ్ ఆ రోజు! ఆ క్షణం వాళిళ్దద్రూ .
పేర్మలు శారీరకమయినవో మానసికమయినవో తెలియజెపేప్ యంతర్ం ఏది కనుకోక్లేదు ఇంకా. కాని వాళళ్ కళళ్లో ఒకరి పటల్ ఒకరికి ఉనన్
అవాజయ్నీయమయిన అనురాగానిన్ కాదనే శకిత్ని మాతర్ం మిగిలిన వాళళ్కి ఎలా ఇచిచ్ంది సమాజం ?
జీత ఎపుడు మృదుహుర్దయుడే , చినన్ విషయాలకే కదిలిపోతాడు , కరిగిపోతాడు. అవసరం అనుకునన్ చోట కలిసి
నడుసాత్డు, తనది కాని చోట మౌనిగా మారిపోతాడు , లోటస సూతర్నెంత పేర్మిసాత్డో తన సితార తీగలనంతకంటే ఎకుక్వ పేర్మిసాత్డు
.తలుచుకుంటే ఎంత ఆశచ్రయ్ం తన జీవితానికి సంబంధించిన ఇంత పెదద్ నిరణ్యం అంత తేలిగాగ్ తీసుకునాన్డు. ఇదంతా నిజంగానే తనకేమి
కావాలో తనకి తెలిసిన సిథ్త పర్జఞ్తేనా ? జీత , సభి ఇండివిడుయ్వలాస్గ్ వెల సెటిలడ్
పరెఫ్కట్ ఎలిజిబుల బాయ్చిలరస్ , ఓహ మై వాళిళ్దద్రు ఒకరినొకరు ఎనున్కోవడంలోనే ఉంది సమసయ్ అంతా. వాళిళ్దద్రికీ లేని
సమసయ్ ఎదో మిగిలిన వాళళ్ని కాలిచ్ దహించేసూత్ వాళిల్దద్రి జీవితాలని కూడా దగధ్ం చేసుత్ంది.
“దీ ! దీ !! ఆర యూ ఓకే!?” కుదుపులోల్ ఉలికిక్పడి లేచిన మగతల మధయ్ కోపం చాయలు మాయమయిన అవే వాతస్లయ్పు
కళుళ్ .
“నేను తపుప్ చేసుత్నాన్ను అనిపిసుత్ందా దీ నీకూక్డా? సితార తీగలని మృదువుగా ముటుట్కునన్టుల్ తన చేతులతో నా చేతులు
పెనవేసూత్ , ఒకక్సారి చెపుప్ దీ నేను తపుప్ కాదని పీల్జ . నువువ్ నా ధైరయ్మే కాదు నా నమమ్కం కూడా నీకు తెలుసు కదా పీల్జ ఒకక్సారి చెపుప్ ,
నా ఆసరా మాటలకోసం ఒళళ్ంతా చెవులై అడుగుతునన్ నా పిర్య నేసత్ం .”
“పిలల్లేలారా మరి ! నీకెంతో పేర్మ కదా పసిపిలల్లంటే” ఇషట్ం దిగులుతో కూడిన అకేస్పెట్నస్.
“ఓహ మై ఇడియట దీ !”
సంతోషంలో హతుత్కొని చపుప్న బుగగ్ మీద ముదుద్గా మారిపోతూ “ఒక అరడజన చారెల్స శోభరాజల్ని పెంచుకుంటాం , సభి
ఆలెర్డీ ఆ విషయాలు కనుకోక్వడానికి లీగల అడైవ్జరిన్ కలుసుత్నాన్డు తవ్రలో. పాపాయిలని పెంచుకోవడానికి లీగల సిసట్ం ఒపుప్కోకపోతే
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మొదటి బాబుకి నీకెంతో ఇషట్మయిన సూరయ్కాంతం పేరుని కొంచం టివ్సట్ చేసి సూరయ్కాంత గా పెర్జెంట చేసాత్ను. నీకిషట్మేగా అయితే!”
ఆనందంలో చుకక్లాల్ మెరుసుత్నన్ జీత కళుళ్ నాలో ఏదో తృపిత్ వెలుగుని కొతత్గా నింపుతూ !!
PPP

`¬¸...Kc`

fS.rUÔ|.gSCL

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä
GSkOyõÍNqj¸. AKcFLjÂ PoPoCL ¥hOqBcÓj. ÍkOq¸$c Cc¨Ôn^j÷. GHXLjÓ FcÍGSøOq¸. GH^æFL^jæ Mn+këFoFLj.
Fc ¥cML¨ Š¸<Æï FoFo ÔoGSjŠ¸=c, Fc ¥qÆÄj PoMLjjÆï FoFo MnkGSjŠ¸^k, Fc QL¿¢O~Âï FoFo CyGSjŠ¸^k.. ¬¸CLPy
MLÔcá<j. Mc<j. ¬OqGSjFcïÓ ögHÀMc<j. −¸$q÷¸Py ¥cMLjj<j. CnÓj$qjPy ¥c†MLl†<j.
ÂöÍMLköCLÓj Äj¸»FL CcKoÓjPe$c FL¨¼, FL<¼ MLÔcá<j. MLGSkëFo ¬¨$c<j ''À£XL*¸$c °FcïMo¸?'' ¬Â.
''¯ XL*¸PyFo °FcïFo'' ¬FcïFLj.
''[Oqô! Â¢ À£Oo ¬¸CL.''
''¬¸Cy, ¥x¸Cy, FoÂ¸Co.''
''Â¢Ä¥q MLkOqMc?''
''MLkOqFLj''
''MLÍjíPo'' MLkÄj¨ GH+j" ®¼á MnWc"<j. GH+"Ä£jÍ McÆ¸Á MLjFLGSjû. OqMLjô¸=o JvMLjô¸Á. ÀFoQcFLj. −rHÎ Äj»PeFLj. μ¸=h$c.
¬FL¸CLQZkFLõ¸Py OqML¸CL bÍkÈPe `®GHlð<j ³¸ÔoNqkÆ?`
`$qCcÂï CLMLlø¥y`
`¶.. ¬Pe$o. GHfSCLFL¸Py ¬MLkôFcFLïÓj, ¥{MLkOq¸Py sSïfUCLjÓj, NqjMLøFL¸Py AKcO~õÃ<èÓj, MLjjGSÆCLFL¸Py $qCLGSôßCLjÓj..
GS¸CyadÂïÔoá ÄGRNqkÓj.`
PPP
FLÓAKnÎ ³+"Fc<j FoFnÎEo+"Mc¨Â. ¥y¨ MLj¸Í¥x¨$c ‚fS¸Á. `¥x¥qÚöOy...¥yÚ`
''¬Ccë!'' ¬FcïFLj.
''®¸¥c MLjk@o ¬tjõ¸Á ¥csSûGHl GH<j¥y'' ¬¸Á ¬CLë.
$ybÍkÈ Mo+Nqkõ¥q ¬¸Á. ''GHÍ.. ÂFLjï Á¸¼ MLTdëFLj'' ¬¸Á.
− $ybÍkÈMo+.
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_¨FLj¸¨ fHÓ÷Ój CLøOq$c ®+j" ÔoOqCcOqj. CLÆ÷Í¸ö<jÓj Mc¥h=y÷ −<jŠ¸^jFLï JdGHÆï PyGHÆ¥h fHÓjáŠ¸=cOqj.
¬MLjô¥cÓMcOqj CLøOq$c ®TdëOqj. ¥xFLj$y+j" Mc+j" CLøOq$c À£GSjŠ¸=cOqj. MLßÍjíîÓj $qMLkõÓŠ, GHm×cOqjÓj $qj+"¥h, ¼MLOqŠ
Cc$qjKyCLjÓj Cc¨ Ôn^÷¥h CLøOq$c ÔoOqjŠ¸=cOqj.
²¸Íj¥q¸=o ¥yÍ¸< O~MLjNqjõ$c¿ $yMLlÓj MnFL¥hÚ MLÔoáMo+Á. ¬Oq$q¸^ Ec=c¥é Ec¿ #eÈ¢ ¬MLlCLj¸Á. ¬JdOqMnjÎFL $y
GS¸GHÍ Mc¿Á. McÈ"¸=h MLjj¸Íj QL¸¥qOqNqjõ Qn=hæ ®¸=h ¬Oqj$qj¸Á. ¬Oqj$qj Ä£jÍ ‚OqjáÂ − $yMLlÆï ÔLkTdëFLj. ¼FLïGHð=hFLj¸¨
$yMLlÓ¸=o FcŠ ÔcPe −GS¥hë.
¼ML¿ $yMLl PyGHÆ¥h MnWo"Ec¥c °¸¨ ®¸=h¥h MnWo"Mc¨Â. Mc¥h=h¥h ¬^jMoGHl ¥yÍ¸<O~MLjNqjõ$cOqj, ¬Oqj$qjÄ£jÍ FoFLj, $yMLlÆï
GH¿¥h¸¼ ÔLksSMc+"¸. ²Âï GHFLjÓjFcï − GSMLjNqkÂ¥h −NqjFL, ²Âï −^Pe¨Fc − =nÎMLjj¥h FoFLk ¬¥qÚ¨¥h ÔoOoMc+"¸. $yMLlÓ FL<¥q
ÔLk<$cFo EoÂ¥h ³ ¬FcOy$qõMnk −NqjFL ÔnsHðMcOqj.
''³O~ $q¸=c.. ¥y@n Â¢+j" Cc»¸Ec?''
''PoÍNqkõ!''
''Á¤Âï, FL¸¥cÓ −MLlÂ ¯OqTdûÄj¥h ÔLkfH¸ÔLj. On¸=h¥i ¬Á$y − ¬ŠÆï ÀÂfH¸ÔLj.''
−NqjFL MLEcõÓj Ä¸^k, $yMLlÆï ÔLkGSkë FnÓÓj $q<jGSjëFcïtj. ¶ Oy¾ −NqjFL ¬¨$cOqj.
''³O~! FLjMnøMLø¿ fHPe÷¨Ä?'' ¬Â.
''FoFLj ÓXLôNqjõ ¥x<jŠÂ GH¸CLjÓj$cOqk'' ¬FcïFLj.
''³ ÓXLôNqjõ?'' MLjÈ¢" öGHQLï.
''fU¸Á¤ GH¸CLjÓj ÓXLôNqjõ''
''$yMLlÓj MLÔcáNqk?''
''−†''
''Â¢¥cÚMcPe?''
¬¸Co. μ¥qÚTd¿ Po¼ ÂÓjáFcïFLj. ''®TdëO~?'' ¬FcïFLj. ¬¸CLPyFo Â¢OqfS¸¼ ‚OqjáFcïFLj.
''®TdëFLj. ³¸?'' ¬FcïO~NqjFL.
''MLk FcFLï Í$qÜOq <_jòÓj PoMLl'' ¬FcïFLj.
''<_jò MLÍjíPo. Ä¤=hPy Â¢Š FL¼áFL −MLlFy ¥y@nFy GH^jæŠJw'' ¬FcïOqj. ¬¸Co, FoFLj Mn¸^Fo Po¼ −NqjFL Í$qÜ¿¥h MnWc"FLj.
''¥cÂ¢ FLPe÷MLl. EcÂ Ík< MLköCL¸ ¥cÍj.''
FoFLj CLÓML¸ÔLjŠÂ ¬FcïFLj. ''FcŠ ¬Eo ¥cMcÆ''
''®¸ÍjPy ÔcPe $yMLlÆï −Nqk ±+j" MnÈ" FoFLj ²¸¼ CnÔLjáŠFLïMo. ¥cÂ¢ FLPe÷MLlÂ MLköCL¸ FoFLj FnÓk÷Oqj FLj¸¨ ²ŠÚML
bÍOq¥h CnÔLjáŠFcïFLj. Fc¥qÁ ÔcPe ®GRæ¸. ¬Á CLfHð¸¼ ®¸¥éÁ ¥cMcPy GH^jæŠJw''
Fo GHÓj¥qPoÍj. −NqjFc GHÆ¥h¸ÔLPoÍj. FLPe÷MLl ÔcPe Kc$qj¸^j¸Á. _Ó¸$c, Jv<MLl$c, FLÓ÷$c Mnj¿fSJwCLk °¸^j¸Á.
`¬¸M|j..M|jKcò` ¬¸^j¸Á. − ¬OqjGHlPyFo ³Ey öGHCoõ¥qCL. EcÂ ÍOqðMLjk >OiÄ ÔLkfS ±¿Mc+j" EcÂ¥h `¥cÈ` ¬Â sHOqj rH=cæOqj.
ö¥qMLj¸$c ¬Eo EcÂsHOqtjõ¸Á.
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MLj¿¥x¸CL¥cÓ¸ $q¨¼¸Á. ¶Oy¾ −NqjFL FLFLjï fHÆÔcOqj. ''OoN|j ÔL¸=y@~! ®PeO~!'' ¬FcïOqj.
MnWc"FLj.
Fc CLÓÄ£jÍ ÔotjMofS ''®Pe¸=h $yMLlÓj ¬OqjÍj$c GHl<Cctj. MLjÈ¢" ®Pe¸=hÁ ®¸¥y FLÓAKnÎ NqkAKnÎ ³+"¥h $cÂ¢ GHl^æÍj.
¬GHl<j ¥cKyNoj ¥cÓ¸ Â¢Á. ¥qFLj¥q ¥xFLjŠÚ¸Íj$cÂ. ¬¸CLEc¥c Kc$c ¥qGRæGH¨ ÔLÍjMLl¥y. MLj¸¼ °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔLj. ¬GHl<j
¥xFLjŠÚ¸ÍjMLl$cÂ Mn+j".'' ¬FcïOqj.
''Kc$c ÔLÍjMLlŠ¸=o ®Pe¸=h −MLlÂ ¥xFLj¥yÚMLÔLjá'' ¬Â ¬OqíîMLjtj¸Á FcŠ. ¬GHð=hFLj¸¨ Oy¾e ¥cŠ¸@~ ²GHlð@nÎFc
MnWo"Mc¨Â. ö¥qMLj¸$c ¬Á¤ CL»Ü¸ÔoQcFLj. ¬GHlð<GHlð<j MLk ¬CLëCy ''¬Ccë! MLjFLMLjk ¬Pe¸=h −MLlÂ ¥xFLjŠÚ¸Ec¸'' ¬FoMc¨Â.
''¥x¸Ec¸'' ¬FoÁ ¬CLëNqjõ.
PPP
MLk ±¿ sHOqj FnÓML¸¥q. FnPx¸¥q ¬¸=cOqj. _GSjûMnWo" Oy<jèFLj¸¨ ±Oqj ´Íj ¥hPyÄ£j^Oqj÷ PyGHÆ¥h °¸Á. ¬¥qÚ¨FLj¸¨
±¿¥h ¥éMLÓ¸ MLj=hæOy<jè. ²GHlð@y$cÂ O~Â _GSjûÓj. ¬GHlð<GHlð<j Á$o öGHNqkBhŠÓj. Á$q¸$cFo ÃCLëOq ÔLkGHlÓj. ¥qÓMc¿¥h _¸<j÷.
PoÂMc¿¥h ¥q<$q¸<j÷.
±¿FcFLjŠÂ ¼FLï¥x¸<. ¥x¸<Ä£jÍ MnÓfSFL FcMLkÓEoMLl<j. QLÂMcOq¸ GS¸CL. −ÁMcOq¸ ¬¸$q¨. ±¿¥h ÍkOq¸$c KcÄ.
¬¥qÚ< MLköCLMoj Â¢+j". ±Wy" ²¥qÚ< CLÄøFc O~+j". μ¥qÚ ¥yÍ¸< O~MLjNqjõ$c¿¸=y÷ CLfHð¸¼ ²¥qÚ< CLÄøFc O~+j". ŠÓMLjCcÓ
¥qÀ£CL¸$c μ¥qÚ=o KcÄ. ¬¸Í¿¥i ¬Mo Â¢+j".
®¸=h¥h GHÁÃ¸EnÓj, MoGSÄPy On¸<jOy¾Ó¥yTd¿ TdïFL¸. ±Oqj rHÍíÁ. °FLïÀ ¼FLïÁ. ´Fc °FLïCL Jd>OqQcÓ. ®Pe¸=h ¥xÂï
¼FLï ±+"¥h ®Eo ÄEcõ¥é¸öÍ¸. ²¸ÍOy ÄEcõOqjíîÓj. Jw=i °¸@oÁ. Kc$c ÔLÁMoMc+"¸. ¥cÂ¢ FcŠ ¬Oqíî¸ ¥cÂ GSKnãŠæ Pn¥qÚÓj. ¥cOq*¸
Pn¥qÚÓj MLkTdæOqj. −NqjFLCyFo GSMLjGSõ.
Pn¥qÚÓj ÔnGHðOqj. Ôotj¸ÔLOqj. $nÎ@| ÔLkfS ÔoTdëOqj. ¬Ä GS¿$c ¬Oqíî¸¥cMLl. GSjFcï MLkOqjÚÓj. ¬MLjô ÔoCL À^j÷, ÔiMc^j÷,
En_òÓj ‚@~. ¬¸¥nÓj GS¸[õÓj$c, GS¸[õÓj ¬¸¥cÓj$c, ¬¸¥cÓj $qBc¸¥cÓj$c MLkOqCctj. Pn¥qÚÓŠ Pn¥qÚPoÂ CLFL¸. Fc¥éMnk
$q¸ÍOq$y+¸.
''¬Ccë! FoÂ¥q ÔLÍMLFLj'' ¬FcïFyOy¾.
''²¸ÍjŠ?'' ¬¨»¸Á.
ÄGRNqj¸ ÔnJdðFLj. FnÓ CLOqjMcCL Pn¥qÚÓ MLkTdæ¿¥h ö=cF|ûIGHO| ¬tj¸Á. ''¥xCLë GH¸CLjÓj$cOqj Kc$c Ôn_jCLjFcïOqj''
GS¸CyGR¸Cy ÔnJdðFLj.
''®¥qMLjj¸EnGHlð<k ÔLÍjMLl −sHTdëFLFLŠ'' ¬¸Á ¬CLë.
''GSOo''FLFcïFLj.
MLjk<jOy¾Ó¥h Š¸=h TdtjÓj MLk ®¸=h¥h MLÔcá<j.
ÔLö¥cÓ Š¿¢á ®¼á GH¸fH¸¼¸Á ¬CLë.
''³Äj^Á?'' ¬¨$cFLj.
''ÔLö¥cÓ Š¿¢á'' ¬¸Á..
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''¬CLÂ¥n¸ÍjŠ ®ÔcáMLl?''
''ÔLÓFL¸ MLkFLMLFnÎ×.¸. ¬Eo ½¡MLFL ÄbÍ¸. EcÂï ö_À¥h¸Ôo¸ÍjŠ ¼FLï öGHNqjCLï¸.''
''¬¸=o?''
''EoMLl¨¥h Mnjj¥cÚFLj''
''³MLjÂ?''
''Ä£j Pn¥qÚÓ GH¸CLjÓj$c¿¥h ö=cFLûIGHOnÎCo ®CLÂ¥h _¸¨ ¥xÂTdëFLÂ'' ¬¸Á.
MLjOyOy¾ CLÓrHÎ Ã¸En. ÔoÀPy Ôn¸_j. MLj¸¼Â¢+j" CnTwë¸Á ¬MLjô. ¥cÓj×c¿GH¨Jwtj¸Á. ¥cÓ¸Cc McGHl. FxfHð.
MLjkÓj$qj. ×.øOq¸. ¥cÓj Ä¿» °¸^j¸ÍÂ AKLNqj¸. Oy<jèÍkOq¸. −GSðöÀ MLj¿¢ ÍkOq¸. McFc¥cÓ¸. −$qÂ MLOqú¸. Oy<÷Â¢ï ×.ÓMLjNqj¸.
GH^ï¸ MnWc"Ó¸=o ²<÷ _¸@o −bEcOq¸. ÔosSÁ Po¥q −O|.²¸.fH @~¥qæOqjCy MnÎÍõ¸. ¥cÂ¢ GHEyFc=h¥h ¬MLjô MLjÈ¢" KcÄ¥h Mn+"$qÆ»¸Á.
CLOqjMcCL ¬CLë _¨ KcÄPy GHm¨¥q À£tj¸¼¸Á.
MLjOyTd¿ FcFLï¥h ×.øOq¸. GHPn÷, GH^ïGHl MnÎEcõÓj ¬Nqkõtj. fSìÀ NqjbEcCLbÍ¸. ¥cÂ −NqjjOoøÍ¸ MLj¸ÍjgSTdÓj MLjk¨¸=hCy
CL»Ü¸Á. −NqjFL¥h GHCLõ¸ rH=hæFLOy×o GHQLjMnÎÍõQcÓ¥h GSìÓÄj¼á¸Á ¬CLë. ¬GHlð<j ¬FcïFLj.
''¬Ccë! ±¿McOq¸Cc FLMLløCLjFcïOqj. FcŠ ¬MLMLkFL¸$c °¸Á. ®Pe¸=h MnjjŠÚPo¸=h?''
''±¿Mc¿¥qFcï FcŠ EoMLl¨ MnjjŠÚ ÔnÓ÷<¸ MLjj[õ¸.''
''¬¸Í¿Pe¸=h MnjjŠÚÓj Mnjj¥qÚÔLjá$qEc?'' ¬¸Á ¬MLjô.
''¬Ä CLøOq$c À£OqMLl.''
''²¸ÍjŠ?
''GHÁMLj¸Á¥h GHÂ¥xÔoáGHÂ MLjFL¸ ÔosSë MLjFL GHFLjÓj rHÎMc<j CLøOq$c À£OqjTdë<j.''
''Ä£jÍ¸Cc MoOoMcÍ¸'' ¬¸Á ¬MLjô.
''¬¥cÚ! Py¥q¸ FL¨¼FL^jæ FL<MLO~Ík?'' ¬FcïOqj FcFLï.
''$qj¨è$c −ÔL¿¸Ôo JdCL GHÍíîCLjÓ¥qFcï, CL¿Ú¸¼ ²FLjïŠFLï ¥xCLë¿¢À ÄjFLï'' ¬¸Á ¬CLë.
''−ÔL¿¸Ôc¥q PyGH¸ ¥qÂfHsSë?''
''PyJdÓj ¥qÂfHsSë GSML¿¸ÔLj¥yMLÔLjá. JvOqJd^j÷ ¬ÂfHsSë ÁÍjí¥yMLÔLjá''
''fSEcíî¸CLMoj CLGHðÂfHsSë?''
''O~Ecí¸CLMoj¸=h? ¬GHlð@o JdCL GHÓ÷¥i ²¥qÚMLÔLjá.''
¬CLë ÄFLÍÂ FcFLï CnÓjGSjŠFcïOqj. ¬CLë Â×.MLjÂ Fo CnÓjGSjŠFcïFLj. ¬¸CLPy bÍFLôÂ QL_í¸ ÔoGSkë ¬¥qÚ< GH¨JwNqktj.
MLk^Py, MLjk^Py, CLk=cPy ¥cÍj. ®Oqj$qj, JvOqj$qjMcOqj MLjj¸Íj MLk=c÷<jŠÂ, CLOqjMcCL Jw=c÷<jŠÂ, fHÍGH
¥x^æPe<jŠ¸^jFLï (GHÍ¸ GSOnÎFLEoFc? −† JwÂÍjíOqk! Td¿¢ MLjÂïÍjíOqk) bÍøÂ CLOq¸$cÓj O~CLÓŠ GHÂ¥hO~Â ¬Fc$q¿¥q AKcGRML¼á
McÆJwCLjFLïÁ MLk ®¸=y÷. Mc=hÂ ÔnMLlPyë MnkGSjŠ¸^k ¥qÁPe¸ Mc¥h=y÷¥h `Mc+j"`, `Ä¤+j"` ÔoGSjŠ¸^jFLï NqjjÍíî, QL_í - ÂQLù_í
QL¥qPeÓ FL¥q+j". ¥cOq*¸ Ä¤+j".
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MnjÆ¥qÓ MLjj$qjÜÓ MLjbÍõ ÔLj¥qÚPe÷ ÂÆáJwtj °Fcï¸ ¬¸ÍOqMLjj. ''GHÍ¸¨ PyGHÆ¥h'' ¬FcïOqj FcFLï. −NqjFL¥h MLjOy ±¿¥h
ö=cF|ûIGHO| ¬tj¸Á. rSÎ¥hP| Ä£jÍ MnÈ"MLGSjëFcïOqj.
PPP
−Oy¾ÍNqj¸ O~MLjO~¾$c¿ AKcOqõ MLÔcáOqj. ''OqMLk! MLk ¥y<Æ¥h GHl¿=h FxGHlðÓj MLGSjëFcïtj'' ¬FcïOqj ¥qÂ¢ï+"Cy.
''MLj¸¼Eo ¥qÍ¸©! ¥q¸$cOn¸ÍjŠ?'' ¬¸Á ¬CLë.
''¬MLkôtj ÔcPe KcbÍ GH<jCy¸Á FnfHðCy. ¬ÔLáMLjôÂ fHÆsSë Ã<è ¬<è¸ À¿»¸Á ¬¸Á.'' ¬FcïO~Mnj.
''GHÍ¸¨ ÔLkEcí¸'' ÔoÀPy ÔiGHlOqïPe GH@ofS MnÈ"¸Á ¬CLë.
O~¾$c¿¥h μ¥qÚ@o ¬Kcòtj. ŠPe¸CLOq ÄMcÿ¸ ÔoGSjŠFcï<j. MLjj¸Íj ¥cÍFcïOqj. CLOqjMcCL ÔoOqÁ¤QcOqj. ¬Kcòtj¥h
Kx¸KctjPy °Eyõ$q¸. FnÓÓj Â¸@~¥q ®¥qÚ< Á¸¼ MnWc"<j.
¥cOq*¸ ¬CLÂ¥h b¨Æ£÷Py ö=nÎÂ¸$oEy °¸Á^. ¬MLkôtj¥h CLÆ÷Í¸ö¨ PoOqj. °Eyõ$q¸ MLkFoTdëFLFcï^æ. ''MojMLjjFcïMLj''Â
FLÔLáÔnfHð, −MnjÂ OqfHð¸¼, ¥x<jŠÂ GH¸fH¸ÔcOqj.
¥y<Æ¥éEnÎFc ¬tjCo ¥x<jŠ MLjj[¸ ÔLksSEnPe? ®Eo −PyÔLFL. O~¾$cOqj, −NqjFL AKcOqõ ®Íí¿ MLjj#eÓj JdÆJwNqktj.
¥cOqj CnfHð¸ÔcOqj. ±Oqj ±Oq¸Cc ¥cOqjÍ$qÜOo. ÔLMLj^ CLj<jÔLjŠ¸^k ¥cOn¥cÚOqj O~¾$cOqj Mc+j". ¬CLë‚@~ ¥cOn¥hÚ¸Á.
¥cOqjPy ¬CLë ÔofSFL GSGHOqõÓ MLPy÷, bEnÎOqõMLÔLFcÓMLPy÷ CnÆ£Íj. −GSjGHöÀPy Ôo¿áFL ´Íj ÂMLjjadPy÷ öGHGSÄ¸¼¸Á ¥y<Ój.
GH¸<¸=h JdJdtj GHl=hæ¸Á. JdGH KcOqTdÓ MLjO~ï<j MLjjCcõÓMLjô ÔnOqjMLl¥h $q¸Á GHm¨ð¸¼ GHm¨¥q À£tj¸ÔcOqj O~¾$cOqj.
''®Eo¸ GHÂ?'' ¬FcïOqj ±¿×.FL¸.
''ÄFL¸¨. − Oy¾ ¬MLkôtj¥h ³MnjÎFc ¬Nqjjõ¸=o Mn¸^Fo FoFLj ³ FLjNnkõ ÔnOqjMy ÔLkGSjŠFo Mc¨Â. Fc MnFLj¥q Fc AKcOqõ.
CLOqjMcCL Fc ¥x<jŠ. OqMLkEoÄ$c¿ MnjjŠÚÓj $qjOxëÔcátj. FoFLk Mnjj¥cÚFLj. ¬¸Co. GHÁ ÂMLjjadÓ¥qPe÷ JdJdtj ×.FLFL¸. ¬¸Íj¥é
tk GHÂ.''
CLOqjMcCL ¥x<jŠ ¬Fcï<j ''Oy<jèFLj¸¨ ±¿Ec¥c GSjFLï¸, ¥q¸¥qOq ¥qÆfHFL Oy<jè Fo MotjTdëFLj.'' Motj¸Ôc<j. ¬¸Co.
±¿Mc+"¥hPe¸=h MnjjŠÚÓ Ä£jÍ FLMLjô¥q¸ ŠÁ¿¸Á. ¬¸ÍOqk MnjjŠÚCLjFcïOqj. ±¿Mc¿ Mnjj¥qÚÓj ²ŠÚMLNojõ¥xÁ¤í ±¿¥h MLGSCLjÓj
rH¿$ctj.
½NqkÓ½}SæÂ OqfHð¸¼ MLjOy KcÄ, EcÂ¥h FcÓj$qj MoGHlÓ »Ó¥qÓj, ¥qOq*¸$c¿ ¬MLkôtj ³.tj.$c MLÔcá<j. ¬CLÂ
GSÿ¥cOq¸Cy ±¿¥h ÄÍjõCLjë. Mc^O| =cõ¸Š ¼FLï −GSjGHöÀ. ¬¸ÍjPy MLGSCLjÓj ±¿ GSøOqkGHMoj MLk¿Jwtj¸Á. MLk ±¿Mc+"
MnjjŠÚÆï ÔLkfS öGHAKLjCLø¸ McOqj MLjjŠÚFL MoPoGSjŠFcïOqj.
McOqj‚@~ ¥cTwë, ‚Twë ÔoNqjkCLÂÔcáOqj. − ÔoNqjkCL sHOqj ±¿ CcOqj Oy<jè. −¿¢ægS Mc¿ _GSjû.
μ¥q ´¨Nqk ½¡ÄCcFoï MLkOqjGSjë¸ÍÂ ®GHlð<j ¬¸^jFcïOqj. ¥cÂ¢ μ¥q ±ÿ ±¿Fo MLkOoáfS¸Á. ¬CLõÓðMnjÎFL ¥y¿¥qÓ
MnjjŠÚÓŠ °FLïCLMnjÎFL GS¸¥qPeðÂï ×y¨¸¼¸Á ¬CLë.
−QLÓ ¼=cæ¥h GSMLk×. öQoNqjGSûFo ¬^æÂ ¬À¥h¸¼¸Á.
EoML<Fo AKcMLFL¥h - EnÎMLCLøMLjFo AKcMLl¥qCLÂ ×y¨¸¼¸Á.
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»¤fS¸Á.

FoÂÁ Jv¸EcÓFo CcGHöCLNqkÂ¥h Â¢ÄÁ ÔoNqjMLjFo ösHOq* ¥qÆ»¸¼¸Á. Fc¥hÁ Ôn¸EcÓFo TdøO~íîÂ¥h Â¢ÄÁ ÔoNqkÓFo `»¤CL`Â

ö¥qMLj¸$c ®Pe¸=h MnjjŠÚÓj GH¥qÚ ±Oq÷¥h McõfH¸ÔL<¸ MnjjÍÓtjõ¸Á. ¯ MnjjŠÚÓj CLøOq$c À£OqjCLj¸<<¸ ¥xGSMnjOqjGHl.
PPP
¥cÓÔLö¥q¸ ¥q¸$cOqj$c GHOqj»<jCy¸Á. Fc ÔLÍjMLl ¬tj¸Á. öGHAKLjCyøEyõ$q¸ ML¼á¸Á. ÔnPn÷È"Íí¿¥i ¨ö»¤Ój MLÔcátj. MLj¸¼
GS¸_¸bEcÓj ÔLkfS rHÈ"+j" ÔoQc¸. ¬MLkô, FcFLï Â¢ rHÈ" ¬FcïOqj. MLÍíFcïFLj rHWc"@o °EoíQLõ¸ PoÍFcïFLj. ²MLOn¸CL ÔnfHðFc ÄFLPoÍj.
$qj¸@nFxfHðCy ¬MLjôJwtj¸Á. ¬MLjô Ä£jÍ Á$qjÓjCy FcFLïJwNqkOqj. ¬CLë Fc¥h¥q rHÍí ÁŠÚ ¬tj¸Á. ¶Oy¾ ¬CLë ¬¨»¸Á.
''¬¸_k.. rHÈ" ²¸ÍjŠ MLÍjí?'' ¬Â
''rHÈ" ¬FoÁ ¾eÍ¸ ¬Ccë! MnÎMcfU¥q GSMLj_¸bÍ¸ GS¿$c Po¥qJwCo ½¡ÄCL¸ ×.McÂï ¥yPyðCLj¸Á. ÔnPn÷+"Â, Mc+" fHÓ÷Æ£ï
ÔLkGSjŠ¸^k ¥cÓ¸ $q<jGHlCcFLj.''
''¬¸_k! MLjFL ®¸=hsHOqj MLjj¥qÚ¸=hMcOqj. $yöCL¸ McÔLGSðÀ. ®ÓMoÓjGHl O~MLjÔL¸öÍj<j. ö_ÿô, ÄGRjê MLjsUQLøOqjÓj μ¥éÔy^
¥qÓfSFL ML¸QL¸ MLjFLÁ. ¬OqjÍj$c ®Pe¸=h ¬ÍjóCcÓj ×.Oqj$qjCctj. MLjFL¥h EcNqkÍjÓj ²MLOqk PoOqj.
Â¢Cy MLjFL ML¸QL¸ −»Jw‚<Íj. FcMLÓ÷ ±Oqj Kc$qjGH¨¸ÍÂ ²FyïTdOqj÷ ¬FcïMLl. Â¢ fHÓ÷Py, MLjFLjMLjPy, MLjjÂ MLjFLMLjPy
²ML¿MLÓ÷ GSMLk×cÂ¥h ²¸CLMojÓj ×.Oqj$qFLj¸Ey ²ML¿¥h CnÓjGSj? ¬¸Íj¥qÂ rHÈ"MLÍíFLŠ.''
''¥cÂ¢ ¬Ccë! ML¼áFcÄ< ÂFLjï GS¿$c ÔLk<Íj.''
''ÔLk<¥qJwCo JwÂ¢''
''MLk¥yGS¸ ²¸Cy ÔoQcMLCcë! ¬Pe¸=h ÂFLjï MLjÆGS¸bÍõ MLNqjGSjPy ÔLk<Š¸@~ ²Pe?''
''¬¸_k! Â¢Oqj, ÂGHlð, McNqjjMLl, ¬»ï, −¥cQL¸ ®Ä öJdJdëÓj. ²ML¿¥h, ²¥qÚ<,²¸CL öJdGHëMLjj¸^j¸Ey ¬¸CLMLOqŠ ¬¥qÚ<
°¸=cMLjj. FLjMLlø rHÈ" ÔoGSjŠFcï, MLkÂFc ×.¿$oÁ ×.Oqj$qjCLj¸Á. EoÂ¥yGSMnk, ³Ey MLkFoNqj<¸ CL$qÍj.''
''¬Ccë! öJdJdëÂ¥h ÂFLjï MLÁÆFcï<j FoFLj ½¡MLFLjôþCLj<Fo.''
''¬Á CLGHlð. MLjOqBh¸ÔcÆ ¬FLï −PyÔLFo −CLôÿCLõCy GSMLkFL¸. ö_CLj¥q¸=o −QL. −QL FnOqMo¿Co GS¸CyGR¸. GS¸CyadÂ¥h
GHO~¥cGRæ −FL¸Í¸. ÂCLõMnjÎFL −FL¸ÍMoj MLjj¥hë. GSCLõMnjÎFL −FL¸ÍMoj MnkXL¸. −FL¸ÍMoj ö_ÿôMLjj. −FL¸ÍMoj GHOqö_ÿôMLjj. ¬¸Íj¥é
−FL¸Ey ö_ÿô ¬¸=cOqj.''
''¬Ccë! _jÁí $q¨èÀÂ ³Ey Mc$cFLj. Á¤Â¥h¸CL MoEc¸CL ÔLOqá ¬MLGSOqMLk?'' ¬FcïFLj FLMLløCLk, ÔoCLjÓj ×y¨GSkë. ¬CLë FLÄø¸Á
- −FL¸Í¸$c. −FL¸Ey ö_ÿô ¬¸=o ®EoFLFLï^jæ$c. ''¥cÇ¤¥h MnÈ"Fc [Oqjá CLGHðÍj. ÔL¿á¥h MnÈ"Fc ÔLOqá CLGHðÍj. MLjgSÍj¥h MnÈ"Fc
FLgS_j CLGHðÍj. ®Á EoMLl¨ Ccº¢Íj'' ¬¸Á ¬CLë.
PPP
''¬MLkôtjCy FoFLj MLk=cæ@~Æ'' ¬FcïFLj. ®Á −Oy¾Py÷ ¬OqjEo. ¥cÂ¢ GS¸_¸bÍ¸ Cn¼áFL QcöfSë$cOqj, ¬MLkôtj CL¸ö¨
GSOqjíŠFcïOqj. ''¯Oy¾Py÷ ®Pe¸=hÄ Ä¸^jFcï¸. GHOo÷Íj. MLk=c÷<¸¨'' ¬¸^k ¬¸ÍOqk Mn+"@~Â¥h PoÔcOqj.
''−$q¸¨. Ä£j ¬¸Í¿ MLjj¸Eo MLk=c÷@~Æ''
''MLk MLjj¸Íj ³¸ MLk=c÷<CcMLNqkõ!''
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''³Ey μ¥q=h. MLjj¸Íj −MnjÂ rHÍÄ ÄGHðÂ¢Nqj¸¨.''
''¬<j$qMLkô! ³¸ MLk=c÷@~Py..''
''ÔnGHð¸¨''
''ÄFL¸¨. Fc CLÆ÷, CL¸ö¨ $qjOqjMLl EnÎML¸ ¬Â¢ï MLk ¬CLë. −MnjMLPo÷ MLkŠ^j¸_¸ ¯Oy½Pe °¸Á. Fc Kx¸ÁPy ¼ML¿
±fH¿ °FLï¸CLMLOqŠ −Mnj MLjFLCyFo °¸^j¸Á. Kc$c −Py¼¸ÔLjŠÂ ®¸ÍjŠ ®GRæMnjÎCo ¥q_jOqj rH^æ¸¨. ¬Ccë GHÍ'' KnÎ^GH@~èFLj.
CLOqjMcCL rHÈ".
−Mnj GHl=hæ¸=hMc¿ −¿íî¥qfSìÀ Kc$yPoÍj. ¬¸Íj¥qÂ GHlOqj+j", KcOqTdÓÓj, Oy$cÓj, OxGRjæÓj ¬Â¢ï ¬CLë ÔoCLjÓÄ£jÍj$cFo.
¬MLGSOq¸ À£¿¸Á. ¬GHlð<j MnjjÍÓtjõ¸Á FLGS. ÔcPeTdOqj÷ GS¿í ÔnJdðFLj. −Mnj MLj¸¼CLFcÂï FL=h¸ÔoÁ. `¬CLë −MnjCy ÔcPe KcbÍÓj
GH<jCy¸Á` ¬ÂfH¸ÔoÁ.
¶Oy¾ μ¸=y÷ Kc$yPoÍj. −IgHGSjFLj¸¨ ¬O~íî¸CLOq¸$c MLÔcáFLj. ¬GHlð<j ÄFcïFLj. ÄFL‚<Â MLk^Ój ''rHÈ"ÔofSFLGHlð<k,
¥cFLjðÓ¥i, Oy$cÓ¥i ÔofSFLGHlð<k ¥qÂfH¸ÔLÂ PyGH¸ ®GHlð<j ¥qÂfHTwë¸Á. ¥cÍj ¬MLGSOq¸ À£¿¸Á. ®GHlð<j ¬CLëMLÍjí. GHl=hæ¸=hMc+j"
¥cMcÆ. ÕÔi'' ¬FcïFLj. Pe» $qk_Ä£jÍ μ¥qÚ=hÔcáFLj.
''¬Á¥cÍjO~ ¬¸_k! −$qO~!''
''FLjMLlø¸<Ccë! ¶ Ôn¸GH¥x¨Co MLjOy Ôn¸GH ÔLkGHMLjFo $c¸bÁ¢$cOqj ‚@~ −QLNqjTdbÍFL¥yGS¸ GSCcõö$qÿ¸ ÔoQcOqj. ¬¸=o
−ö$qÿ¸ Ôn¸EcOqj. ÂFLjï ¥c^j MoNqjMLjFLPoÍj. _jGS ¥x^æMLjFcïFLj. ¬Á‚@~ ÔoNqj¥q ¬ÓjrSÎJwNqkMLCcë'' ¬FcïFLj. _Nqj=h¥h
MnWc"FLj. CnÓ÷McOo ¬CLë MnÈ"Jwtj¸Á. ®¸=hFLj¸¨. − ±¿ FLj¸¨.
`¬¸_k! MLkFcFLï Fc¥h¼áFL JvÓ¸ ¬MojôQcFLj. Fo Mn+jëFcïFLj. Fc¥yGS¸ MnCL¥xÍjí.`
fHÔcá¨Pe ±Oq¸Cc À¿$cFLj MLjk<jOy¾Ój ®¸=h¥h O~PoÍj. ³MoMy ±+j" MnÁ¥cFLj. ''¬FLj_¸bEcÓ ‚¨¥qÓFLj¸¨, −¿íî¥q
fSìCLjÓ À£fSMoCLÓj ®Mo MLjbÍõ CLOq$qÀ ½¡ÄCcÓj'' ¬¸Á rHÍí ÔnPn÷Ój. McŠÚÓ ML<$q+j" Š¿fH¸¼¸Á ¼FLï ÔnPn÷Ój. ''¬Ccë!'' ¬¸^k
−ö¥yÇ¸¼¸Á. ''¬CLë ¬FcbÍ$c ²¥qÚ<j¸Ey?'' ¬¸Á.
®¸=h¥h MLÔcáFLj. ''¬CLë Fc CLÆ÷ ML¸=hÁ. −MnjÂ Mn+"$x=cæM|. rHÈ"¥h MLjj¸Eo ÔnJdðFLj. −Mnj FcŠ _OqjMLl¥cÍj. KcbÍõCL ¬Â.
fHÓ÷Ój, ¬MLGSO~Ój, fS=iPy Tv¸ÀÓj÷, ¬Â¢ï Ôo‚OqjáFcïMLl. ®GHlð<j ¬CLëMLÍjí. CL¿MojQcMLl. GHl=hæ¸=hMc+j" ¥cMcÆ ¥qÍk! ®ÍíOqj
‚CLj+j", ¥x<jŠ FLjMLlø °¸¨ FoFLk ¬FcbÍ$c ö_CLjŠCcFLj.
Â¢Cy GHÓj¥qFLj. Â¢ ÔoÀ À¸¨ ÀFLFLj. ¬FcbÍ$c Fc $qÁPy GH<j¸=cFLj. Fc QL¥hëMojOq Ó¸ÔcÓj PoŠ¸@~ GS¸JdÁ¸¼¸Á
EoMLl¨ Í$qÜOq °¸ÔLjCcFLj. Â¢¥é¸ ¥cMcPy ¬¥qÚ< O~fSMLl¸ÔLj. FcŠ ÔoCLFnÎFL¸CL ¬¥qÚ<j¸ÔLjCcFLj. À¸=cMy, GHl=hæ¸=h Mc+"¥h
rH<CcMy Â¢ ®GRæ¸. FcPe¸=h Mc<j MLÍíFLjŠ¸=o Ä@~ŠÓj À£GSj¥y. ®Eo FoÂ¢ïCy MLk=cæ@o ¼ML¿MLk^. °¸=cFLj'' FLMLjGSÚ¿¸ÔcFLj.
−Mnj $x<ML ÔofS¸Á. CLÂï CcFLj À^jæŠ¸Á. ¥x^jæŠ¸Á. ¬CLë¥yGS¸ MnÁ¥h¸¼¸Á. GHl=hæ¸=h Mc+"Â fHÆfH¸¼¸Á. Mc+j" `−MnjEo
CLGHlð` ¬FLï^jæFcïOqj. FcCy ³Ey ÔnGHð@~Â¥h MLÔcáOqj.
FoFLj ¬¸Í¿¥i FLMLjGSÚ¿¸¼ KnÎ^GH@~èFLj. ¬¸Co _CLjŠCLjFcïFLPe. _CLj¥hÚ ÍkOq¸$c. ÍkO~Â¥h ÔoOqjMLPe. GSMLjNqj¸
MnWyë¸Á. XLBcÓ GHÍjíÓj O~GSjŠ¸^j. fHÓ÷Ój‚@~ ÍkOq¸$c °FcïOqj. ¥cOq*¸ °$qjÜJdÓCy Jd^j FcÄ£jÍ, ¬CLëÄ£jÍ EoøGR¸ Â¸fH
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rH=hæ¸Á. ®¥q ®GHlð@o¸ MLTdëOqj? Fc ¥yGS¸. FcFLï ösHMLj¥yGS¸? ÔnPn÷È"ÍíOqk IJd¿F|Py. KcMLÆÍí¿¥i ¬¥qÚ@o °Eyõ$q¸. GS¸TdOq
Td$qOq¸Py MLjjFL$cFc¸, CoPeFc¸. ¬GHlð<GHlð<j IJwFLj÷. ²GHlð@nÎFc ¬OqjÍj$c MLsSë FoFo MnÈ" ÔLkfSMLTdëFLj.
PPP
− Oy¾ CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFo fHÓjGHl. $o^j QL_í¸ ''¬KyÂbÁ$cOqk, ¬¸KyÂbÁ$cOqk!'' $q_$qKc KnÎ=h¥h MLÔcáFLj.
''Ä£j ¬CLëNqjõ OqMLkEoÄ$cOqj JwNqkOqj'' ¬FcïOqj. ÔcPesSGHl Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³@~áFLj. ®¸=y÷¥h MnWc"FLj. FcŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL MLÂ¢ï
GSk=| ¥éGSjPyFLk, Kcõ$qjPyFLk GSOqjíŠFcïFLj. KnÎ^GH@~èFLj. ¯ ±Oqj Ä¨ÔcFLj. − ±Oqj ÔoO~FLj.
− ±Oqj ÔcPeÍkOq¸. sHOqj O~MLjMLOq¸. FLkOqjQcCL¸ ÔLÍjMLl MLjbÍõ, JdÆDÁF| ¥qMLOqj÷ PoÂ ±Oqj. Ôn^j÷, rHÎOqj÷, GHÔLáÍFL¸.
TdMLjjfU¥q MLõMLTdNqj¸. ¬Coë Á¤Â¥h ¥cOq*¸.. ±Oq¸Cc ¥qÍÆ MLÔcáOqj. ¬Á GSôQcFL¸Pe PoÍj. rHÈ"MLj¸^GH¸Pe °¸Á. ¬¸Cc
Íj¹º¸ÔcOqj. ¬¸ÍMnjÎFL ±Oqj. GHOqêQcÓ ML¸=h ¬CLë $qj¨QL. ¬CLë FL<Nqk¨FL Ôy^j.
¬¥qÚ@o °¸¨JwNqkFLj. °Eyõ$cÂ¥h O~½¡FcMLk. GS$q¸ <_jò FcŠ. MLjOyGS$q¸ Fc AKcO~õfHÓ÷Ó¥h GH¸fH¸ÔcFLj.
PPP
`GHÁ GHEnÎ¸Á` ¬¸Á $q¨NqkOq¸. sRO| −=yPy FoFLj. ''EcÂ Mnjj$qj<j Jwtj ¬Eo<jGSjë¸=o EcÂï GSksSë Fc Mnjj$qj<j
Jw<Mo¸Á? ³Á GSkTdë ²^æ KyCLOy... ¥cÍj CnTdë''
''²ML¿ï? ³<Š?''
''rS¸öÁÂ. Fc ®¸=h¥h.''
''Cn¼á ³¸ ÔoTdë?''
''rHÈ". Fc CLMLjjô¨¥h¼á rHÈ"ÔoTdë''
''®GHl<j −<jJwtj McOq¸ ¥cPoÍj. −+j" GH¸GHÍkí?''
''McOq¸ $cÍj. ®NqkõÆæ¥h CxÄjôÁOy¾Ój. −+j" GH¸sHEo¸=h? FoFo ²Æ÷ À£TvÚTdë''
''μEoí O~½¡. Fc MLk=hFLj.''
''®FLFL¥cÚ. EoMLlÂï FLMLjôMLj¸=o FLMLjjôCc$cÂ¢. ®=cæ¸=h EnNqjõGHðFLjÓj ÔnNqjõÂ¢NqjFL¥cÚ''
''−=yFcï! MLjjFLkïOqj ¥c*jê¸¨ Fc MLjOqÍÆï GHmPx¸¥q À£rSÚPe÷Ó. μGSëMc?''
''²¸ÍjŠO~FLMLkô! μTdë''
''−<fSFLï $x<MnÎEoíMnk. Jd¿JwMLl$q¸Ec?''
''GSkÍjí$cÂ. ¯ −=y ²¸¥q=oGS¸ ¬¸=o ³¸Ey.. GSkfS rSGHlð.''
×.FcÓ¸Cc O~×cGHlOq¸Py Á$c¥q ¬Fcï<j ö@nÎMLOqj. ''TdO|! ¯¨FLj¸¨ MLjjFLkïOqj MnWcë¸. Ä£jOqk Á$q¸¨''
''FoFLk MLTdëFLj MLjjFLkïOqj'' ¬FcïFLj.
''²¸ÍjŠ?'' ¬¨»¸Á O~½.
''Ä£jOqj ²¸Íj¥y FoFLk ¬¸Íj¥é. GHÍ¸¨. μ¥q¿¥x¥qOq¸ Cy<j.''
PPP
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GHmPx¸¥q MnWc"¸. ¬Kcòtj¥h ²rH¸¨rSÎ=h}S. −O|.²¸.gH @~¥qæO|¥h ÔLkfH¸ÔcOqj. ¬CLFLj ÔnJdð<j. ¥cÂ¢ Mc+j"
ÄÂfH¸ÔLj¥yŠ¸@~ GHGSOqj Jwtj¸ÔcOqj. ¬Á Ä¥q=h¸¼ JvNqkõ<j. ¬Ccë,MLkMLj ÔL¸öÁÂ −¨JwGSjŠ¸^jFcïOqj. ¬CLFLjFLïGHlð<k
−MnjÂ Kc$c ÔLkWo"Íj. ®GHl<j MLj¿¢ GbH\¡Oq¸.
''μÁFc!'' ¬¸^k ³¨á¸Á ÔL¸öÍ. −Mnj Ä¤GH¸Cc McCLÓj. En_òÓj. −MnjÂ À£GSj¥nPeëFL¸Á O~½. ¬Kcòtj _¸bÍjMLlÓ¸Cc
Fc^jMLjFLjGRjÓj. $yÓ. $x<ML. ±¿Mc+j" MLj¸¼McWo" Ä¤+"¥h Í¨fS ÍkOq¸$c °FcïOqj. FoFLj JwÆ£GSjÓ¥h IJwF| ÔoQcFLj. Jw$qÓ ¥cOqõ¸
JwÆ£GSjÓj À£O~áOqj. ¬¸Í¿FLPe FLj¸ÔyKn=hæ ¬MLkôtjÂ −=y ²¥hÚ¸ÔcOqj.
´Co Mc¿ ÔoCLjÆï Ôc^j$c, ÔcPe IGHjFL¸ (bÍFL¸)$c CL¨JdFLj. O~½ ÔLkfS¸Á. ''Ä£j OqjFL¸ À£OoEn=cæTdOqk!'' ¬¸Á.
''Fc¥xÚÂï GHFLjÓjFcïtj. ¬Ä Â¢Pe¸=h Mc+"MLPo÷ ¬MLlCctj. MLjÈ¢" ML¼á ÂFLjï ¥qÓjTdëFLj'' ¬¸^k MnÈ"JwNqkFLj.
PPP
O~öÀ.. $cÆ, McFL. _GSjûÂ¸@~ ×.FL¸. ¬¸ÍjPy FoFLj. °FLï^jæ¸¨ _GSjû −»¸Á. ¼FLï öÃ@|ã. _GSjû MLjj¸Íj =nÎOqj÷ Ec=ctj.
QL_íî¸. ö@nÎMLO|¥h ¬FLjMLkFLMnjj¼á _GSjû −Jd<j. MLjj¸Íj =nÎOq÷¥h, MnFLj¥q =nÎOq÷¥i MLjbÍõ öÃ@|ã PoÍj. ¥qFLj¥q _GSjû ¬^j$cÂ¢, ®^j$cÂ¢
Mn+"PoÍj. GSFLïÂ CLj¸GHOq.
''μ¥xÚ¥qÚ+j"$c Á$q¸¨. PnÎ^j÷ MofS °¸ÔcFLj. ö@nÎMLO| ¬Fcï<j. MLjj¸ÍjMoGHlFLj¸¨ ×cö$qCLë$c Á$q¸¨. ¥h¸Í $xtjõMLl¸Á.
¥q¸<¥qæO| ÔnJdð<j. ¬¸ÍOqk Á$qjCLjFcïOqj. Mc+" Mc+"Â Á¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj. μ¸^¿ öGHNqkBiŠÓ¥h ÔoNqjkCLÂGSjëFcïOqj. ¬GHlð<j
ÔLkQcFLj. _GSjû MnÓj$qjPy O~½Â. FnMLjôÁ$c Á$q¸¨ TdOqk` ¬¸Á. Ôntjõ ¬¸Á¸¼¸Á.
''¬¸Cc Á$cO~? ®¥nMLøOnÎFc °FcïO~?'' ¥q¸<¥qæO| ¥é¥éQc<j.
''CLøOq$c − $q<èÄ£jÍ¥h FL<ML¸¨. ¬¥qÚ< JdCL$qj¨ °¸Á'' ¶ öGHNqkBiŠ<j ¬Fcï<j.
¬CL<j TdìÂŠ<j ¥cKyÓj. ³Ey QL_íî¸. ³¸^Á? FoFLj −Py¼GSjëFcïFLj. GS$q¸ ÍkOq¸ FL¨Ôc¸.
¬¸CLPy _GSjûPy FLj¸¨ ÔL¸=hÃ<è ³<jGHl. ''_GSjûPy ÔL¸=hÃ<è °¸Á'' ¬FcïFLj.
''ÖFLj. GHFnï¸@y Fn¸_OqjPy JdGH, −Mnj CLÆ£÷ °FcïOqj'' ¥q¸<¥qæO| ÔnJdð<j.
''Fo MnÈ" ®Íí¿¢ï CnTdëFLj'' O~½ ¬¸Á.
''MLÍjí'' ®¸Ec¥q=h TdìÂ¥q öGHNqkBiŠ<j ¬Fcï<j.
''ÍkOq¸$c rHÍí ÔnOqjMLl¸Á. EcÂ¥h $q¸¨ GH<KyCy¸Á. ¬¸Íj¥é ¯ QL_í¸. ®ÿFy, ®GHlð@y ¯ _GSjû‚@~
¥x^jæŠJwCLj¸Á. ¬¸CL öGHMcÿ¸ O~FLj¸Á. CLøOq$c − ²CLjë öGHEoQL¸ ÔoO~Æ GHÍMLkô. ''
''Ä£jOq¸Cc FL<jGSkë °¸<¸¨. FoMnÈ" Mc+"Â À£GSj¥xTdëFLj''
''MLÍjí. FcMLk^ ÄFLj. QL_íî¸ Í$qÜOqMLlCy¸Á.''
''®GHlð@o MLTdëFLNqkõ!''
''FLjMLlø JwCcMLMLkô! ÄFLMo¸=h?'' ¬¸Í¿¢ï MLjj¸ÍjŠ FL¨fHGSkëFo ¬CLFLj rUÔLá¿GSjëFcï<j. ''Mc+j" JwML<¸ ÔLksS¥qFcï Fo
JwML<¸ MLj¸¼Á'' ¬GHð=h¥cMnj _GSjûPy °¸Á. FoFLj _GSjû MLjj¸Íj ''TdOqk! −Mnj Jwtj¸Á. JdGH _ÀŠ¸Á'' ¬¸^k ¥é¥éfS¸Á.
''JdGHÂ À£GSjŠO~'' ¬FcïFLj. ¬¸Co ÔoOqjMLPy Â¢=h QL_íî¸. JdGHCy −Mnj, −Mnj Ôotj GH^jæŠÂ FoFLk GHOqj$qjÓj. JdGH ³<jGHl.
`ÿyOqj` MLjÂ $cÆ. ×yOqj$c Â¢=h QL_íî¸. MojÄjÍíOq¸ GHOqj$qjÓj. Cy=h öGHNqkBiŠÓj ¬OqjGHlÓj.
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McOqj $qj¨Â ÔoO~Oqj. Moj¸ Mn+jëFcï¸. QL_íî¸ MLj¿¸CL ®¸¥c, ®¸¥c ÔoOqjMLPy `$qÓ` `$qÓ`MLjÂ ¥cÍj. `rIH+, rIH+` MLj¸^k
öGHNqkBiŠÓ ¬OqjGHl ''CLøOq$c Oq¸¨''. JdGH ³<jGHl `JdÓj Cn¸¨` ¥cKyÓj. Moj¸ Mnj^æ öJd¸CL¸ ÔoOqjŠFcï¸. ¬¸Co! rHÍí bÍøÂ.
×.ÓöGH+Nqj¸ Pe¸=h Â¢Oqj. −MLlOqjMLj¸^k ML¼á¸Á.
¬MLÆ£Ó$c _GSjûÂ CyGSjŠ¸^k, PeŠÚ¸^k CLFLCy À£GSjŠ¸^k MnWyë¸Á. Moj¸ $qj¨Â GSÄ£jfH¸Ôc¸. ¬¸Cc ML¼á MLjMLjôÆï
$qj¨Py¥h PeŠÚJwNqkOqj. Ôi¥q=h, MLOqú¸. ¥cÂ¢ MnjOqjGHlÓ MnÓj$qjÓCy MLkŠ Ec¿ ¥qFL_¨¸Á. ®Íí¿ Í$qÜOq =c¿á PnÎ^j ‚@~ °¸Á.
$qj¨ rHÍíÁ. TwPeO| PnÎ=| MnÆ»¸ÔcFLj. MLOqú¸ ¥cGSë CL»Ü¸Á. Ôi¥q=h MLköCL¸ Kx$qjÜ $qj^æPe GH<j¸Á. ¬¸Cc ‚OqjáÂ °Fcï¸.
¥x¸ÍOqj ¼OqjÂöÍÓj. ¥x¸ÍOqj $qjOq¥qÓj. ¥x¸ÍOqj $qjGS$qjGSÓj, ®¥hÆ¸GHlÓj, GS¥hÆ¸GHlÓj. JdGH ³<jGHl. McFL, MnjOqjGHlÓj.
°OqjMLjjÓj. XLBcÓj MoŠML Â¿¢XLBcPnÎ $q<jGSjëFcïtj. JdGH¥h ¶ CLÆ÷ Kcõ$|PyFL¸¨ ^MLP| À£fS¼á¸Á. μ¥qCLFLj Ój¸»¤ ®Ôcá<j. ¶
¥qFLïCLÆ÷ ³¥q¸$c JdÓj ®¼á¸Á. CLÆ÷¥cÍÂ MLjj¸Íj$c ÀOqGSÚ¿¸¼FL JdGH, ¥csSûGHl JwNqk¥q gSø¥q¿¸¼¸Á. Kx×.ã Â¸¨¸Á. JdGH
_¾ã¸Á. Vtj$c O~½ μ¨Py.
O~öÀ $q¨¼¸Á. MoŠML ML¼á¸Á. ¬GHlð<j ¥qÆ»¸Á AKLNqj¸. ''O~öÀMLÓ÷ Ôi¥q=h AKLNqjMoj ¥cÂ¢ MnÓj$qjPy ×.ÓöGH+Nqj¸
¥qÂfHTwë¸Á'' ¬FcïOnMLOy. FcŠ MLköCL¸ − öGH+Nqj¸Py ¶ öGH*ML¸ ¥qÂfH¸¼¸Á. − öGH*ML¸ sHOqj O~½.
''MLk −NqjFy÷ PyGH¸ °¸Í^ TdO|. ¬¸Íj¥qÂ MLkŠ GS¸CcFL¸ ¥qÓj$qPoÍj. ®GHlð© JdGH EoMLl¨¼áFL Ã<è'' ¬¸^k CLFLCy
À£GSj¥nÈ"¸Á.
PPP
CLOqjMcCL FnÓOy¾Ó¥h FoFLj ÍCLëCL ÔoGSjŠFLï Ó¸Kc© CL¸<Ó OqXL*, KcbÍõCL <_jò, Pn¥qÚÓj, GHÍjíÓj ¬Â¢ï −Mnj¥h
¬GHð»¸ÔcFLj. MLjk@o+"¥qPe÷ O~½ ¬ÍjóCcÓj TdbÁ¸¼¸Á. ¬¸CLO~ãÀ£Nqj #eõÀFc¿ã¸¼¸Á. öGHGSjëCL¸ Ó¸<F|Py °¸Á. ³Ey ¬McOqjè
¬¸Íj¥yML@~Â¥h MnÈ"¸Á.
PPP
¥c†MLl†<j ¼FLïFc=h ÄjöCLj<j. ¯MLjbEoõ ¥qÆQc<j. ¯ ±Wy"Fo °¸^jFcï<j. GH=næ<j ÔLÁMc<j. GHl=næ<j GH¸¨GSjëFcï<j.
¬¸Í¿ï ¥qÓjGHlŠÂ JwCc<j. Vtj$c FLMLløCc<j. VTdõÂï GH¸¨Tdë<j.
Td¸_ÇMLl<j Mc¨ GHÂMc<j. ''¥cÍj GS¸OqXLŠBhê'' ¬¸=c<j Td¸_ÇMLl<j.
''¥cÍj. FoFLj Kc©Â Mc<j Fc öKntjF|'' ¬¸=c<j Ä¤<j. Ä¤<j ²¥qÚ<j¸=o ¬CLFL¥qÚ<. XL*¸ ‚@~ Ä<ML<j
Td¸_ÇMLl<j. Ä¤¨¥éMnk ¬CLÂ Ä£jÍ VGSõ¸. ×yŠÓj. KcŠÓj. ¶Fc<j
CLOqÔLj$c McÈ"¸=h¥h fHÓjTdë<j. ÀFLMLjÂ¢, =i Cc$qMLjÂ¢, =hIfHF| ÔoNqjMLjÂ¢ _ÓML¸CLrH<Cc<j.
''Mcõ†M|!'' ³<jGHl $x¸CLjCy ¬Fcï<j.
''³MLjtj¸Á?'' ¬FcïFLj FoFLj.
''MLk ®¸=y÷ Â¢+"Â¢ï Ä¤@o Cc$qjCLjFcï<j'' ¬Fcï<j. ¬^jÔLksSë rHÍí Ôn¸_jCy Td¸_ÇMLl<j Â¢+j" Cc$qjCLk ¥qÂfH¸Ôc<j.
MLjOy Oy¾ ²¥qÚ@y °FLï ¬CLBhê ¬Oqã¸^j$c OqMLjôÂ IJwF| ÔoQc<j. ¬CLFLj GHOqj$nCLjëŠ¸^k MLÔcá<j. ¬CLFLj PyGHÆ¥h O~$cFo
''− =hIfHF| ‚@~ Ä¤¨ MnjjVFL CL$qPntjõ'' ¬Fcï<j Mc¨ ÅÇ¢MLjÀCy.
''³¸?'' ¬¸Á ¼Oqj¥yGH¸Cy.
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''MnbÍML ÔLÔLkáOqjŠ¸=c<j'' ¬Fcï<j.
−Mnj ÔLjOqÔLjOq ÔLkfS¸Á. ''¬EoFyN|j! − =hIfHF| ÔoQc¥q ÔLsSëFo¸? GSøOqÜ¸ Po¥qJwCoFo¸?'' ¬Fcï<j.
¬¸CLPyFo ''Mcõ†M|'' ¬Fcï<j ³<jGHl $x¸CLjCy.
''MLjÈ¢" ³MLjtj¸Á?'' ¬FL¨$cFLj.
''$qÁPy °FLï $cÆFL¸Cc Ä¤@x¥qÚ@o gHÓjáŠ¸^jFcï<j'' ¬Fcï<j
MnFLjÁ¿$cFLj. GSjÁ¤OqÝMnjÎFL °ÔcáîøGS, ÂQcøGSÓCy sSÍÀ£OqjCLjFcï<j Td¸_ÇMLl<j.
''MnbÍML!'' ¬FcïFLj FoFLj. ¥xÁísSGHlFcï¥q GH¥qÚ ±OqjFLj¸¨ ¶ −TdÄj MLÔcá<j. −NqjFL¥éEy O~CL TdNqj¸ ¥cMcÓ^.
°CLëO~Ó¥h - öGHCLjõCLëO~Ój, ¬GHlð GHöCcÓ¥h `¥h÷GHlð` GHöCcÓj, Fy=iGSjÓ¥h `bEc=i`GSjÓj, °Eyõ$cÓ¥h ÍOq#eGSjëÓj, ¥q^æMLÓfSFL
ÇGSjëÓj, CL$cEcPy÷ °FLï −GSjëÓj, Ä¤=h¥h °¼CL¸$c O~CL¥yCLÓj GSMLj¿ð¸Ôo GSMLjjFLïCLj<j Mc<j.
öGHGSjëCcÂ¥h MLsSë ML¼áFcNqjFL¥h FLFLjï GH¿ÔLNqj¸ ÔoQc<j. ''Ä¤<j..'' ¬Fcï<j.
''CnÓjGS¸©, Ä£j Kc©$cO|è Td¸_ÇMLl<j $cOq¸^$c?'' ¬Fcï@~NqjFL.
''CLGHlð$c ÄFcïOq¸©! Ä¤@oMnk Fc Kc© - −Ä@oMnk Fc $c@| (McWc"ÄBhê ÔLkfH¸¼) ®Íí¿MLjbÍõFc ¬¸CL¿¢÷FL¸$c °FLï
`Oq`¥cO~Âï FoFLj. −Fc<j ML¼áFcNqjFL Cn$q MnjÔoáGSjŠÂ, Cn¼áFL Mnjj¥qÚ ×xFLï JvCLjëÓj ®ÔiáGSjŠÂ, ML¼áFL GHÂ ÔnsHðGSjŠÂ,
GHöCcÓj GHlÔiáGSjŠÂ MnÈ"JwNqk<j. Mc¨¥h Kc©$cO|è ¬MLGSOqMoj¸=y FcŠ ¬GHlð<j ¬OqíîMLjtj¸Á. ®Á¤ ¥c†MLl@yJd#eõFL¸. Mc<j
FLFLjï‚@~ MLÍÓjè.
''ÔnPn÷Æï (Fc AKcOqõÂ) fHÓj'' ¬¸=c<j.
''¬CLë $qCL¸. Â¢ AKcOqõ MLOqëMLkFL¸ MnjjÍ=hÁ. CLMLlø¥yŠ. On¸<MLÁ MLÍjÓj¥yŠ'' ¬¸^j¸=c<j.
''ÔofSFL GHÂ, MofSFL ÇXL ÔcÓj. GS¸IGHj¸, GSMLk×.¸ ¬¸=cMLl. −Mnj −Mnj ¬¸ÍjPy AKc$q¸ ¥cÍk? XLÄj¸ÔLj''
FoFLj GHÓj¥qFLj.
− Oy¾ Mc¨¸=h¥nWc"FLj. ''$cNqjöÀ ³Á¤?'' ¬FL¨$cFLj. ''¬Pe¸=h sHOqj$qPe+j" ®¥qÚ< PoOo?'' ¬Fcï<j.
''Ä£j −Ä<O~!'' ¬FcïFLj ¥yGH¸$c.
''¶.. −ÄGRNqj¸ MLj¿ÔoJwNqkFLj. − $qÁPy gS¿Nqj+" ×yOqjPyGH¨ =i.Ä¤ KyOqjMLjÂ ÄÓfHTwë¸Á. ¬Á ÔLksS¸ÍjŠ MnÈ"¸Á.
´Fc Ôn^æ¸CL Mc¨Â FoFLjFcï$qÍO~!''
CLOqjMcCL FoFLj _ÍjÆ£NqjPoÍj. Fc ×.Mc_j MLjOy öGHQLï¥h CcÄGSjë¸ÍÂ CnÓjGSj.
''CnÓjGSjŠFcïMLl. CnÆMnÎFLMc¨Ä'' ¬Fcï<j.
Fo GHÓj¥qPoÍj.
''Py¥q¸Py MLjVFLjAKcMLlPnÎFL MLj$c+"¸Cc rHWc"¸ MLjj¸Íj Qc¨}SæÓj ¬Â ÔLÁMcFn¥qÚ@y. ¬Á Â×.¸ ÔoNqjŠO~! CL»Ü °¸<^¸
CLŠÚMLÍFL¸¥cÍj. $qjOqjë¸ÔLj¥y.''
''FoFc CL$cÜÆ? −Moj CL»Ü Fc Í$qÜ¿¥h O~MLÔLjá$qEc?''
''FLjMLlø O~ÂTdëMLFLï FLMLjô¥q¸ PoÍj$qEc?''
''MLsSë¥qEc FoFoMLj¸=cFy CnÆsSÁ?''
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''Fc MLk^ ÄFLO~''
''−CLôöEyÿ¸ ÔoGSjŠFLïÁ FoFLj. ¬MLjôPe¸=h ¬CLëFLj ¥yPyðtj¸Á FoFLj. fHÓ÷Ój, ®Ój÷, GS¸TdOq¸, GHl=hæ¸=c+j" Vtj$c
°FLïÁ CLFLj. μ¸=h¥qFLjï Tv¸=h ¥xMLjjôPe ö_CLjŠCLjFLïÁ FoFLj. ¥qÂ¢GS¸ Fc ÔLj^kæ FLÓj$qjOqj Po¥q ³¥c¥hPe °FLïÁ FoFLj. ®GHlð<j
ÔnGHlð. ²MLOqj CL$cÜÆ? ²MLOqj ö_ÀMLkPeÆ. ²ML¿¥h FLGRæ¸ ×.¿»¸Á?''
''¬¸=o... −Mnj MLsSë gSø¥q¿TdëMc?''
''Fc¥xÚÂï ÂNqjMLkÓjFcïtj. ¬Ä ÔnJdðÆ MLjj¸Íj.''
''OqkP|û rH=oæ¸ÍjŠ Ä£jÁ ¥cGHlOqMLk? ¥xÓjMc?''
''¥xÓjMLl. °Eyõ$q¸. Â¢Mo FoFLFo GSC|Nnk$q¸. μ¥q¿¥x¥qOqMLjFo öGHMLk* Nqk$q¸. μ¥qÚ+j" ¥cÍj. ®Íí¿¥i ®¸ÍjPy GSMLjAKc$q¸''
''³¸ MLkNqjOy$q¸? FLjMoø CL$oÜ<MLÔLjá¥qÍ?''
''ÄFLj. ®GHð=h¥nÎFc Â¢MLk^ ÄFL<¸, CLFLj MLsSë O~Â¢ ¬FL<¸ Â¢Š ¬MLGSOq¸ ¥cÍj. KcbÍõCL. ¥cÂ¢ −Mnj¥h? TdMLk½¥q AKLöÍCL.
GSMLk×.¸ FLj¸¨, Ôn<j ÄGRNqkÓ FLj¸¨ fHÓ÷ÓFLj¸¨, ¼MLOqŠ MLkFLfS¥q MoÍFLFLj¸¨. ®Á Â¢ MLk^Ó öGHAKcML¸Cy ¯Oy¾ À£GSjŠFLï
ÂOqêNqj¸ ¥cÍj. − ®¸=hFLj¸¨ ML¼áFLFc@o CL¿Ú¸ÔLjŠÂ À£GSjŠFLï À£Oqjð. ''
MLjO~ï<j MLÔcá<j. ''OnÎ=|. Â¢Mo ¥qOn¥|æ. −Moj O~McÆ'' ¬Fcï<j. Td¸_ÇMLl<j GHOqj$qjFL MLÔcá<j FLFLjï GH^jæŠFcï<j. Fc
μ+"¸Cc ÔLMLj^Ój. ²¥qÚ@y FxfHð. ¬¸Co $qjOqjë¸Á.
PPP
''ÔLk<¸¨. Moj¸ ÔoNqj$qÆ»FL¸CL ÔoGSjëFcï¸. ¥cÂ¢ −NqjFL ö_CL¥cÓÂ −NqjFLŠ¸@~Æ. ½¡Ä¸ÔcÓFo −QL ¥qÓ$cÆ. −NqjFL
MLjOqBcÂï −VøÂGSjëFcï<j.''
²¥qÚ¨FLj¸@y GSFLïÂ MLk^Ój. ÄFL<¸ MLkFoQcFLj. FoFLjFLïÁ Ôi¥q=y÷. ÍjOq¸$c MnÓj$qj. ÔcPe öGHNqkGSGH<jCLjFcïFLj. Ôi¥q=y÷
FLj¸¨ MnÓj$qjPy¥h Mn+"KyCLjFcïFLj. ³My _¸bEcÓj ÔLj=oæGSjëFcïtj. _¸bÍFcÓj GH=oæGSjëFcïtj. MnÓj$qjMoGHl ÔoOqÂ¢<¸PoÍj. −sHGSjëFcïtj.
−ö¥yÇGSjëFcïtj. `Mn+"`Íjí. Mn+"Š.` ¬<j$qj MLjj¸ÍjŠ MoNqjÂ¢<¸PoÍj.
‚<Á¤GSjŠ¸^jFcïFLj. ³My JdQcÓj. GH=hæ ÔLj=oæGSjëFcïtj. ÔcÓj. ÔcÆ¸¥q. ¬^jMoGHl.. MnÓj$qjMoGHl MnWcëFLj. _ÓMnjÎFL
ÂOqêNqj¸. ¬<j$qjÓj MoGSjëFcïFLj. JdQcÓj _¸bEcÓj CnÓ÷KyCLjFcïtj. _¸bÍFcÓj MnÓMnÓKyCLjFcïtj.
bEnÎOqõ¸ MLÔoáfS¸Á. −$qPoÍj. _Ó¸$c ¬<j$qjÓj. GSC|, ¼C|MLjNqjMnjÎFL −FL¸Í¸ ¥yGS¸ ¬öOqjÓj ÔcGSkë, Mn+jëFcïFLj. −$qPoÍj.
_Ó¸$c ¬<j$qjÓj. MnÓj$qjMoGHl. ®¸¥n¸CL? ¼=h¥n<j ÍkOq¸. MLÔoáTwë¸Á. MnWcëFLj. Mn+jëFcïFLj. bEnÎOqõ¸ MLÔoáfS¸Á. MnÓj$qj ÔoOqjMpCy¸Á.
¼ML¿ XLBcÓj.
¬¸Co! ¬¸CLPy bÍøÂ. ¥é¥q. QL_íî¸ fHÓjGHl.
''¬¸M|jM|j..Kcò!''
¬<j$qj −»¸Á. `¬¸Kc!` `¬¸_k!` `¬¸ö_k` `¬MLlFLj. ¬EnMLOqj? ¬CLë?`
`¬MLlFLj. ¬CLë. Fc CLÆ÷$cÂ CLÆ÷. fHÓjTwë¸Á. Ôi¥q=y÷¸¼.`
`¬¸Kc! ¬¸_k! ¬¸ö_k!`
¬¸Co. MnFLjÁ¿$cFLj. Ôi¥q=y÷¸¼ Ôi¥q=y÷¥h MnÓj$qj FLj¸¨ `Äj$qjÓj`Py¥h.
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`¬Ccë!`
`¬¸Kc!`
''³N|j! MnFL¥hÚ À¿$cMo¸? MnÓj$qjPy¥h O~MLm?''
'O~FLj. MLk ¬CLë Fc¥yGS¸ ML¼á¸Á.`
`¬CLë¥cÍÁ - −MLl. −MLl ÄFLj`
`¬MLlFLj. ¬CLë −MLlOqkGH¸Py ML¼á¸Á. Fc¥yGS¸.`
`²Pe MnWcëM|? ¬¸Cc Ôi¥q=h. ÔcPeÍkOq¸ MLÔoáQcM|. MnÓj$qj ÔoOqjMLPy °¸<$c Mn+jëFcïM|.
`¬CLë MnÓj$qj. ¬CLë Á¤GH¸. Ec¿ ÔLkfHGSjë¸Á` FL<jGSjëFcïFLj. ¥cÍj. GHOqj$nCLjëCLjFcïFLj. MnFL¥hÚ. Ôi¥q=y÷¥h. ¼öCL¸ Ôi¥q=y÷ ‚@~
¼OqjMnÓj$qj.
`¬M|j..Kc! `¬¸Kc!`
`¬Ccë! MLGSjëFcïFLj.`
`¬¸_k! MLjOqBh¸ÔcÓFLj¥yML<¸ −CLôÿCLõCy GSMLkFL¸.`
`FLFLjï XLÄj¸ÔLj ¬Ccë!`
`¬¸Kc! ¬¸_k`
QL_íî¸ MLj¿¸CL ÔoOqjMLPy ''¬ÍjóCL¸. −NqjFL ö_À¥cOqj. Ö=c}IH @o¸×.O|. ¥cOq*¸ −MLl. `¬¸Kc` ¬Fo bÍøÂ.''
''@~¥qæO| Fc AKLOqëÂ ö_À¥h¸ÔcOqj. Ä£j JdEcÆï Fc ¥qÂ¢ï+"Cy ¥q<j$qjCcFLj.''
''MLÍjí. − −MLlÂ ÔLkGH¸¨. ÔcÓj'' ²¥qÚ¨FLj¸@y MLk^Ój. CLOqjMcCL GSðßÿ PoÍj.
PPP
''−GHOoGRF| GS¥nû}S ¬FcïOqj. ®¸¥c MnjÓjŠML O~PoÍj.''
''MLGSjë¸Á. −MLlÂ CnÔcáO~?''
''−† À£GSjŠMLÔcá¸. Ä£jOqj ÔnfHðFL=oæ ¯ ¥h=h¥i¥h _Nqj=hMoGHl ¥q=oæQc¸.''
''−MLl¥yGSMoj ¯NqjÂ¢ï OqkMLjjPy¥h MLk¿ð¸ÔcFLj. −NqjFL ¥q+j" Cn¿Ôo^GHð=h¥h ¬Á ¥h=h¥i MLjj¸Íj¸@~Ó''
''GSOo! @~¥qæO|.''
''¬Á GSOo! − GH¥qÚFLjFLï $qj¨ MnjÎŠPyFLj¸¨ −MLlÂ ¬¸Kc ¬ÂfH¸¼¸Á ²MLOqj? ''
''Ä¤<j MLk MLjFLMLj<j. ¬Kcòtj ¥x<jŠ. CcCLNqjõ¥h ½¡ÄCL¸ Ä£jÍ −QL FoFLj ¥qÆ»TdëFLj'' ¬¸^k ÔnfHðMnWc"<j.
''¬ÔLjá Ä£jMc¿Pe$o °Fcï@o?''
''ÖFLj.''
''®¸CL rHÍí IJw=y CnÔcáOo. ²ML¿¢Mnj?''
''MLk ¬MLjô. MLk Mc¿ ¬CLëNqjõ''
''Fc¥n¸Íj¥y ¯ FLPe÷MLlPy −Ä< JwÆ¥qÓj ¥qÂfHGSjëFcïtj''
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°¸@oÄ.''

''¬MLlFL¸© −Mnj FLjÍj^ FLÓ÷Â GHl^jæMLjÔLá. ²<MLj ¥cÆ JdEcÂ¥h rHÎFL ¥cÆFL MLjÔLá. AKLj×.¸ Ä£jÍ ¶¸ ¬Fo GHÔLáKx^jæ

''¬Oo! ¯ FLPe÷MLl¥h ¬Â¢ï CnÓ÷Â MLjÔLáÓj. ¬PeFo °FcïNoj! ®Á ¬ÍjóCL¸'' MLk^Ój ÄFL_<jCLjFcïtj. ¬¸CLPy `¬¸Kc`
¬Â ¬OqjGHl.
Fo ¥q+j" Cn¿ÔcFLj. ¥h=h¥i _Nqj^ ¥q=hæ °FLï FLPe÷MLlÂ ÔLkQcFLj. ¬¸Co.
GS¸_OqGH¨Jwtj ''¬Ccë!'' ¬FcïFLj −FL¸Í¸$c.

PPP

$y<Ój

$q¸=h AKcFLjMLjÀ

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä
''Ä£j‚, Ä£j AKcOqõ¥h Ã¢½¸$| ÔLk<<¸ ¥yGS¸ ¶ MLõ¥hë TdðFLûO| ÔoTdOqj. ¶Td¿ Ä£jOqj Ä£j Jd}SJwOqjæÓj, ¯ MLjbÍõ À£GSjŠFLï
IJw=yÓj À£GSjŠÂ MLk ö=cMnP|û −IgHGSj¥h MLTdëO~?''
¬Oqíî¸ ¥cÂ AKcGR Ä¸^jFLï^j÷$c Mnjjÿ¸ rH=cæ<j GSjKcòO~MLl. Mn¸^Fo CoOqjŠFcï<j.
''XLÄj¸ÔL¸¨. FcŠ Ä£jOnMLOy CnÆ£Íj. MojMLjj Ã¢½¸$| MnWc"ÓÂ ¬FLj¥y<¸ PoÍj. MLkŠ CnÆfSFL Mc+j" ²MLOqk ‚@~
¬¥qÚ<PoOqj. MLjMLjôÆï TdðFLûO| ÔofS À£GSjŠÂ MnWo"¸CL Í$qÜOqMc+j" PoOqj. Ä£jOqj ³Ey CLGHlð FL¸_Oqj¥h IJwF| ÔofSFL^j÷FcïOqj. Ä£jOqj
¬FLjŠ¸^jFLï MLõ¥hëÂ FoFLj ¥c¥qJwMLÔLjá..'' ¬Â −»JwNqk<j.
''PoÍ¸¨. MojMLjj ³¸ JvOqJd^j GH<PoÍj. ®Eo FL¸_Oqj. ¬ö<GSjû ®Eo. Ä£j sHOqj÷ GSjKcòO~MLl, Ä×.Nqj ¬MLlFc..?''
−QLáOqõ¸$c, IJwF| ÔoÀPy °¸ÔLjŠÂ, −Py¼GSkë ²ÍjOqj$c °FLï $y<¥éfS ÔLkTd<j Â×.Moj. ö=cMnP|û ³×n¸^j ÔnfHðFLÁ
GHm¿ë$c Â×.¸. JvOqJd^jPoÍj. ¥cÂ¢, Á¤Âï ²Pe FLMLkôÆ? ®ÁMLOq‚ ®Pe¸=h IJwF| ¥cP|û MLÔcátj. Ä£jŠ Pe^¿¢ CL»Æ¸Á. MLk
−IgHGSj¥h ML¼á _ÿjMLjÀ À£GSj¥n+"¸¨. IGHPeFc ¿TdO|æû Mc+j" ÄjMLjôÆï ¨FLïO|¥h fHÓjGSjëFcïOqj. −Oqj$q¸^Ó¥h IGHPeFc ÿy^Ój¥h
O~McÆ. ®Ä ÄFLïÄ. ¬tjCo ¯Td¿ ³¥q¸$c ÄEoQLNqkFL¸. ¬GSÓj ²MLOqk MLk $qj¿¸¼ öQLÍíî À£GSjŠÂ MLjMLjôÆï ÔnÎFc
GH¸GHlEcMLjFLjŠ¸^jFcïOqj. CnÓjGSj¥yMcÆ. ¬Eo ÄGRNqkÂï ¬¨$c<j.
''¬CLÂ sHOqj ÔnGHðÍíFcïOqj. μ¥q=h MLköCL¸ ÔnJdðOqj. Ä£jOqj ¬CLÂ¥h TdNqjGH@~èOqj^. − ¬bÃMLkFcÂï
ÔLkfH¸ÔLj¥yMcÓFLjŠ¸^jFcïOqj.'' −PyÔLFLPy GH@~è<j GSjKcòO~MLl.
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¬bÃMLkFcÂï ÔLkfH¸ÔLj¥yMcÓFLjŠ¸^jFcï<j ¬¸=o, ²MLOy CLFL ÇGRjõ<j.
''Fc¥é¸ ¬Oqíî¸ ¥cML<¸PoÍj.''
''GHO~øPoÍj. On¸<j Oy¾Py÷ ¯ ö=h}H $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój, öKyÔLOqj÷ ¬Ä¤ GH¸fHTdë¸. ¬¸ÍjPy MLk −IgHGSj ¬ö<GSkû ¬Á¤
°¸^j¸Á. Ä£jOqj CLGHðŠ¸@~ Oq¸¨.''
¬¸CLPyFo Ä×.Nqj ³Ä^FLï^j÷$c CLÓ ²$qOoGSkë ÔLkfS¸Á AKLOqëÂ. ×.¿»¸Á ÄMLOq¸$c ÔnJdð<j. −Mnj ¥x=hæJdOofS¸Á.
¥cÂ¢, On¸<j Oy¾Ó CLO~øCL, ¶ ¼FLïGHlGSë¥q¸, ÔnÎFc $qj¿¸¼FL ÄQoadÓj CnÆsH ¥ctjCcÓj ÔLkTd¥q,
¥x=hæJdOoNqjPo¥qJwtj¸Á. ''TdNqj¸öCL¸ ¶Td¿ MnÈ" − −IgHGSj ³Ä=y ÔLkTvTdëFLj. ÄGRNqj¸ ¥qFLjŠÚÂ MLTdëFLj. ¬GHlð@o Mc+j"
¬¨»FLÄ tjTdëFLj.''
¬FLï^jæ$cFo TdNqj¸öCL¸ ö=cMnP|û Mc+" −IgHGSj¥nWc"<j. −IgHGSj rHÍí$c °¸Á. FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj Ã½¡$c MLjj¸Íj ‚ÔLjFLï
Mc+"Cy MLk^÷<jCLjFcïOqj.
¬¥qÚ¨¥h MnÈ" CLFLj ML¼áFL GHÂ ÔnJdð<j. ¬CLFLj MLjÂfRÂ fHÆ¼, GSjKcòO~MLlÂ À£GSj¥n+"MLjFcï<j.
''FoFo Ä£jŠ IJwF| ÔoTdFLj. ÄjMLjôÆï ×cö$qCLë$c GH¸fH¸ÔLMLjÂ MLjÈ¢" ÔnJdðOqj.''
''FcŠ − MLjÂfR ²MLOy CnÆ£Íj. FoFLj ¬Pe¸=h MLjÂfR GH¸GHlCcFL¸=o ²Pe Mn+CcFLj?'' ®¸¥c FLMLjô¥q¸ ŠÍOqPoÍj.
''¬CLFLj Ä£j ÇGRjõ<^. Ä£j Í$qÜOq ÔLÍjMLlŠFcï<j^. ¬Âï ³O~ð^j÷ ÔoNqjMLjÂ ¬Fcï<j ad¸$cN|j, Ã¢½¸$| ÔLkfHTdë¸.
ad¸$cN|jPy GHl@~¸$| ³O| JwOqjæPy ®¸»÷¤GRj ML¼áFL ÔnÎÂ¢}S $nÎ@|Â ³O~ð^j ÔoNqjMLjFcïOqj. ÿy^P|, ®¸¨NqjF| AKy×.FL¸, rSÎ=|gStj¸$|.
_jPn÷=| ö=ntjF|Py Ã¢½¸$|, ¬¥qÚ< ¶ On¸<j Oy¾Ój. MLjÈ¢" b¨Æ£÷ − CLO~øCL rUÎÍO~KcÍj. ®MLÂ¢ï Ä£j tjÍí¿¥i.''
GSjKcòO~MLl¥h FLMLjôQL¥qõ¸$c ¬ÂfH¸ÔL<¸PoÍj. − ÄEcõ¿íî ²MLOy CnÓjGSj¥yMcÆ.
''¶Td¿ ¬CLÂCy MLk=c÷@~ÓÂ ¬FLjŠ¸^jFcïFLj.''
''μ¥qÚ ÂÄjGR¸. Ä£jOqj ®¥qÚ< ‚Ôy¸¨'' ¬¸^k MnÈ"JwNqk<j. MLjOy ´Íj ÂÄjadÓ¥h, rSP| GSjKcòO~MLl¥h tjÔcá<j.
''FoFLj Ä£j ÇGRjõ¨FL¸¨. Ä£jOqj ÔnfHðFLÄ MLkŠ ¬Â¢ï $qjOqjëFcïtj. Ä£jŠ $qjOqjë¸Ey PoEy.. ¥cÂ¢.. MLkŠ Kc$c $qjOqjë.
®¸»÷¤GRjPy ¶ JwNnj¸ ÔnGHlCLk, $y<Ó $qj¿¸¼ ÔnJdðOqj. $y<Ój $qÍjÓÂ MoOqj ÔoTdëtj. ®+"Â MoOqj ÔoTdëtj ¬¸^k MnjjÍÓj
rH=hæ ²Fyï ÔnJdðOqj ¬MLÂ¢ï MLkŠ Kc$c $qjOqjë¸¨JwNqktj. ¬¸Íj¥qÂ, ÄjMLjôÆï ²¸Cy ¬bÃMLkFL¸$c ÔnÎFc¥h fHÓjGSjëFcï¸. FoFLj
ad¸$cN|jPy GHÂÔoGSjëFcïFLj. ÄjMLjôÆï TdðFLûO| ÔoNqj<¸ FcŠ ¥qGRæ¸¥cÍj. MLk fHÓ÷Ó MLjbÍõ $y<Ój¸<‚<ÍÂ, Co@~Ój¸<‚<ÍÂ,
¬¸ÍOqk ´¥qõ¸$c °¸@~ÓÂ ÔnJdðOqj. ¬¸Co ¥cŠ¸@~, MLk MLjbÍõ °¸@o ÓXLô*Oo[ÓÂ Ôn¿»JwNojPe ÔoTdOqj. ¬¸Íj¥é Ä£jOqj ¯
ö=h}H¥h ¬OqjüÓj. Ä£jOqj ÔofSFL EcÂPy ®Á ²¸CL?''
®¸=h¥h MLÔcá¥q, Ä×.Nqj¥h ¬¸CL ÔnJdð<j. ''¯ ¬Kcòtj ²MLOy Ä£jŠ $qjOqjëO~ML<¸ PoÍ¸^jFcïOqj. ¥cÂ¢, CLFLj MLköCL¸,
ÿy¸ MLOqjÚ Kc$c ÔoTd<j..'' ¬¸Á.
Â×.Moj. ¥cPo½¡ MLÁPofS FcÓj$o+"tj¸Á. ¥cPo½¡ −MLOq*Py °FLï tjÓj÷Â, ¬¸CLŠ MLjj¸Eo #eÈ¢ ÔoNqkÆû ML¼á¸Á. $y<Ój
Ã¢^Ój McO~tj. Kc$qjÔosS¸CL <_jò Nqk×.MLkFcõÂ¥h PoÍj. MoOo tjÓj÷ À£GSjŠFcïOqj. ®¸=hMc+"MLkôtj rHÈ"¥h tjÓj÷ ¥cMLÆûMLsSë
#eÈ¢ ÔoTdOqj. − CLO~øCL Ä×.Nqj $nÎÂ¥| öJdKn÷¸Cy, ‚CLj¿¸=y÷ °FcïOqj. − CLO~øCL ¶ IJd÷^j ¥xFLjŠÚFcïOqj. ¥xFLjŠÚFLï
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IJd÷^jPy¥h MnWo"MLjj¸Íj, MLjOy On¸¨+j" MLkO~Æû ML¼á¸Á. ¬¸Íj¥é Ä×.Nqj ¬¸Á ÿy¸ MLO|Ú Kc$cFo ÔoTd<Â. ¬ö<GSj Kc$c
¥qGRæGH¨ ¥qFLjŠFcï<j. ²MLOqj? ²MLOqtj °¸=cOqj? ®Âï ³+" CLO~øCL ÔnÎFc $y<Â ÔLk<MLjÂ TdðFLûO| ÔoGSjëFcï<j.
Â×.Moj. Mnj¸¨¸$| Í McP| ¬FLï JwNnj¸ ÔnGHlëFLïGHlð<j $y<Ó $qj¿¸¼ ÔnGHð<¸ ¬ÓMc^j. − ¬ÓMc^j öGH¥cOq¸$c ÔnsHð
°¸=c<j. GS¸ÍOqó¸ ML¼á¸ÍÂ Kn¿÷F| $y< $qj¿¸¼ ÔnfHð °¸=c<j. O~×.¥iNqj QLŠëÓj, MLjFLjGRjÆï ²Pe Ä<Á¤TdNnk ÔnfHð
°¸=c<j. öGH×.Ój ±fU¸ÔLÂ ÄbÍ¸$c, − EoQL ÄAKL×.FL ²ŠÚML ¥cÓ¸ ÂÓML PoÍÂ ÔnsHð °¸=c<j, − $y< ²Pe ‚PoáTdOy, EcÂ
$qj¿¸¼ ‚@~ ÔnsHð °¸=c<j. öGHGH¸ÔL Ä¸CLPy÷ μ¥q=nÎFL ÔnÎFc $y< $qj¿¸¼ ‚@~ ÔnsHð °¸=c<j.
O~×.¥iNqkPy÷ ¯ $y<Ój, ¯ ®FLGHCnOqÓj ÔcPe GSÿ×.¸. ¬Ä Šö^ÓCy, ŠCL¸öCcÓCy ‚<jŠFLïÄ. ¶ ¥c÷GSjPy
°¸@oMc+"¥h, ÔLÍjMLlŠFo Mc+"¥h. ¯ $y<Ój °¸<‚<ÍÂ ÔnsHð °¸=c<j. öGHÀ£ ¥c÷GSjPy FnÎÀ¥q ÄÓjMLÓj $qj¿¸¼ ÔnGHð<¸
¬ÓMc^j.
¬Pe ÔnfHðFL¸CL MLköCcFL, fHÓ÷Ój ½¡ÄCc¸CL¸ $qjOqjë rH^jæ¥yMcÓÂ ÂNqjMLj¸ ³¸ PoÍj. Â×.¸$c $qjOqjërH^jæŠ¸=o, öGHÀ£
ÄEcõ¿íî −BhMLjjCLõ¸$c MLkOqjCc<j.
¥cÂ¢, ¯ ¬Kcòtj ³Ä=i? −BhMLjjCLõMLk! MLkBh¥qõMLk !
®Âï ³+j" $qjOqjërH^jæŠFcï@~! rHÎ$c ÔnÎFc $y< ÔLk<@~Â¥h =h¥nÚ^j÷ GH¸Jd<j. ²MLOqj? ³ KcõÔ|Mc<j. °ÿk†.. ²¸CL
−Py¼¸¼Fc, $qjOqjëO~ML<¸PoÍj.
GSjKcòO~MLl Í$qÜOq ²¸Cy MLj¸Á ÔLÍjMLlŠFcïOqj. ²Fyï ³+j". − ²¸Cy MLjÁPy ²MLOqtj °¸=cOqj?
¯ XLBcFL, ¬CLÂ IJw=y ÔLkfH¸¼Fc $qjOqjë GH^æPo<j. $qjOqjë GH^æ<¸ ¥qGRæ¸. ²Fyï MLkOqjðÓj. ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Py GHÂÔofSFL
GSjKcòO~MLl¥h, ¬CLFnMLOy CnÆ£<¸ PoÍj. CLFL Í$qÜOq ÔLÍjMLlŠFLïGHlð<j, ¬CLÂ MLNqjGSj GHÍVOqj, GHÁsU<j. ¬¸CLŠÄj¸¼ °¸<Íj.
¯ ¬Kcòtj¥h ®GHlð<j MLjjGHðtj FLÓAKnÎ MLjbÍõ °¸© °¸@~Æ. ¶ MLjÂfR ¥yGS¸ ®¸CL [Oqjá rH<jëFcï<¸=o, MLj¸¼ °Eyõ$q¸Py
°¸© °¸@~Æ.
²MLOqKcò! JwÂ¢ sHOqj CnÆsSë ¶Td¿ ¿MnÎ¸@| ÔoGSjŠÂ −Py¼sSë $qjOxëGSjë¸Ec! ¥qGRæ¸ ¬Pe¸=h sHOqjFLï Mc+j" ÔcPeMLj¸Á
°¸=cOqj. ¬CLFnMLOy CnÆ£Š¸@~Fo, GSjKcòO~MLl ³×n¸^j¥h TdNqjGH@~è<j. GS¸CL¥q¸ rH^æMLjFLï Ôy^ rH=cæ<j. ¥xCLë$c À£tj¸ÔLjŠFLï
IJw=yÓj Jd}SJwOqjæÓj ¬Â¢ï tjÔcá<j.
¶ GHÁOy¾Ój CLO~øCL, ö=cMnP|û Mc+j" GSjKcòO~MLl¥h, Ä×.Nqj¥h ²tjO| ®¸¨Nqk ÄMLkFL¸Py =h¥nÚ^j÷ ¥xÂ tjÔcáOqj. Ä¤Td
MLÔcá¥q, ¥x¸CL <_jò¥h GSjKcòóO~MLlÂ tjÔcáOqj.
¯PyGHPo, GSjKcòO~MLl ¬CLÂ sHOqj, ÄMLO~Ój ÔnGHðMLjÂ ÔcPeTdOqj÷ ¬¨»Fc Mc+j" ®MLøPoÍj.
b¨Æ£÷ FLj¸¼, @nÎOnŠæ$c ad¸$ctj IGHl@~¸$| ³O|JwO|æPy Á$c¥q, _Nqj=h¥xÔoáGS¿¥h, ¶ tjÍíOqj ®¸¨NqjF|û ¶ Jd÷ ¥cOqjè
GH^jæŠÂ °FcïOqj.
McÈ"ÍíOqk GHmgRPy °¸=cOqj^. =c¥iûPy ¬¥qÚ< McÈ"¸=h¥h À£GSj¥nWc"Oqj. GSjKcòO~MLl, McÈ"Íí¿¢ï GHEo GHEo ÔLkGSjëFcï<j.
Mc+"Py÷ CLFL¥h ³MnÎFc ¥qÂfHTdëNojMnkFLÂ. Mc+j" ²¥qÚ< ÔLÁMcOy ¬Âï ÄMLOq¸$c ¥qFLjŠÚFcï<j. MLk^Py÷, CLMLj¥h TdðFLûO| ÔofSFL MLõ¥hë
$qj¿¸¼ ¬¨$c<j.
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''MLkŠ CnÆ£Íj. ®Á MojMLjj ®Pe ®¸¨Nqk FLj¸¼ ML¼áFL CnÓj$qj Mc+"¥h, Cy<j$c Mn+kë¸=cMLjj ¬¸Co. MojMLjj ÄMLO~Ój
³Ä¤ ¬<$q¸. MLjÈ¢" ÄjMLjôÆï sH÷FLj ²¥hÚ¸Ôo MLOqŠ Ä£jŠ Cy<j$c °¸=c¸. Ä£jOqj ³MnjÎFc ¥xFcÓFLjŠFcï, ÂGSû¸¥yÔL¸$c ¬<$qÔLjá.
®MLÂ¢ï MLkŠ ÔnJdðOqj.''
ad¸$cN|j ÔLkGSjëFcï, _jPn÷=| ö=nÎF|Py Ã¢½¸$| MnÈ"Fc, ®¸gH¿NqjP| JdPn}S, ÀNqkF|MnjF| sSÚøO|, MLj¸$yÓjÓ Ec¨ FLj¸¼
OqXh¸ÔLj¥yML@~Â¥h ML¸ÍÓ GS¸MLCLûOqÓj ¥qGRæGH¨ ¥q=hæFL ¥xÂïMoÓ ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÔnÎFc $y<Â −QLáOqõ¸$c ÔLkGSjëFcï, − ¬×cåCLÇGRjõ@o
¥qÂfHGSjëFcï<j. MLjGS¥q MLjGS¥q$c ¥qÂfHGSjëFcï<j. ¯ ¬ÍßadæÂï ¥qÆð¸Ôc<j.
¶ $qjOqjMLlÂ ®Âï ³+k" MLj¿áJwŠ¸@~ °¸<^¸ ¶ ²CnÎëCo, NqjbEcPeGH¸$c, Jd>Oq¸ ÔnGHlëFLï EcÂPyÂ ¶ ¼FLï −QLÂ
À£O~áÓFLj¥y<¸ MLjOy ²CLjë. MLjÈ¢" MLjFLGSjPy ¬CLÂ¥h ¥qßCL×åCL ÔnGHlðŠFcï<j.
MLj¿¼JwPoÂ ÄbÍ¸$c ×.¿»Jwtj¸Á öGHNqk*¸. ×.Oqj$qjCLjFLïÁ ¥qPe, Â×.MLk ¬FLï GS¸Eoÿ¸ À£OqŠ¸@~Fo rUÎÍO~KcE§
MLÔoáTdOqj.
¶ FnÓ CLO~øCL, GSjKcòO~MLl¥h ¥x¿NqjO|Py ¶ Jv<j$c=h ¥qMLOqj ML¼á¸Á. EcÂï ¼¸fH ÔLksSë ¬¸ÍjPy °CLëOq¸ °¸Á.
°CLëOq¸ ¬¸=o ³Ä=h ¬Fo Oy¾Py÷ °CLëOqMLk!
¬¸CLPyFo Ä×.Nqj ‚@~ ML¼á ÔLkfS¸Á − °CLëO~Âï.
''°CLëOqMLk! ²¥qÚ¨ FLj¸¼?''
³¸ MLk=c÷<Š¸@~ − °CLëO~Âï ÔLkTdOqj.
¬Á ¶ ½O~¥|û ¥cfH. sHOqj MLköCL¸ rHFLjïCy O~fS °¸Á. ¬¸=o CLFLPe¸=h Mc+j" ®¸¥c °FcïOqFLï MLk^.
$q=hæ$c ÔLÍML<¸ MnjjÍPn=cæ<j.
''ÔcPe ³+" ö¥hCL¸, ¶ TdìÂ¥q öGHAKLjCLø Jd>OqQcÓFLj¸¼, ¶ −OqjMLj¸Á fHÓ÷Ó¸, Ä£j ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Py ÔoO~¸. MnFL¥qGH¨FL ¶
öJd¸CL¸ FLj¸¼ ML¼áFL MLkŠ, ¥cPo½¡ ÔLkfS −QLáOqõJwNqk¸. ®Âï ¥c÷GSjPe! ®Âï $qÍjPe!
²¸Íj¥q¸=o, Moj¸ ÔLÁÄFL _Wy" ¬GSûÓj $y<Ój PoMLl. $qÍjÓj PoMLl. ¶ Jv<j$c=h MLOq¸@~Pe$c °¸@o rR<jè. EcFy÷Fo
¥c÷GSjÓj. − rR<jèPy¸¼ −¥cQLô ¥qÂfHGSkë¸^j¸Á. − CLO~øCL ¥c÷GSjÓj Ôn^÷¥h¸Í ®¥qÚ< rHÎFL ¥qGHlð −¥cQL¸. ®¥qÚ< ‚@~ $y<Ój
PoMLl.
¶ GSÿ×.MnjÎFL öGHGH¸ÔL¸Py ÔLÍjMLlŠFcï¸. ÄQcÓ¸$c °FLï öGH¥qßÀPy Jd>OcÓj FoOqjáŠFcï¸. rHÎFL ¥qGHlðPe °FLï −¥cQL¸ MLk
ÿÍjí ¬FLjŠFcï¸. ¬Pe ¬FLjŠFo FLÓKnÎ ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py °FLï Ä£j OnfS@nÂúNqjP| ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Py ÔoO~¸.
¥xCLë öGHGH¸ÔL¸. ®¸CLMLOqŠ ÔLk<Â öGHGH¸ÔL¸. ±fU¸ÔLÂ öGHGH¸ÔL¸. $y<Ó MLjbÍõ ¥c÷GSjÓj. MLjFLjGRjÓ MLjbÍõ $y<Ój,
Co@~Ój, rUÔLjá CL$qjÜÓj, MLkAKcGR, MLk MoGR¸, ¬Â¢ï ‚@~ MLkŠ Äj»ÆFL fHÓ÷Ó MLjbÍõ $y<Ój ¥q=cætj.
®Á AKL¿¸ÔLPo¥qJwNqk¸. CnÓj$qj Ä£j¨Nqj¸ FLj¸¼ ML¼áFL MLkŠ, ¯ McCcMLOq*¸ °¥hÚ¿ Ã¥hÚ¿ ÔofS¸Á. ¬MLMLkFcÓj
AKL¿¸ÔLPo¥qJwNqk¸. ¯ ÔLÍjML¥qÚOo÷Íj. MLk ±Oqj MnÈ"JwMcÓÂ ¬FLjŠFcï¸. ¥cÂ¢, ²Pe! MnFL¥hÚ ±Oqj MnÈ"JwCo ²Pe? MLk ±Oqj
FLj¸¼, GHEy¥c÷GSj JdGStjõ, ®¸^Oqj ÔLÍML@~Â¥h ML¼áFL MnjjÍ=hMc+"¸. MLk MLjj¸Íj CLO~Ó Mc+j" ÔofSFLEo MojMLjj ÔofSFL^÷MLlCLj¸Á.
MLk CLO~øCL CLOq¸ ¬bÃMLßÁíî Ôn¸EcÓ¸=o, Moj¸ °¸¨JwMcÆ. MLk CLO~øCL Mc+j" ‚@~ bEnÎOqõ¸$c rHÎ ÔLÍjMLlÓj ÔLÍjMLl¥yMcÆ.
MLkOqjðÓj O~McÆ. ®MLÓkõGRF| O~McÆ. °¸¨JwMcÓÂ PoÍj. ¬Pe ¬Â MnÈ"JwPoMLjj. ¬NnkMLjNqj¸.
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GS¿$cÜ, ¬Pe¸=h GSMLjNqj¸Py, Ä£jOq¸ÍOqk MLk GH¥qÚ$c FLj¸ÔLjFcïOqj. ¬¸<$c ÂÆÔcOqj.
AKLNqjGH<kë¸=o, bEnÎOqõ¸ ÔnJdðOqj. MnFL¥hÚ MnÈ"JwCLk¸Co, Ôotj GH^jæŠÂ MLjj¸Íj Ec¿ ÔLkfHGSkë FL¨fH¸ÔcOqj.
−CLôFLkõFLCL AKcML¸Cy ¥qÈ"Á¸ÔLjŠÂ MLk=c÷<jCLj¸=o, bEnÎOqõ¸$c CLÓÂ ²Àë, ¥q+"Â ²Àë MLk=c÷@oPe$c ÔoTdOqj.
<_jòÓ¥h ®_ò¸Á GH¨FLGHlð<j, −Py¼¸ÔLŠ¸@~ TdNqj¸ ÔoTdOqj. ¶ ÄEcõ¿íî MLjj¸Íj MLjj¸Íj ²Pe rHÎ¥hO~McPy, EcÂ¥h
²Pe¸=h GHlFcÁ ¥cMcPy, EcÂï $q=hæ$c MoTdOqj. MLk rHÍíMc+j" ÔoNqjÂÄ, ²Fyï ÔoTdOqj. ÄEcõOqjíîÓ¸Cc μ¥q=o, Mc+" MLjbÍõ
CnOqÓj¸<‚<Íj. $y<Ój¸<‚<Ík, ¬¸^k ÔnfHð, MLkFLfS¥q¸$c Íßb<¸$c CLNqkOqj ÔoTdOqj. Ä£jŠ ¥qßCL×åCLÓj ²Pe ÔnGHlð¥yMcÆ?
®Á ¶ FLkÓjJw$qj MLköCLMoj. MojMLj¸ÍOq¸ rHÍí ÔLÍjMLlÓj ÔLÍML@~Â¥h GHOyXL¸$c TdNqj¸ ÔoTdOqj.
MLjMLjôÆï ÔLksSë, Ä£jOqj ¥qßCL×åCLÓj ÔnJdëOqj. ¬Á MLkŠ ®GRæ¸PoÍj. ¥qßCL×åCLÓj ÔLkfH¸ÔcÆû¸Á MojMLjj. ¬GSÓj MojMLjj
²MLOqMnk Ä£jŠ CnÆNqjFL¥qÚOqPoÍj. Ä£j Í$qÜOq ÔLÍjMLlŠFLï MoÓMLj¸ÁPy MojMLjj‚@~ °Fcï¸. Ä£jOqj MLj¿áJwtjFc ²GHð=h¥i MLj¿áJwPoÂ
Ä£j ÇGRjõÓj.''
AKcOqõÂ ÔLkTd<j. ³Ey CnÆ£Â AKcML¸ ¥q<jGHlPy ÔLj^jæŠÂ, $x¸CLj MLOq‚ ML¼á −»¸Á ®Íí¿¥i.
PPP

కుడి ఎడమె
ౖ తే..!

ర్ నిధి యెలా
ల్ ల

తంజావూరులో పీజీ సీటు వచిచ్నపప్టి నుండి అమమ్ ముభావంగా ఐపోయింది. మూడు రోజుల నుండి చెపిప్న జాగర్తత్లే మళిళ్ మళిళ్
చెపుతోంది. ఇంకా అమమ్ దగగ్ర నుండి వసుత్నన్ సుపర్భాతం వినలేక హాలోల్కి వచిచ్ నా పిజి అడిమ్షన లెటర తెరిచి ఒకసారి చూసుకునాన్ను.
కొతత్ పర్దేశాలకి వెళళ్డం అనాన్, అకక్డి చరితర్, సంసక్ృతి-సాంపర్దాయాలు, ఆచార- వయ్వహారాలు తెలుసుకోవడమంటే నాకు ఎంతో
ఇషట్ం. మనకి తెలియని పర్పంచం బోలెడు వుంది బయట. నా వరకు నేను, దీనిన్ ఇంకో కోణంలో పర్పంచానిన్ చూసేందుకు వచిచ్న అవకాశం
అనుకుంటునాన్ను. ఎపుప్డెపుప్డు వెళాత్నా అనీ ఆసకిత్ గా వుంది.
మనకు తెలిసిన భాష, మన మనుషులు, మన పదధ్తులలో పెరిగి ఇపుప్డు కొతత్గా ఇంకో రాషాట్ర్నికి వెళళ్డం అంటే మనసు ఒకలాంటి
ఆసకిత్తో వింత అనుభూతికి లోనవుతోంది. ఇలా ఎనోన్ ఆశలు, సంశయాలు, అతిశయాల నడుమ నానన్తో తంజావూరు పర్యాణానికి బయలుదేరాను.
తంజావూరు .. ఆ ఊరోల్ దిగగానే నాకు వేరే పర్పంచం లోకి వచిచ్నటుట్ అనిపించింది.
ఫాయ్క్షన సినిమా షూటింగ లాగా సగం మంది తెలల్టి పంచలోల్ ఉనాన్రు. విభూతి బొటల్తో, తాంబూలంతో పండిన ఎరర్ని పెదాలతో
మగవాళుళ్, మెడలో లావుపాటి గొలుసులతో ముకుక్కి చెవులకి రాళల్ దుదుద్లతో, జడలో పూలతో నిండుగా, కచేరి చేసుత్నన్ ఎం.ఎస.సుబబ్లకిష్ లాగా వునన్
ఆడవాళూళ్ , ఎకక్డ చూసినా పూల దుకాణాలు, పళళ్ దుకాణాలు, అడుగడుకిక్ చినన్దో పెదద్దో ఒక గుడి, అంతా సందడి సందడిగా ఏదో రంగుల
పర్పంచంలోకి వచిచ్నటుట్,"యుగానికొకక్డు" సినిమా సెటిట్ంగ లోకి వచిచ్నటుట్ అనిపించింది.
హాసట్లోల్ సామాను పెటేట్సి నాకు కావలసిన వసుత్వుల కోసం బజార కెళాళ్ము. అసలు జనాలు తమిళ భాష తపిప్తే ఇంకో భాష
మాటాల్డటేల్దు. చచిచ్ చెడి సైగలతో ఎలాగో అలా మానేజ చేసి హాసట్లుకి కావలసిన సామాను కొనాన్ం. నానన్ నాకు ఒక గంటపాటు జాగర్తలు చెపిప్
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బయలుదేరాడు. మెలల్గా రూమేమ్టస్ తో పరిచయాలు అయాయ్యి. ముగుగ్రం తెలుగు వారమే. హలో హాయ లతో మెలల్గా మొదలైన సేన్హం ఏమే, ఒసేయ
వరకు చేరింది. మూడు గంటలోల్ ఒకరి చరితర్ ఒకళళ్కి తెలిసిపోయి, చినన్నాటి సేన్హితులాల్గా కలిసిపోయాం.
ఇలా హాసట్లుకి అలవాటు పడాడ్ం. కాలేజికి బసుస్ పర్యాణం ఇంకో చితర్మైన అనుభవం. మొదటి రోజు బసుస్ సాట్ండుకి వెళిళ్నపుప్డు
చదువురాని దదద్మమ్లా అనిపించాను. అనిన్ బసుస్ల పైనా తమిళ భాషలోనే రాసుంది. మా కాలేజి రూటు బసుస్ని ఎలాగా కనుకోక్వడం? మాలో ఎవరికీ
భాష రాదు. ఒకరి మొహాలు ఒకరం చూసోక్ను సరిపోయింది.. చేసేదేం లేక అకక్డ వునన్ వాళళ్ని అడుకుక్ని చివరికి మా రూటు బసుస్స్ని పటుట్కునాన్ం.
సాయంతర్ం మా హాసట్లు ఇంజనీరింగ అమామ్యిలని దొంగలాల్గా వెంబడించి వాళుళ్ ఏ బసుస్ ఎకిక్తే ఆ బసుస్ ఎకిక్ హాసట్లు చేరాం.
ఇలా లాభం లేదని ఆ రోజు రాతిర్ పకక్ రూము అమామ్యి దగగ్రికి వెళిల్, మా రూటు బసుస్ పేరుని తమిళ లో రాయించుకుని గురుత్పెటుట్కోడానికి
పర్యతిన్ంచాము. అబేబ్ ఏమి లాభం లేదు. జపాన వాళుళ్ అందరు ఒకేలా అనిపిసాత్రు కదా, అలాగే ఈ అక్షరాలు కూడా అనిన్ ఒకలాగే ఉనాన్య.
గజిబిజిగా జిలేబిలాల్గా, వాన పాముల గుంపులాగా అనిపించాయి.
రోజూ చూసూత్ చూసూత్ వుంటే ఆ అక్షరాలనీన్ ననున్ వెకిక్రిసుత్నన్టుట్, ననున్ చూసి నవువ్తునన్టుట్ అనిపించేది. ఎలాగైనా సరే వీటి అంతు
చూడాలి అని డిసైడ అయాయ్ను.
బాచిలరస్ డిగిర్ అయితే కాల్సు రూము మన ఊరోల్ ఉండే టూరింగ టాకీస లాగా నిండుగా, గోల గోలగా వుండేది. కాని పిజి కొచేచ్సరికి
కాల్సు రూము పలచగా మలీట్ పెల్కస్ ధియేటర లాగా అయిపొయింది. ఉనన్ పనెన్ండు మందిలో సగం మంది నాలాగా వలస వచిచ్న వాళేళ్. నలుగురే తమిళ
వాళుళ్ వుండే వాళుళ్. అందులో ఒకడు రాజ కుమార. వారానికి ఒకసారి మొహం చూపించేవాడు. పైగా తెలుగోళళ్ంటే కచిచ్. మనమంతా వచిచ్ వాళళ్ని
దోచేసుత్నాన్మని వాడి ఫీలింగు. మాటాల్డితే కరిచేటటుల్ ఉంటాడు.
ఇంకో అమామ్యి కాతాయ్యని. సెంటర్ల సిలబసస్ట, తమిళ రాయడం రాదు అంది. ఇంకో అమామ్య ఫాతిమా ఆ అమామ్యికి డిగీర్ లో
తెలుగు ఫెర్ండుస్ ఉనాన్రట.."నాకు తెలుగు బాగా వసుత్ంది. నాకు పెదద్ ఫామిలీ వుంది. ఇదద్రు అనన్ వుంది, మూడు అకక్ వుంది, అందరు
జాలీగా వుంది.."అంటూ తెలుగుకి తెగులు పుటిట్సూత్ వుంటుంది.
ఇలా కాదని ఈ ఆపష్న కూడా వదిలేసుకునాన్ను. చివరికి మిగిలింది ఇంకో అబాబ్య మాతర్మే. పేరు చకర్పాణి. కాల్సులు మొదలెటిట్ పది
రోజులు అవుతునాన్, ఇంకా దరశ్నం కాలేదు. ఈ అబాబ్యైనా నేరిప్సాత్డేమో చూడాలి అనుకునాన్ను.
ఇలా ఓ పది రోజుల తరావ్త ఇక తమిళ భాష గురించి మరచిపోయాను అనుకునే టైం లో వచాచ్డు చకర్పాణి. పకక్ పాపిడి, అడడ్
బొటుట్తో రాముడు మంచి బాలుడు అనేటటుల్ వునాన్డు. ఇనిన్ రోజులు ఎందుకు రాలేదని లెకచ్రరుల్ అడిగితే, "మంచి రోజులు లేవని మా ఇంటోల్ పంపలేదు"
అని చెపాప్డు.
"ఏంటి, కాలేజికి రావడానికి కుడా ఇంకా వారాలు, వరాజ్య్లు చూసుత్నాన్రా?," అని ఆశచ్రయ్పోయాం. వాళళ్ నానన్ గారు కుంభకోణంలో
గుడి పూజారి అంట. చాలా నెమమ్దసుత్డిలా అనిపించాడు. నేరుచ్కుంటే ఈ పిలోల్డి దగగ్రే నేరుచ్కోవాలి అని అనుకునాన్ను. కొతత్ సిలబసుస్,సెమిసట్ర ఎగాజ్మస్
తో చూసుత్ండగానే మూడు నెలలు గడిచిపోయాయి.
ఇలా కొతత్దనం పోయి ఊరు అలవాటు పడాడ్క మెలల్గా తంజావూరుతో పేర్మలో పడిపోయాను. వెయేయ్ళళ్ కిర్తం కటిట్న
భృహదీశవ్రాలయం, చోళ రాజుల కాలం నాటి కోటలు, గుళుళ్, పాత కాలం నాటి డాబా ఇలుల్లు, తంజావూరు బొమమ్లు, వీణలు, ఆ ఊరిలోనే పార్ణం
పోసుకునన్ భరత నాటయ్ కళ, ఆ ఊరికే పర్తేయ్కమైన పెయింటింగులు, ఇలా ఎనోన్ వింతలు విశేషాలతో ఎపుప్డు కొతత్గా గమమ్తుత్గా వుండేది.
ఇవనిన్ కళళ్కి విందైతే, నోటికి, కడుపుకి పసందు కలిగించడానికి మా ఆరయ్ విలాస ఎపుప్డు తయారుగా వుండేది. హాసట్లు తిండికి
ఎడారిలా మారిపోయిన జిహవ్కి పనీన్టి జలుల్లా వుండేది మా ఆరయ్ విలాస. ఎపుప్డు సాంబార్ణి ధూపంతో ఫెర్ష గా వుండేది హోటల. అకక్డ అనిన్
అదుభ్తాలే. నీర దోస, పనీర దోస, ఉలిల్ దోస, రవ దోస ఇలా ఓహ.. ఇరవై దోస రకాలు, సాదా ఇడిల్,చిలిల్ ఇడిల్,ఇడిల్ 65, ఇడిల్ మంచురియన,మినీ ఇడిల్ ఇలాగ
ఇడిల్ లో ఓహ.. ఇరవై రకాలు, ఇదియపాప్లు, పొంగళుళ్, తైర వడలు, మూడు రకాల చటీన్లు అబోబ్.... బర్హామ్ండం. నోటోల్ పెడితే రుచుల విసోప్టనమే
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లోపల. ఏది ఆరడ్ర చేసినా కూడా సీట్లు పేల్టులో చకక్గా అరటి ఆకు వేసి, వేడివేడిగా పొగలు కకేక్ టిఫినుల్ మన ముందు పెటేట్వాళుళ్. చివరికి చైనీస
నూడులస్ కూడా అరటాకు వేసుక్ని చకక్గా సాసు పోసుకుని చేతోత్ తినేవాళుళ్ అకక్డి పెదాద్ళుళ్.
రోజులు గడిచేకొదీద్ కాల్సులో అందరం బాగా కలిసిపోయాం. ఒకరోజు మా బయో టెకాన్లజీ లెకచ్రర గారి అబాబ్యి మొదటి పుటిట్న
రోజుకి మమమ్లిన్ పిలిసేత్ కాల్సు మొతత్ం వెళాళ్ం. అకక్డ భోజనాల దగగ్ర చకర్పాణి నా పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. అవి ఇవీ మాటాల్డాక ఇంక అసలు విషయం
అడిగాను. నాకు తమిళ నేరుప్తావా అని. "అయోయ్,ఎందుకు అంత కషట్ం?"అని అనాన్డు.
"లేదు.. కొతత్ భాష నేరుచ్కోవాలని నాకు ఇంటరెసుట్." అని చెపాప్ను. తమిళ భాష అంటే ఇషట్మని ఒక రాయి కూడా వేసాను, అంతే
అతని మొహం ఒకక్సారి మతాబులాగా వెలిగిపోయింది. అసలు తమిళ భాష ఎలా పుటిట్ంది,అందులో ఎనిన్ రకాలు వునాన్యి, దాని చరితర్ మొతత్ం చెపిప్,
కండిపా(కచిచ్తంగా) నేరిప్సాత్నని చెపాప్డు.
అపప్టినుండి నేను తనని వాజాయ్రు(మేషాట్రు) అని పిలిచేదానిన్. చాలా చకక్గా చెపేప్వాడు. ఎపుప్డు అంటూ వుండేదానిన్, "వాజాయ్రు
నువువ్ లెకచ్రర అయితే పిలల్లు బాగుపడతారు" అని.
పాణి చాలా ఒదిద్కైన కురార్డు. అనవసరంగా ఏమి మాటాల్డడు. చాల సునిన్తమైన మనసు. తన సాథ్యికి మించన దాని గురించి ఆశ
పడడు. తనవలల్ ఎవరికీ ఇబబ్ంది కలగకూడదు అనుకుంటాడు. అలాగే ఎవరి వలల్నైనా తనకి ఇబబ్ంది కలిగినా బాధ వేసినా, తనలో తానే మధనపడతాడు
తపిప్ంచి, ఎదుటి వారిని ఒకక్ మాట అనడు. తనతో ఉనన్ంత సేపు జాగర్తగా మాటాల్డాలిస్ వచేచ్ది. తెలుగు వారికి వెటకారం అలవాటు కదా, ఒకక్ మాట
తమాషాకి అనాన్ చినన్బుచుచ్కునే వాడు. మంచితనం, మనన్న, సునిన్తతవ్ం పోర్ది చేసేత్ ఎలా వుంటుందో అలా ఉంటాడు. ఈ రోజులోల్ చాలా అరుదైన
వయ్కిత్తవ్ం, పాణిది.
మొతాత్నికి ఒక నెలలో కూడబలుకుక్ని చదవడం వచేచ్సింది. ఆ మాతర్ం చాలు, చెలరేగిపోయాను. ఇక చూడండి బసుస్లో వచేటపుప్డు
, వెళేళ్టపుప్డు దారోల్ కనిపించిన పర్తి బోరుడ్ని, హోరిడ్ంగులని చదివే దానిన్. షాపుల పేరుల్ అనీన్ చదివి మా వాళళ్ పార్ణం తినేసేదానిన్. హాలిడేస లో
ఎకక్డికైనా వెళాళ్లంటే మాతర్ం మా వాళళ్కి నేనే దికుక్.ఏ బసేస్కాక్లో ఏ వీధోలో ఉనాన్మో నేనే చదివి చెపాప్లి. అపుప్డు నేనే వాళళ్కి మారగ్దరిశ్ , శీర్ రామ
చిటస్ అనీన్నూ.
ఇలా మా ఫెర్ండుస్లో నాకు ఇంత గొపప్ పేరు తెచిచ్నందుకు మా వాజాయ్రుకి ఒక రోజు పారీట్ కూడా ఇచాచ్ను. అరయ్విలాస కి తీసెక్ళిళ్
మాంచి సెప్షల ఉలిల్దోస, వెన పొంగల ఇపిప్ంచాను.
కాకపోతే నా తమిళ బాషా పరిజాఞ్నం కేవలం చదవడానికి మాతర్మే, దాని అరధ్ం తెలిసేది కాదు. ఊరిపేరుల్, షాపు పేరుల్, సినిమా
పోసట్రుల్ మాతర్మే అరధ్ం అయేయ్వి మిగతావి చదివేదానిన్ కాని ఎం చదివానో తెలిసేది కాదు.
మళీల్ పరీక్షలు,పార్కిట్కలస్ తో బిజీ అయిపోయాము.చూసుత్ండగానే మొదటి సంవతస్రం అయిపోవచిచ్ంది. సెకండ ఇయర అంతా పార్జెకట్
వరక్. ఇంకా మేమంతా కలిసి చదవడానికి నెల రోజులు మాతర్మే వుంది.
ఇలా వుండగా ఒక రోజు మా హాసట్లోల్ ఒకమామ్యి మెసుస్ లో ఒక తమిళ మాయ్గజిన చదువుతూ కనిపించింది. ఎపుప్డు బసుస్ బోరుడ్లు,
షాపు పేరేల్ చదువుతానని మా వాజాయ్రు ఏడిపిసుత్ంటాడు. ఫైనల గా నా తమిళ పైతాయ్నిన్ నిరూపించుకుందామని ఆ అమామ్యిని అడిగి ఆ మాయ్గజైన
తీసుక్నాన్ను.
గురువు మెచచ్ని విదయ్ విదేయ్ కాదనీ, ఎలాగైనా సరే మా వాజాయ్రు దగగ్ర మెపుప్ పొందాలిస్ందే అని, తీరామ్నించుకునాన్ను. రాతర్ంతా
కూరుచ్ని ఒక పదాయ్నిన్ సెలెకుట్ చేసుకుని భటీట్యం వేసాను. మరుసటి రోజు లంచ టైములో పాణి నీ బలవంతంగా కాంటీన కి లాకెళిళ్ కూరోచ్పెటాట్ను.
నాకు తమిళ నేరిప్ంచినందుకు గురుదకిష్ణ ఇవవ్దలుచుకునాన్ను అనీ, తమిళ భాషలో ఒక పదయ్ం తనకు అంకితమివావ్లని
అనుకుంటునాన్నని చెపిప్, కళుళ్ మూసుకుని, అకక్డికి అదేదో నా సొంత పదయ్ం అనన్ంత ఇదిగా, తల ఊపుతూ, తనమ్యతవ్ంతో చెపుత్నన్టుట్, మొతత్ం
అపప్జేపేప్సాను.
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కళుళ్ తెరిచి చూసేసరికి వాజాయ్రు, అదోలాంటి ఆశచ్రయ్ంతో, ఆనందంతో ననేన్ చూసూత్ వునాన్డు. నా పాండితాయ్నికి నేనే
మురిసిపోయాను.
"ఎలా వుంది వాజాయ్రు. నీ అభిపార్యం ఏంటి ?"అని అడిగాను.
కాసేపయాయ్క "నాకొక్ంచం టైం కావాలి దివాయ్" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు పాణి. అంత గొపప్ కవిత చదివాననన్మాట అనుకుని నేను
వెళిళ్పోయాను.
తరావ్త ఎగాజ్మస్ హడావిడిలో ఉండిపోయాము. ఎకుక్వ మాటాల్డుకునే అవకాశం రాలేదు. ఫైనల ఎగాజ్మ రాసిన తరావ్త అందరం
కాల్సులో కలుసుకునాన్ము. తన ఆటోగార్ఫ కోసం బుకుక్ తనకి ఇచాచ్ను, ఆటోగార్ఫ తీసుకుని వచేచ్సుత్ంటే, "దివాయ్ .” అని పిలిచాడు, ఏంటని అడిగే సరికి,
"ఏమి లేదులే" అని చెపాప్డు.
కాల్స అందరీన్ తరువాత రోజు కుంభకోణం రమమ్నమని చెపాప్డు. వాళళ్ నానన్ పనిచేసే గుడి, చుటూట్ పకక్ల వుండే పర్దేశాలు
చూపిసాత్నని చెపేప్సరికి అందరం సరేననాన్ం.
మరుసటి రోజు అందరం కుంభకోణం బయలేద్రాం. తంజావూరు నుండి గంట పర్యాణం. రోజూ ఇంత దూరం వచేచ్వాడా అని
ఆశచ్రయ్పోయాం. ఈ ఊరు కూడా బర్హామ్ండంగా వుంది. అడుగడుకిక్ ఒక గుడి ఉంది. పర్తి గుడికి ఒక కోనేరు. అనిన్ గుడులు సుమారు 500 సంవతస్రాల
ముందువే. చాలా అందమైన గుడులు. రాళళ్కి పార్ణం పోసినటుట్ వునాన్యి శిలాప్లు. ఇనిన్ ఏళల్యినా జీవ కళ ఉటిట్పడుతునాన్య వాటిలో.. పర్తి
శివాలయం పకక్న ఒక వైషణ్వాలయం ఉంది. ఒకదాని గోపురంతో ఇంకోటి పోటి పడుతునన్టుల్ ఉనాన్యి, ఆకాశానికి నిచెచ్న వేసినటుల్గా. చోళులూ
పాండుయ్లు పోటీలు పడి మరీ కటాట్రట. చూడగలిగిననిన్ గుడులు చూసాక చివరికి మళీల్ చకర్పాణి వాళళ్ గుడికి చేరుకునాన్ం. అందరికీ కమమ్ని చకక్ర
పొంగలి, పులిహోర పెటిట్ంచాడు. గబా గబా తినేసి అందరం మంటపంలో కూరుచ్నాన్ం. నాకెందుకో కోనేటి దగగ్రకు వెళాళ్లనిపించింది.
మా వాళళ్ని అడిగితే వలల్ కాదని చెపాప్రు. సరే అని నేనే వెళాళ్ను. పెదద్ కోనేరు. ఒక వైపు రావి చెటుట్. చెటుట్ నీడ వైపు వెళిల్ చివరి మెటుట్
పై కురుచ్ని కాళళ్ని నీటిలో ఉంచాను చలల్ని నీళుళ్ తాకేసరికి పార్ణం లేచి వచిచ్నటుట్ అయియ్ంది.
కోనేరు నిశచ్లంగా వుంది. ఎంతో నిరమ్లంగా వునన్ కోనేరుని చూసుత్ంటే మనసంతా పవితర్ భావంతో, పర్శాంతతతో నిండిపోయింది.
ఇంతలో అటువైపు గటుట్ నుండి ఒక ఆకతాయి ఒక పెదద్ రాయి విసిరాడు. నిశచ్లంగా వునన్ కోనేరులో అలజడి నెలకొంది. చేపలనీన్ చెలాల్ చెదురై
పోయాయి. ఆ అబాబ్యి మీద పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. మన లోకం తీరే అంత, పచచ్గా వునన్ వారిని కెలికితే కానీ జనాలకి తృపిత్ వుండదు కాబోలు
అనుకునాన్ను...కాసేపటికి కోనేటి అలజడి సదుద్మణిగింది.
కదలకుండా కూరుచ్నేసరికి కొంచేపటికి చినిన్చినిన్ చేపలు కాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్యి. చకక్లిగింతలు పుటిట్ కాళుళ్ బయటికి తీసేసాను.
అనిన్ చేపలు రివువ్న పారిపోయాయి.
"అవి ఏమి చెయయ్వు"అంటూ ఇంగీల్షులో ఒక గొంతు వినిపించింది. అలవాటైన గొంతే, అది మా వాజాయ్రుది. చూసి నవావ్ను.
వచిచ్ నాకు కాసత్ ఎడంగా ఒక మెటుట్ పైన కూరుచ్నాన్డు. వెంట తెచిచ్న మరమరాలను నీటిలో వేసుత్ంటే చేపలు చినిన్చినిన్ నోటితో
వాటిని గుటుట్కుక్న మింగుతునాన్యి. నాకు కొనిన్ ఇచాచ్డు. ఎందుకో చాలా పర్శాంతంగా అనిపించింది.అదే అనాన్ను,
"నువువ్ చాలా లకీక్ పాణి,ఇంత అందమైన పర్దేశం లో పెరిగినందుకు ,"అని.
చినన్గా నవావ్డు.
నాకైతే అలాగే అకక్డే ఇంకాసేపు వుండాలనిపించింది.
"దివాయ్"...
"దివాయ్"...
" ఊ.."
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"చెటుల్ చాలా పచచ్గా ఉనాన్య కదా .."
ఒకక్సారి ఉలికిక్ పడాడ్ను...
ఏ చెపాప్లో తెలియక "నా చినన్పటి నుండి చెటుల్ పచచ్గానే ఉనాన్య పాణి "అనాన్ను.
"ఇంకా ననున్ ఏడిపించకు దివాయ్.." అనాన్డు.
"నేనా,నినున్ ఏడిపిసుత్నాన్నా?" అనాన్ను ఏమీ అరధ్ం కాక,తనని చూసూత్..
నా చూపులు తపిప్ంచుకోవాలని నీటిలో చేపలని దీక్షగా చూసూత్
"కంటికి నచిచ్న చోటల్ కలాల్ మనసు వెళళ్కూడదు దివాయ్.." అనాన్డు.

"కరెకేట్ కొటేషన చాలా బాగుంది. ఇంగీల్షులో చాలా మంచి పొర్వెరబ్స్ తెలుసు నీకు..ఈసారి వాటికి టూయ్షన చెపాత్వా?"అని అనాన్ను,
ఎందుకో వేడెకుక్తునన్ వాతావరణానిన్ చలల్బరుదాద్మని.
"చాలు దివాయ్.. నేను చెపేప్ది విను,"...హఠాతుత్గా వచిచ్న ఈ వడగాలి ఏంటో అరధ్ం కాక అలా వింటూ ఉండిపోయాను.
"దివాయ్,కొలనులో వునన్ చేపకు బయటి పర్కృతి అందంగా ఉండొచుచ్.బయట వునన్ పకిష్కి కొలనులో సేవ్చచ్గా ఈతకొటేట్ చేప
నచచ్వచుచ్",..
"కానీ చేప బయటికి వచిచ్ సుఖపడలేదు, పకిష్నీటిలోకి వెళిల్ ఈత కొటట్లేదు"...
"నేను ఆ కొలనులో చేప అయితే నువువ్ పకిష్వి"..
"మనం పెరిగిన వాతావరణాలు వేరు.ననున్ మరిచ్పో. నీ పై నాకు ఎలాంటి కోపం లేదు.కొనిన్ అనుభవాలు, అనుభూతులు,
వాసత్వాలయేయ్కంటే ,జాఞ్పకాల లాగానే బాగుంటాయ"..
"మన పరిచయం ఒక అందమైన జాఞ్పకం అనుకో .."అని ఒక పెదద్ లెకచ్ర ఇచాచ్డు.
నేనేం వింటునాన్నో నాకేమి అరధ్ం కాలేదు...అలా చూసూత్ ఉండిపోయాను.
అసలు ఈ ఆంగల్ సూకిత్ ముకాత్వళి ఎందుకు ఉపదేశిoచాడో తెలుసుకుందామని అడిగే లోపు, మా ఫెర్ండస్ వచాచ్రు, బసుస్ టైం
అవుతోంది వెళాళ్లని. మా వాజాయ్రు కూడా తరువాత ఒకక్డే దొరక లేదు. అందరితో పాటు టాటా చెపిప్,చివరిగా నా వైపు జాలిగా ఒక చూపు చూసాడు.
నాకేంటో కొరియన సినిమాని చైనీస సబ టైటిలస్ తో చూసినటుట్ అనిపించింది. రూములోఅనిన్ సరుద్కుని బసుస్ సాట్ండ కి బయలేద్రే
సమయంలో పకక్ రూమ అమామ్య వచిచ్ంది, తన దగగ్ర తీసుకునన్ మేగజైన కోసం.
"ఏమి అనుకోకు దివాయ్..మాములు మయ్గజైన అయితే అడిగే దానిన్ కాదు. ఇది సెప్షల ఎడిషన, పేర్మకి సంభందించి ఓలడ్ తమిళ లో
రాసిన కవితలు ఉనాన్య. ఎనోన్ పాత తమిళ పదాలను ఇందులో వాడారు. అందుకే తిరిగి తీసుకుంటునాన్ను," అంది.నా మటిట్ బురర్కు అపుప్డు బలుబ్
వెలిగింది. అనుమానం వచిచ్ నేను పాణికి చదివి వినిపించిన చినన్ కవిత చూపించి అరధ్ం అడిగాను.
"వావ మంచి టేసట్ దివాయ్ నీది. ఇది నచిచ్ందా నీకు ..? గోదా దేవి శీర్ రంగనాథ సావ్మి కోసం పాడిన పాశురాలలో ఇది ఒకటి. నీకోసం
నీ సానిన్తయ్ం కోసం ఎదురుచూసుత్ంటాను అని అరధ్ం వసుత్ంది,"అని చెపిప్ వెళిళ్ంది.
చివరికి ఇదనన్మాట విషయం. నవావ్లో ఏడవాలో అరధ్ం కాలేదు నాకు.
బసుస్లో తిరుగు పర్యాణం మొతత్ం ముభావంగా ఉండిపోయాను. ఏమైంది అని మా ఫెర్ండస్ అడిగితే తలనొపిప్ అని తపిప్ంచుకునాన్ను.
మనసంతా ఎవరో కెలికేసినటుట్ వుంది. ఎంత పొరపాటు చేసాను.ఇందాక కోనేటిలో రాయి విసిరిన అబాబ్యిని చూసి ఎంత
తిటుట్కునాన్ను.
చూసుత్ంటే వాడికి నాకు అటేట్ తేడా లేదనిపించంది. నిరమ్లంగా వుండే పాణి మనసులో కలకలం సృషిట్ంచాను. ఎంత మధనపడి
ఉంటాడు ఇనిన్ రోజులు.
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కాసత్ కూడా ఆలోచించకుండా ఎంత పొరపాటు చేసాను.

పాణి నా గురించి తపుప్గా అనుకునాన్డనే బాధ కనాన్,ఒక మంచి సేన్హానిన్ నిలుపుకోలేక పోయాననన్ బాధే ఎకుక్వగా వుంది. తెలిసి
చేసే తపుప్లకనాన్, తెలియకుండా చేసే తపుప్లకి పడే శిక్ష మనలిన్ ఎంతో బాధ పెడుత్ంది.
జరిగిన పొరపాటుని అతనికి చెపిప్ క్షమాపణ అడుగుదామంటే అది మరీ మూరఖ్ంగా ఉంటుందేమో అనిపించింది..తను
నమొమ్చుచ్,నమమ్క పోవచుచ్. తనపై నాకు అటువంటి అభిపార్యం లేదని చెపేత్, తనని ఇంకా బాధపెటిట్న దానిన్ అవుతాను.
చేసేదేమీ లేదు. జీవితంలో ఒక పెదద్ తపుప్ చెయయ్కుండా ననున్ కాపాడానని అనుకుంటునాన్డు పాణి..అలాగైనా తనని సంతోషపడనీ.
తననన్టేట్ ఇదో జాఞ్పకంగా మిగిలిపోనీ..నాకు చేదుదీ, తనకు తియయ్నిదీ అని మనసుకి సరిద్చెపుప్కునాన్ను.

PPP

ఏడుపు మంచిదే!

మెరిమి దినే కుమార్

నవివ్తే 62 కెలోరీలు కషట్పడకుండా కరుగుతాయని నవువ్కి విలువిచాచ్రు, అదీ ఘోరంగా గటిట్గా నవివ్తేనే! మామూలుగా ముసి
ముసి నవువ్లు నవివ్తే 12 కేలరీలు కూడా కరగవనే నిజానిన్ ఎవవ్రూ చెపప్డానికి సాహసించలేదు అదే మామూలుగాఏడిసేత్ 50 కెలోరీలు కరుగుతాయ!
సో.. ఏడుపు మంచిదే.
సినిమా తీదాద్మని ఇంటోల్ చెపప్కుండా జాబ వదిలేసి హైదరబాద కి వచిచ్ కరెకట్ గా 9 నెలలవుతోంది. మొదటి నెలలో అమమ్ని బాగా
ఏడిపించాను, రెండో నెల నుండి ఎకుక్వ సారుల్ ఫోనుల్ చేసూత్ కొదిద్గా ఏడుపుని తగిగ్ంచాను. అలా ఏడుపుని నవువ్దాకా తీసుక్రావడానికి 5 నెలలు పటిట్ంది.
కానీ నేను మాతర్ం ఇంకా సినిమా తీయలేదు.
“ఇంకా ఎనిన్ రోజులు పడుతుంది రా?“ అని అమమ్ అడుగుతుంటే “తొందరోల్ అవుతుంది మా“ అని నిజమైన అబదద్ం చెపేప్వాడిని.
ననున్ చూడాలని తెగ ఆరాటం.. నేనంటే అంత పిచిచ్ పేర్మ మా రమాదేవికి!
‘కల కనడానికి నిదర్పోతే చాలు, నిదర్ పోడానికి బసోస్ రైలో ఎకిక్తే చాలు, కానీ కలని నిజం చేసుకోవాలంటే నిదర్ పోకుండా
కషట్పాడాలిస్ందే!! అదే సినిమా అయితే దారి తెలియకుండా గుడిడ్గా నడవాలిస్ందే’ అనే గొపప్ తతావ్నిన్ మాయమమ్కు ఎలా చెపేప్ది?
నాలోనే ఓ పెదద్ రాక్షసుడునాన్డు. చినన్పప్టి నుండి ఆమె అనుకునన్టుట్ పెరగలేదు. ఇంటరోల్ సమాజంలోని అనాయ్యం, కుల దూషణ,
అసమానతవ్ం లాంటి గొపప్ లక్షణాలను భరించలేక, ముఖయ్ంగా మా శీర్శీర్ నలల్ కాకిగా ఉనన్ ననున్ తెలల్కాకిగా మారిసేత్ ఆపై మనుషుల మనసథ్తావ్లను
చూసి ఎరర్ కాకిగా మారిపోయాను. అభుయ్దయ ఆవేశంతో ఉదయ్మంలోకి వెళిల్పోవాలని అరథ్రాతిర్ ఇంటోల్ నుండి వెళిల్పోయాను, చినన్పప్టి నుండి అలల్రితో
ఏడిపిసూత్నే అపుప్డు ఆవేశంతో ఏడిప్ంచాను.
అరథ్రాతిర్లో తిరుపతి వీధులు అంత భయంకరంగా ఉంటాయని అపప్టి దాకా తెలీదు, చీకటోల్ చందుర్డునన్టుట్ దొంగలు పోలీసులు
అనన్దముమ్లని ఆ రోజే తెలిస్ంది. అలా ఓ రోడుడ్ పకక్న పడుకుని ఉంటే ఆవు దూడను ఎలా పటుట్కుంటుందోఅలా మాయమమ్ ననున్ పటేట్సుకుంది. ఏడిసేత్
నేను మాట విననని, ఏడుపుని ఆపుకుని “రారా ఇంటికి” అంది.
తడబడుతూ వచేచ్ మాటలే గదగ్ద సవ్రం అని పరిచయమైన ఆ రాతిర్, మా నానేన్మో తాగేసి ననున్ పటుట్కుని ఏడుసుత్నాన్డు. అది
నిజమైన పేర్మైనా నేను నమమ్కుండా చేసోత్ంది ఆయన చరయ్. ఇంజనీరింగ లో చదువు బాగా లేదని మానేసాత్నని ఫోనోల్ చెపిప్నపుడు అదే ఏడుపు ననున్
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ఆపేసింది. ఆరోజే మాటిచాచ్ను ఎనిన్ బాధలైన ఇబబ్ందులైనా పడతానుగాని ఇంజనీరింగ మాతర్ం పూరిత్ చేసే వసాత్నని. ఒకక్ ఏడుపు ననున్ ఎంత
పర్భావితం చేసిందో!
కనీన్ళుల్ ఎపుప్డూ ననున్ మారచ్లేదు ఏడుపే మారుసోత్ంది. పర్పంచపు బాధను పటిట్ంచుకునన్పుడైనా నాలోని రాక్షసుడి ఏడుపుని వినాన్
మారిపోతాను ఏడుపుతోనే మారుతూ ఉనాన్ను.
జీవితంలో ఏడుపే పార్రంభం, ఏడుపే ముగింపు కదా.
ఒక పరమహంస ఏడిసేత్ కాళికమేమ్ కదిలింది. మా అమమ్ ఏడిసేత్ నేను కదలనా? ఆగనా?? ఇంతలో రైలు రేణిగుంటలో ఆగింది. టైం
3:30. ఇపుడు “కాళాసిత్ కి బసుస్లుంటాయా?” అని ఒకటే డౌటు. ఎందుకంటే నేనెపుడు ఇంత పొదుద్న వెళల్లేదు, సరేల్ అని రోడోల్ నడుచుకుంటూ
చూసుత్నాన్ను. కొందరు నాలాగే బసుస్ కోసం ఉనాన్రు. అరె పర్పంచం నాలాగే ఉందే అనుకుని చూసుత్నాన్, ఏదో బెంగుళూరి బండి కాళాసిత్ కి పోతోంది.
కాళహసిత్కి బెంగుళూరి నుండి బసుస్ందా అని ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. ఇదే కదా మొదటిసారి.
ఏడుపు వలేల్ మనిషి ఇంకో మనిషిని చూడగలడు, మనిషిలా బర్తకగలడు.
బహుశా తాయ్గయయ్,,అనన్మయయ్,,రామయయ్లు దేవుడి కోసం ఏడాచ్రు. ఆ ఎడుపులే పర్పంచానికి గొపప్ కృతులు, కీరత్నలు,
జీవితాలయాయ్యి. ఈ నిజం తెలుస్కోడమే జీవితం కాబోలు. ఎందుకంటే నవువ్తూ పలకరించమని చెపాత్రు, నవువ్తూఫోటోలు దిగమని చెపాత్రు, నవువ్తూ
బర్తకాలిరా అని పాటలు కూడా పాడి ఏడేచ్వాళుల్ లోకువ అని మనుషులు ఆలోచించని బావిలోకి తోసేసుత్నాన్రు. అందుకే సమాజం= లో ఇనిన్
అసమానతలునాన్యని నాకనిపిసుత్ంది.
అలా నవివ్ నవివ్ ఇంజనీరింగు అయిపోయింది. మా నానన్ తరుపున ఓ ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచాడు. అదీ సినిమా సైట్లోల్ నాకే తెలియకుండా
ననున్ కారు ఎకిక్ంచి 4 గంటలే అని చెపిప్ చేతిలో ఓ 10 వేలు పెటిట్ “సరే ఉంటా జాగర్తత్” అని చెపిప్వెళిల్పోయాడు. నిదర్లో 12 గంటలైనా 1 గంటలాగే
తెలుసుత్ంది. ఈ నిజం తెలుస్ంటే డబుబ్ పిచోచ్ళుళ్ గంటగంట కు అలారం పెటుట్కుంటారేమో! అలా 4 గంటల నిదర్లో ఆంధార్ దాటి ఎకక్డో తమిళనాడు
చివర బెంగుళూరికి 30కి.మీ లదగగ్రునన్ హోసూర లో దిగుతానని కలలో కూడా అనుకోలేదు. ఆ ఉదోయ్గం ఆ పర్పంచం నావలల్ అసస్లు కాలేదు.
అపుప్డే అరథ్మైంది మనిషికి ఎకక్డా సావ్తంతర్య్ం ఉండదని. కడుపులో ఇరుకిరుగాగ్ ఉందని కషట్పడి బయటకొసేత్, గాలి పీలుచ్కునే లోపు
బళోళ్ చేరిప్ంచి, తరావ్త కాలేజీ, ఉదోయ్గం, పెళిల్, పిలల్లు....చావు.. రొటీన సినిమానే జీవితమని ఇక తపప్దని, ఎలాగొలా నాలోని రాక్షసుడికి సావ్తంతర్య్ం
ఇపిప్ంచాలని, సినిమాలోల్కి వెళాల్లని ఫికస్ అయియ్ ఛాలెంజ లో చిరులా కాకపోయిన ఓ మోసత్రులో గొడవేసుక్ని, ఊరోల్ ఆటో ఎకిక్ “హైదరబాదు వెళుత్నాన్”
అని అంటే అదే ఏడుపు! అవే చెమమ్గిలిల్న కళుళ్!! ఈ సారి మాతర్ం నాలో చలనానిన్ తీసుక్రాలేదు. గమనానేన్ చూసూత్ కూరుచ్ండిపోయాను.
ఆ క్షణం నాలో రాక్షసుడు లేడు, నేనే రాక్షసుడినని అనిపించింది.
బసుస్ కాళహసిత్ వచిచ్ంది. మా ఊరికి 4:30కి బసుస్లుండవ. అసలు పలెల్లకి బసుస్లే ఉండవ. ఇక నాకోసం ఇపుప్డు రావు. అపుడే
నాలో ఓ తాతివ్కుడు, రాక్షసుడి మాట వినకుండా “మా కనన్పప్ దేవుడిన్ కళాళ్రా చూడు. చాలా రోజులైంద”ని చెపేత్ “ఎలాగూ ఇపుడు చేసేదేమీ లేదు. 6
గంటలకి గాని మా బసుస్ రాదు” అని గుడికి వెళాళ్లని వీధిలోకి అడుగేశాను
“సార బాతూర్ంలు సార.. రూములు సార” అని నస పెటేట్శారు. సరేల్ వీళుళ్ ఇంతే అనుకుని పరుగెటుట్కుని వెళల్కపోయినా అదే
మోతాదులో పారిపోయాను. గుడి మొదటోల్ భిక్షగాళుళ్ లేరు.
కొదిద్గా ముందుకెళళ్గానే “లాకరుల్ సార, చెపుప్లు ఇకక్డే పెటట్ండి సార” అంటుంటే పటిట్ంచుకోకుండా వెళుత్ంటే “సార దేవసాథ్నం
సాట్ండ. ఇందులో పెటట్ండి” అనే మాటకు విలువిచిచ్ అలా వాడిని చూసేత్ వాడు వాయ్పార సూతార్లను వలిల్ంచాడనే నిజం తెలిస్ కోపం వచిచ్” పో..”
అనాన్ను. “వాడేమో నేను దొంగతనం చేసి పారిపోయే వాడి లాగా తిడుతునాన్డు. ఏంటి శివయాయ్ ఇదంతా!?” అనుకుని ముందుకు నడిచాను.
అపుప్డొచిచ్ంది నిజమైన దేవసాథ్నం ఉచిత పాద రక్షలు బాయ్గ లు ఉంచుసథ్లం, అది చూసి వెళాళ్ను. చెపుప్లు 2రూ అయియ్ంది బాయ్గ 10రూ అయియ్ంది
ఫోన 5రూ అయింది.
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10 రూ లాకర ఇసాత్నని చెపిప్న వాడే మేలనిపించింది.

నాకేమో అడుకుక్నే వాళుళ్, మోసం చేసే వాళుళ్, దౌరజ్నయ్ంగా లాకుక్నే వాళుళ్ నచచ్రు. ఇ .ఓ కి కంపైల్ంట చేదాద్మని ఉంది. ఊడేచ్వాళేల్
ఇంకా రాలేదు, ఇ.ఓ ఎందుకొసాత్డు.. అనుకుని తిటుట్కుంటూ లోపలికి నడిచాను. నా చినన్తనంలో కాళహసిత్గుడికి వెళేళ్వాడిని కాదు. అపుప్డు దేవుడిన్
నమమ్లేదు. ఇపుప్డూ నమమ్ను. కానీ నాకు ఆనందం దొరికితే అడుకోక్డానికైనా వెనకాడను. నేను దేవుడిన్ నమమ్ను కాక నమమ్ను, ఆసావ్దించానంతే!
ఇపుప్డు నమామ్లిస్న అవసరం లేదు అనేఅభిపార్యానికి వచేచ్శాను. గుడి తలుపులు మూసి ఉనాన్యి. రాహు కేతు పూజ కోసం జనాలు సినిమా హాలు వదద్
వెయిట చేసినటుట్ గోలగోలగా ఉంది. 750రూల టికెటుట్, 1000రూ ల టికెటుట్ ,1500రూ టికెటుట్ అని పూజ చేసేవాళుళ్ నిజంగా పూజలుచేసాత్రా? వాళళ్
వెరిర్ ఇంతలా ఉంటే ఏంచేసాత్ను? ఆ కొంచం ఆలోచించలేరు? అయినా పాపాలు చేసేసి డబుబ్లు హుండీలోల్, పాపాలు పూజలోల్ వేసేయొచచ్ని కొనిన్
యుగాలుగా నిరూపిసుత్నన్ పెటుట్బడిలేని వాయ్పారం. లక్షల కుంభకోణాలు, కోటల్ అకర్మాలు అంటే జనాలు రాయ్లీలు,ధరాన్లు చేసాత్రు. దేవుడి దగగ్రికి
వెళాల్లంటే 100ల రూపాయలు, పూజలకి 1000రూ, పాలు పోసేత్ 100రూ ,ఇంకా ఏవేవో అకక్డ దరాజ్గా దొంగతనం చేసుత్ంటే పదద్తిగా 4 గంటలకే
పంచ కటుట్కుని మరీ కూయ్ లో నిలుచ్ని కడతారు.
ఒకానొక దశలో దేవుడిన్ పర్శిన్సుత్నన్ నాకు దొరకిని సమాధానాలలో దేవాలయాలు ఎందుకు కటాట్రు అంటే తిండి కోసం, వైదయ్ం కోసం,
నాయ్యం కోసం…… అనిన్టి కోసం పర్భుతవ్ం ఏమేం చేసుత్ందో అనిన్టి కోసం.
పర్భుతావ్నికి గుళల్కి తేడా ఒకక్టే. జాఞ్నం.. దేవుడు జాఞ్నం కోసమే అని గటిట్గా నముమ్తాను నేను. అలా ధవ్జసథ్ంబం చూసుత్ంటే ఓ ఆవు
వచిచ్ంది. వెనకనే ఇదద్రు దానిన్ పటుట్కుని వచాచ్రు. పూలతో మనకు నచేచ్లా అలంకరించారు. బహుశా అది ఆకలికి వచుచ్ంటుంది. అరటి పండుల్
పెడుతుంటే తింటూనే ఉంది, అరటి పండు పెటాట్లంటే 5రూ అట!
అదే ఆవుకి గుడి బయట అరటి తొకక్ కూడా వేయరు, ఈ ఆవుకి పర్దకిష్ణ చేసేవాళుళ్ పోటీలు పడి మరి చేసుత్నాన్రు. పర్దకిష్ణలు
వాకింగ కి హెలప్ అయితే వాళుళ్ బాగానే చేశారు. నేనేమొ ఇవనీన్ చూడలేకపోతునాన్. అకక్డ తలుపులేమో ఇంకాతీయలేదు, ఉచిత దరశ్నం చేసుక్నే వాళుళ్
చివరోల్ అట!
‘దేవుడు కూడా ఉదయానేన్ కళుళ్ తెరవంగానే ముందు 200రు,100రు వాళళ్ని మాతర్మే చూసాత్డు, తరావ్తనే మిగిలిన వాళళ్ని
చూసాత్డనన్మాట. మన నాయ్యసాథ్నాలోల్ దొంగతనం చేసేత్ 1000రూ, లంచమిసూత్ దొరికితే 2000రూ ఇచిచ్ ఎలాబయట పడతారో అలా అనన్మాట.
ఏ జాఞ్నం కోసం గుళుళ్, దేవుళుళ్ వచాచ్రో అవే గుళుళ్ ఇపుడు అజాన్నులకు కేందార్లయాయ్యి. టైమ 5:30 అయింది. ఇక నావలల్ కాక
“ఎపుప్డు తెరుసాత్రు?” అని అడిగా. 6 గంటలకి అని ముందునాన్మె అంది. వెంటనే దవ్జసథ్ంభానిన్ చూశాను, గోపురానిన్ చూశాను, గుడి మొతత్ం
చూశాను. పార్రంభ మేలుకొలుపు నాదసవ్రం, డోలు వినాన్ను, నీళుళ్ తాగి ఓం:నమశిశ్వాయ అనుకుని బసుస్ కోసం బయలేద్రాను. నందిని చూసి మా
అమమ్ని చూడడ్ం నాకు ఆనందం. సారీ ఇంకోసారి అందరూచూసుత్నన్ ఆ చీకటి మూలకొచిచ్ చూసాత్. ఈ సారికి సరావ్ంతరాయ్మిలా దరిశ్ంచినందుకు
క్షమించు అని చెపుప్కుని వడి వడిగా బసాట్ండుకి బయలేద్రాను.
ఇంకా బసుస్ రాలేదు. పేపర చదువుతోంటే ఎవరో ఒకాయన వచిచ్, మిగిలిన పేపర టకుక్న తీసుకునాన్డు. సరేల్ టీ అంగడి దగగ్ర
ఇలాంటివి కామనే అనుకుని, మిగిలిన పేపర చదువుతోంటే ఆయన జాలిగా మొహం పెటిట్ “టీ తీసివువ్ బాబు! పుణయ్ముంటుంది” అనాన్డు. ‘నేను తీసివవ్ను
నాకు పాపమే కావాలి’ అని టకుక్న నాలోని రాక్షసుడు బయటకొచిచ్ చెపాప్డు. అడిగుంటే లేదు అని చెపేప్వాడిని, తీసివువ్ పుణయ్మోసుత్ంది అంటే ఇలానే
నాలోని రాక్షసుడు బయటొసాత్డు, బసొస్చిచ్ంది. ఎకాక్ను 5నిమిషాల తరావ్త బయలేద్రింది. నేను,కండకట్రు, డైరవరు.. అంతే! ఎవవ్రూ ఎకక్లేదు. ఏదో
పీర్మియర షో చూసినటుట్ంది. పోయినేడాదాద్కా మా బసుస్కోసం ఎదురు చూపులు సీటల్ కోసం పోటీలుండేవి. ఎపుప్డైతే ఆటోలు ఇంటిదాకా
దిగపెటట్డంమొదలయియ్ందో అపుప్డే బసుస్లు బుసాస్యాయ్యి. కానీ జనాలు మాతర్ం బసుస్ రాకపోయినా, టైముకి ఉండకపోయినా డైరెకట్ గా కలెకట్ర
దగగ్రికెళిల్ ధరాన్లు చేసాత్రు.
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అసలు అమమ్కు తెలియదు నేనోసోత్ంది. ఊరోల్కి అడుగు పెటట్గానే నవొవ్చేచ్సింది. ఎందుకంటే ఇదే సథ్లంలో నేను మాయమమ్ని
ఏడిపిసూత్ వెళాళ్నని గురొత్చిచ్. ఇంటి గేటు తీసి “ఏమామ్ ఇలా చూసాత్వా?” అనాన్ను.
బటట్లుతుకుతోంది.. ఆ మాటకి వెనకుక్ తిరిగి అలానే సరుర్న చిరునవువ్తో వచిచ్ “అరె! ఎనిన్ రోజులయిందిరా వెళిళ్!?”అంటూ వీపుని
తడిమింది. ఎనిన్ కోటుల్ సంపాదించినా అలాంటి సప్రశ్ను, జాఞ్పకానిన్ పొందలేను.
సినిమాలోలా కొడుకు చాలా రోజుల తరావ్త కనిపిసేత్ ఏడుసుత్ందని అనుకుంటే ఇలా నవివ్ నా సినిమాలో ఓ గొపప్ జాఞ్పకం
అయిపోయింది. నవువ్ మంచిది కాదనను ఎందుకంటే ఎకుక్వసేపు నవివ్నా వచేచ్ది ఏడుపే కాబటిట్..!ఏడుపు చాలా మంచిది మనసుకి చేరే భాష, మనిషిని
చేసే భాష!

PPP

MLjÆ÷$cÂ Š¥qÚ

MLjFnï ³ÆNqk

¬NqjõMLø rH=hæFL sHOqj ''MLjPo÷GRj'' Mc+" ®¸=hEoMLlÂ sHOqj. MLjÆ÷$c<¸=oFn ±Oy÷ ²Oqj¥q. Cc$qjKyCLj MLjÆ÷$c<¸=o ¬¸Í¿¥h
²Oqj¥q. Mc¨FL¨»FL FcsHOqj ''MLjÆ÷$c<j'' ¬Â ÔnJdë<j. Cc$oÁ CLŠÚML MLÁPoÁ ²ŠÚML.
MLjk<j FcÓj$qjOy¾Ó FLj¸¨ MLjjGSjOqj. Í^æMnjÎFL MojIGHkÓj GSkOqjõÂï ¥qMojôfSFctj. ²<Cn¿fHPoÂ MLO~úÂ¥h ®¸<÷Ó÷ FLj¸¨
²MLOqj _Nqj=h¥h Mn+"PoÍj. $x<jè$y<FLj GHQLjMLlÓ ¥x=cæPy÷ ¥q=oæfS, ''²GHlð<j CL$qjÜCLj¸Ec? ¯ MLjjGSjOqj'' ¬Â ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqj.
¥y+j" MLOqú¸Py CL¨fSJwtj On¥qÚPeÁ¸ÔLjŠ¸^j, ML*jŠÚ¸^k ML¼á ¬Oqj$qjÓ Ä£jÍ ÀOqj$qjCLjFcïtj. ±OqfHÔLjá¥qÓj $qk+"Ó÷Fo
$qjGS$qjGSÓj rH^jæŠ¸^jFcïtj. ²^j ÔLkfSFc Â¢Wo" ¥qÂfHGSjëFcïtj. ¯ÍjOqj $cÆ¥h Ôn^j÷ ÓNqj_Ííî¸$c Fc^õMLk<jCLjFcïtj.
MLjjGSPyÓj÷ Â¸< ÍjGHð=h ¥qGHlðŠÂ Jv$c$qj ÔLj^æÓj Cc$qjCLj QL¿¢O~Âï MnÔLá$c MLl¸ÔLjŠFn öGHNqjCLï¸ ÔoGSjëFcïOqj. fHÓ÷Ój _Nqj^
−<j¥yPo¥q ®¸^÷ °¸<Po¥q $yÓ ÔoGSjëFcïOqj. ¬CLõMLGSOqMnjÎCo CLGHð ²MLOqj _Nqj^Š MnWo" TdÿGS¸ ÔnNqjõ<¸PoÍj.
FcÓj$qjOy¾Ó CLO~øCL MLOqj*EoMLl<j ÍNqjÍÓ¼ ¥cGSë Qc¸À¸¼¸<j. MLjjGSjOqj CL»Ü, GSFLïÂ ¼FLjŠÓj GH<jCLjFcïtj.
−¥cQL¸ MLköCL¸ FLÓ÷Â MLj_jòÓCy Â¸<j $q¿óBhPe MLl¸Á. ÿMLjôNqjõ: ¬FLjŠÂ ¬¸ÍOqj ®¸<j÷ Ä¨á _Nqj^ GHFLjÓŠ, GHQLjMLlÓj
MojCLŠ Mn+jëFcïtj.
¬GHl<GHl<j Ä¤GSjëFLï$cÆ¥h −ŠÓÄ£jÁ McFL ¼FLjŠÓj ¥q¨»FL MLjjCcõPe÷$c O~ÓjCLjFcïtj. ¼FLï fHÓ÷Ój Oy<÷ Ä£jÁ¥x¼á
¥é¿¸CLÓj ¥x<kë −<jŠ¸^jFcïOqj.
GSFLïbEcOqÓ öGHMLfUGSjëFLï MLOqúGHl Â¢=h¥h ¬<è¸$c _jOqÍ, ®GSj¥q, O~+"Cy ¥q^æÓj ¥q=hæ, Â¢+"FLj ÂÓø×ofS @~õ¸Ój ¥q=hæFL^jæ
IgHÓMLlCLjFcïOqj fHÓ÷Ój. MLjjGSÆMc+j" Â¸@~ ¥qGHlðŠÂ ''MLOqúMLj÷ CL¨rSë GS¿íGH<jCLj¸Á PyGHÆ¥h Oq¸<Â ¥é¥qÓj MoGSjëFLïOqj. '' ¥cÂ¢ ¬MoÄ
GH=hæ¸ÔLjŠFo fSìÀPy PoOqj fHÓ÷Ój.
®¸<÷ GH¥qÚFLjFLï rH¸^ŠGHðÓ Ä£jÍ GHlOqj$qjÆï ³OqjŠÂ À¸^jFcïtj ¥y+j".
PPP
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MLjÆ÷$c<j $xOn÷ MLj¸ÍFLj CyÓjŠÂ ¬¨Ä¥h _NqjÓjEo¿¸<j MLjjGSPxÓj÷, fHÓ÷Ój, CLGHð ±On÷ ²MLOqj PoOqj. ¬¸ÍOqj ÔoÓÓ÷
JvPeÓ÷ GHFLjPy÷ À£¿¥q PoŠ¸<jFcïOqj.
PPP
TdNqj¸¥cÓMnjÎ¸Á. ¬¸ÍOqj ®¸<÷Š, GHQLjMLlÓj $x<÷Ó÷Š ÔoOqjŠ¸^jFcïtj. MLj_jò ¥cOq*¸$c Cx¸ÍOq$c
Ôi¥q=hGH¨FL^ætj¸Á.
$x<÷FLj Ex@y÷ CyÆ CL¨¥q rH=hæ, Cc<jCy $q=hæ$c ¥q=oæfS MLGSjëFcï<j MLjÆ÷$c<j. ÁFLMLj¸CL CLj¸GHOq GH<jCLj¸<<¸Cy McÂ
_^æÓj, CLÓÄ£jÍ ¥yO~^MojGSjŠFLï $x¸$q¨, AKLj×.¸ Ä£jÁ CLjMcøÓj CL¨áJwtjFctj. ÔnŠMLjj¥q GS¸¼ MLköCL¸ CL<øŠ¸@~ Jd÷fSæ¥|
¥qMLOy÷ AKLöbÍ¸$c MLl¸Á. MLj=hæ Oy<è¸CL _jOqÍ ¬¥qÚ<¥qÚ< $qj¸CLPx÷ Â¢+j" ÂÆÔctj. ÍkOq¸$q ²¥qÚ@y MLOqú¸ GH<jCLjFLï^jæ¸Á.
$xPy÷ÓŠ ®Pe CL<ø<MLjj ¥xCoëÄ£j ¥cÍj. Moj¥qfHÓ÷ À£OqjFLjFLï FLÓ÷Â Š¥qÚfHÓ÷FLj ÔL¸¥qFnCLjëŠÂ, ÔoÀPy ¥qöOqFLj ±GHlŠ¸^k,
CL¨áFL ¼¸fH¿ ¾^jæ, MLkfSFL $q<è¸, FnOqfSFL Ä£jTdÓ¥nÈ" Â¢+j" ¥cOqjCLj¸=o ®¸=h¥x¼á¸<j MLjPo÷GRj. ®¸=h ¬Oqj$qjÄ£jÁFLj¸¨ ÔLkfS
Moj¥qfHÓ÷FoMnkFLFLjŠÂ ''$c..Moj¥qfHÓ÷ MLjFL¥n¥qÚ¨Á MLjFLNqjÂï $xOn÷$qEc!'' ¬FLjMLkFL¸$c ¬¸Á McÂ AKcOqõ AKLkMLj¥qÚ.
''$qEo¸Eo.. MLj_jòGH¨Co ¥q¸<j÷ ¥qFLGH<ëPoMc? Â¢NqjMcø! Š¥qÚfHÓ÷Š, Moj¥qfHÓ÷Š IGHOq¥| CnÓjCLëPoEc? FoFLj Cc»Co Â¢¥n¥hÚ¸Ec?
³¸Eo?'' GS=nÎOofS¸<j MLjPo÷GRj.
''Š¥qÚfHÓ÷Fc?... Ôi..Ôi Jd<j$cFLj $qÁFnï¸ÍjŠ En¼áFLM| ®Á Â¢¥é< Ex¿¥h¸Á?'' ¬¨»¸Á AKcOqõ.
''$xOq÷FLj ®¸=h CyÓjŠÂ O~¸$q FcÓj$qj JdFcÍjÓ ¥c< −FLŠ CL¨fS, $q×.$q×. ¬FLjŠCLj¸=o JdGH MLjÂfH¼á GH^jæ¥q¼áFc''
TdFLjAKLkÀ MLõ¥qëGHOqjGSjë ÔnJdð<j.
''CLFLj ÍkOq GS¸bÍjPoÍ¸=o Mnj<¥y @yÓFLï<^ ²FLj¥q=nML@y Â¢ ¬Tv¸=y<j. Â¢Š À¸¨ rH^jæ@o Í¸<$qFLjŠ¸=o Á¤Âï
GH^jæ¥q¼áFLMc Fc $q¸@~Â¥h'' ¥cGSë ¥yGH¸, ÄGSj$qj ÍøÂ¸ÔoPe ¬¸Á AKcOqõ AKLkMLj¥qÚ.
ÔL¥qÚPy $q=hæ¸$c ¬ÁÄj GH^jæŠÂ, ''MLjFL MLjÓ÷FLï EoMLl@o»Á. $q^j÷FLML¨ë¸Á. JdGH¸ ³MLjFLŠ »¤O~öÀŠ¸<Â'' ¬FLjŠ¸^j MnÈ"
Mc¥h^j÷FLï KcÄ $y<Š ÔoÀ ¥qöOqFLj ÂÓKn=hæ $yPnMLj÷ Â¢+"FLj Ôn¸_jCy À£GSjŠÂ ML¸» Š¨¥cÓj MLj¨MLjCy ²<MLj JdEcÂï,
²<MLj¥cÓj MLj¨MLjCy Š¨JdEcÂï O~GSkë _jOqÍ¥c+"FLj ¥q<j¥xÚFcï<j. ÔoÀPyÂ Ôn¸_jFLj $yPn¸Ó ²CoëfS, ÔoÀ¥qöOq À£GSjŠÂ
GH¸Á¿¥h¸Í Mc¥h^÷ ÂÆ¼FL MLOqúGHl Â¢+"FLj MnjÓ÷$c Ec^jŠ¸^k ML¼á ¬Oqj$qjÄ£jÍ Á¸fH¸<j. Š¥qÚfHÓ÷FLj. ÔLÆ¥h MLjj<jáŠÂ
‚OqjáFLïÁ Š¥qÚfHÓ÷. ÔoÀ¥qöOqFLj μ¥q MLjkÓŠ −Â¸¼, CL¨áFL $x¸$q¨Â, CLjMcøÓjFLj, À£fS Í¸@n¸ Ä£jÍ MofS¸<j. AKcOqõ Cn¼á¼áFL
JdCL $qj<èCy MLjj[¸, CLÓ CLj<jáŠÂ, ¬Eo $qj<èCy Š¥qÚfHÓ÷FLj CLj¨á, Í¸@n¸ Ä£jÍ öMoPe<jCLjFLï ¼¿»FL $x¸$q¨ À£fS ¥qfHð¸<j.
$x¸$q¨ ¬ÓMc^jPoÂÁ MLjjÓMLjjÓ rH=hæ¸Á. CLÓFLj ¬^j ®^j ÄÁÆ¸ÔLjŠÂ $x¸$q¨ï ¥h¸Í GH@ofS EcÂÄ£jÍ GH<j¥xFLïÁ. MnjCLëÂ
GHOqjGHlPe$qj¸Á $x¸$q¨.
''CL¨ûFL _^æÓj ®sHðfS, Jv¨ _^æÓj ¥q^jæ¥yJw GS¿íML<ëÁ'' ¬Â ®¸=y÷FLj¸¨ AKLkMLj¥qÚ ¥é¥éfS¸Á.
CL¨áFL EyÀ, _Â¢FLj, ÄsHðfS Jv¨ _^æÓj MoGSjŠÂ, CL¨áFL _^æÓFLj KcÄÍ$qÜOq μ¥q MLjkÓŠFLï _¸<Ä£jÍ ŠGHðMofS¸<j.
''Š¸GH=h MLjj=hæ¼áO~'' AKcOqõ ¬¸Á. ¬Oqj$qj Ä£jÍ MLjkÓŠFLï MoJdŠ Š¸GH=h MLjj=hæ¼á rH=hæ¸<j. EyMLjÓ KcbÍŠ
MnÔLáÍFcÂ¥h Š¸GH=h GH¥qÚFL Vtj$c ÂöÍJwtj¸Á Š¥qÚfHÓ÷.
PPP
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CnÓ÷Mc¿ PoML$cFo Š¥qÚfHÓ÷FLj Mc¥h^÷ $qj¸¾Š Cc<jCy ¥q=oæfS¸<j MLjPo÷GRj. ŠN|j.. ŠN|jN|j MLj¸^j FoÓFLj McGSFL
ÔLkGSjŠ¸^k, Cc<jFLï¸CL Jv<MLl ¬^j ®^j ÀOqj$qjCLj¸Á.
AKLkMLj¥qÚ ML¸^GHFLjPy÷ ÂMLj$qïMLjtjõ¸Á. ¬FLï¸Py $q¸½ ML¸rH^GHlð<j GHPn÷¸Py GH^jæŠÂ, μ¥q JdCL MLj=hæ ¼GHðPy JwfS
Š¥qÚfHÓ÷MLjj¸Íj rH=hæ¸<j. $q_$q_ Fc¥éfS¸Á. ®¸¥y ¼GHðPy Â¢+j" JwfSrH=hæ, $xOq÷ Ex@n÷Š Jwtj¸<j. CL<j¥q Cc<j ÄfHð ¾efS¸<j.
¥xÂï $xOqj÷ GH<jŠFcïtj. ¥xÂï GH<jŠÂ ¥q¸<j÷ MLjkGSjŠÂ FnMLjOoGSjëFcïtj. Kp.. Kp. ¬Â ¬OqjGSjëFLïtj ¥xÂï, Ex@n÷
OxÔLjáMcGSFL, McFLŠ CL¨áFL $xöOnÓ KxÔLjá McGSFL MLjjŠÚGHl=cÓFLj Cc¥h¸Á. $xOq÷Âï=hÂ μ¥qTd¿ ¥qÆNqj¾efS¸<j. CL¨¥q rH=oæfS,
rHOq=y÷Â MoGHGHlÓ÷ ÄOqjáŠÂ Oy¾ePe$o GH¸<j÷ CyMLjjŠ¸^j KcÄ Ä£jÍ¥x¼á MLjj[¸, ¥c+j", ÔoCLjÓj ¥q<jŠÚÂ CLjMcøÓjCy
CLj<jáŠ¸^j ®¸=y÷¥h MnÈ"¸<j.
AKLkMLj¥qÚ ¥q=næÓ JvtjõÄ£jÁ ‚Oq$q¸¾ Á¸fH ¬FLï¸ $q¸¾ GH¥qÚFL rH<jë¸Á. JvtjõÔLj^jæ, AKLkMLj¥qÚ CLÓÄ£jÍ _k¨Í
GH¨¸Á.
CLÓÄ£jÍ GH¨FL _k¨ÍFLj öMo+"Cy ÍjÆsHfS, MLjfS$qj<èCy JvtjõÔLj^jæFLï _k¨ÍFLj ±¨á ŠGHð ×ofS¸Á.
''Ec ¬¼áFcMc?'' ¬¸^j MnÈ" ¥x¸$qj FL<jMLjjŠ ÔLj^jæŠÂ, °=hæÄ£jÍjFLï O~öÀ Äj»ÆFL ×xFLïOx=næ, rHOqj$qj ÍjCLë Á¸fH
¥h¸ÍrH=hæ¸Á. MLj=hæ$y<Š −Â¸¼ ÂÓKn=hæFL gH^. À£fS MoGSjŠÂ ‚OqjáFLï<j MLjPo÷GRj.
×xFnï Ox=næ, Mo¨ Mo¨ ML¸¥cNqj ‚Oq GHPn÷¸Py ML¨è¸¼¸Á. ×xFLï Ox=næ ÀFL<¸ ¬tjJw$cFo, ¥x¸Ôn¸ ¬FLï¸ rH=hæ GHPn÷¸
Â¸@~ $q<è rHOqj$qj MofS¸Á. MLj¸¼$c ¥qÓjGHlŠÂ ¥q<jGHl Â¸@~ ÀÂ Po¼ ö³+j" FcŠÚ¸^k MnÈ" _Nqj^ ÔoCLjÓj, MLjkÀ
¥q<jŠÚÂ CLjMcøÓjCy CLj<jáŠFcï<j.
²¸»Æ GHPn÷¸, gH^ À£fS GH¥qÚFL rH=hæ, Mo¨ Mo¨ ¬FLï¸, ML¸¥cNqj ‚Oq, ²Æ÷JdNqj ¥cOq¸, MnkCLj¥cŠ ÄGSë¿Py ÔLj=hæ
CLjMcøÓjCy MLjjWn" ¥q=hæ¼á¸Á.
GSÁíMLjjPn÷ CLjMcøÓjFLj AKLj×cÂ¥éGSjŠÂ, MLjkÓFLjFLï ÔoÀ¥qöOq ¬¸ÍjŠÂ, Í¸@n¸ Ä£jÁ $x¸$q¨Â À£fS AKLj×.¸ Ä£jÍ MoGSjŠÂ,
Mc¥h^÷ ¥x¼á¸<j.
ŠN|j ŠN|j MLj¸^j $qj¸×. ÔLj^jæ ÀOqj$qjCLjFLï Š¥qÚfHÓ÷FLj ¾efS, AKLj×.¸ Ä£jÁ $x¸$q¨ï ÔLÁíMLjj+"FLj ²<MLj ÔoCyë
GH^jæŠÂ, ÔoÀ ¥qöOqFLj ¥h¸ÍrH=hæ Š¥qÚfHÓ÷ Mnj<Cc<j ÄsHðfS JwCo JvÂ ¬FLj¥xÂ, ¥qöOq ÔoCLGH^jæ¥xÂ Ex¨è ÔoOqjŠFcï<j. CL<¥q
Cc<j ÄfHð ÔoÀ ¥qöOqCy GH<j¥xFLï $xOq÷FLj PoGHlŠ¸^k _Nqj^Š CyÓjCLjFcï<j. $xOq÷Âï Ko..Ko.. ¬OqjGSjë MnÈ"FL CLO~øCL, CL<¥q
Í$nÜOofS ¬<Ä¥h _NqjÓjEo¿¸<j MLjPo÷GRj.
PPP
¥xÁísSGH=h CLO~øCL AKLkMLj¥qÚ ÀÂ, ÔLÁí¥q^jæŠÂ, Â¢+"_j¨è, ¥x<Æ $q¸GHPy rH^jæŠÂ $q<GH _Nqj^rH=hæ¸Á. CLÓjGHlÓj
MLjksSfS, $xWn"¸ rH=hæ CcÓ¸ MofS, CLÓÄ£jÍ _^æ ŠÍjOqj rH^jæŠÂ $q¸GH FnCLjëŠÂ ÔoFL÷ GHÂ¥h MnÈ"¸Á.
Š¥qÚfHÓ÷ Mc¥h^÷ ÀOqjŠÚ¸^k Mc¥h^÷ ¥x¼áFL ¥qGHðÆï ¥y¨fHÓ÷Æï KnÁ¿¸ÔLjŠ¸^j −<jŠ¸^j¸Á.
PPP
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ÔoFL÷GHÂ MLjj»¸ÔLjŠÂ TdNqj¸öCL¸ ¬ÓfSJwtj ®¸=h¥h ML¼áFL AKLkMLj¥qÚFLj ¾efS ¥xÁíÍkOq¸ FLj¸@o Cy¥c¨¸ÔLjŠ¸^k
ŠN|jŠN|j MLjFLjŠ¸^k ²ÍjOqj$c O~ML<¸Cy, ''¬Nnkõ JdGH¸ GSk<j. MLjk$q½¡ML¸Š ²¸CL sHMLj, fHÓ÷$c¸<÷ À£Oqj¿¥q¼á¸Á''
¬ÓGS^FLj MLj¿áJwtj MLjFLGSjPy ¬FLjŠ¸Á. Š¥qÚfHÓ÷FLj ÔLkGSjŠ¸^k ®¸=hMnÎGHl FL<jGSjë¸=o −Mnj MnFL¥cPn MLGSjë¸Á.
¬Oqj$qjÄ£jÍ $q¸GHFLj Á¸sHfS MnÈ" MLjj[¸, ¥c+j", ÔoCLjÓj ¥q<jŠÚÂ, Fy=y÷ Â¢+j" GHl¥hÚÆ¸ÔLjŠÂ ÔiOq ¥x¸$qjCy
CLj<jáŠ¸^k ML¼á, Mnj<PxÂ $xÓjGSjŠFLï CcÓ¸ ÔnÄCy Cc+¸ À£fS, $q¸GHFLj À£GSj¥xÂ ®¸=y÷¥h MnÈ"¸Á.
Š¥qÚfHÓ÷ ¬Oqj$qj Ä£jÁ Ec¥c MnÈ" MnFL¥hÚ ML¼á GH¸Á¿ ¥h¸Í −^ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á.
AKLkMLj¥qÚ ®¸=h GHFLjPy÷ MLjjÂ»Jwtj¸Á.
PPP
JvÍjí$qk¥hFL CLO~øCL $xOq÷MLj¸ÍFLj Ex@y÷ CyÆ CL<¥q rH=hæ Cc<jCy $q=hæ$q ¥q=oæfS ML¼á¸<j ®¸=h¥h.
AKLj×.¸ Ä£jÁ CLjMcøÓj, $x¸$q¨ À£fS ¬Oqj$qjÄ£jÍjFLï Í¸@n¸ Ä£jÍ MofS ÔoÀ¥qöOqFLj μ¥q MLjkÓŠ −Â¸¼, ¬Oqj$qj ¬¸ÔLjŠ
‚OqjáFcï<j.
_Nqj^ −<jŠ¸^jFLï Š¥qÚfHÓ÷ GHOqj$nCLjëŠ¸^k ML¼á, MLjPo÷}R GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á.
ÔoÀCy CLÓ ÂÄjO~<j. − −JdõNqjCLŠ GHOqMLÇ¸¼Jwtj ¥q¸<j÷ MLjjGSj¥xÂ MLj¿¸CL Í$qÜOq$c ×.¿»¸Á.
®¸=y÷FLj¸¨ AKLkMLj¥qÚ ''MnjÓ÷$qO~.. ¥h¸Í GSkGSjŠ¸^O~. gS¥q^÷ Š¥qÚfHÓ÷FLj Cx¥nÚMLl'' GSÓV ®¼áFL^jæ −Oqè¿¼áFL^jæ
¬Oqíî¸¥cÂ ÄGR¸$c ÔnfHð¸Á.
''Cc$qjÀ£ ¥q¸<j÷ ¥qFLGH<NqjFLjMLj¸^jFLïMc ³¸Eo. '' ¬Â Fc GH¥qÚFn ‚GSjFLïÁ,
''MLj¿ GSGHlð<j Po¥qJwCo ²^FLïMytj¸EoMnkFLFLjŠFLï'' ¬¸Á.
''²^jMyNnj^^jæ PoEo.''
''Jd¥qJwÂ.. °¸<Â'' ¬FLjMLjÀ¼áFL^jæ ¬FLïÁ.
''²¸CLsSGHl EcÂCy FLj¸^MLl. JvÍjí$qÓ÷. ²¸»Æ _jMLø À£GSjŠJwtj, GSÓ÷¥qÆð Š¥qÚŠ rH^jæ'' MnjÓ÷$c Po¼ ®¸^÷¥nÈ"
AKLkMLj¥qÚCy ''ÂFLï ¬Íí¸=hÄ $qÍFo''
''fHÓ÷Ój PoÂ MLjFLŠ »Eo rHÍí¥x<jŠ À£Oqj¸^Á. MLjFL¥h¸CL Cy<j¸^Á. fSFLïfHÓ÷ ²^ÂJwCLÁ ÁŠÚPoÂÁ MoOo Š¥qÚÓj ¾erSë
¥x¿¥h GH¸GHlCLtj. EcÂ¥n¸CL $cMcPo fH¨¥n<j MnjCLjŠPosSë ÀÂ _CLjŠCLÁ. MLjFLŠ fHÓ÷Ój¸=o JdOoGSjŠ¸^MLk? JwÂ ®¸=h¥c<
¥cMLÓj¸^Á.''
MnjjÍ^ MLÍíFLjŠFLï AKLkMLj¥qÚ MLjFLGSj MLkOqjáŠÂ ×cÆ GH¨¸Á.
PPP
CnÆNqjŠ¸@~Fo ®¸=hPy μ¥q GSAKLjõ@nÎJwtj¸Á.
MLjÆ÷$c<j $xöOnÓ MLj¸ÍFLj MojCLŠ ¬<Ä¥h CyÓj¥n+jë¸=o Mc=hCyJd^j Mn+"<¸, À¿» O~ML<¸ Š¥qÚfHÓ÷Š ÁFLÔLOqõ
¬tjõ¸Á. ¼FLïfHÓ÷GHð=h FLj¸¨ $xOq÷MLj¸ÍCy ¥qÆfS Mn+"<¸Cy MLjPo÷GRjŠ MLj¸¼ ¥q¸rHÂ ÓbÃ¸¼¸Á. OqMLjô¸=o MLGSjë¸Á, JvMLjô¸=o
JwCLj¸Á. MLj¸ÍFLj MLjÓjGHl¥xGSjë¸Á MLk^Ój O~Â ÄjöCLj<tjõ¸Á.
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MLjÆ÷$c<j CLFL ÔLÁíCyJd^j Š¥qÚFLj ‚< À£GSjŠ O~ML<¸ ³Fc<j MLj¿áJwML<¸ PoÍj. ¬<Ä¥h MnÈ"FLGHlð<j Mn<Ójð =oŠ
=cŠÓj ¥yGSj¥x¼á ¬¸ÍjPy Š¥qÚŠ ¬FLï¸rH=hæ, CLFLj ®¸¥y −ŠPy ÀFL<¸, Mc$qjPy÷, ÔnáÆMLjPy÷ Â¢+j" Cc$q<¸ ²¸Cy GSOqEc$c
MLl¸Á ®Íí¿¥h.
Oy¾ ÄGSë¿ AKy×.FLMoj. μ¥q¿¥x¥qOqj Cy<j.
Š¥qÚ¼FLïfHÓ÷$c FLjFLïGHlð<j MLjÆ÷$c<j MLj¸Í MLjj¸Íj ÔoÀ¥qöOq GH^jæŠÂ FL<jGSjë¸=o, ¬Á Mn¸_¨¸ÔoÁ. MLj¸Í ¥cGHÓ ²Pe
ÔoTdëOy, ³MojÄj ÔoTdëOy ¬Âï CnÆûJwtjFLÄ.
®GHl<j MLj¸Í MnFLj¥cÓ MLjÆ÷$c<j FL<jGSjë¸=o $xOq÷MLj¸Í MLjj¸Íj >OiÄ$c Cy‚GHlŠ¸^j CLÓFLj ¬^j ®^j ÀfHð
GH¸¨¸ÔLjŠ¸^k FcNqj¥qCLø¸ MLfUGSjë¸Á. ¬Á ÔLkfS MLjj¿fSJwCLjFcï<j MLjPo÷GRj.
$xOq÷Cy Š¥qÚŠ GSÿMcGS¸ ³Oqð¨¸Á. Š¥qÚFLj ¬FLjGS¿GSjë Mn+jëFcïtj $xöOnÓj. ³ AKLNqjMLjjPoÍj. ³EnÎFL $xöOn GH¼á$q¨è
MojGSjŠ¸^j MLj¸ÍFLj¸¨ CLfHðJwCo MnÁ¥h MLj¸ÍPy ¥qÓjGHlCLj¸Á. Cy@n+" ²CLjë¥qJwtjFL GS¸ÍO~óÓjFcïtj. $xOq÷Š Š¥qÚrHÎ GHm¿ë
ÄQcøGS¸ ³Oqð¨¸Á. MLjÆ÷$c<j GHÂPy GS$q¸ GH¸ÔLj¥yML<¸Cy ®Íí¿ MLjbÍõ _¸bÍ¸ MLj¿¸CL _ÓGH¨¸Á. öGHÀXLFL¸ MLj¸ÍFLj, MLjÆ÷$c¨ï
¥qÂrH^jæŠÂ MLl¸^j¸Á.
ÔnŠMLjj¥q O~tjCy ÔLj^æ MnÆ»¸ÔLjŠÂ Cc$qjCLj¸=o Jv$qMcGSFL gHÓjáŠ¸^j ²¸×cN|j ÔoGSjë¸Á. ¬GHl<GHl<j Ä¤<j ²¸<Š
¬ÓfSJwtj Ôn^÷¥h¸Í Â¢<Py GH<j¥x¸=o MLj¸ÍFLj ¥cGHPe ¥cGSjë¸Á. − ÄGRNqj¸ Mc¨¥h CnÓjGSj. ¬¸Íj¥n Mc¨¥h ÂÇá¸CL.
μ¥qOy¾ MLjbEcõÿï¸ Ôn^jæ¥h¸Í GH<j¥xÂ Po¼ ML¼á¸<j. $q_$qKc MnÈ" GH¨JwtjFL GS$q¸ Cc» EcÔLjŠFLï Jv$cŠ
ÔLj^æMLjj¥qÚFLj Fy^ ¥qOqjá¥x¼á MLjÆ÷$c¨¥h¼á¸Á. GS¸CyfR¸¼, ¥qßCL×åCLCy EcÂ Ä¤GHl ÂÄj¿ ÔLj^æMLjj¥qÚFLj À£GSjŠÂ ÔnÄ MnFLj¥cÓ
ÔnŠÚŠFcï<j.
¥xFoï¸<j÷$c O~öÀ GH$qÓj ²^jMnÈ"FL MLjÆ÷$c¨ Mn¸^ Mn+jë¸Á.
MnjjFLï=h ¬MLkMcGSõ O~öÀ ÔoFL÷ $xOq÷ MLj¸Í ¥cGHÓ GH<j¥xFcï<j MLjÆ÷$c<j. Cc»FL MLjCLjëPy $qjöOqjrH=hæ ÂöÍJwNqk<j.
MLj¸Í¥cGHÓ ¥cGSjëFLïGHlð<j $xÓ÷Ój GH<j¥xÂ ÂöÍJwOqj. ÔoÀ¥qöOqFLj ÔL¸¥qPy rH^jæŠÂ FnÀëÄ£jÍ $x¸$q¨ ¥yPe^¸ MoGSjŠÂ MLjÍõ
MLjÍõ ¥q¸<j÷ MLjkGSjë CnOqjGSjë O~öCL¸Cc MojPxÚFn MLl¸=cOqj. ¬GHl<GHl<j MLj¸Í ÔLj^jæ À¿» MLGSjë¸=cOqj.
Š¥qÚPoFLGHlð<j MLjÆ÷$c<j ®¸CL Vtj$c ÂöÍJwNojMc<j¥cÍj. ÔLÆ¥h Â¸<j$c $x¸$q¨ ¥qGHlðŠÂ ML¿$q¨èPy MnÔLá$c
GH<jŠFcï<j Š¥qÚÄ£jÁ AKLOyTdCy.
PPP
CnÓ÷Mc¿¸Á. PoCL GSkOqõ¥hOqBcÓj MLjj[¸ Ä£jÍ GH<jCLjFcïtj. $x¸$q¨ CLFoïfS _Ííî¥q¸$c Po¼ ¥q¸<j÷ FLjÓjMLjjŠ¸^j
‚OxáFn CLÓ ÀfHð MLj¸Í ÔLj^jæ ÔLkfS¸<j, Š¥qÚ ¥qÂfH¸ÔLPoÍj. ¥q¸<j÷ rHÍíÄ ÔofS ÂÓjá¸¨ ÔLkfS¸<j. ¥qÂð¸ÔLPoÍj.
¬NnkMLjNqj¸$c MnFL¥hÚ À¿» ÔLkfS¸<j. MLjÆ÷$c¨¥h ¥xÁíÍkOq¸Py ¥c+j" ÔcGHlŠÂ GH<jŠÂ MLl¸Á. EcÂ MLjkÀ¥h Oq¥që¸ ¬¸^jŠÂ
²öOq$c MLl¸Á. O~öÀ EoFyï Mo=c¨ ÔL¸fH ¥q<jGHlÂ¸@~ ÀÂ MLj_jò$c ÂöÍJwCLj¸EoMnkFLFLjŠFcï<j. ¥cÂ Š¥qÚ ÔLj^jæ JdMLjj MLjj¥qÚÓj
GH¨MLlFcïtj. ¬FLjMLkFL¸$c ÔoÀ¥qöOqCy Š¥qÚFLj ¥qÁfH ÔLkfS¸<j.
MLjÆ÷$cÂ $qj¸@n Oq]jÓj÷MLjFLïÁ. ''»¤..Cc$qjKyCLj MLjÆ÷$cÂ ¥yGS¸ Â¢ öJd*¸ _Æ¼áFLMc?'' ¬Â °Eoø$cÂ¥h PyFLNqkõ<j ¥q¸<÷Ó÷
Â¢+j" °Ã¥hMLGSjëFcïtj.
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O~öÀ Cc»FL ¥qÓj÷ Âad XL*¸Py Á»Jwtj¸Á. Š¥qÚÄ£jÍ GH¨ GSø¸CL Ã<è ÔLÂJwtjFL^j÷ $qj¸@nÓÄsSPe ÄÓfHGSjëFcï<j. −
³<jð ²¸Cy ÍkOq¸ ÄFL_<jCy¸Á. Í$qÜ¿ ÔoFL÷Ó÷ FLjFLï $xÓ÷ÓŠ GSðGRæ¸$c ÄFL_¨¸Á.
''MLjÆ÷$cÂ¥éMnk ¬tjõ¸Á'' ¬Â GHOqj$nCLjë¥xGSjëFcïOqj.
''O~öÀ MLj¸EnŠÚMLtjõ¸EoMnk?'' ¬Â μ¥q<j, ÀFLï ¬Oqj$q¥q ³<jGSë¸¨ï ¬FLjŠ¸^j MLGSjëFcïOqj - ''¥cÍj$c.. MLjÆ÷$c<j¥h
MLjGSjë bEnÎOqõ¸. EoÂ¥h −<j ³<ø<j. ³Ey ¬tjõ¸Á'' ¬Â ®¸¥x¥q<j ¬FLjŠ¸^kFo GHOqj$qj GHOqj$qjFL MLj¸ÍFLj ÔoOqjŠFcïOqj. Mc+"Š
GH¿fSìÀ ¬OqíîMLjtjõ¸Á.
''¬Kcò! ²¸CL GHFnÎ¸Á. Š¥nÚ PoŠ¸=o MLjÆ÷$c<j JwCLj¸@n.. MLjFLMoj<jGSjë¸=hÄj'' Mo$q¸$c QcøGS gHÓjáŠ¸^j μ¥q¿Cy Fx¥qOqj
¬FLjŠ¸^jFcïOqj. − ÍßQcõÂï ÔLkfS ¬¸ÍOqk ÂQoáGRjæÓtjõJwNqkOqj.
''MLjÆ÷$cÂ rH¸<÷¸ GS¼áJwtjFLGHð=h FLj¸¼ »Eo −Â¥h MLj¸¼ TvMLÀ. MLjÆ÷$c<j Cc» ³<FLï GH¨JwCo, Mc<j PoÔoEc¥q
¬¥qÚ¨¥nÈ" ¥qÍÓ¥qJwCLj¸@n. McÂÄ£jÍ ¯$q McÓÂÔoáÁ¥cÍj MnkOqj×yGHl Š¥qÚ ¬Á. ²¸CL Cc»FL$cÂ ¥q^æMLjFLj¥yŠ¸@~ Š¥qÚŠ
_j¥nÚ<j _jMLø À¸¨ rH<jë¸=o, −<j ÀFLï ÀFL¥qJwtjFL EcÂï MLköCL¸ °JdGS¸ °¸<ÂNqjõ¥qJwMLl. −Â¥h »¤ Š¥qÚ¸=o Jd*¸.
EcÂ¥h $qk@~ ¯<¸=o Jd*¸. '' Š¥qÚCy MLjÆ÷$c¨ŠFLï ¬FLj_¸bEcÂï $qjOqjëÔoGSjŠ¸^jFcïOqj.
''MLjPo÷GRj! PnMLløO~. PnMLlø. KcbÍGH<Š EcÂ −NqjjGSj $q¸Cn MLl¸ÍFLj¥y. FLjMoøÄj sSCLëMLl. EnÎOqï¸ ÔoGSj¥y. Po. Á¤Âï
À£GSj¥qJwtj ³<FLï McGSFL O~Š¸@~ ÍkOq¸$c GH@oEcí¸'' ¬¸^j AKLj×.¸ CL=hæ PorH öGHNqjCLï¸ ÔoQcOqj. MLÍíFLï^jæ CLÓ ¬<è¸$c
±fH¸<j.
''MLj¿ ³Äj ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFLïM|?'' ¬Â ¬¨$oPyGHl ÔLÂJwtjFL Š¥qÚFLj PofH $xöOnFnCLjëŠFLï^jæ Ä¤GHl AKLj×cÓ Ä£jÍ MoGSjŠÂ
On¸<j ÔoCLjÓCy ¥c+"FLj $q=hæ$c GH^jæŠÂ, MLj¸ÍFL¥qÚ@o MLÁPofS ®¸=hEc¿ GH=hæ¸<j.
GH¥hÚ¸=h KcFLNqjõ MLjÆ÷$c¨ $xOq÷MLj¸ÍFLj ®¸=h¥h CyÓj¥xGSjëFcï<j.
±Oy÷¥h ¬<j$qjrH^æ$cFo ÔLÆ¥h Â¢On¸<Š ÂÓjáFLïMc+j" MLjÆ÷$cÂï öGHQcïOqíî¥q¸$c ÔLkGSjëFLïOqj. ''Cc$qjKyCLj MLjÆ÷$cÂÚ fHFL»^
PofS¸Ec ³¸Á? GS¼áFL Š¥qÚFoÄj sSGSjŠ¸^<j'' ¬Â PyPyFL ¬FLjŠ¸^jFLïOqj. μ¥q¿ÍíOqj ¬<j$qFn ¬¨ÜöFLj. ''¬MLlO~! MLjÆ÷$c GS¼áFL
Š¥qÚFLj ¬¸ÍOoMnk ±OqMLCLÓ JdOoGSëOqj. FLjMoøMnk ±Wy"¥h CnCLjëFLïMLl?'' ²ML¿ MLk^Ój GH=hæÔLjá¥yPoÍj. GH=hæ¸ÔLj¥xFo fSìÀPy Po<j.
CLÓ¥h¸Á¥éGSjŠÂ MLÙFL¸$c ®¸=h¥h ÔoOqjŠFcï<j.
®¸=h MnFLj¥cÓ rHOq=y÷ Š¥qÚ QLML¸FLj Á¸sHfS, Ex¨èPyÂ JdOq, $q<èJdOq, CL^æ ($q¸GH) À£GSj¥x¼á CLjMcøÓj FL<jMLjjŠ
ÔLj^jæ¥xÂ, Mnk¥cÓj PyCLj $yÀ CLÄø¸<j. Š¥qÚ QLML¸ Ä£jÍGH¨ Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³¨á¸<j. KcÄ Í$qÜOq¥nÈ" _¥n=| Â¸@~ Â¢+j" Cn¼á
Š¥qÚŠ TdïFL¸ Ôotj¸¼¸<j. CLjMcøÓjCy CLj¨¼, On¸<j ÔoCLjÓ Ä£jÍ ²CLjëŠÂ, ¥qÂ¢ï=hCy JdÀrH=hæ MLj=hæ GHm@oáfS¸<j. −
GSMLkbÁÄ£jÍ GH¨ ExOqj÷Š¸^j ³¨áfS¸<j.
KcÄ Ä£jÁ¥nÈ" ÔoCc<j _¥nÚFLCy Â¢+j" Cx<jŠÂ FcÓj$nÎÍj Kx¥nÚFL÷ Â¢+j" CLÓrHÎ JwGSjŠFcï<j. CL¨áFL _^æÓCyFo MnÈ"
¬Oqj$qjÄ£jÍ Š¥qÚ GH<jŠFo Ôy^ ‚Ó_¨ CLÓ KcÍj¥x¸^k OyÁGSjëFcï<j. EcÂ $xÓjGSjFLj, Â¢+" ¼GHðFLj À£GSjŠÂ $qj¸@nÓŠ
ÿCLjëŠFcï<j.
³<jð ÄÂ ML¼áFL Mc¿¥h MLjÆ÷$cÂï ¶EcOqá<¸ ¥qGRæMLjtjõ¸Á. _OqjMn¥hÚFL ÿßÍNqj¸Cy MnjÓ÷$c Po¼ MnjjÓEcO~ÂŠFLï Cc+¸
ÔnÄCy Cc+¸ À£fS, CLÓjGHlÓj CnOqjÔLjŠÂ ®¸=y÷ EoMLlÂ $qk=y÷ FLjFLï ±Í_CLjëÓj (¬$qOq_CLjëÓj) ¬»ÜrH=næ À£GSj¥x¼á¸<j.
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¬$qOqj_CLjëÓj MnÆ»¸¼ GSMLkbÁ Ä£jÍ rH=hæ¸<j. Mnk¥c+"Ä£jÍ ‚Ó_¨ Í¸<¸ rH=hæ¸<j. FnMLjôÁ$c Po¼ FL<jáŠ¸^k MnÈ"
¬Oqj$qj Ä£jÍ $qj¸×.Š −FLjŠÂ CLÓFLj MnFL¥hÚ McÆá, ²OqjrH¥hÚFL ¥q¸<j÷ MLjkGSjŠFcï<j. ¥q¸<÷ ¥xÓjŠPy÷¸¼ °Ã¥h MLGSjëFLï ¥qÂ¢ïOqj
^GH ^GH ¥h¸ÍO~Æ ®¸¥hJwCLjFcïtj.
''JdGH¸ MLjÆ÷$c<j μ¸^Oy<tjõ¸<j. ®Fnï¸<÷ TwGHÀ ®NqkõÓ=hCyÂ Cn»Jwtj¸Á.'' ¬FLjŠ¸^j ÔnMLjô»Æ÷FL ¥q¸<÷Cy
μ¥xÚ¥qÚOqj MnÈ"JwtjöFLj.
PPP
MLjOqjGS=h Oy¾.
Ex¨èPy $xöOnÓj ¬OqjGSjëFcïtj. ''¯ Jd=h¥h MojCLŠ CyÓjŠJwNoj=y<j. Ä¤¨¸¥q PoMLøPoFL^jæFLï<j. Cc$qjKyCy<j. Š¥qÚ
GS¼áJwtj¸ÍÂ KcbÍCy O~öÀ ®¸¥y rH$qjÜ ²ŠÚML Cc»¸@oMnk.'' ¬Â À^jæŠ¸^j ML¼á¸<j GH¥hÚ¸=h KcFLNqjõ. ®¸=h CLÓjGHlÓj
Cn¿ÔoMLlFcïtj.
MLjÆ÷$c<j ¬Oqj$qjÄ£jÍ Š¥qÚGH<jŠFo ×c$cPy GH<jŠFcï<j. $y<MnÎGHl MLjj[¸ rH=hæ öGH¥qÚŠ μÁ» Š¨ ÔoÀÂ CLÓ$q<$c
rH^jæ¥xÂ ¥qÂfH¸¼¸<j. O~öÀ MLjCLjë ®¸¥c Á$qPoÍFLjŠÂ Í$qÜOqŠ MnÈ" ''¶¿ MLjÆ÷$c! .. ¬OoN|j MLjÆ÷$c.. PnMLlø. ²¸CL JvEní¥hÚ¸Ey
GSk<j. Â¢ Cc$qj<j Jd<j$cFLj. $xOqj÷ Ex@n÷ −¥qÆCyÂ μöOqjCLjFLïtj.'' ¬¸^k Í¸<GH=hæ GH¥qÚŠ Ex¿÷¸¼FL KcFLNqjõ Fy^MLk^
O~PoÍj. QL¿¢Oq¸ ÔLÓ÷_¨, ¥q=næ GSOqjûŠ Jwtj¸Á. GH¥qÚPyÂ gSTd Â¸@~ ¥qÓj÷ ¬=c÷$o MLl¸Á. Kx^jæ $qk< Cc»FL^jæ PoÍj.
''¬Nnkõ MLjÆ÷$c! ²¸CLGHÂ ×ofSëÄO~!'' PyPyFL KcbÍGH<jCLk MLjjŠÚ Í$qÜOq ÔLkGHl<j öMoÓj¸¼ ÔLkfS¸<j.
''Jwtj¸<j MLjÆ÷$c<j GS¼áJvtj¸<j. ®ÂïOy¾Ój MLjÆ÷$cÂCyÂ Š¥qÚJwCLj¸@o. ®NqjõÓ÷ MLjÆ÷$c@o Š¥qÚCyÂ Jwtj¸<j''
ÔnMLjô»Æ÷FL ¥qFLjïÓCy KcFLNqjõ _Nqj^¥x¼á¸<j.
MLjÆ÷$c<j MLjOq*McOqë ±Oq¸CL Jd¥h¸Á. −[¿ ÔLkGHl¥yGS¸ ML¼áFL Mc+"¸ÍOqj ¥qÂ¢ïOqj rH^jæŠFcïOqj. ±Oqj ±Oq¸CL CLOqÆ
ML¼áöFLj.
TdïFL¸ Ôotj¸¼, ¥xCLë _^æÓj ¥qfHð, Jd@n¥q=hæ <GHlðÓ MnkCLÓ FL<jMLj ±OqMLCLÓ ¬¸CLõö¥hNqjÓj GHm¿ë ÔofSöFLj. Í$qÜ¿PyFLjFLï
ÔnOqjMLl CLkMLjj¥h¸Í TdïFL¸ ×ofS, CL¨áFL _^æÓCy ÔnOqjMLl $q=næ¥hÚ FL<jáŠ¸^k.
''±OqMLCLÓ GH@orS Š¥qÚŠ rHOq^÷ $y¿ $q=hæ¸<j. ±Oqj÷¸@o MLjÆ÷$cÂï ±OqMLCLÓ ¥cÓFn=hæöFLj. GS¥qÚÂ TdML¼á¸Á. ²¸CL=h
GHlFnï¸ ×oGSjŠ¸=o »Tw¸=h TdMLCLëÁ. ±Pn÷ ²MLÂ TdMLlŠ O~FL¸CL MLj¸ÁML¼áöFLj.'' ¬Â MLk=c÷<j¥x¸^j μ¥q¿ MnFLj¥q μ¥qOqj
FL<jáŠ¸^k ÔnOqjMLl$q^jæ Á» ±OqjMnÎGHl ÀOqj$qjMLjj[¸ GH=hæ¸ö<j.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

87

ఒక మార
ద్ వ మధాయ్హన్ం

-రాగి

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
పాశాచ్తుయ్లు నామకరణం చేసిన ‘షారట్’గా దిగుమతి అయేయ్ వరకూ- సమాజంలో దిగువ తరగతి వరాగ్ల పురుషులు, శర్మజీవులు మాతర్మే
ధరించే ఉడుపుగా తరతరాలు చులకనకు గురైన నికక్ర వేసుకుని ఉనాన్ను. ఈ వసాత్ర్నికి గతానికీ, ఇపప్టికీ ఉనన్ తేడా అలాల్- మోకాళళ్ పైకి ఉండేది కాసత్
మోకాళళ్ కిందకు దిగడం, రేటు మాతర్ం జాసిత్ అయి ఎనోన్ రెటుల్ పెరగడం. పర్తి మనిషితో బంధుతవ్ం కలుపుకునే పాత కాలపు కలుపుగోలు పలెల్ మనిషిలా
చికుక్డు పాదు- పర్హరీకి ఆనుకుని పెంచిన కానుగ, సీతాఫలం, దానిమమ్, వేప, నందివరధ్నం చెటల్ను పెనవేసుకుని పోయింది. కాలం మారుతునాన్
కపటులుగా మారలేని అలాంటి పలెల్ మనుషుల నవువ్లాల్- రథసపత్మి వెళిళ్నా పాదు సాంతం తెలల్ని పువువ్లే. ఆ నవువ్లకు తగగ్ వారి నడవడికలాగే
కణుపుకణుపునా కాయలే. పాదు మొదలు మా పెరటోల్నే ఉనాన్ పర్హరీ దాటి ఈ మొకక్ల పైకి పాకింది. చెటల్ చుటూట్ తిరుగుతూ చేతికి అందిన కాయలు
కోసుత్నాన్ను. అందని కాయలిన్ కోసేందుకు చెటుల్ ఎకుక్తుంటాను.
పెరటోల్ని పాదులూ, పూలూ కూరగాయల మొకక్లూ, పర్హరీకి ఆనుకుని ఉనన్ చెటూల్ నేను పెంచినవే. ఇదే ఇంటోల్ పదేళుళ్గా అదెద్కు
ఉంటునాన్ము. ఓ దినపతిర్కలో సబ ఎడిటర గా పని చేసుత్నన్ నేను కథలూ, కవితవ్మూ రాసుత్ంటాను. అవి అచచ్యినపప్డలాల్ సంతోషం కలుగుతుంది.
అంతకనాన్ ఆనందం నేను పెంచిన మొకక్లు మొగగ్ తొడిగినపప్డూ, పువైవ్ విచుచ్కునన్పప్డూ, పిందె వేసి, అది కాయగా పెరిగి చేతికి వచిచ్నపప్డూ
దకుక్తుంది. పర్తికూల పరిసిథ్తులోల్నూ సహజ సవ్భావానికి అనుగుణంగా పూలు పూసి, కాయలు కాసేందుకు ‘శాఖోపశాఖ’ శకుత్లా పర్యతిన్ంచే,
పరిమళానిన్ పది దికుక్లకూ, ఫలాల రుచిని ఆరగించే వారందరికీ సమానంగా పంచే మొకక్లంటే, నాకు ఎంతో గౌరవం, పేర్మా, గురీ. మామిడి, నేరేడు,
సీమచింత వంటి మొకక్లను అవి కాపు కాసే రుతువులో తపప్ మిగిలిన కాలాలోల్ వృధా అనుకుంటారు కొందరు. దానిన్ నేనొపుప్కోను. కాపు కాయడం
వాటికి పర్కతి నిరేద్శించిన కరత్వాయ్లోల్ ఒకానొకటి మాతర్మే. దాని కనాన్ గొపప్ పని అవి అనిన్ రుతువులోల్- నితయ్ం, రేయింబవళుల్, అనుక్షణం నిరవ్రిత్సూత్నే
ఉంటాయి. అదే- తాము బొగుగ్పులుసు వాయువును పీలుచ్కుని, మన కోసం పార్ణవాయువును పర్సాదించడం. నేను పెంచిన కరివేప మొకక్ ఆకులు నితయ్ం
మా ఇంటోల్నే కాదు ఇరుగుపొరుగు ఇళళ్లోనూ పోపులకు ఘుమఘుమలను అదుద్తుంటాయి. నేను పూయించిన గులాబీలు కోసుకుంటునన్పప్డు మా కాలనీ
ఆడపిలల్ల కళళ్లో ఆ పూల కనాన్ సొగసైన ఆనందం కనిపిసుత్ంటుంది. మా ఉసిరిచెటుట్ కాయలను ఉపూప్కారం అదుద్కుని తింటూ పిలల్లు వేసే లొటట్లు నాకే
తెలియకుండా నేను కటిట్న బాణీలాల్ వినిపిసాత్యి. ఇక నందివరధ్నాలైతే అంటూ సొంటల్కు అతీతంగా కాలనీలోని అనిన్ కులాల వారి పూజామందిరాలనూ
చేరుతుంటాయి. మనుషులు మొకక్లిన్ ఆదరశ్ంగా తీసుకుంటే చాలు- లోకం బాగుపడి పోతుందనీ, ‘సంతోషం మూడు పువువ్లూ.. ఆరు కాయలుగా’
వరిధ్లుల్తుందనీ అంటాను. దానిన్ ‘పిచిచ్’ అంటుంది సవ్రణ్. ‘యాభై దాటిన ఈ వయసులో ఒళుళ్ పులిసేలా వాటికి అంత చాకిరీ చేయడం అవసరమా? రైతు
బజారోల్ వంద రూపాయలు పెడితే వారానికి సరిపడా కూరగాయలు వసాత్యి. పది రూపాయలు పెడితే బోలెడు పూలు వసాత్యి. చెటెట్కిక్ పడి, ఏ చెయోయ్,
కాలో విరగొటుట్కుంటే లాభం గూబలోల్కి వసుత్ంది’ అంటూ నాకు అతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన పనిని తెలివి తకుక్వతనమని తీరామ్నిసుత్ంది. ‘అయినా – అదెద్
ఇలుల్ శాశవ్తమనన్టుట్ ఈ మొకక్లు పెంచడం ఏమిటివెరిర్బాగులతనం కాకపోతే!’ అని ఒకనాటికి ఇలుల్ ఖాళీ చేయాలిస్ వచేచ్ వాసత్వానిన్ గురుత్ చేసుత్ంది.
‘అయితే మాతర్ం- మొకక్లు పెంచకూడదా? ‘మనిషి ఆతమ్ ఈ శరీరానిన్ చినిగిన వసాత్ర్నిన్ విడిచినటుట్ విడిచి పెటట్క తపప్దు’ అని మీ శీర్కషుణ్డు చెపాప్డని
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రోజూ దానికి భోజనసాన్నపానాదులు లేకుండా నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్మా ఏమిటి?’ అని హాసయ్మాడుతుంటాను. ఓ హాసిప్టలోల్ లాయ్బ టెకీన్షియన గా చేసుత్నన్
తాను ఇపప్డు డూయ్టీలో ఉంది.
***
సూక్టీ మీద ననున్ దాటుకుని కొంచెం ముందుకు వెళిళ్ రోడుడ్ మొగలో ఆగిన ఇదద్రమామ్యిలు దికుక్లు చూసూత్ నిలుచునాన్రు. పంజాబీ డైసుల్
వేసుకునన్ వాళళ్కు 25 ఏళళ్ వయసుంటుంది. వాళళ్ వాలకం చూసుత్ంటే అడర్స కోసం వెతుకుక్ంటునన్టుట్నాన్రు. ఆ మధాయ్హన్ం వేళ సాధారణంగానే మా
కాలనీలో జన సంచారం ఉండదు. అటూఇటూ చూసినా ఏ ఇంటి వాకిటోల్నూ ఎవరూ కనిపించక అమామ్యిలిదద్రూ నా వంకే చూసుత్నాన్రు. అయితే నేను
మగవాడిని కావడం, ఒంటిపై నికక్ర తపప్ మరేమీ లేకపోవడంతో పలకరించడానికి తటపటాయిసుత్నన్టుట్ అనిపించింది. అయినా నేనూ పలకరించలేదు.
తలలు బోడులైనా తలపుల నిండా మొలిచిన మదపు ముళళ్ను అవకాశం వసేత్, అలుసు చికిక్తే చూపులుగా, మాటలుగా, చేషట్లుగా గుచేచ్ మగాళళ్కు
లోటులోని ఈ కాలంలో- ఏ వయసు మగాడైనా పనిగటుట్కుని అపరిచితులైన అమామ్యిలను పలకరిసేత్ ఆ బాపతే అనుకునే పర్మాదం ఉంది. అందుకే
వాళుళ్ నా కూతురు వయసు వాళెళ్నా మాటాల్డకుండా చికుక్డు కాయలు కోసుత్నాన్ను.
ఇదద్రిలో ఓ అమామ్యి కొంచెం ముందుకు వచిచ్ అడిగింది “మీది ఈ కాలనీయేనా?”
“అవును.. ఏం కావాలి?” అడిగాను.
“ఈ డోర నంబరుల్ ఎకక్డొసాత్యో తెలుసా ?” చేతిలో ఉనన్ పేపర చూపుతూ అడిగింది. చెమట పటిట్, జిడుతూ, ఒంటిపై అకక్డకక్డా రాలిన
ఆకులు అంటుకునీ కూలిమనిషిలా ఉనన్ నా వాలకం చూసి అండీ అనాలో, ఏకవచనంతో సరిపెటొట్చోచ్ తేలుచ్కోలేక పోతునన్ సందిగధ్ం ఆమె గొంతులో,
“మా కాలనీలో డోర నంబరుల్ వరసగా ఉండవు. అంతా జంబిల్ంగ. ఇంతకీ మీకెందుకు అవి?”
నిజమైన అరహ్త, అనరహ్తలతో పని లేకుండా మంది ఓటుల్ పడగానే ఒకడికి పాలనాయోగయ్త దకిక్నటుట్ జంబిల్ంగ అనన్ ఆంగల్పదం వాడగానే ఆమె
దుర్షిట్లో నాకు బహువచన యోగయ్త లభించినటుట్ంది “అంకుల! మేము మునిస్పల టీచరల్ం. ఎకనమిక సెనస్స డూయ్టీ మీదొచాచ్ం. ఈ నంబరుల్ పటుట్కోలేక
పోతునాన్ం. కొంచెం చూసి చెపప్ండి, పీల్జ!” అంది.
ఆమె ఇచిచ్న కాగితం చూసినా ఆ డోర నంబరుల్ మా కాలనీలోని ఏ వీధిలోకి వసాత్యో నాకరథ్ం కాలేదు. కాగితం వెనకిక్ ఇచేచ్సూత్ చెపాప్ను
“ముందే చెపాప్నుగా.. ఇలా పటుట్కోవడం కషట్ం. ఇంటింటికీ అడుగుతూ వెళాళ్లిస్ందేనమామ్య”
“సరే అంకుల ! ఏం చేసుత్నాన్రు? చికుక్డు కాయలు కోసుత్నాన్రా? నాకు ఇలా పాదు నుంచి కోయడం ఎంతిషట్మో!” అంటూ, నా అనుమతి
అడగకుండానే మునివేళళ్పై నిలిచి, కిందకు వేలాడుతునన్ తీగలను అందుకుని కాయలు కోయడం మొదలు పెటిట్ంది. రెండో అమామ్యి కూడా వచిచ్ ఆమెతో
చేరింది.
చెటుట్ మొదలుకు కాళళ్తో బంధం వేసి, ఛాతీ కొటుట్కుపోతునాన్ లెకక్చేయకుండా చేతులోల్ని బలమంతా ఉపయోగించి కొమమ్ల పైకి పాకి, జామ
కాయలు కోసుకుని.. ఎవరెసుట్ ఎకిక్నంత సంబరపడడ్ నా బాలయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. “పెరడుకు నోచని పాల్ట జీవితాలకు కుండీ మొకక్లే కీకారణయ్ం. పాపం,
ఈ చికుక్డుపాదే వీళళ్కి వనకనయ్ విరబోసుకునన్ కురులాల్ కనిపిసుత్నన్టుట్ంది” అనుకుంటూ “తపప్లు కొయయ్కండి. గింజ కటిట్న వాటినే కొయయ్ండి” అని
సూచించాను.
“అలాగే అంకుల !” అంటూ రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో, మునివేళళ్పై లేచినా అందని తీగలను అందుకోవడానికి చెంగుచెంగున ఎగురుతూ
కాయలు కోశారు. ఆ పర్యతన్ంలో కొనిన్ తీగలు తెగిపోతునాన్యి. అయినా వాళళ్ హుషారును చినన్బుచచ్డం ఇషట్ం లేక ఏమీ అనలేదు.
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“ఏయ ! అదిగో! ఆ పకక్నే ఉనన్ గుతిత్ అందుకో! భలేభలే! ఈ తీగ నిండా కాయలే! అరెరే.. లేత కాయ కూడా తెగిపోయిందే! అంకుల! ఎనిన్
కాయలు కాసిందో, చూశారా !” తన, పర భేదం వంటబటట్క ఎవరింటికి వెళిల్నా అలల్రి చేసే పసిపిలల్లాల్- కేవలం మాట మాతర్పు పరిచితుడినైన నా
సమక్షంలోనే యువతులిదద్రూ కేరింతలు కొడుతూ, గంతులు వేశారు. నేను పెంచిన పాదు గురించి నాకే గొపప్లు చెపాప్రు. వాళళ్ను చూసుత్ంటేచినన్పప్డు మా మండువా లోగిలి ముందు విశాలమైన వీధి వాకిటోల్, వెనెన్లలో హాయిగా తొకుక్డుబిళళ్లాడిన నా తోబుటుట్వులు గురొత్చాచ్రు. చుటూట్ ఉనన్ది
అంతా తమ వాళేళ్ అయి, అంతా సురకిష్తమైన వాతావరణమేననన్ నమమ్కం కుదిరినపప్డు ఆడపిలల్లుగా తమ చుటూ కటిట్న ఆంక్షల గోడలను
తొకుక్డుబిళాళ్టలో బదిద్ని దాటినంత అవలీలగా లంఘించే సహజ పర్వరత్న అది. చిరుగాలికే పగిలి అంతరాధ్నమైన నీటిబుడగలాల్- ఆ ఇదద్రమామ్యిలోల్
బెరుకు, బిడియం అణుమాతర్ం లేవు. వాళళ్ను చూసుత్ంటే నాకు ముచచ్టేసింది. మనుషులు అందునా ఆడవాళుల్ అపరిచితులతో, కొతత్ పరిసరాలోల్
కనిపించని కటకటాల మధయ్ చికుక్కునన్టుట్ పర్వరిత్ంచాలిస్న అగతయ్ం తపప్ని లోకం కదా ఇది ! అలాంటి లోకంలోనే. తలిల్ పొతిత్ళళ్ సులివెచచ్దనం లాంటి
ఈ ఫిబర్వరి మధాయ్హన్పు మారద్వపు ఎండలో- వాళిళ్దద్రూ సీతాకోక చిలుకలు ఈ మొకక్ నుంచి ఆ మొకక్కూ, అకక్డి నుంచి మరో మొకక్కూ చకక్రుల్
కొడుతునన్ంత తేలికగా, చేపలు నీళళ్లో ఈదినంత సహజంగా చెటల్ చుటూట్ పర్దకిష్ణలు చేసుత్ంటే ఏ మతానికీ కాక మనుషులకు చెందిన పండగ ఏదో
వచిచ్నంత సంతోషం వేసింది.
***
“వామోమ్ ! అంకుల! ఇకక్డ తేనెపటుట్ంది!” ఒకక్ంగలో నా దగగ్రకు వచిచ్ పడింది ఓ అమామ్యి.
“చెపప్డం మరిచిపోయాను. ఇంకా నయం తుటెట్ కదలేల్దు. కదిలితే మీ పనీ, నా పనీ అయిపోయేది” అనాన్ను. సీతాఫలం చెటుట్ కొమమ్కు
చాలాకాలంగా తేనె పటుట్ పటిట్ంది. అది పటాట్క అనిన్ రుతువులూ వచిచ్ వెళాళ్యి. అంటే ఈ పరిసరాలోల్ ఒక సంవతస్ర కాలంలో విరిసే అనిన్రకాల
పూలమధువూ ఆ పటుట్లో చేరిందనన్ మాట. మా ఇంటికి వచిచ్న పిలల్లకు పనిగటుట్కుని ఆ పటుట్ తేనెను రుచి చూపిసుత్ంటాను. అందుకు నేనో ఉపాయం
కనిపెటాట్ను. పొడవాటి కరర్ చివర సనన్ని పులల్ కటిట్, తేనెటీగలు కదిలి రెచిచ్పోకుండా మెలల్గా పటుట్లో గుచుచ్తాను. అంతే మెలల్గా వెనకిక్ తీసి ఆ పులల్కు
అంటిన తేనెను పిలల్లతో నాకిసుత్ంటాను. ఆ తేనెలోని పర్తిబొటుట్లో రకరకాల పూలసారం, సౌరభం ఉంటుంది. ‘తేనెను రుచి చూసి, లొటట్లు వేసే పిలల్లు
రేపు ఎదిగి, పెదద్లయాయ్క వాళళ్ వయ్కిత్తావ్లు కూడా అదేరకంగా తోటి మనుషులకు పీర్తికరంగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా!’ అనుకుంటుంటాను.
“అంకుల! పొగపెడితే తేనెటీగలు చెదిరిపోతాయంటగా. మీరూ అలా చేసి తేనె తీసుకోవచుచ్గా?” అడిగింది ఓ అమామ్యి.
“ఛ.ఛ. అవి పువువ్ పువూవ్ తిరిగి వాటి కోసం పోగేసుకునే తిండి అది. అలా చేసేత్ అనాయ్యం కదా! అయినా నేనూ ఆ తేనెలో కొంత
కాజేసుత్ంటాను. అయితే నువవ్నన్టుట్ పొగపెటిట్ కాదు. అవి చెదిరిపోకుండా, పటుట్ను ధవ్ంసం చేయకుండా కొంచెమే తీసుకుంటాను” అనాన్ను.
“అదెలా అంకుల ?”
నా ఉపాయం గురించి చెపాప్ను.
“అంకుల! అంకుల! నాకూక్డా అలా రుచి చూపించరా?” నా మనుమడు వాడికి ఇషట్మైన ‘మాజా’ కొనిపెటట్మనన్పప్డు అడిగినంత గోముగా
చనువుగా అడిగిందా అమామ్యి. కొనేన్ళళ్ కిర్తం మా సవ్గార్మంలో అమమ్వారి తిరణాలకు తీసుకు వెళిళ్నపప్డు అపప్టికి పీజీ చదువుతునన్ మా అమామ్యి
బెలూనుల్ కొనాన్క బూరలూ, అవీ కొనాన్క లకక్పిడతలూ, ఆ తరావ్త జీళూళ్ మారాం చేసుత్నన్టుట్ అడుగుతూ కొనిపించిన విషయమూ గురుత్కొచిచ్ంది.
వాతస్లయ్ంతో మనసు పులకించిన నాకు మా మనుమడికి, మా అమామ్యికి చేసినటేట్ ఆ అమామ్యి బుగగ్లు పుణికి, మెటికలు విరవాలనన్ంత మురిపెం
కలిగింది.
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“ఎందుకైనా మంచిది- మీరు దూరంగా ఉండండి” అని వాళళ్తో చెపిప్, పెరటోల్ సిదధ్ంగా ఉనన్ పులల్ కటిట్న కరర్ తెచిచ్ పర్హరీగోడ ఎకాక్ను. పువువ్
కడుపులో తేనెటీగ దూరినంత మదువుగానే పులల్ను తేనెపటుట్లోకి జొనిపాను. తేనె పులల్ను అంటుకుని బొటుల్బొటుల్గా కారింది. ఈగలు కొంచెం కదిలినా
పైకి ఎగరలేదు. అతిమెలల్గా కరర్ను వెనకిక్ లాగి వాళళ్ ముందు పెటాట్ను. పులల్కంటిన తేనెను చూపుడువేళళ్తో ఊడుచ్కుని, రుచి చూశారిదద్రూ.
“అబబ్. ఎంత థియయ్గా ఉందో ! కొనన్ తేనె తపప్ ఇలా నేచురల గా ఎపుప్డూ రుచి చూడలేదంకుల!” తేనె తీపి వారికి ఎంతగా నచిచ్ందో లేని
ఒతుత్లు ఉచఛ్రించి మరీ చెపాప్రు. చినన్పప్డు మా అమమ్ చేతి సునున్ండ తినన్పప్డు నాకు కలిగిన ఆనందం లాంటిదే అచచ్ం వాళళ్ ముఖాలోల్ కనిపించింది.
కొదిద్సేపు పచచ్దనం నీడన చేరి, పర్కతి ఫలానిన్ కొదిద్గా చవి చూసినందుకే వాళుళ్ – డిర్ల పీరియడోల్ పిలల్లాల్ సంబరపడిపోయారు. మనుషులు నానాటికీ
ఎవరి లోపలికి వాళుళ్ ముడుచుకుపోతునన్వేళ కొదిద్సేపే కావచుచ్ గాక, వాళుళ్ తీరుచ్కోలేని చిరుసరదా కోసమే కావచుచ్ గాక ఈ అమామ్యిలిదద్రూ నీరు
పలాల్నికి పారినంత, గాలి అనిన్ దికుక్లకూ వీచినంత సహజంగా పర్వరిత్ంచడం నాకు అపురూపంగా అనిపించింది. వాళుళ్ నాకు పాఠాలు నేరేచ్ టీచరుల్గా
కాక కాల్స రూమోల్ టీచర లేనపప్డు హాయిగా అలల్రి చేసే పిలల్లాల్ కనిపించారు.
“థేంకస్ అంకుల! మా పని సంగతెలాగునాన్.. ఇవాళ మీ కాలనీకి వచిచ్నందుకు భలే బాగుంది” వాళళ్లా అంటుంటే నాకు వాళళ్ సంతోషానిన్
రెటిట్ంపు చేయాలనిపించింది.
“ఉండండి అమామ్యిలూ! కషట్పడీ, ఇషట్పడీ కోశారు. చెరో కాసిని చికుక్డుకాయలు పటుట్కెళుద్రు గాని. అలాగే మీకు బోనస కూడా
ఇసాత్నుండండి” అంటూ పెరటోల్ విరగకాసిన ఉసిరిచెటుట్ నుంచి నాలుగు గుతుత్లు తెంపి, చికుక్డు కాయలతో కలిపి కాయ్రీ బాయ్గులోల్ వేసి ఇచాచ్ను.
అంతవరకూ వేకువ వేళ ఆకాశంలా కళకళలాడిన వాళిళ్దద్రిలో ఓ అమామ్యి ముఖం ఉనన్టుట్ండి మబుబ్లు కమిమ్న నింగిలా మారిపోయింది.
ఆమె కళళ్లో నీటిపొర!
“అంకుల! మా నానన్కు కూడా మీకులాగే మొకక్లంటే పీర్తి. అయితే అపప్టోల్ మేము అదెద్కునన్ ఇంటోల్ తులసి మొకక్ వేయడానికి కూడా జాగా
లేదు. ఇపప్డు మేము కటుట్కునన్ ఇంటోల్ బోలెడు పెరడునాన్ మొకక్లు పెంచడానికి నానేన్ లేరు” ఆమె కళళ్ వెంబడి జలజలా నీరు కారింది.
దుఃఖంతో, ఆనందంతో నా కళూళ్ చెమమ్గిలాల్యి. ‘పాకే పార్యపు పసివాళల్ చుటూ ముళూళ్, రాళూళ్ పరిచినటుట్- మనుషుల ఆలోచనలూ,
మాటలూ, పర్వరత్నల చుటూట్ కనబడని ఆంక్షలు ఎనిన్ ఉనాన్యో కదా! మనుషులందరూ తోటి మనుషులిన్ ఆడైనా, మగైనా, ఎకక్డైనా, ఎపప్డైనా హాయిగా
పలకరించి, అతయ్ంత సహజంగా, సేవ్చఛ్గా పర్వరిత్ంచగల సందరాభ్లు ఎంత అరుదైపోతునాన్యో కదా! రోహిణీకారెత్లో ఎండలా ఆధునిక జీవితంలో
పొడితనం నానాటికీ పెరిగిపోతోంది కదా!’ అనన్ ఆలోచనతో దుఃఖం! మగవాడినైనపప్టికీ ఆ అమామ్యిలు ననున్ ఒకక్ శాతం కూడా శంకించకుండా,
అంత సవ్లప్ వయ్వధిలోనే నానన్లాగే నమమ్దగగ్ మనిషిలా జమ కటిట్నందుకు, చివరికి వారిలో ఒకరు నా సమక్షంలో సేవ్చఛ్గా దుఃఖించగలిగినందుకు
ఆనందం ! అపర్యతన్ంగా ఆ అమామ్యి నెతిత్ మీద చెయియ్ వేసి నిమిరాను. మా ఇదద్రి కళళ్లో చెమమ్ చూసి రెండో అమామ్యి కళళ్లోనూ కనీన్రు చిపిప్లిల్ంది.
మా ముగుగ్రి కనీన్ళళ్ తడినీ ఏదైనా పూలమొకక్కు అందిసేత్ కనీసం ఓ మొగగ్ తొడగడానికి చాలదా !
PPP
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మటి
ట్ పరిమళం

త్ లూరి జయలకిష్మ్
అత
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“రేపు రాతిర్కి మనం ఊరు వెళుత్నాన్ం అనూ !” ఆఫీసున్ంచి వసూత్నే చెపిప్న సారధి వైపు మింగేసేలా చూసింది అనుపమ..
“మీ నానమమ్ దగగ్రికేగా నేను రానని తెలిసీ పదేపదే ఎందుకు చెపాత్రు?” అంది.
“నీకోసం కాదు బాబుకోసం నినున్ కూడా రమమ్ంటునాన్ను. వాడు పుటిట్న ఈ మూడేళల్లో ఆవిడ వాడిని చూడలేదు. చూడాలని తహ,
తహలాడుతోంది. పైగా ఆరోగయ్ం కూడా బాగాలేదు ఏ క్షణాన ఏమవుతుందో మొండితనం మానేసి వెంటనే బయలేద్రు..” అంటునన్ సారధితో ఖచిచ్తంగా
చెపిప్ంది. “రానుగాక రాను ఆ ముసలావిడ చాదసత్ం నేను భరించలేను. వాడిని కూడా తీసికెళిల్ ఆ అపరిశుభర్ పరిసరాలోల్ ఆ పిచిచ్ తిండి పెటిట్
ఆరోగయ్ంపాడుచేయలేను” అంటూనే గిరుకుక్న తిరిగి లోపలికి వెళిల్పోయిన అనుపమ మాటలకి నిశేచ్షుట్డై చూశాడు.
నానమమ్కీ తనకీ ఉనన్ అనుబంధం గురించి ఈమెకి ఎంత చెపిప్నా అరథ్ం కాదేం.. ఏమైంది ఆ ఊరికి, ఇంటికి. అభిమానం, ఆపాయ్యత
రంగరించిపోసి చేసిపెటేట్ కమమ్ని వంటలు, ఇంటోల్ పాడి అందించే కమమ్టి గడడ్ పెరుగు, చికక్టి పాలతో సాట్ర్ంగ గా, రుచిగా చేసిచేచ్ కాఫీ ఎకక్డ
దొరుకుతాయి.. ఏ మందులూ, కెమికలస్ లేకుండా పెరటోల్ నానమమ్ అనుభవంతో పండించి వండే కూరగాయలు.. ఆరాగ్నిక కూరలు తెచుచ్కుందాం బిగ
బజార కి వెళదాం అకక్డ ఆరాగ్నిక కందిపపుప్ కూడా అముమ్తునాన్రట అంటూ పరుగులు తీయించే అనుపమకి అసలు ఆరాగ్నిక అంటే ఏంటో తెలుసా!
నానమమ్ ఏ ఎరువులూ లేకుండా పండించే కూరగాయలు ఆరాగ్నిక అంటే వినిపించుకోదు.
“అవి ఆరాగ్నిక ఏంటి? ఒక పదధ్తి, పాడూ లేకుండా మొలిచినవి. మొకక్ల నిండా పురుగు, చీడా.. ఆకులు, కొమమ్లు విరిచేసేత్ పోతాయా
పురుగులు? బయోటెకాన్లజీ ఉపయోగించి పెంచే తోటలు, ఆ తోటలోల్ పండే కాయగూరలు, ధానాయ్లు అవి ఆరాగ్నిక అంటే” అని వాదిసుత్ంది.
అందుబాటులో ఉనన్ ఆరోగయ్ం విలువ ఆమెకి అరథ్ం కావడంలేదు..ఎలా చెపేత్ తెలుసుత్ంది! ఇపప్టికి మూడేళుల్ అవుతోంది నానమమ్ని కాదని, ఆ
ఊరు కాదని, ఆ ఇలుల్ కాదని ఈ నగరానికి వచిచ్ ఏం ఉందికక్డ? తనకి ఎంతమాతర్ం ఇషట్ం లేకపోయినా అనుపమకోసం తపప్నిసరిగా ఉంటునాన్డు..
కనీసం తనకోసం ఏడాదికొకక్సారి అయినా వచిచ్ నానమమ్ని సంతోషపెటట్డానికి ఏమైంది? ముని మనవడు పుటాట్డని మురిసిపోయి, “ఆరోనెలోల్
తీసుకురారా ఇకక్డే అనన్పార్శన చేదాద్ం నా ముచచ్టా తీరుతుంది” అని బతిమాలింది నానమమ్ ససేమిరా అంది అనుపమ.. “అమోమ్ నా కొడుకుని ఆ అన
హైజెనిక కండిషనస్ లో పెంచను” అని రాలేదు.. పసివాడిని నానమమ్ ఇంతవరకు చూడలేదు.. పెదాద్విడ ఎంతకాలం బతుకుతుంది!? ఆవిడ చూడకుండా
పోతే తనని తాను క్షమించుకోలేడు.
“అనూ! మళీల్ చెబుతునాన్ను. మనం వెళాల్లి, వెళిల్ తీరాలి. నువెవ్కుక్వ గొడవ చేసేత్ నేను ఉదోయ్గం రిజైన చేసి నా ఊరు వెళిల్పోతాను” అనాన్డు
తనూ మొండిగా, అతనకి ఎలాగైనా ఈసారి అనుపమని కూడా తీసికెళాల్లని ఉంది. ఇపప్డు ఆమె రాకపోతే నానమమ్ని ఎపప్టికీ చూడలేదు అందుకైనా
తనూ మొండిగా ఉండి తీసికెళాల్లి వజార్నిన్ వజర్ంతోటే కోయాలి గటిట్గా నిరణ్యించుకునాన్డు.
“ఎందుకు అకక్డ ఏం ఉంది మీకు మటిట్? ఏం చేసాత్రకక్డికి వెళిల్ ?” మండిపడుతూ అరిచింది.
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“మటేట్.. ఆ మటిట్లో బంగారం ఉంది.. అది తవువ్కుంటాను సరేనా.. అయినా ఇకక్డేముంది? కక్షలు, కుళుళ్ రాజకీయాలు ఈరాష్య్ దేవ్షాలతో
రగిలే మనుషులు . వీళల్చేత మాటలు పడడం దేనికి? మెడపటుట్కుని వెళల్గొటిట్ంచుకోడం దేనికి? చూసుత్నాన్గా ఈ మధయ్ పార్ంతీయగోల..” కసిగా అనాన్డు
సారథి .
“నేను తెలంగాణాలో పుటాట్ను.. ఇకక్డే పెరిగాను ననెన్వరూ వెళల్గొటట్రు.. నాభరత్నీ, నా కుటుంబానిన్ కూడా ఎవరూ వెళల్గొటట్రు ఆ మటిట్ కూడు
నేను తినలేను” అంటూ చాలా ఖచిచ్తంగా, పరుషంగా మాటాల్డింది.
“వెళల్గొటిట్ంచుకునేదాకా ఉండడం ఎందుకసలు?” అనాన్డు..
“హైదరాబాదు ఎవరి బాబుసొతూత్ కాదు.. ఇది కాసామ్పాలిటన సిటీ.. మనం వెళాల్లిస్వసేత్ ఇకక్డ ఉనన్ ఎంతోమంది ఇతర మతాల వాళుల్,
జాతులవాళుల్, రాషాట్ర్లవాళుల్, కూడా వెళిల్పోవాలి.”
ఇలాంటి మొండిఘటానిన్చిచ్ చేసినందుకు నానమమ్నే తిటుట్కోవాలి అనుకునాన్డు సారథి. తను పటిట్న కుందేలుకు మూడే కాళుల్ అని
వాదించేవాళల్తో ఏం మాటాల్డగలడు!
నానమమ్కి తోడుగా ఉనన్ ఊళోల్నే ఆధునిక పదధ్తులోల్ వయ్వసాయం చేసుకుంటూ హాయిగా ఉండాలనుకునన్ సారధి, అనుపమ పోరుపడలేక
అగిర్కలచ్ర యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం చూసుకుని భారయ్ని తీసుకుని హైదరాబాదు వచేచ్సి కాపురం పెటాట్డు.
శివరావయయ్కి నలుగురు మగపిలల్లు, ఇదద్రాడపిలల్లు .. ఆయన మాతర్ం ఒకక్డే కొడుకు. శివరామయయ్ జిలాల్పరిషత సూక్లోల్ పనిచేసేవాడు
ఆయనకి తరచూ బదిలీలు అవుతుండడంతో తండిర్ పోయాక తలిల్ ఒంటరిదైపోడంతో తన కొడుకులోల్ రెండో వాడైన సారధిని, మూడో కొడుకు చకర్వరిత్ని
తలిల్ దగగ్రే ఉంచేసాడు.. పిలల్లిదద్రూ నానమమ్ దగగ్ర ఉంటూ చదువు పూరిత్చేశారు. సారధి అగిర్కలచ్రోల్ ఎమెమ్సీస్ చేశాడు. చకర్వరిత్ ఎం. ఏ. బిఇడి చేసి టీచర
అయాడు. చకర్వరిత్కి విజయవాడలో గవరన్మెంటు సూక్లోల్ ఉదోయ్గం రావడంతో వెళిల్పోయాడు. ఆ ఇదద్రు పిలల్ల పెళిల్ళుల్ కూడా తన ఆధవ్రయ్ంలోనే, తనకు
నచిచ్న అమామ్యిలతోటే పెళిల్ళుల్ చేసింది. చకర్వరిత్ భారయ్తో విజయవాడ వెళిల్పోయినా, సారధి మాతర్ం నానమమ్ మీద ఉనన్ అభిమానంతో చదువు పూరిత్
అయాక “నానమామ్ నేను ఉదోయ్గం చేయను ఆధునిక పదధ్తులోల్ ఎంచకాక్ వయ్వసాయం చేసి మన ఊరిని ఆదరశ్వంతంగా తీరిచ్దిదుద్తాను” అనడంతో
ఆవిడ ఆనందంతో ఉపొప్ంగిపోయింది. ఒక మనవడు దూరం వెళిల్నా ఇంకో మనవడు ఈ చివరి రోజులోల్ తన దగగ్ర ఉంటాననడంతో కొతత్ శకిత్ ఏదో
వచిచ్నటైట్ ఆవిడకి ఆనందంతో కళల్నీళుల్ వచాచ్యి.
అనన్పూరణ్మమ్కి భరత్ సంపాదించి ఇచిచ్న పెదద్ ఇలుల్, కొంత డబుబ్ ఉంది కాబటిట్ కొడుకు సంపాదన అతని సంసారానికే సరిపోతోందని ఎనన్డూ
కొడుకుని డబుబ్లడగదు.. ఆవిడకి రెండు గేదెలు, ఒక ఆవు ఉంది. ఇంటి వెనకాల ఉనన్ ఖాళీసథ్లంలో తనకీ, సారధికీ సరిపడా ఏవో కూరగాయలు
పండించుకుంటూ వాటితో కాలకేష్పం చేసుత్ంది. అనన్పూరణ్మమ్ శివరామయయ్ని కడుపుతో ఉనన్పప్డు చాలా అనారోగయ్ం చేసి, మనిషిపోతుందనుకునాన్రు.
నెలలు నిండుతుంటే మదార్సు తీసికెళిల్ మంచి హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచాడు భరత్. దాదాపు నెలరోజులపాటు డాకట్రల్ పరయ్వేక్షణలో ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ పండంటి
పిలాల్డిని పర్సవించాక మరోసారి గరభ్ం వసేత్ ఆవిడ పార్ణానికి ముపుప్ అని గరభ్సంచి తీసేశారు.. అంచేత ఒకక్డే కొడుకు అయాడు.. చాలాకాలం “ఒక
పిలాల్డు పిలాల్డా గొడుడ్మోతుకీ, ఈవిడకీ పెదద్ తేడా ఏం ఉంది!?” అనే అమమ్లకక్ల మాటలు శూలాలాల్ తగిలి బాధపెటేట్వి. కర్మంగా అనిన్టికీ అలవాటు
పడింది..
శివరామయయ్కి పదెద్నిమిదేళుల్ వచేచ్సరికి, తన భరత్పోవడంతో, పియుసి పాసైన శివరామయయ్ని టీచర టైరనింగోల్ చేరిప్ంచింది అనన్పూరణ్మమ్.
శివరామయయ్కి టీచర గా ఉదోయ్గం రాగానే అనన్గారికూతురిన్చిచ్ పెళిల్ చేసింది. మేనతేత్ కాబటిట్ రతన్మాల కూడా తన పిలల్లిన్ భరత్ తలిల్ దగగ్ర
వదిలిపెడుతుంటే పెదద్గా అభయ్ంతరపెటట్లేదు.
భారాయ్భరత్లు మిగతా పిలల్లిన్తీసుకుని వినాయకచవితి, దసరా, దీపావళి, సంకార్ంతి పండగలకే కాక శివరాతిర్కూక్డా వచేచ్సుత్ంటారు.. అపప్డు
అందరూ కలుసుకుని ఆనందంగా గడిపేసాత్రు.. ఇలల్ంతా గంపెడు పిలల్లతో కళకళాల్డుతుంటే అనన్పూరణ్మమ్ ఆనందానికి హదుద్ండదు. ఎకక్డలేని ఓపికా
వచేచ్సి రకరకాల వంటలు, పిండివంటలు చేసి పెటిట్, అందరికీ తనకి చేతనైన విధంగా కానుకలిచిచ్ పంపిసుత్ంది.. అందుకే నానమమ్ అంటే పిలల్లందరికీ
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చాలా ఇషట్ం సారధికి మరీ ఇషట్ం . అందుకే ఆ ఊళోల్నే ఉండిపోవాలని అతని కోరిక అనన్టుట్గానే ఊరి పెదద్ల సహకారంతో ఏడాదిలో ఆ ఊళోల్ని పొలాలోల్
బంగారం పండించాడు సారధి..
ఒకసారి ఆ ఊరికి ఏదో పనిమిద వచిచ్న ఎమామ్రోవ్ ఉమాపతి ఆ ఊరుని, పచచ్గా కళ,కళాల్డుతునన్ పంటపొలాలను చూసి ముగుథ్డైపోయాడు.
దీనికంతటికీ కారణం ఒక ఆధునిక యువకుడని తెలుసుకుని సారధిని చూసి ముచచ్టపడి హైదరాబాదులో ఎం బి ఏ పూరిత్ చేసిన తన కూతురు
అనుపమని ఇచిచ్ పెళిల్ చేయాలని నిరణ్యించుకోడం, అందుకు అనన్పూరణ్మమ్గారి అంగీకారం కోరడం ఆవిడ అంగీకరించి కొడుకు, కోడలుతో కూడా
అవుననిపించడం జరిగిపోయి, హైదరాబాదులో అంగరంగవైభవంగా పెళిల్ జరిగింది. తనే సవ్యంగా బసుస్ మాటాల్డి ఊరివాళల్ను కూడా తీసుకుని వెళిల్ంది
అనన్పూరణ్మమ్.. కోడలిన్ తీసుకుని తన ఊరు వచేచ్టపప్డు వియయ్పురాలు కళల్నీళల్తో చెపిప్ంది “మా అమామ్యికి మొండితనం ఎకుక్వ తనమాటే నెగాగ్లనే
తతవ్ం.. చినన్పిలల్ ఏదనాన్ తపప్చేసినా పెదద్ మనసుతో క్షమించి కడుపులో పెటుట్కోండి. దానికి ఉదోయ్గం చేయడం కూడా ఇషట్ం లేదు పెదద్ చదువే
చదివించాం ఎందుకైనా మంచిదని. దానికి తనని కూరోచ్బెటిట్ పోషించే మొగుడు కావాలని కోరిక చినన్పప్టినుంచీ. భరత్ంటే భారయ్ని పోషించేవాడు, భారయ్ని
మనసు కషట్పెటట్కుండా చూసుకునేవాడు అని తపప్ భరత్ పటల్ తన కరత్వాయ్లు, బాధయ్తలు కొనిన్ ఉంటాయని కూడా తోచదు. నేను చెపిప్, చెపిప్
అలసిపోయాను.. అందుకే మిమమ్లిన్ చూసి నా కూతురు మీ దగగ్ర సుఖంగా ఉంటుందని, దానిన్ మీరు అరధ్ం చేసుకుంటారని ఆశించి ఈ పెళిల్ చేశాను”
అని.
దానికి అనన్పూరణ్మమ్ కూడా పెదద్ మనసుతో సప్ందిసూత్ అంది.
“మీ అమామ్యి ఉదోయ్గం చేయాలిస్న అవసరం లేదు, మా ఇంటోల్ దేనికీ లోటు లేదు. సుఖంగా ఉంటుంది మీరేం బెంగపెటుట్కోకండి” అని.
ఆయన, ఆయన భారాయ్ ఆవిడ విశాలహృదయానికి మురిసిపోయారు..
అయితే అనుపమ కాపురానికి వచాచ్క కొంతకాలం బాగానే అనిపించింది.. కమమ్గా వండిపెటేట్ నానమమ్, పేర్మగా చూసుకునే భరత్, దేనికీ
లోటులేని జీవితం పుటిట్నపప్టినుంచీ నగరపు గందరగోళంలో గడిపిందేమో పర్శాంతమైన ఊరు, ఆ ఊళోల్ని మనుషులు, పచచ్టి పొలాలు ఎంతో
నచాచ్యి.. పేరుకి పలెల్టూరు అయినా మూడు సినిమా ధియేటరుల్నాన్యి.. వారానికి రెండురోజులు సినిమాకి వెళిల్పోతారు మొగుడూ,పెళాల్ం.. బోర
కొటిట్నపుడలాల్ అలా పొలాల మీదికి షికారు వెళాత్రు. ఇపప్టిదాకా సారధి తనేం కోరినా చేసుత్నాన్డు కాదని అనడంలేదు అయితే అది కొదిద్కాలమే..
దానికి కారణం కొనాన్ళుల్ కొతత్ కదా అని వదిలేసినా అనుపమ ఇంటోల్ పూచికపులల్ కూడా తీయకుండా టి వి చూసూత్, రేడియో వింటూ కూరోచ్డం,
లేకపోతే నిదర్పోడం చూసి ఈ అమామ్యికి నెమమ్దిగా పనీ, పాటా నేరాప్లి. ఇంక ఈ ఇంటి వాతావరణానికి, పదధ్తులకి అలవాటు చేయాలి అనుకుంటూ
నెమమ్దిగా అనుపమని పనిలో పడేసే పర్యతన్ం చేసింది.. ఆ పర్యతన్ంలో తనకు తెలిసిన పాత పదధ్తే పాటించింది..
ఆ పదధ్తి అనుపమకి నచచ్లేదు..”అమామ్య ఆడపిలల్వి పనీ, పాటావచిచ్ ఉండాలి ఇలారా వంటలో నాకు సాయం చేయి” అంటూ పిలిచి ఆ పనీ,
ఈ పనీ చెబుతూ, చేయిసూత్ ఉంటే ఆ వంటగది, కటెట్లపొయియ్ పొగ, ఓ పకక్ పెదద్ రోలు, రోకలి, పొతర్ం, కాఫీ డికాషన వడగొటిట్న బటట్ అదంతా చూడగానే
ఛీ, ఛీ వంటిలుల్ ఇలాగా ఉంచుకునేది ఇకక్డ చేసుత్నన్ వంట తింటునాన్నా ఛీ అనుకుంది.
“నేనికక్డ వంటచేయను. నాకు వంటరాదు” అని తపిప్ంచుకోబోతుంటే
“ ఇపుప్డంటే నేనునాన్ను.. ఎంతకాలం ఉంటాను నేను పోతే మొగుడికి వంటచేసుకు పెటట్వూ.. ఇలారా నేను వంట చేసాత్లేగానీ పైనుంచి నాకు
నువువ్ అనిన్అందించాలి. చేతికింద సాయానికి ఉండాలి.. అలా ఊరికే కూరోచ్కూడదు.. ఇలారా ఈ టమాటా పండు కుళిల్పోయిందిగానీ తీసికెళిల్ పెరటోల్
పడేసిరా ఇదిగో ఈ కాకరకాయ పండిపోయింది. ఇది కూడా పెరటోల్ పడెయ . అలాగే కాసిని బెండకాయలు, దొండకాయలు కాసాయేమో చూసి
తెంపుకురా” అంటూ పనులు పురమాయిసుత్ంటే ఒళుల్ మండిపోసాగింది అనుపమకి..
వంటగదే కాదు పెరటోల్కి వెళల్డం కూడా ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు అనుపమకి. కాపురానికి వచిచ్న నెలలోపలే సారధిని పోరి దకిష్ణం వైపు సందులో
ఓ బాతూర్మ కటిట్ంచింది . లేకపోతే తడికలు దడిగా కటిట్న ఓపెన ఏరియాలో సాన్నం చేయాలిస్ వచిచ్ంది.
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ఓ పకక్ బావి, మరో పకక్ పంపు, దేని చుటూట్ సిమెంటుతో హదుద్లు కటిట్ లేదు.. మరోపకక్ గొడల్చావిడి కాంపౌండ వాల, ఆ వాల మీద
అంటించిన పిడకలు. ఆవులు, గేదెల పేడవాసన. కాళుళ్ కడిగిన నీళుల్, బియయ్ం కడిగిన నీళుల్, బటట్లుతికిన నీళుల్ పోసి పెంచే కూరగాయల చెటుల్.. చితత్డిగా
ఉండే నేల.. పైగా గోడమీదలకి పాకిన దొండపాదు, కాకరకాయ నుంచి కాయలు తెంపాలంటే ఆ చితత్డిలోంచి నడవాలి. కపప్లు పెరడంతా తిరుగుతూ
ఉంటాయి. ఆ పెరడు చూసేత్ వాంతి వచిచ్నటుట్ అవుతుంది అనుపమకి. కుళిల్న, పాడైన కూరగాయలు చెతత్లో పడేసి బైట పారేయకుండా అనీన్పెరటోల్
పారేయడంతో వాసన వసుత్నన్టుట్ అనిపిసుత్ంది అనుపమకి. ఏంటో ఈ మనిషి బొతిత్గా శుచీ, శుభర్ం లేవు అని తిటుట్కోడం దాకా వచిచ్ంది పరిసిథ్తి..
‘బెండకాయలు తెంపుకొసేత్ అయయ్యోయ్ ఇవి ముదిరాయి రేపటిన్ంచీఏరోజు కాసినవి ఆరోజు తెంపేసూత్ ఉండు. ఒకక్రోజు అయినా ముదిరి
చసాత్యి. ఇంద తీసికెళిల్ ఇలా చీలిచ్ పెరటో పడేసిరా మళీల్ మొలకలొసాత్యి. అనన్టుట్ గోంగూర వలిచిన కాడలు పారేయకు కొదిద్గా తవివ్ పాతిపెటుట్ మళీల్
గోంగుర వసుత్ంది’ అంటూ పనిమీద పని చెబుతుంటే ఈవిడకి ఇంత కకుక్రిత్ ఏంటి? పదిరూపాయలు పడేసేత్ కిలోలకు కిలోలు వసాత్యి కూరలు
వాటికోసం ఈ కుళిల్పోయినవి, ఎండిపోయినవి వేయాలా? వీటితో ఎంత పంట పండిసుత్ందో మహాతలిల్ పిసినారి అనిపించేది.. గొడల్ చావిడిలో పనివాడునాన్
ఈవిడ ఖచిచ్తంగా ఉదయమే చావిటోల్కి వెళిల్ ఈ వెధవ సరిగా పనిచేసి చావడంలేదు అంటూ చేతోత్ పేడ తీసి శుభర్ం చేసుత్ంటే కంపరం పుటేట్ది. ఆ చేతులు
డెటాట్లోత్ కడుకోక్కుండా నీళల్తో కడిగేసుకుని వచిచ్ వంట చేసుత్ంటే చూసిన అనుపమకి ఈవిడ ఇంత అన హైజెనిక గా చేసుత్ందా వంట బాబోయ దీనేన్నా
నేనినాన్ళుల్ లొటట్లేసుకుంటూ తినాన్ను అని భయపడిపోయింది..
అపప్టికపుప్డు ఆమెకి తన కడుపులో రక రకాల పురుగులు తిరుగుతునన్టుట్ అనిపించింది.
“అమోమ్ ఇలాంటి చోట తనని తీసుకొచిచ్ వదిలారా అమామ్, నానన్.. వెళిల్పోవాలి ఇకక్డినుంచి వెళిల్పోవాలి” అనుకుని, వెంటనే సారధితో అంది..
“మనం వెంటనే హైదరాబాదు వెళిల్పోవాలి తక్షణం వెళాల్లి” అని.
“ఇకక్డ నీకొచిచ్న ఇబబ్ందేంటి ?” అని అడిగిన సారధితో
“అనిన్ ఇబబ్ందులే అవనీన్ మీకు చెపిప్నా అరధ్ం కావు. అయినా ఇంత చదువు చదివి పలెల్టూరి బైతులా వయ్వసాయం చేయడం ఏంటి మీరు ?
మంచి ఉదోయ్గాలు వసాత్యి. అపైల్ చేయండి” హెదరాబాదు వెళాద్ం అంటునన్ భారయ్వైపు పరిశీలసగా చూసూత్ అనాన్డు సారధి..
“అనూ అలా అంటునాన్వుకానీ, ఒకక్సారి అదద్ంలో నినున్ నువువ్ పరిశీలనగా చూసుకో వచిచ్నపప్టికనాన్ ఇపప్డు రంగు వచాచ్వు,
నిగనిగలాడుతునాన్వు. సనన్గా ఉండేదానివి చకక్గా ఒళొళ్చిచ్ంది. ఇకక్డ మనం తినే తిండి ఆరాగ్నిక తిండి. మనం ఎటూ వెళల్కుండా వెతుకోక్కుండా
ఆరాగ్నిక తిండి లభిసోత్ంది. కెమికలస్ వేసి పండించే పంట వలన ఆరోగయ్ం పాడుఅవుతుందని సూపరామ్రెక్ట వాళుల్ ఎంత ధరకు అముమ్తునాన్రు నీకు
తెలియదా? నా మాట విను ఇది మరీ పలెల్టూరేం కాదు.. డెవలపడ్ .. కాలేజీ ఉంది, మంచి హాసిప్టల ఉంది. సినిమా హాలుస్ చూశావుగా బానే ఉనాన్యి
ఉనన్ మూడు, తోచనపప్డు అలా పొలాలవైపు సవ్ఛచ్మైన గాలి పీలుసూత్ నడుసుత్ంటే ఎంత హాయిగా ఉంటోంది. హైదరాబాదులో ఆ టాయ్ంక బండ మీద
నడుసుత్ంటే కంపుతో ముకుక్ బదద్లైపోతుంది. వాహనాల పొగతో నిండిన కాలుషయ్పు గాలి ఏం బాగుంటుంది” అంటూ నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు..
కానీ ససేమిరా అంది అనుపమ “మీ నానమమ్ చాదసత్ం కనాన్ నాకు ఆ కాలుషయ్మే బాగుంటుంది” అంది..
అపప్టికే తెలంగాణా, ఆంధార్ ఉదయ్మం మొదలై, తెలంగాణా పర్తేయ్క రాషట్రం ఏరప్డడం అనివారయ్ం అని తెలిసిపోయిన సారధికి అనుపమ
మొండిపటుట్ పడుతుంటే చికాకొచిచ్ంది. “మళీల్ ననన్కక్డ నుంచి ఆంధార్వాడివని వెళల్గొడితే ఏం చేయను?” అనాన్డు.
“ఎందుకు వెళల్గొడతారు? వాళల్ రాషట్రం వాళుల్ పాలించుకుంటాం అంటునాన్రు కానీ, ఉనన్ వాళల్ని వెళల్గొడతాం అనలేదు. ఇదంతా రాజకీయ
లబిద్కోసం ఏడిచే ఏడుపు కామన మాన కి వచేచ్ ఇబబ్ంది ఏం ఉండదు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ నేనికక్డ ఉండను. మీరు రాకపోతే నేనొకక్దానేన్ వెళిల్పోతాను” అని
పంతం పటుట్ పటట్డంతో అనన్పూరణ్మమ్ మనవడికి చెపిప్ంది “వెళుల్ నాయనా.. కొంతకాలం అకక్డా ఉండి ఆ జీవితం కూడా చూసిరా..”
నానమమ్ కూడా అలా అనడంతో సారధికి తపప్లేదు.. హైదరాబాదు వచాచ్క ఆ గందరగోళంలో అతనికి చాలాకాలం ఏమీ అరథ్ం కాలేదు.
ఏనాడూ ఒకక్ పదిరూపాయలు పెటిట్ ఏమీ కొనని అతను పాలకూరకటట్లు పదికి నాలుగు కొంటుంటే గుండె ఆగిపోయింది.. ఈ లెకక్న నెలకి తనకొచెచ్
జీతం సరిపోదు అనుకుని అనుపమని అడిగాడు “ఉదోయ్గం చేసాత్వా?” అని.
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“నేనా? ఉదోయ్గమా? నో నెవవ్ర.. నాకు అడడ్మైన వాళల్నీ సార, సార అంటూ వాళల్దగగ్ర పనిచేయడం అంటేనే అసహయ్ం. అయినా నేనెందుకు
చేయాలి? ఉదోయ్గం అనేది మీ బాధయ్త. మీకు ఒండిపెటట్డం నా బాధయ్త. అంతే!” అంటునన్ ఆమె వైపు ఈమె ఈ టవ్ంటీయత సెంచరీలో ఎలా పుటిట్ందిరా
బాబూ అనుకునాన్డు.
సారధికి గడిచిన రోజుల జాఞ్పకాలతో అనుపమ అంటే మొండితనానికి మారుపేరు అనిపించింది. ఈమెకి సమాధానం తనూ మొండిగా
ఉండడమే అని ఆ క్షణమే నిరణ్యించుకుని అనాన్డు.
“నేను బాబుని తీసుకుని వెళుత్నాన్ను. నువువ్ కూడా వసేత్ బాగుంటుంది.. లేకపోతే నేను తిరిగి ఇకక్డికి రాను. మనదికాని చోట ఉండడం నాకిషట్ం
లేదు..”
“అంటే నా ఇషట్ం లేకుండా బాబుని తీసికెళాత్రా?”
“ఏం ఎందుకు తీసికెళల్కూడదు?వాడు నాకు కూడా కొడుకే.”
“కనన్ది నేను..”
“అందుకు కారణం నేను.”
“అలాగా.. సరే అయితే తీసికెళల్ండి నేను మాతర్ం రాను మీ ఇషట్ం ఏం చేసినా సరే.”
“ఏం చేసాత్ను.. ఏమీచేయను మొండివాడు రాజుకనాన్ బలవంతుడు” అంటూ అకక్డి నుంచి వెళిల్పోయాడు సారథి
అనుపమ మండిపడుతూ చూసింది.
అనన్టుట్గానే మరాన్డు బాబుని ఎతుత్కుని, సూటేక్స తీసుకుని వెళుత్నన్ సారధివైపు నివెవ్రపోతూ చూసింది.
“నిజంగా తీసికెళుత్నాన్రా వాడిని? నాకేం విలువ లేదా ఇకక్డ?”
“నీకు ఇంతకాలం చాలా విలువ ఇచాచ్ను అనూ. కానీ, నువేవ్ అది నిలుపుకోడం లేదు. నేనేం శాశవ్తంగా నినున్ వదిలి వెళల్డంలేదుగా! నానమమ్కి
ఏ క్షణాన ఏమైనా కావచుచ్. ఆవిడకి ఏదనాన్ అయితే జీవితాంతం ననున్ నేను క్షమించుకోలేను. మునిమనవడిని చూడాలని ఆవిడ ఎంత తహ,
తహలాడుతోందో నాకు తెలుసు. అమామ్, నానన్ అయినా ఒకక్సారి వచిచ్ చూసి వెళాల్రు కానీ, నానమమ్ అసలు చూడలేదు. నువువ్ పెదద్దానివై నీకూ
మనవడు, మునిమనవడు వసేత్ తెలుసుత్ంది ఆవిడ బాథ.” అనాన్డు సారధి. అతని సవ్రంలో అణచుకునన్ బాధ, వేదనా తొంగిచూసాయి. కానీ అవేం
అనుపమని తాకలేదు..
“శాశవ్తంగా ఉండండి నేనేం వదద్నడంలేదు. కానీ, నా బాబుని మాతర్ం నాకు ఇచేచ్సి వెళల్ండి.”
“ఇవవ్ను. నీ ఇషట్ం నీకు రావాలనిపిసేత్ ఇపప్డు రా లేదంటే మీ తెలంగాణా వాళుల్ మెడపటిట్ గెంటిందాకా ఉండి రా” అంటూ గుమమ్ం దాటుతునన్
సారధి మొండితనానికి నిరాఘ్ంతపోయిన అనుపమ చక, చకా గదిలోకి వెళిల్ నాలుగు చీరలు, జాకెటుల్, పెటీకోటుల్ ఎయిర బాయ్గోల్ పెటుట్కుని ఉనన్దునన్టుట్
బయలుదేరి సారధిని కలుసుకుని అతడిని అనుసరించింది.
ఆమె అలా రావడంతో సారధికి విజయం సాధించాననన్ తృపిత్తో పాటు ఆనందం కూడా కలిగింది. బసుస్లో పకక్న కూరుచ్నన్ భారయ్తో ధాంకస్
అనాన్డు.
విసురుగా అంది అనుపమ “మీకోసం రావడంలేదు. నా కొడుకు కోసం వసుత్నాన్ను. అకక్డికి తీసికెళిల్ ఆ పేడ, మురుగులో నా కొడుకుని
పడేసాత్రేమో అనే భయంతో పసుత్నాన్ను.”
పోనీలే ఎలా అయితే ఏం వసుత్నాన్వు చాలు అనుకునాన్డు సారధి మనసులో..
కానీ బాబుని ఒళోళ్ పెటుట్కుని ముభావంగా కూరుచ్ని,మధయ్, మధయ్ కళు తుడుచుకుంటునన్ అనుపమని చూడగానే జాలేసి అనాన్డు మృదువుగా..
“అనూ చదువుకునన్ దానివి, నువువ్ ఒక మామూలు సతరీలా పర్వరిత్సుత్నాన్వు. పెదాద్విడ ఆవిడ భావాలు అరధ్ం చెసుకోకపోతే ఎలా? ఎనభై ఆరేళుల్ ఆవిడకి
ఎంతకాలం బతుకుతుంది చెపుప్. పెంచిన నామీద, రకత్సంబంధంతో కూడిన మమత వాడిమీదా ఆవిడకి పేర్మ ఉండదా?”
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“నేను పరాయిదానిన్ కదా.. నామీద లేదుగా! నేనెందుకు రావాలి?” చటుకుక్న అడిగింది.
ఆమె వైపు నిశితంగా చూసూత్ అనాన్డు “ఆ పర్శన్కి నీకే తెలుసుత్ంది సమాధానం కొంచెం ఆలోచిసేత్..”

అనుపమ మాటాల్డకుండా కిటికీలోంచి బైటకి చూసూత్ కూరుచ్ంది. అదాద్లోల్ంచి సిటీ లైటుల్ ధగ, ధగా మెరిసిపోతునాన్యి. బసుస్ దిలుష్క నగర డిపో
దాటి ముందుకు వెళిల్పోయింది గమనించలేదు కానీ, దాదాపు రామోజిఫిలమ్ సిటీకి చేరుతోంది..
ఏసి చలల్గా తగులుతోంది..
సారధి మీద పీకలదాకా కోపం వచిచ్ంది అనుపమకి. నానమమ్, నానమమ్ అంటూ చినన్పిలాల్డిలా ఆవిడ దగగ్రకు ఈ పరుగులేంటో! అయినా ఎనభై
ఏడేళుల్ వచిచ్నావిడకి ఆరోగయ్ం బాగాలేకపోడం అనేది చాలా కామన. దానికోసం ఈయన ఆఫీసుకి లీవుపెటిట్ మరీ వెళాల్లా? పైగా మా ఊరు వెళాత్ను, మా
ఊరు వెళాత్ను అకక్డే హాయిగా పంటలు పండిసాత్ను అంటూ గెంతులొకటి. వెళిల్ చూసేత్ తెలుసుత్ంది. ఇదివరకంటే అకక్డే పుటిట్ పెరిగాడు కాబటిట్ హాయిగా
ఉనాన్డు. ఇపప్డు మూడేళల్ నుంచీ హైదరాబాదు వాతావరణం, ఇకక్డి జీవనవిధానం, ఈ సౌకరాయ్లు ఇవనిన్ చూశాక అకక్డ ఉంటాడా చూదాద్ం ఎలా
ఉంటాడో! అసలు ఈ మూడురోజులు ఎలా ఉంటాడో చూసాత్ను. కనీసం ఒకక్సారనాన్ ఖచిచ్తంగా అంటాడు తనతో “అనవసరంగా వచాచ్ను అనూ!
ఉండలేకపోతునాన్ను” అని అనుకుంది అనుపమ. ఆలోచిసుత్ండగానే కళుల్ మూతలు పడాడ్యి..
మొలకువ వచేచ్సరికి బసుస్ గుంటూరుచేరింది.. అకక్డి నుంచి మరో బసుస్ ఎకాక్లి.. అదృషట్వశాతూ కావాలిస్న బసుస్ వెంటనే దొరికింది. గబ,
గబా సారధి బాబునెతుత్కుని ఎకిక్, అనువమకి సీటు పెటాట్డు. అనుపమ కూడా ఎకిక్ మొహం చిటిల్ంచుకుని వచిచ్ కూరుచ్ంది.
ఓ గంటలో వాళుళ్ దిగాలిస్న ఊరు రావడంతో దిగేసారు. అటుగా వచిచ్న రికాష్ సుబబ్యయ్ సారధిని చూసి గురుత్పటిట్ ఆపాయ్యంగా నవువ్తూ రికాష్
తీసుకొచిచ్ సారధి చేతిలోంచి, అనుపమ చేతిలోంచి బాగులందుకుని రికాష్లో పెటాట్డు. “బాబునివవ్ండి” అంటూ చేతులు చాపుతోంటే అనుపమ చటుకుక్న
తను ఎతుత్కుని రికాష్ ఎకిక్ంది ఆ మటిట్ చేతులోత్ ఎతుత్కుంటాడు కాబోలు అనుకుంటూ..
సారధి కూడా “రికాష్ ఎకిక్ పోనీయ” అనాన్డు.
మూడేళల్ నాడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది ఊరు. కాకపోతే అకక్డకక్డా ఆటోలు కనిపిసుత్నాన్యి. కాలేజీలకు వెళేల్ అమామ్యిలు సైకిళల్ మిద
చుడీదారుల్ వేసుకుని వెళుత్నాన్రు. పొలాల మీంచి చలల్గాలి వీసోత్ంది. అనుపమకి చాలా హాయిగా, ఆహాల్దంగా అనిపించింది కానీ, ఆ మాట పైకి అనడానికి
పౌరషం అడోల్చిచ్ంది.
ఇలుల్ చేరేటపప్టికి మావగారు, అతత్గారు, మరుదులు, తోటికోడళుళ్, ఆడపడుచు అందరూ కనిపించి ఆశచ్రయ్ంతో పాటు కొంత ఆందోళన కూడా
చోటు చేసుకుంది అనుపమ మనసులో. సారధి అందరీన్ చూసి గాభరాగా అడిగాడు “నానమమ్కెలా ఉంది?”
అంటూనే ఎవరి సమాధానం ఆశించకుండా లోపలికి పరిగెతాత్డు.. అనన్పూరణ్మమ్ మంచం మీద ఉంది..
సారధి వెనకే బాబునెతుత్కుని గదిలోకి వచిచ్న అనుపమ సాథ్ణువైపోయింది..
మంచానికి అంటుకుని పడుకుని ఉందావిడ. మంచం పకక్న సూట్లు మీద మందులు, మంచినీళల్ గాల్సు .. ముడతలు పడిన మొహం చూసుత్ంటే
ఆవిడ మాటలు చెవులోల్ గింగురుమనాన్యి. “ఈ వెధవ టమాటా కుళిల్చచిచ్ంది. దీనిన్ తీసికెళిల్ ఆ పెరటోల్ పారెయ..”
అచుచ్ కుళిల్న టమాటాలాగే ఉంది ఆవిడ మొహం. అనుపమ ఒళుల్ జలదరించింది. ఆ పరిసరాలు, వాతావరణం బాబుని ఎకక్డ దింపాలో, ఎకక్డ
కూరోచ్బెటాట్లో అరథ్ం కాలేదు. ఇలల్ంతా జనం. ఈవిడ పోతుందో, పోదో కానీ ఏడాదికోసారి హడావుడి చేసి అందరీన్ పిలిపించుకోడం బాగా
అలవాటైనటుట్ంది. ముసలమమ్ తకుక్వదికాదు తిటుట్కుంది అనుపమ. అందరూ అటూ, ఇటూ తిరగడంతో అంతా మటిట్, మటిట్గా ఉంది అందుకని వాడిని
ఎతుత్కునే లోపలికి వెళిల్ంది. వాడిని ఎతుత్కునే నిలబడడ్ది.
అనుపమ వెనకే వచిచ్న ఆడపడుచు బాబుని అనుపమ భుజం మిద నుంచి తీసుకుంటూ “బుజిజ్గాడొచాచ్డే .. కనన్గాడు” అంటూ అనన్పూరణ్మమ్
మంచం దగగ్రగా వెళిల్ “నానమామ్ . ఇడుగో నీ మునిమనవడు .. లె, లేచి కళుల్ తెరువు” అంది ..
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అనుపమకి కాళుల్, చేతులు వణికాయి. ఆడపడుచుని ఈడిచ్ తనాన్లనిపించింది. రోగిషిట్ మనిషి దగగ్రకు పసివాడిన్ అలా తీసికెళల్డమేనా, వాడికి
ఏదనాన్ అయితే ! పిలల్లకి ఇనెఫ్క్షనస్ తవ్రగా వసాత్యి. ఈ మనుషులు నిజంగా పలెల్టూరి వాళల్ంటే పలెల్టూరివాళుల్ అనుకుంటూ బాబుని తీసుకోడానికి
మంచం దగగ్రకు నడవబోతుంటే అతత్గారు వచిచ్ అంది “రామామ్ అనూ.. మొహం కడుకోక్ సాన్నం కూడా చేసేత్ చేసెయ నీళుల్ కాగి ఉనాన్యి. కాఫీ
తాగుదువుగాని” అంది..
సారధి మంచం దగగ్రగా వెళిల్ డగుగ్తిత్కతో పిలిచాడు “నానమామ్” అంటూ ..
ఆవిడ నెమమ్దిగా కళుల్ తెరిచింది. సారధి కళుల్ మెరిసాయి. చెలెల్లి చేతిలోంచి బాబునందుకుని ఆవిడ దగగ్రగా చూపిసూత్
“ఇడుగో నీ ముని మనవడు” అనాన్డు. ఆవిడ గాజకళల్లో రెపప్పాటుకాలం ఆనందం. తరవాత కనీన్ళుల్ వచాచ్యి. వణుకుతునన్ సవ్రంతో
“ నా తండిర్ని ఎతుత్కోలేనురా నాయనా! అయిపోయింది.. ఇంక ఆ దేవుడు పిలుసుత్నాన్డు వెళిల్పోతునాన్ను” అంది.
“అలా అనకు నానమామ్! ఎకక్డికీ వెళల్వు నువువ్ నా దగగ్రే ఉంటావు. నినున్ హైదరాబాద తీసికెళాత్ను” ఏడుసూత్ అనాన్డు సారధి.
జీవం లేని ఆ మొహంలో నవువ్ శవం దగగ్ర వెలుగుతునన్ దీపంలా అనిపించింది అనుపమకి. గిరుర్న తిరిగి అకక్డినుంచి వెళిల్పోయింది.
“తీసుకురా.. నేను ఇంటోల్ంచి వెళిల్పోతాను” అనుకుంది కసిగా.
“నానమామ్.” అనాన్డు సారధి పొంగివసుత్నన్ దుఃఖంతో.
“నానాన్! మీ ఆవిడకి నచచ్చెపిప్ ఇకక్డికి వచెచ్య. ఈ ఇలుల్ నీకే రాశాను. అయిదరాబాదులో ఉండలేవు. అది మనదికాదు. మనవాళుల్ ఎవరూ
అకక్డ లేరు. మనకకక్డ సాథ్నబలిమి ఉండదు నాయనా! ఆంధుర్లంటే ఆతామ్భిమానం, పౌరుషం ఉనన్వాళుల్ - అకక్డ అందరూ ఆంధార్వాళుల్, ఆంధార్వాళుల్
అంటూ వాగుతునాన్రుటగా. మన దేశం వాళల్ దేశం వేరు, వేరుటగా ఇకనుంచీ వాళల్చేత మాటలు పడుతూ ఎందుకురా అకక్డ? నా మాట విని
వచేచ్యండి నానాన్. మన దేశానికి వచేచ్యండి మనకేంరా మహారాజులం దరాజ్గా బతకచుచ్ ఇకక్డ” అంది.
సారధికి ఉపెప్నలా ముంచుకొచిచ్ంది దుఃఖం.. “అలాగే నానమామ్” అనాన్డు. ఆవిడ మాటలు, సారధి దుఃఖం ఎంత ఒదద్నకునాన్ వినిపిసుత్ంటే
అనుపమకి అయోమయంగా అనిపించింది.
వాళల్ మాటలు వింటూ శిలలా నిలబడిన అనుపమకి అతత్గారు టవల అందిసూత్ అంది “వెళల్మామ్.. నువువ్ వెళిల్ మొహం కడుకోక్..”
అనుపమకి సారధి అలా ఏడుసుత్ంటే తికక్రేగుతోంది. ముసలావిడ పోక ఇంకా ఉంటుందా? ఈయనకేం పిచాచ్ ఆ ఏడుపేంటి? అనుకుంటూ
బాగోల్ంచి బర్ష, టంగ కీల్నర తీసుకుని కొతత్గా కటిట్న బాత రూమ లోకి వెళిల్పోయింది.
అనుపమ సాన్నం చేసి వచేచ్సరికి సారధి బర్ష చేసుకుని వచాచ్డు. అతను కాఫీ తాగుతునాన్డు. బాబుకి పాలు పడుతోంది ఆడపడుచు.
అనుపమకి మతిపోయింది “బాబుకి ఏం పాలు పడుతునాన్రు?” అడిగింది అతత్గారిని.
“ఏం పాలేంటమామ్! ఆవుపాలకనాన్ శేర్షట్మైనవి ఏమునాన్యి? మన ఇంటి పాడి, కమమ్టి పాలు అడిగి మరీ తాగుతునాన్డు” అంది నవువ్తూ..
అనుపమ కోపం అణచుకుంటూ అకక్డినుంచి వెళిల్పోయింది.
కాసేస్పటికి అతత్గారి పిలుపు వినిపించింది “అమామ్య అనూ.. రామామ్ ఇడీల్ వేడిగా ఉంది తిందువుగాని..”
అనుపమ వీధివాకిలి అరుగుమీద కూరుచ్ని వీధిలో తిరుగుతునన్ జనానిన్, పశువులని, పకుష్లని చూసూత్ంది. ఆమె మనసు కుత కుతలాడుతోంది.
ఇంక ఇకక్డ తనమాట ఎవరూ వినరు వినాన్ విలువ ఇవవ్రు. బాబుని కూడా తన చేతులోల్ంచి లాగేసుకుని వాళల్ దగగ్రే పెటుట్కునాన్రు. వాళల్కి తోచిన తిండి
పెడుతునాన్రు. వాడి ఆరోగయ్ం ఏమనాన్ కావాలి వీళల్ సంగతి తీసాత్ను” అనుకుంటోంది.
వెనకనుంచి వచిచ్న సారధి “అనూ వినిపించడం లేదా!? అమమ్ పిలిచింది నేను పిలిచాను. ఏంటి ఇకక్డ ఏం చేసుత్నావు?” అడిగాడు.
అనుపమ విసురుగా తలతిపిప్ చూసి “గాడిదలు కాసుత్నాన్ను. నా జోలికి రాకండి వెళల్ండి మీ నానమమ్ దగగ్రకు. ఛీ, ఛీ డిసిపిల్న లేదు నీట నెస
లేదు ఎవరికీ. ఈ మురికి మనుషుల దగగ్రకు వదద్నాన్ తీసుకొచాచ్రుగా! ఇంక నా జోలికి రావదుద్” అంది.
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సారధికి అరథ్మైంది. అలిగింది బాబుని అందరూ ఎతుత్కుని తిపుప్తూ వాళేల్ పాలు తాగిసుత్నాన్రు. వాళేల్ ఇడీల్ పెటాట్రు నీళుల్పోసారు. ఇపప్డు ఆమెని
బతిమాలే సమయం కాదు, సందరభ్ం కాదు. అందుకే అనాన్డు నెమమ్దిగా “అలిగితే అలిగావుకానీ వచిచ్ టిఫిను తిను.”
తినను గటిట్గా అంది అనుపమ “తినను వెళల్ండి మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్చేసుకోండి”
“ఏంటి అనూ ఈ మొండితనం..”
“అవును నేను మొండిదానేన్ సరేనా..”
సారధి చేసేది లేక లోపలికి వెళాల్డు . అతనికి ఎదురు వచిచ్న చెలెల్లు శోభ ఏంటి సంగతి అనన్టుట్గా చూసింది.
“ఏముంది? మీ ఒదిన మొండిది. ఆవిడ ఏదంటే అదే కరెకట్ అనాలి అనకపోతే అలుగుతుంది. ఆవిడ కుందేలుకు మూడేకాళల్ంటే నాలుగోది
విరగొటిట్ అయినా మూడేఅనాలి” అంటూ నానమమ్ గదిలోకి వెళిల్పోయాడు..
అనుపమ టిఫిను తినకుండా అలా పంతం పటిట్ కూరోచ్డంతో విషయం అరధ్ం అయిన అతత్గారు పిలల్వాడిని తీసుకొచిచ్ ఆమె చేతికి ఇచిచ్ంది..
“రామామ్ లోపలికిరా.. ఇకక్డ కూరుచ్ంటే బాగుండదు. ఇది పలెల్టూరు. ఎవరనాన్ ఏమనాన్ అనుకుంటారు” అంటూ బలవంతంగా లోపలికి
తీసుకుపోయింది.
ఆ సాయంతార్నికి తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే అనన్పూరణ్మమ్ పెరటోల్ పనిచేసుత్, చేసూత్ జారి పడింది. మోకాలు వాచిపోయింది, నడుం విరిగింది.
దానివలన జవ్రం వచిచ్ంది. దాంతో ఖంగారు పడి అందరికీ ఫోనుల్ చేయించింది. అది వినన్ అనుపమకి అరికాలి మంట నెతిత్కెకిక్ంది. ఈవిడకి ఎపప్డో
నానాన్ పులి కధలోలా అవుతుంది అనుకుంది. ఆయురేవ్ద వైదుయ్డు శంకరాచారి వచిచ్ రెండుపూటాల్ కాళల్కి ఏదో మూలికల నూనెతో మరద్నా చేసి,
మందులిచిచ్ వెళుత్నాన్డు.
రెండు రోజులు గడిచాయి. అనుపమ సంగతి తెలిసిన ఇంటిలిల్పాదీ బాబుని ఎతుత్కోడం మానేసారు. ఆమెతో జాగర్తగా మెలగసాగారు.
అనప్పూరణ్మమ్ కొంచెం కోలుకుంది. గాజు కళల్లోల్ కొంత వెలుగు వచిచ్ంది.
ఆరోజు సోమవారం సాయంతర్ం బసుస్కి సారధి కుటుంబం బయలుదేరాలి. శంకరాచారి వచిచ్, కాళల్కి మరథ్నా చేసి “మామమ్గారూ! మీ ముదుద్ల
మనవడొచాచ్డు. ముని మనవడు వచాచ్డు ఇంక లేచి తిరుగుతారా? నాలుగు అడుగులు వేయండి నెపిప్ తగిగ్ందేమోచుదాద్ం” అనాన్డు.
ఆవిడ అంటోంది “నాలుగేం ఖరమ్ నలభై అడుగులు వేసాత్ను. నా బుజిజ్కనన్ వచాచ్డు.నా ఇంటోల్వెలుగొచిచ్ంది”
“నాకు తెలుసులెండి మీరు నడవగలరని. మీకేమండి ఇనపశరీరం మీది. సారధీ! మీ నానమమ్ ఇంకా పదేళుల్ గాయ్రంటీనయాయ్. ఆవిడ తినే తిండి
మామూలు తిండా!? ఈ రోజులోల్ మందులు వేసి కృతిర్మంగా పండించిన పంట తాలూకు ధానాయ్లు, కూరలు, పండుల్ తింటూ మనుషులు అరాధ్యుషుక్లై
పోతునాన్రు. ఉనన్వాళల్కి చినన్ వయసులోనే బిపి లు షుగరుల్. మీ నానమమ్గారు ఆవిడ చేతులోల్ సవ్యంగా పండించుకునన్వి తిని ఎంత ఆరోగయ్ంగా
ఉనాన్రో! ఇంక నా అవసరం ఏం లేదీవిడకి” అంటూ ఉంటే అందరి మొహాలోల్ ఆనందం పొంగిపోసాగింది..
బాబుకి అనన్ం తినిపిసూత్ ఎతుత్కుని అటూ, ఇటూ తిరుగుతునన్ అనుపమకి వాళల్ నవువ్లు, ఆచారి మాటలు చిరాకేసాయి. ఆ మాటలు
వినిపించకుండా వంటింటి తలుపు తీసుకుని పెరటి గెటు దగగ్రకు వచిచ్ంది. అకక్డి దృశయ్ం చూసి సాథ్ణువైపోయింది. ఆమె వచిచ్న దగగ్రిన్ంచీ పెరటివైపు
వెళల్కుండా జాగర్తత్పడింది. ఆమెకి తెలుసు అటువెడితే తనకి తిండి సయించదని.
ఈ మధయ్ పెరడు కాంపౌండ వాల అవతల ఉనన్ ఖాళీ సథ్లంలోంచి కుకక్లు, పందికొకుక్లు వచేచ్సుత్నాన్యని పెరటివైపుకి ఓ చెకక్గేటు
పెటిట్ంచారని ఆగేటు తీసుకుని వెళిల్ తోటికోడలు కూరగాయలు తెంపుకుని రావడం చూసింది అనుపమ. కాకపోతే ఆ గేటు తీసినవాళుల్ ఎపప్టికపుప్డు వేసేసి
వసుత్నాన్రు. అందుకే అనుపమకి అటు వెళిల్నా పెరడు కనిపించలేదు ఈ రెండు రోజులూ.
ఈ రోజు ఎవరు తీశారో వేయలేదు. తెరిచి ఉనన్ గేటులోంచి కనిపిసుత్నన్ పెరడుని అనుపమ కళల్పప్గించి చూసూత్ ఉండిపోయింది పచచ్ని ఆకులోల్,
రంగు, రంగుల పూలతో విరగపూసిన కాయగూరల మొకక్లతో నిండి పకుష్ల కిల,కిలారావాలతో శోభాయమానంగా, ఆహాల్దకరంగా ఉనన్
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పర్కృతిసోయగం. ఎంత బాగుంది పెరడు! ఏంటి ఇనిన్ చెటుల్, ఇనిన్ మొకక్లు ఎకక్డి నుంచి వచాచ్యి? ఇంత పరిశుభర్ంగా ఎలా ఉంది? ఈ పకుష్లనిన్
ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి.
నెమమ్దిగా అటు నడిచింది. ఏపుగా పెరిగిన గనేన్రు చెటుట్మిద పకిష్గూడు అందులో కువ,కువలాడుతునన్ పకిష్పిలల్లు. వాటిని చూడగానే అనుపమ
విపాప్రిన మొహంతో బాబుకి వాటిని చూపిసూత్ చుటూట్ చూసింది.
ఓ పకక్ కాకర తీగ, చికుక్డు తీగ, దొండపాదు, బెండపాదు, టమాటా మొకక్లు, దోసపాదు. మరో పకక్ సనన్జాజి తీగ, గులబీలు. బావికి వెనగాగ్
ఏపుగా పెరిగిస సపోట, జామచెటల్ నిండా విరగకాసిన జామకాయలు, సపోటాలు పకావ్నికి రావడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. అపర్యతన్ంగానే ఆమె పాదాలు
ఆ వైపు నడిచాయి. విరగకాసిన చికుక్డుకాయలు, ఆకు, ఆకుచాటునా తొంగిచూసుత్నన్ దొండకాయలు, దోరగా పండి దోబూచులాడుతునన్ టమాటాలు,
తీగమీదా, నేలమీదా బరువుగా జారుతూ తొటి చెలిమొకక్లతో బంతులాడుతునన్ దోసకాయలు....
ఎకక్డివివనిన్ ..! ఎలా అయింది ఈ కుళుళ్ కంపు కొటేట్ పెరడు ఇలా ఇంత పచచ్, పచచ్గా, ఎరర్, ఎరర్గా కళ,కళాల్డుతూ!!?? ..
కళల్పప్గించి నిలబడిపోయిన అనుపమ భుజం మీద చేయేసి అంది తోటికోడలు మీర “నానమమ్గారు కుళిల్న టమాటాలు, పండిన కాకరకాయలు
పాడైపోయిన బెండకాయలు పడేసి పెంచిన తోట అనుపమా ఇది. ఆవిడకి గొపుప్లు తీయడం, వితత్నాలు నాటడం, మందులేయడం ఏమీ తెలియదు.
దోసకాయ తరిగి ఆ గింజలు తీసి చలేల్ది ఇకక్డంతా. ఎనిన్ దోసకాయలో ఊరంతా పంచిపెటిట్నా కాసూత్నే ఉంటాయి. నీకు తెలుసా.. ఈ చుటుట్పకక్ల
వాళెళ్వరూ కూరగాయలు ఎకక్డా కొనరు. ఇకక్డినుంచే కావలిస్ననిన్ తెంపుకుని వెళాత్రు. పాపం నానమమ్గారు ఒకక్రే వండుకోలేరని వాళేల్ వండి ఆవిడకీ
ఇంత తీసుకొచిచ్ ఇసూత్ వచాచ్రు. నానమమ్ సారధి వెళిల్పోయాక చాలా బాధపడింది. అకక్డినుంచే ఆవిడకి అనారోగయ్ం కూడా మొదలైంది. అంతకు ముందు
తలనొపిప్ అని కూడా ఎరగదు.”
అనుపమ సమాధానం చెపప్లేదు.. ఆమెకి చితర్ంగా ఉంది. తమాషాగా ఉంది. ఏదో తెలియని అనుభూతితో మనసంతా నిండి పోయింది. ఆచారి
మాటలు, తోటికోడలు మాటలు పదే, పదే చెవులోల్ పర్తిధవ్నిసుత్ంటే అనయ్మనసక్ంగా ఉండిపోయింది..
సాయంతర్ం ఆరు దాటింటి. సారధి సాయంతో కరర్ పటుట్కుని నడిచి వచిచ్ హాలోల్ కూరుచ్ంది అనన్పూరణ్మమ్. పిలల్లు, పెదద్లు అందరూ ఆవిడ
చుటూ కూరుచ్నాన్రు.
“నేనివాళ వెళిల్పోతునాన్ను నానమామ్” అనాన్డు సారథి.
ఆవిడ ఏం మాటాల్డలేదు.. కొదిద్సేపటికి అంది “తపప్దుగా నాయనా! పటన్ం ఉదోయ్గం కదా. నీ పై వాడికి సమాధానం చెపప్కోవాలాయె. కానీ
వెళుల్ ఏం చేసాత్ం” అంది నిరిల్పత్ంగా..
సారధికి బాధగా అనిపించింది. ఏం మాటాల్డకుండా అకక్డి నుంచి లేచి పడకగది గుమమ్ంలో నిలబడి చూసుత్నన్ అనుపమతో అనాన్డు “సామాను
సరాద్వా ?”
“ఏం సామాను ?” అడిగింది అనుపమ.
సారధి చికాగాగ్ చూసాడు.. “వెళిల్పోతునాన్ంగా ఇంకా అలకేనా ! సామాను సరుద్.. దేనికీ సమాధానం తినన్గారాదు” అనాన్డు.
“మీ సామాను సరుద్కోండి నేనూ, నా కొడుకూ ఇకక్డే ఉంటాం” అంది తపప్టడుగులు వేసూత్ అటుగా నడిచి వచిచ్న బాబుని ఎతుత్కుని
అనన్పూరణ్మమ్ దగగ్రకు నడుసూత్ ..
సారధి ఏమీ అరధ్ంకానివాడిలా భారయ్వైపు అయోమయంగా చూడసాగాడు..
అనుపమ అడుడ్గా ఉనన్ వాళల్ని దాటుకుంటూ అనన్పూరణ్మమ్ దగగ్రకు వెళిల్ బాబుని ఆవిడ ఒడిలో కూరోచ్బెటిట్ తాను ఆవిడ పాదాల దగగ్ర
చతికిలబడి అంది “నానమమ్గారూ ! ఇవాళ నాకు మీ చేతోత్ చేసిన పొటల్కాయ పెరుగుపచచ్డి తినాలని ఉంది..” సారధి నోరు తెరుచుకుని చూసూత్
ఉండిపోయాడు..
PPP
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అపిప్వ ని డు మితుడు

డా. జలా
ల్ నాగరాజు

“వినన్పాలు వినవలె...వింత వింతలూ...” అంటూ సెల ఫోను శార్వయ్ంగా మోగింది. అటువైపు నా బాలయ్ మితుర్డు కిషోర. ఒకసారి ఫోన చూసి,
చిరాగాగ్ పకక్న పెటాట్ను.
“ఇవనీన్ ఏం చేయమంటావు....ఇంటోల్ నీ పాత పుసత్కాలే ఎకుక్వైపోయాయి..” అలామ్రా తీసి చూపించింది అమమ్. అవనీన్ నా బుకస్, నేను
వైజాగులో చదువుకుంటునన్పుడు నానన్ నాకోసం సేకరించిన పాత ఈనాడు పర్తిభ, కాంపిటిషన బుకస్, ఎంపాల్యిమెంట నూయ్స, వగైరాలు.
“ఎవరైనా సూట్డెంటస్ కిచేచ్యి” బటట్లు సరుద్తూ అనాన్ను. “నానన్ ఎకక్డ?”
“ఇంకా ఆఫీస నుంచి రాలేదు. వచేచ్టపుప్డు బజారు నుంచి నీకు పూతరేకులు తెసాత్ననాన్రు..సేట్షన కి వసాత్ననాన్రు..” పచచ్డి సీసాలు వేరే
సంచిలో సరిద్ంది అమమ్.
“ఎందుకమామ్అవనీన్ ఇపుప్డు? ఆయనిన్ కొంచెం తవ్రగా ఇంటికి వసుత్ండమను ఆఫీసునుంచి... సరే నేను దివాకర వాళిళ్ంటోల్ డినన్ర చేసి
బయలేద్రతా... మా బాచి అంతా ఇవాళ కలుదాద్ం అనుకునాన్ం...”.
చేతిలో కొబబ్రినూనె సీసాతో పర్తయ్క్షం అయింది అమమ్. నేను భయంతో కొంచెం దూరంగా జరిగా. పావు సీసాకి తకుక్వ రాయదు. ఇపుప్డు
రాయించుకుంటే వారం రోజులు జుటుట్ పడుకుంటుంది మరి.
దేవుడి దగగ్ర దణణ్ం పెటిట్సూత్ అంది “బుజిజ్గాణిణ్, అమామ్యిని ఈసారి పండకిక్ తీసుకురా....వాణిణ్ చూడాలని ఉంది...”.
సరే అంటూ బయలేద్రాను. అమమ్ సరిద్న మూడు బాగులు హాలోల్ వెయిట చేసుత్నన్ నా మితుర్డు దివాకర అందుకునాన్డు. అమమ్ కనీన్ళుళ్
తుడుచుకొంటూ ఎదురు రాగా నేను, దివాకర వాడి కారోల్ బయలేద్రాం.
మేం దివాకర వాళిళ్ంటికి వెళేళ్టపప్టికి మరో మితుర్డు రాంబాబు సరంజామాతో సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. దివాకర వాళళ్ ఆవిడని, పిలల్లిన్
పలకరించాక ముగుగ్రం పైన డాబాకి చేరుకునాన్ం. చలల్టి సాయంతర్ం వేళ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ గోదారి నుంచి గాలితెమెమ్రలు ముఖానిన్ తాకుతునాన్యి.
అకక్డకక్డా విహరిసుత్నన్ తెరచాప పడవలు... గూటికి చేరుకోవడానికి అటూ ఇటూ ఎగురుతునన్ పకుష్లూ...అదొక కానావ్స చితర్ంలా ఉంది. “ఈసారి
మన పారీట్ లాంచీలో పెటిట్ంచు గురూ...” వళుళ్ విరుచుకుంటూ అనాన్ను.
“ఏం సైంటిసట్. ఎలా ఉంది నీ ఢిలీల్ జీవితం?” పెగుగ్లు కలుపుతూ అడిగాడు దివాకర.
నేను చినన్గా నవావ్ను. “మా జీతం గాళళ్కు ఏముందిరా...అంతా రొటీనే...నీ సంగతి చెపుప్. కొతత్గా ఏం కడుతునాన్వ...”
“ఆడికేంటేహే... మొనేన్ ఒక అపారట్ మెంట పూరిత్ చేసాడు. ఇపుప్డు ఇంకోటి మోరంపూడిలో...” ఇకిలించాడు రాంబాబు. దివాకర ఈమధేయ్
నగరంలో పర్సిదధ్ బిలడ్ర గా ఎదుగుతునాన్డు.
ఇంతలో దివాకర ఫోన మోగింది. దివాకర, రాంబాబు మిలిటరీ జవానులాల్గా లేచి నిలబడాడ్రు.
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“జగదీష వసుత్నాన్డార్...రారా కిందికి వెళాద్ం” రాషాట్ర్నికి ముఖయ్మంతిర్ వసుత్నన్టుల్ చెపాప్డు దివాకర. నేను అయిషట్ంగానే వాళళ్ను అనుసరించాను.
మేము గేటు దగగ్రికి చేరేసరికి బాల్క కలర ఆడి ఒకటి వచిచ్ంది. మరొక పాత మితుర్డు, పర్సుత్తం కారొప్రేటరుగా ఉనన్ జగదీష, అతని పిఏ కారు దిగారు.
జగదీష నాతో చేతులు కలిపాడు.
“చాలాకాలానికి కలిసాం...కంగార్టస్ గురూ. కారొప్రేటర గా గెలిచినందుకు..” అభినందించాను.
జగదీష గరవ్ంగా నవావ్డు.
“పైకి వెళాద్ం వసాత్రా?...” గౌరవంగా పిలిచాడు దివాకర. రాంబాబు వినయంతో సగం వంగాడు. మా వాళల్ అతి గౌరవం చూసి నాకు మండింది.
‘ఒక సైంటిసట్ కనాన్ పొలిటికల ఫిగర కే ఈ సొసైటీ లో ఎకుక్వ విలువ కదా’ అనుకునాన్.
“మరోసారి. ఎమెమ్లేయ్ గారితో ఇపుప్డు మీటింగ ఉంది. సుబుబ్ని కలుదాద్మని వచాచ్.”
సుబుబ్ అంటే సుబర్హమ్ణయ్ం అనుకునేరు. కాదు. నేను సుబాబ్రావుని.
నా వైపు తిరిగాడు జగదీష. “నీ సైట ఏదో లిటిగేషన లో ఉంది అని దివాకర చెపాప్డు. ఏదైనా హెలప్ కావాలా?” నా భుజం మీద చేయి వేసాడు.
“అదేమంత పార్బెల్ం లేదురా. నావలల్ కాకపోతే నినేన్ కలుసాత్!”
మేము అందరం ఒకే సూక్లోల్ చదివాం. జగదీష వాళల్ తాతగారు ఒకపుప్డు ఈ ఊరి ఎమెమ్లేయ్. అందుకని వాడు సూక్లోల్ బాగా బిలడ్ప ఇచేచ్వాడు.
చినన్ గాంగుతో తిరిగేవాడు. అతికషట్మీమ్ద డిగీర్ కానిచాచ్డు. సినిమా హాలు, హోటల బిజినెస, లారి టార్నస్ పోరట్ వంటి వాళల్ ఫాయ్మిలీ వాయ్పారాలు వాళల్
నానన్తో కలిసి చూసుకుంటునాన్డు. వీణిణ్ కూడా ఎమెమ్లేయ్ చేయాలని వాళళ్ నానన్ ఆశయం.
“సరే నీ ఇషట్ం. మళీళ్ కలుదాద్ం” పొలిటికల గా రెండు చేతులు జోడించాడు జగదీష.
“అపరణ్ ఎలా ఉంది?”
“అంతా బాగునాన్ం. ఓసారి ఇంటికి రా...”
వాడు మొహమాటానికి అనాన్డనిపించింది. రాంబాబు కార డోర తెరిచాడు. జగదీష ఠీవిగా బయలేద్రాడు.
మళీళ్ డాబా మీదికి చేరుకునాన్ం. మా మందు పారీట్ మొదలైంది. పకక్నే టాబెల్ట లో మందర్ సాథ్యిలో...“ఏ కాగజ కి కషిత్....” అంటూ జగీజ్త
హిందీ గజల.....గొంతులో దిగుతునన్ జానీ వాకర ....వేరే లోకాలోల్కి నెమమ్దిగా తీసుకెళుత్నాన్రు....
“నీ జాబ లైఫ ఎలా ఉందిరా?” చికెన లాలిపాప నోటోల్ వేసుక్ంటూ రాంబాబును అడిగా.
“ఇపుప్డు గవరన్మెంట జాబస్ లో ఏం ఏడిచ్ంది గురూ. పెనష్నుల్ పీకేసారు. ముపైప్ ఏళుళ్ గాడిద చాకిరీ చేసినా, మన జీతంలో కోసిందే తిరిగి
కాంటిర్బూయ్టరీ పెనష్న గా ఇసాత్రు. అదే పాలిటికస్ తీసుకో. ఒకక్సారి ఏమేమ్లేయ్గానో, ఎంపీగానో గెలిసేత్ చాలు...జీవితాంతం పెనష్నట....ఇంకా బోలెడనిన్
రాజభోగాలూను...” చరచ్ మొదలెటాట్డు రాంబాబు మందులో సోడా సరిపోయిందో లేదో చూసుక్ంటూ.
వీడికి మెదటి పెగుగ్కే ఎకేక్సింది అనుకునాన్. “ అయితే ఏమంటావ?”
“అందుకే పాలిటికస్ లో దూకేదాద్ం అనుకుంటునాన్!”
నేను, దివాకర పగలబడి నవావ్ం. “గురర్ం పని గురర్ం, గాడిద పని గాడిద చేయాలి” నవువ్తూ అనాన్ను.
“కరెకట్ గా చెపాప్వు” అని ఒక నిమిషం ఆలోచించి “ ఇంతకూ నేను గురార్నాన్ గాడిదనా?” రాంబాబు ముఖంలో కొంచెం తింగరితనం.
“ఏమనాన్ తొకిక్ ఒచాచ్వా? రోజంతా ఫాయ్న కింద కురీచ్ని రాజాలా ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్వుగా” దెపిప్ పొడిచాడు దివాకర.
“మరదే ఎటకారం. మేమెపుప్డు ఒకడి కిందే పని చేయాలి. నువవ్లా కాదే. నీకు నువేవ్ కింగువి” ననున్ కూడా కలుపుకునాన్డు రాంబాబు.
పెళాళ్ం మెడలో నెకెల్స పోయినటుట్ బిరాయ్నీ సంచులోల్ రాంబాబు వెతకటం చూసి “ఏంటి?” అనాన్డు దివాకర.
“ఉలిల్పాయలు....”
“ఆశకు హదుద్ండాలి మామా. వంకాయ కొని గుమమ్డికాయ కొసరు అడిగాటట్ నీలాటోడు..” ఖాళీ చేసిన గాల్స టేబుల మీద పెటాట్ను.
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“మీ కిచెన లోంచి తేరా.... అది లేనిదే నాకు మందు దిగదు..” ఆశగా అడిగాడు రాంబాబు.

పెటోర్ల రేట తగిగ్ంచమంటే ఆరిధ్క మంతిర్ ఎలా చూసాత్డో అలా చూసాడు దివాకర. “కషట్ం గురూ. ఇపుప్డు మా ఇంటోల్ యుదధ్ం మొదలవటం
నాకిషట్ం లేదు...కావాలంటే జీడిపపుప్ తేగలను...”
“కామెడీ బాగా చేసాత్వురా ...!” ముకాత్యించాడు రాంబాబు.
“ఇదేం కామెడీరా. మన లీడరల్ జోకులముందు ఇదెంత. పనెన్ండు రూపాయలకు సుషుట్గా భోంచేయవచచ్ని ఆ మధయ్ ఒకాయన
సెలవిచాచ్డుగా...!!!” దివాకర చరచ్ మొదలెటాట్డు.
“మరే. రోజుకు ముపైప్ రెండు రూపాయలు పైన సంపాదిసేత్ వాళుళ్ ధనికులేనని కొంతకాలం కిర్తం మన ఆరిధ్క పధక రూపకరేత్ అనాన్డట...”
నేను కూడా చరచ్లో చేరాను.
“ఇదింకా హైలైట. ఫాసట్ ఫుడస్ తినడం వలల్నే రేపులు పెరుగుతునాన్యట..! బాలయ్ వివాహాలే దీనికి మందు అని మరో పెదాద్యన చెపాప్డు...”
చెపాప్డు రాంబాబు.
“అసలు జోకంటే ఇది. ఆ మధయ్ కామనెవ్లత్ గేమస్ కోసం ఒకోక్ గొడుగుని అరువేలకి కొనాన్రట... తెలుసా!......” నేను కూడా నా విజాఞ్నానిన్
పర్దరిశ్ంచాను.
“మరి పర్తి హిందూ మహిళ కనీసం నలుగురు పిలల్లిన్ కనాలని ఈ మధయ్ ఒక నేత ఘంటాపధంగా చెపాప్డు...అంటే వీళళ్కి జనాభా సమసయ్ పటల్
ఎంత అవగాహన ఉందో చూడు..?”
“అదలా ఉంచు. రానార్ను సొసైటీ ఎంత దారుణంగా తయారవుతోందో చూడు. గుళోళ్కి వెళిళ్నందుకు ఒక దళితుణిణ్ చంపేసారట....చందుర్ని
మీదికి రాకెట పంపాం కానీ సాటి మనిషిని మనిషిగా గురిత్ంచలేకపోతునాన్ం....” దివాకర గోతులో ఆరర్ధ్త.
“ఛస. దేశం ఎటుపోతుందో తెలియడం లేదు. ఎటు చూసినా అవినీతి...రేపులు...మరడ్రుల్.....” గుమమ్డిలా బాధ పడాడ్డు రాంబాబు.
“సరే నువివ్పుప్డు ఉలిల్పాయ, పెనష్న కోసం రాజకీయాలోల్కి చేరకక్రలేదు. ఎవడి పని వాడు కరెకట్ గా చేసేత్ చాలు...” ఓ సలహా పడేసాను.
ఇలా చాలా సమసయ్ల మిద చరిచ్ంచి మందు బాటిల ఖాళీ చేసాం. టైం చూసుకునాన్. టైరన కి ఇంకా గంటనన్ర సమయం ఉంది. రాతిర్కి
బయలుదేరి మరాన్టి పొదుద్నన్ హైదరాబాద లో ఢిలీల్ కి ఫైల్ట పటుట్కోవాలి. రాంబాబు బిరాయ్నీ పాకెటస్ తెరిచాడు. నా సెల మోగింది. చూసి కట చేశాను.
ఈసారి సెల సివ్చ ఆఫ చేశాను.
“ఎవరు?” అడిగాడు దివాకర.
“కిషోర”
“ఏం ఎతత్లేదు. వాడు నీ బెసట్ ఫెర్ండ కదా...”
నేను జవాబివవ్లేదు.
“ఏంటి. అపుప్ అడిగాడా?”
“ఇంకేముంటుంది. ఇంతకుముందు మూడు నాలుగుసారుల్ ఇలానే ఇచాచ్. ఇంకా ఓపిక లేదు. మళీళ్ విసిగిసాత్డేమోనని ఫోన కూడా ఆఫ చేశాను.”
“వాడికి హెలప్ చేసావంటే గోడకు కొటిట్న సునన్మేరోయ. మేము అలానే బలి అయిపోయాం. ఇపుప్డు వాడిన్ కట చేసాం. నువువ్ కూడా దూరం
పెటుట్..” రాంబాబు బలల్ గుదాద్డు.
“ ఇపుప్డు ఏం చేసుత్నాన్డు వాడు?” రాంబాబును అడిగాను.
“ఆటో నడుపుతునాన్డు....చాలా చెడిపోయాడు గురూ... ఒకటే తాగుడు... ఊరంతా అపుప్లు....తాగేసి పెళాళ్నిన్ కొటట్డం కూడానట....”
కాసీట్ల్ బార్ండ మందు తాగేవాళుళ్ మీరు తాగుబోతులు కారా? అని మనసు హెచచ్రించింది. బిరాయ్నితో దాని నోరు మూసేసా.
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మేమంతా టెనత్ దాకా ఒకే సూక్ల. సూక్లోల్ కిషోర నా బెసట్ ఫెర్ండ. ఇదద్రం చదువులో పోటాపోటీగా ఉండేవాళళ్ం. ఇదద్రం మిడిల కాల్స వాళళ్మే.
వాడు ధైరయ్ంగా పొగరుగా....నేను మెతకగా...సిగగ్రిగా ఉండేవాళళ్ం. చినన్పుడోసారి చిరంజీవి ఫోటో పిర్ంట ఉనన్ టీషరుట్ కాల్సు కి వేసుకొచిచ్ మాసాట్రు
చేతిలో తనున్లు తినాన్డు. ఇదద్రం కలిసి సైకిళళ్ మీద ఊరంతా తిరిగేవాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు వాడింటికి వెళిల్ ఇదద్రం చదువుకొనే వాళళ్ం. ఒకరాతిర్ వాళల్
నానన్ ఫులాగ్ తాగేసి వచిచ్ బెడూర్ంలో వాళల్ అమమ్ని చితకొక్టేట్ పోర్గార్ం పెటట్డంతో ఆ కేకలు విని నేను హడలి పోయా. మలీల్ వాళిళ్ంటికి వెళేత్ ఒటుట్.
ఆటలోల్నూ, కాల్సు డెకరేషనోల్నూ వాడే ముందుండేవాడు. ఒక ఒరలో రెండు కతుత్లు పటట్వనన్ సిదాధ్ంతం వలల్ జగదీష కి వీడికి పడేది కాదు. టెనత్ సూక్ల ఫసట్
కిషోరే సంపాదించాడు. నేను సెకండ పేల్సుతో సరిపెటుట్కునాన్ను.
ఇంటర లో దాదాపు అందరం ఒకే కాలేజీలో చేరాం. కొతత్ సేన్హాలవలల్ మొదటి బెంచిలో కూరుచ్నే కిషోర వెనుక బెంచిలకు చేరాడు. వీడు,
జగదీష రెండు గేంగులు నడిపేవారు. అపరణ్ అనే ఒక మెరుపుతీగ రాకతో కిషోర జీవితంలో పెను మారుప్ మొదలైంది. పాలమీగడ రంగుతో, చురుకైన
చూపులతో, వయాయ్రంగా లంగా వోణితో ఘలుల్ ఘలుల్ మని అపరణ్ నడుసుత్ంటే కిషోర గుండె ఝలుల్ ఝలుల్మంది. చదువుని గోదాటోల్ పడేసి ఫుల టైం అపరణ్
వెనకాల పిచిచ్వాడిలా తిరగడం మొదలెటాట్డు. కేవలం వీడి మీద కోపంతో జగదీష కూడా అపరణ్కు లైన వేసేవాడు. దాంతో వీళిళ్దద్రి మధయ్ వైరం మరింత
ముదిరింది. కొనిన్సారుల్ కొటుట్కునాన్రు కూడా. అపరణ్ ఎవరికీ పడలేదు గాని, వీళిళ్దద్రూ ఇంటర ఎగాజ్మస్ లో బొకక్ బోరాల్ పడాడ్రు. అపరణ్ ఫసట్ కాల్సులో పాస
అయింది. పై చదువులకి అపరణ్ విజయవాడ వెళిళ్పోవటంతో మనవాడి పేర్మకథ కంచికి చేరింది. కానీ దారి తపిప్న వీడి జీవితం మలిల్ సరైన గాడిలో
పడలేదు. చాలాకాలం విజయవాడ లో చకక్రుల్ కొటాట్డని వినాన్ను. నేను కూడా వైజాగ వెళిల్ పోవటంతో వాడితో కాంటాకట్ పూరిత్గా తెగిపోయింది. జగదీష
తన పలుకుబడి, ఆసిత్ అంతా ఉపయోగించి పెదద్వాళళ్ దావ్రా సంబంధం కుదురుచ్కొని అపరణ్ని తరావ్త పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. అది తెలిసి నేను చాలా బాధ
పడాడ్ను. కిషోర అపుప్డు సూసైడ పర్యతన్ం చేసుకునాన్డని కూడా వినాన్ను.
మళీళ్ వాణిణ్ చూడటం పోయిన ఏడాది సంకార్ంతికి వచిచ్నపుడే. వాడింటోల్ పరిసిథ్తి చూసి వాడి పిలల్లకు సూక్ల ఫీజులకు హెలప్ చేశాను. ఇలా
రెండు మూడు సారుల్ జరిగింది. చివరిసారి కలిసినపుప్డు సొంతంగా ఆటో కొంటానని సాయం చేయమనాన్డు. అపుప్డు ఏదో చెపిప్ తపిప్ంచుకునాన్. మళీళ్
ఇవాళే వాడు ఫోన చేయడం.
భోజనం ముగించి బయట పడాడ్ం. రాంబాబు తన సూక్టర మీద నాకు వీడోక్లు చెపిప్ బయలేద్రాడు. డైరవర కారు తీసుకొచాచ్డు. నేను, దివాకర
ఇదద్రం కారెకిక్ రైలేవ్ సేట్షన కి బయలేద్రాం. బయట చిమమ్ చీకటి..కారుమబుబ్లు. సీట్ర్ట లైటస్ సైట్ర్క లో ఉనాన్యి. చినుకులు పడటం మొదలైంది. కారు పేపర
మిల దాటింది. రోడుడ్ నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. కళుళ్ మతుత్గా మూతలు పడుతునాన్యి. వెనుకనుంచి పొలోమని హారన. తల తిపిప్ చూసాను. ఇనోన్వాలో
కురర్ బాచి. మందు బాటిలస్ బయటికే కనిప్సుత్నాన్యి. మా డైరవర వాడికి దారి ఇవవ్గానే ఇనోన్వా తారాజువవ్లా దూసుకెళిళ్ంది. చినుకులు కుంభవృషిట్ గా
మారాయి.
“నేను చెపిప్న సైటు గురించి ఏం ఆలోచించావు?” సిగరెట ముటిట్సూత్ అడిగాడు దివాకర.
“ఇంకొంచెం తకుక్వ రేటులో వేరే చూడకూడదా” జోగుతూ చెపాప్ను.
ఇంతలో ధడేల మంటూ కొంత దూరంలో పెదద్ శబద్ం. కిరుర్మంటూ సడన బేర్కుతో మా కారు ఆగింది. మా వెనకే మరో రెండు కారుల్ కూడా
ఆగాయి. మా డైరవర గొడుగు తీసుకుని చూసి వసాత్నని దిగి వెళాళ్డు. మరో ఇదద్రు కొంచెం ముందు వెళూత్ కనిపించారు. మా ముందు అలల్ంత దూరంలో
రోడుడ్కు అడడ్ంగా ఉనన్ ఇనోన్వా సరుర్మంటూ మళీళ్ టరిన్ంగ తీసుకుని ఫాసట్ గా వెళిళ్పోయింది.
“ఏకిస్డెంట సర. ఇందాక మనలిన్ కార్స చేసిన ఇనోన్వా ఎవరో ఒక సూక్టరిసుట్ని గుదిద్ందట. పాపం పెదాద్యన. దెబబ్లు గటిట్గా తగిలాయి”
డైరవర రొపుప్తూ వచిచ్ చెపాప్డు.
“అంబులెనుస్కి ఫోన చేసారా?” అడిగాను.
“108కి ఫోన చేసారంట. అదెపప్టికి వసుత్ందో. ఎవరైనా హాసిప్టల కి తీసుకెళాత్రా అని జనం అడుగుతునాన్రు...?”

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

104

“నీ మొహం. వీడికసలే టైరన కు లేట అవుతోంది. మనం తీసుకెళిళ్నా, మందుమీద ఉనాన్ం కాబటిట్ మనమే గుదాద్ం అంటారు...” దివాకర చిరాగాగ్
అనాన్డు.
ఇంతలో మా ముందునన్ కారు బయలేద్రింది. వెనక వాడు హారన కొడుత్నాన్డు.
“ఇంకా చాలా మంది ఉనాన్రుగా! ఎవరో ఒకరు హెలప్ చేసాత్రేల్! నువువ్ పోనీయ....” అనాన్ను టైరన కు ఎకక్డ లేట అవుతానో అని. ఈ వరష్ంలో
దిగే ఓపిక అసలు లేదు.
మా కారు బయలేద్రింది. విండోలోంచి చూదాద్మని టైర చేశాను. ఇదద్రు ముగుగ్రు దెబబ్లు తగిలిన మనిషి చుటూట్ మూగారు. సూక్టర ఎకక్డ
పడిందో గాని చీకటోల్ దాని ఆచూకి లేదు. మా వెనుకనే మిగతా కారుల్ మమమ్లిన్ అనుసరించాయి. పోనేల్ జనసంచారం ఉంది...ఎవరో ఒకరు తీసుకెళల్కపోరు
అనుకునాన్.
కాసేపటోల్ సేట్షన కు చేరుకునాన్ం. టైరన అరగంట లేటని తెలిస్ంది. లగేజిని రిజరేవ్షన వెయిటింగ రూంలో చేరాచ్ము. దివాకర నాకు సెండాఫ
చెపిప్ బయలేద్రాడు. పాల్ట ఫాం జనంతో కిటకిటలాడుతోంది. ఒక వాటర బాటిల కొని అకక్డ తగిలించిన టీవీ చూసూత్ కాసేపు కాలకేష్పం చేశాను. చుటూట్
చూసూత్ తుళిళ్ పడాడ్ను... దూరంగా కిషోర......వరష్ంలో బాగా తడిసినటుట్నాన్డు. బటట్లనుంచి నీళుళ్ కారుతునాన్యి. ఎవరికోసమో అటు ఇటు
తిరుగుతునాన్డు. వీడి బండ బడ....ఇంకెవరి కోసం నా కోసమే...అపిప్వవ్ని మొండికి చండిలా తగులుకునాన్డే!
ఫోన సివ్చ ఆఫ చేసిన సంగతి గురొత్చిచ్ంది. ఇంటికి వెళుళ్ంటాడు. అమమ్ నా పర్యాణం గురించి చెపిప్ ఉంటుంది. అందుకే డైరెకట్ గా ఇకక్డ
తగులడాడ్డు. వాడు నావైపు రావటం చూసి వేగంగా వెయిటింగ రూంలోకి లంఘిచాను. వీలైనంత మూలకి వెళిల్ ముఖం గోడవైపు చేరిచ్ కూరుచ్ని, ఓ కనున్
ఎంటర్నస్ మీద వేసాను. వాడు సరాసరి వెయిటింగ రూంలోకే దూసుకొచాచ్డు. ఆపదాబ్ంధవనిలా ఒక ఆయా వాడికి అడడ్ంగా వచిచ్, టికెట అడిగింది.
వాడు చేసేదేమీ లేక అకక్డున్ంచే ఓసారి లోపలి చూసి, నిరాశగా వెనుతిరిగాడు.
ఇంతలో అనౌనుస్మెంట....ఆ వెంటనే నిండు గరిభ్ణిలా నేను గౌతమీ ఎకస్ పెర్స వచిచ్ంది. పరిగెడుతునన్ జనాల మధయ్లోంచి అభిమనుయ్నిలా
దూసుకెళిళ్ నా బోగీలో సెటిలయాయ్. ‘అమమ్యయ్! బానే తపిప్ంచుకునాన్!’ అని నిటూట్రిచ్ మంచి నీళుళ్ గొంతులో పోసుకునాన్ను. ఎందుకైనా మంచిదని కిటికీ
తలుపు మూసేసుత్ంటే...టింగ టింగ మంటూ బిగగ్రగా మరో అనౌనుస్మెంట ........
“గౌతమీ ఎకస్ పెర్స లో సికిందార్బాద వెళళ్బోతునన్ పర్యాణికుడు మిసట్ర సుబాబ్రావు...మీ కోసం ఒక ఎమరెజ్నీస్ మెసేజ... మీ మితుర్డు మిసట్ర
కిషోర నుంచి...దయ చేసి అనౌనుస్మెంట రూంకి తవ్రగా రాగలరు...” అంటూ తెలుగు, ఇంగీల్షులో రిపీట కావటం మొదలెటిట్ంది.
ఏవిటార్ అంత ఎమరెజ్నీస్?...ఇక తపేప్లా లేదని....అనౌనుస్మెంట రూం వెతుకుక్ని లోపలి వెళాళ్ను. లోపల చెమటలు కకుక్తూ ఉనాన్డు కిషోర.
ననున్ చూసూత్నే “ఒరేయ సుబుబ్. మీ నానన్కి ఏకిస్డెంట అయింది. పేపర మిల దగగ్ర రోడుడ్ మీద పడుంటే నేనే హాసిప్టల లో జాయిన చేశాను.
కొంచెం సీరియస... పద తవ్రగా.....” ననున్ ఊపేసాడు.
ఎవరో బలమైన రాడ తో కొటిట్నటుట్ ఒకక్సారే తలంతా దిముమ్గా అనిపించింది. కళళ్ ముందు చీకటుల్ కముమ్కునాన్యి.
‘అంటే ఇందాక తాము దారోల్ చూసిన ఏకిస్డెంటోల్......నానేన్ అనన్మాట......ఛస....ఎంత పాపాతుమ్ణిణ్!!!......’ మతుత్ మొతత్ం వదిలింది. కాళళ్లో
వణుకు మొదలైంది.
ననున్ వాడు చేయి పటుట్కొని వాడి ఆటోలోకి లాకెక్ళాళ్డు. ఆటోలో వెనుక సీటు నిండా రకత్ం. కడుపులో తిపిప్ంది. వాడు ఫోన చేసినటుట్నాన్డు
రాంబాబు తూలుతూ వసూత్ కనిపించాడు. సీటు నెంబర అడిగాడు లగేజి దించటం కోసం. ఏం చెపాప్నో గురుత్ లేదు.
హాసిప్టలోల్ ఐసియు బయట కనీన్ళళ్తో అమమ్....పకక్న బాబాయి కుటుంబం.....
“సుబూబ్....నానన్గారు....” అంటూ ననున్ చుటుట్కుపోయింది అమమ్.
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“చాల రకత్ం పోయిందిటరా.....సమయానికి కిషోర దేవుడిలా వచిచ్ కాపాడాడు. ఆలసయ్ం అయితే పార్ణానికి పర్మాదం అయేయ్ది
అనాన్రు.....ఇంకా టెసుట్లు చేసుత్నాన్రు....నీ ఫోన సివ్చ ఆఫ లో ఉంది...అందుకే కిషోర సేట్షన కి వచాచ్డు నినున్ తీసుకురావటానికి...” భుజం మీద చేయి
వేసాడు బాబాయి.
కనీన్ళుళ్ జల జలా నేల రాలుతునాన్యి. కిషోర చేతులు పటుట్కునాన్ను... తలవంచుకుని...
“నీ ఋణం ఎలా...”
నా మాటని మధయ్లోనే ఆపేసాడు.
“ఋణం నాది...నీది కాదు....నువువ్ ఫోన సివ్చ ఆఫ చేయటం తపుప్ కాదు. నువువ్ నాకు చాలా సారుల్ హెలప్ చేసావు. నేనే నినున్ అసత్మానం
విసిగించాను. అయినా ఇపుప్డు నేను చేసిందేముంది...ఆ టైంలో నా సాథ్నంలో నువువ్నాన్ ఇలానే చేసేవాడివి. నీ మంచితనమే మీ నానన్ గారిన్
కాపాడింది....”
నా మీద నాకే సిగేగ్సింది. ఒక అరగంట ముందు పురుగులా కనిపించినవాడు ఇపుప్డు దేవుడిలా ఆకాశమంత ఎతెత్దిగిపోయాడు. పశాచ్తాత్పంతో
వాణిణ్ హతుత్కునాన్ను.
PPP

డబుబ్ పవరాఫ్ డబుబ్..

త్
జీడిగుంట నర ంహమూరి

“మీరేది అడిగినా ఇవవ్డానికి సిదధ్ం కాని దయచేసి హైదార్బాదోల్ పెళిళ్చెయయ్మని మాతర్ం అడకక్ండి. అకక్డ నాకంటూ పర్తేయ్కంగా నడుం
బిగించి పెళిళ్ కరయ్కర్మానిన్ నెతిత్మీద వేసుకునే వాళుళ్ లేరు. ఇంతకు ముందు మా పెదద్మామ్యి పెళిళ్ ఇకక్డే చేసి భయంకరమైన అనుభవాలు
మూటగటుట్కునాన్ను” అనాన్డు పదమ్నాభరావు రెండవకూతురు పెళిళ్ చూపులోల్.
ఎపుప్డూ హైదార్బాదోల్నే పెళిళ్ళుళ్ చేసి చేసి చూసి చూసి విసిగెతిత్పోయి ఉనన్ కొంతమంది పెళిళ్ చూపులకొచిచ్న మగపెళిళ్వారి తాలూకు
బంధువులోల్ ఒకాయన పెళిళ్ కొడుకు తండిర్ వెంకటార్వును పకక్కు పిలిచి “ఒపేప్సుకుందురూ.. మనకూక్డా ఆటవిడుపుగా ఉంటుంది. పైగా సగం చాకిరీ
తపుప్తుంది. ఇంకోవిషయం ఆయన అంతగా మొండికేసుత్నాన్డు కాబటిట్ రానూ పోనూ పెళిళ్కొచేచ్వారికి పర్యాణం ఛారీజ్లు భరించమని చెపితే సరి.
అయినా మనలో మనమాట... ఆడపిలల్ పెళిళ్ వాళల్ ఊళోళ్నే చేయడం విధాయకం. ఈ విషయంలో మనం పేచీ పెడితే అసలుకే మోసం వసుత్ంది. అసలే ఈ
రోజులోల్ మగపిలల్లకు పెళిళ్ సంబంధాలు రావడం కషట్ంగా ఉంది” అనాన్డాయన ఆయనకు వేరే పర్దేశాలు చూడాలనన్ కోరిక బలీయంగా ఉండటంతో
అటువంటి సలహా ఇచిచ్నటుట్నాన్డు.
ఆ పెదద్మనిషి చెపిప్ంది సబబుగానే అనిపించింది వెంకటార్వుకు కాని వెంటనే ఒపేప్సుకుంటే లోకువ కటేట్సాత్రనన్ భయంతో కొంతసేపు మౌనం
వహించి నానిచ్ నానిచ్ ఆ తరావ్త అనాన్డు “మీ సమసయ్లు మీకుంటాయి లెండి. కాని మా చుటాట్లు చాలామంది ఈ ఊళోళ్నే ఉనాన్రు. వీళళ్ందరిని
తీసుకుని పెళిళ్కి అంత దూరం రావాలంటే కషట్మైన పనే. పైగా ఆరిధ్క భారం కూడాను. మీ కోరిక పర్కారం పెళిళ్ మీ ఊళోళ్నే జరగాలి అంటే రానూ పోనూ
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పర్యాణం ఖరుచ్లు కూడా మీ మీదే పడతాయి మరి” అనాన్డు వెంకటార్వు తెలివిగా. చావుకేసేత్ లంఖణానికొచిచ్నటుల్ చివరకు ఒక వైపు చారీజ్లు ఇవవ్డానికి
ఒపుప్కునాన్డు పదమ్నాభరావు.
పెళిళ్ సరిగాగ్ వారం రోజులుందనగా ఆడపెళిళ్ వారి ఊరిలో సముదర్ంలో వాయుగుండం ఏరప్డి అది తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని
వాతావరణ కేందర్ వారు నిముషం నిముషానికీ హెచచ్రికలు గుపిప్సుత్నాన్రు. మరో పర్కక్ హైదార్బాదోల్ కూడా ఆకాశం మేఘావృతమై విడవకుండా వరష్ం
పటుట్కుంది. ఈ పెళిళ్కి ఎలా వెళళ్డం ? అని ఒక పకక్ మగపెళిళ్వారు ఆందోళన పడిపోతూ ఉంటే పదమ్నాభరావుకు చీమకుటిట్నటుట్గా కూడా లేదు. పైగా
అకక్డ ఎండలు విరగకాసుత్నాన్యని, వాతావరణ సూచనలను పటిట్ంచుకోవదద్ని చెపుతునన్ ఆయన ధైరాయ్నికి, ఉదాసీనతకు బోలడ్ంత ఆశచ్రయ్పోయారు
వెంకటార్వు ఆయన బంధువులూనూ.
రేపు పెళళ్నగా మగపెళిళ్వారు రైలేవ్ సేట్షన కు చేరుకోవడం అకక్డ గాలి దుమారంలో హోరున కురుసుత్నన్ వరాష్నికి తడిసి ముదద్వడం ఒకక్సారిగా
జరిగిపోయింది. ఊళోళ్ దిగగానే నెతిత్మీద ముసుగు వేసుకుని వచిచ్న పదమ్నాభరావు చలికి వణుకుతునన్ గొంతుతో ముఖయ్మైన వయ్కుత్లందరినీ
పలకరించాడు.
“అయాయ్ మేము తడి బటట్లతో చలికి గడడ్కటుట్కుని పోతునాన్ం. ముందు బటట్లు మారుచ్కుని కాసత్ వేడివేడి కాఫీ, టిఫిన సేవిసేత్ కాని మనసు,
శరీరం కుదుట పడేటటుట్ లేదు. మాకోసం తీసుకునన్ హోటళల్కు తీసుకెళిళ్ పడేయండి. కాసత్ కాలకృతాయ్లు, సాన్నం చేసేత్కాని ఈ జిడుడ్ వదిలేటటుట్లేదు”
అనాన్డు వెంకటార్వు తముమ్డొకాయన గజగజా వణుకుతూ.
“క్షమించండి సార, నినన్ అరధ్రాతిర్ వరకు ఈ ఊళోళ్ లాడిజ్ంగ లనీన్ వెతికేసాం. విపరీతమైన ’పవర కట’ ఉండటంవలల్ మొహం కడుకోక్వటానికి
కూడా నీళుళ్ అందించలేని పరిసిథ్తిలో మొహం చెలల్క అనిన్ లాడిజ్ంగులు మూసుకు కూరుచ్నాన్రుట. అయినా మీరేమీ ఆందోళన పడకండి.
కళాయ్ణమండపంలోనే మీకు పదిహేను రూములునాన్యి. కడుపులో చలల్ కదలకుండా అకక్డే సాన్నాలు ముగించేసి టిఫెనుల్ తినేసి మిగిలిన పనులు
కానీయొచుచ్ – ఏమంటారు?” అనాన్డు పదమ్నాభరావు తన తెలివి తేటలకు మురిసి ముకక్లవుతూ. ఇంకోపకక్ పటట్పగలే చీకటుల్ కమేమ్సాయి. చెవులోల్
సముదర్ఘోషలు భీకరంగా వినిపిసుత్నాన్యి. వరష్ం ఎడాపెడా బాదేసోత్ంది. కళుళ్ కూడా కనిపించడం లేదు.
“ఏదో ఒకటిలెండి. ముందు మమమ్లిన్ కళాయ్ణ మండపంలోకి తీసుకెళిళ్ పడేయండి మహానుభావా.. ఇపప్టికే తడిసి ముదద్యిపోయాం. జవ్రం
రావడం ఒకక్టే తకుక్వ. అయినా ఇకక్డ ఇంతగా ములిగిపోతూంటే ఎండ ఫెళఫెళ లాడుతుంది. ఆ ఎండలో వడియాలు కూడా పెటుట్కోవచుచ్ అంటూ
మమమ్లిన్ ఎలా నమిమ్ంచాలని పర్యతన్ం చేసారండి బాబు!” అంటూ వెంకటార్వు తార్చుపాములా లేచాడు.
“ఇవే మీ గదులు. శుభర్ంగా సాన్నం వగైరా కానిచుచ్కురండి. ఈలోపు టిఫెనుల్ మీకోసం ఎదురు చూసూత్ ఉంటాయి” అనాన్డు పదమ్నాభరావు
వాళెళ్వరి మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా.
“ఏమండీ ఇవి రూములా గురర్పు శాలలా ? ఒకక్ బాత రూమ కు తలుపులు లేవు. పంపులనీన్ పీకేసి ఉనాన్యి. లోపల ఒకక్ చుకక్ కూడా నీళుళ్
లేవు. కనీసం పెళిళ్ కొడుకిక్ కింద ఎకక్డైనా పొయియ్ వెలిగించి కాసిని వేనీన్ళుళ్ పెటిట్ంచండి. మేమంతా కాసేపలా వరష్ంలో జలకాలాడొసాత్ం. అదే సాన్నం
అనుకుంటాం” అనాన్డు పెళిళ్ కొడుకు బాబాయి ఒకాయన ఉదేర్కంగా ఊగిపోతూ.
ముందు ముందు ఘోరమైన విపతుత్ జరగబోతోందనన్టుట్గా దాని తీవర్త తుఫానుకు మించి ఉంటుందేమోననన్ అనుమానం పెళిళ్ కొచిచ్న
వారందరిని పీడించసాగింది. ఆ రోజు రాతిర్ భయంకరంగా రకత్ం తాగేసుత్నన్ దోమలమధయ్ నరకానిన్ చవిచూసారు మగపెళిళ్వారు.
తరావ్త రోజు ఉదయం పెళిల్ కారయ్కర్మం మొదలయియ్ంది. ఇంకోపర్కక్ బార్హమ్లు పెళిళ్ కూతురు తలిల్ని, తండిర్ని పీటలమీద కూరోచ్మని
ఊదరగొటేట్సుత్నాన్రు. అపప్టికే పెళిళ్ హాలు ముపాప్తిక భాగం పైగా నిండిపోయింది.
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వంటగదిలోంచి కమమ్టి వాసనలు బయటకు రావడంతో అపప్టికపుప్డు కొనిన్ కురీచ్లు ఖాళీ అయిపోయాయి.

పదమ్నాభరావు పీటల మీద కూరుచ్నాన్డనన్మాటే కాని లోపల ఏదో తెలియని ఆందోళన మొదలయియ్ంది. ఇంకా జీలకరార్, బెలాల్నికి చాలా
టైముంది. “మీకేమి అభయ్ంతరం లేక పోతే ఒక పది నిముషాలోల్ వసాత్ను” అంటూ పురోహితుడి వదద్ అనుమతి తీసుకుని పదమ్నాభరావు హడావిడి పడుతూ
వేదిక దిగి ఎకక్డికో పరిగెతాత్డు.
అలా వెళిళ్న పదమ్నాభరావు నేరుగా కేటరింగ హాలోల్కి జొరబడాడ్డు. అకక్డ అతని అనాన్దముమ్లు భారాయ్పిలల్ల సమేతంగా సిగుగ్ పడకుండా
వేడివేడి టిఫెనుల్ ఆరగించేసుత్నాన్రు. వాళల్లోల్ తాము ఆడపెళిళ్వారం అనన్ భావన ఎకక్డా కనిపించడం లేదు. అతను కూడా తనకిషట్మైన ఐటమస్ రెండు
మూడు తినేసి జేబులోంచి ఏవో టాబెల్టుల్ తీసి నోటోల్ వేసుకునాన్డు.
పెళిళ్ కూతురి తండిర్ ఉనన్టుట్ండి మాయమవడంతో వియయ్పురాలు అనుమాన పడుతూనే కేటారింగ హాలోల్కి అడుగుపెటిట్ంది. అకక్డి దృశయ్ం
చూసేసరికి ఆమెకు మూరఛ్వచిచ్నంత పనయియ్ంది. ఆమెను సడన గా చూసిన పదమ్నాభరావు ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా అలాగే కొయయ్బారిపోయాడు.
పులిమీద పుటర్లా వియయ్పురాలి వెనుక వెంకటార్వు కూడా లోపలికొచాచ్డు. అతనుకూడా విదుయ్దాఘ్తం తగిలిన వాడిలా నిశేచ్షుట్డైపోయాడు. జరుగుతుంది
కలోనిజమో తెలియని పరిసిథ్తి. పదమ్నాభరావు వెనున్లో సనన్టి జలదరింపు పార్రంభమయియ్ మొహం చెమటతో ముదద్యియ్ంది. మొహానికి నవువ్
పులుముకుని “రండి రండి.. మీరు కూడా టిఫెన తినేదుద్రు గాని..” అంటూ పిచిచ్ పిచిచ్గా పొందిక లేకుండా మాటాల్డుతునాన్డు.
తనేకారణం వలల్ వేదిక దిగి ఇటువైపుగా రావాలిస్ వచిచ్ందో తనకు మాతర్మే తెలుసు. పొదుద్నన్ షుగర టాబెల్ట వేసుకుని దాంతోపాటు ఏదో కొంత
అలాప్హారం తీసుకోవడం మరిచ్పోయాడు. దాంతో లోపలనుండి వెరిర్ నీరసం ముంచుకొచిచ్ంది. ఒకక్ నిముషం కూడా పీటలమీద కూరోచ్లేకపోయాడు.
అదే విషయానిన్ వియయ్పురాలితో చెపాప్డు. అతని మాటలకు వియయ్పురాలు తల విసురుగా తిపేప్సుకుంది. ఆమె గుండెలోల్ పర్కంపనలు మొదలయాయ్యి.
రకత్ం వేడెకిక్ పరుగులు తీసోత్ంది. పెదవులు ఉదేవ్గంతో కంపిసుత్నాన్యి. ఇంతకనాన్ తీవర్మైన అవమానం మరొకటి ఉండదనుకుంది.
వియయ్ంకుడివైపు అసహనం, రోత మిళితమైన చూపులు చూసూత్ ”అవసరం లేదు లెండి. ఆడపెళిళ్ వారంతా శుభర్ంగా ఆరగించారుగా మా
కడుపు నిండిపోయింది. అయినా మీకు తెలియదేమో అసలు పెళళ్యేయ్ంత వరకు మేము పచిచ్ మంచినీళుళ్ ముటుట్కోం. ఒక ఆడపిలల్ పెళిళ్ మీరు
ఇంతకుముందు చేసేసారు. అయినా కూడా మీకు ఏమాతర్ం జాగర్తత్లు తెలియవని అరధ్మవుతుంది. పెళిళ్ హైదార్బాదులో చెయయ్మంటే కుదరదనాన్రు
మావాళళ్ందరికి లాడిజ్ంగ లో రూములు చూపించమంటే చివరిక్షణం వరకు ఎటూ తేలచ్క తలుపులేల్ని, నీళుళ్ లేని కూలగొటట్టానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ కళాయ్ణ
మండపంలో రూములు మాకంటగటాట్రు. మీదృషిట్లో మగపెళిళ్వారికి ఏ ఆపష్నస్ ఉండవనా ? అంతా మీపర్కారమే జరగాలనా? ఇంకా అసలు కారయ్కర్మం
ముందుంది.. ఇపప్టికైనా మీరు చేసుత్నన్ తపుప్ల మీద తపుప్లు గర్హించి ఒక ఆడపెళిళ్ వారిలా నడుచుకుంటే సంతోషిసాత్ం”. ఆ మాటలు వినలేనంత
కటువుగా ఉనాన్యి. ఆమె మాటాల్డే పర్తిమాటలోనూ వయ్ంగయ్ం తొంగి చూసోత్ంది. పదమ్నాభరావులో అంతరమ్ధనం మొదలయియ్ నిలువెతుత్నా పశాచ్తాత్పం
ఆవరించింది. మగపెళిళ్ వారిని టాకిల చేయయ్డం అదేమంత పెదద్ విషయం కాదని పర్తివిషయానిన్ తనకనుగుణంగా మారుచ్కుంటూ ఎనోన్ పెదద్ తపుప్లు
చేసాడు తను. చేసేదిలేక వియయ్పురాలి దగగ్ర నేరసుత్డిలా తలదించుకునాన్డు.
పెళిళ్కొచిచ్న ఆడపెళిల్ వారు అతని తరఫున డిఫెనిస్వ గా మాటాల్డటానికి పర్యతన్ం చేసినా పదమ్నాభరావు మనసులో మాతర్ం ములుల్
మెదులుతూనే ఉంది. ఏదో రకంగా వియయ్పురాలిని పర్సనన్ం చేసుకోవాలి. లేకపోతే తన చిటిట్తలిల్ ఈ ఇంటోల్ జీవితాంతం మనశాశ్ంతి లేకుండా
బర్తకాలిస్ందే. అసలు తను ఏవిషయంలోనూ తన బంధువులను దగగ్రికి రానీయలేదు. ఎవరి సలహాలు తీసుకోవడానికీ పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. అందుకే
వాళుళ్ తనని కావాలని అపహాసయ్ంపాలు చేశారు. తను ఎనోన్సారుల్ తెలివి తకుక్వగా లేకిగా పర్వరిత్ంచినా ఇది తపుప్ అని వారించటానికి ఎవవ్రూ ముందుకు
రాలేదు. జీవితంలో మరల మరల రాని అపురూప ఘటట్ం పెళిళ్. అటువంటిదానిన్ తెలివి తకుక్వగా భయంకరమైన కలగా చేసుకునాన్డు.
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పదమ్నాభరావు మెదడులో రకరకాల పర్శన్లు సందేహాలు ఇంకెనోన్ శంకలు, అలుకలు తొలిచేసుత్నాన్యి. తెలల్వారుఘూమున అతని మసిత్షక్ంలో
చటుకుక్న మెరుపులాంటి ఆలోచన మెదలింది. తూరుప్ దికుక్న వెలుగు రేఖలు అపుప్డే ఉదయిసుత్నాన్యి తన ఆలోచనల్లాగా.. వియయ్పురాలిలో నినన్టి
తాలూకు అవమానపు ఛాయలు ఇంకా వీడిపోలేదలేల్ ఉంది. ఆమె ముఖంలో ముభావం తాండవమాడుతుంది. బరువైన వాతావరణానిన్ తేలిక పరిచే
పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు పదమ్నాభరావు. అనుకునన్ పాల్న పర్కారం మధాయ్నన్ం భోజన కారయ్కర్మం పూరత్యిన తరావ్త పదమ్నాభరావు భారయ్ వరలకిష్
అందంగా పాయ్క చేయయ్బడిన కవర లోంచి ఒక విలువైన వసుత్వును బయటకు తీసి వియయ్పురాలికి బొటుట్ పెటిట్ ఇచిచ్ంది దాని విలువ ఇరవై వేల
రూపాయలని దానికి కటిట్ ఉనన్ టాయ్గ చెపుతోంది. దాంతో పాటు మరో ఇరవై ఐదువేల రూపాయల గిఫట్ కవరొకటి కూడా జతచేసి ఉంది.
“నాకివనీన్ ఎందుకండీ ? పెళిళ్లో జరిగినవనీన్ నినన్నే మరిచ్పోయాను ఏదో బంధువుల మధయ్ చినన్తనంగా అనిపించి అలా పర్వరిత్ంచాను” అంది
వియయ్పురాలు సిగుగ్పడుతూ. ఇపుప్డు ఆమె ముఖంలో నినన్టి అలుక లేదు.
ధగధగ మెరిసి పోతునన్ పటుట్చీరను, పెళిళ్ మాటలోల్ పర్సకిత్రాని అతత్గారి లాంఛనాల కిర్ంద ఇరవై ఐదువేల రూపాయల గిఫట్ కవరును
అపప్టికపుప్డే వియయ్పురాలు పెటెట్లో పెటుట్కోవడం చూసాక పదమ్నాభరావు దంపతులకు అపప్టివరకూ ఉనన్ భయాలు, టెనష్నస్ తుడిచిపెటుట్కు పోయాయి.
గుండెల మీదనుండి పెదద్ బరువును దించి నటట్యి ఈ పర్పంచానిన్ జయించినంత ఆనందం వాళల్లోల్ కనిపించసాగింది.
అవును మరి.. మనలో ఎనిన్ అవకతవకలునాన్ అవలక్షణాలునాన్, సూరుయ్డు చుటూట్ భూమి తిరిగినటుట్గా డబుబ్ చుటూట్ పర్పంచం తిరుగుతునన్ంత
కాలం ఈ కాలంలో మనిషి సాధించలేనిదేముంటుంది ?
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KybÁO~MLjNqjõ TdìÂ¥q GHlOqJdÓ¥q GS¸IGHj¸ −bÍøOqõ¸Py FL<GH_@yëFLï −Oqj °FLïCL Jd>OqQcÓPy÷FLk FcÓj$y Fn¸_Oqj °FLïCL
Jd>OqQcÓ¥h öGHGSjëCL ¥cÓ¸Py öGHbEcFyJdbEcõNqjj<j. MLjjrHÎð GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ CLFLj Ã.²}S.fS, Ã.tj¨ ÄEcõOqüCLÓCy Ä×cåFL QcöGSë
¬bEcõGHŠ¨$c ÔoO~<j. μ¥q Jd>OqQcÓFLj¸¼ MLjOy Jd>OqQcÓ¥h CLOqjÔLj _ÁÆ£Ój ×.¿»Fc, tj¸=h FLj¸¼ ÍkO~Ój MLkOq<Moj CLGHð
KybÁO~MLjNqjõŠ $qßÿGS¸_¸bÍMnjÎ ³ÄbÍMnjÎFL ¬Tz¥qOqõMLjk ¥qÓ$qPoÍj. KybÁO~MLjNqjõ KybÍFc GHÍíîCLjÓj ÔcPe −GS¥hë¥qOq¸$c MLl¸@o
¥cOq*¸$c $qBhCL, Ä×cåFL QcöTdëÓPy Ä×.NqjQcCL¸ KybÁO~MLjNqjõ GHÂÔofSFL Ôy^Pe÷ ²FLAKnÎ QcCL¸ Ec=oÁ. ¬¥cÓMnjÎFL ¥xÂï _ÁÆ£Ój
¯ ÄGRNqj¸Py KybÁO~MLjNqjõFLj öŠ¸$qÁ¤sSÄ. ÄEcõOqjíîÓj ¬bÃMLßÁíî TdbÁGSjëFLï GSMLjNqj¸Py ¬Á fSìOqGH<Š¸@~ CLFLjï MLjOy _¨¥h
_ÁÆ£ ÔoNqj<¸ ÄEcõOqjíîÓ¥i, CLFL¥i ‚@~ ÔcPe KcbÍ$c °¸@oÁ. ¥x¸ÍOqj Cy=h ¬bEcõGHŠÓj CLMLj MLõ¥hë$qCLMnjÎFL Tz¥qO~õÓ¥yGS¸ ¯
_ÁÆ£ÓŠ ¥cOq*MLjÂ CnÆfSFc KybÁO~MLjNqjõ Mc=hÂ öGHÀIGHj=h¸ÔLPo¥qJwNqk<j. ÄEcõOqjíîÓ CLÆ÷Í¸ö<jÓj −Nqk ¥cÓGHl
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GHlOqJdÓ¥cbÁ¥cOqjÓCy MnjjOqKn^jæŠ¸=o, KybÁO~MLjNqjõ Mc¿Â °fS¥xÓjðCLjFcï<Â ¥x¸ÍOqj Mcõ#eõÂsSë, tjCLOq Jd>OqQcÓÓ ¬bÃMLßÁíî
‚@~ MLjj[õMLjÂ MLj¿¥x¸ÍOqj GSMLkbEcFL GH¿ÔoMcOqj.
¬tjCo _Nqj=h öGHGH¸ÔL¸Py _ÿjQcCL¸ öGH×.Ó MLjFLïFLÓj Jv¸ÁFc, tj¸=h MLõMLVO~ÓPy MLj^jæŠ Š^j¸_ GSAKLjõÆï
−¥q^jæ¥yPo¥q Mc¿Â ¬GS¸CLßfHë¥h $qj¿ÔoQc<j. ¬GS¸CLßfHë¥h ¬Fo¥qMnjÎFL ¥cOqBcÓj¸=ctj. MnjjÍ=hÁ¤, MLjj[õMnjÎFLÁ¤ ²Íj=hMc¿Cy JwÆá
ÔLkGSj¥yML<¸. ¬tjCo, ²Íj=hMc¿Pe TdbÁ¸ÔcÓFLj¥yML<¸ MoOqj, Mc¿Â ÔLkfS ¯Oqúõ Ôn¸Í<¸ MoOqj. KybÁO~MLjNqjõ ¯ MLjFLGSëCLø¸
PoÂMc@nÎFc ¬CLÂï CLŠÚML$c ÔLksS Š^j¸_ GSAKLjõÓ MLjkPeFL GHÓj GS¸ÍO~óÓPy ¬Qc¸À¥h $qjOqNqkõ<j.
KybÁO~MLjNqjõ AKcOqõsHOqj GSkOqõ¥c¸CL¸. tj¸=c, _Nqj=c ¬¸ÍOqk GSk¿¢<j, GSk¿¢, GSk¿¢<MLjô ¬Â fHÆÔoMcOqj. − sHOqj
−Mnj¥h ¼FLïCLFL¸ FLj¸Ôi tjGRæ¸PoÍj. GSkOo¥c¸CcÂÁ ÔcMLjFLÕÔcNqj ¬tjFc ÔLk<ÔL¥qÚÂ MnjjOq^j ¬¸Í¸. `®¸^O|`Cy CL¸ö¨
ÔLÍjMLl −GHlÔotj¸Ôc<j. AKLOqë ÔLÍjMLlŠFLïMc@o ¬tjFc, CLFL ¬¸EcÂ¥h CL$qÂ Mc<FLï AKcMLFL ¬¸CLO~¸CLO~ÓPy CLOqÔLk CLPnCoëÁ.
CLFLÂ ³ −IgHGSOqj¥y ¥q^æKn^æ¥q _¨GH¸CLjÆ¥h ¥q^æKn=cæOqÂ CLÆ÷Í¸ö<jÓÄ£jÍ ¥yGH¸. −NqjFL$c¿ GH¿ÔLNqjGSjëÓk, ¼FLïFc=h sSïfUCLjÓk
®¸=h¥x¼áFLGHlð<j CLFLMnÎGHl McOqj GS¸bÁ¸Ôo −¥qÆÔLkGHlÓj ¯ −PyÔLFLÂ MLj¿¸CL$c _ÓGHOoáÄ. ¬tjCo Mn¸^Fo MLjFLGSjPy Ôn¸GHÓj
MoGSjŠFcï − AKcMLFL MLj^jæŠ ¬Bh»JwNojÁ¥cÍj. tj¥q On¸@y ÄGRNqjMojMLj¸=o KybÁO~MLjNqjõ¥h AKcOqõÂ MLjFLTd MnjfHð¸Ôo, KnÆ÷fH¸Ôo
ÄbEcFcÓj CnÆNqjMLl. ¬<ŠÚ¸@~ ¶ ÔiOoFc ¥xFLÂMc<j FL$qPo¸ ÔotjTdë<j? ¬¨»Fc, `GHÁ ÔiOqÓj μ¥éTd¿ ¥xFL<¸ ¥qFcï, ¶ On¸<j
JdCL_¨Co On¸<j ¥xCLëÄ ¥xFL<¸ MLj¸¼Í`FoMc<j. FL$qÓ ±rSÀëCo `FLjMLlø KyfS Mnj<CyFo KcMLl¸=cMLl. ÔoÀŠFLï − ×.CL _¸$cOq¸
$c¾Ók, ¥cÆMo+"ŠFLï MLj=næÓk, FLÓ÷GHmGSÓk, FcFLjCc<k - tj¸CLŠ Äj¸¼FL −AKLOqBcPn¸ÍjŠ? −AKLOqBcÓk, ¬Ó¸¥qOq*Ók
¬¸Í¸$c PoÂMc¿¥h MLköCLMoj!` ¬Â GSMLkbEcFL GH¿ÔoMc<j. ³Ey ¥qÂ¢GS¸ CLFL ¬¸EcFnÎïFc $qj¿ë¸¼FL¸ÍjŠ ¬GHð=h¥qGHlð<j
GS¸CyGRGH¨Fc, sHOq¸=cÓ¥i, rHÈ"+"¥i MnÈ"FLGHlð<j ²Íj=h ögSëÓ ML¸=hÄjÁ _¸$cO~Âï ÔLkfS Â^kæOqjðÓj MLÁPoÁ. ¬tjCo ²Íj=h
ögSëÓj CLFL ²Í GS¸GHÍFLj ÔLkfS ¯Oqúõ GH@oMcOqÂ GSkOo¥c¸CcÂ¥h CnÆNqjÂÁ¥cÍj.
CLFL ÄGRNqj¸Py tjPe öGHML¿ëÔo AKLOqë, −<GH<jÔLjÓk, Mc¿ fHÓ÷Ók ML¼áFLGHlð<j Mc¿Â IGHjFL¸$c ÔLkfS, _^æÓj ¬Ä¤ rH=hæ
GH¸sHMc<j. MojFL¥y<+"¥h GSFLïJd=h _¸$cOqj $xÓjGSjÓj Ôotj¸Ôc@yTd¿. tjÁ¤ GSkOo¥c¸CcÂ¥h MLjFLGSjÂ ÔcPe ¥qGRærH=oæÁ$c °¸@oÁ.
<_jò [Oqátj¸ÍÂ ¥cÍj¥cÂ `CLFcJd=h ÔnNqjõFc?` ¬Â ¶Td¿ °¸<_^æPo¥q AKLOqëÂ ¬¨$ofS¸Á ‚@~. 'Â¢ rH+"tj ¯ tj¸=h
$q<GH Cx¥hÚFL CLO~øCL, ³ GS¸ÍOqó¸PyFLk Â¢ GHl=hæ¸=hMcOqj ¶ MLj¸¼ GH^jæÔiOqtjFc ¥xÂrH^æPoÍÂ ²ÂïTdOqj÷ McJwNqkMLl. ¥cOq*¸
Â¢ MLÁFLÓÂ Â¸ÍMoQcMLl. ¬Pe¸=h ¬GH#eõÀ FLjMnø¸ÍjŠ CnÔLjá¥yMcÆ?` tjPe¸=h GSMLkbEcFcÓj ÔnfHðMLk^ Ec=h¸ÔoMc<j.
GSkOo¥c¸CL¸ tjÍíOqj fHÓ÷Ó CLÓ÷tj¸Á. ¥x<jŠ QLÇ¥c¸C|. ‚CLjOqj ×cøÓ. `_¸$cO~Ój ²PeFLk ¥xFLPoÍj, ¥qÂ¢GS¸ GS¸CcFcÂ¥nÎFc
_¸$cOq¸Pe¸=h sHOqj÷ rH^jæ¥yÂ¢Nqj¸¨` ¬¸^k FcMLj¥qOq* GSMLjNqj¸Py ¥cMcÓÂ ¥cGSë $x<MLÔofS CLFL GH¸CL¸ FnOqMoOqjáŠ¸Á. tj^j
¬CLëMLkMLjÓk, ¬^j CLÆ÷Í¸ö<jÓk ¥cGSë rHEcÓj Ä¿ÔcOqj. Mc+" sHOqj÷FLï tjCLOq MLjFLMLÆï McOqj CLFL GS¸CcFL¸ ¥qFcï ¬bÁ¥q¸$c
ÔoOqÁ¤GSjëFcïOqÂ MLjOy ¬GS¸CLßfHë¥h $qjOnÎ¸Á ¥x¸CL¥cÓ¸.
fHÓ÷Ój FL<¥q öJdOq¸bÃ¸Ôo GS¿¥h ¶FLMLkÓ¥h ‚@~ Á$qjMLTdìtjPy MnÆfSFL ÇXLBc CLOq$qCLjPy÷ Á$ofS¸Á. Á¤Â¥h KybÁO~MLjNqjõ
GSjCcOqMLjk tjGRæGH<PoÍj. ¥cÂ¢ O~½¡ GH<¥q CLGHðPoÍj. ¬^jrHÎFL GSkOo¥c¸CL¸ fHÓ÷Ó ÔLÍjMLlFLj GHm¿ë$c CLFL ¬bÁ¢FL¸Py¥h CnÔLjáŠ¸Á.
`Ä£jOqj GHÂÔosS Íj¸GHÓ _<jPy÷ Mc+j" ÔLÍML@~Â¥h Ä¤Po÷Íj` ¬¸^k Á$qjML CLOq$qCLjÓFLj¸Ôi −¸$q÷ MLkbÍõMLj¸Py FL¨Ôo MLõMLTdì$qCL
Jd>OqQcÓPy÷ ÔLÁÄ¸¼¸Á. `³Äj=h TdO|, Ä£j fHÓ÷Æï ¥cFnø¸=| GSkÚ+"Py Ôo¿ð¸ÔoQcOqj. Ä£jOqj GHÂÔosS MLjjÂfSGHP| GSkÚ+"
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ÄEcõöGHMLkBcÓj Kc$yPo¥qFc?` CnÆNqj¥q ¥x¸CLMLj¸Á¤, CnÆfS ¥cMcÓÂ ¥x¸CLMLj¸Á¤ KybÁO~MLjNqjõÂ ¬<j$qjCLkFo °¸<<¸Cy
KybÁO~MLjNqjõ¥h MnjjÍ=hTd¿$c ¼¥cŠ ¥qÓ$qFcOq¸bÃ¸¼¸Á.
`¬Pe$qÂ ¥cÍj. MLjFL FL$qOq ÄEcõGS¸GSìPy÷ FcŠFLï GHOqGHÀMLjjPeFL, MLk fHÓ÷Ó¥h FoFL¸=o ¬bÃMLkFLGH@o GSÿyJdbEcõNqjjÓj
¬MLGSO~Â¥h Äj¸¼ MLkOqjÚÓj MoTdëOoMnkFLFLï AKLNqj¸ MLPe÷, PoEc FoFo Fc Mc+"¥h MLj¸¼ MLkOqjÚÓj MoGSjŠ¸=cFLFLï ¬GHöGHbÍ¥h AKLNqjGH¨
¥cFnø¸=| GSkÚ+"Py Ôo¿ð¸ÔcFLj. ¬Á¤¥c¥q − GSkÚ+" ÄEcõÄbEcFL¸ $qj¿¸¼ CnÆNqkÓ¸=o MLk fHÓ÷ÓEcøO~ CnÓjGSj¥yML<¸ ¥qFcï
Äj¸¼FL MLkOqÜMojMLjj¸Á? ¬¸Co¥cÍj, rHOq=h Ôn^jæ MLjj¸ÍjŠ O~ÍFLï TdMnjCL °¸<Fo °¸Á¥qEc?` ¬Â FLMLløCLk ¥qGHðEc^j
GSMLkbEcFL¸ ÔnGHð<¸ FoOqjáŠFcï<j, Mc¿ ÔLÍjMLl CLFL AKcOqõ −bÁGHCLõ¸Py ×.Oqj$qjCy¸ÍÂ ÔnGHðPo¥q.
GHÁ, GHFnï¸<j CLOq$qÀ GH¿¢XLPy÷ fHÓ÷Ó¥h MLj¸¼MLkOqjÚPo MLÔcátj. `Ä£j −NqjFL$cOqj tj¸=y÷ fHÓ÷Ó¥h MLj¸¼ CL¿¢ñÍjÂ¼á
°¸=cOqj. MLk¥c ¬ÍßGRæ¸ PoÍ¸^k` GSkOo¥c¸CL¸Cy ²MLOnÎFc ¬¸=o, `−NqjFL$c¿¥h _Nqj=hMc+" Ä£jÍjFLï öQLÍíî tj¸=hMc¿ Ä£jÍ
PoÍj. ¬tjFc ¥cFnø¸=| GSkÚ+"PyPe$c ¯NqjFL Jd>OcÓj ÔnGHðPoOqj. Mc¿ ÄbEcFcPo MoOqj` ¬Â AKLOqëÂ ¥cGSë ¥h¸ÔLGH¿Ôo ÄbEcFL¸PyFo
GSMLkbEcFL¸ ®ÔoáÁ. QLÇ¥c¸C|Â ´´=h öGHMoQL GH¿¢XLÓ CL¿¢ñÍj¥yGS¸ rUÎÍO~KcÍj GH¸fH¸¼¸Á. QLÇ¥c¸C| Mnk=cOqj rSÎ¥hÓj ¥cMcÓÂ
sHÔi rH=cæ<j.
MnjjÍ=hTd¿$c KybÁO~MLjNqjõ¥i, ¥x<jŠ QLÇ¥c¸C|¥i ¶ Jd=h Mc$cøÍ¸ ×.¿»¸Á. CLÆ÷ ¬¸< ÔLkGSjŠÂ QLÇ¥c¸C| »¤Oq$c
MLk=c÷<è¸Cy KybÁO~MLjNqjõ MLjFLGSjû ¼MLlŠÚMLj¸Á.. ÔnÆ÷ ‚CLjOqj ÄMcVÂ¥h −¿íî¥q GSVNqj¸¥yGS¸ −Ec ÔofSFL TvMLjjôÂ Ec¿
MLjÈ"¸ÔcÆû ML¼á¸Á. tj^j GSkOo¥c¸CcÂ¥h MLjFLGSj Qc¸À¸¼Fc, ¬^j ÔnÆ÷, ¬¸CLMLOq‚ ×.¿»FLÍ¸Cc MLj¿¼ ¬FLï$c¿ Ä£jÍ
bÍø×.MnjÀë¸Á. ''ÔofS¸Í¸Cc MLj¿¼ ²Pe=h MLk^Ó¸^k¸Ey ÔLk<¸¨? ¬tjFLEcÂ¥i, ¥cÂEcÂ¥i FnÀë¥n¥hÚ¸ÔLjŠÂ
GSøNqj¸¥qßCcGHO~bÍ¸ ÔoGSjŠFcïOqj'' ¬¸^k MLõ¸$qõO~×cõÂï JwfS¸Á GSkOo¥c¸CL¸. KybÁO~MLjNqjõ¥h MLjFLGSj ¥q¥cÄPnÎ, ¬FLõMLjFLGSjÚ@nÎ
¶ On¸<j Oy¾Ój Jd>OcÓj GS¿$c ÔnGHðPo¥qJwNqk<j. CLFL MLjFLGSj ¬bÁ¢FL¸ CLGHlðCy¸ÍÂ ö$qfU¸¼FL KybÁO~MLjNqjõ GH¿fSìCLjÓCy
O~½¡GH¨Jwtj Qc¸CL GH@~è<j.
QLÇ¥c¸C|¥h MLjbÍõGSìMnjÎFL Tdìtj ML¼á ´´=hPy öGHMoQL¸ ÓbÃ¸¼¸Á. ¥cFLtjCo, öGHbÍMLjAKc$q GH¿¢XLPy÷ GbH\¡Oq¸$c
ÄIGHÓMnjÎNqkõ<j. MLjk<jOy¾Ó rSÓMLlPy÷ tj¸=h¥x¼áFL QLÇ¥c¸C|Â AKcOqõ ²ÍjOqj$c ¥cŠ¸@~ ¥cÓML$q^jæ¥h À£GSjŠJwtj, ''_=iæ
GH^æ<MLjFoÁ ¥xÂï Jd>Ocõ¸QcÓ¥h ¥x¸CL¥cÓ¸ GSÿ¥q¿¸¼Fc, JwFLkJwFLk Ä×cåFLQcöGSë, Td¸¥éÀ¥q Jd>Ocõ¸QcÓ¥h GS¸_¸bÁ¸¼ ¬ML$cÿFL ¬FoÁ ÔcPe ¬MLGSOq¸. ×cö$qCLë$c ÔLÍjMLl'' ¬Â On¸<j MLjj¥qÚÓj ÔnJdð<j. QLÇ¥c¸C| À¿» GSMLkbEcFL¸ ÔnGHðPoÍj. QLÇ¥c¸C|
CLÆ÷ Í$qÜOq Â×.¸ EcÔc<j. Â×.¸ CnÆfSFL KybÁO~MLjNqkõ AKcOqõ¥i GS¸$qÀ ÔnGHðPoÍj. FcÓj$qj Ä¤bÍjÓ¥cMLCLÓj¸@o AKLMcÂ¢QL¸¥qOq¸ ‚@~
MLjjÂfSGHP| GSkÚPy÷ °JdbEcõNqjj<j. CL¸ö¨Cy QLÇ¥c¸C| MnÎIGHPeõÂï $qj¿¸¼ ÔnJdð<j. AKLMcÂ¢QL¸¥qO~Â¥h KybÁO~MLjNqjõ ¬¸=o
tjGRæ¸PoÍj. ¬CLÂCy MnjjÍPnÎ ¯ McOqë On¸<jMLjk<j Oy¾Ó CLO~øCL GSkOo¥c¸CL¸ ÔnÄFLGH¨¸Á. ¥x<jŠÂ ÂÓÁ¤sSë GH¸sH TvMLjjôÓj
ÔcÓ¥q bEcõGS Ôn¨¸ÍFcï<j.
GSkOo¥c¸CL¸ AKLOqëÄ£jÍ ÄOqjÔLjŠ GH¨¸Á.
''Mc@o ¥cOq*¸$c GH¿¢XL CLJdð@y FcŠ CnÆNqjÍj. FcŠ CnÆfSFL ¥cOq*¸ Â¢Š ÔnfHðFc FLÔLáÍj. tj¥q <_jò ÄGRNqkÂ¥h
GS¸_¸bÁ¸¼ Mc¨ GS¸öGHÁ¸GHlÓÂ¢ï Â¢CyFo. Fc JvÍjGHl GHDÍ¥cÓj CLGHð, Kcõ¸Š ¬¥{¸^k÷ ¬Ä¤ FLjMoø ÔLkGSjŠ¸^jFcïM|. Mc@n¸CL
¬<j$qjCLjFcï@y, FLjMnø¸CL GH¸fHGSjëFcïMy FcŠ CnÆNqjÍj,'' ¬Fcï<j.
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GSOoFc?''

''¬¨»FL¸Cc GH¸GH@~Â¥h CL$qÜ GS¸JdÍFL MLjFLŠ¸=o$c?'' GSkOo¥c¸CL¸ ÄGSjOqj ÄfS¿¸Á.
''MLjFL MLßEcíîGHõ¸ ¥yGS¸, ×cøÓ ÄMcÿ¸¥yGS¸ On¸<j GHDÍ¥cPy÷ ¥x¸CL −EcÔoGSkë MLÔcáFLj. ×cøÓ GHDÍ¥q¸ −GHlÔoTdëFLj

''Ä¤¨ ÔLÍjMLl sHOqj ÔnfHð fHÓ÷ rHÈ"¥h ²GSOqj rH^æ<MojÄj=h?''
''JwÂ¢ MLjFL MLßEcíîGHõ¸ ¥yGS¸ ÔoGSjëFLï JvÍjGHl GHDÍ¥cÂ¥h GSøfSëÔnsHðTdëFLj. QLÇ¥c¸C|¥h MLj¸¼ °Eyõ$qMnjj¼á MLjFLÆï
ÔLkGSj¥x¸=c<j.''
''¬¸Co¥cÂ, $qjMLjô¸Py KnÎ>Octj¸Ôo ÄEcõOqjíîÓŠ °¼CL¸$c $q¸^Ó¥h Jd>OcÓj ÔnsHð _ÍjÓj Mc+"Í$qÜOqjï¸¼ `^kõGRF|
IgH¾Ój` À£GSjŠFo tjÁPoÍj''
''Mc+"¸ÍOqk Ã¢Í ÄEcõOqjíîÓj. Š^j¸_ GH¿fSìCLjÓ ¥cOq*¸, ¥éMLÓ¸ CLOq$qÀ Jd>OcÓCy Mc¿¥h GHm¿ë ¬ML$cÿFL O~Íj.
¬¸Íj¥qFo Mc¿¥h °¼CL¸$c ^kõGRFLj÷ Ôn_jëFcï. ¯ ÄGRNqj¸Py FoFLj O~½¡GH@oÁ PoÍj.''
KybÁO~MLjNqjõ On¸<j JvÍjGHl GHDÍ¥cÓ¥i GSøfSë ÔnsHðQc<j, ¥cFLjFLïÁ ¥c¥qMLkFLÍFLï ¶ Oq¥qMnjÎFL MnÎO~$qõ¸Cy.
GH÷}S^kPy MnjjÍ=h GS¸MLCLûOq¸ ÔLÍjMLlCLjFLï ×cøÓ¥i −bÍjÂ¥q MLjFLGSëCLøMoj ÔcPeMLOq‚ ¬Ãò¸Á. ¬MLGSO~Â¥h Äj¸¼FL ÔcPe
GH¿×cåFL¸ MLjj¸Íj$cFo =iÄ¤ ÕÔcFn+j", fSÂMLkÓj, ¥q¸GHmõ^Oqj÷ ¬¸Á¸ÔL<¸ MLjjPeFL MLNqjGSjFLj ¬bÁ$qÄj¸¼FL GH¿GH¥qøCL Ôn¸Á¸Á.
MoGSÄ rSÓMLlPy÷ ¶ =iÄ¤ ÕÔcFLÓj CLÓrH=hæFL `CLÆ£÷‚CLj+j" - Ä×.NqjTdbÍFL` ¬Fo ¶ ÄFyÍ, ¥cGS ¥cOqõö¥qMLkÂ¥h GSkOo¥c¸CL¸
CLÄjÍí¿ IJw=yÓj GH¸fH¸Á. `MLÔoá FnÓ ¥cŠ¸@~ − rHÎ FnÓ öJwö$c¸ MnjjÍPpCLj¸ÍÂ¢, MLÔoáFnÓ GRk=h¸$| ×.Oqj$qjCLj¸ÍÂ¢, −
PyGHl$c ³MnÎFc fSÂMLk Jd^Ój rH^jæŠÂ ÓNqj_Ííî¸$c ¬<j$qjÓj MosS TdbÍFL ÔnNqjõ¸<`Â¢, GS¸EoQL Mnjj¼á¸Á. tj¸=y÷ ²MLOqk
PoFLGHlð<j GSkOo¥c¸CL¸, GSkÚÓj FLj¸¼ À¿» ML¼áFL CLO~øCL ×cøPe ¬PeFo TdbÍFL ÔoTdOqj, CLO~øCL GSø¸CL [OqjáÓÄ£jÍ _NqjÓjEo¿
MnWc"Oqj. rUÎÍO~KcÍjPy GSkOo¥c¸CL¸ ¬¥qÚ tj¸=y÷ _GSÔofS¸Á.
MLjk<jOy¾Ó ¬AKcõGSGHOqø¸ CLO~øCL ¼öÀ£¥qOq* MnjjÍPnÎ¸Á. ¬Ó¸¥qOq*, −VOqõ¸ ¬CLõ¸CL −bÍjÂ¥q¸$c ÔoQcOqj. Ó¸$qOqMLjô
¶ ÍOqjMLl Jd^¥h (`Ã¢=|Td¸$|`) On¸<<j$qjÓj MofS, μ¥qTd¿ FL<j¸ ÀfHð, Ä¤¿ÔoCL FLßCLõÍOqùŠ<j ÔnfHðFL tjOqMnÎ ÓNqj_ÍíîMnjÎFL
¬<j$qjÓk (rSæGHlðÓk), GHÁ FL<j¸ ML¸GHlÓk Ôotj¸¼¸Á. ¥nMojO~ ¥yBcÓj ¥xÂï GSkOo¥c¸CL¸ Jv¸$qjÆï ÍßQcõÍßQLõ¸$c
_¸bÁ¸Ôctj. Ä¤¿ AKcMcÓCy GS¸_¸bÍ¸ PoŠ¸@~` öfSÚ}Hæ` öGH¥cOq¸ GS¸AKcGR*Ó GHOqø¸Cy, _>OcÂ¢Ój ²$qOofS Fy=hCy GH^æ<¸, ¥q+"Š
$q¸CLÓj ¥q^jæŠÂ AKc$qTdøÄj ÁQcÂOoíQL¸ ÔoGSjë¸<$c MnÈ" ÍjGRjæ¨ MLj=hæKxMLjôÂ ¥qöOqCy ¥x=hæ _ÍíÓj ¥x^æ<¸ Pe¸=h −^ÓCy
¥cOqõö¥qMLj öGHTdOq¸ MLjj»¸fS¸Á. `°CLëMLj öGHÀAKc, FoOqkð ÔLkfH¸¼FL CLÆ£÷‚CLj+" ×.¸^` ¬¸^k öGHTdOq öJdNnk×.ŠÓj
GSkOo¥c¸CcÂ¥h ¶ ¥cFLj¥qÓ GS×.ãÂ ¬¸Í×oTdOqj. ¬Í¸Cc ¬Ó¸¥qOq* TdMLkö»Cy Â¸¨ °¸Á. O~FLk, JwFLk [OqjáÓk, tjCLOqöCc
¬tjFL MLõNqkÓj - ¬Â¢ï ¥qÆfH ¬tjÍjMoÓ¥h rHÎ$c −MLjjÍ¸ MLÁÆ¸Á.
öGHTdOq¸ ÔosS Oy¾FL ×cøÓ GSkÚÓj MLkFofS¸Á. ¥x¸CL MLj¸Á ÔoCL MLkÂð¸¼¸Á. `ÔnsHë ²¥qÚ< ÔLk<OoMnkFL`Â
GSkOo¥c¸CL¸ ÔLj^jæGH¥qÚÓ Mc+"Â öGHCoõ¥h¸¼ sHOq¸=cÂ¥h fHÆ¼¸Á. $q¸^sSGHl ¥xFLTd»FL öGHTdOq¸Py GHÁsUFLj ÂMLjjadÓ GSMLjNqj¸
Ä¤È"ÍíOqk _jÆ÷ CnOqÄ£jÍ ¥qÂfH¸ÔcOqj. ¥x¸ÍOqj GSkOo¥c¸CL¸ ¬ÍßadæÂï MnjÔLjáŠ¸=o, MLj¿¥x¸ÍOqj −Mnj $qMLjÂ¸ÔLŠ¸@~ _j$qÜÓj
FxŠÚŠFcïOqj.
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− ¥cOqõö¥qMLj¸ On¸@y Oy¾ TdNqj¸öCL¸ GHlFL¹öGHTdOqMnjÎ¸Á. MLjj¸Eo ¥qO~ê¥q¿ê$c ÄFLï ÔcPeMLj¸Á ±Wy" Mc+j" −
¥cO~õö¥qMLkÂï ÀÓ¥h¸ÔcOqj. _jÆ÷CnOqÄ£jÍ rS¥iû $qßfUBh$c ¥qÂfH¸¼FL KybÁO~MLjNqjõ AKcOqõ $qj¿¸¼ ¬Fo¥cFo¥qMnjÎFL ÔLOqáÓj ×.¿», −
GS¸$qÀ ²PeFy KybÁO~MLjNqjõ ÔnÄFL_¨¸Á. AKLMcÂ¢QL¸¥qO| GHÂ¥q^jæ¥xÂ − öGHTdO~Âï `¿¥cO|è` ÔofS, CLFL `Peõ}H =cõ}H`Py GSkÚPy÷
¬¸Í¿¥i ÔLkfH¸Ôc<j. KybÁO~MLjNqjõ‚@~ Â¿÷GHë¸$c μ¥qÚ FcÓj$qj ÂMLjjadÓj ÔLkfS ¬¥qÚ*jê¸¼ Po¼JwNqk<j. ¬¥qÚ tj¸=y÷
³Ey öMLCLMLjj¸ÍÂ ÔnfHð MnÈ"FL GSkOo¥c¸CL¸ ÔofSFL GHÂ tjEc ¬Â KybÁO~MLjNqjõ MLjFLGSjû ¼MLlŠÚMLj¸Á. ¥x¸ÍOqj KybÁO~MLjNqjõ
ÿßÍNqj MnÎQcÓõCLÂ ¬bÃFL¸Á¸ÔcOqj, MLj¿¥x¸CLMLj¸Á ¬CLÂ GH¿fSìÀ¥h ¶EcOqjð FL=h¸ÔcOqj. ¬tjCo ¬¸Í¿ Mcõ#eõFcÓPyFLj
GHlGRÚÓ¸$c MLõ¸$qõMLjj¸Á.
''$qj¿ë¸GHl ¬Fo ¶ öGH$cb<MnjÎFL ¥y¿¥q ¬¸Í¿ ÿßÍNqk¸CLO~WcÓPyFLk Ec» °¸^j¸Á. fSÂMLk ÔLkGSjëFLïGHlð<j
ÓNqj_ÍíîMnjÎFL MLj¸¼Jd^¥h ¬GS¸¥qÆðCL¸$c JdEcÓÂ MLj<MLj Ä£jÍ −Âá rHÎ¥i, ¥h¸Í¥i ŠÍjGHlCLk ¼FLïJd=h ¬ÍßQLõFLßCLõ¸ ÔoTdë¸.
Mo+"Cy ¼=h¥nÓj MoTdë¸. GH¸<j$qÓ sH¿^ EoQLMcõGHë¸$c ¬Fo¥q GS¸öGHEcNqkÓPy TdMLjjfU¥q MLßCLëFLßCcõÓj OqkJv¸Í@~Â¥h ¥cOq*ÄjEo.
MLNqjGSjCy GS¸_¸bÁ¸¼FL ³ ÄbÍMnjÎFL Ã<NqjMLjk PoŠ¸@~ sSøÔLáî$c ÓNqj_ÍíîMnjÎFL ¬<j$qjÓj MofS ¶ Oq¥qMnjÎFL CLßfHë Jv¸Í<¸
×.Oqj$qjCLj¸Á. $qj×.O~C|PyÂ $qO~òFLßCcõÓk, ¬Tdû¸PyÂ ÃÿkFLßCcõÓj tjPe ²Fyï. ¬tjCo Td¸¥éÀ¥cbÃMLßÁíî ×.Oq$q<¸Cy,
½¡MLFLÄbEcFcÓj ¥xCLëGHl¸CLÓj GH^æ<¸Cy ¯ GS¸GSÚßÀ¥h _jÆ÷CnOq ¶ MoÁ¥q$c CLNqkOnÎ¸Á. ¬Fo¥qMLj¸Á $qßfU*jÓj ¯ ¥cOqõö¥qMLkPy÷
JdPxÜ¸^jFcïOqj. CLsHðÄ£jPoÍj. ¥cFLtjCo ÔLkfH¸Ôo ÄbEcFcPy÷FLk, öGHQLï ×.Mc_jÓ À£OqjPyFLk ¬GSAKLõCL $yÔL¿¸ÔL‚<Íj. ¬tjCo Fc
Š^j¸KcÂï °EcÿOq*$c À£GSjŠÂ, Ä£jOqj ÔLkfSFLEcÂï ¶ $qj*Jd>Oq¸$c À£GSjŠÂ Ä£j Ä£j $qßfU*jÆï tjPe¸=h öGHPyAKcPe¥h
PyFLj¥cMxÍíÂ ÔnGHð¸¨.'' GHÂ¥q^jæŠÂ MnFL¥q_<èMc¿¥h KybÁO~MLjNqjõ ¯ MLk^Ój ÔnJdð<j. FLGRæÂNqj¸öCL*¥i, Mc+"Fy+j"
MLjktj¸ÔL@~Â¥i tj¸CL¥q¸=o MoOqj MLkOqÜ¸ $yÔL¿¸ÔLPoÍj KybÁO~MLjNqjõ¥h.
GSkÚPy÷ tjOq¥c^MnjÎFL GH¿fSìÀPy KybÁO~MLjNqjõ GH<è^jæ GSkOo¥c¸CcÂ¥h CnÆfS ¥cGSë tj_ò¸Á GH@~è, `GHÄj^Ôc^j
PoŠ¸@~, ¶Bi Ó¸$cÓj ¥q^æŠ¸@~, ÔLjÂ¢ïÓj MoGSj¥yŠ¸@~ GRO|æ - ½¡F| Jdõ¸^÷Py ²¸CLMLj¸Á ²ÍÓ ²CLjëÆ£ï, PyNqjÆ£ï, ML¸=h
ML¸GHlÆ£ï ÔLkfH¸ÔL^Po÷Íj?` ¬Â MLjFLGSjûÂ Oq]k¨¸¼ ÍjÆsHGSjŠ¸Á. KybÁO~MLjNqjõ − öGHGS¥hë AKcOqõ MLÍí À£GSjŠO~PoÍj. ×cøÓ
MLj^jæŠ CL¸ö¨ MLjj[¸Py¥h bEnÎOqõ¸$c ÔLk<Po¥qJwtj¸Á. ¼öÀ£¥qOq* ×.Oqj$qjCyFLï GSMLjNqj¸Py CLMLj¥h CnÆNqj¥qJwtjFc ¥nMojO~Ój
²¸CLGHÂ ÔnNqjõ$qÓMy ¬ML$cÿFL¥x¼á¸Á.
FcÓj$y Oy¾FL KybÁO~MLjNqjõ¥h QLÇ¥c¸C| FLj¸¼ IJwFx¼á¸Á. ''FcFLï$cOqk! ¬MLkô, ÔnÆ£÷ − öJwö$c¸Py JdPxÜFo^¸ÍjŠ
²¸ÍjŠ μGHlðŠFcïOqj? Fc sSïfUCLjÓk, öJvrIHGSOqk÷ ¬MLjôÂ $qj¿¸¼ ¬FcõGHEoQL¸$c ¬Ç¤÷ÓCL $qjfHð¸¼ MLk=c÷@~Oqj. tj¥qMLjj¸Íj
¬^jML¸=h ¥cOqõö¥qMLkPy÷ JdPxÜFLMLÍíÂ ÔnGHð¸¨'' ¬Fcï<j.
''Ä£jŠ ×cåFLMnjj¼áFLGHð=hFLj¸© ¬MLjô MLk^Fo ÄFcïOqj, ¬MLjô ÔLkfHFL Kc^PyFo FL¨ÔcOqj, ¬MLjôÂ ¬<è¸ rH^jæŠÂ
−^Pe@~Oqj. MLkFLfS¥qMnjÎFL McFLöGHTdìÂï FoFc@y ÔoGH=cæFLj. FoFLj ÔnfHðFc, ÂFLjï ML¸¥q$c À£GSj¥xÂ CLFL¥h Â¢CLjÓj ÔnGHlëFcïFLÂ O~Ecí¸CL¸
ÔoGSjë¸Á. Fc¥qPe ÔnsHð ¬bÁ¥cOq¸ PoŠ¸@~ ÔoNqj@~Â¥h FLjMLmø Â¢ ML¸CLj TdNqj¸ ÔoQcMLl. MLjFLGSjPy MLjbÍFLGH@o¥q¸=o bEnÎOqõ¸ ÔofS Ä£j
¬MLjôCy FLjMoø MLk=c÷<j. ³¸ ×.¿$oÁ¤, − CLO~øCL EcÂ IGHÆCL¸ ¬FLjAKLÄ¸ÔoÁ FoFLj ¥cÂ, ÍkOq¸$c MLlFLï FLjMLlø¥cÍj. tjGHð=h¥é
±¿Mc¿ MLk^ÓCy Fc MLjFLGSj MnjjÍjíKc¿Jwtj¸Á. ¬¸Íj¥qÂ GHO~øPoÍj. Ä£j ¬MLjôCy MLk=c÷¨, Â¢ MLjFLGSjPyÂ AKcO~Âï
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Á¸sHGSjŠÂ, ¬^jrHÎFL ¯ ÄGRNqjMnjÎ −Py¼¸ÔL¥q, MLjFLQcù¸ÀÂ ÍkOq¸ ÔoGSj¥y¥q, ÔLÍjMLlÄ£jÍ öQLÍíî MLfUsSë Â¢¥é ÔcPe MLj¸¼Á.''
KybÁO~MLjNqjõ fUCLMLl GHÆ¥c<j.
QLÇ¥c¸C| CLÆ÷¥h IJwF| ÔoQc@~? ÔoTdë@~?
Ec¨ ×.¿»Co ¬tjFLMc¿¥yGS¸ öJdBcPnÎFc ¬¿ð¸ÔLMLÔLjá, °FLï bÍFcÂï ±¨árH=hæ tjMxøÔLjá. ¥cÂ¢ ¬tjFLMcOo ¬GHGSMLõ¸$c
öGHML¿ësSë ¥cJd<j¥yMLÆû¸Á `FoFLj ¬Fo ¬VÂ¥h MLkOqjsHOnÎFL GHOqjMLl.` EcÂ¥h On¸@o MLkO~ÜÓj. ¬tjFLMc¿Â À£öML¸$c MLj¸ÍÆ¸¼ PoEc
ÍkOq¸ ÔoGSjŠÂ, GSMLk×.¸ ÔoCL `¶ÿy!` ¬ÂfH¸ÔLj¥yML<¸, PoEc Nnk»CLCLëø¸Cy MLjFLGSjFLj GSMLkbEcFLGHOqjáŠÂ, ÂOxôÿMLk^¸$c
½¡Ä¸ÔL<¸. öGHÀ¥cÓ¸PyFLk, öGHÀ GSMLk×.¸PyFLk Twö¥q=i}SÓj °¸^kFo °¸=cOqj.

PPP

¬MLGSOq¸

°¿MLj+÷ GSjFL¸Í
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

IGH=| IGH=| ^}H ^}H GSj†N|j GSj†N|j MLjFLï rHÍí GSGHlð<jŠ °Æ¥hÚGH@~è<j ÇMLNqjõ. GS$q¸ ¥cÆFL gHFLj$q ¥x¿Ä ÍNqjõMnkPn
rHÎ¥h Po¼¸Á. $qÁ ÔLkfSFL ÇMLNqjõŠ ¬¸CL GSÆPy $qk< μ+"¸CL Á$q×nMLj^Ój GH=hæFLtj. ²FLjïPy¸¼ ML*jŠ@x¼á¸Á. GS¸¥qFLjFLï
¥qöOqFLj ÃöOqj$q GH^jæŠFLï<j. »¤ GSMLjNqj¸Py ²MLOnÎFL Cy<j¸=o Kc$qj¸<ÂfH¸¼¸Á. GSj^jæ MLjj^jæ ¥qÆNqj¾efS¸<j. Ç¤Cc¥cÓ¸ JvÍjí
−Oqj Ec=h¸Ey PoEy ¼MLjôFLï Ôi¥q=h AKLkCLMnkPn ¥qMLjjôŠ¸Á. ¥cGRæ¸Ó MLj¸^Š ¬¥qÚ<jFLï Ôn^÷¥xMLjôÓj ×.<Ój ¯OqKyGSjŠFLï
ÍNqkõPe÷ ¬$qjfHGSjëFLïtj. $cÆ tkGSjëFLïGHlð<Pe÷ Ôn^÷Â¢<Ój ÔoCLjÓj TdGSkë Ä£jÁ¥xGSjëFLïtj. ²¸¨FL −ŠÓj ¥qÁÆ GSMLkbÍjÆï¸¼
gHFLj$qjÓj Po¼ FL¨ÔxGSjëFLï^ætj. JdOofSFL Í¸<Ój GH»ÆFL Š¸<Ój, KnÔnáÓj Mc=h $qj¿¸¼ Ôn_jCLjFLï^æÂfHGSjë¸=o $qj¸@n
Ko×cOqMLlCLjFLïÁ. $c Mc^FLï=h MLjEníPy CLFx¥qÚ@o ¬FLjŠFo CLÆ¥h ÇMLNqjõŠ rHÎ JdBcÓj rHÎFoï JwtjFLtj. ¥q<jGHlÓ _Nqj¸ ×o¿Co
_Nqj¸ MLjjÔLá=o÷ MLjFLGSjÓ ×oOqjë¸^tj. $qEo ×.¿»¸ÁGHlð<j. fSFLïGHlð<j CcCL ×nfHðFL ÍNqkõÓ AKLkCcÓ ¥qDÍÓj $qjOqjë¥x¼á ÇMLNqjõ
μ¸=hÄ£jÍ ²¸=h¥qÓj Â¥qÚKx<jGSjŠFLïtj. »Eo¸Á »¸CL AKLNqj¸ ¥qMLjjôŠ¸Á FLFLjï ¬FLjŠ¸^, bEnÎO~ïÂï ‚<$q^jæ¥y@~Â¥h FoÓÄ£jÍ
¥qöOqFLj $q=hæ$c ¬ÁÄj GH=hæ¸<j. AKLj×.Ä£jôÍjFLï CLj¸<j $qj<èFLj $q=hæ$c ÍjÆfH MLjj[Ä£jôÍ rSMLj^FLj CLj<jGSjŠFLï<j.
μ¥qÚTd¿$c CLÓFLj $q=hæ$c tjÁÆ¸¼¸<j. `FoFo¸Á!? »¤ _NqjGH<j¸@o¸Á? $cNqjÂï=h¥h CLPx$o ¥qÍ »¤GHÂ¥h μGHlð¥x¸Á!
_Nqj¸ »Nqj¸ ¬FLïFL¸=o tj¸¥éMLjFLjï¸Ec? QoCLjÓjFLï MLjjÍí MLj=hæJdÓj ¥cÍj MLj¿ $qÍíPe$q Fy=h¥c< MLjjÍjíFLj ¥y¨fHÓ÷FLj CLFLjïŠ
JwtjFL^jæ CLFLjïŠ JwNoj=y+j" QcFc MLj¸Eo °FLïOqj. $qGHlð¨$q $c FcÓjÜ rHÎGSÓj$qk< ¥q¸<÷ ×c<Â _CLj¥qMLlÁí. rHÎGSPyFo $q¸Ec
GHOqMLkCLjë<j¸@oÁ $c <_jò Po¥qJwCo <j_jòŠ $xOq$c<j. ` rHÎGSPoÂ MLjÂfR Jd*¸ JwtjFy¨Cy GSMLkFL¸ rHÎGS rHÎGSŠ
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GH¸EnMLk¨FL^ætjõ¸Á CLFL _CLjŠ μ$qGHl<j CLFL On¥qÚPy÷ MLjGSjë _ÓMLjj¸ÍÂ ²¸CL MLjj¿fS¸<j μ¸=y÷ sSCLtjFLGHlð@o fHÓ$c¸<÷
GSÍjMLlÓ ¥yGS¸ FcÓj$qjO~+j÷ ²FL¥éEcí¸ ¬FLjŠFLï<j. $qj¨rS fgH¥h On¸<j $qÍjÓj ¥q^jæ¥yMcÓÂ ¥qÓÓj$qFLï<j. ²¸CL ¥q^æMnjj¼áFc
fHÓ$c¸<÷Š rHÍí GSÍjMLlÓj GSÁÄNqkõÓFLjŠFLï<j. CLFxÀ¥n GHm^ GHm^Š ²CLjŠÚFo _CLjŠ fHÓ÷ÓŠ O~Â¢NnjjÍíFLjŠFLï<j.
²FLïFLjŠFLï<j CcFy=h ÍÆCnë EoMLl@y=h CLÆû¸<Â rHGH¸ÔL¸¥q¸ CLÓ÷¥h¸ÍtjFL^jæ CLFL ½¡ÄCL¸ CLÓ÷¥h¸ÍtjJwNnj. CLFL −QLÓÂï=hÂ
Mnjj$qÜPyFo CLj¨fS¸@~ EoMLl<j. ¬tjFc $c EoMLlÂï ¬FLj¥yÂ ³¸ FcAKL¸. FyOqjPoÂ _¸<O~tj. Fc CLÓO~CL ¬^æ O~fS rH^jæ¸Á.
MnkÔcáÂ¥h JwCo MnjjGSPnCLjë¥q JwtjFL^jæ GHÂ¥h JwNnjjCLjë¸=o $c rHMLkÍ¸ ×.¿$n. $cFc<j $q^÷MLlÍíÂ ¥qÓ$qFLï@~ MLjFLMnj¸CL GS¿¸$q
GHÍíîÀ$c KyCLjFcï ²ÍjOqj¸$xÔná=y<jŠ GHÍíÀ PoŠ¸< MLCnë rHMLkEcÓj ×.Oq$qMc MLj¿.
²GHð=hPe$o GHÂ¥h Jwtj¸@~Fc<j. JwtjFL ¥c< GHÂKc$c sSfS¸<Â Nqj×.MLkÂ MnjÔLjáŠFLïGHlð<Pe÷ ÔofSFL ¥q^æ¸ MLj¿¼
μ¸^÷ ²¥qÚ<PoÂ °adOxGSëÁ. rH¸@~÷¸ fHÓ÷ÓCy GH¸ÔLj¥yMcÓÂfHGSëÁ. GHFoÓ ¬tjJwtjFc MLj¿¥xÁísSGHl ¬Ä tjÄ GSÁOoGS¿¥h −Æ£GS¸
¬tjJwNnj. ²$qöTdæ ÔofSFL GHÂ¥h $c Nqj×.MLkÂ¼á¸Á MnjÔLjá¥yPo$c. EcÂ¥é °ÃòCLÃò_òtjJwtj¸<j CLFLj.
fHÓ$c¸<÷Š ¬Oq=h¥cNqjÓj _½¡ãÓj ¥xFoCLÆ¥h gS¥q=h GH¨JdNnj. »^÷ GS¸CyGRMnjŠÚMnÎFLGHlð<j »¤ MLjjÔLá^j÷ ÔnÃCo ''FctjFc!
FLjMLlø GS¸CyGR¸ EnÔLjáŠFLïMLl, MLj¿ MLk¥é¸ En¼áFLMLl?'' ¬Â −^ GH=hæGSëOqj $p¿, fHÓ÷Ój. »GSj¸^GHlð<j ³ÍFLï ¥xFLjŠÚJwNoj
¬ÓMc^j ÇMLNqjõŠ.
''gS¥q=nÎ¸ÍÂ rSÎ¥hÓj Ä£jÍ $q_ò$q_ò CxŠÚŠ¸^ ²ÓjëFLï<j'' ¬<èÁ<è¸$q MLCLjëFLï ¥cOy¨Â ÔLkfS rSÎ¥hÓj KnÓj÷ ¥x<CLFo
°FLï<j CLFLj. ¬tjFc ¥qFLjMLjkfS Cn¿sS¸CLÓ÷Fo rSÎ¥hÓjŠ $qjÁíJwtj¸<j. GH@ofSFyÂï PoJdÓFLï MLkFLCLø¸ $qk@~ PoFy<j. −GHŠ¸@~
Ó$nÀë¸<j. rSÎ¥hÓj »öOq ±¨Jwtj¸Á. Mnk¥q^÷ ¥h¿»¸Á ¥cÓj. ³Pe<_<è ¥cÓjCy μ¸=hÂ¸< En_òÓCy KcbÍCy ¬OqjCLjë¸=o
μ¥qÚ<FLï GH=hæ¸ÔLj¥y@~Nnj _PeÂï ‚< $q^jæ¥yÂ @oŠÚ¸^ Oy<jè GH¥qÚFL ×o¿¸<j. ³<jðÓj MLjkÓj$qjÓj tjÂ Cc»
GH¨Jwtj¸<FLjŠFLïOqj ¬^j ®^j À¿$oMy+j" μ+"¸Cc Oq¥qCL¸Cy GSðßÿ CLfH GH<jFLï FLFLjï$cFc<j FL¿û¸ÿjÓj KcKctj
GSk<¥qJwCo ³MLjNojõÁ? GSkGHl GSj¥qÚPy÷ $qÆsSÁ JdFL¸ rHÎ¥h −Fc@o JwNojÁ AKLkÄ£jôÍ FLk¥qÓj¸<tj ¬¸Íj¥é _À¥h¸@oMnk.
$cMc=hÂ ²CLj¥yÚMLjFo −NqjjfS¼á¸@oMnjj EoMLl<j ²¥qÚ¨ï¸¼ ²¥qÚ¨¥y −PyÔLFLj÷ MLjÀPy¥h O~¸$qFo ¬GHð=hEc¥c μ¸^÷ ×o¿FL AKLNqj¸
Jwtj _CLjŠ AKLNqj¸ $qjOxë¼á¸Á. »¤ AKLNqj¸ MLjj¸Íj $c AKLNqj¸ ³Jd=hÁ? ¬FLjŠ¸^ ¥cGRæMLj÷ GS$q¸ ¥cÆ Po¼FL gHFLj$q Ä£jÍ
¥h¸ÍjFLï MnjjÍjíÓj rH=hæ ¬ÁÄj¸<j.
`¯ ¥cGRæ¸ ¥cÆ_k¨ÍtjõFL¸¥qFo ®¸=h¥nWc"Óv ¬FLjŠ¸^ ¬¥qÚ@o °FLï fSMnj¸^j ¬Oqj$qjÄ£jÍ ‚Ó_<è<j. QcFcMLj¸Á
JvÍjíJw¥qMLjj¸Eo EcFL¸ ÔoGSëOqj. ²GHlð@y ¶Td¿ »¸CL OoÀ¿ ¬MLløÁí. »¤ MLj¨fS GSj^æMnjMLOy MLÔoáCLÆ¥h −ÆGS¸ ¬tjõ¸Í^. »GSj¸=hÄ
®¸¥nÂï GSj@~Pyï ¬FLjŠ¸^, −PyÔLFLÓFLj ®¸=hMnÎGHl MLjÈ"¸Ôc<j.
$p¿Â ÀÂ GH<j¥yMLjÂ ²¸CL rSfHðFc ®FLj¥yÍj ¥qEc! −ÆGS¸ ¬tjFc ¬ÍíMLjO~À¿Ec¥c CLFL ¥yGS¸ ¥cGSj¥x¸^Á. ¬GSÆ£
GHÂ sSNqj<¸ $p¿¥qGSûÓj tj^æ¸PoÍj. `$cGHÂ μÍjí MLkMc! $qGS¸=h GHFL¸=o FcŠ _Nqjõ¸. ®¸¥éMLjFcï GSkGSjŠ¸Ec¸`
¬¸^j¸^Á. ¥cPoãCLjÓj ¬Âï GS¥qÚ¸$qjFcï+"¥é GHFLjÓj ExOq¥q^¸ ¥q^æ¸$qjFLïÁ. ®GHlð<j ¬Ä=y@nÎFL CLFL¥nMLøÓj GHÂCLëOqj. `fH¼á $p¿
μ¥qÚÀ On¥qÚÓj MLjj¥qÚÓj sSGSjŠ¸^jFLïÁ. ¬¸Cy tj¸Cy ‚@ofSFL TvMLjô¸Cc ¥c+" MnÎEcõÂ¥h ''VOqÀ ¥qGHlðOqMnjjPn''
¬¿¸ÔLjŠJwNnj. fHÓ÷FLj GSÁÄ¸Ôn QLÀëPo¥q ‚fSÂï <_jòÓCy FnÀëÓ tjCLjëPofS ²Ó÷$x¨ÀÄj. μ¥qÚEcÂ ¥q^æ¸. fHÓ$cÂ GSÍjMcJvÍíÂ
−¨Â. sSCLjÓj MLjj¸$qPoGSjŠFLï FLFLjï TdCLjë¸=o ²¸CL Íj¹[Mnjj¼á¸Á CLFL¥h. ³ GHÂ sSEcíMLjFcï ¬Ä=yÂ¥h GHFnMLø¿CLëOqj. Oy¾e
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¬<è¥c< ²¸Cn¸CL MLj¸ÁÂ GSkfS¸<j. GHÂExOq¥qÚ ³Pe@o MLjj#ePyë ®¸<÷Š MLjWo"=y+j". MLjjGSÆ MLjjCL¥y+j" ¬<j¥yÚ@~Â¥h
¬bÃMLkFL¸ ¬@xè¼á Á$qjÓj$c ‚GSjFo=y+j", ²¸»Æ Ã¢¨ MLjj¥qÚCyFy, GSj^æCyFy −¥qÆÂ MLj¿fHÔoá=y+j" $qTv¸=y+"Pe CLFL
_CLjŠ $cMLÍjí ¬FLjŠFLï<j. $q=c÷¸=h rHGH¸ÔL¥q¸Py »¤ GHÂ¥yGS¸ ²¸CL CL¸@~÷@~ÆûMx¼á¸Á. »¤ GHÂ¥h MLNqjGSj JwOq$c¸<j÷ ‚@~
Jw=i _< _=hæ¿. ¬ÍíMLjOoÀOnÎFc °¸=cFLÂ _ÀPe<j¥y_=oæ $qEc! O~MLjNqjõ MLkML Fc MLk^Ó ÂNqjCLj ÔLkfS »¤ GHÂÓ ŠÁ¿¼á¸Á.
` $qMLÂï CLÓjûŠ¸^ gHFLj$q Ä£jÍŠ −PyÔLFLÓj MLjÈ"¸¼¸<j.
»¤ gHFLj$q GS¿$c ¥cÓŠ¸=o GSj^jæ GH¥qÚÓ Š¥qÚÓj MLkGS¸ McGSFL GHfS$q=hæ MLÀëNqj^. ²FL¥q=h¥yJdÆ ML¼á ¥cadæÂï $nÆ¥h
fS¸ÍOqML¸ÍOq sSfSFLNqj¸^. MLjOq¸Íj¥é °¸@~Æ ¬FLjŠFLï<j. MLj¸^¸CL Jwtj Kx$qjÜÓj ¬NojõEc¥c °¸¨ Po¼¸<j.
MnjÓ÷$c GSQcFLMLj÷ FL<jGSjŠ¸^ Oy<jè Ä£jÍ ¥x¼á¸<j OoÀëÓj÷ −=yPosS ¬<èÍ$qÜOq −»¸<j.
−=y Fc$qjÓj ÇMLNqjõFLj ÔLjfS ''³¸^Fcï »GHð=hEc¥c $c ¥cGRæMLj÷Fo °FLïMc?'' −QLáOqõ¸$c ¬FLï<j.
''MLjOn CLÄ£jô!'' ¬FLjŠ¸^ Fc$qjÓj −=y ²¥hÚ¸<j. ''²GSjMLj¸=y¨Ä ²^÷tjFLMLFLï. ÂFLjï GSkCcëMLl¸=oMo Íj¹[MnjjCLjëFLïÁ.
GHlÆPe _CL¥cÓFLjŠFyï¨Ä fSML¿¥h^ætjFLMLl'' ¬Â ×cÆGH<jCLj¸=o ''$qMLFnï¸ÍjŠ MLjÀ¥h CnGSëMLl CLÄ£jô »GHlð<FLï ¯ fSFLï −bEcOq¸
Ex¿¥h¸Á. »Á TdÓj ¥q<jGHl MLk<jû¥yŠ¸@~ _CL¥q@~Â¥h, Ä£j μÁFL¥h¸CL TdNqj¸ rSNqjõ@~Â¥h'' ¬FLï<j.
−=y GSGHlð¨Â $qÓMLj^÷ ŠÂ¥hJd^j÷ GH<jCLjFLï $p¿ μ¥qÚ¸$qPy °OqjŠÚ¸^ −=y Í$qÜ¿¥h ML¼á¸Á.
''Fc$qjÓj Kc$qjFLïMcFLNqkõ?'' GHÓ¥q¿¸¼¸Á $p¿.
ÇMLNqjõ ×o_jÓ <_jòÓj ÍNqjKyCLj¸=o ''MLÍíFcï! ²GHlð<FLï ML¼á MLÁFLMLjô sSÀ ÔcN|j Cc$qjCLPo'' ¬FLjŠ¸^j ²¸CL
fHÆáFc ®FLj¥yŠ¸@~ ²Æ÷Jwtj¸<j Fc$qjÓj.
$q_ò$q_ò Jvtjõ Š¸<jÓ Â¢+j" _¥n^÷Š CxÆð¸Á. ÇMLNqjõ μ¸=hÄ£jÍ $qj<èÆï μÆfH¸¼ ×cOq^÷ GH@otj¸¼¸Á.
gH^Ä£jÍ $qkGSKn=hæ μ+j" OqjÁí CcFL¸ sStjCLjë¸=o ''»¤ ÔcÍGSëMoj¸Eo $p¿.. $qj<èÓÂï μÆfH¸¼FLMLl'' ¬FLï<j.
`TdÍGSë¸ ¥cÍj MLkMc! Oq¥qOq¥cÓ MLjjGSÆ£ MLjjCL¥q MLj¸¼ rS_Oq gHÂ$qÓj ¥cÆFL _k¨Í¸CL μ¸=hÄ£jÍ GH<CnÎ. $qÄ¤=h −GSFLÓj
μ¸=h Ä£jÍjFLï $qj<èÓŠ GH^jæŠ¸^tj`Mc=hCy ®¸^÷¥xCnë PoÂJwÂ Oy$cPxCLëtj ¬¸Á''
''FLjMLlø GSÍkŠ¸=o @~^æOqNojõEcÂMo $p¿¢! Ä£j ¬Nqjõ GSÁÄ¸ÔLPo $cÂ¢'' ¬¸^j ÔLCLjO~÷<jCLj¸=o
''MLkOn FcÍtjJwtj¸Á ¥cÓ¸$cÂ¢ Â¢ fHÓ$cÂ GS¸$qÀ GSk<j MLjj¸ÍÓ` ¬Â GSjOq¥éfS¸Á °<jŠÚ¸^k
− MLk^Ó¥h GSGHlðFL MLjj[¸ MLjj<jGSjŠFcï<j ÇMLNqjõ. ²¸^Fo CLGHlð CnÓjGSjŠFLï $pOqj ''¬Á¥cÍj MLkMc ±¿¥é ¬FLï''
¬¸Á JvOqJd^jŠ FcÆ¥qÚOqjGSjŠ¸^j.
''FLjMLløÀë$qFcï. Â×.¸$qFcï ¬Á Â×.MnjFo $p¿. Kc$c GSÁÄ¸ÔcÓFo °¸Á. Fc O~CL »=c÷Nnj. MLjFLMLÓ÷MLlEcí. ¬¸Íj¥é$c Â¢
¥h^æ¸ PoÂ »¤ GHÂÂ μGHlðŠÂ sSCLjëFLïÁ'' ¬Fcï<j.
''μExíÍjí MLkMc MLjFLGSj Jd<jÔoGSj¥yMLkŠ. ¥q^æ¸ Mn¸^ GSj[MLjj¸^ÍÂ rHEyí+"¸^Oqj. MLjFL‚ MLj¸¼ Oy¾PxCLëtj.
MLkMc! MLjj¸Íj$cÓ FLjMLøFLï¸ À¸ÍjMLl$cÂ O~!'' ¬¸^k °À¥hFL _^æPoGSjŠÂ $qj¨rSÓŠ O~¸$qFo GHWn"MLj÷ Mo¨ Mo¨ ¬FLï¸ rH=hæ¸Á
$p¿.
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''CLFLj rH^jæ¥y KyCLj¸<¸$qFo FLjMLlø ÀFLMc! »GHð=hEc¥c °¸=n ²^÷ rSGHlð'' ¬FLjŠ¸^ ¥qÓjGHlŠFLï MLjjÍí $p¿¥h rH=hæ¸<j
ÇMLNqjõ Mnjj$qj¨ ösHMLjŠ MLjj¿fSJwtj¸Á $p¿. ²Pe¸=h Jd<ÓMc^j÷ PoÂ ÇMLNqjõ¸=o $p¿¥h Jd*¸. CLFL ¬Íß=cæÂ¥h CLFo
MLjj¿fSJwCLj¸^j¸Á. − Oy×.^÷ ×.OqŠÚ¸=o CLMLj O~CL ²¸CL $xGHð$qj¸@oEy ¬FLjŠ¸Á.
$p¿ ösHMLjCy ¥xGS¿ ¥xGS¿ rH<jCLj¸=o ÇMLNqjõŠ ¥q<jGHlCy Jd^j$q MLjFLGSj ‚@~ Â¸¨Jwtj¸Á.
rStjõ ¥q¨» CLj<jGSjŠ¸^ −ÍMLj¿fS GH<jŠFLï fHÓ÷Æï GSkfS¸<j. rHÍí GSÍjMLlÓj GSÁÄ¸ÔcÓFLjŠFLï Ã<èFLj Kc$c rH¸¨÷
ÔosS. CLFL MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ FnÓÓ ¥q<jGHlCy °FLï Ã<èFLj MLjj¿rH¸$c GSkGSjŠ¸^ CxOqPy CLFLj CcCL ¥cKyCLjFLï<j ¬FLjŠFLï<j.
¬¸CL^÷Fo ¬GSÓj tjGSNqj¸ $qjOqjë¥x¼á¸Á. ¬GHð=h MLOqŠFLï GS¸CyGR¸ Jwtj¸Á. MLjFLGSjPy ¶Pe¸=h ¥qÓMLOq¸ MnjjÍÓtjõ¸Á. ²=c÷
³¸ ×nNqkõÓ ¬Â −Py¼¸ÔLjŠ¸^ ¬=cæ$o ‚GSj¸¨Jwtj¸<j. ¬GHð=hEc¥c ¥q¸=h Ä£jÍ McÆFL ÂÍíOq ¥cGSë ²»¿Jwtj¸Á.
''³¸Á MLk†MLk! »¸CL O~ÀOqtjõ¸Á. ÂÍíOqMyŠ¸< ³MLkPy¼CLjëFLïM|?'' GH<j¥y MLkML. ¥q¸=hÂ¸< ÂÍíOqKyCoFo μ¸=h¥h
MLj¸¼Í¸^'' −MLlÆ¸ÔLjŠ¸^ ¥x<jŠ GH¥qÚFL Kx¸CLFLj MofS¸Á. Po¼ ¥x<jŠ Ä£jÍ rSNojõfS GH<jŠFLï<j ÇMLNqjõ. − GH¥qÚFo
MLjj<jGSjŠÂ GH<jŠFLï $p¿ ²¸^Fo ÂÍí=y÷¥h ×c¿Jwtj¸Á.
²¸CL‚ ÂöÍGH^æPoÍj ÇMLNqjõŠ. O~öCL¸Cc ÂöÍJwPoÍj. ²¸CL −Py¼¸¼Fc Ec¿ CnFLkï ExOq¥q<¸ PoÍj. ³¸ rSNqkõPy
CyÔL<¸ PoÍj. ¥cPoãCLjÓj −<FL^ætj¸Á ÇMLNqjõŠ.
JvÍjí$cÓ PofSFL $p¿. ²öOqKc¿FL ¥q+"Cy °FLï ÇMLNqjõFLj ''O~ÀOq¸Cc ÂÍíOqJwPoEc MLkMc?'' ¬¸Á.
''JwtjFL $qÂ GS¿JwPo ÂÍíOq ¬FLjŠ¸^'' GSÁí MLjk^ $q^jæŠÂ GSQcFcÂ¥h ML¼á¸<j. O~öÀ ¥cÆFL QLML¸ _k¨Í
μ¥qÚÍ$qÜ¿¥h ×.¿fH¸<j O~öÀ _NqjGH¨¸Á $qjOxë¼á¸Á. ²¸^Fo CLFL ¬MLGSOqMLjk MLjFLGSjÓ MnjÁÆ¸Á. O~À¿ _Nqj¸ ¥q¸=o ¬MLGSOqMoj
²ŠÚML _NqjrH<jCLjFLïÁ ¬FLjŠFLï<j ÇMLNqjõ.
O~MLjNqjõ MLkML MLj¿¥x¸ÍOqj GHFy+j" ML¼áFLOqj. On¸<j MLjk<j gHFLj$qPxGSjëFcïNqj¸=o −+"Cy ¥cadæÓj sH¿á¸<j. ¬Oqj$qj
Ä£jÍ ‚TvÂ MLÔoá QLMcÓFLj GSk<Td»¸<j.
−<gHFLj$qFLj ¬Eo GHÂ$q GSkGSjŠ¸^ ¬FLjŠFLï<j. Kc$c _À¥hFy+"Mnk ¬ÍßGRæML¸CLjO~Ój ¥cPo^GHlð<j ‚@~ [¿¢EnÎFL
_^æÓj GSj^jæŠÂ JwCLj¸Á ¬FLjŠFLï<j. ''−† $qMLÂ¢ï −Mnj GSkCLëEc! $q¸CL [¿¢Íj$qÓ gSOq °¼áCcO~íÂ¥h MLj¸^Ó
¥cÆ_k¨ÍMLø<Moj$c!'' ¬FLj¥y¸$qFo ÇMLNqjõ MLjFLrSû=y Jwtj¸Á. gSgS $qGSjMLj¸=h Jd@~PyÔLFLÓj ²¸Íj¥xCLjëFLïtj ¬FLjŠ¸^
On¸<j rS¸GHÓj ^GH^Jd Mctj¸ÔLjŠFcï<j.
²¸Íj¥y$cÂ¢ − −PyÔLFLÓj −$q=o÷Íj ÇMLNqjõŠ. μ¸=hÄ£jÍ $q^æ¸$q, rHÎFL MofSFL _^æÆï − MLj<jGSjÓCy Jd^j
¥cÓjGSjëFLïGHlð<Pe÷ ÇMLNqjõ MLjFLGSj GH¿GH¿ÄbEcÓ JwCLjFLïÁ. − ¥cPoá [¿¢Íj$qÓ÷ $qj<èÓŠ Oo^j $q^æ<¸ $qj¸@nÓ Ä£jÍ rSNojõGSjŠÂ
¬Á ÂGHlðÓ÷ ¥cÆJwCLj¸=o ÄÓÄPe÷¨JwCLjFLï<j ÇMLNqjõ. $qGSjMLj¸=hÁ ¥xFLj¥yÚMcÓ¸=o ¶ ‚Py<j FnÓ¸Cc ¥q^æGH@~è ¥xFL$qÓ@~!
¬FLjŠÂ McJwML<¸ MLkMLjkÓtjJwtj¸Á ÇMLNqjõŠ.
Oy¾Ój Í$qÜOq _<jCLjFLïtj. ³Ey μ¥q=h rSNqkõÆ. ¬Eo ³¸ rSNqkõPy ¬Oqíî¸¥c¥q GSCLMLjCLMLjMLlCLjFcï<j ÇMLNqjõ.
¶Oy¾
²MLOy −<MLj¨fS Nqk¥hû@n¸^jPy Jwtj¸Í^. − gHFLj$qjFLj MoOo O~öGRæ¸ FLj¸¼ $c¾rH=næPy GH^jæ¥x¼áFc −GSFL GH=hæ¸Á.
¬¸Íj¥é $c¾rH=næ MLjkCL CnOqMLŠ¸<Fo CLCL¸$qMLj¸CL ×.OqjGHlŠÂ rH=nærHÎFoï GH^jæÔiOq GHmÓÍ¸<Ój MLl¸<^¸ ÔLkQc<j ÇMLNqjõ.
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sH¿áFL ¥cGRæ¸ Ä£jÁ¥h QLMcÂï ÔoOqjGSjë¸=oFo ²Âï rS¸^j÷ ¥x=hæFc McGSFL JwPoÍj. ¬¸ÍOqk MLjjŠÚMLjkGSjŠÂ ¥q=næÓj rHÎFL
²Nqjõ@~Â¥h ‚@~ O~Po¥q ÇMLNqjõŠ ¬¸ÁNqjõ Td»¸ö<j.
®Eo ¬ÍFLj$c ÇMLNqjõ rHÎFL ¥q=næÓj GSOqjíŠ¸^ GHmÓÍ¸<ÓCy Jd^j $c ÔiOqFLj CLj¸<j$qj<èÓ MLjÆ¼ GSj=hæ GH¥qÚFo °FLï
GSMLkbÁ MnÎGHl GHmÓÍ¸<Æï tjfSOofSFL^jæ ®fS¿¸<j. ¬ÍjOqjCLjFLï $qj¸@nÓCy bEnÎO~õÂï fS¥qÚ_^jæŠÂ ²MLOnÎFc GSkTdOoMnkFLÂ ¬^j
®^j GSkfS¸<j. FnMLjôÁ$c ¥q=næÓÂ GSML¿¼á ¥qöOqTdNqj¸Cy GH¥qÚŠ ÂÓ_<Kytj¸<j.
μ¥qÚTd¿$c fH<j$qjÓj GH<è^j÷ ¬OqjGHlÓj tjÂfH¸¼ Ã¥qÚGS¼áJwtj¸<j ÇMLNqjõ.
''¬Ó$c ×.FL¸ ¬Ó$c _jÍjíÓj. QLMcÓ Ä£jÍ rHÎGSPoOqjŠFo=y+" _jÍjíPo¨¥h KyCLtj. ¬Mnjkô! ¬Mnjkô! ²¸CLGHÂ ×.¿»¸Á
FoFLj ÔLk<Š¸=o ³MLjNojõÁ? ®¸¥éMnjÎFc °¸Ec! GHl=hæ¸=h GH^jæ ÔiOq PoŠ¸<Fo QLML¸ ¥cÆJwNojÁ.−Mnj −CLô MLjFLGSj=oæ À¿$oÁ
®¸CLŠ MLjj¸Íj ²ÂïTdOqj÷ ÔofS¸@y ®Pe¸=h GHFLjÓj. ²¸CL CnÆÄ$q ¥c×ofS¸@y ÔLk<j''. ¬¸^k rHÍí FyOoGSjŠÂ ÇMLNqjõFLj MoPnÀë
ÔLkGHlCLk ®GRæMnjj¼áFL^j÷ À<jCLj¸=o ¬¸ÍOqk μ¥qÚTd¿$c ÇMLNqjõ MnÎGHl GSMLkbÍjÓMnÎGHl ÔLkQcOqj.
CLj¸<j$qj<èPy ÔLj=hæFL ÔiOq _Nqj=h¥h ¥qÂfH¸¼ ¬¸Í¿MLjj¸Íj μ¥q Ex¸$q CLGHlðÔofSFLMc<j ¬Nqkõ<j ÇMLNqjõ. fS$qjÜCy
Š¸^j Š¸^k MnÈ" − ÔiOq À£GSj¥x¼á MLj¸<jCLjFLï ¥cGRæ¸rHÎ GH¿¼¸<j.
¬MLMLkFL AKcOq¸Cy − GH¥qÚFo ŠGHð‚ÆJwtj¸<j ÇMLNqjõ. ¬OqjGHlÓj ¥é¥qÓj ÄÂ ×.¿»¸Á ¬OqíîMnjÎ ''¬Nnkõ! ÇMc! ''
¬FLjŠ¸^k Í$qÜ¿¥x¼áFL O~MLjNqjõ. ¬¥qÚ<jFLï Mc+"MnÎGHl À¿» ''MLkMc<j ³ Ex¸$qCLFLMLjk ÔoNqjPoÍj. ²ML¿¥i FLGRæ¸ ¥qÆ»¸ÔLPoÍj.
gSMLj¸CcÂ¥h Ã<è ¥x¥q GH^jæÔiOq ¥xÂNqjõPoÂ ÍjfSìÀ ¬Àë¸=h JwOqjCy Ã<è ²¥qÚ< −$qMnjÎMyEyíFLÂ MnjjÍ=hTd¿ MLjFLGSj GS¸GHl¥xÂ
³Ä£j ÔoNqjPoÂ fSìÀPy ¬Pe¸=h GHÂ ÔofS¸<j. ¬GSjMLj¸=y<tjCo Mnjj¸¨ ¥c+j" ÔLkGHl¥xÂ Oy<÷Ä£jÍ ¬<j¥xÚÂ ÀFy=y<j.
¬bÃMLkFL¸ $qPy÷<j »¤ GHÂ¥h FLFLjï ¥cWc" ³Wc" _¨ ®¸ÍjÓ ŠÁ¿¸<j. MoÓŠ MoÓj Kn=hæ ¥xFLï _^æÓj Ä£j FLMLjô¥cÓCy »^÷ ¬»Ü¥h
−ÿjÀGSëOqj $qÂ $qEo ÔoCyë sHEy+"Š $qÄ EcFL¸ ÔosSë ¬Ä ¥q^jæŠFLï¸CL ¥cÓ¸ CLÓjûŠ CLÓjûŠ _CLjŠCLOqj $qEc! Ä£j¿GHlð<j@~¨Â
GSkfS GSk<FL^jæ¸=o Ã<è − ÔiOqCy À¿»FLGHlð<Pe÷ ÔLÂJwtjFL −NqjMLjôFLj CLÓjûŠFo=y<j. MLk ÇML ¬MLGSO~Â¥é ÔofS¸<j¥cÂ¢
¬GHÔcOq¸ ÔoNqkÓFy, ¬MLjjô¥yMcÓFy ¥cÍj CLÆ£÷'' ¬Â ÔnMLjô»Æ÷FL ¥q+"FLj CLj<jGSjŠ¸^ ÇMLNqjõFLj PoGHKytj¸<j O~MLjNqjõ.
¬GHð=h¥é ¬MLMLkFL¸ CL^jæ¥yPo¥q ÇMLNqjõ $qj¸@n −»Jwtj¸Á. öJdBcÓj ¬FL¸CL McNqjjMLlPy÷ ¥qÆfSJwtjFLÄ.
×.¿»FL ÿ>OcCLð¿BcMLkÂ¥h ML¼áFL McOq¸Cc ÂMnøOqKyNqkOqj. ¬¸CLOqôbÍFL¸ Mc¿Py MnjjÍÓtjõ¸Á.
¬MLGSOq¸ ²Pe¸=hMc¿FnÎFc ²GHlð@y μ¥qGHlð<j Px¸$qÁ¤GSjŠÂ JvOqJd^j ÔotjGSëÁ. ¬Á ö$qfU¸¼FL −CcôbÃMLkFL¸ En_òÀÂ
MLjÂfR öJdBcÓj À£GSjë¸Á. ÇMLNqjõ ÄGRNqj¸Py ¬Eo ×.¿»¸Á. −Mnj ÔLkgS ÔLk<FL^j÷ °FLï^ætjCo μ¥q Â¸<j öJd*¸ JwNojEc!
¥cÆ _k¨ÍMLø<¸ ¥q¸=o − ÔiOq MLjOx¥q¿¥h °GHNnk$qGH<jCLj¸Á ¥qEc ¬Â μ¥qÚ XL*¸ ¬FLjŠ¸=o ÇMLNqjõ Ã<è ¥y¿¥q À£OoÁ.
ÇMLNqjõ ½¡ÄCL¸ ¥xFLTd$oÁ.
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త్ యయ్
మాకి డు అత
మాకివీడు అతత్యయ్ంటే మా మామగారికి వేలువిడిచిన అకక్గారు.

రాజయ్లకిష్మ్
మా అతత్గారు మావారి చినన్తనంలోనే పోతే మా వారిని,

ఆడపడుచుని, బావగారిని ఆవిడే పెంచింది. ఆవిడ పుటిట్లూల్, అతిత్లూల్ కూడా ఆకివీడే. ఆ ఊళోల్ని చెరువు, కోదండరామసావ్మి గుడి… ఒకటేమిటి, అసలు
ఆవిడ దృషిట్లో ఆకివీడు ఒక భూలోక సవ్రగ్ం. ఆవిడ ఎపుప్డూ “మా ఆకివీడులో అలా…, మా ఆకివీడులో ఇలా…” అంటూ ఉంటుంది. అలా ఆకివీడు
మాకివీడుగా రూపాంతరం చెంది, ఆకివీడు అతత్యయ్ కాసాత్ మాకివీడు అతత్యయ్ అయింది.
అసలు నా పెళేల్ అనుకోకుండా, నాకిషట్ం లేకుండా జరిగిపోయింది. నేను బియెసిస్ సెకెండ యియర ఎగాజ్మస్ రాసుత్నాన్ను. మరాన్డు
లాసట్ ఎగాజ్మ. సాయంకాలం గదిలో చదువుకుంటునాన్ను.
మా నానన్ ఆఫీస నించి వచిచ్ మా అమమ్తో “నారాయణ ఘనాపాఠిగారు తెలుసు కదా! మన గాయతిర్ని చూసుకోవడానికి ఇంకో
గంటలో వసుత్నాన్రు” అనాన్రు.
మా అమమ్ కంగారుగా “అదేంటి ఇంత హడావిడిగా! అయినా మనమేమీ అనుకోలేదుగా దాని పెళిల్గురించి” అంది.
“ఘనాపాఠిగారి మేనమామ మధయ్హన్ం మా ఆఫీసకి వచిచ్ కలిసారు. వాళల్కి మన సంగతి మా పెదద్మామయయ్ దావ్రా తెలిసిందిట. ఈ
ఊరికి ఏదో పనిమీద వచాచ్రుట. వీలైతే పిలల్ని చూపించమనాన్రు. నేనూ సరేననాన్ను. ఘనాపాఠిగారు బయట ఏమీ తినరు కదా… అరటిపళుల్ తెచాచ్ను.
కరివేపాకో, దబాబ్కో వేసి మజిజ్గ చేయి. ఆ పిలల్వాడు తింటాడేమో కాసిని బజీజ్లు వేయి. అమామ్యిని తొందరగా రెడీ అవమని చెపుప్” అంటూ మా నానన్
కూడా హడావిడి పడిపోయారు.
మా అమమ్ కంగారుగా నా దగగ్రకి వచిచ్ “నినున్ చూసుకోవడానికి పెళిల్వారు వసుత్నాన్రు. తొందరగా మొహం కడుకుక్ని రా, తల
దువువ్తాను” అంటూ ఆవిడదే ఒక పటుట్ చీర ఇచిచ్ “ఇది కటుట్కుని ఇకక్డే కూరోచ్. నేను పిలిచినపుప్డు వదూద్గానివి. సమయానికి మీ మామమ్ కూడా
లేదు.” అంటూ మళీల్ అంతే కంగారుగా వెళిల్పోయింది.
కాసేపటికి తిరిగి వచిచ్ నేనలాగే ఉండడం చూసి “ఇంకా అలాగే ఉనాన్వే? కానీ…” అంది.
“ఎవరిని అడిగి పిలిచారు వాళల్ని? నాకొదుద్” అని అరిచాను.
“ఇదొకక్సారికే. అవతల వాళొల్చేచ్సాత్రు. మా అమమ్వు కదూ! తొందరగా లేచి తెములు” అని బతిమాలింది.
నేనూ మెతత్పడాడ్ను. “సరే. ఇదే ఫసట్ అండ లాసట్. మళీల్ పెళిల్ గిళిల్ అనాన్రంటే ఒపుప్కోను” అని లేచాను. నేను రెడీ అయేయ్లోపలే
వాళుల్ వచాచ్రు.
వాళుల్ ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. పరిచయాలయాయ్క మా అమమ్ ననున్ తీసుకెళిల్ంది. మా తముమ్డు అకక్డే కూరుచ్ని ఉనాన్డు.
అలాంటివారెవరైనా ఇంటికి వసేత్ మా నానన్ నాతో, మా తముమ్డితో నమసాక్రం చేయిసాత్రు. కానీ ఇవాళ కోపంగా ఉనాన్ను. చేయలేదు. మా నానన్
“మా అమామ్యి గాయతిర్. బియెసిస్ రెండో సంవతస్రం చదువుతోంది.” అని, నాతో “నమసాక్రం చేయమామ్” అనాన్రు. ఇక తపప్క ఆయన కాళల్కి
నమసాక్రం చేసాను.
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“నాకు ఒక అమామ్యి, ఇదద్రు అబాబ్యిలు. వీడు చివరివాడు. ఎం.ఏ. సంసక్ృతం చదివి మా ఊళోల్నే కాలేజీలో లెకచ్రరగా పని
చేసుత్నాన్డు. పైపిలల్లకి చినన్తనంలోనే వివాహాలు చేసాను. వీడు చినన్పుప్డు చేసుకోనని మొండికేసాడు. ఏం చేసాత్ం? మనం చెపిప్ వాళుల్ వినే రోజులు
పోయాయి. వాళుల్ చెపితే మనం వినాలిస్న రోజులొచాచ్యి.” అనాన్రు ఘనాపాఠిగారు.
“మా అనన్యయ్గారి పెదద్మామ్యి విషయంలో చినన్పుప్డు వివాహం చేసి బాగా ఇబబ్ంది పడాడ్ము. దాంతో మిగతావాళల్కి కాసత్ వయసు
వచిచ్న తరావ్తే చేసుత్నాన్ము. మా నానన్గారుంటే ఒపుప్కునేవారు కాదనుకోండి. మా అబాబ్యికి మాతర్ం ఎనిమిదోయేటే ఉపనయనం చేసాము.”
అనాన్రు మా నానన్.
“మీ నానన్గారి సంగతి చెపేప్దేముంది.

వెంకటార్మశాసిత్గారంటే అపప్టోల్ ఎంతో పేరు.

ఎంత విదవ్తుత్!

ఎంత అనుషాఠ్నం!

ఉపనయనం అంటే మన చేతిలో పని కానీ, వివాహం అంటే అవతలవాళల్ మీద కూడా ఆధారపడడ్ ధరమ్ం కదండీ! అయినా రోజులని బటిట్ మనం కూడా
పోవాలిస్ందే!” అనాన్రు ఘనాపాఠిగారితో వచిచ్నాయన.
ఘనాపాఠిగారి అబాబ్యంటే ఎలా ఉంటాడో అనుకునాన్ను కానీ, తెలల్గా, పొడుగాగ్, ఒతత్యిన కార్ఫతో, పాంట షరట్ వేసుకుని సినిమా
హీరోలా ఉనాన్డు. వాళల్ందరూ మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా లోకాభిరామాయణం మాటాల్డుకుంటునాన్రు. మేమిదద్రం దికుక్లు చూసూత్ కూరుచ్నాన్ము.
వాళుల్ వెళిల్న తరావ్త, మా నానన్ “ఇంతకీ మన సంబంధం వాళల్కి ఆనుతుందంటావా?” అంటూ మా అమమ్తో చరచ్ మొదలు పెటాట్రు.
“ఎందుకు ఆనదూ! మనకేమనాన్ అచారం తకుక్వా! మీకు కూడా దేవతారచ్న ఉంది, మడితోగానీ తినరు. మామయయ్గారి గురించి
వాళెల్ంత గొపప్గా మటాల్డారో వినాన్రు కదా. అయినా కుదరకపోతే పోయింది. ఇలా చూసూత్ ఉంటే ఎదో ఒక సంబంధం అదే కుదురుతుంది.” అంటూ
మా అమమ్ ధైరయ్ం చెపిప్ంది.
నేను పెళిల్వారికోసం మా అమమ్ చేసిన బజీజ్లు తింటూ పకక్ గదిలోంచి వింటునాన్ను.

వాళల్కి మా మడి, ఆచారం సరిపోదు.

ఆయనేమో ఘనాపాఠి, మా నానన్ వేదం పూరిత్గా చెపుప్కోలేదు. ఎదో నమకం, చమకం వగైరాలతో ఇంటోల్ అభిషేకం చేసాత్రంతే. పైగా ఆ అబాబ్యి అంత
తెలల్గా ఉనాన్డు, నేనేమో చామనఛాయలో ఉంటాను. కచిచ్తంగా నచచ్ను. ఇలా అలోచించిన తరావ్త నాకు ఈ సంబంధం కుదరదనే ధైరయ్ం వచిచ్ మళీల్
చదువులో పడాడ్ను. అయినా ఎందుకైనా మంచిదని మరాన్డు పొదుద్నేన్ మా కాలనీలో ఉనన్ వేణుగోపాలసావ్మి గుడికెళిల్, ఈ సంబంధం కుదరకపోతే
నూటెనిమిది పర్దకిష్ణాలు చేసాత్నని దణణ్ం పెటుట్కునాన్ను.
లాసట్ ఎగాజ్మ రాసి, ఫెర్ండస్ తో కాలకేష్పం చేసి సాయంకాలం ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి మా నానన్ అపప్టికే ఆఫీస నించి వచేచ్సారు. ఇంత
పెందరాడే ఎందుకొచాచ్రా అనుకుంటూ లోపలికి వెళల్గానే, మా అమమ్ “వాళల్కి మన సంబంధం నచిచ్ందిట.

కటన్ం, లాంఛనాలు కూడా

అకక్రేల్దనాన్రుట” అంటూ సంతోషంగా చెపిప్ మళీల్ మా నానన్ పిలిసేత్ వెళిల్ంది.
మా నానన్ “ఇంతకీ వాళల్కి ఏం చెపప్మంటావు?” అని మా అమమ్ని అడిగారు.
“ఇంకా అలోచించేది ఏముంది? వెంటనే ముహూరత్ం పెటుట్కోవటానికి వసాత్మని చెపప్ండి” అంది మా అమమ్.
“పెళిల్ ఈ వైశాఖంలో కానీ, జేయ్షఠ్ంలో కానీ చేయాలంటునాన్రు.

మా అనన్యయ్ని రమమ్ని రాసాత్ను.

ఇదద్రం వెళిల్ ముహూరత్ం

పెటుట్కొసాత్ము” అనాన్రు. మా అమమ్ “అతత్యయ్ని కూడా తీసుకురమమ్ని రాయండి” అంది. సరేనంటూ మా నానన్ బయటకి వెళిల్పోయారు.
నాకేమిటో అయోమయం అయిపోయింది. “అయినా ఎలా కుదిరింది? కుదరకూడదని వేణుగోపాలసావ్మికి దణణ్ం పెటుట్కునాన్నే!”
తెలీకుండా పైకే అనేసాను.
“ఏమిటీ… పెళిల్ కుదరకూడదని వేణుగోపాలసావ్మికి దణణ్ం పెటుట్కునాన్వా? ఆయనకి ఎనిమిదిమంది భారయ్లు. నీ పెళిల్ ఎలా కానిస్ల
చేసాత్డు? ఏ ఆంజనేయసావ్మికో దణణ్ం పెటుట్కోవాలిస్ంది.” అంటూ మా తముమ్డు పెదద్గా నవవ్డం మొదలు పెటాట్డు. నాకు ఉకోర్షం వచిచ్ వాణిణ్
బయటకి తోసి తలుపేసుకునాన్ను.
మరాన్డు మా నానన్ ఆఫీసుకి వెళిల్న తరావ్త మా అమమ్ వంటింటోల్ పని చేసుకుంటుంటే దగగ్ర చేరి నస పెటట్డం మొదలు పెటాట్ను.
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“అంత దగగ్రకొసాత్వేమే… తాకుతావు. నేనికా అనన్ం తినలేదు” అంది మా అమమ్.
“ఛీ… ఈ మడి ఉనన్ వాళిల్ంటోల్ పుటట్కూడదు వచేచ్ జనమ్ంటూ ఉంటే” అనుకునాన్ను ఏ లకోష్సారో.
మేమసలు తొంభైలోల్నే ఉనాన్మా అనిపిసుత్ంది ఒకోక్సారి.

మామూలుగా అయితే మా అమమ్ మాటలకి నేను కోపంతో వెళిల్పోవాలి

కానీ, అవసరం నాది కాబటిట్ కొంచెం దూరం జరిగి మళీల్ మొదలు పెటాట్ను.
అంతా విని “అదేమిటే అలా అంటావు? ఒకక్ సంవతస్రమేగా, పైరవేటుగా చదవచుచ్లే. నారాయణ ఘనాపాఠిగారి సంబంధం అంటే
మాటలా…” అంది మా అమమ్.
“నాది సైనస్ గూర్ప, పార్కిట్కలస్ ఉంటాయి. పైరవేటుగా చదవడం కుదరదు. అయినా పులసత్య్బర్హమ్ మనవడని రావణాసురుడిని ఎవరేనా
పెళిల్చేసుకుంటారా?” అనాన్ను కోపంగా.
“నికేష్పంలాంటి పిలల్వాడిని పటుట్కుని రావణాసురుడంటావేమిటే? వెధవ పోలికా, నువూవ్నూ…” అంది మా అమమ్.
“బావ చాలా బావునాన్డు కదకాక్!” అనాన్డు మా తముమ్డు అపుప్డే వరస కలిపేసూత్.
“అంత బావుంటే నువేవ్ చేసుకో” అని వాడి మీద ఇంతెతుత్న లేచి అకక్డినించి వెళిల్పోయాను.
రెండు రోజులకి మా పెదనానన్, మామమ్ వచాచ్రు. మా నానన్ ఇంటోల్ లేరు. మా మామమ్ రాగానే వివరాలనిన్ మా అమమ్ దగగ్ర
కనుకుక్ని, పెళిల్కొడుకిక్ తలిల్ లేదని తెలిసి “హవవ్! ఆడదికుక్ లేని చోట పిలల్నిసాత్ముటే… రేపు కాపురానికి వెళిల్నపప్టినించీ కషాట్నికైనా, సుఖానికైనా
ఇంటోల్ ఆడతోడు ఉండదూద్! వాడంటే మగాడు, ఆడదానివి నీకైనా తెలియదుద్టే పారవ్తీ…” అంటూ మా అమమ్ని దులిపేసింది.
“నారాయణ ఘనాపాఠిగారి సంబంధం ...” అంటూ మా అమమ్ నీళుల్ నమిలింది.
“నారాయణ ఘనాపాఠిగారి సంబంధం అయితే ఏంటిట! మన పిలల్కేమైనా కనొన్ంకరా…? కాలొంకరా…? అయినా వాళల్ంతట
వాళుల్ వచిచ్ పిలల్నడిగారని ముందూ వెనకా చూసుకోకుండా ఒపేప్సుకోవడమేనా? చినన్వాడు రానీ మాటాల్డుతాను” అంది మా మామమ్ ఆవేశంగా.
చినన్వాడంటే మా నానన్.
ఒకసారి ఇలాగే మా మామమ్ మా అమమ్ని ఏదో అంటూంటే “ఎపుప్డూ మా అమమ్ని తిడాత్వేం?” అనాన్డు మా తముమ్డు. మా అమేమ్
అనిపించిందని మా మామమ్ అనుకుంటుందని భయపడాడ్ను. సినిమాల పర్భావం! కానీ మా మామమ్ “ఒరేయ.. అది నీకు అమమ్ కాకముందే నాకు
కోడలురా! ఈ ఆపేక్ష నీ పెళాల్ం వచిచ్న తరావ్త చూపించు, భడవా…! అయినా నీకికక్డేం పనిరా, కుండలోల్ గుఱాఱ్లు తోలుకుంటూ! పో… అవతలికి”
అని వాడిని కసిరి, “చూసావుటే… వీడెనిన్ మాటలు నేరాచ్డో…!” అంది మా అమమ్తో నవువ్తూ.
ఇందాకే విసుకుక్ంది కదా మా మామమ్, అంతలోనే “పిలల్ పెళిల్ అనాన్రని నీ తోడికోడలు పసుపు, కుంకం పంపించిందే పారవ్తీ!
అటల్పెనం అరిగిపోయింది కదా… ఇది చూడు ఎంత బావుందో. డబాబ్సోల అంచులు చిటిల్పోయి గీసుకుపోతోందే… ఇంకోటి తెచాచ్ను. మనింటోల్
కృషణ్తులసి వితత్నం పోయింది కదే, ఇదిగో… వెనున్. ఈ బులిల్ రోలు చూసావా… ఏ ఏలకాక్యలో, మిరియాలో కొటుట్కోవడానికి బావుంటుంది.
వడియాలకోసం బూడిదగుమమ్డి కాయ; పులుసులోకి మంచిగుమమ్డికాయ; పచచ్డికి గోంగూర; అరటి ఊచ; చిటిట్ంటాకు…” ఇలా వాయ్ఖాయ్నం చేసూత్
బయటపెటిట్న వసుత్వులతో సగం గది నిండిపోయింది.
మా అమమ్ వాటనిన్ంటినీ తనమ్యతవ్ంతో చూసోత్ంది.

చివరికి “నీ కటుట్డు చీరెలు బాగా పాతబడాడ్యే పారవ్తీ!

వాకిటోల్కి

మూటలవాడు వసేత్ నీకు రెండూ, నీ తోడికోడలకి రెండూ తీసుకునాన్ను. ఈ రంగులు నువీవ్మధయ్లో కటట్లేదు కదా…” అంటూ పెటెట్లోంచి రెండు చీరెలు
తీసి మా అమమ్ చేతిలో పెటిట్ంది. మా అమమ్ వాటిని తిరగా బోరాల్ వేసూత్ మురిసిపోయింది. మా మామమ్, అమమ్ నాకీ జనమ్కి అరథ్ం కారు. మా అమేమ్మో
“పెదద్వాళుల్ మన మంచికే చెపాత్రు. మీ మామమ్కి నేనంటే ఏమనాన్ కోపమా! చినన్దానివి, నీకిపుప్డు తెలీదులే” అని నవేవ్సుత్ంది.
ఇంతలో మా నానన్ వచాచ్రు. మా మామమ్ మాట మా నానన్ కాదనరు. సో… ఈ సంబంధం కానిస్ల. ఈ ఆనందంలో నేను
ఇంజనీరింగ చదువుతానంటే మా మామేమ్ అడడ్ం కొటిట్ందనన్ విషయం తాతాక్లికంగా మరిచ్పోయాను. కానీ మా నానన్ ఏం చెపాప్రో కానీ, మా మామమ్,
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“పోనీలే ఏం చేసాత్ం… అనీన్ కావాలంటే కుదరదూద్! అసలే ఈ రోజులోల్ ఆడపిలల్లకి సంబంధం దొరకటమే కషట్ంగా ఉంది. కాళల్దగగ్రకి వచిచ్న
సంబంధం కాలదనున్కోకూడదు” అని పేల్ట మారేచ్సింది.
నాకు మా మామమ్ మీద పీకలదాకా కోపం వచిచ్ంది. ఇంక లాభం లేదని, ఏకంగా మా నానన్తోనే చెపాప్ను.
“వాళుల్ అంత మూరఖ్ంగా ఏమీ లేరు. నువువ్ చదువుకోటానికి ఒపుప్కుంటారు. నేను మాటాల్డుతానులే” అనాన్రు.
మా నానన్, పెదనానన్ వెళిల్ ముహూరత్ం పెటుట్కొచాచ్రు. వాళుల్ రాగానే అకక్డి మనుషులు, ఇలుల్, వాకిలి గురించి ఎంకైవ్రి చేసి సంతృపిత్
చెందింది మా మామమ్. “పరీక్షలైపోయాయి కదా అని సేన్హితులు, సినిమాలు అంటూ ఎండలో తిరగకు, నలల్పడతావు. రోజూ ఒంటికి పసుపు, మీగడ
రాసుకుని, నలుగు పెటుట్కుని సాన్నం చేయి. చకక్గా కళకళాల్డుతూ ఉంటావు” అంటూ మా మామమ్ పెళిల్ హడావిడి నాతోనే మొదలు పెటట్ంది.
“నేను హడావిడిగా అటూ ఇటూ తిరగలేను. ఏదో వేళకింత ఉడకేసి పెడాత్ను, బయటపనులు నువువ్ చూసుకోవే పారవ్తీ…” అంటూ
వంటింటిని ఆకుయ్పై చేసింది.
అపప్డాలు ఒతుత్తూ, వడియాలు పెడూత్, “కాపురానికొచిచ్ ఇనేన్ళల్యినా నీకింకా పనిలో వివరం తెలియలేదేమే పారవ్తీ…” అంటూ మా
అమమ్ని అదిలిసూత్ మా మామమ్ నానా హైరానా పడిపోతోంది. మధయ్ మధయ్ నాకుపదేశాలు –
“బారెడు పొదెద్కేక్దాకా పడుకోకు;

మామగారి, బావగారి ఎదురుగా కూరోచ్కు;

పెదద్వాళల్తో వేళాకోళాలు, వెకిక్రింతలు వదుద్;

ఊరూరికే నవవ్కు; కసురుకుంటూ మాటాల్డకు – విసుకుక్ంటూ పనిచేయకు; ఇకక్డలాగా మాటకి మాట చెపప్కు – కాసత్ వినయం, వందనం నేరుచ్కో;
ఆడపడుచు, తోడికోడలితో పొరపొచాచ్లు లేకుండా కలిసిమెలిసి ఉండాలి; కటుట్ మాయకుండా, బొటుట్ మాయకుండా సలక్షణంగా ఉండు….“ ఇలా మా
అమమ్, మామమ్ మారిచ్ మారిచ్ చేసుత్నన్ ఉపదేశాలు అనంతంగా సాగుతూనే ఉనాన్యి. మా మామమ్యితే, పర్తి దానికీ “నవవ్గరాదు పలుమారు …,
మాసిన తల మాసిన ఇలుల్ …” లాంటి కుమారీ శతకంలో పదాయ్లు జోడించేది.
నాకీ పెళిల్ ఏమాతర్ం ఇషట్ంగా లేదు. నాకిషట్ం లేదని ఇంతకనాన్ ఎలా చెపప్లో తెలియలేదు. గటిట్గా పోటాల్డడాలు, ఏడవడాలు, అనన్ం
మనేయడాలూ నాకు చేతకాదు.

ఇంతవరకూ ఆ అవసరం రాలేదు. మేమడిగినవేవీ మా అమామ్ నానాన్ ఎపుప్డూ కాదనలేదు, వాళుల్ చెపిప్నదానికి

మేమెపుప్డూ ఎదురు చెపప్లేదు. ఇపుప్డు నా మాట ఎందుకు వినటంలేదో నాకరథ్ం కావటంలేదు. మా ఫెర్ండస్ అందరూ హాయిగా చదువుకుంటూంటే,
నేనొకక్దానేన్ ఇలా పెళిల్ చేసుకుని… నాకు ఏడుపుకనాన్ కోపం ఎకుక్వ వసోత్ంది. ఇషట్ం లేని పెళిల్ తపిప్ంచుకోవడానికి ఏమైనా మారగ్ముందా అని నేను
చూసిన సినిమాలనీన్ గురుత్ తెచుచ్కునాన్ను. అవేవీ ఉపయోగకరంగా, పార్కిట్కలగా అనిపించలేదు. నా బాధ ఇంటోల్వాళేల్ కాదు, నేను దణణ్ం పెటుట్కునన్
దేవుళుల్ కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. పెళల్యిపోయింది.

అతత్గారింటికి పంపేటపుప్డు ఏడుసుత్నన్ మా అమమ్ మీద “నేనెంత వదద్ంటునాన్ నాకు పెళిల్ చేసి

ఇపుప్డు ఏడుసాత్వెందుకు?” అని అరిచి, అది విని “ఇంత అయోమయం మేళం ఎలా బతుకుందే…” అంటూ కళుల్ తుడుచుకుంటునన్ మా మామమ్ని
మింగేసేటుట్ చూసి విసవిసా నడుచుకుంటూ వెళిల్ కారెకేక్సాను.
మా ఆడపడుచు, బావగారు పిలల్ల వేసవి సెలవలు అయేయ్వరకూ ఉనాన్రు. వాళల్ందరూ వెళిల్పోయాక కానీ నాకు దిగులు మొదలు
అవలేదు. అనిన్టికనన్ ముఖయ్ంగా మా కాలేజ రిఓపెన అయిఉంటుంది, నా చదువు ఆగిపోయిందనే భావనే చాలా బాధగా ఉంది. ఆ బాధలో నేనసలు
హైదరాబాదు వెళల్నే వెళల్ను, అమమ్, నానన్ వచిచ్నా అసలు మాటాల్డను అనుకుంటూ బోలెడు శపథాలు చేసుకునాన్ను.
ఈ వాతావరణానికి, నే పెరిగిన వాతావరణానికి ఏమాతర్ం సంబంధం లేదు.

మా మామగారు వేదాధాయ్పకులు. సుమారు

పదిహేనుమంది విదాయ్రుథ్లు. ఒక పెదద్ కంపౌండ. గేటుకెదురుగా కాంపౌండ మధయ్లో శారదామమ్వారి గుడి. మా అతత్గారిలుల్; పూజారి గారి ఇలుల్;
గుడి, వేద పాఠశాల టర్సట్ మేనేజర ఇలుల్; విదాయ్రుథ్లు ఉండటానికి ఒక పెదద్ హాలు; విదాయ్రుథ్లు చదువుకోవడానికి ఒక హాలు; విదాయ్రుథ్లకి వంట
చేసేవాళల్ ఇలుల్; ఒక చినన్సైజు కళాయ్ణమండపం, దానికి ఆనుకుని నాలుగు గదులు – ఇవనీన్ గుడికి రెండు వైపులా ఉండేవి. కాంపౌండ లో ఒక పకక్గా
మంచి నీళల్ పంపు. ఇకక్డునన్ అందరికీ మడే. రోజూ పొదుద్నన్ పంపులో నీళుల్ వసుత్నన్పుప్డు అందరూ తడిబటట్లతో రెండు మూడు బిండెలు మంచినీళుల్
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మడిగా పటుట్కుంటారు వంటకీ, తాగడానికీ. మిగిలిన అవసరాలికి బావి నీళేల్. అందరిళుల్ ఒకే మోడల. ముందు ఒక వరండా, లోపల ఒక హాలు, దానికి
అవతల వంటగది, హాలుకి ఒక పకక్గా బెడరూం. పర్తీ ఇంటికి విడిగా వెనకవైపు బావి, బాతరూములు.
మా మామగారు తెలల్వారుఝామునే లేచి, బావిదగగ్ర సాన్నం చేసి, మడి కటుట్కుని బయట వరండాలో కూరుచ్ని సంధాయ్వందనం,
అనుషాఠ్నం చేసుకుని పదకొండు గంటల వరకు పాఠం చేపేప్వారు. అపుప్డు ఇంటికి వచిచ్ సాన్నం చేసి మడి కటుట్కుని దేవతారచ్న, భోజనం చేసి మళీల్
సాయంకాలం నాలుగు గంటల వరకు పాఠం చేపేప్వారు. సురాయ్సత్మయం వేళకి సంధాయ్వందనం, ఆ తరావ్త ఫలహారం చేసి వరండాలోనే పడుకునేవారు.
ఒకక్ భోజనానికి తపప్ దాదాపు ఇంటోల్కే వచేచ్వారు కాదు.
ఇంక ఇంటోల్ టివి కాదుకదా, కనీసం గాయ్స సట్వ లేదు. కుంపటి మీదే వంట. నాకు ఊహ తెలిసి నేనెపుప్డూ కుంపటిమీద వంట
చూడలేదు. ఇదంతా చూసుత్ంటే నాకేదో బాల్క ఎండ వైట సినిమాలా ఉండేది. మా ఇంటినే మా ఫెర్ండస్ “నైంటీన సికస్ టి మోడల” అనేవాళుల్. ఇది
ఏకంగా “నైంటీన ఫోరిట్ మోడల!”
ఇదంతా ఒక ఎతుత్, మాకివీడు అతత్యయ్ ఒక ఎతుత్. దాదాపు డెబైబ్యేళల్ మనిషి. మంచి పొడుగు. పొడుగుకి తగగ్ లావు. నలుపు కిందకి
వచేచ్ ఒంటి రంగు. ముందు రెండుపళుల్ కొంచెం ఎతుత్. పెదద్ గొంతు. ఇకక్డ మాటాల్డితే నాలుగిళల్ అవతలకూడా వినిపిసుత్ంది. పూరవ్ సువాసిని. ఆ
పూరవ్కాలం వేషంలోనే ఉండేది. హడావిడిగా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ పని చేసూత్ ఉండేది.
"హమమ్యయ్, వంటిలుల్ కడగటం అయిపోయింది. అంటగినెన్లు బయట పడేసాను. బటట్లు ఇంకా తడపలేదు…" ఇలా చేసుత్నన్ పనికి,
చేయాలిస్న పనికి రనిన్ంగ కామెంటరీ ఇసూత్ ఉండేది. అనిన్టికంటే ఆవిడ వసుత్వులతో మాటాల్డడం వింతగా ఉండేది. ఒక గినోన్, పళెల్మో అకక్డ పెటిట్
“ఇకక్డే ఉండు… కదలకు” అనో; ఏ నిమమ్కాయో దొరిల్పోతుంటే పటుట్కుని “ఇపుప్డెకక్డికి పోతావు” అనో;
మధయ్లోకొసాత్వేమే… పకక్న ఉండక” అనో – ఇలా పర్తి వసుత్వుతో మనిషితో మాటాల్డినటుట్ మాటాల్డుతూ ఉండేది.

ఏదనాన్ బుటట్ దారిలో ఉంటే “ఇలా
ఆవిడకి రిన సబుబ్, నిరామ్ పౌడర

అంటే మహా ఇషట్ం. పనిమనిషి తోమిన గినెన్లని మళీల్ నిరామ్ పౌడర బూడిదలో కలిపి కొబబ్రి పీచుతో తోమేది, “ఎంత మసి… ఎంత మసి…” అంటూ.
చాకలి ఉతికిన బటట్లు మళీల్ ఒకసారి రిన సబుబ్ పటిట్ంచి ఝాడించి ఆరేసేది, “ఎంత మురికి… ఎంత మురికి…” అంటూ. అనిన్ంటినీ తెలల్గా తోమి,
ఉతికిన తరావ్త ఆవిడ మొహం శతుర్సంహారం చేసిన చకర్వరిత్లా ఒక రకమైన గరవ్ంతో మెరిసేది.
నాకు ఆతత్యయ్ని చూసేత్ ఎంత వింతగా ఉనన్దో ఆవిడకి ననున్ చూసేత్ అలాగే ఉండేది. మాకెవరికీ బిగగ్రగా మాటాల్డే అలవాటు లేదు.
ఆవిడ అంత పెదద్ గొంతుతో మాటాల్డుతుంటే నాకు గొంతు పెగిలేది కాదు. ఆవిడ “అలా నీలో నువువ్ గొణుకుక్ంటావేమిటే… కాసత్ పెదద్గా మాటాల్డు”
అనేది. ముఖయ్ంగా నా భోజనం చూసేత్ ఆవిడకి నవువ్లాటగా ఉండేవి. “ఏమిటే… ఈ పిటట్ తిండి! గిరగిరా తిరుగుతూ కాళాల్ చేతులా పని చేసుకునే
వయసులో…” అంటూ కంచం నిండా అనన్ం పెటిట్ తినమని ఎదురుగా కూరుచ్నేది. “ఆ నెయియ్ వేసుకోవడం ఏమిటే, కాసత్ చెయియ్ తడవనీ…” అంటూ
చారెడు నెయియ్ వేసేది. అతత్యయ్ పకక్న నేను ఏనుగు ముందు ఎలుక పిలల్లాగా ఉండేదానిన్.
మా వారు కాలేజి పని, రీసెరచ్ పనితో పొదుద్న వెళితే రాతిర్కే వచేచ్వారు. లేకపోతే చదువుకుంటూనో, రాసుకుంటూనో ఉండేవారు.
రోజంతా నేను, మాకివీడు ఆతత్యయ్ – ఇదద్రమే ఇంటోల్. బెరుకు బెరుకుగా అటూ ఇటూ తిరుగుతుండేదానిన్. నాలుగు రోజులు పోయాక కొంచెం
అలవాటుపడి, “అతత్యాయ్, ఏదైనా పని చెపప్ండి, చేసాత్ను” అనాన్ను.
ఆవిడ “బీరకాయ తరిగి పెడతావా, నేను మడి కటుట్కునేటపప్టికి. కారంపెటిట్ వండుతాను, మరీ సనన్గా తరకుక్” అనన్ది.
వంటింటోల్ పీలర లేదు. కతిత్పీటతో పెచుచ్ తీయడం రాదని చెపప్టానికి మొహమాటపడి, ఏదో తంటాలు పడి కతిత్పీటతోనే పెచుచ్ తీసి
తరిగాను. అతత్యయ్ వచిచ్ చూసూత్నే “ఏమిటీ తరగటం! పెచుచ్తో పాటు ఇంత కండ పోతే ఇక సంసారం చేసినటేల్! ఇంతత ముకక్లా తరిగేది! లే, నేను
తరుకుక్ంటాను” అని ఒకక్ కసురు కసిరి కతిత్పీట లాకుక్ంది. నాకు కళల్నీళుల్ ఒకక్టే తకుక్వ.
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మా మామగారికి భోజనం వడిడ్సూత్, “మీ హైదరాబాదు కోడలికి కూర తరగటం కూడా నేరప్కుండా కాపురానికి పంపింది మీ
వియయ్పురాలు. బీరకాయ తరగమంటే నాలుగు ముకక్లు చేసి నా మొహాన పడేసింది. నేను మళీల్ సనన్గా తరుకుక్నాన్ను. కంటికింపుగా ఉంటే కానీ
కడుపుకింపుగా ఉండదు నాయనా!” అంది. నేను ఆయన ఏమంటారో అని భయంగా చూసుత్నాన్ను.
“నెమమ్దిగా నేరుచ్కుంటుందిలే” అనాన్రు తల కూడా ఎతత్కుండా.
కొదిద్ రోజులకి గాయ్స కనెక్షన వచిచ్ంది. సట్వ, సిలిండర తెచిచ్ ఫికస్ చేసి వెళాల్డు. వెంటనే అతత్యయ్ “ఇదిగో సీతారావమామ్… చూసావా!
హైదరాబాదు కోడలు వచిచ్ందని ఘనాపాఠిగారు గాయ్స పొయియ్ కొనాన్డు” అంది పూజారి గారి భారయ్తో.
నాకు అకక్డ నుంచి పారిపోవాలనిపించింది. “సట్వ వంటింటోల్ పెటట్నా?” అడిగాను ఆ ఎంబరాసమెంట తటుట్కోవడానికి.
“ఆ గాయ్స బండని రోడుడ్ మీద దొరిల్ంచుకుంటూ వచాచ్డు.
“చూడు ఎంత మటిట్గా ఉందో!” అని నిరామ్ పౌడర, బూడిద వేసి కొబబ్రిపీచుతో సిలిండర ని బరబరా తోమి, “చూసావా ఎంత
మురికో!” అంటూ రెండు బిందల నీళుల్ పోసి కడిగి, “ఇపుప్డు పెటుట్ వంటింటోల్” అంది.
నేను నెమమ్దిగా కుంపటి అంటించటం, పీలర లేకుండా కతిత్పీటతో కూరల పెచుచ్ తీయటం, నీళుల్ కారకుండా మడిబటట్లు గటిట్గా
పిండడం, పారబోయకుండా బావిలోంచి నీళుల్ తోడడం వగైరా పనులు నేరుచ్కుంటునాన్ను. ఏదైనా పని చెడగొడేత్ వెంటనే “మీ హైదరాబాదు కోడలు … “
అంటూ మా మామగారికి చెపేప్ది. ఆయన అసలు పటిట్ంచుకునేవారే కాదు.
శార్వణమాసం నోములకి తీసుకెళల్డానికి మా నానన్ వచాచ్రు. అంతవరకూ చేసుకునన్ శపథాలేమైనాయో, మా నానన్ని చూడగానే
పరుగెతుత్కుంటూ ఎదురెళిల్ చేతిలో సంచి అందుకునాన్ను.
“అమామ్యి ఏమైనా సహాయంగా ఉంటోందా?” అని అడిగారు నానన్ భోంచేసూత్.
“మీ అమామ్యికేం నాయనా, బంగారుతలిల్ కదూ!” అంది అతత్యయ్. నేను ఆశచ్రయ్పోయి చూసాను. అమమ్నీ, తముమ్డినీ చూడొచచ్నే
సంతోషంతో హైదరాబాద బయలుదేరాను.
మాకివీడు అతత్యయ్ కబురుల్ చెపుప్కుని నేను, మా తముమ్డు పడీ పడీ నవువ్కునాన్ము. “ఇంటోల్ పెదద్వాళుల్ అలాగే అంటారు. అలా
వెకిక్రించకూడదు” అని మా అమమ్ అంటునాన్ పటిట్ంచుకోలేదు. ఈ నెల రోజులలో నాకు పని నేరాప్లని మా అమమ్ నాతో రోజూ మడితో వంట
చేయించింది. మికీస్ ఉనాన్ నాచేత రోటోల్ పచచ్ళుల్ నూరించింది, పపుప్ రుబిబ్ంచింది. నేను మా కాలేజి పిర్నిస్పాలని కలిసి డిసెంబరలో ఎగాజ్మ ఫీజు కటిట్
చివరి రెండు మూడు నెలలు కాలేజికి వచేచ్టటుల్ పరిమ్షన తీసుకునాన్ను.

నాకు కావాలిస్న పుసత్కాలు కొనుకుక్నాన్ను.

మా పెళిల్లో పెళిల్కొడుకు

బావునాన్డటే మా మామమ్ ఒపుప్కోలేదుట. “పెళిల్కొడుకు బానే ఉనన్డు కానీ, మా గాయతిర్ కనాన్ ఒక ఛాయ తకుక్వే” అనన్దిట అందరితో – పెళిల్ ఆలబ్ం
చూసుత్ంటే మా తముమ్డు నవువ్తూ చెపాప్డు. మా మామమ్కి తన మనవళల్, మనవరాళల్ కంటే అందమైనవాళుల్, తెలివిగలవాళుల్, బుదిధ్మంతులు ఎవరూ లేరు
మరి!
శార్వణమాసం అయిన తరావ్త మా అమమ్ ననున్ మా అతత్గారింటోల్ దింపింది. బయలుదేరేముందు మా నానన్ “భరత్ని, పిలల్లని
జాగర్తత్గా చూసుకోవటంలో విశేషం ఏమీలేదు, అది సహజం. ఇంటోల్ పెదద్వారు అతత్యయ్గారిని, మీ మామగారిని కనిపెటుట్కుని చూసుకోవాలి” అంటూ
జాగర్తత్లు చేపాప్రు.

వెళూత్ వెళూత్ మా అమమ్ “అనిన్ పనులు మీరే చేసుకుంటునాన్రు. ఈ నెలరోజులలో గాయతిర్కి కొంచెం పని అలవాటు చేసాను.

కనీసం రాతిర్పూటైనా మడి కటుట్కోమని చెపప్ండి” అని అతత్యయ్తో చెపిప్ మరీ వెళిల్ంది.
మా అమామ్వాళల్ దగగ్ర ఉండి రావడం వలల్నో, నా చదువు కంటినూయ్ అవుతుందనో, మొతాత్నికి నేను కొంచెం హుషారుగానే ఉనాన్ను.
మధాయ్హాన్లు నేను తెచుచ్కునన్ పుసత్కాలు పరీక్షలకోసం చదువుకునేదానిన్. లేకపోతే మాకివీడు అతత్యయ్ దగగ్ర కూరుచ్ంటే ఆవిడ ఒతుత్లు చేసుకుంటూనో,
విసత్రుల్ కుటుట్కుంటూనో కబురుల్ చెపేప్ది.
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“నా పుటిట్లుల్, ఆతత్గారిలూల్ కూడా ఆకివీడే.

కాపురానికి వెళిల్ పదేళల్యినా పిలల్లు పుటట్లేదు.

ఇంతలో ఈగతి పటిట్ంది.

మా

బావగారువాళుల్ నాకు ఒక గది, ఒక ఎకరం పొలం ఇచాచ్రు. ఆ పొలం మీద వచేచ్ డబుబ్ పెటుట్కుని ఆ గదిలో ఉండేదానిన్. మీ అతత్గారు పోయిందని విని
మీ మామగారిని పలకరించి వెళాద్మని వచాచ్ను. నేను వెళేల్టపప్టికి మీ మామగారు బయటకు వెళాల్డు పిలల్లిన్ పకిక్ంటివాళల్కి అపప్చెపిప్. మీ బావగారు
ఎనిమిదేళల్వాడు, ఇంకా ఒడుగు కాలేదు. మీ ఆడపడుచు ఐదేళల్ది, మీ ఆయన ఏణణ్రథ్ం పిలల్వాడు. నేను వచేచ్టపప్టికి మీ బావగారు, ఆడపడుచు
దెబబ్లాడుకుంటునాన్రు, మీ ఆయన ఏడుసుత్నాన్డు. వాళల్ని విడదీసి, మీ ఆయనిన్ చంకనేసుకుని, నేతెచిచ్న అరటిపళుల్ తలోటీ ఇచిచ్ ‘మీ అతత్యయ్నిరా’ అని
లోపలికి తీసుకెళాల్ను.

ఇలల్ంతా ఎలా ఉందనుకునాన్వు!

ఎకక్డి వసుత్వులకక్డ, దుముమ్కొటుట్కుని లంకాదహనమలేల్ ఉంది.

పిలల్లు కూడా

దుముమ్కొటుట్కుని ఉనాన్రు. వెనక దొడోల్ పొయియ్ రాజేసి కాగుతో వేణీణ్ళుల్ కాచి అందరికి తలంటుల్ పోసి ముందు ఒంటి మురికి వదలాచ్ను. పిలల్లందరికీ
పాలిచిచ్ ఆడుకోమని పంపించాను. ఆ తరావ్త ఇలుల్ శుభర్ం చేసి మడి కటుట్కుని వంట చేసేటపప్టికి మీ మామగారు రానే వచాచ్డు. ననున్ చూసూత్నే
'వచాచ్వా, అకాక్యాయ్!' అనాన్డు.

‘వంటయింది, మడి కటుట్కో నాయనా!

వడిడ్సాత్ను’ అనాన్ను.

అదే పలకరింపు! అదే పరామరశ్!

ఇంటోల్

ఆనపకాయుంటే పాలుపోసి వండి, రాచిచ్పప్లో మామిడి ఒరుగులుంటే పపుప్లో వేసి, చింతకాయ పచచ్డి నూరి, పిలల్లునాన్రని చారు పెటాట్ను. అంతే!
అదే తండీర్, పిలల్లూ ఆవురావురుమంటూ తినాన్రు.

అలా రెండు గుడడ్లు సంచీలో కుకుక్కొచిచ్ందానిన్ ఇకక్డే ఉండిపోయాను.

పాతికేళైల్ంది!

ఉండగలిగానంటే నా గొపేప్మీ లేదు, వాళల్ గొపప్తనమే! నేనేమి పెటాట్నో… వాళేల్మి తినాన్రో… మూడోకంటికి తెలీదు. రొషుట్ లేని పిలల్లు. మీ ఆయన
పసివాడు కదూ, దింపితే ఏడేచ్వాడు. చంకనేసుకునే పనిచేసుకునేదానిన్. రాతిర్పూట పిలల్లు ముగుగ్రూ నాదగగ్రే పడుకునేవాళుల్. మీ మామగారు మాతర్ం!
ఇదెందుకు చేసావని కానీ, అదెందుకు చేయలేదని కానీ ఏనాడూ అనలేదు. అయినా మీ మామగారేమనాన్ పరాయివాడా, మా చినతాతగారి మనవడేగా!”
ఆవిడలా చెపుత్ంటే నేను నోరు తెరుచుకుని వింటుండేదానిన్.
“మరి మీ పొలం ఎవరు చూసుత్నాన్రు?” అడిగాను.
“నాకికక్డ డబుబ్తో పనేముందే! పిలల్లుగలవాళల్ని మా బావగారినీ, మరిదినీ వాడుకోమనాన్ను” అంటుంటే నాకావిడ ఏదో వేరే
లోకంలోని మనిషిలాగా అనిపించింది.
అతత్యయ్ ఊరికి వెళిల్ంది. మిగిలిన పనంతా చేసినా పొదుద్నేన్ తడిబటట్లతో బయటకువెళిల్ మంచినీళుల్ తేవాలనే అలోచనకే రాతర్ంతా
టెనష్నతో నిదర్ పటట్లేదు. ఇంతవరకూ అతత్యయ్ ఆపని నాకు చేపప్లేదు, నేనుకూడా చేసాత్ననలేదు.
పొదుద్నేన్ ఇదద్రు వేద విదాయ్రుథ్లు వచిచ్ “మాకివీడు మామమ్గారు మడినీళుల్ తెచిచ్పెటట్మనాన్”రంటూ బిందెలు పటుట్కెళాల్రు.
హమమ్యయ్ అనుకునాన్ను.

“ఆ విదాయ్రుథ్లు మంచినీళుల్ తెచిచ్పెటాట్రుటే?” అంటూ అడిగింది మరాన్డు మధాయ్హన్ం వసూత్నే.

తెచాచ్రనాన్ను.
“నేనే వెళూత్ వెళూత్ చెపాప్ను. హైదరాబాదు పిలల్వు కదా! తడిబటట్లతో నీళుల్ తేవడానికి సిగుగ్పడతావని” అంది నవువ్తూ.
ఎపుప్డూ “హైదరాబాదు కోడలు, హైదరాబాదు పిలల్” అంటే కోపం వచేచ్ నాకు చితర్ంగా ఇపుప్డు కోపం రాలేదు.
దసరాకి ముందు గుడికీ, అందరి ఇళల్కీ సునాన్లు వేయించారు. నేను రంగురంగుల పెయింటతో ఇంటోల్నూ, గుళోల్నూ ముగుగ్లు,
గడపలకి డిజైనుల్ వేసాను. అతత్యయ్ “ఇవనీన్ ఘనాపాఠిగారి కోడలు వేసింది. హైదరాబాదులో బియేయ్ చదివింది” అంటూ గొపప్గా చెపిప్ంది అడిగిన
వాళల్కీ, అడగని వాళల్కీ!
తరావ్త రెండు నెలలకి వేవిళుల్ మొదలవడంతో నా చదువు పూరిత్గా అటకెకిక్ంది. నాకు వేవిళుల్ విపరీతంగా ఉండేవి. ఇంటోల్ ఏదైనా
వండుతునన్ వాసనకే తిపేప్సేది. ఏమి తినాన్ ఇమిడేది కాదు. పాపం అతత్యేయ్ రకరకాలుగా వండి “పోనీ ఇదనాన్ సయిసుత్ందేమో తిను” అంటూ ఎదో
ఒకటి పెడూత్ ఉండేది. “అయినా ఏడోనెల వచేచ్దాకా వేవిళేల్మిటే, విడూడ్రం కాకపోతే!” అంటూ నవేవ్ది. “ఒంటోల్ కులాసాగా ఉందిటే, అమామ్!” అంటూ
వెనకాలే తిరిగేది. నాకు నీరసంగా ఉండో, ఒంటోల్ బాలేకో పడుకునుంటే “ఏమిటో, ఆడపుటక! ఎంత కషట్పడితే వసాత్రమామ్ పిలల్లు ఒళోల్కి!” అనుకుంటూ
పకక్నే కూరుచ్నేది. మా మామమ్ అనే ‘ఆడతోడు’ అంటే ఏమిటో అపుప్డు తెలిసింది.
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నాకు ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. అతత్యయ్కి ఎంత అపురూపమో దానిన్ చూసేత్!
“అమమ్ కడుపు చలల్గా, అతత్ కడుపు చలల్గా…” అంటూ ఒళల్ంతా నూనె పటిట్ంచేది.
"బావినీళుల్ పోసేత్ పిలల్ నలల్పడిపోదూ!” అంటూ మంచినీళల్తో సాన్నం చేయించేది. పెసరపపుప్, బియయ్ం, కచూఛ్రాలు వేసి తిరగటోల్
సునిన్పిండి విసిరింది, “మరలో పటిట్సేత్ అనిన్రకాల పిళుల్ కలుసాత్యే. అసలే లేత ఒళుల్. ఆనక ఏ దురదలో, దదుద్రోల్ వసేత్ కషట్ం” అంటూ. బజారు కాటుక
పెడేత్ మంచిది కాదని, పచచ్కరూప్రం వేసి ఇంటోల్ కాటుక, చాదు వేసింది.

దానికి శుభర్ంగా నీళుల్పోసి, సాంబార్ణిపొగ వేసి ఉయాయ్లలో పడుకోపెటిట్

“అమామ్యి మామలూ…, చందమామలూ …” అంటూ జోలపాట పాడేది. ఒళోల్ కూరోచ్పెటుట్కుని “తారంగం… తారంగం…” అంటూ పాడి గోవిందా
కొటిట్ంచేది. “అంత పెదద్గా పాడేత్ అది దడుసుకుంటుందేమోనే…” అనేవాడు మా తముమ్డు. “ఛ, ఎందుకు దడుసుకుంటుందీ… అతత్యయ్ అంత చకక్గా
పాడుత్ంటే!” అనేదానిన్. అదేమిటో, నాకిపుప్డు అతత్యయ్ మాటలు, పనులు, ఆఖరుకి ననున్ తిటేట్ తిటుల్, “మీ హైదరాబాదు కోడలు…” అంటూ మా
మామగారికి, “మీ ఆవిడేఁ…” అంటూ మా వారికి చెపేప్ కంపైల్ంటుల్ కూడా చాలా సహజంగా అనిపిసుత్నాన్యి. మా అమమ్, మామమ్ మెలిల్మెలిల్గా అరథ్ం
అవుతునాన్రు.
నెమమ్దిగా ఇంటోల్కి టివి, మికిస్, ఫిర్డజ్, గైరండర వచాచ్యి. “అదేమిటే… పొతర్ంతో పాటు రోలు కూడా తిరుగుతుంది! కరంటు దండగ
కాదూ…” అంది అతత్యయ్ గైరండరని చూసి అమాయకంగా. మంచినీళల్ పంపు కూడా అందరి ఇళల్లోల్కి వచిచ్ంది.

నాకు రెండోసారి కూడా అమామ్యే

పుటిట్ందని దిగులుపడుతునన్ మా అమమ్తో “తపప్మామ్… అలా అనుకోకూడదు, భగవంతుడు ఇచిచ్న పిలల్లు” అని నచచ్చెపిప్ంది.

మా పిలల్లని దాదాపు

డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిల్ందే లేదు. అతత్యేయ్ ఇంటోల్ చిటాక్ వైదయ్ం చేసేది.
మా వారికి యూనివరిస్టిలో ఉదోయ్గం రావడంతో మేము హైదరాబాదు వచేచ్సాము. అతత్యయ్ని మాతో రమమ్ంటే రాలేదు. మా
మామగారితో పాటు అకక్డే ఉండిపోయింది. కొనాన్ళల్కి అతత్యయ్ మరిదివాళుల్ మా మామగారిని బతిమలాడి అతత్యయ్ని తీసుకెళాల్రు.
“మాతో చెపప్కుండా ఎందుకు పంపించారు?” అని అడిగాను మా మామగారిని. నా వసుత్వుని నాకు చెపప్కుండా ఎవరికో ఇచేచ్సినటుల్
అనిపించింది.
“ఇనాన్ళుల్ మన కోసం కషట్పడింది. కనీసం ఇపుప్డైనా ఆవిడ పుటిట్ పెరిగిన చోట సుఖంగా, సంతోషంగా ఉంటుందని” అనాన్రు మా
మామగారు. అతత్యయ్కి ఆకివీడంటే ఉనన్ మమకారం తెలుసు కాబటిట్ ఊరుకునాన్ము. తరావ్త మా మామగారు కూడా ఓపిక తగిగ్ పాఠాలు చెపప్లేక మా
బావగారి దగగ్రకు వెళిల్పోయారు, కృషాణ్తీరం అంటూ.
ఇది జరిగి దాదాపు అయిదేళల్యింది. మధయ్లో రెండు మూడుసారుల్ మా వారు ఏదైనా ఫంక్షనల్కి వెళిల్నపుప్డు చూసొచాచ్రు కానీ
నాకసలు ఆతత్యయ్ని మళీల్ చూడడం కుదరలేదు. అపుప్డపుప్డు ఫోనోల్నే పలకరింపులు. ఈ మధయ్లో అవికూడా తగిగ్పోయాయి, అతత్యయ్కి వినికిడి
తగగ్టంతో.

ఇపుప్డు ఎలాగైనా అతత్యయ్ని చూడాలనే పిలల్లోత్పాటు బయలుదేరాను పినిన్గారబాబ్యి పెళిల్కి.

అకక్డనుంచి ఆకివీడు ఒక అరగంటే

పర్యాణం.
పెళిల్ చూసిన తరావ్త నేను, పిలల్లు, మా తముమ్డు బయలుదేరి ఆకివీడుకి వెళాల్ము. మేము వెళేల్టపప్టికి ఇంటోల్ అందరూ డైనింగ
టేబుల మీద భోజనం చేసుత్నాన్రు, టివి చూసూత్. ఘనాపాఠిగారి కోడలినని పరిచయం చేసుకునాన్ను వీధి గుమమ్ంలోంచే. “ఓ... అతత్యయ్ కోసమా,
వెనకవైపుంది” అని మళీల్ టివి చూడడంలో మునిగిపోయింది ఒక మధయ్వయసాస్విడ.
ఇంటి వెనక దాదాపు పడిపోయే సిథ్తిలో ఉనన్ గదిలో ఉంది అతత్యయ్.

గది కూడా కాదు ఒక రేకుల షెడుడ్!

మమమ్లిన్ చూసి

“ఎవరూ…” అంటూ బయటకు వచిచ్, “ఓసి, నువవ్టే… హైదరాబాదు పిలాల్… రా… రా… లోపలికి! వీడు నీ తముమ్డు కదూ! ఇంటోల్ అందరూ
కులాసానా నాయనా…” అంటూ ఆపాయ్యంగా పలకరించింది.
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“ఎలా ఉనాన్రు?” అంటూ లోపలికి వెళాల్ను. “ఇదిగో…, పైవాడు ఎపుప్డు పిలుసాత్త్డా అని చూసుత్నాన్ను” అంది అతత్యయ్ వేదాంత
ధోరణిలో.
“ఇదిగో, మీ హైదరాబాదు మనవరాళుల్” అంటూ పిలల్లిన్ చూపించి “అమమ్మమ్కి దణణ్ం పెటట్ండే… తాకుక్ండా” అనాన్ను అచచ్ం మా
అమమ్లాగే. “అదేమిటే… అంతదూరం నుంచి వచిచ్ తాకొదద్ంటావు. తరావ్త చెంబెడు నీళుల్ పోసుకుంటాలే” అంటూ ఇదద్రినీ దగగ్రకు తీసుకుని పకక్న
కూరోచ్పెటుట్కుని “ఎనోన్యేడే?” అనడిగింది.
“పెదద్దానికి పదెద్నిమిది, చినన్దానికి పదిహేను” అనాన్ను.
“అబోబ్… పెదద్వాళల్యిపోయారే! పటుట్పరికిణీలు, వలెల్లు కూడా వేసుకునాన్రే!” అంటూ మురిసిపోయింది. పేరుపేరునా అందరినీ
అడిగింది.
“అయినా ఇకక్డ దొడోల్ ఉనాన్రేంటి?” అనడిగాను ఆశచ్రయ్ంగా. నేనేదో అతత్యయ్ ఇకక్డ మహారాణిలా ఉంటుందని ఊహిసూత్ వచాచ్ను.
”పాత ఇలుల్ పడగొటిట్ కొతత్ది కటాట్రుగా, అపప్టినించీ నేనీ గదిలోనే ఉంటునాన్ను. రాను రానూ ఇంటోల్ కూడా మరీ అనాచారం
అయిపోయింది. సాన్నం కూడా చేయకుండా ఆ పాచిగుడడ్లోత్నే వండుకోవడం, ఆ బలల్మీద తినడం! నా వలల్కాలేదు. కుంపటి, నాలుగు గినెన్లు
తెచుచ్కుని ఇకక్డే వండుకుంటునాన్ను. ఏదో నా కాలూ చేయి ఆడిననాన్ళుల్ చేసుకుంటాను. ఆపైన వాళిల్షట్ం” అంది.
నేను అతత్యయ్ని, ఆ గదిని పరిశీలనగా చూసుత్నాన్ను. ఈ ఐదారేళల్లోల్నే వృదాధ్పయ్ం మీదపడడ్టైట్ంది. అంత భారీ మనిషీ, ఇపుప్డు
గువవ్లా అయిపోయింది. హడావిడిగా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఎంతపనైనా ఒంటిచేతోత్ చేసే మనిషికి, ఇపుప్డు అడుగు వేయడం కషట్ంగా ఉంది. ఖంగున
మోగే గొంతులో వణుకు వచిచ్ంది. చూపు కూడా తగిగ్ంది. కటుట్కునన్ బటట్ మాసిపోయి ఉంది. గదంతా బూజు పటిట్, దుముమ్ కొటుట్కుని ఉంది. ఎపుప్డూ
“ఎంత మురికి… ఎంత మటిట్…” అంటూ తోమిందే తోమి, కడిగిందే కడిగి ఇంటినీ ఒంటినీ అదద్ంలా ఉంచుకునే అతత్యయ్, మాసినబటట్ కటుట్కుని, ఈ
దుముమ్లో ఉండడం చూసేత్ నాకు కళల్నీళుల్ తిరిగాయి.
అవీ ఇవీ మాటాల్డుతూ “మీ పొలం ఎలా ఉంది? నాకు చూపించరూ…” అడిగాను.
“ఇంకెకక్డి పొలమే… అమేమ్సారుగా!” అంది.
“అయితే మీ దగగ్ర ఇపుప్డు బోలెడు డబుబ్ందనన్మాట” అనాన్ను నవువ్తూ.
“అదంతా మా మరిదీ వాళేల్ చూసుత్నాన్రు. అయినా నాకెందుకే డబుబ్! ఏదో గిదెద్డు బియయ్ం ఉడకేసుకుంటే నాకు రోజెళిల్పోతుంది.”
అని, “ఉండండే… మీకు రొటెట్ముకక్నాన్ కాలిచ్ పెడతాను, హైదరాబాదు నుంచి వచాచ్రు ననున్ చూడాలని” పిలల్లోత్ అంటూ లేచింది.
నాకరథ్ం అయింది. ఆ డబుబ్ కోసమే అతత్యయ్మీద పేర్మ కురిపించి తీసుకెళాల్రనన్మాట. దాదాపు ముపైప్ లక్షలు! అవి చేతికి రాగానే
బయటకి గెంటేసారు. పాపం, అతత్యయ్కి ఆ సంగతి తెలియడం కూడా లేదు!
మావారికి ఫోన చేసి ఇకక్డ సంగతి చెపిప్ “అతత్యయ్ని మనింటికి తీసుకొసాత్ను” అనాన్ను.
“అతత్యయ్ వసుత్ందంటావా?” ఆశగా అని, మళీల్ “అయినా నానేన్మంటారో? అతత్యయ్ మరిదివాళుల్ ఏమనుకుంటారో?” అనాన్రు.
“అదంతా నాకు తెలీదు. అతత్యయ్ని ఇకక్డ ఒకక్ నిమిషం కూడా ఉంచేది లేదు” అనాన్ను మొండిగా.
ఆయన నవివ్ “సరే, అదంతా నేను చూసాత్లే. నువవ్యితే ముందు అతత్యయ్ని ఒపిప్ంచు.” అనాన్రు ఉతాస్హంగా.
“అతత్యయ్కి మడి, ఆచారం ఎకుక్వ కదా, నువువ్ చేయగలవా?” అనాన్డు అంతా వినన్ మా తముమ్డు.
“చేసాత్ను” అనాన్ను సిథ్రంగా.
“ఎంత మారిపోయావే! ఇదివరకు మడి ఉనన్ ఇంటోల్నే పుటట్కూడదనుకునే దానివి కదా!” అనాన్డు వాడు ఆశచ్రయ్ంగా.
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నేను నవావ్ను. “అతత్యయ్ వసుత్ందంటావా, ఈ ఊరొదిలి? ఇపప్టికిపుప్డు అనీన్ సరుద్కుని రావదూద్!” అనాన్డు అనుమానంగా.
అతత్యయ్ని ఒపిప్ంచగలననన్ నమమ్కం నాకుంది. అయినా సరుద్కోవడానికి అతత్యయ్కేం కావాలి, రెండు జతల బటట్లు తపప్!

PPP

నిశ బ
ద్ నీరవం

కె.అంజన

బీప……బీప… బీప
ఆ చినన్ శబద్మే … నిశశ్బద్ం గా ఉనన్ ఆ గదిలో … భరించలేనంత పెదద్గా ఉంది.
నా గుండె చపుప్డు నాకే వింతగా వినపడుతుంది. అసలు ఎవరనాన్ వారి గుండె చపుప్డు ఎలా ఉంటుందో శర్దద్ పెటిట్ వింటారా?
ఏదైనా భయంకరమైన సంధరభ్ంలో గుండె వేగం పెరిగినటుల్ తెలుసుత్ంది…. అంతే…
కానీ…
మిషనల్ సాయంతో నా గుండె చపుప్డు నేను వింటునాన్ను –
నా వూపిరి ఉందని తెలుసుత్ంది –
మరి –
బరువుగా వునన్ నా కనురెపప్లని ఎందుకు తెరవలేకపోతునాన్ను –
నా పకక్న ఎవరునాన్రో ఎందుకు తెలుసుకో లేక పోతునాన్ను –
కనీసం చెయియ్ కూడా కదపలేకునాన్ – ఎవరిననాన్ పటుట్కోవాలని ఉంది.
ఆ ఆలంబనతో ఇంకొంచం శకిత్ దొరుకుతుందా? ఏ అవయవము కదపలేకునాన్ !
ఏవరో గదిలోకి వచిచ్న శబద్ం –
“సారీ రవి! ఇలా చెపుతునన్ందుకు నాకూ బాధగానే ఉంది. కానీ ఇక మేము చేయగలిగేది ఏమి లేదు. ఆమె శరీరంలోని ఒకక్ భాగం
కూడా పని చేయటం లేదు. బైరన డెడ అయితే కాదు, కానీ మిషనల్ సాయంతోనే ఈ మాతర్ం ఉంది. నినన్టి నుండి సప్ృహ లోకి కూడా రావటం లేదు”
డాకట్రు గొంతు మృదువుగా, ఓదారుప్గా వినపడింది.
ఏంటి వీళుళ్ మాటాల్డేది? .. లేదు . . లేదు, ఇంకా నాలో పోరాడే శకిత్ ఉంది. అపుప్డే ఇంత నిరాశగా మాటాల్డొదుద్ – మనసుస్
ఆకోర్సించింది.
“చూడండి డాకట్ర ఎంత పర్శాంతంగా ఉందో మొహం – హాయిగా నిదర్ పోతునన్టుల్. ఇనాన్ళుళ్ ఎంత పోరాడింది. ఎంత అందమైన
రూపమో అంత కంటే అందమైన మనసుస్ తనది. ఎందుకు తనకీ శిక్ష?” దుఃఖంతో గొంతు పెగలేల్దు రవికి.
“ధైరయ్ం తెచుచ్కో రవి. ఏమి చెయాయ్లో నిరణ్యం నీ చేతిలో ఉంది. కాసత్ సిథ్మితంగా ఆలోచించుకో”
తలుపు తీసిన శబద్ం –
డాకట్రు వెళిళ్పోయారా ??
నా చెయియ్ మీద సప్రశ్ తెలుసుత్ంది ..
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రవి – నా భరత్ . . నా సేన్హితుడు .. నా పార్ణం . . . నా సరవ్సవ్ం . . . . .

ఎపుప్డూ నవువ్తూ నవివ్సూత్ ఉండే నా రవి – ఇపుప్డు దుఃఖంతో కదిలిపొతునాన్డు. వెకిక్ళుళ్ వినబడుతునన్య – ఏమి చెయయ్లేని
నిసస్హాయత. కనీసం తన చెయియ్ పటుట్కోలేని అశకత్త !
……
ఇంజనీరింగ అవుతూనే పెళిళ్ సంబంధం వచిచ్ంది. అపుప్డే పెళిళ్ చేసుకోనని గొడవ చేశా. కానీ నానన్ వినలేదు. మంచి సంబంధం
అనాన్రు. పైగా అతను కాలేజిలో నా సీనియర అంట, నేను తెలుసంట, ఏంటేంటో చెపాప్రు, పెళిళ్చూపులు నిరణ్యించారు.
ఎవరా ఇతను అనే చినన్ కూయ్రియాసిటీతో ఒపుప్కునాన్. రవి అనేది చాలా సాధారణమైన పేరు, ఆ పేర తో చాలా మంది ఉనాన్రు.
ఫొటో కూడా చూపలేదు నాకు.
పెళిళ్చూపుల తతంగం అంతా చాలా ఎంబరాసింగ గా అనిపించింది నాకు. తలెతిత్ అతని వైపు కూడా చూడలేకపోయా. నా ఇబబ్ంది
ఎవవ్రూ గర్హించటం లేదు వాళల్ మాటలోల్ పడి.
“నేను సునీతతో ఒంటరిగా మాటాల్డొచాచ్” రవి గొంతు విని చపుప్న తల ఎతిత్ చూసా.
ఎకక్డో చూసినటుల్ అనిపించిది… ఎకక్డా??? అనన్ ఆలోచనలోల్ ఉండగానే “లోపల గదిలోకి వెళిళ్ మాటాల్డుకోండి” అనన్ నానన్
మాటలు వినపడాద్యి.
“నేను ఎవరో మీకు గురుత్రాలేదనుకుంటా” గది లోపలికి వచాచ్క చనువుగా అడిగాడు రవి.
మొహమాటంగా నవావ్ను. నా మౌనం చూసి తనే గురుత్ చేసాడు, రెండు మూడు సంఘటనలు – అపుప్డు గురుత్వచాచ్డు – నా కంటే
రెండు సంవతస్రాల సీనియర పైగా వేరే డిపారుట్మెంటుల్ అవటంతో సరిగాగ్ గురుత్ రాలేదు.
నవువ్తూ మాటాల్డాడు – తన వివరాలనీన్ చెపాప్డు. పీజీ అయిపోయిందంట, అమెరికా పర్యతాన్లు చేసూత్ ఇకక్డ ఉదోయ్గం
చేసుత్నాన్డు.
చెలెల్లు తలుపు తటిట్ లోపలికి వచేచ్వరకు, దాదాపు గంట సేపు కబురుల్ చెపుప్కుంటూ ఉండిపోయామని గర్హింపు రాలేదు.
వెంటవెంటనే నిశిచ్తారఠ్ం, పెళిళ్ అంతా హడావుడిగా అయిపోయింది. ఎపుప్డూ నవువ్తూ, నవివ్సూత్ ఉండటం తన పర్తేయ్కత. అయినా
తన గురించి ఏమీ తెలియకుండా బిడియంగా భయపడుతూ తన జీవితంలోకి అడుగు పెటాట్ – చాలా తొందరలోనే నా భయాలనీన్ పోయాయి.
రెండు నెలలోల్ రవికి అమెరికాలో ఉదోయ్గం రావటం, తను అమెరికా వెళళ్టం – నేను కూడా కొనాన్ళుళ్ అతత్గారి ఇంటోల్నే ఉండి
అమెరికా లో ఉడోయ్గం సంపాదించుకొని కొతత్ కాపురం మొదలుపెటెట్ సరికి ఒక సంవతస్ర కాలం గిరుర్న తిరిగి పోయింది.
ఏంతో ఆనందంగా – మా చినన్ జీవితం – మూడేళళ్కి అందులోకి బులిల్ సంజన –
ఎంత అదృషట్ం . . .
. ….
రవి –
ఎందుకు ఇటువంటి శిక్ష మా అందరికి? దేవుడిని నమమ్ని నాకు – ఇపుప్డు ఇంకా బలంగా అనిపిసుత్ంది దేవుడు లేడని.
నిజంగా దేవుడనే వాడే ఉంటే – కరమ్ సిదాధ్ంతం అనే పలాయనవాదం నేరిప్ంచేవాడు కాదు. పసిపిలల్ల ఆకలి కేకలు – ఆడవాళళ్ పై
అతాయ్చారాలు, విధవ్ంస కాండలు, అకాల మరణాలు – ఇవేవి ఉండేవి కావు.
మరి ఈ దేవుడిని సునిత ఎంతో నముమ్తుందిగా – దేవుడు శాడిషాట్? ఏమో! లేకుంటే ఎంతో ఆనందంగా సాగుతునన్ కుటుంబానిన్
విశిచ్నన్ం ఎందుకు చేసాత్డు?
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సునీత ను పెళిళ్ చేసుకునన్ క్షణం నుండి నాకు అనీన్ తనే అయియ్ంది. నా పార్ణ సేన్హితురాలు, పేర్యసి, భారయ్ – అనీన్ తనే. చాలా
అమాయకంగా పర్పంచ పోకడలు తెలియనటుల్ ఉండే ముగద్, ఎవరనాన్ కటువుగా మాటాల్డినా తిరిగి గటిట్గా జవాబు కూడా చెపప్లేదు – కానీ ఎంతో
తెలివిగలది ఉదోయ్గంలో చాలా మంచి పేరు సంపాదించింది.
ఆఫీసు నుండి కూడా ఏదో ఒక టైంలో మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. ఎం.బి.ఎ చెయయ్మని పోరుపెటాట్ను, తన తెలివి తేటలకు ఇంకా ఉనన్త
సాథ్నంకు వెళాళ్లని.
పగలు ఉదోయ్గం, సాయంతర్ం కాలేజి, సంజన పెంపకం, కలిసి నవువ్కుంటూ వంట చేసుకోవటం – రోజులో 24 గంటలు చాలవేమో
అనన్టుల్ ఉండేది. చిలిపి తగాదాలు – సరసాల సరాగాలు – ఎనోన్ మధుర క్షణాలు.
ఎం.బి.ఎ కాల్సు టాపర అని తెలిసిన రోజు నా అనందానికి అవధులు లేవు ఆ రోజే ఇంకో శుభవారత్ చెపిప్ంది – తనకి నాలుగో నెలని.
అమెరికాలోని ఆరిధ్కమాందయ్ం దెబబ్కి నేను పని చేసే కంపెనీ కూడా నిలనబడలేక, నా ఉదోయ్గం కూడా పోయింది- ఇంకో మంచి
ఉదోయ్గం వేరే వూరిలో వసేత్ తనే ధైరయ్ం చెపిప్ంది దాంటోల్ చేరటానికి.
“నాకు ఈ ఉదోయ్గం లో చేరటం ఇషట్ం లేదు. ఒక పకక్ నీకు ఐదో నెల, ఉదోయ్గం, సంజన – ఇనిన్టితో ఎలా కషట్పడతావు? నేను
వీకెండ మాతర్మే రాగలను ఇంటికి”
“ఏమీ పరేల్దు. నానన్ రిటైర అయాయ్రు. అమమ్ నానన్ను పిలిపిదాద్ం. నా డెలివరీ కి సహాయంగా ఉంటారు. నిదానంగా ఈ ఊరిలోనే
చూసుకో. తొందరలోనే మళాళ్ అందరం కలిసి ఉంటాం.” అని చాలా నచచ్చెపిప్ పంపింది.
ఆ దూరం మమమ్లిన్ మరింత దగగ్ర చేసింది. ఫోనులో ఎనిన్ కబురోల్, పర్తి చినన్ విషయం ఒకరితో ఒకరం చెపప్కుండా ఉండలేము.
“పెళిళ్ అయియ్ పదేళుళ్ అయియ్ంది, ఇంకా లవ బరడ్స్ లా ఉంటారేంటి “ అని సేన్హితులు ఆట పటిట్ంచేవాళుళ్.
సంహిత పుటాట్క, ఇక దూరం వుండలేక పోయా. తకుక్వ జీతంకు వొపుప్కొని, ఇదద్రం ఒకే వూరిలో ఉండేటుల్ ఉదోయ్గం వెతుకుక్నాన్.
సునీతకు పొర్మోషన తో పాటు, పని వతిత్డి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. రాతిర్ళుళ్ కంపూయ్టర ముందేసుకొని ఎపుప్డు నిదర్ పోయేదో
కూడా తెలియదు.
“ఏంటి ఈ పని తాపతర్యం నీకు. ఎంత మేనేజరివ్ అయితే మాతర్ం ఇలా తిండి నిదార్ తాయ్గం చేసి పని చెయాయ్లా? నీ ఆరోగయ్ం సంగతి
ఆలోచించవా? “ కోపప్డేవాడిని “ నీ తోటి మేనేజరల్ గురించి నువేవ్ చెపుతావు, పని తపిప్ంచుకొని నీ మీద రుదుద్తారని. చూసి అనాన్ నేరుచ్కో”
“లేదు రవి. ఎవరెటాల్ పోతే నాకెందుకు. నా పని నేను చేసుకుంటా అంతే” అని మాట తపిప్ంచేది.
...
...
సునీత
బలవంతాన.. . లేని శకిత్ కూడగటుట్కొని కళుళ్ తెరవాలని పర్యతిన్ంచా –
నా వలల్ కాలేదు –
ఎంతసేపటున్ండి అలా పడి ఉనాన్నో నాకే తెలియదు –
ఏవేవో జాన్పకాలు – గురుత్ వచీచ్ రానటుల్గా – తెలిసీ తెలియనటుల్గా –
చినన్పప్టి చిలిపి తగాదాలు
ఆడుకునన్ బొమమ్ల పెళిళ్ళుళ్ –
పోటీ పడి వేసిన రంగవలుల్లు –
పకిక్ంటి వాళళ్ మామిడి చెటుట్ ఎకిక్ కిర్ంద పడడ్అపుప్డు పగిలిన మోచిపప్ –
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ఒకపర్కక్ మందు రాసూత్, కొపప్డుతూ, కళళ్నీళుళ్ తుడుచుకునే అమమ్ –
కాలేజి ఎగొగ్టిట్ సినిమాకు వెళిళ్ , మళళ్ మనసక్రించక ఇంటోల్ చెపితే, ఏమీ కోపప్డకుండా నవేవ్సిన నానన –
తలంబార్ల వేళ సేన్హితులు ఆటపటిట్సుత్ంటే , రవి అలల్రి –
మగత . . . . ఏమైంది తనకి . . . . ఇవి తన ఆఖరి క్షణాలా?

కంగారుగా అనిపించింది – గుండె వేగం పెరిగినటుల్ – ఆఖరి సారిగా విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్నన్ నా చినిన్ గుండె ---...
ఏంటి ఆ శబద్ం – ఎవరో సనన్గా రోదిసుత్నన్టుల్ –
ఎవరది – లేత సప్రశ్ నా చంప మీద – ఆ సప్రశ్ నాకు తెలుసు –
నా చినాన్రి సంహిత – తనని ఓదారుసుత్నన్ నా బంగారుతలిల్ సంజన.
నా చినిన్ తలిల్ వెకిక్ళుళ్ పెడుతోంది –
నా బుజిజ్ తలిల్ ఏడవకురా – అయోయ్ ఓదారచ్లేని నా నిసస్హాయత.
ఏంతో పెదద్రికంగా ఓదారుసుత్ంది సంజన – పనెన్ండేళళ్కే ఇంత పెదద్దయియ్ందా –
ఎపుప్డూ వాళళ్ గిలిల్కజాజ్లతో, వాళళ్ మధయ్ పోటాల్టలు తీరచ్టానికే సరిపోయేది నా సమయంఒకోసారి విసుగాగ్ అనిపించేది –
నా ఉదోయ్గం టెనష్న, రవి ఎంత సహాయం చేసినా ఎపుప్డూ ఎదో ఒక పని ఉంటూనే ఉండేది.
“రిలాకస్ అవవ్టం రాదు నీకు” అని కోపప్డేవాడు రవి
పిలల్ల అరుపులు, కేకలు, పేచీలు, వాళళ్ పోటాల్టల పంచాయితీలు –
మళాళ్ వెంటనే వాళుళ్ కలిసిపోయి ననున్ ఏడిపించటం –
ఒకోసారి ఎకక్డికైనా పర్శంతమైన చోటుకు పారిపోదాం అనిపించేది –
ఒంటరిగా – ఏ ఆలోచన లేని చోటు
నా ఆలోచనలు నేను వినగలిగే చోటు –
నాలో నేను – ఒక మంచి పుసత్కం చదువుతూ – కోరిన పాటలు వింటూ –
ఒక కపుప్ కాఫీ తో –
....
మరీ ఎకుక్వ పార్రిత్ంచానా ఈ పర్శాంతత కోసం?
అందుకే నేను పార్రిథ్ంచే దేవుడు, తన దగరకు తీసుకువెళుతునాన్డా?
అయోయ్ ఇవి నిజంగా నా ఆఖరి క్షణాలా?
అందుకే కనీసం కళుళ్ తెరవలేక పోతునాన్నా?
అయినా ఏమైయియ్ంది నాకు – లేదు ధైరయ్ం కోలోప్కూడదు –
సనన్గా మొదలయియ్న కడుపులో మంట – ఇంతింతై వటుడింతై అనన్టుల్ ననున్ కబళించింది . . .
రవి
“రేపటున్ండీ జిమ కి వెళళ్లనుకుంటునాన్” డినన్రు తింటునన్పుప్డు చెపిప్ంది సునీత
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ఈ మధయ్ పని ఒతిత్డిలో కొంచం బొదుద్గా తయారయియ్ంది. అయినా నాకు ఎంతో అందంగా ముదుద్గా ఉంటుంది.

“ఏంటి ఈ సడన నిరణ్యం?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగా. కాసత్ ఖాళీ సమయం కోసం ఎంతగా ఎదురుచూసత్దో నాకు తెలుసు కనుక.
“మా ఆఫీసులో పని చేసే శీర్జ తెలుసు కదా, ఈ మధయ్ రోజు నాకు కాల్సు పీకుతుంది, నా గురించి నేను పటిట్ంచుకోవటం లేదని. రోజూ
లంచ కి పిలుచుకు వెళుతుంది, పనిలో బడి తినటంలేదని. తను కూడా చేరింది జిమ లో, నాకూ అనిప్ంచింది ఈ సెట్ర్స తో బాగా కడుపులో మంట వసుత్ంది.
సెత్ర్స తగాగ్లంటే జిమ కి వెళల్టం మంచిదని”
“మంచి ఐడియానే – కాకపోతే ననున్ మాతర్ం జిమ కి వెళళ్మని అడగకు. నేను ఇలాగే సంతోషంగా ఉనాన్”
“ఒకక్సారి నీ బొజజ్ చూసుకునాన్వా? “ వంటిలుల్ సరుద్తూ నవివ్ంది.
“ఈ బొజజ్ మీదే మన పిలల్లు ఎంచకాక్ పడుకునేవారని మరిచ్పోకు” బుగగ్ మీద ముదుద్ పెడుతూ చెపాప్ . . .
ఏమయయ్యి ఆ సరదా రోజులు?
ఒక చినన్ అనుమానం – కడుపులో అలస్రుల్ ఏమో అని –
ఒక టెసుట్ తరవాత ఇంకోటి – ఒక మందు తరవాత ఇంకోటి –
చివరికి ఊహించనిది చెపాప్రు – కానస్ర –
వెంటనే సరజ్రీ అనాన్రు –
ఏమిటిదంతా – ఇలాంటివి ఎకక్డో జరుగుతాయి – మనం పేర్మించే వాళళ్కు కాదు --సునీత –
నరకం అంటే ఎకక్డో లేదు –
నేను నమిమ్న భగవంతుడు ననున్ మోసం చేసేత్ ఉంటుంది –
నా శరీరమే నాకు ఎదురు తిరిగితే ఉంటుంది –
పర్తి అవయవం చిదర్మైపోతూ, పని చెయయ్లేమంటూ మొరాయిసేత్ ఉంటుంది –
కీమోథెరపీ, రేడియేషన, వీటి వలల్ వచేచ్ విపరీతమైన బాధలో ఉంటుంది –
నా కుటుంబమంతా ఏమీ చెయయ్లేక, నిసస్హాయతతో కనీన్రు పెదుతుంటే ఉంటుంది –
....
ఇంత నరకంలోనూ – నా ధైరయ్ం బలం శకిత్ – అంతా నా రవే!
ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఎలా ఉంటునాన్డో కానీ , నా ఎదురుగా మాతర్ం అదే చిరునవువ్ – నవువ్తూ నవివ్సూత్ !
....
ననున్ చూడటానికి వచిచ్ – మారిపోయిన నా రూపం, వూడిపోయిన నా జుటుట్ –
ఇవేవి గమనించనటుల్ కబురుల్ చెపిప్ నవివ్ంచే నా మంచి సేన్హితులు –
ఆఖరికి నా చినిన్ బంగారాలు కూడా నా మందుల సంగతి గురుత్ చేయటం –
ఇంత పేర్మను పొందే నాది అదృషట్మా ?
ఇంత చినన్ వయసుస్లో రాలిపోతునన్ దురదృషట్మా ?
....
...
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మాటలు కూడా అరథ్ం కావటేల్దు
అయోయ్ వినికిడి కూడా తగిగ్పోయిందా?

నా సంజన పెరిగి పెదద్దవవ్టం చూడలేనా? తన చదువు, తొలి పేర్మ, పెళిళ్ – ఏదీ చూడలేను. పెరిగే వయసుస్లో ఎవరు ఉంటారు
తనకి ?
ఇపప్టికి రాతిర్ పూట ఏదో ఒక వంకతో నా పకక్లో దూరే సంహితకు ఎవరుంటారు?
జీవితానిన్ సాంతం అనుభవించకుండా తీసెయయ్దలచుకంటే , ఇంత అదృషాట్నిన్ ఏందుకిచాచ్వు?
ఇంకొనాన్ళుళ్ ఇలాగే శరీరానిన్ కషట్పెడుతూ ఏదోరకంగా బర్తికి ఉండాలా?
లేక
ఇంకా నరకం చూడకుండా తవ్రగా వెళిళ్పోవాలా?
ఎలా నిరణ్యించేది – ఎవరు నిరణ్యించేది?
కావ్లిటీ నా లేక కావ్ంటిటీనా?
శారీరకంగా ఎదురుగా ఉండటమా లేక ఆ వయ్కిత్ తో గడపిన అందమైన జాణ్పకాల మధయ్ ఉండటమా?
ఏదో మతుత్ – వినబడటం లేదు ఏమీ –
అసప్షట్త . . .
నా కోసం ఏడవకండి – నా జాణ్పకాలోల్ సంతోషంగా ఉండండి మీ ముగుగ్రూమీతోనే ఉంటాను ఆ జాణ్పకాలోల్ –
....
మనసు తేలికగా ఉంది –
చిరునవువ్తో వెళిళ్పోతునాన్, ఇంతమంది పేర్మను పొందిన గరవ్ంతో వెళుతునాన్ –
ఓ భగవాన! శరీరానిన్ నాకు ఎదురు తిరిగేటుల్ చేశావ, కానీ నా ఆతమ్ పొందిన పేర్మ ఏ బాధను తటుట్కునే శకిత్ని ఇచిచ్ంది –
అందుకే . . . ఇపుప్డు . . . . ఇలా –
ఈ నిశశ్బధ్ ….. నీరవం . . . . లో. . . కి. . .
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మని - దే డు

డొకాక్ ఫణి

ర్ దురిమ్ఖి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
21 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
అతనొక యువకుడు. బర్హమ్చారి యువకుడు. అందం, ఆరోగయ్ం, ఆదాయం అనీన్ అమరిన నవ యువకుడు. అతని కళళ్లో వెలుగు.
చూపులో చినన్పాటి చులకన. తను తలుచుకుంటే ఆకాశానిన్ భూమిగా, భూమిని ఆకాశంగా మారచ్గలనని అతని ధీమా. నమమ్కం. అతనికి
సాధయ్పడనిది ఏదీ లేదు. అతను అనుకోవడమే ఆలసయ్ం, అంతే. కోరుకునన్ పర్తీ వసుత్వూ అతని దగగ్ర వచిచ్ వాలుతుందని అతని విశావ్సం.
అతనిది అనితర సాధయ్మైన మేధసుస్. దానికి తోడు అకుంఠిత దీక్ష, పటుట్ సడలని పరిశర్మ. అందుకే అతను పర్తి పర్యతన్ంలోనూ విజయుడే.
అతని నడకలో, చూపులో, మాటలో, ఆహారయ్ంలో అనిన్టా ఆతమ్విశావ్సం తొణికిసలాడుతుంది. అతనింకా ఎవరినీ పేర్మించలేదు.
అతనొకరోజు తొందరగా తయారై హడావిడిగా ఉదోయ్గానికి వెళుతునాన్డు. ఇంటి బయట కొచిచ్ కారెకక్బోతూంటే చూసాడు ఓ
వారగా అపుప్డపుప్డే కొదిద్ కొదిద్గా విచుచ్కుంటోనన్ ఒక ఎరర్టి మొగగ్ని. అది ఏపువోవ్ అతనికి తెలియదు. ఆ మొకక్ అతను నాటించలేదు. అది
అకక్డికి ఎలా వచిచ్ందోనని ఆలోచించాడు, ఏ పకుష్ల పనో అయుయ్ంటుందని సమాధానపడాడ్డు. ఆఫీసుకు ఆలసయ్మౌతోందని గురొత్చిచ్, ఆ
మొగగ్ని పలకరించకుండానే వెళిళ్పోయాడు. ఆఫీసులో ఎంతో ముఖయ్మైన లావాదేవీలు నడిపి సతమతమైపోయాడు ఆరోజు. సాయంతర్ం
కారెకక్గానే అపర్యతన్ంగా ఆ మొగగ్ గురొత్చిచ్ంది. బహుశా ఈ పాటికి ఇంకాసత్ విచుచ్కుని వుంటుందని అనుకునాన్డు. పెదాలమీదకి చినన్
మందహాసం వచిచ్ చేరింది. కారు నడుపుతూ ఇలుల్ ఎపుప్డెపుప్డు చేరతానా అని తహతహలాడుతునాన్డు. ఆరోజే విపరీతమైన టార్ఫికుక్
తగిలింది రోడల్మీద. ఇంటికి వచేచ్సరికి సూరాయ్సత్మయమైపోయింది. ఆ చీకటిలో ఆ మొగగ్ని చూడడానికి ఇషట్పడలేదు అతను. మరుసటి రోజు
ఉదయం చూదాద్మనుకునాన్డు.
రాతిర్ ఆ మొగగ్ కలలోకి వచిచ్ంది. ఆ కలలో అతను మొగగ్ని సుతి మెతత్గా నిమిరాడు. ఒక అదుభ్తమైన పరిమళంతో ఆ పర్దేశమంతా
గుబాళించింది. అతను ఆ మొగగ్ని కోదాద్మనుకునాన్డు. అంతలోనే అలారం మోగింది. అతను లేచి హడావిడిగా తయారై కారెకాక్డు. ఆ
మొగగ్ని చూసే సమయం లేకపోయింది ఆ పొదుద్ కూడా. కారులోంచే ఆ మొగగ్ని పలకరించాడు. అది మరికాసత్ విచుచ్కుంది. ఒక కొతత్
అందానిన్ సంతరించుకుంది. యువకుడి మనసు ఇంకాసత్ ఆనందించింది. అతను ఆరోజు ఎంతో మెరుగైన పనితనం చూపించాడు. తనకు
నచిచ్న విషయమొకటి తన ముంగిట వునన్ది అనే భావన అతనిలో ఆనందానిన్ నింపేసింది. ఆ సాయంతర్మూ అతను రావడం ఆలీసమే
అయింది. అపుప్డతను ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు. వారాంతంలో ఆ మొగగ్ పూరిత్గా విచుచ్కునన్పుప్డు దానిని పలకరించాలనీ, దాని అందానిన్
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తనివితీరా ఆసావ్దించాలనీ నిరణ్యించుకునాన్డు. ఆ నిశచ్యం చేసుకునన్ తరువాత అతనిలో ఎటువంటి వాయ్కులతా లేదు. రోజు రోజుకూ
మరింత పటుతావ్నిన్ సంతరిచుకుని, మొగగ్ నెర విచిచ్న పువువ్గా మారింది. దానికి కొనిన్ వందల రేకులునాన్యి. అటువంటి పువువ్
అంతకుముందు ఎవరూ చూడలేదేమో బహుశా.
ఆ వారాంతం మొతత్ం అతను ఆ పువువ్ వదద్నే గడిపాడు. అకక్డే పచారుల్ చేసూత్ కాఫీ తాగాడు. టిఫిన పేల్టు అకక్డికే తెచుచ్కుని ఆ
పువువ్నే తదేకంగా చూసూత్ టిఫిన కానిచాచ్డు. దానికి కనీసం వంద ఫొటోలు తీసాడు. తన మితుర్లందరికీ పంపించాడు. అందరూ అతనిన్
ఎంతగానో మెచుచ్కునాన్రు. కొంతమంది కేవలం ఆ పువువ్ను చూడడం కోసం అతని ఇంటికి వచాచ్రు. అందరూ ఆ పువువ్తో ఫొటోలు
తీయించుకునాన్రు. అతనికి ఎంతో గరవ్ంగా అనిపించింది. ఆ పువువ్ అతని జీవితంలో భాగమైంది. అతను తన జీవితంలో జరిగే పర్తి
సంఘటనా ఆ పువువ్కి చెపుప్కుంటునాన్డు. పారుక్లో జాగింగు చేసుత్నన్పుప్డు కనిపించి, తనవైపు చూసి నవివ్న అమామ్యి గురించి, ఆఫీసులో
అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతునన్ తన సాథ్యి గురించీ, పర్మోషనల్ గురించీ, ఒకటేవిటి, అనీన్ ఆ పువువ్కి నివేదించుకుంటునాన్డు. అపప్టికి కొనిన్
నెలలైంది, ఆపువువ్ వాడలేదు. ఆ మొకక్ మరో మొగగ్ తొడగలేదు. ఒకనాడు అతని మితుర్లలో ఒకరు ఆ మొకక్ కావాలని అడిగారు.
"అంటుకటిట్ చూడు మరో మొకక్ వసుత్ంది, అది మాకివవ్వచుచ్" అని కోరికవంటి సలహా ఇచాచ్రు. అది అతనికి నచచ్లేదు. ఆ మొకక్ ఈ సృషిట్
మొతత్ం మీద తన తలవాకిటే వుండాలి. అపుప్డే తనకి తృపిత్. అది మరొకరి ఇంటిలో కూడా వుంటే, ఇంకేమిటి లాభం? తన పర్తేయ్కతఏమీ
వుండదు. అందుకనే అతడు సునిన్తంగా తన మితుర్ల కోరిక తోసిపుచాచ్డు.
"ఒకటి రెండు సారుల్ అంటు కటాట్లని పర్యతిన్ంచాను, కానీ ఆకొమమ్ వాడి పోయింది, కొతత్ మొకక్ రాలేదు" అని అబదధ్ం ఆడేసాడు.
ఆరోజున ఆ పువువ్ కాసత్ వాడింది. అది చూసిన అతని మనసు కొటుట్కుంది. అతను ఎంతోమంది బాటనిసుట్లని పటుట్కుని పర్తేయ్కమైన
ఎరువులు తెచిచ్ వేసాడు. అయినా పువువ్ వాడడం తగగ్లేదు. ఒకరోజు ఉదయం లేచి చూసేసరికి ఆ మొకక్వి రెండు కొమమ్లు ఎవరో విరిచి
పటుట్కుపోయారు. ఆ పువువ్ కళ కోలుపోయి, పూరిత్గా వాడిపోయి వుంది. అతనికి అపర్యతన్ంగా కళళ్లోంచి నీళుళ్ కారాయి. అతను
ఒకక్మారు ఆ పువువ్ని ఆపాయ్యంగా నిమిరాడు. ఆ పువువ్ అతని చేతిలోకి వాలి, రాలిపోయింది. అతను ఆ పువువ్ను తీసుకెళిళ్ దేవుడి పటం
ముందు పెటాట్డు. ఎందుకో దేవుడు ఆ రోజు తనని చూసి నవువ్తునన్టుల్ అనిపించింది అతనికి. మరి రెండు రోజులు గడిచాయి. ఆ పువువ్
నలల్గా మారిపోయింది. ఆ రేకులనీన్ కుంచించుకుపోయాయి. తెలియని దర్వమేదో బొటుట్ బొటుట్గా ఆ పువువ్లోంచి కారి, దేవుని పటం
పాదాలవదద్ తడి అవుతోంది. ఆ పువువ్లోంచి పార్ణ శకిత్ వెళిపోతోందని గర్హించాడు యువకుడు. మరునాడు ఎంతో బెంగగా, ఎండిన ఆ
పువువ్ను తీసి చెతత్లో పారవేసాడు. ఆ మరునాడు అతనికి ఇంటి ముంగిటోల్ ఆ మొకేక్ కనిపించలేదు. అతను విలవిలలాడిపోయాడు. తన
మితుర్లందరినీ దూషించాడు. అనరాని మాటలనాన్డు. కొమమ్లు విరుచుకుపోయారనీ, చివరికి మొకక్నే తవివ్ తీసుకుపోయారనీ నిందించి,
వారితో సేన్హానికి సవ్సిత్ చెపాప్డు. మితుర్లంతా తెలల్బోయారు. మాకేపాపం తెలియదనాన్రు. అతను నమమ్లేదు.
అతని జీవితం అతలాకుతలమైపోయింది. అతను మునుపటిలా ఉదోయ్గంలో చురుకుగా వుండటంలేదు. అతనికి తను చేసే ఏ
పనిమీదా ఆసకిత్ లేదు. ఎపుప్డు చూసినా ఆ మొకక్ గురించీ, ఆ పూవు గురించే అతని బెంగంతా. ఎందరినో అడిగాడు. ఎంతో పరిశోధన
చేసాడు. అలాంటి మొకక్ పర్పంచంలోనే ఎకక్డా లేదని తెలుసుకుని మరింత బాధపడాడ్డు. ఎవరిని అడగాలో తెలియదు. ఆ మొకక్ తనకు
కావాలి. ఆ పువువ్ తనది కావాలి. తనదే కావాలి. లేకపోతే ఈ జీవితమే వృధా అనుకునాన్డు. చివరికి అతనికి ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. తను
రోజూ పూజ చేసే ఆ దేవుణేణ్ అడుగుదామనుకునాన్డు. అడిగాడు. దేవుడు మాటాల్డలేదు. అడిగి అడిగి విసిగిపోయాడు. కోపం, వివేక శూనయ్త
రెండూ పార్పిత్ంచాయి. ఉదోయ్గ వైకుంఠ పాళీలో అతనిని అరుకాసురుడు మింగేసాడు. మొదటి గడిలోకి వచిచ్ పడాడ్డు.
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ఒకనాటి రాతిర్ అతనికి కలలో దేవుడు కనిపించాడు. అతను దేవుణిణ్ వేడుకునాన్డు ఆ మొకక్నీ, ఆ పువువ్నీ తనకు ఇమమ్నీ, లేదా తనని
తీసుకుపొమమ్నీ. దేవుడు నవావ్డు. "ఆ పువువ్ లేకముందు నువువ్నాన్వు, వునన్పుప్డూ వునాన్వు, ఇపుప్డు లేకపోయినా వుంటునాన్వు. ఇంక నీకా
పువువ్తో, ఆ మొకక్తో ఏవిటి పని?" అని అడిగాడు.
"నీకు తెలియదు. ఆ పువువ్ నా జీవితానిన్ మారేచ్సింది. నాకొక ఉతాస్హానిన్ ఇచిచ్ంది. కొతత్ దారులని చూపించింది. కొతత్
పరిచయాలని, కొతత్ సేన్హితులనీ అందించింది" అనాన్డు యువకుడు.
దేవుడు మందహాసం చేసాడు "ఇపుప్డు ఆ పువువ్ వలేల్ నువువ్ ఆ సేన్హితులని కోలోప్యావు. నీకు ఆ పువువ్ తో ఏమీ పనిలేదు. నినున్
నాలా చేదాద్మనుకుని ఆ పువువ్ నీ ముంగిటోల్ సృషిట్ంచాను. కానీ నువువ్ నీలాకూడా మిగలలేకపోయావు. అందుకే ఆ అందానిన్ ఆసావ్దించే
అరహ్త నీకింకా రాలేదని గురిత్ంచి, ఆ మొకక్ నేనే తీసేసాను. నీకా విచక్షణ వచిచ్నపుప్డు, ఆ సంయమనం కుదిరినపుప్డు మళీళ్ ఇసాత్నులే"
అనాన్డు చిదివ్లాసంగా.
యువకుడు ఒపుప్కోలేదు. ఎలాల్గైనా మరొకక్సారి ఆ మొకక్నీ, ఆ పూవునీ తన సొంతం చేయమని బర్తిమిలాడాడు. దేవుడు
ఒపుప్కోలేదు. యువకుడు దేవుణిణ్ ఎనోన్ నిషూఠ్రాలాడాడు. దేవుడికి విశావ్సం లేదనాన్డు. భకుత్ల కోరికలు తీరచ్ని దేవుడు దేవుడే కాదనాన్డు.
ఇంకా ఏవేవో అనాన్డు. దేవుడు అనీన్ ఓపికగా వినాన్డు.
చివరికి అనాన్డు "సరే, నీకు మరో అవకాశం ఇసాత్ను. ఈసారి ఏంచేసాత్వో నాకు తెలుసు. నీకింకా తెలియదు. కానీ ఈ అనుభవం
కూడా నీకు ఉపయోగపడుతుందిలే" అని నవువ్తూ మాయమైపోయాడు.
మరునాడు అతని ముంగిట ఆ మొకక్ మళీళ్ పర్తయ్క్షమైంది. మరో అందమైన మొగగ్, అర విచిచ్న రేకులతో, నవ పరిమళములతో
అతనిని పూరిత్గా వివశుణిణ్ చేసింది. అతను ఆఫీసుకు వెళేళ్ పర్యతన్మే మానుకునాన్డు. సెలవలు పెటేట్సాడు. ఆ మొకక్కి ఇతః పూరవ్ం వేసిన
ఎరువులనీన్ వేసేసాడు. రోజుకి పనెన్ండు సారుల్ నీళుళ్ పోసాడు. ఎవరూ ఎతుత్కు పోకుండా, ఆ మొకక్ చుటూట్ ఒక ముళళ్ దడి కటేట్సాడు. ఆ
ముళళ్ దడి మధయ్లో ఆ దేవతా పుషప్ం బందీ అయింది. అతను కూడా చపుప్న వెళిళ్ దానిన్ సప్ృశించలేని సిథ్తి అది. అయినా అదే అతనికి
నచిచ్ంది. ఇంకెవరూ ఆ పుషాప్నిన్ చేరలేరు అనేభావన అతనికి ఒక వింత భదర్తని ఇచిచ్ంది. మేలుకుని వునన్ 16 గంటలూ అతను ఆమొకక్
దగగ్రే గడిపాడు. నిదురపోయిన 8 గంటలూ ఆపువువ్ గురించే కలలు కనేవాడు. అలా వారం రోజులు గడిచే సరికి అతనికి ఆ అందం
విసుగొచిచ్ంది. ఆ పరిమళం అతనిలో వెగటు పుటిట్ంచింది. ఆ రాతిర్ అతను కలలో ఆ మొకక్ దగగ్రకు వెళాళ్డు. ఎంతకూ వాడిపోని ఆపువువ్ను
చూసేత్ అతనికి కోపం వచిచ్ంది.
"సృషిట్లో అనీన్ పర్కృతి ధరామ్నిన్ పాటిసుత్నన్పుప్డు నీకెందుకీ పర్తేయ్కత. ఏం చూసుకుని నీ గరవ్ం?" అనాన్డు కోపంగా.
మొకక్ మాటాల్డలేదు. పువువ్ తల ఎతిత్ చినన్గా మందహాసం చేసింది. అతనికి కోపం రెటిట్ంపు అయింది. ఒకక్ సారి ఆ పువువ్ని
అదిలించబోయాడు. కసుకుక్మని ఓ ములుల్ అతని అరచేతిలో దిగింది. ఆ పువువ్ రంగులోనే వునన్ అతని రకత్ం బొటుల్ బొటుల్గా కారి మొకక్
మొదటోల్ పడుతోంది. అతని ఆవేశానికి అంతులేకుండా పోయింది. "నినేన్ంచేసాత్నో చూడు" అని అరిచాడు కోపంగా.
విసురుగా లోపలికి వెళిళ్ పేదద్ గునపంతో తిరిగి బైటికొచాచ్డు. కసి తీరా మొకక్ చుటూట్ పోటుల్ పొడిచాడు. కంచెతోటీ, వేళళ్తోటీ
పెకిలించి అవతల పారేసాడు, కింద పడడ్ పువువ్ ఇంకా నవువ్తూనే వుంది. అతను తమాయించుకోలేక ఆ పువువ్ని రెండు కాళళ్తోటి తొకిక్ తొకిక్
భూసాథ్పితం చేసేసాడు. అతని కల ఆగిపోయింది. అతనికి మతుత్లాంటి నిదర్పటిట్ంది. మరుసటి రోజు ఉదయం అతను వాకిటోల్కొచిచ్
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చూసాడు. మొకక్ తాలూకు ఆనవాళేళ్ లేవు. పువువ్ అసలే కనపడలేదు. అతని మనసంతా చింతాకార్ంతమైంది. ఆలోచనలు అనంతంగా
సాగిపోతునాన్యి. ఆరోజు అతను మౌనంగా దేవుడి గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు. అసలు జరిగినవనీన్ ఆలోచించుకోవడం మొదలుపెటాట్డు.
అందం ఆనందానిన్ ఇసుత్ందా? అలజడిని సృషిట్సుత్ందా? పర్తి అందానికీ ఒక "సొంత"దారుని అవసరం వుందా? ఈ సృషిత్లో "నాది",
"పరాయిది" అనే మాటలకి అరథ్ం ఏమిటి? కొనిన్టిని

నేను "నావి" అనుకుంటే, తకిక్నవి పరాయివి అవుతాయి.

అనిన్టినీ "నావి"

అనుకుంటే? అసలు పరాయితనమే లేకుంటే? అపుప్డు అసూయకి తావేలేదుగా. అందం అనేది ఆ పూవులో వునన్దా? నాలో వునన్దా? దాని
ఉనికిని నేను ఎలా గురిత్ంచాను? కనున్ చూసింది, నాసిక ఆఘార్ణించింది, మనసు వాటికి ఒక రూపు కలిపించి, ఒక మొకక్నీ, ఒక పూవునీ
సృషిట్ంచింది. ఇవనీన్ కలిసి ఆడిన నాటకంలో తన లోపల వునన్ పెదద్మనిషి నటుడిగా మారి, ఒకసారి కేరింతలు కొటాట్డు, ఒకసారి
వివశుడయాయ్డు, మరోసారి కనీన్రు కారాచ్డు, ఇంకోసారి కోపంతో ఊగిపోయాడు, చివరికి ఆనందపు ఉనికినే పర్శిన్ంచి, సవ్హసాత్లతో తనని
తానే బాధించుకునాన్డు. ఆ మొకక్, పువువ్ తన అనుభవంలోకి రానినాడూ తను వునాన్డు, వచిచ్న తరువాతా వునాన్డు, ఆ అనుభవం పూరైత్న
పిదపా వుంటునాన్డు. అసలు ఈ అనుభవాలను ఉనన్వి వునన్టుట్గా తనతో చెబుతునన్ ఆ పెదద్మనిషి ఎవరు? ఎనిన్ భావాలు పర్కటించినా,
తిరిగి తన సిథ్తిలోకి చేరుకునే ఆ ఆనందమూరిత్ ఎవరు? ఏ వికారమూ అంటని ఆ సవ్రూపం ఏది? ….
ఇలా ఎంతసేపు ఆలోచించాడో తెలియదు. ఎనోన్ గంటలకి అతను దేవుడి ముందే సొమమ్సిలిల్పోయాడు. అతని కలలో దేవుడు
కనిపించాడు.
నవువ్తూ అడిగాడు "ఏమి తెలుసుకునాన్వు?" అని.
"కలలో నువువ్ సృషిట్ంచిన మొకక్ ఇలలో నాకు కనిపించలేదు ఒక సారి. ఇలలోని నీ మొకక్ని కలలో అంతం చేసాను ఒకసారి.
అసలు కల ఏది? నిజమేది? నీవెవరు? నేనెవరు? అని ఆలోచించాను. నాకు అనిపించింది చెబుతునాన్ను విను. కల ఏదో, ఇల ఏదో చెపప్టం
అసాధయ్ం. నీ కల ఈ ఇల. మా కల కూడా ఈ ఇలలో నిజమయియ్ంది కదా, కాబటిట్ నీవే నేను, తవ్మేవాహం. నేను చూసిన ఆ మొకక్, ఆ పువువ్
నేను సృషిట్ంచుకునన్వే. ఈ విశవ్మతా నా సృషేట్. అనిన్టిమీదా నాకు అనురాగం వుంది, కాని వేటిమీదా మమకారం లేదు. ఒకపుప్డు నేను ఆ
పువువ్పై చూపిన మమకారమే మోహమైంది, అసూయ అయింది, కోర్ధమైంది, కక్ష అయింది, తుదకు ఒక అంతానికి దారితీసింది. ఇపుప్డు
నాకు "నేను, నీవు" అనన్ విచక్షణ లేదు. నువేవ్ నేను. నేనే ఆ మొకక్, నేనే ఆ పువువ్. ఇది నా సృషిట్. నాలోపలి పెదద్మనిషివి నువేవ్. నువవ్ంటే
మళీళ్ నేనే" అనాన్డు సిథ్రమైన ఆనందంతో యువకుడు.
దేవుడు ఒక కాంతిగా మారి అతనిలో కలిసిపోయాడు.
మరోసారి సుపర్భాతమైంది. అతను సవ్ధరామ్నిన్ నిరవ్రిత్సూత్ ఆఫీసుకు బయలుదేరాడు. ఆ మొకక్ ముంగిటోల్ మళీళ్ పర్తయ్క్షమైంది. ఆ
మొగగ్ మళీళ్ అతనిన్ పలకరించింది. "ఎలావునాన్వు?" అని అడిగింది.
"నీలాగే ఆనందంగా వునాన్" ననాన్డు యువకుడు.
"నాతో మాటాల్డవా మరి? ననున్ చేరదీయవా?" అని అడిగింది మొగగ్.
"నువువ్నన్ది నాలోనేగా. ననున్ నేను గురిత్ంచినంతకాలం నినున్ గురిత్సాత్ను. నీ వికసించడంతో, వాడిపోవడంతో, ఉనికితో నాకేమీ
సంబంధం లేదు. నాలోపల వునన్ నువువ్ ఎపుప్డూ అందంగానే వుంటావు. నువొవ్క వసివాడని కుసుమానివి. నా సృషిట్వి." అనేసి ఆనందంగా
కారెకిక్ వెళిపోయాడు. వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. పువువ్ దేవుడిలా నవువ్కుంది.
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నిరమ్లాదితయ్ ( భాసక్ర్ పులికల్ )

హంసగీతికలు

ర్ దురిమ్ఖి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
21 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
అకక్డకక్డ నీటి కొలనులు, వాటి చుటూట్ పచచ్టి తివాచిలా పెంచిన గడిడ్, అందం కోసం ఏరి కోరి వేసిన చెటుల్, పూల మొకక్లు,
ఆ అందం మరింత సేపు ఆసావ్దించడానికా అనన్టుల్ వేసిన మెలికలు తిరుగుతునన్ రోడుల్, పర్శాంత మనసుస్ను అపప్టికే ఆహాల్ద పరిచేసాయి.
నాలుగో అంతసుత్ లో చుటూట్ ఉనన్ పెదద్ కిటికీలనుంచి దూరంగా కనిపిసుత్నన్ సముదర్ం కూడా పచచ్గానే కనిపిసుత్నన్ది. ఒకపుప్డు ఈ పార్ంతం
అంతా హాలిడే రిసారట్ కనే కటాట్రు. దాదాపు ఓ వందమందిని అతిథులు ఉండగలిగేలా కటిట్న ఆ రిసారట్ ఇపుప్డో ఆసుపతిర్. బేబీ బూమరస్
చరమ దశ వైదయ్రంగానికి యవవ్నపూతలు పూసి అందంగా రూపు మారేచ్సిందనన్ దానికి తారాక్ణం లాగా ఉంది అనుకునాన్డు పర్శాంత.
తను ఉనన్ విశాలమైన గది ఒకపుప్డు రిసారట్ లాబీ. అకక్ డకక్డ సోఫాలు కురీచ్లు చాల వేసినా , ఖాళీగా కొనేన్ కనిపిసుత్నాన్యి. గది బాగానే
కికిక్రిసిపోయింది. మూడు వైపులా కిటికీలు ఉనన్ ఆ గదికి నాలుగో వైపు మొతత్ం గోడ, ఆ గోడను ఆనుకొని రిసెపష్న కౌంటర కనిపిసుత్నన్ది.
గోడమీద డాకట్ర వనజ ఆవిడతో అకక్డ పనిచేసే వారి ఫోటోలు ఓ అందమైన మోసాయిక లాగ తగిలించారు. ఆ ఫోటోలతో పాటూ
మూయ్జియంలో ఉండే లాంటి కళాచితార్లు తగిలించారు. పర్శాంత రిసెపష్న కౌంటర దగగ్ర వేచిఉనన్పుప్డు అవి కాపీ చితార్లేమో కొంచెం
దగగ్రగా వెళిల్ పరిశీలించాడు అవనిన్ ఓ పర్ముఖ కళాకారుడు డాకట్ర కు బహుమతిగా ఇచిచ్న, తను నయం అవవ్డానికి దోహదపడిన డాకట్ర
వనజకు కృతఙఞ్తలు తెలుపుతూ ఆతను వార్సిన ఉతత్రం కూడా ఆ చితార్లపకక్నే ఫేర్మ వేసి తగిలించారు. ఆ చితార్ల ధర చాలనే ఉంటుంది,
కాలం గడిచేకొదీద్ ఎకుక్వవువ్ తూనే ఉంటుంది.
వనజ కారిడ్యో థొరాసిక సరజ్న. గూగుల ను అడిగినా బెసట్ కారిడ్యో థొరాసిక సరజ్న అంటే వనజ పేరే ముందు చూపెడుతుంది. ఆ
వచిచ్న వారిలో కొంత మంది డాకట్రుల్ కూడా ఉనాన్రని వారి పేరుల్ పిలిచి వనజను కలవడానికి తీసుకొనిపోయినపుప్డు తెలిసింది. డాకట్ర వనజ
, ఆవిడ హాసిప్టల గురించి అపప్టికే తెలుసుకునాన్ పర్శాంత కు ఇకక్డ చూసిన వనిన్ వనజ

చేసుత్నన్ పని మీద మరింత గౌరవానిన్

పెంపొందించాయి ఇంతకూ పర్శాంత వనజ దగగ్రికి రావడానికి కారణం తన ఆరోగయ్ం కాదు. తను వనజ దగగ్ర పనిచేయడానికి ఇంటరూవ్య్
కని వచాచ్డు .
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ఇటీవల వనజ ఓ ఫౌండేషన పార్రంభించింది. లాభాపేక్ష లేని ఈ సంసథ్ కారిడ్యాక రీసెరచ్ కని, ఆపరేషన కని వచేచ్ బీదవారికి
సహాపడాలనన్ కొనిన్ సదుదేద్య్శాయ్లతో సాథ్పించారు. ఓ ముపైప్ ఏండుల్ కారప్రేటు కంపెనీలకు పని చేసీ చేసీ విసిగిపోయిన పర్శాంత కు ఇలాంటి
ఓ మంచి లాభాపేక్ష లేని సంసథ్ పని చేయాలని వెదుకుతూ వుంటే, వనజ దగగ్ర ఇటీవలే ఆపరేషన చేసుకొని కోలుకునన్ ఓ సనిన్హితుడు, వనజ
గురించి ఈ సంసథ్ గురించి పొగిడి పర్శాంత ను వనజను ఈమెయిల దావ్రా పరిచయం చేసాడు. పర్శాంత ను కలవమని వనజ కబురు
పెటట్డంతో , పర్శాంత ఆ హాసిప్టల కు రావడం జరిగింది. పర్శాంత ఓ గంట ముందు గానే వచాచ్డు, వనజనే కాక మరికొందరు డాకట్రుల్
ఫిజీషియన అసిస్సట్ంటుల్ కూడా వచిచ్న పేషంట లను చూ సుత్ండాలి. ఓ గంటలో ఆ గదిలోని జనం పలచబడాడ్రు. అనుకుక్నన్ సమయం
దాటిన ఓ అరగంటకు వనజను కలవడానికి పిలుపు వచిచ్ంది. పేషంట కనస్లిట్ంగ గదులు దాటుకుంటూ చివరగా ఉనన్ వనజ ఆఫీసుకు
తీసుకెళిళ్ తలుపు మెలల్గా తటిట్ “కమిన” అని పిలుపు వినగానే వనజ అసిసెట్ంట, తలుపు తెరిచి పర్శాంత ను పర్వేశపెటిట్ంది
వనజను మొదటి సారి చూసుత్నన్ పర్శాంత కు, ఆవిడ మామూలుగానే అనిపించింది. బిజినెస ఫారమ్ల దుసుత్లు వేసుకునన్ వనజ
వాటిపై కపుప్కునన్ తెలల్ కోటు తో తానూ చూసిన ఇతర డాకట్రల్ లాగానే కనిపించింది. అంత వరకు పకక్నునన్ కంపూయ్టర లో ఏదో
చదువుతునన్ వనజ తల తిపిప్ పర్శాంత ను “హలో” అని పలకరిచండంతో పర్శాంత తన అభిపార్యం మారుచ్ కోవాలిస్ వచచ్ంది. వనజ
కనున్లలోని ఆ కాంతి, పలకరింపు లోని సృహుద భావం, ముఖంలో తన పని పైన ఉనన్ నమమ్కం, పర్శాంత బహు కొదిద్ మంది లోనే
చూసాడు. అనుకోకుండానే పర్శాంత మదిలో వనజ పటల్ ఓ గౌరవము, మెపుప్ కలిగాయి. జీవితంలో తమకేమి కావాలో చకక్గా తెలిసినవారు,
ఆ గమయ్ం కోసం ఆహారిన్శాలు కషట్పడి సాధించిన వారిలోనే ఆ చూపు హావభావాలు పర్శాంత ఇదివరకు చూసాడు .
" హలో డాకట్ర వనజ గారు" అనాన్డు పర్శాంత.
"కూరోచ్ండి. వనజ అంటే చాలు" అంది వనజ .
" థాంకస్.. వనజ"
"పర్శాంత, మీ గురించి మంచి మాటలు ఇపప్టికే వినాన్ను. ఇదిగో మీ రెజుయ్మే కూడా ఇపుప్డే మరో సారి చదివాను. ఇంతకీ మీరు
ఎందుకు మా ఫౌండేషన కి పని చేయాలనుకుంటునాన్రు? "
" ఇంత వరకు కారప్రేట కంపెనీలకే పని చేసాను వనజ, లాభాపేక్ష లేని ఓ సంసథ్ కు పని చేయాలని పించింది. అలా చేయటంలో
ఇది వరకు పనిలో లేని సంతృపిత్ లభిసుత్ందనిపిసుత్ంది. మీ గురించి వినాన్ను. పర్పంచంలోనే కారిడ్యాక సరజ్న అంటే మీ పేరు పర్సాత్వనకు
వసుత్ంది, అలాంటి మీరు సాథ్పించిన ఈ సంసథ్ గురించి వినన్ తరువాత నాకు వెంటనే చేరాలని పించింది. "
" కారప్రేట కంపెనీలలో పని చేసేత్ డబుబ్లు బాగా వసాత్యి కదా పర్శాంత! "
" నిజమే కాని, చేసుత్నన్ పర్తీ పని వలల్ కంపెనీకి ఎంత లాభం వసుత్ందనన్ దానిగురించే ఆహారిన్శాలు ఆలోచించడం రిటరన్ ఆన
ఇనెవ్సెట్మ్ంట సంఖయ్లతో కుసీత్లు పడడం నుంచి విముకిత్ కావాలని పించింది "
" ఇకక్డ చేసే పనిలోనూ డబుబ్ సంఖయ్లుంటాయి పర్శాంత "
" కాని ఇకక్డ మనిషి సంకేష్మానిన్ మొదట తలపెటిట్ అటు తరువాత డబుబ్ గురంచి ఆలోచిసాత్రు. కారప్రేట రంగమలో అది తారు
మారవువ్తుంది "
" నిజమే పర్శాంత " వనజ నువువ్తూ అంది. ఆ నవువ్ నపుప్డు వనజ కనున్లోల్ ఓ మెరుపు మెరిసింది.
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అటు తరువాత వనజ పర్శాంత లు, పర్శాంత అంత వరకు చేసిన పని గురించి, వనజ సంసథ్లో ఉనన్ పని గురించి, పర్శాంత
చేరాలనుకునన్ పని గురించి, పర్శాంత కు ఇవవ్గలిగే జీతం మరి సదుపాయాల గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. ఇదద్రికీ ఒకే అభిపార్యాలు
ఉండడం వయసుస్లో కూడా దాదాపు దగగ్రగా ఉండడంతో వారి సంభాషణలు కొదిద్ సమయంలోనే చిరపరిచితులు మాటాల్డుకునన్టుల్ మారి
పోయింది. వనజ టేబిల మీద పెటిట్న సెల ఫోన మోర్గడం మొదలు పెటిట్ంది. తను బిజీగా ఉనన్ ఈ సమయంలో ఎవరు ఫోన చేసుత్నాన్రని
వనజ ముఖంలో ఓ పాటి విసుగు మరో వైపు ఎవరనన్ ఆలోచన పర్సుప్టిసుత్ండగా ఫోన తీసి కాలర పేరు చూసింది. వెంటనే తన ముఖం
రంగులు మారాయి.
" ఏంటి రామం? " అంది సీరియస గా వనజ, ఒక నిమషం విడుపు కావాలని పర్శాంత కు తన చూపుడు వేలుతో సంజఞ్ చేసూత్
పర్శాంత కానీవండి అనన్టుట్గా తల వూపాడు
" వనజ ఎలా ఉనాన్వు ?" ఫోన లోని రామం గొంతు.
" బాగానే ఉనాన్ను. అసస్లు విషయం చెపుప్ రామం "
" కాంచన డానుస్ పోర్గార్మ చారిటీ షో కని వేసుత్నాన్ము. ఈ శనివారం సాయంతర్ం. తపప్కుండా రావాలి. నీ ఫెర్ండుస్ కూడా చెపుప్.
వి వాంట బిగ గేదరింగ "
" సరే వసాత్ను " అని వనజ ఫోన పెటేట్సి, పర్శాంత ను చూసి "అనన్టుట్ పర్శాంత నీవు ఈ వీకెండ ఇకక్డే ఉంటునాన్వా? మీ వూరికి
వెళిల్ పోతునాన్వా?" అంది
" ఈ వీకెండ ఇకక్డే ఉండదలచుకునాన్ను. రీలొకేటు కావాలి కదా, రియాలట్ర తో మాటాల్డి కొనిన్ ఇండుల్ చూదాద్ం అనుకుంటునాన్ను
"
" పరెఫ్కట్! అలా అయితే శనివారం సాయంతర్ం ఓ డానస్ పోర్గార్ముంది. నినున్ నీ హోటల నుంచి పికప చేసాత్ను. రాగలవా? నీకు ఈ
ఊళోళ్ ఉనన్ ముఖయ్మైన వాళళ్తో పరిచయం చేసాత్ను. ఫండ రైజింగ లాంటి పనులు మన సంసథ్కు చేయాలి కదా, నీ చే యబోయె పనికి బాగా
ఉపయోగ పడుతుంది "
పర్శాంత ఇది మంచి అవకాశం లాగానే అని పించింది.
" తపప్క వసాత్ను వనజ. ననున్ ఇనైవ్ట చేసినందుకు థాంకస్ " అనాన్డు పర్శాంత.
" నీవు ఊళోళ్ ఉనాన్వంటే నేను కాకపోతే ఎవరో ఒకరు నీను తపప్క ఈ పోర్గార్మ కు పిలిచే వారే. రామం పోర్గార్మ కదా. ఉండే
తెలుగు వారి నందరినీ పేరుపేరు తో పిలిచే ఏరాప్టేల్ చేసి ఉంటాడు మనోహర " అని చిరు నవువ్ నవివ్ంది వనజ. అది సీరియస గా అనన్దా ,
వెటకారంగా అనాన్దా అనన్ సందేహం పర్శాంత మదిలో ఓ క్షణం తళుకుక్ మంది .
PPP
వనజ చెపిప్న సమయానికి ఓ పది నిమిషాలముందే హోటల లాబీ లో వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు పర్శాంత. పోర్దుద్నన్ంతా రియాలట్ర తో
తిరిగి దాదాపు ఓ పది ఇండుల్ చూడడటంతో సమయం ఇటేట్ గడిచిపోయింది. పర్శాంత ఫోన తీసి వాళాళ్విడకు చూసిన ఇండల్గురించి చెపిప్
వాటి లింకుల్ పంపిసాత్ను, వెబ లో చూసి తన అభిపార్యం తెలపమని చెపాప్డు. వచేచ్ వారం తను కూడా వసేత్ ఇదద్రూ కలిసి మరోసారి చూసి
నచిచ్న ఇంటికి ఆఫర ఇవావ్లని నిరణ్యించుకునాన్రు . వనజ నుంచి కాల రాగానే పర్శాంత భారయ్ దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకొని వనజ కాల కు
మారి " హలో వనజ గుడ ఈవెనింగ , వచేచ్సారా ? " అంటూ హోటల బయటికి దారి తీసాడు. వనజ కారులో హోటల పోరిట్కోలోనే వేచి
ఉంది. ఖరీదైన ఎసుయ్వి మెరిసి పోతునన్ది. వనజకి డబుబ్ల కొదువేముంది అనుకునాన్డు పర్శాంత. కారు తలుపులు తీయబోయాడు పర్శాంత
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. లాక అయియ్ ఉనాన్యి. వనజ వెంటనే తలుపులు తెరవడానికి బటన నొకక్డంతో కిల్క మనన్ చపుప్డు రావడం పర్శాంత తలుపు తెరిచి వనజని
చూసి నవువ్తూ కారోల్ కూరోచ్వడం జరిగింది. కొనిన్వేల ఆపరేషనుల్ విజయవంతంగా చేయగలిన వనజ తలుపులు ముందే తీయకపోవడం
గురించిన ఆలోచన పర్శాంత పలకరింపు నవువ్లో మిళితమై పోయింది.
వనజ పటుట్ చీర కటుట్కొని వచిచ్ంది. పెదద్ మేకప లేదు. వనజ కళళ్ లోని మెరుపు, జీవితంలో సఫలత సాధించిన వారిలో ఉండే
ఆతమ్విశావ్సం పర్తిఫలించే చూపు తపిప్తే, ఓ యాబై యేండల్ సగటు వనితలాగానే ఉంది. వెర్ంటుకలు డై చేసినటుల్ ఆవిడ నలల్ని వెంటుర్కల
మధయ్లో అకక్డకక్డా ఉనన్ బర్వును సతరీకస్ చెపప్కనే చెపుప్తునాన్యి.
" పర్శాంత! గుడ ఈవెనింగ. ఇండల్ వేట ఎలా సాగింది? " అంటూ డైరవ చేయసాగింది .
అలా మాటలాడుతూ ఉంటే పర్శాంత వనజ చేసుత్నన్ పని గురించి ఆవిడ సాథ్పించిన చారిటీ గురించి పొగడడం మొదలు పెటాట్డు .
అదీ పర్శాంత మనసులోనుంచి వచిచ్న మాటలే.
" వనజా.. మీరు ఎలా ఇనిన్ ఆపరేషనుల్ చేయగలుగుతునాన్రు. పర్పంచము లోని పేరునన్ వాళళ్ందరూ అవసరం పడితే మీ దగగ్రికే
రాగలిగే లాగా ఇంత పేరు ఎలా సంపాదించ గలిగారు? ఇంత తీరికలేని పని ఉనాన్ ఈ చారిటీ గురించి ఆలోచించి ఎలా సాథ్పించగలిగారు? "
" పర్శాంత! ఇందులో పెదద్ రహసయ్మో కిటుకో లేదు. మొదటి నుంచి నాకు సరజ్న అవావ్లని కోరిక. నా పని చాల బాగా చేయాలని
తపన. నా దగగ్ర వచేచ్ రోగుల పటల్ శర్దధ్. ఇవవ్నిన్ ననున్ ఈసిథ్తికి తీసుకొచాచ్యి, నేను చేసే పనిలో పొరబాటల్కు తావు లేదు, కాబటిట్ పర్తీ సారి
సకస్స కావాలనే గటిట్ పర్యతన్ం చేసాత్ం. నాకు నచిచ్న నేను పేర్మించే పనే నాకు దొరకడం అదృషట్ం. అది అందరికి దొరకదు. ఇక ఈ చారిటీ
అంటావా, వయసుస్ పెరిగే కొదిద్ ఈ జీవితం ఏమి సాధించాం, మన తరువాత కూడా నిలిచే లాంటి దానిన్ ఒకటి నిలబెటాట్లని ఆకాంక్ష
వచేచ్సుత్ంది. మన ఈజిపట్ ఫేరోలు పిరమిడుల్ కటిట్నటల్నుకో. ఇది నా పిరమిడ” అంటూ నవేవ్సింది .
అలా నవువ్తూనే " నీవు ఇనిన్ రోజులు కారప్రేట పర్పంచంలో ఉండి ఇపుప్డు ఈ చారిటీ సంసథ్ కు అదీ ఇంతకూ ముందు జీతం కంటే
తకుక్వే తీసుకొని ఎందుకు వచాచ్వు? నీలో కూడా అలాంటి తపనే ఉండి ఉంటుంది" అంది వనజ.
వనజను చెపిప్న మాటలను వినన్ పర్శాంత కు ఓ నిమిషం సావ్న సాంగ అనన్ పదం మదిలో అపర్యతన్గా మెదిలింది. హంసలు
జీవితాంతం పాడుతూ ఉంటాయని కాని ఆ పాట మరువలేని విధంగా పాడగలిగేది ఆ హంస చనిపోవడాని కొదిద్ ముందే నని. వనజ
అదృషట్వంతురాలే. తన పాట ముందు నుంచే సరిగా ఎంచు కొంది, జీవిత కాలంలోనే పాటను చివరగా అందంగా పాడగలిగేలా పది కాలా
పాటు నిలిచేలా చేసుకోగలిగింది. తను తన పాటను ఎంచుకోవాడంలోనే బాగా ఆలసయ్ం చేసేసాను, ఇక ఇపప్టికైనా ఈ చారిటీ సంసథ్ కు
బాగా పని చేసి నేనూ కొంత మంది జీవితాలు మెరుగు పడడానికి సహాయపడాడ్నని ఓ సంతృపిత్ పొందాలని అనుకునాన్డు పర్శాంత.
ఫంక్షన జరుగుతునన్ కనెవ్నష్న సెంటర చేరుకునాన్మని కారుల్ పారుక్ చేయవలసిన సథ్లం, ఆ కారల్లోనుంచి దిగి నడుసుత్నన్ వారి
సూటుల్, చీరలు పరికిణీలు చెపప్కనే చెపేప్సుత్నాన్యి. ఓ మినీ ఇండియాలాగా ఉంది ఆ ఆవరణ. వనజ పర్శాంతుల్ దిగి హాలు చేరగానే
చాలామంది వనజ దగగ్ర వచిచ్ మరీ హలో అనడం మొదలు పెటాట్రు. వనజ కూడా హలో అంటూ పర్శాంత ను పరిచయం చేసింది. ఫంక్షను
కు రావడం మంచి పనే అయియ్ంది. ఇంత కొదిద్సమయంలో ఇంత మందితో పరిచయం అవవ్డం సాధయ్ం అయేయ్ది కాదు అనుకునాన్డు
పర్శాంత.
అకక్డే అందిసుత్నన్ సాన్కస్, మసాల టీ తీసుకొని కనబడిన వారందరితో కబురుల్ మాటాల్డుతూ ఓ అరగంట వనజ పర్శాంతులు
గడిపారు. పోర్గార్మ మొదలయేయ్ సమయానికి పర్దరశ్న హాలులో పర్వేశించారు. ఆ పర్దరశ్న కూడా చారిటీ ఈవెంట అవవ్డం వలల్ టికెట
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కొనన్వారికే అనుమతి ఇసుత్నాన్రు. వనజ ముందునన్ రిజరవ్డ సీటల్కి దారి తీసింది. అవి పర్దరశ్న ఏరాప్టు చేసిన, పాలొగ్ంటునన్, లేక
దారాళంగా డొనేట చేసిన వారికి, వారి బందు మితుర్లకని కేటాయించినవి. వనజ బాగానే ఈ ఈవెంటుకు డొనేట చేసి ఉంటుదనుకునాన్డు
పర్శాంత.
కారయ్కర్మం పార్రథ్నతో మొదలైంది. అటు తరువాత ఆరోజు పర్దరిశ్సుత్న "జానకి రాముల కలాయ్ణం " భరతనాటాయ్నిన్ పరిచయం
చేయడానికి డాకట్ర రామంను పిలిచారు. రామం పటుట్ పంచ జుబాబ్ ఈ సందరాభ్నికి సరిగా

వేసుకొనాన్డు. పూరిత్గా పండి పోయినా

తలనిండా ఉనాన్ తెలల్ వెర్ంటుకలు ఓ హుందాతనానిన్ ఆపాదిసుత్నాన్యి. వయసుస్ దాదాపు అరవై దగగ్ర ఉనాన్ అందగాడే అనిపిసుత్నాన్డు.
చినన్పుప్డు అందగాడే అయియ్ ఉండాలి. ఈ దేశం వచిచ్ చాలా సంవతస్రాలే అయియ్ ఉంటుందని ఆయన భాషలోని యాస ఆంగల్ పదాలు దొరిల్
నపుప్డు చెపప్కనే చెపుప్తునాన్యి. పరిచయం తెలుగులోనే చేసుత్నాన్డు. కాంచన ఈ భరతనాటయ్ం ఏఏ గురువుల దగగ్ర నేరుచ్కుందో ఆ కళకు
ఎంత సేవ చేసిందో, ఎనిన్ పర్దరశ్నలు ఇచిచ్ందో, ఎనిన్ అవారడ్ లు గెలుచుకొందో, ఇపుప్డు ఈదేశం వచిచ్న తరువాత ఓ డానుస్ అకాడమీ
సాథ్పించి ఇకక్డి పిలల్లకు ఏ విధంగా భరత నాటయ్ం నేరిప్ంచి మంచి కళాకారులుగా మలచుతునన్దో అని చకక్గా వరిణ్ంచాడు రామం. అయన
మాటలలో కాంచన పటల్ ఉనన్ మెపుప్కోలు బాగా పర్సుప్టమైంది. పరిచయం చేసుత్నన్ది ఆయన భారయ్నే కదా అంతగా పొగడాల, ఈ పొగడత్లు
వినడానికే మనలిన్ పేరుపేరునా పిలవాల అనన్ మంద హాసమిళితమైన మాటలు పర్శాంత చెవిలో లీలగా పడాడ్యి. రామం కాంచన తన జీవిత
భాగసావ్మి అవవ్డం తనకు ఆ విధంగా కళకు సేవ చేసుకోవడానికి, కళలను ఆసావ్దించాడానికి అవకాశం కలగడం తను జీవితంలో ఓ
గొపప్ భాగయ్ంగా చెపిప్ ఆరోజు పర్దరశ్న గురించి మాటాల్డ డానికి కాంచనను పిలిచాడు .
కాంచన అపప్టికే వేసుకునన్ భరత నాటయ్ం దుసుత్లు మేకపుప్ వలల్

మెరిసిపోతునన్ది. ఆవిడకి వయసుస్ యాభైలో పడి ఉండి

ఉంటుంది ఒకపుప్డు అందగతేత్ అయియ్ ఉండాలి అనుకునాన్డు పర్శాంత. కాంచన భరత నాటయ్ం గురించి తన అకాడమీ గురించి పరిచయం
చేసింది. ఆరోజు కారయ్కర్మంలో ఉనన్ నాటయ్ం వరుసకర్మం గురించి వివరించింది.
మొదట అలరిపు అనీ ఆ అలరిపు పాటగురించి ఆ నాటయ్ంలో పాలొగ్ంటునన్ వారి గురించి పరిచయం చేసింది. అలరిపులో కాంచన
కూడా ఉంది. నాటయ్ం చేసే వారందరికీ ఇండియాలో పర్తేయ్కంగా చెపిప్ ఆరడ్ర చేసినటుల్ ఉనాన్రు, వారు ధరించిన దుసుత్లు బాగా మెరిసిపోతూ
ఆ వేసుకునన్ వారికి, ఆ నాటాయ్నికే ఓ మంచి అందం తెచాచ్యి. ఆ అలరిపులో ఉనన్వారందరూ చినన్పిలల్లే. హైసూక్ల మిడిడ్ల సూక్ల పిలల్లై
ఉండాలి .వారి మధయ్లో కాంచన కొంచెం పర్తేయ్కంగానే కనిపిసుత్నన్ది. అలరిపు తరువాత కౌతువమ. మళీళ్ ఇంకో డిజైన రంగులు ఉనన్
దుసుత్లు వేసుకొనన్ మరికొందరు పిలల్లు వారి మధయ్ కాంచన. తరువాత గణపతి వందనం అందులో కాంచననే. పిలల్లు మారుతునాన్రు కాని
కాంచన పర్తీ దానిలో కనిపిసూత్నే ఉంది. సినిమాలో హీరోయిన పకక్నన్ డానుస్ చేసే ఎకస్టార్ లు గురుత్ కోచాచ్యి పర్శాంత కు. కాంచన అలా
రావడం మీద కొనిన్ నవువ్లు పర్శాంత చెవిలో పడుతునాన్యి కూడా. వనజ మాతర్ం సీరియస గా చూసుత్నన్ది.
జతిసవ్రం మొదలయేయ్ముందు బేర్క లో పర్శాంత తటుట్కోలేకపోయాడు .
"వనజా.. అనిన్టోల్ కాంచన గారే వసుత్నాన్రేమిటీ? పిలల్లకి అవకాశం ఇవవ్వచుచ్ కదా, ఈవయసుస్లోనూ ఇలా అనిన్టిలోనూ
పాలొగ్నడం సరి కాదేమో " అనాన్డు పర్శాంత .
" అదేంటి పర్శాంత, కాంచన చేసుత్నన్ అభినయం చూడు, లయ బదద్ంగా వేసుత్నన్ అడుగులు చూడు, టెకిన్కల గా ఒకక్ లోపం
కనపడటం లేదు"
వనజ కూడా ఈ కళగురించి కొదోద్ గొపోప్ తెలిసే ఉండాలి అనుకునాన్డు పర్శాంత.
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"వనజా.. నీకు భరతనాటయ్ం లో పర్వేశం ఉందేమో. కాని నాకు కాంచన అలా అనిన్ డానుస్ లకు రావడం పిలల్లిన్ డామినేట చేసి
అలా ఆడడం ఏమి బాగాలేదు. పిలల్లు ఎంత లేతగా అందంగా ఉనాన్రు, వారు చేసెత్ ఇంకా కారయ్కర్మం రాణిసుత్ందేమో " అనాన్డు పర్శాంత
"నీవు అందంగా ముదుద్గా ఉనన్ పిలల్లిన్ చూసుత్ంటే, నీవనన్ది సరే. కాని ఇది భరతనాటయ్ం. అదిచేయడానికి చాల అనుభవం శిక్షణ
కావాలి . కాంచన చేసుత్నన్ నాటయ్ం మన ఆహాల్దానికే కాక పిలల్కి ఓ కాల్సు కూడా. ఇలాంటి పెదద్ సముదాయం ముందు ఎలా చేయాలి, రంగం
ఎలా ఉపయోగించొకోవాలి, నాటయ్ం లో నేరుచ్కునాన్ మెళుకువలల్నీ ఎలా పర్దరిశ్ంచాలి? - అని, "
వనజ మాటలు పర్శాంత ఉలికిక్ పడేలా చేసాయి తను చేసుత్నన్ కారప్రేట పర్పంచంలో ఎనిన్సారుల్ వయసయియ్న ఉదోయ్గుల పటల్ ఓ
నిరల్క్షయ్ం వివక్షణ చూడలేదు. తను కాంచన చేసుత్నన్ నాటయ్ం వదిలి ఆవిడ ముఖం వయసుస్ చూసి నచచ్లేదనడం ఎంత పొరపాటు.
పర్శాంత మిగిలిన కారయ్కర్మం ఓ కొతత్ మంచి అవగాహనతో చూడడం మొదలెటాట్డు.
పర్శాంత మనసు మారి, వనజ ఎపప్టిలా తరువాతి వరణ్ం చూసుత్నాన్ పకక్నున్నన్ వారు కాంచన గురించి చేసుత్నన్ వెటకారపు నవువ్లు,
మాటలు వారి చెవిలో అపుప్డపుప్డు పడుతూనే ఉనాన్యి.
మారిన దృకప్థం తో చూసిన వరణ్ం పర్శాంత కు బాగా నచిచ్ంది .
వరణ్ం తరువాత విరామం భోజనాలకని ఇచాచ్రు. వనజ పర్శాంత లు కూడా భోజనాలు కానీ ఏరాప్టు చేసిన హాలు కెళాళ్రు.
అపప్టికే బఫే లైను చాలా పొడవుగా ఉంది. సాలడుల్ మైకోర్వేవ తిండుల్ చేయడానికే టైము లేక అలాల్డుతునన్ జనాలు ఆ బఫే వరుసలో
ఉనన్ 15 పైన వెరైటీ వంటకాలు ఒకటీ వదలకుండా వడిడ్ంచుకొని బరువైన పేల్టుల్ మోసుకుంటూ కూరోచ్డానికి టేబిలస్ వెదుకుక్ంటునాన్రు.
సూపుల్ సాలడుల్ అంటూ డైటింగ చేసుత్నన్ వాళళ్కు కూడా ఈ పూట ఆటవిడుపే.
వనజ "ఇపుప్డే ఆ కూయ్ ఎందుకులే పర్శాంత? నీకు రామం మరికొందరిని పరిచయం చేసాత్ను" అంది
ఇకక్డ ఈ హాలులోను రామం తన భారయ్ కాంచన పోర్గార్మ కనీ పేరు పేరునా ఫోన చేసి పిలవడం గురించి, కాంచన వయసుస్
మళిళ్నా వదలకుండా అనిన్టిలోనూ పాలొగ్ని అలా నాటయ్ం చేయడం గురించి అపహాసయ్ం చేసుత్నన్ మాటలు వినపడుతూనే ఉనాన్యి. కాని ఒక
విచితర్ం.. వనజ దగగ్ర వచిచ్ మాటాల్డిన ఓ గౌరవ భావం తో మాటాడుతునాన్రు. ఎలాంటి గాసిపుప్ లేదు. వనజకు ఈ కముయ్నిటీ లో మంచి
మరాయ్దే ఉంది అనుకునాన్డు పర్శాంత.
వనజ కూడా ఈ మాటలు వినన్టుల్ంది.
" పర్శాంత! రామం కాంచనల గురించి నీవు మాటలు వినే వుంటావు, దానికి కారణం వారు గత సంవతస్రం చేసుకునన్ పెళేళ్.
ఇదద్రికి పెళిల్లు ఇదివరకే అయియ్ పోయాయి - ఇది రెండో పెళిల్. ఇదద్రికీ బాగా సెటిల అయియ్న పెదద్ పిలల్లు ఉనాన్రు. రామంకు తన చేసుత్నన్
వైదయ్ వృతిత్ కనాన్ కళలు కళాపోషణ అంటే ఇషట్ం. కాంచనకు తన నాటయ్ం అంటే పార్ణం. సాగర సంగమంలో కమలహాసన జయపర్ద
పాతర్లు తారుమారు అయాయ్యనుకో " అని నవివ్ంది వనజ
" కానీ దానికోసం పెళిల్ చెడగొటుట్కోవడమ..!?" పర్శాంత దీరఘ్ం తీసాడు.
" అందరికి ఆలోచనలు వచిచ్నా, బాగా సంపాదించి సెకూయ్ర గా ఉనన్వారు జీవితంలో ఎదో సాధించి ఓ పిరమిడ కటిట్పోవాలనన్
కాంక్ష తో ఇలాంటి పనులు చేయడం లాజికల గానే అనిపిసుత్ంది. అయినా ఆ సినిమాలా కాకుండా వీరు పెళిల్ చేసుకొని సుఖాంతం
చేసుకునాన్రు “ నవివ్ంది వనజ.
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అ హాలులో నడుసుత్ంటే వనజను వచిచ్ మనుషయ్లు పలకరిసుత్నాన్రు. వనజ వారిని పర్శాంత పరిచయం చేసూత్ వారి చారిటీ గూర్పోల్
చేరానని ఊరికి కొతత్నని చెపిప్ంది.
ఇంతలో రామం తనను కలిసి ముఖసుత్తి మాటలు మాటాల్డాలని పర్యతిన్సుత్నన్ వారిని తపిప్ంచుకొంటూ నేరుగా వనజ దగగ్ర వచిచ్
"ఎలా ఉనాన్వు వనజా? థాంకస్ ఫార కమింగ " అనాన్డు
వనజ " ఓకే రామం , నైస పోర్గార్మ బాగా అరేంజ చేసావు. కాంచన నాటయ్ం కూడా ఆవస్మ " అంది.
ఇంతలో ఓ 25ఏళల్ అమామ్యి వనజ వేనుకవచిచ్ గటిట్గా కౌగలించు కునన్ది. వనజ తెలిసినటుల్ నవివ్ ,
"ఏంటి అముమ్లూ.. ఎపుప్డు వచాచ్వు? " అంటూ ఆ అమామ్యిని ముందుకు అపాయ్యంగా లాగింది.
"పర్శాంత! ఇది మా అమామ్యి అమల, అముమ్లు అని పిలుసాత్ం. మెడికల కాలేజి పూరిత్ అయియ్ంది, వచేచ్ సంవతస్రం రెసిడెనిస్కీ
పోతుంది. ఇదిగో తనతో వచిచ్న ఈ అబాబ్యి అమల బాయ ఫెర్ండ సీట్వ" అని అమలను అమలతో మంచి పొడుగు ఉనన్ తెలల్ అబాబ్యిని
పరిచయం చేసింది.
అమల పర్శాంత తో “హలో” అని వెంటనే అటు వైపు తిరిగి వనజతో మాటాల్డ సాగింది.
ఈ కాలం పిలల్లకి తొందర ఏ పనీ సావకాశంగా చేయరు అనుకునాన్డు పర్శాంత.అంతలో తనూ ఆ వయసుస్లో అదే తొందరపాటు
తో ఉండడం గురొత్చిచ్ నవువ్కునాన్డు.
"మామ , నెకస్ట్ వీకెండ కాలేజిలో కానొవ్కేషన ఉంది తపప్క వసాత్వు కదా! " వనజతో అమల అంది.
" నీ కానొవ్కేషన కు రాకపోవడమేమిటి అముమ్లు!. తపప్క వసాత్ను" వనజ అమలను ఆపాయ్యంగా గరవ్ంగా దగగ్రకు తీసుకొని
అమల నుదిటి మీద ముదుద్ పెటిట్ంది.
అమల సంతోషంగా అటువైపు తిరిగి రామం చేయి పటుట్కొని " మరి మీ సంగతేంటి డాడ, మీరూ వసుత్నాన్రు కదా. కాంచన ఆంటీ నీ
కూడా తీసుకు రండి! " అంది.
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త్ డి లుగులు
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రి ఉమాభారతి
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మూడేళళ్ పరమేశవ్రి సవ్రతంతుర్ల పైన పర్తేయ్క పరీక్షలు నిరవ్హించింది, డా. మాలిని డేవిడ. ఆ విషయమై ఆతుర్త పడుతునన్
అమామ్యి తలిల్తండుర్లకు, కంగారు పడవలసినది ఏమీ లేదని ధైరయ్ం చెపిప్ందామె. సనిన్హితులైన వసంత, రామకుమారల కూతురవడంతో,
ఆ అమామ్యి పటల్ ఆమెది పర్తేయ్క శర్దధ్. అందుకే, పర్ఖాయ్త ‘ఢిలీల్ వాయిస కిల్నిక’ వారి సౌజనయ్ంతో, ఆ పాప సమసయ్కి పరిషాక్ర దిశగా,
సునిశితమైన వైదయ్పరీక్షలు జరిపించింది డా. మాలిని.
తన కిల్నిక నుండి ఒకోక్పుప్డు, వసంత చేతి ‘అలల్ం టీ’ తాగడానికి వాళిళ్ంటికి వెళుత్ంటుంది మాలిని. పాప మెడికల రిపోరట్ రాగానే
వారికి కబురు పెడతానని, లేదా లంచ టైంలో తానే ఇంటికి వచిచ్ ఆ రిపోరట్ వివరాలు విశదీకరిసాత్నని కూడా వారికి చెపిప్ందామె.
మరోసారి పర్సవించబోతునన్ వసంతతో, గరిభ్ణీ సతరీల పోషకాహార అవసరాల గురించి కూడా ముచచ్టిసుత్ంది మాలిని.
PPP
వసంత, రామకుమారల పెళళ్యి నాలుగేళుళ్ గడిచాయి. పెళళ్యిన యేడాదికి, వసంత పండంటి బిడడ్కి జనమ్నిచిచ్ంది. వాళళ్
వివాహం జరిగిన ఆలయ అధిషాట్న దేవత "పరమేశవ్రి దేవి" పేరునే బిడడ్కి పెటుట్కునాన్రు. ముదుద్గా "పారు" అని పిలుచుకుంటారు.
ఐతే, మూడు సంవతస్రాలు నిండినా పారుకి మాట రాకపోవడం వారికి ఆందోళనగా ఉంది. తన వయసు పిలల్లాల్ మాటాల్డం కాదు
కదా, నోరు తెరిచి 'అమమ్... అతత్' లాంటి చినన్ చినన్ పదాలను కూడా పలకలేకపోవడం వారిని ఎంతగానో కలవరపెడుతోంది.
PPP
అభుయ్దయ భావాలునన్ రామకుమార. విశిషట్మైన వయ్కిత్తవ్ం కలవాడు. సమాజంలోని విభినన్ సంసక్ృతులు, వారసతావ్ల పటల్ గౌరవం
ఉనన్ వయ్కిత్. కుల-మత బేధాలకి అతీతుడు. పలు సేవాసంసథ్లలో సభుయ్డిగా ఉనన్ రామ ని అందరూ గౌరవిసాత్రు.
మచిలీపటన్ంలోని భారత ఎలెకాట్ర్నిక కంపెనీలో సూపరైవ్జర గా పనిచేసుత్నన్ అతనికి అనుకూలవతి ఐన భారయ్ వసంత. నిరాడంబరత
సౌశీలయ్త ఉనన్ సతరీ. భరత్ ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్, దానికి కటుట్బడి ఉండే తతత్వ్ం ఆమెది..
కరాన్టక సంగీతంలో శిక్షణ పొందిన వసంత, పాప పుటిట్న దగగ్రినుండీ తన సంగీతానికి ఉదావ్సన పలికింది. పారు పెంపుకంలోనే
సమయం గడుపుతుంది.

సాంపర్దాయసిదద్ంగా పూజలు వర్తాలు ఆచరిసుత్ంది.

అలాగే భరత్ అభుయ్దయ భావాలని గౌరవిసుత్ంది,

అనుసరిసుత్ంది కూడా.
ఆదివారం, ఆ కుటుంబానికి పర్తేయ్కమైన రోజు. ఇతర పనులేమీ పెటుట్కోకుండా భారాయ్బిడడ్లతో సమయం గడుపుతాడు రామ. తమ
గారాలపటిట్ పారు ఆరోగయ్ం కోసం వారు వివిధ మతాల పార్రథ్నాసథ్లాలను దరిశ్ంచుకునేది కూడా ఆదివారం నాడే. పరిపాటిగా, తమ
దగగ్రిలోని బాపిట్సట్ చరచ్ కి వెళళ్డంతో రోజు మొదలవుతుంది వారికి. మధాయ్హన్ వేళకి అమమ్వారి ఆలయానికి వెళిల్, తరువాత మసీదులో
కూడా పార్రధ్నలు చేసి ఇలుల్ చేరుకోడం అలవరుచ్కునాన్రు.
PPP
శార్వణ శుకర్వారం ఉదయమే అమమ్వారికి పర్తేయ్క పూజలు చేసింది వసంత. మందిరం ఎదురుగా చేతులు జోడించి నిలబడి, కళుళ్
మూసుకుని పార్రిథ్ంచసాగింది. ఆ తలిల్ కంట కనీన్రు జలజలా రాలింది. "అమామ్.. నా చిటిట్తలిల్ని బాగు చేయగలదానివి నువేవ్ తలీల్. పిలల్
సవ్రతంతుర్లకి ఏ లోపమూ లేకుండా చూడు. బిడడ్కి మాటాల్డే సమరధ్తనివువ్. నీ ఆశీరావ్దంగా భావించి, బిడడ్కి నీ పేరే పెటుట్కునాన్ం.. మా
నమమ్కానిన్ వముమ్ చేయకు... నీ కృప మా మీద ఉండనీ..." అంటూ దేవుని మందిరం ఎదురుగా చారిగిలపడి, ఆరర్ద్తతో లలితా సహసర్నామం
చదవసాగింది.
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పూజ ముగిసాక కూడా, వసంత చాలా సేపు పూజగదిలోనే ఉండిపోయింది. అమమ్వారి విగర్హానికి ఎదురుగా, గోడనానుకుని
చాలాసేపు ధాయ్నంలో కూరుచ్ండిపోయింది.
తన చెకిక్ళళ్ మీద

PPP
సుతిమెతత్ని చేతి సప్రశ్ తగలడంతో, కళుళ్ తెరిచి చూసింది వసంత. ఎదురుగా చినాన్రి పారు. కళళ్ నిండా

నీళళ్తో తలిల్ వంకే చూసోత్ంది. పాపని దగగ్రకు తీసుకుని, ముదుద్ పెటుట్కుంది.
"చూసావా, పారూ - నీ గురించి అమమ్వారితో మాటాల్డుతూ- నీ ఆకలి సంగతే మరిచ్పోయాను. రెండు నిముషాలలో నీకు ఆమెల్ట
వేసి పెడతాను..." అంటూ పాపనెతుత్కుని, వంటింటోల్కి నడిచింది.
PPP
అలవాటుగా, ఆదివారంనాడు అందరికనాన్ ముందుగానే నిదర్ లేచే రామ ఆ రోజు ఉదయం ఏడయినా నిదర్ లేవలేదు. ఎనోన్మారుల్,
గదిలోకి వచిచ్ నానన్ లేచారో లేదోనని చూసివెళుతూనే ఉంది పారు...నానన్ని మరికాసేపు పడుకోనివవ్ని అమమ్ అనడంతో, చేసేది లేక,
వంటింటోల్ తలిల్ వెనుకే పచారుల్ చేసూత్ గడిపింది.
మరెపప్టికో, దూరంగా తచచ్టాల్డుతునన్ పాప మెతత్ని అడుగుల సవవ్డికి, మెలకువ వచిచ్ంది
రామ కి. పారు కోసం చుటూట్ చూసాడు.
పారు గది బయటే ఉందని గర్హించి, "ఎకక్డ? నా బంగారు తలిల్ ఎకక్డ? చిటిట్తలిల్ని చూడకుండా నేను కళుళ్ తెరవనని తెలుసు కదా!
రావాలి మరి... పారూ.. పారూ" అంటూ చేతులతో కళుళ్ మూసుకుని పాపని పిలిచాడు.
మధయ్గది లోంచి పరుగున వచిచ్, మంచం మీదకి ఎకిక్, నానన్ పొటట్ మీద కూరుచ్ంది, పారు. అతను కళళ్ మీద ఉంచిన చేతులను
తీయాలని పర్యతిన్ంచింది. కాసేపు చేతులు తీయకుండా ఏడిపించిన తరావ్త గాని కళుళ్ తెరవలేదు రామ.
తండీర్కూతుళిళ్దద్రూ హాయిగా నవువ్కునాన్రు. ఆడుతూ, కబురాల్డుతూ ఎపప్టిలా ఆదివారం సెప్షల టిఫిన, కాఫీ మంచం మీదే
కానిచాచ్రు..
PPP
సాథ్నిక బాపిట్సట్ చరచ్ కి గౌరవ సభుయ్లు, దాతలు అయిన డా. మాలిని, డేవిడ దంపతులు, చిరకాలంగా రామ, వసంతలకి ఆపుత్లు.
అదే చరచ్ కి వెళేళ్ కుమార కుటుంబంతో, ఆదివారాలు తపప్నిసరిగా సమయం గడుపుతారు. ఈసట్ర, కిర్సమస కారయ్కర్మాలోల్ ఉతాస్హంగా
పాలుపంచుకుని, చరచ్ కి తన వంతు సేవలందిసుత్ంటాడు రామ.
PPP
చరచ్ లో పార్రధ్నలు ముగిసాక, ఆ రోజు కూడా రెండు కుటుంబాలు అకక్డికి దగగ్రోల్ని కాయ్ంటిన కి వెళాళ్రు. అలాప్హారంతో పాటు
తమకిషట్మైన బాదం-కీర సేవించాక, మగవాళిళ్దద్రూ పాపతో సహా పకక్నే ఉనన్ పారుక్లోకి నడిచారు. ఎపప్టిలా అకక్డి పిలల్లతో, పారు
ఆటలోల్కి దిగింది.
వసంత, మాలిని కాసత్ దూరంగా చెటల్ నీడలో కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కోసాగారు.... వాళళ్ మాటలు చివరికి, పారు సమసయ్ దిశకే
చేరాయి.
పారుకి మాట రాకపోవడం విషయం రాగానే, వసంత దిగులుగా అయిపోడంతో, ఆమె వదద్కి వచిచ్ కూరుచ్ంది మాలిని. "చూడు
వసంతా, పారు తపప్క మాటాల్డగలుగుతుందని నా గటిట్ నమమ్కం. ఆ విషయంగా దిగులు పడకు. ఇకపోతే ఇటువంటి సమయంలో నీవు
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సంతోషంగా, ఆరోగయ్ంగా గడపాలి. ఇంకో నాలుగు నెలలోల్ నీకు పర్సవం అవబోతుందని గురుత్పెటుట్కో.. కడుపులో ఉనన్ బిడడ్ సంగతి
కూడా చూసుకో," అంటూ ఓదారుప్గా వసంత భుజం మీద చెయేయ్సి ధైరయ్ం చెపిప్ంది.
PPP
ఆఫీసు నుండి ఓ గంట ముందే ఇంటికొచిచ్న రామ, నెలవారీ జమాఖరుచ్లు సరిచూసుకుంటూ, వసంతని పిలిచాడు. పాప వైదయ్
పరీక్షల కోసం తీసుకునన్ అడావ్నసలో పర్తి నెలా కొంత మొతత్ం చెలిల్ంచాలిస్ ఉంటుందని, జీతం తగగ్బోతుందని తెలియజెపాప్డు. "ఏదో
విధంగా సరుద్కుందాం," అంటూ వసంత కేసి సందేహంగా చూసాడు.
అపప్టివరకు ఎడంగా నిలబడి అతని మాటలు వింటునన్ వసంత, దగగ్రిగా వచిచ్, పకక్నే ఉనన్ సూట్ల మీద కూరుచ్ంది. దిగులుగా
ఉనన్ భరత్ ముఖంలోకి చూసూత్, "కంగారు పడకండి. తవ్రలోనే నేను మనింటికి దగగ్రగా ఉనన్ బడిలో మళీళ్ సంగీతం పాఠాలు
చెపప్బోతునాన్ను. కాబటిట్ పిర్యమైన శీర్వారూ... బెంగపడకండి. అంతా మంచే జరుగుతుంది..." అని రామ చేతులని తన చేతులోల్కి
తీసుకుంది.
క్షణంపాటు ఆశచ్రయ్పోయడు రామ. "ఏంటీ, నమమ్లేకపోతునాన్ను. మూడేళళ్ తరువాత నువువ్ సంగీతం మీద దృషిట్ పెటట్డం
మంచిదే.. కాని ఎలా? పారు పరిసిథ్తి ఏంటి? పైగా నీకేమో నెలలు నిండుతునాన్యి. పారు పెంపకం, ఇంటి పనితోనే అలసిపోతావు.
ఇపుప్డు సంగీతం పాఠాలు కూడా అంటే," ఆగాడు రామ.
బదులుగా వసంత ఏదో చెపప్బోయేంతలో బయట గేటు చపుప్డైంది. క్షణాలలో మాలిని గుమమ్ం ముందుకు వచిచ్ తలుపు తటిట్ంది.
ఆమె చేతిలో పెదద్ కవర ఉంది. "వసంత, రామ, ఢిలీల్ నుంచి వైదయ్ పరీక్షల రిపోరట్ వచేచ్సింది. ఇంటికి వెడుతూ దీనిన్ మీకు చూపిదాద్మని ఇలా
వచాచ్ను.. రిపోరటలో ఏముందో చూదాద్ం..." అంటూ అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది మాలిని.
ముందుగా, తనే రిపోరట్ ని చదివింది. తలెతిత్, ముఖం పై చిరునవువ్తో రిపోరట్ల్ని రామ చేతికందించి,
వారివురి వంక నిశితంగా చూసింది. "నా వృతిత్పరమైన అభిపార్యంతో పాటు, ఈ రిపోరట్ లో కూడా, పారుకి పాథలాజికల డిఫెకట్స్
ఏవీ లేవని, సవ్రతంతుర్ల అనిన్ అంశాలు ఉండాలిస్న సాథ్యిలోల్నే ఉనాన్యని ఉంది," అందామె, ఆతృతగా వింటునన్ పారు తలిల్దండుర్లతో.
"మరి పాప ఎందుకు మాటాల్డలేకపోతుంది?"అని అడుగుతూ వసంత ఒకక్సారిగా భోరుమంది.
"చూడు శాంతా, కొనిన్ ఘటనలు ఎందుకు జరుగుతాయో.. మనకి తెలియదు.

వాటి గురించి మనమేమీ చేయలేం. వేచి

ఉండాలిస్ందే. మాట విషయం పకక్న పెడితే, మిగతా అనిన్టా పాప సాధారణంగానే ఉనన్ందుకు మనం సంతోషించాలి. కాదంటావా?"
అడిగింది మాలిని.
కాసేపు అందరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు.
అంతా వినన్ రామ మాలిని అభిపార్యంతో పూరిత్గా ఏకీభవించాడు. కళుళ్ తుడుచుకుంటునన్ వసంత వంక చూసాడు. ఆమె, తన
మౌనం వెనుక దాచుకునన్ కలవరానిన్ గర్హించి, ఓదారుప్గా ఆమె భుజంపై చేయి వేశాడు.

"ఓపిక పటట్మనే కదా మన డాకట్రమమ్

చెబుతునాన్రు. కాబటిట్ ఏడుపు ఆపి, లేచి వెళిల్ నీ సెప్షల టీ పెడతావా? పాప రిపోరట్ తెచిచ్న మన ఆపుత్రాలు మాలినికి అతిథి సతాక్రాలు
చేయవా?" అనాన్డు ఆమె తలపై మృదువుగా తడుతూ.
PPP
వసంత కానుప్ సమయం దగగ్రకొసోత్ంది. పైగా ఆమె కవల పిలల్లకి జనమ్నివవ్బోతుందని తేలాచ్రు డాకట్రుల్.

తనకి తోడుగా

ఉండడానికి, తన పినన్మమ్ సీతమమ్ని రమమ్ని పిలిచింది వసంత.
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బాసరలో నివసిసుత్నన్ సీతమమ్, అకక్డ పిలల్లకి సంగీతం నేరిప్సూత్, కాలం వెళళ్బుచుచ్తుంటారు. తన సవ్ర జాఞ్నంతో సమాజానికి సేవ
చేయమని చదువుల తలిల్ ‘బాసర సరసవ్తిదేవి’ ఆదేశించినటుల్ భావిసాత్రామె. అందుకే సంగీత పాఠాలే ముఖయ్ం ఆవిడకి.
చినన్పుప్డే రోడుడ్ పర్మాదంలో తలిల్దండుర్లను పోగొటుట్కునన్ వసంతని పెంచి పెదద్ చేసింది సీతమమ్గారే. తన సోదరి జాఞ్పకంగా
మిగిలిన వసంత పార్పకం కోసం కూడా, అవివాహితగానే ఉండిపోయారు సీతమమ్. తలీల్ కూతుళళ్ సంబంధమే అవడంతో, వారి నడుమ పేర్మ
వాతస్లాయ్లు మెండుగా ఉనాన్యి.
అందుకే, వసంత పిలుపందగానే పురుడు పోయడానికి మచిలీపటన్ం బయలుదేరారు సీతమమ్ గారు.
ఆవిడకి తన మనమరాలు పారు పటల్ ఎనలేని మమకారంతో పాటు, మూడేళుళ్ దాటినా పిలల్కి మాట రాలేదనన్ దిగులు కూడా బాగా
ఉంది.

తమ వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ సంగీత జాఞ్నం,

చకక్గా పాడగల సామరధ్య్ం పారుకి దకక్కుండా పోతుందేమోనని బెంగ

పడతారామె. అమమ్వారిని మొగలిపూలతో పూజిసేత్ వాకుస్దిధ్ చేకూరుతుందనన్ నమమ్కంతో, ఊరికి బయలుదేరే లోగా బోలెడనిన్ మొగలి
పువువ్లు కూడబెటాట్రు కూడా. మనమరాలితో అమమ్వారికి మొగలిపూలతో పూజలు చేయించాలని ఆమె కోరిక. నితయ్ం పారు పేరిట జరిపే
అరచ్నలకి కూడా మొగలి పువువ్లని సమరిప్సుత్ంది సీతమమ్ గారు.
PPP
అమమ్మమ్ రాక చినాన్రి పారుకి ఎంతో సంతోషానిన్చిచ్ంది...... అమమ్మమ్నే అనుసరిసూత్ ఆమె కనుసనన్లలో మెలగసాగింది. శుకర్,
శనివారాలోల్ అమమ్మమ్ చేసే పర్తేయ్క పూజలపుప్డు ఆవిడ పకక్నే కూరుచ్ని శోల్కాలకు తగగ్టుట్గా పెదాలు కదుపుతుంది కూడా.
అమమ్మమ్ ఒళోళ్ కూరుచ్ని ఆవిడ పాడే భజన గీతాలు, చెపేప్ చందమామ కథలు వినడం పారుకి మహా ఇషట్ంగా మారింది. ఆ
చినాన్రికి గురుత్ండేలా సీతమమ్గారు ఒకోక్ భజన గీతానిన్ ఒకోక్లా అభినయించేవారు.
తాను పాడే - 'ఎనగాను రామభజన కనన్ మికిక్లి ఉనన్దా', 'రామ రామ యనుచు..' వంటి రాముడి కీరత్నలు పారుకి ఇషట్మని
గర్హించి, రాముడిని దరిశ్ంపజేయడం కోసం ధనురాబ్ణాలను గాలిలో గీసి చూపారు సీతమమ్. ఆ చిహన్ం పారు మనసులో బాగా
ముదిర్ంచుకుపోయింది.
అమమ్మమ్ని రాముడి పాటలు పాడమని అడగాలంటే, తను కూడా చేతోత్ ధనురాబ్ణాల ఆకారానిన్

ఏరప్రిచి

చూపించి, ఆమె

మెపుప్లందుకుంటోంది పారు.
అమమ్మమ్ నుంచి ఒకోక్టి ఇంటి పనులు కూడా నేరుచ్కోసాగింది. మాట లేదనే ఒకక్ లోపం తపిప్తే పారు గార్హయ్శకిత్కి, పురోగతికి
ఆటంకాలేవీ లేవని గర్హించిన పాప తలిల్తండుర్లు ఏదో ఒక రోజు తమ బంగారుతలిల్ చకక్గా మాటాల్డక పోతుందా అని ఎంతో ఆశగా
ఎదురుచూసుత్నాన్రు.
PPP
కిల్నిక పని ముగించుకుని, తమని చూడాడ్నికి ఇంటికి వచిచ్న మాలినిని సాదరంగా లోనికి ఆహావ్నించింది హాలోల్ సేదతీరుతునన్
సీతమమ్ గారు.
“రామామ్, కూరోచ్. నీకు ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోవాలి. నీవు పంపే పువువ్లు కూడా కలుపుకుని, పర్తిరోజు దేవుని విగార్హాలకి మాలలు
కడుతునాన్ముగా!” లోనికొసుత్నన్ మాలినితో ఆమె.
“మా డాకట్రమమ్ ఇవాళ తపప్క మా ఇంటికి వసుత్ందని తెలుసు,” అంటూ టేర్లో టిఫిన - ‘టీ’ కపుప్లతో పర్తయ్క్షమైంది వసంత.
అందరికీ ‘టీ’ అందించి మాలిని పకక్నే కూరుచ్ంది.
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“మరో వారంలో, మన పారు పుటిట్నరోజమామ్. నాలుగేళుళ్ నిండుతాయి దానికి. నలుగిరిని పిలిచి పండుగ చేయాలి,” అంది
సీతమమ్,...
“తపప్కుండా చేసుకోవాలి. అదీ మా ఇంటోల్ ఏరాప్టు చేదాద్ము...,” సంతోషంగా మాలిని.
“ఏమంటావ వసంతా? ఆదివారం మధాయ్హన్ం లంచన పెటుట్కుందామా? నీవు అతిధుల పేరుల్ రాసివువ్. నేను సవ్యంగా వారిని
ఆహావ్నిసాత్ను” అందామె తన సేన్హితురాలితో.
“నేను వదద్ంటే మాతర్ం నువువ్ ఊరుకుంటావా?” నవివ్ంది వసంత.
టీ, టిఫిన కానిసూత్ వారు పారీట్ ఏరాప్టల్ గురించి చరిచ్ంకుంటుండంగా, పరుగున వచిచ్ అమమ్మమ్ వడిలో చేరింది
పారు. చేతిలోని పలక అమమ్మమ్కి అందించి, చేతులు కటుట్కుని ఆమె వంక సూటిగా చూసింది..
కొదిద్సేపు ఆ పలకని చదివిన సీతమమ్ గారు, “బంగారు తలీల్...ఇంత బాగా రాయగలిగావంటే గొపప్ విషయమే మరి” అందామె
చేతిలోని పలకని మాలినికి అందిసూత్.
“పారూకి మంచి ఏకాగర్త ఉంది. దాని కళళ్లోల్ పటుట్దల కనబడుతుంది. ఏదో ఒకటి తపప్క సాధిసుత్ంది అని నా నమమ్కం.
చనిపోయిన వాళళ్మమ్మమ్ సదుగ్ణాలని పుణికి పుచుచ్కుందేమో! మన పరమేశవ్రి. ఇలా పారుకి లా మాట రావడం ఆలశయ్ం అయినవాళళ్లో
కొందరు మేధావులు, విదావ్ంసులు ఉనాన్రు తెలుసా?” అంది పారు తలపై పేర్మగా నిమురుతూ సీతమమ్.
PPP
పారు పుటిట్నరోజు పారీట్కి, పిలల్లు, పెదద్లు ఇరవైమంది దాక వచాచ్రు. అమమ్మమ్తో కలిసి అందరికీ అనీన్ అందిసూత్, అతిధుల
మెపుప్లందుకునన్ పారు, తనకి మాట రాకపోవడం పటల్ వారి సానుభూతిని కూడా పొందింది.
ఇంటోల్ సందడి ముగిసి, అతిధులంతా వెళాళ్క, పారూకి మరోసారి కేక తినిపిసూత్, కబురుల్ చెపప్సాగారు సీతమమ్.
"పారు విషయంగా నిరుతాస్హ పడవలసిన అవసరం లేదు. మన ఈ పుతత్డిబొమమ్ ఇపుప్డు మాటాల్డలేకపోయినా, మునుమ్ందు
ఎలాగైనా తన వెలుగులని తపప్క చాటుతుంది. ఇనాన్ళళ్గా దానిన్ చూసుత్నాన్ను కదా! నా దృషిట్లో అది ఏకసంథాగార్హి, తెలివైనది. ఆ
అమమ్వారి చలవతో, సంగీత విదవ్ంసురాలైన మా అకక్కి, ఈ మనమరాలు ఎపప్టికైనా ఓ నిజమైన వారసురాలు అవుతుంది," మురిసిపోతూ
సీతమమ్గారు.
“సంతోషం

అతత్మామ్, పుటట్బోయే కవలలతో

మీరు సమయం లేకుండా అయేయ్లోగానే, పారూకి నేరప్గలిగిననిన్ విషయాలు

నేరేప్యండి,” అనాన్డు రామ..
PPP
అమమ్మమ్, పారు ఆటపాటలతో మూడు నెలల సమయం యిటేట్ గడిచింది. నెలలు నిండి వసంత కవలలకి జనమ్నిచిచ్ంది. బాబు, పాప
పుటాట్రు. అబాబ్యికి పునీత అని, పాపకి జనని అని పేరు పెటాట్రు.
పసిపిలల్ల ఆలనా పాలనా చూడడ్ంలోనే ఆ కుటుంబానికి, బారసాల వేడుక వరకు కూడా సమయం తెలీకుండా గడిచిపోయింది.
కవలల బారసాలకి

వచిచ్న

మాలిని, పిలల్లిదద్రూ ఆరోగయ్ంగా అందంగా ఉనాన్రని వాయ్ఖాయ్నించింది.

పసిపిలల్లకి అమమ్మమ్

పార్పకం, ఆలంబన ఇంకా అవసరం కనుక, మరి కొదిద్కాలం వసంతకి సాయంగా మచిలీపటన్ంలోనే ఉండిపొమమ్ని, సేన్హితురాలి తరఫున
మాలిని కోరినపుప్డు సీతమమ్గారు నవేవ్సారు.
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"నేను కోలోప్తునన్ది సంగీతం పాఠాలేన్. అంతకుమించి నాకు పోయేదేమీ లేదు. ఇకక్డైనా నేను నితయ్ం పారుకి మాటలు, పాటలు
నేరిప్సుత్నాన్ను. అది తవ్రలో మాటాల్డగలదని ఆశగా ఉంది. నాకు బాగా దగగ్రయింది కూడా. పారుని వదిలి వెళాళ్లంటే కషట్మే. కొదిద్కాలం
ఉండే వెళతానులే " అనాన్రావిడ జవాబుగా.
“అమమ్యయ్, ఇవాళ నువువ్ కూడా అడిగేపప్టికి ఒపేప్సుకుంది పినిన్,” అంటూ సంతోష పడిపోయింది వసంత.
“సరే సరే, వీళళ్ మొదటి పుటిట్నరోజు పండుగ చూసి వెళతానులే వసంతమామ్,” మాటిచేచ్సారు సీతమమ్.
PPP
సీతమమ్ గారి చేతి చలవ ఒకక్ పసిపిలల్ల విషయంలోనే కాదు. ఇంటి వెనుకనునన్ సథ్లంలో పూలమొకక్లు, కూరగాయ మొకక్లు
నాటి, అందమైన తోటలు వేసారామె.

ఇంటోల్నే పూలు-పళుళ్ పండించడంలో ఎంతో తృపిత్ ఉందని చినాన్రి పారుకి సైతం నేరిప్ంచి,

‘హారిట్కలచ్ర’ పై వసంత కి మునుపు లేని ఆసకిత్ కలిప్ంచిందామె.
మొతాత్నికి, అనన్టేట్ కవలల మొదటి పుటిట్నరోజు వేడుకలు కూడా జరిపించి, బాసరకి బయలుదేరి పోయారావిడ.. వెళుతూ, రెండు
వారాలోల్ వరలకీష్ వర్తం ఉందని వసంతకి గురుత్ చేసి, కవలలు పుటిట్న మొదటి యేడు కనుక, తపప్క ఓపిక చేసుకుని వర్తం చేయమని చెపిప్
వెళాళ్రామె.
ఆవిడ ఊరు వెళిళ్పోడంతో, ఇంటిలిల్పాది ఒకింత దిగులుగా అయిపోయారు.
PPP
వరలకీష్ వర్తం చేసుకొని సాయంతర్ం పేరంటాళళ్ను పిలుచుకుని పసుపుకుంకుమలు పంచింది వసంత.

పేరంటం హడావిడి

సందరభ్ంగా అమమ్ చెపిప్న పనులనీన్ ముచచ్టగా నెరవేరిచ్ంది ఐదేళళ్ పారు.
పేరంటం అయాయ్క, ఇలల్ంతా సరిద్ పిలల్లిన్ సముదాయించుకుని, బాగా అలిసిపోయిన వసంత, ఆలశయ్ంగా పడక చేరి గాఢ నిదర్లోకి
జారుకుంది.
PPP
తెలల్వారుజామునే ఆఫీసకి వెళుతునన్ రామ కి టిఫిన బాకస్ అందించి, ఇంటి తలుపులు వేసుకునొచిచ్, తిరిగి పకక్ మీదకి వొరిగింది,
వసంత. కవలలు కూడా గాఢ నిదర్లో ఉండడంతో, సనన్గా పడుతునన్ వాన సవవ్డిని వింటూ మగతగా కళుళ్ మూసుకుంది.
కొంచెం దూరం నుంచి 'ఎనగాను రామభజన కనన్ మికిక్లునన్దా' అనే రామకీరత్న శార్వయ్ంగా వినబడుతోంది. "చినన్పుప్డు నేను
మొదట నేరుచ్కునన్ది ఈ పాటే.." అనుకుంది వసంత. ఆమె మోముపై చిరునవువ్ వెలసింది.
'రామ రామ యనుచు.. శీర్రామ రామ రామ యనుచు' అంటూ సాగింది ఆ కీరత్న. పినిన్కి చాలా ఇషట్మైన కీరత్న కదా అనుకుంటూ
గొంతు కలిపి పాడబోయింది. అంతలో ఆమె ఊరు వెళిళ్ రెండు వారాలవుతుందని ఛటకుక్న జాఞ్పకం వచిచ్, పాడుతునన్ చినన్పిలల్ గొంతు
ఎవరిదో అరధ్ం కాక, ఒకక్ ఉదుటున మంచం మీద నుంచి లేచి హాలోల్కి పరిగెతిత్ంది.
PPP
అకక్డ కనబడిన దృశయ్ం చూసి, విసమ్యానికి లోనై సంభర్మంతో నిలుచుండి పోయింది. పాడుతునన్ది పారు. పూజ గదిలో
సీతమమ్గారు కూరుచ్నే చోట కూరుచ్ని అచచ్ం ఆవిడలానే మధురంగా పాడుతోంది చినాన్రి పారు. కాసత్ తడబడుతూనే అయినా, పదాలని
కూడబలుకుక్ంటూ అంత చకక్గా పాడుతునన్ ఆ పసిదాని గొంతు లోని సవ్చచ్తకి వసంత అవాకక్యింది.
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నిశశ్బద్ంగా వెళిల్, పారుకి కొంచెం దూరంలో కూరుచ్ంది. తన చినాన్రి కూతురి గొంతు మొదటిసారిగా వింటూ, కీరత్నకి తగగ్టుట్గా
చేతోత్ తాళం వేయసాగింది.
ఈ క్షణం కోసమే ఎంతగానో ఎదురుచూసుత్నన్ తమపై, దేవతలు కరుణించినందుకు, పాప గళం విపిప్ పలుక గలుగుతునన్ందుకు
కృతజఞ్తతో ఆమె కళుళ్ ధారాపాతంగా వరిష్ంచాయి.
PPP
తనమ్యతవ్ంగా పాట వినాన్క, వసంత కళుళ్ తుడుచుకుని, పాప వదద్కి వెళిల్, అమాంతం పాపని వడిలోకి తీసుకుని తనివితీరా
ముదాద్డింది. పారుతో ఎనెన్నోన్ మాటలు పలికిసూత్ మురిసిపోయింది. మీ నానన్ ఎంత ఆనందపడతారో అంటూ, గబకుక్న గురొత్చిచ్, వెళిళ్
రామ కి, మాలినికి కూడా వెంటనే ఇంటికి రమమ్ని ఫోన చేసింది.
PPP
ఎటువంటి వివరాలు చెపప్కుండా, అరజ్ంటుగా వచేచ్యండనన్ వసంత పిలుపందుకుని, అటునుండి రామ, ఇటునుండి మాలిని
ఉరుకులు పరుగులగా ఒకేసారి వసంత వాకిటోల్ వాలారు. పిలల్లంతా కేష్మంగా ఉనాన్రో లేదో అని ఒకింత ఆదురాద్గా హాలోల్కి వచాచ్రిదద్రూ.
అంతా నిశశ్బద్ంగానే ఉంది. అకక్డేమీ కనపడలేదు.
"పారూ, వసంతా... ఎకక్డునాన్రు?" అని పిలుసూత్ బెడ రూమలోకి వెళాళ్డు రామ. అకక్డ చంటి పిలల్లిదద్రూ హాయిగా
నిదర్పోతునాన్రు. అకక్డినుండి, మాలిని వెంట రాగా వంటగది దాటి తోటవైపు నడిచాడు..
అకక్డ పూలమొకక్ల మధయ్ దృశయ్ం వారిని నివెవ్రపరిచింది. మలెల్మొగగ్లు, మందారాలు కోసి వసంత చేతిలో ఉనన్ పూల సజజ్లో
వేసూత్, తలిల్తో సావకాశంగా కబురుల్ చెబుతునన్ పారుని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. అంతేకాదు, తనకిషట్మైన రంగులు, పూల సువాసనల
గురించి చిలుక పలుకులు పలుకుతునన్ పారుని చూసి మురిసిపోయారు.
మాలిని, రామ ఆనందబాషాప్లతో శిలలాల్ నిలుచుండిపోయారు.
“ఇటువంటి అదుభ్తాలు జరుగుతాయనన్మాట,” చమరిచ్న కళళ్తో రామ. “... నాకీ క్షణంలో నా బిడడ్ గొంతు వింటుంటే, మునుపు
ఎనన్డూ వినని కమమ్ని రాగాలు ఆలకిసుత్నన్టుట్ంది. దూరాన ఉనన్ ఆ హరివిలుల్ కూడా ముందెనన్డూ లేనంత అందంగా కనబడుతోంది.”
పారవశయ్ంతో తనలో తాను అనుకునన్టుట్గా రామ మురిసిపోయాడు..
“అంతేకాదు, పారు మాటాల్డ గలగడం ఒకెతైత్తే, ఆ మాటలోని మాధురయ్ం, సప్షట్త మరో ఎతుత్.,” సంభర్మాశచ్రాయ్లతో మాలిని.
PPP
పారుకి మాట వచిచ్ందనన్ సంతోషం, సంబరం బాసర వరకు పాకింది.

సీతమమ్మమ్ తరుచుగా ఫోన చేసి పారు చేత మాటలు

చెపిప్ంచుకుని మురిసిపోతుంది. పారు చేత శోల్కాలు చెపిప్ంచుకుని రామ కూడా ఎంతో ఆనందం పొందసాగాడు.
ఆ రోజు పొదుద్నేన్, పారు నేరుచ్కునన్ కొతత్ శోల్కం విని, పారుతో పాటు వసంతని కూడా మెచుచ్కునాన్డు రామ.
"ఇదంతా మీ పుటిట్ంటివాళళ్ తరపు నుంచి వచిచ్నదే సుమా!" అనాన్డు కాఫీ తాగుతూ.
“సంతోషం. రేపే ఊరి నుండి వసుత్ందిగా మా సీతమమ్ పినిన్. ఇదే మాట ఆవిడితో చెపప్ండి. మా పుతత్డిబొమమ్ కొతత్ వెలుగులు
పంచుతుందని చాలా ఆనందిసుత్ంది” అంది వసంత నవువ్తూ.

PPP
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కెండ్ ఛాను

కొమరగిరి అనంత ప
ర్ మీలా రాణి
ర్ దురిమ్ఖి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
21 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం

పత
ర్ ం

ఇంటోల్ అందరూ ఘొలుల్న ఏడవటం చూసి “ఏమైంది?” అడిగాను అమమ్ని,
నేను అటాల్ అడగటంతో ననున్ గటిట్గా పటుట్కుని “నీ బతుకు బండలు చేసానే తలీల్” అంటూ ననున్ దగగ్రకు తీసుకుని ఇంకా
భయంకరంగా ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది.
నానన్గారు కండువ వెనకాల మొహం దాచుకుని ఏడుసుత్నాన్రు, అనన్యయ్లిదద్రూ కూడా ఏడుసుత్నాన్రు.
ఇంటోల్ పని చేసే జీతగాళుళ్, పని అమామ్యిలు అందరూ కూడా కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటునాన్రు,
ఎవరూ నాకు సమాధానం ఇచేచ్టటుట్ లేరు, నాకు పరిసిత్తిని అరధ్ం చేసుకునే జాఞ్నం కాని వయసు కాని లేవు, నా వయసుస్ తొమిమ్ది!
ఇంటి ముందు నుంచి పోయేవారు, ఆగి “ఏమయింది?” అని అడుగుతునాన్రు,
జీతగాళుళ్ వాళళ్కి ఏదో చేబుతునాన్రు, “అయోయ్ ఏంత ఘోరం జరిగిపోయింది, చినన్ పిలల్ కూడా” జాలిగా నా వంక ఛూసూత్, వాళళ్
పనుల మీద వాళుళ్ వేళిళ్ పోతునాన్రు మాటాల్డుకుంటూ,
కొంత సమయము గడిచిన తరువాత గాని నాకు తటట్ లేదు, వాళుళ్ ఏందుకో నా మీద జాలి పడుతునాన్రు అని.
అందరూ ఏడుసూత్ వుంటే నాకు ఏడవాలని కూడా అనిపించలేదు, అందరి వంక చూసూత్ వాళళ్ మధయ్లో కూరుచ్ండి పోయాను, జడ
కుపెప్లతో, కాళళ్ పటాట్ గొలుసులతో ఆడుకుంటూ,
అందరూ పెటెట్లు సదుద్కుంటునాన్రు కళుళ్ తుడుచుకుంటూ, నేను కూడా వాళళ్తో పాటు నా పెటెట్లో బటట్లు సదుద్కునాన్ను,
పర్యాణం చేయబోతునాన్ము అనన్ వుతాస్హంతో .
అమమ్ ననున్ చూసి మళీళ్ ఏడుపు మొదలుపెటిట్ంది, అందరూ అమమ్ని ఓదారుసూత్, “వూరుకో అమామ్ దాని నుదుట అటాల్ రాసి పెటిట్
వుంటె మనం మాతర్ం ఏమి చేసాత్ము, దాని ఖరమ్” అంటునాన్రు,
నాతో ఎవరూ ఏమి చెపప్టం లేదు, నేను మాతర్ం పర్యాణానికి సిదద్ం అయి పెటెట్ మీద కూరుచ్ని ఎదురు చూసుత్నాన్ను అందరికోసం.
అందరం వరంగల నుంచి హైదర్బాద కి వచాచ్ము,
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మమలిన్ చూడగానే అకక్డ అందరూ మళీళ్ ఏడవటం మొదలు పెటాట్రు, ననున్ చూసూత్ ఏదో అంటునాన్రు,

ముందు హాలోల్కి వచాచ్ము, అకక్డ ఎవరో పడుకునన్టుట్గా వుంది, ఒంటి మీద తెలల్ దుపప్టి గొంతువరకూ కపిప్వుంది, దుపప్టి మీద
పూల దండ వుంది, తల వైపు నూనె దీపం వెలుగుతునన్ది, చుటూట్ చాలా మంది కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్రు, చుటాట్లు ఎవరో చనిపోయారు,
“ఓహో ఇందుకా అందరూ ఏడుసుత్నాన్రు’ అనుకునాన్ను.
అమమ్ నా చేయియ్ పటుట్కుని లోపలికి వెళళ్బోతూ వునన్పుప్డు, కొంచం బొదుద్గా తెలల్గా వునన్ఒకావిడ సడన గా గదిలోనుంచి బయటికి
వచిచ్,"వచాచ్వా, రావే ఇదద్రం కలిసి ముండమోదాద్ము" అని నా చేతిని మా అమమ్ చేతిలోనుంచి పీకి లోపలికి లాకెక్ళిళ్ందొ కోపంగా,
ఆవిడ అటాల్ చెయియ్ లాగటంతో నాకు నొపిప్ కలగడంతో ఏడవటం మొదలు పెటాట్ను, ఆవిడ కళుళ్ ఎరర్బడి వునాన్యి, చాలా సేపటి
నుంచి ఏడుసుత్నన్టుట్గా వుంది “ఏడువు, ఇంకా ఏడవే ముండ” పళుళ్ పట పటా కోరుకుతునన్ది ఆవిడ.
ఆవిడ ఏవరో నాకు అసస్లు తేలవదు, మరి ఆవిడకి నా మీద అంత కోపం ఏందుకో?
దీనికి మా అమమ్, "దానిన్ ఎందుకమామ్ తిడతావు, ఏమి తెలియని చినన్ పిలల్" అనన్ది
దీంతో ఆవిడ రెచిచ్ పోయి," ఇపుప్డు తెలిసిందా అది చినన్ పిలల్ అని, మా వారితో రెండో పెళిళ్ చేసినపుప్డు నీకు ఇది చినన్ పిలల్ అని
అనిపించలేదా? డబుబ్ కోసం కకుక్రిత్ పడి రెండో పెళిళ్ చేసావు మా వారితో, ఇపుప్డు అనుభవించు.. దీని భారం నీవు చచేచ్వరకు" అనన్ది
శాపం పెటిట్నటుట్గా!
ననున్ బర బర ఈడుచ్కుంటూ లోపల ఎకక్డో కొంచం చీకటిగా వునన్ గదిలోకి తోసి ” ఇకక్డే కూరుచ్ని చావండి" అరిచింది.
"అమామ్! చీకటిగా వుంది" అనాన్ను భయంతో,
"ఇక నీ జీవీతం అంతా చీకటే, అలవాటు చేసుకోవే ముండా!" అనన్ది తన చీర కోంగుతో కళళ్ నీళుళ్ తుడుచుకుంటూ, ముకుక్
చీదుకుంటూ బొదుద్గావునన్ ఆవిడ.
“అమామ్, ఈవిడ ఎందుకిటాల్ మాటి మాటికి ననున్ ముండా ముండా అని తిడుతునన్ది?" అడిగాను.
అమమ్ నా వైపు జాలిగా చూసి ననున్ దగగ్రికి తీసుకుందే కాని జవాబు ఇవవ్లేదు.
నాకు ఏమి అరధ్ం కావటం లేదు. బికక్ మొహం వేసుకుని కాళుళ్ రెండు దగగ్రకు తీసుకుని, పరికిణీ కొనలను పాదాల కిందికి
లాకుక్ని, రెండు చేతులు కాళళ్ చుటూట్ వేసి పటుట్కుని, తల మోకాళళ్ మీద పెటుట్కుని అమమ్ని ఆనుకుని కూరుచ్నాన్ను.
తెలల్వారు జామున బయలు దేరాము కనుక నిదర్ ముంచుకు వసుత్నన్ది. ఎపుప్డు కిందికి జారిపోయి నేల మీద పడి నిదర్ పోయానో
తెలవదు, ఏవరో నా భుజం మీద చెయియ్ వేసి లేపుతునాన్రు, మెలిల్గా కళుళ్ తెరిచి ఎవరా అని ఆ చీకటోల్కి చూసుత్ంటే మసకగా అమమ్ మొహం
కనిపించింది.
"అమామ్, ఒళళ్ంతా నొపుప్లుగా వునాన్యి " అనాన్ను.
" శేషు పినిన్, నేను జయని, మళీళ్ మీకు పీడ కల వచిచ్నటుట్గా వుంది, ఏదో కలవరిసుత్నాన్రు నిదర్లో",
ననున్ సునిన్తంగా భుజం మీద తటిట్ నిదర్ లేపటానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్ జయ, మీద గదిలోవునన్ బెడ లాంప లోనుంచి వసుత్నన్ లైట
పడటంతో పూరిత్గా మెలకువ వచిచ్ంది.
తన చెయియ్ పటుట్కుని మేలిల్గా లేచి కూరుచ్నాన్ను పకక్ మీద."అవునే తలిల్ మళీళ్ అదే

కల, ఈ కలలనిన్

నేను పోతేగాని

పోయేటటుట్గా లేవు" అని అంటూ గదిలోనే వునన్ బాత రూం వైపు నడిచాను మెలిల్గా నా వాకర సహాయంతో.
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"కాఫీ తీసుకు వసాత్ను" అని చెపిప్ జయ కిచెన వైపు వెళిళ్ంది

నాకు ఇదద్రు అనన్లు, పెదద్ అనన్య పేరు సదాశివుడు, వదిన ఛాయా దేవి, వీరికి ఇదద్రూ మొగపిలల్లే, రాముడు, మారుతి,
చినన్ అనన్య పేరు భువనేశవ్రుడు, వదిన కమల, వీరికి ఒక అమామ్యి, ఒక అబాబ్యి,
అందరి వివాహాలు అయి పోయాయి, పిలాల్ పాపలతో హాయిగా వునాన్రు.
నేను పెదద్ అనన్య చినన్ కొడుకు మారుతి, వాడి భారయ్ జయ దగగ్ర వుంటునాన్ను.
ఇదద్రు అమామ్యిలు వీళళ్కి, పెళిళ్ళుళ్ అయిపోయాయి, సుఖంగా వునాన్రు.
అమమ్, నానన్గారు, అనన్యయ్లూ, వదినలూ అందరూ పోయారు, ఆ భగవంతుడి పిలుపు కోసం ఎదురు చూసూత్ నేను ఒకక్ దానేన్
మిగిలాను.
మారుతి, వాడి భారయ్ జయ చాలా మంచి మనసు కల వాళుళ్, అమామ్ నానన్గారు పోయిన తరువాత ఎవరు చేపప్కుండానే ననున్
వాళళ్ ఇంటికి తీసుకొచుచ్కునాన్రు , ఇంటోల్ నాకు అనిన్ సదుపాయాలు చేసారు నా సుఖం కోసం.
మా వారు బాగా

ఆసిత్ పరులు. అందువలల్ నాకు వారి ఆసిత్లో నాలుగవ భాగం వచిచ్ంది. ఇది బాంకులో వేసాడు మారుతి.

మొదటోల్నే నా ఖరుచ్లకు, నాకు కొంచం భూమి కూడా ఇచాచ్రు. ఇది నేను మారుతి కి రాసి ఇచాచ్ను,
వీడికి ఫారమ్సీ డిగీర్ వుంది కనుక నేను ఇచిచ్న సత్లంలో ఒక చినన్ ఇలుల్

కటిట్ దాంటోల్ మందుల షాప పెటుట్కునాన్డు, బాగా

నడుసుత్నన్ది దేవుడి దయ వలల్!
ఇదద్రు కూడా ననున్ ఎంతో పేర్మగా చూసాత్రు, నాకు కూడా వాళుళ్ అంటే ఏంతో పేర్మ.
నేను బాత రూంలో నుంచి బయటకు వచిచ్ నా గదికి ఆనుకుని వునన్ బాలక్నిలోకి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్ను, ఎండ పడుతునన్ది అకక్డ,
ఎంతో శకిత్ వచిచ్నటుట్ అయింది ఆ వెచచ్దనం ఒంటికి తాకేసరికి.
జయ గాల్సులో కాఫీ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. ఇనిన్ దశాబాద్లు అయినా నాకు గాల్సులో కాఫీ తాగే అలవాటు పోలేదు. కొంగుతో గాల్సు
పటుట్కుని మెలిల్గా కాఫీ తాగుతూ అకక్డే కూరుచ్ని నా జీవితం ఎటాల్ మలుపు తిరిగిందో కదా అనన్ ఆలోచనలో పడిపోయాను!
మా వారు చని పోయిన తరువాత నానన్ అమమ్ చాలా ఘరష్ణ పడటం గురుత్ వుంది,
"ఎవరి మీదా ఆధార పడకుండా దాని కాళళ్ మీద అదినిలబడాలంటే చదువు ముఖయ్ం కనుక దానిన్ సూక్లోల్ చేరిపిసాత్ను" అనేవారు
నానన్ గారు
"ఆడపిలల్కి చదువు ఎందుకు? ఇంటోల్ నా దగగ్రే పడి వుంటుంది" అనేది అమమ్
" మనమిదద్రము పోయిన తరువాత దీని బతుకు ఎటాల్, సూక్లోల్ చేరిపిసాత్ను”
“అనన్లు వునాన్రు గా వాళుళ్ చూసుకుంటారులేండి” అమమ్.
అనన్లూ, వదినలూ చూసాత్రా, చూసినా ఎంత కాలం చూసాత్రు?

చూడలేదని మనము అనుకోకూడదు, వాళళ్ సంసారాలు,

బాధయ్తలు వాళళ్కి వుంటాయి కనుక మనమే దీనికి ఎదో దారి చూపించాలి " అనేవారు నానన్ గారు
"జనమ్నిచిచ్న వాడు చూసుకోక పోతాడా?" అనేది అమమ్.
ఇలాటి మూరఖ్పు మాటలు వినే ఓపిక నానన్గారికి వుండేది కాదు అపప్టోల్, అమమ్తో మటాల్డి ఆమెను ఒపిప్ంచటం కషట్ం అని
అనుకునేవారో ఏమో కాని నానన్ గారు అకక్డున్ంచి లేచి వెళిళ్ పోయేవారు.
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ఈ విధంగా చాలా రోజులు గొడవ పడాడ్రు ఇదద్రూ, సడన గా ఒక రోజు నానన్ గారు ననున్ తీసుకుని వెళిళ్ సూక్ల లో చేరిప్ంచారు,
అమమ్ చాలా రోజులు ఏడిచ్ మొతుత్కుని " మన ఇంటా వంటా లేదు, ఇదేం పోయేయ్ కాలం వచిచ్ంది మీకు?" అని గోల పెటిట్ంది,
“పచిచ్ గంగ కూడా ముటట్ను, బావిలొ దూకి చచిచ్ పోతాను" అని శపథం చేసింది కూడా,
నానన్గారు అమమ్ డార్మాని ఒక కంట చూసూత్నేవుండేవారు కాని ఇగోన్ర చేసే వారు!
అమమ్ మూరఖ్తవ్ం వలల్, ఆసిత్ వసుత్ంది అనన్ ఆశ వలల్ నానన్ గారు ఎంత చేపిప్నా ఆయన మాట వినకుండా, అందరి మాటలు
పెడచెవిన పేటిట్ ఈ పెళిళ్ చేసింది, పరయ్వసానం అందరూ చూసూత్నే వునాన్రు.
నానన్గారు మాతర్ం భయ పడుతూనేవునాన్రని అనన్యయ్లు చెబుతూ వుండేవారు. ఎందుకంటే నానన్ కనాన్ పెదద్వారు మా వారు
వయసులో! ఆయనకి ఐదుగురు పిలల్లు, అందరికనాన్ చినన్ అమామ్యి నా వయసు!
నానన్గారు అమమ్కి ఎదురుచెపప్డం నా తొమిమ్ది ఏండల్లో ఎపుప్డు చూడలేదు, అందువలేల్ ఈ పెళీళ్ అమమ్ ఇషట్ పర్కారమే జరిగింది,
కాని నానన్గారు మొదటి సారిగా అమమ్ మాట వినకుండ అమమ్ నాశనం చేసిన నా బర్తుకుని సరిదిదాద్రు, దీనికి నేను ఆయనికి ఎంతో ఋణ
పడి వునాన్ను, ఆయనని తలుచుకోని క్షణం లేదు నా జీవితంలో!
అపుప్డు ఆయన ఆ విధంగా అమమ్కి ఎదురు తిరిగటం వలల్నే

నాకు ఈ రెండవ ఛానుస్ లభించింది,

ఈ ఛానుస్ను

వుపయోగించుకోవటం వలల్, నా జీవితం ఒక దారిలోకి వచిచ్ంది.
జనమ్ జనమ్లకి నేను నానన్గారి ఋణం తీరుచ్కోలేను, ఆయన ధరమ్మా అని నేను టీచర టైరనింగ అయి టీచర వుదోయ్గంలో చేరి నా
కాళళ్ మీద నేను నిలబడగలిగాను, ఆయన కోరిక పర్కారం ఎవరిమీద ఆధారపడకుండా నా జీవితానిన్ తీరిచ్ దిదుద్కోగలిగాను!
ఆ కాలంలోనే నానన్గారు తన ముందు చూపుతో ఆలోచించి ననున్ సూక్లోల్ చేరిప్ంచటం వలల్ నేను ఎవరి మీద అధార పడకుండా
జీవించాను, లేకపోతే అమమ్ ఇషట్ పర్కారం ఇంటోల్ పడివుంటే అందరి ఇళళ్లోల్ వెటిట్ చాకిరి చేసుకుంటూ, అందరి ఈసడింపుల మాటలతో,
చూపులతో, అవమానంతో చసూత్ బతుకుతూ వుండేదానిన్, ఇది తలుచుకుంటేనే భయంతో ఒణికి పోతాను.
నానన్గారి దయ వలల్ నా జీవితానికి ఒక అరధ్ం ఏరప్డింది, ఎందరు తండుర్లు ఈ విధంగా తమ ఆడపిలల్ల గురించి ఆలోచించారు ఆ
రోజులోల్! నాకు టీచర వుదోయ్గం వచిచ్న తరువాత మళీళ్ పెళిళ్ చెయయ్టానికి కూడా నానన్గారు సిదద్ం అయాయ్రు కాని నేను మాతర్ం దానికి
ఒపుప్కోలేదు.
నేను ఒంటరితనానిన్ ఎపుప్డు ఫీల అవలేదు, మారుతి, జయా పిలల్లతో సందడిగా గడిచిపోయేవి రోజులు!
పిలల్లు లేరు అనన్ ఆలోచన కూడా ఎపుప్డు రాలేదు, సూక్లోల్ పిలల్లతో, ఇంటోల్ మారుతి జయా పిలల్లతో, ఎపుప్డు పిలల్లతో వుండే
దానిన్ కనుక నాకు ఆ లోటు కనిపించలేదు, నాకు పిలల్లు లేరు అనన్ ఆలోచనే వుండేది కాదు!
ఈ నిరణ్యమే నాకు సరి అయినది అని నాకు తోచినందువలల్ నేను తీసుకునాన్ను, ఈ నిరణ్యం వలల్ నా జీవితం ఒడిదుడుకులు
లేకుండా గడిచి పోయింది ఇపప్టివరకు!
కాని అందరూ అమామ్యిలూ ఇలాగే చెయయ్వలసిన అవసరం లేదు. తమ తమ జీవితాలు సుఖంగా సంతోషంగా ఎవరి మీదా
ఆధారపడకుండా వుండటానికి సరిపడేటటుట్ సరి అయిన నిరణ్యాలు తీసుకోవాలి,
నేను ఎవరి మీదా ఆధార పడకూడదు నా జీవితాంతం వరకు అని, నానన్గారు తీసుకునన్ నిరణ్యం మీద, ఎనభై ఏండల్ అనుభవము
మీద చెబుతునన్ మాటలు ఇవి.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

155

ఇతరుల సుఖము, అనందం కోరకు తమ కోరికలని తాయ్గం చేసి జీవితాలని నరక పార్యం చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు,
చేసుకోకూడదు కూడా! ఆ రోజులు పోయాయి! మనము ఇపుప్డు 2016 లో వునాన్ము!
ఏ దేశంలో పుటిట్ పెరిగిన అమామ్యి అయినా, కుటుంబ సభుయ్లు, సేన్హితులు, సంఘం పెటేట్ ఒతిత్ళళ్కి లొంగిపోకుండా, తల
వంచకుండా తమ సుఖాలకి, సంతోషాలకి, బంగారు భవిషయ్తుత్కు పార్ధానయ్త ఇసూత్, జీవితంలో నిరణ్యాలు తీసుకోవాలని, వాళళ్ జీవితాలని
ఆనందంగా సుఖమయము చేసుకోవాలని, ముందు తరాల ఆడపిలల్లకి దారి చూపించాలని అని అనుకుంటూ, మామిడి చెటోల్నుంచి వినిపించే
కోకిల గానం, వేప చెటుట్ మీద నుంచి వసుత్నన్ చలల్ని గాలి, ఆ గాలి వెంట పెటుట్కుని తెసుత్నన్ మలెల్పూల పరిమళం, వొంటికి తగులుతునన్ నులి
వెచచ్ని వేడిని అనుభవిసూత్ , నాకు ఈ సెకెండ ఛానస్ ఇచిచ్న నానన్ని, నానన్ చేత ఈ పని చేయించిన ఆ భగవంతుడిని సమ్రించుకుంటూ
వుండిపోయాను, పర్కృతి అందాలని చూసూత్!

PPP

ర్

దురిమ్ఖి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
21 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగం జేత
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అదే మొదటిసారి నేను తాతయయ్గారి ఊరిలో అడుగుపెటట్టం. అపుప్డపుప్డే అభివృదిధ్ పథంలోఅడుగుపెడుతునన్ పలెల్ అది. పదివేల
లోపే జనాభా. పచచ్దనపు తివాచీ పరిచినటుల్ పండల్

తోపులూ, పంటచేలూ. ససయ్శాయ్మలమైన నేల. ఆహాల్దకరంగా వీచే పిలల్గాలులు.

ఊరికి కొదిద్ దూరంలో ఆగిన బసుస్ దిగి నడుసూత్ గంగలూరు పర్వేశించాను.
మా తాతయయ్కు ముగుగ్రు సంతానం. అతత్యయ్ పెదద్ది. నానన్కూ అతత్యయ్కూ పదేళళ్ ఎడం.
పెదద్నానమమ్ చనిపోతే బిడడ్ల సంరక్షణ కోసం తాతయయ్ మళీళ్ వివాహం చేసుకునాన్డు. చినన్ నానమమ్కు కొడుకు పుటాట్డు. బాబాయి
మేదకుడు, అమాయకుడు. తాతయయ్ సరసవ్తీ ఉపాసకుడు. ముతాత్తల కాలం నుంచీ కుటుంబం శారదాంబను కొలుసూత్ వచిచ్ంది. ఊరి
పొలిమేరలోల్ ఆమెకు గుడి కటిట్ంచారు కూడా. తాతయయ్కు పొలాలునాన్యి, దేనికీలోటు లేని ఇలుల్. పెదద్నానమమ్ సంపనున్ల ఇంటి ఆడపడుచు.
పుటిట్ంటి పసుపుకుంకంగా బోలెడంత బంగారం తెచుచ్కుందిట. ఏడు వారాల నగలు, వడాడ్ణం, వంకీ వంటి వసుత్వులు ఎనోన్ ఉండేవిట!
'ఎపప్టికైనా ఇవనీన్ నా కోడలికీ, కూతురికీ సమానంగా చెందాలి. వాళళ్ తరవాత వాళళ్ బిడడ్లకీ' అని అసత్మానం అంటూండేదిట.
చినన్ నానమమ్ అతత్యయ్నీ, నానన్నీ సవతి భావంతోనే చూసేదని నానన్ అనేవాడు. అతత్యయ్ అందచందాలు చూచి ఈరష్య్ పడేదిట.
తాతయయ్ ఇంటోల్ లేనపుప్డు ఆమెను రాచిరంపాన పెటిట్, సూటిపోటి మాటలనేదని నానన్ అమమ్తో బాధపడుతూ చెపప్టం వినాన్ను. ఇవనీన్
గర్హించిన తాతయయ్పటన్ంలో ఒక సంగీత విదావ్ంసుల గురుకులంలో అతత్యయ్ను చేరిప్ంచి, అకక్డే ఉంచి సంగీతంచెపిప్ంచారట. అతత్యయ్
చకక్గా సంగీతం నేరుచ్కునన్దనీ, అపర సరసవ్తి అనీ, ''నేను కొలిచే

శారదమమ్ తలిల్ నా ఇంట వెలిసింది'' అని తాతయయ్

మురిసిపోయేవాడట.
సంగీత గురుకులంలో ఉనన్పుప్డు ఏరప్డిన పరిచయంతో ఒక ఇతర కులసుథ్డుని పెళిళ్ చేసుకుంది అతత్యయ్. తాతయయ్కు అది
విదుయ్దాఘ్తంలా తగిలింది. పెళిళ్కోసం ఇలుల్ వదిలి వెళేళ్టపుప్డు తలిల్ ఏడువారాల నగలనీన్ మూటకటుట్కు పోయిందని చినన్నానమమ్
సవతికూతురి మీద పుటెట్డు అకక్సు పెటుట్కుంది. గుడిలో కనిపించినా, ఒకటీ రెండుసారుల్ ఇంటికి రాబోయినా నానా రాదాధ్ంతాలు చేసి
ఇంకొకసారి ఆ పరిసరాలకు రాకుండా చేసిందిట. 'నగలు దొంగిలించింది' అని చినన్నానమమ్ అనన్పుప్డలాల్ 'దొంగతనమేముంది? దాని
సొముమ్లే అది పటుట్కెళిళ్ంది' అని తాతయయ్ అతత్యయ్ను వెనకేసుకొచేచ్వాడని నానన్ చెబుతూండేవాడు. ఆ నగలలో తనకీ భాగముందని అమమ్
అడపా దడపా నిషూఠ్రంగా నానన్తో అనడం వినాన్ను.
'బంగారం మీద మోజు కాదు కానీ మనకీ ఆడపిలల్ ఉంది. వాళళ్ నానమమ్ పేరు మీద అది పెటుట్కునేది....' అనేది అమమ్. అతత్యయ్
ముమూమ్రుత్లా నానమమ్ పోలికట. నేను అచుచ్ అతత్యయ్లా ఉంటానట. ఇవనీన్ నా సమ్ృతి ఫలకంపై చినన్పప్టి నుంచీ చెరిగిపోకుండా నిలిచి
పోయిన కుటుంబ విషయాలు. పై చదువులకు అమెరికా వెళిళ్న నానన్ తనతో చదువుకునన్ అమామ్యిని చేసుకునాన్డు. అలా మేము ఊరికీ,
దేశానికీ దూరంగా ఉండిపోయాము. వృతిత్లో తలమునకలుగా ఉనన్ నానన్కు ఇలుల్ పటేట్ది కాదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో మేము భారతదేశం వెళిళ్
రావటం బాగా తకుక్వే.
ఇలా ఉండగా పిడుగుపాటులా ఒక విమాన దురఘ్టనలో నానన్ను పోగొటుట్కునాన్ము. ఇది జరిగి ఒక దశాబిద్ దాటింది. తలచుకుంటే
ఎపప్టి విషయాలో అనిపిసాత్యి. ఒకసారి భారతదేశం వచాచ్ము. అపుప్డు తాతయయ్ గంగలూరు నుంచి హైదరాబాదవచాచ్డు మమమ్లిన్
కలవటానికి. దురదృషట్వశాతుత్ ఆయన రావటం ఆలసయ్మై మేము ఎయిరపోరుట్కి బయలుదేరి పోయాము. కలుసుకోవడం పడనేలేదు. నానన్
చెపిప్న విషయాల పర్కారం చినన్నానమమ్కు సవతిసంతానం పొడగిటట్దు. మేము తాతయయ్ ఇంటికి దూరంగా ఉండటానికి అది ముఖయ్కారణం.
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అతత్యయ్ ఆనుపానులు తెలుసుకునే గటిట్ పర్యతన్ం కూడా నానన్ చేసినటుట్ లేదు. ఒక రకంగా నానన్ తటసథ్ంగా అమెరికాలో తన మానాన
తానుండిపోవటం, అటు తరువాత అకాల దురమ్రణం...
ఇవనీన్ మాకు, తాతయయ్కు మధయ్ మరింత దూరానిన్ పెంచాయి.
నా జీవితం కొతత్ మలుపు తిరిగింది. నాకు నచిచ్న వయ్కిత్తో వివాహం సిథ్రపడింది. అతడు భారతీయుడే కాకుండా మా కుల
సాంపర్దాయాల యువకుడు. అతడి తాతముతాత్తల ఊరు మా గంగలూరుకి కొదిద్పాటి పర్యాణదూరంలో ఉండటం యాదృచిఛ్కం. అతడి
తలిల్దండుర్లు, బంధువులు హైదరాబాదలో ఉంటారు. పెళిళ్ అకక్డే చెయయ్మనాన్రు కాబటిట్ అతడు, నేను, మా అమమ్ ఇండియా వచాచ్ము.
పెళిళ్ పనుల కోసం అమమ్ హైదరాబాదలో బంధువుల ఇంట ఆగిపోయింది. తాతయయ్ను చూడటం కోసం నేను, తన తాతగారిని చూడటం
కోసం వరుణ, అంటే నాకు కాబోయే భరత్ , సరదాగా బసపర్యాణం చేసూత్ బయలుదేరాము. అతడు తన ఊరి దగగ్ర దిగిపోయాడు. నేను
ముందుకు పర్యాణం చేసి మా ఊరి పొలిమేరలోల్ దిగి కాలినడకన ఊళోళ్కి అడుగుపెటాట్ను. ఊరి పొరిమేరలోల్నే మా పూరీవ్కులు కటిట్ంచిన
శారదాంబ ఆలయం. బయటనుంచే నమసక్రించుకుని ముందుకు సాగాను. నా చినన్పుప్డు తన ఊరి గురించి నానన్ చెపిప్న విషయాలనీన్
నెమరువేసుకుంటూ, ఆయన కళళ్తో చుటూట్ పరికిసూత్
నడుసుత్నాన్ను. నలభై నిముషాల పైన నడిసేత్ కానీ ఊరు చేరలేదు. కటూట్, బటూట్ తెలుగమామ్యిలా ఉనాన్, జుటుట్ పొటిట్గా ఉండటం
చూసి అంతా నా వంక కొతత్గా చూసుత్నాన్రు. ఊళోళ్ అడుగుపెటాట్క అడిగాను.
'గోపాలకిర్షణ్యయ్ గారిలెల్కక్డ?'
'ఎవరమామ్య?' ఎదురు పర్శన్ వేశాడు.
'ఆయన మనవరాలిని'.
ఆశచ్రయ్ంగా నా వంక తేరిపార చూచి 'ఎవరూ? పాణి కూతురివా? పాపం విమానం కూలి చచిచ్పోయాడటగా? వినగానే
ముసలాయన కుపప్కూలి మంచాన పడాడ్డు. మామూలు మనిషి కావటానికి నాలుగైదేళుళ్ పటిట్ంది. పదమామ్ మీ ఇలుల్ చూపిసాత్ను'. ఒక పెదద్
వసారాతో విశాలంగా ఉనన్ ఇంటి ముందరికి వచాచ్ము. 'యావండోయగోపాల కిర్షణ్యయ్ గారూ! అమిరికా నుంచి మనవరాలచిచ్ంది, పాణి
కూతురు!' గటిట్గా అరిచి చెపాప్డతను.
'ఎవరూ?' అంటూ ఒక ముసలి ముతైత్దువ బయటికి వచిచ్ంది.
'మీ మనవరాలమామ్, పాణి కూతురు!' చెపిప్ వెళిళ్పోయాడతను. ననున్ నిశితంగా చూచిందావిడ. కఠినంగా ఉనన్ ఆమె
ముఖకవళికలలో కొంత మృదుతవ్ం చోటు చేసుకుంది. 'రా అమామ్య. నువువ్ పుటిట్న తరవాత ఇదే చూడడం, రా'. వెనుదిరిగిన ఆమె వెంట
లోపలికి నడిచాను. గుమమ్ందగగ్ర ఆగి, చెపుప్లు పకక్గా విడిచి రాతి తొటోల్ ఉనన్ నీటితో కాళూళ్, చేతులు, ముఖం

డుకుక్నాన్ను. ఆ

పరిసరాలు, చెటుల్, గాలి... ఏ జనమ్ అనుబంధమో ననున్ ఇకక్డికి లాకొక్చిచ్ంది అనుకుంటూ తాతయయ్ ఇంట అడుగుపెటాట్ను.
''సరసవ్తీ మహాభదార్ మహామాయా వరపర్దా
శీర్పర్దా పదమ్నిలయా పదామ్కీష్ పదమ్ వకత్ర్కా''
తాతయయ్ కంఠం లోపలి గది నుంచి వినిపిసోత్ంది. వింటూ ఆగిపోయాను. 'లోపలికి రావే అమామ్య! పేరేమిటనాన్వ? అడిగిందావిడ
ఆదరంగా. 'వాళళ్ మేనతత్ పేరే' గది నుంచి వసూత్

అంటునాన్డు మా తాతయయ్. నవారు మంచం వాలుచ్కుని కూరుచ్నాన్డు . పకక్నే ఉనన్

ఉయాయ్ల బలల్ మీద కూరుచ్నాన్ను. 'ఎపుప్డొచాచ్వమామ్?' గదగ్ద కంఠంతో అడిగాడాయన.
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అపుప్డు గమనించాను ఆయన కళుళ్ ధారాపాతంగా వరిష్ంచటం. 'చెటట్ంత కొడుకు పోయిన తరవాత చాలా ఏళళ్కు మనవరాలిని
చూచి బాధపడే నాలాంటి దురదృషట్వంతుడు ఎకక్డా ఉండడు'. కళుళ్ తుడుచుకునే పర్యతన్ం కూడా చెయయ్టం లేదాయన.
ఓదారుప్ దాటిపోయిన వేదన అది. ఏది మాటాల్డినా బోలు మాటగానే ఉంటుందేమో. మౌనంగా కనీన్రు కారుసూత్ నెమమ్దిగా
ఉయాయ్లను కాళళ్తో ముందుకూ వెనకకూ కదుపుతూ ఉండిపోయాను.

చాలా తకుక్వగా ఏడేచ్ నేను, ఆ ఇంటి పరిసరాలలో, ఆ

ముసలివాళళ్ను చూచీచూడగానే కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కోవటం నాకే ఆశచ్రయ్మనిపించింది.
'మీ అమమ్ ఎటాల్ వుంది? ' కాసేపటికి కోలుకుని అడిగాడు తాతయయ్.
'ఆ, బాగానే వుంది. పదిరోజులలో నా పెళిళ్ తాతయాయ్, మీరు రావాలి. మిమమ్లిన్ చూడాలనీ, పిలవాలనీ వచాచ్ను''.
ఆయన ముఖంలో పర్సనన్త, సనన్టి వెలుగు. 'అలాగా, శుభం'.
'హైదార్బాదలో పెళిళ్ తాతయాయ్, ఆ అబాబ్యిది ఇకక్డికి దగగ్రలో ఉనన్ రావులూరు'.
'రావులూరా? ఎవరి పిలాల్డో?'
'రామూమ్రిత్ గారని, ఇదివరలో పంచాయతీ పెర్సిడెంటుట'.
'నాకు తెలిసిన పెదద్ మనిషి పర్ఖాయ్ రామూమ్రిత్. అబోబ్ ఆయన అకక్డ పెదద్ కామందు.'
'ఔనౌను. పర్ఖయ్ ఇంటిపేరు వాళేళ్. ఆయన మనవడు వరుణ.’
'అలాగా' ఒకక్ ఉదుటన లేచి కూరుచ్నాన్డు తాతయయ్. 'వాళుళ్ మనవాళేళ్. చిననానమమ్కు దూరపు బంధువులు కూడాను' వాళిళ్దద్రి
ముఖాలలో ఉతాస్హం, సంతోషం.
'పోనీలే, నువైవ్నా కులకటుట్ చెడకుండా మనవాళళ్లోల్ కుదురుచ్కునాన్వు. మీ మేనతత్లాగా కాకుండా'. వతిత్ పలుకుతూ అనన్ది
చినన్నానమమ్. బాధగా చూశాడు తాతయయ్.
'నాలుగు రోజులుండమామ్. నా పాణిని నీలో చూసుకుంటాను'. అరిధ్సుత్నన్టుల్ నా చేతులు పటుట్కునాన్డు తాతయయ్.
'ఉంటాను తాతయయ్. మీ అందరినీ చూడాలనే కదా వచిచ్ంది''.
కండువాతో ఆయన కనీన్ళుళ్ అదుద్తూ అనాన్ను. రేపు వెళాళ్లి అని చెపప్డానికి నోరు రాలేదు.
'నాకు తెలుసు, నేను నముమ్కొనన్ శారదమమ్ ననున్ కనిపెటుట్కుని ఉందని'.
ఒక నడివయసు మనిషి కూరలసంచీ తీసుకువచాచ్డు. నా వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ంటే 'అనన్యయ్ కూతురురా' అంటూ అతడికి
చెపిప్, 'బాబాయమామ్' అని నాతో అనాన్డు. అతడు యాంతిర్కంగా లోపలికి వెళిళ్పోయాడు.
నెమమ్దిగా లేచి ఇలల్ంతా కలయదిరిగాను. నానన్ పుటిట్పెరిగిన ఇలుల్, మూడు విశాలమైన గదులు,ఒక సామానల్ కొటిట్ది. వెనక పెరటోల్
గొడల్ చావిడి, తడికలతో కటిట్న సాన్నాల గది, లావెటీర్. ఉనన్ంతలో ఇలూల్ వాకిలీ పరిశుభర్ంగా ఉనాన్యి. వంటింటోల్ గాయ్సు పొయియ్,
గైరండరఉనాన్యి.లోపలి గదిలో బాల్కఅండవైట టీవీ ఉనన్ది. సామానల్ కొటిట్డిలో ఒక పెదద్ చెకక్ భోషాణం పెటెట్, దాని పకక్న పురాతనపు
ఇనపెప్టెట్. ఇంటి మొతాత్నికి మూడు చెకక్ కురీచ్లు, ఒక పెదద్ మేజా బలల్ ఉనాన్యి. గోడలకు దేవుళళ్ పటాలు, తెలుగు కేలండర తగిలించి
ఉనాన్యి. దానికి సూదీ దారం, గుచిచ్ ఉనాన్యి. నేను అంత మాటకారిని కాదు కాబటిట్ ఇలుల్, వాకిలీ చూసూత్ అటూ ఇటూ తిరిగాను. కాసేపు
లోపల, కాసేపు పెరటోల్. సాయంతర్ం నాలుగైంది. గాల్సునిండా వేడిగా

గేదెపాలు చకెక్ర కలిపి తెచిచ్చిచ్ంది నానమమ్. ఎంతో రుచిగా

ఉనాన్యవి. వెళిళ్ వంటింటోల్ పీట వాలుచ్కుని కూరుచ్నాన్ను.
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బాణలిలో నూనె కాగుతోంది. తాతయయ్ కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ని గైరండరలో గారెలపిండి రుబుబ్తోంటే, నానమమ్ చకచకా ఏ వాయకు
ఆ వాయి గారెలు వేసి తీసోత్ంది. మామిడలల్ం పచచ్డి వేసి పళెళ్ంలో నాలుగు గారెలు తీసుకొచిచ్ నా చేతికిచిచ్ంది. ఎనభై ఏళళ్ ముసలివాళుళ్
చేసిపెడుతోంటే కూచుని తినటం ఈ సందరభ్ంలో నాకు ఎబెబ్టుట్ అనిపించలేదు. ఇషట్ంగా మరి నాలుగు వేయించుకుని తినాన్ను.
మన దేశంలో పిలల్లకు అనిన్ంటినీ మించిన భాగయ్ం తాతగారింటి గారాబం అనన్ వాసత్వం ఆ క్షణం నాకు అరథ్మైంది.
నిజానికి ఏనాడు మేము వచిచ్ ఉండి ముసలివాళళ్ కషట్సుఖాలు, మంచిచెడడ్లు విచారించక

పోయినా ఈనాడు నాకు ఏ లోటూ

లేకుండా వాళళ్కు చేతనైన పరిచరయ్లు చేసూత్ండటం చూసుత్ంటే మన సంసక్ృతి బోధించే క్షమ, తాయ్గం, వాతస్లయ్ం అనే పెదద్ పెదద్ పదాలకు
సరళమైన నిరవ్చనంగా అరథ్మైనాయి. నా కళుళ్ పదేపదే చెమమ్గిలల్టం అతయ్ంత సహజంగా జరిగి పోయింది.
'ఔనే అమామ్య, పెళళ్ంటునాన్వ! ఈ పొటిట్ జుటుట్తోనే పెళిళ్ చేసుకుంటావా?' దగగ్రగా కూచుంటూ అడిగింది నానమమ్!
గటిట్గా నవావ్ను. 'నానమామ్! నేనింకా నయం. పెళిళ్కొడుకుకు అసలు జుటేట్ లేదు'. కెమెరా తీసుకువచిచ్ అందులో ఉనన్ వరుణఫోటో
చూపించాను. 'తిరుపతి మొకుక్ కాబోలు' అనన్దావిడ. 'కాదు నానమామ్, అతడికి జుటుట్ లేదు'. తాతయయ్ క్షణంపాటు ఆలోచించాడు.
'అతిగా చదివితే జుటూట్డిపోతుంది, బాగా చదువుకునాన్డేమో!'
'ఔను తాతయాయ్, సైంటిసుట్. అంటే శాసత్రజుఞ్డు'. లేచి ముఖం కడుకుక్నాన్ను. 'కాసేపు బయట తిరిగి వసాత్ను తాతయాయ్, ఎపుప్డూ
చూడలేదు కదా'. అంటూ కెమెరా భుజాన తగిలించుకుని చెపుప్లు వేసుకునాన్ను.
'జాగర్తత్మామ్, తొందరగా తిరిగి వచెచ్యియ్. ఇలుల్ జాఞ్పకం పెటుట్కో. శారదాంబ కోవెలకు వెళిళ్రా'
జాగర్తత్ చెబుతూ గుమమ్ం దగగ్రకి వచాచ్డు తాతయయ్. నానమమ్ లోపలి నుంచి పిలిచ్ంది. 'ఆగవే అమామ్యి, అమమ్వారికి కొబబ్రికాయ,
బెలల్పు అచుచ్లు తీసుకువెళుదువుగాని, పెళిళ్ కావలసిన పిలల్వి. మనింటి సాంపర్దాయం, నువైవ్నా పాటిసుత్నాన్వు' అంటూ నా చేతికి సంచీ
తెచిచ్చిచ్ంది.
బాబాయి నాతో బయలుదేరి, బయటికి వచిచ్నవాడూ, దగగ్రలో పిలల్లు ఆడుకుంటూంటే చూసూత్ అకక్డే ఆగిపోయాడు.మా నానన్
పుటిట్పెరిగిన ఊరు, ఆయన చినన్తనమంతా తిరిగిన వీధులు.
ఆతమ్లనేవి నిజంగా ఉంటే, తన కూతురు ఎనోన్ ఏళళ్కు తన ముసలి తలిల్దండుర్లిన్ చూడటానికి మారుమూల పలెల్టూరికి వెళిళ్ందంటే
ఆయన ఆతమ్ ఎంతో శాంతిని పొందుతుంది. ఇవనీన్ ఏనాటి బంధాలు! సపత్ సముదార్ల దూరంలో ఉనన్ మనుషులిన్ లాకుక్వచిచ్ కలిపేది ఏది?
సవ్బంధు దరశ్నంతో ఎందుకు ఈ రకమైన తృపిత్, ఆనందం కలుగుతాయి? అందరూ కావాలనుకోవటం,

వారిని చూడాలని

తహతహలాడడం వెనక ఉనన్ మమకారాలు ఎలా అంకురిసాత్యి? ఉవెవ్తుత్న ఎగిసిపడే అలలాల్ంటి ఆలోచనలలో కొటుట్కుపోతూ
నడుసుత్నాన్ను. సాయంతర్పు నీడలు పూరిత్గా పరుచుకునాన్యి. అపుప్డే ఆరు దాటింది. శారదాంబ కోవెలకు చేరుకునాన్ను. ఆవరణ ఫోటోలు,
వీడియో తీసుకుంటూ లోపలికి పర్వేశించాను. మా పూరీవ్కులు తరాల కిర్తం కటిట్ంచినది. ఒక పకక్గా చినన్ పూలతోట, తులసి మొకక్లు
ఉనాన్యి. ఆ వనంలో బాలకృషుణ్డు గోవరధ్నగిరి ఎతేత్ విగర్హం ఉనన్ది. రంగులు మాసిపోయినా కళ తరగలేదు. ఒక పకక్గా బావి. కాళుళ్
కడుకొక్ని లోపలికి వెళాళ్ను.
పూజారిగారు తాతయయ్ వయసు వయోవృదుధ్డు. నేనెవరో అడిగి తెలుసుకుని ఎంతో సంతోషించాడు. 'పాణి కూతురివా? మా అమేమ్,
మా తలేల్! ఎకక్డి అమిరికా, ఎకక్డి గంగలూరు! ముసలి పార్ణాలను చూడటానికి శర్దధ్ పెటుట్కుని వచాచ్వు సంతోషం తలీల్.'
శారదాంబకు నా నామగోతార్లతో అరచ్న చేశారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

160

'రేపు పానకం కలుపుతానమామ్, వచిచ్ తీసుకుపో. వెళిళ్ పర్దకిష్ణలు చేసుకో. మీ ముతాత్తల కాలం నుంచీ ఏ శుభకారయ్ం జరిగినా
ఇకక్డికి వచిచ్ పర్దకిష్ణలు చేసి పానకం చేయించేవారుట. మీ అతత్యయ్కు, నానన్కు ఆ అదృషట్ం దకక్లేదు. నువైవ్నా పెళిళ్కి ముందు వచాచ్వు.
శుభమసుత్''
అనాన్రాయన బయటకి వచిచ్ గుడి మెటల్ కూరుచ్ంటూ. ఆయన మాటాల్డుతూంటే వీడియో తీశాను. 'బాబుగారూ! మా అతత్యయ్
ఎకక్డుంది? ఎపుప్డూ గుడికి రాలేదా?'
'పెళిళ్కి ముందు రావటమేనమామ్, పెళిళ్ జరిగిన తరవాత ఒకసారి భారాయ్, భరాత్ వచాచ్రు. అదే వేళకు మీ చినన్నానమమ్ వచిచ్ నగలు
దొంగిలించావని తిడుతూ నానారభసా చేసి వెళిళ్ంది. ఆ తరువాత ఎపుప్డూ మీ అతత్యయ్ను చూడలేదు'.
'ఇపుప్డు ఎకక్డుందో, ఎలా ఉందో' నాలో నేను అనుకుంటునన్టుల్ అనాన్ను.'ఏమోనమామ్, అతత్వారు కరోక్టకులు, ఈమె దగగ్ర
సొమమ్ంతా లాకుక్ని నానా రొషుట్పెటాట్రనీ,పురిటోల్నే తలీల్, బిడాడ్ పోయారని చెపుప్కుంటారు. ఆ పాపిషిట్ నగలు పార్ణాల మీదికి వచిచ్నై కాబోలు.
నిజానిజాలు పరమాతుమ్డి కెరుక. ఆమె మాతర్ం మళీళ్ కంటికి కనబడలేదు' నిటూట్రుసూత్ అనాన్డు.
మనసు వికలమైంది. నాలో ఉనన్ ఉతాస్హం, సంతోషం గాలికెగిరి పోయాయి. 'ఇంతకీ గోపాలకిర్షణ్యయ్ దురదృషట్వంతుడు.
సంతానం వలల్ సుఖం ఆయన నుదుట రాసిపెటిట్నటుల్ లేదు. మీ నానన్ అటాల్ పోయినాడు. మీ అతత్యయ్ ఇటాల్ పోయింది. ఇంకొక బిడడ్
ఉనాన్డంటే వాడు మేదకుడు! పోనీలే ఈ చివరి మలుపులో ఆ ముసలి పార్ణాలకు నువువ్ రావటం కొంత ఊరట . ఇపప్టి సంగతులా? నినున్
చూసూత్ంటే ఆ అమామ్యిని చూసినటేల్ ఉందమామ్. నువువ్ ముమూమ్రుత్లా మీ మేనతత్ పోలికే. ఆవిడ తన తలిల్ పోలిక.'
ఇదేమాట మా నానన్ అనేవాడు.
'పర్దకిష్ణలు కానిచిచ్ బయలుదేరమామ్. మళీళ్ చీకటి పడితే ఇబబ్ంది. రేపు పానకం తీసుకు వెళుదువుగాని రా'.ఆయన చెపిప్నటుల్ చేసి
బయటికి వసుత్ంటే ధవ్జ సత్ంభం దగగ్ర ఒక పలెల్పడుచు కనిపించింది. కెమెరా అటు తిపాప్ను. పెదద్ జడ ముందుకు వేసుకుంది. చీర కొదిద్గా
పొటిట్గా కటుట్కుంది. పాదాలకు పటాట్ గొలుసులు, చెవులకు జూకాలు, పెదద్ బటుట్. వీడియో తీసూత్ంటే, కొతత్ మనిషిని కాబటిట్ ఆగి
పలకరించింది.
'ఏ ఊరు నీది?'
'ఇకక్డి వాళళ్మే. గోపాలకిర్షణ్యయ్ గారి మనవరాలిన్'.
'ఓహో. అమిరికా పాణి కూతురివా? పాపం మీ నానన్ విమానం కూలి చచిచ్పోయాడటగా?' సానుభూతిగా అనన్ది.
'ఔను'.
'మేం ఇకక్డే ఉంటాము. పరంధామయయ్గారి కోడలిన్. మీ వాళళ్ందరికీ మా మామయయ్ తెలుసు'.
'అలాగా'. తాతయయ్ ఊళోళ్ ఇదే మొదటి పరిచయం.
'మా ఇలుల్ దగగ్రలోనే రా కాసేపు కూచుని పోదువుగాని'.
'రేపు వసాత్ను. తాతయయ్ వాళుళ్ ఎదురుచూసూత్ంటారు'.
'రావాలి. మరిచ్పోకు'.
'తపప్కుండా'.
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నేను ఇంటికి చేరేటపప్టికి బాగా చీకటి పడింది. తులసి కోట దగగ్ర దీపం వెలుగుతోంది. బయటవసారాలో నానమమ్, తాతయయ్ నా
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. కాళుళ్ కడుకొక్ని లోపలికి వెళాళ్ను. 'సాన్నం చెయయ్మామ్' అనాన్డు తాతయయ్. గాడిపొయియ్లోంచి వేడినీళుళ్ బకెక్టోల్
తోడిపెటాట్డు బాబాయి. సాన్నం చేశాక చాలా హాయిగా అనిపించింది. సాయంతర్ం గారెలు తినాన్ బాగా ఆకలిగా ఉండటంతో భోజనానికి
కూరుచ్నాన్ను. వంటింటోల్ మూడు పీటలు వాలిచ్ మా ముగుగ్రికీ వడిడ్ంచింది నానమమ్. బాబాయి భోంచేశాడట.
'సగుగ్బియయ్ం పరమానన్ం ఇషట్మేనా?' అనడిగింది నానమమ్. 'ముందుగా అది తిను'.
దంపుడు బియయ్ం అనన్ం, దోసకాయ పచచ్డి, తోటకూర పపుప్, వంకాయ కాలిచ్ చేసే బజీజ్, చారు ఆవురావురుమని తినాన్ను. నా
ఆకలి నాకే ఆశచ్రయ్మనిపించింది.
'పలెల్టూళోళ్ గాలి, నీళుళ్ వేరు' అనాన్డు తాతయయ్ నవువ్తూ.
నానమమ్ వదద్ంటునాన్ కంచాలు, గినెన్లు తోమి, వంటిలుల్ కడిగాను. ఆ వయోవృదుధ్రాలి ముఖంలో తృపిత్ కనబడి సంతోషం
కలిగింది. 'కోడలు పదధ్తిగానే పెంచింది. బసీత్ పోకడలు, విదేశాల భేషజాలు లేవు' అని ఇదద్రూ లోగొంతుకతో చెపుప్కుంటూంటే వినాన్ను.
నానన్ వినుంటే ఎంతో సంతోషించే వాడనిపించింది. అమెరికాలో ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసుకుపోవటం పరిపాటి కాబటిట్ ఇకక్డి పనులేవీ
కషట్మనిపించలేదు. వెళిళ్ ఉయాయ్ల బలల్ మీద కూరుచ్నాన్ను.
'సంగీతం నేరిప్ంచారుటే?' నడుం వాలుసూత్ అడిగింది నానమమ్.
'ఆ... నేరుచ్కునాన్ను నానమామ్'.
'అయితే అమెరికాలో కూడా సంగీతం టీచరుల్ంటారనన్మాట!'
'చాలామంది భారతీయులు ఉంటారు నానమామ్'.
'ఏదమామ్, అమమ్వారి మీద ఒక కృతి పాడు' అనాన్డు తాతయయ్.
'పంచాశతీప్ఠ రూపిణీ' అనే కృతి పాడాను. ఇదద్రూ తనమ్యులై వినాన్రు. ఇంకొకటి పాడమని మరీమరీ అడిగారు. ఆనందభైరవి
రాగంలో 'అంబా నను బోర్వవే' అనే కృతి పాడాను.
అందులో భావానికి పదేపదే నమసక్రిసూత్ వినాన్డు తాతయయ్.
పాడమని బలవంతం చేసి పాడుతూంటే వాళళ్ పాటికి వాళుళ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పాటను నిరల్క్షయ్ం చేసే సందరాభ్లు నాకు
ఇదివరలో చాలా తారసపడాడ్యి. ఈ మారుమూల పలెల్టూరిలో, పాతకాలపు ఇంటోల్, ఇదద్రు వయోవృదుధ్ల సమక్షంలో నేను నేరుచ్కునన్
విదయ్కు సారధ్కత చేకూరిందనిపించింది.ఒక పకక్గా, వాళళ్ మంచాలకు దగగ్రగా నాకు చాపవేసి మెతత్టి బొంతలు పరిచి పకక్ వేశాడు
బాబాయి. ఒళుళ్ తెలియకుండా నిదర్పోయాను.
తెలల్వారుఝామున మెళకువ వచిచ్ంది. అపప్టికే ఇంటోల్ కదలిక మొదలైంది. బాబాయి పాలేరుతో పాటు గొడల్ కొటట్ంలో ఉనాన్డు.
నానమమ్ లోపల కసువు చిమిమ్ సాన్నానికి వెళిళ్ంది.

తాతయయ్ వాకిటోల్ ఉనాన్డు. బర్ష చేసుకుని సాన్నం ముగించుకునాన్ను. బటట్లు ఉతికి

ఆరేశాను. వంటింటోల్ సహాయం చేదాద్మని వెళాళ్ను. నానమమ్ ఇచిచ్న వేడిపాలు తాగి కూరలు తరిగిపెటాట్ను. ఆవిడ మడిగా వంట చేసోత్ంది.
ఇతత్డి గినెన్లో కూర తిరగమోత వేసింది. రాచిపప్ గినెన్లో పులుసు కాగుతోంది. తాతయయ్ సాన్నం చేసి వచేచ్సరికి పూజగది శుభర్ం చేసింది
నానమమ్. ఆయన దేవతారచ్న చేసే వేళకు బాబాయి సాన్నం ముగించుకుని వెళిళ్ దగగ్రలో కూరుచ్నాన్డు.
తాతయయ్ ఊఛైచ్సవ్రంతో సరసవ్తీ సోత్తర్ం చెబుతునాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

162
''శివానుజా పుసత్క భృతజాఞ్నముదార్ రమా పరా
కామరూపా మహావిదాయ్ మహాపాతక నాశినీ''

నానన్ నోట అది నేను చినన్పప్టి నుంచీ వింటునన్దే! బాబాయి లోగొంతుతో సోత్తార్నిన్ నెమమ్దిగా చెపుప్కుంటునాన్డు. వండిన
పదారాథ్లనీన్ వెండికంచంలో వడిడ్ంచి పెడితే తాతయయ్ నివేదన చేశాడు. పదకొండు గంటల పార్ంతంలో భోజనాలకు కూరుచ్నాన్ం. గోంగూర
పులుసు కూర, ముదద్పపుప్, చిలగడదుంపలు వేసిన పులుసు, చికుక్డు కాయ కూర, వడియాలు, చలల్ మిరపకాయలు వేసి వడిడ్ంచింది నానమమ్.
అమృతతులయ్ంగా అనిపించింది ఆ భోజనం.ఎందుకో ఆ పూట ముసురుపటిట్ంది. అడపాదడపా జలుల్లు పడుతునాన్యి. నానన్ అమమ్ల
ఫోటోలు, నా చినన్తనపు ఫోటోలు చూపించాను. పిటస్ బరగ్ వేంకటేశవ్రాలయం ఫోటో చూపిసేత్ అవాకక్యి పోయారు. 'ఇకక్డి గుడి మలేల్నే
కటాట్డే అమిరికా వాడు, వాడి దుంపతెగ!' అనన్ది నానమమ్ దవడలు నొకుక్కుంటూ. 'మనవాళేళ్ కటాట్రు నానమామ్, అమెరికా వాళుళ్ కాదు'
అనాన్నునవువ్తూ. అలా కబురల్తో కాలకేష్పం చేసూత్ండగా సాయంతర్మైంది. ఉనన్టుల్ండి గురొత్చిచ్ంది.
'తాతయాయ్, పూజారిగారు పానకం తీసుకోవటానికి రమమ్నాన్రు' అనాన్ను లేసూత్. కెమెరా భుజాన వేసుకునాన్ను.
'ఆకాశం ముసురు పటిట్ ఉనన్దే. గొడుగు తీసుకువెళుళ్ కెమెరా తడుసుత్ంది' అనన్ది నానమమ్. కాదనకుండా గొడుగు చేతిలో పటుట్కుని
బయలుదేరాను. దోవపొడుగునా బురదగుంటలు. అదృషట్వశాతుత్ ఇక వరష్ం పడలేదు. అపప్టికే దీపాలు పెటాట్రు. జాగర్తత్గా
నడుసూత్ గుడికి చేరాను.
అరచ్న, పర్దకిష్ణ పూరిత్ చేసుకుని నానన్ పేరు మీద ఆలయ కైంకరాయ్నికి కొంత సొముమ్, పూజారిగారికి దకిష్ణ సమరిప్ంచాను. ఆయన
ఆనందంతో కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతమైనాడు. అమమ్వారికి నివేదన చేసిన పానకం, ఒక సీసాలో పోసి ఇచాచ్డు.
'ఏడాదికొకక్సారైనా వసూత్ ఉండమామ్, పసుపు కుంకాలోత్, పిలాల్పాపలతో వెయేయ్ళుళ్ వరిధ్లుల్'' అంటూ మనసారా దీవించారు. సెలవు
తీసుకుని గుడిమెటుల్ దిగాను.
లోపలికి వసూత్ ధవ్జసత్ంభం దగగ్ర నినన్ కనిపించిన యువతి ఎదురొచిచ్ంది.'నేను దరశ్నం చేసుకునాన్ను. వెళిళ్రా' అనాన్ను చెపుప్లు
వేసుకుంటూ. ఆమె లోపలికి వెళిళ్ంది. తిరిగి వచిచ్నపుప్డు ఆమెచేతిలో కూడా పానకం సీసా ఉనన్ది. పూజారిగారు ఇచిచ్నటుల్నాన్రు.
'ఇంకొకసారి వసాత్నులే. చీకటి పడింది' అనాన్ను నసుగుతూ.
'భలేదానివే. ఇంతదాకా వచాచ్వు కదా! క్షణం సేపు కూచుని పోదువుగాని' అంటూ చనువుగా చెయియ్పటుట్కుని ముందుకు
నడిపించింది. ఆమె ఇంటికి చేరేవరకూ నా తలిల్దండుర్ల వివరాలు,నా వివరాలూ, నాకు కాబోయే భరత్ గురించి, అమామ్నానన్ల గురించి,
బాబాయి గురించి ఉతాస్హంగా అడిగింది. ఆమె చాలా మాటకారి అనుకునాన్ను. పలీల్యులలో సహజంగా ఉండే నిషక్లమ్షతవ్ం ఆమె
సవ్భావంలో గోచరించింది.చినన్ పెంకుటింటోల్కి దారితీశాము. ఆమె భరత్ ఇంటోల్ లేడు. పనిమీద పటాన్నికి వెళాళ్డు. ఉయాయ్లలో ఏణాణ్రథ్ం
పసివాడు నిదర్పోతునాన్డు. నలల్టి చాదుబటుట్, దిషిట్ చుకక్, మెడకి, కాళళ్కి చేతులకు నలల్పూసలు ముదుద్గా ఉనాన్డు. అతత్గారు వంటింటోల్ పని
చేసుకుంటునన్ చపుప్డు. గలగలా కబురుల్ చెబుతూ చాపవేసి కూరోచ్బెటిట్ంది.
'మా అబాబ్యి ఫోటో సినిమా తియయ్వూ'' ఆమెను ఉయాయ్ల దగగ్ర నిలోచ్బెటిట్ తలీల్బిడడ్లవి కూడా వీడియో తీశాను. తీసినవి వెంటనే
చూపిసేత్ ఎంతగానో మురిసిపోయింది.
'సంగీతం నేరుచ్కునాన్ననాన్వు. ఏదీ ఒక కీరత్న పాడు' అనడిగింది. సరసవ్తీ దేవిని సుత్తించే కీరత్న పాడాను. ఎంతో ఏకాగర్తతో
తలపంకిసూత్ వినన్ది.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

163
'నీకు సంగీతం వచాచ్? ' అనడిగాను.
'మా అమమ్ చాలా బాగా పాడేది' ఆమె కళళ్లోల్ బాధ తొణికిసలాడింది.
'అంటే...'

''మా అమమ్ చచిచ్పోయింది. నీకొకటి చూపిసాత్ను, ఉండు.'' అంటూ లేచి వెళిళ్ ఒక శృతిపెటెట్ తెచిచ్ంది. అది ఎంతో పాతదని
తెలుసోత్ంది. కానీ శుభర్ంగా ఉంది. దాని సవ్రం కూడా ఇపప్టికీ శర్వణపేయంగా ఉండటం ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది.
'ఇలాంటిది ఇపుప్డు దొరకదు, ఎంత డబుబ్ పెటిట్నా' అనాన్ను.
'ఇదుగో, నేనొకటి చెపాత్ను. కాదనకు. ఈ శృతి పెటెట్ నువువ్ అమిరికా తీసుకుపో. ఈ ఊరు, మనుషులు, నేను... నువువ్
పాడినపుప్డలాల్ మా జాఞ్పకాలు నీతో ఉంటాయి'.
''అబెబ్బేబ్.. నీపెటెట్ నాకెందుకు. వదుద్''.
'అటాల్ అనకమామ్య. నా దగగ్ర ఉనన్దనన్ మాటే కానీ వాడకం లేదు. నీలాంటి మంచి గాయకురాలికిసేత్ మా అమమ్ ఆతమ్ సంతోష
పడుతుంది. రేపు పాడైపోయినా ఈ పలెల్టూళోళ్ బాగు చేసే నాధుడు లేడు. కాదనకు. తీసుకుపో అమామ్య' పార్ధేయపడుతునన్టుల్ అడిగింది.
వంటింటోల్ నుంచి ఏదో సణుగుడు వినిపిసోత్ంది. ఇబబ్ందిగా అటు చూచింది ఆమె. లేచి వీడోక్లు చెపాప్ను.
'రేపు మా ఇంటికి రా. పిలల్వాణిణ్ ఎతుత్కుని వసేత్ మా తాతయయ్, నానమమ్ సంతోషిసాత్రు' పదేపదే చెబుతూ శృతిపెటెట్ తీసుకుని
బయలుదేరాను.
ఇంటికి చేరేవరకూ ఆయాచితంగా లభించిన ఆ విచితర్మైన కానుక గురించి ఆలోచిసూత్ నడిచాను. ఏమిటిది? ఆ అమామ్యి ఎవరు?
నేనెవరు? ఇరవై నాలుగు గంటల పరిచయంలో అపురూపమైన తన తలిల్ జాఞ్పక చిహన్ం నాకు ఇవవ్టమేమిటి?
తాతయయ్ వీధి మొదటోల్ ఎదురుచూసుత్నాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా నా చేతిలో వసుత్వు వంక చూచి 'అదేమిటి?' అనడిగాడు.
'చెపాత్ను, ఇంటోల్కి రానీ' అనాన్ను నవువ్తూ.
లోపలికి అడుగు పెటట్గానేనానమమ్ నా దగగ్రికీ చేరింది', 'ఏమిటేమిటి? అంటూ.
తాతయయ్ చేతులు శృతిపెటెట్ను సప్ృశిసుత్నాన్యి. ఆయన ముఖంలో అదుభ్తాశచ్రాయ్లు. ''ఇది... ఇది మీ అతత్యయ్ శృతిపెటెట్. నేనే
సవ్యంగా తెపిప్ంచి పెటాట్ను మదార్సు నుంచి'. అవకాక్యిపోయాను. అంటే ఆ అమామ్యి తలిల్ ఎవరు? అతత్యయ్ సేన్హితురాలా?
పరిచయసుథ్రాలా? అంటే అతత్యయ్ గురించి ఆ అమామ్యికి తెలిసే అవకాశం ఉంది. అతత్యయ్ ఎకక్డుందో, ఎలా ఉందో, ఉందో....
లేదో! నేను, తాతయయ్ అయోమయంలో ఉండగానే నానమమ్ కంఠం తీవర్ంగా వినిపించింది.
'ఇనేన్ళళ్కి మళీళ్ ఆ పాపిషిట్దాని వసుత్వు ఈ ఇంటోల్కి వచిచ్ందే! అది చచిచ్నా దాని జాఞ్పకాలు ఈ ఇంటిని కారిచ్రుచ్లాగా దహిసూత్నే
ఉనాన్యి! దాని ఊసెతత్దద్నాన్నా? ఆ దికుక్మాలిన శృతిపెటెట్నుచూచి అంత మురుసుత్నాన్రేమిటి? నిపుప్లాంటి వంశానిన్ ఛీకొటిట్ కాలదనిన్
పోయిన ఆ కులం తపిప్న దాని వసుత్వు నా ఇంటోల్ ఉండటానికి వీలేల్దు. నేనూ, నా కొడుకూ కావాలంటే ఆ ముదనషట్పు దాని ఆలోచన కూడా
ఈ ఇంటోల్కి జరబడకూడదు'. దిగార్భ్ంతిలో మునిగిన మా ఇదద్రి కళెళ్దుట ఆ శృతిపెటెట్ను పశుబలంతో గిరాటు వేసింది నానమమ్.
'అయోయ్, అయోయ్... ఎందుకే ఆ నషట్జాతకురాలి మీద నీకంత కచచ్? ఏళుళ్ గతించాయి. ఉందో, పోయిందో తెలీదు. ఏనాడూ వచిచ్
గుపెప్డు అనన్ం తినెరగదు. చిటికెడు పసుపూకుంకం ఎరగదు...'
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''ఏమీ ఫరవాలేదు... తలిల్ బంగారమంతా దోచుకుపోయింది. ఇదుగో ఈ పిలల్కు చెందవలసిన సొముమ్లు కూడా అదే మూట
కటుట్కుపోయింది. ఏం బాపుకుంది? చచిచ్ందంటే చావదూ మరి!'' విచక్షణ నశించి ఆవేశంతో ఊగిపోతోంది నానమమ్.
'నారాయణ, నారాయణ' చెవులు మూసుకునాన్డు తాతయయ్. ఒకక్క్షణం ఎందుకు వచాచ్నా అనిపించింది. వాళళ్ పాటికి వాళుళ్
పర్శాంతంగా బతుకుతునాన్రు. ఎనన్డూ చూడని ననున్ కూడా ఆతీమ్యంగా ఆదరించారు. ఇంకొకక్ రోజులో నా పాటికి నేను వెళిళ్పోయేదానిన్.
పర్శాంతంగా ఉనన్ సరసుస్లోకి రాళుళ్ విసిరి అలల్కలోల్లం చేసినటల్యింది... గుడికి వెళిళ్నదానిన్ ఇంటికి రాకుండా ఎవరో పిలిసేత్
వెళళ్టమెందుకు, వాళుళ్ ఇచిచ్నది తీసుకురావటమెందుకు? ముకక్లుగాపడి ఉనన్ ఆ పాత శృతి పెటెట్ వంక అపరాధ భావంతో చూశాను.
ఎవరి తలిల్దో అపురూప జాఞ్పకం... ఇలా ఈ ఇంటోల్ ఛిదర్మైంది. నా కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి. తాతయయ్ కంఠం నుండి సనన్గా వెకుక్లు.
ఇందుకా నేను తలపెటిట్న పలెల్ పర్యాణం? శాంతిగా పడునన్ పార్ణులిన్ కషట్పెటట్టానికా? అంత బాధలోను అమమ్వారి నామజపం తాతయయ్
విడిచి పెటట్లేదు. బాబాయి గోడవారగా కూరుచ్ని తాతయయ్ చేసుత్నన్ సోత్తర్మే నెమమ్దిగా చెపుప్కుంటునాన్డు. తాతయయ్ నుదురు బాదుకుంటూ
లేచి గుమమ్ం వైపు వెళాళ్డు. విరిగిన శృతిపెటెట్ ముకక్లిన్ నేలమీది నుంచి తీశాడు.
'అయోయ్ అయోయ్.... ఇదేమిటి?'' అంటునాన్డు తాతయయ్. ఒకక్ ఉదుటున ఆయన దగగ్రికి చేరుకునాన్ను. ఆయన చేతిలో ఒక
పొడవాటి తాళం చెవి. శృతి పెటెట్ విరిగినపుప్డు సందులోల్ నుంచి పడడ్టుల్ంది. ఎవరో దాచుకునాన్రు, దేని తాళమో మరి! వణికే చేతులతో నా
చేతులు ఆసరాగా పటుట్కుని లోపలికి నడిచాడు. మా వెనకే తిటిట్పోసూత్ నానమమ్.
అంత ఆదురాద్లోనూ, అయోమయంలోనూ అమమ్వారి పేరు జపిసుత్నాన్డు తాతయయ్. పాత
ఇనపెప్టెట్ దగగ్రికి వెళిళ్ దానిన్ చూపించాడు. మారు మాటాల్డకుండా దానిపైన పేరిచ్న సామానల్నీన్ తీశాను. ఆ తాళంతో తెరవాలని
పర్యతిన్సేత్ సాధయ్ం కాలేదు. కొదిద్గా కొబబ్రి నూనె వేసి మళీళ్ పర్యతన్ం చేసేత్ దశాబాద్ల తరువాత నెమమ్దిగా తెరుచుకుంది. గుండె చపుప్డు
రైలింజనలా వినిపిసుత్ంటే ఆ చీకటి మూలలో టారీచ్ తెచిచ్ వేశాను. బాగా లోతునన్ పెదద్ ఇనపెప్టెట్. ఏవో పాత కాగితాల కటట్ల వెనక... ఒక
చాలా పెదద్ మూట ఉనన్ది. వణుకుతునన్ చేతులతో నామ జపం ఆపకుండా తాతయయ్ ఆ మూట విపాప్డు. కాలదోషం కొంత పటిట్నా అంతగా
వనెన్ తగగ్ని బంగారు నగలు... ఎనెన్నోన్!
ఆపాదమసత్కం వణికిపోతూ నానమమ్ వంక చూశాడు. ఆమె నమమ్లేని నిజానిన్ చూసుత్నన్టుల్ దిగార్భ్ంతి చెంది ఉనన్ది. ననున్
కుదుపుతూ అనాన్డు తాతయయ్...
''మీ నానమమ్ సొముమ్లు.. అనీన్ ఉనాన్యి. ఇకక్డే, భదర్ంగా....'' వలవలా ఏడుసుత్నాన్డు.
'కుచుచ్ ముకుక్పుడక, బేసరి, రవవ్ పొళళ్ దుదుద్లు, కటెట్వంకీ, వడాడ్ణం, పది జతల గాజులు, అడిడ్గ, కాసులపేరు, రాళళ్ గాజులు,
కంకణాలు, చామంతి బిళళ్, నాగరం, పదిపేటల పలకసరుల్.... ఇవుగో... అనీన్ ఇకక్డే.. ఈ ఇంటోల్నే భదర్ంగా.....'
సొముమ్ దొరికిన సంతోషం ఏ కోశానా ఆయన ముఖంలో లేదు. 'సొమొమ్క చోట.. అపవాదొక చోట' వెకుక్తూ అనాన్డు.
పశాచ్తాత్పంతో నుదురు బాదుకుంది నానమమ్.
'నాకేం తెలుసు? కంసాలి మెరుగుపెటిట్న సొముమ్లు భోషాణంలో ఉంచారు, కనబడలేదు. ఇనపెప్టెట్ తాళం కనబడలేదు. అదేమో
ఎవడితోనో లేచిపోయింది. లోకరీతిగా అందరూ అనుకునేదే నేనూ అనుకునాన్ను, అదే అనాన్ను. మీరూ అంటూనే ఉంటారుగా, దాని సొముమ్
అది తీసుకు వెళిళ్ందనీ!'
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'కటుట్బటట్లతో వెళిళ్ందది. కనబడడ్ ఒకటీ, రెండుసారుల్ ఈ సొముమ్ల పిచిచ్తో దానిన్ దుమెమ్తిత్

పోశావు. చెయయ్ని దొంగతనం

అంటగటాట్వు. ఈ క్షణం వరకు బిడడ్ నిందమోసూత్నే ఉనన్ది పాపం!'
'సొముమ్ దొంగిలించలేదు సరే ఇనపెప్టెట్ తాళం చెవులు ఎందుకు పటుట్కెళిళ్ంది? సొముమ్ నాకు చెందటం ఇషట్ం లేకనే కదా!' లాయరు
పర్శన్ వేసింది నానమమ్.
'నిజమే, వాళళ్మమ్ కోరుకునన్ది కూడా అదే. తన సొముమ్లు కోడలికీ, కూతురికీ వాళళ్ బిడడ్లకీ చెందాలని. నా ఖరమ్కాలి
అకాక్తముమ్ళుళ్ అరాధ్యుషుష్తో ఒకళుళ్, కళళ్కు కనబడకుండా ఇంకొకళుళ్ పోయారు. ఇదుగో ఈ పసిదాని రూపేణా నలభై ఏళళ్ నుంచీ అది
మోసుత్నన్ నింద ఇపప్టికి తొలగిపోయింది. నేటికి దైవేచఛ్ ఇలా పర్కటమైంది' ననున్ పొదివి పటుట్కుని అనాన్డు
తాతయయ్. 'అమామ్! శారదమమ్ తలీల్! ననూన్, నా పిలల్లీన్ కనిపెటుట్కుని ఉనాన్వా తలీల్!' చేతులు తలపైకెతిత్ నమసక్రించాడు.
నా మెదడు నిండా అలజడి. నేను ఈ ఊరు రావటం దైవపేర్రితమా? అతత్యయ్ ఎకక్డుంది?

ఆమె పిలాల్పాపలు ఎకక్డునాన్రు! ఇది

తెలిసేత్ తాతయయ్కు ఈ వయసులో ఎంత ఊరట! అపరిచితురాలు గుళోళ్ కనబడి మాట కలపటం, తనతో వెంటబెటుట్కుని తన ఇంటికి
తీసుకుపోవటం,శృతిపెటెట్ అపప్జెపప్టం... ఇంటికి తీసుకుని వచాచ్క తాతయయ్ దానిన్ గురుత్పటట్టం....అవనీన్ అలాఉంచి పిచిచ్కోపంతో
నానమమ్ విసిరి విరగొగ్డితే కదా ఆ తాళం చెవి దొరికింది! ఏమిటీ సంఘటనలు? ఇవనీన్ దైవపేర్రితాలేనా?
ఏదో సుఫ్రించి హాలోల్కి పరిగెతాత్ను. ఉయాయ్ల బలల్ మీద నా కెమెరా ఉంది. గబగబా తెరిచాను. ఔను. ఇవి తాతయయ్కూ, నానమమ్కూ
లేదా పూజారిగారికీ చూపిసేత్ విషయం కొంత అరథ్మౌతుంది. ఆ అమామ్యి పరంధామయయ్ కోడలినని చెపిప్ంది. తాతయయ్కు తెలిసే ఉంటుంది.
కండువాతో ముఖం తుడుచుకుంటూ ముందు గదిలోకి తాతయయ్ వచాచ్డు.
''తాతయాయ్!

ఆ అమామ్యి నీకు తెలుసుట. గుడి దగగ్ర ఉంటారు. నాకు శృతిపెటెట్ ఇచిచ్న అమామ్యి. నీకు ఆ అమామ్యిని

చూపిసాత్ను ఇలా రా. ఎవరో పరంధామయయ్ కోడలుట. చూశావా నా తెలివి! ఆ అమామ్యి పేరు అడగనే లేదు!''
'అలాగా. నాకు తెలిసిన పరంధామయయ్ మీ నానన్ మేనమామ ఒకక్డే. ఏదీ చూపించు'
కళళ్జోడు సవరించుకుని దగగ్రగా వచాచ్డు.
డిజిటలకెమెరాలో గుడి, పరిసరాలు, మెటుల్, పూజారిగారు అనీన్ వరసగా కనబడుతునాన్యి.
ధవ్జసత్ంభం దగగ్ర ఆ అమామ్యిని కూడా కవర చేశాను. మొటట్మొదట ఆ అమామ్యి కనబడింది అకక్డే. ఉంది, ఉంది, ఇకక్డే
చూశాను. నా భర్మ కాదు. అదుగో దూరంగా కనబడుతోంది. పొటిట్చీర, భుజం మీదుగా ముందుకు వేసుకునన్ పొడవైన జడ, పెదద్ కళుళ్, పెదద్
బటుట్, కాళళ్కు పటాట్గొలుసులు, చెవులకు జూకాలు... ఆమె బాగా దగగ్రైంది. అదేమిటి, తల వెనకిక్ విసిరి అలా విరగబడి నవువ్తోంది? నేను
చూసినపుప్డు ఎపుప్డూ అలా నవవ్లేదే?
''అమామ్ విదుయ్నామ్లా'' గుండెలవిసేలా అరిచి కుపప్కూలి పోయాడు తాతయయ్.
విధి పేర్రితమైన నాటకానికి తాతయయ్ నముమ్కునన్ అమమ్వారి గుడి రంగసథ్లమా? వీడని చికుక్ ముడిని విపప్టానికి ఎనెన్నోన్ ఏళల్
తరువాత నేను నిమితత్మాతుర్రాలినైనానా? కెమెరా చేతి నుంచి జారి నాకు సప్ృహ తపుప్తోండగా బాబాయి కంఠం లీలగా వినిపించింది.
'మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా' పీతాచ విమలా విశావ్ విదుయ్నామ్లా చ వైషణ్వీ'
PPP
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తానొకటి తలిత్

ర్ దే జో

య్ల

దురిమ్ఖి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

ర్

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
21 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో ప
ర్ శం

పత
ర్ ం పొందిన కథ

ఉదయం 6. 00 గంటలు అయియ్నటుట్గావుంది సెల ఫోన లో పెటిట్న అలారం మోతకి చపుప్న మెళుకువ వచిచ్ంది. చలికాలం
కావడంతో ఇంకా బయట వెలుతురు రాలేదు, 'ఇవాళ శనివారమే గా' అనుకుంటూ, అలారం కటేట్సి మళీళ్పడుకునాన్ను బదధ్కంతో. కానీ
నిదర్ పటట్లేదు, సరి కదా ఇవావ్ళ పెటుట్కునన్ కారయ్కర్మం గురుత్ వసోత్ంది. తలుచు కుంటుంటే ఇండియా వెళళ్డానికి టికెట కొనుకుక్నన్ంత
ఆనందంగా అనిపించింది, ఇవావ్లిట్కి ఇంటోల్ వంట పని తపిప్ంది ముందర ! కానీ పొదుద్నేన్ కొంచె ఆకలి అనిపిసోత్ందేమిటి? అనుకునన్ పని
అలాంటిది మరి! చితత్ం శివుడి మీద భకిత్ చెపుప్ల మీదా అనన్టుల్గా చితత్ం వెంకనన్ మీద, భకిత్ పర్సాదం మీద అనుకొవాలికక్డ. ఏది ఏమైనా
ఇంక లేచి బదధ్కం వదిలించుకొని తయారయితే మంచిది అనుకొంటూ ఉండగానే 6. 15 అవుతోంది. నేను నెమమ్ది గా తయారయియ్ మిగతా
ముగుగ్రినీ లేపచుచ్లే అనుకునాన్ను. మొహం కడుకుక్ని కిర్ంద వంటింటోల్ కి వెళిల్ ఓ కపుప్ కాఫీ సేవనం కానిచాచ్క అపుప్డనిపించింది తవ్రగా
బయలుదేరితే మంచిదేమో గుడికి అని. రెండు గంటల పర్యాణం మిలావ్కీ నుండి అరోరా/చికాగోకు , తొందరగా వెళితే శీర్ఘర్ దరశ్నం తో
పాటు అతి ముఖయ్మైన అలాప్హార విందు కారయ్కర్మానికి కూడా రదీద్ తపిప్ంచుకోవచచ్ని నా తపన, కానీ మిగతా ముగుగ్రు శాలీత్లు అంటే మా
ఆయన, పిలల్లూ సహకరించాలి కదా!
నినన్ రాతిర్ ఇండియా ఫోన చేసినపుప్డు అమమ్ చెపిప్ంది ఈ రోజు మా పెళిల్ రోజని (తిధుల పర్కారం). సరే, చికాగో/ అరోరా
లో ఉనన్ వెంకటేశవ్రసావ్మి గుడికి వెళేత్ బాగుంటుందని అనుకునాన్ము. సాధారణంగా వారాంతంలో పనీ లేదు తీరుబడీ లేదు అనన్టుల్ గా
ఉంటుంది మా పరిసిథ్తి. కానీ ఈ వారంతం లో ఎకక్డా బుక అవవ్లేదు అంటే birthday పారీట్ లకూ , సభలూ సమావేశాలకు ఎవరూ
పిలవలేదు. కాబటిట్, చికాగో వెళళ్డానికి సనన్దధ్మయాయ్ము.
ఈ మధయ్ కాలం లో అసలైన ఆంధర్ లేదా దకిష్ణాది తిండి తిని చాల రోజులయియ్ంది బయట. రోజూ ఇంటోల్ చేసుకునేవి చాల
మటుకుక్ తెలుగు వంటలే అయినా బయటకు వెళిల్ తింటే అ సరదా వేరు కదా ! మిలావ్కీ లో మన ఇండియన రెసాట్రెంట లు లేవని కాదు
కానీ, ఉనన్వాటిని వేళళ్మీద లెకిక్ంచ వచుచ్, అదీకాక వాటిలో ఎపుప్డైనా తింటే తిండి మీద విరకిత్ కలిగే అవకాశం ఎకుక్వ. ఈ మాట నేను
అనుభవపూరవ్కం గా చెబుతునన్దే, ఎంత మాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు.
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ఇంతకు ముందు అంటే గత 15 సంవతస్రాలోల్ ఎనోన్ సారుల్ వెళాళ్ం అరోరా గుడికి, కానీ అకక్డ ఫలహార శాల లో తినన్ది
చాల కొదిద్ సారుల్ మాతర్మే అదికూడా ఏవో అనివారయ్ కారణాల వలల్. ఇందాక చెపిప్నటుట్గా చాలా మంది భకుత్లు సావ్మి వారి దరశ్నం
కోసం వచిచ్నా, అకక్డ ఫలహార శాలలో లభించే ఫలహారాల మీద పర్తేయ్కమయిన మకుక్వ చూపిసుత్నాన్రని

అనిపించింది ఆ మధయ్

అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు. మరి ఈ రోజు అకక్డ తినే యోగం ఉందో లేదో మాకు. ఒకొకక్ సారి చాల చినన్ చినన్ కోరికలు తీరడానికి ఎంతో
సమయం పటట్చుచ్, ఎనోన్ అవాంతరాలు రావచుచ్, అయినా మా దంత సిరి ఎలావుందో ఈరోజు! అంతా మనమంచికే అనుకుంటే గొడవ
లేదు, కానీ అలా అనుకోలేం కదా, ఏదో చేయయ్లనుకుంటాం మరేదో జరుగుతుంది..మనం అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్ జరిగితే ఇంక
చెపప్డానికి ఏముంటుంది! ..... ఈ ఆలోచనలనీన్ పకక్కు పెటిట్ పనిలో పడాడ్ను.
నేను తయారై వాళళ్ ముగుగ్రినీ లేపే సరికి వెలుతురు వచేచ్సింది, మిగతా ముగుగ్రు తయారవడం అంత సులభం కాదు (
ముఖయ్ం గా వారంతం లో ). నినన్ రాతిర్ సెకండ షో చూసి పడుకునాన్రు కదా (అంటే ఇంటోల్నే, హోం ధియేటర లో లెండి). ముందుగా పెదద్
శాలీత్ అంటే మా అయన లేచి తయారయాయ్రు గముమ్నే ఎందుకంటే తనకి కూడా నాలాగే పర్సాదం మీద భకిత్ ఎకుక్వే కాబటిట్ ! పెళైళ్ 15
ఏళుళ్ అయినా మేము ఒకరితో ఒకరు ఏకీభావించేది బహు తకుక్వ విషయాలోల్, అందులో ఒకటి భోజనం/తిండి.
ఇంతవరకు అంతా బాగానేవుంది కానీ ఈ రోజు ఏమైనా మంచు పడుతుందా అనుకుంటూ టివీ ఆన చేశారు శీర్వారు. టీవీ లో
వెదర ఛానల చూసేత్ చలి తపప్ మంచు లేదని (ఈరోజు అరథ్ రాతిర్ వరకూ ) తెలిసింది. ఇంకేముంది, మిడెవ్సట్ లో ఈ ఎముకలు కోరికే
చలికాలం లో ఈరోజు మంచు పడడ్ంలేదంటే సంతోషించాలిస్న విషయమే మరి, గుడిడ్ కంటే మెలల్ నయం అంటే ఇదేనేమో! ఇక పర్యాణానికి
సిదధ్ం అవవ్చుచ్.
ఈలోపల పిలల్లిదద్రూ కూడా కూడా లేచి కిందకి వచాచ్రు. 5 , 3 తరగతులు చదువుతునన్ మా పిలల్ కాయలు

తెలుగు

మాటాల్డడానికి చాలా కషట్పడాడ్ తెలుగు సినిమాలనాన్, తెలుగు వంటకాలనాన్ బహు ఇషట్పడతారు! మరింక అభయ్ంతరం ఏముంటుంది గుడికి
వెళళ్డానికి? పైగా వారాంతాలోల్ మొకుక్బడి గా చేసే సంగీత సాధన లాంటివనీన్ ఈ రోజు చెయయ్కక్రలేదు కాబటిట్ ఇంకా ఆనందం వాళళ్కి.
పిలల్లిదద్రూ సాన్నపానాదులు కానిచిచ్ తయారయేయ్ లోపు మేమిదద్రం పర్యాణానికి కావలసిన సరంజామా అంటే సెల ఫోనుల్, ఐపాడ, వాటి
charger లు కొనిన్ డీవీడీ లు, CD లు, పిలల్ల పుసత్కాలు కారోల్ పెటుట్కునాన్ం. ఇదివరలో ఇవేమీ, కనీసం GPS కూడా లేకుండా మాయ్ప
లు చూసుకుంటూ, చుటుట్పకక్ల పరిసరాలు గమనిసూత్, కేవలం CD లు లేదా కాయ్సెటుల్ దావ్రా సంగీతం వింటూ పర్యాణాలు చేసేవాళళ్ం.
మరి ఇపుప్డు ఐపాడ లేకుండా ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ కషట్ం, అందులో రెండు గంటల పర్యాణం లో ఇవేమీ లేక పోతే బురర్ తినేసాత్రు పిలల్లు.
మొతాత్నికి అందరం సూటూ బూటూ వేసుకుని (చలికాలం కదా తపప్దు మరి) ఇంటి దగగ్రనుంచి బయలుదేరే సరికి
ఉదయం 7. 30 అయియ్ంది. బేర్క ఫాసట్ ఏమీ తినకుండా సుపర్భాత దరశ్నానికి వెళదా మనుకునాన్ము కదా అని అందరం తల ఒక ఆపిల
మాతర్ం తినాన్ము దారోల్ నీరసం రాకుండా!

అకక్డ కాయ్ంటీన లో ఉనన్ అలప్హరలనిన్ంటిలో కొనిన్ంటికి అయినా నాయ్యం చెయాయ్లనన్ది

కూడా మా ఉదేద్శయ్ం (లోపాయకారిగా).
అరోరా వెంకటేశవ్రసావ్మికి సుపర్భాత సేవ శనివారం ఉదయం 9. 00 గంటల తరువాతే ఉంటుంది (మన బోటి భకుత్లకు
సదుపాయంగా), అయితే 9. 30 గంటలకలాల్ అకక్డికి చేరుకోవచచ్ని అనుకుని బయలుదేరాం మిలావ్కీ లో.

విసాక్నిస్న పొలిమేరలు

దాటగానే పిలల్లిదద్రికీ ఆకలి మొదలయింది ఎందుకంటే దారోల్ Mc.Donald , Pizzahut, Subway లాంటి ఫాసట్ ఫుడ సెంటర లు
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ఏదో ఒకటి కనువిందు చేసూత్నే వునాన్య! ఇక తపప్దు గా Subway దగగ్ర ఆగి

వాళళ్ని సంతృపిత్ పరిచాం. ఏదో ఒకటి రెండు చోటల్

ఆగడం మినహా పర్యాణం లో పెదద్గా అవాంతరాలేమీ లేకుండా గుడికి చేరుకునేడపప్టికి పావుతకుక్వ పది అయింది.
PPP
పారిక్ంగ లాట చూసేత్ జనం ఎకుక్వగా ఉనన్టుట్ అనిపించలేదు, అసలే చలి కాలం ఇంకా ఉదయం 10 గంటలు కూడా కూడా
కాలేదు నెమమ్దిగా వసాత్రు కాబోలు భకుత్లు అనుకుంటూ గుళోళ్కి పర్వేశించాం. నిజంగా చెపాప్లంటే ఒక ఇండియన రెసాట్రంట కి వెళిల్నటుట్
గానే అనిపించింది కొనిన్ క్షణాల పాటు, ఆ ఘుమ ఘుమ లూ, హడావిడి చూసుత్ంటే. ఇకక్డ గుళోళ్కి వెళేళ్ పర్ధాన దావ్రం ఎపుప్డూ
తెరవరు, బహుశా చలి మూలంగా

కావచుచ్, అందుకని భకుత్లందరూ కాఫెటేరియా దాటుకుని మెటుల్ ఎకిక్ పైకి వెళాళ్లి దరశ్నానికి.

ఊహించినంతగా కూడా జనం లేరు గానీ ఫలహార శాల సగం నిడింది. మెనూ లో ఏవో కొతత్ రకాలు కనబడుతునాన్యి! కానీ మరికొదిద్
సేపటోల్ వచిచ్ వివరంగా చూడొచుచ్లే అనుకొని కాళుళ్ చేతులు కడుకొక్ని, అరచ్నకి టికెట కొని, అరటి పళుళ్ తీసుకొని పైకి వెళాళ్ం
దరశ్నానికి. అపుప్డే సుపర్భాతం అయినటుట్గావుంది చాలా మంది కిర్ందకు వెళుతునాన్రు. మా అమమ్మమ్ అంటుండే మాట 'తిండికి తీరథ్ం
వెళళ్డం' అంటే ఇదేనేమో అనిపించింది వాళళ్ందరినీ చూసూత్ంటే, ఏది ఏమైనా మేము వాళళ్తో కలవాలి కదా ఇంకాసేపటోల్!
వెంకనన్ బాబుతో పాటు

అనిన్ దేవుళళ్నీ దరిశ్ంచుకుని, సావ్మి వారికి అరచ్న చేయించుకుని, కోరెక్ల చిటాట్ కూడా

సమరిప్ంచుకొని, అతి ముఖయ్ మైన పని కోసం, అదే ఫలహార శాల కు కిర్ందకు వెళుతూ ఉంటే,నా కుడి కనున్ అదరసాగింది, అదే మా
ఆయనతో అనాన్ను
"కొంచెం వేడి చేసిందేమో లే , పెరుగనన్ం తిను" అని ఒక ఉచిత సలహా ఇచాచ్రు.
"చూదాద్ం లెండి, ఇంత దూరం వచిచ్ంది పెరుగనన్ం తినడానికా " అనాన్ను.
ఇలా మేము మాటాల్డుకుంటూ ఖాళీగా ఉనన్ ఒక బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని ముందుగా ఏమి తినాలా..... అని ఆలోచిసుత్ండగా అపుప్డే
ఎవరో భుజం తటిట్నటైట్ వెనకిక్ తిరిగాను.
ఎదురుగా పారవ్తీశం బాబాయ వరలకిష్ పినిన్ , చాలా రోజులయియ్ంది వాళళ్ని కలిసి.
పరసప్ర పలకరింపులు, కుశల పర్శన్లూ అయాయ్క వాళిళ్ంటికి మమ్మమ్లిన్ భోజనానికి ఆహావ్నించారు (అపుప్డే, ఆ పూటే) వారిదద్రూ
మాకు దూరపు బంధువులే కాక, వారి కుటుంబం తో మా కుటుంబానికి 25 ఏళల్కు పైగా అనుబంధం ఉంది. మేము ఇండియాలో ఉనన్పప్టి
నుండీ. ఇదివరకు వాళుళ్ డిటార్యిట లో ఉండేవారు. 2-3 ఏళళ్ కిర్తమే చికాగో వచిచ్ సిథ్రపడాడ్రు. వాళుళ్ చికాగో వచిచ్న కొతత్లో వాళళ్
అబాబ్యి ఉపనయనానికి పిలిసేత్ వెళాళ్ము. అ తరువాత మలల్ ఇదే కలవడం. బాబాయ కి మాటాల్డడం ఇషట్ం, పినిన్ కి ఆయన మాటలు
వినడం ఇషట్మని వాళళ్తో 10 నిముషాలు గడిపిన వారికెవరికైనా సులభంగా అరథ్ం అవుతుంది.
"పదండి ఇంటికెళిళ్ భోజనం చేసూత్ మాటాల్డుకుందాం"అనాన్రు బాబాయ.
"లేదు బాబాయ మరోసారి వసాత్ం ఇంటికి, ఇకక్డ కలవడం అయియ్ందిగా " అనాన్ను నేను.
(చెపాప్లంటే మా ఇదద్రికీ కూడా ఇకక్డ మంచి ఫలహారాలు మానేసి వాళిళ్ంటికి వెళిల్ తినడం ఇషట్ం లేదు)
"లేదు లేదు మీరు ఈపుటే రావాలి, భోజనం అయాయ్క కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కొని వెళళ్చుచ్" అనాన్రు పారవ్తీశం బాబాయ.
"పినిన్కి ఎందుకు శర్మ, పోనీ కాసేపాగి మధాయ్హనన్ం టీ టైం కి వసాత్ం" అనాన్నేన్ను కొంచెం అలోచించి.
పినిన్ ఎకుక్వగా మాటాల్డరు, చెపిప్నదానికి తలాడిసాత్రు అంతే!
"ఎవరికీ శర్మ లేదు, మీరు మా ఇంటికి వచిచ్ రెండేళుళ్ అయింది, నేను ఈ మధయ్ Europe వెళిల్ వచాచ్ను" అనాన్రు బాబాయ
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(Europe టిర్ప అనగానే మనసేదో కీడు శంకించింది) కానీ వదిలిపెటేట్లా లేరు అనుకునాన్ను మనసుస్లో మా ఆయనకి నా కంటే
మొహమాటం ఎకుక్వ,
"సరే అలాగే వసాత్ం" అని చెపిప్ వాళళ్ అడర్స తీసుకునాన్రు
మేము ఈ తరజ్న భరజ్నలలో ఉండగానే గుళోళ్ రదీద్ పెరిగింది, పర్సాదాలకు టోకెన ఇచేచ్ లైన కూడా పెరిగింది. పర్సాదంగా నాలుగు
లడూడ్ లు తీసుకొని/కొనుకుక్ని బయటికొచాచ్ం. సరే "చేసుకునన్వాళళ్కి చేసుకునన్ంత మహదేవా అని " ఈ పూట ఇకక్డ తినే యోగం లేదు
లే” అనుకునాన్ం.
PPP
అరగంట పర్యాణం తరువాత వాళిళ్ంటోల్ ఉనాన్ం మేము ముగుగ్రమూ ఒక గులాబీ పూల గుతిత్ తో సహా.
వాళళ్ ఇలుల్ చినన్ పురావసుత్ పర్దరశ్న శాల (Museum) ని తలపిసుత్ంది చూడగానే ఎవరికైనా, ఏ మూల చూసినా వివిధ దేశాల
నుంచి తెచిచ్న కళాఖండాలు దరశ్నమిసూత్ ఉంటాయి. వాటి గురించి మనం పర్తేయ్కం గా అడగకక్ర లేదు, మన చెవులు బాబాయ కి అపప్గిసేత్
చాలు! జంధాయ్ల గారి సినిమాలోల్ శీర్ లకిష్ గారికి ఉండే వింత అలవాటు లేదా బలహీనత లాగే ఒకటి మన పారవ్తీశం బాబాయ కి కూడా
ఉంది. అతిథులకీ ఇలల్ంతా చూపిసూత్ ఇంటోల్ ఉనన్/ తాను తెచిచ్న కళా ఖండాల గురించి విశేషంగా వివరం గా చెపప్డం!
నీరసంగా ఉనన్ మా మొహాలు చూసాక పెదద్గా చెపాప్లనిపించ లేదేమో బాబాయికి. వాటి గురించి ఇంకా మాటాల్డడం మొదలు
పెటట్లేదు. మేము వెళళ్గానే టీవీ ఆన చేసారు, మగవాళుళ్ నలుగురూ (అంటే మా ఆయనా, మా పిలల్లూ , బాబాయ ) ఫుట బాల మాయ్చ లో
లీనమయాయ్రు క్షణాలోల్.

పినిన్ అపప్డికే వంట పర్యతన్ంలో ఉనాన్రు. ఇకక్డ గమనించాలిస్న విషయ మేమిటంటే ఈ దంపతులిదద్రూ

చాలా జాగర్తత్లు తీసుకుంటారు ఆరోగయ్ం విషయంలో , వాళిళ్ంటోల్ వేపుడు పదారాథ్లు, నెయియ్ లాంటివి నిషేధం. నూనే, ఉపుప్ కారం లాంటివి
చాలాచాలా మితంగా వాడతారు! ఇవనేన్ తలుచుకుంటుంటే మళాళ్ ఒకక్ నిముషం నా మనసు బాధ తో మూలిగింది, గుళోళ్ తినలేక పోయిన
రకరకాల ఫల హారాల కోసం! సరే వంటింటోల్కి వెళాళ్ను
"పినీన్ ఎమైనా సహాయం చెయయ్మంటారా?" అడిగాను నేను.
"పని పెదద్గా ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల గానే వండుతునాన్ను లే, అలా కురుచ్ని కబురుల్ చెపుప్" అనాన్రు.
ఏదో లోకాభి రామాయణం మాటాల్డుకుంటునాన్ము ఇదద్రం. పినిన్ వంట చేసుత్ంటే కొంచెం సహాయం చేసూత్ (టమాటోలు కోసూత్)
గమనిసుత్నాన్ను నేను. ఇపప్టివరకూ నా జీవితం లో ఇలాంటి వంట చూడలేదు వినలేదు!
అపప్టికే వంకాయలు గుతుత్లు గా కోసి ఓవెన లో పెటాట్రు, అవి కాలి మగిగ్నటుట్గా అనిపించింది చూడాడ్నికి బయటకు తీసాక,
వాటి మీద కొంచెం కూర పొడి లాంటిదేదో చలిల్ కొంచెం ఆలివ ఆయిల సేర్ప్ చేసారు. చివరిగా కొంచెం నిమమ్రసం, కొతిత్మిరి కూడా వేసారు
వాటిమీద . అది వంకాయ కొతిమీర కారం పెటిట్న కూర అని అనుకోవాలనన్ మాట! చూడాడ్నికే కొంచెం తేడాగా ఉనన్టట్నిపించింది, రుచి ఎలా
ఉంటుందో కొంచెం తిని చూడాలిస్ందే ఇషట్ం లేకపోయినా అనుకునాన్ను.
ఇంతలో కుకక్ర లో ఉడికించిన పపుప్లో ముందుగా నేను కోసిచిచ్న టమాటో ముకక్లు కూడా వేసి మళాళ్ కాసేపు ఉడికించారు,
ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు, ఇంగువ పోపు వేసేత్ బావుంటుందేమో అనుకునాన్ను కాని అ సూచన లేమీ కనపడ లేదు. కాసేపు ఉడికాక
చిటికెడు పసుపూ కొంచెం ఉపుప్ వేసారు, చిటికెడు కారం, నాలుగు కరివేపాకు రెబబ్లు కూడా వేసారు కానీ ఇంకా పోపు మాతర్ం ఏమీ
వెయయ్లేదు!
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ఈ లోపల నేను తరిగిచిచ్న ఆనపకాయ ముకక్లు కూడా కొంచెం సేపు పొయియ్ మీద ఉడికించారు. ఇంచుమించు పైన చెపిప్న
పధధ్తి లోనే అంటే వంకాయ కూర, టమాటో పపుప్ చేసిన పదధ్తిలోనే ఆనపాకాయ పెరుగు పచచ్డి కూడా కూడా చేసారు Danon (fat
free ) పెరుగుతో, చూడాడ్నికి మైదా పిండి ముదద్లో ఆనపకాయ ముకక్లు వేసినటుట్గా ఉంది ఆ పెరుగు పచచ్డి!
Brown రైస కూడా అపుప్డే అయియ్ంది రైస కుకక్ర లో. ఈ లోపల బాబాయ వంటింటోల్ కి వచిచ్ అడిగారు 'వంట పూరత్యియ్ందా'
అని
"కొంచెం పాయసం చేదాద్మనుకుంటునాన్ను 5 నిముషాలోల్ అనీన్ అవుతాయి" అనాన్రు పినిన్
పాయసం అంటే సేమాయ్ పాయసం అనుకునాన్ను కానీ ఇదొక వింత పాయసం ! ముందుగా ఉడికించి పెటుట్కునన్ హోల వీట
పాసాత్/నూడులస్ లో కొంచెం fat ఫీర్ పాలూ (మైకోర్వేవ ఓవెన లో వేడి చేసినవి) కొంచెం బౌర్న షుగరూ కలిపారు అంతే!
టమాటో పపుప్ లోనూ, ఆనపకాయ పెరుగు పచచ్డి లోనూ పోపు పెటట్లేదు కదా, అదే అడిగాను నేను.
"పినీన్ వీటిలోల్ పోపు వేసాత్రా?"
"ఇదిగో వేసుత్నాన్ను" అంటూ ఒక చినన్ సీట్లు డబాబ్ తీసారు, సట్వ మీద నూనె మాతర్ం పెటట్లేదు, డబాబ్లోంచి

ఏదో తీసి 2

చెంచాలు పపుప్ లోనూ మరో రెండు పెరుగు పచచ్డిలోనూ వేసారు
అది ఏమిటంటే ముందుగానే పొడిగా వేయించి ( నూనె లేకుండా) పెటుట్కునన్ పోపు గింజలు

కొంచెం (ఆవాలు, కొంచెం

మినపప్పుప్, జీలకరర్ ) అంతే!
"ఓటస్ తో పులిహార, గీర్న ఆపిల తో మెంతి బదద్లూ కూడా చేసేత్ బాగుండేది కానీ, మీకు భోజనానికి ఆలసయ్ం అవుతోంది" అనాన్రు
పినిన్
ఆ వింత వంటకాలు తినాలనాన్ కోరికా, వాటిని చేసే విధానం తిలకించే ఆసకిత్ ఎంతమాతర్మూ లేవు నాకు ఆ సమయంలో! అలా
చెబితే బావుండదని పైకి మాతర్ం
"ఎందుకు పినీన్ ఇపప్టికే చాలా చేసారు, ఈపూటకివి చాలు" అనాన్ను
ఏది ఏమైనా వంట చాలా తవ్రగా,సులువుగా

అయినటేట్ అనిపించింది కానీ తినడానికి అంత ఉతాస్హంగా అనిపించ లేదు, సరే

ఏమైనా తపప్దు కదా ! మా బామమ్ అంటూ ఉండేది ' మనం తినే పర్తీ అనన్ం మెతుకు మీద మనపేరు వార్సి ఉంటుందని' ఈ బౌర్న రైస మీద
మా పేరుల్నాన్యి కాబోలు! సరే ఈ వంటకాలనీన్ తినాలంటే కొంచెం ఉపూప్, కారం వేసిన పచచ్డి ఎంతైనా అవసరం అనిపించింది, ఇంక
ఉండబటట్ లేక అడిగాను నేనే
"పినీన్ పచచ్డి గానీ, ఊరగాయ గానీ ఏమైనా ఉందా?" అని
చినన్ సీసాలో ఉనన్ గోంగూర పచచ్డి తీసుకువచాచ్రు లోపలనుంచి, వాళుళ్ పచచ్ళుళ్, ఉరగాయలు తింటారని అనుకోవడం నా
బుదిధ్ తకుక్వ! కాకపోతే ఆశ మనవ సహజం కదా! లోపలనుంచి తెచిచ్న గోంగూర పచచ్డి చూడాడ్నికి అంత బాగా లేదు , రెండు-మూడేళళ్
కిర్తం వాళుళ్ ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు తెచాచ్రుట! రుచి ఎలావుంటుందో మరి! కొంచెం ఉపూప్ కారం తగిలితే చాలు నోటికి !
అందరూ డైనింగ టేబుల దగగ్రికి కి వచాచ్రు భోజనం చెయయ్డానికి, చాలా ఆకలేసోత్ంది అందరికీ, మా పిలల్లిదద్రికీ తపప్ !
పర్యాణం లో మిలావ్కీ నుండి వచేచ్డపుప్డు Sub Way లో తినడం అయియ్ంది,అదీ కాక తిరుగు పర్యాణం లో పిజాజ్ తినే ఉదేద్శయ్ం ఉంది
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కాబటిట్, ఏదో నాలుగు

మెతుకులు

కతికారు వాళిళ్దద్రూ. మొతత్నికి అందరి భోజనాలు అయాయ్యి. అయాయ్యి అనే కంటే

అయాయ్యనిపించాము అంటే బాగుంటుందేమో!
కాసేస్పు కబురుల్ చెపుప్కోవడం అనే అంశం లోకి వచాచ్ం ఇపుప్డు, కానీ మనం చెపేప్ది ఏమీ ఉండదు, ఉండకూడదు, బాబాయ
చెపుతుంటే వినడమే!
భోజనానంతరం సుమారు రెండు మూడు గంటలపాటు వాళిళ్ంటోల్ వసుత్ సేకరణా

వాటి విశేషాలతో మాకు సుదీరఘ్మైన

ఉపనాయ్సానిన్ అనరగ్ళంగా వినిపించారు బాబాయ, ఈ మధయ్ Europe నుంచి తెచిచ్న తైల వరణ్ చితార్ల విశేషాలతో సహా ! అరాథ్కలితో
ఉనాన్ం కాబటిట్ నిదర్ రావటేల్దు గానీ శిరోభారం/తలనొపిప్ గా ఉంది మా ఇదద్రికీ. మా అవసథ్ గమనించిన పినిన్ కొంచెం టీ చేసి ఇచాచ్రు ,
ఆక్షణంలో ఆ టీ ఎంతో బాగుందనిపించింది. వాళిళ్దద్రూ టీ, కాఫీ లు తార్గరు, కానీ టీ అంత బాగా చేసారంటే మా అదృషట్మే మరి!
సవ్తహాగా పినిన్ బాగానే వంటచేసేవారేమో, ఇకక్డి కి వచిచ్న తరువాత (అమెరికా వచిచ్న తరువాత) ఈ చపిప్డి వంటకి అలవాటుపడి
ఉండవచుచ్ అనిపించింది.
తన ఉపనాయ్సానంతరం మేము టీ సేవిసుత్నన్పుప్డు మాటల మధయ్లో చెపాప్రు బాబాయ, ఈరోజు సాయంతర్ం వాళిళ్దద్రూ
బాలమురళి కృషణ్ గారి

సంగీత కచేరీ కి

వెళాళ్లని అనుకుంటునన్టుల్. సంగీతం అంటే మాకూ ఇషట్మే కాబటిట్ వివరాలడిగితే, కచేరీ

సాయంతర్ం 6:30 గంటలకి లెమాంట గుడి లో (అది రాముల వారి గుడి, చికాగో లోనే) ఆడిటోరియంలో అనీ అనాన్రు. సరే, దంత సిరి
లేక పోయినా, శర్వణానందం కలిగే భాగయ్ం ఉంది కాబోలు ఆనుకొని వాళళ్తో రామాలయానికి వెళాళ్ము. సాయంతర్ం 6.00 గంటల
పార్ంతంలో. గుళోళ్ దరశ్నం చేసుకొని ఆడిటోరియంలోకి వచేచ్సరికి

అపుప్డే

కచేరి మొదలైంది.

సుమారు మూడు గంటల పాటు

అతయ్దుభ్తంగా, అనితర సాధయ్ం గా జరిగింది బాలమురళీ కృషణ్ గారి కచేరీ , నిజంగా ఆకలి దపుప్లు లేవు ఎవరికీ కచేరీ అయేయ్ంతవరకూ.
కచేరీ తరువాత అకక్డే కాఫెటేరియా లో పెరుగనన్ం మాతర్ం తిని (రాతిర్ 9 తరువాత అదోద్కక్టే ఉంది అకక్డ ) తిరుగు పర్యాణానికి సిదధ్ం
అయాయ్ం. తానొకటి తలిసేత్ దైవం మరొకటి తలచినా, అంటే అదే, ఈ రోజు ఉదయం మేము అనుకునన్టుట్ గా మంచి ఫలహారాలు చవి
చూడ లేక పోయినా అనుకోకుండా ఎంతో మంచి మంచి కచేరీ వినన్ందుకు చాలా ఆనందం గా అనిపించింది. ఇంత మంచి కచేరీ వినడానికి
దోహద పడిన పినిన్, బాబాయ లకు మరొకక్సారి కృతజఞ్తలు తెలుపుకుని మిలావ్కీ బయలుదేరాం.
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''Tdtj'' Æ£ÓÓj

@~.MLjßÍjPe¸×.Æ

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
_Íí¥q¸$c ¥q+j" Cn¿ÔcFLj. ¥h=h¥iPy¸¼ ²¸< MLjj[¸ Ä£jÍ GH<jCLj¸Á. ÍßfRæ Td¿¸¼ McP|¥c÷¥| ÔLkTdFLj.
11.30 °Æ¥hÚGH@~èFLj.
®¸CLsSGHl ÂöÍJwNqkFLj. ÔL^jŠÚFL PoMLKyNqkFLj. CLÓ À¿»¸Á On¸<j ÔoCLjÓCy CLÓ $q=hæ$c GH^jæŠÂ, MnFL¥hÚ McPeFLj.
O~öÀ GHK|Py Jd¿¢æ MLjj»sS GS¿¥h On¸<tj¸Á. O~öÀ Cc»FL MLjCLjë¥h _jöOq GH=oæfS¸Á.
CLÓ ÀGHðŠ¸@~ ¥q+j" öÀfHð öGH¥qÚ¥h ÔLkTdFLj. $qÁPy ²MLOqk PoOqj.
²MLOqj¸=cOqj? − IJd÷=|Py °¸@oÁ FoFx¥qÚ¨Fo ¥qEc! ¥cÂ¢ O~öÀ GSjÂ¢P|$c<j FcCy ML¼áFL $qjOqjë. FLFLjï Á¸fH ®¸=h¥h
MnÈ"Jwtj MLl¸=c@~?
¥q+j" MLjkGSjŠFcïFLj ²MLOqFcï ML¼á ¥x¸Ôn¸ Tw@~Py ¨öfSðF| MofS ®sSë Kc$qj¸<jFLj. ¯ sU¸$yMLO| CL$cÜÓ¸=o ¬Eo MLjj¸Íj.
¬Pe ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ²¸CLsSGHl MLlFcïFy CnÆ£Íj. GS@nF|$c rSP| öMnk$oGS¿¥h °Æ¥hÚGH¨ ÔLkTdFLj.
MLj¸ÔL¸ Ä£jEo GH¨ MLl¸Á rSP|IJwF|. FnMLjôÁ$c CLÓ ¥qÍÓŠ¸@~ IJwF| ¬¸ÍjŠFcïFLj. ögSÚF| Ä£jÍ Fn¸_O| ÔLk<@~Â¥h ‚@~
¬MLøPoÍj.
IJwF| −F| ÔofS ''ÿPy'' ¬FcïFLj
''¬Oo MLjjOqÈ¢! FoFLjO~ ¬CLëÂ'' ¬^j FLj¸¨ [¸$qjFL Mnk»¸Á GSOq+ ¬CLë $x¸CLj. μ¥qÚTd¿$c ÂöÍMLjCLjë, MLj¸ÍjMLjCLjë ¬Â¢ï
MLÁPoTdtj. ÔL^jŠÚFL Po¼ ‚OqjáFcïFLj.
''− ÿPy ¬Ccë Kc$qjFcïMc?'' $x¸CLjPy °Ccûÿ¸ Â¸GHlŠÂ ¬¨$cFLj.
''− Kc$qjFcïFLj, FLjMoø¸=h ®¸¥c PoMLPoEc?''
McMnjkô! IJwFy÷Fo sH$qjÓj Pn¥éÚTwë¸Á.
''PoÍCcë, ²GHlð@y PoÔcFLj. ®¸¥x¸Ôn¸ MLl¸=o _Nqj^Š MnÈ"JwNojMc¨Â'' −QLjMLl$c ¬_Ííî¸ ÔnJdðFLj.
GSOq+CLëÁ ÔcPe öfSæ¥|æ MLõMLVOq¸. °ÍNqj¸ −Oqj CLOqjMcCL MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ MLl¸<‚<Íj. Po¼FL Mn¸^Fo MLjj[¸ ¥q<$q^Moj
¥cÍj, TdïFL¸ ÔorSNqkõÆ. − CLO~øCL GHm×. ÔnNqkõÆ. GHm×. CLO~øCL sHGHO| ¿¢¨¸$|, − CLOqjMcCL =hIfHF|, GHFLjÓj.
−Ä< ®¸=y÷Mc+"¥é ¥cÍj, − tj¸=h¥h MnÈ"FL Mc+"¥h ‚@~ ¬Eo Ox=iF|.
¬Pe¸=h −MnjCy °ÍNqj¸ 11.30¥h ÂöÍPoÔcFLj, ®¸¥c GH+j" ‚@~ CyMLjPoÍj ¬Â ÔnsHð bEnÎOqõ¸ FcŠ PoÍj.
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''GSOo ¥cÂ¢, OoGHl O~×.bEcÂ¥h b¨Æ£÷ Mn+jCLjFcïFLj. rUÎÍO~KcE§ sSæGRF|Py ML¼á ¥qÓjMLl'' ¬Â ÔnfHð¸EcMnj.
ÿMLjôNqkõ ¬FLjŠ¸^k ''GSOo ¬Ccë'' ¬FcïFLj.
''¬FLï^jæ FcCy ‚@~ Tdtj MLl¸=c<j'' ÔnfHð¸Á MLjOqPe.
''GSOo ¬Ccë, CLGHð¥q MLTdëFLj'' −Mnj¥h MLk=h¼á IJwF| rH=oæTdFLj.
ÿMLjôNqkõ, ¯Ä< ®¥qÚ¨¥h MLGSjë¸EoMnk ¬Â AKLNqjGH@~èFLj.
®¸½Â¢¿¸$| ¬Nqkõ¥q rHÍíÓ ¥y¿¥q Ä£jÍ ®¸$c÷¸@|Py ²¸.²}S ÔofS, ¬Eo rHÍíÓ ¥y¿¥q Ä£jÍ _jÁí$c MnFL¥hÚ À¿» MLÔcáFLj.
¬GSPnÎCo FcCy ²¸.²}S ÔofSFL Mc+"¸Cc ¬^jï¸¼ ¬=o ¬Mnj¿¥c¥y, −ösSæÆNqk¥y ²»¿JwNqkOqj. ¥cÂ¢ ¼FLïGHð=h FLj¸¨
FcFLï <_jò GH¸fHCo [Oqjá ÔoNqj<¸ ¬ÓMc^tj ¥qGRæGH<<¸ ®GRæGH<PoÍj.
FcFLï Mc+"¸Cc ¬FL¥cGHÆ÷Py MLl¸=cOqj. ®¥qÚ< °Eyõ$q öGHNqjCcïÓj ¬Â ¥x¸CL¥cÓ¸$c MLl¸^k Vtj$c $q¨sHNqj<¸
¬ÓMc^j ÔoGSjŠFcïFLj.
¬FL¥cGHÆ÷Py FcFLï Ã½Fn}S Kc$qj¸^j¸Á. ¬¸Íj¥é FnÓ¥h GHÁMoÓj ÔnŠÚ ¬Pe −NqjFL GH¸GHlCLj¸=o, ®¸¥q ®¥qÚ< FoFLj
¥qGRæGH@o ¬MLGSOq¸ ³MLjj¸Á?
MLk ¬Kcòtj rUÎÍO~KcE§Py GHÂÔoGSjëFcï<Â ÔnGHlð¥yML<¸ Mc+"¥hGRæ¸. Fc PnÎ}IH Fc¥hGRæMnjÎFL^j÷ $q<GH<¸ Fc¥hGRæ¸. ¥c¥qJwCo,
®Pe _¸bÍjMLlÓj MLjbÍõ MLjbÍõPy O~¥qJw¥qÓj ÔosSëFo ®_ò¸Á.
MLjOqjGS=h Oy¾ ö=nÎF| =nÎ¸¥h MLjj¸Eo ¬¥qÚ< °FcïFLj. GSOq+ ¬CLëÂ GH^jæ¥yML<¸ rHÍí ¥qGRæ¸ ¥cPoÍj. −Ä< MnFL¥é Tdtj¥qßGRê
‚@~ °Fcï<j.
Tdtj¥qßGRê Fc¥qFcï On¸<j GS¸MLCLûO~Ój ¼FLï. ¥cÂ¢ ¬MLjô Ôn¸$qjÔc^jFL °¸<^¸ MLÓ÷, KxÀë$c Py¥q¸ CnÆ£Íj.
¬MLkNqj¥q¸$c ÔLkTdë<j. _^æÓj ‚@~ GS¿$c MoGSj¥yML<¸ O~Íj. öGHÀ£EcÂ¥h ''¬MLjô'' ¬¸^k −MnjFo ¬<j$qjCc<j. Mc<¸CL
¬MLkNqj¥q¸$c ²Pe MLl¸=c@y, Fc¥n¸CL _jöOq _ÍíÓj ¥x^jæŠFcï ¬Oqíî¸¥cÍj.
MLjO~õÍ GHmOqø¥q¸$c ¬CLë¥h FLMLjTdÚOq¸ rH=cæFLj ''³¸ ¬Ccë, ³Äj=h ¬¸CL GS@nF|$c öGHNqk*¸?'' ¬¨$cFLj.
GSOq+ ¬CLë Mc+" ‚CLjOqj »¤CL b¨Æ£÷Py MLl¸^j¸Á ö¥hCL¸ ³@~Eo EcÂ rH+"tj¸Á, _ÿjQc CLFL Í$qÜOqŠ ¥cKyÓj.
''»¤CLŠ −Oy$qõ¸ Kc$qj¸<^PoÍ^O~, μ¥qÚ McOq¸ OqMLjôÂ ¬¨»¸Á'' ¬CLë ÔnfHð¸Á.
'' μOo Tdtj, Â¢ Kc$| GHlGSë¥cÓ GS¸Ôi ³Ä¤?'' ¥x<jŠÂ ¬¨»¸Á.
Tdtj _jÁí$c CLFL _^æÓ Kc$|, MLjOx¥q $qj<èGS¸¼ À£fS GH^jæŠFcï<j.
''FcFcï MLjjOqÈ¢, ¼FLï TdNqj¸ ÔoNqjO~. FoFLj ÿ@~Ä¨$c b¨Æ£÷ MnWc"Æ. Ä£j MLkMLNqjõ JvÓ¸ GHFLjÓ Ä£jÍ − ±Oqj, ¯
±Oqj ÀOqj$qjCLjFcïOqj, ÄCcëFLÓÂ, MLj¸ÍjÓÂ, ‚Æ£ÓÂ. Tdtj μ¥qÚ@o ¬tjJwCc<j. ¬Pe ¬Â Mc¨Â FcCy À£GSj¥nWo" Ä¤ÓjPoÍj.
¯ McOq¸ Oy¾Ój TdtjÂ Â¢ Í$qÜOq MLl¸ÔLj¥y, FoFLj À¿» ML¼áFLGHlð<j À£GSj¥n+CcFLj'' ÔcPe MLkMLjjÓj$c ÔnfHð¸Á ¬CLë.
Fc ¥c+" ö¥h¸Í AKLkÄj ¥qÁÆFL^jæ ¬tjõ¸Á. FnÀëÄ£jÍ fH<j$qj GH<è^ætj¸Á.
¬NnkMLjNqj¸$c ¬CLë¥éfS ÔLkTdFLj.
−Ä< MLk=c÷¨¸Ec? FoFLj ¥qÓ$qFcïFc?
FoFoÄj=h Tdtj$c¨Â Fc Í$qÜOq MLl¸ÔLj¥yML<¸ ³Äj=h? Mc<k, FcPe¸=h Mc@o ¬tjCo GHOqMcPoÍj. ¥cÂ¢ Mc¨ GHÍíîCo MoOqj.
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Fy^ MLk^ O~¥q ¬Pe$o MLl¸¨JwNqkFLj. ¬¸CLPyFo ¬CLë ö=nÎF| ²¥hÚ GSOqjíŠ¸Á. Tdtj ÔcPe _jÁí$c −Ä< TdMLkFLj÷
GS¿írH=cæ<j. −Ä< Tdtj¥h KyPn<j ×cö$qCLëÓj ÔnfHð¸Á.
''MLjjOqÈ¢, ×cö$qCLë Mc<GSPo Mnö¿Kc$qjÓMc<j. Mc¨¥h GHlGSë¥cÓj¸=o ÔcÓj MLjOy Py¥q¸ CnÆ£Íj. ®=oæ MLjOqPe McO~Â¥h MLÔoáTdë''
¥qÍjÓjCLjFLï ö=nÎF|Py¸¼ ¬CLë ÔnGHlCLj¸=o Ä¸^k FoFLj IJd÷=| IJd¸ Ä£jÍ¥h Íj¥cFLj.
Tdtj MLjj¸Eo Á» _jÁí$c CLFL Kc$|û On¸<k À£GSjŠÂ FLj¸ÔLjFcï<j.
$qj¸@n Mnk¥c+"Py¥h ×c¿FL IgHÆ¸$|Cy, Mc¨Â À£GSjŠÂ _Nqj^Š FL¨ÔcFLj.
KnÎ¥| Ä£jÍ _jÁí$c ŠOqjáFcï<j. ®Ój÷ ÔoOoEc¥c Fc _jöOqPy −PyÔLFLÓj GSj<jÓj ÀOqj$qjCLjFcïtj.
®¥qÚ< FcÁ KoMcOqjû PnÎ}IH, ®GRæMnjj¼áFLGHl<j PoTdëFLj, ®GRæMnjj¼áFLGHl<j À¸=cFLj, ®GRæMnjj¼áFLGHl<j ®¸=h¥h MLTdëFLj.
¬tjCo ®MoÄ¤ ®¸CL¥cÓ¸ _¸bÍjMLlPnML¿¥i CnÆ£Íj.
®GHlð<j ¯ Tdtj$c<j $xGHð ¨=n¥hæM|Pe$c ‚gHÓj Pe$qjCc@~? Ä¤¨Cy FoFnPe $q<JdÆ? Fc¥éÁ Ec¿? $q½Ã½
−PyÔLFLÓCy KnÎ¥| Tdæ¸@| MoTdFLj. Tdtj CLFL Kcõ$|ÓCy IJd÷=| @yO| MLjj¸Íj ÂÓjáFcï<j.
CLÓjGHl À£fS Mc¨MnÎGHl ÔLkfS _ÓML¸CL¸$c FLMcøFLj. Mc@oÄ£j ×.McÃMLøŠ¸@~ PyGHÆ¥h FL¨Ôc<j.
''Fc Oqk¸ ³Á?'' GSk=h$c ¬¨$c<j.
MLÙFL¸$c On¸@y Kn@|Oqk¸ ¥éfS ÔLkJdFLj.
$q_$qKc ¬¸ÍjPy¥h MnÈ"Jwtj CLÓjsHGSjŠFcï<j.
TwIJdPy ‚Ó_¨ ¥q+j" MLjkGSjŠFcïFLj. ®GHlð@o¸ Ec¿ EoMLl@~!
=nÎ¸ ÔLkTdFLj. TdNqj¸öCL¸ 6.30. MLjOx¥q On¸<j $q¸^Py÷ FoFLj _Nqj^GH@~Æ. ¥cÂ¢ Tdtj GS¸$qÀ? Mc¨Fo¸ ÔoNqkÆ?
GSjÂ¢P| FL¨»Co ³MLjFcï GSÓV ®Tdë@oMnk?
IJwF| ÔoÀPy¥h À£GSjŠFcïFLj. GHÁ Fn¸_Oq÷Py FcÓj$qj Fx¥cÚFLj. ¬¸CLPyFo CLÓjGHl À£GSjŠÂ Tdtj MLÔcá<j.
ML¼á¸Á Tdtj ¬Â Fc MnjÎ¸@|¥h ²¥qÚ@~Â¥h μ¥q FcÓj$nÎÍj ÂÄjadÓj GH=hæ¸Á.
Fn¸_Oqj÷ FxŠÚCLjFLï Mo+j" ¬Pe$o −»JwNqktj. Fc öGHMojNqj¸ PoŠ¸@~ Fc ö¥h¸Á ÍML< ö¥h¸Á¥h McÆJwtj FyOqj
CnOqjÔLjŠ¸Á.
Tdtj GHm¿ë$c MLk¿JwNqk<j. $q¸^ö¥hCL¸ ML¼áFLGHlð<j °FLï PeÆ£á, rHÎ×.MLk _ÍjÓj μ¸=hÄ£jÍ Kc$c ¼Oqj$qjÓj GH=hæFL
½¡F|û, rHÎFL rHÍí rHÍí GHmÓjFLï ÔcPe GHÓáÂ Ôx¥cÚ ¬FcPy, PeÆ£á ¬FcPy CnÆ£Â μ¥q MLöGSë¸.
− Ôx¥cÚ ²¸CL GHÓá$c MLl¸Í¸=o, Ec¸=y÷¸¼ Mc¨ μ¸=h Oq¸$qj, ÕÔcÀ£ Ä£jÁ Mn¸ö^j¥qÓj ‚@~ CnÓjGSjëFcïtj.
®¥q ¾CLjë rSÎð¥|û rH=cæ<j. μ¥q ÔnÄ¥h rHÍí ö¥c}S sU¸»¸$| MnWc"<jCy¸Á.
Mc<j FL<jGSjë¸=o, Mc@oFc CLFLCy sSæGRF| FLj¸¨ ML¼á¸Á ¬FLï @p=x¼á¸Á.
''sU <k@|, fS$qOn=| MLl¸Ec?'' Fc Í$qÜOq −» ÔcPe rSÎæP|$c ¬¨$c<j.
Fc _jöOq MLjOyTd¿ »öOqjMLj¸Á. Fc öGHNqjCLï¸ PoŠ¸@~Fo, Fc Ôotj fS»On=|, ¬»ÜrH=næ ¬¸Á¸¼¸Á.
fS»On=| Fy=y÷ rH=hæ MnÆ»¸Ôc<j. rSÎæP|$c Jv$q MLmÍKyNqk<j, ¥cÂ¢ μ¥qÚTd¿$c MLjjŠÚPy, ¥q+"Py Ík¿ Í$qÜ<¸
MnjjÍÓjrH=cæ<j.
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FoFLj CoOqjŠÂ PoÔcFLj.
''Tdtj ³Äj=hÁ?'' ¬NnkMLjNqj¸$c ¬¨$cFLj.
''KcMc, MLj¿¢ ¬MLkNqj¥q¸$c MLk=c÷<Š, − ±Oy÷ ¬MLjô Ôc^jFL MLl¸¨ FoFn¸CL MnöOnÀëJwCLjFcïFy Â¢¥é¸ CnÓjGSj?
²¸CLsSGHm JvPeÓj, GHQLjMLlÓj, MLj¸ÍjÓj ¬¸^k FLFLjï ÔL¸sHGSjëFcïOqj. KcMc, ¯ ¬ML¥cQL¸ ¥yGS¸ FoFn¸CL ²ÍjOqjÔLkTdFy Â¢Š
CnÆ£Íj. ²GHl@nGHl<j − ×nÎÓj FLj¸¨ _Nqj^GH@~Pe ¬Â ®Fcï+k" ²ÍjOqjÔLkTdFLj. KcMc, ¯ McOq¸ Oy¾Ój FoFo¸ ÔofSFc FLFoï¸
¬<$xÍjí. gH÷×|, ÂFLjï ö_ÀMLjPe<jCLjFcïFLj. Fc¥yGS¸ ÔLk<Š¸@~, FLjMLlø AKy×.FL¸ ÔofS GH<j¥y.''
FcŠ MLk=c÷@o ¬ML¥cQL¸ ®MLøŠ¸@~ GSj¨$cÆPe _Nqj=h¥nÈ"JwNqk<j Tdtj.
³¸ ×.¿»¸Ey CnÆNqj@~Â¥h JdMLl$q¸^ rHÎFo GH=hæ¸Á.
¬¸CL ¬MLkNqj¥q¸$c, ¬MLjô ‚¼Pe MLl¸@o Tdtj$c¨ _jöOqPy ®Âï −PyÔLFLÓjFcïNqjÂ ¥qÓPy ‚@~ MLmfU¸ÔLPoÍj.
Tdtj$c¨ ad¥| FLj¸¨ CoOqjŠÂ, örIH}R ¬tj _Nqj^GH@~èFLj. GHK|Py GSjÂ¢P| ¥qÆsSë GS¸$qÀ ÔnJdðFLj. Mc@y ×y¥|Pe
IgHÓNqkõ<j. ¬Oq$q¸^ FLMcø<j.
GS¿$c ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yÂ örIH¸<jFLj ²¸¸ÔLjŠFLï¸ÍjŠ FLFLjï FoFo À^jæŠFcïFLj.
O~öÀ Fc MLkMLjkÓj =nÎ¸ μ¸=h$q¸^Š FoFLj ®Ój÷ ÔoO~FLj$cÂ¢, Tdtj ®¸¥c O~PoÍj. Cc+¸ MosSë Mc¨¥h ®_ò¸ÍÂ CLÓjGHl
Í$qÜOq$c MofS TwIJdPy °FcïFLj. Tdtj MLÔoáGS¿¥h CnÓCnÓ$c CnÓMcOqjCy¸Á.
®¥q Tdtj$c¨ ¬MLCcOq¸ ÔLkfS À£O~Æû¸Eo _j$qÜÓ Â¸@~ Æ}HfSæ¥| MLjjöÍÓj. IGHlP|$c Cc$ofSFL^jæFcï<j. CLkÆJwCLjFcï<j.
GHmÓ Ôx¥cÚÄ£jÍ ¬¥qÚ<¥qÚ@~ ¼Ój÷Ój, _ÿjQc fS»On=| GH¨ ¬FLjŠ¸=c.
TwIJdPy °FLï FLFLjï $qMLjÂ¸ÔLŠ¸@~Fo PyGHÆ¥nÈ" MLj¸ÔcÂ¥h ¬<è¸ GH@~è<j.
¯ MLõMLVOq¸ Mc¨¥h ö¥xCLë, ³MLjFcï $q<Ã< ¬MLlCLj¸EoMnkFLÂ FoFLj ²^k Mn+"Š¸@~ ®¸=y÷Fo −»JwNqkFLj.
À£¿$cÜ TwIJdPy McÆ =iÄ ÔLkGSkë ×.¿»FL ÄGRNqkÓj −Py¼GSjë¸=o IGHŠÚFL FLMxø¼á¸Á. GSOq+ ¬CLë, Tdtj$c<j, AKLPo
¥cOn¥qæO|û. μ¥q GHÁÂÄjadÓj GH¨GH¨ FLMcøFLj. CLOqjMcCL ¼FLï$c FLFLjï FoFLj ¥q¸ö=yP| ÔoGSjŠFcïFLj.
®GHl<j Tdtj PosSë MLjj¸Íj sU¸$yMLO|¥h MLj¸Íj ®¼á, ÀFL@~Â¥h ³MLjFcï ®McøÆ. Po¥qJwCo öGHMLkÍ¸. ÿ@~Ä¨$c Po¼
öIfH×|Py Tw@~ °¸Ey PoEy Ôn¥| ÔoTdFLj.
öKn@|, $qj<j÷ ‚@~ MLlFcïtj. ¥c_=hæ Mc¨¥h öKn@| −Mnj÷=| MosSNqjÔLjá.
μ¥qTd¿ Mc¨ Oqk¸Py¥h Cx¸» ÔLkTdFLj.
¬GHl@o ¥qÍjÓjCLjFcï<j.
''Tdtj'' ¼FLï$c fHÆÔcFLj ¯ =nÎ¸Py ³ MLköCL¸ $q=hæ$c MLk=c÷¨FL Mc¨¥qÁ Kc¸_jÓj sHÆFL^j÷ MLl¸^j¸ÍÂ, FcŠ
gSøNqkFLjAKLML¸ MLÓ÷ CnÓjGSj.
''±'' ¬¸^k MLjkÆ$c<j.
$q_$qKc Tw@~Py ¨öfSðF| MofS Mc¨ Í$qÜOqŠ À£GSj¥nWc"FLj.
''Tdtj'' MLjOqÓ fHÆÔcFLj.
''KcMc, FoFLj ÔL¼áJwCLjFcïFLj'' $xBh»FL^j÷ ¬Fcï<j Mc<j.
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Fc ÔoÀPy $c÷GSj ×c¿GH¨Jwtj¸Á. $qAKcÓï CoOqjŠÂ, $c÷GSj öGH¥qÚFL rH=cæFLj. FcPy ³My AKLNqkÓj. Ä¤@oMLjFcï ÄGR¸ Cc$ofS
GSkrSÎ@|Pe¸=h öGHNqjCLï¸ ÔoTd@~? ¥c+k" ÔoCLjÓj ÔLÓ÷_@~ètj FcŠ.
''Tdtj, Tdtj, ®^j ÔLk<j'' ¥q¸$cOqj$c fHÓjGSkë _j$qÜÄ£jÍ CL=cæFLj.
''KcMc'' gHÓ$x¸CLjCy ¬¿¼FL^j÷ ÔoTd<j.
''¬Pe ¬OqMLŠ KcMc, CLÓ _ÍíÓMLlCy¸Á. FcŠ CLÓPy ³Ey ¬tj¸Á. ®GHl@y, MLjOy ÂÄjGR¸PyFy ÔLTdëFLj'' ¬Eo
gHÓ$x¸CLjCy OqÿGSõ¸ Ôn_jCLjFLï^j÷ ¬Fcï<j.
ÿMLjôNqjõ sU¸$yMLO| ¬FLïMLk^.
''³¸ ¥cÍjPo, ¯ MLj¸Íj Cc$qj'' ¬¸^k _ÓML¸CL¸$c PofH Tw@~ Cc»¸ÔcFLj ¥q+j" CnOqMLŠ¸@~, CLÓ ¥qÍGHŠ¸@~
öCc$c<jMc<j.
ÂFLï MLjbEcõÿï¸ ÔLkfSFL Tdtj¥h, ¯ Tdtj¥h ¬GSÓj JwÆ¥é PoÍj, Cy^‚Oq ¥c<Pe McÆJwCLjFcï<j.
μ¥q ®OqMnÎ ÂÄjadÓj ¶fH$cÜ, GH¥qÚFo ‚OqjáFcïFLj. ¬FLjŠFLï=o÷ TdtjPy MLkOqjð ML¼á¸Á. ®¸Ec¥q¸CL AKLNqj¸PoÍj ¥cÂ¢,
¥x¸Ôn¸ KnÍjOqj ÔLkGHlPyë Fc¥éfS ÔLkTd<j.
''¥q¸$cOqj PoÍj, O~öÀ Cc»FL ÄgSÚÓ öGHAKcML¸'' FoFLj ¼FLï$c ÔnJdðFLj.
¬MLlFc, ¥cÍFLï^j÷ ³Ey ¿¢À$c _jöOqkJd<j Mc<j.
Mc¨Â ¬Pe$o MLl¸<MLjÂ ÔnfHð, ML¸^ $qÁPy¥h FL¨ÔcFLj. $q_$qKc °Æ÷JdNqjÓj, GH¼áÄj¿á CL¿» Í^æ¸$c ¥cOq¸ MofS,
Í^æ¸$c −Mnj÷=| öKn@| ¥cPeáFLj. ¬MLÂï sH÷^jPy rH^jæŠÂ MLÔoáGS¿¥h Tdtj fS=hæ¸$| Jv½GRF|Py MLlFcï<j.
''Td¿¢ KcMc! μ¥qÚTd¿ sSøÔLáî$c ¬ÂfHsSë ¥q¸ö=yP| ÔoGSj¥yPo¥qJwNqkFLj'' GSFLïÂ $x¸CLjCy ¬Fcï<j.
''IGHOqMcPoÍj, ®Á$y ®Á ÀFLj. ¬¸Cc GSOqjíŠ¸^j¸Á. _ÿjQc O~öÀ ³Ä£j ÀÂ MLl¸<MLl'' ¬¨$cFLj ¬FL<¸ ¥q¸=o, FoFo
sSæ=|Mnj¸=| ®ÔcáFLj ¬FL<¸ Kc$qj¸^j¸Á.
¬^k tj^k ¥cŠ¸@~ MLjOqPe CLÓjJd<j. MLjÈ¢" bEnÎOqõ¸ ÔnfHð _Nqj=h¥h MLÔcáFLj. En_òCy Ä¤¨¥h Oy$q¸ ŠÁ¿, _jÁí$c
‚Oqjá¸=c<jPo tj¸=y÷Fo ¬Â CoÆ$cÜ IgHP| ¬NqkõFLj.
¥cÂ¢, Fc ¬¸ÔLFc CLGHðtj¸Á. TdNqj¸öCcÂ¥h Kc$c CoOqj¥xFLï Tdtj, MLjj¸Íj Oy¾Pe$cFo ÿjadOqj$c CLNqkOnÎJwNqk<j.
FoFLj FyOqj Cn¿¼ ÔLkGSjë¸<$c _Nqj^ KnÎ¥| −»FL ÔLGHlð<j, − Mn¸^Fo GSjÂ¢P| ²¸ö=i ®Ôcá<j.
''³O~, ³¸ GS¸$qÀ? ³MLj¸^jFcï<j Ä£j Tdtj?'' ¥qWn"$qOoGSkë ¬Fcï<j.
− CLOqjMcCL $q¸^Ec¥c, FoFLj ÔnsHðEcÂ¥h FLMLøPo¥q, TwIJdPy¸¼ ö¥h¸ÍGH¨, »Ó»Pe ¥x^jæŠ¸^k ¬MLGSìGH@~è<j GSjÂ¢P|.
FcŠ FLMcøPy, ³@~øPy CnÆ£Â GH¿fSìÀ.
''_Po MLl¸ÁO~! MLj¸¼ =nÎ¸ Jd}S ¬tjCo Â¢Š'' FnMLjôÁ$c TwIJd Ä£jÍ GSOqjíŠÂ ‚Oqjá¸^k, ¥q+"Mn¸^ ¥c¿FL Â¢+j"
CLj<jÔLjŠ¸^k GSjÂ¢P| ¬¸^j¸=o, Mc¨ Ä£jÍ GH¨ gH¥q fHfS¥nNqkõÓÂfH¸¼¸Á.
¥q+"MLjj¸Íj MLÓNqkPe÷$c ÀOqj$qjCLk, GSOq+CLë MLsSë Fc AKLÄGRõCLjë ²Pe MLl¸^j¸Ey fSÂ¢TwÚ}HPy ¥qÂfHGSjë¸=o, FcŠ ¬¿¥cÆ
MLj¸^ FnÀë¥n¥hÚÁ.
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Fc ¥yGH¸ $qMLjÂ¸¼FL^j÷, _ÓML¸CL¸$c FLMLlø CLj¨ÔoGSjŠÂ, gS¿Nqj}S MLjj[¸ rH=cæ<j GSjÂ¢P|. ''®GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÈ"
MLl¸=c<j?'' ¬¨$c<j.
°ÍNqj¸ FLj¸¨ Tdtj MLk^Ó EcøO~ Mc<j ¥{÷@| FnÎF| GHK|Py MLlFLï^j÷ ¬OqíîMLjtjõ¸Á. ¥c_=hæ, ®GHlð<j ‚@~ ¬¥qÚ@o
MLl¸=c<ÂfH¸¼ ¬Eo ÔnJdðFLj.
''¬tjCo MnWcí¸ O~'' ¬¸^k PoÔc<j GSjÂ¢P|.
''²¥qÚ¨¥h?'' ¬NnkMLjNqj¸$c ¬¨$cFLj. Tdtj$c¨ ad¥|Cy Fc _jöOqPy ÔLjOqjŠÍFL¸ Jwtj¸Á.
''¥{÷@| FnÎF| GHK|¥h ¬¥qÚ@o MLjFL¸ ‚@~ MLl¸=o Mc¨Â ¥q¸ö=yP| ÔoNnjjÔLjá'' ¬¸^k GSjÂ¢P| _Nqj^Š FL¨Ôc<j.
Mc<j ÔnfHð¸Á OnÎ=| ¬tjFc, GSjÂ¢P|$c<j Tdtj$c¨ EcøO~ ²¸^O|=nÎF|Mnj¸=| Jv¸Í=cÂ¥h Jd÷F| MoGSjëFcï<ÂfH¸¼¸Á.
¬tjFc ÔosSÁ Po¥q Mc¨Cy _NqjPoíO~FLj.
¬FLjŠFLï=o÷ ¥{÷@| FnÎF| GHK|Py μ¥q Ôy^ ¥cÍj, ¬¸Cc CcFo ¬tj ÀOqj$qjCLjFcï<j Tdtj. μ¥q ¬Oq<×.FLj MLj¸Á
−öPeæMnk<O|ï ¬MLkôtjÓj. Mc¨Py Mc+"¥é¸ FL¼á¸Ey Fc¥éMLköCL¸ ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj.
FoFLj, GSjÂ¢P| MLjkÓ$c MLlFLï =o_jP| Í$qÜOq rS=hP| ¬tj Mc¨Â $qMLjÂ¸ÔLTd$c¸.
¬FLïMLk^ öGH¥cOq¸ Tdtj ²ŠÚML$c öCc$q^¸ PoÍj ¬tjFc Mc¨ öGHMLOqëFLPy Co@~ ¬ÂfHGSjë¸Á. ¥cOq*¸ ³Äj=h?
GH¿Ç¤ÓFL$c ÔLkGSjëFLï FcŠ Mc¨ ÔoÀPy =n}Sæ ^kõK| ¥qÂfH¸¼¸Á. $qj¸@nOq]jÓj÷MLj¸Á. MLkMLjkÓj ÄgSÚ, öKc¸Á¤Ó¥qFcï
öGHMLkÍ¥qOqMnjÎFL ö¨¸¥| ¬Á. MLjCLjë MLj¸ÍjÓj Äj¥|û ÔoTdëOqj − ÄGRNqj¸ Mc¨¥h CnÆNqjEc? CnÆsS Cc$qjCLjFcï@~? ¬Nnkõ EoMLl@~?
Fc¥é¸=h ¯ GH¿¢XL.
¥x¸CLsSGH=h¥h Tdtj ¬¸@| ¥y ¬¥qÚ¨FLj¸¨ MLkNqjMLjNqkõOqj. FoFLj, GSjÂ¢P| ³Ey MLk=c÷<jCLk ÍßfRæ MLjOqÆá MLjOqÓ ÔLksS
=nÎ¸¥h Mc<¥qÚ< Po<j. ÿ@~Ä¨$c ¬¸Cc MnÀ¥cFLj, ×c<PoÍj.
GSjÂ¢P|Â PofH ®ÍíOq¸ _Nqj^Š GHOqj$nCcë¸, _Nqj^ ‚@~ Po<j. ÔosSÁ Po¥q ®Ój÷ Ôo¿, ²ÍjOqjÔLk<Td$c¸. MLjOqPe
CnÓ÷McOqjCLj¸<$c MLÔcá<j.
MLjj¸Íj O~öÀ GH¿fSìCo. FoFnMLOy, Mc@nMLOy CnÆNqjŠ¸@~ MLlFcï<j.
®Eo ÄbÍ¸$c FcÓj$qj Oy¾Ój $q¨Ôctj. Fc¥c O~öCLjÓj ÂöÍPo¥q, GH$qÓj Mc¨ sSMLÓCy $q<è¸ rH¿» ×._jòGH<èMc¨Pe
¬tjJwNqkFLj. ®¸CLPy GSOq+CLë MLÔoáGSjë¸ÍÂ MLjOy Á$qjÓj.
−Ä< MLÔoáGS¿¥h Ä¤<j ŠÍjOqjŠ¸=c@~? Po¥q, Mc¨Pe CLNqkOqMLø@~Â¥h FoFo ¥cOq*¸ ¬Â −Ä<ÔoCL À^j÷ À¸=c@~?
EoMLl@~! ³Á Ec¿? CLÓGH^jæŠFcïFLj.
¯ FcÓj$qjOy¾Ój GSjÂ¢P| $c<j Fc Í$qÜOo $q<jGHlCLjFcï<j. Mc¨ PnÎ}IHPy ®¸CL ²¸×ctjMnj¸=| ²GHlð<k ÔLk<PoÍFLï^j÷,
Mc¨ ¥q+j" Tdtj¥h ¬¸=h¸ÔoTd<j.
GSjÂ¢P|$c¨ MLõMLVOq¸Cy MLjOyöGH¥qÚ FcŠ ¥cÓjCy¸Á. MnbÍML, örIH¸<tj MLl¸¨ Fc¥éÄ£j GSÓV ®MLø¥qJw$c ²¸×cN|j
ÔoGSjëFcï<Â.
MLjOy On¸<j Oy¾Py÷ GSOq+CLë Á$qjCLj¸Á. ³¸ ÔoNqkÆ? Tdtj$c¨ McÓ¥q¸ ÔLkGSjë¸=o ¬GSÓj ¬MLjô, FcFLï, ®Ój÷ ³Äj
$qjOqjëFLï^j÷ PoMLl.
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− Mo+ ‚@~ ¥{÷@| FnÎF| GHK|Py MLlFcï¸. FoFLj MLköCL¸ JdCc+¸Py MLlFLï^j÷ IgHP| ¬MLlCLjFcïFLj.
²GHlð<k öCc$o ¥h¸$| IfHGRO| Ã¢O| ‚@~ Oqj¼¸ÔLPoÍj. @nÎ=| ¥y¥| fS}H ÔoGSkë ÂO~GS¥që¸$c ÔLkGSjëFLï FcŠ, KcO| ¬=n¸<O|Cy
MLk=c÷<jCLjFLï GSjÂ¢P| ¥qÂfH¸Ôc<j. CLÓ ÀGHlðŠFcïFLj. Ä¤<GSÓj Fc örIH¸@| ¥cÍj, Po¥qJwCo ®¸CL ×.Oqj$qjCLjFcï CLFL¥h GH^æFL^j÷
MLl¸=c@~?
¥nMLløFL ¬MLkôtj ¬OqjGHl, − Mn¸^Fo GHK|Py ÂQLù_í¸, °Æ¥hÚGH¨ −PyÔLFLÓ FLj¸¨ CoOqjŠFcïFLj.
@~F|û IJw÷O| Ä£jÍjFLï ×.¸^ÓÂ¢ï −»JwNqktj. TdtjMnÎGHl ÔLkGSjëFcïtj.
''Nqjk, ¯¨Nqj=|'' ¬¸^k TdtjCy MLlFLï ¬MLkôtj Ôn¸GH ÕÔn+j"MLjÂfH¸¼¸Á.
Mn¸^Fo FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj Mc+"Â ÔLj^jæMLjj=cæOqj. FoFLj ÿ@~Ä¨$c PoMLKyCLj¸=o, GSjÂ¢P| Ôotj GH=hæ −Jd<j. ®¸CLPyFo GHK|
CcÓkŠ MLTdëÍjPe÷¸=h tjÍíOqj MLõŠëÓj ML¼á − ¬MLkôtjCy MLk=c÷@~Oqj. − ¬MLkôtj Tdtj¥éfS Ôotj ÔLkfHGSkë ³Ey
¬¸=y¸Á.
MLjOyMLk^ PoŠ¸@~, McÈ"ÍíOqk TdtjÂ ÔoCLjÓÄ£jÍ PofH, _Nqj^Š À£GSjŠJwNqkOqj. MnFL¥é GHOqj$nCLëKytjFL FLFLjï GSjÂ¢P|
_ÓML¸CL¸$c −Jd<j. Fc¥é¸ ¬Oqíî¸ ¥cML=o÷Íj.
GHÁ ÂÄjadÓ CLO~øCL GSjÂ¢P|Â ÄÁÆ¸ÔLjŠÂ _Nqj^Š GH¿$nCcëFLj. MLTdëÍjÆÍíOqk ¥y^j÷ ÍjÓjGHlŠ¸^k PyGHÆ¥h
MLGSjëFcïOqj.
Mnj^÷ ö¥h¸Í MLjk^Pe GH¨MLlFcï<j Tdtj.
GHOqj$qjFL MnÈ" Mc¨Â PoJdFLj. MLjj[¸ ¬¸Cc ¥qÄjÆJwtj¸Á. rHÍÄ ¼=h÷ Oq¥që¸ ¥cOqjCy¸Á. ''¬MLkô'' ¬¸^k
MLjkÓj$qjCLjFcï<j.
MLjOo¸ MLk=c÷<Š¸@~ rHÎ¥h PoJdFLj ¬¸CLPyFo GSjÂ¢P| ML¼á Ôotj ¬¸Á¸Ôc<j. FLFLjï −fH CLGHlð ÔoTd<Â GSjÂ¢P| Ä£jÍ
¥yGH¸$c MLl¸Á $cÂ¢, ®GHl<j μ¥qÚ@oï TdtjÂ ®¸=h¥h ÔoOqáPoFLj ¥qEc!
®Ój÷ ÔoO~¥q GSjÂ¢P| $q_$qKc CL¨$qj<è Cn¼á Tdtj MLjj[¸ CLj¨¼, Oq¥që¸ ¬Ecí<j. FoFLj Mo¨Mo¨$c ¥cIgH ¥qÆfH ®ÔcáFLj.
¬¸CLMLOqŠ ²¥qÚ@~ rHÍí $cNqkÓj ¬MLøPoÍj, ¬Â¢ï ¥qMLlŠ En_òPo.
FnMLjôÁ$c CoOqjŠFcï<j Tdtj.
''FoFo¸ ÔnNqjõPoÍj KcMc'' MLjkÆ»FL^j÷ ¬Fcï<j.
''MLjOo¸ ×.¿»Á?'' ¥q^jMLl$c ¬¨$cFLj TdtjÂ.
− ¬MLkôtj MoÓj ÔLkfH¸¼ Ä¤¨Â ³Ey ¬FL<¸ ®¸¥c $qjOqjë¸Á FcŠ.
''Â×.¸$cFo FoFo¸ ÔnNqjõPoÍj KcMc! − ¬MLkôtj FoFLj CLFLÂ fHöOq Ä£jÍ »Pe÷FLÂ ÔnfHð¸Á'' ¥q+j" Á¸ÔLjŠÂ ¬MLMLkFL¸$c
¬Fcï<j Tdtj.
¬Á¿GH¨ ÔLkTdFLj ''Â×.¸ KcMc, FoFLj »ÓPo÷Íj. FLFLjï FLMLjjô'' öJdbEoNqjGH<kë ¬Fcï<j.
FcŠ FLMLjô¥q¸ ¥qÓ$qPoÍj. Ä¤<j Cc»FL MLjCLjëPy ³Ey ÔosS MLl¸=c<j. Po¥qJwCo − ¬MLkôtj ²¸Íj¥qPe ¬¸^j¸Á.
''Â×.¸ KcMc! FoFLj Â×.¸$cFo »Ó÷PoÍj'' Fc MLjj[¸Py ¬GHFLMLjô¥q¸ ÔLkfS öJdbEoNqjGH@~è<j.
''GH<j¥y'' MLjOy MLk^Š ¬ML¥cQL¸ ®MLøŠ¸@~ _Nqj^Š MLÔcáFLj. Fc MnFLj¥é GSjÂ¢P|.
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®¸CLsSGHl GSjÂ¢P| ³Ä£j MLk=c÷<PoÍj.
®ÍíOq¸ TwIJdPy ‚Ó_@~è¸. CLÓ MnFL¥hÚ McÆá $q=hæ$c Â^kæO~áFLj. ¯ ¬tjÍjOy¾Py÷ Fc ö_CLjŠ ®Pe MLjÓjGHl
ÀOqj$qjCLj¸ÍÂ FoFoFc<j ¥qÓ$qFL PoÍj.
''¬¸CL IgHÓMLøŠO~, − ¬MLkôtjÂ Mc<j »Ó÷PoÍj'' GSjÂ¢P| ¼FLï$c ¬Fcï<j.
°Æ¥hÚGH¨ Mc¨¥éfS ÔLkTdFLj.
Fc¥éfS öJdbEoNqjGH<jCLjFLï^j÷ ÔLkTd<j GSjÂ¢P| `¬MLlFLj O~, Tdtj − fHÓ÷Â ³Ä£j ÔnNqjõPoÍj` MLjOqPe ÔnJdð<j.
`¬Á¤, ¬Á¤` FLGSj$qjCLjFcï<j GSjÂ¢P|
`ÔnGHlð` $q=hæ$c ¬¿ÔcFLj.
`}R, ¬OqMLŠ` ¥q¸$cOqj$c Tdtj $qÁ¥éfS ÔLkfS ¬Fcï<j GSjÂ¢P|.
`FoFo KcO| ¬=n¸<O|¥h Oqk.500Ój ®¼á, TdtjCy MLlFLï fHÓ÷Â ¬Pe ÔnGHðMLjÂ ÔnJdðFLj` GSjÂ¢P| ¬¸^j¸=o, −QLáOqõ¸Cy
MLjÀJwtj¸Á FcŠ.
`¬Pe ÔLk<ŠO~! − ´ÍjOy¾Ój$c FLjMnø¸CL FLÆ»JwCLjFcïMy ÔLkGSjëFcïFLj ¥qEc! ®¸¥q Â¢ MLÓ÷ ¥cÍÂ ö$qfU¸¼, Tdtj$c¨
Æ£ÓÓŠ IGHlP|Tdæ}H rH=cæÓÂ, FoFo ¬Pe Ôotj¸ÔcFLj` XLMLkGH* ¥yOqjCLjFLï^j÷ ÔLkGSkë GSjÂ¢P| ¬¸^j¸=o, Mc¨GH^÷ ¥qßCL×åCLCy Fc
$qj¸@n Jv¸»Jwtj¸Á.
On¸<j Oy¾Ó CLOqjMcCL GSOq+CLë ML¼áFLGHl<j TdtjÂ ×cö$qCLë$c ¬GHð ÔnfHð, ±fH¿ À£GSjŠFcïFLj.

ÄMLkFL¸

fH.Ä.QoadOqCLï¸
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.

`®Mc+ QL¸¥qOqMLj>Oq¸Py ¥cÇ¤FLj¸¼ ML¼áFL TdøÄj½¡ ¬ÍjóCLMnjÎFL öGHMLÔLFL¸ MLl¸Á. Oq¸¨ GSjö_MLj*õ¸$cOqk!` ¬¸^k
JdOqjÚPy ®=iMLPo GH¿ÔLNqjMnjÎFL Fc MLNqjGSjMc@o ¬tjFL QL¸¥qöO~MLl$cOqj _ÓML¸CcFL PeŠÚJwCo ¥cÍFLPo¥qJwNqkFLj. QL¸¥qöO~MLl$cOqj
ÔnfHð¸Á Â×.Moj. TdøÄj½¡ öGHMLÔLFcÂï öQyCLÓj Fc$qGSøO~Â¥h _ÍjíîPnÎFL Fc$qjJdMLjjPe÷ CLÓÓjGHlCLk Ä¸^jFcïOqj.
`MLjÂfR MLjFLGSj ¬Fo GHXh¥h O~$q EoøadÓj On¸<j On¥qÚÓj. Mc=h TdNqj¸Cy ¬Á NqjEoÔLáî$c Äÿ¿GSjë¸^j¸Á. MLjMLj¥cOq¸,
¬ÿ¸¥cOq¸, ¬bÃMLkFL¸, ÍjOqbÃMLkFL¸, ¬ÀQLNqj¸Pe¸=hMLÂ¢ï `O~$q¸` ¬Fo On¥qÚPyÂ ¯¥qÓj. ¯Oqúõ, ¬GSkNqj, öGHÀ£¥cOq¸, GH$q,
¥yGH¸, MLjkOqÛCLø¸ Pe¸=hÄ `EoøGR¸` ¬Fo On¥qÚPyÂ ¯¥qÓj. O~$qEoøadÓŠ CLÆ÷Í¸ö<jÓj MLõGSFcÓj. ¥y¿¥qPy÷¸¼ GHl=hæFL ¥cMLj×cÓŠ
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O~$q¸ GHl=hæÓ÷tjCo, ö¥ybÍ×cÓŠ EoøGR¸ GHl=hæÓj÷. O~$qEoøadÓj _ÓGH¨Co MLjFLGSj $qÀ CLGHlðCLj¸Á.` ¬¸^k ÍjOyõbÍFLj<j, bÍOqôO~¾,
ÍßCLO~öGRjæ<j ML¸=hMcOqj Mo=h ¥cOq*¸$c ³ ÄbÍ¸$c GHCLFLMLjNqkõOy TwEcÿOq*¸$c ÄML¿GSjëFcïOqj TdøÄ£j½¡. Fc ÔnMLlÓj
Ä¸^jFcïNoj$cÂ¢ MLjFLGS¸Cc ®¸=hÍ$qÜOo MLl¸Á. ¥cOq*¸ Fc ‚CLjOqj GSjMLj ®¸=h¥h O~ML@~Â¥h −ÓGSõMLjMLlCLj¸ÍÂ JvÍjíFLï
MnWo"^GHl@o ÔnfHð¸Á. ®¸=hÍ$qÜOq Fc AKcOqõ Fc$qMLjBh μ¥qÚCo MLl¸Á.
MLk Fc$qMLjBh $qj¿¸¼ FoFLj −¸Ey+FL GH@o¸ÍjŠ CLFL ¬FcOy$qõ¸CyKc^j MLjOy¥cOq*MLjj¸Á. ¬Á MLl=hæ Mnö¿ Kc$qjÆí.
¬Mnj¿¥c ¬ML¥cQL¸ O~$cFo −Oo+" ö¥hCLMoj On¥qÚÓj ¥q^jæŠÂ MnÈ"JwtjFL ¥x<jŠ À¿»ML¼á CLFLFLj ³ XLBcFL ¬tjFc
ÄMLkFLMnj¥hÚTdë<Â ®GHð=h¥i −QLGH<jCLkFo MLl¸^j¸Á.
¬¸Íj¥é ÄMLkFL¸ QL_í¸ ÄÂfHsSë ÔcÓj _Nqj^Š ML¼á −¥cQL¸Py¥h ÔLkGSkëMLl¸^j¸Á. ÔLj^jæGH¥qÚÓ ÔLkGSj¥yÍj. ¶Td¿
®Pe$o Oy<jèÄ£jÍ¥h ML¼á MLj¿¢ Mnj< Td$qÁ¤GSjŠÂ ÄMLkFL¸ ¥qFLjMLjOqj$qNojõEc¥c ÔLkGSkë¸@oGS¿¥h Oy<jèÄ£jÍJwCLjFLï ¥cOqjMc<j GS<F|
öKoŠ MoTd<j ¥qFLj¥q GS¿Jwtj¸Á¥cÂ¢ Po¥qJwCo EcÂ öJdBcÓj ¬GHlð@o $cÆPy ¥qÆfSJwtj MLl¸@oÄ.
¬GSÓj MLkÁ QLjÍíî GHPn÷^kOqj. FcŠ μ¥q ¥x<jŠ, ‚CLjOqj. Mc+j" O~IGHjML, GSjMLj.
³Ey JdCL¥cÓ¸ rH¸Š=h¸=hPyFo CLÓEcÔLjŠÂ $qj^jæ$c ö_CLjŠCLj¸@oMc+"¸. ²ÆMnj¸^¿¢ GSkÚPy÷ _¨GH¸CLjÓj °Eyõ$q¸
ÔoGSjŠ¸^kFo CcCLÓFc=h ²¥qOq¸ JvPeÂï Td$qjÔoGSjŠ¸^k MLk Fc$qMLjBh JvÍjGHl GS¸TdOq¸Cy fHÓ÷Æï ÔLÁÄ¸ÔcFLj. MLjjFLjMLjj¸Íj
¥x<jŠ °Íí¿Tdë<Fo −QLCy ¬¸Í¿ CL¸ö<jPe÷$o FoFLk JvPeÂï ¬MLjjô¥yMLÓfS ML¼áFc ¬¸CL KcbÍGH<PoÍj.
¥cÂ¢ °FLïCL ÔLÍjMLlÓ Ä£jÁ −QLCy O~IGHjML ¬Mnj¿¥c MnWc"<j. MnÈ"FL ¥xCLëPy μ¥q=h On¸@o+j" μ¥q=i ¬O~ °CLëO~Ój
O~sSMc<j ¬GHlð<GHlð<k IJwF| ÔosSMc<j. CLO~øCL ö¥qMLj¸$c ¬Ä CL»ÜJwNqktj.
`Mnö¿Fc$qFLï ¬¥qÚ< <_jò ÔcÓ¥q Mc@nÂï ¬MLGSìÓj GH<jCLjFcï@yFL¸©!`
FcŠ ML+j" MLj¸¨ O~IGHjMLFLj ³MLjFcï ¬¸=o Fc$qMLjBh ±OqjŠFoÁ¥cÍj. `JwÂ¢ − ÄGRNqjMnjÎFc O~fS ¬GbH\¡¿¸ÔLMLÔLjá$c.`
`−.. ®¥qÚ<Pe$c ¬OqíîOqkJdtj ¥cOqjèMLjj¥qÚÓFLjŠFcïOo¸=h? ¬Mnj¿¥c °CLëOqMLj¸=o ²¸CL [Oyá Ä£j¥é¸ CnÓjGSj. MLjjFLGS_j$c¿ ¥y<Ój
ÔnfHð¸Í¸©. Mc+"FLïNqjõ ¬¥qÚ@o MLl¸^jFcï<j$c.`
`ÔcÓj ÔcPo÷ Kc$cFo MnFL¥éGSjë¥xGSjëFcïMLl. Mc<¥qÚ< ²Pe MLlFcï@yFLÂ FcŠ MLköCL¸ MLl¸<Ec? ¥cÂ¢ KxÀë$c ¥q_jOqk
¥c¥qOq¥cNqk Po¥qJwCo ²Pe$c ¬Â..`
`ÔLkGSkë MLl¸<¸¨. ÔnJdð rH^æŠ¸@~ ¶ Oy¾ MLÔoáfS ¬MLkô! FLjMLlø ¼FLïGHlð<j $yOqjMLjjÍíÓj ÀÂfHGSkë −¥cQL¸Py
ÔLkfH¸¼FL ÄMLkFL¸ ²¥hÚ¸ÔL@~Â¥h MLÔcáFLMLkô ¬¸=c<j Fc ¥x<jŠ.`
`¬¸=o FLFxïÁPofS FLjMxø¥qÚEcÂMo ÄMLkFL¸ ²¥éÚTdëFL¸=cMLl? ²¸CL TdøOqíîMoj Fc$qMLjBi` ¬Pe MLk GS¸AKcGR* GSOqEc$c
MLk¿JwNojÁ.
`¬¸Co¥qEc MLj¿. Mc¨¥h ¼FLïGHlð<j ²¸CL sHÔi rH=hæFc μ¥qÚ ÄMLkFL¸ KxMLjôtjFc ¥xÂÔcáOqj ¥cEcNnj. ÄjMLjôPnïPe
$qjOqjërH^jæŠ¸=c<j. fH¼á GSFcïfS¥h ÄMLkFLMLj¸=o ²¸CL öJd*Mnk. `¬MLkô ®GHlð<j FcŠ ÄMLkFL¸ ¥x¸=o rHÍíNqkõ¥q FoFLk ÂFLjï
ÄMLkFL¸ ²¥hÚTdëFLj ÔLk<j` ¬FoMc<j ¥cÍk!`
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MLjk@o+" ö¥hCL¸ ¬FLjŠ¸=cFLj ÿ@~MLl¨ GH¨JwCLk O~IGHjML GS<F|$c MLÔoáGS¿¥h MLjMLjôÆï ¬Mnj¿¥c À£GSj¥n+"@~Â¥é
MLÔcá<FLjŠÂ Fc$qMLjBh GS¸_OqGH¨Jwtj¸Á. ±Oqk Mc@~ =c¸=c¸ MofS¸Á ‚@~. ¥cÂ¢ ML¼áFL MLjO~ï@o MLk^Py÷ ¬GSÓj ÄGRNqj¸
CnÆfS¸Á.
`FcFcï! ÔnPe÷tj¥h Nqj¸.Ã.Ã.Nqj}S ÔLÁMo¸ÍjŠ GH^ï¸Py gS=x¼á¸Í¸^jFcïOqj. Ä£jOqj‚@~ ¿=nÎOqtjJwNqkOqj ¥qEc! ®¸¥q
¯ MLmWy" MLl¸@~ÆûFL ¬MLGSOqMojMLjj¸Á? ¬¸Íj¥é ®Ój÷ ¬MojôfS GSjMLj Í$qÜOo CLFLCy MLl¸=o EcÂ¥h Cy<jFLï^kæ MLl¸^j¸Á.
Fc‚Ú@~ O~ML@~Â¥h JwML@~Â¥i ¯½¡$c MLl¸^j¸Á.
`°FLï ±Oqj MLÍjÓjŠÂ − GH^ï¸Py MLk¥é¸ CyGSjë¸Á O~IGHjMc?` CnÓ÷Kytj ¬FLï Fc MLk^FLj [¸¨GSkë Fc$qMLjBh
¥qGSjûMLj¸Á.
`¬Eo¸ MLk=c? ²Ó÷¥cÓ¸ ®¥qÚ@o MLl¸¨JwEcMLjFc? ®Mc+ ¥c¥qJwCo OoGHtjFc ¯ MLmOqj MLÍPeÆû¸Eo$c!` CLFLFLj
®GHð=h¥hGHlð<j ¬Mnj¿¥c À£fS¥n+"<¸ PoÍÂ Fc$qMLjBh¥h ¬OqíîMLjtjFc ¥x<jŠFLj GHFnïCLjë MLk^ ¬FLÂMLøÂ $c¸bÃ¢Oqõ¸ FcŠ$c¥q ²ML¿¥h
CnÓjGSjë¸ÍÂ?`
`¥cÂ...?`
`Ä£j¿¸¥é¸ ÔnGHð¥q¸¨ FcFcï! ¯ MLmWy" GH¸ÔLEcOq IJd¥qæ¿¢ O~KyCy¸ÍÂ MLjFL ®¸=h¥h Kc$c Oo^j MLGSjë¸ÍÂ MLjjFLGS_j$c¿
¥x<jŠ ÔnJdð<j. ¬¥qÚ< Fc¥éÍtjFc °Eyõ$q¸ Ex¿¥éEc¥c − <_jò Fc ¬MLGSOqMLjk À£OqjGSjë¸Á. Ä£j‚ ¥x¸CL¥cÓ¸ GH^ï¸Py
ÂÓExŠÚŠFo¸Íj‚ GS¿JwCLj¸Á.` CLFL Mc=c TvMLjjô ¥cMcÆû¸Eo ¬Â Fy=hCy ¬FLŠ¸@~ ²¸CL $q<jGSj$c ÔnJdð<j O~IGHjML?
`¬¸=o O~IGHjMc? ®¸¥c Â¢Š °Eyõ$q¸ ExOq¥qPoÍö=c?` Fc$qMLjBh ¥q¸>Oq¸Py ¼FLï ÂO~QL.
`³ÍMLkô ®GHlð@o$c ÔLÍjMLtj¸Á. ExOqjŠCLj¸ÍMLkô! ¬¥qÚ@~ MLjFL ®¸¨NqjF|û ²ŠÚMLtjJwNqkOqj ¥qEc ¬¸Íj¥é ¥x¸Ôn¸
¥qGRæ¸$c MLl¸Á. FcŠ °Eyõ$q¸ O~$cFo =h¥nÚ^jæ ¥xÂ JwGSjæPy GH¸fH¸¼ MLk _¸$cOqj ¬MLjôÂ ¬Mnj¿¥c ÄMLkFL¸ ²¥hÚ¸ÔLFc?` MLk
GSjMLj GUp}S GSOqãÂ¢û¥h MLÔoáfS¸Á $cÂ O~IGHjML FLj¸¼ Fc$qMLjBhÂ ÄMLkFL¸ ²¥hÚ¸Ôo öGHJw×.P|Cy ³¥q_jOqk PoÍj. MLj$qMc¨Â ¥qFLj¥q
FoFLtjCo $qj¸@n O~tj ÔoGSjŠFcïFLj$cÂ Fc$qMLjBh MLköCL¸ ÄMLkFL¸ QL_íî¸ ÄFL_¨FLGHl<Pe÷ ¬Á ¬Mnj¿¥c ÄMLkFLMojMnk, ¥x<jŠ
¬¸ÍjPy¸¼ Á$qjCc@oMnkFLÂ ²ÍjOqj ÔLkGSkëFo MLl¸Á. ¬Á¤¥c¥q ¯MLjbÍõ Fc$qMLjBh¥h MLjÀMLjOqjGHl‚@~ ²ŠÚMLtj¸Á. JvtjõÄ£jÁ
JdÓj rH=hæ MLj¿áJwtj ¬Á ¥c^jKyNojEc¥c ÔLkGSj¥yML<¸ PoÍj.
`FcFcï! ¬Âï ²Pe MLj¿áJwCy¸Ey ÔLk<j. ¬MLjô¥h ¬ÆãÄ£jOoûMnkFLÂfHTwë¸Á. ¥x¸CLMLj¸Á¥h ¯ ¥cÓ¸Py μÀë¨MLÓ÷
¬OqMnÎEc^Š¸@~Fo ¬ÆãÄ£jO|û MLTwë¸ÍÂ MLk öJvrIHGSO| Ôn_jCLj¸=cOqj.`
`¬¸=o rHÍí öGHMLkÍMojÄ£j ¥cÍj¥qEc!`
GSjMLj FLMoøfS¸Á. `FLjMLlø ¬MLjôÂ GHEoGHEo ÄGSj¥yÚ‚<ÍÂ Ôn_jCLjFcïFLj$cÂ GHOqMcPoÍjPo FcFcï`
GSjMLjÂ ÔLksSë μ¥yÚTd¿ Fc¥n¸Cy −QLáOqõ¸ ¥qÓj$qjCLj¸^j¸Á. ¼FLïGHlð<j KcC|Oqk¸¥h MnWc"ÓFcï CLÆ÷Â AKLNqj¸Cy TdNqj¸
À£fS¥nWo" fH¿¥h fH¿¥h$c MLl¸@o fHPo÷Fc GH^ï¸ ML¼á ®¸CL bEnÎOqõGSjëO~Ótj¸Á. μ¥qÚÀ£ ¬Âï GHFLjÓj ÔLjOqj$cÜ ²Pe ÂOqøfU¸ÔoTwë¸Ey
−<fHÓ÷Ój ²¸CL CLøOq$c KcbÍõCL$c ²Á»JwCcOy? GSjMLj¥h rHÈ" MLNqjGSj ‚@~ MLÔoáfS¸Á ¥qEc! ÔLÍjMLl‚@~ ¬tjJwtjFL=oæ. ¯
On¸<j FnÓÓj JwCo ²¥qÚ@y JwfSæ¸$qj ‚@~ MLÔoáGSjë¸Á.
¬EoMLk^ ¬¸=o FLMLløCLk `Cx¸ÍOoMLjj¸Á FcFcï! ÄjMLjôÆï Fc Í$qÜOq MLl¸ÔLj¥yML@~Â¥h ®GRæGH@o MLjÂfR ExOq¥cÆ¥qEc!` ¬¸Á.
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`¬tjFc MLk ®Íí¿¥i AKLNqjMojMLjj¸Á¤? rH+"tjFc FLjMLlø ML¼á ÔLkfS Mn+kë¸<MLÔLjá.`
¬GHð=h¥h¸¥q GS¸AKcGR* Jv¨»¸ÔL¥qJwtjFc ¶ FnÓ CLO~øCL CLFL MLjFLGSjPy MLk^ _Nqj^ rH=hæ¸Á GSjMLj.
`FcFcï FoFLj ®GRæGH<jCLjFLï MLõ¥hë μ¥qOqjFcïOqj. ¯ MLjbÍõFo GH¿ÔLNqjtj¸Á.`
`¬¸=o MLjFL` ŠÓ¸ $qj¿¸¼ ¬<j$qjCLjFcïFLÂ GSjMLj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸Á.
`ŠÓ¸ CnÆNqjÍj $cÂ¢ ÔcPe MLj¸¼McOqj. ¬CLÂ¥h MLjj¸Ík MnFLj¥c ²MLOqk PoOqj`
`GSjMLk!` Fc ¥q¸>Oq¸Py ¬¸CL ¥yGH¸ Ec$qj¸ÍÂ Fc¥é CnÆNqjPoÍj Fc$qMLjBh ML¸=h¸=y÷¸¼ GH¿$nCLjëŠ MLÔoáEc¥c.
`¬Kcò $qj¸@nÓÁ¿JwNqktj. ³MLjtj¸Í¸© ¬¸CL ¥é¥q rH=cæOqj?`
`³¸ PoÍMLkô FLjMoø¸ $cAKLO~ GH<Š. FoFLj ¬FLï¸ ÀFLŠ¸@~ MnWcëFLFcïFLÂ FcFLï ¥yGH¸ öGH¥q=hGSjëFcïOqj. ¬¸Co ¥qEc FcFcï!`
GSjMLj rUÔLá¿¥q ¬OqíîMnjÎ¸Á FcŠ. ¯ MLjbÍõ Fc$qMLjBh¥h ÃfH ‚@~ ²ŠÚMnÎ¸Á.
`¬Nnkõ fH¼áEcFc? ¬FLï¸ ÀFLŠ¸@~ MnWoë ²Pe$o? _Nqj^Š MnWc"ML¸=o − sHGR¸^÷Cy Â¢Š =nÎMoj CnÆNqjEcNnj.
‚Oq‚@~ ¬tjJwtj¸Á. ÀFofS Mn+j". MLÔoáGS¿¥h ²¸CL −ÓGSõMLjtjFc MLkŠ KcbÍ MLl¸<Íj.` CLÓkfH GSjMLj PyGHÆ¥h
MnÈ"Jwtj¸Á.
®ÁMLOqŠ MLj$qfHÓ÷Ó¥h ‚@~ rHÈ"ÔLkGHlÓŠ MnWx"¼á rHÍíMc+"MLjj¸Íj MLjFLGSjPy MLk^ _Nqj^ rH=oæ¸Íj¥é
bEnÎOqõMLjj¸@oÁ¥cÍj. ¬Pe¸=hÁ ÂOqêNqkÓj ÔoGSjŠFo¸CL$c ²Á»JwNqkOqj ¯ ¥cÓ¸ −<fHÓ÷Ój. ösHMLj Mnk¾Py ŠÓ¸, $yöCL¸, ML¸QL¸
³Ä£j GH=hæ¸ÔLj¥yOqj. MLjÈ¢" GS¸TdOq¸Py ¥cGSë¸CL Co@~ ML¼áFc ²ML¿Â¢ GS¸öGHÁ¸ÔLŠ¸@~Fo Ä@~ŠÓ Ec¥c MnÈ"JwCLjFcïOqj. ²¸CL IJd}Sæ
¬tjJwNqkOqj? MLj¿¥xÍOqtjCo rHÈ"‚@~ ÔosSGSjŠFcï¥é ®¸=y÷ Ôn_jCLjFcïOqj. ¬Eo¸ ¼öCLMnk$cÂ GHXhOn¥qÚPe÷¸=h Ä¤+" O~$qEoøadÓj
XL*¥cÓ¸Py ¬^k ®^k$c MLk¿JwCctj.
¥cÂ¢ GSjMLj ÄGRNqj¸Py Fc¥c AKLNqj¸PoÍj. CLÆ÷Í¸ö<jÓ ®adætjadæÓŠ öJdbEcFLõ¸ ®GSjë¸Á. Fc¥hGRæ¸ PoÂ GHÂ μ¥qÚFc=h¥h
ÔnNqjõÍj.
öGHMLÔLFL¸ GHmOqëtj ®¸=h¥nWo"GS¿¥h Fc$qMLjBh Mnjjÿ¸ EoÁ¤GHõMLkFL¸$c MnÆ»JwCy¸Á. ÔoÀPy rHÍí ÄMLkFL¸ KxMLjô Ä¸Á. Fc
MLjFLGSj ‚@~ μ¥qÚ XL*¸ −FL¸Í¸Cy Â¸¨Jwtj¸Á. O~IGHjML $cÂ¢ MLÔcá@~?
²¸CL¥cÓMLjtj¸Ey Mc¨Â ÔLkfS. ®¸¨Nqk O~ML<¸PoÍÂ ¥qÂ¢GS¸ CLÆ÷CyFLtjFc ¶ IJwF| ÔofS MLk=c÷<<Â Mc<¸=o
²¸CL¥yGH¸ öGH¥q=hGSjëFcï Mc<j Fc Oq¥që¸ GH¸ÔLjŠÂ GHl=hæFL ¥x<j¥é ¥qEc! fHÓ÷Ój CLGHlðÓj ÔosSë CLÆ÷Í¸ö<jÓj XLÄj¸ÔL¥qJwCo ²MLOqj
XLÄjTdëOqj?
¥cÂ¢ Fc$qMLjBh GSMLkbEcFL¸ ÄÂ Fc −QL −ÄOqtjJwtjÁ.
`MLjFL O~IGHjML GH¸fH¸Ôc<Â Cn¼á ¬Kcòtj sSïfUCLj<j ®Ôcá<¸©. sHOqj ¬EoEy ÇMLFy Po¥q ¥qßGRêFy ÔnJdð<j. Ä£jOqj
MLÔoáEc¥c MLl¸=cFLÂ JdGH¸ ÔcPesSsH ²ÍjOqj ÔLkTd<j $cÂ¢ ²¥qÚ<Š MnWc"Oqj ®¸CLsSGHtj¸Eo¸?` Fc$qMLjBh öGHQLïÓ GHOq¸GHOq
MnjjÍÓtj¸Á. Fc MLjFLGSj MLköCL¸ O~IGHjML O~¥qJwtjFc ¥qÂ¢GS¸ $qjOqjërH^jæŠÂ CLÆ÷¥h ÄMLkFL¸ KxMLjô GH¸fH¸¼FL¸ÍjŠ
MLjj¿fSJwtj¸Á. TdøÄ£j½¡ MLk^Ój MLjFLGSjPy MnjÁPetj. −NqjFL ÔnfHðFL=oæ MLjFLGSj ¬Fo GHXh¥h On¥qÚÓj ¬^k ®^k
MLkOqjCLj¸=ctj ¥cKyÓj. ®GHð=hEc¥c O~IGHjMLÄ£jÍ ¥yGH¸, Mc<j GH¸fHFL KxMLjô ÔLkTd¥q O~$q¸.. ¼öCLMnjÎ¸Á¥qEc MLjFLGSj?
PPP
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²Fcï+"FLj¸@y ¬<j$qjCLjFcï<j Fc JdOqjÚ ÄjöCLj<j QL¸¥qOq¸$cOqj McÈ"¸=h¥h À£GSj¥nWcëFLÂ.
¯MLjbÍõ GSjMLj¥h MLj¿¢ −ÓGSõ¸ ¬MLlCLj¸<<¸Cy FoFLj Fc$qMLjBhÂ ²ŠÚMLsSGHl μ¸^¿$c MLÁPo¸ÍjŠ Ä¤Ój ŠÍOq<¸ PoÍj.
EcÂ¥h $qj¸@n ×._jò ML¼áFL^jæ GSjMLj ÔnfHðFLGHð=hFLj¸¼ Fc MLjFLGSj Â¢OqfS¸¼Jwtj¸Á. CLFL ×._jò $qj¿¸¼ CnÆNqjÂ fH¼á Fc$qMLjBh
¬MLkNqj¥q¸$c AKL¥hë GHlGSë¥cÓj ÔLÍjMLlŠ¸^kFy, =iÄ¤ ÔLkGSkëFy ¥cÓXoGH¸ ÔoGSkë¸^jÁ CLGHð FcCy JdOqjÚEc¥c FcÓj$q<j$qjÓj
MnNqjõMLj¸=o MnNqjõÍj. ²GHlð<k FcÓj$yÜ<Ó MLjbEoõ ³Ey GHÂ ÔoGSjŠ¸^k ¥cÓXoGH¸ ÔosS GHPn÷^k¿ ¬ÓMc^j Jwtj¸Á¥cÍj.
`²¸CLsSGHl ®¸=y÷ ‚Oqjá¸=cOqj? ¬Pe JdOqjÚEc¥c ¥cÓj Td$qÁ¤Nqj¸¨. Po¥qJwCo Äj JdOqjÚ FoGSë¸ Kn¸$qrH^jæŠFoOqj?`
¬¸^k ®Mc+‚@~ FLFLjï _Nqj=h¥h CL¿MojfS¸Á Fc$qMLjBh. ¬¸Íj¥é bEnÎOqõ¸$c QL¸¥qOq¸$c¿Cy − Í$qÜOy÷Fo MLlFLï McÈ"¸=h¥nWc"FLj.
¬Á FcÓj$qj Kn@|OqkMLjjÓ JdCL ®Ój÷. MLjbÍõ VPy÷ =iÄ¤ MLl¸Á.
μ¥cNqjFL EcEcGHl @n_òtj ³+"Ec¥c MLl¸=ctj. JdCL fSÂMLk Jd^Ój Ä¸^k Cc+¸ MoGSjëFcï<j. MLjFLPy¥q¸Py Po<j.
QL¸¥qOq¸$c¿ ¬FLï$cOoMnk ¬FLjŠFcïFLj. `Kc_k Mo*k!` ¬Â QL¸¥qOq¸$cOqj PyGHÆ¥nÈ" fHÓjGSjë¸=o MnjjÍ^ −NqjFL ¥x<jŠFLj
GH¿ÔLNqj¸ ÔoTdë<j ¥cKyÓFLjŠFcïFLj. ²¸CL¥i ×.Mc_j O~¥qJwNojGS¿¥h MojMoj CLÓjGHl CyGSjŠÂ PyGHÆ¥h MnWc"¸. ¬¥qÚ< ÍßQLõ¸
ÔLkfS Fc MLjÀJwtj¸Á.
CnÓ÷Â _^æPy÷ MLjjCLõ¸Pe MLlFLï ¶ NqjjMLŠ<j ¶ ²FLAKLNojõ+" MLõ¥hëÂ _j×.ã»GSkë $q<è¸ »¤fS rH<jCLjFcï<j.
`°¸<¸¨ CcCL$cOqk! ¬tjJwtj¸Á. ¬Koò FnfHð MLl¸<Íj. − $q<è¸ À£sSTd¥q ®GHl<j ÔLk<¸¨ Nqj}S.Ä.Oq¸$cO~MLl$c¿Pe
²¸CL ÿjEc$c MLlFcïOy?`
`ÿMLjôNqjõ MnjjCcëÂ¥h FLjMLlø ¬TdbÍjõ¨MoFLNqkõ Mo*k! CcCL$c¿ $q<è¸ À£sSTdMLl. O~öÀ+j" KcC|Oqk¸Py¥h Mn+kë¸=o FLFLjï
³¨fH¸ÔL@~Â¥h ¯NqjFL$cOqj _kÔc¨Pe AKLNqjrH^æ<¸ ‚@~FLj.` QL¸¥qOq¸$cOqj ¬CLÂ AKLj×.¸ CL=cæOqj. ¬CLFLj MLjMLjôÆï ÔLkfS
FLMcø<j.
`®Á$y Mo*k! ¯NqjFL sHOqj KcÓ GSjö_MLj*õ¸. JdOqjÚPy ®ÍíOq¸ μ¥é Kn¸ÔiÄ£jÍ ‚OqjáÂ O~×.¥iNqkÓj
MLk=c÷<jŠ¸^j¸=cMLjÂ ÔnJdðFo. −NqjFo ¯NqjFL. GSjö_MLj*õ¸$cOqk ®CLFLj Mo*j.`
`FLMLjTdÚOqMLj¸©` ¬Â ¶ XL*¸ FLFLjï GH¿¥h¸¼ ÔLkfS QL¸¥qOq¸$c¿Cy ¬Fcï<j.
`¬FLï^jæ KcKctj$cOqk! ®Mc+ ÍjOqÜMLjô ¬CLëNqjõ ¬Æ» ¬FLï¸ ÀFLPoÍ^.`
`Mc+"MLkôtj $qjOxë¼á JvÍjí=hFLj¸Ôi ³<jGSkëFo MLl¸Á. −Nqk MLk^ ‚@~ ÄFLPoÍj. ®¸×.XLF| ‚@~ Ôotj¸ÔLj¥yPoÍj.`
`³Äj=h Fc Ä£jÍ Ôc©Ój Ôn_jCLjFcïOqj. ¬Kcòtj ´}Sö¥i¸ ÀÂfH¸Ôc<j$c. ³<jrHGHlð@y Jwtj¸Á. ®Á$y Mo*k! − FLOqjû
fHÓ÷¥h ¥cGSë ®¸×.XLF| MnjÆ÷$c ÔnNqjõMLjÂ ÔnGHðMLNqkõ! Í_òFL¸Pe¸=h GSkÁCy Jv¨ÔoGSjë¸=o ÔnNqjõ¸Cc FxfHð.`
− ÍjOqÜMLjô ¬FcïÄ< GSj¨$cÆPe MojMLjjFLï $qÁPy¥h ÍkGSj¥x¼á ¥q¸GH÷tj¸=| ÔoTwë¸Á.
FcŠ ¬¸Cc ¬NnkMLjtjJwtj¸Á. Ä¤+"¸Cc μ¥q+"¥x¥q+j" ³MLjMLlCcOy? Fc Mnjjÿ¸Py AKcMcÓj ÔLÁÄFL=oæ ¬Fcï<j Mo*j.
`¬¸Cc −CLô _¸bÍjMLlÓMoj ¬¸ŠP|. öGHGSjëCcÂ¥h ²FLMLj¸<j$qjOq¸. ®Á$y ¯ CcCL$cOqj MLköCL¸ FcŠ ¼FLï ¥x<j¥qFLïMLk^. $q<è¸
»¤tj¸ÔLj¥yML@~Â¥h ¬FLï¸ ÀFL@~Â¥h Oy¾e sHÔiÓj rH<jCLj=cOqj. ÍjOqÜMLjôCLëNqjõ Í$qÜOqj¸¨ ML¸^MLjÂfRCy Oqj¼Oqj¼$c ML¸^Ój
ÔotjGSkëMLl¸^j¸Á. VPy÷ ‚OqjáFLï MLkMLNqjõ$c¿¥h JdCL fSÂMLkÓ¸=o öJd*¸. − Jd^Ój MLÔoá $q¸=c ²ML¿¥i =iÄ¤ Í¥qÚÂMLøOqj.
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GSkOqõ fHÂï$cOqj MLk ¬¸Í¿¥i O~öÀ+j" fH^æ¥qDÍÓj ÔnfHð FLÄøGSjë¸=cOqj. QL¸¥qOq¸ KcKctj¥h ¶fH¥nŠÚML. ¬¸Íj¥é ¬Pe ¬GHlð<GHlð<j
_×cOqj¥h MnÈ" KoOqMLk¨ ‚OqÓj ¥xÂCoML<¸ ¬Á¤ ÔoGSjë¸=cOqj.`
`=nÎMLjMLlCy¸Á. MLj¿ FoFLj ¥q¸rHÂ¢¥h MnÈ"O~Fc?` ¬¸^k Mo*j MnWc"¥q ÍjOqÜMLjô$cOqj FcŠ MLj½ã$q ¬¸ÁGSkë ÔnfHð¸Á.
`rHÍíMc+j" GHfSfHÓ÷ÓCy GSMLkFL¸¥qEc ¬FLïNqjõ$cOqk! ®¥qÚ¨Mc+j" sSøÔLáî$c Mo*kCy CLFL¥h ½PoÃ¢ ÀFcÓFLj¸ÍFy ¾FLjï
ÀFcÓFLj¸ÍFy ÔnGHð<¸ CL<jMLl. ¥q¸rHÂ¢ FLj¸¨ ²¸CL$cFy ¬ÓfSJwtj ML¼áFc GSOo Mn¸^Fo ¬Á À£OoáEc¥c MLj¸ÔLMnj¥qÚ<j MLk Mo*j.
`²¸Íj¥q¸CL ¬Oqã¸^j? OoGHl CoMLÔLjá¥qEc Kc_k ¬¸=o OorHPe MLl¸^j¸Ey ²ML¿¥h CnÓjGSCLëNqkõ` ¬¸=c<j.
¬¥qÚ<FLj¸¼ _Nqj^Š MLÔoáPy$c FcŠ ¬OqíîMLjtj¸EoÄj^¸=o.. − ®Ój÷ μ¥q sHOqjPoÂ MLßEcíîöQLMLj¸.
¥qÂ rH¸¼ ÄEcõ_jÍjíÆï ÔnfHð¼ öGHNnk×.ŠÓFLj ÔofSFL GSø¸CL CLÆ÷Í¸ö<jPoï TdøOqíî¸Cy ¥q+j" MLjkGSjŠJwtj MLßEcíöQLMLkÓ
JdÓj ÔoGSjëFLï ¯ Oy¾Py÷ GHÂ$q^jæŠÂ Mc+" ¼ML¿ ¥y¿¥qÓj À£Oqá@~Â¥h ¬ÿ¿ïQLÓj CcGHöCLNqjGH@o Mo*jPe¸=hMc+j"FLï ®Á ¥qÆ¥cÓ¸
¥cEoMnk ¥qßCLNqjj$qMojMnk ¬ÂfH¸¼¸Á FcŠ.
MLjO~ï<j JdOqjÚPy QL¸¥qOq¸$cOqj ÔnfHðFL MLj¿¥xÂï ÄGRNqkÓj ÄFoGS¿¥h Fc CLÓ À¿»Jwtj¸Á.
''GSjö_MLj*õ¸$cOqk Fc $qj¿¸¼ Ä£j¥nGHlð<k ÔnGHðPoÍj ¥qÍk! Fc ¥x<jŠ ¥y<Ój ®Ój÷ JvÓ¸ ¬MojôNqjMLjÂ ×.Ó$qPe÷
gHPoáGSjë¸=o ¬Äjô <_jò Mc+"MnjjVFL CL$qPofS MnÎO~$qõ¸Cy OnÎÓj ¥h¸Í CLÓrH=hæ ÔL¼áJwMcÓÂ MnWyë¸=o ¯ Mo*kNoj FLÂï¥qÚ<¥h
CnÔcá<j. MLk ÔLj=cæÓ¸ÍOqk ¼Mc^j÷ rH^æ$c Fc ¥x<jŠ ÇMLO~MLl `FoFLj MLkO~FLj FcFcï ®¸=h¥xÔnátjõ` ¬Â ®¥qÚ¨¥x¼á
öJdbEoNqjGH¨ ³¨áFc ¯ ŠöO~¨Â MLÁÆ Mn+"_jÁíî¥c¥q O~FLÂ Cn»¸¼ ÔnsHðTdFLj. ¬Mnj¿¥cPy ÓXLÓj MLÔoá °Eyõ$q¸ MLkFofS
MLÔcá<¸©. Ä£jOqj ÔnÃCo FLMLjôOoMnk$cÂ McOq¸ ö¥hCL¸ Oy<jèÄ£jÍ GSðßÿ CLfHð GH<jFLï ¼¸CcMLjBh ¬Fo ¶ rHEcíNqjFLÂ À£GSj¥x¼á McOq¸
Oy¾ÓJd^j ¥q<jGHlFL GHl=hæFLMc¨Pe sSML ÔoTd<¸=o FLMLjô¸¨. `ÔLj^æ Cc» ÔL¼áJwMcÓÂ MLl¸Á Kc_j` − rHEcíNqjFL
fS$qjÜGH¨JwNqk<j. Mo*j MnÆ»¸¼ ®¼áFL ÔLj^æ MnÆ»¸¼ On¸<¸=o On¸<j ÍMLjjôÓj gHÆá CLßfHë$c Mo*j μWy"Fo öJdBcÓj
MLÁPe@~NqjFL. MLjÀ‚@~ GS¿$c PoÂ @n_òNojõ+" MLkBh¥qõMLjô ¬OqíîO~öÀ Mo+ ¾FLjï ¬¨»Í¸Fo ¬¥qÚGSjCy −Ä< ¥y<Ój
À£OqíîNqköCLML¸¥qCy À£fS¥nÈ" ÅÇ¢QnÎÓ¸Py MLÁPofS MnÈ"JwCo ²MLOy Mo*j $qj¿¸¼ ÄÂ −Ä<FLj ¬GHðÔnJdðOqj. −Ä< ½ÿøÔcGHÓõ¸Cy
ÔL¸=hfHÓ÷Pe $cO~¸ ÔoTwë¸=o ¬¨»FLMLÂ¢ï ¥xÂrH=oæMc<j. ö¥hCL¸ FnPy÷Fo −Ä< CLßfHë$c ¥qFLjïMLjkfS¸Í¸©. Â×.¸ ÔnJvðÍkí ®CL$c¨
ÔoÀPy öJd*¸ MLÁPoëFo FcŠ ‚@~ MnkXLMnjjGSjë¸Á.`
Fc MLjFLGSjÂ ³Ey CnÆNqjÂ ¬Qc¸À −ML¿¸¼¸Á. Fc ¥x<jŠ O~IGHjML $qjOqjë¥xÔcá<j. FLFLjï GH=hæ¸ÔLj¥y¥qJwtjFc FoFLj
KcbÍGH<PoÍj¥cÂ¢ ÓXLÓj GS¸JdÁGSkë ‚@~ ¥qFLïCLÆ÷Â ¶Td¿ ÄMLkFL¸Py À£GSj¥n+"Po<k?
FoFLj −Py¼GSkë ®¸=y÷¥h ¬<j$qjrH^æ$cFo MLk Fc$qMLjBh FLMLløCLk ²ÍjOx¼á¸Á.
`³ML¸© MLk ¥cÇ¤OqCLï¸, −MLjj¥që IJwFLj ÔoTdOq¸© ¼öCL¸$c PoÍk!`
FoFLj ÄGSjëJwNqkFLj. Fc$qMLjBh¥h MLjÀ öbKqÄj¸ÔLPoÍj¥qEc! ¥cÇ¤OqCLï¸, −MLjj¥që ¬¸=o MLk Fc$qMLjBh ¼FLïFc=h GSkÚÓjMoj=|û.
Mc+j" CLFL öJd*sSïfUCLjÓÂ¢ GHEníÂÄjEo+"¥é rHÈ"+j" ÔoGSjŠÂ O~öGRæ¸ ‚@~ Ä¨¼ MnÈ"JwNqkOqÂ¢ MLk rH+"tjFLGHð=hFLj¸Ôi ×y¿¢$qPe
Ôn_jCLkFo MLl¸@oÁ Fc$qMLjBh. MLjÈ¢" ¯ MLßEcíîGHõ¸Py ²¸ÍjŠ $qjOxëÔcáOy$cÂ¢ MLjk<jFnÓÓFLj¼ `Mc+j" ¥qÂfHsSë ²¸CL
KcMLl¸^j¸EyFL¸©` ¬¸^k μ¥q=o $x<ML.
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`Mc+j" ¥qFL_¨Co McMLjFLŠ¸^Ók CxŠÚ<j Ã+"Ók −<jŠ¸=cO~ MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS. ¬MLkôN|j GSjMLk! Ä£j ¬MLjô¥h JdCL
sSïfUCLjÆï MnÀ¥h rH^æMLkô JdGH¸ −<jŠ¸^j¸Á.`
`¬Kcò ‚CLj+"¥h FoFL¸=o ²GHlð<k Mn^¥cOqMoj. ¬tjFc ¥cÂ¢ FLÓKnÎ ³+"ö¥hCL¸ ÍkOq¸$c MnÈ"JwtjFL Mc+j" ¬GSÓjFcïOy
PoEy‚@~ CnÆNqjÍj¥qEc!` $cb<¸$c Â^kæ¿á Fc$qMLjBh −Oy×.¸Cc Cn$q $x*jŠÚ¸Á.
¬Á MnjjÍÓj Oy¾¥yTdOqtjFc MLk ¥cÇ¤OqCLï¸ ³¸ ÔoTwë¸Ey? ¬FL<¸ MLj¿¢ ²ŠÚMLtjJwtj¸Á. ¬Pe¸=hÁ ®Mc+
MLlFLï^jæ¸¨ McÈ"ÍíOqk IJwF| ÔoTdOq¸=y¸EoÄj=h ÔnJdô? `¬MLlFLk Mc+"¥h MLjFL Fn¸_Oqj ²Pe CnÆfS¸Á^? ¥x¸GHÁ¤fS Mc+j" GSøOqÜ¸
FLj¸¼$cÂ¢..?`
Fc FyOqj MLjksSfS¸Á.
`±Oqj¥y¸¨. − MLjbÍõ MLjFL O~IGHjML GH¸fHFL ÄMLkFL¸ KxMLjô ®¼á MnWc"@o − ŠöO~<j. sHOo¸=h MLj¿áJwNqkFLj.` FcŠ
ML+j"MLj¸¨¸Á. `²GHl@y FLÓAKnÎ ³+" ö¥hCL¸ ¥cÇ¤OqCLï¸ −MLjj¥qëÓj $qjOqjëFcïOqj$cÂ¢ ÂFLï MnjjFLï ML¼áFL Â¢ ¥x<jŠ sSïfUCLj¨ sHOqj
$qjOqjëPoÍk Ä¸CL¥c¥qJwCo..`
`Fy=y÷ −<jCy¸Á$cÂ _Nqj^¥h O~ML<¸PoÍj. GSOoPn¸¨. − ¬Kcòtj − MLjbÍõ ML¼áFLGHl<j MLk ¥cÇ¤OqCLï¸ −MLjj¥qëÓ
$qj¿¸¼ ÔnJdðFL¸©. ¬EoÄj^Á¤.. − .... IsH}S_jŠÚPy MnÀ¥h GH^jæŠFcï^æ¸©. McWo" MLjFL GSjMLj¥h IJwF| ÔoTdOq¸©. ²¸CLsSGHl
MLk=c÷<jŠFcïMLjFLjŠFcïOqj? Fc¥é GS¿$c $qjOqjëPoMLl¥cÂ¢ MLk ¥c÷GSjMoj^÷ sHOqj÷ Mc+"¥n¸CL $qjOyë? Moj¸ −<jŠFLï −^Ój ¬Kyò`
Fc$qMLjBh MLk^Ó¥h ÄGSjëKyNqkFLj.
öGHGH¸ÔL¸ Šö$cMLjMLjtjJwML<MLj¸=o ®EoFoMnk! `®¸CL¥i ²¥qÚ<jFcïOq^ Mc+j" ¯ MLmWy"FoFc?`
`Ä£j ÔcÍGSë¸$cÂ¢ ®¥qÚ@nPe MLl¸=cOqj? ¥cÇ¤OqCLï¸ ¼FLï¥x<jŠ Í$qÜOq MLOq¸$qP|Py MLl¸=y¸Á^. −MLjj¥që¥h AKLOqë JwNqk<^¸©
JdGH¸. EcÂ¥h MLjj$qjÜOqk ‚CLjWo". rHÍí ¬Ój÷<j ÔcPe MLj¸¼Mc<^. ¬¥qÚ@o ¬EoEy sHOqj − ¥cFLkðOqjPy °¸=y¸Í^¸©..`
³MLjtjCoFoMLkô Fc$qMLjBh GS¸CyGR¸$c MLl¸=y¸Á ¬Eo ÔcÓj FcŠ. ³ML¸©? ®Eo¸=y ÔnGHlð¥y¸¨ MLÔoá FnÓPy FLFLjï ÄjMLjôÆï CLFLCy
¥qÆfS À£GSjŠ OqMLjôÂ MLjFL O~IGHjML sSïfUCLj¨ EcøO~ ¬Mnj¿¥c ÄMLkFL¸ =h¥nÚ^jæ ‚@~ ¥xÂ GH¸fH¸Ôc<j. ÔLk<¸¨. Mc¨¥n¸CL
ösHMnk MLjFLMLj¸=o? Ä£jOnGHl<k Mc¨Fc¨JwGSj¥yML<Moj.` Fc$qMLjBh ¥q+"Py÷ Â¢+j".
¬Eo¸=y − ¬Kcòtj On¸<jMLjk<jTdOqj÷ ML¼áFc FoFLj ¥qÓjGSj¥yPo¥qJwNqkFLj. ³MLjFLjŠ¸=c<j. ¬tjFc MLk ¬Kcòtj
ÄGRNqkÓj ‚@~ ¥qFLj¥yÚMcÆ¥qEc! ¯ ÄGRNqj¸ Fc¥n¸ÍjŠ CL^æPoÍKcòó. MLk O~IGHjML sSïfUCLj¨Â. ¬GHð=h¥qGHlð<j
ÔLk@~ÓÂfH¸¼¸Á. `
`MLjÈ¢" − ŠöO~<j ²GHlð@xTdë<j^?`
`³Mnk MLlOqjMLjj PoÂ fH<j$qjPe MLÔoáGSjë¸=c<¸©. ²¸ÔL¥cÚ ²Âï ¥q_jOqj÷ ÔnJdë<FLjŠFcïOqj? ¬ÔLá¸ MLjFL O~IGHjMLCy
MLk=c÷¨FL=oæ MLl¸=y¸Á FcŠ. ¬MLlFLk ®¸CLsSGHtj¸Eo¸ MLjÈ¢" ²¥qÚ¨¥nWc"Oqj? Ä£jŠ rHCLëFcPnŠÚMLtjJwNqktj. ¬Nnkõ ®¸=y÷
rHWc"¸ μ¥qÚCo MLl¸^j¸ÍÂ PoÍMLkô ¯ rHÍí MLjÂfR¥h?` FoFL¥qÚ¨FLj¸¼ Jd¿JwNqkFLj. Po¥qJwCo Fc$qMLjBh Mcö¥qðMcÿ¸ −$qÍj.
PPP
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`FcFcï ®¸Ec¥q FoFLj ®¸=h¥h MnWo"GS¿¥h ¬MLjô TwIJdPy McÆJwtjMLl¸Á. FLjMLlø JdOqjÚ FLj¸¼ NqjQyEc −GSðöÀ¥h MLÔnátjõ
FcFcï!` Ex¿¥hFL −=y GH^jæŠÂ −GSjGHöÀ¥h GH¿$n=cæFLj. MLjjÁ¿JwtjFL $qj¸@n×._jò CLÆ÷ ÄGRNqj¸Py ®Pe¸=hÁ ²GHlð@y ÄFcÆû
MLGSjë¸ÍÂ ÔcPe Oy¾Ój$c GSjMLj MLkFLfS¥q¸$c FLFLjï GS¸fSÍíî¸ ÔofS¸Á.
ÔcPe Oy¾Ój$c GSjMLj MLkFLfS¥q¸$c FLFLjï GS¸fSÍíî¸ ÔofS¸Á.
FoFLj MnWo"GS¿¥h `±Oqj¥y GSjMLk! ®Mc+ ¥c¥qJwCo OoGHtjFc ¬¸Cc MnÈ"JwMLÓfSFL Mc+"Moj`. On¸<j ÔoCLjPy÷ CLÓrH^jæŠÂ
Fc$qMLjBh ¥c+" Í$qÜOq ³<jGSjëFLï GSjMLj CLÓ ÂMLjjOqjCLk ¬¸^jFcï<j CnÓ÷Â ÍjGSjëPy÷Â ¶ NqjjMLŠ<j.
`$yJdP| ¬MLjô CLßfHë$c MnÈ"Jwtj¸ÍÂ CnÓjGSj. ¥cÂ¢ FcFLïFnPe ¶EcOqá<¸?`
`¥cÓMoj ¬Âï¸=hÂ¢ GH¿GRÚ¿GSjë¸Á GSjMLk`
− ¥q¸>Oq¸ ²¥qÚ@y ÄFLï=oæ MLl¸Á. ²¥qÚ<? FLFLjï ÔLkfSFL GSjMLj ÔLGHlðFL Po¼ ML¼á Fc Ôntjõ GH^jæŠ¸Á.
`FcFcï ¯NqjFL ¬FLïNqjõ sSïfUCLj<j Mo*j$yJdP|.`
Fc ¥q¸>Oq¸ ML*jŠCy¸Á. `¬tjCo ¬FLïNqjõ¥h IJwF| ÔoNqjMLkô.`
¬CLFLj ®^j À¿$c<j. MLßÍjíîÓFLj ¥q<jGHlPy rH^jæŠFo Mo*j.. Mo*j$yJdP|? ®CLFLj MLk tj¸=h¥x¼á MLj¿¢ MLk Fc$qMLjBh
¥y¿¥qÓÂ¢ï À£O~á@~? ²¸ÍjŠ?
`¬¸ŠP| O~IGHjML Fc öJd*sSïfUCLj<j. ÔcPe¥cÓ¸ GSOnÎFL °Eyõ$q¸ ExOq¥qPoÍj. ¬CLÂ¥h MLj¸¼ °Eyõ$q¸ Ex¿¥h ½¡ÄCL¸
fSìOqGH¨¸Á ¬FLjŠFoGS¿¥h öJdBc¸CL¥qMcõbÁ Kc¿FLGH@~è<j. ¥qadæÓ ¥q<ÆÂ ¯ÍjCLkFo MLlFLï Ä£j ¬¸Í¿¥i − ÄGRNqkÂï ÔnGHðPo¥q,
EcÔLj¥yPo¥q ²¸Cy ŠÄjÆJwNqk<j. ¬CLÂ −[¿ ¥y¿¥q À£Oqá@~Â¥é FoFLj ®¸¨Nqk MLÔoáTdFLj.`
`−[¿ ¥y¿¥c? ³MLjtj¸Á MLkMc¨¥h?` MLBh¥hJwNqkFLj.
FcŠ CnÆNqjŠ¸@~Fo ²Âï QcJdÓj rH=cæFLj Fc Ã<èÂ.
`−¸=iÂ ÄMLkFL¸ ²¥hÚ¸ÔLMLjÂ. CLFL ÔnÆ÷Â rHÈ" ÔoGSj¥yMLjÂ. ¥cÂ¢ GSjMLjŠ, FcŠ, −¸=i¥h ¬AKLõ¸CLOq¸ Po¥qJwtjFc..` Fc
¥qOqíîMLjtj¸Á. GSjMLj ÔnfHð¸Á ¯ NqjjMLŠ¨ $qj¿¸ÔoFc? ¬MLlFLj ŠÓ$yöCL¸ PoÂMc<Â FoFo ¬AKLõ¸CLOq rH=cæFLj.
`¬MLjôŠ CnÓjTd ¯ ÄGRNqj¸?` FoFLj ŠÄjÆ ŠÄjÆ ³@~áFLj.
`¬FLïNqjõ JwNqk<Â MLköCL¸ ÔnGHðPoÍj. Mo*j ¬FLïNqjõ örIH¸<Â, FLFLjï ÔoGSj¥yMcÓFLjŠ¸^jFcï<Â ö$qfU¸¼¸Á. FoFLj
²FyïTdOqj÷ Ä£jŠ ÄMLOq¸$c ÔnJdðÓFLjŠFcïFLj$cÂ¢ Ä£j ¥q>OhFLCLø¸ ÔLkfS..` GSjMLj CLÓML¸ÔLjŠ¸Á.
`¬¸ŠP|! ³ ×.FLôPy ÔofSFL JdGHMnk FoFLj ¬FcbEcöQLMLj¸Py Fc ¬FLïMc¿¥yGS¸ CLfH¸¼JwCLkFo rH¿$cFLj. μ¥q °EcOqj¨
¥qOqj*Cy ¬Mnj¿¥c MnÈ" rHÎ ÔLÍjMLlÓj ÔLÁÄ ²¸Cy GS¸JdÁ¸ÔcFLj. ®¸¨Nqk MLÔcá¥q −ÍOq* ¥yGS¸ ¬ÓMLj=h¸¼JwCLjFLï
GHfSfHÓ÷Pe÷¸=h CLÆ÷Í¸ö<jÓj ®¥qÚ< ²¸CyMLj¸Á ¥qÂfH¸ÔcOqj FcŠ. McWo" FcPy sSMcGS¥hëÂ rH¸ÔcOqj. Mc¿ À£OqÂ ¥y¿¥qÓj À£Oqá<¸Py
Fc¥n¸Cy CLßfHë Ex¿¥h¸Á. ¬¸Íj¥é −¸=i¥h ¼FLïFc=h sSïfUCLjÓ¸=o ®GRæMLjÂ GSjMLj EcøO~ CnÓjGSjŠÂ... −¸=i¥h ¬Mnj¿¥c öGHNqk*¸
ÔosS¸CL −Oy$qõ¸ PoÍÂ Oy¾Ój Kc$c Í$qÜOq GH@~èNqjÂ¢ CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é Cx¸ÍOqGH@~Æû ML¼á¸Á. FnÓ CLO~øCL =h¥nÚ^jæ _j¥|
ÔoTdFLj.`
`¬MLjô MLköCL¸ ¬FLïNqjõ ÄMLkFL¸ =h¥nÚ^jæ GH¸Jd<Â ²¸Cy Jv¸»Jwtj¸Á FcFcï. ¬¸Íj¥é ¬MLjô JwtjFL¸ÍjŠ ®GHl<j
FcŠ ÄÔcOq¸$c PoÍj` GSjMLj ¥q¸>Oq¸ öGHQc¸CL¸$c GHÆ¥h¸Á.
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Fc$qMLjBh GH<j¥yKyNojMLjj¸Íj GHEoGHEo ¬Mnj¿¥c ÄMLkFL¸ =h¥nÚ^jæ ÔLkGSj¥yML<¸ ®¸¥c Fc ¥q+"MLjj¸Íj ¥qÍPe<jCy¸Á.
fH¼áCLÆ÷. ¬¸=o O~öÀ¸_$q+j" ¥x<jŠ Í$qÜOq¥nWc"ÓÂ CLfH¸¼JwCLk ¬Á CLFL $qj¸@nPy÷ EcÔLjŠ¸ÍFLïMLk^.
Fc$qMLjBh ¬ÍßGRæML¸CLjO~Ój. ¬Á ¥yOqjŠFLï=oæ ÄMLkFLMnj¥éÚfS ¥x<jŠ Í$qÜOq¥nÈ"Jwtj¸Á.
TdøÄ£j½¡ MLk^Ój Fc ÔnÄPy öGHÀbÍøÂGSjëFcïtj.
`_¸bÍMnjÎFc MnkXLMnjÎFc MLjFLGSj ¥cOq*¸$cFo ³Oqð<jCLj¸ÍÂ ¬MLjßCLÃ¸Íj °GHÂGRCLjë KybÁ¸¼¸Á. O~$qEoøadÓŠ MLjÂfR
_Íjíî@nÎCo ¬Á _¸bÍ¸. Mc=hFLj¸¼ ÄMLjjŠë@nÎCo ¬Á MnkXL¸. _¸Á¤ ¬tjFLMc<j _Íjíî<j. _Nqj^ GH¨FLMc<j _jÍjí<j.`
FoFLj _jÍjí¨Fc? _jÍjí¨Fc?
Mo*j$yJdP| ¥éfS ¥qOqëMLõCc ÄMLjkb<j¨Pe ÔLkTdFLj.
_Æ ÔLö¥qML¿ë Í$qÜOq MLjk<<j$qjÓ EcFL¸ GH=hæ −¥cQLMLj¸Cc −ML¿GSjëFLï McMLjFLj¨Pe ¥qÂfH¸Ôc<j FcŠ.
¬CLÂ ÄGRNqj¸Py Fc MLjFLGSj ¬Fo GHXh O~$q EoøadÓ On¥qÚÓj MLjÈ¢" MLkOqjá¥yMcÓFLjŠFLï^jæ CyTwë¸Á.

PPP

కుచు కిర్

పేరి సరే శ ర

శనివారం అనిన్ పనులూ పూరిత్చేసుకొని, ఇక వీకెండులో మిగిలిన ఏకిట్విటీలు ఏమునాన్యో అని చూదుద్నా, రేపు ఆదివారం
"సాహితయ్గీత కారయ్కర్మం" ఉనన్దని గురొత్చింది. వెంటనే ఏదో తెలియని ఉతాస్హం, ఎదురుచూపు మొదలయియ్ంది. అందులోనూ పదామ్కరుగారు
వసుత్నాన్రని గురుత్ వచిచ్ ఆతుర్త మొదలైంది. ఆ పనుల్, ఈ పనుల్ చూసుకొని నిదర్లోకి ఉపకర్మించాను.
ఎకక్డో దూరంగా లీలగా పిలల్కాయల కేకలు, ఆటలొల్ దెబబ్లాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. భారాయ్మణి గాబోలు పకిక్ంటి పినిన్ గారితో
పిచాచ్పాటీ చేసోత్నన్టుట్ వినబడుతోంది. ఏమాటకామాటే చెపాప్లి, నినన్టికి నినన్, చంటివాడు డీలాగా కురొచ్ని "నానాన్ ఆడుకొందికి ఏమైనా మంచి
గేములు కావాలీ" అని అనాన్డు. పెదద్మామ్యి సేన్హితులందరూ గగన తలానికి మించి జరిగిన ఇనఫరేమ్షున యుగంలోకి దూసుకు పొతూంటే, తను
మాతర్ం డయలోట్ను ఫొను మీదే కాలకేష్పం చేసేసోత్ంది. మధయ్వాడు మాతర్ం పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డి లాగ మా పాత పీసీ ఏటీ మీదనే ఏదొ గేములని
లాగించేసుత్నాన్డు. ఎకక్డ చూసినా ఏదో అసంతుర్పిత్, పరిజాయ్నాంధకారం లాగే అనిపిసోత్ంది. భారాయ్మణి మాతర్ం తొణకదు, బెణకదు, విమరిశ్ంచదు. నా
మీద గాఢ నమమ్కం, విశావ్సం, గౌరవం.
ఇలా కొనాన్ళుళ్ తరవాత ఓ రోజు భారాయ్మణి వచిచ్ "ఏమండీ, ఎనన్ళళ్నుండీ చూసుత్నాన్ం కదా! పిలల్లకి విలువయిన వీడియో గేములు
లేవు, హయిసీప్డు డేటా లేదు, 4జీ సెప్కట్ర్ం లేదు. చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్పోతోంది. ఎనాన్ళుళ్ ఇలా ఇంక డాస ఆపరేటింగ సిసట్ం మీదా, పీసీ ఏటీ మీద
జీవితానిన్ లాగిసాత్ం? పోనీ మనం అయితే ఎలాగో సదుద్కు పోవచుచ్, కానీ పిలల్లు రేపు బయటకి వెళాళ్లి, అందరితో కలవాలి. ఏదైనా ఉపాయం చూడరూ,
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ఈ ఇనఫరేమ్షున దారిదార్య్నిన్ వెళళ్గొటట్రూ?" అని అంది. "మీ చినన్నాటి సేన్హితుడు కిర్స ఇపుప్డు చాలాగొపప్వాడై ఉనాన్టట్ కదా, ఆయన ఏమైనా సాయం
చెయయ్గలడేమో చూడండి" అని వినన్వించుకొంది.
చాలా ఆలోచించాను. 'ఏమో ఎపప్టి సేన్హం ఎకక్డో జావా/సీ++ నేరుచ్కొంటునన్ టైములో, కొదిద్ రోజులు మాతర్మే పరిచయం
అతనితో. గురుత్ంటానో లేదో అతనికి! వెళితే లోనికి రానిసాత్డో లేడో' అని అనేక విధాలుగా ఆలోచించా. సరే పర్యతిన్ంచడంలో తపుప్ లేదనీ వెళళ్డానికే
నిశచ్యించా. అయితే వెళేళ్ ముందు ఏదేన గిఫుట్ తీసుకుపోపోతే బాగుండదేమో? కానీ ఎటు చూసినా కిర్స కి ఇవవ్డానికి సరిపడేదేదీ కనిపించలేదు. అటూ
ఇటూ చూసి అటక మీదనించి ఒక మూడు వెరాబ్టిం ఫాల్పీ డిసుక్లని తీసి, మా చంటి వాడు రాసిన చినన్ డాసు గేము లోడు చేసి జాగర్తత్గా కవరు లోపల
పెటుట్కొని బయలుదేరా సనీన్వేలీకి.
ఏమి అదుభ్తం! ఏమి డెవలెపెమ్ంటు! ఎటు చూసినా టెకాన్లజీ ఉటిట్పడుతోంది. రాచబాటలకి ఇరువైపులా ఆకాశానన్ంటే పాల్సామ్
సీర్క్నులు, మనుషులు చెవులొల్ వింటూ, చేతులొల్ చూసూత్, కళళ్తో నడుపుతూ వసుత్నాన్రు, వెళుతునాన్రు. కొంతమందికి రెండు చేతులోల్నూ ఫోనులే! ఒకరు
ఫోనులో మటాల్డుతూ చేతిలొ టాబ లెట లో చూసుత్నాన్రు. సంగీతం వినన్వాళుళ్, ఆటలొల్ మునిగిన వాళూళ్, చాటులోల్ తేలిన వాళూళ్, సాన్పు చాటులోల్
ఈదిన వాళూళ్, తెలిసిన దానేన్ తెగ తెలిసీసుకోడానికి గూగిలించిన వాళూళ్, తెలీని దానిన్ తెలుసునని భర్మించె బింగులూ, వారు చేసిన పర్తీ దానీన్
పావురాయి పిటట్లా టివ్టట్రించిన వాళూళ్, డబుబ్ని చూసుకొంటునాన్రు, అరచేతిలొంచే అదెద్ని మారుసుత్నాన్రు, అపుప్ని పూడుసుత్నాన్రు, డపుప్లు
మోగిసుత్నాన్రు. ఎటు చూసిన బిటూట్లు, బైటులు, కానరాని సైటులు! ఏదో మయసభ లాగ అనిపించింది. అశరీరవాణికి మీట నొకిక్ చెబితే అందాల బోణి
భోజనం తెచిచ్ పెడుతోంది.
మీట నొకిక్తే దావ్రం తెరుచుకుంటోంది, వేలు కదిపితే వాతావరణం మారుతోంది. ఎకక్డకొచాచ్ను నేను? ఏమిటీ మాయ? కిర్సుస్
ఎలాంటి జీవితం గడుపుతునాన్డు ? ఇంతటి గందరగోళంలో నా గురించి ఏం గురుత్ంటుంది ? గురుత్నాన్ ననున్ ఇపుప్డు గురుత్ పటట్గలడా ? ఇలా తరజ్న
భరఝ్న పడుతూంటే ఎదురుగా కిర్సుస్ వచిచ్ "హలోల్ మేన, హౌ ఆరూయ్ బడీడ్" ? అని పిడికిలితో ఫిసుట్ బంపు ఇచేచ్డు.
మనిషి ఆగలేదు. మాటల్డుతూనే ఉనాన్డు. చుటూట్ వాళుళ్ దిగార్భ్ంతి చెంది చూసుత్నాన్రు. 'ఇంతటి కిర్సుస్ ఈ మనిషితో ఇంత చనువుగా
మాటలాడడమేమిటీ?’ అని. ఎవవ్రినీ పటిట్ంచుకోలేదు కిర్సుస్, నాతోనే సరదాగా మాటలాడుతునాన్డు. రెండు చెవులకూ రెండు బూల్ టూతులు మిలమిల
మెరసిపోతునన్యి. మెడలో సేన్కు కాయిల లాటిది వేలాడుతూ కళళ్ ముందరే టాబ లెటూట్ ఉంది. ఎటు చూసిన వైఫై. మనిషి మూడుని బటీట్ టీవీ
మారుతోంది. అలాంటి కిర్సుస్ అనీన్ గాడెజ్టూట్లనీ మూసేసి కుచు తొ కబురాల్డడం అందరికీ ఆశచ్రయ్ం. ఈతడు ఏమి తపసుస్ చేసేడో? మహామహులు పది
నిమిషాలకోసం ఏళళ్తరబడీ వేచి ఉంటారు. నాసా కి అంతు చికక్ని రహసాయ్లు కావాలంటే కిర్సుస్ వదద్కు వసాత్రు. గుటుట్గా విశావ్నికి అంతరాజ్లం వేసాడని
చెపుప్కుంటుంటారు. అలాంటి కిర్సుస్ పేర్మగ, ఆపాయ్యంగా వచిచ్ " కుచు, ఎనన్ళళ్యిందిరా మనం కలసి? కుశలమా ? టెకాన్లజీతో కీపపుప్ చేసుత్నాన్వా?"
అని ఆపాయ్యంగా అడిగాడు, తన భారాయ్మణి రెఖేలిన్ పరిచయం చేసాడు.
ఈ కిర్సుస్ ఎంత సమరఢ్వంతుడూ అంటే ఏడో కాల్సులో కాళీ అనే పెదద్ వైరసుని హతమారాచ్డు. సిషు మరియ దంత అనే వరుమ్లని డీలా
చేసాడు. ఆరేళళ్ పార్యంలో డయలపుప్ కనక్షనులని తోటి సేన్హితులకి పంచిపెటేట్వాడు. సామానుయ్డు కాడు.
"గురుత్ందా? ఒక రోజు మన జావా టీచెరు సాండీ వదద్ చదువుతునన్పుప్డు వాళళ్ 256కే డయలపుప్ మోడెం పనిచేయకపొతే రాతర్ంతా
ఇంటరెన్టుట్ కోసం వీధి వీధులూ తిరిగాం. కపుప్ కాఫీ కూడా దొరకలేదు. తెలల్వారిందాక సాండీ ఇంటికి రాలేకపొయాం" అని కిర్సుస్ చెపుప్కుపోతూ
ఉనాన్డు.
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"ఏదో నేరుచ్కోవడం అనన్ది మిష గానీ నీకు రానిది ఏమీ లేదు కిర్సుస్" అనాన్నేన్ను.

"సరేగానీ, రాకరాక వచాచ్వు, ఎదైనా గిఫుట్గానీ తెచాచ్వా"? అని అడిగేసరికి జంకుతూ జంకుతూ మెలల్గా తెచిచ్న మూడు ఫాల్పీలనీ
ఇచాచ్ను
ఆతుర్తగా ఇచిచ్నది తీసుకొని అతని కంపూయ్టరు బూటు చేసి మొదటి ఫాల్పీ లోడు చేసాడు.
రెఖేల ఉతాస్హంగా చూసోత్ంది. రెండో ఫాల్పీని లోడు చేయడానికి సిదధ్మవుతూంటే రెఖేల చేయి ఆపి " హనీ ఇక చాలేమో, మొదటి
ఫాల్పీవలల్ ఇతని సాట్కు అపుడే చాలా పెరిగింది, ఇంకా లోడు చేసేత్ మనమే ఇతనికి దాసులమవావ్లి" అనన్ది.
చాలాసేపు కబురుల్ చెపుప్కొనాన్ం. మంచి విందారగించాం. చకక్ని పరుపులపై శయనించాం. తెలల్వారి తయారై ఇక బయలేద్రుతానని
చెపిప్ శలవు తీసుకొనాన్ను.
"అలాగే వెళిళ్రా, లెట అజ కీప ఇన టచ" అని చెపిప్ తన మీటింగులోకి వెళిళ్పోయాడు కిర్సుస్. ఏదైనా అడుగదామని నోటి దాక
వచిచ్ంది కాని, అడగలేకపోయాను. నెమమ్దిగా వెనకిక్ బయలేద్రాను.
ఇంటిదగగ్రకు వచిచ్చూసేత్ అంతా వింతే! పరికించి చూదుద్నా ఎకక్డ పడితే అకక్డ టెకాన్లజీ, గాడెజ్టుట్లు, ముయ్జికుక్! "ఇది మా ఇలేల్నా"
అని మరోసారి చూడబోతే ఐఫోన చెవిన పెటుట్కొని భారాయ్మణి దగగ్రగా వచిచ్ంది. పెదద్మామ్యి ఐపాడ

వదలేల్దు. ఎకుస్బాకుస్లు దుంధుబులాల్గ

మోగుతునన్యి. ఇదంతా కిర్సుస్ చేసిన మాయ తపప్ వేరొకటి కాదు. కానీ తెరచి చూసేత్ ఇదేనా నేను నిజంగా కోరుకొనన్ది ? దీని గురించా ఇంత కాలం
బాధపడింది ? కిర్సుస్, కిర్సుస్, ఒకసారి చెపుప్, ఇంతకంటే డీపుగా ఉనన్ జాఞ్నం కోసం రాలేదా నేను కిర్సుస్, కిర్సుస్ ... కిర్సుస్ .....
'కనిడాయంజనినంత కృషుణ్డు గళతక్ంజాకుష్డపెప్దవిపుర్ప్ని ... '
అని పదామ్కరు గారు కుచేలోపాఖాయ్నము శార్వయ్ంగా వినిపిసూత్ ఉనాన్రు. మెలల్ మెలల్గా మళీళ్ ఈలోకంలోకి వచాచ్ను.
వింత కల! కాపోతే, మన అందరోల్నూ కుచేలుళుళ్నాన్రేమో! జాఞ్న దారిదర్య్ం, ధాయ్న దారిదర్య్ం, అభిమాన దారిదర్య్ం .. .. ఇలా ఎనోన్!
వీటనిన్టినీ ఎంచి ఎంచి కృషుణ్డే అంతమొందించాలి..!!
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తొకక్

డెనిన్ రాజా కరణం

వీధి అంతా బిజీబిజీగా ఉంది. జనాలు గజిబిజిగా తిరుగుతునాన్రు. ఒకతను ఓ మూలనునన్ బడీడ్ కొటుట్లో అరటిపండు కొనుకుక్ని
ఆబగా తిని తొకక్ని వీధిలోకి గిరాటేశాడు. అంతలో దురదృషాట్నికి కేరాఫ అడెర్స లాంటి ఒకతను అటుగా వచిచ్ ఆ తొకక్తో తొకుక్డుబిళళ్ ఆడాడు - కాదు
కాదు - దాని మీద కాలేసేసరికి ఆ తొకేక్ తనతో తొకుక్డుబిళళ్ ఆడింది. సరుర్మంటూ జారి ఐస సేక్టింగ ఛాంపియన లా - కాదు కాదు - కాళీయుని
పడగల మీద ఒంటికాలి మీద నాటయ్ంచేసుత్నన్ శీర్కృషణ్పరమాతుమ్నిలా పోజుపెడుతూ వెళిళ్ కాళిందిమడుగులో అంటే మురుగుకాలువలో పడాడ్డు. టీవీలో
నూయ్స రీడర లా తయారయియ్ వెళుత్నన్వాడలాల్ సరఫ్ ఎకెస్ల యాడోల్ బురదగుంటలో పడి ఆడే పిలాల్డిలా అయాయ్డు. అంతా తొటుర్పాటులో జరిగిందేమో
అసలేం జరిగిందో అరధ్ం కాక బురదతో నలల్గా తయారయిన మొహంతో తెలల్మొహం వేశాడు. దగగ్రలోనే ఉనన్ ఐస కీర్మ పారల్ర లో ఐస కీర్మ తింటునన్ ఓ
చినన్పిలల్ ఇదంతా చూసి పుసుకుక్న నవివ్ంది. వారించబోయిన వాళళ్మమ్ కూడా ఆపుకోలేక నవేవ్సింది. ఈ కామెడీసీన ని అధునాతనమైన రికిర్యేషన
రూమోల్ ఉనన్ 70MM హోమ థియేటర సిసట్మ లో చూసుత్నన్ పిలల్లు మళీల్ మళీల్ రివైండ చేసుకుంటూ చూసూత్ నవువ్కుంటునాన్రు.
“తొకక్ భలే జారిందకాక్” వచీచ్రాని మాటలతో అంది నమయ్, లాసయ్తో. దానికి ఇపుప్డే మూడు నిండాయి. పుడుతూనే ఓ చేతిలో టీవీ
రిమోట మరో చేతిలో సామ్రట్ ఫోన పటుట్కొని పుడుతునన్ రకాలాయ. నమయ్ అడిగిందే తడవు ఐదేళల్ లాసయ్ “మళీల్ పెటట్కాక్” అంటూ లెనీనాని కుదుపుతూ
వంతపాడింది. “భలే భలే… మళీల్” చపప్టుల్ కొడుతూ గెంతుతూ అడుగుతునాన్డు నాలుగేళళ్ అక్షర. మళీల్ చూడాలనే ఎగైస్టెమ్ంట తటుట్కోలేక రిమోట మీద
రివైండ బటన గటిట్గా పెర్స చేసింది ఆ గూర్ప అంతటికీ లీడర గా చెలామణి అవుతునన్ ఏడేళల్ లెనీనా. మళీల్ అదే సీన. ఓ దురదృషట్వంతుడు తొకక్ మీద
కాలేయడం, జారడం, బురదలో పడడం, నలల్మొహంతో తెలల్మోహం వేయడం. అది చూసి పిలల్, తలిల్ నవవ్డం. ఇదే వరస. సీన చూసుత్నన్ పర్తిసారి ఆ
పసివాళళ్ లేత పెదవులపై నవువ్లు పువువ్లు పూసూత్నే ఉనాన్యి.
ఇదంతా అకక్డే కూరుచ్ని చూసుత్నన్ తొమిమ్దేళల్ అంకిత కి మాతర్ం నవువ్ తెపిప్ంచడం లేదు సరికదా తొకక్ మీద కాలేసి కిందపడిన వయ్కిత్
మీద జాలేసింది. తొకక్ని జాగర్తత్గా టార్ష లో వేయకుండా కేరెల్స గా రోడుడ్మీద వేసిన వాడిమీద కోపంకూడా వచిచ్ంది. కానీ అది చెపిప్ మిగతా వాళళ్ ఫన
ని సాప్యిల చెయయ్డం ఇషట్ంలేక, అలాగని మళీల్ మళీల్ అదే చూడడం కషట్ంగా అనిపించి మెలిల్గా లేచి కిచెన లోకి వెళాల్డు.
అకక్డంతా సాయంతర్ం జరగబోతునన్ పారీట్కోసం వంటలు చేసూత్ బిజీగా ఉనాన్రు. ఆ గుంపులో హడావుడిగా ఉనన్ వాళళ్మమ్
కనిపించింది. పార్ణం లేచొచిచ్నటల్యింది. చినన్గా వెళిళ్ “మామ” అనాన్డు. తలతిపప్కుoడానే “ఏంటి నానాన్… ఆకలేసుత్ందా?” అడిగింది సుధ.
“ఉహు… బోర కొడుతుంది”.
“కాసేపటోల్ పారీట్ సాట్రట్ అవుతుంది. చాలామంది పిలల్లొసాత్రు. అపప్టి దాకా వెళిళ్ ఐపాడ లోనో, ఎకస్ బాకస్ తోనో ఆడుకో”
ఏదో చెపప్బోయాడు. కానీ అపప్టికే పినిన్ వాళళ్ంతా మూగి అమమ్ని లాకెక్ళిళ్పోయారు. ఉసూరుమంటూ పకక్నే ఉనన్ పెదద్ హాలోల్కి
వెళాల్డు. అకక్డ వాళళ్ నానన్ సెలఫొన లో మాటాల్డుతూ కనిపించాడు. చుటూట్ ఎవరెవరో ఉనాన్రు. నానన్ కనీసం పటిట్ంచుకొనేలా లేడు. చుటూట్ జనాలునాన్
ఒంటరితనం. ఇంకేం చెయాయ్లో తోచక ఐపాడ పటుట్కొని బెడరూమ వైపు వెళాల్డు.
అది జసట్ ఇలుల్ అనడానికి వీలేల్దు. ఓ మహల అనవచుచ్. ఇంకా చెపాప్లంటే ఓ మూయ్జియంలా ఉంటుంది. ఎకక్డ చూసినా ఫోల్ర-టూసీలింగ వాల పెయింటింగస్. ఖాళీ ఉనన్ చోటలాల్ గోడలో పొదిగిన పెదద్ పెదద్ అలాట్ర్ హెచడి సామ్రట్ టీవీలు. బాగా డబుబ్ పోసి కటిట్న ఇలుల్ అంటే అతిశయోకిత్
కాదు.
వాళళ్కునన్ డబుబ్ గురించి చెపుప్కునే ముందు అది సంపాదించిన పర్కాషరాజ గురించి చెపుప్కోవాలి. అంకిత, అక్షర లకు నానన్,
లెనీనాకు పెదనానన్ అయిన పర్కాషరాజ చినన్పుప్డు వాళళ్ నానన్ రంగారావు, అమమ్ అంజలిదేవి, తముమ్డు బర్హామ్జీలతో పాటు మరికొనిన్ పశువులతో
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కలిసి ఓ చినన్ పూరింటోల్ ఉండేవాడు. పర్కాషరాజ ని అంతా ‘రాజు’ అని పిలిచేవారు. వాళిళ్ంటి పేరు కొతత్. కానీ చినన్పప్టినుంచీ కనిపించిన చెతత్ అంతా
చేరిచ్ దానిమీద ఏదేదో పర్యోగాలు చేయడం చూసి కొతత్ రాజుని కాసాత్ ఎగతాళిగా చెతత్ రాజుగా పిలుచుకునే వారు.
ఉంటానికి తింటానికి కొదవలేకపోయినా డబుబ్గా ఏమీ మిగిలేది కాదు. తలిల్దండుర్ల పరిసిథ్తి అరధ్ం చేసుకుంటూ చదువులో చురుగాగ్
ఉంటూ సాక్లరషిప సంపాదించి యూనివరిస్టీ టాపర గా నిలిచాడు. అపుప్డే సుధతో, వాళళ్ కుటుంబంతో పరిచయం. సుధ వాళిల్ంటోల్ అంతా అమెరికాలో
సెటిల అయినవాళేళ్. అదే సమయంలో వాళళ్కీ గీర్న కారడ్ రావడం, అమెరికా వెళిల్పోవడం జరిగిపోయింది. యూనివరిస్టీ రోజులోల్ రాజుతో పరిచయం
మామూలుగానే ఉనాన్ అమెరికా వెళిళ్న తరావ్త సుధకి రాజు మీద పేర్మ మొదలయింది. అలా రాజు సుధ చదివే యూనివరిస్టీ లోనే మాసట్రస్ కి అపైల్
చెయయ్డం, వెళళ్డం, ఇదద్రు చదువు తో పాటు పేర్మలోనూ పటాట్ పుచుచ్కుని పెళిల్ కూడా చేసుకోవడం జరిగిపోయాయి. అంతా కంపూయ్టరస్, ఎంబీయేలు
చేసుత్ంటే రాజు మాతర్ం తనకిషట్మైన వేసట్ మాయ్నేజమెంట అంటే వయ్రధ్ పదారాధ్ల నిరవ్హణలో డిగీర్ పుచుచ్కునాన్డు.
చదువు అయిన తరావ్త తెలిసింది దానికి తగగ్ ఉదోయ్గాలు లేవని. కానీ రాజు నిరాశపడలేదు. భూమిని చీలుచ్కుపుటేట్ పసిరికతతవ్ం
రాజుది. ఎనిన్ అడడ్ంకులైన ఓరుచ్కుంటూ నేరుప్గా నెగుగ్కొసాత్డు. పైగా అది కేవలం తన చదువు కాదు. పాయ్షన! మనసా వాచా కరమ్ణా నమిమ్ దిగిన రంగం.
అందుకే కొంచెం సుధ నానన్గారి పోర్తాస్హం, ఇంకొంచెం బాయ్ంక లోన తీసుకొని చినన్వాయ్పారం మొదలుపెటాట్డు. అంచలంచలుగా ఎదిగి అమెరికాలోనే
నంబర వన వేసట్ మాయ్నేజమెంట కంపెనీగా తన వాయ్పారానిన్ విసత్రింపచేసి సారధ్క నామధేయుడనిపించుకునాన్డు.
రాజు పుణయ్మా అని చదువు ఒంట బటట్ని బర్హామ్జీ కూడా అనన్ ఆసిత్ని ఇండియాలో ఇనెవ్సట్ చేసూత్ ఓ మోసత్రు బిజినెస మాయ్న గా పేరు
తెచుచ్కునాన్డు. ఈ ఇందర్భవనం కూడా బర్హామ్జీదే. శివుని ఆజఞ్ లేకపోతే చీమైనా కుటట్దనన్టుట్, అనన్ ఆనతి లేకుండా అనన్ం కూడా ముటట్డు బర్హామ్జీ.
రాముడు అడవులోల్ ఉంటే భరతుడు రామపాదుకలతో రాజయ్ం చేసినటుట్గా అనన్ అమెరికాలో ఉండి సైక్ప లో సాట్ర్య్టజీ చెబుతుంటే తముమ్డు ఇండియాలో
చకక్బెటుట్కొసుత్నాన్డు.
ఈసారి అనన్ ఇండియా టిర్ప కి ఓ పర్తేయ్కత ఉంది. ఇండియాలో ఏదైనా వాయ్పారం చెయయ్మని ఇంతకాలం చెపిప్నా వినని అనన్యయ్
ఇపుప్డు సవ్యంగా తనే ఓ పర్పోజల తో ఇండియాకి రావడం.
ఆ మధయ్ నరేందర్ మోదీ అమెరికాలో సుడిగాలి పరయ్టనలో భాగంగా కలిసిన కొదిద్మంది అలాట్ర్ రిచ బిజినెస పీపుల లో రాజు కూడా
ఒకడు. మోదీ పిలుపు మేరకు తాను పుటిట్ పెరిగిన పార్ంతానికి తన వంతు సాయం చెయాయ్లనే ఉదేద్శంతో పాటు సహజ సిదద్మయిన వాయ్పార లక్షణంతో
ఇండియా వచాచ్డు పర్కాషరాజ. సమమ్ర హాలిడేస కావడంతో సుధ, పిలల్లు వెంట వచాచ్రు. అంకిత కి ఏ సివ్జెజ్రాల్ండో, నూయ్జీలాండో వెళాళ్లనునాన్ నానన్
కోసం పర్తిసంవతస్రం బాబాయి ఇంటికి వసాత్డు.
బర్హామ్జీ వాళళ్ ఇలుల్ ఎపుప్డూ ఇలా బిజీగా ఉంటుందో లేక వీళళ్ంతా వచిచ్నపుప్డే ఇలా ఉంటుందో తెలీదు కానీ ఈసారి ఇంకా
హడావుడిగా ఉంది. దానికి కారణం బర్హామ్జీతో పాటు హైసూక్ల వరకు చదువుకునన్ రావు రమేష మినిసట్ర కావడం… ఈ రోజు జరగబోయే పారీట్కి
ముఖయ్అతిధిగా వసూత్ ఉండడం. రావు రమేష, పర్కాషరాజ ని గౌరవంగా ‘అనన్గారు’ అని పిలుసాత్డు. పర్కాషరాజ మాతర్ం ‘అరే, ఒరే’ అనే పిలుసాత్డు.
పొదుద్టున్ంచి లెనీనా, అక్షర లతో కలిసి ఒకే కామెడీ సీనిన్ తిపిప్తిపిప్ చూసుత్నన్ లాసయ్, నమయ్లు ఈ రావు రమేష పిలల్లే.
అంతలో హాలోల్ ఏదో సందడి మొదలయియ్ంది. అంకుల వచాచ్డేమో అనుకునాన్డు అంకిత. కానీ సడన గా నిశశ్బధ్ం. అంకుల టీవీ లో
పర్తయ్క్షం అయాయ్డు.
“పర్ధాని మోదీ గారు తన ‘సవ్చచ్భారత’ లో ఒక బార్ండ అంబాసడర గా మీ పేరు అనౌనస్ చేశారు. దానికి మీ రియాక్షన?” ఆరేక్
అడుగుతునాన్డు. రావు రమేష ఏదో సమాధానం చెబుతునాన్డు కానీ అందులో చితత్శుదిధ్ కనిపించలేదు. ఇలుల్ బాగుంటే ఊరు బాగుంటుంది, ఊరు
బాగుంటే దేశం బాగుంటుందనే సూతార్నిన్ తు.చ తపప్కుండా పాటించే టైప తను. అందుకే ఏ పధకమైనా ఆ ఫండస్ ముందు తనకీ, తన వాళళ్కీ
ఉపయోగించి, పబిల్సిటీకి సరిపడా లెకక్కటిట్ ఊరికి పంచుతాడు. ‘దేశం బాగుచేయడానికి తానెంతవాడు. పుడితే గిడితే మరో గాంధీనో, బోసో
పుటాట్లిగాని… ఆఫట్రాల నాలాంటి రావు రమేష లు ఎంతమంది పుడితే బాగుపడుతుంది ఈ దేశం’ అనుకుంటూ… ‘ఆ… మన వలల్ కాదు ఈ కంపు
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కడగటం’ అని తనకంపు ఇతరులకు కొటట్కుండా ఉండేందుకు అవసరానికి మించి సెంట కొటుట్కుని తిరుగుతూ దేశసేవ చేసుత్నాన్డు సదరు మినిసట్ర రావు
రమేష.
ఆరేక్ అడిగే తికమక పర్శన్లకు దొరకకుండా “కాసుకో ఆగేన్యాసత్రం” అంటే “ఇదిగో వరుణాసత్రం” అంటూ తిపిప్ సమాధానం చెబుతూ,
తనని ఎంత తెలివిగా బోలాత్ కొటిట్ంచాలని చూసినా దొరకుక్ండా చెపిప్న అబదద్ం మళీల్ చెపప్కుండా పాదరసంలా జారుకుంటునాన్డు. ఆరేక్ కి అసహనం
పెరిగిపోతుంది. ఈ మాతర్ం దానికా ఇంత పెదద్ మినిసట్రిన్ ఇంటరవూయ్ చేసుత్ంది. ఇలాగైతే తన టీఆరపీ రేటింగస్ ఏంకాను. ‘కమాన మాన, గివిన ఎ బిట’
అని పొగుడుతునన్టుట్గా విరుపులు… విరుసుత్నన్టుట్గా పొగడత్ల పొగపెడుతూ విషయం బైటికి రపిప్ంచాలని ఎలాగైనా ఏదో పధకంలో తన పేరు
ఇరికించాలని చూసుత్నాన్డు. చేప దొరికినటేట్ దొరికి ఒడిసిపటుట్కునే లోపే నాజూగాగ్ జారుకునన్టుట్ చాకచకయ్ంగా ఒక గేమ పాల్న పర్కారం ఎతుత్కు పైఎతుత్
వేసూత్ వెళుతునాన్డు రావు రమేష. తీరా టైమ అయిపోయేసరికి ‘డామిట! ఈసారికి తపిప్ంచుకునాన్వు పో… ఇంకోసారి చూసుకుందాం’ అనుకుంటూ
ఇంటరవూయ్ని ముగించి కమరిష్యల బేర్క కోసం వెళిళ్పోయాడు ఆరేక్. “నా దగగ్రా నీ దగుగ్లు” అనుకుంటూ రావు రమేష లోపల పొంగుకొసుత్నన్ నవువ్ని
పెదవి అంచులోంచి వదిలి నమసాక్రం పెటిట్ సెలవుతీసుకునాన్డు.
సూట్డియోనుంచి బయటికి వచిచ్ందే తడవు జనాలు చుటుట్ముటేట్శారు. అందరికి ఏదో కావాలి. అవసరమా కాదా అనేది తరవాత
సంగతి. ఇనిన్ సంవతస్రాల అనుభవం. మనుషులిన్ అవలీలగా చదివేయగలడు. అందుకే చుటూట్ మూగిన గుంపుని కొనిన్సెకనులోల్ అంచనా వేశాడు.
పాతికమంది దాకా ఉంటారు. తన అవసరానికి ఉపయోగపడేవాళేల్. అందుకే వాళల్కోసం ఓ పది నిముషాలు సెప్ండ చేశాడు. సాయంతర్ం ఆరవుతునాన్
తగగ్ని వేడి, దానికి తోడు కాలుషయ్ం. హతయ్లు చేసిన వాడికి జీవితఖైదు వేసి ఏదో జైలోల్ పెటట్డం కంటే రోజూ ఓ గంట ఇండియాలో ఆరుబయట నిలబెడితే
చాలు… కాయ్నస్ర వచిచ్ ఠకుక్నపోతాడు.
అందరీన్ సముదాయించి పర్తేయ్కంగా సెప్షల ఆరడ్ర లో జరమ్నీ నుంచి ఇంపోరట్ చేయించుకునన్ బులెల్ట పూర్ఫ ఆడీ కారులోకొచిచ్
కూరుచ్నాన్డు. ఏ.సి లేకుండా పదినిముషాలు బయట నిలబడినందుకే వంటికి చెమటలు పటేట్సి తెలల్బటట్లు మాసిపోయాయి. కారులోనే చొకాక్ మారుచ్కొని
డైరవర సిదద్ంగా ఉంచిన టీ తాగుతూ సెకూయ్ర శాటిలైట ఫోన లో దిలీల్ రాజకీయాలు, రాషట్ర రాజకీయాలు తెలుసుకునే లోపే బర్హామ్జీ ఇలుల్ వచేచ్సింది. తన
కానావ్యి వెళళ్డానికి అసెంబీల్నే చాలదు కానీ వీడు మాతర్ం ఎంత పెదద్ కాంపౌండ కటాట్డో చూడు అనుకుంటుండగా బర్హామ్జీనే కారు డోరు తీసి తోడుగా
లోపలికి తీసుకెళాళ్డు.
“ఏంటిరా కొతత్గా ఈ గౌరవం. ఏదో పెదద్ సెక్చేచ్ గీసినటుట్నాన్రు అనన్దముమ్లు” అనాన్డు చనువుగా.
“ఆ బర్హమ్రహసయ్ం ఏమిటో అరధ్ంకాక బురర్బదద్లు కొటుట్కుంటునాన్ను. ఇదిగో నువొవ్చాచ్వుగా ఇక తెలిసిపోతుంది”
“మీ అనన్దముమ్ల మధయ్ దాపరికాలునాన్యంటే… దావ్పరయుగంలో రాముడు, కలియుగంలో కృషుణ్డు పుటాట్రని చెపిప్నా
నమామ్లిస్ందే” వయ్ంగం ముందు పుటిట్ రావు రమేష తరావ్త పుటాట్డని తెలిసిందే.
“నిజమే. కానీ వచిచ్న దగగ్రనుంచీ ఒకక్క్షణం తీరిగాగ్ లేడు. వచేచ్పోయే జనం… ఫోనుల్… ఒకటే హడావుడి. అయినా మా అనన్ సంగతి
తెలుసుకదా… నీలా చలల్కొచిచ్ ముంత దాచే టైపు కాదు. ఏదైనా ముకుక్సూటిగా వెళేల్ రకం.”
“నాకు తెలుసు అటొచిచ్ ఇటోచిచ్ సెటైరుల్ నామీద వేసాత్రని మీ అనన్దముమ్లు” ఇదద్రు నవువ్కునే లోపే సరాసరి ఇంటోల్నే ఉనన్ ఓ పెదద్
కానఫ్రెనస్ రూమ లోకి వెళాల్రు.
అపప్టివరకు అసలు టైమ గురించే ఆలోచించని రావు రమేష కి టైమ గురొత్చిచ్ంది. ‘అమోమ్ టెవ్ంటి మినిటస్ లేట. దానిమీద కాల్స
పీకటం ఖాయం’ అనుకుంటూ ఉండగానే ఎదురుగా సింహంలా వచిచ్న పర్కాషరాజ కి షేక హాండ ఇవవ్బోయాడు. పర్కాషరాజ రావు రమేష భుజంమీద
చెయేయ్సి తన సీట వైపు తీసుకెళూత్ “ఇపుప్డు టైమ ఎంతయిందో చూశావా… లేట గా వచేచ్వాడు వి.ఐ.పి ముందు వచిచ్ ఎదురు చూసేవాడు వి.పి కింద
లెకక్. అంతేగా”
“సారి! టార్ఫిక అదీ కిల్యర అయేయ్సరికి…” అంటూ నసుగుతూ సంజాయషీ చెపప్బోయాడు.
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“టార్ఫిక! అది మాలాంటి వాళళ్కి. నీకేమొచిచ్ంది. అవునార్… అసెంబీల్ లో చెపేప్ అబదాద్లు జీవితంలో కూడా మొదలెటాట్వా… ఏం…
ఓ నాలుగైదు పోరుట్ఫోలియోలు నిరవ్హిసుత్నాన్వటా. దేశసేవా, సవ్యంసేవా?”
‘బలుపు. డాలరుల్ సంపాదిసుత్నాన్డని’ అని లోపలే తిటుట్కొని “అంతా మీ దయ అనన్గారు” అంటూ వంగి కాళళ్కి దండం పెటాట్డు. అది
పాశుపతాశర్ంలా పనిచేసుత్ందని తెలుసు. అనుకునన్టేట్ పనిచేసింది.
“సరేలే. రా కూరోచ్” అంటూ సమయం వృధా చేయకుండా పెర్జెంటేషన మొదలుపెటాట్డు.
“బతికిపోయానురా దేవుడా” అనుకుంటూ వళుళ్ దగగ్రపెటుట్కొని మరీ వినాన్డు. పెర్జెంటేషన అంతా అయేయ్సరికి విషయం సగం
అరధ్మైంది. మిగతా సగం తలకెకక్కపోయినా ఇది తనకి గిటుట్బాటు అయేయ్ వయ్వహారం కాదని తేలిపోయింది. “అనన్గారు, మీరేం అనుకోనంటే ఓ విషయం
చెబుతాను” సంశయిసుత్నాన్డు. కానీ మొహమాటానికి పోయి ఏదో తెచుచ్కోవడం ఇషట్ంలేక “మీరు వందేళల్ ముందో, తరావ్తో పుటాట్లిస్ంది. ఇలాంటివి
అమెరికాలో అయితే సరేగానీ ఇకక్డ చెలల్వు. ఎకరాలెకరాలు మటట్ంచేసి ఆపారటమెంటుల్ కడితేనే జనాలకి ఉంటానికి సథ్లం చాలటేల్దు. ఇక నగరాలోల్
చెతత్శుదిధ్ అదే రిసైకిలింగ కరామ్గారానికి సథ్లాలు సేకరించడం జరిగే పనికాదు. అయినా ఏ కారొప్రేట హాసిప్టలో, సూక్లో పెటుట్కొని వాయ్పారం
చేసుకోవడంమాని దేశానిన్ ఊడవడానికి మీరేమనాన్ గుంటూరు గాంధినా? అసలు మన దేశానికి చెతేత్ అందం, అలంకారం. అమెరికాని ‘ఫీర్ కంటీర్’
అంటారు కాని… అసలు ఎకక్డుంది ఫీర్డమ? ఎకక్డచూసినా రూలస్, రెగుయ్లేషనస్… ఇదిగో… ఇకక్డ చూడండి. అంతా ఫీర్. మీ చెతత్ మీ ఇషట్ం. ఎకక్డైనా
వేసుకోవచుచ్… ఎకక్డైనా పోసుకోవచుచ్…” అంటూ నానసాట్ప గా చెపుప్కుంటూ వెళుత్నాన్డు. ఆపితే పర్కాషరాజ కాల్స మొదలవుతుందని తెలుసు.
“ఆ… ఇంకేంటి సంగతులు… రా భోంచేసూత్ మాటాల్డుకుందాం” అంటూ కోపానిన్ దిగమింగుకుంటూ డైనింగ హాల వైపు
తీసుకెళాళ్డు. “ఎంటబాబ్ ఇలా కటింగ ఇచాచ్డు. ఇంకా కాల్స పీకడంలేదేమిటీ?” లోపలోల్పలే మదనపడుతునాన్డు రావు రమేష. డైనింగ టేబుల మీద
కూరోచ్గానే అరధ్మయింది సెక్చ. “అవునార్… మీ ఇంటోల్ చెతత్ ఎతత్డానికి ఓ పనిమనిషిని మీరు ఎనున్కునన్టేట్, దేశంలో చెతత్ ఎతత్డానికి జనాలు మిమమ్లిన్
ఎనున్కునాన్రని ఎందుకనుకోరు. మీ ఇంటోల్ చెతత్ కూడా చేరేది ఆ రోడుడ్ మీదకే అని తెలుసుకో. సరేల్… ఇకనుంచి నీ కారు ముందు పోయే కానావ్యిలో ఓ
సీవ్పర టర్కుక్ని పెటుట్కో. అలాగనాన్ రోడుల్ శుభర్పడతాయి” కొంచెం కరుకుగానే అనాన్డు పర్కాషరాజ. ఎదురుగా పంచభక్షపరమానాన్లునాన్ తినలేని
పరిసిథ్తి.
బేర్క తరువాత మొదలయిన ధారావాహికలా మళీల్ అందుకునాన్డు “ఒరేయ నువెవ్పుప్డైనా టెర్డమిల మీద పరిగెతాత్వా… దాని
మోనిటర లో ఉనన్ గార్ఫికసలో ఎనిన్ మైళుళ్ పరిగెతాత్వో ఎకక్డెకక్డికెళాళ్వో చూపిసుత్ంది. కానీ దిగిచూసేత్ ఎకక్డవేసిన గొంగళి అకక్డే అనన్టుట్ జిమ లోనే
ఉంటావు… అలా టెర్డమిల మీద పరుగులాగుంది ఈ దేశంలో అభివృదిధ్. ఇందాక ఏమనాన్వు… ఎకక్డ పడితే అకక్డ చెతత్ వేయడం సాధయ్ంకాదు కాబటిట్
అమెరికా ఫీర్ కంటీర్ కాదా… ఫీర్ కంటీర్ అంటే ఏంటి…? నీలో ఉనన్ టాలెంటిన్ నీ కిషట్మొచిచ్నటుట్ వాడుకోవడం. ఏ అవకాశమైనా పొలిటికల ఇనుఫ్ల్యెనస్
లేకుండా సేవ్చఛ్గా అందిపుచుచ్కోవడం. అదీ ఫీర్డమ అంటే… చెతత్… ఈ చెతత్ కాదు.” పళుళ్ బిగబటిట్ మాటాల్డుతుంటే తెలుసుత్ంది లోపల కోపం
రగిలిపోతుందని.
“ఏ దేశమైనా అభివృదిధ్ చెందిందో లేదో తెలియాలంటే పబుబ్లు, నైట కల్బుబ్లు చూసి కాదు… ఇనఫార్సట్ర్కచ్ర… ఇనఫార్సట్ర్కచ్ర ని చూసి
అంచనా వేసాత్రు తెలుసుకో…” రావు రమేష భారయ్ హేమ వంక చూసి… “నువవ్నాన్ చెపుప్ ఆడికి… నేనికక్డేదో వాయ్పారం చేసి బాగుపడిపోవాలని
వచాచ్ననుకుంటునాన్డు… నా దేశానికి ఏదైనాచెయాయ్లని వచాచ్ను. అలాకూక్డా వాయ్పారం చెయొయ్చచ్ని చెపుప్”. సుధ అనీజీగా చూసింది హేమ వైపు.
“నేనూ ఇండియన నే… కానీ అమెరికా ననున్ ఆదరించింది. కానీ ఇకక్డ… మన వాళళ్కే ఆదరణ లేదు. అందుకే ఈ దేశంలో యువతకి పాసపోరట్ తపప్
మరో సోప్రట్ తెలీదు. ఇండియా అడెర్స వరలడ్ ఉందో లేదో తెలీదుకానీ నీ అడెర్స ని మాపలో చూయించగలుగుతావా? నాలుగు ఆబిల్కలు, మూడు డాష లతో
కలిపి, ఏ సీతమమ్వారి గుడి వీధిలోనో… సాయిబాబా వైనస్ సందులోనే అని చెబితే తపప్ పేరు, అడెర్స చెపేప్ పరిసిథ్తుందా ఇకక్డ. ఒకక్టి గురుత్ంచుకో
డబుబ్నోన్డు తినే కాకరకాయ తీయగా… పేదోడు తినే మామిడికాయ చేదుగా ఉండవు. నీకెంత డబుబ్నాన్, ఎంతపెదద్ కారులునాన్, ఇదిగో… ఈ సందులోల్నే
తిరగాలి, ఈ కాలుషాయ్నేన్ పీలాచ్లి. నీకోసం కాదు, నీ పిలల్ల కోసం వాళళ్ తరువాత తరం కోసం ఆలోచించు…” అలా అకిష్ంతలు పడుతూనే ఉనాన్యి.
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పర్కాషరాజ తన గెసటలని కూడా చూడకుండా ఇలా కాల్స పీకడం సుధకి నచచ్లేదు. కానీ అడుడ్చెపేప్ ధైరయ్ం చేయలేక సారీ చెబుతునన్టుట్ చూసింది హేమ
వంక. హేమ కూడా ఇది వూహించకపోవడంతో మినన్కుండిపోయింది. ఏదో గతికామనిపించి పిలల్లు రామని మొరాయించినా బలవంతంగా కారులో
వేసుకొని బర్తుకుజీవుడా అనుకుంటూ బయటపడాడ్రు.
కారు వీధి మలుపు తిరిగేలోపే ఏదో పెదద్ శబధ్ం. డైరవర తపిప్ంచేలోపే ఓ లారీ వచిచ్ కారుని గుదిద్ంది. ఆంబులెనస్ రావడం, హాసిప్టల
లో చేరడం చకచక జరిగిపోయాయి. తనకి చేతికి కటుట్తో సరిపెటాట్రు, హేమ తలకి పెదద్గాయం. ఇంకా కోమాలోనే ఉంది. పిలల్లు… అని చుటూట్
చూసేసరికి వెంటిలేటర లో కనిపించారు. డాకట్ర వెనిన్రాడై నిరమ్ల వచిచ్ కంగారుపడాలిస్ంది లేదు చినన్ షాకేనని సరిద్చెపిప్ంది. చుటూట్ పోలీసులు,
సెకూయ్రిటీ. దగగ్రలో ఉనన్ ఐ.పీ.ఎస ఆఫీసర బర్హామ్నందంని పిలిచి ఇరవైనాలుగు గంటలోల్ ఈ యాకిస్డెంట కి కారణమైనవాడు నా కళల్ముందుండాలి
సాట్ండరడ్ ఆదేశం డబుల సాట్ండరడ్ గా జారీచేశాడు.
“సార!” అని సిట్ఫ గా నిలబడి చెపిప్ “కానీ ఎవరిన్ అరెసట్ చెయాయ్లో అరధ్ంకావడం లేదు సార” అని మెతత్గా సెలవిచాచ్డు. “ఎవరిన్
అరెసట్ చెయాయ్లో తెలియక పోవడమేమిటీ… యాకిస్డెంట చేసినవాడిన్ అరెసట్ చేయండి… మంతిర్గారికే రక్షణ లేదు ఇక సామానుయ్ల సంగతేంటని ఊరికే
ఊదేసాత్రు ఈ మీడియా వాళుళ్.”
“అవునుసార, కానీ…”
“ఏంటయాయ్… వాడేమనాన్ సెంటర్ల మినిసట్ర అలుల్డా? సినిమా సాట్ర కొడుకా? ఎవడయాయ్ యాకిస్డెంటకి కారణం?”
“అదీ… అదీ… అతని పేరు నారాయణ సార… ఎమెమ్స నారాయణ“
“అయితే ఇంకేం అతనిన్ వెంటనే అరెసట్ చేయండి…”
“కానీ సార… అతను లారీడైరవర కాదు సార”
“మరి ఇంకెవరూ?” గాండిర్ంచాడు. వాడిన్ కళళ్ముందు కుళళ్బొడిసేత్గాని మనశాశ్ంతి లేదనన్టుట్నాన్డు.
“అదీ… అది కొండవలస సార”
“అబాబ్ … ఏంటయాయ్ ఈ కంఫూయ్జన. కొండవలస లారీడైరవర అయినపుప్డు, యాకిస్డెంటకి కారణం కూడా తనేకదా. మరి మధయ్లో
ఈ ఎమెమ్స నారాయణ ఎలా వచాచ్డు?” అసహనం పెరిగిపోతుంది.
“అదో పెదద్ కథ సార” ఎలా చెపాప్లో తెలియక నీళుళ్ నములుతునాన్డు.
“చెపిప్ తగలడు. కథలు విండంతపప్ ఇకక్డ కూరొచ్ని చేసేదేముంది”
నింపాదిగా చెపప్డం మెదలెటాట్డు “ముందు లారీడైరవర కొండవలసని పటుట్కొని విచారించాం సార… ఆరా తీసేత్ ఆ కొండవలస
తపేప్మీ లేదని తెలిసింది. తనని ఓ ఆటోవాడు గుదద్బోయాడట, అది తపిప్ంచబోయి మన బండిని గుదాద్డట”
“అయితే ఎమెమ్స నారాయణతో పాటు ఆ లారీడైరవర కొండవలసని, అలాగే ఆ ఆటోవాడిన్… ఇంతకూ వాడిపేరు?”
“ఆలీ, సార!”
“ఆ… వాడిన్కూడా అరెసట్ చేయండి”
“పాపం సార, ఆ ఆలీది తపేప్మీలేదు సార. వాడిని ఓ బైకుకురార్డు గుదద్బోయాడట…” బర్హామ్నందం సంజాయిషీ చెబుతుండగా
అందుకునాన్డు రావు రమేష “ఆ బైకు కురార్డిని…”
“సునీల సార!” అదోలా చూశాడు రావు రమేష. “మీరు అడుగుతారేమోనని…” నసిగాడు బర్హామ్నందం.
“సరే, సునీల ని తపిప్ంచబోయి ఆలీ కొండవలసని గుదద్బోయాడు. అది తపిప్ంచబోయి కొండవలస నా కారుని గుదాద్డు. అంతేగా?”
ఏం చెపాప్లో తెలీక తలవంచుకునాన్డు బర్హామ్నందం.
“‘ననున్ గుదూద్’ అని నా కారు మీద రాసుందా ఏంటయాయ్?”
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వచేచ్ నవువ్ని లోపలే అనగదొకిక్ అపాలజిటిక గా “అసలు ఈ సునీల ఎందుకు ఆలీ మీద పడబోయాడో మీరు తెలుసుకోవాలి సార”
అనాన్డు బర్హామ్నందం.
“చెపిప్ చావు. ఏదో ఒకటి చెబుతావుగా”
“ఎమెమ్స నారాయణ, సార”
“అది ముందే చెపాప్వుగా… పొండి. పోయి ఆ సునీల ని, ఆలీని, కొండవలసని, ఎమెమ్స నారాయణిన్ అందరీన్ పటర్ండి”
బర్హామ్నందం కదలేల్దు. ఇంకా అకక్డే ఉండటం చూసి “ఏంటయాయ్, మీరు నా కింద పనిచేసుత్నాన్రా వాళళ్కింద పనిచేసుత్నాన్రా…
పొండీ!”
“అదికాదు సార… ఆ ఎమెమ్స నారాయణ సునీల మీద పడాడ్నికి కారణం ధరమ్వరపు సార”
“ఇంకేం ఆయనిన్ కూడా పటర్ండి” అయినా కదలేల్దు బర్హామ్నందం. “ఇంకా ఏంటయాయ్?”
“ఇంకాఉంది సార. ధరమ్వరపు కాలు సిల్ప అయి జారడానికి ఓ తొకక్ కారణమట సార. ఎవరో తిని దానిన్ రోడుడ్మీద వేశారట”
“ఇంకా…”

“అంతే సార. ఆ ‘తొకక్’ వేసిన వాడిన్, దానిన్ అమిమ్న వాడిన్ కూడా పటర్మమ్నాట్రా? సార” ‘తొకక్’ అనన్ పదానీన్, ‘సార’ అనన్దానీన్

నొకిక్పటిట్ చెపిప్నటట్నిపించి బర్హామ్నందం మొహంలోకి చూశాడు. ఇంకా పూరిత్గా తలపైకెతత్లేదు. అది వయ్ంగయ్మో, సీరియెసోస్ అరధ్ంకావడంలేదు. ఇందాక
పర్కాషరాజ ఉపోదాఘ్తం వినన్టుట్నాన్డు.
“ఓ.కే. పటార్… వాడీన్, వాడి బాబుని కూడా పటార్”
“ఏ సెక్షన కింద సార?”

ఇపుడు పూరిత్గా అరధ్మయింది అది వయ్ంగయ్మేనని. అయినా బయటపడకుండా “పెదద్ ఐ.పీ.ఎస ఆఫీసరివ్… మినిసట్ర గారికే
రక్షణలేకుండా చేసినవాడిన్, ఏ సెక్షన కింద అరెసట్ చెయాయ్లో తెలీదా?”
“ఊరికే… కాల్రిటి కోసం అడుగుతునాన్ సార. ‘ఇది ఫీర్ కంటీర్, ఎవడి చెతత్ వాడు ఎకక్డైనా వేసుకోవచచ్ని’ వాడంటే…?”
చురుర్న తగిలింది. ఇపుప్డరధ్మైంది… అది వయ్ంగయ్మూ, సీరియసూస్ కాదు రెవెంజ అని. ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్ బర్హామ్నందానిన్
చెయెయ్తిత్ ఆపాడు. ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, ఆ చేతోత్నే ‘ఇక మీరెళొళ్చుచ్’ అనన్టుట్ చెయూయ్పాడు.
ఎదురుగా ఐ.సీ.యూలో అనెన్ంపునెన్ం ఎరుగని తన ముదుద్లకూతుళుళ్. ఆ తొకేక్సినోడిన్ తన ఆడి కారు కింద తొకేక్సి చంపాలనుకునాన్డు.
‘తొకక్లోది… ఓ తొకాక్ నా జీవితంతో ఆడుకుంది…’ నమమ్లేక కళుళ్ మూసుకునాన్డు. ఇంకా నయం. బులెల్టపూర్ఫ కారు కాబటిట్ బతికి బయటపడాడ్రు.
ఇపప్టికే ఇదంతా మీడియాకి వెళిళ్పోయుంటుంది. సవ్యాన పర్ధాని మోదీనే తనని సవ్చచ్భారత కి బార్ండ అంబాసడర గా పర్కటించాడు. అలాంటిది ఓ
తొకక్ చేతిలో దెబబ్డిపోయిందని తెలిసేత్… ఊహూ ఏమైనా చెయాయ్లి… ఇపుప్డు ఆ తొకక్ మరింత పెదద్దిగా ఓ భూతంలా… ఓ మహమామ్రిలా
కనిపించింది. తనలాంటి వాళుళ్ చితత్శుదిధ్తో తలచుకుంటే ఈ చెతత్ని ఏెరేయడం చిటికెలో పని. వెంటనే పర్కాషరాజ కి ఫోన కలిపాడు.
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లునామా

దాంతం ర్ పతిశరమ్

కవిత నిజంగా కవితలాగానే ఉంటుంది. కనులు పలల్వి లాగా కిర్ందకి చూసినా అడుగడుగునా పలల్విసేత్ బాగుండనిపిసుత్ంది. చిరునవువ్లు
చిరుజలుల్లాల్ పర్తి చరణానీన్ తాకాలనిపిసుత్ంది. కవిత ఒక కథ చెబుతూ ఏదో అరథ్మవుతోందనన్ సమయంలో మతుత్గా చూసుత్నన్ చూపులు ఒకక్ సారిగా
చూపు తిపేప్సుకోవటంతో ఇది కాదు అరథ్ం అనన్టుల్ సనన్ని నడుములా చరణాల చాటు భావం ఎటో జారిపోయి దాకుక్ంటుంది. రెండడుగులు ముందుకు
వేసినపుప్డు కవితను మరో సారి చదవాలనిపించినటుల్ మరోసారి చూడాలనిపిసుత్ంది. జడ విసిరినపుప్డు పదజాలం ఆలోచనల అలల్రల్కు ఎగురుతునన్ పిటట్ల
మీద వాలి బంధించినటుల్ంటుంది.
ఒక రోజు నా దగగ్ర ఆగి 'కథలు వార్సాత్రా?' అని అడిగింది. మామూలుగా అపుప్డపుప్డు అని చెబుతాను. ఈమెకు అలా చెపాప్లనిపించలేదు.
'కవితలు వార్సాత్రా?' అని అడిగాను.
కురీచ్ లాకుక్ని ఎదురుగా కూరుచ్ంది.
'నేను కవిత ఇసాత్ను. ఆ కవితకు కథ వార్యగలరా?'
చితర్ంగా అనిపించింది.
'చెపప్ండి 'అనాన్ను.
'మనసున దాగునన్ ఆశలకు భాషయ్ం చెబుతాయనుకునన్ చుకక్లు చటుకుక్న మబుబ్ చెంగు ముసుకేసుకునాన్యి!'
'ఓ '
'అదేమిటో, అంతవరకూ నేనునాన్నంటూ ధైరయ్ం చెపిప్న నిశి రేడు కూడా నాకెందుకు లెమమ్ని గుటట్ వెనుక దాగాడు '
'వాడూ దాకుక్నాన్డు.'
'ఊ...పోనీలే, ఓ జలుల్ నా పని సాధిసుత్ందేమో అనుకుంటే, అది కూడా అనిన్ంటినీ మూట కటుట్కుని, కురయక, మురియక మూల కూరుచ్ంది.'
'పాపం.'
'ఇక మరో మారు ఈ నిరిల్పత్ విభావరిని, రేగే ఆలోచనలని నీ పేరున వీలునామా వార్సేసి నే కళుల్ మూసుకుంటా!'
'బాగుంది '.
ఆమె లేచింది.
'గురుత్ంటుందా? మరల చెపాప్లా?'
'వదుద్. గురుత్ంటుంది.'
'మరి వార్సాత్రా?'
'వార్సాత్ను.'
ఆమె కారుడ్ అందించింది.
'ఈ మెయిల ఇవవ్ండి. చదువుతాను.'
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'నచిచ్తే?'
'చూసాత్ను. మరో కవిత ఇసాత్ను.', అంటూ బాగ సదుద్కుని వెళిల్పోయింది.

వింతగా అనిపించి ఆలోచించాను.ఎకక్డో ఎపుప్డో రోజూ చూసూత్ కవిత దకాక్లని అనిపించి ఉండవచుచ్. అది ఎలా ఉనాన్ కవిత మటుకు ఒకటి
దొరికింది. ఆలోచించాను,. కథ వార్యాలి...కవితకు, కాదు, కవిత కోసం కథ వార్యాలి...
~~~***~~~
తెలల్ కాగితాలు, కలం తీసుకుని ఎందుకో చిరునవువ్ నవావ్ను. నా కాగితం మీద మరొకరి భావన దింపి అందుకు సరిపడు నా భావజాలానిన్
అందించటం...ఇటు సముదర్ం, అటు వినీలాకాశం అయితే ఈ కలం తో నే చెకక్బోయే శిలాప్లనీన్ కిష్తిజాలలాగా ఉనన్వా లేవా అనిపించాలా లేక ఒక
బాల్టింగ పేపరు మీదకు దింపిన ఒక సిరా చుకక్ లాగా చకక్గా వాయ్పించి పేపరుకు కథ బొమమ్లా కనిపించాలా? ఏమో! ముంది ఆ కవితను సిరాలా
దింపుదామనిపించింది...
వీలునామా!
మనసున దాగునన్ ఆశలకు భాషయ్ం చెబుతాయనుకునన్ చుకక్లు చటుకుక్న మబుబ్ చెంగు ముసుగేసుకునాన్యి!
అదేమిటో, అంతవరకూ నేనునాన్నంటూ ధైరయ్ం చెపిప్న నిశిరేడు కూడా నాకెందుకులెమమ్ని గుటట్ వెనుక దాగాడు!
పోనీలే! ఓ జలుల్ నా పని సాధిసుత్ందేమో అనుకుంటే, అది కూడా అనిన్టినీ మూట కటుట్కుని కురియక, మురియక మూల కూరుచ్ంది.
ఇక మరో మారు ఈ నిరిల్పత్ విభావరిని, రేగే ఆలోచనలని...
నీ పేరున వీలునామా వార్సేసి నే కళుల్ మూసుకుంటా!
వెనకిక్ వాలి కవితలోని పంకుత్లను చూసాను.
వాటిలోల్ంచి కవిత తొంగి చూసోత్ంది. చూదాద్ం వార్యగలవా? అంటునన్టుల్ నవువ్తోంది.
'వీలునామా ' అని కథకి నామకరణం చేసాను. మరో పేరెందుకు?
~~~***~~~
నాలోని సనాయ్సి రకరకాలుగా దరశ్నం ఇసూత్ ఉంటాడు. ఇంటికొచిచ్న పెదద్మనిషిని జాగర్తత్గా గేటు దాటించి అనేకమారుల్ నమసాక్రాలు చెపిప్
తిరిగి లోపలికి వచాచ్ను. ఎవరెసట్ ఎకిక్న ధీమాతో సోఫాలో వాలిపోయాను. టి.వి పర్కక్నునన్ కిటీకీలోంచి దూకి మరీ ఎదురుగా వచిచ్ కాలు మీద కాలు
వేసుకునాన్డు సనాయ్సి.అదేంటో, ఏదో సాధించేసాత్ననుకునన్పుప్డు, అలాగే మనసు చీకటి గుహలోకి వెళిల్పోయినపుప్డు, ఏదో కొతత్ ఆలోచన ననున్
గిలిల్నపుప్డు ఇలా పర్తయ్క్షమవుతూ ఉంటాడు. ఈ సారి గోలడ్ సాప్ట రంగు టీ షరట్ తొడిగి నలల్ కళల్దాద్లు పెటాట్డు మరి.
'ఏంటి సంగతి?',అడిగాడు.
'ఏమోరా. మనిషి నమమ్కసుత్డిలానే ఉనాన్డు.'
'ఎంత లేదనాన్ నేను సినీ నిరామ్తను. రా అంటే ఎలా?'
'చాలురా నాయనా. నాతో ఎందుకు వేళాకోళం? బాగానే మాటాల్డాడు.'
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'సినీ పర్పంచంలో అందరూ బాగానే మాటాల్డతారు.రంగులు బాగానే ఉంటాయి.ఐస కీర్ంలోకి సీసా తీసి పోసాత్డు చూడు,అలా! కాకపోతే ఆ
రంగు సీసా తినన్గా నోటి దగగ్ర పెటట్కూడదు. గొంతు కాసాత్ దాని వొంతు అది లెకక్ కటట్మంటుంది.'
' నీ బాధేంటి?'
'ఎనిన్ పుసత్కాలు వార్సావని చెపాప్వు?'
'అదుగో, ఆ అలీమ్రా మొతత్ం చూపించాను.'
'ఏవనాన్డు?'
'లేచి అకక్డ నిలబడి నాలుగైదు తిరగేసి ననున్ చూసి కళెల్గరేసాడు.'
సనాయ్సి కూడా లేచాడు. పుసత్కాలను పేర్మగా నిమిరాడు. నలల్ కళల్దాద్లను తీసి ననున్ ఓ చూపు చూసాడు.
'అబాబ్యి...',అనాన్డు,'...సినీరంగానికీ, ఆ...ఓ మాటనుకుందాం. తెలుగు సినీరంగానికి గొపప్ రచయితలతో పని ఉండదు. ఆమాటకొసేత్
సహజంగా సవ్యంసిధధ్మైన పర్తిభతో వార్సేవారు అసలు వదుద్. యుసీ...'
కళల్జోడు రజనీకాంత లా తిర్పాప్డు. 'యుసీ...దరశ్కుడికి హతుత్కోవాలి. అంతే కాదు. రకరకాల టెకిక్నికుక్లు తెలియాలి. పర్సుత్తం దరశ్కుడు
కూడా కాదు, హీరోకి అదిరిపోవాలి.'
ఈ సారి నేను లేచి అటూ ఇటూ తిరిగాను. వీడి మాట వినాలనిపించటం లేదు.అయినా నిజం చెబుతునాన్డనిపించింది.
'ఏంటి? సినిమాలో సీనులా నాలుగు సారుల్ అటూ ఇటూ తిరిగేసేత్ నువువ్ ఆలోచిసుత్నాన్వని నేను అరథ్ం చేసుకోవాలా?'
'కాదు సావ్మీ. నిజంగానే ఆలోచిసుత్నాన్ను. గతంలో మంచి రచయితలు వార్యలేదా? మంచి సినిమాలు రాలేదా?'
'వచాచ్యి. ఇపుప్డూ వసాత్యి. కానీ మంచి రచయిత పేరుతో రావు.'
'అంటే?'
'నువువ్ ఓ పని చెయియ్.'
'చెపుప్.'
'ఓ మంచి కథ తీసుకుని వెళుల్. నీది కాదని చెపుప్.'
'అదేంటి?'
'అవును మరి. ఇంతాక వచాచ్డే, బటట్ తలాయన, ఆయన దగగ్రకే వెళుల్. టూకీగా వార్సానని చెపిప్ డైరీ తియియ్.'
'ఆలోచన బాగుంది.'
'హు...సనాయ్సి అని ననున్ తీసేసాత్వు. పర్పంచంలో వచిచ్న గొపప్ గొపప్ ఆలోచనలనీన్ సనాయ్సుల నుంచే వచాచ్యి.'
'సావ్మీ, ఇంతకీ ఏం చెయయ్మంటావు?'
'అదీద్. కోల కటాలో దెబాశీష సరాక్ర వార్సిన నవల ఆధారంగా సుధేందు చటరీజ్ తీసిన సినిమా ఏడాది ఆడిందని చెపుప్.'
'చెపిప్?'
'నీ డెయిరీ తియియ్. దానిని కొదిద్గా మన పరిసిథ్తులకీ, పేర్క్షకుల ఆలోచనలకీ అనుగుణంగా మలచి లైన వేసానని చెపుప్.'
'అపుప్డు?'
'నినున్ పనికొచేచ్ దినుసులా చూసాత్డు. ఆ పైన ఆలోచించు!'
సనాయ్సి ఆ మాట చెపిప్ అంతరాధ్నమైనాడు. మాటలో దముమ్ంది. తెలుగు వాడు తెలుగు వాడి పర్తిభను ఏనాడూ గురిత్ంచడు. కాపీ కొటిట్
నమిమ్ంచినా ఫరవాలేదు, వాడిని గౌరవించి సనామ్నం చేసేసాత్డు. ఏ పాటైనా కలసి పాడగలం కానీ తెలుగు పాట కలసి పాడలేము. అంచాత ఓ సినిమాలో
చకక్గా పాడారు-'కలసి పాడుదాం తెలుగు పాట ' అనాన్డు పాట పాడేదాద్ం అనలేదు. మరి అనిన్ కొముమ్లునాన్యి ఇకక్డ...
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సనాయ్సి చెపిప్నటేల్ చేసాను. వరుసగా ఆరు సిటిట్ంగస్ చేసారు. ఆరుగురు అసిసెట్ంట డైరెకట్రస్ రాచమరాయ్దలు చేసేసారు. ఒకక్సారిగా ఎకక్డికి
పోయారో తెలియదు. ఎనిన్ సారుల్ ఫోన చేసినా అదుగో సింగపూర లో షూటింగ అనాన్రు. నెలలు గడిచాయి. ఓ రోజు ఏదో సినిమా చూసుత్ంటే ఇదేంటి
అంతా నా కథలా ఉంది అనుకునాన్ను. తీరా నా కథే! బాధ పడి వదిలేసాను. ఇటీవల అకక్డ పని చేసిన ఓ కురార్డు కనిపించాడు.
'సార, ఆ అసిసెట్ంట డైరెకట్రుల్ హీరోకి కావలసినటుల్గా సిర్క్పట్ వార్సేసారు.అది అలా ఎగిరిపోయింది. మంచి సినిమా సార.' అని బండీ సాట్రట్ చేసి
వెళిల్పోయాడు.
బాధగా డాబా మీదకి వెళాల్ను. ఇలాంటి సమయాలలో సనాయ్సి కూడా కనిపించడు. చిరాకు పడుతునన్పుప్డు సనాయ్సికి ఎందుకో సవ్రూపం
చికక్దు. చాలా సారుల్ సనాయ్సి తనను తాను ఆనందసవ్రూపం అంటాడు. ఆకాశంలో నక్షతార్లు మెరుసుత్నాన్యి. నక్షతర్ం అనుకునన్ది ఒకటి ఏదో మరో
అసిత్తవ్ం కలది అలా పయనిసూత్ వెళిల్పోయింది. ఆ చుకక్లను అందుకోలేనా అనుకునాన్ను. కుదరదనన్టుల్ ఓ మబుబ్ వాటిని కమేమ్సింది.
అమితమైన ఆనందం వేసింది. నాది కాదనుకునన్ది నిజమైన ఆనందమా? ఎందుకో ఆ డాబా గోడ మీద సనాయ్సి ఓ నక్షతర్ంలా కనిపించాడు.
మబుబ్ను ముసుగేఉకునన్ ఆ తారలలా తన కండువా నెతిత్ మీద వేసుకునాన్డు.
ఆలోచనలు ఆశలలా మెరుసాత్యి. ఆతామ్నందం వాటి వెనుక దాకుక్ంటుంది...
~~~***~~~
'మీకు చాలా మంచి పేరుంది సార...', మళీల్ అనాన్డు సవ్రూప, కాంటీన లో టీ గాల్సు పటుట్కుని. ఇలా ఇతను చాలా సారుల్ అంటూ
ఉంటాడు.ఎటో నడుసూత్ కనిపించినపుప్డు ఎవరో ఆతమ్బంధువులా దగగ్రకి వచిచ్ చెయియ్ పటుట్కుంటాడు.అరథ్మయేయ్ది కాదు.చివరకి ఏంటి ఈయన గోల
అనుకుని మొతాత్నికి ఇలా కూరోచ్పెటాట్ను.
'ఇంతకీ ఏం పేరుంది సార?'
'ఎలా చెపప్ను? ఈ ఆఫీసులో ఏదైనా పని అవావ్లంటే మీ పేరే చెబుతునాన్రు సార. మీరు ఒకక్ ఫోన కొడితే చాలు, పని అయిపోతుంది.'
'అదేమీ లేదండీ. ఏదో కొందరికి అభిమానం. అంతే.'
'మా నాయకుడు మిమమ్లిన్ కలవాలంటునాన్రు సార.'
'ఎందుకు?'
'మీ గురించి ఆయనకీ తెలిసిపోయింది.'
'సవ్రూప గారూ, ననున్ వదిలేయండి, నా వలల్ కాదు.'
ఆయన తన తెలల్ చొకాక్ నలగకుండా చేతులు కటుట్కునాన్డు.
'సార, జాగర్తత్గా ఆలోచించండి. మీ మంచితనం నలుగురికీ ఉపయోగ పడటం మీకు ఇషట్ం లేదా?'
'ఎవరికిషట్ం ఉండదు? కానీ వయ్వసథ్లోకి వెళల్టం అంటే అవసథ్ను కొని తెచుచ్కునన్టేల్! అది నాకు తెలియనిది కాదు.'
'మంచి వాళుల్ రాని చోట వయ్వసథ్ ఇలా కుళిల్పోయే ఉంటుంది. మీరు ఒకక్ సారి లోపలికిలోపలికి వసేత్ మెలల్గా మీ లాంటి వాళుల్ వంద మంది
వసాత్రు.'
సవ్రూప లేచి నిలబడి చేతులు కలిపేసాడు. నాలుగు రోజుల తరువాత ఒక కారయ్కర్మంలో ఎకక్డో కూరుచ్ని ఉనన్ ననున్ బలవంతంగా నాయకుని
పర్కక్కు తీసుకుని వెళాల్డు...
రోజులు మారాయి. మామూలుగా తొడుకుక్నే తెలల్ షరుట్కు మరో పేరు వచేచ్సింది. ఎకక్డ లేని మరాయ్దలు వచేచ్సుత్నాన్యి. ఫోనుల్ మోర్గుతూనే
ఉనాన్యి.ఏది మాటాల్డినా అందరికీ చమతాక్రంగానే ఉంది.
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'సార చెపాప్క మనం ఆలోచించాలిస్న అవసరం లేదు ' అనటం పరిపాటి అయిపోయింది.
అలసిపోయి ఓ రోజు ఇంటికి చాలా ఆలసయ్ంగా వచాచ్ను.సోఫాలో తెలల్ కురాత్లో సనాయ్సి కూరుచ్ని కనిపించాడు.
'ననున్ ఈ రోజు బాదకు ' అనాన్ను.
'రమమ్ంటే వచేచ్వాడిని కాను శిశువా!నీ లోంచి ఇవతలకి వచేచ్ జీవిత సతాయ్నిన్ నేను.'
వాడి పర్కక్నే కూరుచ్నాన్ను.

'చూడు శిశువా! వయ్వసథ్కు మంచి పేరు కూడా ఉండాలని అరథ్ం చేసుకుని నీ లాంటి వాళల్ని లాగి వాడుకుంటారు.ఇంతకీ ఎందుకు
అలసిపోయావు?'
'ఏం చెయయ్ను? అడడ్మైన పనులు చేయాలిస్ వసోత్ంది. నా పనులనీన్ ఆగిపోయాయి.'
'నువువ్ చేరి ఆరు నెలలయింది. నువువ్ చెయయ్వలసిన పనిగా ఇది అని దేనినైనా సూచించావా?'
'ఓ యస! నేను చెపిప్ంది చాలా కరెకట్ అనాన్రు. కానీ చెయయ్రని తెలిసిపోయింది.'
మంచి పర్శన్ అడుగుతునాన్డు సనాయ్సి.
'నాయకులు బాగానే ఉంటారు. వాళుల్ ఆపష్నస్ పెటుట్కుంతారు. ఎవడో మరో విధంగ ఎదుగుతునాన్డంటే వాడి జాగాలో నీలాంటి వాడిని
పెడతారు.'
ఆలోచించాను. నిజమే అనిపించింది. నేను నా పధధ్తిలో ఎదుగుతుంటే?సనాయ్సి లేచి కండువా సదుద్కునాన్డు.
'శిశువా! వయ్వసథ్లో ఎవరి పధధ్తిలో వారు సుఖ పడతారు.నువువ్ కరెకట్ కాదు అనుకునన్పుప్డు కళంకం అవుతావు!'
సనాయ్సి వెళిల్పోయాడు. రాతర్ంతా గింజుకునాన్ను.
సారవ్జనికమైనది ఏదైనా సామానయ్మైపోతుంది. నేను మంచివాడినైనా నా 'పోసట్ ' సావ్రాథ్నికి టాగ అయిపోతుంది.
మరాన్డు అటుగా వెలుతూ నాయకుడి దగగ్ర ఎవరా అని చూసాను.ఓ పది మంది ఏవో కాగితాలు పటుట్కుని కూరుచ్నాన్రని తెలిసింది.
'మీటింగు చాలా టైం పడుతుంది.' చెపేప్సాడు అకక్డి కురార్డు. మరో సారి వదాద్మని నిరణ్యించుకుని ఇవతలకి వచాచ్ను.టీ పోసే కురార్డు
అకక్డ ఆపి టీ అందించాడు.
'సార, మీ గురించి నాకు తెలుసు...' అనాన్డు. నవొవ్చిచ్ంది. నా గురించి నాకు తపప్ అందరికీ బాగా తెలిసినటుల్ంది.
'ఏంటి?' అడిగాను.
'మీరు ఎవరినీ దగగ్రికి రానీయరని, మీ వరగ్ం వారినే దగగ్రికి రానిసాత్రని లోపల చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు సార. అలా ఎందుకుంటుంది సార?'
వాడి ఇజాయితీ గమమ్తుత్గా తోచింది. అతని వీపు తటాట్ను.
'మరొకడు పుడుతునాన్డు వయ్వసథ్కి! నేను అదృషట్వంతుడిని.నేను ఎకుక్వ అవసథ్ పడలేదు!' వాడు నవువ్తునాన్డు. నేను అకక్డి నుండి శాశవ్తంగా
ఇవతలికి వచేచ్సాను.
మరల డాబా మీదకి వచాచ్ను. చకక్ని ఆలోచన ఇది...చలల్ గాలి ఎకక్డో వాన కురిపిసుత్ంది అనే ఆశ. ఓ జలుల్ కురవాలి...కురవదు. ఆ మేఘం
అరవాలి...అరవదు. అది అలానే ఉంటుంది. కాలం రీలు వీలును బటిట్ తిరుగుతుంది.
~~~***~~~
‘ఎవరు వేసారు ఈ గుడిసె?’, కోపంగా అడిగాను. మేం పటిట్ంచుకోని మా సథ్లంలో ఎవరో మటిట్ తవువ్కుని ఇలా సెతిల అయిపోతునాన్రని
తెలుసుకుని పలెల్టూరుకి వచాచ్ను. ముపప్యి సంవతస్రాలుగా ఈ పర్దేశానిన్ ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. సకిర్యంగా ఉనన్వాడు కొనిన్ పర్కిర్యలకు
పనికొసాత్డు!
'ఇకక్డ మెరకెయాయ్లి అయయ్గారూ!', అనాన్డు అకక్డునన్ వాడు.
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'అది నీకెందుకు?'
'అలా కాదండీ. వాన పడితే ఇకక్డి వరకూ నిండి పోతుంది.'
'నువువ్ ఇది ముందర పీకించు.'
'తీసేతాత్నండీ. మీరు రాండి. తీసేదాద్ం!'
ఎనిన్ సారుల్ అకక్డికి వెళిల్నా ఇదే సంవాదం. రకరకాల మనుషులతో వెళాల్ను. ఈ సారి ఒకక్డినే వెళాల్ను.
'తియయ్వా?" అడిగాను.
'మెరకెయాయ్లి సారూ, చెపిప్నా గదా?'
'ఎనిన్ లారీలు పడతాయి?' ఇది మొదటి సారి అడిగాను.
అటూ ఇటూ చూసాడు.
'ఎంత? ఓ పాతిక లారీలు చాలెల్ండి. ఇకక్డ లారీలెందుకులెండి, నా టార్కట్ర వాడేదాద్ం.'
'ఊళోల్ ఎంతమందుంటారు?'
వాడికి ఈసారి ఇది కొతత్గా ఉంది.
'నాలుగొందలు కుటుంబాలుంటాయి మరి.'
'నినున్ అందరితో కలిపేసి నరికి ఇకక్డే పాతేసి పైన మెరకేసేత్ తకుక్వ ఖరచ్వుతుందేమో?"

కరర్ గటిట్గా పటుట్కుని కోపంగా చూసాడు. ఆ పర్కక్గా నిలబడడ్ ముసలాయన తల మీద కటుట్కునన్ గుడడ్ తీసేసాడు.నాలుగడుగులు ముందుకు
వేసాను.
'ఏవంటావు?'చాలా మెలల్గా అడిగాను.
'ఏంటటాట్ మాటాల్డతారు?'
సమాధానం చెపప్కుండా వచేచ్సి కారెకిక్ సాట్రట్ చేసాను.రివరస్ చేసి వాడి దగగ్ర ఆగాను.
'శనివారం వసాత్ను.' అని చెపిప్ రోడెడ్కేక్సాను. ఇదేంటి? ఇలా మాటాల్డాను? ఎవరిచాచ్రు ఈ ధైరయ్ం? గడచిన సంవతస్రాలలో ఇంత మందితో వేగి
తిరిగినందుకు నాలో ఎకక్డినుండో చేరిన అనుభవమా? నో...అది నాకు వదుద్. నాలో నేను మిగులుచ్కునన్ నా నిజాయితీ అలా రగిలి గళమై మరొకడికి
గరళంగా మారింది. రాబోయే శనివారం ఏదో ఉంటుంది, ఏదో నాకు చెబుతోంది! అలాగే జరిగింది.జాగా ఖాళీ అయింది. నా కారు చూసి దగగ్రగా
వచాచ్డు.
'సార, ఆ గడిడ్ వాము ఒకక్టీ ఉంది. నాలుగు రోజులలో తీసేసాత్నూ’ అనాన్డు.
~~~***~~~
ఎందుకో నిదర్ పటట్టంలేదు. కిటికీ తలుపులు తీసేసాను. అకక్డ సనాయ్సి విచితర్ంగా నేల మీద దొరలురునాన్డు. గోచీ ఒకక్టీ పెటుకుని
రోజుకూలీ చేసుకునే వాడిలా నోటోల్ బీడీ పెటుట్కునాన్డు.
'ఏవైంది?' అడిగాను.
'నీకేమైంది? పడుకోలేదు?' నవువ్తూ అడిగాడు.
నిటూట్రాచ్ను. 'ఏమో, అరథ్ం కావటం లేదు.'
'నే చెబుతాను. ఆ జాగా పెదద్ల దావ్రా వీలునామాలో ఆరు ముకక్లయిందనా? కాదు. నాకు తెలుసు. అది అందరికీ చెలుల్తుందని నీకూ తెలుసు!'
'నువువ్ మాటాల్డకుండా ఉండలేవు కదూ? మాటవరసకెపుడైనా, మాటాల్డకుండా ఉనాన్వా?'
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వాడు నవావ్డు.'మంచి పాట...అనాన్నా? ఓ మాటనుకుందాం.నీ బాధ అది కాదు. నీ పర్యాసలనీన్ నినొన్క మేసతరీగానే మిగిలాచ్యి.అవునా?'
'కావచుచ్.'
'అలా అనుకోవదుద్. మాటవరసకి నీకు మాటైనా చెపప్లేదనన్ది నీ కలవరం.! అది నినున్ అలా మిగిలిచ్ంది. నీలోని నిజాయితీ నీకే! దానికి
సాంసారిక వసత్రం తొడగదుద్!. బాధ పడుతుంది.నా లాగా ఇలా హాయిగా పడుకో!నిదర్ అదే వసుత్ంది!'
ఎంత మాట! కిటికీ తలుపు మూసేసాను. హాయిగా పడుకునాన్ను. ఏది నా ఆసిత్? ఇది ఎవరికి? ఎవరికి చెందుతుంది? నిశస్బద్ం చేసుత్నన్ కచేరీకి
శావ్సనిశావ్సలు శృతి తెలుపుతునాన్యి. నాకు ఎనోన్ చేతవునని ఎందరో అనాన్రు. కావచుచ్. కాకపోవచుచ్. అవి నాకు చెందవు. అనిన్టినీ చిరునవువ్తో నా
ఆతమ్ంకు వీలుగా వీలునామా వార్సేసాను.
(కవిత అందించిన వారు-వేదాంతం వేంకట సతయ్వతి)
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