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పరిమళపు అర

నాదెళళ్ అనూరాధ

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
పొర్దుద్నేన్ శారద తయారవుతునన్ంతసేపూ ఆరాటంగా ఇలల్ంతా తిరుగాడుతునన్ సరసవ్తమమ్, ‘వెళొల్సాత్నమామ్,
జాగర్తత్. భోజనం చేసి కాసేస్పు నిదర్పో. ఏదైనా అవసరం అయితే ఫోన చెయియ్’ అంటూ ఆమె ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాక వరండాలో కాసేస్పు కూరుచ్ని ఆనాటి
దిన పతిర్కను చదివే పర్యతన్ం చేసింది. మనసు నిమగన్ం కాలేదు. కొనాన్ళుల్గా ఆవిడకి ఆరోగయ్ం బావుండటంలేదు. ఎపుప్డూ కడుపునొపప్నో, కడుపులో
మంటనో బాధపడుతోంది. తన పనులు తను చేసుకుందుకు కూడా ఓపిక లేనటుట్ నిసాత్ర్ణగా వుంటోంది.
తలిల్ పడుతునన్ అవసథ్ శారద చూసూత్నే ఉంది. ఆవిడకి అలవాటైన డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిల్ అనిన్ పరీక్షలూ
చేయించింది. ఎకక్డా ఏ సమసాయ్ లేదని చెపిప్, ఆకలి వెయయ్టానికి, నిదర్పటట్టానికీ మందులు ఇచేచ్డు ఆయన. సరసవ్తమమ్కి డాకట్ర మీద నమమ్కం
పోయింది. తను పడుతునన్ బాధ ఏమిటో ఆయన పటుట్కోలేకపోయాడు అనుకుంది.
శారద ఏం చెయాయ్లో తోచక తలిల్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి గురించి ఢిలీల్లో ఉనన్ అనన్గారితోనూ, హైదరాబాదులో ఉనన్
అకక్యయ్లతోనూ ఫోన లో మాటాల్డింది.
‘ ఆవిడ బాధ పడుతుంటే ఇనాన్ళుల్ ఆలసయ్ం చేసేవెందుకు శారదా, వెంటనే డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిల్ చూబించు.’ అనాన్డు అనన్గారు.
‘ తీసుకెళాల్ననన్యాయ్, డాకట్ర దగగ్రకి వెళాద్ం అంటే వదద్ంటుంది. ఆయన సరిగా చూడటేల్దు అంటుంది. పోనీ మరొకరి దగగ్రకి వెళాద్ం
అంటే రాదు. తిండి బాగా తగిగ్ంచేసింది. నీరసపడిపోయింది. తెలల్వారూల్ నిదర్పటట్దంటుంది. నువొవ్కసారి వసాత్వేమో , నినున్ చూసేత్ ఆవిడకి కాసత్ ధైరయ్ం
వసుత్ందని నీకు చెబుతునాన్ను’
‘ ఒకక్రోజు శెలవు దొరకటం కూడా గగనమే. ఎలా రమమ్ంటావే? నువువ్ దగగ్రునాన్వు . ఆమాతర్ం ఆవిడకి ధైరయ్ం చెపప్లేవూ?’ అంటూ
విసుకుక్నాన్డాయన.
లకిష్ అకక్, రమణి అకక్ వచేచ్ందుకు వీలుపడదనీ, అశర్దధ్ చెయయ్క తలిల్ని వెంటనే ఆవిడకి నమమ్కమునన్ మరో పెదద్ డాకట్రిక్
చూబించమనీ చెపేప్రు. శారద నిటూట్రిచ్ంది. అనన్యయ్, అకక్యయ్లకి తనకి వయసులో బాగా వయ్తాయ్సం వుండటం వలన ఏంచెపప్బోయినా చినన్పిలల్వంటూ
తలిల్ తన మాటని కొటిట్పారేసోత్ంది. వాళుల్ వసేత్ ఆవిడ సమసయ్ అరథ్ం చేసుకుంటారంటే వాళల్కది పటట్దు.
చినన్కక్ రమణి అయితే, ‘అమమ్ సవ్తహాగా ఆరోగయ్మైనది. భోజనం సరిగా చెయయ్కపోతే నీరసం రాదూ? నిదెర్లా పడుతుంది?
ఆవిడకిపుప్డు బాధయ్తలేం లేవు. తన గురించైనా కాసత్ శర్ధధ్ తీసుకోకపోతే ఎలా? అయినా ఊరేక్ ఖాళీగా కూరుచ్నాన్ ఇలా ఏవో నొపుప్లనిపిసాత్యి. ఇకక్డ
మా అతత్గారిన్ చూసుత్నాన్నుగా. రోజూ పసిపిలల్లా బుజజ్గిసూత్ ఉంటాను ఆవిడని. అమమ్ని డాకట్రిక్ చూబించు కానీ ఆవిణిణ్ వూరేక్ కూరోచ్బెటట్క ఆవిడకి
చేతనైన చినన్ చినన్ పనులు చెయయ్నీ’ అంటూ సలహా ఇచిచ్ంది.
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మరో నాలుగు నెలలు అలాగే గడిచేయి. శారద బలవంతంగా మరో డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళిల్ంది తలిల్ని. కానీ సమసయ్
అలాగే ఉంది. ఆఫీసు పని ఒతిత్డితో తలిల్ని ఆవిడ మానాన ఆవిణిణ్ వదిలి పెటిట్ంది శారద. సరసవ్తమమ్ దిగులుగా ఉంటోంది. రోజూ ఏదో ఒక బాధతో అవసథ్
పడుతోనే ఉంది. ఒకోక్రోజు శారద ఆఫీసుకెళేల్ సమయానికూక్డా నిదర్ లేవదు.
‘ అమామ్, తొమిమ్ది కావొసొత్ంది. ఇంకా లేవలేదేం? లే, లేచి ముఖం కడుకుక్ంటే కాఫీ కలిపిసాత్ను’ శారద మాటలకి అయిషట్ంగా
మంచం దిగేది. ఒకోక్సారి ’ నాకు లేవాలని లేదే. ‘ అంటూ పర్కక్కి ఒతిత్గిలిల్ పడుకునేది.
ఆరోజు సాయంతర్ం శారద ఇంటికొచేచ్సరికి తలిల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్ పర్కిక్ంటి లలిత కనిపించింది. ఒకక్క్షణం భయం
వేసింది, చెపుప్లు విడిచి తలిల్ మంచం దగగ్రకెళిల్ంది, ‘ఏమైంది అమమ్కి?’ ఆ వేళపుప్డు ఎపుప్డూ ఆవిడ పడుకుని వుండటం చూడలేదు శారద.
‘ గుండె దడగా ఉందని, ఏదో ఆందోళనగా ఉందని ననున్ పిలిచేరు. నాకు సాయంతర్ం కాల్సులు లేవని పెందరాళే వచేచ్ను ఈవేళ.
డాకట్ర దగగ్రకు వెళాద్మంటే వదద్ని, కాసేస్పు తన దగగ్ర కూరోచ్మనాన్రు. గంట కిర్తం నేను వచిచ్నపప్టికంటే ఇపుప్డు తేరుకునాన్రు’ లలిత మాటలకి దిగులు
పడిపోయింది.
వెళూత్ వెళూత్ లలిత ,’ ఆంటీ ఏదో డిపెర్షన ఫీలవుతునాన్రు. నాలుగు రోజులు వీలైతే శెలవుపెటట్రాదూ?’ అంది శారదతో.
అనయ్మనసక్ంగానే శారద వంట ముగించి తలిల్ దగగ్రగా కూరుచ్ని, ‘అమామ్, నువువ్ దేని గురించైనా బెంగ
పెటుట్కునాన్వా? ఏమిటి నీ బాధ? నాకు చెపప్మామ్.’ చంటి పిలల్ని సముదాయిసుత్నన్టుట్ తలిల్చేతులిన్ అనునయంగా రాసూత్ అడిగింది.
చెమరించిన కళల్ను దాచుకుందుకు ముఖం తిపుప్కుందావిడ. శారద మనసు నీరైపోయింది తలిల్ని అలా చూసూత్ంటే .
ఆవిడని పరిశీలనగా చూసింది. ఆ ముఖంలో దిగులు కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. మనిషి మరింత
పలుచబడిపోయింది. తండిర్ వునన్పుప్డు ఎంత నిండుగా,నిబబ్రంగా వుండేది! ఏనాడైనా ఇలా తనకు బావులేదంటూ చెపిప్ందా? నిజంగా ఒళుల్ వెచచ్చేసినా
ఒపుప్కునేదా? జీవితానిన్నితయ్ం ఒక పండుగలా చైతనయ్వంతంగా నడుపుకునన్ వయ్కేత్నా ఈవిడ?తలిల్ ఏనాడైనా కనీన్రు పెటుట్కునన్ సందరభ్ం తనకు జాఞ్పకమే
లేదు.
ఆవిడ జీవితంలో తండిర్ పాతర్ ఎంత బలమైనదో తనకు తెలుసు.ఆయన లేకపోవటానిన్ ఇనాన్ళైల్నా జీరిణ్ంచుకోలేక ఇలా
అవసథ్ పడుతోందా? మానసికంగా నలిగిపోతూ శరీరానిన్ శుషిక్ంపచేసుకుంటోందా?
‘ శారదా, నీ జీవితం ఇలా అవటం చూడలేకపోతునాన్నే. నానన్గారు, నేను నీకు అనాయ్యం చేసేం అని బాధగా ఉంది. అకక్యయ్ల పెళిల్
విషయంలోనూ, అనన్యయ్ పెళిల్ విషయంలోనూ మా నిరణ్యాలు తపుప్ కాలేదు. నీ దగగ్ర కొచేచ్సరికి.....’ ఆవిడ మరి మాటాల్డలేకపోయింది.
‘ ఆ విషయం గురించి నువువ్ దిగులు పెటుట్కోవలసిన అవసరం లేదు. మీరు మంచిదని చూసి చేసిందే. మీ లోపం లేదు. ఆ వయ్కిత్కి
నాతోనే పేచీ. అతని గుణాలిన్ దగగ్రగా చూసిన దానిన్ నేను. కలిస్ బర్తకలేను అని నిరణ్యించుకునన్ది నేను. నానన్గారు అరథ్ం చేసుకునాన్రు. నేను సరైన
నిరణ్యం తీసుకునాన్నని ఆనాడు నువూవ్ ఒపుప్కునాన్వు. అదొక పీడకల. అది ఆలోచించి నీ ఆరోగయ్ం పాడుచేసుకోకు.’ తలిల్ని ఓదారిచ్ంది.
‘ అమామ్, నువువ్ కొనాన్ళుల్ అనన్యయ్ దగగ్రకో, అకక్యయ్ల దగగ్రకో వెళాత్నంటే తీసుకెళిల్ దింపుతాను. నీకు వాతావరణం మారుప్
ఉంటుంది. నీ ఆరోగయ్ం కూడా కాసత్ కుదుట పడుతుందేమో. వీలైతే ఇంకొక డాకట్ర సలహా కూడా తీసుకోవచుచ్. ఏమంటావు?’
‘ శారదా, నేను ఏనాడూ ఇలుల్ దాటి వెళిల్నదానిన్ కాదు. ఇంకెకక్డా ఉండలేనే.నా బలం ఈ ఇలేల్. ....... అలా అని ఇలుల్ వదలక ఎపుప్డూ
ఇకక్డే ఉంటానంటే నా బాధయ్త పూరిత్గా నీమీద పడిపోతోంది . నీకు సాయం చేసేందుకు ఎవరూ లేరు................’
‘ నాకూ నినున్ ఎకక్డికీ పంపటం ఇషట్ం లేదమామ్. కానీ నీకు కాసత్ మారుప్ అవసరమేమో అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. ‘
‘ శారూ, ఎలల్కాలం

నువువ్ మాతర్ం నాకోసం ఇకక్డ కూరుచ్ందుకు అవుతుందా? ఏమో, అపుప్డు ఏంచేసాత్నో నాకు

తెలియదు............’ ఆవిడకి మళీల్ దుఖం ముంచుకొచిచ్ంది .
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శారదకి తలిల్ని ఎలా ఓదారాచ్లో తెలియలేదు. తనకి అలాటి ఆలోచనలు లేవని మళీల్ మళీల్ చెబుతూనే ఉనాన్ తలిల్ ఆధోరణిలో
ఆలోచిసూత్నే వుంది. అది ఆవిడకి అభదర్తని ఇసోత్ంది అని అరథ్ం అవుతోంది.
‘ అమామ్, ఈ రోజు నీకోసం ఒక మంచి కబురు తెచేచ్ను. నువేవ్మో ఇలా దిగులుగా ఉండేసరికి ఆ విషయం
చెపప్టమే మరిచిపోయాను’ తలిల్ ముఖంలో కొదిద్పాటి కుతూహలం కనిపించింది.
‘నినున్ చూడాలని,వినాలని, నీతో కబురుల్ చెపాప్లని మనింటికి రేపు ఒకరొసుత్నాన్రు.ఎవరో చెపుప్కో....’ శారద మాటలకి ఆవిడ
ముఖంలో కొంచెం వెలుగొచిచ్ంది.
’ ఎవరూ?’ అందావిడ తను చెపప్లేనని వెంటనే ఒపుప్కుంటూ .
‘ వాణి వదిన వసోత్ందమామ్’. కపుప్కుని నిదర్కి ఉపకర్మించబోతునన్దలాల్ దుపప్టి తొలగించి లేచి కూరుచ్ంది ఆవిడ.
‘ ఏదైనా పనిమీద వసోత్ందా?’
‘ నినున్ చూడాలని, నీకోసం వసోత్ంది. ఏ రైలుకి వసుత్ంది,ఎనిన్ంటికి అనేది నాకు చెపప్లేదు. రైలు దిగి హాయిగా రికాష్ ఎకిక్ ఊరు ఎంత
మారిందో చూసూత్ వసాత్నంది. పొర్దుద్నేన్ నువువ్ లేచేసరికి వచేచ్సుత్ంది. హాయిగా పడుకో అమామ్.’ సరసవ్తమమ్ ముఖంలో ఆనందం దాగలేదు. నెమమ్దిగా
పకక్మీదకి ఒరిగింది. నిదర్ మాటేమోగానీ ఆవిడ ఈ మధయ్ కాలంలో ఎనన్డూ అనుభవించని ఆనందం ఆవిడని కముమ్కుంది. ఆలోచనలు పాత రోజులోల్కి
వెళేల్యి.............
పదహారేళల్ సరసవ్తి పెళైల్వచేచ్సరికి, వాణి తలిల్ని పోగొటుట్కుని అమమ్మమ్ ఇంటోల్ అందరికంటే ఎకుక్వగా ఆదరణని,
పేర్మని అందుకుంటోంది. సరసవ్తికి ఆ రెండేళల్ పిలల్ అందరికంటే ఎకుక్వగా చేరికైంది. మొదటిసారిగా తలిల్దండుర్లిన్ వదిలి అతత్వారింటికి వచిచ్న సరసవ్తి
ఇంటి మీద, తలిల్ మీద ఉనన్ బెంగని ఆ పిలల్ని చేరదీయటంలో తీరుచ్కునేది.
వాణికి ఏడెనిమిదేళల్ వయసు వచేచ్సరికి ఆమె తండిర్ మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవటంతో, అతత్వారింటోల్ పెరుగుతునన్ కూతురిన్ తనతో పాటు
తీసుకెళిల్పోయాడు ఆయన. ఇలల్ంతా బోసిపోయింది. సరసవ్తైతే సవ్ంత బిడడ్ని పరాయి ఇంటికి పంపిసుత్నన్ంత బాధ పడింది. కాని ఆ చినన్పిలల్ తండిర్
పేర్మకు దూరం కావటం నాయ్యం కాదని సరుద్కుంది.
ఈలోపు తనకీ పిలల్లు పుటుట్కురావటంతో వాళల్ ఆలనా పాలనలోల్ పడిపోయింది. వాణి శెలవులకి, పండుగలకి వచిచ్పోతూ ఉండేది. ఆ
అమామ్యి మనసులో సరసవ్తిఅతత్యయ్ంటే ఒక పర్తేయ్కమైన సాథ్నం ఏరప్డిపోయింది. ఆ అనుబంధం పెదైద్, పెళైళ్ వెళిల్పోయినా కొనసాగుతూనే ఉంది.
తెలల్వారకుండా లేచి సాన్నం చేసి వీధి వరండాలో కూరుచ్నన్ తలిల్ని చూసి శారద హాయిగా ఊపిరిపీలుచ్కుంది.
వాణి వసూత్నే శారద చేతిలోంచి కాఫీ అందుకుంటూ చెపేప్సింది..
’ శారూ , ఈ రోజు అతత్యయ్, నేను పొర్దుద్నేన్పలహారం చేసి, పదకొండు గంటల ఆటకి కనాయ్శులక్ం సినిమా చూసి లంచ బయట
చేసేసాత్ం. నువూవ్ మాతో చేరతానంటే శెలవుపెటేట్యి మరి’ అంది.
‘ ఇపుప్డు కనాయ్శులక్ం ఎకక్డదొరికింది వదినా నీకు?’శారద నవివ్ంది.
‘ సేట్షన నుంచి వసూత్, ఊళోల్ ఉనన్ సినిమాలు గురించి వాకబు చేసే వచేచ్నే శారదా. నువూవ్ వసాత్వా చెపుప్?’
‘ నాకు ఆఫీసులో ఇనసెప్క్షన జరుగుతోంది, రాలేను. అయినా అమమ్ బయటకు వెళల్టం అంటే ఒకక్ హాసప్టల వరకే. నువువ్ ఇంత పెదద్
పోర్గార్మ పెటేట్వ’
‘ శుభర్ంగా వసుత్ంది. ఓపిక లేకపోవటం ఏమిటి? రోజూ ఇంటోల్ కూరోచ్వటమేగా. ఏం అతాత్ , ఈరోజు మనం సినిమాకి, లంచ కి
బయటకు వెళుత్నాన్ం , సరేనా?’ సరసవ్తమమ్ని ఉతాస్హపరిచింది. ఆవిడ ఆనందంగా తలూపటం చూసి శారద విసుత్బోయింది. అంతలోనే తలిల్ సంతోషం
చూసి మనసు నిండిపోయింది.
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‘ అతత్యాయ్, చినన్పప్టి కబురుల్ నీతో మళీల్ చెపిప్ంచుకోవాలని ఎనాన్ళుల్గానో ఆశ. మా అతత్గారికి కంటి చూపు బాగా తగిగ్పోయింది ఈ
మధయ్, ఆవిడని వదిలి రావాలంటే కుదరదు, అదీకాక నేను లేకపోతే ఆవిడ వుండలేరు. ఒకక్క్షణం నేను బయటకు వెళిల్నా గొడవ పెడతారు . మా
పినన్తత్గారిని కూడా ఈ మధయ్ మా ఇంటికి తీసుకొచేచ్సేను. కొనాన్ళుల్గా అనారోగయ్ంతో బాధ పడుతునాన్రు. అకక్చెళెల్ళుల్ ఇదద్రూ ఈ వయసులో ఒకరికి
ఒకరుగా వుంటారని ఒపిప్ంచేను. ఎటూ ఇంటోల్ అనీన్ చూసుకుందుకు ఆయా ఒకామె ఉంది. వాళల్కి నచచ్చెపిప్ రెండు రోజులు వచేచ్ందుకు ఏరాప్టు
చేసుకునాన్ను . ‘
సరసవ్తమమ్ వాణి చెబుతునన్ విషయాలనీన్ వింటోంది. గతానిన్ కళల్ముందుకు తెచుచ్కునే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. ఆ ఆలోచనలు ఆవిడకి
చెపప్లేనంత బలానిన్ ఇసుత్నాన్యి. మనసులో ముదర్ పడిన జాఞ్పకాలను మేనకోడలితో కలిసి తియయ్తియయ్గా పంచుకోవటం మొదలుపెటిట్ంది. కాలానిన్
శాసించేది తనే అనన్ంత సంబరంగా ఆ రెండు రోజులు రాతిర్, పగళల్ సరిహదుద్లిన్ చెరిపేసిందావిడ.
*******
వాణి మరునాడు పర్యాణమై వెళుత్ందంటే అపుప్డే సరసవ్తమమ్కి దిగులు మొదలైంది. వరండాలో తీగలై సాగి, పూల భారంతో
అలుల్కునన్సనన్జాజులిన్కోసి మాల కడుతూ కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. అకసామ్తుత్గా సందె వెలుగులిన్ కమేమ్సూత్

ఆకాశమంతా మేఘాలు పరుగులు

మొదలుపెటేట్యి. ఎకక్డో దూరంగా వరష్ం కురవటం మొదలైనటుట్ంది.
‘అతాత్,అపుప్డపుప్డు నువువ్ మా ఇళల్కి వచిచ్పోతూ ఉంటే మాకు బావుంటుంది. నీ చేతులోల్ పెరిగిన మేము ఎలా జీవిసుత్నాన్మో నువువ్
చూడదాద్? ‘ ఉపోదాఘ్తంగా అంది వాణి.
‘ నా ఆరోగయ్ం అంత బావుండటం లేదు వాణీ. డాకట్రుల్ ఏమీ లేదంటారు. నా బాధ ఎవరికీ అరథ్ం కాదు. ఉనాన్రని చెపుప్కుందుకు
నలుగురు పిలల్లు. వాడు ఎకక్డో దూరంగా వునాన్డు. ఉదోయ్గరీతాయ్ తపప్దు. కానీ ఏడాదికొకసారైనా కంటికి కనిపించాలని కోరుకోవడం నాయ్యమైనదే
కాదూ?
ఆడపిలల్లిదద్రూ వాళల్ నానన్గారు ఉనన్పుప్డు ఏం వచేచ్రో అంతే, ఆ తరావ్త రావటం కర్మంగా తగిగ్పోయింది, మంచికీ ,చెడుకీ ఆయన
సలహాకోసం వచిచ్వెళూత్ండేవారు.నేను ఉనాన్ననన్ జాఞ్పకం లేదు వాళల్కి. ఇపుప్డు రావటానికి సమయమే లేదంటారు. అంతెందుకు? నెలకోసారైనా ఫోన
చేసి అమమ్తో మాటాల్డాలనుకోరు. ఎపుప్డో ఒకసారి ముకత్సరిగా ‘బావునాన్వా’ అని పలకరిసాత్రు.
వాళల్తో నాలుగు మాటలు పంచుకోవాలని వుంటుంది. ఇంటికొసేత్ దగగ్ర కూరోచ్బెటుట్కుని వాళల్ పసితనపు రోజులిన్ మరోసారి మననం
చేసుకోవాలని వుంటుంది. ఏదీ, రారే. ...’
‘ శారదని చూసేత్ దీని జీవితం ఇలా అయింది. ఈ వయసులో నాకు తోడుగా వుండటంకోసమే ఇలా అయిందా అని దిగులుగా
వుంటుంది. ఏమో, రేపు శారద జీవితంలో మంచి మారుప్లొసేత్ అది ఇకక్డ వుండటం సాధయ్మేనా?, నా సంగతి ఏమిటి? అని ఆలోచన. మరోపర్కక్ అలాటి
మారుప్ రావాలని కోరుకుంటూనే ఉనాన్ను .
ఈ పరిసరాల మీద మమకారం వదలలేక పోతునాన్ను. పిలల్ల దగగ్రకి వెళల్డానికి మనసక్రించదు. ఇవనీన్ ఆలోచించకుండా ఎలా
వుండగలను?........’ ఇంక ఏమీ మాటాల్డ లేనటుల్ కూరుచ్ండిపోయిందావిడ.
వాణికి ఆవిడ మనసు అరథ్మైంది. ‘ అతాత్, ఈ ఆలోచనలనీన్ మానసికంగా నీమీద ఒతిత్డి తెసుత్నాన్యి. అది శరీరం మీద పర్భావం
చూబిసోత్ంది. పిలల్లు పలకరించటం లేదని

దిగులు పెటుట్కుంటే ఎలా అతాత్? శరత ఆ సిటీలైఫ లో ఎంత సతమతమవుతునాన్డో నీకు

తెలియదనిదా?తనునన్ పొజిషన కి ఎపుప్డంటే అపుప్డు శెలవులు తీసుకుందుకు సాధయ్ం కాదు.
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లకిష్ ఇదద్రు మనవరాళల్ని బేబీ సిటిట్ంగ చేసోత్ంది. రావాలని ఉనాన్ఎలా కుదురుతుంది? రమణి ఉదోయ్గం, పిలల్ల చదువులు తో వూపిరి
పీలుచ్కునే వయ్వధి లేదు.
రమణి కాలికి ఫార్కచ్ర అయి మూడు నెలలు మంచం మీద ఉంది. తను కొంచెం తేరుకునేసరికి వాళల్ అతత్గారికి బావులేదు. చాలా
అవసథ్ పడుతోంది. వంట మనిషి వచీచ్ రాక ఇంటోల్ ఒక రకమైన ఇబబ్ంది, పిలల్లతో మరికొనిన్ సమసయ్లు. ఆయన ఫారిన టూరల్తో బిజీగా ఉనాన్డు. ఆయన
వైపు నుండి పిసరంత సాయం లేదు. మొనీన్ మధయ్ కలిసినపుప్డు ఇవనీన్ తెలిసాయి. నీకు ఈ సమసయ్లనీన్ చెబితే నువువ్ బెంగ పెటుట్కుంటావని నీకు
చెపప్లేదు. నీకు బావుండటేల్దని శారద ఫోన చేసి చెపిప్నా వచిచ్చూసే అవకాశం లేదని బాధపడింది.
నీకు మాటాల్డాలనిపించినపుప్డు నువేవ్ ఫోన చేసి పిలల్లతో మాటాల్డతాత్. మాటాల్డాలనన్ ఆశ తీరుతుంది. పిలల్లూ నీ పలకరింపుకి ఎంత
సంతోషిసాత్రో నేను చెపాప్లా? నువవ్ంతట నువువ్గా వచిచ్ నాలుగురోజులు మాతో గడిపావంటే మాకెంత బలం!
శారద సమసయ్కి కాలం సమాధానం చెబుతుంది. తనకి నచిచ్న వయ్కిత్ కనిపిసేత్ పెళిల్కి సిధధ్పడొచుచ్. అపప్డు మాతర్ం నినున్
చూసుకుందుకు ఎవరూలేరని ఎలా అనుకుంటావు? మేమందరం లేమా అతాత్ నినున్ చూసుకుందుకు ? నీ ఈఆలోచనలనీన్ అధిగమించలేని నీ శారీరక
బలహీనతలనుండీ పుటిట్నవే.
మమమ్లనందరినీ ఎంత శర్ధధ్గా, ఓరుప్గా పెంచేవు! మా జీవితాలోల్ ధైరయ్ంగా సమసయ్లిన్ ఎదురొక్నే బలానిన్ నువువ్వ్ కాదూ ఇచిచ్ంది?!’
సరసవ్తమమ్ వాణి మాటలోల్ యదారాధ్లిన్ తెలల్బోయి వింటోంది. రమణి కాలుకి దెబబ్ తగిలినటేట్ తనకు తెలియదు.........ఎలా
జరుపుకుందో ఆరోజులనీన్?ఎంత ఇబబ్ంది పడిందో?!
తనకు తెలిసి ఉంటే సాయంగా వెళేల్దేనా తను? ఆ తలిల్మనసు ఆరర్ధ్ం అయింది. వాణి మాటల పర్వాహం ఇంకా సాగేదేమో కానీ
పర్కిక్ంటి రమయ్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది,
’ అమమ్మామ్’ అంటూ.......సరసవ్తమమ్ పర్కక్న కూరుచ్నన్ వాణిని చూసి నిలబడిపోయింది .
‘ ఎవరీ మనవరాలు? ‘ అంటూనే ,
‘ రామామ్ , మీ అమమ్మమ్ నాకు అతత్యయ్ అవుతుంది. ‘ అంటూ రమయ్ ని ఆహావ్నించింది వాణి.
ఆ పలకరింపుతో వచిచ్ పర్కక్నే కూరుచ్ంది రమయ్.
‘ అమమ్మామ్, మా సూక్లోల్ ఒక వాయ్సం రాసుకురమమ్నాన్రు. ఏదైనా ఒక కొర్తత్ విషయం అమమ్మమ్లిన్ అడిగి తెలుసుకుని
రాయాలి.........’
‘ కొర్తత్ విషయాలు అమమ్మమ్ ఏంచెబుతుందే రమాయ్. నువేవ్ నాకు బోలెడు విషయాలు చెబుతుంటావు కదా’ సరసవ్తమమ్ నవివ్ంది.
ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతునన్ శారద నవువ్ముఖంతో ముందు వరండాలో కూరుచ్ని రమయ్తో కబురుల్ చెబుతునన్ తలిల్ని చూసింది. ఆవిడ
చేతిలో సనన్జాజుల మాల . ఎంత నాజూగాగ్,ఎంత వేగంగా మాల కడుతునాన్యి ఆ బలహీనపు చేతులు.
ఆవిడ తనకుందంటునన్ అనారోగయ్ం కేవలం ఒంటరితనం వలన వచిచ్న మానసికభావనేనా? రెండురోజులుగా ఆవిడలో ఎంత
మారుప్?!
ఆ దృశాయ్నిన్ కళల్నిండా చూసూత్ చెపుప్లైనా విడవకుండా అకక్డే కూరుచ్నన్ కూతురిన్ చూసి కబురుల్ ఆపి ,
‘ శారూ, కాసత్ కాఫీ పెటిట్ తెచిచ్పెటట్నా తలీల్’ అంటూ అడిగింది సరసవ్తమమ్.
‘వదద్మామ్, సాన్నం చేసి వచిచ్ కలుపుకుంటా’ అంటూ బలవంతంగా అకక్ణుణ్ంచి లేచింది .
‘ ఇంతకీ నేను చెపప్గలిగే విషయాలేం వునాన్యో చెపుప్ రమాయ్’
‘ అమమ్మామ్, మేము వూరెళిల్వచిచ్నపుప్డలాల్ మీరు పాలు, పెరుగు సిధధ్ం చేసి పెడతారెందుకు? అనీన్ దొరుకుతాయి కదా. ఎపుప్డూ
అడుగుదామని అనుకుంటాను.......’ రమయ్ పర్శన్కి సరసవ్తమమ్ నవువ్తోంది .
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‘ ఇదివరకు ఇపప్టిలా ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు, ఎకక్డపడితే అకక్డ పాలు, పెరుగు దొరికేవి కావు. అందుకే పొరుగింటి వాళెల్వరికైనా
ఇలాటి అవసరాలు వచిచ్నపుప్డు ఒకరికొకరు సాయం అందించుకునేవారు.’
రమయ్ ఆశచ్రయ్ంగా వింటునన్దలాల్ ,
’ అదేమిటి? దొరకక్పోవటం ఏమిటి? భలే కొర్తత్గా వుందే. అలా దొరకక్ పోతే ఎలా ? పొరుగింటి వాళుల్ సాయం చేసి తీరాలిస్ందేనా?
అంత తీరుబడి ఎవరికుంటుంది?’
‘ తీరుబాటు వుండటం లేకపోవటం కాదు. తమతోటి ఇరుగుపొరుగువారు,నితయ్ం కలిసిమెలిసి ఒక కుటుంబంలా వుండే మనుషులు
పర్యాణం చేసి వచిచ్, అలిసిపోయి వుంటారు. ఆ పర్యాణం ఎలా జరిగిందో , వాళుల్ వెళిళ్న పని సకర్మంగా పూరిత్ చేసుకొచేచ్రో లేదో, దూరాన ఉనన్ వాళల్
వాళల్ంతా ఎలా వునాన్రో అనీన్ కనుకుక్ని వాళల్ యోగ కేష్మాలిన్ కనుకోక్వటం ఒక ఆనవాయితీ గా అందరం అనుసరించేవారం. అదే అలవాటు ఇపప్టికీ
మా తరం వాళల్కి.
అయినా రమాయ్,నువువ్ మాతర్ం సమాజ సేవ అంటూ పర్తి ఆదివారం నీ సేన్హితులతో వృదాధ్శర్మాలకీ, అనాథశరణాలయాలకీ వెళిల్
సేవ చెయయ్టం లేదూ?’
‘ అది వేరు అమమ్మామ్, వాళల్కి సేవ చేసేవాళల్ అవసరం ఉంది. ‘
‘ నువువ్ అవసరం అనాన్వే, అలాటి అవసరం ఇరుగుపొరుగులమధయ్, కుటుంబ సభుయ్లమధయ్ వుండవలసిన పేర్మ, సహకారం,
అవగాహన తగిగ్పోతూండటం వలల్నే కలుగుతోంది. నువువ్ చెపుప్, ఊరు నుండీ రాంగానే నేను వచిచ్ పలకరిసేత్ నీకు సంతోషం గా వుండదూ, అమమ్మమ్
నాకోసం ఎంత పేర్మగా ఎదురుచూసుత్నాన్రు అనుకోవూ?’ సరసవ్తమమ్ నవువ్తూ రమయ్ని పర్శిన్సోత్ంది.
అమమ్మామ్, మనవరాళల్మాటలు సాగుతూనే వునాన్యి చాలాసేపు.
వాణి లోపలికి నడిచింది. పెరటోల్ ఆరిన బటట్లు తీసుకొసుత్నన్ శారద ఆమెకి ఎదురెళిల్ంది..........
‘ వదినా, నువువ్ ఉనన్ ఈ రెండు రోజులు అమమ్ ఎంత ఉతాస్హంగా ఉందో చెపప్లేను. నేను రోజూ చూసే అమేమ్నా అని ఆశచ్రయ్ం
వేసోత్ంది. నువువ్ వెళిల్పోతావంటే అమమ్కంటే ముందు నాకు దిగులుగా ఉంది.’ శారద మాటలకి వాణి నవివ్ంది.
‘శారూ, ఏళల్తరబడి ఉమమ్డి కుటుంబంలో ఉండి,తన చుటూట్ ఉనన్వాళల్ందరి అవసరాలు తీరేచ్ది తను మాతర్మే అనన్ ఒక
ఆతమ్విశావ్సంతో అతత్యయ్ రోజులు గడిచిపోయాయి.

నెమమ్దినెమమ్దిగా వయసు పెరుగుతూ ఓపిక తగుగ్తుంటే బాధయ్తలు తగిగ్ తనకీ, మామయయ్కీ

పరిమితమవుతూ జీవించిన రోజులు, ఆ తరావ్త మామయయ్ లేని వెలితి, చుటూట్ ఆవరిసుత్నన్ ఒంటరితనం, శారీరక అసహాయత ఇవనీన్ ఆవిడని
కృంగదీసుత్నాన్యి. ఇది అందరి కథ, ఇంటింటి కథ.
ఆవిడ తను చెయాయ్లిస్నదేం లేదని, తన ఉనికికి అరథ్ం లేదని భావిసోత్ంది. తను ఎవరికీ అవసరం లేదని అనుకుంటోంది. కానీ
మనకందరికీ తను ఎంతో పిర్యమైన వయ్కిత్ అనీ, మనకి మారగ్ నిరేద్శం చేసూత్ దివిటీ పుచుచ్కుని మనముందు తను నడుసూత్ంటే మనకి బలమని పదేపదే
అతత్యయ్కి ఒక నమమ్కానిన్ ఇసూత్ఉండాలి. ఇది మన అందరి బాధయ్త. రేపటి జీవితాలకి మనం సిధధ్పడేందుకు ఈ అనుభవం పనికొసుత్ంది.’
‘ వదినా, ఇవనీన్ నువువ్ చెబితే అమమ్ ఏమంది? ఒపుప్కుందా?’
‘ ఎందుకొపుప్కోదు? ఒకోక్సారి అనీన్ తెలిసి మనం ఒక అయోమయంలో పడిపోతూంటాం. అలాటీ సిథ్తిలో ఉంది అతత్యయ్ ఇపుప్డు.
అంతే. తనకి ఎలాటి అనారోగయ్ం లేదని , తన మనసే తనని ఉకిక్రిబికిక్రి చేసోత్ందని అరథ్ం చేసుకుంటుంది.’
‘ వదినా, అమమ్ని ఎపప్టిలాగా చూడాలని , మనకు తెలిసునన్ ఇదివరకటి అమమ్ని చూడాలని ఆశగా ఉంది.నీకు అరథ్ం అవుతోందా
వదినా?’ శారద కనున్లోల్ ఉబుకుతునన్ తడి గమనించిన వాణి వాతావరణానిన్ తేలిక చెయాయ్లని అనుకుంది.
’ శారూ, చాలా సంవతస్రాల కిర్తం మనమంతా తిరుమల వెళిల్నపుప్డు అకక్డ గరభ్ గుడి దాటి వసూత్ంటే, ‘పరిమళపు అర ‘ గురించి
వినాన్ం. ఆ అర దగగ్ర ఉనన్ అరుగు మీద మనసులో ఉనన్ కోరికని చేతి వేళల్తో వార్సేత్ అది ఫలిసుత్ందని చెపేప్రు కదూ. అపుప్డు నువువ్ ఏమనాన్వు?
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‘నేను ఏం కోరుకోను? నేను ఏమీ కోరకుండానే అనీన్ అమరిచ్పెడతారు మీరంతా’ అంటూ మమమ్లన్ందరినీ విసుకుక్నాన్వు, జాఞ్పకం
ఉందా?...............’ వాణి మాటలకి ఒకక్ క్షణం అరథ్ం కానటుల్ చూసింది. అంతలోనే, ’వదినా...........’ అంటూ తడికళల్తో నవేవ్సింది శారద.
సాయంకాలం ఆఫీసునుండి వసూత్ ఆకాశంలో ముసురుకునన్ మేఘాల ముందు కూడా తలిల్ని మునుపటిలా చూడాలని తను పడుతునన్
ఆరాటానిన్ వెళల్బోసుకునే వచిచ్ంది.
‘పరిమళపు అర’ ఇంతదూరాన ఉనన్తన మనసులో కోరికని ఇటేట్ తెలుసుకునన్టుట్ంది. చలల్ని గాలుల పలకరింపుకి మేఘాలు
చినుకులవుతునాన్యనన్ కబురు పెరటోల్ంచి మటిట్ వాసన మోసుకొసోత్ంది. శారద ఆనందంగా వరష్ంలోకి పరుగెతిత్ంది.
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"అమమ్గారూ..." అనన్ లకిష్ పిలుపుతో సాయంతర్ం వంటకి యేమి చేయాలా అని ఆలోచిసూత్ ఏదో లోకం లొ ఉనన్ మహతి ఉలికిపడి ఈ
లోకంలోకి వచిచ్ంది.
"ఏంటి లకీష్... చడి చపుప్డు లేకుండా పిలిల్లా రావొదద్ని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్ను నీకు... దడుచుకు చచాచ్ను" అని చనువుగా విసుకుక్ంది.
"పొండమామ్... మీరు అయయ్గారి లోకం లో మునిగిపోయి ననన్ంటారు" చిలిపిగా అంటిసూత్ చీపురు అందుకుంది వాకిలి ఊడవటానికి.
ఇంచుమించు ఒకే వయసు వారవటం తో కొతత్గా కాపురానికి వచిచ్న మహతిని ఆటపటిట్సుత్ ఉంటుంది లకిష్.
"ఏడిసావులే... అతత్యయ్ గుడినించి వచేచ్సరికి వాకిటోల్ ముగుగ్ లేకపొతే ఉంటుంది నీ పని. గబ గబా కానియ..." లకిష్ మాటలకు ముసి ముసి నవువ్లు
నవువ్కుంటూ... మధాయ్హన్ం కోసుకొచిచ్న చికుక్డు కాయలు గిలుల్తూ గుమమ్ం లో కూరుచ్ంది.
"మహతమామ్, మీరు పటన్పోళుళ్ గదా గదేదొ ఫేసుబుకక్ంట... మీకు తెలుసా?" కళుళ్ ఇంతింత చేసుకుంటూ అడిగింది లకిష్.
"ఇదిగో లకిష్, ననున్ మహతి అని అయినా పిలువు. అమామ్ అని అయినా పిలువు. మా తాతగారు మురిపెముగా పెటాట్రు నాకు ఆ పేరు. అటాల్
రెండూ కలిపి ఖూనీ చేయకే అని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్ను నీకు?" చిరుకోపంతో మందలించి "ఇంతకీ నీకు ఈ ఫేస బుక పురుగు ఎందుకు కుటిట్ందీ?" లకిష్ కి ఉనన్ కడుపు
ఉబబ్రం తలుచుకుంటూ కొంటెగా అడిగింది మహతి.
"లేదమామ్... పొదుద్నన్ కాలేల్జి పిలల్ల రూం లో పనిచేసాత్ గదా వాళుళ్ అనుకుంటుంటే వినాన్. అందులో మనకి తెలిసినోళుళ్, తెలిసినోళళ్కి తెలిసినోళుళ్,
ముకుక్ మొహం తెలీనోళుళ్ దోసీత్ చేయమని అడుగుతారంటగా అమామ్"
"ఊ... " అని తలాడించింది మహతి పరధాయ్నంగా
"ఇషట్మైతే పలకరించొచుచ్, వదద్ంటే మానేయొచుచ్ అంటగా అమామ్..."
"అవునే..."
"తెలిసినోళళ్ పుటిట్న రోజులు పెళిళ్రోజులు గురుత్ చేసాత్దంట... ఏదనన్ కబురు సెపప్లంటే దండోరా యెసినటుల్ ఒకక్సారే అందరికీ సెపొప్చచ్ంటగా!
మనం చెపేత్ తపప్ ఒకళళ్తో ఒకళుళ్ యేమి మాటాల్డుకునన్దీ పకోక్డికి తెలవదంట. నిజమేనా అమామ్?" ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అడుగుతునన్ లకిష్ని చూసి నవివ్
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"అవునే... ఇంతకీ నీ గాలి దానిమీదకెందుకు మళిళ్ందీ?" అంటూ వంటిటోల్కి నడిచింది మహతి

"రూం లో పిలల్లు పదద్కా అదే చెపుప్కుంటూ ఉంటారు అమామ్. ఏంటని అడిగితే నీకు తెలవ్దులే అంటారు... సెపప్ందే ఎటాల్ తెలుతాత్దమమ్?"
నిరుతాస్హం తో నిండిన దీరఘ్ం తీసింది లకిష్ కలాల్పి చలల్టానికి బకెటుట్ తీసుకెళూత్.
"ఏంటే లకీష్ ఇంకా ముగేగ్యటం అవలేదూ? అసుర సంధయ్ వేళకు గుమమ్ంలో ముగేగ్సెయ అని ఇంతపప్టున్ంచి చెపుత్నాన్... బొతిత్గా భయం లేదే నీకు
" అంటూ చేతోత్ పర్సాదంతో లొపలికొచిచ్ంది పారవ్తమమ్ గారు.
"అయిపోయిందమామ్... సిలకల ముగేగ్సూత్ కాతత్ లేటయింది..." ముగుగ్ డబాబ్ గూటోల్ పెటిట్ అలవాటున పర్సాదం కోసం చేయి చాపింది లకిష్.
"ఇది మాతర్ం మరచిపోవే?" నవువ్తూ పర్సాదం పెటిట్ "అమామ్య మహతీ... కాసినిన్ మంచినీళుళ్ తేమామ్... " లోపలికి చూసూత్ కేకవేసి, వరండాలో
కురీచ్లో కూలబడింది పారవ్తమమ్ గారు.
"కాసేపు ఆగితే మీ అబాబ్యి వచిచ్ తీసుకొచేచ్వారు కదా అతత్యాయ్ బండి మీద అంత దూరం నడిచి రాకపోతే..." మోకాళుళ్ సవరదీసుకుంటునన్
అతత్గారికి మంచినీళుళ్ అందిసూత్ అంది మహతి.
"ఇంకా నయం... మగపిలల్ వాడు. పగలంతా పనిచేసి వసాత్డు. ఇంక ఇలాల్ంటి పనులు కూడా చెపప్నా. అయినా వాడేమనాన్ చినన్ పిలాల్డా అమమ్ని
బండి మీద తిపుప్కు రాను... పెదద్ ఆఫీసరు" కించిత గరవ్ం తొణికిసలాడింది ఆ తలిల్ గొంతులో.
అతత్గారి పుతర్ వాతస్లయ్ం సంగతి తెలిసి "ఎంత ఆఫీసరు అయినా మీ కొడుకేగా అతత్యాయ్... తపేప్ముంది..." అంటూ నవువ్తూ లోపలికి నడిసింది
మహతి.
"లకీష్ గారెల పిండి రుబాబ్వుటే? ఓ నీళుళ్ పోయకుండా మెతత్గా రుబుబ్... " పెరటోల్కి వినబడేలా కేక వేసింది పారవ్తమమ్.
"పెదద్మమ్ గారూ... నా సినన్పప్టున్ండి పతీ శనివారం ఉండేదేగా అమామ్. ఆదివారం బాబుగారికి గారెలు, కోడి కూర... సూరీడనన్ దారి తపుప్తాడేమో
గాని మన ఇంటోల్ ఆదివారం గారెలు ఉడకంది ఎపుప్డు సెపప్ండి" చురక అంటించింది లకిష్ పెరటొల్ంచే.
"బాగా మాటలు నేరాచ్వే. నీ ముకుక్కి తాడేయమని సీనుగాడికి చెపాత్ ఉండు." లకిష్ కి వరసైన బావని గురుత్ చేసిదింది పారవ్తమమ్.
"సీ పొండమామ్... అపుప్డే నాకు పెళేళ్ంది..." మెలికలు తిరిగింది లకిష్.
"రంగడు పోయాడని ఆగారు గానీ... లేకుంటే బాబుకంటే ముందే అయేయ్ది నీ పెళిళ్... " పెదద్ పాలేరుగా చేసిన లకిష్ తాతని గురుత్చేసుకుంటూ అంది
పారవ్తమమ్.
"అతత్యాయ్ చికుక్డు కాయలు వండుతునాన్... రసం చేయనా? సాంబారు పెటట్నా?"
"సాంబారు... వాడికి చికుక్డు కాయలు నంజుకు తినటం ఇషట్ం..." మురిపెంగా కొడుకు ఇషట్ం చెపిప్ంది పెదాద్విడ.
"పెదద్మమ్ గారు సాంబారు అంటారని తెలుసుగామామ్... అయినా రోజు అడుగుతారేంటి?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది లకిష్.
"పెదాద్విడ కదే... ఓ మాట అడిగితే బాగుంటుంది... "
"ఎపుప్డైనా వేరే ఏమైనా తినాలని ఉంటేనో లేక ఇంకేమైనా కావాలంటే ఇబబ్ంది లేకుండా అడుగుతారు... "
"ఇదద్రము ఒకళళ్కొకళళ్ం కొతేత్ కదా..." వివరంగా చెపిప్ంది మహతి
"అమామ్...ఇలాల్ంటివి కూడా మీరు ఫేసుబుక లో నేరుస్కునాన్రా?"
ఫకుక్న నవివ్ "నీకు ఈ ఫేసుబుక పిచిచ్ బాగా పటిట్నటుల్ందే. లేదే...ఇంటొల్ అమమ్ నానమమ్, అమమ్మమ్ అతత్యయ్, పకిక్ంటోల్ వాళుళ్ ఇలాల్ చూసి
నేరుచ్కునన్దే..."
అవునా అనన్టుల్ తలాడిసూత్ అలోచనలో పడింది లకిష్.
"అది కాదమామ్... ఆ పిలల్లుల్ సెపిప్న కాడున్ంచి బురర్ తొలుతాత్ ఉనాన్ది... అందుకే..." నసుగుతూ ఆగిపోయింది లకిష్
"సరే, ఏమి తొలుసాత్ందో చెపుప్. కనీసం రేపటున్ంచి అయినా మన లోకంలో ఉండి పనిచేదుద్వుగాని..." చినన్గా మందలిసూత్ పెరటి వైపు గుమమ్ంలో
కూరుచ్ని సాంబారుకి ముకక్లు కోసూత్ అడిగింది మహతి.
"అది కాదమామ్... మన బతుకు మనం బతుకుతుంటే పతీ దాంటోల్ పకోక్ళళ్కి ఆరా గావలన్ గదా. మరి ఈ ఫేసుబుక ఉంటే ఒకళళ్ గోల ఒకళళ్ కి
లేకుండా, మన గోల మనది, పకోక్ళళ్ గోల వాళళ్ది అంటే. ఎటాల్ సాదయ్మా అని? "
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"అవనీన్ మనం అకౌక్ంట లో సెట చేసుకోవాలే... మనం రాసిపెటిట్ంది గురుత్ంచుకుంటుంది. పలానా వాడు నాకు మంచి దోసత్, పలాన వాడు నాకు
పరిచయం ఉనోన్డు, పలాన వాడి తో నేను మాటాల్డను, పలాన వాడు నాకు కనిపించొదుద్. ఈ లెకక్న రాసి పెటాట్లి... అంతే" తేలిచ్ చెపేప్సి లోపలికి నడిసింది మహతి కూర
తిపప్టానికి.
"అమామ్... అయయ్గారికి సెపిప్ నాకు ఒకటి ఇపిప్ంచండమామ్ " ఆశగా అడిగింది లకిష్.
"ఎందుకే? నువేవ్ం చేసుకుంటావు?" తెలల్బోతూ అడిగింది మహతి.
"మా వీధిలో గాలి ఎదవలు కారు కూతలు కూసత్ంటే, ఎదురు తిరిగి సెపుప్తో ఒకక్టేసేత్ ఎకక్డ గుంపుగా కొంప మీద పడతారో అని భయపడి గుడల్
నీళుళ్ కుకుక్కుంటూ ఏడుసూత్...అనిన్టికీ మూసుకొని బతికేతత్నాన్. కడుపు మంట తీరేదాక చితక బాది, నా ఫేసుబుక అకౌక్ంట లో ఈ ఎదవలు నాకు కనిపించొదుద్ అని
పెటిట్ంచుకుంటా అమామ్... " ఆశగా అంది లకిష్
"ఓసి పిచిచ్దానా అది అటాల్ంటి బుకుక్ కాదే. నీకు అరధ్ం కాదులే... చదువుకునోన్ళుళ్ కాలకేష్పానికి చేసేది. పొదుద్ పోయింది...ఇంటికి వెళుళ్... పొదుద్నేన్
తొందరగా వచేచ్యి. వెళూత్ వెళూత్ దారిలో సాయిబు కి పొదుద్నేన్ చికెన పంపమని చెపిప్ వెళుళ్ లేతది... " పొదుద్నన్ మిగిలిన అనన్ం కూర గినెన్ లకిష్ చేతిలో పెడుతూ
చెపిప్ంది మహతి.
"సరేమామ్... నే వసాత్" అంటూ చినన్బోయిన మొహంతో వెళిళ్ంది లకిష్.
సాంబారు ముకక్లు పొయియ్ మీద పెటిట్ లకిష్ మాటలు గురుత్చేసుకుంటూ అలోచనలో పడింది మహతి.
"నా మహతిని అపసవ్రం మీటింది ఎవరూ?" కొంటెగా అడిగాడు శీర్కర వెనుకగా మహతిని చుటుట్కుంటూ. నారదుల వారి వీణ పేరు 'మహతి' అని
సరదాగా ఏడిపిసుత్ంటాడు శీర్కర అలా.
"ఎపుప్డొచాచ్రు? ఏదో ఆలొచిసూత్ గమనించలేదు... కాఫీ ఇసాత్ను... జసట్ టు మినిటస్... " నవువ్తూ బదులిచిచ్ంది మహతి.
"కాఫీ సరే... ఏ లోకంలో విహరిసుత్నాన్రు శీర్మతి గారు సెలవిసాత్రా? ఏ నారదుడు మీటాడు అపశుర్తి?" రోజూ గుమమ్ంలో ఎదురు చూసే భారయ్
తను వంటింటోల్కి వచిచ్నా గమనించక పోవటంతో, 'ఏమిటి సంగతి' అనన్టుల్ ముంగురులు సరుద్తూ అడిగాడు.
"ఏమి లేదు..." అంటూ లకిష్ కి తనకి జరిగిన సంభాషణ టూకీగా చెపిప్ "అదే అలోచిసూత్ గమనించలేదు. అది అమాయకంగా అడిగినా లైఫ అంత
సింపుల గా ఉంటే ఎంత బాగుండు అనిపించింది. ఈ ఈవ టీజింగ, పోటాల్టలు, మత పిచిచ్, కక్షలు, అతాయ్చారాలు, దోపిడీలు ఏమి లేని పర్పంచం ఉంటే బాగుంటుంది
కదా...." కొంచెం వణికింది మహతి గొంతు ఆవేశంగా
"అంత మారుప్ రావడం కషట్ం లే... రిలాకస్ మహతీ..." ఆపాయ్యంగా భుజం నొకిక్ "చలో నేను ఫెర్ష అప అయి వసాత్... కాసేపు బయటకు వెళాద్ం..."
అంటూ కదిలాడు శీర్కర.
"నిజమేలే యేం చేయగలం.?" అని నిటూట్రుసూత్ టివి లో వారత్లు విని కాసేపు ఆవేశ పడి మరాన్టికి అంతా మామూలు అని బర్తికేసే పేర్క్షకులాల్ కాఫీ
పెటేట్ పనిలో పడింది మహతి.
"ఎకక్డకు వెళాద్ం?" అంటూ వచాచ్డు శీర్కర ఇంతలో
"ఇపుప్డు బయటికి వదుద్లెండి. కాసేపు పెరటోల్ పారిజాతం చెటుట్కింద కూరుచ్ందాం... పర్శాంతం గా ఉంటుంది" కాఫీ కపుప్ చేతికిసూత్ బయటికి
కదిలింది మహతి.
"లోపలికి రండరార్... చీకటోల్ పురుగు పుటర్ తిరుగుతుంటాయ... " అనన్ పారవ్తమమ్ గారి కేకకు చలల్గాలికి కూరొచ్ని పిచాచ్ పాటీ
మాటాల్డుకుంటునన్వాళళ్లాల్ లేచి లోనికి బయలుదేరారు తాగేసిన కాఫీ కపుప్లతో.
పారవ్తమమ్ గారు, శీర్కర టివి లో ఏదో పిలల్ల పాటలు చూసూత్ కూరుచ్ంటే, భోజనాలకి రెడీ చేసి పిలిచింది మహతి.
పారవ్తమమ్ గారు పెందలాడే 'నేను తినేసి పడుకుంటా అబాబ్యి నువువ్ తినండి' అనాన్ వినదు మహతి. ముగుగ్రికి పెందలాడే వడిడ్ంచేసుత్ంది కలిసి
తినాలి అని.
పెదాద్విడ తిని పడుకునాన్క, వీళిళ్దద్రు పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకుంటూ హిందీ, ఇంగీల్ష చానెల పోర్గార్ంలు చూసాత్రు.
ముకత్సరి మాటలతో భోజనం కారయ్కర్మం అయింది.
అతత్గారి బెడ పకక్న వాటర బాటిల పెటిట్ వెళళ్బోయిన మహతి "ఏమైందమామ్, వంటోల్ బాగోలేదా?" అనన్ అతత్గారి పర్శన్కి ఉలికి పడి వెనకిక్ తిరిగి
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"అబేబ్... బాగానే ఉనాన్ అతత్యాయ్..." అంటూ వెళళ్బోయింది.

ఎపుప్డూ గల గల మాటాల్డుతూ నవువ్తూ తిరిగే మహతి ముభావం గా ఉండటం గమనిసూత్నే ఉంది పారవ్తమమ్ గారు. దగగ్రకి రమమ్ని సైగ చేసి
చేయి పటుట్కుని
"అబాబ్యి నువువ్ ఏమైనా మాటా మాటా అనుకునాన్రా?" అనునయం గా అడిగింది.
"అయోయ్ అదేం లేదతత్యాయ్...పొదుద్నన్ మన లకిష్ ఎదో కెలికింది... అదే ఆలోచనలతో ఉనాన్ను... అంతే" అంటూ బదులిచిచ్ంది అమమ్లా అడిగిన
అతత్గారి ఆపాయ్యతకి కరిగిపోతూ.
"సరిపోయింది... అది వాగే పిచిచ్వాగుడు పటిట్ంచుకుంటే ఇంతే సంగతులు. ఉతత్ వాగుడుకాయ... చినన్పప్టున్ంచి ఇకక్డే పెరిగిన సవ్తంతర్ం...
ఉనన్ంతసేపూ వాగుతూనే ఉంటుంది" తేలికపడిన మనసుతో నవేవ్సూత్ అంది పారవ్తమమ్ గారు.
"ఇంతకీ ఏమంత పెదద్ విషయాలు మాటాల్డింది ఆ చిచచ్ర పిడుగు?"
లకిష్ కి తనకి జరిగిన సంభాషణ టూకీగా చెపిప్
"అదే అలోచిసూత్ ముభావంగా ఉనాన్నేమో అతత్యాయ్... మీరు పడుకోండి..." అంటూ వెళళ్బోయిందలాల్...
" 'చేసుకునన్ వాడికి చేసుకునన్ంత మహదేవా' అనాన్రు పెదద్లు ఇందుకే..." అనన్ పారవ్తమమ్ గారి మాటకి ఆగిపోయింది.
"అదేంటతత్యాయ్, ఇందులో లకిష్ తపేప్ముంది? దాని కటూట్ బొటూట్ కూడా పదద్తిగా ఉంటుంది. మీరే అంటారుగా పనిపిలల్ అయినా అది లక్షణంగా
ఉంటుంది అని" తెలల్బోతూ అడిగింది.
"మన లకిష్లో తపుప్ంది అనటేల్దు నేను. ఈ పరిసిత్తి మనం చేజేతులా తెచుచ్కునన్ది... ఇపుప్డు వగచి ఏం లాభం అంటునాన్. సేవ్చచ్, ఫీర్డం, పైవసీ,
ఇంకా మీ భాషలో చెపాప్లంటే ' ఐ నీడ సేప్స ' అంటూ మనం తెలియకుండా తెచిచ్ పెంచుకునన్ పిశాచం ఈనాటి మన పరిసిత్తి. కాదంటావా?" పర్శిన్ంచింది పారవ్తమమ్
గారు.
"దానికీ, దీనికీ సంబంధం ఏంటతత్యాయ్?" పర్శాన్రధ్కం గా ముఖం పెడుతూ అడిగింది మహతి.
"పోనీ ఇది చెపుప్... గాలి వెధవలు ఇపుప్డు మాతర్మే కొతత్గా పుడుతునాన్రా? లేదు కదా... చెడడ్వాళుళ్ ఆనాడూ ఈనాడూ ఉనాన్రు. మరి ఈ
విపరీతపు ధోరణులు ఇపుప్డు ఇంత ఎకుక్వ ఎందుకు ఉంటునాన్య అంటావ?"
"మనం వయ్కిత్గత సేవ్చచ్ కోరుకోడానికీ, పోకిరీ వెధవల విచచ్లవిడితనానికీ లింక ఏంటండీ? మన పరస్నల వయ్వహారం లో పర్తివాడికీ ఆరా
అనవసరం అనుకోవడం లో తపేప్ముంది?" నిదానం గా అడిగినా తన అభిపార్యం సప్షట్ం గా చెపిప్ంది మహతి.
"మీరు అనే ' ఫైన లైన ' అంత తేడా ఉంది మహతీ! సరే నువవ్నన్టేల్ మన 'పరస్నల' విషయాలు ఎదుటివారికి ఆరా అనవసరం అనుకుందాం
కాసేపు. ఎదుటివారు అంటే ఎవరు నీ దృషిట్లో?"
"మన ఇంటోల్ వాళుళ్ కానివారు" అతత్గారు అడగటం లో ఉదేద్శయ్ం పూరిత్గా అరధ్ంకాక కాసత్ అలోచిసూత్ సమాధానం ఇచిచ్ంది మహతి.
"మనం పకక్వాడికి ఆరా అనవసరం అనుకుంటూ... 'మన ' నుంచి 'నా ' లోకి వచేచ్సాం... దాంతో పకక్వాడు అనే దాని అరధ్ం కూడా
మారిపోయింది. ఒకపుప్డు పకిక్ంటి పినిన్గారు వేళగాని వేళ బయటికి వెళుత్ంటే, 'ఎకక్డికమామ్య ఈవేళలో బయటికీ' అని అడిగితే ఆగి 'ఫలాన పనిమీద తపప్క వెళుత్నాన్
పినిన్గారూ' అని సమాధానం ఇచేచ్వాళళ్ం. ఏమాతర్ం వీలునాన్ ఆవిడ తోడు రావడానికి సిదద్పడేవారు. అది మీరు ఈరోజు పిలుసుత్నన్ నిజమయిన 'సోషల నెటవ్రిక్ంగ '.
ఇపుప్డు అసలు పకిక్ంటివాళుళ్ ఎవరో కూడా తెలుసుకోవడం లేదు. అది వాళళ్ వయ్వహారం లో తలదూరచ్డం అంటునాన్ం. ఇపుప్డు వేళగాని వేళ ఇంటికి వచిచ్న కూతురిన్
తలిల్ 'లేట అయిందేంటమామ్' అని అడిగితే 'ఇంటోల్ ఫీర్డం లేదు దేనికీ' అని అంటునాన్రు. కొడుకు గదిలో సామానుల్ తలిల్ అంటుకోకూడదు. వాళుళ్ తెలల్వారూల్ కంపూయ్టర
మీద ఏమి చేసుత్నాన్రో తెలుసుకునే పర్యతన్ం కూడా చేయకూడదు. తపుప్దారి పటేట్వయసులో పిలల్లకి ఆనకటట్ లాంటి వాళుళ్ తలిల్దండుర్లు. వయ్కిత్గత సేవ్చచ్కి అడుడ్ అని
డాయ్ం గేట లు ఎతిత్ ఉంచుతునాన్రు. ఆ పర్వాహం లో మనమూ మన పిలల్లూ కూడా కొటుట్కు పోతునాన్ం మనకి కూడా తెలీకుండానే." ఆపి ఏమంటావు అనన్టుల్ మహతి
వైపు చూసింది పారవ్తమమ్ గారు.
"అంటే పర్తి విషయం లో పకక్వాడి జోకయ్ం ఉంటే, ఈ పోర్బల్ంస సాలవ్ అవుతాయంటారా?" దానికీ దీనికి లంకె ఏంటి అనే ఫేస పెటిట్ అడిగింది
మహతి.
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"తిరిగి ఆరోజులోల్కి వెళళ్డం కాదమామ్ నేను అనేది. ఈ రోజు ఉనన్ సిథ్తికి మనకి తెలీకుండానే ఎలా వచేచ్సామో నా ఉదేద్శయ్ం చెపుత్నాన్. ఒకపుప్డు
ఆడపిలల్ను తపప్ని సరి పరిసిత్తిలో వంటరిగా పొరుగు ఊరు పంపాలంటే కూడ, బస లో మన ఊరివాళుళ్ ఉంటారులే అనే ధైరయ్ం ఉండేది. మనం కూడా, ఈ పిలల్ మన
ఊరి అమామ్యి అని ఒక కనున్ వేసి ఉంచేవాళళ్ం. మనకి తెలియకుండానే మనం ఏరాప్టు చేసుకునన్ 'నెటవ్రక్' అది. ఇపుప్డు మన పకక్ పోరష్న లో వాళుళ్ బస సాట్ప లో
కనబడితే గురుత్పటిట్నటుల్ ఒకటికి రెండు సారుల్ వాళళ్ వైపు చూడటం కూడా మానరస్ కాదు అని చెపుత్నాన్ం పిలల్లకి" అంటునన్ పారవ్తమమ్ గారి గొంతులో అసంతుర్పిత్ సప్షట్ం
గా కనిపిసూత్ంది.
"ఉమమ్డి కుటుంబం దాకా ఎందుకు, ఇంటొల్ మన మీద అధారపడి చదువుకుంటునన్ పిలల్లకి ఇది తపుప్ ఇది వపుప్ అని అమామ్ నానాన్ చెపప్డం
కూడా తపుప్ అనే విధానం లో జీవిసుత్నాన్ం. ఫేసుబ్క, టివ్టెట్ర లలో సోషల నెటవ్రక్ ఇషట్ం గా నేరుచ్కుంటునాన్రు, కాని ఇంటోల్ తలిల్దండుర్లతో ఏ సంబంధ బాంధవాయ్లూ
నేరుచ్కోవటేల్దు. వాళుళ్ రెకక్లు వచాచ్క, మన రెకక్లలో ఓపిక లేనినాడు ఓలడ్ ఏజ హోం లో పెటట్డం లో తపుప్ ఏముంది? బంధం అంటే బాధయ్త అని తెలియచేయకుండా
పెంచి, అపుప్డు ఏడిచి లాభమేముందమామ్? మన ఊరు, మన కుటుంబం, మన వాళుళ్ నుంచి, నా జీవితం, నా ఇలుల్, నా ఫామిలీ , నా రూము, నా వసుత్వులు, నా ఇషట్ం
దాకా ఎదిగిపోయాం" అదే ధోరణిలో చెపుప్కుపోతునన్ అతత్గారి మాటలు సాలోచనగా వింటూ ఉండి పోయింది మహతి.
"సరేల్ నా మాటలకేం గానీ... పొదుద్ పోయింది, వెళుళ్ పడుకోమామ్" అనన్ అతత్గారి మాటకి లేచి గదిలోకి నడిచింది మహతి.
మంచం మీద వాలి పారవ్తమమ్ గారు నింపాదిగా అడిగినా చెంప చెళుళ్మనన్టుల్ అనన్ ఆఖరు మాట ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకుంది మహతి.
"మనకి ఏవిషయం లోనూ అకక్రేల్ని పకక్వాడి జోకయ్ం, రోడ మీద యాకిస్డెంట అయి పడి ఉనన్పుప్డు, పోకిరి వెధవలు బస లో నడుం గిలిల్నపుప్డు,
మన ఇంటికి ఏ దొంగవెధవో వచిచ్నపుప్డు, ఏ కామాంధుడో మనమీద దాడి చేసినపుప్డు మాతర్ం కావాలంటే ఎలా వసుత్ంది చెపుప్?"
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"లెఫట్ కటింగ ", "రైట కటింగ" అంటూ కార మలుపులు తిపప్టం, నడపటం నేరుచ్కుంటునాన్ను , మా కజిన హరి దగగ్ర. అలా అనటం మీద
ఉనన్ ఉతాస్హంలో కార ఎటు పోతోందో చూడలేదు. ఫుట పాత ఎకేక్సింది కార. "అకాక్, చూసుకుని నడపవే" అని వాడు ఒకటే నవువ్. వాడు పదహారో ఏడు నించే బైక ,
కార బాగా నడుపుతాడు. లైసెనస్ కోసం నేను నేరుచ్కునన్ కార డైరవింగ, లైసెనస్ రావటానికి మాతర్మే ఉపయోగపడింది. మొదటి గేర లో ఒక చెటుట్ చుటూట్ తిపప్టం
మాతర్మె అకక్డ చేయించినది. కానీ హైదరాబాద రోడ మీద నడపటం అంటే చెటుట్ చుటూట్ తిపప్టం అంత సులువు కాదు కదా.
డైరవింగ సూక్ల లో ఇనర్స్ట్కట్ర బేర్క, ఆకిస్లరేటార ఆయనే నొకేక్సి, వీలునన్పుప్డలాల్ వీల తిపేప్సి, అయినా మనమే బాగా నడిపేసాము అనే
అభిపార్యం తెపిప్ంచేసాడు. ఆ అభిపార్యంతో నిజంగా కార ఎకిక్ నడిపేసరికి పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. మళీళ్ ఏదో డైరవింగ సూక్ల లో చేరి మరొకసారి మోసపోయే
కంటే, కళళ్ ముందు కార బాగా నడిపే హరి దగగ్ర నేరుచ్కోటం మంచిదని మొదలెటాట్ను. కానీ, వాడికి నాకు టైం కుదిరేది కాదు. ఏ పదిహేను రోజులకో పావుగంట
కాల్సు చెపేప్వాడు వాడు. అందులో మళీళ్ మా నవువ్లు , మాటలకి సగం సమయం సరిపోయేది. ఇలారెండు నెలలకి కార మలుపులు తిపప్టం బాగా నేరుచ్కునాన్ను . ఈ
లెకఖ్న పూరిత్గా డైరవింగ వచేచ్సరికి ఏ ఏడాదో రెండేళోల్ పడుతుందేమో అనిపించి, పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిసుత్ండగా, మా అపారట్ మెంట లో డైరవరస్ ఎవరిదగగ్రైన
నేరుచ్కోవచుచ్ అనే ఐడియా ఇచాచ్రు నానన్!
అసలు మా మొతత్ం కుటుంబం లో అతి చినన్ వయసులో కార కొనన్ అమామ్యిని నేనే. ఉదోయ్గంలో చేరిన వెంటనే కార కొంటాను అని
మొదలుపెడితే, హాయిగా ఆటోలో వెళిల్ రాక ఎందుకు ఈ మహా టార్ఫిక లో కార నడపటం అనే కొటిట్ పాడేసారు. ఒక ఏడాది పటిట్ంది ఒపిప్ంచటానికి. కార కొనగానే
డైరవింగ సూక్ల లో చేరిపోవటం , లైసెనస్ రాగానే కార నడిపేదాం అనుకుని దెబబ్తినటం జరిగిపోయాయి.
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సరే, నానన్ ఇచిచ్న సలహా చాల బాగా అనిపించి అపారట్ మెంట డైరవరస్ లో కొంతమందిని అడిగాను. డబల డూయ్టీ ఉందని ఒకరు, ఇలుల్ ఆఫీసు
రెండు చోటాల్ డైరవింగ చెయాయ్లని ఒకరు, టైం కుదరదని మరొకరు అనాన్రు. మా ఎదురింటోల్ ఒక R & B ఆఫీసర ఉండేవారు. వాళుళ్ ఎవరితోనూ అసస్లు
మాటాల్డేవారు కాదు. అంతేనా, వాళళ్ తలుపు తెరిచి ఉండగా మనం పొరపాటున తలుపు తెరిచామంటే గబ గబా వచిచ్ తలుపు మన మొహం మీదే వేసేసాత్రు!!
అలాంటి వాళళ్ డైరవర ఒకక్ అతనూ మిగిలాడు. పేరుకే డైరవర గానీ, ఇంటోల్ పనులనీన్ చేయించుకునే వాళుళ్, పండగకి ఇంటి గుమామ్నికి తోరణాలు
కటట్టంతో సహా. వాళళ్తో మాటాల్డాలంటే వాళేళ్మో అలా, ఇక వాళళ్ డైరవర , మెరిక మీద కళుళ్ , కనుగుడుల్ బయటకి వచిచ్, ఎరర్టి జీరలతో, నుదుటి మీద పెదద్ బొడిపతో
ఉండేవాడు. మాటాల్డాలి అంటే భలే భయంగా ఉండేది. గుడల్వలేల్రులా ఆ కళూళ్ అవీ అనుకునే వాళళ్ం. ఇక తపప్లేదు. ఒక రోజు ధైరయ్ం చేసి అడిగేశాను. చాలా
ఆశచ్రయ్ంగా, నవువ్తూ చకక్గా మాటాల్డాడు. పేరు సయయ్ద. తెలుగు , ఉరూద్ కలిసిన విచితర్మైన భాష.
"నువువ్ డైరవింగ సూక్ల గయెథె నా ?(వెళాళ్వు కదా ?)"
"వెళాళ్ను , కానీ, అంత సరిగాగ్ రాలేదు డైరవింగ "
"లే , నీ తపుప్ లే , అటల్నే చెపైత్ వహా ( అకక్డ)"
" మీకు కుదురుతుందా వీకెండస్ లో నేరిప్ంచటం ?"
"మాకి ఓనర తిడతరు తెలిసేత్ , ఉనోక్ అచాచ్ నై లగాత్ ( ఆయనకి నచచ్దు). నా దగగ్ర పని చేసైత్ , మలల్ వేరే దగగ్ర భీ కూయ్ అంటార "
" ఒకటి రెండు నెలలే కదా ...అదీ ఒకక్ శని , ఆదివారాలే !!"
"ఔ !! మై సండే కు ఆతూ. సాటరేడ్ నై హోతా . ఉస దిన భీ డూయ్టీ హై . ( నేను ఆదివారమే వసాత్ను. శనివారం కూడా డూయ్టీ ఉంటుంది)".
హమమ్యయ్!! నేరేప్ందుకు ఒపుప్కునాన్డు ఏదో ఒకటి అని చాలా ఆనంద పడాడ్ను. కాకపోతే కొనిన్ కండిషనస్ తో!! పర్తి ఆదివారం వాళళ్ ఓనర కి
ఆఫీసు లో కొనిన్గంటలు వరక్ ఉంటుందని, ఆ రోజు ఆయనే కార డైరవ చేసుకుని వెలాత్డు కాబటిట్, ఆ టైంలో ఓ అరగంట నాకు నేరిప్సాత్నని చెపాప్డు. నాకొక మిసెస్డ
కాల ఇచిచ్, మా ఇంటి దగగ్రలో ఉనన్ చెటుట్ కింద నిలబడతాడు. నేను కార తాళాలు తీసుకెళిళ్ ఇసేత్, తను కార పారిక్ంగ నించి బయటకి తీసి ననున్ చెటుట్ దగగ్ర
ఎకిక్ంచుకుని , వేరే కాలనీ కి తీసుకెళిళ్ డైరవింగ నేరిప్సాత్డు!! ఇవీ కండిషనస్ !! మా నానన్ కి చెపేత్, నవివ్, వాళళ్ ఓనర అంటే అంత భయం అనన్మాట అనాన్రు. కాకపోతే
ఈ చెటుట్ కింద నించోవటం అవీ ఎందుకూ అనాన్రు. అపుప్డు మాతర్ం నాకు భలే నవొవ్చింది. డైరవింగ నేరుచ్కోటం ఇంత థిర్లిల్ంగ గా ఉంటుందని అసలు అనుకోలేదు
!!
మొతాత్నికి అలా ఓ ఆదివారం మొదలుపెటాట్ము. నిజం చెపప్దూద్, చాలా బాగా నేరాప్డు. కేవలం మాటలతో అంత సులువుగా నేరప్చాచ్ అనన్ంత బాగా
నేరాప్డు.
కాకపోతే ఆ మాటలే మహా నవువ్ తెపిప్ంచేవి!!
మొదటోల్ ఒకసారి , కార కి కనుచూపు మేరలో మేక ఒకటి కనిపించగానే, మేక మేక అని అరిచి కార ఆపెయయ్బొయాను.
" ఇటాల్ బకిర్, కుకక్ అని కార నిలిప్తే, డైరవింగ రాదు. బకిర్ అదే పారిపోతర , నువువ్ డైరవింగ మంచిగా చూడాలె " అనాన్డు .
మధయ్ మధయ్ లో తను కిందకి దిగిపోయి, ననేన్ నడపమనే వాడు " ఇపుప్డు నువ పో" అని !
తలుచుకుంటే నవొవ్సుత్ంది. అపప్టి నించి పర్తి కాల్సు లోనూ, రోడ మీద ఎలా ఉండాలి, ఎలా ధైరయ్ంగా నడపాలి, ఎపుప్డెపుప్డు కార ఆపకూడదు,
ఎపుప్డెపుప్డు ఆపాలి లాంటివి తపప్కుండా చెపూత్ ఉండేవాడు. ఐదు ఆదివారాలోల్ చకక్గా వచేచ్సింది కారు నడపటం. సొంతం గా C.B.I.T దాకా డైరవ కి వెళేళ్ంత! చాల
బాగా నేరిప్ంచారు సయయ్ద అంటే ఎంతో పొంగిపోయాడు. నేను ఎపుప్డు కార నడుపుతూ కనిపించినా ఎంతో ఆనందం గా నవేవ్వాడు.
కొనిన్ రోజులకి ఎదురింటోల్ పనిమానేసాడు. వేరే ఎకక్డో ఇంకొంచం ఎకుక్వ జీతం ఇసుత్నాన్రని, పైగా ఇలా ఇంటి పనులు చేయయ్ఖరేల్దు, ఆఫీస లో
డైరవర గ ఉండటమే అని అనాన్డు. చాల మంచిది అనిపించింది.
ఇంతలో మా అకక్ అమెరికా నించి ఓ రెండు వారాలోల్ వసాత్ను అని చెపిప్ంది. దానికి అటూ ఇటూ వెళిల్ రావటానికి వీలుగా ఒక డైరవర ఉంటె
బాగుంటుంది అని డైరవర కోసం తెలిసిన వాళళ్ని అడిగాము. ఒక రోజు ఒక అతను, ఎవరో చెపప్గా వచాచ్ను మీకు డైరవర కావాలిట కదా అని వచాచ్డు. పేరు అశోక.
వివరాలు కనుకుక్ని, అపారెట్మ్ంటస్ లోని మిగతా డైరవరస్ ని కనుకుక్నాన్ము ఇతని గురించి. ఒకరిదద్రు, ఇతను ఈ చుటుట్పకక్ల కొనిన్ అపారెట్మ్ంటస్ లో టెంపరరీ డైరవర
గా చెయయ్టం చూసాము అని చెపప్టంతో , పైగా ఇంకా వెతికే టైం లేకపోవటం తో, సరే అని ఒక నెల కి కుదురుచ్కునాన్ము. అడావ్నుస్గా సగం జీతం కావాలి, ఇంటోల్
అవసరం అని చెపాప్డు. సరే కదా అని ఇచాచ్ము.
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అకక్ వచిచ్న మూడు నాలుగు రోజులు మాటలతో, నవువ్లతో, జెట లాగ అని అది అరధ్రాతిర్ లేచి కూరుచ్ని పొదుద్నన్ నిదర్పోవటాలతో సరిపోయింది .
తరవాత ఇంకా పనులు, చుటాట్ల ఇళళ్కి వెళళ్టాలు, షాపింగ లూ మొదలయాయ్యి. మొదటోల్ అశోక బానే టైం కి వచేచ్వాడు, బాగానే ఉండేవాడు. నెమమ్దిగా, అవసరం
ఉంది అని రోజూ వంద రెండొందలు తీసుకోటం, జీతంలో కోసుకో మనటం, లేదా వెయిటింగ ఛారజ్ కూడా తీసుకుంటారు కొందరు అనటం చెయయ్ సాగాడని అకక్, అమమ్
అనాన్రు. ఇంకెంత మరో పది రోజులే కదా డైరవర అవసరము అని, ఎకుక్వ ఆలోచించకుండా ఉనాన్ము. ఒక రోజు నేను ఆఫీసు నించి వచేచ్సరికి అకక్ కొంత అసహనం
గా "అశోక ఎం చేసాడో తెలుసా?" అంది
ఏమైంది అంటే, " కిందటి వారం బటట్లు కొని కుటట్టానికి ఇచాచ్ను కదా, ఇవాళ తీసుకుందామని వెళాళ్ను. ఆ షాప అతను ఏం చెపాప్డో తెలుసా ,
మీ డైరవర ఆ అతను అని అడిగి, మొనన్ మీరు వచినపుప్డు, అతను మా షాప లో బాయస్ ని మీరు ఎంత ఖరుచ్ బెటిట్ కొంటునాన్రు లాంటి వివరాలు అడిగాడట, కొంచం
జాగరత్ మాడం అనాన్డు. నాకు చాల భయం వేసింది తిరిగి వసుత్ంటే" అంది.
నిజంగానే కొదిద్గా భయం వేసింది. నానన్ ఏమో ఆఫీసు కాయ్ంపు కి వెళాల్రు. రెండు మూడు రోజుల వరకూ రారు.
మరాన్డు నాకు సెలవు కావటంతో నేను కూడా అకక్తో పాటు దాని ఫెర్ండ ఇంటికి వెళాల్ను,అమమ్ కూడా వసాత్ను అనాన్ వదద్ని. అకక్డ కోనేవి అవీ
ఉండవు కదా, ఈ డైరవర ఎలాంటి వేషాలు వేసాత్డో చూదాద్ం అనుకుంటూ. ఫెర్ండ ఇంటోల్ కాసేస్పు కూరుచ్ని , బయటకి వచిచ్ చూసేత్ కార కనపడలేదు!!! ఒకక్సారి హడలు
పటుట్కుంది. అశోక సెల ఫోన కి ఫోన చేసేత్ చాలా రింగస్ తరవాత గానీ ఎతత్లేదు!
" పెటోర్ల కొటిట్ంచడానికి వచాచ్ను మాడం " అనాన్డు.
"చెపప్కుండా అలా ఎలా వెళిళ్పోతావు ? అయిన పెటోర్ల ఏమిటి, నినన్ నేగ కొటిట్ంచింది " అనాన్ను .
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి, " పెటోర్ల కాదు మాడం, టైర లో గాలి కొటిట్సుత్నాన్... పెటోర్ల బంక కి వచాచ్ను. మీ పని అయిపోయిందా అపుప్డే, మీరు
లోపలే ఉండండి నేను వచిచ్ మీకు ఫోన చేసాత్ను " అని మరొక మాట మాటాల్డనీకుండా కట చేసేసాడు.
వయ్వహారం గజిబిజిగ అనిపించింది. లోపలకి వెళళ్కుండా బయటే నించుని ఉనాన్ము. పది నిమిషాల తరవాత వచాచ్డు. సందు చివరన కార ఆగింది,
అందులో నించి ఎవరో కిందకి దిగి, గబా గబా వెళిళ్పోయారు. ఒకక్సారిగా, భయం వెంటనే కోపం వచేచ్సాయి. ఇలాంటి వయ్కిత్ ని ఇంకా నమమ్టం పొరపాటు
అనిపించింది. ఏమీ చూడనటుట్ లోపలకి వెళిళ్పోయాము.
అశోక వచిచ్ ఫోన చెయయ్గానే
" మేము వేరే చోటకి వెళాళ్లి. నీకు ఆటో డబుబ్లు ఇసాత్ను, నువువ్ ఇటు నించే వెళిళ్పో" అని చెపాప్ను. ఏమనుకునాన్డో ఏమో, ఏమీ
మాటాల్డలేదు. అపప్టి వరకు ఇవావ్లిస్న డబుబ్లు ఇచేచ్సి, "మళీళ్ ఎపుప్డు రావాలో ఫోన చేసి పిలుసాత్ము" అని చెపాప్ను. అతనేదో చెపప్బోతుండగా నే కార లో కూరుచ్ని
బయలుదేరిపోయాము. బతుకు జీవుడా అనిపించింది!!! ఇక అకక్డకి ముగించేదాద్ము అనుకునాన్ము.
ఇంటికి చేరుకొని, పైకి వెళుత్ంటే
" అమామ్, ఎటుల్నైన్ ?" అని సయయ్ద పలకరింపు విని, "సయయ్ద , ఎలా ఉనాన్రు?" అనాన్ను.
"మీ కోసమే వచిచ్న. డాడీ హై ఇంటల్" అని అడిగాడు.
లేరు అంటే ,
" డైరవర కోసం నాక ఫోన చెయయ్దాద్. ఆ అశోక చాలా హౌలే గాడు ఉనన్డు . మేరె ఘర కె పాస ఈచ రహెత ( మా వీధి లోనే ఉంటాడు ). కల హి
కిసీ సే బొలార్ కి కోయి NRI బకరా లోగ మిలే ( ఎవరో NRI వెరిర్ వాళుళ్ దొరికారు అని నినన్ ఎవరితోనో అంటుండగా వినాన్ను). ఉసోక్ ఫుకాట ల డబుబ్ కావాల. ఠీక
ఆదీమ్ లేదు అది. తుమారేకో తెలవ్లేదా!!!! ఫిర మైనే పతా కియా కి ఓ బకర్ లోగ తుమీచ హో ( వాడు చెపిప్న వెరిర్ వాళుళ్ మీరే అని తెలిసింది) " అని ముసి ముసిగ
నవివ్, " చెపప్నీకే ఆయా మై". అనాన్డు.
"అవును, ఇవాళే ఇంక ఆ డైరవర వదుద్ అనుకునాన్ం. ఎవరినో కార లో తిపుప్తునాన్డు మాకు చెపప్కుండా" అనాన్ను.
"ఏక దో దిన మే సమజ లేనా కైసా ఆదీమ్ హై ( ఒకటి రెండు రోజులోల్ అరధ్ం చేసుకోవాలి ఎలాంటి వాడో). తుమాహ్రే బారేమే నై బొలూర్ , మగర లోగా
భీనా , గాడీ మే బైటేక్ కుచ తో భి బాత కరేత్ ( మీ గురించి అనటేల్దు కానీ, జనాలు కార ఎకిక్ కూరుచ్నాన్క ఏమైనా మాటాల్డేసుత్ంటారు). కారల్ , ఆటో ల డైరవర ఆదీమ్
ఉంటడు కదా, వాని ముందు పైసల, ఇంటల్ ఖబర అనీన్ బొలెత్! ఔర ఎక ఆదీమ్ ఉంది కారల్ అని భూల జాతే! ఆ ఆదీమ్ ఠీక లేదంటే ఏమైనా చేసాత్య. ( డైరవర
ఉనాన్డనన్ సప్ృహ లేకండా డబుబ్లు, ఇంటోల్ విషయాలు మాటాల్డేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ వినే అతను దొంగ బుధిధ్ తో ఉంటె ఏమైనా చెయయ్గలడు) ఫుకట మే పైసా కిస
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కో అచాచ్ నహి లగేగా ? ( డబుబ్ ఎవరికీ చేదు కాదు) మన గలిత్ నహీ హోనా , డైరవింగ ల, జినద్గీ ల భీ !! మై జాతూ ! ( మన పొరపాటు లేకుండా ఉండాలి, డైరవింగ
లో అయినా జీవితం లో అయినా.)” అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు!
సూక్షమ్ం లో మోక్షం గా ఎంతటి జీవిత సతయ్ం చెపాప్డు!!ఎంతైనా మరి గురువు గురువే!!
అమెరికా కి వచేచ్శాక మళీళ్ ఎపుప్డు వెళిళ్నా ఆయనని చూడలేదు. ఇపప్టికీ కార నడుపుతుంటే మా గురువు గుడల్ వలేల్రు గారు చెపిప్న విషయాలు
బాగా గురొత్సూత్ ఉంటాయి.

PPP

ఏమౌతాం...ఒకరికొకరం!?

గౌతమి

మహీ!

అక్షరాలలో పేర్మ నింపగలిగితే నేను పిలిచే ఈ రెండు అక్షరాలనిండా ఉనన్ పేర్మ ఒలికిపోయి ఈ కాగితానన్ంతా తడిపేసుత్ంది తెలుసా!
ఒకక్ సారి నీ ఛాంబర లోనుండి బయటకు వచిచ్ ఈ ఉతత్రం చదువుతావా? నువువ్ నీ కురీచ్లొ ఉనన్పుప్డు నా మాటలు సరిగా వినపడవని
తెలుసు. అధికారం, నీ చుటూట్ ఉనన్ జనం మధయ్ వాళల్ల్ పొగడత్ల మధయ్ నా మాటలు ఆవిరై పోతాయని, నీ మనసు దాకా అవి చేరవనీ నా అనుభవం తో
తెలుసుకునాన్ను.
మన బంధం ఏసాథ్యిలో ఉందో పర్తి రోజూ పర్శేన్ నాకు.
ఒకోక్సారి మనిదద్రం ఒకటే అనిపిసుత్ంది- అరథ్నారీశవ్రంలాగా.
మరునాటి ఉదయం ... మైళళ్దూరంలో ఉంటావు నువువ్.
నక్షతార్లు దోసిటోల్ పోసి నీపై గుర్మమ్రించాలని ...
నీ దగగ్రికొసేత్ ....
నేను ఏమీ కాననిపించే భావం .. నీ ముఖంలో!
అలాగే అనీన్పోర్గు చేసుకుని వెనకిక్ వెళిళ్పోతాను నేను.
నినున్ వదిలి వచేచ్ పర్తిసారీ ననెన్వరో చీలిచ్నంత బాధ. అది మరిచ్పోవటానికి నీ చేతుల మధయ్ తీసుకుంటావని, నా కళళ్లో నీళుళ్ కనబడకుండా
పర్యతిన్ంచేపుప్దు ఓదారుసాత్వనీ ఎదురు చూసాత్ను .
పచ్... ఏదొ నిరిల్పత్త నీలో ...లేదా ఎవరైనా చూసాత్రని బెరుకా...ఎవరూ లేనపుప్డు కూడా మన చుటూట్!
మన మధయ్ ఉనాన్రా..ఎవరైనా? తెలీదు...నాకు తెలియకుండా!?
*

*

*

ఇనాన్ళళ్లో ఇనేన్ళళ్లో పర్పంచం లోని పనులనీన్ పకక్న పెటిట్ నాకోసం వసాత్వని, వచిచ్న రోజు పూరిత్గా నాతోనే మనసారా ఉంటావని ,
ఎవరేమనాన్ ననున్ చుటేట్సి కాపాడతావని - కోటగోడలా! ఆశ! ఒకపుప్డూ...ఇపుప్డూ.. ఎపుప్డూ...
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నేనంత చెడడ్దానాన్.. పోనీ అందం ఆకరష్ణ లేవా? తెలీదు. ఒకపుప్డు లేవు ..ఇపుప్డు లేవా?
ఇపుప్డు లేవు....ఒకపుప్డూ లేవా? తెలీదు. అందానికి నీ నిరవ్చనమేదో ఇపప్టికీ పర్శేన్ నాకు.
*
నీ

*

దగగ్ర

ఉనన్పుప్డు

పర్పంచం

గురుత్కు

*
రాదు.

నీ

పర్పంచంలో

నుండి

బయటకొసేత్

నువువ్

నాకు

గురుత్

రావని

నీ

అభియోగం...ఉహు...నమమ్కం. నాకేమీ పటట్దనీ ,నినున్ మరిచ్పోతానని..నా గోలనాదని.
కానీ....
పొర్దుద్నన్ కిటికీ లోనుండి కనపడే జూకా మలెల్ తీగలిన్, వాకిటోల్ ముగుగ్ని, నీరెండని, తులసిమొకక్ని, పాపిటోల్ కుంకుమని, కాలి మెటెట్లిన్,
గుచుచ్కుంటునన్ పటీట్లని,

గుండెల మధయ్లో కదిలే మంగళసూతార్లిన్ - నీవనే తెరలొ నుండీ చూసాత్నని, నీ సప్రశ్ని గురుత్ చేసుత్నన్ వాటిని

సునిన్తంగా ముటుట్కుంటానని, నీకు తెలీదు. చెపిప్నా నమమ్వు. నమిమ్ంచటం నా వలల్ కాదు.
రాతిర్ పడుకునేముందు లైటల్నీన్ఆపివేసి.. నీలం రంగు బెడ లాంప వెలుతురులో దిండుని ఆనుకునన్ నా చెకిక్ట...నువువ్ ముదుద్ పెటిట్నటుల్ సప్రశ్!
నీ వెచచ్టి ఊపిరి మెడ మీద తగులుతునన్ అనుభూతి. నీ గుండెలపై తల పెటిట్ నీ చేతులు నెపెప్టేట్దాక పడుకునే నా సప్రశ్ని ఎలా మరిచ్పోగలవు నువువ్!?
నీ కళళ్కి తగిలే నా జుటుట్ని నెమమ్దిగా సవరించే నీ చేయిని అలానే పటుట్కునే నా చేతిని ఎలా మరిచ్పోగలవు నువువ్.
*

*

*

ఇవనీన్ మాయమైనటుల్ అసలేమీ జరగనటుల్ తడిలేని గొంతుతో ముకత్సరిగా ఎలా మటాల్డదగలవు నువువ్? గుండె పగిలి పోతుంది నాకు
ఒకొక్మాటా వింటూంటే..!
ఒక బంధానిన్... ఇంతగా అలుల్కునన్ ఇలాంటి మన బంధానిన్,, ఇనిన్ సారుల్ పరీకిష్ంచటం అవసరమా? ఎనిన్సారుల్ ఎలా నిరూపించుకోవాలో
తెలీదు. అలా పర్యతిన్ంచే పర్తిసారీ నాలో నేను కూరుకుపోతాను. ననున్ నేను కొంచెం కొంచెం ...కో....లోప్...తూ!
ఇంకా ఏం మిగులుతాను ..నాకు నేను...నీకు నేను?
నీ కోపం చాల కషట్ం నాకు... ఏది ఒక మంచి భారయ్కి కొలమానం? పేర్మ ఉంటే నాకేంటి ఉపయోగం అంటావు నువువ్.. ఏం చెపాప్లో తెలీదు
నాకు. ఏం మాటాల్డాలో, నీకేం కావాలో, నా నుంచి నీకేం కావాలో, ననున్ ఎగరనిసాత్వో, కూలేచ్సాత్వో తెలీదు. నమమ్కానికీ భయానికీ, పేర్మకీ ,
కోలోప్వటానికీ

మధయ్ ఊగిసలాట ..నాకు...ఎపుప్డూ!

కాసత్ంత పేర్మ, దోసెడు మలెల్లు గుపెప్డు జాజులు..ఒక లేత సంపెంగ ..కుదిరితే ఒక కపుప్ కాఫీ...నీతో పర్తి ఉదయం!
ఒక పది నిమిషాలు మౌనం...మన కౌగిలి మధయ్...నీ రెండు చేతులు చుటేట్సే నా మెడ వెనుక ఒక చినన్….సనన్టి ..ముదుద్, వెళూత్ వెళూత్ కా రోల్నిచ్
తల బయట పెటిట్ నా వైపు చూసే ఒక చూపు.
ఇవి మాతత్ర్౦ చాలు. ఇవే నేను కోరుకునేది...మన..నా మిగిలిన జీవితంలో. వీలవుతుందా?
ఇవవ్గలవా? కొనన్యినా వీటిలోల్!
నా మనసుని భావాలిన్, ఇంటెగిర్టీని నిరూపించుకోవాలని పర్యతిన్ంచి….పర్యతిన్ంచి అలసిపోయినటుల్ంది. చెపప్కుండానే అరథ్మవవ్గలగడం
ఉనన్ బంధం ఎంతటి అదృషట్ం కదూ! చెపిప్నా అరథ్ం కాలేకపోవడం దురదృషట్ం కాదు. కొనిన్ జీవితాలంతే!
మనసు బాలేదంటే...ఎందుకూ అని కూడా అడగలేని సందరభ్ంలో అనిపిసుత్ంది ..నేను నీకేమౌతానని? ఏమైనా అవుతానా అని...మనం
కలిసుంటే ఏమౌతానని!
I don’t know where I stand!
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ఇది చదివి నువువ్ ఒకక్ క్షణమైనా ఆలోచిసాత్వా?
ఏమి రాయాలో కనబడటేల్దు….కనీన్ళళ్తో!
పేర్మతో
…….
*

*

*

నా గదికునన్గాజు కిటికీలొల్ంచి బయట సిటీ లైటుల్ కనబడుతునాన్యి. వైశాలి రాసిన ఉతత్రం చేతిలో రెపరెపలాడుతోంది. లేతపసుపుకి మెరూన
బారడ్ర ఉనన్ చీరతో ఎయిర పోరట్ లోపలికి వెళూత్ వెనకిక్ తిరిగి తను చూసిన చూపు గురొత్చిచ్ంది. వెళేళ్ పర్తిసారీ బాధగా వెళళ్టం తనకలవాటే. నేనే కొంత
లైట తీసుకుంటాను. నా ఆఫీస హడావిడి లో. సెంటిమెంటల్ంటే చిరాకు నాకు.
నేను మారే ఉదోయ్గాల వలల్ మేము కలిసి ఉండేది కొంత కాలమైనా సరే ఆ కొనిన్ నెలలు ఎకుక్వసారుల్ అదుభ్తంగానే ఉంటాయని అనిపిసుత్ంది.
కానీ నా పొజిషన ముందు తను తన జీతం పెదద్ లెకక్ కాదు, మానేసేయమంటాను నేను. ముందు తననుండి మౌనం...తరువాత నా మూడ చూసి చెపుత్ంది
తనకు కొనాన్ళైళ్నా చేయాలనుందని...ఇంకా... అంటు చెపేప్ లోపు నాకు వినే ఓపిక ఉండదు. తనని చూసూత్ ఎకుక్వ సేపు దూరంగా ఉండలేను నేను. ......
తను పకక్న ఉంటే పనులనీన్ చేసేసుకుంటాను అదో పెదద్ రిలీఫ . అవసరమైనపుప్డు తన హెలప్ మెయిలస్ లొ...డార్ఫిట్ంగ లో....ఆఫీసుకి
సంబంధించిన కొనిన్ నిరణ్యాలలో కూడా మంచి సలహాలిసుత్ంది.
ఉదయం తను వెళాళ్క అపప్టి నుండీ సాయంతర్ం దాకా ఇంటికి వెళాళ్లనిపించలేదు. లాప టాప బాగ ఓపెన చేసేత్ చేతికి తగిలిన తన కవరు.
సాయంతర్ం చూదాద్ంలే అని పకక్నపెటాట్ను. అపుప్డపుప్డూ " ఐ మిస యు " అని కారడ్ పెటేట్సి వెళళ్టం తనకి అలవాటే అని ....... తను లేదనేవిషయం
సాయంతర్ం ఇంటికి వెళాళ్క గానీ...ఎకక్దు నా బురర్కి. అలా అనిపించిన పర్తిసారీ.. లేదా ఎకుక్వ సారుల్ ఫొన చేసి నా చిరాకునంతా తనపైన చూపిసాత్ను.
ఎపుప్డూ లేనిది ఈసారేంటో గుండెలోల్ బాధగా అనిపిసోత్ంది. సెల లొ మెసేస్జి వచిచ్న సౌండ. "ఇలుల్ చేరావా? డినన్ర అయాయ్క కాల చేసాత్ను"
తన మెసేస్జి.
ఎందుకో నా కళళ్లో నీళుళ్. .. ఎపుప్డూ మరిచ్పోదు ....పిచిచ్ పిలల్ ...
యాతర్.కాం ఓపెన చేసాను... బెంగుళూరు టికెటుట్ బుకింగ కి........ఉతత్రాలలో మనసు నింపటం రాదు నాకు ....తనలా!
ఏమి చేయాలో ...ఫైల్ట లో ఆలోచిసాత్ను….!
PPP
.

వనంలో మొకక్

బోడపాటి రమే

అసలు తాగుడంటే దురవ్య్సనం ఒళుళ్ , ఘలుల్ గులల్యి పోతాయని అందరూ అంటుంటారు.
పొగ తాగని వాడు దునన్పో్తై పుటుట్నని గిరీశం సూతీర్కరించినా తాగుడు గురించి ఏ కవీ పటిట్ంచుకుని పదాయ్లు చెపిప్నన్టుట్గా లేదు.
'తాగితే తపేప్ముంది' అంటూ నటరతన్ చిందు లేసినా , 'నేను తాగలేదు' అని నటసామార్ట బుకాయించినా మహా నటులయిన వాళళ్కే
చెలిల్ంది.
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'నేను తాగను' అని గరవ్ంగా చెపుప్కోగలను. కానీ తాగుపోతును కాకపొయినా తల దించుకోవాలిస్న పరిసిఠ్తి ఏరప్డింది.
అదెటాల్గంటే ..

ఆఫీసులో ఏదో విషయం మీద తీవర్ంగా ఆలోచించి బురర్ బదద్లు కొటుట్కుంటునన్ సమయంలో రమణ ఫోన చేసాడు. 'సాయంతర్ం నీ
పోర్గార్ం ఏమిటని.'
రమణ దగగ్ర నుండి ఫోన అంటేనే విషయం తెలిసిపోతుంది. అయినా బాలయ్ సేన్హితుడు కాబటిట్ మొహమాటంగా,
"ఏం ఎందుకడిగావ?" అనాన్.
"ఏంలేదు. నువువ్ ఖాళీ అయితే మనందరం బూల్ఫాకోస్ల్ కలుసుకుందాం. రెడీగా ఉండు. దారిలో నినున్ పికప చేసుకుంటాం. గిరి, రాజూ
కూడా వసుత్నాన్రు. సాయంతర్ం ఆరింటికి వెళదాం ." అంటూ ఫోను పెటేట్సాడు, మారు మాటాల్డటానికి అవకాశం ఇవవ్కుండా.
విషయం అరథ్మయింది. నేను అలాంటి పారీట్లకు వెళిళ్నా ఉపయోగం ఉండదు.
గిరి, రాజులు కూడా ఫోన చేసారు."నువువ్ తాగకపొయినా ఫరవాలేదు. నీ కంపెనీ మాకు కావాలి.'"అని ముకత్కంఠంతో చెపాప్రు.
ఒకక్ క్షణం నేను తాగుపోతును కానందుకు గరవ్పడాడ్ను. ననున్ నేను అభినందించుకునాన్ను. ఒకటి,రెండు షరుట్ గుండీలు ఫటక మనాన్యి.
మరి.........
'నా కార తీసుకొసాత్నని' అనాన్ను కానీ రమణ ఒపుప్కోలేదు. నీ కంపెనీ కావాలనుకుంటునన్పుప్డు నీ కారు వాడటం తపుప్. తన కారులోనే
వెళదామనాన్డు.
మొహమాటానికి పోయాను.
అందరం అనుకునన్ సమయానికి అనుకునన్ చోటికి చేరుకునాన్ము. ఆఫీసుల కెళాళ్లంటే ఆలసయ్ం అవుతుందేమోగానీ ఇలాంటి వాటిని
క్షణం కూడా వదులుకోలేరు జనం.. ఇక కబురే కబురుల్. ఒబామా దగగ్రనుండి ఓ భామ వరకూ మాటలోల్ దొరిల్పోయాయి. ఖాళీ అయిన సీసాలూ ,ఖాళీ
చేసిన మనుషులు కుదురుగా నిలబడలేక పోతునాన్రు..
నేను మాతర్ం ఒక కోక బాటిల, జీడిపపుప్తో పైసా ఖరుచ్ లేకుండా సీసాలిన్ వాసన చూసుత్నాన్ను.
"అసలు వీడు ఎందుకు తాగడంటావ?" అనాన్డు రమణ ననున్దేద్శించి.
"చినన్పప్టినుంచీ తెలిసినవాడివి. నువేవ్ చెపాప్లి." అనాన్డు గిరి.
"అవునూ. నువెవ్ందుకు తాగవు?"

రమణ రెటిట్సుత్నాన్డు.

"ఇషట్ం లేదు కాబటిట్." అనాన్ను ముకత్సరిగా.
"అంటే మేమంతా ఇషట్పడే తాగుతునాన్మా? " రాజు కూడా తకుక్వ తినలేదు.
"మనం వీడి చేత తాగించాలి." రమణ పర్తిపాదన.
"........

.... ....."

"మాటాల్డవేంరా? . అంటే నువువ్ బుదిధ్మంతుడివి. మేమంతా బుడిడ్ మంతులమనా నీ ఉదేద్శం?" ఉడుకుక్ంటునాన్డు గిరి.
అనిన్టికీ నా నవేవ్ సమాధానం.
"నువువ్ గంజాయి వనంలో తులసి మొకక్వి. "రమణ ఉవాచ.
"ఛ . అదేం కాదు. తులసివనంలో గంజాయి మొకక్." రాజు సవరణ.
అందరూ గలగలా నవావ్రు.
"వీడు తాగటం మొదలుపెడితే మనలిన్ మించి పోతాడేమో !" భయం నటించాడు గిరి.
"ఎంత తాగినా విల పవరుండాలి." అనన్ రమణ వంక అందరూ ఆసకిత్గా చూసారు.
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"ఒరేయ ఇపుప్డు చెబుతునాన్ను, వినండిరా. నేను బాగా తినగలను, బాగా తాగగలను బాగా...(అని చేతులాడిసూత్) .నాకంటూ విలపవరుంది
కాబటిట్ ఇవనీన్ బాగా చేయగలను." అనాన్డు రమణ.
"నాకు మనో నిబబ్రం ఉంది కాబటేట్ ఇవనీన్ అలవాటు చేసుకోలేదు." అనాన్ను నింపాదిగా.
బిల వచిచ్ంది. ననున్ చూడమనాన్రు.
సాని లెకక్లు ముని చూసినటుల్గా ఉంది నా పరిసిథ్తి.

ఎవరి వంటిమీదా సప్ృహ లేదు. బటట్లు ,సప్ృహ సరిగా ఉనన్ది నాకొకక్డికే.

పడగ విపిప్న పాములాల్గా నిలబడి బార లోకి వచిచ్న వీళుళ్ ఒకొక్కక్రూ వానపాములాల్గా పాకుతునాన్రు. బేరరల్ సాయంతో అందరినీ బయటికి
తీసుకొచాచ్ను. వాళళ్ను చూసేత్ బాధేసింది. ఏమిటి ఇంత తాగారు. ఆరోగాయ్లు ఏమైపోతాయని.. బేరరుల్ మాతర్మివనీన్ తమకు కొతత్ కాదనన్టుల్ మారుచ్రీలో
శవాలిన్ మోసేవాళళ్లాగా నిరిల్పత్ంగా బయట పడేశారు. నేనిచిచ్న టిప అందుకునన్పుప్డు మాతర్ం ఒకక్ క్షణం వాళళ్ ముఖాలోల్ నవువ్ మెరిసింది. అందరూ
రమణ కారు పటుట్కుని నిలబడిపోయారు, తినన్గా నిలబడలేక.
ఇక అసలు కథ మొదలయింది.
"ఒరేయ నేనిపుప్డు డైరవ చేయలేను. కాసత్ ననున్ ఇంటి దగగ్ర దింపి నా కార నువువ్ తీసుకెళుళ్. రేపు పటుట్కెళాత్ను. "రమణ ఆలోచన.
నాకు పరిసిథ్తి అవగతం అయింది.నిజమే.. అతను కార నడిపితే పోలీసు వాళుళ్ పటుట్కునే పర్మాదం, సరిగా నడపలేక పోతే ఎదురయేయ్
పర్మాదాలు.
కార తాళాలు తీసుకునాన్ను.
"ననున్ కూడా దింపేయరా, దోవలోనేగా మా ఇలుల్." రాజు పార్ధేయం.
ఇక మిగిలింది గిరి. ఆసిథ్తిలో అతనిన్ వదలటానికి మనసక్రించక, కారెకక్మనాన్.
"చాలా థాంకస్ బర్దర. మా గురించి చాలా శర్మ తీసుకుంటునాన్వ."అనాన్డు గిరి. గిరి ఇంటికి వెళాళ్లంటే మా ఇలుల్ దాటి వెళాళ్లి.
కార బయలుదేరింది. వీళళ్ని తొందరగా ఇళళ్ దగగ్ర దింపేసి ఇంటికి వెళిళ్పోవాలని ఉంది. ఆఫీసులో పని ఒతిత్డి, బారలో వాసనలు చికాకు
పెటేట్సుత్నాన్యి.
ఉనన్టుల్ండి కార ఆపవలసి వచిచ్ంది, పొలీసు వాళళ్ వాన ఎదురవటంతో. అదద్ం దించి వాళళ్ వంక పర్శాన్రధ్కంగా చూసాను.
"ఎవరు మీరు?ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు?" పోలీసు వాళళ్ కరుకు సవ్రం.
నా ఐ డి కారుడ్ చూపించాను.
పోలీసు వాళళ్ పరీక్షలో నా దగగ్రనుండి వాళాళ్శించిన ఫలితం రాలేదు. నిరాశగా వెళిళ్పోయారు. ఇంకా నయం వెనక సీటోల్ వాళళ్ను
చూడలేదనుకుంటూ
కారను మందుకు దూకించాను.
మొదటి మజిలీ .
రాజు ఇంటికి చేరుకునాన్ం. నెమమ్దిగా రాజు భుజం పటుట్కుని ఇంటిదగగ్ర కొచిచ్ బెల కొటాట్ను.
రాజు భారయ్ తలుపు తీసింది. భరత్ను చూసూత్నే బావురు మంది. నేను ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాను. మెయిన గేట దాటే దాకా ఆమె ఎకిక్ళుళ్
వినిపిసూత్నే

ఉనాన్యి. మనసు వికలమయింది.
తరువాత రమణ ఇలుల్.
అపారట్ మెంట గేట దగగ్ర కార ఆపాను. ఇదద్రుమితుర్లు సినిమాలో నాగేశవ్రరావ లాగా హారన చాలా సేపు కొటట్టంతో చాలా ఫాల్టల్లో లైటుల్

వెలగటం, వాచమన విసుకుక్ంటూ గేట తీయటం వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి.
ననున్ చూసూత్నే ఆశచ్రయ్పోయి "సారేరీ ?"అనాన్డు, నాతో ఉనన్ పూరవ్ పరిచయం వలల్.
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రమణను నేనూ, వాచమన కలసి రమణ ఫాల్ట దగగ్రకు తీసుకెళిళ్ బెల కొటిట్న చాలా సేపటికి తలుపు తీసారు.
రమణను మోసుకెళిళ్ హాలలో ఉనన్ సోఫాలో పడేశాం.
పిలల్లిల్దద్రూ తండిర్ వంక బికుక్ బికుక్మంటూ చూసుత్నాన్రు.

"అయినయాయ్ బలాదూరుల్. అడడ్మైన వాళళ్తో తిరగటం, ఇలా అరధ్ రాతిర్ దాటిన తరావ్త కొంపకు చేరటం. మేం ఏమయిపోయినా మీకు
పటట్దు. అసలు మిమమ్లిన్ కాదు, మీ సేన్హితులననాలి. .మిమమ్లిన్ నాశనం చేసేదాకా ఊరుకునేటుల్ లేరు..............."
రమణ భారయ్ వాకర్ప్వాహం ఆగటం లేదు.
ఎవరు అడడ్మైన వాళోళ్ నాకు ఒకక్ క్షణం అరథ్ం కాలేదు. అరథ్మయిన తరావ్త నవువ్కునాన్ను. ఆ పరిసిథ్తులోల్ ఆవిడను రెటిట్ంచటం సభయ్త
కాదు.
మందు ముటట్ని వాళాళ్? తాగి వంటిమీద సప్ృ హ లేని వాళాళ్, ఎవరు అడడ్మైన వాళుళ్.?
మౌనంగా కార దగగ్ర కొచాచ్ను.
"ఇంటోల్ దింపే వచాచ్వా?" గిరి పర్శన్ . అంత అజెందుకో.!
"లేదు. గుమమ్ంలో పడేసాను."అనాన్ను అకక్సుగా.
"మూడ బాగుండకపోతే నువువ్ కూడా కాసత్ పుచుచ్కునుండాలిస్ంది." గిరి బోడి సలహా
గిరిని వాళళ్ సందు మొదటోల్ దింపి ఇంటికి చేరుకునాన్ను.
తలుపు తీసిన మా ఆవిడ ’ ఇపుప్డా రావటం?' అనన్టుల్గా చూసింది.
చిరునవేవ్ సమాధానంగా ఇంటోల్కి పర్వేశించాను.
PPP
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øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
''Ä£jOnFLïtjFc ÔnGHð¸¨. MLkMLNqjõ$c¿¥h CLFL ÇGRjõ<j MLjjŠ¸Í¸$cOq¸=o MLÓ÷MLkÆFL MLjŠÚML. MLjjŠ¸Í¸$c¿¥h ×.FL¸ Fc¨
Kc$c CnÓjGSjFLÂ MLkMLNqjõ$c¿¥h $q=hæ FLMLjô¥q¸. CLFL ÇGRjõ<j ¬¸ÍFL¸CL ²CLjë¥nÁ$c<Â, ¯NqjFL ³FLj$n¥hÚFL¸CL GS¸_OqGH<CcOqj''
MLjjŠ¸Í¸ ¬¸=o CLFL AKLOqë¥h ®GRæ¸ PoÍÂ CnÆfSFc ÂOxôÿMLk^¸$c ÔnfHð¸Á GHÍô.
''fH¼á MnjjÍkí! MLjjŠ¸EcÂ¥h `²`¥cOq¸ Ä£jÍ MLjMLj¥cOq¸ ²ŠÚML. `²ML¿Cy`, `²GHlð<j?` `²¥qÚ<?`, `²¸ÍjŠ?,
`²Pe?` MLk=c÷@~Py Kc$cCnÓjGSj. JdÆCL öGHAKLjMLlÓ GHÓ÷¥h¥h MLjjŠ¸Í¸ GH¿ÄjFn¸^j Kcõ¸Š. O~×.¥iNqj Jd¿¢æÓ¥h ¬À£CLj<j.
OqkÆ¸$| Jd¿¢æ¥h ¬FLj‚Ój<j. ¥qDÍÓk, ¥qÄCLø¸ O~Tdë<j. öGHAKLjCLø¸ McOqj öGH¥q=h¸¼FL, öGH¥q=h¸ÔLKyNoj, CnÓj$qj AKcGR¥h
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GS¸_¸bÁ¸¼FL ³ ¥cOqõö¥qMLj¸PyFnÎFc MoÓjrH<Cc<j. MoÓ¥h MoÓj $q¨Tdë<j. rHÎOqÄ¤Ój ÔoTdë<j GHÍMLlÓj ÔoGH<Cc<j. öGHAKLjCLø¸ Mc¿Ôoá
O~×.Pe¸ÕÔZFcÆï, O~tjÀ£Æï öGHAKLjCcøÂ¥é CnÆNqjŠ¸@~ O~_<Cc<j, TdøV ÔoTdë<j.
μ¥qTd¿ ³MnjÎ¸Ey CnÓjTd? FcFLï$cOqj =iÔLOqj$c GHÂÔoGSjëFLï Oy¾Py÷ `CnÓj$qj AKcadGSÄjÀ` −VøFL¸ Ä£jÍ Ä×.NqjMc<
MLÔcá<j MLjjŠ¸Í¸. −OqÜFnÎ×.Oqj÷ $n}Sæ GUp}S ¬Oo¸×| ÔofSFc ¬¥qÚ@xÍíÂ MLjFL ®¸=y÷Fo MLlFcï<j. `MLkadç¿ MLk^ Ä¸^k¸=o FcŠ
MoÍ¸ Ä¸^jFLï^jæ MLl¸^j¸Á. ¬MLjô$cOqj rH=hæ¸Á À¸^k¸=o ¬MLjßCL¸ ÀFLï^jæ MLl¸^j¸Á` ¬¸^k ¬¨»FL Mc+"¥i, ¬<$qÂ Mc+"¥i
ÔnfHð, Mn<jCLk Mn<jCLk ¬MLkô FcFLïÓ ¥c+"¥h Í*ê¸ rH=hæ, _^æÓj rH=hæ MnWc"<j.
¬GSÓj GS¸$qÀ CLO~øCL CnÆfS¸Á. FcFLï$cOqj ¥é¸öÍöGHAKLjCLø¸ öGH¥q=h¸ÔLKyNoj `²McOqjè` ¥qÄj=iPy Mnj¸_OqÂ, MLjjŠ¸Í¸ −
²McO|è¥h ö=nÎÔoGSjëFcï<Â, ¬¸Íj¥é MLjFL ®¸=h¥h MLÔcá<Â'' ÄGHlÓ¸$c AKcOqõ¥h ÔnJdð<j ÀÓ¥|.
''MLjjŠ¸Í¸$cOqj ÔcPe $xGHðMcOqFLjŠFcïFo. ³ GHÂ ÔofSFc ¬¸CL Jd÷F|è$c MLl¸=cO~? ®MLÂ¢ï MLkMLNqjõ$c¿¥h CnÆNqjMc?''
''CnÆNqjMLl. FcFLï$c¿¥h −NqjFL ÇGRjõPy÷ MLj¸Ôo ¥qFL_<jCLj¸Á. MLjÂGR¸=oFo MLj¸Ôi Ôn<jÓ ¥qÓtj¥q. MLjFL¸ MLköCL¸ MLjÂfRPy
MLj¸Ôo ÔLk@~Æ, Ôn<j ÔLk<‚<Í¸=cOqj. ¬Eo FcFLï$cOqj MLjÂfRÂ Ko¿¢¾ MosS GHÍíîÀ. ''
''²¸Íj¥y CnÆNqjÍj$cÂ¢, MLkMLNqjõ$cOqj ÂFLï=hFLj¸Ôi Á$qjÓj$c MLlFcïOqj''
''MLjjŠ¸Í¸ Ä£j=i¸$|¥h FcFLï$c¿Â ¬FLMLGSOq¸$c OqÄ¤¸öÍAKcOqÀ¥h À£GSj¥nWc"FLÂ ®GHlð<ÂfHTwë¸Á.''
''¬¥qÚ@o¸ ×.¿»¸Á?''
''³¸ ×.Oq$qPoÍj. MLjjŠ¸Í¸ FcFLï$c¿¥éfS ÔLk<Š¸@~ MnÈ"JwNqk<j. ¬Á ¬CLÂ FnÎ×.¸ GH=hæ¸ÔLj¥y¥q¸¨ ¬Fcï, FcFLï$cOqj
KcbÍGH<jCLjFcïOqj''
''¬GSÓ¥qÚ¨¥h MLkMLNqjõ$c¿Â ²¸ÍjŠ À£GSj¥nWc"Oqj?''
''FcFLï$cOqj O~fSFL `GSjÓAKL$qBhCL¸`, `MLjk¥q ¥qÄ ½¡ÄCLÔL¿öCL` GHlGSë¥cÆï, MLjjŠ¸Í¸ −ÄGRÚ¿¸ÔL<¸ $qj¿¸¼, FcFLï$cOo
GSøNqj¸$c MLk=c÷<CcFL¸=o... ''
''MLjFLÆï GH=hæ¸ÔLj¥yÂ Mc¨MnFL¥cÓ MLjFLMnj¸ÍjŠ GH@~Æ?''
''− MLk=o FoFLk ¬Fcï. ¬GHlð<j FcFLï$cOqj `FoFLj − GHlGSë¥cÆï O~GSjëFLïGHlð<j MLjjŠ¸Í¸ ÔLkfS, MLkadæOqk! ¯ GHlGSë¥cÆï
FoFo IGHjFL¸$c −ÄGRÚ¿Tdë. − ¬ÍßadæÂï Fc¥é öGHTdÁ¸ÔLMLjÂ ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ öJdbEoNqjGH¨Co GSOo ¬FcïFLj. ®GHlð<j MLk^
CLGHð‚<`ÍFcïOqj''
''¬CLëNqjõ$cOqj JwNqk¥q, MLkMLNqjõ$cOqj MLjFL Í$qÜOo rUÎÍO~KcÍjPy MLlFcïOqÂ MLjjŠ¸Í¸ $c¿¥h CnÆNqjEc?''
''¬Eo MLjjŠ¸Í¸Py Ec$qjFLï MLjOy JdOqù¸. CLFL¥h ¬MLGSOqMnjÎFLMLÂ¢ï CnÓjGSjŠ¸=c<j. ¥cÂ¢ ³Ä£j CnÆNqjFL^jæ MLl¸=c<j.
FcFLï$c¿Ôo öJdÄj}S Ôotj¸ÔLjŠFLïGHlð<j ÔcPe ¼FLïTdìtjPy MLlFcï<j. CLO~øCL CLO~øCL TdfUCcõÂï ¬<jèrH^jæŠÂ O~×.¥iNqkPy÷¥h
Ík¿, rHÎOqÄ¤Ój ÔofS JdGHlÓOqNqkõ<j. ¬GHlð<j MLjjŠ¸EcÂï ¥é¸öÍöGHAKLjCLø ²McO|è¥h ¿¥qMnj¸@| ÔoNqjPoÍÂ, FcFLï$c¿ Ä£jÍ ¥yGH¸
‚@~ MLl¸Á'' CL¸ö¨ O~¥q ÔLkfS ®¸¥q ¯ ÄGRNqj¸ MLk=c÷<Š ¬FLï^jæ ¥q+"CyFo Tz¸×å ÔofS ÔnJdð<j ÀÓ¥|.
PPP
FcO~Nqj*O~MLl MLkadæ¿¥h $qBhCL¸ ±fH¿. TdfUCLõ¸ öJd*¸. ¿=nÎO| ¬tjFc, Ä¥qPe¸$qjÓ¥h, Ã¢ÍÄEcõOqjíîÓ¥h MLl¼CL¸$c
Jd>OcÓj ÔnGHð<¸ ¬¸=o GSOqGSøÀ£ EoÄ¥h GHm×. ÔofSFL¸CL −FL¸Í¸. −NqjFL ®Py÷ GSOqGSøÀ£ ÂÓNqj¸.
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¥é¸öÍ, O~öGRæöGHAKLjCcøÓPy −NqjFL ÇGRjõÓj MLlFLïCL GHÍMLlPy÷ MLlFcïOqj. Mc+j" ML¼á MLkadæ¿ −Ç¤O~øÍ¸ À£GSjŠ¸=cOqj ¥cÂ¢,
−NqjFL MLköCL¸ fSIJdO|ûÓ¥h, GSøöGHNnk×.FcÓ¥h Mc+" Í$qÜ¿¥h Mn+"Oqj.
MLkadæOqj ÄGHlÆ£¥q¿¸¼FL, ÄQo÷fR¸¼FL ¬Fo¥q Pn¥qÚÓ GSköCcÓj rHÍí KcÓÇXLPyFo ¥cÍj, Jw}Sæö$c<jõNoj=| GHlGSë¥cPy÷ ‚@~
¬ö$qTdìFL¸ MLfU¸Ôctj.
− GSköCcÓÂ¢ï ö¥y©¥q¿¸¼ `GSjÓAKL$qBhCL¸` GHlGSë¥q¸ fHÓ÷Ó¥h, rHÍíÓ¥h ¬OqíîMLjNojõPe O~TdOqj.
MLjk¥q ¥qÄ ¥cMLkXi ¬MLjôMc¿ Cc¸_kÓ ¥q_+¸ öGHTdÍ¸$c ÀÂ, MLjk$qCLFL¸ Jwtj, −QLjMLl$c MLjk¥q GH¸ÔLQLÀ, Qy÷¥cÓCy
¬MLjôMc¿ï GSjëÀ¸ÔL<¸ $qj¿¸¼ `MLjk¥q¥qÄ ½¡ÄCL ÔL¿öCL`Py O~TdOqj. CLFL ¥qadæ¿ãCL¸Cy − GHlGSë¥cÆï öfH¸=| Ôotj¸ÔcOqj.
ÄEcõOqjíîÓ¥h, AKLŠëÓ¥h ¥cŠ¸@~, CLFLj O~fSFL GHlGSë¥cÓ $qj¿¸¼ ¬¸Í¿¥h CnÆsSPe GHlGSë¥cÄGRÚOq* ×.Oq$cÓÂ −NqjFL ¥y¿¥q.
− KcbÍõCL MLjjŠ¸Í¸ CLFL AKLj×cÓ Ä£jÍ MoGSjŠ¸=cFLÂ MLkadæ¿¥h MLk^MLOqGS¥h MLk^ tjMLø<¸Cy, − Oy¾ ¥yGS¸
Â×.¸$c ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcïOqj JdGH¸ FcO~Nqj*O~MLl MLkadæOqj.
''°¼CL¸$c ³Á Ex¿¥hFc MLjÂfR¥h Mc=h ÄÓjML CnÆNqjÍj. bÍOq rH¿»FL ¥xÁ¤í MLGSjëMLl Ä£jÍ MLjMLj¥cOq¸ rHOqj$qjCLj¸Á. −¥qOqú*
²ŠÚML ¬MLlCLj¸Á. ¬Á ¥qGRæMLjO| rSÎ¥cÓ½¡ FcFLï$cOqk..!. OqÔLtjCL CLFLj O~fSFL GHlGSë¥q¸ ÄjöCLjÓ¥h _ÿjMLjÀ$c tjsSë, MLl¼CL¸$c
ML¼á¸Á, ÔLÍjMLlEc¸Po ¬Â _Íí¥h¸¼ GH¥qÚFL GH@oTdë<j. ¬Eo ¥xFLï GHlGSë¥q¸ ¬tjCo _öbÍ¸$c EcÔLjŠÂ öQLÍíî$c ÔLÍjMLlCc<j. ®Eo
×.Oqj$qjCLj¸Á MLl¼CL¸$c tjsSë Ä£j GHlGSë¥cÓ ÄGRNqj¸Py ‚@~. tjMLÂ¢ï Ä£jŠ CnÆNqjMLÂ ¥cÍj. ¥cTwë, ‚Twë Mc=h¥h bÍOq rH^æ¸¨''
¬FLï ÀÓ¥| MLk^Ó¥h GSsSÄjO~ μGHlð¥yPoÍj FcO~Nqj*O~MLl$cOqj.
''¥c^j¥q ¥q¸=h Â¢Oqj... ¬Ó÷ ¥qO~ï^ ¥hO~CL ¥iÔLŠÓ¥h ¬MLjô öÀGSjÁí ¥qFLMLMLjô AKcOqÀ£'' ¬¸^k JwCLFL$cOqj GSOqGSøÀ£EoÄ
MLjj¸Íj ¥qÂ¢ï+j" rH^jæŠFLï MLlÍ¸CL¸ ÔnfHð, ''− MLjVFLjAKcMLl@o FcŠ −ÍOqù¸. GHlGSë¥cÓj ¬MLjô<¸ ÄGRNqj¸Py FLFLjï MLjAKLõrH^æŠ
FcNqjFc'' ¬¸^k ¥qÂ¢ï+j" CLj<jÔLjŠFcïOqj MLkadæOqj.
''GSOo Ä£j ®GRæ¸. ¥cÂ¢ ²Fcï+"Â − MLjjŠ¸Í¸ $qj¿¸¼ ²ÍjOqj ÔLkTdëOqj. Ä£j ÇGRjõPy÷ ²¸Cy MLj¸Á $xGHðMcOqjFcïOqj.
Mc+"Py÷ ²MLOy μ¥q¿ÔoCL − GHlGSë¥cÆï −ÄGRÚ¿¸GH ÔoEcí¸ FcFLï$cOqk!''
''μÍjíO~. FoFLj MLjjŠ¸EcÂ¥h MLk=hÔcá. MLk^ CLfHðCo Mc$oíÄ ¥qßGH¥h ÍkOqMLjMLlCc. − `QcöGSëOqkfHBhõ` ¬FLjö$qÿ¸CyFo FoÂ¢
GHlGSë¥cÆï O~Td. Â¢Š Ôy+jÓ ¥cÓ¸Py öGHfSÁíî¥n¥hÚFL ¥q¸_¥qÄ ¥qDÍ CnÓjTd?''
''CnÆ£Íj. ÔnGHð¸¨.''
''¥q¸_¥qÄ Jd¸¨CLõ öGHÀAKLŠ MLjj$qjíîPnÎ O~¾$cOqj, ¥qÄ Š^j¸KcÂï Ä¸ÍjŠ −VøÂ¸ÔcOqj. O~¾$cOo GSøNqj¸$c ML¨èGSkë¸=o
−NqjFL GH¸Ôn ŠÔná+j" ×cO~tj. ¬Á ÔLkfS ¥q¸_¥qÄ ¥x<jŠ ¥hÓ¥hPe FLMcø<j. ²¸ÍjŠ FLMLløCLjFcï<Â O~¾$cOqj ¬¨$cOqj.
¥q¸_¥qÄ GSMLjNqjGSkñ¿ë$c `MLjVO~×c! MLj¸<j MoGSÄPy ¶ GH¸<j MLjjGSÆí ÔnGHlðÓj ¶ ÔL¸¥qPy $x<j$qj MLjOy ÔL¸¥qPy rH^jæŠÂ
¥c+j" ¥cÓjCLk¸=o, FnÀë MLk<jCLk¸=o ML¨ML¨$c FL<jTwë¸Á. EcÂ CnÆÄ CLŠÚML CLFcÂ¥h Fc ¥x<jŠ FLMcø<j GHfSMc¨ï
XLÄj¸ÔL¸¨` ¬Fcï<j O~¾$c¿¥h ¬FLjMLkFLMnjj¼á AKL^jÆï fHÆ¼ Oy<jè Ä£jÍ MLjjGSÆí MLl¸Ey PoEy ÔLkfS OqMLjôFcïOqj.
¥q¸_¥qÄ GSOqGSøÀ£ °JdQLŠ<j. ¥x<jŠÂ OqXh¸ÔLMLjÂ − ÄbEcõbÍ¿ï öJd¿íî¸Ôc<j. − ¥cMLjOqkfHBh AKLŠë¨ MnjjO~Ó¥h¸¼
MLjjGSPeíÂ OqkGH¸Py ÔL¸¥qPy ÔnGHlðÓk, $x<j$qjCy FL¨¼ MnÈ"¸Á. GSOqGSøÀ£ ¬FLjö$qÿ¸ MLl¸=o Fc GHlGSë¥cÓj öJdGHëMLjjFLïMc¨¥h Ôo¿
×cåFcÂï öGHTdÁTdëtj. ''
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''FcFLï$cOqk! CLøOqPy Ä£j GHlGSë¥cÆï Ä£j öfHNqjÇGRjõ<j MLjjŠ¸Í¸ ÔoCo −ÄGRÚ¿¸GH ÔosS ³O~ð^j ÔoTdë. Ä£jOqj ÂÇá¸CL$c
MLl¸<¸¨'' ¬Fcï<j ÀÓ¥| MLjjŠ¸EcÂï fHÓML<¸ ®GRæ¸Po¥qJwtjFc.
PPP
''MLkadæOqk! Ä£jOqj ¿=nÎOqNqkõ¥q ²¥qÚ<jFcïOy CnÓjGSjŠ¸ÍjŠ ²Fyï öGHNqjCcïÓj ÔoTd. Ä£j ÅÇ¢MLjÀ$cOqj JwNqkOqÂ CnÆfS
²¸Cy KcbÍGH@~è. −Ä< Â×.¸$c ¬FLïGHmOoê. −Ä< rH=hæFL ¬FLï¸ ÀFLïMc¨ï. −Ä< −CLôŠ Qc¸À ¥qÓ$cÓÂ öJd¿íî¸Ôc. −Ä<sHOqj
QcQLøCL¸$c MLl¸@oPe ¶ öGHJw×.P|Cy Ä£jÍ$qÜOq¥h MLÔcá'' ¬Fcï<j MLjjŠ¸Í¸.
''³Äj=hÁ?'' ŠCLkÿÓ¸$c ¬¨$cOqj MLkadæOqj ¬¸CLŠ MLjj¸Íj MLjjŠ¸Í¸ CLFLÂ ÔLk<Š¸@~ MnÈ"JwtjFL GS¸$qÀ
MLj¿áJwtj.
''Ä£j ÅÇ¢MLjÀ$c¿ sHOqj Ä£jÍ `GSOqGSøÀ£ gH>Oq¸` FnÓ¥xÆð, _ÁOqjÓŠ °¼CL¸$c ÄÍõFoO~ðÆ. EcÂ¥h ÕÔâÎO|MnjF|$c Ä£jOo MLl¸@~Æ.
Mc=h¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL @~ŠõMnj¸^jû CnÔcá. Ä£jOo GS¸CL¥cÓj rH^æ¸¨. Äj$qCc ÄGRNqkÓj FoFLj ÔLkGSjŠ¸=c. ¬GHlð@o ²ML¿¥h −[¿¥h
Ä£j ¬Kcòtj¥h ‚@~ ¯ ÄGRNqj¸ ÔnGHð¥q¸¨. FLÓj$qj¿¥h CnÆsSë O~×.¥iNqj μÀë+j" CL^jæ¥yPoFLj. MnjjÍÓ¥é MnkGS¸ MLGSjë¸Á.''
''¬Pe$o MLjjŠ¸Í¸. ¬FLï^jæ...'' ³Ey ¬<$qKytj CL^GH=ctj¸ÔcOqj MLkadæOqj.
''−..MLj¿áJwNqk. Ä£j GHlGSë¥cÓ öfH¸=h¸$| GHm¿ë ¬tj¸Ec?''
''¬tj¸Á''
''MLj¿áJw¥q¸¨. − GHlGSë¥cÓj FcÔoCo −ÄGRÚ¿¸GHÔoTdëFLÂ MLk=hÔcáOqj''
''− ÄGRNqj¸ Â¢Cy MLk=c÷<EcMLjÂ, Ä¥qPe¸$qjÓ Mc¿ú¥yCLûMcÂ¥h FLjMLlø MLjj[õ ¬ÀbÁ$c MLGSjëFcïMLÂ CnÆfH, MLk ¬KcòtjÂ
À£GSjŠÂ OqÄ¤¸öÍAKcOqÀ¥h MLÔcá... ¥cÂ¢...''
''Td¿¢ MLkadæOqk! − ÿ@~Ä¨Py ÄjMLjôÆï ÔLk<PoÍj. ÔLksSë MLÍjÓjCcMc? GHlGSë¥cÄGRÚOq*¥h ³O~ð^j÷ ÔoGSj¥y¸¨. ³EnÎFc
Td¸GSÚßÀ¥q GSMLk[õEcøO~ IGH¸XLF| ×.¿fHCo ×.FL¸ Kc$c MLTdëOqj. GHlGSë¥cÓ¥h MLj¸¼ GHÃ÷fS=i MLGSjë¸Á. Ä£j ¬KcòtjÂ FcŠ IJwFLj
ÔnNqjõMLjFL¸¨. MLl¸=cMLj¿. Fo ÔnfHðFL ÄGRNqj¸ OqÿGSõ¸$c MLl¸ÔL¸¨'' ¬¸^k MLkadæ¿ ¥c+"¥h FLMLjGSÚ¿¸¼, GS¸CL¥cÓj
rH=hæ¸ÔLjŠFcï<j.
MLkadæ¿ öfHNqj ÇGRjõ<j b¨Æ£÷Py rHÍí GHÍÄPy MLlFcï<j. − ÄGRNqj¸ CnÆTd¥é `GSOqGSøÀ£ gH>Oq¸` −PyÔLFL ML¼á¸Á
MLjjŠ¸EcÂ¥h. Ôn^jæsHOqj ÔnfHð ¥cNqjÓMLjjô¥yMLÔLjá FLÂfH¸¼¸Á. MLkadæ¿sHOqj ¥c»CcPy÷ ÔLkfH¸¼, ¥cMLÆûFLÄ ²öGHmM| Ôotj¸ÔLjŠÂ
IGHÆCcÓj CLFLj Jv¸ExÔLjá ¬FLï −FL¸Í¸Cy MnWc"<j MLjjŠ¸Í¸.
PPP
GHlGSë¥cÄGRÚOq* GSAKL, ¥qWcMcfUÂ Td¸GSÚßÀ¥q GSMLk[õ −bÍøOqõ¸Py ¬ÍjóCL¸$c ×.¿»¸Á.
FcO~Nqj*O~MLl MLkadæ¿ $qj¿¸¼ $xGHð$c MLk=c÷¨ ×.FL¸ ÔoCL ÔLGHð^j÷ ¥x=hæ¸Ôc<j MLjjŠ¸Í¸.
GHlGSë¥cPy÷Â sH½¡Ój ÔLÁMc<j MLkadæ¿ï ¥qÆsSë ¯ GHlGSë¥cÓj MLl¼CL¸$c ÓbÃTdëtj. ²ö<}S ®¸ÍjPy MLl¸Á ¬¸^k GHlGSë¥cPy÷
ÄGRNqkÓ¥q¸=o, CLFLj ²¸CL ¥qGRæGH¨ ²Á»¸Á ÔnGHlð¥xÔcá<j MLjjŠ¸Í¸.
ÇGRjõÓj QcÓjMcÓCy, GHmÓMLkÓCy MLkadæ¿ï GSCLÚ¿¸ÔcOqj. ¥cOqõÍ¿ù ML¸ÍFL GSMLjOqð*Cy ¥cOqõö¥qMLj¸ MLjj»fS¸Á. MoÁ¥q Á»
¬¸ÍOqk MnÈ"JwNqkOqj.
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MLkadæOqj MLköCL¸, ÄMcÿ¸ ¬tjFL CLO~øCL #eÈ¢ ¬tjFL ¥qPeõ* MLj¸<JdÂï ÔLkGSjëFLï ¥qFcõEcCLPe, MoÁ¥q Ä£jÍ
¬Qc¸À$c, Á$qjÓj$c ³Ey Jw$x^jæŠFLï^jæ μ¸^¿$c MLl¸¨JwNqkOqj.
PPP
''MLjjŠ¸Í¸$c¿ï −ÄGRÚOq* GSAKL¥h ²Pe öGHPyAKLrH=hæ ¬Onã¸^j$c À£GSjŠO~$qÓ$cOqj?'' AKLOqë CnÆÄCo^Ó¥h μ¥q GH¥qÚ
MLjj¿fSJwCLk, MLjOy GH¥qÚ ŠCLkÿÓ¸ ¥xÁ¤í MLjj¿GH¸$c ¬¨»¸Á GHÍô.
''fH¼á MnjjÍkí! MLjjŠ¸Í¸Pe¸=h Mc+"Â GH^jæŠ¸ÍjŠ rHÍí ¥qGSOqCLjë ÔnNqjõ[ÛOo÷Íj. ¥xÂï ¥xÂï Td¸GSÚßÀ¥q, TdfUCLõ
GSMLk[õÓ¥h Ä¤+j" ÂÓML(Nqj) ÄEcø¸GSjÓj. − GS¸GSìÆÚ Ä¤+"¥h ¥xÂï μGHð¸EcÓj, MLj¿¥xÂï PeMcEoÄ¤Ój¸=ctj. − GS¸GSìÓ
¥cOqõÍ¿ùÓ EcøO~ ¥q_jOn¨Co ¥cŠPe÷ McPeëOqj Ä¤+j". MLjjŠ¸ÍMoj ¥qWcMcfUÂ¢ GS¸GSìsHOqj GS×n}Sæ ÔoTd<j. FcŠ ¥cGSë ÔoÀ ÔLMLjjOqj
MLÁÆ¸ÁPo''
''Ä£j¿¸CL ¥qGRæGH¨ ¥cOqõö¥qMLkÂï ÂOqøfU¸¼Fc, MLkMLNqjõ$c¿Py ³ ¥yQcFc −FL¸Í¸ PoÍj. − Á$qjPn¸Íj¥y CnÆNqjÍj.
−NqjFL GS¸CyGR¸$c Po¥qJwCo ®¸=y÷ Á¤GH¸ PoFL^jæ MLl¸^j¸Á. Á$qjPn¸Íj¥y CnÓjGSj¥yPoO~?''
GSMLjNqj¸, GS¸ÍOqó¸ MLsSë −NqjFo _Nqj^GH<CcOqj. ¥q¸$cOqj GH<Š'' ¬FcïOqj ÀÓ¥|.
PPP
''FcFLï$cOqk! Ä£jOqFLïŠFLï^jæ GHlGSë¥cÄGRÚOq* ×.¿»¸Á. ¥cÂ ²¸Íj¥y Ä£j¥qÁ CLßfHë$c PoÍÂfHTwë¸Á. Fc CLGHlð ³EnÎFc MLl¸=o
ÔnGHð¸¨ ÁÍjíŠ¸=c''
''Â¢ CLsHð¸ PoÍjO~! FoFLj MLkMLjkÓj$cFo MLlFcï'' Â¢OqGS¸$c MnjjŠÚ_¨$c ¬FcïOqj FcO~Nqj*O~MLl$cOqj.
®¸CLPy GHÍô ¥q¸$cOqj$c ML¼á¸Á.
''³MLj¸©! _j½ã$c<j Ó¸Ô|Kc¥|û MLj¿áJwtj GSkÚÓj¥nÈ"JwNqk<j. Mnö¿Fc$qFLï −¥qÆ¥h CL^jæ¥yPo<j. ®GHlð@nPe?'' ¬¸^k
$c_O~$c Á$qjÓj$c AKLOqë¥éfS ÔLkfS¸Á.
''ML¸¨FL ¬FLï¸ fHÓ÷Ój ÀFL¥qJwCo CLÆ÷ CLÓ÷¨Æ÷JwCLj¸Á. OqÔLtjCL‚@~ ¬¸Co. CLFLj O~fS¸Á Jd>OqŠÓ¥h ÔoOq¥qJwCo ÔnCLëŠGHð¥h ÔoOqjMnÎCo ÔLÆ¸¼JwCc<j'' ¬¸^k GHlGSë¥cÄGRÚOq* GSAKLPy ×.¿»¸Á ÔnGHð<¸ MnjjÍPn=cæOqj FcOqNqj*O~MLl MLkadæOqj.
''GSAKL GHm¿ë ¬Nqkõ¥q Fc −FL¸ÍAKcadðÆï, XL*¸ ‚@~ ÂÓÂ¢Nqj¥q ¥qÂ¢ï+j" ¥qÓ$cGHlÓ$q¸ ÔoTdtj. Fc ¥qÂ¢ï+" JvOqPy¸¼
MoÁ¥q ¥i÷F| ÔnNqjõ@~Â¥h ML¼áFL gSøGHOqj ÔiGHlOqjCy ¥qFL_@~è<j. ¬¥qÚ<jFLï FLÆ»FL Kx¥éÆï, Mc¨FL GHmÓ MLkÓÆï, O~ÆFL GHmÓOoŠÆï
ÔnCLëÂ CLj¨¼ $yFnGS¸¼Py MoTd<j. ÔnCLëCy Jd^j ¬¥qÚ< MofSFL −ÄGRÚ¿¸¼FL GHlGSë¥cÆï ‚@~ $yFn GS¸¼Py GH@oTd<j. FcFy^
MLk^ O~PoÍj. ÂO~Ý¸CLJwtj ÔLkGSkë MLl¸¨JwNqk. ¥q<jGHlFL GHl=hæFL Ã<èFLj gH¥q fHfS» ÔnCLëŠ¸©Py JdOofSFL^jæ »Ó»Pe÷¨JwNqk.
−ÄGRÚ¿¸¼FL Mc+"¥é − GHlGSë¥q¸ ÄÓjML CnÆNqj¥qJwCo, OqÔLtjCL¥h ¬¸CL¥q¸=o ¬MLMLkFL¸ MLjOx¥q=h MLl¸<ÍjO~''
CL¸ö¨ KcbÍ ¬GHlð<OqíîMLjtj¸Á ÀÓ¥|¥h.
''²Íjí¥é¸ CnÓjGSjë¸Á ¬^jŠÓ Oqj¼. ÄÓjMLÓj CnÆNqjÂ Mc+"¥h ÄÔLXLBc×cåFL¸ MLl¸<Íj. ¬OqüCLPoÂ Mc+"Â ¬¸ÍÓ¸
²¥qÚÂMLø‚<Íj. GS¸TdÚOq¸PoÂ Mc+"ÔoCL ¬Pe=h GHÄöCLMnjÎFL GHFLjÓj Ôotj¸ÔL‚<Íj. MLjÂfRÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸ÍjŠ MLj¸Ôi, Ôn<k,
On¸<k ÔLk@~Æ FcFLï$cOqk. öJdGHë¸ MLlFLïMc¨ ÔoCLjÓ¥h − GHlGSë¥cÓj CLGHð¥q ÔoOqjŠ¸=ctj. Ä£j¥c GSOqGSøÀ£ ¬FLjö$qÿ¸ MLl¸Á
Á$qjÓjGH<¥q¸¨.''
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''²¸CL=h $xGHðMc@nÎFc, ¬ÿ¸¥cOq¸Cy ¬XLO~Âï Íj¿øÂNnk$q¸ ÔoGSj¥yŠ. rHÍíÓj fHÓ÷Ó¥h tjMLøMLÓfS¸Á −GSjëÓj¥cÍj
¬XLOq×cåFL¸ ¬Â MLjFL MoEcÓj Ôn_jCLjFcïtj'' ¬FcïOqj CoÆ¥qGH<è MLjFLGSjCy FcO~Nqj*O~MLl$cOqj.
PPP
−Oy¾ MLGS¸CL GH¸ÔLÄj. GSOqGSøÀ£EoÄ GHl=hæFLOy¾. FcO~Nqj*O~MLl MLkadæ¿¸=y÷ ¼FLïVÓj fHÓ÷ÓCy ¥h¥hÚ¿fSJwtj ÂQLù_íî¸$c
MLl¸Á. fHÓ÷Ój MLÙFL¸$c MLjk¥q GH¸ÔL GSÀ ÔLÍjMLlCLjFcïOqj.
MLjjŠ¸Í¸ AKcOqõCy MLjk@o+" ¥x<jŠÂ À£GSjŠÂ ¬¥qÚ¨¥h MLÔcá<j. ÂQLùKcíîÂï AKL¸$qGHOqÔLPo¥q CLFLk GSOqjíŠ ‚OqjáFcï<j.
¬GHlð@o ¶ GHEcOo+" ¬MLkôtj ML¼á $qjMLjô¸ _Nqj^ FLj¸ÔLj¸Á. ¬^æÓj ¥q=hæFL ¾^jæ, MLkfSFL _^æÓj, Mnj¿sS¥q+j", CyMLjÂ
¥q¸ÔLj EoMLCc Äö$qÿ¸Pe MLl¸Á.
''³¸ ¥cMcÓMLkô!'' ¬Â ¬¨$cOqj MLkadæOqj.
''TdOqk! Fc sHOqj GSOqGSMLjô. GHEy CLOq$qÀ GSÍjMLlCLjFcï. ¬FcÍFLj'' ¬¸^k Í*ê¸ rH=hæ¸Á.
''‚Oyá ¬MLkô'' ¬FLïMLk^ Fy=hFLj¸Ôi O~$cFo, PyGHÆ¥h ML¼á GHm×c Äö$qÿ¸ MLjj¸ÍOq öGHÀfRæ¸GHÔofSFL öGHÀMLjPe FoÓÄ£jÍ
‚OqjáÂ ''TdOqk! Oy¾e FoFLj ®¸=h¸=h¥h À¿» rSCLë À£GSjŠÂ, ¿ÔcáPy À£GSj¥nÈ" <¸}H NqkO|èPy GH@oCLkë MLl¸=c MLk ¥c¸ö=c¥qæO|
$c¿¼áFL <_jòPo Fc GSÍjMLl¥h, À¸¨¥h −bEcOq¸.
FoFLj rSCLë ²CLjëCLk¸=o, Ä£jOqj O~fSFL `GSjÓAKL$qBhCL¸` GHlCLë¥q¸ fS¿»Jwtj, Š^k÷¨Jwtj ¥xÂïsH½¡Ój Ex¿¥ctj. ®¸¥y
GHlCLë¥q¸ ¬^æMLköCL¸ Ex¿¥h¸Á.
MnjjÍ=h sH½¡Py MLlFLï Ä£j ²ö<GSj GSkfS ®Ój÷ ²CLjŠÚ¸^k MLÔcá. ¬Nqjõ$yOqk Fc¥y MLj¸¼ GHlCLë¥q¸ tjMLøO~? Ã¢ÍEcÂï
®¸CL¥q¸=o ®ÔLjá¥yPoFLj'' ¬¸^k $qjrHð<j ¼Ó÷Oq <_jòÓj, On¸<j FLÆ»FL Fy^j÷ MLkadæ¿ JdÍÓ Í$qÜOq rH=hæ¸Á GSOqGSMLjô
CLFLj −ÄGRÚ¿¸¼FL GHlGSë¥cÆï ÂOq÷XLõ¸$c MoÁ¥q Ä£jÍ MLÁPofSFL GS¸$qÀ $qjOxë¼á ¥xOq@~ rH=hæ ¥x=hæFL^ætj, ¬¸CLOqôbÍFL¸
MnjjÍÓtj¸Á MLjjŠ¸EcÂ¥h.
GSOqGSMLjô MLk^Ó¥h FcO~Nqj*O~MLl$c¿ MLjFLGSj öÍÄ¸¼Jwtj¸Á. ¥qÂ¢ï+" JvOqPy¸¼ GSOqGSMLjô ¥q+"Py÷ ÔLÍjMLlÄ£jÍ ¥c¸XL
¥qFL_¨¸Á. μ¥qÚTd¿$c −NqjFL Á$qjÓj GH>OcGH¸ÔLÓtj¸Á. °Ccûÿ¸ °Oq¥qPnÀë¸Á. ¥c+"Í$qÜOqjFLï <_jòÂ ¥q+"¥qÍjíŠÂ ''®Á
MLl¸@~ÆûFL TdìFL¸ ®¥qÚ<'' ¬¸^k GSOqGSMLjô ÔoÀPy rH=hæ ''Â¢ ÔLÍjMLl¥h ³ ®_ò¸Á¤ GH<¥qMLkô ¬MLjô −Ç¤O~øEcÓj Â¢ŠFcïtj'' ¬Â
PyGHÆ¥nÈ" rHÍíGHlGSë¥cÓ ¥q^æ À£GSj¥x¼á ''¯ GHlGSë¥cÆï À£GSj¥nÈ" ÔLÍjMLlŠFo fHÓ÷Ó¥h °¼CL¸$c GH¸¼rH^jæ. − GSOqGSøCo Â¢ OqkGH¸Py
¯ GHl*õÁFcFL MLk tj¸=hÂ JdMLFL¸ ÔofS¸Á. Fc ×.FLô bÍFLõMnjÎ¸Á. Fc OqÔLFL¥h öGHNnk×.FL¸ ¥qÆ»¸Á. − GHlPe÷KcãXh Â¢ ÔoCLjÓj
Ä£jÍ ®GHlð@o, ®¥qÚ@o Fc GHlGSë¥cÆï −ÄGRÚOq* ÔotjTwë¸Á'' ¬¸^k GHlGSë¥cÓj GSOqGSMLjô ÔoÀPy rH=hæ `GSOqGSøÀ£ FLMLjGSjëAKLõ¸`
¬FLjŠ¸^k ¥q+j"MLjkGSjŠÂ ¬Pp¥h¥qMnjÎFL −FL¸Í¸Cy öJd¿íîGSkë¸=o, MLkadæ¿¥h CnÆNqjŠ¸@~Fo −FL¸ÍAKcadðÓj GHlGSë¥cÆï
¬bÃsR¥h¸Ôctj.
®¸CLPy MLkadæ¿ ¥c+"Ä£jÍ On¸<j ¥qÂ¢ï=h ¼FLjŠÓj. rHÎ¥h ÔLksSGS¿¥h MLjjŠ¸Í¸ ¥q+"Py÷ Â¢+j", Mnjjÿ¸Py GHQcáCcëGH¸
¥x=xæ¼áFL^jæ ¥qFL_¨¸Á MLkadæ¿¥h.
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¬XLO~Âï ¬Fo¥qTdOqj÷ Íj¿øÂNnk$q¸ ÔofSFL¸ÍjŠ, GSOqGSøÀ£ gH>OcÂ¥h ¥é=ctj¸¼FL GSìPeÂï ¥qKcã ÔofSFL¸ÍjŠ öGHÀIGHÓ¸$c,
FcFLïMLk^ ÄFL_<^¸PoÍj. ¬MLkô! ¬Â FyO~O~ fHÓMLPo¥q MLÙFL¸$c − ¬MLjôÓ$qFLï ¬MLjô¥h FLMLjGSÚ¿GSjëFLï ¥x<jŠÂ ÔLkfS ŠÄjÆ
ŠÄjÆ ³@~á<j MLjjŠ¸Í¸.

PPP

=yP| öIgH Fn¸_O|

Fc$o¸öÍ ¥cÇ

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
`²F|PnÎ=|Mnj¸=|` - fS=iPy sHOqjFLï ¥{ÂûÆ¸$| rS¸^O|. EcÂ ¥qOqë, ¥qOqô ö¥hNqj ¬Â¢ï GSCoõ¸öÍFo.
¼FLïMLNqjGSjPy Ex¸$qCLFcÓ¥i, MLjCLjë MLj¸ÍjÓ¥i ¬ÓMc^j GH¨ FoO~Ój ÔofS JwÆ£GSjÓ¥h Ex¿¥hJwtj ×nÎ+"PyFLk, GHlFLO~McGS
¥é¸öEcPy÷FLk MLj$qjÜCLjFLï NqjjMLCL¥h ¥{ÂûÆ¸$| ®¼á Mc+"Â GSFcôOqÜ¸Py rH^æ<¸Py fSÍíîÿGSjë<j GSCoõ¸öÍ.
¬Eo¥cŠ¸@~ $y÷_PnÎ×oGRF| McMLj ÿGSë¸Py GH¨ FLÓj$qjCLjFLï, MLj$qjÜCLjFLï ÄEcõOqjíîÓŠ ÁQcÂOoíQL¸ ÔoNqj<¸Py ‚@~ MLj¸¼
sHOqjFLïMc<j.
MnÓj$qj GS¿ÿÍjíPy÷Fo ²GHlð<k Ôi¥q=h ÍkOq¸$c MLl¸^j¸Á. ¥cÂ¢ GSMLjGSõŠ GHÁ ¬<j$qjÓ ÍkOq¸PyFo GH¿adÚOq¸
MLl¸^j¸ÍÂ FLMojôMc<j GSCoõ¸öÍ.
²MLOnÎFc ³EnÎFc GSMLjGSõCy MLsSë ¶Oqjð$c Mc+" GSMLjGSõÓj ÄÂ, MLjkPeÂï ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠÂ Mc+" Ec¿Py¥h MnÈ" Mc+"Cy FL¨¼
μ¥q ¥xCLë Ec¿Â Mc+"¥h GH¿ÔLNqj¸ ÔoTdë<j. − ¥xCLëEc¿ Mc+" JdEcÓŠ MnjCLë$c MLl¸^j¸Á. Â¿¢ãMLMnjÎFL − ¥q+"Py÷ MLlCLûMcÆï
MnÆ»GSjë¸Á. Mnk<j Kc¿FL _CLjŠÆï ÂCLõFLkCLFL¸ ÔoGSjë¸Á. μ¥qOy¾ GSCoõ¸öÍ CLFL ¥{ÂûÆ¸$| rS¸^O|Py MLl¸<$c fS=i JwÆ£}S
¥qÄ£jGRFLO| −IgHGSj FLj¸¼ IJwFx¼á¸Á. MLjO~ï<j CLFLFLj −IgHGSjPy μ¥qTd¿ ¥qÓMcÆû¸Á$c ¥qÄ£jGRFLO| −FL¸E§ GSCoõ¸öÍŠ ÔnJdð<j.
®¸CLŠ MLjj¸Íj ÔcPeTdOqj÷ JwÆ£}S ¨JdO|æMnj¸=|Cy ¥qÆfS GHÂÔofSFc −FL¸E§Cy GH¿ÔLNqj¸ MLköCL¸ CLŠÚMo GSCoõ¸öÍ¥h.
CLO~øCL Oy¾ GHÍ¥x¸<j $q¸^Ó GSMLjNqkÂ¥h ¥qÄ£jGRFLO| −IgHGSj¥nWc"<j GSCoõ¸öÍ.
¬Á ¥xCLë −IgH}S. ¬GHlð@o MofSFL rHtj¸=| McGSFL MLjjŠÚGHl=cÓ¥h CL$qjÓjCy¸Á. $qÍjPy÷ ÔcPeMLOq‚ JdCL IGH¿¢ïÔLOo MLl¸Á.
®ÍíOqj ¥cÂsSæ_j+j" rIHÎP|û GH^jæŠÂ ¥c¿@~O|Py MLk=c÷<jŠ¸^k Mn+jCLjFcïOqj.
GSCoõ¸öÍ ''¥qÄ£jGRFLO| −}IH JwÆ£}S'' ¬FLï KyOqjè Í$qÜOq −$c<j. ¬¸CLPy −FL¸E§ _Nqj=h¥x¼á ''GSCoõ¸öEc! Oq¸¨ Ä£j ¥yGSMoj
ÔLkGSjëFcïFLj'' ¬¸^k sR¥| V¸¨¼á PyGHÆ¥h À£GSj¥nWc"<j. Mn¸^Fo −IgH}S KcN|j CnÓ÷=h fH¸$cBi ¥qGHlðPy÷ ¥cIgH À£GSj¥xÔcá<j.
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''MLjÂÍíOq¸ μ¥qTd¿ ¥qÆTd¸. Ä£jŠ $qjOqjë¸Ec?'' ¬¨$c<j −FL¸E§ ¥cIgH À£GSj¥yMLjÂ rSÎ$q ÔoGSkë.
''−† $qjOqjë¸Á. ²}S.´ ö=nÎÂ¸$| ¥cõ¸GHl¥h fHÆfH¸ÔcOqj'' ¬Fcï<j GSCoõ¸öÍ ¥cIgH Cc$qjCLk.
''Ä£jCy MLjÈ¢" ¬MLGSOq¸ ML¼áÁ GSCoõ¸öEc. MnjjFLï ¬¸=o Pe}SæÄ¤¥| fS.²M|j $c¿Cy μ¥q Ä£j=h¸$| ×.¿»¸Á.
fS=iPy ¯ MLjbÍõ ¥cÓ¸Py −CLôÿCLõÓj Kc$c rH¿»JwNqkN|j. Ä£jOqk $qMLjÂ¸Ôo MLl¸=cOqj. ²ŠÚMLMLj¸Á ®OqMnÎ, ®OqMnÎ
´Eo+" PyGHl McOo. Ec¸=y÷ ²ŠÚML$c ¬MLkôtjÓj¸^jFcïOqj.
MojMLjj μ¥q NqkXLF| Jd÷F| CLNqkOqj ÔoQc¸. ¯ −IgHGSjPyFo μ¥q ¥q¸ö=yP| OqkM|j ³O~ð^j ÔoGSjëFcï¸. μ¥q =yP| öIgH Fn¸_O|
¬Pe=| ÔoQc¸. Á¤Â $qj¿¸¼ On¸<jOy¾Py÷ öfH¸=| Ä£j¨Nqj¸PyFLk, On¸<j ÕÔcFnP|ûPyFLk öGH¥q^FL MLGSjë¸Á. =iÄ¤ ÕÔcFnP|ûPy Ä¤¥i÷ ¶
¬Oq$q¸^ ¥{ÂûÆ¸$| ³O~ð^j ÔoGSjëFcï¸. Ä£jOqj McOq¸Py On¸<j Oy¾Ój, Oy¾e μ¥yÚ $q¸^ MLk ¥q¸ö=yP| OqkM|j¥h O~McÆ. ²MLOnÎFc
rUP|ð¥yGS¸$cÂ¢, $nÎ@nF|û ¥yGS¸$cÂ¢ =yP| öIgH¥h IJwF| ÔosSë Ä£jOqj ¥cP| ¬=n¸@| ÔofS Mc¿¥h GSÓVÓj, ¥{ÂûÆ¸$| ®McøÆ. CLO~øCL ¶ GHÁ
GHÁsUFLj ÂÄjadÓj ÄEcõOqjíîÓ¥i, NqjjMLCL¥i MLjj[õ¸$c ¬MLkôtjÓ¥h GHÂ¥xÔoá MLj¸¼ ÄGRNqkÓj MLk=c÷@~Æ. ¬Á @nÎOnŠæ$c μ¥q ²}IH
²M|j ÕÔcFLP| öGHTdOq¸ ÔoGSjë¸Á. Ä£j=h¸$|Py ¬¸ÍOqk Ä£j sHOo GS×n}Sæ ÔoQcOqj. Ä£jOoMLj¸=cOqj?'' ¬FL¨$c<j −FL¸E§ ¥cIgH ¥qGHlð¥h¸Í
rH<jCLk.
''¶¥n.. Fo MLTdëFLj. MLj¸¼ ®Â¢fRNoj=hM|. ¥cÂ¢ FcEy ¿¥nø}Sæ.''
''ÔnGHð¸¨'' ¬Fcï<j −FL¸E§.
''²MLOnÎFc =yP| öIgH¥h IJwF| ÔosSë Mc+" ÄMLO~Ój _fUOqÜCL¸ ÔoNqj‚<Íj. ¥éMLÓ¸ FcCyFo MLl¸@~Æ. ®¸¥x¥q=h FoFL¨»FL
GSMLkÔcOq¸ Mn¸^Fo ®McøÆ'' ¬Fcï<j GSCoõ¸öÍ.
''¶. CLGHðŠ¸@~.. Äj$qCc ÄGRNqkÓj MLk fS.´ Ä£jCy MLk=c÷<Cc<j. Ä£j¥é¸ ¥cMcÓFcï ¬CLÂ¥h ÔnfHð Ôotj¸ÔLj¥y¸¨. MLjFL¸
MLjÈ¢" ¥qÓjEcí¸. FcŠ Ä£j^j¸$qj¸Á'' ¬Â Po¼ MLjOqPe sR¥|Võ¸¨¼á _Nqj^Š MnÈ"JwNqk<j −FL¸E§. GSCoõ¸öÍ $qÁFLj¸¼
_Nqj^¥xÔoáGS¿¥h fS.´ On©$c MLlFcï<j μ¥q rIHÎÓj GH^jæŠÂ.
''TdO|! μ¥qTd¿ ¥q¸ö=yP| OqkM|j ÔLkTdëO~?'' ¬¨$c<j fS.´.
''GHÍ'' ¬Â MLjj¸Íj¥h ¥qÁPe<j GSCoõ¸öÍ.
μ¥q $qÁPy MLjkÓ$c MnÎO|Pn}S ²¥hø}HMnj¸^k, μ¥q ¼FLï GSOqøO| OqkMLjk MLlFcïN|j. ®^j GH¥qÚ$c ¥h=h¥i GH¥qÚFL μ¥q ¥cFLñOnF|û
=o_jP|, EcÂ Ä£jÍ IJwFLk, rU@|rS=| - EcÂ¥h ¬FLjGS¸bEcÂ¸¼FL μ¥q ¥q¸GHmõ^O|, ¥cP|@o=c ¿¥cOqèO| ¬MLjOqá_¨ MLlFcïN|j. − =o_jP|
ÔLj^kæ FcÓj$qj Š¿¢áÓjFcïN|j. $y<ÓÄ£jÍ fS=i¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL MLkõ}HÓj MLlFcïtj. Py¥qP| ö=nÎF|û MnWo" Oqk=| MLkõGHlÓj, Ôc¿öCL¥q
¥q^æ@~ÓÂï¸=hÂ¢ ¥qÆsH ¥qFn¥hæ¸$| Oy<jè MLkõGHm, ²tjO| JwOqjæ - OnÎPoø sSæGRF|¥nWo" Oy<÷ MLkõGHlÓk ²F|PeO|ã@| sSÚPy÷ MLlFcïtj.
GSCoõ¸öÍ ¬Âï¸=hÂ¢ GH¿Ç¤ÓFL$c ÔLkGSjëFcï<j.
''TdO|! ²Ój÷¸¨ FLj¸¼ ®Á öJdOq¸bÃGSjëFcï¸. Ä£j rSGRF| MLÔoá TwMLjMcOq¸ Jd÷F| ÔoQc¸. Ä£jOqj ³ =nÎM|j¥h MLTdëOy ÔnÃCo ¥cOqj
GH¸fHTdëFLj. Ä£j ÄGRNqkÓÂ¢ï −FL¸E§ TdO| Í$qÜOqj¸¨ ÔLkGSj¥yMLjFcïOq¸¨'' ¬Fcï<j fS.´.
''FcŠ ¥cOqj ¬MLGSOq¸ PoÍj Fc ¥cOy÷Fo MLTdëFLj. −ÁMcOq¸ Ä£jŠ IJwF| ÔoTdëFLj'' ¬Â rSP|IJwF| ¥cPn¸<O|Py @o=| ¬ÓO|æ
rH^jæŠÂ _Nqj=h¥h FL¨Ôc<j GSCoõ¸öÍ. =yP| öIgH Fn¸_O|¥h Kc$c GHÃ÷fS=i ®ÔcáOqj. GSCoõ¸öÍ rSGRF|û $qj¿¸¼ ‚@~ Ä£j¨NqkPy
ML¼á¸Á.
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−Oy¾ ¬FLjŠFLï GSMLjNqkÂ¥é GSCoõ¸öÍ ¥q¸ö=yP| OqkM|j¥h MLÔcá<j. ¬¥qÚ<jFLï −GHOo^O| IJwFLk, @o=c ¿¥cOqèO|, GHMLO|
¥qFnXLF|û Ko¥| ÔoGSjëFcï<j. ²}IH ²M|j ÕÔcFnP| FLj¸¼ μ¥q ¥y −¿èFo^O| ML¼á PnÎM|¥h ³O~ð^j÷ ÔoGSjŠ¸^jFcï<j.
−GHOo^O| ¬Â¢ï fSÍíî¸ ÔofS rU@| IJwF| rH^jæŠFcï<j. GSCoõ¸öÍ Š¿¢áPy ‚OqjáÂ sHGHO| Ä£jÍ Fy=| ÔoGSjŠFLï Jdtj¸=|û
ÔLkGSjëFcï<j.
¶ GHÁ ÂÄjadÓ CLO~øCL μ¥q IJwF| ¥cP| ML¼á¸Á. −GHOo^O| GSCoõ¸öÍ¥h rSÎ$q ÔofS rU@| IJwF|û rH^jæ¥yMLjFcï<j. GSCoõ¸öÍ
rU@| IJwF|û rH^jæŠÂ ''ÿPy'' ¬Fcï<j. ¬MLCLÆ FLj¸¼ ²MLOqk MLk=c÷<<¸ PoÍj.
''ÿPy FoFLj GSCoõ¸öÍ MLk=c÷<jCLjFcïFLj. Ä£j sHOqj ÔnGHð¸¨'' ¬Fcï<j MLjÈ¢".
''Fc sHOqj.. Fc sHOqj.. ¬FLkGR''
''¬FLkad! ÔnGHð¸¨. AKLNqjGH<¥q¸¨. Ä£j örIH¸@|ûCy ²Pe MLk=c÷<CcOy ¬Pe$o MLk=c÷<¸¨. ÔnGHðMLkô! Â¢ GSMLjsSõÄj=h?''
¬¨$c<j GSCoõ¸öÍ.
On¸<j ÂÄjadÓj ³<jGHl ÄÂfH¸¼¸Á ¬MLCLÆ FLj¸¼. GSCoõ¸öÍ MLkÂ^O| MnÎGHl ÔLkQc<j. μ¥q rSP| IJwF| Fn¸_O| ¨}SsH÷
¬MLlCy¸Á.
''¬MLkô! ¬FLjad! Â¢ GSMLjsSõÄj=y ÔnGHlð.'' ¬Fcï<j GSCoõ¸öÍ MLjÈ¢".
¥x¸Ôn¸ ³<jGHl CL»Ü¸Á. ¥cÂ¢ ³ MLk=c ÄFL_<=o÷Íj ¬MLCLÆFLj¸¼.
''³¸ ÔLÍjMLlCLjFcïM| ¬FLkad?'' ¬¨$c<j GSCoõ¸öÍ MLjÈ¢"
''®¸^O| rS¥q¸¨NqjO|''
''³¸.. ²¸rS=| O~õ¸¥| O~McÓÂ ¥cPo×|Py ®¸=y÷ örIHGRO| ²ŠÚML rH<jCLjFcïO~?''
''FoFLj ¥c÷}S rS¥q¸@| O~õ¸¥qO|Â''
''¶.. Mn¿¢$qj@|. MLj¿ GSMLjsSõÄj^MLkô? ÔL¥qÚ$c ÔLÍjMLlŠ¸^jFcïM|. ²MLOnÎFc ¬Kcòtj ösHÄjGSjëFcïFLÂ Mn¸^GH¨ MobÁGSjëFcï@~?''
''¬Eo¸ PoÍj. MLkÁ ÔnGHðPoÂ... ÔnGHlð¥yPoÂ GSMLjGSõ. FoFLk.. MLk ÔnÆ£÷ ÔL¼áJwEc¸ ¬FLjŠ¸^jFcï¸''
''²¸Íj¥q¸CL rHÍí ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFcïOqj. GSMLjGSõ Â¢ÍtjCo Ä£j ÔnÆ÷Â ²¸ÍjŠ ¥qÓjGHlCLjFcïM|. − ¬MLkôtj ½¡ÄCL¸ Ä£jÍ
Â¢¥é¸ OnÎ^j¸Á?''
''MnjjÍ^ ¬Eo ¬¨»¸Á ÔL¼áJwEcMLjÂ.''
''GH¿adÚOq¸ PoÂ GSMLjGSõ MLl¸=o MLl¸@xÔLjáFoMnk $cÂ¢ ÔnGHlð¥yPoÂ GSMLjGSõÓj¸<M| ¬FLkad!
Â¢¥y ÄGRNqj¸ CnÓjTd?
`GSMLjGSõ`¥h GH¿adÚOq¸ μ¥q Kn}Sæ örIH¸@|. `GSMLjGSõ`Â MLÁÆ GH¿adÚOq¸ ²GHlð<k μ¸^¿$c MLl¸<PoÍj'' ¬Fcï<j GSCoõ¸öÍ.
¶ GHÁÂÄjadÓj $q¨¼FL CLO~øCL GSCoõ¸öÍ¥h μ¥q −PyÔLFL ML¼á¸Á. ¬FLkGR GSMLjsSõÄj=y GS¿$cÜ ÔnGHð¥qJwtjFc `GH¿adÚOq¸
Ex¿¥h¸Á` ¬ÂfH¸¼¸Á GSCoõ¸öÍ¥h.
''GSOo! ¬FLkad. Ä£jOqj μ¥qÚOy¾ Ä£j ÂOqêNqkÂï MctjEc MoGSj¥y¸¨. OoGHl ®Eo =nÎM|j¥h MLjÈ¢" FoFo IJwF| ÔoTdëFLj. Cx¸ÍOqGH¨
³ ÂOqêNqjMLjk À£GSj¥y¥q¸¨. ¥cÂ¢ OoGHl MLköCL¸ Â¢Š QcQLøCLMnjÎFL GH¿adÚOq¸ ExOqjŠCLj¸Á. FLFLjï FLMLjjô.'' ¬Fcï<j ¥cÂñ@n¸=|$c.
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''OoGH=h MLOq‚ MojMoj¸ ÔoNqkÆ?''
''$qj@| ¥qøQLáF|.. Ä£jOqj μ¥q Mnj¸^P| ²¥qûO| rSÎ¾ ÔnNqjõ¸¨. ²Pe$q¸=o Ä£jOqj ÔL¼áJwEcMLjÂ ÂOqêtj¸ÔLjŠFcïOqj ¥c_=hæ Ä£jOqj
ÔLÂJwtjFL CLO~øCL Ä£j ¬MLkô, FcFcï, ¬MLjôMLkô, MLkMLNqjõ Ä£j örIH¸@|û ³MLjFLjŠ¸=cOqj? Ä£jOqj PoÂ Ä£j ®Ók÷, Ä£jOqj Oy¾e
‚OqjáFo ¥c÷}SPy Kn¸Ô| ²Pe MLl¸=cN|j ¬Â −Py¼¸ÔL¸¨. AKLPo öDÁÆ÷¸$c MLl¸^j¸Á'' ¬Â IJwF| rH=oæQc<j GSCoõ¸öÍ.
¬FLkGR ÔL¼áJwÍÂ¢, [¼áCL¸$c MLjÈ¢" IJwF| ÔoGSjë¸ÍÂ GSCoõ¸öÍ $q=hæ$c FLMLkô<j. CLOqjMcCL ¶ GHÁsUFLj ÂÄjadÓj ²}IH.²M|j
ÕÔcFLP|¥h öJwö$c¸ tj¼á _NqjPoíO~<j.
¬GHlð@o PyGHÆ¥x¼áFL fS.´ ''TdO| ¬tjJwtj¸Ec! OoGHl ‚@~ ®Eo =nÎM|j¥h MLTdëO~?'' ¬FL¨$c<j.
''OoGHl Fc¥xÚ¸Ôn¸ MoOo GHFLj¸Á. ¥cÂ¢ ®¸¥x¥q¿ï GH¸fHTdëFLj Fc¥q¸=o ¬CLFo MLj¸¼ GSÓVÓj ®Tdë<j'' ¬Â ÔnfHð
−GHOo^O|CyFLk, fS.´ CyFLk ¶ ¬Oq$q¸^ MLk=c÷¨ MnÈ"JwNqk<j.
MLjOqjGS=h Oy¾ GSCoõ¸öÍ ÔnfHðFL MLõ¥hëÂ À£GSj¥xÔcá<j fS.´. ¬CLFLj Š¿¢áPy ‚OqjáFcï<j. −GHOo^O| rU@|IJwF|û rH^jæŠÂ
On©$c MLlFcï<j.
IJwF| Mnk»¸Á.
''ÿPy..'' ¬Fcï<CLFLj.
''FoFLj... ¬FLkGR...''
''ÔnGHðMLkô''
¥x¸Ôn¸sSGHl ³¸ ÄÂfH¸ÔLPoÍCLÂ¥h. CLO~øCL ¬CLFo¸ ¬<$q¥qJwtjFc ¬FLkGR ÔnGHð<¸ öJdOq¸bÃ¸¼¸Á. ''MLk ÔnÆ£÷ FoFLk μ¥é
¥cõ¸GH}SPy ÔLÍjMLlCLjFcï¸. FLOqû¿¢ FLj¸¨ ®¸^O| MLOqŠ ¬Eo ¥cõ¸GH}S. MLk ÔnÆ÷ =n¸C| ¥c÷}S ÔLÍjMLlCy¸Á. MLk @~© ‚@~ ¬Eo
GSkÚP|Py =iÔLO|. μ¥qOy¾ Ó¸Ô| ¬MLO|¥h MLjj¸Íj MLk ÔnÆ÷ MLk ¥c÷}S¥h ML¼á ¥h=h¥i Í$qÜOq ÂÓ_¨ ³<jTwë¸Á. FoFLj _Nqj=h¥nÈ"
¬¨»Co Fc Ôntjõ GH^jæŠÂ Mc+" GSkÚÓj Tdæ}IH OqkM|j Í$qÜOq¥h À£GSj¥nÈ"¸Á. ¬¥qÚ< ¶ GHÁMLj¸Á Ã$qÜOq$c ¬OqjGSkë ²MLOy÷
¥x<jCLjFcïOqj. ÔLksSë MLk FcFLï.
¶ ®ÍíOqj ÔnGHlðÓCy ¥x<jCLjFcïOqj. ®¸¥x¥q<j GRO|æ ¼¸sHGSjëFcï<j. FcŠ ³<jJvÔoáfS¸Á.
MLk FcFLï μ¥q =n¸C| ¥c÷}S ¬MLkôtjÂ Tdæ}IH OqkM|j¥h fHÆ¼ ²¥qÚ@n¥qÚ@y Cc¥c<¸^. ÔcPe Oy¾Ój$c ÔoGSjëFcï<¸^. −
¬MLkôtj ¶Oqjá¥yPo¥q ¼ML¿¥h Mc+" sHOn¸=|û¥h ÔnfHð¸Á. ®Á¤ ×.¿»¸Á. FcŠ Mn¸^Fo ³<jGHl −»Jwtj¸Á.
MLk GSkÚP| rHÍíÁ ¥c_=hæ =iÄ¤ ÕÔcFnP|û¥i, sHGHO| Mc+"¥i CnÆNqjPoÍj.
Mn¸^Fo MLk FcFLïÂ °Eyõ$q¸Py¸¼ À£sSQcOqj. CLO~øCL ¬¸Í¿¥i CnÆfSJwtj¸Á. ¥xÂï Oy¾Ó¥h MLk ¥cÓÂ¢Py ‚@~
CnÆfSJwtj¸Á.
MLk FcFLï ÔofSFL CLGHlð¥h Moj¸ _ÓNqkõ¸. Oy¾e FLOq¥qNqkCLFL ¬FLjAKLÄGSjëFcï¸.
`¬Á$y − MnbÍML fHÓ÷Po Ä¤+j"` ¬Â ¬¸ÍOqk ¥cŠPe÷ Jv¨¼ Jv¨¼ ÔL¸GHlCLjFcïOqj.
MnjjFLï ²MLOy `Ä£j FcFLï Ä£jCy ‚@~ ®Pe$o MLl¸=c@~?` ¬FL¨$c<j.
Moj¸ CLPn¥qÚ< rH^jæ¥yMcÆ. ÔnÆ÷FLtjCo Mc+" ¥c÷}S ¬KcòtjÓj ®¸¥c ²ŠÚML$c ³¨fHGSjëFcïOq¸^.
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¬MLÂ¢ï GH¥qÚFL rH¨Co MLk FcFLï ®Pe¸=y@~? MLj¿ MLjMLjôÆï Í$qÜOqŠ À£GSj¥xÂ FLjÁ=h Ä£jÍ MLjjÍjí rH^jæ¥xFLïGHlð<j MLkCy
GSOqEc$c −<jŠFLïGHlð<j, FoFLj FcFLï _¸¨ Ä£jÍ MnFL¥q ‚OqjáFLïGHlð<j ®Pe$o −Py¼¸ÔoMc@~? ®Pe −Py¼GSjë¸=o μ¥qÚ ÂÄjGR¸
_CL¥cÓÂfH¸ÔL<¸PoÍj. ‚CLj¿ MLNqjGSjFLï ¬MLkôtj Í$qÜOq¥x¼áFLGHlð<j ‚CLjOqj $qjOqjëŠ O~McÆ$cÂ¢ ¥cMLj¸ GHl<jCLj¸Ec?
ÔnGHð¸¨ Moj¸ ²Pe _CL¥cÆ.
MLjMLjôÆï ²MLOnÎFc ¥cMnj¸=| ÔosSë FcFLï μWy" CLÓrH^jæŠÂ ÔnJdë¸. ®GHlð@~ μ¨Â, ÔoCLjÆï FLMLjôPo¥qJwCLjFcï¸'' bEcO~+¸$c
³<jTwë¸Á.
¬CLÂ¥i ¥q+"Mn¸_^ Â¢Wx"Ôcátj. Mn¸^Fo rU@| IJwF| À£sSfS ''Fo Mn+jëFcï GSCoõ¸öÍ$c¿Â ¥qÓMcÆ'' ¬Â Po¼ MnÈ"JwNqk<j.
−GHOo^O| −QLáOqõJwtj, ³¸ ÔoNqkPy CnÆNqj¥q IJwF| ¥q=| ÔoQc<j.
¬CLFLj ÀFLï$c GSCoõ¸öÍ ¥{ÂûÆ¸$| rS¸^O|¥h MnWc"<j. GSCoõ¸öÍ PyGHÓ μ¥qÚ@o MLlFcï<j. ¬CLÂï ÔLkfS.
''O~ Â¢ ¥yGSMoj ÔLkGSjëFcï.. ³¸ ÔnfHð¸Á Â¢ ‚CLjOqj?'' ¬FL¨$c<j. ¬CLFo¸ MLk=c÷<PoÍj. μ¥q=o ³<jGHl. GSøÔLáî¸$c,
Ã¥qÚ$c MLlFcïtj − ¥qÂ¢ï+j".
ÇMLlÂ Oq]j=cOq]jk^¸ FLj¸¼ AKLjÄrHÎ¥h MLlOqjŠCLjFLï $q¸$c öGHMcÿ¸Pe$c MLlFcïNqk ¥qÂ¢ï+j". FoFLj ×.¸CLjMLlÂ ¥cÍj.
MLjÂsRFLÂ ÔnGHlëFcïNqk ¥qÂ¢ï+j".
''ÂFLï Â¢ ¬ÍßGRæ¸ Kc$qj¸¨ Â¢ ‚CLjOqj CLFL rSP|IJwF| FLj¸@o IJwF| ÔofS¸Á. ¬Á Â¢ sHOqj ¿½GRæO| ¬tj¸<<¸ MLÓ÷ Â¢
¬ö<}S GSjÓjMLl$cFo Ex¿¥h¸Á.
Â¢ ‚CLj¿¥h FoÂÔoá GSÓV ¥q¸=o - − GSMLjGSõÂ FLjMLlø CnÓjGSjŠ¸=oFo QcQLøCL GH¿adÚOq¸ ÓbÃGSjë¸ÍÂ ¬ÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢
− GSMLjGSõ FLjMoø ¬Â CnÆfSFLGHlð<j ÔcPe KcbÍ$c ¬ÂfHGSjë¸ÁGHlð<j.
Â¢ ‚CLjOqj MLk=c÷¨¸Í¸Cc FoFLk ÄFcïFLj ®GHð=hMLOq‚. GSMLk×cÂ¥h MLj¸¼ @~¥qæOqk÷, MLj¸¼ ®¸×.Â¢Oqk÷, MLj¸¼
PeNqjOqk÷, MLj¸¼ McõJdOqMoCLëÓ ¬MLGSOq¸¥qFcï MLj¸¼ CLÆ÷Í¸ö<jÓ ¬MLGSOqMoj ²ŠÚMLl¸Á. FLjMLl MLj¸¼ CL¸ö¨ ¥c¥qJwCo MLj¸¼
$qjOqjMnPe ¬MLlCcMLl? FLjMLl Â¢ MLßÀë¥h ÔofS¸Á Â¢À¥h - MLßÀëbÍO~ôÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼¸EnÎCo Â¢ ‚CLj+" ÄGRNqj¸Py ÔofS¸Á ösHMLj¥i,
¬GHFLMLjô¥cÂ¥h ¬*jML¸CL ‚@~ −TdÚOq¸PoÂ CL¸ö¨ÍFcÂ¥é GS¸_¸bÁ¸¼¸Á. MLjÈ¢" ösHMLjÂ GH¸Ôo FLMLjô¥q¸ ÂÓKn^jæŠFo ¬ML¥cQL¸
Â¢‚CLjOo Â¢¥h¼á¸Á. MnÈ" ÂÓKn^jæ¥y.
MnÈ" FoFLj MLjÂfRÂ. Â¢À ÂNqjMLkÓj, ösHMLkFLjO~$cÓj, bÍO~ôbÍO~ôÓ ÄÔLXL* MLlFLï MLjÂfRFLÂ öGHmM| ÔoGSj¥y'' ¬Fcï<j
Š¿¢áPy¸¼ PoGSkë.
¬CLFLj ¥q+j" CLj<jÔLjŠ¸^k ‚CLj+"FLj OqXh¸ÔLj¥yML@~Â¥h rHÍí rHÍí ¬¸$qPoGSjŠ¸^k FL<ML<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j.
PPP
MLjÂfR ¥qEc ... MLkOqCc<j.
CL¸ö¨ ¥qEc ... CnÓjGSjŠ¸=c<j.
EoMLl<jFcï<j ¥qEc .... XLÄjTdë<j.
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¬Pe Jd¿JwCcOo¸?

ÔL¸öÍMLÙÈ ¥qWcõ*ÔLö¥qML¿ë

''−Mnj Tv$qrSÎFLEo, MLjFLrSÎFLÁ ¥cÍj, ¬MLlFLj Â×.¸. ¥qFLjMLjjŠÚ À£Oqj, ¥q+j" ÀGHlð¥yÂMLøÍj. ¥cÂ¢ − MLk^ À£Oo'' ®Pe
Td$qjCLjFcïtj −PyÔLFLÓj. McÈ"ÍíOqk ¥x^jæ¥yML<¸, ¥qÆJwML<¸ MLkMLjkPo.
¥cÂ¢ ¯Td¿ MLköCL¸ ÄGRNqj¸ $q¸bÃ¢Oq¸$c MLlFLï^jæ¸Á, GH¿fSìÀ ¬¸CL −Qc×.FL¥q¸$c PoÍj. Mc+" ½¡MLFL öGHNqk*¸Py ²Fyï
μ¨Íj<jŠÓj.
`¥yGH¸` MLkFLML GSÿ×.¸. ¬Á μ¥q _ÓgUFLCL.
`−MoQL¸` ¥yJdÂ¥h CLOqjMcCL Tdìtj. `¬GSMLjOqíîCL` `−MoQcÂ¥h Cy@nÎCo `−ö¥yQL¸`, −QL¥qëCL MLjÂfRÂ _ÓgUFL¸ ÔoGSjë¸Á.
¬=c÷¸^GHlð@o −ö¥yQcÂï Ä¥qßÀ$c ''_¥qÚ¥yGH¸'' ¬Â fHÓMxÔLjá ®GHlð<j MLjFL ¥q>bEcFcNqjŠÂ GH¿fSìÀ ¬Eo.
''Oy¾e Ä£jŠ sSMLÓj ÔoGSkë ½¡ÄCL¸ $q<jGHlCLjFcï. FLFLjï FoFLj ¬¿ð¸ÔLjŠ¸^k ¥xMxøÀë Pe$c ¥cÆJwCLjFLï Fc ¬¸ÍMoj
FcŠ QcGHMLk? ²ML@y ³Ey ¬Fcï<Â Mnjj[¸ Ä£jÍ $c^j÷ rH^jæŠÂ ÀOq$cPe? Â¢¥yGS¸ FoFLj ²¸CL ÔoGSjëFcïFLj ¬Á $qMLjÂ¸ÔLMc?''
®Á MLjFL ¥q>bEcFcNqj¥h ¬¸CLOq¸$q¸.
GSMLk×.¸ McÈ"Íí¿Â¢, AKcO~õAKLOqëÓj$c ¥q=oæfS¸Á. ''¬GSÓj CLGHlð ¬Eo'' ®ÍíOqk ³¥q ¥q¸>Oq¸Cy.
''Kc$cFo MLl¸Á GS¸_Oq¸, °OqjMLjj °¿Äj MLj¸$q+¸ Ä£jÍ GH<è^kæ Fc rHWc"¸, Fc Mnjj$qj<k ¬Â GHmGSjŠ GHmGSjŠ À¿»,
MLkÁ GSøÔLáîMnjÎFL ösHMLj ¬Â, ¬¸ÍMnjÎFL ösHMLj ¬Â Â#eOnÎûFL ösHMLj ¬Â GH+j" ®¥hÆ¸¼ μ¥q+" ¥q+"Py÷ μ¥q+j" ÔLkGSjŠ¸^k
MnjÎMLjOq¼JwÀ¿, ¥cGSë ¯ Py¥q¸Py¥h Oq¸<öO~ ¬¸=o ÕÔi, Jw Ä£j Py¥q¸Cy MLkŠ GHFo¸=h ¬Â μ¥q+"Fx¥q+j" ¬CLjŠÚJwÀ¿. MLjMLjôÆï
²MLøOqk Ä<Á¤NqjPoOqÂ Cn$q Â¢ÆÜ¿. ®GHlð<j MLk Ä£jÍ GH¨JwCcOo¸?'' ®Á MLjbÍõMLOqjëÓ −MoÍFL.
öGHÀ£ GSMLjGSõ¥h μ¥q GH¿adÚOq¸ MLl¸@~Æ¥qEc? ¬¸Íj¥qFo Ä£jOqj FoFLj ¥qÆfS =iÄ¤Py öJwö$cM|jÓj rH=hæ ¬tjFc ¯ GSMLjGSõÂ
GH¿GRÚ¿¸ÔcÆ ³MLj¸=cOqj? ¬GSÓj ×.¿»¸EoÄj=y CnÆNqkÆ ¬¸=o ÄGRNqkÂï Mnjj^æMnjjÍ=hFLj¸¼ CnÓjGSj¥yMcÆ. ¿¸$qjÓj, ¿¸$qjÓj
ÀfHð ÄjMLjôÆï $qCL¸Py¥h À£GSj¥nWc"Æû¸Eo. On©Fc? @xN|j...@xN|j...@xN|j.. ¬Á$y MLÔoáQc¸ ÔLkQcO~. ¬Á$y − JdO|ÚPy − MLjkÓ
ÔLkQcO~ »¿×cÓ ¾^jæ, KnP|Kc^¸ Jdõ¸=|, rHÍí ¥cÓO| GRO|æ GHmÓ GHmÓÁ ÔLkQcO~? ÔoÀPy fS$qOn=|. − Tw$cÜ@o MLjFL
¥q>bEcFcNqjŠ<j. − GH¥qÚFo ŠÍjOqj$cÜ ‚OqjáÂ MLl¸Eo MLjjÍíMLj¸EcOq¸.. −Ä@o MLjFL ¥q>bEcFcNqj¥h. McOoEy ÄGRNqj¸ $qj¿¸¼ À£öML¸$c
ÔL¿á¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj. ÄFL¸¨. ¥x¸Ôn¸ ®fS¸=c ×.Oq$q¸¨. ÄÂfHTwë¸Ec?
''¬Á¥cÍj GSjÇ¤ ®=c÷ ²Âï Oy¾Ój? ÂFLjï Ä<¼ FoFLj MLl¸<PoFLj Â¢Š CnÓjGSj¥qEc?''
''¬MLlFLFLj¥y MnkÿF| Fc GH¿fSìÀ FLjMLmø ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y''
''JwÂ¢.. FoFLj Ä£j Mc+"Cy MLk=c÷<CcFLj.''
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''²¸Íj¥y AKLNqj¸$c MLl¸Á MnkÿF|.''
''AKLNqjMnj¸Íj¥é fH¼áEcFc.. Fc $qj¸@nPy÷ ÂFLjï Ec¼rH^jæ¥yFc? Fc ¥q+"Py÷ ÂFLjï Â¸GHlŠÂ Â¢CyFo Fc ½¡ÄCL¸.''
''MnkÿF| ÔcÓj ¯ ½¡ÄCL¸ Â¢Á. FoFLj Â¢EcÂï.''
''GSjÇ¤.. FoFLj ÂFLjï ösHÄjGSjëFcïFLj FLjMLløPo¥q JwCo FoFLj PoFLj''
''MnkÿF| ¬Pe ÔLk<Š Â¢ ÔLkGHlÓCy CL¨fSJwtj MLjjÍítj ¥q¿»JwCLjFcï. FoFLk ÂFLjï ösHÄjGSjëFcïFLj''
''GSjÇ¤..''
''MnkÿF|..''
$qjOqj$cOqk, ÔcÓj. ®¥q ÔcÓj Ä£jOqj ¥x¸Ôn¸ Mc+"FLj¸¼ ÍßfRæ FcMnÎGHl ÀGHð¸¨. ®¥q rSFcûO| McOqj μGHlð¥yOqj. Ä£jŠ ÄGRNqj¸
¬Oqíî¸ ¬tj¸Á$c? ¯<j, ×y<j Kc$qjFcïOqj, rHÎ$c ösHÄj¸ÔLjŠFcïOqj, GSMLk×.¸ ‚@~ ÿ¿ú¸¼¸Á. ¬ÍßGRæMLQcCLkë, μ¥é ŠÓ¸, μ¥é
Tdìtj. ®¥q ¬@oèMLjj¸Á? rIH+j"FL rHWnÎ"¸Á. MLjk<j MLjj+j" −Oqj ÔLÁÄ¸GHlÓj, ösHMLjNqköCLÓj, À£fH $qjOqjëÓj, ¶}U.. ®¥q
ÔnGHðFLMLGSOq¸PoÍj ¬Â¢ï NqjbEcÄbÁ$c ×.¿»Fctj GHÍVöOy¾Ó GH¸<$q¸CL °Ccûÿ¸$c GS¸MLCLû¿¢¥q¸ ‚@~ ×.¿»¸Á.
Â×.Moj. Ä£jOqj ±fU¸¼FL Ec¸=y÷ CLsHð¸ PoÍj. GSMLk×.¸Py ×.Oqj$qjCLjFLï ²Fyï GS¸IGHj^FLÓj ÔLkfS, ÔLkfS Ä£jOqk ¬Pe$o
¬FLjŠFcïOqj, CLGHlðPoÍj GS¸MLCLûOq¸ MLOq‚ Kc$cFo MLlFcïOqj ¬Â ¬FLjŠFcï<j TdbEcOq*¸$c. ¬Pe$o ×.Oq$cÆ. MLjj[õ¸$c Mc+" MLjbÍõ
$x<MLÓ¥h ¥cOq*¸ Mc+" Š^j¸_ GSAKLjõPo ¬tjMLl¸@~Æ. ²¸Íj¥q¸=o ®¸CL ¬FyõFLõ¸$c MLlFLï AKcO~õAKLOqëÓÂ ÔLksSë ¬¸Í¿¥i ŠWo".
GRO~ MLkMLjkÓj$cFo ÔLj^kæ MLlFLï McWo". ³Ex¥q ÔnCLëGHÂ ÔoGSj¸=cOqj. ¬Â¢. Ä£jPe$o FoFLj ‚@~ CL<jMLjjŠFcï. ¬Pe ¬FLj¥yML^¸
GSjCLO~MLjk CLGHlð¥cÍj. ²¸Íj¥q¸=o ²¥qÚ< ÔLkfSFc ®Mo Ój¥qÓj¥qÓj. ³ Š^j¸_¸PyFnÎFc GSOo. ¬Á ¬À TdMLkFLõMnjÎFL ÄGRNqj¸.
¥cÂ¢ Ä¤+j" ¥q>bEcFcNqj¥q, FcNqj¥hÓj ¥c_=hæ Ä¤+" ÄGRNqj¸ ¬¸CL TdMLkFLõ¸$c ²¸ÍjŠ¸^j¸Á? ¬¸CL TdMLkFLõMnjÎCo FoFLj
Ä£jOqj MLjbÍõMLOqjëÓj$c ²¸ÍjŠ MLTdë¸? rHÍí ÄGRNqj¸ MLl¸Á. ¬¸CL À£öMLMnjÎFL ÄGRNqj¸ ¥c_=oæ ®Foï+" CLOqjMcCL ®GHl<j ®¸CL $x<ML
×.¿»¸Á.
−† MLjFL¸ ²¥qÚ¨Ec¥c MLÔcá¸? −† GS¸MLCLû¿¢¥q¸ GHÍVöOy¾Ó¸CL MLlCcûÿ¸$c ×.¿»¸Á ¬Â ÔnJdðFLj¥qEc, ¬Pe
öGHÀGS¸MLCLûOqMLjk ¬¸Co MLlCcûÿ¸$c. MLjjrHÎð³+j" $q¨Ôctj. ¬tjCo ®Foï+j" ¬FyõFLõ¸$cFo MLlFcïOqj. ³ JvOqJvÔcáÓj PoMLl ¬Â
MLköCL¸ FoFLj ÔnGHðPoFLj. MLkFLMLMLköCLjÓ¸ ¥qFLj¥q MLj¿¢ ÂCLõMLjk ¥c¥qJwtjFc FnÓ¥x¥qTd¿, −OqjFnÓÓ¥x¥qTd¿, ¥x¸<¥qÔy
GS¸MLCLûO~Â¥h μ¥qTd¿ $x<MLÓj GH¨ Ä¨JwCcOoMnk ¬FLï¸CL GH¿fSìÀ¥h ÄGRNqj¸ ML¼á¸Á. ³Ey Ä£jPe¸=h FcPe¸=h MLjbÍõMLOqjëÓj
MLl¸¨ ÄGRNqkÂï GSOoíQcOqj. ¬tjCo ¯ MLjbÍõPy ×.¿»FL μ¥q GS¸IGHj^FL, Mc+" ½¡ÄCcÓ Ä£jÍ ®¸CL öGHAKcML¸ ÔLkGHlCLj¸ÍÂ ²FLï<k
¬FLj¥yPoÍj. MLjjrHÎð ³+" ¥cGHlO~Âï ¬CLPeŠCLÓ¸ ÔoGSjë¸ÍÂ MLjFLMnjMLøOqMLjk MLmfU¸ÔLPoMLjj. ¬¸Cn¸ÍjŠ, GSßfRæ¥qOqë ö_sUô
¥qÂrH^æPo¥qJwNqk<j. ®GHð=h¥i CLFL FcÓj$qj ¾^k÷ gH¥xÚÂ FcÆ¥qÚOqjáŠ¸^kFo MLlFcï<j, GSOqGSøCLMLjô ®¸¥c MLjjŠÚ ²$qÃ¢ÓjGSkëFo
MLl¸Á. GS¥qÓ ÔLO~ÔLOq ×.$qCLjëÂ GSß½tj¸¼, GSßfRæ¸¼, ÂNqjÄj¸¼ ²FLAKnÎFcÓj$y ¬¸CL¥qFcï ²ŠÚMy ¥y^÷ ½¡MLO~QLjÓÂ Mc=h
FLjÁ=hO~CLÂ ®¸CL ¬MnkIGHj¸$c O~GSjëFLï ö_ÿô. ®¸CL CLfHðÍ¸ ²¸ÍjŠ ÔoQc@y, ³ ³MLj¿Jd^jFL ®¸CL ¼FLï CLGHlð ×.¿»¸Ey
CnÆ£PoÍj. GSGHëOqjúÓj Mc+" −Ä+j" ‚@~ MLO~ÜÓj$c MLk¿JwNqkOqj Mc+" Mc+" GHXcÓFLj GSMLj¿íîGSkë ÔiÆJwNqkOqj. rHÍíÓj
MLÇGRjæÓMcOqj, ÄQcøÄjöCLjÓMcOqj ¬Oqj¸bÍCLMLjô, ¬FLGSkNqjMLjô, Pe¸=h McOqj CLMLj CLMLj ¬FLjAKLMcÓFLj _=hæ ÄQo÷GR* ÔoEcíMLjÂ
GHmFLjŠÂ MLjWc" ³Ey ¬CLõMLGSOqMnjÎFL GHFLjFLï^jæ ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ×.GH¸ ÔoGSjŠ¸^jFcïOqj. Mnjj$qj<j rHWc"Ó MLjbÍõ MLõMLÿOq¸Py¥h
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ÍkOq‚<ÍFLï MnÎÁ¥q GSCcõÂï −JwGSFL GH=oæQcOqj. KcbÍõCL PoÂ McOqj ¥c_=hæ. Mc+j" ¬=cæ MnÈ"JwtjFc ŠÍjOqjCLj¸Á. Ä£jŠ FcŠ
²=c÷ ŠÍjOqjCLj¸Á? MLjFL¸ ®GHlð<j CLOqCLO~Ó MLjkb@~ÔcO~Âï JdOqöEyÆ öGHGH¸ÔLQc¸À FnÓ¥xPeðÆ ³MLj¸=cOqj?
GSOo. GSOo. ¬GSÓj ÄGRNqkÂ¥h MLTdëFLj. − Oy¾ ³¸ ×.¿»¸Á? ²Pe ×.¿»¸Á? ²¸ÍjŠ ×.¿»¸Á? Æ¸$qÄMLXL PoŠ¸@~
MLlFLïÁ MLlFLï^jæ Ä£jŠ Ôn_jCcFLj. − CLO~øCL MLjÂÍíOq¸ ‚OqjáÂ CLJvðGHlðÓj ÂOqêtj¸¼ CLGHlð ÔofSFL Mc+"Â ÇXh¸ÔcÆ. GSOoFc MLjWc"
¿¸$|.. ¿¸$|.. @xN|j†.. @xN|j†.. GS¿$cÜ McOq¸ Oy¾Ó ö¥hCL¸ ¶ −ÁMcOq¸ Oy¾ePe$o −Oy¾e CnPe÷¿¸Á, ¥y¨‚fS¸Á. (¬¸=o
¬PeOq¸ PoEc, JdÓMc<j ¥x=hæFL KnP|. ¬Â Ä£jOqj ¬FLøtj¸ÔLj¥yMLÔLjá). _Íí¥q¸$c μ+j" ÄOqjÔLjŠ¸^k MLmOqj Po¼¸Á.
±¿CyJd^k Mc+k" PoÔcOqj. Í¸CLbEcMLFL, MLjj[öGHXc+FLPe¸=h ¬CLõMLGSOq ¥cOqõö¥qMLkÓj MLjj»¸ÔLjŠÂ ¥cIgHÓj Cc» =hIfHÂ¢Ój ÀÂ
öKoM| MLjÂ CoÆá CoÆ¥qGH@~èOqj. $cÆ MLj¸Í¸$c Ä¤Twë¸Á. $y<Ä£jÍ ¥c¥h ¥cMLl ¥cMLl MLjÂ ×.Oq$qKyNoj ¬FLOqíî¸ $qj¿¸¼ rUÔLá¿¸¼¸Á.
XL*¸ μ¥q Nqjj$q¸$c ÄGSj$cÜ FL<jGSjëFLï IGHj¨NqjÓj.
¬Íí¸Cy ÔLkGSjŠ¸^k GSjÇ¤Ó ¬¨»¸Á.
''MnkÿF| FoFLj ¬¸Í$qCnëFoFc?''
NqjbEcPeGH¸$c Ec¨Â $qMLjÂ¸ÔLÂ Ä¤OqrSÎÂŠ<j _ÍjÆÔcá<j.
''− GS¸Eoÿ¸ ²¸ÍjŠ ML¼á¸Á GSjÇ¤?''
''ÂFLï ‚OqÓj ¥xFL=cÂ¥h MnÈCo − Ä¤bÁ ¼MLOq ad}HPy ²MLOy ®ÍíOqj ŠöO~+j" ¥qÀëPe$qj¸ÁO~ ¬Â ¬FcïOqj. FLFoï
¬FcïOq¸=cMc Po¥q ®¸¥nMLOnÎïFc ¬FcïO~?''
''¬¥qÚ< FLjMLlø¥c¥q ®¸¥nMLOnÎFc MLlFcïO~?''
''°FcïOqj. ad}H ¬CLFLj ²Íj¿=h CcCL$cOqj''
''−<Mc+j" ²MLOnÎFc MLlFcïO~?''
''PoOqFLjŠ¸=c.. ³Mnk FoFLj $qMLjÂ¸ÔLPoÍj..''
''PoOqFLjŠ¸=c ³Äj=h? ¬=c÷ Mc»FLGHlð<j ÂFoï ¬ÂfHsSë MnbÍMLÓÂ ÔiMc^j÷ rH=hæ ÔnGHlðCy On¸@ofS O~MLÆû¸Á..''
''ŠöO~+j" MnkÿF| ¼FLï fHÓ÷Ój Mc+j" FLFoï ¬FcïOy PoEy ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj.''
''¬¥qÚ@oMnk −<Mc+j" ²MLøOqk PoOqk ¬¸^j¸=hÄ. FLjMLlø μ¥qÚEcÂMo MLlFcïMLl. ¬¸^j¸^jÄ ¬=c÷¸^GHlð<j Mc+j" ÂFLjï
¥c¥q ²ML¿Â ¬FLï^kæ?''
''¬Á$y ¬Eo. − −MoQLMoj MLÍjí. FoFLj −<McWn"MLOnÎFc MLlFcïOy PoEy $qMLjÂ¸ÔLPoEc ¬Â Ôn_jCLjFcïFc?''
''−ÿ†.. MLj$qMcWn"MLOqjFcïöO~. MLköCL¸ $qMLjÂ¸ÔcMc?''
''MnkÿF| FLjMLlø Fy=h¥x¼áFL^j÷ MLk=c÷<jCLjFcïMLl.''
''GSjÇ¤.. ³<MLŠ. JwFo÷ FoFo CLGHlð$c MLk=c÷@~FLj FLFLjï XLÄj¸ÔLj.''
±fH¿ AKcOqMnjÎ¸Á.
''¬¸CoPo Ä£j Mnjj$c+"¸Cc ®¸Co. ÂFLjï ¥qFLïMc+"FLFcÆ. ¬GSÓj Ä£jOqj FLFnïGHlð<j ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFcïOqÂ?''
¥q+j" ²öOq_@~ètj
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''¯ ÔLOqáPy¥h MLkMcWn"¸ÍjŠ MLÔcáOqj?'' Ôn¸$qjÃ»¸¼ ''³¸ Ä£j ¬MLjôFL¸=o ¬¸CL Jv<jÔLj¥x¼á¸Eo¸? ³¸ GHÍVöOy¾Ó
GH¸<$qFc<j Ä£j fHFLïMLjôCy Ä£j ¬MLjô ³MLj¸Ey $qjOqjëPoEc?''
¥q+ML+GH¨ ''³ ÄGRNqj¸? ³MLj¸Á?''
−MoQL¸ ''−ÿ†! ¬GHlð@o MLj¿áJwNqkOqFLïMLk^ Fc..Fc.. ¬FLjŠÂ ÄFyE§Â ¥cÍÂ ÄjMLjôÆï ¥q^jæŠFcïÔLk<j.''
''ÄFyE§$c¨ $qj¿¸¼ ®GHlð<j ²¸ÍjŠ? − MnbÍML $qj¿¸¼ Fc Í$qÜOq MLk=c÷<Š.''
''³¸? ²¸ÍjŠ MLk^÷<‚<Íj? ®GHlð<j FoFLj ÄFyE§ $c¨ $qj¿¸Ôo MLk=c÷<CcFLj ³¸ ÔoTdëOqj?''
''GSjÇ¤.. FLjMLlø Fc GSÿFcÂï GH¿¢XhGSjëFcïMLl..''
''¬Kyò GSÿFL¸ rHWc"¸ ¬¸EcÂï Jv$q<PoOqj$cÂ¢ ²MLOy ŠöO~+j" Jv»@oGS¿¥h Jv<jÔLj¥x¼á¸Á.''
''¬GSÓj ÄGRNqj¸ ³¸=i, FLjMLlø McÁGSjëFLïEoÄj=h?''
''®MLÂ¢ï¥cÍj FoFLj GSk=h$c ¬<j$qjCc.. ÔnGHð¸¨''
''¬<j$qj.''
®Á$y MLkadæOqj Ä£jOqj ¬=c÷ Jd¿JwCo ²=c÷? MLjFLÆï MLjbÍõMLOqjëÓj$c ÔofS KcbÍõCL MLjFL¥hÔcáOqj. MLjFL¸ ²Pe$xPe. ¯
GSMLjGSõ¥h GH¿adÚOq¸ ÔnJdðÆ. AKcOqÀ£Nqj Š^j¸_MLõMLGSìÂ ¥cJd@~Æ. ®Á$y ÄFL¸¨ ÄFLMLj¸^j¸=o MLkadæOqk ¬=c÷ MnÈ"JwCcOo¸?
PPP

మిస
ట్ ర్ పెర్ ఫె॓
ట్

వడా
డ్ దిౖ దే

హెలెమ్ట లేకుండా బండి తియయ్కూడదు. సీటు బెలుట్ లేకుండా కారు కదపకూడదు. డైరవింగ లో ఉండగా, ఫోను తియయ్కూడదు.

ఇవనీన్ చూడగానే, తెలుగు పార్ంతపు టార్ఫిక పోలీసుల భదర్తా సూకుత్లనుకుంటునాన్రా? మీరు సరిగాగ్నే ఆలోచిసుత్నాన్రు, గానీ, ఇవనీన్
మా శీర్వారు తు.చ. తపప్కుండా పాటించే అంశములు. బండిమీద వెళుతుండగా ఏదైనా వీధి కుళాయిలోంచీ నీరు
పోతూ ఉంటే, బండి ఆపి కొళాయి కటిట్ మళీళ్ బండి సాట్రెట్చ్యయ్టం, అంతవరకూ అదే కొళాయికి గజం దూరంలో సరదాగా కబురుల్
చెపుప్కుంటునన్ వాళుళ్ మా ఆయనిన్ వింతగానూ, మమమ్లిని జాలిగానూ చూడటం కూడా అలవాటైంది. ఒకచోట పంచాయితీ వాళళ్ నీళళ్టేంకు నిండి నీరు
పొరిల్పోతూ ఉంటే అకక్డునన్ వాళళ్ని పంచాయితీ ఆఫీసు ఎకక్డ అని కనుకొక్ని,అకక్డికెళిళ్, వాచేమ్న ని పిలుచుకొచిచ్, పంపు కటిట్ంచారు. వాచేమ్న
వెళిళ్పోయాకా ఈయన బండి సాట్రట్ చేసేటపుప్డు అంతవరకూ ఆ టేంకు దగగ్రే కబురుల్ చెపుప్కుంటునన్ వాళళ్లొ ఒకపెదద్మనిషి
“అయోయ్, సార, అది పంచాయితీ వాళళ్ డూటీ కదా. ఈపాటి దానికే ఈ ఆడకూతురిని (అంటే నేనే) రోడుడ్ మీదనిలబెటిట్ మీరు
పంచాయితీ ఆఫీసుకెళాళ్లా?”

అని అడిగినందుకు, సదరు పెదద్మనిషికి పదినిమిషాల కాల్సు తీసుకునాన్రు. నేరుగా ఆయనేన్మైనా అంటే ఆయన

వినకపోవచుచ్గానీ, ఈయన పనిచేసిన రాయలసీమలో పైరవేటు నీళళ్టేంకులవాళుళ్ బిందెడు నీళుళ్ రెండురూపాయలకు అముమ్కొని మేడలు
కటీట్నవిషయాలు చెబుతూ ఉంటే వాళుళ్ ఈయనిన్ ఖండించలేరు కదా. అందులో ఒక యువకుడు ధైరయ్ం చేసి, “అది రాయలసీమ, ఇది గోదావరి సార.
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ఇకక్డ నీటికి కరువు రాదు“ అనాన్డు. చచిచ్ంది గొరెర్, కాదుకాదు చచాచ్యి గొరెర్లు అనుకునాన్నేన్ను. గోదావరి జిలాల్లోల్ రాగల నీటి కొరత అనే అంశం
మీద మరోపదినిమిషాలు ఉపనయ్సీంచి గాని వాళళ్ని వదిలిపెటట్లేదు.
ఇలాంటి పర్హసనాలోల్, పకక్నే నిలుచొని ఉనన్ నేను పెదద్గా ఇబబ్ంది పడను గానీ నేను ఇబబ్ంది పడుతునాన్నేమోనని వాళుళ్ పడే జాలి
ననున్ ఎకుక్వ ఇబబ్ంది పెడుతుంది.
ఈయన కేందర్ పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం వదిలి, తెలుగు పర్భుతవ్పు ఉదోయ్గంలో చేరిన ఏడాదినుంచీ ఇదే పరిసిథ్తి. ఈ ఏడాదిలో కొంచెం
తగిగ్ంది గానీ ఇకక్డికొచిచ్న మొదటోల్ ఈనకి చాలా కాలజాఞ్నం ఉండేది. కాలజాఞ్నం అంటే పోతులూరి వీరబర్హమ్ం గారినో, నోసాట్ర్డమసోన్ గురుత్
తెచుచ్కోకండి. అచచ్ తెలుగు వాళుళ్టైం సెనస్ అంటారే, దానేన్ నేను కాలజాఞ్నం అనాన్ననన్మాట. ఈయన అరహ్తరీతాయ్ పశువైదుయ్డు. పశువుల ఆసుపతిర్
ఉదయం ఎనిమిదికలాల్ తీయాలి. మొదటోల్ రోజూ ఠంచనుగా ఎనిమిదికలాల్ వెళిళ్పోయి, రైతులు తెచిచ్న పశువులకు వైదయ్ం చేసేసూత్ ఉంటే, ఈయన కింద
పనిచేసే అసిసెట్ంటు, నాలుగురోజుల తరావ్త తెగించి చెపాప్డు.

"సార, నేను ఉదోయ్గంలో చేరి పదిహేనేళళ్యింది. ఉదయం తొమిమ్దినుంచీ, పనెన్ండు వరకూ పనిచేసిన డాకట్రుని దేవుడు
అనుకుంటారు. ఇకక్డ కూడా, రైతులు, తొమిమ్ది దాటినా పని మొదలెటట్కపోతేనే అడుగుతారు. మీరు ఇలా చేసేత్, మీ తరావ్త వచేచ్ డాకట్రుగారు ఎనిమిదికి
రాకపోతే రైతులు ఆ డాకట్రు గారిని నిలదీసాత్రు. ఆయన మీగురించి చెడడ్గా అనుకుంటారు."
అలా మా ఆయన కాలజాఞ్నం విషయంలో జనజీవన సర్వంతిలో కలిసారు.
నా ఇబబ్ందులు గురించి చెపేప్ముందు కొంచెం అపర్సుత్త పర్సంగం చేయాలిస్ వచిచ్ంది.
ఇపుప్డు పర్సుత్త పర్సంగం.
నాకు పానీ పూరీ అంటే ఇషట్ం. పెళైళ్న కొతత్లో, ఏవండీ పానీపూరీ అంటే, పకక్నునన్ ఫూర్ట జూయ్స ఇపిప్ంచేవారు. మరాయ్దకోసం ఫూర్ట
జూయ్స తాగి, అలాంటి నాలుగు ఫూర్ట జూయ్సులు తరువాత పానీపూరీ కోసం రెటిట్ంచాను. ఆహార పదారాధ్లలో శుభర్త అనే అంశంపై నాకు మొదటి
కాల్సు…! కొతత్ భరత్ కదా (అంటేఇంకా భరత్ పాతబడలేదని నా ఉదేద్శం). అందుకని ఎదురుచెపప్లేదు.
పోనీకదా అని పానీపూరీ విషయంలో సరుద్కుంటే, సింహం జూలు విదిలిచ్, నా ఐదోకాల్సునుంచే నాకు ఆరోపార్ణామైన కాఫీ మీద
పడింది, ఈయన కనున్. అపప్టికి దంపతులుగా మాపొర్బేషన పూరత్యింది. అంటే మా తొలి సంతానికి మొదటి పుటిట్నరోజు అయిందనన్మాట. కాఫీ
మానేది లేదని గటీట్గానే చెపాప్ను. గటిట్గానే ఊరుకునాన్రనుకునాన్ను.
ఒకరోజు జవ్రం వచిచ్ డాకట్ర దగైగ్రికెళితే, “కాఫీ తాగటంవలల్ ఇబబ్ంది ఉందా?” అని అడిగారు. “అబబ్బేబ్ అదేం లేదండీ” అనాన్రు
డాకట్రుగారు. నేను ఆయనవైపు చూసిన చూపులో అచిచ్కచిచ్క, బాగా అయిందా అనన్ వేళాకోళం సరిగాగ్నే అరధ్ం చేసుకునాన్రు.
డాకట్రుగారి దగగ్ర నుండి మందులు తీసుకొని వచేచ్సూత్, “ఐతే మందులు వాడుతునన్నాన్ళూళ్ ఎనిన్సారుల్ కాఫీ తాగినా పరావ్లేదు కదా!”
అని అడిగారు. వాసత్వాలిని వకీర్కరించడంలో ఈయన దగగ్ర మీడియా వాళుళ్ పాఠాలు నేరుచ్కోవాలి.
వెంఠనే డాకట్రుగారు, “మందులు వాడుతునన్నాన్ళూళ్ కాఫీ టీ లు తగిగ్సేత్ మంచి ఫలితం ఉంటుంది” అనాన్రాయన. బహుశః నేను
రోజుకి ఐదారుసారుల్ కాఫీ తాగుతునాన్నని అరధ్ం చేసుకునన్టుట్నాన్రు.
అపప్టివరకూ ఫెమినిసుట్ల రచనలు, వాళుళ్ వరిణ్ంచే పురుషాహంకారం, బలవంతంగా భారయ్ల ఇషాట్ఇషాట్లు పర్భావితం చేయటం టేర్ష
అనిపించేవి. లాభం లేదు తిరుగుబాటు చెయయ్వలసిందే అనుకునాన్ను.
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ముందుగా పానీ పూరీ. బయటికెళిళ్న పర్తీసారీ తినేసేదానిన్. పానీపూరీ విషయంలో నా విజయంతో, కాఫీ దగగ్ర కొంచెం తగాగ్ను.
పానీపూరీకి ఏడాది గడిచేసరికి, నాపేల్టులోంచీ తీసుకొని తినడం మొదలెటాట్రు. రెండో ఏడు గడిచేసరికి నాకిషట్ం లేకపోతే ఒకక్రే పానీపూరీ తినేయటం
మొదలెటాట్రు.
తరువాత తన పుటీట్నరోజు గిఫుట్గా కాఫీ అడిగేరు. అంటే, తను అపుప్డపుప్డు తాగుతాననీ, ననున్ అసస్లు తాగొదద్నీ. గిఫుట్ కదా. మరీ
మంగమమ్ శపథంలా, నేనే కాఫీ తాగితే..........., అని కాకపోయినా, దాదాపు కాఫీ మానేసాననే చెపాప్లి.
మా ఎనిమిదేళళ్ కాపురానికి, వారానికీ ఐదురోజులు అఫీషియల బేర్క. అంటే, ఆయన ఆఫీసువాళుళ్ బదిలీ చేయటం మూలంగా, ఆయన
వేరే ఊళోళ్ ఒకక్రూ ఉండాలిస్ వచిచ్ంది. ఈయనతో పాటు మరో ఇదద్రు బలవంతపు బర్హమ్చారులు (అనగా ఫోరుస్డ బేచిలరస్) కలిసి ఒక
ఇంటివారయాయ్రు (అంటే ఒకే ఇలుల్అదెద్కు తీసుకునాన్రని నా భావం).
ఆ ముగుగ్రిలో ఈయనే నలభీముల వారసుడిగా గురిత్ంప బడాడ్రు. మా ఇంటోల్ వంటిలుల్ తెలీని మనిషి అకక్డ వంట చేసూత్, “ఈరోజు
కిచిడీ చేసాను, ఈరోజు పపుప్ చేసాను” అని చెబుతూ ఉంటే, “ఒకసారి నాకూక్డ మీరు వంట చేసి తినిపించండి” అనాన్ను.
“నాది డైనమిక ఎండ సాప్ంటేనియస రెసీపీ” అనాన్రు. నా పర్శాన్రద్కపు మొహం చూసి, అంటే, “నేను వంట చేసే పదద్తి రోజూ
మారుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి, ఒకరోజు ఉలిల్పాయలు వేగేకా ఉపుప్వేసి తరావ్త పపుప్ వేసాత్ను. తరావ్త రోజు ఉలిల్పాయలూ, పపూప్ వేసి,
దింపేముందు ఉపుప్, ఇంకోరోజు ఉపుప్కలపలేదనన్ విషయం డైనింగ టేబిల మీద తెలిసేట్, పపుప్ని అనన్ంలో వేసుకొని ఉపుప్ కలుపుకుంటాం. ఇదే సూతర్ం
పర్తీ వంటకీ, పర్తీ దినుసుకీ వరిత్సుత్ంది” అనాన్రు. అది వినాన్కా కూడా నేను తెగించి ఆయనచేతే వంట చేయిసాత్నని భయపడడ్టుట్ంది, మా ఆరేళళ్ చినన్ది.
నేను మాటాల్డేలోపలే, “నువేవ్ చెయయ్మామ్ వంట” అంది.
వాళళ్నానన్ వారానికోసారి ఇంటికొచిచ్నపుప్డు ఉతికి ఇసతరీచేయించి పేంటూ షరుట్లిని జతలుగా పెటిట్ ఇచిచ్నా, వారం తరావ్త
వచేచ్టపుప్డు "నానాన్ వేరే పేంటుమీద వేసుకోవలిసిన షరుట్ దీనిమీద వేసుకునాన్వు,” అని చెపప్టం, వెంఠనే ఈయన, కేయూరాని నభూషంతి పురుషం
అంటూ వేషం కనాన్ భాష, జాఞ్నంముఖయ్ం అంటూ దానికీ నాకూ కూడ కలిపి కాల్సు తీసుకోవటం మామూలే.
నాకు తగిలిన తాజా గాయం చెపప్కుండా ముగిసేత్ నాకక్డుపునొపిప్ రావచుచ్. ఈరోజు తన పుటీట్నరోజు. ఉదయానేన్ ఫోన చేసా, హలో
అనకుండానే, “కాఫీ తాగుతునాన్ను. పూరిత్గా తాగాకా మళాళ్ చేసాత్ను” అని పెటేట్సారు. ఏడుపొచిచ్ంది. ఎందుకంటే, ఈరోజుకి నేను నా కాఫీ మానేసి
సరిగాగ్ ఏడాది.
PPP

అంతరుమ్ఖం

అనిల్ ప
ర్ ద్ లింగం

"ఏడమామ్ మీ మావయాయ్ ?" రామారావు ఇంటి ముందు నుంచుని, పని చేసుకుంటునన్ అతని కోడలు అనన్పూరణ్ని అడిగాను.
"రాతర్ంతా తండీర్ కొడుకులిదద్రూ బలాదూరు తిరిగి తెలాల్రాకొచిచ్ పోడుకునాన్రండీ. ఇంకా లేవలేదు" తన సహజ ధోరణిలో చెపిప్ంది
ఆమె.
రాతిర్ టీవీలో తొమిమ్దింటి వారత్లు అయేయ్ంతవరకూ రామారావు నాతోనే ఉనాన్డు. మరి ఆ తరవాత ఎకక్డికి వెళాళ్డో. ఆమెని అడిగితే
సరైన సమాధానం రాదని తెలిసి నేను వెనుదిరిగాను.
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పోసుట్మాసాట్రుగా పని చేసిన నాకు, బదిలీ పై ఈ ఊరు వచిచ్న దగగ్ర నుంచీ రామారావుతో పరిచయం. మునిస్పాలిటిలో గుమసాత్గా
పనిచేసిన అతను తన పిలల్లు, భారయ్ పేరున ఉనాన్ చినన్ మొతాత్ల పొదుపు ఖాతాల జమాపుంజీల విషయంలో పర్తీనెలా పోసుట్ ఆఫీసుకు వచేచ్వాడు. అటుపై
నేను అతను ఉండే వీధిలోనే అదెద్కు దిగడంతో మా సేన్హం చిగురించింది. పదవీ విరమణం చేశాక ఇదద్రం ఒకే పార్ంతంలో జాగాలు కొనుకొక్ని ఇలుల్
నిరిమ్ంచుకునాన్ము. ఏడాది తేడాలో ఇదద్రి సహ ధరమ్చారిణులూ కాలం చెయయ్డంతో ఇరువురం మా ఒంటరితనానిన్ తపిప్ంచుకోడానికి మరింత
దగగ్రయాయ్ము.
నా ఒకక్గానొకక్ కొడుకు విదేశాలలో ఉండటంతో నేను నా ఇంటిలోని చినన్ వాటాలో ఉంటూ మిగతాది అదెద్కు ఇచేచ్శాను.
రామారావుకు ముగుగ్రు పిలల్లు. పెదద్కొడుకూ తరవాతి కూతురూ చకక్గా చదువుకొని మంచి ఉదోయ్గాలు సంపాదించుకునాన్రు. ఆఖరివాడైన రాజేష కు
చదువు సరిగాగ్ అబబ్లేదు. పదవతరగతి తపిప్ ఆటో తోలుతూ జీవనం సాగిసుత్నాన్డు. ఉనన్ ఇంటినీ జతగా తండిర్నీ కలిపి వీడికే వదిలేశారు పెదాద్ళిల్దద్రు.
రాజేష సవ్తహాగా మంచివాడే, తండిర్ని బాగానే చూసుకుంటాడు. కానీ తన డైరవర వృతిత్ నేపథయ్ంలో ధూమ - మధయ్ పానాలకి
అలవాటు పడాడ్డు. పెళిల్ చేసేత్ కుదురుకుంటాడని రామారావు తన చెలెల్లి కూతురిన్ కటట్బెటాట్డు. సొంత మేనమామ అనే చనువుతో ఆ అమామ్యి ఈయనిన్
అసలు గౌరవించదు. చాలీచాలని ఆదాయం, ఎపుప్డూ ఏవో ఖరుచ్లు - వాటిని గురించిన గొడవలు. ఈ సమసయ్లనిన్ంటి నుంచీ సేదదీరడానికి రామారావు
నా దగగ్రకోసాత్డు.
ఉదయానేన్ లేచే అలవాటుటునన్ నేను, ఆరింటికలాల్ టీ పెటేట్సాత్ను. రామారావు కూడా లేచి తన పేపర పటుట్కొని మా ఇంటికొచేచ్సాత్డు.
ఇదద్రం టీ తార్గి - తన, నాది రెండు పేపరూల్ పది గంటలవరకూ చదివేసాత్ము. అపుప్డు ఇక తను అతనింటికి వెళాత్డు. పని మనిషి వచిచ్ నాకు
అలాప్హారం చేసి, బటట్లు ఉతికి, మధాయ్హాన్నికీ - రాతిర్కీ కలిపి వంట చేసి వెళుతుంది. సాయంతర్ం ఐదుకలాల్ మా ఇంటి వీధి అరుగు మీదకు చేరి
పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకొని, నచిచ్న ధారావాహికలు చూసి, రాతిర్ వారత్లు చూసాక వెళేళ్వాడు రామారావు. కాసత్ అటూ - ఇటూగా గత ఏడాదికాలంగా ఇదే
మా దిన చరయ్. అలాటిది ఈ రోజు పొదుద్నన్ తను రాకపోయేపప్టికి ఆరోగయ్ం బాగులేదోమోనని అతని ఇంటికి వెళాల్ను.
*

*

*

*

*

సాయంతర్ం వచాచ్డు రామారావు "రాతిర్ ఎకక్డికి వెళాల్వు?" ఆతర్ంగా అడిగాను.
"మా చినాన్డు రాతిర్ నేను పడుకునాన్క వచిచ్ లేపి, బజారులో వినాయక మంటపం దగగ్ర హరిశచ్ందర్ నాటకం వేసుత్నాన్రు, వెళాద్ం
రమమ్ంటే వెళాళ్ం. వచేచ్టపప్టికి తెలాల్రి పోయింది" నిదర్ లేక పీకుక్పోయిన మొహంతో చెపాప్డు రామారావు.
"అవునా ! ఎలా ఉందేంటి నాటకం? ఎవరు ఆడారు?" ఆసకిత్గా అడిగాను
తనలో ఉతాస్హం ఒకక్సారిగా ఉపొప్ంగింది. నీరసంగా ఉనాన్ కళళ్లోల్ మెరుపులు కనిపిసుత్నాన్యి. అనీన్ లబధ్ పర్తిషుట్ల పేరేల్ చెపాప్డు.
వాళుళ్ పదయ్ం పాడిన విధానం, అందుకు నగర పర్ముఖులు సమరిప్ంచిన నజరానాలు, మధయ్లో కొడుకు కొనిపెటిట్న సిగరెటుట్ పెటెట్, తాగించిన టీలు అనీన్
వివరంగా చెపాప్డు.
"చాలా రోజులు అయియ్ందయాయ్ అలాటి పదయ్ నాటకం చూసి. మా వాడు కూడా నా కోసం రాతర్ంతా ఉండి ఇంటికి తీసుకొచాచ్డు"
దగుగ్తునాన్, కొడుకు తనపై చూపిన అభిమానానికి పొంగి పోతునన్ ఆ తండిర్ మొహం వెలిగిపోతోంది.
"రాతర్ంతా నిదర్ లేదుగా కొంచెం నీరసంగా ఉంది. పెందళాళ్డ ఒక ముదద్ తిని తొందరగా నిదర్ పోవాలి" అని తన ఇంటికి బయలుదేరి
వెళుళ్తునన్ రామారావుని చూసూత్ నా మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచింపసాగింది. గత యేడాది కాలంగా మేమిదద్రం ఒకరికొకరం తోడూ నీడగా
ఉంటునాన్ము. కోడలు పెటేట్ వెతలు, కొడుకు తాగివచిచ్నపుప్డు చేసే గొడవ, పుటిట్ంటి తరపున తనకు జరగాలిస్న పెటుట్బడుల గురించి ఫోన చేసి మరీ
కూతురు పెటేట్ ఆరళుళ్ - ఇలా అనీన్ కషాట్లే నాతో చెపుప్కోనే రామారావు మొదటిసారి తన సంతోషానిన్ పంచుకొంటే నాకు జీరణ్ం కాలేదు.
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నా చెవులు అతని నోట కషాట్లు వినడానికీ, నా నోరు అతనికి సాంతవ్న వచనాలు పలకడానికీ అలవాటు పడిపోయాయి. అవి వాటి
నైజానిన్ మారుచ్కోడానికి మొరాయించి నా మనసు పైనే పర్భావం చూపడం మొదలు పెటాట్యి. అందుకు కారణం లేకపోలేదు. పదయ్ నాటకం అంటే
నాకెంతో ఇషట్ం - ఈ మధయ్ అసలు ఆ నాటకాలే జరగడం లేదు. అలాటిది రామారావు రాతిర్ నాటకానికి వెళూత్ ననున్ పిలవలేదు. సొంత ఆటోలో ఒకక్డే
వెళళ్క పోతే ననూన్ తీసుకుపోవచుచ్గా? రోజూ వచిచ్ నా దగగ్ర తన బాధలు వెళళ్బోసుకొనే వాడికి, నాటకానికి వెళేళ్టపుప్డు మాతర్ం నేను గురుత్ రాలేదా?
ననున్ విసమ్రిసాత్డా ? నాకు కోపం హెచిచ్ంది. ఆ రామారావుకి పాఠం నేరాప్లని నిరణ్యించుకునాన్ను.
*

*

*

తెలాల్రింది. నా మనసు కోర్ధంతో నిండి ఉంది. టీ పెటాట్ను - ఇదద్రకూ. ఒక కపుప్లో పోసుకొని నేను తార్గాను. ఆరునన్ర అయియ్ంది రామారావు రాలేదు. నేను పేపరులో మునిగాను. ఏడయియ్ంది - అతను రాలేదు. నాకు వారత్లు రుచించడం లేదు. ఇక లాభం లేదనుకొని మా వీధి గుమమ్ం
దగగ్రకు నడిచాను. కాసత్ దూరంలో అగుపించాడు సేన్హితుడు. అతనిన్ చూడగానే మనసు తెలీని ఆవేశంతో రంకెలు వేసింది.
"టీ తాగావా ?" వసూత్నే అడిగాడు.
"ఆ ! అయియ్ంది" నేను చెపాప్ను.
"నా కపూప్ ?" చనువుగా అడిగాడు తను.
"నువువ్ వసాత్వో రావో అని నీకు పెటట్లేదు. రాతిర్ నాటకానికి వెళళ్లేదా ?" ఉకోర్షం వెళల్గకేక్సాను.
"రోజూ ఎందుకు వెళాత్ం? మొనన్ంటే హరిశచ్ందర్ అని వెళాళ్ం" తను వివరణ ఇచాచ్డు.
ఇదద్రం చెరో పేపరుతో కుసీత్ పటట్డం మొదలుపెటాట్క, ఓ పావుగంటకి "నోరు పీకుక్పోతుందయాయ్ కొంచెం ఓ కపుప్ టీ పెడతావా ?"
బర్తిమళాళ్డాడు రామారావు.
"పాలు తోడు పెటేట్సాను" అనాయాసంగా అబదద్ం ఆడేశాను.
"నేను షరుట్ జేబులో డబుబ్ వేసుకు రాలేదు. పోనీ కొంచెం చిలల్ర ఇవువ్ అలా వెళిల్ హోటలోల్ టీ తార్గివసాత్" అనాన్డు. ఆ మాట ననున్ మరీ
రెచచ్ గొటిట్ంది. ఇదద్రం వెళిల్ తాగొదాద్ం అని అనొచుచ్గా...... సావ్రధ్ం.
"నా దగగ్ర చిలల్ర లేదు. ఈ రోజు ఊరు వెళేళ్ పని ఉంది. నేను బయలుదేరాలి" అంటూ లోనికి నడిచాను. తొటిట్లోని నీరు తోడుకొని
సట్వ మీదపెటిట్ బాతూర్ం వైపు నడిచాను. వెనకే వచాచ్డు రామారావు, "ఏ ఊరు? ఏంటి పని ? మళీల్ ఎపుప్డొసాత్వు తిరిగి?" అతని చనువు నాకు ఒళుళ్
మండిసుత్ంది.
"బందరు వెళాళ్లి. రేపొసాత్ను" అని బాతూర్ం తలుపేసుకునాన్ను. కాసేపటి తరవాత అతను వెళుత్నాన్నని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు
నా మనసు కొంత శాంతించింది.
బజారుకెళిళ్ కావాలిస్న సరుకులు కొనుకొక్ని, మా పోసాట్ఫీసుకు పోయి అకక్డి సేన్హితులతో కాసేపు గడిపి - మధాయ్హన్ం మాయ్టీన్
సినిమా చూసి సాయంతార్నికి ఇలుల్ చేరాను. నేను ఉండననుకొని రామారావు మా అరుగు మీదకు రాలేదు. వివిధ పనులతో కాలకేష్పం చేసిన నేను
రాతిర్కి పని మనిషి చేసి పెటిట్న వంట వడిడ్ంచుకుంటుంటే పకక్న పొదుద్నన్ నేను పెటిట్న టీ గినెన్ కనపడింది. అందులో కొంచెం టీ మిగిలి ఉండటంతో మళీల్
వేడి చేసుకు తాగుతానని ఆ పాతర్ను పని మనిషి అలానే వదిలేసినటుట్ంది. దాని వంక చూశాక నా మనసు వికలమైంది. ఎనోన్ ఆలోచనలు ననున్ చుటిట్
ముటాట్యి.
మాకు పరిచయమైననాటి నుండీ నేను రామారావూ ఎపుప్డు గొడవపడ లేదు. కనీసం మామధయ్ మాట పటిట్ంపులు కూడా వచిచ్న
జాఞ్పకం లేదు నాకు. ఇక గత ఏడాది కాలంగా అయితే మేమిదద్రం మరీ కలిసి పోయాము. మధయ్లో ఓ మూడు నెలలు నేను నా కొడుకుతో విదేశం
వెళిళ్నపుప్డు నా ఇంటిని తానే చూసుకునాన్డు. తిరిగొచాచ్క అకక్డి విశేషాలు, వాతావరణం, పరిసిథ్తులు, నేను చూసొచిచ్న హాలీవుడ సూట్డియో, డిసీన్
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లాయ్ండ వంటి వాటి గురించి చెపూత్ అకక్డ దిగిన ఫోటోలు చూపిసేత్ ఎంతో ఆసకిత్గా వినాన్డు తపాప్ ఏనాడు తన పిలల్లిన్ నా కొడుకుతో పోలిచ్ అసూయ
పడలేదు. అలాటిది నేను అతను ఒక వీధి నాటకం చూడటానికి ననున్ పిలవకుండా వెళాళ్డని అతని పై దేవ్షం పెంచుకోవడం నాలోని అహానిన్
బయటపెటిట్ంది. నా తపుప్ నాకు తెలిసొచిచ్ంది. పొదుద్టి నా పర్వరత్న నాకే సిగగ్నిపించింది. అనన్ం సహించలేదు. రేపు రామారావుతో మళీల్ మామూలుగా
కలసిపోవాలని నిరణ్యించుకొని పడుకునాన్.
*

*

*

*

తెలాల్రింది, పాలొచాచ్యి, టీ కాగింది - రామారావు రాలేదు. నేను నా కపుప్ తాగాను. పేపరొచిచ్ంది - అతను రాలేదు. ఏడైనా తన
జాడలేదు. మనసు ఉండబటట్లేక ఒక గాల్సులో టీ తీసుకొని వాళళ్ ఇంటికి బయలుదేరాను. నేను ఇంకా నాలుగడుగులు దూరంలో ఉండగా ననున్
దాటుకొని పోయి వాళిళ్ంటి ముందు ఆగింది, అతని కొడుకు ఆటో. అందులో నుంచి రాజేష దిగి వచిచ్, ననున్ పటుట్కొని "నానన్ వెళిళ్పోయాడంకుల" అని
ఘొలుల్మనాన్డు. నమమ్లేక నిశేచ్షుట్డనయియ్ నిలబడిపోయాను. రామారావు పారిద్వ దేహానిన్ చాపమీదకు చేరిచ్ తల దగగ్ర దీపం పెటాట్రు. షాక తగిలిన నేను
అతని తల దగగ్ర టీ గాల్సు పెటిట్ పకక్నే కూలబడాడ్ను.
"మొనన్ రాతిరి చలిలొ నాటకానికని తీసుకెళాల్డమామ్ ముదనషట్పోడు. వచిచ్న దగగ్రనుంచీ ఒకటే దగుగ్. ఏదో మందు బిళళ్లు తెచిచ్
యేసుకునాన్డు కూడా. పాపం గుండె నిమమ్టేట్సినటుట్ంది. నిదద్టోల్నే పార్ణం పోయుంటది. పొదుద్నేన్ లేవకపోయే సరికి ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్ము, కానీ
అపప్టికే అంతా అయియ్పోయింది. చకక్గా తిరిగే మడిసిని ఈ వయసులో నిదర్లేకుండా తిపిప్ ఎంత పని చేశాడో చూడండమామ్!" తన భరత్ను దెపిప్ పొడుసూత్
దీరాఘ్లు తీసోత్ంది రామారావు కోడలు.
అకక్డే ఉనన్ రాజేష ఏడుసూత్ , "ఆ రాతిర్ మిమలిన్ కూడా తీసుకెళాద్మని మీ ఇంటికి వచాచ్డు నానన్ కానీ మీరు ఇంటోల్ లేరు. అందుకే
మేమిదద్రం వెళాళ్ం. నినన్ మందుల షాపులో బిళళ్లు కూడా తీసుకొచిచ్చాచ్ను. ఇంతలోనే ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదంకుల" అనాన్డు.
మొనన్ రాతిర్ రామారావు నాకోసం మా ఇంటికి వచాచ్డా ? మరి నేను ఎకక్డికి వెళాల్ను? కాసేపు బాగా ఆలోచించాక గురుత్కొచిచ్ంది.
ఆ నాడు రాతిర్ భోజనానికి కురుచ్ంటుంటే పర్కక్ వీధిలో ఉండే నా మితుర్డు పరమేశవ్రరావు వచిచ్ మనసు బాలేదు మందు కొడదాం రమమ్ని లాకెక్ళాళ్డు.
బాటిలు కొనుకొచుచ్కొని వాళళ్ ఇంటి మిదెద్ మీద కూరుచ్నాన్ం చాలసేపు. అది మరిచ్పోయి ఎంత సేపు నేను రామారావు ననున్ పిలవలేదనే ఆలోచనతో
అతనిపై విదేవ్షం పెంచుకునాన్ను.
ఈ గర్హింపు నాలో వణుకు పుటిట్ంచింది. ఒకక్సారిగా రామారావు ఎంతో ఎతుత్కు ఎదిగిపోయి, జీవం లేని అతని మొహం కూడా
ఎంతో పర్శాంతంగా ఉండి నాలో అంతరమ్ధనానికి దారి తీసింది.
ఎంతో జీవితానిన్ చూసి చరమాంకంలోకి చేరుకునాన్, ఎనోన్ దేశాలు తిరిగి అనుభవానిన్ గడించినా నాలోని అహంకారానిన్ మాతర్ం
నేను జయించలేక పోయాను. "ఆ రాతిర్ ఎకక్డికెళాళ్వు?" అని ఒకక్సారి కూడా అడగని నిజమైన సేన్హితుడు రామారావు, నాలో ఇంకా మిగిలి ఉనన్
కుళుళ్ను ఎతిత్ చూపించి తన తోర్వన తాను పోయాడు. అపుప్డే అకక్డకొచిచ్న పరమేశవ్ర రావు పలకరించాడు, "ఏమైనా తినాన్వా, పరగడుపునే ఉనాన్వా?
వాళోల్ళళ్ందరూ వచిచ్ కారయ్కర్మం పూరత్యేయ్ సరికి చాలా టైము పడుతుంది. ఈ వయసులో మనం అంత సేపు తటుట్కోలేము. పద.. వెళిల్ ఏమైనా ఎంగిలి
పడి, ధైరయ్ం కోసం ఒక పెగేగ్సుకొదాద్ం" అనాన్డు.
నిరివ్కారంగా నవివ్, కొడుకు తనను నాటకానికి తీసుకెళిళ్నందుకు రామారావు ఎంత సంతోషించాడో అతని కోడలికి చెపాప్లి అని ఆమె
వైపు తిరిగిన నాకు నోరు తెరుచుకోలేదు. ధుఃఖంతో గొంతు పూడుకు పోయిందని అనుకునాన్ కానీ ఇంకా నాలో మిగిలే వునన్ అహం తన ఉనికి
చాటుకుంటుందని తెలుసుకొని వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్ను.
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ÄMLjÓMLjô − Oy¾ CnJwðCLûML¸ ×.Oqj$qjCLkFLï öÀGHlOq GSj¸Í¿ ¬MLjôMc¿ $qj¨¥nÈ" MLÔoá^GHð=h¥h AKLOqë MoÍMLjk¿ë, MLj¿Á
GSj¸ÍOqMLjk¿ë öGH¥qÚöGH¥qÚFL ‚OqjáÂ, AKcOqCL¸Py öEyBcÔcOqjõ<j, bÃ¢adôÔcOqjõ<j ¥qÓfS MLjj<CLÓj GH<è FLjÍj+"Cy ¥{OqML O~ÔL¥cO~õÓ
$qj¿¸¼ GS¸AKcfRGSkëFLï ¿¢ÀFL ¥qÂfH¸ÔcOqj. ²¸CL $q¸bÃ¢Oq¸$c ¥qÂfH¸ÔcOq¸=o −Ä< ML¼áFL ¬Æ¥h¨ ‚@~ $qMLjÂ¸ÔLFL¸CL$c
''²GHlð@xÔcáMLl MLjOqÁ¤.. ÔnJdðrH^æŠ¸@~ ML¼áFL^jæFcïMLl. MLk Cy=h¥y<Æï Mn¸^Kn^jæŠÂ MLsSë Kc$qj*jê ¥qEc! ¥cGSë¸CL
MnÓjGSjKc^j$c MLl*jê¥qEc'' ¬¸^k $qj¨FLj¸¼ Cn¼áFL GH¸ÔcMLjßCL öGHTdÍMLjj Š¸ŠMLk ®Íí¿¥i ¬¸Á¼á¸Á.
¬FLïÍMLjjôÆÍíOqk öGHTdÍ¸ Fy=y÷ MoGSjŠÂ, Š¸ŠMLj FLjÍj^ GHlGSjŠÂ ÄMLjÓMLjôFLj ÄTdñ¿CL FoöCcÓCy ÔLk<Td$cOqj.
®Íí¿ MLjj#eÓPyFLk Jv<GSkGHlCLjFLï $c¸bÃ¢OqõCLFLj $qMLjÂ¸¼FL ÄMLjÓMLjô, Mc+j" ÔL¿áGSjëFLïEoEy MLjj[õMnjÎFL MLõMLVOqMoj
¬Nqjj¸^j¸ÍÂ ö$qfU¸¼¸EcMnj. ²GHlð@x¼áFc $qÓ$qÓ MLk=c÷@o MLjOqÁ, FyOqj MnjÍGHŠ¸@~ MLl¸<^¸ −IgHGSj¥h ‚@~ Mn+"Š¸@~
MLlÍNqjMoj Nnj¥cNnj¥hFL tj¸=h¥h NojCn¸ÔL<¸ −Mnj ¬FLjMLkFcÂï MLj¿¸CL bÍßb<GH¿á¸Á. ¥x¸GHÁ¤fS °Eyõ$q GSEyõ$cÓPy ³EnÎFc
Co@~$cÂ ML¼áGH¨¸Ec!
McCcMLOqBcÂï CoÆ¥qGHOoá¸ÍjŠ FLMLløCLk ''¬FLïÍMLjjôÆÍíOqk ³Ey gS¿Nqj}S ÄGRNqkFoï MLk=c÷<jŠ¸^jFLï^jæFcïOqj. MLl¸<¸¨
¥cIgHÓj GH^jæ¥xTdëFLj.'' ¬¸^k ¥qÍÓKytj¸Á.
GSj¸ÍOqMLjk¿ë −Jd<j ''PoÍj MLÁFc! ¬MLÂ¢ï CLOqjMcCL. μ¥q ÄGRNqj¸ ÔnGHð@~Â¥h Moj¸ Â¢¥yGSMoj ²ÍjOqjÔLkGSjëFcï¸''
ÄMLjÓMLjô MLjFLGSj ¯Td¿ Â×.¸$cFo ¥i<j QL¸¥h¸¼¸Á. ''¬Pe$o ‚Oqjá¸=cFLj$cÂ, ®¸CL¥i ¬FLïÍMLjjôÆÍíOqk ³ ÄGRNqj¸
$qj¿¸¼ ¬¸CL gS¿Nqj}S$c MLk=c÷<jŠ¸^jFcïOqj?'' ¬¸^k Mc+"¥nÍjOqj$c ÔiOq¥x¸$qjÂ MLj<CL GH<ÂMLøŠ¸@~ MLjj¸ÍjŠ PeŠÚÂ
‚Oqjá¸Á.
®ÍíOqk MLjOyMLkOqj ÄMLjÓMLjôFLj Co¿ ÔLkTdOqj. − ¼FLïJd=h ÄÓ¸ÃCL ¥cPeÂï ¬ÍFLj$c À£GSjŠÂ ''¯ PyGHÓ On¸<j
ÂÄjadPy÷GHÓ ¥cIgH ÔoGSj¥xÔoáTdëFLj. MLk=c÷<j¥yML@~Â¥h CnOqfH$cFLk MLl¸^j¸Á. öJvÍjí^FL$c MnÈ"FLMc<j O~¸öGHTdÁ¸¥c
O~FoPoEn¸Íj¥y'' ¬¸^k PoMLKytj¸Á.
¯Td¿ MoÍMLjk¿ë AKcOqõ ÔotjGH^jæ¥xÂ −Jd<j - ''MojÄjGHlð<j MLk=c÷<jŠ¸^jFLïÁ Â¢ MLjjÍjíÓ ¥x<jŠ $qj¿¸Ôo''
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''Mc@o¸ ÔoTd<¸© JdGH¸ MLjk<j GS¸MLCLûO~Ój$c tj¸=h AKy×.FcÂ¥h ‚@~ FyÔLj¥yŠ¸@~ ¬GRæ¥qadæÓj GH¨ ²Pe$y μ¥qPe
¥yOqjû MLjj»¸ÔLjŠÂ MLÔcá<j. Mc¨ $qj¿¸¼ ¬¸CL gS¿Nqj}S$c MLk=c÷<j¥yML@~Â¥éMLjj¸^j¸Á rHÈ" ³O~ð^÷Â¢ï MLk ¬FLïNojõ$c
Í$qÜOqj¸¨ ÔLkGSjŠ¸^jFcï<j''
''Mc¨ $qj¿¸¼ MLk=c÷<MLÓfS¸Á ÔcPe MLl¸Á ÄMLjPe! MLjFLÄj¥qÚ< Mc¨ rHÈ"$qj¿¸¼ ÿ@~Ä¨ GH¨JwCLj¸=o, Mc@oMnk
¬¥qÚ< MLjFLôbÍ ÄjTdûtjÓjû Ä¨¼ rH^kë ²MLOy OqÀ£EoÄCy ²@~rH@~ Äÿ¿¸¼, ³Ä£j ²Oq$qÂ MLkNqk öGHMLO~[jõ¨Pe MLjFL Ôn¸CL
ÔoO~<j''
− MLk^ÓŠ −QLáOqõGH<jCLk ''¬¸=o? '' ¬FLï^jæ ÔLkfS¸Á.
''¬¸=o ¥x¸GH ¥xPo÷Oqj ÔofSMLÔcá<FLj¥y''
¯ Td¿ ÄMLjÓMLjô ÄGSôNqj¸$c ¥q+j" rHÍíÄ ÔoGSjŠÂ ÔLkfS¸Á. ''MLjFLôbÍ KcBcPe! ¥x¸GHÓj MLjj¸ÔLj¥xÔcá@~! Fc¥éÄ£j
KybÍGH<^¸ PoÍ¸©. FLFLjï MLj¿¸CL $q¸ÍOq$y+GHOqáŠ¸@~ ÄGRNqkÂï GSk=h$c ÔnsHðNqj¸¨, MLmfHOq¸Í^¸PoÍj'' FLjÍj^
öJw$qjÔoGSjŠFLï ÔnMLj^ ÔLj¥qÚÆï ÔiOqÔn¸$qjCy CLj<jÔLjŠ¸^k ¬¸EcMnj.
¬GHlð<j MoÍMLjk¿ë AKcOqõ MLjj[¸Py¥h MLjj[¸ rH=hæ ÔLkfS ¬Fcï<j ''ÄGRNqkÂï tj¸¥c ÄFLŠ¸@~Fo ¬Pe Kn¸KoÓj GH¨JwCo
²Pe ÄMLjPe?''
''MLjOnÎCo ÄGRNqkÂï ÔnGHð¸¨ CLøOq$c. ÄFLï ¥xÁ¤í Fc¥éEyPe ¬tjJwCLj¸=oFLk.''
¬GHlð<j ×cJdõÂ¥h¥q CcÄMLø‚<ÍÂ ÂQLátj¸ÔLjŠ¸^k MoÍMLjk¿ë [¼áCLMnjÎFL ¥q¸>OqGSøOq¸Cy _ÍjÆÔcá<j ''rUÎöEcKcÍjPy
MnjÎöÀ£MLFLMLjFo öJd¸CL¸ MLl¸Á. ¬¥qÚ¨¥h GHÓjöJd¸CcÓ FLj¸¨ GHÓj O~öadæÓ FLj¸¨ GSkæ@n¸=|û MLGSjë¸=cOqj. ¥x¸ÍOq¥qÚ@o OqkMLjjÓj
À£GSjŠÂ MLl¸=cOqj. ¬¥qÚ@o MLjFLMc<j μ¥q ¬MLkôtjCy ÔL¥qÚOqj÷ ¥x<kë À¿$c<^. ®GHlð@oMnk ¥xCLë ×y© ExOq¥qKyCLj¸ÍjFLï
NqkMLCy − ¬MLkNqjŠO~ÆÂ V=| Jv=c=yFLj ×cOqÄ¨¼FL^j÷ FoÓrHÎ¥h ÄfSOofS MLmOqj¥h ÔL¥cÚ MLÔoáTd<^.''
¬Á ÄÂ ''MLjFL öGHTdEc!?'' ¬¸^k −Mnj $qj¸@nÓ rHÎFL ÔoÀFLj¸ÔLjŠ¸Á. ÔLkfS ÔLkfS −<fHÓ÷Š ¬FcõNqj¸ ÔosS
Š^j¸_MLk CLMLjÁ.!? −Mnj $qj¸@n ¥x^jæ¥yFcOq¸bÃ¸¼¸Á.
¬GHlð<j GSj¸ÍOqMLjk¿ë ¥qÓj$q×oGSjŠFcï<j, MLÁFL ÔoÀrHÎFL ÔoÀFLj¸¼ ''MLjOx¥q=h ‚@~ MLl¸Á. GSøNqj¸$c FoFLj ö=ntjÂ¸$qj
gH¿Nqj@y÷ MLlFLïGHlð<j MLk GSÿyEyõ$qjÓ GSÿ¥cOq¸Cy MLj¿¸CL AKy$q=cæ sS¥q¿¸ÔcFLj. FoFLj sS¥q¿¸¼FL AKy$q=cæ Ä¸=o FLjMLlø MLj¿¸CL
¥q+ML+GH¨JwCcMoMnk MLÁFc!''
''®¸CLEc¥c ML¼á tj¥q −GH<¸ EoÂ¥h - ¬Á¤ ÔnGHlð MLj¿Á¤''
¥cGSë¸CL ÄO~MLj¸ ®¼áFL CLOqjMcCL $x¸CLj GS¿ÔoGSjŠ¸^k _ÍjÆÔcá<j - ''®ÍíOqk ¥qÆsS MLlFcïOq^.''
''¬Á MLjj¸Eo ÔnJdðMLl ¥qEc MLj¿Á¤ - Ä¤<k − ¬MLkôtk Ôn=cæGH=cæPoGSjŠÂ''
''FoFLj ÔnsHðÁ McÈ"Íí¿ ¥y÷×|Fn}S $qj¿¸¼ ¥cÍj MLÁFc! ÔnGHð@~Â¥h FyOqj‚@~ O~ML<¸PoÍj. ¬tjFc ÔnGHð¥qCLGHlðCLj¸Ec
MLj¿. μ¥é fS¸»P| OqkMLjjPy MLl¸^k EcEcGHl ¥qÓfS ¥cGHlOq¸ MnÓ$qKn=cæOqFLï MLk^ AKcO~õAKLOqëPe÷.''
¬Á ÄÂ ÄMLjÓMLjô ''V†'' ¬¸^k ¥qWn"Àë ÔLkfS¸Á $qj¸@nÓrHÎFL On¸<j ÔoCLjÆ£ï MLl¸ÔLjŠÂ.
¬Pe ¬¸^jFLïGHlð<j −Mnj ¥qFLjOnGHðÓj ¬Ó÷Pe÷<^¸ $qMLjÂ¸ÔcOqj ¬FcïÍMLjjôÆÍíOqk. ¬GHlð<j MoÍMLjk¿ë ¥q¸>OqGSøO~Âï
GSOqÈ¢¥qßCL GHOqjáŠ¸^k GS¸AKcGR*FLj ¥xFLTd»¸Ôc<j.
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''Á¤ÂFo ®GHð=h Mc+j" `ÆM| ®F| ¿PofR}H`¬¸=cOqj. ÄMcÿ_¸bÍ¸ PoŠ¸@~ GSÿ½¡MLFL¸ $q<GH<MLjFLïMLk^. EcÂŠFLï FoGHDÍõ¸
NojMLj¸=o, ®GRæ¸ MLlFLïFcï+k" ¥qÓfS MLl¸=cOqj. Mnjjÿ¸ À£¿FL CLOqjMcCL Mc+" Ec¿FL Mc+j" MnÈ"JwCcOqj ÄC| Fy öfSæ¸$|û ¬=cÔ|è''
ÄMLjÓMLjô − rHÎFL tj¸¥éÄ£j ¬FLPoÍj. ¬FL¸CL QZkFLõ¸Py¥h ÂQLù_íî, $qOqó¸Py¥h ÔLkGSkë¸¨Jwtj¸Á.
MLj¸¼¥y Ôn<j¥y ¬Fcï+j" ¥qÓfS ½¡Ä¸¼FL −<EcÂÄ Ä¨¼, −Mnj NqjMLøFcMLjßCcÂï On¸<j EyfS+"PyFLk EyÔLjŠÂ
®GHlð@oMnk ³Ä£j ²Oq$qÂ ¬MLkNqjŠ¨Pe ±OxÔoáfS MLkMLjNqjõ ‚CLj¿Â rHÈ" ÔoGSj¥yML@~Â¥h CLNqkOqNqk<¸=o Mc¨GHlð<j
ÔoGSjŠFoEoÄj=h On¸<ML MLjFLjMo$c MLj¿. ¬Nnkõ O~MLj. ¯ ¥cÓGHl ŠöO~+j" ²¸CL$c _¿Cn»GSjëFcïOqj? ®¸CL¥q¸=o IGHkCLj¥q¸
MLjOx¥q^j¸^j¸Ec!? ¥xFcï+" GSÿ½¡MLFL¸ CLOqjMcCL Ä¨ÁÂ Ä¨¼ MLÔoáfSFL^j÷ MLÔoáTd@o Ä¤<j, ¯ PyGHÓ $cÂ $qj¸@n GH»Æ − fHÓ÷
FLjNnkõ $xNnkõ ÔLkGSjŠ¸=o Ä¤¨$qCo¸ ¥cFLj. Š^j¸_ $pOqML¸ $qCoÄ£j ¥cFLj. ¥qFnïfHÓ÷ JdGH¸ ±¿¥éJwÂGSjë¸Ec! GHÁ ×.FLôÓŠ
Ôi¥q=h Â¢<Pe MnFLï¸=h O~Ík. ¥x<jŠ MLõMLVOq¸ $qj¿¸¼ Ä¸^j¸=o MLjÀ JwCLjFLï^÷ÂfH¸¼¸Á.
''®GHlð@o¸ ÔoEcí¸ ÄMLjPe? '' AKLOqë $x¸CLj ÄÂfH¸¼FL ÁŠÚMoGHl −Mnj MLjFLGSÚ¸$c ÔLkfS¸Á. MLjßÍjMLjFLGSjÚO~Ój, bÍOqô
GHO~Nqj*jO~Ój $qj¸@nŠ CL»ÆFL En_òFLj¸¨ CoOqjŠFo¸ÍjŠ À£öMLNqkCLFL GH<jCLj¸EcMnj.
''MnjjÍ^ MLk ¬FLïNqjõŠ ÔnfHð rHÈ" ÂÆfH MoNqjMLjÂ ÔnJdí¸. ÔnfHðFL CLO~øCL rUÎÍO~KcÍj MnÈ" − ¬MLkôtjÂ ÔLkTvEcí¸.
Ä¤PnÎCo Mc+" ¬MLkôFcFLïÓj ‚@~ ¥qÓjGSjŠ¸Ec¸. ®En¥qÚ¨¥nÈ" ²¥qÚ@~$qjCLj¸Ey ÔnGHðPoMLj¸©''
''KcMLCy ÔnfHð rHÈ" NojO~^j÷ −GH<¸, −GH¥qJwML<MLjFLïÁ CLOqjMcÀ GS¸$qÀ. − ¬MLkôtj MLjFLCyKc^j MLmOxÔoáTdëFL¸=o?''
''Mc+"MLkô FcFLïÓk μGHlðŠ¸=o GSOoGS¿. Po¥qJwCo ®¸=h¥h À£GSj¥xÔoáEcí¸. rHÈ"¥cÂ −<fHÓ÷¥qFcõNqj¸ ×.¿»Co
MLjVJdGHMLj¸©. ®^jML¸=h JdJdÂ¥h μ¨$q^æ<¸ MLÓ÷Fo Qn=hæ$c¿ Š^j¸KcÂ¥éMnjÎ¸Ey MLjOq¼JwNqkO~?''
− MLk^ÓŠ GSj¸ÍOqMLjk¿ë ¥cGSë¸CL ÃCLëOqJwtjFL^j÷ ÔLkTd<j ''³MnjÎ¸Á MLÁFc!?''
''Mc+" rHÍíKcòtj MLkNqjMLk^Ój ÔnfHð Mc+" GH¥hÚ¸=h ¬MLkôtjCy ÔLFLjMLl rH¸ÔLjŠFcï<j. À£O~ − fHÓ÷Š ¥q<jJv¼á¸ÍÂ
CnÓjGSjŠÂ CLfHð¸ÔLj¥yKyNqk<j. ¬MLkôtj CLOqjGHlMcWo"Mnk μ¨adFLj¸¨ ML¼áFL TdbEcOq* Š^j¸Ã¢ŠÓj. ÄGRNqj¸ Jv¥hÚ¸ CLO~øCL
− ¬Kcòtj CLÆ÷Í¸ö<jPnÎFc GH¿fSìÀÂ ÔL¥qÚKn^æ@~Â¥h GHmFLjŠFcïO~.. PoÍj. ¬MLkôtj ®¸=y÷ Mc+j" ¬¸CL MLlFLïMc+j"¥cÍÂ
CnÓjGSjŠFLï CLOqjMcCL Qn=hæ$cOqk, Qn=hæ$c¿ AKcO~õ ¥x<jŠÂ MnFL¥éGSj¥xÔcáOqj. <_jò ²Oq¾efH ¥q<jGHl À£tj¸ÔLj¥yMLjFcïOqj. −
μ¥qÚMLk=c ÄÂ, CLFL Cx¸ÍOqJd^j MLÓ÷ CLFL¥é ¥c¥q, CLFL Š^j¸KcÂ¥q¸CL=h¥i GHO~AKLML¸ ¥qÆ»¸ÍÂ À£öML MLjFyMLõbÍŠ $qjOqtj
rHö=yÓj JwGSjŠÂ öJdBcÓj À£GSjŠ¸Á. ¬Kcòtj CLOqGHlMcWo"Mnk ¬GHð=h XL*¸ ¬GHð=hEoFLFLï^j÷ Ôi‚ ¼¸Cc PoŠ¸@~ gH@~
ÄOq$q@nÎ¸ÍÂ PyPyFL GS¸_OqGH¨JwCLk, fHPe÷¨¥h fSìÀMLj¸CLjPnÎFL ¥c¥hFc< Mc+" ¬MLkôtj GS¸_¸bÍ¸ ŠÁ¿á MLmfH¿ gHÓjáŠFcïOqj.
¼ML¿¥éMLjtj¸Á? ¥qOqôIGHÓ¸ ¬¸CL CLøOq$c Ä¨¼ rH^jë¸Ec!? Š^j¸_ GSMojCL¸$c ÄVOqNqköCL¥qÂ _NqjPoí¿ MnÈ"FLGHlð<j Mc+"
¥cøÆ£}S ¥cOqj ¶MLO| öÃ¨ã FLj¸¨ CLkÆ ExOqj÷Š¸^k ¬$cbÍ¸Py GH¨ ÂGHð¸^jŠ¸Á. O~MLj.. O~MLj!! ÔnGHð‚<Íj $cÂ
ö@nÎMLO|CyKc^j ¬¸Í¿ QL¿¢O~Ók Í$qíîMnjÎ ML¸Qc¸ŠOq¸ Äj$qÓŠ¸@~ CLj<jÔLjrH^jæŠJwtj¸Á. Í$qÜ¿ _¸bÍjMLlÓk, ÍkOqGHl
_¸ÍjMLlÓj, ¬GSÓj _¸bÍjCLøMoj PoÂ Mc+"¸ÍOqk ¥qÓ$qÓfS Qn=hæ$c¿ −fSìJdGSjëÓÂï=hÂ¢ O~_¸ÍjPe÷ GH¸EoOq¸ MosSGSjŠFcïOqj. ®GHlð<j
Mc¿¥h Mc¿ú¥q öQcÍí¸ ÔoNqj@~Â¥h ‚@~ NnjMLOqk Äj»ÓŠ¸@~ JwNqkOqj. ¬^jML¸=h ÍjfSìÀ'' ¬¸^k ÔnGHð<¸ −sHfS¸Á.
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²GHlð@xÔcá@y ²GHð=hï¸¼ Mc+" GS¸AKcGR* Ä¸^k ÂÓjáFcï@y MLj¿ O~¸öGHTdE§ $x¸CLj VÓj MLjbÍõFLj¸¼ $q=hæ$c
ÄÂfH¸¼¸Á ''Ä£jOq¸ÍOqk ¬FLjŠFLï^j÷ ¬^jML¸=h gSFoÄ£jPoÍMLkô! ®ÍíOqMLjk örIH¸©÷$c MLk=c÷<jŠÂ [OqjáÓj ¥qÆTvÔoáPe ¥qÓfS
MnjÓfS MLl¸<=cÂ¥h μGHð¸Í¸ ŠÍjOqjáŠFcï¸. MnjÎöÀ£MLFL¸Py MojÄjÍíOqMoj¥cÍj, MLk örIH¸<jû ‚@~ ¥x¸ÍOqj''
− Mc¥qõ¸ GHm¿ë¥c¥q MLjj¸Eo MoÍMLjk¿ë ¼MLlŠÚFL Po¼ ÂÓjáFcï<j. CLjIJdFLj GSj¨$qj¸<Pe ÄOqjÔLjŠ GH<kë ¥x<jŠ MoGHl
ÍkGSjŠ MLÔcá<j. ''¬¸=o Ä£j MLjbÍõ MLlFLï GS¸_¸bÍ¸ [OqjáÓj GH¸ÔLj¥yML^¸ MLOq¥éFLFLïMLk^. ¬¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÁ¤
GH¸ÔLj¥yPoÍFLïMLk^. −O| Nqjj GRkõO|?''
''......................''
O~¸öGHTdE§ MLÙFL¸ MLfU¸Ôc<j.
''×.Mc_j ÔnGHðMo¸?'' MoÍMLjk¿ë ¥x<jŠÂ $qÁí¸Ôc<j.
O~¸öGHTdE§ MLjjFLjGHlPe$o MLÙFL¸$c MLl¸¨JwCo Kc$qj¸@oMnk ¥cÂ¢ ¬CLFLj MLjÈ¢" FyOqjÄJdð<j ''¬Á μ¥q¿Cy μ¥q¿ŠFLï
¬¸<O|Tdæ¸¨¸$| rHÎFL −bEcOqGH¨ MLl¸^j¸Á FcFLï$cOqk'' ¬¸Co ¬CL@~ MLk^FLj GHm¿ëÔoNqj¥qMLjj¸Eo ¬CL¨ Ôn¸GH ÕÔn+j"MLj¸Á.
''ÂFLjï MLmOqjÄ¨¼ MLmOqj GH¸GH<¸ ÔLÍjMLl¥yML@~Â¥h. Fc ¥qadæ¿ãCL¸Cy ¬ML¥qCLML¥q GHFLjÓj FnOqfH, ¬Fnï¸ GHlFnï¸ ²Oq$qÂ
¬MLkôtjÓ $x¸CLjÓj ¥yNqj@~Â¥h ¥cÍj. ®Fcï+" GSÿMcGS¸ CLOqMcCL, Ä£j MLõMLVOq¸ ¬¸Í¿¥i CnÆfSJwtjFL CLOqjMcCL − fHÓ÷
ö_CLjŠ MLj=hæJdÓj ¥c‚<ÍFLï −PyÔLFL Â¢Š ¥qÓ$qPoEc? ÂFLjï FLMLjjôŠFLï − fHÓ÷FLj μ¥q Í¿¥h ÔoO~áÓFLï öGHNqkGS Â¢Š CyÔLPoEc?
¬Á ÔcÓÍÂ MLjjGSj$oGSjŠFLï Ex¸$qPe O~öÀ¥h O~öÀ ÔnJdðÔoNqjŠ¸@~ MLmOqj Ä¨¼ MLÔoáTdëMc?''
''Â×.¸ FcFcï! Fc¥nGHlð<k rHÈ" MLmGSj ²CcëÓÂ CyÔLPoÍj. Fc¥é¥cÍj. GSjôCL¥h ‚@~ Cy¼ MLl¸<Íj. Â×.¸ ÔnJdðÓ¸=o
MLk μGHð¸Í¸ MLjbÍõ rHÈ" GS¸$qÀ ²GHlð<k O~PoÍj.''
''¬_Ííî¸ GH¼á ¬_Íí¸ rHÍí GH^ï¸ MnÈ" rHÍírHÍí ¬_EcíPo FoOqjá¥x¼áFL^jæFcïMLl. Â¢rHÎFL ²¸CL=h FLMLjô¥q¸ Po¥qJwCo ³
fHÓ÷tjFc MLjk<j MLjj+k" MoGSj¥yŠ¸@~ Â¢Cy μ¥é $qÁPy MLl¸^j¸Ec $q¨fH¸Eo ¬FLj¥y ÂFLjï rHÈ"ÔoGSj¥xMLjôÂ ¬<jŠÚ¸@~
MLl¸^j¸Ec! ®¥q Â¢ _k^¥qGHl MLk^Ój ¥q=hærH=hæ ¯ ¼ML¿ MLk=c $qjOqjë¸ÔLj¥y. ®Á MoÍMLjk¿ë tjÓj÷. ¯ tj¸=y÷ ¥xÂï
ÂNqjMLkÓj¸=ctj. ¥xÂï FcõNqkÓj¸=ctj. Mc=hÂ $pOqÄ¸¼ Jd=h¸ÔoMc¿¥é ¯ tj¸=y÷ TdìFL¸. ¬OqíîMnjÎ¸Ec?''
CL¸ö¨ IGHk=nÎFL MLk^ÓŠ O~¸öGHTdE§ ÂMnøOqJwtjFL^j÷ ÔLkfS, ¬GS¸¥qÆðCL¸$c CLÓkGHlCLk CLÓML¸ÔLjŠFcï<j.
''MnÈ" rH=oæ Ko@~ GSOqjí¥y. ¯ Oy¾ TdNqj¸öCLMoj MLjFL¸ rUÎÍO~KcÍj Mn+jëFcï¸. − fHÓ÷ Cx¸ÍOqGH¨ ²^jML¸=h MLlöÁ¥që
GH¿fSìÀÂ¢ GSßfRæ¸ÔL¥q MLjj¸Eo − fHÓ÷Š FLÔLáÔnfHð GSMLjGSõ MLj¿¸CL MLjjÍOqKn^æŠ¸@~ ×cö$qCLë GH@~è¸. rHÈ"¥h ²¥qÚ@y¥cÍj. ¬¥qÚ@o FcŠ
CnÆfSFL rHÍíÓ GSÿ¥cOq¸Cy rHÈ" NojO~ð^j ÔoTdë¸.''
CL¸ö¨ ÔnfHð¸Á ÄÂ tj¥q ²^jML¸=h McEyGHMcEcÓ‚ Á$qŠ¸@~ ¬¥qÚBhê¸¼ MLÙFL¸$c ¥qÍÓKyCLjFLïGHlð<j, ¥x<jŠÂ
−fH¸Á ÄMLjÓMLjô ''¬MLkôNnjMLOqj? MLjFL CnÓj$qjMcOoFc.''
AKcOqõ MLk^Š MoÍMLjk¿ë ¥qFLjKxMLjPn$qOofS ÔLkTd<j. ''³¸ MoOo MLjCLGSjìO~PnÎCo MLköCL¸ MoOo öJd¸CLGHl ögSë ¬tjCo MLköCL¸ −
fHÓ÷Š ¬FcõNqj¸ ÔofSO~MLÔLá¸=cMc? ®Á$y ®GHlð<j FLjMLlø‚@~ ÄFLj. − ¬MLkôtj ³ MLjCLGSjìO~PnÎFc, ³ ×cÀ¥h Ôn¸ÁFL
¬MLkôNqjMnjÎFc − fHPo÷ Â¢Š ¥y<Ój. GS$q¸ tjGRæ¸ MLlFcï GS$q¸ ¬tjGRæ¸$c MLlFcï FLjMLlø GSOqjíŠJwMcÆ. Kc$c $qjOqjë¸ÔLj¥y''
''¬Koó FoFc MLlEoíQLõ¸Cy ¬<$qPoÍ¸©. CnÓjGSj¥yML@~Â¥h ¬¨$cFL¸Co'' ¬GHlð<j O~¸öGHTdE§ CLÆ÷ MLjj¸Íj¥xÔcá<j.
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''FoFLj ÔnJdëFLMLkô! −Mnj CnÓj$qMLkôtj ¥cÍj $cÂ GH¸×cÃ¢ fU¸ÍjMLÓMLkôtj. ®¸^O| MLOq‚ fS¥h¸öEcKcE§Py ÔLÍjMLlŠÂ
− CLOqMcCL MnjÎöÀ£MLFL¸ ¨ö»¤ ¥cPo½¡Py Ôo¿¸Á. CnÓj$qj Kc$c MLk=c÷<jCLj¸Á. ¥cÂ¢ μ¥q=h MLköCL¸ Â×.¸ ÔnGHlëFcïFLj. Ä£jOq¸ÍOqk
¬FLjŠFLï^j÷ GSjôCL KoÓ¥cÍj. ¥qFLûOoø=hM| =nÎ}H ¬¸CL¥q¸=o ¥cÍj. KyP|è ¬¸@| @ofR¸$|''
''¬¸=o KyP|è ¬¸@| @ofR¸$|$c MLlFLï ¬MLkôtj¥h rHÈ" ¬MLGSOq¸ PoÍ¸=cMc? ½¡ÄCL¸Py μ¥q tj¸=hÁ ¥cMcÓÂ
−QLGH<Í¸=cMc?'' ¬¸CLMLOq‚ μÁ» ‚OqjáFLï GSj¸ÍOqMLjk¿ë ¬FLïNqjõ ¥x<jŠÂ ÂÓÁ¤Td<j.
¯ öGHQLïCy O~¸öGHTdE§ CL<_@~è<j. MnFL¥hÚ CL»Ü On¸<<j$qjÓj MnFL¥hÚ MoTd<j.
''− fHÓ÷Š ¥q¥yÚ ¥q<jJw MLsSë Noj¸ ÔoTdëMLlO~? FLjtjõPy¥y $yÀPy¥y CysSTdëMc?''
¯Td¿ MLj¿¸CL$c ÃCLëOqJwtjFL^j÷ ÔLkTd<j O~¸öGHTdE§ ''gH÷×| ¬¸<O| Tdæ¸@| KcKcN|j MLjÈ¢" ÔnGHlëFcïFLj. GSjôCL KyP|è
¬¸@| TdôOqjæ ‚@~FLj. ¬^jML¸=hEoÁ¤ ×.Oq$qÂMLøÍj.''
''¬¸=o KyP|è ¬¸@| TdôOqjæ ¬MLkôtjÓŠ ŠŠÚO~Í¸^Mc? ¬GSÓj KcbÍõCLPoÂ _¸bEcÓŠ MLjFLj$q@n¥qÚ<j¸^j¸ÁO~!''
''.............''
MLÙFL GSMLjjöÍ¸. ¬GHlð<j ¥q+j" rHÍíÄ ÔoGSjŠÂ ¥yGH¸$c ¥x<jŠÂ GSÄ£jfH¸¼¸Á ÄMLjÓMLjô.
''ÂFLjï FLMLjjôŠFLï −<fHÓ÷ μ¥qCn MLl¸ÍÂ MLjj¸Eo ÔnGHlð¸=o MLk ¬FLïNqjõŠ ¯ ¬$qÔc^÷Â¢ï CLGHlðFLj ¥qÍO~! Fc
MojFL$y<Æ¥h Mnj¸^P| ad¥| CL$qÓŠ¸@~ CLGHlðŠFcï ¥qÍO~!''
''¬Í¸Cc CLOqjMcCL MLk=c÷<jŠ¸Ec¸ À£¿$cÜ. MLjj¸Íj öGHNqkBcÂ¥h ³O~ð^j÷ $qMLjÂ¸ÔLj ÄMLjPe!''
''MLj¿ Fc ¥cõ¸GH}S rSÓXLF| $qj¿¸Ôi ö=nÎÂ¸$qj À£GSj¥yML<¸ $qj¿¸Ôi Noj¸ ÔoNqkÆ FcFLï$cOqk!? ö=nÎÂ¸$qj GH¿GHmOqê¸$c GHm¿ë
ÔoNqj¥qJwCo ¬JdðtjMnj¸^j −OqèOqj ÔoÀ¥hMLøOqj FcFcï!''
''®GHlð<j EcÂ öGHGS¥hë CoŠ. − fHÓ÷Cy Â¢Š rH+"tjFL MLjOqjFc@o FLjMLlø ö=nÎÂ$qj¥h _NqjPoíOqMLÔLjá. μ¥qMo+ −ÓGSõ¸ ×.¿»Co
EcÂMLÓ÷ ³EnÎFc öGHÀAKcML¸ GHl^jæ¥xsSë EcÂ¥h KcbÍjõ¨Ä FLjMoø$cÂ, Moj¸ MLköCL¸ ¥cMLjj. ¬OqíîMnjÎ¸Ec?''
O~¸öGHTdE§ ®¥q MLk=c÷<Š¸@~ PyGHÓŠ FL¨Ôc<j. ¬GHlð<j GSj¸ÍOqMLjk¿ë ¥qÓj$q×oGSjŠFcï<j ''rHÈ" ¬¥qÚ@~ tj¥qÚ@~
¬FLïÁ CLOqjMcOq CoÓjáŠ¸Ec¸. MLjj¸Íj MnjÎöÀMLFL¸ MnÈ" − ¬MLkôtjÂ ¥qÓjGSj¥yMcÆ. ¬GSPo GH¸×cÃ¢ ¬MLkôNqj¸^jFcï<j. Mc+"Š
b¨Æ£÷Py öTdæ¸$| PeÃ¢ MLl¸^j¸Á. ¬¥qÚBhê¸¼ tj¥qÚ¨ JwÆ£GSj ¥qÄ£jGRFLjOqj¥h IJwFLj ML¼á¸ÍFLj¥y - ®¥q GS¸$qCLjÓ¸Co MLj¿. O~¸öGHTdE§
tj¥q MLjFL ¥q+"MLjj¸Íj¸<<j. Á¤Â¥h Cy<j - ¯ MLjbÍõ ÂOqóNqj ÔL=cæÓk $qö=c ML¼áFL fHÍGH tj^jML¸=h ÄGRNqkÓPy JwÆ£GSjÓj
ÔcPe Â¥qÚ¼á$c MLl¸^jFcïOqj'' − MLk^Cy ¬¸ÍOqk öJd*Mnjj¼áFL öGHÀMLjPe÷ ¥qÁPeOqj.
rUÎöEcKcÍjPy Á»¤Á$q<¸Cy FLÓj$qjOqk O~×|ÿy^P|Py On¸<j OqkMLjjÓj _j¥| ÔoGSjŠÂ Á$cOqj. ¥cÓ¥qßCcõÓk ¬Ä¤
À£OqjáŠÂ ¬GHð=h¥h ¥cIgHÓj MLköCL¸ Cc», O~¸öGHTdE§ CLFL $qO|÷örIH¸<j GSjôCLCy ¥qÓfS $q¨fHFL fS¸»P| OqkMLjj ¬JdOqjæMnj¸^j¥h
ÔoOqjŠFcïOqj.
¥cÂ¢ GSjôCL $qÁ¥h Cc+¸ MoGSj¸Á. MLõbÁCL ÿßÍNqjjO~PnÎ #eÈ¢ÔofS MnÈ"Jwtj¸EoMnk! $qÁ¥h rHÍíJd=h Cc+¸ ¥qGHð
öMoPe<jCy¸Á. ÄMLjÓMLjô MLjFLGSj ¥i<j QL¸¥h¸¼¸Á. −ö¥yQL¸Cy MnÎO~$qõ¸Cy ²¥qÚ¨¥h MnÈ"Jwtj¸Ey ¯ GH¸×cÃ¢ ¬MLkôtj. ¯
¥cÓGHl ¬MLkôtjÓj ³ GSMLjNqj¸Py ²^jML¸=h ÂOqêNqkÓj À£GSjŠ¸=cOy ÔnGHð<¸ − ö_ÿôEoMLl¨¥h GSfUCL¸ TdbÍõ¸ ¥cÍj.
ÔLj^jæöGH¥qÚÓMc¿Â ¬¨»Co ²MLøOqk GSOnÎFL −ÔLk¥i tjMLøPo¥qJwNqkOqj. ¬GSÓ¥qÚ¨ Mc+j" ¥x¸ÍOqj GSjôCL MLlÂ¥hFo $qj¿ë¸ÔLFL^j÷FcïOqj,
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²ML¿¥h McOo NqjMLjjFc À£Oo ¬FLï^jæ. MnjjCcëÂ¥h ¬¸Cc $qj^jæ$c Td»FL GSÿ½¡MLFL MLõMLVOq¸Pe MLl¸Á. ¥x¸ÍOoMnk Mc+"FLj ¥xCLë$c
rHÈ" ÔoGSjŠFLï MLbÍkMLOqjÓFLjŠFcïOq^. ®ÍFLïMLk^ GH^æ* öGH×. GS¸_¸bEcÓ MLjbÍõ ÄO~½Po÷ ¼¥qÚÍFL¸.
CLÆ÷ MLjj[¸Py ¥cFLML¼áFL ¥qÓMLOqJd^jÂ $qMLjÂ¸¼FL O~¸öGHTdE§, −Mnj AKLj×.¸rHÎFL ÔotjMofS, ''¥cPo½¡¥h MnWoë AKy$q=cæ
CnÓjGSjë¸Á. GSjôCL ‚@~ ¥cõ¸GH}S rSÓXLF|¥h V×.Oqtj¸Á'' ¬¸^k Moj<Mnj^j÷ ÔL¥qÔL¥c Á$qFcOq¸bÃ¸Ôc<j.
®¥q ÔosSÁ Po¥q CLÀMLkô MLjj$qjÜOqk ¬CLBhê ¬FLjGS¿¸ÔcOqj ''−On¸½ =c¥iû MLk=c÷<O~ O~¸'' ¬¸^k MLjj¥që ¥q¸>Oq¸Cy
fHÆfHGSkë ¥cGSë¸CL Mn<Ójð CLŠÚML$c MLlFLï Mnj^÷FLj $qMLjÂ¸¼ Á$qjCLk. Mc+"Pe ÂEcFL¸$c Mnj^j÷ Á$qKyCLjFcïOy PoEy ²ÍjOqj$c
²MLOy fHÓjGSjëFLï^÷ÂfH¸¼ MLjj$qjÜOqk ¼ML¿ ¬<j$qjÓ Í$qÜOo −»Jwtj ÔLkTdOqj. $ybÍjMLj Oq¸$qjPy MLlFLï μ¥q ¬MLkôtj μ¥q ÔoÀPy
Võ¸@| Kcõ$qjCy, MLjOy ÔoÀPy ö=cÄÆ¸$| Kcõ$qjCy MLGSkë ''VN|j O~¸ ²Pe$qjFcïMLl O~¸? MLmOnÈ"JwtjFL CLOqjMcCL MojMnjML¿MnjÎFc
²GHlð@nÎFc ×cåGH¥q¸ MLGSjëFcïMLk PoEc?''
¬GHlð<j ÄMLjÓMLjô ¥x<jŠ MnÎGHl ÔLkfS ¬¨»¸Á ''²MLöO~ ¯ ¬MLkôtj? Ä£j ¥c÷GSjMoj=c? ¬¨»Co −fHÓ÷ −ÔLk¥i
ÔnGHlë¸EoMnk?''
¥xÂï XLBcÓJd^j ÂQLù_íî¸$c MLl¸¨Jwtj ''¯MojFLMLkô GSjôCc'' ¬Â _ÍjÆÔcá<j O~¸öGHTdE§. − MLk^Cy ÄMLjÓMLjôŠ
$qj¸@n $qCLjŠÚMLjFLï^÷ÂfH¸¼¸Á. ÔcPe Á$qjÓj$c, Â¿¢øOqõ¸$c ¥qÂfHGSjë¸ÍFLjŠFLï − GH¸×cÃ¢ ¬MLkôtj ¬EoÄj PoÍFLï^j÷ ¬GSPoÄj
×.Oq$qFL^j÷ NqjbEcPeGH¸$c ²ÍjOqj O~ML<¸, $qCL¸$qCL¹ ¬FLï ¿¢ÀFL MLkMLjjÓj$c sSïÿGHmOqø¥q¸$c GHÓ¥q¿¸ÔL<¸ −Mnj¥é ¥cÍj.
¬FLïÍMLjjôÆÍí¿¥h ‚@~ ÁMLjôÀ¿»FL^÷tj¸Á. ¬¸CLMLOq‚ NqjMLjNqkCLFL rH<këFLï Â¢=h JvŠÚÓj μ¥qÚ=x¥qÚ=h$c GH^jæGH^jæFL
GH»ÆJwCLjFLï^÷ÂfH¸ÔLTd»¸Á. ¬GSÓj Mc+"¥qÚ<Š NojMLjFLjŠÂ MLÔcáOqj. O~¸öGHTdE§ ¥qÂfH¸¼FL Mn¸^Fo fSML¸»Pe ÍkGSj¥x¼á,
¥yJdMoQcÓCy MLm»JwCLk GROqjæ GH^jæŠÂ ÂÓÁ¤GSjë¸ÍFLjŠFcïOqj. ±Oq¸Cc Ôo¿JwNoj^^j÷ Nqk»¤ÔofS Ä¨¼rH<jë¸ÍFLjŠFcïOqj.
¬^jML¸=hEoÄ£j ×.Oq$q¥qJw$c −Mnj ¬Pe ÂMLjôŠ Â¢OnÀëFL^j÷ öGHML¿ë¸ÔL<¸ Mc+"Fy+"FLj ²MLøOy ML¼á Cc+¸ ¥qGHð Ã»¸¼FL^÷ÂfH¸¼¸Á.
MnjjÍ^ ÄMLjÓMLjô −QLáOqõ¸ FLj¸¨ CoOqjŠ¸Á. ''Â¢¥yGSMoj MLGSjëFcïMLjMLkô. Ä£jOqjFLï $qÁ #eÈ¢$c MLl¸=oFLj''
''¬Koò FoÂ¸¥c $qÁ #eÈ¢ ÔoNqjPoÍj −¸=i. MLk ¬MLkô FcFLïÓFLj ÔLk<=cÂ¥h ÔL¸b©IGHj@| MnWc"FLj ¥qEc ¥x¸Ôn¸ −ÓGSõ¸
¬tjJwtj¸Í¸Co.''
''¬¸=o MLmOnÈ" MLGSjëFcïMLFLïMLk^. MLj¿, O~¸öGHTdE§ $qj¿¸¼ Ä£j ¬MLkôFcFLïÓŠ ³MnjÎFc ÔnJdðMc?''
''³Äj ÔnGHðFLj?''
¯ ²ÍjOqj öGHQLïCy ÄMLjÓMLjôŠ ÄGSj$qj ¥qÆ»¸Á. ''¬EoFLMLkô Ä£j ®Íí¿ rHÈ" $qj¿¸¼''
''rHWc"! ®GHlð@~! AKLPoEcÂMo −¸=i. ®GHlð<j $cÂ¢ rHÈ"ÔoGSjŠÂ ¶ tj¸=hEcFLïtjCo Fc IGHmõÔLO| $qCoÄj¥cFLj? ¥cõ¸GH}S
rSÓXLF| ÆGSjæPy Fc sHOqj ML¼áFLCLO~øCL FoFLj ®¸^O|ï fR}H¥h $qjO~Ü¸MLl MnWc"Æ. − CLOqjMcCL ®¸$c÷¸<j MnÈ" ¬¥qÚ< ¥qÂ¢GS¸
MLjk@o+"tjFc GHÂ ÔoNqkÆ. ¬¸Cc ¬tj, FoFLj öJvrIHGRFLP|$c rS=hP| ¬Noj^GHð=h¥h tjOqMnÎ CxÄjôEo+"tjFc ¬MLlCLj¸Á.
¬¸CLMLOq‚ Fc rHÈ" −$qMLÓfS¸Eo''
''MLj¿ rHÈ" ÔoGSjŠFLï CLOqjMcCL ‚@~ ¬Í¸Cc ÔLkGSj¥yMLÔLjá ¥qÍMLkô?''
¯ MLk^Cy GSjôCL MLjj[¸ ÄMLOqêMnjÎ¸Á. Mo$q¸$c À¿» GSk=h$c ÔLkGSkë O~¸öGHTdÍjÂ ¬¨»¸Á. ''O~¸öGHTdE§ Fc MoGHl
À¿» ÔnGHlð FoFnGHlð@nÎFc MLk=hÔcáFc ÂFLjï rHÈ" ÔoGSjŠ¸=cFLÂ?''
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''PoÍj. FoFLj ‚@~ ÂFLjï rHÈ" ÔoGSjŠ¸=cFLÂ MLk=hMLøPoÍj. ®=i×| ×.}Sæ ²Fn@nãGSjæMnj¸=|. ¯ MLk=o MLk Mc+"Š ÔnJdðFLj.
Â¢¥éEy ×.¿»JwCLj¸ÍÂ Kn¸KoÓj GH¨Jwtj FLÂ¢ï<jáŠ MLÔcáOqj.''
− CLOqjMcCL GSjôCL MLk=c÷<PoÍj. EnÎFLõfSìÀPy ÂOyMLjNqj¸$c ÔLkGSkë ÂÓjáFLï MLjj$qjÜOqj MoGHm ¶Td¿ CLPn$qOofS ÔLkfS,
O~¸öGHTdE§ Í$qÜOqŠ ML¼á, ¬¸ÍOqj ÔLkGSjë¸<$cFo ¬CLBhê CLMLj¥q¸Cy MLjjÍjírH^jæŠÂ, ÔoÀPy¥h Võ¸@| Kcõ$| ¬¸ÍjŠ¸^k
ö=cMLÆ¸$| Kcõ$qjFLj ¬¸Íj¥yML@~Â¥h ML¸»¸Á. ¬GHlð<j O~¸öGHTdE§ ¬Eo À£¿FL ÂMLjôŠ Â¢OnÀëFL^jæ ''FoFLj À£GSj¥xTdëPo'' ¬¸^k
EcÂÂ ¬¸ÍjŠ Mnj=n÷¥hÚ MnÈ" MLjÈ¢" ¥xÁísSGH=y÷ À¿$xÔcá<j.
''.................''
MLjOx¥qMLkOqj ¬¥qÚ< MLÙFLMLjFo MLjVGSMLjjöÍ¸ FLÓjMnÎGHlPe McõfH¸¼¸Á.
®GHlð<j ÄMLjÓMLjô MLjFLGSj Í¿FL μ¥q MLjÿyFLïCL −PyÔLFc CLOq¸$q¸ °MnøCLjëFL Po¼ b©¥x¸Á. ®¸CL‚ CcÂGHlð<j ³
öGHGH¸ÔL¸Py MLl¸Á.
Mc+j" MLjCLjëFLj¸¨ KnÎ^GH<è Mc+"Pe Oy<jèrHÎ¥h MLGSjëFLïGHlð<j O~¸öGHTdE§ ¬Fcï<j ''μ¥q=h ÔnsHë Ä¸=cO~ KcKcN|j''
''®¥qrHÎ FLjMoøÄj ÔnfHðFc Ä¸=cFLjO~ ¬KcòN|j''
''[OqjáÓj $qö=c ¥qÓTvTdëNqjÂ μ¥é OqkMLjj À£GSjŠFLj¸EcMLjÂ ´¨Nqk ®¼á¸Á GSjôCo KcKcN|j''
¬EoÄ£j ÄFLFL^jæ, AKLOqë ÔotjrHÎFL Ôotj rH^jæŠÂ FL<jGSjëFLïÍPe÷ ÄMLjÓMLjô Võ¸<jKcõ$qjPy ¿¸$qMLlCLkFLï rSP|IJwFLj À£fS
''Ä£j¥qFLjŠ¸=cFLj'' ¬¸^k ¬¸Á¼á¸Á.
''V†! FoFo KcMc rHÈ" NojO~ð^j÷ Td$qjCLjFcïNqk? ²Fcï+"Â OoGH=y÷ MLmOqjÔoOqMLjk. MLk^Py MLk^. MnjjFLï JdGH
Mc+"CLëNqjõFLj MojÆÄj MLjjCcõÓVOq¸ ¥cMcÓ¸Í^. ¬Á ‚@~ CnGSjëFcïMLjÂ ÔnGHlðKcMc'' ¬Â MLk^PefH ¥x<jŠMoGHl À¿» ¬¨$c<j
''®¸¥éEnÎFc ÔnJdðöPe ¬Kcòtk?'' O~¸öGHTdTdE§ ³Ä£j PoÍFLï^jæ CLÓ ¬<è¸$c MLmfH CL¸ö¨Â ¬FLjGS¿¸Ôc<j.
***

అపగామిత

కృష
ణ్ ణి

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
“ఏయ కిమాయా, నీకో సంగతి చెపప్నా?” ఫోనోల్ రూబీ గొంతు- కలలోల్ తేలుతునన్టుట్గా.
“సవ్పాన్ల రాకుమారుడేమైనా కనిపించేడా ఏమిటి?”- ఆతర్ంగా అడిగేను.
“భలే గెస. నిజంగా ‘సెప్షల’ తను. సాయంతర్ం నువేవ్ వచిచ్ చూడు. ఏడు గంటలకి. ఇండియా ఇంటరేన్షనల సెంటరోల్. మరిచిపోకేం!”

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

50

సాయంతర్ం నేను పని చేసే కంపెనీనుంచి ఐఐసి చేరుకోవడానికి ఎనిన్ రెడ లైటల్ని జంప చేసేనో కూడా గురుత్ లేదు. టార్ఫిక చలానల్ సంగతి
తరువాత చూసుకోవచుచ్, ముందీ ‘సెప్షల’ మనిషెవరో చూడాలి.
*******
రూబీ ఒకటో తరగతినుండీ కాలేజ వరకూ నా కాల్సమేట. మాసట్రస్ చేసినపుప్డు మాతర్ం ఇదద్రం వేరువేరుగా చదివేం. ఎకక్డికెళిళ్నా అందరి
చూపులూ తనమీదే. లేతగా, చిగురాకులా, మోడలాల్గా ఉంటుంది. రూబీని చూసిన అబాబ్యిలనుంచి తరచూ పెళిళ్ పొర్పోసలస్ రావడం, వాళళ్ నానన్గారునారాయణ అంకుల, “ పిలల్ ఇంకా చదువుకుంటోంది. ఇపుప్డే పెళిళ్ పర్సకిత్ లేదంటూ” వచిచ్న పొర్పోజలుస్ని మెతత్గానే తోసిపుచచ్డం-అవనీన్ చూసూత్నే
ఉండేదానిన్. ఆయన దృషిట్లో తన కూతురికి సరితూగగల వరుడు ఏ దేవలోకంనుంచో రావాలి కానీ మానవుడనన్వాడెవడూ తగడు.
రూబీ మాస కమూయ్నికేషనోల్ మాసట్రస్ చేసింది. పేరునన్ ఒక టివి ఛానెలోల్ కిందటి సంవతస్రం నుంచీ రిపోరట్రగా పని చేయడం మొదలుపెటిట్ంది.
*******
ఐఐసిలోకి అడుగు పెటేట్ను. టేబిల వదద్ కూరుచ్నన్ రూబీ కురీచ్లోంచి కొంచం పైకి లేచి చెయూయ్పింది. నా కళుళ్ మాతర్ం తనకెదురుగా కూరుచ్నన్
ఆ “సెప్షల “వయ్కిత్నే చూసుత్నాన్యి. వెనకిక్ తిరిగి ఉండటం వలల్ మొహం కనిపించలేదు. అటు తిరిగివెళిళ్ రూబీ పకక్న కూరుచ్నాన్ను.
“ఇతనే సుమంత” – ఉతక్ంఠగా చెపోత్ంది రూబీ.
“దీని పేరు తెలుసుగా?”-అంటూ రూబీ నవువ్తూ, తుళుళ్తూ పరిచయాలు కానిచిచ్ంది. నేను ఇంగీల్షోల్ అడిగితే హిందీలో సమాధానం
చెపుత్నాన్డతను. హిందీ మాటాల్డుతునన్పుప్డు భాషా, ఉచాఛ్రణా, కంఠం బాగునాన్యి. అందంగా ఉనాన్డు. తను అందంగా ఉంటాననన్ సప్ృహ మరింత
ఎకుక్వగా కనిపిసోత్ంది. వతైత్న జుటుట్. కూరుచ్నాన్ కానీ పొడుగాగ్ ఉంటాడని తెలుసోత్ంది. కానీ “సెప్షల” అని మటుట్కు ఏ కోణంనుంచీ అనిపించలేదు.
‘నలబై ఏళుళ్ దాటే ఉంటాయి. అయినా ఇతనికి ఈ వయసుస్ వరకూ పెళళ్వలేదంటే ఆశచ్రయ్మే. విడాకులు పుచుచ్కునాన్డేమో!’
రూబీ మాతర్ం అతని చెయియ్ వదలకుండానే నాతో మాటాల్డుతోంది. అతను దాని వేళళ్ని మృదువుగా నిమురుతూ, ఆడుకుంటూ
మాటాల్డుతునాన్డు. ఆ సప్రశ్ దానికి సుఖవంతంగా ఉందనన్ది సప్షట్ంగానే తెలుసోత్ంది. నేనేదో వీళళ్ మధయ్ “కబాబ మే హడీడ్” లా ఉనాన్ననుకుంటూ బాగ
తీసుకుని లేసూత్, “సరే, రాతిర్ మాటాల్డతానులే. నాకూ దారిలో కొంచం పనుంది. బై సుమంత ” అంటూ బయటకి నడిచేను.
రాతిర్ రూబీయే చేసింది ఫోన. ఎతత్గానే “ఎలా అనిపించేడే?” అంటూ అడిగింది. “అదటుంచు కానీ ఏమిటి చదువుకునాన్డేమిటి నీ ‘'సెప్షల’ ?
ఏమిటి చేసాత్డు?”- వయ్ంగయ్ం దాచుకునే పర్యతన్ం చేయలేదు నేను.
“గార్డుయ్యేషనోల్ ఉండగానే వాళల్ నానన్గారు పోయేరట. అంతకు మించి చదువుకోలేకపోయేడు. మరి కుటుంబ భారం పెదద్ కొడుకే మొయాయ్లిగా.
పర్భుతవ్ మంతార్లయంలో ఉదోయ్గం.”
“నీకెలా పరిచయం?”
“ఒక రోజు సాయంతర్ం ఇంటికెళూత్ంటే కారు పాడయిపోయింది. పకక్నుంచి సూక్టర మీద వెళుతునన్ సుమంత ఆగి, బోనెట ఎతిత్, ఏవో వైరుల్
కలిపి సరి చేసేడు. చాలా సేపు పటిట్ందిలే. కానీ మాటాల్డుకుంటుంటే టైమ తవ్రగా గడిచిపోయింది. కారు బాగు చేసూత్ “మధుశాలా” పాడి వినిపించేడు.
ఎంత బాగా పాడేడో! నువూవ్ వినాలి ఒకసారి. “
“అవును. గొంతు బాగుంది.”-‘మొదటి పరిచయంలోనే పాటలు కూడానా!’- నా సవ్గతం.
“అనన్టుట్ నీకు చెపప్లేదు కదూ? సుమంతకి ముగుగ్రు పిలల్లు.”- హటాతుత్గా, అదేదో సామానయ్మైన విషయం అనన్ంత సహజంగా చెపిప్ంది కానీ
నాకు మాతర్ం పకక్నే బాంబ పేలినటట్యింది.
“పెళళ్యినవాడా?”- ‘“ఛీ” అనన్టుట్గా కానీ ధవ్నించిందా నా గొంతు!
“అతనికి 23 ఏళళ్ వయసస్పుప్డే పెళిళ్ చేసేసేరట. పెళళ్ం పలెల్టూరిది. మంచిదే.”
“అతని భారయ్ని కూడా కలుసుకునాన్వా?”
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“అతనే ఒకసారి తీసుకువెళేళ్డు. భవిషయ్తుత్లో మా మధయ్ అబదాధ్లూ, వంచనా అనన్ మాటలేవీ రాకుండా.”

“ఏడిసినటుట్ంది నిజాయితీ.”- అనాలనుకునాన్ను. కానీ “పెళళ్యి, పిలల్లునన్ అతనితో నీకేం భవిషయ్తేత్?” అని మాతర్ం అనగలిసేను.
“మేమిదద్రం పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటునాన్ం. కోపప్డకు కానీ ఏదో ఔటాఫ టౌన కవరేజుందని ఇంటోల్ చెపిప్, రెండు రాతుర్లు షరెటనోల్
గడిపేం ఇదద్రం. ఆరట్ ఆఫ లవింగ అతనికి తెలిసినంత బాగా ఇంకెవరికీ తెలుసుండదు. లవ, సాటియేషన - అవనీన్ ఏమిటో ఇపుప్డు అరథ్ం
అవుతునాన్యి.”
గంటల కొదీద్ చైనీస వాటర టారచ్ర పడిన మనిషిలా తయారయింది నా పరిసిథ్తి. ఇతనితో రాతిర్ళుళ్ గడపడమా? పెళళ్యి, పిలల్లునన్
మధయ్వయసుస్ సినిమాహీరోలతో తలమునకలయే పేర్మలో పడి, వాళళ్ని పెళిళ్ చేసుకుని, వాళళ్కి పిలల్లు కనే చినన్ వయసుస్నన్ సినీ హీరోయినల్ందరి పేరూల్
కొనిన్ సెకనుల్ నా బురర్లో గిరగిరా తిరిగేయి. ఆరట్ ఆఫ లవింగా, నా మొహమా?
“వొంటి మీద తెలివుండే మాటాల్డుతునాన్వా? అతను భారయ్కి విడాకులు ఇసాత్డటా?”
“అయోయ్, వాళల్ కుటుంబాలోల్ ఇవనీన్ కుదరవే బాబూ. ఏదో అవుతుందిలే చూదాద్ం కానీ అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకోవడం మాతర్ం ఖాయం.”
ఆ తరువాత తను కాసాత్ తండిర్కి చెపప్డం...ఆయనా, డాకట్రయిన రూబీ తలిల్- వసుంధరా ఆంటీ, నెతీత్ నోరూ బాదుకుని, సముదాయించి,
బెదిరించి “పోనీ, కొనాన్ళుళ్ యుఎసోల్ ఉనన్ మామయయ్ ఇంటికో ఎకక్డికో వెళళ్మనన్” సలహాలు ఇవవ్డం, రూబీ పంతం పటుట్కుని కూరోచ్వడం, తలీల్తండీర్
ఒపుప్కోకపోతే ఆఖరికి ఇది ఇంటినుంచి బయట పడడ్ం- అవనీన్ అయేయి.
రామకిర్షాణ్పురంలో, కేందర్ పర్భుతవ్పు మంతార్లయాలోల్ పనిచేసే కాల్స 4 వారికి కేటాయించే ఒక గది అదెద్కి తీసుకుంది రూబీ. అతనూ అకక్డే
ఇంకో బాల్కోల్ ఉంటాడట, ఒక బెడూర్మ ఇంటోల్.
ఆంటీ నాకు ఫోన చేసి “ ఇదేమిటమామ్ కిమాయా, నువవ్యినా చెపుప్. ఇలా మూరఖ్ంగా తయారయిందేమిటిది? అతనేదో మందో, మాకో పెటిట్
ఉంటాడంటావా? అంకుల కలుసుకుంటానంటే ఇంటికి తీసుకొచిచ్ంది ఒకరోజు. చదువు లేదు. గుమాసాత్ట. మన పిలల్ కాలిగోటికైనా సరిపోతాడా? ఎనిన్
ఆశలు పెటుట్కునాన్ం! చకక్టి అబాబ్యికిచిచ్ ఘనంగా పెళిళ్ చేదాద్మనుకుంటూ ఉంటే ఇతను దాపురించేడేమిటి మధయ్? పెళళ్యి పిలల్లునన్వాడు. చూసూత్
చూసూత్ బంగారంలాంటి పిలల్ని ఇతని చేతులోల్ ఎలా పెటట్గలం చెపుప్?” అంటూ వాపోయేరు.
నా బురర్ పని చేసేత్ కదా ఏమైనా చెపప్డానికి! కాకపోతే ఏ ‘మందూ, మాకూ’ పెటేట్డో మాతర్ం తెలుసు.
***
రెండు నెలల్ తరువాత ఒక శనివారం సాయంతర్ం, రూబీ ఉంటునన్ ఇంటికి వెళేళ్ను. పాపిటోల్ సింధూరం, మెడలో నలల్పూసలతో పర్తయ్క్షం
అయింది. పర్శాన్రథ్కంగా చూసేత్, “గుళోళ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్ం“ అంది. ‘ననున్ పిలవలేదెందుకని’ అనడిగితే ”సుమంతే...ఎవరూ అకక్రలేదులే... అయినా
మన పెళేళ్మైనా సాంపర్దాయంగా జరుగుతోందా! అని అంటే...”అని నసిగింది.
ముందొక వంటిలూల్, దాని తరువాత ఒక గదీ-అంతే. మౌలిక సదుపాయాలునాన్యి తపప్ బాతరూమ కూడా మిగతా ఇళళ్వారితో కలిపి షేర
చేసుకోవాలి. ఆశచ్రయ్పోయి...”ఈ ఇలేల్మిటి? జీతమంతా ఏమిటి చేసుత్నాన్వు?” అనడిగేను. “అతనికి ఎకుక్వ జీతం రాదు. ముగుగ్రు పిలల్లు. అందరి
ఖరుచ్లూ ఒకక్డే ఎలా భరించగలడు? నేను దుబారా ఖరుచ్లు చేసేత్ సాగదు కదా! కొంచం పొదుపుగా ఉనాన్నంతే. తపేప్ముందీ!”-సమాధానం విని బురర్
తిరిగింది.
ఒకక్గానొకక్ కూతురు. డబూబ్ పలుకుబడీ మధయ్ పెరిగింది. వాళిళ్ంటోల్ తన గదే ఈ ఇంటికి మూడింతలు ఉంటుంది.
“అతని సంసారం నువువ్ నడపడం ఏమిటి?”- అయోమయంగా అడిగితే, “ఎవరు నడిపితేనేమిటట? అతనూ, నేనూ వేరని నేనెపుప్డూ
అనుకోలేదు. అతని భారయ్ని ఒపిప్ంచి అందరం ఒక చోటే కలిసుందామని అనుకుంటునాన్ను. భోజనానికి వసాత్డిపుప్డు కొంతసేపటి తరువాత. మళీళ్ అడిగి
చూసాత్ను ఆ సంగతే.” అంది.
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’ఆ మనిషి దీనిన్ ఉపయోగించుకుంటూ, తన అవసరాలని తీరుచ్కుంటునాన్డని కూడా అరథ్ం చేసుకోవడం లేదీ మొదుద్. సరే, దీనితో మాటాల్డి
పర్యోజనం లేదు. వసాత్డందిగా! అపుప్డే అడగొచుచ్,’ అనుకుని సోఫాలో కూరుచ్ని పతిర్క తిరగవేసుత్నాన్ను. రూబీ అతనికోసం నానా తంటాలూ పడుతూ,
ఆరడుగుల నలుచదరపు వంటగదిలో పండగ వంటలు మొదలెటిట్ంది. హఠాతుత్గా మాంసం ఉడుకుతునన్ వాసన ముకుక్ పుటాలకి సోకి ‘అదేమిటీ ‘నువువ్
తినవు కదా!’ అనబోతూ కారణం ఊహించి నోరు మూసుకునాన్ను.
వంట పూరిత్ చేసి...అతనొసేత్ తలుపు తీయమని...సాన్నం చేయడానికి బయట వరాండాలో ఉనన్ కామన బాతూర్ంకి వెళిళ్ంది రూబీ. తనటు
వెళిళ్ంది. ఇతనికక్డ తలుపు కొటేట్డు. తలుపు తియయ్గానే పరఫూయ్మో, ఆఫట్ర షేవో- ఏదో కానీ...ఘాటుగా వాసనొసోత్ంది. బార్ండెడ బటట్లు. ‘వేషం చాలా
మారిందే!’
“హౌ ఆర యు డియర?“ అంటూ హిందీ యాసతో పలకరించేసరికి తుళిళ్పడాడ్ను. ‘ఇంగీల్ష తపప్ హిందీ ఎకుక్వ మాటాల్డని రూబీ, ఆరట్ ఆఫ
లవింగకి భాష అవసరం లేదనుకుందేమో!’
లోపలకి వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్ని, ముందునన్ బలల్మీదకి కాళుళ్ జాపేడు. ‘దరాజ్, దరాప్నికీ లోటు లేనటుట్ంది ఈ ఇంటోల్!’
“ఇంగీల్ష కనవ్రేస్షన నేరేప్ కాల్సులకి వెళుత్నాన్నండీ. మరి మీ సేన్హితురాలికి సరైన జోడీగా ఉండాలి కదా” అంటూ నవువ్తూ, జేబులోంచి ఖరీదైన
సిగరెట పాకెట తీసి, ఒకటి బయటకి లాగి వెలిగించుకునాన్డు. ‘సంసారమే ఈడచ్లేకపోతునన్ ఇతని ఖరీదైన కోరికలనీన్ తీరుసోత్ందే తాయ్గమయి!’
అనుకుంటూంటే, ఇంగీల్ష కాల్సుల పర్తిభని మళీళ్ పర్యోగిసూత్ “డిర్ంక తయారు చేసుకుంటాను. షల ఐ మేక యు వన ? అని ఇంగీల్షోల్ అంటూ పిర్జ వైపు
నడిచేడు. “థేంకస్ బట నో. మీరు కానివవ్ండి” అనాన్ను.
ఈ లోగా రూబీ విచిచ్న పువువ్లా లోపలకి వచిచ్ంది. వసూత్నే మొహం చేటంత చేసుకుని “ఇంకా సోడా కావాలా? ఐస తీయనా?” అంటూ
అతనికి మరాయ్దలు చేయడం మొదలెటిట్ంది. తినడానికి ఏవో తెచిచ్ పెడుతోంది. చటట్బదధ్ంగా అతను పెళిళ్ చేసుకునన్ భారయ్ మరి ఎంత చేసుత్ందో కానీ ఇది
మాతర్ం అతిగా సేవలు చేసేసోత్ంది.
“అబాబ్, ఇలాంటి పరిసిథ్తి పగవాడికి కూడా వదద్ండీ. ఏదో సేన్హితులందరూ ఈరష్య్ పడడ్మే తపిప్తే, రెండు చోటాల్ ఉండాలి, ఇదద్రు భారయ్లనీ
సంతోషపెటాట్లి. సాధయ్మయేదేనా? ఎంత కషట్ం అనుకునాన్రు!”- విసీక్ సిప చేసూత్ నాతో చెపుత్నాన్డు సుమంత .
రూబీ మొహం చినన్పోయింది.
‘మా నాయనే! ఇదద్రు పెళాళ్ల దగగ్రా చెరి మూడు నిదర్లు చేయడం, ఇలాంటి సేవలూ, నీ ఖరుచ్లు దాని మీదకి నెటట్డం- ఇవనీన్
బాధలనిపిసుత్నాన్యా నీకు?’- ఈ మాటలనీన్ అందామనుకునాన్ను...మనసుస్లో మాతర్ం అనుకోగలిసేనంతే.
“మీరేమీ సామానుయ్లు కారు లెండి. రెండు కాపురాలనీ సామరథ్య్ంగానే నిరవ్హించుకొసుత్నాన్రు కదా! అయినా మీలో ఇంత ఇంపూర్వమెంటుంటే
అలా అంటారేమిటి? మొదటిసారి మిమమ్లిన్ చూసినపప్టికీ, ఇపప్టికీ ఎంత తేడా!”
వయ్ంగయ్ం గురిత్ంచలేదేమో! ‘మెదడంటూ ఒకటి ఏడిసేత్ కదా!’- చిరునవువ్ చిందిసుత్నాన్డు ‘బార్నీ, బైరనలెస సట్డ.’ రూబీకి మాతర్ం అరథ్ం అయింది.
మాట మారుసూత్ “భోజనం తేనా” అనడిగింది.
అతను భోజనం చేసూత్, మధయ్మధయ్లో రూబీతో జోకేస్వో వేసుత్నాన్డు.
భోజనం ముగించేననిపించి, ఇంటికి దారి తీసేను. ‘మనసూస్, దేహం, వేరువేరనీ- మోహం, శరీరకాంక్ష, పేర్మ ఒకటే కావనీ దీనికెపుప్డు అరథ్ం
అవుతుందో!’- డైరవ చేసూత్ ఫిలోసొఫీని నెమరేసుకునాన్ను.
కూతురితో సంబంధం తెంచుకునన్ రూబీ తలిల్తండుర్ల పేగు కదిలింది కొనిన్ నెలల్కి. దానికి ఫోన చేయడమూ, దానింటికి అతను లేని సమయం
చూసుకుని వెళళ్డమూ పార్రంభించేరు. గూభయ్ంలా ఉనన్ దానిలుల్ మారిప్ంచి దాని మొండిపటుట్వలల్ పకక్నే వసంతకుంజలో రెండు బెడూర్ముల
అపారుట్మెంట తీసుకుని, అదెద్ తమే కటట్డం మొదలెటేట్రు. రూబీకి ఒక కూతురు పుటిట్ందిట. అతను దానిన్ పుటిట్ంటికి రానివవ్డని ఫోనోల్ చెపూత్ బాధపడాడ్రు
వసుంధరా ఆంటీ.
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సుమంతంటే నాకునన్ ఏహయ్భావం అరథ్ం అయిన రూబీ మళీళ్ ననున్ కలవలేదు. నేనూ పటిట్ంచుకోలేదు. నా పెళిళ్కి కారడ్ పంపించేను కానీ ఫోన
చేసి పిలవలేదు. తనూ పెళిళ్కి రాలేదు. అంకుల, ఆంటీ మాతర్ం వచిచ్ ఆశీరవ్దించేరు.
*******
మూడేళళ్ తరువాత హటాతుత్గా నారాయణ అంకుల ఫోన చేసి రూబీ తమింటోల్నే ఉందని చెపిప్, ననొన్కసారి రమమ్నాన్రు.
వెళళ్గానే ఎదురుపడి కౌగలించుకునన్ రూబీని చూసి నిశచ్రయ్పోయేను. నాజూకుతనం ఎకక్డికి పోయిందో, చాలా లావెకిక్ బండగా కనపడింది.
మైంటైన చేసుకోవడం కషట్మట. జుతుత్ పొటిట్గా కతిత్రించుకుంది. వెనకే ఉంది కూతురు. పేరు ‘ఆషీ’ అని చెపేప్రు ఆంటీ. చూడచకక్గా ఉంది కానీ పోషణ
లోపించినటట్నిపించింది. హిందీ పెంపకంలో ఇంగీల్ష అరథ్ం కాక, అయోమయంగా చూసోత్ంది.
పనమామ్యి టీ టేర్తో వచిచ్ంది. అంకుల, ఆంటీ మాటాల్డుతునాన్రు కానీ రూబీ మాతర్ం మౌనంగానే ఉంది. ఇంతకీ తెలిసిన విషయం
ఏమిటంటే- ఇపుప్డు సుమంత కూతురికి పెళిళ్ కుదిరిందిట. పెళిళ్ ఖరుచ్లనీన్ రూబీయే పెటిట్నపప్టికీ, దీనిన్ పెళిళ్కి పిలవడానికి మాతర్ం అతనికి నామోషీగా
అనిపించిందిట. నిలదీసి అడిగితే, “ఇనాన్ళూళ్ నీ దగిగ్రకి వసూత్ పోతూ ఉనన్ది చాలదా? మాంసం తింటునాన్మని ఎముకలు మెళోళ్ వేసుకుని తిరగలేం
కదా! పెళిళ్కి నువొవ్సేత్ నా కూతురి జీవితం ఏమిటవుతుంది? నువెవ్వరని పరిచయం చేయను? మళీళ్ ఈ పిలొల్కరిత్ నీతో పాటు! ఎవరి పిలల్ని చెపప్ను?”
అంటూ పోటాల్ట పెటుట్కునాన్డట. కొటట్డం కూడా పార్రంభించేడట. దీని డబుబ్తోనే ఖరీదైన చీరలూ, నగలూ కొనుకుక్ంటూ ఉండే అతని భారయ్ రూబీ
ఇంటికి వచిచ్ నానా మాటలూ ఆడి వెళిళ్ందిట. ‘ఇనాన్ళూళ్ జరిగిన వయ్వహారం చాలనీ, ఇపప్టికే మొహం ఎతుత్కోలేకపోతునాన్మనీ, పిలల్ పెళిళ్ నిశచ్యం
అయింది కనుక ఇంక తన మొగుడికి దీనితో ఏ సంబంధం ఉండకూడదనీ’ గటిట్ వారిన్ంగ ఇచిచ్ వెళిళ్ందట. అతను దీనిన్ మళాళ్ కలుసుకోలేదుట. ఫోన
చేసినా ఎతత్డం కూడా మానేసేడట. ఇది ఉదోయ్గం వదిలేసిందిట.
ఇలుల్ ఖాళీ చేయించి అంకుల తనింటికి తెచేచ్రు.
అపప్టినుంచీ ఒక సంవతస్రం పాటు రూబీని తరచూ కలుసుకుంటూనే ఉనాన్ను. ఇపుప్డు ఆషీ ముతయ్ంలా తయారయింది. రూబీకి మాతర్ం
చోటు మారవలిసిన అవసరం ఉందని అందరమూ అభిపార్యపడాడ్ం. తనూ ఒపుప్కుంది.
రీయూనిన ఐలాండ యూనివరిస్టీలో, మీడియా టీచింగ పోసేట్దో ఉంటే నారాయణ అంకులే అపైల్ చేయించి, చినన్పిలల్ ఆషీ బాధయ్త
తలకెతుత్కునాన్రు.
*******
చేసుకుంటునన్ ఫోనల్ వలాల్, ఇమైలస్ వలాల్, వీడియో చాటల్వలాల్ ఇపుప్డు ఒకరి విషయాలింకొకరికి తెలుసుత్నాన్యి. సంవతస్రమయింది రూబీ దేశం
మారి. ఉదోయ్గంలో సిథ్రపడి ఆషీని తన దగిగ్రకే పిలిపించుకుంది. చాటోల్ పిలల్ మంచి బటట్లు వేసుకుని, చకక్టి ఉచాఛ్రణతో ఇంగీల్ష మాటాల్డుతూ,
కనబడుతుంటే ముదొద్సోత్ంది. రూబీని చూసేత్ పాతకాలపు రూబీలాగే సనన్గా, నాజూకాగ్, నడుంవరకూ ఉనన్ చకక్ని హైర కటతో సైట్లిషగా ఉంది.
యూనివరిస్టీ కాంపసలో ఇలుల్.
ఈ మధయ్ తనలో చాలా మారుప్లు కనిపిసుత్నాన్యి. నలబై అయిదేళల్ ఒక పొర్ఫెసర గురించిన పర్సాత్వన తరచూ తన సంభాషణలో వినవసోత్ంది.
పేరు గనబదీ (గణపతి-అని తరువాత అరథ్ం అయింది), శతాబాద్లుగా అకక్డే సెటిల అయిన తెలుగతను. భారయ్ పోయింది. పిలల్లిదద్రూ వేరే దేశాలోల్
చదువుకుంటునాన్రు.’
ఒక శనివారం చాటోల్ అతనిన్ పరిచయం చేసింది. చినన్ గడడ్ం, కళళ్జోడూతో నిజంగానే సాక్లరలా ఉనాన్డు. హుందాగా మాటాల్డేడు. పిలల్లు
అతనితో కలిసిపోయినటట్నిపించింది. అతను పెళిళ్ పర్సాథ్వన తెచిచ్నపప్టికీ రూబీ మాతర్ం నోరు కాలిన పిలిల్ చందంగా తొందరపడలేదు. “చూదాద్ం
ఎలాంటివాడో” అంటూ కాలం గడిపేసూత్ ఉంటే నాకే చిరెర్తుత్కొచిచ్ “ ఇంకెపుప్డూ? నీది వసుత్నన్ వయసాస్? పోతునన్ వయసాస్?” అంటూ కోపం
తెచుచ్కునాన్ను కానీ సమాధానం ఇవవ్లేదు తను.
అంకుల, ఆంటీ అకక్డికి వెళూత్నే ఉంటారు కాబటిట్ అతనిన్ చాలాసారుల్ కలుసుకునాన్రు.
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సంవతస్రం తరువాత ఒకరోజు ఫోనొచిచ్ంది- ‘తనూ గనబదీ పెళిళ్ చేసుకోబోతునాన్మనీ, తను ఢిలీల్ రావడం కషట్ం కనుక, నేనే అంకుల,
ఆంటీతో కలిపి పెళిళ్కి రావాలనీ.’
అంకుల తనతోపాటు వాళళ్ పురోహితుడిని కూడా ఫైల్టెకేక్ంచేరు. రూబీ తరఫున పెళిళ్పెదద్లం మేము నలుగురమూ, ఆషీ మాతర్మే. కానీ గనబదీకి
చెలెల్ళూళ్, తముమ్ళూళ్, తలీల్, కసినూస్-పెదద్ బలగమే ఉంది. విదేశాలోల్ ఉనన్ అతని పిలల్లిదద్రూ కూడా వచేచ్రు పెళిళ్కి. ఇదద్రూ రూబీకి ముందే తెలుసు.
తండిర్కి తోడు దొరికిందనన్ సంతోషం తపప్ ఇంకే భావమూ కనబడలేదు వాళళ్ కళల్లోల్.
గనబదీ తనింటికి భోజనానికి పిలిచేడు. “లంకంత ఇలుల్” అనన్ మాటలు వరిత్సాత్యి ఆ ఇంటికి. ఇంటినిండా నౌకరూల్, ఇంటివెనకా ముందూ
చెటూల్. ‘పోనేల్ ఈ సారయినా సుఖపడుతుందేమో’ అని ఆశ పడాడ్ను.
పెళిళ్ సైంట పౌలలో ఉనన్ మారిల్మెన గుడిలో జరిగింది. “పుసారి” అని వాళుళ్ పిలిచే పురోహితునితో పాటు నారయణగారి పౌరోహితుయ్డు కూడా
చేరి- ఇదద్రూ ఉచాఛ్రణల పోటీ పడి మరీ మంతార్లు చదివేసి, పెళిళ్ జరిపించేరు.
*******
ఇపుప్డు రూబీ తన భరత్తో పిలల్తో వీలయినపుప్డలాల్ పుటిట్ంటికి వసోత్ంది. ఇపుప్డింకో రెండేళళ్ కొడుకు తనకి.

కాపురం సంతోషంగా

సాగుతోందని రూబీ చెపూత్ ఉండే మాటలు అబదధ్ం కావని కళగా ఉనన్ తన మొహంలో కనిపిసుత్నన్ మెరుపే రుజువు చేసోత్ంది.
ఒక రోజు మేమిదద్రమే లంచకి వెళేళ్ం. లంచ చేసుత్నన్పుప్డు తన కళళ్లో విషాదచాఛ్యలు. “అరే, ఏమయింది. మళీళ్ ఏమైనా సమసయ్లా?”
అనడిగితే, “కాదే మొదూద్, ముందే ఆ దేశం ఎందుకు వెళళ్లేదు నేను? మతేమైనా పోయిందా నాకు- జీవితానిన్ చేతులారా బుగిగ్ పాలు చేసుకునాన్ను. ఛీ,
అతగాడితో, ఆ మురికి గుంటలో పడకుండా, గనబదీతోనే ముందెందుకు పరిచయం కాలేదు!” అంది.
“అపుప్డు గనబదీ భారయ్ చేతులోల్ ఉండేది నీ పీక. తనున్లు తపేప్యి సంతోషించు”- తనిన్ ఆ మూడనుంచి తపిప్ంచాలని నవువ్తూ అనాన్ను.
“అవును కదా? మరిచేపోయేను” అంటూ నవివ్ంది.
అంకుల వాళిళ్ంటోల్ దానిన్ దించేను. “వచిచ్ టీ తాగి వెళళ్కూడదూ?” అంటే “సరే” అని లోపలికి నడుసూత్ంటే పిలల్ల నవువ్లూ, కేరింతలూ
వినిపిసుత్నాన్యి. వాళళ్మమ్మమ్ వాళళ్కి చిరుతిళుళ్ తినిపిసూత్, మురిపెంగా చూసోత్ంది. ఒక మూల కూరుచ్ని ఇదంతా ఒక కంట చూసూత్, చదరంగం
ఆడుకుంటునాన్రు రూబీ భరాత్, అంకులూ.
టీ తాగి- ‘ఒక పటాట్న పడింది తన జీవితం. జలపాతపు హోరు తగిగ్, నిండుగా పర్వహించే నదిలా మారింది’-అనుకుంటూ ఇంటి దారి పటేట్ను.
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ఆ ఇలు
ల్ ...

త్ పెండాయ్ల
దీపి

“కేథీ... డినన్ర రెడీ!”

మామ పిలుపు వింటూనే అనాలోచితంగా కాల్క వైపు చూశాను... ఇంకా అరధ్గంట టైముంది ఏడునన్ర అవటానికి.

నవువ్కునాన్ను.
ఏదయినా మాటాల్డాలనిపించినపుప్డు ననిన్లా ముందుగానే పిలిచేయటం మామూలే.
డాడ టార్వెలింగ జాబ మూలంగా వీకెండస్ మాతర్మే ఇంటోల్ ఉంటారు. దాంతో వీక డేస మొతత్ం... ఇంటోల్ తామిదద్రమే!
ఇదద్రమూ రోజంతా బిజీగా ఉంటామేమో... మాటాల్డుకోటానికి కాసింత సమయం చికేక్ది ఈ డినన్ర సమయంలోనే. నాకెంతో ఇషట్మైన
సమయమిది!! మామ ఎంత ముందుగా పిలిచినా సరే. మాటాల్డేందుకు వాలిపోతాను. చదువు, పని ఎపుప్డూ ఉండేదే…
చక చకా నేను సరిచూసుకుంటునన్ పేపరల్నీన్ ఫోలడ్రస్ లో సరేద్సి డైనింగ రూం కి వెళాళ్ను.
నా రాక కూడా గమనించకుండా డినన్ర రోలస్ కి వెనన్ రాసుత్ంది మామ...
మామ ఎపప్టికపుప్డు పెరుగుతునన్ మా టౌన లో పేరునన్ఇంటీరియర ఆరిక్టెకట్. రెండు చేతులూ చాలనంత సంపాదనతో
బిజీగా ఉనన్పప్టికీ నాతో సమయం గడపటానికి చాలినంత సమయానిన్ చేతిలో ఉంచుకుంటుంది.
ఈ రోజెందుకో మూడీగా ఉంది. చాలా తకుక్వ తనని అలా చూడడ్ం.
మామ! ఎనీథింగ సీరియస? అడిగాను.
తలెతిత్ చెపిప్ంది..." నథింగ! మనం మిషట్రీ హోం అంటాము కదా...ఆ ఇలుల్ ఈ సంవతస్రం కూడా అమమ్కానికి పెటాట్రు."
"అవునా? అపుప్డే రెండేళళ్యియ్ందనన్మాట, ఇపుప్డునన్ వాళుళ్ కొని?! ఈ సారి కారణమేంటి మమీమ్..." ఆసకిత్గా అడిగాను.
"ఉహూ. తెలీదు. ఇంటికి వసుత్ంటే ఆ ఇంటి ముందు సైన బోరడ్ చూసాను."
ఈ మిషట్రీ హోం విషయం మాకూ సరిగాగ్ తెలీదు. మేము ఈ ఇలుల్ కొనన్పుప్డే లిలియన వాళూళ్ ఆ ఇలుల్ కొనాన్రు, పర్తీ
రూమునీ ఎనోన్ అప గేర్డస్ తో. ఇషట్ంగా తీరిచ్దిదుద్కుంది లిలియన వాళళ్ మమీమ్- మిసెస.రేలీ. మమీమ్ కలీగ అయిన మిసెస.రేలీ తానూ
సవ్యంగా ఇంటీరియర ఆరిక్టెకట్ అవటంతో... ఇంటిని ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు తన పెటస్ కి కూడా యాకిట్విటీస ఉండేలా... ఇంటి
అందం చెడకుండా చినన్ చినన్ ఆరిక్టెకిట్క డీటెయిలస్ తో చకక్గా దగగ్రుండి అనిన్విధాలా అనువుగా కటిట్ంచుకుంది. బహుశా ఆ ఇలుల్ తన
శాశవ్తవాసమనుకుందేమో! కానీ, అంత ఇషట్ంగా కటిట్ంచుకునన్ ఇంటోల్ ఒకక్ సంవతస్రం కూడా పర్శాంతంగా లేదు. అనుకోకుండా కాయ్నస్ర
వలల్ అనారోగయ్ం పాలయియ్ లోకానేన్ వదిలింది. ఇక, పర్తీ మూలా మిసెస.రేలీ జాఞ్పకాలు పరామరిశ్సుత్ంటే... ఆ ఇలుల్ అమిమ్ వేరే చోటికి
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మారిపోయారు మిగతా కుటుంబం. లిలియన వెళిళ్పోయాక, ఆ వయసు వాళెళ్వరూ రాకపోవటంతో అటు వైపు వెళళ్టమే అవలేదు. కానీ,
మామ చెపప్టం పర్కారం తరావ్త ఆ ఇంటికి వచిచ్న వారెవవ్రూ ఆ ఇంటోల్ మాయ్గిజ్మం రెండు సంవతస్రాల కంటే ఎకుక్వ లేరని!
లిలియన తరావ్త వచిచ్న వాళుళ్ మాతర్ం ఏవో పార్బెల్మస్ తో ఇలుల్ అమిమ్ చినన్ ఇంటికి వెళిళ్పోయారని తెలిసింది. ఇక
తరావ్త ఆ ఇలుల్ కొనన్ వాళళ్తో వాకింగ లో ఒకటీ రెండు సారుల్ కనబడడ్పుప్డు హాయ, హాయ అనుకోవటం మినహా పరిచయాలు
పెరగకపోవటంతో ఎందుకు అముమ్తునాన్రో తెలిసే అవకాశం లేకపోయినా అమమ్టం మాతర్ం ఠంచనుగా 2 సంవతస్రాలకే
అముమ్తునాన్రు. మొదటి మూడుసారుల్ కాకతాళీయంగా జరిగిందని అనిపించినా ఆ తరావ్త రెండు సారుల్ మాతర్ం కాసత్ చితర్ంగా తోచింది.
కారణమేంటని పెదద్గా అనేవ్షించకునాన్ అమమ్కానికి పెటిట్నపుప్డలాల్ కారణం తెలుసుకోవాలనిపించేది! అలా ఇది ఆరవ అమమ్కం!
మామ కి మిసెస.రేలీ తో వృతిత్పరంగానే కాకుండా వయ్కిత్గతంగానూ అనుబంధం ఎకుక్వగా ఉండేది. ఆ ఇంటికి
సంబంధించిన వారత్లు ఏవయినా మితృరాలి తాలూకు జాఞ్పకాల తుటెట్ని కదుపుతాయి. ఆలోచనలు తేనెటీగలాల్ ముసురుకుంటాయి మనసుని
గుచుచ్తూ!
కాసేపు అదీ ఇదీ మాటాల్డి ఆ రోజు కి ఆ టాపిక వదిలేశాము.
కానీ, అనుకోకుండా ఆ ఇంటికి వెళాళ్లిస్న సందరభ్ం వచిచ్ంది వారంలోపే! మా బాస అమండా వాయిస మెయిల
రూపంలో..!!
నేను కాలేజీ చేసూత్నే, ఈ మధేయ్ రియలట్ర ఫరమ్ లో పారట్ టైం జాబ కని చేరాను. ఫైరడే ఈవినింగ అవటంతో తీరిగాగ్ కూరుచ్ని
నేను, మామ కలిసి వీకెండ లో పాల్న చేసిన పారీట్ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్ము. సాన మెటెయో సిటీలో ఉండే గార్నీ ఇంటికి వెళదామని
పాల్న చేసుకునాన్ము. ఈ సండే, గార్నీ వాళళ్ 56వ వెడిడ్ంగ యానివరస్రీ. కజినస్ తో సహా అందరం వెళాళ్లని మా పాల్న. రెండుగంటల డైరవ
దూరంలోనే ఉంటారు గార్నీ వాళుళ్. నా ఫెర్ండస్ ఎవరూ వాళళ్ గార్ండ పేరెంటస్ దగగ్రికి వెళాళ్లని ఎదురుచూడడ్ం చూళేళ్దు.

వాళళ్తో

కాయ్ంపింగ, హైకింగ లకో పారీట్లకో వెళళ్కుండా గార్నీ దగగ్రికి వెళళ్టానికి ఉతాస్హపడే ననున్ వింతగా చూసాత్రు! మరి… మాకు ఏ గార్ండ
వెకేషన కీ తకుక్వ కాననిన్ మెమొరీస పంచుతుంది గార్నీ. షి ఈజ ద బెసట్.
గార్ండ పా కూడా అంతే. అందునా పారీట్లంటే చినన్పిలాల్డవుతాడ ఉతాస్హంతో ఆలోచనలు అలుల్కుపోతునాన్యి మాటలోల్.
అంతలో... అనుకోని అతిథిలా...... ఫోన శబధ్ం!
...లేవాలనిపించలేదు. ఫోన లేపాలనిపించలేదు.
తరావ్త చూసేత్ బాస అమండా నించి వాయిస మెయిల. ఒక ఫాయ్మిలీకి హోం టూర చేయించాలనీ, తను అవుటాఫ టౌన

అని నాకేమయినా కుదురుతుందా అని అడిగింది. అపాయింటెమ్ంట టైం చూసేత్ ఉదయం పది గంటలకే అవటంతో వెంటనే సరే అని మెసేజ
పెటాట్ను. ఎలాగూ మేము బయలేద్రేది మధాయ్హన్మే కనుక!
ఆ తరావ్త బాస పంపిన నోటస్ చూసేత్ తెలిసింది చూపించాలిస్న ఇలుల్ వేరే ఏదో కాదు. మిషట్రీ హోం అని!
మళీళ్ ఒకసారి ఇలా ఆ ఇంటికి వెళళ్టం ఆసకిత్గా అనిపించింది. అలవాటు కొదీద్ కసట్మర పొర్ఫైల చూశాను. ఇండియన

ఫాయ్మిలీ. ఇంటరెసిట్ంగ. నాకే కాదు ఇంటోల్ అందరికీ మొదటిన్ంచీ ఇండియనస్ తో సేన్హాలు ఎకుక్వే. వారి జీవిత విధానం, కుటుంబ వయ్వసథ్ పై
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నిబదధ్త ఇవనీన్ ఆకరిష్సూత్ ఉంటాయి. ముఖయ్ంగా పెదద్వాళళ్పటల్ నా వయసు పిలల్లు చూపే మరాయ్ద మమమ్లిన్ అబుబ్రపరుసుత్ంది. ఈ
విషయాలనీన్ ఫాయ్మిలీ గేదరింగస్ లో ముచచ్టించుకుంటూనే ఉంటాము. దాని వలేల్మో. ఇండియనస్ అంటే పర్తేయ్క ఆసకిత్ నాకు! .
ఆలోచిసూత్నే కసట్మర పొర్ఫైల పై బాస రాసిన నోటస్ చదివాను. ఒక వాకయ్ం ఆకరిష్ంచింది.

‘సామ్రట్ ఫాయ్మిలీ. వైఫ ఈజ ఎ బిట పికీక్ బయర!’

కానీ, ఎంతవారలయినా ఈ ఎంచాంటెడ హోం ని కాదనలేరు. కివ్క హోం! ఫసట్ షోయింగ లోనే అముమ్డయేయ్
అదుభ్తమయిన ఇలుల్ అది. ఇంటినిరామ్ణ పరంగా, మెయింటెనెనస్ పరంగా ఎలాంటి ఇబబ్ందులూ లేవని కూడా నోటస్ లో అటాచ చేసింది
అమండా.
**
సాటర డే ఉదయం అనుకునన్ పర్కారం ఆ ఇంటికి వెళాళ్ను. బూల్ మెరిస్డీస నుంచి అందమైన జంట దిగింది. చూసేత్ ఆ
అమామ్యి పెర్గన్ంట. ఫసట్ పెర్గన్నీస్ట. కానీ, ఇంకా పుటట్ని పిలల్ల హైసూక్ల చదువు కోసమని అతి ఖరీదైన ఈ హై సూక్ల జోనోల్ మాతర్మే ఇలుల్
కొనాలనుకునన్ ఆ జంటని చూసేత్ ఆశావహానికి బార్ండ అంబాసిడరల్ లా కనబడాడ్రు. ‘మే గాడ బెల్స దెమ..’ అసంకలిప్తంగానే అయినా
మనసూప్రిత్గా కోరుకునాన్ను.
పరసప్ర పరిచయాలు చేసుకుంటూంటే ఆ అమామ్యి తన పేరు ఖాయ్తి అని చెపిప్ంది.
"అరె, మనిదద్రి పేరూల్ ఒకటే" అని నేను ఆశచ్రయ్పోతూంటే చెపిప్ంది
"నో, నో... నా పేరు ఖాయ్తి - అంటే- ఫేమ అని అరథ్ం. సంసక్ృత మూలం, మీ పేరు కేథీ- గీర్కు మూలం. సవ్చచ్త(పూయ్ర)
అని అరథ్ం!” అని విడమరిచ్ చెపిప్ంది. ఒకక్ క్షణం ఆగి చిరునవువ్తో - "నిజంగానే సవ్చచ్ంగా ఉనాన్రు మీ పేరు లాగే...! నైస టు మీట యూ!"
అని నాకు షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ంది.
ఆమె రూపం, మాటలు సేన్హపూరవ్కంగా అనిపించాయి. అతను మాతర్ం యాంతిర్కంగా షేక హాయ్ండ ఇచాచ్డే కానీ
దృషట్ంతా ఇంటి పైనే ఉంది. నేనూ వాళళ్ని తీసుకుని లోపలికి నడిచాను. ఆ ఇంటోల్కి ఎనేన్ళళ్ తరావ్త వచాచ్నో!? లిలియన తో పేల్ డేటస్ కోసం,
పారీట్లకి తరచుగా వచిచ్న ఇలుల్ ఇది. అదే విషయం చెపాప్ను. 'అవునా! ఇపుప్డు లిలియన వాళుళ్ ఎకక్డుంటారు?!' ఖాయ్తి అడుగుతుంటే...
ముకత్సరిగా జవాబిచాచ్ను, వివరాలోల్కి వెళళ్టం ఇషట్ం లేక.
బయరస్ ముఖ కవళికలని బటిట్ చెపేప్యవచుచ్.. వాళళ్కి నచిచ్ందీ, లేనిదీ. ఇక, ఖాయ్తి ఒకక్ క్షణం కూడా మనసులో ఏదీ
ఉంచుకోలేదేమో! గడా గడా మాటాల్డుతూ అపుప్డే ఇలుల్ తనదయినటుట్ తిరుగుతూ మాటాల్డుతునన్ మాటల బటిట్ దాదాపుగా సప్షట్మయియ్ంది...
వారికి ఇలుల్ తెగ నచిచ్ందని. మామ ఇంటీరియర ఆరిచ్టెకుట్ మాతర్మే కాక లాండ సేక్పింగ ఆరిక్టెకుట్ కూడా కనుక కొనిన్ అనుభవాలోల్
ఇండియనస్ ఫెంగ షుయి లాంటిది నముమ్తారని, వాషుట్ అని ఏదో చెపిప్ంది. వీళళ్ మాటలోల్నూ దొరుల్తూండటంతో అడిగాను.
"మీరూ వాషుట్ నముమ్తారా" అని. అతను ఏదో సమాధానమిచేచ్లోపు ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. "అది- వాసుత్! మీకూ
తెలుసా?! నేను నముమ్తాను. మా ఫాదర ఇన లా...అదే విహాన వాళళ్ ఫాదర కి వాసుత్ శాసత్రం బాగా తెలుసు కూడా. కానీ, విహాన కి పెదద్గా
నమమ్కం లేదు.” నవువ్తూ చెపిప్ంది.
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అతను చిరునవువ్తో అనాన్డు- “అదేమీ లేదు. వాసుత్ కూడా ఒక సైనస్! ఇండియాలో జియోగర్ఫికల సెటిట్ంగస్ కి వీలుగా
కాలమాన పరిసిథ్తులకి తగగ్టుట్గా ఇలుల్ ఆరిక్టెకచ్ర ఎలా ఉంటే బావుంటుందో, అనువుగా ఉంటుందో గాలి వెలుతురూ ధారాళంగా వచేచ్లా
ఇలుల్ ఎలా కటుట్కోవాలో సజెసట్ చేసే సైనస్ అంతే! అవే సజెషనస్ ఇకక్డా అకక్రకు వసాత్యని నేననుకోను. అంతే!"
కరెకేట్ కావచుచ్ అనిపించింది నాకయితే.
కానీ, ఖాయ్తి మాతర్ం తోసి పుచిచ్ంది. “అదేమీ లేదు, విహాన. ఇకక్డా పాటిసేత్ మంచిదే. ఇదిగో ఈ డెకరేటివ బీమ ఇకక్డ
కాకుండా డైనింగ హాలోల్నూ, బెడ రూం మధయ్లోనూ ఉండొదద్ని అంటారు. తింటునన్పుప్డు, నిదర్పోతునన్పుప్డు ఏ ఎరత్ కేవ్కో వచిచ్ మీద
పడితేనో? జసట్ సైనస్ చెపుత్నాన్నంతే! ” అంటూ టీజింగ గా నవివ్ంది.
ఖాయ్తి అంటునన్ బీమ వైపే చూసూత్ంటే వాటి మీదే అటూ ఇటూ తిరుగుతూండే లిలియన వాళళ్ పెంపుడు పిలిల్-‘పెపప్ర’
గురొత్చిచ్ంది. సెట్యిర కేస మీదుగా బీమ పైకి దూకుతూండేది అది ఎపుప్డూ. మిసెస రేలీ కి ఐతే ఆ పిలిల్ అంటే పార్ణం.
ఎందుకో ఇపుప్డు కూడా ఇంకా అది దానిపై తిరుగుతునన్టుట్ంది నాకయితే.
పెపప్ర నా కళళ్లోకి చూసుత్నన్టుట్ అనిపించిందెందుకో ఒకక్ క్షణం.
జాఞ్పకాలు గతాలయాయ్క, సప్ృషించినపుప్డలాల్ ఎదురుపడుతాయేమో మరి.
చూపు మరలిచ్. ఖాయ్తి వైపు తిరిగి 'పెటస్ కి బావుంటుంది ఆ డీటెయిలింగ...' అని చెపాప్ను.
తనూ గమనిసూత్ అంది. “దానిపై రెండు వేజెస పెడితే ఇంటికి మరింత అందమొసుత్ంది. బాంబూ పాల్ంటస్ పెడితే కూడా
బావుంటుంది. పైగా గుడ ఫెంగ షుయి కూడా!”
నాకు మిసెస రేలీ గురొత్చిచ్ంది. మిసెస.రేలీ కి కెరీర పరంగా ఫెంగ షుయి లో కాసత్ పర్వేశముండేది. బిలడ్ర అవకాశమిచిచ్న
మేరకు ఆ నియమాలు పాటించే ఉంటారు. కానీ, అవనీన్ నిజమయితే మిసెస రేలీ

అలా అకాలంగా! ఛ. ఏంటీ?! నేను అనీన్ ఇలా

ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఇలాల్జికల గా ! నెగటివ గా! అనుకుంటూ ననున్ నేను సరుద్కునాన్ను. కానీ, ఆ తరావ్త వచిచ్నవాళెళ్వరూ ఇంటిలో నిలకడగా
ఉనన్ దాఖలాలు లేవు. కారణాలేమయి ఉంటాయి. ఒకవేళ మిసెస రేలీ ఈ ఇంటిపై పేర్మతో ఈ ఇంటోల్నే కనబడుతూ
ఉండటంలాంటిదేదయినా... అంటే ఈ ఇలేల్మయినా హాంటెడ… నో!... ఛ! ! నాకొసుత్నన్ ఆలోచనలకి ననేన్ తిటుట్కునాన్ను. ఎంత దారుణంగా
ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఎందుకు నాకీ అనవసర కూయ్రియాసిటీ?
ఓ వైపు మాటాల్డుతూ ఆమె అడుగుతునన్ ఏవేవో పర్శన్లకీ సమాధానం చెబుతూనే రకరకాలుగా సాగుతూ, సమాధానాలు
కోరుకుంటునన్ ఆలోచనలని సమాధానపరుచుకుంటునాన్ను.
ఇంటి బయటకి వచాచ్ము. ‘ఆఫర చేదాద్ము’ అంటునాన్రు. ఊహించిందే కదా! అనుకునాన్ను. డోర లాక చేసేంతలో ఏదో
మరిచ్పోయిన దానిలా ఖాయ్తి ఒకక్సారిగా " మరొకక్సారి లోపలికి వెళొళ్చాచ్?" అనడిగింది.
"తపప్కుండా" సమాధానం చెబుదామనుకునాన్ను కానీ ఆ మాట అనేలోపే దాదాపు పరిగెడుతునన్టుట్గా వెళిళ్ంది. అతనూ
ఖాయ్తి వెళుతునన్ వేపు అయోమయంగా చూసి అనుసరించాడు! ఆ అమామ్యేమో హడావిడిగా బాయ్క యారడ్ లోకి వెళిళ్ నిశితంగా ఏదో
చూసోత్ంది.
కళళ్లో ఏదో అనుమానం తారాడుతునన్టుట్ పటిట్ పటిట్ చూసుత్నన్ చూపులు చెబుతునాన్యి.
అకక్డేమీ లేదు. ఒక బెరీర్ చెటుట్ తపప్.
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ఇందాక చూసిందే...!
ఇంతలో ఏమయియ్ందో మరి...?!
ఇంకా పరీక్షగా చూసూత్నే ఉంది. కళళ్తో సాక్న చేసుత్నన్టుట్గా...!
అతని మొహంలో అయోమయం సాథ్నే అసహనమో, అనుమానమో మరి ఏదో అయితే చేరింది.

అంతలో వాళుళ్ నాకు తెలీని భాషలోకి దిగారు. అపప్టివరకూ నాకూ అరథ్మయేయ్లా ఇంగిల్షులో మాటాల్డుకునన్వారు ఏదో
ఇండియన భాషలోకి దిగారు. మాటాల్డుతునన్ సబజ్కట్ తెలిసేత్ ఏ భాషలో మాటాల్డినా ఎంతో కొంత విషయం ఊహించవచుచ్. కానీ, ఒక చెటుట్
గురించి అంతసేపు సంభాషించేదేముంటుందో నాకు తటట్లేదు. కాకపోతే, ఆ అమామ్యిలో ఉతాస్హం పూరిత్గా మాయమవటం గమనించాను.
అతను మాతర్ం కాసత్ అసహనంగానూ, నిరుతాస్హ పడుతునన్టుట్గానూ కనిపించాడు. బహుశా పర్తీ ఇంటికీ వంకలు పెడుతుందనేమో!
ఏమో! నాకు తెలీనివిషయంలో నేను ఊహించుకోవటమెందుకు... అని ఊరుకునాన్ను. వాళుళ్ మాతర్ం ఇంకా మాటాల్డుతూనే ఉనాన్రు. ఫోన
అందుకుని ఫోటో తీసి చూసింది ఆ అమామ్యి. ఆ చెటుట్ని. ఇదద్రూ ఫోనోల్కి తొంగి చూసి మళీళ్ మరో మూల చూసారు.
మామూలుగా అయితే వారి ఇషాట్ఇషాట్లతో సంబంధం లేకుండా బాధయ్తగా ఇలుల్ చూపించి రావటం వరకే నా పని. కానీ,
ఈ ఇంటి మీద ఉనన్ అభిమానం, ఈ అమామ్యి పై తెలీకుండా కలిగిన సేన్హ భావం ఈ రెండూ నా మనసుని కాసత్ అలజడికి
గురిచేసుత్నాన్యి. సాధారణంగా కనిపిసుత్నాన్నే కానీ, ఇదమిదధ్ంగా చెపప్లేని అనీజీనెస. అరథ్మవవ్టేల్దు. ఎందుకో... ఏమిటో!
వాళుళ్ నావేపే వసుత్ంటే మెలిల్గా విషయమేంటని అడిగాను. ఆ అమామ్యి మౌనంగా అడడ్ంగా తలాడించింది.
"చాలా అందమయిన ఇలుల్. కానీ... ఇది తీసుకోలేము". నడుసుత్నన్దానన్లాల్ ఆగిపోయాను. ఆ అమామ్యే చెపిప్ంది..."సారీ
కేథీ, మాయ్పస్ లో తెలీలేదు. కానీ, ఈ ఇంటికి సౌత వెసట్ కారన్ర కాసత్ పెరిగింది. మా పెదద్వాళుళ్ అది మంచిది కాదు అంటారు. నేను అనీన్
చూడను. కానీ, ఈ ఒకక్ విషయంలో పరిట్కుయ్లర. వినటానికి మీకు సిలీల్గా ఉండొచుచ్. కానీ, ఎందుకో మనసు అంగీకరించటేల్దు. ఇగోన్ర
చేయలేకపోతునాన్ను.. అమమ్ని అడిగాను. అనుమానముంటే తీసుకోవదద్ంది. ఐ కెన వెయిట ఫర ఎ పరెఫ్కట్ హోం. లెట అజ పాజ ఇట ఆన..."
అంది.
ఆ అమామ్యి మొహంలోని నిరుతాస్హం నాలో చేరలేదు. పైగా చితర్ంగా..."అమమ్ కదా! మంచే చెబుతుంది" అనాన్ను!
ననున్ వింతగా చూసింది. అసందరభ్ంగా తోచిందేమో తెలీదు. కాకునాన్ అంతకంటే ఎలా రియాకట్వాలో నాకూ తోచలేదు మరి?! బహుశా
నాకు తెలీకుండా నేను ఇది వీళళ్కి నచొచ్దద్నుకునాన్నా? ఎందుకు?
విహాన ముభావంగానే ఉనాన్డు.
నాకు మాతర్ం ఒకటి చితర్ంగా తోచింది. అంతగా నచిచ్న ఇలుల్ని అంత చినన్ కారణంతో వదులుకుంటారా అని. కాసత్
వింతగానే అనిపించింది. అయినా. ఫెంగ షుయి లో పర్తీ పార్బల్ం కి చినన్ విండ షైమస్ తగిలిసేత్ చాలు అంటారు. అలా ఈ వాసుత్ లో ఏమీ
లేవా... ? రెండవ సగం సందేహానిన్ వాళళ్ ముందుంచాను.
అతను చెపాప్డు “అమెండెమ్ంటస్ ఉంటాయి. ఈ ఇంటికి అది వీలవదు. ఆ కారన్ర లోనే ఇంటి టార్నస్ ఫారమ్ర ఉంది కనుక
ఫెనస్ కటట్లేము. ఏదేమయినా. నాకు ఈ ఇలుల్ అనిన్ విధాలా నచిచ్ంది. ఒకోక్సారి మాప లో సరిగాగ్ తెలీదు. కనుక, ఒకసారి సరేవ్ పేపర
సాక్న చేసి పంపగలరా? ఖాయ్తికి కూడా ఆ అనుమానం తీరిందంటే. ముందుకెళొళ్చుచ్! ” అనాన్డు.
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నేను సరే అని చెపాప్ను కానీ. పర్యోజనం లేదు. ఖాయ్తి అనన్టుట్గా సౌత వెసట్ కారన్ర ఎకుక్వగానే ఉంది. కాసత్ జాగర్తత్గా
గమనిసేత్ తెలుసూత్నే ఉంది. ఇది అవదు!
బై బై చెపిప్ ఇంటికి వసుత్ంటే నాకు మనసు తేలిక పడడ్టుట్గా అనిపించింది. బహుశా ఆ ఇంటిలో నిజంగానే ఏదో మిషట్రీ
ఉందని భర్మ పడుతునాన్నా? అందువలేల్మైనా ఆ అమామ్యి వాళుళ్ ఆ ఇలుల్ కొనగూడదని అంతఃచేతనలో కోరుకునాన్నా? అందుకే
తేలికబడాడ్నా? తెలీదు. దేనికీ కారణం తెలీదు, సమాధానం తెలీదు. నాలో ఏదో అలజడి తగిగ్న భావన మాతర్ం నిజం. పరాకు పరారయియ్ంది.
ఫార్ంక హెరెబ్రట్ చెపిప్న కోట గురొత్చిచ్ంది.

‘మిషట్రీ అంటే మనం పరిషక్రించాలిస్న సమసయ్ కాదు. అనుభూతించాలిస్న ఒక వాసత్వం...’
**

ఇంటికి వెళేళ్వరకు మామ రెడీ గా ఉంది. డాడ కూడా వచేచ్సారు. మాతో బాటే గార్నీని చూడాడ్నికొసుత్నన్ కజినస్ రావటంతో
ఇలుల్ సందడిగా ఉంది. అందరం లంచ చేసి గార్నీ వాళిళ్ంటికి బయలేద్రాము. మరేవో మాటలోల్ పడి మిషట్రీ ఇంటి విషయం మరిచ్పోయాము.
సండే పారీట్ చాలా బాగా జరిగింది. గార్నీ వాళళ్ని చూసేత్ ఎవరికైనా అనిపిసుత్ంది. సంతోషం అంటే ఎకక్డో లేదు.
పర్శాంతంగా ఉండే ఈ ఇంటోల్ తిషట్ వేసుకుందని. అవటానికి 30యేళళ్నాటి ఇలుల్ కానీ, పాతగా అనిపించదు. 30యేళళ్నుంచీ గార్నీ తీసుకునన్
శర్దధ్ ఇంటిలో పర్తీ మూలనీ ఇంకా అదద్ంలాగే ఉంచింది. వాళిళ్దద్రి మాటలోల్నూ, చేతలోల్నూ ఎంతో పాజిటివ ఎనరీజ్ ఉంటుంది. అందుకే
ఇకక్డికి వసేత్ మాకెవరికీ ఇకక్ణుణ్ంచి కదలబుదధ్వదు.
సాయంకాలమయాయ్క అందరమూ ఇంటి వెనకాల చేరి, పూల చుటూట్రా లాంజ చెయిరస్ పై కూరుచ్నాన్ము.
సూరుయ్డు పడమరకి చేరాక పర్కాశం లో తీక్షణత కాసత్ తగిగ్ందేమో! మధాయ్హన్ం ఉనన్ంత ఎండ లేదు. కాకుంటే మొహం
మీద పడుతునన్ సూటి కిరణాలని తపిప్ంచుకోవటానికి తల పైనునన్ హాయ్ట తీసి ముఖం పై వేసుకుని మాటలు వింటునాన్ను.
మామ కి సడన గా నినన్టి ఇంటి విషయం గురొత్చిచ్ంది."అవునూ, లిలియన వాళిళ్ంటోల్ మారుప్లేమయినా వచాచ్యా?"నా
మొహంపైనుంచి హాయ్ట ని తీసూత్ అడిగింది.
ఆ జంట ఆ ఇలుల్ వదద్నుకునాన్రని, కారణం చెపాప్ను. చాలా ఆశచ్రయ్పోయింది.
తన దగగ్రికి లాయ్ండ సేక్పింగ కని వచేచ్ కల్యంటల్లో చాలామంది ఇండియనస్ ఇలాంటివి చెబుతుంటారని చెపిప్ంది. కాసేపు
ఆలోచనలోల్ పడి "ఆ అమామ్యి నమమ్కం నిజమే అయి ఉండవచుచ్! అందుకేనేమో ఎపుడూ రెండేళళ్కి మించి ఎవరూ ఉండలేకపోయారు..."
అనిరిమ్త అనుమానానికి వేగమెకుక్వ యాదృచిచ్కంగా జరిగే సంఘటనలోల్నే కాక.. యధాలాపంగా సాగే మాటలోల్నూ
అలుల్కుపోయేందుకు ఆధారం కోసం చూసూత్ంటుంది.
నేను తల అడడ్ంగా ఊపాను.
గార్నీ వాళళ్ బాయ్క యారడ్ వైపుగా కారన్ర వైపుగా చూపించాను.
సౌత వెసట్ చాలా ఎకుక్వగా పెరిగే ఉంది మరి.
ఆ ఇంటిలాగే... !

Mysteries abound where most we seek for answers- Ray Bradbury.
******
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తేనెపటు
ట్

పి. .రాజ ఖర్

“ సార ..హెలప్ చెయయ్ండి సార...నీటిలో మునిగిపోతునాన్ను....పీల్జ..పీల్జ” అంటూ అరిచాను. ఎవరూ రావడం లేదు.
“అసలు మీరు మనుషులేనా...సాయం చెయయ్రే౦ట౦డి” అని ఇంకా గటిట్గా అరిచాను. ఎవరూ రావడం లేదు. అందరూ దూరంగా వెళిళ్పోతునాన్రు. ఎంత
అరిచినా నోరు పెగలడం లేదు. ఎవరో గొంతు పటేట్సుకునన్టుట్. దూరంగా నా భారయ్ కూడా అరుసోత్ంది.
“ ఆపు..నీ గోల...నీళళ్ కోసం ఇంత రచాచ్..”
“నోరుమ్య...”
“నువేవ్ నోరుమ్య...”....అసప్షట్ంగా ఏవో అరుపులు....అంతలో తెలివొచిచ్ంది. అపుప్డే తెలిసొచిచ్ంది అది కల అని...ఏదో పీడ కల..
ఉదయానేన్ నిదర్లేవగానే అపారెట్మ్ంట కింద ఏదో గొడవ...పైకి అరుపులు గటిట్గా వినిపిసుత్నాన్యి. టైం ఎనిమిది అయియ్ంది.
ఆఫీస కి రెడీ అవుదామని బాతూర్ం కి వెళేత్ నలాల్ లో నీళుళ్ రావడం లేదు. అసలు కారణం అపుప్డరధ్మైంది.
“రోజూ టైం కి వచేచ్ నీళళ్ని నినన్ వాళళ్ వాళళ్ సొంత అవసరాలకి ఎకుక్వసేపు వాడేసుకునాన్రు కాబటేట్ ఈరోజు నీళుళ్ లేవు , ఒకొక్కక్ ఇంటోల్ ఆరుగురేసి
ఉనాన్రు. పైగా చుటాట్లకి పకాక్లకి నీళుళ్ కావాలి అంటే ఎకక్డనుంచి తీసుకొసాత్ం” అంటూ రెండు ఫాల్టస్ వాళళ్ మధయ్ గొడవ జరుగుతోంది.
ఉదయానేన్ సూరోయ్దయం....నూయ్స పేపరు....మా అపారెట్మ్ంటోల్ గొడవ.... ఇవి ఎపుప్డూ ఉండేవే...!
హైదరాబాద లో మాదొక అందమైన అపారట్ మెంట. అనిన్ అపారెట్మ్ంట ల లాగే ఇకక్డ కూడా రకరకాల మనుషులునాన్రు.
నిజానికి మా అపారెట్మ్ంట లో ఎనిమిది ఇళేళ్ ఉండటం వలల్ అసోసియేషన అంటూ పెదద్గా ఏమి లేదు. కానీ మా ఎనిమిది మంది ఏకగీర్వం గా ఒక పెర్సిడెంట ని
ఎనున్కునాన్ం. అతను అసెంబీల్లో సీప్కర లా కూరోచ్డమే తపప్ పెదద్గా చేసేది ఏమి లేదు.
ఏదో కొళాయి లో నీళుళ్ రావడం లేదు, రాతిర్ పూట వాచ మేన తలుపు తియయ్డం లేదు, మీద ఇంటోల్ంచి చెతత్ మా ఇంటి మీద పడింది, నీళుళ్ మా మొకక్ల మీద
పడాడ్యి లాంటి గొడవలకి అందరం కలవడం, కలహించుకోవడం తపప్, ..పెదద్ ఐకమతయ్ం ...మటిట్గడడ్లు ఏమీ మా మధయ్ లేవు.
అపప్టికే ఆఫీసుకి లేట అవుతుంటే, దగగ్రలో ఉనన్ మా చుటాట్ల ఇంటికి సాన్నం చేసి రావడానికి వెళాల్ం.
తిరిగొచిచ్ చూసేత్ ఎదురింటావిడ , పకిక్ంటావిడ తో ఇంకా గొడవ పడుతోంది.
ఎవరికో నీళుళ్ సరిపోలేదు......ఒకరి పారిక్ంగ లో వేరెవరో బండి పెటాట్రు....ఇలా ఏవో..
పాల్సిట్క జీవితాలు....కాంకీర్ట మనసత్తావ్లు....మారరు. చినన్ చినన్ సాయాలు చేసుకుంటూ సరుద్కు పోతే బాగుంటుంది కదా అనుకునాన్ను.
కషట్ం అంటే గజేందర్ మోక్షం లో ఏనుగుకి వచిచ్న అంత రావాలా. మనతోటివాడికి వచిచ్న కొంచెం ఇబబ్ందికి కూడా సాటి మనిషి సప్ందించక పోతే
ఇంకెందుకు మానవతవ్ం. పేపర లో ఆరిట్కలస్ రాసుకోడానికి తపప్. అయినా సావ్రధ్మే మనిషిని నడిపించే ఇంధనం.
“నిజంగా నాకే చినన్ కషట్ం వసేత్ వీళుళ్ సాయానికి వసాత్రా...?” ఈ ఆలోచనలతోనే ఆఫీసుకి వెళాల్ను.
ఆఫీసు లో రకరకాల ఆలోచనలో మమేకమై ఉనన్ నేను ఫోన కాల తో ఈ లోకం లోకి వచాచ్ను..
“ఏవండీ మన ఇంటి ముందు తేనెపటుట్ పటిట్ందండి. నాకేం చెయాయ్లో తెలియడం లేదు..తొందరగా రండి” అంటూ నా భారయ్ గాబరా గాబరా గా ఫోన చేసింది.
అనుకోగానే కషట్ం వచిచ్ పడింది.
ఏం చెయాయ్లో నాకు అరధ్ం కాక ఆఫీసు నుంచి పరిమ్షన తీసుకుని ఇంటికి వెళాల్లని నిరణ్యించుకునాన్ను.
ఇంటికి చూరులు, చుటూట్ చెటుల్ తగిగ్పోయాక పాపం...తెనేటీగలకి పటుల్ ఎకక్డ పెటుట్కోవాలో అరధ్ం కాలేదు అనుకుంటా. అందుకని అపారెట్మ్ంటల్ని పటుట్కుని
తిరిగి తిరిగి చివరికి మా ఇంటిని వెతుకుక్ంటూ వచాచ్యి.
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మా ఇలేల్ ఎందుకంటే అందరూ వాళళ్ వాళళ్ ఫాల్టస్ చుటూట్ కంచె లాంటిది వేయించుకుని , ఆ నాలుగు గోడల మధయ్నే బతుకుతునాన్రు. చలల్ని గాలి, వెలుతురు
వసాత్యనుకుని నేను మాతర్ం ఫాల్ట ముందు ఖాళీ ఉంచినందుకు వాటి కంటే ముందు ఈ తేనెటీగలు వచిచ్ పడాడ్యి.
“ఏవండీ తొందరగా ఇంటికి రండి” అంటూ నా భారయ్ రెండోసారి చేసిన ఫోను తో కొంత భయం, ఆందోళన , తేనెపటుట్ ఎలా తొలిగించాలా అనన్ ఆలోచన
ననున్ తేనేటీగలాల్ ముసురుకునాన్యి. కైరసిస మేనేజెమ్ంట అంటే ఇదే, ...సమసయ్ వచిచ్నపుప్డు దానిని ఎలా ఎదురోక్వాలో తెలియడం.
ఈ విషయం వినన్ మా కొలీగస్ లో ఒకడు “ హౌ టు రిమూవ హనీ బీ నెసట్ “ అని గూగుల లో టైపు చేసి చూసుత్నాన్డు. ఇంకొకడు వాడికి తెలిసిన వేదాంతం
అంతా చెబుతునాన్డు. ఇంకో అమామ్యి “ తేనె పటుట్ పడితే చాలా అదృషట్ం అంటారండి” అంది
“ఇలుల్ కాలి ఫైర ఆఫీసరు ఏడుసుత్ంటే, అబాబ్ మీరు అదృషట్వంతులు అండి, ఫైర ఇంజన మీ ఇంటికే పనికొసుత్ంది..” అని ఎవడైనా అంటే ఎంత కోపం వసుత్ందో
, నాకు కుడా అంతే కోపం వచిచ్ంది.
వీళళ్ అభిపార్యాలు వినలేక ముందు ఇకక్డ నుంచి ఎలాగైనా బయట పడాలి అని అలోచించి, మా మేనేజర దగగ్రికి వెళిల్ పరిమ్షన అడిగాను. అతను ననున్
ఎగాదిగా చూసి “ దేనికోయ కంగారు....మొనన్ మా ఇంటికి పెదద్ పులే వచిచ్ంది. నేను ఏమనాన్ కంగారు పడాడ్నా? ఈ మధయ్ జూ లోంచి తపిప్ంచుకుని సిటీ లోకి పులులు
సింహాలు కూడా వసుత్నాన్యి..ఆఫాట్ర్ల తేనెటీగలకి భయపడితే ఎలా ?” అంటూ విచితర్ం గా నవావ్డు. అతని జోక కి ఏడవలేక నవావ్ను.
ఇంతలో వాళాళ్విడ ఫోన చేసి చీర కొనడానికి కళామందిర కి వెళాళ్లా , సౌత ఇండియా షాపింగ మాల కి వెళాళ్లా అని అడుగుతుంటే అమెరికా వాడి ఆరిధ్క
విధానాలు విని కనూఫ్య్జింగ గా చూసిన కొరియా వాడిలాగా చూసూత్, ననున్ అకక్డినుంచి పొమమ్నాన్డు. పులి కి భయపడడు కానీ పెళాళ్నికి భయపడతాడు...!
ఏదో మొతాత్నికి ఎలాగోలా అకక్ణున్ంచి తపిప్ంచుకుని ఇంటికి బయలుదేరాను.
ఇకక్డ కొచాచ్క పరిసిథ్తి ఆఫఘ్నిసాత్న లో వార ఫీలడ్ లా ఉంది. ఇంటి బయట తలుపుకి ఎదురుగా కొనిన్ వేల ఈగలు ..రెండు చేతులు బారాల్ చాపినంత తేనెపటుట్.
హెలెమ్ట తలకి పెటుట్కుని జాగర్తత్ గా చూశాను. ఒళల్ంతా ఏదో జలదరింపు. గుయ మంటూ అవి చేసుత్నన్ రొద.
సరైన క్షవరంలేని సనాన్సి గడడ్ం లాగ, గులకరాళుళ్ మీద నలల్ని తారు పోసినటుట్ , అదోరకంగా ఉంది. పలెల్టూరల్లో చినన్పుప్డెపుప్డో చూసిన గురుత్, మళీళ్
ఇనేన్ళళ్కి కలిగింది ఆ అనుభవం.
సాఫుట్వేరుల్, హారుడ్వేరుల్ అంటూ సిటీ ని పటేట్సాక, ఇలాంటి అనుభవం కలగడం ఇదే మొదటిసారి.
ఇంటి లోపల భయ౦భయంగా నా భారయ్ తలుపులు , కిటికీలు వేసుకుని కూరుచ్ంది.
చుటూట్ ఉనన్ అపారెట్మ్ంటల్ వాళుళ్, ఆ వీధిలోకి ఎవరో సినిమా సాట్రో, సెలెబిర్టీ నో వచిచ్నటుట్ , ఇంటి గుమమ్ం దాటకుండా కిటికీలోల్ంచి తొంగి చూసుత్నాన్రు.ఇక
మా అపారెట్మ్ంట లో ఉనన్ ఫాల్టస్ వాళళ్ పరిసిథ్తి ఇంకోలా ఉంది.
తలుపు తీసి బయటకు వసేత్ , ఆ తేనేటీగలు పొరపాటున వాళిళ్ంటోల్కి ఎకక్డ వచేచ్సాత్యేమో అనన్ భయంతో గజగజ లాడిపోతునాన్రు.
“ఇంకేవైనా పరేల్దు గాని...తేనెటీగలు కుడితే ...అమోమ్..ఇంకేమైనా ఉందా ” అంటునాన్డు పకిక్ంటాయన నోరునొకుక్కుంటూ..
“నువువ్ లోపలికి రావే ...వాళేళ్ ఏదో ఒకటి పడతారు. మనకెందుకు వచిచ్న గోల. అవి కుడితే మహా పర్మాదం..” అంటోంది ఎదురింటి ఆంటీ వాళళ్
కూతురితో.
ఇంతలో కిందనుంచి పదహారేళళ్ అబాబ్యి వచిచ్ దాని ముందు నిలుచ్ని, సెలోఫ్న తో సెలీఫ్ తీసుకుంటునాన్డు. “ఏం చేసుత్నాన్వ రా” అని గటిట్గా అరిసేత్ ,
“తేనేటీగలతో సెలీఫ్ అంకుల “ అనాన్డు.
“ఒరేయ అదేమనాన్ షో కేస లో పెటిట్న బొమమ్ అనుకునాన్వ రా సెలీఫ్ తీసుకుని వాటస్ అప లోనో , ఫేస బుక లోనో పెటట్డానికి!? తేనెటీగ రా, కుటిట్౦దంటే
కుంకుడు కాయ లాంటి నీ మొహం మరచెంబు లాగ అయిపోయి సెలీఫ్ కి కూడా అందదురా కుంకా ..పో ఇకక్డ నుంచి “ అని కసరగానే వాడు అకక్డనుంచి
తురుర్మనాన్డు. అసలు వీడిని కాదు ఆ సెలీఫ్ కనిపెటిట్న వాడిని అనాలి. పర్తీ దాని ముందు నిలోచ్డం ..సెలీఫ్ తీసుకోడం..ఫాయ్షన అయిపోయింది.
ఇంతకు ముందు మొబైలోల్ ఒకే కెమెరా ఉనన్పుప్డు ఎవరినో ఒకరిని అడగటానికి కొంచెం మొహమాట పడేవారేమో. ఇపుప్డు అది కూడా లేదు. ...ఎకక్డ పడితే
అకక్డ ...చివరికి టాయిలెటస్ లో కూడా ఈ సెలీఫ్ తయారయియ్ంది.
రామాయణం లో పిడకల వేట లాగా మధయ్లో దీని గోల ఎందుకు లెండి.
అందరూ ఇలా ఎవరి ఇళళ్లోల్ వాళుళ్ ఉనాన్రే గానే, మా గురించి కనీసం ఎవరూ ఆలోచించలేదు. నాకు అదోలా అనిపించింది. రాతిర్ వచిచ్న కల
నిజమయియ్ందేమో అనిపించింది.
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తేనెటీగ ల పటుట్ ని చూసి “ఇపుప్డు ఇదే మన తక్షణ కరత్వయ్ం “ అని, అపుప్ల వాళుళ్ తరుముతునన్ అపాప్రావు లాగా కిందకి పరిగెతుత్కుని వెళిల్ విషయం మా
వాచ మేన కి చెపాప్ను..
చెపప్గానే మా వాచ మేన పైకి వచాచ్డు. తేనె పటుట్ వైపు నిరిల్పత్ం గా చూశాడు. ఏదో ఎకెర్స్ప్షన ఇచాచ్డు. దీరఘ్ం గా నిటూట్రాచ్డు.
ICU లో చేరిచ్న పేషెంట బంధువు లాగ కంగారుగా నేను నిలబడితే , రోజూ ఆపరేషన చేసే డాకట్ర లాగ కానిఫ్డెంట గా వాడు నిలుచ్నాన్డు.
కాసేపు అలా చూసి “ తేనె పటుట్ పెదద్దే...మీరెళళ్ండి..మరేం పరేల్దు” అనాన్డు. గిరుర్మని తిరిగిన బురర్ని హెలెమ్ట అడిడ్ంది గాని లేకపోతే వాడిచిచ్న
సమాధానానికి తలతిరిగి కింద పడిపోయేవాడిని.
చినన్ తాడు నడుముకి కటిట్ “ఏం పరేల్దు ..మేము చూసుకుంటాం “ అని చెపిప్ బంగీ జంప కోసం లోయలోకి తోసే టైరనర లాగా అనిపించాడు ఒకక్ క్షణం.
ఇంతలో “ఏవండీ……” అని ఆరత్నాదం వినపడేసరికి వెనకిక్ తిరిగి చూశాను. చేతిలో చీపురు కటట్, నెతిత్న బకెటుట్ పెటుట్కుని ఆలయం లో అమమ్వారిలా
ఆయుధాలతో నిలుచ్ంది మా ఆవిడ.
“తేనెటీగ లు ఇంటిలోపలికి వచేచ్సాయి. రండి“ అంది అరుసూత్..
గుండెలోల్ రాయి పడింది. ఎదురుగా ఉనన్ వాచ మేన వైపు చూశాను. “ ఆటిని మనం ఏటీ అనకపోతే ...అయి మనని ఏటీ సెయయ్వండి...” అనాన్డు అదే పాత
ఎకెర్స్ప్షన తో. నాకు ఒళుళ్ మండిపోయింది.
“ నీ ఉచిత సలహాలు ఆపి ముందు ఆ తేనే పటుట్ ఎలా తియాయ్లో చెపుప్ “ అని గటిట్గా రిటారట్ ఇచాచ్ను.
ఇంకా ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుట్ నోటి మీద వేలువేసుకుని, రాకెట ని అంతరిక్షం లో పంపించే సైంటిసట్ లాగా అదే పాత ఎకెర్స్ప్షన..
ఇంతలో అపారట్ మెంట అసోసియేషన పెర్సిడెంట వచిచ్ వరద బాధితులిన్ పరామరిశ్ంచినటుట్ చూసి వెళిళ్పోయాడు. ఎవరిళల్లో వాళుళ్ తలుపు వేసుకుని
కిటికీలోల్ంచి అరుసుత్నాన్రు తపప్ మేమేం అవుతునాన్మో ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే తేనెపటుట్ వాళిళ్ంటి దగగ్ర పెటట్లేదు గా...ఒకక్ క్షణం వాళళ్ మీద చాలా కోపంగా ,
అసహయ్ంగా అనిపించింది.
మళీళ్ మా వాచ మేన వైపు చూసాను. ఈసారి అతని ఎకెర్స్ప్షన గురించి చెపప్డం అనవసరం.
“సరెల్ండి...రాతిర్ అయాయ్క పొగపెటిట్ తేనే పటుట్ తీసేదాద్ం” అనాన్డు. అంతసేపటి తరువాత కొంచెం మీనింగ ఫుల గా మాటాల్డాడు. అపప్టికి నాకు బురర్
తిరగడం ఆగింది...
“ మరి అపప్టి వరకూ ?” అనడిగాను.
“ హాయ్పీ గా తినేసి పడుకోండి...” అంటూ వెళిళ్పోయాడు. జోక చేసాడో, మాములుగానే అనాన్డో ఒకక్ క్షణం నాకు అంతు పటట్లేదు.
అదే చిరాకుతో లోపలికి వెళిల్, దొరికిన అటట్ ముకక్తో లోపలునన్ తేనేటీగలనిన్టి మీదా నా పర్తాపం చూపించాను.
ఇనాన్ళుళ్ ఎదురింటి పినిన్గారు, పై ఇంటి బాబాయ గారు , పకిక్ంటి అతత్యయ్గారు పలకరిసేత్ నవేవ్ వారు. ఎదురు పడితే మాటాల్డే వాళుళ్ కానీ ఈరోజు మాకు
సమసయ్ రాగానే అందరూ తలుపులేసుకునాన్రు. ఏం మనుషులో నాకు అరధ్ం కాలేదు.
సమసయ్ మన ఇంటి తలుపు తటిట్నపుప్డే మనం సొలూయ్షన కోసం వెతుకుక్ంటాం...అంతవరకూ ఎవరికీ ఏం జరిగినా మనకేం ఇబబ్ంది లేదు.
ఇంతలో ఎకక్డినుంచో ఒక ఆకతాయి కురార్డు ఒక రాయి పెటిట్ తేనె పటుట్ని కదిలించాడు. అంతే...!
కోతిపుండు బర్హమ్ రాక్షషి అయినటుట్ ఆ సమసయ్ మొతత్ం మా అపారట్ మెంట లో అనిన్ ఫాల్టస్ కి చేరింది. హెలెమ్ట పెటుట్కుని నేను పరుగు లంఘించాను. తేనె
టీగలనీన్ లంకలో చేరిన వానరసేన లాగ విజృంభించాయి.
దొరికిన చోటలాల్ దూరాయి....అందిన వాళళ్ను కుటాట్యి.... కొంచెంసేపు విధవ్ంసం చేసాయి...చివరగా శాంతించాయి.
అపారట్ మెంట అంతా ఏవో ఆరత్నాదాలు.
చివరాఖరికి ఎలక్షన రోజు వారత్లోల్ చెపిప్నటుట్ , అకక్డకక్డా చెదురుమదురు సంఘటనలు మినహా అంతా సవయ్ం గానే జరిగింది.
అపప్టివరకు వాళల్కి పటట్నటుట్ ఊరుకునన్ మనుషులు మా వాచ మేన గారిని పిలిచి, అరిచి ఏదో ఒకటి చెయయ్మని అడిగారు. ఫినాయిల పెటిట్ కడిగారు.
“మనుషులు ఇబబ్ంది పడుతుంటే నిమమ్కునీరెతిత్నటుట్ ఆ ఎకెర్స్ప్షన ఏంటి?” అని ఉతికి ఆరేసారు.
వినన్ నేనే నా చెవులని నమమ్ లేకపోయాను....పాపం...మనుషులకి ఎంత కషట్ం వచిచ్ంది.
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ఆ మాటలకి హారట్ అయోయ్, బాధపడో చివరికి తేనెపటుట్ కి పొగ పెటాట్లని మా వాచ మేన సంకలిప్ంచుకునన్టుట్ అందరికీ అదే పాత ఎకెర్స్ప్షన తో చెపాప్డు.
నాకు ఇండియా టీ టవ్ంటీ వరలడ్ కప లో ఫైనలస్ గెలిచ్నంత ఆనందం వేసింది.
మొతాత్నికి తేనెపటుట్ హీట మొతత్ం మా అపారెట్మ్ంట లో అందరికీ తాకింది.
అందరం యుదాద్నికి సిదద్ం అయియ్, ఎవరిళల్లో వాళుళ్ దూరాం. శతుర్ సైనికుల బులెల్టకి
ల్ దొరకకుండా బంకరల్ వెనక దాకుక్నన్ జవానల్ లాగా ఇంటోల్ గదులోల్
దాకుక్నాన్ం.
ఆపరేషన తేనెటీగ కి మా జవాన ..సారీ మా వాచ మేన తెగించి, సిదద్ం అయియ్, యుదధ్ం చేసి పొగ పెటాట్డు.
తేనెటీగలనీన్ ఉకిక్రిబికిక్రి అయాయ్యి....అకక్డినుంచి వెళిల్పోయాయి.
కానీ సమసయ్ అకక్డితో పోలేదు. పొగకి ఇబబ్ంది పడడ్ ఈగలు అనిన్ ఇళళ్ ముందు పడి చనిపోయాయి.కాళళ్ కింద పడి చనిపోయిన తేనే టీగలు, వాటికునన్ తేనె,
పొగ అంతా కలిపి మా అపారెట్మ్ంట .అమెరికా వాడితో యుదధ్ం తరువాత అవశేషంగా మిగిలిన ఇరాక లాగా తయారయియ్ంది.అపప్టి వరకూ ఎవరిళల్లో వాళుళ్ దాకుక్నన్
వాళుళ్ పైకి వచిచ్ కరవడం మొదలు పెటాట్రు.
“ ఎకక్డో పెటిట్న పటుట్ ...మా ఇంటి మీదకి వచిచ్ పడింది. దరిదర్ం గా ఉంది..ఇదంతా ఎవరు కీల్న చేసాత్రు..?” అంది పకిక్ంటావిడ
“ తేనె పటుట్ పటిట్న ఫాల్ట వాళుళ్ దీనికి బాదయ్త వహించాలి “ పై ఇంటి ఆయన వాదన
“ ఎవడో రాయితో కొటిట్ దారిన పోయే దరిదార్నిన్ ఇంటి మీదకి తెచిచ్ పెటాట్డు “ అంది ఎదురింటావిడ.
“ అసలు దీనికి పర్భుతవ్ం బాధయ్త వహించాలి...”,” ఇదంతా పర్తిపకాష్ల కుటర్” అని అసెంబీల్ లో అరుచుకుని మైకులు విరుచుకునన్టుట్ అందరూ వారి వారి
వాకప్టిమ చూపించారు.
రకరకాల సంభాషణలు , రకరకాలా అభిపార్యాలు...!
చివరికి అందరూ కలిసి దాని కీల్నింగ బాధయ్త ననున్ భరించమని తీరుప్ చెపాప్రు. ఈ కామెంటుల్ వినే కంటే అదే బెటరనిపించింది.
“చితత్ం” అని చెపిప్ , మళీళ్ మా వాచ మేన వైపు చూసాను. ఈసారి అతని ఎకెర్స్ప్షన నాకు అలవాటయియ్పోయింది.
ఫైనల గా నాకొకటి అరధ్మైంది “ కలిసి కటుట్గా ఉనన్ తేనెటీగలు అనీన్ , కలిసికటుట్గానే వేరే చోటికి వెళిళ్పోయి, మమమ్లిన్ మాతర్ం విడదీసాయి. ఎపప్టిలాగే
మేము కొటుట్కోడానికి, ఐకమతయ్ంగా ఉండకుండా ఉండటానికి మాకొక కారణం దొరికింది. చావులో అయినా బతుకు లో అయినా ఐకమతయ్ం గా ఉండాలి అని ఆ
తేనెటీగలిన్ చూసెత్ నాకు అరధ్మయియ్ంది..కాని మా అపారెట్మ్ంట లో వాళల్కి అరధ్ంయియ్ందో లేదో...!
ఉగాది కి ఎకక్డెకక్డినుంచో కోయిలలు , పిచికలు వసాత్యి అంటారు. కాని ఈసారి మా అపారట్ మెంట కి తేనెటీగలు వచాచ్యి. వెళిళ్పోడానికి వాటికి మేం
పొగబెడితే వెళిళ్పోతూ అవే మా అందరి మధాయ్ పొగబెటాట్యి. ఇంకోసారి విడగొటాట్యి.
అదండి...అలా ముగిసి౦దండి. మా ఇంటికి పటిట్న తేనె పటుట్ కధ... !!
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లేని నిజం

భ నీఫణి

"నేనిపుప్డు రెండు నేనులుగా విడిపోయాను సుధా " అంది వైషణ్వి. తను నాకు గార్డుయ్యేషన లో కాల్స మేట.
దాదాపు పదిహేను సంవతస్రాల తరావ్త ఒక ఆరట్ ఎగిజ్బిషన లో కలిసింది. తనే వచిచ్ పలకరించింది. వెంటనే గురుత్ పటట్డం కషట్మే
అయింది కానీ ఎవరో అరథ్మయాయ్క కొంచెం సంతోషంగానేఅనిపించింది. గంట తరావ్త వాళిల్ంటోల్ కూరుచ్ని ఉనన్ నాకు తననన్ ఆ మాట
వినగానే పొలమారింది . తాగుతునన్ మంచినీళుల్ కొనిన్ కింద వొలికిపొయాయి కూడా. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాను. కానీ తను నా వైపు చూడటం లేదు.
కొంచెం సరుద్కుని మాట మారాచ్ను.
"మీ వారు ఎలా ఉనాన్రు? బాంక లో కదా వరక్ చేసాత్రు?"
“బాయ్ంక లోనా! అలా అని నీకెవరు చెపాప్రు?”అంది వింతగా చూసూత్.
పొరబడలేదు కదా అనన్ అనుమానంతో నేను మళీల్ తడబడాడ్ను.
ఇంతలో తనే నవేవ్సింది ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్గా "అవునవును , అపుప్డు నీకు చెపిప్నటుట్నాన్ను కదా" అంది.
నేను కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కుని అనాన్ను " బాయ్ంక లో జాబంటే చకక్గా దేశమంతా తిరగచుచ్ అనాన్ను కూడా నేనపుప్డు. అందుకే నాకు
బాగా గురుత్"
“అనాన్వేమో. నాకంతగా వివరాలు గురుత్ లేవు. నిజానికి అతనెలా ఉంటాడో కూడా గురుత్ లేదు.“ అంది.
నేనెంత అయోమయానికి గురవుతునాన్నో గమనించలేదో, గమనించనటుట్ నటించిందో తెలీదు గానీ, ననాన్ సందిగాధ్వసథ్లోనే
వదిలేసి కాఫీ కలిపి తెసాత్నని వంటగదిలోకి వెళిల్పోయింది.
ఇంతలో బయట గుమమ్ం దగగ్ర మనిషి అలికిడి. తలుపులు తీసే ఉండటంతో ఒకామె ఎవరో లోపలికి తొంగి చూసోత్ంది. నేను తన
వైపు చూడగానే చినన్గా నవివ్ " విశాల ఉనాన్రా?" అంది. విశాల ఎవరా అని నేనాలోచిసుత్ండగానే
"చెపప్ండి, ఇకక్డే ఉనాన్ను." ఎపుప్డొచిచ్ందో వైషణ్వి సమాధానమిచిచ్ంది.
"నా బండి సాట్రట్ కావటేల్దు. మీ సూక్టీ తాళాలు ఓ సారిసాత్రా? పాపని సూక్ల నించి తీసుకురావాలి." అంది ఆ గుమమ్ంలో
నిలబడినామె .
నాకు నిజంగా పిచెచ్కిక్నటట్యింది. 'ఆవిడ వైషణ్విని పటుట్కుని విశాల అని పిలుసుత్ందే!'
వైషణ్వి తాళాలు తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది . అకక్డే నిలబడి ఇదద్రూ ఇంకా ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు .
'పకిక్ంటామె అయుయ్ంటుంది' అనుకుంటూ తల తిపిప్న నాకు ఎదురుగా గోడకి వేళాల్డుతునన్ ఫోటో కనిపించింది. అది ఎవరిదో పెళిల్
ఫోటో.

పెళిల్ కూతురు భుజాల వరకు జుటుట్తో గమమ్తుత్గా ఉంది. ఫోటో కొంచెం పాడయి ఉండటం వలల్ ఆమె ముఖం అంత సప్షట్ంగా

కనిపించడంలేదు. పెళిల్ కొడుకుని మాతర్ం ఎకక్డో చూసినటుట్గా అనిపించింది.
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"బావ పెళిల్ ఫోటో అది. నీకు తెలుస్గా తను. ఒకటి రెండు సారుల్ వచాచ్డు మా ఇంటికి.

మీరు మా ఊళోల్ ఉండేటపుప్డే." నేను

ఫోటో పటిట్ పటిట్ చూడటం గమనించినటుట్ంది, వెనకనించి అంది వైషణ్వి .
అవును,

అపుప్డు

గురొత్చిచ్ంది.

అతనిన్

పరిచయం

చేసుత్నన్పుప్డు

వైషణ్వి

కళల్లో

మెరిసిన మెరుపులు

చూసి

ఫెర్ండస్

అందరం ఎంతగా నవువ్కునాన్మో. తరావ్త తనని కొంచెం ఆటపటిట్ంచాం కూడా.
విషయమంతా మరింత చికుక్లు పడిపోతునన్ భావన కలిగింది నాకు. వాళల్ బావ పెళిల్ ఫోటో వైషణ్వి ఇంటోల్ ఎందుకుంది?
"కాఫీ తాగు సుధా , చలాల్రిపోతోంది." వైషణ్వి చేసిన హెచచ్రికతో ఉలికిపడి కాఫీ కపుప్ చేతిలోకి తీసుకునాన్ను.
"నిజం సుధా , ఇనిన్ రోజుల తరావ్త నినున్ కలుసుకుంటే మళీల్ ననున్ నేను కలుసుకునన్టుట్గా ఉంది." తన మాటకి చపుప్న తలెతిత్
చూసాను. ఎపుప్డు నవువ్తూ ఉండే వైషణ్వి ముఖంనిండా దిగులు పరుచుకుని ఉంది. నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. అసలు తను ఎంత
నవేవ్దంటే , చినన్ విషయానికే రోడుడ్ మీద నడుసూత్ నడుసూత్ ఆగిపోయి మరీ నవేవ్ది. ఇపుప్డు నా ఎదురుగా ఉనన్ వయ్కిత్ అసలు వైషణ్వేనా అనిపిసోత్ంది.
అంత వైరాగయ్ం తన ముఖం నిండా. కానీ నా ఆశచ్రాయ్నికి కారణం మాతర్ం అది కాదు.
మేమిదద్రం డిగీర్ కలిసి చదివాం. ఎదురెదురు ఇళల్లో ఉండేవాళల్ం. కానీ మా కుటుంబం వాళల్ ఊరికి కొతత్గా వెళల్డం వలల్నో , అపప్టికే
వైషణ్వికి సేన్హితురాళుల్ ఉండటం వలల్నో తనతో నాకు పెదద్గా సేన్హమేమీ ఏరప్డలేదు. నాకంటూ పర్తేయ్కంగా నా సేన్హితుల వలయం ఏరప్డిపోయింది.
అటువంటపుప్డు ననున్ చూసేత్ తనకి ఎందుకంత ఆనందం కలుగుతోంది!
"డినన్ర చేసి వెళాల్లి నువువ్ . అపప్టికి బావ కూడా వచేచ్సాత్డు. " అంది అంతలోనే ఉతాస్హంగా .
'తన బావ ఇకక్డికెందుకు వసాత్డు?' ఇక నా వలల్ కాలేదు . "నాకేమీ అరథ్ం కావటేల్దు వైషణ్వీ" అనేసాను .
అపుప్డు తల కొటుట్కుంది గటిట్గా. "అయోయ్, మరిచేపోయాను. నీకు అసలు విషయాలేవీ తెలీదు కదూ. నువువ్ నా పెళిల్కి రాలేదు.
నిజానికి నేను పిలవనేలేదులే. అపప్టికే మీరు వేరే ఊరికి వెళిల్పోయారు." అంది.
అపప్టికైనా తనకి నా బాధ అరథ్మైనందుకు సంతోషం కలిగింది .
"అవును. మా నానన్గారికి టార్నస్ఫ్రయింది కదా . అపప్టికి నీకు ఆ బాయ్ంక అబాబ్యితో పెళిల్ కుదిరిందని మాతర్మే తెలుసు నాకు."
అనాన్ను .
"నిజమే, కానీ ఆ పెళిల్ అపుప్డే చెడిపోయింది. మా ఊరి సంగతి నీకు తెలుస్గా. అపప్టికి మా బావంటే నాకునన్ ఇషట్ం గురించి కూడా
నీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరో మగ పెళిల్వారికి ఆకాశ రామనన్ ఉతత్రం రాసేసారు." చినన్గా నవివ్ంది.
"అవును, నీకు మీ బావంటే ఇషట్మని మా అందరికీ తెలుసు. కానీ అతను మేనరికం చేసుకోననాన్డనీ. అందుకే నీకు వేరే సంబంధం
కుదిరాచ్రనీ రమణి చెపిప్ంది."
"నిజమే. కానీ అసలు విషయం అది కాదు. బావ అపప్టికే ఒకమామ్యిని పేర్మించాడు. ఆ అమామ్యి వాళుల్, మా వాళుల్ కూడా కాదు.
అందుకే మావయయ్కి అసస్లు ఇషట్ం లేదు. ననున్ కోడలిగా చేసుకోవాలని ఎపప్టిన్ంచో బలమైన కోరిక ఆయనకి. అయినా బావ మొండిపటుట్ పటట్డంతో
ఏమీ చెయయ్లేకపోయాడు . అమమ్ని చినన్బుచచ్డం ఇషట్ంలేక మేనరికం చేసుకోననాన్డని చెపేప్సాడు అంతే." అని ఒకక్ క్షణం ఆగి, మళీల్ తనే చెపప్సాగింది
.
"సరిగాగ్ నా పెళిల్ చెడిపోయిన సమయంలోనే బావ పెళిల్ విశాలతో జరిగింది." అంటూ గోడకునన్ ఫోటో వైపు చూసింది." విశాల సిటీ
అమామ్యి. అందమైనది కూడా. ఫోటో పాడయింది కదా, అందుకే నీకు సరిగాగ్ కనిపించడం లేదు. పెదద్ వాళల్కి ఇషట్ం లేకుండా చేసుకోవడం వలల్ వాళల్ పెళిల్
చాలా సింపుల గా జరిగిపోయిందట. సాక్షయ్ంగా ఆ ఫోటో ఒకక్టే మిగిలింది. "
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తను చెపప్డం ఆపడంతో ఒక విధమైన ఇబబ్ందికరమైన వాతావరణం ఏరప్డినటుట్ అనిపించింది. కానీ నాకు ఏ విధంగా సప్ందించాలో
అరథ్ం కాక మౌనంగానే ఉండిపోయాను.
"తరావ్త ఏడాది పాటు నాకు పెళిల్ సంబంధాల కోసం నానన్ తిరగని ఊరు లేదు. ఎకక్ని గుమమ్ం లేదు. ఎందుకో ఎకక్డా కలిసి రాలేదు
. పైగా ఊళోల్ నా గురించీ , బావ గురించీ రేగిన పుకారు ఒకటి. అమామ్, నానాన్ నా పెళిల్ గురించి బెంగ పడిపోతునన్ సమయంలోనే ఒక షాకింగ నూయ్స
తెలిసింది. "
"ఏమైంది?" అనాన్ను ఆతర్ంగా, తను మళీల్ ఆగిపోవడంతో .
"ఒక కార ఆకిస్డెంటోల్ విశాల చనిపోయింది. బావ చావు బర్తుకుల మధయ్ ఉనాన్డని మావయయ్ కబురు చేసాడు. అమమ్
వెంటనే పెరిగెతుత్కుని వెళిల్ంది. బావ పర్మాదం నించి బయట పడేవరకు అకక్డే ఉంది. బావ తేలికపడాడ్డని తెలిసాక గానీ ఎవవ్రం మనుషులం
కాలేకపోయాం " ముఖంలో భావాలేవీ కనిపించనివవ్కుండా తను తలదించుకునే చెపిప్ంది.
నాకపప్టికి విషయం అరథ్మైనటుట్గా ఉంది. "అంటే ఆ అమామ్యి చనిపోవడంతో నీ పెళిల్ మీ బావతో జరిగిందా?" అడిగేసాక
తొందరపడాడ్నేమో అనిపించింది.
కానీ తను నవివ్ంది " అదంతా సులువుగా ఏమీ జరగలేదులే . " అంది .
" యాకిస్డెంట జరిగిన నాలుగు నెలలకేమో, మావయయ్ మా పెళిల్ పర్సాత్వన తీసుకొచాచ్డు. బావ ఇపుప్డు పూరిత్ ఆరోగయ్ంతో
ఉనాన్డనీ, కొతత్ ఉదోయ్గంలో చేరాడనీ, ఈ పెళిల్కి కూడా ఒపుప్కునాన్డనీ చెపాప్డు. అమమ్ని ఇంచుమించుగా చేతులు పటుట్కుని బర్తిమాలాడు. అమామ్ నానాన్
మొదటోల్ భయపడాడ్రు. కానీ అపప్టికే నా పెళిల్ పర్యతాన్లతో విసిగిపోయి ఉండటం వలల్ చివరికి ఎలాగో ఒపుప్కునాన్రు." అంటూ అలవాటుగా కళుల్
చినన్వి చేసి నవివ్ంది .
" అంత తొందరగా మీ బావ మళీల్ పెళిల్కి ఎలా ఒపుప్కునాన్డు?" అనాన్ను నేను ఆశచ్రయ్ంగా .
"దానికూక్డా ఓ కారణం ఉందిలే " అంటూ ఆగింది వైషణ్వి, ఎకక్డినించి మొదలు పెటాట్లా అని ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా.
" యాకిస్డెంట తరావ్త నాలుగు రోజులకి బావ సప్ృహలోకి రాగానే విశాల గురింఛి అడుగుతాడేమోనని అందరూ భయపడాడ్రట. కానీ
బావ ఆ పర్సాత్వనే తీసుకురాలేదట. యాకిస్డెంట ఎపుప్డు ఎలా అయిందో కూడా అరథ్ం కాని అయోమయంలో ఉనాన్డట. కొందరికి షాక వలల్ అలా
జరుగుతుందనీ, భయపడాలిస్ంది ఏమీ లేదనీ డాకట్రస్ చెపాప్రట. నిజానికి బావ విశాలతో తన పెళిల్ జరిగిన విషయం మరిచిపోయాడు. అంతే కాదు అసలు
విశాల ఉనికినే మరిచిపోయాడు " అని ఆగింది వైషణ్వి .
నాకు ఎకక్డో ఏదో ఆరిట్కల లో చదివిన విషయం గురొత్చిచ్ంది . "రెటోర్గేర్డ అమీన్షియా" పైకే అనేసాను.
"తను నా వైపు ఒకక్ క్షణం విచితర్ంగా చూసి, "అటువంటిదే, బావ కేవలం విశాలతో తన పరిచయం, పేర్మ , పెళిల్ మాతర్మే
మరిచిపోయాడు. మిగిలిన విషయాలేవీ మరిచిపోలేదు." అంది.
"అవును, ఆ సమసయ్లో కొనిన్ పర్తేయ్కమైన విషయాలే సెలెకిట్వ గా మరిచిపోతారని చదివాను" అనాన్నేన్ను .
"అవును. విశాల గురించి మరిచిపోవడం వలేల్ బావ నాతో పెళిల్కి సులువుగా ఒపుప్కునాన్డు. ననున్ అంతకు ముందు తిరసక్రించిన
విషయం కూడా తనకి గురుత్లేనటుట్ంది. మొతాత్నికి అలా మా పెళిల్ జరిగిపోయింది." అని, "ఇపప్టికైనా నీ కనూఫ్య్జన తగిగ్ందా" అంది నవువ్తూ .
"ఈసారి అరథ్మయిందిలే గానీ , ఒకక్ సందేహం" అనాన్నేన్ను .
తను చెపుప్ అనన్టుట్గా తలూపడంతో అడిగాను . " మీ బావ విశాల గురించి మరిచిపోయినపుప్డు , ఆ ఫోటో ఎందుకు అకక్డ పెటాట్వు
మళీల్"
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"ఎందుకంటే ఈ కథ అకక్డితో అయిపోలేదు. మా పెళిల్ తరావ్త నేను బావ ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ చోటికి, అంటే పంజాబ వెళిల్పోయాను.
అకక్డ ఎంతో బాగుండేది. బావ కూడా ననున్ ఎంతో పేర్మగా చూసుకునేవాడు. సరిగాగ్ మూడే మూడు సంవతస్రాల పాటు నా జీవితం ఒక
అందమైన కలలాగా గడిచిపోయింది. " అంటుండగానే ఒకక్సారిగా వైషణ్వి ముఖం మాల్నమైపోయింది .
" ఆ రోజు.. ఆ రోజు, బావ ఆఫీస నించి వసూత్నే తలనొపిప్గా ఉందని పడుకునాన్డు. కొంచెం సేపయాయ్క లేచి విశాలా , విశాలా
అంటూ గటిట్గా అరవడం మొదలు పెటాట్డు. వంటింటోల్ ఉనన్ నాకు గుండె జారిపోయింది. పరుగు పరుగున వచాచ్ను. ననున్ చూసూత్నే , " కొంచెం కాఫీ
పటుట్కొసాత్వా" అనాన్డు . కొంచెం సిథ్మితపడి సరేనని వెళల్బోతుంటే , మళీల్ ఆగమనాన్డు .
"ఏంటి జుటుట్ అంత పెంచేసావు. నీకెపుప్డూ భుజాల వరకూ ఉంటేనే ఇషట్ం కదా" అనాన్డు .
నాకు కంగారు పుటిట్ంది. కళుల్ బైరుల్ కమిమ్నటుట్గా అయింది. నీకు తెలుసు, నాది చాలా పెదద్ జడ. నాకు అదంటే ఎంత పార్ణమో బావకి
తెలుసు. అయినా అలా అడిగేసరికి అదిరిపోయాను. ఇంతకీ మెలల్గా అరథ్మయిన విషయం ఏమిటంటే, అతనికి అనుకోకుండా విశాల గురించిన జాఞ్పకాలు
తిరిగొచాచ్యి. కానీ ఎందుకో ననేన్ విశాలగా భర్మపడుతునాన్డని తెలిసాకా చాలా ఏడాచ్ను ." వైషణ్వి గొంతు జీర బోయింది .
వైషణ్వి అలా అనగానే నాకూ ఆరిట్కల లో చదివిన విషయం గురొత్చిచ్ంది. ఈ అమీన్షియా సాధారణంగా జీవితాంతం ఉండిపోదు.
కొంత సమయం తరావ్త మళీళ్ పాత జాఞ్పకాలు తిరిగొసాత్యి.
వైషణ్వి ఇంకా చెపప్సాగింది. "బావతో ఏమీ వాదించకుండా మావయయ్కి కబురు పెటాట్ను. డాకట్రల్ంతా కలిపి తేలిచ్ంది ఏమిటంటే
అతనికి విశాల జాఞ్పకాలు తిరిగి రావడంతో పాటుగా, యాకిస్డెంట అయిన విషయం, నాతో పెళిల్ జరిగిన విషయం మరిచిపోయాడు. కొంచెం కనూఫ్య్జన
ఉనాన్ , అనిన్ సమయాలోల్నూ ఇపప్టివరకు తన పకక్న ఉనన్ది విశాలేనని అనుకుంటునాన్డు. ఇలా ఈ ఒకక్ విషయంలో తపప్ , మిగిలిన అనిన్ రకాలుగా
అతను ఇంచుమించు బాగానే ఉనాన్డు. ఉదోయ్గం చెయయ్డానికి కూడా ఇబబ్ందేమీ లేదు. అలాగే విశాలతో గడిపిన సమయం తకుక్వ కావడం వలల్ ఆమె
గురించిన పూరిత్ వివరాలు అతనికి గురొత్చేచ్ అవకాశాలు తకుక్వని అనాన్రు " ఈ సారి వైషణ్వి కళల్లో నీటి పొర కముమ్కుంటోంది.
కళుల్ తుడుచుకుని మళీల్ చెపప్సాగింది. "ఇక అపుప్డు నా ఎదురుగా రెండే మారాగ్లునాన్యి. ఒకటి అతని జాఞ్పకాలోల్ మళీల్ ఏదైనా
మారుప్ కలిగేవరకు విశాలగా ఉండిపోవడం, లేదా అతనికి కొదిద్గా పర్మాదకరం అయినా నిజమంతా చెపెప్యయ్డం. రెండో పని చెయయ్లేకపోయాను."
అంటూ నిటూట్రిచ్ంది వైషణ్వి .
నేనేమీ మాటాల్డలేదు. చాలా నాటకీయమైన సంఘటనలు!
"విశాలగా మారడం నాకంత సులువేమీ కాలేదు కానీ తపప్లేదు." అంది తన జుటుట్ సవరించుకుంటూ. అపుప్డు గమనించాను వైషణ్వి
జుటుట్ భుజాల వరకే ఉండటం .
“తరావ్తెపుప్డూ నేను మళీల్ మా ఊరు వెళల్లేదు. మా పేరెంటేస్ వచిచ్ వెళుతుంటారు. ఈ విషయాలు వాళల్కి తపప్ ఊళోల్ ఇంకెవరికీ
తెలీదు. విశాల పేరెంటస్ ఆమెని రానివవ్కపోవడం వలల్ మా అమామ్, నానన్ దయతో ఆమెని, అదే ననున్ పేర్మగా చూసుకుంటారని అనుకుంటాడు
బావ. మా బాబుకి కూడా ఈ మధయ్నే చెపాప్ను అసలు కథ".
నాకు వైషణ్వి మీద చాలా జాలేసింది. భరత్ వేరే సతరీ గురించి ఆలోచిసేత్నే ఆడవాళుల్ భరించలేరు. అటువంటిది తననే మరో సతరీగా
భావిసుత్ంటే పర్తీ క్షణం ఎంత నరకంగా ఉంటుంది!
"అలా చూడకు సుధా , ఇందులో తాయ్గమేమీలేదు . నిజానికి జరిగినదాంటోల్ బావ తపేప్ముంది? నేను నేనుగా ఉనన్ మూడేళల్లో బావ
ఎంత మంచివాడో గమనించాను. అతను చూపించిన అపారమైన పేర్మని కూడా అనుభవించాను. ఇపుప్డు నేను నేను కాలేకపోయినా, లేని నిజానిన్
మోసుకుంటూ తిరుగుతునాన్ అంత బాధేమీ లేదు. ఎందుకంటే బావ నావాడే అయాయ్డు కదా. " అంటూ చిలిపిగా నవివ్ంది చిపప్రిలిల్న కళల్తో.
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నేను ఆపాయ్యంగా తన చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకునాన్ను. ఇదంతా నాతో పంచుకునాన్క తన గుండె భారం తగిగ్ందో లేదో గానీ, తను
మాతర్ం నా మనసుకి దగగ్రైనటుట్గా అనిపించింది నాకు. తను కూడా నా చేతిని మెలల్గా నొకిక్ంది.
"ఆ ఫోటో పాడవబటిట్ సరిపోయింది గానీ లేకపోతే నేను పాల్సిట్క సరజ్రీ కూడా చేయించుకోవాలిస్ వచేచ్ది" అంది మరింత అలల్రిగా
నవువ్తూ. పేరు, రూపం మారుచ్కునాన్ తను సంతోషంగానే ఉందని అరథ్మై నేను కూడా హాయిగా నవేవ్సాను.

PPP

ఎంత వద
ద్ నుకునాన్..

తీ ర్ పాద

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
ఎంత వదద్నుకునాన్ కళుళ్ చెమమ్గిలుతూనే ఉనాన్యి. ఎంత తమాయించుకునాన్ జారి జారి కనురెపప్లు దాటుతునన్ నీటిబొటుల్ ఆపడం
నా తరం కాడ౦ లేదు.
నిజమే ఎనభై ఆరేళళ్ వయసులో అమమ్ అలా వచేచ్ పార్ర్ణం పోయే పార్ణంగా పడిఉండటం పెదద్ విషాదం అని చాలా మందికి
అనిపించకపోవచుచ్. కాని ఆవిడ నా కనన్తలిల్.
నాకు తెలియకుండానే నాలో ఒక భాగం చచుచ్బడి పోయినటుట్గా వుంది. మూడు రోజులుగా మూసిన కనున్ తెరవడం లేదు.
ఎతత్రుగుల ఇలుల్ అని పిలవబడే ఆ ఇంటోల్ అమమ్ తన గదిలో , పకక్న అకక్లు వసంత , మాధవి, చెలెల్లు శాయ్మల , ఇంటి అరుగు మీద రాతి
సథ్ంభానాన్నుకుని కూరుచ్నన్ నేను. అందరిముందూ నా అంతరంగం దాచుకోడం నాకు సాధయ్ం కాదు. అలాగని అమమ్ బాధ చూసూత్ నిమిషం కనాన్ ఎకుక్వ
ఆ గదిలో ఉండలేను.
సతయ్వతి దిగులు దిగులుగా అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది. కాఫీలు టీలు , అందరికీ భోజనాలు...
డాకట్ర చెపేప్శారు. “ఇహ లాభం లేదు. ఎపుప్డనేది చెపప్లేం. ఇంటోల్నే ఉ౦డనివవ్ండి “ అని.
సతయ్వతి వచిచ్ పకక్న కూచుంది.
నిశస్బద్ంగా తన చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకునాన్ను. దుఃఖం పొంగి వచిచ్౦ది.
“ ఊరుకో౦డి. మరీ చినన్ పిలాల్డిలా అయిపోతే ఎలాగ? మీరేం చినన్వాళుళ్ కాదుగా అరవైకి చేరువలో ఉనాన్రు. మూడు రోజులుగా
వేళకు తిండీ తిపప్లూ లేకపోతె అసలే షుగర కదా, నాకు దిగులుగా ఉంది. “
“ మందులు తీసుకుంటూనే ఉనాన్ను అంతో ఇంతో తినక తపప్దుగా. అదేమిటో సయించడం లేదు సతాయ్ , అమమ్నిలా చూసుత్ంటే
బెంగగా ఉంది. అయినా అమమ్ ఎపుప్డు సుఖపడి౦ది చెపుప్ సతాయ్. నీకు అనీన్ తెలుసు. చివరకు ఇపుప్డు కూడా ఇలా బాధపడటం ..” ఆపైన మాట
పెగలేల్దు.
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“ ఇందాక రెండు మెతుకులు తిని చెయియ్ కడిగేశారు. కాసత్ మజిజ్గ తెసాత్ను౦డ౦డి ” నా దుఃఖం చూడలేకే ఆ వంక పెటుట్కుని లోనికి
వెళిళ్ంది సతయ్.
అవును నిజానికి ఆడపిలల్లు తలిల్కి సనిన్హితంగా ఉ౦టార౦టారు. కాని కాదు. అమమ్ అకక్లకూ , చెలిల్కీ ఉనన్ అనుబంధ౦ కనాన్
అమమ్కూ నాకూ మధయ్ ఉనన్ దగగ్రితనమే ఎకుక్వ. చినన్పుప్డు కూడా ఉదయం చీకటుల్ ఉండగానే అమమ్ లేసేత్ నేనూ వెనకే లేచి ఆవిడకు పనిలో సాయపడే
వాడిని. మజిజ్గ చిలుకుతూ అమమ్ పాడే కీరత్నలకు గొ౦తు కలిపే వాడిని. చాలా సారుల్ అమమ్ చెపిప్ చూసి౦ది. “ అకక్లు పడుకునాన్రు కదా ,నువెవ్ందుకురా
లేసాత్వు, మరి కాసేస్పు పడుకో వచుచ్కదా “అని.
ఏం చెపాప్లో తెలిసేది కాదు. చీకటుల్ విచుచ్కునే వేళకు వెనన్ తీసి అపప్టికే పళుళ్ తోముకుని వచిచ్న నా చేతిలో ఉసిరి కాయంత వెనన్
ముదద్ పెటేట్ది అమమ్. ఆ వెనన్ పూసలాగే అనిపించేది అమమ్ మనసు.
వెలుగు వసుత్నన్పుప్డు దొడోల్ పులాల్పుడకా పెటిట్ ఇతత్డి గంగాళంలో నీళుళ్ కాగడానికి పెటేట్ది. ఆ మంట ఎగసందొయయ్డం నీళుళ్ కళ వేళ
కాగగానే అమమ్కు చెపిప్, అమమ్ నీళుళ్ తోడిపెటాట్క సాన్నం చేసేసే వాడిని. ఆరెన్లలుగా అమమ్ మంచం పటిట్నపుప్డు నేనే అమమ్కు అమమ్లా మారి గోరు
వెచచ్టి నీళళ్తో ఒళల్ంతా సాప్ంజ బాత ఇచేచ్వాడిని.
అమమ్ తటపటాయిసేత్ నొచుచ్కునే వాడిని.
“అదేమిటి అమామ్, నువువ్ మాకు చినన్పుప్డు ఎనేన్ళుళ్ సాన్నం చేయించలేదు. నువివ్పుప్డు నా బిడడ్వు” అలా అనుకునన్పుప్డు ఇదద్రికీ
కాళళ్ నీళుళ్ తిరిగేవి.
నేనింకా కాలేజికి రాకముందే అకక్ల పెళిళ్ళుళ్ అయాయ్యి.
నానన్ నిజంగా ఒక హిటల్రే. నానన్ ముందు అమమ్ కళెళ్తిత్ చూడగా కూడా నేను చూడలేదు. కొంగు భుజాల నిండుగా కపుప్కుని ఆయన
అనన్ దానికలాల్ తల ఊపడమే తెలుసు అమమ్కు.
అకక్ల పెళిళ్ళుళ్ పురుళుళ్ అలుల్ళళ్ మరాయ్దలు , ఒకక్ క్షణమైనా తీరిక చికేక్ది కాదు అమమ్కు.
నేను ఉదోయ్గంలో చేరిన ఏడాదికి, సరిగాగ్ శాయ్మల పెళైళ్న ఆరెన్లల్కు నానన్ హఠాతుత్గా వెళిళ్పోయారు.
అమమ్ నిరివ్కారంగా ఉ౦డిపోయి౦ది.
అపుప్డు అకక్లతో గటిట్గానే దెబబ్లాడవలసి వచిచ్౦ది. అమమ్ ఎపప్టిలాగే ఉండాలని నా వాదన. సంపర్దాయాలు సరిగాగ్ చెయయ్కపోతే
అరిషట్ం, మా అతత్గారల్కు ఏం చెపుప్కోవాలని అకక్లు.
అదంతా నాకు తెలియదు. ఇది నానన్కు సంబంధించినంత వరకే అమమ్ను ఏ విధంగా బలవంతపెటిట్నా నేను ఒపుప్కోనని గటిట్గా
చెపేప్సాను. అమమ్చూపులో కృతజఞ్త ఎలా మరచిపోగలను.
అకక్లు సణుకుక్ని గొణుకుక్ని ముకుక్లు చీదుకుని ఊరుకోవలసి వచిచ్౦ది.
నచచ్ని వారు సరుద్కుని వెళిళ్పోయారు. నేను లెఖఖ్పెటట్లేదు.
ఉండరాదు అంటూ పనెన్ండో రోజు అందరూ నిదర్కు వెళిళ్పోయారు. అసలు అమమ్నూ ననూన్ ఏదైనా గుడికి వెళిల్ నిదర్ చెయయ్ మనాన్రు.
అది నాకు సుతరామూ ఇషట్ం కాలేదు.
ఇంటోల్ అమామ్ నేనే మిగిలాము.
ఆ రాతిర్ ఇదద్రం ఎనిన్ మాటలు కలబోసుకునాన్మో ..” అమామ్ ! నీకు నేనునాన్ను, కాదు ఎపప్టికీ నీ పకక్నే ఉంటాను. దిగులు పడకు”
అంతకనాన్ ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు
చటుకుక్న అమమ్ ఒడిలో తలపెటుట్కుని పడుకునాన్ను.
“ఇపుప్డే౦టిరా రాఘవా , ఎపుప్డూ నా పకక్న ఉనన్ది నువేవ్” అంటూ చినన్గా నవివ్ంది అమమ్.
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అమమ్యయ్ అనిపించింది. ఆరాతిర్ ఇదద్రికిదద్రం ఆదమరచి నిదర్పోయాం.
వారం తరువాత అకక్లు బయలేద్రారు. వారికి ఎపప్టిలా చీరా సారే అమమ్ చెపప్కపోయినా ఏరాప్టు చేసాను.

శాయ్మల మరికొనాన్ళుళ్ ఉ౦టానంది. అదీ నిజమే , అందరూ వెళిళ్పోయి నేను ఆఫీస కి వెళేత్ అమమ్ ఒంటరిగా ఫీలవుతు౦దని
అనుకునాన్ను. వారం రోజులు గడిచాయి.
ఆ రోజున ఆఫీస కి వెళళ్బోతూ తీసుకు వెళళ్వలసిన ఫైల మరిచ్పోయానని వెనకుక్ వచాచ్ను.
“ మరి నేను రేపు వెళాత్ను అమామ్, అతత్గారు ఒకక్ళూళ్ ఏం ఇబబ్ంది పడుతునాన్రో ,, అమామ్ ఒకటి అడగనా ? నీ నలల్పూసల గొలుసు
నాకు ఇచెచ్యయ్రాదూ, నువెవ్లాగూ ఇహ వేసుకోవుగా?” ఇంకేం అనకముందే నేను ముందుకు వెళాళ్ను.
నాకు తెలుసు అమమ్కు ఆ గొలుసు ఎంత ఇషట్మో ...”

ఎందుకు వేసుకోదు ? శాయ్మా , అమమ్కు ఇషట్మైనవేవీ మారుచ్కోదు.

వేసుకుంటుంది ఇది వరకులానే నలల్పూసలూ వేసుకుంటుంది. నువేవ్ మరొకటి కొనుకోక్” మరో మాటకు అవకాశం ఇవవ్కుండా చెపిప్ ఫైల తీసుకుని
వచేచ్శాను.
కడుపున

పుటిట్న పిలల్లే ఇలా ఉనాన్రా అనిపించింది. అమమ్ను వీలైనంత తొందరగా ఈ పరిసరాలకు దూరంగా తీసుకు

వెళాద్మనిపి౦చి౦ది.
అందుకే దూరంగా బదిలీ చేయించుకుని రెండు రాషాట్ర్లు దాటి వెళిళ్పోయాను.
చివరికి పెళిల్ విషయం లోనూ అమమ్ గురించే ఆలోచన.
అందం , చదువు, రంగూ ఇవేవీ కాదు నాకు కావలసి౦ది ఒక అమమ్.
ఎంత మందినో కాదనుకుని సతయ్వతిని చూసాక తను అమమ్ను అమమ్లా చూడగలదని.
ముందుగానే చెపాప్ను ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ అమమ్ను ఒంటరిగా ఉ౦చదలుచుకోలేదు గనక ఉదోయ్గం అనే మాటే ఉండదని.
రెండుగంటల పాటు అమమ్ గురి౦చి నా కనస్రన్ చిరునవువ్తో వినాన్క కూడా నిశశ్బద్ంగా లేచి వెళిళ్పోకు౦డా , ఎదేద్వా చెయయ్కుండా ఒకక్ క్షణం నా చూపులో
చూపు నిలిపి “ మీ స౦దేహాలు తీరితే మీకు ఇషట్మయితే నాకూ ఇషట్మే “ అనేసి “ అమమ్ ఎవరికైనా అమేమ్ , మీ అమమ్ మీకే కాదు నాకూ అమమ్ కావాలనే
నా కోరిక కూడా “ అంటూ లోనికి వెళిళ్పోయింది.
నిజంగానే అంత ఉతత్మురాలు సతయ్వతి.
పెళైళ్న మరునిమిషం నుండే అమమ్ బాధయ్తా తన భుజాలపైకి మారుచ్కు౦ది.
అందుకే జీవితంలో వృతిత్లో ఇంత ఎకిక్ రాగలిగాను.
ఇంటోల్ ఏ విషయమూ అమమ్తో చరిచ్ంచకుండా చేసేది కాదు. అమమ్కు నచచ్కపోతే నచచ్జెపేప్ది. అంతేకాని ఒకక్రోజూ ఇదద్రిలో
ఎవరూ కషట్పెటుట్కునన్ది గాని మాటా మాటా అనుకునన్ది గాని లేదు.
ఇంత సామరసయ్ంగా బర్తగగ్లిగి ఎందుకు చాలా మంది జీవితాలను బుగిగ్ చేసుకుంటారో అరధ్ం అయేయ్ది కాదు.
మా ఇదద్రు అమామ్యిలకూ అమమ్కనాన్ నానమమ్ అంటేనే ఇషట్ం. ఇదద్రూ అమమ్ చేతులోల్నే పెరిగారు.
ఎపుప్డైనా అమమ్ అకక్ల అవసరాలకు వెళితే సతయ్వతి హైరానా పడిపోయేది.
“అతత్యయ్ లేకపోతె చెయియ్ విరిగినటేట్ ఉంది. ఈ పిలల్లతో వేగాలేకపోతునాన్ను “ అనేది.
అకక్డ అమమ్ ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ వీళిల్దద్రినే కలవరించేదట. అకక్లూ చెలాల్యీ వాపోయే వారు.
“ఇదెకక్డి విడూడ్రం ! అందరూ కూతులల్నూ కూతురి పిలల్లనూ అభిమానిసాత్రు. అమమ్కు మాతర్ం కోడలూ కోడలి పిలల్లే కావాలి “ అని.
నవువ్కునే వాడిని.
తిరిగి వచాచ్క నోరు విపిప్ చెపప్కపోయినా అమమ్ ఎంత అలసిపోయిందో ఆవిడ కళళ్లో కనిపించేది.
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ఆ అలసట తీరేవరకూ అమమ్ను ఒకక్పని చేయయ్నిచేచ్ వాళళ్ం కాదు. ఒక వారం సెలవుపెటిట్ మరీ నేనూ నా పిలల్లు అమమ్ను సతయ్వతినీ
ఓ గదిలో వదిలి ఇలల్ంతా చూసుకునే వాళళ్ం. సతయ్వతి మొతుత్కునేది.
“ వంటిలల్ంతా కంగాళీ చేసి పెడతారు. అతత్యయ్కు ఇషట్మైనవే వండుతాను గదా “ అని.
“ అబేబ్ , నీకు తెలీదు మా అమమ్కు ఏం ఇషట్మో ! మా అమమ్కు పచిచ్పులుసు, కొబబ్రి వేసి బడీలు వేసిన గోరుచికుక్డు కూర చాలా
ఇషట్ం. అందులో ఏం వెయాయ్లోనైనా తెలుసా నీకు. పచిచ్పులుసులో ఎనిన్ ఉలిల్పాయలు వెయాయ్లో తెలుసా? సా౦బారూల్ , రసం అంటూ అరవ వంటకాలు
చేసి పెడతావు. లేదంటే బెలల్ం ఇంగువ వేసి చారు కాసాత్వు.
మా అమమ్కు చామ దుంపల పులుసు ఇషట్ం. నీకది అసస్లు రాదు. పచిచ్ చామ దుంపల తొకక్ ఎలా తియాయ్లో కూడా తెలియదాయె.
అమమ్కు ఏ రుచిలో ఉండాలో నాకు తెలుసు. ననిన్లా మధయ్లో వచిచ్ డిసట్రబ్ చెయయ్కు. ఏకాగర్త దెబబ్తిని రుచులు మారిపోతాయి “ అనే వాడిని.
రాతిర్ పూట మిగిలిపోయిన పిండి రోటీలు చేసి ముకక్లుగా కోసి ఆరబెటేట్ వాళళ్ం. వాటినే చాక చాకోరీలు అంటూ మసాల వేసి
ఉపామ్లా చేసేత్ అమమ్కూ నాకూ కూడా ఇషట్మే.
వారం తిరిగే సరికి అమమ్మొహంలో పూరవ్పు కళ తిరిగి వచేచ్ది.
పిలల్లిదద్రిపెళిళ్ళూళ్ అమమ్ చేతుల మీద జరిగి పోయాయి. ఇదద్రూ అమెరికాలో సెటిల అయాయ్రు. వాళళ్ పురుళళ్కు ఇకక్డినించి , వెలుల్లిల్
కారం లాటివనీన్ చేసుకు అతాత్కోడలిల్దద్రూ నాలుగు మారుల్ అమెరికా వెళిల్ వచాచ్రు.
ఆ తరువాత అమమ్పని చేసాత్ననాన్ నేను ఒపుప్కోలేదు. పుసత్కాలు చదువుకోడం , అతాత్కోడళుళ్ గుడికి హరికధలకూ వెళళ్డం ఇదద్రూ
టీవీ సీరియలుల్ చూసి విమరిశ్ంచడం చేసే వారు.
అకక్లు ఎంత మొతుత్కునాన్ చెపేప్శాను.చూడాలని పిసేత్ మీరేరండి. అమమ్కు పర్యాణం చేసే ఓపిక లేదని.
ఆరెన్లల్ కిర్తం అమమ్కు సోట్ర్క వచిచ్౦ది. అంటే మంచం దిగలేదు మరిక. వెంటనే ఉదోయ్గం నుండి

వాలంటరీ గా రిటైర అయి

అహరిన్శలూ నేనూ సతాయ్ అమమ్ పకక్నే ఉండే వాళళ్ం.
ఇంటోల్నే అనిన్ సౌకరాయ్లతో వైదయ్ం చేయించినా...
కళళ్లోల్కి మళీళ్ నీళుళ్ వచిచ్ చేరాయి.
లేచి లోనికి వెళాల్ను.
అపప్టికే అకక్లు , శాయ్మల నిదర్పోయారు.
సతయ్ అమమ్కాళళ్కు ఆవనూన్నే మరద్నా చేసి లోనికి వెళిళ్ంది.
అమమ్ పకక్నే కూచునాన్ను
బొతిత్గా చినన్ పాపాయిలా అయిపోయి౦ది అమమ్.
ఎముకలు ఎకక్డ చూసినా ఎముకలే. నా రెండు కనీన్టి చుకక్లు నా చేతులోల్ ఉనన్ అమమ్ చేతుల మీద పడాడ్యి.
అనూహయ్౦గా కళుళ్ తెరిచింది అమమ్.
లో గోతుకతో మాటాల్డిన అమమ్ మాటలు వినకునాన్ ఆ పెదవుల కదలిక తెలుసు నాకు.
“ పిచిచ్ నానాన్ ఎందుకురా ఇలాగ ? జీవితమంతా అరచేతులోల్ పెటుట్కు చూసుకునాన్వు ఇంత కనాన్ ఏ అమమ్కయినా ఏం కావాలి?
కాదంటే ఒకటే బాధరా ? నా కనన్తండిర్ని వాడి పిలల్లూ ఇలా చూసుకోడం చూడలేనని” అపర్యతన్ంగానే నవొవ్చిచ్ంది.
అమమ్ మనసు వెచచ్ని ఆరాలా నా చుటూట్ అలుముకు౦ది.

****
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ÔcPeOy¾Ó CLO~øCL ÄjöCLj<j ×.$qFcïbEcÂï ¥qÆQcFLj. MLOq¸@~Py ‚OqjáÂ sHGHO| ÔLkGSjëFcï<j FLFLjï ÔLkfSFL −FL¸Í¸Cy
''O~MyN|j! ²¸CL¥cPeÂ¥h ÍOqùFL¸?'' ¬¸^k AKLj×.¸ rHÎ ÔnNojõfSPyÂ¥h À£GSj¥nWc"<j.
''³MnkN|j! ²MLOxÔcáOy ÔLk<j?'' rHWc"Âï ¥é¥éQc<j.
''³¸^FLïNqkõ! ®Fcï+"Š ¥qÂfH¸ÔcMLk? MLlEyõ$q¸Py MLlFLïGHlð<tjCo Ã½¡..Ã½¡. ¿=nÎOqNqkõ¥q ‚@~ À£¿¥qPoEc? ®¸CL¥i
MLÁFnPe MLl¸Á? fHÓ÷PnPe MLlFcïOqj?''
''−sH. Â¢ öGHQLïÓ MLOqú¸. ×.<jGSjŠÂ ¬PeFo Jd¿JwKyCc<j'' ¥c¸CcÂï rUÔLá¿¸Ôc<j ×.$qFcïbÍ¸.
''¬¸Cc Kc$qjFcïMLjMLkô'' TwIJdPy ‚Oqjá¸^k _ÍjÆÔcáFLj.
''Ä£j ¬FLïNqjõŠ ¥cIgH ³MnjÎFc ®TdëMc? MLk^ÓCyFo GH¸fH¸ÔoTdëMc?''
''¬Nnkõ Fc Mnjjÿ¸ MLj¸<. ÔcPeOy¾ÓŠ ÔLkfSFL −FL¸Í¸Py MLk=c÷@oGSjëFcï. ®Á$y ¥cIgH CnTdëFLj¸<¸¨'' ¬¸^k
PyÂ¥nÈ"¸Á ¥c¸CL¸.
''MLÁFLFLj ‚@~ À£GSjŠO~¥qJwNqkO~?'' ¥cIgH ®GSkë ¬¸Á.
''¥xÁí GHFLj¸¨ rUÎÍO~KcE§ MLÔcáFLMLkô! ¬Pe$o ÄjMLjôPxï¥qTd¿ ÔLkfSJwEcMLjÂ MLÔcáFLj. ¯Td¿ À£GSj¥xTdëFLj'' ¥cIgH fS}H
ÔoGSkë _ÍjÆÔcáFLj.
''¥c¸CL¸ AKy×.FL¸ On© Ôntjõ CLøOq$c. O~öÀŠ¸¨ OorHWcë<j.''
''μOoN|j..''
''®¸¥éÄ£j MLk=c÷<Š. FLjMLlø O~öÀ¥h MLl¸^jFcïMLl. FLkõ ®NqjO| Jd¿¢æ ÔoGSjŠ¸Ec¸. ¬¸Co'' Fc FyOqj MLjktj¸ÔoQc<j.
×.$qFcïbÍ¸, FoFLk KcÓõÄjöCLjÓ¸. μ¥é MLmOy÷ GHl=hæ rH¿$c¸. ÔLÍjMLlÓj ‚@~ ¥qÆsS ÔLÁMc¸. ¨ö»¤ CLO~øCL ÔLÍjMLlÓj MoOnÎFc
MLlEyõ$cÓj MoOnÎFc MLk sSïÿ¸ MLköCL¸ GHÁÓ¸$c ¥cJd<jŠ¸^k MLGSjëFcï¸. Š^j¸_ GH¿fSìCLjÓj Kc$yPo¥q Mc<j ×.OqïÆ×.¸ ¥yO|û
ÔofS ×.OqïÆ}Sæ$c rS=hP| ¬tjCo FoFLj JwÆ£}S ¨JdO|æMnj¸=|Py rS=hÓNqkõFLj. Mc<j ×.OqïÆ}Sæ$c ¬¸ÔnÓ¸ÔnÓj$c rHÎ¥nÁ$c<j. ®Fnø}Sæ
$o=hM| ×.OqïÆ}Sæ$c MLj¸¼ sHOqj CnÔLjáŠFcï<j. MLßÀë¿¢Ccõ ¬GHlð<GHlð<k MojMLjj ¥qÓjGSjŠ¸^j¸@oMc+"¸ ²Fyï ²CLjëGHPe÷ÆÂ ÔLkQc¸.
MLk^Py÷Fo AKy¸ÔoQc¸. ¬JdO|æMnj¸=| rSPe÷O|Py FLkõ tjNqjO| Mo<j¥qÓj ×.Oqj$qjCLj¸=o örIH¸@|ûCy MnÈ"¸Á ¥c¸CL¸.
Moj¸ =nöOq}S rHÎ ÔoO~¸. MLk Jd¿¢æ GSOq¸×cMLkCy.
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ÄgSÚPy ´}S ¥qÓjGHlCLk ''®GHlð<j ÔnGHðO~! ¿=nÎOnô¸=| CLO~øCL PnÎ}IH ²Pe MLl¸Á?'' ¬Fcï<j MLkMc<j.
−¥cQL¸ ÂOqôÓ¸$c MLl¸Á. GHlFLïÄj MnFnïÓ Vtj$c MLl¸Á. ÔLÓ÷Â$cÆ MnjÓ÷$c Ä¤Twë¸Á.
ö¥h¸Í FLkõ ®NqjO| Jd¿¢æ÷Py ŠöOq¥cOqj @~F|ûÓCy MLm»JwCLjFcïOqj. ¥é¥qÓj, ¬OqjGHlÓj, −FL¸Í¸ MLj¿¥xÂï $q¸^Py÷ O~KyCLjFLï
¥xCLëGS¸MLCLûO~Â¥h −VøFL¸ GHÓ¥q@~Â¥h IGHlP| ×y}R Ä£jÍjFLïOqj. ¬JdO|æMnj¸=| ¬¸Cc ¬¥qÚ< $qjÄj‚¨ MLl¸Á.
MojÄjÍíOqMoj ®¥qÚ<. MnFnïÓ MnÓj$qjPy÷ ÔLÓ÷Â$cÆPy MLj¸ÔLj JvOqÓMLjbÍõ Vtj$c MLjCLjë$c ÄgSÚ fS}H ÔoGSkë $qCcÂï
FnMLjOoGSjŠ¸^jFcï¸.
°FLï^jæ¸¨ ¬¨$c<j ''Ä¿¸Ôi! Â¢ GSjÁ¤OqÝMnjÎFL GS¿¢ø}SPy ÂFLj Mn¸=c@o ×cåGH¥cPoMnjÎFc MLlFcïNqk?'' ¬Â
''Mn¸=c@o ×cåGH¥cPe... ¬¸=o?''
''Â¢ GS¿¢ø}SPy MLßÀë¿¢Ccõ ²¸CyMLj¸ÁÂ ÔLkfSMLl¸=cM|? FoOqGSjìÓÂ, ÿ¸CLŠÓÂ, Ex¸$qÆï, EyfH©EcOqjÆï, PeNqjOq÷Â,
O~×.¥iNqj FcNqjŠÆï ²¸Í¿Fy ÔLkfS MLl¸=cMLl. ²Fyï ¬FLjAKLMcÂ¥h ML¼áMLl¸=ctj. ²ML¿CyFnÎFc ³EnÎFc ÂFLjï ¥qÁÆ¸¼ ®GHð=h¥i
Mn¸=c@o GS¸IGHj^FL ³EnÎFc MLl¸Ec?''
''³Äj? Â¢¥éMnjÎFc MLl¸Ec ¬Pe¸=hÁ?¬tjCo ÔnGHlð. Ä¸=c'' ¬FcïFoïFLj.
$c÷}SPyÂ öÍMcÂï GHm¿ë$c $x¸CLjPy¥h ML¸GHlŠÂ MLjÈ¢" $c÷GSjFLj Â¸GHlŠÂ ÔnGHð<¸ MnjjÍPn=cæ<j.
''JdÀ¥é+" ö¥hCL¸ ®Pe$o FLkõ ®NqjO| Jd¿¢æ MLk ×.OqïÆ}Sæ ÄjöCLjÓCy ×.OqjGHlŠ¸^j¸=o Fc¥x¥q IJwF| ¥cP| ML¼á¸Á. FL$qOq
ÇMcOq÷Py μ¥q MLj¸öÀ IJdO|ô GUp}SPy OoM| Jd¿¢ærHÎ JwÆ£}S OnÎ@| ×.Oqj$qjCy¸ÍÂ Mn+"$qÆ»Co rSFoûGRFLP| FLkõ}S ³MnjÎFc ExOq¥xÔLáÂ EcÂ
TdO~¸QL¸. Mn¸^Fo ¥x¸CLMLj¸Á ÄjöCLjÓCy _NqjÓjEoO~¸.
Moj¸ MnWo"GS¿¥h JwÆ£}SÓj −öPn© ¥x¸CLMLj¸ÁÂ McõFn¥hÚGSjëFcïOqj.
¬Ó÷¸CL ÍkOq¸Py − Ôi¥q=y÷ μ¥q −¥cOq¸ ¥qÍPe<@~Âï $qMLjÂ¸ÔcFLj. FoFLj MnjÓ÷$c − −¥cO~Âï MLj¸öÀ ¥x<jŠ ÄQLøGHÀ$c
$qj¿ë¸ÔcFLj.
®¸CLPy μ¥q JwÆ£}S −IgHGSO| ML¼á ÄQLøGHÀÂ $qj¿ë¸¼ ''TdO|! MLj¸öÀ$c¿ GHOqjMLl JwCLj¸Á. JwÆ£}SÓŠ ¥q+"_<Š¸@~
²Pe$nÎFc Jd¿Jw¸¨ gH÷×|'' ¬CLÂ ÔnÄPy $xBh» ''TdO| −NqjFnïPe$nÎFc − KnÎ¥| Í$qÜ¿¥h ÔoOqá¸¨. ®¸CLPy Ä¤¿ ÍßfRæ MLjOqÆTdëFLj.
²Pe$nÎFc Jd¿JwÂMLø¸¨. CLøOq$c'' ¬¸^k FcŠ GS×n}Sæ ÔoQc<j.
− CLO~øCL ¬^j À¿», ''IJwO| Fc=| ^k ³MLjtj¸Á? ²ML¿¢ï MLÍÓ¥q¸¨. ®¸¥c PyGHPnMLOnÎFc MLlFcïO~ ÔLk<¸¨'' ¬¸^k
PyGHÆ¥nÈ"JwNqk<j. −NqjFLCyJd^j JwÆ£}SÓj PyGHÆ¥nWc"Oqj.
®Eo ¬ÍFLj$c ÄQLøGHÀÂ KnÎ¥n¥hÚ¸¼ ²ML¿ ¥q¸=c GH<Š¸@~ Jd¿JvMLjôÂ rSÎ$qÔoQcFLj.
''JwÆ£}SÓj Mn¸^GH¨ ÔL¸sHTdëOoMnk TdO|'' ¬Fcï<j ¬FLjMLkFL¸$c.
''JwÆ£GSjPo ÔnJdðOqj. AKLNqjGH<Š. Jd¿Jw'' AKLj×.¸ CL=hæ ÔnJdðFLj.
KnÎ¥| TdæO|æ ¬tj¸Á. MLjOqj ÂÄjGR¸Py KnÎ¥| MnFL¥cPo μ¥q JwÆ£}S McõF| ÍkGSj¥nÈ"¸Á.
Fc¥n¸Íj¥y ¬FLjMLkFL¸ ML¼á¸Á. Mc¿Â Mn¸_¨¸ÔcFLj. JwÆ£}SÓj Px¸»JvMLjôÂ rUÔLá¿¸ÔcOqj. ¬tjFc Mc<j Mo$q¸
rH¸Ôc<j. Ôo½¸$| MnjjÍÓtj¸Á. Ä¤+j" Mo$q¸ rH¸ÔcOqj. Mc<k Mo$q¸ rH¸Ôc<j. Mc¨ MnFLj¥q JwÆ£}S McõF| MnFLj¥q FoFLj.
80...85...90..95...? ®¸CLPy rHÍí QL_íî¸. McõF| −»¸Á. GbH\¡Oq¸ ×.¿»Jwtj¸Á. Oy@| ¨MnÎ<O|Â b© ¥xÂ KnÎ¥| ¬Ó÷¸CL ÍkOq¸Py
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²»¿GH¨¸Á. CLÓŠ Kc$c En_ò CL»Æ FLj¾ã FLj×nÎã MLk¸GSGHl MLjjÍíPe GH¨MLl¸Á. Kc© ¬¸Cc Oq¥qëGHl MLj<j$qjPy GH<j¸Á. ¬GHð=h¥é
öJdBcÓj JwNqktj. ¬¸Cc μ¥q MLkNqjPe XLBcPy÷ Fc ¥q+"MLjj¸Eo ×.¿»Jwtj¸Á.
×.}Sæ GHÁÂÄjadÓ ö¥hCLMoj FoFo Í$qÜOqj¸¨ KnÎ¥| ²¥hÚ¸ÔcFLj. ¬GHlð@o ¬MLkNqj¥q¸$c ''JwÆ£}SÓj FLFLjï ÔL¸sHTdëOoMnk'' ¬Â
¬Fcï<j ‚@~. FoFo ''CLøOq$c Jd¿Jw'' ¬Â _ÓML¸CL¸$c MLjßCLjõŠÿO~Â¥h CyQcFc ¬Â KcbÍ ¥qÆ»¸Á. Mc¨ ¬MLkNqj¥q Mnjjÿ¸
®¸¥c FLFLjï Mn¸=c<jCLkFo MLl¸Á.
JwÆ£}S MLlFLïCcbÁ¥cOqjÓj ¬Ey −¥hû@n¸=|$c, ¬À Mo$qMoj ¥cOq*MLj¸^k rIHÎP| ¥y÷×| ÔosSQcOqj.
¥cÂ¢ ²¸Íj¥y Fc¥qÁ −¥hû@n¸=| ¥cÍÂ ¬FLjMLkFL¸. ¥x¸CL ®FnøfSæ$oGRF| ÔoQcFLj ¥cÂ¢ ‚÷sSÄ£j ExOq¥qPoÍj. JwÆ£}SÓ ¬ÍßQLõ
ÿGSë¸ MLl¸EoMnk ¬Â Fc ¬FLjMLkFL¸. ²Pe¸=h −bEcO~Ój ExOq¥qPoÍj.
Mc¨ ¬MLkNqj¥qGHl MnjjÿMoj FcŠ ¥qÂfHGSjë¸Á. ''JwÆ£}SÓj FLFLjï ÔL¸sHTdëOoMnk'' ¬FLï MLk^Po Fc ÔnMLlPy÷
MLkOqjöMnk$qjCLjFcïtj. ®GHð=h¥i ²¸Íj¥y − ×cåGH¥cÓj FLFLjï Mn¸=c<jCLjFcïtj'' fS$qOn=| ¼ML¿ ÍMLjjôPe» gH¥qFLj ÍkOq¸$c
ÄfSOoQc<j.
¥h¸Í fHÓ÷Ó Jd^Ó ÿyOqj ×yOqj$c MLl¸Á. ×y}R Jd^Š rSæGHlðPoGSjëFcïOqj. ¬OqjGHlÓj, ¥é¥qÓCy ÍÍí¿Æ÷JwCLj¸Á.
#eÈ¢$c÷GSjÓj MLjÈ¢" Â¸fH Fc¥x¥q=h ¬¸ÁGSkë ''®GHlð<j Â¢ ¬FLjAKLML¸ ÔnGHlð Ä¿¸Ôi'' ¬Fcï<j.
MnÎF| fS}H ÔoGSkë Á¤O~ÝPyÔLFLPy GH@~èFLj.
rHÎFL MnFnïÓ, ÔLj^kæ MLj¸ÔLjJvOq MLj¿¸CL Í^æ¸$c, ÔLÓ÷Â$cÆ, MnÔLá$c $x¸CLj Á$qjCLk ÄgSÚ ÔcPe $qMLjôCLjë$c MLl¸Á.
MLj¿¸CL MLjj¸ÍjŠ ×.¿» ×.$qFcïbÍ¸ −CLßCL$c ²ÍjOqj ÔLkGSjëFcï<j.
fS$qOn=| MnÆ»¸¼ $q=hæ$c ÍMLjjôPe» ×.$qFcïbÍ¸ MnÎGHl μ¥qTd¿ ÔLkfS MnjjÍPn=cæFLj.
''μ¥qOy¾ O~öÀ GHÁFLïOqŠ μ¥q GHEníÂÄjEo+" ¬MLkôtj FcŠ IJwF| ÔofS¸Á''
''MoWc¥y+¸ ¥cÍj. gS¿Nqj}S$c ¬<j$qjCLjFcïFLj Ä¿¸Ôi'' ¬<jèGH@~è<j ×.$qFcïbÍ¸.
''FoFLk gS¿Nqj}S$cFo Ôn_jCLjFcïFLj. ¬On ¬MLkôtj ¬¸=oFo MoWc¥y+MLk?''
''¶.¥n ÔnGHlð ÔnGHlð'' ŠCLkÿÓ¸$c MLjj¸ÍjŠ ×.¿$c<j.
''− ¬MLkôtj IJwF| ÔofS ''TdO|! Ä£jOqj öIgHNoj ¥qEc! ¯ =nÎMLjtjCo öIgH$c MLl¸=cOqÂ... FoFLj Ä£jCy ¥x¸Ôn¸ MLk=c÷@~Æ.''
Fc GSMLkbEcFL¸ ¥yGS¸ −»FL^j÷¸Á. $x¸CLjPy −ÍjO~í $qMLjÂ¸ÔcFLj.
''TdO| ¥x¸Ôn¸ ¬Onã¸=|. GHOqûFLP| ‚@~'' ¿¥nø}SæCy ‚¨FL ML*jŠ.
''ÔnGHðMLkô?''
''Ä£jOqj fSÂûNqjO| JwÆ£}S −IgHGSO| ¬Â, ¯ MLjbEoõ ö=cF|ûIGHOnÎ ®¥qÚ¨¥h MLÔcáOqÂ ÄFcïFLj. Ä£jOq¸=o Op©ÓŠ, Jw¥h¿$c+"Š
fS¸ÿGSøGHïMLjÂ¢ ÄFcïFLj.''
''Jv$q<ëÓj CLO~øCL. ÄGRNqj¸ ÔnGHðMLkô?''
''¬¥qÚ¨¥é MLGSjëFcïFLj TdO|. ¬¥qÚ@nMLOqk PoÍj ¥qEc! ²¸Íj¥q¸=o ®Á μ¥q −<fHÓ÷ ÄGRNqj¸. −Ä< ½¡MLFLôOq* GSMLjGSõ.''
''²MLOqk PoOqj. ÄfS»¸ÔLŠ¸@~''
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''TdO|..TdO| rH=oæNqj¥q¸¨. ¯ ÄGRNqj¸ ²ML¿¥h ÔnGHðFLÂ¢ MLk=hMLø¸¨. gH÷×|. Ä£jrHÎFL FLMLjô¥q¸Cy, GSVNqj¸ ÔoTdëOqÂ ¥x¸<¸CL
−QLCy IJwF| ÔoQcFLj.''
''Â¢¥é¸ AKLNqj¸PoÍj. ²ML¿¥i ÔnGHðFLÂ¢ MLk=hGSjëFcïFLj. ÂOqóNqj¸$c ÔnGHðMLkô!''
Fc MLk^ÓCy −MnjŠ bEnÎOqõMnjj¼áFL^j÷¸Á.
''>bEc¸‚õ. Nqjk −O| ö$o=| TdO|. Nqjk −O| ö$o=|'' −FL¸Í¸Cy MLl¥hÚ¿Ã¥hÚOqtj¸Á. − XL*¸Py −Mnj Mnjjÿ¸Py ¿Æ£}IH
FoFLj MLmfU¸ÔLj¥y$qÆ$cFLj.
''ÔnGHðMLkô! μ¥q JwÆ£}S −IgHGSO|$c ³ GSVNqj¸ ÔoNqj@~Â¥nÎFc On©$c MLlFcïFLj. ®GHlð@n¥qÚ<jFcïMLl? öGHMLkÍMojÄ£j PoÍj
¥qEc?''
Fc ¥q¸>Oq¸Py ¥qÓMLO~Â¥h ÔLÆ¸¼Jwtj¸Á.
''PoÍj TdO| Ä£jOqj ¥q¸$cOqj GH<¥q¸¨. öGHGSjëCcÂ¥nPe¸=h öGHMLkÍMLjj PoÍj. Ä£jPe¸=h fSÂûNqjO| JwÆ£}S −IgHGSOqj÷¸<$c ®¥q
FcPe¸=h −<fHÓ÷ÓŠ ²Pe¸=h öGHMLkÍ¸ MLl¸<ÍÂ FLMLjô¥qMojOqð¨¸Á. FoÂ¸¥q ÂÇá¸CL$c ÂöÍJw$qÓFLj.''
''®¸CL¥i ÄGRNqj¸ ÔnGHðFoPoÍj.'' $qjOqjëÔoQcFLj.
''FoFy ¥cPo×| ¬MLkôtjÂ. Ã¢.=n¥| rS¥q¸¨NqjO| ÔLÍjMLlCLjFcïFLj. MLkÁ ²$qjML MLjbÍõ CLOq$qÀ IJdõÄjÆ£. MLk ¬MLkô FcFLïÓ¥h
FoFx¥qÚCo GS¸CcFL¸. Mc¿ −QLÓ¸Cc Fc rHÎFo. rHÍí ÔLÍjMLlÓj ÔLÁÄ rHÍí MLlEyõ$q¸ ÔofS Kc$c rS=hP| ¬McøÓÂ Mc¿ ¥y¿¥q. ¥cÂ¢''
$x¸CLj ³<jGHlCy ‚OqjŠJwtj¸Á.
''¥q¸ö=yP| KoÃ¢. ¥q¸ö=yP| NqjjMLOnûP|ñ. CLO~øCoMLjtj¸Á'' FcPy =nFLúF|.
''Td¿¢ TdO|! ¥q¸ö=yP| ÔoGSj¥yPo¥qJwCLjFcïFLj. OoGHl ÄjMLjôÆï ¥qÆfS GHOqûFLP|$c ÔnJdëFLj. ÄjMLjôÆï ÔcPesSGHl
ÄfS»¸¼FL^j÷FcïFLj. $qj@|FnÎ=| TdO|'' IJwF| rH=oæfS¸Á.
''²MLOy −¥qCctj ¥cPo×| ¬MLkôtj. ÂFyï −^ GH=hæ¸ÔL@~Â¥h ÔofSFL^j÷¸Á'' $qÓ$qPe FLMLløCLk ¬Fcï<j ×.$qFcïbÍ¸.
FoFLj gS¿Nqj}S$c ×.$qFcïbÍ¸ ¥q+"Py¥h ÔLkQcFLj.
''¬Pe ÔLk<ŠO~ Kc_k! ¬¸CL gS¿Nqj}S ¬tjCo Mo+¥cÂ Mo+ IJwF| ÔofS ÄGRNqj¸ ÔnGHðŠ¸@~ rH=oæNqj<MojÄj=h?
MoWc¥y+¸ ¥c¥qJwCo FLjMLlø FLFoï¨fH¸ÔL@~Â¥h ¥c¥qJwCo'' ÄGSj$cÜ ¬Fcï<j.
''μOoN|j −GHlCcMc?'' ¥qGSjOqjŠFcïFLj $q=hæ$cFo.
''¶.¥n..¶.¥n ÔnGHlð. − CLO~øCoMLjtj¸Á. MLjOqjGS=h Oy¾ − ¬MLkôtj ML¼á¸Ec?''
FoFLj Po¼ fS$qOn=| MnÆ»¸¼ μ¥q ÍMLjjôPe» ÔLÓ÷$cÆ MLmfH¿ ÀCLjëÓ Â¸@~ gHÆá ¿Pe¥qû@|$c Š¿¢áPy ×c¿»Ó ‚OqjáFcïFLj.
Mc<j =nFLúF|$c Fc MnÎrHÎ −öCLjCL$c ÔLkGSjëFcï<j.
''×.$qFcïDÍ¸ Fc‚ − −PyÔLFL ML¼á¸Á. ÔcPe ¥yGH¸ ‚@~ ML¼á¸Á. IJwF| ÔofS FcÓj$qj ÍjÆsHEcíMLjÂfH¸¼¸Á. ¬¸CLPyFo
μ¥q JwÆ£}S −IgHGSO|Cy ¬¸CL O~öÀMo+ μ¥q ¬MLkôtj MoWc¥y+¸ ÔosS TdÿGS¸ ÔoNqj$qÓEc ¬ÂfH¸¼¸Á. Fc¥n¸Íj¥y − ¬MLkôtj
gS¿Nqj}S$c ö^_jPy÷ MLl¸ÍÂfH¸¼¸Á. ³MoMy −PyÔLFLÓCy − O~öCL¸Cc ÂöÍJwPoÍj.
³ GHÂ ÔoGSjëFcï MLjOqjGS=h Oy×.¸Cc −Mnj ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLkQcFLj. ÄGSj$x¼á CLÓFxfHð ML¼á¸Eo$cÂ¢ −Mnj O~PoÍj. CLøOq$c
®¸=h¥xÔoáQcFLj.
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''μOoN|j! ²Pe$qk ¿=nÎOq NqkõMLl. #eÈ¢$c MLlFcïMLl. ®¥q FLjMLlø ¥qDÍÓj O~GSj¥yMLÔLjáO~. b@y#e PoÍj. Â¢¥c ¥q+ MLÔoáfS¸Á''
GH$qÓ_¨ FLMLøKyNqk<j ×.$qFcïbÍ¸.
''−GHl. −Mnj ML¼á¸Á. FoFLj AKy¸ÔofS ¬Pe $cOnèF|Py Mc¥h¸$| ÔoGSjë¸=o ®¸=h¥é ML¼á¸Á.
''$qj©ÄÂ¸$| ¬¸ŠP|. ÂFLï IJwF|Py MLk=c÷¨FL ¬MLkôtjÂ FoFo.''
Mnjjÿ¸ ¥qFLGH<Š¸@~ $qj<è ¥qGHlðŠFLj¸Á.
''®Pe ‚OqjáÂ MLk=c÷<jŠ¸Ec¸'' ¬¥qÚ@o MLlFLï Kn¸Ô| Ä£jÍ ‚OqjáFcïFLj. −Mnj ‚Oqjá¸Á.
''®Á ÔcPe OqÿGSõ¸. ²¸Íj¥q¸=o rHÍíMc¿Cy MLõMLVOq¸. ÄFLï CLO~øCL FcŠ GSVNqj¸ ÔoNqkÓFLjŠ¸=o ÔoNqj¸¨. PoÍ¸=o
MLj¿áJw¸¨. Fc Ec¿ FoFLj ÔLkGSjŠ¸=cFLj'' ¥qÂ¢ï+" GHOqõ¸CLMLjtj¸Á.
''Ä£jOqj ¥cÍ¸=o ÔcMLl CLGHð FcŠ MoOo MLkOqÜ¸ PoÍj'' CLFLPy CLFLj MLk=c÷<jŠFLï^j÷ MnjÓ÷$c $x*jŠÚ¸Á.
''ÄGRNqj¸ ÔnÃCo ¥qEc GH¿adÚOq¸ Ex¿¥éÁ?''
¬MLkôtj ¥qÂ¢ï+j" CLj<jÔLjŠ¸^k ÔnGHð<¸ MnjjÍPn=hæ¸Á.
''TdO|! μ¥q Oy@| OyÄjNnk FLFLjï Oy¾e MobÁGSjëFcï<j. Mc<j MLk ¥c÷}SMoj=|. Kc$c <_jòFLïMc<j. GHÓjŠ_¨ MLlFLïMc<j. μ¥q
¥cPo×| IGH¸XLF|Py GHDÍ¥q¸ öGH¥cOq¸ MLjCLjë MLj¸Á¼á FLFLjï MLQLGHOqjáŠFcï<j. ¬Í¸Cc Ä¤¨Nnk À£fS FLFLjï KnÁ¿GSjëFcï<j. μ¥x¥qÚOy¾
μ¥x¥qÚ IJw=y ÔLkfHGSkë Kc÷¥| MnjtjP| ÔoGSjëFcï<j. ÔnfHðFLGHlð<j ÔnfHðFL Ôy=h¥h O~¥qJwCo − Ä¤¨NnkFLj Fn=|Py ¬}HPy@| ÔofS
GHOqjMLl _×cOqj ¥i<jTdëFLÂ (¥qÂ¢ïWc"GHlŠ¸^k) ®GHð=h¥é ÔcPeTdOqj÷ FLFLjï.. FLFLjï..'' Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³@oáfS¸Á.
''MLkÁ GHOqjMLl$qÓ Š^j¸_¸. ³Äj ÔoNqkPy CyÔL<¸PoÍj. ²ML¿¥h ÔnJdðPy ³MLjÂ ÔnJdðPy FLFLjï FoFLj OqXh¸ÔLj¥yPoÂ μ¥q
MLjbÍõ CLOq$qÀ −<fHÓ÷FLj. ¬MLkô FcFLïŠ ÔnÃCo McWo"MLjMLlCcOyFLÂ AKLNqj¸. ¯ ÄGRNqj¸ _Nqj^ CnÆsSë GSMLk×.¸ ³MLj¸^j¸EyFLÂ
AKLNqj¸. ÁŠÚCyÔLÂ ¬NnkMLjNqj GH¿fSìÀ. −OqjFnÓÓj$c FLOq¥q¸ ¬FLjAKLÄGSjëFcïFLj. ¯ MLmÃPy ²Pe ‚OqjŠJwNqkFy, ²Pe
_Nqj^GH@~Py CnÆNqjÂ ¬NnkMLjNqj fSìÀ. ÔL¼áJwMcÓFo ÂGSûVNqjCL. CLGHlð ÔoNqjÂ FoFn¸ÍjŠ ÔcMcÆ ¬Fo Mnjj¸¨ bEnÎOqõ¸.
CLGHlðÔofSFLMcBhê ÔL¸fH JdOoNqkÓFLï¸CL MLlö¥yGR¸. ³Ä£j ÔoNqjPoÂ ÂGSûVNqjCL. μ¥q GS$q^j −<fHÓ÷Š OqXL* PoEc? ¬Â $x¸CnÀë
¬OqMcÓÂ MojbEcÄ MLO~ÜÂï ÂÓÁ¤NqkÓÂ ³Ä£j ÔoNqjPoÂ EpO~ó$qõ¸?''
FLÁPy ¥x^jæŠJwCLjFLï Mc¨¥h $q¨èJwÔL Ex¿¥hFL^j÷, Ôi¥q=y÷ Á¤GH¸ MnÆ»FL^j÷ ÂGSûVCLPy −GSO~ Ex¿¥hFL^j÷ Ä£jOqj ®¥qÚ¨¥h
ö=cFLûIGHOnÎ O~ML<¸ CnÆfS¸Á. Ä£j Â×ctjÀ£ $qj¿¸¼ ÄFcïFLj. MLkPe¸=h Mc¿¥h ¬¸<$c ÂÆá GSVNqj¸ ÔosS $qj¸@n bEnÎOqõMLjjFLï
ÍMLjjôFLï JwÆ£}S −IgHGSO|$c sHOqj¸ÍÂ¢ CnÓjGSj. ²ML¿¢ï Pn¥qÚÔoNqjOqÂ¢ CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é ¼ML¿NqjCLï¸$c Ä£j GSVNqj¸ ¥yOqjCLjFcïFLj. Ä£j
ÂOqêNqj¸ rHÎFo Fc ½¡ÄCL¸ −bEcOqGH¨ MLl¸Á'' −»¸Á.
''¬Pe ¬Â ¥q¸rHÎ÷¸^j ®ML$qÓMc?'' ¬¨$cFLj FoFLj.
''¿^O|ï$c ®sSë MLk _CLjŠPoMLjMLlCcNnk MLmfU¸ÔcO~? FoFo¥cÍj GHOqjMLlFLï ³ ¬MLkôtk ®MLøÍj. ¬¸Íj¥é ¥qEc ®Pe¸=h
Op©Ó −$q@~Ój ÄjÀÄ£j¿JwCLjFcïtj. ¬tjFc ®Á Fc μ¥qÚEcÂ GSMLjGSõ¥cÍj. − Â¢ÔLj<j ²¸CL MLj¸Á ¬MLkNqjŠÓ _CLjŠÓj
_j»Ü ÔoQc@y ÄÔc¿¸ÔL¸¨?''
''®¸CL¥i ²ML<j Mc<j?''
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''®Á$y Mc¨ IJw=y'' μ¥q ¥qMLOq¸Á¸¼ ''FcŠ FcõNqj¸ ×.Oqj$qjCLj¸ÍÂ FLMLjô¥q¸ MLl¸Á. $qj@|FnÎ=| MLTdëFLj TdO|'' ÄGSÄTd
MnÈ"Jwtj¸Á.
¥qMLO| À£fS ÔLkfSFL FoFLj ¬Mc¥nÎÚJwNqkFLj.
− IJw=yPyÂ MLõ¥hë.. −öPn© Æ}SæPy MLlFcï<j. Mc¨ rHÎFL ÔcPe ¥q¸rHÎ÷¸=|û MLlFcïtj. − ¬MLkôtj ÔnfHð¸Á Â×.Moj. Mc@nFyï
¥cGHlO~Ój ‚Peá<j. ¥qFnïfHÓ÷Ó _CLjŠÆï ¼ÁMojQc<j. ¥cÂ¢ ²MLOqk MLjj¸ÍjŠ O~ML<¸ PoÍj. Mc¨ GHÓjŠ_¨¥h ¬¸ÍOqk
Oq]j<jGSjëFcïOqj. Mc¨MLÓ÷ Qc¸ÀAKLöÍCLÓj ‚@~ ¥qOqjMLNqkõtj. ®¥q ³EnÎFc ÔoNqkÆ. ³¸ ÔoNqkÆ? −Py¼GSkë GH<jŠFcïFLj.
MLjÈ¢" McBhê fHÆfH¸¼ Mc¿ï¸»ÔcáFLj. Ä¤¨Nnk ÆÔoáNqjMLjÂ KnÁ¿¸ÔcFLj. _jÁí$c ÔLÍjMLl¥yMLjÂ rUÔLá¿¸ÔcFLj.
''FoFnMLOy CnÓjTd?'' ¬Fcï<j CLÓ ÃOqjGSj$c.
Fc ¥yGH¸ FLadPeÂ¥h ¬¸=h¸Á Mc¨ Jv$qOqj¥h, Pn¥qÚPoÂCLFcÂ¥h.
''ö¥hÄjFLP| $c¨Ä. FLjMnøML¨MLtjCo Fc¥é¸ö=c? MLj¸öÀ ¥x<j¥qFo ¥qEc Â¢¥h¸CL Jv$qOqj? ¬tjFc FoFnMLOy CnÓjTd? MLk¨
MLjrSÎJwCcMLl? ×cö$qCLë. MLjO~õÍ$c − Ä¤¨NnkÆÔoátj. ®¥qFnÎFc $qj^jæ$c ö_CLjŠ? ®¥q ¬MLkôtjÓ ×yÆ¥nWc"My ¥cÍj MnÈ"FL^j÷
CnÆfSFc ÔcÓj − XL*Moj Â¢Š AKLkÄjÄ£jÍ FLk¥qÓj ÔnÆ÷JwCctj. ³ MLj¸öÀ£ ÂFLjï ¥cJd<Po<j. GHfSfHÓ÷Mc<Â rUÔLá¿GSjëFcïFLj. Fc
¥qDÍ CnÓjGSj$c?'' $q=hæ$c JwÆ£}S AKcGRCy ¥q^jMLl$cFo rUÔLá¿¸ÔcFLj. Fc =yF| MLkOo ¥xÁ¤í Mc¨ MnFLjïPy ÔLÆ rH¿»FL^j÷¸Á.
''PoÍj TdO|. ®¥q ²Pe¸=h CLGHmð ÔoNqjFLj. ²ML¿ ×yÆ¥i Mn+"FLj. FLFLjï MLÁPoNqj¸¨'' ö_ÀMLjPe@~<j.
''Â¢ Í$qÜOq MLlFLï Ä¤¨NnkÓÂ¢ï ®Ôoátj''
''®¸=y÷ MLlFcïtj TdO|''
''¥cÂsSæ_jP|û Mc¨Cy Jwtj $qÍ¸Cc Ôn¥| ÔofS ¬Âï Ä¤¨NnkÓj, IJw=yÓj, ®¸¥c ³MnjÎFc ²Ä@nFLû}S MLl¸=o GH^jæŠOq¸¨''
−×cåfH¸ÔcFLj.
MLjOy $q¸^Py À¿$xÔcáOqj. IJw=yÓj, Ä¤¨NnkÓÂï=h¥h Mc¨ÔoCLFo ÂGHlð rH=hæ¸ÔcFLj.
''Â¢ Í$qÜ¿¸¥éÄ£j PoÍj$c?''
''®¸¥éÄ£j PoMLlTdO|.''
''$qj@|. ¬Â¢ï ®GHlð@o Fc ¥q+"MLjj¸Eo ¥cPoáQcMLl. ®¸¥éMnjÎFc MLlFLï^j÷ CnÆfSFc, ®¥q ³ ¬MLkôtj ×yÆ¥nÈ"Fc ÔnJdðFLj$c
¬GHlð<j MLk^Ój¸<MLl. FLjMLlø _ÀŠ¸<MLl ¬¸Co. ¥cPo×| ŠöOqMc¨MLÂ¢, AKLÄGRõC| MLlFLïMc¨MLÂ¢ MLÁPoGSjëFcïFLj. _jÁí CnÔLjáŠÂ
_CLjŠ. MLjOx¥q<j MLjOx¥q<j ¬Nqjjõ¸=o ²F| ¥{¸^O| ÔofS GH@ofS MLl¸@oMcBhê. Â¢¥hEo Pe}Sæ Mc¿ï¸$|. Ã¢ ¥éO| IGHlP|.'' $q=hæ$cFo
Mc¿ï¸»ÔcáFLj.
''¬Pe$o TdO|. _jÁí$c MLl¸=cFLj'' AKLNqj¸Cy Jd¿JwNqk<j.
´EcOqj FnÓÓMLOqŠ ²Pe¸=h ¥q¸rHÎ÷¸=|û PoMLl. − ¬MLkôtj ‚@~ öGHQc¸CL¸$c MLl¸ÍÂ GS¸CLßfHë MLõ¥që¸ ÔofS¸Á.
¥cÂ¢ ¬FLj¥yŠ¸@~ μ¥qOy¾ MLjÈ¢" − ¬MLkôtj FLj¸Ôo IJwF|.
''TdO|! − ÍjO~ôOqjÜ<j FLFLjï MLÁPoPe Po<j. ®¸¥c Fc Í$qÜOq Ä¤¨NnkÓjFcïNqjÂ Kc÷¥| MnjtjP| ÔoGSjëFcï<j. ¯ O~öÀ¥h McBhê
ÔL¸sHTdëFLj.. ÔL¸sHTdëFLj'' −MoQL¸Cy MLm»JwCy¸Á.
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''KoÃ¢ Cx¸ÍOq GH<Š. Mc<j MLkO~<FLjŠFcïFLj. ÿCLõÔofS Â¢ ½¡ÄCcÂï Jd<jÔoGSj¥yŠ. CLøOqPy Mc¨ gH< ÄOq$q<MLlCLj¸Á.
Fc MLk^ FLMLjjô'' ¬AKLNqjÄjÔcáFLj.
¬¸Co. ®¥q Fc¥qOqíîMLjtjJwtj¸Á. ®Pe¸=h −KyCLjÓj ®¥q MLkOqOqÂ. bÍFL _Ó¸, GHÍÄ _Ó¸, MLj¸Á _Ó¸ FnÀë¥n¥hÚCo MLj¸¼
MLk^Ój ÔnÄ¥n¥qÚMLÂ. ¬MLkNqj¥qGHl −<fHÓ÷Ó MLjk$qMoÍFLÓŠ ¬¸CL¸ GHÓ¥cÓÂ. ®¥q O~XLGS GS¸VOq¸ CLGHðÍÂ. ÔL¥qÔL¥c Fc
MnjÍ<jPy GHDÍ¥q¸ OqkGHl ÁÍjíŠ¸Á.
GS¸ÍOqó¸ FLkõ ®NqjO| rSÓöKoGRF|û. GSMLjNqj¸ O~öÀ 11.30 FLj¸¼ 12.30 MLOqŠ. MoÁ¥q OoM| Jd¿¢æ, MLj¸öÀ$c¿ IJdO|ô GUp}S.
FLMLjô¥qMnjÎFL Fc Nqj¸öCc¸$q¸ Oq¸$q¸Py¥h Á»¸Á.
''OoM| Jd¿¢ærHÎ JwÆ£}SÓ Ec¨. CLfHð¸ÔLjŠFo öGHNqjCLï¸Py Mo$q¸$c ö@nÎM| ÔoGSkë MLj¸öÀ$c¿ ŠMLkOqj<j ÄQLøGHÀ Oy@| ¨MnÎ<¿ï
b©¥xÂ ÍjOqôOq*¸.'' =iÄ¤ÓPy McOqëÓj ÄFoMLl¸=cMLl'' MLjj»¸ÔcFLj.
''ÔoÀ¥h MLj=hæ ¬¸^Š¸@~ GHÂ¥cÂÔoáQcFL¸=cMc?'' GS¸Eoÿ¸ MnÆ_jÔcá<j ×.$qFcïbÍ¸.
''GS¸IGHj^FLrHÎ ²¸¥nÎø¿¢ MoQcOqj. ¬¸ÍjPy Â¢MLl ‚@~ öGHCLõXL TdXhÄ. TdXLõÄj¼áFL^j÷ ‚@~ $qjOqjë'' ¬FcïFLj $qCcÂï $qjOqjë
ÔoGSjŠ¸^k.
''¬MLlFLMLlFLj. TdXcõÓj PoŠ¸@~ CnÆÄ$c Jd÷F| ÔoTdMLl. ®¸CL¥i − ¬MLkôtj ¥qÆfS¸Ec?''
''μ¥qö=n¸<j TdOqj÷ ¥qÆfS¸Á.''
''− CLO~øCL MLj¿áJwtj¸Á ¥qÍk?''
''PoÍjO~ ®GHð=h¥i öGHÀ FLkõ ®NqjO|¥h Fc ¥xÔoá MnjjÍ=h ö»¤=h¸$|û −MnjEo. GSøNqj¸$c IJwF| ÔofS Ä}R ÔoGSjë¸Á
MLj¿áJwŠ¸@~.''
''ö$o=|. ®¸CL¥i ²MLO~ ¬MLkôtj?''
''²ML¿¥i ÔnGHðFLÂ MLk=hÔcáFLj O~.''
''²¥qÚ<j¸^j¸Á?''
''²¥qÚ<j¸=o Â¢¥éÄjö=c? öGHGSjëCcÂ¥h fHPe÷ JdGHÓCy Vtj$c ¥cGHlOq¸ ÔoGSjŠ¸^j¸Á ²¥qÚ@y ÍkOq¸$c ÄEoQcÓPy''
®¸CLPy rSP| öMnk»¸Á.
''Â¢¥éO~ IJwF|'' ¬¸Á¸Ôc<j ×.$qFcïbÍ¸.
''ÿPy''
''....''
''sS¸ ^j Nqjk KoÃ¢''
''.....'' ''¬¸Cc Kc$qjFcïOqj ¥qÍMLkô! rIHÎF| MLl¸=cFLMLkô!''
− XL*¸Py ×.OqïÆ}Sæ ×.$qFcïbEcÂ¥h Fy^ MLk^ O~PoÍj. IJwF| ¬¸Á¸Ôo^GHlð<j ¬ÓMy¥q$c ÔLkfSFL FL¸_O| ¬CLÂ MnjÍ<jPy
ÂXhGHëMnjÎJwtj¸Á. ¬Á CLFL ³¥nÎ¥q MLjjÍjíÓ ‚CLjOqj ¬GHOqêÁ.
PPP
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ఖాంతం

తాడికొండ కె. వకుమార శరమ్

వెలల్కిలా పడుకుని కపుప్కేసి చూసూత్ పడుకునన్ రాఘవరావు మనసుని తొలుసుత్నన్ పర్శన్ ఈనాటిది కాదు. ఉదోయ్గంలో వునన్నాన్ళూల్
నిదర్పోతునన్పుప్డు మాతర్మే గాక పనిలో ఊపిరి సలపనంతకాలం పెదద్ పర్యతన్ం లేకుండానే దానిన్ వాకిటి బయట వుంచగలిగేవాడు - ఇపుప్డు
యమకింకరులని నిలబెటిట్నటుల్గా. రిటైరయిన తరువాత తలుపులు బదద్లుకొటట్లాల్ ఆ పర్శన్మనసు లోపలకొచిచ్ తిషేఠ్సింది.
తల తపిప్ పకక్నే పడుకుని వునన్ భాగయ్ంకేసి చూశాడు. అతని వైపు వీపు పెటిట్ పడుకుని వుంది. సగం నెరిసిన తల - రంగు
వెయయ్కపోతేనే అదికూడా తెలిసేది. సమాజంలో మనిషికి ఇచేచ్ విలువ కనిపించే తెలల్డబుబ్వలల్ గాక దాని చాటున వునన్ నలల్డబుబ్వలల్
అయినటుల్గానే జుటుట్విషయంలో కూడా తెలుపుని మరుగు చేసే నలుపు రంగుకే విలువ ఎకుక్వ.
ఎదురుగుండా వునన్ గోడగడియారంవైపు చూశాడు. దాదాపు ఒంటిగంట చూపిసోత్ంది. కాసేపటోల్ లేసాత్డు సుధీర. బాతూర్ం పని
అయిన తరువాత వసాత్డు పకక్న కూరుచ్ని, "నెపిప్ ఎలా వుందీ?" అని అడగడానికి. ఈ నెపిప్ తగేగ్ది అదుగో, ఆ బయట నిలబెటిట్నవాళల్ని లోపలకి
రానిచిచ్నపుప్డే. సుధీర సాంతవ్న వచనాలు పలికినపుప్డలాల్ అవి రాఘవరావుకు ధైరాయ్నిన్వవ్డం, ఆ బయట నిలబడడ్వాళుల్ విసుకోక్వడం ఈమధయ్
రోజూ జరుగుతునన్దే. అలాగే రోజూ జరిగే ఇంకో కారయ్కర్మం, సుధీరతో ముడిపడడ్ తన జీవితానిన్ చరివ్త చరవ్ణంగా అతను తలచుకోవడం.
నక్షతర్ం పర్కారం "స"తో పేరు మొదలవావ్లనాన్డు పురోహితుడు. "సురేష" అనాన్డు రాఘవరావు. "సుధీర" అనన్ది భాగయ్లకిష్ .
"ఆడదాని ఓరచూపుకూ జగాన ఓడిపోని ధీరుడెవవ్డూ," "ఏరా మనతోడివచేచ్ ధీరుడెవవ్డురా" పాటలు వినపడడ్పుప్డలాల్ అతనికి చికాకు
కలగడం ఆ నామకరణం అయిన పదిహేనేళల్కి మొదలయింది. మరో మూడేళల్కి దాని మూడవపాదం అతని తలని నింపేసింది. సంగతి తెలిసేత్
ఆకాశానిన్ నింపే సమాజపు రెండవపాదం పర్భావం అతనిదాకా రానందుకు అతను సంతోషపడాడ్డో లేక విచారపడాడ్డో చెపప్డం కషట్ం. ఆ
రెండవదానిన్ కావాలని అతను కోరుకునివుంటే ఈనాడతని మనసు ఇంత గజిబిజిగా వుండేది కాదేమో!
పెదద్వాడు వెంకటేశవ్రార్వు పదోతరగతి పరీక్షకి రెండుసారూల్ ఇంటరీమ్డియెట పరీక్షకి మూడుసారూల్ ఫీజు కటట్క తపప్లేదు. ఇంక
మూడోవాడు శీర్నూగాడికి ఆ రెండు తరగతుల పరీక్షలకోసం ఎనిన్సారుల్ ఫీజులు కటాట్డో అతనికెపుప్డూ గురుత్లేదు. ఆ ఇదద్రి మధయ్లోనివాడు ఈ
సుధీర గాడికే ఒకోక్ పరీక్షకీ ఒకోక్సారికనాన్ అవసరం రాలేదు. పైగా వీడు సాక్లరషిపుప్లతో చదువుకుని, సెంటర్ల యూనివరిస్టీలో పీహెచడీ
కూడా చేసి, బయోటెక కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్ంటే, మిగిలిన ఇదద్రూ మాతర్ం - అతెత్సరు మారుక్లతో డిగీర్ పూరిత్చేసి ఒకడు ఉదోయ్గం లేక
బాంకులో పనిచేసే భారయ్ డబుబ్ తింటునాన్డు, మరొకడు డిగీర్ మధయ్లో ఆపేసి, తాలూకా ఆఫీసులో అటెండరగా పనిచేసుత్నాన్డు. ఆ ఇదద్రూ
తమదగగ్ర తలిల్దండుర్లిన్ వుండమని ఎపుప్డూ అనలేదు. పైగా వాటాలగూరిచ్ ఉతత్రాలు రాయిసాత్రుగానీ హైదరాబాద వచిచ్, సుధీర ముందు
నిలబడే ధైరయ్ం ఆ యిదద్రిలో ఎవరికీ లేదు.
"రెండు జిలేల్డు మొకక్లమధయ్ ఒక తాటిచెటుట్ - ఇదెలా సాధయ్ం?" అనన్ పర్శన్ని రాఘవరావు మెదడోల్కి తోసింది మోహనార్వు. అతని
భారయ్ అనాకారి కాదుగానీ ఆమె పకక్న మోహనార్వు ఇందుర్డిలాగా మెరిసిపోతుండేవాడు. రాఘవరావు వాళుల్ అదెద్కుంటునన్ మధయ్ డాబా,
ముందూ వెనుకా పెంకులు కపిప్వునన్ ఆ యింటోల్ రెండవ భాగంలో అదెద్కు దిగారు వాళుల్. అపప్టికి వెంకటేశవ్రార్వుకి రెండవ ఏడు వసోత్ంది.
వాళుళ్ వచిచ్ చేరిన రెణెణ్లల్కి మోహనార్వు భారయ్ గరభ్వతి అయింది. ఓ నాలుగునెలల్ తరువాత ఆమెని తీసుకువెళాళ్రు పుటిట్ంటివాళుల్.
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అనసూయమమ్గారు కోడలు భాగాయ్నిన్ అదుపాజఞ్లోల్నే ఉంచేదిగానీ ఆ సమయంలోనే కూతురుకి అసవ్సథ్తగా వుండడంచేత ఆవిడ వెళిల్
సహాయపడవలసి వచిచ్ంది. అపప్టికే, ఒంటరిగా వునాన్డని, వండుకోలేడని కనీసం ఆదివారాల పూట మధాయ్హన్పు భోజనానికీ, రాఘవరావు
ఊళోళ్ వునన్పుప్డు అపుప్డపుప్డూ రాతిర్ భోజనాలకీ గూడా మోహనార్వుని పిలవడం అనసూయమమ్గారు అలవాటు చేసింది.

అందుకని

రాఘవరావు ఊళోల్ ఉనన్పుప్డు "ఆయనున్ భోజనానికి పిలుదాద్మా?" అని భాగయ్ం ఒకసారీ, "భోజనానికి అతణిణ్కూడా పిలవమంటావేమిటి?" అని
రాఘవరావూ ఒకోక్సారీ అనడం చాలా సాధారణంగా జరిగింది.
ఒక వాటాలో ఒంటరిగా మోహనార్వ, పకక్వాటాలో రెండేళల్ పిలాల్డితో భాగయ్ం. ఆమెని వరుసగా కొనిన్ రాతుర్ళూల్, పగళూల్ అలా
వదిలేసి వెళళ్వలసిన పరిసిథ్తిని రాఘవరావుకి కలిపించిన రైలేవ్ గారుడ్ వుదోయ్గం మీద అతనికేమీ కోపంలేదు. పాసెంజెర బళల్లోల్నూ ఆ తరువాత
ఎకసపెర్సబళల్లోల్నూ పనిచేసూత్, కూరగాయలు, పపుప్ధానాయ్లు లోడింగులు జరిగేచోటల్ కొదిద్గా ఎకుక్వసేపు బండీని ఆపినందుకు డబుబ్లు బాగానే
ముటేట్వి.

ఆ సమయంలో మాతర్ం వీధి దీపాలూ, చీకటి పడగానే అంతగా జనసంచారమూ లేనిచోట, భాగయ్ం పకక్నే మోహనార్వు తోడు

ఉనన్ందుకు అతను ఆనందించాడు గానీ, పిలల్లు పెదద్వాళల్వుతునన్ సమయంలో, అతను పచచ్జెండా ఊపినపుప్డలాల్ అది మోహనార్వుకి ఊపాడా
అనన్ సంశయం అతణిణ్ వేధించేది.
అతని అనుమానం సకారణమేనని పొదుద్నేన్ రైలుదిగి ఇంటికి వచేచ్సరికి పకక్మీదో లేక పెరటోల్ చెతత్కుపప్లోనో కనిపించిన సంపెంగ
రెకక్లూ, మలెల్పువువ్లూ, మొగలిరేకులూ చెపెప్యయ్నీ, ఆ కాలంలో తను పటిట్ంచుకోలేదనీ అతను అనుకునాన్డు.
"సంపెంగ పూలెకక్డివి?" అనడిగేవాడు.
"పకిక్ంటావిడ ఇచిచ్ంది" అనేది భాగయ్ం. పకిక్ంటోల్ సంపెంగ చెటుట్ వునన్ మాట నిజమే.
ఇంకోసారి, "మొగలి పూలెకక్డివి?" అనడిగేవాడు. "ఇంటిముందుకి వసేత్ కొనాన్ను.

ఈమధయ్ వాటినిచూసి చాలా కాలమైంది,

అందుకు" అని భాగయ్ం జవాబిచేచ్ది. "మొగుడు లేకుండానే?" అనాన్డోసారి. "మొగుడు పకక్న లేకుండానే పొదుద్ పొడుసోత్ందీ, గడుసోత్ందీ" అని
ఠకుక్న జవాబిచిచ్ంది.

అలా కాక, "రాతిర్ తమరుంటే విందుభోజనం చేసేవారు!" అని జవాబిచుచ్ంటే ఆమె చెంపలు పగలకొటట్కుండా

ఆగేవాడేమో అతనికి తెలియదు.
అనసూయమమ్గారు ఇంటోల్ వునన్నాన్ళూల్ అతను ఇంటోల్ లేనపుప్డు పకక్మీద పూలు కనిపించేవికావు. అదే అనాన్డు భాగయ్ంతో. అతని
పకక్లో, వెకిక్ళల్ మధయ్లో, "మీరు ఇంటోల్ లేనపుప్డు నేను పూలు పెటుట్కోవడం అతత్యయ్గారికి యిషట్ం వుండదు. నాకు పూలు పెటుట్కోవాలని
ఎపుప్డూ వుంటుంది!" అని ఆమె అనన్పుప్డు అది సమంజసమేననిపించింది. భారయ్ తలలో పూలు పెటుట్కోవాలనన్ చినన్ కోరికని తీరచ్లేకపోతే
ఎందుకనుకుని, ఆ తరువాత ఆ పర్సకిత్ తేవడం మానుకునాన్డు.

అయితే, ఆ పూలకీ, అనుమానానికీ లింకు పెటిట్నవాడు మోహనార్వే.

అదికూడా, భాగయ్ం నోటినుంచీ వెలువడిన మాటలవలల్నే.
"అసురసంధయ్వేళ. వాడు ఆ బియయ్ండబాబ్ దగగ్ర కూరుచ్ని ఆడుతునాన్డు. అటుపకక్గా వెడుతూ చూసేత్ ఆ డబాబ్ పకక్న ఏదో
కదులుతునన్టల్నిపించింది. ఎంత పెదద్ మండర్గబబ్నుకునాన్రూ! అది వాణిణ్ కుటుట్ంటే వాణిణ్వావ్ళల్ ఇలా చూసేవారు కాదు. సమయానికి ఆ
మోహనార్వుగారుండబటిట్ సరిపోయింది. ఆయన దానిన్ చంపి అవతల పారేశారు. అతత్యయ్గారెపుప్డూ దాని పకక్నే చీపుళూళ్, నా బొందా,
ఇంకేవేవో పెడతారు. ఒకక్నాడనాన్ వాటిని తీసి సరిద్న పాపాన పోతేనా? ఎందుకైనా మంచిదని ఆయనే వాటిననిన్టినీ బయటకు లాగి సరాద్రు."
అయితే, ఆ సరద్డం కలిగించిన తేడాని రాఘవరావు గమనించినా అంతగా పటిట్ంచుకోలేదు. రెండు వాటాల మధయ్ వుండే ఆ తలుపుకి
అడడ్ంగా వుండే బియయ్ం డబాబ్ కాసాత్ గదిలో ఒక మూలకి చేరిపోయింది. పైగా, "అబబ్, ఇపుప్డు వంటగదిలోంచి వరండాలోకి వెళాళ్లంటే
అడాడ్లనీన్ దాటుకుంటూ వెళాళ్లిస్న అవసరం లేదు. మీకెందుకు తటట్లేదెందుకిలాంటి ఆలోచన?" అని భాగయ్ం అతణిణ్ నిలదీసిందికూడా!
రాఘవరావు సంపాదన పుంజుకునన్ తరువాత అకక్ణిణ్ంచీ వీధి దీపాలూ, ఎకుక్వగా చుటుట్పకక్ల జనసంచారమూ వునన్ ఇంటోల్కి
మారారు. అందుకని అతడు దాదాపు వెంటనే మోహనార్వని మరచిపోయాడు.
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ఏళుల్ గడిచిన తరువాత గానీ అనసూయమమ్ గారు, మోహనార్వ భారయ్, ఊళోల్ లేకపోవడం, రెండువాటాల మధయ్ గదితలుపులకి అడాడ్లు
లేకపోవడం, పకక్మీద పూలు కనిపించడం, సుధీర పర్పంచంలోకి అడుగుపెటట్డానికి గల కారణాలేమోనని అతనికి అనిపించలేదు.
అనిపించినపప్టినించీ ఆ అనుమాన నివృతిత్కై ఏం చెయాయ్లోకూడా అతనికి తెలియలేదు.
అవసానదశ దగగ్రైందని తెలుసుకునన్ తరువాత అతనికి నిజం తెలుసుకోవాలనిపిసోత్ంది. అందులో భాగం అని అనుకుంటునన్ భాగయ్ం
దాని గూరిచ్ నిజం చెపేప్ అవకాశం అసలే లేదు. మోహనార్వు సంసారానిన్ చూసి పరోక్షంగానైనా నిజం తేలుచ్కుందామంటే అతణిణ్ ఇపప్టిదాకా
తిరిగి మళీల్ చూసింది లేదు.
ఇక మిగిలింది ఒకటే మారగ్ం. అదికూడా, సుధీర చెపప్గా వినడం వలల్నే అతనికి తటిట్ంది. వాడు పరిశోధన చేసింది జనుయ్శాసత్రంలో.
పనిచేసోత్ంది ఒక బయోటెక కంపెనీలో రీసెరచ్రగా. ఈ మధయ్ కోరుట్కేసులోల్ జనుయ్పరీక్షల ఫలితాల నుపయోగించి వారసతావ్లని ఎలా నిరాధ్రణ
చేసుత్నన్దీ వాడే చెపాప్డు. తలిల్దండుర్ల జీనస్ పిలల్లోల్ వుండి తీరాలట. దానిన్ బటీట్, ఇంకనుంచీ కాకి గూటోల్ కోయిలలు వుండడానికి
అవకాశంలేదని రాఘవరావుకి అరథ్మైంది.
జనుయ్పరీక్షకి కావలిస్న డబుబ్ అతనే ఇచుచ్కోగలడు. అయితే, వచిచ్న చికక్లాల్, ఈ పకక్మీదనుంచీ లేవలేని పరిసిథ్తిలో ఆ పరీక్ష
చేయించమని అడగాలిస్ంది సుధీరనే! లేవగలిగే ఓపికే వుండుంటే తనే గుటుట్చపుప్డు కాకుండా వాడివీ, తనవీ రెండు వెంటుర్కలు పటుట్కుని ఆ
లాబకి వెళేల్వాడు. ఇపుప్డు వాడి దావ్రానే ఈ పరీక్ష జరపగలిగేది. ఫలితం ఏదైనా వాడు బాధపడక తపప్దు. వాణిణ్ ఇందులో ఇరికించడ
మెందుకనే రాఘవరావు ఇపప్టిదాకా ఆగాడు. కానీ, నిజం తెలుసుకుంటేనే గానీ శాంతి చేకూరదని అతని పర్గాఢ నమమ్కం. "నీ జీవితం
అయిపోవచిచ్ంది. ఇపుప్డు నువువ్ తెలుసుకుని మాతర్ం చేసేదేముంది? భవిషయ్తుత్లో వాడి మనశాశ్ంతిని కూడా ఎందుకు చెరుపుతావ?" అని
ఎవరైనా అతణిణ్ నిలదీసేత్, "నా జీవితంలో ముఫైఫ్ అయిదేళుళ్ - అందులోనూ, అసలు మనశాశ్ంతి కరువై ఇరవయేయ్ళుళ్ గడిపాను. నా
సంగతేమిటి?" అనన్ ఎదురు పర్శన్ని అతడు ఎపుప్డో తయారుచేసుకునాన్డు.
***
మరునాడు పొదుద్నన్ సుధీర ఆఫీసుకి వెళేళ్ముందర వెడుతునాన్నని చెపప్డానికి రాఘవరావు వదద్కి వచాచ్డు.

పకక్మీద వెలల్కిలా

పడుకుని వునన్ రాఘవరావు తలని వెనకుక్ వంచి అకక్డ భాగయ్ం వునన్దేమోనని చూడడానికి పర్యతిన్ంచాడు. నిరాధ్రణ చేసుకునేందుకు "మీ
అమమ్ ఇకక్డ లేదుగదా?" అనడిగాడు. లేచి కూరోచ్గలిగిన పరిసిథ్తే వుండుంటే అతనికి ఆ పర్శన్ అడగవలసిన అవసరం వచేచ్దిగాదు. గది
బయటకు చూసిన సుధీర "లేదు" అని చెపిప్ తల అతనికేసి తిపేప్టంతలో తలిల్ అకక్డ కనిపించింది గానీ అతనికెందుకో జవాబుని
మారాచ్లనిపించలేదు. ఆవిడ సికస్త్ సెనస్ జరగబోతునన్దానిన్ పసిగటిట్ ఆవిణణ్కక్డకు లాకొక్చిచ్నటుల్ంది.
"నా పార్ణం ఇవావ్ళోల్, రేపో అనేలా వుంది. అదృషట్ం వుంటే నువువ్ ఇంటోల్ వునన్పుప్డు పోతాను. అయితే, నేను పోయే ముందర
ననెన్నాన్ళుల్గానో వేధిసుత్నన్ పర్శన్కు జవాబును తెలుసుకోవాలనన్ ఆసకిత్ని మాతర్ం చంపుకోలేక నినోన్ కోరిక కోరుతునాన్ను. జవాబు ఏదైనా గానీ
ఈ కోరిక తీరిచ్న తరువాత నీ జీవితాంతం నువువ్ బాధపడతావని నాకు తెలుసు. అయినా, నా కుతూహలం ముందు నిసస్హాయుడనై నినున్
వేడుకుంటునాన్ను.
"ఈ కోరికని కోరుతోంది నీమీద కోపంతో మాతర్ం కాదు. నీ పర్యోజకతవ్ంలో కనీసం సగం మీ అనన్యయ్కీ, తముమ్డికీ కలిగ్నా
నాకివావ్ళల్ ఇంత బాధ వుండేదికాదేమో! వాళల్కనాన్ నువేవ్ ననున్ బాగా చూసుకునాన్వు. మంచంపటిట్న ఈ సిథ్తిలో కూడా నువువ్గానీ మీ
ఆవిడగానీ ననున్ చీదరించుకోలేదు. అలాంటి నినున్ ఈ పరీక్ష చేయించుకుని రమమ్నమని అడగడం - అవసానదశలో వునాన్ను గనుకనే సాధయ్
మవుతోంది.
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"అయితే, ఒక షరతును మాతర్ం నువువ్ అతికర్మించకూడదు. ఫలితం ఏదైనా గానీ నువువ్ మాతర్ం నిసస్ంకోచంగా నాకు నిజం
చెపాప్లి - నా రోగం గూరిచ్ చెపిప్నటుల్గా. అబధధ్ం చెపిప్ ననున్ ఇవావ్ళల్ మోసపరిసేత్ అది జీవితాంతం నినున్ వెంటాడుతుంది. నా కోరికని
తీరచ్వా?"
నోట మాట రాక అలాగే నిలబడి రాఘవరావు మొహంలోకి శూనయ్ంలోకి చూసినటుల్గా చూసి, కాసేపయిన తరువాత అచేతనావసథ్
నుండీ తేరుకుని ఆయనకి మాటిచిచ్, ఆయన తలమీద అకక్డకక్డా మిలిగిన వాటిలోల్ రెండు వెండుర్కలని పీఇ, జాగర్తత్గా పొటాల్ం కటాట్డు. తన
లాబే గనుక వివరా లేమీ చెపప్కుండా అసిసెట్ంట కిచిచ్ పరీక్ష చెయయ్మని చెపాప్లని నిరణ్యించుకునాన్డు.
బెడూర్ం నుంచీ బయటకు వసూత్ తలిల్ని చూశాడు. నోటోల్ చీరె చెంగుని కుకుక్కుని రోదిసుత్నన్దలాల్ అతణిణ్ చూసేసరికి, "ఆయనకి ఏం
బుధుధ్లో చూడు - ఈ పరిసిథ్తిలో -" అని వాకాయ్నిన్ పూరిత్చెయయ్లేక అతని మీద వాలిపోయింది. ఏం చెయాయ్లో తెలియక తలిల్ని ఓమారు
హతుత్కుని బయటపడాడ్డు.
***
తరువాతి రెండురోజులూ ఇంటోల్ పెదద్వాళల్ మాటలు పెదద్గా వినిపించలేదు. సుధీర కి ఆఫీసుకెళిళ్నా పనిమీద ఏకాగర్త మాతర్ం
కుదరేల్దు. "అతత్గారు గర్ంథసాంగురాలా?" అనన్ అనుమానంతో మొగుడు అవసానదశలో వునాన్డుగదా అని ఆమెమీద చూపించిన సానుభూతి
కాసాత్ సుధీర భారయ్ మనసులోనించీ ఆవిరైపోయింది.
రాఘవరావు తలిల్మీద నిఘా వేసినటుల్గానీ, ఆ విషయమై ఆమెమీద అరిచినటుల్గానీ లేక వాదోపవాదాలు జరిగినటుల్గానీ, తను
పెరుగుతునన్ వయసులో పరాయి మొగాణిణ్ తలిల్తో చనువుగా చూసినటుల్గానీ సుధీర కెపుప్డూ గురుత్లేదు. అందుకే రాఘవరావు కోరిక ఈ
వయసపుప్డు అసమంజసం అనిపించిందతనికి.

పైగా, అనన్దముమ్లతో పోలిసేత్ రంగులోగానీ రూపంలోగానీ తేడాలవలల్ ఆ అనుమానం

తలెతిత్ందని అతనికి అనిపించలేదు. తనుకూడా మిగిలిన ఇదద్రిలాగా అపర్యోజకుడయుంటే ఈ పరిసిథ్తి ఎదురయేయ్ది కాదనుకునాన్ డతను.
ఈ పరీకాష్ ఫలితాలనిబటీట్ రాఘవరావు ఆసిత్లో తనకి వాటా లేకుండా చేసాత్డేమోననన్ సందేహం గానీ భయంగానీ సుధీరకి లేదు;
ఉదోయ్గం అతని కనీసావసరాలను తీరచ్డానికి కావలసిన దానికనాన్ మినన్గానే వేతనానిన్సుత్ంది.

మహా అయితే, అతను ఎపారటమెంట

కొనడానికి రాఘవరావు కొంత సొముమ్నిచాచ్డు గనుక మిగిలిన ఇదద్రూ దానిగూరిచ్ గొడవ చెయొయ్చుచ్.
అయితే, ఇవేవీ కాదు అతణిణ్ వేధిసోత్ంది. ఆ ఫలితాలు రాఘవరావు అనుమానానిన్ నిజంచేసేత్ మాతర్ం, ఆయనగానీ, లేక తలిల్గానీ తన
తండెర్వరో చెబుతారా? అనన్ పర్శన్ అతని బురర్ని తొలుసోత్ంది. చెపప్కపోతే, తనకి అతడెవరో తెలుసుకోవాలని ఇంకా బలంగా అనిపిసుత్ంది. ఆ
ఇదద్రి మౌనమే తనకు జవాబయితే ఏంచెయాయ్లో అతనికి ఆలోచించబుధిధ్ కాలేదు.
లాబనుండీ ఆ ఫలితాలను తీసుకుంటునన్పుప్డు అతని చేతివేళుల్ వణికాయి. వాటిని తీసుకుని తినన్గా ఇంటికి వచాచ్డు. వసూత్నే
తినన్గా రాఘవరావు పడుకుని వునన్ గదిలోకి వెడుతూ, "అమామ్, నువువ్కూడా ఇలా రా!" అని ఆవిణిణ్ పిలిచాడు.
ఆమెకూడా వచిచ్న తరువాత, చేతిలో వునన్ కవరుని ఆయనమీద విసురుగా గిరవాటేసి, "ఇవిగో నీకాక్వలసిన ఫలితాలు!" అని
కోపంగా అరిచాడు. "అనవసరంగా అందరినీ బాధపెటాట్వ!"
"నామీద ఒటేట్సి చెపుప్!" నీరసంగానైనా సప్షట్ంగానే పలికాడు రాఘవరావు.
"చూడు!" కాగితాలమీదునన్ అంకెల కిర్ందా, అక్షరాల కిర్ందా అపప్టికే అండరలైన చేసివునన్ చోటల్ని చూపించాడు.
రాఘవరావు కనుకొలకుల నుండీ జాలువారుతునన్ నీళుల్ అనుమానం నిజంకానందుకు మిగిలిన విచారంవలల్నో లేక అనవసరంగా
భారయ్ని అనుమానించాననన్ పశాచ్తాత్పంవలల్నో భాగయ్లకిష్ కి గానీ, సుధీరకిగానీ అరథ్ంకాలేదు. అవి, తను ఆయన కొడుకే కొడుకే అని నిరాధ్రణ
అయినందుకు ఆయనకు కలిగిన ఆనందబాషాప్లని సుధీర అనుకునాన్డు.
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"నినన్నవసరంగా అనుమానించాను భాగయ్ం," అని రాఘవరావు ఆ కనీన్ళల్కు అరథ్ంచెపాప్డు. “నినన్నుమానించి, ఇనాన్ళూల్ నినున్
భరించినందుకు నేను తపప్కుండా సవ్రాగ్నికి పోతాననుకునేవాణిణ్. ఇపుప్డు నేను నరకానికి పోతాననేది ఖాయం. అయినా నాకు తృపిత్గా వుంది,”
అనాన్డు. మరునాడు పొదుద్నన్ ఆయన ఊపిరి పీలచ్డం ఎవరూ చూడలేదు.
రాఘవరావును వేధించిన సమసయ్ సుధీరకి పదిహేనేళుల్ వచేచ్దాకా ఆయన మదిలో మొలకెతత్లేదు గానీ, భాగయ్లకిష్ కి మాతర్ం, అతను
కడుపున పడడ్పప్టినించీ వునన్ నమమ్కం అతనితోబాటే పెరిగింది. అందుకే, వృధిధ్లోకి రాని ఇదద్రు కొడుకులకి కారణభూతునిగా రాఘవరావుకు
అసమరధ్తని ఆపాదించిన భాగయ్లకిష్ కి ఆ పరిణామం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. అది ఆయనకు జీవితం సుఖాంత మవడానికి దోహదం చేసేత్,
ఆవిడకి మాతర్ం సుఖానిన్ అంతం చేసింది.
PPP

నిశ బ
ద్ నిర
ణ్ యం

త్ తాదే
ఇందురి

జీవితం ఎంత చితర్మైనది !! “చేంజ యిస ది లా ఆఫ లైఫ”అని ఎవరనాన్రో గానీ, అసలు మనకే తెలియకుండా ఇనిన్ మారుప్లా ?? ఇంటికి ఒక వయ్కిత్
రావడం లేదా మనం వాళళ్ ఇళళ్కి వెళళ్డం ...ఇంత మారుప్ని తెసుత్ందా ???
మొనొన్ క రోజు ఒక ఫోన కాల మా దూరపు చుటట్ం నుంచి. తనకి మా ఇంటోల్ కొనాన్ళుళ్ ఉండాలని ఉందిట. వదద్ని చెపప్లేక, చేసే వోపిక లేక తరజ్న
భరజ్న పడాడ్ను. అసలే ఇంత కిర్తం ఒకసారి వసాత్నంటే ఏదో కారణం చెపేప్సేను, ఆవిడ రాలేదు . ఇపుప్డు మళీళ్ అలా బాగుండదు కదా అని ఓకే
అనాన్ను. మరో రెండు రోజులోల్ ఆవిడ పర్తయ్క్షం. పాపం, ఆవిడ మమమ్లిన్ఎంతో అభిమానిసుత్ంది. చాల నెమమ్ది మనిషి. హడావిడిగ వంటలు
చెయయ్లేకపోయినా, ఆకుకూరలు ఏరడం, చికుక్డు కాయలు ఒలవడం, బటట్లు మడత పెటట్డం లాంటివి కామ గ చేసుకు పోతుంది. ఆవిడ మనుషులకి
మొహం వాచినటుట్ , నాతో కషట్ం, సుఖం అనీన్ చెపుప్కునేది. నాకు ఏ మూలో ఆవిడ తో మాటాల్డాలంటే అన ఈజీ గ ఉంది. ఎనోన్ సారుల్ ఆవిడ మా
ఇంటికి రావడం మేము హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కోవడం జరిగింది.
నిజానికి నేను ఇలా ఎందుకు అవుతునాన్ను ? పర్తి పని లోను ఏదో ఖంగారు .. తవ్రగా పని అయిపోవాలనే ఆరాటం. దేని మీదా శర్దధ్
లేకపోవడం. యాంతిర్కంగా పనులు అయాయ్యని పించడం. నా మనసుని పదే పదే పర్శిన్సేత్ దానికి ఆనస్ర CELL , Whatsapp.
పాపం ఆవిడకి ఇవేమీ తెలియవు. సెల కూడా ఉనన్టుట్ లెదు. నేను ఎపుప్డూ వాటి తోనే. ఇపుప్డు నాకు అదే లోకం అయిపోయింది. టింగ మని
శబద్ం వసేత్ చాలు తాగుతునన్ మంచి నీళళ్ గాల్స కూడా పకక్న పెటేట్సి ఏదో కొంప ములిగిపోయినటుట్ మెసేజ లు చూడడం. అసలు అది నా శరీరంలో,
నా మనసులో ఒక భాగం అయిపోయింది .
“సీతా ! కిందటి సారి వచిచ్నపుప్డు పుసత్కాలు బాగా చదివేదానివి , పారాయణలు చేసేదానివి” అంటూ గురుత్ చేసింది.
“రోజూ విషుణ్ సహసర్నామం చదివే వాళళ్ం కదా” అంది.
మరోసారి మాటలోల్ “మీ ఇంటి దగగ్ర ఉనన్ బాబా గుడికి తరచూ వెళేళ్వాళళ్ం కదా, ఇపుప్డు వెళళ్డం లేదా?” అంది.
మరో రోజు “సీతా! మీ ఫెర్ండస్ బాగునాన్రా ?పూజగారు, లకిష్ గారు ఎ లా ఉ నాన్రు? వాళుళ్ వసేత్ బుకస్ గురించి డిసక్షనస్, మీ జోకస్ ..చాలా
బాగుండేది” అంది.
వాళళ్ పేరేల్ నాకు కొతత్ గా వినిపిసుత్నాన్యి. వాళుళ్ మా వీధి లోనే ఉంటారు. కాని ఎనాన్ళళ్యిందో వాళళ్ని చూసి.
పెరటోల్ తిరుగుతూ ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్ము.
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ఆవిడా" సీతా! మొకక్లు యెంత బాగా పెంచేదానివి. నేతి బీరకాయలు చాలా బాగా వచేచ్వి. యెంత రుచిగా ఉండేవో ..ఎంత మందికి
పంచేవాళళ్మో” అంది.
ఇలాగ ఎనోన్ ఇంతకుముందు ఇకక్డ చూసినవి నెమరు వేసుకుంటునన్ది. ఇంకొక రోజు నేను హడావిడి గా వంట పూరిత్ చేసూత్ ఉంటే తన
విషయాలు చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఆవిడకి ఒకతే కూతురు, అలుల్డు ఆ మధేయ్ పోయాడుట, నాకు తెలియపరుదాద్మంటే కుదరలేదుట. ఇదద్రు మనవలు
డిగీర్ చదువుతునాన్రుట.
"ఏమిటో సీతా! ఒకళుళ్ కూడా మాటాల్డరు. ఎపుప్డూ సెల పటుట్కునే ఉంటారు, ఇయర ఫోనస్ పెటుట్కునే ఉంటారు. వంట కూడా హడావిడి గ
చెయయ్డమే కానీ కుదురు లేదు కూతురికి” అంది.
' కుదురు ' అవును ఈ మాట నాకు వింత గా తోచింది. అసలు నాకు ఉందా కుదురు? పాపం పెదద్ వాళళ్కి ఏమి కావాలి? కాసత్ కాలకేష్పం,
వాళుళ్ చెపేప్ది వోపిక గా వినడం, తినాన్వా? రాతిర్ బాగా నిదర్ పటిట్ందా? ఇవి చాలు వాళళ్కి. వాళళ్కి కొతత్ విషయాలు ఏముంటాయి ? పాతవే మళీళ్ మళీళ్
చెపూత్ ఉంటారు.
"నీతో ఉంటే నాకు బాగా కాలకేష్పం అవుతుంది సీతా! అందుకే మీ ఇంటికి వచాచ్ను" అంది.
చెపప్కేమి, నేను కూడా పూరవ్ం లాగ తనతో టైం సెప్ండ చెయయ్లేకపోతునాన్ను. నాకూక్డా సెల జబుబ్ సోకిందిగా మరి!! సెల అని ఎవరు పేరు
పెటేట్రో గాని ..నిజంగా ఇదొక బందిఖానా.... .జైలు. ఇందులోంచి బయటికి రాలేకపోతునాన్ను.
ఎవరో అనన్టుట్," whatsapp వచేచ్క నిదర్ మరిచ్పోయాము. చాటింగ తెలుగుని ఇంగీల్ష లో టైపు చేసి, tinglish అని ముదుద్ పేరు పెటుట్కుని ,
ఇంగీల్ష బొతిత్గా మరిచ్పోయాము."
వాళుళ్ నా కనాన్ ముదిరి పోయి ఉంటారు . మనం పెటిట్న ఫోటో లకి, మనం పంపిన వీడియో లకి కామెంటస్ చూడడం, ఇంక
whatsapp గూర్ప లో ఎవరో ఒక టాపిక తీసుకొసేత్ దాని మీద గంటలకొదీద్ చాట ..ఇదే ఇపుప్డు నా రొటీన అయిపోయింది.
ఇందులో నాకు 3 రకాల గూర్పస్. ఒకరు పంపిన మంచి జోక లేదా మెసేజ ఇంకొకరికి పంపడం.. మంచి కొటేషన ని షేర చేసుకోవడం
..ఇదే పెదద్పని.. అకక్డ మెమరీ ఫుల అని రాగానే అవనీన్ డిలీట చెయయ్డం అంతకనాన్ పెదద్పని.
మా చుటట్ం మహాభారతం , భకీత్ టీవీ లో గరికిపాటి వారిది పెటట్మంది. నేను కూడా ఎందుకో అకక్డే కూరుచ్నాన్ను. ఆశచ్రయ్ంగా
అయన ఒక పదాయ్నికి పేరడి చెపేప్రు. అది సెల గురించే. వెంటనే నోట చేసేసుకునాన్ను.
అది :
" సెలల్ంచున మెడ గటిట్ దానికి డబల సిమ కూడ బెటిట్ంచి ఆ
సలాల్పముల చాలవనన్టుట్ ఫీచరు లెనొన్ కలిప్ంచి మా ఇలుల్ను
గులల్న చేసినావు యిదియు లేదేన పార్ణముల పోవవే ,
సెలుల్ల పెటేట్డి లొలిల్ కెలల్రి చెవుల చిలుల్లు పడెన దేవుడా !!"
నాకు అరథ్ం అయింది, ఇది నా ఒకక్ సమసేయ్ కాదు ..నా లాంటి వాళుళ్ ఇంకా ఉనాన్రనిపించింది.
ఇంతకిర్తం నేనేనా మా చుటట్ం తో అనిన్ కబురాల్డేను? తోట పని, పుసత్కాలూ చదవడం, ఏమైపోయాయి ఈ పనులు? నాకు తెలియకుండా
నేనొక సాలె గూళోళ్ చికుక్కు పోయాను.
ఆ మధయ్ ఫేస బుక కూడా ఉండేది. దానిన్ ఎలాగో వదిలించు కునాన్ను. ఈ whatsapp నా జీవితం లో ఇంత మారుప్ తెసుత్ందని, నా రొటీన
మీద ఇంత పర్భావం చూపిసుత్ందని ఊహించలేదు. నేను చాల మారినటుట్ మా పినిన్ గారు వచాచ్క అరథ్ం అయింది. నేను యెంత గా ఆవిడతో
గడపాలనుకునాన్ , మనసు మాట వినదు. మళీళ్ సాలెగూడే ...
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ఆవిడ ఉనన్నిన్ రోజులు ఒకక్సారి కూడా గుడికి తీసుకెళళ్ లేక పోయాను . ఎందుకంటే అకక్డ వై ఫై ఉండదుగా మెసేజెస

చూసుకుందుకు. ఆవిడని సైట సీఇంగ కి తీసికేలాద్మని ఉనాన్ ... నా గోల నాది. ఆవిడకి పాపం వెళిళ్న చోట సిథ్మితంగా అనిన్ చూడాలని .. నా తొందర
వేరే ...
ఆవిడ తో నా పర్వరత్న నాకే నచచ్లేదు. ఇంత కిర్తం కూడా నేను ఇలాగే ఉంటే, ఆవిడ అసస్లు మా ఇంటికి వచిచ్ ఉండేది కాదు. అసలు
ఒక మంచి రొటీన ని వదులుకుని ఈ whatsapp పిచిచ్ ఏమిటి నాకు? ఒక నెల రోజులు ఉనాన్క మా పినిన్ గారు వెళిళ్పోయారు.
వెళూత్, వెళూత్ ' వాళళ్ ఊరికి ననున్ రమమ్ ' ని ఎంతో అభిమానం గ పిలిచారు .
‘ సరే’ అనాన్ను అపప్టికి , వాళళ్ది పలెల్టూరు , నేను ఉండగలనా??
ఆవిడ వెళిళ్పోయాక చినన్బోయింది ఇలుల్. నేనే ఆవిడతో సరిగాగ్ మాటాల్డలేకపోయానని లో లోపల ఒక గిలీట్ ఫీలింగ. మనసు వేసే శిక్ష
కనాన్ మించినది మరొకటి లేదు. ఎవరి నోరు అయినా మూయ వచుచ్కానీ అంతరాతమ్ నోరు నొకక్డం ఎవవ్రికీ సాధయ్ం కాదు. నేను చేసిన పనులు ననున్
వెకిక్రిసుత్నాన్యి.
ఆవిడతో మాటాల్డాడ్నికి తీరిక లేదు కానీ ఆవిడకి ఏమివండేను, ఆవిడ ఏమి కబురుల్ చెపేప్రు ? ఇవనిన్ నా రొటీన లో భాగం గా గూర్ప కి
మెసేజెస ఇవవ్డం మానలేదు నేను. పాపం ఆవిడని చుటాట్లింటికి కూడా తీసుకు వెళళ్ లేదు. ఒక గంట ఆవిడ కోసం కేటాయించి తీసికెళేత్ బాగుండేది.
ఆవిడకి తీరుబడిగ నచిచ్న వంటలో, పిండి వంటలో చేసి పెటాట్లిస్ంది. ఆవిడ ఉనన్పుప్డు ఇంకొం చెం సేపు ఆవిడతో గడిపి ఉండాలిస్ంది. ఇపుప్డు అనుకుని
ఏమి పర్యోజనం??గతజల సేతు బంధనం !!!
ఏమిటో నా కళుళ్ కూడా బాగా సెట్ర్యిన అవుతునన్టుట్ ఉనాన్యి. డాకట్ర కి చూపిసేత్ పవర మారిందనాన్రు. ఓవర సెట్ర్యిన మరి.
ఏమిటో “సైనస్ పెరిగినంత తవ్రగా మనిషి బుదిధ్ పెరగలేదని” బెటార్ండ రసెస్ల ఒక వాయ్సం లో చెపిప్నటుట్ గురుత్ .
అపప్టోల్ అలా బుకస్ బోలెడు చదివేదానిన్. నాకు తెలియకుండా నేను ఇలా అడికట్ అయిపోయానేమిటి? ఇపుప్డు నేనొక మాలోకం లాగ ఉనాన్
ను. నా లోకమే వేరు. రోజులు గడుసుత్నాన్యి.
ఎలాగైనా ఇందు లోంచి బయటపడాలని ఆలోచన వచిచ్ంది. ఏమి చెయాయ్లి?? ఫెర్ండస్ ని అడిగి చూసా.
" హమమ్యయ్ వెళుళ్ తలీల్ ..నీ forwards చూడలేక చసుత్నాన్ం " అనాన్రు కొందరు,
" ఇంత మంచి కాలకేష్పం మళీళ్ రాదు " అని కొందరు,
" నువువ్ సెల లేకపోతే బతక లేవు అని కొందరు "
ఎకక్డో మనసు గిజ గిజ లాడింది . నా గురించి ఎవరు ఏమనుకుంటారో అనే ఆలోచన లేకుండా గడిపాను ఇనాన్ళుళ్.
సరే, మరి ఇపుప్డు ఏమి చెయాయ్లి? ఇంటోల్ ఉంటే నేను, నా సెల ఇదే లోకం. ఎటైనా వెళిల్పోవాలి..ఒక వారం రోజులు సెల కి దూరంగా ఉండాలి
.. అనుకోగానే మా పినిన్ గారు రమమ్నడం గురుత్ కొచిచ్ంది. ఆవిడ వసాత్నంటే చికాకు పడడ్ నేను ఇపుప్డు అకక్డికే వెళుత్నాన్ను. నా అంతరాతమ్ ననున్
శికిష్సూత్నే ఉంది. మౌనంగా భరిసుత్నాన్ను.
మొతాత్నికి ఒక రోజు వాళళ్ ఊరికి వెళేళ్ను. పినిన్ ఎంతోఆదరించింది. తాటిముంజేలు వొలిచి ఇచిచ్ంది, అరటి పువువ్ కూ ర చేసింది. పనసపొటుట్
కూర ఒకరోజు ... ఇవనిన్ చెయాయ్లంటే టైం వేసట్ అని ఎపుప్డో మానేసానివి.
సరదాగా గోరింటాకు పెటుట్కోమని ఇచిచ్ంది. సెల ని వదలేల్కే కదా నేను గోరింటాకుని వదిలేసింది.
“సినిమా కి వెళాద్ము” అంది పినిన్. సెల గోల ఇకక్డ లేదు కాబటిట్ నేను పర్శాంతంగా సినిమా ఎంజాయ చేశాను. ఇలాగ నా జీవితం లో నాకు
తెలియకుండా తిషట్ వేసుకునన్ సెల కి, ఈ చాట కి దూరం గ ఉండాలని నిరణ్యించుకునాన్ను. వీళళ్ ఇంటోల్ అందరు సెల addicts కాబటిట్ వాళుళ్
నా జోలికి రాలేదు. హాయ అంటే హాయ. అంతే. నేను యెంత సేపూ పినిన్ తోనే గడిపేను. ఎనెన్నిన్ పాటలు, పదాయ్లూ గురుత్ చేసింది !!!
ఈ నాలుగు రోజులోల్ నేనెంతో ఖాళీగా ఉనన్టుట్, ఎనరీజ్ వచిచ్నటుట్ అనిపించింది. డాబా మీద కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పడుకునాన్ము. ఇలా
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పడుకుని ఎనాన్ళుళ్ అయియ్ందో. మాకు దోమల బెడద.

మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్క ఫోటో ఆలబ్ం తెచిచ్ంది అందరి గురించి చెపూత్ చాల ఆనంద పడింది. అసలు కంపూయ్టర లో ఫొటోస ఉంటే
ఇంత సిథ్మితంగ చూడడానికి ఉండదు. వెతుకోక్వాలి, లోడ అవావ్లి, ఇనిన్బాధలు. ఆలబ్ం హాయిగా ఉంది చూడాడ్నికి.
సెల వచాచ్క నేను ఏమి కోలోప్యానో అరథ్ం అయింది. మొతాత్నికి కుదురు లేని జీవితం, పనికిరాని పర్యాస, ఎవరికి అకక్రలేని గాలిపటం
లాంటి జీవితం...ఎకక్డో చికుక్కు పోయాను. రాతర్ంతా ఇదే ఆలోచిసుత్నాన్ను. మరాన్డు బయలు దేరుతుంటే పినిన్ కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది.
“ నీతో మనసూఫ్రిత్ గా కబురుల్ చెపుప్కుని గడిపేను ఈవారం అంతా, మళీళ్ రొటీన మాములే " అంటూ. చాలా జాలి వేసింది . .
బసుస్లో కూచుని ఆలోచిసుత్నాన్ను ... అసలు నా వలల్ పినిన్ ఇంత హాయ్పీ గ ఉందా?? నేను మరో రెండు రోజులు ఉండి ఉండాలిస్ంది తన
దగగ్ర. నేను ఎవరి కోసం సెల కి బందీ అవావ్లి? ఎవరిన్ సంతోష పెటాట్లి? ఈ అలోచనలతో మా ఊరు వచేచ్సేను.
ఇంటికి వెళళ్గానే కళుళ్ సెల ని వెతికాయి. వెంటనే గూర్ప లో ఇలా రాసేను"ఇక నుంచి నేను నా కోసం కాదు..ననున్ కోరుకునన్ వాళళ్ కోసం
లైఫ సెప్ండ చేసాత్ను. నా చకక్టి దినచరయ్ని నేను మళీళ్ మొదలుపెడుతునాన్ను "
సాన్నం, పానం అయాయ్క నేను ఇంతకిర్తం ఎంతో రెగుయ్లర గ పారాయణ చేసే 'గురుచరితర్ ' పటుట్కునాన్ను.
కోతి మనసు ..నా మెసేజ కి ఏమి కామెంటస్ పెటేట్రో చూడాలని ...కానీ చూడదలచుకోలేదు .
కొంటెతనంగా " నువువ్ లేకపోతే మాకు వచేచ్ నషట్ం లేద” నో, " నువువ్ అలా ఉండలేవ " నో ,
" ఈ పటుట్దల ఎనాన్ళుళ్ లే " అనో సుతిత్ కామెంటస్ పెడతారు.
" కొనాన్ళుళ్ ఆరుక్ట , అది పోయి ఫేసుబ్క, అది ఉండగానే whatsapp ... ఇలా వసూత్, పోతూ ఉంటాయ. whatsapp కాల paid కాల
అనాన్డనుకో, ఎకక్డి వాళుళ్ అకక్డే గప చిప. అంతవరకూ ఎంజాయ చేదాద్ం.
“ఇంతదానికి అంత తాయ్గం అకక్రలేదు, అంత సీన చెయయ్కు " అని కూడా పెటొట్చుచ్ .
అందుకే నాకు ఇంక ఈ జంఝాటం వదుద్. పంజరం లోంచి ఎగిరిపోయిన పకిష్ లాగ సేవ్చచ్ గా ఉనన్టుట్ంది నాకు. మళీళ్ అందులో దూరను.
పినిన్ ననున్ మందలించకుండా, నా ఉదాసీనత ని భరించడమే కాకుండా, ఎంతో పేర్మగా నాకు దిశా నిరేద్శం చేసినటుట్ అయింది. ఇపుప్డు
కొనాన్ళుళ్ సెల కి దూరం గా ఉండాలంటే మళీళ్ పినిన్ ని రమమ్న వలసిందే. వెంటనే ఫోన అందుకునాన్ను పినిన్ ని రమమ్ని చెపప్డానికి. ననున్ నేను
పరీకిష్ంచుకుందుకు ఇది ఒక మంచి ఛానస్ !!!!!
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ఇంకా పూరిత్గా తెలల్వార లేదు . మసక మసకగానే వుంది .... చినార్న్జిగాని తలుపు దబదబా తడుత్నాన్ చపుప్డు. ఊరికిదూరంగా ఒక మూలకు
విసిరేసినటుట్నన్ మాదిగోలల్వాడలో కలకలం మొదలైంది. కొందరాడవాళుళ్ వాకిండుల్ ఊడుసుత్నాన్రు. హరిజనుల నీడపడితేనే మహాపాతకం చుటుట్కుంటుదనే
పూజారి రామశాసిత్ సవ్యంగా రావడం వాడలో అలజడికి కారణమైంది.
ఆందోళనగా అటు ఇటు చూసూత్ , ఎడమ చేత దోతి చెంగులు పైకి పటుట్కొని , కుడిచేత తలుపులు తడుతూ , “ అరేయ రాజిగా తలుపు
తీయురా ” అని మెలల్గా పిలుసుత్నాన్డు. “ఎవలు ” అనుకుంటూ నిదర్ మతుత్ కళళ్తోనే తలుపు తెరిచిన చినార్జిగాడికి కలనో , నిజామో , అరధ్ం కాలేదు .
రెండుచేతి మటట్లతో కండుల్ నులుముకొని, కండుల్ పెదద్విచేసి చూసిండు.
“ అయాయ్ ! పంతులు తమరు ... ? ఇంత పొదుద్గలల్ మా వాడలో ...”

వాకయ్ం పురిత్కాముందే

శాసిత్ అందుకొని “ అరేయ అదంతా

తరావ్త చెపత్గాని నువువ్ ఒకసారికి గుడికాడికి రారా ” అనాన్డు.
“ అయాయ్ !... నేను? .... ననున్? ...ననేన్ గుడికి రమమ్ంటుండార్ ?.... ఏంది తమరంటునన్ది ? నేను గుడికతేత్ మమమ్లిన్ బతుకనితత్రా బాంచెన !
ఏమైంది బాంచెన.... ఏమైంది ?” అనుమానాశచ్రయ్లతొ పర్శిన్ంచిండు.
“ అదంతా అకక్డికచిచ్నంకా నీకే తెలుసత్ది. గాని జలిద్ రారా ” అంటు చెంగులు పైకి పటుట్కొని, తల కింది కేసుకొని, జంధయ్ం సరిసేసుకుంటూ
“ఖరమ్... ఖరమ్ ” అని గొణుకుక్ంటూ పెదద్ పెదద్ అంగలేసుకుంటూ వెనుదిరిగిండు.
ఇంకా ఆలసయ్ మైతే ఎటనన్ వెళత్డేమోనని , అకక్డినుండి బిర బిరా నడచుకుంట వెంకటార్ంరెడిడ్ పటేల ఇంటికెలిల్ండు పూజారి .
***
బయటకు బోయచిచ్, వేప పులల్తో పండుల్ తోముకొని, నీళుళ్ పుకిక్ంలించుకొనే సరికి పొదుద్ పొడిచ్ంది. తువావ్లతో ముఖం తుడుచ్కొని, భుజం
మీదేసుకొనాన్డు చినార్జిగాడు.
గినెన్లు తోముతునన్ భారయ్ “ కొదిద్గాగితే అంటయిటది తిని పోరాదు” అంది.
“ మలల్చిచ్నంక తింటనే ఏం పనో జలిద్ రమమ్నన్డు పంతులు ” అనుకుంటనే బయలుదేరిండు .
*****
అతి పురాతన దేవాలయం ఊరికి కొదిద్

దూరంగా,

అడవికి దగగ్రగా,

చుటూట్

దటట్మైన అడవి

మధయ్, అందమైన పర్కృతి ఒడిలో

సేదతీరుతునన్టుట్ంది. ఇపప్టికి దాని నిరామ్ణం గురించి వివిధ రకాలైన కథలు చెపుప్కుంటారు. రాక్షసులు ఒకే రాతిర్ గుడి కటిట్నర్ని, తెలల్వారగానే
మనుషుల అలికిడికి మధయ్లోనే అపేసివెళిల్నారని చెపుప్కుంటారు. మిగిలిన గుడిని మళిళ్ ఏదో రాతిర్ వచిచ్ కడతారని ఇపప్టికి నముమ్తారు. అందుకే రాతిర్
ఎవరుండరకక్డ. కోరిన కోరికలు తీరుతాయని, దాని మహాతయ్ం గురించిన విశావ్సం ఎకుక్వ పార్చురయ్ంలో వుంది. నితయ్ దూప దీప నైవేదయ్ములు
జరిపించుటకు పూజారి రామశాసిత్ తెలల్వారకముందే వెళిల్, సంధాయ్వందనం ముగించుకొని, చీకటి పడేలోపు ఇంటికి చేరుకుంటాడు. దినమంతా భకుత్లతో
నిండి , రాతిర్ పూట నిరామ్నుషంగా వుంటుంది.
మాల, మాదిగలకు ఆలయ పర్వేశం నిషేధం కొనసాగుతోంది. ఆలయపర్వేశం అంటరాని జనానికి తరతరాలుగా తీరని కోరిక. వారి
జీవితాలోల్ ఏ ఆశ తీరనటేట్ ఇది కూడాను. ఏ జనమ్పాపమో , కరమ్పాపమో తెలియని జనం దూరం నుండే చెపుప్లు విపేప్సి , కండుల్ మూసుకొని, తలవంచి
రెండు చేతులెతిత్ దండంపెటిట్ మనసులోనే మొకుక్కుంటారు. ఆ మాతర్మైన అదృషట్ం కలిగ్ంచినందుకు సంతోషమనుకుంటునాన్రు.
***
రెండు రోజులోల్ జాతర పార్రంభం కానుంది. రాషట్రహ్నలుమూలల నుండే కాక, ఇతర రాషాట్ర్ల నుండి కూడా భకుత్లు తరలి వసాత్రు.
సంవతస్రానికొకసారి జనవరి నెలలోని పౌరణ్మి తరావ్త ఐదవవరోజు మొదలుకొని మూడురోజులు భకిత్ పారవశయ్ంతో, హరినామసమ్రణతో, కీరత్నలతో,
భజనలతో

ఆ

పార్ంతమంత

మారుమోర్గుతుంది.

జాతర

ఏరాప్టుల్

వేగంగా

జరుగుతునాన్యి.

****
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నడక సాగిసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు చినార్జిగాడు. వందలకొదిద్ పర్శన్లు. వేలకొదిద్ అనుమానాలు బురర్ను పురుగు తొలిచినటుట్ తొలుసుత్ండగ
ముందుకు సాగిపోతునాన్డు. జాతర సంగతి గురుత్కొచిచ్ నడక వేగం పెంచిండు. దూరం నుండే ఎతైత్న గుడి గోపురం, ధవ్జసత్ంభం కనిపిసుత్నాన్యి.
ఇంకొదిద్ దూరం నడిచ్న తరావ్త....గుడి ముందు పూజారి రామశాసిత్, ఆలయ ధరమ్కరత్ , ఊరి పటేల వెంకటార్ంరెడిడ్ నిలబడి ఇటువైపే చూసుత్ కనబడాడ్రు
. పటేల కనబడగానే పాణమెలిల్ పోయింది. కాళళ్ను పటిట్ ఏదో వెనకుక్ లాగుతునన్టుట్ నడక వేగం తగిగ్ంది. గుండె వేగం పెరిగ్ంది. తానేమైనా తపుప్
చేశానేమోనని గురుత్ చేసుకుంటునాన్డు. ఏమీ తటట్లేదు. “ మరి ఇంత పొదుద్గాలల్ ననెన్ందుకు పిలిచ్నుర్ ....” పంతులే రావడం వెనుక మతలబేందో నని
తనలో తానూ ఎంత పర్యతిన్ంచిన అరథ్ం కాలేదు. ఆలయానికి చేరువవుతుండగా, అంత దూరం నుండే పటేల చూసి “ ఏమార్ చినార్జిగా
...నడువసత్లేదేందిరా? జలిద్ నడు ” పెదద్గ కేకేసి , చెయెయ్తిత్ రమమ్ని సైగ చేసిండు.
గుండెలో గుబులు మొదలైంది. మళిళ్ నడకవేగం పుంజుకుంది. ఆలయం సమీపించగానే భుజం మీది తువాలు తీసి రెండు మడతలు మడిచ్
చంకలో అదిమిపటుట్కొని, నీడ పడనంత దూరంలో నిలొచ్ని వంగి, “ అయాయ్! దండాలు పటేలా దండాలు ” అని రెండు చేతులు జోడించి తలవంచి
నమసక్రించిండు.
“ రారా...నీకోసమే సూతుత్నన్ం .నూతిల ఎపుప్డో పంది పిలల్ పడడ్టుట్నన్ది. అగొ ఆడ మోకుతాడుంది సూడు ! తెచుచ్కొని నూతిల దిగి ... తీసి
పడేయియ్ రా ” ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుట్ చెపిప్ండు.
“ అయాయ్!...చితత్ం .” అని తలూపిండు చినార్జిగాడు.
“అయాయ్ ! ననేన్?.. నూతిలకు ...దిగుమంటండార్? కులం తకుక్వోనిన్...” . గతం గురొత్చిచ్ మాటలు తడబడంగా అడిగిండు .
***
నిరుడు ఎండాకాలం దాహమై బావి దగగ్రికెళేత్ , నీళుళ్ తోడి పోసేందుకు ఎవరు అకక్డ లేకపోవడంతో దాహం తటుట్కోలేక నీళుళ్ తోడుకోని
తాగిన సంగతి పటేల కు ఎటాల్ తెలిసిందో, గడిలకు పిలిపిచిచ్, నీళుళ్ ఎంగిలి చేసాత్వురా లంజ కొడుకా అని బొరిల్చుచ్కుంట కుకక్ను కొటిట్నటుట్ కొటిట్ండు.
బొకేక్నతోని నీళుళ్ చేదుకొని తాగితే, బావిలునన్ నీళల్నీన్ ఎంగిలి ఎటైల్నాయో? అరధ్ంగాక అడగాలనుకునాన్డు. పార్ణాలమీద ఆశతో అడుగలేదు. ఆరోజు
తనిన్న తనున్లు ఇంక నొసుత్నాన్యి. అది గురిత్చిచ్నపుప్డలాల్ మనసంతా అలల్కలోల్లమైతుంది. అంత తొందరగా మరిచ్పోలేక పోతుండు.
“ ఇంకా ఏమి ఆలోచిసుత్నన్వురా ?

తొందర తొందరగా కానియుయ్. భకుత్లు రాకముందే అయిపోవాలే. ఇపప్టికే ఆలసయ్మైంది ”

ఆతర్పెడుత్నాన్డు పూజారి. తలకిందికేసుకొని నిశబద్ంగా నిలుచ్ండి ఆలోసిసుత్నాన్డు చినార్జిగాడు.
“ ఏమైందిరా...?” పటేల అడిగ్ండు.
“ కైకిలి గురించేనా ? ఓ రోజు కైకిలిసత్ం. జలిద్ కానియుయ్రా! ఊరెల్ ఎవలికి తెలవ్కముందే పనయిపోవాలే ” శాసిత్ అనాన్డు .
“ అదిగాదు దొర...కైకిలేమదుద్...గాని ....” తల కిందికేసుకొని బెరుకు బెరుకుగా మెలల్గా అనాన్డు.
“ మరింకేమి కావలార్ నీకు ? ” అసహనంగా అడిగ్ండు పటేల. చినార్జిగాని గుండె దడదడ కొటుట్కొంటుంది. ఒకక్సారి తల పైకెతిత్ చూసి
దించిండు. రెండు చేతులు కటుట్కొని, తల కిందికేసికొని “ అయాయ్ ...తమరు కోపం తెచుచ్కోనంటే ....నాదో చినన్ కోరిక బాంచెన ”.
“ ఆ ఇంకా ఏందిరా? చెపిప్సావు ” అని కసురుకునాన్డు పటేల.
నీలుల్ నములుతూ .. “ అయాయ్ ! పటేల ! ... ఏమిలేదు .. పంది పిలల్ను తీసినంక ఒకసారి గులెల్కు పోయి దేవునికి దండం పెటుట్కొని అసత్
”.
రెండు చేతులు పిసుకుక్ంటూ

మనసులో

మాట బయట పెటిట్ండు.

అదివినన్ పటేలుకు అరికాలిమంట నెతిత్కెకిక్ంది. కాని

తమాయించుకునాన్డు. పూజరివైపు చూసి కనుబొమ ఎగరవేశాడు ఏమిచేదాద్మనన్టుట్. పైనునన్ ఉతత్రీయానిన్ దులిపి ఒకక్సారి భుజం మీద వేసుకొని,‘
తపప్దు !..ఆలసయ్మైతే ...ఊరంతా తెలిస్పోతుంది రేపేమో జాతర వీడితో వాదనెందు కనుకొని ’ “ సరేరా నీ పనైతె కానియుయ్ . మేమాలోసిసత్ం ” తల
నిలువుగా ఉపుతూ అనాన్డు.
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మరో ఆలోచనకు తావులేకుండ ఎంతటి అదృషట్మోననుకొని ఉతాస్హంగా మోకుతాడు అందుకొని బావి గిరిక దూలానికి కటిట్ లాగి చూసుకొనాన్డు.
గబ గబా బనియన విపేప్సిండు. దోతిని మడిచ్గటిట్గ బుడడ్గోచి చెకుక్కుండు. మోకుతాడు పటుట్కొని నూతిలోకి దిగడానికి వంగిండు.
“ అయోయ్...! అయోయ్ ...! ...ఏమిటి ఈ దారుణం ! అలాగే దిగుతాడా ఏమిటి ? అపచారం ....అపచారం . ఆగురా ఆగు ! ” నోరు
నొకుక్కుంటూ ఆపాడు శాసిత్. ఏమి అరధ్ంకాక , అయోమయంగా అలాగే తాడు పటుట్కొని నిలబడాడ్డు చినార్జిగాడు. “ రెడిడ్గారు ! చూసాత్రేమండి .
ఛండాలపు వెధవని అలాగే దిగనిసాత్రా ? పర్కాష్ళన చేయదద్టండి .... ఓ మూడు బకెటల్ నీళుళ్ వాడి మీద పోయాయ్లి ” అనుకుంటూ గుళోళ్కి వెళాళ్డు
శాసిత్ .
అటు ఇటు చూసి అకక్డ ఎవరులేకపోవడంతో వెంకటార్మిరెడిడ్ పటేలే మూడు బకేటల్ నీలుల్ తోడి వాడి మీద బలబల గుమమ్రించాడు. చినార్జిగాడు
వంగి వీపు రుదుద్కునాన్డు . పటేల తో పని చేయించుకుంటునన్ందుకు లోలోపల గరవ్ంగా వుంది . “ ఆహా ఏమి అదృషట్ం నాది ” అనుకొనాన్డు .
చేతిలో మర చెంబు , భుజం మీద కొతత్ పంచెతో బయటకు వచిచ్ండు శాసిత్. పంచె చినార్జిగాని కిచిచ్ండు. వాడు తడిచ్న దోతి విపేప్సి పంచె
చుటుట్కొనాన్డు.
ఎడమ చేతితో మరచెంబు వంచి కుడి

అరచేతిలో నీళుళ్ పోసుకొని,

ఏవేవో మంతార్లు చదువుతూ చినార్జిగాని మీద మూడుసారుల్

జిలకరించిండు . “ ఆ .. ఇగ ఇపుప్డు దిగు పోరా. దిగు పొ ” అనుమతిచిచ్నటుట్ తల ఊపిండు శాసిత్ .
మరోకసారి తాడును గటిట్గ లాగి బలంగా వుందని నిరాద్రించుకొని, తాడు పటుట్కొని మెలల్గా నూతిలోకి దిగుతుండు. దూలం పటుట్కొని పటేల
, శాసిత్ వొడుడ్మీది నుండి తొంగి చూసుత్నాన్రు. బావి లోతు ఎకుక్వ లేదు. శ శర తడుపటుట్కొని జారిండు. కాళళ్కు చలల్గా తగిలినాయి నీళుళ్. “ అబాబ్ చలి
” అని వంగి నీలల్నొకసారి చూసి, తాడు వదిలేసి ,నీళళ్లోకి దిగిండు. ముకుక్ మూసుకొని నీళళ్లల్ రెండుసారుల్ డుబుకుక్ డుబుకుక్న మునిగి లేసిండు.
బావినంత ఒకసారి కలియ జూసిండు. చనిపోయి ఉబిబ్ నీళళ్మీద తేలియాడుతునన్ పంది పిలల్ కనబడడ్ది. ఈదుకుంటు మోకుతాడు కొనకు పంది పిలల్
శవానిన్ ముడి వేసిండు. అదే తాడు పటుట్కొని వొడుడ్కెకిక్ండు. రెండు పిడికిళుళ్ బిగబటిట్ చలికి గజగజ వణుకుతూ చేతులు ముడుచ్కొని నిలుచ్నాన్డు .
చింపిరి జుటల్కెలిల్ నీళుల్ ముఖం మీద నుండి కిందికి కారి పోతునాన్యి. నూనెతో కడిగ్నటుట్ నలల్గా మెరుసుత్నాన్డు. “ ఊ...జలిద్ కానియుయ్ర కానియుయ్ ”
పటేల తొందరపెటిట్ండు.
దూలానికి కటిట్నతాడు విపిప్ గిరిక మీదేసి పంది పిలల్ను చూసుకుంటూ మెలల్మెలల్గా చేదుకుంటూ పైకి లాగిండు. అపప్టికే బారెడు పొదెద్కిక్ంది
. ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆలయ ధరమ్కరత్ మండలి సభుయ్లు, కొందరు భకుత్లు చేరుకునాన్రు. ఇంకొదిద్ మంది వసుత్నాన్రు. చినార్జిగాడు పంది పిలల్తాడు విపేప్సి,
బావి దగగ్ర నుంచి కొదిద్ దూరం లాకెక్లిల్ండు. ముఖం మీద కారుతునన్ నీళళ్ను ఎడమ చేతితో తుడుచ్కునాన్డు. “ ఒహ ఒహ ” చలల్గాలికి వణుకుతూ
గుడివైపు నడవడం మొదలుబెటిట్ండు.
“ఎటు పోతునన్వురా ? దానిన్ కనవడకుండా దూరంగా గుంజుకపోయి ఎడనన్ పడేయియ్పో ” పటేలనాన్డు.
“ అయాయ్! గొంచెం గులెల్కుపోయి దేవునికి దండం పెటుట్కోనసత్ . నేను పోయేటపుప్డు గుంజుకపోత ” అని గుడివైపు నడక మొదలు
బెటిట్ండు .
“ అరేయ ! ...ఎటార్ వెళుత్నాన్వ ” ముఖం చిటిల్ంచుకొని పర్శిన్ంచిండు పూజారి.
వినబడనటుట్ వెనకకు తిరిగి చూడకుండా హుషారుగా వెళుత్నాన్డు చినార్జిగాడు.
“ ఏమండి ! రెడిడ్గారు చూసాత్రేమండి. ఆపండి వానన్పండి.... అపచారం,.... అపచారం ” నోరు లబ లబ కొటుట్కొనాన్డు శాసిత్ .
చినార్జిగాని కాలు గుడి మొదటి మెటుట్మీద మోపబోతుండగా .. “ అరేయ ! లమీడ్కొడుకా ! ఆగురా వినవడత్లేదారా ?”
వెంకటార్ంరెడిడ్ అరుపునకు గజుజ్మని ఆగిపోయిండు. గుండె క్షణం లయ తపిప్ంది. కాలు వెనుకకు దీసిండు . కాళుళ్ చేతులు వణుకుతునాన్యి .
మనసు కీడు శంకిసుత్నన్ది. “ వీడికేమి పోయేకాలమొచిచ్ంది . అశుర్ప్సుయ్లు దేవుణిణ్ తాకితే మైలపడిపోడూ ...ఊరికింతకంటే అరిషట్మేమైన ఉంటుందా ?
ఇదేమి విడూడ్రమైన కోరిక వీడికి. పోయేకాలం కాకపోతెనూ ....ఏ నాడైనా హరిజనుడు గుళోళ్కి పర్వేచించే సాహసం చేసాడా?. వీనిన్ ఇలాగే వదిలేసేత్
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...ఇవావ్ళళ్ వీడు రేపు ఇంకొకడు చూసాత్రేమండి !...తగిన శాసిత్ చెయయ్ండి. లేకుంటే ఊరంతా భసమ్మైపోతుం ” రెండు చేతులూపుకుంటూ రెచచ్గొటాట్డు
పూజారి .
అలా అనడమే ఆలసయ్ం చినార్జిగాని నడివీపు మీద ఎవరిదో కాలు బలంగా తాకింది. దబేలున కిందపడి పోయిండు. “ లంజగొడుకా
!..నీకు... దేవుడు కావాలస్చిచ్ందిరా ? తినన్ది అరుగక కొతత్ కొతత్ కోరికలు పుటుట్కసత్నన్య . చిలల్రగాలొల్చిచ్ దేవుణిణ్ మైల పడగొడాత్రార్...? . మీ మాల ,
మాదిగోలల్ంతా గులెల్కసేత్ ....మేమంతా ఏడికి పోవాలార్ !...అది మీ అయయ్ కటిట్ంచిండనుకునాన్వ? ” అంటూ కింద పడోడ్డిన్ ఇంకెవరో జుటుట్పటిట్లేపి , ఎడమ
కాలితో కెకుక్న డొకక్లో తనిన్ండు. కడుపులో గడడ్పారేసి పెకిలించిచ్నటుట్ నొపిప్. కడుపు పటుట్కొని మెలికలు తిరిగిపోతూ అంత దూరంలో బోరల్ పడడ్డు .
తడి వీపుపైన పాదాల అచుచ్లు, కింద పడి దొరల్డంతో శరీరమంతా మటిట్ అంటుకుంది. ముందటి రెండు పండూల్డి పోయినాయి. పెదవి చిటిల్పోయి రకత్ం
కారుతోంది. నొసలుకు గాయమైంది .
గొంతెతిత్ ఈ భూమండలమంతా వినబడేలా అరవాలనుకుంటునాన్డు. “ నా తోని దేవుడెటల్ మైలపడిపోతడు? మాకంతటి శకిత్ ఎకక్డిది ?
నేను మీలాంటి మనిషిని కానా ? మేము చేసిన పాపమేమీ మీరు చేసుకునన్ పుణయ్మేమి ? దేవుడందరి వాడుకాడా? మాకెందుకు దూరంగునన్డు ? ఎందుకు
కండుల్ మూసుకునన్డు ? రాళళ్కు రపప్లకు మొకుక్తారు , జంతువులకు, పకుష్లకు గుళుళ్ కటిట్ , పూజలు చేసాత్రు. మేము వాటికనాన్ హీనమెటల్యితిమి? ”
నిలదీయాలనుకునాన్డు. ఎవరిషట్మొచిచ్నన్టుట్ వారు తనున్కుంటూ, నోటికొచిచ్న బూతులు తిడుతూ, వాళళ్బలనాన్ంత పర్యోగిసుత్ంటే పర్తయ్క్ష నరకం
అనుభవిసుత్నాన్డు చినార్జిగాడు . ఏడవడానికి కనీన్ళుళ్ లేవు. అరవడానికి నోరు లేదు. వినే మనుషులు లేరు, ఒంటోల్ శకిత్ లేదు. నొపుప్ల మూలుగు కూడా
బయటకు వినిపించడం లేదు శావ్స మాతర్ం వేగంగా నడుసోత్ంది.
అపుప్డపుప్డే అకక్డికి చేరుకొంటునన్ కొందరు సతరీలు “ అయోయ్ పాపం ఇడిచ్ పెటుట్ండిర్ . కొటట్కుండిర్ . సచిచ్పోతే పాపం తలుగుతది ” అని
అడుడ్తగిలి విడిపించిండుర్ . అపప్టికె సప్ృహ తపిప్ పడి పోయిండు. ఇదద్రు మనుషులు రెండు చేతులు పటుట్కొని గొరగొర ఈడుచ్కుపోతుంటే మడిమలు
భూమికి రాసుకొని సాకాష్ంగ రెండు గీతలు గీసుకుంటూ పోతూనాన్యి . కంకర, మొరం రాళుళ్ కుచుచ్కొని నలల్ని చరమ్ం కమిలిపోయి రకత్ం కారుతోంది .
గాయాల మంటలు భగ భగ మండుతునాన్యి. తనున్లకు కండరాలనీన్ పిండేసుత్ భరించలేని బాధ . చచిచ్న కుకక్ను లాకుక్ పోయినటుట్ కొదిద్ దూరం
లాకక్పోయి, పందిపిలల్ శవం పకక్న పడేసినుర్ . చెటల్ మీద కాకులు కావ కావ మని అరుసుత్నాన్యి కొనిన్ అరుచుకుంటూ చినార్జిగానిపైన గాలిలో
ఎగురు తునాన్యి.
“ ఛీ ! ఛీ ! పొదుద్గాలల్ ఎవని మొకం చూసినమో....ఈనిన్ ముటుట్కునుడైపాయే .” అని బాధ పడుత్, చేసిన కారాయ్నికి రావాలిస్న పుణయ్ం
వచిచ్నటుట్, చెయాయ్లిస్న కారయ్ం విజయవంతమైనటుట్ ఒకొక్కక్రు వీడి గురించే మాటాల్డుకుంటూ వెళుత్నాన్రు. “ రెడిడ్గారు మీరె లేకపోయుంటే ఇయాయ్ల
ఎంతటి ఘోరం జరిగ్పోతుండేదో! వీడివలల్ ఊరుఊరంత నాశనమై పోతుండె ”. పూజారి వెంకటార్మిరెడిడ్ తో అనాన్డు . విజయ గరవ్ంతొ బురర్ మీసాలు
మెలిపెడుతూ “ నేనుండగా అలా జరగ్నిసాత్నా పంతులు ! ” అనాన్డు పటేల
“ అంతా! ...భగవదేచాచ్!” తల పైకెతిత్ రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు చూపిసుత్ అనాన్డు రామశాసిత్ .
“ పదండి మిగతా పనులు చూదాద్ం ” అంటూ కదిలారు .
PPP
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సమయం మధాయ్హన్ం పనెన్ండు...మండు వేసవి !
ఎడారి ఇసుక మేటల మీద ఎరర్టి ఎండ పడి మరింత అందంగా మెరుసోత్ంది. ఆగి ఆగి వీసుత్నన్ వడగాలికి వేడి తోడై ఆ ఇసుక
ఉపరితలం మీద ఎండమావి లాంటి భార్ంతి ని కలిగిసోత్ంది. జుటుట్ మధయ్న పాపిడిలా , ఇసుక మేటల మధయ్నునన్ సనన్టి తారోర్డుడ్ మీద మా ఇనొన్వా కారు
పరుగుపెడుతోంది. జోధ పూర ఎయిర పోరట్ లో దిగి జైసలీమ్ర వైపు పర్యాణం కటాట్ము మేము. హైదరాబాద నుండి ఆఫీసు పని మీద వచిచ్న రక్షణ శాఖ
ఉదోయ్గులం. థార ఎడారి పకక్నే ఉనన్ గెసట్ హౌస లో దిగి ఒక వారం రోజులు ఉండి మా టెకిన్కల వరక్ కంపీల్ట చేసి రావాలి. అంతకంటె ఎకుక్వ రోజులు
ఉండటానికి మాకు పరిమ్షన లేదు.
నేను ఉదోయ్గంలో చేరినపప్టి నుండి ఎనోన్ సారుల్ ఇకక్డికి వచాచ్ను. పర్తీ సారి నాకు ఆ ఎడారి కొతత్గానే కనిపిసుత్ంది. కారోల్ సనన్టి
మూయ్జిక వినసొంపుగా ఉంది. డైరవర ఏదో ఒకటి మాటాల్ల్డుతునాన్డు. టైం పాస కోసం మేము కూడా అతనితో మాటలు కలిపాం. హుషారుగా డైరవ
చేసూత్
" నేనొకసారి డూయ్టీ మీద బెంగలూరు వచాచ్ను సార ! చాలా చకక్టి పర్దేశం. ఎంత పచచ్దనమో " అంటూ పొగిడాడు డైరవర. ఒక
సౌత ఇండియన గా ఆ మాటలు నాకు ఎంతో హాయిగా అనిపించాయి. నా పకక్న కూరుచ్నన్ బెంగాలీ బాబు మాతర్ం ఇబబ్ందిగా కదిలాడు.
" అవును. నీరు పుషక్లంగా దొరుకుతుంది కాబటిట్ అంతటి పచచ్దనం. మీలో కూడా చాలా మంది మా పార్ంతానికి వచిచ్ వాయ్పారాలు
చేసుకుంటూ హాయిగా బర్తుకుతునాన్రు. నువువ్ కూడా అకక్డికి వచేచ్సెయ ! ఈ డైరవింగ ఫీలడ్ లోనే ఉంటూ ఎంతకాలం ఇకక్డ బాధలు పడతావు "
అంటూ ఒక ఉచిత సలహా ఇచాచ్ను.
" ఏమో సార ! నాకెపుప్డూ అలాంటి ఆలోచన రాలేదు. కషట్మో సుఖమో ఇకక్డే బర్తికి ఈ నేల మీదే అంతం అయిపోవాలని
అనిపిసుత్ంది " అంటూ భారమైన డైలాగ పేలిచ్ అదోలా నవావ్డు. ఆ నవువ్లో అనంతమైన అరాథ్లు.
" ఏంటో వీడి వెరిర్తనం. ఈ రోజులోల్ మనుషులు ఆనందంగా హాయిగా బర్తకడానికి పర్పంచం లోని ఏ మూలకైనా వెళళ్డానికి
సిదధ్పడుతుంటే వీడేమో ఈ ఎడారిలోనే మాడి చసాత్నంటునాన్డు. ఎవడి అజాఞ్నం వాడిది " అని మనసులోనే నవువ్కునాన్ను.
డైరవర బండిని రోడుడ్ పకక్గా ఆపాడు." రండి సార ! చాయ తాగుదాం " అనాన్డు.
మేమంతా బండి దిగి రోడుడ్ పకక్నునన్ చినన్ దాబా లాంటి దానిలోకి వెళాళ్ము. టీ ఆరడ్రిచాచ్క చెకక్ టేబుల ముందు కూరుచ్ని చుటూట్
చూడసాగాను. చాలా చినన్ దాబా. పకక్నే ఒక ఒంటె పడుకొని ఉంది . దానికి కొంచెం దూరంలో చెకక్తో చేసిన చకార్ల బండి. కనుచూపు మేరలో ఒక
చినన్ రాజసాథ్నీ పలెల్టూరు. రోడుడ్ మీద రయ రయ మని దూసుకుపోతునన్ టూరిసట్ బసుస్లు, టేర్వెలస్ కారుల్.
టీ వచిచ్ంది. తాగుతూ ఆ సరవ్ర ని అడిగాను ' చెకక్తో చేసిన ఆ చకార్ల బండి అవసరం ఏంటి ? ' అని. ' రాజసాథ్నీ గార్మీణులు ఆ
చకార్లబండిని ఒంటెకు కటిట్ ఎకక్డో దూరంగా ఉనన్ నీటిని తెచుచ్కుంటారని వివరించాడు. ' మై గాడ ! నీటి కోసం ఇంత కషట్పడాలా ? ' అని
ఆశచ్రయ్పోయాను. టీ తాగడం అవగానే సరవ్ర కి టిప ఇచిచ్ బయలుదేరాము.
గెసట్ హౌస చేరుకొనేటపప్టికి సాయంతర్ం ఆరు కావసోత్ంది. కొంచెం ఫెర్ష అయాయ్క టీ వచిచ్ంది. తార్గుతుంటే అదో రకమైన కొతత్ రుచి.
' ఏంటి గురూ ఈ టేసట్ ' అని మా కొలీగ ని అడిగాను. ' ఒంటె పాలతో చేసిన టీ . ఫరావ్లేదు తార్గు ' అని చెపాప్డు. ఇనిన్ సారుల్ వచాచ్ను గానీ ఎపుప్డూ ఈ
విషయానిన్ గమనించలేదు నేను. రడీ అయి వరక్ సాప్ట కి వెళాళ్ము. టైము సాయంతర్ం ఏడు అవుతునన్పప్టికీ ఇంకా చీకటి పడలేదు. దిగంతాల వరకు
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వాయ్పించిన ఎడారిలో సూరాయ్సత్మయం మరింత అందంగా కనిపిసోత్ంది. కొనిన్ రోజులు ముందుగానే అకక్డికి చేరుకునన్ మా వరిక్ంగ టీం దీక్షగా తమ
పని తాము చేసుకుపోతోంది.నేను అందరినీ విష చేసి పనిలో చొరబడాడ్ను.
రాతిర్ తొమిమ్దవుతుండగా దడ దడ మని సౌండ చేసుకుంటూ ఆరీమ్ టర్కుక్లు పడుతూ లేసూత్ వచాచ్యి. ' సార ..డినన్ర వచిచ్ంది రండి '
అని అసిసెట్ంట చెపప్డంతో ఆ టర్కుక్ల దగగ్రకి వెళాళ్ము. ఆరీమ్ జవానుల్ ' జైహింద సాబ ' అంటూ సీట్ల పేల్టల్లో రడీగా తీసుకొచిచ్న ఆహారానిన్ మాకు సరవ్
చేసారు. పపుప్ ,అనన్ం ,సాంబారు ఏది తినన్ ఒకటే కామన రుచి. అనీన్ ఉపప్గా ఉనాన్యి. ఎడారి గాలికి ఎగురుతూ వచిచ్న ఇసుక కలిసిన ఆహారం అది.
దానినే ' అమృత తోయం ' గా భావించి చక చకా తినేసి మళీళ్ పనిలో పడాడ్ము.
దాదాపు అరథ్రాతిర్ కావసుత్ండగా పని ముగించి గెసట్ హౌస కి వచేచ్సాము. మేము వచేచ్సాక అకక్డ ఎయిఫోరస్ వాళళ్ బాంబింగ సాట్రట్
అయింది. అది పొదుద్నన్ మేము వెళేళ్ంతవరకు కొనసాగుతుంది. పడుకొనే ముందు టాయిలెట కి వెళేత్ లోపలంతా నలల్టి పురుగులు. చక చకా పని కానిచిచ్
వచిచ్ బెడ మీద వాలాను. నిదర్పడుతోందనగా ఏదో సౌండ ! కిటికీ రెకక్లు టప టపా కొటుట్కుంటునాన్యి. లేచెళిళ్ చూసాను. ఒక బలమైన ఇసుక తెర
మొహం మీద కొటిట్ంది. ' సేండ సాట్రమ్ ! ' . ఇసుక తెరలు తెరలు గా రూము లోకి వచేచ్సోత్ంది. కిటికీ లు బలంగా మూసి వచిచ్ పడుకునాన్ను.
నిదర్పటట్డంలేదు. ఇకక్డ ఎలా బర్తుకుతునాన్రు వీళుళ్ ? నీళుళ్ లేవు ...నీడ లేదు. పగలు ఎండ. రాతర్యితే పురుగులు...పాములు.
ఆదమరిసేత్ ఇసుక తుఫానులు. నినన్ డైరవర ఏమనాన్డు ...ఈ పార్ంతం నుండి ఎకక్డికీ వెళళ్డంట. చావో బర్తుకో ఇకక్డేనంట ! ' ఏమిటో

ఈ

మనుషులు..వీళళ్నెవడూ మారచ్లేడు ' అనుకుంటూ బెడ మీద అసహనంగా పొరాల్ను.
*

*

*

రాజసాథ్న లో పని ముగించుకుని హైదరాబాద వచేచ్సాను. పార్ణానికి ఎంతో హాయిగా అనిపించింది. సాన్నం చేసి భోంచేసుత్ండగా నా
భారయ్ చెపిప్ంది.
" ఇంటి ఓనర ఫోన చేసారండీ ! వాళళ్ అమామ్యి పెళిళ్ ఫికస్ అయిందంట . డబుబ్ అవసరం ఉందని ఈ ఇలుల్ అమమ్కానికి
పెడుతునాన్రంట .మన అభిపార్యం చెపప్మనాన్రు ". గురొత్చిచ్ంది నాకు. ఈ ఇంటిలోకి అదెద్కు వసుత్నన్పుప్డే ' మీరు ఈ ఇలుల్ అమమ్దలచుకుంటే ముందు
నాకే చెపప్ండి . నేను కొంటాను ' అని ఓనరస్ కి చెపాప్ను. అందుకే ఆయన చెపుప్ంటాడు.
" ఇంకేం ...తపప్కుండా కొందాము " అని చెపిప్ ఆలోచనలో పడాడ్ను. భోజనం పూరత్వవ్గానే ఓనర కి ఫోన చేసాను. ఆయన చెపిప్న
రేటు వినేసరికి నాకు దిమమ్ తిరిగి బొమమ్ కనపడింది. కానీ ఎలాగైనా ఈ ఇంటిని కొనాలనన్ది నా అభిలాష. ఎందుకంటే నా ఆఫీసుకు, మా పిలల్ల సూక్లుకి
అనిన్ంటికీ దగగ్రగా ఉంటుంది. ఆ రాతర్ంతా డబుబ్ సమకూరుచ్కోవడం గురించి భారాయ్ భరత్లిదద్రం ఆలోచించాము. ఒక దారి కనపడింది.
సొంతమవబోతునన్ ఇంటి గురించి కలలు కంటూ హాయిగా నిదర్పోయాము.
మరుచటి రోజు ఆఫీసుకు శెలవు పెటిట్ బేంక ల చుటూట్ తిరిగాను. కొంత లోన దొరికింది. మిగతా డబుబ్ నా భారయ్ నగలు తాకటుట్ పెటిట్
తెచాచ్ను.తరావ్త ఒక శుభ ముహూరాత్న ఇంటి రిజిసేట్ర్షన పూరత్యింది. ఇలుల్ మా సొంతమయింది. కషట్పడి సిథ్రాసిత్ సంపాదించుకోవడం లో ఉనన్ తృపిత్
నాకు అరథ్మైంది. కానీ చితర్ంగా అసలు కథ అపుప్డే మొదలైంది.
మా ఇలుల్ మొతత్ం రెండు వందల గజాలోల్ విసత్రించి ఉంది. అందులో పిల్ంత ఏరియా మాతర్ం వంద గజాలే . మిగతాదంతా పెరడు.
అందులో జామి, దానిమమ్ , మామిడి లాంటి చెటుల్ ఉనాన్యి. వాటి వలల్ ఫలసాయం ఉండేది. పైగా వేసవి లో చలల్గా హాయిగా ఉండేది. చుటుట్ పకక్ల
వాళుళ్ ఆ ఫలాల కోసం ఆశ పడే వారు. వచిచ్ తీసుకుపోయే వారు. ఇంతకు ముందు అదెద్ ఇలుల్ కాబటిట్ మేము పటిట్ంచుకొనే వాళళ్ం కాము. కానీ ఇపుప్డు ఆ
ఫలాలు మా సొంతం . ఎవరైనా వాటికోసం వసేత్ మనసు చివుకుక్మంటుంది. ఇవవ్ బుదిధ్ కావడం లేదు. ఏదో ఒక వంక చెపిప్ పంపించేసుత్నాన్ము.
ఒక రోజు నేను ఆఫీసు నుండి వచేచ్టపప్టికి నా భారయ్ మా ఇంటి వెనక వాళళ్తో గొడవ పడుతోంది.
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" ఏమైంది ? అంత గటిట్గా అరుసుత్నాన్వు " చిరాగాగ్ అడిగాను.

" పనికి రాని చెతత్ అంతా మన పెరడోల్ వేసుత్నాన్రండీ . చివరికి శేనిటరీ నేప కినస్ కూడా వేసేసుత్నాన్రు. ఇదేమైనా డసట్ బినాన్ ? "
ఆవేశంగా అడిగింది. ఇంతకు ముందు కూడా వేసే వారు. అపుప్డు పటిట్ంచుకోని మేము ఇపుప్డు అడిగేసరికి వాళుళ్ తగవుకి వచాచ్రు. ఏదో రకంగా ఆ
గొడవ తీరిచ్ సదుద్మణిగించాను.
మా పెరడోల్నే తార్గు నీటి కొళాయి ఉంది. ఇంతకు ముందు అది చుటుట్పకక్లవాళళ్కి పబిల్క కొళాయి. ఎవరికి నీళుళ్ తకుక్వైనా వచిచ్
పటుట్కొనేవారు. మేము కూడా ఒపుప్కొనే వాళళ్ం. ఇపుప్డు మా సొంత ఇలుల్ కాబటిట్ అందరినీ రానివవ్డం లేదు.
" ఏం చేసుకుంటారు ఇనిన్ నీళుళ్ ? వృధాగా పోవడం తపప్ " అని వాళుళ్ తిటుట్కొనే వారు. కానీ ఆ మిగులు నీళళ్నీన్ మొకక్లకి వదిలే
వాళల్ం. మొతాత్నికి ఇతాయ్ది కారణాలతో మాకు మనశాశ్ంతి తగగ్ సాగింది. మనిషికి ఒకసారి ' ఇది నాది ' అనన్ ఫీలింగ కలిగాక దాని మీద ఆపేక్ష పెరిగి
పోతుంది. పర్సుత్తం మా పరిసిథ్తి అదే !
*

*

*

" మీకో శుభవారత్ చెపాప్లి " సిగుగ్పడుతూ అంది నా భారయ్.కనుబొమలు పైకి లేపి " ఏమిటి ? " అనన్టుట్ చూసాను.
" మీరు తండిర్ కాబోతునాన్రు " అంటూ నవివ్ంది.
" ఓహ ...థాంకూయ్ " అంటూ సంతోషపడిపోయాను. " చూసావా ఈ ఇలుల్ కొనడం ఎంత శుభదాయకమో " అంటూ ఆమెను పొదివి
పటుట్కునాన్ను.
కాలంతో పాటూ నా భారయ్కు నెలలు నిండ సాగాయి. సీమంతానికి ఏరాప్టుల్ చేసుకుని నా బంధు గణానన్ంతటినీ ఆహావ్నించాను.
చుటాట్లంతా వచాచ్రు. అంతవరకు మా ఇదద్రికీ ఎంతో విశాలంగా అనిపించిన ఇలుల్ ఇపుప్డు ఇరుగాగ్ అనిపించసాగింది.
" ఏరా ..ఇంత సంపాదిసుత్నాన్వు. నీ లెవెల కి తగగ్టుట్గా పెదద్ ఇలుల్ కొనుకోక్వచుచ్ కదా ! " అంటూ ఉచిత సలహాలు ఇవవ్సాగారు
బంధుజనం.
" లెవెల ఏముంది లెండి. నాకు ఆఫీసుకు దగగ్రగా ఉంటుందని కొనుకుక్నాన్ము " అంటూ నవేవ్సాను. వచిచ్న బంధువులోల్ ఒక
సిదాధ్ంతి కూడా ఉనాన్డు. ఆయన మొతత్ం మా ఇంటిని పరిశీలనగా చూసి " బాబూ ! నీ ఇంటికి వీధిపోటు ఉంది. వాసుత్ సరిగాగ్ లేదు. మీ పాత ఓనర అదెద్
పరప్స కోసం ఇంటిని ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ కటిట్ంచాడు. పైగా ఏదో దుషట్ శకిత్ మీ ఇంటోల్ తిరుగాడుతునన్ సూచనలు కనిపిసుత్నాన్యి. వీలైతే వేరే ఇంటోల్కి
మారిపో " అంటూ అనుమానం పెటాట్డు. ఒళుళ్ మండింది నాకు. ' కారయ్కర్మానికి వచిచ్న వాడు అది చూసుకోక ఈ పాండితయ్ పర్దరశ్న దేనికి ? '
అనుకుంటూ మనసులోనే విసుకొక్ని
" అయాయ్ ... మనిషికి నమమ్కం అనేది జీవితానిన్ నడిపించే శకిత్ కావాలి.మూరఖ్తవ్ం కాకూడదు " అని మందలించాను. ఏమనుకునాన్డో
కానీ నా వైపు చాలా సేపు అదోలా చూసి నవావ్డు. నేను పటిట్ంచుకోలేదు.
తొమిమ్ది నెలలు దాటగానే నా భారయ్ పండంటి మగ బిడడ్ను పర్సవించింది. అందరూ ననున్ అభినందనలతో ముంచెతాత్రు. తరావ్త నా
భారయ్ తన పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది. మళీళ్ వచేచ్ది అయిదో నెల తరావ్తే కదా ! అంతవరకూ కళ కళ లాడిన మా ఇలుల్ బోసిపోయింది. పగలంతా ఆఫీసు
పనితో సరిపోయేది నాకు. రాతిర్ళుళ్ మాతర్ం ఇంటోల్ ఒకక్డినీ టీవీలో ఏదో పోర్గార్ం చూసుకుంటూ గడిపేసే వాడిని. అయితే ఒక రాతిర్ మాతర్ం నా
నమమ్కాలిన్ పటాపంచలు చేసే సంఘటన ఒకటి జరిగింది.
వరాష్కాలం కావడంతో రాతర్ంతా వరష్ం కురుసూత్నే ఉంది. సరిగాగ్ అరథ్రాతిర్ దాటగానే టపుప్న కరెంట పోయింది. చిమమ్ చీకటి. ఇంటోల్
ఇనెవ్రట్ర లేదు. కేండిలస్ ఎకక్డ పెటాట్నో గురుత్లేదు. అందుకే బెడ మీద నుండి లేవకుండా బదధ్కంగా పొరల్సాగాను. కాసేపటి తరావ్త ఏదో వింత శబద్ం
వినపడింది. నేను పటిట్ంచుకోలేదు. కర్మంగా ఆ శబద్ం ఎకుక్వ కాసాగింది. ఎవరో మెతత్గా కాళీళ్డుచ్కుంటూ నడిసుత్నన్ చపుప్డు. అదీ మా చినన్ ఇంటోల్.
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కొంపదీసి ఎవడైనా దొంగ నేను లేనపుప్డు ఇంటోల్ దూరాడా అనుకుంటూ నెమమ్దిగా మంచం దిగి బెడూర్ములో నుండి హాలోల్కి వచాచ్ను.అకక్డి దృశయ్ం
చూసి మార్నప్డిపోయాను. హాలోల్ ఒక మూల నలల్టి మనిషి లాంటి ఆకారం నిలబడి ఉంది. తల , కాళుళ్ సప్షట్ంగా కనపడటం లేదు. గాలోల్ నిలుచ్నన్టుట్గానే
ఉంది. ననున్ చూడగానే అటూ ఇటూ కదులుతూ " నాది....ఈ ఇలుల్ నాది " అంటూ మూలగసాగింది. భయంతో పాటూ విపరీతమైన కోపం కూడా
వచిచ్ంది నాకు. " నా ఇంటోల్కి వచిచ్ వాగుతునాన్వు.ఎవడార్ నువువ్ ? " అంటూ ఆ ఆకారం మీదకు ఉరికి ఒకక్టి ఇచాచ్ను. నా చేతికి ఏమీ తగలేల్దు కానీ ఆ
ఆకారం నేల మీద బౌనస్ అయి పకక్కు వెళిళ్పోయింది. ' ఇదేంటి ? ' అని నేను ఆశచ్రయ్పోతుండగా కరెంట వచిచ్ంది. ఆ ఆకారం జాడ లేదు. చాలా సేపటి
వరకు నా గుండె దడ తగగ్లేదు. కాసినిన్ మంచి నీళుళ్ తార్గి ఆలోచించసాగాను. జరిగిన సంఘటనలనీన్ అవలఓకనం చేసుకుని ఒక నిరాధ్రణకి వచాచ్ను. "
ఈ భూమీమ్ద దయాయ్లు భూతాలు ఉనాన్యో లేవో కానీ మన కంటికి కనిపించని నెగెటివ శకుత్లు మాతర్ం ఉనాన్యి " అని .
పొదుద్నన్ లేవగానే పకిక్ంటాయనిన్ మాటలోల్కి దించి అడిగాను." ఈ ఇంటోల్ ఇంతకు ముందు ఎవరు ఉండేవారండీ? " అని.
" ఒక పెదద్ కుటుంబం అదెద్కి ఉండేది బాబూ. ఇంటి యజమానికి ఈ ఇలుల్ కొనాలని విపరీతమైన ఆశ ఉండేది. కానీ డబుబ్ లేక
కొనలేకపోయాడు. ఆ దిగులుతోనే కొంతకాలానికి అనారోగయ్ంతో ఈ ఇంటోల్నే చనిపోయాడు. ఆ తరావ్త వాళుళ్ ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయారు " అని చెపాప్డు.
" మై గాడ ! " అనుకుంటూ వచేచ్సాను. మన కంటికి కనిపించేదే నిజం కాదని, మనకు తెలియని ఎనోన్ రహసాయ్లు ఈ సృషిట్లో
ఉనాన్యని అరథ్మైంది.
కాలంతో పాటూ మారుతునన్ నమమ్కాలతో పాటూ నా జీవితం గడిచిపోతోంది. మా అబాబ్యి పెరుగుతుండగా కెరీర లో కూడా నేను
ఎదగ సాగాను. పర్మోషనస్ వచాచ్యి. జీతం రాళుళ్ పెరగడంతో ఇంకో ఇలుల్ కొనగలిగాను.మేంఉ ఉంటునన్ దాని కంటే పెదద్గా విశాలంగా ఉంటుంది
ఆ ఇలుల్. అయినా మేము అందులోకి షిఫట్ అవకుండా దానిన్ అదెద్కు ఇచేచ్సాము. ఇంతలో నా భారయ్ మళీళ్ గరభ్ం దాలిచ్ అమామ్యి ని కనింది. మా ఇంట
సంతోషం వెలిల్ విరిసింది.
మా అమామ్యి బారసాలకి చుటాట్లంతా వచాచ్రు. మా బాబాయి వరసైన ఒక పెదాద్యన
" ఏరా ..నువువ్ మారవా ? ఎనోన్ ఏళళ్ నుండి ఇదే ఇంటోల్ ఉంటునాన్వు. కనీసం లెవెల మెంటెయిన చెయయ్రా బాబూ " అంటూ మళీళ్
అదే పాట పాడాడు.
వీధిపోటు , వాసుత్దోషం, దుషట్ శకుత్లు, లాంటి అసప్షట్ సమసయ్లు, ఇరుగు పొరుగు వాళళ్తో ఇబబ్ందులు లాంటి భౌతిక సమసయ్లు
ఉనాన్ ఇలుల్ మారడానికి నా మనసు ఒపుప్కోవడం లేదు. కషట్పడి చదువుకొని ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని ఆ మొటట్మొదటి సంపాదనతో కొనుకుక్నన్ ఇలుల్
ఇది. కషట్ం-సుఖం, బాధ-సంతోషం , గెలుపు-ఓటమి , అనీన్ ఈ ఇంటోల్నే అనుభవైకమేదయ్మయాయ్యి. బహుశా ఆ మమకారం నా గుండెలోల్
సిథ్రపడిందేమో !
" కషట్ సుఖాలు, లాభ నషాట్లు అనేవి పర్తి మనిషి జీవితమలోనూ అంతరాభ్గం అని వాటికి మనం ఉంటునన్ ఇంటితో సంబంధం లేదు
అని , వాటిని నిరేద్శించేది మన దృకప్థమే అని " గాఢంగా నముమ్తాను నేను. అందుకే
" లేదు బాబాయ...ఇకక్డి నుండి మారను. కావాలంటే ఈ ఇంటినే కొంచెం పెదద్గా చేసుకుంటాను " అని చెపాప్ను.
" నువోవ్ మేధావి వి.... నీకు చెపప్లేమురా బాబూ " అంటూ ఆయన గటిట్గా నవేవ్సారు .
*

*

*

చాలా కాలం తరావ్త ఆఫీసు పని మీద మళీళ్ రాజసాథ్న వెళాళ్ను. జోధ పూర నుండి కారు లో వెళుతునాన్ము. అదే ఎండ ! అదే
వడగాలి!. దూరంగా ఒంటెకు కటిట్న బళళ్తో నీళుళ్ తెచుచ్కుంటునన్ గార్మీణులు.ఇసుక మేటల మీద ఎండమావి లాంటి భార్ంతులు.డైరవర చెబుతునాన్డు
" మీ పార్ంతం చాలా బాగుంటుందట కద సార ! " అని.
" అవును బాగుంటుంది. నువువ్ కూడా వచెచ్య. వాయ్పారం చేసుకుందువు గాని " అనాన్ను.
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" రాను సార. నా బాలయ్ం యవవ్నం ఇకక్డే గడిచింది. ఎనోన్ అనుభూతులు. పైకి కనపడని అసప్షట్ బంధాలు. వాటిని వదిలి రాలేను. "
సిథ్రంగా చెపాప్డు. అతని లో ఒక జాఞ్ని కనిపించాడు నాకు. సంతృపిత్గా నవువ్కునాన్ను .
.

PPP

మన

పలికే...

ఫ్రిత ౖ మె లవరపు
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బానెట ఎతిత్ కాసేస్పు కుసీత్ పటిట్న డైరవర, వాన డోర తీసి వొక కాలు లోపల పెటిట్ "ఏటయియ్ందో నాకు తెలీడం లేదమామ్. సూతుత్ంటే
బాగా పలెల్టూరిలా వుంది. వూళోళ్కెళిళ్ ఎవరైనా మెకానిక దొరుకుతాడేమో సూసొతాత్ను. కూసింత టైమ పటేట్లాగే వుంది మరి. ఇకక్డ రోడుడ్ పకక్న ఏదో
చినన్ వొటేలు వుందమామ్. మనాళళ్ందరూ అకక్డే కూసునాన్రు" అని వాయ్న లో వంటరిగా మిగిలిపోయిన కిరణ తో చెపిప్ వూరి వైపు వెళిళ్పోయాడు డైరవర.
ముందురోజు మొతత్ం మెడికల కాంప లో పనిచేసి అలిసిపోడం వలల్ అతను మాటాల్డుతునన్ది తనతోనే అని తెలుసుత్నాన్ కనురెపప్లు పైకి
లేవడానికి ససేమిరా అనాన్యి. కాసేస్పు అలాగే బధధ్కంగా కిటికీకి తలవాలిచ్కూచుండిపోయింది. అటుగా వెళుతునన్ పిలల్ తెమెమ్ర చెంపలు నిమిరి
పలకరించి వెళిళ్ంది. ఆ సప్రశ్తో ఏదో పరిచయమునన్టట్నిపించి కళుళ్ విపిప్ చుటూట్ చూసింది కిరణ.
ఆ పరిసరాలు కూడా తనకి బాగా తెలుసునన్టట్నిపించాయి. నెమమ్దిగా వాన దిగి, చుటూట్ చూసూత్ అందరూ కూచుని వునన్ పాక హోటల వైపు
నడిచింది. ఒక పకక్గా వునన్ టేబుల దగగ్ర కూచుని కాఫీ చెపిప్ంది. తన కేసి పలకరింపుగా వొకసారి చూసి మిగిలిన సాట్ఫంతా ఎవరి కబురల్లోల్ వాళుళ్
మునిగిపోయారు.
చుటూట్ చూసూత్ కాఫీ సిప చేసుత్ంటే, రోడుడ్కవతలి వైపు చినన్ బస సాట్ప, సూరయయ్ దంపతుల జాఞ్పకారధ్ం అని సగం చెరిగిన అక్షరాలు. ఆ పేరు
తనకి బాగా పరిచయమే. కోపమొచిచ్నపుప్డలాల్ రవిని సూరయాయ్ అని పిలిచేది కదూ. అలా పిలిచినపుప్డలాల్, ఎరర్గా మారిపోయే రవి మొహం గురుత్కొచిచ్
తనకి తెలియకుండానే పెదాలు సనన్గా విచుచ్కునాన్యి.
ఆ బస సాట్ప, ఆ వూరూ కూడా తనకి పరిచయమే అనన్ విషయం మనసులో మెదలగానే, పెదవులమీద చిరునవువ్ కాసాత్ మాయమయియ్ంది.
సుగర లెస కాఫీ లో చేదు ఇపుప్డు బాగా తెలుసోత్ంది.
*****
దాదాపు పదేళైళ్ వుంటుంది. కిరణ రవి చేతిలో చెయియ్ కలిపి ఇదే బస సాట్ప లో బస దిగింది. ఐదేళళ్ సేన్హానిన్ ఎపప్టికీ విడిపోని బంధం
గా మారుచ్కోవాలని ఇదద్రి కళళ్లోల్ కలలు. ఎపప్టికీ నీ కలలకి తోడుంటా అని మాటిసూత్ వెచచ్గా నొకుక్తునన్ రవి చేతి సప్రశ్. నీకింక అనిన్ంటిలో
తోడుంది... ఏ భయం లేదు, అని కిరణ మనసు గటిట్గా చెబుతోంది.
రెండవ రోజు, అదే బసుస్ తిరిగి వెళేళ్ వేళకి కిరణ ని బస ఎకిక్ంచడానికి వచాచ్డు రవి. ఇదద్రూ చెరో వేపూ చూసుత్నాన్రు. మాటాల్డాలి.
కానీ ఎలా మాటాల్డాలో, ఎలా మొదలెటాట్లో ఎవరికీ తెలియడం లేదు. ఇనేన్ళళ్ పరిచయంలో ఇంత సేపు ఇదద్రూ మౌనంగా వునన్ సందరభ్ం ఎపుప్డూ
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రాలేదు. బస రావడానికి ఎంతసేపప్డుతుందీ అని పకక్నే వునన్ కిళీళ్ కొటుట్లో అడిగి వచాచ్డు రవి.
ముందుగా రవే నోరు విపాప్డు.

"నువువ్ మా ఇంటోల్ వుండలేవు కిరణ. మనిదద్రి వూహలూ, కలలూ వొకటే అనుకునాన్ం. కానీ ఇదద్రి దారులూ కలవడం కషట్ం."
ఈ మాటలు చెపిప్ ఎటో చూసుత్నాన్డు రవి.
తనూ ఇంచు మించు ఇదే చెపాప్లనుకుంది, కానీ అవే మాటలు రవి నోటి వెంట వినడం కషట్ంగా అనిపించింది.
*****
రవి తండిర్ ఆ వూరి సరప్ంచ. వూరిని చాలా బాగా చూసుకుంటాడని పేరు. ఇరవై ఏళుళ్గా ఎపుప్డూ ఏకగీర్వంగా ఎనిన్కవడమే
ఆనవాయితీ. అది రవి తాత గారినుంచి కొనసాగిన వారసతవ్ం.
ఆ వూళోళ్ బస సాట్ప మీదునన్ సూరయయ్గారే, రవి తాతగారు. ఆ పేరునే రవి అని మారిచ్ తాత పేరు పెటాట్రు.
రవి తన తండిర్ గురించీ, ఆయన పలుకుబడి గురించీ చెపేప్ కబురుల్ విని, పెదద్ జమీందార లా వుంటారనీ, పెదద్ ఇలూల్, ఇంటినిండా పని
వాళూళ్, అంతా కోలాహలం గా వుంటుందని ఊహిసుత్ంటే కాసత్ బెరుకుగా అనిపించేది కిరణ కి.
కానీ రవి ఇలుల్ చాలా మామూలుగా వుంది. అమామ్ నానన్లూ మామూలుగానే వునాన్రు. రవీ వాళళ్మమ్ కిరణ ని చాలా బాగా
పలకరించారు. వాళళ్ నానన్గారు రిజరువ్డుగా వునాన్రనిపించింది.
రోజంతా వూరు చూడడ్ం, వూరివంటలు రుచి చూడడ్ంతో సరదాగానే గడిచిపోయింది.
రాతిర్ కరెంటు పోయి నిదర్ పటట్క, డాబా పైకి చేరి పచారుల్ చేసోత్ంది కిరణ. చుటూట్ చీకటి.
కింద వాకిటోల్, రవి తండిర్ మంచం వాలుచ్కుని కూరుచ్ని వునాన్రు. తలిల్, అరుగుమీద లాంతరు వెలుగులో ఏవో ఆకు కూర వొలుసూత్
కూచుంది. ఆమె పకక్నే రవి.
"పిలల్ కళగా వుంది కదండీ..." రవి తలిల్ గొంతు.
పకక్వాళళ్ మాటలు చాటుగా వినకూడదు అనన్ మరాయ్ద కాసత్ పకక్కి జరిపి అకక్డే నిలబడింది.
"ఆ పిలల్ని పెళిళ్చేసుక్ందావనుకుంటునాన్వా రా...?" రవి తండిర్ ఏ ఉపోదాఘ్తంతో పని లేకుండా విషయంలోకొచేచ్సారు.
"అవును నానాన్. మీకు చూపిదాద్మనే తీసుకొచాచ్ను. తనంటే నాకు చాలా ఇషట్ం." రవి కూడా ఏమీ మొహమాట పడలేదు.
"నువువ్ పటన్ం వెళిళ్ పై చదువులు చదువుతానంటే, నేనడెడ్టట్లేదు. కానీ నువువ్ పటన్ం లోనే వుంటానంటే వొపుప్కోలేను. మా బాబు
తరవాత నేనెలాగ వూరి పగాగ్లు తీసుకునాన్నో, నా తరవాత నువూవ్ అలాగే ఈ వూరి బాగోగులు సూసుకోవాలని నా ఆశ. నీ సదువు కూడా ఈ వూరి
బాగుకే వుపయోగపడాల."
"తను డాకట్రైనా కానీ తనకి పటాన్లోల్ వుండాలని లేదు నానాన్. చినన్ వూళళ్లోల్ జనాలకి అందుబాటులో వుండాలనే అనుకుంటోంది. తన
చదువు కూడా మన పలెల్కి...." రవి మాట పూరిత్ కాకుండానే, రవి తండిర్ లేచి నుంచునాన్డు.
"మన ఇంటి కోడలు ఏనాడు గడపదాటి వూళోళ్ తిరగలేదురా. అది ఇపుప్డు జరగడం నాకిషట్ం లేదు. తనూ నీతో పాటు ఈ వూరొచిచ్,
అమమ్లాగానే ఇంటిపటుట్న గుటుట్గా సంసారం చేసుత్ందీ అంటావా నాకే అభయ్ంతరం లేదు." వేరే ఏ చరచ్కీ అవకాశం ఇవవ్కుండా కండువా దులిపి ఇంటోల్కి
నడిచాడాయన.
కరెంటు వచేచ్సరికి, రవి తలిల్ ఆకుకూర పళెళ్ం పటుట్కుని భరత్ వెనకాలే లోపలకి వెళిళ్పోయింది, తను చెపప్డానికి వేరే అభిపార్యాలేవీ
లేవని తేలేచ్సూత్. అకక్డే కూచునన్ రవి మొహం లో ఏం రంగులు మారుతునాన్యో డాబా మీదకి కనపడలేదు.
వూరంతా దీపాలు వెలుగుతునాన్యి. కిరణ మనసులో మాతర్ం మొతత్ం శూనయ్ం.
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హారన శబాద్నికి వులికిక్ పడి చూసింది. రవి అపప్టికే తన బాగ బస లో పెటేట్శాడు. మౌనంగా బస ఎకిక్ కూచుంది. వీడుకోలు
చెపప్డానికి వచిచ్న వాళుళ్ కిటికీలోల్ కి చేతులు జాపి మరీ జాగర్తత్లు చెపుతునాన్రు. తను రవి కేసే చూసోత్ంది. రవి మాతర్ం జేబులో చేతులు పెటుట్కుని
దికుక్లు చూసుత్నాన్డు. కిరణ మాతర్ం చూపు తిపప్కుండా అతనేన్ చూసోత్ంది. అతనింకా ఏం చెపాప్లని మనసు ఆరాట పడుతోందో మాతర్ం తనకే అరధ్ం
కావడం లేదు.
కాబోయే అతాత్, మామలని పరిచయం చేసాత్నని ఆ వూరు తీసుకొచేచ్ముందు చెపాప్డు. తనని మాతర్ం వాళళ్కి కోడలిగా పరిచయం
చెయయ్లేకపోయాడు.
నెమమ్దిగా రవి రూపం మసకబారిపోతోంది. ఇంక ఈ పర్యాణంలో తను వంటరిదే, నీకు నువేవ్ తోడు అని రెండు చేతులు కలిపి
బిగించి గటిట్గా వూపిరి తీసుకుంది.
****
కపుప్లో కాఫీ ఐపోయింది. చేదు రుచి నాలిక మీదే మిగిలిపోయింది.
దూరంగా బులెల్ట మీద వచేచ్ది.. అతనేనా? తనలాగే వునాన్డు.
అపప్టోల్ ఎపుప్డూ బార్ండెడ బటట్లోల్ వుండేవాడు. ఇపుప్డు మామూలు పాంటూ, షరూట్. రూపం లో పెదద్ మారేప్వీ రాలేదు.
చూసుత్ండగానే దూరం తగిగ్ దగగ్రయియ్ంది. బండి వెనకాల, వాయ్న డైరవర.
బండి దిగి డైరవర, కిరణ దగగ్రకొచిచ్ చెపుతునాన్డు.. “మెకానిక షాపులో ఇలా మెడికల కాయ్ంపు నుంచి వసుత్ంటే బండి వూరిపొలిమేరలోల్
ఆగిపోయిందని సెపాప్నమామ్, ఈ వూరి సరప్ంచ గారికి డాకట్రల్ంటే చాలా గౌరవమని సెపిప్, షాపులో కురోర్డినిచిచ్ ఆయనిన్ కలవమని పంపాడమామ్.
విసయం సెపప్గానే, బండి బాగయేయ్దాకా మనందరికీ వసతి ఏరాప్టు సెయయ్డానికి ఆయనే సొయంగా వొచేచ్రమామ్.” సంబరంగా చెపుప్కుపోతునాన్డు
డైరవర.
ఎకక్డ బస ఏరాప్టు చెయాయ్లి, భోజనాలెవరింటోల్ చూడాలి అని తన వెనకే వచిచ్న వయ్కిత్కి పనులపప్గిసుత్నాన్డు రవి.
తనని గురుత్పటాట్డో లేదో, లేక చూసి చూడనటుట్ తపుప్కుంటునాన్డో అరధ్ం కాక అతనేన్ గమనిసోత్ంది కిరణ.
“పదండమామ్, ఇకక్డ దగగ్రోల్ వొక ఇంటోల్ కాసేస్పు రెసుట్ తీసుకుందాం” అని నరుస్ వచిచ్ పిలిచేవరకూ అతని వెంటే తన చూపులు
పరిగెడుతునాన్యనన్ సంగతే మరిచ్పోయింది.
ఇలుల్ చకక్గా అమరిచ్ పెటిట్ వుంది. ఇంటోల్ వొక పెదాద్విడ వునాన్రు. ఆవిడ అందరికీ ఏం కావాలో చెక చెకా చూసుకుంటోంది. వొక
చకక్టి గది చూపించి “ఇది మీరు వాడుకోండమామ్” అందావిడ. ఆ గదిలో రవి అమామ్ నానన్ల ఫోటో చూసాక అరధ్మయియ్ంది అది అతనిలేల్ అని.
మధాయ్నన్ం వేడి వేడి పపూప్ కూరా తో రుచిగా భోజనాలు పెటిట్ంది ఆవిడే. భోజనాలయాయ్క, అందరూ తలో చోటూ చూసుకుని కునుకు
తీసుత్నాన్రు.
వంటింటోల్ అనీన్ సదుద్కుంటునన్ పెదాద్విడ దగగ్రకెళిళ్, “ఇది సరప్ంచ గారిలేల్నా?” అని అడిగింది కిరణ.
"అవునమామ్."
"వాళళ్మామ్, నానన్గారూ...?"
"ఆళుళ్ ఏడాదిలో ఆరెన్లుల్ తీరథ్ యాతర్లోల్నే వుంటారమామ్..."
"మీరు...?"
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"నా కొడుకూ కోడలూ రోడుడ్ పెమాదం లో పోయారమామ్. వొకక్దానివే ఏం సేతాత్వ అని అయయ్గారు ఇకక్డకి తీసుకొచేచ్శారమామ్.
చాలా మంచి మనిషి. ఆయన పెళెళ్ందుకు సేసుకోలేదో మాతర్ం మాకెవవ్రికీ తెలవదమామ్." కిరణ అడగాలనుకోని పర్శన్కి కూడా సమాధానం చెపేప్సి, సరిద్న
అంట గినెన్లిన్ పటుట్కుని పెరటి వైపు వెళిళ్పోయింది.
తనకిచిచ్న గదిలో మంచం మీద ఎంత సేపు కళుళ్ తెరిచే పడుకుందో తెలియదు, ఆయమమ్ మెలల్గా తలుపు తోసి “వాన రెడీ
అంటమామ్” అని పిలిచే వరకూ.
లేచి మొహం కడుకుక్ని రెడీ అవుతుంటే గురొత్చిచ్ంది, రవి మళీళ్ కనపడనే లేదు అని.
బయటికొచిచ్ వాన ఎకుక్తుంటే డోర తీసి పటుట్కునాన్డు. తన సీట లో కూచునాన్క, కిటికీ వైపు వచిచ్ చెపాప్డు,” నువువ్ వెళాళ్లనుకునన్
దారి వదలలేదు, గుడ” అని. వాన కదిలిపోయింది.
కిరణ కనుమరుగయేయ్వరకూ చూసి, తన గదిలోకి వచిచ్ తలుపు వేసుకుని, పదేళళ్ కిర్తం తన డైరీ లో కిరణ తో చెపప్నీ,
ఎపప్టికీచెపాప్లనుకోని మాటలని చేతోత్ తడిమాడు.
"కిరణ, నానన్ ఏనాడూ నేనడిగినది కాదనలేదు. ఇవాళ ఆయనిన్ ఎదిరించి, పోరాడి నీతో వచెచ్యొయ్చుచ్. కానీ అది నాయ్యమని
అనిపించడం లేదు.
నినున్, ఈ వూళోళ్ మామూలు ఇలాల్లుగా వచిచ్ నాతో బతకమని కనివ్నస్ చెయొయ్చుచ్. అదీ నాయ్యమనిపించడం లేదు.
నేను నినున్ వొక అందమయిన చదువుకునన్ అమామ్యిగా మాతర్మే ఇషట్పడలేదు. నీ కలలనీ, ఆశయాలనీ కలిపి వొక వయ్కిత్గా ఇషట్
పడాడ్ను. పేర్మించడం కంటే ఎకుక్వ గౌరవించాను.
అనిన్ ఆశయాలు వదిలేసి వొక మామూలు అమామ్యిగా నాతో వుంటే, నీమీద ఏ రోజయినా ఆ గౌరవం తగిగ్పోతే...అది నేనే
భరించలేను.
నా దృషిట్లో ఎపుప్డూ ఎతుత్లోనే వుండాలి నువువ్.
ఇవనీన్ నీతో చెపిప్, నీ సానుభూతితో మనం దూరమవొవ్చుచ్. కానీ నేనొక మనసులేని మనిషి గా గురుత్ండిపోతేనే నీకు తకుక్వ బాధ
కలుగుతుందనిపిసోత్ంది........"
పుసత్కం మూసి గుండెలమీద పెటుట్కుని మంచం మీద వాలాడు.
నేనాశ పడడ్టూట్ తలెతుత్కుని చూసేలాగే వునాన్వు... పౌర్డ ఆఫ యూ... మనసు మెతత్గా చెపిప్ంది.
****
సాయంకాలం నీరెండ వెచచ్గా మొహానికి తగులుతోంది. ఎరర్టి సూరుయ్డినే చూసోత్ంది కిరణ.
“నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం నాకోసమే అని నాకు తెలియదనుకునాన్వు కదూ. నువువ్ చూపు తిపుప్కునన్ంత మాతార్న, నీ మనసు
చదవలేననుకునాన్వా? మనం కలిసి పర్యాణం చెయయ్క పోవచుచ్. కానీ మన గమయ్ం వొకటే రవీ...
కంటికి కనపడకపోయినా నీతోనే వుంటా” అని చెబుతూ ఆ రోజుకి సెలవు తీసుకుంటునన్ ఎరర్టి 'రవి' నే కనాన్రప్కుండా చూసోత్ంది
డా. కిరణమ్యి.

PPP
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²Ä£jø O~ÄjOn¨è

''Ä£jOo ¨JdO|æMnj¸=|Py ÔoGSjëFcïOqj?'' − ¬MLkôtjÁ öQcMLõMnjÎFL ¥q¸>Oq¸, MLjÂfRPe$o.
''IJz¸@oGRF|''
''¶, MLjFL¥y IJz¸@oGRF| ‚@~ MLl¸Ec?''
''²}S. ®=oû gS ²TdûO| Ä¸$| ¥cOxðOo=| TwGRP| OnTdðÂûÃÆ=i.''
''¬¸ÍjPy Ä£jOo¸ ÔoTdëOqj?''
''−GHOoGRF|û rU@|''
''¶}U. FnÎ}S Ä£j=h¸$|'' ¥qOqÔcÓFL¸ ÔoGSkë ''Fc sHOqj öGHÄ¤*. FoFLj ®F|öIJd ¥q¸rHÂ¢Py fSÄP| ®¸½Â¢Oqj$c ×ctjFLNqkõFLj.
¥cõ¸GH}S rSÓXLF|. Ôo¿, FnÓ ‚@~ ¥cPoÍj. ¬¸Íj¥é MLjFL IJz¸@oGRF| öJvrIHÎP| CnÆ£Íj'' ¬¸Á.
''GHOo÷Íj. ®¥q CnÓjGSjŠ¸=cOqjPo. öGHÀFnPe Nqk¥hæÄ=i}S ¿JwO|æ ¬¸Í¿¥i MnjtjP| ÔoTdë¸'' ÔnJdðFLj.
''¥c÷GSjŠ =nÎMLjjFLï^j÷¸Á. ¬Pe ¥cõ¸=hF|Š MnÈ" =i Cc$xEcíMLk?'' MLÁPo^jæ PoÍj.
− ¬MLkôtj ÔLPe¥iCLFcÂ¥h MLjjÔLá=ofS¸Á. −MnjCy Jd^j FL¨ÔcFLj.
MLk ö$qkGHl ¥q¸rHÂ¢ÓPy ÄÄbÍ ÄAKc$cÓ FLj¸¼ ¥x¸CLMLj¸ÁÂ ²FLjïŠÂ, Mc¿¥h MojFo×|Mnj¸=| ö=nÎÂ¸$| ¥c÷GSjÓj
ÂOqøfUGSjëFcïOqj. ¬¥qÚ< GH¿ÔLNqjMnjÎ¸Á − ¬MLkôtj.
Oy¾e MLk=c÷@oÁ. $qÓ$qPe FLMoøÁ. −¸$q÷¸Py MLj¸¼ öJdÄ¤*õMLjj¸Á.
μ¥qOy¾ öGHÄ¤* IJz¸@oGRF| ÄAKc$cÂ¥h ML¼á¸Á. MLGSkëFo `VN|j GSO|` ¬¸^k ÿ@~MLl¨ ÔofS¸Á. FoFLj IJz¸@oGRF|
°Eyõ$qjÓ¸Í¿Â¢ GH¿ÔLNqj¸ ÔoQcFLj. rIHÎFcF|ûPy GHÂÔosS öQcMLBhCy ¥csSGHl MLk=c÷¨¸Á.
''IJz¸@oGRF| MnK|rSÎ=| MnjjCLë¸ ŠMojôQcFLj. ¬Kyò, ÔcPe ÔoGSjëFcïOqj. ×cK| ¬¸=o ®Á TdO|. FLÓj$qj¿¥h TdNqjGH<^¸,
GHÁMLj¸Á¥h MLj¸¼ ÔoNqj<¸ ¥qFcï ÃÆè¸$qjÓj ¥q^æ<¸ rHÍí $xsHð¸ ¥cÍj. Fc‚ Ä£j Í$qÜOy ×cK| ®MLø‚<Ík'' FLMLløCLk ¬¨»¸Á.
''²ML¿ öJdbEcFLõ¸ Mc¿Š¸^j¸Á. ÔosS GHÂ ³EnÎFc GSOo, EcÂ¥yGS¸ öJd*¸ rH=cæÆ. ¬GHlð@o ×cK| Qc=h}SIJdXLF| MLl¸^j¸Á''
ÔnJdðFLj.
''¥qOn¥|æ GSO|. >bEc¸‚õ IGHO| NqjjMLO| Jd½=hM| MLO|èû'' ¬¸^k MnÈ"Jwtj¸Á.
PPP
On¸<j FnÓÓ CLO~øCL ¶ Oy¾ ¥cõ¸=hF|Py
''VN|j öGHÄ¤Bc''
''±, ÔnGHð¸¨ GSO|'' Â^kæOqjGSkë AKcOq¸$c GHÆ¥h¸Á, ²=y ÔLkGSkë.
[¸$qj ÀFcïFLj. ²GHlð<k − ¬MLkôtjÂ ¬¸CL <P|$c ÔLk<PoÍj.
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''McOq¸ FLj¸¼ ¥qFL_<PoÍj. ±OnWc"Mc?''
''¬MLlFLj'' PeAKL¸PoÍÂ ÔnfHð, FoFo MnÈ", On¸<j =iÓj À£GSj¥x¼á, μ¥q=h CLFL¥nÍjOqj$c MLl¸¼ ''À£GSj¥y'' ¬FcïFLj.
''>bEc¸‚õ GSO|'' Â¢OqGS¸$cFo =i ¥qGHlð ¬¸ÍjŠ¸Á.
''²Â¢ öJd_÷M|j?''
''}Há, rHÈ" ŠÁ¿¸Á.''
''¶}U, $qj@|FLkõ}S, ¥q¸ö$c=|û. MLj¿ VõgH$c MLl¸@~Æû¸Á ¬¸CL Â¢OqGS¸$c MLlFcïMo¸=h?''
''×cK| MLkFoGSjëFcïFLj.''
''²¸ÍjŠ?''
''CLFLj ¬Mnj¿¥cPy Td}IHæMoO| ®¸½Â¢O|.''
''ÓM| MLkõOo×c?''
''PoÍj. ¬MLkôFcFLïÓj ŠÁ¿á¸Eo.''
''¬Kcòtj Â¢Š FLÔcá@~? Â¢Pe$o GH^jæŠ¸=o Cn$qjCc@~?''
Â¢OqGSGHl MLjjGSj$qjPy¸¼ ¥cGSë _Nqj=h¥x¼á, FLMLløCLk ''Ó¥iÚ$c FcŠ ¬Âï ÄbEcPe FLÔcá<j GSO|.''
''MLjOn¸ÍjŠ ®Pe Â¢OqGS¸$c MLlFcïMLl?''
¬GHlð<j MnjjÍ=hTd¿$c CLFL $qj¿¸¼ ÔnfHð¸Á.
Mc+"Á _¸ÍOqj. CLÆ÷Í¸ö<jÓj MLõMLTdNqj ‚Æ£Ój. μ¥qÚ=o ‚CLjOqj. GHGSjëÓj¸¨ ®¸½Â¢¿¸$| ÔLÁÄ¸ÔcOqj. ®GHð=h¥i On¥qÚÓ
¥qGRæMoj −bEcOq¸. CLFLj ×cK|Py Ôo¿FL CLO~øCL Mc+"FLj ‚@~ rUÎÍO~KcÍj À£GSj¥x¼á, GHlMLløPy÷ rH^jæŠÂ ÔLkGSj¥yMcÓFLjŠ¸Á.
¬FLj¥yŠ¸@~ _¸bÍjMx¥cNqjFL − GS¸_¸bÍ¸ CnÔcá<j. öGHÄ¤* ¬¸Í¸, CnÆÄCo^Ój ÔLkfS, ¬KcòtjCyJd^j ¬CLÂ CLÆ÷Í¸ö<jÓj
‚@~ OqkJdtj ¥q^ï¸ À£GSj¥yŠ¸@~ ÔoGSjŠ¸=cMLjFcïOq^.
''Fc GSMLjGSõ ÔcPe ¼öCLMnjÎ¸Á TdO|. ¬MLkôFcFLïÓ ÔoÀPy ¼Æ÷$qMLøPoÍj. FoFoMnk ×cK|Py Ôo¿FL FnÓ FLj¸Ôo Fc ²<jõ¥éGRF|
PyF| ÔnÆ÷¸ÔL<¸ MnjjÍÓjrH=cæFLj. _^æÓCy GSV ¬Â¢ï ¬Kcòtj McWo" ¥x¸=cMLj¸^jFcïOqj.''
''®¸¥c VõgH ¥qEc?''
''³¸ VõgH GSO|. ²Ój÷¸@o FoFLj MnWc"Æ. ¥qÂ¢GS¸ Ó$o×| À£GSj¥n+"@~Â¥h MLj¸¼ Kcõ$| ‚@~ PoÍj. ²¸CL Mc+j" AKL¿¸¼Fc, Fc
¥qÂ¢TdMLGSO~Ó adfH¸$qj¥nÎFc Fc¥hGHlð<j NqkAKnÎMoÓj ¥cMcÆ. örIH¸@|û ÔcPeMLj¸ÁÂ ¬¨$cFLj. ²¥qÚ@~ ExOq¥qPoÍj.''
''®Ey GSMLjGSõ, Á¤Â¥y Â¢OqGSGHl IsHGSk. ±Oqj¥yMLMLkô sHOqMLkô'' CoÆ$cÜ ¥x=hæJdOoQcFLj.
CLFLj rHÍí$c FLMoGSkë ''¬tjCo ¶ GHÂÔnNqjõ¸¨. IJz¸@oGRF| FLj¸¼ rUP|ð ÔoNqj¸¨'' ¬¸Á.
''IJz¸@oGRF| MLl¸Á sHÍÓ ¥yGSMLjMLkô. ²FcïOnÎÓ IfHNqkÂ¢ûÓ ¥yGS¸ ¥cÍj'' MLjÈ¢" −^ GH=hæ¸ÔcFLj.
PPP
×.¿»¸Í¸Cc öQcMLBhCy ÔnJdðFLj. CLFLj IJz¸@oGRF|Py ¬¥{¸=n¸^j MLköCLMoj ¥cÍj, MLj¸¼ sSïfUCLjO~Ój.
''MLjOo¸ ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcïOqj?'' ¬¨»¸EcMnj.
''¬Eo −Py¼GSjëFcïFLj. Â×cÂ¥c ¬MLkôtj ÔcPe ¬MLGSOq¸Py MLl¸Á. −ÍjŠ¸=o Kc$qj¸^j¸Á.''
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''¥cÂ¢ IJz¸@oGRF| FLj¸¼ PyF| ‚@~ ®MLø‚<Íj ¥qEc TdO|'' ¬¨»¸Á öQcMLBh.
''¬MLlFLj. GHOqûFLP|$c ®EcíMLj¸=o Fc Í$qÜOq ‚@~ PoMLl.''
''MLÁPnNqjõ¸¨ TdO|. ²¸CLMLj¸ÁFLÂ −Íj¥y$qÓ¸?'' Fc ¥cõÃF|Py¸¼ öQcMLBh MnÈ"Jw$cFo, öGHÄ¤* ML¼á¸Á.
''GSO|, Ä£jOqj CLGHð ÁŠÚPoÍj. FLFLjï FLMLjô¸¨. McOq¸ Oy¾Py÷ rHÈ". − CLO~øCL GHÁOy¾Ó¥é ¬Mnj¿¥c öGHNqk*¸. ¬Mnj¿¥c
Mn+"$cFo FcŠ MLlEyõ$q¸ On©$c MLl¸ÍÂ CLFLj ÔnJdð<j. Fc MnjjÍ=h FnÓ QcÓ¿¢Py¸¼ NqkAKnÎMoÓj Ä£j ¬¥{¸^jŠ ö=cF|ûIGHO| ÔoTdëFLj.
¬¸Co¥cÍj, öGHÀFnPe Ôc¿=i ¥yGS¸ Fc GS¸JdÍFLPy¸¼ ²¸Cy ¥x¸CL Ä£jŠ GH¸fHTdëFLj. GHmO| GSkæ@n¸=|û ²MLOnÎFc MLl¸=o FcŠ ¿IGHO|
ÔoNqj¸¨, TdNqj¸ ÔoTdëFLj.''
''¶¥é öGHÄ¤*. OoGHl MLjbEcõVïÂ¥h ¬Oo¸×| ÔoTdëFLj'' MLk=hÔoáQcFLj.
¬GHlðÔofS − ¬MLkôtj¥h <_jòÆMcøÆ. <_jòÓj ¥cMcÓ¸=o FcŠ MnjjÍ^ $qjOxëÔoáÁ öQcMLBhFo. ö$qkGHlPy −MnjŠ
GH¿ÔLNqkÓj ²ŠÚML. ²MLOy μ¥q¿ Í$qÜOq ¬GHlð ®fHð¸ÔL$qÓÍj. Mn¸^Fo öQcMLBhÂ fHÆ¼ NqkAKnÎMoÓj ¥cMcÓÂ ¬¨$cFLj.
''TdO|, MnjjFLïFo ®OqMnÎMoÓj ¬GHlðÔofS, ¶ ¬Kcòtj¥h ®¸½Â¢¿¸$| IgH¾ ¥q=cæOqj. ¬EoMLj¸=o, − <kõ ¥q^æ¥qJwCo ¬CLÂ¥h
VP|=h¥n=| ®MLøOq¸^ ¬Â ÔnJdðOqj. ®GHlð<j MLjÈ¢" ¬GHlð. ¬GSÓj − ¬MLkôtj rH+"Nqkõ¥q Ä£jŠ ¥qFLGH@o ¬ML¥cQLMoj PoÍj. ¬Mnj¿¥c
MnWc"¥q Ä£jOqj $qjOxëTdëOy PoEy CnÆ£Íj. $qjOqjëFcï, −MnjŠ ²GHð=h¥h °Eyõ$q¸ MLGSjë¸Ey, ²GHlð<j <_jòÓj GH¸fHGSjë¸Ey ¬Â¢ï
¬FLjMLkFcPo. ¬JdöCLEcFL¸ ¬MLlCLj¸EoMnk −Py¼¸ÔL¸¨'' −À£ôNqj¸$c MLj¸ÍÆ¸¼¸Á öQcMLBh.
''ÔLk<MLkô, FLjMLlø ®fHð¸ÔL$qÓMc, PoEc?'' ¥x¸Ôn¸ ¥yGH¸$c ¬¨$cFLj.
''GSOo TdO|. ®fHðTdëFLj'' ¥cGSë IgHPnÎFL^j÷¸Á, ¬Pe ¬FLŠ¸@~ MLl¸=o KcMLl¸<FLjŠFcïFLj.
MLjO~ï<j öGHÄ¤* ML¼á, CLFL rHÈ"¥cOqjè ®¼á, <_jòÓj À£GSjŠÂ MnÈ"¸Á.
PPP
rHÈ" CLO~øCL öGHÄ¤* FLj¸¼ IJwFLj PoÍj. CLFLj ¬Mnj¿¥c MnÈ"FL^j÷ MLköCL¸ CnÆfS¸Á.
μ¥q=h, On¸<j, MLjk<j −OqjFnÓÓj $q¨¼JwNqktj. FoFLj MnjtjP| O~fSFc, CLFL FLj¸¼ ×.Mc_j PoÍj. GHEoGHEo öQcMLBh
MLk^Ój $qjOqjëŠO~Td$ctj. »Æ£æ$c ¬ÂfHTwë¸Á.
''TdO|, OqMoj}R$cOqj <_jòÓ<j$qjCLjFcïOqj. ²Ój÷¸¨¥qPe÷ ¥cMcÓ^'' On¸<j OqkJdNqjÓ ML©èCy ²¸CLtj¸Ey Pn¥qÚCoÆá¸Á
öQcMLBh.
FcŠ CLÓ ¥x=oæfSFL^÷tj¸Á, ''ÔLkTdëFLMLkô'' Jv¨Jv¨$c ×.Mc_j ÔnJdðFLj.
''TdO|, ³EnÎFc ÔnÃCo FcŠ ¥c÷GSj gHŠCcOqj$cÂ¢, ²¸ÍjŠ TdO| ®Pe ÔoTdëOqj? ¬¸CL ¬MLGSOq¸Py À£GSjŠ¸Á. Ä£jOqj ¬GHlð
ÔofSÔcáOqÂ¢ CnÓjGSj. À¿» ®ÔoáNqkÓFLï ®¸»CL¸ MLl¸@xÍkí?''
''FoFLj MLjFLjGRjÆï FLMLjjôCcFLMLkô.''
''¬Kcò, Ä£j¥h¸¥c FLMLjô¥q¸ MLl¸Ec −MojEy °Ííî¿GSjë¸ÍÂ. Ä£j Jd½=hM| DÁ¸¥h¸$qj‚ Ä£j‚ ¶ FLMLjTdÚOq¸.''
PPP
− Oy¾ O~öÀ. GHÁ Ec^jCLj¸<$c IJwFLj Mnk»¸Á.
''ÿPy GSO|, FoFLj öGHÄ¤*FLj''
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''²Pe MLlFcïMLMLkô?''
''GHO~øPoÍj GSO|. OoGHl °ÍNqj¸ MLk ¥q½F| μ¥qCLFLj Ä£jŠ IJwF| ÔoTdë<j. ¬ö<GSj ÔnGHð¸¨. Ä£j Í$qÜOq¥x¼á <_jòÆTdë<j''
ÔnfHðFL¸CL Mo$q¸$c rH=oæfS¸Á.
MLjOqjGS=h Oy¾, ¬CLFLj IJwF| ÔoQc<j. ''FLjMLlø Fc Í$qÜOqŠ O~FL¥qÚOo÷Íj. Fc ¬¥{¸^j FL¸_Oqj Ä£jŠ ²rSûMnjô}S ÔoTdëFLj.
¨Jd½=| ÔoNqj¸¨'' ÔnfHð rH=oæQcFLj.
öQcMLBhÂ fHÆ¼, ''Fc ¬¥{¸^j FLj¸¼ OqMoj}RŠ <_jòÓj ö=cF|ûIGHO| ÔnNqjõ''MLjÂ ÔnJdðFLj.
''MLjÈ¢" ²ML¿ Í$qÜOq ¬GHlð ÔoQcOqj TdO|?''
''öGHÄ¤* GH¸fH¸Á.''
''Â×.MLk TdO|?''
''¬XLO~Pe. MLjÈ¢" Ôn_jCLjFcïFLj, FoFLj MLjFLjGRjÆï FLMLjjôCcFLj.''

(öGHÄ¤Bc, ¯ −¿æ¥qP| FLjMLlø ÔLÍMcÓÂ¢, FLjMLlø MLj¸¼ fSìÀPy MLl¸=o, ®GHð=h¥nÎFc Â¢ MLk^ ÂÓjKn^jæ¥yMcÓÂ¢ Fc −QL, −¥c¸XL)
PPP

చేదు

అంజన.కె
నా పిర్యాతి పిర్యమైన చందు
ఎంతగా ఎదురు చూసావో కదా నేను నినున్ ఇలా పిలవాలని. ఎపుప్డూ నినున్ చందూ అని పిలవలేదు. ఏనోన్ సారుల్ బర్తిమిలాడావు,

పిలవకుంటే నాతో మాటాల్డనని బెదిరించావు. అయినా అది పంతమో, సిగోగ్, లేక నినున్ ఉడికించాలనన్ చిలిపి ఊహా – చందూ అని ఇంత వరకు
పిలువలేదు. ఆసలు ఏకవచనంలో సంభోదించి ఎనాన్ళళ్యియ్ంది?
గురుత్ందా మన చినన్తనం –
జాణ్పకాల ఒకోక్ పరదా తొలగిసూత్ వెనకిక్ చూసేత్ నువువ్ లేని జాణ్పకాలు ఏమీ లేవు.
బాగా గురుత్ వుంది.. నాకు దాదాపు ఏడెనిమిది ఏళళ్ వయసుస్ ఉండేదేమో – సెలవులకు పటన్ం నుండి వచేచ్వాడివి. సంకార్ంతి
సెలవలకు, ఇంకా వేసవిలో.
ఇదీ నా ఊరు, అనీన్ నాకే తెలుసు అనన్ మంకుతనం ఉండేది నాలో. మన చుటాట్లు చాలా మంది ఉనాన్రు వూళోళ్, ఎవవ్రి ఇంటికి
వెళాళ్లనాన్, నీకేమీ తెలియదని దబాయించి నేనే లాకెక్ళేళ్ దానిన్.
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ఏందుకు నాతో దెబబ్లాడేవాడివి కాదు?
కొంచం పెదద్యాయ్క, జాంకాయలు, సీమతుమమ్కాయలు, చింతకాయలు తెంపటానికి నేనే ముందుండేదానిన్.

పెదద్కరర్కు చినన్కరర్ గటిట్గా కటిట్, కాయలు తెంపుతూ అది బాలెనుస్ చెయయ్లేక కషట్పడినా, నువువ్ పటుట్కోబోతుంటే వొపుప్కునేదానిన్
కాదు.
కాసేపటికే చెయియ్ నొపెప్టిట్, “ఇదిగో గెడ నువేవ్ తెంపు” అంటే ఇక చాలు అనే దాకా కోసూత్నే వుండే వాడివి.
సంకార్ంతి రోజులోల్రోజుకు కనీసం యాభై గొబెబ్మమ్లు పెటాట్లి అని నేను నానా హడావుడి పడిపోతూ, పొర్దుద్నేన్ లేచి నినున్ కూడా లేపి, రెండు
సందులవతల వునన్ రామయయ్ తాత చావిడిలో ఆవుపేడ బుటట్లోకి వేసేదనిన్. పటన్ం నుండి వచిచ్నా ఏనాడూ నువువ్ చీదరించుకోలేదు పేడ కంపు అని.
నాతో పాటే ఆ పేడ తటట్ మోసూత్ తిరిగేవాడివి.
“ఏమే రోజూ సూక్లుకు లేవమంటే బదద్కం, అమమ్కు కాసత్ పనిలో సాయం చెయయ్మంటే వొళుళ్ వంగదు. గొబెబ్మమ్ల కైతే లేసాత్వా?”
నానమమ్ కొపప్డేది.
“అవును ! అందరి కంటే నేనే ఎకుక్వ గొబెబ్మమ్లు పెటాట్లి ఎందుకంటే, అమమ్ అందరి కంటే బాగా ముగుగ్లు వేసుత్ంది కదా”
“నువువ్ లేచేది కాక వాడిని కూడా నిదర్ పోనివవ్వా” అమమ్ మందలించేది
“మీ అందరికి ఎందుకు వాడికి లేని గోల” నా నోటోల్ మాట పూరిత్ కాకుండానే గయియ్మంది నానమమ్.
“వాడేంటే వాడు – పెదద్ంతరం చినన్ంతరం లేదా? నెతిత్ మీదకు పదేళూళ్ వచాచ్యి. బావ అని పిలవగా ఇంతవరకు చూడలేదు. ఇలా
అయితే నినున్ వాడికిచిచ్ చెయయ్ను. నోరు లేని సనాన్సి నీతో వేగలేడు”
“ఛీ వీడినెవరు పెళిళ్ చేసుకుంటారు? వీడికి మీసం కూడా లేదు” అందరు పగలబడి నవావ్రు ఆ మాటలకి.
గొబెబ్మమ్ల పని అయాయ్క సాన్నం చేసి, అమమ్ పెటిట్న వేడి వేడి ఇడీల్లు తిని పెతత్నాలకి వెళేళ్దానిన్.
మధాయ్నన్ం పొలంలో నూరిప్ళుళ్ జరుగుతునాన్యని అమమ్ భోజనాలు పంపేది. భోజనం తీసుకెళళ్టానికి పాలేరు వసేత్, బండిలో ఎకిక్
ఇదద్రం వెళేళ్వాళళ్ం.
ఎనిన్ కబురుల్ చెపుప్కునే వాళళ్ం. పటన్ంలో నీకు మంచి తిండే దొరకదు అని తెగ జాలిపడిపోయి – ఉసిరికాయలు, తేగలు, జునున్ –
రోజుకో తాయిలం నీకు.
పులల్టి ఉసిరికాయలు కోసుకొని, ఉపుప్ కారం కాగితపు పొటాల్ం లో కటిట్- నీకు అమృతభాండం ఇచిచ్నంత ఆనందపడిపోయేదనిన్.
ఉపూప్ కారం కలిపినటుల్ండేది మన సేన్హం.
----------------------గురుత్ందా ననున్ పాము కాటేసిన రోజు?
బహుశా నాకు పదాన్లుగేళుళ్ నీకు పదహారేళుళ్ ఉంటాయనుకుంటా!
కాలవలోకి దిగాను తామర పూలు కోదాద్మని, నువువ్ వదుద్ అని వారిసుత్నాన్ వినకుండా. కాలికి ఏదో చుటుట్కుంటే విదిలించుకుంటూ
గటుట్మీదకు వచాను, చేతిలో తామతూడులతో – తీరాచూసేత్కాలి మడమను పటుట్కొని ఏదో పాము. కదలొదుద్ అని నువువ్ చెపుతునాన్నేను విపరీతమైన
భయంతో గటిట్గా ఏడుసూత్ కాలు విదిలించా. అది కాటు వేసి కాలుని వదిలేసింది.
నా కేకలకు పొలంలో పని చేసుత్నన్ వాళళ్ందరూ పరిగెతుత్కొచాచ్రు. ఈలోపల నువువ్ కాలుకి గటిట్గా కటుట్ కటాట్వు. నానన్బండి మీద
డాకట్రు దగగ్రకు తీసుకెళళ్రు – ఆయన కంగారు పడాలిస్న పనేమీ లేదని అది విష సరప్ం కాదు అని నచచ్చెపేప్దాకా నేను ఏడుసూత్నే వునాన్.
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బలల్ మీద నుండి లేసుత్ంటే గమనించా అంతసేపూ నువువ్ నాచెయియ్ పటుట్కునే వునాన్వని. మొటట్మొదటి సారిగా నీ కళళ్ళోళ్ నీళుళ్!
ఎందుకో గుండె ఝలుల్మంది నీ కళళ్ళోళ్కి చూసేత్!
బహుశా ఆ క్షణంలోనే నినున్ పేర్మించటం మొదలెటాట్నేమో! వగరుగా గుండెలో ఒక కొతత్ గుబులు.
కాలేజి చదువులోల్కి వచేచ్సావు. ఇదివరకటాల్గా సెలవలనీన్ నాతో గడపటం మానేశావు. డాకట్రు సీటు వచిచ్ందని అతత్ ఫోను చేసి చెపితే
అందరూ ఎంతో సంబరంగా ఒకరి తరవాత ఒకరు నీతో మాటాల్డారు.
ననున్ మాటాల్డమని అడిగితే, “మీరు మాటాల్డారుగా చాలేల్” అని పెరటోల్కి వెళిళ్పోయా!
ఈ మాటాల్డలేని బిడియం ఎపప్టినుండి? ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది నువువ్ డాకట్రు అవుతావంటే- ఏమి చెయాయ్లో తోచనంత
సంతోషం!
మలెల్మొగగ్లు కోసి మాల కడుతుంటే నానమమ్ అనన్ది – “అంతా దీని అదృషట్ం, రేపు గుడికి పర్సాదం తీసుకెళతా, అపాప్లు చెయియ్
శాంతా! మా చందర్యయ్ డాకట్రు కాబోతునాన్డు” మురిపెంగా చెపుతుంటే –
“చందర్యయ్ ఏంటి ఎదో ముసలోడిన్ పిలిచినటుల్” గబాలన్ అనేశా.
“ఏంటే నీ పెతత్నం అందరి మీదా, నా మనవడు నా ఇషట్ం. ఇంకా నీ మొగుడు కాలేదు” బుగగ్ పటుట్కొని సాగదీసింది.
సిగుగ్తో మొహం కందగడడ్ లాగ అయియ్ంది.
“ఆ మరే ఇకక్డ ఎవవ్రూ ఎదురు చూడటేల్దు నీ మనవడిని చేసుకోవటానికి” తెచిపెటుట్కునన్ విసురుతో లేచి వెళిళ్పోయా.
“ఈ మొండి పిలల్తో ఎలా వెగుతాడే, ఇదద్రికి పెళిళ్ చెయాయ్లనే నా కోరిక కలగానే మిగిలిపోతదా! వీళళ్ పెళిళ్ చూడకుండానే
పోతానేమో!” నానమమ్ మాటలు వినిపించాయి వెనకాల నుండి.
నానన్ సరిద్చెపాప్డు. ఏదో ఉకోర్షం – నువువ్ నాతో సవ్యంగా చెపప్లేదని. నానన్, నానమమ్ నీ దగగ్రికి వెళాల్రు. అమమ్ బోలెడు
పలహారాలు చేసి ఇచిచ్ంది. ననున్ రమమ్ని ఎంత అడిగినా వొపుప్కోలేదు.
తిరిగి వచాచ్క అతత్ ఇచిచ్న పారీట్ గురించి నానమమ్ చెపుతుంటే, నేను కూడా వెళళ్లేదే అని తెగ మధన పడాడ్. నేను రాలేదేమని
అడిగావంట కదా – భలే సంతోషం వేసింది ఆ మాటకే!
-------------------------మూడేళుళ్ కనపడలేదు నువువ్, ఒక సంవతస్రం వచిచ్నా నేను లేను. ఫెర్ండస్ తో గోదావరి టిర్ప కి వెళాళ్. తిరిగి వచాచ్క నువువ్ వచిచ్
వెళాళ్వని తెలిసి ఎంత ఏడుపు వచిచ్ందో!
మళాళ్ ఉకోర్షం! ఏ నేను వునన్నో లేదో తెలుసుకుని రావచుచ్ కదా అని!
చెపాప్పెటట్కుండా వచేచ్సావు ఓ రోజు!
వాకిటోల్ ముగుగ్ వెసుత్ంటే వెనకాలనుండి “ముగుగ్లు వెయయ్టం ఎపుప్డు నేరుచ్కునాన్వు?” అని వినిపడితే గబాలన్ తలెతిత్ చూశా.
చిరునవువ్తో నువువ్.
కంగారుతో గబాలన్ ముగుగ్డబాబ్ తనేన్సి లోపలికి పరిగెతాత్, వెనకాల నువువ్ పిలుసుత్నాన్ వినిపించుకోకుండా.
అందరూ నినున్ పలుకరించి, నువువ్ సాన్నం చేసి, టిఫిన తినటానికి కూరుచ్నేదాకా నీ ఎదురుగా రాలేకపోయాను. నా కాళళ్ వొణుకు
తగగ్టానికి అంత టైం పటిట్ంది. ననున్ నేనే తిటుట్కునాన్ను- ఏంటి ఈ కంగారూ తడబాటు ?
నానన్, నానమమ్ నువువ్ చెపుప్కునే కబురుల్ వింటూ, అమమ్కి పూరీలు చెయయ్టంలో సాయం చేసూత్ వంటింటోల్నే ఉండిపోయా! నీతో
ఒంటరిగా గడపాలనన్ కోరిక క్షణక్షణం ఎకుక్వైపొతుంటే – ఎలా వరిణ్ంచను నా మనోవేశం!!
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సాయంతర్ం నానమమ్ శత పోరి గుడికి వెళళ్మంటే – ఎంతో ఉతాస్హంగా గులాబీరంగు వోణీలొ, తలలో మలెల్ల దండ పెటుట్కొని
ముదుద్గా తయరయాయ్!
గుడి నుండి వసుత్ంటే, “చాలా రోజులయియ్ంది తోట దాకా వెళదామా?” అని అడిగావు. ఎపుప్డూ నేనే గలగలా మాటాల్డేదానిన్ కానీ
విచితర్ంగా ఈ సారి నువువ్ ఎకుక్వ మాటాల్డావు. చాలా కబురుల్ చెపాప్వు నీ కాలేజి కబురుల్, సినిమాలు, పుసత్కాలు…
తోటలో మామిడికాయలు విరగ కాసాయి. ఒక కాయకోసి ఇచాచ్వు నీకు పులల్టి కాయలు ఇషట్ం కదా అని.
“అయినా ఉపూప్కారం పొటాల్ం ఏది? చినాన్పప్టి అలవాటుల్ మరిచ్పోయావా?”దబాయించావు మామిడికాయ కొరుకుతునన్ ననున్
చూసి.
“తోటకి వెళదామని ఇంటోల్ చెపాప్వా? గుడికి అని బుదిద్మంతుడిలా ఇంటోల్ చెపిప్, ఇలా తోటల్ వెంబడి తిపుప్తునాన్వ” ఉడుకుక్నాన్ను
“హమయయ్ నా గలగలా గొదారి ఎకక్డికి వెళిళ్ందా అనుకునాన్, పరేల్దు మాటలు మరిచ్పోలేదు. ఏంత బెంగ పడాడ్నో తెలుసా!?”
చిలిపిగా అనాన్వు
సిగుగ్తో తలదించుకునన్ నా మొహం ఎతిత్, ఎంతో మృదువుగా ననున్ ముదుద్ పెటుట్కునాన్వు. ఎంతసేపు అలా ఉండిపోయామో
తెలియదు.
“ఎలా వుంది మన మొదటి ముదుద్?”ఎంతో ముదుద్గా అడిగావు
బాగా ఏడిపించ బుదిద్ అయియ్ంది, “ఎలా ఉంటుందేంటి? పులల్గా ఉంది, ఇపుప్డేగా మామిడికాయ తినన్ది”
పొలమారేటటుల్ నవావ్వు, అంత గటిట్గా నువువ్ నవవ్టం ఇదే మొదటిసారి నేను చూడటం. ఎంత అంత అందంగా ఉనాన్వో!
మళాళ్ ఇంకో ముదుద్ “ముదుద్ తియయ్గా ఉంది అని వొపుప్కునే దాకా పెటట్నా?” ఇంత చిలిపిగా మాటాల్డగలవని అపుప్డే తెలిసింది.
“ఏమి అకక్రేదు. పద వెళదాం ఇంటికి”
నువువ్ ఉనన్ రెండు వారాలు, ఎంత చిలిపిగా, కవివ్ంతల తృళిళ్ంతల మధయ్- ఇంటోల్ ఎవరికి దొరకిపోకుండా దాగుడుమూతలు.
నేను అనన్టుల్గానే పులల్ పులల్గా, తిమిమ్రి మతుత్లో నీతో గడిపినది కలా నిజమా అనన్టుల్ గడిచిపోయింది.
----------------------------“ఇంతకీ ననున్ పెళిళ్ చేసుకోటానికి ఇంకా వొపుప్కోలేదు నువువ్” నా జడతో ఆడుకుంటూ అడిగావు మూడేళళ్ మన చిలిపి సరాగాల
మధయ్.
“ఎందుకు వొపుప్కోవాలి?” ముకుక్ పటుట్కు లాగాను
“మీసాలు కూడా లేవు వీడిని చేసుకోను అనాన్వని కషట్పడి మీసాలు కూడా పెంచాను కదా” అదే చిలిపి నవువ్
ఇనేన్ళూళ్గా నీతో దాదాపు కలిసి పెరిగా – ఒక సేన్హితుడిగా , ఆతీమ్యుడిగా, పిర్యుడిగా ఎనోన్ రూపాలోల్ ఎనోన్ ఏళళ్ సాంగతయ్ం
మనది – అయినా నీ దగగ్ర సిగుగ్ పడకుండా ఉండలేను.
“చందు అని పిలవావ్ ననున్? ఎనాన్ళళ్గా అడుగుతునాన్ పీల్జ అలా నీనోటి వెంట వినాలని ఉంది”
“ఊహూ! నేను పిలవను” నవేవ్సాను నీ అలక చూసి
ఆ రోజు పొర్దుద్నేన్ నానమామ్ నానన్ నిశచ్యించారు వేసవిలో మా పెళిళ్ చెయాయ్లని.
“పో నేనేమీ చేసుకోను డాకట్రు ఐతే ఏంటంటా, ఆ పటన్ం కాపురం నా వలల్ కాదు. నేను మీ అందరికి దూరంగా వుండలేను, ఏ
నానమామ్ ఎపుప్డనాన్ నీకు దూరం ఉనాన్నా?” నినున్ ఉడికించాలనన్ తపనే నా చేత అలా అనిపించింది
“నా తలేల్! ఆ మాట అనాన్వు చాలు. చందర్యయ్ బంగారం తలీల్ నినున్ బాగా చూసుకుంటాడు. నానమమ్నేంటి అందరిని మరిపిసాత్డు”
“పో నేనేమి వొపుప్కోను” వచేచ్ నవువ్ను ఆపుకుంటూ లోపలి గదిలోకి వెళిళ్పోయా
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“అది చినన్ పిలల్ నువవ్ంటే చాలా ఇషట్ం నాకు దాని మనసు తెలుసు” నీకు నచచ్చెపుతునన్ నానమమ్ మాటలు వింటుంటే నవువ్ ఆగలేదు
నా చిరు కోపాలు, అలకలు, మూతిబిగింపుల కతీతంగా ఎంతో వైభవంగా జరిగింది మన పెళిళ్.
సగం డాబా అంతా చలల్టి తాటాకు పందిరి వేసి, దాని కిర్ంద మన మొదటి రాతిర్కి పూలపానుప్ అలంకరించారు.
లేత గులాబీ రంగు చీర (నీకు ఆ రంగు ఇషట్ం అని), మొగలిపువువ్ల పూలజడ, ఎఱఱ్టి గోరింట పండిన చేతులు, చేతి నిండా నీకు
ఇషట్మైన మటిట్ గాజులు – ఒక అపురూపమైన కానుక లాగ, నాజుకు బొమమ్లాగా చూసావు ననున్“కనీసం ఇవాళైళ్నా చందు అని పిలవచుచ్ కదా” గోముగా బర్తిమిలాడావు
“నినున్ ఏమండి అనాలంట నానమమ్ చెపిప్ంది” అతి అమమ్యకమైన మొహంతో చెపాప్ను
“ఛీఛీ అలా ఏమీ వదుద్. నువువ్ ననున్ చందూ అనే పిలువు – అయినా ఇంత బర్తిమిలాడించు కుంటావు ఈ చినన్ సరదా తీరచ్లేవా?”
ఏందుకో తెలియదు – మనసుస్లో నీమీద ఎంత పేర్మ వునాన్, అది వయ్కత్ పరచలేను నువువ్ నామీద వరిష్ంచే పేర్మకు ఎలా
పర్తిసప్ందించాలో కూడా తెలియదు.
నినున్ సతాయించాలనన్ చిలిపితనం నువువ్ ఉడుకుక్ంటుంటే మహా సరదాగా ఉండేది
భావావేశం, పేర్మావేశం, మోహావేశం – ముపేప్టై…
అధరం మధురం – హసితం మధురం
మధురాధిపతే అఖిలం మధురమ…
తొలిరాతిర్ కొంగున బంగారం కడతారంట, అంతకంటే ఎంతో విలువైనదే ఇచాచ్వునాకు. అలసి సొలసి నీ కౌగిటోల్ సేదతీరుతునన్ నాతో
చెపాప్వు –
“నేను పీజీ కంపీల్ట చేసే దాకా ఎటూ విడిగా ఉండక తపప్దు. కానీ ఈలోపల ఇకక్డే హాసప్టల కటట్బోతునాన్. నానన్, ఇంకా
మామయయ్తో చెపేప్శా. అపుప్డు నీకు ఇషట్మైన ఊరిలోనే ఉండొచుచ్. సంతోషమేగా?”
అనిరవ్చమైనది నిరవ్చించే పర్యతన్ం ఊకిక్రి బికిక్రి చేసే పేర్మావేశం –
నాలో నీవై, నీకే నేనై
నా నీకోసం, నీ నేను ఏమివవ్గలను?
మన జీవితంలో ఇక అపప్టి నుండి అంతా తీపే, పోటాల్డుకునాన్, అలిగినా, జీవితంలో ఆటుపోటుల్ వచిచ్నా – నీ సాంగతయ్ంలో
తియయ్గానే ఉండేది.
బాలయ్ం లోని ఉపూప్ కారం లాంటి మన సేన్హం
కౌమారంలోని వగరుతో కూడిన ఆపాయ్యత
యవవ్నంలో పులల్టి అనురాగం
పౌర్ఢతవ్ం లో తియయ్టి పేర్మ
ఇనిన్ రుచుల కలబోత మన బంధంలో, చేదు అనే రుచి ఎందుకుండాలి.
పిర్యతమా! ఇనిన్ మేళవింపుల రుచులు చాలవా?
ఎవరెనిన్ జోకులు వేసినా నా చుటూట్ చుటూట్ తిరిగేవాడివి, నేను లేని నువువ్ లేవు అనేవాడివి, మరి నేను ఉండగలనా?
అరాధ్ంతరంగా ననున్ వదిలి ఎందుకు వెళుతునాన్వ?
అనిన్ రుచులు ఆనందంగా నీతో చవి చూసిన నేను ఈ చేదును తటుట్కోలేకుండా ఉనాన్ను.
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ఏకిస్డెంటులో నేను ఎందుకు పోలేదు? నువెవ్ందుకు అచేతనంగా ఉనాన్వు?

నేను చెపాప్లనుకునన్ వనీన్చెపప్లేనేమో అనన్ భయం తో ఇదంతా రాసుత్నాన్. అంతా రాశాక నీకు చదివి వినిపిసాత్, లేసాత్వు కదూ! నా
జీవితంలో నుండి చేదుని తీసేశాత్వు కదూ!
చందూ అని పిలుసుత్నాన్ కదా! ఆ పిలుపు వినటానికైనా లేవవా? ఇక నుండి రోజూ చందూ అనే పిలుసాత్- ఒటూట్!
నువువ్ బాగైతే చాలు, నా మనసుస్లోని పేర్మను దోసిళళ్తో తార్గుదువు. పీల్జ లేవవూ….
PPP
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MLkÔLOq÷ _Tdæ¸<jŠ MLÔcá<j −FL¸ÍMLjk¿ë. _¸bÍjMLlÓ¸Í¿¥i −FL¸Eo ¬tjFc, CnÆfSFL Mc+"‚, ÄjöCLjÓ‚ MLjkOoë. GSFLï$c
¿ML^Pe MLl¸=c<j. FnÀëFL ¾^jæ GHm¿ë$c CnÓ÷_¨JwML^¸Cy ¬GSÓj MLNqjGSjû @nKnÎò ¬tjFc MLj¿¸CL rHÍíMc¨Pe ¥qFL_<Cc<j. GSFLï=h
MLjj#eÂ¥h JdCL¥cÓ¸ FLÓ÷ PeMLlJd=h öIsHM|j ¥q+"×y<j.
ÔoÀPy ¼FLï PnÍO| Kcõ$|. ¬¸ÍjPy μ¥q ¼FLï CLjMcøÓ, ¶ MLj¸¼Â¢+" gSTd °¸^tj. Mc=h¥h Cy<j On¸<j Ôc¥n÷^j÷. GSj$qO|
²¥qÚ< @pF| ¬MLlCLj¸Ey ¬Fo AKLNqj¸.
Fc$cOqjãFLTd$qO| MnWo" ²öOq_GSjû ²¥cÚÆ. ²ÀëJwCLÓ ×.ÓJdCL¸ Ec=hFL CLOqjMcCL On¸<j ¥hPyÄ£j^Oq÷ ÍkOq¸Py ¶ ¼FLï OqÿEc¿
Í$qÜOq Á$cÆ£ ¬¸=o − _GSjû ²¥qÚ¥q CLGHðÍj. ²¥|ûörH}S _GSjûÓj ³Ä¤ ¬¥qÚ< −$qMLl.
²öOq_GSjûÓj MLkÔLOq÷FLj¸¼ ¥xÂï °Fcï, $qjOq×cÓ FLj¸Ôo ²ŠÚML$c MLTdëtj.
−FL¸ÍMLjk¿ë ÔnFLï¥éQLMLTdøÄj $qj¨ Ä¤bÁ FLj¸¨ FL<jÔLjŠ¸^k MLÔcá<j. ÔnMLj^Ój GH<jCLjFcïtj. ¶ GH¥qÚ$c MnÈ"
¬¥qÚ<jFLï Kn¸ÔiÄ£jÍ ‚OqjáÂ, PnÍO| Kcõ$| Cn¿¼ MLj¸¼Â¢+" gSTd _Nqj^Š À£Qc<j. EcÂ MLjkCL À£fS CLÓrHÎ¥nÀë FcÓj$qj $qj¥qÚÓj
öCc$c<j. ¼FLï CLjMcøÓjCy MLjkÀ CLj<jÔLjŠFcï<j. ½}H MLjkNqjKyCLk PyGHÓ rH=hæFL <_jòFLj μ¥qTd¿ CLßfHë$c ÔLkGSjŠFcï<j.
_GSjû ²¥qÚ@~ MLÔoá GSkÔLFLÓj ¥qFL_<^¸PoÍj.
$o^j _Nqj^ _¸<÷Ä£jÍ NqkfHP|û, _CcëtjÓj °Fcïtj. ³MnÎFc On¸<j ¥qßGRêMoBh¥h À£GSj¥nWcíMLk ¬ÂfH¸¼¸Á. ¥cÂ¢
¬¸CLMLj¸ÁPy −Mnj¥é ®MLø^¸ AKcMLõ¸ ¥cEoMnk ¬ÂfH¸ÔL$c − −PyÔLFLFLj ÄOqÄj¸ÔLjŠFcï<j. ¯ −PyÔLFL $qCL GS¸MLCLûOq¸$c
¬¥qÚ<Š Mn+jCLjFLï öGHÀTd¿¢ MLÔoáEo, CLOqjMcCL ÄOqÄj¸ÔLj¥yML^MLjk ×.¿$oEo.
®¸=y÷ Mc+"¥nML¿¥i öGHÀFnPe CLFLj ®Pe ¬¥qÚ<jFLï ¬FcbEcöQLMLkÂ¥h Mn+"^¸ ®GRæ¸PoÍj. AKcOqõPoÍj. ´Eo+" ö¥hCLMoj
ÔLÂJwtj¸Á. rHÍífHÓ÷Mc<j MLjjGSPeNqjFL CLFLj ÔnfHðFc ÄFo MLjÂfR ¥cÍFLï^j÷$c FLfS» ±OqjŠ¸=c@o$cÂ, $q=hæ$c MLÍíFL<j. CLFL¥xÔoá
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rHFLúF|Py CLFLj [OqjárH^jæŠ¸<^¸Cy ²MLOqk $q=hæ$c ¥cÍFLPo¥qJwCLjFcïOqj. MLkÔLOq÷PyFo °FLï ‚CLjOqtjCo MLÍíFLÍj$cÂ, `rHÍíMc¨Ä
öGHÀFnÓ ¬¥qÚ<Š μ¸^¿$c Mn+"^¸ EoÂ¥h FcFcï. FoFLj MLTdëFLj Cy<j. PoEc −ÁMcOq¸ ¬tjCo Ä£j ¬Ój÷<j$cOqj MLTdëOqj` ¬¸^j¸Á.
−MnjŠ CLFL CL¸ö¨ GS¸$qÀ CnÆfS¸Eo - bEc¿ô¥q ¼¸CLFLCy MLjOx¥q¿ ¬MLGSO~Âï −Íj¥yML^¸ ‚@~ −NqjFL FLÄjôFL
fSEcíî¸CcÓPy μ¥q=h. −NqjFL ²ML¿FLj¸© ³Ä£j −Ç¸ÔL<j. CLFLŠ °FLïEc¸=y÷Fo ÔoCLFLtjFL¸CLMLOq‚ MLjOx¥q¿¥h TdNqj¸ ÔoGSkë
CLßfHëÔn¸ÍjCLj¸=c<j. ¬MLjô °FLï¸CL¥cÓ¸ CLÄj¸=h¥h öGHÀMcOq¸ ¶ McO~ÓKcòtj MLGSjë¸@oMc<j. ¬MLjô‚@~ EcFLbÍO~ôÓPy FcFLïŠ
À£fSJwNojÁ¥cÍj.
‚CLjOqj MLTdëFLFLïGHlð<Pe÷ −NqjFL FLMoøGSjë¸=c<j. `FoFLj ¬FcbÍ MLjjGSÓMc+" FL<jMLj Mc+" Nnk$qXoMLkÓj ¬<j$qjCLk On¸<j
MLjk<j $q¸^Ój $q<GH=cÂ¥h Mn+jCLj¸=cFLj. Ä£j¥n¸Íj¥é − KyOqj!` ¬¸^k Ec=oTdë<j.
²GHlð<j _NqjPoí¿Fc °ÍNqj¸ ²ÂÄjÁ¸=h¥qPe÷ _NqjPoíOqCc<j. −öQLMLkÂ¥h ®EcíMLjFLjŠFLï <_jò ®ÔoáTdë<j. ¥csSGHl
¬¸ÍjPy MLlFLï ¬¸ÍjPy ¬¸Í¿¢ï GHÓ¥q¿Tdë<j. MLjj[õ¸$c ¥qßGRêMoBhÂ. −MnjCy MLk=c÷<jCLjFcï, −Mnj¥yGS¸ <_jò¥q<jCLjFcï MLjFLGSjŠ
Vtj$c °¸^j¸Á.
MLNqjGSjû ML¼áFL CLOqjMcCL GHÓ¥q¿¸Ôo ÁŠÚPo¥qJwML^¸ ²ML¿¥nÎFc KcbEc¥qOqMoj. EcÂï ¬bÁ$qÄj¸ÔcÓFLj¥yML^MLjk ÔcPeMLj¸Á¥h
¬CcõQo.
−Mnj ²ŠÚML$c MLk=c÷<Íj. ¥cõ^O~Šæ MLjjÁ¿FL −Mnj On¸<j ¥q+"‚ ³Ä¤ GSðGRæ¸$c ¥qFL_<MLl. CLFLFLj ¯ MLßEcíîGHõ¸Py
−ÍjŠ¸^jFLï −NqjFLjï ÔLkGSkë, rHÍMLlÓFLj ¥qÍÆ£á ¥qÍÓáŠ¸@~ $x*j$qjCLk, Â¿÷GHë¸$c ¶ FLMLjTdÚOq¸ rH<jCLj¸Eo CLGHð GSðGRæ¸$c
³Ä£j ¬FLÍj.
¬GSÓj MLjk¿ë −MnjFLj ÔLk<^¸ GS¸MLCLûOq¸ ö¥hCL¸ ¶ Oy¾FL ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á. ¬Á¤ −Fc<j ¬CL¨Cy GHÂÔofS,
MLkÔLOq÷PyFo ÄöQc¸CL ½¡ÄCL¸ $q<jGHlCLjFLï ¼Í¸_Oq¸ − −öQLMLkÂ¥h Mn+jCLk, ''FLjMLlø ‚@~ MLTdëMoÄj=h MLjk¿¢ë. ¬¥qÚ<jFLï MLk
ÍkOqGHl _¸bÍjMLl μ¥cMnjŠ −Oy$qõ¸ Kc$cPoÍÂ CnÆfS¸Á. ÔLkEcíMLjÂ Mn+jCLjFcïFLj'' ¬Fcï<j.
''®¸=y÷ ‚OqjáÂ ÔosSEoMLjjFLïÁ. GHÍ MnWcí¸'' ¬¸^k CLFLk _NqjPoíO~<j. ¬¸CLMLOq‚ ÄFL^Moj¥cÂ ²GHlð<k ÔLk<Â −
¬Fc>bEcöQLMLkÓj ²Pe °¸^Nnkõ ÔLk<MLÔLjá ¬FLï^j÷$c!
$qjOq×cÓFLj¸¼ Fc$cOqjãFLTd$qO| MnWo" ²öOq_GSjû $o=|Py FLj¸¼ PyGHÓŠ O~ML^¸ ÔLkGSkëFo ¬¥qÚ< Kn¸ÔiÓ Ä£jÍ ‚OqjáFLï
Mc+j" TdMLkFLj÷ À£GSjŠ PoGSjë¸<^¸Cy MLjk¿¢ë PoÔc<j ÔoÀPyÂ CyÓj GS¸ÔiÂ ÔL¸¥qPy rH^jæŠ¸^k.
ÔcPeMLj¸Á Á$q^¸Cy _GSjû MLjk@x¸CLjÓj #eÈ¢ ¬tj¸Á. MLjk¿ë¥h gS^j Ex¿¥h¸Á. ¥q¸<¥qæO|Š FcÓj$qj OqkJdNqjÓj ®¼á,
''−öQLMLj¸ Oy@|'' ¬Fcï<j.
=h¥nÚ^jæ ÔoÀPy rH=hæ ¥q¸<¥qæO| MLjj¸ÍjŠ MnÈ"JwCLj¸<$cFo ¥qßGRêMoBh ¥q+"MLjj¸Íj ¥qÁÆ¸Á.
−Fc<j ¼Í¸_Oq¸Cy ¥qÓfS − −öQLMLj¸Py ¥cÓjrH=hæFLGHlð<j Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿$c −MnjFLj ÔLk<$cFo ²¥qÚ@y ÔLkfSFL
¬FLjAKLkÀ ¥qÆ»¸Á ¥cÂ¢, ²¸CL$c −Py¼¸¼Fc −Mnj ²MLOnÎ¸Á¤ Mn¸^Fo _jöOqŠ CL^æPoÍj.
− Oy×nÎFc öGHCoõ¥q¸$c −Mnj CLFL ÍßfRæPy GH@oÁ¥cÍj. ¼Í¸_Oq¸ _¸bÍjMLlFLj ÔLkfSFL CLOqjMcCL −öQLMLj ÂO~øÿŠ¨Â ¥qÆfS
Cy¼¸Á ³Ey @xFoGRF|$c ®¼á MnWcí¸ ¬Â ¬¸=o, MLjk¿¢ë MnWc"<j. −NqjFL $qÁPy ¬GHð=h¥é ¶ ögSë $y<McOq$c CLÓML¸ÔLjŠÂ ÂÓ_¨
MLlFLïÁ. −MnjŠ −GSO~$c MLjOy ögSë −Mnj Ôotj GH^jæŠÂ GH¥qÚFo MLlFLïÁ.
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ÔLk<$cFo −Mnj MLjj[¸ CnÆfSFL MLjÂfR MLjj[¸Pe ¬ÂfH¸ÔL$c ¥xÁí XLBcÓJd^j −MnjFo ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j MLjk¿ë.
''ÔLk<MLkô! Fc‚ KcbÍ$cFo MLl¸Á ®Pe ÔnGHð=cÂ¥h. ²¸CL ¬FcbEcöQLMLjMoj ¬tjFc ®¥qÚ< MLlFLï ML¸ÍMLj¸Á¥i GHÔLá¨
MnjCLjŠÓCyFLtjFc AKy×.FL¸ rH=cæÆ£ ¬¸=o ¥cTwë ‚Twë <_jò ¥cMcÆ. ¬Á ³ MLjkÓ‚ ÔcÓMLÂ CnÆfSFc ¶ Motj OqkJdNqjÓj
MLköCLMoj Ä£j FLj¸¨ FnÓŠ À£GSjŠ¸^jFcï¸. ®¥qÚ< GHÂÔosS Mc+"Š ½¡CcÓj, ¥qOn¸^jŠ, Â¢+"‚ CL¨fS MnkGH<MLlCy¸Á. ¬GHð=h¥i
Moj¸ MLj¿¢ ®MLøPoÂ ¶ JdÀ¥qMLj¸Á¥h °¼CL¸$cFo ¬¸Í¿Cy GSMLkFL¸$c sSMLÔoGSjëFcï¸. −OqjFnÓÓ ö¥hCL¸ ÄjMLjôÆï À£GSjŠML¼áFL
−NqjFLŠ ÔnJdðFLj. °¼CL¸$c ×oOqjáŠFo TdìFcÓj Â¸¨JwtjFLtj, ¥qÂ¢GS¸ FnÓŠ MnNqjõtjFc ®MLø=cÂ¥h ¬¸»¤¥q¿sSëFo ÄjMLjôÆï
×oOqjáŠ¸=cMLjÂ ¬¸»¤¥q¿¸¼FL^j÷$cFo On¸<j FnÓÓj GH¸fH¸ÔcOqj. CLOqjMcCL ³MnjÎ¸Ey CnÆNqjÍj μ¥qÚ rHÎTd O~PoÍj. Ä£jŠ ®_ò¸Á
¥qÆ»¸ÔL^¸ ®GRæ¸Po¥qFo FcÓj$qj FnÓÓtjFc μÀë¨ À£GSjŠO~PoÍj. ÄjMLjôÆï ®¥qÚ< ×o¿áFL Mc+"FLj Mn¸^Fo ML¼á, − FcÓj$qj MoÓj
®¼á, MLjj¸Íj MLjj¸Íj MctjEcÓj rH^æŠ¸@~ öGHÀFnPe GH¸fHGSjë¸<MLjÂ °CLëOq¸ öMcNqj¸¨. ¥x¸ÍOqj EcCLÓj¸<_=oæ Ä£jFLj¸¨ ¬¸CL
CLŠÚML TvMLjjôÀ£GSjŠFcï ML¸ÍMLj¸Á¥h Â¢@~, ‚<k, $qj@~è ®MLø$qÓj$qjCLjFcï¸!''
−NqjFL MLk^ÓŠ CLFL Í$qÜOq GSMLkbEcFL¸ PoÍFLï^j÷$c −Mnj MLk=c÷<Š¸@~ CLÓML¸ÔLjŠ ÂÓjÔLjFLïÁ.
CLPnÀë −Mnj ML¸¥q ÔLksSë −Mnj ¥q+j" Â¢=hCy Â¸¨MLlFLï=o÷ ¬ÂfH¸¼¸Á. MLjÂfR GHÔLá=h GHfSÄj. MLjj<CLÓj GH<è MLjj[¸.
GHÓÔL=h ¾^jæ. ¥q^jæŠFLï JdCL ÔiOq. PyGHÓŠ JwtjFL ¥q+j". ²¥qÚ<FLj¸¼ ML¼á¸Ey ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¥cÂ¢ CLFLŠ ½¡ÄCL¸Py ²GHlð@y,
²¥qÚ@y CcOqGSGH¨FL=o÷ Ôn_jCy¸Á − MLjj[¸.
−Mnj On¸<j ÔoCLjÓk ×y¨GSkë, ''FcŠ ²MLøOqk PoOq¸¨. FLFLjï MLÁÆ¸ÔLj¥yML=cÂ¥é − Oy¾FL FcCy ML¼áFcNqjFL Ä£jŠ
öGHÀFnPe <_jò GH¸fHTdëFLÂ MLk^ ®¼áFL^j÷$c Fc¥hGHlð<j ¬OqíîMLjMLlCy¸Á'' −Mnj ¥q¸=hMn¸^ Â¢Oqj ×.Ó×.Pe O~Æ¸Á.
MLjk¿ë¥h ×cÆMofS¸Á −MnjFLj ÔLkGSjë¸=o. ''³ ±Oqj Ä£jÁ?'' Mc+" MLk^Py÷ ¥qÆð¸ÔLjŠ¸^k ¬¨$c<j.
−Mnj MLjj[¸ ÀGHðŠ¸@~Fo ''μ¸$yÓj'' ¬FLïÁ.
−Mnj ±Oqj CnÆsSëFLFcï ³MnjÎFc −bEcOq¸ ExOqjŠCLj¸EoMnkFLÂ ¬FLjŠFcï<j $cÂ −Mnj ÔnfHðFL ±Wy" CLÂ¸CLMLOq‚ ²FLï<k
¥cÓjrH^æPoÍj.
''GSOoFLMLkô! Mn+j". ²MLOy rHÍí MLjFLjGRjÓj MLÔcáOqj Mc¿Cy MLk=c÷@~Æ. FLjMLlø MLköCL¸ FoFLj ÔnfHð¸Á $qjOqjë¸ÔLj¥y. Â¢Š
MLjOy FnÓOy¾Ój ¬ML¥cQLÄjTdëFLj. CLOqjMcCL FoFLj ÔoNqj$qÆ»¸EoÄ£jPoÍj'' −NqjFL ¥cGSë¸CL ¼¥c$cÜ ¬Fcï<j.
−Mnj MnFLŠÚ À¿»¸Á. Cy<j ML¼áFcMnj TdNqj¸$c ÔotjGH^jæ¥y$c − $qÁPyFLj¸¼ MnÈ"Jwtj¸Á.
''MLNqjGSjû O~ML^Moj ¥cÍj °¸@~ÆûFL ¬Âï Oy$cÓj MLlFcïtj. GRj$qOqj, FL<MLPoÂ ÂGSûCLjëML. ¥c^O~Šæ MLjjÁ¿JwML<¸Cy
ÔLkGHl −FLÂ On¸<j ¥q+k". GRj$qOqj ¥q¸=o −öQLMLkÂ¥xÔoá @~¥qæO| MLj¸ÍjÆGSjëFcï<j. ¥q+"Š −GHOoGRF| Ôotj¸ÔL^MLjFoÁ MLkMLÓ÷¥cÍj.
öGHAKLjCcøGSjGHöÀPy Ôotj¸ÔcÓFcï ¥xÁíOy¾ÓJd^Fcï −MnjFLj −GSjGHöÀPy ¥qÂrH^jæŠÂ °¸@o¸ÍjŠ MLjÂfR ¥cMcÆ. MLk Í$qÜOq
¬Pe¸=h sSMLÓ¸Á¸Ôo¸ÍjŠ MLjFLjGRjÓj PoOqj. ±†.. ÔnGHð¸¨ Ä£jOn¸Íj¥xÔcáOqj. ¥xCLëMc¿Â ×oOqá=cÂ¥nÎCo #eÈ¢Ój PoML¸¨. Mntj=h¸$|
ÆGSjæPy ®GHð=h¥é GHÁMLj¸Á Ec¥c °FcïOqj.''
¼Í¸_Oq¸ FLÄø ¬Fcï<j ''Ä£j −öQLMLj¸Py °FLï QLŠ¸CLÓ MLkŠ ¥cGSë¸CL ÍkOqGHl _¸bÍjMLl. ÔLk¼ MnWcíMLjÂ MLÔcá¸. Ä¤Oqk,
FoFLk MLkÔLOq÷PyFo °¸=c¸ Pn¸¨. öGHAKLjCyøEyõ$q¸ ÔofS GHÁsUFo+"Š rHÎ$c ÄöQc¸CL ½¡ÄCL¸ $q<jGHlCLjFcï¸''
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MLjk¿ë Mn¸^Fo ¬¸ÍjŠFcï<j. ''JdGH¸ ®GHlð<j MnÈ"FL −MnjFLj ÔLkGSjë¸=o ×cÆMoTwë¸Á. μ¥xÚ¥qÚ¿ ½¡ÄCcÓj ¬Pe
MnÈ"JwMcÆû¸EoFoMnk μ¥q GHÂÔoEcí¸. −MnjFLj −öQLMLj¸ FLj¸¨ GH¸GHKy¥q¸¨. ²MLOqk PoOq¸^jFLïÁ¥qEc Ä£jOqj MntjõÔcÓ¸^jFcïOqj. −
<_jò FoÂTdëFLj. MLk fHÓ÷PnMLOqk Fc rHFLúF| Ä£jÍ −bEcOqGH¨PoOqj. FoFo − <_jòFLj MLj¸ÔcFL GH¨Co ¬MLGSO~Â¥h °¸^j¸ÁPo ¬Â
×cö$qCLë ÔoGSjŠ¸^jFcïFLj. ¥xÁíMnjjCcëÂï ®Pe¸=h Mc¿¥yGS¸ [OqjárH^æ=cÂ¥h ®_ò¸EoÄ£jPoÍj. FcŠ $qjOqjëŠ O~ML^¸PoÍj$cÂ ®¸CLŠ
MLjj¸Íj −MnjFLj ²¥qÚ@y ÔLkfSFL=o÷ ¬ÂfHGSjëFLïÁ. −MnjÁ μ¸$yPo ¬tjCo MLköCL¸ − ±OqjCy Fc¥éMLköCL¸ GH¿ÔLNqj¸ PoÍj. −Mnj
sHOoÄj^FcïOqj?''
''¥qßGRêMoBh''
''¥qßGRêMoBc?'' MLjk¿ë °Æ¥hÚGH<è^j÷$c −NqjFL ML¸¥q ÔLkÔc<j. ®¸CLŠ MLjj¸Íj − sHOqj ÄFLï=o÷ ¬ÂfH¸ÔL$c!
¥q+j" MLjkGSjŠÂ $qCL¸Py¥h MLjFLGSjûFLj GHOqj$nÀë¸Ôc<j. Æ£Ó$c MnjÍjÓjCLjFLï ÍßQcõÓj.
NqkAKnÎ GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ $qj¸^kOqjPy CLFL CL¸ö¨ °Eyõ$q¸ ÔoGSjëFLïGHlð<j CcMLjj ¬EníŠFLï ®¸=h GH¥qÚ AKc$q¸Py
ÂMLfS¸¼FL MLjOy Š^j_¸ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. Mc+"MLkôtj sHOqj ¥qßGRêMoBo. − ¬MLkôNoj ¯Mnj ¥cÍj $qEc?
¬MLlFLj Kc$c −Py¼sSë ¯Fc<j MLNqjGSjû MLjjÁ¿FL ¯Mnj − ¬MLkôtjPe$cFo MLlFLïÁ. − MLjj[¸, − ¥q+j", Mn<Peð=h −
FLjÍjOqj NqkAKnÎ GS¸MLCLûO~Ó CLOqjMcCL ÔLk<^¸Cy ®GHlð<j Mn¸^Fo $qjOqjë GH^æPo¥q JwCLjFcï<j$cÂ − MLjj#eÂï GH¿¢XL$c ÔLkGSjë¸=o
−Moj ¬tjMLl¸<MLÔLjá ¬ÂfHTwë¸Á.
− Oy¾Py÷ − ¬MLkôtj GSÄÀ CLÆ÷ ÔoÀPy FcFc fU¸GSÓk GH<jCLj¸@oÁ. ®¸=n<j Ôc¥h¿¢ ÔotjGSkë, ÔLÍjMLl¥yÂÔoáÁ¥cÍj
− ®¸=h Nqj×.MLkÂ FyOqj PoÂ MLjÂad ¬FLï^j÷$c MLk=o ÄFL_@oEo ¥cÍj.
$qCL¸ $qjOqjëŠ ML¼áFc _Nqj^GH<ÍÓÔLj¥yPoÍj. MLjj¸Íj − ¥qßGRêMoBi, ¯Mnj μ¥qOqj ¬MLlFy ¥cEy CoÓjGSj¥yMcÆ. ''GSOoPn¸¨
²MLOnÎFc μ¥q ¬FcbÍ ögSë. −Íj¥yML^¸Py CLGHlðPoÍj. FnÓFnPe ³ ®_ò¸Á¤ PoŠ¸@~ Motj ®MLø$qÓFLj. ¥c^O~¥|æ −GHOoGRF| ¬¸=cO~
¬Á Fc MLÓ÷ ¬NojõGHÂ¥cÍj. ¬MLlFLk öGHAKLjCLø¸ ¬GHlð<GHlð<k ¥cõ¸GHlÓj ÂOqøfU¸¼ − −GHOoGRFo÷My °¼CL¸$c ×.¿$oPe
ÔLkGSjë¸^j¸Á ¥qEc öGHNqjÀï¸ÔLPoEc?''
−NqjFL Â¿÷GHë¸$c FLMcø<j. ''¯ MLkOqjMLjkÓ ¥x¸<Py÷¥h ML¼á Mc+j" ²¥qÚ< − GHFLjÓj ÔoTdëOq¸©. rH=hæFc =pFL÷Py
rH<CcOqj. ¬GHð=h¥i MLk −öQLMLj¸ CLOqGHlFL μ¥q=h On¸<j °CLëO~Ój öMcQcFLj öGHAKLjCcøÂ¥h ¬Pe¸=h ¥cõ¸GHl ®¥qÚ<$cÂ, Í$qÜOqPy$cÂ
²GHlð@nÎFc rH¨Co MLk −öQLMLj¸PyÂ ¬tjEcOqj$qj¿¥h ÔoNqkÆû MLl¸^j¸Á ¬Â. GSMLkbEcFL¸ PoÍj. − ¥c»CL¸ Mn¸^_¨ À¿$o
À£Oqj_¨, ¶fH¥c FcŠ PoMLl!''
¼Í¸_Oq¸ ´Ex¸ÍÓj ®Ôcá<j @xFoGRF| ö¥h¸Í − −öQLMLkÂ¥h.
MLjk¿ë Po¼ ÂÓ_¨ _NqjPoíOqjCLk, ''FLFLjï ¼Í¸_Oq¸$cOqj MnWcí¸ MLTdëMc ¬Â ¬¨»FLGHlð<j ®Pe¸=h −PyÔLFL O~PoÍj.
IGHGSjæ Cc¿¢[j ®¸¥c GHÁOy¾Py÷Fo ¥qEc MLlFLïÁ. rHFLúF| O~$cFo Motk Cn¼á ®TdëFLj. −MnjFLj MLköCL¸ _Nqj^Š GH¸fH ®_ò¸ÍjPy÷¥h
Fn^æMLÍjí.''
''¬FcbÍÓŠ sSMLÔoNqj^Moj MLk °EoíQLõ¸. ¥cGSë $q=hæ$c MLk=c÷¨CoFLFcï <_jò MLGSjë¸EoMnkFLÂ ¬Pe ¬¸=cMoj$cÂ FoFLj Á¤Â¥h
MojFo×.O|$c MLlFLï $qCL GHEo+"Py ®¸CLMLOqŠ ²¸CL ®_ò¸Á GH¿fSìCLjÓj ML¼áFc ²ML¿Â¢ <_jò ®MLøÂ ¥cOq*¸Cy _Nqj^Š
GH¸fH¸ÔLPoÍj. Á¤Â ö^GSjæ GSAKLjõÓ‚ ¬Pe¸=h −PyÔLFoPoÍj'' −NqjFL Po¼ ÂÓ_¨ Mn+jCLjFLï − ®Íí¿¥i ¬bÃMcÍ¸ ÔoQc<j.
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¬Pe − −öQLMLj¸Cy ¬FLj_¸bÍMojOqð¨¸Á GS¸MLCLûOq¸ ö¥hCL¸ −FL¸ÍMLjk¿ë¥h. ¬GHð=hFLj¸¨ öGHÀFnPe rHFLúF| ¬¸Íj¥y$cFo ML¼á
ÔnfHðFL^j÷$c − <_jò ®¼á Mn+jCLj¸=c<j. ML¼áFL öGHÀTd¿¢ μ¥qTd¿ ¥qßGRêMoBhÂ ÔLkfS −Oy$qõ¸ GS¸$qÀ ¥qFLjŠÚÂ Mn+Cc<j.
³MLj¨»Fc −Mnj `−†, ±†`ÓCyFo GSMLkbEcFLÄjGSjë¸Á$cÂ rHÍí$c MLk=c÷<Íj. Ä£jOn¸ÍjŠ Fc¥i TdNqj¸ ÔoGSjëFcïOqÂ ³Fc<k
¬<$qFLk PoÍj.
− $qÁPyFo −MnjCy MLl¸@o MLjOy −Mnj MnWo"MLjj¸Íj MLjk¿ëCy Jd^j _Nqj^Š ML¼á −MnjFLj $qj¿¸¼FL ÄMLO~Ój CLFLŠ
CnÆfSFL¸CLMLOq‚ ¬GHlð<GHlð<k Ôn_jCLj¸^j¸Á. ¥qßGRêMoBo ×.¿»FL Oy¾Ój $qjOqjëŠ ML¼áFLGHlð<j ¥q¸^Â¢Oqj ¥cOqjGSkë −Mnj¥é CLFL
KcbÍÓj ÔnGHlðŠ¸^j¸^j¸Í^.
μ¥qOy¾ CLFo ¬¨$c<j. ''−MnjŠ ÄMcÿMLjtj¸Ec?'' ¬Â.
''¬tjFL^j÷PoÍj. GSÄÀ CLMLjjô@nMLOy ®¥qÚ< Á¸¼MnWc"<Â ¶ Oy¾ MLk^Py÷ ¬FLïÁ.''
²ÀëJwCLÓ Ec=hFL CLOqjMcCL MLjk¿ë Po¼ ö@nÎMLO| GH¥qÚŠ ML¼á ÂÓ_@~è<j CLFLj Á$qMLÓfSFL öGHEoQL¸ On¸<j MLjk<j ÂMLjjadÓPy
MLGSjë¸<^¸Cy.
®GHð=h¥qtjFc CLFLj CLFL ÄMLO~Ój ÔnÃCo −Mnj $qj¿ë¸¼ NqkAKnÎ GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ −Mnj ¥y¿Fc −Íj¥yPoÂ CLFLj ¯Fc<j
¯ÄbÍ¸$cFnÎFc −Íj¥y$qÓj$qjCLjFLï¸ÍjŠ GS¸CyfRGSjë¸Ey, Po¥q −Fc<j FyOqj Cn¿¼ ¬¨»Fc ÀOqGSÚ¿¸¼ CLFLÂ¢ fSìÀ¥h
À£GSjŠML¼áFL¸ÍjŠ ¯GS¨¸ÔLjŠ¸^j¸Ey ÔLk@~Æ. MLjFLGSjûPy ¬FLjŠFcï<j MLjk¿ë.
`¬Á $qjOqjëÔoNqj^¸Py CLsHðMLjjFLïÁ?`
−öQLMLj¸ Oy<jèÍ$qÜOq _GSjû −$q$cFo MLjk¿ë μ¥qÚ@o Á$c<j. GHÁ $q¸^Ó¥é ²¸< MLj¸¨JwCLj¸Á ¬Â¢ï O~+"$qj^æÓj.
Â¢<ÂÔoá¸ÍjŠ Ôn^j÷‚@~ PoMLl. Oy<jèÄ£jÍFLj¸¼ μ¥q ¥hPyÄ£j^Oqj ö¥h¸ÍŠ FL<McÆ.
GHÁ GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ MLkÔLOq÷PyÂ ¶ Jd¿öQcÄj¥q MoCLëŠ ®Pe¸=h −öQLMLkÂï rH¨Co ²Pe MLl¸^j¸Ec ¬Fo −PyÔLFL ML¼á,
öGHNqjÀï¸ÔL$c öGHAKLjCLø¸ ¬¥qÚ< ¶ GHEn¥qO~Ó GSìPeÂï ¥é=ctj¸¼¸Á^. −NqjFL, <_jòFLï MLj¿ ¥x¸Í¿Â ¥qÓjGHlŠÂ $qÍjÓj ¥q=hæ¸¼
EcÂï öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. McWo" ®GHð=h¥i ¥x¸CL <_jòFLj öGHÀ GS¸MLCLûOq¸ ®GSkë FL¨fHGSjëFcïOqj.
Oy<jèÄ£jÍFLj¸¼ ö¥h¸ÍŠ FL<jGSjë¸=o − Kc^Pe$cFo $q¨¼FL CLFL $qCL¸ ‚@~ ²CLjë GHPe÷ÓCy ¥q+"MLjj¸Íj ¥qFL_<jCy¸Á.
CLFLÁ MLjbÍõ CLOq$qÀ¥h Á$qjML Š^j¸_¸. FcFLï GS¸JdÍFLPyFo MLj¸ÔcFL GH<è KcMLjôŠ MLj¸ÍjÓj, CLFL‚, ÔnPn÷Æ¥i ÔLÍjMLlÓj.
MLÔoáJwNoj _¸bÍjMLlÓj. Fy=h¥i ÔoÀ¥i Kx=cKx=i$c GS¿JwNoj −EcNqj¸.
CLFLj ¬GHlð@o Ã³ JdGStj Ã.²@|Py ×oO~<j.
¬EníŠFLï ®¸=h GH¥qÚAKc$q¸Py MLl¸@o ¥qßGRêMoBh Oy¾ ³Ey μ¥q GSMLjNqj¸Py ¥qFL_<jCLjFo MLl¸@oÁ. ÔL¥qÚ=h MLjj[¸. FLMLløCLk
MLk=c÷<jCLj¸@o −Mnj MLjj¸ÍjFLj¸¨ ¥qÍÓ _jÁí ¬NojõÁ¥cÍj. ÔLÍjMLlPoÍj. ®¸=y÷ GSMLÀ CLÆ÷¥h, ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï −Mnj fHÓ÷ÓŠ
Ôc¥h¿¢ ÔoNqj^Moj ÁFLÔLOqõ$c $q<jGHlCLj¸@oÁ. −MnjŠFLï ®_ò¸ÍjPoÄj=y CnÆfSFc μ¥q=h On¸<jTdOqj÷ CLFLj ¬Fcï<j `®¸=y÷ ¯
¬<Mc Ôc¥h¿¢ ÔoGSkë GSMLjNqj¸ MLßbEc ÔoGSjŠFoEcÂ¥q¸=o GSkÚÓj¥h MnÈ" ÔLÍjMLl¥yMLÔLjá$qEc ¬Â` −Mnj FLMoøsSEy$cÂ¢ GSMLkbEcFL¸
ÔnGHðPoÍj.
CLOqÔLk − ®¸^ GSÄÀ CLÆ÷ ¥é¥qÓj, ¯Mnj ³<jGHlÓj ÄFL_<jCLkFo MLl¸@oÄ. ¬GHlð<GHlð<k En_òÓj ‚@~ À¸^j¸@oEoMnk
¬ÂfH¸¼¸Á −Mnj rHÍí rHÍí ¥é¥qÓj Ä¸^jFLïGHlð<j.
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¶ Oy¾ O~öÀ CLFL CLÆ÷Í¸ö© ÔnPn÷Æï À£GSjŠÂ Í$qÜOq _¸bÍjMLlÆ¸=y÷ ×.Oqj$qjCLjFLï QLjAKL¥cO~õÂ¥h MnÈCo CLFLj μ¥qÚ@o MLjj¸Íj
$qÁPy ‚OqjáÂ MLjOqjFc=h GH¿¢XLÓŠ CLNqkOqMLlCLjFcï<j. ¬^jML¸=h GSMLjNqj¸Py ÄGSjOqj$c CLFL $qÁPy¥h ML¼áFL ¥qßGRêMoBh Mc¥h=h
CLÓjGHl MosSfS EcÂï −FLjŠÂ ÂÓ_¨¸Á ¥q+j" MLjkGSjŠÂ. −NqkGSGH<jCy¸Á. ÕÔcÀ ²»On»¿GH<jCy¸Á. ÔcPe ¬GSÿFL¸$c MLlFLï=o÷
¬ÂfH¸¼¸Á.
CLFLj Ä¼öCL¸$c ÔLkÔc<j ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ÂÓ_¨ MLlFLï −Mnj ML¸¥q. GSÄÀ CLÆ÷ ³Ey $x<MLrH^jæŠFLïÍFLïMLk^.
''−FL¸ÍMLjk¿ë$cOqk FLFLjï −Íj¥yPoO~ Ä£jOqj?''
−Mnj MLjj[¸ ²öOq$c ¥qÄjÆFL^j÷$c MLlFLïÁ − XLBcFL.
''− O~XLfS FLFLjï fU¸fSTwë¸Á. FoFLj AKL¿¸ÔLPoFLj. FcŠ ÔcMLl CLGHð MLjOy MLkOqÜ¸ ¥qFL_<^¸PoÍj'' ¬FLïÁ ³<jGSkë.
''FcFLïŠ ÔnGHðMLÔLjá$qEc!''
''−NqjFLŠ ÔnfHðFc − $y<Š ÔnfHðFc μ¥q=o''
''MLjOo¸ ÔoNqkÓÂ?''
¥xÁí ÂMLjjadÓJd^j MLÙFL¸$c MLl¸¨Jwtj¸Á. ³Ey ÔnJdðÓÂ CLGHFL GH<jCLjFLï^j÷$c FyOqj CnOqjGSkë MLjkGSjëFLïÁ. GHÓÔL=h
rHÍMLlÓj ¬Ó÷Pe÷<jCLjFcïtj MLk^Æï Jv¸ÍjGHOqjÔLjŠ¸^jFLï^j÷$c.
''FcŠ μ¥qÚ=o MLkOqÜ¸ ¥qFL_<jCy¸Á. Ä£jOqj Ôotj ¬¸Á¸ÔL$qÆ»Co FoÂ¢ FLOq¥q‚GH¸PyFLj¸¼ _Nqj^GH<CcFLj.''
°Æ¥hÚGH<è^j÷$c −Mnj ML¸¥q ÔLkQc<j CLFLj.
''FLFLjï ³ Š¸=hMc¨¥y, $qj¨èMc¨Py PoEc ¥c=h¥h ¥c+j" ÔcÔLjŠFLï MLjjGSÆMc¨¥y rHÎTd [OqjáPoŠ¸@~ ¬GHð×nfHð
MLÁÆ¸ÔLj¥yMcÓFoÁ −Mnj °EoíQLõ¸. −Mnj MnÎGHl _¸bÍjMLlPy÷ ¬Pe¸=h Mc+j" ²MLOy MLlFcïOq^. − öGHNqjCcïPy÷Fo MLlFLïÁ'' − CLÓjGHl
Í$qÜOo FoÓÄ£jÍ ®¥q CLFLj ³Ä£j ÔoNqjPoFL^j÷$c ‚Ó_¨Jwtj¸Á On¸<j ÔoCLjÓCy MLjj#eÂï ¥qGHlðŠÂ.
−Mnj ¥y¿¥q CLFLŠ GSðGRæ¸$c ¬OqíîMLjtj¸Á.
''FoFLj −Mnj MLk^ ¥cÍFLï¸ÍjŠ $q¿^ ¥cPofS McCLÓj rH=oæ^¸ÍjŠ fSÍíîMLjMLlCLjFLïÁ. Fc ¬ÍßGRæ¸ GS¿$cÜ ¬GHlð@o ²MLOy
_¸bÍjMLlÓ OqkGH¸Py O~ML^¸Cy GH¿$nCLjëŠ¸^k ®^jMLÔcáFLj'' −Mnj ¥q¸=hMn¸^ Â¢Oqj bEcOq$c ¥cOqjCy¸Á.
FoFLj ³¸ MLk=c÷@~Py CnÆNqjFL¸CL$c ÂQoáGRjæ<FLNqkõFLj.
''fS$qjÜPoŠ¸@~ ®Pe ¬<j$qjCLjFcïFLÂ Ä£jOqj ³ ÄbÍ¸$c ¬FLjŠFcï GSOo. GHl=hæFL¸ÍjŠ$cFLj Fc‚ ®¸¥c ö_CL¥cÓFo MLlFLïÁ.
Ä£jOqj FcŠ Cy<j$c ÂÆ¼ −ÍjŠ¸=cOqFo −QL ³MLjkÓFy $qj¸@nPy÷ Äj*jŠ Äj*jŠ MLj¸=y¸Á. MLjÂÍíOq¸ ²¥qÚ¨¥nÎFc ÍkOq¸$c
MnÈ"Jwtj ö_CLjŠEc¸.''
CLFLj ±fH¿ GSÓjGHl¥yPo¥qJwNqk<j −Mnj MLk^ÓŠ. °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬Nqkõ<j.
− MLk^Ój ÔnfHð CLÓML¸ÔLjŠÂ MLÙFL¸$c ¥qÂ¢ïOqj ¥cOqjGSkë ‚OqjáFLï −MnjFLj ÔLkGSjë¸=o CLFLŠ Fy=hMn¸^ MLk^
rH$qÓ^¸PoÍj. ¥yÓj¥yML=cÂ¥h ¥xÁí ÂMLjjadPo GH=hæ¸Á.
CLFL¥é Cc<k Kx¸$qOq¸ PoÍj. ÔLÍjMLl GHm¿ë¥cPoÍj. MLjj¸Íj ÔnPn÷Ój rHÈ" ¬McøÆ. öGHGSjëCL GH¿fSìCLjÓPy CLMLj Š^j¸KcÂ¥h
¬Á rHÍí AKcOqMoj ¬MLøMLÔLjá. CLFLj ÔLÍjMLl GHm¿ëÔofS, ³EnÎFc °Eyõ$q¸Py ×o¿, CL¸ö¨¥h −GSO~$c ÂÓ_¨Co CLGHð ¬Á¥cGSë MLj¸¼
Š^j¸_¸Py ¥cÓjrH^æPoÍj. ®GHlð<j ¯ ¬MLkôtj ²¸CL ÔL¥qÚÂEnÎFc, ¥y¿ CLFL¸CL^ CcFLj$c AKcOqõ$c MLTdëFL¸^jFcï - −
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Mnjjÿ¸Py GH¨, −MnjFLj −ÍjŠ¸^jFcïFLFLjŠ¸^k CLFLFLj ¥qÂ rH¸¼ rHÍíÔofSFL CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj ÂOq÷XLõ¸ ÔofS, ®¸=h KcbÍõCLÓFLj
ÄGSô¿¸ÔLPo<j. ¬¸Íj¥é.. ''ÔLk<¸¨. Ä£jOq¸=o FcŠ ¬bÃMLkFLMLjjFLïÁ. ×cÆMLlFLïÁ. Ä£jOqj GH<jCLjFLï MoÍFLŠ Fc ÿßÍNqj¸
öÍÄTwë¸Á. ²Pe$nÎFc ÄjMLjôÆï ¯ ±ÃFLj¸¼ OqXh¸ÔcPeFo CLGHFL °Fcï ¯ XLBcFL FoFoÄ£j ÔoNqjPoÂ ¬QLŠë<Fo'' CLFLj μ¥qÚ XL*¸
−$c<j −Mnj ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFoPe ÔnJdðÓFLï^j÷$c. ''½¡ÄCL¸Py MLjFL¸ ²GHlð<j μ¸^¿ Mc+"Moj. MLjFL ö_CLjŠFLj MLjFLMoj FL¨fH¸ÔcÆ.
²ÍjOxÔoá ¬<è¸ŠÓFLj ¬bÁ$qÄj¸ÔcÆ. ¥qadæÓFLj ²ÍjOyÚMcÆ. Ä×.Nqj¸ TdbÁ¸ÔcÆ. ¬GHlð@o CLßfHëÂ, ¬¸ÍjPyÂ −FL¸EcÓFLj
−TdøÁ¸ÔL$qÓj$qjCc¸. ¬¸Co$cÂ ²MLOy O~McÆ, ÔoNqjkCL ÂMcøÆ ¬FLj¥yML^¸ GSOnÎFL ÂOqêNqj¸ ¥cÍj. MLjFL GSMLjGSõFLj MLjOx¥q¿¥h
GSMLjGSõ$c ÔoNqj^¸¸ ¬bÃÓGRBiNqjMLjk¥cÍj'' ÔnJdð<j −Mnj öGHÀJdÍFL CLFLŠ ¬¸»¤¥cOq¸ ¥cÍj ¬FLï^j÷$c GSðGRæ¸$c.
CLFL MLk^Ój Ä¸^kFo ¥qßGRêMoBh CLFL $qÁPy¥h ²¸CL ÄGSjOqj$c ML¼á¸Ey ¬¸CL ÄGSjOqj$cFLk MLjOqPe CLÓjGHl À£GSjŠÂ
MnÈ"Jwtj¸Á.
CLOqjMcCL ²ŠÚML¥cÓ¸ Mc+j" − GH¥qÚ AKc$q¸Py ¬EníŠ PoOqj. öGHAKLjCyøEyõ» ¬tjFL −Mnj CL¸ö¨¥h _ÁÆ£ ¬MLø^¸Cy
MnÈ"JwNqkOqj. − O~öÀ GS¸IGHj^FL CLOqjMcCL °FLïÁ ¥xÁíOy¾Po ¬tjFc ¬¸CLŠ MLjj¸ÍjPe MLk=c÷<=cÂ¥h CLFLj$cÂ¢, −Mnj$cÂ¢
ÔxOqML ÔLkfH¸ÔLPoÍj.
NqkAKnÎ GS¸MLCLûO~ÓŠ MLjWc" − ¥qßGRêMoBh ¥qFL_<^¸ ®GHlð@o.
²ÍjOqj$cÜ −öQLMLj $o^jFLj ÔLkGSkëFo MLOqëMLkFL¸Py¥h MLÔcá<j −FL¸ÍMLjk¿ë. GSO~GS¿ MojFo×.O| $qÁPy¥h MnWc"<j.
''XLÄj¸ÔcÆ. Ä£jOqj ²ML¿Â −Íj¥yMcÓÂ öGHÀFnPe ML¼á <_jò ®GSjëFcïOy −Mnj On¸<j Oy¾Ó ö¥hCL¸ ÇMnÎ¥qõ¸ Ôn¸Á¸Á''
¬Fcï<j −NqjFL PyGHÓŠ MLGSjëFLï MLjk¿ëÂ ÔLkGSjëFo ÄÔcOq¸$c MLjj[¸ rH=hæ.
°Æ¥hGH<è^j÷$c −NqjFL ML¸¥q ÔLkTd<j MLjk¿ë. ''¬Nnkõ!''
''Ä£jŠ CnÆNqj_OqjGSkë ¥cOqjè ÂFLïFo O~QcFLj''
³¸ MLk=c÷@~Py CnÆNqjFL^j÷$c QZkFLõ¸Py¥h ÔLkGSjëFLï^j÷$c ÔLkGSkë ÂÓjá¸¨JwNqk<j MLjk¿ë.
''‚Oyá¸¨''
‚OqjáFcï CnÆNqjÂ ÂO~QL, ÔcPe Í$qÜOqMc+"Fo Jw$x^jæŠFLï¸CL KcbÍ MLjk¿ëÂ ÄMLQLjBhê ÔoTwë¸Á. ¥yÓj¥yML=cÂ¥h ÔcPesSGHl
GH=hæ¸Á. MLjk¿ë GH<jCLjFLï KcbÍFLj ÔLkfS ×cÆ$c −NqjFo ¶ $c÷GSjCy MLj¸¼Â¢+j" MLjj¸Íj rH=cæ<j.
''MLkŠ ¬ÓMc^tjJwtj¸Á. FnÓ‚, On¸<j FnÓÓ‚ −öQLMLj¸Py ®Pe ²MLOy μ¥qOqj MnÈ"JwML^¸ ®¥qÚ<jFLï ¬¸ÍOqk
MLNqjGSjû MLjÈ"FLMcOo ¥qEc MLj¿''
¼Í¸_Oq¸ CLFL PnÍO| Kcõ$|PyFLj¸¼ On¸<j ´Ex¸ÍÓ Fy^j÷ À£fS −NqjFL MLjj¸Íj¸ÔLjCLk, ''¬FcDÍÓ¸Cc MLjFLŠ
−À£ôNqjjPo. −Mnj ¯Fc<j °Fcï Po¥qJwtjFc Ä¤=hÂ MLjOx¥q¿¥h °GHNnk»¸ÔL¸¨. MLjOy ÄGRNqj¸ Fc‚ MLNqjGSjû O~ML^¸Cy
GH^jCLø¸ CL$qjÜCy¸Á. öGHÀFnPe FoFLj GSøNqj¸$c O~Po¥qJwMLÔLjá. O~PoÂ FnÓPy MLkÔLOq÷ Kcõ¸ŠPy Ä£j #eCcPy ¯ TvMLjjôFLj
×.MLjÔoTdëFLj''
''¬Pe$o. ¬Eo MLj¸¼Á. MLGSjëFLïEc ²¸@~¥cÓ¸'' ¬¸^k −NqjFL ¥c»CL¸ Ä£jÍ O~fSÔcá<j Mc+" Kcõ¸Š sHOqjFLj, ²¥{¸=|
FL¸_OqjFLj.
−FL¸ÍMLjk¿ë _Nqj^Š MLÔcá<j. μ¥qÚTd¿ ¥qßGRêMoBh ®¸CLMLOq‚ °FLï $qÁÂ ÔLk@~ÓÂfH¼¸Á.
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ML¼á¸Á.

MLOq¸@~Py _OqjMLl$c ¬<j$qjÓj MoGSkë − $qÁ MLÍíŠ MnWc"<j. −MnjCyJd^j MLl¸@o −Mnj −NqjFLjï ÔLkGSkëFo _Nqj^Š

''Ä£jŠ CnÆsS MLl¸^j¸Á. ®Fcï+k" FcCyJd^j ®¥qÚ@o MLlFLï ¥qßGRêMoBh$cOqj MnjjFLïJwtj¸Á. ²ŠÚML MLk=c÷<¥qJwtjFc
CnÆNqjÂ ¬FLj_¸bÍ¸ MLk FL<jMLj ³Oqð¨¸Á.'' ¬FLïÁ ÄÔcOq MLÍFL¸Cy.
''®¥q Fc‚ MLjj¥nëFLï<j ÓbÃGSjë¸Ey''
''Mc+"McWn"MLOqk O~PoEc?''
''ML¼á ÔLksS^¸CL −GHlëÓj MLl¸=o −Mnj ®¥qÚ< MLl¸@~ÆûFL ¬MLGSOq¸ MLl¸@oÁ ¥cEoMnk.''
MLjk¿ë MLjFLGSjû ¼MLlŠÚMLjFL$c CLPnÀë −Mnj ML¸¥q ÔLk<Po¥qJwNqk<j.
Â×.Moj, CLFLÁ fH¼á öGHQoï ¬ÂfH¸ÔL$c, ''°¸=cFL¸¨.. QnÓM|'' MnFLŠÚ À¿$c<j MLjk¿ë − $qÁPyGHÓŠ, −Mnj GH<jŠ¸@o −
#eÈ¢ MLj¸ÔL¸ ML¸¥q μ¥qÚTd¿ ÔLk¼.
−NqjFL MLOq¸@~Py FL<jGSjë¸=o −Mnj MnFL$cÜ ¬FLjGS¿¸¼¸Á.
''MLjk<j Oy¾Ó ö¥hCL¸ ¥qßGRêMoBh$cOqj μ¥q MLk^ ¬FLïÁ. ½¡ÄCL¸Py μ¸^¿ JwO~^¸ ÔoNqj^¸Py ²¸CL$c ®_ò¸ÍjÓj
GH¨Fc ®¸CLMLOqŠ ÂGRÚ+¸¥qMnjÎFL ½¡ÄCcFoï $q<GH$qÆ$cFLj. FcPe¸=h ögSë¥h ¬Á¤ μ¥q Ä×.NqjMoj MLj¿. ²¸Cy CLßfHë‚@~. ²ML¿
GSMLjGSõÓj Mc¿Ä. ¥y¿FL TdNqj¸ ÔoNqjPoFL¸CL MLköCcFL FcŠ ²ML¿Ä£jEc ¥yGH¸ CnÔLjá¥yMcÆûFL ¬MLGSOq¸ PoÍÂ −FL¸E§$c¿¥h ÔnGHð¸¨
- ¬Â. ¬¸Co CLOqjMcCL ²¸CL On=hæ¸¼Fc − −FL¸E§$cOnMLOy ÔnGHðFoPoÍj. _ÿjQL¹ −MnjŠ Í$qÜOq _¸bÍjMo ¬tjMLl¸<MLÔLjá
¬ÂfH¸¼¸Á. ²GHð=h¥nÎFc −Mnj JwtjFL ÄGRNqj¸ CnÓjGSjŠÂ MLsSë −NqjFLŠ − ÄGRNqj¸ ÔnJdðÆ.''
−FL¸ÍMLjk¿ë ¬<j$qjÓj GH<^¸ ÔL^jŠÚFL −»Jwtj¸Á − MLOq¸@~Py.

PPP

MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|

- ¥qÓQLGHm¨ ÅÇ¢ÂMcGSO~MLl

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q ø£<∏ä\ b˛{°(2015)˝À
kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ä.
''Fc sHOqj MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. FoFLj Ä£j $nÎ@|Â. FoFLj ¥qFLï<, CnÓj$qj, CLÄj+¸, MLjÓNqk+¸, fU¸Á¤, ®¸»÷¤GRj - ³
AKcGRPy ¥cMcÓ¸=o − AKcGRPy Ôn_jCcFLj. ®¥q Fc GH¿ÔLNqj¸ - MLk Š^j¸KcÂ¥h ²ÂÄjÁ ML¸ÍÓ ³+" ÔL¿öCL °¸Á. MLk ML¸QL¸Py
rHÍí ¥x<jŠ$c GHl=hæFL öGHÀMc¨ sHOqj¥h MLkÆ¥| ¥cIGHlO| ¬Â ×.CL ÔoTdëOqj. MLk CcCL ¥éÍOqFLï MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. MLk FcFLï ¯QLøOqGHð
MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. Fc sHOqj MLjÆ÷¥cOqjãFL ¥cIGHlO|. Fc rHÍí¥x<jŠ sHOqj Fc$qFLï MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. öGHÀ£ CLOq¸Py rHÍí¥x<jŠ ®¥qÚ¨¥h ML¼áFL
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NqköÀŠÓ¥h ÿPnÃ¢<j EoMcÓNqkÓ $nÎ@|$c GHÂÔoTdë<j. ¬CLFLj ®¥qÚ¨ ÇPeðÓ ÄMLO~Ój, Ôc¿öCL¥q ÄQoadÓj ÔnGHlCc<j. ®Á MLk
ML¸QLJdOq¸GHOqõ MLßÀë.''
¬Pe Ôn_jCLk NqköÀŠÓ¸Í¿Â¢ μ¥qTd¿ ¥q+"Cy GHÓ¥q¿¸GHl$c ÔLkQc<j. ¬CLFLj MLk^ÓCy GHÓ÷¥i ÔofS, ±ÿÓ On¥qÚÓj
¥q=hæ ML¸ÍÓ ³+j" MnFL¥hÚ À£GSjŠMnWc"<j. ÿPnÃ¢<j Ôc¿öCL¥q ÄQoadÓÂ MLk^ÓPy ÔLkfH¸Ôo ¥qÂ¥q^jæ MLj¸öCL¸ ¬CLÂ Tv¸CL¸. JdOo
FLÁPe ¬CLÂ MLk^Ój öGHMLfUTdëtj. ¥qFLï< NqkGSPy CnÓj$qj MLk^Ój rHOqj$qFLï¸Py MofSFL EcÂMLjô »¸×.Pe÷ ÄFL@~Â¥h ²¸Cy
®¸GHl$c °Fcïtj. ¥qÍÓÂ ÇPeðÓ MLjbÍõ ¥qÍjÓjCLk GS½¡ML ÇÓð¸Pe ¥qÂfHGSjëFcï<j MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|.
''¯ $nÎ<j sHOqj Ä¸CL$c PoÍk?''
''²¸Cy GHÄöCL¸$c, AKL¥hëöQLÍíîÓCy ¯ EoMcÓNqj¸ $qj¿¸¼, ¯ ÇPeðÓ $qj¿¸¼ ÔnGHlCLjFcï<j''
''®¥qÚ¨ ÔL¿öCL CLFLj O~fSFL¸CL TdbÁ¥cOq¸Cy ÄML¿GSjëFcï<j''
''−...¬Pe$o ÔLkGSkë MLl¸<¸¨, ¼MLOqFL Kc$c <_jò Pe$qjCc<j.''
''Ä£jOqj MLj¿¢FLk, ¯ ÇDÁPePy÷ Ec»MLlFLï ¥q+Â MLjFL ¥q+"MLjj¸Íj¥h À£GSj¥x¼á MLj¿¢ ÔLkfHGSjëFcï<j. μ¥q ML¸Í À£GSjŠ¸=o
CLsHðÄj=h?''
®Pe Oq¥qOq¥cÓj$c MLk=c÷<jŠ¸^k ¬CLÂ Mn¸^ FL<jGSjëFcïOqj. $qj¸GHl MLjbÍõPy °FLï μ¥q ŠöO~<j ¯ MLk^Ój
Ä¸^jFcï<j. ¬CLÂ¥h ÔL¿öCL ¬¸=o Kc$c ®GRæ¸. ²ÂÄjÍML CLOq$qÀ ÔLÍjMLlCLjFcï<j. GHOqj$qjPe¸=h FL<¥qCy MLjj¸Íj¥h MnÈ" $nÎ@|Â −fH
- ''Ä£jOqj ¯ EoMcÓNqj¸ $qj¿¸¼ ²¥qÚ< ÔLÍjMLlŠFcïOqj?'' ¬Â ¬¨$c<j. ²ML¿¥nÎFc ³EnÎFc CnÆNqkÓ¸=o ²¥qÚ@y μ¥qÔy^ ²MLOy
μ¥qOqj O~fS¸Á ÔLÍMcÓÂ MLköCLMoj CnÆfSFL ŠöO~<j.
''¬GHlð<GHlð<j μ¥qOqj ®Pe¸=h öGHQLï ¬<j$qjCLj¸=cOqj. Á¤Â¥h GSMLkbEcFL¸ ÔnJdðÆû¸Eo. ÔnGHðMLj¸=cO~?'' ¬Â ¬¨$c<j $nÎ@|.
''ÔnGHlð ÔnGHlð'' ¬FcïOqj ÔcPeMLj¸Á.
''²ÂÄjÁ ML¸ÍÓ ³+" ö¥hCL¸ EcøOq GSMLjjöÍ ¬Â fHÓML_@o ¯ ±¿¥h ML¼áFL ÇÓjðÓ Š^j¸KcÓPy MLkÁ μ¥q=h'' ¬Â
MnjjÍÓj rH=cæ<j.
''MLjjfS÷¸Ój EoMcÓNqkÆï ‚ÆáMoNqj@~Â¥h MLÔcáOqj ¥cÂ¢ ¥q^æ@~Â¥h ML¼áFL^jæ ²¥qÚ@~ ÔLÍMLPoEo'' ¬Fcï<j μ¥qCLFLj MnjÆ÷$c.
''MojMLjj MLjjfS÷¸ÓMLjÂ Ä£j¥nMLOqj ÔnJdðOqj?'' ¬Fcï<j MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|.
¬¸ÍOqk CnÓ÷Kytj ÔLkGSkë °¸¨JwNqkOqj.
''AKcOqCLEoQL¸Py °FLï MLjjfS÷¸Ó¸ÍOqk ²GHlð@y μ¥qGHlð<j ²Pe$y μ¥qPe$q ®GRæGH@y, ¥qGRæGH@y, MLjjfS÷¸Ó ¥qÀë ¥h¸Í Mnj<rH=hæ
MLjCL¸ GHlÔLjáŠFLïMcWo"'' ¬Â Íßb<¸$c ¬¸^k −$c<j.
''¬Nnkõ..'' ¬FLï QL_íî¸ ¬GS¸¥qÆðCL¸$c ÔcPeMLj¸Á Fy^ MnÓjML¨¸Á.
''ML¸ÍÓ ³+" MnFLj¥q ¥qÀë ²Àë, `MLk MLjCL¸Py ¥qÓjTdëMc Po¥q Á¤Â¥h _Æ ¬MLlCcMc?` ¬Â ¬¨»Co ³¸ ÔoTdë¸?''
MLjjfS÷¸ O~¾Ó fSJdtjÓ GHQLj öGHMLßÀë ¥q+"MLjj¸Íj ÔLkGSjëFLï Mc+"Pe ÂQLáÓ¸$c °¸¨JwNqkOqj.
''MLk GHm¿¢øŠÓPy μ¥cNqjFL ¯ EoMcÓNqkÓ öGHbEcFL ÇÆð. ¯ EoMcÓNqkÓPy ÇPeðÓÂ MLk Š^j¸_ GSAKLjõPo Ôn¥cÚOqj.
MLk ML¸QLGSjìÓj GSjMLkOqj MLjk<jML¸ÍÓ ³+"Jd^j ÿyNqjGSÓ O~¾Ó −TdìFL ÇÓjðÓj. ¯ EoMcÓNqkÓ $y<ÓÄ£jÍ, _Nqj^, PyGHÓ
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−Fc=h MnÎAKLMcÂï ÇPeðÓPy Ôn¥cÚOqj. ³FLj$qjÓj, Mc=hrHÎ MLjFLjGRjÓj, Mc=h¥h °FLï ¬Ó¸¥cO~Ój, $qjöO~Ój, Oq¥qOq¥cÓ GHlO~BcÓPyÂ
Ä¸CL ×.¸CLjMLlÓk, GHlMLløÓ $qjCLjëÓj, ÓCLÓFLj − ÇÓjðÓj O~+"Ä£jÍ Ôn¥cÚOqj. −Fc=h ÇÓð¥qWc MnÎAKLMcÂ¥h ¯ ÇPeðÓj TdXcõÓj ¯
±¿Â ¬GHlð<j EcøOq GSMLjjöÍ ¬FoMcOqj. _ÿMLjÂ¢ GSjPeëFLjÓj On¸<jTdOqj÷ ¯ GH^æBcÂï FcQLFL¸ ÔoNqj@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼ ²Fyï
Äö$qVÓÂ, ÇPeðÓÂ bÍø¸GS¸ ÔoQcOqj. ¬¸Íj¥é Á¤Â¥h ÿPnÃ¢<j ¬Fo sHOqj ML¼á¸Á. ÿPnÃ¢<j ¬¸=o ¥qFLï< AKcGRPy `JdCL GH^ï¸`
¬Â ¬Oqíî¸ AKcOqCL AKLkAKc$q¸rHÎ MnNojõ+j" Td»FL MLjjfS÷¸Ó Ec<jÓPy, EcgRæ¥q¸Py, JdÓFLPy GSjMLkOqj ¬OqMnÎ MoÓ EoMcÓNqkÆï
‚ÆáMoQcOqj. Mc=h¥yGS¸ `Kc÷¥| @o` (ÂOqGSFL ÁFcÓj) ÓÂ Jd=h¸ÔcÓ¸=o MLjOy FLk^ ¬OqMnÎ ³+j" öGHÀOy¾e AKcOqCLEoQL¸Py Kc÷¥|
@o`Po Jd=h¸ÔcÆ'' −MoQL¸ ³Ä£j PoŠ¸@~ ÔL¿öCL Jd>OcÂï ¬GHðÔnGHlëFLï^jæ ÔnJdð<j.
Ä¸^jFLï Mc+j" GH¿GSO~Æï MLj¿¼Jwtj Ä¸^jFcïOqj. CLOqjMcCL ³Äj ÔnGHlCc@y ¬FLï ŠCLkÿÓ¸Cy ÔnMLlÓj ¿¥hÚ¸¼
Ä¸^jFcïOqj.
''ML¸ÍÓ ³+" GHmOqø¸ MLköCLMoj ²¥qÚ@y, ²GHlð@y, ²MLOy Äö$qVO~bÍFL GH^÷ ÄQcøGS¸ PoÂ MLjjfS÷¸Ój EoMcÓNqkÆï Äö$qVÆï
‚ÆáMoQcOqÂ ¬FLj¥y¥q¸¨. öGHGH¸ÔL¸Py ¬À rHÍíEnÎFL _ÿÄjNqkF| _jÍíî Äö$qVÆï −IGHÜÂTdëF|Py − EoQL öGHAKLjCLø¸ MLk¿á 2001Py
bÍø¸GS¸ ÔofS¸Á. ®Á ³ μ¥qÚ MLõ¥yë, =nöOq¿GSjæPy ÔofS¸Á ¥cÍj. MLjjfS÷¸ MLjCL¸ sH¿^ FcÓj$qj ML¸ÍÓ MLj¸Á MLjjfS÷¸Ó MLjCL
$qjOqjMLlÓ ÂOqêNqj¸Cy ×.¿»¸Á. ×.JdF|, ÅÇ¢Ó¸¥q, fSø^ãO~÷¸@|, ÔnÎFc EoQcÓÂ ¥cÍÂ ¬¸CLO~ãÀ£Nqj GS¸GSìÓ ¬AKLõOqíîFLÂ CyfSGHlÔcáOqj.
μ¥q NqjjÍíî¸ ÔofSFL^jæ ¥xÂï Oy¾Ó Jd^j sHÓj+"Cy _jÍíî Äö$qVÓÂ ‚ÆáMoQcOqj. FL<jGSjëFLï ÔL¿öCL CnÓjGSj¥y¸¨'' ¬Â ÔnfHð
−$c<j.
''®¸CL ¬FcõNqj¸ ×.¿»¸Ec, ®¸¥c ×.Oqj$qjCLjFLïEc?'' ¬Fo μ¥q ¼FLï ÂGHlðOqMLøPe¸=h −PyÔLFL Ä¸^jFLï Mc¿ MnjÍ<jPy
GH¨¸Á.
''¬MLlFLj..¬MLlFLj'' ¬Â MnjÓ÷MnjÓ÷$c ¬¸^jFLï Mc+" $x¸CLjÓj ÄFL_<jCLjFnÎï.
''®¥q GUxtjGSPoQLøOq −ÓNqkÂ¥h Mn+Ec¸ Oq¸¨'' ¬Fcï<j MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. ®Pe¸=h Mc¿Â ²¸Í¿Fy ÔLkQcFLj.
`ÂöÍJwCLjFLï GSMLk×.¸Py Â×cÆï CnÓjGSj¥yPoÂ MLjFLjGRjÓj Ä¤+j"` ¬Â μ¥q ×cÆ ÔLkGHl ÔLkfS MLjj¸Íj¥h ¥qÁPe<j.
''Â¢ sHOqj Ä£j Š^j¸_¸Py öGHÀ rHÍí ¥x<j¥hÚ rH^jæŠ¸=cOqÂ ¬FcïMLl. EcÂ¥éEy ¥qDÍ °¸ÍÂfHTwë¸Á. ¬MLlFc?'' ¬Â
¬¨$c<j μ¥qCLFLj.
''MLl¸Á. MLk GHm¿¢øŠÓrHÎ ¥qÀë ²Àë MLjjfS÷¸ MLjCL¸Py¥h _ÓML¸CL¸$c Ôo¿ð¸¼FL Mc¨sHOqj MLkÆ¥| ¥cIGHlO|. − sHOqjÂ
MLj¿¼Jw‚<ÍÂ, MLk Š^j¸KcÓj ML¸ÍÓ ³+" öQLMLjCy Â¿ô¸¼FL ¥q^æ@~ÓFLj bÍø¸GS¸ ÔofSFL ÄGRNqj¸ CLOqCLO~Ó Mc¿¥h
CnÆNqkÓÂ MLk Š^j¸_ rHÍíÓj μ¥q GHÍíîÀ ³Oqð¿ÔcOqj. μ¥q CLOq¸ FLj¸¨ ®¸¥y CLO~Â¥h ¯ ÇPeðÓ ÄQoadÆï, −Fc=h MLjjfS÷¸
O~¾Ó IGHkCLj¥cÂï ÄML¿¸ÔL@~Â¥h MLk ML¸QL¸PyÂ rHÍí¥x<jŠŠ KcbÍõCL ¬GHð»¸ÔcOqj'' ¬Fcï<j ×.Mc_j$c.
''JwtjFL ÇÓð GS¸GHÍ Jw$c ®¥c ®Âï ¬ÍjóCL ÇPeðÓj Äj»Æ MLlFcïtj. ®¥qÚ<jFLï öGHÀ£ ÇÓð¸, ¥q^æ<¸ MLk ÇÓjðÓj ²Fyï
³+" ÂOq¸CLOq öQLMLjCy, CLMLj ½¡ÄCcÓÂ bEcOqJwfS Â¿ô¸¼FLMo'' ¬¸^k Ec¿Py ¥qÂfH¸¼FL ÇPeðÓ Í$qÜOq −$qjCLk, μ¥yÚEcÂ $qj¿¸¼
ÄML¿GSkë MLjj¸Íj¥h Mn+jCLjFcï<j.
''¯ ÇÓð¸ ®Pe ¥h¸ÍGH¨ °¸EoÄj=h?'' ¬Â ¬¨»¸Á ¶ GS¸ÍOqùŠO~Ój.
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¬¸ÍOqk − ÇÓð¸ ÔLj^kæ ÔoO~Oqj. ¬Á μ¥q ögSë ÇÓð¸ ¬Â ÍkOq¸ FLj¸@o CnÓjTwë¸Á. μ¥q Ôntjõ MLj=hæPy ‚OqjŠJwtj,
MLjOy Ôntjõ $cÆPy¥h Po¼ °¸Á. − ÇÓð¸ ÔcPe ¬¸Í¸$c °¸Á. ¥cÂ¢ Mnjjÿ¸, MLXy×cÓj ÇDÁÓMnjÎJwNqktj. Äj»ÆFL ÇPeðPy÷
PoÂ ¬¸Í¸ ¯ ÇÓð¸Py ¥qÂfHTwë¸Á.
''®Á μ¥q MLjj[õMnjÎFL ÇÓð¸. Á¤Â¥h μ¥q ¥qDÍ °¸Á. ®¸ÍjPy Fo=h ½¡ÄCcÂ¥h °GHNnk$qGH@o ÄGRNqj¸ Ec» °FLïÁ.
TdbEcOq*¸$c Á¤Â $qj¿¸¼ ²GHlð<k ÔnGHðPoÍj. μ¥qMo+ FoFLj ÔnfHðFc Ä£jOqj ÄFLPoOqj. ÄFcï Ä£jŠ FLÔLáÍj. ¬¸ÍjÔoCL FoFLj ÔnGHðFLj''
¬Fcï<j.
''MLjjfS÷¸Ój ¯ Äö$qVÂï Jd<jÔoNqj<¸Py ¬¸CL ÄQoGR¸ ³Äj °¸^j¸Á?'' ¬Â ¬¨$c<j μ¥q ¬OqMnÎ GS¸MLCLûO~Ó MLõ¥hë.
''Â×cÂ¥h ¯ Äö$qVÂï MLjjfS÷¸Ój Jd<jÔoNqjPoÍj. Á¤Â ¥qDÍ MoOqj. Cx¸ÍOqGH¨ CnÆNqjŠ¸@~ MLjjfS÷¸Po ¬Âï=h¥i ¥cOq*¸ ¬Â
ÂOqêtj¸ÔLj¥y¥q¸¨. ¥q¨Mn<j JdÓPy ÄGR¸ ÔLj¥qÚPe, ¥y=h MLj¸Á öGH×.Ó MLjbÍõ, μ¥qÚ O~XLGSj¨Pe¸=hMc<j ÔcÓj CLFL ×cÀ¥é MLjÔLá
CoML=cÂ¥h. ¬Pe¸=hMcOqj ¬Âï CLO~ÓPy CLMLj TdøOqíî¸Cy MLkFLML GSMLk×. GHlOy$qÀ¥h ¬<jèGH<jCLkFo °¸=cOqj. ¬Pe¸=hMcOqj GSMLk×.
GH¿BcMLj öGHMcÿ¸Py ¥x^jæŠJwCLj¸=cOqj. b¨Æ£÷ fS¸VGSFL¸rHÎ ‚OqjáFLï ²¸CyMLj¸Á fU¸Ík, MLjjfS÷¸Ó O~¾Ój ÔL¿öCLPy
¥x^jæŠJwPoÍj? ¥cÂ¢ MoÓ GS¸MLCLûO~Ó ö¥h¸Í GHl=hæ, CLMLj ¥qÄCLø¸Cy, −PyÔLFLÓCy MLjÂfR ¬bÃMLßÁíî¥h EyÿÍ¸ ÔofSFL ²¸CLMLj¸Á
MojbEcMLlÓj ®¸¥c Mc¿ OqÔLFLÓ EcøO~ MLjFL −PyÔLFLÓPy GS½¡ML¸$c PoOqj? McÆ£ô¥h, McõGSj<j, sH÷=y, ¬¿Tdæ=hP|, ¥qFLkñfRNqj}S,
_jÍjíî<j.. ®Pe ²¸CLMLj¸Ey..''
ÂQLù_íî¸.
''²=y MnÈ"JwCLjFcïFLj ¥qEc?'' ¬Fcï<j ¬¸Í¿Â ÔLkGSkë.
''PoÍj, ¬MLlFLj, ¬Pe¸=hEo'' MnjÆ÷$c, $q=hæ$c IGHOqMcPoÍFLï^jæ$c CLPyMLk^ ¬FcïOqj.
''®¥q GUxNqjGSPoQLøOq EoMcÓNqj¸Py¥h Mn+EcMLk'' ¬Fcï<j.
''MLj¿ ¯ FoÓrHÎ GH¨MLlFLï ÇÓð¸ ¥q>bEy?'' ¬¨»¸Á, MLNqjGSj rHÎ_¨FL −NqjFL GH¥qÚFLjFLï −Mnj.
''GSMLjNqj¸ °¸=o EoMcÓNqj¸ ÔLkfSFL CLOqjMcCL Ôn_jCcFLj'' ¬Fcï<j MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|.
− °Í¸CL¸ ÔnGHð<¸ Ec^MoGSjëFcï<Â Mc¿¥h ¬OqíîMLjtjÁ. ¬¸Íj¥é - ''¥cÍj ¥cÍj.. ®GHlð@o... ®GHlð@o'' ¬Fcïtj
GHÓj$x¸CLjÓj.
''®¥qÚ< rHÍíMcWo" ²ŠÚMLMLj¸Á °FcïOqj. GH¨MLlFLï ¯ Fc^õGSj¸Í¿ ÇÓð¸ $qj¿¸¼ ÔnGHð<¸ ¬¸CL MLj¸¼Á¥cEoMnk
¬ÂfHGSjë¸Á. Ä¤PnÎFL¸CL MLOqŠ rHÍíMc+j" °FLïGHlð<j ¯ ÇÓð¸ $qj¿¸¼ ÔnJdðÓÂfH¸ÔLÍj'' ¬Â $nÎ@| MLjÆ÷¥cOqjãFL MLkÆ¥| ¥cIGHlO|
$qj¸GHlPy °FLï ¬¸Í¿Â ÔLkfS ¬Fcï<j.
''³¸ GHOqMcPoÍj. ²¸CL QLß¸$cOq¸ °FLï ÄGRNqjMnjÎFc IGHOqMcPoÍj. ®¥qÚ< GSjMLkOqj ¬¸ÍOqk ³AKnÎ rHÎ_<èMcWo". ÔnGHlð'' ¬Â
¬FcïOqj MLj¿¸CL °Ccûÿ¸Cy.
''²ŠÚMLMLj¸Á ³AKnÎrHÎ_<èMcWo". ¬¸Íj¥é MLÍí¸^jFcïFLj. GSOo! Ä£jOq¸CL$c ¬<j$qjCLjFcïOqj ¥qFLj¥q ÔnGHð¥q CLGHðÍj'' ¬Fcï<j $nÎ@|.
ÍkOq¸$c GSMLjjöÍ GHXh ¬OqjGHl. $cÆ ×yOqj$c Ä¤GSjëFLï QL_í¸. $nÎ@| $x¸CLj GSML¿¸ÔLjŠFcï<j. CLGHðÍFLï^jæ$c MnjjÍÓjrH=cæ<j.
''MLk GHm¿¢øŠÓPy ¬¸ÍOqk ÇÓjðPo. ´Fc μ¥xÚ¥qÚOqj μ¥xÚ¥qÚ Oq¥qMnjÎFL ÇPeðÓFLj MLköCLMoj Ôn¥éÚMcOqj. ×.¥qÚGHð ¬Fo ÇÆð ¯ $y<Ó
rHÎFLjFLï ÇÓð KcÆ¥qÓÂ Ôn¥éÚMc<^'' ¬Â ÄÄbÍ FLßCLõAKL¸»MLjÓPy °FLï ÇPe KcÆ¥qÓ KxMLjôÆï μ¥xÚ¥qÚ=h ÔLkfH¸Ôc<j.
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¬¸ÍOqk MLjj[EcøOq¸ MnÎGHl FL<jGSjëFcïOqj. μ¥xÚ¥qÚ ÇPe KcÆ¥q MnFL¥q=h EcÂ¥q¸=o MLj¿¸CL ¬¸Í¸$c °FLïÁ. Fc^õGHOqMnjÎFL
ÄMLO~Ó GS¸$qÀ ¥q¸=o QL¿¢Oq¸Py öGHÀ ¬¸$q¸ ¬ÄjCL GSj¸ÍOq¸$c ¥qÂfHGSjëFLïÁ − öGHÀMLjPy÷ ½¡ML¥q+ °=hæGH<jCLjFLïÁ.
''®Pe Ä¤=hÂ Ôn¥hÚ Ôn¥hÚ − ¥q+Py MLj¸¼ FnÎGHl*õ¸ GS¸JdÁ¸Ôc<^ ×.¥qÚGHð. ®Pe $y<Ó Ä£jÍ ÇPe KcÆ¥qÓFLj, FoÓÄ£jÍ
ÂÆ¼ Fc^õ¸ ÔoGSjëFcïNqk ¬FLï^j÷ °¸@o ¬Pe¸=h MLj¿¥xÂï ÇPeðÓÂ Ôn¥qÚ@~Â¥h GHmFLjŠFcï<^. ¬À rHÍí °Æ, Oq¥qOq¥cÓ
rSÎ¾Py÷Â °ÓjÓj, GSjÀë ML¸=h GHÂMLjj^÷ Í$qÜOqjï¸¨, ¬À ¼FLï °Æ, MoÆ$yOqj ML¸=h GSjÂïCLMnjÎFL °Æ, GSkÁ MnjjFLPe¸=h °Æ, GHÓj
MLOqjGSÓ MnjjFLÓjFLï °Æ, ®Pe μ¥xÚ¥qÚ GHÂ¥h ¥cMLÓfSFL öGHCoõ¥qMnjÎFL GHÂMLjj^÷Cy, Mc=hÂ °GHNnk»¸Ôo FnÎGHl*õ¸Cy O~ÀÂ ÔnŠÚCLk
CLFL ±ÿÓPyÂ ¬¸EcÓÂ −ÄGRÚ¿¸ÔLTd$c<^. ¬¸ÍOqk −QLáOqõ¸Cy öGHÀOy¾e ¬CLÂ GHÂCLFcÂï ÔLkGSkë ¬CLÂï
°CcûÿGH¿ÔoMcOq^. MojFLj GSjÂïCLCcøÂï O~ÀPy CoML@~Â¥h $qOqjŠ$c °¸@o −ŠÆï, GHGSOqjÆï °GHNnk»¸¼ ¥xCLë ¥xCLë öGHNnk$cÓCy
O~öÀ¸_ML+j" öQLÄj¸Ôc<^. Cy=h ÇÓjðÓj ¯ ÇPeðÂï ÔLkfS ×.¥qÚGHðÂ ²¸CL$cFy MnjÔLjáŠFoMcOq^. ½¡ML¸ μ¥qÚ=o CLŠÚML ¥cÂ
MLjÂfRÂ MLj¿fH¸Ôo¸CL ¬¸Í¸$c Ôn¥cÚMLÂ Jv¨@~Oq^. − ÇPeðÂï MLjÓÔL<¸Py ¼ML¿ AKc$q¸$c − ÇÓð¸ MnkMLjjrHÎ ¼OqjFLMLløÂ
GSjÂïCL¸$c Ôn¥cÚ<^. ¼OqjFLMLlø Ôn¥qÚ<¸ GHmOqëNojõGS¿¥h, °FLï^jæ¸¨ ÇPeðÂ¥h ½¡ML¥q+ ML¼á¸Í^. ²Fyï ³+j"$c rH¸¼FL Ã<è rHÍíEnÎ,
¬¸Í¸$c ¥q+"MLjj¸Íj ¥qÍjÓjCLj¸=o CL¸ö¨¥h ¥qÆ$o GS¸CyGR¸ ¥q¸=o ²Fyï On^÷ ²ŠÚML GS¸CyGR¸Cy ÇÆð ×.¥qÚGHð − ÇPeðÂï
−Æ¸$qFL¸ ÔoGSj¥yKyNqk<^'' ÔnGHlCLjFLï $nÎ@| $x¸CLj - MLjbÍõPy ³Ey ¬<jèGH<è^jæ μ¥qÚTd¿ −»Jwtj¸Á.
''¬GHlð@oMLjtjõ¸Á'' °CLjû¥qCLFLj −GHl¥yPoÂMcOqj ¬¨$cOqj.
¥xÂï XLBcÓ ÂQLù_íî¸ CLOqjMcCL CoOqjŠFcï<j $nÎ@|.
''°Æ En_òÓj MLköCLMoj $qjOqjë¸ÔLjŠFLï ÇÓð¸, ÇÆðÂ QLöCLjMLl$c ÔLkfS¸Í^. ¥cÂ¢, ¬ÿyO~öCcÓj ¥q¸=h¥h OnGHðPe ÔLkGSjŠÂ,
ösHMLjCy °FLïÍ¸Cc rH=hæ, rH¸¼FL CLÆ÷Í¸ö<jÓrHÎ ²Á»FL fHÓ÷Ój CnÆNqj¥q EoøGR¸ rH¸ÔLjŠ¸=cOqj. ¬PeFo ¼FLïGHð=h FLj¸¨ rH=hæFL
−¸XLÓj, ¥x=hæFL En_òÓj MLköCLMoj $qjOqjë¸ÔLjŠÂ, ¥x=hæ À=hæ rH¸ÔcOqÂ ¥x¸ÍOqj fHÓ÷Ój ²ÍjOqj À¿»FL^jæ - − ÇÓð¸ ÇÆðrHÎ
²ÍjOqj À¿»¸Í^. μ¥qÚTd¿$c öGHÀ£¥cOq¸ À£Oqjá¥yMcÓFo ¥qfSCy °FLï^jæ¸¨ ¬CLÂÄ£jÍ GH¨Í^. − ÇÓð¸ _OqjMLl¥h ÇÆð FoÓÄ£jÍ
GH@~è<^. ´ÍjFLïOq ¬<j$qjÓ ²CLjëFLï − ÇÓð¸ ¬MLk¸CL¸ ÇÆð Ä£jÍ GH¨¸Í^'' ÔnGHð<¸ −fH $qj¸GHlPy °FLïMc¿Â ÔLkQc<j.
Mc¿Py ÔcPeMLj¸Á MnjjVÓj JdÆJwtj °Fcïtj. ³<jJv¥qÚ=o CLŠÚML$c °FLïÁ ¥xÁí¬¸Á¥h.
''MLj¿ − ÇÆð ³MLjNqkõ<j?'' ¶ ŠöO~<j ¬¨$c<j.
''Ä£jÍ GH<è ÇÓð¸ _OqjMLl¥h ±fHO~<¥y, ²ÍjOqj À¿»FL CLFL CLFLNqjÂ ÔLkfS MLjFLGSj ÔnÁOy, ösHMLjCy MLjÆ¼FL Ã<è
¥yJdÂ¥h CL^jæ¥yPo¥qFy − fH¨¥n<j $qj¸@n −»Jwtj¸Í^'' ¬Â −$c<j $nÎ@|. ¬^jML¸=h ¬FLjAKLMcÂ¥h $qjOnÎFL CLÆ÷Í¸ö<jÓ MLÍFcPy÷
ÄadÍ¸.
¥qÓÓŠ öGHÀOqkJdÓj$c ×.Âô¸¼FL fHÓ÷Æï rH¸¼ rHÍí ÔoNqj<¸, °FLïCLMnjÎFL MLõ¥hëCLø¸Cy À£¿áÁÍí<¸ - O~ÀÂ ÇÓð¸Pe
MLjÓÔL<¸Pe¸=hEo. − Oq¥q¸$c CLÆ÷Í¸ö<jÓj ÇÓjðÓ ML¸=hMcOo. ¬¸Íj¥é − ¥qDÍ ÄFLï ÔcPeMLj¸ÁPy ¥qFLGH<Â GS¸IGHjOqú*.
×.¥qÚGHð °Í¸CL¸ Mc¿Â ¥qÓ¼MofS¸Á. ¬<j$qjÓj _OqjMn¥cÚtj.
$nÎ@| MLjOy ÇÓð¸ $qj¿¸¼ ÔnGHð@~Â¥h Nqk¸öÀ¥q¸$c MLjj¸ÍjŠ ¥qÁPe<j.
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±fU¸ÔLÂ ¬FLjAKLML¸ ²ÍjOnÎFL CLÆ÷Í¸ö<jÓj ¬ÔoCLFLMLjNqkõOqj. CcMLjj rH¸¼ rHÍí ÔofSFL fHÓ÷Ój CLMLjÂ EoøfR¸¼ ²Á¿¸¼
MnÈ"JwtjFL Mc¿Py KcbÍ MLjOx¥qTd¿ $qj¸@nPy÷ ¥qÓjŠÚMLj¸Á. Mn¥hÚ Mn¥hÚ MLGSjëFLï $qj¥qÚ −GHlŠFcïOqj ¥x¸ÍOqj, CLMLj¥h ‚@~
ML¿ëGSjë¸ÍÂ CnÆNqjŠ¸@~Fo.
ML¸ÍÓ ³+" ¥h¸Í^ ÔLÂJwtjFL ÇÆð ×.¥qÚGHð¥h ¬öQLj ÂMcÈ ¬¿ð¸ÔcOqj, Fo=h ×.¥qÚGHðÓj.
PPP

డా. జలా
ల్ నాగరాజు

పానకంలో గరిట
దాదాపు ఇరవై ఏళళ్ కిర్తం....

ఓ శీతాకాలపు ఉదయానన్ బోంబే రైలేవ్ సేట్షనోల్కి కోటలోకి రాజు వచిచ్నంత దరప్ంగా వచిచ్ ఆగింది రైలు. ఓ చేతిలో సూటేక్స, మరో
చేతిలో టార్వెల బాగు, ఇవికాక ఇలాల్లు ఇచిచ్న తినుబండారాల సంచి మరొకటి తీసుకుని టైరన దిగాడు రంగాచారి. ఆరడుగుల గంభీరమైన
విగర్హం..నలభై ఏటకే సగం రాలిన జుటుట్......చలిగా ఉండటం వాళల్ తలమీద మఫల్ర చుటాట్డు. బోంబేలో యూజిసి కానఫ్రెనస్ అటెండ
అవటానికి తన తోటి లెకచ్రర పిళైళ్తో కలిసి విజయవాడ నుండి వచాచ్డు రంగాచారి. పిళైళ్కి బెరుత్ వేరే బోగీలో. పాల్టుఫారం మీద జన
సంచారం ఎకుక్వ లేదు.
‘పిళైళ్ ఇంకా దిగలేదు....లేచాడో లేదో వెధవ’ అని రంగాచారి అనుకుంటుండగానే ఎదురుగా మాసిన బటట్లతో ఓ ముషిట్వాడు
పర్తయ్క్షం అయాయ్డు. కురర్వాడే. చెయియ్ చాచాడు. రంగాచారికి దానగుణం కొంచెం ఎకుక్వ. బాయ్గులు కింద పెటిట్ చిలల్ర కోసం పాయ్ంటు
జేబులోంచి పరుస్ బయటికి తీసాడు. ఠకుక్న పరుస్ లాకుక్ని ఉరికాడు ముషిట్వాడు. జరిగింది గర్హించేలోపే జనంలో మాయమైపోయాడు.
పరిగెడదామనుకుని బాయ్గులు గురొత్చిచ్ ఆగిపోయాడు రంగాచారి. ఆవేశంగా ఉగిపోతూ ‘దొంగ...దొంగ...’ అని కేకలు పెటాట్డు. ఎదురుగా
కూల డిర్ంక షాపువాడు ఇంకెకక్డ దొరుకుతాడనన్టుట్ వెకిలిగా నవావ్డు. ఇంతలో వెనుకే నింపాదిగా వచాచ్డు పిళైళ్. “బావా. బోంబేలో
దొంగలెకుక్వ. సామాను జాగర్తత్!..” అనబోతూ చింతనిపుప్లాల్ ఉనన్ రంగాచారి కళుళ్ చూసి నోరు మూసేసాడు పిళైళ్. ఇక ఈ జనమ్లో
బిచచ్గాళళ్కు దానం చేయకూడదని ఆ క్షణంలో తీరామ్నించాడు రంగాచారి.
***
ఇరవై ఏళళ్ తరువాత.....పర్సుత్తం....
సూరయ్భగవానుడు డూయ్టీకి రావటానికి ఓ గంట ముందుగా అలారం మోగింది. లేచి కాలకృతాయ్లు ముగించాడు రంగాచారి. ఈ
మధయ్నే రిటైర అయాయ్క మారిన్ంగ నడక మొదలుపెటాట్డు. ఆ తరావ్త కాసేపు ధాయ్నం. తరావ్త లైబర్రీకి వెళళ్టం, అపుప్డపప్డు తను, భారయ్
హాసిప్టల కి వెళళ్టం, అమెరికాలో కొడుకుతో సైక్పులో చాటింగు, పాత సహోదోయ్గులతో కాలకేష్పం..ఇలా కాలం వెళళ్బుచుచ్తునాన్డు.
ఒక శాలువ కపుప్కుని, కొడుకు పంపిన ఇటాలియన రోజువ్డ చేతికరర్ తీసుకునాన్డు. చేతికరర్ హేండిల బంగారం పూత పూసిన ఒక
చిరుత దూకటానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్ ఉంటుంది. ఊతం అవసరం లేనపప్టికీ అది పటుట్కుని ఠీవిగా తిరగటం రంగాచారికి చాలా ఇషట్ం.
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మంచం మీద ముసుగు తనిన్న భారయ్ కాంతానిన్ చేతి కరర్తో ఓసారి తటిట్ “వసాత్వా” అని అడిగాడు. “ఉహు” అంటూ ఆమె ముసుగు
తీయకుండానే ఇటునుంచి అటు తిరిగింది. ‘దీని మారచ్టం నావలల్ కాదు’ అనుకుంటూ “తలుపు వేసోక్” అనెచ్పిప్ అపారుట్మెంట బయటకు
చేరుకునాన్డు. ఇంకా కొంత చీకటి గానే ఉంది. దాదాపు నాలుగు కిలోమీటరుల్ండే వాకరస్ రోడుడ్ మెలి తిరిగిన తాచుపాములా ఉంది.
దూరంగా అకక్డకక్డా ఒకళిళ్దద్రు ఎవరో తరుముతునన్టుట్ నడుసుత్నాన్రు. కొంచెం ముందుకెళాళ్క పిళైళ్ కనిపించాడు. పిళైళ్ కూడా
రంగాచారితోపాటే రిటైర అయాయ్డు. ఒక సత్ంభానికి అనుకుని సిగరెట దముమ్ లాగుతునాన్డు. మితుర్నిన్ చూడగానే సిగరెట పడేసాడు.
“వెధవ అలవాటు ఇంక మానవా?” గురుర్గా అడిగాడు రంగాచారి.
“ఇపుప్డు రోజుకు ఒకటే బావా..!”
పిళైళ్ మొదటున్ంచి రంగాచారికి బాగా దగగ్రి సనిన్హితుడు. “బావా” అనే రంగాచారిని పిలుసాత్డు. పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటూ
నడక మొదలెటాట్రు ఇదద్రూ.
“మా ఇనిస్ట్టూయ్ట వాళుళ్ నీకోసం ఇంకా ఆశ పెటుట్కునాన్రు. వచిచ్ రోజుకు రెండు కాల్సులు తీసుకోవచుచ్గా....నీకూక్డా
కాలకేష్పం...” అడిగాడు పిళైళ్.
“నీ మొహం. ఇంకా సంపాదించాలనే తపనే నీకు. ఇపుప్డు నాకంత తీరిక లేదు. ఇంకా పోగేదాద్మనన్ కోరికా లేదు. నా సరీవ్సులో నా
వృతిత్ ధరామ్నిన్ నేను నిజాయితీగా పాటించాను. ఆ తృపిత్ చాలు...”
కొంత దూరం నడిచాక చేతి కరర్కు ఏదో అడుడ్ పడితే ఆగాడు రంగాచారి. ఫుట పాత మీద పడుకునన్ ఓ డెభైభ్ ఏళళ్ ముసిలాడు, వాణిణ్
కావలించుకుని ఓ రెండేళళ్ బుడాడ్డు...సగం తొలగిన చిరుగులు పడడ్ పాత రగుగ్. రోడుడ్ పకక్న రావి చెటుట్ వాళళ్కి గొడుగు పటిట్నటుట్ ఉంది.
వాళుళ్ కపుప్కునన్ రగుగ్ పకక్కి తొలగి కొంచెం రోడుడ్ మీద పడింది. దాని చిరుగులోకే రంగాచారి చేతి కరర్ చికుక్కుంది. పసిమి
పచచ్గా..ఉంగరాల జుటుట్తో...పాలుగారే బుగగ్ల పసివాణిణ్ చూడగానే అమెరికాలోని మనవడు గురొత్చిచ్ చివుకుక్మనిపించింది రంగాచారికి.
వాడిదీ ఇదే వయసు.
పెదద్కూతురు కుటుంబం ఢిలీల్లో. అలుల్డు అకక్డ పర్భుతోయ్దోయ్గి. కూతురు, అలుల్డు ఎపుప్డో పండగలకి రావటమే...ఇదద్రు మనవళుళ్
సూక్లోల్ పడాడ్క బొతిత్గా రావటం తగిగ్ంచారు. కూతురు అతాత్ మామా వాళల్తోపాటే. ఎపుప్డైనా వెళిళ్నా ఒకటి రెండు రోజులోల్ తిరుగుటపా
కటేట్యాలి. చినన్ కొడుకు, కోడలు నూయ్జెరీస్లో... పిళైళ్ని చూసి తను కూడా సేట్టస కోసం కొడుకును పైచదువులకు అమెరికా పంపించాడు.
వాడకక్డే సెటిల అయాయ్డు. మనవడు పుటిట్నపుప్డు పదిరోజులు తాత, నానమమ్ ఇదద్రు పదిరోజులు అమెరికావెళిల్ వచాచ్రు. ఇకక్డ ఉనన్ ఇలుల్
అముమ్కుని అపారుట్మెంటుకు తను మారితే, అకక్డ కొడుకు కోడలు కొనుకుక్నన్ విశాలమైన ఇలుల్, ముందు లాన, బాకాయ్రడ్ గారెడ్న చూసి
ఆశచ్రయ్పోయాడు రంగాచారి. ఇక అమెరికా టికెట ఖరుచ్ కొడుకే భరించినా రంగాచారికి కూడా ఓ రెండు లక్షల పైనే తడిసింది మిగతా
వాటికి. ఖరేచ్ంతైనా గాని మనవడితో కొనిన్ రోజులు గడిపి తిరిగి వెళిళ్పోయేటపుప్డు మరింత దుఃఖం కలిగింది ఇదద్రికీ. తిరిగొచాచ్క కాంతం
వాతావరణ, భోజన మారుప్లతో ఓ నెల రోజులు పడకేసింది.
వణుకుతునన్ బుడాడ్డి మీద రగుగ్ పైకి లాగి కపాప్డు రంగాచారి. రగుగ్మీద చిరుగులు వాడిన్ పూరిత్గా దాచటేల్దు. జేబులు
తడుముకుంటే ఓ వంద నోటు దొరికింది. అది తీసి ముసిలాడి పకక్న తల పకక్న పెటాట్డు. పిళైళ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎందుకంటే చాలాకాలం
తరావ్త ఇపుప్డే రంగాచారి ఎవరికైనా దానం చేయటం.
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“ముంబాయిలో నువువ్ చేసిన పర్తిజఞ్ ఏమైంది?” కవివ్ంచాడు పిళైళ్. జవాబు చెపప్కుండా నడిచాడు రంగాచారి. ముందు దారిలో
మరికొంతమంది పడుకునన్ అభాగుయ్లను గమనించాడు. ఆ రోజంతా ఆ పసివాడే రంగాచారి మదిలో మెదిలాడు.
***
మరుసటి రోజు ఉదయానేన్ లాలీచ్లో కొంత చిలల్ర నింపుకునాన్డు రంగాచారి. పిళైళ్తో కలిసి నడక మొదలెటాట్డు. రావి చెటుట్ కింద
ముసలి బిచచ్గాడు కూరుచ్ని పులల్తో దంత ధావనం చేసుత్నాన్డు. బుడాడ్డు ఇంకా లేవలేదు. వీళళ్ని చూడగానే నవువ్తూ చేతులు జోడించాడు.
పది నోటు వాడి మీదికి వేసాడు రంగాచారి.
“వీడు నీ మనవడా?”
“అవును అయయ్గారూ !” వాడి గొంతులో కొంత భయం, కొంత గౌరవం.
“అసలు పోలికలేం లేవే ?”
“చెతత్ కుపప్ మీద దొరికాడు అయయ్గారూ! ఇపుప్డు వీడే అనీన్ నాకు...”
“ఎపుప్డూ ఇకక్డేనా ఉండటం...వాణిణ్ చలిగాలిలో పడుకోబెటాట్వ”
“కొనిన్ రోజులు ఆ చివాలన్ రాములోరి గుడి దగగ్ర ఉంటామయయ్. కొనిన్ రోజులు ఈడ ఉంటాం... ఈడ గాలి బాగుంటది...”
“నువువ్ రేపో మాపో పోయేలా ఉనాన్వ...వీణిన్ ఎలా చూసుక్ంటావ...నాకు తెలిసిన ఆరఫ్నేజ ఉంది. అందులో చేరుసాత్వేమిటి?”
“వదుద్ బాబు. గుడి దగగ్ర మా వాళుళ్ చాలామంది ఉనాన్రు బాబూ. అయినా ఆ రాములోరే వీడికి తలిల్ తండీర్ సామీ!” నవువ్తూ
చెపాప్డు ముసిలాడు.
“వెళాద్మా” నసిగాడు పిళైళ్. ముందుకు బయలేద్రారు ఇదద్రూ. దారిలో మిగతా పడుకునన్ బిచచ్గాళళ్కి జేబులోని చిలల్ర పంచాడు
రంగాచారి.
“ఏంటీ పందేరం పొదుద్నేన్?” విసుత్పోయాడు పిళైళ్.
“కటుట్కుపోతామా ఏమనాన్నా?”
***
రంగాచారి టిఫిన ఇలా ముగించాడో లేదో, అలా కాంతమమ్ చేతిలో టాబెల్ట తో (మాతర్ కాదండోయ) ఎదురుగా పర్తయ్క్షమైంది.
“వాడు ఖాళీగా ఉనాన్డో లేదో” అనబోతుంటే, “మీరు పెడతారా లేదా? నా మనవణిణ్ అరెజ్ంటుగా చూడాలి...” అంది. కొడుకిక్ సైక్ప లో
వీడియో కాల చేసాడు రంగాచారి. వాడు ఆన లైన లోనే ఉనాన్డు. వెంటనే కలిసింది. కొడుకును చూడగానే కాంతమమ్ ముఖం చేటంతయింది.
“ఏరా ఎలా ఉనాన్రార్...?” కాంతమమ్ చెంగు తడుపుకుంటూ యోగకేష్మాలు అడిగింది. వాడు అవీ ఇవీ చెపుత్నాన్డు.
“అలా పకక్కు చూసుత్నాన్వేరా చినాన్...? కొడుకు చూపులు మానిటర ఒక మూలకి చూసుత్ండటానిన్ గమనించి అడిగింది కాంతమమ్.
“పార్జెకట్ వరక్ మమీమ్...అదే చేసుత్నాన్....”
“నా కోడలు ఎకక్డ?”
“ఇవాళ తనకి సరజ్రీస ఎకుక్వ ఉనాన్యిట...రావటం లేటు అవుతుందని ఫోన చేసింది...”
వెనుక చంటాడిన్ సాట్ర్లర లో ఒక ఇరవై ఏళల్ తెలల్జాతి అమామ్యి తిపప్తోంది.
“ఎవరార్ నాని గాడిని ఆడిసోత్ంది?” ఆరా తీసేడు రంగాచారి.
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“కొతత్ బేబీ సిటట్ర డాడ. పాత ఆవిడ మానేసింది. ఈమె డిసెట్నస్ కోరస్ చేసుక్ంటూ పారట్ టైం జాబ చేసోత్ంది....”. వెనకిక్ తిరిగి “సూసీ”
అని పిలిచేడు. సూసీ బాబుని తీసుకొచిచ్ంది. సూసీ ఎరర్గా బురర్గా ఉంది. ‘కోడలు ఎపుప్డూ హాసిప్టలోల్నే ఉంటుంది. వీడు గానీ దీనిన్
గోకటేల్దు కదా?..’ బటట్తల గోకుక్నాన్డు రంగాచారి.
“నానీ...బంగారం...చీచీ” ముదుద్లాడింది కాంతమమ్.
అముల బేబీ లా ఉనన్ మనవణిణ్ చూడగానే తాత, నానమమ్ చాలా సంతోషించారు. వాడు “తా...తా...” అనుకుంటూ సీర్క్న మీద
కొడుత్నాన్డు.
“మీ అతాత్ మామ అకక్డే ఉనాన్రు. ఒకక్గానొకక్ మనవణిణ్ శుభర్ంగా చూసుకోలేరా...? మేమంటే దూరంగా ఉనాన్ం....” కాంతమమ్
మళీళ్ చెంగు తడిపి పిండింది. కొడుకు మామగారు కూడా అకక్డే డాకట్ర. ఆయన, కోడలు ఇదద్రూ ఒకటే హాసిప్టల....ఇక కొడుకు అతత్గారు
ఏదో సంఘసేవ అంటూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆవిడ వీళళ్ కనాన్ బిజీ.
చంటాడు కీబోరడ్ కొటట్డానికి ముందుకు దూసుకు వచాచ్డు. వాణిణ్ వెనకిక్ లాగుతునాన్ వాడు ఆగటం లేదు. వాడు ఒకక్ ఉదుకున
ముందుకు దూకి ఏదో కొటాట్డు. కాల కట అయియ్ంది.
కాంతమమ్ కంగారు పడుతూ అంది “ఏవండి మళీళ్ చేయండి....”
“అబబ్బబ్... వాడు చేసాత్డు లేవే...” భరోసా ఇచాచ్డు రంగాచారి.
కాసేపటికి మళీళ్ కొడుకే కాల చేసాడు. కాసేపు మాటాల్డాక మళీళ్ ఏడుసూత్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది కాంతమమ్.
“నీతో ఇదే గొడవ....మాటాల్డక ముందు ఒక ఏడుపు....మాటాల్డక మళీళ్ ఏడుపు.....”
“మీరు కాదూ వాణిణ్ అంత దూరం పంపింది....” కాంతమమ్ వంటింటోల్ ముకుక్ చీదుతోంది.
“బాగానే ఉంది సంబడం. నువువ్ కాదూ కొడుకు అమెరికాలో చదవాలని పటుట్బటిట్ంది...ఆ పిళైళ్ వెధవ వాళల్ కూతురిన్
పంపించాడని......నీ ఫెర్ండు రోజారమణి వాళల్ పిలల్లిన్ పంపిందనీను....” నిటూట్రుచ్తూ రంగాచారి పడక కురీచ్లో నడుం వాలాచ్డు.
***
రోజూ వాకింగులో ముసిలి బిచచ్గాడి మనవడితో అపుప్డపుప్డు ఆడుకుంటునాన్డు రంగాచారి. కర్మకర్మంగా వాకరస్ రోడుడ్ మీద
బిచచ్గాళళ్ సంఖయ్, తదావ్రా రంగాచారి జేబులోని చిలల్ర బరువు భారీగా పెరుగుతూ వసోత్ంది. మొదటోల్ పడుకునన్వాళుళ్ కాసాత్ తెలల్వారు
ఝామునే లేచి రంగాచారి కోసం ఎదురుచూపులు మొదలెటాట్రు. పొదుద్టే జాగరస్, వాకరస్ చాలామంది ఉండటం చేత బిచచ్గాళుళ్ వీళళ్ని
కూడా బిచచ్ం అడగనారంభించారు. రంగాచారి రొజూ పొదుద్నేన్ చిలల్ర నింపుకోవటం, అది కర్మంగా పది నోటల్కు మారటానిన్ కాంతమమ్
గమనిసూత్నే ఉంది. రోజూ ఇంటికొచాచ్క రావిచెటుట్ కింద ముసిలోడి మనవడి గురించి భారయ్కి చెపూత్ ఉండేవాడు.
ఒక రోజు ఫాల్టు కింద కూరగాయల బండి వాడి దగగ్ర బేరం ఆడుతోంది కాంతమమ్. పని పిలల్ లకిష్ తోడుగా ఉండి కూరగాయలు
ఏరుతోంది. కొంతదూరం నుంచి వసుత్నన్ అమమ్లకక్ల మాటలు చెవినబడుతునాన్యి.
“ఏంటోనమమ్ ఈమధయ్ అసలు పొదుద్నన్ వాకింగుకి వెళాద్మంటేనే భయమేసోత్ంది....ముషిట్వాళుళ్ మీదే పడిపోతునాన్రు....”
“మరే...ఎంతో డీసెంట గా ఉండేది....పలెల్టూరి తిరనాళళ్లా తయారైంది.....”
“విడూడ్రం కాకపోతే మరేంటి....డబుబ్లునాన్యి కదా అని బడాయి చూపించుకోవాలేంటి?....ఎవరిదగగ్ర లేవు....”
“మరే....పూలతోటల ఉండే వాకరస్ రోడ ను సల్ం ఏరియా చేసేసారు....”
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“ఏంటే వెనక వాగుతునాన్రు....ధైరయ్ం ఉంటే నా ముందు మాటాల్డండి...” కాంతమమ్ కోపంగా వెనకుక్ తిరిగి చీర కొంగు నడుముకు
బిగించింది. అమమ్లకక్ల గుంపులో కొంత కలకలం.
“ఊళోల్ పెదద్మనిషి...మా ఆయనేన్ అనే ధైరయ్ం వచిచ్ందంటే మీకు. మేమేం చేసుకుంటే మీకేంటి? ఎవరికే ఇబబ్ంది?...”
కాంతమమ్ సవ్ర తీవర్తకు గుంపు చెలాల్చెదురైంది.
ఆవేశంగా ఇంటోల్కి దూసుకువచిచ్ంది కాంతమమ్. రంగాచారి భకిత్ ఛానల చూసుత్నాన్డు.
“ఈ అమమ్లకక్ల మాటలు వినలేకపోతునాన్ను. ననున్ బయట తిరగనిచేచ్లా లేరు మీరు.....”
“ఇపుప్డు ఏమైందిట....” తాపీగా అడిగాడు.
“ఇంకేముంది....గుళోళ్ ఇచేచ్ది చాలకనా ఇపుప్డు కొతత్గా మొదలెటాట్రు? ఆ రోడడ్ంతా ముషిట్వాళళ్ని మీరే పోషిసుత్నాన్రటగా.....”
“ఈ నాలుగు రూపాయలకు ఏముంది లేవే...? అయిన ఇవవ్టంలోని సంతోషం నాకు ఇపుప్డే తెలుసోత్ంది. ఆ ఆనందం నీకేం
తెలుసు” రంగాచారి టీవీ లోనే తల పెటాట్డు.
“నాలుగు రూపాయలా? నాలుగు వందలా? నా పోపుల డబాబ్లో చిలల్ర కూడా ఖాళీ చేసేరు. ఇంతకాలం మానేసారు....ఇపుప్డు
మొదలెటాట్రు. మీకు ఏమొచిచ్నా ఐతే అతివృషిట్...లేదా అనావృషిట్.... అంత ఎకుక్వగా ఉంటే రొజూ ఓ ఇదువందలు నాకు పడేయండి....రోజు
మీకు వండి పెడుత్నాన్ను....దాచుకుని ఓ నెకెల్స చేయించుకుంటాను...”
“ఇది మరీ బాగుంది. ఇచేచ్దంతా నీది కాదుటే. పుణయ్మంతా నీదే....”
***
ఆ సాయంతర్ం ఉరుములా ఊడిపడాడ్డు కాలని ఫాల్ట అసోసియేషన సెకర్టరీ రాంబాబు, తోడుగా పిళైళ్ని తీసుకుని. కాఫీలిచిచ్ంది
కాంతమమ్.
“ఏమిటి సంగతి” గంభీరంగా అడిగాడు రంగాచారి చేతి కరర్ తీసుక్ని.
బొబిబ్లి బర్హమ్నన్లో కృషణ్ంరాజు లా కూరుచ్నన్ రంగాచారిని చూసి కాసత్ నసుగుతూ పిళైళ్ని గిలాల్డు రాంబాబు.
“బావా. కాలనీ వాళళ్ంతా గోల పెటేట్సుత్నాన్రు. నువువ్ పొదుద్నేన్ దానాలు ఇచేచ్సుత్నాన్వ. ఆ వాకరస్ రోడుడ్లో ముషిట్వాళుళ్ బాగా
పెరిగిపోయి అందరిని విసిగించేసుత్నాన్రట.. మిగతావాళుళ్ వాకింగ చేయలేకపోతునాన్రు. అదీ సంగతి...”
“దానికి నేనేం చేయగలను. ఇషట్ం ఉనన్వాడు వేసాత్డు. లేని వాడు వేయడు.....ఇందులో ఇషూయ్ ఏంటి...?” మరింత గంభీరంగా
అనాన్డు రంగాచారి.
“బావా నువువ్ సంగతి తీవర్త గర్హించటం లేదు....కాలనీ అందం కూడా పోతోందని లేడీస అందరు గోలట. వీళుళ్ మునిస్పాలిటీ
వాళళ్కి కంపైల్ంట ఇచిచ్ ముషిట్వాళల్ని తరిమేదాద్ం అనుకుంటునాన్రు....”
రంగాచారి సోఫాలో వెనకుక్ అనుకుని తల వెనుక చేతులు పెటుట్కుని నింపాదిగా అనాన్డు “పరోపకారాయ ఫలంతి
వృక్షః....పరోపకారాయ వహంతి నదయ్ః....పరోపకారారధ్ మిదం శరీరం...”
రాంబాబు తల గోకుక్నాన్డు. పిళైళ్ అయోమయంగా చూసాడు.
“ఇది మీతో మొదలైంది కాబటిట్ మీరు ఇవవ్టం ఆపేసేత్ సమసయ్ అదే తగుగ్తుందని.....” మధయ్లో సణిగాడు రాంబాబు. గురుర్గా
చూసాడు రంగాచారి.
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“సరే నాకో రోజు సమయం ఇవవ్ండి...చూసాత్ను” భరోసా ఇచాచ్డు.
పిళైళ్ ‘మా వదినెకక్డ?’

అంటూ వంటగదిలోకి వెళిల్, కాసేపు ఏదో మంతనాలాడి వెళిళ్పోయాడు, రాంబాబును తీసుకుని.

వెనుకనుంచి కాంతమమ్ కొంటెగా నవువ్తూ వచిచ్ంది.
“అనన్యయ్ గారు మిమమ్లిన్ సైకియాటిర్సుట్కి చూపించమంటునాన్రు. మా తముమ్డి కొడుకు మన ఊళోళ్నే ఈ మధయ్నే డాకట్రుగా
పార్కీట్సు మొదలెటాట్డు. వాడి దగగ్రకు వెళాద్మేమిటి?”
“అలా అనాన్డా ఆ వెధవాయి. వాడికి రేపు మూడింది. అయినా పిచిచ్వాళళ్ గుంపునించి వచిచ్న వాడికి డాకట్రీ
ఎలాఇచాచ్రోయ...ఇంతకీ నీ పిచిచ్ నే కుదిరిసాత్...నా కరర్ ఎకక్డ?” భరత్ గదిమేసరికి కాంతమమ్ నవువ్తూ లోనికి తురుర్మంది.
‘ఇది పానకంలో గరిట లాంటిది. ఎపుప్డు పానకంతోనే ఉనాన్ దాని తీపి గరిటకు తెలియనటేట్, ఇది ఇంకా ననున్ పూరిత్గా అరధ్ం
చేసుకోలేదు....’ భారయ్ గురించి అనుకునాన్డు రంగాచారి.
మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ వాకింగుకు వెళిళ్న రంగాచారి ముసిలాడిన్ కలిసాడు.
జరిగింది చెపాప్క ఇలా అనాన్డు రంగాచారి. “నువువ్ వీళళ్ందరిలో పెదోద్డివి కాబటిట్ నీకే చెపుత్నాన్. నువేవ్ం చేసాత్వో నాకు తెలియదు.
బిచచ్ం ఇసేత్ తీసుకోండి...అంతే గాని పర్తి వోడిన్ పొదుద్నేన్ అడకక్ండి. లేకపోతే మునిస్పాలిటీ వాళుళ్ మిమమ్లన్ందరిని ఇకక్డిన్ంచి లేపేసాత్రు..
అపుప్డు గుళళ్లో కూరోచ్డానికి కూడా ఉండదు...ఆలోచించు....”
“సరే బాబు గారూ. నేను చూసుక్ంటా...” తల ఊపాడు ముసిలోడు. బుడోడ్డికి తీసుకునన్ కొతత్ డెర్స ముసిలోడికిచిచ్ చెపాప్డు
రంగాచారి. “ వాడికి వేయి”.
“సమసయ్ చిటికెలో పరిషక్రించేసానోయ....” ఇంటికొచిచ్ ఠీవిగా చెపేప్డు. అనుమానంగా చూసింది కాంతమమ్.
***
ఆ తరావ్తి కొనిన్ రోజులు బదద్కించి వాకింగ కు వెళళ్లేదు రంగాచారి. ఓ రోజు టిఫిన, కాఫీ అయాయ్క టౌన హాల దాకా
వెళొళ్సాత్నంటూ బయలేద్రాడు. “వరష్ం వచేచ్లా ఉంది. తవ్రగా వచేచ్యండి! వచేచ్టపుప్డు బిర్డిజ్ మీద పెసర చేగోడీలు తెదుద్రూ...” వెనుకనుంచి
భారయ్ మాటలు వినిపించాయి. పెళిళ్నాటి కాంతం గురొత్చింది రంగాచారికి. ‘ఏమిటో చాలాకాలం తరావ్త అడిగింది. దీనికింకా జిహవ్
చంపలయ్ం చావలేదు’ నవువ్కునాన్డు. కారు బయటకు తీసుత్ంటే రాంబాబు చేటంత మొహంతో నవువ్తూ కనిపించాడు.
“మీ ఇంటికే వసుత్నాన్ సార. మీరు చేసిన సాయమే మా ఆవిడని కాపాడింది. మీకు చాలా థాంకస్”.
పర్శాన్ పతర్ం మొహం పెటాట్డు రంగాచారి.
“పొదుద్నన్ మా ఆవిడ వాకింగ చేసుత్ంటే ఎవడో దొంగ వెధవ బైక మీద వచిచ్ చైన లాకుక్ని పారిపోబోయాడట. అకక్డే ఉనన్ ఒక
ముసలోడు కరర్ విసిరి వాణిణ్ కింద పడేసాడట. అకక్డునన్ మిగతా బిచచ్గాళుళ్ వాణిణ్ మూకేసి చితకొక్టేట్రట....”
‘ఓరి వెధవ. మొనన్ కాలనీ అందం పోయిందనాన్వ కదరా...’ మనసులో అనుకుని పైకి గరవ్ంగా తల ఉపాడు రంగాచారి.
రాంబాబుని పంపించి కారు వాకరస్ రోడుడ్ వైపు తిపాప్డు. దారిలో పురాణం శరమ్ని పికప చేసుకుని టౌన హాలోల్ జొరబడాడ్రు ఇదద్రు.
శరమ్ పాత మితుర్డైనా రిటైరైన తరావ్తే అతనితో ఎకుక్వ సమయం గడపటం. అతని కవితవ్ం అంటే రంగాచారి చెవి కోసుకుంటాడు. టౌన
హాలోల్ కవి సమేమ్ళనం జరుగుతోంది. దాదాపు పేరుమోసిన కవులంతా కనిపించారు. శరమ్ ‘ఆముకత్ మాలయ్ద’, దానికి వాయ్ఖాయ్నం చెపుత్ంటే
తనని తాను మరిచ్పోయాడు రంగాచారి. ఇంతకాలం లెకక్ల పాఠాలు కాల్సులోల్ చెపూత్... మనోరంజిత లెకక్లిన్ మరిచాను కదా అనుకునాన్డు
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రంగాచారి. బయట జోరువరష్ం మొదలైంది. రంగాచారి లోపలే కవితావరష్ంలో తడిచేడు. పోర్గార్ం అయాయ్క ఇదద్రూ బయటికి వచాచ్రు.
కాంటీనోల్ పొగలు కకేక్ టీ తాగుతుంటే భారయ్ అడిగిన వేడి వేడి పెసరచేగోడీలు కనిపించాయి. కారం దటిట్ంచి పొటల్ం కటిట్ంచాడు. ఒక
లాలిపోప తీసుక్నాన్డు రావిచెటుట్ కింద బుడోడ్డికి. జోరు వరష్ం ముదిరి కుంభవరష్ంగా మారింది. మనది కారేగా అంటూ బయలేద్రారు. శరమ్ని
ఇంటిదగగ్ర దించాక శరమ్ అనాన్డు “ఈ వరష్ంలో ఏం వెళాత్రు....వరష్ం తగేగ్క వెలుద్రు గాని రండి....”
కరెకేట్ అనిపించింది రంగాచారికి. లోనికి వెళాళ్క టీవీలో తుఫాన అని చెపుత్నాన్రు. మూడోర్జులు కుండపోత వరష్మట. ఇంటికి ఫోన
చేసేడు. లైన డెడ అయినటుట్ంది. కాంతం మొబైల కి ఫోన చేసేడు. సివ్చ ఆఫ వసోత్ంది. కొంత కలవరం మొదలైంది. ఇంతలో కరంటు
పోయింది. ఇనవ్రట్ర తో లైటు, ఫాను నడుసుత్నాన్యి. శరమ్ కోడలు భోజనం వడిడ్ంచింది. అది అయాయ్క శరమ్ నాలుగేళళ్ మనవడితో కాసేపు
ఆడుకునాన్డు. వాడు గాయతిర్ మంతర్ం, ఇతరతార్ చినన్ చినన్ శోల్కాలూ చెపుత్ంటే చాల ముదుద్గా అనిపించింది. వాణిణ్ చూసేత్ తన మనవడు,
రావి చెటుట్ కింద బుడోడ్డు గురొత్చాచ్రు. ఎపుప్డు నిదర్ పటిట్ందో తెలియలేదు. లేచేటపప్టికి సాయంతర్ం ఆరవుతోంది. కాంతం గురొత్చిచ్ంది.
శరమ్ కోడలు ఇచిచ్న టీ తాగుతూ పిళైళ్ సెల కి ఫోన చేసేడు.
“ఏం బావా. బయటికి పోమాకు. తుఫానంట...!”
‘బయటే ఉనాన్నులేరా....మన శరమ్ వాళిళ్ంటోల్ ఉనాన్....మీ చెలాల్యి ఎలా ఉందో ఓసారి చూసిరా...దాని ఫోను కలవటం లేదు....”
“భలే వాడివే...సరే మేము వెళిల్ చూసొసాత్ం. నువువ్ అకక్డే ఉండు వరష్ం తగేగ్దాకా.......”
“సరే వెళిల్ వెంటనే ఫోన చెయ...”
మళీళ్ పిళైళ్ ఫోన రాలేదు. చేసేత్ సిగన్ల లేదు. మరో గంట భారంగా గడిచింది. వరష్ం ఇంకా పెరుగుతోంది. శరమ్ మనవడు ఉరుములు,
మెరుపుల శబాద్నికి భయపడి ఏడుసుత్ంటే వాళల్ కోడలు లోనికి తీసుకెళిళ్ంది. పెళైళ్న కొతత్లో ఇలాంటి ఉరుముల శబాద్నికి హడలిపోయి తనున్
కావలించుకునే కాంతం గురొత్చిచ్ంది. ‘ఇపప్టికీ తనకా భయం పోలేదు. ఒకక్తే ఎలా ఉందొ ఏమో’ రంగాచారి మనసంతా అలజడిగా
తయారైంది. కాసేపటికి శరమ్ కొడుకు నారాయణ వరష్ంలో తడిసి ముదద్యి వచాచ్డు. రంగాచారి వెళళ్టానికి ఉదుయ్కుత్డయాయ్డు. కరెంటు
సత్ంభాలు, చెటుల్ పడి చాలా రోడుల్ బాల్క అయయ్యని, వెళళ్టం మంచిది కాదని నారాయణ చెపాప్డు. శరమ్ వారిసుత్నాన్ వినకుండా కారు తీసాడు
రంగాచారి. శరమ్ ఇచిచ్న రైన కోట తొడుకుక్నాన్డు ఎందుకైనా మంచిదని.
బయట దాదాపు చీకటిగా ఉంది. ఉరుములు..మెరుపులు..ఫెళ ఫెళ మంటూ వరష్ం....దానికి తోడు హోరు గాలి...రోడుడ్ మీద మోకాలి
లోతు నీరు... రోడుడ్ చినన్ కాలువలా ఉంది. కొంత దూరం వెళాళ్క ముందు ఒక భారీ చెటుట్ అడడ్ంగాపడి ఉంది. బాయ్క టరిన్ంగ తీసుకుని పకక్
సందులోంచి పోనిచిచ్ మళీళ్ పెదద్ రోడుడ్లోకి తిరిగాడు.
గాంధీ పారుక్ దాక వచాచ్క నీటి మటట్ం బాగా పెరిగింది. నీళళ్లో దుంగ ఏదో కారుకు అడుడ్పడినటుట్ంది. కారు ఇంక ముందుకు
వెళళ్నంది. ఇంజనోల్కి కూడా నీళుళ్ వెళిళ్నటుల్నాన్యి. ‘హారి భగవంతుడా!!!’ అనుకుంటూ అటు ఇటు చూసాడు. ఆ పార్ంతం నిరామ్నుషయ్ంగా
ఉంది. గురొత్చిచ్న దేవుళళ్ందరినీ తనున్ ఇంటికి చేరచ్మని వేడుకునాన్డు. బయట మెరుపుల కాంతికి పకక్ సీటోల్ ఉనన్ పాల్సిట్క సంచిలో చేగోడి
పొటల్ం, లాలిపాప కనిపించాయి. ‘కాంతం ఎలాఉందో? రావి చెటుట్ కింద పసివాడు ఈ వరష్ంలో ఎలా ఉనాన్డో’ అని ముందు కలవరపడాడ్,
‘బహుశా ఈ తుఫానుకి ముసిలాడు గుడికి మకాం మారుచ్ంటాడు’ అని భరోసా చెపుప్కునాన్డు.
దూరంగా రోడుడ్ చివర ఓ చెటుట్, పిడుగు పడి కాలుతూ నేలకొరుగుతోంది. రంగాచారి కారుకు కుడివైపు ఫుటుపాత మీద ఉనన్ ఓ బడిడ్
కొటుట్ ఒరిగి దబుబ్న కారుమీది పడింది. ఎడమ వైపు నించి బయటకు వెళాద్మంటే నీటి తీవర్తకు కొటుట్కుపోతానేమో అనుకునాన్డు. ఇంక తను

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

127

ఇంటికి చేరటం కషట్మే అనుకునాన్డు. ఎంతసేపు కూచునాన్డో తెలియదు. అలసటతో కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి. ధడేల మంటూ పెదద్ ఉరుము
శబద్ంతో తుర్ళిళ్పడి కళుళ్ తెరిచాడు. టైం చూసాడు. ఉదయం నాలుగవుతోంది. వరష్ం ఇంకా కురుసోత్ంది కానీ జోరు కొంచెం తగిగ్ంది.
దూరంగా ఒక కాంతి రేఖ కనిపించింది. ఒక బైక వసోత్ంది. ముందున ఎడమ డోర ఓపెన కావటం లేదు. విండో గాల్స ఓపెన చేసి హెలప్ అని
బిగగ్రగా అరిచాడు....కానీ వరష్ం హోరులో అరుపు ఎటో పోయింది. కారు లైట చూసి బైక దగగ్రగా వచిచ్ ఆగింది.
సాయం వచిచ్ందనన్ ఆనందంతో రంగాచారి అరిచాడు “అయాయ్! దేవుడిలా వచాచ్వు. ననున్ కొంచెం పర్శాంతి నగర చేరుసాత్వా?”
బైక మీద యువకుడు హెలెమ్ట లోంచి తల ఊపి రమమ్ని సైగ చేసాడు. చేగోడి పొటల్ం సంచి జేబులో దోపుకుని కారు వెనుక డోర
నుంచి బయటికి వచిచ్ బైక ఎకేక్డు. బైక కదిలింది. వరష్ం జోరు తగిగ్ంది. రోడుడ్ మీద నీటి మటట్ం కొంచెం తగిగ్ంది. ‘శరమ్ పుణయ్మా అని
అతనిచిచ్న రైన కోట బాగానే ఉపయోగపడింది’ అనుకునాన్డు. చినన్ చినన్ సందులోల్ంచి ఎలా తీసుకెళాల్డో తెలీదు కానీ ఓ గంటలో బైక
వాకరస్ రోడుడ్ చేరింది. రోడుడ్మీద నేలకొరిగిన రావి చెటుట్ ఆ దారిని సగం మూసేసింది.
ఆందోళనతో రంగాచారి బైకుని వెనకిక్ రామాలయం వైపుకి తిపిప్ంచాడు. అది నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. పాత గుడి కావటంతో ఒక
వైపు గోడ కూలిపోయింది. పకక్న పోరష్న లో గుడి దగగ్ర కిలిల్ కొటుట్ నడిపే సుబాబ్రావు రంగాచారికి తెలుసు. హారన కొటిట్ వాణిణ్ పిలిచి
ముసిలాడు, బుడోడ్డి సంగతి అడిగాడు.
‘నినన్ పొదుద్నన్ ఎవడో దొంగని పటుట్కుంటూ, పెనుగులాటలో చనిపోయాడట....పిలోల్డి సంగతి తెలియదు మరి..” సగం తెరిచినా
కళళ్తో చెపాప్డు సుబాబ్రావు.
రంగాచారికి షాక తగిలినటైట్ంది. మనసు బాధగా మూలిగింది. రంగాచారిని ఫాల్ట దగగ్ర దించి, ఇంటిలోకి రమమ్నాన్ వినకుండా
తురుర్మనాన్డు బైక మీద యువకుడు. అతనికి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుని, ఆదరా బాదరాగా ఫాల్ట కి చేరిన రంగాచారికి లోపల పిళైళ్భారయ్
కాంతంకి తోడుగా కనబడేటసరికి ఊరట కలిగింది. రంగాచారిని చూడగానే బావురుమంది కాంతం. ‘అనన్యయ్గారు నేనిక వసాత్’నంటూ పిళైళ్
భారయ్ బయలేద్రుతుంటే ఆమెకి కృతజఞ్తలు చెపాప్డు. కాంతంని హతుత్కునాన్డు రంగాచారి. ‘ఏమిటిది?’ అంటూ దూరంగా జరిగి టవల
ఇచిచ్ంది తుడుచుకోవటానికి.
“రాతిర్ ఏవనాన్ తినాన్రా లేదా?”
“ముందో కపుప్ కాఫీ ఇవువ్” అంటూ సోఫాలో నీరసంగా కూలబడి కళుళ్ మూసుకునాన్డు.
ఓ నిమిషం తరావ్త తన పాయ్ంటు ఎవరో లాగుతునన్టుల్ అనిపించింది. కళుళ్ తెరిచి చూసేడు.
పకక్న రావిచెటుట్ కింద ముసలాడి మనవడు.
ఒక నిమిషం ఆశచ్రయ్ం...మరో నిమిషం ఆనందం...కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తుంటే వాణిణ్ దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు...
కాఫీతో వచిచ్ంది కాంతమమ్. “రాంబాబు వాళల్ ఆవిడ వచిచ్ చెపిప్ంది. నేను గుడికి వెళుత్ంటే చూసాను. ఆ దొంగతో పెనుగులాటలో ఆ
ముసిలతను చనిపోయాడట. గుడి దగగ్ర వీడి గురించి కనుకుక్నాన్. వీడు గుడి దగగ్ర వేరే ఎవరితోనో ఉంటే ఇంటికి తీసుకొచాచ్ను.....మీకు
వీడంటే బాగా ఇషట్ం కదా.....”
పాయ్ంటుజేబులోంచి సంచి తీసి చేగోడీల పొటల్ం కాంతమమ్ కిచిచ్, లాలిపాప బుడోడ్డికి అందిసూత్ అనుకునాన్డు ‘పానకంలో గరిట నేనే
కాబోలు...!’.
PPP
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చకర్ భ
ర్ మణం

సతయ్ పెటూ
ల్ రి

"సరోజా ! ఇది చూసావా.. ఈ రోజు ఉషోణ్గర్త వివరాలు - 44 మచ్.. ఇంకేముంది! దుంప తెగిందనన్ మాటే !”
“అయాయ్ బాబోయ! ఇంకా రోహిణి కారెత్ చూసేత్ కనీసం నెల పైనే ఉంది. రాను పోను, మొతత్ం ఆరు కిలోమీటరుల్, కాలి
నడక! ఎటాల్ నెగుగ్కొసాత్రో ఏమిటో !”
“ఎటాల్ ఏముంది.. ఉదోయ్గం అనాన్క తపుప్తుందా! పోనీ ఎండ ఒకక్టి అనుకొంటే పరావ్లేదు.. సాయంతర్ం ఆరు దాటిన
తరావ్త అయినా కూడా వాడ గాలుప్లాయే!”
“పోనీ సైకిల ఒకటి తీసికోరాదండీ.. హంబరో, హీరో నో ?”
“తీసికొంటే, బావుంటుంది కానీ, మనకి వచేచ్ జానా బెతత్డు జీతానికి, ఉనన్ పళాన వెయియ్ రూపాయల ఖరుచ్ అంటే
మాటలా? పోనీ సెకండ హాయ్ండ తీసుకొందామంటే, ఎవరినో మోసిన ఇనప సామాను మన ఇంటికి ఎందుకంటావ..”
“అయిందిగా ఆ ముచచ్ట కూడా! మీ బావ 15 ఏళల్ నాటి అంటగటిట్న సైకిల ఒకక్ మూడు నెలలు వాడారో లేదో, పాత
ఇనప సామానల్ వాడు కూడా ఛీ పొమమ్ంటునాన్డు.”
“ఇది ఇపప్టోల్ తెమిలేది కాదులే. ఈ వేసవి కాలం ఎలాగోలా నడపాలిస్ందే.. “
దాదాపు నలభై ఏళల్ కిర్ందటి మాట! రామారావు బెజవాడ లో ఒక ఆడిటర గారి ఆఫీస లో గుమసాత్. వరసే కదా అని
దూరపు చుటాట్లమామ్యిని చేసికొనాన్, సరోజ అందం, అణుకువలకి అతయ్ంత ముగుద్డైన రామరావు చాలా దగగ్రగానే సంసారం చేయసాగాడు.
ఎంత దగగ్రగా అంటే, పెళైళ్న సంవతస్రం తిరకుక్ండానే, అదృషట్ం ఆడపిలల్ రూపం లో సాకాష్తక్రించింది. "లకీష్ దేవోయ, రామరావ! ఇంక
నీకు తిరుగు లేదంటే నముమ్!", అని పిలల్ని చూటాట్నికి వచిచ్న పైన మామ గారు సెలవిసేత్, శుకర్వారాలు తలుపు దగగ్రగా కూడా వెయయ్ రాదని
సరోజ కి సిత్కట్ వారిణ్ంగ ఇచాచ్డు. పిలల్ పుటట్డం తో కొదీద్ పాటి ఎడబాటు సంభవించినా, భరత్ బాధయ్తలని ఏనాడు రామారావు విసమ్రించక
పోవడంతో, మిగతా ఏడుగురు లకీష్ల మాట ఎటాల్ ఉనాన్, సంతాన లకీష్ కటాక్షం సంపూరణ్ంగా లభించడంతో, మరో ఇదద్రు మగ పిలల్ల ఇటేట్
పుటట్డం, రామరావు "కుటుంబ రావు" గా పరివరత్నం చెందడం ఇటేట్ జరిగి పోయాయి.
రామారావు సవ్తహాగా తెలివైన వాడు. బండెడు సంసారం మరియు ఇతరతార్ కుటుంబ కారణాల రీతాయ్, వాళళ్ నానన్ పదో
తరగతి దాటగానే, ఇంక నా వలల్ కాదని చేతులు ఎతేత్సాడు. అనన్యయ్ల దగగ్ర చేరి, ఇంకో రెండు సంవతస్రాలు బండి లాగించాడు రామ
రావు. ఈ కర్మంలో, తెలిసిన బంధువులాయన దగగ్ర అకౌంటస్ చూడడం, పనున్లకి సంబందించిన వయ్వహారాలోల్ కొదోద్ గొపోప్, రాణింపు
సంపాదించుకునాన్డు. తరావ్త, ఇంక నా వలల్ కాదురా అని రామారావు ని అదే ఊరోల్ ఉనన్ ఆడిటర గారి దగగ్ర లెకక్లు చూసే పనిలో
పెటేట్శాడు. ఈ కర్మంలో రామారావు చురుకు, ఉతాస్హం చూసి నచిచ్న ఆ ఆడిటర గారు, నెమమ్దిగా కొంచెం పేరు ఉనన్ వాయ్పారసుత్ల
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అకౌంటస్ చూడమని పురమాయించాడు. పేరుకు "రాముడైనా", మనసత్తవ్ం అంతా ఆంజనేయుడవటం, అతి కొదీద్ కాలం లోనే యజమాని
నమమ్కానిన్చూరగొని, హెడ గుమసాత్గా పర్మోషన రావడం, తన కింద ఇంకో ఇదద్రు గుమసాత్ లను నియమించడం ఇటేట్ జరిగి పోయాయి.
మరీ డిగీర్ అయినా లేకపోతే ఏం బావుంటుంది అని, ఎంత పని ఒతిత్డి ఉనాన్ పైరవేట బి.కామ పూరిత్ చేసాడు. గవరెమ్ంట ఉదోయ్గం కాదనే కానీ,
రామారావు పని చేసే సంసథ్ వారికి మిగతా వాయ్పారాలు కూడా ఉండడం తో అకౌంటస్ డిపారెట్మ్ంట వాళళ్కి చేతి నిండా పనే.
"అసలే పల్స లో ఉనాన్వ! పైగా జీతం కూడా పెరిగింది.. నకక్ని తొకాక్వురా రామారావ!", అంటూ నెలూల్రు నించి కాకినాడ
పర్యాణం చేసూత్ ఊరు మీదుగా వెళూత్ ఆగి పలకరించక పోతే ఏమి బావుంటుందని ఆగిన బాబాయ వరుస అయేయ్ బంధువు ఇచిచ్న కితాబు.
"ఎం పల్సోస్ బాబాయ! ఈ సంసారరధచకార్లు లాగడం అంటే మాటలు కాదు. గత అయిదు సంవతస్రాలోల్, గానుగెదుద్ తిరిగినటుట్ ఆఫీస
నించి ఇంటికి, ఇంటి నించి ఆఫీస కి ఎండైనా, వానైనా కాలి నడక తపప్టేల్దు కదా. ఒకక్ సైకిల కొనుకొక్ందామంటే, ఏదీ..", అంటూ
వాపోయాడు రామారావు. "ఏమి చేసాత్ం నాయనా, తేర్తా యుగంలో శీర్ రాముడికే తపప్లేదు ఈ సంసార ఈతి బాధలు, కలియుగం లో
రామరావు మాతర్ం తపిప్ంచమంటే ఎటాల్", అంటూ తన బండి టైం అవవ్డం తో బయలుదేరాడు.
చూసూత్నే పిలల్లు సూక్ల కి వెళల్డం మొదలుపెటాట్రు. రామరావు నడవటం అనాన్, నడవకక్ర లేకుండా గమయ్ం చేరే సమసత్
చరా చర పార్ణి కోటి అనాన్ తెలియని దేవ్షం పెంచుకునాన్డు. "ఆహా! మనం కూడా భూ కైలాస సినిమా లో నారదుడికి మలెల్ ఆకాశ మారగ్ం
లో పర్యాణిసేత్ ఎంత బావుంటుందో కదా.. వెదవ పిచుచ్క ఒక చోటి నించి ఇంకో చోటికి ఎంత హాయిగా ఎగురుతోందో కదా..", ఇలా సాగేవి
అతని ఆలోచనలు రోజు తనకి తపప్ని నడక పర్యాణంలో. పోనీ ధరించి సైకిల కొందామంటే, పర్తి సంవతస్రం పెరిగే యాభయోయ్, వందో
జీతం తో పాటు ఇంటి ఖరుచ్లు ఇంకొంచం పై చెయియ్ కావడం తో బొటాబోటిగా సరి పోయేది. ఎపుప్డైనా, పండకోక్ లేదా యజమాని ఇంటోల్
శుభ కారాయ్లకో లభించే అదనపు ఆదాయం, భారయ్ పిలల్లకి బటట్లు కొనగా మిగిలే అనిరవ్చనీయమైన సంతోషానికి సాకీష్ భూతంగా నిలబడి,
తన కషాట్నిన్ తనలోనే అణుచుకొనే వాడు.
మిగతా రోజులోల్ ఎలా ఉనాన్, ఎండా కాలం లో మాతర్ం నెటిట్ మీద ఒక రుమాలు గుడడ్ కటుట్కొని నడవాలంటే అంతంత
దూరం నడవాలంటే పార్ణం ఉసూరుమనేది. "ఈ నెలలో అయినా సైకిల కొనాలిస్ందే", అని ఆ రోజుకి నలభై ఒకటో సారి గటిట్గా తనకి తాను
చెపుప్ కొనాన్డు. అందులోనూ కిర్తం రోజు రాతిర్ "ఇనాస్ట్లెమ్ంట స లో అయినా వెధవ సైకిల ఒకటి కొందామండీ" అంటూ భారయ్ ఊతం
కూడా రామారావు దృఢ నిరణ్యానికి కారణ భూతం అయిందేమో. మొతాత్నికి రాబోయే ఆదివారంకి శుభ ముహూరత్ం నిరణ్యించుకునాన్రు,
భారాయ్ భరత్లిదద్రూ. శనివారం ఒన టౌన లో ఉనన్ సైకిల షాప కి వెళిల్ ఇంసాట్లెమ్ంట వివరాలు అనీన్ వాకబు చేసి ఇంటికి చేరే టపప్టికి, ఇంటి
నిండా పండగ వాతావరణం కనిపించింది. కొంచం ఎడమ కనున్ అదురుతునన్పప్టికినీన్ గుండె దిటవు చేసికొని, సరోజ ఇచిచ్న కూజా నీళల్తో
గొంతు తడుపుతుండగా,
"ఏమండీ వినాన్రా ? మా పెదనానన్ గారి అబాబ్యి, అదేనండి మా అమెరికా అనన్యయ్ రేపు మన ఇంటికి వసుత్నాన్రట !!
ఈ రోజే కబురొచిచ్ంది" అంటూ ఉబిబ్ తబిబ్బుబ్ అవుతూ చెపిప్ంది.
ఎపుప్డో పెళిల్ నాటికి చూశాడాయనిన్ రామారావు. "సరే అంత పెదద్ హోదా గల వాళుళ్ మనని గురుత్ పెటుట్కొని మరీ
వసుత్నాన్రంటే ఆనందించ దగగ్ విషయమే కానీ, దీనికి నా సైకిల కి ఏమైనా లింక ఉందా" అని గునిసాడు.
"మరి ఏం చేసాత్ం, చెపప్ండి? రాక రాక మన ఇంటికి వసుత్నాన్రాయె. వసూత్ పిలల్లికి ఏదో ఒకటి తేక పోరు. ఏదో మన
సాత్యి లో వాళళ్ పిలల్లికి బటట్లయినా ఇవవ్క పోతే ఎలా చెపప్ండి?", అంటూ అనునయనంగా చెపిప్ంది సరోజ.
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సరే, తపుప్తుందా అనుకొంటూ, సైకిల అడావ్నుస్ కోసం పకక్న పెటిట్న డబుబ్తో , సరోజ చెపిప్న వసుత్వులు కొనడంతో
నిమగన్ం అయాయ్డు. వచిచ్న చుటాట్లతో అమెరికా విశేషాలు మాటాల్డుతూ ఉండగా రామారావు ఏదో సందరభ్ంలో, "ఏమండీ ! మీ దేశం లో
ఖాళీ సమయాలోల్ ఏమి చేసూత్ ఉంటారండీ", అని అడిగాడు.
"ఖాళీ ఎకక్డండీ ? అమెరికా లో పర్తి నిమిషం విలువైనదే నండీ! కానీ రోజు సాయంతార్లోల్ మాతర్ం, నేను నా భారయ్ కనీసం
ఒకక్ అర గంట అయినా నడుసూత్ ఉంటాం. వాయ్యాయం అంటూ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదండీ", అనగానే భారాయ్ భరత్లు ఇదద్రూ మోహా
మొహాలు చూసుకొనాన్రు. రామారావు కి మళీళ్ నడక కషాట్లు తపప్లేదు.
కానీ రోజులు అనీన్ ఒకే మాదిరి గా ఉండవు కదా. మారే పర్పంచ పరిసిథ్తులతో పాటుగా భారత ఆరిధ్క వయ్వసథ్ ఒకక్సారిగా
పగాగ్లు విడిచిన రేసు గురర్ం లాగా పరిగెతత్డం మొదలు పెటిట్ంది. రామారావు ఎంత పని ఒతిత్డి ఉనాన్, సి.ఎ పరీక్షలు పటుట్పటిట్ పాస
అయాయ్డు. అసలే అకౌంటస్ మరియు పనున్ల వయ్వహారాలులో మంచి అనుభవం గడించిన వాడు అవవ్డం మూలాన, అతనికి అంటూ పార్కీట్స
ఏరప్డడం పెదద్ కషట్ం అవవ్లేదు. అదృషట్ వశాతూత్ పిలల్లు ముగుగ్రూ ఆణి ముతాయ్లుకి మలెల్ చదువు లోనూ, గుణము లోనూ ఎవవ్రికీ తీసిపోని
విధంగా నిలబడాడ్రు. అమామ్యి ఈ మాతర్ం కోచింగ అవసరమే లేకుండా గవరన్మెంట కాలేజ లో సీట సంపాదించింది. మొగ పిలల్లు
ఇదద్రూ అమామ్యి అంత కాక పోయినా గవెరన్మెంట కాలేజ లోనే సీటుల్ సంపాదించారు. "లక్షలకి లక్షలు గుమమ్రిసేత్

ఏమి లాభం!

సవ్తహాగా మెరిట ఉండాలండి. మా పిలల్లని చూడండి, అందరికి బర్హమ్ పర్ళయం అయిన సీటుల్ ఇటేట్ సంపాదించేసారు", అని అడిగిన వాడికి
అడగని వాడికి చెపప్సాగాడు. "ఊరుకోండి! మీరు మరీనూ! పిలల్లకి దిషిట్ తగులుతుంది", అంటూ సరోజ ఉపుప్ డబాబ్లు కరిగించేసింది.
తన పార్కీట్స లో గణనీయంగా పెరుగుదల ఉండడంతో, సైకిల కే గతి లేని రామ రావు, ఉనన పళాన పెదద్ కషట్పడకుండా
సూక్టరే కొనేసాడు. సరోజ చుటూట్ పకక్ల వాళళ్ అందరికి ఒక చినన్ పాటి తేనీటి విందు ఏరాప్టు చేసింది. "మా వారికి వాహన యోగం
చిరకాల వాంఛ అండీ. ఇనాన్ళల్కి నెరవేరింది" ఆంటూ తెగ మురుసుకు పోయింది. గుళోల్ పూజారి నిమమ్కాయలు మీదుగా సూక్టర నడప
మనన్పుప్డు మొదలు రామ రావు నడక అనన్ పదానికి దాదాపు సవ్సిత్ పలికాడు. వీధి చివర ఉనన్ కిరాణా కొటుట్ కి వెళాల్లనాన్ సూక్టర కే పని
చెపేప్వాడు.
భారాయ్ భరత్ల పూరవ్ జనమ్ సుకృతమో ఏమో, అమామ్యి తన కాలేజ లోనే చదువుకొనన్ మరో డాకట్ర అబాబ్యి తో కాణీ
కటన్ం లేకుండా పెళిల్ జరిగింది. అబాబ్యిలు ఇదద్రూ కాయ్ంపస ఇంటరూవ్య్ లలో సెలెకట్ అయియ్ మంచి ఉదోయ్గాలోల్ సిథ్ర పడాడ్రు. రామారావు
ఉదోయ్గ పెరుగుదల తో పాటు, పిలల్లు ముగుగ్రూ చేతికి అందిరావడం తో ఒక శుభ మూహూరాత్న మూడు వందల గజాల సథ్లంలో లోను
తీసికొని చకక్టి ఇలుల్ కూడా కటుట్కోగలిగాడు. అమామ్యి, అలుల్డు సవ్ంతంగా పార్కీట్స పెటిట్ ఊళోళ్ మంచి హసత్వాసి గల డాకట్రల్ గా పేరు
పొందారు. మొగ పిలల్లు ఇదద్రూ వాళుళ్ పని చేసే కంపెనీలలోనే అవకాశం రావడంతో అమెరికా లో సిథ్ర పడాడ్రు. "ఇంకా, ఆ డొకుక్ సూక్టర
ఏమి నడుపుతావు నానన్! మంచి కార కొనుకోక్ అని పెదద్వాడు ఒక ఎ.సి కార కొని పెటాట్డు. ఎండా కాలం ఏమీ అవసథ్ లేకుండా చినన్ వాడు
ఇంటోల్ అనిన్ గదులోల్ ఎ.సి పెటిట్ంచాడు.
ఇపుప్డు సరోజకి పొర్దుద్నే వంటకి ఒక మనిషి, ఇంటి పనులు చేయడానికి నమమ్కమైన పని మనుషులు సిథ్రపడాడ్రు. ఇంకా
ఏ మాతర్ం కషష్ట్ పడదుద్ అంటూ పిలల్లు వాషింగ మిషనుల్, డబుల డోర ఫిర్డిజ్లు, ఫాల్ట సీర్క్న టీవీ లు సమసత్ం అమరాచ్రు. సరోజ, రామ రావు
లు కర్మకర్మం గా "సరోజమమ్ గారు, రావు గారు" గా పరి వరత్న చెందారు. ఎపుప్డూ బకక్ పలచగా ఉండే రామారావు కొంచం రంగది వచిచ్
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ఒళుళ్ కూడా చేసాడు. వయసుస్ కి తగినంత పొటట్ కూడా వచిచ్, తన హై కాల్స మితుర్లతో అపుప్డపుప్డు ఇంకా కొంచం ఒళుళ్ చేయడానికి
దోహద పడే బీర, సాక్చ వంటి అలవాటుల్ కూడా సంకర్మించాయి. రోజూ అలవాటుగా దైనందిక సీరియళుల్ అనీన్ ముగించు కొని పడుకొనె
ముందు నూయ్స ఛానెలస్ లో పర్పంచంలో సామానుయ్డికి అవసరం లేని విషయాల పైన తీవర్మైన చరచ్లనిన్ంటి లోనూ లీనమై, కొనిన్ మంచి
పాయింటస్ రేపటి కల్బ లో మితుర్లతో పంచు కోవడానికి బాగా మననం చేసికొని పడుకొనాన్డు. కొంచం మగతగా నిదర్ పడుతూ ఉండగా,
కొంచం గుండెలోల్ భారం గా అనిపించడం మొదలు అయియ్ంది. ఏంటో అరధ్ం గాక భారయ్ ని లేపుదామా అనుకొంటూనే, "ఎందుకులే కంగారు
పడుతుంది, అదే తగుగ్తుంది లే, కొంచం సేపు చూదాద్ం" అని అనుకొనాన్డు.. ఏ తెలల్ వారు జామునో, రాతర్ంతా అటు ఇటు దొరుల్తునన్ రామ
రావు ఇంక లాభం లేదు అనుకోని సరోజని నిదర్ లేపి హాసిప్టల కి తీసికెళళ్మని చెపాప్డు.
వెంటనే, ఊళోళ్ ఉనన్ ఒక పెదద్ కారొప్రేట హాసిప్టల కి చేరిన రామారావు కి, వైదయ్ శాసత్రం లో ఉనన్ అనిన్ రకాల టెసట్స్ చేసిన
తరావ్త, వారత్ విని హూటా హూటా న పరిగెతుత్కొచిచ్న అమామ్యి తో చీఫ డాకట్ర ఇలా చెపాప్డు. "ఎం లేదమామ్!! నీకు తెలియంది ఏముంది.
ఒంటోల్ కొవువ్, బల్డ పెర్షర ఎకుక్వ అవడంతో మైలడ్ హారట్ అటాక వచిచ్ంది. పర్సుత్తానికి పర్మాదం ఏమీ లేదు. ఒక నాలుగు రోజులు
ఆబెస్రేవ్షన లో ఉంచి పంపిసాత్ం", అంటూ రామారావు వంక తిరిగి, "రావు గారు! తిండి లో ఉపుప్ కారం పూరిత్గా తగిగ్ంచేయాలి. ఇంక నించి
రోజూ కనీసం నాలుగైదు కిలోమీటరుల్ నడవాలండీ. పాపం మీకు నడక అలవాటు ఉందొ లేదో! కానీ తపప్దు అలవాటు చేసికోవాలిస్ందే
లేదంటే ఒక సైకిల కొనుకుక్ని రోజూ సైకిల్ంగ చేయండి", అని పకక్ రూం లో ఉనన్ పేషంట ని చూడాడ్నికి కదిలాడు.
PPP

లుకు జుబాబ్

డేగల అనితా

రి

"చినోన్డా..బిరేన సదిద్ తినేసి వుండు. టాయ్ంకీ వొచేచ్ టైమవతా వుండాది" గబగబా సగం సగం మిగిలిన నీళళ్ని
గుండాములోల్, తొటిట్లో పోసేసి బిందెలిన్ ఖాళీ చేసుక్ంటా అనింది మునెమమ్.
"పోమామోవ..రోజూ ననేన్ టాయ్ంకీ కాడ నీళుళ్పటేట్దానికి రమమ్ంటావ. అనన్నో నాయినోన్ పిలువేమి?" ముఖమంతా
చిటపటలాడిసాత్ ఇసుకుక్నాన్డు చినోన్డని ముదుద్గా ఇంటోల్ పిలుసుకునే బాలాజీ.
"అరె..అనన్కు పదోతరగతి పరీచచ్లుండాల్. నాయిన పనికిపోకుండా ఇంటోల్ నీళెళ్పుప్డొసాత్దాని కూచోనుంటాడా ఏంది?
నువువ్ండేటపుప్డొసేత్నే గదా సాయంజెయయ్మనింది. ఏమో ఇంటోల్పనంతా ఒగడివేచేసినమాదిరోత్ నికక్తా ఉండావే. తొందరగా తినేసి ఈదిలోకి
బిందెలు పటట్కపోదుగాని రా నాయినా" ఇంగో మాటంటే తనేన్టుట్గా అనింది అవసరపెటేట్సాత్.
ఇంగనోరు లేపకుండా గబగబా ఎరగెడడ్ నంజుకోని పెరుగనన్ం తినేసి బిందెలిన్ చేతులోల్కి తీసుక్నాన్డో లేదో వచేచ్సింది నీళళ్
టాయ్ంకీ.
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అంతదాకా సైలెంటుగా ఇండల్లోల్ బిందెలు ఖాళీ జేసుక్ంటా వునోన్ళళ్ంతా సినిమాలోల్ సీమబాంబు పడేత్ పొలోమంటా పరిగెతేత్
జనం మాదిరోత్ రచచ్రచచ్గా అరుచ్కుంటా వచేచ్సినారు టాయ్ంకీని ముసురుకునేదానికి.
రెండుబిందెలు పటేట్గుందికే నాలుగో ఇంటి బూబమమ్కక్కి, ఎదురింటి సుమతకక్కి పడింది నీళుళ్పటేట్దగిగ్ర వొంతులో గొడవ.
ముందు బిందెలిన్ తోసుక్ంటా అయినకాడికి సొటట్లు జేసుక్నాన్క మితిమీరిన కోపంతో ఉగర్రూపమెతిత్న దురగ్మమ్లాల్గా అవతారాలెతేత్సి
నోటికుండే అడుడ్ అదుపూ తీసవతలపారేసి లంజా లమిడీ అనుకుంటా తిటల్కు మళుళ్కునాన్రు. మదయ్ మదయ్లో మా అమమ్లాంటోళళ్కి జడీజ్
పదవిచిచ్ నాయ్యం అడిగేదానిగుగ్డా దిగతా వాళళ్ గొడవలో వాళుళ్ంటే బాలాజీ లాంటోళుళ్ సందటోల్ సడేమియాగాళుళ్ వాళళ్ని చోదయ్ంజూసాత్నే
నీళుళ్మోసేసోక్ని యుదధ్ం ముగిసిందని ఆనందపడిపొయియ్నారు.
@@@
ఆరోజు సూక్లోల్ ఏడోతరగతి కాల్సులో బాలాజీ పకక్న కూచునన్ శీనుగాడు యమ మెరిస్పోతా వుండాడు. వాడి
పుటిట్నరోజంట. రెడీమేటు సిలుకు జుబాబ్ యేసుకోని ఈరో మాదిరోత్ సట్యిలు గొటుట్కుంటా వచిచ్ కాల్సులోని పిలకాయలందరికీ ఒకరూపాయి
చాకెల్టుల్ పంచినాడు. టీచరల్కు మాతర్ం ఫైవుసాట్రు చాకేల్టుల్ ఇచిచ్నాడు.
బాలాజీ కళుళ్ వాడిన్ చూసాత్, వాడి మాటలింటా వుండాయిగానీ మనసు నిండా వాడి సిలుకు జుబాబ్మిందే
అతుకుక్పోయుండాది. సూక్లు ఇడిస్పెటేట్సి ఇంటిదారి పటేట్టపిటికి గటిట్గా అనేసుకునాన్డు ఎటట్యినాజేసి ఈ దీపావళికి నాయంతో
ఇదేమాదిరిద్..కాదు కాదు..దాని బాబులాంటి సిలుకు జుబాబ్ కొనేసుకోవాలని. అపుప్డు శీనుగాడు కుళిళ్కుళిళ్ సావాలని.
"మోవ..ఎటట్నాన్ ఈ దీపావళి పండకిక్ నాయింతో జెపిప్ నాకు సిలుకు జుబాబ్ పైజామా కొనియేయ్మి" అంటా అమమ్దగగ్ర
గారాలుపొయేయ్దానికి చూసినాడు.
"ఒరేయ..మీయబేబ్మనాన్ కలకటేరుదోద్గం యెలగబెడాత్ండాడనుకుంటివా ఏమి, పండగ పండకీక్ గుడడ్లు కొనిచేచ్దానికి?
పర్యివేటు

సూక్లోల్

వాచిమేనుజోజ్గం..మరిస్పోబాకరా"

అని

ఒకరేంజిలో

వారిన్ంగిచిచ్ంది

మునెమమ్

లేకుంటే

ఇంకా

సలువిచిచ్నటట్యిపోతాదని.
అయినా వదలేల్దు బాలాజీ. "అమా..అమా..కావాలంటే నాకొక్నిచేచ్ టపాసులు తగిగ్ంచుకుంటానే. నేను చేరిచ్పెటుట్కోనుండే
చిలల్ర డబుబ్లుగుడా ఇచేచ్సాత్ను మా. పిలీజమామ్ పిలీజు" అని వదలకుండా అడిగినాడు ఆశ చావక.
"నోరుమూసుకోరా రేయ..నీ పిలాల్టిల్ంక ఆపతావా? దుడుడ్కరర్ దీసోక్ని దంచమంటావా? అకక్డకక్డా మనబోటోళుళ్
పంటలేల్క మందు మాకులు మింగి బతకలేక ససాత్ ఉంటే, మనం వుండే భూమిని అంబోని వూరోల్ వొదిలేసొచిచ్ కాలంగాదని నీకోసరం,
మీయనన్ కోసరం సదువుకోని బాగుపడేటుట్జేసేదానికి ఈ టవునుకొచిచ్ దొరికిన పనేదో మీ అయయ్ జేసుకుంటా నాలుగేళుళ్ నోటోల్ పొయేయ్టటుట్
సాకతా వుంటే నీకేమనాన్ దికుక్తెలసాత్ వుండాదా లేదా?" అని ఇంతెతుత్లో ఎగిరిపడింది.
ఇంగెంత నోరుగొటుట్కునాన్ పని జరగదని తెలుస్కోని ముందుగా తినేసి అలిగి ముసుగుతనాన్డు బాలాజీ.
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వీధిలో వోళుళ్ అపప్టికే బిందెలోత్ తయారైపోయినారుగానీ ఆ దినాం అంతకంటే గంటముండే రావాలిస్న టాయ్ంకీ ఇకాగ్
రాలేదు.
"ఏందికా మునెమమ్కాక్...ఎలచచ్నల్ ముందేమో మన కాలనీ కాడికి పెదోద్ళళ్ంతా వొచిచ్ దండాలు బెటిట్ మీ ఈదులోల్
కొళాయిలేపిసాత్ం అని ఒగరంటే, మీ ఇండల్కే కొళాయి ఏపిసాత్మని ఇంకొందురనాన్రు, ఇరవైనాలుగెగ్ంటలు నీళిళ్డిస్పెడాత్మని పోటీలు పడాన్రే.
ఇదేనాంట మన నీళళ్ కషట్ం తీరుస్కేడ్ది?" మనసులోని గోషఠ్ జెపుప్కోని యాషఠ్పోయింది పకిక్ంటి లచిచ్ందేవి.
"అవునిన్జిమే గానీ..మన కాలనీ వోళళ్ందురూ ఇపుప్డు గెలిచుండే పారీట్కి గాకుండా ఇంగదేనికో ఓటుల్ గుదిద్నారంటమామ్.
అందుకనే మనకాలనీకి వోళళ్ దయా మన పార్పత్ం వునన్ రోజే గానీ పంపేదిలేదని ఆ పారీట్వోలెల్వురో అనాన్రని ఎవురో చెపిప్రి దాని ఫలితమే
ఇదనుకుంటా" అని నలుగురూ అనన్దానేన్ మళిళ్ చెపుప్కుని దిగులుపడింది మునెమమ్.
ఆరోజు మదాద్నం రావాలిస్న టాయ్ంకీ మరాన్డు తెలాల్రోత్ వచిచ్ంది.
"రేయ..చినోన్డా యాడికిరా నీళళ్ంతా పటట్కపొయియ్ అటట్ పారబోసాత్ వుండావు. బిందెలు మోసేదానికి బలం బాగా వుండాదా
నీకు" అని కసిరింది కొడుకుని.
"మోవ..నేనేం పారబోసేయడంలేదు. మా సైనుస్ టీచరు చెపిప్నటుట్ మన పెళోళ్(పెరడు) ఈ కొంచిం ఖాళీ జాగాలోనె
మందారం కొమమ్, మలిల్ చెటుట్, తులిసిచెటుట్ నాటినాకదా. వాటికి పోసాత్వుండా నీళూళ్" అనాన్డు బాలాజీ.
"నాకదంటా తెలీదు. అటట్యితే నువేవ్ రోజూ ఒకబిందె ఎగసాట్ర్గా నీళుళ్ పటట్కరావలల్" అనింది మునెమమ్ ఎకక్డైనా సరేగాని
నీళళ్దగిగ్ర కొడుకైనా కుదరదనన్టుట్.
"సరేల్..పటట్కొసాత్గానీ. పూలొచిచ్నాక చూసోక్ దినాం దేవుడి పటాలకు పూలు కొనే పనే వుండదు. ఇంగ నువువ్గుడా
పెటుట్కోవచుచ్" చివురేల్సిన కొమమ్లిన్ కుశాలగాచూసుకుంటా మురిసిపోయాడు బాలాజీ.
"రానార్నూ అనాయ్యంఘా వుంది మన రాయలసీమలో మనవూరులాల్ంటి చోటల్ వుండేటోళళ్ బతుకు. ఇంత
మోసమా..రెండోర్జులకోపారా టాయ్ంకీ వొచేచ్ది?" దిగులుగా అనింది మునెమమ్ నెతిత్కి చెయియ్ ఆంచుకోని.
"నలుగురికైంది మనకు. పెదోద్ళళ్ంతా గముమ్నుంటే మనమేంజేసాత్ం. రేపింగో నీళళ్తొటిట్ కొనకొక్సాత్నేల్" అనాన్డు నాటుకోడి
ఎమక పళళ్కిందేసి నమలాత్ మునెమమ్ భరత్ రాజేందర్.
"ఆ..తేపో తెచేచ్డబెడాత్వ నా నెతిత్నాన్? నీలాంటోడి కోసమే పుటిట్ంది 'జానెడింటోల్ మూరడుకటేట్ ఎటట్కొడాత్వో కొటార్ మొగుడా'
అనే సామిత. ఎవుడోచేసిన తపుప్కు మొగుడిది బాధయ్తనన్టుట్ ఇసుకుక్ంటా.
"సరే..నీనెతిత్మీదే పెడతానేల్మే" నవవ్తా అనేసి చెయియ్ కడుకోక్ను తొటిట్కాడికి పొయినాడు రాజేందర్.
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రేపే దీపావళి. టపాసులకే డబుబ్లేల్వు పోరా అనాన్డు నాయన మదాయ్నం భోజినాన ఇకొచిచ్నపుప్డు. ఇంగ కొతత్ గుడడ్లేడ
కొనిసాత్డు అనుకోని దిగులుపడికూరుచ్నాన్డు బాలాజి.
అమమ్నడిగితే "అయినా కడుపునిండుతాదా..కాలునిండతాదా అయిన డబుబ్లెతత్కపొయియ్ టపాసాలకు బెటిట్ కాలిచ్
బూడిదజేసేత్ ఏం వొచేచ్సాత్ది నీకు లిబిబ్ జెపుప్?" అనంటా సముదాయించాలనిజూసింది మునెమమ్.
అలిగిన బాలాజీ మాతర్ం తెలాల్రి నాషాట్ చెయయ్లేదు. మదేద్నం అనన్ం తినేల్దు. పొదుద్గూటోల్ పడాత్వుణాణ్ పచిచ్ మంచినీళూళ్
ముటట్కుండా కూచినాన్డు మొండోదుమాదిరోత్.
రాతిర్ అనాన్లు తినేదానికి కూరుచ్నాన్రంతా. 'అనన్ం తింటువు రారా బాలాజీ' అని కేకేసినాడు రాజేందర్.
"మీరే నా అనన్మూ ఏసుకోని కడుపుపగిలేటుట్ తినండి. నాకేం వొదుద్" అనేసి హోంవరుక్ చేసుకునేటుట్ నటిసాత్ కూచునాన్డు
కండల్మమ్ట ధారాపాతంగా కారాత్ వుండే నీళళ్ను తుడుస్కుంటా.
"ఒగతూరి పిలసాత్నే రాకుంటే నడిడ్రగొగ్డాత్నాన్యాలా నినున్. పోనేల్ పాపం చినోన్డు చినోన్డని మీ అమమ్ చేసిన ముదిగారమేరా
నినీన్కాడికి తెచిచ్ంది" కోపంతో అరిస్నాడు రాజేందర్.
"నువువ్ండు నాయినా నేను పిలసాత్" అని అనన్ దేవా లేసాడు తముమ్డి దగిగ్రకి.
"అమమ్ నీకోసం పండకిక్ టపాసులు లేవందిగానీ ఇంగోటి నీకిషట్మయియ్ంది తెచుచ్ండాదిరా రేయ" ముఖం దగిగ్ర కవరు
పటుట్కోని ఆడిసాత్ ఊరించినాడు దేవా.
ముందు అలకతో గముమ్నేన్ వుణాణ్ మలల్ నిదానంగా తలెతిత్ జూసి అందుకోను చెయియ్ జాపితే ఇవవ్కుండా ఆటపటిట్ంచాడు
దేవా.
"నాకేమొదుద్లే పోరా" అనేసి చటుకుక్న దగగ్రికి తెచిచ్నపుడు లాగేసుక్నాన్డు బాలాజీ.
కవరోల్ నుంచీ అమమ్ తెచిచ్న రెడీమేటు సులుకు జుబాబ్ పైజామా భలే సోగాగ్ వుండాది. గొంతుదగిగ్ర డిజైనుతో నిజంగానే
తాననుకునన్టుట్ శీనుగాడి డెర్సుస్కనాన్ బాబులాగే వుంది. బాలాజీ సంతోషానికి అవధులేల్కుండా పోయింది. ఆ క్షణంలో అమమ్
ఆకాశమున్ంచొచిచ్న దేవతమాదిరి కనిపిచిచ్ంది.
"రేయ చినోన్డా..రోజూ నేనే నీళుళ్మొయాయ్లామా అంటావే. అందుకే నువివ్చిచ్న చిలల్ర నూటేభై కాకుండా మీ అనన్
దాచిపెటుట్కునన్ రెండొందలు, మీ నాయిన పండగచీరకనిచిచ్న డబుబ్లోల్ సగంపెటిట్ తెచిచ్నానార్ నీకీ డెర్సుస్" కొడుకు ఆనందం చూసి
పొంగిపోతా చెపిప్ంది మునెమమ్.
ఇపుప్డింక నాయిన, అనన్ కూడా దేముడల్మాదిరే కనబడాన్రు బాలాజీ కండల్కి. కడుపునిండా అనన్ం తిని ఎపుప్డెపుప్డు
తెలాల్రాత్దా..తలకి బోసుకోని ఎపుప్డీ డెర్సేస్సుకోని సేన్హితులిన్ కలుదాద్మాని కలలుగంటా నిదర్పోయాడు బాలాజీ.
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"పండగపూట నీళుళ్ లేకుండా ఎటొట్దినా" కండల్లోల్ నీళొళ్కటే తకక్వనన్టుట్ అనింది దీపావళికి అమాసనోములు నోసే
టైమైతా వుందనన్ వేదనతో ఎదురింటి రాణెమమ్.
పొదుద్నడినెతిత్కొచిచ్నా టాయ్ంకీవాడు రాలా. గబగబా పెరటోల్కెళిళ్ంది మునెమమ్. "ఒరే చినోన్డా వుండే నీళళ్తో నేను తానం
జేసొచేచ్సాత్. దేవుడిదగిగ్ర పండగనాడు దీపంగుడా పెటట్లేదంటే దరిదర్ం. నీళొళ్చిచ్నాక మీరు పోసుకుందురేల్" అనేసి సాన్నానికెళిళ్పోయింది.
కళళ్ముందర అమమ్ తానం జేసినాక పసుపు రాసిన కొతత్ జుబాబ్ కనిపిసాత్ వుంది. ఏసుకోనేమో ఒళుళ్కైనా పోసుకోను
నీళుళ్లేవు. 'సరేపోనీ కాళేజ్తులైనా కడుకోక్ని ఏసోక్రా' అనింది మునెమమ్ కొడుకు ఆశకు తటుట్కోలేక.
"లేదు మోవ...భలే వుండావే. కొతత్ గుడడ్లు కంపు గొటుట్కోని ఏసుకోను" అనాన్డు.
దేవా కనిపించిన బోరల్నీన్ తిరిగాడు. నీళేళ్ రాలేదు. ఈదిలో ఎవురన్డిగినా పార్ణమనాన్ ఇసాత్రేమోగాని నీళళ్డిగితే నిలువునా
చీరేసాత్రు.
పకీక్దిలో వునన్ ఫెర్ండుని అడిగాడు కనీసం అరబిందె నీళళ్నాన్ ఇసేత్ టాయ్ంకీ వొసాత్నే ఇచేచ్సాత్నని. వాడేమో సరే అనాన్డుగానీ
వాళళ్మమ్ "పండగపూట నీళుళ్ దానంజేసాత్నంటే చెపుప్తెగుతుంది జాగర్తత్" అనేసరికి మూసుకుని సైలెంటయిపొయినాడు.
ఉసూస్రుమంటా ఇంటికొచిచ్నాడు బాలాజీ. మునెమమ్కూడా యాడేడో అడిగిచూసింది వంటకు, తాగనే సాలీ సాలని
నీళుళ్ంటే తానంజేసేదానికెవురిసాత్రు నీళూళ్?" అని ఇంక వూరుకుంది.
ఇంతలో పండగపూటకూడా హాఫేడ్ పనికిపోయిన రాజేందర్ వచాచ్డు. "ఇంటోల్ ఎవురికీ తేంది ఈ పండకిక్ నీ ఒగనికే కదా
కొతత్బటట్లు తెచిచ్ంది. నీ పార్ణమనాన్ సంతోషిసేత్ సాలని మా పిర్నిస్పాలు మేడంకి తెలీకుండా సూక్లు టాయ్ంకీలోనుంచీ ఒక కాయ్ను నీళుళ్
దెచిచ్నా పోసుకోని గుడడ్లేసుకుని నాలుగు టపాసాలు గాలుచ్పోరా" అని పేర్మగా కొడుకిక్ కాయ్నందించాడు రాజేందర్.
అపప్టికి టయిము సాయంతర్ం నాలుగు దాటతా వుండాది. ఆ కాయ్నులో ఐదారు మగుగ్లనీళళ్కంటే ఎకుక్వలేవు. గబగబా
పటుట్కోని పెళోళ్కి బోతావుంటే ఏసిన చిగురాకులనీన్ వాడిపోయి వడలిపోయి ముఖాలు వేళాళ్డేసి కనిపించాయి తను నాటిన చెటుల్.
"నోరుండే మనుషులే ఎవురెవురోన్ అడిగినా నీళుళ్ దొరకలేదు. పలకలేని ఈ చెటుల్ పాపం ఎండిపోయి సచిచ్పోవాలిస్ందేనా?"
వాడి చినన్ మనసు గుబులెకిక్ంది.
పండగ ఇంగోటొసాత్ది. సిలుకులాలీచ్ ఇపుప్డే కాకుంటే మళేళ్సుకోవచుచ్. ఇంటికొచిచ్ందెకక్డికి పోతాది. నా చెటుట్ పార్ణం
మళాళ్ వొసాత్దా 'అమోమ్" అనుకుంటా నీళళ్నీన్ వాటికిపోసి గముమ్నా వచేచ్సినాడు ఒకమగుగ్నీళళ్తో ముఖం కడుకోక్ని.
"ఏరా బాలాజీ..సిలుకు జుబాబ్ ఏసుకోబోతానని ఎగిరాన్వే. ఇదేంది పాత నేత గుడడ్లోల్ టపాసాలు కాలసాత్ండావు?"
తోటిపిలకాయలు వెటకారంగా నవావ్రు.
"మా అమమ్ చెపిప్ంది...టపాసాలు కాలేచ్పుప్డు సిలుకువి ఏసుకోగూడదని. అందుకే ఈ పండకిక్ ఏసుకోలేదు. ఏమైందిలే
సంకురాతిరికి ఏసుకుంటా. అపుప్డెమీ టపసాలు కాలచ్ముకదా" ఇసుమంతైనా బాధలేకుండా చెబుతునన్ బాలాజీని చూసి అనుకుంది మునెమమ్
"ఎంతైనా రైతుబిడడ్ మనసులో పచచ్దనానికే పెదద్పీట" అని.
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