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  “ఐషూ, ఒక విషయం అడుగుతాను.  కొంచెం ఆలోచించి సమాధానం చెపప్మామ్. అడగమంటావా?” అనాన్డు రాంబాబు 

కూతురు ఐశవ్రయ్ వేపు చూసూత్. 
 
“అలాగే” అనన్టుట్  తలాడించింది  ముభావంగా ఐశవ్రయ్. 
 
 “సరే విను.  ఒక  ఐదారు సంవతస్రాల వయసుస్నన్ చినన్బాబ్యి ఒకడునాన్డు అనుకో.  వాడికి ఈ పర్పంచంలో వాళళ్మమ్ 

తపప్  వేరే దికెక్వరూ లేరు.   ఆవిడకి రెండు రోజులనుండీ ఒళుళ్పేలిపోయే జవ్రం కాసోత్ంది. ఆ సమయంలో వాళళ్ చేతిలో ఒక రూపాయి 
డబుబ్లుగాని, ఇంటోల్  తినడానికిగాని ఏమీ  లేవు.... మూలనునన్ కుండలో  మంచినీళుళ్ తపప్.  ఆ అబాబ్యీ వాళళ్మామ్ రెండు రోజులుగా ఆ 
నీళళ్తోనే కడుపునింపుకుంటునాన్రనుకో. అలాంటి భయంకరమైన పరిసిథ్తిలో ఆకలితో నకనకలాడిపోతునన్ ఆ అబాబ్యి మనసిథ్తీ, పరిసిథ్తీ 
ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలవా?” 
 

కంపూయ్టర ముందు కూరొచ్ని పోర్జెకట్ వరక్ చేసుకుంటునన్ ఐషూ......ఎమ.ఏ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునన్ 
ఐశవ్రయ్రాజయ్లకిష్....తండిర్వేపు చూసింది ఏమీ అరథ్ంకానటుట్.  అలా అయోమయంగా చూసుత్నన్ కూతురువైపు మృదువుగా చూసూత్ అదే పర్శన్ 
మళీళ్  అడిగాడు రాంబాబు.   

 
అపప్టికి కొంచెం సరుద్కొని తండిర్ అడిగిన పర్శన్ని అరద్ం చేసుకునన్ ఐశవ్రయ్ “ఎపుప్డైనా కనీసం  టిఫిన ఒక పది నిమిషాలు  

ఆలసయ్ంగా తినునాన్ తెలిసేదేమో నానాన్ .  అమమ్ నాకు టిఫిన కూడా ఆలసయ్ంగా పెటట్లేదెపుప్డూ  నాకెలా తెలుసుత్ంది!? అందులోనూ ఐదారు 
సంవతస్రాల అబాబ్యి మనసిత్తీ పరిసిత్తీ అంటునాన్వు. నో ఐ కాంట గెస” అంది తేలికగా తీసిపారేసే పర్యతన్ం చేసూత్.  

 
“నేను చెపప్నా ఎలా ఉంటుందో.   వింటావా?” అని అడిగి కూతురు సమాధానం చెపేప్ లోపులోనే, “నేను చెపేప్ముందు ఈ 

సెక్చ ఒకసారి చూసాత్వా” అనాన్డు రాంబాబు. 
 “ఆవిషయాలనీన్ ఇపుప్డు దానికెందుకు రామూ.   ఏదో వరక్ కూడా చేసుకుంటుంది  కదా” అంది అతని భారయ్ సరోజ  

ఆందోళనగా కూరుచ్నన్దగగ్రున్ండి లేసూత్.   
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“లేదు సరూ. ననున్ చెపప్నీ” అంటూ, తనచేతిలో పటుట్కునన్  ఫోటోఫేర్మ లాంటిదానిన్  కూతురికి చూపిసూత్, 
“తెలుసుకదమామ్ ఇదేంటో?”అనాన్డు కూతురుతో.  

 
 లేమినేట చేసి టేబిల మీద పెటుట్కోవడానికి వీలుగా కింద చినన్ పాల్సిట్క సాట్ండ లాంటిది అమరిచ్ఉనన్ ఒక “బేల్క & వైట” 

పెనిస్ల సెక్చ అది.   ఎపుప్డూ  చూసేదే అయినా, తండిర్ చెపాప్డు కదా అని ఇంకొకసారి మళీళ్ చూసింది దాని వైపు. 
 
బకక్చికిక్న శరీరం, దానిన్ కపప్డానికి విశవ్పర్యతన్ం చేసూత్, ఆ పర్యతన్ంలో దారుణంగా ఓడిపోతునన్ చాలీచాలని 

చింకిచీరా, తైలసంసాక్రం బొతిత్గాలేని  చింపిరిజుతూత్....నలల్గా, సనన్గా అసిథ్పంజరంలా ఉనన్  పలెల్టూరిమనిషి ఒకామె.... నేల మీద 
చతికిలబడికూరొచ్ని పులల్లాల్ంటి చేతులోత్ చేటొకటి  పటుట్కొని, దానితో బియయ్ం చెరుగుతుంటే,   ఆ అసిథ్పంజరం ఎదురుగా, మొలచుటూట్ చినన్ 
చింకిపాత  తపప్ ఒంటిమీద మరే అచాచ్దనా లేని ఐదారుసంవతస్రాల కురార్డు.....తినడానికి సరైన తిండి లేకపోవడంవలల్ బయటకు 
పొడుకువచిచ్న పర్కక్టెముకలూ, చెంపల మీద ఎముకలతో,  కళళ్లోల్ పార్ణాలు పెటుట్కొని, జాలిగా ఆమెవేపు చూసూత్ నిలబడి ఉనన్  సెక్చ అది.  
ఆ మనిషి చెరుగుతునన్వి బియయ్మే సుమా అని తెలియజెపప్డానికా అనన్టుట్, నేపదయ్ంలో తలుపులు తెరిచిఉనన్ ఓకొటుట్గదీ దానినిండా 
నిండుగా నింపబడిన బసాత్లూ, వాటిలో ఒక బసాత్కునన్ చిలిల్లోనుండి ధారగా కారుతునన్ బియయ్ంగింజలూ.... పెనిస్లోత్ గీసిన బొమమ్అది.  

   
అదేంటొ తెలీకపోతే కదా ఐశవ్రయ్కి. “ఎందుకు తెలీదు నానాన్. నా చినన్పప్టున్ండీ చూసుత్నన్దే కదా.  ఆ థీమ నువేవ్ చెపిప్  

నీ ఫెర్ండ చౌదరీ అంకులోత్ గియియ్ంచానని  చాలాసారుల్  చెపాప్వుకదా!” అంది తండిర్వేపు చూసూత్. 
 

“ఓకే. ఇపుప్డు విను రెండురోజులు తినడానికేమీ లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో” అని చెపప్డానికుపకర్మిసుత్నన్ రాంబాబుకి 
అడొడ్సూత్ 

”రామూ, మళీళ్ చెపుత్నాన్.  అవసరమా ఇదంతా ఇపుప్డు” కలవరపాటుతో అంటునన్ భారయ్ సరోజ అభయ్ంతరానిన్ ఏమాతర్ం 
పటిట్ంచుకోకుండా చెపప్డం మొదలుబెటాట్డు రాంబాబు. 

 
“రెండురోజుల పాటు తినడానికి రెండు మెతులుకులు కూడా లేకపోతే, ఆ రెండు రోజులూ  నీళళ్తో మాతర్మే కడుపు 

నింపుకోవలసిన పరిసిథ్తే దాపురిసేత్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా తలీల్!? ఆకలికి కడుపులో పేగులు..... నేషనల జియోగార్ఫిక ఛానలోల్ 
చూపిసుత్ంటారే, పాములు, ఒకదానొన్కటి చుటుట్కొని, రెసట్ లెస గా మెలికలు తిరిగిపోతూఉంటాయి చూడూ...అలా లుంగలు 
చుటుట్కుపోతుంటాయి.  కళుళ్ బైరుల్కమిమ్ చూపు మందగించి, ఏదీ  సప్షట్ంగా కనబడదు. అసప్షట్ంగా అలికేసినటుట్ కనిపిసాత్యనీన్.  ఒంటోల్ 
సతుత్వ పూరిత్గా హరించుకుపోవడం మాతర్మే కాకుండా,   కాళళ్లో చేతులోల్ సనన్టి ఒణుకు కూడా మొదలవుతుందేమో.   నిలోచ్వడం 
మాటటుంచి, కనీసం కూరోచ్వడానికి కూడా ఓపికుండదు.  కళుళ్ తెరిచి ఉంచడానికి కూడా బృహతర్ప్యతన్ం చెయాయ్లిస్వసుత్ందంటే 
నముమ్తావా.  తెరవలేకపోతునాన్ం కదా అని కళుళ్ మూసుకుంటే నిదార్దేవి కరుణించి దయతో  కముమ్కుంటుందకుంటునాన్వేమో. నో ఛానస్. 
కనీసం మనకి ఆమడదూరంలోకి కూడా రాదు. ఆకలి దానిన్ రానీయదు. దూరంగా తరిమేసుత్ంది.  ఎవరైనా జాలిపడి రెండు ముదద్ల అనన్మో,  
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కాసత్ గంజినీళోళ్ ధరమ్ం చేసేటటుట్ చెయియ్ భగవంతుడా అని ఉనాన్డో లేదో కూడా ఖచిచ్తంగా తెలీని ఆ భగవంతుడిని బర్తిమాలుకోవడం తపప్ 
వేరే ఇంకేమీ చెయయ్లేని నిసస్హాయసిథ్తి.....”  కడుపులో చెలరేగే ఆకలిమంటలోల్ కాలిపోతునన్ చినన్కురార్డి మానసిక శారీరక సిథ్తిగతులెంత 
భయానకంగా ఉంటాయో  ఉదేవ్గంగా వరిణ్ంచి, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగిన తండిర్వేపు భయంభయంగా  చూసింది ఐశవ్రయ్, నుదుటిమీద 
పటిట్న చెమటబిందువులిన్ ఒణుకుతునన్ చేతులోత్ ఒతుత్కుంటూ.  

 
మితభాషీ, తనూ, తన ఆఫీసూ, పుసత్కాలూ తపప్, ఎవరితోనూ, చివరికి భారయ్తోనూ, కూతురుతోనూ కూడా  

అవసరానికిమించి ఒకక్మాట కూడా ఎకుక్వ మాటాల్డే అలవాటులేని రాంబాబు ఈరోజు ఎందుకిలా ఆందోళనా ఉదేర్కం కలగలిపి 
మాటాల్డుతునాన్డో అరద్ంకావటేల్దు తలీల్కూతుళిళ్దద్రికీ. అవడానికి  సీరియస టైపే గాని, కూతురనాన్ భారయ్నాన్ అమితమైన పేర్మ రాంబాబుకి. 
కూతురు ఒకటి రెండుసారుల్ తుమిమ్తేనే గాభరా పడిపోయి, డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళేళ్వరకూ సిథ్మితంగా  కూరోచ్లేని మనసత్తవ్ం అతనిది.  పేర్మ 
చేతలోల్నేగాని, మాటలోల్ చూపించడం కొంచెంకూడా తెలీని తండిర్కంటే, తలిల్ దగగ్రే చేరిక ఎకుక్వ ఐషూకి.  

 
“చెపప్కు నానాన్ భయమేసోత్ంది నాకు. అయినా నీకెలా తెలుసు అంత భయంకరంగా ఉంటుందని” అంది ఒణుకుతునన్ 

గొంతుతో.    
 
"నీకు వింటేనే అంత భయం వేసుత్ందికదా,  అనుభవించిన నాకెలా ఉంటుందంటావ. అవునమామ్. ఇపుప్డు  నీకు 

చెపిప్నదంతా నిజంగా నేను అనుభవించినదే.  ఎపుప్డో ఎకక్డో చెపప్నా?” అంటూ తన చేతిలో సెక్చ వేపు వేలితో చూపిసూత్   
 
 “పోలికలంతగా కనిపించడం లేదుగాని ఐషూ,  ఇందులో  ఉనన్ది నేనూ, మా అమేమ్” అనాన్డు రాంబాబు లోగొంతుతో.   
 
“ఏంటి నానాన్. ఏం చెపుత్నాన్వ? వాళిళ్దద్రూ నువూవ్ నానమామ్ అంటావేంటి. నాకేమీ అరద్ం కావటేల్దు” అంది ఆశచ్రయ్ంగా 

తండిర్ వేపూ, తలిల్ వేపూ మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్.   
 
“అవునమామ్. అందులో ఉనన్ది నేనూ  నానమేమ్.    ఆ సంఘటన నా చినన్పుప్డు, ఐదారేళళ్ వయసుస్లో  జరిగింది. నా 

చినన్పుప్డే  తాతయయ్ చనిపోయాడని తెలుసుకదా నీకు.  ఆ తరావ్త నానమామ్ నేనూ..... ఏంతినాన్మో  ఎలా బర్తికామో ఏ కొదిద్మందికో తపప్ 
ఎవరికీ తెలీదు.  ఆ విషయాలెవరితోనూ ఎపుప్డూ మాటాల్డాలనిపించదమామ్ నాకు.  ఇషట్ం లేకపోవడం ఒక కారణం అయితే, అంతకంటే 
ముఖయ్మైన కారణం ...భయం, భయంకరమైన గతానీన్, ఆ గతంతో ముడిపడి ఉనన్ దురభ్రమైన ఆకలినీ తలంచుకొని తటుట్కోడానికి 
కావలసిన మనోధైరయ్ం  ఈ రోజుకూక్డా నాకు లేకపోవడం.” 

 
 “తాతయయ్ చనిపోయాక  ఇలుల్ గడవాలికదా. దానికోసం నానమమ్ ఊరోల్  ఇదద్రు ముగుగ్రు  షావుకారల్  పశువులశాలలు 

శుభర్ం చేసే పనిలో చేరింది.  జీతం డబుబ్లోత్ పాటూ వాళిళ్చేచ్ మిగిలిపోయిన అనన్ం, కూరా లాంటి వాటితో నాకు కనీసం కడుపు 
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నింపగలిగేది.  అయితే  ఒకసారి నానమమ్కి జవ్రం వచిచ్ంది.  రెండు రోజులు ఉధృతమైన జవ్రం. ఇంటోల్ నూకలు కూడా నిండుకోవడంతో 
గంజికూక్డా గతిలేకుండా పొయింది.  పనిలోకి వెళళ్లేక పోయిందేమో,  వీళూళ్ వాళూళ్ ఇచేచ్ అనన్ం మెతుకులు కూడా దొరకలేదా 
రెండురోజులూ.    కడుపు నింపుకోవడానికి కుండలో నీళేళ్ గతయాయ్యి.  మూడోరోజు జవ్రం కొంచెం నిమమ్ళించడంతో తింటానికేమైనా 
అడుకొక్సాత్నని తను పనిచేసే ఒక షావుకారింటికి   వెళిళ్ంది  లేని ఓపిక తెచుచ్కొని. వెళిళ్న నానమమ్  రెండుగంటలు గడిచినా తిరిగొచేచ్ జాడ 
కనబడక పోవడంతో తనని వెతుకుక్ంటూ బయలేద్రాను నేను  బైరుల్ కమేమ్ కళుళ్ బలవంతాన తెరుచుకుంటూ.  తూలుతూ, తడబడుతూ 
షావుకారింటి దగగ్రకి చేరుకునన్ నాకు అకక్డ కనిపించిన దృశయ్ం అది.    

                                                      --00--     
                         

తరవాత నానమమ్ చెపిప్ంది.  రెండురోజులుగా తిండి లేకుండా ఖాళీ కడుపులోత్ ఉనాన్మనీ తినడానికేమైనా పెటట్మనీ అడిగితే, 
రెండోర్జులుగా పనెగొగ్టిట్నందుకు తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్ “ఎలాగూ వచాచ్వు కదే ఆవులశాల కొంచెం తుడిసెయ ముందు.   నూకలు 
తరవాత ఇసాత్నని” చెపిప్ ఆవులశాల శుభర్ం చెయియ్ంచిదట షావుకారమమ్.  అది శుభర్ం చేసేక   “ఇదిగో ఈ బియయ్ంకొటుట్ కూడా  కొంచెం 
సుబర్ం చేసియేయ్ తలీల్.  మాయదారి ఎలకలు. తెగ కొటేట్సత్నాన్యి బసాత్లిన్. చూడెంత బియయ్ం నేలపాలైపోయాయో. కనీసం   నాలుగైదు శేరల్నాన్ 
ఉండవూ.  నువేవ్ తీసుకెలుద్గానయయ్నీన్.  పదిరోజులొండుకోవొచుచ్ నువూవ్ నీ కొడుకూనూ.” అని చెపిప్ బియయ్ంకొటుట్ కూడా శుభర్ం 
చెయియ్ంచిందట. రెండురోజులుగా తిండిలేని నానమమ్ లేని ఓపిక తెచుచ్కొని, బియయ్ంకొటుట్ శుభర్ంచేసి,  ఊడిచ్ పోగేసిన బియాయ్నిన్....దుమూమ్ 
ధూళీతో కలగలిసిపోయిన బియాయ్నిన్......చేటలో వేసుకొని శుభర్ం చేసుత్ందమామ్ నేనకక్డికి వెళేళ్టపప్టికి.    అంత ఆకలితో, ఒళుళ్ తెలియని 
సిథ్తిలో ఉనన్ ఆ సమయంలో కూడా నానమమ్  అకక్డ చతికలబడి చెమటలు కకుక్తూ అలా బియయ్ం చెరుగుతునన్ దృశయ్ం నామనసుస్లో 
బలంగా.... ఎవవ్రూ చెరపలేనంత బలంగా...... ముదిర్ంచుకు పోయిందమామ్” అనాన్డు నీరునిండిన కళళ్తో కూతురి వేపు చూసూత్.  

                                                        --00-- 
 “ఆ తరవాత” అంది ఐషూ గొంతు పెకలించుకొని.   
 
“ఏముందమమ్ చెపప్డానికి.  తినీ తినకా అరాద్కలితో బర్తికేం రెండేళళ్పాటు. ఆ తరవాత  దేవుడే పంపినటుట్ “నూయ్టన“ 

గారని ఒక  టీచర, మాసూక్లుకి బదిలీమీద వచాచ్రమామ్. పాఠాలు బాగా చెపప్డమే కాకుండా పిలల్లందరినీ ఏ తారతమయ్ం లేకుండా 
సమానంగా, పేర్మగా చూసేవారు.  మన పరిసిథ్తి ఎవరిదావ్రానో తెలుసుకునన్ సార  నానమమ్తో దెబబ్లాడి,  బలవంతాన ఒపిప్ంచి మరీ, 
పర్కక్టౌనోల్ ఉనన్ గవరన్మెంట హాసట్లోల్ చేరిప్ంచారు ననున్.  తరవాత డిగీర్ వరకూ అలా హాసట్ళళ్లో ఉండే చదువుకునాన్నమామ్” అనాన్డు 
రాంబాబు కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 

 
“గవరన్మెంట హాసట్ళళ్లోనా. నిజంగానా.  దారుణంగా ఉంటాయట కదా అకక్డ పరిసిథ్తులు. ఎలా ఉండగలిగేవు నానాన్ 

అకక్డ?”  అనడిగింది ఐశవ్రయ్ జాలిగా.   
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“దారుణంగా ఉంటాయా అంటే....మధాయ్హన్ం తింటే  రాతిర్కి తినడానికి ఉంటుందో లేదో  తెలీని నాలాంటివాళళ్కి   మూడు 
పూటలా  ఖచిచ్తంగా తిండి దొరుకుతుందనే భరోసానే ఒకపెదద్ లకజ్రీ కాదంటావా.  అలాంటి లకజ్రీనే దొరికిందకక్డ నాకు.  కాకపోతే  తినే 
అనన్ంలో పురుగులూ, కూరలోల్, సాంబారోల్ బొదిద్ంకలూ, అపుప్డపుప్డూ  బలుల్లూ.....అలాంటివసలు సమసయ్లాల్నే కనిపించేవికాదు. 
నిరివ్కారంగా  వాటిని తీసి పకక్న పడేసి,     మిగిలిన అనన్ం తినేసేవాళళ్ం” అనాన్డు విషాదంగా నవువ్తూ. 

 
“మరి నానమమ్...!?”  పర్శన్ పూరిత్ చెయయ్కుండానే చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు రాంబాబు. 
 
“అదృషట్వశాతూత్ డిగీర్ అవగానే ఉదోయ్గం రావడంతో కషాట్లు తీరిపోయాయని చాలా ఆనందించానమామ్.  నానమమ్ని  ఇక 

నా దగగ్రకి తెచేచ్సుకుందామని అనుకుంటునన్ంతలోనే తను.....” రాంబాబు గొంతు పూడుకు పోయింది దుఖంతో మళీళ్.  
 
అరద్మైన ఐషూ అడిగింది లోగొంతుకతో “ఎలా?” అని. 

 
“టీ.బీ.తో.. నాలుగు మెతుకులకోసం జీవితమంతా పోరాడుతూనే ఉంది కదమామ్ మా అమమ్.  గెలవడానికి అవకాశమేలేని 

అనంతమైన పోరాటం అది.    అందుకే అరాద్కలితోనే బర్తికింది తను జీవితమంతా. దానితో  లివర ఎఫెకట్ అయియ్ందట.  సమయానికి సరైన 
వైదయ్ం అందకపోవడంతో  అదికాసాత్ టీ.బీ.లోకి దించేసింది.  నానమమ్ ఆవిషయం నాకు తెలియనివవ్లేదు. ఒకవేళ తెలిసినా నేను 
చెయయ్గలిగినది కూడా ఏమీలేదు ఆరోజులోల్. మహా అయితే చదువుమానేసి, నానమమ్ని తీసుకొని గవరన్మెంట ఆసప్తిర్ చుటూట్ తిరిగేవాడిని. 
అంతే. దానితో జబుబ్ బాగా ముదిరిపోయింది. నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్, నానమమ్కి మందులిపిప్ంచగలిగే సోథ్మత వచేచ్నాటికి.....ఇట వాజ టూ 
లేట ఐషమామ్.  డాకట్రస్ సెడ దేర వాజ నో హోప.  తరవాత మూడునెలలకే  చనిపోయింది. అరద్మైందా మీ నానమమ్ ఎలా చనిపోయిందో.  
తినడానికి సరైనతిండి లేక చనిపోయింది తలీల్”  చెపాప్డు రాంబాబు ధారాపాతంగా కారుతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ 

                                                    --00-- 
 

ఆరోజు రాతిర్ పదకొండు గంటలపుప్డు, ఐషు నిదర్పోయిన తరవాత,  “ఈ సంగతులు ఎటిట్ పరిసిత్తులలోనూ ఐషూకి 
తెలియనివవ్కూడదనే వాడివి కదా రామూ.  అంత హఠాతుత్గా ఎందుకు చెపాప్వు  దానికి.  అదీ అంత కఠోరంగా.  ఎంత అలాల్డిపోతోందో 
తెలుసా.  పేల్టులో అనాన్నిన్ చూసి  కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంది ఈ అనన్ం దొరకక్పోవడంవలేల్ కదమామ్ నానమమ్ చనిపోయింది   అంటూ” 
అనన్ భారయ్ వేపు, చదువుతునన్ పుసత్కం లోనుంచి తలెతిత్ చూసాడు రాంబాబు. 

  
ఆమె వేపు ఒక క్షణం నిదానంగా చూసి   ”సరూ, నీకు తెలుసు కదా అనన్ం మెతుకు ఒకక్టి వృధా అయినా, 

నాలుగుమెతుకుల కోసం  మాఅమమ్ పడిన యాతన గురొత్చిచ్ నాకు భరించలేని బాధ కలుగుతుందని. ఈ మధయ్కాలంలో  మన పెళిళ్ళళ్లో 
వెరిర్తలలు వేసుత్నన్ భోజన’విష’సంసక్ృతి.....పదిరకాల సీవ్టూల్, పదిరకాల కూరలూ,  రకరకాల బిరాయ్నీలూ  గొపప్కోసం విసత్టోల్ 
గుమమ్రించడం, వచిచ్న అతిథిదేవుళుళ్ సైట్ల గా ఒకటో రెండో ఐటెమస్ మాతర్ం రుచిచూసి లేచిపోవడం, వాళళ్లా వదిలేసిన వాటిని  
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అపరాధభావం కొంచెమైనా లేకుండా పెంటకుపప్లమీద పారబోసెయయ్డం, అలా పారేసిన ఎంగిలిమెతుకుల కోసం తినడానికి పిడికెడు 
మెతుకులులేని అభాగుయ్లనేకమంది  ఆ పెంటకుపప్లమీదే  పందులతోనూ, కుకక్లతోనూ పోటీపడడం.....ఇవనీన్ చూసి తటుట్కోలేకే కదా నేను 
పెళిళ్ళళ్కి వెళళ్డం పూరిత్గా మానేసింది. తినడానికిలేక “అనన్మో రామచందార్” అని అలాల్డే లక్షలాదిమంది నిరుపేదలునన్ మనదేశంలో 
అనాన్నిన్ అలా వృధాచేసే హకుక్ ఎవడికైనా, వాడెంత శకిత్మంతుడైనా,  గొపప్వాడైనా ఉందంటావా సరూ.  అలాంటి వెధవలిన్ నడిబజారులో 
ఉరితీసెయొయ్దూద్”. అనాన్డు ఆవేశంగా. 
 

”నేను అడిగిందేంటి, నువువ్ చెపుత్నన్దేంటి రామూ?  ఐషూని ఎందుకలా ఏడిపించావని అడిగితే, దానికి సమాధానం 
చెపప్కుండా  ఎవడోన్ ఎందుకో నడిబజారులో ఉరితీసెయాయ్లంటావేంటి. ఏమైనా అరద్ం ఉందా నువువ్ మాటాల్డుతునన్దానికి?” అంది సరోజ 
కూడా ఆవేశంగా.     
                “ఐయామ కమింగ టు దట. ఈ మధయ్ చాలా రోజులుగా గమనిసుత్నాన్ను. ఐషమమ్ అనాన్నిన్  చాలా వృధాచేసుత్ంది.   
రెండుమూడుసారుల్, నీ ఎదురుగానే  చెపాప్ను గురుత్ందా  “అనన్ం దేవునితో సమానమమామ్. అలా వేసట్ చెయయ్కూడదు. కావలసినంత మాతర్మే 
వడిడ్ంచుకొని తిను. మిగిలితే ఎవరైనా పేదవారికి పెటొట్చుచ్.  ఎంగిలి చేసి వదిలేసేత్ బయట పారెయయ్డానికి తపప్ ఎందుకూ పనికిరాదు” అని.  
కాని తనా అలవాటు మానుకోవడంగాని మానుకునే పర్యతన్ం కాని చెయయ్లేదు. ఎవడో బయటివాడు చేసేత్నే తటుట్కోలేని నాకు, నా కూతురే 
అలా  చేసుత్ంటే ఎలా ఉంటుందో  చెపుప్.  అందుకే మొనొన్కరోజు....నువువ్ ఇంటోల్ లేవు, ఆఫీస డినన్ర  ఉందని వెళాళ్వు.....మళీళ్ అలాగే వేసట్ 
చేసుత్ంటే, కోపంవచిచ్  కొంచెం గటిట్గానే మందలించాను ” 

 
“ఏంటి ఐషమమ్మీద అరిచావా నువువ్? ఏమందది?”  అడిగింది సరోజ ఆశచ్రయ్ంగా.   
  
“ఏమందా? నీకు చాదసత్ం మరీ ఎకుక్వైపోతుంది నానాన్. కొంచెం అనన్ం పారేసినందుకే నేనేదో  భయంకరమైన పాపం 

చేసినటుట్ అంతలా కేకలేసుత్నాన్వేంటి. వేరే పనిలేదా నీకు.’ అని తిరిగి నామీద అరవడమే కాకుండా, మాటాల్డడంకూడా మానేసింది.   
అందుకే....తనకి  అరద్ంకావాలనే.....ఎపుప్డూ తెలియనివవ్కూడదనుకునన్  నా గతానిన్  అంత కఠినంగా చెపాప్లొస్చిచ్ంది.” అనాన్డు  బాధగా. 

 
”అరద్ం కావాలనా?ఏం అరద్ంకావాలని?”   అంటూ అయోమయంగా చూసుత్నన్ భారయ్ కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్,  
 
”అవును. అరద్ంకావాలనే....... నాకూతురుకి మెతుకు విలువ అరద్ంకావాలని” అని మృదువుగా చెపిప్  చదువుతునన్ 

పుసత్కంలోకి  తలదూరేచ్సాడు రాంబాబు.     
 *** 
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  నేను భాసక్ర బంగళా చేరేసరికి సాయంకాలం ఆరైంది. నదివొడుడ్న చినన్ గుటట్మీద బిర్టిష వారి అభిజాతాయ్నిన్ పర్తిబింబిసూత్ 

ఇండోయూరోపియన సైట్లోల్ కటిట్న పెదద్ బంగళా. చుటూట్ తోట. గుండర్టి సథ్ంబాలు, అరధ్వృతాత్కార ఆరీచ్లతో విశాలమైన వసారాలు, ఎతైత్న 
పైకపుప్. దిగువలో పారుతునన్నది కనిపించేటుట్గా కిటికీలు.  

     భాసక్ర వసారాలో బలల్ముందు కూరుచ్ని ఆఫీసు ఫైళుల్ చూసుకుంటునాన్డు. పకక్నే పియేయ్ కాబోలు నిలబడి ఏదో వివరిసుత్నాన్డు. 
ననున్ చూసి చదువుతునన్ ఫైలు మూసి, నవువ్తూ “పర్యాణం బాగా జరిగిందా? కారు సమయానికే సేట్షనుకొచిచ్ందిగదా" అంటూ వచిచ్ 
చెయియ్ కలిపాడు. ‘ఆరోజుకు పనిచా’లని పియేయ్ను ఇంటికి వెళిల్పొమమ్నాన్డు. 

     ఇదద్రం అకక్డే ఉనన్ పేము కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని కబురల్లో పడాడ్ము. వంటమనిషిని పిలిచి టీ, బిసక్టుల్ తీసుకురమమ్నాన్డు. 
నదిమీదుగా వసుత్నన్ చలల్గాలి తోటలోని పూల సువాసనలను కలుపుకుని మతుత్గా వీసోత్ంది.  

     “బిర్టిష పాలకులు అడవిలోవునాన్ వాళల్కాక్వలిస్న సౌకరాయ్లు కళాతమ్కంగా అమరుచ్కునేవాళల్నుకుంటా” అనాన్, పాతబడినా 
వనెన్తగగ్ని బంగళా ఇంటీరియరస్ చూసూత్.  

     “మేముకూడా దొరలమేగా. వీటిని యింకా సుందరీకరించుకునాన్ము” అని నవివ్ “బిర్టిష వాళల్నైతే సాగనంపగలిగాముగాని 
వాళుల్ వాళల్జాగర్తత్ కోసం మనచుటూట్ బిగించిన చటార్లను మాతర్ం వదిలించుకోలేకునాన్ము” అనాన్డు భాసక్ర. 

     “యికక్డెలావుంది?” అనాన్ను. భాసక్ర నిజాయతిగా నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. అందుకే రెండుమూడేళల్కోసారి బదిలీ 
అవుతూంటాడు. ముందువాడి అవినీతి శృతిమించి పైవాళల్కు పర్మాదకారి అయాయ్క మంటలారప్డానికి ఇతనిన్ వేసాత్రు.   

     “యెకక్డైనా అదే కథ. నాముందికక్డ పనిచేసిన  దీనదయాళ గారికి ‘తిమింగల’మని పేరు. యికక్డి పైసాథ్యి వుదోయ్గులోల్ని 
కొంతమంది అతాయ్శాపరులకూక్డా ఆయన వయ్వహారం కలిసొచిచ్ంది. వలస పాలకులాల్గే యీదొరలూ మన సమాజంతో సంబంధానిన్ 
తలల్కిందులుగా విలోమంగా కొనసాగించారు. యిలాంటివాళల్కు దెబబ్తింటునన్ది మనసమాజమే అనన్ సప్ృహ వుండదు కాబోలు. వీళల్ను 
దారిలో పెటట్డానికి సంవతస్రం పటిట్ంది. సవ్తంతర్ం వచిచ్నపప్టున్ంచీ చాలాచోటల్ యిదంతా వొక సమాంతరవయ్వసథ్గా కొనసాగుతోంది. 
యిలాంటివి మీలాంటి సామాజికశాసత్రవేతత్లు పరిశోధించలేదనుకుంటా” అనాన్డు భాసక్ర.  

     “సవ్తంతర్మైతే వచిచ్ందిగాని, గాంధీగారితరంతోనే ఆ సంసక్రణలూ పోయాయి” అనాన్ను టీకపుప్ అందుకుంటూ. భాసక్ర 
వంటమనిషికి ‘థాయ్ంకస్’ చెపిప్ టీకపుప్ తీసుకునాన్డు. 

     “దయాళ గారు అవినీతిపనులోల్ తనెకక్డా దొరకుక్ండా వుండడానికి కొంతమంది కిందిసాథ్యి వుదోయ్గులను యిరికించాడు. 
పార్థమిక అవసరాలను తీరచ్లేని పేదరికం మనిషిచేత యేదైనా చేయిసుత్ంది. దానిన్ యెలా ఎకస్ పాల్యిట చేయాలో మనదొరలకు 
బాగాతెలుసు. నేనిందాక చూసుత్నన్ ఫైలు అలా యిరుకుక్నన్ వొక నిరాభ్గుయ్డిదే. అదిగో ఆ పూలచెటల్లో పనిచేసూత్ంది చూడు ఆమె భరత్ది” 
నిటూట్రాచ్డు భాసక్ర.  

     “సునంద లేదా?” అనడిగాను, తనుంటే ఈపాటికి సందడి చేసూత్ండేది. 
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     "పకక్నునన్ పలెల్కెళిల్ంది. యీపాటికొచేచ్సిండాలిస్ంది. చెపాప్నుగా తను వొక సేవాసంసథ్ తరఫున పనిచేసోత్ంది. పలెల్లోల్ ఆడవాళల్లోల్ 
అవగాహన పెంచి వాళల్ను కుటుంబ లీడరుల్గా తయారుచేయడం ఆ సంసథ్ ఆశయం. బాగా కషట్పడుతోంది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.  

     యూనివరిస్టిలో భాసక్ర, నేను సహాధాయ్యులం. పీజితరావ్త భాసక్ర కేందర్ సరీవ్సులో పెదద్ ఉదోయ్గం తెచుచ్కునాన్డు. నేను 
డాకట్రేట చేసి విశవ్విదాయ్లయంలో పంతులుగా సిథ్రపడాడ్ను. సునందవాళుల్ ముంబైలో సిథ్రపడిన తెలుగువాళుల్. ఆమె సైకాలజిలో పీజి చేసింది. 

     బయట కారాగిన చపుప్డైంది. సునంద హడావుడిగా వచిచ్ "సారీ అండీ. యీరోజే లేటైంది" అంటూ కూరుచ్ంది. బాగా 
అలసిపోయినటుట్ కనబడింది. రోజంతా తిరిగి కషట్పడినటుట్ చెదరిన జుటుట్, నలిగిన దుసుత్లిన్ బటిట్ తెలుసూత్ంది.  

     "మీ పని యెలా సాగుతోంది?" అనాన్ను. రెండేళల్ కిర్తం చూసినపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆమెలో వచిచ్న మారుప్ని అంచనా వేసూత్. 
వయసు నాలుగేళుల్ పెరిగినటుట్ంది. ఇకక్డి పర్జలతో కలసిపోవడానికి నుదిటిమీద పెటుట్కునన్ పెదద్ బొటుట్, కటుట్కునన్ కాటన చీర, బొతిత్గా 
మేకప వేసుకోకపోవడం వీటివలల్కూడా అలా అనిపిసూత్ండవచుచ్. ‘పనివొతిత్డి ఆడవాళల్మీద అధికపర్భావం చూపిసుత్ందేమో’ అనుకునాన్.  

     "చూసుత్నాన్రుగా... తరాలుగా చదువులేకపోవడంవలల్ వీళల్ ఆలోచనలోల్ మారుప్ తీసుకురావడం అంత సులభంగాలేదు" అంది 
దిగులుగా. 

     “మనుషులిన్ వొక చెడునుంచి మరొక చెడుకి మారిచ్నంత సులభంగా చెడునుంచి మంచికి మారచ్డం అవుతుందా, అందులోనూ 
మీ నాగరికులు శతాబాద్లుగా పకక్నబెటిట్న యీ పలెల్టూళల్లో” అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ 

     “ఆవిషయంలో మా నాగరికులకంటే వీళేల్ నయం బాబూ” అంది కొంటెగా నవువ్తూ. 
      తరువాత ఇతరకబురల్లో పడిపోయాము. వంటమనిషి టీ తీసుకొచిచ్ సునందకు ఇచిచ్ంది.  
     "నువువ్ యికక్డే యింటోల్నే వుండు. పైనునన్ గది  పెదద్దే. పైగా దాదాపు రోజంతా మేమిదద్రం బయటే వుంటాము. నీ పార్జెకుట్ 

రిపోరుట్ రాసేపని నిరభయ్రంతరంగా చేసుకోవచుచ్. గెసౌట్స లో నీకేంతోసుత్ంది?" అనాన్డు భాసక్ర మరోసారి టీ తాగాక.  
     "యీసారికిలా వుండనివువ్. అయినా రోజూ సాయంతర్ం టీ తాగడానికొసాత్గా" అనాన్ను  
     "మీరునన్ వారం రోజులూ డినన్ర కూడా యికక్డేచేసేటైట్తేనే మిమమ్లిన్ గెసౌట్స కి వెళల్నిసాత్ం. అదికూడా అనుకోకుండా యీవారమే 

నేను పగలు యింటోల్వుండడంలేదు కాబటిట్" అంది సునంద గటిట్గా. 
     నేనకక్డే రాతిర్భోజనం చేశాక గెసట్ హౌస చేరుకునాన్ను. అదికూడా బిర్టిష వాళుల్ కటిట్ందే. 
     ఫాయ్కట్రీ నదివొడుడ్నే ఎతుత్మీద మైదానంలో ఉంది. నాగరికతకు దూరంగా కొండలోల్, అడవిలో ఉనన్ ఖనిజాలకు సంబంధించిన 

ఫాయ్కట్రీకి ఉనన్తాధికారి భాసక్ర. అతని బంగళాకు ఫాయ్కట్రి మధయ్ మైలుదూరం, ఈ మధయ్భాగంలో అధికారల్కు, ఇంజనీరల్కు, మిగతా 
ఉదోయ్గులకు కావ్రట్రస్, కల్బుబ్, ఆసుపతిర్, సూక్లు, ఆడిటోరియమ, పారుక్లాంటివి ఉనాన్యి. ఉదోయ్గుల అవసరాలు చూడాడ్నికి 
చుటుట్పకక్లనుంచి వచిచ్నవారితో ఫాయ్కట్రీకి మరోవైపు కాంకీర్టుఇళుల్, గుడిసెలు, రేకు షెడల్తో, దుకాణాలతో ఒక చినన్ బసీత్ వెలసింది. కాయ్రట్రస్ 
లేని  చినన్ఉదోయ్గులూ ఆ బసీత్లోనే ఉంటారు. 

* * * 
 ఉదయపునడకకు వెళొల్చిచ్ గదిలో రీసెరచ్ పార్జెకుట్ రిపోరుట్ పని చూసుకుంటునాన్ను. తలుపుమీద వేళల్చపుప్డై మరో 

నిముషంలో తలుపు తెరుచుకుంది. గెసౌట్స మెస నుంచి పలహారం పేల్టుతో ఒకతను లోపలికొచిచ్ "గుడామ్నింగ సార" అంటూ పేల్టుని టీపాయ 
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మీదవుంచి "మీ టిఫిన సార. కాఫీ తెమమ్ంటారా? టీ తెమమ్ంటారా?" అని అడిగాడు. సనన్గా, పొడవుగా, చామనఛాయ రంగులో, పలచ్బడిన 
జుటుట్తో, వడలిన మొహంతో ఉనాన్డు. 

     మొహంచూసేత్ అతను నాకు తెలిసినవాడిలాగ అనిపించాడు. “టీ” అంటూ పరీక్షగా చూశాను. “సరే సార” అని వెళిల్పోయాడు. 
అతను వెళల్గానే చపుప్న గురొత్చిచ్ంది. అతను ఒడెడ్పప్. ఎనేన్ళైల్ంది ఒడెడ్పప్ను చూసి. ఇనేన్ళల్ తరువాతకూడా  అతనిన్ గురుత్పటట్గలగడం చితర్ంగా 
అనిపించింది. కొనిన్ ఙాఞ్పకాలు మనిషి సుపత్ చేతనంలో సిథ్రపడివుంటాయేమో. 

     టిఫిన తినడం మరిచ్పోయి ‘ఒడెడ్పప్ టీ పటుట్కుని ఎపుప్డువసాత్డా’ అని ఎదురుచూసుత్ంటే పాతవిషయాలు గురొత్చాచ్యి. 
     ఒడెడ్పప్వాళుల్ నా చినన్పుప్డు కొనేన్ళుల్ మా పలెల్టూళోల్ ఉనాన్రు. ఎకక్డినుంచోవచిచ్ మాయింటిపకక్న మా ఖాళీ సథ్లంలో 

మానానన్నడిగి ఒక పూరిలుల్ వేసుకుని ఉండేవాళుల్. అతను నాకంటే ఐదారేళుల్ పెదద్, ఒక తముమ్డు, ఇదద్రు చెళెల్ళూల్ ఉండేవాళుల్.  వాళల్ నానన్ 
పంటకాలంలో ధానయ్ంవాయ్పారుల దగగ్ర సహాయకుడుగా పనిచేసేవాడు. మిగతా సమయంలో కమీషన మీద చినన్చినన్ పనులు చేసూత్ బయట 
తిరుగుతూవుండేవాడు. వాళల్మమ్ మోతుబరల్ ఇళల్లోల్ దంచడం, ఒలవడంలాంటి పనులు చేసేది. ఒడెడ్పప్ పొదుద్నపూట రైస మిలుల్లో పనిచేసూత్ 
ఇంటి విషయాలనీన్ చూసుకునేవాడు. వాళల్కు జరుగుబాటు కషట్ంగా ఉండేది. అసలు ఒక కుటుంబం సిథ్రనివాసం లేకుండా ఇలా 
ఊరుల్మారడం నాకు అపప్టోల్ వింతగా అనిపించేది. అందుకేనేమో యూనివరిస్టి ఉదోయ్గంలో చేరి ఒకేచోట సిథ్రపడాడ్ను. 

     ఒడెడ్పప్ నాకంటే ఐదారేళుల్ పెదద్వాడైనా ననున్ మితుర్డుగా పరిగణించి నాతో సనిన్హితంగా ఉండేవాడు. సూక్లు మధయ్లో 
మానేసినా అతనిది వయసుకి మించిన లోకఙాఞ్నం. సనన్గా వునాన్ పనులనీన్ నైపుణయ్ంతో చేసేవాడు. అతని ఉంగరాల జుటుట్ పర్తేయ్కంగా 
ఉండేది. వాళల్ తాతలు బిర్టిష వాళల్దగగ్ర పనిచేశారని, బిర్టిష వాళుల్ వెళిల్పోయాక అంతా గాడి తపిప్ందని, భయం పోయి బలమునోన్డిదే 
రాజయ్మైందని చెపేప్వాడు. నేను సూక్లునించి రాగానే ఇదద్రం తోటలు, గుటట్లు తిరిగే వాళల్ం.  

     ఒకోక్రోజు ననున్ ఇంటికెళిల్పొమమ్ని అసురసంధయ్ మసకలో కొందరు మోతుబరల్ పొలాలోల్ కంకులు, కాయలు, పళూల్, కూరలు 
తెచుచ్కునేవాడు. ఒకసారి నేను ‘తపుప్కదా’ అంటే ఆ మోతుబరెల్ంత చెడడ్వాళోల్, వారివలల్ తమలాంటివాళెల్లా పేదలౌతునాన్రో వివరించి ‘మీరు 
చేపేప్ ధరమ్రాజయ్ం వచేచ్లోపల మేం ఆకలితో చచిచ్పోతాం’ అనాన్డు. వీటి సంగతెలావునాన్ అతనివలల్ నాకు పైకి కనబడే సమాజం వెనక 
దాగివుండే అనేక విషయాలోల్ ఙాఞ్నం కలిగింది. అపుప్డపుప్డు ననున్ ‘మీకేం బాబు పెటిట్పుటిట్నవాళుల్, ధరమ్ంగా వుండగలరు’ అనేవాడు. 

     రైసుమిలుల్ యజమాని కూతురు ఇతని చురుకుదనం చూసి అభిమానించడం మొదలుపెటిట్ంది. ఆమె అడుగుతోందని మాపెరటోల్ 
విరగాగ్సుత్నన్ లిలీల్ పువువ్లను రోజూ తన చెలిల్చేత మాలగా కటిట్ంచి తీసుకెళిల్ ఆ అమామ్యికిచేచ్వాడు. కొనాన్ళల్ తరువాత హఠాతుత్గా ఒకరోజు 
రైసుమిలుల్లో పని వదిలేసి అటువైపెళల్డం మానేసాడు. ‘ఎందు’కని అడిగాను.  

     "ఆ పిలల్ ననున్ పేర్మిసాత్వునాన్నని చెపిప్, పెళిల్ చేసుకుందామని అడిగింది" అనాన్డు. 
     "ఇంకేం, అదృషట్మంటే యిదే. అందుకే పని మానేసావా?" అనాన్ను  
    “యిదేమనాన్ సినిమా అనుకునాన్వా చినబాబూ. ఆమెది తెలిసే వయసుకాదు. పని  పోతేపోయింది, నా పార్ణాలు కాపాడుకునాన్" 

అనాన్డు. 
     రానురానూ కరువుపెరిగి  దిగుబళుల్ తగిగ్పోవడం మొదలయాయ్క ఒడెడ్పప్ కుటుంబం అపుప్లపాలై ఒక రాతిర్ ఊరువిడిచి 

వెళిల్పోయింది. ఆతరువాత అతనిన్దే చూడడ్ం.  
     తలుపుతెరుచుకుని మరో కురార్డు టీ తీసుకొచిచ్ బలల్మీద పెటాట్డు.  
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     "వొడెడ్పప్ యేడీ, అతను యీ గెసౌట్సోల్ పనిచేసాత్డా?” అని ఆతృతగా అతనిన్ అడిగాను.  
     "ఔనుసార, కానీ యింటికెళిల్పోయాడు సార” అని కొంచెం తటపటాయించి "యిపప్టోల్ రాడు సార, వొడెడ్పప్ ససెప్నష్న లో 

వునాన్డు, మూడునెలైల్ంది" అనాన్డు ఆకురార్డు. 
     నేనాశచ్రయ్ంగా చూసి "యిందాక టిఫిన తెచాచ్డుగా. యెకక్డుంటాడో తెలుసా" అనాన్.  
     "డూటి నాది సార. యేదో పనిమీద యిటొచేచ్డు. మరి నేను వేరేపనోల్వుంటే మీకు టిఫినటుట్కొచేచ్డు. పాపం మంచోడు సార" అని 

బసీత్లోవుండే ఒడెడ్పప్ ఇంటి గురుత్లు చెపాప్డు. 
* * * 

     ఆసాయంతర్ం నాలుకేక్ పని ఆపి, వెతుకుక్ంటూ వెళిల్ బసీత్లో ఒడెడ్పప్ ఇలుల్ పటుట్కునాన్ను. ఇంటోల్నే ఉనాన్డు. వీధి తలుపుదగగ్ర 
రేకుకురీచ్లో ఒకక్డే కూరుచ్ని వీధిలో ఆడుకుంటునన్ పిలల్లిన్ నిరాసకత్ంగా చూసుత్నాన్డు. సనన్టి వీధిలో మూడుగదుల ఇలుల్.  

     పలకరించి నేనెవరో చెపాప్క కొనిన్క్షణాలకిగాని ననున్ గురుత్కు తెచుచ్కోలేకపోయాడు.  
     "చినబాబు యెనాన్ళల్కు చూసినాను" అంటూ సంబరంగా కౌగిలించుకుని ఉనన్ ఒకక్కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ ఆదరంగా నావి, మా 

కుటుంబసభుయ్లవి పేరుపేరునా యోగకేష్మాలు విచారించాడు. మా వూరిగురించి, వూరోల్వాళల్ గురించి గురుత్నన్ంతవరకూ అడిగాడు.  
     మేం విడిపోయినపప్టున్ంచీ తనవివరాలు కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. మనిషిలో ఇదివరకటి శకిత్, హుషారు లేవు. ఉంగరాలజుటుట్ 

పోయింది. చాలామందికిలాగే అతనీద్ జీవితమంతా విడుపులేని పోరాటమే. మానవ నాగరికతాఫలాలు అందక బతుకోక్సం రాజీపడిన 
అసంఖాయ్కులకు పర్తీకగా ఉనాన్డు. 

     ఇపుప్డికక్డ గెసౌట్స లో మెస చూసుకుంటునాన్డట. ఎకక్డెకక్డో తిరిగి రాషట్రం ఈ చివరన పదేళల్కిందట కిందామీదాపడి ఈ 
ఉదోయ్గం సంపాయించాడట. జబుబ్లుచేసి అతని అమామ్, నానన్, చినన్ చెలెల్లు చనిపోయారట్. భారయ్ భాసక్ర బంగళాలో తోటపని చూసుత్ంది. 
ఒడెడ్పప్కు ఇదద్రు కూతుళుల్, ఒక కొడుకు. అపుప్చేసి పెదద్ కటన్మిచిచ్ పెదద్కూతురిన్ పోలీసు కానిసేట్బుల కిచిచ్ పెళిల్ చేశాడట. పోలీసు ఉదోయ్గమే 
వేరట. వేలు ఖరుచ్పెటిట్ అలుల్ణిణ్ ఫాయ్కట్రి సెకూయ్రిటిలో డెపుయ్టేషన వేయించుకునాన్డట.  

     ఈ వాతావరణంలో కొడుకుక్ సరిగాగ్ చదువబబ్లేదని విచారంగా చెపాప్డు. తన కషట్పడి తెచుచ్కునన్ ఉదోయ్గంతో సంఘంలో కాసత్ 
పైకెగిరినా కొడుకుక్ చదువురాకపోవడంతో మళీల్ తాము కిందికి పడిపోతామనన్ భయం అతనిలో కనిపించింది. 

     ‘అందరూ యెవురిపనులమీద వాళెల్ళిల్నారు, యింటోల్ నేనొకక్డినే వునాన్’నని నొచుచ్కునాన్డు. వదద్నాన్ వినకుండా టీ చేసిచాచ్డు. 
     " ఇంతదూరం నీకీవూరోల్ యేంపని?…  నువువ్గూడా కంటార్టుట్లు జేసుత్నాన్వా… ఆఫీసరుల్, కంటార్టట్రేల్ మా గెసౌట్సోల్ దిగుతారు" 

అని తనే నిరాధ్రించాడు. నేను అపప్టికి నవివ్ ఊరుకునాన్ను.  
     ఇదద్రం పాతసంగతులు చాలాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం.  
      “ఐతే మీ భాసక్ర సారు చాలా సిట్ర్కట్ అఫీసరట కదా” అనాన్ను వరత్మానంలోకి వచిచ్. 
      “ఔనుబాబు, జాగరత్గా వుండు" అని "ఆయనటాల్ కచిచ్తంగా వుండడంవలల్ యెవురికి వుపయోగం?" అనాన్డు నిజానిన్ 

తీరామ్నించినటుట్గా.  
     "సిట్ర్కుట్గా వుంటేనేగదా మీఫాయ్కట్రీకీ మంచిది, అలాంటివాళేల్గదా కావలిస్ంది?” అనాన్ను  
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     “ముందునన్ దయాళుసారు దరమ్రాజు చినబాబూ, నాలుగుడబుబ్లు మనవిగావనుకుంటే పనులు ఐపోయేయ్వి. మీలాంటి 
కంటార్టట్రల్ందరూ ఖుషీ. మాకూ నాలుగుడబుబ్లొచేచ్వి. యీయనొచాచ్క అనీన్ రూలస్ంటాడు. మావేంజీతాలేల్ బాబూ, తిండికే కటకట”. అతను 
ననున్ కంటార్కట్రని భావించి మాటాల్డడ్ం నాకొక్ంచెం ఇబబ్ందిగానే ఉంది. 

     “మొదటిన్ంచీ గెసట్ హౌస లోనే వునాన్వా?” అడిగాను 
     “యెకక్డిది బాబూ, రెండేండల్నించే. అంతకుముందంతా కొలిమి దగగ్రే గదా. అనీన్ పాతకొలుములు, కొతత్గా మారాచ్లంటే 

పైవాళుల్ డబుబ్లేల్వంటారు.  వొళుల్ కొరివైపోయింది. రూలుపర్కారం నా వయసును బటిట్ అకక్ణుణ్ంచి వాళేల్ మారాచ్లనుకో. ఐనా దయాళుసారును 
బతిమాలేత్ డబుబ్లు తీసుకొని గెసౌట్సుకు మారిచ్నాడు. ఖరచ్యితే ఐంది, ఆరోగయ్ం కుదుటబడింది" చొకాక్ పైకెతిత్ చాతీకాలిన మచచ్లను 
చూపించాడు. 

     “నువువ్ ససెప్నష్న లో వునాన్వని తెలిసింది. నిజమేనా. యేంజరిగింది?” అనడిగాను  
     కాసేస్పు మాటాల్డకుండా తలవొంచుకునాన్డు. "యేదో జరిగిందిలే. పిలల్ పెండిల్కి తెచిచ్న అపుప్మీద వడీడ్ పెరిగిపోయింది. 

అపిప్చిచ్నోడు యింటిమీద కూచుచ్నాన్డు. కంటార్టట్రు ఫాయ్కెట్రీకి తకుక్వసరుకు తూకమేసినా డబుబ్కు ఆశపడి వూరుకునాన్. అదంతా 
వేణుసారు చెపేత్నే చేసినా. దయాళుసారు కంటార్టట్రూ దోసుత్లు. నీకు తెలీదులే, చెయయ్కపోతే ఆయనోత్ చికుక్. యీ బాసక్రుసారు వచిచ్నాక 
యెవురో పిరాయ్దుజేసేత్ విచారణ జేయించినాడు. అకక్డికీ నావలల్ జరిగింది చినన్తపేప్నని అందరూ చెపిప్నారు. యీయన యెవురిమాటైనా 
వింటేగదా. ఆరాతిర్ డూటీలోవుండిన వేణుసారు అంతానామీదేసి తపిప్ంచుకునాన్డు, యెళిల్పోయిన దయాళుసారూ సాయంజెయయ్లేదు. 
యేదిజెరిగినా బీదోడికేగదా తగిలేది. మాలాంటోళల్కు యిదంతా వొక వూబీ చినబాబూ" గొణుకుక్నన్టుట్గా నిదానంగా చెపాప్డు.  

     “జరిగిందాంటోల్ నీ తపుప్ లేదనుకుంటునాన్వా?” అడిగాను.  
     "లేకుండా యెటుల్ంటుంది" అనాన్డు నెమమ్దిగా. మొహం మాల్నమైంది. జరిగిందానికి పశాచ్తాత్పపడుతునన్టేట్ ఉంది.  
     “యిపప్టికే మూడునెలైల్ందంటగదా, యీ కొతత్సారు తొందరోల్నే పోసిట్ంగిసాత్డా?” అనాన్  
     "యేమో తెలీదు. యీయన యెకక్డా యెకుక్వరోజులు వుండడంటలే చినన్బాబూ. అపుప్టిదాకా ఆపని యీపనీ చేసుకుంటా 

యెటోల్ కాలం యెళల్దీయాల” అనాన్డు పరిసిత్తితో రాజీ పడినటుట్గా. 
     మరి కాసేస్పు మాటాల్డేక "మళీల్ వసాత్" అని లేచాను.  
     అతను చుటూట్ చూసి "నువివ్కక్డికి రాలేవులే. నేనే గెసౌట్స కు వసుత్ంటా. నీకే సాయంగావాలనాన్ అడుగు. యికక్డంతా నాకు 

తెలిసినోళేల్. కానీ మా బాసక్రుసారుతో కొంచెం జాగరత్గావుండు" అని వీధి చివరివరకూ వచిచ్ సాగనంపాడు. పెదద్సారు దయ అతనిమీద 
లేదని తెలిసిన బసీత్జనం ‘అతనిన్ వెలివేసారా’ అనన్టుట్గా ఒడెడ్పప్ తలొంచుకుని నడిచాడు. అనిన్చోటాల్వునన్ అవినీతిగురించి తెలిసినా 
పటుట్బడినవాణిణ్ మాతర్మే సమాజం వేరుగా చూడడ్ం చితర్ం, ‘పటుట్బడనంతవరకూ మనిన్సుత్ంది కాబోలు’ అనుకునాన్ను. 

     ‘నాకనాన్ ఎకుక్వ తెలివి, నైపుణయ్ం, చొరవ కలిగిన ఒడెద్పప్ బతుకంతా పోరాటంతోనే గడవడం, అపుప్డపుప్డు దారితపప్డంకూడా 
మన సమాజపు ఒక విలోమలక్షణమా!?’ అనిపించింది. 

* * * 
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     రెండురోజులు గడిచాయి. నేను రోజూ సాయంతర్ం భాసక్ర ని కలుసూత్నే ఉనాన్ అతని దగగ్ర ఒడెడ్పప్ పర్సకిత్ తీసుకురావడానికి 
కుదరేల్దు. ఒడెడ్పప్పటల్ నా అభిమానం చెకుక్చెదరక పోవడం ఆశచ్రయ్మనిపించింది. బాలయ్సేన్హం తపుప్లిన్ పటిట్ంచుకోదేమో. అతను 
సహజంగా మంచివాడేననన్ విషయానిన్ భాసక్ర కి ఏవిధంగా చెపాప్లనన్దే తేలుచ్కోలేకుండా ఉనాన్ను.   

     మూడోరోజు సాయంకాలం నేను వెళేల్సరికి భాసక్ర ఇంటి వరండాలో ఒక పంచాయతి నడుసోత్ంది. ఒడెడ్పప్ ఒకపకక్గా 
గోడకానుకుని తలొంచుకుని నిలబడివునాన్డు. సునంద దగగ్రగా అతని భారయ్, కూతురు నేలమీద కూరొచ్ని ఏడుసూత్ మధయ్ మధయ్లో 
మాటాల్డుతునాన్రు. పకక్నే సెకూయ్రిటి యూనిఫాంలో ఓ యువకుడు చేతులు కటుట్కుని నిలబడివునాన్డు. అతను ఒడెడ్పప్ అలుల్డుగా నాకు 
అరథ్మైంది. భాసక్ర కొంచెం వెనకగా కూరుచ్ని కాగితాలు చూసుకుంటునాన్డు. ననున్ చూసి భాసక్ర తనదగగ్రికి వచిచ్కూరోచ్మని పిలిచాడు. 
ఒడెడ్పప్ ననున్ చూసి, చూడనటుట్గా తలవొంచుకునాన్డు.  

     సునంద ఒడెడ్పప్ అలుల్డిని పర్శన్లడుగుతూ ఒకసారి మెతత్గా మరోసారి గటిట్గా నచచ్జెపుతోంది. కొంతసేపటికి నాకు విషయం 
అరథ్మైంది. ఒడెడ్పప్ అలుల్డు మరో అమామ్యితో తిరుగుతునాన్డు, పెళిల్కి ముందునుంచే ఇది ఉనన్టుట్ంది. ఒడెడ్పప్ భారయ్ ఈ పంచాయతి 
పెటిట్ంచింది. సునంద అడిగినపుప్డంతా అతను "అబేబ్ లేదమమ్గారూ" అంటూ తాను అమాయకుణణ్ని చెపుతునాన్డు. ఒడెడ్పప్ తనకేమీ 
సంబంధంలేనటుట్గా ఉనాన్డు. 

     ఇలా కాసేపు జరిగాక భాసక్ర కలగజేసుకుని, ‘పోలీసుగావుండి ఇలాచేయడం అనిన్రకాలుగానూ తపేప్నని, ఆ జిలాల్ పోలీసు 
సూపరింటెండెంట కి ఇతనిన్ సరెండర చేసూత్ ఇతనిమీద తీవర్మైన చరయ్కు సిఫారుస్ చేసాత్’నని అనాన్డు.  

     దాంతో అతను భాసక్ర ముందు నేలమీద కూలబడి తపుప్ ఒపుప్కుని ఇంకెపుప్డూ అలా చేయనని పర్మాణం చేశాడు. సునంద 
మళీల్ కొంత కౌనెస్లింగ చేసి అతనిచేత అనేక హామీలు ఇపిప్ంచుకునన్ తరువాత వాళల్ను పంపించేసింది. 

     మరుసటిరోజు పొదుద్న వచిచ్నపుప్డు ఒడెడ్పప్ తనే ఆవిషయానిన్ పర్సాత్వించి "నేను నినన్సాయంతర్ం నినున్ పలకరించలేదు 
చినబాబూ. నువువ్ అయయ్గారోత్ పనుండి వచిచ్నటుట్నాన్వు. నామీద అయయ్గారికి కోపం వుందిగాబటిట్ నీపని చెడిపోతుందని పలకరించలేదు, 
నువేవ్మనుకోలేదు గదా" అని "నువావ్యనున్ యింటిదగగ్ర కలుస్కుంటునాన్వంటే యింగ చెపేప్దేముంది. నీపని అయిపోతుంది" అనాన్డు.  

     నేను నవివ్ "అది సరే, నినన్ నువేవ్మీ మాటాల్డలేదే వొడెద్పాప్, అలుల్డికి బుదిద్ చెపాప్లిస్ందిపోయి అలా వూరికే నిలబడాడ్వేం" 
అనాన్ను  

     "అమమ్గారి అండచూసుకోని మాయావిడ చేసిన ఆగాయితయ్ంగాని పోలీసోడంటే ఆమాతర్ం పరిచయాలుండవా బాబూ, ఆ 
వుదోయ్గం పవరటాల్టిది" అనాన్డు తాపీగా.  

     నేను నిరుతత్రుడినై అతనివైపు కొంచెంసేపు చూసి "అలాగంటావేం వొడెడ్పాప్ ఆమె నీకూతురు కాదా?" అనాన్ను కోపంగా. 
     "నాకు మాతర్ం బాదుండదా బాబు. నాకైనా పెండిల్కి ముందు తెలుసా? మేం చెపేత్ యింటాడా? మాజనామ్నికి యినేన్ండల్కు 

పోలీసోణిన్ అలుల్ణిణ్ చేసుకోగలిగినాం. యిది పలేల్గాదు, పటన్ంగాదు. యికక్డోళుల్ అటాల్టిపనులే గొపప్నుకుంటారు. వడీడ్లేని అపుప్మాదిరి 
లోకంలో మంచొకక్టే కావాలంటే మాలాంటోళల్కు దొరుకుతుందా" అనాన్డు నిరిల్పత్ంగా.  

     'ఇతనిలో ఇదద్రు మనుషులునాన్రా? ఆసిథ్తిలో ఎవరైనా అంతేనా?’ అనుకుంటూ అతనివైపు చూసూత్ండిపోయాను. 
                                                               * * *  
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     మరాన్డు ఉదయమే ఒడెడ్పప్ ఉతాస్హంగా గెసట్ హౌస కి వచాచ్డు. "చినబాబూ నువొవ్చిచ్న యేళావిశేషం, నా ససెప్నస్న యెతేత్సాత్ 
నినన్ మదేద్నన్ం బాసక్రుసారు ఫైలుమీద సంతకంజేసినాడంట. నాది చినన్తపేప్నని యీ సిచచ్ చాలునని ఆనాన్డంట. అంతేకాదు, టౌనోల్ 
మాయావిడ జబుబ్కుజరిగిన టీర్టెమ్ంటు డబుబ్లుగూడా శాంక్షన చేసినాడంట. యెంతైనా యీ బాసక్రుసారు మంచోడు బాబూ" అనాన్డు 
సంబరంగా  

     "అంటే నీకు మంచిజేసేత్ మంచోడు, లేకపోతే చెడోడ్డా?" అనాన్ నవువ్తూ  
     "లేదు బాబూ, నిజంగానే మంచోడు. నిజం నిలకడమీద అరథ్మైతుంది. నాబారయ్ ఫైలు యేనాటిదనుకునాన్వు? మా పాత 

దయాళుసారు దీనిన్ తొకిక్పెటిట్నాడు. ఆయనే వుండుంటే యిటాల్ వూరికే చేసేవాడా? పనయేయ్దానికి మళాల్ తపుప్దారిలో నడిచేవాణిణ్, 
యేంజెయాయ్ల, అవసరాలటాల్టివి. దేవునిదయవలల్ మీకా దరిదర్ం లేదు బాబూ" అనాన్డు. 

     ఆరోజు మధాయ్నన్ం వచిచ్ ననున్ వాళిల్ంటికి భోజనానికి తీసుకెళిల్ భారాయ్పిలల్లకి పరిచయంచేశాడు. 
                                                      * * * 
     ఆ వారాంతంలో ఫాయ్కట్రీ సూక్లోల్ ఫంక్షన జరిగింది. ముఖయ్అతిథిగా ఉండడానికి ననున్ బలవంతంగా ఒపిప్ంచాడు భాసక్ర. ఆ 

సాయంతర్ం సేట్జీమీద అతిథులోత్పాటు భాసక్ర పకక్న ననూన్ కూరోచ్బెటాట్రు. సూక్లుపిలల్లు, తలిల్దండుర్లు, ఉదోయ్గులు పెదద్సంఖయ్లోనే 
వచాచ్రు. ఒడెడ్పప్ పేర్క్షకులోల్ ఒకమూలన నిలబడి సేట్జివైపు చూసూత్ండడం గమనించాను. సభలో భాసక్ర 'నేను పొర్ఫెసర నని, మేమిదద్రం కాల్స 
మేటల్మని, మంచి మితుర్లమని, తన ఆహావ్నం మీద నేను వచాచ్నని,' నాగురించి వివరంగా పరిచయం చేశాడు. పిలల్లకు పైరజులు నాచేత, 
సునందచేత ఇపిప్ంచారు. ననున్ మాటాల్డమనన్పుడు నేను చదువు అవసరానిన్, దానిదావ్రా నేరుచ్కోవలసిన విలువలగురించి కుల్పత్ంగా మాటాల్డి 
కూరుచ్నాన్ను. సభానంతరం మాకు అకక్డే ఏరాప్టు చేసిన విందులో భోంచేసి రాతిర్కి గెసట్ హౌస చేరుకునాన్ను.  

     ఆ మరుసటిరోజే నా తిరుగుపర్యాణం. ఆ రోజు ఆదివారంకావడంతో ననున్ లగేజితో సహా బంగళాకొచేచ్సి అకక్డినుంచే 
రైలేవ్సేట్షన కెళల్మని సునంద, భాసక్ర లు గటిట్గాచెపాప్రు. పొదుద్నేన్ బేర్క ఫాసట్యాయ్క సామానుల్ సరుద్కుంటుండగా ఒడెడ్పప్ వచాచ్డు. నేను 
వెళిల్పోతునాన్ననే బెంగ అతని మొహంలో కనిపిసూత్ంది. నేను కలిసినపప్టున్ంచి మా బాలయ్పురోజులనీన్ నెమరువేసుకునాన్ము. అతని చివరి 
సంతోషపు రోజులవే. 

     సామానుల్ సరద్డం అయాయ్క గోడకానుకుని నిలుచ్ని "నువువ్ బలేవోడివి చినబాబూ, మా బాసక్రుసారు నీకంత దోసత్ని నాకు 
చెపప్కుండా దాచినావు. ఆయనగురించి అనౌసరంగా యేదేదో మాటాల్డినాను" అనాన్డు నిషూట్రంగా 

     నేను నవివ్ "నువేవ్ ననున్ చెపప్నివవ్కుండా కంటార్కట్రును చేశావు" అనాన్.  
     "వోమాటడిగేదా చినబాబూ? నువువ్ నాగురించి బాసక్రుసారుకు చెపిప్ సిఫారుస్ చేసినావుగదా? అందుకేగదా ఆయన ససెప్నస్న 

యెతేత్సి నాఫైళల్నీన్ సంతకంబెటిట్ంది?" అనాన్డు.  
     డైరవర గదిలోకి వచిచ్ సామాను తీసుకెళాల్డు. 
     “నిజం చెబితే నముమ్తావా వొడెడ్పాప్? నీగురించి భాసక్ర కి చెపప్డానికి నాకింతవరకు వీలే కుదరేల్దు. నీ పనులనీన్ అతనికి అతనే 

చేశాడు. అందులో నా పర్మేయమే లేదు. ఐతే ముందు ముందు ఆయనిన్ంచి నీకే సమసాయ్ రాకుండా యీరోజు అతనికి నీగురించి 
చెబుదామనుకుంటునాన్ను" అనాన్ను బాయ్క పాయ్క తగిలించుకుంటూ.  
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¬¸^j McõbÁ                                  ±ÿ 

     "వొదుద్ చినన్బాబూ చెపొప్దుద్, యిటాల్వుండడమే మంచిది" అభయ్రథ్నగా అని నేను వారిసుత్నాన్ వినకుండా నా బాయ్క పాయ్క తీసుకుని 
ముందుకు నడిచాడు.          *** 

''¬MLkôN|j QnÎÓk... QnÎÓk'' MLk ¬CLë$cOqj ¥é¥éfS¸Á.  
''¬Kcò! MLjÈ¢" ³Mnjj¼á¸Ey ¬Oq$q¸^¥yTd¿ ³Ey ML¸¥qCy fHÓjGSkëFo °¸^j¸Á'' ¬FLjŠ¸^k ÔoÀPy GHÂ MLÁPofS MnWc"FLj.  
MLjFLGSjPy ÄGSj$qj Mnjjÿ¸Py ¥qFL_<ÂMLøŠ¸@~ ''³¸^CLëNqjõ$cOqk?'' ¬FcïFLj FLMLløCLk.  
''²ML¿Cy tj¸Ec¥q ¬Kcòtj MLk=c÷<jCLjFcï<j?'' ¬¨»¸Á −O~$c.  
''Mc+" KcKctjCy, ¬FLjŠ¸=cFLj'' ¬_Ííî¸ −<Po¥q °FLï MLjj¥qÚ ¥q¥éÚQcFLj.  
FoFLkfU¸¼FL=oæ −Ä< Mnjjÿ¸ JdÆJwtj¸Á. ''Ä¤¨¥qGSÓj _jÁíPoÍj. ²ML¿Cy GHmGSj¥yMcPy ²ML¿Cy ‚<Ey CnÆNqjFo 

CnÆNqjÍj'' OqjGSOqjGSPe¨¸Á.  
−Ä< McÓ¥q¸ ÔLkfS, Fc $qj¸@nPy÷ O~tjGH<è=nÎæ¸Á. −Ä< MLj¿Á, Cy¨¥y<Ój $qj¿¸¼, Mc+j" ÔofSFL ¬FcõNqkÓ $qj¿¸¼ 

ÔnGHð^¸ MnjjÍÓj rH<jCLj¸Á. JdCLGHlO~*¸ ¬¸Cc ÀOq$qCy<jCLj¸Á. ®GHð=h¥é ML¸ÍTdOqj÷ ÄFLï ¥qDÍ FLk=x¥q=yTd¿ ÄFcPoMnk? 
''³Ey rHEcíÄ< μ¸^¿MLjÂfR −Ä<$y<j ÄFoMc+k" ¥cMcÆ¥qEc! Â×.¸$cFo ½¡ÄCL¸Py En_òÀÂ °¸@xÔLjá'' ¬FLï −PyÔLFLCy ¶fH$cÜ 
−Ä< $y<j ¬¸Cc Ä¸^j¸@oEcÂï MnjjÍ=y÷.  

¥cÂ¢, −Ä< ¥qDÍ ¼MLOy÷ MLjj»¸GHlÂ Fc MnÎGHl¥h ÀGHlðCLk °¸^j¸Á.  
''−Ä< MLj¿Á ¥qFcï MLk MLj¿Á ²¸CL MLj¸¼Mc<j. FoFLj ²Pe CnÆÄ$c MLk GHl=hæ¸=hMc+"FLj ÍkOq¸ rH=cæÆ. rHÍí¥y<Ój$c 

−Ä< KyÓèÂï ¥qadæÓjGH@~è FLFnï¸CL Kc$c ÔLkGSjŠ¸=cOqj MLk tj¸=y÷'' Pe¸=h MLjj»¸GHlÓj tjGSjë¸Á. ¬¸Íj¥é, −Ä< ¥qDÍÓj 
ÄFcÓ¸=o FcŠ AKLNqj¸.  

O~öÀ¥h =hrIHF|¥h rHGSOq^÷ fH¸¨ OqjKcòÆ. öGH*M| GSkÚP|¥h MnÈ" öfHÂûJdP|Â ¥qÓMcÆ. ¥h¸Í IJw÷O| OqMLjõ Ä¤Ój ŠÁ¿Co _×cOqj¥h 
Mn+Ec¸ OqMLjô¸Á. ŠÍOq¥qJwCo ¥qÂ¢GS¸ IJwF| ÔofS O~FLÂ ¬Fcï ÔnJdðÆ'' ÔnNqkõÆûFL GHFLjÓ ÆGSjæ ¬¸Cc _jöOqPy »öOqjFL À¿»¸Á.  

''QnÎÓk −IgHGSj¥h Mn+jCLjFcï'' ®¸CLPy OqMoj}R fHÆÔc<j.  
''μOoN|j OqMojGRk! Ä£j KcKctj ³MLj¸^jFcï<jO~?'' MLk Mc¿ï ¥qÁÆ¸¼¸Á.  
''−! ³MLj¸=c<j? − ÔnOqj‚¿ Í$qÜOq JvÓ¸ ¬MLjô¥cÂ¥h rH<EcMLk?'' ¬Â ¬<j$qjCLjFcï<j.  
''−V!'' MLk ¬CLë$cOqj CLPe¨¸¼¸Á.  
''−NqjFL¥h ¬MLGSOq¸ °¸=o$cÂ¢ IJwF| ÔoNqj<j. CnÆfSFL GS¸$qCo$c. JvÓ¸ ¥xFo¸ÍjŠ ²MLOnÎFc Jd¿¢æÓÂ ÔLk<MLjÂ 

¬<j$qjCLjFcï<j. MLj¿¢ Mnjjÿ¸ Ä£jEo ¥cÍÂ ÔnGHðPo¸$c ¬¸Íj¥é ÔLkTdëFLFcïFLj''  
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¬GSPo AKL$qjÜMLj¸^jFLï −Mnj MLjFLGSj Ä£jÍ ¶ ¬»ÜGHlÓÂ »¤fSJdOoQc<j OqMoj}R.  
''³ML¸©! TdNqj¸öCL¸ ²Âï¸=h¥h tj¸=h¥h MLTdëOqj?'' öGH*M| $qj¿¸¼ MLk=c÷@~ÓÂ −O~^¸$c ¬¨$cFLj.  
''²¸ÍjŠ?'' ¼O~Š GH@~è<j.  
''²Âï¸=h¥h MLTdëFy Fc¥é CnÆNqjÍj. ³EnÎFc MLl¸=o Mc^û}H Ôntjõ'' ÔnfHð bÍ@~Óï CLÓjsHGSjŠÂ MnÈ"JwNqk<j.  
Mn¸^Fo, ¬Pe MnFL¥hÚ À¿$cFy PoEy MLk ¬CLë$cOqj ¬¸ÍjŠ¸Á.  
''ÔLkQcMc ¬MLkôN|j. ²¸CL TdøOqíîGHOqjPy. Mc+"¥h ¬MLGSOq¸ ¬tjCo MLjFLjGRjÆï ¬À¥h¸ÔLjŠ¸=cOqj. PoÍ¸=o, ÄfS¿JdOoTdëOqj'' 

ÔnGHlðŠJwCLk °¸Á.  
''¬CLëNqjõ$cOqk FcŠ ¥x¸Ôn¸ GHÂMLl¸Á. ¥cGSë ÿ@~MLl¨$c °FcïFLj. tjMc+, öGH*M| GSkÚP|¥h ‚@~ MnWc"Æ'' $q_$qKc 

ÔnsHðfS −Ä< ¿NqkXLF| ¥yGS¸ ÔLk<Š¸@~ MnFL¥hÚ À¿$cFLj.  
''Moj¸ ²Âï ¬FLjAKLÄ¸ÔcMnk ²Âï ¥qadæÓj GH@~èMnk. ¯ ¥cÓ¸ fHÓ÷Ó¥h ÄFcÓFcï CLÓFxsHð'' MnFL¥qFLj¸¼ MLk ¬CLë$cOqj 

GS*$q<¸ FcŠ ÄÂfHGSkëFo °¸Á.  
¬EoÄ£j GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ $q_$qKc On© ¬tjõ GSkÚÓj¥h MnWc"FLj.  
öfHÂûJdP| ‚OyáMLjÂ ÔnfHð, öGH*M| $qj¿¸¼ MLk=c÷¨¸Á. ''¯Td¿ ²$cãM|jûPy ÔcPe CLŠÚML MLkOqjÚÓj MLÔcáNqj¸©. 

EcEcGHl$c JdfS¸$| ö$o@|û... ¬¸Co. ¬Á‚@~ ¥xÂï GSKnã¥|æûPy =iÔLOo÷ ¥x¸Ôn¸ ²ŠÚML MLkO|Úû MofS Jd}S ÔoQcOqj. ¥cMcÓ¸=o ÔLk<¸¨'' 
ö@~Py FLj¸¼ ¥xÂï sHGHO|û À£fS _Ó÷Ä£jÍ rH=hæ¸Á. MnjjŠÚ_¨$c Mc=hÂ ÀOq$oQcFLj.  

''MLk öGH*M| CnÆMnÎFLMc@o. ²GHlð<k MLj¸¼ MLkOqjÚPo MLTdëtj. ¯ GS¸MLCLûOqMoj tjPe ×.¿»¸Á. Mc¨Py Kc$c MLkOqjð 
ML¼á¸Á. On^MLjCL¸$c CLNqkOqMLlCLjFcï<j. ÔnfHðFLMLk^ ¬GSûÓj ÄFL<¸PoÍj. _ÿjQc =iFo×| MLÓ÷ ¬FLjŠ¸=cFLj'' FcŠFLï 
GH¿×cåFL¸Cy Cy¼¸Á ÔnJdðFLj.  

''¥qOn¥éæFL¸¨'' öfHÂûJdP| ¬¸Á.  
''FnÎF|ë¥c÷GSj fHÓ÷Py÷ MLkOqjð ÔcPeMLl¸Á. ¥x¸CLMLj¸Á MLjk©$c °¸^jFcïOqj. ¥x¸CLMLj¸Á ¬GSÿFL¸$c ¬Ó÷¿$c 

CLNqkOqNqkõOqj. ¬Pe$qÂ, Mc+"Â MLÁPnNqjõ‚<Íj. ²$cãM|jûPy MLj¸¼ ö$o@|û O~ML<¸ ‚@~ MLjj[õMoj.  
Ä£jOqj Ä£j ¬Kcòtj $qj¿¸¼ öGHCoõ¥qöQLÍíî À£GSj¥yMcÆ.. VOyôFL÷MLÓ÷ ¼O~$cÜ, ÍjOqjGSj$c °¸=cOqj fHÓ÷Ój. Ä£jOqj ¥yGHð<Š¸@~, 

¬OqMLŠ¸@~ ÂEcFL¸$c FLÔLáÔn_jCLk °¸<¸¨. Ä£jŠ ¥xÂï _j¥|û tjTdëFLj. ¬Ä À£GSj¥nÈ" ÔLÍML¸¨. rUP|ð ¬MLlCctj.  
PoÍ¸=o MLjFL GSkÚPy÷Fo =iFo×| ¥h@|û¥i, sHOn¸=|û¥i ¥{ÂûÆ¸$| ¥c÷rS}S ‚@~ °Fcïtj. ¬MLGSOqMnjÎCo ¬Á¤ ÔLkEcí¸.'' ¬¸^k 

®¸CLPeMLl GHlGSë¥cÓj On¸<j À£fS _Ó÷Ä£jÍ rH=hæ¸Á. =iFo×| fHÓ÷ÓCy CLÆ÷Í¸ö<jÓj ²Pe MnjÓ$cÆ? ¬Â IJd¿F| OqÔLtjCLÓj O~fSFL 
GHlGSë¥cÓÄ.  

''− PeMLl GHlGSë¥cÓÂ ²GHð=h¥h ÔLÁÄ, ²GHð=h¥h FoFLj Mc=hÂ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠ¸=cFy'' ¬Â Â^kæ¿á, Mc=hÂ À£GSjŠÂ PoÔcFLj.  
PPP 

MLjbEcõÿï¸ AKy×.FcÓj ¬tjõ, ML¸=hÓj÷ GSOqjíŠÂ MLÔoáGS¿¥h MLk ¬CLë$cOqj Fc ¥yGS¸ ²ÍjOqjÔLkGSkë ‚Oqjá¸Á.  
®¥q ÄFL¥q CLGHðÍÂ ¬OqíîMnjÎ¸Á FcŠ. CLGHðÂGSOnÎ ²ÍjOqj$c ‚OqjáFcïFLj. ¯Td¿ =cfHŠÚ MLk ¬CLë$c¿ fHÓ÷Ój, −Ä< 

Cy¨¥y<Æ fHÓ÷Ó Ä£jÍ¥h MLjÈ"¸Á. ¶ ¬Oq$q¸^ $q<$q@~ MLk=c÷@~¥q, −Ä< Â×.¸$cFo ¶ JdÀ¥é+j" MnFL¥hÚ MnÈ"Jwtj¸Á.  
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''MojMLjj fHÓ÷Æï GS¿$cÜ rH¸ÔLPoÍFcï<j Ä£j ¼FLMLkML$cOqj. MLk fHÓ÷Ó¥h rHÍí¸CLOq¸ ¼FLï¸CLOq¸ CnÆNqjÍ^. ¬¸CLMLk^ 
¬¸=c@~? FoFL¨$cFLj −NqjÂï `FLjMnøPe rH¸ÔcMLl Ä£j fHÓ÷Æï ¬Â` ÂÓKn=hæ ¥q¨»JdOoQcFLj'' ¬¸Á −MoQL¸Cy ±»JwCLk.  

− MLk^Py÷ Â×.¸ ²¸CLj¸Ey Fc ¬¸CLO~CLô¥h CnÆfSFc ¬CLë$c¿ Ã.fH rH¿»JwCLj¸ÍFLï AKLNqj¸Cy MLk=c÷<Š¸@~ 
‚OqjáFcïFLj.  

®¸CLPy, öGH*M| GSkÚP| FLj¸¼ O~ML<¸Cy MLk ¬CLë$c¿ öGHGS¸$q¸ −»Jwtj¸Á.  
Mc<j MLGSkëFo, Kcõ$| ÄfSOofS =h.Ä ¿Mnk=| À£GSjŠÂ TwIJdPy ‚Ó_@~è<j.  
''OoN|j! ³¸ö=c? − TwIJdPy MoÓ_<<¸? MnÈ" Mnjjÿ¸ ¥c+k" ÔoCLjÓk ¥q<j¥yÚ − _^æÓj MLkOqjá'' ¬¿¼¸Á MLk 

¬CLë$cOqj.  
Mc<j ×.McÃMLøPoÍj. −Ä< tj¸¥yTd¿ ¬¿¼¸Á. Mc<j ÔLjOqj$cÜ ¶ ÔLkGHl ÔLkfS CLÓÀsHðGSjŠFcï<j.  
''²¸CL Jv$qOqj? Â¢¥é ÔnsHðÁ'' −Ä< MLÁÆrH^æPoÍj.  
FcŠ >OqŠÚFL öfHÂûJdP| ÔnfHð¸Á $qjOxë¼á¸Á '' FnMLjôÁ$c ösHMLjCy'' ¬Â FoFoEy ÔnGHðKyNojPyGHPo  
''´ NqkM|j =nÎO|è. ¥nF| Nqjk gH÷×| GR^}H'' ¬FofS =h.Ä ÕÔcFnP| MLkOoáQc<j öGH*M|.  
''¬¸Co −^¸Kc¸_j FoOqj$c ML¼á Fc FnÀëÄ£jEo GH¨¸ÍÂ ¬OqíîMnjÎ¸Á FcŠ.  
FoFLj öGH*M|Â MLj¸ÍÆ¸Ôo $cõ}HPyFo MLk ¬CLë$cOqj ¬¸ÍjŠ¸Á.  
''²Pe rH¸ÔLjCLjFcïMLl fHPe÷¨Â? rHÍí¸CLOq¸, ¼FLï¸CLOq¸ MLl¸Ec Mc¨¥h? ®EoFc FLjMLlø Fo¿ð¸ÔoÁ?'' ¬¸^k ¬OqML<¸ 

MnjjÍÓjrH=hæ¸Á.  
¬tjÍj ÂMLjjadÓ ö¥hCL¸, −Ä<, CLFL MLj¿Á $qj¿¸¼ MLk=c÷¨FL MLk^ÓÂ¢ï MLj¿áJwtj Fc Ä£jÍ ÄOqjÔLjŠGH¨Jwtj¸Á.  
 − MLk^Ój −Ä<¥h $qjOqjëÔofSFc °GHNnk$q¸ °¸<Íj. =iFo×|Py Mc¨¥h °¸@o öIGHsSæGRF| MLjk@| fSø¸$|ûPe¸=h Mc=h $qj¿¸¼ 

ÄML¿¸Ôo PeAKL¸PoÍj.  
²¸Íj¥q¸=o −Ä<¥h ¥cMLÆû¸Á GSMLjGSõ¥h GH¿adÚOq¸ ¥cÍj. MLjFLGSjPy MLlFLï ¼¥cŠÂ¢, ¬GSÿFcÂ¢ï Mn+"$q¥qÚ<¸ ¥cMcÆ. ¬Á 

CnÆfS FoFLj MLÙFL¸$c MLjkõ=|Py CnÓj$qj fSÂMLk Jd^¥h @~FLjûÂ ÔLkfSFL^jæ, −Ä< VMLAKcMcÆï ÔLkGSkë °¸¨JwNqkFLj.  
PPP 

TdNqj¸öCL¸ OqMoj}R −IgH}S FLj¸¼ MLÔcá<j. Ó¸Ô|Kcõ$| _OqjMLl$c °¸<^¸ ÔLkfS ''Ó¸Ô| ÔnNqjõPoEc?'' ¬¨$cFLj Mn¸^Fo.  
''®Mc+ KnÎ^ μ¥q Ä£j=h¸$| °¸Á. AKy×.FL¸ ¬¥qÚ@o'' ÔnJdð<j Jv¨$c.  
''²¸<¥h KcŠûPy ¬FLï¸ Jd@nÎJwtj °¸^j¸Á. MLjj¸Eo ÔnJdðÆû¸Á'' ¬FLMLGSOq¸$c JdOoNqkPxûGSjë¸ÍÂ KcbÍGH<jCLk 

¬FcïFLj.  
''OqMoj}R¥h ¥yGH¸ ML¼á¸Á'' FcŠ ÓXLGHFLj÷ °¸=cN|j. ²FLïÂ $qjOqjërH^jæ¥yFLj. öGHÀ£Á TdbÁ¸sH. FLOq¥q¸ ²¥qÚ@y PoÍj'' 

ÄGSjŠÚÂ MnÈ"JwNqk<j.  
O~öÀ AKy×.FcÓ CLO~øCL öGH*M| $qj¿¸¼ MLk=c÷<=cÂ¥h OqMoj}R Í$qÜOq¥h MnWc"FLj.  
¬GHð=h¥é Pe}H=c}H MLjj¸EoGSjŠÂ ‚OqjáÂ °Fcï<j OqMoj}R. ''³¸=y CLøOq$c, On¸<jMLjj¥qÚPy÷ ÔnGHlð'' ¬Fcï<j Fc McÓ¥q¸ 

¥qÂrH=hæ Pe}H=c}H PyFLj¸¼ CLÓ ²CLëŠ¸@~Fo.  
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''®Mc+ MLjbEcõÿï¸ ¬CLëNqjõ$cOqj öGH*M| Ä£jÍ ¥yGHð@~èOqj. Mc¨ ÃsUÄNqjO|...'' Fc MLk^Ój tj¸¥c GHm¿ë‚@~ ¥cPoÍj.  
''®¸=h O~×.¥iNqkÓj FcŠ ÔnGHðŠ. Fc¥h¸¥c MLjj[õMnjÎFL GHFLjÓj KyÓjè °Fcïtj'' ÂOq÷XLõ¸$c ×.Mc_j ÔnfHð MLjÈ¢" Pe}H=c}HPy 

CLÓrH=cæ<j.  
°GSkûOqFLjŠ¸^k VPy÷¥h MLÔcáFLj. MLk ¬CLë$cOqj ²ML¿CyFy IJwFy÷ MLk=c÷<jCLjFLï MLk^Ój ÄFL_<jCLjFcïtj.  
''−...¯ ¥cÓ¸Py ³¸ ¬¸CL tj¸=hGHFLj÷ ¥yGS¸ ÄOq$q_@~ÆPo. MLk ¥y<Æï ÔLkGSjëFcïFLj$c. Äj¥iûÓj, ¶MnFLk÷, McfR¸$| 

ÄjGRFLk÷ ¬Âï MLÔoáQctj. MLjFLPe$c Â¢+"Ã¸EnÓj MnkNqkPe? ³MLjFcïFc?'' MLk ¬CLë$cOqj FxŠÚÓj FxŠÚCLk MLl¸Á.  
FoFLj Fc $qÁMnÎGHl¥h FcÓj$q<j$qjÓj MoQcFLj. OqMoj}R MLk^Ój ÄÂfHGSjëFcïtj.  
''¯ −<Mc+" O~×.¥iNqkPy÷ GH@~èMLj¸=o ³ GHÂ¢ ÔoNqjPo¸. Mc+"FLGSÓj GH=hæ¸ÔLj¥y‚<Íj.''  
Â×cÂ¥h OqMoj}R − MLk^Ój ¬FLPoÍj. ¥cÂ¢ ¬CLÂ MLjFLGSjPyFLj¸¼ ÄÂfH¸Ôctj − MLk^Ój FcŠ.  
$qÁPy¥h MnÈ" öfHÂûJdP| tj¼áFL GHlGSë¥q¸ ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠFcïFLj. ‚OqjáÂ ÔLÍjMLlCLjFcïFLFLïMLk=o$cÂ¢ −PyÔLFLÓj GH¿GH¿ 

ÄbEcÓj$c JwCLjFcïtj.  
MLjÂfR öIGHsSæGRF|Â¢, KcbÍÂ¢ ¬MLCLÆMc+" Ä£jÍ¥h _ÓML¸CL¸$c OqjEcíÓÂ ²¸ÍjŠ ÔLkTdë<j?  
MLk ¬CLë$c¿ $qCL¸, OqMoj}R −IgHGSj MLÀë¨ Fc Ec¥c ²¸ÍjŠ MLTdëtj? MLÀë¨Â CL»Ü¸ÔLjŠFo öGHNqjCcïÓj¥cÂ¢ −CLôQL¥hëÂ 

rH¸ÔLj¥yMcÓÂ ¥cÂ¢ ²¸ÍjŠ öGHNqjCLï¸ ÔoNqjOqj? öGHÀ ¼Fcï, rHEcí GSMLjGSõ ¬GSÿFL¸$c MLk¿ μ¥q¿FLj¸¼ μ¥q¿¥h JdŠCLk 
°¸@~Æû¸EoFc?  

−Py¼sSë ®Ex¥q AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ¬¸^jMcõbÁPe Cy¼¸Á. ¬MLlFLj. ¥qOyFcPe$c ®Ex¥q AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL MLjÿMLkô¿. Á¤Â¥h 
gSøNqjÂNqj¸öCL* CLGHð tj¸¥y MLj¸ÍjPoÍj. ®Pe −Py¼GSkë, −Py¼GSkë ²GHð=h¥y ¥qFLjï ¬¸^jŠ¸Á.  

PPP 
CnÓMc¿¸Á. ²¸@~¥cÓ¸ GSkOqjõ<j ´ÍjFLïOq¥é MnÓj$qjÆï öGHGS¿GSjëFcï<j. GH¥qÚFL MoGHÔn^jæ Ä£jÍ GHXLjÓ ¥hÓ¥hÓÓj 

ÄÂfHGSjëFcïtj. Po¼ ¥h=h¥i Í$qÜOq ÂÓjÔLjFcïFLj.  
ÄQcÓMnjÎFL −¥cQcÂï ÔLkGSkë MLl¸=o ³Ey ¥xCLëQL¥hë GHl^jæ¥x¼á¸Á PyGHÓ.  
Ä¤bÁPy ÄfSOofSFL^jæ$c ¬¥qÚ<¥qÚ@~ ÀOqj$qjCLjFcïOqj. ¬GHlð@o MLk tj¸=hMLjj¸Íj$c Mn+jëFLï ¶ rHEcíNqjFL Ä£jÍ GH¨¸Á Fc 

ÍßfRæ.  
FcÓj$q<j$qjÓj MofS, °FLï^jæ¸¨ ''¬Kcò!'' ¬Â ¬¿Ôc@~NqjFL. ¥cÆ¥éEy CL»ÆFL^jæ¸Á. ¬=o Mn+jëFLï JdÓJd¥n^j÷ MosS 

ŠöO~<j −NqjÂï ÔLkfS rSÎ¥hÓj −Jd<j.  
''³¸ö=c! ÂÓ_¨ fSFcô ÔLkGSjëFcïM|. GHFo¸PoEc Â¢Š?''  ¬GSÿFL¸$c − ŠöO~¨ï ¬¿Ôc@~NqjFL  
FoFLkfU¸¼FL^jæ − ŠöO~<j À¿» −NqjFLÄ£jÍ ¬OqMLPoÍj. KcbÍGH<è^kæ Mnjjÿ¸ rH^æPoÍj.  
−NqjFL MLk^Ó¥h GH¥cÓï FLMcø<j.  
''³¸ KcKcN|j FLjMLlø GHl^æ<Moj ¼O~ŠCy GHl=hæFL^jæFcïMo? ¥cÓj KcFo MLl¸Ec? ³MLjFcï TdNqj¸ ¥cMcPoMnk ¬Â −$cFL¸Co'' 

¬Â ÔcPe MLkMLjkÓj$c ÔnfHð MnÈ"JwNqk<j.  
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− ŠöO~¨Â ÔLkfS Fc Mnjjÿ¸ Ä£jÍ ¼OqjFLMLlø MnjjÆ¼¸Á. ''¯ ¬¸^jOy$cÂ¥h tjMLjkõÂ=i MLlFLïMc+j" ‚@~ 
°FcïOqFLïMLk^'' ¬Â FLMLløŠ¸^k Fc öGHGH¸ÔL¸Py¥h MnFLjÀ¿$cFLj  

PPP 
  

  

"గడప దాటి అడుగు ముందుకు పడదుగానీ, నాకలోకానికి ఎగబాకుతానందట, నీబోటి ముసిలేద్. యేడకొసాత్వేటి? ఇదో ఈ 
దిగువు అహోబిల సామి ఉనాన్డు, నీబోటి ముసిలాళల్ కోసమే. ఈడ దండమెటుట్కుని, ఈడనే కూసో, మేం ఎగువ అహోబిలానికి పోయొసాత్ం", 
గటిట్గానే హెచచ్రించిది ఒక పలెల్ పడుచు ముసలల్మమ్ని. 

 
"ఇదో బోటి, నాకోసం పెదద్నన్ అటో కడితే, మీరందరు వెంటడొచాచ్రు. తొమమ్ండుగురు ఆటోలో ఇరుకుక్ని రేతిరంతా 

పయాణంలో ననున్ నలిపి, ఇపుప్డు పైన సామి దగగ్రకు ననున్ రావొదద్ంటావా, ఎంత ధైరయ్ం నీకు, నా సంగతి తెలీదేటి నీకు? 
ఎవరనుకుంటునాన్వేటి ననున్? నేను చెంచు బిడడ్ను” గటిట్గానే బదులిచిచ్ంది ముసలమమ్.   

 
"నీ సంగతి తెలీకే, నినన్ గాక మొనన్ జైలు నుండి వచాచ్వు. నీతో మాకెందుకులే. సరే సూసాత్ ఏడ దాకా ఎకుక్తావో? 

అయినా అంత పైకెకిక్ మొకుక్కోటానికి, నీబోటి ముసిలికి కోరికలేటో" అనన్ది ఒకతె.  
 
"నాకు కోరికలేటే బోటి, నీకే మంచి మొగుడు రావాల, నీ కడుపు పండాల" అనన్ది ముసలమమ్. సిగుగ్ మొలకలతో కొంచెం 

తల తిపుప్కుంది ఆ పూబోటి. 
 
"ఈ బోటి సోదయ్ం ఎందుకు కానీ, పెదద్నా, నువువ్ గొయింద కొటుట్" అని కేక వేసింది ముసలవవ్ .    
 
"మూడు గీతలోడా గోయిందా గోయిందా" అనాన్డు పెదద్నన్ 
"గోయిందా, గోయిందా" అని వలిల్ంచారు ఆ ఆడవారందరూ. 
 
"నిలూ గీతలోడా గోయిందా గోయిందా"  
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా" 
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"గోయిందా గోయిందా" 
 
చెటల్ కొమమ్ల మీది పకుష్లు అహోబిలేశునికి 

మేలొక్లుపులు పాడుతునాన్యి. గరుడాదిర్ పర్కక్నుండి సూరుయ్డు హారతి 
వెలుగులతో ఆకాశానికి సింధూర తిలకం దిదుద్తునాన్డు.  ఇటు వైపున 
సావ్తి నక్షతర్ం వేదాదిర్ పైన కొండెకుక్తునన్ది. గరుడాదిర్ వేదాదిర్ పరవ్త 
శేర్ణుల సంధిలో అహోబిల కేష్తర్ం భకుత్ల గోవింద నామావళితో 
మేలొక్ంటునన్ది.  

 
ఎగువ అహోబిలానికి వెళేల్ మెటల్ దగగ్రగా ఎవరో 

గొపిప్ంటివారు, ఎగువ అహోబిలానికి వెళేల్ దారి ఇదేనా అని 
అడుతునాన్రు. పైకి తలెతిత్ చూసి, హమోమ్ అనుకునన్ వాళుల్ ఒకరు. 
దారిలో తినటానికి తాగటానికి ఏమీ తెచుచ్కోలేదు అనుకునన్వారు 
కొందరు. ఇపుప్డు పైకెకిక్తే ముఖయ్మైన పనులకు తిరిగి వెళల్టానికి 
ఆలసయ్మవుతుంది, ఇపుప్డు కాదులే అనుకునన్వారు ఇంకొందరు. పైకి 
కారు వెళేల్దారి ఎందుకు వెయయ్లేదని పర్శిన్ంచేవారు మరి కొందరు. అదే 
ఫారిన కంటీర్స లో అయితే ఈ పాటికి కేబుల కార వేసావాళుల్, ఛ, చా 

అంటు వాపోయినవారు ఒకరు. చివరికి ఆ గొపిప్ంటివారందరూ కోరికలనీన్ దిగువ అహోబిలంలోనే చెపుప్కుని కిర్ందే మొకుక్కుని వెళల్దాము 
అని నిరణ్యించుకునాన్రు.    

 
పెదద్నన్ వెంటబడి ఆ తొమమ్ండుగురు ఆడవారు మాతర్ం గటిట్ గటిట్గా 

మాటాల్డుకుంటూ, ఊసులాడుతూ, ఒకరినొకరు పరిహాసాలాడుతూ సునాయాసంగా మెటుల్ ఎకుక్తునాన్రు. దటట్మైన నలల్మల అడవి పార్ంతం. 
మెటల్ పర్కక్నునన్ చెటల్ మీద, కొండ ఎకేక్వారి దగగ్ర ఉనన్ తిను బండారాల కోసం కోతుల గుంపులు కాపు కాసివునాన్యి. ఆ కోతులని 
చూపిసూత్ ఒక పడుచు, "ఇదిగో ముసిలవావ్, ఈడ కోతులే కాదు, ముందుగాళల్ అడివిలో తోడేళుల్ంటాటాయి" అని భయపెటట్బోయింది. 

  
"ఓసోసి, నాకు సెపుతావంటే బోటి, నా పసిగాపునాడే నే ఒంటిగా కటెట్ పులల్లేరుకోటానికి అడివికి పోయెచేచ్దానిన్. ఓ 

పరి మేకల మీదకి తోడేలొసేత్, నే గొడడ్లి తిపిప్ తరిమి తరిమి కొటిట్నాను.  ఆ తోడేళేల్ అలూల్ పోయాయి. ఏటనుకుంటునాన్వో", ఆ బోటితో మెటుల్ 
పోటీగా ఎకుక్తూ చెపిప్ంది ముసలవవ్.  

 

       భరోగ్టి నరసింహ సావ్మి 
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ఆ వేగంతోనే అహోబిలం నవనారసింహ కేష్తర్ంలోని మొదటిదైన భరోగ్టి నరసింహాలయం చేరుకునాన్రు. సావ్మి దరశ్నం తరువాత 
అక్షయ తీరథ్ంలోనుంచి కొంచెం నీళుల్ తార్గుతుంటే, ఆ గుంపులో నుంచి ఇంకొకామె "ముసిలవావ్, ఈడదాకా ఎకాక్వు కదా, సామి నీ కోరికలు 
తీరుసాత్డు. ఈడ మంచి నీళుల్ కూడా ఉండాయి. ఈడనే ఉండరాదు, మేం పైదాకా పోయెసాత్ం" అనన్ది.  

 
"ఒసే బకక్దానా, నాకు కోరికలేటే, సామి నాకిచేచ్టియయ్నీన్ ఎపుప్డో ఇచేచ్శాడు. నీకే, కడుపు పండాల, పండంటి బిడడ్ 

పుటాట్ల, ఓబులేశు అని పేరు పెటాట్ల. నేను ఎగువ సామిని సూసేది సూసేదే. పెదద్నాన్, ఈ బకక్దాని సోదెందుకుగానీ, గోయింద కొటుట్".  
  
"బొగోగ్టి నరసింహా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా, గోయిందా”    
                                                                                
పైకి వందల మెటోల్, వేల మెటోల్ ఏటవాలుగా ఉనాన్యి. వడి వడిగా ఎకుక్తునాన్రు పెదద్నన్తోబాటు ఆ ఆడవాళల్ందరూ. ఒక 

పర్కక్ కొండ చరియ, ఇంకొక పర్కక్ లోయలో పర్వహిసుత్నన్ భవనాశిని నది. మధయ్ నిటట్ నిలువుగా వునన్ మెటల్ మీద ఈ శార్మిక వరాగ్నికి 
చెందినవారు సునాయాసంగా పైకి ఎకుక్తునాన్రు. ఇంతలో కరర్లు గటిట్గా తాటిసుత్నన్ చపుప్డుతో, తపుప్కోండి, తపుప్కోండి అంటూ కేకలు 
వినిపించాయి. అందరూ ఒక పర్కక్కు జరిగితే, ఒకపుప్డు సుఖపడి, ఇపుప్డు డోలీలో పార్యాసపడుతునన్ ఒక భారీ కాయం పెదాద్విడను వేరే 
మనుషులు ఎగువ అహోబిలం గుడికి మోసుకు వెళుల్తునాన్రు.      

  
"మనుసులు మోసుకు పోతే సామి కోరికలు తీరుసాత్డేటి? సొరాగ్నికి కూడా డబుబ్లు కటిట్, కూలీలెటుట్కుని మోసుకు 

పోతారా?" అంటూ వెటకరించింది ఆ ఆడవాళల్ గుంపులో నుంచి ఒకతె.     
 
"ఆ అమమ్ ఏ కషట్ంలో ఉనన్పుప్డు సామికి మొకుక్కుందో? కషాట్లు తీరేటపప్టికి ఎకక్లేకపోతాంది. ఏ, ఎలాగైతేనేటి? 

సామిని సూడాలనుకుంది ఆ మనిషి, నీకేటి? మోసుకెళేల్ మనుషులేవనాన్ ఊరకే మోసుకు పోతునాన్రా? అసువంటి అమమ్లుంటేనే మోసుకెలేల్ 
వాళల్కి కూలి గిడతది, ఆ పూటకు బువవ్సొత్ది, కడుపు నిండుతుది." అనన్ది ముసలల్వవ్.  

 
"కూలేటి? సుఖపడేది ఆళుల్, కూలి సేసేది మనమా?? 
 
"కషట్పడే మనుసులకు రాతిర్ బాగా నిదర్డతది. అంతకంటే సుఖమేటి? ఉనన్ సుఖాలు మరిస్పోయి లేని సుఖాలకు అరుర్లు 

చాచటమెందుకూ?" పర్శన్కు పర్శన్లతోనే జవాబిచిచ్ంది ముసలవవ్.  
 
"నీకూ డోలీ కటిట్సాత్ంలే ముసలవావ్. నీ  కోరికలు కూడా ఎగువ సామి తీరుసాత్డులే" అంటూ వెటకారం చెయయ్బోయింది 

ఇంకొకతె.    
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"ఇదో యెరర్దానా, ఏటనుకుంటావో, నాకు ఈడు రాక మునుపే, వేసంగిలో, ఊరి సెరువు ఎండిపోతే, ఉరుకురుకున పోయి 
కొండకావల కోనేటిలో నుండి నీటి బిందె మీద నీటిబిందెలెటుట్కుని కొండలెకిక్ తెసిత్ని. నాకివావ్లిస్న సతుత్వ సామి ఎపుప్డో ఇచేచ్సాడు. ఇంక 
నాకు కోరికలేటి? నీ బిడడ్కే మనువు కుదరాలా, నీ నెతిత్నే బోలెడు సారెతుత్కుపోవాలా, సాయానికి ననున్ రమమ్నాల", అనన్ది ముసలవవ్. 

 
కొండ పైకి మెటుల్ అలా సాగుతూనే ఉనాన్యి. కొండ దారిలో ఒక కానుగ చెటుట్  కిర్ంద చలల్ని నీడలో చినన్ మందిరం 

కనబడింది. లోపల సావ్మికి దణణ్ం పెటుట్కుని బయటకు వచాచ్రందరు. 
 
గుడి పర్కక్గా ఉనన్ రాళల్ గుటట్ల మీద పడిన కానుగ కాయలు ఏరటం మొదలుపెటిట్ంది ముసలవవ్.  
 
"ఓయ, ముసలవవ్, ఏడ పడితే ఆడ ఎకుక్తుండావ, ఆ రాళల్ కింద పురుగూ పుటార్ కుడితే ఏటి సేసాత్వ, నీకు మందూ 

మాకెయయ్టానికి ఈడ ఏదీలేదు" అరిచింది ఒకతె. 
 
"ఇదో సోగుదాన, నాకేటీ మందకక్రాల్, కానుగ గింజల అరగదీసీ రాసేత్ తేలు కుటిట్నా నొపిప్ పోతది, కానుకాక్యలు కనబడితే 

ఏరతనాన్. నా సినన్తనాన అడివిలో సింతాకు కొయయ్టానికి పోనపుప్డు తేలు కుడితే, పర్కక్నే పడునన్ కానుగ గింజల అరగదీసి రాసుకునాన్, 
అదే మందు” అనన్ది ముసలవవ్. 

 
"ఏది సెపిప్నా అనీన్ తెలిసినటుట్ సెపుతావే"?   

 
"ఇదో సోగుదాన, నేను చెంచును, ఈ అడివిలో 

పుటిట్నాను, పెరిగినాను. అడివంతా తెలుసు. సామి మాకు అడివిలో అనీన్ 
ఇచిచ్నాడు. తిండికిచిచ్నాడు, మందుకీ ఇచిచ్నాడు. కానుగ సెటుట్ ఆకులతో 
దురద రోగం తగుగ్దిద్, కాయలతో పుండు తగుగ్దిద్, తేలు కుడితే విషం తగుగ్దిద్. 
కానుగు సెటుట్ంటే రోగాలకి మందుంటాది, సామి ఉంటే మనసుకు 
మందుంటాది. తెలుస్కో. పెదద్నాన్, ఈ సోగుదానితో వాదెందుకాక్నీ, 
గోయింద కొటుట్"  అనన్ది ముసలవవ్. 

 
"కానుగ సెటుట్ నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద"  
 
మళీల్ మెటల్ మారగ్ం చేరి పైకి ఎకక్టం మొదలు పెటాట్రు 

అందరూ. తెలల్ని పంచె కటుట్, ఆ పైన కుంభాకారపు ఉదర భారం, ఆ పైన 

కారంజ (కానుగ) నరసింహ సావ్మి 
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తిరునామంతో ఒక అయయ్వారు "మహోగర్ భీకరాకారం .." అంటూ నరసింహ సోత్తర్ం చెయయ్బోతూ, అయాసం ఎకుక్వయియ్, ఎగశావ్సతో 
ఇబబ్ంది పడుతూ నెమమ్దిగా ఎకుక్తునాన్రు. వారి వెనుక, వారి ఆండాళుల్ పూజా సామాగిర్ సంచులు మోసుకుంటూ ఇంకా భారీగా 
పార్యాసపడుతూ ఎకుక్తునాన్రు. వడివడిగా ఎకుక్తునన్ ఈ శార్మిక సతరీలు వారిని దాటుకుని పైకి ఎకక్బోతుండంగా, ముసలవవ్ ఆ 
ఆండాళుల్తో, “మాయమమ్, అంతేటి సంచులు సేతులతో మోసూత్ అంతేటి కాకు పడుతుండవ, నే నెతిత్ నెటుట్కొచిచ్ పైన సామి దేవళం దగగ్ర 
ఇసాత్, ఇటియమామ్ అనన్ది”. ఆ ఆండాళుల్ సంచులందించబోయి అయయ్వారి వంక సందేహంగా చూసింది. అయయ్వారు చిరునవువ్తో, 
"మహాలకిష్నే చెంచులకిష్ అయియ్, నరసింహ సావ్మిని చేరుకుంది. ఫరావ్లేదు, ఈ చెంచు సతరీలు పూజా సామాగిర్ పటుట్కుంటే ఆచారానికి 
దోషమేమీ ఉండదు" అనాన్రు. ఆ ఆడవాళుల్ ఆ సంచులు మోసూత్  పైకి ఎకుక్తుంటే ఆండాళుల్ కొంత తేలికపడింది. 

   
"అయోయ్రు, సామి కథ సెపుతూ ఎకక్రాదే" అనన్ది ముసలవవ్. ఆ ఆండాళుల్ అయాసపడుతూ ఎకుక్తునన్ అయయ్వారిని 

కొంటెగా చూసూత్, "కూరుచ్ని రాతుర్ళల్ంతా పురాణం చెపప్టం కాదు, కొండ ఎకుక్తూ ఇపుప్డు పురాణం చెపప్ండి, చూదాద్ం" అనన్ది. 
అయయ్వారు ఎగశావ్సతోనే, గటిట్గా నవివ్ పాడడం మొదలు పెటాట్రు. 

 
"వినరయయ్ నరసింహ విజయం జనులాల 
అనిశము సంపదలు నాయువు నొసగును 
....."  
 
అలా పాడుతూ ఎకుక్తునాన్రు. ఇంతలో, రెండు పెదద్, పెదద్ పరవ్త శేర్ణుల మధయ్ నునన్ జలపాతం కనబడింది. అయయ్వారు 

"అదిగో భవనాశి నది" అంటూ, పెరిగిన ఉతాస్హంతో, హెచిచ్న ఎగశావ్సతో ఎకక్టం మొదలుపెటాట్రు.  
 
"అయోయ్రూ, ఈ ఏటికి పేరు సెపాప్రే, అరథ్ం సెపప్రూ", అడిగింది ముసలవవ్. 
 
"భవము అంటే పుటుట్క, ఈ పుటట్కలోని పాపాలను నశింప చేసి, సావ్మి సానిన్ధయ్మునకు తీసుకు వెళేల్ది ఈ భవనాశినీ నది. 

నరసింహ సావ్మి హిరణయ్కశిపుడిని సంహరించిన తరువాత, ఉగర్నరసింహుడిని శాంతింప చేయటానికి ఆకాశ గంగయే జలపాతముగా దిగి 
వచిచ్ంది. అదిగో అటు గరుడాదిర్, ఇటు వేదాదిర్ పరవ్త శేర్ణుల సంధిలోనుండి పడుతునన్ది. అదిగో ఆ పైన అహోబిలం ఉగర్ నరసింహ సావ్మి 
ఆలయం!", అనాన్రు అయయ్వారు.  

  
"అయోయ్రు, అసలు ఈ సంధి ఏటో, అసలు ఓబులేశు సామి కథేటి? అరథ్మేటి?" అడిగింది ముసలవవ్.  
 
"భవనాశినిలో సాన్నం చేసి కథ చెపుప్కుందాము" అనాన్రు అయయ్వారు. ఆ ఆడవాళల్ గుంపు పెదద్నన్తో కలసి హాయిగా ఆ 

జలపాతంలో నిలబడి సాన్నం చేసారు. పైకి వసుత్నన్ కొందరు భకుత్లు "అమోమ్!, నీళుల్ ఇంత చలల్గా ఉనాన్యేమిటి?" అనుకుంటూ, అరచేతితో 
తీరథ్ం పటిట్నటుట్, పటిట్, మూడు సారుల్ తలపై పోసుకుని ముందుకు సాగారు. అయయ్వారూ, ఆండాళుల్ చలి వణుకులతోనే మంతోర్చాచ్రణ 
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చేసుకుంటూ సాన్నం చేశారు. ఈ శార్మిక వరాగ్నికి మాతర్ం చలి తెలవలేదు. తలలు భవనాశిని జలపాతం కిర్ంద పెటిట్ తనమ్యతవ్ంతో 
తడిచారు.  ఆడవాళుల్ చీరలు అడడ్ంగా పటుట్కుని తడి బటట్లు తీసి పోడి బటట్లు మారుచ్కుని మెటల్మీద కూరుచ్ంటే, అయయ్వారు పై మెటుట్మీద 
కూరుచ్ని పురాణం మొదలుపెటాట్రు.  

 
"ఒకసారి విషుణ్వు లకీష్ దేవితో ఏకాంతములో ఉండగా, సనక సనందులు అనే మహరుష్లు సావ్మిని చూడడానికి వచాచ్రు. 

వారిని జయ విజయులు అనే దావ్రపాలకులు అడడ్గించారు. ఆ మహరుష్లకి కోపం వచిచ్ జయ విజయులని రాక్షసులుగా పుటట్మని శపించారు 
...."  

 
"సామి అమోమ్రుతో ఉంటే, కాపలా కాసేటోళుల్ ఆళల్ పని ఆళుల్ సేసారు, తపేప్టి? ఎవుడడితే ఆడు నేను సనాన్సిని, నాకు అనీన్ 

తెలుసంటూ ఇంటోకి తోసుకుపోతుంటే కాపలా కాసేటోళుల్ అడుడ్ పడొదాద్? మనం కాపలా పనికి కుదిరితే యెళల్నిసాత్మా?" అనన్ది ఒకతె.   
 
"పెదద్పెదోద్ళల్ దగగ్ర కొలువు సేసేటపుప్డు భదర్ముండాల, మెలుకువుండాల. వచిచ్నోళూల్ సదూకునన్ సాములే గందా, ఆళల్తో 

సరీగా మాటాడి కూకోపెటాట్లి, అంతేగానీ తరుముతారా?" అనన్ది ఇంకొకతె. 
 
వాదులాట పెరగబోయింది. "ఊకే గోల సేసత్రు, అయోయ్రు కథ సెపుత్ంటే, యినుకోరాదే?" అంటూ ఖసుస్ మనాన్డు పెదద్నన్. 
 
"అయోయ్రూ, కాపలా కాసేటోళుల్ సేసిన పని వోపో కాదో అగుపడటలే, సరిగా సెపుప్" అనన్ది ముసలవవ్.    
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"సరైన పర్శన్. జీవితములో ఏది 
ఒపోప్, ఏది తపోప్ తెలియని సంధి కాలములో, 
పగలనక రేయనక, లోపల పరిషక్రించాలా బయట 
పరిషక్రించాలా అంటూ తాతాస్రం చేయక, 
సందేహించక, అవసరమైతే మనిషే మృగమై 
సనామ్రాగ్నికి దారి చూపించే కథే నరసింహ సావ్మి 
కథ. హిరణయ్ము అంటే బంగారం. అక్ష అంటే 
ఇందిర్యము. మిలమిలలాడుతూ కనిపించే పర్తి 
వసుత్వునూ చూచినపుప్డలాల్, అవి కావాలి, ఇవి 
కావాలనే కోరికలతో అలజడి సృషిట్ంచేవాడే 
హిరణాయ్కుష్డు. ఏ వసుత్వునైనా చూచినా, తాకినా, 
వినినా, రుచి వాసనలతో పర్బలే కోరికలని 
సంహరించటమే వరాహావతారము. అలాగే, కశిపు 
అంటే వసత్రం. మిల మిలలాడే బంగారపు వసత్రము 
వంటి అహానిన్ తొడుగుకునన్పుప్డు, కోరరాని 
కోరెక్లతో అహానిన్ పెంచుకుంటునన్పుప్డు, 
సరావ్ంతరాయ్మి ఆ అహానిన్ సంహరించటమే 
నరసింహవతార కథ. ఈ అహం మనందరిలోనూ 
ఉంటుంది, బర్హమ్మూ మనందరిలోనూ ఉంటుంది. 
మనలోని బర్హమ్ము అహానిన్ సంహరించటమే  
నరసింహోపాసన. అంటే, మనము కోరికలు 
తీరుచ్కోవటం కోసం జీవకోటిని పెటేట్ హింసకు 
సింహమై, కోరికలను అదుపులో 
పెటుట్కోవాలనమాట" అంటూ ఇంకా ఏదో 
చెపప్బోయారు అయయ్వారు. 

 
"ఇసుమంత అగుపడడ్ది, అసలు 

కథ సెపప్రాదే అయోయ్రు?" అనన్ది మరొకతె. 
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అయయ్వారు, గటిట్గా ఉపిరి పీలుచ్కుని, "అదిగో, ఆ కనబడుతునన్దే, నిటట్ నిలువుగా కొండ, అదే ఉగర్ సత్ంభం, ఆ పైన ఉకుక్ 
సత్ంభం ఉనన్ది. విషుణ్వు సరావ్ంతరాయ్మి అని పర్హల్దుడి అనన్పుప్డు,  హిరణయ్కశిపుడు ఆ ఉగర్ సత్ంభం పైన ఉనన్ ఉకుక్ సత్ంభానిన్ 
చూపించి,  "సథ్ంభే న దృశయ్తి" అంటే, ఎకక్డ? ఆ విషుణ్వు  సత్ంభంలో కనబడటం లేదు అంటాడు. అపుప్డు పర్హాల్దుడు "సత్ంభేన దృశయ్తి" 
అంటే నాకు సత్ంభంలోనే కనపడుతునాన్డు అని అంటాడు. అపుప్డు ఉగర్ నరసింహసావ్మి, ఆ ఉకుక్ సత్ంభంలోనుంచి వచిచ్ 
హిరణయ్కశిపుడుని, అదిగో, ఆ పైన ఉనన్ బిలం, అంటే గుహ. ఆ బిలానికి లోపలా బయటా కాని గడప మీద కూరుచ్ని హిరణయ్కశిపుడుని 
సంహరించాడు. అపుప్డు, దేవతలు అశచ్రయ్ంతో "అహో బలం", అనగా, ఆశచ్రయ్ంతో అహో, సావ్మికి ఎంత బలం అనాన్రు. అందుకనే ఈ 
కేష్తర్ం పేరు "అహో బలం" అయియ్ంది. ఉగర్నరసింహసావ్మి ఆ 

బిలంలో ఉనాన్డు కావున, అహోబిలం అని అయియ్ంది”. 
 
"సామి వచిచ్న ఆ ఉకుక్ కంభానికి 

దండమెటుట్కుని వతాత్" అంటూ లేచింది ముసలవవ్. 
 
అయయ్వారు ఆశచ్రయ్ంగా ఆ కొండ వంకా, 

ముసలవవ్ వంకా చూసి, "ఉగర్ సత్ంభం పైన ఉనన్ ఉకుక్ సత్ంభానికి 
నమసక్రించితే, కోరికలనీన్ తీరుతాయి అని అంటారు. కానీ, 
సావ్మిని కోరేవాళల్కి మాతర్మే పై దాకా వెళేల్ శకిత్  ఉంటుందేమో!"  

 
"అయోయ్రూ, నాకు ఈడు రాక మునుపే కొండల 

పైకి మేకలిన్ తోలక్పోయేదానిన్.  కొండలకావల నా నలల్ మేక 
జంటిగా ఈనితే, రెండు మేక పిలల్లని మెడ మీదేసుక్ని కొండలు 
దాటి వచాచ్.  సామి నాకిచేచ్టి బలం ఎపుప్డో ఇచిచ్నాడు. నాకు 
కోరికలేటి, అయోయ్రూ, నువేవ్ సలల్గుండాల, అమోమ్రు 
సలల్గుండలా. మీ పిలల్గాండుల్ సలల్గుండి, ఈలానే అందరికీ సామి 
కథ సెపాప్ల". అంటూ ఉగర్ సత్ంభం ఎకక్టానికి వెళేల్ దారికి 
అడడ్ంగా ఉనన్ ఒక బండరాయి పైకి ఎకక్టం మొదలుపెటిట్ంది 
 

ఉగర్ సత్ంభం 
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"జైలునుండీ ఇపుప్డే వచిచ్నావు కూసోమంటే కూసోలా. సామిని సూడాలని గోలెటిట్ంది. ఈడదాకా వసేత్, ఇపుప్డు ఉగగ్ 
కంభం మీదకి యెగబాకుతానంటాది. ఆగు మేమూ వసాత్ం" అంటూ బయలదేరారందరూ. జైలు మాట వినపడగానే ఆండాళుల్ జంకింది. 
అయినా, ఆ పైన ఉకుక్ సత్ంభం మీద పూజ చెయయ్టానికి ఒక చినన్ కుంకుమ పొటల్ం, కొనిన్ పూలు, గబ గబా సంచిలో నుంచి తీసి ఆ 
ముసలవవ్కి అందించింది ఆండాళుల్ .  

 
ముసలవవ్ పైకెకుక్తూనే, "అయోయ్రూ, గోయింద కొటట్రాదే" అంటూ కేక వెసింది. 
 
"గరుడాదిర్ వాసా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"పర్హాల్ద వరదా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"లకీష్నృసింహా, గోవిందా గోవిందా" 
"గోయిందా గోయిందా"  

 
ఉగర్ సత్ంభం పైకి వెళేల్ దారి. దారంటే దారి కాదు. ఏటవాలుగా ఉంది. ఒక దరి లోయ, మరొక దరి నిటారు కొండ చరియ. 

వాడిగా, పదునుగా కోసుకుపోయే రాళల్ దారికి, అడడ్ంగా నిలువెతుత్ బండ రాళుల్. ఊతం పటుట్కుని ఎకక్బోతే, కదిలి ఊడివచేచ్ రాయ ఒకటి, 
కాలు కింద జారుడు రాయలు కొనిన్, కొండ చరియ నుండి పొడుచుకు వసుత్నన్ ములుకు రాళుల్ మరికొనిన్. కొనిన్ చోటల్ అడుగు పడితే 
జారిపోయే సూది మొన కలుల్ రాళల్ గుటట్లు. అయినా వాదులాటలు మానకుండా, గోల గోలగా, హుషారుగా పెదద్నన్ నాయకతవ్ంలో 
ఎకుక్తునాన్రు అందరూ.   

 
ఎదురుగా ఒక పటన్ం కురార్ళల్ గుంపు జాగర్తత్గా పైకి ఎకుక్తునాన్రు. కురార్ళుల్ అకక్డకక్డా ఆగి, బండ రాళల్ మీద ఫోజులు 

పెడుతూ, సెలీఫ్లు కొటుట్కుంటనాన్రు. వాళల్ని దాటుకుంటూ ఎకక్బోయింది ఈ ఆడవాళల్ గుంపు. ఉనన్టుట్ండి ముసలవవ్ గటిట్గా గావు కేక పెటిట్ 
ఒక కురర్వాడిని చెటుట్  పర్కక్కి గటిట్గా తోసి, తను కూడా ఒక బండ రాయి కిర్ంద నకిక్ కూరుచ్ంది. కొండ చరియ పైనుండి రెండు బండ రాళుల్ 
ఒక క్షణం కిర్తం వీళుళ్ నుంచునన్ బండ రాయి మీద పడి ముకక్లై, కిర్ంద లోయలోకి డొలుల్కుంటూ పోయాయి.    

 
ఆ కురర్వాడు తేరుకోలేదు. కిర్ంద బండరాయి మీద పడడ్ నొపిప్తో మెలికలు తిరుగుతునాన్డు. "కురార్డికి పిరర్లు 

పగిలిపోనాయి" అంటూ కిసుకుక్మనన్ది ఒకతె. దౌర్పది నవివ్తే సుయోధనుడికి వచిచ్నంత కోపం వచిచ్ందా కురార్డికి. అవమానానికి గాటిట్గా 
ఘరిజ్ంచి, తిటుల్తో కూడిన నాలుగు డైలాగులు చెపప్బోయి, కిర్ంద పడిన నొపిప్తో నాలుగు కాళల్ మీద లేసూత్ సనన్గా మాయ్వ అంటూ మూలాగ్డు.  
 

ఉగర్ సత్ంభం పైకి వెళేల్ దారి 
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 "బిడడ్కి దెబబ్ తగిలితే, ఆసికాలా" అంటూ ఖసురుకుంది ముసలవవ్. నెమమ్దిగా ఆ కురార్డిని లేప బోయింది. ఇంతలో 
మిగతా కురర్వాళుల్ అకక్డికి వచిచ్, "దెబబ్ తగిలితే తగిలింది, నువువ్ వాడిని పర్కక్కి తొయయ్కపోతే తల పగిలి, బతికేవాడు కాదు" అంటూ 
ముసలవవ్ చేతులు పటుట్కునాన్రు. ఇంతలో ఒకడు, "మేము టెర్కిక్ంగ అని పాల్న చేసుకుని, మంచి బూటుల్  కొనుకుక్ని, ఎకక్టానికి 
సరంజామాతో వచాచ్ం. మీరేమో చెపుప్లు కూడా లేకుండా చీరలు ఎగగటుట్కుని ఎకుక్తునాన్రు!" అంటూ ఆశచ్రయ్పోయాడు.     

 
ఉగర్ సత్ంభం కొపుప్రం పైకి చేరుకునాన్రు అందరూ. ఆ పది మంది మాతర్మే ఇరుకుక్ంటే పటేట్ కొండ కొన.  హోరున చలి 

గాలి. ఉనన్టుట్ండి, ఉవెవ్తుత్న తెరలు తెరలుగా కొడుతునన్ గాలి దెబబ్లు.  పైకి వచిచ్న ఆ చినన్ దారి తపిప్తే చుటూట్, కను చూపు మేర పచచ్ని 
చెటుల్ కపిప్వేసిన లోయలు. ఇంతలో ఒక గరుడ పకిష్ వీళల్ పైన ఐదడుగుల ఎతుత్లో చకక్రుల్  కొడుతో ఆశచ్రయ్ంగా చూసి వెళిల్ంది.  

 
కిర్ంద లోయలను చూపుతూ పెదద్నన్, "ఈడనే అనన్మాట, సామి ఇరణయ్కశిపుడితో కోటాల్డి, ఆడికి కాలు అడుడ్పెటిట్ పడేసి, 

ఆడు పడిపోకుండా జుటట్టుట్కుంటే, కింద లోయలోకి తోసాత్డని అలూల్పోయాడు" అనాన్డు.  
 
"ఉకుక్ కంభం ఏది?" అనన్ది ముసలవవ్.  
 
"ఇదో, ఈ పరి దిగూకి సునన్ంతో గీత పెటాట్రు. ఈ బండ రాళల్ మీద నుండి దిగాలేమో" అంటూ చూపింది ఒకతె. 
 
"ఇదో ముసిలల్వావ్, ఈడ దాక ఎకిక్నావ, ఇక సాలేల్, ఇంకేడకి దిగుతావు." అనన్ది ఇంకొకతె.   
 
"ఇదో, పొటిట్దానా, నే మనువాడిన తరువాత, నా మగడు తాడు నా నడుము కటిట్ పటుట్కుంటే, యేలాడుతూ కొండ దరికి 

పటిట్న తేన తుటుట్కు దిగి, తేనె తుటుట్ ముకక్లు బుటట్లో యేసుకిని పైకి తెచేచ్దానిన్. ఈడనూ దిగగలను, సామి నాకు ధైరయ్ం ఇచిచ్నాడు, నాకేటి 
భయం" అనన్ది ముసలల్వవ్. ఒకక్రు మాతర్మే పటేట్ ఆ దారిలో బండ రాళల్ మీద నుండి జారుకుంటూ, హోరు గాలి తోపుళల్కు రాళల్ని 
కరుచుకుంటూ సాగింది ముసలవవ్. పెదద్నన్ వెనక తోడువసేత్ ఉకుక్ సత్ంభం చేరుకుంది. కాలు ఒక నూలు పోగు వాసి జారినా పాతాళానిన్ 
తలపించే లోయలోకి పడటం ఖాయం. అయినాసరే  ఉకుక్ సత్ంభం చుటూట్ మూడు సారుల్ పర్దకిష్ణ చేసింది. కిర్ంద ఆండాళుల్ ఇచిచ్న కుంకుమ 
పొటల్ం, పూలూ, కొంగు ముడిలోనుండి తీసి ఉకుక్ సత్ంభానికి పూజ చేసింది.  

 
"జైలు నుండీ రాటం రాటం ఓబులేసు సామిని సూడాలని గోల గోల సేసినావ. ఈడ దాక ఎకిక్నావు. ఇంకేటనాన్ 

కోరికలునాన్యా" అనాన్డు పెదద్నన్. 
 
"పెదద్నాన్, సామి ననున్ ఈడ దాకా తీసుకొచిచ్నాడు. నే తొలీగా కడుపుతా ఉనన్పుప్డు, నా మొగుడు నా కోసం పుటట్ తేనె 

అటుట్కుని వచేచ్పుప్డు, ఇనపరాయి కోసం రెడిడ్ మనుసులు సుంకాలమమ్ గుడి ఇరగొగ్డుతాంటే అడుడ్పడాడ్డు. ఆ కొటాల్టలో ఆడు గొడడ్లితో 
ఫాక్షనోళని ఇదద్రిని నరికితే, ఆళుల్ నా మొగుడిని కొటేట్సారు. నా బిడడ్డిని ఒకక్దానేన్ సాకా.  ఫాక్షనోళుల్ నా మీద కచచ్ కటిట్ గుడిస తగలెటాట్రు, 
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ఎనోన్ తగాదాలు సేసారు. అయినా ఏడో తరగతి దాకా నా కొడుకిక్ సదూ సెపిప్ంచితే, ఆడు మిలటీర్లో జేరాడు. నా బతుకిక్ సతుత్వ సామి 
ఎపుప్డో ఇచేచ్శాడు. ఇంక  నాకేటీ వదుద్. నీకే మంచి కోడలు రావాలా, నీకు కడుపునిండా మూడు పొదుద్లా బువవ్ పెటాట్ల. గోయింద కొటుట్" 
అనన్ది సాకా.  ఫాక్షనోళుల్ నా మీద కచచ్ కటిట్ గుడిస తగలెటాట్రు, ఎనోన్ తగాదాలు సేసారు. అయినా ఏడో తరగతి దాకా నా కొడుకిక్ సదూ 
సెపిప్ంచితే, ఆడు మిలటీర్లో జేరాడు. నా బతుకిక్ సతుత్వ సామి ఎపుప్డో ఇచేచ్శాడు. ఇంక  నాకేటీ వదుద్. నీకే మంచి కోడలు రావాలా, నీకు 
కడుపునిండా మూడు పొదుద్లా బువవ్ పెటాట్ల. గోయింద కొటుట్" అనన్ది. 

 
"వీర నరసింహా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా గోయింద" 

 
ముసలవవ్ కాసేపు అకక్డే ఉకుక్ సత్ంభానిన్ అంటి పెటుట్కుని కూరుచ్ంది. తనలో తనే ఏదో మాటాల్డుకుంది. కంటి తడిని 

కొంగుతో తుడుచుకుంది. నెమమ్దిగా కొండ కొన పైకి చేరుకుని మిగతా ఆడవాళల్తో కలసి, ఉగర్ సత్ంభం దిగటం మొదలుపెటాట్రు.  
 
అందరూ మళీల్ వాదులాడుకుంటూ గోల గోలగా భవనాశి జలపాతం దగగ్రకు చేరుకునాన్రు. మళీల్ అటు వైపు పైకి మెటుల్ 

ఎకిక్ ఎగువ అహోబిలం గుహాలయం చేరుకునాన్రు. ఎవరో రాజకీయ నాయకుడు, ఎలచచ్నల్యినాయి, ఇంకా పెదద్ పదవి కోరుకోవటానికి 
డోలీ ఎకిక్ వచాచ్డట. వాళల్ మందీ మారబ్లంతో హడావుడిగా ఉనన్ది. వాళల్ని దాటుకుని గుహాలయంలోకి వెళాల్రు. ముసలవవ్ వడి వడిగా 
ముందుకు సాగింది. గుహ గడప దగగ్ర రాజకీయ నాయకుడి సెకూయ్రిటీ వాళుల్ ఇదద్రు ముసలవవ్ను భుజం పటుట్కు తోసేత్,  కిర్ంద పడింది, 
"ఏయ, ముసిలాద్నా, యేడకి తోసుకుపోతావ? లోపల మంతిర్గారు అభిషేకం చేయించుతునాన్రు, ఈ గడపకి ఇవతలే దండం పెటుట్కు ఫో, 
కోరికలేమనాన్ ఉంటే ఇకక్డే చెపుప్కో,  ఫో, ఇంకో ఆడుగేసావో కేసు పెటిట్ జైలులో తోసాత్" అంటూ అరిచాడు ఒకడు.      

ముసలవవ్ ఉవెవ్తుత్న లేచింది. కళల్తో రకత్ం చిమిమ్ంది. "ఎవుడురా నే సామి కాడికొసేత్ అడుడ్ సెపేప్ది?  ఏటి జైలా? నా కొడుకు 
మిలటీర్, ఆడు దేశానికి కాపలాకు పోతే, నిండుమనిషి నా కోడలుతో ఉంటిని. సుంకాలమమ్ గుడి కూలిచ్నపుప్డు నా మొగుడును కొటేట్సిన 
రెడిడ్  కచచ్తో, బిడడ్ పుటట్గూడదని, నా కోడలిన్ భంగపరచ్టానికి ఆడి కొడుకునూ, ఫాక్షన రౌడీలని పంపినపుప్డు, ఫాక్షనోడి కొడుకుని గడప 
మీదే పులల్ల కొటేట్ గొడడ్లితో కొటేట్సి, నా కోడలీన్, బిడడ్నీ కాపాడా. పదాద్నుగేళుల్ జైలులో ఉండి రాటం రాటమే సామి దగగ్రికి వసిత్ని. ఎవుడురా 
నాకు అడడ్మొచేచ్ది? నాకు జైలంటే భయమేటి? సామి ఇరణయ్కశిపుడిని ఈ గడప మీద వటిట్ సేతులతో సంపినాడు, అడడ్మొసేత్ నినున్ కూడా ఈ 
గడప మీదే సంపుతా. ఫాకోష్న్డి  రగతంతో తడిసిన సేతులియియ్, సూసాత్వరా ఈటి దెబబ్? నాకు కోరికలేటి, సామి కడుపుతూండ నా కోడలిన్ 
కాపాడే ఉదేర్కం నాకెపుప్డో ఇచేచ్సినాడు" అంటూ పూనకం పటిట్నటుట్  ఊగిపోతూ, ఒక సెకూయ్రిటీ వాడిని గటిట్గా తోసింది.  
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ఈ అలల్రికి, అరుపులకీ, లోపల పూజ చేసుత్నన్ 
అరచ్కుడు వచాచ్డు. "అయాయ్, ఈమె చెంచు సతరీ. చెంచులకిష్  
అమమ్వారు వీరి ఆడపడుచు. వీరికి అహోబిలం ఆలయ పర్వేశం 
ఎపుప్డూ ఉంటుంది. వారిని కాదంటే అందరికీ అనరధ్ం" అని సరిద్ 
చెపిప్ లోపలికి తీసుకు వెళాల్డు.  

 
ఆలయం లోపల నుండి మంతిర్ గారు పళుల్ 

బిగబటిట్ గమనిసుత్నాన్డు. ముసలవవ్ పూనకంతో ఊగిపోతూ 
సావ్మి విగర్హం ముందు కెళిల్, "పెదద్నాన్, గోయింద కొటుట్" అని 
అరిచింది. 

 
"పదును గోళల్ వాడా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయిందా" 
 
"కోర దవడలోడా. గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 
 

"ఉగగ్ నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద”  

                                                    
అరచ్కులవారు హారతి కరూప్రం వెలుగులో 

ముసలవవ్ రౌదర్ం, సావ్మి రౌదర్ం రెండూ కనబడాడ్యి.  
 
ఆలయం బయటకి వచిచ్నా ముసలవవ్ పూనకంతో ఊగిపోతునన్ది.  

 
"ఇరణయ్కశిపుడి పేగులు తీసి సంపిన తరవాత సామి  ఊగి పోయినటుట్ ఊగుతావేటి? సామి కోపం తగిగ్ంచటానికి లచిచ్మీ 

దేవి చెంచులచిచ్మిగా వచిచ్ంది. నీకెవడొసాత్డూ? సాలు, సాలులే తగుగ్, అదో చెంచులచిమి, మన కుల దేవత దేవళం" అనన్ది ఒకతె. అందరూ 
చెంచులకిష్  గుడిలో తమ ఆడపడుచుని చూసుకుని ఇంకో కొండదారి పటాట్రు.  

 

ఉగర్ నరసింహ సావ్మి 
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భవనాశిని తుంపరలలో తడుసూత్, నది పర్కక్నునన్ ఇరుకు దారిలో నుండి కోర్ఢ నరసింహసావ్మి గుహాలయం చేరుకుని, 
దరశ్నం చేసుకుని కొండ దిగుతునాన్రు అందరూ. ముసలవవ్కి పూనకం ఇంకా తగగ్లేదు. "ఇంకా ఊగుతావేటి? ముసిలాద్నివి ఇంకా ఇంత 
కోపం ఏటి?" అనన్ది ఒకతె. 

 
"సామి సెపిప్ంది, కోపం రావాలిస్నపుప్డు కోపం 

తెచుచ్కోవాలే యెరిర్దానా, పెదద్నాన్ గోయింద కొటుట్" అని కేక వేసింది 
ముసలవవ్. 

 
 
"కోఢ నరసింహా గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద"  

 
“వరాహ నరసింహా గోయిందా గోయింద” 
“గోయిందా గోయింద” 
 
“ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా” 
“గోయిందా గోయింద” 

 
కొండ అంచుని ఆనుకుని ఒకరి వెనక ఒకరు 

మాతర్మే నడిచే బండరాళల్ దారి పటాట్రు. ఒక వైపు నిటట్ నిలువు కొండ. 
రెండవ వైపు అగాధం. చీమల బారులు లాగా సాగుతునాన్రు. కొండ 
చరియ మీద నుండి ఒక జలపాతం ఈ రాళల్దారి మీద పడుతునన్ది. 
“హమోమ్! దాటుకుని వెళాల్లంటే కాళుల్ జారి కిర్ంద పడతాం, ఎనకిక్ పోదాం" 
అనన్ది ఒకతె.  “ఓసోస, ఈ మాతర్ం దాటలేమా? అందరూ ఒకరి సేతులు 
ఒకరు  పటుట్కుంటే అందరికీ ఊతం ఉంటది" అంటూ దాటించారు, ముసలవవ్ పెదద్నాన్ కలసి.  మరి కొంత దూరం నడిచేటపప్టికి గరుడాదిర్ 
వేదాదిర్ పరవ్త శేర్ణులుగా చీలే మధయ్లో, ఒక సువిశాలమైన రాతి 
పలకను చేరుకునాన్రు. ఆ పలక రాతి మీద లక్షలకొలది గుండర్టి 
అక్షరాలు,  దిదుద్తునన్టుల్గా చెకక్బడి ఉనాన్యి. పైనుంచి ఒక 
జలపాతం, నీరు ఒక మడుగులోకి చేరి ఎరర్బడుతోంది. ఆ వెనుక 
జావ్లా నరసింహ గుహాలయం.     
 

కోర్ఢ (వరాహ) నరసింహ సావ్మి 
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"ఇదే పెహాల్దుడి బడి. సెండామారుక్లు బండరాతి మీద అచచ్రాలు దిదిద్ంచినాడు.  ఈ రెండు కొండల మజిజ్గ ఉండేది 
ఇరణయ్కశిపుడి మిదెద్. ఇదో మిదెద్కి గడప, సామి ఇరణయ్కశిపుడిని ఉగగ్ కంభం మీద  కొటేట్సినాక, ఈడకి ఈడుసుకొచాచ్డు. సామి వేడి వేడి 
ఊపిరల్తో బుసకొడుతూ ఊగాడు.  కళల్లోనుండి నిపుప్లు పడాడ్యి. అందుకే జోలా నరసింహ సామి. దవడలు గిట గిట ఊగినాయి, పెదాలు 
పెట పెట లాడాయి, పళుల్ పట పటలాడాయి. ఎగువ బొఱెఱ్  కాడ సామి ఇరణయ్కశిపుడి పేగులు పీకి సంపేసినాక, ఈడ కొచిచ్ రగతం సేతులు 
ఈ మడుగులోనే కడుకుక్నాన్డు. ఇరణయ్కశిపుడి రగతంతో తడిసిన నీళుల్  గందా,  అందుకే ఈ మడుగులో నీళుల్ యెరర్గుంటాయి" అంటూ 
ఎరర్మడుగుని చూపించాడు పెదద్నన్.                                                          

 
అందరూ జావ్లా నరసింహ సావ్మి 

గుహాలయంలో దండం పెటుట్కుని బయట పడాడ్రు. పర్హాల్దుడు 

అకాష్రులు దిదిద్న పలక మీద నుండి వసుత్నాన్రు. ఉనన్టుల్ండి 
ఒకతె, తమతో వచిచ్న ఇంకొకతెతో "ఇదో బీబీ, మా సామి 
దుండగీడుని ఎటాట్ సంపినాడో సూసినావా" అనన్ది ఇంకొకతె. 

 
"నా సామి, నీ సామీ ఏటీ? అనిన్ సాములొకటే" అనన్ది బీబి.  
 
“బాగా సెపిప్నావు. బీబీ, నీ బిడడ్ సలల్గుండూలా, పెహాల్దుడికి మలేల్ బాగా సదూకోవాల. ఈ పరి నువువ్ గోయింద కొటట్రాదే" 

అనన్ది.  
 
 
"జోలా నరసింగ బాబా కీ జై" అనన్ది బీబి 
"జోలా నరసింహా గోయిందా గోయిందా" అనాన్రు అందరూ.    
      
ఎరర్గుంటలోని నీళుల్ కొంచెం తలపైకి జలుల్కుని ముందుకు సాగుతూ దగగ్రలోని ఒక పర్శాంతత వనంలోకి పర్వేశించారు. 

కొండ గోగులు విరగ పూచి వునాన్యి. ఎదురుగా ఇంకొక దేవాలయం కనిపించింది. ముసలవవ్ కొంగులోకి కొండగోగు పూలు కొయయ్టం 
మొదలుపెటిట్ంది. "ముసలవావ్, నీకు పూల మీద మనసడాడ్ది, నీకు కొతత్ కొరికలేటునాన్యి?" అంటూ పరాచికమాడబోయింది ఒకతె. 

 

పర్హాల్దుడి బడి అని చెపప్బడే  
పెదద్ బండరాతి పలక 

చండామారుక్లవారు పర్హాల్దుడితో  
చెకిక్ంచిన అక్షరాలు 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

35          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"ఒసే, బుగీగ్, ఈ పూలు సామికే, రోజూ మొగుడితో 
కొటాట్డుతుంటావ, నివేవ్ తల నిండా పూలెటుట్కు పోరాదే నీ మొగుడు దగగ్రకి, అపుప్డు 
ఆడు నినున్ అకుక్న తీసుకుంటాడు, అపుడుగానీ నీ కడుపు పండుతాది, అపుప్డు 
మేమందరూ నీకు సీమంతం సెయాయ్ల. అదేనే నే కోరేది" అనన్ది ముసలవవ్. బుగిగ్ 
బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి. 

  
దేవళంలో పర్వేశించారు. "ఈడ సామి కథేటి అయోయ్రు" అంటూ 

గుడిలోని అరచ్కడుని ముసలవవ్ అడిగింది.  
 

              
              
               

"
నరసింహ 
సావ్మి 
హిరణయ్క

శిపుడిని సంహరించిన తరువాత, లకీష్ దేవి చెంచులకిష్  రూపంలో 

వచిచ్ ఆయనను శాంత పరిచింది. అపుప్డు సావ్మి పేర్మతో 
చెంచులకీష్ దేవిని తన వళోల్ కూరోచ్పెటుట్కుంటాడు. "మా" అంటే 
లకీష్ దేవి, "లోల" అంటే అమితమైన పేర్మ. అందుకే ఇకక్డ 
సావ్మిని "మాలోల లకీష్ నరసింహ సావ్మి" అంటారు”, అనాన్డు 
అరచ్కుడు. 

 
ముసలవవ్ తను కోసుకొచిచ్న కొండగోగు 

పూలతో చెంచులకిష్ నీ, సావ్మినీ అలంకరించింది. "అయోయ్రూ, 
అంత పెదద్ పేరు, నువవ్యితే సరీగా సెపుతావ, గోయింద కొటుట్" 
అనన్ది. 

 
"ఈ రోజు సావ్తి నక్షతర్ం శుభ దినం. సావ్తి నాడు 

అమమ్వారికీ, సావ్మికీ పూజ చేశారు, మీ అందరికీ శుభం", అనాన్రు మాలోల నరసింహ సావ్మి 

జావ్లా నరసింహ సావ్మి 
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అరచ్కులు. 
 
 
"మాలోల నరసింహా గోవిందా గోవింద" 
"గోయిందా గోయిందా"   
 
ఇంకొక కొండదారి పటుట్కునాన్రు అందరూ. సూరుయ్డు నడి నెతిత్మీద ఉనాన్, దటట్మైన అడవిలో  చెటల్ కిర్ంద నడుసుత్నన్ 

వాళల్ను ఇబబ్ంది పెటట్లేకపోతునాన్డేమో, అందరూ  గోల గోలగా మాటాల్డుకుంటూ, వాదులాడుకుంటూ, నవువ్కుంటూ, కొండల మధయ్ నుండి 
ఆదిశేషుడి తోకలాగా మెలికలు  తిరుగుతూ, వడి వడిగా పర్వహిసుత్నన్ పావని నదిని అంటుకుని ఉనన్ దారి మీద ముందుకు సాగుతునాన్రు. 
ఉనన్టుల్ండి దగగ్రగా  కొముమ్ బూరలు, డపుప్ల చపుప్డు వినబడాడ్యి. పర్కక్న ఉనన్ చెంచు గూడెంలోని వాళల్ందరూ, చెంచు భాషలో పాటలు 
పాడుకుంటూ, తలలమీద గంపలలోనూ, కుండలలోనూ ముడుపులు పెటుట్కుని చిందులువేసుకుంటూ వచిచ్ వీళల్ దారిలో కలిసారు. ఈ 
ఆడవాళుల్ కూడా చెంచుల భాషాలోని పాటలకు గొంతు కలిపి చిందులు వేసూత్ సాగుతూ ఇంకొక గుహాలయానికి చేరుకునాన్రు. ఆ 
గుహాలయం ముందు చెంచుల సంబారాలు జరుగుతునాన్యి. చెంచులు కొముమ్ బూరలూదుతూ, డపుప్లు కొడుతుంటే, చెంచితలు పాటలు 
పాడుతూ  చిందులు వేసుత్నాన్రు. అరధ్చందార్కారం వరుసలో నిలబడి  ఆడవారు అందరూ ఒకరి భుజాల మీద ఇంకొకరు చేతులు వేసుకుని 
నిలబడి, వేడుకగా, చాలా పాటాలు పాడారు, చిందులు వేశారు.  

ఇంతలో కొండ గాలి తిరిగింది. చెటల్నీన్ జోరుగా తలలు ఊపాయి. పర్కక్నే ఉనన్ వెదురు పొదలోనుండి గాలి ఆనంద భైరవి 
రాగం పలికింది. అరధ్చందార్కారములో నిలబడి చిందులు వేసుత్నన్ ఆడవాళల్కి ఎదురుగా ఎకక్డి నుండో ఒక నెమలి వచిచ్  వాలి, పురి విపిప్ 
ఆడటం మొదలు పెటిట్ంది. వడి వడిగా నలల్ని మబుబ్లు కముమ్కొనాన్యి.  

 
ఉనన్టుల్ండి ముసలవవ్ "మా ఇంటి పడుచు, చెంచు 

లచచ్మామ్" అంటూ రాగం  తీసింది.  చెంచులందరికీ తెలిసిన పాటేమో, 
వాళుల్ వెంటనే "మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్" అంటూ వంత 
పాడుతూ, చిందేసుత్ంటే, వాళల్ అందెలు తాళం వేసాయి.  మేఘాలు ఆది 
తాళంలో మృదంగనాదముతో, హరష్ణ ఘరజ్నలతో పర్తిదవ్నించాయి. 
సావ్తి వాన జలుల్ పడటం మొదలయియ్ంది. ముసలవవ్ పాట 
కొనసాగించింది. 

 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
తేనెటీగ సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
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సామికి పుటట్ తేనె తీసేటేళ  
కొమమ్ కొమమ్కూ పూలు కావాల పూల గుతుత్లూ కావాలని  
తేనెటీగ ఝుమమ్ంటూ సెవిలోన సేరి కోరినాది  
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
సెటుట్కునన్ పువువ్ సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మామ్ 
 
సామికి కొమమ్ మీది పూలు కోసేటేళ 
సెటుట్కి సలల్ని గాలి, సలల్ని నీరు కావాలని 
సెటుట్కునన్ పువువ్ నా బుగగ్లకు గిలిగింత పెటిట్ కోరినాది                         
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
పాములేటి నీరు సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
 
సామికి పాములేటిలో జలకము తెచేచ్టేళ 
కొండ కోన మీద జడివాన కురువాల రంగుల విలుల్ గుడి కటాట్లని 
పాములేటి నీరు నా సేతులను తడిమి తడిమి కోరినాది  
 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
పాములేటి నీరు సామిని కోరిక కోరినానని సెపప్మంది 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
 
సామికి తేనే పూలూ నీరు తేవాలంటే 
చెంచులను సామి కాయాలని, చెంచితల కడుపు పండాలని  
ఓబులేశునకు సేతులెతిత్ దండమెటిట్ కోరినామని  

 
మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
చెంచు కులముదద్రించాలని  సామిని కోరినామని సెపప్మమ్  

పావన (పాములేటి) నరసింహ 
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మా ఇంటి పడుచు, చెంచు లచచ్మమ్ 
 
ఇంకా ఎనోన్ పాటలు పాడారు చిందులు వేసారు. ఆట పాటలు ముగిసే సమయానికి వాన వెలసి, గరుడాదిర్, వేదాదిర్ 

కొండకోనల మీద హరివిలుల్ గుడి కటిట్ంది. 
 
గుహ ముందు నుంచుని "అలుల్డోరికి ముడుపులు తెచిచ్నాం, మా ఆడబొటిట్కి సారెలు తెచిచ్నాం" అంటూ కేక వేసూత్ 

గుహాలయంలోకి పర్వేశించబోయారు. నుదుట పెదద్ బొటుట్తో, కాషాయం లాలీచ్ వేసుకుని, జుటుట్ విరబోసుకుని, అరాభ్టంగా గడడ్ం 
సవరదీసుకుంటునన్  పెదద్ మనిషి ఒకరు, “హదేవిటి, హెవరు పడితే వాళుల్ లోపలికి వెళల్కూడదు, అపచారం" అంటూ ఇంకా ఏదో 
అనబోయాడు.   

 
అపప్టిదాకా చిందులు వేసిన ముసలవవ్, నుదుటి మీద చెమటని తుడుచుకుంటూ,  "ఇదో పెదాద్యనా, 

నరసింహసామి  ఇరణయ్కశిపుడిని ఇరిసినాక, తీవరంగా తుక తుక లాడుతుంటే దేవతలడిలిపోనారు. అపుప్డు మా ఆడుబిడడ్ చెంచులచిమి 
సామికి కోపం తగిగ్ంచి ఈ బొఱెఱ్లోనే కొలువైనాది. మా బిడడ్కి మా అలుల్డికి సాతి నాడు ముడుపులెటట్టం మా ఆచారం. ఇదో పెదాద్యనా, 
నువు తగుగ్ తగుగ్. చెంచుదొరా ఈ మనిసి సంగతి నే సూసుకుంటా గాని, నువు లోనికి పోయి ముడుపులు సెలిల్ంచు" అంటూ ఆ పెదద్ మనిషిని 
కళల్తో గుచుచ్తూ నిలబడింది.  

 
 చెంచుల ఆచారం పర్కారం పూజలు అయిన తరువాత అందరూ కలసి వేడుకగా సంబరాలు జరుపుకుంటూ అనీన్ 

పంచుకుని తినాన్రు.    
 
 చెంచుల సంబరాలు ముగించుకుని వెళల్బోతునాన్రు. ముసలల్వవ్ చెంచు దొరతో, "గోయింద కొటట్రాదే" అనన్ది. 
 
"పాములేటి నరసింహా గోయిందా గోయిందా"  
"గోయిందా గోయిందా" 
 
సూరుయ్డు వేదాదిర్ కొండల చాటుకు చేరుకునే వేళకి ఈ తొమమ్ండుగురు ఆడవాళుల్ పెదద్నన్తో కలసి కొండ దిగటం 

మొదలుపెటాట్రు. పావన నరసింహుడి సంబరాలు ముగిసినా ఈ శార్మికుల సందడి మాతర్ం తగగ్లేదు. అదే ఉతాస్హంతో ఊసులాడుకుంటూ 
తవ్ర తవ్రగా దిగుతునాన్రు.  

 
కొండ దిగువలో యోగముదర్లో ఉనన్ నరసింహుడి విగర్హంతో కూడిన తోరణం కనబడింది. దాటుకుని వెళితే, ఇంకొక 

గుహాలయం. యోగముదర్లో  ఉనన్ నరసింహ సావ్మి పర్హాల్దుడికి రాజయ్ం అపప్చెపేప్ ముందు యోగ విదయ్ను పర్సాదించిన గుహ.  దరశ్నం 
అయియ్న తరువాత అందరూ అరచ్కుడిచిచ్న కుంకుమ పెటుట్కుని బయటకి వసుత్నాన్రు.  
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"ముసలవావ్, ఏదడిగినా వదద్ని అంటావు, నీకు 

అసలు కోరికలు ఉండవా, నిజంగానే కోరికలుండవా నీకు?" అడిగింది 
ఒకతె. 

 
"యెరిర్దానా, నేనూ మనిసినే, నాకు 

కోరికలుంటాయి. కోరికలకి అడూడ్ అదుపూ ఉండాల. ఇరణయ్కశిపుడు 
అడడ్మైన కోరికలు కోరితే సామి ఇరిచేసాడు.  అరుర్లు చాచి కోరికల 
కోరే మనసే ఇరణయ్కశిపుడు, సామిని తలుసుకుని అరుర్లు చాచే 
మనసును అదుపులో పెటిట్, కోరికలని ఇరిసేత్ ఆ మనిషే నరసింహం" 
అనన్ది ముసలవవ్.  

 
"ఓసోసి, జైలోల్ యేదాంతం యెకిక్ంది ముసలవవ్కి" 

అంటూ నవివ్ంది ఇంకొకతే. 
 
"ముసలవవ్కు కోరికలేటి, కొడుకు మిలటీర్లో 

ఉజోజ్గం, సొముమ్లంపుతునాన్డు, కోడలు బువెవ్డుతుంది, మనవడు 
పనులోల్కి పోకుండా బడికోతునాన్డు, ఇంకేటి ముసలవవ్కు కోరికలు. 

ముసలవావ్, జైలుకి పోతే పోయినావు, ఇపుప్డు నీకేటి చింత, నీకేటి కోరికలు"  అనన్ది ఇంకొకతె. 
  
"సింతా ఉనాన్ది కోరికా ఉనాన్ది. నా గుడిసెకి సేరాల, నా నలల్ గేదె 

ఈనాల, గేదా దూడా సలల్ంగా ఉండాల. నా మనవడికి నే జునున్పాలు వండాల, ఆ 
పరి నా నలల్ గేదె పాలతో సిరి పాయసం వండాల, సామికి  నైయేదద్ం పెటాట్ల" అనన్ది ముసలవవ్. 

  
"ఓసోసి, నీ నలల్ గేద గంగి గోవేటి? నలల్ గేదె పాలతో సామికి నైవేదద్మెటట్టానికి!" వేళాకొళం చెయయ్బోయింది ఇంకొకతె. 
 
 "ఒసే నలల్దానా, నువువ్ మనిసివి కాదేటి? నలల్గా ఉంటే మాతర్ం ఏటి, గేదె దాని బిడడ్ తాగాలిస్న పాలు మనకి పోసాత్ది. 

మనుసులందరూ గేదె పాలు తాగుతారు, పూజలు మాతర్ం తెలల్గా ఉంటేనే! తెలల్గా ఉంటేనే గంగి గోవా? మనకు పాలు ఇచేచ్దేదైనా గంగి 
గోవే" అనన్ది ముసలవవ్.  

 
"నీతో మాట గెలవటమే, అనిన్టికనీన్ సెపుతావు" అనన్ది ఇంకొకతె.   

యోగానంద నరసింహ సావ్మి 
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"పెదద్నాన్ ఈ నలల్దాని సోదెందుకు కానీ, గోయింద కొటుట్ “ అనన్ది ముసలవవ్. 
 
"జోగి నరసింహా గోయిందా గోయిందా” 
"గోయిందా 

గోయిందా”                                                          
 
కొండ అడుగు పార్ంతం, చిటట్డవి. పకుష్లు 

అహోబిలేశునికి పవళింపు సేవలు పాడుతునాన్యి. అందరూ వడి 
వడిగా నడుసుత్నాన్రు. రోజంతా కొండలు ఎకక్టం, దిగటంతో 
గడిచినా ఎవరికీ అలసట కనబడటంలేదు.  

 
"ముసిలవావ్, జైలు నుండి రాటం రాటమే మంకు 

పటాట్వ. నీతోడి వసేత్ ఇయాయ్ళ అంతా సందడి సందడిగా గడిసింది. 
మళీల్ రేతిరంతా ఆటోలో పోవాల, రేపు పనులకు పోవాల. పోయిన 
తరవాత కొతత్ కసాట్లు ఏటి ఎదురైతాయో" అనన్ది ఒకతె. 

  
"ఒసే పిచిచ్దానా, కసాట్లు మనుసులుకు రాక 

బండ రాళల్కు వతాత్యా? సోదయ్ం సెపుతునాన్వే! అదుగో ఇంకో 
దేవళం అగుపడతాంది. కషాట్లొచిచ్నన్పుప్డు ఓరుప్ కావాల, సతుత్వ 
కావాల, ధైరయ్ం కావాల, ఉపాయం కావాలని సామిని కోరుకో" 
అనన్ది ముసలల్వ. 

 
మఱిఱ్ చెటుట్ గొడుగు పటిట్తే, ఆ కిర్ంద వెలసిని 

నరసింహుడి గుడి. అందరూ దండం పెటుట్కుని బయలుదేరారు. 
 
"పెదద్నాన్, గోయింద కొటుట్" అనన్ది ముసలవవ్. 
 
"గొడుగు నరసింహా, గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 
 

ఛతర్వట నరసింహ సావ్మి 
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చీకటి కముమ్కునన్ది. మిణుగురు పురుగుల వెలుగులో చిటట్డవి దాటి దిగువ అహోబిలానికి చేరుకునాన్రు. 
 
మనిషి నిలబడగలిగినంత ఎతుత్లో ఉనన్ గుహలో గరాభ్లయం. గుహలో ఒక పర్కక్ అరుగులాంటి పెదద్ బండ రాయి మీద 

నెలకొనన్ పర్హాల్ద వరదుడు. ఆ అహోబిలానికి గంభీరంగా కాపలా కాసుత్నన్ నిలువెతుత్ జయ విజయలు విగార్హాలు. కాకతీయ రాజులు, 
విజయనగర రాజులు అహోబిలానికి ఆనుకుని కటిట్ంచిన ఆలయం, రంగ మండపాలు. సావ్తి నక్షతర్ం నాడు అవటము వలన జన సందోహం 
ఎకుక్వగానే ఉంది. ఈ ఆడవారి గుంపులోని వారందరూ ఓపికగానే నిలబడాడ్రు. గుహ గడప దగగ్రకు వచాచ్రు. ఎవరో దంపతులు లోపలికి 
వెళుతునాన్రు. వారి వెంట ఉనన్ బుడి బుడి నడతల పాప ఎతైత్న గడప దాటలేక, గడప మీద కాలు వేసి ఎకక్బోయింది. ముసలవవ్ వంగిన 
నడుముతో ఆ పాపను ఎతుత్కుని, "గడప తొకక్కూడదే సిటిట్ మాలచిమి” అంటూ ఆ పాపను గడప దాటించింది. అహోబిలం గరాభ్లయంలో 
భకుత్లు సావ్మి వారికి కానుకులు అరిప్సుత్నాన్రు. అరచ్కుడు బాసిపెటుట్కుని కానుకలు అందుకుంటూ అందరికీ శఠగోపం పెడుతునాన్డు. 

 
"అయోయ్రు, పైని ఓబులేశుని కాడికెళిల్, పైని దేవళాలనీన్ సూసుకుంటూ వచిచ్నాం, సామికియయ్టానికి మా దగగ్ర కానుకలు 

లేవు" అనన్ది ముసలవవ్. 
 
“నవనరసింహులని చూడాలంటే ఏభై కిలోమీటరల్ కొండ దారుల్, అంతా నడిచారేమిటి? మరి ఆపైన ఉగర్సత్ంభం?" 

సందేహిసూత్  పర్శిన్ంచారు అరచ్కులవారు.  
 
"అనిన్ దేవళాలలోనూ సామికి దండమెటిట్, మా చెంచులచిమిని సూసుకుకొని వతత్నాన్ము,  అయోయ్రు. ఉకుక్ కంభానికి 

కూడా దండమెటుట్కొచిచ్నా" అనన్ది ముసలవవ్.   
 
"మంచిది, నవనారసింహులందరినీ దరిశ్ంచుకుని వచాచ్రనమాట, పర్హల్దవరదుడు మీకు కూడా వరాల జలుల్ కురిపిసాత్డు, 

కోరికలు తీరుసాత్డు" అంటూ మంతోర్చాచ్రణ చేసూత్, అందరికీ శఠగోపం పెటిట్, కుంకుమ, పూలు ఇచాచ్డు అరచ్కుడు. 
 
"అహోబిలే గారుడ శైల మధేయ్ కృపావశాత కలిప్త సనిన్ధానమ   
లకాష్మ్య్త సమాలింగిత వామభాగం లకీష్నృసింహ శరణయ్ం పర్పదేయ్"   

"ఇపుప్డు నరసింహ సోత్తర్ం నాతో పాటు అందరూ చెపప్ండి" అనాన్రు అయయ్వారు.  

"ఉగర్ం వీరం మహా విషుణ్ం జవ్లంతం సరవ్తోముఖం 
నృసింహం భీషణం భదర్ం మృతుయ్ర మృతుయ్ం నమామయ్హం" 
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"అయోయ్రు, నువు సదివింది మాకు అగుపడదుగానీ, 

గోయింద కొటట్రాదే" అనన్ది ముసలవవ్. 
 
"సరే! గోవింద నామానికి మించినది లేదు" అంటూ 

గోవింద చెపాప్రు అయయ్వారు 
 
"పర్హాల్దవరదా గోవిందా గోవిందా" అనాన్డు 

అరచ్కుడు. 
"గోయిందా గోయిందా" అని అందరూ అంటే, 

అహోబిలం పర్తిదవ్నించింది. 
 
ఆటో దగగ్రకు చేరారందరూ. గూటిలో గువవ్లులాగా 

అందరూ ఒదిగి ఒదిగి ఆటోలో కూరుచ్నాన్రు.  
 
"పెదద్నాన్, అడిగిందే తడవుగా ఆటో కటిట్నావు, 

సామికాడికి తీసుకొచిచ్ కోరిక తీరిస్నావు, గోయింద కొటుట్" అనన్ది 
ముసలవవ్. 
 

"మూడు గీతలోడా గోయిందా గోయిందా 
"గోయిందా గోయింద" 
 

"నిలూ గీతలోడా గోయిందా గోయింద" 
"గోయిందా గోయింద" 
 

"ఓబులేశా గోయిందా గోయిందా" 
"గోయిందా గోయిందా 
 
గోల గోలగా బయలుదేరింది ఆటో. 

PPP 
 

శీర్దేవీ భూదేవీ సమేత పర్హాల్ద వరదుడు 
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            .  

    
"పుటిట్లుల్" అంటే, మనం పుటిట్ పెరిగిన  మనదైన ఇలుల్.  
మనం పడుతూ లేసూత్ బుడి బుడి అడుగులతో నడయాడిన మన ఇలుల్.  
అమమ్-నానన్తో దెబబ్లాడి, అలిగి...వారితో బర్తిమాలించుకుని మన కోరికలు తీరుచ్కునన్ మన ఇలుల్.  
తోబుటుట్వులతో గడిపిన మధురమైన క్షణాలకి, వారితో కలిగిన చిలిపి తగాదాలకి పర్తయ్క్ష సాకిష్. మన చదువు-

సంధయ్లకి, ఆటపాటలకి, మరెనోన్ మధురమైన జాఞ్పకాలకి నిలయం.  
అందరిలాగే మాలతికి కూడా పుటిట్లుల్ మధుర జాఞ్పకాల పందిరి.  
చినన్పుప్డు అనన్యయ్కి..తనకి అనీన్ పొటీయే.  
ఇదద్రి కంచాలు ఒకేలాగా ఉండేవి. కానీ డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్ని...ఆ రోజు  అనన్యయ్ ముందు తినేసి వెళిళ్పోతే....మి

గిలింది తనే కనుక కంచం చేతోత్ పటుట్కు చూసి.... ఇది అనన్యయ్ కంచం..నా దానిలో వాడు తినాన్డు అని అలిగికూరుచ్నేది. 
తలిల్ మహలకిష్  బుజజ్గించి...ఏదో ఒక తాయిలం ఇసాత్నని ఆశపెడితే అపుప్డు భోజనానికి వచేచ్ది.  
అలాగే తను చదువుకోవటానికి కూరుచ్నే చోటు, టీవీ చూసేటపుప్డు తన సీట ....ఏవీ మారటానికి ఒపుప్కునేదికాదు. 
 

******** 
 
అలా పుటిట్ంటోల్ పర్భ వెలిగించుకునన్ మాలతి .....పెళళ్యి భరత్ చిటికెన వేలు పటుట్కుని ముంబయి కాపురానికివెళిళ్ంది.  
 కొతత్ కాపురం...కొతత్ కుండలో నీటి లాగా తియయ్ తియయ్గా ఉనన్ది. ఆరునెలల్ కాలం ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.  
 మాలతి ఒక రోజు ఆఫీస కి బయలుదేరుతూ కొంచెం తలతిరుగుతునన్టుల్గా అనిపించి సోఫాలో కూరుచ్ండి 

పోయింది. కొంచెం కడుపులో కూడా తిపుప్తునన్టుల్గా ఉనన్ది.  
 కొతత్ జంట కదా! మాటి మాటికీ భారయ్తో మాటాల్డాలనే కుతూహలం.... అపప్టికే ఆఫీస కి చేరిన వినోద....ఫోన చే

సి'మాలతీ  ఆఫీస కి బయలుదేరావా?' అని యధాలాపంగా అడిగాడు.  
 'లేదండీ కడుపులో తిపుప్తునన్టుట్ంది. కొంచెం కళుళ్ కూడా తిరుగుతునన్టుల్నాన్యి. ఎంత లేదనాన్ ఆఫీస కిఅరగం

ట పర్యాణం. అంత సేపు బస లో కూరోచ్గలనా అని సందేహం! వెళళ్నా..వదాద్ అని ఆలోచిసుత్నాన్' అనన్ది మాలతి నీరసంగా.  
 వెంటనే అటెనష్న లోకొచిచ్న వినోద 'అయయ్యోయ్ ...కంగారు పడకు. పకిక్ంటి ఆంటీని పిలు. నేను లంచ టైం లో 

పరిమ్షన పెటిట్ వసాత్ను. డాకట్ర దగగ్రకి వెళదాము. కాసేపు రెసట్ తీసుకో. నువెవ్ళళ్కపోతే అకక్డ ఆఫీస లో కొంపలేమీమునగవులే' అని. 
 "ఏమయుయ్ంటుంది? నినన్ హోటలోల్ తినన్ పనీర కూర అరగలేదా? పాపం తను వదద్ంటూనే ఉంది. నేనే బలవంతాన

తినిపించాను!" అని ఆలోచిసూత్ ఆఫీస పని మీద దృషిట్ పెటట్లేక పరాకుగా ఉనాన్డు. మాటి మాటికీ బయట కారిడార లోకివెళిళ్ ఎవరితోనో ఫోన 

లో మాటాల్డుతునాన్డు.  
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 కొలీగ లింగం ఉదయం నించీ ఈ తంతు గమనించి వినోద దగగ్రకెళిళ్. 
 "ఏంటి వినోద ఏమైనా సమసాయ్? పొదుద్టి నించీ చూసుత్నాన్ను..."బాడీ పెర్జెంటైమ్ండ యాబెస్ంట" లాగా నువువ్ఇకక్

డ ఉనాన్వు...మనసెకక్డో ఉనన్ది. చెబితే నాకు చేతైన సహాయం చేసాత్నుకదా" అని భుజం మీద చెయేయ్సిఅడిగేసరికి, భారయ్ విషయం చెపిప్... 
 "నేనే బుదిధ్ లేకుండా.....నినన్ హోటలోల్ తన చేత అనవసరంగా తనకిషట్ం లేని పనీర కూర తినిపించాను. ఇపుప్డేమో

ఉదయం నించీ కడుపులో తిపిప్ వాంతులు చేసుకుంటునన్ది" అని కళళ్నీళళ్తో చెపాప్డు.  
 "మేనేజరిన్ పరిమ్షన అడిగాను. లంచ లో ఇంటికెళిళ్ తనని డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళితే కానీ కుదుటపడలేను" అని టైం

ఎపుప్డు అవుతుందా...అని గడియారం వంక చూసుత్నాన్డు.  
 

******* 
 
 మాలతి ఒక ఫైనానస్ కంపెనీలో పని చేసుత్నన్ది. పెళైళ్నాక హైదరాబాద నించి ముంబయి బదిలీ చేయించుకుంది.  

ఇదద్రి ఆఫీస లకి దగగ్రగా ఉండేటుల్  ఒక ఫాల్ట అదెద్కి తీసుకునాన్రు.  
 ఆఫీస లనించి ఇంటికొచిచ్ంది మొదలు చిలకా గోరింకలాల్గా కువ కువలాడుతూ ఇదద్రూ చెరో పని చేసుకుని...చెటాట్

పటాట్లేసుకుని షాపింగ కో, సినిమాలకో తిరుగుతూ ఉంటారు.  
 అపప్టి వరకూ తలిల్దండుర్ల గారాబంలో ఎపుప్డూ వారిని వదిలిపెటిట్ ఉండే అలవాటు...అవసరం లేనిమాలతి...ఈ 

ఆరు నెలలోల్ వారిని మిస అయినటుల్కూడా  అసలు అనుకోలేదు.  
 పుటిట్లుల్ గురుత్కే రాలేదంటే అతిశయోకిత్ కాదేమో!  

 పాపం మాలతి తలిల్దండుర్లు..శీర్నివాసరావు-
మహలకిష్  దంపతులు మాతర్ం " అంత పెదద్ సిటీలో పిలల్ ఎలాఉనన్దో? తెలిసిన వాళెళ్వరైనా దగగ్రలో ఉనాన్రో, లేదో? ఒకక్తే ఉదోయ్గం-
వంట....ఎలా తిపప్లు పడుతునన్దో? అలుల్డుఇంటి పనిలో సహాయం చేసాత్డో..లేదో? అసలు పిలల్ని పేర్మగా..మురిపెంగా చూసుకుంటునాన్డో..
లేదో? తమని విడిచిఇంతవరకూ ఎపుప్డూ బయట ఉండని పిలల్...ఒకక్సారిగా అంత దూరంలో  బెంగ లేకుండా ఎలా ఉంటునన్దో?" అనుకుం
టూ ఏ రోజుకారోజు ఫోన కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉండేవారు.  

 మాలతి 15,20 రోజులకోసారి ఫోన చేసి "అమామ్ ....ఇకక్డ మేం బాగానే ఉనాన్ం. మీరు బెంగ పడకండి. టైందొరి
కినపుప్డు ఫోన చేసాత్ం." అని హడావుడిగా నాలుగు మాటలు చెపిప్ ఫోన పెటేట్సేది.  

 దానికే సంతోషపడిపోయిన దంపతులు ...పిలల్ తీపి కబురు చెబితే వెళిళ్ ఓ సారి చూసి రావచుచ్! ఊరికే కొతత్ జంట
కాళళ్కి-చేతులకి అడడ్ం ఎందుకు? అని సరిపెటుట్కునాన్రు.  

****** 
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 పొదుద్టి నించీ ఒకటే గాభరా పడాడ్డేమో....  ఆఘమేఘాల మీద ఆఫీస నించి పరుగెతుత్కొచిచ్న వినోద...భారయ్ నిదర్
పోతుండటం చూసి..లేపటం ఇషట్ం లేక, పకక్ ఆంటీ దగగ్రకి పరుగెతుత్కెళిళ్ ..."మాలతి పడుకుంది ఆంటీ! తనకి ఎలాఉనన్ది? మీరు ఉదయం 

నించీ మా ఇంటోల్నే ఉనాన్రా? తనేమైనా తినన్దా? మందులేమైనా వేసుకునన్దా?" అని గుకక్తిపుప్కోకుండా పర్శన్లు వేశాడు. 
 ఆంటీ చిరుమందహాసంతో "తండిర్వి కాబోతునన్ందుకు శుభాకాంక్షలోయి! కంగారు పడకు. మన ఫాల్టస్ లో ఉనన్ 

లేడీడాకట్ర ని పిలిచాను. ఆవిడ వచిచ్ చూసి శుభవారత్ చెపిప్ వెళాళ్రు. నీరసంగా ఉనన్ది... నాలుగు రోజులు రెసీట్త్సుకోమనాన్రు." అని ఆవిడ మా
ట పూరిత్ చేసేలోపు వినోద పరుగున ఇంటికెళిళ్ భారయ్ నుదుటిన ముదుద్ పెటిట్ 

  "అమమ్ దొంగా! చెపప్వేం...నాకు నానన్గా పర్మోషన ఇపిప్సుత్నాన్నని! ఇందాకటి నించీ ఆఫీస లో కాలు-
చెయియ్ఆడలేదు. ఎపుప్డెపుప్డు ఇంటికొచిచ్ నినున్ చూసాత్నా అని అసలు పని మీద ధాయ్సే లేదు" అని ఒళళ్ంతా ముదుద్లతోనింపేశాడు.  

 భరత్ మురిపాలతో ఒళుళ్ తెలియని మాలతి, నెమమ్దిగా మంచం మీంచి లేచి "లంచ చేశారా? కాఫీ పెటిట్వవ్నా? 
" అంటూ వంటింటి వైపు వెళుతూ తూలినటల్యి గటుట్ పటుట్కు నిలుచ్ంది.  

 వినోద కంగారు పడి..."అమామ్యి గారికి ఇపుప్డు రెసట్. ఏ పనులు చెయయ్కూడదు. ఇపుప్డే ఫోన చేసి ఆఫీస కినాలు
గు రోజులు సెలవు చెపేప్సాత్ను. నీ అవసరాలు అనీన్ నేను చూసాత్ను" అని హడావుడి పడిపోయాడు.  

 
****** 

 
 ఇలా ఆరు నెలలు కాలు కింద పెటట్కుండా మాలతిని అపురూపంగా చూసుకునాన్డు, వినోద. కర్మం తపప్కుండా 

డాకట్ర కి చూపిసూత్ అనిన్ జాగర్తత్లు తీసుకుంటునాన్డు.  
 మాలతి తలిల్ మహలకిష్  గారు మూడో నెలోల్ వచిచ్, పిలల్ని చూసి... చలిమిడి (దొంగ) పెటిట్ (అలా అంటారు లెండి) 

కూతురుకి..అలుల్డికీ జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళాళ్రు.  
 మొదటి పురుడు పుటిట్ంటోల్ పోసుకోవాలి! ఈ సమయంలో హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ ..దాని సేన్హితులతో        

కబురుల్చెపుప్కుంటూ, కోరింది తలిల్ చేత వండించుకు తింటూ పర్శాంతంగా ఉంటే.... పుటేట్ పాపాయి ఆరోగయ్ంగా పుడుతుంది. కాబటిట్ మంచి  

రోజు చూసుకు వచిచ్ ఏడో నెలోల్ పురుటికి తీసుకెళతామని శీర్నివాసరావు గారు అలుల్డికి ఫోన చేశారు.  
 భారయ్ని వదిలి ఉండలేక .... 

"పిలల్ పుటాట్కనే సెలవు ఎకుక్వ అవసరం అవుతుంది. కాబటిట్ మాలతి తొమిమ్దో నెల దాకా ఆఫీస కివెళాళ్లనుకుంటునన్ది! అదీ కాక ఇపప్టివర
కూ చూసిన డాకట్ర అయితే తనకి ధైరయ్ం గా ఉంటుంది" అని పురుడుపొయయ్టానికి అతత్గారినే ముంబయి రమమ్నాన్డు..వినోద.  

 ముందు ముందు తానేం పోగొటుట్కుంటుందో తెలియని మాలతి...అపప్టికి భరత్ మాటకి తాళం వేసి....తలిల్నేముంబ
యి రమమ్ని అడిగింది.  

***** 
 చినన్పప్టి నించీ మాలతిని ఎరిగునన్ పకిక్ంటి కామేశవ్రి గారు...మాలతి కడుపుతో ఉనన్దని తెలిసి 

అభినందించటానికి వీరింటికి వచిచ్.."వదినా  పిలల్ని పురిటికి ఎపుప్డు తీసుకొసుత్నాన్రు?" అని అడిగింది.    
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 తనే వెళుతునాన్నని మహలకిష్  గారు చెపప్గానే... 
"అయోయ్ అదేమిటి? ఏదో వేరే దేశం అయితే ఎలాగూ తపప్దు. ఇకక్డే ఉనన్ ఆడపిలల్ల పురుళళ్కి కూడా తలుల్లు వెళళ్టం దేనికి?  

"తలిల్తో పుటిట్లుల్.." అనాన్రు పెదద్లు! ఇలాంటపుప్డే కదా..నాలుగు రోజులు పర్శాంతంగా ఏ బాధయ్తలూ లేకుండా మళీళ్తనకి
 చినన్పప్టి నించీ అలవాటైన పరిసరాలోల్ మసలగలరు!"  

 "మనమునన్ చోట మనకి సాథ్నబలం! దేనికి తడుముకోనకక్రలేదు. ఇంటోల్ అలవాటైన పని వాళుళ్, డైరవర ఉనాన్రు. 
ఈ వయసులో మనం సమరధ్వంతంగా పని చెయాయ్లంటే ఇవనీన్ ముఖయ్ం. అదీ కాక ఆ వూళోళ్ మనకి ఎవవ్రూతెలియదు. భాష రాదు. మనంత
ట మనం ఎకక్డికీ వెళళ్లేము. అనిన్టికీ వాళళ్ మీదే ఆధారపడాలి." అని కామేశవ్రి గారు అనేసరికి  

"మేమూ అదే అంటునాన్ం వదినా! ఇకక్డ మీ అనన్యయ్ గారి  ఫెర్ండ భారయ్ గైనకాలజిసట్ కూడాను ...హసత్వాసి మంచిది. పిలల్
లు అరధ్ం చేసుకోవాలి కదా! అంతకంటే చెపప్టం బాగుండదు. అందుకని నేనే బయలుదేరుతునాన్ను" అనన్ది మహలకిష్  గారు.  

***** 
 మహలకిష్  గారి పాటుల్ మొదలు! ఆవిడ గారు తనంతట తను ఏ కూరలో ...సరుకులో తేవటానికి బయటికి వెళళ్లే

దు. పోనీ చినన్ చితక అవసరాలకి బయటికి పనిమనిషిని పంపిదాద్మంటే... తన భాష దానికి అరధ్మవదు...అదిచెపేప్ది ఈవిడకి అరధ్ం కాదు.  
అనిన్టికీ అలుల్ణేణ్ ఇబబ్ంది పెటాట్లి.  
నెలలు నిండి నిలోచ్ లేక- 

కూరోచ్లేక అవసథ్ పడుతూ కూడా వేళ కాని వేళ  సినిమాలకీ..హోటళళ్కీ సూక్టర మీదతిరుగుతునన్ కూతురూ-
అలుల్డుని చూసి ఏ ఇబబ్ందులు వసాత్యో? పుటేట్ వారు ఏ సమసాయ్లేకుండా ఉంటారా? ఇలాంటి సందరాభ్లు వచిచ్నపుప్డు...పెదద్లు చెపేప్ జాగర్
తత్లు ఈ కాలం పిలల్ల వినరు! వదద్ంటే ఆగరు. పెదద్ది తను ఉండిచూసూత్ ఊరుకోలేదు.  

  పురిటికి పుటిట్ంటికి వెళితే ఇలాంటి సమసయ్లు ఉండవు. ఆలూ మగలకైనా మధయ్ మధయ్ దూరంగా ఉంటేనేబంధాలు 

బలపడతాయి! ఎంత పేర్మలైనా "తినగా తినగా గారెలు చేదైనటుల్", ఒకే చోట ఉంటే మొహం మొతుత్తుంది. అని మహలకిష్  గారు పరిపరి      

విధాల మధన పడుతునాన్రు.  
 ఏమనాలో తెలియక భరత్కి ఫోన చేసినపుప్డు తన భయాలనీన్ ఏకరువు పెటిట్ంది.  
 మాలతి భయపడినటేల్ ఆ రోజు సినిమా హాలోల్ ఉండగా నొపుప్లొసుత్నాన్యని..కంగారుగా వినోద దంపతులు    

సూక్టరఅకక్డే వదిలేసి కాయ్బ లో ఇంటికొచాచ్రు.  
 ఇదద్రికీ తినటానికి ఏదో పెటిట్, అపప్టికే సరిద్ తయారుగా పెటిట్న బాయ్గ పుచుచ్కుని ముగుగ్రూ హాసిప్టల కి వెళాళ్రు.  
 సాక్న తీసి... కడుపులో బిడడ్ పేగు మెడకేసుకునన్దని అపప్టికపుప్డు ఎమరెజ్నీస్ గా సిజేరియన చేసి పిలల్ని బయటికితీ

శారు.  
 'అనుకునన్ంతా అయింది' అని మహలకిష్  గారు..ఇందుకే బిడడ్కి జనమ్నివవ్టం అంటే ఒక యజఞ్మని, అది ఒకతప

సుస్లాగా దీక్షతో మసులుకోవాలని..ఆడదానికి అది పునరజ్నమ్తో సమానమనీ పెదద్లు ఊరికే అనాన్రా?   
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 పూరవ్ం తను మాలతిని కడుపుతో ఉనన్పుప్డు..ఏడో నెలన అమమ్ దగగ్రకి పురిటికి వెళితే...ఏం తినాలి? ఎపుప్డు 
తినాలి? ఏది తినకూడదు? ఎలా పడుకోవాలి? అని అమమ్ చెబుతూ ఉంటే తు.చ. తపప్కుండా పాటించబటిట్ తనకితేలికగా పురుడు (normal) 

రావటం, ఏ ఇబబ్ందులూ లేకుండా మూడో నెలన పిలల్ని ఎతుత్కుని శీర్నివాస రావుగారి దగగ్రకిరావటం గురొత్చిచ్ంది.  
 ఇక పురిటాలికి పెటేట్  ఆహారం విషయంలో.... తన చినన్పుప్డు పాటించిన నియమాలనీన్ కూతురితో, అలుల్డితోఏక

రువు పెటిట్ంది. నచిచ్నవి వినాన్రు, లేనివి పెడ చెవిని పెటాట్రు.  
 వచిచ్న పని అయింది ...భరత్కి కూడా ఇబబ్ంది అవుతునన్ది కనుక... కూతురిన్ తనతో తీసుకెళిళ్ నాలుగు నెలలుఉం

చుకుని పంపిసాత్నని...పిలల్కి కూడా విశార్ంతి అవసరమని.... ఆ రోజు ఆఫీస నించి వచిచ్న అలుల్డితో అనాన్రు మహలకిష్  గారు.  
 అనిన్ రోజులు తన కూతురిన్ వదిలి ఉండలేనని..వినోద "ఇపుప్డు మాలతిని మీతో తీసుకెళళ్ండి అతత్యయ్గారు!     

పుటిట్న వారిని తరుచు డాకట్ర కి చూపించటం, వాకిస్నేషన లు వేయించటం అవసరం కదా! డెలివరీ అయిన హాసిప్టలఇకక్డ మా ఇంటికి దగగ్ర
. అకక్డ మంచి పీడియాటీర్షియన కూడా ఉనన్ది. నేను పది రోజుల తరావ్త వచిచ్ వెనకిక్తీసుకొచేచ్సాత్ను. ఇకక్డ ఫుల టైం మనిషిని పెడతాను. 
మాలతికీ రెసట్ ఉంటుంది, పాప కూడా నాతో ఉంటుంది" అనాన్డు.  

****** 
 
 ఆవిడకి ఇకక్డికి వచిచ్నపప్టి నించీ ఒకటే పని ఒతిత్డి! ఆ వయసులో అంత పని లోడ తీసుకోవటం వలల్ ఆవిడకి 

ఆరోగయ్ం కొంచెం పాడయింది.  అలా అని సిటీలోల్ బోలెడు జీతాలు పోసి మనుషులని పెటట్మని అలుల్డిన్ అడగలేరు!  
 మారిన కాలంలో ...కూతుళుళ్ కూడా ఉదోయ్గాలు చెయయ్టం వలల్ ...ఒకే దేశంలో ఉనాన్... పుటిట్ంటికే వెళిళ్ పర్శాం

తంగాజరిపించుకోవలసిన పురుళళ్కి తలుల్లిన్ తమ ఇళళ్కి పిలిచి ఇబబ్ంది పెటట్టం తపప్నిసరి చేసుకునాన్రు! వీళళ్కీసుఖంఉండదు...వారికీ    
సుఖమూ, విశార్ంతి ఉండవు!   

 సెలవులుండవనే సాకుతో పెళైళ్న కొతత్లోల్ పండకిక్ రావటం లాంటి సరదాలు, తలిల్దండుర్ల దగగ్ర విశార్ంతిగా 
గడపటాలు ఉండటేల్దు! ఎపుప్డూ ఉదోయ్గం..పరిమితంగా ఉండే సెలవలిన్ ఎలా కుల్పత్ంగా వాడుకుని జాగర్తత్ చేసుకోవాలిఅనే రంధి! అదొక    

ఊబి!  
 ఇక పురుళైళ్తే సరేసరి! తలుల్లే వారి దగగ్రకి వెళళ్టం..తమది కాని సాథ్నంలో నానా రకాలయాతనలు పడటం!  

***** 
  పిలల్ల పుటిట్న రోజు వేడుకలు, పండుగలు ...పిలల్లు ఎదుగుతూ ఉండగా వచేచ్ ఇతర వేడుకలు... అనిన్టికీతలిల్దం

డుర్లనే పిలిపించుకుంటూ పాతికేళళ్ కాలం గడిచిపోయింది..మాలతికి  
 మాలతి ఈ మధయ్లో పుటిట్ంటికి వెళిళ్నా, మొకుక్బడిగా ఓ పూటొ..ఓ రోజో ఉండి వచేచ్సేది.  
 కాలంలో తండిర్ గతించాడు. తలిల్ ఒంటరిగా ఉండలేక అనన్యయ్ దగగ్రకి అమెరికా వెళిళ్పోయింది. తండిర్ 

బర్తికుండగా...ఇకక్డునన్పుప్డే ఎనిన్ సారుల్ పండకక్నో, నాలుగు రోజులు సరదాగా పుటిట్పెరిగిన ఇంటోల్ గడపటానికి రమమ్నోపిలిసేత్ తను వెళేళ్ది 

కాదు. ఇపుప్డు పిలిచే వారే లేరు! మాలతికి ఒకక్ సారిగా ఆ వెలితి బాగా తెలుసుత్నన్ది!  
      మొనన్ పెసరపపుప్ పులుసు తింటుంటే అమమ్ చేతి పులుసు రుచి గురొత్చిచ్ కళళ్నీళొళ్చాచ్యి. 
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 పిలల్లకి వారి జీవితాలు...ఉదోయ్గాలు...వాళుళ్ బిజీ. భరత్ వినోద నిశశ్బద్ంగా తయారయాయ్డు. ఇంటోల్ ఏదో ఒక    

మూలకూరుచ్ని ఏ ఐపాడ చూసుకోవటమో, పుసత్కం చదువుకోవటమో!..భోజనం టైం కి పిలిసేత్ వచిచ్ భారయ్తో మాటాల్డటానికిఏమీ లేనటుట్   
ఇంత తిని వెళిళ్ పడుకుంటాడు.  

 ఇపుప్డు తను ఒంటరినైపోయాననే భావన మాలతిని ఎకుక్వగా బాధిసుత్నన్ది. అనన్యయ్ దగగ్ర ఉనన్ తలిల్ తనని 
సవ్తంతర్ంగా రమమ్ని పిలవలేదు. అధవా పిలిచ్నా అమెరికా వెళిళ్ తను ఉండలేదు.  

 మన ఇలుల్, మన కాపురం...అందులో మధురానుభవాల రూపంలో యవవ్నంలో మనకి మనమే వేసుకునే 
కాలిసంకెల. అపుప్డు ఆనందంగా అనిపించే విషయం ఇపుప్డు మనుషులని దూరం చేసి ఒంటరితనానిన్ మిగులుసుత్నన్ది.  

 ఎవరి ఇంటోల్ వారు బిజీ. హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కుని...మనసారా నవువ్కుని ఎనాన్ళళ్యిందో?  
 చినన్పుప్డు అనన్యయ్ తనని అనిన్టికీ ఆట పటిట్ంచి తను ఉడుకుక్ంటుంటే నవేవ్వాడు. తన ఫెర్ండస్ తో "మాచిటిట్తలిల్  

అంటే నాకు పార్ణం రా! తను లేకపోతే నాకుతోచదు. ఊరికే అలా ఏడిపిసాత్ కానీ, ఒకక్ రోజు జవ్రం వచిచ్పడుకుంటే నాకు ఇలల్ంతా బోసి 
పోయినటట్నిపిసుత్ంది. రేపు పెళైళ్ వెళిళ్పోతే ఎలా ఉండగలనో!" అనే వాడు.  

 గతానిన్ తలుచ్కుంటూ అలా సోఫాలో చేరగిలపడిన మాలతి కళళ్లోల్ గిరుర్న నీరు తిరిగింది. అలాగే పడుకునన్ 
మాలతిని....ముందుగదిలో చీకటిగా ఉనన్ది, మాలతి ఎకక్డికెళిళ్ందో? అనుకుంటూ వచిచ్ లైట వేసిన వినోద చూసి, కంగారు పడి "ఏం         

జరిగింది? మీ అమమ్గారు కులాసాగా ఉనాన్రా? మీ అనన్యయ్ ఫోన ఏమైనా చేశాడా? అనేసరికి మాలతిదు:ఖం కటట్లు తెంచుకుంది.  
 "అతత్యయ్గారిని చూడాలని ఉనన్దా? పోనీ ఆవిడని పంపమని మీ అనన్యయ్కి ఫోన చెయయ్నా?" అని అడిగాడు.  
 మాలతి "వదద్ండీ. మనం వయసులో ఉనన్పుప్డు కూడా ఇదే తపుప్ చేశాం! ఆవిడ ఎనిన్ సారుల్ ముదుద్గా రమమ్ని 

పిలిచినా వెళిళ్ మా పుటిట్ంటోల్ పది రోజులు గడపలేదు. అలా వెళళ్టం అనేది అకక్డ మన సాథ్నానిన్ కాపాడుకోవటం అనికానీ, అది ఒక ముచచ్ట
 అని కానీ, పెదద్ వాళళ్ని గౌరవించటం అని కానీ ఒకక్ నాడు కూడా ఆలోచించలేకపోయాను. ఎపుప్డూ మన పార్ధానయ్తలు...ఇబబ్ందులు     గు
రించి ఆలోచించామే కానీ సంపర్దాయంగా మన పెదద్వాళుళ్ పెటిట్న ఒరవడులోల్ ఎంతో అరధ్మునన్దని గర్హించలేకపోయాను." 

 "ఉనన్ నిండు తెలియదు...లేని వెలితి తెలుసుత్ంది" అని "అనన్యయ్ని సాప్నస్ర లెటర పంపించమని వీసా కి అపైల్ 
చేసాత్ను. భగవంతుడి దయవలల్ ఏ ఇబబ్ంది లేకుండా వీసా వసేత్ నేనే అమమ్ దగగ్రకి వెళిళ్ రెణెణ్లుల్ ఉండి వసాత్ను. మీరు 
పిలల్లతో కాలకేష్పం చేసినా సరే, నాతో మీరూ వీసా తెచుచ్కుని అకక్డికి వచిచ్నా సరే!" అనన్ది.  
ఆ ఆలోచన రావటం తడవు..మనసు తేలికపడి మాలతి ...రాతిర్ వంట చెయయ్టానికి లోపలికి వెళిళ్ంది.  

*** 

 
రంగనాధ చెపాప్డు ..  
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సరోజ కనపడింది...  
ఔను.. ఇవావ్ళ సరోజకనపడింది. మరోసారి కనపడింది. దాదాపు నలభై ఏళుల్గా అపుప్డపుప్డు. ఎనోన్ సారుల్..ఇలా 

కనబడుతూనే ఉంది. అనుకోకుండా..అకసామ్తుత్గా.. 
ఆమె ఎవరో నాకు తెలుసు.. కాని నేనెవవ్రో ఆమెకు తెలియదు..  
ఆమెను నేను మొదటిసారి నాపదిహేనేళళ్వయసుస్లో చూశాను.. ఆ చూడటం ఇపప్టికి గురేత్.. ఎపప్టికి ఆ దృశయ్ం నాలో 

నితయ్నూతనం..లవ యట ఫసట్ సైట అంటారే.. అలాంటిది..చితర్ంగా అది లవ కాదు.. కనీసం పరిచయంకూడా కాలేదు..ఆమెతోఎపుప్డూ 
మాటాల్డిందీ లేదు..అపప్టిన్ంచి ఇపప్టి ఈ యాభైఏళల్ వయసుస్ వరకూ.. అయినా ఆమె నామదిలో.. చెపాప్లంటే నా జీవితంలో క్షణికమై 
శాసవ్తమైన ఓ మధురజలదరింపు. అనుకోకుండా చటుకుక్న ఎదురయేయ్ సవ్పన్వాసత్వం. ఈరోజు మళీళ్ అదే జలదరింపు.. 

విజయ డయాగిన్క సెంటర లో మెడికల పరిక్షలకోసం వసేత్ అకక్డ కనబడింది..నేను గేట లోకి వచేచ్సరికే సరోజ పరీక్షలు 
పూరైత్నటుల్ంది..బయటకొచిచ్లాంజ లో కూరుచ్ంది..కొడుకు కాబోలు..తలిల్పోలిక..ముపైప్లోల్ ఉనాన్డు. రిచ గానూ మంచిహోదాలోఉనన్టుల్ 
సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్డు. దగగ్రకొచాచ్డు. చినన్గా ఏదో చెపిప్ రెకక్పటుట్కునాన్డు. ఆమెలేచింది. నేను తలదించి కళళ్ చివరల్నుండి చూసూత్నే 
ఉనాన్ను. మళీళ్ ఎపుప్డు చూసాత్నో తెలియదు..క్షణానిన్ వెయోయ్వంతుకూడా వదలకుండా నాలో రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్ను..సరోజ మెలల్గా 
కదిలింది.నిండుగా ఫౌర్డగోదారిలాది.పెదద్బొటుట్.. మెరుపుతగిగ్న పేరుడునెయియ్రంగు వొంటిఛాయ..జీవితానుభవాలు వెలారుచ్తునన్ విశాల 
కనున్లు..డై చేసుకునాన్ అకక్డకక్డా కొంగరెకక్లాల్ రెపరెపలాడుతూ కనువిందు చేసోత్నన్ తెలల్వెంటుర్కలు..వయసుస్ను దాచకుండా కొంచం 
వినయంగా వంగినిలబడడ్ విశాలవక్షం..మృదువుగా జారిన ఉదరం..వయసుస్కుతగగ్టుల్ నడకలో బరువైన పరిపూరణ్తవ్ం.   

నాకు ఎoతో నచేచ్ది..నేను పర్తేయ్కంగా చూసేది..సరోజ నుదురుపైన,పాపిటలోనూ కనిపించే ఎరెర్రర్గాబొటుల్. ఆ 
రెండుబొటల్ను చూడటం నాకెంతో తృపిత్కలిగించే ఫీలింగ..సరోజజీవితం ఎంతో బావుందని నాకు దొరికే జవాబు.   

ఈసారికూడా నాకా ఆనందం తృపిత్ లభించాయి. ఆమె మెలల్గా నడుసోత్ంది. మురిపెంతో అటే చూసుత్నాన్ను.  
మళీళ్ నాలో ముపైప్ఐదేళల్ కిర్ందటి తొలిదృశయ్ం.. తోలిచూపు.. పనెన్ండేళళ్ ఆడపిలల్..ముగధ్ంగా..వాననీటిలో తడిసిన 

నందివరధ్నం పువువ్లా.. ఎవరీ పిలల్ భలే ఉందే..?!! 
అలామొదలైన ఆ అపురూపం తరావ్తివారం మళీళ్కనబడి నా సప్ందనను సుసిథ్రం చేసింది..ఈసారి సరోజ వాళుళ్నన్ 

వీధిలోనేఉండే నాఫెర్ండు నానిగాడు చెపాప్డు. “పేరు సరోజరా..వేదా వారమామ్యి..ఎనిమిదోతరగతి బి సెక్షన.. వాళళ్ పెదద్నన్ కిశోర నా 
ఫెర్ండే..” చెపాప్డు గాని నాకు తెలిసిందీ, అపప్టినుండి ఇపప్టికి.. ఎపప్టికి గురుత్ంది ఆమె పేరు..సరోజ!!!  

అపుప్డు నేను టెనత్ కాల్సులో ఉనాన్ను.. ఆమె రెండేళుళ్ చినన్..  
ఆ తొలిచూపుల అనుభవం అలా నాలో నిబిడీకృతమైంది. అంతకు మించి ఎదగలేదు..అందుకు పర్తేయ్క కారణం  
లేదు.. పర్తేయ్క పర్యతన్మూ లేదు.. మళాళ్ నాలుగేళళ్ తరావ్త ఓరోజు ఇలాగే చటుకుక్న కనబడింది.. బెజవాడ బసాట్ండ 

లో..నేను బందరు బసుస్ దిగాను. సరోజ బందరువెళేళ్ బసుస్ ఎకక్బోతోంది..పరిపూరణ్ యవవ్నంతో.. ఉనన్త మధయ్తరగతి కుటుంబంలో 
అలాల్రుముదుద్గా పెరుగుతునన్ ఓ నిండైన యవవ్నవతి.. పర్యాణంలో  

అలసినా ఏమాతర్ం బడలిక తెలియని జలపాతం..ఉరికే ఉతాస్హం..పలికే పర్వాహం..కదిలే నవువ్ల రధం..  
అబబ్.. ఎంతఅందం.. చూసేత్ చాలు.. మనసస్ంతా పరిమళభరితమై లోలోపల వినిపించే తీయని కూజితం.. 
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ఆమె బసెస్కిక్ంది.. బసుస్ వెళిళ్పోయింది..      
ఢిలీల్ - బందరు మధయ్ తిరుగుతునన్రోజులోల్ ఓ రోజు మళీళ్ సరోజ కనపడింది..  
ఈసారి దాదాపు ఏడాదితరావ్త కనపడటం..బెజవాడ అమమ్వారి గుడిదగగ్ర..కొండమీద..కొందరు మితుర్రాళళ్తో కబురుల్ 

చెపుప్కుంటూ నా కంటపడింది. కాసత్ ఆగి మరింత వివరంగా చూశాను..యవవ్నోలబ్ణం నిండా ఆకర్మించిన శరీరం ఆమెను గొపప్ 
అందగతెత్గా మలచిందేమో ..  నడచే అందాల విరితోటలా ఉంది సరోజ.. ఎంత రొమాంటిక గా ఉందీ! 

“దికుక్లు చూసాత్వేరా..కూయ్లోకి పద” అకక్ పిలవడంతో ముందుకు సాగిపోయాను. ఆలోచన అకక్డే ఆగి పోయింది. మళీళ్ 
ఏడాదితరావ్త బందరు కోనేరు సెంటర దగగ్ర చూశాను..షాపింగ పూరత్యియ్ రికాష్ ఎకుక్తోంది. పర్కక్న వాళళ్మమ్గారు..మళీళ్ నాలో అదే 
సప్ందన.. 

అలా సరోజ అపుప్డపుప్డూ కనిపిసూత్నే ఉంది.. నాలో సంసప్ందిసూత్నే ఉంది..  
సరోజ..నా కల..నాకు మాతర్మే పరిమితమైన కల..ఎపుప్డూ నాకు కావాలని నేను ఆమెను ఆరాధించలేదు. 

పేర్మించలేదు...పెళిల్ చేసుకోవాలని సప్షట్ంగా అనుకోలేదు..కాకపొతే అపుప్డపుప్డు కనపడినపుప్డు నాలో అదో రసపాల్వితం.. ఓ మధుమాసం.. 
తరావ్త చాలా సారుల్.. మళాళ్ ఇపుప్డు..  
కొడుకు కాసత్ ముందు నడిచాడు. వెనక సరోజ అలాఅలా నడచి కారుదగగ్రకు వెళిళ్ంది.. కొడుకు డోర తీసాడు.. 
మెలల్గా వంగి కారులోపలి వెళిళ్ంది..నా ఊపిరి కళళ్లోచేరి ఆమె పర్తి కదలిక రికారద్ చేసింది.. కారు కదిలింది..  
దూరంగా మలుపుతిరిగి మాయమైంది..ఓసారి కళుళ్ మూసుకునాన్ను..నా ఊపిరి మళాళ్ లబ డబ మని  
కద లాడింది...అదేదో ఉతాస్హం..హుషారు.. తెలియని ఏదో పరిమళం.. 
అయితే ఈసారి సరోజ నాలో ఎపప్టిలా కనిపించి మధురిమల పరిమళాలను మరోమారు కదిలించి మరో పని లో పడగానే 

పర్కక్కు పోలేదు..ఆరోజంతా అలా సరోజ మొతత్ంగా కనిపించిన సంఘటనలనీన్ గురుత్కొసుత్నాన్యి.  
డిలీల్లోఫారెన టేర్డ లో డిగీర్చేసి అమెరికా వెళిళ్పోయాను. ఎనిమిదేళుళ్ విదేశాలలో ఉనాన్ను..ఎపుప్డైనా వచిచ్ నా మా 

కుటుంబం హైదరాబాద కు మారడంతో బందరు వెళళ్డం జరగలేదు.. విదేశాలోల్ ఉదోయ్గాలు కటిట్పెటిట్ హైదరాబాద లోనే ఎకస్ పోరట్, ఇంపోరట్ 
వాయ్పారంలో నా సవ్ంత కనస్లేట్షన నిరవ్హిసుత్నాన్ను.. 

దాదాపు ఎనిమిదేళళ్ తరావ్త మళీళ్ అనుకోకుండా హైదరాబాద లోసరోజ కనబడింది.. 
కూకట పలిల్లో ఓసూక్లు ముందుగా కారులోవెళుతుంటే యధాలాపంగా కనిపించింది.. చటుకుక్న ఎవరో వీపుమీద 

చరచినటుల్గా తుర్ళిళ్పడాడ్ను..సరోజ!!..సరోజే! అరె..అవును..సరోజే..ఆ సూక్ల ముందు నిలబడి  
పర్కక్నునన్ మరో మహిళతో కబురుల్చెబుతోంది..అలా చూసూత్ ఉండిపోయాను..వెనక కారుల్ హారన..నాకు సరోజ తపప్ ఏమీ 

కనపడటంలేదు..వినపడటంలేదు..ఆమెనే చూసుత్నాన్ను..ఇది కలా నిజమా.. ఎనేన్ళళ్ తరావ్త చూసుత్నాన్ను?  ఎనిమిదేళళ్ తరావ్త.. 
మనిషిలో అందం మరింత పెరిగింది..నిండుగా విరగ కాసిన మామిడితోటలా..కొంచం వొళుళ్ చేసినా నాజుకు  

తగగ్లేదు..అనోయ్నయ్మై అనురాగ పూరితమైన సంసార జీవితానికి పర్తీకలా..యువ ముతైదువులా..పండుగలో అలంకరించిన గుడి కలశంలా 
నిండుగా పవితర్ంగా ఉంది..  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

51          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ననున్ మరీఆకరిష్ంచింది..గతంలోలేనిది ఇపుప్డు పర్తేయ్కంగా నా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచిoచిందీ ఆమె ముఖాన రెండు బొటుల్.. 
సో..సరోజకు పెళల్యియ్oదనన్మాట.. ఆఎరెర్రర్ని బొటుల్ శోభాయమాన మైన ఆమెజీవితానిన్ నాకు చెపప్క నే చెపాప్యి..ఆమె జీవితం 
సంతోషంగానే సాగుతునన్టుల్ నాకు సప్షట్ంగా తోచింది..ఆ భావన నాకెంతో ఆనందానిన్ తృపిత్ని ఇచిచ్ంది. సరోజ ఇకక్డ ఉనన్దంటే పిలల్లు ఈ 
సూక్లోల్ చదువుతునాన్రనన్ మాట..ఈ దగగ్రలోనే నివాసం కాబోలు నాఆలోచనలను భగన్ంచేసూత్ కారుచుటూట్ గోలగోల.. అపుప్డే సూక్ల 
విడిచారు.. బిలబిల మంటూ పిలల్లే పిలల్లు..కారు చుటుట్ముటాట్రు.. నాలో పర్షర పెరిగిపోయింది. వెనక ముందూ హారనల్ గోల..కారు కదపక 
తపప్లేదు.. సీట్రింగ పటుట్కునే అటు సరోజ వైపు చూశాను..ఓమగపిలాల్డు సూక్ల యూనిఫోరంలో ఉనాన్డు..తలిల్కి.. సరోజకు ఏవేవో ముదుద్ 
ముదుద్గా చెబుతునాన్డు.సరోజ నవువ్ముఖంతో వింటూ సూక్ల బాగ తనభుజానికి తగిలించుకుని ముందుకు తీసుకుపోతోంది.. వెంట వెళిల్ 
ఇలుల్, భరత్ వివరాలు పటుట్కుందా మనుకునాన్ను.. కాని కారు ముందుకు పోక తపప్లేదు.. ఆమె వెనకుక్ సాగిపోయింది..దూరంగా మలుపు 
తిరిగి అదృశయ్మైంది..   

ఈసారి సరోజ కేవలం చూసిన కాసేపే కాకుండా ఆ రోజంతా వెంటాడింది.. ఆమె జీవితం చాలా చాలా హపీగా ఉనన్టేల్.. 
ఆమె నాకు కనీసం పరిచయంకూడా లేక పోయినా ఆమె బావుండాలని గటిట్గా కోరుకుంటూ అలా ఆమె ఉనన్పుప్డు సంతోషంతో 
పొంగిపోవడం ఓ వైచితేర్..  ఆతరావ్త ఆరోడుడ్లో ఆ ఏరియాలో చాలాసారుల్ తిరిగాను..అటూఇటూ రెపప్వెయయ్కుండా సందులు గొందులు 
చూశాను సరోజ కనిపిసుత్ందని.. నా కోరిక తీరింది. ఓరోజు సూక్టర పై జంటగా.. సినిమాలో ఓ రొమాంటిక జంట డూయేట పాడుతూ 
సాగిపోయే సీన లాంటిది చూశాను..సరోజజంట సూక్టర పై కబురుల్ చెపుప్కుంటూ నవువ్కుంటూ నా కళళ్ముందు వెళళ్డం నాకెంతో 
మురిపెంగా గోచరించింది. సరోజ దంపతులు అనోయ్నయ్ంగా ఉనాన్రు..చాలు..హేపీ...అతనెలా ఉనాన్డు..పచ్.. అనవసరం..సరోజ హేపీగా 
ఉంది..అది ముఖయ్ం.. 

తరావ్త రెండేళళ్ తరావ్త అనుకుంటాను.. ఓ పాపను ఎతుత్కుని ఇండసిట్ర్యల ఎకిష్బిషన లో కనిపించింది.. పర్కక్న 
భరత్..అతనిచేతిలో కొడుకు చెయియ్..సరోజఫాయ్మిలీ..బాగుంది.. తరావ్త ఓముసలమమ్ను నడిపిసూత్ అపోలో హాసప్టల దగగ్ర 
కనబడింది..బహుశా అతత్గారేమో! పెదద్వారిని బాగానే చూసుకుంటుందనన్మాట.. భేష.. తరావ్త ఓ కాలేజ దగగ్ర కనబడింది.. ఏదో పరీక్ష 
సెంటర.. కూతురు పరీక్ష రాసోత్ందేమో.. ఇంకోసారి ఓ హోటలోల్ కూతురు,కొడుకుతో తింటూ కనపడాడ్రు.. భరత్ అకక్డలేడు..బహుశా వాష 
రూమ కు వెళాళ్డేమో.. అలా చాలాసారుల్  అకక్డకక్డా..అపుప్డపుప్డూ..విభినన్వయసుస్లలో..వివిధఋతువులలో..విభినన్ పర్దేశాలలో సరోజ 
కనిపిసూత్నే ఉంది..  

ఇపుప్డు ఇలా హాసప్టల దగగ్ర కలిశాక మాతర్ం వొకక్సారి సరోజను కలిసి మాటాల్డాలి.. ఆ జంటను ఇoటికి పిలిచి 
గౌరవించి బటట్లు పెటాట్లి.. బావుంది..కాని అసలుపరిచయమే లేదే..ఎలా..ఎలాగో అరధ్ంకాలేదు..  

అనుకోకుండా ఆ అవకాశం నా ఆఫీసుకే వచిచ్ంది..  
విశవ్నాధ చెపాప్డు  
ఆఫీసు కేబినోల్ ఫోనోల్ మాటాల్డుతునన్ రంగనాధ ని మొదటిసారి చూశాను. పాతికేళుళ్గా విదేశీ వాయ్పారంలో అగర్గామి 

కనస్ల టెంట గా వెలుగొందుతునన్ రంగనాధ అనుకునన్దానికంటే మరెంతో హుందాగా ఆతీమ్యంగా అనిపించాడు. ఓ పార్బెల్ం పటుట్కుని 
కలిశాను..మా సమసయ్ చినన్దేనని.. తపప్కుండా కిల్యర చేసాత్మని భరోసా ఇచాచ్రు..చాలా హేపీగా అనిపించిoది. నిజానికి నేను ఆయనున్ 
కలిసింది నా వాయ్పార సమసయ్మీద కాదు.. అదొక వంక..అరుణతత్ రంగనాధ గురించి నాచెవిలో వేసింది. కలిసి మాటాల్డి నీ అభిపార్యం చెపుప్ 
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అంది. అరుణతత్, అమమ్ ఒకేమనసుస్..ఓకేబురర్..ఒకేచోట పుటిట్ ఒకేచోట పెరిగి..సూక్లు కాలేజి.. ఇపుప్డు కాపురం కూడా ఒకే చోట.. 
అంతేకాదు ఇదద్రి పెళిళ్ళుళ్ కాసత్ అటో ఇటో గా ఒకే టైంలో జరిగితే.. ఇదద్రి భరత్లు కూడా అలాగే మరణించారు. .నానన్పర్భాకర యాకిస్డెంట 
లో పొతే ఆమె భరత్ బలరాం అంకుల హారట్ ఎటాక తో పోయారు.. ఇది పదేళళ్నాటి మాట..ఇపుప్డిపుప్డే ఇదద్రు కాసత్ తెరిపినపడాడ్రు..నానన్పటల్ 
అమమ్కునన్ది కేవలం ‘తాళి కటిట్న భరత్’ .. అంతే.. అని తెలిశాక నోరువెళళ్బెటట్డం నా వంతయియ్ంది.. నిజమే.. నానన్ పెదద్ లంచగొండి.. దృషిట్ 
ఎపుప్డూ డబుబ్మీద..ఆసుత్లు కూడబెటట్డంమీద..మనుషుయ్ల మధయ్ అనుబంధాలు, పేర్మలు తకుక్వ. అమమ్ ఆయనతీరు మాకుచెబుతూ అది 
ఎంతతపోప్ వివరిసుత్ండేది..ఆయనచేసిన వోకేవొకక్ మంచిపని అమమ్ ను బొటుట్గాజులు తీయొదద్ని చెపప్డం..చెపప్కపోయిన అమమ్ తీసేదికాదని 
ఇపుప్డు అనిపిసోత్ంది. అతత్ కొడు కు పర్సాద తో ఇదేచెబితే “మా అమమ్ది కూడా ఇలాంటి అభిపార్యమేన”నాన్డు..అమమ్, అరుణతత్ ఎంత 
ఫెర్ండోస్ నేను పర్సాద కూడా అంతే..పర్తిదీ ఇదద్రం చెపుప్కుని చేసుత్ంటాం. ఇదద్రం అమెరికాలో చదువుకునాన్ం.. అకక్డే ఉదోయ్గాలు చేశాo.. 
వొంటరిగా ఉనన్తలుల్ల కోసం జనమ్భూమికి వచేచ్శాం..ఇపుప్డు ఇదద్రూ కాసత్ బెటరయాయ్క పర్సాద కో ఐడియా వచిచ్ంది. చెపిప్ంది వినాన్క 
నాగుండెలు అదిరాయి..అపుప్డు రాజుగారిన్ పరిచయం చేశాడు.. రాజుగారు పెదద్లకుపెళిళ్ళుళ్ చేసే..అంటే పెదద్వయసుస్లో కబురుల్ 
చెపుప్కోడానికి తోడు సమకూరేచ్ సేవ చేసుత్నాన్డు ఓ సంసథ్దావ్రా.. ఇలాంటి సంసథ్లు, మనుషుయ్లు ఉనాన్రనికూడా నాకు తెలియదు. అపుప్డు 
చెపాప్డు చెవిలో.. “మీ అమమ్, మాఅమమ్ ఈసంసథ్లో సబుయ్లు” అని..వోరాన్యనో..ఆసంసథ్ మీటింగ కు వెళిల్ రాజుగారి సీప్చ వినాన్ను..ఎలాంటి 
వాళళ్నైనా మళిల్ పెళిళ్కి వోపిప్ంచగలడాయన..ఎనభై ఏళల్ వాళళ్ను కూడా పెళిల్ చేసుకోడానికి సిదద్oగా ఉనాన్రని ఆయన చెబితే నోరు 
వెళళ్బెటట్డం నావంతయియ్ంది. నా మొతత్ం ఆలోచనే మారిపోయింది. నిజమే.. వొంటరితనం పెదద్ శికేష్..రతన టాటాగారికి.. వెంకటార్వుగారికి.. 
రికాష్రంగయయ్కూ.. ఏసాథ్యి వాడికయినా కషట్మే..అరుణతత్కు అమమ్కు మరో ఆలోచనరావడం..పచ్..చాలా తరజ్నభరజ్న పడాడ్ను.. పర్సాదూ 
కూడా ఆలోచిసుత్నన్టల్ంది. మేమిదద్రం వారం వరకూ దీనిపై మాటాల్డుకోలేదు..“నిజమేరా..నానన్వలల్ అమమ్ ఏం సుఖపడిoది? రోజూ తపప్తాగి 
వచేచ్వాడు.. కకుక్కునన్ బటట్లు తీయడం..పచ్..పెళిళ్చేసుకునన్ పాపానికి ఆవిడ నరకబాధ నాకు తెలుసు..ఇపుప్డైనా 
ఆవిడవొపుప్కుంటే..తపప్కుండా మంచివయ్కిత్తో..కనీసం సాయంకాలం కాసత్కబురుల్ చెపేప్వయ్కీత్ చాలు. అమమ్ను కాళుళ్పటుట్కుని వొపిప్సాత్రా..వరే 
విశావ్..నువువ్ కొంచం నాకు మోరల సపోరట్ ఇవావ్లార్.. విమల ఏమి చేపప్లేకపోతోoది..” అనాన్డు. వాడికి ఎలాగూ సపోరుట్చేసాత్ను.. సరే.. నా 
ఆలోచన మాఅమమ్ గురించి.. 

ఆ సమసయ్ అరుణతత్ తీరిచ్ంది..రంగనాధ పర్సాత్వన ఆమెతెచిచ్ంది.. మా బందరువాడే..మావారుపోయినపుప్డు కూడా 
వచాచ్డు..చినన్పప్టున్ంచి మీ అమమ్కు ఇషట్ం.. మీ కిషోర మావయయ్ కు నాని అని ఫెర్ండ ఉనాన్డులె.. ఆ నానికి రంగనాధ ఫెర్ండు..ఆ నాని 
వీళళ్ పెళిళ్కి పర్పోజ చేశాడు..అది బహుశా ఆయనకు తెలీదు.. అపుప్డు మీతాతగారు కిషోర ఇదద్రూ ఆయనున్చూసారు..కాని వాళుళ్ 
శూదుర్లుకావటాన పర్పోజల ముoదుకెళళ్లేదు. అపప్టున్ంచి ఆయన మీఅమమ్కు అపుప్డపుప్డు కనిపిసూత్నే ఉనాన్డట..ఈమధయ్ మెడికల 
టెసుట్లకు వెళిళ్ నపుప్డు కూడా కనిపించాడట.. టైర చెయయ్రా..” అంది.    

అలా రంగనాధ గారిని కలిసి చూసి సంతోషించాను..రెండోసారి ఇపుప్డే కలవడం.. “థాంకుయ్ సర.. చెకుక్ రిలీజ 
అయియ్ంది.. థాంకుయ్ వేరీమచ..” అనాన్. ఆయన నవువ్తూ చెయియ్ కలిపి కాఫీ తెపిప్ంచారు. కబురల్లో ‘మా సవ్సథ్లం బందరు’ అనాన్..గాలానికి 
చికాక్డు.. “అలాగా..మాది బందరే.. ఎకక్డ చదివారు..ఏ సూక్లు?” జవాబు చెపప్కుండా “మీకు బందరంటే మహా ఇషట్ం 
అనుకుంటా..ఎందుకు సర?” ఆయన హాయిగా అరగంట ఉపనాయ్సం.. ఈలోగా కొంచం పిర్పేరయాయ్.. వింటూ ఫోన చేశా..ఆయన 
తనమ్యతావ్నికి బేర్క వేసూత్ “మా అరుణతత్ మీకు తెలుసు.. బలరాం మీ హైసూక్ల కాల్సేమ్ట ..ఆయన వైఫ.. మీ హిందుకాలేజి లెకచ్రర 
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కామేశవ్రరావ మాషాట్రి అమామ్యి..అరుణ..మాటాల్డండి..” ఆయన దిగర్భ్మలోంచి కోలుకోకుండా ఫోను అందిసూత్ అనాన్ను.. “బైదిబై.. నేను.. 
మా అమమ్.. సరోజ!! ”       

సరోజ చెపిప్ంది...  
అరుణ పెళిల్కి వొపుప్కోవడం నాకెంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. పెళిల్ ఘనంగా చేశాడు దాని కొడుకు పర్సాద.. అతనికి పూరిత్ 

తోడు మా విశవ్నాధ.. నా కొడుకని చెపప్డం కాదుగాని నిజంగా ఐయాం పౌర్డ ఆఫ విశవ్.. వాడిన్ చూసేత్ గరవ్ంగా ఉంది.. పెళిల్సంబరం 
పూరత్యాయ్క అందరిని పంపించేసి పిలల్లిని తన కారులో తీసుకెళళ్మని సుపిర్య కి ఆరడ్రు వేసి ననున్ వాడి కారులో ఎకిక్ంచుకునాన్డు..   

కారు డైరవ చేసుత్నన్ విశవ్నాధ చాలా ఇబబ్ందిగా కదులుతునాన్డు..అరుణ పెళిల్ నిరవ్హించిన అలసటా..లేకపోతె 
పెళిల్పందిరిలో తెలిసినవారంతా ననున్ ఏవేవో పర్శన్లువేసి విసిగించడం వీడిని బాధపెటిట్oదా!? అకక్డికీ నాలుగైదుసారుల్ నా దగగ్రకొచిచ్ 
అనునయంగా “మమీమ్ వీళళ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు.. నువువ్ హారట్ అయితే నేను చాలా అప సెట అవుతాను..” అనాన్డు.. “అబేబ్.. ఇవనీన్ 
సహజం..అరుణ పెళిల్దగగ్ర నాతొ అలా మాటాల్డటం..నువూవ్ పెళిల్ చేసుకోవచుచ్కదా అనడం సహజం..నువేవ్మీ అనుకోకు నానాన్” అంది.. 
కోడలు సుపిర్య కూడా ఇదే పదిసారుల్ అడిగింది.. సుపిర్య మొగుడి ముఖంచూసి మోకాలునొపిప్ చెపప్గల పతివర్త..  

అయితే నా ముఖంలో తెజరిలుల్తునన్ సంఘరష్ణ నా పిలల్లు గురిత్ంచడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. అపరాజిత కూడా అలాగే 
అడిగింది.. “ఏంటి మమీమ్ ..అదోలా ఉనాన్వ.. ఎవైంది.. తలనొపాప్?.. గిరితో టాబెల్ట తెపిప్ంచనా..??”  

“ఛ.. నాకేం కాలేదు..వెళుళ్.. వెళిల్ భోజనాలు ఎలా జరుగుతునాన్యో చూడు” అనాన్ను..అది ఏమీ మాటాల్డ లేక వెనకిక్ 
వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్నే వెళిళ్ంది..    

విశవ్నాధ అరచిన అరుపుతో ఉలికిక్ పడాడ్ను..కారుకు ఎవరో అడుడ్వచాచ్రు..పెదద్గా అరుసుత్నాన్డు..అడొడ్చిచ్న వాడు 
తపుప్కునాన్ డైరవ చేసూత్ వాడిని తిడుతూనే ఉనాన్డు..“అరె..ఏవిటార్ అంత అసహనం.. కారుకు మనుషుయ్లు అడుడ్రావడం 
సహజం..నువేవ్మిటి..ఎపుప్ప్డూ చూడేల్దు..ఈ అరుపులు..కేకలు?” నిజంగానే వాడిలో ఇంత అసహనం ఎపుప్డూ చూడలేదు. వాడు ఏదో 
లోలోన పిసుకుక్ంటునాన్డు. “నాతో ఏదనాన్ చెపాప్లంటే చెపుప్.. ఏమీ అనుకోను..అంతేగాని అందరిమీద చిరాకుపడకు” అనాన్ను.. వాడు 
మౌనంగా డైరవ చేసుత్నాన్డు పావుగంట.. అరగంట.. ఇoటిదగగ్రగా వచాచ్ం.. కారు సోల్ చేశాడు.. “జేబులోంచి ఓ ఫోటో తీశాడు..”మమీమ్ .. 
ఈయన.. ఈ ఫోటో అరుణతత్ ఇచిచ్ంది.. ఈయన నీకు బాగా తెలుసనీ.. నువువ్ ఒపుప్కుంటే మీ ఇదద్రికి పెళిల్ చెయాయ్లని.. చూసి నీ 
అభిపార్యం చెపుప్”  

వాడి చెయియ్ చాచడంతో ఆఫోటో నా కళళ్ ముందుకొచిచ్ంది..  
అ ఫోటో లో వయ్కీత్ రంగనాధ!!  
                                                   *** 
వెంకటేశవ్రసావ్మి కోవెల.. ఉదయం పదిగంటలు దాటడంతో అపుప్డే వేడెకుక్తునన్ఎండ ఆ మహా మండపం లోకి 

ఏటవాలుగా పడుతోంది.. చలల్గాలితోకలసి కొబబ్రాకుల నీడ నా పారాణికాళళ్ను తాకుతోంది.. నాదృషిట్ కొతత్గా తొడిగిన కాలి మెటెట్లపై 
ఉంది..పాతికేళళ్ కిర్తం తొలగించిన మెటెట్లు..మళీళ్ కాలివేలిని అలంకరించాయి..  

వొళళ్ంతా పసుపుకుంకుమ వాసన..వోదద్నాన్ వినలేదు పిలల్లు..ఇదొకక్టి ఇదొకక్టి అంటూ పెళిల్ సంబరాలనిన్ జరిపించారు.. 
కాకపోతే గుళోళ్ పెళిల్.. పర్కక్నకూరుచ్నాన్ తగిలితగలకుండా కూరుచ్నాన్డు రంగనాధ.. ఇంకా దికర్భ్మ లోంచి కోలుకునన్టుల్ లేదు.. విశవ్ 
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కలిసిన దగగ్రనుండి అనిన్ చాలావేగంగా జరగడం..నేనిలా భారయ్గా పకక్న కూరోచ్వడం..పాపం..ఊహాతీతంగా ఉందనుకుంటా..కిశోర 
అనన్ను, ఇదద్రి కామన ఫెర్ండ నానిని అరుణతత్ పిలిపించింది..ఇరువైపులా సమాలోచనలు జరిపారు..పెళిళ్ పెతత్నం వాళళ్దే..ఇవావ్ళ చాలా 
హుషారుగా మళిల్ కురర్వాళళ్లా పెళిల్తంతు జరిపించడం..భలే థిర్లిల్ంగాగ్ ఉనన్టుల్ంది వాళల్కు..డైనింగ హాలో తింటునాన్రేమో..   

మనవలు మనవరాళుళ్ పరిగెతుత్కొచిచ్ ఇదద్రిని చుటేట్శారు..”హాయ అంకుల” అనాన్డు పెదద్ మనవడు కారీత్క.. రంగనాధ తో. 
నవివ్ “నో..అంకుల కాదు..తాత..తాత అనాలి..ఈవిడ నీకు నానమమ్ కదా..నేను ఆవిడ భరత్ను కదా..అంటే తాతను కదా..” అనాన్డు..వాడు 
ఆలోచించి “అవును.. మీరు తాత.. తాతే.. హాయ తాతా..” అని పరిగెతాత్డు.. ఇదద్రు నవావ్రు.. అపుప్డనాన్డు రంగనాధ..”కరకట్ గానే 
చెపాప్నా..నువువ్ నాకు భారయ్వే కదా..”   

అబాబ్..ఇంకా సందేహంలోనే ఉనన్టుల్నాన్డు..మోచేతోత్ పొడిచాను..అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది..ఎపప్టినుంచో అడగాలనుకునన్ 
మాట.. అసలు ఆ సంగతి తెలిశాకే కదా పెళిళ్కి వోపుప్కునన్ది..  

“మీరు .. అసలు ఇoతవరకు పెళిల్ ఎందుకు చేసుకోలేదు??”  
రంగనాధ అనాన్డు..  
“ఏమో..తెలీదు..జసట్..చేసుకోలేదంతే..” జరిగిందంతా చూసెత్ నెతిత్మీద పాలుపోయడం .. శార్వణబెళగోళ లో బాహుబలికి 

పోసినటుల్..దిమమ్తిరిగిపోయేలా పోశారు.. ఆ రోజు అరుణ పెళిల్పర్సాత్వన తేవడంకనాన్ కూడా నలభై యేళుళ్గా సరోజను ఎపుప్డు చూసినా ఆమె 
ననున్కూడా చూసోత్ందని గర్హించలేకపోవడం.. అది.. అది మరీ ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. అమోమ్ ఆడవాళుళ్.. ఎంత డేంజర!! .. ఆమె 
చేతివేళళ్లోకి నావేళుళ్పోనిచిచ్ గటిట్గా పటుట్కునాన్.. “కిల్యర గా లేదు కాని ఏమూలో నీమీద పేర్మ భావన ఉనన్దేమో..”  

రచయిత ముకాత్యింపు.. 
ఇంత ఈజీగా పునరివ్వాహాలు.. మలిదశ పెళిళ్ళుళ్ .. ఎదిగిన పిలల్లు చెయయ్డం..ఆ తలుల్లు హేపీగా వొపుప్ కోవడం.. 

కందుకూరి వీరేశలింగం, రఘుపతి వెంకటరతన్ం నాయుడు చూసేత్ ఆనందిసాత్రు కాని ఆశచ్రయ్పోతారేమో..  !! 
PPP 

  
 New York         

 01:00AM, మారిచ్ 11, 2020 
 
ఎందుకో, ఫోనులో నీతో మాటాల్డిన ఐదు నిమిషాలకే మళీల్ మాటాల్డాలనిపించింది. ఫైల్ట లోకి అపుప్డే వెళిల్ ఉంటావు. 

ఇంకొక 24 గంటలలో నా ఎదురుగా ఇకక్డ ఉంటావని కూడా తెలుసు! అయినా మళీల్ నీతో ఒకక్సారి మాటాల్డాలనిపించింది.  
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ఈ ఐదు నిమిషాలలో ఎనోన్ గురుత్కు వచాచ్యి. మొదటిసారి నేను నినున్ చూసినపుప్డు నీ తలలోని చామంతి పూలని చూసి, 
“ఇదిగో చామంతి పూలమామ్యి” అని పిలిచినపుప్డు నువువ్ ననున్ చూసిన కొరకొర చూపులూ; సమయం అయిపోయిందని మేము మెడికల 
కాంపు మూసివేసుత్ంటే నువువ్ గభాలున నా చెయియ్ పటుట్కుని ననున్ తీసుకువెళిల్ బిడడ్ వైదయ్ం కోసం ఉదయం నుండి వేచి చూసుత్నన్ నిరాభ్గుయ్రాలి 
ముందు నిలబెటట్టమూ; ఇంకా ఎనోన్ గురుత్కువసుత్నాన్యి. ఆ రోజు మీ వలంటీరల్ందరూ కలసి పెటిట్న మెడికల కాంపు ఎంత మందికి 
ఉపశమనం ఇచిచ్ందో తెలవదు కానీ, నువువ్ నా చెయియ్పటుట్కునన్పుప్డు, తెలల్వారు ఝామునుండి పడిన శర్మకు, అలసటకు నాకు 
ఉపశమనమిచిచ్ంది. నాకు ఆ చెయియ్ మళీల్ కావాలి. పదమూడు సంవతస్రాల నాటి ఆ రోజు ఈ నాటికి కూడా కళల్కు కటిట్నటుల్ కనబడుతునన్ది. 
పర్తి క్షణమూ నీకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. ఇంకెంత? ఇంకొక 24 గంటలు.    

 
నువువ్ వసుత్నాన్వని వచేచ్ రెండు వారాలు శలవు పెటాట్నని ఇపప్టికే వేల సారుల్ చెపిప్ ఉంటాను. అందుకే, ఈ రెండు వారాలు 

సరజ్రీలు ఎకుక్వయాయ్యి. అలసటగా వుంది. మరి రేపు ఎయిర పోరుట్లో  నువువ్ కనబడగానే  నీ చెయియ్ పటుట్కుంటాను, అపప్టికిగానీ నా 
అలసటకు ఉపశమనం దొరకదు.  

 
నీ చేయి అందుకోవాలని నేను చేసిన మొదటి పర్యతన్ం నీకు గురుత్ లేకుండా ఉండదు. మీ కాలేజీలో జరిగిన 

అఘాయితాయ్నికి నిరసనగా నువువ్ పోరాడుతునన్పుప్డు, నేను కూడా నీ కోసం వచాచ్ను. ఎందుకో, పోలీసు దెబబ్లు నా మీదే పడాడ్యి. నీ 
సేన్హితురాళల్తో కలసి పోలీసులకి అడడ్ంపడి ననున్ తపిప్ంచి, రకత్ం కారుతునన్ ననున్ మా కాలేజీ హాసప్టల కే తీసుకు వసుత్నాన్వు. ఇంతలో 
పర్కక్నునన్ ఇరానీ హోటల నుండి కిషోర కుమార పాట.     

 
यँू तो अकेला भी अ र 

िगर के संभल सकता ँ म 
तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा 
दुिनया बदल सकता ँ म 

माँगा ह ैतु  
दुिनया के िलए 

अब खुद ही सनम फैसला कीिजये 
ओ मेरे िदल के चनै   

ఔను, ఎపుప్డనాన్ నేను పడిపోతే నా అంతటకు నేను లేవగలను, కానీ నువువ్ చెయియ్ అందించితే పర్పంచానేన్ మారచ్గలను! 
అందుకే కదా నీ చెయియ్ కావాలనేది. మరి విధాత ఎలా రాసాత్డో. 

 
ఎందుకో ఆ పాట వినగానే నీ చెయియ్ పటుట్కోవాలనిపించింది. నలుగురిలో, రోడుడ్ మీద నీ చెయియ్ పటుట్కోబోయానని నీకు 

ఎంత కోపం వచిచ్ంది?   
 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

56          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

మరి, రేపు ఎయిర పోరట్ లో అందరిలో చెయియ్ పటుట్కునాన్ని విదిలించుకోవు కదా! ఇపుప్డు మనకి పెళల్యియ్ంది కదా! మరి 
నేను నినున్ చామంతి అని పిలిసేత్ విసుకోక్వు కదా? 

 
ఏమో, ఈ ఉతత్రాలు రాయటం నువువ్  నాకు చేసిన అలవాటే. ఈ కాలంలో ఉతత్రాలు రాసుకునే వాళుల్ ఇంకెవరు 

ఉంటారు? నావి పెదద్ పెదద్ ఉతత్రాలు. నువువ్ మాతర్ం రెండంటే రెండు మాటలు వార్సి, నీ తలలోని చామంతి పువువ్ల రేకులు ఉతత్రం 
మడతలలో పెటిట్ పంపించుతావు. అదేమిటని నేను అడిగితే, “ఉతత్రంలో పెటిట్నది చామంతి పువువ్ కాదు, నా మనసు, అంతకంటే ఏమి 
కావాలి” అని అనాన్వు. అంతేగా, అంతేగా ..., ఎపప్టికీ నీదే ఆఖరి మాట, పై మాట కూడాను. రేపటి నుండి నాకు ఆ ఉతత్రాలు ఉండవు కదా! 
ఇపుప్డు వార్సే ఉతత్రం ఎకక్డికీ వెళల్దని తెలుసు. అలవాటు. రేపు నీ చేతికే ఇసాత్నులే! 

 
రేపు నీ ఫైల్ట ఇకక్డికి వచేచ్టపప్టికి గురువారం రాతిర్ అవుతుంది. నేను హాసప్టల నుండి నేరుగా వసాత్ను. నువువ్ నా చెయియ్ 

పటుట్కుంటావు కదూ? శుకర్వారం కూడా శలవు పెటాట్ను. కానీ, మన కథ ఇకక్డ మా నరిస్ంగ సాట్ఫ అందరికీ తెలుసని ముందే చెపాప్ను కదా! 
మా నరస్మమ్లందరూ నినున్ తపప్కుండా శుకర్వారం ఒకసారి తీసుకురమమ్నాన్రు. నినున్ చూడాలంట, నీతో నా మీద బోలెడు చాడీలు 
చెపాప్లట.    

నేను కిర్ందపడితే ఒకక్డినే లేవగలను, కానీ నువువ్ చెయియ్ అందిసేత్ పర్పంచానేన్ మారచ్గలను. 
ओ मेरे िदल के चनै  

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
 

==================== 
 
0130 AM, మారిచ్ 12, 2020 
 
నినన్ మూడవ సరజ్రీ పూరత్వవ్గానే మా హాసిప్టల చీఫ నూయ్యారుక్లో కోవిడ కేసులు ఎకుక్వ అవుతునాన్యి, గవరన్ర 

హాసప్టలస్ అనీన్ తయారుగా ఉండాలని చెపాప్డని, అందుకని కొతత్ డూయ్టీ పోలసీ మొదలు పెడుతునాన్ని చెపాప్డు. రెండు వారాలు రెండు 
టీంలు హాసప్టల లోనే ఉంటారు. ఈ రెండు వారాలు హాసప్టల సాట్ఫ ఎవరూ బయటకి వెళల్టానికి వీలు లేదు. ఆ తరువాత ఇంకొక  రెండు 
మెడికల టీంస వసాత్రు. మా సరజ్నస్ కి కూడా ఎమరజ్నీస్ రూం డూయ్టీ ఉంటుందని కూడా చెపాప్రు.  నేను ఇపుప్డు హాసప్టల లోనే ఉనాన్ను 
కాబటిట్, ననున్ ఇంకొక రెండు వారాలు కొనసాగించమనాన్రు.  నాతో పాటు ఇంకొక టీం కూడా ఉనన్ది. ఒకొకక్రిదీ పనెన్ండు గంటల షిఫట్. ఆ 
తరువాత రెండు వారాలు ఎవరింటిలో వాళుల్ కావ్రంటైన లో ఉండాలి.  

 
పచ్,  నినున్ ఎయిర పోరుట్ నుంచి నేనే తీసుకువదాద్మనుకునాన్ను. ఈ రకంగా కోవిడ మనలని కలవకుండా దూరం చేసోత్ంది. 

కానీ, నువేవ్గా నాకు చెపిప్ంది, "కతిత్ పటిట్తే సైనికుడు యుదాద్నికి తయారుగా ఉండాలి, సెత్తసోక్ప పటిట్తే డాకట్ర పేషంటస్ వాయ్ధులు 
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తగిగ్ంచాటానికి సిదద్ంగా ఉండాలి" అని. నువువ్ పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకుంటావని తెలుసు. అయినా ఈ వాతావరణంలో, ఇకక్డకు కొర్తత్గా వచేచ్ 
నినున్ హాసప్టల నుండి ఏవేవో రోగాలు తీసుకువచిచ్, వాటిని నీకు కటిట్పెటట్కుండా జాగర్తత్ తీసుకోవాలి కదా! 

 
కులం అహంకారంతో మీవాళుల్, కటన్ం డబుబ్ పేరాశతో  మా వాళుల్ మన పెళిల్ని 12 సంవతస్రాలు ఆపారు. పెదద్వాళల్కు 

నచచ్ చెపిప్న తరువాతే మన పెళిల్, అలా అయితేనే అందరికీ పర్శాంతత అని నువేవ్గా చెపిప్ంది. కిర్తం సంవతస్రం నేను నెల రోజులు శలవు 
పెటిట్ వసేత్, అందరికీ నచచ్ చెపేప్టపప్టికి సమయం గడిచిపోయింది. ఆఖరు రోజున మన పెళిల్. ఇంకెంత, తవ్రలోనే వచేచ్సాత్నుగా అని చేతిలో 
చెయియ్ వేసి, కళల్లోకి చూసూత్  వీడోక్లు ఇచాచ్వు. మరి వీసా కోసం ఇంకొక సంవతస్రం. 13 ఏళుల్ మనం ఆగినపుప్డు, ఇంకొనిన్ రోజులు 
ఆగలేమా? 

 
ఇకక్డ కోవిడ పేషంటుల్ పెరుగుతునాన్రు. మా సాట్ఫ అందరూ PPE వాడాలని హాసప్టల వాళుల్ హడావుడిగా రూల పెటాట్రు, 

కానీ సరిపడా PPEలు మాతర్ం ఇవవ్లేదు. ఇచిచ్నవేమో రక రకాల సైజులు, ఎవరకి అందినవి వాళుల్ తీసుకునాన్రు. నరిస్ంగ సాట్ఫ అయితే 
చాలీ చాలని సైజులతో చాలా ఇబబ్ంది పడుతునాన్రు. PPE పాల్సిట్క ముసుగు వేసుకుంటే, బోలెడు చెమటలు. సరజ్రీ చేసేటపుప్డు ముఖానికి 
చెమటలు కారుతుంటే తుడుచుకోవటానికి కూడా లేదు. బాతూర్ముకి వెళిల్తే PPE జాగర్తత్గా తీసి వేసుకోవటానికి అరగంట 
పడుతుంది.  అందుకని మంచి నీళుల్ తాగటం కూడా తగిగ్ంచాము. 

ఇంకొక అరగంటలో నీ ఫైల్ట New York చేరుతుంది. ఎయిర పోరుట్లో నినున్  రిసీవ చేసుకోవటానికి నా సేన్హితులు 
చాలా మందే పోటీ పడుతునాన్రు. నలుగురనాన్ వసాత్రు. చామంతి పూలమామ్యని గురుత్ చెపాప్ను. నువువ్ రాగానే ఫోన లో మెసేజ పెటుట్. షిఫట్ 
అయిపోయిన తరువాత PPE తీసివేసి ముందు నీ మెసేజ చదువుకుని అపుప్డు ఫోన చేసాత్ను. 

ओ मेरे िदल के चनै  
పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 

==================== 
01:20AM, మారిచ్ 13, 2020 
  
ఫైల్టస్ అనీన్ అపేసారని, నీ ఫైల్ట పారిస లో  అపేసారని మెసేజ పెటాట్వు. సాయంకాలం నా షిఫట్ అయియ్న తరువాత 

చూసుకునాన్ను. ఇకక్డి మా సేన్హితులతో ఫోనోల్ నేను చెపితే, వాళల్ందరూ యూరప లో ఉనన్ తమ తమ సేన్హితులతో మాటాల్డి నీ గురించి 
వివరంచి, కనుకుక్ని నీ అవసరాలు చూసుకోమని చెపుతూ గటిట్గానే పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అయినా, అందరికీ కొండంత ధైరయ్ం ఇచేచ్ నీకు, నేను 
వేరే చెపాప్లిస్ంది ఏముంటుంది?   

 
నాకు హౌస సరజ్నీస్ చివరిలో ఆకిస్డెంటయియ్ చెయియ్ విరిగితే, చెయియ్ తపప్కుండా బాగుపడుతుంది, నువువ్ మంచి సరజ్న 

తపప్క అయియ్ తీరుతావు అని నాకు ఎంత ధైరయ్ం చెపాప్వు? నేను అమెరికా వచిచ్ రెసిడెనీస్ కోసం పర్యతిన్సుత్ంటే, తపప్క వసుత్ంది అని ఎంత 
ధైరయ్ం చెపుతూ ఉతత్రాలు రాసావు? అపప్టి ఉతత్రాలలో చామంతి రేకులు ఎకుక్వ ఉండేవి!.   
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మరి, ఇపుప్డు నేను నీకేమని ధైరయ్ం చెపప్ను? ఎలా చెపప్ను? నీకు ఒక SIM card అందించేలా చూసాత్మని నా 

సేన్హితులు చెపాప్రు. నీకు ఫోన అందగానే, మాటాల్డతాను. 
 
ఇకక్డ కోవీడ కేసులు పెరుగుతునాన్యి. ఊపిరి తితుత్లకి వచిచ్న రోగంతో, గుండె రోగాలు పెరుగుతాయి కదా, మరి వారికి 

వెంటనే సరజ్రీలూ, పొర్సీజరూల్ చెయాయ్లి. నినన్ పనెన్ండు సరజ్రీలు చేసా. ఇంతవరకూ ఎపుప్డూ ఒకక్ షిఫుట్లో అనిన్ సరజ్రీలు చెయయ్లేదు. 
పదహారు గంటల తరువాత, ఇపుప్డే కొంచెం తీరిక దొరికింది. ఒక రెండు గంటలు పడుకుని మళీల్ సరజ్రీలు మొదలు పెటాట్లి. 

 
నీ మాట కోసం, నీ రాక కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్. నువువ్ ధైరయ్ంగానే ఉంటావు. నాకే, నీ చెయియ్ కావాలి. 
  

ओ मेरे िदल के चनै  
 
పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
 
=================== 
 
03:15AM, మారిచ్ 14, 2020 
 
24గంటలు ఎయిర పోరుట్లో గడిపిన తరువాత హోటల కి చేరుకునాన్వని, ఫోన చారజ్ అయిపోతునన్ది, ఫార్నస్ లో చారజ్ర పల్గ 

వేరే రకంగా వునన్దని నువువ్ పెటిట్న మెసేజ ఇపుప్డే చూసాను. నా సేన్హితులకి చెపితే SIM Cardతో పాటు, చారజ్ర కూడా అందించే 
ఏరాప్టు చేసాత్మని చెపాప్రు.  

 
ఎపుప్డు పైల్టస్ మళీల్ లేసాత్యో తెలవదు. కానీ అమెరికన సిటిజనస్ కి మాతర్ం “Evacuation Flights" నడుపుతారని 

అంటునాన్రు. మా హాసప్టల చీఫ “Essential Worker’s family" అని సెనేటర ఆఫీసుకు రాసానని చెపాప్డు. నువువ్ అమెరికన సిటిజన 
కాకపోయినా నువువ్ ఇకక్డికి వచేచ్లాగా గటిట్గా పర్యతిన్సుత్నాన్నని చెపాప్డు. నువువ్ వచిచ్న తరువాత ఇకక్డ నా, కాదు కాదు, మన 
ఇంటిలోనే కావ్రంటీన ఉందువుగాని.  ఇంకొంచెచ్ం ఓపిక పటాట్లి.    

 
అయినా, "మనకొచిచ్నవే కషాట్లు అనుకుంటే ఎలా?" అని నువువ్ చెపిప్ందే గురుత్కువసుత్నన్ది. ఇకక్డ నా టీంలో ఉండే 

నరుస్లు ఎవవ్రూ ఇంటికి వెళల్టంలేదు. వాళల్కీ పిలల్లు ఉనాన్రు కదా, హాసప్టలోల్ ఉనన్ కోవిడ పిలల్లకి అంటుతుందేమోననన్ భయం. 
పొరపాటున జుటుట్ ముఖం పైకి వసేత్ చేతులతో సవరించుకుంటామేమోనని, నరుస్లలో ఒకరికొకరు జుటుట్ కతిత్రించుకునాన్రు, కొందరేమో 
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గుండులు చేయించుకునాన్రు.   ఒక పసి పిలల్ ఉనన్ నరుస్ ఇంటికి వెళల్లేక ఏడుసూత్నే రోజంతా పని చేసోత్ంది.  అందరికీ డాకట్రల్ మీద వునన్ 
గౌరవం, సానుభూతి నరుస్ల మీద, సానిటరీ సాట్ఫ  మీద ఎందుకు ఉండదో?  వాళేల్ కదా పేషంటులతో ఎకుక్వ సమయం గడిపేది? ఇవనీన్ 
చూసుత్నన్పుప్డు నీ మాటలు గురుత్కువసాత్యి. ఔను, మన కషాట్లెంత?  

 
కోవిడ కేసులు పెరిగి, పేజర మోగినది మొగినటేల్ ఉంటోంది. షిఫట్ అయియ్న తరువాత నీ మెసేజ చూదాద్మనుకుంటే, బోలెడు 

అనవసరమైన వాటస్ప మెసేజులు.   హోమియోపతి చిటాక్ అని ఒకరు, కషాయం చిటాక్ అని ఒకరు, పార్రథ్న చిటాక్ అని ఒకరూ, సిలవ్ర 
నైటేర్ట మందు అని ఇంకొకడు, Hydroxy Chloroquine అని ఇంకొక మూరుఖ్డు. అసలు వీళల్ందరికీ చదువు ఉంది కానీ కొంతైనా బుదిద్ 
ఉందా అనిపిసుత్ంది. ఎవరికీ అంతుపటట్ని అంటురోగంతో హాసప్టల సాట్ఫ అంతా తమ పార్ణాలని పణంగా పెటుట్కుని పోరాడుతునన్పుప్డు, 
ఎందుకూ పనికి రాని మెసేజులు ఫారావ్రుడ్లు చెయయ్టమెందుకు? 

 
ఎందుకో ఈవేళ కొంత అలసటగా ఉంది. నిదర్ లేక పోవటంవలనేమో. కానీ పోరాడాలి, ఆ పోరాటానికి నీ చెయియ్ ఆసరా 

కావాలి.   
 

ओ मेरे िदल के चनै  
 

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ … 
=================== 
 
04:00AM, మారిచ్ 15, 2020 
 
నినున్కూడా ఎవకుయ్ఏషన ఫైల్టోల్ రేపు నూయ్ యారక్ ఫైల్ట కి పంపించుతునాన్మని అకక్డ ఎంబసీ వాళుల్ చెపాప్రని, మెసేజ 

పెటాట్వు. నేను కూడా రెండు మెసేజ ల నీకు పెటాట్ను. ఏమిటో, పొడి పొడి మెసేజ సంభాషణ. హాసప్టల  హడావుడిలో, నీ మెసేజ అందగానే 
కనీసం ఫోన చేసి మాటల్డలేకపోతునాన్ను. PPE అడడ్ం ఒకటి. సరే, నువువ్ ఇకక్డికి చేరుకోగానే నీతో మాటాల్డుతాను కదా! 

 
ఇకక్డ హాసప్టలోల్ ఎకక్డ చూసినా కోవిడ రోగులే. ఏది ఎమరెజ్నీస్ వారోడ్, ఏది జనరల వారోడ్ తెలవకుండా ఉనన్ది. కారిడరల్లో 

కూడా పేషంటుల్ ఉనాన్రు.   
 
డాకట్రనన్ తరువాత మరణాలు చూడకుండా ఉండము. కానీ ఈవేళ జరిగిన విషయంతో మా సాట్ఫ అందరికీ మనసు 

నిలువటంలేదు. ఒక 65 సంవతస్రాల పెదాద్యన, యూనివరిస్టీ పొర్ఫెసర. మాజీ సైనికుడు కూడానట. ఆ పెదాద్యనను మూడు రోజుల కిర్తం 
వాళాల్విడ హాసప్టల కి తీసుకువచిచ్ంది. వాళల్ది సూక్లోల్ ఉనన్ పరిచయమట, 18 సంవతాస్రాల వయసులో యుదాధ్నికి వెళేల్ముందు పెళిల్ 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

60          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

చేసుకుని, యుదధ్ం ముగిసేటపప్టికి 20 సంవతాస్రాల వయసుస్ నుండి ఇపప్టిదాకా ఏ రోజూ ఇదద్రూ విడిగా ఉండలేదట. ఆవిడ రోజూ ఏ 
క్షణానయినా వచిచ్ పెదాద్యన బెడ పర్కక్న చేయి పటుట్కోవచచ్ని, హాసప్టల దగగ్రే కార పారుక్ చేసుకుని మూడు రోజుల నుండి 
గడుపుతునన్దట. ఈవేళ ఆవిడకు కబురు అందించితే, కనీసం ఆఖరు చూపుకు కూడా దగగ్రకు రానివవ్టంలేదని గుండలవిసేలా ఏడిచ్ సప్ృహ 
కోలోఫ్యింది. ఆఖరి చూపులు కూడా దకక్నివవ్ని రోగం ఈ కోవిడ.  
     మనసులో ఎంత అలజడి ఉనాన్ ఆలోచనలని కటిట్పెటిట్, చెయయ్వలసిన పని చెయాయ్లి, ఇంకా ఎంతో మంది పేషెంటుల్ ఉనాన్రు. కానీ 
అలసట పెరుగుతోంది. హాసప్టల ఫోల్రోసెంట వెలుతురు తపప్, సూరుయ్డిని చూడలేదు. మనం సూరుయ్డిని చూడటం, చలల్ని గాలిని పీలచ్టం 
గురించి ఎపుప్డూ ఆలోచించము. అవి లేకపోతే జీవితం ఎంత దురభ్రమో తెలుసుత్ంది. హాసప్టల తిండి అనుకుంటా, ఏ ఒకక్టీ రుచి 
తెలవటంలేదు. అపుప్డు, నీ టిఫిన బాకుస్లో నువువ్ నా కోసం చాటుగా తెచిచ్ ఇచిచ్నవి గురుత్కు వసుత్నాన్యి. నువువ్ ఇకక్డకి వచిచ్న తరువాత, 
పాత రోజులలాగానే ఇకక్డి పారుక్లో పర్కక్ పర్కక్నే కూరుచ్ని తినవచుచ్. ఆ తరువాత  అకక్డిలాగా కాకుండా, ఇకక్డ నీ చెయియ్ పటుట్కుని 
నడవచుచ్. ఆ ఆసరా నాకు కావాలి.  

ओ मेरे िदल के चनै  
 

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
 
=================== 
 
5AM, మారిచ్ 16, 2020 
 
నువువ్ రావలసిన పైల్ట ఇంకా రాలేదని నా సేన్హితులు చెపాప్రు. పారిస లో ఉనన్ పరిచయసుత్లెవరో నీకు హోటల వాళల్ 

దావ్రా కొంత అకక్డి కరనీస్ అందించబోతే వదద్నాన్వట. ఇంకొకరికి ఎపుప్డూ ఆసరా అందించే చెయియ్, ఇంకొకరెవరనాన్ అందించే చెయియ్ని 
నువువ్ ఎందుకు అందుకోకూడదు? ఈ సమయంలో కూడా నీ పటుట్దలేనా? కానీ, నీకు కోపం వచిచ్నపుప్డు మౌనంగా కను రెపప్లు కొంత 
వాలిచ్, తల అటు పకక్కు తిపిప్ ఎలా చూసాత్వో నాకు బాగా తెలుసు కదా, కళల్లో కటిట్నటుల్ కనబడుతునాన్వు. నువువ్ కోపంతో తల అటు 
తిపుప్కుంటే, నీ తలలోని చామంతులు నా వంక చూసూత్, నవువ్తూ, ననున్ చకక్గా పలకరించేవి. అపుప్డు నేను నినున్ బర్తిమాలటం, కోపం 
ఒకక్సారిగా విరిగిపోయి నువువ్ ననున్ చూసి నవవ్టం, అనీన్ గురుత్కు వసుత్నాన్యి. ఇంకొక రోజు ఆలసయ్మయితే అయియ్ంది, నువువ్ కేష్మంగా 
హోటల గదిలో ఉనాన్వని తెలిసి చాలా సంతోషంగా ఉనన్ది. 

 
ఇకక్డ హాసప్టల లో ఎపుప్డూ చూడని పరిసిథ్తి. పేషంటల్ని ఎవరని అనాలి? కళల్ ముందు కనబడుతునన్ హరిశచ్ందర్ ఘటట్ం. 

మధయ్లో నేనూ, నరిస్ంగ సాట్ఫ. నాతో పాటు పని చేసే అనసీత్సుట్, వాళుల్ ఇంటుయ్బేట, అంటే రోగి ఊపిరితితుత్లదాకా గాలి పీలచ్టానికి తేలికగా 
ఉండే టూయ్బ పెటాట్లి, వాళుల్ తపప్నిసరిగా పేషంటును పటుట్కోవాలి. ఆ తరువాతే మేము. ఎవరికీ సరైన మాసుక్ కూడా లేదు. అవసరానికి 
సరిపడా మాసుక్లు కానీ, గోల్వస్ కానీ, PPEలు కానీ లేవు. వాడినవే వాడుతునాన్ము. అలాగే పని చేసుత్నాన్ము. కవచం అంటే ఏదో బాణాలని, 
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కతుత్లని ఆపేది కాదు, కోవీడ లాంటీ రోగాలని ఆపగలిగేదే కవచమేమో. సరే, నాతో పాటు పని చేసే అనసిత్సుట్, ఇంటికి వెళల్లేక, వీడియో 
కాల లో తన పిలల్లతో మాటాల్డుతుంటే, జుటుట్ కతిత్రంచుకునన్ వాళల్ అమమ్ను రెండేళల్ పాప గురుత్ పటట్క, నువువ్ మా అమమ్వి కాదు అనన్దట. 
ఆవిడ రోజంతా ఏడుసూత్నే పని చేసింది.  

 
ఎందుకో,  ఇవనీన్ చూసూత్  పని చెయయ్టం వలన అనుకుంటా, చాలా నీరసంగా ఉంది. చామంతీ, నువువ్ నా పకక్నుంటే, నీ 

చెయియ్ అందుకోవాలని ఉంది.  
 

ओ मेरे िदल के चनै  
 

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
 
================ 
 
Time ??, మారిచ్ 17, 2020 
 
నీ ఫైల్ట ఈవేళ సాయంతర్ం పారిస నుండి బయలుదేరుతుంది అని మెసేజ పెటాట్వు. నా సేన్హితులు నినున్ మన 

అపారుట్మెంటుకు చేరిచ్, ఒక సెల ఫోన ఇసాత్రు. వాళేల్ ఇంటోల్కి అవసరమయినవనీన్ ఏరాప్టు చేసి అటిట్పెటాట్రు. అవసరమైనవనీన్ నువువ్ 
వచిచ్న తరువాత నీ ఇషట్ పర్కారం కొనవచచ్ని ఆగాను. అందుకే ఇంటిలో ఎకుక్వ సామాను ఏమీలేదు. రేపు రాతిర్ 11 గంటలకు తపప్కుండా 
ఫోన చేసాత్ను. నీ మాట వింటే నాకునన్ నీరసం పూరిత్గా పోతుంది.   

 
ఏమిటో, ఈ కోవిడ వలన మనుషలకు దూరం పెరుగుతునన్ది. నలుగురు కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం కానీ, భోజనం 

చేయటం కానీ జరగదేమో. “Social Distancing" అంటూ మనిషి మనిషికీ దూరం పెరిగింది. మా సాట్ఫ నరుస్ ఒకావిడ, వయసుతో 
వచిచ్న భారీకాయం, రోజూ ఉదయం కనబడగానే లేని కోపం పర్దరిశ్సూత్, “Where is my Sugar, I need a big hug " అంటూ 
గటిట్గా కావలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కునేది. ననేన్ కాదు, అందరినీ అలాగే పలకరించేది. ఆ నరుస్కి కోవిడ అని తేలింది. ఇపుప్డు కావ్రంటీన లో 
ఉనన్ది. ఆవిడకి నేనే ఎమరెజ్నీస్ పొర్సీజర చెయయ్వలసినపుప్డు చేతులు వణకకుండా ఆపుకోగలిగాను కానీ, కనీన్ళుల్ ఆపుకోలేకపోయా. పర్తి 
ఉదయం ఆవిడ ననున్ కావలించుకుని ముదుద్ పెటట్టం కొతత్లో ఇబబ్ందిగా ఉండేది. కానీ, ఇపుప్డు అది లేకపోతే జీవితం ఖాళీ అయినటుట్గా 
ఉనన్ది. ఎంతో మంచి మనిషి. ననున్ వాళల్ చరిచ్కి తీసుకువెళిల్ గుండె రోగాలూ, డయాబెటీస వంటివి రాకుండా ఉండేందుకు ఆహారపు 
జాగర్తత్లూ వేరే జాగర్తత్ల చెపిప్ంచేది. "మా నలల్ వాళల్ చరిచ్లో పార్రథ్నలనీన్ ఉతాస్హంగా పాటల పాడటమే" అనేది. నిజమే, మన తాయ్గరాజు 
కీరత్నలలో ఉనన్ "Ecstasy", వాళల్ పాటలలో కూడా ఉనాన్యి.  
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ఆ నరుస్కి కోవిడ వచిచ్ంది, మా అందరినీ రోజూ కావలించుకునేది కాబటిట్, మా టీంలో అందరికీ కోవిడ పరీక్షలు చేశారు. 
రేపు తెలుసుత్ంది. అయినా, రోజూ వందల మంది కోవిడ పేషంటల్ మధయ్లో ఉంటునాన్ము, సరైన మాసుక్లూ, గోల్వస్, PPE మాకు 
ఇవవ్నపుప్డు, మాకు కోవిడ అంటకుండా ఉండదు. కానీ, కరత్వయ్ం ... 

 
ఆవిడను ఎలాగైనా కాపాడాలి. మరి ఆ శకిత్ నాకు ఎవరిసాత్రు? రేపు రాతిర్కి నీ మాట వినన్పుప్డు కానీ నాకు శకిత్ రాదేమో. నీ 

మాట కోసం ఎదురు చూసూత్ … 
 

ओ मेरे िदल के चनै  
 

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
 
=================== 
 
మారిచ్ 18, 2020 
 
కోవిడ వలన ఎమెరెజ్నీస్ ఫైల్ట లో ఆరు సీటల్కి ఒకరినే కూరోచ్పెడుతునాన్రని, అందుకని నువువ్ ఎకక్వలసిన పైల్ట పారిస 

నుండి  ఆలసయ్ంగా బయలుదేరిందని, రేపు ఉదయానికి నువువ్ వసాత్వని మెసేజ పెటాట్వు. సరే, ఎకక్డో ఆకాశంలో ఉండి వుంటావు. నువువ్ 
రాగానే మాటాల్డుతాను.   

రోజుకి పదహారు గంటలు పనిచేయటం వలననేమో, అలసటో, అలజడో తెలవటం లేదు. నేను కూలబడితే, నరిస్ంగ సాట్ఫ 
ననున్ ఒక సోఫాలో పడుకోబెటాట్రు. ఒక నరుస్ నా టేబల వెతికి నువువ్ నా పుటిట్న రోజుకు పంపిన ఉతత్రం ఇచిచ్ంది. ఆ ఉతత్రం మడతలలోని 
చేమంతి రేకులు నా మీద రాలాయి. ఆ చేమంతి రేకుల పలకరింపుతో నా మనసు ఉవెవ్తుత్న ఎగిరింది.   కానీ, ఇపుప్డు హాసప్టలోల్ పని చెయాయ్లంటే ఏమీ చెయయ్లేకపోతునాన్మనే నిరుతాస్హం. ఈవేళ ఒకామెకు ఎమెరెజ్నీస్ సరజ్రీ 
చెసాము. నిండుగరిభ్ణి. కోవిడ బాధితురాలు. IVF దావ్రా చాలా కాలానికి పిలల్లు కలిగే అవకాశం వచిచ్ందట. మంచి కుటుంబం. ఆవిడ 
భరత్ రోజూ వచిచ్, ఆవిడ హాసప్టల రూమ కిటికీకి ఎదురుగా ఉనన్ చెటుట్ దగగ్ర పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో వార్సిన బోరడ్ మీద "నువువ్ గెలుసాత్వు" 
అంటూ, ఇంకా ఏవేవో ఉతాస్హపరుసూత్ మాటలు రాసి కొమమ్లకు తగిలించేవాడు. అకక్డే నుంచుని గంటలు తరబడి గిటార మోగిసూత్ ఏవో 
పాటలు పాడేవాడు. ఆవిడ కోవిడ పరిసిథ్తి చూసి, ఎమెరెజ్నీస్గా సరజ్రీ చేసి కవల పిలల్లను తీసాము. కానీ తలిల్ని బర్తికించలేకపోయాము. ఎంతో 
కాలంగా పిలల్ల కోసం ఎదురుచూసిన ఆమె పిలల్లని కనీసం కళుల్ తెరచి చూసుకోలేకపోయింది. ఆమె భరత్కు ఏమని జవాబు ఇవవ్గలను? 
వింతలో వింత, అ పసి పిలల్లకి కోవిడ లక్షణాలు లేవు. ఆ పిలల్లను కాపాడాలి. 
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నీతో మాటాల్డితే ఏమనాన్ శకిత్ వసుత్ందేమో. జీవితంలో ఒక మంచి మాట పంచుకునే వాళుల్ ఉండాలి కదా! నాకు ఎపుప్డు 
అరథ్ం కాని పరిసిథ్తి ఎదురైనా నీతో మాటాల్డితే ఉపాయం, ఉతాస్హం వెంటనే దొరికేవి. 

ओ मेरे िदल के चनै  
 

పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
=================== 
 
02:30AM, మారిచ్ 19, 2020 
 
నువువ్ వచాచ్వని మెసేజ పెటాట్వు. నువువ్ రాగానే కనీసం ఫోన లోననాన్ మాటాల్డదామని అనుకునాన్ను. ఆ అవకాశం కూడా 

ఇపుప్డు లేదు. నేను కూడా కోవీడ పేషంట గా చేరాను. కాదు చేరాచ్రు.  
 
తపప్దు. ఇంతమంది పేషంటల్ మధయ్లో ఉనన్పుప్డు తపప్దు. నా సాట్ఫ నరుస్లూ, తోటి డాకట్రూల్ అందరూ 

పలకరించుతునాన్రు. దూరం నుండే. కనీన్ళుల్ పెటుట్కునాన్రు. ననున్ రోజూ "Sweetie" అని పలకరించే నరుస్ ఒకావిడ, ఈవేళ దూరం నుండే 
“Amazing Grace ..." అంటూ పార్రథ్న పాడింది. తోటి నరుస్లందరూ గొంతు కలిపారు. నా మంచి కోరే ఇందరి మధయ్లో ఉనన్ నేను, 
నువువ్ లేక ఒంటరినే. నీ చేతి ఊతం కావాలి. ఆ మొదటి రోజు పరిచయం అయియ్నపుప్డు, మృదువుగానే నా చేతిని పటుట్కుని తీసుకు వెళాల్వు. 
బోలెడు శకిత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది. ఈవేళ ఆ చెయియ్ నాకు కావాలి. 

 
నేను డాకట్రుని కాబాటిట్, నాకు వెంటనే వెంటిలేటార ఏరాప్టు చేసారు. ఆ వెంటిలేటర నీతో మాటాల్డే అవకాశానిన్ కూడా 

తీసివేసింది. ఇంకొక రోగికి పార్ణం నిలిపే ఈ వెంటిలేటర నేను వాడుకోవటం సావ్రథ్మా?  
మెలుకువ వచిచ్ంది, నువువ్ చేసిన అలవాటుతో ఉతత్రం మాతర్ం వార్సుత్నాన్ను. 
ఇనిన్ రోజుల పర్యాణం తరువాత నువువ్ ఎలా ఉనాన్వు? నా అపారుట్మెంటులోనే నినున్ కావ్రంటీన ఉంచారని, నా 

సేన్హితులు చెపాప్రని నరుస్ చెపిప్ంది. నీకు అనిన్ ఏరాప్టులు చేసామని చెపాప్రట. నా జీవితానికి ఆసరా నీవే అని నేను ఒకసారి అంటే, 
ఒకరికొకరం అని అనేదానివి. కానీ, నినున్ ఇకక్డకి తీసుకువచిచ్ నినున్ బందీని చేసాననిపిసోత్ంది. నాకు కొంచెం మెరుగైన తరువాత 
వెంటిలేటర తీసి నీతో ఫోన లో మాటాల్డిసాత్మని నరుస్లు చెపాప్రు. 

ఇంకా ఎదో రాయాలని ఉంది, కానీ నా గుండెలు ఉడికిపోతునన్ంత బాధ. మాట రావటంలేదు. తల నా శరీరం నుండి ఊడి 
తేలిపోతునటుట్ ఉంది.  మళీల్ సప్ృహ వచిచ్నపుప్డు రాసాత్ను. నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉండటమే నాకు మనశాశ్ంతి.  

 
ओ मेरे िदल के चनै  

 
పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
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================= 
 
ఎనిన్ రోజులయియ్ందో తెలవదు. ఏ రోజో, ఏ వారమో, ఏ సమయమో కూడా తెలవదు   
పర్పంచం ఉనన్దో లేదో కూడా తెలవదు. నువువ్ ఉనాన్వని మాతర్ం తెలుసు. కలో కాదో కూడా తెలవదు. కాళల్కు చలల్గా 

తగులుతునన్ అలలు. నువువ్ నాకు చెయియ్ అందిసుత్నాన్వు. అందుకోవటానికి నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఎపప్టికైనా మనం కలుసుకుంటామా 
అని నేను అడిగితే, ఈ సముదర్పుటంచున ఆకాశం కలుసుత్నన్ది కదా, అలాగే మనమూ కలుసుకుంటాము అని అనాన్వు. సముదర్ం ఆకాశం 
నిజంగానే దూరాన కలుసుత్నాన్యా అని నేను పర్శిన్ంచాను. ఇంతలోనే నాకు వెంటిలేటర సరిచేయటానికి వచిచ్న నాతోటి అనసీత్సూట్ డాకట్ర, 
సప్ృహ వచిచ్ంది, మన సంభాషణ ఆగింది. కానీ నాకు నునువెచచ్ని నీ చేతి సప్రశ్ కావాలి. 

 
గుండెలలో వేయి అగిన్ పరవ్తాలు బర్దద్లయినంత బాధ. చేతులకు పొడిచిన సెలైన సూదులు. మేకులు కొటిట్నటుట్ వేళల్ నొపిప్. 

అయినా రాసుత్నాన్ను. అలికిన అక్షరాలు. నువువ్ చదువుతావని కాదు. చదవక పోవటమే నాకు కావాలి. 
 
నువువ్ కావ్రంటైన కాబటిట్ ఎవరూ నీకు తోడుగా ఉండటానికి వీలు లేదని చెపాప్రట. నినున్ ఇకక్డకు తీసుకువచిచ్ బందీని 

చేశాను కదూ! నువువ్ ఎనోన్ సారుల్ ఫోన చేసి మాటాల్డదామని పర్యతిన్సేత్, నేను సప్ృహలో లేనని చెపాప్మని నరుస్లు అనాన్రు. ఇపుప్డు 
మాటాల్డతానని చెపితే వెంటిలేటర తీసేత్ ఊపిరి ఆడదు, మాట రాదు, వెంటిలేటర ఉంటే ఫోన లో మాటాల్డాడం కషట్ం అనాన్రు. 

 
కానీ, నిజంగానే నీ చెయియ్ అందిచవూ? నాకు నీ చేయి కావాలి, నీ చేతి నును వెచచ్ని సప్రశ్ కావాలి. ఆ సప్రశ్తో వచేచ్ 

పారవశయ్ం కావాలి.  
ओ मेरे िदल के चनै  

 
పర్తి క్షణం నీ కోసం పర్తీక్షణ. నీ చేతి సప్రశ్ కోసం ఎదురు చూసూత్ ... 
================= 
ఈ ఉతత్రం ఎపుప్డు రాసుత్నాన్ను? ... ఎవరికి రాసుత్నాన్ను? తెలువదు. నా చామంతికి రాసే ఉతత్రం మాతర్ం కాదు. 

చామంతి కోసం ఇంకొకరికి రాసే ఉతత్రం....ఎందుకు రాసుత్నాన్నో మాతర్ం తెలుసు...కనబడని కోవీడ కిర్ములు నా గుండెలలో చితి మంట 
రగిలుసుత్నన్పుప్డు, శావ్స నిశావ్స అవుతునన్ క్షణాలలో, ఆలోచనలు కూడగటుట్కుని రాసుత్నాన్ను... నా చామంతికి వరుడు కావాలి. ననున్ 
మరచిపోయేలాగా చేసే వరుడు కావాలి. మా చామంతి నవువ్నును అందుకునే వరుడు కావాలి...మా చామంతి ఎకుక్వగా నవవ్దు...మా 
చామంతికి కోపం వచిచ్నపుప్డు బర్తిమాలి నవివ్ంచగలిగిన వాడే కావాలి...మా చామంతికి ఎందుకు కోపం వసుత్ంది అంటే...సమాజంలో 
తనకి నచచ్నిది ఏమి జరిగినా...లేకపోతే తన పర్కక్న కూరుచ్ని అలల్రి మాటలు చెపిప్నా సరే...బోలెడు కోపం వసుత్ంది...కోపం వచిచ్నపుప్డు 
తల పర్కక్కు తిపుప్కుంటుంది కానీ ఒకక్ మాట మాటాల్డదు...మరి అపుప్డు బర్తిమాలాలి ...అపుప్డపుప్డు చలల్బరచటానికి ఐస కీర్ం కూడా 
కొనిపెటాట్లి…చలల్బడిన తరువాత తన నవువ్లో కరిగిపోవటానికి ఒక వరుడు కావాలి...మా చామంతి చెపేప్ కబురుల్ వింటూ తనను తాను 
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మరచిపోయే  వరుడు కావాలి... మరి మా చామంతి హాయిగా నవివ్తే చందమామను మరిచ్పోయే వరుడు కావాలి... ఎనోన్ మాటలు 
చెపుతుంది...ఇది చెయయ్వదుద్ అది చెయయ్వదుద్  అని చెపుతుంది…నడుసూత్ ఎనోన్ కబురుల్ చెబుతుంది...అపుప్డు తనతో పాటే నడవాలి...ఆ 
మాటలతో అందరూ నడవని కొతత్ బాటలలో, కొర్తత్ ఆలోచనలతో నడిపించుతుంది...అలా నడవగలిగిన వరుడు మా చామంతికి 
కావాలి...తెలువక వేసిన తపప్టడుగైనా...తెలిసి వేసిన తపప్టడుగైనా...తగిలిన దెబబ్కి ఊరడించి, అనునయించే మాటలు చెబుతుంది...ఆ 
మాటలు వింటూ తన కళల్లోకి చూసూత్ తనను తాను మరచిపోయే వరుడు మా చామంతికి కావాలి…వెలిల్ విరిసే ఔదారయ్ం మా చామంతికి 
ఉంది...మరి మా చామంతి మొగగ్ వాడిపోకుండా తోడుగా నీడగా నిలబడే వరుడు కావాలి...శావ్స లేక నిశావ్స మాతర్ం మిగిలిన నాకు మా 
చామంతి సౌభాగయ్ం కావాలి...మరి ఎవరైనా మంచి వరుడు...నేను లేని ననున్ మరచిపోయేలా చేసే వరుడు  మా చామంతికి కావాలి....... 

PPP 

 
మండపేట నుంచి కపిలేశవ్రపురం వెళేల్ దారిలో, మండపేటకు 5 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ గార్మం పేరు వలూల్రు. ఆ ఊరి 

మెయిన రోడుడ్కు కుడివైపున పెదద్ చెరువు, సతర్వు సావిడి. ఆ సతర్వు సావిడి పకక్నే చెరువులోకి ఉనన్ ‘దూళల్ రేవు’కు ఎదురుగా రోడుడ్కు ఎడమ 
పకక్ ఒక తాటాకు సావిడిలాటి పాక. ఆ పాకలో ఉనన్ హోటలు పేరే 'షరాబు హోటలు'. షరాబులంతా దానిన్ 'షరాబుగాడి హోటల'ని, 
గరీబులంతా 'షరాబుగారి హోటల'ని, మిగతా వాళల్ంతా 'షరాబు హోటల'ని పిలిచేవారు. సుమారు మూడువేల జనాభా ఉనన్ ఆ ఊరికి ఈ 
హోటలు పెదద్దనే చెపుప్కోవాలి. వలూల్రు, అంగర రోడుడ్కి కాలేరు రోడుడ్కి, జంక్షనవడంవలల్ ఈ హోటలుకి గిరాకీ బాగానే ఉండేది. ఈ హోటలు 
యజమాని అసలు పేరేమిటో తెలియదుగాని అందరూ అతనిన్ షరాబు అని పిలిచేవారు. ఆ పేరే హోటలు పేరు కూడా. నలల్గా, బొదుద్గా, కాకి 
నికక్రు, మోచేతులవరకు మడతపెటిట్న తెలల్ పొడుగు చేతుల చొకాక్తో ఉండేవాడు. షరాబు కోమటి, వాయ్పార దక్షత కలవాడు. దానికి తోడు 
హోటలోల్ రుచికరమైన వంటకాలుండడంతో వాయ్పారం మూడు పువువ్లు ఆరు కాయలాల్ ఉండేది.  ఈ హోటలోల్ షరాబు గారితోపాటు ఆయన 
మేనలుల్ళిల్దద్రూ, మరో ఇదద్రు పనిమనిషులు పనిచేసేవారు. షరాబుగారుంచుకునన్ చాకలావిడ అపుప్డపుప్డు, అంటే చాకిరేవు లేనపుప్డు, చలవ 
చెయాయ్లిస్న బటట్లు లేనపుప్డు, వచిచ్ వీరికి సాయపడుతుండేది. 

షరాబు హోటలు తెలల్వారక ముందే తెరుచుకుని సాయంతర్ం చీకటి పడిన తరావ్త మూత పడేది. పొర్దుద్టిన్ంచి మధాయ్హన్ం వరకు 
ఇడిల్, గారె, పెసరటుట్, పులల్టుట్ లాంటి టిఫినుల్, కాఫీ టీలు దొరికేవి. మధాయ్హన్ం నుంచి సాయంతర్ం వరకు పకోడీ, మిరపకాయ బజిజ్, 
అరటికాయ బజిజ్ లాంటి చిరుతిండుల్ కాఫీ టీలతోపాటు దొరికేవి. భోజన సదుపాయం లేదు. హోటలుకు ఒక మూల రోడుడ్ వైపుకు తెరచుకుని 
మిఠాయి దుకాణం కూడా ఉండేది. ఇందులో ఎకుక్వగా బెలల్ం సీవ్టుల్, కొనిన్ పంచదార సీవ్టుల్, కారపూప్స, కారా బూందీ, జంతికలు లాంటి 
‘సాన్కస్’ ఉండేవి. షరాబుగారి రెండో మేనలుల్డు వేసే మసాలాగారెలు చాలా సెప్షలు. మిఠాయి దుకాణంలో బెలల్ం మిఠాయి అచుచ్, కఱకజజ్ం, 
బెలల్ం కొముమ్లు ఎకుక్వగా అముమ్డయేయ్వి. దేవళల్ సూరనన్గారు పేకాటకు వెళుతూ 'పదలం' బెలల్ం మిఠాయి కొనుకుక్ని వెళిల్, 
పేకాడుతునన్ంతసేపూ ఎవరికీ కొంచెం ముకక్గూడా పెటట్కుండా ఒకక్డే తినేసేవాడని చెపుప్కునేవారు. హోటలోల్ అనిన్ వంటకాలు చాలా 
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రుచిగా ఉండేవి. దోరగా కాలి గోధుమ, పసుపు పచచ్, ఆకు పచచ్ రంగుల కలయికతో ఉండే పెసరటుట్ మరీ రుచిగా ఉండేది. పెసరటుట్ 
మధయ్లో ఉంచిన, పసుపు గణేశుడి ఆకారంలో ఉనన్, వెనన్ ముదద్ నోరూరించేది. హోటలు ఖాతాదారులోల్ పెసరటుట్ అభిమానులే ఎకుక్వ. దాని 
తరువాత సాథ్నం ఇడిల్ది. తెలల్గా, పళూల్డిన విషుణ్చకర్ం మధయ్లో ఉబిబ్నటుట్గా, ఉండే రెండిడిల్లు పేల్టు మధయ్లోను, పేల్టు పైభాగంలో కాషాయం 
రంగులో ఉనన్ ఉలిల్ చటీన్, కింద భాగంలో ఆకుపచచ్ రంగులో ఉనన్ పుదీనా చటీన్ వేసిసేత్ చూడాడ్నికి మూడు రంగుల భారత పతాకంలా 
ఉండేది. షరాబు దేశభకుత్డు, కాసత్ కళాపోషకుడు కావడం మూలానన్ అపుప్డపుప్డు, అంటే సావ్తంతర్ దినం, రిపబిల్కుక్డే వంటి రోజులోల్నూ, 
పండగలకూ, ఇడిల్ మధయ్ పైభాగంలో చకర్ంలా కోసిన టమాటో ముకక్ అదేద్వాడు. అది జెండాపై ఉండే ధరమ్చకర్ం అని కసట్మరల్ందరికి 
చెపేప్వాడు. 

ఆ రోజులోల్ ఇళల్లోల్ ఎవరూ టిఫినుల్ తినేవారు కాదు. కొనిన్ ఇళల్లోల్ మాతర్ం అపుప్డపుప్డు కాఫీ తాగేవారు. పొలానికి ముంతలు 
పటిట్కెళిళ్నా, ఇంటోల్ తినాన్ చదద్నాన్లే. హోటలుకెళిళ్ తిని రావడమంటే మడిబటట్ కటుట్కుని 'మైల'వాడింటికెళిల్ తినొచిచ్నంత ఘోరం. 
ఆడవాళళ్సలు వెళేల్వారు కాదు. చినన్పిలల్లైతే గుమమ్ంలోంచో కిటికీలోంచో చూసి ఆనందించేవారు తపప్ లోపల అడుగు పెటేట్వారు కాదు. 
అంచేత కసట్మరల్ందరూ ఊళోళ్వాళుళ్, ఊరిమీదుగా పర్యాణంచేసేవాళుళ్ ఐన మగవాళుళ్ మాతర్మే. ఈ హోటలోల్ తినేవాళల్లో అనిన్ 
కులాలవారు, జాతులవారు ఉనాన్రు. జంధయ్ం వేసుకునన్ వాళల్లో కొందరు ఎవరైనా చూసాత్రనే భయంతో తెలల్వారక ముందే వెళితే, 
మరికొందరు ధైరయ్ంగా అనిన్ టైములలోను వెళేల్వారు.  వలూల్రు ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ పనిచేసే, ముకుక్పొడి పీలేచ్ అలవాటు ఎకుక్వగా ఉనన్, 
భటుట్ మాసాట్రికి ముకుక్పొడి లేకపోయినా ఫరవాలేదుకాని, షరాబు హోటలోల్ పొర్దుద్టే కాఫీ తాగకపోతే మాతర్ం పాఠాలు సరిగా 
చెపప్లేకపోయేవాడు. కొందరికి కొనిన్ 'మంచి' చెడడ్ అలవాటుల్. వడాడ్ సూరనన్ గారి కొటోల్ పర్తీరోజూ తపప్కుండా గోళీసోడా తాగేవారిదీ, కిళీళ్ 
వేసుకునేవారిదీ కూడా ఇదే పరిసిథ్తి. ఊరి శివాలయంలోని పూజారి శివరుదర్యయ్ గారు కూడా ఈ హోటలుకెళళ్ని రోజు పూజ 
అనయ్మనసక్ంగానే చేసేవారు. ఆయురేవ్దం మందిచేచ్ 'గఫుర' గారి నాలుగో  అబాబ్యి 'ఘని' ఇంజనుల్ బాగుచెయయ్డంలో పేరునన్వాడు. 
ఇంజను రిపేరీకెళేల్ ముందు తపప్నిసరిగా షరాబు హోటలోల్ పులల్టుట్ తినెళేళ్వాడు.  వీరనన్ గారి దతుత్డు రామారావు పర్తిరోజూ లేవగానే 
మొహమైనా కడుకోక్కుండా హోటలుకు పరిగెటిట్ కాఫీ తాగొచిచ్ తరవాత కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కునేవాడు. తిరిగి ఇంటికొచిచ్ ఆ కారయ్కర్మం 
అయిందనిపించి మళీళ్ హోటలుకెళిళ్ పెసరటుట్ తినొచేచ్వాడు. ఇంకేపనయినా   ఇవైంతరావ్తనే. ఇలా చెపుప్కుంటూపోతే చాలా ఉనాన్యి. 
యరమాటి బులల్బాబ్యికి కొతత్గా పెళళ్యియ్, ఆ ఊళోళ్నే ఉనన్ అతాత్రింటోల్ 'మనుగుడుపు' తింటునాన్డు. అతత్గారు బాగానే వండిపెడుతునాన్, 
అలవాటు మానలేక, చాలా తరచుగా షరాబు హోటలుకెళిళ్ తనకిషట్మైన ఇడిల్ తినొసుత్నాన్డు. బులల్బాబ్యికి పెదనానన్ కొడుకు, దతుత్డు 
రామారావుకి సేన్హితుడు ఐన వెంకటరావు    అపుప్డపుప్డు హోటలుకెళిళ్ నచిచ్న టిఫిను తినే చాలామందిలో ఒకడు. 

ఒకరోజు దతుత్డు, బులల్బాబ్యి, వెంకటరావు హోటలోల్ ఎదురెదురుగా కూరుచ్ని టిఫిన తింటుండగా   వెంకటరావు 
"ఉరేయ బులల్బాబ్య కొంచెం ‘బేగి’ తిను. ఇయాయ్ల కాలవవతల పొలంలో పనికి మనుషులిన్ రమమ్నాన్ను. ఇదద్రం పోయి 

చూసొదాద్ం" అనాన్డు.  
బులల్బాబ్యి "సరే" అని పేల్టులో ఇడిల్ కొంచెం వేగంగా తినడం మొదలెటాట్డు.  
ఇంతలో దతుత్డు బులల్బాబ్యి మొహంలోకి చూసి  
"ఉరే నువువ్ బాగా తింటావని, తిని ‘అరాయించు’కుంటావని ఊళోళ్ నీకు పేరుందిగదా; నీకు ఇడిల్లంటే ఇషట్ంగదా; ఎనిన్ 

ఇడిల్లు తినగలవురా" అని ఆరా తీసాడు.  
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దానికి బులల్బాబ్యి "ఆ మహా అయితే ఇరవొయోయ్, పాతికో తినగలను" అని సమాధానమిచాచ్డు.  
"ఓ వంద తినరా పందెం కడతాను" అనాన్డు దతుత్డు.  
"నువేవ్ పందెంగటిట్నాగాని వంద ఇడిల్లు తినే మొనగాడు ఈ ఊళోళ్ కాదుగదా, చుటుట్పకక్ల ఊళల్లోల్కూడా ఎవడూ లేడు". 
"సరే ఎనభై తినరా, వంద రూపాయలు పందెం" 
"నువవ్ంద రూపాయలు పందెం అంటే ముపైప్ తింటాను" 
"అరవై" 
"ఆఖరుమాట నలభై" 
పందెం అకక్డ ఆగిపోయేలా కనిపించింది. ఇదంతా ఉతాస్హంగా వింటునన్ మిగిలిన కసట్మరల్లో ఒకడు పందెం 

నీరుకారిపోగూడదని "ఇదద్రి మాటా కాదు, యాభైకి ఖాయం చేసేయండెహె" అని తుని తగవు తీరేచ్డు.  
"నేనొపుప్కుంటాను" అనాన్డు దతుత్డు.  
"నేనూ ఒపుప్కుంటాను" అనాన్డు బులల్బాబ్యి. 
దతుత్డు జేబులోంచి వంద రూపాయల నోటు తియయ్డం చూసిన బులల్బాబ్యి "నా దగగ్రుపుప్డడ్బుబ్లేల్"వనాన్డు. 
వెంకటరావు బులల్బాబ్యికి అనన్ వరస, దతుత్డు రామారావుకి మంచి సేన్హితుడు అవడంవలల్ అతను మధయ్వరిత్గా 

ఉండడానికి ఇదద్రూ ఒపుప్కునాన్రు. ఈ మధయ్వరిత్ చెయయ్వలసిందేమిటంటే ఓడిపోయినవాడి దగగ్రనుంచి డబుబ్లు వసూలు చేసి వంద 
రూపాయలు నెగిగ్న వాడికి, ఇడిల్ బిలుల్ షరాబుకి ఇవవ్డం; యాభై ఇడిల్లు, చటీన్ సరిగాగ్ ఉనాన్యో లేదో చూడడ్ం, పందెంలో ఉనన్ రెండు 
పారీట్లకు ఏవైనా చినాన్ చితకా గొడవలొసేత్ తీరుప్ చెపప్డం.  

 ఇదంతా కేష కౌంటరులో కూరుచ్ని చెవులు నికిక్ంచి వింటునన్ షరాబు వెంకటరావు పిలవడంతో టేబులు దగగ్రకొచాచ్డు. 
వెంకటరావు అడిగాడు "యాభై ఇడిల్లు రెడీ చేయగలవా"? 

"ఓ, నానబెటిట్న మినుములునన్య, రుబిబ్ంచేసాత్ను. కాకపోతే రెండు మూడు రకాల చెటీన్లు చేయించలేను. కొబబ్రి, 
సెనగలూ ఉనాన్య. వాటితో ఒక చటీన్ని చేయిసాత్ను" యాభై ఇడిల్ల బేరం వసోత్ందనే ఉతాస్హంతో చెపాప్డు షరాబు.  

"ఒకటే చెటీన్యా" గునిసాడు బులల్బాబ్యి. "సరేలే" అనాన్డు చివరికి.  
పనివాడు పిండి రుబబ్డం, చాకలావిడ పకక్ రుబుబ్రోటోల్ చటీన్ రుబబ్డం మొదలెటాట్రు.  
హోటలోల్ కసట్మరల్ందరూ బయటికి వెళల్కుండా ఈ పందెం చూడాలనే పటుట్దలతో లోపలే కూరుచ్నాన్రు. ఈ పందెం 

విషయం హోటలు బయటికి పొకక్డంతో కొందరు బయట వాళుళ్కూడా వచాచ్రు. మొతాత్నికి పాక కికిక్రిసిపోయింది. 
"మదిద్లో మంచినీళుల్ తాగొచాచ్" అమాయకంగా అడిగాడు పకక్ బెంచి మీద కూరుచ్నన్ కాశీ.  
"ఉరే కాశీగా నీకీ 'ఏసకటం' ఎపుప్డు పోదిద్రా. యాభై ఇడిల్లు మంచినీళుల్ తాకుక్ండా ఏ యెదవైనా తినగలడార్" అనాన్డు 

చిరాగాగ్ బులల్బాబ్యి.  
"పందెం మదిద్లో మీ ఇదద్రికీ గొడవ రాకూడదని, ముందే ఓ మాటనుకుంటే మంచిదని" నసిగాడు కాశీ. 
"మంచినీళుల్ తాగొచుచ్" అనాన్డు దతుత్డు ఉదారంగా.  
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ఈలోగా ఇడిల్లు, చటీన్ తయారయాయ్యి. వెంకటరావు దగగ్రుండి యాభై ఇడిల్లు లెకక్పెటిట్ంచి ఒక బేసినులోను, యాభై 
గరిటల చటీన్ ఒక గినెన్లోను వేయిచుకుని షరాబు గారి మేనలుల్డుతో టేబులు మీద పెటిట్ంచాడు. ఒక జగుగ్తో మంచినీళుల్, ఒక పేల్టు, ఒక 
గాల్సు టేబులు మీదకొచాచ్యి. 

"యాభై ఇడిల్లు ఎంత టైములో తినాలి?" మళీళ్ జనాంతికంగా అనుమాన పడాడ్డు కాశీ.  
"ఉరేయ ‘నెలతకుక్వెదవా’ మాకింకేవీ పనులేల్వనుకుంటనాన్వేంటిరా ఇకక్డే కూరుచ్ని ఇడిల్లు తినడానిక్. అకక్డ పొలంలో 

బోలడ్ంత పని పెటుట్కునాన్ంరా. వాడు వరసగా తింటాళేళ్. నేనునాన్గా చూసుకోడానిక్. నువువ్ నోరూమ్సుక్ని కూకో" విసుకుక్నాన్డు వెంకటరావు. 
బులల్బాబ్యి పేల్టు ముందుకు లాకుక్ని బేసినులోని ఇడిల్లు, గినెన్లోని చటీన్ వేసుకుని తినడం మొదలెటాట్డు. ఒకదాని 

తరవాతొకటి తాపీగా, ఒకే సీప్డులో, వంచిన తలెతత్కుండా, ఏమాతర్ం భుకాత్యాసం లేకుండా తింటునాన్డు. మధయ్ మధయ్లో జగుగ్లోని 
మంచినీళుల్ గాల్సులోకి వంచుకుని తాగుతునాన్డు. చుటూట్వుండి చూసుత్నన్ వాళల్ంతా కాళుళ్ చేతులు కదపడం మరిచ్పోయారు. నోరు మెదపటం 
మరిచిపోయారు. కళల్పప్గించి బులల్బాబ్యి చేతివంక నోటివంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు. బులల్బాబ్యి చివరగా యాభైయోయ్ ఇడిల్ తిని ఓ గుకెక్డు 
మంచినీళుల్ తాగి వంగిన తలెతాత్డు. ముఖంలో విజయ గరవ్ం, గెలిచాననే తృపిత్. కళళ్లోల్ ఇడిల్లాల్ంటి తెలల్టి మెరుపు. చూసుత్నన్ జనంలో 
ఒకక్సారిగా కదలిక వచిచ్ంది. “బులల్బాబ్యి గెలిచాడు, యాభై ఇడిల్లు తినేసాడు” అని ఒకక్సారిగా అరవడం మొదలెటాట్రు. ఆ అరుపులతో 
పాక దదద్రిలుల్తుండగా, దతుత్డు ఒకసారి బేసినిలోకి, చటిన్గినెన్లోకి తొంగిచూసి "కుదరుద్" అని అరిచాడు. ఈ అరుపు వినన్ జనం వాళళ్ 
అరుపుపులు మానేసి విసుత్పోయి చూసుత్నాన్రు.  

"చటీన్ ఉంచేసాడు. మొతత్ం తినలేదు" అనాన్డు దతుత్డు పందానికి మెలిక పెటేట్ ఉదేద్శంతో.  
 బులల్బాబ్యి ముఖంలో చెపప్లేనంత కోపం. కళుళ్ చటీన్ రంగులోకి మారాయి.  
"ఇదేం బాలేదు" అనాన్డు బులల్బాబ్యి.  
"చటీన్ బావునాన్, బాగోపోయినా తినాలిస్ందే" అనాన్డు దతుత్డు ఓడిపోతునాన్ననన్ ఉకోర్షంతో. 
"నేను బాలేదనన్ది చటీన్ కాదు, నువువ్ పెటిట్న మెలిక" అనాన్డు బాధతో బులల్బాబ్యి. 
జనమంతా "ఇది అనాన్యం, ఇది అనాన్యం" అని అరవడం మొదలెటాట్రు. 
మధయ్వరిత్గా ఉనన్ వెంకటరావు ఏదో చెపాద్మని నోరు విపేప్లోపల, బులల్బాబ్యి గాల్సులో కొదిద్గా మిగిలిన నీళుల్ తాగేసి, 

గినెన్లో మిగిలిపోయిన చటీన్ గాల్సులోకి వంచుకుని, గాల్సెతిత్ గడగడా తాగేశాడు.     
జనమంతా రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో "బులల్బాబ్యి జిందాబాద" అని మళీళ్ అరవడం మొదలెటాట్రు. ఉతాస్హవంతులైన 

నలుగురు కురార్ళుళ్ ముందుకొచిచ్ బులల్బాబ్యిని భుజాలపై ఎతుత్కుని పైకి లేపేశారు. వాళుళ్ కిందకు దించగానే, దతుత్డు బులల్బాబ్యిని 
కావిలించుకొని "నువొవ్టిట్ కబురోల్డివి కాదురా, మంచి గటోట్డివిరా" అని జేబులోంచి వంద రూపాయల నోటు తీసి బులల్బాబ్యి జేబులో 
పెటేట్సాడు.  

వెంకటరావు ఆనందానికి అంతు లేదు. తముమ్డి గెలుపు అతనికి గరవ్ంగా ఉంది.  బులల్బాబ్యి వంక చూసి "నువివ్ంటికెళుళ్, 
నేను మాఇంటికెళిల్ ఓ పదినిమిషాలోల్ మీ అతాత్రింటికొతాత్ను. నువువ్ రాగలిగితే ఇదద్రం కలిసి పొలవెళాద్ం" అనాన్డు.  

బులల్బాబ్యి సంతోషంతో తాపీగా నడచుకొంటూ అతత్రింటికెళిల్పోయాడు. 
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 .. !                                               

 ఓ పావుగంటయింతరవాత వెంకటరావు సైకిలుమీద బయలుదేరి బులల్బాబ్యి అతాత్రింటికెళాళ్డు, అతనిన్ పొలం 
పిలుచుకెళదామని. ఇంటరుగుమీద బులల్బాబ్యి బావమరిది తోటి పిలల్లతో ఆడుకుంటుంటే "మీ బావ పొలవసాత్డేమో అడగరా" అనాన్డు 
వెంకటరావు. బులల్బాబ్యి బావమరిది లోపలికెళొళ్చిచ్ "మా బావకింకో పదినిమిషాలు   పడదద్ంట" అని చెపాప్డు.  

"లోపలేంజేతత్నాన్డార్ మీ బావ" 
"చదద్నన్ం తింటనాన్డు" 
" ఆ……………!!" ఆశచ్రయ్పోయాడు వెంకటరావు.                              

PPP 

 
 

మెలోబ్రన్, ఆసేట్ర్లియా.. సాయంకాలం 6 గంటలు.    
ఆఫీస లో పని ముగించుకుని, లాప టాప సరుద్కుని, "బై మిసట్ర సీట్ఫెన" అని నా కొలీగ తో చెపిప్ బయలుదేరబోతునాన్ను.   
ఇంతలో నా ఫోన కువకువ లాడింది. వాటాస్ప మెసేజ నానన్ నుంచి, ఫీర్ గా ఉంటే ఫోన చెయయ్మని. 
"హాయ నానాన్.. చెపప్ండి" అనాన్ను ఫోన చేసి. 
"దివయ్ పెళిల్ సాయంతర్ం లైవ ఇసుత్నాన్రు. తపప్కుండా చూడమని చెపిప్ంది రా అమమ్" పెళిల్ హడావిడి సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది 

పకక్ నుంచి.  
దివయ్ నా మేనతత్ కూతురు. నా కనాన్ సంవతస్రం పెదద్ది. మా మధయ్ బంధుతవ్ం కనాన్ సేన్హం ఎకుక్వ.  
"అమమ్ ఏం చేసోత్ంది నానాన్?" అడిగాను పారిక్ంగ లోకి నడుసూత్. 
"భోజనాల వడడ్న లో వుంది రా.  పేరుకు నేను మేనమామనే కానీ హడావిడి అంతా మీ అమమ్దే. నువువ్ మీ అమమ్ ఒకటేగా, 

సందడి చెయయ్టం లో" మురిపెం తో కూడిన నిషూట్రం నానన్ గొంతులో. 
నిజమే, నాకు అమమ్ పోలికే వచిచ్ంది. ఏ ఫంక్షన అయినా నేను మా అమమ్ చేసే సందడి ఇంతా అంతా ఉండదు. ఆడుతూ 

పాడుతూ ఆ పనులనీన్ చేసేసాత్ం. 
"సరే నానాన్. రాతిర్కి పెళిల్ చూసి రేపు మాటాల్డతా. బై మరి" ఫోన పెటేట్సి కార సాట్రట్ చేశాను. 
                                                                  *** 
ఆఫీస పార్జెకట్ మీద ఆసేట్ర్లియా వచాచ్ను 10 నెలల్ కిర్తం. వరక్ చివరోల్ ఉందని లీవ ఇవవ్లేదు. పెళిళ్కి వెళళ్టానికి వీలులేక 

పోయింది. 
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చ.. ఫండా మిస అవుతునాన్.. మరోసారి వాపోతూ ఇంటి దారి పటాట్.  మాసట్రస్ ఇన బిజినెస చేసుత్నన్ ఇదద్రు పంజాబీ 
సూట్డెంటస్ తో షేరింగ అకామడేషన ఇచాచ్రు ఆఫీస తరపున. వాళూళ్ చాల ఫెర్ండీల్గా వుంటారు. చకచకా ఫెర్ష అప అయి కొంచెం 
మిగిలిపోయిన ఆఫీస వరక్ చేసేసరికి నా రూమేమ్టస్ వచేచ్సారు. ముగుగ్రం కలిసి రోటి లు చేసుకుని బాతాఖానీ వేసూత్ డినన్ర ముగించాము. 

ఇండియా కనాన్ 4:30 గంటలు ముందు ఉంటుంది టైం ఇకక్డ. పెళిల్ ముహూరత్ం 8 గంటలకి అంటే ఇకక్డ 12:30 కి. 
అరగంట ముందే లైవ సాట్రట్ చేసారు. ఇంక పెళిల్ లోకి దూకి పోయా. 

పెళిల్ మంటపం కనిపిసోత్ంది. పెళిళ్కొడుకు పూజ చేసుత్నాన్డు... దివయ్ని బుటట్లో తెసుత్నాన్రు.. అరుగో, నానన్ బుటట్ 
మోసుత్నాన్రు మేనమామ కనుక.  పరేల్దులే. బకక్ పకిష్.. ఈజీ గానే మొయయ్చుచ్. 

పెళిల్ తంతు వరసగా జరుగుతోంది.. జీలకరర్-బెలల్ం, మంగళ సూతర్ం.. తలంబార్లు .. అమమ్ దివయ్ వెనకే కూరుచ్ని చేసే 
హడావిడి చెపప్లేకపోతునాన్. చాల హుషారు గా జరుగుతోంది తలంబార్ల కారయ్కర్మం. తలంబార్లు పూరిత్ కాగానే సడన గా ఒకక్సారిగా 
అమమ్, దివయ్  లైవ కెమెరా వైపు చూసి.."మిస యూ అభీ.." అని అరిచారు. 

చెపప్లేని సంతోషం వేసింది.. అకక్డ లేనందుకు బాధ, ఇకక్డ వునాన్ పెళిల్ చూడగలిగినందుకు తృపిత్ .. ఇలా రకరకాల 
ఎమోషనస్ లో ఉండగానే లైవ ముగిసింది.  నానన్కి, దివయ్ కి మెసేజ పెటిట్, రేపు శనివారమేగా, తీరిగాగ్ మాటాల్డదాం లెమమ్ని చినన్గా పకక్ 
చేరా.  

                          *** 
"నీ కాళళ్ను పటుట్కు వదలననన్వి చూడే నా కనులు..ఆ చూపులనెలల్ తొకుక్కు వెళళ్కు దయలేదా అసలు..."... అదే పనిగా 

ఫోన మోగటం ఎకక్డో లీల గా వినిపిసోత్ంది. గబుకుక్న లేచి చూసా. మా అమమ్మమ్ కాల అది. 
మా అమమ్కు పినిన్. మా సవ్ంత అమమ్మమ్ మా అమమ్ చినన్తనం లోనే పోతే తనే మా అమమ్ను పెంచింది. తన కొడుకు 

కోడలు ఇకక్డే ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. అమమ్మమ్ ఇండియాకు ఆసేట్ర్లియాకు మధయ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. పేరుకు నేనుండే ఫాల్ట ఇదే కానీ 
తీరిక సమయాలని వాళిల్ంటోల్నే గడుపుతుంటా. 

"చెపుప్ అమమ్మామ్.." అనాన్ను  
"అభీ.. ఏంటార్ ఫోన తీయవు. చాల సేపటినుంచి చేసుత్నాన్" ఆతర్ం గా అడుగుతోంది. 
“రాతిర్ లేట గా పడుకునాన్ అమమ్మామ్ దివయ్ పెళిల్ చూసి, అందుకే లేవలేకపోయా" నిదర్మతుత్ లోనే సమాధానం ఇచాచ్ను.  
"సరేల్. లేచి కాసత్ తెపప్రిలిల్ ఫోన చెయియ్. అరెజ్ంటు పని వుంది నీతో" అని పెటేట్సింది. 
ఏంటబాబ్ అంత అరెజ్ంటు అని నిదర్ మతుత్ వదులుచ్కుని ఫోన చేశాను. 
"ఎం లేదురా. కోడలి చేత వచేచ్ ఆదివారం నందికేశవ్రుని నోము నోయిసుత్నాన్. కావలసినవనీన్ ఈ  వారమే తేవాలి. కాసత్ 

ననున్ ఆ ఇండియన మారెక్టస్ కి గానీ తీసుకువెళాల్వా అంటే.. నీకు మంచి పెళాళ్ం వసుత్ంది రా" 
"ఇంత మాతార్నికే అంత హడావిడిగా ఆవిడ రావటం ఎందుకులే అమమ్మామ్.. రెడీ గా వుండు, ఒక గంట లో వసాత్" కాసత్ 

కొంటెతనం చోటు చేసుకుంది నా మాటలోల్. 
అయితే ఈ శని, ఆది వారాలు షాపింగ లో గడుసాత్యి అనుకుంటూ అమమ్మమ్ ని పిక చేసుకునాన్. ఇంకా ఆ రెండు రోజులు 

మెలోబ్రన్ విధులనీన్ చుటేట్సాం, అమమ్మమ్ షాపింగ లో, నేను ఫోన లో పెళిల్ కబురుల్ ఫాలో చేసూత్. 
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"మా నాయనే. చెపిప్న మాట వినాన్వు. నా కొడుకూ వునాన్డు ఎందుకు". 
"అమమ్మామ్. నా కొడుకు అని తిడుతునాన్వా నువువ్?" .. మళీళ్ టీజింగ ఇంతలో. 
"అబబ్. అదే లేరా .. మీ మావయయ్. పనుందని తపిప్ంచుకునాన్డు. ఇహ కోడలేమో వచేచ్ వారం ఎలాగూ నోముతో 

సరిపోతుంది. ఈ వారమనాన్ రెసట్ తీసుకోకపోతే వారం అంతా పని చేయలేను అని సనాన్యి నొకిక్ంది రా" 
"అంతేగా.. ఉదోయ్గాలనాన్క తపప్దుగా" అనాన్. 
"ఏమి తపప్దు రా. ఎనేన్ళల్ నుంచి ఇండియా వచిచ్నపుప్డు నోము నోయిసాత్ అంటే వినన్దా.. ఎపుప్డూ ఎదో ఒక సాకు.  ఇహ 

లాభం లేదని నేనే మన వాళళ్ని పిలిచ్ పెడుతునాన్నార్ ఈ కారయ్కర్మం" అనన్ది అతిశయంగా. 
తనే మళీళ్ " మీ అమమ్ బంగారు తలిల్ రా. చెపిప్న మాట వినన్ది. నీ చినన్తనం లో నే దాని చేత తీరిప్ంచేశా. ఇదే కాదు, చాలా 

చేయించా" అంది. 
సరేలే, అసలే పెళిల్ సందడి తపిప్ పోయింది, ఇదనాన్ ఎంజాయ చేదాద్ం అనుకుని సంబరపడాడ్ను రాబోయే ఉపదర్వం తెలీక. 
                                                                    *** 
అనుకునన్ ఆదివారం రానే వచిచ్ంది. అమమ్మమ్ వాళుళ్ వంటింటి పనులోల్ ఉంటే, నేను డెకరేషన, మిగిలిన అరేంజెమ్ంటస్ 

చేశాను. ఇందులో నాకు హెలప్ర మా మామయయ్ కొడుకు ఏడేళల్ వినీత. 
ఉదయం 6 కలాల్ పూజ మొదలు పెటేట్సారు. 8 కలాల్ రావాలిస్న వాళుల్ అందరు వచేచ్సారు బంధు మితర్ సపరివార 

సమేతంగా. 
"అందరూ కూరోచ్ండమామ్. పూజ చివరోల్ వుంది, కాంగానే టిఫినస్ చేదాద్ం " అంది అమమ్మమ్ అందరిని సంబరంగా 

పలకరిసూత్. 
నైవేదయ్ం అవటం ఆలసయ్ం, పేల్టస్ తీసుకు వెళాళ్ వంటింటోల్కి. చాలా గినెన్లునాన్యి. మూతలు తీసి చూసేత్ అనిన్టోల్ 

ఉండార్ళుళ్.. "ఆ.." అనుకుంటూ ఇంకా తీసేత్ అలల్పప్చచ్డి, పలిల్ పచచ్డీ ను.  
"ఇంకేం లేవా అమమ్మామ్, ఇదొకక్టేనా?"  
"అదే కాదురా.. ఇవిగో శనగలు. పచిచ్వి తినలేరని గుగిగ్ళుళ్ చేశా.. ఇవి కూడా చేరుచ్ పేల్టస్ లో" పెదద్ టిఫిన నిండా 

అందించింది. 
"మరీ ఇనెన్ందుకు.. కాసత్ తగిగ్ంచి మంచి వేరే వెరైటీస చెయయ్చుచ్గా" అనాన్ను. 
"ఇవి ఇనేన్సి అని లెకక్ ఉంటాయి రా. అంతే చెయాయ్లి" అని ఎదో నాకరధ్ం కానీ శేరు, మానిక భాషలోల్ చెపిప్ంది. 
సరేలే ఇంక, టిఫిన కేగా, భోజనాలోల్ మంచివి చేసుత్ందిలే  అమమ్మమ్... అనుకుంటూ అందరికి అందించే పని లో పడాడ్ను. 

యధాపర్కారం, నా హెలప్ర వినీత, మరికొంత మంది వచిచ్న వాళల్లోని లేడీసును.  
టిఫినస్ కానిచాచ్క మంచి అలల్ం టీ అందించింది మా మామయయ్ భారయ్, నాకు అతత్యయ్, సదరు నోము తిరుచ్కుంటునన్ 

వనితామణి. 
మళీళ్  మధాయ్హన్ భోజనాల తయారీ సాగుతోంది వంటింటోల్... ఆడవాళుల్ అకక్డ.. మగవాళళ్ం ఇకక్డ . తరతరాలుగా మా 

జాతికి మణిమకుటమైన పేకాటలో.. మహా కీర్డాసూఫ్రిత్తో. 
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"అభీ..వినీత.. రండరార్. భోజన ఏరాప్టుల్ చూడండి" 2 గంటల కలాల్ అమమ్మమ్ పిలుపు. 
పేల్టస్ పెటిట్, ఆధరువు లనీన్ వడిడ్ంచి, అనన్ం పళెల్ం కేసి చూసేత్ ఏముంది, పొదుద్టి ఉండార్ళుళ్ మళీళ్ దరశ్నమిచాచ్యి. 
"అమమ్మామ్. ఏంటివి? అనన్ం కావాలి" అనాన్. 
"ముందివి కానివవ్ండి. అయిపోయాక మిగిలింది అనన్ం వడిడ్ంచచుచ్. ఉదయం అందరు నాజూకు తిళుళ్ తింటిరి. ఇవేవ్మో 

సాయంకాలానికి మిగలకూడదు. లేకపోతే వర్తభంగం" చినన్గా చెపిప్ంది. 
"ఇవెలా తినాలి?" ఇంకా అయోమయం గానే వుంది. 
"నీకనిన్ వివరించాలి. పొడి చేసుకుని అనీన్ అందులో కలుపుకు తింటారు. పెటట్రా ముందు" గదిద్ంచింది. 
ఆలెర్డీ ఈ కానెస్పట్ తెలుసేమో, పెదద్వాళళ్నుండి ఏమి రియాక్షన రాలేదు. నా వయసు వాళల్కు, పిలల్లకు మాతర్ం నిలువుగుడుల్ 

పడాడ్య.  
ఇక చూడండి. ఈ పర్హసనం ఆలా ఆలా సాగింది. మాటాల్డితే ఉండార్ళుళ్, శనగలు పర్తయ్క్షం. ఎవరిని కదిలించినా వదొద్దద్ని 

సాగిలపడే వాళేళ్. నా చేత యధాశకిత్.. కాదు .. కాదు.. శకిత్ కి మించి పూరిత్గా ఐపోయేదాకా తినిపించింది అమమ్మమ్. 
ఫాల్ట దగగ్రేగా. రాతిర్ కి వెళిళ్పోతా అని బతిమలాడి వచేచ్సాను. రాతర్ంతా ఒకటే శనగల తేనుపులు. పొటట్ నిండా ఘటం 

వాయించచుచ్ అనేంత గాయ్స. తెలవారుతుండే సరికి టాయిలెట కి పర్దకిష్ణాలు మొదలు పెటాట్. ఆఫీస లేదు, పాడు లేదు. సాయంతర్ం దాక అదే 
పని. ఈ దెబబ్ ననున్ 2 రోజులు ఆఫీస కి వెళల్నివవ్లేదు. ఓ, నందికేశవ్రా! ఎంత పని చేశావయాయ్.. ఒక లక్ష సారుల్ అనుకుని వుంటాను. 

                                                                 *** 
చినన్గా కోలుకుని నా రొటీన లో పడిపోయాను. మా పార్జెకట్ దాదాపు అయిపోవచిచ్ంది.  
ఆ సాయంతర్ం మాములుగా అమమ్మమ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. చాల రోజులైంది ఈ మధయ్ ఇకక్డికి వచిచ్, రోజూ పనెకుక్వ 

ఉండటంతో ఎపప్టాల్ కుదరేల్దు. ననున్ చూసి సంబర పడింది. మామూలు కబురుల్ అనిన్ అయాయ్క, 
"అభీ" గారం గా పిలిచ్ంది. 
"ఏంటి అమమ్మామ్?" 
"ఏం లేదురా, మొనన్ అతత్యయ్ చేత నోము పటిట్ంచా కదా.. మళీళ్ చేయాలిరా" 
"ఇంకానా?" అదిరి పడాడ్ను. 
"అవును. మొనన్ రెండేగా చేసింది. ఇంకా 7 వంటలు చేయాలిరా." 
"ఏం చెయాయ్లి" నీరసంగా అడిగాను. 
"ఆ.. పెదద్గా ఏం లేవు లే. పెసర గారెలు, చలిమిడి, పాయసం, చకర్ పొంగలినీ" కులాసాగా రివాలివ్ంగ చైరోల్ ఊగుతోంది. 
నా గుండెలోల్ పెదద్ అగిన్పరవ్తం పేలింది. ఆమోమ్, మొనన్ రెండిటికే నా పరిసిథ్తి అలాఅయింది. పెసలు, చలిమిళుళ్ తింటే నా 

గతేమి గాను దేశం కానీ దేశం లో. ఎటాల్ తపిప్ంచుకోవాలి ఈ పర్మాదం. రకరకాలైన ఆలోచనలు. 
దభాలున నా మనుసు కొక మహతత్రమైన ఆలోచన తటిట్ంది. 
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"ఒక 20 రోజులోల్పు  నేను వెళిళ్పోతాను. ఎలాగు 2  నెలలోల్ వినీత కి సెలవులు. వాళళ్ను తీసుకుని ఇండియా వచేచ్యండి. 
అకక్డ చేసుకోవచుచ్. చాలా మంది వుంటారు, అనిన్ మిగిలిన వంటలు ఒకక్సారే చేయవచుచ్. అతత్యయ్ని ఒపిప్ంచే పూచి నాది." ఏమంటుందా 
అని టెనష్న గా చూసుత్నాన్. 

"అటాల్ అంటావా" ఆలోచనలో పడడ్ది.  
ఆమోమ్ ఇంకా ఆలసయ్ం చెయయ్కూడదు అని, 
"అవును అమమ్మామ్. ఇపుప్డు దివయ్ వైపు బంధు బలగం కూడా చేరిందిగా. ఇంకా ఆలోచించకు. ఫికస్ అయిపో" నమమ్కంగా 

చెపాప్. 
"సరే , నువువ్ ఇంత బాధయ్త తీసుకుంటానంటే నాదేముంది" అంది చినన్గా. 
అమమ్యయ్.. దివయ్ ని ఇరికిసాత్.. లేకపోతే . . "ఎలాగూ 2 మంతస్  లో వచేచ్సాత్ కదా, అపుప్డు పెటుట్కోవే పెళిల్” అంటే 

"కుదరదు అభీ.. వసంత ఏమంటారో” అని నీలుగుతుందా? చినన్పటినుంచి కలిసి తిరిగాం, నేను లేకుండా తయియ్మని పెళిళ్కి 
కూరుచ్ంటుందా.. వుండు.. దివాయ్,.. నినున్ నందికేశవ్ర నోముకి పిలిపించి, కొతత్ పెళిల్కూతురు వని, నీకిసేత్ మరీ మరీ మంచిదని చెపిప్, నీ చేత 
హీనపక్షం ఐదు పిండి వంటలనాన్ తినిపించి నినేన్డిపించక పోతే, నా పేరు అభీ నే కాదు. 

ఆహా.. ఆలోచనే ఎంతో బాగుంది.  ఇంక ఈ ఆనందంలో అమమ్మమ్ మాటాల్డుతునన్ మాటలు వినిపించడమే మానేశాయి.  
                                                    *** 

 
అది ఓటుల్రాలు  కాలం  
అది ఎర వేయు సకలం  
పర్జాసావ్మయ్ంలో పెదద్ పండగ వచేచ్సింది  
అది ఎనిన్కల సంఘం కేందర్పర్భుతవ్ంతో సంకర్మణ జరిగితే వచేచ్ పండుగ  
పర్జలకు ,నేతలకు అది చలికాలమో ,ఎండాకాలమో తెలియని సందడి  
అది ఓటుల్ రాలుకాలం  
అది ఓటుల్ పటుట్  గాలం  
 
వేదిక మూడు వరసల కురీచ్లలో నేతలతో కిటకిట లాడుతోంది  
మూతికొక కారడ్ లెస  మైకు  ,హారట్ లెస  నేతలకు ఇచాచ్రు  
ఆ ఆవరణ తోలుకొచిచ్న జనంతో బిసక్టేల్సేత్ రాలినటుల్ వుంది  
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తాయిలాల కోసం లేని తోకలు వూపుతునన్టుల్నాన్రు చేతులూపుతూ . వాళుల్  పిడికిడంత బిరాయ్ని తో దేశమంటే గొరెర్ 
మనుషులోయ అని నిరూపించడానికి సమాయతత్ మవుతునాన్రు .పిడికిలి బిగించి ఓటరు వజార్యుధానిన్ ధరించాలిస్న హసత్ం బిరాయ్ని 
పొటాల్నికి  బానిసయింది  

నాటు సారా మన సారా తాగి నరాలు జివువ్మంటునాన్యి.  జివువ్మనన్ నరాలు వణికి,  వేలు ఏమి నొకుక్తుందో తెలీని 
మైకంలో ఓలలాడుతూ భావి భారత జోయ్తిషుయ్లు నోటు తీసుకుని జేబులో పెటుట్కుంటునాన్రు .మధయ్లో ముఖయ్ నేత గొటట్ం గురవయయ్  గురించి 
అందరూ పొగుడుతుంటే మైకులు పొంగి పొరుల్తునాన్యి అనుసంధానం చేసిన నదులాల్ .  పారీట్  గురుత్ మొకక్జొనన్ పొతుత్.  

ఎవరు ఏమి మాటాల్డుతునాన్రో వారికే తెలియటేల్దు . వాళళ్లోల్ ఎవరు ఏ పారీట్నో కూడా చాలామంది తేబడిన పర్జలకు 
తెలీదు 

 ఇంత జరుగుతుంటే ఆ సేట్జ  మధయ్లోని    గొటట్ం గురవయయ్  సనన్గా మనసులో నవువ్కునాన్డు .నేనెవరు ఎకక్డికి 
ఎదిగాను?అని సవ్గతం లోకి రింగులు రింగులు గా జారుకునాన్డు . 

  పదోతరగతి పదిసారుల్ దండెతిత్నా అవవ్దని దృఢ నమమ్కంతో మా నానన్ ననున్ సుబబ్యయ్ అండ కో పొగాకు కంపెనీ లో 
ఆఫీస బాయ గా అంటే టీలు కాఫీలు కపుప్లోల్ పోసి ఇవవ్డం ,అకక్డకు వచేచ్ దొరలకు చిలల్ర పనులు చేసిపెటట్డం ఆ దొరలని చూసేత్ బతికితే 
అలా బతకాలనిపించేది.  ఏమి డబుబ్ ఏమి దరాజ్.  

అలా డబుబ్ మీద పేర్మ  పుటిట్ంది నాకు.  సాథ్యి పెరిగితే థాయ దాకా దేకవచచ్ని అనిపించింది  !   
 
పర్తి శనివారం పూజ చెయయ్డానికి వచేచ్ పూజారి ఒకరు ఈ కంపెనీ లోనే నాకు పరిచయమయాయ్రు.  జీవితం మీద విరకిత్ 

గా మీద వునన్ నాకు ఆయన ఒక గొపప్ ఒయాసిస లాగా కనిపించారు . నాలో ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్ నింపారు .నాకు లోక జాఞ్నం నేరిప్ంచారు. నా 
చెయియ్ చూసి నీది గొపప్ జాతకమని రాజకీయాలలోకి వెళితే  బాగా రాణిసాత్వని చెపాప్రు.  మధయ్ మధయ్ లో  తమాషాగా పదాయ్లు చెపేప్వాడు . 
ఆ కంపెనీ వాళుళ్ పేదలకు తకుక్వ జీతాలిచిచ్ లాభాలు ఎలాపొందుతారో ఇలా చెపాప్డు ఆయన పదయ్ంలో. .  

                
                సుబబ్యయ్ అండ కో  
                పేదోళల్ రకత్ం పీలుచ్కో  
                నేతల అండచూసుకో   
                దొరల డబుబ్ దోచుకో  
                తరతరాలకు దాచుకో  
 
.కొనిన్ రోజుల తరావ్త సేవ్చఛ్  కావాలనిపించి ఆ వుదోయ్గం మానేసాను ఏమి చెయాయ్లో తెలీక జీతం డబుబ్లోల్ 

మిగులుచ్కునన్ వాటితో రోడుడ్పకక్న మసాలా బండి పెటుట్కునాన్ను  జీరో యాపారం   బాగా సాగింది.  కూడబెటిట్నది   తెలివితేటలతో రెటిట్ంపు 
చేసుకునాన్ను . కులం కలిసొచిచ్ంది. కాలం కూడా నని తరావ్త తెలిసొచిచ్ంది. మా  కులం కారొప్'రేటర' తో రేటు   మాటాల్డుకొని చౌక డిపో 
దకిక్ంచుకునాన్ను  
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 పేద పర్జలకి చౌక డిపో అది.  నాకు మాతర్ం  కలప్తరువు ఆ డిపో  .తపుప్డు కొలతలు ,కారుడ్ల తనఖాలు ,చీకటి 
అమమ్కాలు ,ఇలా ఎనిన్రకాలుగా  డబుబ్ సంపాదించాలో అనిన్ రకాలుగా ఆ  అడుడ్ పెటుట్కుని సంపాదించాను . నాకు నవువ్ వచేచ్ 
విషయమేమిటంటే ఆ వూరోల్ అందరికి పర్తి చౌక డిపోలో జరిగే ఆమాయ్మాయ్ తంతు తెలుసు.  అది పర్తి డిపోవాడు చేసుకోవచచ్నన్టుల్ 
మాటాల్డుకొంటారు అదీ వాళళ్ కులం వాడు అయితే ' మా వాడు చౌక డిపో పెటిట్ బాగా సంపాదించాడు అని గరవ్ంగా ఫీల అవుతారు అలా 
హాయిగా జీరో టెనష్నోత్  నేతలతో' మామూలు' గా ఉంటూ జనులతో జాగర్తత్గా ఉంటూ  జీవితంలో ఊహించని డబుబ్ రుచిచూసాను . 

 డిపో మీద సంపాదించిన డబుబ్లు కొనిన్టితో సాథ్నిక కేబుల టీవీ భాగసావ్మయ్ం తీసుకునాన్ను.దాంటోల్  బాగా లాభాలు 
వసుత్నాన్యని తెలిసి .  దానికి పేరు 'సీ . సీ ' టీవీ అని పేరు పెటాట్ను తెలుగులో అయితే 'చూడు చూడు ' టీవీ అని నా ఉదేద్శం . అది కూడా 
నాకు చాలా సొముమ్లు మిగిలిచ్ంది . నాకు అనిపించింది కేబుల నెట వరక్ అంటే అనుసంధానించబడిన అవినీతి కనెక్షనుల్ .సీసీటీవీ (CCTV 
) అంటే ఠీవీ గా ఛానెలైజడ్ కరపష్న అని బాగా చదివి వూళోళ్ కొచిచ్న పిలల్లు అనడం నా చెవిన పడింది .పదో తరగతి తపిప్న నాకు ఊహించని 
డబుబ్ .డాకట్రుల్ ఇంజనీరుల్ అయిన వాళుళ్ డబుబ్ సంపాదించడానికి పడుతునన్ పాటుల్ చూసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది నాకు .  

 అదే విషయం పూజారితో పంచుకుంటే ,'నీ చేతిలో గీతల  మహతయ్ం అది' అంటూ చెయియ్ చూసి ఇపుప్డు నువువ్ 
రాజకీయాలోల్ దూకితే ఎమెమ్లేయ్ కూడా అయిపోతావు అని భుజం తటిట్ చెపాప్డు  

 ఈ సంభాషణ జరిగిన కొదిధ్  రోజులకే మునిసిపల ఎనిన్కలు వచాచ్యి . మా చుటట్ం కారొప్రేటర 
“నాకేమో  వయసయిపోయింది మళీళ్ నుంచోలేను ఈ సారి నా వారుడ్లో నా బదులు నువువ్ నుంచో” అని డీల మాటాల్డుకుని ననున్ నిలబెటిట్ 
గెలిపించాడు సీటిచిచ్నందుకు తనకు, తన ఓటుల్ నాకువేయించినందుకు ఓటుకు ఇంత అని వాటికి ,నాకు పడిన వోటల్కి నేను 
కొనుకుక్నన్ందుకు కానీ చాలా డబుబ్ వేసట్ అయింది.  వేసట్ అంటే రాజకీయాలోల్ విజయం కి మారుపేరు అనిపించింది.  

 తంతే గారెల బుటట్లో పడడ్టుల్ కారొప్రేటర అవవ్డమే గొపప్ అనుకుంటే ,కు(గు)ల సమీకరణాలోల్ నేను మేయర ని కూడా 
అయిపోయాను . ఓటుకు నోటు తీసుకునన్ పర్తి వాడికీ అవినీతి కాటు వేసాను అదృశయ్ అవినీతి మరిర్చెటుట్  పర్జలు అనే నలల్రేగడి నేలలో 
మొలిచి ,అధికారులు పోసిన అధికారమనే నీరు తాగి , రాజకీయమ నే ఎరువు ,గాలితో విశవ్రూపం దాలిచ్ంది  

మేయర గా ఐదేళుల్ నాకు తోచినది చేసాను . గదెద్పై గదద్లా గడిపేశాను. పర్జలకు ఏమిచేయాలో నిజంగా నాకు తెలీదు . 
అధికారులు ఎవరికి లాభం వునన్ రీతిలో వారు ననున్ తపుప్డు తోవ పటిట్ంచి అవినీతి రాజయ్మేలుకొనాన్రు . అనుసంధానించబడిన అవినీతి 
ఛానళుళ్గా పర్వహించి పర్జలు ఇంకా ఇంకా  కషాట్లోల్ కొటుట్కుపోయేలా చేసింది . 

  గుంతల రోడుల్ ,దురగ్ంధపు దోమల కారాఖ్నాల కాలువలు , కీష్ణించిన పచచ్దనం ,పెరిగిన భూతాపం ఇవి నా రికారుడ్లు 
.  వెరసి నాకు తెలియని బాయ్ంకులిన్ ,భూములిన్ , అవినీతి కోణాలని , తిమింగళాలని పరిచయం చేసి పారిపోయింది ఐదేళల్ కాల కోయిల . నా 
చుటూట్ పైరవేట సెకూయ్రిటీ ,కులగుల గాళుల్, భజన పరులు చేరారు.  

  అసెంబీల్ ఎనిన్కలోల్ ననున్ అధికార పారీట్ అధిషాట్నానికి సిఫారుస్ చేశారు . మేయర అనుభవం ? డబుబ్ ,కులబలగం ,నాకు 
ఎమెమ్లేయ్ టికెట వచేచ్లా చేశాయి.  

పూజారిగారి పదాయ్లు గురొత్చాచ్యి  
 
నాడు  
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పర్జా సేవ అండ కో  
సోలెడు బియయ్ం వండుకో  
హాయిగా తిని పండుకో  
బరిలో విజయం అందుకో  
 
నేడు  
 
పర్జాసేవ ముసుగేసుకో  
పాదయాతర్లు చేసుకో  
నాటు ,నోటు పంచుకో  
బరిలో నుంచుని తేలుచ్కో  
నిసిస్గుగ్గా,దరాజ్గా దండుకో   
  
నేను నుంచునన్ నియోజకవరగ్ం భౌగోళిక పరిసిథ్తులు ,పర్జల సిథ్తిగతులు అకక్డ సమసయ్లు నాకు తెలీవు .  మైకు ఇసేత్ 

సరిగా మాటాల్డలేని ననున్ ఎవరో తటిట్ లేపారు .  
కల చెదిరింది మైకు నా చేతికిచాచ్రు.' వినేవాడు యెరిర్వాడైతే పంది  కూడా పాప సాంగ పాడుతుంది'  అని ఎకక్డో వినన్ 

సామెత గురొత్చిచ్సనన్గా నవువ్కుంటూ 'హలొ హలొ' అంటూ మైకు శబద్ంలో ఆ నవువ్ని కలిపేసాను  
  ' నాకు ఓటెయయ్ండి . అవినీతిని పారదోలుతాను . అభివృదిధ్ని అందలం ఎకిక్సాత్ను . రైతులకు నాయ్యం  చేసాత్ను , 

పేదోళల్కు కొతత్ పధకాలు తెసాత్ను,  సారా మహమామ్రి అంతు చూసాత్ను'  . పూజారి గారు రాసిచిచ్న సిర్క్పట్ ని నటుట్ నటుట్లు గా మైకులోకి 
వంపుతునాన్ను. 

బిరాయ్ని పేకెటుల్ చేతిలో ఉండటం వలల్ చపప్టుల్ చపప్గా వునాన్యి .  
 జిందాబాద జిందాబాద గొటట్ం గురవయయ్ జిందాబాద.  తాగేసినటుల్నాన్రు పంచిన సారా  పేకెటుల్ . ముదద్ముదద్గా వుంది 

జిందాబాద . మొకక్జొనన్ 'పొతుత్' గురుత్కే మనవోటు అంటూ సేట్జ పైన వునన్వాళళ్ందరూ పొతుత్లు ఎతిత్ చూపారు . పొతుత్ గురుత్కే మన ఓటు 
అని కింద నుండి అరుపులతో సభ ముగిసింది . సేట్జ దిగి కారెకాక్ము ఇంకో సభ చేరుకోవడానికి .   

 
 ముందు చూసేత్ 'గొయయ్' , వెనక చూసేత్ 'నుయయ్'  అని శీరిష్క పెటిట్ పర్తిపక్ష పారీట్ బాకా పేపరు  
గొటట్ం గురవయయ్ని ఉతికేసింది . అధికార పారీట్ అభయ్రిథ్ గొయయ్ అంటే ,'గొ'టట్ం గురవ'యయ్'  
,నుయయ్ అంటే సినిమా నటుడి  పారీట్ అభయ్రిథ్ 'ను'లక పేర' యయ్' అని అరధ్ం వచేచ్లా రాశారు  
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వీరిదద్రికీ పర్జలు ఓటుల్ వెయయ్డానికి 'ముందు గొయయ్ వెనక నుయయ్ ' అని సందేహిసుత్నాన్రనిఅందుకే వాళళ్ పారీట్ అభయ్రిథ్ 
కుంచా కూనయయ్కి ఓటుల్ వెయయ్ండి అని ఆ వారత్ సారాంశం .   

ఇంకో పకక్ మైకులోనుండి సవ్తంతర్ అభయ్రిథ్  'సేవయయ్' అరుపులు వినిప్సుత్నాన్యి           
 
        ఓటు వజార్యుధం - వాడుకోండి  
         అవినీతికి ఆమడ దూరంలో ఉండండి  
         ఓటుకు నోటు తీసుకోకండి  
         ఓటుకు నాటు వేసుకోకండి  
         తాయిలాల బిసక్టుల్ తిపిప్ కొటట్ండి  
         అనీన్ ఉచితం అంటే ఉతికి ఆరేయయ్ండి  
         సారా నిషేధమ డిమాండ చెయయ్ండి  
         కుల గోడలిన్ కూల గొటట్ండి  
         మత మౌఢాయ్నిన్ విడనాడండి  
         అభివృదిధ్కి అండగా ఉండండి  
         ఐదేళల్ అక్షయ పాతర్ని అందుకోండి  
         ఓటు వజార్యుధంలా ------ 
  ఇలా గొంతెండి పోయేలా పాడుతునాన్డు.  మైకు బొంగురు పోయింది.  పాపం సేవయయ్ సభలో జనం  కొదిద్  మందే 

వునాన్రు. సేవయయ్  ఐఏఎస ఆఫీసర వుదోయ్గం వదులుకుని సేవ చేదాద్మని వచిచ్ సవ్తంతర్ అభయ్రిథ్గా నిలబడాడ్డు. కింద పడాడ్డు.  
 
ఒకళళ్నొకళుళ్ తిటుట్కోవడం ,ఒకళళ్ అవినీతి ఇంకొకళుళ్ బైటపెటట్డం ,జనులిన్ అయోమయానికి గురిచేయడం ,కండువాలు 

మారుచ్కోవడం ,కపప్ గంతులు ,గోడదూకడాలు , అనైతిక పొతుత్లు వెరసి రాజకీయ వయ్భిచారానికి మీడియా సాకిష్గా తెర తీశారు.         
పర్తిపక్ష పారీట్ వాళళ్ మదద్తు దారుల ఓటుల్ తీసేసుత్నాన్రని ,ఎలకాట్ర్నిక ఓటింగు మిషనుల్ వదద్ని ,దొంగ ఓటుల్ సంసిదధ్ం 

చేసుకుంటునాన్రని , డబుబ్లు సారాపంపిణీ సంసిదధ్మని ,కులాలవారీగా ఓటరల్ని పర్లోభపెడుతునాన్రని ,మహిళలకు చీరలు ,కానుకలు 
ఇసుత్నాన్రని ,ఇలా పేపరల్లో వారత్లు వసుత్నాన్ ఎలక్షన  కమీషను కానీ ,పోలీస వయ్వసథ్గానీ ఏమి చెయయ్లేకపోయింది .  

    అనిన్ అకృతాయ్లతో మళీళ్ ఇంకో ఎనిన్కల పండగ జరిగిపోయింది . ఒకక్ సామానుయ్డు ఎనిన్కలోల్ నిలబడలేకపోయాడు . 
కోటుల్నన్ ధనవంతులు ,పారిశార్మిక వేతత్లు ,ఎనాన్రైలు ,కోటల్కు కోటుల్ ఖరుచ్ పెటిట్ గెలిచారు అవి సంపాదించడం కోసం లంచాల బాట 
పటాట్రు .  

 
   కాల కోయిల ఐదు కూతలు కూసింది  
   కుల గదద్, ఐదేళల్ అక్షయ పాతర్ను తనున్కు పోయింది  
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         .   

      
     పూజారి పాడుత్ంటే ఎమెమ్లేయ్ 'గొయయ్' పడకుక్రీచ్లో పడుకుని వింటూ     నవువ్కుంటునాన్డు .  
      
     ఎకుక్వ  పర్జలు ఎకుక్డే  
     తకుక్వ  పర్జలు తొకుక్డే  
     ఎకక్డి గొంగళి అకక్డే  
     డెవలపింగ ఇండియా నానుడే  
          సదా పేదోడికి టోపీల పెటుట్డే   
            సదా  సామానుయ్డి సణుగుడే  
                                                    *** 

 
భయం.ఇది నా హిసట్రీ లోనే లేదు. మనిషి బైరన పై ఎంతో విశావ్సం ఉనన్వాణిణ్. భయాలు అనీన్ మనిషి సృషిట్ంచుకునన్వే 

అని రోజూ అందరికీ చెపేప్వాణిణ్. కానీ నాకు కూడా భయపడే రోజు వసుత్ందని తెలీదు. 
 

ఆ రోజు మారచ్ 28, 2020. రాతిర్ అయియ్ంది. ఇంటోల్ ఒకక్డినే ఉనాన్ను. మా వీధిలో జన సంచారం కూడా బొతిత్గా లేదు. 
ఒకక్డినే యూటూయ్బ లో వీడియోలు చూసుత్నాన్ను. జీవితం అంటే అంటే ఏమిటి? మనిషి ఎకక్డినుంచి వచాచ్డు ? చనిపోయిన తరువాత 
ఎకక్డికి వెలాత్డు? ఇలాంటి పర్శన్లతో వేదాంతం చెపేప్ వీడియోస చూడటం నా హాబీబ్. కోరికలతో పూజలు చేసేవాళల్ంటే అదో చినన్ చూపు. 
వాళుల్ తమ మీద తమకు నమమ్కం లేని వాళుల్గా నాకు కనపడేవారు . వీటికి అతీతంగా ఎదగాలని అపుప్డే పరిణతి వసుత్ందని లెకచ్రుల్ 
దంచడం నా హాబీ. నేనేదో ఇతరులకంటే పర్తేయ్కమైన వాణణ్ని నా నమమ్కం. అందరూ అసహియ్ంచుకునే సినిమాలు చూసి నేను ఓ పెదద్ 
మేథావిని అని నమేమ్వాడిని. మనుషులను పరిశీలిసుత్నాన్ను అని అనుకోవటమే కాదు, వాళల్ని పర్శిన్ంచి సమాధానం రాకపోతే 
సంతోషపడేవాడిని.  

 
ఆరోజు అలాంటి ఈ వీడియోస చూసుత్ంటే , అపుప్డే వాటాస్పోల్ ఒక మెసేస్జ వచిచ్ంది. "మారచ్ 29 నుండి ఏపిర్ల 2 

మధయ్న అందరూ జాగర్తత్గా ఉండాలని. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలో బయటకు వెళల్వదద్ని, ఏవో గర్హాలు పటిట్ పీడించపోతునాన్యని. " అది చూసి 
ఏమిటొ ఈ పిచిచ్ మనుషులకు , యూ. కె. కి వచిచ్నా ఈ పిచిచ్ పోలేదు మనుషులోల్ అని అనుకుని నవువ్కునాన్. అలా వీడియోలు చూసూత్ 
సమయం చూసుకోలేదు. గడియారం పనెన్ండు గంటలు కొటిట్ంది. అరథ్రాతిర్ పడుకుందామనుకుంటూ పై అంతసుత్లోని నా బెడూర్ం లోకి వచిచ్ 
కరెట్నస్ వేసుకుందామని కిటికీ దగగ్రకు వచాచ్ను . బయట ఏదో చపుప్డు అయినటుట్ అనిపించటంతో బయటకు చూశాను. మిణుకు 
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మిణుకుమంటూ వీధిపాలు ఒకక్సారిగా ఆరిపోయాయి .వెలుగుతునన్ నా రూం లో కూడా లైటుల్ ఆరిపోయాయి. చుటుట్పకక్ల ఇళల్లో కూడా 
ఇంతే. చుటూట్ చిమమ్ చీకటి . ఇదేమిటి ఒకక్సారిగా ఇలా జరిగింది ? ఏదో కాకతాళీయం అని అనుకునాన్ ,  

మనసులో ఏదో తెలియని అలజడి . వాటాస్ప లో మెసేస్జ గురుత్కువచిచ్ ఏదో కీడు జరుగుతోందని ఎకక్డో సందేహం . ఛ, 
ఇలా అనుకుంటునన్నేమిటి అని అనుకునాన్ను. అసలు భయం అంటే తెలియనివాడిని ఇలా అనుకోవటమేమిటి అని అనుకునాన్ను. ఇంతలో 
బయట పారక్ చేసిన నా కార లైటుల్ వెలిగి ఆరినటుల్ అనిపించింది. అరే , కార కరెర్ఖట్ గానే లాక చేశానే , మరి ఇది ఏమిటి అని అనుకుంటూ , 
కార ఇంకా ఒకసారి లాక చేశాను .కార పకక్నే ఉనన్ చెటుట్ జడలు విచుచ్కునన్ దయయ్ంలా ఊగుతోంది . దయాయ్లు లేవు అనేవాణిణ్ మరి అది 
దయయ్ంలా ఉంది అని ఎందుకనుకునాన్ను అనుకుంటూ ఆ చెటుట్నే చూసూత్ నుంచునాన్ను. ఎవరో చెటుట్ చాటుగా నించుని ననేన్ చూసుత్నన్ 
సందేహం . ఒకక్సారిగా ఒళుల్ జలదరించి భయంతో బికక్ చచిచ్ పోయాను . కానీ అంతలోనే తేరుకుని , నుదిటిపై పటిట్న చెమటను 
తుడుచుకుంటూ , మళీల్ ఆ చెటుట్ వైపే ◌ౌచూశాను .ఎవరూ కనపడలేదు . అంతా నిశశ్బద్ం. ఇంతలో దూరంగా చుక చుక మంటూ రైల 
వెళుతునన్ శబద్ం . అదే ఆ రాతిర్కి చివరి టైరన అనుకుంటా! ఆ నిశశ్బద్ంలో దాని చపుప్డుచాలా పెదద్గా వినపడుతోంది. . కొదిద్కొదిద్గా ఆ శబద్ం 
కూడా దూరమయియ్ంది . మళీల్ అలుముకునన్ నిశశ్బద్ం.  

ఎకక్డినుంచో దూరంగా ఒక కార వెళుతునన్ చపుప్డు . నెమమ్దిగా ఆ కార సౌండ అంతమయియ్ంది .మళీల్ అలుముకునన్ 
నిశశ్బద్ం . అలా ఆ నిశశ్బాద్నేన్ గమనిసూత్ నుంచునాన్ను. నిశశ్బద్ం ఎంత భయకరంగా ఉంటుందో ఎపుప్డో తిర్వికర్ం సినిమాలో డైలాగ లా 
వినాన్ను కాని ఇపుప్డు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో తెలుసోత్ంది . భయం భయంగా కిటికీ తెరిచి చూశాను  

తుపుప్పటిట్ చలికి బిగుసుకుని ఉందేమో . మొరాయించి ఒకక్సారిగా తెరుచుకుంది  
ఎముకలు కొరికే చలి ఒకక్సారిగా కమిమ్ వణికిపోయాను .ఉనన్టుట్ండి హోరు గాలి మొదలయియ్ంది.  
బయట చెటల్నీన్ హొరుగాలికి ఊగి పోతునాన్యి  
సమ్శాన నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ హోరుగాలి దెయయ్పు చపుప్డు చేసుత్నన్ది . 
దూరంగా ఎకక్డో తీతువు అరుసుత్నన్ చపుప్డు . 
ఏదో ఉపదర్వం రాబోతందని మనసు హెచచ్రించింది . 
వణుకుతునన్ చేతులతో కిటికీ గటిట్గా పటుట్కునాన్ను. 
ఈ రాతిర్ కాళరాతిర్ కాబోతోందని సంకేతమా అనన్టుట్ ఒక ఒక పెదద్ మెరుపు మెరిసింది . అంతలోనే పెదద్ వరష్ం . ఒక 

నిమిషంలోనే అది ఆగిపొయియ్ంది. పకిక్ంటి కుకక్ అరుపులు. ఆ వీధిలో ఉనన్ పెంపుడు కుకక్లనీన్ దానితో జత కలిపాయి. ఏదో భయం 
వేసుత్నాన్ , ననున్ నేను తమాయించుకునాన్ను.  

కళుల్ మూసుకుని పడుకుందామనుకునాన్ను. కాసేసు ఆ నిశశ్బద్ంలో అంతా అసహనంగా ఉంది. కానీ ఇంటోల్ ఒకక్డినే 
ఉనాన్ను, తలుపులనీన్ జాగర్తత్గా వేసుకోవాలని, కిందికి వెళిల్ చూశాను ముందు గది తలుపు మూసే ఉంది . కానీ తాళం వేసిలేదు . గుండె 
ఝలుల్ మంది . అసలే దొంగలు తిరుగుతునాన్రు. సాయంతర్మే వేసేశానే , ఇది ఏమిటి అని అనుకుంటూ, గడి వేసి వెనక గది బయట కూడా 
తలుపు వెదాద్మని ఒకొక్కక్ అడుగూ కూడ గటుట్ కుంటూ, నెమమ్దిగా వెళిల్ వెనకగది తలుపు తీశాను .ఆ గదిలో పిర్జ చేసుత్నన్ చపుప్డు ఏదో 
భయం కలిగించింది . వెనక తలుపు వదద్కు వెళాల్లంటే భయం. వెనక తోటలో చెటుల్ ఊగుతూ ఉనాన్యి . అపుప్డపుప్డూ తోటలోకి ఒక నకక్ 
కూడా వసుత్ంటుంది . నేను తరిమే వాడిని. కానీ ఈమధయ్ అది ననున్ చూసి బెదిరిపోవటం లేదు. భయమేసుత్నాన్ ఒకోక్ అడుగూ వేసుకుంటూ 
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వెళుతునాన్ను . అడుగు తీసి అడుగు వేసుత్ంటే కిర్ంద చకక్లు చేసే చపుప్డు, ఆ నిశశ్బద్ంలో పెదద్ చపుప్డు చేసుత్నాన్యి.ఏదయితేనేం తలుపు 
కొదిద్గా నెటిట్ చూశాను . కానీ ఒకక్సారిగా అది కిరుర్న చపుప్డు చేసూత్ తెరుచుకుంది. ఒకక్సారిగా తుళిల్ పడబోయి తమాయించుకునాన్ను కానీ, 
దాదాపు గావు కేక పెటిట్న పని చేశాను. అయినా తమాయించుకుని బయటకు చూశాను. ఎపుప్డో ఉదయం ఆరేసిన నా రెండు జతల బటట్లు 
గాలికి ఊగుతునాన్యి. అవి చీకటోల్ ఏది దయయ్ం ఊగుతునన్టుల్గా ఊగుతునాన్యి. తవ్రగా ఆ రెండిటినీ తీసుకొదాద్మని బయటకు వెళాల్ను . 
ఒకక్సారిగా ఒక పెదద్ వెలుగు వెలిగింది. కాళుల్ రెండూ ఆగి పోయాయి. కానీ అంతలోనే అది నేను పెటిట్న సెనొస్ర లైట అని గురుత్కొచిచ్ కాసత్ 
ధైరయ్ం వచిచ్ంది . ఆ వెలుగులో ఆ రెండు జతలూ తీసుకుని లోపలికి వచిచ్ తలుపు వేసి అకక్డే నుంచుని ఆలోచిసుత్నాన్ను. తలుపులూ 
మూసుకునే ఉనాన్యి కానీ, తాళం వేసి లేదు. అనిన్ తలుపులూ పెందలాడే వేసేశాను కానీ, అనీన్ తెరిచి ఉనాన్యి ఎందుకు? తొందరగానే 
తాళం వేశానే ! లేక వేశానని అనుకునాన్నా? లేదు నా జాఞ్పకం గటిట్ది. ఖఛిచ్తంగా వేశాను . అంటే తలుపులు తీసుకుని ఎవరైనా వచాచ్రా? 
వాళుల్ నా ఇంటోల్నే ఇపుప్డు ఉనాన్రా? అంతే ఇక నా ఊపిరి బికక్చచిచ్పోయింది.  

నా ఇంటోల్ నాకు తెలీకుండా ఎవరో ఉనాన్రేమో అనన్ ఊహే నా వెనున్లో వణుకు పుటిట్ంచింది. ఇంతలో తలుపు అదాద్ల 
బయట మళీల్ మెరుపులా లైట వెలిగింది. చటుకుక్న అటు చూశాను . అకక్డ నోరు తెరుచుకుని నా వైపే చూసుత్నన్ ఓ నకక్. లైట వెలుగులో 
దాని కళుల్ రెండు నిపుప్ కణికలాల్ ఉనాన్యి. దాని చూపులు ననున్ ఆమాంతం మింగేసేలా ఉనాన్యి. చచిచ్పోతానేమో భయంతో ఒకక్ గావు కేక 
పెటిట్ , ఇంటోల్ ఎవరైనా ఉనన్ భయానిన్ కూడా మరిచిపోయి ఒకక్ ఉదుటున పైకి పరిగెతిత్ , నా బెడూర్ం లో దూరి తలుపు బిగించుకునాన్ను. 
గుండె దడ దడా కొటుట్కుంటోంది. వళల్ంతా చెమటలు పటేట్శాయి . శావ్స తీసుకోవటం కూడా కషట్ం అవుతోంది . ఈ రాతిర్ ఎలా గడుసోత్ందో 
అనన్ భయం ఎకుక్వైంది. ఎందుకిలా జరిగింది ? ఉనన్టుట్ండి నా ఇంటోల్ నేనే భయపడుతునాన్నేమిటి? నా ఇంటి తలుపులు రెండు పకక్లా 
ఎవరు తీసి ఉంటారు? నా ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరునాన్రు? నా మీద హతాయ్పర్యతన్మేదైనా జరుగుతోందా? నేను ఎవరికీ ఎపుప్డు అపకారమైనా 
చెయయ్లేదే! ఈ ఆలోచనలోల్ భయం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఖంగారులో తలుపులు సరిగాగ్ వేశానా లేదా? ఆ పాడు నకక్ లోపలికి. 
ఏమైనా వచిచ్ందా ? ఇలా ఆలోచిసూత్ంటే ఏం చేయాలో పాలు పోవటం లేదు. భయం తో అలానే కూరుచ్ండి పోయాను . కాసేపటికి కొదిద్గా 
టెనష్న తగుగ్తునన్టల్నిపించింది . ఒకసారి కిర్ందికి వెళిల్ చూడాలంటే భయం. ఆ నకక్ లోపలికి వచిచ్ందేమో, ఇంకా ఎవరైనా ఉండుంటే నామీద 
దాడి చేసేత్... ఇలా అనుకుంటుంటే నాలుక పిడచకటుట్కుని దాహం వేసోత్ంది. కానీ కిందికి వెళాల్లంటే భయం. కాసేపు తటపటాయించి కిర్ందకు 
వెళాల్లని అనుకునాన్ . అసలు ఎపుప్డూ భయం లేని నాకు ఇపుప్డు భయం కలుగుతోంది. నా మాటల మాయజాలంతో ఎందరి భయాలనో 
పోగొటిట్న నేను ఇలా భయపడుతునాన్నేమిటి ? నో ! నేను భయపడ కూడదు అని అనుకుంటూ కాసేపు రెలాకేస్షన పార్కీట్స చేశాను . కాసత్ 
అలజడి తగిగ్న తరువాత నెమమ్దిగా తలుపు తీసి కిర్ందకు వెళిల్ నీళుల్ తాగుతునాన్ను.  

ఉనన్టుల్ండి తలుపు గటిట్గా మోదిన శబద్ంతో గుండె గుభేల మంది. అకక్డ పరుగెడితే నా బెడ రూంలో పడాడ్ను. నేను 
తార్గుతునన్ గాల్స ఒలికి నీళల్నీన్ నా మీద పడటం చూసుకోలేదు. గటిట్గా రూం తలుపు బిగించి కూరుచ్నాన్ను. తార్గుతునన్ నీళుల్ గొంతుకు 
అడడ్ంపడి పొరపోవటం వలల్ దగుగ్ వచిచ్ గాలి తీసుకోలేక ఇబబ్ంది పడాడ్ను. మొదటిసారి చచిచ్పోతానేమో అనన్ భయం ననున్ వెంటాడింది. 
అంతే ఒణికి పోయాను. నా పిలల్లు , పెళాల్ం, అమమ్, నానన్ అందరూ గురొత్చాచ్రు. వెంటనే ఏడుపొచిచ్ంది. నేను చనిపోతే అందరూ 
ఏడుసుత్ంటారు .నేను అపుప్డు అది చూడలేను. నేను కషట్పడి సంపాదించినదంతా అనుభవించకుండా పోతానా? మరి నేను లేక పోతే నా చినిన్ 
కనన్ ఎలా ఉంటాడు ? వాడు ఏడిసేత్ ఎవరు ఊరుకోపెడతారు? చినన్పుప్డు అమమ్ నానన్లకు దూరంగా పెరిగిన పిలల్లు మానసిక సమసయ్లతో 
బాధపడటం కళాల్రా చూసినవాణిణ్. నా చినిన్ కనన్ అలా అయిపోతాడా? వాడి భవిషయ్తుత్ ఏమవుతుంది? విలుల్ కూడా రాయలేదు . వాడికి ఆసిత్ 
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అందుతుందా? గవరన్మెంట లాగేసుకోదు కదా? లేదులే ఈ మధేయ్ చదివాను . పిలల్లకు అది చెందుతుందంట. అయినా ఇంకొంచెం 
సంపాదించాలిస్ంది . పిలల్లకు కావలిస్నంత ఉండేది కదా! ఇంకొంచెం ఎకుక్వ సంపాదించనదుకు నా మీద నాకు కోపం వచిచ్ంది. 
సంపాదించరా అని పెదద్వాళుల్ అంటుంటే జీవితానిన్ అనుభవించాలని ,డబుబ్ ఆశలో జీవించవదద్ని ,వటిట్ శుషక్ వేదాంతం చెపుత్ండే వాడిని . 
ఇపుప్డు తెలుసుత్ంది. అయినా నా పెళాల్నిన్ అనాలి డబుబ్లనీన్ తగలేసుత్ంది కాని ఎపుప్డనాన్ సంపాదించి చచిచ్ందా? నేనే ఎపుప్డూ నా వళుల్ 
హూనం చేసుకుని సంపాదించడమే కానీ నా సుఖం ఎపుప్డూ చూసోక్లేదు.అందరూ నా మీద పడి తినన్వాళేల్. నాకు ఎవరూ సహాయపడలేదు . 
ఇపుప్డు నా ఖరమ్న ననున్ వదిలేసి అది హాయిగా తగుదునమామ్ అది పెళిల్కి పోయింది.నేను ఛసేత్ దానికేం? హాయిగా నా డబుబ్ ఉందిగా 
ఇంకొకడిని పెళిల్ చేసుకుని ఊరేగుతుంది. వెంటనే నా పటం గోడకు వెళాల్డుతునన్టుల్ అది దాని కొతత్ మొగుడు కలిసి దీపం పెడుతునన్టుట్ పాత 
సినిమా కిల్పిప్ంగుల్ కళల్ ముందు మెదిలాయి. కానీ అంతలో ఒక మెరుపు మెరిసి గోడపై ఉనన్ మా పెళిల్ ఫోటో పై పడి నా ఆలోచనలిన్ భగన్ం 
చేశాయి. అమమ్యకంగా నవువ్తునన్ నా భారయ్ ముఖం ననున్ చూసి నవువ్తునన్టుల్ అనిపించింది.  

నేను అలా ఆలోచిసుత్నన్ందుకు నా మీద నాకు అసహయ్ం వేసింది. ఎపుప్డూ ఆదరాశ్లు వలిల్ంచే నాలో ఇంత గా అభదర్త 
దాకుక్ని ఉనన్దా? ఎదిగాను అనుకునాన్ను కానీ ఇంకా ఎదగలేదు. ఇలా అనుకుంటుంటే కింద మళీల్ అలికిడైన చపుప్డు. మళీల్ నాలో భయం. 
ఎవరకక్డ? అని అరుదాద్మంటే గొంతు పెగలటం లేదు. గొంతు ఎండి పోయింది .కాళుల్ వణుకుతునాన్యి. నెమమ్దిగా కషట్ం చేసుకుని ఎవరు 
అని పెదద్గా అరుదాద్మంటే చినాన్ అనాన్ను. నెమమ్దిగా నోరు పెగులుచ్కుని గటిట్గా అరిచాను .సమాధానం లేదు. ఎవరైనా ఉంటే ఏమిటి? 
నెమమ్దిగా ఆలోచిసేత్ ఉండరేమో అనిపించింది. కొదిద్గా ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, నెమమ్దిగా డోర ఓపెన చేసి ఒకొక్కక్ రూములోల్ లైట వేసి చూశాను. 
ఎవవ్రూ కనపడలేదు.  

ఇంటోల్ ఎవరూ లేరనన్ విషయం అరథ్ం అయిన తరువాత ధైరయ్ం వచిచ్ంది . అనిన్ లైటస్ ఆపి బెడ రూం కి వచాచ్ను .తలుపు 
గడియ పెటుట్కుని పడుకుందామని బెడ పై పడుకుంటే, బయట హోరుగాలి చెసే ఈల శబద్ం మృతుయ్దేవత చేసే చపుప్డులా ఉంది. మళీల్ ఏదో 
సందేహం ! ఈ రోజు ఏదో ఉపదర్వం రాబోతుందని యూటూయ్బ లో చూశాను . అది నిజం కాబోతోందా ? ఛ ఇదేంటి అనుకుంటూ , టివి 
ఆన చేశా . టైటానిక సినిమా వసూత్ంది. షిప మునుగుతుంటే , కొందరు పర్యాణీకులకి కషట్ం తెలియకుండా వైయోలిన వాయిసుత్నాన్రు. అది 
నాకేదే నేను చావటానికి ముందు నాకు కషట్ం తెలీకుండా ఏరాప్టు చేసినటుట్ అనిపించింది . ఛీ ఇదేంటి అనుకుంటుంటే ఎవరొ 
పరుగుగెడుతునన్ చపుప్డు ... అంతే భయం భయం ... కొంపతీసి దయయ్ం కానీ ఉందా? ఆ ఆలోచన రాగానే , పై పార్ణాలు పైనే పోయాయి. 
నాకు తెలీకుండానే ఆంజనేయ దండకం చదవటం మొదలుపెటాట్ను. ఎపుప్డు అమమ్ చదువుతుంటే నవేవ్వాడిని . దయయ్ం దెబబ్కు దేవుడు 
గురొత్చాచ్డు. నెమమ్దిగా పోలిస కి ఫోన చేదాద్మనుకునాన్ .కానీ వాళుల్ పిచిచ్ అని హాసిప్టలిక్ తీసుకెలేత్ , నా పరువేంకానూ ! వెంటనే ఆ ఆలోచన 
వదిలేసి , ఫెర్ండస్ కి ఫోన చేదాద్మనుకునాన్. మమ్ వదుద్. వాళుల్ రేపటి నుండి ఆట పటిట్సాత్రు . వాళల్ముందు ఎపుప్డూ తెగ ఫోజ కొటేట్వాడిని కదా. 
ఎవరినీ హెలప్ అడగలేని నా సిథ్తి చూసి నా మీద నాకు కోపం , జాలి కలిగాయి. ననున్ ఒదిలి వెళిల్న పెళాల్ం పై పిచిచ్ కోపం వచిచ్ంది. 
ఇంతలో పెదద్ శబద్ంతో కిటికీ బర్దద్లయింది . మంచంపై బికక్చచిచ్పోయి పడుకునాన్ను . ఓ పెదద్ రాకాసి నిపుప్లు చెరుగుతూ నాపై పడింది. 
పెదద్ కోరలు , నిపుప్లాల్ంటి కళుల్. వాడి గోళుల్ నా గుండెపై ఆనించింది. అంతా నిశశ్బద్ం . జాగర్తత్గా చూసేత్ అది ఓ రాకాసి కోడి. ఎపుప్డూ కోడి 
దయయ్ం గూరిచ్ వినలేదు. కోళల్లో కూడా దయాయ్లుంటాయనన్మాట. అరుదాద్మంటే నోరు పెగలటం లేదు. నెమమ్దిగా "ఎందుకు నా .. నా 
మీద పడాద్వ ? ఎవరు నువువ్ ? అని ఒకోక్ మాట కూడ దీసుకుని అడిగాను . 
                 "ననున్ ఎనోన్సారుల్ నువువ్ చంపి తినాన్వ ? నీ పై పగ.. ఇపుప్డు నినున్ చంపుతా.. " 
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                "నేను నినున్ ఎపుప్డు చంపాను. ఎవరికీ హాని కూడా తలపెటట్నే ." 
               "రేయ నీకు కోడి కూర చాలా ఇషట్ం కదా. ఎనిన్ కోళల్ను చంపి ఉంటావ? "అని అంది 
              వణికిపోతూ అనాన్ను "అయోయ్ , నినున్ నేను చంపలేదు . షాప వాడు చంపాడు ." 
            "అవునురా వాడు నివువ్ తింటునాన్వని , నీ కోసం చంపానంటునాన్డు . శిక్ష నీకే .. నీ కోరిక వలేల్ మా కోళుల్ చచాచ్యి . అందుకె 
వచాచ్ ". 
             "మరి నా కోరికని చంపు . ననెన్ందుకు చంపుతునాన్వ? " 
             "నినున్ చంపితే కదరా కోరిక చచేచ్ది ? నువువ్ పుటాట్క కోరిక పుటిట్ందా లేక కోరిక పుటిట్ నువువ్ పుటాట్వా? " 
 
                  "ఓరి దేవుడా , చికెన తినాలనన్ చినన్ కోరిక నా చావుకొచిచ్ందా ? మరి గబిబ్లాలు కూడా తింటారట . మరి వారి సంగతేంటి ? 
" 
                "ఉందిరా అందరికీ మహమామ్రి ఉంది . అందరి పని పడుతోంది ." 
            నాకేమీ అరథ్ం కావటంలేదు. ఏంటి ఈరాతిర్ ఇలా అవుతోంది. కోడి ఏంటి దయయ్ం ఏమిటి ? అది ననున్ చంపటానికి రావటం 
ఏంటి? 
 
                             ఒక పెదద్ వెలుగు ఆ రాకాసి నుండి వచిచ్ంది. అది చూడలేక కళుల్ మూసుకునాన్ను. 
 
                 "అయోయ్ దేవుడా! అందరికీ నీ జీవితానిన్ అనుభవించు. అంతులేని విజయానిన్ అందుకో అని పరస్నాలిటి డెవల్పెమ్ంట కాల్సులు 
చెపాప్ను. ఈ అంతులేని కోరికలతో మరి మానవజాతి ఏమవుతుందో? కోడే కదా అని ఎపుప్డూ ఆలోంచించలేదు . కానీ ఈ కోడే నా బర్తుకు 
అంతం చేసుత్ందనుకోలేదు. మనిషిని ఏదీ ఏమి చెయయ్లేదు. అనుకునాన్. చివరకు ఇలా చసుత్నాన్. అనిన్టా నిండిన పార్ణం ఒకటే. నా పార్ణం 
పై తీపి అనిన్ పార్ణాలకూ ఉంటుందిగా . ఎపుప్డూ ఇలా ఆలోచించలేదు. ఈ ఆలోచనలతో ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతూ , ఒకక్సారి ఉనాన్డో , లేడో 
ఆ దేవుడు గురొత్చాచ్డు . నానన్ చినన్పుప్డు చెపిప్న గజేందర్ మోక్షం గురుత్కొచిచ్ంది. అనిన్ సంశయాలు తీరి ఏనుగు చేసిన పార్రథ్న విని అ 
శీర్హరి దిగి వచాచ్డట. మరి నాకోసం రాడా? మరి పార్ణం పోయినపుడు ఆ కోళుల్ చేసిన రోదన మాటేమిటి? అపుప్డు రాలేదేం దేవుడు. లేదు 
రాడు. ఇపుప్డు మాతర్ం ఎందుకు వసాత్డు. అనీన్ నేనే చేసి దేవుణిణ్ రమమ్ంటే ఆయన ఎందుకు వసాత్డు. నా కరమ్కు ఫలితం అనుభవించాలిస్ందే. 
ఇక జనమ్ వదుద్, మరణం వదుద్ .మరు జనమ్ ఉంటే మళీల్ కోరికలు లేకుండా చెయియ్ సావ్మి అని లేని దేవుణిణ్ మనసూప్రిత్గా కోరుకునాన్ను . మళీల్ 
కళుల్ తెరిసేత్ వెలుగు , ఓ భీకరమైన కాంతి. అది చూడలేక సావ్మీ రామా అని అరుసూత్ కళుల్ మూసుకునాన్. నా చెంపలు రెండూ అది 
వాయిసుత్ంటే కళుల్ తెరిచాను.ఎదురుగా కళుల్ చెదిరే కాంతి . కళుల్ నులుముకుని చూసేత్.. కోడి లేదు ...  

సూరుయ్డి కాంతి నా ముఖంపై పడుతోంది. పకక్ నుండి మా ఆవిడ “ఏంటి అరుసుత్నాన్రు ? పీడ కలమైనా వచిచ్ందా? ఆ 
చెతత్ యూటూయ్బ లో చెతత్ చూడొదద్ంటే వినరు.” అని అరుసోత్ంది. నానన్కు ఏం జరిగిందో అని కంగారు పడుతూ నా పిలల్లిదద్రూ నావైపే 
చూసుత్నాన్రు. నెమమ్దిగా నా కళుల్ విదిలుచ్కుని చూసేత్ అరథ్ం అయియ్ంది . నేను ఇపప్టిదాకా కలకంటునాన్నని . వళల్ంతా చెమటలు పటిట్ 
ఉనాన్యి. గుండె వేగంగా కొటుట్కుంటూంది. ఇక నెమమ్దిగా వణుకు తగిగ్ నా మనసు కుదుటపడింది. హమమ్యాయ్, బర్తికే ఉనాన్ను . అని 
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అనుకుంటూ పిలల్లిన్ దగగ్రకు తీసుకుని ముదాద్డుతుంటే, మా ఆవిడ దగగ్రగా వచిచ్ లాలనగా అంది.”మీకు పీడకల వచిచ్ంది . కలలు కలలే 
గదా. మీకేమి కాదు . లేచి సాన్నం చేసి రాముల వారికి దణణ్ం పెటుట్కు రండి. మనసు పర్శాంతంగా ఉంటుంది” అంది. 
బుదిధ్గా తల ఊపాను. “నానన్ గారిని సాన్నం చెయయ్నివవ్ండి” అంటూ పిలల్లిన్ తను తీసుకు వెళిల్ంది. 
లేచి సాన్నం చేసూత్ అనుకునాన్ను . అవును ఎంత పీడకల వచిచ్ంది. కలైనా ననున్ నేను చూసుకునేలా చేసింది. నాలో అంతులేని భయం. 
వాటోల్ంచి పుటుట్కొచిచ్న కోరికలు. వాటితో ననున్ నేను చూసుకుని నేను తెచిచ్పెటుట్కుక్న పనులు. వాటితో ఏదొ సాధించి నా భయానిన్ 
తొకిక్పటిట్ , ననున్ నేను దాచేను. నా మేధావితనం , నేను పర్తేయ్కంగా ఉండాలనుకోవటం అనీన్ నా భయాలే. నా భాయాలే నా కలలో 
కనిపించాయి. నా కలలో నిజాలు బయటకు వచాచ్యి. నిజమే ! నా కోరికలే ననున్ ఇలా చేసుత్నాన్యి .వాటినే నిజమని నమామ్ను. కానీ అనీన్ 
కలగా ఉండేవే. నా భయాలే నా దుసస్పన్ం . నా దుసస్వ్పన్మే ఓ రాకాసి . ఎపుప్డైతే వెలుగు వచిచ్ నాకు మెలకువ వచిచ్ందో అపుప్డే దుసస్పన్ం 
దూరమైంది . మెలకువలోనే వెలుగు ఉంది . వెలుగులోనే జాఞ్నముంది. ఆ జాఞ్నమే ననున్ నేను తెలుసుకునేలా చేసింది. ఇక ఎపుప్డూ 
మెలుకువలో ఉండాలి. జాగరూకుడనై ఉండాలి. 

 భయం , నిదర్, చీకటి, అజాఞ్నానికి సంకేతం . ఆ చీకటి నుండి బయట పడి జాఞ్న మారగ్ంలో ఉండాలి . ఇలా అనుకుంటూ 
సాన్నం చేసి ఎపుప్డూ లేనిది అపర్యతన్ంగా రాములవారి ఫోటోకి దణణ్ం పెటిట్ , డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ను.మా ఆవిడ దోశలు 
వేసుత్ంటే  “మధాయ్హన్ం ఏంటి కూర?” అని అడిగాను. 

“చపిప్డి పపుప్” అని అంది . 
                        “ఆదివారం కుడా పపేప్నా , చపప్గా .. మాంచి ఘాటుగా కోడికూర లేదా?” అని అంటునాన్ .. అంతే తింటునన్ దోసె 
గొంతుకడడ్ం పడి పొరపోయింది . మా ఆవిడ మంచి నీళల్కని పరుగెతిత్ంది.                                                    

 *** 
 

  
  "ఓహ మై గాడ. నీవు దెయాయ్నిన్ నిజంగా చూశావా?" 

"అఫ కోరస్. చూటట్మే కాదు ఆ దెయయ్ంతో ఇదే జిపీస్లో పర్యాణించా, మాటాల్డాను, ఆ దెయయ్ం తాలుకు ఒక పని 
అసంపూరిత్గా మిగిలిపోయినది చేసి పెటాట్ను. అవినీన్ ఇపుప్డు తలచుకుంటే కాసాత్ భయం కలుగుతుంది" 

"ఏమిటి ఈ జిపీస్ లో పర్యాణించావా దెయయ్ంతొ?" విభర్ముడై అడిగాడు రాజివ. 
"అసలు ఈ జిపీస్ ఆ దెయాయ్నిదే" చావు కబురు చలల్గ చెపాప్ను నేను. 
"అదేంటి గురు, అలా చెపుతునాన్వు? మనకేం పరేల్దు కద" రాజివ కంఠంలో భయం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
నేను నవువ్తూ వుండి పోయాను 
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"అదేంటి గురు. నవువ్తావు? నాకు ఇకక్డ పై పార్ణాలు పనే పోతునాన్యి. అసలేం జరిగింది మొతత్ం చెపుప్" రాజివ 
వణికి పోతునాన్డు భయంతో సమయం రాతిర్ ఒంటి గంట దాటింది. చిమమ్చీకటి. మేం పర్యాణిసుత్నన్ జిపీస్ మొరాయించటంతో ఆ అరథ్రాతిర్ 
ఆ కీకారణయ్ంలో చికుక్కుపోయాం. కౄరమృగాల నుంచి, చలి నుంచి రక్షణకి నెగడు ఏరాప్టు చేసుకుని , కాలకేష్పానికి కబురుల్ 
చెపుప్కుంటునాన్ం. 

 
***** 

 
ఆ దటట్మైన అరణయ్ంలొ పర్యాణం చేయాలంటే పగటి పూటనే భయం అవుతుంది. అలాంటి భయంకరమైన 

అరణయ్ంలొ జిపీస్లో పెటోర్లు అయిపోవటం వలల్ ఆగిపోయాము.  
ఈ కథలో జిపీస్ని కారు అని జీపు అని కూడా వయ్వహరిసూత్ వుంటాను మీరు కనూఫ్య్జ అవకండి. 
అది పెదద్పులుల అభయారణయ్ం. అంటె అ అడవిలో పెదద్ పులుల వేట పూరిత్గా నిషేదం. 
’ఛ! పెటోర్లు అయిపోయింది" జిపీస్ ని రోడుడ్కు ఒక సైడుకు తీసి ఆపుతూ నిటూట్రాచ్ను నేను సరిగాగ్ మూడు 

గంటల కిర్తం.  
పర్యాణానికి ముందు రోజే పెటోర్ల టాయ్ంకు ఫుల చేయించె భాదయ్త రాజీవికి అపప్జెపిప్ నేను నిశిచ్ంతగా 

వుండటం ఎంత పొరపాటు అయిందో నాకు అరథ్మవుతోంది. 
పెటోర్లు ఇండికేటర పనిచేయక దాదాపు నెల రోజులు దాటింది నేను దానిని సరి చేసుంటే ఈ ఇబబ్ంది వుండేది 

కాదు. 
ఇంకో వంద కిలో మీటరుల్ పర్యాణం చేసేత్ గమయ్ం చేరిపోయుండే వారం.  
మేమా అడవిలో చికుక్కు పోయి దాదాపు మూడు గంటలు అవుతోంది. 
రాతిర్ తొమిమ్ది నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల దాకా ఆ అడవిగుండా వాహనాల రాకపోకలు పూరిత్గా నిషేదం.  
మా వెహికల తరావ్త మరే వాహనం పర్వేశించినటుట్ లేదు అడవి దారిలో. ఏదురు గా వచేచ్ వాహనాలు ఒకటెర్ండు 

ఎదురయినా మమమ్లిన్ చూసి కూడా ఆపలేదు, ఎందుకొచిచ్న రిసక్ అని అనుకునాన్రేమో. ఆ అడవిలొ నకస్లైటల్ భయం కూడా ఎకుక్వే. 
చలి కూడా బాగానే వుంది. 
రోడుడ్కు అటు వైపు, ఇటూ వైపూ కూడా దటట్మైన కీకారణయ్ం. కనున్ పొడుచుకునాన్ కానరాని చీకటి.  ఒక వైపు 

అడవిలో కాసాత్ లోపలికి నడచుకుంటూ వెళితే లోతైన లోయ ఆ కిర్ందనే భయంకరంగా పర్వహిసుత్నన్ కృషాణ్ నది వుందని ఇందాక 
చూసుకునన్పుప్డు మొబైల లో గూగుల మాప చెపిప్ంది. ఇకక్డ మొబైల సిగన్లస్ కూడా లేవు. 

వుండుండి అడవిలో నుండి పెదద్పులుల గాండిర్ంపులు, ఇతర కౄరమృగాల అరుపులు వినిపిసుత్నాన్యి.  
ఎండుటాకులపైన ఏదో జర జరమని పాకిన చపుప్డు వినిపించి మేము ఇదద్రం ఉలికిక్ పడాడ్ం. చూసుత్ండగానే ఒక నలల్ తార్చు రోడుడ్ వారగా 
పాకుతూ చెటల్లో కలిసి పొయింది. 
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పారిక్ంగ లైటుల్ ఆన చేసి వుంచాము మొదట. ఆ తరావ్త కార బాటరీ ఖరుచ్ అయిపోతుంది అనెచ్పిప్ అది కూడా 
ఆరేప్శాం ఇపుప్డు.  

దటట్ంగా కాటుక వార్సినటుట్ చీకటి. అలాంటి చీకటిని ఎపుప్డూ చూసి వుండలేదు నేను ఇది వరకెపుప్డు. 
తెలల్వారి టార్ఫిక కి అనుమతి ఇచిచ్న తరావ్త నే ఏదైనా వాహనం వసేత్నే మాకు విముకిత్ అని అరథ్ం అయింది. 
ఆ చీకటోల్ మా అతమ్సైథ్రాయ్నిన్ కోలోప్కుండా, ఏ పులినోటో పడకుండా తెలల్వారే వరకు ఆ అడవిలో కేష్మంగా 

గడపటం మా ముందర వునన్ పెదద్ ఛాలెంజ అని మాకు అరథ్మయియ్ంది. 
"అయామ రియలీల్ సారి గురు. నేను పెటోర్ల పటిట్ంచుకుని వచిచ్ంటే ఈ ఇబబ్ంది ఉండకపోను" రాజీవ మరొకక్ 

సారి పశాత్తాత్పపడాడ్డు. 
అతడు పశాత్తాత్ప పడాడ్ లాభం లేదు.  
ఫసట్ థింగస్ ఫసట్. మేము పర్ధానంగా చేయాలిస్ంది మా పార్ణాలిన్ కాపాడుకోవటం. అది అభయారణయ్ం 

అయినందువలల్ ఆ సమయంలో మాపై ఏ పులో దాడి చేసినా మమమ్లిన్ మేము కాపాడుకోవటానికి దానిన్ గాయపరచ్టానికి సయితం వీలేల్దు. 
అసలా సమయంలో మేము అకక్డ వుండటమే చటట్విరుదద్ం. నా దగగ్ర లైసెనస డ రివాలవ్ర ఉనాన్ కూడా అది ఏ మాతర్ం ఉపయోగం లేనటేట్ 
లెకక్. 

అది ఓపెన టాప జిపిస్ జీప అయినందువలల్ అది మాకు కౄరమృగాల నుండి ఏమాతర్ం రక్షణ కలిప్ంచదు. 
మమమ్లిన్ మేము కాపాడుకోవటానికి మా ముందు వునన్ ఏకైక మారగ్ం, నెగడు ఏరాప్టు చేసుకుని, అది ఏ మాతర్ం ఆరకుండా చూసుకుంటూ 
గడిపేయటమే. 

అలా అనుకునన్ తక్షణం సెల ఫోన లో టారిచ్ లైటు సాయంతో అటు ఇటు తిరిగి ఏండు కరర్లు, చినన్ చినన్ 
దుంగలు సేకరించుకుని వచిచ్, డాష బోరడ్ లో వునన్ ఇంజిన ఆయిల టిన తీసి, నెగడు రగలిచ్ దాని ఎదురుగా అటు ఇటు కూరుచ్నాన్ం. 

చెక పోసుట్ దాటకముందే ధాభాలో డినన్ర పూరిత్ చేయటం వలల్ ఆకలి బాధ లేదు ఉనన్ంతలొ. 
"అనన్టుట్ ఈ అడవిలో కౄరమృగాలే కాక, దెయాయ్లు వుండొచుచ్ అంటావా?" అడిగాడు అకసామ్తుత్గా రాజీవ. 
"నేను అతని వంక ఒక సారి తేరిపారా చూసి, ఈ అడవిలో దెయాయ్లు వునాన్యో లేదో తెలియదు నా జీవితంలో 

దెయయ్ంతో చితర్మైన అనుభవం ఒకటుంది." నేను సమాధానం చెపాప్ను. 
"ఓహ మై గాడ. నీవు దెయాయ్నిన్ నిజంగా చూశావా?" 
"అఫ కోరస్. చూటట్మే కాదు ఆ దెయయ్ంతో ఇదే జిపీస్లో పర్యాణించా, మాటాల్డాను, ఆ దెయయ్ం తాలుకు ఒక పని 

అసంపూరిత్గా మిగిలిపోయినది చేసి పెటాట్ను. అవినీన్ ఇపుప్డు తలచుకుంటే కాసాత్ భయం కలుగుతుంది" 
"ఏమిటి ఈ జిపీస్ లో పర్యాణించావా దెయయ్ంతొ?" విభర్ముడై అడిగాడు రాజివ. 
"అసలు ఈ జిపీస్ ఆ దెయాయ్నిదే" చావు కబురు చలల్గ చెపాప్ను నేను. 
"అదేంటి గురు, అలా చెపుతునాన్వు? మనకేం పరేల్దు కద" రాజివ కంఠంలో భయం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
నేను నవువ్తూ వుండి పోయాను 
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"అదేంటి గురు. నవువ్తావు? నాకు ఇకక్డ పై పార్ణాలు పనే పోతునాన్యి. అసలేం జరిగింది మొతత్ం చెపుప్" రాజివ 
వణికి పోతునాన్డు భయంతో. 

 
^^^^^^ ^^^^^^ 

ఆ రాతిర్ నాకు ఇపప్టికి గురేత్. 
అపుప్డు సమయం పది దాటి వుంటుంది. నిండు పునన్మి వెనెన్ల. అలాంటి రాతిర్ వేళ, వెనెన్లలో, టాప లేని జిపీస్ 

పర్యాణం నాకు చాలా ఇషట్ం. 
తారోర్డుడ్ పై జిపీస్ సాఫీగా సాగిపోతోంది. అది కొని అపప్టికి వారం కూడా కాలేదు. 
నేను యూసడ్ కారస్ డీలరిష్ప నడుపుతునాన్ను. సెకండ హేండ కారుల్ అమేమ్ ఇతర సాధారణ డీలరల్ కీ లేని చాలా 

పర్తేయ్కతలు మా కంపెనీకి వునాన్యి. 
ఆటోమొబైలస్ అంటే నాకునన్ సహజమైన ఆసకిత్వలల్ ఆటొమొబైల ఇంజినీరింగ చేసి, ఇషట్ంతో ఈ రంగంలోకి 

వచాచ్ను నేను. ఒక చినన్ షేడ లో పార్రంభమయిన మా కంపెనీ అతి తవ్రలోనే దేశవాయ్పత్ంగా బార్ంచీలు పెటిట్, మొబైల ఆప, ఆన లైన దావ్రా 
అమమ్కాలు, కొనుగోళుళ్ ఇలా ఎవవ్రూ ఊహించడానికి కూడా వీలు కాని దశలోనే మా కంపెనీలో ఈ సేవలనీన్ పర్వేశ పెటాట్ం. అంతేకాక 
కషట్మర సరీవ్స అతుయ్తత్మ సాథ్యిలో వుండే విధంగా చూసుకుంటాం. 

కొతత్ కారు కొనే కషట్మర ఏ విధంగా సంతృపిత్గా , నిశిచ్ంతగా ఫీలవుతాడో అదే సాథ్యి నిశిచ్ంత సెకండ హేండ 
కారల్ రంగంలో ఇచేచ్ ఏకైక కంపెనీ మాది అనన్ పెరు అతి తవ్రలో తెచుచ్కునాన్ం. 

బాటాకిరువైపులా కొబబ్ర తోటలు, అకక్డకక్డా తారస పడుతునన్ చినన్చినన్ వాగులు, పిలల్ కాలువలు, చిరు చలి 
చాలా అహాల్దంగా వుంది పర్యాణం. 

నాకు కార లో వీలయినంత  లాంగ డైరవ కి వెళళ్టం చాలా ఇషట్ం. నాకు వాహనాలంటె పిచిచ్. లారీలు, బసుస్లు, 
ఇలా ఏ ఆటోమొబైల అయినా నాకు చాలా ఇషట్ం. కారల్ంటే చెపప్లేనంత పిచిచ్. కారల్ంటే ఎంత ఇషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేను. వృతిత్ పర్వృతిత్ 
ఒకక్టే కావటం నా అదృషట్ం. 

దేశమంతటా బార్ంచీలు ఉనాన్యి, డబుబ్లకు కొదవలేదు. 
వృతిత్ రితాయ్ కొని అమేమ్ కారుల్ సరే సరి . అవి కాకుండా నా సరదాకు , నా సవ్ంత  వాడకానికి నెను కొనన్ కారేల్ ఓ 

ఇరవైముఫై వుంటాయి.  
అతయ్ంత ఖరీదైన మెరిస్డీస బెంజ, అవుడి, బీఎండబూయ్ లతో పాటు అతి సాధారణమైన మారుతి 800 కూడా 

వునాన్యి నా కలెక్షన లో.  
ఈ కథకి మూల కారణం అయిన జిపీస్ కూడా అలాగే కోరి కోరి కొనుకుక్నాన్ను. 
మారుతీ కంపెనీ వారు తమ జిపీస్ మోడల ని మాములు వినియోగదారులకి అమమ్టం కనాన్ ఎకుక్వగా 

రక్షణరంగానికి అమమ్డానికే పార్ధానయ్త ఇసాత్రు. 
దానికి తోడు ఆరీమ్ వారి మెయింటెనెనస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.  
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తన దగగ్రకొచేచ్ కల్యింటుల్ చాలా మంది "ఆరీమ్ వారి జిపీస్ కావాలి" అని ఆడిగి మరీ అడావ్నస్ ఇచిచ్ వెయిట చేసూత్ 
వుండటం సహజం. 

అందువలల్ నేను ఆరీమ్ వారి జిపిస్ కోసం పర్తేయ్క శర్దధ్తో వెదకుతూ వుంటాను. అలాంటి అనేవ్షణలో భాగంగా నాకు 
దొరికిందే ఈ జిపీస్. 

సాధారణంగా ఆరీమ్ వారి జిపీస్లు, ఆకుపచచ్ రంగులోనో, తెలల్ రంగులోనో, బూడిద రంగులోనో లభయ్మవుతాయి. 
ఈ జిపిస్ కలర కూడా పర్తేయ్కం. ఇది చెటల్ పొదల రంగులో కలిసిపోయే ఆరీమ్ యూనీఫాం రంగు అయిన ఖేమూఫాల్ష (camouflage) 
రంగులో లభించింది. 

లవ ఎట ఫసట్ సైట అంటారు కద, అలాగా నాకు ఈ జిపిస్ని చూడంగానే మొదటి చూపులోనే తీవర్మైన ఇషట్ం 
ఏరప్డింది.  

ఆరీమ్ వారు తరచు వేలం పాట పాడి పాత కారల్ను, జీపులిన్, ఇతర వాహనాలిన్ అమేమ్సుత్ంటారు.  నా దగగ్ర 
తెలల్రంగు జిపీస్ వునన్పప్టికీ ఈ ఖెమూఫాల్ష జిపీస్ని కొనేశాను. అంతగా ఆకటుట్కుంది ఇది ననున్.  

అంత అదుభ్తంగా మెయింటెయిన చేయబడడ్ సెకండ హేండ కారుని నేను అపప్టిదాకా చూసింది లెదు. దానిని 
కొనన్ది లగాయతు, నా దగగ్ర వునన్ కారల్ని అనిన్ంటిని పకక్న పెటేట్సి పర్తి పనికి దానేన్ వాడటం మొదలు పెటాట్ను. అంతగా ఆకటుట్కుంది ననున్ 
అది. 

ఇక ఆ వెనెన్ల రాతిర్ జిపీస్లో పర్యాణం చాలా కీలకమైనది.  
ఒక ముఖయ్మైన వాయ్పార లావాదేవి నిమితత్ం నేను రెండు వందల కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ కృషణ్గిరికి వెళాళ్లిస్ 

వచిచ్ంది. మహా అంటే మూడు గంటల పర్యాణం. తెలల్వారు ఝామునేన్ బయలుదేరి, అకక్డికి వెళీల్ పని ముగించుకుని సాయంతార్నికలాల్ 
వెనుదిరిగి వచేచ్యవచుచ్. కానీ ఈ వెనెన్ల రాతిర్ ఈ లాంగ డర్యివ , జిపీస్లో పర్యాణం నాకు సరదా. అందుకే బయలు దేరాను ఆ రాతిర్. 

తేలికగా రాతిర్ ఆహారం ముగించి, చినన్ బాయ్గు తీసుకుని, సుమారు పదింటికి టాప లేని జిపీస్ తీసుకుని 
బయలుదేరాను. 

మా ఇలుల్ ఇంచుమించు నగర శివారల్లో వుంటుంది. శీర్మతికి, పిలల్లకి వీడోక్లు చెపిప్ మేడ దిగి పోరిట్కోలోకి వచిచ్ 
జిపీస్ వదద్కు వచాచ్ను, అవుటు హవుస లో వుండే డర్యివర పరుగున వచిచ్ డైరవింగ సీటోల్ కూరుచ్ని బయలుదేరబోయాడు. నేనతనిన్ 
సునిన్తంగా తిరసక్రించి, బాయ్గ వెనుక సీటోల్ పడేసి సీట్రింగ ముందు కూరుచ్నాన్ను. 

మా వీధి మలుపు తిరగంగానే జాతీయ రహదారి పార్రంభమవుతుంది. 
ఆ పర్యాణం లో డైరవర ని తిరసక్రించకుండా నాతో తీసుక్ పోయివుంటే ఎలా వుండేదో అని ఎనిన్ సారల్నుకునాన్నో 

లెకక్ లేదు. 
వాతావరణం చాలా అహాల్దంగా వుంది.  
పిండారబోసినటుట్ వెనెన్ల. చలల్టిగాలులు, పలచ్టి మబుబ్లు. వెనెన్ల వెలుగులో వెలవెల బోతునన్ నక్షతార్లు. 
సెలూయ్ట చేసి గేటుల్ తీశారు సెకూయ్రిటి గారుడ్లు. గేటు తీసి ముందుకురికించాను జిపీస్ని. నా వెనుకే నెమమ్దిగా 

మూసుకునాన్యి గేటుల్. 
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వీధి మలుపులో జాతీయ రహదారిని ఎకిక్ంచేటపుప్డు చూశాను ఓ వయ్కిత్ని దూరం నుంచే. అతడు 
ఆజానుబాహుడు. రోడుడ్ పర్కక్నే నిలబడి కార ఆపమని సైగ చేసుత్నాన్డు. 

నా జీవితంలో జరిగిన అనేకానేక వింత సంఘటనలకి ఇది నాంది అనుకోవచుచ్. 
కార దగగ్రయేయ్కొదిద్ అతని రూపం సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది. అతనో ఆరీమ్ ఆఫీసర అని చూడంగానె అరథ్ం 

అవుతోంది. 
నెమమ్దిగా ఆయన ముందు కారాపాను. 
చాలా సప్షట్మైన ఉఛాఛ్రణతో, మంచి సాథ్యి వునన్ ఆంగల్ంలో  అతడు అడిగాడు, తలను కాసాత్ ముందుకు వుంచి 

"కృషణ్గిరి దాకా రావొచాచ్?" 
ఆరీమ్లో అతను చాలా పైసాథ్యిలొ వునన్ అధికారి అని అతని మెడలస్, డర్సుస్ తెలుపుతునాన్యి. అతడి భాష, అతడి 

బాడీ లాంగేవజ్ , ఆతని హుందాతనం ఆతనిన్ చూడగానే గౌరవ భావం కలిగించే లాగునాన్యి. ఇంగీల్ష భాషలో ’కమాండింగ ది రెసెప్కట్’ అనన్ 
పదబంధం అతనికి సరిగగ్ సరిపోతుంది.   

అతని అభయ్రథ్నని తిరసక్రించటానికి నాకేం కారణం కనిపించలేదు. 
చిరునవువ్తో తల పంకిసూత్, కాసాత్ నా ఎడమ వైపుకి వంగుతూ తలుపు తీశాను. ’కృతఙజ్తలు’ చెబుతూ కారెకిక్ నా 

పకక్సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. 
కారు బయలుదేరింది. జాతీయ రహదారి మీద వేగంగా పరుగులు తీయటం మొదలుపెటిట్ంది. 
ఎనిమిది వరుసల జాతీయ రహదారి చాలా విశాలంగా వుంది. ఇంత హాయి అయిన రహదారి పైన పర్యాణం 

ఇంకో పది కిలోమీటరేల్. ఆపై ఎడమ వైపుకు మలుపు తీసుకుని సింగిల రోడుడ్ మీద పర్యాణం పార్రంభం ఆవుతుంది. ఆ తరువాత కృషణ్గిరి 
వరకు ఇలా సింగిల రోడుడ్ మీదనే పర్యాణం. 

లిఫట్ అడిగేటపుప్డు ఎవరైనా ’మీరే ఊరికి వెళుతునాన్రనో’ లేదా ’నేను ఫలానా ఊరికి వెళుతునాన్ను. మీరు అటు 
వేపుగానీ వెళుతునాన్రా’ అని గాని అడగటం కదుద్. 

కానీ ఈ ఆరీమ్ ఆఫీసర నా పర్యాణం కృషణ్గిరికే అని ముందరే తెలిసినటుట్ పర్వరిత్ంచడం నాకు కాసాత్ ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించింది. 

జాతీయ రహదారి పై వాహనాల రదీద్ విపరీతంగా వుంది. లాఘవంగా జిపీస్ నడుపుతూ కూడా పరిచయం 
చేసుకునాన్ను ననున్ నేను. 

ఆయన కూడా తన పరిచయం చేసుకునాన్డు. ఆయన పేరు కలన్ల శీర్ధర అని చెపాప్రు. జమూమ్ కాశీమ్ర లో 
పాకిసాథ్న సరిహదుద్లో విధి నిరావ్హణలు నిరవ్హిసుత్నాన్డని చెపాప్రు. 

టార్ఫిక రదీద్ కారణంగా నేను ఆయనతో కరచాలనం చేయలేకపోయాను. ఒక వేళ షేక హాండ ఇచేచ్ పర్యతన్ం 
చేసుంటే ఆయన మనిషీ కాదు ఆతమ్ అని ఆరోజే తెలుసుకొనగలిగి వుండే వాడిని. 

చాలా అతయ్వసరమైన వయ్కిత్గతమైన పనుల వలల్ పర్సుత్తం ఇకక్డికి రావాలిస్ంచిచ్ందట. అంత మాతర్మే 
చెపుప్కొచాచ్రాయన. ’వయ్కిత్గతమైన పనులు అని ఆయన అనటం వలల్ నేను కూడ "ఏ పని మీద వచాచ్రు?" అని అడగలేదు నేను రెటిట్ంచి.  
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మా మధయ్ సంభాషణ చాలా మటుకు ఆంగల్ంలో సాగిపోతోంది. 
కృషణ్గిరి కి వెళేళ్ సూచిక కనపడుతోంది ఆకు పచచ్ రంగు బోరుడ్ పై తెలల్టి రేడియం అక్షరాలతో. 
ఏడమ వైపు చివరి లేనోల్కి కర్మంగా బండిని మళిళ్సూత్ ఒక దగగ్ర నెమమ్ది చేసి, ఇండికేటర వేసూత్ ఎడమవైపుకు 

మలుపు తిపిప్ సింగిల లేన రోడుడ్ పై పరుగులు పెటిట్ంచటం మొదలెటాట్ను. 
"నాకీ కార చాలా ఇషట్ం. మీరు చాలా జాగర్తత్గా హేండిల చేసుత్నాన్రు. అయాం హేపీ" ఎదో తన కారుని నేను 

నడుపుతునన్టుట్  అభినందించారు. 
అరథ్ం కానటుట్ చూశాను. 
"అదే జిపీస్ అంటే నాకు ఇషట్ం" తిరిగి ఆయనే చెపాప్రు.  
ఆయన చాలా మాటకారి. చమతాక్రంగా మాటాల్డుతు ఎదుటివారిని ఆకటుట్కునేలా మాటాల్డటం ఆయనకు 

వెనన్తో పెటిట్న విదయ్ అని నాకు అరథ్మయిపోయింది. 
చాలా విషయాలలో మా అభిరుచులు కలుసుత్నాన్యి. ముఖయ్ంగా కారల్ సేకరణ, లేటేసట్ కారల్ గురించి విషయ 

సేకరణ, లాంగ డర్యివస్, కార రేసింగస్, సాహసోపేతమైన ఏడారి కార రాయ్లీలు, మౌంటేన టెరేర్న కార రాయ్లీలు ఇలా చాలా అంశాలలో  మా 
ఇదద్రి అభిరుచులు కలుసుత్నాన్యి. నాకిషట్మయిన చాలా మంది ఛాంపియనస్ ఆయనకు కూడా ఇషట్ం. 

ఈ అభిరుచుల కారణంగా మేం చాలా తకుక్వ సమయంలో మేం చాలా కాలం నుంచి పరిచయం వునన్ వారిలా 
మారిపోయాం.  

నేను ఒకటి గమనించాను. ఆయన నీలిరంగు కళుళ్ చాలా ఆకరష్ణీయంగా వునాన్యి. ననున్ ఆశచ్రయ్ పరిచిన 
అంశం ఏమిటంటె నేను చూసుత్ండగా ఆయన కను రెపప్లు ఆడించలేదు ఒకక్సారి కూడా. మాటాల్డేటపుప్డు ఎదుటి వయ్కిత్ని కను రెపప్ 
వేయకుండా తదేకంగా చూసూత్ మాటాల్డుతునాన్రు ఆయన. 

బహుశా ఆరీమ్ శిక్షణ వలల్ అలవడిందనుకుంటా ఆ అలవాటు. 
ఆయన సాంగతయ్ం లో ఒక విధమైన పర్శాంతతని అనుభవిసోత్ంది నా మనసుస్. శరీరం కూడా అసలు అలసట 

అనన్ది ఎరుగని ఒక విధమైన విశార్ంతి ని అనుభవిసోత్ంది. 
అపుప్డపుప్డూ ఏదో పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటునాన్ము, లేదంటే మౌనంగా తదేక దీక్షతో డైరవ చేసుత్నాన్ను. నా 

మనసు ఎనన్డు ఎరుగని ఒక విధమైన ధాయ్న సిథ్తిని అనుభవిసోత్ంది. ఇదో కొతత్ అనుభూతి నాకు. 
పర్యాణం సాఫీగా సాగిపోతోంది.  
ఎదురుగా ఓ పెదద్ కొండ అడుడ్గా వసుత్ంది మా దారికి. ఇది వరకు ఆ కొండను చుటుట్కుంటూ వెళాళ్లిస్న విధంగా 

వుండేది దారి. కానీ ఇటీవలే ఆ కొండ పై ఘాట రోడుడ్ వేశారు, ఇదొక ఆకరష్ణ ఈ పర్యాణంలో. 
ఇపప్టికీ పాత రోడుడ్ను కూడా వాడుతుంటారు కొంత మంది. కానీ ఆ దారిలో ఒక పది కిలోమీటరల్ 

పర్యాణదూరం ఎకుక్వ వుంటుంది. 
“మనం ఈ ఘాట రోడుడ్లో కాకుండా మాములు రహదారిలో వేళదాం" ఆయన తీరుప్ చెటిట్నటుట్ పర్కటించారు. 
వేగానిన్ కాసాత్ తగిగ్ంచి ఆయన వంక అయోమయంగా చూశాను. 
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"మీరు సరిగాగ్నే వినాన్రు. ఘాట రోడుడ్పై కాకుండా చుటూట్ తిరిగినా సరే పాత దారిలోనే వెళదాం"ఆయన నా వైపు 
చూడకుండా రోడుడ్ వైపు తదేక దీక్షతో చూసూత్ చెపాప్రు. 

ఘాట రోడుడ్పై పర్యాణం బాగుంటుంది. ఎందుకీ పెదద్మనిషి వదద్ంటునాన్డు. నాకు చిరాకేసింది. 
"ఎందుకలా?" చిరాకుని వీలయినంత అణచుకుంటూ అడిగాను ఆయనని. 
"ఘాట రోడుడ్ పై తొమిమ్దో నెంబరు మలుపులో కొండ చరియలు విరిగి పడబోతునాన్యి. ఈ కారుకి చినన్ గీత 

పడినా నేను భరించలేను" అంతే సిథ్రంగా చెపాప్రాయన. 
"ఏమిటి కొండ చరియలు విరిగి పడాడ్యా? పడబోతునాన్యా? మీరు సరిగాగ్నే మాటాల్డుతునాన్రా?" కోపానిన్ 

అణచుకుంటూ అడిగాను 
ఆయన చెపిప్న తొమిమ్దో  మలుపు చేరుకోవటానికి ఇంకా అరగంట పర్యాణం వుంది. 
నా పర్శన్కు ఆయన సమాధానం చెపప్లేదు. మౌనం వహించాడు. 
అపుప్డు సమయం రాతిర్ పదినన్ర అయుయ్ంటుంది.  
రోడ జంక్షన రానే వచిచ్ంది. నేరుగా వెడితే ఘాట రోడుడ్, కుడి వైపు మలుపు తిరిగితే పాత రోడుడ్. ఆయన ననేన్ 

చూసుత్నన్టుట్ అనిపించింది. అసంకలిప్తంగా నేను కుడి వయిపుకి మలుపు తిపాప్ను. 
ఆ తరావ్త ఇదద్రం పెదద్గా మాటాల్డుకోలేదు. కృషణ్గిరి చేరుకునేటపప్టికి రాతిర్ దాదాపు పనెన్ండునన్ర అయింది. 
"నా మాట పై గౌరవం పెటిట్ ఘాట రోడుడ్పై రానందుకు ధాంకస్. కారు ఇకక్డ ఆపేయయ్ండి" ఇంకా ఊరు రాక 

ముందే శివారల్లో దిగిపోయారు ఆయన. అకక్డ చెపుప్కోదగగ్ పెదద్ భవనాలు ఏవీ లేవు. ఇంచుమించు నిరామ్నుషయ్మైన పర్దేశం అది. 
దూరంగా ఎకక్డో నకక్లు ఊళలు పెడుతునాన్యి. చలి గాలి శరీరాలిన్ వణీకిసోత్ంది. 
"ఆయన సిథ్రమైన చూపుతో నా వంక సూటిగా చుసూత్ అగరావ్ల బర్దరస్ మిమమ్లిన్ కలువలేరు. మీ పర్యాణం 

వృధా అని నాకనిపిసోత్ంది" అని అనాన్రు కారు దిగి. 
ఈ మనిషి కి ఏమనాన్ పిచాచ్? శుభం పలకరా పెళిళ్కోడుకా అంటే ఏదో అనాన్డట. అలా వుంది ఈయన 

వయ్వహారం. 
నాకు చాలా చిరాకేసింది. అగరావ్ల బర్దరస్ తొ చాలా ఇంపారెట్ంట కాంటార్కట్ సంతకం చేయబోతునాన్ను. వారు 

డబుబ్ కూడా సిదద్ం చేసుకుని వునాన్రు. వారం కిర్తమే మా అపాయింట మెంట ఫికస్ అయింది. తీరా బయలుదేరేముందు కూడా రాతిర్ ఫోన 
చేసి కనఫ్రమ్ చేసుకునాన్కే బయలుదేరాను. కాబటిట్ అగరావ్ల బర్దరస్ ని నేను కలవలేకపోవటం అనన్ది అసాధయ్ం. 

ఈ పెదద్మనిషికి కాసాత్ పిచిచ్ అనుకుంటాను.  
ఒక చిరునవువ్ నవివ్ కారు బయలుదేరదీశాను. అంతా ఓ యాభై అడుగుల దూరం వెళళ్గానే నాకు ఆపుప్డు 

తోచింది, అసలు నేను కృషణ్గిరికి వసుత్నన్టుట్, అగరావ్ల బర్దరస్ ని కలవబోతునన్టుట్ ఈ పెదద్మనిషికి ఎలా తెలుసు? అసలు ఎవరు ఇతడు?  
ఆ ఆలోచన వచిచ్న తక్షణం సడన బేర్కు వేశాను. కీచు మని చపుప్డు చేసూత్ కారు ఆగింది. నేను కారు దిగి అతనిన్ 

దింపిన పర్దేశం వంక చూశాను. అకక్డ ఎవరూ లేరు ఆ చుటుట్పర్కక్ల ఎకక్డా కూడా అతను కనిపించలేదు. అకక్డ ఏవిధమైన గలీల్లు, 
మలుపులు ఏమీ లేవు, ఎకక్డికి వెళాళ్డబాబ్? 
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నాకు వెనున్లో కాసాత్ చలిపుటిట్ంది. 
"ఈ కారుకి ఏమనాన్ అయితే నాకు కోపం వసుత్ంది అని చెపాప్నా? ఇలా సడన బేర్కులు వేయకండి" చాలా 

సప్షట్మైన కంఠంతో నా పర్కక్నే నిలబడి వునాన్డు కలన్ల శీర్ధర. నేను ఉలికిక్ పడాడ్ను.  
నా ఆ అయోమయం పతాక సాథ్యికి చేరుకుంది. 
"ఎనీ హౌ గుడ నైట" అని చెపేప్సి క్షణమ ఆలశయ్ం చేయకుండా వేగంగా చీకటోల్ కలిసి పోయాడు. 
నా గుండె చపుప్డు నాకే సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
ముందే బుక చేసుకునన్ గెసట్ హవుసి కి వెళిళ్పోయాను. ఇతర ఆలోచనలు పెటుట్కోకుండా పర్శాంతంగా నిదర్ 

పోయాను ఆ రాతిర్. 
 

****** 
 
ఉదయం నిదర్ లేవంగానే నాకు షాకుల మీద షాకులు. 
ఎంత ఆలశయ్ంగా పడుకునాన్ కూడా ఉదయం అయిందింటికి నిదర్ లేచే అలవాటు వుంది నాకు.  ఉదయానేన్ 

కాసినిన్ గోరువెచచ్ని నీళుళ్ తార్గి వాకింగ , యోగా ముగించుకుని బాలక్నీ లో విశార్ంతిగా టీ తార్గటానికి  కూరుచ్నాన్ను. 
ఎదురుగా టీ పాయ పై ఆవేళిట్ వారాత్ పతిర్కలు పెటిట్ వెళాళ్డు రూం సరీవ్స బాయ. 
రూం లోని టీవి కిటికీలోంచి కనిపిసోత్ంది. టీవి వాలూయ్ం పెదద్గానే వుంది. చాగంటి కోటేశవ్ర రావు గారి 

ఆధాయ్తిమ్క పర్వచనాల తరావ్త వారాత్ పర్సారం పార్రంభం అయియ్ంది. 
ఘాట రోడుడ్పై కిర్తం రాతిర్ సరిగాగ్ కలన్ల శీర్ధర చెపిప్న సమయానికి కొండ చరియలు విరిగి పడాడ్యట. అదృషట్ 

వశాతుత్ ఆ సమయం లో వాహనాలు ఏవి లేకపోవటం వలల్ పెదద్ పర్మాదం తపిప్ పోయిందని చెబుతునాన్రు. 
పర్తిపకాష్లు ఆ కాంటార్కట్ర కి అధికార పారీట్తో సనిన్హిత సంబంధాలు వునాన్యని,  రహదారుల శాఖామాతుయ్డు 

తక్షణం రాజినామా చెయాయ్లని డిమాండ చేసుత్నాన్రు. 
రిమోట తో టీవీ కటేట్శాను. 
అంటే అరగంట ముందరే ఆ విషయం నాకు చెపిప్ నా పార్ణాలు కాపాడాడనన్ మాట ఆ శీర్ధర. అసలు అతడికి 

ఎలా తెలుస్ ఆ కొండ చరియలు విరిగి పడే విషయం? ఇందులో ఏదనాన్ కుటర్ వుందా? ఆ కుటర్ చేసిన మనుషులు ఈయన గాయ్ంగ లోని 
వారా? నాకు ఆలోచనలు పరిపరి విధాలా పోతునాన్యి. 

ఇంతలో నా ఫోన మోర్గింది. సీర్క్న పై అగరావ్ల పొర్ఫైల పిక నవువ్తూ కనిపిసోత్ంది. కానీ అతను చెపిప్న విషయం 
విని నా నవువ్ మాయం అయింది. 

కిర్తం రాతేర్ ఆయన పెదద్ అనన్యయ్ కి హఠాతుత్గా గుండె పోటు రావటంతో హుటాహుటిన నగరానికి తీసుకు 
వెళాళ్రట. అపప్టికి అరథ్రాతిర్ దాటి వుండటం తొ ఫోన చేసి చెపప్లెదు, ’మీరు ఇంకా బయలుదేరకుండా వుండుంటే తక్షణం ఆగి పొండి, 
మరలా ఎపుప్డు కలుదాద్ం అనన్ విషయం మళీళ్ ఫోన చేసి చెబుతాన” అని అంటునాన్డు అటు నుండి అగరావ్ల. 
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నాకు ఒక లాంటి జలదరింపు కలిగింది. అది భయమా.. భయం కాదేమో. మానావాతీత శకుత్లు, మన ఊహకు 
అందని పరిణామాలు మన జీవితంలోనే జరిగితే కలిగే లాంటి ఉదివ్గన్త అది. 

ఏదో పారానారమ్ల ఆకిట్విటీస సినిమాలోల్ జరిగితే చూసి థిర్ల ఫీలవవ్టానికి బాగుంటాయి కానీ సాకాష్తుత్ మన 
జీవితాలొల్ జరిగితే భరించలేము అనిపించింది. 

కలన్ల శీర్ధర గురించి నాకు మూడు విషయాలు పజిల గా మిగిలి పోయాయి. 
 
ఒకటి. నేను కృషణ్గిరికే వెళుతునాన్ని తెలిసినటుట్ ఎలా పర్వరిత్ంచగలిగాడు? అపప్టికి నేను కృషణ్గిరి డైవరష్న 

తీసుకోలేదు. ఇంకా కరెకుట్గా చెపాప్లి అంటే నేను అపప్టికి ఇంకా హైవేనే ఎకక్లేదు. నేను సిటిలోనికి కూడా వెళేళ్ అవకాశం వుంది కద. 
మామూలుగా అయితే నా గమయ్ం ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం కూడా లేదు. 

 
రెండు. అరగంట ముందరే విరిగి పడబోయే కొండ చరియల విషయం అతడు ఎలా చెపప్గలిగాడు? 
మూడు. పకాక్గా ముందరే ఫికస్ అయి వునన్ నా బిజినెస మీటింగ కానెస్ల అవుతుందని ఎలా చెపప్గలిగాడు.  

అతను అలా చెపిప్న సమయానికి అగరావ్ల అనన్యయ్కి ఇంకా గుండె పోటు రాలేదు. 
 
నాకయితే అంతా అయోమయంగా వుంది. చేసేదేం లేక నేను నగరానికి తిరిగి వచేచ్శాను. 
నా దినచరయ్ అంతా యధావిధిగా ఎటువంటి వింత సంఘటనలు లేకుండా గడిచిపోతు వుంది.  
కానీ అంతా మాములుగా జరిగితే ఈ కథే లేదు. 
ఎనిమిది లేనుల్ వునన్ అవుటర రింగ రోడుడ్ అంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. ఒక రాతిర్ బిజినెస డీలింగ ముగించుకుని 

ఇంటి దారి పటాట్ను. అవుటర రింగు రోడుడ్ మీద సాఫీగా సాగి పోతోంది జిపీస్. వేగం దాదాపు నూటా ఇరవై- నూటా ముఫై మధయ్ 
నడుపుతునాన్ను. కారోల్ నాతో ఎవరూ లేరు. 

ఎందుకో తెలియదు నా చూపు వుండుండి నా పర్కక్ సీటు పై పడుతోంది. మసక వెనెన్ల, చిరు చలి. వాతావరణం 
అదోలా వుంది. ఏదో ఇంగీల్ష బుక లో చదివాను దెయాయ్లకి చలి వాతావరణం అంటే ఇషట్మట. ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది నా మనసులో 
కలుగుతోంది. 

తదేక దీక్షతో రోడుడ్ వంక చూసూత్ నడుపుతునన్ నేను కను చివరల్ నుండి గమనించాను పకక్ సీటోల్ ఎవరో కూరొచ్ని 
వునన్టుట్. అపుప్డు తల తిపిప్చూశాను. అతను నా పర్కక్న సీటోల్ కూరుచ్ని వునాన్డు. సప్షాట్తి సప్షట్ంగా చూడగలుగుతునాన్ను. ఇది నా భర్మ 
కానేకాదు. 

అతడు కలన్ల శీర్ధర. క్షణం కిర్తం లేడు. వందకిలోమీటరల్కు పైగా వేగంతో వెళుతునన్ వాహనంలోకి ఎలా 
రాగలిగాడు? 

’కీచు’ మని చపుప్డుతో ఆగిపోయింది కారు., నేను సడన గా బేర్కస్ వేయటం వలల్. 
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"హఠాతుత్గా బేర్కస్ వేయకండి అని ఇదివరకు కూడా మీకు ఒక సారి చెపాప్ను. నాకు ఈ కారంటే పార్ణం. దీనికి 
చినన్ గీత పడినా కూడా నేను సహించలేను" సిథ్రంగా చెపాప్డు కలన్ల శీర్ధర. 

అతని సిథ్రతవ్ం చూసి నాకు చిరెర్తుత్కు వచిచ్ంది. 
నేను సభయ్త సంసాక్రాలు కూడా పాఠించకుండా "ఇడియట. ఇది నా కారు నా ఇషట్ం. మధయ్లో నీ బోడి ఇషాట్ 

అయిషాట్లు ఎవడికాక్వాలి. అసలు కదిలే కారోల్ కి ఎలా రాగలిగావు? పిచిచ్ పిచిచ్గా వుందా?" అని గటిట్గా కేకేశాను. 
"ఓ అయాం సారి. మీరు చాలా కోపంలో వునన్టుట్నాన్రు.మరో సారి కలుదాద్ం" అంటూ అతడు నా కళళ్ముందరే 

అదృశయ్ం అయాయ్డు. 
పలచ్టి మంచు తెర లాగా కర్మకర్మంగా పలచబడి కీష్ణించిపోతూ శూనయ్ంలోకి కలిస్ పోయాడు. ఆ తరువాత 

అకక్డ అతని ఆనవాలే కనపడలేదు. 
అపుప్డరిచాను నేను "దెయయ్ం....దెయయ్ం" అంటూ దికుక్లు పికక్టిలిల్ పోయేలాగా. నేను అంత గటిట్గా 

అరవగలనని నాకే తెలియదు. 
ఛాతీలో ఎడమవైపున మొదలయిన నొపిప్ కర్మంగా తీవర్మయింది క్షణాలలో. నాకు అసలు గుండె సమసయ్ లేదు 

అపప్టిదాకా. 
నా కేకలు అరణయ్రోదనే అయాయ్యి నిరామ్నుషయ్మైన అవుటర రింగు రోడుడ్పైన. 
కర్మంగా ముందుకు వాలి సీట్రింగ వీల పై వాలిపోయాను. నా వతిత్డికి హారన మోర్గటం పార్రంభించింది. ఆ 

హారన చపుప్డు వినిపిసుత్ండగా కర్మంగా సప్ృహ కోలోఫ్యాను.  
అదే నా చివరి ఙాజ్య్పకం సప్ృహకోలొఫ్యే ముందు. 
 
*** ***** ***** 
కళుళ్ తెరిచి చూసేటపప్టికి అరథ్మయింది నేను ఆసుపతిర్లో వునాన్నని. 
రెండు పూరిత్ రోజులు సప్ృహలో లేనట ఆసుపతిర్ లో.  
హైవే పెటోర్లింగ సిబబ్ంది గురిత్ంచి ఆసుపతిర్లో చేరిప్ంచారట. 
నాకు మెలకువ రావటంతో పర్కక్నే కూరుచ్ని వునన్ శీర్మతి రిలీఫ గా నిటూట్రిచ్ంది. ’నా అరచేయి మీద చేయి వేసి 

తన సప్రశ్ దావ్రా నాకు భరోసా ఇచిచ్ంది. 
తరావ్త బజజ్ర పెర్స చేసి, నరిస్ంగ సాట్ఫ ని, డాకట్రస్ ని పిలిపించింది. 
ఆ తరావ్త సంభాషణలో  ’ఏమి జరిగింది?’ అని డాకట్రుల్ అడిగిన పర్శన్కి నా సమాధానాలు విని వాళుళ్ నమమ్లేదు 

నా మాటలిన్. ననోన్ వెరిర్వాడిగ చూశారు. శీర్మతి నా వంక జాలిగా చూసోత్ంది. 
ఏదో షాక కి గురి అవటం వలల్ నేను అలా పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డుతునాన్నని వారు భావించారు.  
వారం రోజుల చికితస్ అనంతరం ఇంటికి పంపించారు. 
నేను చెపిప్న సంగతి నమిమ్నా నమమ్క పోయినా నా శీర్మతి ఆ కారుని ఆమేమ్యమని గోల పార్రంభించింది. 
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ఇదిలా వుండగా ఇంకో సంఘటన జరిగింది. 
అది నిండు పౌరణ్మి రాతిర్. సమయం పది అయి వుంటుంది. 
బెడ రూంలో పడుకుని ఏదో పుసత్కం చదువుకుంటునాన్ను. శీర్మతి వంట గదిలో ఏదో పని చేసుకుంటూ వుంది. 
ఏసీ చలల్దనంతో గదిలో వాతావరణం హాయిగా వుంది. బుకస్ చదువుకుంటూ గడపటంలో వునన్ ఆనందం నాకు 

కంపూయ్టర, సామ్రట్ ఫోనుల్, టీవీలలో లభించదు. నాకు బుకస్ చదవటం చాలా ఇషట్ం. 
బుక చదువుతునన్ వాడినలాల్ అసంకలిప్తంగా ఒక సారి బయటకు చూశాను. 
గది కిటికోలోంచి బయటి వెనెన్ల చకక్గా కనిపిసోత్ంది. మా కాంపౌండ లో వునన్ పెదద్ పెదద్ కొబబ్రి చెటుల్, 

మామిడిచెటుల్ వెనెన్లొల్ మెరిసిపోతూ చూడటానికి చాలా అందంగా వుంది వాతా వరణం. 
లాన, పచచ్టి పచిచ్క, ఫౌంటెనస్, వరుసగా పారక్ చేయబడి వునన్ నాకారుల్, ఇవనీన్ కాదు నా దృషిట్ని ఆకటుట్కుంది. 
కలన్ల శీర్ధర కనిపించాడు మా కాంపౌండ లో. జిపీస్ లో కూరుచ్ని వునాన్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్. సీట్రింగ వీలు 

పటుట్కుని డైరవింగ సీటోల్ కూరుచ్ని కనిపించాడు. అతడు కూడా నా వంకే చూసుత్నాన్డు. 
ననున్ ’రమమ్’నన్టుట్గా తల కదిలించాడు. 
చితర్ంగా నాకు భయం వేయలేదు ఈ సారి.  
ఈ వయ్వహారం ఏమిటో తేలేచ్సుకుందాం అని నాకు అనిపించింది. బుక పకక్న పెటేట్సి, మేడ దిగి మెయిన డోర 

తిసుక్ని బయటకు వచాచ్ను.  
’పార్డో’ ఒక సారి గటిట్గా కేకేశాను. గేట దగగ్రనుంచి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది మా జరమ్న షెపరడ్ కుకక్.  చాలా 

ఆరోగయ్ంగా, ఉతాస్హంగ వుంది. అది ననున్ చూసి చూడంగానె రెండు కాళళ్నీ నా భుజాలపై వేసూత్ ఆనందం వయ్కత్ం చేసింది. 
నేను ఆ సమయంలో తలుపు తీసుకుని బయటకు రావటంతో, సెకూయ్రిటి గారడ్ కూడా నా వదద్కు వచిచ్ ’సెలూయ్ట’ 

చేసి వినయంగా నిలబడాడ్డు. 
నా వెంబడి రమమ్ని సైగ చేసి నిశశ్బద్ంగా మేడ వెనుక వైపు కి కదిలాను.  నాతో పాటు పార్డో కూడా ఉతాస్హంగా 

బయలుదేరింది. టారచ్ తీసుకుని సెకూయ్రిటీ కూడా నాతొ కదిలాడు. 
వెనెన్ల కాంతి పలచ్గా పరచుకుని వుంది. దూరంగా ఎకక్డి నుంచో మైకులో ఏవో హిందీ సినిమా పాటలు 

వినిపిసుత్నాన్యి. 
మేము అకక్డికి చేరుకునే సరికి అతను సీట్రింగ ముందరనుండి దిగి జిపీస్ పర్కక్న నిలబడి వునాన్డు. అవే దుసుత్లు 

వేసుకుని వునాన్డాయన. ఏమీ మారుప్లేదు ఆయన గెటప లో. 
"శీర్ధర గారు మీకు ఇది భావయ్మా? ఇలా చెపాప్పెటట్కుండా ఇలా ఇండల్లోకి జొరబడవచుచ్నా? అసలు 

మీరెవరు,మీకేమి కావాలి?" అని ఆయనని సూటిగా పర్శిన్ంచాను. 
’సాబ! ఆప కిస సే బాత కర రహే( హై?’ అని కంగారు పడుతునాన్డు సెకూయ్రిటీ గారడ్. 
నేను సెకూయ్రిటి వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ’నా ఎదురుగా చెటట్ంత మనిషి వుంటే ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్ను 

అంటావేమిటి?’ అని చిరాగగ్ చూశాను 
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"నేను మీకు తపప్ ఎవవ్రికీ కనపడను" నెమమ్దిగా చెపాప్డు కలన్ల శీర్ధర. 
నేను పార్డో వంక చూశాను. కొతత్ మనిషి కనిపించినపుప్డు సాధారణంగా చాలా దారుణంగా అరుసుత్ంది అది. 

అలాంటిది అది ఏమి అరవకుండా ఆయన వంక నిశశ్బద్ంగా చూసోత్ంది. మొదట కాసాత్ అరిచింది, ఆ తరువాత అది మంతర్ముగధ్లా అతనేన్ 
చూసుత్ నిలుచుంది. 

శీర్ధరే తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించారు. 
"భయపడకండి. నేను మీకు ఏ హానీ చేయను. నేను మీకు హాని చేయటానికి రాలేదు. ఇపప్టి దాకా నేను మీకు ఏదీ 

అబదద్ం చెపప్లేదు. కాకపోతే నేను మీకు ఒక నిజం చెపప్లేదు. అదే నా మరణం గురించి. అది మీరు నినన్నే గూగుల చూసి 
నిరాధ్రించుకునాన్రు.అవును నేను చనిపోయాను. ఈ నిజం నాకే ఇంకా సరిగాగ్ జీరణ్ం కాలేదు.  

సరిగాగ్ సంవతస్రం కిర్తం జమూమ్ కాశీమ్ర లో ఉగర్వాదులతో జరిగిన ఒక పోరులో నేను చనిపోయాను. 
ఉగర్వాదులు సాథ్నిక పర్జలను హూయ్మన షీలడ్ గా పెటుట్కుని మమమ్లిన్ దొంగ దెబబ్తీసి చంపేశారు. చనిపోయిన తక్షణం నాకు అంతా 
తెలుసూత్నే వుంది. నాకు అందరూ కనిపిసూనే ఉనాన్రు. కానీ నేనే ఎవవ్రికీ కనిపించటం లేదు. మరి దెయాయ్నాన్? కాదు. మరి ననేన్మనాలి? 
ఆతమ్నా? కాదేమో? 

సాధారణంగా కుకక్లకి ఘార్ణ శకిత్, అతీందిర్య శకుత్లు వుంటాయి. వాటికి నేను కనిపిసుత్నాన్ను కానీ ననున్ చూసి 
భయంకరంగా మొరగటం చేయటం లేదు. అవి ననున్ సాధు ఆతమ్గా గురిత్ంచి వుంటాయనుకుంటాను. 

ఒకటి మాతర్ం నిజం పార్ణాలతో వునన్పుడు ఎలా అలోచించగలిగే వాడినో, అలా నిరంతరం నాలో చైతనయ్ 
సర్వంతిలాగా ఆలోచనలు ఝరిలా కొనసాగుతూనే వునాన్యి.  

అంటే నేను శరీరం లేని ఆలోచనల ఝరిననన్మాట. నా ఊహ పారిన చోటికి నేను తక్షణం వెళిళ్ ఆయా పర్దేశాలు 
చూడగలుగుతునాన్ను. నా సవ్గార్మం ఒరిసాస్ లో వుంది. అకక్డికి వెళళ్గలుగుతునాన్ను, నా భారాయ్ బిడడ్లిన్ చూడగలుగుతునాన్ను. నాకిషట్మైన 
ఈ జిపీస్ని ఆరీమ్ వారు సెకండస్ డీలరల్కు వేలం వేసే దగగ్రికి వెళళ్గలిగాను. ఆ వేలం పాట తతంగానీన్ యావతూత్ చూడగలిగాను.  మీరు జిపీస్ 
కొనటం చూశాను. 

ఇంకా చితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఇనిన్ రోజులుగా నెనెంత పర్యతన్ం చేసినా ఎవరూ ననున్ చూడ 
లేకపోయారు.  నేను మాటాల్డుతూనే వునాన్ను,నా మాటలు ఎవవ్రికీ వినపడలేదు.  

కానీ అదృషట్వశాతుత్ మీరు ననున్ చూడగలుగుతునాన్రు, వినగలుగుతునాన్రు. ఇంకో చితర్మైన విషయం 
ఏమిటంటే మీరు కూడా నేను ఈ జిపీస్కి కేవలం పదడుగుల దూరంలో వుంటేనే చూడగలుగుతునాన్రు. అది కూడా పునన్మి రాతుర్లలోనే 
చూడగలుగుతునాన్రు. 

హేతువాదులకు, నాసిత్కులకు ఈ విషయాలు చెపిప్నా నమమ్లేరు. ’టూర్త ఈస సేట్ర్ంజర దేన ఫిక్షన’ వాసత్వం 
ఎనన్టికీ కలప్నకనాన్ విచితర్ంగా వుంటుంది. అది మీకు తెలుసు.  

నా మొహంలో భావాలిన్ చదివే పర్యతన్ం చేసూత్ కాసేపు నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు శీర్ధర. 
నా వంక అయోమయంగా చూసుత్ండిపోయిన సెకూయ్రిటిగారడ్ ను తన సాథ్నానికి వెళిళ్పొమమ్ని నెమమ్దిగా సైగ 

చేశాను.  
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చలి గాలి శరీరానిన్ వణికిసోత్ంది. దూరంగా హైవే పై వాహనాల రొద చెవులిన్ తాకుతోంది. 
"మీరు నాకు చినన్ సాయం చేయాలి. ననున్ మీరు ఎపుప్డైతే చూడగలిగారో ఆ రోజే అరథ్మయిపోయింది నాకు 

సాయం చేయగలిగింది మీరు ఒకక్రే అని" నేను ఆయన వంకే చూసుత్ండి పోయాను. 
"మనం ఒరిసాస్ వెళాళ్లి. అకక్డ మీరు నెరవేరాచ్లిస్న కారయ్ం ఒకటుంది. వచేచ్ పునన్మి రోజు ఉదయానేన్ 

బయలుదేరి మనం ఒరిసాస్ వెళదాం" శీర్ధర చెపాప్డు. 
నాకు కాసాత్ భీతి కలిగింది. 
"నేను మీకు ఏ హాని చేయను. అది నా హామీ" శీర్ధర అలా చెపిప్ నెమమ్దిగా దూరంగా గాలోల్ కలిస్పోయాడు. 
నేను ఆ వైపే చూసుత్ండి పోయాను.  
 
*** **** ****  
దరింగ బడి (హిల సేట్షన) ఒరిసాస్ 
 
మేము అకక్డికి చేరుకునే సరికి సాయంతర్ం ఆరవుతోంది. పలచ్టి చీకటుల్ అలుముకుంటునాన్యి. చాలా చలిగా 

వుంది వాతావరణం. 
పర్కక్నే కూరుచ్నన్ శీర్ధర దారి చూపిసుత్ండగా ఓ ఎతైన మలుపులో ఉనన్ ఇంటికి చేరుకునాన్ము. అది చాలా పెదద్ 

ఇలుల్.  
కశీమ్ర ఆఫ ఒడిశా అని పేరు వుంది కొండలపై ఉనన్ ఆ ఊరికి. ఎటు చూసినా అదుభ్తమైన పర్కృతి దృశాయ్లు 

మైమరిపింపజేసాత్యి.  
ఊరికి కాసాత్ దూరంగా ఉనన్ ఆ ఇలుల్ పర్కృతి ఒడిలో ఉనన్టుట్ంది. దూరంగా ఎటూచూసినా పసుపు తోటలు. ఆ 

పార్ంతంలో పసుపు, అలల్ం తోటలు పర్తేయ్కం. 
ఏవో పలెల్ పదాలు పాడుకుంటూ ఇండల్కు వెళుతునాన్రు కారిమ్కులు, వాళళ్ వసత్రధారణ, భాష వింతగా వుంది. 
ఆకాశం చాలా  సవ్చచ్ంగా వుంది. 
ఆ ఇంటి గేటు ముందు జిపీస్ ఆపి కాలింగ బెల నొకాక్ను. 
సెకూయ్రిటీ గారడ్ నెమమ్దిగా గేటు తీశాడు. 
సెకూయ్రిటీ గారుడ్కి అరథ్ం కాలేదు నేనెవరో. కానీ జిపీస్కునన్ రంగును బటిట్ నాకు ఆరీమ్కి ఏదో సంబంధం వుందని 

అంచనా వేశాడు. 
’అమమ్గారునాన్రా’ అని హిందీలో అడిగి, అతనికి నా విజిటింగ కారడ్ ఇచిచ్ ఆవిడకు ఇచిచ్ రమమ్నాన్ను. 
ఇంతలో ఎవరూ ఉహించని విధంగా వాళళ్ ఇంటి నుంచి లాబర్డార  బీర్డ కి చెందిన వారి పెంపుడు కుకక్ పరుగున 

వచిచ్ ముందరి సీటోల్ ఉనన్ శీర్ధర పై పేర్మ గా ఎగబడి అతనిన్ నాకే పర్యతన్ం చేసోత్ంది.  
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అతను నాకు మాతర్మే కనిపిసుత్నాన్డు. సెకూయ్రిటీ గారుడ్కు అయోమయంగా వుంది. దానిన్ బలవంతంగా 
లాకుక్పోతునాన్ అది లోనికి వెళళ్టం లేదు.  

అందుకే శీర్ధర కార దిగి లోనికి నడిచాడు. అతడి వెంబడే అది కూడా లోనికి నడిచింది. 
 **** ***** ***** 
విషయం మొతత్ం వివరంగా చెపాప్ను తిర్వేణి కి. ఆసలే పెదద్వైన ఆమె కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో మరింత పెదద్వయాయ్యి. 
సోఫాలో తిర్వేణికి ఎదురుగా కూరుచ్ని మాటాల్డుతునాన్ను. ఆమె ఒడిలో ఆరేళళ్ బాబు, ఆమె పర్కక్నే సోఫాలో 

కూరుచ్నన్ పదేండల్ పాప కూడా నా మాటలు ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. 
"ఇపుప్డు కలన్ల శీర్ధర మీ పకక్నే కూరుచ్ని వునాన్డు సోఫాలో. మిమమ్లిన్ కళాళ్రా చూసుకుంటునాన్డు. ఆయనిన్ 

నేను చూడగలుగుతునాన్ను, మీరు చూడలేక పోతునాన్రు." 
అలా చెబుతునన్పుప్డు నా కంఠం రుదధ్మయింది. 
"అమామ్ మీ ఇదద్రు పిలల్ల బాధయ్త, వృదుధ్లైన శీర్ధర గారి తలితండుర్ల బాధయ్త ఇవనీన్ మీ భుజసక్ంధాలపై 

పడాడ్యి. వారు మీ గురించి బాధపడుతునాన్రు. పెనష్న డబుబ్లు ఎలాగు వసాత్యి, కానీ శీర్ధర గారు మీ తోటల తాలుకు కొనిన్ ముఖయ్మైన 
డాకుయ్మెంటల్ని బాయ్ంకు లాకర లో పెటాట్రట. మీకు ఆ విషయం తెలియక ఆ డాకుయ్మెంటుల్ పోయాయి అని కంగారు పడుతునాన్రట. 
చెబుదామంటే మీతో వారు కమూయ్నికేట చేయలేకపోతునాన్రు.  అవి కాక వారు చేసిన కొనిన్ ఇనెవ్సట్ మెంటల్ గురించిన వివరాలు మీకు 
చెబుతునాన్రు.  

ఇవి కాక వారు కొనిన్ పాస వరడ్ లు మీకు చెపాప్లని తపన పడుతునాన్రు. ఇవనీన్ నాకు వివరంగా చెపాప్రమామ్. 
మీరు ఇక పై డబుబ్ల గురించి ఏ విధమైన ఆందోళన చెందకండి.  

ఈ వివరాలనీన్ మీకు తెలియజేయాలని వారు ఎంత ఆందోళన చెందారో చెపప్లేను” 
ఆ వివరాలనీన్ ఆవిడకి చెబుతుంటే ఆయన ఆనంద పడటం పర్తయ్క్షంగా చూడగలిగాను. 
ఆయన ఆనందానిన్ కండాల్రా చూడగలిగాను అనన్ తృపిత్లో వెయియ్కిలోమీటరల్కు పైగా పర్యాణం చేసిన అలసట 

మరిచ్పోయాను. 
ఓ మంచి పని చేశాననన్ తృపిత్తో శీర్ధర వంక చూశాను. 
ఆయన వీడోక్లు చెబుతునన్ భంగిమ లో కర్మంగా అదృశయ్మయిపోయారు. 
ఆ తరావ్త నేనాన్యనిన్ ఎనన్డు చూడలేదు. 
***** ****** ****** 
"ఓ మై గాడ. ఈ జిపీస్ వెనుక ఇంత కథ వుందనన్ మాట." అనాన్డు రాజీవ. 
వేగంగా వెళుతునన్ జిపీస్లో చలల్టి ఉదయపు గాలులు మా ఇదద్రినీ తాకుతునాన్యి. 
ఉదయానేన్ ఫారెసట్ డిపారట్ మెంట రేంజరస్ మా పరిసిత్థ్తి విని వాళళ్ దగగ్ర వునన్ కాయ్న లోని కాసత్ పెటోర్లు ఇచిచ్ 

మమమ్లి ఆదుకునాన్రు.  
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మేము చేయాలిస్న మొదటి పని ఇంకాసేపటోల్ వచేచ్ చినన్ ఊరిలో టీ తార్గినా, తార్గకునాన్ టాయ్ంకు నిండా పెటోర్లు 
పటిట్ంచాలి. 

"ఇంతకూ ఆ కలన్ల ఆ తరావ్త ఎపుప్డైనా కనిపించాడా మళీళ్?" రాజీవ పర్శిన్ంచాడు ఉతక్ంఠతో. 
"లేదు రాజీవ. ఐ మిస హిమ ఎ లాట. వాళళ్ కుటుంబానికి చెపాప్లిస్న విషయాలు చెపేప్శాక ఆయన తృపిత్గా 

వెళిళ్పోయారు. ఆ తరావ్త ఆయన మళీళ్ ఎపుప్డు కనిపించలేదు. ఇది జరిగి ఓ రెండు సంవతస్రాలు అవుతోంది. ఆ సంఘటనలు జరిగి 
ఆయన అలా అదృశయ్ం అయిపోయాక, చాలా పునన్మి రాతుర్లు నేను జిపీస్ దగగ్రే కూరుచ్ని ఆయన కోసం చూసే వాడిని ఆతృత గా. కానీ 
ఆయన కనిపించలేదు ఆ తరావ్త మరెనన్డు" చెపాప్ను నేను. 

దూరంగా కనిపిసుత్నన్ పెటోర్లు సేట్షన వంక జిపీస్ని నడపసాగాను.  
 

------ సమాపత్ం--------- 
After watching this you tube video, I got inspiration to write this story 
https://www.youtube.com/watch?v=-PHxPa_26NA  
https://en.wikipedia.org/wiki/Om_Banna 

  

  
            సర్వంతి నెలాల్ళళ్నించి ఇలుల్ సరుద్తోంది.  ఎపప్టిన్ంచో అడుగుతునాన్రు అపారట్ మెంట కడతామని.  అందులో రెండు 
ఫాల్ట లు వీళళ్కిచేచ్లాగా.  అతత్గారునన్నాళుళ్ ఇవవ్నివవ్లేదు.  ఆవిడ పోయి ఏడాదైంది.  సంవతస్రీకాలూ అయిపోయాయి కాబటిట్ ఇక అపారట్ 
మెంటు కివావ్లని నిరణ్యించుకుంది.  కొడుకు, కూతురు వివాహాలయి అమెరికాలో వుంటునాన్రు.  ఎలాగూ పాతబడిపోయింది 
ఇలుల్.  500 గజాల సథ్లం వునన్ ఆ ఇలుల్ బాగుచేయించాలనాన్ తలకు మించిన భారమే.  అంత పెదద్ ఇంటోల్ ఒంటరిగా వుండాలనాన్ 
కషట్మే.  పనీ ఎకుక్వ.   పిలల్లు కూడా అపారుట్మెంటుకిచేచ్యమనాన్రు.  అందుకే నెలాల్ళళ్కలాల్ ఇలుల్ అపప్చెపాప్లి.  అపారుట్మెంటు అయేదాకా 
వేరే అదెద్ ఇలుల్ చూసింది.  అనీన్ తనొకక్తే చేసుకోవాలి.  భరత్ ఆర.ఎమ.పి.డాకట్ర.  ఆయనగారి వలల్ వీసమెతుత్ సాయం లేదు.  భారయ్మీద 
అరిచి, అరిచి, అరిచి ఒకసారి కోపంతో కాఫీ వేడిగా లేదని విసిరికొటాట్డు.  ఆ కాఫీ సర్వంతి మొహం మీద, చీర మీద పడింది.  గటిట్గా 
అరుసూత్, అరుసూత్ అపప్టిన్ంచీ మాట పడిపోయింది.   భరత్గారు ఇంక అరవలేడని సంతోషించాలో...... మాట పడిపోయిందని బాధ పడాలో 
ఎటూ జీరిణ్ంచుకోలేక పోయింది సర్వంతి.   
  
            తండిర్ పోయాక ఆయన గురుత్గా ఆయన వాడుకునే టర్ంకు పెటెట్ తెచుచ్కుంది.  తెచిచ్ంది గాని అదెపుప్డూ తెరవడం కుదరలేదు దాని 
తాళం కనబడక.   అందులో నానన్గారి ఇసతరీ చేసిన ఫేంటుల్, వాడకానికి అవసరమయే డబుబ్ వుండేవి.  నానన్గారు బేంకులో మేనేజరుగా 
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చేసేవారు.  అందుకని ఆయన దగగ్ర కొతత్ రూపాయల నోటుల్, పదిరూపాయల, వందరూపాయల నోటుల్ వుండేవి.  పాలవాళళ్కీ, పనివాళళ్కీ 
కొతత్ నోటేల్ ఇచేచ్వారు.  వాళుళ్ ఆ నోటుల్ చూసి మురిసి పోయేవారు.   ముఖయ్మైన ఉతత్రాలు కూడా జాగర్తత్గా దాచేవారు. 
  
          దాని తాళం కనబడక పోయినా వేరే తాళంచెవులతో ఆ పెటిట్ తెరిచింది. 
  
          నానన్గారు వేసుకునే ఇసతరీ మడతల దుసుత్లు, కొనిన్ కొతత్ పంచెలు కూడా  అలానే వునాన్యి.  ఒక బేగ లో కొతత్రూపాయల నోటల్ 
కటట్లు, పది, వంద రూఫాయల నోటల్ కటట్లు అలానే వునాన్యి.  కాని ఏం లాభం?  ఆ నోటుల్ చెలల్వు.  మూడేళళ్కిర్తం పర్భుతవ్ంవారు 
పాతనోటుల్ రదుద్ చేసారు.  అయోయ్, కాసత్ ముందరనాన్ ఆ పెటెట్ తెరిచి ఆ పాతనోటల్నీన్ మారేచ్యాలిస్ంది.  అదే టైములో డబుబ్ చాలా అవసరం 
వచిచ్ంది.  భరత్కి హారట్ ఎటాక వసేత్ ఆసప్తిర్లో చేరిప్ంచింది.  ఆసప్తిర్ ఖరుచ్ చాలానే అయింది.  బాయ్ంకులో గోలడ్ లోన పెటాట్లిస్ 
వచిచ్ంది.  అపుప్డే ఈ పెటెట్ తెరిచివుంటే అవసరానికనాన్ ఆదుకునేది.   ఇపుప్డు టైమూ దాటిపోయింది.  ఉసూరుమంది.  బోలెడు డబుబ్ 
చితుత్కాగితాలాల్ పడేయాలిస్ందే కదా?   
  
          వెతుకుతూంటే కొనిన్ ఫొటోల కటట్ కనబడింది.   విపిప్చూసేత్ నానన్గారు ఆఫీసువాళళ్తో కలిసి తీయించుకునన్ ఫొటో, ఇంకోటి ఫేమిలీ 
ఫొటో, అమమ్మమ్ తాతగారు, అమమ్, నానన్గారు, ఇదద్రు పినిన్లు, మామయయ్లు, తన చెలెల్ళుళ్, తముమ్ళుళ్, చినన్పిలల్లు, అందరూ కలిసి దిగిన 
ఫొటో కనిపించాయి.  అపప్టి పాతకాలపు నగ 'కంటె', నడుముకు వడాడ్ణం ఉనాన్యి.  బాల్క అండ వైట  ఫొటో మూలానేమో, పాత సినిమా 
యాకట్రల్లా వునాన్రు.  ఎంత బాగునాన్రో!  నిండుగా బొటుట్, కాటుక, పటుట్చీర కటుట్కుని వుంది అమమ్మమ్.   
  
          పూరవ్ం రోజులోల్ ఫొటో తీయించుకోవాలనుకుంటే, నీరెండ రావాలి.  మొహాలు ఫెర్ష గా వుండాలి.  అపుప్డు ఫొటోగార్ఫర వచిచ్, నలల్టి 
ముసుగేసుకుని సాట్ండ కెమేరాతో ఫోటో తియయ్డానికి గంటలు గంటలు పటేట్ది.  మళీళ్ ఆ ఫోటో కడిగి ఆరబెటిట్ ఇచేచ్సరికి వారం రోజులు 
పటేట్ది.  ఇపుప్డలా కాదు.  వెంటనే అలా తీసేయడం, ఇలా వచేచ్యడం.  సెకనల్లో ఏ దేశంలో వునాన్ ఇంటరెన్ట దావ్రా అవతలివాళళ్కి 
ఫోటోలు పంపెయయ్డం జరుగుతోంది. 
  
          ఆలోచిసూత్ మరో ఫొటో తీసింది.  అబోబ్, అది తన ఎస.ఎస.ఎల.సి.లో తీయించుకునన్ కాల్స ఫొటో.  అందరీన్ చూసింది.  అపుప్డు 
తనెంత సనన్గా అందంగా వుందో!  ఛీ!  అంత అందం ఇపుప్డేమై పోయింది?  ఆ తుమెమ్ద రెకక్లాల్ంటి వంకీజుటుట్, సనన్ని నడుము, అందరూ 
ఎంతందంగా వునాన్వే సర్వంతీ! అంటూ పొగిడేసేవారు.  ఇపుప్డా సనన్ని నడుమూ లేదు, అందమైన జుటూట్ లేదు.  భారీగా శరీరం 
పెరిగిపోయింది.  ఛ!  రోజులింత దారుణంగా ఎందుకు మారిపోయాయో.........?  అందమైన బాలయ్ం 
కరిగిపోయింది.  అమమ్మమ్, తాతగారుల్, అమమ్, నానన్గారల్ నీడన ఎపప్టికీ చినన్పిలల్గా వుండిపోతానేమో అనుకుంది 
గాని, అమమ్మమ్, బామమ్, తాతగారల్ని పోగొటుట్కుని, తానూ అమమ్, అమమ్మమ్, బామమ్ సాథ్యికి చేరి అంత పెదద్యిపోతానని ఎపుప్డూ 
అనుకోలేదు. 
  
          మనసు బాధగా మూలిగింది.  గతానిన్ పకక్కి పెటిట్, యథాసిథ్తికి వచిచ్, ఇంకో మూల వెతుకుతూంటే, ఇనపతీగేదో చేతికి 
గుచుచ్కునన్టట్యి, ఏమిటా అని తీసిచూసేత్, 'ఉతత్రాలసాట్ండు'!  ఈ ఉతత్రాలసాట్ండు పెటెట్లో ఎందుకుంది?  గుమామ్నికి మూల మేకుకి 
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పెటిట్వుండేది.  ఉతత్రాలు చదివి అందులో గుచేచ్వారు.  చెడడ్వారత్లునన్ ఉతత్రాలైతే చదివిన వెంటనే చింపేసి పడేసేవారు.  బంధుమితుర్ల నించి 
కేష్మసమాచారాలతో వచేచ్ ఆ ఉతత్రాలు చదువుతుంటే ఎంతో ఆనందం కలిగేది. 
  
          ఇపప్టి రోజులోల్ కర్మేపీ ఉతత్రాలు కనుమరుగై పోయి వాటి సాథ్నే ఇంటరెన్ట లు,  ఫేస బుక,సెల ఫోనుల్, ఇలా ఎనోన్ పర్సారసాధనాలు 
వచేచ్సాయి.  వాటిదావ్రా కొనిన్ సెకనల్లోనే వారత్లు పర్పంచంలోని ఏమూలలో వునన్వారికైనా చేరిపోతునాన్యి.  
  
         ఆ రోజులోల్  రోజూ పదకొండు గంటలకలాల్ పోసట్ మేన కోసం అందరూ ఎదురు చూసేవారు.  అతను ఇంటోల్ అందరికీ ముఖయ్మైన 
వయ్కిత్.  అతను 'పోసట్!' అని అరుసూత్ ఇచేచ్ ఉతత్రాల కోసం ఎదురు చూసూత్ ఆ రోజు ఉతత్రాలు రాకపోతే తీవర్మైన నిరాశ 
కలిగేది  అందరికీ.   ఉతత్రాలొసేత్ మటుకు పిలల్లందరూ ఆ ఉతత్రం  పోటీపడి అందుకునేవారు.  ఆ అందుకోవడంలో ఒకోక్సారి పెదద్వాళుళ్ 
చదవకుండానే చిరిగిపోతుండేవి.  పిలల్లని చీవాటేల్సి, ఆ చిరిగిన ముకక్లని జతచేసి ఎలాగో చదువుకునే వారు.  ఒకోక్సారి 
అయిదారుతత్రాలు, లేక ఇన లాండ కవరూల్ వసుత్ండేవి. 
  
          మేకుకి వుండే ఉతత్రాలసాట్ట్ండు పెటోల్ ఎందుకుందా అనుకుంటూ ఒకొక్కక్ ఉతత్రమే తీసి చదవసాగింది.  అనన్టుట్ 
గురుత్కొచిచ్ంది.  మేకుకునన్ పెదద్ ఉతత్రాలసాట్ండు చెదపటిట్, ఉతత్రాలనీన్ చిలుల్లు పడి పాడయిపోతే, పడేసి కొతత్ సాట్ండు కొని, మళీళ్ చెదపటిట్ 
పాడవకుండా నానన్గారు పెటోల్ పెటిట్వుంటారు. 
  
          ఒక ఉతత్రం తీసి చదవసాగింది.  ముతాయ్లకోవతో రాసిన ఆ ఉతత్రం పెదనానన్గారిది.  (ఆమె నానన్గారి పేరు కామేశవ్రరావు). 
  
          'చిరంజీవి కామేశవ్రరావుని దీవించి వార్యునది.  ఉభయకుశలోపరి.  చి.సర్వంతి గాడు, చి.భారతి గాడు, చి.చందర్ంబాబు ఎలా 
ఉనాన్రు?  వాళళ్ని తెలల్వారగటేట్ లేపి చదివించు.  చేతిరాత బాగుండాలి.  రోజూ కాపీలు దిదిద్ంచు.  చి.మరదలు భవానీ కులాసా అని 
తలుసాత్ను.  మీ వదినకి మొనన్ జవ్రం వచిచ్ తగిగ్నది.  వాళళ్మమ్గారు వచాచ్రు.  మొనన్నే పథయ్ం పెటాట్రు.  ఇంకా నీరసంగానే వుంది.  డాకట్రు 
బెర్డుడ్, పాలు ఇమమ్నాన్రు.  నీరసం తగగ్డానికి బారీల్, గూల్కోజువాటరు ఇమమ్నాన్రు.  జలుబుగా వుంటే కసూత్రి మాతర్లు 
వేసుత్నాన్ను.  చి.రామకృషణ్ ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసయాడు.  చి.మహాలకిష్ కి సంబంధాలు చూసుత్నాన్ము.  ఒక సంబంధం 
నలుగుతోంది.  అబాబ్యికి బాగా ఆసిత్పాసుత్లు ఉనాన్యి.  గవరన్మెంటు సూక్లోల్ టీచరు.  కొంచెం నలుపే అయినా పొలాలవీ 
వునాన్యి.  సరే, ఆ వివరాలు తరావ్త రాసాత్ను.   
  
          ఉంటాను.  వెంటనే జాబు రాయి.' 
  
          అలా ఇంకొనిన్ ఉతత్రాలు చదివింది.  అనీన్ కారుడ్లే.  కేష్మసమాచారాలు తపప్ పెదద్ విశేషాలేం లేవు.  అపుప్డు తరుచు నమసాక్రాలు 
పెటిట్, చినన్వాళల్యితే దీవెనలు పెటిట్, ఇకక్డంతా కేష్మం, అకక్డంతా కేష్మమని తలుసాత్ను.  పిలల్లు జాగర్తత్.  వాళళ్ని బాగా 
చదివించు.  ....... ఇలానే వుండేవి ఉతత్రాలనీన్.  మరికొనిన్ పొలాల విషయాలు వుండేవి. 
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          అపప్టి రోజులోల్ ఫోన సౌకరయ్ం లేదు కనక ఉతత్రాల దావ్రానే విషయాలు తెలియపరిచే వారు.  బంధువులు, కూతుళుళ్, అలుళుళ్ వచిచ్ 
కొనాన్ళుళ్ండి, వెళిపోతుంటే వెంటనే ఉతత్రం రాయమనే వారు.  ఉతత్రాలు రాకపోతే కంగారు పడేవారు.  ఇంక ఎపుప్డనాన్ టెలిగార్ం వసేత్ ఏ 
చెడువారోత్నని వణికిపోయేవారు. 
  
          ఈసారి ఇన లాండ లెటర తీసింది.  అది అతత్యయ్ చేతిరాతలా వుందే అనుకుంటూ, ఆలోచిసూత్ చదవడం 
మొదలెటిట్ంది.  ఎనాన్ళళ్నించో అతత్యయ్ వాళళ్తో సంబంధం లేదు, రాకఫోకలూ లేవు.  ఎందుకో కారణం తెలీదు.  మధుబావ 
గురొత్చాచ్డు.  ఎకక్డునాన్డో అనుకుంటూ..... 
  
          'కామేశానికి దీవించి వార్యునది.  శాంతకక్యయ్, మరదలు, జానకి, పిలల్లు సర్వంతి, కృషణ్, జాహన్వి కులాసా అని 
తలుసాత్ను.  అసలు విషయం ఏమంటే, సర్వంతి, నా కొడుకు మధు చినన్పప్టిన్ంచి ఒకే ఊళోళ్ వుండడం మూలాన కలిసి 
తిరిగా                                                                                                                                                                                

                         రు, ఆడుకునాన్రు.  సర్వంతిని నా కోడలుగా చేసుకుందామనుకునాన్ను కదా?  వాళుళ్ ఇషట్పడాడ్రు.  తరవాత మీ బావగారి 
ఉదోయ్గరీతాయ్ బొంబాయి వెళిళ్పోవలసి వచిచ్ంది.  మధు కూడా ఉదోయ్గంలో సిథ్రపడాడ్డు.   ఢిలీల్లో పొర్ఫెసర గా చేసుత్నాన్డు.  కొంతమంది 
ఫెర్ండస్ తో ఒక రూమ తీసుకుని వుంటునాన్డు.  ఎనాన్ళుళ్ ఒంటరిగా వుంటాడు?  హోటల తిండి పడటలేల్దు.  ఆ మూడు ముళూళ్ వేయించేసేత్ 
నాకు బెంగ వుండదు.  తరవాత వాడి చెలెల్లు మీనాకిష్ ఇంకా చినన్దే కాబటిట్ పెళిళ్ తొందర లేదు.  ఇపుప్డు ఫోరత్ ఫారం చదువుతోంది.  మా 
అతత్గారు చదివింది చాలు, ఆడపిలల్కంత చదువెందుకు? చదివి ఉదోయ్గాలు చెయాయ్లా, ఊళేళ్లాలా?  మొగుడుకి ఉతత్రం ముకక్ 
రాయడానికి, చాకలిపదుద్ వేసుకోవడానికి ఈ చదువు చాలు.  నే బతికుండగా దాని పెళిళ్ కూడా చేసెయయ్ండి అంటోంది.  మీ బావగారికి ఈ 
ఇంటివిషయాలేమీ పటట్వు.  ఆయనకి ఉదోయ్గమే మొదటి భారయ్.   నేను రెండో భారయ్ని.' 
  
          ఆ మాటకి చదువుతూ నవువ్కుంది సర్వంతి.  కాని బాధ పడింది.  మరి అపుప్డైతే తనని బావకెందుకు చేసుకోలేదు?  హయిగా 
వుండేది కదా తన జీవితం?  తరవాత చదివింది. 
  
          'వెంటనే ఏ సంగతీ ఉతత్రం రాయి.  తవ్రలో ముహూరాత్లు పెటుట్కుందాము. 
  
          ఇటుల్, 
          అకక్యయ్ శాంతమమ్.' 
  
          హడావిడిగా అతత్యయ్ రాసిన ఉతత్రాలనీన్ చదివింది.   
  
          'అనన్యయ్కి నమసాక్రములు.  సడన గా మా అతత్గారు పోయారని రాసేత్ చూడటానికి రాలేదు సరికదా, కనీసం ఓ సానుభూతి ఉతత్రం 
కూడా నీ నుంచి రాలేదు.' 
  
          కోపంగా రాసినటుట్ంది. 
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          మళీళ్ ఇంకోటి చదివింది.  నా పెళిళ్కి పసుపు కుంకుమ కింద నానన్గారిచిచ్న రెండెకరాల పొలం నించి ధానయ్ం బాపతు డబుబ్ 
పంపటలేల్దు.  కారణం తెలీదు. 
  
          ఇటుల్, 
          శాంతకక్యయ్.' 
  
          ఇదీ కోపంగా రాసిందే.  మరో ఉతత్రం.... 
  
          'నువు మనసులో ఏం పెటుట్కునాన్వో?  చి.మధుకి, చి.సర్వంతికి తవ్రలో పెళిళ్ చెయాయ్లని అదివరలో నీకు ఇనాల్ండ కవరు 
రాసాను.  నువు దానికి సమాధానం రాయలేదు.  ఇకక్డే వాడికి వేరే సంబంధం చూసాము.  పిలల్ చాలా బాగుంటుంది.  పదివేలు 
కటన్ం, లాంఛనాలు, వెండి కంచం, వెండి మరచెంబు ఇసాత్మనాన్రు.  హోటల తిండి పడక వాడి ఆరోగయ్ం పాడవుతోంది.  శుభలేఖ 
పంపుతునాన్ను.  వచిచ్ నాలుగకిష్ంతలు వెయియ్.' 
  
          సర్వంతి ఆ ఉతత్రం చదువుతూ వలవలా ఏడేచ్సింది.  గుండెలోల్ బాధ.  మరి తను ఇషట్పడడ్ మధుబావకిచిచ్ చెయయ్కుండా ఈ 
పిచాచ్డికెందుకు కటట్బెటిట్ తన బతుకు నాశనం చేసారు? 
  
          కోపంతో ఏడుసూత్ తలిల్కి ఫోన చేసింది.  అపుప్డు రాతిర్ పనెన్ండవుతోంది.  తలిల్ పడుకునుంటుంది.  ఐనా 
ఆపలేదు.  రింగవుతోంది.  నిదర్మతుత్ లోనే తలిల్ కంగారుగా అడిగింది, 'ఏమిటే ఏడుసుత్నాన్వు?  మీ ఆయనకేమయినా అయిందా?' 
  
          'ఆయనకేం బాగానే వునాన్రు.  నేనే ఇంకా ఎందుకు బతికునాన్నా అని ఏడుసుత్నాన్ను.' 
  
          'ఏమయిందే నీకు?  ముందా ఏడుపాపి విషయం ఏమిటో చెపుప్.' 
  
          'ఆపుతా గాని, ముందర నే అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్.  ననున్ మధుబావకిచిచ్ పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదు?  అందరికీ తెలిసునన్దే 
కదా, బావ, నేను ఇషట్పడాడ్మని?  ననీన్ సోంబేరిగాడికిచిచ్ ఎందుకు పెళిళ్ చేసారు?' 
  
          'తపేప్.  మొగుడన్లా అనచాచ్ సోంబేరిగాడని?  మొగుడంటే దేముడు.  లెంపలేసుకో......' 
  
          'ఆహా....... హా...... హా.......!  మొగుడు దేముడు, అతత్గారు దేవత, ఆడబడుచులు నీకు బంగారు తలుల్లు.  వీళళ్ందరికీ సేవలు 
చేసీ, చేసీ నా నడుం పడిపోయింది.  అతత్గారింటికి పంపేటపుప్డు ఏం నీతులు చెపాప్వు నాకు?  మొగుడు తిటిట్నా, కొటిట్నా ఏమనకుండా 
పడుండాలి.  మొగుడే దేముడు.  అతత్గారికి కాళుళ్ ఒతాత్లి.  అడపడుచులిన్ పేర్మగా, గౌరవంగా చూడాలి అంటూ నా బురర్లో 
నూరిపోసావు.  నువువ్ చెపిప్నటేల్ అలాగే పర్వరిత్ంచాను.  కానీ వాళుళ్ ఒకక్ళుళ్ కూడా నామీద పేర్మ చూపించలేదు.  ననున్ పనిమనిషి కనాన్ 
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హీనంగా చూసి, అడడ్మైన చాకిరీలు చేయించుకునాన్రు.  ఒక మరమనిషిలా అయిపోయాను.  ఆఖరికి నాపిలల్ల ఆలనా పాలనా కూడా 
చూసుకోలేక పోయాను.  అలాంటి వాళళ్మీద నాకెందుకు పేర్మ వుంటుంది?’ 
  
          'నీ పిలల్ల పెళిళ్ళళ్యిపోయాయి.  రేపో మాపో వాళళ్కీ పిలల్లు పుటిట్ అమమ్మమ్వవుతావు.  ఇనేన్ళళ్యాక ఈ సాధింపులేమిటే? బావతో 
పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదనడుగుతావేమిటి?  తపుప్ కూడాను.' 
  
          'తపొప్పుప్లు తరవాత నిరణ్యించుకుందాం.  బావతో పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదో నే అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్.  నానన్గారి పెటెట్లో 
ఉతత్రాల సాట్ండు కనబడింది.  అతత్యయ్ రాసిన ఉతత్రాలు చూసాను.  తవ్రలో ముహూరాత్లు పెటిట్ంచి పెళిళ్ చెయాయ్లని, హోటలు తిండి బావకి 
పడటలేల్దని ఆ ఉతత్రం సారాంశం.  ఆవిడ రాసిన ఉతత్రాలే చూసాను.  మరి మీరేం సమాధానం రాసారు అతత్యయ్కి?' 
  
          'ఒంటిగంటవుతోంది.  రేపు చెబుతాలే.  నిదొర్సోత్ంది.' 
  
          'నాకు నిదర్ పటట్దు.  ఇపుప్డే చెపుప్.' 
  
          'సరే, చెబుతాను.  మేమేం బావతో సంబంధం వదులుకోవాలనుకోలేదు.  చేదాద్మనే అనుకునాన్ం.  ముహూరాత్లు పెడదామనే 
అనుకునాన్ం.  పురోహితుడిన్ కూడా పిలిచి ముహూరాత్లు పెటిట్ంచాం.  మీ అతత్యయ్కి ఉతత్రం రాసాం కూడా.  కానీ ఎనాన్ళళ్కీ సమాధానం 
రాలేదు.  నువు చదివిన ఉతత్రం లేటుగా అందింది మాకు.  అపప్టికే నీకూ పెళిళ్ కుదిరిపోయింది.  అలాగే మేం రాసిన ఉతత్రం కూడా వాళళ్కి 
లేటుగా అందివుంటుంది.  అనన్టుల్ అపప్టోల్ పర్తేయ్కాంధర్ గొడవలు జరిగాయి.  అందుమూలాన నెల వరకు బంధువుల నించి ఉతత్రాలు 
గాని, రాకపోకలు గాని లేవు.  ఈలోగా ఆరోగయ్ం బాగాలేక, తను బతికుండగానే నీకు తవ్రగా పెళిళ్ చెయయ్మని మీ బామమ్ తొందర 
పెటిట్ంది, అబాబ్యి డాకట్రు, ఆసిత్పాసుత్లునాన్యి.  మన పిలల్ సుఖపడుతుందంటూ.  మన ఇంట పౌరోహితయ్ం చేసే రామశాసిత్ గారే ఈ 
సంబంధం చూసారు.  నువూవ్ చెపాప్వుగా అబాబ్యి నచాచ్డని?  ఇనేన్ళళ్యాక తిటిట్పోసాత్వేమిటీ?' 
  
          'ఆయన గారు ఏ డాకట్రో తెలుసుకోవదాద్?  ఆర.ఎమ.పి. అంటే అదో పెదద్ డాకట్రు అనుకునాన్రు.  అది కూడా తెలీదు.  ఆయన 
ఓ  ముకోక్పి.  ఏనాడనాన్ సుఖపడాడ్నా?  నరకం అనుభవించాను.  ఆడపిలల్ అనగానే ఎవడికో ఒకడికి కటట్పెటేట్దాద్మని చూసాత్రు.  మరిపుప్డు 
బావ ఎకక్డునాన్డు?' 
  
          'తెలీదు.  ఆవిడకి పసుపు కుంకుమల కింద ఇచిచ్న పొలం మీద డబుబ్ పంపటలేల్దని నానన్గారి మీద కోపం వచిచ్ంది.  కాని 
నానన్గారు ఆ బాధయ్తని బాబాయికపప్గించారు.  అతడేమో ఆవిడకి పంపటలేల్దు.  కాని ఆమెకి నానన్గారి మీదే కోపం.  ఆడపిలల్ సొముమ్ 
వాడుకుంటారా అని.  అందుకే రాకపోకలు, మాటలూ లేవు.  సరే.  నాకు నిదర్ వసోత్ంది.. పడుకుంటా.  ననున్ విసిగించక పెటేట్య ఫోను.' 
  
          ఈ లోగా అమెరికా నించి కూతురు రేఖ ఫోన చేసింది, ‘ అమామ్!  ఇవాళ ఇంటోల్ ఫంక్షనుంది.  గుతిత్వంకాయ కూర ఎలా చెయాయ్లో 
చెపప్ంటూ.  వాళళ్కిపుప్డు పగలు.  గుతిత్వంకాయ కూరెలా చెయాయ్లో చెపిప్, నిదర్ పటట్క ఇంటరెన్ట ఆన చేసింది.  ఫేస బుక లో ఎవరో పోసట్ 
పెటాట్రు పాత జాఞ్పకాలంటూ.  అపుప్డు బంధు మితుర్ల నించి వచేచ్ ఉతత్రాల గురించి అందరూ అపప్టి జాఞ్పకాలు, అనుభవాలు 
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GS¸ö¥qMLj*¸                            ¬¸×.FL ¥x@~Æ 

రాసుత్నాన్రు.  అపుప్డు తను పెటెట్ వెతుకుతూంటే కొటట్నోటల్ కటట్లు కనపడాడ్యని, కాని ఇపుప్డవి మారవని, అందులో ఉతత్రాలసాట్ండు 
కనపడిందని, అందులో తను చదివిన ఉతత్రాలు వేళకందక తన వివాహం విషయంలో జరిగిన పొరబాటు గురించి రాసి 'ఉతత్రాల 
సాట్ండ' ఫోటో పెటిట్ంది. 
  
          దానికందరూ వరస పెటిట్ కామెంటుల్, లైకులు.  అందరూ బావతో పెళిళ్ కాలేదని తెగ బాధ పడిపోయారు.  తనకొచిచ్న వందల కొదీద్ 
కామెంటుల్ చూసుకుని, ఓ వెరిర్ నవోవ్టి నవువ్కుంది సర్వంతి. 

 
PPP 

FcO~Nqj*¸ MLjV×oïNqj¸ ÄQcøCcôFL¸ GHO~Nqj*¸  
FcO~Nqj* GHOy×yõÀ O~CcôFcO~Nqj*¹ GHOq¹  
FcO~Nqj* GHOq¸ ö_ÿô CLCLø¸ FcO~Nqj*¹ GHOq¹  
FcO~Nqj* GHOy bEcõCc bEcõFL¸ FcO~Nqj*¹ GHOq¹  
²Fyï ³+j"$c MLj¸öCLGHlGRð¸ ÔLÍjMLlCLjFLï rHÍMLlÓj, ¯ Oy¾ MLköCL¸ MLjFLGSjû ÿßÍNqj¸Cy MLjMnjÎ¥qMLjMLø=o÷Íj.  
¬¸CL=c McõfH¸¼FL ¬ºPe¸< ¥y=h ö_Vô¸< FcNqjŠ¨ sSMLPy CcFLj ¯ ¬OqMnÎ GS¸MLCLûO~ÓPy ³ CLfHðÍMLjk ÔnNqjõPoEo 

¬Â ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓ Mc¿ MLjFLGSjû ¥x^jæŠPe<jCLj¸Á. NqjbEcÄbÁ$c GHm×cÁ ¥cOqõö¥qMLkÓj GHm¿ëÔofS, ®¸=hFLj¸¨ Cn¼áFL 
GHlÆÿyOq, ÍEyí×.FL¸ FnÎMoÍõ¸ GSMLj¿ð¸Ôc<j. ¬Oq»Ení<j ¬FLï¸Cy ÔofSFL öGHTdEcÓj. ¥q+j" ÔnMLjO~átj.  

μ¥qGHlð<j GHÔLáÂ JvPeÓj, bÍFLbEcFcõÓCy CLjÓCLk$o ®+j". − ±¿¥é MLjŠ=cNqjMLkFL¸$c °FLï O~MLjjÓMc¿ −ÓNqj¸. 
EcEcGHl ML¸Eo+" ö¥h¸Í^ ±Wy" rHÍí ¥cMLj¸Íj ¬ÔLjõCLO~MLjNqjõŠ ¥qÓPy ¥qÂfH¸¼ MLj¿¢ $qj¨ ¥q=hæ¸ÔLjŠFcï<j O~MLjNqjõ. ö¥qMojBc 
$qj¨¥h MLÔoá ÔLj^jæGH¥qÚÓ GHPn÷ ×.FcÓCy, EcCLÓ TdNqj¸Cy $qj¨ öJd¸$q*¸, rHÍí$yGHlOq¸, Íø×.GSì¸AKL¸ GSMLj‚O~tj. GHm×c¿ 
Š^j¸_ ¥yGS¸ GH¥qÚFo ¶ rH¸Š=hÓj÷‚@~ O~fS ®ÔcáOqj.  

ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓj MLjk@y CLOq¸. O~MLjjÓMc¿Fo FLMLjjôŠFLï Š^j¸_¸. ²Fyï MLkOqjðÓj ÔLkQc<j −NqjFL CLFL ¬OqMnÎ 
GS¸MLCLûO~ÓPy. rHÍí ÔLÍjMLlÓ¥yGS¸ GH^ï¸ MLÓGS MnÈ"JwtjFL ±¿ fHÓ÷Ój MnFL¥hÚ À¿»O~PoÍj. JvPeÓj ¬MLjjôŠÂ, fHÓ÷Ó Í$qÜOqŠ 
MnWc"Oqj ¥x¸ÍOqj. ³Fc<k <_jòŠ −QLGH<PoÍj. −NqjFL ÔLj^jæGH¥qÚÓ ±+"Py÷ ‚@~ −NqjFLŠ MLj¸¼sHOqj °¸<^¸Cy 
QLjAKL¥cOqõGHl GS¸AKcMLFLÓj, AKLŠëÓj ®Ôoá ÍXh*, GS¸MLCLûO~Â¥h bÍOqô¥qOqë ®Ôoá ML<j÷ ®Mo −NqjFL GS¸JdÍFL. ±Wy" Äj»ÆFL MLjjGSÆ 
Mc+"Š GH¸<j$qÓ °Ccûÿ¸ CL»Ü¸Á. EcÂ¥h Cy<j MLjCL MLk¿ð<jÓj ±OqjŠ ÔnOyMnÎGHl On¸<j ÔL¿áÓj MnÆTdtj. GH¸<j$q Mo+Py÷ 
Cx¸»ÔLksS Mc+j" ¥qOqjMnÎJwNqkOqj.  
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$qj¨ CLÓjGHlÓj MofS CcWc¸ MoQc<j. ¬GSPo $qj¨¥h MLÔoáMcOqj CLŠÚMnÎJwNqkOqj ¬Â KcbÍGH<jCLj¸=o $qCLMLjk<jFnÓÓj$c 
¥yÄ@| MLjkPeFL $qj<jÓÂï MLjkfSMoNqkÓÂ öGHAKLjCLø¸ °CLëOqjøÓj. TdøÄjMc¿¥h sSMLÔoNqjŠ¸@~ °¸<Po¥q Oy¾e μ¥qÚ<j ML¼á 
GHm×.ÓÂ¢ï ÔofS FnÎMoÍõ¸ GSMLj¿ð¸ÔLjŠ¸^jFcï<j.  

Â¢OqGS¸$c ®¸=h¥h ML¼á MLTdO~Py °FLï _Ó÷rHÎ FnÎMoÍõ¸ GHWn"¸, À£Oqí¸ ¥qÓQL¸ rH=hæ GH¥qÚFo °FLï Š¿¢áPy ‚Ó_@~è<j. 
²¸<Ój À£öML¸$c °Fcïtj. MLNqjGSj rHÎ_<^¸Cy Kc$c Â¢OqGS¸$c °¸^j¸Á. rHÎ$c °GHMcGS¸.  

''¬Nnkõ! ¬Pe ‚Oqjá¸¨JwNqkOoMLj¸¨. ¥q+j" ÀOqj$qjCLjFcïNqk?'' PyGHÆFLj¸¨ MLGSkë ¥q¸$cOqj$c ¬¨»¸Á. AKcOqõ 
−¸@~+j".  

''¥q¸$cOqj GH<Š. ²¸<¥qEc ¬¸Íj¥é ‚OqjáFcïFLjPo'' AKcOqõFLj ÔLksSë ×cÆMofS¸Á −NqjFLŠ.  
GHÍMLjk@o+" −¸@~+j" GHÁsUFo+" ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓ ¼=h¥nFL MoÓj GH^jæŠÂ Mnj=hæÂ¸=y÷ ¬<j$qjrH=hæ¸Á. − Oy¾FLj¸¨ ¯ 

Oy¾Ec¥c ¬CLëMLkMLjÓ sSMLÓj, MLjj$qjÜOqj fHÓ÷Ój, −<GH<ÔLjÓ Š^j¸KcÓj. ¯ KcbÍõCLÓÂ¢ï μ¥qÚOy¾ ‚@~ ÄGSj¥yÚŠ¸@~ 
FnOqMo¿á¸Á. − O~MLjjÂ sSMLPy AKLOqëŠ ²¸CL JdöCL °¸Ey, ¯ ®Pe÷Æ¥h ‚@~ ¬¸Co JdöCL °¸Á.  

AKLŠëÓj ²GHlð@nÎFc _^æÓj rH¨Co, ×cö$qCLë$c Ec¼, −<_<jÔLjÓ¥y, ‚CLj+"¥y ®ÔoásSÁ. rHOq=y÷ rH¸ÔLjŠFo ‚Oq$cNqjÓj, 
GS¸AKcMLFL, ®¸Cy ¬¸Cy MLÔoá ÍXh* ¬tjFc ³Fc<k Á$qjÓj GH<PoÍj −Ä<. fHÓ÷Ó rHÈ"+j" ¬tjJwNqktj. μ¥qÚ$cFx¥qÚ 
¥x<jŠ rUÎÍO~KcÍj MnÈ"JwNqk<j. ¬¥qÚ< JzOqfUCcõÂ¥h ²ŠÚML <_jòÓj MLTdëtj, ¯ GHPn÷Py °¸<FLj ¬Â. ¬GHlð<j MLköCL¸ 
KcbÍGH¨¸Á −Ä<.  

KcÄ Í$qÜOq On¸<j Ôn¸_jÓj CLÓÄ£jÍj$c JwGSjŠÂ, _^æÓj MLkOqjáŠÂ AKy×.FcÂ¥h ‚OqjáFcïOqj −ÔcOqjõÓj.  
AKy×.FL¸ ¬¸^k ³Ä£jPoÍj. TdøÄj Mc¿ öGHTdEcÓj Ôn¿GS$q¸ ÔoGSjŠÂ, GH¥qÚFo rHOq=y÷ ¥cfSFL −FLGH¥cNqj ‚Oq ML¨è¸¼¸Á. 

EcEcGHl FnÓOy¾Ój$c ®¸Co Ä¤¿AKy×.FL¸. °FLï ÃNqkõÂï −¼CLk¼ TdøÄjMc¿ öGHTdEcÓ ¥yGS¸ ¥x¸Ôn¸ ¥x¸Ôn¸$c ML¸¨, ¬Mo 
À¸^jFcïOqj. rHOq=y÷ ‚Oq$cNqjÓ JdÍjÓ MLÓFL ¥qÂ¢GS¸ ‚Oq$cNqjÓŠ ®_ò¸ÁPoÍj. ®¥q − ÃNqjõ¸ ‚@~ ®¸¥y On¸<jMLjk<j 
Oy¾Ó¥qFcï O~MoMnk.  

MLjbEcõFLï¸ ¶ ŠFLjŠ MofS PoÔc¥c ''¬Pe FLOqfS¸ÿ$c¿ ®¸=hEc¥c MnÈ"MLTdëFLj'' rHÎ GH¸Ôn AKLj×cFL MoGSjŠ¸^k ¬FcïOqj 
−ÔcOqjõÓj.  

''²¸Íj¥q¸© Ä£jŠ ¯ ¥qGRæ¸, ®¸CL ²¸<Py Mn+"¥qJwCo ³? ¬tjFc, ¬FL‚<Íj¥cÂ¢ EoMcÓNqj¸ bÍOqô¥qOqë ´Íj ²¥qO~Ój 
Mc¿ MLjjCcëCL$cOqj $qj¨MLkFLõ¸ ö¥h¸Í O~fSsSë $qCL GHEo+j"$c MLjFLŠ ²¸CL ®GSjëFcïOy −NqjFL MLjFL¹TdûXh¥h CnÆNqjÍk? ²¥qOq¸ GH¸^ 
‚@~ MLjFLŠ ®MLø^¸ PoÍj. ¬PeFo Fn^jæ¥xGSjëFcï¸. ÔLj^jæGH¥qÚÓ GHÁ ±+"Š$cFLk ®Eo rHÍí$qj¨. ³Ey $qCL ´Eo+j"$c ¥cGSë 
−EcNqj¸ CL»Ü¸Á ¥cÂ¢ ²¸CL MnÎAKLML¸$c ¥qWcõ*¸ ×.¿$oÁ. KxÀë$c $qj¨Â GH=hæ¸ÔLj¥yML^¸ PoÍj. ¥qÂ¢GS¸ Ä£j ×.Oqj$qjKc^j ‚@~ 
ÔLkGSj¥yMcÆ¥qEc!'' $x¸CLj $qÍÜÍMnjÎ¸Á −¸@~+j"Š.  

''CLŠÚMoÄj MLjFLŠ O~MLjj@x¥qÚ<j¸<j MLOqŠ..'' FLMLløCLk ‚ÂO~$q¸ À£QcOqj −ÔcOqjõÓj.  
PPP 

FLOqfS¸ÿ¸$c¿ $o^j À£GSjŠÂ PyGHÆ¥h MnWc"Oqj. CLMLj ®¸=h¥h rHÍí ÍkOq¸ Po¥qJwtjFc, ²¸< À£öMLCLCy Kc$c ÔnMLj^ 
GH=oæfS¸Á. rHÍí ®Ój÷, MLjj¸Íj MLOq¸@~Py ‚OqjáÂ −NqjFL IJwFLjPy ²ML¿CyFy MLk=c÷<jCLjFcïOqj.  
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¥qOyFc AKLNqj¸Cy ¬¸ÍOqk ÍkOq¸ÍkOq¸$c MLjGSÓjCLjFcïOqj ¥c_=hæ, MLOq¸@~Py ¬<j$qj rH^æŠ¸@~Fo FLMLjTdÚOq¸ ÔoQcOqj 
−ÔcOqjõÓj.  

''³¸^¸¨ ²¸<FL GH¨ ®Pe MLÔcáOqj?'' IJwF| rH=oæGSkë ¬¨$c<j FLOqfS¸ÿ¸.  
''¬EoFL¸¨, Ä£jŠ On¸<j FnÓÓ ö¥hCL¸ ÄFLïÄ¸ÔLjŠFcïFLj, TdøÄj Mc¿ sSMLÓŠ ®_ò¸Á$c °¸Á. GHm×c TdMLkö», FnÎMoEcõÓŠ 

FcFLjGSkë ®_ò¸Á$c $qjOqjëÔoQcOqj.  
''¯ GHm×.Ój ¬Ä¤ −sHNqjõMLjÂ, $qj<jÓj MLjkrSNqjõMLjÂ öGHAKLjCLø¸ −OqèOqj - Ä£jCy ÔnJdðFLj ¥qEc!'' FLOqfS¸ÿ¸ $x¸CLjPy 

ÄGSj$qj.  
''Â×.Moj Ä£jOqj ÔnJdðOqj. AKLŠëÓj O~ML=o÷Íj ¥cÂ¢ TdøÄj Mc¿ sSMLÓj ²Pe −sHTdëMLj¸¨, −¿GRæ¸ ‚@~FLk. ¯Td¿ Ä£jOqj 

GH¸GHMLÓfSFL ML<j÷, <_jò ‚@~ GH¸GHPoÍj. ®¸=y÷ ®_ò¸Á$c °¸Á'' −CcôbÃMLkFL¸ ÔL¸GHlŠ¸^k ÔnJdðOqj.  
''[OqjáÓj CL»Ü¸ÔLj¥yMcÓ¸©, GSøNqj¸$c MLjFL öGHbEcÂ$cOo ÔnJdðOqj ¯ MLjk<j FnÓPy÷ ²FyïTdOqj÷. ¬GSPo $qCL ´Eo+j"$c 

−EcNqj¸ Td¸CL¸ CL»ÜJwtj¸Á. ¬¸ÍOqk ®+"Py÷Fo Í¸<¸ rH^jæŠÂ ±OqjŠ¸^jFcïOqj. ³Ey Ä£j ÕÔcÍGSë¸. ®¸¥c MnFL¥q=h MnÎAKLML¸, 
−EcNqj¸ O~Í¸¨.''  

rHÍíÆ¼áFL NqkAKnÎ ²¥qO~Ój ¥{Ój¥h ®¼á, ¼FLï rSÎ¾ O~×.¥iNqj FcNqjŠ¨$c ²Íj$qjCLjFLï FLOqfS¸ÿ¸Š −EcNqj¸ GHm¿ë$c 
$q¸¨¥q^jæŠJwtjFL $qj¨ ¬¸=o Pn¥qÚPoÍj, ¥qÂ¢GS¸ GHm¿¢øŠÓj ¥q=hæ¸¼¸ÍFLï ¬bÃMLkFL¸ $pOqML¸ ‚@~ PoÍj.  

Mnjj¥qÚÓŠ Â¢+j" rH<jCLk Ä¤+" MLk^Ój Ä¸^jFLï Oq¸$q¨¥h MLjFLGSjû ¼MLlŠÚMLj¸Á. rHEcíNqjFL ¥qÂ¢GS¸ ‚OyáMLjFLŠ¸@~, 
À¸¨»¸×.Ó ¥yGS¸ ®Pe MLk=c÷<kCLjFcï<Â KcbÍ$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  

''KxÀë$c ®¸=y÷ ÃNqjõ¸ PoML¸¨, ¥cGSë Ä£jOqj ¯ GS¸MLCLûOq¸ O~MLÓfSFLÄ GH¸fHsSë''  
¥qÂ¢GS¸ FLÓAKnÎ _TdëÓj GH¸@o ²¥qOq¸ ´Íj ²¥qO~Ó $qj¨ MLkFLõ¸ − $qj¨GHm×c¿ EnÎFLõ¸$c À¸¨»¸×.Ój PoMLÂ ÔnGHð^¸ 

Oq¸$q¨Â ¥qÓ¼MofS¸Á. FLOqfS¸ÿ¸ − ´En¥qO~Ó GH¸^FLj ²GHlð@y ¬MojôQc<Â CLFLŠ CnÓjGSj.  
''OoNoj Oq¸$c! ¶ ÃNqjõ¸ MLjk^ À£GSj¥nÈ" ¬NqjõMc¿ ®¸=y÷ GH@nNqjõO~'' MLjWc" ³MLjFLjŠFcï@y −» ''ML<÷ ÄjÓj÷Ój 

MLjksSQcOq¸¨ MLÔoáFnÓPy CnOqML$cFo ML<j÷ MLjO~¨¸¼ ¥xÂï _TdëÓj GH¸fHTdëPo. ®Á$y ¯ MntjõOqkJdNqjÓj¸ÔL¸¨'' ¬¸^k ÔoÀPy 
On¸<j Fy^j÷ rH=cæ<j.  

''MLTdëFL¸¨'' FLMLjTdÚOq¸ ÔofS ®¸=h¥h _NqjÓjEoO~Oqj −ÔcOqjõÓj.  
PPP 

O~öÀ AKy×.FL¸ ¬Nqkõ¥q, AKLj¥cëNqkGS¸$c MLTdO~Py FL<j¸ McPeáOqj −ÔcOqjõÓj. EcEcGHl FnÓOy¾ÓFLj¸¨ O~öÀGHm^ 
AKy×.FL¸ MLkFoQcOqj. FLOqfS¸ÿ¸$cOqj GH¸fHFL ÃNqjõGHl _Tdë ÔLkfS GS¸_Oq¸$c EyGS¥cNqj GHÔLá¨ MLjj¥qÚÓ GHlÓjGSj ML¸¨¸Á 
−¸@~+j".  

''−Ôc¿$cOqk'' MLjGS¥qÔi¥q=hPy ®¸=h¥h ²MLOqj MLÔcáOy GS¿$cÜ ¥qFLGH<PoÍj.  
''²MLOqk?'' Po¼ MLOq¸@~Py PnÎ^j MoQcOqj.  
''FoFLj MLj¸$qÆ GSj_òNqjõÂ'' MnÓjCLjOqjPy¥h MLÔcá<j. EcEcGHl −ÔcOqjõÓ MLNqjGSjû, MLjjCL¥qGH¸Ôn, rHÎFL Ôx¥cÚPoÍj. AKLj×cÓ 

ÔLj^kæ ^MLÓjPe¸=hÁ ¥qGHlðŠFcï<j.  
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''¬On FLjMLøö=c! Ec ®Pe ‚Oyá. ³¸=h ¯ Mo+GHlð<j?''  
 MLTdO~ GH¥qÚFL °FLï _¸<O~tj Ä£jÍ ‚OqjáFcï<k GSj_òNqjõ. GHPn÷Py÷ ŠPePy÷ ¬¸CLO~Ój, ¬¸CLGSjìPy÷ ¬¸CLO~Ój Kc$c 

½¡¿ê¸ÔLjŠJwCctj. ¼FLïGHlð<j Ä¤bÁ_¨Py ÔLÍjMLlŠFo MLNqjGSjûPy GH¿ÔLNqj¸. _¨ ¬Fo Cc=cŠÓ rR<jèPy CcMLj¸ÍOqk Jd>OcÓj 
MLPn÷ MoGSjŠ¸=o KnÎ^ ÂÓ_¨ −Ó¥h¸ÔoMc<j Oq¸$qNqjõ. ¬CLÂ −GS¥hë $qMLjÂ¸¼, PyGHÆ¥h O~ÂsSë ±Wy"Â rHÍíMc+"Cy ³MLjFcï 
$x<MLlÓj ¬MLlCcNojMnkFLÂ, $qÁ KnÎ^ ‚OyáMLjÂ ÔnfHð ¶ GHÓ¥c _ÓGH¸ ®ÔcáOqj MLkadæOqj. CLOqjMcCLëOqMcCL ®ÍíOqk Mc¿ Mc¿ 
ŠÓMLßCLjëPy÷ fSìOqGH@~èOqj.  

''ÔcPe ¥cÓ¸ ¬tjõ¸ÁO~ ÔLkfS ²Pe °FcïOqj?''  
''Kc$cFo °FcïMLj¸¨. ³¸=yFL¸¨ ®ÁMLOq¥q=c÷ ¥cÍj. ±+j" MLk¿ JwNqktj MLjFLjGRjõÓj MLk¿JwCLjFcïOqj. FoFLj MLj¸$qÆÂ 

¥qÍ¸¨. ¥cÂ¢ Fc ¥x<jŠÓj ®ÍíOqk MLj¸$qÆ GHÂ FoOqjá¥yPoÍj. MLk KcML GSFcïtj MctjsSëFo ¥qÍ¸¨ O~MLjjPy¿ ¥qPeõ*¸, Mc¨ 
fHÓ÷Ój FoOqjá¥yMLjFcïOqj. ¯ GHFLjÓCy −EcNqj¸ O~Í¸^. $pOqML¸ ‚@~ °¸<Í¸^.''  

''Â×.Moj ×.Oqj$qjKc^j ‚@~ ÔLkGSj¥yMcÆ$c'' ¼FLï$c Â^kæO~áOqj −Ôc¿$cOqj.  
''Â¢ fHÓ÷Ój ²GHlð@y GH^ï¸ MnWc"OqÂ ÔnJdðMLl ¥qEc'' $qjMLjô¸ Í$qÜOq ‚Oqjá¸^k ¬¨»¸Á −¸@~+j".  
±¿¥h ¥x¸Ôn¸ rH<$c Ôc¥qÆ, MLj¸$qÆ, ¥qMLjô¿ ®Pe MoOo MLßCLjëÓj ÔoGSjŠFo Mc+j" °¸=cOqj. ¬¥qÚ¨ FLj¸@o ±Wy"¥h ¥cÂ¢ 

JvÓ¸ GHFLjÓŠ ¥cÂ¢ MLÔoáÁ. EcEcGHl ®OqMnÎ ³+" ö¥hCL¸ Ec¥c McOnMLøOqk $qj¨Py¥h MLÔoáMcOqj ¥cÍj. °CLûMcÓGHlð<j ±Oo»¸GHlPyFo 
EoMLlÂ ÍOqùFL¸. ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓj EoMLlÂ Í$qÜOq ¯ ÄMLXL ³¸=h? ¬¸ÍOqk EoMLlÂ ÍOqùFL¸ ÔoGSj¥yMLÔLjá ¬FLï¸ÍjŠ ±Wy" Kc$cFo 
$x<MLÓj ¬Nqkõtj. ±Wy" ŠöO~+j" ‚@~ −ÔcOqjõÓj $c¿Â ¥x¸Ôn¸ GSMLj¿íî¸ÔcOqj. ¯ PyGHÓ MLjCL MLk¿ð<jÓk 
²ŠÚMnÎNqkõtj. `MLk EoMLl¨¥h ¬¸ÍOqk GSMLkFLMoj, ¯ ÄMLXLÓj PoMLl. Ä£jŠ <_jò TdNqj¸ ÔoTdë¸'' ®Pe¸=h öGHPyAKcÓCy 
¥x¸CLMLj¸Á MLk¿JwNqkOqj.  

''MLk Mc+"Py÷ ÔcPeMLj¸Á ±Wy" JvPeÓj ¥{ÓjŠ À£GSjŠ¸^jFcïOqj. Fc ¥x<jŠÓj ‚@~ FcÓj$o+"tjõÁ À¿» MLÔoáfS 
®¥qÚ@o °¸^jFcïOqj. ¼FLï ®Ój÷ ¥q^jæŠFcï¸. ¬¸ÍOq¸ ¥qÆsS °¸^FcïMLjMLkô! fHÓ÷Ó¸ÍOqk Kc$qjFcïO~ ¬MLkô ÔLkfS Kc$c Noj+j" 
¬tjõ¸Á.''  

''²ML¿ GS¸TdO~Ój Mc+"Ä ¥qEc Kc$cFo °FcïOqj. MLõMLTdNqj¸ ÔosS Š^j¸KcÓj JvÓ¸ ¥{Ój¥hÔyá, ¬MojôTw ±+j" 
Ec^jCLjFcïOqj. MLj¸$qÆ GHFLjÓj, ŠMLjô¿ GHFLjÓj −sHfS Ä£jMc+j" MLõMLTdNqj¸ ÔoGSjëFcïOqj. Ä¸CL$c PoÍk''  

''Ä£jŠ ‚@~ MLNqjGSûtjõ¸Á ¥qÍ¸¨, MLÔoá¥cÓMLk JwNoj ¥cÓMLk ¬Â - MLj¿ Ä£j ¬Kcòtj$cOqj ®¥qÚ¨¥h O~O~, MLjFL 
$qj@o °¸Á ¥qEc'' ŠCLkÿÓ¸$c ¬¨$c<j GSj_òNqjõ.  

''PoÍjO~ Mc+j" O~Oqj'' Â^kæO~á<j −ÔcOqjõÓj.  
''Â¢Š CnÆNqjÂÁ ³MLjj¸Á? Mc+"Š ¯ GHPn÷ FLÔLáÍj. ®OqjŠ $qÍjPy÷ ¬¥qÚ@o °¸=cOqj. MLkŠ ¬¥qÚ< ±fH¿ −<Íj. 

öJd*¸ °¸@oMLOq‚ ¯ O~MLjjPy¿ sSML ¬¸Co'' AKLOqë MLÙFL¸ ÔLkfS CcFo ÔnfHð¸Á.  
sHÍ¿¥q¸ Cc¸<ÄGSjëFLï − ®¸=hÂ ÔLkQc<j Td¸_Nqjõ. CLMLj ¼FLïGHlð<k CL¸ö¨CyJd^j ¯ ®¸=h¥h ²GHlð<k MLÔoáMc<j. 

MLOq¸@~ Â¸<j$c bEcFLõ¸ _TdëÓj, GH¥qÚFL ÔcÄ=y÷ On¸<j −MLlÓj, ¥x_ò¿ Ôn^j÷, GH^jæGH¸ÔnCy rHÍí −Ôc¿$cOqj, Â¸<j$c 
¥q+¥q+Pe<jCLk −NqjFL AKcOqõ - ²¸Cy MnÎAKLML¸$c °¸@oMcOqj. ¥q<jGHlPy EoMofSFL^÷tjõ¸Á GSj_òNqjõŠ.  
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TdNqj¸öCL¸ Oq¸$q<j ML¼á FLOqfS¸ÿ¸$c¿ ®¸=y÷ ×.¿»¸Á ÔnfHCo MLjFLGSjû GH^æPo¥q ®Pe MLÔcá<j GSj_òNqjõ.  
''MLTdëFLMLkô, JvÍjíJwtj¸Á GH<j¥y¸¨. ±¿¥é ÔLkfSJwEcMLjÂ MLÔcá''  
''MLj¸¼Á GSj_òNqjõ, MLjk<jFnÓÓFLj¸¨ GHÓ¥q¿¸Ôo Mc+j" ¥qOqjMLNqkõOqj. ¥qÂ¢GS¸ FLjMnÎøFc FnÓÓFLj¸¨ GHÓ¥q¿¸Ôo Mc+j" 

¥qOqjMLNqkõOqj. ¥qÂ¢GS¸ FLjMnÎøFc MLÔcáMLl'' Ä¤bÁ $qjMLjô¸ CLÓjGHl MoGSkë ÔnJdðOqj −ÔcOqjõÓj.  
PPP 

''³¸=h KcMc ¥q_jOq¸JdMLl?'' JvPeÓ GH¥qÚFo °FLï Cc+"CyGHlPy ÔLÓ÷$c °¸ÍÂ FLjÓ¥qMLj¸ÔL¸ Ä£jÍ GH<jŠFLï GSj_òNqjõ, 
¥q+j" Cn¿¼ ÔLkQc<j. KcMLMLj¿Á, ®ÍíOqj Cy<Ój÷+j", Mc+" fHÓ÷Ój, MnjjCLë¸ ¶ GHÁsUFLjMLj¸Á MLÔcáOqj.  

''¬¸ÍOqk ÍkOq¸ ÍkOq¸$c ‚Oyá¸ö@~ Ä£jCy ¶ ÄGRNqj¸ MLk=c÷@~Æ'' ¬¸^k −Ôc¿$c¿ GH¿fSìÀ ¬¸Cc ÄML¿¸Ôc<j 
GSj_òNqjõ.  

''¬Nnkõ JdGH¸ ¬tjFc ±Wy" ¬¸CLMLj¸Á rHÍ¥qMLjCcÓj °FcïOqj. ²MLøOqk GH=hæ¸ÔLj¥yML=o÷Ec?'' O~×.Nqjõ ×cÆGH@~è<j. 
¬¸Í¿¥h −Ôc¿$cOq¸=o ÔcPe $pOqML¸.  

''−+" GS¸$qÀ MLÁPnNqjõO~! rHÍí MLjFLjGRjÓŠ rHÍí _jÍjíÓj °¸@~ÓFo¸ PoÍj$c. Ä£j ¬¸Í¿¥h $qjOqjë¸Á$c MLjFLÓï¸Í¿ï 
$qj<jPy¥h O~ÂMcøÓÂ −NqjFL ¬¸Í¿ï ²Pe ²Á¿¸Ôc@y. MLj¸¼ MLjÂfRO~, MLjFL¸Í¿ï ³Fc<k CLŠÚML ŠÓ¸ ¬Â ÔLk<PoÍj. 
²ÂïTdOqj÷ MLjFL¸ −NqjFLCy McÍFLÓj MoGSj¥yPoÍj. MLjFLŠ CnÆNqjÂ ÄGRNqkÓj ²¸Cy ÄMLOq¸$c ÔnsHðMcOqj. −NqjFLŠ À¸¨»¸×.Ój 
MnCLjŠÚFo [Oqô GH^æ‚<Íj. ¬¸Co''  

''MLjFLMoj¸ ÔnNqjõ$qÓ¸. ¬GSPe+"¥é TdøOqíî¸ ²ŠÚML, EoMLl¨ Í$qÜOq ‚@~ Co@~Fo. ®=cæ¸=h ŠPeÓ $yÓ PoŠ¸@~ Vtj$c 
°Fcï¸'' ³Tw_j ¼O~ŠGH@~è<j.  

''FyOqjMLjjNqjõO~! ŠPeÓ $yÓ PoEc? MLj¿ Po¥qJwCo, ŠÓ¸ GS¿æIfH¥n^j÷ rH=hæ $qMLOqïMnj¸^j TdNqj¸ ²¸ÍjŠ 
Jv¸ÍjCLjFcïMLlO~? ¥qÂ¢GS¸ μ¥qÚTdOnÎFc MLjFLjGRjõPe÷$c −Py¼¸ÔL¸¨O~''  

''³¸ ÔoEcíMnk ÔnGHlð KcMc?''  
''MLjFL¸ÍOq¸ ½¡ÄCL¸Py −¥qÆ KcbÍ ¬¸=o ³¸=y CnÆfSFLMc+"Moj ¥qEc! ¯ ¥yÄ@| MLjÿMLkô¿Cy öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc 

¬Pe÷<jCLj¸ÍÂ Oy¾e =iÄ¤Py MnjjCLjëŠ¸^jFcïOqj. ¥qÂ¢GS¸ MLjFL ¬ÍßGRæ¸ MLjFL ±OqjEc¥c O~PoÍj ¬Á. MLjFL¸ Vtj$c 
‚Oq$cNqjÓj GH¸¨¸ÔLjŠFcï¸, ¬MLjjôŠ¸^jFcï¸. ×.FLML¿Py ¥{Ój CcÓkŠ ML<j÷ °Fcïtj. OoGHl CxÓ¥qOqjPy÷ MLjÈ¢" MLõMLTdNqj¸ 
ÔoCcë¸. À¸¨¥h Â¢<¥h ¥xOqCLPoÍj. JdGH¸ − MLjjGSPe+j". Í¿öÍ¸ Cc¸<ÄGSjë¸Á − ®¸=y÷. rHÔLjáÓk¨JwtjFL $y<Ój, rHÎ¥qGHlð 
rH¸ŠÓj ±¨JwNqktj ÔLk<Po¥qJwNqk''  

¥cGSë −» MLjWc" ÔnJdð<j GSj_òNqjõ ''®¸CL ¬Â FoFLj ÔnGHðFLj ¥cÂ¢ QL¥hëÄ£jOq ÃNqjõMnk, ML@y÷ MLk ®¸=h¥h À£GSjŠOq¸¨ OoGHl 
¬¸Cc MLjk^Ó¥nÀë ®¼áMLEcí¸. Ä£jPy CcgHGHÂ CnÆfSFL Mc+j" °FcïOqj ¥qEc, ¥cGSë − ®¸=h GS¸$qÀ ÔLk<¸¨. rH¸ŠÓj MLkO~áPoMnk. 
$y<ÓŠ MLjÈ¢" fSMnj¸^j MofS GSjFLï¸ MnNqjõ¸¨. $qjWy" ®Foï+j" −NqjFL ¥qMLjô$c rH=hæFL öGHTdEcÓŠ _ÍjÓj À£Oqjá¥y¸¨'' ¥q+j" 
CLj<jÔLjŠFcï<j GSj_òNqjõ.  
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''¬Nnkõ MLkMLj ¬¸CL KcbÍGH@~Ó, Â¢ MLk^ ¥cÍ¸=cMLk? $qjWy" GHm×.Š KyÓjè [Oqjá¥qEc, FoFLj OoGHl ¥y^Nqjõ ¥x^jæŠ 
²Æ÷ FLkFn, Fntjõ, ¥qOqkðOq¸ Pe¸=hÄ ¶ On¸<j MLjk<j FnÓÓŠ GS¿JwFLj À£GSj¥xTdëPo. MLk $oEnJdÓj ‚@~ ¶ Æ£^Oqj Oy¾e 
®Tdë. ¬MLjô$cOqj ÔosS öGHTdEcÓj ¬MLjßCL¸Pe °¸@otj. JwtjFo<j ÅÇ¢O~MLjFLMLÄj¥h MnWc"¸ $qj¨¥h. ¯Td¿ ¥qPeõ*Moj PoÍj''  

¬¸ÍOqk CLPe μ¥qMLk^ ¬¸ÍjŠFcïOqj.  
PPP 

''−Ôc¿$cOqj AKy¸ÔoQcO~?'' Ä¤bÁCLÓjGHl À£fS PyGHÆ¥h MLGSkë ¬¨$c<j GSj_òNqjõ.  
MLjk<jOy¾Ó Co@~Cy MLjÈ¢" ML¼áFL GSj_òNqjõFLj ÔLkfS −QLáOqõJwNqk<j −ÔcOqjõÓj  
''O~öÀGHm^ AKy×.FL¸ MLkFoQcMnkN|j. °Jdô ÀÂ MLj½ã$q Cc$cFLj. FLjMLlø‚@~ MLj½ã$q GHlÔLjáŠ¸=cMc'' −NqjFL MLk^ 

GHm¿ë¥cŠ¸@~Fo PyÂ¥h ®ÍíOqj NqjjMLŠÓj ÃNqjõ¸ _TdëÓj MnkGSjŠ¸^k ML¼á MLOq¸@~Py MoQcOqj. MnFL¥cPo ®¸¥x¥q MLõ¥hë ®CLë¨ 
Ôn¸_jPy JdÓj $q^jæÄ£jÍ rH=hæ ''¬MLjô$cOqj JdÓ¸©'' ¬¸^k ¥é¥qMoQc<j.  

¯ GS¸Í¨¥h PyGHÆFLj¸¨ ML¼áFL −¸@~+j", ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓj −QLáOqõ¸Cy FyOqj Cn¿ÔcOqj.  
''¯ _Tdë ML<÷¸¨. ®EoMnk ÃNqjõ¸ _Tdë ¬¸¨. ¯ TwMLjjÓj Oy¾e Ä£jŠ JdÓj À£GSjŠMLTdë<¸¨. OoGH^jï¸¨ öJvÍjíFoï 

CnTdë<j, Ä£jŠ ¬AKLõ¸CLOq¸ PoŠ¸=o ¯ Oy¾JdÓj ¥cfS CnÔcáMLj¸¨ ¬¸=o ¥cGSë Ôi¥q=h GH@~è¥q MLEcíMLjÂ. ²MLOnÎFc ÔLksSë MLjÈ¢" Ä£jŠ 
®_ò¸ÍÂ¢'' MnjjÿMLk^¸$c ÔnJdð<j GSj_òNqjõ.  

''³Äjö=c ®Í¸Cc? ²¸ÍjŠ ®MLÂ¢ï? ²MLOqj GH¸JdOqj?''  
''¬¸=o CLGHlð$c ¬FLj¥y¥q¸<Nqkõ. Ä£jOqj FLOqfS¸ÿ¸$c¿Cy MLk=c÷¨¸Á Oq¸$q<j FcCy ÔnJdð<j. MLjFLGSjŠ ÔcPe 

¥qGRæMojfS¸Á ¬¸Í¿¥h. ¬¸=o O~MLjjPy¿¥h GHm×.Ój, öGHTdEcÓj GS¿$cÜ ¬¸EcÓÂ ¬¸CoFLNqkõ ¬¸Co.''  
−ÔcOqjõÓj$cOqj FxÔLjáŠ¸=cOoMnk ¬Â GS¿íÔnGHlCLjFLï GSj_òNqjõFLj ÔLkfS ¥q+j" ÔnMLjO~átj.  
MLOq¸@~ $q^jæÁ» GSj_òNqjõ ÔoCLjÓj GHlÔLjáŠÂ ¥q+"Š ¬ÍjíŠFcï<j ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓj.  
''¬Nnkõ ¬Nnkõ ®Eo¸=h Kc_j Ä£jOqj?''  
''PoÍj GSj_òNqjõ, TdXcCLjë Fc O~MLjj@o Â¢ OqkGH¸Py MLÔcá<j. ¥qFLïÃ<èÓj ÍkOq¸$c °FcïOqj. −ÓNqj¸ bÍOqô¥qOqëÓj MLk 

Kc$y$qjÓj MLÁPoQcOqj. öGHAKLjCLø¸ ÂOqjsHÍ GHm×cOqjÓŠ GSVNqj¸ ¬¸ÍÔoGSjë¸ÍÂ ÔnJdðOqj ¥cÂ¢ ¬Á Fc Ec¥c O~PoÍj. ³ O~MLjj@nÎCo 
MLjFL ±OqjFLj ×cö$qCLë$c ¥cJd<jCLjFcï@y, − O~MLjj¨ Â¢ OqkGH¸Py Fc ®¸=h¥h MLÔcá<j'' $x¸CLj ½¡OqKytj¸Á.   

''¬Nnkõ Ä£jOqPe JwÓá¥q¸<Nqkõ! ³Ey °<Cc TdNqj¸. ¬MLkô OoGH=hFLj¸¨ MLk TwMLjjÓj ®¸¥y ®ÍíOqj ML¼á ®¸=h$y<Ój, 
rH¸ŠÓj ‚@~ GS¿ÔoTdëOqj. ¥cÍFL‚<Íj.''  

−ÔcOqjõÓj ³Ey ¬FLKyCLj¸<$c, CLÓjGHlCyGSjŠ¸^k GHÔc¿¢ ¥x^jæ ¥y^Nqjõ MLÔcá<j, MnFL¥cPo GSOqjŠÓj GH^jæŠÂ 
Oq¸$q<j.  

''¯ FnÓŠ GS¿JvNoj GHÔc¿¢ TdMLkFLj÷, TdøÄjMc¿ GHm×cTdMLkö». FLkFn ¬Â¢ï CnÔcáFL¸¨, MLÍíFcï Oq¸$q<j GH^jæ_=hæ 
<_jòÓj ®Ôcá<j. CLsHðFL¸¨. ²ML¿ TdøOqíî¸ Mc+j" ÔLkGSjŠFcï¸ ¥cÂ¢ GSOoFL¸¨ ¬tjõ¸EoEy ¬tjõ¸Á. MLÔoáFnÓ GHm×cTdMLjö» FoFo 
GH¸GHlCcFLj. MLjFLGSjPy rH^jæ¥yMLk¥q¸©'' ¥y^Nqjõ $q_$qKc GS¸×ctjgR ®Ôcá<j, ¥cÂ¢ ®¸=hÍ$qÜOq Oq¸$q<j, GSj_òNqjõ MLjj¸Íj 
ö_ÀÄjPe¨ CLO~øCL GHÂPy¥h O~MLjÂ KnÁ¿¸Ôc¥é °EcOqCL ¬Â MLköCL¸ ¥y^Nqjõ ÔnGHðPoÍj.  
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                                          U  

''³¸=hÍ¸Cc GSj_òNqjõ, ³¸ ÔnJdðPy ‚@~ CyÔL^¸PoÍj.''  
''³¸ ÔnJvðÍíNqkõ. OoGH^jï¸¨ TdøÄj¥h MLj¸¼ öGHTdEcÓj rH^æ¸¨. Ä£jOqj ÔLÓ÷$c °¸=o O~MLjj<j GS¸CyGR¸$c °¸=c<j. 

−NqjFL GS¸CyGR¸$c °¸=o MLjFL ±Oqj Kc$qj¸^j¸Á ¥qEc'' ÔLÓ÷$c FLMcø<j GSj_òNqjõ.  
''$qj¨ ¬¸Í¿¥h Ôn¸EcÓÂ, ¬¸ÍOqk O~McÓÂ −Fc<j Ä£jOqj ²¸Cy JwO~@~Oqj.  
³My QcöTdëÓj ÔnJdðOqj. ¬¸Í¿Cy McÁ¸ÔcOqj. MLjMLjôÆï GSMLkFL¸$c ÔLk@~ÓFcïOqj. Moj¸ ÔofS¸Á ¼FLï TdNqjMLjNqkõ, ³Ey 

MLkŠFLï Ec¸=y÷ ¶ $qjrHð<j Ä£jCy GH¸ÔLjŠFcï¸. MLTdëMLjNqkõ! ¬MLkô OoGHl O~MLjjPy¿¥h ¥qMLj¸$c ML¸¨ rH^æ¸¨'' FLMLløCLk 
_NqjÓjEoOqjCLjFLï GSj_òNqjõFLj ÔLkfS ÔoCLjÓj ×y¨¸ÔcOqj ÅÇ¢ÂMcTdÔcOqjõÓ Í¸GHCLjÓj.  

''ÔLOq*MLjjPo FLÄjôÀ, Â¢ ÁMLõ ÔLOq*MLjjPo FLÄjôÀ..''  
                           PPP 

  

  "జనమ్, జనామ్ంతర పాపాలనీన్ గురుత్కు వచిచ్ నను చితర్వధ చేసుత్నాన్య.  పార్ణానికి ఆపాయ్యంగా ఓ పలకరింపు 
లేదు.  కనీసం  పేర్మతో కూడిన సప్రశ్ లేదు. నాకు నేనే, నాతో నేనే  ఇలా  ఎనిన్ రోజులని కొటుట్కుంటూ,  తనున్కుంటూ, మాటాల్డుకుంటూ 
ఉండాలి. నేను దికుక్లు పెకక్టిలెల్లా అరిచినా ఎవరూ వినిపించుకోరు. నా రొధ ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. ఛీ! నామీద నాకే అసహయ్ం వేసుత్ంది. 
ఈ  కాళరాతిర్ సావాసం ఇంకెనిన్నాన్ళుళ్. ఈ  ఒకక్సారికి  నా యందు దయుంచి ఈ చీకటి గది నుంచి బయటికి పంపించు. ఇంకెపుప్డూ ఏ 
పాపం చేయను"  అని యశోద కడుపులోని బిడడ్  దేవుడికి మొర పెటుట్కుంది. 
           ఎవరో తలుపు తటిట్న శబద్ం. యశోద తలుపు తీసి "మీరా బాబు! రండి,రండి" అని చిరునవువ్తో ఆహావ్నించింది. 
          ఆ ఇంటోల్కి వెళేళ్ అగతయ్ం తనకు లేదనే అహంకారమే  తపప్  వచిచ్న ఆ మనిషికి చిరునవువ్కి బదులు నవేవ్ సంసాక్రంలేదు. అందుకే, 
ఇంటి బయటే నిలొచ్ని  " ఏమామ్! ఆరోగయ్ం బాగుందా?!. నినున్, నీ అవసథ్ను చూసి... జాలిపడి ఈ పని అపప్జెపాప్ను. ఎండలు 
మండిపోతునాన్యి. మీ ఇంటోల్ ఏ.సి పెటిట్సాత్ను. కానుపు అయిన తరువాత తీసేసాత్ను.  ఆ సారు వాళుళ్ వచిచ్ అడిగితే మూడు నెలల కిర్తమే 
పెటాట్మని చెపుప్. మళీళ్ చెపుత్నాన్ను, ఈ విషయాలేవి బయటికి చెపప్కూడదు" అని  మధయ్వరిత్ మోహన రావు  పెదద్ సంచి నిండా పళుళ్ యశోద 
చేతిలో పెటాట్డు. 
        "అలాగే బాబూ. ఎవరికీ సెపప్నేదు,  సెపప్ను" అంది యశోద. ఎవరు చూడటేల్దని నిరాధ్రించుకొనన్ తరువాత బాయ్గులో నుంచి డబుబ్లు 
తీసి యశోద  చేతిలో పెటిట్ మోహనరావు వెళిళ్పోయాడు. 
                     యశోద తలుపేసి ఇంటి లోపలికెళూత్ "ఇపుప్డు ఏడో నెల ఇంకో రెండు నెలలు భరిసేత్ మా అపుప్లు తీరిపోయి ఈ ఇలుల్ 
మిగిలుచ్కోవచుచ్" అని తనలో తానే ఆలోచించుకుంటూ పనిచేసుకుంటుంది. 
       "మా అమామ్, నానన్లకి నా మీద  ఎంత పేర్మో!! కుదరక కాని  ఈమె కడుపులో కూడా ఏ.సి పెటేట్వాళేళ్మొ " అని  నలుసు నవువ్తుంది. 
        "ఈ  ముదధ్ తిను తలిల్" అని తన ఎనిమిదేళళ్ కూతురికి కొసరి కొసరి తినిపిసుత్ంది యశోధ. 
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       "నాతో కూడా  పేర్మగా ఉండవా? కాసత్ పొటట్ని నిమిరి నాతో  మాటాల్డవా"అని అరిథ్సుత్ంది ఆ చినిన్ పార్ణం 
        పాపం!  యశోద  పేర్మ ఎలా చూపిసుత్ంది? పిండానిన్ కడుపులో పెడుతునన్పుప్డే   " పుటేట్ బిడడ్కు,  నీకు ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు, 
ఉండకూడదు" అని గటిట్గా చెపాప్రు అసలు తలిల్దండుర్లు. 
                                                                                       ******* 
                విశాఖ సముదర్ తీరంలో  ఉనన్ పోష ఏరియాలో ఖరీదైన బంగాల్ ముందు ఆఢి. , బి.యమ.డబలుయ్ కారుల్ ఆగాయి. వాటిలోంచి 
విహార , ఆశ దిగారు. ఆ భారాయ్భరత్లకిదధ్రికి పేరు మోసిన కంపేనీలోల్ పెదద్ ఉదోయ్గాలు. వారికి  ఇదధ్రు ఆడపిలల్లు. ఆ పిలల్ల చదువులు 
ఇంటరేన్షనల సూక్లుల్ చూసుకుంటునాన్యి. 
             నడమంతర్పు సిరి అవవ్చుచ్. కషట్పడి సంపాదించినదైనా కావచుచ్ ఏదైనా డబుబ్ మనిషికి మహ చితర్మైన ఆలోచనలని, 
ఆశలని  పుటిట్సుత్ంది. అలాగే వారికి కూడా ఇపుప్డు మగబిడడ్ కావాలి, వంశం నిలబెటాట్లి అనే పాతకాలపు ఆశ చిగురించింది. బిడడ్లిన్ కనే 
వయసునాన్ వారికి ఓపిక, తీరిక లేదు, ఒక మగ బిడడ్ కావాలనే గొంతెమమ్ కోరిక తపప్. 
                      ఒకరి  దగగ్ర డబుబ్లునాన్యి. వేరొకరికి ఆ డబుబ్తో అవసరం ఉంది. ధనం ఉనన్ వాడి అలవికాని ఆశలకి ఆధునీకత 
రెకక్లని అమరుసుత్ంది ఆయువు పోసుత్ంది. ఒకరి డబుబ్ని, వేరొకరి అవసరానిన్ తమకు అవకాశంగా మారుచ్కునే మధయ్వరిత్ మోహనార్వులకి 
ఈ లోకంలో కొదవే లేదు.  చటాట్లు గటిట్వయేయ్ కొలది వీరికి ముటట్చెపెప్ సొముమ్ పెరుగుతుంది. అందుకే వాళుళ్ అందమైన బొమమ్ని ఆనైల్న లో 
ఆరడ్ర చేసి తెచుచ్కునన్టుట్గా రకత్సంబంధానిన్ కూడా కసట్మైజడ్ సెప్సిఫికేషనస్ తో ఆరడ్ర పెటాట్రు. 
ముబైల రింగ అవుతోంది "హలో" అంది ఆశ. 
         "మేడమ డెలివరి అయింది, బాబుని తీసుకుని వెళల్ండి" అనాన్డు అవతలి నుంచి మోహన రావు. 
                ఆశ అంతే తవ్రగా  అతయ్ంత ఆనందంతో విహార  కి ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది. 
                         ఆశ "లకిష్ , లకిష్ " అని సంబరంగా అరిచినటుట్గా పిలుసుత్ంది 
                         "ఏంటమామ్!"  లోపలినుంచి  హాడివుడిగా వచిచ్ంది లకిష్ . 
                      "అయయ్గారు హాసిప్టల లో వుంటాననాన్రు.  రా! మనం  హాసిప్టల కెళిళ్ బాబుని తీసుకొదాధ్ం. నువేవ్ వాడిని చూసుకోవాలి" 
అని క్షణంలో బిడడ్ బాధయ్త  లకిష్ కి అపప్జెపేప్సింది ఆశ 
                       "మీ బిడడ్" అని డాకట్ర ఆ పసికందుని జాగర్తత్గా ఆశ చేతిలో పెటిట్ంది. 
        ఆశ సంతోషంతో మురిసిపోయి తన బిడడ్పై  ముదుధ్ల వరష్ం కురిపించి ఐదు నిమిషాల తరువాత  పకక్నే వునన్ లకిష్ కి బిడడ్ని 
అందించింది 
            "ఒక ఆయమమ్ కడుపులో పుటిట్, మరో ఆయమమ్ చేతిలో పెరుగుతానా?" అని అనిపించిందో ఏమో! ఆ బిడడ్  ఒకక్సారిగా గటిట్గా 
ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది. 
            లకిష్  కి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక యశోద పకక్నే పడుకోబెటిట్  "పాలు ఇవవ్మామ్!" అంది అనునయంగా. 
             అపప్టి వరకు ఏదో బరువు మోసాననుకునన్ యశోద, తొమిమ్ది నెలలు తాను మోసిన ఆ భారం రూపు దాలిచ్ తన చనుబాలు 
తాగుతుంటే ఏదో తెలియని ఉదేవ్గానికి గురైంది. అందుకే తన పర్మేయం లేకుండానే కనీన్రు కారుసుత్ంది. అమమ్కానికి అయినా 
సరే  అమమ్తనం లో  కమమ్దనానిన్ కాదనలేక ఆ కళుళ్ వరిష్సుత్నాన్యి. 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

112          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

          ఇదంతా గమనించి గమనించనటుట్గా ఉనన్ ఆశ  "బేబి కి ఏ పాలు పటట్మంటారు ఫారుమ్లా రాసివవ్ండి" ఆరిత్గా అడిగింది డాకట్ర ని. 
          "తలిల్ పాలే మంచిది. ఫారుమ్లా రాసివవ్మంటే రాసిసాత్ను" సంశయంగా చెపిప్ంది డాకట్ర. 
         "తలిల్పాలు మంచివే కాని ఈమె దగగ్రే బిడడ్ని వదిలేసేత్ వీళళ్మధయ్ బంధం పెరుగుతుందేమో కదా!" అని తన సందేహానిన్ బయటపెటిట్ంది 
ఆశ. 
        "ఏ కాలంలో ఉనాన్రండి!?. కావాలంటే ఇపుప్డు తలిల్ పాలు కూడా లభిసుత్నాన్యి. ఖరీదెకుక్వ అంతే" అంది డాకట్ర. 
            అవును! కాలం మారి పరుగులు తీసుత్ంది. భూమాత ఇచేచ్ నీటిని కొంటుంది. తలిల్పాలను కూడా వెలకటిట్ కొనగలుగుతుంది. 
         "అవునా,  డాకట్ర!  అలా అయితే తలిల్పాలే కావాలి. కొంచెం డిటైలస్ చెపాత్రా?" అని ఉతాస్హంగా అడిగింది ఆశ. 
          ఆ పర్శన్ ముందే ఊహించిన డాకట్ర " ఆ విషయాలనీన్ మా నరస్ మీకు చెపుత్ంది"  అని వడివడిగా ముందుకు కదిలింది. 
            ఈ మాటలనీన్ వింటునన్ మోహనరావు బురర్ పాదరసంలా పనిచేయడం ఆరంభించింది. వెంటనే యశోద  దగగ్రకెళిళ్ "ఆ తలిల్ పాలు 
కూడా  నువేవ్ ఇసాత్నని  చెపిప్ అమమ్గారిని బర్తిమాలాడు. నీకు డబుబ్లు ఎకుక్వగా ముటేట్టటుట్ నేను చూసుకుంటాను" అని ఆమెకే 
వినిపించేటటుట్ వివరించాడు. 
         యశోద  మోహన రావు చెపిప్నటేట్ అరిథ్ంచింది. ఏదో  పెదద్ సాయం తానే  చేసుత్నన్టుట్గా  "అలాగే" అని ఒపుప్కుంది ఆశ . 
           మోహన రావు నరస్ ని అడిగి అకక్డే వునన్ ఫారమ్సిలో "మానుయ్వల బెర్సట్ పంప" ని తీసుకుని వచిచ్ యశోదకిచాచ్డు. "ఇది ఎలా 
వాడాలో నరస్మమ్ నీకొచిచ్ చెపుత్ంది. నువువ్ పాలు నింపి ఉంచు చాలు. నేనొక కురార్ణిణ్ పంపిసాత్ను, వాడికిచిచ్ పంపించు" అని 
యశోద  పొతిత్ళళ్లో వెచచ్గా నిదురపోతునన్ బిడడ్ని తీసి ఆశ చేతిలో పెటాట్డు. అపుప్డు యశోద ముభావంగా వుంది. ఎందుకంటే తనకి ముందే 
తెలుసు ఇది వాణిజయ్ ఒపప్ందంలో చివరి ఘటట్ం అని. 
        అమమ్ పంట పండింది. మోహన రావు డబుబ్లు ఇచాచ్డు. ఇకక్డ కూడా గిటుట్బాటు ధర రాలేదు. ఎకక్డైనా దళారులదే పైచేయి. 
           ఆశ, లకిష్  బిడడ్ని పటుట్కుని కారెకిక్ వెనుక సీట లో కూరుచ్నాన్రు.  విహార  కారు ముందు సీటోల్ కూరుచ్నాన్ డు. "లకిష్  ! మీ ఆయన 
రెండు రోజులని సెలవుపెటాట్డు మూడు రోజులవుతుంది. ఏంటి విషయం? ఇంకా రాలేదు." తల కాసత్ వెనకిక్ తిపిప్ అడిగాడు విహార 
         "సారు, మీకు తెలుసు కదా! మా ఆడబిడడ్ చచిచ్పోయింది. ఆలాయన పెదద్ తాగుబోతు. ఉనన్ ఒకక్ బిడడ్ని సరిగాగ్ సాకెటేల్దు అలాగని 
మాకాడ వదిలేయయ్మంటే మా సెడడ్ ఇదయ పోతునాన్డు. ఆడు ఈ యాల  ఊళోల్ గొడవ కూడా పెటాట్డంట. మా ఆయన ఆడి సంగతి తేలిచ్ 
రేపు మా మేనకోడలిని తీసుకుని వచెచ్తాత్డు" అంది లకిష్  నెమమ్దిగా. 
                  "ఇంతకీ మీ మేనకోడలి వయసెంత" అని అడిగింది తన బిడడ్కి ముదుద్పెడుతూ ఆశ 
                  "మూడేళుళ్ ఉంటాయమామ్!" అంది లకిష్  తన బురర్ గోకుక్ంటూ. 
                 "మీకే గడవటేల్దంటునాన్వు కదా! ఆ పిలల్ని ఎలా పెంచుతావే?" కాసత్ గదిధ్ంచినటుట్గా అడిగింది ఆశ. 
                  "ఎవరి పిలల్లైనా  అయినా మనం సేరదీతేత్ మన  పిలల్లే కదమామ్!  పైగా మా ఆడబిడడ్ బిడాడ్యే. అందులోను ఆడపిలల్. మీరే 
సెపప్ండమామ్!  ఆ తాగుబోతు సచిచ్నోడు ఏం సాకగలడు? .అందుకే తీసుకురమమ్నాన్. మా పిలల్లతో పాటు దానికి ఓ ముదద్ పెడితే అదే 
పెరిగిపోదిద్"  అంది లకిష్  కాసత్ దైనయ్ంగా, కాసత్ ధైరయ్ం గా 
     లకిష్  మాటలు ఆశ, విహర ల  గుండెని కదిలిసుత్నాన్యి, ఋదిద్ని ఆలోచించమంటునాన్యి, ఆతమ్ని పరిశీలన చేసుకోమంటునాన్యి. 
            "నీ సుఖం, సావ్రథ్ం కోసం కొండ మీద కోతినైనా తీసుకొని వచేచ్ నేను, నీ ఆశలకు, ఆలోచనలకు ఆలంబన ఇచేచ్ ఆధునిక టెకాన్లజీ 
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అండగా ఉండగా...ఇంకా ఎందుకు అరథ్ం, పరథ్ం లేని విషయాల గురించి వయ్రథ్ంగా ఆలోచించాలనుకుంటునాన్రు?"  అని  వారి దగగ్ర ఉనన్ 
డబుబ్ హెచచ్రించినటుట్గా అనిపించింది.  వెంటనే  ఆశ, విహార లు తేరుకునాన్రు. లకిష్  మాటలకు సమాధానంగా 
కనిపించని మూతి విరుపుతో అసహనంగా ఏక కంఠంతో "అవునా!" అనాన్రు. 
                బాణాల నుంచి తపిప్ంచుకోవచుచ్ మరి సరాసరి గుండెలోతులోల్ గుచుచ్కుని అంతరాతమ్కు గాయం చేసే మాటలనుంచి 
తపిప్ంచుకోవడం ఎవరికి సాధయ్ం 
             సూరుయ్డు కోటికాంతుల ఆశలను చూపించి అలసి అసత్మించాడు.  ఆకాశంలో కటిక చీకటి  ముసురుతుండగా చలల్ని వెనెన్ల 
కిరణాలతో పునన్మి చందుర్డుదయించాడు.  బంగాల్ బాలక్నిలో ఖరీదైన వెండి మువవ్ల ఉయాయ్లలో బాబునూపుతుంది ఆశ. చందుర్డి తో 
బాబు మాటాల్డుతూ ఆడుకుంటునాన్డు. ఆశ మోహంలో తపుప్ చేసానేమొ అనన్ అపరాధ భావన సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. 
              "ఆశా! ఏంటలా  వునాన్వ ?" బాబు బుగగ్లను పుణుకుతూ అడిగాడు విహార. 
         మనసులోని ఆరర్థ్త ఆ మాట కోసమే ఆగిందా! లేక ఇనాన్ళుల్ తనకే తెలియని అంతరుయ్దధ్ం మనసులో జరుగుతుంటే దానికి ముసుగేసి 
మెటీరియలిసిట్క గా బర్తికిందా? ఏమో మరి ! ఒకక్సారిగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది ఆశ. 
         ఆనంద క్షణాలోల్ ఈ అనుకోని ఏడుపేంటో అరథ్ం కాని విహార  " ఎందుకలా ఏడుసుత్నాన్వు!" అని  అడిగాడు విసమ్యంగా. 
         "ఎవరో బిడడ్ తన పిలల్లాల్  పెంచుకుంటానని, తీసుకురమమ్ని వాళళ్యనిన్ పంపించి తీసుకురమమ్ంది లకిష్ . మరి నేను, నా కడుపులో 
ఆనందంగా పెరగవలసిన బిడడ్ని అందులోను అబాబ్యే కావాలని మరో  అమమ్  కడుపులో పెటిట్ంచాను" విహార వైపు చూసూత్ కళళ్ 
నీళుళ్  తుడుచుకుంటూ అంది. 
        "ఆశా!  ఎందుకు అంత ఎమోషనల  అవుతునాన్వు. మనం ఆశ పడిందే కదా! అయినా లకిష్  వాళళ్ సేట్టస, లైఫ సైట్ల వేరు వాళళ్తో 
నినున్ పోలుచ్కుని అనవసరంగా బాధపడుతునాన్వు" అని ఆశని దగగ్రగా తీసుకునాన్డు. 
          "అవును! ఆశపడాడ్ం కాని ఆలోచించలేదు. మన లైఫ లో సైట్ల ఉంది. లైఫేది?.  పగలు, రాతిర్ తేడా లేకుండా తెచిచ్ పెటుట్కునన్ నవువ్ 
మొహాలతో సామాజిక మాధయ్మాల సేట్టస ల చుటేట్ తిరుగుతునాన్ం. ఒకక్సారైనా మన మానసిక సేట్టస ఏంటి అని మనకి మనం 
పర్శిన్ంచుకోలేదు. విహార, లకిష్   ఆడిన మాటలు నాకు చినన్పుప్డు పొలంలో వరష్ం పడినపుప్డు వచేచ్ మటిట్ వాసన గురుత్కు తెచాచ్యి. అపుప్డు 
నేను మా తాతని అడిగేదానిన్ "ఎందుకు తాత అంత కషట్పడతావు అని  మా తాత ఎపుప్డూ ఒకటే మాట చెపేప్వాడు. "మన కషాట్నిన్ మనమే 
భరించాలి. మన ఇషాట్నిన్ మనమే సాధించుకోవాలి" అని. 
           ఆ మాటకరధ్ం కషాట్నిన్ భరించైనా సరే ఇషాట్నిన్ సాధించుకోవాలని .వయసు పెరిగినా నాకు బుదిధ్ రాలేదు. అందుకే నా కోరిక తపప్, 
ఒపాప్ అనే విచక్షణ కూడా లేకుండా ఏ బాధ పడకుండా బిడడ్ని తెచుచ్కునాన్ను" అని విహార భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుని మనసు పడే వేదనని 
మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్ంది ఆశ. 
           "ఆశా! ఎందుకంత మధన పడుతునాన్వు. నువేవ్ కాదు కదా! చాలా మంది చేయించుకుంటునాన్రు. ఇందులో తపేప్ం ఉంది మనం 
డబుబ్లు ఇసుత్నాన్ం. వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. నువువ్ మరీ ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్వు"  తల నిమురుతూ అనాన్డు విహార. 
          "నిజం చెపుప్ విహార మనకు తెలీదా సరొగసీ, బిడడ్లు లేక తలల్డిలేల్ తలిల్దండుర్ల కోసమని అది కూడా లింగ నిరాధ్రణ పరీక్ష లేకుండా 
అని. వాణిజయ్ అదెద్ గరాభ్లు పూరిత్గా నిషిదధ్ం. నిసావ్రథ్ అదెద్ గరాభ్లకి మాతర్మే అనుమతి ఉందని. అందరూ చేసుత్నాన్రని మనము చేసేత్ తపుప్ 
ఒపైప్ పోతుందా. ఇది చటట్పరంగా అయితే నేరం, నైతికంగా ఆలోచిసేత్ పాపం. విహార నీకు తెలుసా!  ఉదయం డాకట్ర  బిడడ్ని నా చేతిలో 
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పెటిట్నపుప్డు ఐదు నిమిషాలు పటుట్కొని వెంటనే లకిష్  కి ఇచాచ్ను పటుట్కోమని. అదే నేను తొమిమ్ది నెలలు మోసిన బిడడ్ 
అయితే  బంధంగా  ఉండేది గాని నాకు బరువుగా అనిపించేదా!? నువేవ్ చెపుప్" అని ఆతర్ంగా విహార ని అడుగుతూ ఏడుసుత్ంది ఆశ. 
          విహార కి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాక ఆశ వైపు అయోమయంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు. 
         "అంతా అయిపోయిన తరువాత ఇపుప్డెందుకు ఆలోచిసుత్నాన్వు అనకు విహార కనీసం నా  మనసుతోనైనా  నేను నిజాయితీగా 
చెపుప్కోవాలి, పశాచ్తత్పడాలి కదా! అందుకే నీకు చెపుత్నాన్ "  అని విహార ని గటిట్గా హతుత్కుంది. 
         "అమామ్! అయిందేదో అయిపోయింది ఇపప్టినుంచి ననున్ వదిలిపెటట్కు, బాగా చూసుకో" అని అంటునన్టుట్ గా ఏడవడం 
ఆరంభించింది ఉయాయ్ల లోని బిడడ్. వెంటనే బాబుని తన ఒళోళ్కి తీసుకుని యశోద పంపిన తలిల్పాలను వాడి బోసినోటికి  అందించింది ఆశ. 
నెమమ్దిగా తలిల్, బిడడ్ నిదర్లో కి జారుకునాన్రు.       
              టైం రాతిర్ రెండు,  ఫోన రింగ అవుతుంది.  " ఆ..మోహానార్వు చెపుప్" అనాన్డు విహార 
            "అది...అది" అని కొంచెం బాధ గా కొంచెం నీలుల్ నములుతునన్టుట్గా ఉంది మోహనార్వు సవ్రం. 
           "విషయం ఏంటో చెపుప్" విసుగాగ్ అనాన్డు విహార. 
          " అది... యశోద చనిపోయిందండి" గదగ్ద సవ్రంతో 
             "అవునా!? నిజంగానా!? ఉదయం బాగానే ఉంది కదా!? ఏమైంది!?" పర్శన్ మీద పర్శన్ వేసుత్నాన్డు విహార. అతని మనసుకి 
తెలియక  పోయినా ఒంటికి తెలిసినటుట్ంది తపుప్ చేశానని అది నీరు కారిపోతుంది. 
          "డాకట్ర గారు B.P. , రకత్ సార్వం ఎకుక్వవడం వలన చనిపోయింది అంటునాన్రు" అనాన్డు మోహనార్వు 
           "అయోయ్! అయితే ఇపుప్డు రమమ్ంటావా?" నేనిపుప్డు అకక్డికి రావడం మంచిది కాదేమో? అనే పర్శన్ ధవ్నించేటుట్గా అడిగాడు 
విహార. 
              "సార మీరసస్లు రావదుద్.మీరికక్డకి రావడం మంచిది కాదు. జరగాలిస్నవనీన్ నేను చూసుకుంటాను. తలిల్ పాలకి వచేచ్ అబాబ్యికి 
చెపప్ండి ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ  ఇటువైపు రావదధ్ని. నా నెంబర కి డబుబ్లు పంపించండి"  జాగర్తత్లు చెపుత్నన్టుట్గా చెపిప్ మోహాన రావు ఫోన 
కట చేసేసాడు. 
            విహార పకక్నే ఉనన్ వాటర బాటిల లో నీళుళ్  తాగాడు. కాసత్ గుండె వేగం నెమమ్దించి ఫోన లో డబుబ్లు పంపిసుత్ండగా బిడడ్ 
గుకక్పెటిట్ ఏడవడం ఆరంభించింది. ఆశ లేచి బిడడ్కి పాలివవ్బోతుండగా డబాబ్లో పాలు అయిపోయాయి. 
                    అవసరం పడుతుందేమో! అని తెచిచ్న ఫారుమ్లా పాలు కలిపి పాలడబాబ్లో  పోసి పడుతుంటే ఆ బిడడ్ మరికాసాత్ గటిట్గా 
ఏడుసుత్ంది తపప్ ఆ పాలు తాగటేల్దు. తలిల్ మురిర్ పాల తియయ్దనానికి అలవాటు పడడ్ పసిబిడడ్ పొడి పాలు తాగుతుందా?. తనను మోసిన తలిల్ 
లేదని  తెలిసిందేమో ఆ బిడడ్ ఎంతపైనా ఏడుపాపటేల్దు. 
          "విహార! ఉదయానేన్ వెళిళ్ వాడిని పాలు తీసుకురమమ్ను....వీడీ పాలు తాగటేల్దు, ఏడుపాపటేల్దు" అని నిదర్ చెదిరిన 
విసుగుతో  చెపుత్ంది ఆశ. 
         "అసలే ఒక రకమైన ఎమోషన లో ఉంది . ఇపుప్డీ విషయం చెబితే మరింత ఎమోషన అయి అకక్డకి  వెళదాం అనోచుచ్. లేకపోతే 
ఏదో పెదద్ సాయం  చేదాద్ం అని  అనొచుచ్. ఈ సమయంలో మనం  మంచి చేసినా అది మనకే చెడు అవుతుంది అని చెబీతే అరథ్ం చేసుకునేంత 
మానసిక పరిణతిగాని, పార్కీట్కాలిటిగాని ఆశకి లేవు" అని విహార మనసులో అనుకుంటుండగా 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

115          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

        .  "విహార! నీకే  చెపుత్నాన్! నిదర్పోతునాన్వా, ఆలోచిసుత్నాన్వా!?"  అని గటిట్గా అరిచినటుట్గా అడుగుతుంది బిడడ్ ఏడుపుతో నిదర్మతుత్ 
వదిలిన ఆశ. 
           "ఆ...ఆ... అదే యశోద వాళుళ్ వేరే ఊరు వెళిళ్పోతునాన్రట.....బాయ్ంకులో డబుబ్లు వేయమని చెపాప్రు...ఆ పనే చేసుత్నాన్ ముబైల లో 
" అని మాట మాట కూడబలుకుక్ని చెబుతునాన్డు విహార. 
          "అదేంటి? ఉదయం నేనే తలిల్ పాలు పంపిసాత్ను అని ఓ తెగ  బర్తిమలాడింది....ఇపుప్డేంటి ఉనన్టుట్ండి వెళిళ్పోవడం. డబుబ్లు బాగానే 
అడుగుతారు....బిడడ్ పాలుకి ఇబబ్ంది పడతాడని తెలియదా ఆవిడకి" అంది ఆశ  ఉకోర్షంగా. 
       బిడడ్ డబాబ్ పాలు తాగకుండా ఒకటే ఏడుసుత్ంటే వాడిని  ఆపలేక లకిష్  కి ఫోన చేసి రమమ్ంది. 
                                          ******** 
            ఉదయం ఏడు అవుతుంది. మోహన రావు బైక మీద వెలుతునాన్డు. ఉనన్టుట్ండి వరష్ం మొదలైంది. వరష్ం వలల్నేమో  ఆ వీధిలో  నీచు 
వాసన మరింత ఎకుక్వైంది. మోహన రావు భృకుటి ముడి పడింది ఆ వాసన భరించలేక. దూరంగా  ఒకడు  "ఓరై పొదుద్ కాడ పెదద్ ఎర ఏసేత్ 
కాని ఈ సేప పడనేదురా! పడిన ఎంటనే సచిచ్నాది" అని తన చేతిలో ఉనన్ చేపని బీడి కాలుచ్కుంటూ  పకక్వాడికి చూపిసుత్నాన్డు. 
              టెంట దగగ్ర కొచాచ్డు మోహన రావు. ఒక సగం మనిషి తూలుతూ వచాచ్డు మిగిలిన  సగం అతని ఒంటి మీద సప్ృహ 
లేదు...."మా ఇంటిది ఇలా అయిపోనాది ఆ బిడడ్" అని అతను  అంటుండగానే మోహన రావు "సారు వాళుళ్ ఊరోల్ లేరు ఇదిగో ఈ డబుబ్లు 
ఉంచుకో. జరగవలసిన కారయ్కర్మం నేను చూసుకుంటానులే " అని  అతని జేబులో ఎవరు చూడకుండా డబుబ్లు, సీసా పెటిట్ అతనికి 
దూరంగా  జరిగాడు. మోహన రావు మనసులో "ఈ శవానికి తవ్రగా అంతయ్కిర్యలు జరిపించాలి. రాతిర్ నుంచి వీడికి మందిచిచ్ 
మరిపిసుత్నాన్ను. వీడికి తెలివొచిచ్ ఏమైనా తపుప్గా మాటాల్డితే ఈ పని చేసినందుకు.. నేను, డాకట్ర, సార అందరం ఇబబ్ంది పడాలి . మళీళ్ ఆ 
పోలిసోళళ్కి డబుబ్లివావ్లి." అని అనుకుంటూ బయటికి మటుట్కు విచారంగా మొహం పెటాట్డు. 
               యశోద బరువుని, భాధయ్తలిన్ మోసి మోసి అలసి సొలసి అనిన్ మరచి ఆతమ్ని విడిచి నిరీజ్వంగా చాపపై పడి ఉంది. ఆ ఇలుల్ నిలబడి 
వెరిర్గా నువువ్తుంది నా కోసమేనా నువువ్ పడిపోయింది అనన్టుట్గా. ఆధునీకత, సాంకేతికత వాటి అవససరానికి ఊపయోగపడక  అరథ్ం, 
పరథ్ం లేని ఆశల పాలు పడి ఒక ఆయువు తీసింది. "అమామ్! అమామ్! అమామ్! ఆకలేతుత్ందే లేవేవ్ అమామ్!, ఏదుంటే అదే తింటానే, ఏదెడితే అదే 
తింటానే, లేచి పెటట్వే" అని యశోద గుండె ల మీద పడి పడి "అమమ్ లేవటేల్దంటూ" వెరిర్గా చూసూత్ ఆ చినన్ పార్ణం ఏడుసుత్ంటే చూటూట్ ఉనన్ 
వారి గుండెలు ఏడుసుత్నాన్యి "ఈ వయసులో నీకెదేం కషట్ం అమామ్!" అని. మోహన రావుకి అలానే అనిపించి "అయోయ్! పాపం" 
అనుకునాన్డు. మళీళ్ తన కరమ్ను కడిగేసుకోవడం కోసం చేయవలసిన కరత్వయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆ పాపను పకక్కి 
తీసాడు  "పటుట్కొండమామ్!" అంటూ పకక్నే ఉనన్ ఒక అమమ్ చేతి లో పెటాట్డు. 
                మతుత్లో ఉనన్ యశోద మొగుడు మతి లేక ములుగుతునన్టుట్ ఏడుసుత్నాన్డు. యశోదని పాడె మీదకి ఎకిక్సుత్నన్పుప్డు ఆమె 
గుండెలపై  తడి ఇంకా తగులుతోంది ఆ పాలకి ఇపుప్డు విలువలేదు. పేద ముతైత్దువ అలంకరణలో ఆ చివరి యాతార్ రథం ముందుకి 
కదులుతుంటే మోహన రావు లో లోపల ఉనన్ భయం తగుగ్తూ వసూత్ంది,  "అమమ్" తపప్ వేరే లోకం తెలియని ఆ పాలబుగగ్ల చిటిట్ తలిల్ 
గుండెలోల్ భయం పెరుగుతూ పోయి, ఆ బాధను మోయలేక కుపప్కూలిపోయింది . ఒక వేలం వెరిర్ ఆశకు బలైన కథ ఉనికిని తన కడుపులో 
మోసుకుంటూ ఆ రథం ఊరేగుతూ కనుమరుగైపోయింది..కాల గరభ్ంలో కలిసిపోతునన్ది... యథావిధిగా.....ఎపప్టాల్నే!! 
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            "రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్ళుళ్ వినిపిసూత్ంటాయి. ఈ ఫాల్టస్ లో ఎవరైనా డాయ్నస్ నేరుచ్కుంటునాన్రా, తాయారూ?" అంటూ 
యథాలాపంగా అడిగింది చరిత.  
 కూరగాయలు తరిగిపెడుతూనన్ పనిమనిషి మంగతాయారు చటుకుక్న తలెతిత్ చరిత కళళ్లోకి చురుగాగ్ చూసింది.  
 సాంబారు పెటట్డానికని పాల్సిట్క డబాబ్లోంచి కందిపపుప్ తీసూత్నన్ చరిత, ఆ చూపులు ఏదో తేడాగా అనిపించడంతో, "ఎందుకలా 
చూసుత్నాన్వ?" అనడిగింది చితర్ంగా.  
 మంగతాయారు వెంటనే జవాబివవ్లేదు. రెండు నిముషాలు ఆగి తల వంచుకుని నెమమ్దిగా అంది, "ఈ కాంపెల్కస్ లో డాయ్నస్ 
నేరుచ్కుంటునన్వారెవరూ లేరమామ్". 
 చరిత విసుత్పోయి, "మరైతే అరథ్రాతిర్ మదెద్ల దరువనన్టుట్...అందరూ నిదర్పోయే వేళ ఆ గజెజ్ల చపుప్ళేళ్మిటి!?" అంది.  
 ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ లో థరడ్ ఫోల్ర లో ఉనన్ ఆ ఫాల్ట లో చరిత, ఆమె భరత్ హరీశ అదెద్కు దిగి నెలాల్ళళ్యింది. అకక్డకు వచిచ్నపప్టున్ంచీ 
తరచు రాతిర్ వేళలో ఎవరో కాళళ్కు గజెజ్లు కటుట్కుని నడుసూత్నన్ శబాద్లు వినవవసుత్నాన్యి.  
 ఓ రోజు, "రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్ళుళ్ వినిపిసేత్ లకీష్ దేవి తిరుగుతోందంటారు’ అని చరిత అంటే, ’దయాయ్లు కూడా కావచుచ్గదా!’ 
అనాన్డు హరీశ ఆమెను భయపెటేట్ందుకని. ’హుఁ’ అంటూ కోపంగా మోచేతోత్ అతని ఛాతీ పైన పొడిచింది ఆమె.  
 ’లేకుంటే ఏమిటోయ! రాతుర్లు గజెజ్ల చపుప్డు వినిపిసేత్ దేవతో, దయయ్మేనా! ఈ ఫాల్టస్ లో ఎవరో డాయ్నస్ పార్కీట్స 
చేసూత్ండవచుచ్గదా" అని హరీశ నవవ్డంతో, ’నిజమే’ ననిపించింది.   
 చరితకు పాతికేళుళ్ంటాయి. హరీశ ఆమె కంటె ఐదేళుళ్ పెదద్వాడు. వారి పెళళ్యి మూడేళళ్యింది. పెళిళ్నాటికి హైదరాబాద లో ఓ 
గవరన్మెంట కాలేజ లో బోటనీలో అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర గా పనిచేసేవాడు హరీశ. ఆ మధయ్ చెనైన్ లోని ఓ పర్ముఖ పైరవేట పి.జి. కాలేజ లో 
రెటిట్ంపు జీతంతో పొర్ఫెసర గా ఉదోయ్గం రావడంతో మూణెణ్లల్ కిర్తం వచిచ్ జాయినయాయ్డు. అతను పనిచేసే కాలేజ తాంబరంలో ఉంది. 
అకక్డకు దగగ్రగా ఉనన్  ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ లో ఫాల్ట అదెద్కు తీసుకుని భారయ్ను తీసుకువచాచ్డు.  ఇంకా పిలల్లు కావాలనుకోనందున ఇదద్రే 
ఉంటునాన్రు. ఆ కాంపెల్కస్ లోని ఇళళ్లో పనిచేసూత్నన్ తెలుగు తెలిసిన నలభై ఏళళ్ మంగతాయారును ఇంటి పనిలో సాయం చేయడానికి 
పెటుట్కునాన్రు.  
 హరీశ వారం కిర్తం అఫీషియల టూర మీద మెటుట్పాలయం వెళాళ్డు. తన పరిశోధనలకు అవసరమైన మెడిసినల పాల్ంటస్ 
అనేవ్షణలో ఫారెసట్ ఏరియాస కు వెళూత్ండడం అలవాటు అతనికి.  
 "చరితమామ్! నువువ్ భయపడనంటే ఓ విషయం చెబుతాను," అనన్ పనిమనిషి వంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది చరిత. 
  చరిత వాళుళ్ండే ఫాల్ట కి ఎడమ వైపునన్ ఫాల్టోల్ కొతత్ దంపతులు ఉండేవాళుళ్. పెళిళ్లో పుచుచ్కునన్ కటన్ం చాలక, ఇంకా ఇంకా 
తీసుకురమమ్ని భారయ్ను వేధించేవాడు భరత్. ఆ పిలల్ను హింసిసూత్ండేవాడు. ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఓ రోజున ఆ పిలల్ ఇంటోల్నే మంటలోల్ 
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దహనమైపోయింది. భరత్ కిరసనాయిలు పోసి కాలేచ్సాడని కొందరూ, బాధలు భరించలేక ఆ పిలల్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందని కొందరూ 
చెపుప్కునాన్రు... అది జరిగి ఏడాదయింది. అపప్టున్ంచీ ఆ ఫాల్ట ఖాళీగానే ఉంది. ఆ సంగతి తెలిసి ఎవరూ అందులో అదెద్కు దిగడంలేదు. 
చనిపోయిన పిలల్ పేరు కుముదం. తెలల్గా చకక్గా ఉండేది. కాళళ్కు మువవ్ల పటీట్లతో ఆ పిలల్ నడుసూత్ంటే నాటయ్ం చేసినటుట్ండేది... ఇపప్టికీ 
అపుప్డపుప్డు రాతుర్లు ఆమె మువవ్ల పటీట్ల శబాద్లు వినిపిసూత్ంటాయని చెపుప్కుంటూంటారు. బలవంతపు చావు వలల్ కుముదం 
దయయ్మయిందనన్ పుకారు ఉంది... మంగతాయారు చెపిప్ంది ఆలకించి భయంతో బిగుసుకుపోయింది చరిత.  
 "నినున్ భయపెటాట్లని కాదుగాని, కొంచెం జాగర్తత్గా ఉంటావని చెబుతునాన్నమామ్" అంది పనిమనిషి. "కుముదం నిజంగానే దయయ్ం 
అయుయ్ంటే, ఇంతవరకు ఆమె ఎవరికీ ఏ హానీ తలపెటిట్న దాఖలాలు లేవు".  
 కుముదం ఉదంతం ఆలకించినపప్టున్ంచీ రాతుర్లు ఇంటోల్ ఫీర్గా తిరగలేకపోతోంది చరిత. ఎకక్డ ఏ చినన్ చపుప్డు వినిపించినా 
గుండె గతుకుక్మంటోంది. భరత్ టూర నుండి ఎపుప్డు తిరిగివసాత్డా అని ఎదురుచూడసాగింది.  

2 
 సుమారు వందేళళ్ కిర్తం - 
 హిమాలయాలలోని ఓ కొండ గుహలో ముపైప్ అడుగుల ఎతుత్నన్ కాళికాదేవి విగర్హం పెదద్ పెదద్ కనుగుర్డల్తో, నాలుక చాచుకుని 
భయంకరంగా ఉంది. దేవి ముంగిట మానవ కపాలాలతో ఏరప్రచిన చతురసర్ం ఎరర్టి, తెలల్టి ముగుగ్లతో, పూలతో, నిమమ్కాయలతో 
నిండియుంది. దటట్మైన ధూపం ఎగసిపడుతోంది. గుహ అంతటా ఓ విధమైన వాసనతో గుపుప్మంటోంది.                                                  
 దేవి విగర్హం ఎదుట బాసింపటుట్ వేసుకూక్రుచ్ని కనున్లు మూసుకుని ధాయ్నముదర్లో ఉంది అలోఖి. ఏళళ్ తపోబలంతో మాంతిర్క-
తాంతిర్క శకుత్లను సిదధ్ంచేసుకునన్ ఆ మాంతిర్కురాలికి యాభై ఏళుళ్ంటాయి. సనన్గా పొడవుగా ఉంటుంది. కాషాయ దుసుత్లలో, మెళోళ్ 
రుదార్క్షలు, మానవ పురెర్ల హారంతో, ఒళళ్ంతా విభూతి రేఖలతో, నుదుటిపైన రూపాయకాసంత ఎరర్టి కుంకుమబొటుట్తో...కూర్రతవ్ం 
ఉటిట్పడే వదనంతో వికృతంగా ఉంది ఆమె. ఓ పకక్ మంతర్దండం, మరో పకక్ పొడవాటి పదునైన ఖడగ్ం. అలోఖి సంతరించుకునన్ 
కుష్దర్శకుత్లు అపారం, తిరుగులేనివి.  
 కనున్లు మూసుకుని మంతోర్చాఛ్టన కావిసోత్నన్ అలోఖి కంఠం ఆ గుహలో మారోర్మ్గుతూంటే...సశరీరులు కొనిన్, అశరీరులు కొనిన్ 
వింత ఆకారాలలో ఉనన్ కుష్దర్శకుత్లు విచితర్ శబాద్లను చేసూత్ ఆమె చుటూట్ తిరుగాడుతూంటే...ఓ భయానక వాతావరణం నెలకొని 
యునన్దకక్డ. 
 అలోఖి వంక భయంతో ఊపిరి బిగబటిట్ చూసోత్ంది కంచుకి. అలోఖి శిషుయ్రాలు. పాతికేళుళ్ంటాయి.  మంతోర్చాఛ్టన పూరిత్కాగానే 
అలోఖి కళుళ్ తెరుసుత్ంది. అవి విసుఫ్లింగాలలా మెరుసాత్యి. ఆ తరువాత జరుగబోయేది తలచుకుని గాలి తాకిడికి గురైన ఆకులా 
అలాల్డిపోయింది కంచుకి.  
 దేవి ఎదుటనునన్ చకార్సనంలో పడునన్ యువకుడి వంక చూసింది. ఇరవయేయ్ళళ్ పార్యంలో నవయవవ్నంతో ఉనాన్డు. కాళుళ్, 
చేతులు బంధింపబడి తెలివిలేకుండా పడునాన్డు. కాసేపటోల్ కాళికాదేవికి బలికానునన్ ఆ యువకుడి వంక జాలిగా చూసింది.  
 కాసేపటికి మంతోర్చాఛ్రణ ఆగిపోయింది. అలోఖి కనున్లు తెరచింది. అగిన్గోళాల వంటి ఎరర్టి కనులతో బలిమనిషి వంక 
చూసింది. మంతర్దండానిన్ ఆ యువకుడి చుటూట్ ముమామ్రు తిర్పిప్ంది.  
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 కనులు తెరచి అయోమయంగా పరిసరాలను పరికించాడు అతను. ఎదుటనునన్ నిలువెతుత్ కాళికా విగర్హానీన్, కటెట్దుట నిలుచునన్ 
మాంతిర్కురాలినీ చూసి ఖంగుతినాన్డు. భయంతో వణికిపోయాడు. కటుల్ తెర్ంచుకోవడానికి పెనగులాడాడు.  
 అదే క్షణంలో ఖడగ్ం అందుకునన్ అలోఖి, ’జై మహంకాళీ!’ అంటూ ఒకే వేర్టితో అతని తల నరికేసింది. యువకుడి శిరసుస్ ఎగిరివెళిళ్ 
దేవి పాదాల వదద్ పడింది. అతని మొండెం నుండి రుధిర ధారలు ఎగజిమిమ్ దేవికి రకత్తరప్ణం చేసాయి.   
 ’జై మహంకాళీ!...జై దురాగ్ భవానీ!...జై భైరవీ!...’ ఉదేవ్గంతో కూడిన అలోఖి కంఠం భయంకరంగా గుహలో మారోర్మ్గింది. 
యువకుడి మొండెం కొదిద్ క్షణాలు విలవిల కొటుట్కుని నిశచ్లంగా అయిపోయింది.  
 ఆ భయానక దృశాయ్నిన్ గాంచలేక కనున్లు మూసుకుంది కంచుకి. 
 "అహహ్హహ్...పది...పది బలులయాయ్యి. ఇంక ఒకడు...ఇంకొకక్డు...ఒకే ఒకక్ణిణ్ బలి ఇసేత్ నా ఈపిస్తం  
నెరవేరుతుంది. జరామరణాలు ఎరుగని నవజవవ్ని నౌతాను. అహహ్హహ్..." పిచిచ్ పటిట్ందానిలా అరచింది అలోఖి. 
  మృతుయ్వును, వృదాధ్పాయ్నీన్ జయించి అపూరవ్ సౌందరయ్ం సంతరించుకుని నితయ్ యవవ్నంతో శాశవ్తంగా విలసిలాల్లనన్ వాంఛతో 
దశాబద్ం కిర్తం కాళికాదేవిని ఉపాసిసేత్ – ‘నవయవవ్నులు, అవివాహితులూనైన యువకులు పదకొండుమందిని...ఏడాది కొకరుగా...కారీత్క 
పూరిణ్మ రోజున కాళికి బలి ఇసేత్, ఆమె కోరెక్ నెరవేరుతుందని...’ అశరీరవాణి పలకడంతో, తిర్కరణశుదిధ్గా అందుకు పూనుకుంది అలోఖి. 
అనేక సంవతస్రాల తపోదీక్షలో కోలోప్యిన వయసును, యవవ్నానీన్ తిరిగి పొందాలనీ, కామవాంఛలను తీరుచ్కోవాలనీ తపించిపోయింది.  
  తన మంతర్ తంతార్లను, కుతంతార్నీన్ పర్యోగించి అవివాహిత యువకులిన్ తీసుకువచిచ్ పర్తి కారీత్క పూరిణ్మకూ కాళికాదేవికి బలి 
ఇవవ్సాగింది అలోఖి... ఐదేళళ్ పార్యంలో కంచుకిని బలి ఇవవ్డానికని ఎతుత్కువచిచ్ంది అలోఖి. ఆ పిలల్కు ఆయుసుస్ నిండని కారణంగా, 
కారణాంతరాలవలల్ ఆ పసిదాని బలి ఆగిపోయింది. ఆ పిలల్ను తన దగగ్రే ఉంచుకుని పెంచి పెదద్ చేసింది అలోఖి. కంచుకి అనన్ పేరు తానే 
పెటిట్ంది. తన పూజాపునసాక్రాలలో సహకరించేటటుట్ తరీఫ్దు ఇచిచ్ంది. కంచుకిలో అందం కంటె ఆకరష్ణ ఎకుక్వ. ఆ గుహ తపప్ బైటి 
పర్పంచం ఎరుగదు. అలోఖినే అమమ్గా అనుకుంటుంది. ఆమె చేసే హింసాతమ్క చరయ్లు నచచ్కపోయినా నిసస్హాయతతో సహకరిసూత్ంది. 
అలోఖి ఏడాదికోసారి యువకులిన్ తెచిచ్ బలి ఇసూత్ంటే ఆ పిలల్ మనసు విలవిలలాడిపోయేది. కాని అలోఖికి ఎదురు చెపేప్ సతాత్ ఆమెకే కాదు, 
అలోఖి చుటుట్ పరిభర్మించే కుష్దర్శకుత్లకు సైతం లేదు.  

# 
 ఏడాది గిరుర్న తిరిగివచిచ్ంది...అది పదకొండవ కారీత్క పూరిణ్మ. నాటితో అలోఖి చిరకాల వాంఛ నెరవేరబోతోంది... పునన్మికి 
నెలాల్ళళ్ ముందే ఇరవై రెండేళళ్ ఓ సుందర యువకుణిణ్ ఎతుత్కువచిచ్ తన సాథ్వరంలో బంధించింది అలోఖి. ఆ యువకుడి అందానికి 
సమోమ్హితురాలైన కంచుకి, అతను అలోఖి కతిత్కి బలికాబోవడం తలచుకుని విలవిలాల్డిపోయింది. ఆ యువకుడు కూడా తొలిచూపులోనే 
కంచుకి పైన మనసు పారేసుకునాన్డు.  

కారీత్క పూరిణ్మ నాటి రాతిర్ – 
 నదిలో శుదిధ్ అయి వచిచ్ యథావిధిగా కాళికాదేవికి పూజ చేసింది అలోఖి. ఆ యువకుడికి తెలివి తపిప్ంచి ముగుగ్లో పడుకోబెటిట్ంది. 
కనున్లు మూసుకుని మంతోర్చాఛ్టన సాగించింది.  
 ఆ రోజు ఆమెలో ఉదివ్గన్త అధికంగా ఉంది. అందుకాక్రణం - నాటితో తన రూపం, జీవితం మారిపోనునాన్యి. వికృత రూపం, 
వికార వదనం పోయి అపస్రసలను తలదనేన్ సుందరాంగిగా నవయవవ్నంతో రూపాంతరం చెందబోతోంది. ముదిమి, మృతుయ్వులకు 
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అతీతంగా యుగాలు మారినా మృతుయ్ంజయగా మిగిలిపోతుంది. తాను సాధించిన అతీత శకుత్లతో లోకంలోని అందమైన యువకుల 
యవవ్నానిన్ జురుర్కుంటుంది. అమర సౌఖాయ్లను అనుభవిసుత్ంది.  
 మంతోర్చాచ్టన ముగించి లేచి నిలుచ్ంది అలోఖి. మంతర్దండంతో ఆ యువకుడికి తెలివి తెపిప్ంచింది. అతను కనున్లు తెరవగానే, 
"దేవికి బలికాబోతూనన్ నువువ్ అదృషట్వంతుడివిరా డింభకా!" అంటూ, కంచుకి అందించబోయే ఖడగ్ం కోసం చేయి చాచింది.  
 అదే క్షణంలో - మెరుపులా ఖడగ్ంతో అలోఖి కంఠం నరికేసింది కంచుకి, మదిలోనే కాళికామాతను తలచుకుంటూ. అలోఖి తల 
ఎగిరి దేవి పాదాల చెంత పడింది. ఆమె మొండెం నుండి ఎగసిన వెచచ్టి నెతుత్రు దేవికి అభిషేకం చేసింది.  
 మరుక్షణంలో భూకంపం వచిచ్నటుట్ ఆ గుహ అంతా అలాల్డిపోయింది. భూత, పేర్త, పిశాచ గణం యొకక్ హాహాకారాలతో 
దదద్రిలిల్పోయింది. దేవి విగర్హం వదద్ నునన్ గంటలు విడవకుండా మోర్గాయి. మిరుమిటుల్ గొలిపే వెలుతురుకు తటుట్కోలేక కళుళ్ 
మూసుకునాన్రు కంచుకి, యువకుడూను...కనున్లు తెరచేసరికి కాళికాదేవి వారి ముందు పర్తయ్క్షమయింది. అవాకక్యి, అపర్యతన్ంగానే 
దేవికి పర్ణమిలాల్రు ఇదద్రూ.  
 "వతాస్! అలోఖి కోరుకునన్ వరం మీకు పర్సాదిసాత్ను..."  అంటూనన్ దేవి పలుకులకు అడుడ్ తగులుతూ, "మాతా! జరామరణాలు లేని 
జీవితం భారమే తపప్ ఆనందదాయకం ఎలా ఔతుంది? అటిట్ ఘోర వరం మాకొదుద్. నీ దరశ్న భాగయ్ంతో పునీతులమైన మాకు నీ ఆశీరవ్చనమే 
కోటి వరాల మూట!" అనాన్డు యువకుడు. కంచుకి అతనికి వతాత్సు పలుకుతూ, "ఈ మంతర్గతెత్ యొకక్ పాపపు కృతాయ్లలో పాలు 
పంచుకునన్ నా పాపాలకు నిషక్ృతి కలిగించు మాతా!" అంటూ వేడుకుంది.  
 "తథాసుత్!" అంటూ ఆ జంటను ఆశీరవ్దించి అదృశయ్మైపోయింది జగనామ్త. 
 అదే సమయంలో - అలోఖి పేర్తాతమ్ వాయుగుండంగా మారి గుహలోంచి విసురుగా బైటకు దూసుకుపోయింది.... 
    

3 
  
 రాతిర్ డోర బెల మోర్గడంతో పరుగెతుత్కు వచిచ్ తలుపు తెరచింది చరిత. గుమమ్ంలో భరత్ను చూడగానే, "వచేచ్సారా!" అంటూ 
ఆనందంతో కౌగలించుకోబోయింది. అంతలోనే బేర్క వేసినటుట్ చటుకుక్న ఆగిపోయింది. 
 హరీశ వెనుకనుండి వచిచ్ అతని పకక్ను నిలుచ్ంది ఓ యువతి. ఇరవయేయ్ళుళ్ంటాయి. అందంగా ఉంది. చరిత చూపులు ఆమెకు 
అతుకుక్పోయాయి. హరీశ చినన్గా పొడిదగుగ్ దగగ్డంతో తేరుకుంది.          
 "ఈమె పేరు మలిల్క. వివరాలు తరువాత చెబుతాను. ముందు లోపలికి తీసుకువెళుళ్" అనాన్డు హరీశ. "కొదిద్రోజులపాటు ఈమె 
ఇకక్డే ఉంటుంది".  
 చరిత చిరునవువ్తో సేన్హపూరవ్కంగా ఆ యువతి చేయి పటుట్కుని లోపలికి తీసుకువెళిళ్ంది. గెసట్ రూమ చూపించి, "సాన్నం చేసిరా, 
మలిల్కా! భోంచేదాద్ం" అంది. రెండు అడుగులు వేసి, మళీళ్ వెనకిక్ వచిచ్, "నువువ్ చాలా అందంగా ఉనాన్వ!" అంది నవువ్తూ.   
 పడక మంచం పైన మలిల్క గురించి భరత్ చెపిప్ంది విని విసుత్పోయింది చరిత...హరీశ మెటుట్పాలయం అడవిలో మొకక్ల కోసం 
తిరుగుతూంటే, ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయిన మలిల్క కనిపించింది. ఆమెను వారించి వివరాలడిగితే, తాను పేర్మలో మోసపోయాననీ, ఇంటికి 
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తిరిగివెళళ్డం ఇషట్ం లేదనీ, అందుకే చావాలనుకునాన్ననీ చెపిప్ంది. ఆమెను ఓదారిచ్ తనతో తీసుకువచాచ్డు. కొదిద్ రోజులు తమతోనే 
ఉంచుకుని, ఆమె మనసు కుదుటబడాడ్క మెలల్గా నచచ్జెపిప్ ఇంటికి పంపించాలనన్ది అతని ఆలోచన.  

# 
 మలిల్క వచిచ్ వారం అయిపోయింది. ఆమె తలిల్దండుర్ల వివరాలు రాబటట్డం సాధయ్ం కాలేదు. ఓ రోజున మంగతాయారు మెలల్గా 
చరిత చెవిలో అంది, "నువువ్ నా కూతురిలాంటిదానవని చెబుతునాన్ను, చరితమామ్! తపుప్గా అనుకోకు. ఎంత మంచోడైనా మగాడు మగాడే! 
ఈ పిలల్ చాలా అందంగా ఉంది. ఎకుక్వ రోజులు ఇంటోల్ అటేట్పెటుట్కుని నీ కాపురంలో చిచుచ్ పెటుట్కోకు". చరిత ఆమె వంక ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసింది.  

4 
 హరీశ ఉనన్ ఫాల్ట కు ఎడమ పకక్ ఫాల్ట లో దయయ్ం ఉందనన్ పుకారు కారణంగా అందులోకి ఎవరూ అదెద్కు రావడంలేదు. 
అందువలల్ దాని యజమాని మాధవన ఇంటోల్ శాంతి జరిపించడం కోసమని ఓ మంతర్గాణిణ్ తీసుకొచాచ్డు. అతని పేరు పణికర. మళయాళీ. 
నలభయేయ్ళుళ్ంటాయి. తెలల్టి ధోతి, కోరమీసాలతో, అగిన్ గోళాలాల్ంటి మిడిగుర్డల్తో...నలల్గా, ఎతుత్గా ఉనన్ అతగాడు ఒళళ్ంతా విభూతి 
పూసుకుని, నుదుటను పెదద్ కుంకుమ బొటుట్ పెటుట్కుని భయంకరంగా ఉనాన్డు.  
 నటిట్ంటోల్ ముగుగ్లు వేసి పూలు, నిమమ్కాయలు పెటిట్ ఆరాభ్టంగా మంతార్లు జపిసుత్నాన్డు అతను. మాధవన దంపతులు దగగ్ర 
కూరుచ్ని ఆ తతంగమంతా ఆసకిత్తో తిలకిసుత్నాన్రు. వీధి గుమమ్ం తెరచే ఉంది.  
 పూజ జరుగుతూండగా చలల్టి గాలి మంచులా పణికర శరీరానిన్ తాకింది. చలించిపోయి ఓ క్షణం ఒళళ్ంతా జలదరించింది. 
చటుకుక్న గుమమ్ం వైపు చూసి, ఉలికిపడాడ్డు.  
 గుమమ్ంలో-  తెలల్టి దుసుత్లలో ఓ అందమైన యువతి నిలుచ్నియుంది!                                
 "అదిగో, వచేచ్సింది...ఈ ఇంటిని ఆవాసం చేసుకునన్ దయయ్ం!" అంటూ ఉదేవ్గంతో, ’ఓమ...హీర్మ...కీల్మ...’ అంటూ సవ్రం పెంచి 
జోరుగా మంతార్లు చదవనారంభించాడు. మంతిర్ంచిన జలానిన్ ఆమె పైకి చలల్బోయాడు... అదృశయ్మైపోయిం దామె!  
 మాధవన దంపతులు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకునాన్రు. కారణం - గుమమ్ం దగగ్ర వారికెవరూ కనిపించలేదు.  
 "మాధవన గారూ! నా మంతార్లకు దయయ్ం సప్ందించింది. నాకు భయపడి కనిపించినటేట్ కనిపించి మాయమైపోయింది. వచేచ్ 
ఆదివారం బహుళ అమావాసయ్. ఆ రోజున సమ్శానంలో పర్తేయ్క పూజ చేసి దీనిన్ అకక్డకు రపిప్సాత్ను. భూసాథ్పితం చేసాత్ను. మీరిక నిశిచ్ంతగా 
ఉండొచుచ్ను" అనాన్డు పణికర. అందుకు అవసరమైన సొముమ్లు తీసుకుని నిషర్క్మించాడు.  

# 
 ఆదివారం...అమావాసయ్...అరథ్రాతిర్... 
 ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ నైట వాచ మేన మురుగేశన మెయిన గేట దగగ్రునన్ కాయ్బినోల్ కూరుచ్ని కునికిపాటుల్ పడుతునాన్డు. 
పాతికేళుళ్ంటాయి అతనికి. గేట చపుప్డు వినిపించి ఉలికిపడి లేచాడు. కిటికీలోంచి తొంగిచూసేత్ ఎవరో మెయిన గేట తెరచుకుని మళీళ్ 
మూయకుండా బైటకు వెళళ్డం కనిపించింది. ఎవరా అనుకుంటూ బైటకు వెళాళ్డు. గేట మూసూత్ పరీక్షగా చూసేత్, తెలల్ చీరలో ఉనన్ సతరీ ఎవరో 
నడచుకుంటూ వెళళ్డం కనిపించింది.  
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 "యారది?" అంటూ అరచాడు. జవాబు రాలేదు. అంత రాతర్పుప్డు ఓ ఆడది ఒంటరిగా వెళళ్డం వాడిలో కుతూహలం రేపింది. 
చపుప్డు చేయకుండా ఆమెను అనుసరించాడు.  
 అమావాసయ్ రాతిర్ కావడంతో ఆ హిందూ సమ్శానంలో కాటుకలాంటి చీకటి అలముకునియుంది. అకక్డకక్డ కాలుతూనన్ కాషాట్ల 
నుండి వసూత్నన్ వెలుతురు అంధకారానిన్ బెదిరిసోత్ంది. చరమ్ము, మాంసము కాలుతూనన్ శివరకంపు గాలిలో పర్యాణిసూత్ అంతటా 
వాయ్పిసోత్ంది. ఎకక్ణుణ్ండో నకక్ల ఊళలు...గుడల్గూబల అరుపులు...కీచురాళళ్ ధవ్నులూ...సమ్శాన సంగీతం ఆలపిసుత్నాన్యి. కుకక్ ఒకటి 
ఉండి ఉండి ఏడుసోత్ంది, ఆపుత్ల నెవరినీ కోలోప్యిన మనిషిలా! కపాలాలు పేర్లుతూనన్ చపుప్ళుళ్, ఏవేవో వింత శబాద్లు...వాతావరణం 
భయానకంగా ఉంది. ఎంతటి ధైరయ్వంతుడైనా ఆ వేళపుప్డు అకక్డ  అడుగు పెడితే గుండె ఆగిపోవలసిందే! 
 సమ్శానం లోపల ఓ చోట అలికి ముగుగ్లు పెటాట్డు మంతర్గాడు పణికర. ముగుగ్తో ఓ చదరం గీచి అందులో పసుపు, కుంకుమలు 
చలాల్డు. పూలు, నిమమ్కాయలు, మానవ పురెర్లు, ఎముకలూ అందులో    ఉంచాడు. అగిన్గుండం తయారుచేసి అందులో ఆజయ్ం వగైరాలను 
సమెధలుగా వేసాడు. కుష్దర్శకుత్లను ఆకటుట్కునే మంతార్లను గంభీర కంఠంతో సమ్శానం పర్తిధవ్నించేలా ఉచఛ్రించసాగాడు.  
 కొంతసేపటికి తెలల్ చీర ధరించిన ఓ యువతి వచిచ్ పణికర ఎదుట నిలుచ్ంది. టార్నస్ లో ఉనన్దానిలా కనిపించింది.  
 "వచాచ్వా? రా! ఈ ముగుగ్లో కూరోచ్. నీ జేజెమమ్ల లాంటి పేర్తాతమ్లనే చిటికెలో లొంగదీసాను. నువొవ్క లెకాక్ నాకు! ఈనాటితో నీ 
ఆటకటుట్. శాశవ్తంగా నినున్ భూసాథ్పితం చేసాత్ను," అంటూ మంతార్ల జోరు హెచిచ్ంచి, వేప రొబబ్లతో నీటిని ఆమె మీద జలల్సాగాడు. 
 ఓ క్షణం మంతర్గాడి వంక తీక్షణ్ంగా చూసిందామె. తరువాత నెమమ్దిగా కదలింది.  
 ఆమె వదనంలో పర్సుఫ్టమౌతూనన్ తీక్షణ్తను, నిపుప్లు కురిపిసూత్నన్ కనులనూ చూసి ఓ క్షణం భీతితో వణికిపోయా డతను. 
మంతార్ల వేగానీన్, సాథ్యినీ పెంచాడు.  
 ముగుగ్లో కూరోచ్లేదామె. అతని ఎదుటకు వచిచ్ నిలుచ్ంది. ఏం జరుగుతోందో గర్హించే లోపునే అతగాడి తలను రెండు చేతులతోనూ 
పటుట్కుని గిరగిరా తిర్పిప్ంది. ఆమె వదిలేసినా ఆ తల అలా బొంగరంలా తిరుగుతూనే ఉంది. మంతోర్చాఛ్టన ఎపుప్డో గాలోల్ కలిసిపోయింది.  
 ఆమెను వెంబడించి వచిచ్న మురుగేశన, ఆ భయానక దృశయ్ం చూసి అదరిపడాడ్డు.  ఆమె దయయ్మో రకత్పిశాచో 
అయుయ్ంటుందనిపించింది. భయంతో గుండె ఝళుళ్మంది. సప్ృహ తపిప్ నిలువునా కూలిపోయాడు. 
 మరాన్డు - 
 సమ్శానంలో రెండు మృతదేహాలు కనిపించాయి. ఒకటి మంతర్గాడు పణికర ది. రెండవది, ’అనాన్ కాంపెల్కస్’ నైట వాచ మేన 
మురుగేశన ది... పోసట్ మారెట్ం రిపోరట్ పర్కారం - పణికర మెడ విరిగి చనిపోతే, మురుగేశన గుండె ఆగి చనిపోయినటుల్ తేలింది. 
 ఆ మరణాలు నగరంలో గొపప్ సంచలనం కలిగించాయి.  

5 
  

ఆ సంఘటన జరిగిన మూడవ రోజున - 
 రాతిర్ ఏడు గంటలకు చరిత ఇంటోల్ పని ముగించుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది మంగతాయారు. అంతలో హఠాతుత్గా కరెంట 
పోయింది. సోట్ర రూమ అలమరలో కొర్వొవ్తుత్లు ఉంటాయనీ, తెచిచ్ వెలిగించమనీ ఆమెకు పురమాయించింది చరిత. మంగతాయారు 
అగిగ్పులల్ వెలిగించి ఆ వెలుతురులో సోట్ర రూమ కి వెళిళ్ంది. పెదద్ కొర్వొవ్తిత్ ఒకటి తీసుకుని వెలిగించింది. దాంతో వెనుదిరిగింది.       
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 గుమమ్ంలో తెలల్ చీర ధరించిన సతరీని అకసామ్తుత్గా చూడడంతో ఉలికిక్పడింది. "మలిల్కమామ్?" అంది. ఆ పిలల్ ఎపుప్డూ తెలల్ చీరలే 
కడుతుంది.  
 జవాబులేదు. కొర్వొవ్తిత్ని పైకెతిత్ ముఖంలోకి పరీక్షగా చూసింది. గుండె ఝళుళ్మంది.  
 ఆ సతరీ - మొండెం వరకే ఉంది...! తల లేదు...!! 
 తల - ఆమె చేతిలో ఉంది...!!! 
  అంతే! భయంతో ఓ వెరిర్కేక పెటిట్ సప్ృహతపిప్ పడిపోయింది మంగతాయారు. 
 వంటింటోల్ ఉనన్ చరిత పనిమనిషి కేక విని తృళిళ్పడింది. కంగారుగా సోట్ర రూమ వైపు వెళళ్బోతూంటే హఠాతుత్గా లైటుల్ వెలిగాయి. 
ఒకక్ ఉరుకులో సోట్ర రూమ ని చేరుకునన్ చరితకు, గుమమ్ం లోపల చలనం లేకుండా పడునన్ మంగతాయారు కనిపించింది. 
 "తాయారూ! తాయారూ! ఏం జరిగింది?" అంటూ కంగారుగా లేపబోతే ఆమెలో కదలిక లేదు. ఆ హడావిడికి మలిల్క అకక్డకు 
వచిచ్ంది.  
 "దీనికేమయిందో? ఎంత పిలిచినా పలకడంలేదు" కంగారుగా అంది చరిత. గుర్డల్పప్గించడం మినహా మలిల్క ఏమీ మాటాల్డలేదు.   
 భారయ్ ఫోన కాల అందుకునన్ హరీశ డాకట్రిన్ తీసుకుని కంగారుగా ఇంటికి వచాచ్డు. డాకట్ర మంగతాయారును పరీకిష్ంచి ఫసట్ ఎయిడ 
ఇచాచ్డు. గుండె ఇంకా ఉదేవ్గంతో కొటుట్కూంటూండడంతో ఆమె ఎందుకో విపరీతంగా భయపడుంటుందనాన్డు. అతని సలహా మేరకు 
ఆంబులెనస్ తెపిప్ంచి ఆమెను హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచాడు హరీశ... మంగతాయారుకు ఏమయిందో బోధపడక అయోమయంలో పడిపోయారు ఆ 
దంపతులు.  

# 
 ఓ రాతిర్ గాఢ నిదర్లో ఉనన్ చరిత ఎవరో లేపినటట్యి ఉలికిపడి లేచింది. లైట వేసి చూసేత్ గదిలో ఎవరూ లేరు. మంచినీళుళ్ తార్గి 
మళీళ్ పడుకోబోయింది కాని, నిదర్ పటట్లేదు. ఎందుకో భయంగా అనిపించింది.  
 భరత్ను లేపి, "ఏమండీ! ననెన్వరో కంచుకీ అని పిలుసూత్ కుదిపి లేపినటట్యింది" అంది భయంగా.  
 "పీడకలేదో వచుచ్ంటుంది. మంచినీళుళ్ తార్గి పడుకో" అనాన్డు హరీశ నిదర్మతుత్లో.  
 చరిత ఏదో జఞ్పిత్కి తెచుచ్కోవడానికి పర్యతిన్ంచింది...’కంచుకీ! వంచకీ! నినున్ నేను వదల!...’ అనన్ పలుకులు ఇంకా చెవులోల్ 
మారోర్మ్గుతునాన్యి. భయంతో కళుళ్ మూసుకుని భరత్ను గటిట్గా కావలించుకుంది. 

# 
 మంగతాయారుకు మూడో రోజున కాని సప్ృహ రాలేదు. తెలివిలోకి వచిచ్నా, ’ఏం జరిగిందంటే’ సరిగా చెపప్లేకపోతోంది. 
వెరిర్చూపులు చూసోత్ంది. ’పేయి...పిశాచి...దెయయ్ం...’ అంటూ ఏదేదో మాటాల్డుతోంది. ఆమె ఏదో షాక కి గురయిందనీ, పూరిత్గా 
కోలుకునేంతవరకూ హాసిప్టలోల్నే ఆబజ్రేవ్షనోల్ ఉండాలనీ అనాన్రు డాకట్రుల్.  

# 
 చరితకు తరచు తననెవరో, ’కంచుకీ!’ అని పిలుసుత్నన్టుల్ అనిపించసాగింది. పగలు కూడా ఒంటరిగా ఉండడానికి భయపడుతోంది. 
మలిల్క ఉందంటే, ఆమె ఎపుప్డో కాని గదిలోంచి బైటకు రాదు. రాతర్యేసరికి ఆ భయం ఇనుమడించేది.  
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 ఇంకో రాతిర్ - ఎందుకో మెలకువ వచేచ్సింది చరితకు. పకక్లో హరీశ గాఢ నిదర్లో ఉనాన్డు. లేచి బాత రూమ కి వెళిళ్ంది. లైట వేసి 
లోపల అడుగుపెటట్బోయి, భయంతో కెవువ్న అరచింది.  
 బాత రూమ అంతటా బకెట తో పోసినటిట్ రకత్ం...! గోడలపైనా నెతుత్టి మరకలే! 
 వాటిని చూసి హిసీట్రియా పేషెంటులా ఆగకుండా అరుసూత్నే ఉందామె.  
 ఆ కేకలకు తృళిళ్పడి మేలొక్నన్ హరీశ కు పకక్లో భారయ్ కనిపించలేదు. కంగారుగా మంచం దిగి, ’చరితా!’ అని బిగగ్రగా పిలుసూత్ 
కేకలు వసూత్నన్ వైపు పరుగెతాత్డు.  
 బాత రూమ గుమమ్ం దగగ్ర రెండు చేతులతోనూ కళుళ్ మూసుకుని వణికిపోతోంది చరిత. ఆమెను చూసి, పొదివి పటుట్కుని, 
"ఏమైంది, చరితా? ఎందుకలా కేకలు పెడుతునాన్వ? ఎందుకిలా వణికిపోతునాన్వ?" అంటూ ఆతుర్తగా పర్శిన్ంచాడు.  
 భరత్ గొంతుకు ఆలకించి మెలల్గా కళుళ్ తెరచిందామె. అతని వక్షంలో ముఖం దాచుకుంది. భయంతో నోరు పెకలడం లేదు.  చేయి 
చాచి బాత రూమ లోపలికి చూపించింది.  
 లోపలికి చూసిన హరీశ, "ఏముందకక్డ? ఎందుకలా భయపడిపోతునాన్వ?" అనడిగాడు.  
 "రకత్ం..." అంది.   

"ఎకక్డా?" అయోమయంగా అడిగాడు, "ఇకక్డేమీ లేందే!" 
 చటుకుక్న అటువైపు చూసింది... రకత్ం లేదు! బాత రూమ కడిగేసినటుట్ శుభర్ంగా ఉంది! 
 నిరాఘ్ంతపోయింది. నేలపైన మడుగు కటిట్న రకత్పుటేరుల్, గోడల మీది నెతుత్టి మరకలూ అంతలోనే ఎలా అదృశయ్మైపోయాయి..!? 
 "నువేవ్దో ఊహించుకుని భయపడుతునన్టుట్నాన్వు. అసలు ఆ పణికర, మురుగేశన ల మరణం తరువాతే నినున్ భయం 
ఆవహించుకుంది" అనాన్డు అతను సముదాయిసూత్. 

తాను చూసింది వాసత్వం కాదనీ, కేవలం అదంతా తన భర్మ అనీ నమమ్లేకపోతోంది చరిత. తనకేమయిందోననన్ ఆందోళన కూడా 
కలిగింది. ఆ రాతిర్ ఆమెకు కంటి మీద కునుకు లేదు.                                                                           

# 
 కొదిద్ రోజులుగా చరిత ఆరోగయ్ం బావుండడంలేదు. అహరిన్శలూ ఉలికులికిపడుతుంది. ’కంచుకీ! నినున్ వదల!’ అంటూ ఎవరో 
చెవిలో బెదిరిసుత్నాన్రంటుంది. ఇంటోల్ అజాఞ్త వయ్కిత్ ఎవరో నడయాడుతోందంటుంది. పకక్ ఫాల్ట లోని దయయ్ం తమ ఇంట 
తిషఠ్వేసిందంటుంది.  

డాకట్రస్ కు చూపిసేత్, ఆమెది మానసిక రుగమ్త అనీ, ఎందుకో భయపడుతోందనీ అంటూ మందులేవో ఇచాచ్రు.    
 చరిత కోలుకునేంతవరకు కొనాన్ళళ్పాటు తోడుంటుందని అతత్గారిని రపిప్ంచాడు హరీశ.  
 కూతురి పరిసిథ్తిని గమనించిన వరథ్నమమ్కు, చరితను ఏ దయయ్మో ఆవహించడమో, లేక ఎవరైనా ఆమెకు చేతబడి చేయడమో 
కారణమై ఉంటుందనన్ అనుమానం కలిగింది.  
 వెంటనే కాకినాడలో ఉంటూనన్ తన అనన్యయ్ భవానీశంకర కు ఫోన చేసింది... భవానీశంకర కు యాభై ఏళుళ్ంటాయి. దేవీ 
ఉపాసకుడు. శకిత్ పీఠం ఉంది.  
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 మేనకోడలి పరిసిథ్తి గురించి ఆలకించిన భవానీశంకర నాలుగు రోజులోల్ చెనైన్ చేరుకునాన్డు... చరిత ఉండే ఫాల్ట లో 
అడుగిడుతూంటే, పరిసరాలలో కుష్దర్శకిత్ ఏదో సంచరిసుత్నన్టల్నిపించింది. 
 కుశల పర్శన్ల అనంతరం ఇలల్ంతా తిరిగి కోణ కోణమూ పరీకిష్ంచాడు అతను... చరిత పరిచయం చేసూత్ంటే భవానీశంకర, 
మలిల్కలు వింతగా వీకిష్ంచుకునాన్రు.  
 సాన్నాదులు ముగించుకుని పూజలో కూరుచ్నాన్డు భవానీశంకర. పూజ ముగిసాక అంతా వచిచ్ హారతి తీసుకుంటూంటే, మలిల్క 
కనిపించలేదు.  

"పిర్యుడి చేత మోసగింపబడడ్పప్టున్ంచీ దేవుడి మీద అలిగింది మలిల్క. పూజగది దాపుకు కూడా రాదు" అంది చరిత.  
6 

 ఆ రోజు శుకర్వారం - 
 సాయంసంధయ్ వేళ విశాలమైన ఆ హాలోల్ నటిట్ంట పరాశకిత్కి పర్తేయ్క పూజ ఆరంభించాడు భవానీశంకర. పిండితో, రంగులతో 
పదామ్కారంలో ఆసనం తయారుచేసాడు. పీఠం వేసి, దాని పైన తనతో తీసుకొచిచ్న సుమారు పనెన్ండు అంగుళాల పొడవుండే ’దురాగ్దేవి’ 
కంచు విగర్హానిన్ పర్తిషిఠ్ంచాడు. పూలమాలలతో అలంకరించాడు. మెళోళ్ నిమమ్కాయల దండ వేసాడు. అగరువతుత్లు వెలిగించి, దీపారాధన 
చేసాడు. సాంబార్ణి ధూపం వేసాడు. తొలుత శుదధ్ జలంతో దేవిని అభిషేకించి, పిమమ్ట పసుపు కుంకుమలతో అరచ్న చేసాడు... అగరువతుత్ల 
పొగ, సాంబార్ణి ధూపం ఇలల్ంతా దటట్ంగా కర్ముమ్కుని వింత సువాసన లీనుతునాన్యి.  
 చరిత తలంటు పోసుకుని పటుట్ చీర కటుట్కుని పూజ దగగ్ర కూరుచ్ంది. హరీశ, వరథ్నమమ్లు ఆమెకు చెరో పకక్నూ ఆసీనులయాయ్రు. 
భకిత్శర్దధ్లతో ముకుళిత హసాత్లతో పూజా కారయ్కర్మానిన్ తిలకించసాగారు. భవానీశంకర వారి నుదుటను దేవి కుంకుమను దిదాద్డు.                   
 మలిల్క మాతర్ం గదిలోంచి బైటకు రాలేదు. నిజానికి భవానీశంకర వచిచ్నపప్టున్ంచీ గదిలోంచి బైటకు రావడం తగిగ్ంచిందామె.  
 ’ఓం ఐం హీర్ం కీల్ం...చాముండాయై విచైఛ్ః ...’ - గంభీర సవ్రంతో భవానీశంకర చేసూత్నన్ మంతోర్చాఛ్టన ఇలల్ంతా పర్తిధవ్నిసోత్ంది. 
అకక్డ ఉనన్వారి శరీరాలలో పర్కంపనలను రేపుతోంది.  

రాను రాను మంతోర్చాఛ్టన ఉధృతమౌతోంది, జోరు హెచిచ్ంది.  
 హఠాతుత్గా గది తలుపు భళుళ్న తెరచుకుని బైటకు వచిచ్ంది మలిల్క. ఆమె ముఖం జేవురించియుంది. "ఆపు...!? అంటూ అరచింది.  

ఆశచ్రయ్పోయారంతా.  
 "ఎందుకు?" శాంతంగా అడిగాడు భవానీశంకర.  
 "నాకిషట్ం లేని పూజలు ఈ ఇంటోల్ జరపడానికి వీలేల్దు!" తీక్షణ్ంగా అంది మలిల్క.  
 "శకిత్ పూజను నియంతిర్ంచే శకిత్ ఏ శకిత్కీ లేదు!" గంభీరంగా అనాన్డు భవానీశంకర.  
 "ఆపు! నేను వెళిళ్పోతునాన్ను..." అంటూ గుమమ్ం వైపు నడచిందామె. 

గడప దాటబోతే, అజాఞ్త శకిత్ ఏదో తోర్సేసినటుట్ వెనకిక్ తూలిపోయింది. ముఖం రాతిలా చేసుకుని కిటికీ వైపు నడచింది. అకక్డా అదే 
అనుభవం! 
 "అషట్దిగబ్ంధన జరిగింది. దేవి ఆజఞ్ లేనిదే మానవేతరు లెవరూ ఈ ఇంటి గడప దాటలేరు" అనాన్డు భవానీశంకర. 
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 అతని వంక ఉరిమి చూసింది. "ఒరేయ! ననున్ వెళళ్నీరా!"  
ఆమె వదనం ఎరుపెకిక్ంది. కనుగుర్డుల్ పెదద్వయాయ్యి.  

 మలిల్కలో వచిచ్న మారుప్కు కలవరపడాడ్రు చరిత, హరీశ, వరథ్నమమ్లు. అయోమయానికి గురయాయ్రు. చరిత భయంతో భరత్ చేయి 
గటిట్గా పటుట్కుంది.  
 "నా ఒళళ్ంతా మంటలురా... ననున్ పోనియయ్రా!" తీవర్ సవ్రంతో మళీళ్ అరచింది మలిల్క, మెలికలు తిరిగిపోతూ.  
 "నువువ్ మనిషివి కావని నాకు తెలుసు. చెపుప్, ఎవరు నువువ్? ఎకక్ణుణ్ంచి వచాచ్వ? ఎందుకు వచాచ్వ?" గరిజ్ంచాడు భవానీశంకర.  
 విషయం అరథ్ం అయీ అవనటుట్ండడంతో భయం భయంగా చూసారంతా.  
 మలిల్క పైన మంతర్పు జలం చిలకరించాడు భవానీశంకర. 
 అకక్డ పెదద్ మెరుపు మెరిసింది. మలిల్క సాథ్నంలో దటట్మైన పొగ ఏరప్డింది.   

ఆ పొగలో అసప్షట్మైన మానవాకారం!  
వికృత వదనంతో భయం గొలుప్తోంది. 

 "చెపుప్, ఎవరు నువువ్?" భవానీశంకర కంఠం కంచులా మోర్గింది.                                      
 "చెబుతానార్, చెబుతాను. నేనెవరో తెలిసేత్ మీ గుండెలు ఆగిపోతాయి!" అంటూ పర్తిధవ్నితో ఆ ఆకారం చెబుతూనన్ దానిన్ 
మంతర్బదుధ్లాల్ వింటూండిపోయారంతా...   
 ’నా పేరు అలోఖి. ఓ శకిత్వంతమైన మాంతిర్కురాలిని.  కాళికాదేవి కటాక్షంతో జరామరణాలను జయించి నితయ్ యౌవనంతో 
అలరారవలసిన తరుణంలో...నా శిషుయ్రాలు కంచుకి ననున్ ఘోరంగా వంచించింది. ఫలితంగా పేర్తాతమ్గా మారి పునరజ్నమ్కు నోచుకోక 
అశాంతితో తిరుగాడుతునాన్ను నేను. పగతో, పర్తీకారేచఛ్తో నూరేళుళ్గా కంచుకి కోసం వెదుకుతూనే ఉనాన్ను... 
 ఓ రోజున అడవిలో ఓ యువకుణిణ్ చూసి మోహించాను. మానవ రూపం ధరించి అతని వెంట వచాచ్ను. ఇకక్డకు వచాచ్క 
కనిపించింది నాకు - కంచుకి. ఆ యువకుడి భారయ్ రూపంలో!...  
 కంచుకుని మానసికంగా శారీరకంగా హింసించి బాధలు పెటిట్ కూర్రంగా చంపాలని నిశచ్యించుకునాన్ను. అనంతరం ఆమె భరత్తో 
కాపురం చేయాలనుకునాన్ను... కాని, కంచుకి మెళోళ్ ఉనన్ దేవి బిళళ్, ఆమె భరత్ జబబ్కు కటుట్కునన్ హనుమంతుడి బిళాళ్...అడుడ్ వచాచ్యి. 
ఎలాగో వారిచేత వాటిని ఒంటి నుండి వేరుచేయించి నా సతాత్ చూపించాలనుకునాన్ను... 
 పకిక్ంటి పేర్తానిన్ వదిలించడానికి వచిచ్న కుష్దర్ శకుత్ల మంతర్గాడు ననున్ చూసాడు. అందుకే వాణిణ్ మెడ విరిచి చంపేసాను... ననున్ 
ఇంటి నుండి పంపేయమంటూ కంచుకికి పనిమనిషి  సలహా ఇవవ్డం గమనించాను. నా నిజరూపం చూపించి దానిన్ పిచిచ్దానిన్ చేసాను...’  
 ఆగి, చరిత వంక చూసింది అలోఖి పేర్తాతమ్. ’ఇంతకుముందు సాన్నం చేసూత్ మెళోళ్ంచి దేవి బిళళ్ ఉనన్ గొలుసు తీసి పకక్ను 
పెటిట్ంది కంచుకి. దానిన్ తిరిగి ధరించడం మరచిపోయింది. నేను ఆ విషయం గర్హించే లోపునే వచిచ్ పూజ దగగ్ర కూరుచ్ంది...’ 
 అపర్యతన్ంగా మెడ తడుముకుంది చరిత. గొలుసు లేదు.  
 ’ఇపుప్డు దీనెన్వరు కాపాడుతారో చూసాత్ను. దీని నెతుత్రు తార్గుతాను. నా పగ తీరుచ్కుంటాను...’ అంటూ హఠాతుత్గా చరిత పైకి 
లంఘించింది పేర్తాతమ్. ఐతే విదుయ్దాఘ్తం లాంటి మెరుపులు తాకడంతో ’కెవువ్’న అరచి దూరంగా పారిపోయింది.  
 నవావ్డు భవానీశంకర. "చరిత మెళోళ్ దేవి బిళళ్ లేకపోయినా, నుదుటను దేవి కుంకుమ ఉందనన్ మాట మరచిపోయావు". 
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 తీక్షణ్ంగా చూసింది పేర్తాతమ్. ’మీ పూజను భగన్ం చేసాత్ను. మిమమ్లన్ందరీన్ నాశనం చేసాత్ను’ ఆగర్హంతో అరుసూత్ రుధిరంతో 
నిండిన ఓ బిందెను సృషిట్ంచి అందులోంచి రకాత్నిన్ శకిత్పీఠం పైన గుర్మమ్రించింది.  

అది పీఠం చేరగానే పసుపు నీరుగా మారి దేవిని అభిషేకించింది. పురెర్లు సృషిట్ంచి దేవి మీదకు విసిరింది. అవి పుషాప్లుగా మారి 
దేవిని అలంకరించాయి.                                              

  పిచెచ్కిక్నటుట్ పేటేర్గిపోయింది అలోఖి పేర్తాతమ్. "మిమమ్లన్ందరీన్ నాశనం చేసేసాత్ను. ఈ ఇంటిని సమ్శానం చేసేసాత్ను" 
అంటూ పెనుగాలి సృషిట్ంచింది. నిపుప్ల వరష్ం కురిపించింది.  

అవేవీ వారి దరిదాపులకు కూడా చేరలేకపోయాయి. వారి చుటూట్  లక్షమ్ణరేఖలా ఓ అగిన్కవచం ఏరప్డడమే అందుకు కారణం.  
 పేర్తాతమ్ అకక్డ పర్ళయం సృషిట్ంచింది. భూకంపం వచిచ్నటుట్ అలాల్డిపోయింది ఫాల్టంతా. తలకిర్ందులైంది. అంతా పకక్లకు 
ఒరిగిపోయారు. ఒకరి మీద నొకరు పడిపోయారు. భయాందోళనలతో కేకలు పెటాట్రు.  

వారి అవసథ్ చూసి వికటంగా నవివ్ంది అలోఖి పేర్తాతమ్.  
భవానీశంకర మాతర్ం ఏమాతర్ం తొణకుక్ండా మంతోర్చాఛ్టనను ముమమ్రం చేసాడు.  

 ఆ గందరగోళంలో చరిత నుదుటి మీది కుంకుమ చెరిగిపోయింది. ఆ సంగతి గురిత్ంచిన పేర్తాతమ్ ఆమెను దొరకబుచుచ్కుంది. 
’కంచుకీ! నయవంచకీ! నేటితో నీకు ఆయువు మూడింది. నా పగ తీరుతుంది’ అంటూ ఆమె శిరసుస్ పైన మోదడానికి చేయి పైకెతిత్ంది.  

చరిత భయంతో ’కెవువ్’ మంది. హరీశ, వరథ్నమమ్లు హాహాకారాలు చేసారు.  
 భవానీశంకర రానునన్ పర్మాదానిన్ గురిత్ంచాడు. క్షణం ఆలసయ్ం చేయకుండా, "జై దురాగ్ భవానీ...!" అంటూ కూరుచ్నన్ చోటు నుండే 
పీఠం మీది దేవి విగర్హానిన్ భకిత్తో కనున్లకు అదుద్కుని పేర్తాతమ్ మీదకు విసిరాడు.  
 విగర్హం సూటిగా వచిచ్ తాకడంతో ఓ వెరిర్కేక పెటిట్ చరితను వదిలేసింది పేర్తాతమ్.  

హరీశ భారయ్ను పీఠం వైపుకు లాగేసాడు.  
 విగర్హం తాకిడితో అగిన్ జావ్లలు రేగి అలోఖి పేర్తాతమ్ నిలువునా దహించుకుపోయింది. చూసూత్ండగానే పిడికెడు బూడిదగా 
మారిపోయింది.  

అలోఖి పేర్తాతమ్ అంతరించడంతో ఆ ఇంటోల్ మళీళ్ పర్శాంతత నెలకొంది.  
 ’జై ఆది పరాశకీత్!’ అని నినదిసూత్ దేవి విగర్హానిన్ పీఠం పైన పునఃపర్తిషిఠ్ంచి శుదిధ్ జరిపాడు భవానీశంకర.  "ఇక అలోఖి పేర్తాతమ్ 
పీడ విరగడైనటేట్. చరితకిక ఏ ఆపదా లేదు," అంటూ దేవి కుంకుమను ఆమె నుదుటను దిదాద్డు.  

తరువాత అలోఖి పేర్తాతమ్ బూడిదను ఓ సీసాలో బంధించి సీలు వేసాడు - దానిన్ సముదర్ంలో వదలిరావడానికి. 
 ’ఓం ఐం హీర్ం కీల్ం ... చాముండాయై విచైఛ్ః ...’ 

 - ఆ రాతర్ంతా ఆ ఇంట మంతోర్చాఛ్టన మంగళపర్దంగా మారోర్మ్గుతూనే ఉంది.  

PPP 
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 ?                                                   

  
  జయంత పరుగు పరుగున టెరిమ్నల 2 గేటు 5c కి చేరుకునాన్డు. సిటీ నుండి ఎయిరోప్రిట్క్ వచేచ్ దారిలో ఒకటే హోరున 

వరష్ం. గంట పర్యాణం డైలీ సీరియల లాగా సాగి సాగి మూడు గంటలు పటిట్ంది. టాకీస్లో కూరొచ్ని చాట చేసి, tiktok చూసి సెలోఫ్నోల్ 
సగం బాటరీ దారిలోనే అయిపోయింది. కౌలాలంపూర నుండి వైజాగ వెళేల్ ఎయిర ఏషియా ఫైల్ట బోరిడ్ంగ అనౌనస్ చేసి దాదాపు ఫైనల కాల కి 
వచిచ్ంది. లైనోల్ అందరూ ఎదో సాన్నానికి వెళేల్వారిలాగా బెలుట్లు షూస అనిన్ ఒకక్కీటీ తీసి టేర్లో పెటిట్ సెకూయ్రిటీ చెక కోసం వెయిట 
చేసుత్నాన్రు.  

 
'ఇకక్డ కూడా ఇంత పొడుగు లైనా.. అందుకే సింగపూర షిఫట్ అయిపోవాలి. అకక్డ అనిన్ పనులూ చక చకా అయిపోతాయి' 

అని విసుకుక్ంటుండగా జయంత ముందు వునన్ ఒక పెదాద్యన అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుసూత్ ఆ లైనుని ఇంకా పొడిగిసుత్నాన్డు. 
వెనకాల జయంత పచ్ లు విని ఒక చిరునవువ్తో "నువువ్ ముందు వెళుళ్ బాబు. కంగారులో వునన్టుట్నాన్వు"  అని నిదానంగా దారిచాచ్డు.  

 
"ధాయ్ంకస్" అని తన తపుప్ తాను తెలుకునన్వారిని క్షమించే చూపుతో ఆయనిన్ చూసి తన బెలట్ షూస తీసుకొని వెయిటింగ 

రూమోల్ ఎవరూ లేని కురీచ్ల వరసలో చతికిలపడి దీరఘ్ంగా నిటూట్రాచ్డు జయంత. బోస హెడుడ్ఫోనస్ తో చెవులు కపుప్కొని coldplay పాటలు 
(ఈ మధయ్నే తన చైనీస ఫెర్ండ ఈ బాయ్ండ మూయ్జిక అలవాటు చేసాడు) వింటూ వచిచ్ పోయే జనాలిన్ పరికించసాగాడు.  

 
పటుట్మని ముపైప్ ఏళుళ్ కూడాలేని జయంత  మలేషియాలో ఒక పైరవేట కంపెనీలో పనిచేసుత్నాన్డు. ఏ పనైనా చురుకుగా 

శర్దధ్తో చేసే తాను వరుసగా మూడేళుల్ ఆంధార్ రీజియన టాప పెరఫారమ్ర అవవ్డంతో కంపెనీ వారు రెండేళల్ కిర్తం మలేషియా బార్ంచికి 
పర్మోట చేసారు. రెండు రోజులలో వైజాగోల్ తన పెదద్నానన్ కొడుకు పెళిల్. కానీ జయంత తండిర్కి ఒంటోల్ కొంచెం నలతగా ఉండడంతో అయన 
బదులు జయంతిన్ వెళళ్మని తన అమమ్ బలవంతపెడితే వైజాగ పర్యాణం కటాట్డు. రెండేళళ్ తరువాత ఇండియాకి ఇదే వెళళ్టం.  

  
కొంత సేపటికి బోరిడ్ంగ అనౌనస్ చేసారు.  మామూలు యిరుకు సీటల్లో కూరోచ్లేక పీర్మియం హాట సీట బుక చేసుకుని 

విండో సీటులో కూరుచ్నాన్డు. సీటుపకక్న కిటికీ లోంచి పొడుగాటి విమానపు రెకక్ని, దానిపై టపటప చిందుతునన్ చినుకులిన్ చూసూత్ 
ఆలోచలనలో పడాడ్డు. వృతిత్ రీతాయ్ తాను అధిరోహించిన శిఖరాలు..మలేసియాలో పొందుతునన్ తరీఫ్దు ఇవనీన్ తెరలు తెరలుగా 
గురొత్సుత్నాన్యి. సకెస్స తాలూకు తలంపులు వెచచ్గా తనని వాటేసుకునాన్యి.  

 
కొంతసేపటికి ఆ దారిచిచ్న పెదాద్యన జయంత పకక్న హాట సీటోల్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు అదే చిరునవువ్తో. జయంత నవివ్ 

నవవ్నటుట్గా ఒక నవువ్నవివ్ మళీళ్ కిటికీ వైపు తలతిపుప్కునాన్డు. ఫైల్ట టేక ఆఫిక్ సిదధ్పడింది.  
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విమానం కారుమబుబ్లోల్కి దూసుకెళిల్ంది. కర్మంగా కిర్ందవునన్ భవనాలు, జనం, చెటుట్ పుటాట్.. దరప్ణ దృశయ్మాన 

నగరీతులయ్మయాయ్యి. ఆ విహంగ వీక్షణం జయంత మదిలో మళీళ్ గరవ్ంతో కూడిన జాఞ్పకాలని నింపింది.  
 
విమానం లోపల లైటస్ దిముమ్ చేశారు. తలపైన సీటుబెలట్ మరియు నో సోమ్కింగ లైటుల్ వెలిగునాన్యి. జయంత పకక్కి 

తిపిప్న మెడ అలాగే వుంచి (ఇటు తిపిప్తే పకాక్యనతో మాటాల్డాలొస్సుత్ందని) కళుళ్ తెరిచి, రెండు చేతులు గుండెకు హతుత్కునేలా 
ముడుచుకుని, కాళళ్ని చాపుకుని  హాయిగా కలలలోకి జారుకునాన్డు. ఈ సంవతస్రం సేలస్ ఇంకా బాగా చేసేత్ సింగపూర పోసిట్ంగ 
ఇపిప్సాత్ననని  తన బాస వూరించాడు. అంత టైమూ, సహనం లేవు జయనత్కి. దానిన్ ఆరెన్లల్లో సాధించడం ఎలా అని మనసులో పర్ణాళికలు 
వేసుత్నాన్డు.  

 
టేక ఆఫ అయిన పదినిమిషాలకి లోపల లైటుల్ మరల పెంచి... ఎయిర హోసట్సుస్ల్  కొంచెం పెటుట్డు నవువ్తో శీతల, ఉషట్న్ 

పానీయాలు అందిసుత్నాన్రు. టార్లీ రెండు మూడు వరుసలు కదిలింది. ఫల్యిటు వెనకభాగాన చినన్పిలల్ కేరింతలు వినపడుతునాన్యి.   
 
"వైజాకాక్ బాబు?" మాటకలిపారు పెదాద్యన.  
 
భవిషయ్తుత్ అనే మతైత్నకల కంటోంటే ఈ డిసట్రబ్నస్ అఫ ఇండియా ఏంటని కొంచెం చిరాకుతో  
 
"అవునండి" అని పొడిగా సమాధానం యిచాచ్డు జయంత  
 
"మలేషియా ఉంటావా?" అడిగారు మళీళ్ పెదాద్యన.  
 
"అవునండీ. ఇకక్డ ఐ.టి కంపెనీ లో బిజినెస మానేజరిన్" సమాధానమిచాచ్డు జయంత కొంచెం దరప్ంగా.  
 
"మీరు మీ పిలల్లిన్ కలవడానికి వచాచ్రా ఇకక్డికి?" అడిగాడు జయంత తానుకూడా అడకక్పోతే బాగుండదని.  
 
"లేదు బాబు. నేను ఆసియాలో పెదద్ కంపెనీలకి అపుప్డపుప్డు కనస్లిట్ంగ చేసూత్ ఉంటాను. అదే పని మీద మలేషియా 

వచాచ్ను" అని తాపీగా సమాధానం ఇచాచ్డు పెదాద్యన.  
 
"ఓహ, దట ఇస నైస"  అనాన్డు జయంత అవాకక్యి. రెటిట్ంచిన గౌరవంతో ఆయనకి తన ఉదోయ్గం గురించి, వృతిత్లో తన 

విజయాలు, ఆశయాలను ఆయనకి సుదీరఘ్ంగా వివరించాడు.   
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 ఆయన అంతా ఒపిప్గాగ్ విని "నీ ఎనరీజ్, అంబిషన బాగునాన్యి. నాకు నా చినన్తనం గురొత్చిచ్ంది. గో ఫర యువర డీర్మస్.  

దేనినీ నీ లకాష్య్నికి అడుడ్రానివవ్కు. విష యు అల ది బెసట్ యంగేమ్న"  అని బోధచేసి పెదాద్యన నూయ్సేప్పర చేతబటాట్రు.  
 
"థాంకస్" అని పొంగిపోయాడు జయంత ఆ  పొగడత్కి.  కళుళ్మూసుకొని భవిషయ్త కలల బగీచాలో మళీళ్ విహారం 

కొనసాగించాడు. వైజాగోల్ ఫెర్ండస్ తనని చూసి ఏమంటారో? తన పాత బాస ని ఒకసారి కలవాలి.. ఆయన సింగపూర ఆపిసుకి సిఫారుస్ చేసేత్ 
పని కాసత్ తొందరగా అవుతుంది.. పెళిళ్కి మలేషియా ఔటెల్ట మాలోల్ కొనన్ మారక్ అండ సెప్నస్ర సిల్మ ఫిట సూట వేసుకెళేత్ టిప-టాపాగ్ 
వుంటా... ఇలా పరుపరు విధాలా మనసు విమానం కనాన్ వేగంగా దౌడు తీసోత్ంది.    

 
హఠాతుత్గా విమానం ఒక చినన్ కుదుపు కుదిపింది. “టింగ” అని పైన సీటుబెలట్ సైను చపుప్డు చేసింది. కొందరు వేసుకునన్ 

సీట బెలుట్నే మళీళ్ సరుద్కునాన్రు. జలపాన సేవ యధావిధిగా కొనసాగుతోంది... ఒక నిమిషానికి మళీళ్ కుదుపు.. ఈసారి కొంచెం భారీగా 
వచిచ్ంది. అందరూ సీటుబెలుట్ల్ బిగించారు. సీట్వారుడ్ల్ వాకీ-టాకీలో గుసగుసలాడుకుని టార్లీలు వెనకిక్ తీసుకువెళాల్రు. జయంత కిటికీలోంచి 
బయటకి చూసాడు.. అంతా కారు చీకటి. విమానం రెకక్ మీద చినన్ లైటు తపప్. ఆ లైటులో మసకగా మేఘాల దొంతరుల్ అపసవయ్దిశగా ఏదో 
అరెజ్ంటు సందేశం మోసుకెళుత్నన్టుట్గా హడావిడిగా పలీట్లు కొడుతూ దొరుల్కుపోతునాన్యి.   

 
ఫోనోల్ ఇంగీల్ష పాటలు బోరుకొటిట్ .. తనకి చినన్పప్టినుండీ ఇషట్మైన పాత తెలుగు పాటలు పెటుట్కుని కాళుళ్ దగగ్రకు 

లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. ఈసారి మహా పెదద్ కుదుపు.. కంకరరోడుడ్ మీద వెళిల్నటుట్ విమానం గడగడలాడింది... అంత మెతత్గా కనపడే మబుబ్లు 
ఇంత విమానానిన్ ఎలా ఊపేసుత్నాన్యా అని ఆశచ్రయ్పోయాడు జయంత.  

 
కుదుపు తగగ్లేదు. కొంచెం హైరానా పడాడ్డు జయంత. మొదటిసారిగా తలతిపిప్ తోటి పర్యాణికుల వైపు దుర్షిట్ 

సారించాడు.. పకక్న పెదాద్యన కళుళ్మూసుకునాన్రు.  కొంతమంది బితత్ర చూపులు చూసూత్ శావ్స ఎగపీలుసుత్నాన్రు. మరికొందరు వారి 
ముందుసీటల్ని రెండు చేతులు చాపి పటుట్కునాన్రు. నాలుగైదు సీటల్ ఆ కేరింతల పసిపిలల్ ఇపుప్డు ఏడుసోత్ంది. జయంత సీటుబెలట్ కొంచెం లూస 
చేసుకొని చేతులమీద బరువు ఆనించి సగం నిలుచ్ని ఎయిర హోసెట్స వంక చూసాడు. ఆమె కూడా కొంచెం టెనష్న మొహంతో కళుళ్ 
మూసుకుంది.  

 
“టింగ” మని మళీళ్ నెతిత్మీద లైటు బిళళ్ మోగడంతో ఉలికిక్పడి సీటోల్ చతికిలపడాడ్డు. వాతావరణం బాగోని కారణంగా 

heavy turbulence (విపరీతమైన కుదుపులు) వుంటుందని పైలట హెచచ్రిసుత్నేవునాన్డు యింతలో మరో పెదద్ కుదుపు.... ఒక 
పర్యాణికుడు పటట్లేక గటిట్గా కేకపెటాట్డు. ఈసారి జయంత గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. మూయ్జిక ఆపి కిటికీ బయటకి చూసాడు.. ఏమి 
చెయాయ్లో తోచలేదు. విమానం ఒక పకక్కి ఒరిగింది. గుండె ఝలుల్మంది. ఒకవేళ విమానం కూలిపోతే? ముపైప్వేల అడుగుల నుండి కింద 
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పడితే బతికే ఛానస్ వుందా? కింద సముదర్ంవుందో నేలవుందో. నీరు అయితే విమానం నిపప్ంటుకోదు కానీ ఊపిరిఆడక ఉకిక్రిబికక్రైపోతాం. 
ఏదైనా చావుతపేప్టటుట్లేదు. ఇలా మనసు కీడు శంకించింది. గొంతు తడారిపోయింది.  

 
మొదట మనసులో ఇషట్ దేవుళళ్కందరికి మొకాక్డు.. ఒక కొబబ్రి కాయతో మొదలుపెటిట్.. కుదుపుకో రెండు పెంచి.. ఇక 

లాభం లేదని.. అనన్దానం మొకుక్కునాన్డు.. ఐన.. కుదుపులు తగగ్లేదు.. కొదిద్సేపటికి పురుహూతికా అమమ్వారికి పటుట్చీర పెడతానని, 
పాదగయలో సాన్నం చేసాత్నని, తిరిగి వచిచ్ మలేషియాలో బాటు కేవస్ మురుగన గుడికి నడిచి ఎకుక్తానని.. ఎడ తెగకుండా మొకుక్లు 
పెటాట్డు... పది నిమిషాలు గడిచాయి. యుగంలా అనిపించింది. పరిసిథ్తి ఏమి మారలేదు.  

 
మళీళ్ పైలట అనౌనస్ చేసాడు.. వాతావరణం బాగోలేని కారణంగా దగగ్రోల్ కుదిరిన చోట ఎమరెజ్నీస్ లాయ్ండ చేసే అవకాశం 

వుందని, కంటోర్ల రూమ తో సంభాషిసుత్నాన్రని.. ఒక పది నిమిషాలలో ఏ విషయం చెపాత్మని తెలియచేసాడు.. విమానంలో కోలాహలం 
బయలుదేరింది.. కొంతమంది ఏడుపులు మరికొంతమంది పెడబొబబ్లు మొదలుపెటాట్రు.  ఒకరిదద్రు నిలుచ్ని అతయ్వసర దావ్రం తీయమని 
గదమాయించారు. వైమానిక సిబబ్ంది అందరినీ కూరోచ్మని వేడుకునాన్రు. కెపెట్న మెసేజ కోసం వేచివుండమని వినన్వించుకునాన్రు.  

 
ఇదంతా చూసుత్నన్ జయంత.. అతయ్వసర దావ్రం పామెప్ల్ట తీసి పరధాయ్నంగా చదువుతుంటే కళుళ్ రెండూ కనీన్టి 

పరయ్ంతం అయాయ్యి. అంతా అయిపోయింది అనుకునాన్డు. ఏమి చేయలేని అసహాయ సిథ్తి. విచితర్ంగా మనసంతా ఒక రకమైన పర్శాంతత. 
మెలల్గా వెనన్కిక్ వాలి కళుళ్మూసుకుని దీరఘ్ంగా గాలి పీలాచ్డు.. కంటిముందు నానన్ మెదిలారు. అయన ఒక సాదాసీదా రైతు. మాట కటువైనా  
పేర్మాభిమానాలోల్ కొంచెం పాతకాలం మనిషి. ఆయనతో సరిగాగ్ మాటాల్డి దాదాపు సంవతస్రం దాటింది.  ఆఖరిసారి ఇంటోల్ నానన్తో జరిగిన 
వాదన తలపుకొచిచ్ంది.   

 
"ఈ కాలంలో పర్తి ఒకక్డూ ఫారెన వెళుత్నాన్డు. ఇకక్డ ఉండడమే గొపప్" అనాన్డు కొడుకు మలేషియా పోసిట్ంగ వారత్ విని.  
 
"నానాన్.. ఇకక్డ వుంటే ఎదుగుదల అంత వేగంగా వుండదు, నాలుగైదేళుల్ పర్పంచం చూసొసాత్" అనాన్డు జయంత కొంచెం 

నొచుచ్కొంటూ.  
 
"అకక్డ ఉనన్ది ఇకక్డ లేనిది ఏమి లేదు. పైగా మలేషియా మన కనాన్ చినన్ది వెనకపడినది. మా దగగ్రే ఉండు ఇంటిపటుట్న. 

వెళిల్ ఉదద్రించేదేమీ లేదు"  తనదైన శైలిలో వారించాడు ఆఖరి పర్యతన్ంగా జయంత నానన్.  
 
"నానాన్ నా బర్తుకు నా ఇషట్ం. నేను వెడతాను" అని విసురుగా సమాధానం యిచిచ్ అకక్నుండి బయలుదేరాడు.  
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దాని తరావ్త ఎలా ఉనాన్రని పొడిమాటలు తపప్ వేరే సంభాషణలు జరగలేదు. మనసు చివుకుక్మంది గతానిన్ తలుచ్కుని. 
నానన్కి క్షమాపణ చెపాప్లని విలవిలలాడింది. కానీ ఎలా ఇపుప్డు?  

 
తన చినన్నాటి సేన్హితులు జగూగ్, శీర్నివాసల్తో  టైం కుదరక మలేషియా వచేచ్క మాటాల్డలేదు అపుప్డపుప్డు వాటాస్ప 

ఫారావ్రుడ్లు తపప్... తరవాత మాటాల్డచుచ్లే మనవాళేల్ కదా అని. తానూ మలేషియా వెళుతునాన్డంటే అందరి కనాన్ సంతోషించింది వాళేళ్. 
"ఒరేయ ఈ. వి.వి సినిమాలు అకక్డ చాలా తీసాడు. నువువ్ సరుద్కునాన్క మేము వసాత్ం. మలేషియా అంతా దునేన్దాద్మ" అనన్ జగుగ్ మాటలు 
గురొత్చాచ్యి. మునపటిలాగా ఒకసారి వాళల్తో ఒక సినిమాకెళితే బాగుణణ్నిపించింది.  

 
తానిపుప్డు పొతే.. ఆ డబబ్ంతా మలేషియా అకౌంటోల్నే పడుంటుంది.. కొంచెం దానమైనా చేసుండాలిస్ంది అని 

బాధపడాడ్డు. అమమ్ నానన్కి అకౌంట పాసవ్రడ్ ఎలా చెపప్డం? ఈ రెండేళుల్ వృధాయేనా?  
 
మూయ్జిక అంటే అమితమైన పీర్తి జయంత కి. ఎపుప్డో ఒకక్పుప్డు సంగీతం నేరుచ్కొని సొంతగా పాడాలనుకునాన్డు. 

సమయం చికక్లేదు. సకెస్స, డబుబ్ వసేత్ మిగితావి వాటంతటవే వసాత్యి అని నమేమ్డు.  అవి చినన్వయసులో వసేత్ మరీమంచిది. పరిగెతేత్ 
సమయంలో ఆగితే జరగదని సమరిధ్ంచుకునేవాడు. కానీ ఇపుప్డు అనుకోని విధంగా మృతుయ్వుతో ముఖాముఖిన ఆ పరుగుకి అరథ్ం 
కనపడలేదు. ఈ కాసత్ పర్యాణంలో ఆనందం కనాన్ బడలిక ఎకుక్వ కనపడింది. "గత పదేళల్ నిరంతర పరుగులో జీవితంలో పొందినది 
పెదద్గా లేదా? మనిషి తుది సమయంలో చింత లేకుండా ఉండాలంటే జీవితానిన్ ఎలా గడపాలి? తుది సమయం ఎపుప్డొసుత్ందో ఎలా 
తెలుసుత్ంది మనకి?" ఈ ఆలోచనలోత్, అలసటతో ఎంతసేపయియ్ందో తెలియదు.. మళీళ్ “టింగ“ అని మోర్గడంతో అందరూ ఉతక్ంఠతో  
వినసాగారు. మరొక రెండు మూడు నిమిషాలలో మబుబ్లు తేలికవుతాయని, వాతావరణం శాంతించడం వలన ఎమరెజ్నీస్ లాండింగ పాల్న 
మాని పర్యాణానిన్ కొనసాగిసుత్నాన్మని పైలట పర్కటించాడు.  

 
" అమమ్యయ్ " అని నిటూట్రాచ్డు. మనసులో భగవంతునికి కృతఙఞ్తలు తెలుపుకునాన్డు జయంత. పర్యాణికులందరి 

మొహాలోల్నూ ఒక పెదద్ రిలీఫ.   
 
వైజాగోల్ లాయ్ండ అయినతరువాత పిఠాపురం తన ఇంటికి వెడుతూ ఏ మొకుక్ వలల్ ఈ గండం గటెట్కిందో అని ఒక క్షణం 

ఆలోచించి.. మొకుక్లకనాన్ ముందు.. తాను బతికి బటట్కడితే చేయాలనుకునన్ జాబితా మనసులో నెమరేసుకునాన్డు జయంత.  
 
ఇంటికి వెళిల్న వెంటనే తన నానన్ని గటిట్గా కౌగలించుకుని సారి చెపిప్.. అమమ్ చేతి వంటతిని మనసు సిథ్మిత పడాడ్డు. ఆ 

రోజంతా అమమ్నానన్తోనే గడిపాడు. "మలేసియాలో మన భోజనం దొరుకుతుందిరా? అకక్డ వాళుల్ ఏమి తింటారు?" అని అమాయకంగా 
అడిగింది అమమ్.   
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"ఇంకేం తింటారు? కపప్లూ అవీ తింటారు" అనాన్డు జయంత నానన్ అనీన్ తెలిసినటుట్. "అందుకే ఇకక్డే మన 
దేశంలోవుంటే మనకీ హాయి, వాడికీ ఇబబ్ందుండదు"  చేరాచ్డు ఒక నిమిషం ఆగి.  

 
మళీళ్ నానన్తో  వాదనొదద్నుకుని చినన్గా నవివ్ కాదనన్టుట్ తలూపాడు. సాయంతర్ం గుడికి వెళిల్ అమమ్వారికి దణణ్ంపెటుట్కొని 

అమమ్కి మిగితా మొకుక్ల గురించి చెపిప్ గురుత్పెటుట్కోమనాన్డు.  
 
మరునాడు  నానన్కి జాగర్తత్లు చెపిప్, ఆరోగయ్ం కుదుటపడాడ్క ఒకసారి మలేషియా తీసుకువెడతానని చెపిప్, అమమ్తో వైజాగ 

పెళిళ్కి బయలుదేరాడు జయంత. పెళిళ్లో అనుకునన్టుట్గానే తానే హైలైటు. రెండేళల్ తరువాత వచాచ్డేమో అందరూ అతని చుటూట్మూగి 
కొండత ఎతేత్సారు. కొంతమంది ఒళుళ్చేసావని, చికాక్వని రంగొచాచ్వని ఇలా రకరకాల అభిపార్యాలు గుమమ్రించారు. ఆడపిలల్ ఉనన్వారు 
కొంత మంది అతనిన్ గురించి వాకబు చేశారు. చినన్ పిలల్లునన్వారు అతనిన్ చూపించి మావయయ్లగా ఫారెన వెళుళ్, బాబయయ్లా పేరుతెచుచ్కో 
అని చెపేత్ జయంత ఉపొప్ంగి పోయాడు. ఇదంతా తనకి ఎంతో ఆనందానిన్ ఇచిచ్ంది.  

 
వైజాగోల్ మరాన్డు సాయంతర్మే తిరుగు పర్యాణము. జగుగ్ శీర్నూల విషయం గురుత్ంది కానీ మరాన్డే లేచి తన వైజాగ బాసిన్ 

లంచికి  కలిసాడు. అది ఇదీ మాటాల్డి తన సింగపూర విషయం చెపాప్డు. సాయంతర్ం అమమ్కి వీడోక్లు చెపిప్ ఎయిరోప్రుట్కి బయలుదేరాడు. 
దారిలో తన సేన్హితుల గురించి మళీళ్ గురొత్చిచ్ంది కానీ.. ఫైల్టోల్ పెదాద్యన చెపిప్న మాటలు తన బురర్లో రెసౌండోత్ మెదిలాయి. "నినున్ చూసేత్ 
నాకు నా చినన్తనం జాఞ్పకం వసోత్ంది. పరిగెతాత్లిస్న వయసు ఇదే. గో ఫర ఇట అని"..   

 
"ఈ వయసులో కాకోపోతే ఎపుప్డు? ఒక రెండుమూడేళల్ తరువాత చూదాద్ం మిగితావి. కెరీర,  సకెస్స ముఖయ్ం ఈ దశలో" 

అని సరిద్చెపుప్కుని హెడుడ్ఫోనస్ లో coldplay పాటలు పెటుట్కుని సింగపూర కలల బగీచాలో విహరించాడు.  
 
టాకీస్ F.M రేడియోలో... "అంతా మాయ.. అంతా ఛాయా" అని పాట మోర్గుతోంది శోర్తల కోరిక మీద. 

 

  
   

     తెలతెలవారుతోంది.  బాలభానుని నునులేతకిరణాలు పృధివిమీద మెతత్గా పరచుకుంటునాన్యి.    చలికాలం 
నిషర్క్మిసూత్, వసంతం తొంగిచూసే సంధికాలం కావడంతో ఆ ఉదయకాల వాతావరణం కాసత్ చలల్గా ఉనాన్ హాయిగా,  
పర్శాంతంగా ఉంది.   
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     అంతటి ఆహాల్దకరమైన పర్భాతసమయాన, అరెకరం సథ్లంలో కటట్బడడ్ రాజభవనంలాంటి బంగళాలో, ఏసీ 
బెడూర్ములో, కింగ సైజు మంచం పైన చిరునవువ్లుచిందిసూత్ కళుళ్తెరిచారు “రాజావారు”. కళుళ్తెరిచిన వెంటనే 
అలవాటుగా పర్కక్నే ఎపుప్డూఉండే  తనమనవరాలు ‘సీవ్టీ’ ఫోటోని పేర్మగా ముదుద్పెటుట్కొని, పాతికేళళ్కురార్డిలా 
చెంగుమంటూ మంచందిగారు. మంచంపకక్నే,  వాల టు వాల కారెప్ట మీద  వెచచ్గా ముడుచుకొని పడుకునన్ తన 
ముదుద్ల ‘సూన్పీ’ని...దానికి ఏమాతర్ం నిదార్భంగం కాకుండా...అరచేతితో సునిన్తంగా నిమిరి, ఆచేతిని చినన్గా 
ముదుద్పెటుట్కొని “ఎంత పేర్మో నేనంటే పిచిచ్ముండకి.  దాని బెడ ఉనాన్, నామంచందగగ్రే  పడుకుంటుంది ఏకాలంలో 
అయినా” అని ఫీలయాయ్రు సెంటిమెంటలాగ్. 
 
     తరవాత చిరునవువ్ మొహంమీద తాండవిసుత్ండగా ‘ఆల గాల్స ఫెర్ంచ విండోస‘ ని   కపిప్ఉంచిన కరెట్నస్ తొలగించి 
ఉదయిసుత్నన్ సూరుయ్నీ, వికసిసుత్నన్ అందమైన గులాబీలనీ, వాటిమీద ఎగురుతునన్ రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలీన్ 
తనమ్యతవ్ంతో   తిలకించి ఆనందపరవశులయేరు. ఇంతలో   వారు లేచిన అలికిడి వినన్ సూన్పీ, తనుకూడా నిదర్లేచి, 
రాజావారి పాదాలను ముదుద్పెటుట్కుంది ఆనందంగా తోక ఊపుకుంటూ. సూన్పీని చేతులోల్కి తీసుకొని, హృదయానికి 
హతుత్కునాన్రు రాజావారు పేర్మగా. 
                                                                             --00-- 
     రాజావారి అసలు పేరు ‘రాజావారు’ కాదు.  వారు ఏ రాజాయ్నికీ రాజు కారు.  కాని అనేక మంది చినన్చినన్ 
దేశానిధినేతలిన్ అసూయకు గురిచేసేటటువంటి పెదద్ వాయ్పారసామార్జాయ్నికి అధినేత వారు.  దేశంలో  విపరీతమైన బూమ 
లో ఉనన్ రియల ఎసేట్ట రంగానికి రాజావారే రారాజు.  పైరవేటు రంగంలో దేశంలోనే   అతిపెదద్ సీట్ల పాల్ంట కీ,  రెండు 
హైలీ రెపూయ్టెడ  ఫారామ్ కంపెనీలకీ ఆయనే అధిపతి.  రాషట్రంలో పర్తీ నగరంలోనూ ఉనన్ మాలస్ లో మలీట్పెల్కస్ లోల్ 
సింహభాగం రాజావారివే.  దేశవిదేశాలోల్ లెకక్లేననిన్  భారీఆనకటట్లూ, పెదద్పెదద్ విమానాశర్యాలూ, గొపప్గొపప్ 
రహదారులూ నిరిమ్ంచిన కనర్స్ట్క్షన కంపెనీలు, మూడు, అవికూడా రాజావారివే. అంతేకాకుండా, పారీట్లకు అతీతంగా 
దేశంలోని  రాజకీయనాయకులు అనేకమంది ఆయనకు అతయ్ంతఆపుత్లూ, మితుర్లూ కూడా. టు కట ద లాంగ సోట్రీ 
షారట్ .....రాషట్రంలో జరిగే ఏ రాజకీయ, వాయ్పారవయ్వహారంగాని రాజావారి అధవ్నిత అంగీకారంలేకుండా జరగదనేది 
నిరివ్వాదాంశం.  అటిట్ ‘వీరభోగవసంతరాయల’ వారిని (ఇది రాజావారి అసలుపేరు) యావనమ్ందీ  ‘రాజావారు’ అనే 
పిలవడంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది?    
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     రాజావారిది మొటట్మొదటి నుండీ కూడా సుసంపనన్మైన కుటుంబమే.  అంబానీలాల్గ మధయ్ంతరంగా వచిచ్పడిన 
నడమంతర్పుసిరి కాదు వారిది.  రాజావారి ముతాత్తగారు అపప్టి పర్భువులైన ఆంగేల్యులకి కళూళ్చెవులూ ముకూక్మూతీ 
అనీన్ తానే అయి వయ్వహరించేవారట. దానితో,  వారి పర్భుభకిత్కి పులకించిన దొరతనంవారు వందలఎకరాలు ఈనాంగా 
ధారధతత్ం చేయడం మాతర్మేకాక అనేకమైన బిరుదులుకూడా పర్ధానంగావించి ఆయనిన్ సతక్రించారట.  ఆరోజులోల్ 
అటు హైదరాబాదు నవాబూ, ఇటు విజయనగరం మహారాజూ తపప్,  రాజావారి ముతాత్తగారికంటే గొపప్వారెవరూ మన 
తెలుగుగడడ్మీద లేనేలేరట.    
 
     ముతాత్తగారు దేశసేవ దావ్రా సంపాదించిన వందల ఎకరాలోల్ కొనిన్ పదులు మాతర్ం సొముమ్గామారిచ్న  వారి 
తాతగారు, ఆసొముమ్ని వాయ్పార పారిశార్మికరంగాలోల్ చాలా డిలిజెంటుగానూ, జుడీషియస గానూ పెటుట్బడిపెటట్డంతో 
వారిసంపద ఇబబ్డిముబబ్డిగా పెరగడంమాతర్మేకాక  రాషట్రంలోనే అతిముఖయ్మైన వయ్కుత్లలో ఒకరిగా వారిని నిలబెటిట్ంది.  
ఇక రాజావారి నానన్గారి దగగ్రకి వసేత్, వారికి సంకర్మించిన ఆసుత్లీన్, వాయ్పారాలీన్, పరిశర్మలీన్ జాగర్తత్గా 
కాపాడుకుంటూ, వాటిని కనాస్లిడేట చేసుకోవడంతపప్ వేరేపని లేకుండాపోయిందట ఆయనకి. 
  
             సో....ద లాంగ అండ షారట్ ఆఫ ద సోట్రీ ఈజ .....రాజావారు పుటట్డమే ఏదో సామెత చెపిప్నటుట్ “నోటోల్ వెండి 
గరిటతో కాక బంగారు గరిటతోనే” పుటాట్రనేది జగమెరిగిన సతయ్ం.  వారి సాథ్యికి తగగ్టుట్గానే రాజావారి 
చదువుసంధయ్లు....ద బెసట్ సూక్లస్ ఇన ఇండియా అండ ఎబార్డోల్నే జరిగాయి.  చదువుపూరిత్చేసుకునన్ రాజావారు ఫారిన 
నుండి తిరిగివచాచ్క నలభైసంవతస్రాలపాటూ తన వాయ్పారసామార్జాయ్నిన్ బహుముఖంగా విసత్రింపజేసేరు. వాయ్పార 
పారిశార్మికరంగాలోల్ మేరుపరవ్తంలా అతుయ్నన్తంగా ఎదిగేరు.  
 
     అయితే   ఎంత ఎతుత్కి ఎదిగినా, తాతతండుర్లు నడిచిన బాటలోనే నడుసూత్, రాజావారుకూడా పర్తయ్క్షరాజకీయాల 
జోలికిపోయే పనిమాతర్ం ఎనన్డూ చెయయ్లేదు.  “బుదుద్నన్ వాయ్పారవేతెత్వడూ  రాజకీయాలజోలికి పోకూడదండీ.  రాజు 
మనవాడై మనంచెపిప్నటుట్ నడుచుకోవాలి. అంతే.  దానికి ఎంత ఖరైచ్నా ఎడంచేతోత్ పారెదాద్ం. సింహాసనంమీద మనవాడే 
సరవ్కాల సరావ్వసథ్లలోనూ  ఉండేటటుట్ చూసుకుందాం. అంతేగాని మననెతిత్కి రాసుకోవడమెందుకండీ ఆ రొచూచ్ 
రొషూట్ను” అంటారు రాజావారు తన ఆంతరంగక మితుర్లతో ఇంగీల్షులో.   
                                                                    --00-- 
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     అటువంటి డాషింగ, డేరింగ, డైనమైట లాంటి రాజావారు అరవైఐదేళళ్ వయసువచేచ్సరికి తమ సామార్జాయ్నిన్ 
కూతురుకీ అలుల్డికీ అపప్గించి, శేషజీవితానిన్ సమాజశేర్యసుస్ కొరకు వెచిచ్ంచి, ఒక కొతత్ఒరవడికి 
శీర్కారంచుటాట్లనుకునాన్రు.  అనిన్ విషయాలలోవలే ఆవిషయంలోకూడా సహధరమ్చారిణి అయిన రాణీవారితోనూ  
ఒకరిదద్రు ఆంతరంగిక మితుర్లతోనూ   నిశితంగా చరిచ్ంచి,  ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.  
                                                                    --00--      
     రాజావారి పదవీవిరమణ మహోతస్వం నగరంలో అతయ్ంతఖరీదైన హోటలోల్ అంగరంగవైభోగంగా జరిగింది.   దానికి 
దేశంలోని రాజకీయ, పారిశార్మిక వాయ్పార సినీరంగ పర్ముఖులతో పాటూ పాతిర్కేయులుకూడా అనేక మంది 
ఆహావ్నించబడాడ్రు. బర్హామ్ండమైన విందు ఇవవ్బడినది.  ఆ విందులో విదేశీమదయ్ం ఏరులైపారింది. వడిడ్ంచబడిన  
వంటకాలకు లెకేక్లేదు.    ఆహూతులందరూ తనివితీరా తాగి, తృపిత్గా తినన్ తరవాత పాతిర్కేయులతో రాజావారి 
ఇషాట్గోషీట్కారయ్కర్మం జరిగింది. అందులో   పర్కటించారు రాజావారు  తమ  నిరణ్యానిన్.  అది వినన్ ఆహూతులందరూ 
దిగార్భ్ంతికి లోనయాయ్రు. ఒక పర్ముఖ తెలుగుపతిర్కా విలేఖరి  
 
     “సర మనదేశంలో దారిదర్య్రేఖకు దిగువనజీవించే నిరాభ్గుయ్లు అనేకమంది ఉండగా, మీరు ‘మానవసేవ’ కాకుండా 
‘జంతుసేవ’ అందునా వీధిశునకాలకు సేవచేసే  కారయ్కర్మానిన్ చేపటట్బోతునారు. అందుకు పర్తేయ్కమైన కారణం ఏమైనా 
ఉందా” అని మెలికలు తిరుగుతూ, రాజావారిని సైట్ల గా  పర్శిన్ంచింది. 
 
                        ఆ పర్శన్వినన్రాజావారు చిరునవువ్ నవువ్ నవేవ్రు. అకక్డునన్ అందరివేపూ కాసత్ కాండెసెండింగా 
చూసేరు. పిమమ్ట “నా బాధయ్తలను తయ్జించిన తరవాత ఏంచేయాలో నిరణ్యిం తీసుకునేముందు మన దేశంలోని 
పర్ముఖసంసథ్తో  సరేవ్ ఒకటి  చెయియ్ంచాను.  దానిదావ్రా తెలుసుకునన్ విషయం ఏంటంటే, పేదపర్జలకు  సేవ 
చెయయ్డానికి పర్భుతవ్ంఉంది. లెకక్కుమించిన సవ్చచ్ందసంసథ్లునాన్యి గాని...దికుక్లేని వీధికుకక్లను సంరకిష్ంచడానికి  
అటువంటి సంసథ్లేవీ లేవని. అది  తెలుసుకునన్ తరవాత  వీధికుకక్లను నిశితంగా గమనించడం మొదలుపెటాట్ను.  అవి 
ఎంత దికుక్లేని, దయనీయజీవితానిన్ గడుపునాన్యో గర్హించేను.  అందుకే నా శేషజీవితానిన్ వీధికుకక్ల సేవకి అంకితం 
చేసుకుంటునాన్ను” అంటూ భావావేశపూరితంగా పర్కటించి సమావేశానిన్ ముగించేరు. 
 
    ఆయనకు తెలుసో లేదో గాని....మరుసటిరోజు నుండీ ఆ ఊరిపర్జలు రాజావారిని “కుకక్లార్జుగారు” అని కూడా 
పేర్మగా పిలుచుకోసాగారు.  
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                                                                     --00-- 
 
     ఎందుకో ఈరోజు ఉదయానేన్,  ఐదువేల డాలరుల్ వెచిచ్ంచి సివ్టజ్రాల్ండ నుండి దిగుమతిచేసుకునన్ 
పింగాణీబొమమ్లాంటి జాతికుకక్,  ‘సూన్పీ’ని  ముదుద్లాడుతునన్ రాజావారికి ఆవిషయం అంతా అపర్యతన్ంగా 
గురొత్చిచ్ంది. గడిచిన రెండుసంవతస్రాలలో తనకై తను నిరేద్శించుకునన్ కారుణికమైన కారాయ్నిన్, జయపర్దంగా 
ఎంతవరకూ నిరవ్రిత్ంచగలిగారో సింహావలోకనం చేసుకొని,  తృపిత్గా తలపంకించేరు వారు.   
                                                             --00-- 
     టైం ఏడుగంటలు కావచిచ్ంది.  “గాడ! ఇటస్ ఆలెర్డీ సెవెన!! ఐ షల బీ లేట ఫర మై గేమ ఆఫ టెనిన్స“ అనుకుంటూ 
హడావిడిగా తయారై, రేకెట తీసుకొని బయలుదేరారు కల్బ కి.  చెమటలుకారేలా టెనిన్స ఆడి, అకక్డే ‘హెలత్ డిర్ంక’ 
(సాయంతర్ం ఏడు దాటితేగాని హాట డిర్ంకస్ టచ చెయయ్రు రాజావారు)  సేవించి, ఇంటికి బయలుదేరారు.  ముందురోజు 
రాతేర్ వారి పియేయ్ రాజావారికి తెలియజేసిఉనాన్డు ‘రేపు ఉదయం పదకొండుగంటలకు ఊరవతల మురికివాడలో 
ఊరకుకక్లకి కుకక్బిసెక్టుల్ తినిపించే కారయ్కర్మం ఉందనీ, దానికి   రాజావారే పార్రంభోతస్వం చెయాయ్లిస్ఉందనీ’ని.  “ఐ 
మసట్ సాట్రట్ బై టెన. అదరైవ్జ ఐ షల బీ లేట ఫర ద ఇనాగుయ్రేషన” అనుకునాన్రు రాజావారు తన “జాగావ్ర ఎఫ-పేస” 
కారులో కూరుచ్ంటూ. 
   
                     నగరంలో టార్ఫిక నెమమ్దిగా వేగం పుంజుకుంటోది.  వెనకసీటులో విశార్ంతిగా వాలికూరొచ్ని,  
పరిసరాలను నిరాసకత్ంగా పరికిసుత్నన్ రాజావారు  ఒకక్ ఉదుటున లేచి కూరుచ్నాన్రు ఆందోళనగా. కొనిన్ క్షణాలోల్నే 
ఆయన మొహంలో ఆందోళన ఆగర్హంగా మారుప్చెందడం, “సాట్ప ద బల్డీ కార” అని వారు గరిజ్ంచడం ఏకకాలంలో 
జరిగేయి.  ఆగిన కారులోనుంచి ఒకక్ ఉదుటున బయటకు దూకి, ‘జాగావ్ర‘లా  దూసుకుపోతునన్ రాజావారు ఎకక్డికి 
వెళుత్నాన్రో, ఎందుకు వెళుత్నాన్రో అరద్ంకాని డైరవరు వారిని అనుసరించేడు తతత్రపాటుతో.  ఉదేర్కంగా ఉరుకుతూపోయిన 
రాజావారు పకక్నే నిరామ్ణంలో ఉనన్ ఒక బహుళఅంతుసుత్ల భవంతిదగగ్ర ఆగారు. 
 
     ఆ భవనం చుటుట్పకక్లంతా, అకక్డ పనిచేసుత్నన్ పర్వాసకూలీల కొరకు నిరిమ్ంచబడిన  మురికిరేకులషెడల్తో,  
మురికినీటి గుంతలతో, వాటిలో పొరాల్డుతునన్ మురికిపందులతో, ఆ మురికిలోనే పురుగులు ఏరుకుతింటునన్ 
మురికికోళళ్తో, వాటి రెటట్లతో, మురికిమురికిగా ఉంది. అకక్డునన్ పిలల్లందరూ మురికిగా  మాతర్మేకాకుండా, ఆకలితో  
నీరస్ంగా కూడా ఉనన్టుట్నాన్రు.  వాటిలో ఒక షెడుడ్ముందు ఆగారు రాజావారు ‘కింగ కోబార్లా’ బుసలు కొడుతూ. 
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     ఆ షెడ బయట పాతిపెటట్బడి ఉనన్ గుంజకి  ఊరకుకక్ ఒకటి  బంధించబడి ఉంది. డొకక్లు వీపుకంటుకుపోయిన 
అరవైఏళల్మనిషొకడు...అతను నలభైఏళల్వాడుకూడా కావచుచ్....ఆ కుకక్ని చినన్కరర్తో కొడుతునాన్డు.  అతను కొడుతునన్ 
దెబబ్లు ఎంతగటిట్గా తగులుతునాన్యోగాని ఆ కుకక్మాతర్ం కుయోయ్మొరోర్మంటూ,  మహగటిట్గా పర్లాపిసోత్ంది. ఆ 
దారుణమైన దృశాయ్నిన్ చూసిన రాజావారు అగిన్పరవ్తంలా బదద్లైతే, వారి కోపం మరుగుతునన్ లావాలా పైకి 
ఎగజిమిమ్ంది.  ఆ బకక్మనిషి చేతిలోని కరర్ విసురుగా లాకొక్ని, వాడిని  పర్కక్కు ఒకక్తోపు తోసి, అదే ఊపులో కుకక్ను 
బంధవిముకుత్రాలిన్ చేసారు రాజావారు.   రాజావారు తోసిన తోపుకి తూలిపడిన  బకక్మనిషి నీరసంగా లేచి 
నిలుచునన్ంతలో మిగిలిన జనం బిలబిలమంటూ ఆయనచుటూట్ గుమిగూడారు. గుమిగూడారేగాని, రాజావారి 
సుప్రధూర్పానీన్, దరాజ్నీ  చూసి మాటాల్డడానికి  కొంచెం జంకేరు.  ఇంతలో మధయ్వయసుక్డొకడు...వాళళ్నాయకుడిలా 
ఉనాన్డు....జనాలిన్ తపిప్ంచుకొని ముందుకువచిచ్ 
 
     “ఎవరండీ మీరు.  మావోడేటి చేసేడని అలా  తోసీసేరాడిన్” అని పర్శిన్ంచేడు. 
 
     ”వాడు మనిషా పశువా. కొంచెమైనా కంపేషన ఉందా రాసెక్ల కి. ఇనోన్సెంట  కీర్చర...దానన్లా  కొడతాడా.  
అలాంటి సౌక్ండర్లస్ ని తొయయ్డం కాదు,  నడిరోడుడ్మీద షూట చేసెయాయ్లి”   గాండిర్ంచేరు రాజావారు రేగిన పులిలా. 
 
     రాజావారి కోపానిన్ చూసి నాయకుడు కూడా కాసత్ భయపడినటుట్నాన్డు “ఏరా ఎంకటీ బేపి (కుకక్) నెందుకొక్టేట్వు?” 
అని పర్శిన్ంచాడు  
 
     “పెతీరోజూ ఇంటోల్దూరి రేతిర్కని దాసుకునన్ అనన్ం తినీసి పారిపోతుంటే కొటట్కుండా ముదెద్టుట్కుంటారేటిరా. దీని 
పునేన్న ఇంటిలల్పాదీ మూడోర్జులనుండీ కాలీకడుపులోత్  తొంగుతునాన్ం రాతుర్లుల్.  అయినా ఊరకుకక్ని కొడితే ఈ 
బాబుకెందుకంట అంత కోపం ఎలుపొచీచ్సింది”  అడిగాడు వెంకటి కూడా కాసత్ కోపంగానే. 
 
     “అనన్ం తినేసిందంటే తినదా మరి.   పూర థింగ. దానికేంతెలుసు తినకూడదని.  అంతగా  తినకూడదనుకుంటే 
జాగర్తత్గా ఇళళ్కి తాళాలు వేసుకోవాలిగాని  అంతంత దెబబ్లు కొడతావా దానీన్,  యూజ లెస ఫెలో” కోపంతో 
ఊగిపోతూ పర్శిన్ంచేరు  రాజావారు.  
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     ‘మాకు తెలేద్టండి జాగరత్గా ఎటుట్కోవాలని. తవురు సెపాప్లేటీ. ఒకపాలి మాఇలల్కేసి సూడండి తెలుతాత్ది.  ఆటికేవనాన్ 
తలుపులా  దోరబందాలా.  కూలీనాలీ చేసుకొని,  తినీతినకా బతుకుతునాన్ం.  అలాటిది ఉనన్ కొంచెం కూడూ 
కుకక్ముటీట్సుకుంటే ఆడేటి తినాలా ఆడి పెలల్ం పిలల్లేటి తినాల. ఇంకా నయం మావోడు గాబటిట్ కొటీట్సొగీగ్సేడు.  
అదేనానైతేనా సంపీసిపోదును” అనాన్డు నాయకుడు కూడా కోపంగానే. 
 
      నాయకుడి కోపం చూసి ధైరయ్ం తెచుచ్కునన్ పర్జలంతా గోలగోలగా అరవసాగారు.  అది చూసిన రాజావారి డైరవరు 
నెమమ్దిగా రాజావారి పర్కక్న చేరి “ఈ అలగా వెధవలతో మనకెందుకు సార. ఇదేదైనా పెదద్గొడవకింద మారి పేపరల్కీ, 
టీవీలకీ ఎకిక్తే మనకే చెడడ్పేరు.  ఈ వెధవలకి పోయేదేమీ ఉండదు.  వెళాద్ం సార మనం” అని డిసీర్క్టాగ్ రాజావారి 
చెవిలో చెపాప్డు.  రాజావారు కూడా “ఇటువంటి పరిసిథ్తులోల్ ‘డిసిర్క్షన ఈజ ద బెటర పారట్ ఆఫ వేలర‘ అని 
గర్హించినవారై, రణరంగంనుండి  ‘రిటీర్ట’ అవడానికి సిదద్పడాడ్రు గాని “పూటకి ఠికాణాలేని వెధవల దగగ్ర మనం 
తగగ్డమా” అని భావించినవారై “ఇంకొకసారి ఇలాంటిది నా కళళ్బడిందా, మీ అంతు చూసాత్ను జాగర్తత్“ అని గటిట్ 
వారిన్ంగ ఒకటి ఇచిచ్ అకక్డున్ండి నిషర్క్మించారు మేజెసిట్క గా. 
 
     కారులో కూరుచ్నాన్రనన్మాటే గాని, రాజావారి మనసు మనసులోలేదు.  వికలమైపోయింది.  “ఎపుప్డు 
బాగుపడుతుందీ దేశం. అనన్ంలో నోరుపెటిట్న పాపానికే  కొటేట్సాత్డా నోరులేని జీవిని. రాసెక్ల. సచ ఫెలోస షుడ బీ 
హేంగడ్ బై ద లేంప పోసట్స్. అపుప్డు గాని బాగుపడదీ దేశం” అని తనలోతను మధనపడుతూనే ఉనాన్రు పాపం.    
                                                                           --00--      
     రాజావారి కారు బంగళాలోకి పర్వేశించింది.  కారు దిగిన రాజావారికి రాణీవారెదురయాయ్రు విషణణ్వదనంతో. 
     “వాట హాపెండ డియర“  పర్శిన్ంచారు రాజావారు ఆదురాద్. 
     ”సీవ్టీ ని (సీవ్టీ రాజావారి మనవరాలు) సూన్పీ కరిచేసింది రాజా. డాకట్ర ఇపుప్డే ఇంజక్షన చేసి వెళాళ్డు” అనాన్రు 
రాణీవారు విచారంగా. 
     “ఇంత మంది సరెవ్ంటస్ ఉనాన్రు  ఏంచేసుత్నాన్రందరూ.  గాడిగలు కాసుత్నాన్రా? అసలెలా కరిచింది నా 
బంగారుతలిల్ని?”   గాండిర్ంచేరు రాజావారు. 
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    “సీవ్టీ చేతిలోని  ఐస కీర్ం  తినడానికి చెయయ్డానికి టైర చేసిందట సూన్పీ. సీవ్టీ దానిన్ దూరంగా పుష చేసిందట.  
దానితో సీవ్టీ కాలిమీద  కరిచేసి, షీ రేన అవే ఫర్మ దేర“   జరిగిన విషయం చెపాప్రు రాణీవారు. 
 
     పకక్గదిలో మంచంకింద దాగునన్ సూన్పీకి రాజావారి గొంతు వినాన్క కాసత్ ధైరయ్ం వచిచ్నటుట్ంది. గిలీట్గా నేలచూపులు 
చూసూత్, నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వచిచ్,  తలవంచుకు నిలబడింది  రాజావారి పాదాలచెంత.   సూన్పీని చూసిన 
రాజావారి కోపం నసాళానికంటింది. హీ వాజ బిసైడ హిమెస్లఫ్ విత రేజ.   ఈడిచ్పెటిట్ ఒక తనున్ తనాన్రు దానిన్. దెబబ్కి 
కాలు విరిగిన సూన్పీ కుయోయ్మొరోర్మంటూ, బయటకు పరుగుతీసింది కుంటుకుంటూ. 
      
                         ఇంకా కోపంతీరని రాజావారు అకక్డే నిలబడిఉనన్ సరెవ్ంట వేపు కోపంగాచూసూత్ “దానిన్ తీసుకెళిళ్ 
మనకుకక్ల ఆరఫ్నేజ లో పారెయయ్ండి. ఐ డోంట వాంట టూ సీ హెర ఫేస ఎగైన“ అను హుకుం జారీచేసి,  మనవరాలు 
పడుకునన్ గదిలోకి పరుగుతీసారు గాభరాగా.           

 
PPP 

  
  

 “గుడ మారిన్ంగ పినిన్గారూ...” అంటూ వాకిటోల్ ముగేగ్సుత్నన్ కామాక్షమమ్ను దాటుకుని ముందుకు నడిచింది 
సుమ. గాలికి రేగిన జుటుట్ అందంగా ముఖంపై పడుతోంది. ముకుక్పుటాలు అదురుతునాన్యి. ముఖంమీద అకక్డకక్డా 
పటిట్న చెమటబిందువులు ముతాయ్లాల్ మెరుసుత్నాన్యి. రోజూ ఉదయానేన్ వాకింగుకి వెళిల్ వచేచ్సరికి కామాక్షమమ్ వాకిటోల్ 
ముగేగ్సూత్ కనిపిసుత్ంది. అందుకే పలకరింపుగా గుడ మారిన్ంగ చెపిప్ లోపలికెళుత్ంది.      

“గుడ మారిన్ంగ తలీల్... చంకలు పటిట్నటుల్గా కాకుండా కొంచెం కపిప్నటుల్గా ఉండే బటట్లు వాడకూడదూ... నీ 
వంటికీ మంచిది... చూసుత్నన్ జనాల కంటికీ మంచిది” అంది కామాక్షమమ్.      
 తన బటట్లవంక చూసుకునన్ సుమ ‘అయోయ్.. పినీన్! వాకింగుకెళేల్వాళుల్ ఇలాంటివే వాడతారు గానీ పటుట్చీరలు 
కటుట్కుని గుడికి వెళిల్నటుల్గా వెళళ్రు...” అంది పెదాద్విడను ఆటపటిట్సుత్నన్టుల్గా.    
 “నిజమేనమామ్... కాదనను.  కాకపోతే ఇది పలెల్టూరు కదా! అమావాసయ్ నాటి వెనెన్ల తగిగ్పోయినటుల్గా రోజు 
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రోజుకీ తగిగ్పోతునన్  నీ కురచబటట్లిన్ వీథిలో వాళుల్ కనాన్రప్కుండా చూసుత్నాన్రు. తరావ్త నీ ఇషట్ం..’ నవువ్కుంటూ 
ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది కామాక్షమమ్.             

సుమకి ఇరవై ఐదేళుల్. డిగీర్, బి.ఇడి పూరిత్చేసింది. లాంగ టరమ్ కోచింగ తీసుకుని డియసీస్కి సెలకట్యింది. 
ఆడపిలల్... పైగా ఇంటోల్ సేవ్చఛ్గా గారాబంగా పెరిగిన పిలల్. ఉదోయ్గం ఏ ఊళోల్ ఇసాత్రోనని తలిల్దండుర్లు కంగారుపడాడ్రు. 
తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లు కావడం, పోషిట్ంగ కూడా మారుమూల పలెల్లోని ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ రావడంతో సుమ 
బాగా నిరాశచెందింది. అనిన్టినీ మించి తలిల్దండుర్లిన్ వదిలిపెటిట్ ఉండాలిస్ రావడం మనసుకు కషట్ంగా అనిపించింది.  
 సూక్లోల్ రిపోరట్ చేసిన తరావ్త మంచి ఇంటికోసం అణేవ్షణ సాగించింది సుమ. ఒకక్తే ఉండాలిస్రావడం, 
సూక్లుకి దూరంగా ఉండడం ఇబబ్ంది కనుక ఆ ఊరిలోనే పాఠశాలకు దగగ్రోల్నే ఉనన్ కామాక్షమమ్ ఇంటికి చేరుకుంది. 
  అటు మూడుగదులు, ఇటు మూడుగదులతో వునన్ పెదద్ పెంకుటిలుల్ కామాక్షమమ్ దంపతులది. ఇదద్రూ ఒక 
పోరష్నులో ఉంటూ పకక్నునన్ వాటా అదెద్కిసాత్రు. వెనుకవైపు పెరడు, ముందు ఖాళీల్సథ్లం, ఒకపకక్ పూలమొకక్లు, మరో 
పకక్ బాతూర్ం... ఇలుల్ విశాలంగా ఉండడంతో సుమ బాగా ఇషట్పడింది.       
 కొదిద్రోజులోల్నే సుమ పదధ్తి, కలుపుగోలుతనం, చలాకీతనం నచాచ్యి కామాక్షమమ్ దంపతులకి. ఎలా 
వుంటుందోనని మొదటోల్ కంగారుపడినా రోజులు గడిచేకొదీద్ తమలో ఒకరిగా కలిసిపోయిన సుమను మనసూఫ్రిత్గా 
ఆహావ్నించారు దంపతులిదద్రూ.           
 పిలల్లు లేకపోవడంతో సుమను సొంతకూతురిలాగా భావించేవారు. సుమకి కూడా తలిల్దండుర్లు దగగ్ర లేరనన్ 
చింత లేకుండా పోయింది. అనిన్టికీ చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ మంచి మంచి సలహాలిసూత్ తోడునన్ దంపతులిదద్రికీ 
రోజుకొకసారైనా మనసులోనే కృతఙఞ్తలు చెపుప్కుంటుంది సుమ.        
                 ***        
 సాన్నంచేసి హాలోల్కి వసుత్నన్ సుమకి పెరటోల్ నుండి ఏదో దంచుతునన్టుల్గా చపుప్డు వినిపించింది. గదులు 
దాటుకుని అవతలివైపుకి వెళేత్ కామాక్షమమ్ రోటోల్ పచచ్డి చేసూత్ కనిపించింది.      
 వేపిన ఎండుమిరపకాయలు, వేరుశనగలు, జిలకర, వెలుల్లిల్... ఒకదాని తరావ్త ఒకదానిన్ రోటోల్వేసూత్ నూరుతూ 
కనిపించింది కామాక్షమమ్. పచచ్డి చేసూత్నే మధయ్మధయ్లో నుదుటిమీద చెమటను తుడుచుకుంటునన్ కామాక్షమమ్ను 
సమీపించి “ఇంటోల్ మికీస్ పెటుట్కుని మీకెందుకమామ్ ఇంత శర్మ? రెండు నిమిషాలోల్ అయేయ్పనికి ఇంత శర్మపడడం వృథా 
కదా!” అంది పచచ్డి బండ అందుకుంటూ సుమ.         
 దానికి చినన్గా నవివ్న కామాక్షమమ్ “అనీన్ వృథా అనుకుంటే ఎలా? ఒళుల్ కదలాలంటే ఏదో ఒక పని చేయాలిగా! 
నీకులాగా నడవలేను, పరిగెతత్లేను... ముసలిదానిన్... కాసేపు వాయ్యామం చేసినటుల్ంటుంది కదా! పైగా మికీస్లో వేసేత్ 
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పచచ్డి బాగా మెతత్గా అయిపోతుంది. మీ బాబాయిగారిక్ అలా నచచ్దు. ఎంత కాదనుకునాన్ రోటిపచచ్డి రోటిపచచ్డే! 
అయినా నీ వయసునుండే సవ్యంగా ఈ పనులనీన్ చేసుకోబటిట్ ఇదిగో ఇలా గటిట్గా వునాన్ను. అపప్టున్ంచే ఇలాంటివి 
వాడుంటే ఒంటోల్ ఈమాతర్ం ఓపికైనా ఉండేది కాదు. అయినా ఓపిక ఉనన్ంతవరకూ శర్మ మీదే ఆధాపడాలమామ్య”  
అంది కామాక్షమమ్.             

“అంటే మికీస్ వాడుతునన్ వాళల్ంతా గటిట్గా లేరనా పినీన్...” అంది సుమ నవువ్తూ.    
 “అలా అని కాదు... అపప్టున్ంచీ వాటిని వాడడం మానేసి చేతులకు పనిచెపాప్ను కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే 
ఇపుప్డు ఆ పనులనీన్ వదిలేసి వాకింగుమీద ఆధారపడాలిస్ వచేచ్ది అంటునాన్...” అంది కామాక్షమమ్.   
 విచితర్ంగా చూసింది సుమ. మళీళ్ ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్గా తనలో తనే నవువ్కుని పచచ్డిలో ఉపుప్ సరిపోయిందో 
లేదో చూసింది. సరిగాగ్ సరిపోయింది. ‘పచచ్డి బాగుంద’ని మెచుచ్కుని సూక్లుకి వెళుత్నాన్నని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది.  
     ***           
 సూక్లునుండి తిరిగొచేచ్సుత్నన్ సుమ ఇంటోల్కెళూత్ అరుగుమీద తిరగలి తిపుప్తునన్ కామాక్షమమ్ను చూసి 
ఆగిపోయింది. కావలసిన వసుత్వులనీన్ ఇంటోల్ వునాన్ ఏవీ వాడదు. ఏమిటో చాదసత్ం, అనిన్టికీ పాతతరం పదధ్తులమీద 
ఆధారపడుతుంది. సివ్చ వేసేత్  తిరిగే వాటిని వాడుకుని సుఖపడడం చేతకాక ఆయాసపడుతూ ఈ వయసులో ఈ 
పనులెందుకు? పీనాసితనం కాకపోతే! మనసులో అనుకుంటూ కామాక్షమమ్ను సమీపించింది.    
 “పినీన్... వచిచ్నపప్టినుండీ గమనిసుత్నాన్ను. ఈ వయసులో ఊరికే హైరానా పడుతునాన్రేమో అనిపిసుత్ంది నాకు. 
అందుబాటులో వునన్ వసుత్వులిన్ వాడుకోవడం మానేసి రుబుబ్రోలు, తిరగలి అంటూ పాతతరం వసుత్వులతో కుసీత్ 
లెందుకు పినీన్. ఆధునిక పదధ్తులతో పనులనీన్ తొందరగా చేసేసుకుని మిగిలిన టైమంతా హాయిగా నిదర్ పోకుండా..” 
అంది పుసత్కాలు పకక్నబెటిట్ తనూ ఒక చెయేయ్సూత్.          

పళల్నీన్ కనిపించేలా పెదద్గా నవివ్ంది కామాక్షమమ్. నవివ్నపుప్డు ముఖం ఎంతో ఆకరష్ణీయంగా కనిపించింది 
సుమకి. పెదద్ కుంకుమబొటుట్ ముఖానికి మరింత అందగా అనిపించింది.       
 “పాతెపుప్డూ రోత కాదమామ్య. కొతత్తరానిన్ నడిపించే గీత. పైకి కనబడకపోయినా పనులోల్నో పదధ్తులోల్నో 
పాతవాసన అంతరీల్నంగా పర్వహిసూత్నే వుంటుంది. నలుగురికీ చులకనగా ఉంటుందని మనమే పకక్నపెడుతుంటాం. 
అయినా ఈ వయసులో నాకూ మీ బాబాయికీ పనులేముంటాయమామ్! ఆయనకి పుసత్కాలు, పేపరుల్ వుంటే చాలు. చకక్గా 
రోజు గడిచిపోతుంది. ఎపుప్డైనా విసుగనిపిసేత్ అలా వీథిలోకెళిల్ సేన్హితులిన్ పరామరిశ్ంచి వసాత్రు. ఇక నా సంగతం 
టావా... వంటతో కాసత్ కాలకేష్పం. ఏదో రోజు గడవాలి కాబటిట్ ఇంత ఉడకేసుకుని తినడం... ఏమైనా పనులుంటే 
చేసుకోవడం. టీవీ చూడాలంటే ఆసకిత్ ఉండదు. కళల్ముందు పనునన్పుప్డు బదద్కానిన్ తగిలించుకుని టీవీ చూడడం 
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ఆరోగాయ్నికి కూడా అంత మంచిది కాదుగా. అయినా... పగటి నిదర్ పనికి చేటని ఊరికే అనాన్రా?” అంది.    
 “అంటే... ఈ వయసులో కషట్పడి ఇబబ్ందులు తెచుచ్కోవడం ఎందుకనే తపప్ వేరే ఉదేద్శయ్ం కాదు పినీన్... మరోలా 
అనుకోకండి...” అంది సుమ.            

“దానిలో అనుకోవడానికేముందిలేమామ్...! పిలల్లేల్రు... ఉండేది ఇదద్రం. రోజు గడవాలి. అందుకే ఏదో ఒక పనితో 
తీరికలేకుండా వుంటే దేహానికి ఆరోగయ్ం, మనసుకి ఆనందం... ఈ పనులు కూడా లేకపోతే జీవితం ఇంకా యాంతిర్కంగా 
ఉండదూ...” అంది మినపప్పుప్ డబాబ్లో పోసూత్.         

కొంచెం సమయం చికిక్తే అవసరం వునన్ లేకపోయినా నడుంవాలాచ్లని చూసే తమ తరానికి, నడుం వాలేచ్ 
అవకాశం ఉనాన్ చేతినిండా పని కలిప్ంచుకుంటునన్ కామాక్షమమ్ తరానికీ పోలిక చూసుకుంటూ,  పుసత్కాలు తీసుకుని 
గదిలోకి వెళిళ్ంది సుమ. అపారథ్ం చేసుకునన్ందుకు మనసులో బాధపడింది.       
    ***             

ఉదయం పదిగంటలయింది. ఆపష్నల హాలిడే కావడంతో ఇంటోల్నే వుండి పుసత్కం చదువుకుంటునన్ సుమకి 
“సుమా... గుడిదాకా వెళొల్దాద్ం... వసాత్వా?” అని వినిపించడంతో తలుపు తీసుకుని బయటికి వచిచ్ంది.  
 శుభర్ంగా తలసాన్నం చేసి పటుట్చీర కటుట్కుంది కామాక్షమమ్. పెదద్ముడి వేసుకుని పూలు చుటుట్కుంది. రూపాయి 
కాసంత బొటుట్ ముఖానికి కొతత్ అందానిన్ తెచిచ్పెటిట్ంది. పాపిటోల్ కాసత్ కుంకుమ, చేతులనిండా గాజులు, మంగళసూతర్ం, 
నలల్పూసల గొలుసుతో నిండుముతైత్దువులా కనిపిసుత్నన్ కామాక్షమమ్ను చూసి “పినీన్... ఈ రోజు సెప్షల’గా ఉనాన్రు... 
ఏమైనా విశేషమా?” అంది సుమ.             
 “సెప్షలేమీ కాదమామ్.. కాసేపు ఊరిచివరునన్ గుడికెళాద్మని బయలేద్రాను. తోడొసాత్వేమోనని అడిగాను. ఏదైనా 
పనుంటే ఉండిపో... పరేల్దు... ఒకక్దానికే అలవాటే... వెళొళ్సాత్ను..” అంది కామాక్షమమ్.    
 ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆమెను వెంబడించింది సుమ. అయిదు అరలునన్ పెదద్కాయ్రేజీ, కాసిని అరిటాకులు, ఒక 
నీళల్కాయ్ను రికాష్లో పెటిట్ంచింది. అవనీన్ ఎందుకో సుమకి అరథ్ంకాలేదు.  దారిలో “పినీన్ గుడికి ఇవనీన్ ఎందుకు?” 
అడిగింది సుమ. సుమవైపు చూసి చినన్గా నవివ్ంది కాని సమాధానం చెపప్లేదు కామాక్షమమ్. గుడి సమీపించగానే ఒక 
పకక్నునన్ చెటుట్దగగ్ర రికాష్ ఆపించి సామానల్నీన్ దింపి అరుగుమీద పెటిట్ంచింది. దేవుడికి దండం పెటుట్కుని వచేచ్దాకా 
రికాష్వాడిని అకక్డే వుండమని చెపిప్ సుమతో కలిసి గుడిలోకి వెళిళ్వచిచ్ంది.      
 తరావ్త గుడిమెటల్ దగగ్రా, అకక్డకక్డా వునన్ అనాథలిన్, అడుకుక్ంటునన్ వాళల్ని రికాష్ అతని దావ్రా పిలిపించింది. 
చెటుట్నీడలో అందరీన్ కూరోచ్బెటిట్ తెచిచ్నవనీన్ సవ్యంగా వడిడ్ంచింది.       
 కాసేపటికి తెచిచ్నవనీన్ అయిపోవడంతో ఖాళీపాతర్లిన్ మళీల్ రికాష్లో పెటిట్ంచింది.     
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 సుమకంతా అయోమయంగా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఆ వయసులో కామాక్షమమ్ ఉతాస్హం, ఇతరులకు సాయం 
చేసే గుణం సుమకి నోటిమాట రాకుండా చేసింది. ఉనన్దానికి ఇంకాసత్ చేరిచ్ ఆసుత్లు పెంచుకుంటునన్ వాళల్ని చూసింది 
గానీ, తనకునన్ దానిన్ ఇతరులకు ఖరుచ్పెటట్డంలో కూడా తృపిత్ని పొందుతునన్ కామాక్షమమ్ తీరు అందుకు భినన్ంగా 
కనిపించింది.  చెయాయ్లనే ఆలోచన ముందు ‘వయసుమీదపడడం’ చినన్విషయంగా అనిపించింది.    
 ఇంటోల్కెళల్బోతూ “ఈ వయసులో అంతమందికి ఒకక్దానివే ఎంత శర్మపడి వంటచేశావో తలుచ్కుంటే ఒళుల్ 
గగురొప్డుసుత్ంది పినీన్. ఒక వయసుదాటాక సొంతవాళేల్ పెదద్వాళల్ని పటిట్ంచుకోవటేల్దు. భారంగా భావిసుత్నాన్రు. కానీ 
మీరు మాతర్ం మీకు ఏమీ కానివాళల్కోసం ఇంత శర్మ తీసుకుని...” మాటాల్డలేకపోయింది సుమ.    
 మళీళ్ అదే చిరునవువ్తో కామాక్షమమ్ “ఇందులో నాకేమీ శర్మలేదమామ్. ఇంతకుముందు గుడికెళిల్ దేవుడి దరశ్నం 
చేసుకుని మెటల్మీదునన్ వాళల్కి తోచినంత ఇచిచ్ వచేచ్దానిన్. ఒకరోజు అలాగే వసుత్ంటే చినన్పిలల్వాడు నా కాళల్కి అడుడ్పడి 
కడుపు చూపించి ఆకలిగా వుందని డబుబ్లడిగాడు. నాకు ఒకక్సారిగా కాళల్కింద భూమి కదిలినటుల్గా, గుండెను పటిట్ 
గటిట్గా పిండినటుల్గా అయింది. గుటట్లుగా పోగేసుకునన్ సంపాదన పరుల ఆకలి తీరచ్డానికి ఖరుచ్పెటట్లేని జీవితం 
వయ్రథ్మనిపించింది.  వాడికేదో ఇచిచ్ ఇంటికొచాచ్క కూడా ఆ సంఘటన ననున్ చాలాకాలం వెంటాడింది. దానినుంచి 
పుటిట్న ఆలోచనే ఈ కాయ్రేజీ.  డబుబ్లు ఎంతిచిచ్నా రాని తృపిత్ కడుపునిండా అనన్ంపెడితే వసుత్ందని అనిపించింది. 
అందుకే నాకు తోచినంతమందికి, నేను పెటట్గలిగిననిన్ రోజులు ఇలా...” చెపిప్ లోపలికెళిల్ంది కామాక్షమమ్.   
 ఉనన్తమైన కామాక్షమమ్ ఆలోచనకు చలించిపోయింది సుమ.        
    ***           

“పినీన్... తలీల్దండీర్ దగగ్రలేకపోయినా మీ ఇదద్రివలాల్ ఆ లోటు తీరింది. ననొన్క సొంతకూతురిలాగా 
చూసుకునాన్రు. మీరు చూపించిన పేర్మ నేనెనన్టికీ మరిచ్పోలేను. వచేచ్నెలలో నా పెళిళ్. బదిలీకి కూడా పర్యతాన్లు 
చేసుత్నాన్ను. వెళాల్లనన్ ఆలోచనొసేత్నే మనసు ఏదోలా అయిపోతుంది. మీరూ బాబాయీ తపప్కుండా పెళిళ్కి రావాలి...” 
శుభలేఖ చేతిలో పెటిట్ విషయం చెపిప్న సుమను దగగ్రికి తీసుకుని నుదుటిమీద ముదుద్పెటుట్కుంది కామాక్షమమ్.   
 కాసేపటి తరావ్త ‘సంబంధాలు అలాగే ఉంటాయమామ్. కాలంతో పాటే కలుపుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి. 
చదువుకునన్దానివి, లోకఙాఞ్నం ఉనన్దానివి, సంపాదించడం నేరుచ్కునన్దానివి... నీకు తెలియనివి కాదుగానీ... నా 
కూతురులాంటి దానివని చెపుత్నాన్ను. మనుషులిన్ దగగ్ర చేసుకోవడానికి పేర్మని మించిన ఆయుధం లేదు. మనం 
సంపాదించుకోవడంలో తపుప్ లేకపోయినా ఎంతోకొంత లేనివాళల్కి దానంచేయడం మనసుకి పర్శాంతతనిసుత్ంది. 
అనిన్టినీ మించి భారాయ్భరత్ల బంధం ఒక పవితర్బంధం. ఒకరికొకరు తోడూనీడా. వయసూ, సంపాదనను చూసుకుని 
మనుషులిన్ దూరంచేసుకోకూడదు.  ఒకరినొకరు అరథ్ం చేసుకోవాలి. ఒకరి లోపాలను ఒకరు సరిచేసుకోవాలి, నలుగురికీ 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

144          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

GSVFLjAKLkÀ         ¬¸×.FL ¥x@~Æ 

ఆదరశ్ంగా నిలవాలి. పాతతరం వాళల్ ఆలోచనలూ, అనుభవాలూ దీపాలాల్ మారి కొతత్తరాల భవిషయ్తుత్కు దారి చూపిసేత్ 
అదే పదివేలు కదా!” చెపప్డం ఆపి కళుల్ తుడుచుకుంది కామాక్షమమ్.      
 కామాక్షమమ్కి నమసక్రించి వెనుదిరిగింది సుమ. కషట్పడేతతవ్ం, సాయంచేసే గుణం, పేర్మించే లక్షణం మనిషికి 
మనిషిని ఎంతగా దగగ్ర చేసాత్యో కామాక్షమమ్లో చూసింది సుమ. నడవడిక దావ్రా ఆదరశ్ంగా నిలిచిన కామాక్షమమ్కు 
మనసులోనే కృతఙఞ్తలు చెపుప్కుంటూ ముందుకునడిచింది సుమ.        
       ***   
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¥yÄ@| GHl*õMLk ¬Â −OqjMcO~Ój$c ®¸=y÷Fo °¸¨JwNqkOqj ¬¸ÍOqk. GHÍMLCLOq$qÀ CBSE fSÓ_}S GH¿XLÓj 

¬tjJwNqktj. ¥cÂ¢ JEE ¥y¼¸$| −F|PnÎF|Py ×.Oqj$qjCLj¸Á. ÔnPn÷Ój EoÄ¥q, ¥qMLÓ TwÍ¿, ®¸»÷¤GRj Æ^OoÔLO| 
ÔoTdëFLFLïÁ. ¬¸Íj¥qÂ ®¸^Oqj ¥c÷GSjÓj MnjjÍÓNojõEc¥c ¯ ÔLÍjMLl $yÓ PoÍj.  

Á¤fH¥qŠ ÔcPe ¼O~Š$c °¸Á. CL¸ö¨, FcFLMLjô, ¼FLïFcFLMLjô, ¼FLï CcCLNqjõ, ÔnPn÷Ój rHÎ$c FcFLMLjôFLj 
ÔLkGSjŠFo FLOqjû ®¸=y÷ ®¸CLMLj¸Á. ¥cÂ¢ ¬MLjô MLköCL¸ PoÍj. Oy¾e IJwFLjPy ¬MLjô ¬MLjôCy MLk=c÷<jCLkFo °¸Á 
¬tjFc ¬¸ÍOqk ¥qÆfS PoOqj ¬FLï ¼O~Š.  

''Á¤GHm GHÍMLkô öKo¥|IJd}Sæ ÔoEcí¸. EoÄ¤, Á¤GHm ¬¸Í¿¥h sH÷^j÷, MLj¸¼Â¢+j" rH^æ¸¨'' TdïFL¸ ÔofS ML¼áFL OqÄ¤¸öÍ, 
FcFLMLjô $qÁPy¥h Mn+jCLk ÔnJdð<j fHÓ÷ÓŠ. FcFLMLjôÂ ×cö$qCLë$c Ä¤P| ÔnÎOy÷ ‚OyárH=hæ À£GSjŠMLÔcá<j. EcEcGHl 
GS¸MLCLûOq¸$c Jd¿ÚF|rSF| FcÓj$y sSæ×|Py °¸Á GSjÇ¤ÓŠ. −Ä<Š ¥cGSë ¥cÓXoGH¸$c °¸^j¸Á CLFLj −IgHGSjŠ, 
^kOq÷Py MnÈCo ¬Â fHÂï, KcKctjÂ μfHð¸¼ GHPn÷^kOqj FLj¸¨ OqfHð¸Ôc<j OqÄ¤¸öÍ.  

''MLjÈ¢" ®©÷ ³Fc?'' $xBh»¸Á Á¤fH¥q CL¸ö¨ À£GSj¥xGSjëFLï »FnïÓFLj ÔLkfS.  
''®©÷ Cx¸ÍOq$c ¬tjJwCLj¸Á. Â¢Š MoOo ¥cMcÓ¸=o MLjj¸Eo ÔnJdðÆ Á¤GHm'' ÂEcFL¸$c ÔnJdð<j OqÄ¤¸öÍ.  
''FcŠ Ä£j=h¸$qjÓj °Fcïtj, ®GHð=hFLj¸¨ ¶ MLjk<j$q¸^Ój ÔcPe Ã½¡$c °¸=cFLj. CcCLNqjõ, FcFLMLjôÓFLj 

ÄfS»¸ÔLŠ¸@~ öKo¥cñ}Sæ, Ó¸Ô| IfHÂ}R ÔnNqjõ¸¨'' $q_$qKc À¸^k ÔnJdð<j OqÄ¤¸öÍ.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

145          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

''³¸ GSj[GH<jCLjFcï<j? ®¸=hGHÂ, −IgHGSj GHÂ, fHÓ÷Ój MLjj$qjÜOqj MLjjGSPe+j". ²¸Íj¥i GH¸CcÓj? GS¸bÍõFLj 
®¸=h¥h À£GSjŠO~MLÔLjá¥qEc! MLjk@o+"$c ®Eo CL¸CLj. NqkAKnÎ³+j" Ec=ctj. fHÓ÷Ó¥yGS¸ GSOqjí¥yMcÆ ¥cÂ¢ '' fHÂï Ä×.Nqj 
MLk^Ój ÄFL_@~ètj Kn@|Oqk¸Py¥h Mn+jCLjFLï OqÄ¤¸öÍŠ.  

ÕÔZöOqjFL ¥yGH¸ ML¼á¸Á OqÄ¤¸öÍŠ. ''²ÂïTdOqj÷ ÔnJdðÆ ¬¸Í¿¥h fHÓ÷Ó ²ÍjOqj$c ®Pe¸=h MLk^Ój MLk=c÷@xÍjí. 
PoCLMLjFLGSjÓj $q¸ÍOq$y+¸Py GH<jCLjFcïtj ¬Â ²¸CL ÄML¿¸¼Fc ¬Oqíî¸¥cÍj Ä¤+"Š.''  

Kn@|Oqk¸ CLÓjGHl MoGSjŠÂ Š¿¢áPy ‚OqjáÂ ¥q+j" MLjkGSjŠFcï<j OqÄ¤¸öÍ.  
PPP 

OqÄ¤¸öÍ CL¸ö¨ OnÎPoøPy ¼FLï ¥q÷OqjÚPe Ôo¿ ²¸Cy ¥qGRæGH¨ GH¿XLÓj O~fS FnMLjôÁ$c öGHMnkGRFLj÷ Jv¸Ec<j. ®ÍíOqj 
fHÓ÷ÓCy ×cö$qCLë$c GS¸TdO~Âï Td»¸ÔoMc<j. −¿íî¥q TwìMLjCLj Po¥q JdÆ=n¥hï¥| ÔLÁÄFL OqÄ¤¸öÍ, CLOqjMcCL ¼FLï °Eyõ$cÓj 
ÔoGSjŠ¸^k, <_jòÓj EcÔLjŠÂ ²¸.Ã.³ ÔLÁMc<j. CnÆÄ$qÓMc<j, Kc$c ¥qGRæGH@o MLjFLGSìCLø¸ MLÓFL MLj¸¼ Jv½GRFy÷ 
Cx¸ÍOq$cFo rHÎrHÎ¥h MnWc"<j. rHÈ" MLköCL¸ −ÓGSõ¸$c ÔoGSjŠFcï<j. MLjjrHÎð MLjk@o+"Š GS¸bÍõFLj rHÈ" ÔoGSjŠFo GS¿¥h 
MnÎ}S örHfS@n¸=| Tdìtj¥h ÔoOqjŠFcï<j.  

GS¸bÍõŠ ÔcPe $xGHð$c ¬ÂfH¸ÔoÁ. ¬¸CL $xGHð Jv½GRFy÷ °FLï AKLOqë O~ML^¸, ²ÂÄjEo+j" MLNqjGSjû Co@~ °Fcï 
¬¸Íj¥é μGHlðŠ¸Á. MnÎ}SörHfS@n¸=| ¬¸=o ö_Vô¸<MnjÎFL _¸$qWc, rHÍí¥cOqj, Ó¥qã¿¢ PnÎ}IH ±fU¸ÔLjŠ¸Á. CLFL 
CLÆ÷Í¸ö<jÓj CLFL Í$qÜOo °¸=cOqÂ MLjj¸Eo ÔnJdð<j OqÄ¤¸öÍ. rHÈ" CLO~øCL ÔLkEcí¸Po ¬Â GS¸bÍõ ³Ä£j ¬AKLõ¸CLOq¸ 
rH^æPoÍj.  

rHÈ" ¬tjFL ¥xCLëPy÷Fo GS¸bÍõ ÄGH¿¢CL¸$c [OqjárH^æ<¸, MoOo ¥cGHlOq¸ rH=cæÓÂ $x<ML rH^æ<¸, rHÍíMc+"Ec¥c 
Mn+"Š¸@~ ×cö$qCLëGH@~è<j. GS¸bÍõ $qOqóMLÀ ¬tjõ ¥qMLÓÓj ¬Â CnÆfSFL Oy¾ ¬CLÂ −FL¸EcÂ¥h ¬MLbÍjÓj PoMLl. ®ÍíOqj 
_¸$cOqj KxMLjôÓj GHl=cæOqÂ MLjj¿fSJwNqk<j. Á¤fH¥q −Oy$qõ¸$c MLj¸¼ ²Íj$qjÍÓCy °¸@oÁ ¥cÂ¢ EoÄ¥q GSjÂïCLMnjÎFL 
−Oy$qõ¸. fHÓ÷Ó ÄGRNqj¸Py MLköCL¸ GS¸bÍõŠ ÔcPe $q=hæ$c ÔnJdð<j ®Íí¿Â¢ ÔcPe ×cö$qCLë$c ÔLkGSj¥yMcÓÂ. 
¬¸CL¥q¸=o ®¸¥c ³Ä£j −Mnj Í$qÜOqFLj¸¨ −Ç¸ÔLFLÂ.  

®¸=y÷ ¬Ccë¥y<+" MLjbÍõ $x<MLÓj ²ŠÚMnÎNqkõtj. ¬Â¢ï $qMLjÂ¸¼FL OqÄ¤¸öÍ CL¸ö¨ ¥x<jŠFLj MoOo ¥cGHlOq¸ 
rH^æMLjFcï<j. μ¥qÔy^ °¸© $x<MLÓj GH@o¥q¸=o ÍkOq¸$c °¸¨ GS[õCL$c °¸<^¸ MLj¸¼ÍFcï<j.  

MoOo ¥q¸rHÂ¢Py °Eyõ$q¸ ÔLkGSjŠÂ Kn¸$qj+kOqj MnÈ"JwNqk<j OqÄ¤¸öÍ. fHÓ÷ÓŠ GSkÚÓj MnjjÍÓNqjõ¥q 
GS¸bÍõŠ ¥cMLÓfSFL¸CL sSøÔLáî Ex¿¥h¸Á. sSïfUCLjÓj, ¥q÷_jòÓj, ¥h=iæJd¿¢æÓj. ®MoÄ OqÄ¤¸öÍŠ CnÆNqjŠ¸@~ ×cö$qCLëGH¨¸Á. 
fHÓ÷Ój GSkÚÓjFLj¸¨ MLÔoáGS¿¥h ®¸=h¥h MLÔoáÁ. fHÓ÷ÓŠ GHEo+j" MLÔoáGS¿¥h FnMLjôÁ$c μ¥yÚ=h KnÎ^GH@~ètj.  

μ¥qOy¾ ²MLOy MLjO~ø¨ IJwF| ÔofS −Oqj ÓXLÓj ÔnÆ÷¸ÔLŠ¸=o CLFL#e FL$qÓj Tv¸CL¸ ÔoGSjŠ¸=cFLÂ, ®Eo 
−[Oqj Mc¿ï¸$qÂ ÔnJdð<j. ÂO~Ý¸CLJwtjFL OqÄ¤¸öÍ Mn¸^Fo MLkO~ø¨ ¥x^jæŠ MnWc"<j. ¬¥qÚ< CnÆfS¸Á ¬GSÓj 
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ÄGRNqj¸ GS¸bÍõ ÔcPe JdCL #eCcEcOqÂ, ²GHlð<k FL$qÓj ŠÍML rH=hæ ÓXL, NqkAKnÎMoÓj À£GSj¥nÈ" MLjÈ¢" 
Ä¨fH¸ÔLjŠ¸^j¸ÍÂ ¥cÂ¢ ¯Td¿ −OqjFnÓÓj$c CLfHð¸ÔLjŠ¸^j¸ÍÂ, MnjjÍ=y÷ ¿¥cOqjèPy÷ O~GSjŠFLï OqÄ¤¸öÍ IJwFLj 
Fn¸_OqjŠ CLGHðÂGSOnÎ ÔnNqjõMLPfS ML¼á¸ÍÂ.  

rHÈ"¥h CcMLjj rH=hæFL _¸$cOqj VOq¸, fHÓ÷Ój GHl=hæFLGHlð<j CcFLj ¥xFLï @nÎMLj¸@| rS=| ¥q+j" ²ÍjOqj$c Mn¥hÚ¿GSkë 
¥qÂfH¸Ôctj. MLkOqjMLk=c÷<Š¸@~ <_jò Cn¼á − FL$qÓj Ä¨fH¸Ôc<j.  

TdNqj¸öCL¸ fHÓ÷Ój ÂöÍJwNqk¥q − FL$qÓj MLÙFL¸$c GS¸bÍõ ²ÍjOqj$c rH=cæ<j. _j¥ctj¸ÔLKytj¸Á, 
FLÔLáÔnGHðKytj¸Á. ¼ML¿¥h μGHlðŠ¸Á. ¥q÷_jòPy sH¥c^Py JwNqkNqjÂ ®¸¥nGHlð<k ÔnNqjõFLÂ ³¨á¸Á.  

¥xFcï+j" ®ÍíOqk MLk=c÷<j¥yPoÍj. FnMLjôÁ$c MLkMLjjÓj GH¿fSìCLjPy÷¥h MLÔcáOqj. ¶ FcÓj$nÎÍj FnÓÓNqkõ¥q GS¸bÍõ 
öGHMLOqëFL ¬FLjMLkFL¸ ¥qÆ»¸Á. ¯Py$c OqÄ¤¸öÍŠ ‚@~ rU@| −IgH}S GHFLjÓCy Kx¸Kctj öGHNqkBcÓj 
²ŠÚMLNqkõtj. ¬MLkNqj¥q¸$c ¶ Oy¾ EoÄ¥q ÔnfHð¸Á. Oy¾e GSkÚÓjFLj¸¨ ML¼á CcMoj °¸^jFcïOqÂ CLO~øCL 
²GHlð@y CLÆ÷ ®¸=h¥h MLGSjë¸ÍÂ. MLjÈ¢" $x<MLÓj. OqÄ¤¸öÍŠ ¬Oqíî¸¥cPoÍj ®¸À¸CLsSGHl ²¥qÚ¨¥h Mn+jCLj¸ÍÂ. FL$qÓÂ¢ï 
Pe¥qOqjPy CLFLsHOq, fHÓ÷Ó sHOqÄ£jÍ rH=oæQc<j. Kcõ¸Š ²¥{¸^j Oy¾e GH¿Ç¤ÆGSjëFcï<j. ²GHlð<k IJwFLjPy °¸^j¸Á, 
GH¥qGH¥c FLMLløÓk PoEc Ôc=h¸$|.  

¬FLjMLkFL¸Cy ÂIGHk rH=hæ¸Ôc<j μ¥q ¨=n¥hæM| ³×.Â¢ûÂ. −Mnj ÀOqj$qj+j", OoM| Jd¿¢æÓj, ²MLOnML¿CyFy IJdM|j 
GUp}S Jd¿¢æÓj, ®¸=hMoj=| IJw=yÓj ¬Â¢ï TdXcõÓCy GSV Ex¿¥ctj.  

OqÄ¤¸öÍ ²¸Cy rHÍí Jv½GRFy÷ °Fcï<j. ²¸CL MLj¸¼ sHOqj °¸Á. GS¸bÍõ öGHMLOqëFL CL^jæ¥yPo¥q öŠ¸»JwNqk<j. 
¥cÂ¢ OqÄ¤¸öÍ −MnjFLj CLŠÚML ¬¸ÔLFc MofS JvOqJd^j ÔoQc<j.  

CLFL Í$qÜOq °FLï TdXcõÓj ¬Â¢ï −MnjŠ ÔLkfH, fHÓ÷Ó¥yGS¸ −[¿ ÕÔcF|û ®GSjëFcïFLÂ, ®¥qrHÎ MLkOq¥qJwCo Ä@~ŠÓj 
®TdëFLÂ KnÁ¿¸Ôc<j. Nqj>bEcCLDÍ¸$c ³<jGHlÓj, XLÄj¸ÔLMLjÂ ö_ÀÄjPe<^¸.  

¶ McOq¸ GHÁOy¾ÓNqkõ¥q ¥cGSë GSÍjíMLjBh»¸ÍÂ, McOq¸ Oy¾Ó Ã½Fn}S ö=h}H¥qÂ Kc¸Ko, b¨Æ£÷ À¿» MLÔoáGS¿¥h 
®¸=y÷ OqÄ¤¸öÍ CLÆ÷, ¬¥qÚ, GS¸bÍõ ¬¥qÚ, ¬Fcï, CLÆ÷Í¸ö<jÓj. MLjk<j Oy¾Ótjõ¸Í¸^ ML¼á. ¬¸Í¿¥i Kc$c 
FLk¿JwfS¸Á GS¸bÍõ. OqÄ¤¸öÍŠ ²ML¿CyFy GS¸_¸bÍ¸ °¸ÍÂ, ¬¸Íj¥é ^kOqj÷ ¬Â ÀOqj$qjCc<Â, CLFLÂ ¥qÂ¢GS¸ 
MLjj^jæ¥y<Â, ³ GSj[MLjk PoŠ¸@~ fHÓ÷Ó ¥yGS¸ CLFLj GSOqjíŠJwCLj¸=o, ®GHlð<j Ä@~ŠÓ ¥yGS¸ $x<ML ÔoGSjëFcï<Â. 
fHÓ÷ÓCy ‚@~ ®Eo ÔnfHð¸Á.  

OqÄ¤¸öÍ ³Äj ÔnGHðKytjFc Tv¸CL ¬¥qÚ‚@~ FLMLjôPoÍj. GH¸ÔctjÀ£Ój, ³<jGHlÓj, KnÁ¿¸GHlÓj. GS¸bÍõŠ 
CnÓjGSj fHÓ÷Ó¸=o öJd*¸ ¬Â. PeNqjO| Í$qÜOqŠ MnWc"<j. −<fHÓ÷Ój ¥qFL¥q CLÆ÷¥é ÿŠÚ °¸ÍÂ GHÍVOo+"Ec¥c ¬Â 
ÔnJdð<j. ¬tjFc Ä@~ŠÓ ¥yGS¸ ¥éGSj MoQc<j. ®Ój÷ MLÁÆ MoOo °¸<^¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j.  
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GS¸bÍõ fHÓ÷ÓCy GSV ¬¸Í¿Â CLFLMnÎGHl ÀGHlðŠ¸Á. ¯ $x<MLPy÷ CLFL CL¸ö¨ ÔLÂJwNqk<j. ¬¥qÚ 
MLjbÍõML¿ëCLø¸Py GS¸bÍõ fHÓ÷Ój MoOo ®¸=y÷, OqÄ¤¸öÍ CLFL CLÆ÷CyFLj °¸^jFcïOqj öGHGSjëCcÂ¥h. ²Pe$nÎFc CLFL TdìFL¸ À¿» 
GS¸JdÁ¸ÔL=cÂ¥h fHÓ÷ÓFLj Mc<jŠ¸^j¸Á. MLjj[õ¸$c Á¤fH¥qFLj.  

PPP 
''Á¤GHm, FcFLïCy ²¸ÍjŠ ¬¸CL Oqk@|$c MLk=c÷<CcMLl? JdGH¸ ²¸CL GHÂÔoGSjëFcïOy ÔLk<j'' GH¥qÚFo 

‚Oqjá¸^k FnMLjôÁ$c ¬¨»¸Á EoÄ¥q.  
''FcFLï ¬¸=o ®GRæ¸PoEc Â¢Š?'' ¬MLkNqj¥q¸$c On=hæ¸¼¸Á EoÄ¥q.  
''®GRæ¸Po¥q ¥cÍj. ¬¸ÍOq¸ ¥qÆfS °¸@~ÓFo ¥qEc FoFLj ¬<j$qjCLj¸Á. ¬MLjô‚@~ ¬Eo ¬<j$qjCLj¸Á. ²¸ÍjŠ 

¬¸CL Mnjj¸¨$c °Fcï<j. FcFLï MLk¿JwNqk<j. MLjFLMLj¸=o ösHMLj CL»ÜJwtj¸Á. ¬MLjô ¬FLï^j÷ MoOo ²ML¿¥yGSMojFoMnk 
MLjFLÆï MLÁPoQc<j. fSÂMLkPy÷ ÔLk<=o÷Ec?'' °ö¥yGR¸$c ¥yGH¸$c ¬¨»¸Á Á¤fH¥q.  

MoOo TwIJdPy  ‚OqjáÂ =hÄPy FLkõ}S ÔLkGSjëFLï O~IGHjMLO~MLl ¬¸Cc Ä¸^k Â^kæO~á<j. KcKctjCy °FLï 
ÔLFLjMLlCy AKcOqõ ÔofSFLMLÂ¢ï O~IGHjMLO~MLlŠ ÔnGHlðŠFcï<j. ¬¸Í¿¥i − IJw=yÓj ÔLkfH¸ÔLMLjÂ _ÓML¸CL¸ ÔoQc@~NqjFL. 
¥cÂ¢ OqÄ¤¸öÍ μGHlð¥yPoÍj. ¬MLÂ¢ï ¬¸Í¿ Fy+"Py÷ FcÂCo fHÓ÷Ó AKLÄGRõCLjë En_òÀ¸^j¸ÍÂ.  

''CL¸ö¨ ÀOqj$qjKyCLj fHÓ÷Æï MLÁPoQc<j ¬Â CnÆsSë GSMLk×.¸ fHÓ÷ÓrHÎ GSVFLjAKLkÀ ÔLkfHGSjë¸Á. ¬Eo CLÆ÷ 
$qj¿¸¼ Ôn<j$c CnÆsSë − fHÓ÷Ó $qj¿¸¼ Ôn<j$c MLk=c÷<CcOqj. − GSk=hJw=i MLk^Æï Fc fHÓ÷Ój ²ÍjOyÚ‚<Íj 
KcKctj''  

''Á¤GHm, EoÄ ®Pe Fc Í$qÜOq¥h Oq¸¨'' =hÄ −sHfS fHÆÔc<j O~IGHjMLO~MLl. fHÓ÷Ój ML¼á ÔnOyGH¥qÚ ‚OqjáFcïOqj.  
''Ä£j sSïfUCLjPy÷, Ä£jŠ ÔcPe FLÔoá ®ÍíOqj ³My ¥cOqBcÓMLÓFL Jw=c÷<jŠFcïOqFLj¥y¸¨ ¬GHlð<j Ä£jOo¸ ÔoTdëOqj? 

''  
''MLk MLk^Ój ÄFcïMLl ¥qEc CcCLNqkõ'' GSk=h$c ¬¨»¸Á Á¤fH¥q.  
''Á¤GHl FLjMLlø ÔcPe CnÆÄ$qÓEcÂÄ, ¥cÂ¢ MLjj¸Íj FoFL¨$o ¥xÂï öGHQLïÓŠ MLjFL¹GSkñ¿ë$c GSMLkbEcFL¸ ÔnGHlð.''  
''GSOo McÈ"Íí¿¥h $x<ML ²¸ÍjŠ ML¼á¸Ey ¥qFLjŠÚ¸=cFLj.''  
''$qj@|. ®Íí¿MnÎGHl McÍFLÓj ÄFcïMLl. McÈ"ÍíOq¸=o Â¢Š ösHMLj. ¥cÂ¢ μ¥qWo"Mnk ¬MLCLÓ MLõ¥hë $qj¿¸¼ ÔcPe Ôn<è$c 

MLk=c÷<jCLjFcïOqj. Â¢ MLjFLGSjû μGHlð¥yÍj ¥cÂ¢ Â¢ MnjÍ<j − MLk^ÓÂï¸=hÂ EcÔLjŠ¸Á FLMLjôMLj¸^j¸Á. ³¸ 
ÔoTdëMLl?''  

ÔcPesSGHl −Py¼GSkë ‚Oqjá¸Á Á¤fH¥q. On=hæ¸ÔLPoÍj O~IGHjMLO~MLl.  
''¬MLjô CLGHlð ÔosSë MLköCL¸ μÁPnNqkõPe? MLk¥yGS¸ ¥qÆfS °¸@xÔLjá ¥qEc'' °ö¥yGR¸$c ¬¨»¸Á.  
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''Ä£j ¬MLjô CLGHlð ÔofSFc ¥cÂ¢ Ä£j FcFLï GSOqjíŠJwMcÓFLïÁ Jdtj¸=|. MLj¿ Ä£j FcFLï ³¸ CLGHlð ÔoQc<Â 
MLjk@o+j"$c FLjMLlø ¬¸CL ¥q>OhFL¸$c °¸^jFcïMLl. GS¿$cÜ MLk=c÷<MLl. −NqjFL ÔnsHðÁ ÄFLMLl Ä£j ¬MLjô ÔnfHð¸Eo Ä¸=cMLl 
¬¸=o FLjMLlø ¬MLkô FcFLïPy÷  μ¥q¿ï rSÓŠæ ÔoGSjŠFcïMLl. ÔLk<j CLÆ÷ Ä£j FcFLï ¯ MLjk<j GS¸MLCLûO~Ój ²Pe 
°FcïOy FLjMLlø $qMLjÂGSkëFo °FcïMLl. °Eyõ$q¸, ^kOqj÷, FcFLMLjôFLj ²¸CL ×cö$qCLë$c ÔLkGSjŠ¸^jFcï@y, Ä£j¥yGS¸ ²¸CL 
CcGHöCLNqj GH<Cc@y ÔLkGSkëFo °FcïMLl. Ä£j ¬MLjôCy CLFLŠ ²¸ÍjŠ ÄAKoEcÓj MLÔcáNnk ¬Â¢ï Ä£jŠ ÔnfHð fHÓ÷PnÎFL Ä£j 
MLjFLGSjûPy÷ Fn»=hÄ=i rH¸ÔL^¸ FcFLïŠ ®GRæ¸PoÍj. rHÎ$c ¥xÂï ÄGRNqkÓj fHÓ÷ÓCy GH¸ÔLj¥y‚<Íj'' $q=hæ$c ±fH¿ 
MLÁPe<j O~IGHjMLO~MLl.  

''FLjMLlø ³Äj ÔoGSjëFcïMy −Py¼¸ÔLj Á¤GHm, FcFLïFLj ²MnkGRFLP| Kc÷¥| MnjtjP| ÔoGSjëFcïMLl - ¬MLjôCy ¥qÆfS 
°¸<¥qJwCo Â¢Cy MLk=c÷<FLj, ¬MLjôFo FLMLjjôCcFLj, MojMLjj ÔnfHðFL=o÷ FLjMLlø ÄFcÆ ¬FL<¸ ²¸CL CLGHlð - ®Pe μÀë¨ 
CoML^¸. ²ML¿¥nÎFc CLMLj GS¸TdOq¸ Kc$qj¸@~Æ, AKcO~õfHÓ÷ÓCy ¬¸ÍMnjÎFL ½¡ÄCL¸ ¥cMcÓFo °¸^j¸Á. ³My ¥cOqBcÓ 
MLÓFL ¥xÂïTdOqj÷ − ¥y¿¥q FnOqMoOqÍj. Â¢Cy ¬MLjô ösHMLj$c °¸^j¸Á, FcFLï öJd*¸ rH<jCLjFcï<j Â¢Š ³Á ¥cMcÓFcï 
®GSjëFcï<j. − <_jòÓj GS¸JdÁ¸ÔL@~Â¥h ²¸CL ¥qGRæGH<jCLjFcï@y MLkŠ CnÓjGSj. FcFLï ‚¼Â ¬Â ÔnsHðEcÂÄ 
$qjOqjë¸Ec ¼FLïGHlð<j. μ¥q MLõ¥hëÂ ösHÄjsSë Mc+"FLj MLkFLfS¥q¸$c ÔL¸sHfS, MLjFL ÔnGHlðÔoCLPy÷ °¸ÔLj¥yMcÓÂ 
−Py¼¸ÔL‚<Íj. ¬OqíîMLÙCLj¸Ec?  FcŠ ¬OqíîMLÙCLj¸Á Á¤GHl FLjMLlø ¬¸Í¿Pe ¬MLkô FcFLï ®¸=y÷Fo °¸@~Æ ¬Â 
¥yOqjŠ¸^jFcïMLl. MLjFL ÔoÀMo+j" ¬Â¢ï μ¥éOq¥q¸$c PoFL=o÷ ¬¸Í¿ ½¡ÄCcÓj μ¥é Oq¥q¸$c °¸<MLl. ®¸=y÷ °¸¨ 
²GHlð<k Jw=c÷^Ók, MLjjAKcML¸$c °¸<^¸ Â¢Š FLÔLjáCLj¸Ec? FcFLï ÂFLjï MLÁPnNqjõPoÍj ¬Á $qjOqjërH^jæ¥y'' 
CLÓÄ£jÍ ÔntjõMofS ÂMLjjOqjCLk ÔnJdð<j.  

MLk=c÷<PoÍj Á¤fH¥q. fHÓ÷ÆÍíOqk Po¼ Kn@|Oqk¸Py¥h MnWc"Oqj.  
PPP 

¼FLïGHlð<j Á¤fH¥q KxÍjí$c °¸<^¸ rHÎ$c EoÄ¥q CLÆ÷¥x¸$qj MLÁPoÁ ¥cÍj. Á¤fH¥qFLj ²GHlð<k OqÄ¤¸öEo 
²CLjëŠFoMc<j. EcÂCy ®Íí¿¥i ²ŠÚML GSÂïfUCL¸. GSkÚÓj ¥q_jOq÷Â¢ï GHmGS$qj¼áFL^j÷ ÔnsHðÁ.  

''FoFoFc FcFLïCy $qCL MLjk@o+j"$c ®¸CL Oqk@|$c MLk=c÷@~FLj? ²ÂïTdOqj÷ FcFLï MLk=c÷<=cÂ¥h öGHNqjÀï¸Ôc<j. 
®GHlð@oÄ£j ÔnGHðPoFLj CLÆ£÷ ®¥qÚ< °¸=o ±fH¿ −<^¸ PoÍj ¬Â ²ÂïTdOqj÷ ¬Fcï@y. EcÂ¥h Cy<j CLFL ²ÍjOqj$cFo 
¬MLjô, rHÍíMLjô, MLkMLjNqjõ ¥qÆfS FcFLïFLj Cn$q À^æ^¸, FLjMLø¸=o Ä£j FcFLïŠ öJd*¸, FLjMLlø $q=hæ$c GH^jæGH¨Co ¥cÂ¢ 
FcFLï À¿»O~<j ¬Â FLk¿JwQcOqj.''  

¥q+"Mn¸^ Â¢Oqj ¥cOq^¸ MnjjÍÓtjõ¸Á. Pe¥| @pF| MLjj¸Íj GH¿XLÓ =nÎ¸Py ¬MLjô ®¥qÚ< Á¸ÔofS `¥xFcï+j" 
MLkMLjNqjõ Í$qÜOq °¸¨ °Eyõ$q¸ MnCLjŠÚ¸=cFLj` ¬Â MnÈ"Jwtj¸Á. ¬GHð=hFLj¸¨ ®¸=y÷ FcFLï ²¸CL 
¥qGRæGH<jCLjFcï@y ÔLkGSkëFo °¸Á. MLjj$qjÜOqj MLjjGSÆMc+j", ®ÍíOqj fHÓ÷Ój. ®Ój÷ ±<ML^¸, On¸<jTdOqj÷ CLj<ML^¸, 
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ML¸^. CcCLNqjõ ¬¸Í¿¥h <kõ=iÓj MosSë ³Ey TdNqj¸ ÔnNqjõ^Moj ¥cÂ¢ GHFL¸Cc FcFoï. rHÎ$c °Eyõ$q¸ öJvÍjíFoï 
´Íj$q¸^Ó FLj¸¨ O~öÀ GHÍ¥x¸<j Ec¥c GHÂ...GHÂ. ¥q¸=hÂ¸@~ ÂöÍJw<j. VPy÷ ÁMcF| Ä£jÍ GH<jŠ¸=c<j. 
MLjbÍõPy Po¼ FcFLMLjô GS¿$cÜ GH<jŠ¸Ec, ®_ò¸Á GH<jCLjFcïOoMnk ¬Â ÔLkfS MLTdë<j. MLjV ¬tjCo ¶ FcÓj$qj 
$q¸^Ó ÂöÍ. ²¸ÍjŠ FcFLïFLj ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yPo¥qJwtj¸Á. ¯ MLjk@o+k" ¬Â¢ï ÔLkGSkë ‚@~ ÔnfHðFL MLk^Ój ÄÂ 
²¸CL MLjkOqÛ¸$c FcFLïFLj KcbÍrH=cæFLj? ®GHð=h¥i CLÆ÷ Jd¿¢æÓj, örIH¸@|û ¬Â Mn+jCLkFo °¸^j¸Á. ¥cÂ¢ FcFLï ²GHlð<k 
CLÆ÷ $qj¿¸¼ Ôn<j$c CLMLjCy ÔnGHðPoEo. Ä£jOqj ¼FLïMc+j" ¬Â¢ï Ä£jŠ ¬Oqíî¸¥cMLl ¬Â MLköCLMoj ¬Fcï<j. $qÁPyFLj¸¨ 
KnÎ^Š ML¼á CL¸ö¨¥yGS¸ ÔLj^kæ ÔLkfS¸Á Á¤fH¥q.  

TwIJdPy ‚OqjáÂ FLkõ}S ÔLkGSjëFcï<j. CcCLNqjõ ¥hÔnF|Py =i rH<jCLjFcï<j. Äj$qCcMc+j" FcFLMLjô $qÁPy 
°FcïOqj. ®Eo MLj¸¼ GSMLjNqj¸ ¬FLjŠ¸Á EoÄ¥q.  

''FcFcï..!'' OqÄ¤¸öÍ GH¥qÚFL ‚OqjáÂ FnMLjôÁ$c fHÆ¼¸Á.  
''³¸=h CLÆ£÷?'' ¬¨»CoFo GSMLkbEcFL¸ ÔnsHð Á¤fH¥q CLFL GH¥qÚFL ML¼á ‚OyáML^¸Cy −QLáOqõ¸$c ¬¨$c<j 

OqÄ¤¸öÍ.  
''¯×| ²Äø¿ DÁ¸$| ¶¥n?'' MLk=c÷<Š¸@~ CLÓML¸ÔLjŠÂ ‚OqjáFLï ‚CLjOqj AKLj×.¸ ÔLj^kæ ÔntjõMoQc<j.  
CL¸ö¨Â $q=hæ$c ÿCLjëŠÂ ³@oáfS¸Á Á¤fH¥q ''Td¿¢ FcFLï, Mn¿¢ Mn¿¢ Td¿¢''  
''¬Oo ³MnjÎ¸Á CLÆ£÷ ®^j ÔLk<j, ²¸Íj¥hPe ³<jGSjëFcïM|?'' ¥q¸$cOqj$c ¬¨$c<j.  
''ÂFLjï ÔcPe KcbÍrH=cæFLj ¥qEc'' ¥q+j" CLj<jÔLjŠ¸^k ¬¨»¸Á.  
OqÄ¤¸öÍŠ ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á ³ ÄGRNqj¸Py Td¿ ÔnfHð¸Ey. ¥cÂ¢ MLjFLGSjûPyÂÍ¸Cc KnÎ^Š O~McÓÂ ³Ä£j 

MLk=c÷<Š¸@~ ‚CLjOqj CLÓÂMLjjOqjCLk °¸¨JwNqk<j.  
EoÄ¥q ‚@~ ¬¥qÚ $x¸CLj ÄÂ $qÁPy¥h ML¼á, CL¸ö¨¥h ®¸¥y GH¥qÚFL ‚Oqjá¸Á.  
''Ä£jOqj MLk ¥yGS¸ ²¸CL ¥qGRæGH<jCLjFcïOy ÔLkGSkëFo °Fcï FcFLï. Ä£jOqj ¬¸Í¿Cy ²¸CL ösHMLj$c, GSOqEc$c 

°¸=cOy ‚@~ CnÓjGSj. ¬Â¢ï CnÆfS ‚@~ Ä£j MnÎGHl FLj¸¨ μ¥qÚTd¿ −Py¼¸ÔLPoÍj'' MLjÈ¢" Mn¥hÚ+j" rH=hæ¸Á.  
''FLjMLlø ¼FLïfHÓ÷MLlO~, Â¢ GH¿bÁPy −Py¼¸ÔcMLl'' ¥qÂ¢ï+j" CLj<jGSkë ¶EcO~á<j.  
''PoÍj FcFLï, MLj¿¢ ¬¸CL ¼FLïEcFoï¸ ¥cÍj. ¬¸Í¿Cy ²¸CL MLj¸¼$c °¸@o FLjMLlø, ²¸ÍjŠ ¬MLjô ÄGRNqj¸Py 

GH^jæGH=cæMy ¬Â‚@~ −Py¼¸ÔcÆ ¥qEc FoFLj. FoFLj Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿$c ÄjMLjôÆï ®¸CL ¥y÷×|$c ¯ On¸<j FnÓPy÷Fo 
$qMLjÂ¸ÔcFoMnk? I took you for granted and I wanted you to be as per my Wishes. I’m very sorry.Ä£j ®GRæ¸ FcFLï, 
¬MLjôCyFo ¥qÆfS °¸@~Æ ¬Â FoFLj ®¸¥q ²GHlð<k IJwO|û ÔnNqjõFLj. Ä£jOqj MLk ®Íí¿Â ²¸CL ösHÄjTdëOy FcŠ ¬Oqíî¸ 
¬tjõ¸Á'' $q=hæ$c ±fH¿ MLÁÆ¸Á Á¤fH¥q.  
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''Ä£jOqj ¼FLïMc+j" CLÆ£÷ ÄjMLjôÆï KcbÍrH=cæÓÂ ²GHlð<k ¬FLj¥yPoÍj. ¥cÂ¢ FcMLÓ÷ ¥cPoÍj. Ä£jOqj ¥cGSë rHÍí 
¬Nqkõ¥q ÔnGHlEc¸ ¬FLjŠFcïFLj. ¥cÂ¢ ¥xÂï ÄGRNqkÓj fHÓ÷ÓCy ÔnGHð‚<Íj. FoFLj ¬MLjôŠ MLõÀOo¥q¸$c ÔnfHð, ¬MLjô 
FcŠ MLõÀOo¥q¸$c ÔnfHðFc fHÓ÷Ój ²^k CoÓjá¥yPoOqj. ²ML¿Â GSJwOqjæ ÔnNqkõPy CnÆNqj¥q ®_ò¸ÁGH<CcOqj. ¬^jML¸=h 
GS¸IGHjOqú* °¸<‚<Íj. MojMLjj ®ÍíOq¸ Ä¨JwCLjFLïÁ MLk GSMLjGSõÓ MLÓFL MLköCLMoj. ¬tjFc Ä£j rHÎ MLk ösHMLj, öQLÍí 
¬PeFo °¸^j¸Á ¬Fo AKLOyTd MLköCLMoj fHÓ÷ÓŠ ®McøÆ MojMLjj''  

OqÄ¤¸öÍŠ MLjFLGSû¸Cc CoÆ¥q$c ¬tjJwtj¸Á. ²¸Cy ¥h÷GRæMnjÎFL ¯ GH¿fSìCLjPy÷ öGHGH¸ÔL¸ ¬¸Cc ¥qOyFc bEc=h¥h 
¬Ó÷¥qPy÷ÓMLÙCLj¸=o, fHÓ÷Ó ÄGRNqj¸Py °FLï GS¸IGHjOqú* ¬¸Cc CxÆ»Jwtj¸Á. ¯ °GHöÍML¸ O~ML^¸ MLPo÷FoMnk 
fHÓ÷ÓCy GSMLjNqj¸ $q¨sH ¬ÍßGRæ¸ ¬FLj¥yŠ¸@~ ÓbÃ¸¼¸Á.  

PPP 

  
 ఇంజనీరింగ మూడో ఏడాది వారిష్క పరీక్షలు. పకక్నే ఉనన్ మరో కాలేజీ ఎగాజ్ం సెంటర. నాకు అంతగా ఆసకిత్ లేని 
సబెజ్కట్ ఆ రోజు. గంటకే శుభం కారుడ్ వేసి.. హాల అంతా చూసుత్నాన్. కిటికీ దగగ్ర బిజీ బిజీగా ఎగాజ్మ రాసూత్ ఓ అమామ్యి. 
బహుశా తన ఫేవరేట సబెజ్కట్ ఏమో, చేయి ఆపకుండా రాసూత్ పోతోంది. తన రింగుల జుటుట్... ఆ కళుళ్ చాలా 
బావునాన్య. ఎంతలా అంటే.. చూడగానే నచేచ్సేటంతలా.  

మరుసటి రోజు, ఎగాజ్ం తరావ్త ఏదో కాయ్జువల గా ఓసారి మాటాల్డాలనుకునాన్. కానీ ఆరోజు ధైరయ్ం చాలేల్దు.ఆ 
రాతర్ంతా అదే ఆలోచన.తెలాల్రితే ఆఖరు పరీక్ష.నఇక రేపు మిసస్ అయితే మళీళ్ జీవితంలో చూసాత్నో లేదో.  ఎందుకో 
గానీ.. ఎలాగైనా మాటాల్డాలనిపించి టైర చేశా. కానీ అనిన్ మనం అనుకునన్టుట్ జరగవు కదా!ఆ అమామ్యి తవ్రగా 
వెళిల్పోయింది.బయటకొచిచ్ చూసేత్ ఎకక్డ కనిపించక పోయేసరికి వేగంగా కాల్స రూం లోకి పరిగెతాత్. తన బెంచ పై ఉనన్ 
హాల టికెట నంబర ను నోట చేసుకునాన్. 

*హాలీడేస*.... 
ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర సాట్రట్ అయింది. కొతత్ బిలిడ్ంగ. కొతత్ కాల్స రూం. కొతత్ టీచరస్, కానీ నాకేం కొతత్ 

లా...అనిపించలేదు. అసలు నేను ఈ లోకం లోనే లేను అనన్టల్నిపించింది. అవును నేను ఆ అమామ్యిని 
మరువలేకపోయా! అంతలోనే రిజలట్స్ వచాచ్య.నా నంబర కంటే ముందే ఆ అమామ్యి నంబర చూసా.అమోమ్ 86% 
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తనకి. నేను షాక. మనకెపుప్డు 70% దాటిందే లేదు. పేరు. పీర్తి మల రెడిడ్. వెంటనే ఫేసుబ్క కి వెళిల్ వెతికా. 
దొరికిపోయింది. నాకు మూయ్చువల ఫెర్ండస్ చూపిసూత్. ఆశచ్రయ్మెంటేంటే మేమిదద్రం ఒకే కాలేజ. చూసా ఆమె ఫేసుబ్క 
అకౌంట లో. తను కంపూయ్టర సైనస్ డిపారుట్మెంటు. ఆనందంతో ఎగిరి గంతేసినంత పనైంది. తనతో మాటాల్డాలి కానీ 
ఎలా? ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలో తెలియని ఉదివ్గన్ పరిసిథ్తులోల్ అలాల్డిపోయాను. ఇక ఏమైనా కానీ, వెంటనే ఫెర్ండ 
రికెవ్సట్ పెటీట్ మెసేజ చేశా. “కంగార్టస్ టాపర” అని ఏదో పెదద్ కవితవ్మే రాసి పంపా. మెసేజ ఐతే చూసుకుంది. కానీ 
రికెవ్సట్ ఆకెస్పట్ చేయకపోగా, కనీసం మెసేజ కి రిపల్య కూడా ఇవవ్లేదు. అసలు ఈ మూడు సంవతస్రాలు నాకు తను 
ఎందుకు ఎదురవవ్లేదని తిటుట్కునాన్.  

మరుసటి రోజు కంపూయ్టరస్ సైనస్ డిపారెట్మ్ంట ముందు చాలా సేపు నిలబడి చూసా.తను కనిపించలేదు. బహుశా 
తను కాల్స టైమ లో బయట తిరగదేమో అనుకునాన్. ఎంతైనా టాపర కదా! లోపలికి వెళిళ్ చూసి వదుద్నా..? అమోమ్ వదుద్ 
అందరూ అమామ్యిలే. ఎవరైనా చూసేత్ బాగోదు. బాగోకపోవడం సంగతి పకక్న పెడితే, పకక్ డిపారెట్మ్ంట లో నీకేం పని 
అని పిర్నిస్పల ససెప్ండ చేసే రకం. ఎందుకొచిచ్న గొడవనుకొని ఊరుకునాన్. మధాయ్హన్ం అలా కాయ్ంటీన కి వెళాళ్. మెటుల్ 
ఎకుక్తునాన్... పైనుంచి ఒక అమామ్యిల గుంపు ఎదురుగా వసూత్ దిగుతునాన్రు. తల ఎతిత్ చూశా. ఎదురుగా తను. 
అమోమ్ తనే..గుండె ఆగినంత పనైంది. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసుత్నాన్. తనూ నా వైపే చూసోత్ంది. కాళళ్ కింద భూమి 
కంపించినటట్యింది. కళుళ్ మూసి తెరిచలోగా.. ఆమె క్షణాలోల్ ననున్ దాటి వెళిల్పోయింది. నా మనసంతా తన రూపంతో 
నిండిపోయింది. ఏవో పర్శన్లు. అంతు చికక్ని సమాధానాలు. తను ననున్ చూసూత్..ఎందుకలా ఒకక్ క్షణం ఆగిపోయింది. 
ఫేసుబ్క లో ననున్ చూసిందా?చూసే ఉంటదిగా! గురుత్ పటిట్ందా? లాగి ఒకక్టిదాద్ం అనుకుందా ? ఏమో, అనుకుంటూ 
రూం కొచేచ్సా. ఫెర్ండస్ అలల్రి. పర్శాంతంగా అలా వరండా లో గాలికి తిరుగుతూ చందమామను చూసూత్ ఉనాన్. ఆ 
కనూఫ్య్జన ను పకక్కు నెటాట్. కాసేపటోల్నే  వైబేర్షనస్ తో ఫోన కి మెసేజ. చిరాకుగా ఓపెన చేశా. ఫేసుబ్క లో, మెసేజ 
ఫర్మ సింగిరెడిడ్ అని చూపించింది. రోబో లాగా ఓపెన చేసీ, శిలల బిగుసుకుపోయి చూసుత్నాన్. 
“ఈరోజు మధాయ్హన్ం...... మధాయ్హన్ం నువేవ్నా...నువేవ్నా కాయ్ంటీన దగగ్ర.....?” అని ఆ మెసేజ!  
చేతులు, కాళుళ్ వణుకుతునాన్య..ఎందుకో మరి!  
'ఆ .. నేనే ' అని రిపల్య ఇచాచ్.. 
“ఎవరు నువువ్” ..? అడిగింది. 
“నేనా...?నా పేరు చుపించటేల్దా ఫేసుబ్క నీకు?”  అనాన్ను నేను. 
అంతే ఇక. ఇంకో మెసేజ రాలేదు అకక్డినుంచి. 
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మా డిపారెట్మ్ంట లో నీళుళ్ రావటేల్దు.పిర్నిస్పల కి కంపైల్ంట చేసేత్ ...బాగు చేసేదాకా పకక్ డిపారెట్మ్ంట లోకెళిల్ నీరు 
తాగి రమమ్ని చెపప్డంతో ఇక నా సంతోషానికి హదేద్ లేకుండా పోయింది. ఇక ఊరుకుంటామా. నెకస్ట్ డే నుంచి బాటిల 
ఒకటి వేసుకొని, బేర్క దొరికినపుప్డలాల్ తన డిపారెట్మ్ంట కి వెళళ్డం..తనని వెతకడం. ఓరోజు నీటి కొళాయి దగగ్రుండగా, 
ఎవరో వచిచ్నటట్నిపించి వెనకిక్ చూశా. తనే..నా వెనకాలా. తననలా చూసూత్ ఉండిపోయేసరికి బాటిల నిండి పోయి నీళుళ్ 
కిందకి పారాయి. తను నవువ్తూ..”హేయ చూడకక్డ... లే జరుగు పకక్కు” అనగానే ... తేరుకొని తవ్రగా 
బయటకొచేచ్శా.  

ఆ మరుసటి రోజు నుంచి ఎకక్డ కనపడిన నవువ్తూనే ఉండేది ననున్ చూసి. నాకు ఏదో సిగుగ్గా అనిపించేది. 
అకక్డినుంచి పరిగెతేత్ వాడిని. ఓరోజు లైబర్రీ లో కూడా బుకస్ అకక్డ వదిలేసి వచాచ్. ఆ రాతిర్ తన నుంచి ఓ మెసేజ 
వచిచ్ంది.  

“ఏం ..? నినేన్మైన చంపేసాత్నా నేను.ఎంటీ నీ ఓవర యాక్షన..?”అని.  
“అవును మరి మీ చూపులు అలాగే ఉనాన్య” అనాన్న నేను.  
“సరేల్ ..నీ పేరేంటి ?” 
“ అనిల “ చెపాప్ నేను . 
“ఏ డిపారెట్మ్ంట?”.. 
“సివిల ఇంజనీరింగ” . 
“ఓహ బిలిడ్ంగస్ కడతావా”( సైమ్లీ ఇమోజీస తో)..అంది. 
“ఎస” అనాన్న నేను.  
“సరేల్ ఎందుకు మెసేజ చేశావ? నేనెలా తెలుసు నీకు? నా రిజలట్స్ నీకెలా తెలిసాయ? నా హాల టికెట నంబర 

ఎవరిచాచ్రు నీకు..?” వామోమ్ కాయ్ంపస పేల్సెమ్ంట లో కూడా అనిన్ కవ్శచ్నస్ అడగరేమో ఒకేసారి! నేను జరిగిందంతా 
చెపాప్. 

“ఏ మెంటలా నీకేమైనా?” అంది తను. 
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. ఆమె అమాయకపు నవువ్, ఆ అందం చూసి మతి పోయినటల్యింది నాకు. ఒకరినొకరు 

చూసూత్ నవువ్కునే వాళళ్ం దూరం నుంచి. ఏరోజూ ఒకదగగ్ర కూరొచ్ని మాటాల్డుకుంది లేదు. కానీ మా మనసులు 
మాతర్ం పకక్పకక్నే ఉనన్టల్నిపించేది.  దూరం పెదద్ దూరమేం కాదు అనిపించేది. ఫోన నంబరస్ ఇచుచ్కునాన్మ 
ఒకరికొకరం. వాటస్ప లో రాతిర్ళుళ్ చాటింగ లు.మాటలు కలుసుత్నాన్యి. చాటింగ ఒకోక్ రోజు అరధ్రాతిర్ దాటేది. 
ఒకరికొకరి అభిరుచులు, ఇషాట్యిషాట్లు పంచుకునాన్ం. సప్షట్మైన ఆలోచనలు, సునిన్తమైన మనసత్తవ్ం తనది. ఓ రాతిర్ 
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చెపేప్శా. "ఐ లవ యూ” అని. అఫిషియల గా అపుడే చెబుతునన్పప్టికీ, తనకి తెలుసు నేను ఎపప్టినుంచో తనని లవ 
చేసుత్నాన్ అని. కానీ ఏమీ తెలియనటుల్ "ఏయ పిచాచ్ నీకు?” అంది. (నవువ్తునాన్ ఇమోజిస తో). “లేదు నువవ్ంటే నాకు 
చాలా ఇషట్ం,పెళిల్ చేసుకుందామా?” అడిగా నేను. 

“మెంటాలా నీకు?” (నవువ్తునాన్ ఇమోజీ తో).  
రోజు అంతే ఇక. ఎపుప్డడిగిన ఇదే సమాధానం. నవువ్తుంది తపప్ రిపైల్ ఇవవ్దు నా పర్శన్ కి. కానీ ఇన డైరెకట్ గా 

నాకు అరధ్మయేయ్ది తనకి నేనంటే ఇషట్మని. ఎలా చెపప్గలవ? అంటే ఏ అబాబ్యి చెపప్లేడు గాని, వాళల్కి తెలిసిపోతుంది. 
కొనిన్ ఫీలింగస్ బయటకు ఎకెర్స్ప్స చేయలేరు, అంతే అది. చాటింగ మధయ్లో ఇంకా చెపుప్ అనన్పుప్డలాల్...'ఐ లవ యూ' 
అనే వాడిని.ఓ  రోజు సప్ందించింది. “లేదు అనిల ఇపుడు ఇవనీన్ వదుద్, ఈ వయసులో ఎనోన్ అనుకుంటాం. కానీ అవనీన్ 
మనం ఊహించినంత ఈజీగా ఉండవ. ఒక ఏజ కి వచాచ్క మంచి ఉదోయ్గం, మన కాళళ్ మీద మనం బతకగలిగే 
సాథ్యికి వెళాళ్క గానీ ఇలాంటి నిరణ్యాలు తీసుకోవదుద్” అంది. 

“ఇపుప్డేమైంది మరి, ఇదద్రం సెటిల అయాయ్కే కదా పెళిల్”అనాన్ను నేను. 
తను మళీళ్ “హేయ మెంటల” నవువ్తూ ఉనన్ ఇమోజీస తో...(ఎనోన్ సారుల్ ఇలాగే ). 
“నువవ్ంటే నాకిషట్ం అనిల, మా డాడీ,అనన్యయ్ల తరావ్త నేను పూరిత్గా ఏ అబాబ్యినైనా నముమ్తానంటే అది 

నినేన్” ఇలా ఎనోన్ సారుల్ చెపేప్ది. అంతవరకు వచిచ్ అలా చెపిప్ందంటే, ఇంకేం కావాలి ? ఆ మూడు పదాలు కూడా 
చెపాప్లిస్న అవసరం ఇంకెందుకు అనిపించేది. నా సంతోషానికి పటట్పగాగ్లేల్వ . ఇక ఆమెతోనే నా జీవితం అనుకునాన్. 
భవిషయ్తుత్ పర్ణాళికలు వేసుకునాన్. ఒకక్రోజు కాలేజీకి వెళల్కపోయినా “ఏంటి ఎందుకు రాలే నువు?” అని మెసేజ చేసేది. 
కాలేజీలో దూరం నుంచి ఒకరికొకరం చూసుకునే వాళళ్ం. “లైబర్రీకి వసుత్నాన్ ఎకక్డునాన్వ?” అని మెసేజ చేసేది. 
ఎదురెదురు గా కూరొచ్నేవాళళ్ం రోజూ. 

కాలానికి అంత తొందరెంటో చూసూత్ వుండగానే ఇయర ఎండింగ వచేచ్సింది. పార్జెకట్ వేటలో కాలం 
గడిచిపోతుంది. తన నుంచి మేసేజ లేదు. నేనూ చేయలేదు. కోరుస్ ఎండింగ లో ఎవరి బిజీ వాళళ్ది కదా! అనుకునాన్. 
తను కాయ్ంపస పేల్స మెంట లో మంచి ఉదోయ్గానికి సెలెకట్ అయింది. తన ఫెర్ండ ఒకరి దావ్రా నాకు ఆ విషయం తెలిసిన 
మూడోర్జుల తరావ్త..తన నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది. "హాయ అనిల, నాకు జాబ వచిచ్ంది” అని 
   “ఓహ కంగార్టస్” ఆనాన్న నేను.  

“థాంకస్” రిపైల్ వచిచ్ంది అంతే. 
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ఇంజనీరింగ అయిపోయింది. మా ఊరికి వచేచ్శా. ఇంకా నెకస్ట్ టారెగ్ట? ఉదోయ్గం. ఆ తరావ్త మా పెళిల్. అపప్టికే 
తనకి జాబ రావడం మాకు కలిసొచేచ్ విషయం అనుకునాన్. అసిసెట్ంట ఇంజనీర జాబస్ కి నోటిఫికేషన వచిచ్ంది. బాగా 
చదువుతునాన్. ఎగాజ్మ అయిపోయాక మాటాల్డదాం లే అనుకునాన్!                                    

ఓ రోజు నా ఫెర్ండ దగగ్రున్ంచి ఒక మెసేజ “అనిల ఎకక్డునాన్వ రా? నీకో విషయం తెలుసా...సుధీపిత్ పెళళ్ంట 
కదా!?” అని. 

“జోక చేసుత్నాన్వా” అనాన్న నేను! ఫోన పెటేట్సి వాటస్ప లో వెడిడ్ంగ కారడ్ పంపించాడు.నిజమే రెండోర్జులోల్ తన 
పెళిల్. గుండె ఆగిపోయింది ఒకక్ క్షణం. గత పదేళుల్గా కనీన్ళేల్ రాని నా కంటి నుంచి నీళుల్ జలపాతాలాల్ దూకుతూ 
పడుతునాన్యి. నోరు తెరుచుకోలేదు. సప్రశ్ లేదు. కళుళ్ తెరిచే ఉనాన్ ఏమి కనపడటేల్దు. బాధతో దాదాపు పిచిచ్ 
వాడినయాయ్. జీవితాంతం తోడుంటుందనుకునన్ పేర్మ, ననున్ అరాధ్ంతరంగా వదిలి వెళిళ్పోయినందుకు జీవితమే భారం 
అనిపించింది. ఎనోన్ నిదర్ లేని రాతుర్లు. ఏవేవో పర్శన్లు. అసలు మా మధయ్ ఏ గొడవా లేకుండానే..ఎందుకిలా చేసింది.  

“నీ గురించి అనిన్ విషయాలు పంచుకునాన్వ,ఏ సమసాయ్ ఉనన్ చెపుప్కునాన్వ. ఎందుకిలా నాతో ఒకక్ మాటైనా 
చెపప్కుండా వదిలేసి వెళాళ్వ...?” అని నా మనసులో అనుకోని రోజే లేదు. 

తను పేర్మించిన అమామ్యి, తనను పెళిళ్ చేసుకుంటేనే సుఖపడుతుందని పర్తీ పేర్మికుడూ నముమ్తాడు. 
కానీ అలా జరగనపుప్డు ఎవరేం చేయగలరు? తెలిసీ తెలియని వయసులో పేర్మలో పడాడ్. ఉదోయ్గం కోసం 

పర్యతన్ం చేసే ఏజ లో ఇలా సమయం వృధా చేసుకుంటునాన్. 
ననున్ నేనే మోసం చేసుకుంటునాన్నా? అనే భావనలో కొటుట్మిటాట్డుకుపోయా. సంవతస్రం పాటు ఎవరితో 

మాటాల్డకుండా ఒంటరిగా కుమిలి పోయా. ఆ సంవతస్రం ఉదోయ్గ పర్యతన్ం విఫలమైంది. అసలే పేదరికం,బతుకు 
భారమైంది. ఇంకెనిన్ రోజులు ఇలా కురోచ్నూ అనిపించింది. నా మీద నాకే అసహయ్మేసింది. తరావ్తేంటి? నేను మారాలి.. 
పూరిత్గా మారి పోవాలి. నేను ఎదగాలనే తపన, నా భవిషయ్త గురించిన సావ్రధ్ం నా  మనసును, శరీరం నుంచి వేరు 
చేశాయి. సావ్రధ్ం, భయం, లక్షయ్ం, ఆశయం, పేర్మ...ఇవనీన్ మనిషి శరీరానీన్, మనసునీ వేరు చేయగలవనీ అపుప్డే 
తెలుసుకునాన్. ఉదోయ్గం సంపాదించాలనే కాంక్ష నాలో మొదలైంది. అనుక్షణం ఆమెనే గురుత్ చేసుకుంటూ ఉదోయ్గ 
పర్యతాన్లు చేశా. ఆ కషట్ం ఊరికే పోలేదు. మంచి గీర్న పెన హోదాలో పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం సాధించా..! కానీ గెలిచానని 
సంతోషపడలా? ఒడిపోయానని బాధ పడాలా? అని అరథ్ం కాకుండానే రెండేళుల్, నా ఉదోయ్గంలో తీరిక లేకుండా గడిపా. 
కానీ తనని గురుత్ చేసుకోని రోజే లేదు. 

మూడు సంవతస్రాలయింది అపప్టికి తనతో మాటాల్డక. విడిపోవడం కూడా ఒక పదద్తి పర్కారం జరగలేదు మా 
బంధం. ఏం జరుగుతుందోనని తేరుకొనేలోపే అంతా అయిపోయింది. 
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తన జాఞ్పకాలు ననున్ వెంటాడుతూనే వచాచ్యి. ఓ రోజు దైరయ్ం చేసి ఫేసుబ్క లో మెసేజ పెటాట్ 'హాయ' అని.వారం 
రోజుల తరావ్త రిపైల్ వచిచ్ంది."హాయ అనిల ఎలా ఉనాన్వ?"అని. పెళళ్యాక అందరూ వాళళ్ ఫాయ్మిలీ తో బిజీ 
అయిపోతారని  ఆ వారం రోజుల లేట రిపైల్ చెపిప్ంది నాకు.  

“బాగునాన్” అనాన్ను నేను. 
తన కుటుంబం గురించి మొతత్ం నాతో పంచుకుంది. కంటికి రెపప్లా చూసుకునే ఆమె భరత్ , ముదొద్చేచ్ తన బులిల్ 

కూతురిని చూసేత్ ముచచ్టేసింది. “ఏం జరిగిందసలు?” అని నేనేం అడగలేదు.తనూ..చెపప్లేదు! నారమ్ల గా చాలా రోజుల 
తరావ్త  ఫెర్ండస్ లాగే మాటాల్డుకునాన్ం. తనతో మాటాల్డుతుంటే, నేను పార్ణంతోనే ఉనాన్ననే నమమ్కం 
తిరిగొచిచ్ంది.ఒకక్సారిగా నా పర్పంచమంతా కొతత్గా కనిపించటం పార్రంభమయింది. ఇలా కూడా బాగుంది. తను నాకు 
టచ లో ఉంటే చాలు అనన్టుట్. తను ఎకక్డునాన్ సంతోషంగానే ఉందిగా అనన్టుట్!   

అమామ్యిని పేర్మించడం అంటే నా దృషిట్లో అమామ్యిని మాతర్మే పేర్మించడం కాదు. ఆమె 
కషాట్లు,ఇషాట్లు,బాధయ్తలు  సంతోషాలీన్ పేర్మించగలగాలి. నిజమైన పేర్మ అదే నాకు తెలిసి. అవును ఇపప్టికీ తనని నేను 
పేర్మిసూత్నే ఉనాన్...ఉంటా...ఎపప్టికీ...! కాలం మారినా, నువువ్ మారినా! నా మనసులో, నీమీద ఉనన్ పేర్మ మాతర్ం నా 
ఊపిరి ఆగే చివరి క్షణం దాకా మారదు..! 
      ***   

  
అంతరాజ్తీయ కిర్కెటోల్ అనిన్ ఫారామ్టల్కి వీడోక్లు పలికిన తరావ్త, కుటుంబ సమయానిన్ ఆనందిసుత్నన్ 

అంతరాజ్తీయ కిర్కెటర కుమార సంగకక్ర, కొనిన్ వారాలు సరదాగా గడుపుదామని, శీర్లంకలో తను పుటిట్పెరిగిన ఊరు 
కండీ (kandy)కి  వచాచ్డు. పర్శాంతమైన విశార్ంతి తరావ్త భవిషయ్త కారాయ్చరణ గురించి ఆలోచించాలని తన 
ఉదేద్శం. ఇంతవరకూ కిర్కెటే తన సరవ్సవ్ంగా గడిచిపోయింది. ఎపుప్డూ జీవితంలో తన సెకండ ఇనిన్ంగస్ గురించి 
ఆలోచనే రాలేదు. తనతో గడిపే సమయం కోసం కొనేన్ళుల్గా వేచిచూసుత్నన్ తన కుటుంబానిన్ మనసులో పెటుట్కొనే, ఏ 
నిరణ్యమైనా తీసుకోవాలని తెలుసు. అసలే రెండు వారాల కిర్తం తన రిటైరెమ్ంట సనామ్న సభలో శీర్లంక అధయ్కుష్డు 
అనూహయ్ంగా తనని బిర్టనోల్ శీర్లంక హైకమీషనర పదవికి పర్తిపాదించినపప్టి నుంచీ, తన కుటుంబ సభుయ్లంతా చాలా 
ఉతేత్జితులై ఉనాన్రు. “అంతరాజ్తీయ సమాజంలో తమ దేశానికి సంగా సరైన పర్తినిధి” అంటూ అధయ్కుష్డు కొనియాడటం 
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ఇంకా తన చెవులోల్ మారుమోగుతోంది. కిర్కెట వలల్ ఇపప్టికే కావాలిస్నంత సంపాదించాడు. పర్పంచంలో కోరుకునన్ చోట 
పిలల్లిన్ చదివించగలడు. సెలవులకి భూగోళం మీద ఎకక్డైనా వాలగలడు. కాబటిట్, ఇంటోల్నివాళల్కి అందుబాటులో, 
కిర్కెటేతర ఇనిన్ంగస్ ఏదైనా  మొదలుపెటాట్లా? ఎలాగూ, చాలా సంపాదించేశాడు కాబటిట్, అందరు కీర్డాకారులాల్, తానూ 
ఆటనుంచి రిటైర అయియ్, వేరే వాయ్పకం ఎందుకు చేపటట్కూడదు? ఇలాంటి వాయ్పకాలైతే  కుదురుగా ఒకచోట ఉండి 
పరయ్టనల వలల్ కుటుంబంతో కోలోప్యిన సమయానిన్ తిరిగి పొందే వీలు కూడా ఉంటుంది కదా? 

కానీ, అంతగా ఆరాధించిన ఆటకి దూరమై తను సంతోషంగా ఉండగలడా? తననంటూ నిరిమ్ంచి, 
అంతరాజ్తీయంగా తనకు దిగగ్జ గురిత్ంపునిచిచ్న శీర్లంక కిర్కెటిక్ కూడా తాను చేయాలిస్నవి చాలానే ఉనాన్యని 
గురెత్రిగినవాడు సంగా. నినన్కూడా సరేర్ కౌంటీ కిర్కెట కల్బ (SCCC) నుంచి కాంటార్కుట్ విషయమై ఫోనుకాల వచిచ్ందని 
తన మేనేజర చెపాప్డు. ఈ సీజన కాంటార్కుట్లు ముగించడానికి ఇంక నాలుగు వారాలు మాతర్మే ఉందని గురుత్ చేసాడు. 
ఆటతో తన పర్యాణానిన్ ఇంకా ఆటగాడిగా, కోచ గా, లేదా వాయ్ఖాయ్తగా కొనసాగించి తననెంతో పేర్మించే కుటుంబానిన్ 
మరినిన్ తాయ్గాలకి గురి చేయాలిస్ందేనా? ఇలాంటి పర్శన్లనుంచి ఉపశమనం కోసం పర్శాంతత  వెతుకుక్ంటూ వచాచ్డు 
చినన్పుడు పుటిట్పెరిగిన తన ఊరికి. ఎపప్టిలాగా వేసవికాలం ఐరోపాకి వెళల్కుండా ఇకక్డికి వచిచ్నందుకు తన పిలల్లకి 
కొంచెం కోపంగా ఉంది. కానీ వాళల్కి తమ తాతయయ్, నానమమ్లని కలుసుకునన్ందుకు సంతోషంగానూ ఉంది. గత 
వారంరోజులుగా వాళల్కి తను చదువుకునన్ సూక్లు, కాలేజీ, సేన్హితులతో తిరిగిన పర్దేశాలూ చూపిసుత్నాన్డు.  

ఒకానొక ఉదయం, ఇంకా తెలల్వారక ముందే మెలకువరావడంతో, లేచి బయటికి వెళాల్లనిపించింది 
సంగాకి. ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరూ నిదర్ లేవలేదు.  కొంచెం కాఫీ కలుపుకొని, ఫాల్సుక్లోకి తీసుకుని బయటికి బయలేద్రాడు 
ఊరిబయట తాగుదామని. కారు మెలిల్గా ఊరికి ఉతత్రదిశలో పరుగుపెటిట్ంది. ఇంకా సూరోయ్దయం కాకపోయినా, 
వేసవికాలం అవడంతో చలల్టి వెలుగు పరుచుకొని ఉంది. డోరు గాల్సులు దించేసి, వీసుత్నన్ చిరుగాలిని ఆసావ్దించడం 
మొదలు పెటాట్డు సంగా. కండీ నగరం శీర్లంకలో రాజులు అంతరించేనాటికి వారి చివరి రాజధాని. చుటూట్ పచచ్ని 
కొండల మధయ్, పీఠభూమిపై ఉంటుంది కండీ. నగరానికి కొంచెం ఉతత్రంగా సారవంతమైన ‘మధయ్ కొండలు (Central 
Hills)’ ఉంటాయి. అలా అలక్షయ్ం(aimless)గా తిరుగుతూ, ఒక  సరసుస్ కనిపిసేత్, కారు అకక్డ ఆపి, పర్శాంతంగా 
ఉనన్ ఆ దృశయ్ం చూదాద్మని దిగాడు. ఒళళ్ంతా ఒకసారి విరుచుకొని, రొముమ్లనిండా గాలి పీలుచ్కునాన్డు. రోడుడ్పకక్న, 
“దునువిలా 0Km, మాతలై 16Km” అనన్ బోరుడ్ కనిపించింది. ఊరుదాటి కాసత్ ముందుకు వచిచ్న సంగతి అపుప్డు 
గమనించాడు. అకక్డునన్ పర్కృతిని ఆసావ్దిసూత్ అటూఇటూ నడుసుత్నన్ సంగాకి, దివయ్ తేజసుస్తో మెరిసిపోతునన్ ఒక 
మనిషి, గటుట్మీద కూరొచ్ని, చాలా దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ కనిపించాడు. 'ఈయనెవరబాబ్, చాలా వింతగా, గొపప్గా 
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ఉనాన్డు' అనుకుంటూ ఆశచ్రయ్పోయాడు. అయినా ఈ సమయంలో ఇకక్డేం చేసుత్నాన్డో అనుకుంటూ, దగగ్రికెళిల్ 
అడిగాడు, “మీరెవర”ని . 

గడడ్ంకింద పెటుట్కునన్ చేయి తీసి, దీరాఘ్లోచన నుంచి బయటికొచిచ్న ఆయన, తల పైకెతిత్ ఓసారి 
సంగావైపు చూసి, ఏభావం లేకుండా పకక్కి తిపుప్కునాన్డు. సమాధానం కోసం సంగా ఇంకా తననే చూసూత్ండటంతో, 
ఓసారి నిటూట్రిచ్, "నేనా? నేను, దేవేందుర్ని సారథిని, ననున్ మాతలి అంటారు" అనాన్డు తనవైపు చూడకుండానే. 

"ఆఁ!?" అని నివెవ్రపోయిన సంగకక్రకి ఏంచేయాలో పాలుపోలేదు. తనకి హిందూ మైథాలజీ గురించి 
తెలిసింది తకుక్వే అయినా, ఆయన ఏంచెపాప్డో అరథ్మైంది, కానీ, నమామ్లనిపించలేదు, పైగా, పర్శాంతంగా ఉంటుందని 
పొదుద్నేన్  ఇలా వసేత్, ‘ఈయనెవరో, ఎందుకిలా చెబుతునాన్డో?'నని విసుగొచిచ్ంది. కాసేపు మౌనంగా ఉండి, 
కోలుకునాన్క, ‘అంటే ఈయనో హిందూ దేవుడనమాట!’ అనుకుంటూ మెలిల్గా అడిగాడు, కొంచెం వెటకారంగా, 
"అయాయ్, అయితే, మీరు ఇకక్డ, ఇపుప్డు ఏంచేసుత్నాన్రో?" అని. సమాధానం రాకపోయే సరికి, "అయినా, తమరంత 
గొపప్వారు కదా, ఎందుకో తమరు కొంచెం దిగులుగా కనిపిసుత్నాన్రు?" అనాన్డు. 

 
అయినా బదులు రాకపోయేసరికి, ‘ఇదేదో ఆసకిత్గా ఉందే, ఈయన నాటకాలు ఆడుతునాన్డో, లేక 

నిజంగానే అంతటివాడో తెలుసుకోవాలి’ అనుకుంటూ, కాఫీ సంగతి గురొత్చిచ్,  కారులో ఉనన్ ఫాల్సుక్ తీసుకొదాద్మని 
ఆయనకి చెపప్కుండానే కారు దగగ్రికొచాచ్డు. తీరా వచాచ్క గురొత్చిచ్ంది, తనకొకక్డికే మగుగ్ తెచుకునాన్డని. ‘ఆఁ!, 
దేవతలు కాఫీ తాగరులే’ అని తనకితానే వెటకారంగా సమాధానం చెపుప్కునాన్డు. పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ మగుగ్లో 
పోసుకొని వచిచ్, "ఇంక చెపప్ండి మీ కథ!" అని ఎదురుగా కూచునాన్డు.  అంతలోనే, “నా దగగ్ర ఒకే మగుగ్ ఉంది, 
అందుకనే మీకు కాఫీ ఇవవ్లేక పోతునాన్ను” అని కూడా చెపాప్డు. ఈలోపు తన మొబైల ఫోను తీసి, అంతరాజ్లంలో 
ఈయన గురించి వెదుకుతునాన్డు. 

అపుప్డపుప్డూ తనని ఓరకంట కనిపెడుతూ, మొబైల ఫోను చూసుకుంటూ, మధయ్ మధయ్లో కాఫీ 
తాగుతునన్ సంగాతో, కాసేపయాయ్క ఆ దివయ్ పురుషుడు మెలిల్గా మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్డు, "చేసుత్నన్ పనిలో 
సంతృపిత్, అదే, జాబ శాటిసాఫ్క్షన అంటారే మీరు, అది ఉండటేల్దయాయ్ నాకు" అని. 

అయన మాటల కోసమే ఎదురుచూసుత్నన్ సంగా,  మొబైల సీర్క్నులోనుంచి తల పైకెతిత్,  "ఒకక్ నిముషం, 
ఏమనాన్రూ? సాకాష్తూత్ దేవతలందరికి బాసు అయిన దేవేందుర్ని రథసారథి అయియ్ఉండి, కేవలం గొపప్వాళుల్ మాతర్మే 
ఉండే సవ్రగ్ంలో ఉండీ ఇలా మాటాల్డుతునాన్రే? హమ్, ఆసకిత్కరంగా ఉందే!" అని ఆశచ్రయ్పోయాడు సంగకక్ర. 
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"అబేబ్, అంత అమరావతిలోనూ నేను సాధించిన గొపప్ కారాయ్లు అంటూ పెదద్గా ఏం లేవయాయ్" 
నిటూట్రాచ్డు ఆయన. 

"అవునా, సామానయ్ంగా మీ ఉదోయ్గ బాధయ్తలెలా ఉంటాయి?" పర్శించాడు సంగా. 
"ఇందాక చెపిప్నటుల్, నేను ఇందుర్ని రథ సారథిని, అంటే డైరవరుని. ఆయన యుదాధ్లోల్ పాలొగ్నన్పుప్డు తన 

రథానిన్ చాకచకయ్ంతో, సమయసూఫ్రిత్తో శతుర్వుల మధయ్లో నడిపించి విజయానికి దోహదపడతాను" 
"మరింకేం, దేవతలకే రాజు కాబటిట్, లోకాలకలాయ్ణం కోసం గొపప్ గొపప్ యుదాధ్లు చేసే ఉంటారుగా 

మీరిదద్రూ కలిసి?", ఆయనిన్ అనుమానించి అడుగుతునన్టుల్లేదు, అరథ్ం చేసుకుందామనే అడిగినటుల్ ఉంది. 
"ఎకక్డా? సవ్రగ్ం మీదకి దండెతేత్ది ముఖయ్ంగా రాక్షసులు. అందులోనూ, తపసుస్ చేసి, గొపప్ గొపప్ వరాలు 

పొందిన వాళుల్ మాతర్మే యుదాధ్నికి వసాత్రు. ఆ వరాల సంగతి తెలిసి, వాళల్ని ఎలాగూ గెలవలేం అని, ఇందుర్డు 
ముందుగానే లొంగిపోయి, అపస్రసలతో రిసెపష్న ఏరాప్టు చేసాత్డు. అందరం అవమానాల పాలవుతాము. ఒకవేళ చినన్ 
చినన్ రాక్షసులు వచాచ్రంటే, అపుప్డు యుదధ్ం ఉంటుంది, కానీ, సులభంగా అయిపోతుంది, సవాలు ఉండదు." 

"ఓహో! అదనన్మాట మీ సమసయ్! ఇదేదో మా మీదునన్ విమరశ్లాగా ఉందే. ననున్, నా మితుర్డు 
జయవరధ్నను ఆ మధయ్ flat track bullies అని, Minnow Bashers అని అనాన్రులెండి. అది పకక్న పెడదాం, 
ఆలెకక్న, మీ కెరీరోల్ గొపప్గా చెపుప్కునే యుదాధ్లే లేవా?" 

"ఎందుకు లేవు, అలాంటి జాఞ్పకాలు కొనైన్నా ఉనాన్యి కాబటేట్, అపుప్డపుప్డు వాటిని నెమరు వేసుకొని 
తృపిత్పడుతూ ఉంటా. ఇపుప్డుకూడా, ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్ననుకునాన్వ, అందుకే! చాలా కాలం కిర్తం ఇకక్డ 
చోటుచేసుకునన్ అలాంటి ఒక గొపప్ జాఞ్పకానిన్ తలచుకుందామని వచాచ్." 

"అవునా, ఇకక్డా? ఇంకా ఆసకిత్కరంగా ఉంది, చెపప్ండి, నేను కూడా వింటాను" అంటూ తన మగుగ్ మళీల్ 
నింపుకునాన్డు సంగా. 

"నా కెరీరోల్ నేను పాలొగ్నన్ ఒకానొక గొపప్ సమరం, రామ రావణ యుదధ్ం. ఏరకంగా చూసుకునాన్, అదొక 
గొపప్ చారితార్తమ్క సమరం. ఆ యుదధ్ంలో సుసంపనన్ రాక్షస సైనయ్ంతో రావణుడు ఒక పకక్, పరమ సామానయ్ 
వానరసేనతో ధరమ్మూరిత్ రాముడు ఇంకో పకక్ పోరాడుతునాన్రు. రాముడి తండిర్ దశరథుడు, అనగా, పది రథములు 
కలవాడు అని అరథ్ం. అంతటి చకర్వరిత్ కుమారుడే అయినా కానీ, వనవాసంలో ఉనన్కారణంగా, ఒక సాధారణ 
సైనికుడిలాగా, యుదధ్ం చేయడానికి ఒకక్ రథం కూడలేక, పోరాడిన అనిన్ రోజులూ నేల మీదనించి, లేకపోతే 
హనుమంతుడి భుజాలమీద నుంచి బాణాలు వేశాడు. 
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ఒకక్ చివరి రోజు మాతర్ం, మహా ఘటాట్నికి సహకరిసూత్ దేవేందుర్డు సారథితో సహా తన రథానిన్ 
రామునికి ఇచిచ్ యుదధ్ం చేయమనాన్డు. అలా నాకు కూడా ఆ యుదధ్ంలో ఒకక్ రోజు పాలొగ్నే అవకాశం వచిచ్ంది. 
కళాల్రా రాముని యుదధ్ పర్తిభ సందరిశ్ంచే భాగయ్ం, ఆయనకి సారథయ్ం వహించే భాగయ్ం కూడా కలిగింది. రాముడు 
అరివీర భయంకరుడు, ఎంతటి దయామూరోత్, అంతటి కదన కుశలుడు. వందలమంది భయంకర రాక్షసులని క్షణాలోల్ 
తన బాణాలతో ఇటేట్ పడగొటట్ గలడు. యుదధ్ంలో రాముని బాణాలని ఆ తరావ్త కాలంలో శీర్ కృషణ్ దేవరాయలు అనే కవి 
ఆముకత్మాలయ్ద అనే కావయ్ంలో  ఇలా వరిణ్ంచాడు. 

సయ్ందనసిథ్త బిడౌజః క్షతత్ృ జాడయ్కృత ఝంఝామరుత గరుత ఝాతక్ృతములు 
కర్వాయ్శిరాట గాతర్ కనదసృక గాహన సుఫ్టశలయ్ హవయ్భుక ఛూతక్ృతములు, 
యోధవరిమ్త హృతుప్టోతార్క్ంత నిజపాత సాలాశమ్కృత ముహు షాఠ్తక్ృతములు 
పతితోగర్రక్షః కబంధ భారభృశారిత్ భుగన్భోగ ఫణీంధర్ పూతక్ృతములు 
 
దాని భావం ఏంటంటే, ‘ఇందుర్డు బహుకరించిన రథంలోనుండి శీర్రాముడు బాణాలు విసురుతుంటే, అవి 

మహావేగంగా వెళూత్, అంతేవేగంతో వెనుకకి కొతత్ గాలులని సృషిట్సూత్ 'ఝాత' 'ఝాత' మని సారథి అయిన మాతలి 
పకక్నుంచి పోతూ అతడికి ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగిసుత్నాన్యి. రాక్షసుల శరీరాలలో దిగి, వాళల్ రకత్ంలో మునిగి, బాణాల 
కొలుకులలోని వేడిమి 'ఛూత' మని వేడి వసుత్వును నీళల్లో ముంచినపుడు వచేచ్ శబద్ం చేసుత్నాన్యి. ఆయన విసిరిన 
బాణాలు మహాయోధుల హృదయాలని చీలుసూత్ వెనుక నుండి బయటకి వచిచ్ అకక్డి చెటుల్, రాళల్ని తాకగా 'ఠాత' మని 
ధవ్ని పుడుతునన్ది. రాక్షసుల తలలు తెగి పడుతుండగా కొనిన్ క్షణాల తరువాత నేల మీద కుపప్కూలుతునన్ వారి 
మొండాల బరువుని భరించలేక భూమిని మోసుత్నన్ ఆదిశేషువు వేయి ముఖాలనుండి ఉసుస్రుగా 'ఫూత' మనే శబద్ం 
వసుత్నన్ది. ఒకేసారి, 5, 10, 20గా ఒకదాని వెంబడి మరొకటి వసుత్నన్ బాణ పరంపర, యుదధ్రంగంలో అలసిపోయిన 
దేవేందుర్ని గురార్లకి రేకుల shed లాగా నీడనిసుత్నాన్యి.’ 

తానూ సవ్యంగా ఒక రాజు కాబటిట్, కృషణ్దేవరాయలు అంత బాగా వరిణ్ంచగలిగాడు ఆ బాణాలిన్.  
అంతటి భయంకరంగా సాగింది ఆ యుదధ్ం. నేను పర్తయ్క్షంగా పాలొగ్నన్ది ఒకక్రోజే అయినా, రావణ సంహారానిన్ 
అపేకిష్ంచిన వారము అవడం వలల్, అమరలోకం మొతత్ం విను వీధులనుంచి రాముని వీరవినాయ్సం, సమరోతాస్హం 
కనున్ల పండుగలా  తిలకించి పులకించాం. ఆ తరావ్త నేను అటువంటి యుదధ్వినాయ్సంలో పాలొగ్నలేదు" అని గరవ్ంతో 
కనులు మెరుసుత్ండగా ముగించి సంగావైపు తిరిగి చూసాడు ఆయన. 
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"ఆహా! అదుభ్తం!,  రామాయణం సూథ్లంగా కథ తెలుసు కానీ, ఇంత కూలంకుషంగా నాకు తెలీదు. 
వింటునన్ నాకే ఇలా ఉందంటే, పర్తయ్క్షంగా పాలొగ్నన్ మీకెలా ఉంటుందో ఉహించుకోగలను" అంటూ ఆరాధనగా 
చూశాడు సంగా ఆయనవైపు.  

"అవును, ఎపప్టికీ చెరిగిపోనిది ఆ సమర జాఞ్పకం” అని తృపిత్గా అనుకునాన్డాయన. 
"ఆ! ఇపుప్డు అరథ్మైంది, మీరీ దునువిలా సరసుస్ దగగ్ర ఎందుకు కూరుచ్నాన్రో. కథలు కూడా ఉనాన్యి 

ఆ యుదాధ్నిన్ ఈ సరసుస్ని కలుపుతూ. సింహళ భాషలో, ‘దును’ అంటే బాణం అని, ‘విలా’ అంటే సరసుస్ అని అరథ్ం" 
అంటూ తను చినన్పుప్డు వినన్ సంగతి గురుత్ చేసుకునాన్డు సంగా.   

"అవును, రావణుణిణ్ సంహరించడానికి ఇకక్డే రాముడు చివరిగా బర్హామ్సత్ర పర్యోగం చేసింది. అందుకే 
ఇకక్డికొచిచ్ అవనీన్ గురుత్ తెచుకుంటునాన్, మళీల్ వీలైనంత తొందరోల్ అలాంటి ఒక గొపప్ కారయ్ంలో భాగంకావాలని ఆ 
రామచందుర్ణిన్ కోరుకుందామని వచాచ్!" అని నిటూట్రాచ్డు మాతలి, తిరుగు పర్యాణానికి సిదధ్మవుతూ. 

"అరథ్మైంది. గుడ లక!" అని చెబుతూ వినయంగా ఆయనకి తన రెండు చేతులతో షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ 
వీడోక్లు పలికాడు సంగా. చిరునవువ్ నవువ్తూ అంతరాధ్న మయాయ్డు ఆయన.  ఇంకా ఆ సెప్ల నుంచి బయటపడని 
సంగా, "అవును, ఒకదాని తరావ్త ఒకటి గొపప్ కారాయ్లు సాధించుకుంటూ పోవాలనే కదా కారయ్సాధకులు కోరుకునేది" 
అనుకుంటూ తనకి కాసత్ సప్షట్త వచిచ్నందుకు సంతోషించాడు. ఫాల్సుక్, మగుగ్ సరుద్కుని కుటుంబంతో మాటాల్డాలని 
ఇంటివైపు పయనమయాయ్డు. 

మరుసటి రోజు విలేఖరుల సమావేశంలో, తన కిర్కెట కమిటెమ్ంటస్ కారణంగా అధయ్కుష్ని పర్తిపాదనని 
సునిన్తంగా తిరసక్రించానని, కానీ ఆయన కోరిక మేరకు శీర్లంక మాదకదర్వయ్ నిరూమ్లన కారయ్కర్మానికి రాయబారిగా 
వయ్వహరిసాత్నని పర్కటించాడు. అలాగే, తాను అపుప్డే కిర్కెట నుండి దూరం కాలేదనీ, రానునన్ సీజన లో సరేర్ కౌంటీ  
తరపున ఆడనునన్టుల్ కూడా పర్కటించాడు.    

  
 తెలల్వారు జామున లేవడం రమాకాంత కి అలవాటు లేదు. పొర్దుద్నేన్ లేచి టైరన పటుట్కుని విజయవాడ 

వెళల్డానికి సెల ఫోన లోఅలారం ఐదిoటికి పెటుట్కునాన్డు.  
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 అది జనవరి నెల, రమాకాంత కి చలి అసలే పడదు. చెనైన్ లో చలి కే అతనికి వణుకొసుత్ంది. అలా౦టిది 
బెజవాడ చలి తటుట్కోవాలంటే సెవ్టట్ర తపప్కుండా వేసుకోవాలి. బీరావ్లో కిర్ంద అరలో వెనకాక్ల ఎకక్డో దాచిన సెవ్టట్ర 
ని వెతికి తీసి ముందు రోజే రెడీగా పెటుట్కునాన్డు. 

సంకార్ంతికి అతాత్రింటికి వెళుతునాన్డతను. భారయ్ జానకి ముందుగానే వెళిల్ంది. వాళళ్కి పిలల్లు లేరు.ఇంక 
పుటట్రనికూడా లేడీ డాకట్రుల్ చెపేప్శారు. ఈ విషయం పెళైళ్న కొదిద్కాలానికే తెలిసింది. 

జానకి ఎంతగానో ఏడిచింది. లోపం ఆమెలోనే ఉందనాన్రు డాకట్రుల్.      
“డైవోరస్ ఇచేచ్సాత్ను మీరు ఇంకో అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోండి”అంది కనీళుల్ తుడుచుకుంటూ. 
 రమాకాంత ఆమె శిరసుస్నిమిరాడు. 
“జానకీ, నువువ్ నచాచ్వని నేను నినున్ పెళిల్ చేసుకునాన్ను. పిలల్ల కోసం నేను పెళిల్ చేసుకోలేదు. పిలల్లు 

లేకపోతే ఏమైంది ఇపుప్డు. నువువ్ నాకు పిలల్వి నేను నీకు పిలాల్డిని. ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డకు, నాకు 
చాలా బాధ  కలుగుతుంది. ఈ విషయంలో ఇంకెపుప్డూ దుఃఖించకు” అనాన్డు పేర్మతో. 

క్షణాలోల్ ఆమెకి అతనెంత గొపప్ మనసు కలవాడో అరథ్మైంది. అతని అతత్మామలకి అతను దేవుడిలాంటి 
వాడని అభిపార్యం. ఆ పెదద్వాళుళ్ బాధ పడతారని అతను పర్తీ సంవతస్రం చలి భరిసూత్ ఆ ఊరికెళిల్ పండగ రోజులు 
అకక్డ గడిపి వసాత్డు. ఆ సంగతి వాళళ్కి తెలుసు. బాధ పడుతూనే సంతోషిసాత్రు ఆ వృదుధ్లిదద్రూ. 

నిజాముదీద్న ఎకస్ పెర్స ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు రమాకాంత. ఒకరిదద్రు వృదుధ్లు, చినన్పిలల్లూ తపప్ ఎవవ్రూ 
అతనిలా సెవ్టట్రు వేసుకోలేదు. ఒకక్క్షణం అతనికి చినన్తనంగా అనిపించింది. అంతలోనే చిరునవువ్తో సరుద్కునాన్డతను. 

అతను చాలా ఆశాభావం కలవాడు. ఎపుప్డూ పాజిటివ గా ఆలోచిసూత్ సంతోషంగా ఉండాలనే 
పర్యతిన్సాత్డు. జీవితంలో అతనిన్ దురదృషట్ం చినన్తనం నుండి వెంటాడుతూనే ఉంది. కానీ, అతను దురదృషట్ంలో కూడా 
ఎపుప్డూ అదృషట్ం చూసుకునేవాడు. ఈ ఆశాభావం అతనికి సవ్భావంలా అవడానికి కారణం సీతారాం తాతయయ్. 

రమాకాంత కి ఆరేళళ్పుప్డు అతని తలిల్తండుర్లు యాకిస్డెంటోల్ మరణించారు. బాబాయ నరసింహం 
పేదవాడు. అతనికి గారిడ్యన గా ఉంటానని ఒపుప్కునాన్డు. కానీ, అతని పోషణ మొతత్ం తనే భరించలేనని 
బంధువులందరూ రొటేషనోల్ భరించాలని చెపాప్డు. 

ఒకక్డే పిలాల్డు ఇంకెవరూ తోబుటుట్వులు లేరు. అందరూ సరేననాన్రు. 
ఆ చిరుపార్యంలోనే రమాకాంత కి లోకంలో పరమ నీచులు ఉంటారు, మంచివాళుల్ ఉంటారు అని 

తెలియసాగింది. బాబాయి పెదద్ కూతురు కరుణకి అతనంటే దేవ్షం. అతని తిండి ఖరుచ్లని ఇంకో మావయయ్ రంగారావు 
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కూడా షేర చేసుకుంటాడని ఆమెకి తెలీదు. తన తండిర్ నరసింహమే భరిసుత్నాన్డని భావించి వీడికెందుకు పెటాట్లని 
దేవ్షించేది. ఆమె తలిల్ సుమితర్ తపప్ని చెపిప్నా వినేది కాదు. 

“కరుణా, బంధువులని దూషించకూడదు, దేవ్షించకూడదమామ్. మనకునన్ంతలో కొంచెం పెడితే 
నీకేంనషట్ంఅయిపోదు. అంత నీచంగా నీకు నషట్ం అవుతోందనన్ భావాలు పెటుట్కోకు” అంది ఒకరోజు. 

కరుణ తలిల్ మాటలు వినదు. పెరుగుతునన్కొదీద్ సూటీపోటీ మాటలతో రమాకాంత ని బాధ పెటేట్ది. 
శేషగిరి రమాకాంత కి ఇంకో మావయయ్. అతగాడు ఒక ఇంజనీరు. ఎపుప్డూ లేబర ని గదమాయిసూత్, 

సంసాక్రం మరిచ్పోయి, మనసాస్కిష్  ని చంపుకుని సంపాదిసూత్, వెధవపనులకి బంధువులకి ఉపయోగపడుతూ తనో 
పర్యోజకుడని గరవ్ంతో, శీర్మంతుడని పొగరుగా ఉంటాడు. అతనిన్ రమాకాంత చదువు ఖరుచ్లు భరించమని తకిక్న 
బంధువులు అడిగారు. ఏదో ఉచితంగా కాలేజ నడుపుతునన్ంత ఫోజు పెటిట్ ఒపుప్కునాన్డు. అతని భారయ్ లలిత చాలా 
మంచిది. ఆ అబాబ్యికి ఆదివారాలు భోజనం పెడతానని భరత్ని ఒపిప్ంచింది. 

ఒక ఆదివారం వాళిళ్ంటికి వెళాళ్డు రమాకాంత. శేషగిరి ఇంటోల్ ఉనాన్డు. ఆ అబాబ్యి రావడం చూశాడు. 
“ఏరా,ఎకుక్వ తినేయకురా” అనాన్డు పెదద్గా నవువ్తూ. 
ఎదుగుతునన్ అ పిలాల్డి మనసు చివుకుక్మంది. చినన్బోయినమొహంతో లోపలికి వెళాళ్డు. ఆ పసివాడి 

మొహం చూడగానే లలితకి తన సంసాక్రహీనుడైన భరత్ ఏదో నీచంగా అని  ఉంటాడని గర్హించింది. ఆమెకి కోపం 
వచిచ్ంది. 

“కొందరికి మానసిక దారిదర్య్ం ఉంటుంది బాబూ, మనసునన్వాళేల్ ఇంకోళళ్కీ మనసు ఉంటుందని 
తెలుసుకోగలరు. మీ మావయయ్కి లేని దానికి జాలిపడు. నీ మనసు బాధ పెటుట్కోకు. నీకిషట్మైన ఉలిల్పాయల సాంబారు 
చేశాను. వచిచ్ తినమామ్”అంది. 

అతని భోజనం అయాయ్క జిలేబీలునన్ సీవ్టస్ బాకస్ ఇచిచ్ “పటుట్కెళిల్ తిను బాబూ”. అంది నవువ్తూ. 
రమాకాంత నరసింహం బాబాయి ఇంటికి వచిచ్ సుమితర్ పినిన్ చేతికిచాచ్డు సీవ్టస్ బాకస్. ఆవిడ ఏదో 

పనిలో ఉండి దానిన్ డైనింగ టేబుల మీద పెటిట్ంది. కొంతసేపయాయ్క టివి లో సినిమా చూసి వచిచ్ కరుణ ఆ బాకస్ 
చూసింది. 

“అమామ్,నానన్ జిలేబీలు తెచాచ్రా, అరునాన్యి నాకు మూడు. తముమ్డికి, నీకు, నానన్కి, తలోకక్టి. ఆ 
రమాకాంత కి ఏమివవ్దుద్” అంటూ గబగబా తినసాగింది. 

తనూ తిందామని లోపలికి వసుత్నన్ రమాకాంత ఆ పిలల్ మాటలకి చాలా బాధ పడాడ్డు. కళళ్లో నీళుళ్ 
తుడుచుకుంటూ బయటకి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 
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ఆ ఇంటోల్ ఇంకో మనిషి ఉనాన్డు. ఆయన సీతారాం తాతయయ్. ఆయన సుమితర్ తండిర్. ఆయనకి 
బి.పి.,షుగరు ఉనాన్యి. కాళుళ్ ఎపుప్డు మండుతూ ఉంటాయి. కాళుళ్ ఒతుత్తూ ఉంటే ఆయనకి ఉపశమనంగా 
ఉంటుంది. కరుణ ఏ పనీ చెయయ్దు,అలాంటిది కాళుళ్ ఒతుత్తుందా? ఆమె తముమ్డు రవి చినన్వాడు చెయయ్లేడు. అందుకని 
ఆయన రమాకాంత ని కాళుళ్ ఒతత్మంటాడు. అతను చకక్గా చేసాత్డు. 

“తాతగారూ, వేర్ళుళ్ కూడా లాగాలా, మడమలు కూడా నొకక్నా,మోకాళళ్దాకా పిసకమంటారా?” అని 
అడిగి ,”ఇంక చాలు బాబు” అనే దాకా శర్దధ్గా కాళుళ్ నొకేక్ ఆ అబాబ్యి బుదిధ్ని  చూసేత్ ఆ పెదద్మనిషికి ఎంతో సంతోషం 
కలిగేది. 

ఆ వేళ దైనయ్ం నిండిన మొహంతో కూరుచ్నన్ రమాకాంత ని చూడగానే ఆయన హృదయం దర్వించింది . 
“బాబూ,కాసత్ కాళుళ్.....” అనాన్డాయన అరుగు మీద పడుకుక్ంటూ. 
రమాకాంత తల ఊపాడు. కనీన్ళుల్ తుడుచుకుని మౌనంగా ఆయన కాళుళ్ నొకక్సాగాడు. 
“నీకు కొనిన్ విషయాలు చెపాత్ను విను బాబూ “ 
“చెపప్ండి తాతగారూ”. 
“నీకూ మానసిక సౌందరయ్ం ఉంది నాయనా, నువువ్ మంచివాడివి. మంచివాళళ్కి కషాట్లు ఎకుక్వ. వాళల్ 

మనసు ఎకుక్వ బాధ పడుతుంది. కానీ కషాట్లని ఎపుప్డూ దురదృషట్ం అని భావించకు. సమసయ్లని ఎదురుక్ంటేనే ధైరయ్ం 
వసుత్ంది. నా అదృషట్ం ఇలాంటి మనిషిని చూశాను. వీడెంతనీచుడో అరధ్మైంది. నేనెలా, ఉండకూడదో తెలిసింది. ఇలాంటి 
కాకులకి వీలైనంత తవ్రగా దూరంగా ఉండాలి,వీళల్తో సహవాసం చెయయ్కూడదు. వీళళ్ సాథ్యికి నేను దిగజారకూడదు. 
ఇంకా ఎదిగి పోవాలి అని నిరణ్యించుకో. ఎపుప్డూ ఆశాభావంతో ఉండు. లోకంలో మంచి వాళూళ్ ఉనాన్రు,చెడడ్వాళూల్ 
ఉనాన్రు. మన జనమ్ంతా జీవితంలో కలుసూత్నే ఉంటారు. కొనిన్సమయాలోల్ చెతత్ వెధవలోత్ కలిసి కూరోచ్వడమో, 
పర్యాణం చెయయ్డమో, పని చేయించుకోవడమో, అవసరమవుతుంది. ఇవాళళ్ నేనొక పరమహీనమైన మనిషిని 
కలవాలొస్చిచ్ంది వీడిలాంటి హీనుడి ని అవకూడదు నేను అనుకో. ఈ రెండు రకాల మనుషులకనాన్ పర్మాదకరమైనవాళుల్ 
మూరుఖ్లు. వాళళ్తో కలిసునాన్ అంటీముటట్నటుల్ జాగర్తత్గా ఉండు. కాలం ఎపుప్డూ ఒకేలా ఉండదు. చెడులోనూ మేలు 
జరుగుతుంది అనే నమమ్కం ఎనన్డూ వదలకు.నీకంటే పెదద్వాళుళ్ అసహయ్ంగా పర్వరిత్సేత్ చెయియ్ చేసుకోకు, చసాత్రు. 
అలాంటి వాళళ్కి దూరంగా వెళుళ్. సహనం వహించడం చాలా కషట్ం. కానీ, అలవాటు చేసుకో. క్షమించడం కూడా 
కషట్మే. కానీ, నేరుచ్కో. అది దైవీక గుణం బాబూ. ఎపప్టికైనా ఎవరో ఒకరు నీ గొపప్తనం గర్హిసాత్రు. పోనీ, 
గర్హించకపోయినా నీకుమానసిక పర్శాంతత కలుగుతుంది.నేను రెచిచ్పోయి పశువులా పర్వరిత్ంచలేదు అనే భావం నినున్ 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

164          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ఎదిగేలా చేసుత్ంది. మనసాస్కిష్ ఉనన్వాడు నువువ్ క్షమించావని అరధ్మైతే సిగుగ్పడి వాడే కుమిలి పోతాడు. వాడు మంచిగా 
మారితే వాడి కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంకోళళ్కి మేలు చేసినవాడివి అవుతావు”. 

అనాన్డు సీతారాం తాతయయ్ గంభీరంగా. 
జీవితసారం, జీవనవిధానం ఆ అబాబ్యికి నేరిప్ంచేశాడాయన! 
ఆ తరావ్త కషాట్లకి ఎకుక్వ బాధ పడకుండా బర్తకడం నేరుచ్కునాన్డు రమాకాంత. సూక్ల ఫైనల కి 

వచాచ్డు. 
ఒకరోజు శేషగిరి మావయయ్ సూక్ల కి వచాచ్డు. హెడ మాషట్ర శంకరయయ్ రూమ లో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. 

రమాకాంత చదువు ఎలా ఉంది తరావ్త ఏ కాలేజ లో ఏ పెదద్ చదువులు చదివిసేత్ బాగుంటుంది అని అడగటానికి 
వచాచ్డు. కాల్స నుండి వచిచ్న రమాకాంత శేషగిరి కురీచ్ పర్కక్నే నిలబడాడ్డు. 

“పెదద్ చదువులెందుకండీ, డబుబ్ ఖరుచ్. మంచి మారుక్లు వసుత్నాన్యికదా, ఉదోయ్గం సులభంగానే 
దొరుకుతుంది. ఏదైనా పనిలో పెటేట్యండి” అనాన్డు శంకరయయ్. 

మావయయ్ చదివిసాత్నంటే ఈయన డబేబ్దో ఖరుచ్ అవుతుందనన్టుల్ చెడగొడుతునాన్డు ఈయన హెడ 
మాషట్రా! బాధగా అనుకునాన్డు రమాకాంత. అంతలోనే సీతారాం తాతయయ్ మాటలు గురుత్కొచాచ్యి. బాధ ని 
అణచుకునాన్డు. 

కొంతమంది, కొంతమందేమిటి చాలమందే, పరాయి వాళుళ్ బాగుపడతారంటే సహించలేరు. ఎంత గొపప్ 
పదవిలో ఉంటే అంతనీచంగా అణిచేయాలని పర్యతిన్సాత్రు. పైకి ఉపకారం చేసుత్నన్టుల్ ఫోజు పెడతారు. 

“ఏం, రమాకాంత చదువు అవగానే ఉదోయ్గంలో చేరిపో. డబుబ్ వసేత్ జీవితం హాయిగా ఉంటుంది. 
కావాలంటే నేనే సూక్ల లో పూయ్న ఉదోయ్గం ఇపిప్ం చడానికి చూసాత్ను” అనాన్డు శంకరయయ్ ఎంతో దయగా చూసూత్. 
లోపల కూర్రమైన ఆనందంతో ఉనాన్డానీచుడు. 

రమాకాంత వినయంగా తలాడించాడు. సూక్ల చదువు పూరిత్ చేశాడు. శంకరయయ్ ఏ ఉదోయ్గం 
ఇపిప్ంచలేకపోయాడు. అయితే, అతని సలహా నచిచ్న శేషగిరి ఆలసయ్ం చేయకుండా రమాకాంత ని ఒక వీకీల్పేపర 
ఆఫీసులో పూయ్న ఉదోయ్గంలో పెటేట్శాడు. 

ఆ వీకీల్ కి ఓనరూ, ఎడిటరూ ఒకరే. ఆయన శేషగిరి సేన్హితుడు రామారావ. ఆఫీసు పై భాగంలో ఒక 
రూమ లో రమాకాంత ఉండేలా ఏరాప్టు చేశాడాయన. పర్తీ పనీ చేయించి ఆ కురార్డిని అనుభవజుఞ్డిని చేశాడు. 
రమాకాంత కరసాప్ండెంట కోరుస్లో జరన్లిజం డిపొల్మా చేసాత్నంటే సహాయం చేశాడు. మెలల్గా వాయ్సాలు, కధలు, 
నవలలు రాయడం ఆరంభించాడు రమాకాంత. 
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అడుగడుగునా పోర్తాస్హమిచాచ్డు రామారావ. అతనికి రమాకాంత నచాచ్డు. పర్తీ పనీ శర్దధ్గా, పూరిత్గా, 
సరిగాగ్ చేసూత్ వినయంగా, తెలివిగా ఉండి మంచి రచనలు చేసూత్ తను పేరు తెచుచ్కుంటూ వీకీల్ ని కూడా అభివృదిధ్లోకి 
తెచాచ్డని అతనంటే అభిమానం రామారావ కి. 

చూసుత్ండగానే రమాకాంత పర్ముఖ రచయిత అయాయ్డు. బంధువులోల్ “మా రమాకాంత అయాయ్డు”. 
ఉదోయ్గంలో చేరడం మంచిదే అయియ్ంది అతనికి. రామారావే తన ఫెర్ండ రమణారావ కూతురు జానకి తో అతనికి పెళిల్ 
జరిపించాడు. వాళళ్కి పిలల్లు కలుగరని తెలిసి చాలా బాధ పడాడ్డు. 

రమాకాంత కి ముపైప్ఆరేళుల్. సంకార్ంతికి ఊరేళల్డానికి పండగ శలవులేగాక, రెండోర్జులుఅధికంగా లీవు 
వెంటనే ఇచాచ్డు రామారావ. 

రైలు వేగం పుంజుకుంది. పర్యాణీకులు అందరినీ గమనిసుత్నాన్డు రమాకాంత. ఎదురు సీటల్లో కూరుచ్నన్ 
భారాయ్భరత్లు చాలా యంగ గా ఉనాన్రు. ఆ అబాబ్యి లోపలికి వసుత్నన్పుప్డు బుజం మీద నిదర్పోతునన్ ఒక చినన్పిలల్తో 
వచాచ్డు. ఆ పాప కి మెలకువ వచిచ్ంది. కళుళ్ తెరిచి రమాకాంత ని చూసింది. అంత అందమైన పాప ని ఎపుప్డూ 
చూడలేదతను. గులాబీ రంగు చరమ్ంతో, పెదద్ కళుళ్, గుండర్ని ముఖం, అందమైన ముకుక్, చినన్నోరు, చినన్ చినన్ రెండు 
జడలు, వాటికి ఆకుపచచ్ రిబబ్నుల్, అందమైన గౌనుతో చినాన్రి దేవతలా ఉంది. 

“లేచావా, బిసెక్ట లు తిను” అంది వాళళ్మమ్. 
ఒక బిసెక్ట పాయ్కెట ఆ పాప చేతికి ఇచిచ్ంది. ఆ పాప పాయ్కెట చింపి ఒక బిసెక్ట తీసి, రమాకాంత కి 

అందించింది. 
“అంకుల,బిసెక్ట తినండి” అంది.   
ఆ పిలల్ సంసాక్రానికి, సప్షట్మైన మాటలకి అతనికి ముచచ్టేసింది. 
“నీ పేరెంటి?” అనాన్డు ఆ బిసెక్ట అందుకుంటూ. 
“నా పేరు లచిచ్మీదేవి. మా నానన్లమేష, మా అమమ్ సుందలి. మలి మీ పేలో?” 
“నా పేరు రమాకాంత” అనాన్డు నవువ్కుంటూ.ఆ పాప కి ‘ర’ పలకదు. 
“రమాకాంత అంటే....రచయిత రమాకాంత గారా?” అనాన్డు రమేష. 
“అవును నేనే”. 
“నేను మీ అభిమానిని సార. ఎనోన్ కషాట్లోల్ మీ పుసత్కాలు చదివి ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్ను. మా పెళల్యాయ్క 

అందరం తిరిగి వసూత్ంటే రోడ యాకిస్డెంట జరిగి మా తలిల్తండుర్లు, బంధువులు చాలామంది మరణించారు. మాది 
దురదృషట్జాతకం అని మా వాళళ్ందరూ మమమ్లిన్ వదిలేశారు. అలాంటి సమయంలో మీ పుసత్కాలు చాలా ఓదారుప్ 
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ఇచాచ్యి. మాది విజయవాడే, ఆఫీసు పని మీద చెనైన్ కి వచిచ్ తిరిగి వెళుళ్తునాన్ం. కొతత్గా ఏమైనా కధలు రాసుత్నాన్రా?” 
గబగబా రమాకాంత ని చూసిన ఆనందంతో తన గురించి చెపుప్కుని సంతోషంగా చూడసాగాడు రమేష. 

“అంకుల, మీకు కధలు వచాచ్, అయితే కధ చెపప్ండి“. అంది లకీష్ దేవి గబగబా వచిచ్ రమాకాంత 
వళోళ్కూరుచ్ని. 

“ఇంక మీకు విజయవాడ వెళేళ్దాకా మంచి కాలకేష్పం” అంది సుందరి నవువ్తూ. 
మధయ్ మధయ్ పెదద్వాళల్తో మాటాల్డుతూ, ఆ పాప కి కధలు చెపూత్ పర్యాణం చేశాడు రమాకాంత. ఎదురు 

సీటోల్ ఇంకో వయ్కిత్ కూడా కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఆయన పేరు శీర్ధర. ఆయన ఒక బిజినెస మేన.పలుకుబడి కలిగిన 
పెదద్మనిషి. ఆయన కూడా మధయ్లో మాటాల్డుతూ, పాపని చూసి ముచచ్టపడాడ్డు. 

“మీకు మంచి శోర్త దొరికిందండీ. మీరూ చాలా కధలే చెబుతునాన్రు. యువార ఎ బారన్ సోట్రీ టెలల్ర“ 
అనాన్డు నవువ్తూ. 

సరదాగా గంటలు గడిచి పోయాయి.  
కొనిన్ సంఘటనలు మనం అనుకోకుండా జీవితంలోజరుగుతాయి.అవే యాకిస్డెంటుల్.వాటి వలన మనకి 

కీడు జరిగినటల్నిపించినా ఒక విధంగా  మేలు కూడా  జరుగుతుంది .మేలుని అరధ్ం చేసుకుని మనుగడ సాగిసేత్ 
మనిషికిఅదృషట్ంఅంటే ఏమిటో బాగా తెలుసుత్ంది.లేకపోతే దురదృషట్ం అనుభవంలోకి వసుత్ంది. 

ఆశాభావం  ఉండే రమాకాంత కి అదృషట్ం కలిగింది. 
 రైలు తెనాలి దాటాక పెదద్  పర్మాదం జరిగింది. అటు వైపు నుండి అదే టార్క మీద ఇంకో ఎకస్ పెర్స 

వచిచ్ంది. ఆ రెండు  రైళూల్ గుర్దుద్కునన్ వేగానికి బోగీలకి బోగీలు ఎగిరిపడి దొరిల్పోయాయి. సుందరి చనిపోయింది. రమేష 
కొనఊపిరితో ఉనాన్డు. శీర్ధర కి చినన్ దెబబ్ తగిలింది. పాప కి ఏమీ జరగలేదు. బెదిరిపోయి ఏడుసోత్ంది. రమాకాంత 
కాలు విరిగింది. రమేష అతికషట్ం మీద తలఎతిత్ రమాకాంత ని పిలిచాడు. 

“సార, నా పని అయిపోయింది. నా కూతురు......” 
“మీ కేం కాలేదు ,భయ పడకండి. మీ పాప కేష్మం గా ఉంది. మీ కేమైనా అయితే ఆ పిలల్ సంగతి నేను 

చూసు కుంటాను. పర్శాంతంగా పడుకోక్ండి డాకట్రుల్, యాంబులెనుస్ వసాత్యి, ఆసప్తిర్కి తీసుకెళాత్రు “అనాన్డు 
రమాకాంత కాలు ఈడుచ్కుంటూ అతని దగగ్రకి వెళిళ్. 

రమాకాంత కళల్లోకి, కనీన్ళల్తో, కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా చూసూత్, పార్ణాలు విడిచాడు రమేష. 
నలభై నిమిషాలకి వాళళ్బోగీ లోకి డాకట్ర నరుస్లతో బాటు వచాచ్డు. ఈ లోపల జానకీ, రమణారావ 

అకక్డకి వచేచ్శారు. 
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          .   

“ఈయన కాలు ఫార్కచ్ర అయియ్ంది, ఏం భయపడనకక్రేల్దు, సెట్ర్చర మీద బయటకి తీసుకెళళ్ండి” అనాన్డు 
డాకట్ర . 

రమాకాంత ని బయటకి తెచిచ్ పడుకోక్బెటాట్రు. అతని పర్కక్నే వచిచ్ నిలబడింది ఆ చినాన్రి పాప కూడా. 
అతని చుటూట్ నిలబడాడ్రు శీర్ధర, జానకీ, రమణారావ. 
 పాప గురించి చెపాప్డు శీర్ధర. 
“ఏమిటండీ ఈ దురదృషట్ం, చకక్గా పండగ జరుపుకుందామంటే కాలు....” ఇంకమాటాల్డలేక కనీన్ళు 

కారిచ్ంది జానకి. 
“దురదృషట్ం కాదు జానకీ, కాలు కదా విరిగింది, చెయియ్ కాదే. నేనింకా రచనలు చెయయ్వచుచ్. ఐనా, ఈ 

కాలు కూడా నయమవుతుంది. నిజానికి ఈ యాకిస్డెంటు అదృషట్మే” అనాన్డు రమాకాంత. 
జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి అదృషట్ం అనే మాట వాడాడు అతను! 
“ఎలాగండీ?” అంది జానకి. 
“ఈ పర్మాదం వలన లకీష్ దేవే మన ఇంటికి వచిచ్ంది జానకీ” అనాన్డు ఆనందంగా. 
“నిజమేనండీ, లకీష్ దేవే  మనకూతురైంది” అంది జానకి అతని ఉదేద్శం అరధ్మై  ఆ పాపని దగగ్రకి 

తీసుకుంటూ. 
“ఆదరించే వాళెళ్వరూ లేని ఒక చినన్ బాలికని చేరదీసి, మీ అదృషట్ం వలన మీ ఇంటికి వచిచ్న సిరులతలిల్ 

లకీష్ దేవి  లా భావిసుత్నాన్రా, ఈ పాపని మీరు దతత్త తీసుకొనేలా పోలీసులతో నేను మాటాల్డిఏరాప్టు చేసాత్ను నిజంగా 
మీరిదద్రూచాలా గొపప్ మనుషులు. మీ ఇంట లకిష్  తాండవమాడుతుంది”. గౌరవభావంతో వాళళ్ని చూసూత్, 
ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుల్  మనసూఫ్రిత్గా అనాన్డు శీర్ధర. 
      ***    

  
 "నమసేత్ మేడం" ఉదయానేన్ ఫోన. 
"నమసేత్, చెపప్ండి శంకరార్వు గారూ" అనాన్ను. 
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"వచేచ్ నెల పదకొండో తారీకు కొతత్ కథకుల వరక్ షాప పెడుతునాన్ము. దయచేసి మీరు ఒక మెంటార గా 
రావాలి" చాల మరాయ్దగా రికెవ్సట్ చేసారు. నేనొక మోసత్రు కనాన్ఎకుక్వే పేరునన్ రచయితిర్ని. కొనిన్ వందల కధలు, 
సమీక్షలు, పదుల సంఖయ్లో నవలలు నా ఖాతాలో వునాన్యి.  

"అమామ్. నా జడ. తవ్రగా, టైం అవుతోంది" మా అమామ్యి అరుసోత్ంది. నాకు ఇదద్రు కవల పిలల్లు. 
పాప, బాబు. ఇంటర చదువుతునాన్రు, ఎనిమిది కలాల్ కాలేజీ కి వెళిళ్పోవాలి. అదీ దాని గోల. 

ఫోన అలాగే భుజం మీద పటుట్కుని తల వంచి మాటాల్డుతూనే దాని జడ ముగించాను. తపప్కుండ 
వసాత్నని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సాను.  

ఎనిమిది కలాల్ పిలల్లని పంపి, తొమిమ్ది కి శీర్వారిని పంపి, ఒక అరగంట లో అంతా సరుద్కుని, టీ కపుప్ 
పటుట్కుని బాలక్నీ లో కురీచ్ని చినన్గా తాగడం పార్రంభించా. ఉదయం నించి హడావిడి సరిపోతుంది, ఈ కాసేస్పు టైం 
మాతర్మే హాయిగా కూరుచ్ని, తీరిగాగ్ టీ ని ఆసావ్దిసుత్ంటాను.  

కుండీలో గులాబీ చెటుట్ పువువ్ పూరిత్గా పూసింది ఈ రోజు. దానిన్ నాలుగు రోజుల నుంచి చూసుత్నాన్ను. 
చినన్ మొగగ్తొ మొదలై పూరిత్ పూవు గా మారింది. 

ఇలాగే జరిగింది నా రచనా వికాసం కూడా. చినన్పుప్డు చందమామ, బాలమితర్ లతో మొదలైంది నా 
పఠనా వాయ్సంగం. సూక్ల లో వునన్పుప్డు చినన్పిలల్ల కధలు ఒకటి రెండు రాసాను. తరావ్త కాలేజీ మాయ్గజైన కి కధలు, 
కవితలు రాసేదానిన్. పెళిల్, ఆ వెంటనే పిలల్లు తో తరావ్త నా ఆసకిత్ ని పూరిత్గా మరిచ్పోయాను.  

పిలల్లు కాసత్ పెదద్యాయ్క, కొతత్గా వచిచ్న ఫేసుబ్క పుణయ్మా అని పేరాగార్ఫ కధలు గా చినన్ చినన్రైటపస్ 
మా ఫెర్ండస్ కి పోసట్ చేసేదానిన్. అది చూసిన అందరూ ఎంకరేజ చేసే వారు మళీల్ రాయటం మొదలుపెటుట్ అని.  

సరే కదాని, మొదలు పెడదామని కూరుచ్ంటే పెన కదలదే. కాయ్జువల గా అయితే బోలడ్ంత రాయగలను 
గాని, కథ రాయాలి అని కూరుచ్ంటే తడబడిపోతునాన్ను. మొతాత్నికి కొనిన్ రాసాను. అవివ్ చదివి మా పిలల్లు ఒకటే నవువ్. 
వాళళ్ నానన్ ఇంటికి రాగానే చెవులోల్ ఊదేశారు.  

"తెలుసా, అమమ్ కధలోల్ అందరూ హైలీ ఎడుయ్కేటెడ" మా అమామ్యి కామెంట. 
"అవునమామ్, తాను బాగా చదువుకుంది కదా" వయ్ంగంగా అనాన్రు. 
"హీరో, హీరోయినే కాదు, చివరికి పనిమనిషి కైనా మినిమం టెనత్ కావ్లిఫికేషన" ఇంకా నవివ్ంది. 
"అది చాలక, ఒక కధలో హీరోయిన సివిలస్ రాసుత్ందిట. ఆ అమామ్యికి అలాంటి సంబంధమే 

చేసాత్మంటే, హీరో UK నుంచి వచేచ్సి సివిలస్ కొటిట్ అమామ్యిని చేసుకుంటాటట్" వాళళ్ నవువ్లోత్ హాల దదద్రిలిల్పోయింది. 
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నాకుకూడా నవువ్ వచిచ్ంది. ఇంకొనిన్ కధలు రాసి చూపించాను. "అబాబ్, కుటుంబ కధలు, హాసయ్ కధలు, 
కనువిపుప్ కధలు వదేద్ బాబు. కావాలంటే థిర్లల్రస్ రాయి" సలహా పారేసారు మా వారు. 

"ఆమోమ్. మొదలే థిర్లల్రస్ అంటే నా వలల్ కాదు" అనాన్. 
"అయితే కధలో ఎవరినైనా చంపు, బాగా పండుతాయి" 
"ఛీ.. ఛీ..అసలు చెయయ్ను ఆ పని"  
అసలే కొనిన్ సినిమాలోల్ కొనిన్ జరకుక్ండా ఉంటే బాగుండునని బాధపడుతుంటాను. సాగరసంగమం లో 

జయపర్ద కమలహాసన దగగ్రికి ఓకే చెపప్డానికి పరిగెతుత్కుంటూ వసుత్ంది. అపుప్డు తన భరత్ కనిపిసాత్డు. చివరికి 
అతనితో కెనడా వెళిళ్పోతుంది. అతను రాకుండా ఉంటే ఎంత మంచి జంటని చూసేవాళళ్ం... అని ఎనోన్ సారుల్ 
అనుకుంటాను.  అలాగే గజని సినిమా లో కూడా ఆసిన సూరాయ్ నే సంజయ అని తెలీకుండానే చనిపోతుంది. ఇది కూడా 
ఆలా జరకుక్ండా ఉంటే బాగుండునని ఇపప్టికి అనిపిసుత్నే ఉంటుంది. అటాల్ జరిగితే ఇంక సినిమా ఏముంది అంటారు 
మా ఇంటోల్. 

వీటనిన్టి మధయ్ నా కధలు కొనిన్ తకుక్వ టైం లో నే పబిల్ష అవటం జరిగింది. పర్తి కధకి నా ఆలోచనలు, 
రైటింగ ఇంపూర్వ అవవ్డం, కర్మంగా పోటీలోల్ బోలెడనిన్ బహుమతులు గెలుచ్కోటం కూడా జరిగిపోయింది.  

ఇక అపప్టినుంచి అపారెట్మ్ంట లో నా విలువ పెరిగిపోయింది. ఏమి ఈవెంటస్ జరిగినా నాకు సెప్షల 
సేట్టస ఇవవ్టం మొదలు పెటాట్రు. అంతకు ముందు పెదద్గా పటిట్ంచుకోని వాళుళ్ కూడా కింద సెలాల్ర లో నేను కనపడితే 
చాలు మరాయ్దగా పలకరిసుత్నాన్రు. 

"ఏమో అనుకునాన్ం. మాకూక్డా గొపప్గానే వుంది" మా పిలల్లు ఆనందపడాడ్రు. మా అయన పైకి తేలే 
రకం కాదనుకోండి, కానీ మనసులో సంతోషించారనే నా అనుమానం. 

*** 
ఆలోచనలోల్ంచి బయటపడి, ఒక సీరియల రాసూత్ కూరుచ్నాన్ను.  
పిచుచ్కలు రొద చేసుత్నన్టుల్ండే మా కాలింగ బెల మోగింది.  
"హాయ ఆంటీ" మా ఎదురు ఫాల్ట లో వుండే అమామ్యి. 
"రామామ్" చిరునవువ్తో లోపలికి ఆహావ్నించాను.   
"మీరు బిజీ ఏమో. కాసేస్పు టైం సేప్ర చేసాత్రా?" మొహమాటపడుతూనే అడిగింది. 
"పరావ్లేదు, కూరోచ్మామ్"  
"థాంకూయ్". 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

170          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"మీ పేరు గీత కదా" అనాన్ను. ఎపుప్డైనా చూడటమే తపప్ పెదద్గా పరిచయం లేదు.బయట చాలా  
తకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. పైగా వాళళ్ మెయిన డోర కొంచెం పకక్కి ఉంటుంది కాబటిట్ కావాలని వెళేత్ తపప్ లోపలి వాళుళ్ 
కనిపించరు. 

"మీరు బాగా ఆలోచిసాత్రు, మీ కధలోల్ మంచి సామజిక సప్ృహ ఉంటుంది. నాకేమైనా పరిషాక్రం 
చెపప్గలరేమో అని వచాచ్ను ఆంటీ" తన కంఠం రుదధ్మైంది. 

"అయోయ్.. బీ కూల" చేతిలో చెయియ్ వేసి పటుట్కునాన్ను. 
వాళళ్ది లవ మాయ్రేజ అట. బి.టెక. లో కాల్సేమ్టస్ అట. ఇదద్రి కులాలు వేరని, ఇంటోల్ ఒపుప్కోలేదని 

ఆరయ్సమాజ లో పెళిల్ చేసుకునాన్రట. కాయ్ంపస ఇంటరూవ్య్ లో వచిచ్న జాబస్ చేరి, తరావ్త ఈ ఇలుల్  కొనుకుక్నాన్రట. 
మొదటోల్ బాగుండేవాళళ్ట. అయితే కొంతకాలం గా అవినాష లో మారుప్ వచిచ్ందని చెపిప్ంది. మధయ్ మధయ్ లో వాళళ్ 
ఇంటికి వెళిల్ రావటం చేసుత్నాన్డట. పోనీలే ఫామిలీ లో కలుసాత్మని సంతోషించిందట. 

కానీ రాను రాను వింతగా బిహేవ చేసుత్నాన్డట అవినాష. ఎకుక్వగా వాళళ్ ఇంటోల్నే వుంటునాన్డట. తాను 
ఒకతె ఉందనే విషయమే మరిచ్పోయినటుల్ వుంటునాన్డట. ఈ కలతల మధేయ్ పేర్గన్నట్ అయిందిట. రెండు రోజుల పాటు 
ఏమి మాటాల్డకుండా తరావ్త కొనిన్ టాబెల్టస్ ఇచిచ్ వేసుకోమనాన్డట. అదేంటి అంటే మనం ఇంకా సెటిల అవావ్లి. మా 
ఫామిలీ ఇపుప్డే కాసత్ మాటాల్డుతునాన్రు, అంతా కుదురుకునాన్క అయితే బాగుంటుంది అని బలవంతాన మింగించాడట. 
ఆ పిలస్ వలల్ అబారష్న అయియ్ పార్ణం మీదకి వచిచ్, యుటెరస డామేజ అయిందని తీసేసారుట. అందువలల్ జాబ మానేసి 
ఇంటోల్ రెసట్ తీసుకుంటోంది. కర్మంగా గొడవలు పెదద్వయాయ్యిట. అతాత్మామలు రాకపోకలు సాగిసుత్నాన్రట. అవినాష 
లేని సమయంలో బాగా సాధిసుత్నాన్రట. అతనికి చెపప్బోతే మా పేరెంటస్ మీద నేరాలు మోపకు అనాన్డట. మానసిక 
వేదన ఎకుక్వై ఎమోషనస్ తటుట్కోలేక గటిట్గా మాటాల్డితే పిచిచ్ది అని ముదర్ వేసారట. అవినాష జాబ మానేసి ఫామిలీ 
బిజినెస చూసుత్నాన్డట. ఇంక వాళళ్కి వయ్తిరేకంగా ఏమీ వినడట. ఇపుప్డు నీకింక పిలల్లు పుటట్రు, విడాకులు ఇచేచ్య, 
మా వాళల్లోనే మంచి సంబంధం చేసాత్ం అని మొదలు పెటాట్రట. రోజూ ఇదే పెర్షర ట. చచిచ్నా విడాకులు ఇవవ్ను 
అందట, అయితే చావు అని హేళన చేశారట. అవినాష వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేడు, గటిట్గా మాటాల్డితే నీకు సైకోసిస 
వచిచ్ంది అంటునాన్డట. తన పెళిల్ వలల్ తన వాళుళ్ కూడా దూరమయాయ్రు, ఎవరికి చెపుప్కోవాలో అరధ్ం కావటేల్దు. చెపూత్నే 
వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది గీత.  

ఇదంతా విని బితత్ర పోయాను నేను. అందుకేనేమో పాపం ఎపుప్డు బయటకి రాదు (రానివవ్లేదేమో). 
ఎపుప్డు ఏ మీటింగ కానీ, ఈవెంట కానీ జరిగితే అవినాష అటెండనస్ వేసుకుంటాడు తపప్ గీత ఎపుప్డు కనపళేళ్దు. 
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వచిచ్న కొతత్లో ఒకసారి వినాయక చవితికి కింద విగర్హం పెడితే గీత ని పిలవమంటే, పకక్ ఫాల్ట శాయ్మల 
గారనాన్రు...వదుద్లేమామ్ ఆ అమామ్యి కి మెంటల ట అని.  

గీత దుఃఖం కాసత్ తగగ్నిచిచ్ అనాన్ను" ఊరుకోమామ్.. పర్తి సమసయ్కి ఎదో ఒక పరిషాక్రం ఉంటుంది. నీ 
సమసయ్కి చాలా మారాగ్లునాన్యి చటట్పరంగా. అయితే అంత పేర్మించి చేసుకునాన్డంటునాన్వ. ఖచిచ్తంగా అవినాష ని 
మారేచ్ పర్యతన్ం చేదాద్ం ముందు. కొంచెం ఓపిక పటుట్. నేను కొంచెం అలోచించి చెపుతాను". 

"అందుకే మీ దగగ్రికి వచాచ్ను. చచిచ్పోదామనిపిసోత్ంది ఆంటీ" వెకుక్తూ అంది గీత. 
"ఛ..ఛ.. పిచిచ్ పనులు చెయయ్కు. నాకు చెపాప్వు కాబటిట్, నేను చూసాత్ను. అయితే ఈ లోపు నువువ్ నీ హెలత్ 

మీద శర్దధ్ పెటుట్. కాసత్ బాగా మంచి ఫుడ తిని రికవర అవువ్, కొంచెం తేరుకో" ఓదారిచ్ పంపాను. 
ఆ రోజంతా మనసు చెదిరిపోయింది. చదువులేని వాళల్కు తెలీదు అనుకోవచుచ్, కానీ ఇంత హై సొసైటీ 

ఫామిలీ అయియ్ ఉండి ఈ బుదుధ్లేంటి ...  అసహయ్ం వేసింది నాకు. 
ఆ సాయంతర్ం మా అనన్యయ్ ఫోన చేసాడు. మా మేనకోడలు కావయ్ కి మంచి సంబంధం వచిచ్ందిట, 

మాటాల్డుకోవాలి అరెజ్ంటుగా బయలుదేరి వచేచ్యమని. చాలా ఆనందం కలిగించిందీ వారత్. అదంటే చాలా ఇషట్ం నాకు. 
వూరికెళొళ్చిచ్ గీత పని చూదాద్ం లెమమ్ని ఝామమ్ని వెళిళ్పోయాను. ఆ వెళళ్టం, వెళళ్టం రావటానికి ఇరవై రోజులు 
పటిట్ంది. అబాబ్యికి లీవ లేదని, వెంటనే పెళిల్ చెయయ్వలిసి వచిచ్ంది. అంతకాలం మా వారు, పిలల్లే మేనేజ చేసుకునాన్రు. 
పెళిల్ కి వచిచ్నపుప్డు మా పిలల్లు చెపాప్రు.. ఒకరోజు సాయంతర్ం గీత వచిచ్ందట నా కోసం.. లేనని తెలిస్ వెళిల్పోయిందట. 
అయోయ్ అనుకుని, మళీల్ నా హడావిడిలో నేను పడిపోయాను. 

*** 
పదకొండో తారీకు రానే వచిచ్ంది. ఉదయం ఎనిమిది కలాల్ రమమ్ని చెపాప్రు శంకరరావు గారు. ఒక 

కాలేజీ సెమినార హాల తీసుకునాన్రు. నేను వెళిల్న కాసేస్పటికి రాజారామ గారు వచాచ్రు. చాల పెదాద్యన, 
వయసులోనూ, విదవ్తుత్లోనూ. లేచి నమసాక్రం చేశాను.  

"వూ...యేంటమామ్య. ఎలా సాగుతోంది కథ?" నవువ్తూ అడిగారు. మేము ఎలా ఉనాన్మని 
అడిగారనన్మాట అయన. 

"మా కధకేంటి బాబాయ గారు.. అది జీడిపాకమే" నవువ్తూ కౌంటర వేసాను. 
మాటాల్డుతూ ఉండగానే రాజయ్లకిష్  గారు, రామారావు గారు, పర్సాద గారు వచాచ్రు. అందరూ 

సాహితీలోకంలో లబధ్పర్తిషుఠ్లు. రాజయ్లకిష్  గారంటే నాకు చాలా అభిమానం, ఇషట్ం కూడా. వీళల్ందరితో కలిసి పని 
చేసేందుకు అవకాశం ఇచిచ్న శంకరార్వు గారికి మనసులోనే థాంకస్ చెపుప్కునాన్ను. 
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ఈ నవతరం లో పుసత్కాలు చదవటం దాదాపుగా మృగయ్మై పోయింది. కాసత్ పాత అభిరుచులు వునన్వాళుల్ 
తపప్ సాహితయ్ం చదివే వాళుళ్ లేరనే చెపాప్లి. చదివే వాళేల్ లేకపోతే ఇంక రాసే వాళుళ్ ఎకక్డ వుంటారు?సాహితీ పర్కిర్య 
కనుమరుగవకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి వరక్ షాపస్ చాలా అవసరం. చాలా మందికి తమలో నిదార్ణమై ఉనన్ టాలెంట 
తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసినా రొటీన లైఫ లో ఇలాంటివి ఆలోచించరు కూడా. మంచి సాహితయ్పు అవసరం తెలియచెపిప్, 
కాసత్ ఉతాస్హం అందిసేత్ మంచి మంచి సాహితయ్కారులు బయటపడతారు. ఖరుచ్కూక్డా వెనకాడకుండా తపన పడే 
శంకరార్వు గారి లాంటి వాళళ్ ఆశయం నెరవేరుతుంది.   

ఇవావ్లిట్ సాహితీ అంశం "కథ". పోర్గార్ం షెడూయ్ల చూసి, మారుప్లు, చేరుప్లు చేసాం. నలభై మందికి 
పైగా పారిట్సిపంటస్ రిజిసట్ర అయాయ్రు. ఎకుక్వ మంది చినన్ వయసుక్లే. ఉదోయ్గాలు చేసేవాళుళ్,గృహిణులు కుడా 
వునాన్రు.   

పదింటి కలాల్ జోయ్తి పర్జవ్లన చేసి పోర్గార్ం సాట్రట్ చేసాము.అపప్టికి ఆహూతులంతా వచేచ్సారు. మమమ్లిన్ 
వచిచ్న వారికి పరిచయం చేసారు శంకరార్వు గారు. రాజారామ గారు ముఖయ్ అతిథి గా చినన్ ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు.. కథ, 
దాని ఆవశయ్కత మీద. 

ముందు సెషన రాజయ్లకిష్  గారిది. అసలు కథ అంటే ఏంటి, దానిలోని అంశాలు, శిలప్ం, నడక వగైరా 
లనీన్చాలా బాగా వివరించారు. తరావ్త నా వంతు. అసలు కథ ఎలా మొదలు పెటాట్లి? ఏమి రాయాలి? 

"ముందు మంచి మంచి పుసత్కాలు చదవండి. వాళుళ్ రాసిన శైలి గమనించండి. ఎలా మొదలు 
పెడుతునాన్రు, ఎలా నడిపిసుత్నాన్రు, చివరికి ఎలా ముగిసుత్నాన్రు..ఇలాంటివి చూడండి" చెపాప్ను. 

ఒకతను "అవి బాగానే చదువుతునాన్ం మేడం, కానీ మేమేమి రాయాలో అరధ్ం కావటేల్దు" అడిగాడు.  
"మన చుటూట్ జరిగేవి చూడండి. నూయ్స పేపరస్ లో, సోషల మీడియా లో రకరకాల సంఘటనలు 

కనిపిసూత్ ఉంటాయి. మనసుకు హతుత్కునేవి కొనిన్ అయితే, మనసుని పిండేసేవి కొనిన్ కనిపిసాత్యి. అంతే కాదు. మీ 
ఇంటోల్నో, బంధువులోల్నో, ఆఫీస లోనో ఏదో పర్తేయ్కమైన జీవన విధానమో, వింత వింత పాతర్లో ఎదురవచుచ్.  మీకు 
నచిచ్నవి ఎంచుకోండి. ఆ సంఘటననే మీ మాటలోల్ కథగా రాయండి. కర్మంగా ఊహించటం మీకే అలవాటు 
అవుతుంది" చెపాప్ను. 

ఇంకొక అమామ్యి లేచింది ... "ఇలాంటివి నేను అనుకునాన్ను మేడం. కానీ మన వాళళ్ గురించి రాసేత్ 
వాళుళ్ హరట్ అవుతారేమో, మన విషయాలు బయట పెటిట్ంది అనుకుంటారేమో అని భయంగా వుంది". 

"అటువంటపుప్డు చాలా కాజువల గా ఒకక్ మెయిన ఐటమ మాతర్ం వాళళ్ సంగతి తీసుకుని, 
చుటుట్పకక్ల వేరే పాతర్లు సృషిట్ంచి ఆ సమసేయ్దో చరిచ్ంచచుచ్" సలహా ఇచాచ్ను. 
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XLÄj¸ÔLj ÄjöCLMLk..!!           ½¡¨$qj¸^ O~MLjÔL¸öÍMLjk¿ë 

తరావ్త వాళళ్ని సింపుల గా ఒక పేజీ కధ రాయమని గీతిక విషయం టూకీగా చెపాప్ను. అందరినీ 
రాయమని టైం ఇచిచ్, తరావ్త అందరి పేపరుల్ తీసుకుని లంచ తరావ్త ఫీడ బాయ్క ఇసాత్నని చెపిప్లంచ బేర్క ఇచాచ్ను. మేం 
కూడా లంచ చేసి అందరి పేపరస్ తీసుకుని చదివాం. పర్ణీత అనే అమామ్యి రాసిన విధానం బాగా నచిచ్ంది నాకు. మంచి 
పటుట్నన్ రైటర అవుతుంది అనిపించింది. 

అందరికీ పేపరస్ వెనకిక్ ఇచిచ్ పది నిముషాలోల్ నేను చెపాప్లిస్ంది చెపిప్ వచేచ్సాను. తరావ్తి సెషన 
రామారావు గారు వాళళ్ది. 

చివరగా ధనయ్వాదాలు చెపిప్ వరక్ షాప ముగించి బయలుదేరుతుండగా పర్ణీత నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 
"మేడం, మీకెలా తెలుస్ మధాయ్హన్ం ఇచిచ్న కధ" అడిగింది. 
"నూయ్స పేపర లో చూసాను" తల తిపుప్కుని సమాధానం చెపాప్ను. చేదు జాఞ్పకాలు గొంతుకు అడడ్ం 

పడాడ్యి. 
"ఆ నూయ్స లోని అమామ్యి పేరు గీతిక. నా కాల్స మేట" కళళ్లో నీళుల్ తిరుగుతుండగా చెపిప్ంది. షాక 

కొటిట్నటల్యింది నాకు. 
"సూసైడ చేసుకుంది....మీరు రాయలేదా దీనిపైన కధ?" అడిగింది మళీళ్. రాశాననన్టుట్ తలూపాను. 
నువువ్ రాసినటేల్, నేనూ ఆ కథని విషాదాంతం చెయయ్లేదు అని చెపాప్లనుకునాన్ను కానీ కనీన్ళల్ మధయ్ 

మాటలు బయటికి రాలేదు 
      ***     

.             
''GHm×.¥xÁ¤í GHlOqjGRj<j, EcFL¸ ¥xÁ¤í Ã<èÓj'' CcOqGSGH<CcOqÂ rHÍíMc+j" ÔnGHmë¸=cOqj. − TdMnjCLŠ MLjOy 

¥xGSMnjOqjGHlFLj Ôo¿á `GHmOqø×.FLô GSj¥qßCL¸ ¥xÁ¤í ÄjöCLjÓj Ôo‚OqjCcOqÂ - Mc+" MLjj$qjÜ¿¢ï ÔLkfSFL Mc+j" 
¬¸^k¸=cOqj. `²MLOqNqkõ − MLjj$qjÜOqj` ¬Â ¬¨»Co, MnjjÍ=hMc<j GSCLõ¸, On¸<MLMc<j ÇML¸, MLjk<ML Mc<j 
GSj¸ÍOq¸ ¬Â ‚@~ ÔnsHðTdëOqj.  

− MLjk<j sHOqk÷ Mc+" FcMLj¥qOq*¸ Fc<j, CLÆ÷CL¸ö<jÓj rH=hæFL sHOqj÷ ¥cÍj. ¬Ä MoOo MLlFcïtj. GSCLõ¸ ¬GSÓj 
sHOqj GSCLõMLjk¿ë. ÇML¸ ¬GSÓj sHOqj ÇMLO~MLl. ®¥q GSj¸ÍOq¸ ¬GSÓj sHOqj GSj¸ÍOqO~MLl. Mc+" MLjj$qjÜ¿ GSøGSìÓ¸ 
rUÎÍO~KcEo. −OyCLOq$qÀPy¥h MLÔoáMLOq‚ Mc+"FLj − sHOq÷CyFo fHÆÔoMc<j. fHÓjÔLjŠFo McOqj ‚@~. ¬tjCo Mc+j" 
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−Oy CLOq$qÀPy Ôo¿FLGHl<j `¬=n¸@nF|û` `MLkO|Ú` ÔosS ¥c÷GSj =iÔLOqj$cOqj, Mc+" sHOqj÷ ÔLÍjMLlCLk ''Ä£j sHOqj÷ ÔcPe 
Kc$qjFcïNqjöO~. ¥cÂ¢ FoFLj MLköCL¸ ÄjMLjôÆï `GSCLõ¸, ÇML¸, GSj¸ÍOq¸` ¬Â fHÓjGSkë¸=cFLj. Ä£j MLjj$qjÜ¿ï μ¥é 
Kn¸ÔiÄ£jÍ ‚OyárH<CcFLj. MnOnÎ=i$c MLl¸^j¸Á'' ¬FcïOqj.  

¬GHð^jï¸Ôi − sHOq÷CyFo fHÓML_<jCLk μ¥q Kn¸ÔiÄ£jÍFo ‚Oqjá¸^k GHEy¥c÷GSjEc¥c ÔLÁÄ JdGSNqkõOqj. 
CLO~øCL ‚@~ μ¥é ¾eÂNqjO| ¥cPo½¡Py Ôo¿ ®¸^O| ÔLÁMcOqj. ¬Á ÔLÍjMLlCLjFLï Oy¾Py÷Fo ¶ GS¸IGHj^FL ×.¿»¸Á. 
MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS ¶ −ÁMcOq¸ TdNqj¸öCL¸ $q¸¨sH^ ÔnOqjMLlPy TdïFL¸ ÔoEcíMLjÂ MnWc"Oqj. ÔoGSkë¸<$c − Â¢+"Py÷ GSCLõ¸ 
¶ ¬<j$qjMLjj¸ÍjŠ MofS, ¬¥qÚ< ¥cÓj FoÓŠ ¬¸Í¥q öGHMcÿ¸Py MLjjÂ»JwNqk<j. Ec¸Cy AKLNqjGH¨, On¸<j ÔoCLjÓk 
rHÎ¥nÀë `rUP|ðÄ£j, rUP|ðÄ£j` ¬¸^k ¥é¥qÓj rH=cæ<j. ¬GHlð<j GSj¸ÍOq¸ μ¥qÚ XL*MnjÎFc −ÓGSõ¸ ÔoNqjŠ¸@~ 
¬CLÂMnÎGHl °¿¥h ¶ Ôotj GH^jæŠÂ μ<jè¥h PeŠÚÂ MLÔcá<j. ¬¥qÚ@o $q^jæÄ£jÍ ¬CLÂï MnÓ÷¥hPe GH<j¥yrH=hæ CLFLŠ 
CnÆfSFL `IGH}Sæ ²tj@| ` ÔofS, ¬CLFLj gH¥qÓEc¥c Äj¸»FL Â¢+"FLj _Nqj^Š ¥q¥hÚ¸¼ öJdBcÓj ÂÓKn=cæ<j. ¬Eo ×.¿» 
MLl¸<¥qJwCo − MLjj$qjÜOqj ÄjöCLjPy÷ ®ÍíOo Äj»Æ MLl¸@oMcOqj. ¬GHð=hï¸Ôi GSCcõÂ¥h GSj¸ÍOq¸ GH^÷ $pOqML¸CyJd^j 
ösHMLkbÃMLkFcÓj ‚@~ ²ŠÚMLNqkõtj. ¬GHð=hÂ¸Ôi GSj¸ÍO~Âï ÔLkfSFLGHlð<Pe÷ `öJd*EcCLŠ öGHBcMLkÓj` 
¬¸^k¸@oMc<j GSCLõ¸. ¬Pe ¬FLÍíÂ GSj¸ÍOq¸ Mc¿¸ÔoMc<j.  

®¸^Oqj GHmOqëNqkõ¥q MLjj$qjÜOqk ¥cPo½¡Ój MLk¿JwNqkOqj. GSCLõ¸ ¨ö»¤ ¥cPo½¡Py Ôo¿Co ÇML¸ Mnj¨¥qP| ¥cPo½¡Py 
ÔoO~<j. ®¥q GSj¸ÍOq¸ ®¸×.Â¢¿¸$qj ¥cPo½¡Py Ôo¿JwNqk<j. ¥cÂ¢ sSïfUCLjÓj$c MLköCL¸ Mc+j" Ä¨JwPoÍj. MLjj$qjÜOqk 
μ¥é ¥cÓÂ¢Py MLl¸@oMc+j" ¥qFLj¥q, Oy¾e ¥qÓjGSkëFo MLl¸@oMcOqj. fSÂ¢MLkÓ‚, fR¥cOq÷‚ ¥qÆsS Mn<jCLk¸@oMcOqj. ²MLOnÎFc 
CnÆfSFLMc+j", Mc+" MLjj$qjÜ¿¢ï μ¥éÔy^ ÔLkfSFLGHlð<j ''Ä£j ÔLÍjMLlÓj MoOnÎFc Ä£jOqj MLköCL¸ MoOqj MoOqj$c 
¥qÂfH¸ÔLOoÄj^Nqkõ?'' ¬Â öGHÇïsSë EcÂ¥h MLjj$qjÜOqk μ¥é GSMLkbEcFL¸ ÔnsHðMcOqj.  

''MLjFL ½¡ÄCL¸PyÂ öGHÀ ÍQLPyFLk, sSïfUCLjÓFoMc+j" ExOqjŠCLkFo MLl¸=cOq¸©. ¥cÂ¢ ½¡ÄCc¸CL¸ ¥qÓfS MLl¸@o 
sSïfUCLjPo Â×.MnjÎFL sSïfUCLjÓ¸ − sSïÿMoj MLk MLjbÍõ MLl¸Á'' ¬Â.  

− sSïÿGHm¿CL McCcMLOq*¸Py Mc+" MLjbÍõFL Oy¾Ój, McO~Ók FnÓÓk ³+j"$c MLk¿JwCLjFcïtj. ¬Pe 
MLk¿JwtjFL GHEo+" MLõMLbÁPy, Mc+" ½¡ÄCcPy÷ ¬Fo¥q GS¸IGHj^FLÓj ×.¿$ctj. GSCLõ¸ GHÃ÷¥| GS¿¢øGSj GH¿XL O~fS 
rSö¥q=o¿Nqj=y÷ $qjMLkTdë °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸ÔLjŠFcï<j. Mnj¨fSF| ÔLÁÄFL ÇML¸ rUÎÍO~KcÍjPyÂ ¶ öGHtjMo^j 
−GSðöÀPy @~¥qæOqj$c Ôo¿JwNqk<j. ®¸×.Â¢¿¸$| GH=cæ À£GSjŠFLï GSj¸ÍOq¸ MLköCL¸ b¨Æ£÷PyÂ ¶ `´.=i ¥q¸rHÂ¢`Py 
°Eyõ$q¸Py ÔoO~<j.  

MLjj$qjÜOqj¥i ¬^k ®^k$c FcÓj$o+" MLõMLbÁPy rHÈ"+j" ‚@~ ×.¿»JwNqktj. rH+"tj On¸@o+"¥é GSCLõ¸ 
Í¸GHCLjÓŠ μ¥q MLj$qfHPe÷<j ¥qÆ$c<j. −Oo@o+"tjFc ÇMcÂ¥i, GSj¸ÍO~Â¥i `CL¸ö¨` ÿyEc ÓbÃ¸ÔLPoÍj. GSCLõ¸, ÇML¸, 
rUÎÍO~KcÍj MLkEcGHmO|Py MLlFLï `$o=n@| ¥qMLjkõÂ=iPy GH¥qÚGH¥qÚFo ÔnOy ¬JdO|æMnj¸=| ¥xFLjŠÚÂ, μ¥éTd¿ 
$qßÿöGHMoQL¸ ÔoGSjŠFcïOqj. − Mo<j¥q ÔLksS¸ÍjŠ b¨Æ£÷Â¸¼ GSj¸ÍOq¸ MLÔcá<j.  

''FoFLj‚@~ rUÎÍO~KcÍj MLÔoáfS, ®¥qÚ@o MoOo `×cK|` ÔLkGSjŠ¸=cFLöO~. Ä£j ¬JdO|æMnj¸=|û GH¥qÚFo MLjOx¥q=h 
#eÈ¢$c MLl¸=o ÔLk<¸¨. ¬GHlð<j MLjFL¸ MLjj$qjÜOq¸ MLjjÔLá^$c μ¥é Ôy^ MLl¸<ÔLjá'' ¬Fcï<j GSj¸ÍOq¸ Mc+"Cy.  
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''FLjMLlø O~McPo ¥cÂ¢ MLkŠ ¬¸CL¥q¸=oFc'' ¬Fcï<j GSCLõ¸.  
''¬Pe MLk^ MLOqjGSŠ ¬¸^jFcï@o¥cÂ¢ ¬¸CL MLj¸¼ ×cK| ¯ rUÎÍO~KcE§Py ®GHð=h¥hGHlð<j ExOq¥qÍkí?'' ¬Pe 

¬¸=o ¬tjFc JzOqjGR¸ ML¼á GSj¸ÍOq¸ − öGHNqjCLï¸Py GH<Cc<FLjŠFcï<j ÇML¸.  
MnjjCcëÂ¥h b¨Æ£÷FLj¸¼ ML¼áFL GSj¸ÍOq¸ MLköCL¸ GSCLõ¸ ¥x<jŠCy ¬¥qÚ<jFLï MLjk<jOy¾Ók ¥cÓXoGH¸ ÔofS 

MLjj¿fSJwNqk<j. McBhê ²CLjëŠÂ =c¥iû ²¥hÚ¸¼ ±Oq¸Cc ÀJdð<j. ¥xCLë ö@nGSjûÓk, Oq¥qOq¥cÓ KxMLjôÓk Mc¨¥h 
¥xÂÔcá<j.  

''²¸Íj¥qFLïNqkõ ¬¸CL <_jò [Oqjá ÔofS ¬MLÂ¢ï ¥xFL^¸?'' ¬Â ¬¨»¸Á ÓÆCL.  
''Â¢Š CnÆ£ÍMLkô. GSCLõ¸ FcŠ sSïfUCLj@o¥cÍj. CLMLjjô<jPe¸=hMc<j. ¬GHlð<j FLjMLlø MLOqGS¥h MLjOqÍÓMLlCcMLl. 

¬tjFc ÂFLjï MLköCL¸ `ÔnPn÷MLkô` ¬Â fHÓjGSjëFcïFLj. ¬Pe¸^GHlð<j Ä£j KcÃ$cBhê FoFLj GHO~tjMcÂ$c ²Pe 
ÔLkGSjŠ¸=cFLMLkô. ¬tjFc Mc¨¥yGS¸ FoFLj ÔofS¸Á ‚@~ ¶ [OoáFc? MLj¿áJv¸¨'' ¬Fcï<j GSj¸ÍOq¸.  

FcÓj$yOy¾FL ¬CLFLj À¿» b¨Æ£÷ öGHNqk*¸ ¬tjFLGHlð<j, Ä¤@yÚÓj ÔnsHð¸ÍjŠ ¬¸ÍOqk ²tjO|JwOqjæ¥h 
MnWc"Oqj. ¬GHlð<j ‚@~ =c¥iûPy KcÃÂ, GSj¸ÍOq¸ CLFL GH¥qÚFo ‚OyárH^jæŠFcï<j.  

''¬¸ŠP|! FLjMLmø, ¯ ÇML¸ KcKcN|j MLk FcFLï¥h MLj¸¼ sSïfUCLjÓj ¥qEc!'' GSj¸ÍO~Âï ¬¨$c<j KcÃ.  
''Moj¸ MLjj$qjÜOq¸ MLj¸¼ sSïfUCLjÓ¸ MLköCLMoj ¥cÍjO~'' öJd* sSïfUCLjÓ¸ Â¢Š CnÓjGSjFyPoEy ¶Td¿ Moj¸ 

MLjj$qjÜOq¸ ÔnOqjMLlPy TdïFcÂ¥h MnÈ"FLGHlð<j FoFLj ¯CL¥x<jCLk, − Â¢+" öGHMcÿ¸Py MLjjÂ»JwCo ¬GHlð<j ¯ 
GSj¸ÍOq¸ ¬¸ŠPo FLFLjï _Nqj^Š Pe» öJdBcÓj ¥cJd@~<j'' ÔnJdð<j GSCLõ¸.  

''¶†! ö$o=|. ¬tjCo GSj¸ÍOq¸ ¬¸ŠP| gUOy ¬FLïMLk^'' ÔLGHð^j÷ ¥x<jCLk ¬Fcï<j KcÃ.  
''MLkMLjkÓj gUOy¥cÍjO~! GSkGHO| gUOy'' GH¥qÚFL ‚OqjáFLï ÇML¸ ÔnJdð<j. =c¥iû ²tjO|JwOqjæ¥h ÔoOqj¥y$cFo 

CLFL GSk=|¥éGSj À£GSjŠÂ ö¥h¸ÍŠ Á$c<j GSj¸ÍOq¸.  
''°¸=cFLöO~! Ä£j KcÃ$c¨Cy IJwFLjPy MLk=c÷¨GSkë¸<j'' ¬Â GSCcõÂ¥h ÔnfHð PyGHÓŠ MnÈ"JwNqk<j.  
®¥q ÇML¸ GS¸$qÀ GSOoGS¿. GH¥qÚ GH¥qÚ ¬JdO|æMnj¸^jPy÷Fo MLl¸^jFcïOqj. ¥qFLj¥q GSCLõ¸ Í¸GHCLjÓCy ¬CLÂ sSïÿ¸ 

MLj¿¸CL _ÓGH¨¸Á. KcÃCy ÔLFLjMLl‚@~ ²ŠÚMnÎ¸Á. öGHÀOy¾e VfSð^P|¥h MnWo"^GHlð<j ¶Td¿ Mc¨ _j$qÜ»Æ÷ MLjjÍjí 
rH^jæŠÂ `KnÎ` ÔnsHðMc<j. MLjÈ¢" TdNqj¸öCL¸ VfSð^P| Â¸¼ À¿» O~$cFo `VN|j KcÃ` ¬Â GHÓ¥q¿¸¼, _^æÓj 
MLkOqjáŠÂ CLFL Í$qÜOq ‚OyárH^jæŠFoMc<j. Oy¾e Mc<j ÔosS ¼ÆfH GHFLjÓ$qj¿¸¼ GSj¸ÍO~Â¥h IJwFy÷ ÔnGHmë¸@oMc<j. 
Mc¨Cy À£GSjŠFLï rSÆ£ðÓk, IJv=yÓk Mc^û}HPy ¬CLÂ¥h GH¸GHlCLk¸@oMc<j.  

Oy¾Ój ¬Pe $q<jGSkë¸<$c ¶Td¿ KcÃ¥h =nÎIJdtj@| ×.øOq¸ ML¼á¸Á. GSCLõ¸ ¥q¸=o ÇML¸ ²ŠÚML [¸$cOqj 
GH¨JwNqk<j. Mn¸^Fo CcFLj GHÂÔoGSjëFLï VfSð^P|¥h À£GSj¥nÈ" `¬¨ô=|` ÔoQc<j. ¼öÓèF|û rSðGRÆGSjæCy MnÎÍõ¸ 
Ôotj¸Ôc<j. CLFLk, CLFL AKcOqõ ¥qÓfS − GHÁOy¾Ók VfSð^P|PyFo GSCLõ¸ Í¸GHCLjÓŠ TdNqj¸$c MLl¸¨ GSGHOqõÓj 
ÔoQcOqj. − ÄGRNqkÂï b¨Æ£÷Py MLlFLï GSj¸ÍO~Â¥h IJwFy÷ ÔnsHðGS¿¥h ¬CLFLj ‚@~ [¸$cOqj GH¨JwNqk<j. Oy¾¥h 
On¸<jTdOq÷tjFc ÇMcÂ¥h IJwF| ÔofS Mc¨ −Oy$qõ¸ $qj¿¸¼ Mc¥q_j ÔosSMc<j. ''CLøOq$c KcÃ¥h ×.øOq¸ CL»ÜJwtj, 
XoMLj¸$c ®¸=h¥h Ôo¿JwCo ¯Td¿ rUÎÍO~KcÍj ML¼áFLGHlð<j ¬¥qÚBhê¸¼ ÀOqjGHÀ MnÈ" CLFL CLÓÂ¢PeÓj − TdøÄj¥h 
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GSMLj¿ð¸ÔLjŠ¸=c''FLÂ MnjjŠÚŠFcï<j. MLk^Ó GS¸ÍOqó¸Py − GS¸$qÀ GSCcõÂ¥h ÔnfHðFLGHlð<j ¬CLÂ ¥q+j" 
ÔnMLjO~átj.  

''ÔLkQcMc ÓÆCc MLjFL¸ ¬¸=o ÇMcÂ¥i, GSj¸ÍO~Â¥i ²¸CL ösHMnk. JdGH¸ McÈ"Íí¿¥i rHÈ"+"tj ®¸CL¥cÓMnjÎFc 
fHÓ÷Ój ¥qÓ$qPoÍj. − ³<j¥x¸<Ó Mn¸¥qFLï ÍNqjMLÓ÷ OoJw MLkJw Mc+"Š ‚@~ fHÓ÷Ój ¥qÓ$cPyN|j ¬GHlð<j MLjFL¸ 
‚@~ ÀOqjGHÀ MnÈ" − TdøÄjÂ Í¿ù¸ÔLjŠ¸Ec¸. FoFnÎCo Fc CLÓÂ¢PeÓj GSMLj¿ð¸ÔLjŠ¸=cFLj'' ¬Fcï<j GSCLõ¸.  

''sSïÿ¸ ¬¸=o Ä£jEoFL¸©'' ¬¸Á ÓÆCL ¬CLÂMnÎGHl MnjÔLjá¥yÓj$c ÔLkGSkë.  
PPP 

''ÓÆCc ³¸ ÔoGSjëFcïM|? Â¢¥y QLjAKLMcOqë ÔnGHðKyCLjFcïFLj CLøOq$c O~McÆ'' −IgHGSj Â¸¼ ¬GHlð@o ®¸=h¥x¼á 
VPy÷¥h ¬<j$qjrH=hæFL GSCLõ¸ fHÆÔc<j.  

''MLGSjëFcïFL¸©'' ML¸=h¸=hPy¸¼ _ÍjÆ¼á¸Á ÓÆCL.  
''³Äj=h @~© − QLjAKLMcOqë? Â¢Š −IgHGSjPy öGHMnkGRFLj ML¼á¸Ec?'' ¬¥qÚ@o TwIJdPy ‚OqjáÂ rSP|IJwF|Py 

`$oM|j` −<jCLjFLï KcÃ ¬¨$c<j.  
''¬¸CL¥q¸=o MLj¸¼ McOqëO~''  
''³Äj^¸© − McOqë?'' ML¸=h¸=hPy¸¼ MLGSkë ¬¨»¸Á ÓÆCL.  
''OoGHl FoFLj MLk GSj¸ÍOq¸ $cBhê ¥qÓjGSj¥yKyCLjFcïFyN|j'' GS¸CyGR¸Cy ÔnJdð<j GSCLõ¸  
''¬Pe$c! ®¥qÚ¨¥h MLGSjëFLï^jæ ¬CLFLj IJwF| ÔoQc@~?''  
''PoEyN|j Mc<j ®¥qÚ<Š O~ML^¸ ¥cÍj. FoFo b¨Æ£÷ Mn<jCLjFcïFLj. OoGHm ²Ój÷¸© QLÂ, −ÁMcO~Ój ¥qEc. 

Vtj$c Mc¨Cy $q¨sHTdëFLj. MLk −IgHGSjÂ¸¼ ¥xÂï MLjj[õMnjÎFL rIHÎ+j" ¬¥qÚ¨ rSö¥q=o¿Nqj=|Py FLFLjï GHOqûFLP|$c ®¼á 
OqMLjôFcïOqj. TwMLjMcOq¸ − GHÂ GHm¿ëÔoGSjŠÂ MLjÈ¢" MLj¸$q+McOq¸ _NqjPoí¿ MLÔoáTdëFo÷. IGH÷tj=| =h¥nÚ^j÷ −IgHGSjMcWo" 
¬Oo¸×| ÔoQcOqj''  

''Moj¸ ‚@~ MLTdëMLj¸©'' GH¥qÚFo ‚OqjáÂ ¬¨»¸EcMnj.  
''Ä£jO~?''  
''¬MLl¸¨ MLjFL rHÈ" ¬Nqkõ¥q ÿÂ¢MLjkF| À£GSj¥n<CcFLÂ ÔnJdðOqj. $qjOqjë¸Ec `®Á$y Mn<Ec¸, ¬Á$y Mn<Ec¸` 

¬¸^k GHEo+" Â¸Ôi MctjEcÓ Ä£jÍ MctjEcÓj MosSQcOqj. MLjFL¥h KcÃ$c<j ‚@~ GHl=oæfS FcÓj$o+"tjJwtj¸Á 
®GHlð@nÎFc À£GSj¥n+"¸¨. rHÎ$c FoFLj ²GHlð<k ÄMLkFL¸ ²¥qÚPoÍj ‚@~FLj'' $cO~ÓjJwCLk ÔnfHð¸Á.  

''®GHð=h¥hGHlð<j ¬¨»Co ²Pe$yN|j? `=h¥nÚ=|û` ExOq¥xÍkí?''  
''Ä£j sSïÿ¸ GHÄöCLMnjÎ¸Eo ¬tjCo CLGHðŠ¸@~ ExOqjŠCctj. Fn=|Py ÔLk<¸¨''  
''ÖFLj @~©. CLGHðŠ¸@~ ExOqjŠCctj. FoFLj EoMLl¨¥h Í*ê¸ rH^jæŠ¸=cFLj. Fc‚Ú@~ GSj¸ÍOq¸ ¬¸ŠÆï 

ÔLk@~ÓÂ MLl¸Á. ÔLk<j @~©'' ¬¸^k Í$qÜOq¥x¼á ¥q¸GHmõ^Oqj ¶rHF| ÔoGSkë ¬¨$c<j KcÃ.  
`CLGHðEc? ¬¸^k Fn=| ¶rHF| ÔofS ÔLkQc<j GSCLõ¸ IGH÷tj=|Py ÔcPe #eÈ¢Po MLlFLï^jæ $qMLjÂ¸ÔcOqj.  
''¶† ÔcPe #eÈ¢ÓjFcïtj. ÇML¸ $cBhê‚@~ ¬¨»Co Kc$qj¸^j¸EoMnk Mc<j ‚@~ MLTdë<j.''  
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''¬<$q¸¨'' rSP|IJwFLj ¬¸ÁGSkë ÔnfHð¸Á ÓÆCL.  
''³Äj=h ÔnPn÷MLkô. ¬<$qMLj¸^jFcïM| ²ML¿ï?'' ¬Eo XL*¸Py − ®¸=y÷ ¬<j$qjrH=hæFL ÇML¸ ¬¨$c<j. ¬¥qÚ@o 

MLlFLï TwIJdPy ‚Oqjá¸^k.  
''ÂFoïO~ GSMLjNqkÂ¥h MLÔcáM| O~! FoFLj IJdÄ£j÷Cy OoJvðÍjíFLï IGH÷tj=|Py b¨Æ£÷ Mn<jCLjFcïFLj. FLjMLmø, Ä£j −Ä@~ 

‚@~ MLsSë KcMLl¸^j¸ÍFLjŠFcï¸. FcÓj$qj Oy¾Py÷ MLÔoáEcí¸. ¬}IH¥yO|û. ¬¥qÚ< rSö¥q=o¿Nqj=|Py, FoFLj ¶ Oy¾ GHÂ 
ÔLkGSj¥yMcÓjFLj¥y ¥cÂ¢ Äj$qCc MLjk<jOy¾Ók GSj¸ÍOq¸Cy Vtj$c $q¨sHNqjÔLjá'' ÿjadOqj$c ÔnJdð<j GSCLõ¸.  

''Td¿¢O~! FoFLj O~PoFLj''  
''¬EoÄjö=c? GSðßÿPy MLl¸@o − MLk^Ój ÔnJdð@~? ¬¨$c<j GSCLõ¸.  
''GSðßÿPy Po¥qJwtjFc KcMLl¸@oÁ.''  
''¬¸=o ³Äj=h Â¢ °EoíQLõ¸?''  
''FLjMLlø ‚@~ GSj¸ÍOq¸ ®¸=h¥h MnWo"¸ÍjŠ Ä¤Po÷Íj'' ¬¸^k TwIJdPy¸¼ Õ¼McÓï PoÔc<j.  
''×yŠ ÔnNqjõŠ. FLjM| O~McÆû¸Eo. ¬GSëMLkFLk GSj¸ÍO~Âï MLjFL¸ `Ä¤¨Nnk ¥cP|û`Py ÔLkGSj¥yML^Moj CLGHð 

GHOqûFLP|$c ¥qÓMLPo¥qJwNqk¸. ²GHlð@y ³@~Á ö¥hCL¸ MLjFL ®+" $qßÿöGHMoQcÂ¥h MLÔcá<j.''  
ÇML¸ MLk=c÷<PoÍj. ¬CLÂ ¥q+j" ÔnMLjô»Ój÷CLjFcïNqjÂ ö$qfU¸Ôc<j GSCLõ¸.  
''³MnjÎ¸ÁO~? Ä£j MLjbÍõ ³MnjÎFc MLjFLGSðOqíîÓj MLÔcáNqk?'' ¬¨$c<j MLjÈ¢".  
''−†...¬MLlFLj. ¬Pe¸=hMo. FLjM| Mc¨¸=h¥h Mn¨Co MLjÂÍí¿ MLjbÍõ ‚@~ MLTdëtj.''  
¯Td¿ GSCLõ¸ ¥q+j" ÔnMLjô»Pe÷tj.  
''³MnjÎ¸ÁO~? μ¥qGHlð<j Mc<j Â¢ öJdBcÓj ¥cJd¨FLMc<j. Mc¨Cy MLjFLGSðOqíîPe?'' rHÎ$c FLFLjï ‚@~ 

¥qÓMLÍí¸=cMc? ²¸Íj¥hPe MLk=c÷<jCLjFcïM|?''  
''²¸Íj¥y FLjMLlø À¿» MLÔcá¥q ÔnJdëFLj. FLjM| MLköCL¸ ¯ ö=hGHlðPy McBhê ¥qÓML=cÂ¥h Ä¤Po÷Íj. ¥qÆTdML¸=o 

FcÄ£jÍ μ=oæ'' $q_$qKc _Nqj^Š FL¨Ôc<j ÇML¸.  
ÂQoáGRjæ@nÎ ¬=o ÔLkGSkë CLÓGH^jæŠFcï<j GSCLõ¸.  

PPP 
MLjO~ï<j JvÍjíFoï GSÀ£GSMojCL¸$c _NqjPoí¿ ²tjO| JwOqjæ¥h MnÈ" ÄMLkFL¸ ²¥hÚ MLjbEcõÿï¸ On¸<NojõGS¿¥h b¨Æ£÷ 

ÔoOqjŠFcï<j GSCLõ¸. − Oy×.¸Cc OnGSjæ À£GSjŠÂ CLO~øCL On¸<jOy¾Py÷ ¬¥qÚ< ÔLk@~ÆûFL öGHEoQcÓÂ¢ï ÔLksSQcOqj. 
TwMLjMcOq¸ −IgHGSj GHÂ GHm¿ë ÔoGSjŠÂ ÿy^P| OqkM|j¥h MLÔcá<j.  

''GHÂ ¬tjJwtj¸Á$c ®¸¥q GSj¸ÍOq¸ ¬¸ŠP| ®¸=h¥h Mn<Ec¸ @~©'' ¬¨$c<j KcÃ.  
''®GHlð<j Mn+"^¸ ¥qGRæ¸O~. Mc¨Ój÷ ®¥qÚ¨¥h ÔcPeÍkOq¸.''  
''¬tjCo MLköCL¸ =c¥iûPy Mn+"MLÔLjá$c''  
''®GHlð<j ¶fH¥qPoÍj FcFcï?'' ÔnJdð<j GSCLõ¸.  
''¬Eo¸ ¥cÍjPo FcŠ CnÓjGSj ¬¥qÚ<Š Mn+"ÍíÂ ÇML¸ ¬¸ŠP| ÔnJdð<j$c'' FoFLj ÄFcïFLj.  
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''MLj¿¸¥qFo¸ ¬¸Íj¥é McÈ"¸=h¥h Mn+"ÍÓjá¥yPoÍj rHÎ$c CLFL rHÎFL μ^jæ‚@~ MoGSjŠFcï<j''  
''¬tjCo ³¸? μ^jæÀ£fS $q^jæFL rH^æÔLá^. ¶TdOnGHlð@y MLjÄ£jô ÔnfHð¸Á''  
''$q^jæFL rH=oæ μ^jæ ¥cÍjO~ MLkÁ. ¥q^jæ_¨MLl¸@o μ^jæ'' ÔnJdð<j.  
''¬tjCo ¶Td¿ ¬¸ŠP|¥h IJwF| ÔofSMLlø. FoFLjMLk=c÷<CcFLj. b¨Æ£÷ MLÔcáMLjÂ ÔnJdëFLj. ¬GHlð<j CLFo MLjFLÆï 

ÔLk@~èÂ¥h MLTdë<j'' GSÓV ®Ôcá<j KcÃ.  
− GSÓV GSCcõÂ¥h FL¼á¸Á. Mn¸^Fo IJwFLj À£fS GSj¸ÍOq¸ FL¸_Oqj¥h <NqjP| ÔoQc<j `fSøÔ| −}IH` ¬Â 

CnÆfS¸Á − MLk=o KcÃ¥h ÔnfHð `®¸¥q MLÁPnN|j` ¬Fcï<j.  
− MLjO~ï<j MLjj$qjÜOqk ¥qÓfS rUÎÍO~KcÍj¥h ÀOqj$qj öGHNqk*MLjNqkõOqj. ÄMLkFL¸Py ‚OqjáFcï<FLïMLk=o$cÂ¢ 

GSj¸ÍO~Âï ¥qÓjGSj¥yPoÍFLï KcbÍCy GSCLõ¸ MLjFLGS¸Cc ¬Ó÷¥qPy÷ÓMnjÎJwtj¸Á. ¬GSÓj ÇML¸ - GSj¸ÍO~Âï ²¸ÍjŠ 
¥qÓjGSj¥yMLÍíFcï@y, ®Íí¿ MLjbEcõ MLjFLGSðOqíîÓj ²¸Íj¥xÔcáNnk μ¥qMo+ MLÔcáNoj ¬FLjŠFcï - CLFLFLj ¥qÓMLÍíFL=cÂ¥h 
¥cOq*¸ ³Äj=y ²¸CL −Py¼¸¼ GSMLkbEc¬¸ ExOq¥qPoÍj.  

− ¥qÓMLOqJd^jCyFo rUÎÍO~KcÍj ÔoOqjŠÂ ®¸=h¥h MLÔcá<j GSCLõ¸. O~$cFo ÇML¸ Mc+"FLj ÔLkfS `MLÔoáQcO~` 
¬¸^k −FL¸Í¸Cy KcÃ $cBhê Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ ²CLjëŠFcï<j.  

''®EoÄjö=c?'' ¯ FcÓj$qj Oy¾Px÷Fo Ä¤<j ®¸CL$c ¼¥hÚJwNqk<j?'' ¬¨$c<j GSCcõÂï.  
''¼¥hÚJwPoÍj GSj¸ÍO~Âï ÔLk<Po¥qJwtjFL¸ÍjŠ Kn¸$qrH^jæŠFcï<j'' MLjj[¸ GH¥qÚŠ ÀGHlðŠÂ ÔnJdð<j 

GSCLõ¸.  
''Td¿¢O~! FLFLjï XLÄj¸ÔLj. Fc MLk^ ÄÂ Mc¨ Í$qÜOqŠ Mn+"PoÍj''  
''¬Eo! Mc¨ Í$qÜOqŠ ²¸ÍjŠ Mn+"ÍíFcïMy ®GHlð@nÎFc ÔnGHlð. MLÔcá¥q ÔnJdëFLFcïM|$c. MLk MLjbÍõ MLjFLGSðOqíîÓj 

²¸ÍjŠ MLÔcáN|j?'' ¬¨$c<j.  
''MLjFLGSðOqíîÓj ¥cÍjO~! Mc¨¥h.. GSj¸ÍO~Â¥h ¥qOyFc MnÎOq}S Tw¥h¸ÁO~. −GSðöÀPy MLlFcï<j'' ¥q¸^ CL¨Cy 

ÔnJdð<j ÇML¸.  
¬¸Co Fy^MLk^ O~PoÍj GSCcõÂ¥h ¬¥qÚ@o MLlFLï TwIJdPy ‚Ó_¨JwNqk<j `¬Nnkõ` ¬¸^k ÓÆCL‚@~ 

¬CLÂ GH¥qÚFo ‚Oqjá¸¨Jwtj¸Á.  
''²GHlð<j?'' FnMLjôÁ$c ¬XLO~Æï ‚<Á¤GSjŠ¸^k ¬¨$c<j GSCLõ¸ Á$qjÓj$c ÔLkGSkë.  
''¬GHlð@o GHÁOy¾PnÎ¸ÁO~ Ä£j b¨Æ£÷ öGHNqkBcÂ¥h MLjj¸Íj NqjbEcPeGH¸$c Mc¨¥h IJwFLj ÔoQcFLj. Mc<j ²CLëPoÍj. 

ÔnPn÷MLjô IJwFLj À£fS¸Á. `−NqjFLŠ ¥qOyFc Tw¥h¸Á ¬FLïNqjõ$cOqk. −GSðöÀPy Ôo¿ð¸ÔcFLj. FcÓj$qjOy¾PnÎ¸Á.` IJdÄ£j÷Cy 
b¨Æ£÷ MLÔcáMLÂ¢, FoFLj ‚@~ OoGHl _NqjPoí¿ MLTdëFLÂ¢ ®ÍíOq¸ ¥qÆfS VfSð^P|¥h ML¼á McBhê ÔLkTdëMLjÂ¢ FoFLj ÔnJdðFLj. 
ÔnPn÷MLjô MLjFLÆï O~MLÍí¸Á. ¬GSÓj CLFLŠ ¥qOyFc ML¼áFL ÄGRNqj¸ ²ML¿¥i ÔnGHðÍíÂ¢ MLjj[õ¸$c MLjÂÍí¿¥i ¬GSPo ÔnGHðÍíÂ¢ 
¬Fcï<^. MLjFLÆï KcbÍrH^æ^¸ CLFLŠ ®GRæ¸PoÍ^'' CLFL KcbÍFLj ÿßÍNqj¸Py EcÔLjŠ¸^k ÔnJdð<j ÇML¸.   

''¬tjCo MLjFL¸ ¬Oqã¸^j$c ÔnPn÷MLjôCy MLk=c÷@~ÆO~. ¶Td¿ Ä¤¨Nnk¥cP| ÔofS McBhê ÔLkfH¸ÔLMLj¸Ec¸'' 
¬Fcï<j GSCLõ¸.  
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'' TdNqj¸öCL¸ ¬tjÁ¸=h¥h `Ä½=h¸$| ¬MLO|û` MLl¸=ctj. ¬GHlð<j ÔnPn÷MLjô −GSðöÀPy MLl¸^j¸Á'' ÔnJdð<j 
ÇML¸.  

− Oy×.¸Cc `TdNqj¸öCL¸ ²GHlð<MLlCLj¸Ec` ¬Â ²ÍjOqj ÔLkGSkë $q¨sHQcOqj. GHÁÂÄjadÓj MLjj¸Eo Mc^û}H 
IJwFLj À£fS GSj¸ÍOq¸ AKcOqõŠ IJwFLj ÔoQc<j ÇML¸ FL¸_Oqj ÔLkGSjŠÂ IJwFLj `−F|` ÔofS¸EcMnj.  

''ÿPy..''  
''³Äj=h ÔnPn÷MLkô ¯EcOqj*¸? GSj¸ÍO~Â¥h ¥qOyFc Tw¥h¸ÍÂ¢, FLjMLlø McBhê −GSðöÀPy Ôo¿ð¸ÔcMLÂ¢ ÇML¸ 

ÔnJdð<MLkô. ®GHlð<j ²Pe MLlFcï<k?'' −¸Ey+FL Â¸¨FL GSøOq¸Cy ¬¨$c<j GSCLõ¸.  
''²Pe MLlFcïOq¸=o ³¸ ÔnGHðMLj¸=cM| ¬FLïNqkõ? − AKL$qML¸CLjBoê ¬<$cÆ'' Íj¹#eÂï −GHlŠ¸^k ÔnfHð¸EcMnj.  
''³Äj^MLkô FLjMLlø ¬¸^jFLïÁ¤?'' [¸$cOqj$c ¬¨$c<j.  
''−NqjFL.. −NqjFL MnÈ"JwNqkOqj. ¬GSÓj FcÓj$qjOy¾Æï¸Ôi GSðßÿPyFo PoOqj. ´.fS.NqjkPy MLl¸¼ Mn¸=hPo^O| 

¬MLj¿á ±fH¿ÀCLjëÓŠ −¥hû×.F| ¬¸Á¸ÔcOqj. ®Mc+ JvÍjíFoï ±fH¿ −»Jwtj¸Á. ¬¸Cc ¬tjJwtj¸Á ¬FLïNqkõ!'' 
EcEcGHl ³<jGSkë ÔnfHð¸Á.  

''¬Nnkõ! AKL$qML¸CLj@~'' ¬FLjŠÂ MLj¿ MLk=c÷<Po¥qJwNqk<j GSCLõ¸  
''MLj¿.. ¬¸CLõö¥hNqjÓj'' ¬Â ÇML¸ ¬<$qKyNqk<j.  
''®¸¥c ¥cPoÍFLïNqkõ MLkOqjá¿¢Py MLl¸ÔcOqj.''  
''Mc¨ ¬FLïNqjõ ¥x<jŠ b¨Æ£÷PyFo MLlFcï<j$c. ¥q_jOqj rH=cæMc?''  
''¥q_jOqj rH=cæFLj. ¥cÂ¢ O~PoFLFcï<j. ¥qOyFc ¬¸^j McõbÁ ¥qEc?''  
''¬tjCo MLköCL¸ `MLk}SÚ` rH^jæŠÂ ÍkOq¸$c ‚OyáMLÔLjá$c. ¥x<jŠCy GSMLkFL¸.''  
''Mc+" rHÍíMc+j" MLÍíFcïOq^Po. MLjFL¸ ³¸ ÔoNqj$qÓ¸'' ÔnfHð¸EcMnj.  
''MLjOo¸ IGHO~øPoÍMLkô FoFLk GSCLõ¸ OoJvÍjíFoï ³ IGH÷tj^j¸=o − IGH÷tj^j GH^jæŠÂ MLÔoáTdë¸. ¬¸CLMLOq‚ 

MLkOqjá¿¢Py MLl¸ÔLMLjÂ ¬¥qÚ¨ @~¥qæOq÷Š ÔnGHlð. Mc¨ ¬¸CLõö¥hNqjÓj Moj¸ ÔoTdë¸'' ¬¸^k IJwF| `−}IH`ÔofS Mn¸^Fo 
¥q¸GHmõ^O| `−F|` ÔofS MLjO~ï<j °ÍNqj¸ IGH÷tj=|Py b¨Æ£÷ öGHNqkBcÂ¥h =h¥qÚ^j÷ _j¥| ÔoQc<j ÇML¸. − MLjbEcõÿï¸ 
MLjk<j $q¸^ÓŠ ®ÍíOqk b¨Æ£÷ ÔoOqjŠFcïOqj. Mn¸^Fo GSj¸ÍOq¸ AKcOqõŠ IJwF| ÔofS CcMLjj b¨Æ£÷ ML¼áFL ÄGRNqj¸ 
ÔnJdð<j. 

−GSðöÀ¥h Mn+"$cFo ®ÍíOqk MLjj#eÓŠ MLkGSjÚÓj rH^jæŠÂ AKpÀ¥q ÍkO~Âï Jd=hGSkë _OqjMn¥hÚFL 
ÿßÍNqkÓCy, rHÓj÷Ã¥h MLGSjëFLï ¥qÂ¢ï=hÂ −GHlŠ¸^k MLkOqjá¿¢Py¸¼ GSj¸ÍOq¸ `AKpÀ¥q ¥cNqkÂï` `¬¸_jPnF|û`Py 
rH=hæ¸¼ GSôQcFL Mc=h¥qŠ À£GSj¥nWc"Oqj. ¼À sH¿ð¸ÔcOqj.  

''μOo GSj¸ÍOq¸ ÂFLjï Jw$x^jæ¥yML^¸ MLk ÍjOqÍßGRæ¸!'' FoFLj b¨Æ£÷ ML¼á‚@~ ÂFLjï ÔLk<Po¥qJwNqkFLj. FLFLjï 
XLÄj¸ÔLj'' ¼ÀÄ£jÍ GH<j¥yrH=hæFL Mc¨ Jd¿íîMLEoVÂ¥h FLMLjGSÚ¿¸¼ ÂGHlð ¬¸=h¸Ôc<j GSCLõ¸.  

''FoFLk CLGHlð ÔoQcöFc! GSCLõ¸ b¨Æ£÷ Mn<jCLjFcï<Â CnÆNqj$cFo ÂFLjï ¥qÓML=cÂ¥h Ä¤Po÷ÍÂ −¸XL ÄbÁ¸ÔcFLj. FLFLjï 
‚@~ XLÄj¸ÔLj'' GSCLõ¸ MnFL¥cPo, ¼ÀÔLj^kæ öGHÍXh* ÔoGSkë ¬FLjŠFcï<j ÇML¸.  
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ఇలా ఉంటే బావుంటావమామ్యీ                        జోయ్తిరమ్యి 

¼ÀPy¸¼ MLj¸^Ój °MnøCLjëFL rHÎ¥h PoÔctj.  
''¯QLøO~! MLk öJd*sSïfUCLjÂ −CLôŠ GS¸CLßfHë ÓbÃGSjë¸Á'' ¬¸^k ¥qÂfH¸ÔLÂ − GHOqMojQLøOqjÂ¥h ²ÍjOqj$c 

¥qÂfHGSjëFLï ¬»ïEoMLl¨¥h FLMLjGSÚ¿¸ÔcOqj. ¥qÂ¢ï+j" Â¸¨JwtjFL Mc¿Íí¿ ¥qFLjÓŠ − ¼ÀMLj¸^Ój MLjGS¥qMLjGS¥q$c 
¥qÂfH¸Ôctj.  

 
PPP 

  
 రాహుల కి ఉదోయ్గమొచిచ్ మూడేళల్యింది. పెళిల్ చెయాయ్లని అమామ్నానాన్ తెగ ఆరాటపడుతునాన్ కాసత్ 

ఆగండని నెటుట్కొసూత్ వచాచ్డు ఈ మూడేళూళ్. తనిచేచ్ గీర్న సిగన్ల కోసమే వాళళ్ వెయిటింగ.   మూడు నెలలకోసారి 
ఇంటికెళతాడు రాహుల. వెళిళ్న పర్తిసారీ వాళళ్ అమామ్ నానన్లది ఒకే పర్శన్ "అమామ్యిని చూసెయయ్మంటావా?" అని. 
అపుప్డే వదద్ంటాడు రాహుల. కిర్ందటి సారి వెళిళ్నపుడు రహసయ్ంగా అడిగింది వాళళ్మమ్ భారతి "ఎవరైన్నా ఇషట్పడితే 
చెపుప్..మీ నానన్గారిన్ వపిప్ంచే పూచీ నాది" అంటూ. అది గురొత్చిచ్ నవువ్కునాన్డు రాహుల. కాఫీ చివరి సిప చెసూత్ 
లేచాడు మంచం మీంచి. కపుప్ టేబుల మీద పెటిట్ అదద్ం ముందు నిలుచుని తనని తాను చూసుకునాన్డు కార్ఫ 
సవరించుకుంటూ. ‘ఇక చెపెప్యాయ్లి’ అనన్ నిరణ్యం తీసుకోగానే అతని పెదవులపైన  చిరునవూవ్ లోలోపల కాసంత 
సిగూగ్ పుటాట్యి ఆ క్షణమే.  

రోజూ కనాన్ కాసత్ శర్దధ్గా తయారయాయ్డు ఆ రోజు. ఆఫీసు హాలోల్కి ఎంటరవుతూనే వెతికాయి అతని కళుళ్  
మెరీస్ కోసం. కూయ్బికల లో కనపడలేదు. అయితే కాఫటేరియా దగగ్రే ఉండాలి అనుకుంటూ అటేపు వెళిళ్న రాహుల కి 
కాఫీ తాగుతూ కనపడాడ్రు సవ్పన్, హరి, లిఖిత, శీర్ను ఇంకా గేంగంతా ఉనాన్రు మెరీస్ మాతర్ం లేదు. రాహుల ముఖం 
చినన్బోయింది. లిఖితనడిగితే చెపిప్ంది ముందే వచిచ్ంది గానీ ఫోన ఏదో వసేత్ వెంటనే వెళిళ్పోయిందని. వెంటనే రింగ 
చేసి ఆతుర్తగా ఎదురుచూసుత్నాన్డు. ఫోన లిఫట్ చెయయ్లేదు మెరీస్. నిరాశగా తన సీట కి  వచిచ్ పని చేసుకోసాగాడు. కీబోరడ్ 
మీటుతూ  వేళూళ్ సీర్క్న మీద చూసూత్ కళూళ్ సీప్డుగా కదులుత్నాన్యి గానీ అతని మనసులో ఆలోచనలు మరింత సీప్డుగా 
తిరుగుతునాన్యి. ఏమయి ఉంటుంది? తన ఫోను లిఫట్ చేయలేనంత ఇంపారెట్ంటు పని ఏమయి ఉంటుంది మెరీస్కి? 
నాలుగు నెలలుగా తనే లోకమై గడుపుతునన్ మెరీస్కి ఏదైనా కషట్మైతే తను తటుట్కోగలడా? పనిచేయబుధిధ్ కాలేదు. ఫోను 
తీసి మళీళ్ రింగ చేసాడు. ఎతత్డం లేదు మెరీస్. బాధగా నిటూట్రుసూత్ పనిచేసుకోసాగాడు. రాతిర్ పదయింది పనిలో పడి టైం 
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తెలీలేదు. బాగ తగిలించుకుని బండి తాళం తీసుకుని బయటికొసుత్ండగా కనపడింది మెరీస్,  కారోల్ నుండి దిగి ఎవరికో 
టాటా బైబై చెబుతూ. లోపలిన్ంచి చెయియ్ ఊపాడు ఒక యువకుడు. రాహుల ఇంతకు ముందెపుడూ చూడలేదతనిని. 
ఎదురైన మెరీస్ని చూసూత్ పలకరించాడు రాహుల "హాయ డియర, ఏంటి మధాయ్హన్ం నుంచీ ఏమయిపోయావు ఎంత 
కంగారు పడాడ్నో తెలుసా? "   

రాహుల వేపు చూడకుండానే గబగబా లోనికి అడుగులేసూత్ అంది "ఎందుకూ?" చాలా సాధారణంగా 
వినపడిన ఆమె సవ్రం రాహుల ని ఆశచ్రాయ్నికి గురిచేసింది.   

మెరీస్ వెనకాలే అడుగులేసుత్నన్ రాహుల ఆగిపోయాడు ఆమె వాష రూం లోకి వెళిళ్పోవడంతో. బయట 
సోఫాలో కూచుని ఎదురుచూసుత్నాన్డు రాహుల.  

కాసేపటికి టీం లీడర పదమ్ వచిచ్ అడిగింది “ఎవరికోసమేనా వెయిట చేసుత్నాన్వా?“ అంటూ. ఆమె చెపిప్న 
మాటతో షాక తినాన్డు రాహుల  

"మెరీస్ ని డారిమ్టరీ లో నిదర్పోతూ చూసానే!"   
తను బయట వెయిట చేసుత్నాన్నని కూడా చూడకుండా తను అటిన్ంచటే వెళిళ్పోయిందనన్ మాట. 

ఎందుకిలా? ఏమీ అరథ్ం కావటేల్దు రాహుల కి. ఫోన చేసాడు ఈసారి కూడా ఎతత్లేదు. అరథ్మయింది రాహుల కి మెరీస్ 
తనని ఎవాయిడ చేసోత్ంది. వెంటనే వెనుతిరిగాడు గుండెలోంచి బాధేదో జివువ్న చిమిమ్ంది అతని కళళ్లోల్కి. రూముకొచిచ్ 
పడుకుని ఆలోచిసుత్నాన్డు ఎందుకు, ఎందుకిలా? మరాన్డు కూడా అంతే, తను బయటికొసుత్నన్పుడు వసోత్ంది అదే 
కారోల్..అదే యువకుడితో. నేరుగా వాష రూంలోకీ ఆనక డారిమ్టరీ  లోకీ వెళిళ్పోతోంది. వారం తరావ్త ఒకరోజు 
మదాయ్హన్ం వచిచ్ంది. అడిగితే  

"అయినా నామీద ఎందుకంత ఇంటెర్సట్?" అంది.  
“అదేంటి, నేను సెప్షల కాదా నీకు?” అనాన్డు.  
“సెప్షలే, కాదనెవరనాన్రు? శీర్నూ, హరీ, లిఖీ మీరందరూ నాకు సెప్షలే కదా అలా 

ఎందుకడుగుతునాన్వ?” అంది చాలా మామూలుగా.  
“అందరిలాగే నేనూనా?” అనాన్డు ఆమె కళళ్లోల్కి చూసూత్ ఎకక్డో చినన్ ఆశ ఇంకా వెంటాడుతోంది 

అతనిన్.  
"అవునూ" అంటూ అకక్డిన్ంచి వెళిళ్పోయింది. ఆమె చూపులో అంతకనాన్ ఏం లేదనన్ అరథ్ం సప్షట్ంగా 

కనపడింది రాహుల కి. దిగార్భ్ంతిలో ఉనాన్డతను. కాసేపు కళుళ్మూసుకుని ఉండిపోయాడు. నాలుగు నెలలుగా తనతో 
ఎంతో చనువుగా తిరిగిన మెరీస్ ఇపుప్డు ఏమీ లేనటుట్ పర్వరిత్సోత్ంది. తనని నిరల్క్షయ్ం చేసోత్ంది. 
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పని చేసుత్నన్పుడూ కాఫీ తాగుతునన్పుడూ ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు తన కళళ్లోల్కి కొంటెగా చూడడం, తను 
రావడం ఆలసయ్మయితే దిగులు పడడం, రాగానే మెరిసే కళళ్తో నవవ్డం, రెసాట్రెంట కీ సినిమాకీ తనతో ఒంటరిగా 
రావడం, తనని వాటేసుకుని బైక వెనకాల కూచోవడం, దగగ్రగా ఉనన్పుడు కళళ్లోల్కి గుచిచ్ గుచిచ్ చూడడం, ఎవరికీ 
తెలీకుండా చినన్గా కనున్ కొటట్డం, వీటనిన్టికీ అరథ్ం  మామూలు ఫెర్ండిష్పేప్నా? అరథ్ం కావటేల్దు రాహుల కి. మౌనంగా 
లేచి ఇంటికొచేచ్సాడు. పడుకునాన్డు గానీ నిదర్ పటట్డం లేదు.  తన పుటిట్నరోజుకి గిఫట్ అడిగితే టాంక బండుకెళాద్మంది. 
ఏమిసుత్ందో అని ఎంత ఆతర్ంగా ఎదురుచూసాడారోజు? నిజంగానే తాను ఎదురుచూడని బహుమతి. కళుళ్మూసుకుంటే 
ఇసాత్నని చెపిప్ నుదిటిమీదా, చెంపలమీదా చివరికి పెదాలమీద కూడా ముదుద్ పెటిట్ంది. ఇదంతా ఉతిత్ ఫెర్ండ షిపేప్నా? 
కాదు..కాదు..అంతా మోసం! ఒకక్ ఉదుటున లేచాడు పకక్మీదనుంచి. అవమానంగా ఉంది. బాధగా ఉంది. అమామ్యిల 
మీద ఏవగింపుగా ఉంది.  

లాభం లేదు రేపు నేరుగా అడగాలిస్ందే! ఏమిటీ  మోసమని నిలదియాయ్లిస్ందే! ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్క 
కూడా ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్డు ఎపుప్డో తెలల్వారాక గానీ నిదర్పటట్లేదు  రాహుల కి.  లేటుగా లేచాడేమో మదాయ్హన్ం 
వెళళ్లేకపోయాడు సాయంతర్మయింది ఆఫీసుకెళేళ్సరికి. అంతా ఫుడ కోరట్ దగగ్రే కనపడాడ్రు. తను మెరీస్ కోసం 
వెతుకుతుంటే సవ్పన్ పసిగటిట్ంది.  

“ఇలా రారా” అంటూ దూరంగా తీసుకెళిళ్ంది.  
“దానిన్ వదిలెయ రా..నువవ్ంటే ఇంటెర్సట్ లేదని చెపోత్ంది కదా" అంది.  తమ మధయ్ ఉనన్ది మామూలు 

ఫెర్ండ షిప కాదని పేర్మ అని చెపాప్లని చూసుత్నన్  రాహుల ని ఆపుతూ తనే అంది    
"నాకంతా తెలుసు. అపుప్డు ఇషట్పడింది ఇపుప్డు కాదంటుంది వదిలెయ, నువువ్ ఊ అనాలే గానీ నేను 

లేనా  నీకోసం" అంది కనున్ గీటుతూ. ఒకక్ క్షణమాగితే సవ్పన్ చెంప చెళుళ్మనేదే నిగర్హించుకునాన్డు రాహుల. ఒకక్ 
క్షణం కూడా అకక్డ ఉండలేకపోయాడు. ఇంటికొచిచ్ మంచం మీద వాలాడు. మనసంతా అయోమయంగా గజిబిజిగా 
ఉంది. ఆకలి లేదు తినాలని లేదు. మేస బోయ గోవిందం అపప్టికే రెండు సారుల్ వచిచ్ అడిగాడు ‘భోజనం చేసాత్రా’ అని. 
వదద్ని పంపించేసాడు అతనిని. కళుళ్మూసుకుని పడుకునాన్డు. మనసు తెరమీద ఒక సినిమాలా కదులుతోంది  తను 
ఇకక్డ జాయిన అయిన మొదటిరోజు నుండీ ఇంతవరకూ  జరిగినదంతా.  

  హాయ హాయ వెలక్ం అంటూ చెయియ్ ఊపారు కొందరు. దగగ్రకొచిచ్ షేక హాండిచిచ్ విష చేసుత్నాన్రు 
మరికొందరు. ఒకరిదద్రు అమామ్యిలయితే బాగా దగగ్రగా వచిచ్ అతనిని ఆనుకుంటూ నిలబడి చెయియ్ కలిపి కాసేపు 
వదలకుండా పటుట్కునాన్రు కళళ్లోల్కి చూసూత్. కొంచెం ఇబబ్ంది పడాడ్డు రాహుల. చుటూట్ చూసాడు. అందరూ 
మామూలుగానే ఉనాన్రు. తరవాత సీటోల్ కూచుని పనిచేసుకుంటూ ఒకసారి అందరీన్ చూసాడు. అమామ్యిలంతా బిగుతైన 
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జీనూస్ టీ షరుట్లూ పొటిట్ పొటిట్ మిడీడ్లూ వేసుకునాన్రు. కాసత్ సాంపర్దాయ దుసుత్లోల్ ఒకరేనా ఉనాన్రా అని వెతికి చూసి 
నిరాశపడాడ్డు. మాటిమాటికీ రెసట్ రూమ కి వెళిల్ మేకపుప్లవడం, ఎపుప్డుబడితే అపుప్డు ఉనన్చోటే పరుస్ తీసి పెదాలమీద 
లిప సిట్క  దిదుద్కోవడం కొంచెం వెగటు పుటిట్ంచిందతనికి. సరే, ఎవరిషట్ం వారిది     రోజంతా కలిసి పనిచెయాయ్లిస్ంది 
వీళళ్తోనే కదా అనుకుని అలవాటు చేసుకునాన్డు. యేడాది కిర్తం మెరీస్ రాకతో రాహుల కళళ్కి ఒక అందమైన అమామ్యి 
దరశ్నం అయింది. చుడీదార వేసుకుని లక్షణంగా అనిపించింది. చునీన్తో గుండెలిన్  కపుప్కుని కనపడిన ఒకే ఒక 
అమామ్యి అకక్డ మెరీస్నే  రాహుల కి. అందుకేనేమో తొలిచూపులోనే ఆకరిష్తుడయాయ్డు.  

సవ్పన్ మాటిమాటికీ తన సీటు దగగ్రికి రావడం, ఏదో డౌట అడిగే సాకుతో తనకు దగగ్రవాలని   పర్యతన్ం 
చేయడం చిరాకు పుటిట్సోత్ంది.  తనకు ఆసకిత్ లేదని తెలిసి ఎలాగయినా ఆకరిష్ంచాలని చేసే వెకిలి చేషట్లకు రాహుల కి 
ఆమెపై రానురానూ అసహయ్ం మొదలయింది. ఒకరోజు హరితో బాగా దగగ్రగా ఉండగా చూసాక ఆమెపై మరింత 
అసహయ్ం పెంచుకునాన్డు. ఆగలేక అడిగాడు కూడా ఏంటిది? అని. జసట్ ఫెర్ండ షిప అంది. మరి నాకెందుకు 
దగగ్రవాలనుకుంటునాన్వ? అంటే అది కూడా అందుకే అంది. ఛీ,  ఇంత దిగజారుతునాన్రా అమామ్యిలు?  మనసంతా 
చికాకుగా అనిపించింది ఆరోజంతా. 

శీర్నూ లిఖితా రోజూ ఒకే కారోల్ వచేచ్వారు ఆఫీస కి. ఫెర్ండస్ అనుకునాన్డు కొనాన్ళళ్కి తెలిసింది వాళుళ్ 
లివింగ రిలేషన షిప లో ఉనాన్రని.  కానీ అది కొనిన్ నెలలే. తరావ్త విడివిడిగా వసుత్నాన్రు. విడిపోయారని తెలిసి 
బాధపడాడ్డు. ఒకరోజు శీర్ను ఒంటరిగా ఉనన్పుడు అడిగాడు ఎలా తటుట్కుంటునాన్వని.  

“అమామ్యి తనే లైట తీసుకుంటోంది, నాకేంటి బోర్?” అనాన్డు.  
ఎలా? ఇంత ఈజీనా, కలవడం, విడిపోవడం?   తాము కలిసునన్పప్టి అనుభవాలు గురొత్చిచ్ భవిషయ్త లో 

బాధించవా? గడిచిన కాలపు జాఞ్పకాలు పర్సుత్త జీవితంపై పర్భావం చూపించవా? ఇంత లైట అని ఎలా 
అనుకుంటునాన్రు? పెళిల్ అనే తంతుతో కలవకపోయినా సతరీ పురుషులిదద్రు కలిసి జీవించాలనే   నిరణ్యం తీసుకునాన్రంటే 
ఆ ఇదద్రి మనసులు   విడిపోలేనంతగా ముడిపడాడ్యనే కదా! మరి అంత తవ్రగా నిరణ్యాలు మారుచ్కుని విడిపోవడం 
ఎలా సాధయ్ం? రాహుల బురర్ వేడెకిక్ంది ఆరోజు.  

రెండు నెలలలోనే   లిఖితా, శీర్నూ మళీళ్ సహజీవన జంటలయాయ్రు ఇదద్రూ కలిసి కాదు..వేరేవ్రు 
వయ్కుత్లతో. ఇది మరీ పెదద్ షాక రాహుల కి. అయితే ఈమధయ్నే లిఖితకి ఇంటోల్ వాళుళ్ సంబంధం చూసేత్ మానసికంగా 
కొంచం నలిగింది గానీ బాయ ఫెర్ండుకి గుడ బై చెపేప్సి ఇంటోల్వాళుళ్ చూసిన అబాబ్యితో తాళి కటిట్ంచుకుని 
ఇలాల్లయిపోయింది.   పెళిళ్కి పిలిసేత్ అందరూ వెళాళ్రు శీర్నూతో సహా అందరూ హేపీగా గడిపారు. పెళిల్కొడుకుతో 
కరచాలనం చేసూత్ నవువ్తూ మాటాల్డుతునన్ శీర్ను ను చూసూత్ ఆశచ్రయ్పోయాడు రాహుల. ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రు 
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వీళళ్ంతా. ఇదంతా సంసాక్రమేనా? సంసాక్రమంటే ఇదేనా? ఆకరష్ణకి పేర్మ అనే ముసుగు వేసి అవసరాలు 
తీరుచ్కోవడం ఎంతవరకూ సమంజసం?   మన సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలను తపుప్దోవ పటిట్సూత్ సభయ్ సమాజానిన్  
కలుషితం చేసే దికుక్గా తీసుకు పోతునాన్యా మన ఈ పోకడలు?    

ఇవనీన్ ఇలా ఉంటే   ‘నీతో సమానంగా సంపాదిసుత్నాన్ను కదా నువువ్ నాకనాన్ ఏం గొపప్’ అంటూ   ఈగో 
ల గోలతో   పెళళ్యిన ఏడాదికే  విడాకులు తీసుకుంటునన్ జంటలు.   అమోమ్, నానోన్ తపప్ ఇదద్రి పేర్మా దొరకని  
దౌరాభ్గాయ్నికి గురయేయ్ పిలల్లు. ఆలోచిసుత్నన్రాహుల కి తల పగిలిపోతోంది. కలవడాలూ విడిపోవడాలూ ఎనిన్ 
జరుగుతునాన్ అంతా పబుబ్లూ, డిర్ంకులూ   వీకెండ    పారీట్లోల్ కలుసూత్నే ఉంటారు.   అంతా మామూలుగా నవువ్తూ 
తుళుళ్తూ గడిపేసుత్ంటారు. ఇవనీన్ చూసుత్నన్ రాహులిక్ ఒకోసారి పిచెచ్కిక్నంత పనవుతుంది. 

ఒకరోజు కొలీగ సుదేష తో మాటలోల్ అనాన్డు వీళళ్ంతా ఇంత ఈజీగా ఎలా ఉండగలుగుతునాన్రు? అని   
 “లైట బోర్..అమామ్యిలు మనతో చనువుగా ఉనన్పుడు ఎంజాయ చేయాలిస్ందే, సమయమొచిచ్నపుడు 

అమామ్నానన్ చూసిన లక్షణమైన అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకోవాలిస్ందే, ఎకుక్వ ఆలోచించి బురర్ పాడుచేసుకోకూడదు” 
అనాన్డు.  

సవ్పన్ కూడా అలాగే మాటాల్డింది. “నీ అంత   వేసుట్ ఫెలో ని నా లైఫ లో చూళేళ్దు. లైఫ ఎంజాయ 
చెయయ్డం తెలీని ముదద్పపుప్వి “ అంది. అవునా? బరితెగించే పనులు చేయని తాను తెలివితకుక్వవాడా? తరతరాలుగా 
పర్పంచ దేశాలనిన్టిలో కొనియాడబడుతునన్ భారతీయ సంసక్ృతిని    చినాన్భినన్ం చేసుత్న వీళళ్ంతా  తెలివైనవారా? 
మధనపడుతూనే కాలం నెటుట్కొసుత్నాన్డు. మెరీస్ పరిచయం అయాక ఆమె చూపించింది పేర్మ అనే అనుకునాన్డు. ఆమె 
కళళ్లోల్ని అమాయకతవ్ం, ఆమాటలోల్ని లాలితయ్ం నిజమే అనుకునాన్డు. అందరిలో  తానొకక్తీ పర్తేయ్కం అనుకునాన్డు. 
మెరీస్ లాంటి వాళుళ్ కూడా అకక్డకక్డ ఉనన్ందుకు సంతోషించాడు. ఇపుప్డు మెరీస్ పర్వరత్న  కూడా   విచచ్లవిడి 
వయ్వహారంగానే అనిపించి పేర్మ అనే   పదానికి యువతలో పూరిత్గా అరథ్మే మారిపోయిందని   అరథ్ం చేసుకునాన్డు.  

రాహుల ఆ వీకెండ ఇంటికి బయలేద్రాడు. భారతీ, శీర్నివాస  సంతోషంగా ఉనాన్రు కొడుకు రాకతో.   
అమమ్తో కబురుల్ చెబుతూ  వంటింటోల్ చినన్ చినన్ సాయాలు చేసాడు  రాహుల. కొడుకిక్ ఏం కావాలో అడిగి అడిగి వండి 
పేర్మగా వడిడ్ంచి తినిపించింది భారతి. పకక్నే కూచుని జోకస్ చెబుతూ ఉతాస్హపరుసూత్ నానన్. అలల్రి చేసూత్ ఉడికిసూత్ 
సందడి చేసూత్ చెలిల్. ఎంత అందమైన కుటుంబం మనదీ అనుకుంటాడు ఇంటికొచిచ్నపుప్డలాల్ రాహుల..    

రాతిర్ భోజనాలయాక అందరూ పెరటోల్ చాప వేసుకుని వెనెన్ల నీడలో జలకాలాడుతుండగా భారతి  అంది  
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“నానాన్ ఏ వయసులో జరగాలిస్న ముచచ్ట ఆ వయసులో జరగాలి. ఇంకా లేటు చేయడం మంచిది కాదు. 
నువువ్ ఔననాన్ కాదనాన్ మేం అమామ్యిని చూడాలని అనుకుంటునాన్ం” కొడుకు ఏమంటాడా అని అతని కళళ్లోల్కి 
చూసింది. 

“సరేనమామ్ ,చూడండి” రాహుల సమాధానంతో సంతోషం ఉపొప్ంగింది ఇదద్రిలోనూ. 
“ఇంకేం, గీర్న సిగన్ల ఇచాచ్డు మనవాడు. ఇక తియియ్ నీ చిటాట్” ఉతాస్హంగా అనాన్డు శీర్నివాస.  
వెంటనే గబగబా అడుగులేసుకుంటూ ఇంటోల్కెళిళ్ చినన్ చేతి పుసత్కం పటుట్కొచిచ్ కూచుంది భారతి 

సంబరంగా. ఆశచ్రంగా చూసాడు రాహుల.  
“అమమ్కి ఆరెన్లల్ నుండీ ఇదే పనిరా అనన్యాయ్..చూడు దానిన్ండా అమామ్యిలే ఉనాన్రు. ఇపుప్డు నువువ్ 

చూసి ఎంచుకోడమే” అంది చెలిల్ రమయ్   అమమ్ పకక్కి చేరి పుసత్కంలోకి ఆసకిత్గా చూసూత్. 
పుసత్కం రాహుల చేతిలో ఉంది ఇపుప్డు.  ఒకొక్కక్ పేజీ తిపిప్ చూసుత్నాన్డు. రాహుల ఫోటోలు చూసుత్ంటే 

భారతీ రమాయ్  అతని ముఖంలోకి చూసుత్నాన్రు ఆతుర్తగా. ఫోటోలూ వివరాలూ అనీన్ చూసాడు. చివరి పేజీ అయాయ్క 
పుసత్కం అమమ్ చేతిలో పెటాట్డు.   

“ఏరా ఒకక్రు కూడా నచచ్లేదా?” అంది కాసత్ నిసస్తుత్వగా. ఆరెన్లల్ తన కషట్ం   కొడుకుకి కొంచం కూడా 
పనికిరాదేమో అనన్ నిరాశ కనపడిందామె ముఖంలో.  

“అందరూ బాగునాన్రమామ్” అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు ఆ మాటతో. 
“మరింకేం నానాన్ ఎవరో ఒకరిన్ సెలెకట్ చేసుకో మాటాల్డదాం” అనాన్డు నానన్  
నానన్వేపు నవువ్తూ చూసి అమమ్ ఒడిలో తలను వాలాచ్డు   రాహుల. వెలిల్కిలా పడుకుని రెండు చేతులూ 

గుండెలమీద పెటుట్కుని తలపైకెతిత్ అమమ్ ముఖానీన్ నింగిలోని చందమామనీ మారిచ్ మారిచ్ చూసుత్నాన్డు. భారతి చేతి 
వేళుళ్ అతని తలను నిమురుతునాన్యి పేర్మగా. ఇంత అందమైన దృశాయ్నిన్ ఎపుప్డూ కనపడేలా దాచుకోవాలిస్ందే 
అనుకుని వెంటనే కెమెరా కిల్కుక్మనిపించింది రమయ్. కొడుకు ఏదో దీరాఘ్లోచనలో ఉనాన్డనిపించి అతను చెపేప్దాకా 
ఆగడం అవసరమని ఎదురు చూసోత్ంది భారతి. పకక్నే కూచునన్ మిగతా ఇదద్రిదీ కూడా అదే పరిసిథ్తి.అయిదు 
నిముషాలయాక నోరు విపాప్డు రాహుల. 

“అమామ్, నీలాంటి అమామ్యిలు ఇపుప్డు లేరా అమామ్?” అమమ్ చేతివేళుల్ ఆగాయి కాసేపు. 
“ఎందుకుండరు,   అయినా నాలాంటి పాత చింతకాయ పచచ్డి నీకెందుకురా, నేను చూసిన 

అమామ్యిలంతా చదువుకుని పెదద్ పెదద్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. అలాంటివాళేళ్ నీకు సరియైన జోడీ నానాన్” అంది 
సముదాయిసుత్నన్టుట్గా. 
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“అమామ్, మీరంతా ఇలా ఉండబటేట్ మేమంతా చదువుతో పాటు సంసాక్రం నేరుచ్కునాన్ం. పెదద్ చదువులూ 
గొపప్ ఉదోయ్గాలూ చేసుత్నన్ంత మాతార్న గొపప్వారు కాదు. మన పదధ్తులు మరిచ్పోయి వెసట్రన్ కలచ్ర గొపప్ అనుకునే 
వారు నాకే కాదు, ఈతరం అబాబ్యిలెవరికీ నచచ్రు” అనాన్డు రాహుల. 

అమామ్నానన్లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంతో అవాకక్యారు.. ఈకాలం కురార్ళుళ్ మాడరన్ గా ఉండే అమామ్యిలిన్ 
ఇషట్పడతారని అనుకునన్ వారి అంచనా తపప్యింది     

“అమామ్, అమామ్యి అంటే, నీలా  నిండుగా బటట్లేసుకోవాలి. మెతత్గా మాటాల్డాలి. ఎదుటివారి మాటకు 
విలువిచేచ్ సంసాక్రం ఉండాలి.   చూడగానే మరాయ్ద ఇవావ్లనిపించేలా  ఉండాలి.  చుటూట్ ఉనన్  పురుషులు ఆమెకి  
గౌరవం ఇవవ్గలిగేలా ఆమె నడత ఉండాలి. సతరీ జాతికి గౌరవం తెచేచ్లా   పర్తి పురుషుడూ చేతులెతిత్ నమసక్రించేలా ఆమె 
జీవితం ఉండాలి” చెపుప్కుంటూ వెళుత్నాన్డు రాహుల. నోరెళళ్బెటిట్ వింటునాన్రు ముగుగ్రూ.  

“భారయ్  పేర్మ చూపేదయితే  భరత్ సంతోషంగా ఉంటాడు. అలాంటి భారయ్ని పార్ణానికి పార్ణంగా 
పేర్మిసాత్డు అతను కూడా.   ఒక సతరీ వలన సంతోషకరమైన ఇలుల్ తయారవుతుంది. అలాంటి ఇళళ్నీన్ కలిసేత్నే 
ఆరోగయ్కరమైన సమాజం ఏరప్డుతుంది. సతరీ చేతిలోనే సమాజం ఉంది. మాడరిన్టీ పేరుతో తమ వయ్కిత్తావ్నికి తామే మసి 
పూసుకుంటునాన్మనీ,  సమాన హకుక్ల పేరుతో తమ ఉనికికి తామే భదర్త లేకుండా చేసుకుంటునాన్మనీ  తెలీని 
అమామ్యిలు ఒక విషయం అరథ్ం చేసుకోవాలి. పాతచింతకాయ పచచ్ళళ్ని చినన్చూపు చూడకుండా పాత తరం వారినే  
ఆదరశ్ంగా తీసుకుని  తమ జీవితాలను ..కాదు..కాదు వారిమీద ఆధారపడడ్ అందరి జీవితాలకూ వెలుగు నివవ్డానికి 
సిదధ్మవావ్లి”.  

    కొడుకు మాటలకి   మురిసిపోయారు భారతీ శీర్నివాస లు. దీరాఘ్లోచనలో పడిపోయి ఉండిపోయింది 
రమయ్.  లేచి వెళిల్ అంతా నిదర్పోయారు ఆరాతిర్ పర్శాంతంగా నిదర్పోయాడు రాహుల.  

పొదునన్ లేసూత్నే ఇంటోల్ దృశయ్ం చూసి సంతోషంతో పరవశించిపోయాడు రాహుల. పరికిణీ వోణీ 
వేసుకుని అమమ్ వెనకాలే తిరుగుతూ అమమ్కి సాయం చేసూత్ రమయ్ అనన్ని చూసి హాయిగా నవివ్ంది.  

“డెర్సిస్ంగ మారితే చాలదు..ఆలోచన, ఆచరణ కూడా మారాలి” అనాన్డు చినన్గా తలమీద తడుతూ. 
“నీ చెలిల్నే అనన్యాయ్” అంది రమయ్  
మారుప్ తన ఇంటినుండే మొదలయినందుకు గుండెనిండా హాయి నిండింది రాహుల కి.    
 

PPP 
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 "జనమ్, జనామ్ంతర పాపాలనీన్ గురుత్కు వచిచ్ నను చితర్వధ చేసుత్నాన్య.  పార్ణానికి ఆపాయ్యంగా ఓ 
పలకరింపు లేదు.  కనీసం  పేర్మతో కూడిన సప్రశ్ లేదు. నాకు నేనే, నాతో నేనే  ఇలా  ఎనిన్ రోజులని 
కొటుట్కుంటూ,  తనున్కుంటూ, మాటాల్డుకుంటూ ఉండాలి. నేను దికుక్లు పెకక్టిలెల్లా అరిచినా ఎవరూ వినిపించుకోరు. 
నా రొధ ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. ఛీ! నామీద నాకే అసహయ్ం వేసుత్ంది. ఈ  కాళరాతిర్ సావాసం ఇంకెనిన్నాన్ళుళ్. 
ఈ  ఒకక్సారికి  నా యందు దయుంచి ఈ చీకటి గది నుంచి బయటికి పంపించు. ఇంకెపుప్డూ ఏ పాపం చేయను"  అని 
యశోద కడుపులోని బిడడ్  దేవుడికి మొర పెటుట్కుంది. 
           ఎవరో తలుపు తటిట్న శబద్ం. యశోద తలుపు తీసి "మీరా బాబు! రండి,రండి" అని చిరునవువ్తో ఆహావ్నించింది. 
          ఆ ఇంటోల్కి వెళేళ్ అగతయ్ం తనకు లేదనే అహంకారమే  తపప్  వచిచ్న ఆ మనిషికి చిరునవువ్కి బదులు నవేవ్ 
సంసాక్రంలేదు. అందుకే, ఇంటి బయటే నిలొచ్ని  " ఏమామ్! ఆరోగయ్ం బాగుందా?!. నినున్, నీ అవసథ్ను చూసి... జాలిపడి 
ఈ పని అపప్జెపాప్ను. ఎండలు మండిపోతునాన్యి. మీ ఇంటోల్ ఏ.సి పెటిట్సాత్ను. కానుపు అయిన తరువాత తీసెసాత్ను.  ఆ 
సారు వాళుళ్ వచిచ్ అడిగితే మూడు నెలల కిర్తమే పెటాట్మని చెపుప్. మళీళ్ చెపుత్నాన్ను, ఈ విషయాలేవి బయటికి 
చెపప్కూడదు" అని  మధయ్వరిత్ మోహన రావు  పెదద్ సంచి నిండా పళుళ్ యశోద చేతిలో పెటాట్డు. 
        "అలాగే బాబూ. ఎవరికీ సెపప్నేదు,  సెపప్ను" అంది యశోద. ఎవరు చూడటేల్దని నిరాధ్రించుకొనన్ తరువాత 
బాయ్గులో నుంచి డబుబ్లు తీసి యశోద  చేతిలో పెటిట్ మోహనరావు వెళిళ్పోయాడు. 
                     యశోద తలుపేసి ఇంటి లోపలికెళూత్ "ఇపుప్డు ఏడో నెల ఇంకో రెండు నెలలు భరిసేత్ మా అపుప్లు 
తీరిపోయి ఈ ఇలుల్ మిగిలుచ్కోవచుచ్" అని తనలో తానే ఆలోచించుకుంటూ పనిచేసుకుంటుంది. 
       "మా అమామ్, నానన్లకి నా మీద  ఎంత పేర్మో!! కుదరక కాని  ఈమె కడుపులో కూడా ఏ.సి పెటేట్వాళేళ్మొ " 
అని  నలుసు నవువ్తుంది. 
        "ఈ  ముదధ్ తిను తలిల్" అని తన ఎనిమిదేళళ్ కూతురికి కొసరి కొసరి తినిపిసుత్ంది యశోధ. 
       "నాతో కూడా  పేర్మగా ఉండవా? కాసత్ పొటట్ని నిమిరి నాతో  మాటాల్డవా"అని అరిథ్సుత్ంది ఆ చినిన్ పార్ణం 
        పాపం!  యశోద  పేర్మ ఎలా చూపిసుత్ంది? పిండానిన్ కడుపులో పెడుతునన్పుప్డే   " పుటేట్ బిడడ్కు,  నీకు ఎటువంటి 
సంబంధం ఉండదు, ఉండకూడదు" అని గటిట్గా చెపాప్రు అసలు తలిల్దండుర్లు. 
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                                                    ******* 
                విశాఖ సముదర్ తీరంలో  ఉనన్ పోష ఏరియాలో ఖరీదైన బంగాల్ ముందు ఆఢి. , బి.యమ.డబలుయ్ కారుల్ 
ఆగాయి. వాటిలోంచి విహార , ఆశ దిగారు. ఆ భారాయ్భరత్లకిదధ్రికి పేరు మోసిన కంపేనీలోల్ పెదద్ ఉదోయ్గాలు. 
వారికి  ఇదధ్రు ఆడపిలల్లు. ఆ పిలల్ల చదువులు ఇంటరేన్షనల సూక్లుల్ చూసుకుంటునాన్యి. 
             నడమంతర్పు సిరి అవవ్చుచ్. కషట్పడి సంపాదించినదైనా కావచుచ్ ఏదైనా డబుబ్ మనిషికి మహ చితర్మైన 
ఆలోచనలని, ఆశలని  పుటిట్సుత్ంది. అలాగే వారికి కూడా ఇపుప్డు మగబిడడ్ కావాలి, వంశం నిలబెటాట్లి అనే పాతకాలపు 
ఆశ చిగురించింది. బిడడ్లిన్ కనే వయసునాన్ వారికి ఓపిక, తీరిక లేదు, ఒక మగ బిడడ్ కావాలనే గొంతెమమ్ కోరిక తపప్. 
                      ఒకరి  దగగ్ర డబుబ్లునాన్యి. వేరొకరికి ఆ డబుబ్తో అవసరం ఉంది. ధనం ఉనన్ వాడి 
అలవికాని ఆశలకి ఆధునీకత రెకక్లని అమరుసుత్ంది ఆయువు పోసుత్ంది. ఒకరి డబుబ్ని, వేరొకరి అవసరానిన్ తమకు 
అవకాశంగా మారుచ్కునే మధయ్వరిత్ మోహనార్వులకి ఈ లోకంలో కొదవే లేదు.  చటాట్లు గటిట్వయేయ్ కొలది వీరికి 
ముటట్చెపెప్ సొముమ్ పెరుగుతుంది. అందుకే వాళుళ్ అందమైన బొమమ్ని ఆనైల్న లో ఆరడ్ర చేసి తెచుచ్కునన్టుట్గా 
రకత్సంబంధానిన్ కూడా కసట్మైజడ్ సెప్సిఫికేషనస్ తో ఆరడ్ర పెటాట్రు. 
ముబైల రింగ అవుతోంది "హలో" అంది ఆశ. 
       "మేడమ డెలివరి అయింది, బాబుని తీసుకుని వెళల్ండి" అనాన్డు అవతలి నుంచి మోహన రావు. 
ఆశ అంతే తవ్రగా  అతయ్ంత ఆనందంతో విహార  కి ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది. 
ఆశ "లకిష్ , లకిష్ " అని సంబరంగా అరిచినటుట్గా పిలుసుత్ంది 
"ఏంటమామ్!"  లోపలినుంచి  హాడివుడిగా వచిచ్ంది లకిష్ . 
              "అయయ్గారు హాసిప్టల లో వుంటాననాన్రు.  రా! మనం  హాసిప్టల కెళిళ్ బాబుని తీసుకొదాధ్ం. నువేవ్ వాడిని 
చూసుకోవాలి" అని క్షణంలో బిడడ్ బాధయ్త  లకిష్ కి అపప్జెపేప్సింది ఆశ 
        "మీ బిడడ్" అని డాకట్ర ఆ పసికందుని జాగర్తత్గా ఆశ చేతిలో పెటిట్ంది. 
        ఆశ సంతోషంతో మురిసిపోయి తన బిడడ్పై  ముదుధ్ల వరష్ం కురిపించి ఐదు నిమిషాల తరువాత  పకక్నే వునన్ 
లకిష్ కి బిడడ్ని అందించింది 
            "ఒక ఆయమమ్ కడుపులో పుటిట్, మరో ఆయమమ్ చేతిలో పెరుగుతానా?" అని అనిపించిందో ఏమో! 
ఆ బిడడ్  ఒకక్సారిగా గటిట్గా ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది. 
            లకిష్  కి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక యశోద పకక్నే పడుకోబెటిట్  "పాలు ఇవవ్మామ్!" అంది అనునయంగా. 
             అపప్టి వరకు ఏదో బరువు మోసాననుకునన్ యశోద, తొమిమ్ది నెలలు తాను మోసిన ఆ భారం రూపు దాలిచ్ 
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తన చనుబాలు తాగుతుంటే ఏదో తెలియని ఉదేవ్గానికి గురైంది. అందుకే తన పర్మేయం లేకుండానే కనీన్రు కారుసుత్ంది. 
అమమ్కానికి అయినా సరే  అమమ్తనం లో  కమమ్దనానిన్ కాదనలేక ఆ కళుళ్ వరిష్సుత్నాన్యి. 
          ఇదంతా గమనించి గమనించనటుట్గా ఉనన్ ఆశ  "బేబి కి ఏ పాలు పటట్మంటారు ఫారుమ్లా రాసివవ్ండి" ఆరిత్గా 
అడిగింది డాకట్ర ని. 
          "తలిల్ పాలే మంచిది. ఫారుమ్లా రాసివవ్మంటే రాసిసాత్ను" సంశయంగా చెపిప్ంది డాకట్ర. 
       "తలిల్పాలు మంచివే కాని ఈమె దగగ్రే బిడడ్ని వదిలేసేత్ వీళళ్మధయ్ బంధం పెరుగుతుందేమో కదా!" అని తన 
సందేహానిన్ బయటపెటిట్ంది ఆశ. 
        "ఏ కాలంలో ఉనాన్రండి!?. కావాలంటే ఇపుప్డు తలిల్ పాలు కూడా లభిసుత్నాన్యి. ఖరీదెకుక్వ అంతే" అంది 
డాకట్ర. 
         అవును! కాలం మారి పరుగులు తీసుత్ంది. భూమాత ఇచేచ్ నీటిని కొంటుంది. తలిల్పాలను కూడా వెలకటిట్ 
కొనగలుగుతుంది. 
         "అవునా,  డాకట్ర!  అలా అయితే తలిల్పాలే కావాలి. కొంచెం డిటైలస్ చెపాత్రా?" అని ఉతాస్హంగా అడిగింది ఆశ. 
          ఆ పర్శన్ ముందే ఊహించిన డాకట్ర " ఆ విషయాలనీన్ మా నరస్ మీకు చెపుత్ంది"  అని వడివడిగా ముందుకు 
కదిలింది. 
            ఈ మాటలనీన్ వింటునన్ మోహనరావు బురర్ పాదరసంలా పనిచేయడం ఆరంభించింది. వెంటనే 
యశోద  దగగ్రకెళిళ్ "ఆ తలిల్ పాలు కూడా  నువేవ్ ఇసాత్నని  చెపిప్ అమమ్గారిని బర్తిమాలాడు. నీకు డబుబ్లు ఎకుక్వగా 
ముటేట్టటుట్ నేను చూసుకుంటాను" అని ఆమెకే వినిపించేటటుట్ వివరించాడు. 
         యశోద  మోహన రావు చెపిప్నటేట్ అరిథ్ంచింది. ఏదో  పెదద్ సాయం తానే  చేసుత్నన్టుట్గా  "అలాగే" అని ఒపుప్కుంది 
ఆశ . 
           మోహన రావు నరస్ ని అడిగి అకక్డే వునన్ ఫారమ్సిలో "మానుయ్వల బెర్సట్ పంప" ని తీసుకుని వచిచ్ 
యశోదకిచాచ్డు. "ఇది ఎలా వాడాలో నరస్మమ్ నీకొచిచ్ చెపుత్ంది. నువువ్ పాలు నింపి ఉంచు చాలు. నేనొక కురార్ణిణ్ 
పంపిసాత్ను, వాడికిచిచ్ పంపించు" అని యశోద  పొతిత్ళళ్లో వెచచ్గా నిదురపోతునన్ బిడడ్ని తీసి ఆశ చేతిలో పెటాట్డు. 
అపుప్డు యశోద ముభావంగా వుంది. ఎందుకంటే తనకి ముందే తెలుసు ఇది వాణిజయ్ ఒపప్ందంలో చివరి ఘటట్ం అని. 
        అమమ్ పంట పండింది. మోహన రావు డబుబ్లు ఇచాచ్డు. ఇకక్డ కూడా గిటుట్బాటు ధర రాలేదు. ఎకక్డైనా 
దళారులదే పైచేయి. 
           ఆశ, లకిష్  బిడడ్ని పటుట్కుని కారెకిక్ వెనుక సీట లో కూరుచ్నాన్రు.  విహార  కారు ముందు సీటోల్ కూరుచ్నాన్ డు. 
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"లకిష్  ! మీ ఆయన రెండు రోజులని సెలవుపెటాట్డు మూడు రోజులవుతుంది. ఏంటి విషయం? ఇంకా రాలేదు." తల కాసత్ 
వెనకిక్ తిపిప్ అడిగాడు విహార 
         "సారు, మీకు తెలుసు కదా! మా ఆడబిడడ్ చచిచ్పోయింది. ఆలాయన పెదద్ తాగుబోతు. ఉనన్ ఒకక్ బిడడ్ని సరిగాగ్ 
సాకెటేల్దు అలాగని మాకాడ వదిలేయయ్మంటే మా సెడడ్ ఇదయ పోతునాన్డు. ఆడు ఈ యాల  ఊళోల్ గొడవ కూడా 
పెటాట్డంట. మా ఆయన ఆడి సంగతి తేలిచ్ రేపు మా మేనకోడలిని తీసుకుని వచెచ్తాత్డు" అంది లకిష్  నెమమ్దిగా. 
   "ఇంతకీ మీ మేనకోడలి వయసెంత" అని అడిగింది తన బిడడ్కి ముదుద్పెడుతూ ఆశ 
      "మూడేళుళ్ ఉంటాయమామ్!" అంది లకిష్  తన బురర్ గోకుక్ంటూ. 
       "మీకే గడవటేల్దంటునాన్వు కదా! ఆ పిలల్ని ఎలా పెంచుతావే?" కాసత్ గదిధ్ంచినటుట్గా అడిగింది ఆశ. 
          "ఎవరి పిలల్లైనా  అయినా మనం సేరదీతేత్ మన  పిలల్లే కదమామ్!  పైగా మా ఆడబిడడ్ బిడాడ్యే. అందులోను 
ఆడపిలల్. మీరే సెపప్ండమామ్!  ఆ తాగుబోతు సచిచ్నోడు ఏం సాకగలడు? .అందుకే తీసుకురమమ్నాన్. మా పిలల్లతో పాటు 
దానికి ఓ ముదద్ పెడితే అదే పెరిగిపోదిద్"  అంది లకిష్  కాసత్ దైనయ్ంగా, కాసత్ ధైరయ్ం గా 
     లకిష్  మాటలు ఆశ, విహర ల  గుండెని కదిలిసుత్నాన్యి, ఋదిద్ని ఆలోచించమంటునాన్యి, ఆతమ్ని పరిశీలన 
చేసుకోమంటునాన్యి. 
            "నీ సుఖం, సావ్రథ్ం కోసం కొండ మీద కోతినైనా తీసుకొని వచేచ్ నేను, నీ ఆశలకు, ఆలోచనలకు ఆలంబన 
ఇచేచ్ ఆధునిక టెకాన్లజీ అండగా ఉండగా...ఇంకా ఎందుకు అరథ్ం, పరథ్ం లేని విషయాల గురించి వయ్రథ్ంగా 
ఆలోచించాలనుకుంటునాన్రు?"  అని  వారి దగగ్ర ఉనన్ డబుబ్ హెచచ్రించినటుట్గా అనిపించింది.  వెంటనే  ఆశ, విహార 
లు తేరుకునాన్రు. లకిష్  మాటలకు సమాధానంగా 
కనిపించని మూతి విరుపుతో అసహనంగా ఏక కంఠంతో "అవునా!" అనాన్రు. 
                బాణాల నుంచి తపిప్ంచుకోవచుచ్ మరి సరాసరి గుండెలోతులోల్ గుచుచ్కుని అంతరాతమ్కు గాయం చేసే 
మాటలనుంచి తపిప్ంచుకోవడం ఎవరికి సాధయ్ం? 
             సూరుయ్డు కోటికాంతుల ఆశలను చూపించి అలసి అసత్మించాడు.  ఆకాశంలో కటిక 
చీకటి  ముసురుతుండగా చలల్ని వెనెన్ల కిరణాలతో పునన్మి చందుర్డుదయించాడు.  బంగాల్ బాలక్నిలో ఖరీదైన వెండి 
మువవ్ల ఉయాయ్లలో బాబునూపుతుంది ఆశ. చందుర్డి తో బాబు మాటాల్డుతూ ఆడుకుంటునాన్డు. ఆశ మోహంలో తపుప్ 
చేసానేమొ అనన్ అపరాధ భావన సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. 
         "ఆశా! ఏంటలా  వునాన్వ ?" బాబు బుగగ్లను పుణుకుతూ అడిగాడు విహార. 
         మనసులోని ఆరర్థ్త ఆ మాట కోసమే ఆగిందా! లేక ఇనాన్ళుల్ తనకే తెలియని అంతరుయ్దధ్ం మనసులో 
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జరుగుతుంటే దానికి ముసుగేసి మెటీరియలిసిట్క గా బర్తికిందా? ఏమో మరి ! ఒకక్సారిగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలు 
పెటిట్ంది ఆశ. 
         ఆనంద క్షణాలోల్ ఈ అనుకోని ఏడుపేంటో అరథ్ం కాని విహార  " ఎందుకలా ఏడుసుత్నాన్వు?" అని  అడిగాడు 
విసమ్యంగా. 
         "ఎవరో బిడడ్ తన పిలల్లాల్  పెంచుకుంటానని, తీసుకురమమ్ని వాళళ్యనిన్ పంపించి తీసుకురమమ్ంది లకిష్ . మరి 
నేను, నా కడుపులో ఆనందంగా పెరగవలసిన బిడడ్ని అందులోను అబాబ్యే కావాలని మరో  అమమ్  కడుపులో 
పెటిట్ంచాను" విహార వైపు చూసూత్ కళళ్ నీళుళ్  తుడుచుకుంటూ అంది. 
        "ఆశా!  ఎందుకు అంత ఎమోషనల  అవుతునాన్వు. మనం ఆశ పడిందే కదా! అయినా లకిష్  వాళళ్ సేట్టస, లైఫ 
సైట్ల వేరు వాళళ్తో నినున్ పోలుచ్కుని అనవసరంగా బాధపడుతునాన్వు" అని ఆశని దగగ్రగా తీసుకునాన్డు. 
          "అవును! ఆశపడాడ్ం కాని ఆలోచించలేదు. మన లైఫ లో సైట్ల ఉంది. లైఫేది?.  పగలు, రాతిర్ తేడా లేకుండా తెచిచ్ 
పెటుట్కునన్ నవువ్ మొహాలతో సామాజిక మాధయ్మాల సేట్టస ల చుటేట్ తిరుగుతునాన్ం. ఒకక్సారైనా మన మానసిక సేట్టస 
ఏంటి అని మనకి మనం పర్శిన్ంచుకోలేదు. విహార, లకిష్   ఆడిన మాటలు నాకు చినన్పుప్డు పొలంలో వరష్ం పడినపుప్డు 
వచేచ్ మటిట్ వాసన గురుత్కు తెచాచ్యి. అపుప్డు నేను మా తాతని అడిగేదానిన్ "ఎందుకు తాత అంత కషట్పడతావు 
అని  మా తాత ఎపుప్డూ ఒకటే మాట చెపేప్వాడు. "మన కషాట్నిన్ మనమే భరించాలి. మన ఇషాట్నిన్ మనమే 
సాధించుకోవాలి" అని. 
           ఆ మాటకరధ్ం కషాట్నిన్ భరించైనా సరే ఇషాట్నిన్ సాధించుకోవాలని . వయసు పెరిగినా నాకు బుదిధ్ రాలేదు. 
అందుకే నా కోరిక తపప్, ఒపాప్ అనే విచక్షణ కూడా లేకుండా ఏ బాధ పడకుండా బిడడ్ని తెచుచ్కునాన్ను" అని విహార 
భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుని మనసు పడే వేదనని మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్ంది ఆశ. 
           "ఆశా! ఎందుకంత మధన పడుతునాన్వు. నువేవ్ కాదు కదా! చాలా మంది చేయించుకుంటునాన్రు. ఇందులో 
తపేప్ం ఉంది మనం డబుబ్లు ఇసుత్నాన్ం. వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. నువువ్ మరీ ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్వు"  తల నిమురుతూ 
అనాన్డు విహార. 
          "నిజం చెపుప్ విహార మనకు తెలీదా సరొగసీ, బిడడ్లు లేక తలల్డిలేల్ తలిల్దండుర్ల కోసమని అది కూడా లింగ 
నిరాధ్రణ పరీక్ష లేకుండా అని. వాణిజయ్ అదెద్ గరాభ్లు పూరిత్గా నిషిదధ్ం. నిసావ్రథ్ అదెద్ గరాభ్లకి మాతర్మే అనుమతి ఉందని. 
అందరూ చేసుత్నాన్రని మనము చేసేత్ తపుప్ ఒపైప్ పోతుందా. ఇది చటట్పరంగా అయితే నేరం, నైతికంగా ఆలోచిసేత్ పాపం. 
విహార నీకు తెలుసా!  ఉదయం డాకట్ర  బిడడ్ని నా చేతిలో పెటిట్నపుప్డు ఐదు నిమిషాలు పటుట్కొని వెంటనే లకిష్  కి 
ఇచాచ్ను పటుట్కోమని. అదే నేను తొమిమ్ది నెలలు మోసిన బిడడ్ అయితే  బంధంగా  ఉండేది గాని నాకు బరువుగా 
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అనిపించేదా!? నువేవ్ చెపుప్" అని ఆతర్ంగా విహార ని అడుగుతూ ఏడుసుత్ంది ఆశ. 
            విహార కి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాక ఆశ వైపు అయోమయంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు. 
         "అంతా అయిపోయిన తరువాత ఇపుప్డెందుకు ఆలోచిసుత్నాన్వు అనకు విహార కనీసం నా  మనసుతోనైనా  నేను 
నిజాయితీగా చెపుప్కోవాలి, పశాచ్తత్పడాలి కదా! అందుకే నీకు చెపుత్నాన్ "  అని విహార ని గటిట్గా హతుత్కుంది. 
         "అమామ్! అయిందేదో అయిపోయింది ఇపప్టినుంచి ననున్ వదిలిపెటట్కు, బాగా చూసుకో" అని అంటునన్టుట్గా 
ఏడవడం ఆరంభించింది ఉయాయ్ల లోని బిడడ్. వెంటనే బాబుని తన ఒళోళ్కి తీసుకుని యశోద పంపిన తలిల్పాలను వాడి 
బోసినోటికి  అందించింది ఆశ. నెమమ్దిగా తలిల్, బిడడ్ నిదర్లో కి జారుకునాన్రు.       
              టైం రాతిర్ రెండు,  ఫోన రింగ అవుతుంది.  " ఆ..మోహానార్వు చెపుప్" అనాన్డు విహార 
"అది...అది" అని కొంచెం బాధ గా కొంచెం నీలుల్ నములుతునన్టుట్గా ఉంది మోహనార్వు సవ్రం. 
"విషయం ఏంటో చెపుప్" విసుగాగ్ అనాన్డు విహార. 
" అది... యశోద చనిపోయిందండి" గదగ్ద సవ్రంతో 
             "అవునా!? నిజంగానా!? ఉదయం బాగానే ఉంది కదా!? ఏమైంది!?" పర్శన్ మీద పర్శన్ వేసుత్నాన్డు విహార. 
అతని మనసుకి తెలియక  పోయినా ఒంటికి తెలిసినటుట్ంది తపుప్ చేశానని అది నీరు కారిపోతుంది. 
          "డాకట్ర గారు B.P. , రకత్ సార్వం ఎకుక్వవడం వలన చనిపోయింది అంటునాన్రు" అనాన్డు మోహనార్వు 
           "అయోయ్! అయితే ఇపుప్డు రమమ్ంటావా?" నేనిపుప్డు అకక్డికి రావడం మంచిది కాదేమో? అనే పర్శన్ 
ధవ్నించేటుట్గా అడిగాడు విహార. 
              "సార మీరసస్లు రావదుద్.మీరికక్డకి రావడం మంచిది కాదు. జరగాలిస్నవనీన్ నేను చూసుకుంటాను. తలిల్ 
పాలకి వచేచ్ అబాబ్యికి చెపప్ండి ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ  ఇటువైపు రావదధ్ని. నా నెంబర కి డబుబ్లు 
పంపించండి"  జాగర్తత్లు చెపుత్నన్టుట్గా చెపిప్ మోహాన రావు ఫోన కట చేసేసాడు. 
            విహార పకక్నే ఉనన్ వాటర బాటిల లో నీళుళ్  తాగాడు. కాసత్ గుండె వేగం నెమమ్దించి ఫోన లో డబుబ్లు 
పంపిసుత్ండగా బిడడ్ గుకక్పెటిట్ ఏడవడం ఆరంభించింది. ఆశ లేచి బిడడ్కి పాలివవ్బోతుండగా డబాబ్లో పాలు 
అయిపోయాయి. 
                    అవసరం పడుతుందేమో! అని తెచిచ్న ఫారుమ్లా పాలు కలిపి పాలడబాబ్లో  పోసి పడుతుంటే ఆ బిడడ్ 
మరికాసాత్ గటిట్గా ఏడుసుత్ంది తపప్ ఆ పాలు తాగటేల్దు. తలిల్ మురిర్ పాల తియయ్దనానికి అలవాటు పడడ్ పసిబిడడ్ పొడి 
పాలు తాగుతుందా?. తనను మోసిన తలిల్ లేదని  తెలిసిందేమో ఆ బిడడ్ ఎంతపైనా ఏడుపాపటేల్దు. 
          "విహార! ఉదయానేన్ వెళిళ్ వాడిని పాలు తీసుకురమమ్ను....వీడీ పాలు తాగటేల్దు, ఏడుపాపటేల్దు" అని నిదర్ 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

193          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

చెదిరిన విసుగుతో  చెపుత్ంది ఆశ. 
         "అసలే ఒక రకమైన ఎమోషన లో ఉంది . ఇపుప్డీ విషయం చెబితే మరింత ఎమోషన అయి అకక్డకి  వెళదాం 
అనోచుచ్. లేకపోతే ఏదో పెదద్ సాయం  చేదాద్ం అని  అనొచుచ్. ఈ సమయంలో మనం  మంచి చేసినా అది మనకే చెడు 
అవుతుంది అని చెబీతే అరథ్ం చేసుకునేంత మానసిక పరిణతిగాని, పార్కీట్కాలిటిగాని ఆశకి లేవు" అని విహార మనసులో 
అనుకుంటుండగా 
        .  "విహార! నీకే  చెపుత్నాన్! నిదర్పోతునాన్వా, ఆలోచిసుత్నాన్వా!?"  అని గటిట్గా అరిచినటుట్గా అడుగుతుంది బిడడ్ 
ఏడుపుతో నిదర్మతుత్ వదిలిన ఆశ. 
           "ఆ...ఆ... అదే యశోద వాళుళ్ వేరే ఊరు వెళిళ్పోతునాన్రట.....బాయ్ంకులో డబుబ్లు వేయమని చెపాప్రు...ఆ పనే 
చేసుత్నాన్ ముబైల లో " అని మాట మాట కూడబలుకుక్ని చెబుతునాన్డు విహార. 
          "అదేంటి? ఉదయం నేనే తలిల్ పాలు పంపిసాత్ను అని ఓ తెగ  బర్తిమలాడింది....ఇపుప్డేంటి ఉనన్టుట్ండి 
వెళిళ్పోవడం. డబుబ్లు బాగానే అడుగుతారు....బిడడ్ పాలుకి ఇబబ్ంది పడతాడని తెలియదా ఆవిడకి" అంది 
ఆశ  ఉకోర్షంగా. 
       బిడడ్ డబాబ్ పాలు తాగకుండా ఒకటే ఏడుసుత్ంటే వాడిని  ఆపలేక లకిష్  కి ఫోన చేసి రమమ్ంది. 
                                                         ******** 
            ఉదయం ఏడు అవుతుంది. మోహన రావు బైక మీద వెలుతునాన్డు. ఉనన్టుట్ండి వరష్ం మొదలైంది. వరష్ం 
వలల్నేమో  ఆ వీధిలో  నీచు వాసన మరింత ఎకుక్వైంది. మోహన రావు భృకుటి ముడి పడింది ఆ వాసన భరించలేక. 
దూరంగా  ఒకడు  "ఓరై పొదుద్ కాడ పెదద్ ఎర ఏసేత్ కాని ఈ సేప పడనేదురా! పడిన ఎంటనే సచిచ్నాది" అని తన చేతిలో 
ఉనన్ చేపని బీడి కాలుచ్కుంటూ  పకక్వాడికి చూపిసుత్నాన్డు. 
              టెంట దగగ్ర కొచాచ్డు మోహన రావు. ఒక సగం మనిషి తూలుతూ వచాచ్డు మిగిలిన  సగం అతని ఒంటి 
మీద సప్ృహ లేదు...."మా ఇంటిది ఇలా అయిపోనాది ఆ బిడడ్" అని అతను  అంటుండగానే మోహన రావు "సారు వాళుళ్ 
ఊరోల్ లేరు ఇదిగో ఈ డబుబ్లు ఉంచుకో. జరగవలసిన కారయ్కర్మం నేను చూసుకుంటానులే " అని  అతని జేబులో ఎవరు 
చూడకుండా డబుబ్లు, సీసా పెటిట్ అతనికి దూరంగా  జరిగాడు. మోహన రావు మనసులో "ఈ శవానికి తవ్రగా 
అంతయ్కిర్యలు జరిపించాలి. రాతిర్ నుంచి వీడికి మందిచిచ్ మరిపిసుత్నాన్ను. వీడికి తెలివొచిచ్ ఏమైనా తపుప్గా మాటాల్డితే 
ఈ పని చేసినందుకు.. నేను, డాకట్ర, సార అందరం ఇబబ్ంది పడాలి . మళీళ్ ఆ పోలిసోళళ్కి డబుబ్లివావ్లి." అని 
అనుకుంటూ బయటికి మటుట్కు విచారంగా మొహం పెటాట్డు. 
               యశోద బరువుని, భాధయ్తలిన్ మోసి మోసి అలసి సొలసి అనిన్ మరచి ఆతమ్ని విడిచి నిరీజ్వంగా చాపపై పడి 
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ఉంది. ఆ ఇలుల్ నిలబడి వెరిర్గా నువువ్తుంది నా కోసమేనా నువువ్ పడిపోయింది అనన్టుట్గా. ఆధునీకత, సాంకేతికత వాటి 
అవససరానికి ఊపయోగపడక  అరథ్ం, పరథ్ం లేని ఆశల పాలు పడి ఒక ఆయువు తీసింది. "అమామ్! అమామ్! అమామ్! 
ఆకలేతుత్ందే లేవేవ్ అమామ్!, ఏదుంటే అదే తింటానే, ఏదెడితే అదే తింటానే, లేచి పెటట్వే" అని యశోద గుండె ల మీద పడి 
పడి "అమమ్ లేవటేల్దంటూ" వెరిర్గా చూసూత్ ఆ చినన్ పార్ణం ఏడుసుత్ంటే చూటూట్ ఉనన్ వారి గుండెలు ఏడుసుత్నాన్యి "ఈ 
వయసులో నీకెదేం కషట్ం అమామ్!" అని. మోహన రావుకి అలానే అనిపించి "అయోయ్! పాపం" అనుకునాన్డు. మళీళ్ తన 
కరమ్ను కడిగేసుకోవడం కోసం చేయవలసిన కరత్వయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆ పాపను పకక్కి తీసాడు  "పటుట్కొండమామ్!" 
అంటూ పకక్నే ఉనన్ ఒక అమమ్ చేతి లో పెటాట్డు. 
                మతుత్లో ఉనన్ యశోద మొగుడు మతి లేక ములుగుతునన్టుట్ ఏడుసుత్నాన్డు. యశోదని పాడె మీదకి 
ఎకిక్సుత్నన్పుప్డు ఆమె గుండెలపై  తడి ఇంకా తగులుతుంది ఆ పాలకి ఇపుప్డు విలువలేదు. పేద ముతైత్దువ అలంకరణలో 
ఆ చివరి యాతార్ రథం ముందుకి కదులుతుంటే మోహన రావు లో లోపల ఉనన్ భయం తగుగ్తూ వసూత్ంది,  "అమమ్" 
తపప్ వేరే లోకం తెలియని ఆ పాలబుగగ్ల చిటిట్ తలిల్ గుండెలోల్ భయం పెరుగుతూ పోయి, ఆ బాధను మోయలేక 
కుపప్కూలిపోయింది . ఒక వేలం వెరిర్ ఆశకు బలైన కథ ఉనికిని తన కడుపులో మోసుకుంటూ ఆ రథం ఊరేగుతూ 
కనుమరుగైపోయింది.. కాల గరభ్ంలో కలిసిపోతునన్ది... యథావిధిగా.....ఎపప్టాల్నే!! 

PPP 

  
 “  ఏమోయ నీకు పెళిల్ అయియ్ందా ?? “ అడిగేశాను అవును అడిగేశాను , మనసుస్ ఉగగ్ బటుట్కోలేక 

అడిగేశాను .  
అదిగో అతనినే. అతను ఆరడుగులకు అటో ఇటో ఉంటాడు , అటు కాదులెండి ఇటే. ఆరుకు ఒకటో 

రెండో ఇంచులు తకుక్వే ఉంటాడు . మీడియం సైజు శరీరం అంటే మరీ లావు కాదు అటాల్ అని సనన్ం అనీ చెపప్లేము . 
కొంచం చామనఛాయ. అంటే నలుపు అని మాతర్ం అసస్లు అనలేము. తెలుపు అనీ పూరిత్గా ఒపుప్కోలేము. టిప టాపాగ్ 
తయారయియ్ ఉనాన్డు. నిండు నీలం రంగు పాయ్ంటు , దానికి పోటీగా గంధం రంగు చొకాక్ శాటిన మోడల అనుకుంట 
చకక్గా ఇసతరీ చేసి ఫుల హాయ్ండస్ గుండీలు పెటుట్కొని మరీ ఉనాన్డు . అంటే డారక్ పాయ్ంటు లైట కలర షరుట్ వేసుకోవాలీ 
అని మా కంపనీ డెర్స కోడ కాబటిట్ వేసుకొచిచ్నటుట్ అరధ్ం అయితోంది. నలల్టి బూటుల్ అంబాసిడర  బార్ండ  అనుకుంటా 
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చకక్గా పోలిష చేసి నిగ నిగ లాడుతునాన్యి. జుటుట్ దువువ్కునన్టుట్ తెలుసోత్ంది అయితే యవవ్నపు నిరల్క్షయ్పు ముంగురులు 
ఓ రెండు నుదుటి మీద విలాసంగా నిలుచ్నాన్యి.  

నేను పనిచేసేది భారత దేశం లో ఉనన్ అతి పెదద్ కంపెనీలలో ఒక కంపెనీ ( అది ఏ కంపెనీ అయితే మీకు 
ఎందుకు ?, కధలోకి రండి ). నేను అతను వేరే వేరే డిపారుట్మెంటు కాక పోతే అతని బాస కి నాకు దోసిత్ ఎకుక్వ . 
ఒకరికొకరం భుజాల మీద తల పెటుట్కుని ఏడేచ్ంత సేన్హం.రోజూ లాగానే ఈ రోజు లంచ బేర్క లో ఒక కపుప్ అలల్ం టీ 
తాగి ఒక దముమ్ తీసి వదాద్మని బయలుదేరితే ఇదిగో వాళళ్ బాస ని కలవడం కోసం ఇలా కిందకు వచాచ్డు.  

మేము సాధారణంగా మా పధాన్లుగో అంతసుత్ లోంచి లిఫట్ ఎకిక్ గౌర్ండ ఫోల్ర కి వచిచ్ బిలిడ్ంగ చుటూట్ 
పర్దకిష్ణగా తిరిగి బిలిడ్ంగ వెనక వైపు కొతత్గా కడుతునన్ ఇంకొక బిలిడ్ంగ ముందు, అకక్డి  వాచెమ్న వాళుళ్ పెటిట్న చినన్ టీ 
బంక   లాంటి చోట , అలల్ం చాయ కాయించుకుని తాగటం మా అలవాటు. ఆ ఏ సి రూమ లు హడావిడి నుంచీ ఒక 
పది పదిహేను నిముషాలు బయటి పర్పంచం చూడక పోతే మాకు తోచదు, అంటే ఈ పది పదిహేను నిముషాలు ఫోన లు 
పని చేసూత్నే ఉంటాయి అది వేరే విషయం. అయిదు అంకెల జీతం ఇహనో ఇపుప్డో ఆరు అంకెలు చేరబోతునన్ 
ఉదోయ్గాలు మావి. నేను నా సేన్హితుడు ఇదద్రం గత పదిహేను సంవతస్రాలనుంచి ఇటుకా ఇటుకా పేరిచ్ ఈ కంపనీ నీ 
ఈ ఊరులో ఇంత సాథ్యికి తీసుకోచాచ్మని మనసుస్లో ఉనాన్ మా పై బాసు లు ఇంకిర్మెంట లు పర్మోషన విషయాలలో 
కాసత్ ఆలోచిసాత్రు అనన్ గుడిడ్ నమమ్కంతో,  మీటింగ ల లో మాతర్ం ఇంకా పైకి  తేవాలని. ఇంకా చాలా చెయాయ్లీ అంటూ 
హడావిడి పడిపోతూ ఉంటాము.  సరేల్ండి మా గొడవ ఎపుప్డూ ఉండేదే ,  అసలు ఏం అయింది అంటే   “ ఏమొయ నీకు 
పెళిళ్అయిందా?“ అని అడిగేశాను అని చెపాప్ను కదా . ఆ రోజు రోజూలాగానే నేను నా సేన్హితుడు బయటికి వచాచ్ము 
ఒక కపుప్ టీ తాగి తాగి పర్పంచానిన్ ఒకక్ సారి చూసేసి మళీళ్ మా బాధయ్తల వైపు అడుగెయాయ్లి కదా అని .  మావాడి కి 
ఫోను వచిచ్ంది  

“ ఆ ఇపుప్డే అయియ్ంది ......”  
“................................................................................................................................... “ 
“ సరే చూసాత్లే ..” 
“..................................................................................................”  
“ చె...పాప్ ....వు .....కదా చూసాత్లే ........” 
“..................................................................................,...........................  , 

.................................................” 
“ సరే బయటికి వచాచ్ను .... చూసాత్ లే ...”  
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“....................................( ఏవో మాటలు నడుసూత్……………… సూత్…………. ఉనాన్యి  ).  
 ఆ టీ బంకు అమామ్యి టీ ఇచిచ్ంది , నేనొక గాల్స తీసుకొని ఇంకోటి మావాడికి అందించాను, ఫోన ఒక 

చెవిలో పెటుట్కుని వింటూ గాల్స అందుకునాన్డు .అటూ ఇటూ నడుసూత్ వింటునాన్డు నా వైపు ఒక చూపు కూడా చూశాడు 
. నేనేమో ఫెర్ష గా పెటిట్న అలల్ం టీ ని అనుభవించే ఆనందం లో ఉనాన్ను . అదిగో అపుప్డే వచాచ్డు అతను . ‘ హలో ‘ 
అంటూ పరిచయం చేసుకొనాన్డు. మావాడు ఫోన లో వునాన్డు , రొజూ కంటే ఇవాళ కొంచెం ఎకుక్వ సేపే ఫోన 
సం’భాషణ’ నడుసోత్ంది . టీ తీసుకోమనాన్ను అతనిని. 

 ‘ ఇంకో టీ ఇయయ్మామ్ ‘ అంటూ టీ బంకు ఆమెకి చెపాప్ను .  
‘ అటల్నే సార ‘ అంటూ ఆమే ఇంకొక గాల్స లో ఇవవ్బోయింది , 
 ‘ పేపర కప లేదామామ్? ‘ అంటూ అడిగాడు ,  
‘ లేదు సారూ గాల్స బాగా కడిగినా సారూ “ అంటూ వినయం గా చెపిప్ంది  
“ పేపర కపుప్ లేక పోతే టీ వదుద్ లేమామ్ ....” అనాన్డు,  
“ గాల్స లు కీల్న గా నే కడుగుతారు ....   వేడి నీళళ్లో ఇంకొకక్ సారి కడుగమామ్ ఈ సార కోసం ....” 

పెదద్రికం గా చెపాప్ను . 
“ ఒడుడ్లెండి సర అకక్రేల్ని రిసక్ ...” అంటూ తిరసక్రించాడు. అయోయ్ ఒక బేరం పోయిందే అని టీ బంకు 

ఆమె అనుకుంటుందేమో అని అనుకుని సంఘ సంసక్రత్నైన నేను  
“ టీ బాగుంది ఆ గాల్స నాకియయ్మామ్ “  అని మళీళ్ ఇంకో టీ తీసుకొనాన్ .  
అవతల మా సేన్హితుడి సంభాషణ తేగేతటుల్ కనిపించడం లేదు ఇపప్టికి దాదాపు మాటలు ఒక పావు 

కిలోమీటర నడకను పూరిత్ చేసుకొని ఉంటాయి.  టీ సిప చేసూత్ ఇతని వైపు చూసాను , ఒక విచితర్మైన చూపు 
కనిపించింది . ఆ చూపు నిజంగా కనిపించిందో లేక నాకు అనిపించిందో అరధ్ం కాలేదు. ఏదైతేనేమి నేను నా రెండో టీ 
పూరిత్ చేశాను మావాడు సంభాషణ పూరిత్ చేశాడు. టీ గాల్స టేబుల మీద పెటిట్ సిగరెట అందుకొనాన్డు. ఆవేశం , ఆకోర్శం 
. అందోళనఅనీన్ సిగరెట వెలిగించడం లో సప్షట్ంగా కనిపించాయి. లైటర నలిగి పోతోంది . టీ బంకు ఆమే అందోళన 
నాకు అరధ్ం అవుతోంది. ‘ ఏది గురూ లైటర “ అంటూ మావాడి చేతిలోంచి లైటర అందుకుని టేబుల మీద పెటాట్. “ 
ఇంకో టీ తాగుతావా “ అనునయంగా అడిగా , “ ఒదుద్లే ....” అనయ్మనసక్ంగా అనేశాడు. 

 మళాళ్ ఫోన మోర్గింది నెంబర కూడా చూడలేదు కట చేశాడు. నాకు తెలుసు ఆ ఫోన ఎకక్డినుంచో . 
నేను మెలిల్గా లేచి రెండు అడుగులు వేశాను టీ బంక ఆమెకి డబుబ్లు ఇదాద్ం అని. జేబులోంచి రెడీ గా పెటుట్కునన్ వంద 
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రూపాయల నోటు తీసి ఇచాచ్రు చిలల్ర తీసుకొనాన్ను. మా వాడు సిగరెట అంతు చూసుత్నాన్డు. ఇంతలో మన కధా 
నాయకుడు మొదలు పెటాట్డు. 

” రోజూ ఇకక్డికి వసాత్రా సర ...?” మాట కలుపుదాం అనన్ ఉతాస్హం కనిపించింది. బాస లను మంచి 
చేసుకోవటం సరవ్ సాధారణం కదా. పై ఎతుత్ మన కధా నాయకునికి మావాడు రిపోరిట్ంగ బాస .  

“ రోజూ ఏమి కాదు వీలైనపుప్డు ....” మా వాడు అబదద్ం ఆడేశాడు ...” అవును నువువ్ ఇవాళ కల్యింట 
విజిట కి వేళాత్ననాన్వు గా ఇంకా ఇకక్డ ఏమి చేసుత్నాన్వు ...” వదిలించుకొని పంపించేయాయ్లనన్ తపన కనిపించింది. 

“ అదే మీకు చెపిప్ వెళాద్ం అని ......” ఏదో అడగాలి అనన్ కోరిక కనిపించింది ....( మా వాడికీ అనిపించి 
ఉండొచుచ్. కాని బాస కదా బయట పద కూడదు .... ఇది అపర్కటిత వూయ్హం ) 

“ తొందరగా వెళుళ్ ..... మళాళ్ వచిచ్ రేపటికి రిపోరట్ పంపించక పోతే బిగ బాస తల తింటాడు ......” ( 
నాకు అరధ్ం అవుతోంది మా వాడిని తల తింటునన్ బిగ బాస ఎవరో ......)  

“ అదే సార అది చెబాద్ం అనే వచాచ్ను . ఇకక్డినుంచి చందానగర వెళిల్ ... మళీల్ ఇకక్డికి రావడం ఎందుకు 
.... అటునించి అటు ఇంటికి వెళతాను సార ....” అంటూ గారాలు పోయాడు ...( పిచిచ్ వెధవ సమయం సందరభ్ం 
ఉండొదుద్ గారాబం పోవటానికి ....)  

“ అటాల్ యెటాల్ మళాళ్ రిపోరట్ యెటాల్ చేసాత్వు? ఎపుప్డు పంపిసాత్వు? .... ఈ ఆఫీసులో ఏ రోజు పని ఆ 
రోజే పంపియాయ్లి మళాళ్ రేపటికి రేపటి పని ఉంటుంది కదా ...” నచచ్ చెపేప్ ఉదేద్శయ్ం మా వాడిది 

“ అది కాదు సార అకక్డికి చేరే సరికి నాలుగు అవుతుంది , మీటింగ పెర్జంటేషన అయిపోయే సరికి ఈజీ 
గా అయిదునన్ర అవుతుంది మళాళ్ ఆఫీస కి రావాలంటే ఏడో ఏడునన్రో అవుతుంది కదా సార ..........” ( లాజిక లు 
మాటాల్డుతునాన్డు లాజికుక్లు ...) ఎంతో వినయం గా నే అడుగుతునాన్డు  

“ చూడు బాబు మనది గవరన్మెంట ఆఫీస ఏమీ కాదు .....పని అయిన తరువాతే ఇంటికి వెళాళ్లి రాతిర్ 
పనెన్ండు అయినా ఒంటి గంట అయినా ....” ( నాకు మావాడి కసి తెలుసూత్నే ఉంది )  

“ సార ఇది కంటినుయ్వస గా నాలుగో రోజు సార , నాకు రోజూ ఇంటికి వెళేళ్ సరికి తొమిమ్ది 
దాటుతోంది....” తన విసుగును పర్దరిశ్ంచాడు  

“ ననేన్మి చేయమంటావు ?? కల్యింట నాలుగు కి రమమ్ంటే నువువ్ రెండు గంటలకి వెళళ్లేవు కదా 
??..తపప్దు ఏమి చేసాత్ం “  నేను తదేకంగా గమనించాను మా వాడి మనసుస్లో ఎటువంటీ కుటార్ కనపడటం లేదు . 

“ ఇటాల్ అయితే నేను జాబ మానేసాత్ను సార .....ఎంజాయ చెయయ్లేని జాబ వేసట్ అనిపిసోత్ంది సార “ 
....అసహనం వయ్కత్ం చేశాడు . 
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మా వాడు నా వైపు చూశాడు , నేను మా వాడి వైపు చూశాను .........మా వాడు మళీళ్ అతని తో అనాన్డు  
“ బాబు ఏ కంపెనీ లో నైనా ఇటాల్నే ఉంటుంది , కషట్ పడటం అంటే ఏమిటనుకునాన్వు ??” నిజం గా 

మా వాడు నచచ్ చెపేప్ పర్యతన్మే చేసుత్నాన్డు ( అంటే ఈ కధానాయకుడు కనుక మానేసేత్ మళాళ్ కొతత్ రికూర్టెమ్ంట 
అయేయ్దాకా మా వాడే ఆ పని చేసుకోవాలి అనన్ టెనష్న తో మాతర్ం కాదు ) .....ఇంతలో మావాడి ఫోన మళాళ్ మోర్గింది 
..... 

“ ఆ చెపుప్ ..........”  
“.........................................................................................................................................

..” 
“ చూసాత్ను అని చెపాప్ను కదా ???.........”  
“.........................................................................................................................................

........ “ 
“ మళాళ్ మళాళ్ అదే చెపాత్వే .... చూసాత్ను అని చెపాప్ కదా ......పెటెట్యి.. ఫోన ....పెటేట్యి ....” విసుగాగ్ 

పెటేట్శాడు ... కధానాయకుడి వైపు తిరిగాడు ..” బయలేద్రు ...మళాళ్ లేట అవుతుంది ........” లేచి ఆఫీస వైపు 
అడుగులేసుత్నాన్ము. 

“ మరీ అటిన్ంచి అటు ఇంటికి వెళిళ్ పోతాను సార ......”, నిశచ్యంగా చెపేప్శాడు  
అందుకే నేను ఆపు కోలేక ఉండబటట్లేక అడిగేశాను “ ఏమోయ నీకు పెళిల్ అయియ్ందా .....??“ ....... 

మావాడు నా కళళ్లోకి చూసాడు దాదాపు పదిహేనేళళ్ సేన్హం కదూ . ఒక విలక్షణ మైన నవువ్ తోణికిస లాడింది మా 
వాడి కళళ్లో. అలల్రిగా నవువ్కునాన్ం ఇదద్రం. అయితే మా వాడు బాస కదా  

“ సరే ఈ రోజు కి వెళుళ్ , మళాళ్ ఇటాల్ ననున్ అడగొదుద్ ......” అంటూ తేలిక పడడ్ మనసుస్ తో. పిలాల్డు 
కూడా సంతోషించాడు “ ఓకే సార ....” అని మాతో పాటు ఆఫీసు వైపు వచాచ్డు . మధయ్లో ఏమి ఆలోచన వచిచ్ందో 
ఏమో ననున్ అడిగాడు .......” నా పెళిల్ గురించి ఎందుకు అడిగారు సార   .....” సందేహాలార్వు .....  

“ ముందు ముందు నీకే తెలుసుత్ంది లేవయాయ్ .... వెళుళ్ “ హడావిడి పెటాట్డు మా వాడు ...... 
...............ఏవండీ మీకు అరధ్మైంది గా నేను ఎందుకు అడిగానో ..... మా కధానాయకుడు మీకు కనిపిసేత్ 

కొంచెం వివరించండి ....పెళైళ్న మొగవాళళ్ మైన మనందరి బాధయ్త ఇది...... ఏమంటారు ???? 
PPP 
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 34  -  10                                 

  
  నానన్గారూ, మీకు కొదిద్రోజులోల్ షషిట్పూరిత్. 
 
గడచిన 60 ఏళళ్ను తరచి చూసుకొంటే మీరు ఎటువంటి అనుభూతిని పొందుతారో, ఎనిన్ విజయాలకు వెనున్ 

చరుచుకుంటారో, ఏమేమి నిరణ్యాలకు ఈనాటికీ నాలుక కరచుకుంటారో, ఏమేమి జాఞ్పకాలకు ఆనందంతో కంటతడి 
పెడతారో, ఏ తీపి గురుత్లకు చిరుమందహాసం చిందిసాత్రో గానీ, నేను నా మదిలో ముచచ్టల్ను మీకు చెపాత్ను ఈ సందరభ్ంగా. 

 
మీ గతంలో నా ముచచ్టేల్మిటి అంటారా? 60 లో మొదటి 26 తీసేయగా మిగతా 34 ఏళళ్ పర్యాణంలో నేనూ 

ఉనాన్ను మరి. అది చాలదూ? 34 సంవతస్రాల పరిచయంలో మీ పటల్ నాకు చాలా అసంతృపుత్లు ఉనాన్యి. 10 
కంపెల్యింటుల్ ఉనాన్యి. అవి ఈరోజు మీకు వెళళ్బోసుకోవాలని నిరణ్యానికి వచేచ్శాను. వినక తపప్దు మీకు. 

 
1) మీరు నా చేత రోజూ ఊరు పర్యాణం చేయించేవారు 
 
నా తొమిమ్దేళళ్ వయసు లోపు  మనమునన్ ఊరిలో లైబర్రీ లేదని పకక్నునన్ పెదద్ ఊరికి సైకిల తొకుక్కుంటూ 

తీసుకువెళేళ్వారు. మీరు పేపర చదువుతూ కూరొచ్నేవారు. నాకు ఏ పుసత్కం కావాలంటే అది చదువుకోమనేవారు. మళీల్ వెనకిక్ 
సైకిల తొకుక్కుంటూ వచేచ్ దారిలో నేనేం చదివానో ఆ కథ చెపప్మనేవారు. దీనితో నాకు reading habit అలవడటం 
మాతర్మే కాక, జాఞ్పకశకిత్, ధారణా శకిత్ కూడా పెరిగాలని మీ ఉదేద్శం అయుయ్ంటుంది. కదా? 

 
 
 
2) చినన్పుప్డే పెదద్పెదద్ పుసత్కాలతో నాకు చుకక్లు చూపించారు 
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రాయల పర్పంచ అటల్స ఉండేది మన ఇంటోల్. అందులో ఇండియా మాయ్ప, రాషట్ర మాయ్ప, పర్పంచ మాయ్ప చూపించి 
ఖండాలు, దేశాలు, రాషాట్ర్లు, జిలాల్లు, ఊళుళ్, నదులు, ఉపనదులు, సముదార్లు, పరవ్తశేర్ణులు, రవాణా వయ్వసథ్, వాణిజయ్ 
వయ్వసథ్, ఖగోళం, భూగోళం, శాటిలైటుల్, శౌర వయ్వసథ్లు అనీన్ నా కళళ్కి కటాట్రు. ఈనాటికీ ఆ జాఞ్నం నా అతిపెదద్ 'ఆసిత్'. 

 
3) ఎంతో దూరం నడిపించేవారు 
 
నితయ్ం రాతిర్ భోజనం అయాయ్క కుటుంబ సమేతంగా వాకింగ చేసేవాళళ్ం తినన్ది అరిగేవరకు. తిథులు, నక్షతార్ల 

పేరుల్, రాశుల పేరుల్, తెలుగు సంవతస్రాల పేరుల్, శోల్కాలు, పదాయ్లు, పాటలు, అంతే కాక రామాయణ మహాభారత కథలు, 
పంచతంతర్ కథలు, ఇతర నీతి కథలు, అబోబ్... ఇక లెకక్ లేదు మన కబురల్కి. ఇలా కథలు, కబురల్ దావ్రానే మా బాలయ్ం 
గడిచేసరికి ఎనిన్ జీవితపాఠాలు నేరిప్ ఉంటారో వేరే చెపప్కక్రలేదుగా? 

 
4) ఎతుత్లు, జితుత్లు నేరిప్ంచేవారు 
 
ఆరేడేళళ్ వయసులో చదరంగంలో ఎతుత్లు నేరాప్రు. తవ్రగా పనులు పూరిత్ చేసుకొని కాయ్రమస్, లూడో, వైకుంఠపాళీ 

అందరం కలసి ఆడుకొనేవాళళ్ం. మా మొదటి సేన్హితులు మీరు, అమమ్. గెలిచి ఉడికించేవారు, ఓడినటుల్ నటించి 
గెలవనిచేచ్వారు. పడుతూ లేసూత్ సైకిల నేరుచ్కునాన్ను మీ నుంచే. సాధారణంగా ఆడపిలల్లకు ఎవరూ నేరప్నిది... చేతక 
నడపటం నేరాప్రు. కార నడపటం కూడా మీరు నేరిప్నదే. జయంట వీల లాంటివి ధైరయ్ంగా ఎకక్టం నేరాప్రు. ఈనాటికీ ఎనోన్ 
విషయాలోల్ నా వెనున్ తటిట్ ముందుకు నడుపుతునాన్రు. 

 
5)  పోటీలకి నాకు సాయం చేయమంటే "నో" అనాన్రు 
 
Inter-school, intra-school competitions జరుగుతూ ఉండేవి చినన్పుప్డు. పాటల పోటీలకు అమమ్ నేరిప్న 

పాటలతో ఎలాగోలా ఏదో ఒక బహుమతి తీసుకొనే ఇంటికి వచేచ్దానిన్. Essay writing, elocution competitions 
పర్కటించినపుప్డు మిమమ్లిన్ అడిగేదానిన్ నాకు matter చెపప్మని, చదువుకొని రాసాత్నని/మాటాల్డతానని. కానీ ఎపుప్డూ 
చెపేప్వారు కాదు. ఆ అంశం మీద నాతో చరిచ్ంచేవారు. దాని పార్ముఖయ్త ఏమిటి, మంచిచెడడ్లు ఏమిటి, సమసయ్-
పరిషాక్రాలు ఏమిటి, పరయ్వసానాలు ఏమిటి ఇలా కూలంకషంగా నాకు బోధపడేలా మాటాల్డేవారు. "ఒక వాయ్సం రాసేత్, 
చదివే వారికి ఒక మనిషి తమ పకక్న కూరొచ్ని కబురుల్ చెపుత్నటుల్ ఉండాలి, ఒక పర్సంగం ఇసేత్ వినేవారికి ఒక మహాగర్ంథం 
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చదువుతునన్టుల్ ఉండాలి" అని నాకు నాటుకొనేలా చెపాప్రు మీరు. ఎలా రాసేత్ ఆపకుండా చదువుతారో, ఎలా మాటాల్డితే 
ఇంకా వినాలని జనం కోరుకుంటారో వివరించారు. దానితో ఏ ఒకక్ పోటీలోనో గెలిచే matter నాకు ఇవవ్లేదు మీరు, 
జీవితంలో ఎపుప్డు ఏమి రాసినా, ఎపుప్డు ఏం మాటాల్డినా సరిపోయే అంత matter ఇచాచ్రు. 

 
6) ననున్ ఎపుప్డూ కూరోచ్పెటిట్ చదివించలేదు 
 
మీ ఉదోయ్గం ఒక మంచి పెదద్ పలెల్టూళోళ్ ఉండేది. హాయిగా గడిపేయచుచ్ అకక్డ. రిటైరెమ్ంట వరకు అకక్డే 

ఉండిపోయినా అడిగేవాళుళ్ లేరు. అదెద్ కూడా తీసుకోకుండా ఉండటానికి ఇలుల్ ఇచిచ్న ఒక ఉతత్మురాలు, పూల మొకక్లు, 
చెటుల్, చేమలు, కావలసినంత ఆకిస్జన ఉనన్ విశాల పార్ంగణం. మాసాట్రిగా ఊరంతా గౌరవం. మాకు ఇంగీల్ష మీడియం 
చదువు నేరప్గల ఒక సూక్ల, ఆసుపతిర్, లైబర్రీ, సినిమా హాల లాంటి హంగులు అనీన్ ఉనన్ ఊరే. 

 
కానీ ఈలోపు అమమ్కి పకక్నే ఉనన్ పటన్ంలో పెదద్ సూక్లోల్ తెలుగు టీచర గా ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. చాలా మంచి సూక్ల. 

మీరిదద్రూ "అకక్డ పిలల్లిన్ చేరిచ్తే ఎలా ఉంటుంది?" అనుకునాన్రు. "ఫీజ భరించగలమా?" అని కలవరపడాడ్రు. "ఇంతవరకు 
లేనివి, పటన్ంలో కొతత్కొతత్ ఖరుచ్లు మోయగలమా?" అని కంగారుపడాడ్రు. చివరికి మా ఇదద్రి భవిషయ్తుత్ కంటే మీ శర్మ 
ముఖయ్ం కాదనుకునాన్రు. 

 
పటాన్నికి మారాము. మీరే రోజూ ఉదోయ్గానికి ఆ ఊరు వెళిల్రావటం మొదలుపెటాట్రు. మిమమ్లిన్ పెంచి పెదద్ చేసిందనన్ 

గౌరవంతో పర్వృతిత్గా పౌరోహితాయ్నిన్ కొనసాగించేవారు వీలునన్పుప్డలాల్. పెరుగుతునన్ ఖరుచ్ల రీతాయ్ టూయ్షన కాల్సులు 
చెపప్టం కూడా మొదలుపెటాట్రు. తెలిసిన వాళుళ్ మొహమాటపెటిట్, బలవంతపెటట్టంతో వారానికోసారి గంటల కొదీద్ 
పర్యాణం చేసి వేరే ఊరిలో ఏదో కాలేజీలో కూడా బోధించటానికి ఒపుప్కునాన్రు. 

 
ఒకోక్సారి ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ మా ముఖాలు చూసేలోపే మేము నిదర్పోయేవాళళ్ం. చదివించటం సంగతి దేవుడెవరు, 

కబురుల్ కూడా చెపేప్ సమయం మిగిలేది కాదు. ఏదో నాలుగు రూపాయలు సంపాదిసేత్ మా ఫీజ కటట్చుచ్, మాకు ఏదో 
అమరచ్చుచ్ అనే ఉదేద్శంతో మీకే తెలియకుండా మీరొక కొవొవ్తిత్లా కరిగిపోయేవారు. అలా చాలా ఏళుళ్ గడిచిపోయాయి. ఆ 
శర్మ ఫలితమే అదెద్ ఇలుల్ సొంత ఇలుల్ అయియ్ంది, పెంకుటిలుల్ డాబా అయియ్ంది. మాతో ఏ కొదిద్సేపు గడిపినా మా జీవితానికి 
పనికొచేచ్ పాఠాలు నేరేప్వారు అడుగడుగునా. 
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7) మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ ఏ టూర లకీ తీసుకువెళళ్లేదు 
 
మా కోసం జీవిత భవసాగరాలు ఈదటంలో బిజీ అయిపోయిన మీకు అంత సమయం ఎకక్డ మిగిలింది? మమమ్లిన్ 

మాతర్ం మానిప్ంచలేదు. అమమ్మమ్, తాతగారితో మావయయ్ల ఇళళ్కి పంపేవారు. చెనైన్, అమృతసర, చండీఘర, 
హిమాలయాలు... అనీన్ చూసి వచిచ్న మా కళళ్లోని ఆనందానిన్ చూసి మీరూ అవనీన్ తిరిగి వచిచ్నంత సంబరపడాడ్రు. 

 
 
8) ఏళళ్ తరబడి మమమ్లిన్ వదిలి వెళిల్పోయారు 
 
నేను డిగీర్లోను, తముమ్డు ఇంటర లోను చేరేసరికి మీకు యూఎస రమమ్ని ఆఫర వచిచ్ంది. అభిరుచి కొదీద్ మీ దగగ్ర 

సంసక్ృతం నేరుచ్కునన్ ఒక ఎనాన్రై డాకట్ర గారు మీ బహుముఖ పర్జఞ్ను గురిత్ంచి పరదేశంలో ఉనన్ భారతీయులకు మీ సేవలు 
బాగా ఉపకరిసాత్యని అనిపించి అకక్డి ఒక వేంకటేశవ్రసావ్మి గుడిలో ఉదోయ్గంలో చేరమని పోర్తస్హించారు. మాకు, ఉనన్ 
ఊరికి, మీ వాళళ్ందరికీ దూరంగా వెళళ్లేక కాదనుకునాన్రు. కానీ డాకట్రు గారు, ఆయన సనిన్హితుల అకుంఠిత పోర్తాస్హం 
చూసి "పోనీ, మనకి ఏమి రాసిపెటిట్ ఉందో! ఈ ఒకక్ అడుగు వేయటంతో మన పిలల్లు తమ జీవితాలోల్ ఎనిన్ అడుగులు 
ముందుకి వెళళ్గలరో! సరసవ్తి సేవలో ఉనన్ ననున్  సావ్మివారు చూసి తన సేవ చేసుకోమని ఆహావ్నిసుత్నాన్రేమో!" 
అనుకునాన్రు. 

 
అనీన్ అనుకూల వాయువులు వీయటంతో ఒకొక్కక్ ఏడు, ఒకొక్కక్ ఏడు జరుగుతూ వెళాళ్యి. విమానం మొదటిసారి 

ఎకిక్ మీరు ఖండాంతరం వెళిల్ంది మొదలు... మళీల్ మనం నలుగురం ఒక చూరు కింద ఒక కుటుంబంగా జీవించలేదు. టీనేజ 
లో ఉనన్ ఇదద్రు పిలల్ల చదువులతో, అవసరాలతో, అహంకారాలతో అమమ్ ఒంటరి పోరాటం ఇండియాలో చేసుత్ంటే, మీరు మీ 
సహచరితో వారానికోసారి ఐదు నిముషాలు మాతర్మే మాటాల్డుతూ (ఆనాటికి ఇపుప్డు ఉనన్ంత సాంకేతిక అభివృదిధ్ లేదు. 
కాలింగ కారుడ్లు కొనుకొక్ని ఖరీదైన అంతరాజ్తీయ కాలస్ మాతర్మే చేయగలిగేవారు) పరిచయసుత్ల సహాయంతో, చేతనయీయ్ 
చేతకాని వంట చేసుకొని తింటూ యూఎస లో ఏకాకి జీవితం గడిపారు ఎనోన్ ఏళుళ్. మీ ఇదద్రి శర్మ, తాయ్గాల పుణయ్మా అని 
మేము పటట్భదుర్లం, పర్యోజకులం అయాయ్ము. 

 
9) ఒక అయయ్ చేతిలో ననున్ పెటేట్సి చేతులు దులుపుకునాన్రు 
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ఏ ఆడపిలల్కి అయినా పెళిల్ అయేయ్వరకు భరత్, అతత్మామలు, ఆడపడుచులు అపరిచితులే. మీరు ఎపుప్డూ నాకు 
అతాత్రింటిని భయంకరంగానూ చితీర్కరించలేదు, సవ్రగ్ధామంగానూ పర్దరిశ్ంచలేదు. ఒకక్ సూతర్ం మాతర్ం చెపాప్రు. 
"అతాత్రింటోల్ అయినా, వృతిత్ జీవితంలో అయినా జడంగా ఉండకూడదు. మంచినీటిలా పారాలి. నీటిని గాల్సులో పోసేత్ గాల్సు 
ఆకారం తీసుకుంటాయి, బిందెలో పోసేత్ బిందె ఆకారం తీసుకుంటాయి, గినెన్లో పోసేత్ గినెన్ ఆకారం తీసుకుంటాయి. అలా 
ఉనన్ వాతావరణానికి, అవసరానికి, అవకాశానికి తగగ్టుల్ మనలిన్ మనం మలచుకోగలిగితే మనం విజయాల కోసం 
వెంపరాల్డకక్రలేదు. మన జీవితంలో అడుగడుగునా విజయమే మన వెనన్ంటి ఉంటుంది" అని జీవిత సారాంశానిన్ కాచి 
వడబోసి నాకు పోశారు. 

 
ఎదిగినకొదీద్ ఒదగాలి అనాన్రు. జీవితం ఏ తలుపు చూపిసేత్ ఆ తలుపుకి తాళం చెవిని నా దగగ్ర సిదధ్ంగా ఉంచారు. 

తెరుచుకునన్ తలుపును దాటి వెళాళ్క ఎదురయేయ్ పర్తి ఆనందానిన్ ఎలా ఆసావ్దించాలో, పర్తి ఆటంకానిన్ ఎలా ఎదురోక్వాలో 
నాకు తరీఫ్దునిచాచ్రు. మీ వేలుని పటుట్కొని 21 ఏళుళ్ నడిచాక, మీకు ఏమాతర్ం తీసిపోకుండా నా వేలును పటుట్కొని 
నడిపించగల ఒక అదుభ్తమైన సహచరుడికి నా చేతిని అందించారు. 

 
10) నాకు కషట్ం వసేత్ మీరు ఓదారచ్రు. 
 
"ఫలానా కషట్ం వచిచ్ంది" అని మీతో చెపుప్కోవలసిన అవసరం మీరు నాకు మిగలచ్లేదు. మీకు చెపుప్కొని 

బాధపడవలసినంత కషట్ంగా నేను దేనినీ భావించను. దేనినైనా జీవితంలో ఒక భాగంగా సీవ్కరించటం మీరు నాకు నేరాప్రు. 
ఉసూరుమనటం కంటే ఉతాస్హంతో ముందుకి సాగటంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో మీరు ఆచరించి మాకు చూపించారు. 

 
నానన్గారూ, ఎంతమంది నానన్లు తమ కూతుళళ్ని ఇంత బాగా చూసుకుంటారో, ఇంతకంటే బాగా చూసుకుంటారో 

నాకు తెలియదు. నాకు మాతర్ం మీరు నా మొటట్మొదటి సేన్హితుడు, మొటట్మొదటి గురువు, ఆటలోల్ మొటట్మొదటి ఉజీజ్. మీరు 
నా Super Dad. నా జీవిత లక్షయ్ం ఒకక్టే. నా షషిట్పూరిత్ నాటికి ఇంతే గరవ్ంగా మా అమామ్యి ననున్ Super Mom అని 
అనుకొనేలా జీవించాలి. చివరిగా... 34 సంవతస్రాలోల్ ఎపుప్డూ నోటితో పైకి అనని ఒక మాట... ఐ లవ యూ , డాయ్డ. 

PPP 
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          . . .   

  
          “పొటట్ పెరిగిపోయింది మారిన్ంగు వాక చెయయ్మని చెవినిలుల్ కటుట్కుని పోరుతునాన్ వినరయేయ్! అలా పొటట్ 
పెరగడం మంచిది కాదు” అంటూ పొదుద్నేన్(అంటే మరీ పొదుద్నేన్ కాదు సుమా, సుమారు 8 గంటల సమయం) లేవగొటిట్, 
బర్ష మీద పేసుట్ వేసిచిచ్, “బర్ష చేసుకుంటూ అలా నాలుగడుగులు నడిచిరండి” అంటూ పురమాయించింది భారాయ్మణి.   

“అసలు ఇలుల్ చెవిలో కటుట్కోవడం ఏమిటి? మా అమామ్ నానన్ ఇచిచ్పోయిన ఇలుల్ండగా నీకు నా 
చెవులోల్నూ, ముకుక్లోనూ ఇలుల్ కటుట్కోవాలిస్న ఖరేమ్ం పటిట్ంది? ఎలా వుందామనుకుంటునాన్వు అకక్డ? అయినా ఇలా 
నోటోల్ బర్ష పెటుట్కుని వెడితే ఎవరనాన్ ఏమనుకుంటారు?” ఎదురు పర్శన్ వేయగలిగానని ఆనంద పడాడ్డు పర్భాకర.  

“అలాయితే మొహం కడుకుక్ని వెంటనే బయలేద్రండి, మీరు మారిన్గ వాక కు వెళళ్కపోతే, కాఫీ కలపను” 
అంటూ బర్హామ్సత్రం పర్యోగించేసరికి ఇక తపప్లేదు. పొదుద్నేన్ కాఫీ తాగకపోతే నీరసం వసుత్ంది కనుక, కాఫీ తాగి 
వాకింగు చేసాత్నని నమమ్కంగా చెపాప్క ఆవిడ కాఫీ ఇచిచ్ంది. ఒక పది నిముషాలు కాఫితాగడంలో ఆనందం 
అనుభవించి, బయటకు వెళళ్డానికి చేసుకోవాలిస్న మేకప చేసుకుని,  ఇంటి దగగ్రలో  వునన్ పారుక్లో వాకింగుకు 
బయలేద్రాడు. కరోనా సంవతస్రం  కనుక దొంగ లాగా  భయం భయంగా అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ, ఎవరూ 
తాకకుండా, నెమమ్దిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుసుత్ండగా, ఒకాయన ఎదురయాయ్డు. ఒకరినొకరు 
హంతకుడిని చూసినటుల్ కోపంగా చూసుకుంటూ తపుప్కుని, వాకింగు సాగించారు . రోజూ  ఆయన కూడా వాకింగుకు 
రావడం చూసి పర్భాకర ఆయనపై  జాలిపడాడ్డు . పాపం, ఇంటి దగగ్ర ఈ మానవుడు ఎటువంటి బాధలు పడుతునాన్డో 
కదా అనిపించింది. కొనాన్ళళ్కు చిరునవువ్లతో మొదలై, తరావ్త అలల్ంత దూరానిన్ంచే చేతులూపడం వరకూ వచిచ్ంది, 
కరోనా జాగర్తత్ల పరిచయం. ఇదద్రూ  నడి వయసుకు చేరారేమో , సూరుయ్డు వాళళ్  తలల మీదే తన అందానిన్ 
చూసుకుంటునాన్డు.  వాకింగు చేసి అలసిపోయి, ఒకరోజు ఎదురెదురు బెంచిలపై కూరొచ్ని మాటాల్డుకునాన్రు .  మాసుక్ 
కొదిద్గా మాతర్మే తపిప్ంచి, ఆయన తానే ముందు పరిచయం చేసుకునాన్డు. తన పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం అనీ, తను మొనన్టి 
దాకా ఏదో పలెల్టూళోళ్ పర్భుతవ్ం వారి సూక్లోల్ పని చేశానని, ఈ పటట్ణంలో సూక్లుకు టార్నస్ఫ్ర కావడంతో 
వచాచ్మనాన్డు. మాటలోల్ ఇదద్రూ  ఎలిమెంటరి సూక్లోల్ సహ విదాయ్రుధ్లని తెలిసింది. వయసుతో పాటు బొజజ్లు పెరిగి, 
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తలలు  అదాద్లు కావడంతో తొందరగా గురుత్ పటట్లేక పోయామనీ నవువ్కునాన్రు.  హై సూక్లు చదువుల 
దగగ్రకొచేచ్సరికి, వాళళ్ నానన్గారికి టార్నస్ఫ్ర కావడంతో సుబర్హమ్ణయ్ం వాళుళ్ వేరే వూరు వెళిళ్పోయారట. 

సూక్లోల్ పని అనగానే “ సూక్లోల్ ఏం చేసాత్రు?” అని అడిగాడు పర్భాకర . 
“అదే, మాసాట్రు ఉదోయ్గం” అనాన్డు. 
 “మీరు తెలుగు మాసాట్రా, మీరు కవులు కాదు గదా?” భయం భయంగా అడిగాడు. 
“అబేబ్, నేను తెలుగు మాసాట్రిన్ కాదండి. మీకు కనబడినా కనబడక పోయినా, నాకూక్డా వినబడినా  

వినబడకపోయినా, నేను కవిని కాను; కవితవ్ం చెపప్నంటే చెపప్ను, నేను పటమట సూక్లోల్ హిందీ మాసాట్రిన్” నవువ్తూ 
అనాన్డు. అమమ్యయ్ అని ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు పర్భాకర.  

“ఏం అలా అడిగారు?” అడిగాడు పర్భాకర మోహంలోకి చూసూత్. 
“ఏం లేదు. నేను ఏ. కే. టి. పి. సూక్లులో లెకక్ల మాసాట్రిన్. మా ఆవిడేమో తెలుగు టీచరు.”  
 “చాలా సంతోషం. మనమంతా ఒకే కుటుంబంకు చెందినవారనన్మాట. అయినా మనం మీరు, అండీ  

అనుకోవడం ఏమిటి, చినన్పప్టి సేన్హితులం కదా?” అనాన్డు నవువ్తూ.   
అతను తెలుగు టీచరమో అని పర్భాకర  భయపడటానికి కారణం వుంది. వాళాళ్విడ  తెలుగు టీచరే కాదు, 

డికేట్టర కూడా. అంటే,  తెలుగులో (మాటాల్డే భాషలో) తపుప్లు దిదిద్, డికేట్షను ఇసూత్ వుంటుంది. తరచుగా  అతను, 
పిలల్లూ ఈ శిక్షకు గురవుతూ ఉంటారు .  

మరుసటి ఆదివారం ఒకే బెంచీ పై అటు చివర ఒకళూళ్, ఇటు చివర ఒకళూళ్ దూరంగా కూరుచ్ని 
మాటాల్డుకునాన్రు. ముందు తనే మొదలుపెటాట్డు. తన భారయ్ పెదద్గా చదువు కోలేదట. కానీ, ఇంటి పనులవీ అనీన్ తనే 
చూసుకుంటుందని చెపాప్డు. ‘ఇంటోల్ భాష పోరు లేదు, పని పోరు లేదు. కాల్సులో పెదద్గా కషట్పడి చెపాప్లిస్న పని లేదు. 
సుఖపడుతునాన్డు మానవుడు” అసూయ పడాడ్డు పర్భాకర . అతనికి ఇదద్రు పిలల్లు, ఒకడు రెండో కాల్సు, రెండవ వాడు 
ఎల. కె. జి. ట.  

“మీ కెంతమంది పిలల్లు?” అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  
“ముగుగ్రు. పెదద్ వాడు ఆరో తరగతి చదువుతునాన్డు. వాడి పేరు అలల్సాని.” 
“అదేం, పూరిత్ పేరు అలల్సాని పెదద్న అని పెటట్చుచ్గదా?” అడిగాడు ఆశచ్రయ్ంగా. 
“మా ఆవిడ అలల్సాని పెదద్నన్ అని పూరిత్ పేరే పెడదామనుకుంది. కానీ వీడు  పుటట్గానే ఏడిచ్నపుప్డు అది 

“అలల్ ,అలల్ “ అనన్టుల్ వుందిట. అలాని కవితవ్ంలా లేదని సగం పేరే పెటిట్ంది. ఐదో తరగతి దాకా తెలుగు మీడియంలోనే 
వీడి చదువంతా. ఇపుప్డు ఆరో తరగతి. ఇంగీల్షు మీడియంలో చదువుతునాన్డు. వాడు ఫేసుబ్క కనాన్ వేగంగా విశేషాలు 
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మోసుకోసాత్డు. అందుకని వాడిని మెసెస్ంజెర అని పిలుసాత్ను. ఇక రెండోది తెనాలి రమణి. అది రెండో కాల్సు 
చదువుతోంది. దానికి మాటలు వసుత్నన్పప్టి నుంచీ,  మేము ఏం మాటాల్డినా, ఆ మాట తిరగేసి, వయ్ంగయ్ంగా  
మాటాల్డుతుంది. అందుకని తెనాలి రామలింగడి పేరు, వాళళ్ అమమ్ పేరు  కలిపి పెటిట్ంది. దానికేది దొరికినా జాగర్తత్గా 
దాచేసుత్ంది. అందుకని ఆరైక్వస్ అని పేరుపెటాట్ను. చివరివాడి పేరు ముకుక్ వేమన. వాడికి మూడేళుళ్. వాడికి వొంటి మీద 
బటట్లుంటే చిరాకు. ముకుక్తో మాటాల్డుతాడు. అందువలల్ ముకుక్ తిమమ్న పేరు, వేమన పేరు కలిపి పెటిట్ంది. అనీన్ వాడి 
టైం పర్కారమే జరిగిపోవాలి. అందుకని నేను వాడిని టైం లైన అని పిలుసాత్ను” చెపాప్డు పర్భాకర.  

“బాగుంది, ఆవిడ మహా కవుల పేరుల్ పెటాట్రు బాగానే వుంది. నువువ్ మీ పిలల్లకు అనీన్ ఫేసుబ్క పేరుల్ 
పెటట్డానికి కారణమేమైనా ఉందా? మీది  పేర్మ వివాహమా? మీరిదద్రూ ఎలా కలుసుకునాన్రు?” 

“అదేదో సినిమాలో బర్హామ్నందం చెబుతాడు, అలాగా.  పేర్మ వివాహమే కానీ పేర్మించింది ఆవిడ, పెళిళ్కి  
ఒపుప్కునన్ది నేను.” 

“వివరంగా చెపుప్ , అరధ్ం కాలేదు.” 
“కధ కొంచెం ముందు నుంచీ చెబుతాను. లేకపోతే నీకు అరధ్ం కాదు. నా హై సూక్లు చదువంతా 

మునిసిపల సూక్లోల్నే. ఒకోక్ కాల్సులో ఆరు సెక్షనుల్, ఉండేవారు. మా సూక్లోల్ తెలుగు మాసాట్రు ఒకాయన వుండేవారు. 
ఆయన పరీక్ష పేపరుల్ దిదిద్తే, మాకు గుండెలు జారిపోయేవి. సెక్షనుకు యాభై మంది సూట్డెంటుల్ చొపుప్న, ఆ కాల్సు మొతత్ం 
ఆరు సెక్షనల్కు  మూడు వందల మందిలో  ఒకళోళ్, ఇదద్రో పాయ్సయేయ్ వారు.  ఆయన అక్షరం పకక్న అర సునాన్ 
పెటట్కపోతే అర మారుక్ తీసేసేవాడు. ఎవరికనాన్ నలభై మారుక్లు వసేత్, ఆయన వాళళ్ కాల్సుకు వచిచ్, చూసి, ఆ పిలల్వాడు 
కాపీ కొటట్లేదని నిరాధ్రించుకునాన్కే మారుక్లు వేసేవాడు.   తొమిమ్దో కాల్సు చదువుతు నన్పుప్డు, మూడునెలల పరీక్షలో 
నేను అనిన్ంటికీ అర సునాన్లు పెటేట్సేత్ ఎకుక్వ మారుక్లు వసాత్యని, మొతత్ం అనిన్ మాటలకు అరసునాన్లు  పెటాట్ను. ఆ 
పరీక్షలో మొతత్ం సునాన్ మారుక్లు ఇచాచ్డు. అడిగితే, “అనిన్ అరసునాన్లు పెటిట్నవాడికి, నేను ఒక  నిండు సునాన్ అనాన్ 
ఇవవ్దాద్?” అనాన్డు. ఇదిగో, మా ఆవిడా అటాల్ంటిదే. తను కూడా ఆ సూక్లోల్నే చదివింది. ఆ మాసాట్రికి పకాక్ శిషుయ్రాలు. 
అసలు తను మా చుటాట్ లమామ్యే. నేను సూక్లు ఫైనల చదివేటపుప్డు, తను తొమిమ్దో కాల్సు. అపప్టికే తెలుగులో 
కవితలూ, కధలు రాసుత్ండేది. నాతో మాటాల్డదామని చూసేది. నాకు కవులనాన్, రచయితలనాన్ భయం. అందువలల్ 
దూరంగా వుండేవాడిన్.  ఆతరావ్త, నేను డిగీర్ పూరిత్చేసి, బి.ఎడ. చేయగానే లెకక్ల మాసాట్రు  ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఒక 
రెండేళళ్నాన్ ననున్ హాయిగా తిరగనీకుండా, మా వాళుళ్ వెంటనే పెళిల్ పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్రు. ఈవిడ అపప్టికే, 
తెలుగు పండిట కోరుస్ ఏదో పూరిత్ చేసి, పిలల్లకు తెలుగు చకక్గా నేరాప్లని కంకణం కటుట్కుంది.   టీచర ఉదోయ్గం 
చేసాత్నని ఈవిడా, పెళిల్ చెయాయ్లని తలిల్దండుర్లు!  వాళళ్ పర్యతాన్లోల్ నేను దొరికిపోయాను.   
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ఒక రోజు వాళళ్ నానన్ మా ఇంటికి వచిచ్, పెళిల్చూపులకు రమమ్ని ఆహావ్నించాడు. అమామ్యిని చూసి 
రాగానే, మా అమమ్ “ఏరా అబాబ్య, ఏమంటావు? అమామ్యి బాగుంది, చదువుకునన్ది కూడా. మనకు తెలిసిన వాళేళ్. 
తను రేపు నీతో పాటు ఉదోయ్గం కూడా చెయయ్గలదు. హాయిగా చిలక గోరింకలాల్ ఇదద్రూ  ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ 
ఉండవచుచ్” అంటూ నా బురర్ తినెయయ్డం మొదలు పెటిట్ంది. నానన్కూ ఇషట్మేనని చెపేప్సింది.  

ఇక లాభం లేదని, “ అమామ్, ఆ అమామ్యిని చాలా సారుల్ చూశాను. తన తెలుగు పాండితయ్ం అంతా 
కనబడిన వాళళ్ మీద కుమమ్రిసుత్ంటుంది. రేపు నీమీద, నా మీద కూడా చూపిసుత్ంది.” అనాన్ను.  

“ఏమంటుందిరా, నువువ్ అనిన్ంటికీ వంక పెడతావు?” కోపంగా అడిగింది  అమమ్. 
“నువువ్ పాల తరక అనాన్వనుకో. అందులో అర సునాన్ పెటట్లేదు కనుక, నీకు భోజనంలో పెరుగు కట 

అంటుంది. రేపు నీ  వంట నచచ్కపోతే, మనుచరితర్లో పదాయ్లు అపప్చెపప్మనవచుచ్. తెనాలి రామలింగడి సినిమాలో 
లాగా, “తుర్వవ్ట  బాబా తలపై” అని నినున్ రాయమని పరీక్ష పెటిట్ందనుకో, నీ పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఇంకా చెబుతా, విను. 
తను రాసిన కవితో, కధో వింటేనే నీకు అనన్ం పెడతా అనవచుచ్. ఇక తనేం రాసినా అచుచ్ వేసుకోవడానికి “చంటబాబ్యి” 
సినిమాలో జగగ్యయ్ కునన్టుల్ నానన్కు పెర్సుస్, పతిర్కా లేవు కదమామ్! పుంఖానుపుంఖాలుగా కధలూ, కవితలూ రాసి దేశం 
మీదకు వదలడం, అవి అచుచ్ కాకపోతే బెంగపడి పోవడం, ఇవే ఆవిడ కారయ్కర్మాలు. రచనలు అచుచ్లో చూసి తను 
ఆనంద పడితే, మనం బర్హామ్డం అని పొగడాలి; అవి తిరుగు టపాలో వెనకిక్ వసేత్, దిగులుపడదద్ని ధైరయ్ం చెపాప్లి. వీలైతే 
ఆ ఎడిటరును దుమెమ్తిత్ పొయాయ్లి. ఇక ఇంటినిండా అచుచ్ వేసిన పుసత్కాలు గుటట్లు గుటట్లు చేరతాయి .  తరచూ దుముమ్ 
దులుపుకుంటూ, అవి చెదలు పటట్కుండా చూసుకోవాలి! ఇపుప్డు కరోనా కషట్ కాలం కనుక వాళళ్ సభలూ, సనామ్నాలూ 
లేవు. అవే ఉంటే, వాటనిన్ంటికి నువోవ్, నేనో వెంట వుండాలి. రేపు పిలల్లు పుటాట్రనుకో, ఒకడిన్ భుజాన వేసుకుని, మరోడికి 
పాల సీసాలో పాలు పడుతూ,  మనం కూడా వెళాళ్లిస్ందే.  ఇలాంటి వాళుళ్ మనకొదద్మామ్! అసలు ఈ కాలం  కోడళుళ్ 
అతత్లనే ఆరళుళ్ పెడుతునాన్రు. నువవ్సలే  అమాయకురాలివి. హాయిగా వునన్ పార్ణానిన్ ఎందుకు కషట్పెటుట్కుంటావు? 
అయినా ఇపుప్డు నా పెళిళ్కి తొందరేం వచిచ్ంది?” ఇలా ఏవేవో చెపిప్ అమమ్ను భయపెటాట్లనుకునాన్ను. లాభం 
లేకపోయింది.  

బంధువులం కనుక, ఉనన్ ఊళోళ్ మా ఇదద్రికీ పరమ్నెంట ఉదోయ్గాలు వేయిసాత్ననీ, తమ కళెళ్దుటే మేము 
ఉంటామనీ, మామగారు మా అమమ్కూ, నానన్కూ కబురు పెటాట్రు. ఒకక్తే కూతురు అయినందువలల్, కూతురూ, అలుల్డూ 
ఎదురుగా వుంటారనే  ఉదేద్శయ్ంతో అడుగుతునాన్మని ఒకటికి నాలుగు సారుల్ మా ఇంటి చుటూట్ తిరిగేసరికి, మావాళుళ్ 
కరిగి పోయారు. పైగా ఉనన్ ఊళోళ్నే ఉదోయ్గాలంటే మాటలు కాదుగదా! దానోత్ మా అమామ్ నానాన్ లొంగిపోయారు. 
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 ఇపుప్డే పెళిళ్ వదద్నన్ నా మాట అమామ్, నానన్ల దగగ్ర చెలల్లేదు. నానన్ ఏమీ అనకపోయినా, అమమ్ కళళ్ 
నీళుళ్ పెటుట్కుని “నీతో మాటాల్డను పొమమ్”ని భీషిమ్ంచుకుంది. ఒక వారం రోజులు ఆవిడ మూగనోముతో, నా  మౌన 
వర్తంలో గడిచిపోయాయి. ఒక రోజు  సరళ, ( మా ఆవిడ) మా ఇంటికి వచిచ్ంది. సరాసరి మా అమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్, 
కాసేపు మాటాల్డింది. ఆ అమామ్యి ఎందుకు వచిచ్ందో నాకు అరధ్ం అయేయ్లోపు, నా గదిలోకి వచిచ్, కురీచ్ లాకుక్ని 
కూరుచ్ంది. నేను తనని చూడనటుల్ పేస బుక ఓపెన చేసి, చూసుకుంటునాన్ను.  

“ఆ లాప టాప కాసేపు కటేట్సాత్రా? నేను మీతో మాటాల్డాలి!” అంది. 
ఈ పిలల్కి ఇంత ధైరయ్ం ఏమిటార్ బాబూ అనుకుంటూ “చెపప్ండి” మొహమాటంగా అనాన్ను.  
“చెపప్ండి కాదు, చెపుప్ అనండి. హై సూక్లోల్ చదువుతునన్పప్టి నుంచీ పర్యతిన్సుత్నాన్ను. మీతో ఎపుప్డు 

మాటాల్డదామనాన్, ననున్ చూసేత్ మీరు పారిపోతునాన్రు. మీ పర్వరత్న  చూసి, పేస బుక లో మీరు పోసుట్చేసేవి చూసి, 
మీరంటే ఇషట్ం పెంచుకునాన్ను. మీ పేస బుక లో ఫెర్ండు రికెవ్సట్ పెటాట్ను, కనీసం చాటింగు అనాన్ చేదాద్మని. కానీ, మీరు 
ననున్ డిలిట చేసారు. ఎందుకని?” 

“అమమ్, పేస బుకాక్, నీ మూలంగా ఇలా దొరికిపోయానివాళ!”  అనుకునాన్ను.  
తన పర్శన్కు నేను  జవాబివవ్క మౌనంగా వుండేసరికి, “మా అమమ్ నానాన్ మీరంటే ఇషట్పడుతునాన్రు. మీ 

వాళళ్కు కూడా ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు. మీకు మాతర్మే అభయ్ంతరం అని అరధ్మైంది. కారణం చెబుతారా? నేనేమీ 
అందవికారిని కాను, చదువుకునాన్ను కూడా.” అడిగింది సరళ. 

తను అటాల్ అడిగేసరికి నీళుళ్ నమిలాను. ఏమి చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు. కాసేపటికి గొంతు పెగులుచ్కుని, 
“మీ తెలుగు .... అరసునాన్లు ..” అనాన్ను నటుల్ నటుల్గా. సరిగా మాటాల్డ లేకపోయినటుల్ చాలా సేపటికి అరధ్మైంది కానీ, 
చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కోవడం అంటే ఇదేనేమో!. ఆ అమామ్యి వెంటనే, “ఓ, ఆ తెలుగు మాసాట్రి భయం మీకింకా 
పోలేదా? నేను ఆయన శిషుయ్రాలిని కనుక, నా తెలుగుతో మిమమ్లిన్ బాధ పెడతానేమోననా? అలాంటి భయం మీకు 
అకక్రేల్దు. నేను ఇంటోల్ గార్ంధికం మాటాల్డను. నాకు మా అమమ్ నానన్లెంతో, మీ అమమ్ నానన్లు కూడా అంతే! వాళళ్ని 
పేర్మగానే చూసాత్ను. మీరంటే నాకు చాలా ఇషట్మని చెపాప్నుకదా, మిమమ్లిన్ కనన్వాళళ్ని వేరేగా ఎలా చూసాత్ను? 
చదువుకునన్ వాళళ్ంతా  దురామ్రుగ్లేం కాదు. ఉదాహరణకు మీరే!  మీలాంటి మంచి వయ్కిత్ని నేనెకక్డా చూడలేదు. అందుకే 
నాకై నేనే మీతో మాటాల్డి, తేలుచ్కుందామని వచాచ్ను. నిజంగా చెపప్ండి, నేను నచచ్క పోవడం కారణం కాదు గదా ? లేక, 
నాపై ఇంకా మీకు అనుమానా లునాన్యా?” సరళ పర్శన్కు ఏం జావాబు చెపాప్లో తెలియలేదు. తల అడడ్ంగా ఊపాను. 

“ననున్ చేసుకోవటానికి ఇంకా మీకు అభయ్ంతరాలు ఏవైనా ఉనాన్యా? మీ అనుమానాలు తీరినటేల్నా?” 
సరళ మృదువుగా అడిగేసరికి గటిట్గా కాదని చెపప్లేకపోయాను. “మౌనం అంగీకార సూచన” అంటూ లేచింది. 
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ఆ పిలల్ ఏం మాటాల్డుతోందో, నేనెకక్డ మొహం మీదే వదద్ని చెపెప్సాత్నో అని భయపడుతూ, అమమ్ నాగది 
లోకి వచిచ్ంది. సరళ  అమమ్ కాళళ్కు దణణ్ంపెటిట్, “మీ అబాబ్యి ఒపుప్కునాన్రతత్యాయ్” అంటూ వరస కలిపే సరికి, అమమ్ 
ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రి అయియ్ంది. “నా తలేల్, నా బెంగ తీరిందే అమామ్! ఎవరిన్ చూసినా వీడేదో ఒక వంక పెడుతుండే! 
ఈ కొరకరాని కొయయ్ని దారికి తెచాచ్వే తలీల్” అంటూ సరళను దగగ్రకు తీసుకుంది. టి.వి. లో అపుప్డే “ఎకక్డికీ పోతావు, 
చినన్వాడా?” పాట వసోత్ంది. సరళ నా వంక నవువ్తూ చూసి  వెళిళ్పోయింది.     

అలా నా అభిపార్యంతో పెదద్గా పేర్మేయం లేకుండానే సరళకు , నాకు పెళళ్యి పోయింది. అపుప్డు, 
ఇపుప్డూ కూడా సరళకు కాదని చెపప్లేకపోవడం నా బలహీనతా? తనేమో “ఎకక్డకు పోతావు చినన్వాడా” అని పాడేసూత్ 
ఇపుప్డు కూడా నను వెకిక్రిసుత్ంటుంది.”  

అకక్డితో ఆపి, “భోజనం టైం అవుతోంది, తను ఎదురు చూసుత్ంటుంది. రేపు కలుదాద్ం “ అంటూ లేచాడు.     
*      *  *  *  *  *  
ఆ మరాన్డు, అటు తరావ్త రోజూ కూడా సుబర్హమ్ణయ్ం వాకింగుకు రాలేదు.  మూడో రోజు రెండవ 

శనివారం అవడంతో  మళీళ్ పారుక్లో వాకింగు చేసూత్ పర్భాకర  దూరం నుంచే సుబర్హమ్ణయ్ంని చూసి, “ఇనాన్ళూళ్ 
రాలేదేమని” అడిగాడు.  ఇంటోల్ ఏవో పనులుండటం వాళళ్ రాలేకపోయానని చెపాప్డతను.  

వాళిళ్దద్రూ  దూరం పాటిసూత్ ఒకే బెంచీ పై కూరుచ్నాన్క,  ఆపేసిన  కధ కొనసాగింపు చేయమని కోరాడు 
సుబర్హమ్ణయ్ం.   

“పాప  పుటేట్దాకా తను ఉదోయ్గం చాలా ఇషట్ంగా చేసూత్ండేది. అది పుటాట్క దాని ఆలనా పాలనా 
చూసుకోవడం, అటు సూక్లోల్ పిలల్లతో అరచి అరచి వచిచ్ అలసి పోతుండేది.  ఇంటి దగగ్ర నేనూ, అమామ్ ఎంత సహాయం 
చేసినా, కొనిన్  పనులేవో తను చేయక తపేప్ది కాదు. తనకు  కాసత్ విశార్ంతిగా వుంటుందని అపుప్డపుప్డూ సినీమాలకు 
తీసుకెళేళ్ వాడిని. ఆ సినిమాలోల్ పాటలోల్, మాటలోల్ను  తపుప్లు వెతికేది. ఒక సారి నాకిషట్మైన నటి సినిమాకు వెళాళ్ం. 
అందులో ఆవిడ సంభాషణలనీన్  వతుత్లే లేకుండా  చెపిప్ందట. ఆవిడచేత  లక్ష వతుత్ల నోము నోయించాలి అని 
మొదలుపెటిట్ంది. టీవి లో పోర్గార్ములు తెలుగు సరిగాగ్ రాని వాళుళ్  యాంకరుల్గా నిరవ్హించడం ఆవిడకు కోపం. 
అందుకని టీవి చూడదు.     

 ఒక సారి ఆరవ కాల్సులో అంతకిర్తం తను చెపిప్న  వేమన పదయ్ం “ అలుప్ డెపుప్డు పలుక్” 
విదాయ్రుధ్లనదరీన్ మళీళ్ చదువుకుని రమమ్ని చెపిప్ందట. మరాన్డు ఒకడిని  “సజజ్నుండు పలుక్ చలల్గాను” అనేదానికి అరధ్ం 
చెపప్మందట.  వాడు కాసేపు ఆలోచించి, “సజజ్నుడు అనేవాడికి ఆకలేసి, అనన్ం పలుకుగా వునాన్ మజిజ్గ కలుపుకుని  
తినాన్డు” అని చెపాప్డట.   మరొకడిని “కనకంబు” అనే పదానికి అరధ్మేమిటని అడిగింది.  
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వాడు వెంటనే, “మా ఇంటోల్ పనమామ్యి వాళళ్ నానన్” అనాన్డు. అదేమిటని అడిగితే, వాళళ్ పనమామ్యి 
పేరు కనకం. కనకంబు అంటే, కనకం వాళళ్ అబబ్ అయివుండచఛ్ని అలా చెపాప్డట. దాంతో తనకు కోపం వచిచ్, 
వాళిళ్దద్రీన్  రెండు దెబబ్లు వేసింది.  

ఆ మరాన్డే ఆ పిలల్ల తలిల్దండుర్లు  తనపై హెడ మాసట్రుకు  పిరాయ్దు చేశారు. వాళళ్ పిలల్లకు తెలుగు 
పదాయ్లు రాకపోయినా, అసలు చదువు రాకపోయినా పరేల్దు కానీ, టీచర కొటట్కూడదట. “అసలు  తెలుగు ఎవడికి 
కావాలి? ఇవాళ తెలుగు చదువు కుంటేనే వుదోయ్గాలొసాత్యా?” అని ఎదురు పర్శిన్ంచే సరికి తను హతాశురాలైంది.  
వాళళ్కు క్షమాపణ చెపాప్లిస్ందేనని పటుట్బటాట్రు. ఈవిడ తను ససేమిరా చెపప్నంది. హెడ మాసాట్రు, నేనూ ఎలాగో 
వాళళ్కు సరిద్ చెపిప్ పంపేశాము. కానీ వాళుళ్ అంతటితో వూరుకోక, పైకి పిరాయ్దు చేశారు. సూక్ళల్ ఇనెస్ప్కట్రు గారు వచిచ్ 
విచారించి వెళాళ్డు. ఆయన కూడా క్షమాపణ చెబితే పోయేదానికి, ఇంతదాకా ఎందుకు తెచుచ్ కునాన్వమామ్ అనే చెపాప్డు.  

“తెలుగు కూడా సరిగాగ్ నేరుచ్కోలేని పిలల్లకు రేపు మిగతా  విషయాలోల్ ఎలా నైపుణయ్ం వసుత్ందీ, వాళుళ్ రేపు 
దేశానికి ఏ రకంగా వూపయోగపడతారు? చదువు చెపేప్టపుప్డు రెండు దెబబ్లు వేసేత్ తపప్ంటే  ఎలా?” అంటూ ఎదురు 
పర్శన్ వేసేసరికి ఆయనేం మాటాల్డలేకపోయాడు. చివరికి ఆయన రిపోరుట్లో కూడా టీచర క్షమాపణ చెపాప్లని రాసేసరికి, 
తను రిజైను చేసింది.” 

“ఓ గాడ! ఎంతపని జరిగిందీ? ఈ కాలం పిలల్లకు అసలు  చదువుకోవాలనన్ ధాయ్సే వుండటం లేదు. తలిల్ 
దండుర్లూ  అలాగే వుంటునాన్రు. అందరికీ వుదోయ్గాలు, డబుబ్ సంపాదించడం పైనే దృషిట్” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.   

“గేర్ట, మీ ఆవిడ చాలా గొపప్ కమిటెమ్ంట వునన్ టీచర. అంతే కాదు, గొపప్ ఆతామ్భిమానం వునన్ మనిషి.  
మరి      తనిపుప్డేం చేసుత్నాన్రు?” పర్శిన్ంచాడు.  

“ఏముందీ, నేనూ, పిలల్లూ మాటాల్డే మాటలోల్ తపుప్లు వెతుకుతుంది. ఆ తపుప్లు మళీళ్  మాటాల్డకుండా 
మాచేత వలెల్ వేయిసుత్ంది” అనాన్డు పర్భాకర  లేచి నిలబడి.                      

•      *  *  *  *  * 

గేటు తెరుచుకుని లోపలికి వసుత్నన్ సుబర్హమ్ణయ్ం  ఎదురుగా తులసి మొకక్కు నీళుళ్ పోసుత్నన్ పెదాద్విడను 
చూసి, “నమసాక్రం అమామ్, పర్భాకర  వునాన్డా?” అని అడిగాడు.  

“మీరెవరు బాబూ?” అడిగిందావిడ.  
“నేనూ, తానూ చినన్పుప్డు ఒకే సూక్లోల్ చదువుకునాన్మమామ్, నా పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం” చెపాప్డు.  
“ఏం చేసాత్రు మీరు? ఎకక్డుంటారు? ” మళీళ్ అడిగిందావిడ.  
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“నేనూ మీవాడిలాగానే టీచర ని . ఈ పేటలోనే వుంటాము.  ఇదద్రం రోజూ పారుక్లో మారిన్ంగ వాక లో 
కలుసుత్ంటాం.”    ఎందుకీవిడ ఇనిన్ పర్శన్లు అడుగుతోందబాబ్ అనుకునాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.   

“కాసేపు కూరోచ్ండి బాబూ, ఈ కురీచ్లో.   ఆయనవసాత్రు” అంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది.  
హలోల్ అడుగుపెటట్గానే, ఎదురుగా రెండు పెదద్ అదాద్ల బీరువాలు వాటి నిండా తెలుగు కావాయ్లు, కధల 

పుసత్కాలు  కనిపించాయి. వాటికి ఒక పకక్ టేబుల పై ఒక కంపూయ్టరు, మరొక పకక్ గోడ మీద  ఫోటో కనిపించాయి. 
ఫోటోలో పర్భాకర, అతని పకక్న వాళళ్ నానన్ కాబోలు, ఇదద్రూ దాదాపు ఒకేలా వునాన్రు.   

ఇంతలో లోపలి నుంచీ, “ఎవరూ?” అంటూ ఒక పెదాద్యన టవల తో మొహం తుడుచుకుంటూ హలోల్కీ 
వచాచ్డు.  

“నమసాక్రమండి ! నా పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం. నేనూ, మీ అబాబ్యి సేన్హితులం” లేచి నిలుచుని 
నమసక్రించాడు.   

 పెదాద్యన మొహంలో చిరునవువ్ కనిపించింది. “కూరోచ్వయాయ్” అని  వెనకిక్ తిరిగి, “ఏమేవ, మన 
పర్భాకర సేన్హితుడట. కాసత్ కాఫీ తెచిచ్పెటుట్” చెపాప్డు.  

సుబర్హమ్ణయ్ం మోహమాటపడుతూనే, ఆవిడ ఇచిచ్న కాఫీ తాగాడు.  
“పర్భాకర లేడా అండీ?” అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  
“ఆయనే పర్భాకర బాబూ!” అని మూసిముసి నవువ్లు నవివ్ంది.  
ఒకక్ క్షణం తెలల్బోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. “మరి నాతో రోజూ వాకింగుకు వచేచ్ లెకక్ల మాసట్రు పర్భాకర, 

తెలుగు పండితురాలైన అతని  భారయ్  సరళ ?” సందిగధ్ంగా అడిగాడు.    
“పర్భాకర ఆయనేనయాయ్! ఆ సరళనీ  నేనే! రోజూ  మారిన్ంగ వాకుకు వచేచ్దీ  ఆయనే. ఆయన లెకక్ల 

మాసట్రూ  కాదు, నేను తెలుగు పండితురాలినీ కాదు.  పారుక్లో కొతత్  పరిచయసుత్లు కనబడితే ఇలాగే కధలలిల్ చెబుతారు.  
ఇదొక కాలకేష్పం ఆయనకు.  మా పిలల్లలంతా  అమెరికాలో వునాన్రు. మేమిదద్రమే ఇకక్డునాన్ము”  అంది ఆవిడ  పెదద్గా 
నవువ్తూ.  

“ నారహసయ్ం చెపేప్శావా?” అడిగాడు  అపుప్డే చొకాక్ గుండీలు పెటుట్కుంటూ  వచిచ్న పర్భాకర.  
ఒక క్షణం ఆయన వంకే  ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండి పోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం . వెంటనే తేరుకుని పెదద్గా 

నవేవ్శాడు.        
 (ఈ కధలో పాతర్లూ, సనిన్వేశాలు కేవలం కలిప్తమే.  హాసయ్ం కోసం రాసినవి తపప్ ఎవరినీ ఉదేద్శించినవి 

కాదు–రచయిత)                                                   PPP 
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 ఆరోజు  శార్వణ శుకర్ వారం . అందువలన రోజూ వేసుకునే జీన ఫాంటు షరుట్, పంజాబీ డర్సుస్ లాంటివి 

కాకుండా  అందమైన చీర కటుట్కుని ఆఫీసు ముందు బసుస్ దిగింది రాధ. గేటునుంచి సామ్రుట్గా సామ్రుట్ ఫోను చూసు 
కుంటూ , నవువ్కుంటూ ఆఫీసు  వైపు నడుచుకుంటూ వెళుళ్తోంది. దారిలో ఎదురుగా ఏదోపని మీద గేటు వైపుకు వసుత్నన్ 
ఒక అబాబ్యి, రాధ గుదుద్ కునాన్రు.. దానితో కిర్ంద పడబోయిన రాధ తమాయించుకుని, “కళుళ్ మూసుకు 
పోయాయా?” అని కోపంతో చెంప మీద కొటట్డానికి చెయియ్ ఎతిత్ంది. ఆ అబాబ్యి వెంటనే  తన చేతితో రాధ చెయియ్ 
పటుట్కుని ఆపేడు. ఆవిధంగా మొదటి సారి వారిదద్రి చేతులు కలిసాయి . “అవునండీ! నిజంగానే కళుళ్ మూసుకు 
పోయాయి. మీరు వసుత్ంటే గాలికి మీ చీర పమిట జారిపోయినా మీరు చూసుకోకుండా ఫోను చూసుకుంటూ వసుత్నాన్రు. 
పమిటజారిన అమామ్యిని చూడడం సభయ్త కాదని కళుళ్ మూసుకుని వసుత్ంటే మిమమ్లని గుదేద్శాను. ఏమీ అనుకోకండి. 
సారీ!” అనాన్డు ఆ అబాబ్యి. 

 “వాట.. నిజమా?” అంది రాధ కుంచెం సిగుగ్తో పమిట సరి చేసుకుంటూ. 
“నిజమేనండీ ఒఠుఠ్” అంటూ ఆమె చేతిలో తన చెయియ్ వేశాడు..  
మళీళ్ వాళిళ్దద్రి చేతులు రెండవసారి  కలిశాయి ఆవేళ.  
“మీ పేరు?” అడిగింది రాధ.  
“చలం” అనాన్డు.  
“ సినీమా చలమా? రైటరు చలమా?” అడిగింది నవువ్తూ.  
“వాళెళ్వరండీ.. నేను శేషాచలానిన్” అనాన్డు. 
” ఓహో! కొండచలమా!”అంది. 
” ఏమిటండీ..కొండచిలువా అనన్టుల్ అంటునాన్రు” అనాన్డు చలం.  
“అదేలెండి. ఏడుకొండలవాడు గురుత్కొచిచ్ అలాల్ అనాన్ను.”అంది మళీళ్ నవువ్తూ. “ఇంతకీ మీది 

ఏవూరు?”అడిగింది.  
“నేను లోకల” అనాన్డు.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

213          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

“అదేమిటండీ. నేను ఊరు పేరడగితే సినీమా పేరు చెపుతూరు”అంది.  
“అదేనండి.. నేను గుంటోరోడిన్” అనాన్డు.   
“ అదిగో మళీళ్ యింకో సినీమా పేరు  చెపుతునాన్రు” అంది రాధ నవువ్తూ.  
“కాదండీ..మాది ఈవూరే.. గుంటూరు.”చెపేప్డు చలం.  
“అలాల్ చెపప్ండి మరి “ అంది రాధ నవువ్తూ.  
“మీరు ఈ ఆఫీసులో పని చేసుత్నాన్రా? ఏ డివిజన లో” అడిగింది.  
“అవునండీ ఎ డివిజన లో “ అనాన్డు.  
“నేనడిగిందే మళీళ్ ననన్డగుతునాన్రు” అంది నవువ్తూ.  
“కాదండీ.. ఆఫీసు బిలిడ్ంగు పై ఫోల్రులో ‘ఎ’ డివిజన ఉంది కదా.. అందులో అనాన్డు.  
“అలాల్ చెపప్ండి మరి” అంది మళీళ్ నవువ్తూ.  
“అబోబ్! ననున్ బాగా ఆట పటిట్సుత్నాన్రే! ఇంతకీ మీ మాటేమిటీ?” అడిగాడు చలం.  
“నేను మీ ఆఫీసులోనే ‘బి’ డివిజన లో చేసుత్నాన్ను” చెపిప్ంది రాధ.  
“ ఒహో! అయితే నా కిర్ందనన్ మాట”అనాన్డు నవువ్తూ.  
“మీరు గార్డుయ్యేటా?” అడిగాడు చలం.  
“బి.ఏ. తెలుగు” చెపిప్ంది రాధ..  
“మీరు?”  
“ఎమ.ఎ. ఇంగీల్షు” చెపేప్డు చలం.  
“చలం గారూ ..మీరు నాకు ఒక సాయం చేయాలి.. నేనొక ఆఫీసు ఫైలు అరజ్ంటుగా పంపాలి. దానికి మీ 

‘ఎ’ డివిజన నుంచి కొంత ఇనప్రేమ్షన కావాలి. ఇవవ్గలరా?” అడిగింది రాధ.  
“షూర. మాడివిజన కి రండి. లేదా నాకు ఫోను చేయండి. ఇదిగో నా నెంబరు” అంటూ తన కారిడ్చిచ్ రాధ 

కారుడ్ కూడా తీసుకునాన్డు చలం. ఆవిధంగా శార్వణ శుకర్వారం పూట చీర కటిట్న వేళ రాధకి చలం తో 
పరిచయమయింది. 

        ఆ పరిచయం తరావ్త వారిదద్రి మధయ్ కర్మంగా చనువు, చొరవ పెరిగి మీరు మీరు పలకరింపులు  
నువువ్ నువువ్లోల్కి మారాయి. కలిసి కాఫీలుకి వెళళ్డం, ఫోనులు చేసుకోవడం, చాటింగులు, ఒకళళ్నొకళుళ్ 
పొగుడుకోవడం, కలిసి గుళళ్కి వెళళ్డం మొదలయి ఆరు నెలలు గడిచాక తాను చలానిన్ ఇషట్పడుతునన్టుట్ రాథకి 
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అరధ్మయింది. ఒక రోజు రాధ సీరియస గా ఆలోచించి ఇంక చలంతో దాగుడుమూతలు, అషాట్చెమమ్లు మానేసి తను 
పేర్మిసుత్నన్ విషయం చెపిప్ తేలుచ్కోవాలనుకుంది.  

ఒక ఆదివారం చలంకి ఫోను చేసి, “ఐ లవ యు సీరియసీల్” అంది.  
దానికి “నువువ్ తెలుగు బి.ఏ.అనాన్వు కదా ! ఇలాల్ ఇంగీల్షులో పేర్మ విషయం  ఐ లవ యు అని 

చెపప్డానికి సిగుగ్ లేదూ నీకు? నీ సైట్లులో తెలుగులో చెపుప్” అనాన్డు చలం.  
“ఎమ.ఎ. ఇంగీల్షు వాడివి తెలుగులో చెపుతే ”నీకేమి అరధ్మవతుంది?”నవువ్తూ అంది.  
“అబాబ్! ఎది చెపు..చూదాద్ం .” అనాన్డు.  
“అయితే విను. చలం! వయసుస్ పరువంతో పరవళుళ్ తొర్కుక్తునన్ ఒక అందమైన నదిని నేను. నీవొక 

విశాలమైన సాగరుడవు. ఒక పునన్మి నాటి రాతిర్ సిరి వెనెన్ల లో నా వంకర టింకరి వయాయ్రి నడకలతో వచిచ్ నీలో 
కలసిపోవాలని, నినున్ పొందాలని సాగరసంగమం చేయాలని వుంది ఏమంటావ?” అంది రాధ.  

దానికి చలం నవివ్నవివ్, “బాబోయ! మరీ ఇంత తెలుగులోనా ఐ లవ యు చెపప్డం?. ఏమంటాను. 
మానానన్ అమమ్లతో వెంటనే మాటాల్డమంటాను మీనానన్ను”. అనాన్డు చలం. 

              ఒక రోజు చలం ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు రాధ నానన్ రామనాధం, చలం నానన్ శంకరం 
కలుసుకునాన్రు. రాధ చలంల మథయ్ పేర్మ సంగతులు , తవ్రలో చేయవలసిన వాళళ్ పెళిళ్ విషయాలు మాటాల్డుకుని 
రామనాధం లేచి వెళూత్, రాధ చెపిప్న సంగతి గురుత్కొచిచ్ శంకరానిన్ పలకరింపుగా  అడిగాడు , 

 “ ఈమధయ్ మీరు కంటికి కేటరాకుట్ చేయించుకుని, చెవికి మెషీన పెటుట్కునాన్రుట ఇపుడు బాగా 
కనపడుతోందా, వినపడుతోందా?” అని.  

దానికి శంకరం , “ఆ.. ఇపుడు అందరి నిజరూపాలు తెలుసుత్నాన్యి. చాటు మాటలు కూడా 
వినపడుతునాన్యి” అనాన్డు.  

“అదేమిటండీ.! ఇపుడు నేనేమనాన్నని నా నిజ రూపం తెలియడానికి చాటుమాటలు వినపడడానికి?” 
అడిగాడు రామనాధం ఆశచ్రయ్ంగా.  

“ఏంలేదయాయ్.. కళుళ్ బాగా సప్షట్ంగా కనపడుతునాన్యని, మెలిల్గా మాటాల్డినా వినపడుతోందని 
చెపప్డానికి అలాల్ జోక గా అనాన్ను అంతే” అనాన్డు శంకరం నవువ్తూ.  

ఇదద్రూ ఒకసారి నవువ్కునాన్రు. ఇంతలో బయట గుమమ్ంలో కారు చపుప్డు విని తలుపు తీశాడు 
శంకరం.  
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కారు దిగిన అమామ్యి లోపలకొచిచ్ “హమమ్యాయ్! వచేచ్శాను బాబు!” అంది కషట్పడి నడిచి వచిచ్నటుల్గా 
శంకరం పర్కక్న కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ.  

అమామ్యి మాట వినపడి శంకరం భారయ్ కూడా వచిచ్ “ఏమిటమామ్.. అలాల్ నీరసంగా ఉనాన్వ?” 
అడిగారు ఆవిడ, శంకరం పుషిట్గా హుషారుగా ఉనన్ ఆ అమామ్యిని తల నిమురుతో.  

“ఇంటోల్ పని చేసుకోలేక పోతునాన్ను” అంది ఆ అమామ్యి.  
“ఏం గినెన్లు తోము కోవడం ఇలుల్ ఊడుచ్కోవడం నువేవ్నా?” అడిగారు ఇదద్రూ.  
“కాదులే.. పని అమామ్యి ఉంది.”చెపిప్ంది.  
“బటట్లుతుకోక్వాలా?”.  
“అకక్రలేదు. వాషంగు మెషీన ఉంది”.  
“వంట వారుప్?”.  
“ఎపప్టినుంచో మాఇంటోల్ వంట మనిషుంది”.  
“మరేమిటమామ్! నువువ్ చేసుకోలేకపోతునన్ది?” అడిగారిదద్రూ.  
“వడిడ్ంచడానికి ఎవరూ దొరికి చావటేల్దు” అంటూ గారాలుపోతూ లోపలికెళుళ్తునన్ అమామ్యి వైపు 

చూసూత్ ఉండిపోయారిదద్రూ.  
“మాఅమామ్యి. అతత్వారు ఈ ఊరే!” చెపాప్డు శంకరం రామనాధంతో.  
“మరి వెళొళ్సాత్”..అంటూ బయలు దేరాడు రామనాధం ఇంటికి. 
                          తరావ్త వీకెండులో రాధ చలానికి పొర్దుద్టే ఫోను చేసి ‘శుభోదయం’ అంది 

హుషారుగా.  “నీ తెలుగు చాలు గానీ విషయమేమిటో చెపుప్” అనాన్డు చలం.  
“అదే.. మానానన్ మీయింటికొచిచ్ మన పేర్మ పెళిళ్ విషయాలు మాటాల్డేడుట కదా”అంది రాధ.  
“అవును. ఏమనాన్డు మీనానన్. నేను నచాచ్నా మీనానన్కి?” అడిగాడు చలం.  
“అయోయ్! నచచ్కపోవడమేమిటీ! ‘శంకరాభరణం’లాఉనాన్వని తెగ మెచేచ్సుకునాన్డు నినున్” అంది. 
 “అంటే నాకు పాము గరుత్కొసోత్ంది. అలాల్ ఉనాన్నా? అయినా నచాచ్నా మీనానన్కి?”అడిగాడు చలం.  
“అయోయ్! కాదు..కాదు. శంకరుని మెడలో ఆభరణం కాదు. నెతిత్మీద ఆభరణం. ‘శంభోరమ్కుటభూషణం’ 

చందుర్డు. చందమామలా అందంగా ఉనాన్వుట” అంది రాధ.  
“అబబ్! అంత నచాచ్నా మీనానన్కి. ఇంకేమనాన్డు? మీ నా....నన్. సాగతీసూత్ అడిగాడు చలం.  
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“మనిదద్రి జాతకాలు చూపించాడుట. నీకూ నాకూ వార్సిపెటిట్నున్దట. ననున్ చేసుకునన్వాడు 
శీర్మంతుడవుతాడుట” అంది రాధ.  

“ నువువ్ ననున్ చేసుకుంటే శీర్మతివవుతావుకదా” చలం కౌంటరు.  
“అది వేరు. పెళళ్యిన అమామ్యిలందరూ శీర్మతలవుతారు కానీ పెళళ్యిన అబాబ్యిలందరూ 

శీర్మంతులు  కాలేరు ఎకక్డో నాలాంటి అమామ్యిని చేసుకునన్వాడు తపప్” నవువ్తూ అంది.   
ఇపుడో వారం పోయాక మూఢం పార్రంభమయి రెండు మూడు నెలలపాటు ఉంటుందిట. మూఢమి 

వెళేళ్కా  మన పెళిళ్ ముహూరత్మట “ చెపప్ంది రాధ.  
“మరి మావాళళ్కు నువువ్ నచాచ్లికదా”అనాన్డు. 
“అందుకే మన పెళిళ్ చూపులు. మీరందరూ మాయింటికొసుత్నాన్రు. అవునూ! చలం ! పెళిళ్ చూపులోల్ 

ఏంపర్శన్లు వేసూత్వో ముందే చెపేప్యవా.. పిర్పేరయిపోతాను” అంది నవువ్తూ.  
“అబబ్! ఆశ. పదవతరగతి పరీక్షల పర్శన్ల లీకులకే లక్షలు లంచమడుగుతునన్యీరోజులోల్ పెళిళ్చూపుల 

పర్శన్లు లంచం లేకుండగా లీక చేసాత్నా?”అనాన్డు చలం జోక గా.  
“లంచాలడగకు చలం. అడిగినందుకు నువువ్, ఇచిచ్నందుకు నేను పటుట్పడిపోతాం.. దొరికిపోతాం. 

పెళళ్యయ్కా లంచాలు ఎలాగా తపప్వు.”అంది నవువ్తూ.   
“అబాబ్! నీమాటలోల్ భయం..భావంలో రొమేనుస్. తెలుగు బి.ఏ.అనిపించుకునాన్వు రాధా.” చలం 

పొగడత.   
            పెళిళ్చూపులయాయ్యి.  రాధా చలం ఇళళ్ మధయ్ రాకపోకలు మొదలయాయ్యి.  నెలరోజులు  

రోజులు గడిచాయి. ఒక రోజు సాయంకాలం రాధ తముమ్డు వాసు వచిచ్,  
“అకాక్! యీవేళ చలం ‘సిటీ బార’ లోంచి బయటకు వసుత్ంటే చూశాను. కుంచెం నీరసంగా ఉనాన్డు” 

అంటూ చెపాప్డు.  
“నీ మొహం. ఎవరిని చూసి అతననుకునాన్వో! నేనమమ్నురా.. అయినా నువెవ్ందుకెళాళ్వకక్డికి?” 

అడిగింది రాథ.  
“నా కోచింగు కాల్సులు ఆ బార ఎదురు  బిలిడ్ంగులోనే కదా.” చెపాప్డు వాసు.  
“సరేలే. పోయి చదువుకో” అంది.  
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వారం పోయాక మళీళ్ ఓ రోజు వాసు హడావిడిగా రాధ దగగ్రికొచిచ్ “అకాక్.. యీవేళ మళీళ్ చలం ఆ 
బార లోంచి బయటకు రావడం చూశాను. ఓకురార్డు అతనిన్ పటుట్కుని తీసుకొసుత్నాన్డు. చలం ననున్ చూసి పిలిచి అకక్డ 
తనను చూసినటుట్ నీతో చెపొప్దద్ని నాచేత ఒఠుఠ్ వేయించు కునాన్డు. నిజం!” అనాన్డు.  

“అవునా?”అని ఆశచ్రయ్ పోయింది  రాధ.  
తరావ్త తన గదిలోకి వెళిళ్ పడుకుని చలం గురించి ఆలోచనలో పడింది. ‘ఎంత మోసం. చలం బాగా 

డిర్ంకరనన్మాట. పచిచ్ తార్గుబోతనన్మాట. ఆవేళ ఆఫీసు గేటు దగగ్ర మొదట పరిచయమైన రోజున ననున్ గుదిద్నపుడే 
అనుకనాన్ను మందు కొటుట్నాన్డని..కానీ వాడి మాయ మాటలు నమామ్ను. ఛీ.. చలానిన్ ఇంక కలవ కూడదు. వాడితో 
మటాల్డకూడదు. ఆఖరికి ఫోను కూడా చేయ కూడదనుకునింది. యింక భరించలేక రాధ తలిల్ దగగ్రికెళిళ్ కాగలించుకుని 
విషయం చెపిప్ భోరునేడిచ్ంది. తలిల్ రామనాధానిన్ పిలిచి విషయం చెపిప్ంది.  

“అలాల్గా? అయితే ఆ ‘సిటీ బార ‘ఓనరు నాకు బాగా తెలుసు. చలం ఫొటో ఒకటియియ్. అది చూపించి 
వాడు బార కి ఎపుప్డొసుత్నాన్డు, ఎపప్టినుంచి వసుత్నాన్డు, ఏంతాగుతునాన్డు, బీరా, విసీక్యా, బార్ందా అనిన్ 
విషయాలడిగి చలం గుటుట్ రటుట్ చేసాత్ను. వాడిని నిలదీసాత్!” అనాన్డు రామనాథం కోపంగా.  

వెంటనే రాధ తలిల్  “ఆ బార ఓనరు మీకెలాల్ తెలుసండీ? అనిన్ డిర్ంకుల పేరుల్ మీకెలాల్ తెలిసాయి? మీరు 
కూడా తాగుతారా?”అంటూ మొగుడు చేతులు పటుట్కుని ఘొలుల్మంది.  

“ఛీ! నోరు ముయయ్వే! ఆ బార ఓనరు సుబబ్యయ్ మొదటోల్ హొటలు పెటాట్డు. నువువ్ పుటిట్ంటికెళిళ్నపుప్డలాల్ 
ఆహొటలోల్ భోజనం చేసే వాడిని. అపప్టినుంచి తెలుసు నాకు” అంటూ బుజజ్గించాడు రామనాధం.  

“అంతేనా? హమమ్యయ్! అనుకుంది రాధ తలిల్.    
               మరాన్డు చలం ఫొటో పటుట్కుని తన కారులో బయలుదేరేడు సిటీబార కి రామనాధం. 

దారిలో డైరవరు కారు సోల్ చేసి, “అయయ్గారూ! ఏ అలవాటులు లేని మీరు బారు కి బయలుదేరితే నాకే బాధగా వుంది.. 
మరి అమమ్ గారికి తెలుసేత్ ఆవిడ ఊరుకుంటారా?” అనడిగాడు.  

“ఓరి నీ మొహం మండ! నేనావిడికి తెలిసే వెళుళ్తునాన్..నేనేమీ మందు కొటట్డానకి వెళళ్టేల్దు. 
సుబబ్యయ్తో పనుండి వెళుళ్తునాన్”. చెపాప్డు రామనాధం. కొంత దూరం వెళేళ్కా కారు ఆగింది.  రామనాధం దిగి 
బయట బోరుడ్ చూశాడు. ‘సిటీబార’ అని పెదద్ అక్షరాలతో వార్సి వుంది. లోపలికెళేళ్డు. చూసేత్ అది బార లా లేదు. లోపల 
ఓ కేబిన ఉంది. దానిమీద పాల్సిట్క అక్షరాలతో డా..గోపాలం .ఎం.బి.బి..యస. ఫిజీషియన. అని ఒక చినన్ బోరుడ్ ఉంది. 
తలుపు తోసుకుని లోపలికళాళ్డు. కురీచ్లో కూరుచ్ని వునన్ డా.గోపాలానికి తనను పరిచయం చేసుకుని ఎదురు కురీచ్లో 
కూరుచ్ని, “ఇకక్డ సిటీబార ఉండేది.” అనాన్డు.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

218          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

గోపాలం వెంటనే, “ అవును.. ఆబార ఇపుప్డు లేదు. ఎతిత్వేసి నెల దాటుతోంది. నేను తీసుకుని ఈ చినన్ 
ఆసుపతిర్ పెటాట్. పదిహేను రోజులవుతోంది. ఇంకా ఎవరికీ బాగా తెలియదు. బయట ఇంకా బోరుడ్ కూడా పెటట్లేదు. బోరుడ్ 
వార్యిసుత్నాన్” అని చెపుతూ అడిగాడు రామనాధానిన్ “ ఏం మీకు బార కి వెళేళ్ అలవాటుందా?” అని.  

“లేదండి! బాబూ!” అంటూ జేబులోంచి ఫొటో తీసి చూపిసూత్,” ఈ బడుధాద్యికి మాఅమామ్యినిచిచ్ పెళిళ్ 
చేదాద్మనుకనాన్ం. కానీ ఇతను ఈ బార లోంచి బయటకు రావడం యీ వారంరోజులోల్ రెండు సారుల్ మా అబాబ్యి 
చూసాడుట. నినన్బాగా మందు కొటిట్నటుట్గా ఇంకో అబాబ్యి సాయంతో బయటకు రావడం చూసి మాకు చెపప్డంతో 
ఈబార ఓనరు సుబబ్యయ్ని అడిగి వివరం తెలుసుకుందామని వచాచ్. సుబబ్యయ్ నాకు బాగా తెలుసు” చెపాప్డు 
రామనాధం.   

           గోపాలం ఫొటో చూసి, “అరే! యితను మాశంకరం వాళళ్ అబాబ్యి. చలం. నాఫెర్ండు కొడుకు. 
వారం కిర్తం నావదద్కు వచాచ్డు. గాలి మారుప్ వలల్ బాగా జవ్రం వచిచ్ంది. ఇతను నా పేషెంటు. నినన్కూడా వచాచ్డు . 
నీరసంగా వునాన్డని ఓకురార్డిని సాయం యిచిచ్ పంపాను. ఇతను బారోల్ మందు కొటట్డమేమిటండీ! అసలు ఇకక్డ బారే 
లేదు కదా!. ఇతను గుళోళ్ పర్సాదంగా పానకం తపప్ ఇంకేమీ తాగడు” అని నవువ్తూ అంటూ, “ఎకక్డో పొరపాటు 
జరిగింది. బహుశ మీఅబాబ్యికి యికక్డ బార ఎతిత్వేసినటుల్, ఈ చినన్ఆసుపతిర్ ఉనన్టుల్ తెలియదు. చలం నాదగగ్రకొచిచ్ 
బయటకొసుత్ంటే  ‘సిటీబార’ బోరుడ్ చూసి బారోల్ంచే చలం వసుత్నన్టుట్ మీఅబాబ్యి అనుకునాన్డు. సందేహం లేదు. 
అందుకే మీకలాల్ చెపాప్డు. డోనుట్వరీర్! గోహెడ విత మేరేజ. యువర డాటర ఈజ వెరీ లకీక్! చలం ఈజ బెసుట్ బోయ. ఐ 
నో. ఆల ది బెసుట్!” అంటూ ఇంగీల్షులో హుషారుగా చెపిప్ షేకుహేండిచిచ్,” నౌ యుకెన గో” అని రామనాధానికి చెపిప్ 
వెయిట చేసుత్నన్ పేషెంటుని పిలిచాడు డా.. గోపాలం. 

              రామనాధం ఊపిరి పీలుచ్కుని ఇంటికెళుళ్తూ డైరవరనడిగాడు, “సిటీ బార లేదుట కదా 
యిపుడు.. నీకు తెలవదా?” అని.  

“తెలవదండీ. నేను ఇటువైపుకొచిచ్ చాలా రోజులయింది. పోనీలెండి. కురార్ళళ్లో తాగుడు తగుగ్దిద్.” 
అనాన్డు డైరవరు. ఇంటికొచిచ్ రామనాధం అందరినీ పిలిచి జరిగినదంతా చెపిప్, కొడుకు వాసుతో,  

“ ఏరా  అసలు అకక్డ బారే లేనిదే అకక్తో అలాల్ ఏందుకు చెపాప్వనడిగాడు?”.  
“నాకేమి తెలుసు? ‘సిటీ బారని’ బోరుడ్ ఉందికదా. అందుకనుకునాన్ను” అనాన్డు వాసు.  
వెంటనే రాధ అందుకుని “అయితే అకక్డ తనను చూసినటుట్ నాతో చెపొప్దద్ని వాసు చేత యెందుకు ఒటుట్ 

వేయించుకునన్టుట్ చలం? నానాన్?” అంది. “ఇది మంచి పాయింటు!  చలం ఇంటికెళిళ్ తేలుసాత్!” అనాన్డు రామనాధం. 
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         ఆసాయంకాలం చలం ఇంటికెళాళ్డు రామనాధం. పలకరింపులయాక అడిగాడు చలానిన్, 
“ఏమయాయ్ నినున్ ఆసుపతిర్ దగగ్ర చూసినటుట్ రాధతో చెపొప్దద్ని అనాన్వుట మా వాసు తో. ఏం చెపుతే ఏమవుతుంది.. 
రాధకి తెలుసేత్ ఏమవుతుంది?” అనడిగాడు.  

“అవునండి. అనాన్ను. రాథ సంగతి మీకు తెలియదు. రాధకి నేనంటే పిచిచ్ పేర్మ. నేను జవ్రంతో 
ఆసుపతిర్కి తిరుగుతునన్టుట్ తెలిసేత్ తటుట్కో లేదు. తిండి కూడా తినదు. ఆఫీసుకూక్డా వెళళ్దు. అందుకే వాసుతో అలాల్ 
చెపేప్ను.” అనాన్డు చలం.  

“బాగుందయాయ్! మీరు మీ పేర్మలు. మరి వెళొళ్సాత్..” అని ఇంటికి తిరిగొచిచ్ భారయ్, రాధలతో చలం 
చెపిప్న జవాబు చెపాప్డు రామనాధం. రాధ ఎగిరి గంతేసింది. చలం గురించి మరోలా అనుకునన్ందు తనను తానే 
తిటుట్కుంది మనసుస్లో. కొదిద్రోజులుకి అడుడ్నన్ మూఢం వెళిళ్ పోయుంది. తరువాత ఒక శుభముహూరాత్న ఉదయం 
రాధా చలంల పెళిళ్ వైభవంగా జిగింది.  

           ఆసాయంకాలం పెళిళ్ వారందరూ కళాయ్ణ మండపం నుంచి బయలు దేరుతుండగా రామనాధం 
సేన్తుడు కాంతయయ్ వచిచ్,  

“రామనాధం! అరజ్ంటు పనుండి పొదుద్నన్ పెళిళ్కి రాలేకపోయూను. ఏమనుకోకు. పెళిళ్ బాగా 
జరిగిందాని” అడిగాడు.  

“బాగానే జరిగింది కానీ నాచేత ఇరవైవేలు యిపిప్ంచి నువువ్ పెటిట్న పురోహితుడు బుచచ్యయ్ శాసిత్రి 
మాతర్ం కేశవనామాలు కూడా పూరిత్గా చదవలేక పోయాడు.”అనాన్డు రామనాధం పెళిళ్కి రానందుకు కాసేస్పు 
కాంతయయ్ని సరదాగా ఏడిపించాలని. అది కనిపెటిట్న కాంతయయ్ రామనాధంతో, “అయోయ్! బుచచ్యయ్ పండితుడయాయ్! 
అతనికి కేశవనామాలు తెలియక కాదు..ఆయనకు నామాల శాసిత్రి అని పేరు కూడా వుంది. ఎటొచిచ్....ఈవేళ ఆయన 
చేయించవలసిన ఇంకో పెళిళ్ ముహూరత్ం దగగ్ర పడడంతో ఈపెళిళ్ కుంచెం తొందరగా చేయించాడు.” అనాన్డు. 
రామనాధం, కాంతయయ్ వీరి సంభాషణ వింటునన్ అందరూ గటిట్గా నవువ్ కునాన్రు. 
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