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మనకు నవొవ్సుత్ంటుంది.. ఎపుప్డు?? .. ఏడవలేనపుప్డు.  
అలాగే ఏడుపొచేచ్ సనిన్వేశాలూ ఒసుత్ంటయ. కొనిన్ సనిన్వేశాలు మనలిన్ చుటేట్సత్య. కొనిన్ కటేట్సత్య. కొనిన్ నిలువున 

ముంచేసత్య. తెలిసికూడా తపిప్ంచుకోలేని సనిన్వేశాలు కూడా ఉంటయ. ఆలాంటి సనిన్వేశం ఆ మధయ్ ఒకటి జరిగింది. జరిగి చాలా 
రోజులయియ్ంది.  

ఆ రోజు బాయ్ంక కౌంటర డూయ్టిలో ఉనాన్ను. తల ఎతిత్చూసేత్ .. కృషాణ్రావు. 
ముఖమంతా అదోలా ముసురులో కీకారణయ్ంలా.. నీళుళ్, బురద, పేడ, పకుష్ల పెంట, కుళిళ్న ఎoడుటాకుల వాసన, 

గటుట్తెగినకాలవ గుళగుళ, దూరంగా జలపాతంహోరు అనిన్ కలగలిసి ఆ ముఖంలో పర్వహిసుత్నాన్యి. బాయ్ంకులో కౌంటర ఇవతల నేను, 
అవతల పదిమంది కషట్మరల్ మీదుగా కీకారణయ్ం. 

మళీళ్ చూశాను కాసత్ పరిశీలనగా. అబోబ్.. ఏదో సెప్షల ఎపిసోడే. 
చెయియ్ ఊపాను. అంటే వెళిల్ కాంటీన లో కూరోచ్మని. గురుడుకి తెలుసు. నేను పని తెమిలాక వెళతాను. వెళుతునాన్డు. 

వెళళ్డంలో కూడా ఎక్ష్ పెర్షన.. భారంగా..  టార్జెడి కొంచం ఎకుక్వుందే..  
ఆయన అలా టార్జెడిగా ఉంటె మీకు నవొవ్సుత్oదా అనొచుచ్. అదికూడా ఈయన వలేల్. మంచి జరన్లిసట్. అక్షరం అక్షరం 

సెంటిమెంటులో ముంచి పాఠకుడి కళళ్లోంచి మనసుకు గుచచ్గలడు. చదివిన వాడు కదలిపోతాడు. మామూలు మనిషి కావడానికి చాలా టైం 
తీసుకుంటాడు. కానీ రాసిన ఈయన మాతర్ం ఎపుప్డూ మామూలు మనిషే.  అనిన్ దురుగ్ణాలు ఉనాన్యి. తాగుడు, పేకాట, వాచాలతవ్ం, 
ఆడవాళళ్తో వెకిలి పర్వరత్న, జీతం డబుబ్లు విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్పెటట్డం, భారయ్పిలల్లను హీనంగా చూడటం గురువుగారికునన్ ఆభరణాలు. 
అయన రాసేది, చెపేప్ది వేరు. ఆయన జీవనదైనందినం వేరు. మిషట్ర హైడ అండ జేకేల. ఇది నేను ఆయనతొ శిషయ్రికం మొదలైన 
కొదిద్రోజులకే తేలింది. తన ఫోర్ఫెషన లో మాతర్ం చాలా గటిట్వాడు. మంచిమంచి రచయితల బుకస్ ఇచిచ్ చదవమంటాడు. అవి 
వెంటాడతాయి. వేటాడతాయి.  

ఆ మధయ్ ఓ బుక ఇచాచ్డు. “మంచి రైటరు. భలే రాసాత్డు. ముగింపు సూపరు. చదువు.” చదివాను. లోలోపల ఏదో 
మంతర్కవాటం తెరుచుకుంది. అసలు లోపల కవాటాలుoటాయని తెలీదు. ఇందులోని కధలే చెపాప్యి. మచుచ్కి ఓ కథ.  

అనగనగా ఇదద్రు ఫెర్ండస్ అనన్మాట. కలిసి గోలీలాడతారు. కలిసి గోడుంబిళళ్ ఆడతారు. సూక్లు ఎగొగ్టిట్ గేటుల్ దూకి 
మాటీన్లకెళతారు. పెదద్యాయ్క వొకడు బాగా చదూకుని సూక్లుమాషట్రయితే మరొకడు చదువు ఆపేసి సూక్ళుళ్పెటిట్ విదాయ్దాత అయియ్, ఆనక 
పొలిటీషియన అయియ్, రావిశాసిత్ గారు చెపిప్నటుల్ “డాబు, డబుబ్, దబాయింపు సెక్షనస్” బాగా వంటబటిట్ంచుకుని ఇపుప్డు నితయ్ం టి.వి.లోల్ 
వారత్లోల్ చరచ్లోల్ వయ్కిత్ అయిపోయాడు. అటాల్oటి ఫెర్ండస్ అనుకోకుండా ఎదురవుతారు.(ఇదిమరీ సినిమా సీను.. వీళిళ్దద్రూ ఎలా 
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ఎదురవుతారండి..) సరే సరే. కధపర్కారం ఎదురయాయ్రు. మాషాట్రు అపప్టిలా నవావ్డు. విదాయ్దాత ఇపప్టిలా నవావ్డు. మాటలు అంతే. 
కబురుల్ అనబడేవి అంతే. ఫినిషింగ లో “ఓసారి ఇంటికి రారా..” అనాన్డు విదాయ్దాత హీరో కృషణ్ంరాజులా. మాషాట్రు కంగారై పోయాడు. 
హెడ మాషాట్రు పిలిసేత్నే గేర్ట. ఇక బడి వోనరుగారు ఆహావ్నిసేత్?? 

పెళాళ్ంతొ పూసలనిన్గుచిచ్ కనీన్ళోతుత్కునాన్డు. “ఆయన కృషుణ్డు.. నేను కుచేలుడిన్” అనాన్డు ముకాత్యింపుగా. 
ఏకీభవించింది సహధరమ్చారిణి. ఏవైనా సహాయంచెయయ్గల సమరుధ్డు. ఇదద్రూ చాలా డీర్మస్ కనాన్రు.. విడివిడిగా జమిలిగా. కాష గా ఇసేత్ 
ఉనన్అపుప్లు తీరుచ్కుని ఓ ఇలోల్ సథ్లమో కొనుకుక్ంటే? పాపం పసుపుతాడు కటుట్కు తిరుగుతునన్ ఈ వెరిర్దానికి కనీసం మంగళసూతార్లనాన్ 
బంగారంతో చేయించాలి. అది కృషుణ్డికి చెబితే సంతోషిసాత్డు కూడా. మంచి మంచి ఐడియాలతొ మురిసిపోయారు శీర్మతి & శీర్ కుచేల.  

ఓరోజు తయారై శీర్కృషుణ్డు ఇంటికి కుచేలుడు బయలేద్రాడు. ఎదురొచిచ్ హెచచ్రించింది శీర్మతి కుచేల. “ఆయనున్ 
నోరుతెరిచి అడకక్ండి..నొచుచ్కుంటారు..ఇచిచ్నదానికి థాంకస్ చెపప్డం మరేచ్పోకండి. వరష్ం వచేచ్లా ఉంది.. వారి ఇంటోల్ తడిసినచొకాక్ 
విపప్కండి. తడిసేత్ తడిసింది వెధవచొకాక్. లోపలబనీన్ను చిరుగులనీన్ కనిపిసత్య. వారు బాధపడగలరు.” అనన్టుల్గానే వరష్ంవచిచ్ంది. చొకాక్ 
తడవనే తడిసింది. అది ఇలుల్ కాదు. బోలుడ్ అంతసుత్లునన్ తాజ మహల. (పాలరాతితో కటాట్రని కవిహృదయం) వాచ మాన మాషాట్రిన్చూసి 
రోతగా ముఖంపెటాట్డు. “అయయ్గారు లోపల మీటింగులో ఉనాన్రు. ఇకక్డకూరోచ్.” కూరుచ్నాన్డు తడిసినచొకాక్ విపప్కుండానే. అయయ్గారు 
రాలేదు వాచమేన పైకెళిళ్ చెపిప్వసూత్నేఉనాన్డు. చెపిప్చెపిప్ తిని నిదర్పోయాడు వాడు. మాషాట్రు అలా కూరుచ్నే ఉనాన్డు, తడిచొకాక్తో 
వణుకుతూ. తెలాల్రింది. మధాయ్హన్మైంది. అపుప్డే ఆవులిసూత్ ఉదయించాడు అయయ్గారు అనబడే విదాయ్దాత.  

“ఏంటి కబురుల్..?” అనాన్డు ఎటో చూసూత్. ఏదో చెపాప్ననుకునాన్డు మాషాట్రు. ఇదద్రికి లంకె ఎలా కుదురుతుంది. ఏవొ 
మాటలాల్ంటివి. కబురాల్ంటివి..కూసిని.. కాసేపు. లేచి “సరే.. అపుప్డపుప్డూ కనిపిసూత్ఉండు.”  

నిషర్క్మించారు. ఇచిచ్oదేవీ లేకపోవడంతో థాంకస్ చెపేప్అవకాశo మాషాట్రుకు రాలేదు. ఇoటికిచేరిన మాషాట్రు చలిజవ్రం 
నిమోనియాతో హాసప్టల బిలుల్ లక్ష రూపాయలు అయాయ్క చనిపోయాడు. జబుబ్వలెనే  కాదు హాసప్టల బిలుల్లు చూసినా చనిపోవుదురు.   

విదాయ్దాత ఎలెకాట్ర్నిక మీడియాలో సంతాప సందేశం ఇచాచ్డు..  
ఇది కథ. చదివాక అలల్కలోల్లం అయిపోయాను. ఆ మాషాట్రు, ఆ విదాయ్దాత, ఆ పెళాళ్ం, అ వాచ మాన.. వొకరే మిటి.. 

కిర్షాణ్రావుతో సహా అందరూ ననున్ చితకొక్టేట్శారు. అపప్టున్oచే ఏవేవో సనిన్వేశాలు. ఏడుసుత్ంటే నవువ్రావడం నవువ్తుంటే ఏడుపురావడం. 
విషాదాలేవో జీరణ్ంకావడం కావచుచ్ బహుశా. లోకం తెలిస్పోయినటుల్ భావన. విదాయ్దాత అలాకాక మరోలా ఉంటె నేనే ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకునేవాడినేమో.. బంగోరె లా.          

రష తగాగ్క పర్కక్కౌoటర లో ఉనన్ ఉషకు చెపిప్ కౌoటర కు తాళంవేసి వెళాల్ను. ఓమూలగా దీనంగా.. ననున్ చూడగానే ఉరికె 
వాంతిని ఆపినటుల్ పెదద్ గుటకవేశాడు. రెండు టీలు తీసుకుని ఒకటి ఆయన ముందుకు తోసి “ఊ” అనాన్ను చెపప్మనన్టుల్. “పండుగాడు..,” 
ఎకెక్కిక్ “ననున్..,” బెకిక్ “లంజాకొడకా..,” టేబుల మీద తల పెటిట్ నీళుళ్, ముఖం కనిపించకుండా వొళళ్ంతా కుదిపి కదిపి ఏడుసుత్నాన్డు. 
అబోబ్.. ఎపుప్డో నాగయయ్గారి చితార్లోల్ సీను. “అని.. తిటాట్డు పర్కాష!!” పూరిత్ చేశాడు. 

“ఆపండి సార..” తలెతిత్ కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు ముకుక్ వదిలేశాడు. అటుచూడలేక ఎటోచూసూత్ “ఎందుకు?” అనాన్ను. 
ముకుక్, నోరుఎగబీలిచ్ “నీకు తెలీదాపర్కాష ?!” అనాన్డు. తెలుసుకాని ఆ సందరభ్ంలో అదే డైలాగ. వరధ్మాన సినిరచయిత ఆయన,  
పర్వరధ్మాన మినికధల రచయిత నేను. ఇదే సూటబుల డైలాగ. “వాడి కోసం.. వొకక్గానొకక్ కొడుకని.. వాడి కోసం.. ఎంత 
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కషట్పడాడ్నో..పచ్..ఎంతకషట్పడాడ్నో..వాడికోసం” దాసరి నారాయణరావు మారక్ డైలాగ. చెపిప్ందే మళీళ్మళీళ్ తిరగేసి మరగేసి.. ఏడుపు 
ఆపమనన్టుల్గా ముఖం పెటిట్  “ఏంటి??” అనాన్ను. మళీళ్ చెపుప్ అనన్ది నా కవిహృదయం. కనిపెటిట్ “వాడికోసం ఎంత..” ఆపమనన్టుల్ 
చిరాగాగ్ ముఖంపెటాట్ను. చెబుతోంది తపుప్. “వాడు పాపం టూయ్షనుల్చెపుప్కుని చదువుకుంటునాన్డు” అని నాడబుబ్లతో మూడో పెగుగ్ తాగాక 
ముపైప్సారుల్ చెపిప్న కఠిననవాసత్వం. గురుత్ంది ఇంకా. 

అసలు వాళళ్ఇంటోల్ మండుతునన్ రావణకాషట్ం తెలుసు. గురువుగారు మరోచురుకైన యువరచయితిర్ని వొళోళ్ 
కూరోచ్బెటుట్కుని రచనలో అ ఆ లు దిదిద్సుత్నన్ కోరోన లాంటివారత్ ఇంటోల్ వాయ్పించింది. ఆయనున్ హోం కావ్రైoటైన లో ఉంచారు. 
ఈయనకునన్ ఉనన్తసాథ్నం ఇంటోల్ ఓ గదికే పరిమితంఅయియ్ంది. పండుగాడు అని ముదుద్గాపిలుచుకునే కొడుకు.. ఎక నిరంజన.. ఒకక్డే 
నలుసు. గురువుగారు జరన్లిసుట్. జీతంగా వచిచ్ంది కేవలం నాలుగు బారల్వాళళ్కు ౩౦ సాయంతార్ళళ్ చొపుప్న సమానంగా సమరిప్సుత్ంటాడు. 
దాంతో తలిల్ కొడుకు ఒక గూర్పు అయాయ్రు. వాటస్అప కూడా ఓపెన చేసుకునాన్రు. దాంతో గురువుగారు సింగిలైపోయాడు. అపుప్డే 
సినిమాలకు రైటర గా అవకాశాలొసుత్నాన్యి. దాంతో జీతం బారల్వాళల్కు సరడ్లేక నాబోటి శిషుయ్లను రికూర్ట చేసుకోవడం మొదలెటాట్డు. 
జంటస్ వరకూ ఇంటోల్ సరిపుచుచ్కునాన్రుగాని లేడీస ను రికూర్ట చేసుకునే సరికి పిండం పిలెల్తుత్కెళిళ్oది. ఈ సమసయ్కు వాకిస్న కోసం టైర 
చేసుత్నాన్డు. ఇపుప్డే పండుగాడు అనే శీర్నివాస కు అమెరిక యూనివరిస్టిలో సీటొచిచ్oది. అకక్డ ఫీజులు, హాసట్ల ఖరుచ్లకోసం బాంక లోను 
కావాలి. విమానం ఎకేక్వరకూ అయేయ్ఖరుచ్లకోసం దాదాపు రెండు లక్షలు కాష కావాలి. కొడుకు వాతావరణ హెచచ్రిక చేశాడు. “జీవితంలో 
నినేన్మీ అడగలేదు హైసూక్ల నుంచి నా ఫీజులు నేనే కటుట్కుంటునాన్ను. నా బటట్లు నేనే కొను కుక్ంటునాన్ను. నీ పర్వరత్న నాకు నచచ్దు కాని 
ననున్ కనన్తండిర్వి. పెంచి పెదద్చేశావ. ఇది మనకొక గొపప్ అవకాశం. నేను అమెరిక వెళళ్డానికి నీ మీద ఆధార పడకతపప్దు నానాన్. తరావ్త 
నినున్,అమమ్ను చూడాలిస్న బాధయ్త నాదే అని నాకు తెలుసు. ఇది నాకూ నీకూ డు ఆర డై సందరభ్ం.. ”    

కృషాణ్రావు కదిలిపోయాడు. కొడుకును అమెరిక పంపకపోతే నా బర్తుకు కరోనశవం కంటే హీనం. పర్యతాన్లు ముమమ్రం 
చేశాడు. ఎపుప్డు ఎంత అవసరమో అంత.. ఎలాగోలా ఏరాప్టు చేసూత్నే ఉనాన్డు. నావంతుగా నా గాయ్రెంటితో ఎడుయ్కేషన లోను ఇపిప్ంచాను. 
తెలిసినవాళళ్ దగగ్రలాల్ చేయిచాపాడు. ఏడాచ్డు. కాళాళ్ వేళాళ్ పడాడ్డు. ఎలాగోలా కొడుకిక్ మూటాములేల్ సరిద్పెటాట్డు. రేపోమాపో విమానం 
ఎకక్డమే మిగిలింది.  

ఈ టైం లో ఈ దికుక్మాలి సీన ఏవిటి? బండబూతులు కొడుకు ఎందుకు తిటాట్డు? ఈయన గారు ఎందుకు వెకిక్ వెకిక్ 
ఏడుసుత్నాన్డు?   

“అరె..ఎందుకు అంతమాట అనాన్డు..పచ్..చెపప్ండి సర..ఏంటి పార్బెల్ం..అవతల నేను కౌంటర లో ఉనాన్ను..”  
ఎపుప్డూ చూడనంతగా జారిపోయాడు. దీనంగా మనసుతో అనాన్డు “పర్కాష.. తండిర్గా నా బాధయ్తగా నానా గడిడ్కరిచాను. 

నీకు తెలుసు. దేవుడిలా నువువ్ ఆదుకునాన్వ. నా పర్యతాన్లనీన్ అయిపోయాయి. ముషేట్తత్డం దొంగతనంతొ సహా. అనిన్ ఏరాప్టైనయ. 
చివరగా వొకక్టి మిగిలిపోయింది. వాడి ఫైల్ట టికెట. అదొకక్టే మిగిలి పోయింది. రెండురోజులుగా అడగనివాడు లేడు, ఎకక్ని గుమమ్ం లేదు. 
ఎకక్డా పుటట్లేదు. టెనష్న తొ ఇవావ్ళ వాడు బరషట్ అయిపోయాడు. ననున్ బండబూతులు తిటాట్డు. ఎందుకు కనాన్వ. నీ బర్తుకు వేషట్ ఎకక్డైనా 
పడి చావు..” అనాన్డు నాకొడుకు. నేనుకనన్ నా కొడుకు. నామనసుస్ ఏవిటో నీకే తెలుసు నువేవ్ ఈ చిటట్చివరి కషాట్నిన్ ఆదుకోవాలి. ఎదో 
చెయియ్ పర్కాష. పీల్జ పర్కాష..” కాళళ్పై పడిపోయాడు. పెదద్గా బిగగ్రగా గుండెలు పగిలేలా ఏడాచ్డు. 
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నా మైండ బాల్ంక అయిపొయింది. ఎంతసేపు కర్మశిక్షణ లేని పర్తిభావంతుడైన వయ్కిత్గా చూసోత్నన్ కృషాణ్రావ నిజమైన 
తండిర్లా.. తన బాధయ్త నిరవ్హించలేక జాలిజాలిగా జారిపోయి ఏడుసోత్నన్ తండిర్లా.. 

 ఏమిచెయాయ్లో తోచలేదు. ఎదో చెయాయ్లి. సనిన్వేశం డిమాండ చేసోత్ంది. తపప్దు. “ఎంత కావాలి..?”  
“లక్ష.. ఒకక్ లక్ష కావాలి. అంతే. అకక్డ యూనివరిస్టీకి చేరిపోతాడు..”  
“సరే.. మీరు వెళళ్ండి సర. ఒకగంట టైం ఇవవ్ండి. మీరు ఇoటికి వెళళ్ండి. పీల్జ” కౌంటర వైపు పరుగు. చేతులు 

పనిచేసుత్నాన్ బురర్తీవర్ంగా గిరుగిరుర్న తిరుగుతోంది పోలీస వాయ్న పై లైట లా. రెండు మూడుగంటలకో ఐడియా. ఇపుప్డు మనకు కావాలిస్ంది 
ముళళ్పూడివారు చెపిప్న పాతపేపరుల్లాంటి బంగారునగలు. మన ఏడుపుకు కరిగిపోయి తన బంగారునగలు ఇవవ్గలది ఆడది మాతర్మే. 
కావేరి ఉంటె పుసెత్లతాడు ఇవవ్మంటే హేపీగా ఇసుత్ంది. ఉళోళ్లేదు. పాపపుటిట్ రెండునెలలయియ్ంది. ఇక అడగగలిగే ఆడది ఇకక్డ ఒకక్టే 
ఉంది.  

నిదర్ముఖంతో తలుపుతీసింది సుమతి అకక్. పెదనానన్ కూతురు. ముఖం రోతగా పెటిట్ంది. నవువ్ లాంటిది వదిలాను. లెటిర్న 
తలుపుతీసినటుల్ ముకుక్ మూడువంకరలుతిపిప్ంది.  

అకక్ కోపతాపాలకు కారణం ఉంది. ఎనిన్సారుల్ పిలిచినా, “బిజీగా ఉనాన్నే.. తరావ్తొసాత్లేవే..” సాట్ండరడ్ ఆనస్ర. పిలిచి 
పిలిచి విసుగెతిత్పోయింది.  

“వొచాచ్వా.. ఎదో పనిఉండి వొచిచ్ ఉంటావ. మంచినిదర్ చెడగొటాట్వ రా పర్కాశి.. ఎంటాపని? తవ్రగాచెపుప్” అంది. 
 ఒపెనింగే చండాలంగా మొదలెటిట్ంది. ఎలా డీల చెయయ్డం. “సుమకాక్.. కాసత్ టీ ఇసాత్వని వచాచ్నే. పచ్.. పడుకో వెళతాలే 

” ఎలాఅడగాలి.. అందునా బంగారునగలు. “సరే ఉండు. నేనూ తాగుతా..” లోనకెళుతూ టీ కాసూత్, “కావేరి ఓకేనా?.. పాపాయ ఎలా 
ఉంది? ఫోటోలో జుతుత్బావుందిరా. బాబాయ పినిన్ చూశారా? మా ఆయన ఒకటే ఇదై పోతునాన్డు. వెళిల్ పాపాయ ను చూదాద్మంటే ఈ 
కరోనావొకటి అంటునాన్డు.” టీకపుప్ చేతిలో పెటట్బోయింది.  

పటుట్కోకుండా బావురుమని చేతులటుట్కునాన్ను. కంగారైపోయింది. కృషాణ్రావులా జారి కాళళ్మీద పడాడ్ను. “అకాక్ నువేవ్ 
కాపాడాలే..” అకక్ చాలా మూవ అయిపొయింది. పెదద్గా ఏడాచ్ను. గజగజ వణికి పోయింది.  

“బాయ్ంకులో కాష తకుక్వొచిచ్oది. ఎవడికో చూసుకోకుండా లక్ష ఎకుక్విచాచ్ను. ఇపుప్డు వెంటనే కటట్కపోతే నేను జైలోల్ 
కూరోచ్వాలి. ఉదోయ్గం ససెప్ండ చేసాత్రు.”   

“అయోయ్ అయోయ్.. అటాల్ ఎలా ఇచాచ్వ రా వెధవా..”  
“చూసుకోలేదే.. కావేరి ఉనాన్ దాని నగలుపెటిట్ ఈ గండం దాటుదును. ఇపుప్డేం చెయాయ్లో..?” డైలాగ మింగి 

పెదద్గాఏడుపు. సకెస్స ఫుల.  
మరో ఐదునిముషాలోల్ సీన ముగించి అకక్ నగలతో పరుగొ పరుగు. హెడ కాషియర కు ఇచిచ్ “ఎలా తూకం వేసాత్వో 

తెలీదు. లక్ష మాతర్ంకావాలి.”    
మరో అరగంట తరావ్త చికక్డపలిల్లో ఉనన్ కృషాణ్రావుగారి కాలింగ బెల. కరీచ్ఫ లో చుటిట్ఉనన్ రెండు 500 కటట్లు. 

ముగుగ్రూ ముందు వెరిర్చూపులు. ఆనక బోరుబోరు. “నీ ఋణం ఎలాతీరుచ్కోవాలి పర్కాష..?”  
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ఎయిర పోరుట్కి వెళిల్ సెండాఫ. విమానం కదిలేలోపు ఈ డైలాగ వందసారుల్ అనాన్డు కృషాణ్రావ. ఈల వేసు కుంటూ 
ఇంటికివెళాల్ను. సనిన్వేశం డిమాడ చెయయ్డంతో తపిప్ంచుకోడానికి వీలులేక పోయింది. చేశాను మరి. ఇక కృషాణ్రావ మాషాట్రులానా లేక 
విదాయ్దాతలానా ఎలా పర్వరిత్సాత్డో.. తలుచుకుంటే నవొవ్సోత్ంది.  

ఆ సనిన్వేశం రావాలి. చూడాలి.  
ఇది జరిగి చాలాకాలం అయియ్ంది.  దాదాపు పదేళుళ్ పైనే.  
శీర్నివాస అమెరిక వెళాళ్క కేష్మంగా చేరాడని చెపాప్డు. రోజూ కలిసి తాగి, తాగకుoడానూ కృతజఞ్త పర్కటిoచే వాడు. 

కొదిద్రోజులకే సాయంతర్ం కనపడడం లేదు. సినిమా చరచ్లట. సిటిట్ంగులు అనీన్ అకక్డే. వాళళ్తోనే.  
మరికొదిద్ రోజులోల్నే సినిమా రచయిత ఐపోయాడు. ఆయన రాసిన సినిమా హిట. చాలు ఒకక్ సినిమా హిటట్ యినా 

ఈరోజులోల్ పటుట్కోలేo. కృషాణ్రావు కూడా అంతే కదా. ఆ గోలడ్ లోను రికవరీ నా జీతంలోనుంచే. పాప ఇoటికివచాచ్క జీతం అసుత్బిసుత్గా 
ఉండేది. ఓసారి సుమతకక్ అడిగింది, అదీ కావేరిముందు. దొరికిపోయాను కావేరి కళళ్వెంట నీళుళ్. ఆమెనగలు పెటిట్ అకక్ నగలుతీసి 
ఇచేచ్శాను. 

బార్ంచ టార్నస్ ఫర. కావేరి నగలు పెటిట్ంది కొతత్ బార్ంచ లో.   
ఇవనీన్ మీరు ఊహించే సీనేల్. భలే నవోవ్చేచ్వే. మరికొనిన్ సీనుల్ చెపాత్ను. ఆఫ కోరస్  అవీకూడా మీరు ఊహించేవే. బాగా 

నవోవ్చేచ్వే.        
కృషాణ్రావు తన అసిసెట్ంట ను లోను కోల్జ చెయయ్డానికి డబుబ్ ఇచిచ్ బాయ్ంకుకు పంపించాడట. అకక్డ నేను లేను కదా. 

నాపేరుతొ లోనుఖాతా లేదు. వాడు కటట్లేదు. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది. ఎడుయ్కేషన లోను కడుతునాన్డా లేదా?? వెనున్లో వణుకు. పాతబార్ంచికి 
ఫోను. హమమ్యయ్! నెలనెలా రికవరీ వసోత్ంది. ఎవరో లేడి ఎకౌక్ంట నుంచి. ఎవరైతే మనకేం.. కటట్కపోతే ఆయనున్ నేనేం పీకలేను. నా పీక 
తెగోగ్సుకోవడం తపప్.  

నాలుగైదుసారుల్ ఫోన చేశాను. బిజీ. మరోసారి “ సొట్రీచరచ్లోల్ఉనాన్రు. మీపేరు చెబితే రాసుకుని సార కు చెబు తాను” 
అసిసెట్ంట. మరాన్డుఫోనోల్ ఇంతెతుత్ఎగిరాడు కృషాణ్రావ, “ బార్ంచిలో లోను అకౌంటులేదట. ఆ భాడకావ  గాడు డబుబ్జేబులోవేసుకుని 
పారిపోయాడు.” తపుప్నాదే. చెపప్కుండా ఖాతా మారిసేత్ అది ఆయన తపుప్ ఎలా అవుతుంది.?. పైగా మొతత్ం సొముమ్ అసిసెట్ంట 
పటుట్కుపోయాడు. అంటే ఇక వీడు కటట్డు. నవొవ్చిచ్ంది.  

రవీoదర్భారతిలో కనిపించాడు ఆ వరధ్మానరచయితిర్తో. “పర్కాష.. హౌ ఆరూయ్.. ఎలాఉనాన్వ..?” పెరూఫ్య్మ లో ముంచిన 
ఉంగరాలచెయియ్ కలిపాడు అచుచ్ముసలిరజనీకాంత లా. “చూసుత్నాన్వ గా. లాసట్ వీక విడుదలయి న ఫిలింకూడా సూపర డూపర హిట. 
రోజూ ఐదారు సోట్రిడిసక్షనస్. ఎపుప్డనాన్ ఆఫీసుకు రావోచుచ్గా.. హహహ..”  

“సంతోషం గురువుగారు. అమెరికా వెళాళ్డే శీర్నివాస. మీ అబాబ్యి..”  
“ఓహ.. మావాడా.. యస. సేట్టస్ లో పెదద్ సాఫట్ వేర టైకూన ఇపుప్డు. బిలియనీరల్ అమామ్మొగుడు..”  
మనసస్ంతా హెపి హెపి. ఎగిరి గంతేదాద్ం అనిపించింది. ఆయనలో విదాయ్దాత కనిపించాడు. సనిన్వేశం ఫరెఫ్కట్ గా 

కుదిరింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. బోలుడ్ నవోవ్చేచ్సోత్ంది. కౌంటర లో కూనిరాగాలు ఎకుక్వయాయ్యని లేడి కొలీగస్ కామెంటుల్.  
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ఇవావ్ళోసారి కూనిరాగం తీసూత్ కాష ఇసోత్ంటే.. కషట్మర కదలకుండా కళళ్లోకి కళుళ్ పెటిట్ చూసుత్ంటే.. ఓహ.. శీర్నివాస 
కదూ.. నవోవ్చేచ్సింది.“హాయ సర. ఎలాఉనాన్రు. ఊ..మీ పేరు?!! ఆ..పర్కాష కదూ..ఆ..అహహ్హహ్.. మహా.. ఈయన పర్కాష గారని.. డేడి 
ఫెర్ండ. అదే.. సూట్డెంట.. పచ్.. టెలుగు సరిగారాదు. శిషుయ్డు. ఊ.. ఇంకా కల్రుక్గానే ఉనాన్రా.. ఏవైనా రాసుత్నాన్రా.. డేడిని పటుట్కోబోయారా.. 
ఏవైనా ఛానుస్లు ఇపిప్ంచేవారు..”  

ముదోద్చాచ్డు. పూరిత్గా తండిర్పోలిక. “సర..ఇది కౌంటర. తమరు కాసత్జరిగితే..”  
“ఓహ..సారి..” తపుప్కునాన్డు.  
తలవొంచుకుని మరోకషట్మర తొ బిజీ. ముభావంగా ఉంటె ఏమిచేసాత్డు?! వెళిళ్పోతాడు. వెళిళ్పోతుంటే కీర్గంటచూడటం 

తపప్ ఏంచెయయ్గలం. పర్కక్న అమామ్యి??  పెళాళ్ంఅనుకుంటా! వెనకిక్వెనకిక్ చూసూత్ వెళుతోంది. 
భలే నవొవ్చిచ్ంది. సనిన్వేశం కరెకట్. ఎవరైనా ఇంతే. కృషాణ్రావూ ఇంతే. వాడి కొడుకు శీర్నివాసూ ఇంతే. అపుప్డు అలా 

ఏడుసూత్ అడగడం.. పని కానిచుచ్కోవడం. నాపని అయియ్ందా లేదా.. అయియ్ంది. వాడు చేశాడు కాదు. నేను చేయించుకునాన్ను. సో.. నేనే 
గేర్ట! రచయితగా బిజీ అయాయ్క, పాతికో పరకో సంపాదించాక, అలా ఎలా ఉంటారమామ్?? ఇకక్డ పర్వేటుల్ చెపుప్కుని, తండిర్ చెయయ్లేనిది 
సాధించినకొడుకు అమెరికా వెళాళ్క తెలుగు ఎలా గురుత్పెటుట్కుంటాడమామ్.. నీవెరిర్ గాని. బాయ్ంక కొలీగ శంకర అయినా ఇంతే. రాంబాబు, 
రాజిరెడిడ్, కృషణ్ కుమార, గోవరధ్న, సుమలత, వెంకటేశవ్రుల్, చందర్శేఖర, కామేశవ్రి, పదామ్వతి.. ఎవవ్రైనా ఇంతే.  

అబోబ్.. బోలుడ్ నవోవ్చేసుత్ంది. బాగానే ఆలోచిసుత్నాన్ననన్మాట!! నేనుచేసిన అపుప్లు నేనేతీరుచ్కోవాలి గాని వాళుళ్ తీరాచ్లని 
ఆశించడం ఏవిటి.. ఎంత దురామ్రుగ్డిన్?!! వాళేళ్ తీరుసుత్నాన్రు పొ.. వాళళ్ది ఎంత గొపప్ మనసు?! నేను దానిన్ గురిత్ంచి ముకుళితహసాత్లతో 
మోకాళళ్పైకూరుచ్ని గదగ్దసవ్రంతో వాళల్కు తెలుగులో “మీదెంత మంచి మనసండి!!” అని, ఇంగిల్షులో “ఐ యాo వెరీ మచ  గేర్ట ఫుల టు 
యు సర” అని చెపుప్కోవాలి కదా.. చెపప్లేదే.. హా.. హతవిధీ .. నేనెంత దురామ్రుగ్డిన్!??       

మరాన్డు దాదాపు అదే వేళ అంతే బిజీ. మరో గొంతు.. “హాయ అంకుల.. నేను మహా .. మహాలకిష్..”  
మైగాడ.. శీర్నివాస పెళాళ్ం. నినన్ కీర్గంట కనిపించిన అమామ్యి. 
నవావ్క అంది. “కొంచం..పీల్జ.. బయటకు వసాత్రా?”  
వోరిబాబో.. అమోమ్.. ఇదేo సనిన్వేశం దేవుడో.. పదేళళ్తరావ్త కూడా అదే సనిన్వేశమా.. మళీళ్నా..  
“ఇకక్డే.. హాలులో కూరుచ్ంటాను.. ఫీర్ అయాయ్క మాటాల్డదాం. ఏం..”  
ఏంచెపుత్ంది? వాడు రోజూ తాగి తెగకొడుతునాన్డా.. పచ్.. టెనష్న.. ఏ కషట్మర కైనా కాష ఎకుక్వ ఇచేచ్సే పర్మాదం. 

యవావ్రం తొందరగా తేలేచ్సేత్ బెటరు.  
వెళిల్, “చెపప్ండి..”  
జరిగి, “కూరోచ్ండి. కౌoటరోల్ ఉనాన్రు. ఎకుక్వ టైం తీసుకొను. నేను, శీర్నివాస ఇకక్డే ముందే ఫెర్ండస్. అతనికి లోను మీరు 

ఇపిప్ంచారని నాకుతెలుసు. నేనే పర్తినెల లోన కడుతునాన్ను. అలాగే ఆరోజు ఫైల్ట కు టికెక్ట కోసం మీరే మీ అకక్నగలు బాంక లో పెటిట్ 
ఇచాచ్రు. అదీతెలుసు. శీర్నే చెపాప్డపుప్డు. అది సహాయం కాదు. రొముమ్చీలిచ్ పార్ణం అనేది తీసి చేతిలో పెటట్డం. ఇదిగో ఇవిచెకుక్లు రెండు. 
ఒకటి మీరిచిచ్న లక్షకువడీడ్ లక్ష కలిపి రాశాను. మరొకటి బాల్ంక.  పీల్జ.. మీ అకక్కో లేక మా అకక్ కావేరిగారికొ ఇవవ్ండి. మహాలకిష్ 
ఇచిచ్ందని చెపప్ండి. మీరు అపుప్లు తెచిచ్ ఇచాచ్రు. మేం సంపాదించి ఇసుత్నాన్ం. జసట్.. నాతృపిత్కోసం.. నమసేత్.”   



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

10          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

           .    

వెళిళ్పోయింది. నవొవ్చిచ్ంది. భలే.. ఇదేoసనిన్వేశం. నవొవ్సూత్నేఉంది.  
నవువ్కుంటూ కౌంటర డోర తీసి కూరుచ్నాన్ను. పర్కక్కౌoటర లో పదమ్జ అంది, “ఏవైoది పర్కాష.. కరీచ్ఫ ఉందా.. ఇవవ్నా.. 

కళుళ్ తుడుచుకోండి..”  
“ భలే నవోవ్చిచ్ందిలే.. తెగ నవివ్చిచ్ందా అమామ్యి..”  

                                                  
 “ఎవీటి వెతుకుతునాన్వు .?” 
 “అదే తెలియడం లేదు.ఏం  పోగొటుట్కునాన్నా అని ?” 
“దొరకదు.  పోగొటుట్కోనుంటేకదా దొరకడానికి ?” 
 “కాదు!! ఎదో పోగొటుట్కునాన్ను. ? మనశాశ్ంతి !!” 
“లేదు.నీలోనే ఉంది.ఆతామ్వలోకనం  చేసుకో!” 
 “అదెందుకు?’”  
“తినన్ది అరకక్!!నినున్నువువ్చూసుకో... !!!” 
 “చూసుకోవచాచ్?” 
“నువేవ్ ఆతమ్వు.” 
 “అదెటాల్ ! ఆతమ్కు ఎం  తెలియవుగా!” 
“తెలుసుత్ంది. అది లేక పోతే నువువ్లేవు.కఠోపనిషతుత్లో, ఆతామ్ నగం రధనం విదిధ్నం శరీరగం రధమేవంతు బుదిధ్ంతు 

సారధిం విదిధ్ మన పర్గాహ మేవచ!! అనిగర్హింపుము  అని ఉంది కదా?” 
“అంటే?” 
 “ఆతమ్ రధపు యజమానిగా, దేహానిన్ రధముగా, బుదిధ్ని సారధిగా, మనసును పగాగ్లుగా కోరికలను గురార్లుగా 

గర్హించ వలెను. వీటనిన్ంటిని నువువ్ సమరధ్వంతంగా నేర వేరచ్గలిగితే జీవితం సుఖమయం అవుతుంది.” 
 “అదెటాల్ మన చేతిలో ఎం లేదు , అంతా ముందే రాసి పెటేట్సి ఉంటుందట కదా!”      
 మళిళ్మాట వినిపించలేదు. 
అటు ఇటు చూసాను.  లోకానిన్ మరిచిపోయి  కోడి, పంది, కుకక్, నకక్, చేపలు, రొయయ్లు, బిరాయ్నీలు అనిన్ లాగించి 

వేసుత్నాన్డు. 
 “ఎందుకురా ముకక్లు దాకా మెకక్డం, పాయిఖాన కోసం పరుగెతత్డం.!!”  
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“మావా,నాకు తెలయక అడుగుతా!! మనం పంచ భక్ష పరమానాన్లు తినేటపుప్డు ఆవురావుమంటా  తింటాము కదా మరి 
తినేదంతా పెంటగా వసుత్ంది కదా, అదంటే ఎందుకు అసహయ్ం? “ 

 “మాటలు సభయ్తగా మాటలాడటం నేరుచ్కో !” 
 “ఓహో హో !! సినామ్లోల్ టీవిలో ఇంతకంటే ఘోరంగా కదా? బూతులే కదా వాళళ్ కొచేచ్ది. అందుకే కదా  మన 

పిలకాయలు, నీ అమమ్..నీ బొకక్..నీ బొంద అని తలిల్నే పటుట్కొని  మాటాల్డుతుండేది. మాటలోల్నే అంత పెంట ఉంటే , దానిన్ తినే వాళుళ్ 
ఎవవ్రూలేరా మావా ?” 

 ”ఎందుకు లేరు; ఉనాన్రుగా! సావ్రధ్ం,మోసం, దగా, పంతం,కుల తతవ్ం , వీటి కంటే మహా దురగ్ం  ధాలు అవి 
తినే వాళుళ్ .  పూరవ్ం  ఆరుబయట కూరుచ్నే వాళుళ్ .కుకక్లు పందులు తినేటివి,మిగిలితే భూమికి సతుత్వ పటేట్ది. ఇపుప్డు అనీన్ లోపలేకదా, 
లెటిర్న బావులు.అందుకని అంతా సీకెర్ట!!  అందరూ గురువులే. మహా  నీతిమంతులే—అందుకే  ఇవనీన్ తపుప్ కాదు. లంచగొండుల్, 
బాయ్ంకులకు డబుబ్  ఎగరగొటేట్వాళుల్. వైటాక్లరు అంటే పర్భుతావ్నిన్ నడపించే వాళుళ్, పెదద్ పెదద్ ఆసుపతుర్లు ,రాజకీయ నాయకులు  
జవురుకోని తింటునాన్రు. తేనోచుచ్ అని పర్జా ఆమోదం పొందారు.” 

 “వాళళ్కెందుకు మావా అంత ఇషట్ం ?” 
“”ఆలోచించు.ఇపుప్డే వసాత్!!” 
 “ఏవండి.ఎకక్డ తగలడాడ్రు?ఈ  సట్వువ్ వెలగడం లేదు.”   
“అరవకు!! మీ మావునాన్డు.!!” 
 “ఎవడబబ్  ఉంటే  నాకేం , ఇంకొక బడుదాద్యి ఉంటే నాకేం భయమా?” 
“మరాయ్య్ద..మరాయ్ద.కాసత్ పెదద్ చినన్ గౌరవం ....?” 
 “ఇవనిన్ పెండిల్ చేసుకునేటపప్టి అగిర్మెంటులో లేవు. ఐ డోంట  కేర !” 
“‘ఉండవు!!. చదువుకునాన్ం, సభయ్సమాజంలో బర్తుకుతునాన్ం. భారాయ్ భరత్లు..!!?”.  
 “మీరు చెపిప్నటుల్ నేను వినాలాన్?నా వయ్కిత్తవ్ం సవ్తంతర్ం మీకు కుదవ పెటాట్లా?ఇజజ్త ముఖయ్ం”  
 చెమటలు పటిట్పోయాయి.సిగుగ్తో కృంగిపోయాను. తల ఎతత్లేకపోయాను. గుండె కుంచించుకు పోయింది.      
 “పేర్మ, పెండిల్కి ,వయసుకాదురా అంటే వినాన్వా?నీకాళళ్ మీద నువువ్ నిలబడిన తరువాత, ఆలోచించరా,ఆరిధ్క 

సోత్మత ఉండాలిరా అంటే వినాన్వా?,నువువ్ తీసుకునన్ తపుప్డు నిరణ్యాలకు దరిదర్పు పనులకు శిక్ష నువేవ్అనుభవించు.” 
 తిరిగి చూసాను .ఎవవ్రూ కనిపించలేదు.పైకి చూసాను. నా మెదడులో కూరొచ్ని ఉనాన్డు. ఎటాల్..?     
 “సనన్జాజి తీగ.!!?” 
 “ఛీ !! బానిసతవ్ం!!” 
“ఎందుకండి అంత బాధగా చూసాత్రు”. 
 “చసాత్ను !!” 
“అవేం మాటలండి హాయిగా విడిపోతాంమంటేను!! కలవనపుప్డు అంతేకదా ?” 
 “కలిసి యుగయుగాలు ఉంటాననాన్వు.”. 
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“ అదేదో తెలిసీ తెలియని వయసుస్. ఇపుప్డు మెచుయ్రిటి వచిచ్ందిగా!” 
 “తెగ తెంపులు మెచుయ్రిటీ!  అరధ్ం చేసుకుని కలిసి  కాపురం చెయయ్డం ఇమేమ్చుయ్రిటి, తెంచుకోవాలిస్న  అవసరం 

లేదు.పెండల్యి వారం రోజులు కూడా  కాలేదు...?” 
 “ అనన్ం ఉడికిందో లేదని ఒకక్ మెతుకు పటుట్కుంటే చాలండి.!! నాకో యుగంగా ఉంది. ఈ యుగానికి ఇది 

చాలనుకునాన్ను..” 
 “అదెటాల్ పుపొప్డి.కిరణజనయ్ సంయోగకిర్య.పిండోతప్తి!”!  
 “ఇంకో గోటాట్ంగాడిని చూసుకుందేమో?”  
 “ మధయ్లో నువెవ్ందుకు?వాడు కంపుగొటట్డా!” 
“పాత సామానుల్, కొంటాం పాత చీరలు కొంటాం, .పాత పెండాల్ళళ్ను కొంటాం,  పాత రోళుళ్ రోకటుల్ కొంటాం”. 
 “ఇదిగో అబాబ్యి పాత మోగుళుల్ ...?” 
“వాయ్లూయ్  లేదమామ్ ! డిమాండు తగిగ్పోయింది. వీళళ్కయితే రిసేల వాయ్లూయ్ ఉంటుంది.” 
 “అదేవిటి మొగుళుళ్ ఎందుకూ పనికిరారా?” 
“పకిక్ంటి ఆవిడను చూడాడ్నికి.వీదులోల్ చింపిరి గుడడ్లు వేసుకుని  హైలీ లిబరేటెడ గరల్స్ ను చూసి జొళుళ్ కారుచ్కోవడానికి. 

వాల పోసేట్రుస్లో , గుడడ్లిపేప్సిన సినిమా....!” 
 “ నువువ్ ఇంగిల్షు బలే మాటాల్డుతునాన్వే?” 
 “మాజీ మొగుడిన్ కదా! ఎం బి.ఎ , హైటెక. ” 
 !! చూడు. అదీ పరిసిథ్తి.!! 
 “పేర్మతోనే  కదా ?” 
“చింతకాయలు. పరవ్రష్న..కకుక్రిత్!! వాయ్మోహం తరువాతనే కదా పేర్మ దోమ  అనీన్  ...!?” 
 “అంతా తటసథ్ం క్షణికమై పోయాయి.శాశవ్త అనుబంధాలు, పులకరింప చేసే సప్ందనలు 

అంతరించిపోయాయి.?”   
 “ ఎందుకేడుసాత్వు. సినిమాకుపో ; చూపిసాత్రు.తారుప్డు పనులు. పూజల కొదిద్ పురుషుడు పుణయ్ం కొదిద్ పిలల్లు 

అనాన్రు .ఇంకా నీకు పిలల్లు లేరు కాబటిట్ ఆవిడే చాలా పూజలు చేసింది!! మహాపతివర్త; అందుకే నోరులేని మొగుడు వచాచ్డు ఎగిరిఎగిరి 
వెంటపడాడ్వుగా!!” 

“అది వయసుస్.” 
“ఆ వయసుస్లోనే  నాయనా! జీవితంలో భవిషయ్తుత్ను ముసలితనానిన్ నిరణ్యించేది.” 
“యవవ్నం  పోతే మళీళ్ తిరిగి వసుత్ందా?” 
“చెపుప్ దెబబ్లు, చీపుర కటట్లు, అడుకుక్ తినడాలు ముందు ఉంటాయి. మండుతునన్ అగిన్ గోళాళాళ్!”    
  ఆమె నవివ్ంది ఆ నవువ్ తోనే పరుగులు తీసుత్నాన్ను. అలిసి పోతునాన్ నిలిచి పోలేదు. మైదానులు దాటి, లోయలు 

అగడత్లు, ఎగిరి దూకి, కొండలూ కీకారణాయ్లు  ఛేదించుకుని, ఆమెతో నేను... నావెంట నందన వనాలు,మయురాలు, రాజహంసలు, 
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రామచిలుకలు, ఈ ఆకాశం, ఈ భూమాత, ఆమె నవువ్ తోనే పరవశించి నాటయ్ం చేసూత్ సునిశిత రాగాలు ఆలాపన చేసూత్ ఈ సృషిట్ని 
మైమరిపిసుత్నాన్యి.ఆనందంతో తల మునకలు  అవుతునాన్యి. పెను తుపానులోచిచ్నా, అగిన్పరవ్తాలు లావాను ఎగ చిముమ్తునాన్, ఆమెతో 
నడుసుత్ంటే పనీన్టి జలుల్లే,మలయ మారుతాలే. నడుసూత్నే   ఉనాన్ను .  

  ఆమె తిరిగి ఓరచూపు చూసి నవివ్ంది. మతుత్ చలిల్ంది.మయగమిమ్ పోయింది. లేచి  చూసేత్ ... నేనొకక్డినే ఉనాన్! 
ఆమెకోసం చూసాను..ఆమేలేదు..”ఎకక్డ ?“  అని దికుక్లు పికక్టిలేల్టటుల్ అరిచాను.”చెపప్వా ఒకక్ మాట నేనునాన్నని “.నా మాట నా 
చెవులోల్నే మారు మోర్గింది.కుపప్లా కూలి పోయాను.  అబబ్. ..ఛీమలు,తేళుళ్ రాబందులు.? 

 “ఇంకెవరొసాత్రు? నయం; రతీ దేవి రాలేదని అడగలేదు.  చూడు, శరీరమంతా చీలుచ్కుపోయి, ఎలా 
రకత్ంకారుతుందొ ? ఆడదాని వెంట పడకురా ముంచుతారు, చంపుతారు.  భవిషయ్తుత్ సరవ్నాశనం అవుతుంది అంటే వినాన్వా ?”   

 “నేనొపుప్కోను.నువువ్ భగవదీగ్త చదివావా?” 
 “అదెందుకు? ఇపప్టికి నువువ్ చదివిన, చవి చూసిన  అవమానాలు ఓటములు చాలవా ?” 
 “నీకు  జీవనసతయ్ం తెలియదు. పేర్మ ఎంత మధురం!!.దేనీన్ వదిలేసినా దీనిన్ వదలలేము. ఓడిపోయినా మళిల్ మళీళ్ 

పేర్మిసూత్నే ఉంటాము .అది ఆతమ్కు సంబధించింది .పూరవ్ జనమ్సుకృతం అయిఉంటుంది.” 
 “కాదు. బుదిద్ రాలేదు.పార్రబధ్ం ఖరమ్ . మందు సీసాలకు, మతుత్ మందులకు పార్రంభం. ఆతామ్హుతి కూడా 

అంతరాభ్గమే! అనుభవించు.నేను వెళుతునాన్!!” 
 “ఏవండి పిలిచారా ?” 
 “ఎవరు నేనా?మాట, కాళూళ్ చేతులు  పడిపోయాయిగా !”  
 “ అంతే లెండి, నేనేమనాన్ అడిగితే నోరు కాలు !! ఇంకేవరి కోసమైనా అయితే ఊరూ వాడ; రాతిర్పగలుల్. 

పొరుగింటి పులల్కూర. కాచుకోనునాన్రా? మిమమ్లిన్ నముమ్కొని నా బర్తుకును తగల పెటుట్కునాన్ను. చసాత్ను!!.” 
 “తగలపెటుట్కునాన్వు కదా !! మళీల్ చావడం బాగోదు.?నాపార్ణం నీ తాళిలోఉంది.” 
 “మిమమ్లిన్ చంపి, తీసి పారేసి, నేను చావాలో లేదో ఆలోచిసాత్ను.?”   
 “ఆడమగ కలయిక పవితర్ మైంది .ఆతమ్జాఞ్నానిన్ అవమానిసుత్నాన్వు. ఇంటలెకుచ్వల థినిక్ంగ ఉండాలి.!” 
 “ ఛీ పాడు.రెండు నిముషాలకు ఎందుకండి అంత దరిదర్పు మాటలు..పిచిచ్ పటిట్ంచుకోకండి.కరత్వవ్ం  ముఖయ్ం.!! 

భారయ్ను తృపిత్ పరచడం పర్ధమం!! మానసిక వయ్భిచారం చేసే వాళుళ్, ఆతమ్జాఞ్నులు ఎలా ఆవుతారు.? బంగారం కొని ఇవవ్ండి, షాపింగ 
తీసుకెళళ్ండి, వంట ఇంటోల్ వదుద్, ననున్ పువువ్లోల్ పెటిట్ చూసుకోండి. అపుప్డే ఆతమ్, ఆతమ్తో రమించేది!! యసాత్వ్తమ్ రతీ రేవ ......కారయ్ం న 
విదయ్తే!! కరమ్యోగం పదిహేడవ శోల్కం.భగవదీగ్త”. 

 “బుదిద్తకుక్వ .మటిట్ బురర్ని అనుకునాన్? మెటీరియలిసిట్క తృపుత్లు ఆతమ్జాఞ్నమా! అదేనా పెండిల్కి అరధ్ం? అదేనా 
మొగుడి బాధయ్త?” 

 “ బురర్ పగల కొటుట్కోకు!! వాళుళ్ చాలా తెలివి గల వాళుళ్..ఏది ఎపుప్డు ఎవరికీ చెపాప్లో,ఎలా వాడుకోవాలో 
ఎకస్ప్రట్స్ , బాగా తెలిసి ఉంటుంది.అపుప్డే దానికి విలువ!!.”  

 మరి ఆ కవ్సచ్న మారుక్ ఎందుకు.? 
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 ఆవిడే ఇసతరీ ..ఛీ..ఛీ.. సతరీ  !! 
 “పారిపోతాను, సనాయ్సులోల్ కలుసాత్ను!!! సిథ్తపజుగ్నిన్ అవుతాను. బంధాలనిన్ తెంచుకుంటాను!!! 
  “ పిచిచ్వాడా ! ఇంకోమాట కూడా చెపిప్ ఉనాన్రు ,సాంఖయ్యోగంలో మూడవ శోల్కం,!! కైల్బయ్ం.....తవ్కోత్వ్ తిర్షట్  

పరంతప!!.” బాధయ్తను మరిచి పోవడం నపుంసకతవ్ంతో సమానం. .మానసిక బలహీనత నీచ  మైనది!!  
 “ఇంకివ్ లాబ జిందాబాద” 
“అది ఎదురు నిలిచే వీరులు అనాలిస్న మాట. బానిసలుకాదు.” 
 “బానిసను కాదు. ఆరాధనకు నాయకుడను.” 
 “పిచిచ్కి కూడా పెరుందా ?  నినున్ నువువ్ తరిక్ంచుకో విశేల్షించుకో !! ఆడదాని వెనుక పడటం తుచచ్మైన 

హృదయ దౌరభ్లయ్ం ,కాబటిట్...?బానిస బర్తుకే! పేర్మించడం ఎపుప్డు? భవిషయ్తుత్ను నిరిమ్ంచుకునన్ తరువాత? తిండి పెటట్గలం  అని నమమ్కం 
కుదిరిన తరువాత. ఆలోచిసుత్నాన్వా?” 

 “ఒకక్డికీ పండిల్ కాదు. సృషిట్ అంతం. గోవిందో..గోవింద.” 
 “పోనీ పీడా వదులు తుంది. బంగారు అంగళుళ్ , గుడడ్ల షాపులు అరుపులు జుటుల్ జుటుట్ పటుట్కోవడాలు, గుండె 

పగుళుళ్  ఉండవు. పర్శాంతమైన... ?? వింటునాన్వా”  
 “లేదు?ఆలోచించాలని అనుకుంటునాన్ను ! చాలా దిగులుగా ఉంది.విరకిత్గా ఉంది.అంతా చీకటి మయం!. నా 

బర్తుకు ...?” 
 “ చాలా లేటు. ఒక జీవితకాలం గోవింద.! ఆలోచించు!.ఈ విశవ్ శకిత్ ఎవవ్రి ఆధీనంలో ఉండదు. నిజమే! 

అందుకే మన చేతిలో ఏవీలేదనేది. పర్యతిన్ంచి..పర్యతిన్ంచి రాళళ్నో రపప్లోన్ వెతుకుక్ంటూ, లెకక్ పెటుట్కుంటూ పిచిచ్ పటిట్ తిరిగేది. కానీ 
సావ్మీ వివేకానందుడు; యు ఆర ది మాసట్ర ఆఫ యువర ఓన డెసిట్నీ!!.అంటే నీ తల రాతను నువేవ్ మారుచ్కోవచుచ్.నీ గర్హపాటుకు నువేవ్ 
యజమానివి  అని. 

 “ఏది నమమ్ మంటావు?” 
 “ఏదీ నమమ్కు.నీ అనుభవానిన్ నముమ్కో,తరిక్ంచుకో, విశేల్షించుకో ! కానీ వాళుళ్ చెపిప్నవి  పార్మాణికంగా 

తీసుకో!! నాకు తెలిసి  మహా మేధావి  సర రాబరుట్ ఐయాన  సీట్న,  యాటం అంటే అణువులోని గుణ గణాలను కనుకోక్గానే, నిజాలు 
గర్హించి, పిచిచ్గా నవువ్తూ ,”తత తవ్ం అసి.” సంసక్ృత పదం,అనాన్డట.అంటే ఇంగీల్షులో,”దొ  ఆరట్ దొ !!”   

 ఒక విదేశీయ మహా జాఞ్ని. తను పని చేసే పర్యోగశాలకు “తత  ” అనే పేరు పెటుట్కునాన్డట.  .మన వేదాలోల్ 
చెపిప్న మాట!! ఆయన విదేశీయుడు .మన సంసక్ృతిని. గౌరవించి పాదాభి వందనం చేసాడు. ఆతమ్కు రూపం కలిప్ంచాడు. ఆయన 
సూతార్లకు మన వేదాలలోని. భగవదీగ్తలోని  విశేల్షణలు కలిపి చూసెత్, విశవ్ సృషిట్ అరధ్ం అవుతుంది.   

 మరుజనమ్ పూరవ్జనమ్ నిజం అని నమమ్కం కుదురుతుందేమో.!!! ఆ సూతార్లను,సంసక్ృతానిన్,   వేదాలను మనం 
చులకనగా చూసుత్నాన్ం, ఇతిహాసాలను అవమానిసుత్నాన్ం. బర్తుకు సవయ్ంగా సాగాలంటే వాటిలో సూకాష్మ్లను అరధ్ం చేసుకోవాలి, 
అనవ్యించుకోవాలి.” 
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 “పాత పుసత్కాల అంగడిలో, చెతత్ కుపప్లోల్  దొరుకుతునాన్యి. టీ వీ నే విజాఞ్నం, సేలోఫ్నే నీతివాచకం, మాకు 
తేయంది ఏవిటి? వాటికంటే గొపప్వా? పాత చింత కాయ పచచ్డి. నువువ్ చెపెప్దేంది నాకు.’  

  “మరెందుకా ఏడుపు.?”  
 ‘ఒకక్డేన్ ఏడవలేక.” 
 నిరాఘ్ంతపోయి మూగధయియ్ంది మనసాకిష్.  
  నిటూట్రుప్ వదిలి చెపాప్లిస్న బాధయ్త తన మీద ఉందని,” జరిగేది  ఎలాగు జరుగుతుంది అని వదిలెయయ్క మనిషి 

సాధించ లేనిదీ ఏది లేదు అనే ఆతమ్విశావ్సంతో పర్యతిన్ంచు .ఒక విధంగా పోరాడి గెలిసేత్నే మనిషవుతావు, మగాడి వనిపించుకొంటావు.” 
చెపిప్ంది. 

 “అదెటాల్ మనం కరత్లం కాదుగా ?” 
 “అదే ఆయన చెపిప్ంది.’ తత  తవ్ం అసి.’ అంటే నీకు నువేవ్సాటి అని !! దొ ఆరుట్ దొ.!!! దాని అరధ్ం అనూహయ్ం 

.ఆలోచనకు అందనిది.!!!.మదిలో సూరీడు దారి చూపుతాడు .ఆచి తూచి అడుగు లెయియ్  !! నినున్ నువువ్  నముమ్.!!! ఆతమ్విశావ్సంలోనే 
ఉంది, జీవన మలుపులకు పరిషాక్రం. .!!         

  

                                                 PPP 

  
 “పేపరు చూసాత్రా” ? అంటూ తన చేతిలోని నూయ్స పేపరులోని కొంతభాగానిన్ తన పకక్నే కూరుచ్నన్ వెంకటరతన్ం గారికి 

అందించాడు హనుమంతరావు.  ముఖయ్మైన వారత్లనీన్ చదివేసిన తరావ్త ఇదద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు. 
“రైలు ఓ అరగంట లేటని చెపుత్నాన్రు” అంటూ వెంకటరతన్ం గారు తన మోకాలి మీదునన్ పంచెను కొంచెం పకక్కు జరిపి నెమమ్దిగా 

సవరించుకోసాగారు. హనుమంతరావు దృషిట్ అటుపడింది. మోకాలి దిగువగా పావలా అంత వెడలుప్గా నలల్ని మచచ్ కనపడింది.  
“ఎపప్టి నుంచి వునన్ది ఇది? ఎరర్గా కందినటుల్ వుంటునన్దా? నొపిప్ గాని, మంటగాని వునన్దా? దురద ఏమైనా వునన్దా? ” 
“ఈ మధయ్నే మొదలైనది. నొపిప్ లేదు. దురదగా మాతర్ం ఉనన్ది.” 
“నే నొక మందు ఇసాత్ను. దానిన్ ఈ మచచ్ మీద రోజుకు రెండుసారుల్ దూదితో వార్యండి. తగుగ్తుంది”  
“మీకు వైదయ్ం తెలుసా?  మందు  ఇసాత్నంటునాన్రు” 
“తెలుసు. నేను విజయవాడలోని ఆయురేవ్ద వైదయ్ కళాశాలలో విదాయ్రుథ్లకు బోధిసూత్ వుంటాను. అవసరం వచిచ్నపుడు వైదయ్మూ 

చేసాత్ను. తెనాలిలో వుండి  రోజూ విజయవాడ కాలేజికి  వెళూత్ వుంటాను.” 
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“మాది పెదలంక. రేపలెల్ టెర్యిన కోసం చూసుత్నాన్ను. భటిట్పోర్లులో దిగి మా ఊరు వెళాత్ను” ఆ తరావ్త మరల ఇదద్రూ కబురల్లో 
పడాడ్రు. 

“మీ మాటలు నాకు బాగా నచాచ్యి హనుమంతరావుగారు. ఆయురేవ్ద వైదయ్ం పటల్, రోగుల పటల్ ఎంతో శర్దధ్ మాకుందని 
నాకరథ్మయింది. ఇంకొంచెం శర్మపడగలరా? నేను కూడా నా చుటుట్ పకక్ల వారికి కనీసం నా ఊరివారికి మేలు చేయాలని ఎపుప్డూ 
ఆలోచిసూత్ వుంటాను. కృషాణ్నది ఒడుడ్నుండే అందమైన లంక గార్మాలలో నాదీ ఒకటి. ఏటికి వరదలొచిచ్నపుప్డు మా ఊరంతా జలమయ 
అవుతుంది. పంటలూ దెబబ్తింటాయి. మిగతా అపుప్డు పర్శాంతంగా,  పాడీ పంటలతో  సుఖంగా వుంటాము. ఈ మధయ్ మా భూగరభ్జలాలు 
ఉపప్గా మారిపోయాయి. ఆ ఉపుప్నీటిని శుదిధ్ చేసి, ఊరి జనానికి తాగునీటిని అందించే పాల్ంటుల్ను మా సథ్లాలలోనే  కటిట్ంచాను. అకక్ణుణ్ంచి 
అందరూ తమ తమ ఇళల్కు పైపులైనుల్ వేయించుకునాన్రు. అపుప్డపుప్డు కనీసం నెలకొకసారి  డాకట్రల్తో మాటాల్డి మెడికల కాయ్ంపులు పెటిట్సూత్ 
వుంటాను. నా పిలల్లు కాదనరు. ఒకరిదద్రు ఆర.యమ.పి.లను తీసుకొచిచ్ మా ఊళోళ్ ఇలూల్ అదీ ఇచిచ్ ఏరాప్టు చేశాను. కాని ఎవరూ సిథ్రంగా 
ఉండలేకపోయారు. నాకు ఆయురేవ్దంపై పూరిత్ నమమ్కమునన్ది. మీకు పరిసిథ్తులు అనుకూలించి మా ఊళోళ్ మీరు ఉండగలిగితే మా 
ఊరివాళల్కు కొంతైనా మేలు జరుగుతుంది. మీరు ఉండటానికి  కావలసిన వసతులు ఏరాప్టు చేసాను. మీరు భటిట్పోర్లు వరకు రావటానికి నా 
కారునన్ది. అకక్డి నుండి తెనాలి టెర్యినోల్ వచిచ్ విజయవాడ కనెక్షన పాసింజరును పటుట్కొని కాలేజీకి వెళొళ్చుచ్. విజయవాడ సేట్షనోల్ మీరు 
సూక్టర లాంటిది పెటట్కుంటే  మరీ వీలు. మీరు యువకులు. వైదయ్ం పటల్ ఉతాస్హం ఉనన్ మనిషిగా కనపడుతునాన్రు. కొంత శర్మపడితే 
కొనిన్ లంక గార్మాల పర్జలకైనా మేలు జరుగుతుందని ఇంతగా చెపుత్నాన్ను. ఆలోచించండి”. 

“మీరు ఊరి వాళల్కు సేవచేసూత్ ఆనందపడుతునాన్రు. మీలాంటి వాళుల్ ఎకక్డో కాని వుండరు. ఇవావ్ళ అనుకోకుండా నా మితుర్ణిణ్ 
కలవాలని ఈ రెండో నెంబరు ఫాల్ట ఫామ చూచి వచాచ్ను. అతను రాలేదు. కాని మీలాంటి పెదద్వారు సహృదయంతో పరిచయం కావటం 
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉనన్ది. మీరు చెపిప్న దానిన్ గురించి తపప్కుండా ఆలోచిసాత్ను. వచేచ్ ఆదివారం మీ ఊరొసాత్ను. మీతో వివరంగా 
మాటాల్డతాను” అంటూ తన టైరన వసుత్నన్టుల్గా ఎనౌనుస్మెంట వినిపించిందని వెంకటరతన్ం గారి దగగ్ర శెలవు తీసుకుని వెళాల్డు. 

“ఏంటో ? నా ఆదురాద్ కొదీద్ చెపాప్ను కాని, కురార్ళళ్కు పలెల్టూళోల్ వుండటం నచుచ్తుందా? పైగా పర్జలకు అంతో ఇంతో సేవ 
చేయాలనే ఉదేద్శయ్ం ఎంతమంది కుంటుంది? అలా సేవచేసూత్ తాము ఇబబ్ంది పడటానికి ఇషట్పడతారా?” అనుకునాన్రు వెంకటరతన్ం. 

కాని వెంకటరతన్ం గారి ఆలోచనలను బెదరగొడుతూ హనుమంతరావు ఆ ఆదివారం పెదలంక వచాచ్డు. వెంకటరతన్ం గారి తమ 
వాకిటోల్ వునన్ సపోటా చెటుట్ కింద పేముతో అలిల్న వాలు కురీచ్లో పడుకుని ఏదో పుసత్కం చదువుకుంటునాన్రు. తనకు ఈ ఇలుల్ 
చూపించటానికి వచిచ్నతను చనువుగా ఇంటోల్కి వెళిల్ మరో రెండు కురీచ్లు తెచిచ్  సపోటా చెటుట్ కింద వేశాడు. ఆ తరావ్త లోపలి కెళిళ్ గాజు 
గాల్సులో మంచినీళుళ్ తెచాచ్డు. సపోటా చెటుట్ కింద అలా కురీచ్ వేసుకుని కూరుచ్ంటే పార్ణానికి ఎంతో హాయిగా వునన్ది. ఒక వైపు నుండి 
మామిడి పూత కమమ్ని వాసన, మరో వైపు నుండి సపోటాలు పండిన మధురమైన తీపిదనం గాలిలో కలిసి ముకుక్కు హాయిగా వసుత్నన్ది. 
వీటికి పోటీగా విచిచ్న దొంతరమలెల్ పూల గుబాళింపు ఒక వైపు. కొమమ్కు భారమై పోయేటటుల్గా విచిచ్న ఎరర్గులాబీలు మనసుకు ఒకరకమైన 
మతుత్ను కలిగిసుత్నాన్యి. వచేచ్టపుప్డు చూశాడు. వీళిల్ంటోల్నే కాదు. చుటుట్పకక్లునన్ అనిన్ ఇళళ్లోనూ ఇలాగే పూలమొకక్లు, పళల్ చెటుల్, 
కాయగూరల పాదులూ కనిప్సూత్ కనువిందు చేసుత్నాన్యి. ఆ వాతావరణం హనుమంతరావుకు ఎంతో పరవశం కలిగ్సుత్నన్ది. ఈ చెటల్ కింద 
ఇలా వాలు కురీచ్లో పడుకుని నచిచ్న పుసత్కం చదువుకుంటుంటే అంత కనన్ సౌఖయ్మేమునన్దనిపించింది. 
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“మీరు వచిచ్నందుకు చాలా సంతోషం హనుమంతరావుగారూ. సాయంకాలం దాకా వుండండి. ఊరంతా తిరిగి చూదాద్ం. మీకూ 
కొంత పరిసిథ్తి అరథ్మవుతుంది. మీరెలాంటి నిరణ్యం తీసుకునన్ సరే. నేనే  వతిత్డి పెటట్ను” అనే లోగా గాజు పళేల్లలో పండిన సపోటాలు, 
గాల్సులోల్ నిమమ్రసం తీసుకుని వెంకటరతన్ం గారి భారయ్లోపలి నుంచి వచిచ్ంది. 

“వీరు ఆయురేవ్ద డాకట్రు హనుమంతరావు గారు. మన ఊరు చూడాలని వచాచ్రు.”  
“అలాగా నాయనా! వసూత్ వసూత్ మీ  ఆడబిడడ్ను కూడా తీసుకొసేత్ బాగుండేదిగా!” అనన్దావిడ ఆపాయ్యంగా. “మీ పిలల్లు బాగా 

చినన్వాళాళ్?” అనన్దావిడ మరలా. 
“ఇంకా పిలల్లేల్రు. ఈ ఊరి వాతావరణం చాలా బాగుందమామ్. ఇలాంటి వాతావరణంలో వుండే మీరు చాలా అదృషట్వంతులు.” 
“అంతా బాగానే వుంటుంది. నదికి వరదొచిచ్నా భయపడం. ఇకక్డి వాళల్కు ఏ జబోబ్ వసేత్నే.  మాకు కాలూ, చెయియ్ ఆడదు. 

కంగారుపడతాం. గుంటూరో, విజయవాడో పరుగెతుత్కు వెళాల్లి. మాకుదగగ్రోల్ పెదద్డాకట్రల్ను పెటిట్ ఏ.పి.హెచ.సీ. అనాన్ గవరన్మెంటు ఏరాప్టు 
చేసేత్ మాకు ధైరయ్ంగా వుంటుంది. సరేలే డాకట్రుగారూ! మా లంక ఇళళ్లోల్ భోజనం కూడా రుచిగా వుంటుంది. మా పెరటోల్ కాసిన గుమమ్డి 
కాయ పులుసు, చికక్ని గేదె పాల పాయసం, వెలగపండు పెరుగుపచచ్డీ మీకు బసీత్లోల్ దొరకదు. తిని చూసి వెళల్ండి” అంటూ ఆమె 
లోపలికెళిల్ంది. “నీ కోసమో ఊరిపంచాయితికో,ఎవరో, ఏదో పనులమీదో ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకరు ఇకక్డకు వసూత్నే వుంటారు. ఎవరొచిచ్నా 
భోజనాలు మా ఇంటోల్నే. విసుకోక్కుండా మాకు భదర్ వండిపెడుతుంది” భారాయ్భరత్లిదద్రూ  అరవైకి దగగ్ర పడాడ్రు. అయినా ఎంత ఓరుప్ 
అనుకునాన్డు. 

“ఇలా రండి” అంటూ తమ ఇంటి ఆవరణలోనే వునన్ మరో పెంకుటింటికి  తీసుకెళాళ్రు. వాకిటోల్నే నారింజ చెటుట్. దానిన్ండా 
పండిన కాయలు. ఇంటి చుటూట్  కొంత భాగం గచుచ్.  మిగతాదంతా నేల. నేల మీద రకరకాల చినాన్, పెదద్ చెటుల్. తలుపు తాళం తీసి లోపలి 
కెళాల్రు. ముందు వరండాలోనే ఒక గది కటిట్ వునన్ది. లోపలి ఇంటి మధయ్ దూలానికి ఊయల గొలుసులు వేలాడుతూ వాటికి టేకుతో చేసిన 
ఊయెల బలల్ అమరిచ్ ఉనన్ది. పడమటి గదులోల్ ఒక దాంటోల్ పసుపు కొముమ్లు మరో దాంటోల్ ధానయ్పు బసాత్లునాన్యి. 

“మీ లాంటి వారికెవరికైనా అవసరమైతే ఇదంతా ఖాళీ చేయిసాత్ను వీటి వెనకాల చినన్వంటిలుల్ ఉనన్ది. ఆ దగగ్రోల్నే బాతూర్మ వునన్ది. 
కావలసినంత పెరడునన్ది.” 

“నిజంగానే లంకంత ఇలుల్” అనుకుంటూ హనుమంతరావు తలపైకెతిత్ కపుప్వంక చూశాడు. పెంకుల నుండి దుముమ్రాలకుండా 
ఇంటి కపప్ంతా బిళల్ కూరుప్ అతికి వునన్ది. చలల్గా కూడా వుంటుంది అనుకునాన్డు హనుమంతరావు. 

“ఆ పకక్నునన్ది మాబంధువుల ఇలేల్. అందుకని పర్హరీ గోడకు తలుపు పెటుట్కొని ఈ మూడిళల్లో తిరుగుతుంటాం రండి. అకక్డకూ 
వెళొల్దాద్ం” అంటూ పొందిగాగ్, ముచచ్టగా వునన్ పకిక్ంటోల్కి దారితీశారు వెంకటరతన్ం గారు. 

ఆ ఇంటివాళుళ్ ఇంచుమించు తన వయసు వాళేల్ అనుకునాన్డు హనుమంతరావు ఎదురుగా కనపడడ్ వయ్కిత్ని చూసి. చినన్పిలల్ల 
గొంతులు లోపలి నుంచి వినిప్సుత్నాన్యి. 

“రామమూరీత్ ఈయన పేరు హనుమంతరావుగారు. ఆయురేవ్ద వైదుయ్లు. విజయవాడలో పని చేసుత్నాన్రు” 
 రామూమ్రిత్ వాళల్ను కూరోచ్బెటిట్ కొబబ్రిబొండాలు కొటిట్ నీళుల్ గాజు గాల్సులోల్ పోసి తెచాచ్డు. వాళల్బాబ్యి మూడు నాలుగేళల్ మధయ్వాడు 
వీళల్ దగగ్రి కొచాచ్డు. ముదుద్గా, బొదుద్గా వునాన్డు. ముకుక్ వెంబడి జలుబు కారుతునన్ది. 

“మీ కందుబాటులో వుంటే చినన్ చిటికెడు కరకాక్య పొడి తేనెలో కలిపి నాకిసేత్ ఆ జలుబు పోతుంది”  
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“కరకాక్య పొడి  మా ఇంటోల్ వుంది. తేనె వీళిళ్ంటోల్నే వుంటుంది” అనాన్రు వెంకటరతన్ం గారు. అకక్డ కాసేస్పు కూరుచ్ని 
లేచొచాచ్రు. 

సుభదర్గారు వరిణ్ంచిన దాని కనాన్ వంటలు రుచిగా వునాన్యి. చివరోల్ పెరుగనన్ం తినటానికి  పొటట్లో ఖాలీ లేకుండా పోయింది. 
కమమ్ని మీగడ పెరుగు కలుపుతుంటే కంచమూ, చెయీయ్ అంతా చమురే తగిలింది. ఆ నేల తీరా? నీటితీరా? సుభర్దగారి చేతి తీరా? ఏమి 
తేలుచ్కోలేకపోయాడు. మధాయ్హన్ం కాసత్ చలల్పడగానే  వాటరుపాల్ంట దగగ్ర కెళాల్రు.   ఊరందరి దాహారిత్ని తీరచ్టానికి తనే సథ్లమిచిచ్ ఖరుచ్ 
పెటుట్కుని నీటిని శుదిధ్చేయిసూత్, ఒక గుమాసాత్ను పెటిట్ సకాలంలో మోటారుర వేయించి, తీయించి శర్మ పడుతునాన్రు. ఆ గరవ్ం ఆ 
దంపతులోల్ లేనే లేదు. 

ఊరి కానుకునే మామిడి తోటలు, జామతోటలు కనపడుతునాన్యి. అటువైపు నడిచారు.  “లంక మామిడిపండల్కు పర్సిదిధ్. బంగినపలిల్ 
పండల్కనాన్ ఇవి రుచి ఎకుక్వ. మారెక్టోల్ బంగినపలిల్ అయిపోయే సమయంలో  ఇవి పండటం మొదలు పెడతాయి. పండిన కాయంతా పైన 
సనన్ని వతైత్న చుకక్ ఏరప్డుతుంది. లోపలి గుజజ్ంతా మధురాతి మధురంగా వుంటుంది.” 

“ఈ తోటలోల్ ఇంకా తిరగాలని వుంది. కాని ఆరుగంటల టైరయిన అందుకోవాలి.” 
“అలాగే ఇంటి కెళిల్ టీ తాగుదాం. మిమమ్లిన్ భటిట్పోర్లు సేట్షన వరకూ పంపే ఏరాప్టు చేసాత్ను.” పొదుద్న ఇలుల్ చూపించటానికి 

వచిచ్నతనికే కబురు చేశారు. 
“వీరిని తీసుకెళిల్ భటిట్పోర్లు సేట్షన లో దింపి వచేచ్టపుప్డు కారులో పెటోర్లు కొటిట్ంచుకురా” అని చెపాప్రు. పెదలంకకు భటిట్పోర్లు ఓ 

ఏడెనిమిది కిలోమీటరుల్ వుంటుంది. 
“వెంకటరతన్ం గారూ ! నేనూ మాతో పాటు ఇకక్డే వుందామనుకుంటునాన్ను. నా వలన ఇకక్డి వాళల్కు ఏ కొంచెమైనా మేలు 

జరుగుతుందని మీరనుకుంటే అలాగే కానిదాద్ం. వీలుచూచుకుని కాపురం ఇకక్డకు మారేచ్సాత్ను.” 
“చాలా సంతోషం హనుమంతరావుగారూ. మీలాంటి యువకులు ఇలా సప్ందిసుత్ంటే పలెల్టూళళ్ మా మంచి రోజులు వసాత్యి. 

వివేకానందుడు కూడా యువతరం మీదే ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునే వాడు. వాళల్ను ఉతేత్జపరుసూత్ మాటాల్డేవాడు. ఇలల్ంతా సరిద్ంచి వుంచుతాను. 
మీరెపుప్డైనా రావచుచ్.” 

సుభదర్గారు ఒక కవరులో సపోటాలు, మరు చినన్కవరులో బొండుమలెల్ మొగగ్లు నింపి ఇచిచ్ంది. భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఎంతో 
ఆతీమ్యంగా వీడోక్లు పలికారు. 

***** 
“అకక్డి వాతావరణం ఎంత బాగుందో చెపప్లేను వసుంధరా. ఇలుల్ పెంకుటిలేల్ కాని అనిన్ వసతులూ వునాన్యి. నీ కిషట్మైన 

గోరింటాకు మొకక్తో సహా ఎనోన్ పూలమొకక్లు పెంచుకోవచుచ్. ఇంకా ఆరోగాయ్నిన్చేచ్ తులసి, బిళల్గనేన్రు, కలబంద మడులు మడులుగా 
పెంచొచుచ్. నేను చెపప్టం కాదు.  నువువ్ నీ కళల్తో చూసేత్ నీకే అరథ్మవుతుంది. ఓ గంటో, రెండు గంటలో వుండి వదాద్మని వెళిళ్నవాడిని ఆ 
పగలంతా అకక్డే వుండిపోయాను. ముఖయ్ంగా వెంకటరతన్ం గారు, సుభదర్గారు ఇదద్రూ చాలా మంచి మనుషులు. తోటివారికి 
సాయపడాలనే మంచిమనసు, ఆ దయాగుణం నాకు బాగా నచాచ్యి. నేనంటూ అకక్డ వుంటే ఊరి వారికి కొంతైనా ఉపయోగముంటుందని 
వాళుల్ గటిట్గా నముమ్తునాన్రు. నేనూ నా పర్యతన్ం చేసి చూదాద్మని గటిట్గా అనిప్సుత్నన్ది. మరో సంగతేంటంటే ఆ ఊళోల్ అరుగుల మీద 
కూరుచ్ని నాకు చాలా మంది వృదుధ్లు కనుపించారు. దాదాపు తొంభై ఏళుల్, ఆపైన వునన్వాళుల్ ఆరోగయ్ంగా కనిపించారు. మంచి 
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వాతావరణంలో వునన్ందువలన అంతకాలం జీవిసుత్నాన్రని నాకరథ్మయింది. అలాంటి వారికి కొదీద్, గొపాప్ అనారోగయ్పు లక్షణాలు వసేత్ నా 
వైదయ్ంతో నయం చేయగలననన్ నమమ్కం నాకు బాగా కలుగుతునన్ది.” 

“ఆ ఊరి గురించి చాలా గొపప్గా చెపేప్సుత్నాన్రు. మనుషులకు కాకుండా మానులకు వసాత్యా జబుబ్లు ? మనుషులునన్ చోట 
రోగాలూ కాచుకునే వుంటాయి. ముందు మీరోజు వారీ పర్యాణం సంగతి ఆలోచించండి. రెండు రైళుల్ మారి మీ కాలేజీకి వెళాల్లి. చాలా 
ఇబబ్ంది పడతారు. అది నాకు ఇషట్ం లేదు” 

“ఫరావ్లేదు. కాసత్ పొర్దుద్నేన్ లేచి తయారవుతాను. నువేవ్ కాసత్ ఇబబ్ందిపడి టిఫినూ, భోజనం కారియర తయారు చేసి ఇవావ్లి. 
అయినా చాలామంది ఇలా టర్యినోల్ మారి చాలా దూరం పర్యాణం చేసూత్నే ఉంటారు. ఉదోయ్గాలకు వెళుతూనే వుంటారు. టెర్యిన 
పర్యాణం కాబటిట్ మరీ ఇబబ్ంది వుండదు. మనకు అంతగా కుదరకపోతే వాళల్తో చెపేప్సి తిరిగి వచేచ్దాద్ం” అంటూ వసుంధర నొపిప్ంచాడు. 

అనుకునన్ పర్కారం సామాను సరుద్కుని పెదలంక వచేచ్శారు. వెంకటరతన్ం, సుభదర్ దంపతులు తమ మనుషులిన్ సాయం పంపారు. 
రెండు రోజుల పాటు భోజనాలు మా ఇంటోల్నే అనీ చెపాప్రు. 

ఇదద్రు మనుషులకు ఇంత పెదద్ ఇలాల్ అనిపించింది వసుంధరకు. వరండాలో గది కూడా విశాలంగానే ఉనన్ది. దాంటోల్ వునన్ 
అలామ్రా నిండా, తన మందులిన్ లోపలిగదిలోని అలామ్రాలో తన పుసత్కాలను హనుమంతరావు పొందిగాగ్ అమరుచ్కునాన్డు. ఊరోల్ అందరూ 
డాకట్రుగారూ! అంటూ పలకరించసాగారు. తన కాలేజీవరకు తను పొర్ఫెసరున్. ఇకక్డందరికీ డాకట్రనే అనుకునాన్డు. 

వెంకటరతన్ం గారి కాలిమీది మచచ్, దాని తాలూకు దురద పూరిత్గా మానిపోయాయి. దాంతో ఆయన నమమ్కం మరింత పెరిగింది. 
అందరికీ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం గొపప్తనమూ, తన కాలిమచచ్ ఎలా మాయమయిందో వివరించి చెపప్సాగారు. సుభదర్గారు వసుంధరను కనన్ 
కూతురిలాగే చూచుకోసాగారు. 

“ఎంత డాకట్ర గారి పెళాల్నివయితే మాతర్ం పిలల్లేకుండా ఎనాన్ళుల్ జాగర్తత్ పడతావు? తవ్రగా ఇదద్రిన్ కనేయ. మలెల్మొగగ్లిన్ కోసి నీళుల్ 
చలిల్ వుంచాను. దండకటిట్ రాతిర్కి పెటుట్కో. ఇంకొంచెం మిగిలితే పకక్మీద చలుల్కో. చకక్గా కాపురం చెయయ్ండి. వెంటనే నెల తపాప్లి” అనన్ది 
పేర్మగా. 

“జాగర్తత్ లేమీ లేవు పినీన్. ఎందుకనో పుటట్లేదు” అనన్ది దిగులుగా. 
“అలాగా? ఇంతలోకే దిగులెందుకులే కొంతమందికి ఆలసయ్ంగా పుడతారు” అంటూండగానే హనుమంతరావు వచిచ్నటుల్గా సూక్టర 

చపుప్డు వినిపించి వసుంధర లేచి వెళిల్ంది. 
కలబంద మొకక్లిన్ తను తెనాలి నుండి వసూత్ కొనిన్ తెచాచ్డు. వాటినే పలచ్గా పాతాడు. పెదలంకలోని వాళుల్ కొనిన్ తెచిచ్ ఇచాచ్రు 

అవి బాగా బలంగా వుండి పెదద్గా వునాన్యి. 
“ఇవి నారకు పనికి వసాత్యి. మందు తయారీకి ఇవిగో ఈ తెలల్చుకక్లునన్వి, లేత కుంకుమరంగులో వునన్వి బాగా పనికి వసాత్యి. 

రోజూ పరగడపున కొదిద్గా నీటి గుజుజ్, పటికబెలల్ం పొడి, జీలకరర్ పొడి కలిపి తీసుకుంటే రుచిగానూ వుంటుంది. బాగా ఆరోగయ్ంగానూ 
వుంటుంది”అనాన్డు. 

అలా పాతిన మొకక్లోల్ వాకిటోల్ ముందు వైపునంతా కలబంద దటట్ంగా పరుచుకునన్ది. ఓ వైపున, కాటుబిళల్ గనేన్రు, తులసి, గలిజేరు 
ఇలా ఔషధంగా పనికొచేచ్ మొకక్లనిన్ంటినీ పెంచసాగాడు. శెలవురోజులోల్ హనుమంతరావు దగగ్రకు వైదయ్ం కోసం ఊరివాళుల్ వచేచ్వాళుల్. 
కడుపునొపీప్, జవ్రం, విరేచనాల లాంటి వాటికి రాతిర్పూటో, మరీ పొదుద్నేన్నో, వచేచ్వాళుల్. కడుపునొపీప్, జవ్రం, విరేచనాల లాంటి వాటికి 
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రాతిర్ పూటో, మరీ పొదుద్నేన్నో, వచేచ్వాళుల్. తను కలిపే మందులతో పాటు, వైదయ్నాధ, డాబర కంపెనీల ఆయురేవ్ద మందులు తెపిప్ంచి 
వుంచేవాడు. బి.పి. చూడటం, జలుబుకూ, జవ్రానికీ మాతర్లివవ్టం వసుంధర కూడా చేసేది. వాకిటోల్ ఎపుప్డూ ఏవో ఆకులూ, వేళూల్ కాయలు 
ఎండబెడుతూ వుండేది. వాటిని పొడి కొటిట్ వసత్రంకాయం పటిట్ వుంచేది. పార్ణశకిత్ అనే టానికున్ తాను ఇంటోల్ వునన్పుప్డు వసుంధర సాయంతో 
తానే తయారు చేసి సీసాలోల్నింపాడు. 

వసుంధర మందుల కోసం పొడులు, దంపేవి దంపుతూ, మికీస్లో వేసేవి మికీస్లో వేసూత్ వుండేది. మేము సాయం చేసాత్మని 
కొంతమంది ఇరుగుపొరుగు ఆడవాళుల్ ముందు కొచేచ్వాళుల్. “పార్ణశకిత్” టానిక వెంకటరతన్ంగారు, సుభదర్గారు పాలలోల్ కలుపుకుని రోజూ 
ఉదయానేన్ తాగసాగారు. బాగా ఉతాస్హంగా, బలవరథ్కంగా అనిప్సుత్నన్దని పదిమందికీ చెపాప్రు. దాంతో చుటుట్ పకక్ల  లంక గార్మాల 
వాళుల్ కూడా ఆ టానిక కోసమూ, కర్మేపీ మందుల కోసమూ రాసాగారు. వైదయ్మంతా ఉచితమే. మందుల ఖరైచ్నా తీసుకోమని బలవంతంగా 
పదో, పాతికో ఇచిచ్ వెళేల్వాళుల్. 

ఆ రోజు పసిపిలల్వాణిణ్ చంక నేసుకుని, పెదద్పిలల్వాణిణ్ చేతిలో పటుట్కుని సుభదర్గారి చుటాట్ లామె పర్హరీ గోడ కునన్వాకిలి తలుపు 
తీసుకుని వచిచ్ంది. పెదద్ పిలల్వాడి పేరు కిషోర. వాడంటే సుభదర్గారికి బాగా ముదుద్. 

“ఏమే, రమాదేవీ, కిషోరున్ బళోల్వేశారుగా. ఇంటోల్ వునన్పుప్డు తముమ్డిని కొటట్కుండా ఆడిసుత్నాన్డా?” 
“అదేం లేదు పినీన్. వాడికి తముమ్డంటే చాలా ఇషట్ం.” తనూ ఎతుత్కుంటానని ఒకటే పేచీ. నీ దగగ్ర కాసేపు కిషోర ను వదిలి 

వెడదామని వచాచ్. నాకు పసుపు దుంపలిన్ ముకక్లు కొటేట్ పని వునన్ది. వసుంధర గారి దగగ్రకు ఎపప్డనాన్ వదాద్మనాన్ కుదరటం లేదు 
అంటూ హడావుడిగా వెళిల్ంది. 

“మా రమాదేవి కెపుప్డూ హడావుడే” అంటూ కిషోర బుగగ్లు పటుట్కుని సవరిసూత్ వాడికేదైనా చిరుతిండి పెటేట్ పర్యతన్ంలో పడింది, 
సుభదర్. 

నిజంగా కిషోర బాగా ముదుద్గా వునాన్డు. మాటలు బాగా చెపుత్నాన్డు. కిషోర వంక తదేకంగా చూసూత్ “నాకు ఇలాంటి కొడుకుంటే 
ఎంతబాగుండేది” అనుకుని నిటూట్రిచ్ంది, వసుంధర. వసుంధరకు హారోమ్నల్ సమతులయ్త సరిగా వుండదు. వైదయ్ం చేయించిన తరావ్తే 
మొదటగా రజసవ్ల అయింది. ఆ తరావ్త కూడా మాతర్లు వాడితేనే నెలసరి వసుత్ంది. పెళల్యిన దగగ్రి నుంచీ హనుమంతరావు కూడా వైదయ్ం 
చేసుత్నాన్డు. గరోభ్తప్తిత్కి అనువుగా ఆమె గరాభ్శయం లేదని హనుమంతరావు కరథ్మయింది. అదేమీ బయటకు కనపడనీయకుండా 
హనుమంతరావు కాలేజీలో పిలల్ల మధయ్, ఇటురోగుల మధయ్ గడిపేసుత్నాన్డు. వసుంధరకు మాతర్ం ఇలా ఏ చినన్పిలల్వాడిని చూసినా మనసుస్ 
కలుకుక్ మంటునన్ది. 

కర్మేపీ సుభదర్తో  పాటు వసుంధరకూ కిషోర బాగా చేరికయాయ్డు. “ఇవాళ కిషోర ఏం చేశాడనుకునాన్రు? తన చినిన్ చేతులోత్ 
ఎండపెటిట్న ఆకులనిన్ంటినీ గుపెప్ళల్తో ఎతిత్ గినెల్లో పోశాడనో, లోటాతో మొకక్లకు నీళుల్” పోసూత్ తన వెనకాలే తిరిగాడనీ ఇలా ఏదో ఒక 
కబురు కిషోరున్ గురించి వసుధర తరచూ హనుమంతరావుతో చెపేప్ది. కిషోర ఒకోక్రోజు ఇకక్డే  సాన్నం చేసి అనన్ం తినేవాడు. 

“పాపం వసుంధర పిలల్ల కోసం మొఖం వాచిపోతుంది” అని సుభదర్గారు అనుకునేవాళుల్. వసుంధరను అమామ్ అనటం ఆమే 
నేరిప్ంచింది. కిషోర అలాగే అలవాటు పడాడ్డు. 

“అమామ్! మీ సూక్లోల్ ఏదైనా శోల్కం చెపాప్లట. నేరుప్” అనాన్డు. 
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ఏం చెపాప్లి ? “గురుబర్హామ్” “శుకాల్ంబర ధరం” అని ఆలోచించింది. కాదు ఏదైనా కొతత్గా నేరాప్లనుకునన్ది. తాను చదువుకునన్ 
శోల్కాలను గురుత్కు తెచుచ్కుంటుంటే ఒక మంతర్ం, గురుత్ కొచిచ్ంది.  “ఓం సహనావవంతు, సహనేభునత, సహవీరయ్ం కరవావహై, తేజసివ్నా 
వధీతమసుత్, మా విదివ్షావహై, ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.”  ఇది పార్చీన కాలంలో గురుకులాలోల్, శిషుయ్లు, గురువులు పఠించేవారనీ 
గురుత్చేసుకునన్ది. ఆ మంతార్నేన్ కిషోరుకు శర్దధ్గా నేరిప్ంది. వాడూ, పటుట్దలగా, ఉతాస్హంగా నేరుచ్కునాన్డు. ఆ తరావ్త సూక్లోల్ 
చెపప్మనన్పుప్డు చేతులు కటుట్కుని తపుప్లేల్కుండా చెపాప్డు.  టీచరుగారు బాగా మెచుచ్కుని ఎవరు నేరాప్రని అడిగితే వసుంధరమమ్ నేరిప్ందని 
చెపాప్డు. ఆ తరావ్త కిషోర చదువు పటల్ వసుంధర బాగా శర్దధ్ పెటిట్ంది. మంచి మంచి శోల్కాలూ, చినన్ చినన్ లెకక్లూ అనీన్ మొదలు పెటిట్ 
చెపిప్ంది. ఆనాటి జిజియాబాయి తన కొడుకు శివాజీకి ఎలా కథలు చెపిప్ ధైరయ్సాహసాలు నూరిపోసిందో తానూ అలాగే చేసుత్నన్ది. కిషోర 
ఐదు చదవటం పూరిత్ చేశాడు. పెదలంక నుంచి వెనకుక్ వెళిల్పోదామనన్ ఆలోచన హనుమంతరావు, వసుంధరలలో ఏ ఒకక్రికీ కలగలేదు. 
ఇకక్డి పర్జలకు వైదయ్ం చేయటంలో, తన శర్మను హనుమంతరావు మరిచ్పోతే, హనుమంతరావుకు చేదోడు వాదోడుగావుంటూ, రోగులకు 
తనకు చాతైనది చేసూత్ అనిన్టికీ మించి కిషోర తో అనుబంధం పెంచుకుంటూ వసుంధర తన దిగులు మరిచ్పోయి ఆనందంగా వుండ 
సాగింది. వెంకటరతన్ం గారు వీళల్ను మెచుచ్కొని రోజు, సుభదర్, అభిమానించని రోజు లేదు. ఊరి వారందరూ “డాకట్రుగారూ” మీరికక్డ 
వుంటుంటే మాకెంతో ధైరయ్ంగా వునన్ది. మీకాక్నీ, వసుంధరమమ్గారి కాక్నీ ఏ సాయం కావాలనాన్ మేం చేసాత్ం. మీరికక్డి నుండి మాతర్ం 
వెళల్కండి” అంటునాన్రు. 

రమాదేవికీ, రామూమ్రిత్కీ కిషోర బాధయ్త చాలా వరకు వసుంధర తీసుకోవటంలో వాళల్కూ సంతోషంగా వుంటునన్ది. కిషోర అకక్డే 
ఎకుక్వ సమయం గడుపుతునాన్ వాళేళ్ం బెంగపడటం లేదు. 

పెదలంకలో వునన్ది పార్ధమిక పాఠశాల. ఐదుతరగతుల వరకే వునన్ది. హైసూక్ల చదువు కావాలంటే పొరుగూరు వెళాల్లిస్ందే. 
పిలల్లిన్ బాగా చదివించాలని కిషోర తలిల్దండుర్లకూ, మరికొందరికీ కోరిక కలిగింది. ఆ కోరికను తీరుచ్కోవటం కోసం విజయవాడలోని 
రెసిడెనిష్యల సూక్ల నెనున్కునాన్రు. కిషోర మరికొంతమంది పిలల్లూ కలిసి హాసట్లోల్ వుండి చదువుకుంటూ బికుక్ బికుక్ మంటూ 
వుంటునాన్రు.  శెలవుల కొచిచ్నపుప్డలాల్ కిషోర గొడవ పెటుట్కునేవాడు. అందరి కనాన్ ఎకుక్వగా వసుంధరే కళల్నీళుల్ పెటుట్కునేది. వళల్ంతా 
నలుగుపెటిట్ నీళుల్ పోసేది. వాడికిషట్మైన వనీన్ చేసి కొసరి కొసరి తినిపించేది. మరలా వెళల్టానికి ఏడేచ్ కిషోరును సముదాయించేది. నాలుగైదు 
రకాల తీపి, కారం పిండివంటలూ, నేతి డబాబ్తో సహా ఇచిచ్ పంపేది. ఇలా కిషోర టెనత్ కాల్స పూరిత్చేశాడు. 

“వెంకటరతన్ం తాతయాయ్! నేనింకా చదవను. మా నానన్తో చెపుప్. నువోవ్, మా నానోన్ ఒక టార్కట్రు కొనండి. నేను వయ్వసాయం 
చేసాత్”నంటూ మొండిపటుట్ పటాట్డు. 

మళీల్ వసుంధరే ఎకుక్వగా నచచ్చెపిప్ కాలేజీకి పంపింది. 
ఓ రోజున హనుమంతరావు గారి పేర రిజిసేర్ట్షన చేయించిన ఇంటి కాగితాలను చేతిలో పెటాట్రు వెంకటరతన్ం గారు. 
“రేపు నా కొడుకుల మనసు మారి ఇంటోల్ ఇలాగే వుండటానికి పేచీ పెటొట్చుచ్. నేను పెదద్వాడినయి పోతునాన్ను. నా కొడుకులిదద్రి 

చేత సంతకాలు పెటిట్ంచి మీ పేర ఇలుల్ వార్యించాను. వాళిల్దద్రూ ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ బాగానే సెటిలయాయ్రు. మరేం ఫరావ్లేదు. నా 
మాట మీద మీర ఊరొచిచ్  వైదయ్ం చేసుత్నాన్రు. అంతేకాకుండా మీరిదద్రూ ఊళోల్ అందరికీ తలలో నాలుకలా వుంటునాన్రు. మీకేం కావాలనాన్ 
చెపాత్ను. ఈ ఇంటికి రేటు లాంటిది కటిట్ ఇచేచ్ ఆలోచన చెయయ్వదుద్. వసుంధర మాకు బిడడ్లాంటిది. తనకు పసుపుకుంకుమగా 
ఇచాచ్మనుకుంటాం.” 
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ఆ మాటలు వినన్ వసుంధర కళుల్ చెమరాచ్యి. హనుమంతరావు ఆపాయ్యంగా వెంకటరతన్ం గారి చేతులు పటుట్కునాన్రు. ఆ తరావ్త 
వెంకటరతన్ంగారు, మరో రెండేళల్కు సుభదర్ కాలం చేశారు. కిషోర బి.ఫారమ్శీ చదువుతునాన్డు. హనుమంతరావు తపప్నిసరి బదిలీపై ఖమమ్ం 
వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. మనసు నెంతో సమాధానపరచుకుని పెదలంకను వదలేల్క వదిలివెళాల్రు. ఆ తరావ్త కిషోర తన చదువులో పడిపోయాయ్డు. 
పెదలంకలో ముఖయ్మైన ఫంక్షనుల్ వుంటే హనుమంతరావు వాళుల్ వచిచ్ వెళేళ్ వాళుల్. ఆ తరావ్త కిషోర యమ.ఫారమ్శీ చదవటానికి మణిపాల 
వెళాల్డు. చదువు పూరిత్ కాగానే బెంగళూరోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. చదువుకునేటపుప్డు రెండుసారుల్ మాతర్ం వెళిల్ వసుంధర వాళల్ను చూసి 
వచాచ్డు. వసుంధర ఆపాయ్యత, బుజజ్గింపు, ఆమె చెపిప్న ధైరయ్ం మొదటోల్ కిషోర కు, బాగా గురుత్కొచేచ్వి. ఆ తరావ్త అపప్డపుప్డు ఫోనులో 
పలకరింపులు. కర్మేణా ఉదోయ్గం, పెళీల్, పిలల్లు అంటూ బాధయ్తలోల్ పడిపోయాడు. తన  పెళళ్పుప్డు మాతర్ం వచిచ్ వెళాల్రు. వాళల్ సమ్ృతులు 
మెదలినపప్డులాల్ మనసుస్కు హాయిగా అనిప్సుత్ంది కిషోరుకు ఇపప్టికీ. చాలా రోజుల తరావ్త వారంతపు సెలవులతో పాటు మరో నాలుగు 
రోజుల శెలవు పెటుట్కుని కిషోర తన కుటుంబంతో పెదలంక వచాచ్డు. ఇంటి వెనుక వసారా వైపుకు వెళాల్డు. తమకూ, హనుమంతరావుగారికీ 
మధయ్ నుండే వాకిలి తలుపు తీసి వునన్ది. ఎవరో మనుషులునన్ అలికిడి అయింది “ఇపుప్డెవరుంటునాన్రు” అనుకుంటూ నాలుగడుగులు 
ఇవతలికి వేశాడు. 

హనుమంతరావుగారే. లుంగీపైకి కటుట్కుని ఏదో పని చేసుత్నాన్రు. గబగబా ముందుకు నడిచాడు. 
“ఎపుప్డొచాచ్రు ఇకక్డికి ? మీరెలా వునాన్రు ? అమెమ్లా వునన్ది?” అనాన్డు ఆతృతగా. 
“నువావ్ కిషోర! మేం ఈ మధయ్నే వచాచ్ం. నువెవ్పుప్డొచాచ్వు? పిలల్లు కూడా వచాచ్రా? అంతా బాగునాన్రా? రా, వసుంధరను 

చూదుద్వుగాని” అంటూ లోపలికి దారితీశారు. 
“వసుంధరా! చూడు, ఎవరొచాచ్రో?” 
“ఎవరూ?” అంటూ పడుకునన్ మనిషి లేచి కూరుచ్నన్ది. 
“నేనమామ్, కిషోరున్” అంటూ పకక్న కూరుచ్నాన్డు. 
“ఎపుప్డొచాచ్వు?” అనన్ది పొడిపొడిగా. “నీకిదద్రు పిలల్లు కదూ? బాగునాన్రా?” అనన్ది కాసేపాగి. 
“అమేమ్ంటి? ఇంత నిరుతాస్హంగా వునన్ది? ఆనాటి చలాకీతనం, ఆపాయ్యత ఏమైనవి? మామూలుగా అయితే “కిషోర, నువావ్?” 

అంటూ హతుత్కుపోయేది” ఏం తింటావురా? ఏం వండేది అటూ హడావుడి పడేది. వయసు పర్భావమా? కాదు ఇంకేదో తేడా వునన్ది. 
అనుకునే లోగానే వసుంధర మరలా పడుకునన్ది. 

కిషోర, హనుమంతరావులు వరండాలో కొచాచ్రు. 
“అమమ్కేమైనా అనారోగయ్మా?” 
“శారీరకంగా ఏ అనారోగయ్ం లేదు. మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురయింది. మన కబాబ్యి వునాన్డా ? లేడుగా? రేపు మనలెన్వరు 

చూసాత్రు? చివరకు మనం చచిచ్పోతే ఊళోల్ వాళోల్, చుటాట్లో ఏదో జంతువును తీసుకెళిల్నటుట్గా లాకెక్ళళ్తారు. మనకు ఆటేట్ దగగ్ర చుటాట్లు 
లేరు. అయోయ్! దేముడా! అంటూ కళల్ నీళుల్ పెటుట్కుంటుంది. తినమంటే తింటుంది. అందరికీ అందరూ వునాన్రు. మనకే ఎవరూ లేరని ఒకటే 
బాధపడుతుంది. ఇదివరకే ఆ ఆలోచన వుంటే ఎవరో ఒకరిన్ పెంపకానికి తీసుకునే వాళల్ం. నాకు కాలేజీతో తను నాకు తోడుగా వుండటం 
సరిపోయేది. పర్జలందరూ మనవాళేల్ అనిపించేది. వసుంధర మరీ ఇంతలా ఆలోచిసుత్ందనుకోలేదు. నేను రిటైరయాయ్ను. రిటైరవవ్గానే,  మన 
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                        .  

ఊరు వచేచ్యాలని ముందు నుంచీ అనుకునన్దే. ఈ ఊరనాన్ నాకూ, మీ అమమ్కు ఎంతో  పేర్మ. ఈ వాతావరణంలో, ఈ మనుషుల మధయ్ 
నైనా తను మామూలు మనిషవుతుందనన్ నమమ్కంతో వునాన్ను. చాకలి సాంబమమ్ నాకు ఇంటి పనులోల్ సాయంగా వుంటునన్ది.” 

 “తపప్కుండా అమమ్ కోలుకుంటుంది. నాకా నమమ్కం ఉనన్ది. నేను మళీల్ వసాత్నని” బయలేద్రాడు. ఎంతో ఉతాస్హంగా వుండే 
వసుంధరమమ్ అలా గాలి తీసిన బంతిలాగా అయిపోవటం చూసి కిషోర మనసు తలల్డిలిల్ంది. తనను చేసిన గారాబం, ఆ మురిపెం అంతా 
గురుత్కొచిచ్ గుండె బరువెకిక్ంది.  

“ఇపప్డు మన ఊళోల్ సౌకరాయ్లు పెరిగాయి. చదువుకునే పిలల్లకు హైసూక్ల కూడా వునన్ది.” 
“అవును కిషోర. మా చినన్పుప్డు మీరే హాసట్లోల్ వుండి చదువుకోవాలిస్ వచిచ్ంది.” 
“అవును నానాన్. ఇపుప్డు నా పెదద్ కూతురు  మధురను మీ దగగ్రే వదిలి వెడదామను కుంటునాన్ను. మీ కోడలిన్ కూడ ఒపిప్ంచాను.” 
“బెంగుళూరుల్ వుండే పిలల్ ఇకక్డ వుండగలదా? నేను దానికి అనీన్ చేయగలనా?” 
“నువూవ్, నానాన్, వునాన్రమామ్. పకక్నే హనుమంతరావుగారూ, వసుంధరమమ్ వునన్ది. తను తపప్కుండా పటిట్ంచుకుంటుంది. 

ముఖయ్ంగా వాళల్ కోసమే మధురను ఇకక్డ వదులుతునాన్ను. తను మంచి పెంపకంలో పెరుగుతుంది. వసుంధరమమ్ కూడా మధుర 
పెంపకంలో మళీల్ మామూలు మనిషవుతుంది. వెంకటరతన్ం తాతయయ్గానీ, హనుమంతరావు దంపతులు కానీ మన ఊరికెంతో చేశారు. 
వాళిల్పుప్డు మనూరిని, ఇకక్డి మనుషులీన్ నముమ్కుని వచాచ్రు. వాళల్ను మనమే కనిపెటుట్కుని వుండాలి.” 

కిషోర భారయ్కు లోపలోల్పల చాలా భయంగా వునన్ది. రామూమ్రిత్ ఇంటోల్ చాలా తరజ్న భరజ్న లయాయ్యి. కాని కిషోర మధురను 
తీసుకుని వెళిల్ వసుంధర దగగ్రే ఎకుక్వ వుండసాగాడు. శెలవు పూరత్వగానే మధురను వదిలేసి బెంగళూరు భారయ్తోనూ, చినన్కూతురితోనూ వెళిల్ 
పోయాడు. 

కొనిన్ రోజులు గడిచాయి. మధుర కిలకిలలు వసుంధర గొంతూ హనుమంతరావింటోల్ వినపడుతునాన్యి. 
“సాంబమామ్! గోరింటాకు మెతత్గా రుబుబ్, మధుర తలిల్ కాళల్కూ, చేతులకూ పెటాట్లి. ఏమండీ, అలా బయట కెళిళ్నపుడు దోర్ణాచారి 

మువవ్ల పటీట్లు తెచాచ్డో లేదో కనుకోక్ండి. మధురా! ఇలా రా తలీల్. నా దగగ్ర కూరోచ్. ఈ మంతర్ం నేరుచ్కో, అంటో “మావిదివ్షావహై” 
అంటూ ఓసారి అటల్తదోద్య ఆరటూల్, ముదద్పపోప్య మూడటూల్” అంటూ మరోసారి “ఒపుప్ల కుపాప్ వయాయ్రి భామా” అంటూ మరోసారి 
సంతోషంగా నేరప్టం వినిప్సుత్నన్ది. “ఊయల ఎకిక్ అంత పెదద్ ఊపులు ఊగకు. కళుల్ తిరుగుతాయి” అంటూ ఉతాస్హంగా అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ మలెల్ చెటల్ ఆకులు దూయించి పోసుత్నన్ది. “కొతత్ చిగుళుల్ వెంటనే మొగాగ్ వసాత్యి మధుర తలిల్కి మలెల్ మొగగ్లు చెండు కటిట్ పెటాట్లి” 
అనుకోసాగింది వసుంధర. 

                                                 PPP 
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. ఒకొక్కక్టిగా దీపాలు వెలిగి బయట ఆవరణంతా కాంతివంతం కావడం చూసూత్ వంశీ మాటలు వింటునాన్డు హరి. పోరిట్కోలో 
ఆగిన ఆటోలోంచి ఇదద్రు అమామ్యిలు దిగారు. రెసాట్రెంట కిటికీ అదద్ంలోంచి వాళల్ని చూసిన వంశీ వెంటనే లేచి బయటకువెళాల్డు.  

     కూరుచ్నన్ మూలటేబుల దగగ్రున్ంచి చుటూట్చూశాడు హరి. ఊరికి బయటగా ఉనన్ విశాలమైన రెసాట్రెంటోల్ పెదద్గా జనం లేరు. 
పేర్మికులాల్ంటివాళుల్ రెండు చోటల్, అయిదారుమందితో ఒక కుటుంబం ఒకచోట ఉనాన్రంతే. ఒకవైపు గోడకు తగిలించిన ఫూయ్చరిసిట్క 
పెయింటింగ వరత్మానంకోసం విసుగాగ్ ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ంది. మరోగోడకునన్ రాజసాథ్ని కాల్సికల చితర్ంలోని గడిడ్మోపులు 
మోసుత్నన్దంపతులు హలోల్ని పేర్మజంటలవైపు జాలిగా చూసుత్నాన్రు.  

     ‘ఏమీ చెపప్కుండా ఇంతదూరం పటుట్కొచాచ్డు వంశీ. ఏదో వుంది. కాసేస్పటోల్ ససెప్నస్ విడుతుంది. ఆ విడగొటేట్ వాళెల్వరో ఇపుప్డే 
వచిచ్నటుట్నాన్రు' అనుకునాన్డు. 

     వంశీ వాళల్ను టేబుల దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు. “ఈమె హెలీనా, తను సువరచ్ల. మన కాలేజీనే ఫోరిత్యర యీసీయీ” అని 
పరిచయం చేశాడు. హెలీనామీదినుంచి కషట్పడి చూపులు తిపుప్కుని సువరచ్ల వైపు తిరిగాడు హరి. ఇదద్రూ చేతులుకలిపారు, హెలీనా చెయియ్ 
మృదువుగా చలల్గా వుంది.  

     హరి లేచి, ససెప్నస్ తాలూకూ ఒతిత్డిని చలనంగామారిచ్, జపనీస సైట్ల లో ముందుకువొంగి “హాయ, అయామ హరి, ఫైనల 
ఎంటెక మెకానికల, వంశీ కాల్స మేట కమ రూమేమ్ట. వంశీ బయట చెపేప్వుంటాడు” అనాన్డు. అందరూ నవువ్తూ కూరుచ్నాన్రు. వాళుల్ 
ముగగ్రూ మెనుకారుడ్'ను చూసూత్ చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. వంశీ అటెనష్న అంతా హెలీనా మీదేవుంది.  

     ‘విషయమేమిటో రూముకెళాల్కగానీ చెపప్డు వంశీ’ అనుకుంటూ ఇదద్రీన్ పరిశీలనగా చూశాడు హరి. హెలీనా సనన్గా, పొడవుగా, 
లేతఎరుపు తెలుపూ కలసినరంగులో నాజూగాగ్ ఉంది. ముంగురులతోసహా తీరిచ్దిదిద్న గాంధారబుదుధ్డి మొహంలాగా పర్శాంతంగాఉంది 
మొహం. పెయింటర కంటే లైన డార్యింగ వేసేవాడి డిలైట. లేత నీలంరంగు దుపటాట్ గుండర్టిమడతలు రోమన అపప్ర గారెమ్ంటులాగా 
కాంసెంటిర్క వలయాలుగా తిరిగి మెడనుంచి కిందికి వాయ్పించాయి. భృకుటి పైన సిమెమ్టిర్కల గా అమరిన చినన్ నీలపుబొటుట్. మేకప బొతిత్గా 
లేకపోయినా చూసేకొదీద్ ఇంకా చూడాలనిపించే మొహం.  

     ‘పేల్టో ‘విశవ్లయ’ను మనిషికాపాదించి, కొలతలు నిరణ్యించి, మనిషి అందానికి మనిషే పర్మాణాలేరప్రచుకునాన్, ఆ అందానికి 
అదే మనిషిని అచేతనుణిణ్ చేసే శకిత్వుండడం వింతే. ఆదిమమానవులోల్ అందానికి గురిత్ంపు ఉండేదా లేదా అనన్ది ఏ శాసత్రవేతాత్ చెపిప్నటుట్లేదు’ 
అనుకునాన్డు హరి. ఇదివరకే ఎకక్డో చూసినటుట్ంది. చలనచితర్పు నిశచ్ల ఫేర్ములాల్గా ఇపప్టికిపుప్డే అనేకసారుల్ చూసినందువలల్ ఏరప్డిన 
‘డి-జావు’ కాదుగదా’ అనుకునాన్డు. 

     సువరచ్లది పెదద్ యెరర్ని ఫాయ్షన బొటుట్తో వెడలాప్టి మొహం. అందానిన్ మెరుగుపెటేట్విధంగా కొదిద్పాటి అలంకారంతో సైట్లిష 
గా ఉంది. ‘ఇపప్టి యుత దృషిట్ పరంగా ‘బాగునన్టేట్’ లెకక్’ అనుకునాన్డు.  

     మెనూ తేలి ఆరడ్ర వెళిల్ంది. కాయ్ంపస విషయాలు, చదువులు, సాహితయ్ం, భవిషయ్తుత్ కెరీర లాంటివనీన్ ఇషాట్గోషిట్గా 
మాటాల్డుకుంటూ డినన్ర పూరిత్చేశారు. తరువాత వాళల్ని ఆటో ఎకిక్ంచి బై చెపిప్ వంశీ, హరి రూముకి చేరారు.  

     రాతిర్ పడుకునన్ తరువాత సంభాషణ మొదలెటాట్డు హరి. 
     “యేంటి కథ, అందానికి పడిపోయావా. మనకాలేజీలోనే మీవాళల్లోకూడా అందమైన వాళుల్నాన్రుగా. అందంకంటే యెకుక్వేదో 

వునన్టుట్ంది ఆమెలో. అదేంటో తెలీటం లేదు. అయినా ‘హెలీనా’ అంటే మనమతంకాదుగా. అందులోనూ నువువ్” అనాన్డు నవువ్తూ.  
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     “అందుకే నిరణ్యం తీసుకోవడానికి చాలా కాలం పటిట్ంది” సాలోచనగా అనాన్డు వంశీ  
     “నిరణ్యం తీసుకునన్టేట్గా, కాకపోతే యివాళ నాకు చూపించవు. లవ అట ఫసట్ సైటా, ఎనాన్ళల్కిందట? ఆరెన్లల్యుంటుందా? 

మరిచ్పోయావుగాని సువరచ్ల మీచుటాట్లమామ్యని యిదివరకోసారి పరిచయంచేశావు. తన హెలప్ తీసుకునాన్వా?” అడిగాడు హరి 
     అనిన్టికీ తలవూపాక “అందమొకటే కాదు, మరొకటికూడా వుంది” అనాన్డు వంశీ. 
     “యింకేవీ అఖక్రేల్దు, ఆ గేర్స చాలు, చూసూత్ బతికెయయ్చుచ్. ఆరెన్లల్నుంచి నీలో మారుప్ గమనిసుత్నాన్నుగానీ ‘పేర్మ’నుకోలేదు. 

అసలే నీ సామాజిక బాయ్క గౌర్ండ చాలా సాట్ర్ంగ.  అంతే కాదు, ఈమెకు బొతిత్గా వయ్తిరేకం. గందరగోళమైపోతుంది. ఆలోచించావా?”  
     “నిజమే, చాలెంజ చాలా పెదద్ది. అందుకే మొదటగా యికక్డి ఎంకరెంబెనెస్స చాలావరకూ తగిగ్ంచుకునాన్ను. అసలుకథ 

యింకా ముందుంది" 
     “అందంకాకమరొకటుందనాన్వు, యేంటది?” అడిగాడు హరి 
     వంశీనుంచి సమాధానంలేదు. ఏదో అలోచిసూత్ కళుల్మూసుకునివునాన్డు.  
     బదులుగా కిటికీలోంచి చలల్నిగాలి వీచింది. ఇంటిముందునన్ పునాన్గచెటుట్ కొమమ్కదిలి వడలిన పూలపరిమళం గాలితోపాటు 

వచిచ్ గదంతా నిండిపోయింది. 
     తెలల్వారుఝామున మెలుకువ వచిచ్ంది హరికి. రాతిర్ నిదర్లో బైరన లో సెరచ్ ఇంజన పనిచేసినటుట్గా, హఠాతుత్గా వాళుల్ హెలీనాని 

మొదటిసారి ఎపుప్డుచూశారో గురొత్చిచ్ంది. 
     అది పోయినేడాది చివరోల్ ‘కాలేజీ డే’ ఉతస్వాలు జరుతునన్ సమయం. ఆసాయంతర్ం ఆడిటోరియమంతా ఒకటే గోలగావుంది. 

పేర్క్షకులోల్ జీవితంపటల్ ఆశావహులు ఎకుక్వుండడంవలల్ అంతకుముందు వేసిన టార్జెడిడార్మా నచచ్లేదు. బిటెక ఫైనలియర సూట్డెంటస్ 
కొందరు వెనకచేరి అదేపనిగా అరిచి, ఈలలువేసి దానిన్ చివరిభాగం చేరకుండానే తెరదింపించేశారు. తరువాతి పొర్గార్మ ఇంకా 
మొదలవలేదు. సాట్ప గాయ్ప లో తెరవెనుక ఎవరో కొతత్గాయకుడు భయంభయంగా పాటపాడుతునాన్డు. రాతిర్భోజనాల సమయం కావడంతో 
అకక్డకక్డా కొంతమంది లేచి వెళిల్పోతునాన్రు.  

     లెకచ్రరుల్, ఎంటెక వాళుల్ండే ముందువరసలోల్ అంత అలల్రిగాలేదు. అకక్డ కూరుచ్నన్ హరి గంటనుంచి వంశీ కోసం 
చూసుత్నాన్డు. వంశీ మెకానికల బాల్క వెనక తోటలో తన ఒక సంఘానికి చెందిన సూట్డెంటస్ అనధికారిక మీటింగ కి వెళాల్డు. ఇలాంటపుప్డే 
వివిధ సంఘాలకు చెందిన లీడరల్ంతా కాయ్ంపస లో నిరేద్శిత సథ్లాలోల్ తమ సభుయ్లతో మీటింగులు పెటుట్కుంటారు.  

     కాలేజీనిండా సంఘాలే. కులం, మతం, పార్ంతం, భాష, అభిరుచులు, ఇంజనీరింగ బార్ంచి, సీనియారిటి వీటినిబటిట్ 
సంఘాలేరప్డి ఉంటాయి. సంఘాలమధయ్ పూరిత్ అడుడ్గోడలేమీ ఉండవు. మీటింగు దేనిగురించి అనేదానిన్బటిట్ సభుయ్లు కలుసూత్ంటారు, 
విడిపోతూంటారు. ఎవరి అజెండా వాళల్దే. కాయ్ంపస విషయాలోల్ పెతత్నంకోసం సంఘాలమధయ్ నిరంతరపోరాటం జరుగుతూంటుంది. 
వీలైనంతవరకూ గొడవలురాకుండా చూసుకుంటారు. గొడవలొచిచ్నపుప్డు గొడవనుబటిట్ చీలిపోతూంటారు. ఒకవిధమైన ఆటవికనాయ్యం 
నడుసూత్ంటుంది. ‘నాగరికత పెరిగేకొదీద్ మనిషి తన ఉనికిని అనేకరంగులోల్ పెంచుకుంటునాన్డా’ అని ఆశచ్రయ్పోయేవాడు హరి. 

     హాయ్ండస్ంగావుండే వంశీ కాలేజీలో ఒక సంపర్దాయవరాగ్నికి ముఖయ్మైన నాయకుడు. కాయ్ంపసోల్ చాలావరకు అతనివరగ్ందే 
పెతత్నం. అతనికి నాయకతవ్ం వారసతవ్ంగా వచిచ్ంది. అతని తండిర్ వందమైళల్ దూరంలోవునన్వాళల్వూరోల్ సాథ్నిక నాయకుడు. ఆ చుటుట్పకక్ల 
మోతుబరులంతా వాళల్చుటాట్లే. అనన్ హైదరాబాదులో, బావగారు బెంగుళూరోల్నూ వాయ్పారాలు నడిపిసుత్నాన్రు. వాళల్ంతా గొపప్ 
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సంపర్దాయవాదులు, గుళూల్ గోపురాలకు ధరమ్కరత్లు, సాంసక్ృతిక సంఘాలకు పోషకులు. ‘ధరామ్నిన్ రకిష్ంచు అది నినున్ రకిష్సుత్ంది’ అని 
నమేమ్వాళుల్. అభిజాతయ్పు అహంకంటే నమిమ్నదానిపటల్ నిబదధ్తవలేల్ నాయకతవ్పు బాధయ్తలు మోసేవాడు వంశీ. అతని వరగ్ం కాకపోయినా, ఒకే 
వూరివాడై చినన్పప్టున్ంచి కాల్స మేట కావడంవలల్ హరి ఒకక్డే వంశీకి ఆతీమ్యసేన్హితుడు, రూమేమ్ట. కుటుంబనేపథయ్ం, అభిరుచి 
వేరవడంవలల్ హరి ఈ సంఘాల విషయాలోల్ తలదూరచ్డు.  

     హరి ఆలోచనలోల్ మునిగివుండగానే వంశీ వచాచ్డు. కొంచెం అసహనంగా ఉనాన్డు. ‘ఈసారి వంశీకి అతని వరగ్ంవాళుల్ కిల్షట్మైన 
బాధయ్తలే అపప్గించినటుట్నాన్రు’ అనుకునాన్డు హరి. 

     సేట్జిమీద తెరలేచి తదుపరి కారయ్కర్మం మొదలైంది. వెనకనుంచి వసుత్నన్ లలితగీతానికి అనుగుణంగా నలుగురమామ్యిల 
బృందం సెమికాల్సికల డాయ్నుస్ చేసోత్ంది. మధయ్లో ఒక పెదద్ దీపపుసెమెమ్ వెలుగుతోంది. నలుగురూ జరీఅంచు తెలల్చీరలు కటుట్కుని 
నాటయ్ంచేసూత్ నిదానంగా సెమెమ్చుటూట్ తిరుగుతునాన్రు. సంపర్దాయనృతయ్ం కాబటిట్ గౌరవ సూచకంగా పేర్క్షకులు గోలచెయయ్కుండా మాటలోల్ 
మునిగిపోయారు. ఏదో అడుగుతూనన్ హరికి వంశీ నుంచి సమాధానం లేకపోయేసరికి పకక్కి తిరిగి అతనివైపు చూశాడు. వంశీ దీక్షగా డాయ్నస్ 
నే చూసుత్నాన్డు. అతని దృషిట్ ఆ నలుగురిలో ఒకరి మీదే ఉంది. ఆ అమామ్యి తెలల్గా నాజూగాగ్ ఉంది, నాటయ్ంలో భాగంగా అపుప్డపుప్డూ 
చినన్గా అందంగా నవువ్తోంది.   

     “ఆ కుడివైపు అమామ్యిని చూడు, మిగతా ముగగ్రోత్ పోలుసేత్ ఆమె భంగిమలోల్ చకక్గా వొదిగిపోతోంది” అనాన్డు వంశీ ఆమెనే 
చూసూత్.  

     “అంతేకాదు, ఆ అమామ్యి మిగతావాళల్కంటే అందంగా ఉంది” అనాన్డు హరి నవువ్తూ.  
     డాయ్నస్ అయిన వెంటనే వంశీ లేచి వేగంగానడుసూత్ సేట్జి వెనకతలుపువైపు వెళిల్పోయాడు. ఓ పావుగంట చూసి హరికూడా లేచి 

బయటికినడిచాడు. అపుప్డే వంశీ కాలేజి కలచ్రల సెకర్టరి పొర్ఫెసర నాగేశవ్రార్వుతో మాటాల్డుతూ గీర్న రూమ లోంచి బయటికొసుత్నాన్డు. 
వెనక డాయ్నస్ చేసిన నలుగురమామ్యిలు డెర్సుస్లు మారుచ్కుని వసుత్నాన్రు. కానీ వాళల్తో 'పర్భు' కూడా ఉనాన్డు. అతనికి వంశీకి బదధ్వైరం. 

     ఆరోజు వంశీ చూసింది హెలీనానే అని హరికి హఠాతుత్గా అరథ్మయియ్ంది. ఆరెన్లల్ తరావ్త ఇపుప్డు వంశీ, హెలీనాలలు పేర్మలో 
వునాన్రని తెలుసోత్ంది. కాయ్ంపస లో, బయటా ఇలాంటి సంఘధికాక్రచరయ్లను తీవర్ంగా వయ్తిరేకించే వంశీ తన సవ్ంతవిషయంలో ఈ 
నిరణ్యం తీసుకోవడం హరికి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. అందుకే అంత రహసయ్ంగా ఉంచాడు కాబోలనుకునాన్డు. ‘పైమెరుగులకు 
ఆకరిష్ంపబడే బలహీనుడు కాదు వంశీ, సంపర్దాయనమమ్కాల పటల్ గటిట్ నిబదధ్తవునన్వాడు. ఐనా ఆమె అందానిది పైచేయి అయియ్ందా? 
లోపలోల్పల అతను చాలా ఘరష్ణపడివుండాలి’ అనుకునాన్డు హరి. 

     ఇలాంటిది ఊహించలేక పోయినా ఈ ఆరెన్లల్లో వంశీలో చాలా మారుప్రావడం హరి గమనిసూత్నే ఉనాన్డు. కాయ్ంపస లో తన 
వరగ్, మతసంబంధమైన కారయ్కలాపాలను బాగా తగిగ్ంచుకునాన్డు. నాయకతవ్ బాధయ్తలనుంచీ తపిప్ంచుకునాన్డు. ఒకక్డే ఎకక్డెకక్డికో 
వెళొల్సుత్నాన్డు. చివరికి నెలకిందట హాసట్ల వదిలేసి ఊళోల్ రూము తీసుకుని హరినికూడా లాకొక్చాచ్డు. అపప్టివరకూ చదువుతునన్ 
అనిన్మతాల వేదాంతగర్ంధాలనీన్ ఒక అటట్పెటెట్లో పెటిట్ అటకమీదకి ఎకిక్ంచాడు.  చదువుమీద, ఉదోయ్గపర్యతాన్లమీద శర్దధ్ పెంచాడు. 
కాయ్ంపస సెలెక్షనస్ లో ఒకటి, చెనైన్లో రెండు ఇంటరూవ్య్లు అటెండయాయ్డు. నిజానికి వంశీకి ఉదోయ్గం చేయాలిస్న అవసరమే లేదు. 
వీటనిన్టికీ ఏవో కారణాలు అందరికీ చెపాప్డు.  
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     హెలీనా అసలు కారణమని హరికి ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. ‘కిర్సట్ఫర మారోల్ వరిణ్ంచిన వెయియ్ నౌకలను యుదాధ్నికి దించిన ‘హెలెన 
ఆఫ టార్య’ వదనారవిందం ఆమెది. ఐనా వంశీలాంటి యుదధ్పిపాసిని శాంతచితుత్డిగా మారిచ్ందంటే, ఆమె చితత్ం యుదధ్నౌకలకు 
అనుమతివవ్ని శాంతసముదర్మయుయ్ండాలి’ అనుకునాన్డు. 

* * * 
     పరీక్షలు మూడునెలుల్నాన్యనగా అనుకోకుండా వంశీ చెలెల్లు లత పెళిల్ కుదిరింది. ఎనాన్రై డాకట్రు సంబంధం. పెళిల్ 

రెండువారాలుందనగా వంశీ వాళల్వూరు బయలేద్రాడు. సెండాఫ ఇవవ్డానికి హరి రైలేవ్సేట్షన కెళాల్డు. రైలుకోసం ఎదురుచూసూత్ ఒక మూల 
బెంచిమీద కూరుచ్నాన్రు.  

     "లత పెళైల్పోతే ఇక నువేవ్ మిగులాత్వు. ఆరకంగా నీకు కొంత వెసలుబాటే. యిపుప్డు మీ అమమ్కేమైనా హెలీనా విషయం 
చెబుతావా" అనడిగాడు హరి  

     "పెళైల్పోయాక చూడాలి" అని బదులిచాచ్డు వంశీ  
     “నీకు వుదోయ్గమొచాచ్క మీపెళల్నుకుంటునాన్రా, యింతకూ హెలీనాకు యెపుప్డు పొర్పోస చేశావు?”  
     “ఆమధయ్నొకసారి రెండోర్జులు ‘రిషివాయ్లి’ వెళొల్చాచ్ను గురుత్ందా. తనకక్డే చదివింది, యేదో సరిట్ఫికెట తెచుచ్కోవడానికి వెళుత్ంటే 

నేనూ వెళాల్ను. అకక్డే, పచచ్టి ఆ పరిసరాలోల్ నా పేర్మసంగతి చెపాప్ను” 
     "మీ డాడీవాళుల్ కాంపర్మైజయేయ్ది యిపప్టోల్ జరగదేమో. మీ అమమ్కూ కషట్మే, వాళల్కు మీకూ అనిన్టోల్నూ తేడాయే. అసలే 

అమమ్కుపూజలెకుక్వ"  
     "హెలీనా వాళల్మమ్ బుదిద్సట్, నానన్ చాలాకాలం రిషివాయ్లిలో ఉనాన్రు. వాళల్ది మతాంతర వివాహం, అదికాదు అసలు విషయం" 

అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోయేంతలో పాల్ట ఫాం చివర పర్వేశిసుత్నన్ రైలు కనబడింది. వంశీ లేచి నిలబడాడ్డు. “తరువాత మాటాల్డదాం. నువువ్ 
నాలోర్జులు ముందుగా రా, అమమ్ గటిట్గా చెపప్మంది. నాకూక్డా నీతోడవసరం" అనాన్డు రైలువైపు కదులుతూ.  

     వారం తరావ్త హరికి పోసుట్లో లత పెళిల్ శుభలేఖలు రెండు వచాచ్యి. ఒకటి హెలీనా వాళల్కి. ‘వాళుల్ రారనుకో, అయినా 
పరస్నల గా ఇంటికెళిల్ యివువ్' అని ఫోనోల్ హరికి చెపాప్డు వంశీ. మొదటిసారిగా వాళిల్ంటికి వెళుత్నాన్నని ఏదైనా గిఫట్ తీసుకెళేత్ బావుంటుందని 
బాగా అలోచించి పేర్యర రూములో కొవొవ్తుత్లు వెలిగించే కంచు సాట్ండు కొని పటుట్కెళాల్డు హరి. 

     హరి ముందుగానే ఫోన చేసి వెళల్డంతో హెలీనా కుటుంబసభుయ్లంతా అతనిన్ ఆదరంగా అహావ్నించి డినన్ర కి ఉండిపోవడానికి 
అతనిన్ ఒపిప్ంచారు. అందరూ కాసేస్పు హలోల్ కూరోచ్ని మాటాల్డుకునాన్రు. తను తెచిచ్న కాయ్ండిల సాట్ండ ని పాయ్కింగ తెరిచి వాళల్నానన్ 
చేతిలో ఉంచి “మీరు పేర్యర చేసుకునేపుప్డు వెలిగించుకోవడానికి బావుంటుందని” అనాన్డు హరి. వాళల్ంతా చిరునవువ్తో ఒకసారి ఒకరివైపు 
ఒకరు చూసుకునాన్రు.  

     అతను గిఫట్ ఇవవ్డంపటల్ నొచుచ్కుంటూనే "చకక్టి పూలడిజైనుతో చాలా అందంగా ఉంది, దీనిన్ యెకక్డుంచాలో చూదాద్ం" అని 
వాళల్ నానన్ దానిన్ హాలోల్ టేబుల మీద పెటాట్డు. 

     వాళిల్ంటోల్ అందరూ సేన్హితులాల్గా సరదాగా ఉండడం కనిపించింది. చినన్ మధయ్తరగతి మండువాఇలుల్. మండువాలో 
పూలకుండీలు అందంగా అమరిచ్వునాన్యి. హెలీనా, ఆమె తముమ్డు అతనికి ఇలూల్, చుటూట్వునన్ పూలతోట చూపించారు. గోడలకు మానవ 
మూలాలిన్ సూచించే ఎతిన్క పెయింటింగులు, మూలలోల్ మటిట్బొమమ్లూ ఉనాన్యి. ఒకరూమంతా పుసత్కాల బీరువాలతో నిండివుంది. 
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వాళిల్ంటోల్ ఎకక్డా పూజగది, దేవుని బొమమ్లు, విగర్హాలు, మతసంబంధమైన చిహాన్లుగాని లేకపోవడం హరి ఆలసయ్ంగా గమనించి 
ఆశచ్రయ్పోయాడు. అలాగని వీటిని వయ్తిరేకించేవికూడా ఏవీ లేవు. అతనికనేక సందేహాలు కలిగాయి. ‘తరువాత వంశీనడగా’లనుకునాన్డు. 

     భోజనంచేసాక సెలవుతీసుకుని రూముకువెళాల్డు. వాళిల్లుల్, ఇంటోల్ మనుషులు తను అపప్టివరకూ చూసిన కుటుంబాలకంటే 
ఏదో భినన్ంగా ఉనన్టుట్ అనిపించింది. తనని వంశీ సేన్హితుడిగా కాక ‘హరి’గానే వాళుల్ గౌరవించడం గమనించాడు. తనలో ఎపుప్డూ ఉండే 
అభదర్త, అలజడుల సవవ్డి తనకు తెలియకుండానే మాయమై చాలాసేపు మనసంతా తేలికైన అనుభూతి కలిగింది హరికి.  

* * * 
     అనుకునన్టుట్గానే లత పెళిల్కి నాలుగురోజులు ముందే వెళాల్డు హరి. పెళిల్ గార్ండ గా, హడావుడిగా జరిగింది. వంశీ 

వీలైనంతవరకూ వాళల్ చుటాట్లోత్ ఎవరితోనూ కలవకుండా మౌనంగా పనులోల్ నిమగన్ంకావడం హరి గమనించాడు. 'పాపం కురార్డికి 
వొకపకక్ దగగ్రోల్ పరీక్షలు’ అని వాళల్మమ్ నాలుగైదుసారుల్ ఎవరితోనో చెపప్డం హరికి వినిపించింది. 

     పెళిల్కారయ్కర్మాలనీన్ముగిసి లత వెళిల్పోయాక ఒక సాయంతర్ం వంశీ, హరి వాళల్వూరికి దగగ్రోల్ ఉనన్ నదివొడుడ్కు వెళిల్ గటుట్మీద 
కూరుచ్నాన్రు. అది వాళల్కు చినన్పప్టున్ంచీవునన్ అలవాటు. నదిలో నీళుల్ బాగావునన్పుప్డు వాళుల్ నౌకవిహారానికి కూడా వెళూత్ండేవాళుల్. నది 
వెడలుప్ తకుక్వ, ఎతైత్న గటుల్. నీళుల్ సనన్టిపాయగా పారుతునాన్యి. గటుట్దగగ్రగా ఒక పడవ ఇసుకలో కూరుకుని నిలబడివుంది.  

     “ముందుచూపుతో బంధాలు కొనిన్ బాగానే తెగొగ్టుట్కునన్టుట్నాన్వు, చుటాట్లోత్ సరిగాగ్ మాటాల్డలేదని నీమీద ఫిరాయ్దులు చాలా 
వచాచ్యి… హెలీనా విషయం యింకా అమమ్తో చెపిప్నటుట్లేదుగా" అనాన్డు హరి.  

     “అమమ్ అలసిపోయివుంది. చెలిల్ని మిసస్వుతోంది. నాకూక్డా మూడ బాగాలేదు.  వో పదిరోజుల తరావ్త మళీల్వసాత్ను” అనాన్డు 
వంశీ నిదానంగా  

     "అంత చకక్గావునన్ అమామ్యి దొరికితే మతాంతర వివాహం యెవరైనా చేసుకుంటారు. అందులో నీగొపేప్దో వుందని 
మురిసిపోకు. మరి అటువైపు కూడా హెలీనాను తయారుచేసుత్నాన్వా. ఆమె కొంత అడజ్సట్ అయినా మీయింటోల్ టోర్జన ఘరష్ణ తగుగ్తుంది 
కదా”  

     “ఆమెనేమీ తయారుచెయయ్ఖక్రేల్దు. నీకు చెపప్లేదు, అసలు మా పరిచయమే చేదుగా జరిగింది. నేను మొదటగా ఆడిటోరియుమ 
వెనక ఆమెను కలిసి అభినందించినపుప్డు అకక్డ పర్భు వునాన్డు. సహజంగానే నేను అతనివరాగ్నికి చెందిన అమామ్యితో మటాల్డడ్ం అతనికి 
నచచ్లేదు. అది మన కాయ్ంపస సంపర్దాయం కదా. అతను ననున్ నెగెటివ గా ఆమెకు పరిచయం చేసాడు. యిక ఆమెతో మాటాల్డడ్ం అదే 
ఆఖరనుకునాన్ను” 

     “యింటెరెసిట్ంగ. ఆ తరువాత నువువ్ చాలాకషట్పడి ఆమెను పర్సనన్ం చేసుకునుండాలే?  
     "కొంచెం అదృషట్ంకూడా కలిసొచిచ్ంది. వొకరోజు నేను మా కజిన కూతురిన్ రిషివాయ్లి సూక్లోల్ చేరచ్డానికి వెళాల్ను. అదేరోజు 

తనూ అకక్డ చదువుతునన్ తముమ్ణిణ్ చూడాడ్నికొచిచ్ కనపడింది. నేనామెను చూసికూడా చూడనటుట్ంటే ఆమే పలకరించింది. నాకాశచ్రయ్మైంది. 
తిరిగి వచేచ్పుప్డు అనుకోకుండా తిరుపతివరకు వొకే రైలోల్ మాటాల్డుకుంటూ వచాచ్ం. నాకింకా అనుమానం తీరక పర్భుగురించి అడిగాను. 
పర్భు నాగురించి వయ్తిరేకంగా చెపప్డం నిజమేనని, యింకా కొంతమందికూడా అలాగే చెపాప్రని చెపిప్ంది.  

     "తను నమమ్లేదని చెపిప్ందా?" అడిగాడు హరి. 
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     "లేదు, అదే చితర్ం. నా వరగ్నాయకతవ్ం, వాళల్పటల్ నా వయ్తిరేకత అనీన్ తెలుసని, ఐతే అవనీన్ నాసమసయ్లని, ఆ సమాచారానిన్ 
తను నిరంతరం మోసే అవసరం లేదనీ చెపిప్ంది. అలాగే పర్వరిత్ంచింది కూడా" చెపాప్డు వంశీ. 

     "ఆ క్షణంలోనే నీకు ఙాఞ్నోదయం, పేర్మ రెండూ కలిగుండాలి"  
     "మొదట లజజ్, ఆపైన ఆ రెండూ కలిగాయి. ఆతరువాత వాళల్గురించి తెలుసుకునాన్ను. హెలీనావాళేల్మతమూ పాటించరు. 

ఆచారాలసలే వుండవు. పదద్తులుకూడా సవ్చచ్ందంగా వుంటాయి. నువువ్ గమనించేవుంటావు”  
     “నిజమే. వాళల్ంటే వింతమనుషులనుకుందాం. మరి యీ నమమ్కాలు, ఆచారాలు, సిదాధ్ంతాలు యివేవీ లేకుండా మనిషి 

బతగగ్లడంటావా?”  
     “అసలు మనిషి బతకడానికి అవనీన్ అవసరమా?’ అంటారు వాళుల్. మొదటిసారి వాళిల్ంటికెళిల్నపుప్డు అసలలావుండొచాచ్ అని 

నాకూక్డా ఆశచ్రయ్మైంది. రోజువారి పనులు మినహాయిసేత్ మిగతా టైమంతా చాలా సింపుల గా తమకు నచిచ్నటుట్గా వుంటారు. యేపనైనా 
యిషట్ంగా, శాంతంగా చేసుకుంటారు. యెపప్టికపుప్డు సహజవిచక్షణ తపప్, తలలో యేబరువూ మోసుత్నన్టుట్ కనబడరు”  

     “పవితర్మనబడే ఙాఞ్నానిన్ మనుషులమీద రకరకాలుగా రుదద్కముందు, పార్చీనపర్పంచంలో మనుషులు యిలా సహజంగా 
వుండేవారని యెకక్డో చదివాను. అపుప్డది నమమ్శకయ్ంగా అనిపించలేదు. యిపుప్డు పర్తయ్క్షంగా చూసినా నమమ్లేకపోతునాన్”  

      “హెలీనా అందం మొదటోల్ ననున్ ఆకటుట్కునన్మాట నిజమే. నేను తనతో పేర్మలో పడడానికి తన చకక్దనం వొకక్టే కారణం 
కాదు. ఆమెను మొదట సేట్జిమీద చూసినపుప్డు యింత సవ్చచ్ంగా యెవరైనా నవవ్గలరా అని ఆశచ్రయ్పోయాను. కానీ తనతో పరిచయం 
పెరిగినకొదీద్ తన వయ్కిత్తవ్ంలోని సరళత ననున్ పునాదులతోసహా పూరిత్గా కదిలించింది”  

     “కదలిపోతిని, కరిగిపోతిని, కానరాకే కలసిపోతిని అనాన్డు శీర్శీర్”  అని నవావ్డు హరి  
     “హెలీనా మానసికసేవ్చచ్ దగగ్రున్ంచీ చూసినకొదీద్ నాచుటుట్వునన్ ఊబిలో నేనెంత లోతుగా కూరుకుపోయానో, అనవసరమైన 

బరువు యెంతమోసుత్నాన్నో అరథ్మైంది. ఆరెన్లల్నుంచీ పర్యతిన్సూత్ంటే సగం బయటికొచాచ్నేమో. అసలు మనుషులంతా అలావుంటే యీ 
పర్పంచం యెంతబావుంటుందా అనిపిసుత్ంది” అనాన్డు వంశీ. 

     “ఆ చైతనయ్ం మనిషియొకక్ సుదూరసవ్పన్ం. ఐనా నీలో మారుప్ యిలాంటిదని అసస్లు వూహించలేకపోయాను” అనాన్డు హరి. 
     వంశీ గడడ్ంకింద చేతులు పెటుట్కుని ఇసుకలో కూరుకునిపోయిన పడవనే చూసుత్నాన్డు. "యీ పడవమీద మనకొక అడెవ్ంచర 

అయియ్ంది గురుత్ందా?" అని అడిగాడు.  
     "యెందుకు గురుత్లేదూ... ఆరోజు వెనెన్లరాతిర్ యిలా ఇసుకలోకూరుకునన్ పడవమీదే చెరోవైపు కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటూ 

అలాగే నిదర్పోయాం. అరధ్రాతిర్ మెలుకువొచిచ్ చూసేత్ పడవ నదిలో దిగువనెకక్డో నీళల్పై తేలుతూవుంది. రాతెర్పుప్డో వరదనీరొచిచ్ పడవను 
యిసుకలోంచి నీళల్లోల్కిలాగేసింది. యెలాగో వొడుడ్కి చేరిచ్ గటెట్కిక్ చాలాదూరం నడుచుకుంటూ వచాచ్ం. కానీ గొపప్ అనుభవం” అనాన్డు హరి 
నవువ్తూ. 

     “పడవకు ఎపుప్డూ నీళల్లోనే తేలుతూవుండడమే సహజం లక్షణం, ఇసుకలో కూరుకుపోయివుండడం కాదు. గతంలో 
కూరుకుపోకుండా వరత్మానంలో తేలుతూ హాయిగా గడపడం మనిషి లక్షణం. అపుప్డపుప్డూ వరదలు మన కళుల్ తెరిపిసూత్ంటాయి” అనాన్డు 
వంశీ చినన్గా నవివ్   

     “అయితే హెలీనా సౌందరయ్పువరద నీ కళుల్ తెరిపించిందంటావు” అనాన్డు హరి లేచి నిలబడి పెదద్గా నవువ్తూ.  
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     “ఈ వరదనీరు సవ్చచ్మైందికూడా” అని నవివ్ వంశీ కూడా లేచాడు.  
     చందుర్డు పైకొచాచ్చ్డు. వెనెన్లపెరిగి దారి బాగాకనబడద్ం మొదలైంది.  
     "పద, ఆలసయ్మైంది, మనకోసం చూసూత్ంటారు" అని గటుట్ దిగాడు హరి.  
  

                                                 PPP 

  
      సావితిర్ అదద్ం ముందు నిలబడి తల దువువ్కుంటోంది. తల దువువ్కుంటూ ఉందనే పేరేగాని  ఆలోచన 

ఎకక్డో ఉనన్టుట్గా ఉంది ఆమె ముఖం. 
   ఈ మధేయ్ మనవలతో మాటాల్డటం కోసం, వారి ఫోటోలు, వీడియోలు చూడటం కోసం  ఫేసుబ్క, ఇతర 

సోషల మీడియాలు ఉపయోగించటం నేరుచ్కుంది. అలా ఈ రోజు ఫేసుబ్క లో ఒక పోసట్ ఆమెను ఇలా ఆలోచనలో 
పడేసింది. 

అరవై ఏళుళ్ దగగ్ర పడుతునాన్ కూడా అకక్డకక్డ వచిచ్న రెండు, మూడు తెలల్ వెంటుర్కలు మినహా మిగతా 
జుతుత్ అంతా నిగనిగలాడుతూ నలల్గా ఉంటుంది. జుతుత్ ముడి  వేసుకుంటే  చాగంటి కోటేశవ్రరావు గారు అమమ్వారి 
'కబరీబంధంని' వరిణ్ంచినటేట్ భుజాలకి అటూ ఇటూ తగిలేటంత పెదద్దిగా ఉంటుంది. జుటుట్ని జడలా వేసుకుంటే  
పిరుదులు దాటి వచిచ్, నలల్ తార్చు పాము వీపుమీద పాకుతునన్టుట్ ఉంటుంది. 

    ఆమె కోడలు, కూతురుతో సహా వయసులో ఉనన్ పర్తీ ఆడపిలల్ ఆ జుతుత్ చూసి, అయోయ్ అలాంటి జుతుత్ 
నాకులేదే అని బాధపడకుండా ఉండరు అంటే అతిశయోకిత్ కాదు. ఉండదూ మరీ, కెమికలస్ ఉనన్ షాంపూ కాకుండా 
చినన్పప్టి నుంచి మందార నూనె, కుంకుడు కాయలు , షీకాయ ఉపయోగించి సంరకిష్ంచుకునన్ జుటాట్యే. 

  జుటుట్ విషయం ఎపుప్డు గురుత్కు వచిచ్నా ఆమె చినన్తనంలో వాళళ్ పనిమనిషి చింతలిల్ గురుత్కు రావడం 
మానదు తనకి. 

                   ****** ****** ***** 
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         అపుప్డు సావితిర్కి ఆరేళుళ్ ఉంటాయి. అపుప్డపుప్డే ఊహ వసూత్ ఉండటంతో చుటూట్ కనిపించే  
కొతత్యిన, వింతైన విషయాల గురించి  పర్శన్లు వేసూత్ దొరికిన జవాబుల దావ్రా వచిచ్న జాఞ్నానిన్ బురర్లో నికిష్పత్ం 
చేసోత్ంది. 

     తాతల నాటి ఆసిత్, వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ కరణీకం. డబుబ్ వలల్, అంతకు మించి మాట 
మంచితనం వలల్, ఆ కుటుంబం అంటే ఆ ఊరి వారికి గౌరవం. దానితో పెదద్ మండువా ఇలుల్,  పాడి, పంట ఇలా అనిన్ 
పనులు చూసుకోవడానికి నిరంతరం పని వాళుళ్ ఉండేవారు. ఆరురుగురి మగ పిలల్ల తరవాత సావితిర్ ఏకైక ఆడ 
సంతానం. ఇంకేముంది, ఆమెను ఆ ఇంటి మహాలకిష్  అని చాలా గారాబంగా చూసుకునేవారు. ఆమె నిరంతరం చకక్టి 
పటుట్ పావడా వేసుకుని,   కంఠానికి  'కంటి' నుంచి పాదాలకు 'పటిట్ ' వరకు అనిన్ ఆభరణాలు ధరించి సరావ్భరణ 
భూషితవలే ఉండాలిస్ందే. పర్తీ వారం సావితిర్కి చకక్గా నలుగు పెటీట్,  తలంటు పోయడానికి చింతలిల్ రావడం రివాజు. 

   ఆ మాటకొసేత్ ఒక సావితిర్కే కాదు ఆ ఊరిలో కాసోత్ కూసోత్ డబుబ్ ఉనోన్ళళ్ ఆడపిలల్ల సౌందరయ్ 
పోషణకు  చింతలిల్దే బాధయ్త. చకక్గా ఒంటికి నలుగు పెటిట్, జుటుట్కు నూనె పెటీట్ సాన్నం చేయించడంలో చింతలిల్తో పోటీ 
పడేవారు ఆ చుటుట్ పర్కక్ల ఊరల్లోనే లేరని పేరు. 

        ఇపప్టివారికి అరథ్మయేయ్లా చెపాప్లంటే ఇపుప్డు బూయ్టీ పారల్ర లో హైర సాప్, బాడీ మసాజ అని 
అంటుంటారు కదా అలాగనన్మాట. వారానికో, పది రోజులకో వారి వారి వీలుని బటీట్ ఆమెను పురమాయినేచ్వారు. 
పుషప్వతి అయిన పిలల్కి సాన్నం అయినా, పెళిల్ కూతురి మంగళ సాన్నానికి అయినా, బాలింతకు పురిటి సాన్నం అయినా 
చింతలిల్ చేయించాలిస్ందే. 

     రివాజుగా ఆరోజు చింతలిల్ రావలసిన రోజు. సావితిర్ కడుపు నిండా చలద్నన్ం తిని, ఆమె కోసం ఎదురు 
చూసోత్ంది.  పండగ దగగ్ర పడటంతో ఇంటికి సునాన్లు దగగ్రుండి వేయిసుత్నాన్డు సావితిర్ పెదద్నన్యయ్. 

    ఉగాది ముందు వచేచ్ కొతత్ అమావాసయ్ పండుగ అంటే ఆ ఊరికి పెదద్ పండుగే.  ఆ రోజు తిరునాళుళ్ 
చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు. రాతిర్ వీధిలో తెరలు కటిట్ సినిమాలు, హరికథలు, కచేరీలు ఒకటే హడావిడి. 
అమావాసయ్ తో మొదలైన ఈ హడావిడి, శీర్రామనవమినాడు సీతారాముల కళాయ్ణంతో పూరత్వుతుంది. 

     కొతత్ అలుల్ళుళ్ సంకార్ంతి పండకిక్ అయినా రావడం మానేసాత్రేమోగానీ ఈ పండకిక్ ఖచిచ్తంగా 
వసాత్రు. ఊరులో పండగ ముందు గుమామ్నికి పసుపు, గోడకు సునన్ంలేని ఇలుల్ ఉండదంటే నమామ్లి. ఎవరికి ఉనన్ంతలో 
వారి కుటుంబాలకి కొతత్ బటట్లు కొనుకుక్ని, పిండి వంటలు వండుకునే రోజులు కూడా అవే. 

         చింతలిల్ రావడం అలల్ంత దూరంలో నుంచి చూసిన సావితిర్ పెదద్ అనన్యయ్, గుండుతో ఉనన్ 
చింతలిల్ని  పలరించినటుట్గా.. 
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    " ఏం  చింతలిల్ నీకు అపుప్డే పండగ వచేచ్సినటుట్ ఉంది,  గుండు కొటిట్ంచేసావు" అని పరిహాసమాడి, 
సునన్ం వేసే పని వాళళ్వైపు చురుగాగ్ చూసి 

  " చూడండయాయ్ అపుప్డే చింతలిల్ గుండు కొటిట్ంచుకుంది. పండగ ఎనోన్ రోజులు లేదని తెలియటేల్దా? 
ఇంకా బయటి గోడలకు సునన్ం వేయడమే అవలేదు. ఇంకా ఇంటి లోపల గోడలకి, గొడల్ సావడికి వెయాయ్లి . ఊ.. ఊ.. 
కానీయండి తవ్రగా" అని వారిని తొందరబెటాట్డు. 

   చింతలిల్ అతని మాటలకి తన నునన్టి గుండు ఒకసారి తడుముకుని, మొహమాటంగా ఒక  నవువ్ నవివ్,  
   " బులల్మామ్యిగారు పెరడులో ఉనాన్రా బాబు?" 
     అని అడిగి సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా సరాసరి పెరడులో  వేడి నీళుళ్ కాగుతునన్ గాడి 

పొయయ్దగగ్రకు  వెళిళ్పోయింది. 
       అకక్డే ఓ మూల, జామ చెటుట్కింద ఏదో ఆడుకుంటోంది సావితిర్. వచిచ్ంది చింతలిల్ అని గురుత్ 

పటట్డానికి సావితిర్కి ఒక నిమిషం పాటు పటిట్ంది. కాదు మరీ!! నినన్టి వరకు ఉనన్ జానెడు మందంతో, భూమికి 
మూరెడు తకుక్వ పొడవుతో నిగనిగ లాడుతూ కొండ చిలువంత జడ పోయి నునన్టి గుండు కనిపించేసరికి  గురుత్పటట్డం 
కషట్మే మరి. 

    " అమామ్యిగోరు, అమమ్ కి నేను వచాచ్నని చెపప్ండమామ్!! " అని చెపిప్ కొంగులో పోసి తెచిచ్న 
ఎండబెటిట్న ఉసిరికాయలు, మందారాలు, ఇంకా ఏవేవో తీసి పర్కక్న గినిన్లో వేసి కుంపటోల్ బొగుగ్లు రాజేసింది. 

ఈ లోపల సావితిర్, వాళళ్మమ్, వాళళ్ అతత్ నూనె, నలుగు పెటట్డానికి సరిపడా సామానులుతో అకక్డకి 
వచాచ్రు. 

        సావితిర్ వాళళ్మమ్ చింతలిల్నీ చూసి పలకరింపుగా 
  " అదేమిటే చింతలిల్ అపుప్డే పండగొచేచ్సిందా ఏమిటే? గుండు చేయించేసుకునాన్వు? ఈ సారి ఎవరికి 

ఇచాచ్వే నీ జుతుత్ సవరానికి. ఈసారి మా సావితిర్కి అడుగుదాం అనుకునాన్ను " అని అడిగింది. 
  " అయోయ్ అమామ్!! మన బులెల్మమ్గోరి కి ఎందుకమామ్ సవరాలు. బారెడు జుటుట్ నికేష్పంగా 

పెరుగుతుంది. నేను సెపిప్నటుట్గా మొదటి ముదద్లో కరివేపాకు పొడేసి ఎటట్ండి. ఇదుగో చకక్గా నేను కాసుత్నన్ ఉసిరి, 
మందారం కలిపిన ఈ తైలం రోజూ పటిట్ంచడి సాలు ఏడాది తిరకుక్ండానే పిలల్కనాన్ జడ పొడుగవవ్కపోతే సూడండి" అని 
ఒక పర్కక్ సమాధానం చెబుతూనే రాజేసిన కుంపటి మీద మటిట్ పాతర్ పెటీట్, కొబబ్రి నూనె పోసి, తెచిచ్న సంబారాలనిన్ 
అందులో వేసింది. 
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  ముకాక్ల పీట మీద కూరుచ్నన్ సావితిర్ దగగ్రకు వచిచ్ ఆమె వంటికి నూనె రాసే పనిలో పడింది. బాగా  
మరధ్నా చేసూత్, మళీళ్ చెపప్టం మొదలు పెటిట్ంది. 

      " అది  మన శెటిట్ గారి సినన్మామ్యి కి ఆరునెలల కిర్ందట టైఫాయిడ వచిచ్నాది కదమామ్, ఆ పలాన 
జుటట్ంతా ఊడిపోయి గొఱెఱ్ తోక మాదిరి అయియ్ కూరుచ్ంది. అసలే పెళిళ్కావలసిన పిలల్, అమమ్గోరు చానా 
బెంగెటేట్సుకునాన్రు. ఈ పాలి నీ జుటుట్ మా చినన్మాయికి సవరానికీ ఇయయ్వే చింతలిల్ అని పోయిన నెలలోనే అడిగారమామ్. 
అందుకే ఈపాలి ఆరికే ఇచేచ్శాను. " 

    అని చెపిప్ సునిన్పిండి సావితిర్  ఒంటికి పటిట్ంచి గటిట్గా రాసూత్ ఒళుళ్ నలవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
   "అయినా అదేమీ చొదయ్మే ఎపప్టినుంచో ఎరువులేసి పెంచినటుట్ ఆ నూని, ఈ నూని పోసి పెంచి ఇలా 

ఒకక్సారిగా సవరానికి ఇచేచ్యయ్డం" అని బుగగ్లు నొకుక్కుంటూ అంది సావితిర్ వాళళ్ అమమ్. 
    " నాకాడ ఒకటే మాట అమామ్!! ఇనుకోండి. మీ ఉనోన్లల్కి కషట్కాలం వసేత్, ఉనన్పళంగా  ఒంటి మీద 

బంగారం కుదవ పెటిట్ పబబ్ం గడుపు కుంటారు. కానీ మాబోటాలల్కు సింగారం అయినా, బంగారం అయినా ఈ 
ఎంటుర్కలే కదమామ్. పర్తీ రోజూ పచచ్డి మెతుకులు తినాన్, ఈ పండగ పూటయిన పరమానన్ం వండుకుని, కురోర్ళళ్కి 
కొతత్ గుడడ్ కొనివవ్లేకపోతే ఇక నాది అమమ్తనం ఎటాట్ అవుతాది. ఒకలో ఇదద్రో  కాదు కదమామ్ ఐదుగురు  సంతానం 
ఆయే నాకు. గుడిసె పర్కక్న ఉనన్ సథ్లంలో కూర గాయాలు, పాదులు ఏసి వారం వారం సంతలో అముమ్కొసేత్ ఏటికేడాది 
కూటికి జరిగిపోదిద్. మీలాంటి మారాజులు ఇచేచ్ సొముమ్తో ఇలుల్ గడిచి పొదిద్. ఏడాదికి ఒకపాలి వచేచ్ పడకిక్ ఖరుచ్లుకి 
ఏడ నుండి వతాత్యి తలీల్, ఏదో దేవుడు కరుణించి గముమ్న పెరిగే ఈ ఎంటుర్కులు ఇచాచ్డు, వాటంగా నలుగు పెటేట్ విదెద్  
ఇచాచ్డు. అవే ఇలా అకక్రకొసుత్నన్యి" అని తన గుండుకు అసలు కథ చెపిప్ంది చింతలిల్. 

        ఒళుళ్ నలవడం పూరిత్ అయిపోవడంతో, గాడి పొయయ్మీద కాగుతునన్ వేడినీటిని బకెటోల్ పోసి 
సమంగా చనీన్ళుళ్ కలిపింది. ముందుగా కొటిట్, వేడి నీళుళ్ పోసి నానపెటిట్ ఉంచుకునన్ కుంకుడు కాయలపులుసు సిదద్ం 
చేసుకుంది చింతలిల్ . 

     సావితిర్కి కళళ్లో పడకుండా తల రుదద్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఆమెకు సాయంగా సావితిర్  వాళళ్ అతత్ 
కుంకుడి పులుసు పోసోత్ంది. 

       అలా ఓ రెండు నిముషాలు మౌనంగా ఉనాన్రో, లేదో, సావితిర్ వాళళ్ అతత్ మొదలెటిట్ంది. 
     " అవునే చింతలిల్, ఆడాళళ్కి జుటుట్ అయిదోతనం కదా? మరి నువువ్ ఇలా పెరిగిన పర్తీసారీ  గుండు 

కొటిట్ంచేసాత్వు. నీకు ఏమి తపుప్ చేసుత్నన్టుట్ అనిపించదా?" అంది. 
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      ఊపిరి బిగబటిట్ జుటుట్ని నురుగు వచేచ్ వరకు రుదిద్, తల మీద వేడినీళుల్ దిమమ్రించి ఊపిరి 
పీలుచ్కుంది. 

    ఆ తరువాత  మళీళ్ రెండోసారి తల రుదద్డం మొదలు పెడుతూ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 
        "అమామ్!! నేనేమి కానిపని సెయయ్టేల్దు. పది రూపాయలు ఎకుక్విసాత్రనాన్ కూడా  సరదాల కోసం 

అడిగితే, నా జుతుత్ ఎవరికీ ఇయయ్బోను నేను. ఒంటికి వచిచ్న జబుబ్ మందులు, మాకులతో పోదిద్ గాని, మనోవాయ్ధికి 
మందు ఉండదమామ్!! 

       ముందు ముకెక్ంగా ఎంటుర్కులు నిండుగా ఉంటేనే ఆడాలల్కి ఆతమ్ గౌరవం కదమామ్!! ఏదో జబుబ్ 
చేసో , మరేదో కారణం చేతో వాటిని కోలోప్తే ఆ బాధ యమ యాతన. మునుపు పకూక్రి కాంతమమ్గోరు మంచి ఒడుడ్, 
పొడుగు ఉండి మనిషి దిటట్ంగా ఉంటాదా, పాపం ఆమె జుటుట్ మరీ పలచ్బడిపోనాది. జడకి, ముడికీ అందక చాలా 
చీకాకు పడిపోనాది. ఏమి చేతాత్ది పాపం ఆరు, ఈరు, ఏదైనా మాట అంటారని ఆ యమమ్ ఎకక్డికి పోయేది కాదు. 
ఇంటోల్నే గుంభనంగా ఉండి పోయేది. ఎంతమంది ధైరయ్ం చెపిప్నా వినుకొలే, నేను కూడా తైలం చేసి ఇచిచ్నాను. కానీ ఆ 
దిగులు మనసున పెటేట్సుకుని సుబబ్రంగా బువవ్కూడ తినేది కాదు. ఎంటుర్కలు ఎలా పెరుగుతాయి సెపప్ండమామ్, 
సుబబ్రమైన తిండి తింటేనే కదా బలం వతాత్ది. పై పై రాసే నూనె ఎంత గొపప్దైన ఏమి లాభం. ఇంక లాభం లేదనుకుని 
నా జుటుట్ సవరం కటిట్చాచ్ను. 

      ఐదోతనం అంటారా ఐదుగురుని కనాన్క దేశాలు పటుట్కు పోయాడమమ్ నా మామ. ఏడునాన్డో , ఎలా 
ఉనన్డో ఆ దేవుడికే తెలియాల. వతాత్డో, రాడో తెలియని ఆడికోసం కనన్ పేగుని కషట్పెటట్లేను కదమామ్? అయినా నేను 
గుండు చేయించుకునన్ పర్తీసారి  ఎవరో ఒకరు ముఖంలో నవువ్ వసాత్ది కదమామ్, అందుకే నేను నా ఎంటుర్కలు ఆ 
తిరుపతి ఎంకనన్ బాబుకు ఇచిచ్నటేట్ అనుకుంటాను. నా మామ ఏడునాన్ ఆ దేవుడు చలల్గానే చూసాత్డు లేమామ్!! " అంది 
భరత్ వదిలేశాడు అనే బాధ గొంతులో పలికేలా.. 

       మొతాత్నికి  తల రుదద్డం పూరిత్ చేసి, సావితిర్ వెళిల్ పొడి బటట్లు వేసుకుని వచేచ్ లోపల కుంపటి మీద 
కాగిన నూనె పలచ్టి గుడడ్తో వడకటిట్ పర్కక్న పెటిట్ంది. ఆ కుంపటిలో బొగుగ్లు చినన్ పిడతలో వేసి సావితిర్ జుటుట్కు 
సాంబార్ణి ధూపం వేసోత్ంది. 

       సావితిర్ వాళళ్మమ్  " భోంచేసి  వెళుదూగాని చింతలిల్. నీ కోసం పిడికెడు బియయ్ం ఎకుక్వ పడేసాను. 
ఇదిగో నీ పిలల్లకు ఈ అపప్చుచ్లు పటిట్కెళుళ్, సావితిర్కి పొటైట్న బటట్లు మీ చినదానికి సరిపోతాయి కావోసు ఒకసారి 
తొడిగి చూడు" అంటూ అభిమానంగా అనీన్ మూటలు కటిట్ంది. 
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     "అలాగేనమమ్, నా మాటకేముంది కానీ, బులెల్మమ్ గారికి వేరం  బువవ్ యెటేట్యండమామ్, హాయిగా 
తానం చేశారు కదా నిదద్ర బాగా వతాత్ది" అంది.  

      ఆరేళల్ సావితిర్కి వాళళ్ సంభాషణ లో ఏమి అరధ్ం చేసుకుందో తెలియదు కానీ, ఆమె బాలయ్ం నుండి 
పెళళ్యేయ్ వరకు  చాలా సారుల్ ఈ తంతు జరిగేది. పండగ రావడం, చింతలిల్ గుండు కొటిట్ంచుకోవడం ఊరంతా 
పరాచికాలు ఆడటం, దానికి కించెతుత్ కూడా బాధ పడకుండా ఉండేది. పైగా అలా గుండు చేయించుకునన్ ఆ ముఖంలో 
ఏదో తెలియని సంతృపిత్ తొణికిసలాడుతూ ఉండేది. కొంత వయసు వచేచ్టపప్టికి సావితిర్  అది మాతర్ం 
గర్హించగలిగింది. 

  
                     ******. ****** ***** 
  సావితిర్   అలా ఎంత సేపు నుంచి అదద్ం ముందు తన జుటుట్ చూసుకుంటూ ఉందో తెలీదు కానీ, ఆ 

ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ వచిచ్న  దానిలా, గబగబా ఫేస బుక తీసి, తన ఆలోచనలోల్ గింగిరాలు తిరుగుతునన్ ఆ  
విషయానికి సంబంధించిన పోసట్ మళీల్ ఓపెన చేసి, పూరిత్ వివరాలకోసం వాళళ్ ఇచిచ్న వెబైస్ట లింక నొకిక్ంది. వారికి ఫోన 
నంబర, ఇతర వివరాలు ఇసేత్గాని పూరిత్ వివరాలు తెలుసుకునే వీలు లేదు.  

అందులో కూలంకుషంగా ఉనన్ వాటి వివరాలు ఒకొక్కటిగా చదువుతోంది. 
చాలా మంది   కాయ్నస్ర పేషెంటస్ రేడియేషన కారణంగా వెంటుర్కలను కోలోప్తారని, అందులో చినన్ 

వయసు వాళళ్ నుంచి ముసలి వాళళ్ వరకు అనిన్ వయసుల వాళుళ్ ఉనాన్రని . అందులో కొందరు శారీరకంగా ఆ 
వైదయ్ంతో మృతుయ్ంజయులు అయినపప్టికీ, తమ శరీరం మీద ఒక వెంటుర్క లేకపోవడం వలన వాళళ్ రూపాలును 
చూసుకుని మానసికంగా కృగిపోతునాన్రని, మానసికంగా దృఢంగాలేని కారణంగా ఆ వైదయ్ం కూడా ఒంటబటట్దని 
అందులో రాసి ఉంది. అవి నిజమని తెలియజేసే కథనాలు, వారి ఫోటోలు, అలాంటి వారితో చేసిన ఇంటరూవ్య్ 
వీడియోలు చాలానే ఉనాన్యి అందులో. 

  చాలా వరకు అనిన్ వివరాలు ఒకొక్కక్టిగా చదివింది. ఆ ఫోటోలు, విడియోలు చూసి సావితిర్ హృదయం 
దర్వించి పోయింది.ఆ పర్కటన ముఖయ్ కారణం ఏమిటంటే వృధాగా, మన సరదాల కోసం వేలరూపాయలు వెచిచ్ంచి 
బూయ్టీపారల్ర లో కట చేయించుకుంటునన్ జుటుట్ను వారికి అందించగలిగితే విగుగ్లు చేసి వారి మనోధైరాయ్నిన్ 
పెంచగలము అని భావము. 

   ఆ పర్కటన చూసిన దగగ్ర నుంచి  ఎందుకో సావితిర్కి చింతలిల్ ఎకుక్వగా గురుత్ వసోత్ంది. తన చినన్తనం 
అంతా చింతలిల్ గుండు గురించి కథలు కథలుగా వింటూ పెరిగినా కూడా ఆమె అవసరం కోసం మాతర్మే అలా తన జుతుత్ 
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సవారానికి ఇసోత్ంది అనే కోణం లోనే తన ఆలోచన ఉండేది , కానీ ఆమె ఇచిచ్న జుతుత్ ఎంతమంది మనో వేదనను పోగటిట్ 
వారి మనసుస్లో ఎంతటి ధైరాయ్నిన్ నింపిందో  అనిపించింది. తన అవసరం కోసం చేసే పనైనా అందులో ఆతమ్ తృపిత్ 
పొందేలా చేసుకునేది. ఆ పాతకాలంలో ఏమి చదువులేక పోయినా కూడా మానసిక ఆరోగయ్ం ఎంత ముఖయ్మో చింతలిల్ 
గర్హించగలిగింది అంటే ఆమె మీద తెలియకుండానే ఒక రకమైన గౌరవ భావం వచిచ్ంది. 

     ఆ పర్కటనలో వివరాలు, వీడియోలు చూసిన దగగ్ర నుంచి సావితిర్ ఆలోచనా ధోరణి మారడం 
మొదలు పెటిట్ంది. ఆ భాదితుల వేదనను తలుచుకుని మనసంతా కకలావికలం అయిపోయింది. వారికి కావలసినది 
ఏమిటి? ఆసుత్లు, అంతసుత్లు ,డబుబ్లు కాదు కదా, పోనీ నొపిప్, బాధ, కలగకుండా, మన ఆరోగయ్ంను పణంగా పెటీట్ 
అవసరం లేని, మన పర్మేయం ఏమి లేకుండానే పెరిగిపోయే జుతుత్. 

      చనిపోయాక మాతర్మే ఇచేచ్ అవయవదానం వలన వచేచ్ తృపిత్ బతికి ఉండగా పొందలేము.  
రకత్దానం చేసే వయసు కాదాయే తనది. అరవై ఏళళ్ వయసులో మునుకులు దాటిన ఈ జుటుట్ భగవంతుడు తనకు 
ఇవవ్డంలో పరమారథ్ం ఇదే అయుయ్ంటుందేమో అనిపించింది సావితిర్కి. అంతే అనుకునన్దే తడవుగా ఆ పర్కటనలో 
ఇచిచ్న నెంబరుల్కు ఫోన చేయడానికి పూనుకుంది. 

  
                ******.   *******   ****** 
         అదద్ం ముందు  భుజాల పై వరకు ఉనన్ ఆ కాసత్ జుటుట్ను తదేకంగా చూసుకుంటోంది సావితిర్. 

ముఖంలో ఏదో అనిరచనీయమైన తృపిత్,  ఈ  భుజాల వరకు ఉనన్ జుతుత్ని చూసి ఈ వయసులో ఈ  సోకులు 
అవసరమా? అంటూ తన వెనక గుసగుసలు, మన  సాంపర్దాయాలును తుంగలో తొకిక్ జుటుట్లు  కతిత్రించుకునే 
పిలల్లకు బుదిధ్ చెపేప్ది. పెదద్రికం పోయి ఏమిటో ఈ విడూడ్రం అని బుగగ్లు నొకుక్కుని చేసే వేటకారాలు , బాబడ్ హెయిర 
బామామ్ అంటూ వినిపించే వెకిక్రింతలు ఆమె చెవుల లోకి వెళుత్నాన్యి గాని అవి అకక్డ నుంచి ఆమె మనసు పొరల 
గోడల వరకూ కూడా చేరటేల్దు. ఎందుకంటే తను చేసిన పని ఎంత ఉనన్తమయిదో ఆమెకు అవగతం అయియ్ంది కాబటిట్. 
ఆమె చేసే ఈ పని ఆమెకు కలిగిసుత్నన్ ఆతమ్ తృపిత్ ముందు ఈ విమరశ్లు, వెటకారాలు, నమమ్కాలు పిపీలకాలవలే 
అనిపిసుత్నాన్యి. 

     సవ్హసాత్లతో  శర్దధ్గా తయారు చేసుకునన్ చినన్పుప్డు చింతలిల్ దగగ్ర నేరుచ్కునన్ సెప్షల నూనె 
సుతారంగా ఆ మూరెడు జుటుట్కు రాసుకుంటూ, మళీళ్ ఇచేచ్ ఇంకొకరి ముఖంలో చిరునవువ్కు కారణం అయేయ్ ఆ జుటుట్ని 
మురుపంగా చూసుకుంటూ తృపిత్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది సావితిర్.  
                                                 PPP 
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రేడియోలో 'పుషాప్ంజలి భకిత్ గీతాలు ' అని వినపడగానే సూక్ల కి టైం అవుతోందని పుసత్కాల సంచి తీసుకొని చెపుప్లోల్ కాళుళ్ సగం 
దూరిచ్ గబగబా బయలేద్రేను. సూక్ల కి వెళేళ్సరికి పార్రధ్న మొదలవుతోంది . ఫణిగాడు వెనక చోటుందనన్టుట్గా సైగ చేసేడు. పరిగెతిత్ 
వాడి వెనకాల లైనోల్ దూరేను. పార్రధ్న అయాయ్క అందరం కాల్స కి వెళేళ్సరికి లెకక్ల మాసాట్రు కృషణ్మోహన గారు వసుత్నాన్రు. 
ఆయనంటే అందరికి హడల. అంతా నిశశ్బధ్ంగా కూరుచ్నాన్ం. అటెండెనస్ తీసుకునాన్క కాల్స మొదలయియ్ంది. మాసాట్రు గారు బోరడ్ 
మీద రాసుత్ంటే అందరం శర్దధ్గా చూసూత్నాన్ం. ఇంతలొ అటెండరు రాములు 'సార' అని పిలాచ్డు. రాయడం పూరిత్ చేసి తలతిపిప్న 
మాసాట్రితో , జి.శీర్నివాసు ని హెడామ్షాట్రు గారు రమమ్ంటునాన్రు సార అని చెపాప్డు. ఆశచ్రయ్ంగా లేచి నిలబడాడ్ను నేను. 'పుసత్కాల  
సంచి కూడా తీసుకో' అనాన్డు రాములు. వెళళ్మనన్టుట్గా సైగ చేసారు లెకక్ల మాసాట్రుగారు. 
 
       హెడామ్సట్రు గారి గదికి వెళేళ్ సరికి ఆయనతో అమమ్మమ్ ఏదో మాటాల్డుతోంది. ననున్ చూసి పదరా నానాన్ బండికి 
టైమవుతోంది అంది . హెడామ్సట్రు గారి కి నమసాక్రం పెటిట్, సూక్ల బయటకి వచిచ్, అటుగా పోతునన్ రికాష్ని ఆపి, అందులో 
కూరుచ్నాన్క, రైలేవ్ సేట్షన కి పోనివవ్మంది అమమ్మమ్. ఎందుకు ననున్ సూక్ల నుంచి తీసుకెళుతునాన్దో అరధ్ం కాని నాతో, 'రేపు మీ 
నానన్ అభిషేకం చేసుత్నాన్డట , కారీత్క మాసం కదా,నినున్ తీసుకొని రమమ్నాన్రు' అని చెపిప్ంది అమమ్మమ్. ఇంత ఉదయానేన్ మా 
నానన్ కబురు ఎలా పంపించారని అడిగాను అమమ్మమ్ని. మీ పకిక్ంటి విమల వాళళ్ అమమ్ ఇకక్డ జగనాన్ధపురంలొ ఉంటుంది కదా, 
ఆవిడ కి వొంటోల్ బావులేదట, చూడడానికని విమల నినన్ రాతిర్ పాసింజరులో వచిచ్ందట. వాళళ్ తముమ్డితొ కబురుపెటిట్ంది. నువువ్ 
ఇలా సూక్ల కి వెళాళ్వు, ఆ అబాబ్యి అలా వచాచ్డు అంది. 
 
    సేట్షన దగగ్ర రికాష్ దిగి టికక్టుల్ కొనుకుక్ని మూడో నంబరు పాల్టాఫ్ం మీద ఉనన్ కిరండూల 
పాసింజరు ఎకాక్ం. కిటికీ పకక్ సీటోల్ నేను, నాపకక్న అమమామ్ కూరుచ్నాన్ం. రైలు నెమమ్దిగా బయలుదేరింది. కిటికీకి 
అతుకుక్పోయి బయటకి చూసుత్నాన్ను. రైలు వేగం పుంజుకుంది. అమమ్ దగగ్రికి వెళుతునాన్మనన్ సంతోషంలో ఉకిక్రిబికిక్రి 
అవుతునాన్ను. కిరండూల పాసింజరు కొతత్వలస సేట్షన దాటాక ఎడమ పకక్ కెకె లైను వైపు తిరిగింది. మా ఊరు కరకవలస 
చేరాలంటె ఇంకా ఏడు సేట్షనుల్ దాటాలి. కిటికీ లోంచి బయటకి చూసూత్ 'అమమ్మామ్ బొడడ్వర తరావ్త గుహలొసాత్య' అని అరిచాను. 
అలాగే, చేతులు బయట పెటట్దుద్ అంది అమమ్మమ్. అపుప్డే ఎదుటి బెరత్ మీద కూరుచ్నన్ కుటుంబం తో మాటలు కలిపినటుట్ంది. మా 
పర్యాణానికి గల కారణానిన్ వాళళ్కి వివరంగా చెబుతోంది.  
"వీడు మా పెదద్మామ్యి కొడుకు. మా అలుల్డు సేట్షన మాసట్ర గా పనిచేసాత్డు. దీనికి ముగుగ్రు పిలల్లు. ఇదద్రు మగ పిలల్లు, మధయ్లొ 
ఆడపిలల్, వీడు ఆఖరివాడు. అతను పనిచేసే ఊళళ్లో బడులు గటార్ పెదద్గా ఉండవు, అందుకని చదువు కోసం మగ పిలల్లిదద్రిని నా 
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దగగ్ర వదిలింది. కూతురిన్ అతత్వారింటొల్ ఉంచి చదివిసోత్ంది. వీడికి నాదగగ్ర అలవాటైనా అపుప్డపుప్డు అమమ్కోసం 
బెంగపెటుట్కుంటాడు. అందుకే హెడామ్షట్రు ని బతిమాలి తీసుకెళుత్నాన్ను." 
 
    రైలు ఎస.కోట సేట్షనోల్ ఆగింది. ఇకక్డ అరటిపళుళ్ బాగా దొరుకుతాయి. పళుళ్ కొందామని అమమ్మమ్ కిటికీ 
దగగ్రగా జరిగింది. బుటట్లో అరటిపళళ్తో పరిగెడుతునన్ ఒకతనిన్ ఆపి 'బాబు డజను ఎంతకిసుత్నాన్వ' అని అడిగింది. 'ఐదు 
రూపాయలు, తవ్రగా తీసుకోండమామ్, బండి మూడు నిముషాలే ఆగుతుందికక్డ' అరిచాడు వాడు. అర డజను ఇవువ్ అంటూ మూడు 
రూపాయలు ఇచిచ్ంది. ఇంతలో రైలు కదిలింది. పరిగెడుతూనే పళుళ్, చిలల్ర అరధ్ రూపాయి కిటికీలోంచి లోపలికి దాదాపు విసిరినంత 
పనిచేసాడతను. అమమ్మమ్ నా కోసం తెచిచ్న పెరుగనన్ం లొ అరటిపండు వేసి ఇచిచ్ంది. ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వాళళ్ అమామ్యికి 
కూడా ఒక అరటిపండు ఇచిచ్ంది. నేను అనన్ం తినేసి, మంచినీళుళ్ తాగేను. "తిరిగి ఎపుప్డొసాత్ం?" అని అడిగాను అమమ్మమ్ని. రెండు 
రోజులే, అభిషేకం అయిన మరాన్డు బయలేద్రిపోవాలని చెపిప్ంది. ఇంకో రెండు రోజులు ఉందాం అమమ్మామ్ అనాన్ను. వొదుద్నానాన్ , 
బడి పోతుంది. ఐనా రెండు నెలలొల్ సంకార్ంతి శెలవలు వసుత్నాన్యిగా అంది అమమ్మమ్. కొంచెం నిరాశ గా మొహం తిపేప్ను నేను.  
    రైలు బొడడ్వర సేట్షన దాటింది. దటట్మైన అడవిలో కొండల మధయ్ నెమమ్దిగా వెళుతోంది. పెదద్గా శబద్ం చేసూత్ 
గుహలోంచి వెళుతునన్పుప్డు నేను గటిట్గా అరుసుత్నాన్ను. శివలింగపురం సేట్షన లో ఆగినపుప్డు , సేట్షన పకక్నే ఉనన్ శివలింగానికి 
దండం పెటుట్కునాన్ను. ఇకక్డ పనిచేసే మూరిత్ గారు నానన్కి మంచి ఫెర్ండ. ననున్చూసి నవివ్ ' రేపు వసాత్నని నానన్కి చెపుప్' అనాన్రు. 
అలాగే అని తల ఊపాను. రైలు కదిలింది. 
     కిటికీలోంచి చూసూత్ ఆలోచనలోల్కి జారుకునాన్ను. నానన్కి పెదద్ ఊరు ఎపుప్డు బదిలీ అవుతుందో. అపుప్డింక 
అమమ్దగగ్రే ఉండి పోవచుచ్ . అనన్ ఎపుప్డూ అమమ్కోసం ఏడవడు. వాడికెపుప్డూ ఆటధాయ్సే. సెలవలోల్ అమమ్దగగ్రికి వచిచ్నా ఎంత 
తవ్రగా వైజాగ వెళిళ్పోదామా అని ఎదురు చూసుత్ంటాడు. ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయిన  నాకు బొరార్గుహలు సేట్షన రావడంతో 
సప్ృహ వచిచ్ంది. తారావ్తి సేట్షనే మా ఊరు కరకవలస. ఇంకో పావుగంటలొ ఇంటికెళతాం. కానాన్రప్కుండా మమమ్లిన్ దాటి 
వెళుతునన్ చెటల్ వైపు చూసుత్నాన్ను. రైలు మలుపు తిరిగి ఔటర సిగన్ల దాటింది. 'అమమ్మామ్ మా ఊరు వచేచ్సింది' అని గటిట్గా కేక 
పెటేట్ను. రైలు మెలల్గా సేట్షనిన్ సమీపించింది. నా కళుళ్ నానన్ కోసం వెతికాయి. ఎదురుగా పాల్టాఫ్ం మీద నానన్ కనపడగానే చేతులు 
ఊపాను. 
     రైలు ఆగగానే దిగి నానన్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. 'ఏరా నానాన్' అంటూ పలకరించారు నానన్. 'ఇంద బాబు' 
అంటూ రెండు జాంకాయలు నా చేతిలో పెటేట్డు పోరట్ర పైడితలిల్. అవి తీసుకొని ఇంటికి పరిగెతేత్ను. 'ఉండు నానాన్' అంటూ 
వెనకనించి అమమ్మమ్ అరుసోత్ంది. కరకవలసలో సేట్షన కొండమీద , కావ్రట్రస్ కింద ఉంటాయి. సేట్షన బయటకి వచిచ్ చూసాను. 
కింద మెటల్ కెదురుగా ఉనన్ ఇంటి గుమమ్ం ముందు నుంచొని ఎదురుచూసోత్ంది అమమ్. పరుగెడుతూ మెటుల్ దిగుతునాన్ను నేను. 
జాగర్తత్ అనన్టుట్గా అమమ్ చెయియ్ ఊపుతోంది. గబగబా వచిచ్ అమమ్ని చుటేట్సాను. నా తల నిమిరి ముదుద్ పెటుట్కుంది అమమ్. 
     మారాన్డు అభిషేకం అయాయ్క, భోజనాల దగగ్ర నానన్ మూరిత్ గారితో అంటునాన్రు, 'పారవ్తీ పురం లో 
డిగీర్ కాలేజి కుడా వుందట, పెదద్వాడి చదువుకి ఇబబ్ంది లేదు'. పరిగెతిత్ వంటిటోల్ కెళిళ్ అమమ్ని అడిగాను 'నానన్ పారవ్తీపురం 
అంటునాన్రేమిటీ?' అమమ్ నా తల నిమిరి, 'అవునార్ , నానన్ అకక్డికి బదిలి అయాయ్రు , వచేచ్ ఏడాది సూక్ళుళ్ తెరిచాక అందరం ఒక 
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OqXc_¸bÍFLMLjj                   Š¸À 

చోటే ఉండచుచ్, అమమ్వారు నా గోడు వినాన్ది' అంటూ కళుళ్ తుడుచుకుంది. నేను ఒకక్ ఉదుటున వీధిలొకెళిళ్ జామచెటుట్ ఎకిక్ 
అంతేవేగంగా దూకేసాను. పకిక్ంటి పిళైళ్ మేషాట్రు ఆశచ్రయ్ం గా చూసేరు నా వైపు ఏవైందనన్టుట్. 

  

                                                 PPP 

  
8ML FL¸_O| _GSjû MLjbÍõ CLOq$qÀ Š=h¸ÃŠ¨Pe, CLFL QL¥hë ¥qFcï ²ŠÚML _OqjMLlFLj MnkGSkë, °GSjOqjMLj¸^k −Ã@|û 

_}STdæ}HPy −»¸Á. −¥qÆCy −_$xFLï Í¿öÍjÓj Â¸<j ¥q¸ÔL¸ ¥qFL_¨Co ²$q_¨FL^j÷$c öGHNqkBhŠÓj μ¥qÚTd¿$c _GSjû rHÎ¥h 
²$q_@~èOqj.  

QoGRj CLFL ÔoÀPyFLjFLï GS¸ÔLjÓFLj JvÁÄ GH^jæŠÂ, ×o_jEx¸$qÓFLj¸¨ ×cö$qCLë GH<jCLk, μ¥qÚ °Íj^jFL _GSjû Á$o 
öGHNqjCLï¸ ÔoGSjë¸<$c, ''®¥q Â¢ JdJdÓj ¬tjJwNqktj Jw'' ¬Â FLOq¥q¸Py FLj¸¨ NqjMLjAKL^jÓÔo CyfSMoNqj¨FL^j÷$c 
_GSjûPyFLj¸¨ CyfSMoNqj_@~è<j. ¬CL¨¥h μ¥qÚTd¿$c ¥xCLëPy¥q¸Py¥h ML¼áFL^÷tj¸Á. IGHl=|JdC|rHÎ ÂÓ_¨ ¥cGSë ±fH¿ gHÓjáŠFcï<j.  

ÔoÀPyFLjFLï^jML¸=h ¬¥{¸=n¸=| GSj×cCL Moj<M|jŠ GSkGHO| MLkOnÚ=|Py ¥xFLï GSOqjŠÓj, Nqjk©fS ML¿íîÂ¥h ¥xFLï MLj¸ÍjÓj, 
²Æ£ègS JdOqøÀ Kc_jŠ ¥xFLï JdÓ<KcòÓj, =nÎfH}Sæ ¥c¸CL¸ ¥xOq¥nÎ ¥q=hæFL ²Óö¥hæ¥|, IJwF| ÃÓj÷Ój... $q¸^ GH¿ôGRF| ¬¨»FL¸ÍjŠ $q¸^ 
¥c÷}S gH¥h − rHÎ CLFL fHÓ÷Ó GSkÚP| IgH×| ¥q^æMLj¸^k ®¼áFL rSXLF| −IgHGSO| MLjjCcõÓO~MLl fHÓ÷Mc¨ GSkÚP| OqgSÍjÓj, GH¥qÚgS^j 
CLjÓgSO~MLjj ¥q^æMLj¸^k ®¼áFL ®FLkûOnF|û ÃÓj÷Ój ¬Â¢ï GSö¥qMLj¸$c °FcïNnk PoMy ÔLkGSjŠÂ, ¬Â¢ï °¸<<¸Cy CLßfHë$c ±fH¿ 
gHÓjGSkë MLjj¸ÍjŠ ¥qÁPe<j.  

¬CL<j CxÄjôÁ $q¸^ÓŠ −IgHGSj Ä¨Ôc<j. °ÍNqj¸ öKo¥|IJd}Sæ ‚@~ ÔoNqjPoÍj. $q¨NqkOq¸ ÔLkGSjŠFcï<j. MLjbEcõÿï¸ 
On¸<j $q¸^Ótj¸Á. ''¯ Oy¾ GS$q¸ ÁFL¸ Æ£MLl rH=cæÆû¸Eo. ¯ FnÓPy öGH×csSMLPy Æ£MLl rH^æ<¸ ®Á MLjk<MLTd¿. JwÂ¢Po Po©}S 
Tdæ}IH FLFLjï CLMLjjô<k ¬Â ÔLksH ¬bÃMLkFL¸ MLjj¸Íj ®Á ²¸CL?'' ¬FLjŠFcï<j. `  

QoGRj Jw}Sæ ö$c<jõNoj=|. ¥q¸GHmõ^O| −GHOo^O|. ¯ MLjbEoõ öGHAKLjCyøEyõ» ¬Nqkõ<j. ®¸¥c rHÈ"¥cPoÍj. ÔLjOqj¥nÎFLMc<j. 
ÔLPe¥i$c °¸^k ¬¸Í¿Â ®=oæ −¥q^jæŠ¸=c<j. −IgHGSjPy Ôo¿FL ¥xÁíOy¾Ó¥é ¬¸Í¿¥i Í$qÜOqNqkõ<j. MLjj[õ¸$c Po©Tdæ}IHŠ. 
GHÂPy ÔLjOqjŠÍFLMLjj, ¥qÓjGHl$yÓj CLFLMLjj, ÔLMLjCcÚOq $qj*MLjjÓÂï¸=h¥i Äj¸¼ FLÓj$qj¿¥h GSVNqjGH@o CLCLøMLjj ¬¸Í¿¥i 
Í$qÜOqNojõPe ÔofS¸Á.  

−IgHGSjPy Ôo¿FL ¥xÂï ÁFcÓPyFo ¬¸ÍOqk CLMLjCLMLj GHFLjÓj ®CL¨¥h ¬GHð»¸ÔLTd$cOqj. ÄGSj¥yÚŠ¸@~ FLMLløCLk ÔosSMc<j. 
CcFLj KcõÔ|ÓO|. GSöCL¸ AKy×.FL¸. MLj>Oq¸ ÂöÍ.  
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TdNqj¸öCL¸ −IgHGSj ¬tjFL CLOqjMcCL ¬CL¨¥h MoOo GHÂPoÍj. GSMLjNqkÂï GSÁøÂNnk$q¸ ÔoNqj$qÆ$o °CLëMLj 
¥qWcbÃÂMoQLMLjjÓj$cÂ, Íj¿øÂNnk$q¸ ÔoNqj$qÆ$o Jd<j MLõGSFLMLjjÓj ¥cÂ¢ PoMLl. ¬¸Í¿Cy ¥qÆfSJwtj CLÓPy FcÓj¥qPe MLõMLÿ¿GSkë 
½¡ÄCcÂï öGHQc¸CL¸$c $q<GH<¸ ¬CL¨¥h ®GRæ¸.  

¯ ÄGRNqj¸ ö$qfU¸¼FL ¥xÆ£$|û ö¥qMLj¸$c CLMLj GHFLjÓFLj Ôc¥qÔL¥qõ¸$c ¬CL¨rHÎ CysSsSMcOqj. −FL¸Í¸$c − _OqjMLlFLj 
MnksSMc<j. ¬tjCo ²¸CL GSVNqj¸ GSÍjEoíQLMLjjCy ÔofSFc ¬CL¨ MnFL¥cÓ ×n¸=|û Tdæ}IH MLköCL¸ ''¬CL¨¥éMy GHFLjÓj¸=ctj ¥c_=hæ 
MLjFL GHFLjÓ sHOqjCy _Nqj=h¥h Mn+Cc<j'' ¬Â CLŠÚML ÔofS MLk=c÷@oMcOqj.  

Á¤ÂCyJd^j$c ¬CLÂ¥h GS¸_O~Ó O~¸Kc_j ¬Â Â¥|FoM|j CL»Æ¸¼ MLõ¸$yõŠëÓj ÄfSOoMcOqj. ¬tjFc QoGRj EcÂÂ GSOqEc$c 
À£GSjŠFoMc<j.  

®¥q Po©}S Tdæ}IH ¬CL¨Cy ösHMLj$c ÔLFLjMLl$c °¸@oMcOqj. CLMLjjô<k ¬Â −JdõNqj¸$c GS¸KybÁ¸Ôo McOqj.  
QoGRjFLj ML¿íîÂ Moj<M|j ''CLMLjjô<k'' ¬Â fHÆÔoÁ. ¥c¸CL¸ ''¬FLïNqkõ'' ¬Â fHÆÔoÁ. QoGRk CLMLjjô<j ML¼áFL CLOqjMcCL ML¿íîÂ 

¬¥qÚNqjõŠ GHÂ MLj¿¢ GSjÓjMLtj¸Á. ¬¸CLŠ MLjjFLjGHl ö¥q}RPy rH=hæFL GS¸MLCLûOq¸ fHÓ÷Mc¨Â ®GHl<j CLFLCyJd^j −IgHGSjŠ 
CnÔLjá¥yTd»¸Á. ®¥q ¥c¸CLMLjj ¬¸ÍMnjÎFL ¬MLkôtj ®¸¥c rHÈ"¥cPoÍj. −Mnj ¬Âï GHFLjÓj CLGHlðÓj CL<¥q$c ÔosSÁ. −Mnj ÔosS ¬Âï 
CLGHlðÓFLj¸¨ −IgHGSO| FLj¸¨ ÔiMc^j÷ O~Š¸@~ QoGRj CLfHð¸ÔoMc<j. QoGRjŠ ‚@~ ML¿íîÂ¢ ¬¥qÚNqjõ ¬Fcï, ¥c¸CL¸ ¬Fcï ¬bÃMLkFL¸.  

ML¿íîÂ¢ ¬¥qÚNqjõ QoGRjCy ''CLMLjjô<k ¯ FnÓ ¼ML¿Py ÀOqjGHÀ¥h MnWc"Æ. ¬GHlð@o FcŠ gH¿Nqj@|û. MLk −NqjFLŠ ¬GHlð@o 
ŠÁ¿¸Á. ¥cGSë MLköCLÓj Cn¼árH^æMLm'' ¬FLï MLk^Ój $qjOqjëŠ O~ML<¸Cy OnÎ=| Jd¥n=|Py rH=hæFL MLköCLÓ Jd¥n=| ¥nÎ 
CL<jMLjjŠFcï<j. ¬Ä AKLöÍ¸$c °Fcïtj.  

PPP 
QoGRj −IgHGSj MnÎGHl FL¨Ôc<j. _ÿj+ ¬¸CLGSjìÓ AKLMLFL¸Py −OqML ¬¸CLGSjìPy −IgHGSj. Æ}IHæ ¥éfS FL¨Ôc<j. Æ}IHæ Ôn¨Jwtj¸Á. 

''Kc$qjGH<@~Â¥h =nÎ¸ GH<jCLj¸Á'' ¬FLï Æ}IHæ Kctj MLk^ÓŠ Â¢OqGSGH¨JwCLk, −¥qÆ$c °FLï ¥q<jGHlŠ −PyÔLFLÓ MojCL MoGSkë, 
ÔoÀPyFLjFLï _OqjMnÎFL GS¸¼ÓFLj MnkGSkë −IgHGSjŠ ÔoOqjŠFcï<j. Ó¸Ô| ¬MLO|. ²GHð=hPe$o −IgHGSjPy °FLï ×n¸=|û Tdæ}IH ¥cõ¸=hF| MnÎGHl 
MnWc"Oqj. gS^÷Â¢ï #eÈ¢$c °Fcïtj. −IgHGSj KcN|j ÅÇ¢QnÎÓ¸ QoGRjFLj ÔLkGSkë, Ä¸CL$c FLMLløCLk ¥cõ¸=hF| MnÎGHl MnWc"<j. ¥q¸GHmõ^O| 
rSXLF|Py MLlFLï CLFL ¥cõÃF| MnÎGHlŠ ¥cŠ¸@~ On}Sæ OqkM|j MnÎGHl Ec¿À£Td<j. On}SæOqkM|j rHÍíVÓj, MLjbÍõPy ¼FLï Jd¿æGRF|, Jd¿æGRF|Š 
¬^jMnÎGHl Po©}S OqkM|j. ®^jMnÎGHl ×n¸=|û OqkM|j. On}Sæ OqkM|jPy¥h ×cOq»Pe_@~è<j. ²¸<Py ML¼áFL¸ÍjŠ, ¥q<jGHlPy −¥qÆ$c 
°FLï¸ÍjŠ, öJvÍjíFLjï¸¨ Oq¥qOq¥cÓ GHFLjÓCy À¿»FL¸ÍjŠ μ¥qÚTd¿$c ¬CL¨Â Â¢OqGS¸ −ML¿¸¼¸Á. ¥cõ¸=hF| MnÎGHl Mn+"_jÁí 
¥cPoÍj. Po©}S OqkM|j MnÎGHl FLj¸¨ =hIfHF| <KcòÓ ÔLGHlð<j ÄÂfHGSjë¸Á. ²¸Íj¥y PyGHÆ¥h MnWc"Æ ¬ÂfH¸ÔLPoÍj. MnÈCo CLMLjCLMLj 
Kc¥|ûPy÷ FLj¸¨ À£fS MLj¿¢ MLj¿¢ rH<CcOqj. ¬Á  ²¸Íj¥y QoGRj¥h FLÔLáÍj.  

μ¥qÚTd¿$c IJdõF| $cÆ¥h, Â¢<Š öJd*MLjj ŠÍj^GH<<¸Cy ¥q+j" MLjkGSjŠÂ ‚OqjáFcï<j. GH¥qÚ$qÁPyFLj¸¨ MLk^Ój 
GSðGRæ¸$c ÄFL_<Td$ctj.  

PPP 
''³¸ ML¿íîÂ¢ QoGRjCy ³MojÄj CnfHðGSjëFcïMLl'' ¬¨»¸Á ¥cCcõNqjÂ.  
''− ³MLjj¸Á? gH¿Nqj@|û −$q@~Â¥h MLj¸ÍjÓj, ¥xÂï ®¸=y÷¥h GSOqjŠÓj''  
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''CLGHlð¥qEo ML¿íÂ¢ MLj¿¢ − MLj¸ÍjÓj CnfHð¸ÔLj¥yML<MojÄj=h?'' ¬FLïÁ ¥cCcõNqjÂ.  
''³Äj ÔoTdëFLj? MLk −NqjFL MLj$qMLjÿO~¾. MojÄjÍíOq¸ °Eyõ$cÓj ÔoGSjëFcïMLk? −NqjFL ®¸=hGHFLjÓj MLjj^æFo MLjj^æ<j. 

®¸=h¥h O~$cFo FLkõ}S sHGHO|, =iÄ¤Cy ¥cÓXoGH¸. ¥qOn¸=|, =nÆIJwF| ÃÓj÷Ój ‚@~ ¥q^æ<j. Fc¥q¸=o MLjj¸Íj ®¸=h¥h ÔoOqjŠFcï 
®¸=y÷ GHFLjÓŠ ®¸CL GSVNqj¸ O~<j'' ¬FLïÁ ML¿íîÂ.  

'''MLk −NqjFL ¬tjCo ÔosS öGHÀ GHÂ¥h ML¸¥qÓj. O~öÀ¥h Noj GHÁ¸=h¥y ®¸=h ÔoOqj¥yML<¸ rHÎ$c CcFLj ÔosS GHÂ ÔcPe 
öGHbEcFLMnjÎFLÁ. CcFLj ÔcPe Ã½¡ ¬FLjŠ¸=c<j'' ¬FLïÁ JdOqøÀ.  

''¥cGSë QoGRj ML¼áFL CLOqjMcCL GHFLjÓj ÔofS rH<jCLjFcï<j. ¥x¸Ôn¸ MnGSjÓj$c °¸Á'' ¬¸Á GH¿¢øF|. ML¸CL Jd¨¸Á ¥c¸CL¸.  
''ÖFLjPn¸¨ Ä£j ¬¸Í¿¥i GSVNqj¥c¿$c °¸=c<j. rHÎ$c Ä£jOqj ''CLMLjjô<k ¬FLïNqkõ'' ¬¸^j¸=cOqj ¥qEc'' ¬FLïÁ 

¥cCcõNqjÂ.  
''CLMLjjô@~.. CLÓjGHl Ôn¥qÚPe.. μ¥qÔy^ GHÂÔoGSjëFcïMLjj. MLjFL¥c ¬^j ®¸=h GHFLjÓj, ®^j −IgH}S GHFLjÓj, fHÓ÷Ó rH¸GH¥q¸ 

Ä¤^Âï=hCy ±fHO~<Íj. ML¼áFL °Eyõ$cÂï MLÍjÓj¥yPoMLjj. ³Ey ¥cGSë ösHMLj$c CLMLjjô<j, ¬FLïNqkõ ¬Â ¬¸^j¸=o Cy=h MLj$q 
°Eyõ$qGSjëÓj ¥cGSë MLjFL GH^÷ GSjÿßEcóMcÂï ÔLkGHlCcOqj. MLjFL GHFLjÓj ×.¿»JwCctj'' ¬FLïÁ ML¿íîÂ.  

''¬¸Co'' ¬FLï^j÷$c CLÓjJdOqj ¥c¸CL¸, JdOqøÀ£, GH¿¢øF|, FLMLMLjBh MnjjÍPnÎFLMcOqj.  
''¬¸=o MLjFL GHFLjÓj Ôotj¸ÔLj¥yML<¸ ¥xOqŠ ¯ TwÍOq _¸bEcÂï ÄÂNnk»¸ÔLj¥yMcÆûFL ¬MLGSOq¸ °FLïEc?'' ¬FLïÁ 

¥cCcõNqjÂ fSìOq¸$c.  
¥cCcõNqjÂ ¬¸Í¿Py¥h ¥x¸Ôn¸ ÄQcÓ AKcMcÓj ¥qÓÁ, Jd½=hM| ¬MLl=| Ój¥|, MLO|Ú ¥qÓáO|, ©rSÂ¢û CnÆfSFL MLjÂfR.  
''CLGHðÍj MLjFL¸ μ¥qÔy^ ¥qÆfS GHÂÔoGSjëFLïGHlð<j, ³Ey μ¥q GS¸ÍOqò¸Py ¥y÷×|$c MLjkM| ¥c¥q CLGHðÍj. ¬Eo ¬ÍFLj$c 

ÔLkGSjŠÂ ²MLOnÎFc MnbÍML MoadÓj MoNqjMLÔLjá ¥qEc ¬¸Íj¥é MLjj¸Íj$c CLMLjjô<k, ¬FLïNqkõ ¬¸=o GS¿JwCLj¸Á. ²MnkGRFLP|$c 
¥q^æ¨ ÔofSFL^æMLlCLj¸Á'' ¬FLïÁ ¥c¸CL¸.  

''¬¸=o MLjFLPy °FLï TwGRP| ®F|rS‚õ¿=i IgHÆ¸$| ¥qMLO| ÔoGSj¥yML@~Â¥h ¯ ÄbÍ¸$c TwÍOq _¸bÍ¸ öGHÍ¿ù¸ÔcÓFLïMLk^. 
®Pe$nÎCo ''MLjC|ÓÃ¢'' ¬MLlCcMLjj ¥qEc'' ¬FLïÁ ¥cCcõNqjÂ.  

''Nqj}S! MLjC|ÓÃ¢ ¥cŠ¸=o MLjOoÄj=h? MLjFLMnj¥qÚ¨ Mc+"Mnk, ®Pe ¥qÆTd¸. ¥x¸CL¥cÓ¸ ¥qÆfS GHÂÔoTdë¸. ®Pe °FLï¸CL¥cÓ¸ 
MLjßÍjMLl$c, TdIgH$c ×.¿»JwMcÆ. ¬¸Co. − MLköCL¸ Pp¥qõ¸ CLGHðÍj. Â×cÂ¥h MLjFLMnjMLOqMLjj ²ML¿¥h ³Ä£j ¥cMLjj. QoGRjFLj ÔLksSë FcŠ 
MLk CLMLjjô<j $qjOqjëŠO~<j. ¥cÂ¢ FoCLÂCy `ÂFLjï ÔLk<$cFo MLk CLMLjjô<j $qjOqjëŠ MLTdë<j` ¬FcïFLj. ¥q¿»JwNqk<j. ÔnfHðFL 
GHFLjÓÂ¢ï ÔoTdë<j'' ¬FLïÁ ML¿íîÂ.  

''QoGRj O~¥q MLjjFLjGHl ¬CLÂ TdìFL¸Py ÅÇ¢¥c¸C| GHÂÔosSMc<j FoFx¥q=h On¸<j TdOqj÷ −IgH}S GHÂPy TdNqj¸ À£GSjŠFcïFLj. 
EcÂCy ¬CL<j ÔxOqMLÀ£GSjŠÂ FLFLjï fSÂMLkŠ OqMLjôFcï<j. ¬¸Íj¥é QoGRj Ôo¿FL MnjjÍ=hOy×o ¬CL¨Â ¬FLïNqkõ ¬Â fHÆÔcFLj. 
Ec¸Cy ¬CL<j FLFLjï ÔnÆ£÷ ¬¸=c<j'' ¬FLïÁ ¥c¸CL¸.  

''¬¸=o ¬AKLöÍCc AKcML¸ FLj¸¨ TwÍOqAKcML¸ ML¼á¸Eo CLGHð −JdõNqjCL Â¸©, GH¸© ¥cÍFLïMLk^'' ¬FLïÁ ¥cCcõNqjÂ.  
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''ÔLk<j ¥cCcõ! Â¢MLl ÔcPe ²IgHfRNqj¸=|. Ä£j −NqjFL ÔcPe MLj¸¼Mc<j. Â¢ GHFLjÓj Â¢MLl ÔLkGSj¥y$qÓMLl. rHÎ$c Â¢Pe MojMLjj 
öGHÀ ÄGRNqkÂ¢ï fSEcí¸CL, O~Ecí¸CcÓCy Ko¿¢¾ MoGSkë FL<jÔLj¥yPoMLjj. Â×cÂ¥h Â¢ ¬¸CL −OqÜFnÎ×|è$c −Py¼¸ÔLPoMLjj. MLjbÍõCLOq$qÀ 
½¡ÄCcÓj, MLjbÍõ CLOq$qÀ MLjFLGSëCcøÓj'' ¬FLïÁ ML¿íîÂ.  

''²¸Íj¥y Ä£j ¬bÃöJdNqkÓCy ³¥iAKLÄ¸ÔLPo¥qJwCLjFcïFLj. MLjFLMLjj μ¥q GH¥qÚ ögSëÓ ÿŠÚÓ ¥yGS¸ JwO~<jCLjFcï¸. ¬Âï 
ÄGRNqkÓPy GSMLjö$q¸$c −Py¼GSjëFcï¸. MLj$qMc¿Cy GSMLkFL¸$c μ¥xÚ¥qÚTd¿ ¬¸CL¥q¸=o ²ŠÚML$c GHÂ ÔoNqj$qÓj$qjCLjFcï¸. ¥cÂ¢ 
²¥qÚ@y MLjFLPy ¬AKLöÍCcAKcML¸ ¥qfHðGHlÔLjá¥yML@~Â¥h, GHFLjPy÷ ×.¿$o CLGHlðÓFLj¸¨ _Nqj^ GH<@~Â¥h Cy=h Mc¿Cy TwÍOq AKcML¸ 
FL=h¸ÔcÆûFL ¬MLGSOq¸PoÍj. Â×.¸$c ¬Á MLjFLGSj ¬^æ<j$qj JvOqPy÷¸¼ MLsSë MLj¸¼Eo. ¬FLïNnkõ, CLMLjjô@y ¬Â ¬FLï¸CL MLköCcFL 
MLj$qMc+j" ML¼á MLjFLÄ£jÍ GH¨JwCcO~? ¬¥cÚ, ÔnÆ£÷ ¬¸^kFo Cy@oÓjPe ÔLksS MLj$q $c¨ÍÓ $qj¿¸¼ MLjFLŠ CnÆNqjEc? ¬FLï^j÷ 
Ä£j¥y ÄGRNqj¸ ÔnJdðÆ. μ¥qOy¾ −¨=h¸$| rSXLF|Py GHÂÔosS Mn¸¥q=oQL¸ Fc Í$qÜOq¥h ML¼á ''fSGSæO| Ä£j Mc¿¥h ¥x¸Ôn¸ ÔnfHð rU@| 
−IgHGSjPy öGHMnkGRF| rIHÎP| ¥cGSë CLøOq$c MLjkM| ¬Nojõ^jæ ÔLk<¸¨'' ¬Fcï<j. ¬CL@nPe¸=h Mc@y Ä£j ¬¸Í¿¥i CnÓjGSj. FoFLj Mn¸^Fo 
fSGSæO| ¬Â fHÓMLŠFcï ÔLkTdëFLj. Ä£jOqj Â×.¸$c öGHMnkGRF|Š ¬OqjüÓtj °¸=o?'' ¬FcïFLj.  

EcÂCy ¬CL@oMLjFLjŠFcï@y ³Mnk ''>bEc¸¥|û'' ¬Â ÔnfHð MnÈ"JwNqk<j. CLGHðŠ¸@~ `IgHP|`¬tjMLl¸=c<j. ¬tjFc FoFLj 
KcbÍGH<FLj. ²¸Íj¥q¸=o ''GSOo ö_ÍO|'' ¬¸=o, ®Pe¸=h ¥cõOn¥qæO|Pn}S MLjÂfRÂ ö_ÍO| ¬Â GS¸KybÁ¸¼FL¸ÍjŠ FoFLj IgHP| ¬NojõEcÂÂ. 
¬tjFc FoFLj IgHP| ¥cÂÁ FcFy=hFLj¸© ¬FLPoFLj. μ¥qÚ ÄGRNqj¸ Ôn_jCcFLj. fUJwö¥qgS PoŠ¸@~ ½¡Ä¸ÔL<¸Py −FL¸Í¸, CLßfHë 
°¸Á'' ¬FLïÁ ¥cCcõNqjÂ.  

''³MnkCLÆ£÷ Â¢Pe$c MojMLjj −Py¼¸ÔLPoMLjj. MLjMLjôÆïPe MLÁPotj. MLkŠ ®¸ÍjPy GSj[¸ °¸Á. ¬Pe ¬Â MojMLjj 
Ôn<èMc+"MojÄ£j ¥cÍj. ®Á ''Äj}S Nqjj=hPnÎ×oGRF| −}IH ²MnkGRF|û ¬¸@| ÿkõMLjF| ¿PoGRF|û ¬tjCo ¥cMLÔLjá ¥cÂ¢ MLk gSÚM|j MLkŠ¸Á. 
®Á MojMLjj ³OqðOqjÔLjŠFLï OqXc_¸bÍFL¸'' ¬FLïÁ ML¿íîÂ.  

''ÖFLj'' ¬FLïÁ ¥c¸CL¸, GH¿¢øF|, FLMLMLjBiÓj ML¿íîÂ MLk=o Â×.MLjFLï^j÷$c CLÓkJdOqj.  
PPP 

¥q+j" MLjkGSjŠÂ ÄöQc¸À À£GSjŠ¸EcMLjFLjŠFLï QoGRjŠ − MLk^Ój ÄÂfH¸ÔLTd$ctj. ¥csSGHl ¬Pe$o ‚Oqjá¸¨JwNqk<j. 
$qj¸@n MnjÆrH=hæFL IgHÆ¸$|. ¬¥qÚ¨FLj¸¨ ÂQLù_í¸$c _Nqj=h¥h MLÔcá<j. ÅÇ¢QnÎÓ¸ ¥qÂfH¸Ôc<j. ²MLOnML¿¥h ³MojÄj ®McøPy ÄMLOq¸$c 
ÔnfHð, CLFL ÔoÀPyÂ GS¸¼ÓFLj ¬CLÂ¥h ¬GHð»¸¼ MLjj¸Íj FL¨Ôc<j.  

Æ}IHæ Kc$qtj¸Á. ö¥h¸Í¥h MLÔcá<j. −rHÎ Oy<jèMnÎGHlŠ FL¨Ôc<j. CLÓPy GSFLïÂ Jw^j GSÓjGHlCLj¸Á. _}STdæ¸@| ¥cML<¸Cy 
Kc$c OqÁ¤í$c °¸Á.  

''CLMLjjô<k? ¥x¸Ôn¸ »¤ Kcõ$| CLÓrHÎ rH¨Co FnMLjôÁ$c _GSjû ²ŠÚCcFLj'' MLjbÍõMLNqjGSjÚO~PnÎFL ögSë GSOqjŠÓj, ‚Oq$cNqjÓ 
GS¸ÔLjÓCy GSCLMLjCLMLjMLlCLk Á¤FL¸$c ¬<j$qjCLj¸Á.  

QoGRj MLk=c÷<PoÍj. −Mnj MLk^Ój ¬CL¨¥h ¬Â¢½¡$c ¬ÂfH¸Ôctj. ®¸CLPy _GSjû ML¼á¸Á. −Mnj GH@o ÿ@~Ä¨, KcbÍFLj 
ÔLkfS, QoGRj GS¸ÔLjÓFLj ¬¸Á¸Ôc<j. −Mnj −Ç¤OqøÔLFL¸Cy ‚¨FL FLMLløCy >bEc¸¥|û ÔnfHð¸Á. _GSjû MnÈ"Jwtj¸Á.  

MnjÎ¸@| Kc÷¸¥| ¬tj¸Á. ×o_jPyFLj¸© fS$qOn=| rH=næ À£Td<j. fS$qOn=| Fy=y÷ rH^jæŠÂ, ¬»ÜrH=næ¥nÎ MLjOx¥q ×o_jPy 
ÔotjrH=cæ<j. ¬»ÜrH=næCyJd^j$q MnjCLë$c, MLjßÍjMLl$c CL»Petj. ¬Ä _Nqj=h¥h À£Td<j. Oq¸$qjOq¸$qjÓ MLjßÍjMnÎFL EcO~ÓCy, 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

43          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

         

KxMLjôÓCy, ŠÔLjáÓCy −¥qOqúBiNqj¸$c °Fcï O~º¢Ój. OoGHl OqXc_¸bÍF| ÁFL¸. ¬¸Íj¥é MLGSkë MLGSkë MLkOnÚ=|Py À£GSjŠFcï<j. 
CLMLjjô<k...¬FLïNqkõ ¬ÂfHÆÔo ML¿íîÂ¢ ¥c¸CL¸ÓCy ¥q=hæ¸ÔLjŠ¸EcMLjÂ.  

fS$qOn=| gHÓjGSkë Mc=h¥éfS CLEo¥q¸$c ÔLkTd<j. ¥x¸CL IfHÓTdIfH¥qP|$c, ¥x¸CL ¬NnkMLjNqj¸$c, ¥x¸CL ¬GSÿõ¸$c 
¬ÂfH¸¼¸Á. Mn¸^Fo fS$qOn=|Cy Jd^j Mc=hÂ¢ ÔnCLëŠ¸©Py¥h ÄfS¿MoTd<j.  

rSP|IJwF| À£Td<j. ±Wy" °FLï GSø¸CL ÔnPn÷Æ¥h IJwF| ÔoTd<j. QoGRj ÔnPn÷Ój OqMLjõ IJwF| ¿gSM| ÔoGSjŠ¸Á. ''VõgH OqXc_¸bÍF| 
ÔnPe÷N|j'' ¬Fcï<j QoGRj −JdõNqj¸$c.  

''>bEc¸‚õ ¬FLïNqkõ ¬tjFc IJwF|Py ÄrR}S ³Äj=h? FLjMLlø MLTdëMLÂ Â¢¥hGRæMnjÎFL MnjÎGSkO| Jd¥| ÔoTdFLj. Â¢¥yGS¸ ²ÍjOqj 
ÔLkGSjëFcïFLj'' ¬FLïÁ.  

''MLTdëFLMLkô ¬Eo ÔnGHlEcMLjÂ IJwF| ÔoTdFLj. OoGHl °ÍNqkÂ¥h ®¸=y÷ °¸=cFLj'' ¬¸^k IJwF| rH=oæTd<j. Oq¥qȩ̈  GH¸ÔLjŠÂ 
GHl=hæFL ÔnPn÷Æ¥h Â#eOnÎûFL GSÿyÍOq _¸bEcÂ¥h ÂÓjMnCLjë TdXLõMnjÎFL ¬FLj¸$qj TwÍ¿Cy ¥q=hæ¸ÔLj¥yML@~Â¥h O~º¢ÓFLj, ³EnÎFc MLj¸¼ 
»}IHæFLj ¥xFcÓÂ MLkOnÚ=| MnÎGHl FL¨Ôc<j.  

PPP 

 
  

 “అకక్, నువువ్ వీధి చివర రికాష్ ఎకిక్ అమమ్మమ్ వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్ండి. జాగర్తత్!” అని నానన్ అనాన్డు.  
 అవి నా ఇంటరీమ్డియట సెలవులు అనుకుంటా. అకక్ ఇంజనీరింగ 3rd ఇయర చేసి సమమ్ర హాలిడేస కు 

వచిచ్ంది. నేనేమో ఎంసెట రాయ్ంక కోసం ఎదురుచూపులు. మూడు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ అమమ్మమ్ వాళిళ్ంటికి 
వెళాద్మని ఇదద్రం బయలుదేరాం. చెపాప్లంటే ఇంకా చినన్ పిలల్లు ఏం కాదు కానీ నానన్ అంతే. చెపాప్డు కదా 
ఊరుకోవచుచ్ కదా... ఊహూ...!!  గేటు దాకా వచిచ్ మేమిదద్రం వీధి చివర రికాష్ ఎకేక్దాకా చూసూత్నే ఉంటాడు. నేనేమో 
“ఆ మాతర్ం మాకు తెలియదా?” అని సణుగుడు. కానీ అది పేర్మ! ఆ విషయం తెలిసి తెలియని వయసు అది- నాది. 

 
తన కుటుంబం కోసం పెళల్యిన కొనాన్ళళ్కే మా గార్మానిన్ వదిలి గుంటూరులో కాపురం పెటిట్న నానన్, 

ఈరోజు మేము సంతోషంగా ఉండగలుగుతునాన్మంటే అది ఆ రోజు అమమ్ నానన్ తీసుకునన్ నిరణ్యమే. పిలల్ల చదువు 
విషయంలో రాజీపడే ఆ కాలానికి, రాజీ పడని ఈ కాలానికి మధయ్ ఎదిగిన మా కోసం అపప్టోల్నే మానానన్ ఈ నిరణ్యం 
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తీసుకునాన్డు.  నానన్ మా కోసం తీసుకునే జాగర్తత్లు ఆ వయసులో వారికి తటట్నే తటట్వు. ఒకసారి నా చినన్ వయసులో 
నాకు రాతిర్కి రాతిర్ ఆయాసం వసేత్ ననున్ భుజాన వేసుకుని హోమియో డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళాళ్డు. అది కూడా మన 
హీరో సైకిల పైన. ఎకక్డ అలోల్పతి కి అలవాటు పడితే నేను తరావ్త బాధ పడతానని, టాబెల్టస్ అంటే చిరాకు పడతానని 
ఆయన నాకు ఎనిమిది సంవతస్రాల వయసులోనే ఈ ఆలోచన చేశారు. ఇది మచుచ్తునక. 

 
ఇంత ఆలోచించి ఇంత పేర్మించే నానన్ అంటే నాకు భయం కూడా. అకక్ని అరుసుత్నాన్ను అని, పకిక్ంటి 

గోడ దూకే నని ఇలా ఒకటి రెండు సారుల్ బాగానే దెబబ్లు పడాడ్యి. అంతే అదే చివరిసారి. నేను ఏడవ తరగతి కి 
వచేచ్సరికి ఫామ లో ఉనన్ ధోని డకౌట అయినటుట్ నా చదువు కొంచెం డల అయింది. అపుప్డు కూడా నానన్ సునిన్తంగా 
మందలించాడు తపప్ చేయి చేసుకోలేదు. ఒకటే మాట నా ఆనస్ర షీట చూసి తపుప్లు ఎందుకు వచాచ్యో డిసక్స 
చేశారు. "ఇంకా చినన్ పిలల్వాడివి కాదు నువువ్." అని అనాన్రు. ఇది చాలదా నాకు ఆ వయసులో!?!  

 
పిలల్లిన్ గారాబంగా పెంచి పెదద్యాయ్క “వీడు అసలు మాట వినటేల్దు అండి” అని అనే తలిల్దండుర్లిన్ 

చూసాత్ం. అసలు తండిర్ అంటేనే “టైగర, బాబు రావు” అని ఫోన లో నెంబర సేవ చేసు కుంటారు కొందరు. కానీ మా 
నానన్ అనిన్ సమపాళళ్లో ఇచాచ్డు. నానన్ దగగ్ర ఎంత చనువో నాకు అంత భయం, అదే మరోలా చెపాప్లంటే గౌరవం. 
గౌరవం అంటే “నానన్ గారు” అనే అంత కాదు. నానన్ను ఎపుప్డు డాడీ అనే మా పలకరింపు.  

 
నానన్కు కోపం ఎకుక్వే అని అందరూ అనుకుంటారు కానీ మా నానన్ కోపం ఎపుప్డూ ఉండేది కాదు. 

ఎదుటివారు తపుప్ చేసేత్ మందలించే కోపం, ఎదుటివాడు నిరల్క్షయ్ంగా కామన సెనస్ లేకపోతే వచేచ్ కోపం. అది క్షణికం. 
నానన్ ఎంత సునిన్తం అంటే నేను బాధపడితే ఆయన కనీన్ళుల్ పెటిట్న అంతా. కానీ నానన్ కనీన్ళుల్ చూడలేను అసలు 
ఊహించుకోలేను. 

 
నానన్ పర్తి మాట పర్తి అడుగు పర్తి ఆలోచన మా కోసమే. నానన్కు శతుర్వులు లేరు. ఆయనను ఇషట్పడని 

వారు ఉండరు. కారణం ఆయన మెయింటేన చేసే సతస్ంబంధాలు. “నేను, నా భారయ్ చేసే పర్తి పని నా పిలల్ల మీద, వారి 
భవిషయ్తుత్ మీద పర్భావం ఉంటుంది” అని నిబదధ్త ఎపుప్డూ ఆయనలో ఉండేది. 
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నానన్- ‘ఆయన ఏం చెపిప్నా కాదంటారు’ అనే భావన అతి కొనిన్సారుల్ మాతర్మే నాలో కలిగింది. కారణం 
ఆయన ఇచిచ్న జాఞ్నం. ఎదుటి మనిషిని అరథ్ం చేసుకోవడం, మంచి చేయడం నానన్ ఇచిచ్న గుణాలే. ఎంత ముందు 
జాగర్తత్గా ఉండేవారంటే పైరవేట సూక్ల, చదువుకు మాతర్మే అని ఉనన్ రోజులోల్నే ననున్, అకక్ను డార్యింగ, ఎలకూయ్షన, 
వాయ్స రచన లాంటి వాటికి ఎంతగానో పోర్తస్హించారు. ఆ పోర్తాస్హం నాకు జీవితాంతం తోడప్డుతుంది నా పర్తి 
మాటలోనూ, నా నడతలోనూ... ఎవరీ థింగ మేటరస్ ఎలాట 

 
కనిపించే పర్తి వసుత్వు మా ఇంటోల్ మా నానన్ సావ్రిజ్త మే... ఆయన కషాట్రిజ్తమే. ఆయన పర్తి కషట్ంలోనూ 

అమమ్ భాగమే.  డబుబ్ విషయంలో ఎలా పడితే అలా ఉండకుండా ఆరిథ్క సావ్తంతర్య్ం అలవాటు చేశాడు మా నానన్. పర్తి 
రోజు కొంచెం పాకెట మనీ ఇచేచ్వారు. చినన్ విషయంలో అయినా జాగర్తత్గా ఉండాలి ఎవరికి ఇబబ్ంది కలిగించే విధంగా 
మన ఆలోచన ఉండకూడదు అనేవాళుళ్. ఖరుచ్కి కాలికుయ్లేట చేసుకొనే అవసరం లేదు కానీ అన పాల్నడ్ గా ఉండకూడదు 
అనేది ఆయన చెపేప్ మాట.  

 
నాకు బాగా గురుత్ నేను పది సంవతస్రాల వయసులో ఉనన్పుప్డు మా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి అంతంత మాతర్మే. 

కానీ అపప్టోల్ నే మా నానమమ్, తాతయయ్ తో కాశీయాతర్ పాల్న చేశారు. పది పనెన్ండు రోజుల యాతర్లో డబుబ్లు బాగానే 
ఖరచ్యాయ్యి. చనువు ఉనన్ నేను "డాడీ డబుబ్ బాగా ఖరుచ్ అవుతుంది కదా" అని అనాన్ను. అపుప్డు నానన్ 
అనాన్డు..."అవసరమైన చోట రూపాయికి పది రూపాయలు ఖరుచ్ పెటట్డంలో తపుప్లేదు కానీ అనవసరమైన చోట ఒకక్ 
రూపాయి కూడా ఖరుచ్ పెటట్కూడదు" అని. నాకు ఇపప్టికీ అదే గురుత్. మధయ్తరగతి కావటంవలన పొదుపుగా ఉండటం 
నేరాప్రు కానీ పిసినారితనం గా కాదు. రెండింటికీ తేడా ఉంది.  

 
అవసరానికి తగినంత వాడుకోవడం పొదుపు, అవసరమైన వాడకపోవడం పిసినారితనం. 
 
ఇంగీల్ష మీడియం లో ఉనన్పప్టికీ ఇదద్రిని తెలుగులోనూ, హిందీ లోనూ అదే పోర్గెర్స ఉండాలనేది మా 

అమామ్నానన్ల ఆలోచన. ఇంగీల్షులో పాఠాలు ఎంత ఫాసట్ గా చదువుతానో తెలుగు పేపర అయినా అంతే.  “మాతృభాష 
రానివాడు మాటాల్డుకునే భాష రాని వాడు ఎందుకురా! ఎంత పరువు తకుక్వ!!” అని మా అమమ్ చెపేప్ది. నిజమే. నాకు 
భాషాభిమానం కొంచెం ఎకుక్వే. కానీ నా భాషే గొపప్ది అని కాదు. ఎవరిది వారికే గొపప్. అంతే కదా... 
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ఎంత కీలకమైన నిరణ్యం అయినా అమమ్నానన్లు లేకుండా తీసుకోము. అలాంటి నా నిరణ్యంలో 
మారుప్లు చేరుప్లు చేసినపుప్డు “నానన్ ఎందుకు ఇలా చేసుత్నాన్డు" అని అనిపించినా, “నానన్ చేసింది నూటికి 
నూరుపాళుల్ కరెకట్”! కొనిన్ సందరాభ్లు, సంఘటనలు మనం బేరీజు వేసుకోలేం. అనుభవాలు నేరిప్న పాఠాలు మా నానన్ 
మాకు ఇచిచ్న జీవితం. 

 
“ఇలా ఉండు, ఇలా చెయియ్, ఇలా మాటాల్డు, వాళళ్తో ఉండకు, వీళల్లా ఉండు, ఎందుకంత ఖరచ్యింది, 

సినిమాకి ఎందుకెళాల్వ?”  వగైరాలు లేని జీవితం. ఏది ఇలా అని చెపప్కనే మాకు అనిన్ చెపిప్న నానన్ అంటే అందుకే నాకు 
చాలా ఇషట్ం. “నాకోసం ఇది చెయియ్, నాకు అది కావాలి అని ఉంది రా, మీ అమమ్కి ఇది చేయించు” లాంటివి ఏనాడు 
అడగని నానన్కి నేను ఏమీ ఇవవ్లేదు ఇపప్టి దాకా.  నానేన్ నాకు అనీన్ ఇచాచ్డు. జీవితం. వినటానికి మూడు అక్షరాలే 
కానీ ఆలోచిసేత్ బయటకు రావడం కషట్ం. కనీన్ళుల్ వసుత్నన్పప్టికీ అవి ఆనందం తోనే. అంతగా పేర్మించిన తలిల్దండుర్లను 
ఎలా చూసుకుంటానో అనేది నా మదిలో అనునితయ్ం ఉండే ఆలోచన. 

 
కోపంగా కనబడే సనిన్వేశాలోల్ నానన్ ఎందుకు అలా ఉంటాడో నేను ఎపుప్డైతే అలా ఉనాన్నో అపుప్డు 

అరథ్మైంది. “మనం ఏదైతే ఎదుటివారికి ఇసాత్మో, అది మనకు ఎదురవుతుంది. మనం ఎలా టీర్ట చేసాత్మో, అలాగే 
మనలిన్ టీర్ట చేసాత్రు” అని నానన్ చెపప్కనే నాకు, అకక్కు చెపాప్రు. 

ఒకక్ సారిగా “బర్ర్” మనన్ శబద్ం తో ఉలికిక్పడి లేచాను.  
"హాయ్డ డినన్ర? పెరుగు నిమమ్కాయ వేసింది అమమ్. సూప్న కవర లో వేశాను" అని నానన్ నుండి మెసేజ.  
 “సార, బసుస్ ఒంగోలు వచిచ్ంది. డినన్ర కి ఆపుతునాన్ం” అని రాజేష టార్వెలస్ కీల్నర కేక కి ఈ లోకం 

లోకి వచాచ్ను.  
ఎపుప్డూ ఇంతే ఇంటి నుండి వెళిల్ పోతునన్ పర్తిసారి మనసు అదోలా బరువెకిక్ పోతుంది. కానీ 

బెంగళూరు చేరిన తరావ్త కూడా ఒకటే ఆలోచన.... నానన్ ననున్ అకక్ ను చూసుకునన్ంత బాగా నేను నా పిలల్లను 
చూసుకోగలనా?  నో వే. నేను నానన్ంత వాడిని కాదు, నానన్లాంటి వాళుళ్ండరు. 

 
 

PPP 
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 వాషింగట్న సబరబ్న లోని పి.జి. కౌంటీలో ఒక పెదద్ ఇలుల్. అరవై ఏళల్ కిర్ంద ఇటుకలతో కటిట్న ఇలుల్. పైకి 
కాసత్ ఓలడ్ పేషన గా కనిపించినా లోపల అంతా మాడరన గా ఉంది. పాత ఇలుల్ తకుక్వ ధరలో కొంటే పార్పరీట్ టాకస్ 
కటట్కక్రలేదని కొనుకుక్నాన్డు రాజేష. కషట్పడి ఇలల్ంతా పునఃనిరామ్ణం చేసాడు. ఇంటి లోపల అంతా నూతన 
పరికరాలతో అందంగా అమరిచ్ కుటుంబంతో హాయిగా జీవిసుత్నాన్డు.  

ఈ మధయ్ రియల ఎసేట్ట వాళుళ్ రాజేష ఇంటి చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చాలాకాలం నాటి  పెదద్ ఇళళ్ను కొని 
వాటిని పడగొటిట్ ఆ సథ్లం లోనే చినన్చినన్ ఇళుళ్, టౌన హౌసెస కటట్డం మొదలు పెటాట్రు. ఇపుప్డు రాజేష ఇలుల్లాంటి పెదద్ 
ఇళుళ్ అకక్డకక్డా కొనిన్ మాతర్మే కనిపిసాత్యి. కొతత్ ఇళల్నీన్ ఒక ఇంటి కిటికిలోంచి పకిక్ంటి వాళళ్కు కాఫీ కపుప్ 
అందించు కునేటంత దగగ్రగా ఉనాన్యి. 

రాజేషుక్ ఆ రాతర్ంతా నిదర్ రాలేదు ఎలా వసుత్ంది! ఎదురుగా ఉనన్ టౌన హౌస కిటికీ లోంచి లైటల్ కాంతి 
సరిగాగ్ వీళళ్ పడక గదిలోకి దూసుకు వచిచ్ కిటికీ తెర మధయ్ సందులోల్ంచి మంచం నిండా ముగుగ్లాల్గ కాంతి గీతలు 
గీసింది. అకక్డ కొతత్గా కటిట్న ఇళల్నీన్ అంతే. వంటల వాసనలతో బాటు ఇంటివారి అరుపులు, సంబరాలు కూడా 
వినిపిసాత్యి. వసుధైక కుటుంబం అంటే ఇదేనేమో. ఎదురింటి వాళళ్ కిటికీకి పలచ్టి తెరలు, షీరస్ మాతర్మే ఉండటం 
మూలాన ఆ ఇంటోల్ని లైటు వెలుతురు వీధిలోకే కాకుండా ఎదురుగుండా ఉనన్ ఇళళ్లోల్కి కూడా పరుచుకుంది. ఎదురింటోల్ 
కాసత్ నిశశ్బద్ంగా ఉంటె బావుండునని ఎనోన్సారుల్ అనుకునాన్డు. అవతలి నుండి పెదద్గా కేరింతలు, పాటలు విన పడూత్నే 
ఉనాన్యి. అరుపులు వినిపించి రాజేష లేచి కిటికీ లోంచి చూసాడు. ఎదురింటి అబాబ్యిలు ఇంటి ముందు ఉనన్గడిడ్లో 
నిలబడి మాటాల్డు కుంటునాన్రు. చేతులు ఉపుతూ వెఱిఱ్ వాళళ్లా కేరింతాలు కొడుత్నాన్రు. అందరూ టీనేజరస్ లా  
ఉనాన్రు. వారి తీరు చూసుత్ంటే ఆలక్హాల తాగడమే కాదు మారువానానో మరేదో కూడా తీసు కునాన్రు అనిపిసోత్ంది. 
వారిలో ఒకరిదద్రు కాసత్  చినన్ వాళుళ్ కూడా ఉనన్టుట్నాన్రు. అందరూ కలిసి ఇంటోల్కి వెళాళ్రు అయినా చపుప్డు తగగ్లేదు. 
పాటలు, అరుపులు అంతా గందరగోళంగా ఉంది. రాజేష పకక్ గదులోల్కి వెళిల్ ముగుగ్రి కూతురల్ను ఒక సారి 
చూసుకునాన్డు. 
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“ఇలాంటి  వాతావరణంలో మన పిలల్లని ఎలా పెంచగలం? అందునా ఆడపిలల్లు. ఇలైల్నా మారాలి లేదా 
దేశం అయినా మారాలి” నిదర్లో ఉనన్ భారయ్ జయ పకక్న కూరుచ్ంటూ గొణిగాడు.  

ఆ శనివారం రాతర్ంతా ఎదురింటి హంగామాతో నిదర్ ఎలాగు లేదు కనీసం ఆదివారం మధయ్హన్ం 
అయినా హాయిగా నిదర్ పోవచుచ్ అనుకునాన్డు కానీ ఆదివారం ఫెమిలీతొ కలిసి మూయ్జియం వెళిల్ అటునుండి మాండరిన 
లో డినన్రుకు వెళాల్లని పాల్ను వేసుకునాన్రు. 

ఎదురింటి పిలల్ల తలిల్, తండిర్  పేర్మించుకుని కొంతకాలం కలిసి జీవించారట. అతను ఎనిమిదేళుళ్ 
మెడిసిన చదువుతోంటే ఈవిడ సెకెర్టరి జాబు చేసిందిట. పెళిల్ చేసుకోకుండా అనేన్ళుళ్ అతనితో గడిపింది. అతనికి డాకట్రు 
డిగీర్ చేతికంది చికాగోలో ఉదోయ్గం రాగానే భారయ్కాని భారయ్ను ముగుగ్రు పిలల్లిన్ వదిలి తురుర్ పిటట్ లాగా ఎగిరి పోయాడు. 
ఆ పిలల్ల మీద మనసు లాగ లేదేమో! మహాదేవుడు శివుడంతటి వాడికే కారిత్కేయుడు దూరంగా వెళిల్ పొతే మనసు వాయ్కుల 
పడిందిట. ఇకక్డి వాళుళ్ జీవితాలలోని విలువలను గురిత్ంచరు గాబోలు. ‘మన జీవితం తీరే వేరు. మన సంసాక్రమే వేరు.’ 
తన దేశం గురుత్ చేసుకుని గరవ్ంగా ఛాతి విరుచు కునాన్డు రాజేష .  

ఈ మధయ్ ఎదురైన కొనిన్ చినన్ పెదద్ సమఘ్టనలు రాజేశోల్ తీవర్మైన అలోచనలను కలిగిసుత్నాన్యి. అంతో 
ఇంతో డబుబ్ కూడ బెటాట్డు. ఇండియా కెళిళ్పోయి చకక్గా అమామ్యిలను పదద్తిగా పెంచుకుని, చదువులు చెపిప్ంచి, 
పెళిళ్ళుళ్ చేసేత్ తాను జయ తృపిత్గా, హాయిగా వాళళ్ను చూసూత్ జీవితం గడిపెయొయ్చుచ్ అను కునాన్డు. కొనేన్ళుళ్గా అతని 
మనసులో ఆ ఆలోచన ‘ఇంతై ఇంతింతై‘ అనన్టుట్గా పెరుగుతోంది. ఇండియాలో పర్సుత్త జీవితంలో వచేచ్ మారుప్పై 
అతనికి అవగాహన లేదు.. 

“మనం ఇండియాకు పరమ్నెంటాగ్ వెలిల్పోదాం” ఒకరోజు డినన్రు టేబులు దగగ్ర కూరుచ్నన్పుడు భారయ్ 
పిలల్లకు తన మనసు లోని మాట చెపాప్డు రాజేష. అందరూ నోళుళ్ తెరిచి వినాన్రు. ముగుగ్రమామ్యిలు గొణిగారు. ఈ 
మధయ్ కాలంలో   తరుచుగా ‘ఇండియా వెళిళ్పోతే’ అనే ఆలోచనతో పాటు మంచి, చెడు అంటూ నాలుగు రకాల 
ఆలోచనలను రాజేష చెపూత్ంటే వింటునన్ జయ ఆశచ్రయ్ పోలేదు. ఇండియాకు వెళాళ్లనే భరత్ ఆలోచన జయకు కూడా 
నచిచ్ంది. ముగుగ్రి కాలేజి చదువంటే మామూలా! ముగుగ్రాడ పిలల్లు అందునా పెరిగిన కొలది వాళళ్లోల్ మొలిచే సవ్తంతర్ 
భావాలతో తటుట్కోవడం కషట్మే. వారత్ వినన్పప్టి నుండి తీన కనయ్లు నసుగుతూనే ఉనాన్రు. రాజేషు అనిన్ంటినీ పెడచెవిని 
పెటాట్డు. అతని తీరు చూసుత్ంటే ఆయన నిరణ్యానికి తిరుగుండదేమో అనిపిసోత్ంది. 

********** 
ఏడేళళ్ వయసుస్ వరకు రాజేష జీవితం సుఖంగా గడిచింది. ఒకరోజు అనీన్ తలకిందులై రాజేష జీవితం 

అగాధంలోకి తోసేసి నటుట్గా అయిపొయింది. తలిల్ తండిర్ మొకుక్ తీరచ్డానికి తిరుపతి వెళాళ్రు. సూక్ల ఎగొగ్టట్డం 
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ఎందుకని రాజేష ను పినతండిర్ దగగ్ర ఉంచి మూడేళళ్ చినన్ కొడుకును తీసుకుని వెళాళ్రు. నాలుగు రోజుల తరావ్త బసుస్ 
పర్మాదంలో చని పోయిన ఇరవై మందిలో రాజేష కుటుంబం ముగుగ్రూ ఉనాన్రు. కుటుంబానిన్ పోగొటుట్కునన్ రాజెస కు 
చినాన్నన్ ఉండటం అదృషట్మే  అనుకోవాలి. రోడుడ్మీద పడకుండా నీడపటుట్న ఉండ నిచాచ్డు. రాజేష పేరెంటుస్కు ఉనన్ 
ఇలుల్, కొదిద్ భూమి చినాన్నన్ తీసుకునాన్ అందరితో మాతర్ం తన డబుబ్ పెటిట్ ఇదద్రి కొడుకులతో బాటు సమానంగా రాజేష 
ను చదివిసుత్నాన్ను అని చెపప్డం వినాన్ నిలవ నీడ ఇచిచ్న చినాన్నన్ మీద గౌరవం గుండె నిండా నింపుకునాన్డు రాజేష. 
కషట్పడి చదివి టీచరల్ పర్శంసలను అందుకొనే రాజేషుక్ తెలిసిన పర్పంచం - తెలివి ఉంటె పర్పంచంలో అవకాశాల 
తలుపులు  తెరుచుకుంటాయి. తనకునన్ తెలివి నిచెచ్న అయితే తనలోని మంచి తనం అవకాశాలను కలిగ్సుత్ందని, 
తనకునన్ శకిత్తో ముందుకు వెళళ్ వచచ్ని గటిట్ నమమ్కం అతని మనసులో నాటుకు పోయింది.  

********** 
1998 లో అమెరికా వచిచ్నపుడు రాజేష పదేద్నిమిదేళళ్వాడు. ఇండియాలో సాక్లర షిప తో కాలేజీలో 

మొదటి సంవతస్రం చదువుతూ ఉనన్పుప్డే అమెరికా మోజులో పడాడ్డు. ఒక తెలుగు మూవీ గూర్పు అమెరికా పరయ్టన 
చేసోత్ందని మేన మామ దావ్రా వినాన్డు. డాకట్రు కావాలనే కోరికను పకక్న పెటిట్ అమెరికా కలను నిజం చేసు 
కోవాలనుకునాన్డు. మేనమామ ఎపుప్డూ మూవీ పొర్డూయ్సరల్ తో, డైరెకట్రల్తో సానిన్హితయ్ం ఉంది. పలుకుబడి, డబుబ్ 
చాలానే సంపాదించాడని రాజేష వినాన్డు. మామ అమెరికా వెళుత్నాన్డని తెలిసిన నాటినుండి ఆయన వెంటపడి ఆయనకు 
నీడలా ఉండి, కంటికి చూపై, నోటికి మాటై ఆయనిన్ మెపిప్ంచాడు. మూవీ గూర్ప ఎపుప్డు ఏదేశం వెళిళ్నా గుంపులుగానే 
వెళతారు కాబటిట్ రాజేష కు ‘గుంపులో గోవింద’ లాగా అందరితో బాటు వీసా వసుత్ందనే ఆశ ఉంది. చివరికి మేనమామ 
రాజేష మీద మమకారంతో వీసా ఇపిప్ంచాడు. వాళళ్ందరికీ హెలప్రాగ్ ఉనన్ కొందరిలో రాజేష ఒకడు. అలా వై-టు-కే 
కంటే ముందుగానే అమెరికాలో దిగాడు. అలా అమెరికా వచిచ్న రాజేష కు  కళాతమ్కమైన టాలెంటు ఏమీ లేకపోవడంతో 
మూవీ గూర్పుకు హెలప్ర లాగ ఉంటూ అమెరికాలో తన కలను ఎలా నిజం చేసుకోవాలా! అని మనిషి మనిషిని తటిట్ 
చూసాడు. అవకాశం కోసం ఆవురావురంటూ అనిన్ వైపులా చేతులు చాచాడు.  

మూవీ గూర్పుకు భోజన సదుపాయాలు సమ కూరిచ్న హోటల మానేజరుకు మూవీ వాళళ్ మీద 
మమకారం ఎకుక్వ.  అందరితో చాలా చనువుగా మాటాల్డేవాడు. మామ సరదా  మాటలు చూసి మేనేజరు ఇటేట్ 
సేన్హితుడయి పోయాడు. రాజేష ఒకరోజు మామను వెంట సిటీలో ఉనన్ హోటల  మేనేజరును కలవడానికి వెళాళ్డు. 
అతని పేరు రాకేశ అయినా తన పేరు రాఖీ అని చెపాత్డు.. అలా ఆ హోటలోల్ సరవ్ర గా చేరి తవ్రలోనే హెడ వెయిటర గా 
పర్మోషన తెచుచ్కునాన్డు. గీర్న కారుడ్ సులభంగానే దొరికింది. వీసా రావడానికి రాఖీ చాల సహాయం చేసాడు. కాలం 
ముందుకు జరుగుతూండగా హోటల ఫర్ంట డెసక్ కు పర్మోషన వచిచ్ంది. రాజేష జీవితం అనుకునన్టుట్ గానే ముందుకు 
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సాగుతోంది. రాతిర్ కాలేజి కెళిళ్ కంపూయ్టర నేరుచ్కునాన్డు. కళళ్లోల్ కోటి ఆశలు, మనసు నిండా కోరికలు, వంటి నిండా 
శకిత్ నింపుకుని జీవించాడు. మూడేళళ్లోల్ కంపూయ్టర పోర్గార్ం పూరిత్ చేసాడు. తన కంపూయ్టర డిగీర్ చూపించి తన కేదైనా 
కంపెనీలో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచమని హోటల సవ్ంతదారి అఖిల రాజావ్నిని అడిగాడు. మంచి మనసుతో పాటు కషట్పడి 
నిజాయితీగా పనిచేసే రాజేష కు మంచి అవకాశం ఇవావ్లని రాజావ్ని తనకు తెలిసిన ‘కలోరాస’ సాఫేట్వ్ర కంపెని 
మేనేజర రిచరడ్ థామస్న కు రాజేశును పరిచయం చేసాడు. నిజాయితీ పరుడని తెలిసిన రాజేష కు కంపెనీలో మంచి 
ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు థామస్న. ఆ తరువాత రాజేష జీవితం  పూరిత్గా మారి పోయింది.  

 ఆ రోజులోల్నే రాజేష జయను కలిసాడు. ఇదద్రి మనసులు, ఆలోచనలు కలిసాయి. రాజేష మొదటిసారి 
తన పూరిత్ జీవిత కథను జయతో చెపుప్కునాన్డు. ఇండియాకు ఫోను చేసి జయను పెళిల్ చేసుకోవాలను కుంటునాన్ను అని 
చినాన్నన్కు చెపిప్నపుడు ‘ననున్ కాదని పోయిన వాడివి నువేవ్లా తగలడితే నాకేం! న కనాన్ కొడుకుల కంటే నినున్ 
ఎకుక్వగా చూసుకునాన్నురా, వదద్నాన్ వెళాల్వు.   నని వెళాల్వు’ నువువ్. భేయిమాన.’ అని చీదరించుకునాన్డు. చినాన్నన్ 
తనకు నీడనిచిచ్నవాడు గాబటిట్ అతని తిటల్నే దీవనలను కునాన్డు రాజేష. కొదిద్మంది సేన్హితుల సానిన్ధయ్ంలో జయ, 
రాజేష పెళిల్ చేసుకునాన్రు. మొదటి సారిగా ‘నేను ఒంటరి వాడిని కాను’ అనే భావన రాజేష కు కొండంత ధైరయ్ం ఇచిచ్ంది. 
పెళళ్యాక రాజేష చినాన్నన్కు ఫోను చేసి జయను పరిచయం చేసినపుప్డు ‘పెళిల్ చేసుకుంటే నాకేం, అడుకుక్ తింటే నాకేం. 
ఈజనమ్లో నాకు నీ మొహం చూపించకు’ అకక్సుతో అరిచాడు.  

జయకు డేకేర లో అనుభవం ఉండడంతో డేకేర ఓపెన చేసింది. ‘మేరీకే’ కాసెమ్టిక బిజినెస కూడా 
మొదలు పెటిట్ంది. రెండేళళ్ తరావ్త అందాల ‘గంగ’ పుటిట్ అదృషట్ం ఆ కుటుంబానిన్ మరింత వరించింది. అపుప్డే ఒక 
ఇలుల్ కొనుకుక్ని తన కలను నిజం చేసుకునాన్డు.  

ఉదయం ఎనిమిది గంటలనుండి సాయంతర్ం నాలుగు గంటల వరకు ‘కలోరాస’ కంపెనీ లో ఉదోయ్గం 
చేసాత్డు. సాయంతర్ం ఐదునుండి రాతిర్ పదకొండు-పనెన్ండు వరకు హోటల లో మేనేజరుగా ఉదోయ్గం చేసాత్డు. తరావ్త 
కావేరి పుటిట్ంది. చినన్ ఇలుల్ అదెద్ కిచిచ్ పెదద్ ఇలుల్, పాతది కొనుకుక్నాన్డు. ఈ రెండు ఉదోయ్గాలు చేసూత్ ఫెమిలితో ఎకుక్వ 
సమయం గడపలేక పోతునాన్డు. ‘అమెరికా జీవితం ఒక అందమైన కల’ నిజమే  కానీ రేసు గురర్ంలా ఎపుప్డు పరుగులు 
తీసుత్నన్టేట్ ఉంటుంది. ఎంతో సహాయం చేసిన అఖిల రాజావ్నిని కాదనలేక రాజేష శనివారం కూడా రెసాట్ రెంటులో పని 
చేయలసి వచేచ్ది. ఒకక్ ఆదివారం రోజు మాతర్మే  కుటుంబంతో సరదాగ గడుపదానికి వీలయేది. అతనిలోని పితుర్తవ్పు 
పేర్మకు అది చాలదు. కుటుంబంతో గడపడం అతనికి ఆనందం. కుటుంబంతో కలిసి తినాలి, కలిసి తిరగాలనే అతని  
కోరిక ఊరుతూనే ఉంది కాని తీరలేదు. 

********** 
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పెదద్మామ్యి గంగకు పదాన్లుగేళుళ్. రెండేళుళ్ చినన్ది కావేరి. ఎనిమిది నిండిన యమున. వీళుళ్ 
హైసూక్లుకు వచాచ్రంటే కథే వేరు. రాజేష సేన్హితుడు అశోక - కూతురు హైసూక్లులో ఉంది, చెపిప్న మాట వినదు, 
పైగా ఈ మధయ్ ఒక నలల్బాభ్యిని డేట చేసోత్ందని అశోక అతని భారయ్ మానసిక వయ్ధకు లోను కావడం రాజేషున్ చాల 
బాధ పెటిట్ంది. పిలల్లు పేరెంటుస్ను అంతగా కషట్ పెటట్డం రాజేషుక్ అసస్లు నచచ్లేదు. కుటుంబం అంతా సభయ్తగా, 
ఉమమ్డిగా ఉండాలని అతని తపన. రోజుకు 12-13 గంటలు పని చేసూత్ ఈ పిలల్లకు మంచి భవిషయ్తుత్ ఇవావ్లను కునే 
రాజేషుక్ జీవితం బాలేనుస్డ్ గా లేదని పించింది. ఒకసారి గంగ తన కాల్సుమేట  పుటిట్న రోజు పారీట్కి వెళిళ్ంది. తన 
సేన్హితులు అబాబ్యిలతో కలిసి మూవీకి వెళుత్నాన్రని తను కూడా వెళాత్నని లేకపోతే తన సేన్హితులు తనతో దూరంగా 
ఉంటారని  గంగ తలిల్తో వాదిసోత్ంటే  రాజెస  వినాన్డు. ఇపప్టి వరకు వదద్నన్ పనులేవి చేయలేదు. రాజేష పైకి ఏమీ 
అనలేదు కానీ చాల ఆలోచించాడు. ఆలోచనల ఒరవడిలో ఇండియా వెళాళ్లనే కోరిక అతనిలో మరింత దృఢ పడింది. 

రాజేష కు ఇండియా వెళేళ్ ఆలోచన ఉందని చెపప్గానే బాస మిసట్ర థాంపస్న ఇండియాలో కొతత్గా 
తెరిచిన కంపెని బార్ంచ పాల్న అంతా రాజేష కు వివరించి సదుపాయాలతో పాటు మంచి జీతం ఆఫర చేసూత్ 
హైదరాబాదులో ఉనన్ కిర్స కు అసిసెట్ంటుగా ఉండ మనాన్డు. రాజేష అదంతా తన పిలల్ల అదృషట్మని మురిసి పోయాడు. 
కాలం వృధా చేయకుండా పర్యాణ పర్ణాళిక మొదలు పెటాట్డు. అనిన్ ఆసుత్లు అమేమ్యడానికి ఎకుక్వ టైము పటట్లేదు. 
ఇండియా వెళళ్డం ఇషట్ం లేక గంగ, కావేరి ఎపుప్డు చూసినా మొహాలు వేలాల్డేసుకుని తిరుగుతునాన్రు. 

“ఇండియాలో కరాటి నేరెప్ వాళుళ్ంటారా?” అకక్లా తన కెపుప్డు బాల్క బెలుట్ వసుత్ందా అని ఎదురు 
చూసే కావేరికి అసంతృపిత్గా ఉంది. యమున మాతర్ం ఇండియాకు పోతునాన్నని మురిసి పోతోంది. అమెరికాలో పుటిట్ 
పెరుగుతునన్ వాళళ్ను ఇపుప్డు వేళళ్తో సహా పెకిలించి తీసు కెళుత్నాన్డు. పిలల్లకు ఆమాతర్ం బాధ ఉండదా మరి! నా 
బిడడ్లు ఎకక్డ కెళిళ్నా అదృషట్ దేవతలు వాళళ్తోనే ఉంటారు అని జయకు పదే పదే చెపిప్ మురిసి పోయాడు. రాజేష కు 
చినన్పప్టినుండి సేన్హితుడైన వినోద హైదరాబాదులోని ఫరామ్కుటికల కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఇదద్రు రెండు 
దేశాలోల్ ఉనాన్ అడపా దడపా ఫోనులో పలకరించుకుని మంచి చెడడ్లు చెపుప్కుంటూనే ఉంటారు. రాజేష హైదరాబాదులో 
సెటిల అవడానికి వసుత్నాన్డంటే వినోద కు చాల సంతోషంగా ఉంది. వినోద ఇంటికి నాలుగిళళ్ అవతలే ఉనన్ఇలుల్ 
అమమ్కానికి ఉందని మంచి ధరకు వసోత్ందని రాజేష కు వివరాలు పంపాడు. జయ, రాజేష ఇంకా తీన దేవియాలు చాల 
ఇషట్ పడి ఒకే కొటాట్రు.   

రాజేష కు ఇండియా అంటే పార్ణం, అమెరికా అంటే ఇషట్ం. ‘ఇండియా నాకు పార్ణం ఇచిచ్ంది. 
అనుభంధాలు నేరిప్ంది. అమెరికా నాకు ఒక గురిత్ంపును తెచిచ్ంది. అమెరికా నాకు అనుభవం, సంపద ఇచిచ్ంది. అయినా 
కుటుంబం విషయానికి వసేత్ ఏది ముఖయ్మో అది తపప్క చేయాలి. ఇండియా వెలిల్పోవాలి.’ రాజేష ఉవాచ.  
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********** 
ఒక శుభ ముహూరాత్న రాజేష కుటుంబం ఇండియా చేరింది. ఎయిర పోరుట్ అవతల అడుగు పెటట్గానే 

వేడిగాలుప్లు, కారు హారనోమ్తలతో అందరికి తల నెపిప్ వచిచ్ంది. ఎపుప్డు వెళిళ్నా రోడుడ్ పకక్ దుకాణాలు, రకరకాల 
వాహనాలు, రోడుడ్ మీద గజిబిజిగా పందెం వేసుకునన్టుట్ పకక్ వాళళ్ను రాసుకుంటూ, గీసుకుంటూ పోవడం చూసుత్ంటే 
తల దిమెమ్కిక్ పోయింది అందరికి. ‘టార్ఫిక లైటుస్ ఉనాన్, సీప్డ లిమిట ఉనాన్ వాటిని అధిగమించి వెళళ్డంలో 
మనవాళళ్ను మించిన వాళుళ్ లేరనే చెపాప్లి’ వినోద ఉవాచ.  

కాసత్ ఓరుచ్కుంటే నెమమ్దిగా అనిన్ అలవాటవుతాయి అని ముందుగానే పిలల్ల బురర్లో నింపారు గాబటిట్ 
సరిపోయింది. ఎలాగైతేనేమి పర్కాశ నగర లో ఉనన్ఇలుల్ చేరారు. ఇలుల్ పెదద్గా, చుటూట్ ఆవరణ, ఆవరణలో పూల చెటుల్ 
అందంగా ఉండి అందరికీ నచిచ్ంది. బంధు, మితుర్లకు ఇండియా ఎందుకు వచాచ్మో అరథ్ం కాక “అందరూ అమెరికా 
వెళుత్ంటే నువువ్ ఇండియా వచాచ్వేమిటి?” పర్శిన్ంచారు. “ఐ మిస మై ఇండియా.” అనాన్డు.  

అమామ్యిలను సూక్లోల్ చేరచ్డం, తదితర పనులోల్ వినోద అతని బారయ్ కరుణ చాల సహాయం చేసారు. 
ఇంకా చేసూత్నే ఉనాన్రు. వినోద పెదద్ కూతురు రుకిమ్, గంగ ఒకే వయసుస్ వాళళ్వడంతో గంగ సూక్లోల్ తవ్రగానే  అడజ్సుట్ 
అయియ్ంది. కానీ ఇండియన ఫుడ చూసెత్ గంగ, కావేరి ఏమాతర్ం ఇషట్ పడటం లేదు. ‘ఫుడ కంటే ఎకుక్వ సైప్సేస 
ఉంటాయి’ అని  గోణుగుతారు. యమున అనీన్ తింటుంది కానీ ఆబిడడ్ కడుపు మసాలాలకు అలవాటు పడలేక  ఎపుప్డూ 
కడుపు నొపిప్ అని తలిల్ వెనకాల తిరుగుతుంది. ఇండియా జీవితంలో ఇమడటానికి, అమామ్యిలను మారచ్డానికి జయ 
పర్తి నిమిషం అపర్మతత్తతో వారికి నీడలా ఉండి కావలసినవి అమరుసూత్నే ఉంది. కరుణతో కలిసి షాపింగులు, 
సేన్హితులను కలవడంతో జయ కూడా బిజీగా అయి పొయింది. రాజేష కంపెని పనిలో మునిగి పోయాడు. థాంపస్న 
కంపెని బరువు అంతా కిర్స, రాజేష భుజ సక్ంధాల మీద పెటాట్డు. బాధయ్త మోయడం రాజేషు కు కొతేత్మీ కాదు. 
కొంతకాలంలోనే బందువులు, సేన్హితులు తమకు రాజేష పని చేసే కంపెనీలో ఉదోయ్గం కోసం అపోర్చ అవుతునాన్రు. 
రాజేష కు అలా సనిన్హితుల లిసుట్ పెరగ సాగింది. కాల చకర్ం ఆగదు కదా! 

కావేరి సూక్లోల్  చాల కషట్ పడుతోంది. తెలుగులో బొటా బొటిగా మారుక్లు వచాచ్యి. తెలుగు తన వలల్ 
కాదని సంసక్ృతంలోకి మారింది. జయ అపుప్డపుప్డు  అమెరికా ఇలుల్ను తలుచుకుని దిగులు పడేది. అమెరికాలో 
వంటిలుల్నే భారయ్కు సవ్రగ్ంలా మారాచ్డు రాజెష. పిలల్లకు ఇకక్డ టివి షోస నచచ్డం లేదు. రాజేష తవ్రగా ఇంటికి వచిచ్ 
పిలల్లతో గడుపుతూ, వాళుళ్ చెపేప్వి (అనిన్ ఫిరాయ్దులే) విని సంతోషంగా సాలవ్ చేసేవాడు. వీలు చేసుకుని గంగతో కలిసి 
కరాటే చేసేవాడు. కావేరి, యమున, రుకిమ్ కూడా వచేచ్ సరికి అదొక కరాటే కాల్సులా ఉంది. ‘అమామ్యిలకు సవ్ంత రక్షణ 
చేసుక్నే శకిత్ ఉండాలి’ అమామ్యిల బురర్లోల్కి ఎకిక్నేచ్వాడు.  
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తన కుటుంబానిన్ చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ చరితార్తమ్కమైన సథ్లానికి తీసుకెళేళ్వాడు. కొనిన్సారుల్ వినోద 
ఫెమిలీ, ఇతర సేన్హితులు కూడా వెళేళ్ వాళుళ్. రాజేష పెరిగిన నాటి హైదరాబాదు వేరు ఇపప్టి హైదరాబాదు వేరు. పెదద్, 
చినన్ అందరూ వసత్రధారణ నుండి తిండి, పదధ్తులు చాల వరకు మారాయి. యువత మదయ్పానం తీసుకోవడం 
మామూలైపోయింది. పేరెంటుస్కు తెలీదా లేక తెలిసినా పేషన అనో లేక సేట్టస సింబల అనో సీతకనున్ వేసుత్నాన్రా తెలీదు. 
ఇంగీల్షు మాటాల్డుతూ కొనిన్ తెలుగు పదాలను ఇరికిసుత్నాన్రు. కల్బుబ్కు వెళళ్డం, బార్ండునేం బటట్లు వేసుకోవడం వారి 
గురిత్ంపుగా భావిసుత్నాన్రు. డబుబ్ విలువ బొతిత్గా తెలీదు. ఇంత మారిందా! అని వాపోయాడు. అధునాతనంలో అతయ్ంత 
విలువైన జీవిత సతాయ్లు ఆవిరై పోతునాన్యా! అనుకునాన్డు. 

కాలం గిరుర్న తిరుగుతోంది. 
గంగ హైసూక్ల మొదటి శేర్ణిలో ఫాసయియ్ంది.  
“సైనుస్లో మంచి మారుక్లు వచాచ్యి కద తలిల్ మెడిసిన చేయొచుచ్గా, పర్జా సేవ చేయోచుచ్, నీకు 

ఇషట్మైన పని.”  “డాకత్రే కాదు ఏది చదివినా దేశ సేవ చేయొచుచ్ నానాన్. గాంధీ, మారిట్న లూతరిక్ంగ, మదర థెరీసా 
డాకట్రుల్ కారు అయినా దేశ సేవ చేసారు. నేను అలాగే చేసాత్ను డాడ.”  

“నీ ఇషట్ం.” 
హైదరాబాదులోనే ఇంజనీరింగ చేసాత్నంటే జయ, రాజేష ఒపుప్కునాన్రు. గంగ ఏది చదివినా అభివృదిధ్ 

లోకి రావడం ఖాయం అని వాళళ్కు తెలుసు. గంగలో మానసికంగా వయసుస్కు మించిన ఎదుగుదల ఉంది. ‘నా అదృషట్ 
దేవతలు’ అంటూ తన కూతుళళ్ గురించి సేన్హితులతో చెపుత్నన్పుడు రాజేష గుండె గరవ్ంతో పొంగుతుంది. అందరూ 
భారత దేశ జీవితంలో ఒదిగి పోయారు. 

ఒక శనివారం  రోజు– 
“గంగ ఫెర్ండు పుటిట్న రోజు పారిట్ కదా ఇవావ్ళ, వెళిళ్ందా? నందిక డైరవ చేసుత్నద్నుకుంటా, సేఫేలే.” జయ 

వైపు చూసూత్ అనాన్డు రాజేష.  
“అవును నందిక డైరవ చేసాత్నంది. రుకిమ్కి వంటోల్ బాగాలేదని వెళళ్డం లేదు. ఈ రోజు మీరు గంగను 

చూసెత్ ‘నా తలిల్ ఎంత అందంగా ఉంది’ అని ఎనిన్ ఫోటోలు తీసేవారో! నా దిషేట్ తగులుతుందనిపించింది. చాల సారుల్ 
ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను.” 

యమున పొడుగాటి వెంటుర్కలు దువువ్తునన్ జయ అంది. 
“నువువ్ ఫోటో తీయాలిస్ంది. పిలల్లు అలా చకక్గా డెర్స చేసుకునన్పుడు వీలు చేసుకొని ఫోటో తీసేయాయ్లి. 

రాగానే తీసాత్నులే. ఎపుప్డోసాత్నని చెపిప్ంది?”   
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“డినన్ర అవగానే వసాత్నంది. బయలేద్రే ముందు ఎలాగు ఫోను చేసుత్ంది.” 
డినన్రు తినాన్క రాజేష తో బాటు అందరూ మూవీ చూసూత్ సీర్క్న ముందు కూరుచ్నాన్రు. అది 

పూరత్యేయ్సరికి రాతిర్ పదకొండు దాటింది. కావేరి, యమున బెడ రూములోల్కి వెళళ్గానే రాజేష లేచి అసహనంగా ‘గంగ 
ఇంకా రాలేదేమిటి!’ నసుగుతూ గంగ సెల కు ఫోన చేసాడు. గంగ ఫోన ఆఫ చేసుంది.  

“గంగ నీకేమైన ఫోన చేసిందా జయా?”  
“ఇంతవరకు చేయలేదు. నేను చేసేత్ ఫోన ఆఫ లో ఉంది.” 
అపప్టికే జయ అరడజను సారైల్నా గంగ సెలుక్ ఫోన చేసుంటుంది. మనసులో కాసత్ అలజడిగానే ఉనాన్ 

పైకి ఎమీ అనలేదు. రాజేష వెంటనే జయరాముక్ ఫోన చేసి, “నందికతో మాటాల్డావా? గంగ ఫోన ఆఫోల్ ఉంది. గంగ 
ఎకక్డికేలిల్నా ఫోన ఆఫోల్ పెటట్దు.” గాబరాగా అడిగాడు.  

“ఇంతకు ముందే నందికకు ఫోన చెసాను. తన ఫోన కూడా ఆఫోల్ ఉంది. సమిథ్ంగ ఈజ రాంగ? నేను 
హోసుట్కు ఫోన చేసి  నీకు మళిళ్ ఫోన చేసాత్ను.” ఫోన పెటేట్సాడు జయరాం. 

కాసేపటోల్నే మళిళ్ ఫోన రింగయింది.  జయరాం గాబరాగ ఫోనందు కునాన్డు. 
“గెసట్ అందరూ వెళిళ్పోయారట. బరత్ డే గరల్ కూడా కజినస్ తో బయలేద్రి ఇంటికి వెళిళ్పోయిందట. ఐశుతో 

మాటాల్డితే ‘గంగ, నందిక వెళిళ్పోయి చాల సేపయింది, ఇంకా రాలేదా!’ అంటోంది. నేను పోలీసు సేట్షనుకు వెళుత్నాన్ను, 
నువువ్ అకక్డికే రా రాజేష.” ఎడర్స ఇచిచ్ ఫోన పెటేట్సాడు. 

రాజేష దడదడ లాడే గుండెతో కారు కీస తీసుకుని పెదద్ పెదద్ అంగలు వేసూత్ వెళిల్ పోయాడు. జయకు 
ముచెచ్మటలు పటాట్యి. ‘ఎపుప్డు ఫోన ఆఫ చేయని గంగ ఈ రోజు ఫోన ఎందుకు ఆఫ చేసింది!’ జయకు కంగారుగా 
ఉంది. మొదుద్బారిన మనసుతో  సోఫాలో అలాగే కూరిచ్ంది. సోఫాలో జోగుతూ ఉనన్ జయ ఉలికిక్ పడి లేచి చూసేత్ టైం 
నాలుగయింది. కంగారుగా రాజేష కు ఫోన చేసింది.  

“కేసు ఫయిల చేసాము. ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు ఆగాలి, ఆ తరావ్తే సరిచ్ంగ టీమున్ పంపుతారట. 
ఇపుప్డు ఎమీ చేయలేము అంటునాన్రు. ఇంటికి వసుత్...” రాజేష గొంతు దుఖంతో పూడుకు పోయి మాట పైకి రాలేదు. 
అది విని జయకు కళుళ్ తిరిగాయి. 

“గంగా! ఎకక్డునాన్వు తలిల్ , ఒకసారి ఫోన చెయియ్, మా మనసులు కుదుట పడతాయి. కారేమైనా 
టర్బుల ఇసోత్ందేమో .ఎవరైనా ఫెర్ండ ను డార్ప చేయడానికి వెళాళ్రేమో!!” జయ మనసులో ఆలోచనలు రేసు గురర్ంలా 
పరుగెడుతునాన్యి. 
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వినోద చినాన్నన్కు హైదరాబాదులో చాల పలుకుబడి ఉందని రాజేషుకు గురుత్ రాగానే పోలీస సేట్షన 
నుండే వినోదుక్ ఫోన చేసి జరిగిందంతా వివరంగా చెపాప్డు. వినోద బెడ లోంచి ఎగిరివెంటనే తను చేయాలిస్న పనిలో 
మునిగి పోయాడు.   

రాజేష ఇంటి ముందు కారు ఆపుతూ అపుప్డే కారులోంచి దిగుతునన్ వినోద ను చూసాడు. 
“పోలీస సేట్షనుకు వెళాళ్క ఈ పోలీస సేట్షన కాదు ఆరు మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ మరో పోలీసు సేట్షన 

అడర్స ఇచిచ్ అకక్డ మీరు కేస ఫైలేచ్యండి అనాన్రు. ఆ పోలీసు సేట్షనుకు వెళాళ్ము. జయరాంకు తెలిసిన యస ఐ కి 
ఫోన చేసాడు. కొనిన్ గంటలు కనబడక పోతే మిసిస్ంగ కాదు, ఇరవై నాలుగు గంటలు అయితే మిసిస్ంగ కేసవుతుందిట. 
అమామ్యిలకు ఏదైనా సహాయం కావలసి వసేత్ ఎలా! ఎంత గాబరా పడుతునాన్రో, ఎకక్డ ఉనాన్రో! నేను జయరాం కలిసి 
పారీట్ జరిగిన హోటల కు వెళిల్ ఆ చుటుట్ పకక్ల డైరవ చేసాము. కానీ వాళళ్ కారు ఎకక్డా కనబడలేదు. ఎవరింటికైన వెళితే 
గంగ తపప్కుండా ఫోన చేసుత్ంది.” రాజేష వణుకుతునన్ చేతులతో మొహానిన్ తుడుచుకుంటూ వినోదుక్, జయకు చెపాప్డు. 
జయ సుషుపాత్ వసథ్లో వింది. 

ఉదయం ఎనిమిదవుతోంది. అధికారుల నుండి ఫోన కాలుస్ వచేచ్సరికి పోలీసులు ఉరుకులు పరుగులతో 
జీపు లేసుకుని నాలుగు వైపులా వెతకడానికి వెళాళ్రు. ఫోనుల్ పటుట్కుని కూరుచ్నాన్రు జయ, రాజేష, వినోద. 

“పోలీసులు సరచ్ మొదలు పెటాట్రు. తవ్రలోనే తెలుసుత్ంది. ఇంకో గంటలో గంగ తిరిగొసుత్ంది జయా.’ 
దేవుడి గదిలోనే కూరుచ్ని ఏడుసుత్నన్జయకు ధైరయ్ం చెపాప్లని కరుణ పర్యతిన్ంచింది.  

“ఈ హడావుడికి పిలల్లు దడుచుకుంటారు. వీళళ్ను మాఇంటోల్ వదిలి వసాత్ను. అమమ్ వీళళ్ను చూసు 
కుంటుంది.” అంటూ  అమామ్యిలను కరుణ తనతో వాళిళ్ంటికి తీసుకెళిళ్ంది. పోలీసు సేట్షన నుండి ఫోన చేసారు- కారు 
ఒక చోట, రెండు శవాలు మరో రెండు చోటల్ దొరికాయని ఐడెంటిఫై చేయడానికి రాజేష, జయరాంను రమమ్నాన్రు.  

అకక్డ రకత్ం మరకలతో, మొహం, వళుళ్ గాయాలతో చూడటానికి  హృదయ విదారకంగా ఉంది. 
“నా బంగారు తలీల్! అయోయ్ నా తలిల్ని ఎంత హింసించారు! ఆ రకత్పు ధారలు చూడండి. మొహం మీద 

అంతా రకత్మే! ఆ కమిలి పోయిన మచచ్లు చూడండి!! నా బిడడ్ను చంపేసారు.” అసత్వయ్సత్ంగా, మతి చలించిన వాడిలా 
మాటాల్డుతూ గజ గజ వణికి పోతునన్ రాజేష ను బయటికి తీసుకొచాచ్రు పోలీసులు. జయరాం కటేట్లా బిగుసుకు 
పోయాడు. 

********** 
రాజేష, జయ తమ ఇంటోల్ ఏం జరుగుతుందో తెలుసు కునే సిథ్తిలో లేరు. వినోద, కరుణ దగగ్రుండి అనిన్ 

వాళేళ్ చూసుకుంటునాన్రు. బంధువులు, మితుర్లు అందరూ తోడై వారికి ధైరాయ్నిన్ ఇసుత్నాన్రు. కడుపు కోత చినన్దా! 
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ఇంతలో రింగవుతునన్ ఫోన ఆదురాద్గా అందుకుని “హలో” అనాన్డు రాజేష వణికే గొంతుతో. 
జయ గదిలో దేవుడి పటం ముందు కూచుని చీరకొంగు రెండు చివరలను జోలె లాగ పటుట్కొని ‘నా 

గంగను కేష్మంగా నాకివువ్ తండిర్.’ ఆ పటానిన్ వేడుకుంటోంది. పటంలో లాగ చలనం లేని మనుషులు కూడా చాలా 
మంది ఉనాన్రు. 

“గాయ్ంగు రేప, ఇదద్రు యువతుల మరణం” అంటూ వారత్ల మీద వారత్లు రంగులు దిదిద్, రకరకాల 
వీడియోలు చూపిసూత్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా పర్జలపై కుమమ్రిసుత్నాన్రు జీతాల మీద బతికే చోటా గాండుల్.  

“ఆ రాక్షసులు దొరికారట. వాళళ్ను అకక్డికకక్డే కాలేచ్యండి.” టివి చూసుత్నన్ జయ కజిన కసిగా 
అంటునాన్డు.  

“ఇదద్రిలో కరాటే తెలిసిన ఒకమామ్యి ఆ దుండగులలో ఒకడి కాలు విరిచేసింది. మరొకడి చెయియ్ 
విరిచింది. వాళళ్ను దెబబ్ తీసూత్ చివరి వరకు పోరాడిందట. ఆమె వాళళ్ బారి నుండి తపిప్ంచుకుని పారిపోతుంటే ఆ 
దుండగులు  ఆమెను పటుట్కుని తల నేలకేసి కొటట్డం మూలాన చని పోయింది. దొరికిన ఇదద్రు దుండగుల దావ్రా తెలిసిన 
విషయం...” 

“మన బిడడ్ జీవాతమ్ ఎంత తలల్డిలిల్ందో కదా!!” అంటూ రాజేష, జయ ఒకరినొకరు పటుట్కుని గుండెలు 
పగిలేలా ఏడాచ్రు. టివి లో “నలుగురు యువకులు ఇదద్రు యువతులను...” ఎవరో వెళిల్ టివిని టకుక్న ఆపేసారు. 

“జెండా మీదికి ఎగిరేసి సతంతర్ం ఒచిచ్ందని ఓ..మురుసత్రు. జెండా కాదు ఎగిరేశేది నీతిని అంత మీదకు 
ఎగిరేసి మురిసేటోడు ఒకక్డుంటే సూపియియ్ థూ! ఏం మనుసులే ఈలుల్. బంగారంలాంటి బిడడ్ను పొటట్ వెటుట్ కునన్రు.” 
మొఖం చిటిల్ంచాడు వారత్ విని పరుగు పరుగున వచిచ్న తోటమాలి.  

వినోద చినాన్నన్ రాజేష ను పరామరిశ్ంచడానికి వచాచ్డు.  
“చాల అనాయ్యం జరిగింది. ఇలాంటివి ఇక ముందు జరగకుండా ఆపాలి.” చలనం లేని రాజేష ను 

ఎంతో ఆపాయ్యంగా దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. దేవుడి ముందు జోలె పటుట్కుని కూరుచ్నన్ జయ దగగ్రకు వెళిల్, “జయమామ్! 
జరగకూడనిది జరిగింది. దురామ్రుగ్లను పటుట్కోవడానికి గటిట్ పర్యతన్ం జరుగుతోంది.” అంటూ రెండు చేతులు జోడించి 
నమసక్రిసుత్నన్ అతని ముందుకు జయ వచిచ్ తన కొంగు జోలె అతని ముందుకు చాపి, 

“నా గంగను నాకివవ్ండి. నాబిడడ్ను నాకివవ్ండి.” కనీన్ళళ్తో అరిథ్ంచింది. 
ఆమె బాధను చూడలేక కళుళ్ తుడుచుకుంటూ అతను దండం పెటిట్ వెను దిరిగాడు. అకక్డే నిలబడడ్ ఒక 

బంధువు 
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“ఇంటింటికి సేకూయ్రిటీలు పెటుట్కుంటారు ఈ నాయకులు. కానీ మన దేశంలో గలిల్ గలీల్కి సేకూయ్రిటి 
కావాలి. అపుప్డు గాని ఈ దురామ్రుగ్ల సంత తగగ్దు.” వచిచ్న వాళుళ్ రకరకాల కామెంటస్ చేసుత్నాన్రు. 

“సవ్తంతర్ం వచిచ్ందని పెదద్ పండుగ చేసుకుంటారు. సవ్తంతర్ం ఎవరికి? దేశానికా, పురుషులకా? సతరీ 
ఒంటరిగా నాలుగు అడుగులు వెళితే దోచుకునే మగవాడు ఉనన్ంత కాలం సవ్తంతర్ం అనే పదానికి అరథ్మే లేదు. ఆనాడు 
నిండు సభలో దౌర్పదికి మానభంగం జరిగినపుడు పదవులిచిచ్న ఆసనాలోల్ కూరుచ్నన్ మహా మహులు ఒకక్రైనా దౌర్పదికి 
సహాయం చేసారా! చేయి కూడా కదప కుండా అసీనులయేయ్ ఉనాన్రు. ఈనాడు నాయకులు కూడా అంతే. పదవులు 
వాళళ్ను బలహీనం చేసాత్యి. సతరీ జీవితంలో ఆనాటికి ఈనాటికి తేడా ఎమీ లేదు. అందుకే పర్జలం మనమే ముందుకు 
రావాలి.” సతరీల అనాయ్యాలను ఎతిత్ చూపుతూ నాయ్యం కావాలని వాదించే మహిళా సంఘ అధయ్కుష్రాలు మిస నందిని 
కోపంతో బుసలు కొటిట్ంది.  

నిరీహ్వమైన రోజులు గడిఛి పోతునాన్యి. జయ, రాజేష లకు దేని మీద ఆసకిత్ లేదు. ఒక జీవితానిన్ అంత 
సులభంగా ఎలా అంతం చేయగలిగారు రాజేష ఊహకు తటట్నిది.  దుండగులు దొరకడం వాళళ్కు శిక్ష పడటం జరిగింది, 
కానీ గంగ తిరిగి రాలేదుగా! 

********** 
ఒక సంవతస్రం బరువుగా ముందుకు కదిలింది. 
ఒక ఆదివారం నవ యువతీ మండలి బిలిడ్ంగులోని హాలు జనంతో నిండి పోయింది. బేనర పై, “గంగ 

కరాటే అకాడమి” అందంగా కదులుతోంది. వచిచ్న వారు టేబులైప్ ఉనన్ ఫోలడ్రు తీసుకుని అందులో ఉనన్ వివరాలు 
చూసుకుంటునాన్రు. కొంతమంది వాళళ్ పిలల్లిన్ కరాటే కాల్సులోల్ చేరచ్డానికి లైనులో నిలబడాడ్రు. 

హాలుకు పకక్నునన్ గదిలో  కావేరి మరి కొంత మంది అమామ్యిలు కరాటే డేమానేర్స్త్షను ఇసుత్నాన్రు. 
దూరంగా నిలబడి కాల్సులో జరిగే కరాటేను గమనిసుత్నన్  ఒక మధయ్ వయసస్తను రాజేష దగగ్రకు వచిచ్, 
“మీరు కరాటే ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్డు? మీరు మన దేశం అంటూ వచిచ్ మీ అమామ్యిని పోగొటుట్ కునాన్ 

దేశనికి సేవ చేయాలను కుంటునాన్రు. మీరు మహాను భావులండి.” దండం పెడూత్ అనాన్డు ఒక మధయ్ వయసస్తను. 
నవువ్తూ “చాలా మంది అడుగుతునాన్రు.” అంటూ సేట్జ దగగ్రగా వెళిల్ మైక తీసుకునాన్డు.  
రాజేష గొంతు ఖంగున వినబడింది. 
“మీరిందరూ వచిచ్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీలో చాలా మంది అడిగే పర్శన్లకు 

జవాబు ఇవావ్లని మైకు తీసుకునాన్ను. నా పెదద్ కూతురు గంగ ఎనిమిదేళళ్ వయసునుండి కరాటే నేరుచ్కుంది. బాల్కు బెలట్ 
వచిచ్ంది. తనను  కరాటే కాల్సుకు తీసికెళిళ్ అకక్డ కాల్సు అయిపోయే వరకు ఊరికే కూరోచ్వడం ఎందుకని నేను కూడా 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

58          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

                                   

పెదద్వాళళ్ కాల్సులో చేరి పోయాను. మొదటోల్ కాసత్ వొళుళ్ నొపుప్లు తపప్లేదు. అయినా మానకుండా పటుట్దలగా 
నేరుచ్కునాన్ను. ఇండియా  వచాచ్క కూడా కావేరి యమున తో కలిసి అందరం పార్కీట్సు చేసే వాళళ్ం. మిమమ్లిన్ మీరు 
రకిష్ంచుకునే శకిత్ ఉంటె మీమీద మీకు కానిఫ్డెనుస్ వసుత్ంది. మహానుభావులు చెపిప్నటుట్ నాదేశం నాకేమిచిచ్ంది అని నేను 
అడగను, నా దేశానికి నేనేమిచాచ్నని ఆలోచిసాత్ను.” రాజేష మనసులో గంగ కదిలి గొంతు మరి పెగల లేదు.   

“నా కూతురు పదహారేళుళ్ ఉంటుంది, ఆలసయ్మేమో అనుకునాన్ను కానీ మీమాటలు వినాన్క .. రేపే 
జాయిన చేసాత్ను.” ఉతాస్హంగా అందొక తలిల్ జయతో. 

నవువ్తూ సరే అనన్టుట్ తలూపింది జయ.  
“సరదాగ నేరుచ్కునన్ కరాటే ఇపుప్డు ఇలా ఇంతగా ఉపయోగ పడుత్ందని  మీరు కలోల్ కూడా అనుకోలేదు 

కదూ రాజేష!” పకక్కు వచిచ్ నుంచునన్ జయ చినన్గా అంది. వారిదద్రి మనసులో ఒకటే ఆలోచన మెదులుతోంది. 
 

                                                 PPP 

  
    

 అరచ్న కార పారక్ చేసి కాఫీ షాప లోకి వెళిళ్ంది. చుటుట్ చూసి “చాలా మారిపోయింది” అని మనసులో అనుకుంది 
కూరోచ్బోతు.  

అదొక చినన్ టౌన. దానిలో కలిసిపోయినటుట్ ఉండె ఒక ఫాయ్కట్రి తాలుకు కావ్రట్రస్. ఆ పార్ంతానికి ఎం జి కా
లని అని పేరు.  

అది అరచ్నకి అమమ్మమ్ గారి ఊరు. తాతగారు ఆ ఫాయ్కట్రి గుడిలో పూజారి గా పని చేసినపుప్డు కావ్రట్రస్ లో 
ఉండే వాళుళ్. ఆ ఇలుల్ తనకెంతో ఇషట్మైన ఇలుల్. పర్తి అణువణువు తెలుసనే నమమ్కం అరచ్నకి. ఇపప్టికీ కళుళ్ మూసుకొని 
పర్తీ గది, వాటిలో వసుత్వులు ఏవి ఎకక్డ ఉండేవో అనీన్ చెపప్గలదు. అమమ్ పెదద్ కూతురు. తరవాత మామలు, పినున్లు చా
లామందే ఉనాన్రు కాని వాళళ్ పిలల్లు ఈ ఇంటోల్ గడిపింది తకుక్వే. అమెరికా వెళేళ్ ముందు ఒక సారి చూడాలని అనిపించిం
ది తనకి. మళీళ్ ఎపుప్డు చూసుత్ందో, అసలు చూసుత్ందో లేదో అని అనుమానం.   
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అరచ్న ఒకక్రేత్ కూతురు వాళళ్ అమమ్, నానన్లకి. చాలా గారాబంగా పెరిగింది. పర్తి సెలవలకి అమమ్మమ్ ఇం
టికే వచేచ్ది. గుడిలో గంటలు, గంటలు కూరోచ్వడం, పకక్న ఉనన్ తోటలో తిరగడం, హారతి సమయానికి గంటలు మోగిం
చడం, ఇదే పని. సేన్హితులెవరు లేరు పెదద్గా, అరుజ్న తపప్.  

గుడినించి, ఇంటిని వెనకనుంచి కలుపుతు ఒక చినన్ దారి.  అకక్డ ఒక గేటు. దాని పైన రాధకృషణ్ పూల తీగ
. అది దాటి లోపలికి వసేత్ కొంచం ఖాళీ సథ్లం. ఎండాకాలంలొ అకక్డే పడుకునెవాళుళ్. అటుపకక్న, ఇటుపకక్న రకరకాల 
చెటుల్. చినన్ తోట, పెదద్ తోట అని పేరు వాటికి. ఖాళి సథ్లం దాటితే గచుచ్. అకక్డొక పందిరి పైన పాకిన తీగ సంపెంగ. తోట
లో కరివేపాకు, సీతాఫలం, కొబబ్రి, జామ చెటుల్, పారిజాతం, డిసెంబర పూలు, సదామలెల్, నూరు వరహాలు ఇంక ఎనోన్ ర
కాల పూల చెటుల్ ఉండేవి. ఆ చెటల్కింద ఎనిన్ పగళుళ్ పుసత్కాలు చదువుతూ గడిపిందో తనకే తెలుసు. చందమామ, బాలమితర్
, బొమమ్రిలుల్ అదెద్కి తెచుచ్కొని చదివేయటం, వెంటనే తిరిగి ఇచెచ్సి షాప వాడికి కోపం తెపిప్ంచడం ఇంక గురేత్.  

ఆ ఇలుల్, అందులో పర్తీ చెటుట్, పర్తీ కొమమ్, పర్తి రెమమ్ నావే, నావే అని అరిచి చెపాప్లని అనిపిసుత్ంది అరచ్న
కి. కాని ఆ ఇలుల్ ఫాయ్కట్రిది. ఎవరికీ లేని పేర్మ తనకెందుకో తనకే అరధ్ం కాదు.  

ఎవరో తననే చూసుత్నన్టుట్ అనిపించి ఆలొచనలోల్ంచి బయటకి వచిచ్ చుటూట్ చూసింది. అరుజ్న కాఫి తాగు
తూ తనవైపే చూసుత్నాన్డు. సంతోషం పటట్లేక పరిగెతిత్ వెళిళ్ంది ఆ టేబుల దగగ్రికి,  

"అరుజ్న నువేవ్ంటి ఇకక్డ" అంటూ. అరుజ్న లేచి అరచ్నను దగగ్రికి తీసుకునాన్డు "గురుత్ పటట్వనుకునాన్ను" 
అంటూ. అరచ్నకి ఒకక్సారిగా పర్పంచం ఆగిపోయినటుట్, కాలం గిరుర్న వెనకిక్ తిరిగినటుట్ ఉంది. 

"ఇది కలా, నిజమా అరుజ్న?" 
"నిజం, కలలాంటి నిజం. నువేవ్ంటి ఇకక్డ? ఇనిన్ సంవతస్రాల తరవాత" అనాన్డు అరుజ్న. 
"అమెరికా వెళిళ్పోతునాన్ను అరుజ్న, ఒకసారి తాతగారి ఇలుల్ చూడాలని అనిపించింది"  
అరుజ్న కళళ్లో సంతోషం, బాధ ఒకేసారి తొంగిచూసాయి.  
"నీకొక విషయం తెలుసా? ఇపుప్డు ఆ ఇంటోల్ నేనే ఉంటునాన్ను. ఫాయ్కట్రిలో ఇంజనీయరిన్" అనాన్డు.   
పిచెచ్కిక్నంత పనైపోయింది అరచ్నకి.  
"అవునా...ఓ అరుజ్న...ఐ యాం సో హాపి. నేను ఒకరోజు ఉండిపోవచాచ్?" అంది అరచ్న, అని నాలుక కరు

చుకుంది. "సారి, మీఆవిడకి ఓకె అయితేనే" అంటూ.  
నవేవ్సాడు అరుజ్న, "ఏమి పరేల్దు, పద వెళాళ్ద్ం" అని లేసూత్. 
గుండె వేగం పెరిగింది అరచ్నకి ఇంటిదగగ్రికి చేరుతూనే. కార ఆగకుండానే కిందికి దిగింది అరుజ్న వారిసుత్

నాన్కూడా.  
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"దేవుడు ఉనాన్డు అరుజ్న, ఉనాన్డు. ఇకక్డికి వచిచ్ ఈ ఇంటోల్ వాళళ్ని ఏమని అడగాలో, ఏమని మాటాల్డాలో ఏమి ఆలోచించలేదు, వచేచ్సాను, అంతే. నువువ్ ఉండటం ఎంత విచితర్ం" 
"నిజమే, ముందు లోపలికి వెళాద్ం రా" 
"లేదు, గుడి వైపు నుండి వదాద్ం రా" అంది అరచ్న చెయియ్ పటుట్కొని లాగుతూ.  
"సరే పద" అనాన్డు అరుజ్న తన వెనకే నడుసూత్. 
 
గుడి మెయిన గేటోల్నుండి ఇంటివైపు చినన్ దారిలోకి నడిచారు ఇదద్రు. గుడి పకక్న ఒక మండపం, రామనవ

మికి కళాయ్ణం అకక్డే జరిగేది. రెండడుగులు వేసేత్ ఒక డార్మా సేట్జి, పకక్న కొనిన్ రూములు ఏవైన శుభకారాయ్లకి అదెద్కి  ఇవవ్టానికి. వాటి గురించి అరుజ్న కి చెపూత్ నడిచింది అరచ్న. 
చినన్ గేట పైన రాధాకృషణ్ పూలతీగ ఇంకా పెదద్గా పెరిగింది.     
“ఇరవై సంవతస్రాలు" అనుకుంది అరచ్న నిటూట్రుసూత్. గేట దాటగానే ఉండాలిస్న ఖాళీ సథ్లంలో ఏవో  
పనికిరాని వసుత్వులు, తోటలో కొనేన్ చెటుల్ ఉనాన్యి. మనసంతా ఏదోలా అయిపొయింది అరచ్నకి.   
"బాధగా ఉందా? కొంచం కీల్న చేయిసేత్ సరిపోతుంది" అనాన్డు అరుజ్న.  
అవుననన్టుట్గా తలాడించింది అరచ్న. 
ఇలుల్ కూడా లోపల మారిపోయింది. శుభర్ంగా, పొందికగా ఉంది. హాల అలానే ఉంది కాని మంచి సోఫా  
సెట ఇంకా అందానిన్ ఇచిచ్ంది రూంకి. పైన రేకుల బదులు సిమెంట సాల్బ అయియ్ంది. వంటిలుల్ కొతత్ రూపు 

తెచుచ్కుంది.  
"చాలా బావుంది" అంది అరచ్న మెచుచ్కోలుగా. "మీ ఆవిడ చాలా చకక్గా అలంకరించింది". 
గటిట్గా నవేవ్సాడు అరుజ్న, "నేనే మా ఆవిడ" అనాన్డు.  
"పెళిళ్ చేసుకోలేదూ?" అంది ఆశచ్రయ్పోతూ.  
సమాధానం చెపప్లేదు అరుజ్న. "ఫెర్ష అయియ్ రా అరచ్నా, డినన్ర చేదాద్ం" అనాన్డు.  
ఇదద్రు కలిసి సింపులాగ్ అనన్ం, వంకాయ కూర, పపుప్ తో వంట ముగించారు.  
"కాసేపు బయట కూరుచ్ందామా?" అని అడిగింది అరచ్న. ఇదద్రూ తోటల మధయ్ గచుచ్ మీద కురీచ్లు వేసు

కొని కూరుచ్నాన్రు. 
"ఇపుప్డు చెపుప్. అమెరికా ఎపుప్డు వెళుత్నాన్వు?"  
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"ఇంకో రెండు వారాలోల్. అమమ్,  
  నానాన్ లేరు, ఇకక్డ ఇంకేం లేదేమో అరుజ్న" అంది గొంతులో ఏదో అడుడ్పడుతునన్టుట్గా.  
"మరి నేను?" అని పైకి అనలేదు అరుజ్న.    
అరుజ్న,అరచ్న చినన్నాటి సేన్హితులు, అనుకోకుండా ఇంజనీరింగ కాలేజి లో మళీళ్ కలిసారు, ఇషట్పడాడ్రు 

కాని పరిసిథ్తుల కారణంగా విడిపోయారు. పెళిళ్ని పొసట్ పోన చేసూత్ గడిపారు. మళీళ్ కలుసాత్రనుకోలేదు.  
 
"ఈ ఇలుల్ నేను కొనుకుక్నాన్ను తెలుసా అరచ్న!" అనాన్డు అరుజ్న హటాతుత్గా.  
"అవునా, ఎపుప్డు? ఎలా? ఫాయ్కట్రి వాళుళ్ అమమ్రు కదా" 
"ఈ మధయ్ కొంత నషాట్లోల్ పడితే ఉదోయ్గులకి ఆఫర ఇచాచ్రు కొనుకొక్నమని, మైంటననస్ బాధయ్త తగిగ్ంచు

కోవటానికి" చెపాప్డు అరుజ్న.  
"ఈ ఇంటోల్ ఉంటే నీ పకక్న ఉనన్టుట్ ఉంటుందని వెంటనే కొనాన్ను. నీకు ఈ ఇలుల్ ఎంత ఇషట్మో నాకు తె

లుసు. ఈ ఇంటొల్ ఎకక్డ ఏ రూం లో ఉనాన్, నువువ్ చెపిప్న ఎదో ఒక విషయం గురుత్ వసుత్ంది అరచ్న. నువువ్ లేవు కాని నీ  జాఞ్పకాలు చాలనుకునాన్ను" బాధగా చెపాప్డు. 
"అరుజ్న, అందరికి వాళళ్ చినన్పప్టి ఇలల్ంటే ఇషట్ం ఉంటుంది, కాని, నాకేంటో ఈ తాతగారి ఇలల్ంటే ఇషట్ం. 

నాసాట్లిజ్యా కావొచుచ్. గడిచిపోయిన కాలంలో ఏదో సంతోషం. అంతేనంటావా?" అంది అరచ్న సాలోచనగా. 
"కాని ఒకక్సారి చూసి వెళాళ్ద్ం అనుకొని, ఒకరోజు ఉండటం మాతర్ం అదృషట్మే" అంది. 
"అరచ్నా, ఒకక్రోజు కాదు, ఇకక్డే నాతో ఉండిపోవా? ఈ ఇలుల్ నీది, నేనూ నీవాడినే, పీల్జ" అనాన్డు  
అరుజ్న. 
"ఇపుప్డు ఒకరు మన పెళిళ్కి ఒపుప్కోవాలనే అవసరం కాని, ఆలోచన కాని నాకు లేవు. అసలు పెళేళ్ కావాల
నే కోరికా లేదు. నువువ్ంటే చాలు. నీకిషట్మైననిన్ రోజులు. నినున్ బలవంతపెటట్ను. నాకు ఇకక్డ జాబ రావ
టం, ఈ ఇలుల్ అమమ్కానికి రావటం అంత ఏదొ ఒక కారణం లేకుండా జరగదని నాకు అనిపించేది, అదే ఇ
పుప్డు నిజం అయియ్ంది. ఈ పదిహేను సంవతస్రాలు ఇపుప్డొక పదిహేను నిమిషాలలాగా అనిపిసుత్నాన్యి".   
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                 .    

అరచ్న లేచి అరుజ్న దగగ్రగా కూరుచ్ని, అతని ముఖానిన్ రెండు చేతులతో పటుట్కుని కళళ్లోకి చూసూత్ "మరి 
నా ఉదోయ్గం?" అంది. కాని అతనిన్ హతుత్కోకుండా, చుంబించకుండా ఉండలేకపోయింది. కాలం ఆగిపోయింది, మధయ్లో 
ఆగిపోయిన కథని పూరిత్ చేయడానికా అనన్టుట్.  

"నీ ఇషట్మే నా ఇషట్ం, నీకోసం ఎదురుచూసాత్ను, తిరిగి రావటం, రాకపోవటం నీ ఇషట్ం. నువువ్ ఈ ఇలేల్  
కావాలంటె నీకే అమేమ్సాత్ను" 
"లేదు అరుజ్న, నువేవ్ కావాలి. నువువ్ ఉంటావని, నీతో ఈ ఇంటోల్ ఉండాలని రాసిపెటిట్ ఉనన్ందుకే నాకు  
అంత పిచిచ్ పేర్మేమో ఈ ఇలల్ంటే. ఇపుప్డే, ఈ క్షణమే పెళిళ్ చేసుకుందాం. అమెరికా వెళాత్ను కాని తొందర

గా తిరిగి వచేచ్సాత్ను. తరవాత ఈ ఇంటోల్నే ఉందాం, తోట బాగుచెయాయ్లి, ఇంటొల్ కొనిన్ రిపేరస్ చేయించాలి, ఇంకా ఎనోన్..
.మన రిటైరెమ్ంట ఇకక్డే" అంది అరచ్న. తాతగారి ఇలుల్ ఇపుప్డు తన ఇలుల్.                                                      
                                                 PPP 

 
  కరోనా మహమామ్రి పర్పంచానిన్ వణికిసోత్ంది. ఊరు వాడా అదే గోల. పర్భుతవ్ పర్చారసాధనాలోల్, టీవీలోల్, ఫోన లో, 
వాటాస్ప లో కరోనా భారిన పడకుండా తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్ల గురించే. అపారెట్మ్ంట లో ఒక ఇంటోల్ వయ్కిత్కి కరోనా 
సోకిందని ఆ ఇంటివారందరినీ కావ్రంటైన కి తీసికెళాళ్రు. మిగతా ఇళల్లోని వారిని కూడా అతయ్వసరమైతే తపప్ బయటకు 
రానివవ్డంలేదు. బయట ఒక పోలీస ను కాపలాగా కూడా పెటాట్రు. ఏదైనా కావాలిస్న వారు ఆయనకు ఫోనేచ్సేత్ ఆయన 
తెచిచ్ఇచేచ్వాడు. ఎవరూ బయట కనపడటంలేదు. దిగభ్ంధం అంటే ఇదేనేమో. ఎపుప్డూ పిలల్ల ఆటలతో, పెదద్ల 
హడావుడి కదలికలతో   ముసలివాళల్ సమావేశాలతో కళకళ లాడే ఈ అపారెట్మ్ంట నిశశ్బాద్నికి నిలయమైంది. ఆఫీసులు, 
బళుళ్, కళాశాలలు ఏవీ నడవడంలేదు కాబటిట్ అందరు ఇళల్లో బందీలయాయ్రు.    

బయటికి వెళల్లేని నా నిసస్హాయతలో నాకునన్ ఒకే ఒక ఆనందం కిటికీ. టీవీ, పుసత్కాలు, సెలోఫ్న ఇవి మూడూ 
విసుగు కలిగించినపుప్డు బాహయ్ పర్పంచం ఉనికిని తెలిపేది కిటికీ. ఒక గది కిటికీలో నుండి చూసేత్ దూరాన వునన్ 
జగనాన్థగటుట్, కొండచుటూట్ వునన్ పచచ్దనం ఆహల్దంగా ఉంటుంది. మరొక గదిలో నా కిటికీకి ఎదురుగా పకిక్ంటి 
వాళళ్ కిటికీ ఉంటుంది. అనిన్ ఇళళ్ తలుపులు ఎపుప్డూ మూసుకుని ఉంటాయి. ఎపుప్డైనా ఏ ఇంటి తలుపైనా 
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తెరుచుకునన్ మరుక్షణంలోనే దుముమ్ రేగినపుప్డు అదిరిపడడ్ కంటి రెపప్లా అవి వెంటనే మూసుకు పోతాయి. పకిక్ంటి 
కిటికీ గుండా నా లాగే బయటి పర్పంచానిన్ చూసుత్ంటాడు రెండేళళ్ బాబు. నిపుప్లవలయం మధయ్లో చికుక్కునన్ లేడి 
పిలల్లా ఆ చినాన్రి ముఖంలో బేలతనం, ఆ లేడి కళల్లాగే వునన్ తెలల్టి కళళ్లో నలల్టి కనుపాప బితత్ర పోయి 
చూసుత్ంటుంది. ఎపుప్డూ కిటికీ చువవ్లు పటుట్కుని వాడు ఖైదీని తలపిసుత్ంటాడు.  

అపుప్డపుప్డు కోపంగా కిటికీ ఇనుప చువవ్లిల్న్ చినాన్రి చేతులోత్ విరిచివేయడానికి విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్ంటాడు. 
ఆకాశంలో ఎగిరే పకుష్లిన్, కదులుతునన్ మేఘాలిన్ పిలుసుత్ంటాడు. ఏ భాషా కాని భాషలో మాటాల్డుతుంటాడు. వాళళ్మమ్ 
వాడికి అకక్డే అనన్ం తినిపిసుత్ంది. నేనెపుప్డు ఆ కిటికీ పకక్కి వెళిల్నా ఆ బుజాజ్యి అకక్డే ఉంటాడు. వాడిన్ చూసినపుప్డలాల్ 
గాఢంగా హతుత్కోవాలనిపిసుత్ంది. ఆ చినాన్రి అమాయక ముఖంలోకి తదేకంగా చూడాలనిపిసుత్ంది. వచిచ్రాని వాడి 
ముదుద్ మాటలు వినాలనిపిసుత్ంది.  

ఈ ఇంటిని కొని అయిదేళల్ కిర్తం నేను వచిచ్నపుప్డే పకక్ఇంటిని కొని, దంపతులు పర్సాద, జయ, వాళళ్ అబాబ్యి 
జయంత, అమామ్యి జానీవ్ చేరారు. ఇంటోల్ చేరిన నెలకే అమామ్యికి పెళిల్చేశారు. బయటివారు మరీ ఎకుక్వ రాలేదు కానీ 
అపారెట్మ్ంట లోని వారందరీన్ ఆహావ్నించి, ఎంతోఆతీమ్యంగా పలకరించి అందరి పర్శంశలు పొందారు. తరావ్త 
కొదీద్కాలానికే కొడుకిక్ పెళిల్ చేశారు. ఈసారి కూడా తకుక్వ సంఖయ్లో బయటి అతిధులు, అపారెట్మ్ంట వారందరం 
హాజరయాయ్ము. కొడుకు, కోడలు హైదరాబాదులో వుంటారు, కూతురు అమెరికాలో వుంటుంది. కూతురు కోసం పర్సాద, 
జయ ఆరు నెలలు అమెరికాలో వుంటారు, ఆరునెలలు ఇకక్డ వుంటారు. మధయ్లో కొడుకు, కోడలు వసుత్ంటారు. ఎంతో 
సంతోషంగా వుంటారు కుటుంబ సభుయ్లందరు. జయ, పర్సాద అందరితో కలిసిపోతారు...ఎవరికీ ఏ సహాయం 
చేయడానికైనా వెంటనే ముందుకొసాత్రు. వాళుళ్ అమెరికా పోయినపుప్డు నాకు చాలా ఒంటరిగా అనిపిసుత్ంది. మిగతా 
ఇళల్వాళుల్ అసలు బయటికి రారు. జయ ఒకక్తే బాగా దగగ్రైంది నాకు. వాళుళ్ఎపుప్డొసాత్రా అని నేను 
ఎదురుచూసుత్నన్పుప్డు కరోనా వచిచ్oది 

 “ఇంక ఎపుప్డొసాత్మో ఏమో...మాకూక్డా విసుగాగ్వుంది ఇంటోల్నే ఉండడం… విమానాలు తిరగాగ్నే వచేచ్సాత్ం” 
అంది జయ. 

పకిక్ంటోల్ పనమామ్యి శుభర్ం చేసుత్ంటే జయ పర్సాద వసుత్నాన్రేమోనని అతృతగా ఫోనేచ్శా. 
“మేం రావడంలేదు, కరోనా వలన జయంత కు సేన్హాకు ఆఫీస కు వెళాల్లిస్న అవసరం లేదట…ఇంటోల్ంచే పని 

చేయొచచ్ట హైదరాబాద లో ఉండడం దేనికి అని మనింటికి వసుత్నాన్రు … కోడలికి ఏదైనా అవసరం వసేత్ నినున్ 
అడగమని చెపాప్ ... బాబుతో ఒకక్తీ చేసుకోలేదు ఆఫీస పని కూడా ఉంటుంది కదా. కొంచం చూసూత్ వుండు” అంది. 
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వాళుళ్ వచిచ్న రోజు నుండి బయటకే రాలేదు...నేను వెళిల్ పలకరిదాద్మా అనుకునే లోపల అందరం ఇళల్కు 
బంధీలమయాం. జయ కొడుకు కోడలు నాకు పెదద్గా పరిచయం లేదు కానీ బాలక్నీ నుండి రెండు మూడు సారుల్ 
పలకరించా… ఏమైనా అవసరమైతే అడగమని, తలూపింది కానీ ఎపుప్డూ ఏమీ అడగలేదు. నేను కిటికీ దగగ్ర 
వునన్పుప్డు పలకరింపుగా నవువ్తుంది సేన్హ, అంతే.                  
 

ఆ చినాన్రి పేరు అనురాగ అట జయ చెపిప్ంది. ఆ కిటికీ దగగ్రకు నాకు తెలియకుండానే నేను వెళుతుంటాను… 
వాడిన్ చూడాడ్నికి ఎపప్డెపుప్డు ఎనిమిదవుతుందా అని చూసుత్ంటాను...వాళళ్మమ్ వాడిన్ ఎనిమిదికి బాగా ముసాత్బు చేసి 
కిటికీకి వాడిన్ అతికించి పాలుతార్పిసుత్ంది...తొమిమ్దికి టిఫిన తినిపిసుత్ంది. ఇంక పకక్నే కూరుచ్ని తనలాపాట్ప 
ముందేసుకుని పనిచేసుకుంటుంది. 

రోజూ ఇదే. కారయ్కర్మం... అనురాగ ని చూడటం నాకు ముఖయ్మైన దినచరయ్ గా మారింది … మా అబాబ్యిలతో 
మాటాల్డినా, ఇంకెవరితో మాటాల్డినా అనురాగ చరచ్వచేచ్ది. అనురాగ ను చూసుత్ంటే నా కొడుకుల చినన్పప్టి 
మధురజాఞ్పకాలు గురుత్కొచిచ్...పిలల్లు పెదద్వకుండా అలాగే ఉంటే ఎంత బావుండేది! ఎందుకుపెదద్గవుతారా? ఎందుకు 
దూరమవుతారా అనిపిసుత్ంది. మళీళ్ ఎపుప్డెపుప్డు పిలల్లు పెదద్గవుతారా అని తలుచుకునన్ రోజులిన్ గురుత్ చేసుకుని 
నవువ్కుంటాను. మనిషి నైజం ఇది. వునన్పుప్డు దేని విలువ తెలియదు.... లేనపుప్డు ఎంత కోరుకునాన్ దొరకదు. నా 
కొడుకులు కూడా జయంత వయసువాళేళ్. వాళల్కు పెళిల్ ఆలోచనేలేదు. లేకపోతే నాకు అనురాగ లాంటి ముదుద్లొలికే 
చినాన్రి మనుమడో, మనుమరాలో ఉండేది. పచ్ ఎంచేసాత్ం? పర్సుత్తానికి వునన్ ఆశీరావ్దం అనురాగ ను చూడడ్మే.... 
ఎడారిలాంటి ఒంటరితనంలో...మనలిన్ మనమే బంధించుకునన్ బందిఖానాలో… అనురాగ గొపప్ 
అదృషట్ం...అనుకుంటాను. ఈ బందిఖానా ఇంకెనాన్ళోల్...! ఆ తరావ్త పకిక్లేల్గా వెళిల్వాడిన్ చూడొచుచ్, ఎతుత్కోవచుచ్. 
రోజూ ననున్ చూసి నవువ్తాడు. సంతోషంతో కేకలేసాత్డు...రమమ్ని సైగచేసాత్డు, దా...దా అంటూ పిలుసాత్డు కాబటిట్ నా 
దగగ్రికి వసాత్డు… ఆవిధంగా నా మనసు లో అనురాగ పై ఆశలు మొదలయాయ్యి. పుసత్కం చదువుకుంటూ మధయ్లో 
వాడు కిటికీ దగగ్రునాన్డేమో అని చూసి రావడం. పైరమ లో సినిమా చూసూత్… మధయ్లో ఆపి వాడి కోసం కిటికీ దగగ్రకు 
వెళల్డం, వాడు అకక్డ లేకపోతే నిరాశగా అనిపించడం, వాడు కనపడితే చాలు మనసు తృపిత్గా సంతోషంగా 
అనిపించడం ఇవనీన్ నా లాంటి ధృడమైన వయ్కితవ్ం కలిగిన సతరీకి వుండొచుచ్నా? ఇది బలహీనతనా? నాలో నేను 
తరిక్ంచుకునాన్...కానీ నాకు సరైన సమాధానం తోచలేదు. ఏ విషయం అయినా శాంతి, సంతోషం కలిగించేది 
ఉనన్తమైందే దానిన్ అందుకోవడంలో బలహీనత ఏముంది? ననున్ నేను సమాధానపరుచుకోవడానికి పర్యతిన్ంచాను. 

అరథ్రాతిర్ రెండు గంటలకు జయ ఫోన....   “ఓహ నిదర్పోతుంటావుకదా! లేపక తపప్లేదు… 
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 సేన్హ నానన్ గారికి చాలా బాగాలేదట...ఆయనకు ఒకసారి గుండెనొపిప్ వసేత్ ఏదో చేశారు నాకు సరిగాగ్ 
తెలియదు...వాళుళ్ వెంటనే హైదరాబాద అపోలో కు పోవాలి, అకక్డికి అనురాగ ను రానివవ్రట, పైగా కరోనా వుంది 
కదా … వాడిన్ ఎకక్డని వదులుతారు?  సేన్హ బంధువులు వచిచ్ రేపు అనురాగ ను తీసికెళతారు...అంతవరకు అనురాగ 
ను మీ దగగ్రుంచుకుంటారా? వాడేమీ మీకు ఇబబ్ంది పెటట్డు. హైదార్బాద లో ఉండగా వాడికి అలవాటే…” 

నిదర్మతుత్ వదిలింది.  
“ఇందులో నాకు ఇబబ్ంది ఏమిటి జయా! వాడు నా దగగ్ర ఇబబ్ంది పడకుండా ఉంటే...ఎనిన్రోజులైనా నాకేమీ 

కషట్ంకాదు...పైగా చాలా సంతోషం కూడాను...సేన్హను బాబుకు ఏమివావ్లో అవనీన్ చెపిప్ వదిలి వెళళ్మని చెపుప్.” 
జయకు హామీ ఇచాచ్ను 

సేన్హ, జయంత చాలా జాగర్తత్లు చెపిప్ వాడి, బటట్లు, అవసరమైన మందులు, అనీన్ ఇచాచ్రు. 
“మీరు తిరిగి వచేచ్వరకు అనురాగ నాతోనే ఉంటాడు, ఎవరి దగగ్రికీ వాడిన్ పంపవలసిన అవసరం లేదు. 

నిశిచ్ంతగా వుండు సేన్హా...నానన్గారి కెలా వుందో ఫోనెచ్యియ్. అంతా మంచిగా జరుగుతుందిలే... దిగులుపడకు” 
అనాన్ను.   

కనీన్ళుల్ నింపుకుని నిదర్పోతునన్ అనురాగ ను నా మంచం మీద పడుకోబెటిట్. ముదుద్పెటుట్కుని వాడిన్ వదలలేక 
నిలబడిపోయింది. “అమామ్ ఏమైనా ఇబబ్ంది పెడితే చెపప్ండి…విధిలేని పరిసిథ్తిలో మీకు శర్మ కలిగిసుత్నాన్ము” అనాన్డు 
జయంత 

“లేదు...జయంత   మీ అమమ్ దగగ్ర వదలడానికి బాధపడతారా, ఇబబ్ంది పడతారా? లేదుకదా! అలాగే 
అనుకోండి. అనురాగ ను నా దగగ్రుంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందం. సరేనా! వెళిల్ మామగారిని చూసుకోండి. రోజూ 
ఫోనోల్ అనురాగ విషయాలు మాటాల్డుకోవచుచ్.” 

కలా. నిజమా...అరథ్ంకాలేదు కాసేపు. ఏదైనా మనసులో తీవర్ంగా కోరుకుంటే జరుగుతుందేమో …!  అనురాగ 
తలపై చేయివేసి వాడి నుదుటిపై పడడ్ జుటుట్ను సవరిసుత్ంటే...మనసంతా హాయి నిండింది. అమాయకతవ్ం నిండిన 
నిషక్లమ్షమైన పసిపిలల్లే లేకపోతే ఈ పర్పంచంలో ఆనందం ఏముంది?   

PPP 
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                   లోకసభ ఎనిన్కల ఫలితాలు విడుదలయాయ్యి. 

తన తండిర్ మరణించడంతో రాజకీయాలోల్కి వచిచ్న శీర్కృషణ్, గతంలో తన తండిర్ పోటీచేసిన నియోజక 
వరగ్ం నుంచే పోటీచేసి, భారీ మెజారిటీ తో గెలిచాడు.యువకుడూ,ఉనన్త విదాయ్వంతుడూ అయిన శీర్కృషణ్ కు కేందర్ంలో 
మంతిర్ పదవి ఇచాచ్రు. పర్మాణ సీవ్కారం చేసిన మరుసటి రోజే పర్ధాన మంతిర్ శీర్కృషణ్ను తనవదద్కు పిలిపించాడు. 

"కాలేజీ సూట్డెంటుగా ఉనన్పుప్డే పరాయ్వరణానిన్ పరిరకిష్ంచడానికి ఉదయ్మాలు చేసావు. అలంటి నినున్ 
ఎనివ్రానెమ్ంట శాఖకు మినిసట్రుగా ఎంపిక చేయడం సరైన నిరణ్యమని నేను భావిసుత్నాన్ను."అంటూ 
అభినందించారాయన. కృతజఞ్తలు చెపాప్డు శీర్కృషణ్. 

“నినున్ పిలిపించడానికి అసలు కారణం వేరే ఉంది. ఆగార్కు సమీపంలో కొతత్గా ఒక భారీ పరిశర్మ 
ఏరాప్టుకు, అపప్టి పర్భుతవ్ం అనుమతి ఇచిచ్ంది.  ఆ పరిశర్మ వలల్ యమునా నది మరింత కలుషితమవుతుందని 
పరాయ్వరణ పేర్మికులతో పాటు మనమూ ఉదయ్మాలు చేశాం. ఆ పరిశర్మ సాథ్పించేది దేశంలోనే ఒక పెదద్ సంసథ్. 
అధికారంలో ఏ పారీట్ ఉనాన్భారీగా నిధులు సమకూరుసాత్రు వాళుళ్. వారితో వివాదం రాకుండా, వీలయినంత తకుక్వ 
కాలుషయ్ం ఉండేలా సమసయ్ను చాకచకయ్ంగా పరిషక్రించాలి. నీకు మా పూరిత్ సహకారం ఉంటుంది. " చెపాప్రు పర్ధాని. 
అంగీకారంగా తలవూపి బయటకు వచాచ్డు శీర్కృషణ్. ఆ రోజే తన పిఏను పిలిచి, వెంటనే ఆ ఫాయ్కట్రీ పరిసరాలను తనిఖీ 
చేయడానికి ఏరాప్టుల్ చేయమని చెపాప్డు. అలాగే ఆ పార్ంతంలో యమునానదిలో ఏ మేరకు కాలుషయ్ం ఉందొ వివరాలు 
తెపిప్ంచమనాన్డు. 

మరుసటి రోజే ఢిలీల్ నుండి తన కానావ్యితో బయలుదేరాడు శీర్కృషణ్. ముందు ఒక పోలీస జీప, ఒక కార, 
వెనుక రెండు కారుల్ అతనితో వసుత్నాన్యి. ఆ పార్ంతపు ఎంపీ కూడా వెంట వసుత్నాన్డు. ఆగార్ దాటి పది కిలోమీటరుల్ 
వెళాళ్క కుడి వైపు ఒక మెటల రోడ వసుత్ంది. 

                 ఆ రోడ లో మరో పదిహేను కిలోమీటరుల్ వెళితే శీర్రాంపూర వసుత్ంది. ఫాయ్కట్రీ 
పార్రంభించబోయేది అకక్డే. 

మెటల రోడ లో కాసత్ దూరం వెళాళ్క హఠాతుత్గా రోడ పర్కక్నుండి ఓ ముసలావిడ కారుకు అడడ్ంగా 
వచిచ్ంది. సడెన బేర్కుతో కారును ఆపాడు డైరవర. భయంతో రోడ కు అడడ్ంగా పడిపోయిందావిడ. 
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గబుకుక్న కారుదిగి ఆమెను పైకి లేవనెతత్బోయాడు శీర్కృషణ్. ఇంతలో రోడ మీద ఓ యాభై అడుగుల 
దూరంలో పెదద్ పేలుడు జరిగింది. గాజు పెంకులు, రోడ మీద పరచిన కంకర రాళూళ్ చెలాల్చెదురుగా పడాడ్యి.. 
నేలమీదకు వాలిపోయి తనమీదకు రాళుళ్ పడకుండా కాపాడుకునాన్డు శీర్కృషణ్. తరువాత నెమమ్దిగా ముసలావిడను పైకి 
లేవనెతాత్డు. 

"కళుళ్ నెతిత్ మీద పెటుట్కుని నడుసుత్నాన్వా? ఎవరు నువువ్?" గదిద్ంచాడు డైరవర.  
"నాకోసం వచిచ్ ననేన్ ఎవరని అడుగుతునన్వా?" తెలుగులో అంది ఆమె. 
"నీకేమీ దెబబ్లు తగలేల్దు కదా అవావ్?" అడిగాడు శీర్కృషణ్.  
తన చేతిని చూపించిందావిడ. ఆమె చేతిపైన శీర్కృషుణ్డి పచచ్ బొటుట్ ఉంది.  
“నా కృషుణ్డికేమీ కాలేదు. అది చాలు నాకు." అంటూ రోడ పర్కక్న గుబురుగావునన్ చెటల్లోకి వెళిళ్ందామె. 
వేగంగా ఆలోచించాడు శీర్కృషణ్. ఆమె అడుడ్ రాకుంటే తన కారు పేలిపోయేది. అంటే తన మీద 

హతాయ్పర్యతన్ం జరిగింది. ఆమె తన పార్ణాలు కాపాడింది.  
ఆమె వెళిల్న చెటల్ గుబురు వైపు చూసూత్ గటిట్గ అరిచాడు "నీ పేరేమిటి అవావ్!" అంటూ.  
"నా పేరు యమునమమ్. " దూరంనుంచి అసప్షట్ంగా వినిపించిందతనికి 
  ముందు, వెనుక ఉనన్వాహనాలనుంచి పోలీసులూ, పారీట్ కారయ్కరత్లు, సాథ్నిక ఎంపీ దిగారు. అందరూ 

శీర్కృషణ్ చుటూట్ చేరారు. అతడు కేష్మంగా ఉండటంతో ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అతనిన్ వెనకిక్ వెళళ్మని సూచించారు. కానీ 
ఒపుప్కోలేదతను. బాంబ డిటెక్షన సాక్వ్డ ను పిలిపించి రోడ కుష్ణణ్ంగా తనిఖీ చేయించాడు. ఇంకెకక్డా బాంబులు, మందు 
పాతరుల్ లేవని నిరాద్రించుకునాన్క ముందుకు పర్యాణం సాగించాడు శీర్కృషణ్. దారిలోనే పర్ధాని నుండి ఫోన వచిచ్ంది.  

"పార్ధమిక సమాచారం పర్కారం సాథ్నిక ఎంపీకి వయ్తిరేక వరగ్ం వారే ఈ పని చేయించి ఉంటారని 
తెలుసోత్ంది. మీ కానావ్య లో ఆయనకూడా ఉనాన్రుకదా! ఐనా పూరిత్ సాథ్యి దరాయ్పుత్ జరిపిసాత్ను. మీరు తిరిగి 
వచేచ్యండి. పరిసిథ్తులు చకక్బడాడ్క తిరిగి వెళళ్వచుచ్. " చెపాప్రాయన. 

"ఫరవాలేదు సర. యమునను పర్కాష్ళన చేసే విషయంలో రాజీ పడను."ధృడ నిశచ్యంతో చెపాప్డు 
శీర్కృషణ్.  

శీర్రాంపూర వెళళ్గానే ఫాయ్కట్రీ పర్తినిధులతో సమావేశమయాయ్డు. యూనిట ఇంచారిజ్ తో ఫాయ్కట్రీ వయ్రాద్ల 
గురించి చరిచ్ంచాడు. 

"ఈ వయ్రాధ్లు వాసత్వానికి ౩౦ కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉండే లోయలో వెయాయ్లి. ఇది భారీ పార్జెకుట్ కాబటిట్ 
వయ్రాధ్లు కూడా ఎకుక్వగానే ఉంటాయి. అంత దూరం ఈ వయ్రాధ్లను పంపడానికి సంవతస్రానికి పది కోటుల్ ఖరుచ్ 
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అవుతుంది. అలాకాక రెండు కిలోమీటరల్లో ఉనన్ యమునా నదిలో ఒక చినన్ కాలువ దావ్రా కలిపేసేత్ అంత డబూబ్ ఆదా 
అవుతుంది. అందులో సగం ఇతరతార్ ఖరుచ్ చేసుత్ంటాము. పారీట్లకు విరాళాలు ఇసుత్ంటాము. ఇపప్టివరకు అనిన్ చోటాల్ 
జరుగుతునన్ది ఇదే. మీరు వేరేలా చెబితే అలాగే నడుచుకుంటాము." చెపాప్డు ఫాయ్కట్రీ ఇంచారిజ్. 

“నిజమే. కొనిన్ ఫాయ్కట్రీల కాలుషయ్ంతో అంత పెదద్ నదికి ఏమీ కాదని కలపడం మొదలు పెటాట్రు. కానీ 
కొనిన్ వందల ఫాయ్కట్రీల వయ్రాధ్లు కలవడంతో యమునా నది దాదాపు మురుగు కాలువలా మారింది. ఈ పరిసిథ్తికి ఎదో 
ఒక రోజు అడుడ్కటట్ వేయాలి. అందుకు ఈ రోజే బీజం పడిందని తెలుసుకోండి. ఫాయ్కట్రీ వయ్రాద్ల నుండి సబిస్డరీ పొర్డకట్స్ 
తయారుచేసే కుటీర పరిశర్మలు ఏరాప్టు చేయిసాత్ను. తదావ్రా సాథ్నికులకు ఉపాధి దొరుకుతుంది. వారికి మీ నుండి 
ముడిపదారధ్ం ఉచితంగా దొరుకుతుంది. పర్భుతవ్ం నుండి కూడా కొనిన్ రాయితీలు కలిప్సాత్ము. అలా కాలుషాయ్నిన్ 
చాలావరకు నివారించవచుచ్. మొతత్ం వివరాలు పర్ధాని గారికి సమరిప్సాత్ను. వీలయినంత తవ్రగా ఈ సమసయ్ను 
పరిషక్రిసాత్ను. "ఆతమ్విశావ్సం తో చెపాప్డు శీర్కృషణ్.  

ఢిలీల్ వెళిల్న వెంటనే పర్ధానిని కలిసాడతను. శీర్కృషణ్ ధృడ సంకలాప్నిన్ అభినందించారు పర్ధాని. ఢిలీల్ 
పరిసరాలనుంచి యమునలో కలిసే కాలుషాయ్ల నివారణ బాధయ్తను కూడా శీర్కృషణ్కు అపప్గించారాయన.  

ఒక ఆరు నెలలు గడిచాయి. యమునలో కాలుషయ్ం సగానికి తగిగ్ంది. నీళల్లో విషపు రసాయనాల శాతం 
తగిగ్, ఆకిస్జన శాతం పెరగడంతో జలచరాలు సందడి మొదలైంది. కాలుషయ్ నివారణ పనుల పురోగతిని పరిశీలించడానికి, 
మరోసారి శీర్రాంపూర వదద్ వునన్ భారీ పరిశర్మను చూడడానికి వెళాళ్డు శీర్కృషణ్.. ఆ పార్ంతంలో పర్తి ఫాయ్కట్రీ సమీపంలో 
వయ్రాధ్లను ఉపయోగించుకునే చినన్ చినన్ కుటీర పరిశర్మలు వెలిశాయి. చాలా సంతోషించాడు శీర్కృషణ్. సాథ్నిక పర్జలు 
చాలామంది మాజీ ఎంపీ అకర్మాల గురించి శీర్కృషణ్కు ఫిరాయ్దు చేసారు. ఫాయ్కట్రీకి భూములు సేకరించే విషయంలో 
కూడా చాలా అకర్మాలకు పాలప్డాడ్డని చెపాప్రు. అనిన్టి మీద ఎంకవ్యిరీ వేయిసాత్ననీ, పర్జలకు నాయ్యం చేసాత్నని 
హామీ ఇచాచ్డు శీర్కృషణ్. 

ఆ రాతిర్కి అకక్డి పర్భుతవ్ అతిధి గృహంలో బస చేసాడు శీర్కృషణ్. పొర్దుద్న నిదర్లేచి బాలక్నీ లోకి వచిచ్న 
శీర్కృషణ్కు సెకూయ్రిటీ తో ఓ నడివయసు సతరీ గొడవపడటం గమనించాడు. 

"ఈవిడెవరో మీకోసం వెనన్ తీసికొని వచిచ్ందట. అలాంటివి మీరు తినరని చెబితే వినడంలేదు." అనాన్డు 
సెకూయ్రిటీ. 

ఆమెను పైకి పంపామనాన్ డు శీర్కృషణ్. 
ఆమెకు నలభై ఏళుళ్ ఉంటాయి. ముఖంలో చకక్టి వరచ్సుస్ కనబడుతోంది. ఎకక్డో చూసినటుల్ 

అనిపిసోత్ంది. "ఎవరమామ్ నువువ్?" అని పర్శిన్ంచాడు. 
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"పర్కక్నే ఉనన్ పలెల్టూరు మాది. వెనన్ అముమ్కొని బర్తుకుతుంటాను. మీ గురించి చాలా గొపప్గా విని 
ఉనాన్ను. మా యమునమమ్కు మంచి రోజులు వచాచ్యని అందరు చెపుప్కుంటునాన్రు. ఏదో ఉడతా భకిత్గా కాసత్ వెనన్ 
తినిపిదాద్మని వచాచ్ను." అంటూ తను తెచిచ్న వెనన్ను అతనికి ఆపాయ్యంగా తినిపించింది. 

"నాకు వెనన్ంటే ఇసాత్మని నీకెలా తెలుసు?" పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్. 
"కృషుణ్డికి ఏమి ఇషట్మో యమునమమ్కు తెలియదా! వెనెన్లంటి మనసునన్ నీకు వెనన్ంటే ఇషట్ముండదా." 

అందామె. 
"యమునమమ్... ఈ పేరెకక్డో వినాన్ను. ఆరోజు కారుకు అడడ్ంపడి నా పార్ణాలు కాపాడింది ఒక అవవ్. 

తన పేరు యమునమమ్ అని చెపిప్ంది. ఆమె నీకేమవుతుంది? నువువ్ ఆమె కూతురివా?"  
అడిగాడు శీర్కృషణ్. 
"అంతలా మురికిపటిట్న యమునానది నీ చలవతో అందంగా తయారయింది. మరి ఆ ముసలవేవ్ వయసు 

తగిగ్ నా వయసుకు వచిచ్ందేమో. ఈ సారి నువువ్ వచేచ్టపప్టికి నది మరింత శుభర్మవుతుంది. నేనూ వయసు మరింత 
తగిగ్ పాతికేళళ్దానిలా మారుతానేమో.' చెపిప్ నవువ్తూ వెళిల్పోయిందామె. వెళేల్ముందు ఆమె చేతిమీద శీర్కృషుణ్డి పచచ్బొటుట్ 
కనిపించిందతనికి.  

"నీ పేరేమిటి?" వెళుత్నన్ ఆమెను పర్శిన్ంచాడు. 
"యమునా బాయి" సమాధానమిచిచ్ందామె.  
ఢిలీల్ వెళళ్గానే పర్ధానిని కలిసాడు శీర్కృషణ్. శీర్రాంపూర పార్ంతంలో పర్జలు మాజీ ఎంపీ గురించి చేసిన 

ఫిరాయ్దుల వివరాలు అందజేశాడు. వెంటనే ఎంకవ్యిరీ వేయిసాత్నని ఆయన హామీ ఇచాచ్రు. 
సీఎం ల సమావేశం ఏరాప్టు చేశారాయన. 
ఆ సమావేశంలో కాలుషయ్ నివారణ ఆవశయ్కత గురించి శీర్కృషణ్ చేసిన పర్సంగం అందరినీ 
 ఆకటుట్కుంది. శీర్కృషణ్ చేసుత్నన్ పర్యతాన్లను అందరూ అభినందించారు. 
నదుల కాలుషయ్ం గురించి అధయ్యనం చేసిన అంతరాజ్తీయ సంసథ్ మన దేశంలో నదుల కాలుషయ్ం చాలా 

తగిగ్ందనీ, ముఖయ్ంగా యమునానది దాదాపుగా కాలుషయ్ రహితమయిందనీ గణాంకాలతో సహా వివరించారు. 
దేశవాయ్పత్ంగా శీర్కృషణ్కు పర్శంసలు వచాచ్యి. 

కొదిద్ద్ రోజుల తరువాత ఆగార్లో ఒక యూనివరిస్టీ పార్రంభోతస్వానికి శీర్కృషణ్ను ముఖయ్ అతిధిగా 
ఆహావ్నించారు. ఆ కారయ్కర్మం ముగించుకునన్ తరువాత అతనికి హఠాతుత్గా ఆరోజు తన పార్ణాలు కాపాడిన 
యమునమమ్ గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలనుకునాన్డు. 
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కానావ్యితో వెళితే ఎటూ తిరగడానికి వీలుకాదు. అందుకే ఒంటరిగా వెళళ్డానికి నిశచ్యించు కునాన్డు. 
తన సెకూయ్రిటీని పిలిచి ఓ రెండు గంటలపాటు వయ్కిత్గతమైన పనిమీద వెడుతునాన్ననీ, వెంట ఎవరూ రావదద్నీ చెపాప్డు. 
డైరవర ను పిలిచి శీర్రాంపూర వైపు వెళళ్మనాన్డు. ఆ రోజు యమునమమ్ తన కారుకు అడుడ్వచిచ్న చోట కారు ఆపించాడు. 
ఆ పరిసరాలను పరిశీలించాడు. కాసత్ దూరంలో ఒక చినన్ కుగార్మం కనిపించింది. అకక్డకు తీసికెళళ్మనాన్డు. 
మౌనంగా కారు సాట్రట్ చేసాడు డైరవర. సడన గా తన ఫోన మోర్గడంతో తీసాడు శీర్కృషణ్. ఇంటెలిజెనస్ నుండి ఫోన. 

"ఇపుప్డే ఇనఫ్రేమ్షన వచిచ్ంది. మాజీ ఎంపీ మీ డైరవర ను కొనేసాడు. ఆకిస్డెంట చేయిసాత్రేమో జాగర్తత్." 
ఫోన పెటిట్ డైరవర వైపు చూసాడు శీర్కృషణ్. 
తను బయట పడాడ్ననన్ విషయం తెలిసిపోయింది డైరవర కి.  
కారు వేగానిన్ పెంచి ఎడమ వైపు ఉనన్ పెదద్ బాండ రాయికేసి పోనిసూత్ తను బయటకు దూకేసాడు డైరవర. 
తపిప్ంచుకోవడానికి క్షణం కూడా సమయం లేదు శీర్కృషణ్కు. 
అంతలో ఎవరో లాగినటుల్గా అతను ఉనన్వైపు కార డోర తెరుచుకుంది. కారులోంచి ఎగిరి దూరంగా ఉనన్ 

పొదలోల్ పడిపోయాడు శీర్కృషణ్. విపరీతమైన దాహం వేసోత్ంది. కళుళ్ మూతలు పడుతునాన్యి. తనకు సప్ృహ 
తపుప్తోందని తెలుసోత్ందతనికి. ఎవరో తన ముఖం మీద చలల్టి నీళుల్ చిలకరించడంతో కళుళ్ తెరిచాడు శీర్కృషణ్. ఎదురుగా 
ఆ రోజు తనని కాపాడిన యమునమమ్. మళీళ్ కళుళ్ మూతలు పడడ్యటానికి. సప్ృహ కోలోప్యాడతను. ఒక అగాధంలో 
పడిపోతునన్టుల్, తన పార్ణాలు పోతునన్టుల్ అనిపించింది. అంతలో ఎవరో అతని చేతిని పటుట్కునాన్రు. తన చేతిని 
పటుట్కునన్ సతరీని దగగ్రకు లాకుక్ని బలంగా కౌగిలించుకునాన్డతను. తన చునీన్తో అతని ముఖానికి అంటిన రకాత్నిన్ 
తుడిచిందామె. ఆమె సప్రశ్తో తన గాయాలు మానినటుల్ తెలుసోత్ందతనికి. అపుప్డు గమనించాడు ఆమె చేతిమీద 
శీర్కృషుడి పచచ్బొటుట్ను. 

సప్ృహ వచిచ్ందతనికి. నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చూసాడు.. తను ఇంకా ఆ గుడిసెలోనే ఉనన్టుల్ 
తెలిసిందతనికి. 

తన మంచం పర్కక్నే సూట్లుమీద ఒక అందమైన పాతికేళల్ అమామ్యి కూరుచ్ని ఉంది. మెడలో సెట్తసోక్పుని 
బటిట్ ఆమె ఒక డాకట్ర అని తెలుసోత్ంది. ఆమె ముఖంలో ఒక దివయ్మైన తేజసుస్ కనబడుతోంది. 'ఎకక్డ చూసాడు తను?' 
గురుత్ చేసుకోవడానికి పర్యతిసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్. 

'మాది ఈ వూరే. ఈ మధేయ్ మెడిసిన చేశాను. మీ పరిసిథ్తి తెలిసి ఫసట్ ఎయిడ చేశాను. "చెపిప్ందామె. 
లేచి కూరోచ్వడానికి ఏదైనా ఆధారం దొరుకుతుందేమోనని చూసుత్నాన్డు శీర్కృషణ్. 
"మీకు ఎవరి సహాయమూ అకక్రలేదు. లేవగలరు." చెపిప్ంది ఆ యువతి. 
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సులభంగా లేచి కూరోచ్గలగడం తో ఆశచ్రయ్ పోయాడు శీర్కృషణ్. ఈమె సప్రశ్ తో తన నొపిప్, అలసటా 
అంతా మాయమయాయ్యి. ఈమె ఎవరో దేవత లాగా ఉంది. ముఖంలో ఆ తేజసుస్ ఎకక్డో చూసినటుల్ ఉంది. ఆలోచిసూత్ 
ఆమె చేతి వంక చూసాడు. ఆమె ఫుల సీల్వస్ చుడిదార వేసి ఉండడం తో చేతి మీద పచచ్బొటుట్ ఉనన్ది, లేనిది తెలియడం 
లేదు.  

"పోతునన్ నా పార్ణానిన్ నిలబెటాట్రు. మిమమ్లిన్ ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను. మీ పేరు తెలుసుకోవచాచ్?" 
అడిగాడతను. 

"వెళేళ్టపుప్డు చెబుతాను" అందామె. 
"యమునమమ్ మీకేమవుతుంది?" హఠాతుత్గా పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్. 
'యమున అనగానే ఇపుప్డందరికీ నాలాంటి అందమైన కనెన్పిలల్ గురుత్కు వసుత్ంది. అంతలా మారింది 

యమునా నది. ఆ యమునమేమ్ వయసు తగిగ్ నాలా అయిందేమో..." నవువ్తూ అంది ఆ యువతి. 
"అలాగైతే నేనింతటితో యమునా పర్కాష్ళన కారయ్కర్మాలు ఆపేసాత్ను. లేదంటే కొదిద్రోజులకు నువువ్ బేబీ 

యమునగా మారుతావు." అనాన్డు శీర్కృషణ్. 
"అలాగైతే తొందరగా మంచి అమామ్యిని చూసి పెళిల్ చేసుకోండి. నేను మీకు పాపగా పుడతాను." 

అందామె. 
"నేను నినేన్ పెళిల్ చేసుకుంటాను." అనాన్డతను. 
"నేను నది లాంటి దానిన్. ఎవరికీ చికక్ను. మీకోసం ఓ అమామ్యి ఎకక్డో పుటిట్ ఉంటుంది." అందామె. 
"ఎలా గురుత్ పటట్డం?" పర్శిన్ంచాడు శీర్కృషణ్.  
తన సీల్వస్ నీ పైకి మడిచిందామె 
ఆమె చేతి మీద శీర్కృషుడి పచచ్ బొటుట్. 
"అనన్టుల్ చెపప్డం మరిచాను. మీ కారు డైరవర అకక్డికకక్డే చనిపోయాడు. మీ హతయ్కు పాల్న చేసిన మాజీ 

ఎంపీ మీకేదో అయి ఉంటుందని ఉహించుకొని, ఆ ఆనందంలో యమునా నదిలో బోటులో పారీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే 
పెదద్ కెరటం వచిచ్ బోట తో సహా అందరీన్ ముంచివేసింది. ఇపుప్డే శవాలు ఒడుడ్కు చేరాయట. నీతో పెటుట్కుంటే 
యమునమమ్ ఊరుకుంటుందా?" అంటూ వేగంగా బయటకు నడిచిందామె. అతడు బయటకు వచేచ్టపప్టికి ఆమె చెటల్ 
మధయ్లో కనుమరుగైంది. 

"యమునా! నాకు నువువ్ కావాలి."ఆమె వెళిల్న వైపు చూసూత్ గటిట్గా అరిచాడు. ఆ మాటలు పకక్నునన్ 
బండ రాళళ్లో పర్తిధవ్నించి, "కృషాణ్! నాకు నువువ్ కావాలి. "అనన్టుల్ వినిపించిందతనికి. 
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ఇంతలో ఫోన మోగడంతో లోపలి నడిచాడు శీర్కృషణ్. 
"శీర్కృషాణ్! నీకేం కాలేదుగా. నీ గురించి దేశమంతా ఆందోళన చెందుతోంది."అంటూ కొనిన్కుశల పర్శన్లు 

వేసారుడు హోమ మినిసట్ర. 
తరువాత " హోమ మిసట్రేమిటీ, పెళిల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్డని అనుకోవదుద్. మన ఫైనానస్ మినిసట్ర గారి 

అమామ్యి నీకు పెదద్ ఫాయ్న అట. అయన నీతో ఒకసారి మాటాల్డమనాన్రు. అమామ్యి ఫోటో, బయో డేటా పంపిసుత్నాన్ను. 
చూసి నీ అభిపార్యం చెపుప్. " ముగించారాయన. 

తన మెయిల ఓపెన చేసి అమామ్యి పేరు చూసాడు శీర్కృషణ్.  
"యమున!" 
అతృతతో ఫోటో చూసాడు.  
ఇంతసేపూ తనతో ఉనన్ అమామ్యే. 
వెంటనే ఇంటెలిజెనస్ ఆఫీసర కు ఫోన చేసాడు. ఒక విషయం చెపిప్, "ఇది ఆఫీషియల మేటర కాదు. 

పూరిత్గా న సవ్ంత విషయం. పది నిముషాలోల్ కనుకుక్ని చెపాప్లి."అనాన్డు. 
ఐదు నిమిషాలోల్ అతనినుండి ఫోన వచిచ్ంది. "సార! మీరు చెపిప్ంది ఎంకవ్యిరీ చేశాను. ఆ అమామ్యి 

కుడిచేతి మీద శీర్కృషుణ్డి పచచ్బొటుట్ ఉంది. మరో విషయమేమిటంటే ఆ అమామ్యి ఎడమ చేతి మీద మీ బొమమ్ను పచచ్ 
పొడిపించుకుంది. మీకు పెదద్ ఫాయ్న అట." అంటూ చెపాప్డతను. 

ఆనందంలో మునిగిపోయాడు శీర్కృషణ్.  
                                PPP 

  
   ఎంత సేపటికి లోపలున్ండి భారయ్ సావితర్మమ్ వచేచ్ జాడ కనపడకపోవడంతో చదువుతునన్ నూయ్స పేపర 
పకక్న పడేసి   “ ఏమేవ “ అని కేకేసి పిలిచాడు రఘురామయయ్.   

 “ఇదో వసుత్నాన్ ఏదో కొంపలు అంటుకపోయినటుల్ ఆ కేకలు ఏంటి“అంటూ విసుకొక్ంటూ  వచిచ్న  సావితర్మమ్,    
పేల్టోల్ ఉనన్ ఓ కాఫీ కపుప్  రఘురామయయ్కు అందిసూత్  తను  ఒకటి తీసుకొని , అతని పడక కురిచ్ పకక్నే  ఉనన్ కురిచ్లో 
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కూరుచ్ంటూ  ‘ ఇపుప్డు చెపుప్ ఎందుకు పిలాచ్వు ‘   అనన్టుల్ చూసింది.   రఘు రామయయ్ ఏమి మాటాల్డలేదు. కాఫీ 
పూరిత్గా తాగేసి పకక్నే ఉనన్ డబాబ్లోని రెండు వకక్ పలుకులు నోటోల్ వేసుకొంటూ  సావితర్మమ్ వైపు చూసి ఆమె కూడా 
తార్గింది అని  నిరాధ్రణ చేసుకొనాన్క  “  చినోన్డితో  ఏమనాన్ మాటాల్డావా?“     అనాన్డు.  

“ఎపుప్డు వాడు ఫోన ఎతిత్తేకదా మాటాల్డేది.  నినన్టున్ంచి పర్యతన్ంచేసుత్నే  ఉనాన్ ఎపుప్డు చూడూ   
బిజి బిజి అనే వసుత్ంది. మనతో మాటాల్డేందుకు ఓ ఐదునిమిషాలు సమయం ముండదు అలా గంటల సేపు ఎవరితో 
మాటల్డుతుంటాడో ఏమో . వాడు దొరకడని కోడలు పిలల్కు ఫోన చేసినా . దాని ఫోన  కవరేజ ఏరియాలో లేదని  రెండు 
సారుల్  సివ్చాచ్ఫ అని మరో రెండు సారుల్ వచిచ్ంది. ఏం ఉదోయ్గాలో ఏం జీవితాలో. హాయిగా మన దేశంలో 
ఉదోయ్గాలుచేసుకొంటు మనముందు ఉండక  ఎందుకొచిచ్న ఈ తిపప్లు. “అంది సావితర్మమ్.   

కొడుకులిదద్రి ఫోనుల్ ఎపుప్డు బిజి  అనో లేదా  కవరేజ ఎరియాలో లేదని వసుత్ండటంతో  బహుశా వాళుల్ 
తమకిచిచ్న నెంబరుల్ పకక్న  పెటిట్ కొతత్ నెంబరుల్ వాడుకొంటునాన్రేమో  అనన్ అనుమానం మెలకెతిత్ంది  రఘురామయయ్కు. 
అ మాటే బైటికి అనబోయి తమాయించుకొనాన్డు. ఆ మాట అనడం  ఆమె కొడుకును వెనకేసుకొని రావడం ,  తను ఏదో 
ఒకటి అనడం అనవసరంగా  గొడవ పడటం ఓ వారం రోజులు ఇంటోల్ కోలడ్ వార రావడం ఎందుకనుకొంటూ ఒకక్ 
క్షణమాగి    “ పెదోద్డోత్ అనాన్  మాటాల్డు . నేను చేసేత్ వాడు ఎతత్డం లేదు. “అనాన్డు. 

వారం వారం వాళల్కు సెలవు రోజున  ఆలా పొదుద్న పూట బైట కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ కొడుకులకు 
కూతురికి ఫోనోల్ మాటల్డం వాళల్ అలవాటు. వీళుల్ ఫోనుల్ చేసాత్రు కాని వాళుల్ వీళల్తో మాటాల్డింది తకుక్వ. ఇపుప్డు   వాళల్తో 
మాటాల్డాలని గత నాలుగు రోజులుగా  తపన పడటానికి   కారణం సంకార్ంతికి  రమమ్ని నెలరోజులుకు ముందే చెపాప్రు. 
అపుప్డు   చూసాత్మని ఒకరు వసాత్మని ఒకరు చెపాప్రు కాని ఇపుప్డేమో ఫోనుల్ చేసుత్ంటే    ఫోనుల్ ఎతత్డంలేదు.     

  “ ఆఁ  అది అయియ్ంది. చినోన్డి కనాన్ పెదోద్డే నయం  కనీసం వాడు ఫోన అనాన్ ఎతాత్డు. “   
ఆమె చెపప్బోతుండగా మధయ్లోనే రఘరామయయ్ కలగచేసుకొంటూ ,   
“నాకు తెలుసు వాడు నాతో మాటల్డక పోయినా నీతో తపప్క మాటాల్డుతాడని. ఎపుప్డు మాటాల్డావ 

ఏమనాన్డు  వసాత్ననాన్డా? “   అతర్ంగా అడుగుతునన్ . భరత్ను చూచి  ఆమె మనసు చివుకుక్మంది.   
“వాడు ఎకక్డ పూరిత్గా మాటాల్డాడు. ఫోన ఎతిత్ మాటల్డుతుండాగానే ఎవరో  అరజ్ంటు కాల  వసుత్ంది   

మళీల్ మాటల్డాతా అని చెపిప్  పోన పెటేట్సాడు  “ అంది బాధగా. 
నిరాశగా తలాడిసూత్ ,  “ పోనీ కోడలోత్ మాటల్డి చెపప్క పోయావా . “అనాన్డు రఘురామయయ్. 
“ఆ మహారాణి ఫోను బిజినే. అయినా తనకు చెపిప్ ఏం చెపిప్ ఏం పర్యోజనం. ఒక  వేళ వాడు 

రావాలనుకొనాన్ తను ఏదో ఒకటి చెపిప్  అడుడ్ పులల్   వేసుత్ంది. “   
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రఘరామయయ్ ఏమనుకొనాన్డో ఏమో  మొబైల తీసి కూతురికి పోన చేయసాగాడు.  
“ఎవరికి? “అంది సావితర్మమ్   
“చంటికి “ 

“ఆ చేయి. అది ఖాళీగానే ఉంటుంది ఇపుప్డు.  నేనే చేసాత్మనుకొనాన్ . చేసి సీప్కర పెటుట్. “అంటుండగానే, 
“హలోల్ డాడి బాగునాన్రా. అమమ్ ఎలా ఉంది.? “అని పలకరించింది చంటి. 
“బాగునాన్ం రా. ఇదిగో మీ అమమ్ పకక్నే ఉంది. పండుగాడు , అలుల్డుగారు ఏలా ఉనాన్రు నీ ఆరోగయ్ం 

బాగుందికదా.. “. సంతోషం పెలుల్బుకుతుండగా పర్శన్ల వరశ్ం కురిపించాడు రఘరామయయ్ . 
అంతలోనే సావితర్మమ్ కలగచేసుకొంటూ  “ అంతా బాగుండాంరా . ఎపుప్డొసుత్నాన్రు   ఊరికి  “ అంది.  
“ఊరికా ...!? “అంటూ చంటి ఆగిపోవడంతో  

“అవునే నెల ముందే చెపాప్ం కదా ఏదో ఒక వంక పెటిట్ ఎగొగ్టట్కుండా తపప్కుండా అలుల్డిన్ పిలుచ్కొని రమమ్ని  
పండుగ ఇంక వారం దినాలే ఉంది మీరొసాత్రని ఎదురు చూసుత్ండాం. మీ అనన్యయ్లున్ కూడా రమమ్ని మని చెపాప్ం .  
వాళుల్ వసాత్రు. “ 

“వాళుల్ వసాత్మని చెపాప్రా. అంతా టార్ష . ఊరికే చెపిప్ంటారు.  నాతో రావడం లేదని చెపాప్రు . వాళల్తో 
పాటు మాకూ వచేచ్ందుకు వీలు పడేటటుల్లేదు. ఈ మధయ్నే   మీ అలుల్డుగారికి పర్మోషన  వచిచ్ంది పని ఎకుక్వైంది 
..అడిగితే తరావ్త చూదాద్ంలే  “ అనాన్డు.   

ఉతాస్హం నీరు కారిపోయింది ఇదద్రికి . 
“అలాగంటే ఎలాగే మిమమ్లిన్ చూసి మూడేంఢుల్ పైనే అయియ్ంది. పండుగాడు నువువ్ కళల్లలో 

మొదులుత్నాన్రు.   ఏలాగో  వీలు చేసుకొని రాండే“ సావితర్మమ్  కనీన్ళుల్ వతుత్కొంటు బొంగురు గొంతుతో 
పార్దేయపడుతుంటే రాఘవయయ్ కంటోల్నుంచి వచిచ్న కనీన్టి చుకక్లు అదాద్నిన్ తడిపి కంటి చూపును  మసకచేసాయి.  

“ఊరికే నువువ్ బాధ పడి పర్యోజనమేముంది. ఈ వయసుస్లో మీకే అకక్డేం పని  ఉనన్ది అమేమ్సి మా 
దగగ్రికి రమమ్ంటే డాడీ ససేమిరా అంటూడు. మాకా వచేచ్ందుకు తీరిక ఉండదు. “అంటూ దీరాఘ్లు తీసింది చంటి.  

“ఈ సారి మీరు రాండే నేనే మీ డాడీతో చెపిప్ ఏదో ఒకవిధంగా వపిప్ంచి అసిత్ని అమేమ్ పర్యతన్ం చేసాత్  
ఈ ముసలిముపుప్న మాకు తోడు ఎవరు మీరు తపప్ “ రఘరామయయ్ తన పకక్ కోపంగా చూసుత్నాన్ ధైరయ్ం చేసి అనేసింది  
ఏమైనా అంటే అనని అని. 
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“ఆ మాట డాడిని చెపప్మను నేనే వాళల్కు చెపిప్ రమమ్ంటాను. వాళల్తో పాటు నేను  మా ఆయనుకు చెపిప్ 
ఎలాగో ఒపిప్ంచి వసాత్. ఓ పదిరోజలుండి అనిన్ సెటిల చేసుకొని మిమమ్లిన్  మా దగగ్రికి పిలచుక వచేచ్సాత్ం. “ అంది 
ఉతాస్హంగా చంటి.  

భరత్ వైపు చూసింది  పార్ధేయపడుతునన్టుల్ ఓ మాట చెపప్ండి అంటూ .  రఘురామయయ్ భారయ్ మాటలు 
పటిట్ంచుకోకుండా మాట దాటవేసూత్ ,  

“పండుగాడు ఏం చేసుత్నాన్డు వాడితో ఒకసారి మాటాల్డించు. “అనాన్డు రఘురామయయ్ మనవడి గొంతు 
ఒకసారి వినాలని .... 

తన మాటకు జవాబు ఇవవ్కుండా రఘరామయయ్ మాట మారేచ్ సరికి  చంటి కోపంగా  “  వాడు టాయ్బోల్ 
విడియోలు చూసుత్నాన్డు డాడి పిలిచినా పలకడు.  మాటల్డడు. మీకనాన్ మొండి . నేను తరావ్త మాటాల్డిసాత్. “అంటూ 
కోపంగా ఫోన పెటేట్సింది చంటి.  వేసవిలో  పిలల్ మేఘం వచిచ్  నాలుగు చినుకులు రాలుసూత్   పిలల్ తెమమ్రుల్ తెచిచ్ , 
సంతోష పెటిట్  అంతలోనే  వేడి పుటిట్ంచి నటైల్ంది.   కొడుకులు ఫోనుల్ ఎతత్కపోతే వాళుల్ ఏలా రారని కనీసం కూతురైనా 
వసుత్ందనుకొంటే కుండబదద్లు కొటిట్నటుల్ రావడం లేదని చెపప్డంతో పాటు వాళుల్  రాక పోవడానికి కారణం కూడా   
చెపేప్యడంతో సావితర్మమ్ నీరుగారిపోయింది.  రఘరామయయ్కు కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. 

“ఏం పిలల్ల్లు వీళుల్ . మన మీద పేర్మలేదు వీళల్కు  మన ఆసుత్లు మీద పేర్మ. తపప్   మన మీద పేర్మ 
ఉంటే ఆసుత్లు అమిమ్ రమమ్నమని చెపేప్బదులు మీరు రాండి కొదిద్రోజులు ఉండి పోవచచ్ని చెపప్వచుచ్కదా . అలా చెపప్రు.  
ఇపుప్డు అరజ్ంటుగా ఇకక్డ ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్కు పంపకం చేయాలి . అపుప్డు వాళల్కు తృపిత్గా ఉంటుంది. “ 

“వాళుల్ చెపిప్నటేల్ చేసేత్ ఏమిటంటా. ఏం ఆ ఆసుత్లు మనమేమనాన్ పోతూ పోతూ మూట  కటుట్కొని పోతాం 
. వాళుల్ చెపిప్నటుల్ చేసేత్ వాళల్ కోరిక తీరుతుంది మనం  ముసలి మొపుప్న కృషాణ్ రామా  అనుకొంటూ  మనవళల్తోను 
మనవరాళల్తో  హాయిగా ఉండచుచ్కదా..కాని మీరు వినరు . వాళుల్ అది మనసులో పెటుట్కొని  అలిగి  మూడు 
సంవతాస్రాలనుండి ముఖం ఇటు వైపు పెటట్లే . అయినా మీ ముకుంపటుట్ వదలడంలా . పిలల్లకనాన్ మీకు ఈ ఆసుత్లే 
ఎకుక్వైనయి.  మనం చచిచ్నా తల కొరివి పెటేట్ందుకైనా వసాత్రో రారో   “    కనీన్ళుల్ పెటుట్కొంది సావితర్మమ్.  

మరో విషయంలో అయితే ఆ కనీన్టికి రఘరామయయ్ రాజీ పడేవాడేమో కాని అలా చేసి తన సేన్హితుడు 
పడే బాధలు పర్తయ్క్షయ్ంగా చూసుత్ండటంతో ఆ  తపుప్ తను  చేయదలుచ్కోలేదు.  

“అపుప్డు వసాత్రేల్వే .  అపుప్డు ఉనన్ది అముమ్కొని పోవచుచ్కదా  “ అనాన్డు కోపంగా.  దానికి సావితర్మమ్ 
పలకక పోవడంతో మళీల్ ,   
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“రాక పోతే పోనీ నేను ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్ పంచన చేరే పర్సకేత్ లేదు. పిలల్లంటే ఆ చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లాల్ 
ఉండాలి. ఇలా ఆసుత్ల కోసం కనన్ వాళల్ను కంటతడి పెటిట్ంచే వాళుల్ కాదు. ఏం ఆ చైతనయ్పర్సాద వాడు నాలాగ ముసలి 
వాడే కదా తమ దగగ్రికి రమమ్నమని చెపాప్రే కాని ఆసుత్లు అమిమ్ శాశివ్తంగా రమమ్నమని చెపప్లే.. ఆలా పోలేదని 
అమమ్నాయన మీద కోపంగా దూరంగా లేరు.  విదేశాలోల్ ఉనాన్ రోజు ఫోనుల్ చేసాత్రట.సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ పని 
గటుట్కొని మరి వచిచ్ పది రోజులుండి పోతారట పిలల్లంటే అలా ఉండాలి “  ఎపుప్డు కోపప్డని రఘరామయయ్కు  
కొడుకులు మీద కోపం ముంచుకొంది.  

“మహా చెపొప్చాచ్రేల్ .. ఆయన మీ ముందు బడాయి పోతుంటాడు. మన పిలల్లకనాన్ వాళల్ంతా మంచి 
వాళాల్ ఏం. విదేశాలోల్ ఉనన్ వాళుల్ పని పాటలేకుండా రోజు ఫోనుల్ చేసాత్రటా సంవతస్రానికి  రెండు సారుల్ వసాత్రట . 
ఆయన చెపుత్నాన్డు. మీరై నముమ్తునాన్రు. పొరుగుంటి పులల్గూర రుచి అనన్టుల్ ఎవరో పిలల్లు మంచి వాళల్ట మన పిలల్లు 
మంచి వాళుల్ కాదట..మీరు మీ ముకుంపటుట్ వదిలి పిలల్లుచెపిప్నటుల్ చేసేత్నే నేను నాలుగుకాలాల  పాటు బతుకు తా 
లేదంటే ఏదో ఒక రోజ వాళల్ మీద దిగులుతో హరీ అంటా నీ ఇషట్ం  “ అంటూ అకక్డున్ంచి కనీన్ళుల్ కారుచ్కొంటూ 
లేచిపోయింది సావితర్మమ్.  

*** 
రఘరామయయ్కు   ముగుగ్రు   సేన్హితులు రోజు సాయంతర్ం అలా పారుక్ దగగ్ర కలుసుకొని కషట్ సుఖాలు 

చెపుప్కొంటుంటారు. రఘరామయయ్కు ఫించనోత్ పాటు సవ్ంత ఇలుల్ పొలం ఉండటంతో పాటు రిటైరుడ్ అయినపుప్డు 
వచిచ్న డబుబ్లు కూడా అలాగే బాయ్ంకులో ఉండటంతో ఆరిథ్క పరమైన ఇబబ్ందులులేవు.  సేన్హితులోల్ ఒకరు   తొందర 
పడి కొడుకులు మాటలు విని ఆసుత్లు అమిమ్ కొడుకుల పంచన చేరడంతో బర్తుకు నరకం తయారైపోయిందని పర్తిరోజు 
వాపోతుంటాడు . మరొకడేమో రఘరామయయ్లాగే ఆసుత్లు అమమ్కపోవడంతో కొడుకులు  రోజు ఘరష్ణ పడుతుంటారు.  
తండిర్ కొడుకులకు మాటలేల్వు. దికుక్లేని ముసిలి  పకుష్లాల్గా బికుక్బికుక్మని కాలం వెలల్దీసుత్నాన్రు వాళుల్.   మిగిలింది 
చైతనయ్పర్సాద తహశిలాద్రుగా  రిటైరడ్యాయ్డు. ఆసుత్పాసుత్లకు కొదవలేదు. భారయ్కూడ గెజిటెడ ఆఫీసరుగాని రిటైరుడ్ 
అయియ్ంది. అతనికి  ఇదద్రు కొడుకులు ఒక కూతురు రఘరామయయ్కు లాగానే . అతనిన్ చూసుత్ంటే జెలసీ మిగతా 
ముగుగ్రికి. దానికి కారణం అతనికి   ఆరిథ్క సమసయ్లోత్ పాటు మానసిక సమసయ్లు లేవు. అతడు చెపేప్ మాటలు బటిట్ 
కొడుకులు కొడళుల్ కూతరు అలుల్డు రతన్లాల్ంటి వాళల్ని . వాళుల్ విదేశాలోల్  ఉనాన్ తను ఎంత చెపేత్ అంతే ఇపప్టికి తన 
మాట జవదాటరని చెపుత్ంటాడు. అంతే కాదు పర్తిరోజు అందరు ఎనిన్ పనులునాన్ ఫోనోల్ మాటాల్డాత్రని మనవళుల్ 
మనవరాళుల్కూడా వీడియో కాలోస్ల్ కబురుల్ చెపుత్ంటారని వాళుల్ దూరంగా ఉనాన్ తమకు చాలా దగగ్రగా ఉనన్టుల్ంటుందని 
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అంతా  పర్తి సంవతస్రం దసరా, సంకార్ంతికి వచిచ్ ఓ వారం ఉంటారని చెపుత్ంటే అతని అదృషాట్నికి  అసూయ 
పడుతుంటారు.  

   రఘురామయయ్కు భారయ్ కనీన్ళుల్ కారుసూత్ వెళిల్ పోవడంతో  కొడుకులు మీద కోపం వచిచ్ంది. తరావ్త 
భారయ్ మీద కూడా వచిచ్ంది. ఏడవ్డం తపప్ పిలల్ల మాటలు విని ఆసిత్ అమేమ్సి వాళల్ పంచన చేరేత్ ఏం జరగుతుంది దాని 
మటిట్ బురర్కు అరథ్ం కావడం ఇపుప్డు అపప్డపుప్డు ఏడుసుత్ంది . ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్ పంచన చేరితే అపుప్డు రోజు ఏడవ్క 
తపప్దు అనుకొనాన్డు. తరావ్త అతని ఆలోచన  చైతనయ్ పర్సాద మీదికి పోయింది. చైతనయ్ పర్సాద చెపుత్నన్టుల్ అతని  
కొడుకులు కూతరు అంత మంచి వాళాల్.  విదేశాలనుంచి సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ రావడం మేమిటి పదిరోజులు ఇకక్డ 
ఉండిపోవడమేమిటి .  భారయ్ అనన్టుల్ చైతనయ్పర్సాద తమతో అబదాద్లుచెపుత్నాన్డేమో . చైతనయ్ పర్సాద గురించి ఆలోచనుల్ 
సాగుతుండగానే అతనే ఫోన చేసాడు. “అరే రఘు నేను  రెండు రోజులు  పారుక్ రావడం లేదురా పిలల్లు వచాచ్రు.మిగతా 
వాళల్కు చెపుప్ లేకపోతే పని గటుట్కొని మరీ ఇంటి దగగ్రికి వసాత్రు నాకేమైందోనని అని  ... “ 

పిలల్లు  రారని దిగాలుగా ఉనన్ రఘరామయయ్రు  చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లు వచాచ్రని చెపప్డంతో అదోలా 
ఫీలయాయ్డు. చైతనయ్ పర్సాద ఎంతైనా అదృషట్వంతడునిపించింది. కాని అంతలోనే చైతనయ్ పర్సాద తమకు అబదాద్లు 
చెపుత్నాన్డా ?  అందుకే తన ఇంటి దగగ్రికి ఎవరు రాకుండా ముందుగానే పిలల్లు వచాచ్రు నేను రావడం లేదని ఫోన చేసి 
చెపుత్నాన్డా అనన్ అనుమానమూ వేసింది అతని మాటలోల్ నిజమెంతో తెలుసుకోవాలనిపించింది. ఒక వేళ అతను నిజమే 
చెపుత్ంటే అంత మంచి పిలల్లిన్ ఒక సారి  చూసినటుల్ంటుంది లేకపోతే చాలా మంది పిలల్లాల్గా వాళుల్ అంతే అని 
తేలిపోతుంది. అనుకొని  ముందుగా వసాత్నని చెపేత్  ఎకక్డ చైతనయ్ పర్సాద  అడుడ్ పులల్ వేసాత్డేమో నని చెపప్కుండా ఆ 
మరుసటి రోజు చైతనయ్ పర్సాద ఇంటికి వెళాల్లనుకొనాన్డు రఘురామయయ్. 

*** 
 గేటు లోపల కటేట్సిన అలేస్షన కుకక్ను చూడగానే గేటు మీద చేయి వేసి లోపలికి వెళల్బోయి ఆగి 

పోయాడు రఘురామయయ్. ఇంటోల్ంచి ఏలాంటి శబద్ంలేదు. బహుశా లోపలునాన్రేమో అంతా అనుకొంటూ రెండు 
క్షణాలు అలాగే నిలుచ్నాన్డు. రఘురామయయ్ను చూడగానే కుకక్ పెదద్  పెటుట్న అరుసూత్ ఆగమేఘాలోత్ గేటు దగగ్ర 
వచిచ్ంది.  కంగారు పడి  చెయి వెనకిక్ తీసుకొనాన్డు. కుకక్ అరుపులు విని కుకక్ను పిలుసూత్ చేతిలో పుసత్కంతో  బైటికి 
వచాచ్డు చైతనయ్ పర్సాద . గేటు ముందు రఘరామయయ్ చూడగానే ఆశచ్రయ్పోతూ  “ ఓరే రఘూ నువావ్ ఏం దారి తపిప్ 
వచాచ్వే? “ అంటూ కుకక్ను సముదాయిసూత్ గేటు వాకిలి తీసాడు. తను వచిచ్న పని మరిచిపోయి కుకక్నే చూసూత్ 
ఇదెపుప్డు తెచాచ్వురా. ఇంతకు ముందు వచిచ్నపుప్డు లేదు. 
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“ నా ఫెర్ండు ఒకడు పంపిసాత్నంటే సరేననాన్ ఇదద్రం ముసలోళల్మే కదా ఎందుకైనా మంచిదని తోడు 
ఉంటుందని. రారా లోపలికి  “ అంటూ ఆపాయ్యంగా లోపలికి పిలుచుకపోయాడు. ఇళల్ంతా నిశబద్ంగా ఉంది. మొదటి 
సారిగా తన భారయ్ చెపిప్న మాటలు నిజమనిపించాయి రఘరామయయ్కు. చైతనయ్ పర్సాద అబదాద్లు చెపుత్నాన్డు. అతడు 
చెపేప్ది నిజమే అయితే కొడుకులు కోడళుల్ కూతురు అలుల్డు పిలల్లోత్ హోరెతిత్ పోతుండాలి ఇళుల్ ఎంత పెదద్దైనా . అసలు 
ఇంటోల్ మనుషుయ్లునన్టేల్ అనిపించలేదు. చైతనయ్ పర్సాద రఘరామయయ్ను లోపలికి తీసుకపోతూ  హాలోల్కూరుచ్ంటామా 
లేక నా రూంలో కూరుచ్ంటామా అనాన్డు మరాయ్ద పూరవ్కంగా  .  

“ఎకక్డ కూరుచ్ంటే ఏముందిలే ఉండేది మనమిదద్రమే. మా చెలెల్లు ఎకక్డో లోపల ఉంటుంది “  అనాన్డు 
నరమ్గరభ్ంగా ,  చైతనయ్పర్సాద ముఖంలోకి చూసూత్  అతనేం చెపప్బోతాడో అని . రెండు దినాల కిర్తం పిలల్లు వచాచ్రని 
చెపాప్డు ఇపుప్డు అందరు వెళిల్పోయారని చెపాత్డా  ఒక వేళ అదే చెపేత్  వాడు అబదద్ం చెపుత్నాన్డని తేలిపోతుంది 
అనుకొంటూ.  

“సరే ఈలా కూరోచ్ కనీవ్నియంటాగ్ ఉంటుంది. ఏం తీసుకొంటావ? “ 
“అబేబ్ ఏమి వదుద్రా ఊరికే వచాచ్ను. “ 
“ఊరికే ఇంత దూరం పనికటుట్కొని రావడమా నా దగగ్ర దాపిరికం ఎందుకురా చెపుప్ “అనాన్డు 

చైతనయ్పర్సాద. రఘరామయయ్ రాకకు కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలని. 
“దాసుత్నన్ది నేను కాదు నువువ్. “చైతనయ్ పర్సాదుక్ అరథ్ం కాలేదు. ఏ విషయం రా ..అనాన్డు.  
“పిలల్లు వచాచ్రని చెపాప్వు ఏది ఎవరు కనపడటం లేదు అంతా  వెళిల్పోయారా?“  అపుప్డే అనాన్డు 

ఎగతాళి చేసుత్నన్టుల్... 
“నీ ముఖం అపుప్డే వెళిల్పోవడం మేమిటి ఏదో దేవళం వదద్కు వెళాత్మంటే అంతా పోయారు వాళుల్ వచేచ్ 

టైమయియ్ంది. నీకు ఇబబ్ందిగా ఉంటుందేమో అని నా రూంలోకూరుచ్ంటామా అనాన్?" అని అంటుండగానే ఇంటి 
ముందుకారుల్ ఆగడం బిలబిల మంటూ పిలల్లు పెదద్లు లోపలకి వసుత్ండటంతో రఘరామయయ్కు నోట మాటరాలేదు. 
రఘురామయయ్ను కొడుకులకు కోడళల్కు , కూతరికి అలుల్డికి పరిచయంచేసాడు వాళుల్ ఎంతో మరాయ్ద పూరవ్కంగా 
రఘురామయయ్ను పలకరించారు అతని కొడుకులగురించి అడిగారు.  ఇక పిలల్లు చైతనయ్ పర్సాద మీదికి ఎకిక్ బైటికి వెళిల్ 
ఏం చేసింది వచిచ్రాని మాటలోత్ చెపుత్ంటే, చైతనయ్ పర్సాద  పిలల్లోత్ కలిసిపోయి , ఏమి తెలియనటుల్ వాళుల్ చెపుత్నన్ది 
వింటునటుల్ నటిసూత్  చెపూత్ వాళల్లో తను ఒకడిగా మారిపోయాడు. ఆ దృశాయ్నిన్ చూసుత్నన్ రఘరామయయ్కు తన 
మనమళుల్ మనమరాళుల్ గురుత్కొచిచ్ అపర్యతన్ంగా కంటోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. పిలల్లోత్ కలిసిపోయినా రఘరామయయ్ కళుల్ 
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వతుత్కోవడం గమనిసుత్నన్ చైతనయ్ పర్సాద  పిలల్లోత్ కొదిద్ సేపు గడిపి వాళల్కు ఏదో చెపిప్ లోపలికి పంపించి , రఘురామయయ్ 
దగగ్రకి వచిచ్ భుజం మీద చేయి వేసూత్  “ ఏమైందిరా నా రూంలోకి పోదాం పద  “ అంటూ బలవంతంగా లేపాడు   

*** 
“సారీ రా  “ 
రఘు రామయయ్ ఎందుకు సారీ చెపుత్నాన్డో అరథ్ంకాక  “ దేనికిరా ఏమైంది? ఎందుకలా ఉనాన్వ? 

నాకెందుకు సారీ చెపుత్నాన్వ?  “ అనాన్డు తన రూంలోకి వెళాల్క  అతని పకక్నే కూరుచ్ంటూ. 
“నినున్ తపుప్గా అరథ్ంచేసుకొనాన్ నువువ్ చెపేప్ది అబదద్మనుకొనాన్ అందుకే చెపప్కుండా వచాచ్ను. “  తను  

చెపేప్ది అరథ్ంకానటుల్  చైతనయ్ పర్సాద పర్శాన్రథ్కంగాచూసుత్ంటే.. “ఏం లేదురా  మా పిలల్లాల్ , మన మితుర్ల  పిలల్లాల్గే మీ 
పిలల్లుంటారని దానిన్ నువువ్ కవర చేసూత్ మీ పిలల్లు మంచి వాళల్ని గొపప్గా చెపుప్కొంటునాన్వని లేకపోతే సేట్టస్ నుండి 
సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ రావడమేంది వారం రోజులు గడవడమేమిటి అనుకొనాన్ కాని ఇపుప్డు పర్తయ్క్షయ్ంగా  చూసాక 
నినున్ అపారథ్ం చేసుకొనన్ందు సారీ చెపుత్నాన్ మరోసారి. మీ పిలల్లు నీ పైన  చూపిసుత్నన్ అభిమానానిన్  పేర్మను  
చూసుత్ంటే   నువువ్ చాలా  అదృషట్వంతుడివని పిసుత్ంది.  ముసలి తనంలో పిలల్పాపలోత్ హాయిగా గడుపుతునాన్వ ఇంత 
కనాన్ ఏం కావాలి జీవితానికి . “ 

చైతనయ్ పర్సాద మాటల్డలేదు. అతని కనుకొలుకులోల్ ఉబుకుతునన్ కనీన్టి చుకక్లు చూసి అవి తన 
పిలల్లున్పొగుడుతుంటే ఉదేవ్గంతో పొంగే ఆనందబాషాప్లేమో అనుకొనాన్డు రఘురామయయ్. కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ మధయ్ 
మాటలులేవు.  

“నువువ్ మీ పిలల్లిన్ అమితంగా పేర్మిసుత్నాన్వ కదూ . “ అనాన్డు నిశబాద్నిన్ ఛేదిసూత్ చైతనయ్ పర్సాద . 
“అదేం  పర్శన్ నూటికి నూరు మంది తమ పిలల్లున్ అమితంగానే పేర్మిసాత్రు నేను అంతే అందరిలాగే 

అంతకనాన్ ఎకుక్వుగానే మా పిలల్లిన్ పేర్మిసాత్ను. కానీ వాళల్కు  మా వదద్ ఉనన్ ఆసిథ్ మీద తపప్ కనీసం అందులో ఒకక్ 
శాతంకూడా మా పైన పేర్మలేదు. అదే ఉంటే మూడు సంవతస్రాలుగా కనీసం మమమ్లిన్ చూసేందుకు రాలేదు. 
మనసూప్రిత్గా మాటాల్డిందిలేదు.  “ 

“అదే పొరపాటు. నువువ్ నిజంగా నీ పిలల్లున్ పేర్మిసుత్ంటే పేర్మించు అంతే  అంత వరకే  కాని అలాగే నీ 
పిలల్లు నినున్ పేర్మించాలనుకొనుకొవడం  తపుప్కాదా  . “ 

“నీకేంరా గటుట్ మీద కూరోచ్నన్ నువువ్ ఏటోల్ ఈదే వాడికి ఎనైన్నా చెపప్గలవు. మా బాధ అనుభ విసేత్కాని 
తెలియదు. “ 
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“తెలుసురా . నాకు తెలుసు ఆబాధేంటో ఎందుకంటే నేను అనుభవించాను నీ కనాన్ ఎకుక్వుగా. ఈ 
తరమే అంతా. సమిషిట్ కుటుంబాలు పోయి వయ్షిట్ కుటుంబాలు ఎపుప్డైతే  వచాచ్యో అపుప్డే వాళల్లో నేను నా భారయ్ నా  
పిలల్లు బాగుంటే  చాలు  అనన్ ఆలోచన తపప్ తలిల్తండుర్లు అనన్ దముమ్లు అకక్ చెలెల్లుల్ అనన్  ఆలోచనలు  చాలా 
మందికి  ఉండటంలేదు. చాలా మంది పిలల్లు అంతే నూటికి కోటికి ఒకరు  తలిల్ తండుర్లు కుటుంబసభుయ్లంటే నిజమైన 
పేర్మ ఉండే వాళుల్ “  

“అవునురా ఆనూటికో కోటికోలో మీ పిలల్లు ఒకరు “అనాన్డు రఘరామయయ్ . బాధగా నవావ్డు చైతనయ్ 
పర్సాద.  

“కాదురా.  మా పిలల్లుల్ మీ పిలల్లాల్ంటి వాళేల్. మేము బాధ పడాడ్ం మొదట మీ లాగే. “.   
“మరి... “. ఆశచ్రయ్ంగా, ఆతర్ంగా, అరథ్ం కాక  అడిగాడు రఘరామయయ్.. 
“ఏదైన మనం కొనలేనపుప్డు మనం దానిన్ అదెద్కు తెచుచ్కొంటాం. నేను అదే చేసుత్నాన్ను. వాళల్ పేర్మను 

సవ్ంతం చేసుకోలేక  అదెద్కు  పొందుతునాన్ . నేను నా భారయ్ రిటైరుడ్ కాగానే ఆ మొతాత్ని ధైరయ్ం చేసి రియల ఏసేట్టోల్ 
పెటట్డం నా ఆసిత్ పదింతలు పెరగడం నీకు తెలిసిందేకదా. నా పిలల్లు అందరిలాగే ఆసుత్లమేమ్సి వాళల్ దగగ్రికి రమమ్నాన్రు. 
కాని నేను నేను రావడం కాదు మీరు సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ మా దగగ్రికి రావాలి కొదిద్ రోజులు గడపాలి అలా 
గడపిన వాళల్కే నా ఆసిత్ లేదంటే మొతత్ం అనాధాశర్యానికి రాసేసాత్ను అని వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. వాళల్లో నా మాటలు 
మారుప్ తెచాచ్యి. అంతే కాదు వాళుల్ వచేచ్ందుకు పోయేందుకు , ఎపుప్డు ఏ అవసరమనాన్ డబుబ్లిసుత్ంటాను అందుకే 
ఒకరి కనాన్ మరొకరు పేర్మను చూపిసుత్నాన్రు. అది నిజమైన పేర్మ అయినా కాకపోయినా నాకు అవసరం లేదు.  నేను 
వాళల్ను నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. వాళుల్ నా దగగ్ర ఉండాలనుకొంటునాన్ను.  నా పిలల్ల పేర్మలో   కలమ్షం మునాన్  అది 
తెలియని వాళల్ పిలల్లు చూపించే నిజమైన పేర్మతో నేను నా భారయ్ పులకరించిపోతునాన్ం. నా భారయ్   వాళల్ది నిజమైన 
పేర్మే అని భర్మ  పడుతుంది సంతోష పడిపోతుంది.అందరి ముందు వాళల్ను ఆకాశానికి ఎతేత్సుత్ంది.  నాలాగా అరథ్ం 
చేసుకోకపోతే బాధ పడుతుందని వాళల్తో మాటల్డిన విషయం నాలోనే దాచుకొనాన్  నా భారయ్కు చెపప్లేదు. వాళల్కు 
చెపప్వదద్నాన్ . మీరు బాధ పడుతునన్పుప్డలాల్ మీకు ఈ విషయం చెపాప్లనుకొనాన్ తండిర్ పేర్మ పిలల్లున్ తకుక్వ చేసి 
చూపడం ఇషట్ం లేక చెపప్లేదు. ఇపుప్డు నువువ్ బాధ పడటం చూసి చెపుత్నాన్ . డబుబ్లు లేని అలాంటి పిలల్లు కలవాళుల్  
పాపం బాధ పడక తపప్దు.  మన లాంటి డబుబ్లునన్ వాళుల్ పిలల్ల పేర్మ పొందటానికి ఇంత కనాన్ మరో మారగ్ం 
కనపడలేదు నాకు. “ 

రఘరామయయ్కు నోట మాట రాలేదు కొదిద్ సేపు. చైతనయ్ పర్సాద  చెపిప్ంది నిజమే అనిపించింది.   వాళల్ను 
తాము పేర్మించినంతమాతర్నా వాళుల్ తమను పేర్మించాలని ఎకక్డుంది. అదెద్ పేర్మైతేం అరువు పేర్మైతే ఏం కొనగలిగే శకిత్ 
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    . 

ఉనన్పుప్డు కొంటే సరే .వాళుల్ తమ కళల్ముంది కొదిద్ రోజులు తమతో కలిసి మెలిసి ఉంటే అదే చాలు. వెంటనే చైతనయ్ 
పర్సాదాల్ తనూ చేయాలనుకొంటూ “థాంకస్ రా  నా సమసయ్కు పరిషాక్రం చూపావు వసాత్ను“ అంటూ లేచాడు 
సంతోషంగా రఘురామయయ్.  

 
PPP 

 

   

"వాడిని వంటింటోల్కి తీసుకురావదద్ని ఎనిన్సారుల్ చెపాప్ను? కళుళ్ సరీగాగ్ కనబడవు. ఆవకాయ జాడీ బర్దద్లు కొటాట్డు 
చూడు" పొర్దుద్నేన్ తిడుతోంది మా ఆవిడ. పర్తిరోజూ నా మీద పడాలిస్న వరష్పు జలుల్ ఈరోజు నా పనిమనిషి మీద పడింది. 
అలా అని నా కోటా కానిస్ల అవుతుందని రూల ఏమీ లేదు.  

“వాడి బతుకు బండలు చేసాడమామ్ ఆ దేవుడు” అంటోంది మా పనిమనిషి.  

“నేను చెపుతోంది దేవుడి గురించి కాదు. వాడిని ఇకక్డకు తీసుకురావదద్ని” రుసరుసలాడుతూ వంటింటోల్ంచి 
బయటకు వచిచ్ంది నా భారయ్. వెనుకే పనిమనిషి. ఆవిడ నవవ్టం నేను ఒకక్సారి కూడా చూడలేదు. పనిమనిషి కాదు. మా 
ఆవిడ.  

పెళళ్యిన ఈ నలభై ఏళల్లో నా భారయ్ నవవ్గా నేను ఒకక్సారి కూడా చూడలేదు.  

మా మామగారు తిర్కాలజాఞ్ని. దేశం గరివ్ంచదగగ్ జోయ్తిషుక్డు. కానీ కూతురి భవిషయ్తుత్ సరీగాగ్ అంచనా 
వెయయ్లేదేమో, ‘మందసిమ్త’ అని పెటాట్డు. ఆయన భవిషయ్త-దరశ్నం ఇంత దారుణంగా ఎలా ఫెయిల అయిందని 
ఆయనేన్ అడిగాను.  
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ననోన్ పిచిచ్వాడిని చూసినటుట్ చూసి “పెళళ్వక ముందు తెగ నవేవ్ది” అనాన్డు కుల్పత్ంగా. ఇంకేం మాటాల్డను? 
ముకూక్ నోరూ మూసుకుని వచేచ్శాను. 

చితర్మేమిటంటే హిరణయ్కశిపుడి కడుపున మహా భకుత్డయిన పర్హాల్దుడు పుటాట్డు. ఇకక్డ రివరుస్. పరమ నిషాట్ 
గరిషుఠ్డైన మా మామగారికి ఈవిడ పుటిట్ంది. నా విషయం కూడా అంతే. అపర భకుత్డనైన నా కూతురు కూడా అమమ్ 
టైపే. మా అలుల్డు నాలాగే నోటోల్ నాలుక లేనివాడు. పాపం అతడిని ఒక ఆట ఆడిసుత్ంది.  

ఒకే ఒక అదృషట్ం ఏమిటంటే నా కొడుకు నా వారసుడు. గతజనమ్లో ఎంత పుణయ్ం చేసుకునాన్నో వాడు పుటాట్డు. 
భగవంతుడి దయ వలల్ ఇనోఫ్సిస లో చాలా పెదద్ పోసుట్లో ఉనాన్డు. 

మా ఆవిడ నాతో చెడుగుడు ఆడటానికి కారణం నా గుండు. మీకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ నిజం. 
కేదార నాథ నుంచి కనాయ్కుమారి వరకూ నేను చూడని కేష్తార్లు లేవు. సంవతస్రానికి పదకొండు నెలలు గుండులో 
ఉంటాను. మొదట తిరుపతిలో, మళీళ్ కాసత్ జుతుత్ పెరిగాక అనన్వరంలో... ఆపైన ... వదుద్లెండి. చెపుప్కుంటూ పోతే ఆ 
లిసుట్ ఆగదు. నా అనుమానం ఏమిటంటే... నాపై ఆవిడ చినన్ చూపుకి కారణం నా గుండే (గుండె కాదు. ‘గుండు’ యే).  

నా పటల్ ఆవిడ చులకనకి మరొక కారణం కూడా ఉనన్ది. రిటైర అయిన తరువాత సుబబ్రాజుతో కలిసి వాయ్పారం 
పెటిట్, ఉదోయ్గంలో సంపాదించినదంతా (రిటైరెమ్ంట బెనిఫిటస్ తో సహా) పోగొటట్టం. నిజానికి ఇదే నిజమైన కారణం అని 
నా అనుమానం.  

కానీ ఇందులో నా తపుప్ లేదు. రాజుగారు మా భజన సమాజంలో సభుయ్డు. కోటీశవ్రుడు. “కొతత్ రకం పాల్సిట్క 
వచిచ్ంది. దాంతో దువెవ్నలు చేసేత్ ‘పైసాకి పది పైసలు లాభం” అని చెపేత్ ఇదద్రం తలో సగం వేసుకుని ఫాయ్కట్రీ పెటాట్ం.  

“గర్హాలు అదుభ్తంగా ఉనాన్య. గో ఎహేడ” అనాన్రు మా మామగారు. సుబబ్రాజుగారి గురువుగారు హరిదావ్ర 
నుంచి జూమ-మీటింగ లో ముహూరత్ం పెటాట్రు. రెండు నెలలోల్ నిరామ్ణం పూరిత్ అయింది. ఈసట్ ఫేసింగ ఫాయ్కట్రీ 
కటాట్ము. పార్రంభోతస్వానికి గురువుగారు అంత దూరం నుంచి నలుగురు శిషుయ్లతో కలిసి వచాచ్రు. లక్ష ఖరచ్యితేనేం, 
‘నభూతో న భవిషయ్తి’ అనన్టుట్ యజఞ్ం చేశారు.  

అపుప్డు జరిగిన ఒక అదుభ్తం మీతో పంచుకుంటాను. ఆయన మంతార్లు చదువుతూ ఉంటే ఆ వైబేర్షనస్ కి 
హోమగుండంలో దానంతట అదే మంట వచిచ్ంది. పర్జవ్లించిన ఆ మంటలోల్ ఆయన హవిసుస్లు సమరిప్ంచటం ఒక 
మహోదుభ్త దృశయ్ం.  
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అపుప్డే కొతత్గా ఫేస-బుక వచిచ్న రోజులవి. అరణులతో రగిలిoచకుండానే కేవలం మంతార్లతో మంట 
పర్భవిoచటానిన్ వీడియో పెడితే ఆ రోజులోల్నే కొనిన్ వేల లైకులూ, ఎనెన్నోన్ షేరూల్ వచిచ్నవి. నా కూతురు మాతర్ం, “కింద 
భాసవ్రం పెటిట్ ఉంటారు” అని పెదివి విరిచింది. చెపాప్నుగా. అమమ్ పోలిక.  

అంత యజఞ్ం చేసినా ఫలితం దకక్క పోవటానికి కారణం మళీళ్ నేనూ, సుబబ్రాజుగారూ, మేమిదద్రమే. అదో పెదద్ 
కథ.  

మేము ఉండేది విజయవాడ. ఫాయ్కట్రీ తిరుపతిలో. అందుకని సుబబ్రాజుగారు తన (రెండో భారయ్) కూతురిన్ ఆఫీసు 
సెకెర్టరీగా పెటాట్డు. ఇటువంటి విషయాలోల్ నేను చాలా తెలివైనవాడిని. నామనిషి కూడా ఒకరు ఉండాలని నా 
వివాహతూప్రవ్ సేన్హితురాలి కొడుకుని టెర్జరర గా పెటాట్ను.  

ఒకరిపై ఒకరు నిఘా ఉంటారని మా ఉదేద్శయ్ం. 

అయితే వారిదద్రూ ఒకరిపై ఒకరు నిఘా ఉండటం మానేసి, ఒకరొన్కరు పేర్మించేసుకుని, ఈ ఏడాది కాలంలో 
చెరో పాతిక లక్షలూ తినేసి, ఆపై కొండమీద పెళిల్ చేసుకునాన్రు. పుండు మీద కారం రాసినటూట్ వచిచ్న అతిథులకి 
తిరుపతి కొండ మీద ‘మా’ దువెవ్నలు పంచారు. ఆ విధంగా ఏడాదిలో వాయ్పారం అటకెకిక్ంది. డబుబ్నోన్డు కాబటిట్ 
ఆయనకేం పరావ్లేదు. నేను మునిగిపోయాను. 

నిజమే. వాయ్పారంలో నషట్ం వచిచ్ంది. వాయ్పారం అనాన్క లాభాలూ రావచుచ్, నషాట్లూ రావచుచ్. అనుభవం లేదు 
కాబటిట్ ఓడిపోయాం. ఇంత చినన్విషయం నా కూతురూ, భారాయ్ అరథ్ం చేసుకోరేం? ‘గెలుపుకి మొదటి మెటుట్ ఓటమి’ అని 
అనిన్ రంగాలోల్ ఓడిపోయి వయ్కిత్తవ్వికాసoలోకి వచిచ్న నిపుణుడు ఎవరో చెపాప్డు కదా. పోతే ఇకక్డ జరిగిందేమిటంటే, 
ఓటమి నా మొదటి మెటుట్ కాదు. చివరి మెటుట్. ఎందుకంటే ఇకపై గెలవటానికి డబూబ్ లేదు. ఓపికా లేదు.  

"ఇనిన్ గుళూళ్ గోపురాలూ తిరుగుతావు కదా. నినేన్ దేవుడూ రకిష్ంచలేదేo?" అడిగింది నా భారయ్.  

"ఇనిన్ దేవుళళ్ దయ ఉంది కాబటేట్ సవ్ంత ఇలుల్ అమమ్కుండా, ఇంతటితో పోయింది" అనాన్ను. 

“మరి ఫాయ్కట్రీ ఎందుకు పోయింది?” అంది నా కూతురు.  

దీనిన్ ‘మదెద్ల శాపం’ అంటారు. గత జనమ్లో నేను మదెద్ల వాయించేవాడినయి ఉంటాను. దాని శాపమే ఇది. 
రెండు వైపులా ఎడా పెడా కొటిట్ంచుకోవటం. 

కానీ నాలో విశిషట్ గుణం ఏమిటంటే ఎపుప్డూ సంయమనం కోలోప్ను.  
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“గర్హాలు బావునాన్యని మీ నానన్గారే చెపాప్రు కదా” అనాన్ను ఆయనిన్ కూడా నా వైపు కలుపుకుంటూ.  

“గర్హాలూ బావుంటే వాసుత్ ఎందుకు?” అనన్ది నా కూతురు. 

“ఖరమ్ అలా వార్సి పెటిట్ ఉంది. కరమ్ని ఎవరూ తపిప్ంచలేరు. ఏది వార్సి ఉంటే అది జరుగుతుంది” తతవ్ రహసయ్ం 
చెపాప్ను.  

 “మరి అటువంటపుప్డు యజఞ్ం ఎందుకు?” అనన్ది మా ఆవిడ.  

 “అది కూడా కరమ్లో వార్సి ఉంది” అనాన్ను. అపుప్డావిడ నా వైపు చూసిన చూపు నేనిపప్టికీ మరిచ్పోలేను. 

సరెల్ండి. ‘తివిరి ఇసుమున తైలముమ్ తీయవచుచ్’ అనాన్రు పెదద్లు. ఇపుప్డా గొడవంతా ఎందుకు గానీ నా సమసయ్ 
చెబుతాను.  

పర్వాసాంధుర్లు భారత దేశభకుత్లకి... క్షమించండి. దేశభకుత్లు కాదు. భారతదేశంలో ఉండే దైవ భకుత్లు. వారికి 
ఒక వినన్పం చేశారు. “వచేచ్ నెల రాబోయే శార్వణ పౌరణ్మి రాతిర్ రాయలసీమలోని ఆకురాతి కొండ ఎకిక్, దేవుడికి 
మరింత ‘దగగ్రగా’ వెళిల్ అకక్డ లక్షదీపాలు వెలిగించి మనం మన భకిత్ని పర్దరిశ్ంచాలనీ, తమ పెర్సిడెంటు వచిచ్ అది 
చూసాత్డనీ...” ఒక పర్కటన ఇచాచ్రు.  

ఇంకేముంది. మా అందరి హృదయవనాలోల్ వేలవేల దీపాలు ఒకక్సారిగా వెలిగాయి. ఇలాంటి అవకాశo ఎపుప్డో 
పుషక్రానికి ఒకసారి వసుత్ంది. మా గూర్పు పదిమందీ ఇపుప్డా కొండ దగగ్రకు వెళాళ్లి. వెళళ్టానికీ, అకక్డ ఉండటానికీ 
మనిషికి పాతికవేల దాకా ఖరచ్వుతుంది.  

అకక్డే మా ఆవిడ అడుడ్పడింది. "పెళళ్యిన నలభై సంవతస్రాలోల్ తీరథ్యాతర్లకని లక్షలు ఖరుచ్ పెటాట్వు. 
అపుప్డంటే కాసత్ డబుబ్ ఉండేది. ఇపుప్డు పైసా లేదు. ఈ పరిసిథ్తిలో నువువ్ అంత దూరం వెళిళ్ దీపం వెలిగించకపోతే 
నషట్ం ఏమైనా ఉందా" అని విరుచుకుపడింది.  

నేను మాటాల్డలేదు. ‘ఆరంభింపరు నీచ మానవులు’ అనాన్డు భరత్ృహరి. ఈ సందరభ్ంతో అది తపుప్. ఆరంభిసేత్ ఆ 
చరచ్ ఎకక్డి వరకూ వెళుత్ందో తెలుసు. అందుకే నేను ఇంటోల్ ఎకుక్వ మాటాల్డను. ఇలా ‘మాటాల్డకుండా’ ఉండటం కోసం 
గతంలో ఒకసారి ‘ఏకాగర్తా_నిశశ్బద్ం.కామ’ వారికి యాభై వేలు కటిట్ బెంగళూరు వెళాల్ను. అకక్డ ఒంటరిగా, రోజంతా 
ఎవరితో మాటాల్డకుండా ఉండాలి. ఉపూప్ కారం లేకుండా నెలరోజుల పాటూ అలా మౌనంగా ఉంటే ఏకాగర్త పెరిగి 
సాంతవ్న లభిసుత్ంది.  
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వాయ్పారంలో వచిచ్న నషట్ం తాలూకు బాధ పోవటం కోసం వెళాళ్ను. మా ఆవిడ అరథ్ం చేసుకోలేదు. 

“ఎవరితో మాటాల్డకుండా ఉండటానికి యాభై వేలా? నీకేమైనా బుదిధ్ ఉందా? ఇంటోల్నే ఎవరితోనూ 
మాటాల్డకుండా ఉండొచుచ్గా” అనన్ది. వరష్ం వచిచ్నా, తుఫాను వచిచ్నా ఆకాశవాణి పోర్గార్ం పొర్దుద్నేన్ పార్రంభం 
అవుతుంది. 

“తిండీ, నివాసం... అనీన్ కలిపి” అనాన్ను సరిద్ చెపుతునన్టూట్.  

“ఏదీ... ఆ ఆకులూ అలములకా?” అంది. 

“శావ్స మీద ధాయ్స” అనాన్ను. 

“శావ్స మీద ధాయ్సకి బెంగుళూరు దేనికి? బాతూర్ములో ఏం చేసాత్వ? అకక్డ పెటుట్ ధాయ్స” అంది. ఈమె 
ఐకయ్రాజసమితిలో వాదించి ఉంటే, కాశీమ్రు ఎపుప్డో మనదై ఉండేది. 

మా ఆవిడకి ఇంగీల్షు రాదు. అందుకే ఇంగీల్షుతో కొటాట్లనుకునాన్ను. “మౌనం గోపప్ ధాయ్నం. ఇంగీల్షులో 
‘మెడిటేషన’ అంటారు. నీకు అరథ్ం కాదులే. అలా చెయయ్టం వలన ఏకాగర్త పెరుగుతుంది.” 

ఆవిడా ఏం తగగ్లేదు. “నిజమే. కానీ నాకు అరథ్ం కాక అడుగుతానూ. ఏ పని చేసేత్ ఆ పనిలో శర్దధ్ పెటట్టమే కదా 
ధాయ్నం అంటే. దానికి మాటాల్డటం మానెయయ్టం ఎందుకు? ఆకులు తినటం ఎందుకు? ఈ మాతర్ం ‘ధాయ్స’ ఆ తిరుపతి 
ఫాయ్కట్రీ వయ్వహారాలోల్ పెటిట్ ఉంటే అదే మెడిటేషన అయుయ్ండేది కదా”.  

లాభం లేదు. ఈ నిరంతర పోరాటంలో నేను ఎనన్టికీ గెలవలేను. లేదు లేదు. ఒకసారి గెలిచాను. మా ఆవిడని 
వపిప్ంచి ఒక పుణయ్ పర్వచన సభకి తీసుకువెళాల్ను. ఏ మూడ లో ఉందో వపుప్కుంది. జనం కిటకిటలాడుతునాన్రు. 
సావ్మీజీ ఒక కథతో ఉపనాయ్సం పార్రభించారు.  

“ఒక గుజరాతీ కోటీశవ్రుల కుటుంబం పెళిల్ కూతురి అలంకరణ కోసం బొంబాయి నుంచి మనిషిని పిలిపించారు. 
అతడు ఆ రంగంలో నిషాణ్తుడు. మూడు గంటల మేకప కోసం ముపైప్ లక్షలు తీసుకుంటాడు. అయినా సరే, అతడి 
సమయం దొరకడమే కషట్ం” సావ్మీజీ చెపూత్నాన్రు. ఆశచ్రయ్ం ఏమిటంటే... నా భారయ్ శర్దధ్గా వింటోంది..!  

“పొదుద్నన్ పదిoటికి పెళిల్. ఆరుగంటలకి మేకప పార్రంభించి తొమిమ్దింటికి పూరిత్ చేసి, సహాయకులతో కలిసి కారోల్ 
విమానాశర్యానికి తిరిగి బయలేద్రాడు. ఎపుప్డూ సరదాగా హాసోయ్కుత్లతో నవివ్ంచే మనిషి ఆ రోజు ఎందుకో ఏదో 
సుదీరఘ్మైన ఆలోచనలో ఉండటం చూసి అసిసెట్oటల్కి అరథ్ం కాలేదు. పది నిమిషాల తరావ్త అ యువకుడు హఠాతుత్గా 
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“వాహనం వెనకిక్ తిపప్oడి” అనాన్డు. అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఎందుకని అడిగాడు అసిసెట్ంట. “ఎకక్డో తపుప్ 
జరిగింది. ఏమిటా అని ఇంత సేపూ ఆలోచించాను. ఇపుప్డు తెలిసింది. పెళిల్ కూతురికి గడడ్ం మీద చుకక్ ఎడమవైపు 
పెటాట్ను. ఆ అమామ్యిది కోలామొహం. కుడి వైపు బాగుంటుంది. కారు వెనకిక్ తిపప్ండి’ అనాన్డు ఆ బూయ్టీషియన” ఆగి, 
సావ్మీజీ కొనసాగించాడు. “అపుప్డా అసిసెట్ంటు ‘సార ఇది గుజరాతీ పెళిల్. పెళిల్కూతురు మేలిముసుగులో ఉంటుంది. 
వచిచ్న వాళళ్ందరూ దూరంగా కూరుచ్ంటారు. గడడ్ం కింద చుకక్ ఎటు వైపు ఉందో ఎవరు చూసాత్రు? చూసి, అది 
ఎడమవైపు ఉంటే బాగుండేదని ఎవరనుకుంటారు?” అనాన్డు. 

“నేను అనుకుంటాను” అనాన్డు ఆ కళాకారుడు”.  

సావ్మీజీ ఇది చెపప్గానే జనం కరతాళ దవ్నులు చేశారు. నాకయితే ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం కాలేదు. సభ నుంచి 
ఇంటికి వచేచ్సూత్ ఉంటే ఆ మాటే చెపాప్ను. నా భారయ్ మాతర్ం “బాగా చెపాప్డు పెదాద్యన” అనన్ది . 

“చూసావా మరి. అందుకే ఇలాంటి పర్వచనాలు వినటానికి రమమ్ంటాను” అనాన్ను గరవ్ంగా. 

“ఇపుప్డేగా ఏమీ అరథ్ం కాలేదనాన్వ”. 

గతుకుక్మని, “వినటానికి బావుంది” అనాన్ను.  

“అవును. వినాన్, పుసత్కాలు చదివినా బావుంటుంది. ఆచరిసేత్ ఇంకా బావుంటుంది” అనన్ది.  

నలభై సంవతస్రాలనుంచీ భగవదీగ్త చదువుతునాన్ను. నేనేమి ఆచరించిసేత్ బావుంటుందో అరథ్ం కాలేదు. అయినా 
చెపాప్నుగా. ఈ మాటల పర్వాహం ఆగదు. మొతాత్నికి ఎలాగో అపుప్చేసి అపప్టోల్ బెంగళూరు వెళాళ్ననుకోండి. అది వేరే 
సంగతి.  

కానీ ఇపుప్డు ఈ దీపాల సంగతి ఎలా? ఎలా మా ఆవిడని కనివ్నస్ చెయయ్టం? చేతిలో డబుబ్ ఉనన్పుప్డే నా మాట 
చెలల్లేదు. ఇపుప్డేo చెలుల్తుంది? ఇంకో నెల మాతర్మే టైమ ఉనన్ది. మా బృందానికి నేను లీడర లాంటివాడిని. నేను 
మానేసాత్నంటే అందరూ గోల చేసాత్రు. దీనికి ఏది మారగ్ం? ఆ రాతిర్ భగవంతుడిని మనసూప్రిత్గా పార్రిథ్ంచాను. 

భకుత్డి కషాట్లు తీరెచ్డివాడు భగవంతుడే కదా. తనకి దగగ్రగా వచిచ్న కొండమీద నక్షతర్ం పెటట్టానికి నా కొడుకు 
రూపంలో ఆదుకునాన్డు. మరో పది రోజులోల్ శార్వణ పౌరణ్మి అనగా నా కొడుకు యాభై వేలు పంపాడు. పర్యాణానికి 
మారగ్ం సుగమమైంది. చెపాప్నుగా. ఐ యామ పౌర్డ ఆఫ మై సన.  

మరో వారంలో పర్యాణం. నా మనసు మేఘాలోల్ తేలుతూ ఉంది. 
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ఇలా మేఘాలోల్ తేలుతూ వెళూత్ ఉండగా మోటార సైకిల గుంటలో పడింది. చినన్ శబద్మూ, ఆపై నాలుగు రోజుల 
తరావ్త మెలకువా వచిచ్ంది. పెదద్ దెబబ్ తగలేల్దు కానీ, రకత్ం ఎకిక్ంచవలసి వచిచ్ంది. 

ఆపై రెండు రోజులకి కాసత్ కోలుకునాన్ను. బెడ పకక్న కూరొచ్ని బతాత్యి పండు వలుసూత్, "అదృషట్వశాతూత్ పెదద్ 
పర్మాదం జరగలేదు" అంది మా ఆవిడ. 

"చూసావా! ఇషట్ దైవం మహిమ" అనాన్ను.  

“మరి అంత పేర్ముంటే, అసలు ఆకిస్డెంటు అవకుండానే చూడొచుచ్గా” అనన్ది. 

“ఎడెడ్ం అంటే తెలుసా?” అనాన్ను.  

“తెడాడ్నికి అపోజిట” అంది.  

ఎడేడ్ అంటే వంకర, మూరుఖ్డు అని రెండు అరాథ్లు. ‘వంకర’ అంటే ‘టింకర’ అనేవాడు మూరుఖ్డు. అదంతా చెపిప్ 
నా తెలుగు పరిజాఞ్నానిన్ఆవిడ ముందు పర్దరిశ్ంచబోతూoడగా మా కూతురూ, అలుల్డు, కొడుకూ, కోడలూ వచాచ్రు. 
‘రికవర సూన అంకుల..’ అంటూ నా అలుల్డు ఫల్వర బొకే అందించాడు. కూతరు ఆపిలస్ ఇచిచ్ంది. నా కొడుకు ఒక 
ఫోటో ఇసూత్, “దగగ్ర పెటుట్కో నానాన్. తొందరగా నయమవుతుంది” అనాన్డు.  

 మధయ్లో మా ఆవిడ ఫోటో అందుకుని చూసూత్, “ కృషుణ్డు చాలా ముదుద్గా ఉనాన్డు కదా” అనన్ది .  

“కృషుణ్డు నీకు నచచ్టం నాకు నచిచ్ంది” అనుకునాన్ను.  

నిదర్బోయే ముందు పర్తిరోజూ చదివి తల పకక్న పెటుట్కునే భగవదీగ్త పుసత్కo మధయ్లో ఆ ఫోటో పెటుట్కుని, మా 
అబాబ్యితో “ఆకురాతి పోర్గార్ం కానిస్ల అయింది కదరా. నీ యాభై వేలూ...” అని అనబోతూ ఉంటే నా భారయ్ చపుప్న 
తలెతిత్, “యాభై వేలేమిటి?” అనన్ది. 

ఆపిల పండు విషయమై మొగాడి మీద కోపమొచిచ్న దేవుడు భారయ్లకి పాము చెవులిచిచ్ మొగుళళ్ మీద కక్ష 
తీరుచ్కునాన్డు.  

నేను ఏదో చెపప్బోయేటంతలో ననున్ రకిష్ంచటానికా అనన్టుట్ ఒకాయన మంచం దగగ్రకు వచాచ్డు. లాలీచ్ 
పైజమాలో ఉనాన్డు. కళుళ్ నిరమ్లంగా ఉనాన్యి. మొహం పర్శాంతoగా ఉంది. చేతికి ఒక బెంగాలీ సంచి వేలాడుతోంది.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

88          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

నా భారయ్ సూట్ల మీద నుంచి లేసూత్, "ఈయన పేరు మురారి. ఈయనే నీకు రకత్ం ఇచిచ్ంది. ఆ సమయంలో 
ఈయన రాకపోయి ఉంటే.." అని ఆపింది. కళళ్కి మంగళసూతర్ం అదుద్కుoటుoదేమో అనుకునాన్ను గానీ అటువంటిదేమీ 
చెయయ్లేదు.  

నిజమే. నా గూర్పు రకత్ం సాధారణంగా దొరకదు. చేతులు జోడించి, "అంతా భగవత లీల. మీలాంటి వాళుళ్ 
ఇంకా ఉండబటేట్ ధరమ్ం నాలుగుపాదాలతో నడుసోత్ంది. మురారి అంటే కృషుణ్డు. మిమమ్లిన్ దేవుడు కాపాడతాడు” 
అనాన్ను.  

ఆయన నవివ్ "అవును. ననున్ భగవంతుడు కాపాడతాడు. నేను భగవంతుడిని కాపాడతాను" అనాన్డు.  

నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. దేవుడు ఉనాన్డనే ఆసిత్కులూ, లేడనే నాసిత్కులూ ఉంటారని తెలుసు గానీ ‘దేవుడితో నాకు 
సంబంధం లేద’నే వారెవరో నాకు అరథ్ం కాలేదు. నా అనుమానం అరథ్ం చేసుకునన్టుట్ "సేన్హం, ధాయ్నం మొదలైనవి 
భగవంతుడితో ఏడు రకాల సంబంధాలు” అనాన్డు.  

పిలిల్ అంటే మారాజ్లమనన్టుట్ ఉంది అందామనుకుని, ఎంతైనా రకత్ం ఇచిచ్న వాడు కదా, మరాయ్ద కాదని 
మానేశాను. 

మరికొంచెం సేపు మాటాల్డి ఆయన వెళిళ్పోయాడు. అపప్టి వరకూ ముళళ్ మీద కూరుచ్నన్టూట్ ఉనన్ మేము 
ఒకక్సారిగా రిలాకస్ అయాయ్ం. వెళుత్నన్వాడి వైపు నా భారయ్ కొరకొరా చూసూత్, "ఇనిన్ కబురుల్ చెపుత్నాన్డా. నీకు రకత్ం 
ఇవవ్టానికి పదివేలు తీసుకునాన్డు" అనన్ది.  

విసుత్బోవటం నా వంతు అయింది. అపుప్డు మా టాపిక రకత్ం అమమ్కాలూ, కిడీన్ మాఫియా మీదకు వెళిళ్ంది. 
ఇంతలో నరుస్ వచిచ్ "అదేంటి? మురారి బాబు వెళిళ్పోయారా?" అని అడిగింది. 

"ఆయన మీకు తెలుసా?" నా భారయ్ అనన్ది.  

"తెలియకపోవటమేమిటి? రేర-గూర్ప రకత్ం. డబుబ్నన్వాళళ్కి రకత్ం అమిమ్, ఆ డబుబ్తో బీదవాళళ్కి రకత్ం 
కొనిసాత్డు. ఎపప్డూ ఇకక్డే ఉంటాడు.” అని చెపిప్ంది. 

నా భారాయ్ నేనూ మొహామొహాలు చూసుకునాన్ం.  

++   ++   ++ 
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ఆరాతిర్ నేను నిదర్పోలేదు. ‘నాలో ఎకక్డో ఏదో పటేలున పగిలింది’ అనన్ పెదద్ మాటలు చెపప్ను గానీ, ‘సేన్హం, 
ఆరాధన’ మొదలైన బంధాల గురించి మురారి చెపిప్న వివరణ మళీళ్ మళీళ్ (ఈ సారి కొతత్గా) మననం చేసుకునాన్ను.  

“భగవంతుడితో సేన్హం చెయియ్. సేన్హంకనాన్ గొపప్ది మరేమి ఉనన్ది? గోపబాలురు ఎవరు? తపశశ్కిత్తో 
పునీతులైన ఋషులు. ఆ పుణయ్ ఫలితంగానే కృషుణ్డితో జలకాలాడారు. వీపు మీద ఎకిక్ చెరువులోల్ దూకారు. 
అంతెందుకు? కురుకేష్తర్ యుదధ్ సమయంలో కృషుణ్డు అరుజ్నుడి రథసారధి. అశావ్ల రొదలో, ఏనుగుల ఘీoకారాలోల్ 
అవతలివారి మాటలు వినిపించవు. భుజానిన్ వామపాదంతో కొడితే అటూ, కుడికాలితో కొడితే ఇటూ తిపాప్లి. కృషుణ్డు 
నిజరూపం తెలిసే సరికి 'ఓ దేవదేవా! నువువ్ భగవంతుడివా? నినాన్ నేను కాలితో కొటిట్ంది?’ అని అరుజ్నుడు వాపోతాడు. 
కృషుణ్డు ఆపాయ్యంగా నవివ్, “కొటేట్టంత చనువు నీకు కాక ఇంకెవరికుంటుంది? సేన్హితుడివైన నీవు కాకపోతే నేను 
ఎటు వెళాళ్లో ఎవరు చెపుతారు? ” అంటాడు.  

భగవంతుడితో సేన్హం అంటే అది. నీవు నిజమైన సేన్హితుడివైతే ‘ఎవడబబ్ సొమమ్’ని తిడితే బెదురుతూ వచిచ్ నీ 
ఆభరణాలు నీకు అందజేసాత్డు. నీవు నిజమైన భకుత్డివైతే ‘లావొకిక్ంత లేదు’ అనగానే పెళాళ్oతో సరసాలాపి పరుగెతుత్కు 
వసాత్డు.  

 పని చేయటానికి కావలసిన శకిత్నిచేచ్ది ధాయ్నం. అంతే తపప్ ముకుక్ మూసుకుని సప్ృహ కోలోప్వటమూ, ఆ 
భర్మలో దేవుణిణ్ చూడటమూ కాదు. చేసే పని మీద భకేత్ ధాయ్నం. చేసుత్నన్ పని తపప్ మరేమీ గురుత్ ఉండక పోవటం 
ఏకాగర్త. పకిష్ కనున్ తపప్ మరేమీ కనపడక పోవటమే ఏకాగర్త. అందమైన అమామ్యి బొమమ్ వేసి, ‘వదనం మీద చుకక్ 
ఎకక్డ పెటాట్లి’ అని  తపించటం  తన పని పటల్ చితర్కారుడికి ఉనన్ పేర్మ.   చేసే పని గురించి ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ 
ఆలోచించటమే ఆరాధన. రాధకి కృషుణ్డి పటల్ ఆరాధన అదే. ఆ‘రాధ’ పేరులోనే అది ఉనన్ది కదా.  

తాదాతమ్య్తకి గోపప్ ఉదాహరణ పర్హాల్దుడు. ‘ఇందుగలడు–అందులేడని సందేహము వలదు’ అంటాడు. 
నరసింహుడు మనిషిలోనూ ఉనాన్డు. రాతి సథ్ంభంలోనూ ఉనాన్డు. రాతికి పూజ చెయయ్టం నీ ఆనందం. నువువ్ సాటి 
మనిషికి సేవ చెయయ్టం దేవుడికి ఆనందం.  

భగవంతుడిని నముమ్. నమమ్కంతో పని చెయియ్. అతడు ఎకక్డునాన్డు? నీలోనే. నమమ్కానికి వారసుడు 
ఆంజనేయుడు. సంజీవని తెమమ్ంటే హిమాలయాలనే తీసుకొసాత్డు. “హనుమా..! నేను చెపప్గానే ఇది సాధయ్మా కాదా 
అని ఆలోచించకుండా ఆ పనికి బయలుదేరతావు కదా. నీకేమీ అనుమానాలుండవా?” అని రాముడు అడుగుతాడు. 
'రామా! నువువ్ నాకొక పని చెపాప్వంటే, ఆ శకిత్ కూడా నువేవ్ ఇసాత్వనే నమమ్కం నాకుంది’ అంటాడు ఆంజనేయుడు. 
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నీలో ఉనన్ భగవంతుడి పై నమమ్కo లేకుండా ఎనిన్ యజాఞ్లు చేసేత్ ఏమి లాభం? హుండీలో ఎనిన్ డబుబ్లు వేసేత్ ఏం 
లాభం? హుండీ కేవలం నీ ఆనందం మాతర్మే. 

భగవంతుడిని పార్రిథ్ంచటం అంటే, నీతో పాటూ అతడు సృషిట్ంచిన సకల చరాచారాలనీ పేర్మించటం. అవనీన్ నీ 
తోబుటుట్వులు. అందరూ నీ సహోదరులు. వారి పటల్ వాతస్లయ్ం చూపించు. పర్కృతిని పేర్మించు. తాదాతమ్య్త చెందు. నీ 
పేర్మ విశవ్జనీయమైనది అయితే, ఆ పేర్మ కోసం కోసం భగవంతుడు నీ ముందు చేయి సాచి నిలబడతాడు. యశోదకి 
అంత వాతస్లయ్ం ఉండబటేట్ నోరు చూపించమంటే వినయంగా చేతులు కటుట్కుని చూపించాడు. ‘ఓయమమ్ నీ కుమారుడు’ 
అని పొరుగింటివారు ఫిరాయ్దు చేసినపుప్డు రోటికి కటేట్సినా ఆ దివయ్ మంగళుడు కిమమ్నలేదు.  

భగవంతుడు నీకు డబుబ్ కాసత్ ఎకుక్వ ఇచాచ్డంటే వాటిని నీ సహచరులకు పంచమని. నాకు ఖరీదైన రకత్ం 
ఇచాచ్డoటే దానిన్ ఇతరులకి పంచమని. జాఞ్నం ఇచాచ్డంటే కాసత్ ఆలోచించమని. ఇనిన్ విధాలుగా భగవంతుడికి 
సేన్హితుడిగా, ఆరాధకుడిగా, సఖుడిగా, వాతస్లయ్ంతో ఉండగా నాకు భగవంతుడు కొతత్గా ఏమి ఇసాత్డనీ, చేసాత్డనీ మీ 
ఉదేద్శయ్ం?" అని అకక్డి నుండి వెళిళ్పోయాడు.  

ఆ రాతర్ంతా అదే ఆలోచించాను.  

++ ++ ++ 

కొండ మీద దీపాలు పెటేట్ కారయ్కర్మం దిగివ్జయంగా ముగిసింది. కోటి పైగా ఖరచ్యిందట. చాలా పేపరూల్, 
చానెళూళ్ దానికి బహుళ పార్చురయ్ం ఇచాచ్యి. నేను వెళళ్లేదు. భగవంతుడికి ఎలా దగగ్రవావ్లో, మురారిబాబు చెపిప్న ఆ 
ఎనిమిది మారాగ్లూ మా గూర్పుకి కూడా చెపాప్ను. వాళూళ్ హేతువుతో ఆలోచించే వారే. తరువాత ఆ మాట మీద 
ఉంటారో లేదో గానీ, పర్సుత్తానికి నేను చెపిప్ంది అరథ్ం చేసుకునాన్రు. 

నెల రోజులు పోయాక ఒక రోజు పొర్దుద్నేన్ పనిమనిషి "మీరందరూ కలిసి నా కొడుకు కళుళ్ బాగుచేశారయాయ్. 
ఏమి చేసేత్ మీ రుణం తీరుతుంది” అంటూ కొడుకుతో దణణ్ం పెటిట్ంచింది. కురార్డు కృతజఞ్తతో నావైపు చూసుత్నాన్డు. 

కొండ మీద లక్షల దీపాలు వెలుగుతునాన్యి.  

నా ముందునన్ రెండు నక్షతార్లూ మరింత పర్కాశవంతoగా ఉనాన్యి. 

వెనుకే వచిచ్న నా భారయ్ మందసిమ్త ననున్ చూసి తొలిసారి నవివ్ంది.  
 

                                                 PPP 
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                               .  
  

  "శీర్కళా!  వదిన పదధ్తేం నచచ్టేల్దు. ఎవరెవరోన్ భోజనానికి పిలుసోత్ంది. నేను లేని వేళ 
పరాయిమగవాడికి భోజనం పెటట్డమేమిటి చెపుప్?" పనిగటుట్కుని ఫోన చేసి చెలెల్లికి చెపాప్డు శీర్ధరమూరిత్. 

"భోజనాలవేళ నువువ్ లేకపోవటమేమిటి? ఎకక్డికి వెళుత్నాన్వు?" అడిగింది శీర్కళ. ఆమెకి విషయం 
అంతా తెలిసిందని అరథ్మైంది. 

"నాకు సవాలక్షపనులుంటాయి. రోజంతా ఇలుల్ కనిపెటుట్కునే వుండలేనుకదా? ఐనా నేను వదద్నాన్ ఈ 
అలల్రేమిటి? అరవయేయ్ళళ్ మనిషి..." అనాన్డు కింద పడాడ్ గెలుపు తనదేననన్టుట్. 

"నీకు అరవయైయ్దు లేవూ? నాకనాన్ నాలుగేళుళ్ పెదద్వాడివికదూ?" అంది. శేల్ష అరథ్మైంది. శీర్ధరమూరిత్ 
భారయ్, భానుమతి ఆమె వయసుదే. 

"నీ కాలకేష్పం నువువ్ చూసుకుంటే వదిన తన కాలకేష్పం తను చేసుకుంటోందేమో!" 
అతను కోపంగా ఫోన పెటేట్సాడు. ఆమె చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. అందరూ అరవైలు పైబడడ్వాళేళ్. పెళిళ్ళుళ్, 

పిలల్లు- వాళళ్ చదువులు, వుదోయ్గాలు, పెళిళ్ళుళ్, ఆఖరికి తమ రిటైర మెంటు అనే మెటల్నీన్ ఎకేక్సి తరావ్తేమిటనన్ 
ఆలోచనలో వునాన్రు. చేతినిండా డబుబ్, తీరిక.  బాధయ్తలేల్వు. ఇదివరకటాల్ కాదు, వొళళ్లో వోపికలు వునాన్యి. బీపీ, 
షుగరు, థైరాయిడు కంటోర్లోల్ వుంటే పర్పంచానిన్ దునెన్యయ్చచ్నే జోష లో వునాన్రు. 

భారతదేశమంతా తిరిగేసారు. అమెరికాకి వంతెన వేసుకునాన్రు. అపుప్డు మొదలైంది శీర్ధరమూరిత్లో 
మారుప్. శార్వణి అనే కవిగాయకురాలి చుటూట్ తిరుగుతునాన్డట. తమ ఫెర్ండస్ సరిక్లోల్నే ఎవరో చెపాప్రు ఆ విషయం. 
అదలా వుంచితే వదినమీద అతని అభియోగమేమిటో! ఆవిడకూడా తనదారి తను చూసుకుంటోందా? అనన్యయ్ మీద 
కోపంతోనా? తపప్నిసరనా? బంధాలు ఎందుకింత బలహీనపడుతునాన్యి? 

సవ్యంగా వెళిళ్ మాటాల్డితే తపప్ తెలీదనిపించింది. తెలిసినా చెయయ్గలిగింది ఏమీ లేదు. ఇదద్రూ 
చినన్వాళుళ్ కాదు. టీనేజి పిలల్లని మందలించినటుట్ కోపప్డి చెపేప్వాళుళ్ ఎవరు? ఐనా ఇలా విడిపోవటంలోని నిరణ్యం 
వాళల్కే వదిలేసినా, దానిన్ పర్భావితం చేసేలా సాధకబాధకాలు వివరించాలి. 
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భానుమతికి ఫోన చేసింది తనొసుత్నన్టుట్ చెపప్డానికి. ఆమె ఇంటోల్నే వునాన్నంది. భరత్కి చెపిప్, కారు 
తీసుకుని బయలేద్రింది. పావుగంట డైరవ. టార్ఫిక చేత ఇంకో పది నిముషాలు పటిట్ంది. విజిటరస్ పారిక్ంగ లో చోటు 
వెతుకుక్ని పారక్ చేసి, వీళళ్ బాల్క కి వచిచ్, ఫాల్ట ముందు నిలబడి డోర బెల నొకేక్సరికి ఇంకో పదినిముషాలు. 

ఆపాయ్యంగా ఆహావ్నించింది భానుమతి ఆడబిడడ్ని. కాఫీలు మానేసారు. గాల్సునిండా చలల్టి మజిజ్గ 
తెచిచ్చిచ్ంది భానుమతి. ఇదద్రూ మాటలోల్ పడాడ్రు. 

"ఇపప్టిదాకా వురుకులూ పరుగులోత్ గడిచిన జీవితం ఒకక్సారి ఎవరో సాట్చూయ్ చెపేత్ ఆగిపోయినటుట్ 
ఐపోయింది. మూడు వంటలు, మధయ్లో రెండు నిదర్లు, ఒక సినిమా లేదా వెబ సీరీస... చటర్ంలో ఇరుకుక్పోయినటుట్ 
వుంది. కరోనా వచాచ్క మరీ నింపుకోవటానికేమీ లేనంత శూనయ్ంలా తయారైంది సమయం" అంది భానుమతి. 

ఆమెకేసి నిశితంగా చూసింది శీర్కళ. 
"అందరి పరిసిథ్తీ అలాగే వుంది వదినా! ఇళళ్నీన్ ఖాళీ ఐపోయాయి. వంటరితనపు గూళళ్లా వునాన్యి" 
"నాది ఇంకా భినన్మైన పరిసిథ్తి శీర్కళా! నీకు తెలుసో లేదో. శీర్ధరమూరిత్ ఒకావిడతో లివింగ ఇన 

రిలేషన షిప లో వునాన్రు. అదేమిటంటే నాకు కవితవ్ం ఇషట్ం సంగీతమంటే పార్ణం అంటారు.  ఇంటోల్ వుండరు. 
అసత్మానూ ఆమె దగగ్రకే వెళుత్నాన్రు" అంది భానుమతి. అంటుంటే ఆమె కళల్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. 

"నలభయేయ్ళైళ్ంది మా పెళైళ్. ఇదద్రిదీ ఒకటే జీవితమనుకుంటూ బతికాం. ఇపుప్డు ఎలా 
విడగొటుట్కోవాలో అరథ్ం కావటం లేదు" 

"అనన్యేయ్మంటాడు? పిలల్లకి తెలుసా, యీ విషయం?" 
"ఇపుప్డు నీకు విడాకులు దేనికి, నేనేం నినున్ వదద్నుకోలేదుకదా, అంటారు. ఇక పిలల్లు... వాళళ్గురించి 

ఎంత తకుక్వ చెపుప్కుంటే అంత మంచిది" 
"అదేమిటొదినా?" 
"అంతే శీర్కళా! వినిన్ంగ సైడ ఎటైతే అటు సరుద్కోవటం నేరుచ్కునాన్రు వాళుళ్. తండిర్ ఎంతో కషట్పడి 

తమని పైకి తీసుకొచాచ్రట. ఆయన సంపాదించుకొసుత్ంటే నేను ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఎంజాయ చేసానట.  ఇపుప్డే ఆయన 
లైఫ ఎంజాయ చేసుత్నన్ది, నువువ్ అడుడ్ చెపప్కమామ్ అంటునాన్రు. అంతగా నేనికక్డ వుండలేననుకుంటే తమ దగగ్రకి 
వచెచ్యయ్మనాన్రు. అంటే వాళళ్ దయాధరమ్ం మీద బతకడానికి" 

"ఛ... అదేమిటి?" 
"ఎవరికి చెపప్ను? ఎవరి సిదాధ్ంతాలు వాళళ్వి" 
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ఇదద్రూ కొదిద్సేపు మాటాల్డుకోలేదు. అనన్యయ్ చెపిప్న విషయం ఎలా అడగాలో అరథ్ం కాలేదు శీర్కళకి. 
తన సవ్ంత ఆడబిడడ్ సతయ్మీదికి పోయాయి ఆలోచనలు. వాళల్దీ ఇదే వయసు. అకక్డ సమసయ్ ఇంకోలా. మినీలు, 
మైకోర్లూ కొనుకొక్చిచ్ ఇసాత్డట భరత్. అవి వేసుకొమమ్ని సతాయింపు. 

"ఇంటోల్ మనిదద్రమేకదా, వుండేది?" అంటాడట. అతను షారట్స్ వేసుకుని పూలపూల షరుట్లోత్ 
తిరుగుతాడు. 

"తను వేసుకుంటే వేసుకునాన్రు, తనిషట్ం. నేను వేసుకుంటే తనకి సంతోషం కలగటమేమిటి? నాకిషట్ం 
లేనివీ, అలవాటు లేనివీ అతనికోసం నేను వేసుకోవటమేమిటి?  చీదరెతిత్పోతోంది అతని గొడవకి" అంది నాలుగైదుసారుల్ 
ఫోనోల్. వాళళ్ సమసయ్ని ఎలా పరిషక్రించాలో సతయ్కి ఏమని సలహా ఇవావ్లో అరథ్మవవ్లేదు. భారాయ్భరత్ల బెడ రూమ 
విషయాలోల్ ఎవరేనా ఎలా తలదూరచ్గలరు? ఆమే ఆలోచించుకుని అతత్గారిని తెచిచ్ దగగ్రపెటుట్కుంది. 

"పెళైల్న కొతత్లో ఏవో భయాలతో అతత్గారి సాథ్నానిన్ కొదిద్గా కదుపుతాము. కానీ వదినా, మగవాడు కాసత్ 
అదిలిసేత్ ఆగేది తలిల్కే. ఎంత వయసొచిచ్నా. ఆవిడ రాగానే అడిగింది, ఈమధయ్ ఏం చీరలు కొనుకుక్నావో చూపించమని. 
కొడుకు కొనన్ గుడడ్లనీన్ తెచిచ్ ఆవిడ ముందు పడేసాను. ఇంక తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్ంది. మేం ఇదద్రం వునన్పుప్డు 
పులిలా ఎగిరిన మనిషి ఇపుప్డు పిలిల్లా మారాడు" అంది సతయ్ చివరికి. 

అంత గొడవా చేసిన మనిషికి హారెట్టాక వచిచ్ంది. బైపాస సరజ్రీ చేసారు. పార్ణభయంతోటీ భారయ్ 
మొహంలో మొహం పెటిట్ చూడటానికీ కూడా హడిలిపోతునాన్డు.   

మనుషులు బంధాలు మరిచ్పోతునాన్రు. ముపప్యేయ్ళోళ్ నలభయేయ్ళోళ్ వైవాహిక జీవితం గడిపేది 
విశార్ంతి సమయానిన్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవటానికి, ఇంకా ముదిమివయసులో ఒకరికొకరు సాయంగా వుండటానికి. 
ఇది మరిచ్పోయి, తనొకక్రే, సుఖం తనొకక్రిదే అనుకుంటూ భారయ్ని భరాత్, భరత్ని భారాయ్ ఎందుకు బాధించుకుంటునాన్రు 
? మనుషులీన్ మనుషులీన్ విడగొటేట్ సిదాధ్ంతాలు ఎకక్డినుంచీ వసుత్నాన్యి? పిలల్లు తలిల్దండుర్ల రిలేషిప ని జడిజ్ 
చెయయ్టమేమిటి? 

అసలు తలిల్ ఇంటోల్ కూరుచ్ని సుఖపడిపోయిందని అనన్ పిలల్లకి ఎందుకు అనిపించింది? వాళళ్ 
జీవనశైలినిబటిట్ అలా అనిపిసోత్ందా? అందరికీ అనీన్ వేళకి అమరిచ్, ఎకక్డివాళళ్కక్డికి వెళాళ్క, మళీళ్ ఎపుప్డు తిరిగొసాత్రా 
అని నిరావ్య్పారంగా కూరుచ్ని ఎదురుచూడటం, వాళల్లో ఏ వొకక్రేనా వేళకి తిరిగి రాకపోతే పడే టెనష్ను... ఇవనీన్ వాళల్కి 
ఎలా అరథ్మౌతాయి? ఇవనీన్ పకక్నబెడితే, ఇదద్రు పిలల్లని కనటం, వాళళ్ని పెంచి పెదద్చెయయ్టంకోసం ఆడవాళుళ్ మాతర్ం 
తాయ్గాలు చెయయ్టం లేదూ? ఉదోయ్గాలు, కెరీర, సరదాలు అనీన్ పకక్ని పెడితేనేగా, మగవాళుళ్ పిలల్లతోపాతు పైకెదిగేది? 

ఇంతకీ అనన్యయ్ చెపిప్న విషయం? 
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"సమాజంలోనూ, మనం నమిమ్న విలువలోల్నూ మారుప్ వచిచ్ంది శీర్కళా! మనం మారకపోయినా. 
బాధపడుతునాన్ ఎవరికీ లక్షయ్ం లేదు. వదిలేసి వెళిళ్పోతునాన్రు. మీ అనన్యయ్లో మారొప్చిచ్ంది. పిలల్లు వాళుళ్ 
బతుకుతునన్ వాతావరణానికి అనుగుణంగా మారిపోయారు. నాదారి నేను చూసుకోవలసిన పరిసిథ్తి వచిచ్ంది" అంది 
భానుమతి కొంతసేపటికి. 

"ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్వు వదినా?" 
"మీ అనన్యయ్ నీతో ఏం చెపప్లేదా? అందుకే వచాచ్వనుకుంటునాన్ను"   
"తను చెపిప్ంది కాదు, నువువ్ చెపేప్ది నాకు ముఖయ్ం" 
"మితార్గారనీ పై ఫాల్ట లో వుంటారు. వాకింగ లో కలుసుత్ంటాం. ఈమధయ్నే భారయ్ పోయింది. బాగా 

కృంగిపోయారు. నాలుగు ఓదారుప్ మాటలు చెపాప్ను. ఒకటి రెండుసారుల్ మనింటోల్ భోజనానికి పిలిచాను. మీ అనన్యయ్ 
వుంటే బావుండేది.  పిలిచినందుకు కనీసం నా మరాయ్ద నిలబెటేట్ందుకేనా వుండచుచ్. ఉండలేదు" భారాయ్భరత్లిదద్రి మాటలోల్ 
ఎంత తేడా! 

శీర్ధరమూరిత్కి తను చేసుత్నన్ది సరైనది కాదనే విషయం తెలుసు.   భారయ్ని తపుప్ పటిట్ తనమీది భారం 
తగిగ్ంచుకోవాలనుకుంటునాన్డు. ఆ విషయం సప్షట్ంగా అరథ్మైంది శీర్కళకి. 

"అతను షెఫ గా చేసేవారు. అతనితో కలిసి ఫుడ కోరుట్ పెడితే బావుణణ్ని ఆలోచన. బూల్పిర్ంటుకూడా రెడిగా 
చేసాము.  ఒక చినన్ కనస్రట్ హాలు, ఎవరికేనా ఆసకిత్ వుంటే బొటిక. బాబీకోసం కొనన్ పాల్ట వుందికదా, అందులో 
మొదలుపెటాట్లని. పరిమ్షనస్ తీసుకోవాలి.  మేమిదద్రమే పెడితే విమరశ్లు ఎదురోక్వాలి. మీ అనన్యయ్ నాతోకూడా వుంటే 
బావుండేది. తన పర్పంచం వేరైపోయింది.  ఫెర్ండస్ ని కలుసాత్రేమోనని అడుగుతునాన్ను." 

ఇదద్రూ మరికాసేపు మాటాల్డుకునాన్రు. 
"బెడ రూంలో పకక్పకక్ని పడుకుని పంచుకుంటేనే అనుబంధం కాదు శీర్కళా, హాలోల్ ఎదురెదురుగా 

కూరుచ్ని మాటలోల్కూడా పంచుకోవచుచ్.  ముఖయ్ంగా యీ వయసులో. మీ అనన్యయ్లో సుఖలాలస ఇంకా తగగ్లేదు.  
అందుకే నేను తపుప్కుంటే హుందాగా వుంటుందనిపించింది" అంది భానుమతి చివరగా. పూరిత్గా అరథ్మైంది శీర్కళకి. 

వెళాత్నని బయలేద్రింది. 
"వదినతో మాటాల్డావా? ఏమంది?" ఇంటికి వచేచ్సరికి శీర్ధరమూరిత్ ఫోను.   
"ఫుడ కోరుట్ పెడదామనుకుంటోంది వదిన. ఆ ఆలోచన నాకూ నచిచ్ంది" అంది కూల గా. 
"నేనడుగుతునన్ది ఆ వంటలవాడిగురించి" 
"నువువ్ నీ పాటకతెత్ని ఎవరేనా వంటరివాడిని వెతుకోక్మని చెపప్కూడదూ?" 
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అతను కోపంగా ఫోన పెటేట్సాడు. 
మనసంతా చికాగాగ్ అనిపించింది శీర్కళకి. 
"ఏమైంది?" అడిగాడు ఆమె భరత్ పర్భు. 
"అనన్యయ్గురించి మనం వినన్ది నిజమే. వదినమీద అనవసరంగా నింద వేసుత్నాన్డు" 
చినన్గా నవావ్డు పర్భు. "శీర్ధరమూరిత్ పెదద్ సాట్ర్టజిసుట్. తపుప్చేసినవాడికనాన్, చేసినటుట్ 

ఆరోపించబడినవాడికే తనే తపూప్ చెయయ్లేదని నిరూపించుకోవలసిన అవసరం ఎకుక్వగా వుంటుంది" అనాన్డు. 
ఏం జరగబోతోందో అని ఆలోచిసుత్ండగా, ఏమీ జరగకుండానే నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. అన 

ఈవెంట ఫుల గా. 
*** 

"ఫుడ కోరుట్ పర్పోజల ఆగిపోయింది శీర్కళా! మితార్గారు పెళిళ్చేసుకునాన్రు. జాబ వెతుకుక్నాన్రు. ఇపుప్డు 
నేను హోటల మేనేజిమెంటు చేసిన మనిషిని వెతుకోక్వాలి. నాడా దొరికిందని గురార్నిన్ కొనుకుక్నన్టుట్ంటుంది" అంది 
భానుమతి ఫోన చేసి. 

"అదేమిటొదినా?" అంది ఇంకేమనాలో తోచక. 
"అతనొక కదిలి వెళిళ్పోయే మేఘం. అది కురవాలనీ, ఆ జలుల్లోల్ నేను తడవాలనీ అనుకోలేదు" 
"మరి?" 
"అవంతీపురం వెళిళ్పోదామనుకుంటునాన్ను. అమామ్వాళూళ్ ఇలుల్ డెవలప మెంటుకి ఇచాచ్రు. 

అపారట్ మెంటు పూరైత్ ఫాల్టుల్ చేతికి వచాచ్యి. అందులో నాకొకటి వుంది. వచిచ్ ఇంటీరియరస్ పూరిత్ చేసుకొమమ్ని నానన్ 
చెపాప్రు. అకక్డ కొనాన్ళుళ్ వుండిపోయి, తరావ్తేం చెయాయ్లో ఆలోచిసాత్ను" 

"ఇకక్డి యిలుల్? నువూవ్ అనన్యాయ్ ఎంతో కషట్పడి యిషట్ంగా కటుట్కునన్ది?" 
"చినన్పుప్డు నది వొడుడ్నా, సముదర్ం వొడుడ్నా కూరుచ్ని ఇసుకతో గూళుళ్ కటేట్వాళళ్ం పిలల్లందరం. దానిన్ 

గవవ్లతోటీ శంఖాలతోటీ అలంకరించేవాళళ్ం. గడిడ్పువువ్లు, ఆకులు తెచిచ్ గుచేచ్వాళళ్ం. ఆటైపోయాక దానిన్ వదిలేసి 
వెళిళ్పోయేవాళళ్ం. అందరం వునన్పుప్డేకదా, ఆట? పిలల్లు ఎలాగా దగగ్ర లేకుండా పోయారు. శీర్ధరమూరిత్కూడా 
లేకుండా పోయాక ఇంక అదేం యిలుల్?" 

"బాధగా అనిపిసోత్ంది" 
"మనుషులం సేవ్చఛ్ కోరుకుంటునాన్ంకదూ? బంధాలు బరువనిపిసుత్నాన్యి" 
"పిలల్లేమంటునాన్రు?" అడగక తపప్ని పర్శన్. 
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"మీరిదద్రూ కలిస్ వునాన్రంటే ఒకరికొకరు తోడుగా వునాన్రని ధైరయ్ం మాకు. నానన్ తనదారోల్ వెళుత్నాన్, 
నినూన్ చూసుకుంటానంటునాన్రు కదా, అది కాదనకు. ఒకక్దానివీ అవంతీపురం వెళిళ్ ఏం చేసాత్వు- అని 
దెబబ్లాడుతునాన్రు. పాతమితృలునాన్రని చెపాప్ను. వాళల్కరథ్మైందో లేదో!" 

"కొతత్శతృవు అనన్యయ్ని వాళుళ్ వపుప్కోలేరు" 
"అంతేకదా? నేనే తపుప్చేసుత్నన్టుట్ " 
"ఎపుప్డు నీ పర్యాణం?" 
"వచేచ్ వారం" 
"గొడవ నీకూ అనన్యయ్కీ మధయ్ని. మనిదద్రికీ ఏమీలేదు. నలభయేయ్ళళ్ సేన్హం మనది. ననున్ మరిచ్పోకు" 
"నేనూ అదే చెపుత్నాన్ను. అకక్డికోసారి వచిచ్ వెళుళ్. పర్భుకికూడా చెపుప్" 

*** 
"వదిన వాళల్ వూరు వెళిపోతోంది. చకక్టి సంసారానిన్ చిందరవందర చేసి, ఆమెని బాధపెటేట్ందుకు నీకు 

మనసెలా వపిప్ంది అనన్యాయ్?" ఆవేదనగా అడిగింది శీర్కళ. 
నవేవ్సాడు శీర్ధరమూరిత్. 
"చినన్పప్టినుంచీ నాకు సంగీతం అనాన్, కవితవ్మనాన్ ఎంత ఇషట్మో నీకు తెలీనిది కాదు. రెండిటోల్ ఏ 

ఒకక్టీ నాకు నానన్ పడనివవ్లేదు. మీ వదినకి అసలు ఆసకేత్ లేదు" 
"అమామ్నానన్లు చెడడ్వాళుళ్ కాదనన్యాయ్! పాటలూ పదాయ్లూ పాడుకుంటూ తిరిగితే కడుపు నిండదని 

వాళళ్కి తెలుసు. కడుపు నిండాలంటే డబుబ్కావాలి. ఆ డబొబ్చేచ్ చదువు చదివించారు. కళలోల్నూ సాహితయ్ంలోనూ ఏ 
ఒకరో ఇదద్రో పైకొసాత్రు. చదువుకునన్వాళుళ్మాతర్ం అందరూ పైకొసాత్రు. వదినకూడా నీలాగే పెరిగింది. తను నీకనాన్ 
పార్కిట్కల" 

"జీవితం చాలా వెలిత్గా అనిపిసోత్ంది. శార్వణి... తనొక వసంతంలా వచిచ్ంది. నాలో వునన్ వెలిత్ని 
నింపింది" 

"వదిన తెచిచ్ంది వసంతం కాదా?" 
"కాదని ఎందుకంటాను? కానీ మారుప్కూడా కావాలికదా? ఎంతకాలం ఒకేలా బతుకుతాం? 

వండుకుంటూ, తింటూ, తిరుగుతూ... అదే మనిషితో? అదే మూసలో? వదినిన్ నేను వదద్నుకోలేదు. ఇకక్డే వుండచుచ్. 
కానీ తను వాళళ్ పేరెంటస్ దగగ్రకి వెళాళ్లనుకుంది.   ఇపప్టికే ఇదద్రిని వదిలేసి నాదగగ్రికి వచిచ్న శార్వణి నాతోటే 
వుంటుందని అనుకోను. మా ఇదద్రిలో ఎవరికి నచచ్కపోయినా ఎవరి దారి వాళళ్ది. భాను ఆ వంటలవాడిని 
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పెళిళ్చేసుకుంటే అనన్ భయం నాలో వుండేది. తనే దగగ్రుండి వాడి పెళిళ్ చేయించింది. ఇపుప్డింక ఎపుప్డేనా 
అవంతీపురంలో నేను వైలడ్ కారడ్ ఎంటీర్ ఇవవ్చుచ్" అనాన్డు. 

అతనిన్ ఎంత సంసాక్రంగా పెంచామనుకునాన్రో తలిల్దండుర్లు! ఇదా అతని సంసాక్రం! కాలం మారుప్ 
తెచిచ్ందా? పరిసిథ్తులు మారుప్ తెచాచ్యా? ఇదే అతని నైజగుణమా? లేక మగబుదధ్ంటే ఇదా? రేపెపుప్డేనా అవకాశం 
దొరికితే పర్భు కూడా ఇలాగే మారిపోతాడా? ఒకక్ క్షణం తన చుటూట్ వునన్ పర్పంచమంతా మారిపోయి, భూకంపం 
తరావ్త పగుళేళ్సిన భవనాలాల్ మనుషులు అనిపించారు. ఈ అనుభవం రంగుటదద్ంలా మారి, ఆమె మనసులో చేరి 
భయపెటిట్ంది. 

*** 
భానుమతి అవంతీపురం వెళిళ్పోయింది. 
"అతనేమైనా చినన్వాడా, చితకవాడా? అరవయైయ్దేళళ్ మనిషి. బుదిధ్ వుండాలి. ఈ వయసులో ఏమని 

చెపాత్ం?" అనాన్డు ఆమె తండిర్. కూతురు చూసీచూడనటుట్ వూరుకోవలసిందని ఆయన అభిపార్యం. పైకి అనలేదు. 
కూతురు, భారయ్ విరుచుకు పడతారని వూరుకునాన్డు. 

"రేపొప్దుద్నన్ కాలూచెయీయ్ సాగకపోతే అపుప్డు అతనికే తెలిసొసుత్ంది. ఇకక్డే వుండు హాయిగా. ఆ 
యిలూల్ మిగిలిన ఆసుత్ల గొడవ పిలల్లు చూసుకుంటారేల్. వాళేళ్ం అంత తెలివితకుక్వవాళుళ్ కారు" అంది తలిల్ నిరసనగా. 
ఆవిడ మాటలు ఆమెకి కొతత్ సమసయ్ని చూపించాయి. 

*** 
ఇంకో నెలకి విడాకుల కేసు మొదలైంది. 
"ఎందుకొదినా?" అడిగింది శీర్కళ. 
"రేపెపుప్డేనా పరిసిథ్తులు మారిపోతే అతను నాకొక లీగల ఆబిల్గేషన కాకూడదని" జవాబిచిచ్ంది 

భానుమతి. పగుళేళ్సిన మనుషులోల్ క్షమకూడా కనుమరుగౌతుందని అరథ్మైంది శీర్కళకి. 
                                                 PPP 
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సమయం గడియారంలో రాతిర్ తొమిమ్దిపై నుంచి చినన్ ములుల్ మెలిల్గా కదులుతునన్ది. ఊరోల్ని అనిన్ ఇంటి 

తలుపులు ఒకొక్కక్టిగా మూసుకొని నిశశ్బద్ంగా నిదర్పోతునాన్యి.ఇంతలో అపప్టికే తినమని భోజనం పెటిట్నపప్టికి తన 
కొడుకు ఇంకా తినకపోవడం చూసిన రవి అమమ్, ఇంటోల్ రవి కోసం అటు ఇటు వెతికుతూ చివరకు ఇంటి ముందుకు 
వచిచ్ చూసేత్ రవి అరుగుపై తన ఫోన చూసుకుంటూ ఏదో ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు . 

"నాయనా రవి! ఇంత వరకు తినకుండా ఏం చేసుత్నాన్వు అకక్డ! వచిచ్ తిని పడుకో" అంటూ పిలవడంతో మొదటి 
పిలుపుకు పలకపోవడంతో ఏదో చదువుకుంటూనన్టుట్ ఉనాన్డని వెళిళ్పోయింది. 

కానీ రవి గత రెండు నెలలుగా తనను వెంటాడుతునన్ బాధను మోసుత్నాన్డు. ఫోనోల్ తను పేర్మించే అమామ్యి 
ఫోటో చూసుకుంటూ ఆమె సమాధానం కోసం తడి కనీన్ళళ్తో కుమిలిపోతూ ఎదురుచూసుత్నాన్డు.  

నిజానికి వారిది కాలేజ రోజులనాటి పేర్మ ఇపుప్డు వారికి ఒక ఇరవై సంవతస్రాల వయసుస్ ఉండొచుచ్.  ఇదద్రి 
మనసూఫ్రిత్గా సాగుతునన్ పేర్మనే కానీ గత రెండు నెలలుగా తనను సావ్తి పటిట్ంచుకోవడం లేదు. దూరం చేసుత్నన్ది 
.అందుకే రవికి ఇది అంతుచికక్ని పర్శన్గా మిగిలి అదే ఆలోచనలో ఉంటునాన్డు. ఏ క్షణమైనా తన సావ్తి నుంచి 
సమాధానం రావచచ్ని ఫోనోల్ ఆమె ఫొటోనే చూసుకుంటూ వారు గడిపిన జాఞ్పకాలను నెమరువేసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు.  

ఇలా నిశశ్బద్ంగా సాగుతునన్ వాతావరణంలో ఒంటరిగా ఆలోచనలో పడడ్ రవికి అనుకోకుండా ఫోన మోగిన శబద్ం 
విని ఒకక్ క్షణంలో పార్ణం లేచి వచిచ్నటట్యింది. సావ్తినే తన ముందుకు వచిచ్నంత ఆనందిసూత్ తనను ఎందుకు ఇంతటి 
కోష్భకు గురి చేసిందని అడగాలనుకునాన్డు రవి. కానీ ఫోన వచిచ్ంది తన మితుర్డు తరుణ నుంచి. రవి నిరాశతో మొదట 
ఎతత్లేదు. కానీ తరుణ పదే పదే చేసుత్నాన్డు. ఈ సాయంతర్మే చౌరసాత్లో  టీ కొటుట్ దగగ్ర  కలిసినపుప్డు తన బాధను 
చెపుప్కునన్ రవి.  బహుశా తన బాధను ఓదారచ్డానికి చేసుత్నన్డేమోనని అనుకుంటూ తనకు ఇషట్ం లేకపోయినా నీరసంగా 
ఫోన ఎతాత్డు . 

"హలో రవి "అంటూ అటునుంచి తరుణ  
"ఆ చెపుప్ ర ,తరుణ!' అంటూ ఇటు రవి . 
"ఇందాకే తెలిసింది సాయంతర్ం పొలంలో  పశువులకు గడిడ్ కోసుత్ండగ రఘు వాళళ్ బావకు ఏదో పాము 

కరిచిందంట వెంటనే మన కలవ్కురిత్ గవరన్మెంట హాసిప్టల కు తీసుకెళాల్రంట మనం కూడా వెళదాం నువువ్ రెడీగా 
ఉండు.నేను బయలుదేరుతునన్" అంటూ ఫోన పెటేట్సి తన బైక తీసుకొని కదిలాడు.  
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రఘు, తరుణ, రవి ముగుగ్రు చినన్నాటి నుంచి మంచి సేన్హితులు. ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేరు. వారి మధయ్ 
ఎలాంటి దాపరికలు ఉండేవి కావు. వాళల్కు రఘు వాళళ్ బావ చందర్యయ్తో కూడా మంచి సతస్ంబంధాలు ఉండేవి. 
కలవ్కురిత్కి వారి ఊరికి మధయ్ తకుక్వ దూరమే ఉండడంతో తవ్రగానే హాసిప్టల కు చేరారు ఇదద్రు. 

వెళళ్గానే రఘును కలిసి ఓదారుచ్తూ అకక్డునన్ డాకట్ర ను కలిసి టీర్టెమ్ంట ఇపిప్ంచి చందర్యయ్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తిని 
అడిగి తెలుసుకునాన్రు. అకక్డే ఓ బెంచీపై కూరుచ్నన్ చందర్యయ్ భారయ్ బాలమణి ఎంతో దుఃఖానిన్ మోసుత్నన్ది. తన ఇదద్రు 
పిలల్లిన్ ఒళోళ్కి తీసుకొని ఏడుసుత్నన్ది.  

ఇది గమనించిన తరుణ బాలమణి దగగ్రకు చేరి "అకక్ నీవేమి బాధపడకు బావకు పెదద్గా పర్మాదమేమి లేదని 
డాకట్ర గారు చెపాప్రు" అంటూ బాలమణిలో కొంత ధైరయ్ం నింపే పర్యతన్ం చేశాడు.  

అపప్టికే ఎంతో దుఃఖానిన్ మోసుత్నన్ బాలమణి తన చెంపలపై ఎండిపోయిన కనీన్టి చారాలిన్ తన చీర కొంగుతో 
తుడుచుకుంటూ తరుణ చెపిప్న మాటలకు కొంత సేద తీరుతూ "మంచి మాట చెపిప్నవు తమిమ్!, లేకపోతే నేను ,నా 
పిలల్లం దికుక్లేని వాళళ్మవుదుము." అంటూ బాధ తాలూకు మాటలిన్ వాళళ్ ముందేసింది . 

కొంత సమయానికి ఒక నరుస్ బయటకొచిచ్ “పెదద్ పర్మాదమేమి లేదు కనుక చందర్యయ్ను ఈ రాతిర్కి ఇకక్డే 
ఉంచి రేపు ఉదయానేన్ తీసుకువెళల్ండి” గూల్కోజ బాటిల ఎకిక్సూత్ చెపిప్ంది. దాంతో రఘుకి తోడుగా ఈ రాతిర్కి అకక్డే 
ఉందామని రవి,తరుణ లిదద్రూ నిరణ్యించుకునాన్రు. 

మరికొంత సమయానికి ముగుగ్రు బయటకు కదులుతుండగా రవిని గమనించాడు తరుణ. తను ఎపుప్డు ఫోన 
పటుట్కొని అదే ఫొటో చూసుత్నాన్డు. మనిషైతే ఉనాన్డు కానీ మనసు మొతత్ం అదే ధాయ్సలో ఉనన్దని భావిసూత్ " అరే ,రవి 
ఎందుకు అంతలా కుమిలిపోతావు. జీవితంలో మనం అనుకునన్వనిన్ జరిగిపోతాయా చెపుప్? కొనిన్సారుల్ పరిసిథ్తులకు 
తగగ్టుల్ మనం సరుద్కుపోవాలి. అరథ్ం చేసుకోరా."అంటూ రవిని సముదాయించేతటుట్ చెపాప్డు తన సిథ్తిని చూడలేక. 

  అపప్టివరకు ఎంతో మౌనం మోసుత్నన్ రవికి ఒకక్సారిగా మాటాల్డటకు మనుషులు దొరికినటుట్గా 
ఉదేవ్గభరితమైన బాధతో "ఏం చెపప్మంటారురా! ఈ అమామ్యిలు ఎందుకు పేర్మిసాత్రో ఏమో?ఆ తరువాత ఏమి 
చెపప్కుండానే వేరేవారితో ఎగిరిపోతారు "అంటూ బాధతో జవాబిచాచ్డు.  

అమామ్యిల దృషిట్లో పేర్మకు విలువుండదు అనన్టుట్గా కొంత నిరుతాస్హంతో మరి కొంత సమయానికి "ఇంటోల్ 
వాళళ్ కోసం ధైరయ్ం చేయలేక జీవితానిన్ ఎవరితోనైనా సరుద్కుపోతారు."అంటూ చెబుతుండగా వీడు వినేటటుట్ లేడు అని 
రఘు ఆ విషయానిన్ మరిచేలా "సరే ఇక మనం ఏదైనా తినేసి అకక్వాళళ్కు తినడానికి పారిస్ల  తెదాద్ం పదా!"అంటూ 
హాసిప్టలస్ ముందుండే హోటల దగగ్రకు వెళాల్రు.  
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కానీ రవి అదే నిరుతాస్హంతో ఎవరు ఏమి చెపిప్న వినటేల్దు.అందుకే భోజనం కూడా సరిగా  చేయలేదు .ముగుగ్రు 
భోజనం పూరత్యాయ్క పారిస్ల తో తిరిగి హాసిప్టల దగగ్రకు చేరుతుండగా "మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి నేను  లోపలికి వెళిళ్ 
అకక్కు భోజనం ఇచిచ్ వసాత్ను"అని రవి ,తరుణ లకు చెపిప్ పారిస్ల తో లోపలికి వెళాళ్డు రఘు . 

*** 
ఆ రాతిర్  నిశశ్బద్ వాతావరణంలో హాసిప్టల ముందుండే బెంచీపై కూరుచ్నన్ రవి, తరుణ ల మధయ్ కొనిన్ మాటలు 

కదిలాయి .కానీ రవి మనసు నిండా అవే ఆలోచనలు సావ్తి తనను ఎందుకు దూరం చేసుత్ందని,అసలు తన ఫోన లిఫట్ 
చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటని పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఎంత వెతికిన వారి పేర్మలో ఏ చినన్పాటి 
మనసప్రథ్లు కూడా రాలేదని ఆలోచిసుత్ండగా అకసామ్తుత్గా ఒక కారు వచిచ్ వారి పకక్గా ఆగింది.అంతలోనే అందులో 
నుంచి  ఒకతను దిగి అకక్డే కూరుచ్నన్ రవి, తరుణ లతో "బాబూ !డాకట్ర ఉనాన్రా? ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్ కి ఎటువైపు 
తీసుకెళాళ్లి?"అంటూ పర్శిన్సుత్ంటే అపప్టినుండి దీరఘ్లోచనలో ఉనన్ రవిపై నీళుళ్ చలిల్నటుట్గా అనిపించి "అటువైపు  
వెళాళ్లి పదండి "అంటూ అనేలోపే కాసాత్ సాయం చేయమనన్టుట్ సైగలు చేసాడు. 

చూసేత్ కారులో అమామ్యి మెడపై గాయాలతో సప్ృహ కోలోప్యి పడుంది. దాదాపు ఆమెకు ఇరవై సంవతస్రాలు 
ఉండొచుచ్. అందంగా ఉనన్ది. రవికి అకక్డ ఏం జరుగుతుందో అరథ్మవవ్డం లేదు. కారులోంచి దిగిన వయ్కిత్ ఆ 
అమామ్యిని తలవైపు పటుట్కోగా రవి ఆ అమామ్యి కాళళ్వైపు పటుట్కొని తొందర తొందరగా ఎమరెజ్నీస్ వారుడ్లోకి కదిలారు. 
వీరితో పాటు తరుణ కూడా లోపలికి వెళిళ్ డాకట్ర ను తీసుకురావడానికి వెళాళ్డు.. 

ఆ అమామ్యిని బెడ పై పడుకోబెటాట్రు. అపప్టికే తన బావకు భోజనం ఇవవ్డానికి వచిచ్న రఘు. తన బావ 
చందర్యయ్ బెడ పర్కక్నే రవి ఆ అమామ్యిని తీసుకొచిచ్ పడుకోబెటట్డం చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎవరనన్టుట్ రఘు 
కనులతో సైగ చేసుత్ండగా ఎవరో తెలీదనన్టుట్ తలూపుతూ పకక్కు కదిలాడు రవి.  

అంతలోనే హాసిప్టల వైదయ్ సిబబ్ంది చక చక టీర్టెమ్ంట మొదలుపెటాట్రు. ఒకక్సారిగా హాసిప్టల వాతావరణం 
నిశశ్బద్ంగా మారిపోయింది. అందరిలో తెలియని ఉతక్ంఠ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనే ఆతుర్తతో 
ఎదురుచూసుత్నాన్రు. అకక్డకక్డ కొనిన్ గుస గుసలు వినిపిసుత్నాన్యి. వైదయ్ సిబబ్ంది అటు ఇటు కదులుతునాన్రు. 

ఇలా జరుగుతునన్ సమయానికి వారుడ్ బాయ "బాబూ!బయట ఉండండి పిలుసాత్రు" అని వారికి చెపప్డంతో 
బయటకు కదులుతునాన్ కారులోంచి దిగిన వయ్కిత్కి కండల్లోల్ నీళుళ్ ఆగటంలేదు.  

రవి కూడా ఆ అమామ్యికి ఎలాంటి పర్మాదం జరగొదద్ని తనలో తానే కోరుకుంటునాన్డు. వారు బయటకు అలా 
వెళుత్ంటే తరుణ కారులో వచిచ్న వయ్కిత్తో "ఎలా జరిగింది ?"అంటూ తెలుసుకొనే పర్యతన్ం చేశాడు. 

"పేర్మ కోసం ఆతమ్హతయ్ బాబూ! ఉరివేసుకుంది"అంటూ బాధ తాలూకు మాటలతో అనాన్డు.  
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రవికి ఎంతో బాధ వేసింది ఆ అమామ్యి తపప్క బర్తకాలి అనన్టుట్ బలంగా కోరుతునాన్డు.   
అలా ముగుగ్రు హాసిప్టల బయట ఉనన్  బెంచీపై కూరుచ్నేలోపే మరో మూడు కారుల్, ఒక ఆటోలో ఆ అమామ్యి 

సంబంధికులు వచాచ్రు. వసూత్నే ఏడుపుల రాగలతో హాసిప్టల మొతత్ం నిండిపోయింది.   మరి కొంత సమయానికి 
లోపటినుంచి ఆ అమామ్యి శవానిన్ మారుచ్రీ వారుడ్ లోనికి తీసుకువెళుత్నాన్రు. ఇది చూసిన అమామ్యి సంబంధికులు 
,అమామ్యి తలిల్ దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయారు. హాసిప్టల నిండా దుఃఖం పర్వహిసుత్నన్ది. రవి కూడా నమమ్లేకపోతునాన్డు 
మనిషి చావు ఇంత తేలికనా అనన్టుట్ తన చేతులోల్ తీసుకుపోయిన అమామ్యి చనిపోవడం ఎంతో ఉదేవ్గానికి 
లోనయాయ్డు. తనకు మాటలు రావడం లేదు. అకక్డ అంత విషాద ఛాయలు అలుముకునాన్యి.  

ఈ రాతిర్ ఒక కలగ మిగిలిపోతే బాగుండు అనన్టుట్గా తను కళళ్ ముందే జరిగిన సంఘటన నుంచి 
తేరుకోలేకపోయాడు. ఆ తలిల్ ఏడుసుత్ండగా రవికి తెలియకుండానే ఏడుసుత్నాన్డు. లోపటినుంచి బయటకొచిచ్న 
రఘు,బయట ఉనన్ తరుణ ఇదద్రు కలిసి రవిని ఓదారుచ్తునాన్రు కానీ అతను ఏడవడం చూడడం వారిదద్రికీ ఇదే మొదటి 
సారి కూడా. 

**** 
చనిపోయిన ఆ అమామ్యి పేర్మలో విఫలమై ఉరివేసుకొని ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందని కారులో తీసుకొచిచ్న వయ్కిత్ 

దావ్రా తెలిసిన క్షణం నుంచి రకరకాల వయ్కుత్లకు రకరకాల ఆలోచనలు. ఈ బాధకు తటుట్కోలేక "ఇంత చినన్ వయసులో 
బంగారు భవిషయ్తుత్ను విడిచి కేవలం పేర్మ కోసం జీవితానిన్ వదులుకోవడం నిజంగా నేరం. పేర్మ ఒక మనిషిని దూరం 
చేసోత్ందంటేనే నమమ్లేకపోతునన్"అంటూ తరుణ మనసాత్పంతో  బాధను వయ్కత్పరిచాడు. ఈ సంఘటన నుండి ఇంకా 
తేరుకోలేకపోతునన్ రవికి తన మనసులో ఎనోన్ అనుమానాలు తిరుగుతునాన్యి. 

ఆ అమామ్యి సాథ్నంలో తన సావ్తినే ఉండుంటే ఇంకెంతల కుమిలిపోయేవానోన్నని  ఆలోచిసుత్నాన్డు. అందుకే 
తన ఫోన లో సావ్తి ఫొటోనే చూసూత్ ఎడతెగని కనీన్ళల్ను జారవిడుసూత్ సావ్తి కూడా తన ఫోన ఎతత్కపోవడానికి ఏవో 
తపప్క కుటుంబ సమసయ్లు ఎదురుకావొచచ్ని అనుకుంటూ "నిజం చెపాప్వురా! తెలిసి తెలియని  వయసులో పేర్మకు 
ఆకరిష్తులమై జీవితాలను కోలోప్తునాన్ం. కుటుంబాలకు జీవితానికి సరిపడా శోకానిన్ మిగిలుచ్తునాన్ం ."అంటూ 
పశాచ్తత్ంతో పలుకుతూ అసలు విషయం తెలుసుకుందామని ఆరాటపడుతునాన్డు రవి.  

అకక్డంతా గుంపు గుంపులుగా విడిపోయారు. వారి బెంచీ పర్కక్ల గుంపు చనిపోయిన అమామ్యి ఊరి 
యువకులతో  మాటాల్డుతునాన్రు.  

"మధాయ్హన్ం వరకు అందరితో కలిసే ఉనన్ది. అందరూ సాయంతర్ం వచిచ్ చూసేత్ ఉరి వేసుకునన్ది. నిజానికి తన 
పేర్మ వయ్వహారం ఇంటోల్ తెలిసి అబాబ్యిది వేరే కులం అవడంతో గత నెలలో బలవంతంగా మరొక అబాబ్యితో పెళిళ్ 
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నిశచ్యించారు. అది మనసులో పెటుట్కొని అటు పేర్మించిన వానికి, తలిల్దండుర్లకు నాయ్యం చేయలేక ఇలాంటి 
అఘాయితయ్ం చేసింది. చదువులో మంచి రాయ్ంకర కూడా తను " అంటూ ఎవరో ఆ ఊరి యువకుడు చెబుతుండగా ఇది 
వినిన రవికి తన కథనే వినన్టుట్గా కుమిలిపోయాడు.అటు మారుచ్రీ గది దగగ్ర గేటును పటుట్కొని రోధిసుత్నన్ ఆ తలిల్ని ,ఆ 
తండిర్ని ఆపడం ఎవరి వలల్ కావటేల్దు.  "అయోయ్ !నా బంగారు కొండ ననున్ విడిచిపోయిందే .ఇక నేనుండను" అంటూ 
హాసిప్టల ముందుండే రోడుడ్వైపు వాహనాల పైకి పరుగెడుతునన్ది చనిపోవడానికి తృటిలో పర్మాదం తపిప్ంది.  

అమామ్యి అనన్ను పటుట్కొని వాళళ్ చుటాట్ళళ్ందరు ఏడుసుత్ంటే "చెలెల్ ఎంతపని  చేశావమామ్!"అంటూ తలను 
కొటుట్కుంటూ ఏడుసుత్ంటే ఇనిన్ శోకాలకు కారణం ఎంటని ఆలోచిసూత్ " మనుషులు మూరఖ్తవ్ం ఎపుప్డు మారుతుందో 
కదరా! తెలియని వయసులో పేర్మకు తలిల్దండుర్లు కూడా బాధుయ్లేరా! వాళుళ్ సమసయ్కు పరిషాక్రం చూపకుండా దానిని 
కపిప్పుచుచ్కునేందుకే ఎకుక్వ పర్యతిన్సాత్రు. ఇదిగో ఇలాంటివి ఆతమ్హతయ్లు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉనాన్యి".అంటూ 
రఘు తన ఇదద్రి మితుర్లతో అంటుండగా,అకక్డే వారి పకక్ల ఉండి వింటునన్ హాసిప్టల వారుడ్ బాయ గా పనిచేసే ఒక 
నలభై ఏళల్ వయసునన్  వయ్కిత్ ఇలాంటివి ఎనోన్ చూసిన అనుభవంతో "పర్తి వయ్కిత్కి ఆలోచన చేసే విధానంలో పరిణితి 
ఉండాలి బాబూ అపుప్డే ఇలాంటి పర్మాదాలు జరగవు. మీరు నిదానంగా ఆలోచిసేత్ ఆ అమామ్యికి ,ఆ వయసులోని 
వారికి పేర్మలో పడటం కంటే జీవితంపై దృషిట్ పెటట్డం ముఖయ్ం. తలిల్దండుర్లు కూడా సామరసయ్ంగా చరిచ్ంచి ఉంటే 
ఇపుడు అమామ్యి బర్తుకేది. ఎపుప్డైతే వారు వారి కులానికి గౌరవం ఇచేచ్ పర్యతన్ం చేశారో అపుడే ఆ అమామ్యి 
చనిపోయింది. ఇది బాధయ్తలు మరిచిన సమాజం బాబూ! మనమే అరథ్ం చేసుకొని బర్తకాలి" అంటూ ఆ వయ్కిత్ చెపప్గా రవి 
తన సావ్తి గురుత్కొచిచ్ ఆమె  పరిసిథ్తి ఎలా ఉందో అనన్టుట్గా ఆలోచిసుత్నాన్డు. అమామ్యి కుటుంబ కటుట్బాటుల్ ,ఆమెపై 
సమాజం చూపే ధోరణి వీటనిన్ంటికి పర్భావమవుతూ ఎంతలా సంఘరష్ణకు గురౌతుందోనని దుఃఖం లోనే 
ఆలోచిసుత్నాన్డు రవి. 

*** 
మారుచ్రీ రూమ గేటు దగగ్ర తలిల్దండుర్లు ఏడుసూత్నే ఉనాన్రు. అమామ్యి జాఞ్పకాలతో ఒకొక్కక్టిగా తన దుఃఖంతో 
విలపిసుత్ంది అమామ్యి తలిల్. దాదాపు అరధ్రాతిర్ కావొసుత్ంది. అకక్డ గుమికూడిన యువకులలో ఒకరికి ఫోన దావ్రా 
అమామ్యిని పేర్మించిన అబాబ్యి కూడా ఈ వారత్ తెలిసి విషం తార్గి చనిపోయాడని తెలిసింది. ఇది తెలిసి రవి గుండె 
మరింత బరువెకిక్ంది. ఆ అమామ్యి పార్ణం విడిచిన దేహానిన్ మారుచ్రీ గది దగగ్ర ఒక అనాధగా పెటట్డంతో అలాల్రు 
ముదుద్గా పెంచుకునన్ గారాల కూతురు ఒంటరిగా మిగిలిందని గేటు వదద్నే కూరుచ్ని రోధిసుత్నన్ ఆ తలీల్ని చూసూత్నే 
రాతర్ంతా మేలొక్నే ఉనాన్డు రవి. మిగితా కారయ్కర్మాలు రేపు జరుగుతాయని డాకట్ర లు కుటుంబ సభుయ్లకు తెలుపుతూ 
పోలీసులకు సమాచారం అందించగా వారు కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ పార్రంభించారు. 
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కానీ ఇదంతా కళళ్ముందే చూసుత్నన్ ఆ ముగుగ్రికి ఇదొక సామాజిక పాఠం గా తెలిసిందని అనుకుంటూ 
పేర్మవలన పోయిన ఇదద్రి పార్ణాలు తిరిగి తీసుకురాలేమని పేర్మకు తెలియని వయసులో సంఘరష్ణకు గురికావడం 
కుటుంబాలు ఎలా నాశనం అవుతునాన్యో వాళళ్ జీవితకాల బాధను మోయలేక ఎంత కుమిలి కుమిలి చసుత్నాన్రో మనం 
చూసూత్నే ఉనాన్మని అనుకునాన్రు.  

రవి  తన జీవితానికి సంబంధించిన గొపప్ పాఠం తెలిసిందని అనుకునాన్డు. అలా సమయం ఏడిచ్ ఏడిచ్ 
అలసిన కనీన్ళల్ తడితోనే తెలాల్రింది.ఇక ఆ ముగుగ్రు రఘు వాళళ్ బావను తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరారు.  

తనవలల్,తన పేర్మవలల్ ఎవరు నషట్పోవదద్ని తన జీవిత సమసయ్ను పరిషక్రించుకోవాలని 
నిరణ్యించుకునాన్డు. జీవితంపై దృషిట్ పెటిట్ తను పేర్మించిన సావ్తికి ఫోన చేసి కాకుండా నేరుగా ఇంటికి వెళిళ్ కలిశాడు. 
సావ్తి ఇంటోల్ రవి ఊహించిందే జరిగింది. సావ్తి ఏడిచ్ ఏడిచ్ కనున్ల కింద నలల్ని చారలు కనిపించాయి. ఆమె ఈ రెండు 
నెలలు ఎనిన్ కషాట్లు అనుభవించిందో ఉహించాడు. ఇక తపప్దని సావ్తితో పాటే వారి తలిల్దండుర్లకు "మా పేర్మ వలల్ 
ఎవరి జీవితాలు నషట్పోవదుద్. మేము ఉనన్తమైన జీవితానిన్ పొందాకే ఒకక్టవుతాం.మాపై నమమ్కం ఉంచండి. ఇక మీరు 
ఇతర ఏ విషయాలు  ఆలోచించవదుద్.దయచేసి అరథ్ం చేసుకోండి."అని సావ్తి నానన్గారిని రవి  కోరాడు.  

అలాల్రుముదుద్గా పెంచుకునే కూతురి జీవితం నాశనం అవవ్డం సహించలేనని ఎందుకు ఇనిన్ రోజులు 
మృగంలా పర్వరిత్ంచానోనని తనలో తానే ఆలోచించాడు. అందుకే సామాజిక దృషిట్తో కాకుండా లోతుగా ఆలోచించి చినన్ 
చిరునవువ్తో తన కూతురు సావ్తి వైపు చూసూత్ కనురెపప్లను ఒపుప్కునన్టుట్గా ఆరాప్డు. వెంటనే సావ్తిపై పచచ్ని 
ఆనందవరష్ం కురిసినటుట్గా తన నానన్పై వాలింది. రవి ఎంతో ఆతమ్విశావ్సంతో తన జీవితానిన్ పార్రంభించాడు.జీవితంపై 
ఉండే నమమ్కమే పేర్మ అనుకుంటూ ఇంటికి కదిలాడు. 
 

                                                  PPP 

  
 సీత  అందమైనది  కాకపోయినా  అనాకారి  మాతర్ం  కాదు! ముఖయ్ంగా  విశాలంగమైన గుండర్ని కాటుక కళుల్  

కావయ్నాయికలను  గురుత్కుతెసాత్యి.  సౌజనయ్ం  సౌశీలయ్ం  సీతను  అందగతెత్ గా  మలిచాయి.  సీత ఇంటినించి  కాలేజీకి  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

104          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

వెళుత్ంటే  సవ్యంవరానికి  రాకుమారులు నిలుచ్నన్టుట్  రోడుడ్డ్కి  అటూయిటూ  అబాబ్యిలు  సీత కటాక్షవీక్షణాలకోసం   
యెదురుచూసూత్  వుంటారు.  తల వంచుకుని  వెళుత్ంది, వసుత్ంది.  అయినాసరే    వాళుల్  గడకరర్లాల్గా  ఒకక్కక్ళుల్  
ఒకోక్చోట  కాపుకాసాత్రు.  వాళళ్పంతం   సీత   సౌశీలయ్ం  పోటీపడుతూవుంటాయి .  ఈ  పదమ్వూయ్హానిన్  
ఛేదించుకుంటూ  పోవడం  ఆమెకు  వెనన్తోపెటిట్న  విదయ్!  

సూరోయ్దయం  అయినా  ఆలసయ్ం  అవుతుందేమోకానీ  శివరాం  మాతర్ం  అనిన్కాలాలో  కర్మతపప్కుండా  పారక్  
దగగ్ర  హాజరువేసాత్డు.  రామం ఆయురేవ్దకిల్నిక  దగగ్ర  యెదురు  చూసుత్ంటాడు.  రఘురాం  ఏదో పోయిన  వసుత్వు  
వెతుకుతునన్టూట్  కాసేపు  అటూ  కాసేపు  యిటూ   చూసూత్  సత్ంభం  దగగ్ర  నడుసుత్ండాడు.  అయితే  సీత  యీ  
సమాంతర  రేఖలను  దాఁటుతూ  వెళిల్పోతుంది ! 

మంగళ  సీత  సేన్హితురాలు. అనిన్ సంగతులూ  కాలేజీలో  ఫీర్  సమయం  మాటాల్డుకుంటారు.    సీతకోసం  
అబాబ్యిల పడిగాపులు మంగళకు తెలుసు ! 

"ఒసేయ  సీతా  నీ  అందమైన  కళుల్  దేవుడు  నాకే  వుండుంటే  యీ  పర్పంచానేన్  నా  గుపిప్టోల్  పెటుట్కునేదానిన్ 
!నువువ్కాబటిట్  అలా  వసుత్నాన్వు ,వెళుత్నాన్వు !"అనన్ది  మంగళ . 

సీత  నవువ్తూ "పిచిచ్  మంగళా  కాటుక  పెటుట్కుంటే  నీ  కళుల్  కూడా  అందం  గా  వుంటాయి.  
అందమైనమనసు  వుండాలి ,నీ  కళల్లోల్  అందమైన  మనసునన్ది . "అనన్ది 

"నా  కళల్ను  నువువ్  పొగడాలిస్ందే !! చూడు  నీ  కటాక్షవీక్షణాల  కోసం  అబాబ్యిలు  యెలా  పడిగాపులు  
కాసాత్రో ! అయినా  కనీసం  కళెల్తిత్  కూడా  చూడవు ,వాళుల్  ఆలా  వెళాల్డడం  మానరు !"అనన్ది  మంగళ . 

"అది  నా  దురదృషట్ం ,నేనేమీ  అందాలపోటీకి  వెళళ్డడం  లేదు.  చదువుకోవడానికి  వసుత్నాన్ను .  
బాగాచదువుకోవాలి ,తీయని  పాటలు  వినాలి ,పర్కృతిని  మనసుతో  కళల్తో  ఆసావ్దించాలి !నిజంగా  జీవితం  యెంత  
మధురం!" సీత  చెపూత్  చెపూత్  వివశురాలయింది . 

"సీతా  ........  నువువ్  యింకా  ఎకక్డోవునాన్వు ,నీ  అభిలాష   వూహలు ,భావాలూ  అందంగా  వునాన్యి ,.  
పొగడత్లకు  లొంగవు ,ఆకరష్ణలకు  లొంగవు .  ననున్  చూడు  చినన్చినన్  పొగడత్లకు  కూడా  యెండమావిలాగా  
యెదురు  చూసుత్ంటాను .  " నవువ్తూ  సితకేసి  చూసింది  మంగళ . 

"నా  ఊపిరేదో  ననున్  పీలుచ్కోనిసేత్  చాలు !నిరంతరం  అంగరక్షకులలాగా  యీ  కాపలాలేమిటి ? నీకేం  
తెలుసు  నా  బాధ ? నాకెంత  చిరాగాగ్  వుంటుందో !! ఒకోక్సారి  అసహయ్ం  వేసుత్ంది .  అయినా  నేనెపుప్డూ  యెవవ్రినీ  
కవివ్ంచలేదు ,రెచచ్గొటట్లేదు .  ఆలా  అనీ  వయాయ్రాలు  వొలకబొయయ్టం  లేదు.  " అనన్ది  సీత . 
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________________ 
 

_కాలేజీలో  విదాయ్రిథ్  సంఘ  ఎనిన్కలు  మొదలయాయ్యి.  అంతా  సందడీ ,హడావిడీ ,కోలాహలం !! 
పర్చారాలూ ,కరపతార్లు ! భాషాభాగానికి   విదాయ్రిథ్నిని  నిలబెటాట్లనుకునాన్రు .                                                       
ఎవరి  గూర్పులు  వాళుల్  వాళల్వాళల్కోసం  పర్చారానికి  తయారవుతునాన్రు.                                                         
భాషావిభాగానికి  అందరూ  యేకగీర్వంగా  సీత ను  నిలబెడదామని  నిరణ్యించారు . 

"సీత  పేరు  చెపేత్  సీతను  నిలబెడితే  మొతత్ం  గూర్పంతా  గెలుసుత్ంది .  సూట్డెంటస్ంతా  పిచెచ్కిక్నటూట్  
వోటేల్సిపోతారంతా   మనకే " యిలా  యెవరి  గూర్పు  వాళుల్  వాళల్  వాళల్  గూర్పులోల్  చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు . 

కానీ  సీత ను  యెవరు  అడుగుతారు! యెవరు  సీతను  ఒపిప్సాత్రు! యెవరు  వెళిల్  అడుగుతారు ! 
తరజ్నభరజ్నలు  జరిగాయి . 
శివరాం  గూర్పువాళుల్  చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు .  శివరాం  యీ  అవకాశానిన్  సదివ్నియోగం  

చేసుకోవాలనుకునాన్డు . 
ఒకరోజు  టిర్మ  గా  తయారయాయ్డు. చెటుట్కింద  కూరుచ్నన్  సీతా, మంగళల  వైపు  వెళిల్  కొదిద్దూరం  లో  

నించుని  "సీతగారూ "అని  పిలిచాడు .                                                                                                        
యివాళ  యీ  గొటట్ంగాడు  యేదో  సాహసానికి  పూనుకునన్టుట్నాన్డు  అనుకునన్ది సీత.. 

"ఏమిటండీ  శివరాం  గారూ "అంటూ  సీత  అతనికి  కొంచెం  దూరం  లో  వచిచ్  నిలుచ్ంది . 
"మా  గూర్పు  ఎనిన్కలకు  పోటీ  చేసుత్నాన్ం !”  భయం  భయం  గా  జంకు  జంకు  గా  శివరాం  గొణిగాడు ! 
"సరే  నా  ఓటు  మీకే  వేసాత్ను "అంటూ  సీత  వెనకిక్  వెళళ్బోతునన్ది ,వెంటనే  శివరాం  కంగారు  కంగారుగా 
"సీతగారూ  ఆగండీ ,మిమమ్లిన్  భాషా  విభాగానికి  అభయ్రిథ్నిగా  నిలబెడదామనుకుంటునాన్ం , సరేనా? 

!!"అడిగాడు .                                                                                                                                      
"క్షమించండి   నాకిలాంటివి  నచచ్వు "అంటూ  వెనకిక్  తిరిగింది  సీత ! 

"అయోయ్  మీరలా  అంటే  మేమేం  కావాలి "జాలిగా  మొఖం  పెటాట్డు . 
సీతకు  చిరెర్తిత్ంది ,కోపం  వచిచ్ంది " గంగలో  దూకండి " సరా సరా  వెళిల్పోయింది . 
శివరాం  యుదధ్ం  లో  ఓడిపోయిన  వీరుడిలాగా  తిరుగుముఖం  పటాట్డు . 
శివరాం  చుటూట్  అతని  గూర్పు  చేరింది . 
"ఏమయిందిరా  సీత  ఒపుప్కుందా ,మనతో  పర్చారానికి  వసాత్నందా ?" 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

106          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"నువువ్  అదృషట్వంతుడివిరా    సీత  నీతో  మాటాల్డింది " 
" సీత  నవువ్తూ  మాటాల్డిందా , శివరాం  చెపప్రా?  " 
పర్శన్ల  పరంపర !!!! 
అభినందనల  వరష్ం ! 
" ననున్  చంపకండిరా బాబూ       మనలిన్  గంగలో  దూకమంది! బాగా  తిటిట్  పంపింది "అనాన్డు  

బికక్మొహంతో శివరాం . 
"ఓహో     అలా  అనన్దా !!! సీత  చేత  చివాటుల్  తినన్  మొదటి  హీరోవి  నువువ్ .  అయితే  యింకా  

అదృషట్వంతుడివిరా "అందరూ  శివరాం  చుటూట్  చేరి  ఒకటే  గోల !! 
, ,,,,,,,,,,,,,,,, 

సీత  కోపంగా  మంగళ  దగగ్రకొచిచ్ంది . 
"సీతా      యేమైందే?  శివరాం  యేమనాన్డు?   అంతకోపంగా  వునాన్వు " మంగళ  పర్శిన్ంచింది . 
"వాడి  మొఖం       ఎనిన్కలుట    నేను నిలబడాలిట    యేదో  నెపం తో  నాతో  మాటాల్డాలని  వచాచ్డు  

నాకిలాంటివి   నచచ్వు "సీత  నిరల్క్షయ్ంగా  పలికింది . 
"అసలేం  అడిగాడు? " కుతూహలం  అడిగింది  మంగళ . 
.."మంగళా   నీకు  మతిపోయిందే   యింత  చినన్విషయానికి  అంత  పార్ధానయ్త  యెందుకు !! సవాలక్షగాళుల్  

వసుత్ంటారు ,పోతుంటారు !.వదిలెయియ్ "అనన్ది  సీత . 
మంగళ  సీతను  ఒక  జగదేకసుందరిని  చూసుత్నన్టుట్  తనమ్యం గా  చూసుత్నన్ది  నవువ్తూ ! 
"ఏమిటే  యీ  తనమ్యతవ్ం!? " సీత  కూడా  నవువ్తూ  పర్శిన్ంచింది ! 
"సీతా  నిజం  చెపప్వే   వాళుల్  ఆలా  నీ  చుటూట్  తిరుగుతుంటే  నీకు  కూడా  సంతోషం  వుంటుంది  కదూ ! 

పైకి  వాళల్ను  విసుకుక్ంటావు  కానీ  లోలోపల  వాళుల్  ఆలా  పడిగాపులు  నీకు  సరదా  కదూ " కవివ్సూత్  అడిగింది  
మంగళ . 

సీత  కోపం  గా "చాలేల్  నీ  యక్షపర్శన్లు  పద "అంటూ  మంగళను  వెంటబెటుట్కుని  కాల్సుకు  వెళిల్ంది . 
---------- ----- 

ఎనిన్కలు  ముగిసాయి - సీత  ఓటువెయయ్డానికి  కూడా  వెళల్లేదు .మళీల్  అంతా  మామూలే !అబాబ్యిల  
పడిగాపులు ,యెదురుచూపులు ,సీత  పటట్నటుట్  వెళిల్పోవడం . 
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కొతత్సంవతస్రం  కొతత్  విదాయ్రిథ్  విదాయ్రిథ్నులు  జాయిన  అవుతునాన్రు . నళిని  కొతత్గా  జాయిన  అయియ్ంది .  
అయితే  తన  తండిర్  బదిలీవలల్  కాబటిట్  తనుకూడా  సీత  తో  పాటు  రెండవ  సంవతస్రం  లో  వచిచ్ంది.  కాలేజీలో  
కొతత్వెలుగు , కొతత్తళుకుక్!! సీతకనాన్  చాలా  అందమైన  అమామ్యి ! పచచ్నిపసిమి  అందమైనశరీరసౌషట్వం !! 
హుషారైన  చూపులు ,నవివ్ంచేపలువరుస !! అనిన్ంటికీ  మించి  మంచి  చలాకీతనం   సరదా  అమామ్యి ! ఎపుప్డూ  
చుటూట్  ఫెర్ండస్ !!! అందరితో  కలిసిపోయింది.  అబాబ్యిలతో  కూడా  సరదాగాగా  వుంటుంది . 

యిపుప్డు  సీతకు  అబాబ్యిల  పడిగాపులు  కనిపించడం  లేదు.  మొదటోల్  సీత  పెదద్గా  పటిట్ంచుకోలేదు కానీ  
రెండురోజుల  తరావ్త  వుండబటట్లేక  మంగళను  అడిగింది . 

"ఏమిటే  మంగళా  అబాబ్యిలంతా  దోవలో  పడిగాపులు, యెదురుచూపులు  లేవు !పిర్నిస్పల  గారు  యేమైనా  
చరయ్  తీసుకునాన్రా!! అయినా  నాకు  హాయిగావుంది.  పీడ  వదిలింది " సీత  మాటలోల్ ఆనందం    కనాన్  యేదో  
ఆతుర్త గమనించింది  మంగళ . 

"పిచిచ్ సీతా  యిపుప్డు  అబాబ్యిలకు  నీకోసం  యెదురుచూపులు  అవసరం  లేదు.  నళినీ  చుటూట్  
తిరుగుతునాన్రు.  నేనూ  నళినీ  తో  మాటాల్డాను ,బలేచురుకు అందరూ  నీలా  గిరిగీసుకుని  వుండరు  సీతా "అంటునన్  
మంగళ ను  సీత  చిరాగాగ్  చూసింది.  మొదటిసారి  సీత  కు  తనలిన్  యెవరూ  గురిత్ంచడం  లేదనన్  భావన  కలిగింది . 

"యెంతసేపూ  నళినీ      నళినీ   భజన  తపప్  మరో  పనిలేదా  వీళల్కు!! "ఉకోర్షం  వచిచ్ంది  సీతకు .                   
"నళినీ    నళినీ  అవును  యిపుప్డు  అబాబ్యిలంతా  అదే  భజన .సీతా  సీతా  భజన  ముగిసిన గతం " అనన్ది  
మంగళ . "అయినా  నీకిపుప్డు  యెవరూ  వెంటబడడం  లేదని  బాధలేదుకదా ,హాయిగా  వుందిగా "మంగళ  నవివ్ంది . 

---------- 
ఆ  రాతిర్  సీతకు  నిదర్పటట్లేదు .  యేదో  చెపప్లేని  వెలితి !చెపప్లేని  దిగులు! తనలో  ఆకరష్ణ  తగిగ్ందా ?? 

తనకళుల్  యిపుప్డు  అందం  గా  లేవా ?? యేదో  అశాంతి ,ఆరాటం !!!! అదీ  యిదీ  అని  నిరవ్చించలేని  వేదన !! 
అదద్ంలో  కళుల్  చూసుకుంది .  కళల్లో  కాంతి  తగిగ్నటుట్గా  భావించుకునన్ది. అందమైన  సీత  యెంత  వదద్నుకునాన్  
అబాబ్యిలు  తనను  పటిట్ంచుకోవడం  లేదనన్  నిజానిన్  ఒపుప్కోలేకపోతునన్ది . 

మళీల్  మరోసంవతస్రం  కాలేజీలో  ఎనిన్కలు మొదలయాయ్యి !! హడావిడీ ,సందడీ  పర్చారాలూ ,కరపతార్లు 
!!కానీ   యీసారి  యెవవ్రూ  సీతను  అడగలేదు.  నేరుగా  నళినీ  దగగ్రకు  అబాబ్యిలు  వెళాల్రు !భాషావిభాగానికి  
యేకగీర్వం  గా  నళినీ  పేరు  సూచించారు .  నళిని  నవువ్తూ  ఒపేప్సుకుంది . సీత  చాలా  అవమానం గా  ఫీల  
అయియ్ంది.  అసలు  సీతను  యెవవ్రూ  పటిట్ంచుకోలేదు .  కనిపించినా  చూడకుండా  వెళిల్పోతునాన్రు ! 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

108          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

కాలేజీలో వకత్ృతవ్  పోటీలు  మొదలయాయ్యి . అందరూ  తమ  తమ  పేరల్ను  కారయ్దరిస్కి  యిసుత్నాన్రు ! కానీ  
సీతను  యెవవ్రూ  అడగలేదు.  అంతకుముందు  సంవతస్రం  పోటీలో  సీతకు  మొదటి  బహుమతి  వచిచ్ంది .  యీ  
సారి  సీత  పేరివవ్డానికి  వెళేత్  అకక్డ  యెవవ్రూ  పలకరించనుకూడా  లేదు.  సీతకు  తల  కొటేట్సినంత  అయియ్ంది. 
అయినా  పేరిచిచ్  తలవంచుకుని  వచేచ్సింది . 

నళినీ  వేదిక  పైకి  రాగానే  హాలంతా  చపప్టుల్!! నళినీ  అందమైన  నవువ్ ,అందమైన  హావభావాలు  అందమైన  
చలాకీతనం  అందరు  ఆసావ్దిసుత్నాన్రు .  భాష  సరిగా  లేకపోయినా  భావం  సరిగా  తెలపలేక  పోయినా  నళినీ  
పర్తివాకాయ్నికి  హాలంతా  చపప్టుల్!హుషారయిన  సందడి. నళిని  ఏం   మాటాల్డిందో ,ఏం వినాన్రో !!1 

తరావ్త  సీత  వేదిక  పైకి  మాటాల్డడానికి  వచిచ్ంది.  వినయంగా ,ఒదిద్కగా  వచిచ్ంది చేతులు జోడించి  
నమసక్రించి  తన  ఉపనాయ్సం  మొదలుపెటిట్ంది.    చపప్టుల్  లేవు, సంతోషం  లేదు !ఒకొక్కక్ళూల్  మెలల్మెలల్గా  లేచి  
వెళిల్పోతునాన్రు .  అసలు  సీతను  చూడడమే  విసుగాగ్  వుంది  అకక్డ  చాలామందికి .  సీత  మొదలుపెటట్గానే  
వెకిక్రింతలు ,పిలిల్కూతలూ !! అవహేళన !! సీత  అవమానం  భరించలేక  సగం  లోనే  కనీన్ళల్తో  వేదిక  దిగింది ! 
నళినికి  మొదటి  బహుమతి  పర్కటించారు .  అందరూ  నళినీ  చుటూట్  చేరారు . 

----------------- 
సీత  ఆ  హడావుడిలో  ఒంటరిగా  యెపుప్డు  యింటికి  చేరిందో   యెవరికీ  పటట్లేదు . ఇపుప్డు సీత  ఒకనాటి  

సౌందరయ్  పీఠానిన్  అధిషిట్ంచిన  దేవతకాదు.  ఒకనాడు  అందరిచేత  ఎదురుచూపులూ ,అలుపెరుగని  పడిగాపులు  
చేయించిన  సీత  యిపుప్డు  అందరిచేత  తిరసక్రింపబడిన  సీతగా  మిగిలిపోయింది.  ఆనాటి  సీతకు  అందరూ  
ఆరాధిసుత్ంటే  యేదో  తృపిత్ ,అహంకారం ,అభిమానం! యీనాటి  సీతకు  అందరూ  తిరసక్రిసుత్ంటే  చెపప్లేని  
అవమానం ,వేదన ,నైరాశయ్ం !! 

సీతలోని  నిరిల్పత్త  గమనించింది  మంగళ . 
"సీతా   యేందుకే  దిగులు? అనీన్  మరిచ్పో     నీ  చదువూ   నీలోకం   అంతే !! యిది  జీవితం , అబాబ్యిలకు  

నళిని   మన  కాలేజీలోకి  రానిరోజులోల్  నువువ్  వాళల్కు  సౌందరయ్  ఆరాధయ్  దేవతవు !యిపుప్డు  నళిని  అబాబ్యిలకు  
ఆరాధయ్ ,సౌందరయ్  దేవత ! యింకో  అందమైన  నళినీ  కనాన్  అందమైన  అమామ్యి  వసేత్  అపుప్డు  అందరూ  తననీ  
మరిచ్పోయి  ఆ  అమామ్యి  చుటూట్  తిరుగుతారు .  ఇది  సహజం ! అయినా  యింకో  సంవతస్రం  తో  మన  
చదువయిపోతుంది !తరావ్త  యెవరికి  యెవరో ! జీవితం  మనకు  పాఠాలు  నేరుప్తుంది.  యీ  కొదిద్రోజులు  హాయిగా  
నవువ్తూ  అందరితో  సరదాగా  గడుపుదాం !! అబాబ్యిలూ  బాదయ్తలు ,అమామ్యిలూ  బాధయ్తలూ  ఇకముందు  
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జీవితమంతా  కదా !! సీతా  నీ  మనసులోని  నిరాశను  తరిమేసేయియ్ " భావోదేర్కంతో  నిండుమనసుతో  
సజలనయనాలతో  మంగళ  సీతను  వుతాస్హపరిచింది . 

సీత  మంగళ  మాటలతో  తనలిన్  తానే  పర్శిన్ంచుకుని  సమాధానం  వెతుకుక్ండి .  సీతగా  తన  వయ్కిత్తావ్నిన్  
నిలుపుకుంది .  ఆ  సంవతస్రం  తనకిషట్మైన  గణితం లో  విశవ్విదాయ్లయ  బంగారుపతకం  పొందింది.  విదాయ్వేతత్ల  
మెపుప్పొందింది .  మనసారా  తృపిత్గా  హాయిగా  నవువ్కుంది .  తన  జీవనపయనం  అరధ్ం  చేసుకుంది . 

జీవన  సమర  తొలిఉషోదయం  యుకత్వయసుస్లో ,యవవ్నపు  భావనలు  అందం  చుటూట్  తిరుగుతాయి! 
గురిత్ంపు  కోసం  తపన !!కానీ  మరోకొదిద్పయనం  యెనోన్  మలుపులు !! యెనోన్  పాఠాలు !! అనిన్ంటినీ  ఆసావ్దిసూత్ 
ఆనందంగా  గడిపెయాయ్లి .                                                                                                                     
                                                 PPP 

  
        చాలా చిరాగాగ్ ఉంది. సగం రాతిర్ దాటి పోయింది. ఆవిడ యింకా ననున్ వదలేల్దు. సాధిసూత్నే ఉంది. ఎనిన్ 
వివరణలు ఇచిచ్నా సంతృపిత్ పడటం లేదు. తల పగిలి పోతోంది. ఇనిన్ సంవతస్రాల కాపురంలో   మనశాశ్ంతిగా ఉనన్ది 
ఎపుప్డో  తన వాదన పటుట్దల ఒకక్టే ముఖయ్ం. పేర్మించి మరీ పెడిల్ చేసుకునాన్ము. పేర్మించినపుప్డు ఈ వయ్తాయ్సాలు 
గురుత్ రాలేదు. వచిచ్నా ఇవి ఎంత పేర్మ ముందు అనే  లెకక్లేని తనం. అరధ్ం చేసుకునాన్ము అని గుడిడ్ నమమ్కం.!! 
విడిపోయయ్ంత  ఉండవు ; కలిసి ఉండటానికి పనికిరావు. తలలు గుండెలు పగలగొటుట్కోవాలిస్ందే.  ఏదీ తేలదు. 
తేలుచ్కోవాలని కూడా ఇదద్రికీ ఉండదు.. ఈ కటెట్లు ఇలా మండాలిస్దే! ఈ కొంప ఇలా తగల పడుతూ ఉండాలిస్ంది! 
పిలల్లు. అందునా ఆడ పిలల్లు. అదీ చెపిప్ చూసాను మనలిన్ చూసి నేరుచ్కుంటారు అని. పోనీండి వాళైల్నా బాగు పడుతారు 
అంది. నోరు మూసుకునే ఉండాలిస్ందే .తపప్దు. 
 ఎ.సి రూములో చెమటలు పోసిపోతుంటే, హలోల్కి వచిచ్  గుడిడ్ టేబిలు లైటు వేసుకుని, పైన తిరుగుతునన్ ఫాయ్నును 
చూసూత్, నెతిత్  పగల గొటుట్కుంటూ ఉండి  పోయాను. ఎంత వెతికినా లోడినా కనపడితే  కదా సమాధానం!! తీరుప్; ఒక 
కొలికిక్ వసేత్ కదా?   
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 ఎంత సేపటికో టీపాయ మీది  పుసత్కం  చేయి తగిలి కిర్ంద పడింది. అందులోనుంచి ఏవో కాగితాలు కిర్ంద 
పడాడ్యి. అనీన్ ఏరి సరిగాగ్ పెడుతూ చూసాను. ఉతత్రం లాగా ఉంది. ఆ చినన్ వెలుగులో అక్షరాలు కనిపిసుత్నాన్యిగాని, 
సప్షట్ంగా తెలియడం లేదు. పెదద్  లైటు వేసాత్మంటే, ఆవిడ నిదుర చెడుతుందేమో?  లోపల పెటేట్సేత్ పోతుంది. సరుద్ 
తునన్పుప్డు, మొదటి పేజీలో మొదటి లైను ‘మై డియర సీవ్ట హరట్ ‘ అని కనిపించింది. ఇదేవిటి? అక్షరాలు  నావేనా..! ఆ 
గుడిడ్ వెలుగులో అలాగే అనించాయి. 
  నా పేర్మ లేఖ.!!  ఇపుప్డు...ఇకక్డ ..పాపం, సమ్ృతులను, ఇంత సంఘరష్ణలో జాఞ్పకం చేసుకుటుందేమో? ఎంత 
మనసుంది నా మీద. మా పేర్మ మీద ఎంత తపనుంది. ఆ నమమ్కంతోనే ఇంతకాలం నాతో కాపురం చేసిందేమో! బంధం 
మీద భారాయ్ భరత్ల అనుబంధం మీద ఎంత గౌరవం. లేకుంటే ఎపుప్డో రాసిన ...!  
 మై సీవ్ట హారట్ ‘మొదటి పదం చదవగానే  తనువు పులకరించింది. ఎంతటి మధురమైన తీయనైన జాఞ్పకం. 
ఆకాశంలో విహారానికి వెళిళ్ంది నా మనసు.   
 “దిగంతాలకవతల మన  మిదద్రం ; మనమే... ఒకరి వొడిలో ఒకరం..!!. సృషిట్ లయకారులంతా మన ఇదద్రి 
ఏకాంతానికి భంగం రానీక గోపయ్ంగా నవువ్కుంటూ ఆశీరవ్దించి తపుప్కునాన్రు.  
 నువువ్ నాకు వాళుళ్ సావ్ధీనం చేసిన విలువైన కానుకవి అని , మన పేర్మకు దివయ్ జోయ్తివని , దగగ్రకు తీసుకుంటే, 
ఈ కౌగిలికంటే గొపప్వా..మీ పేర్మకంటే విలువైనవా అనాన్వు, మధువు వరిష్సుత్నన్ కళళ్తో, హంస తూలికా తలప్ంలో, 
పేర్మోనామ్ధపు తటాకంలో పయనిసూత్, పర్ణయ సంగమ వసంతోతస్వం జరుపుకునాన్ం. కానీ ఇపుప్డో...?”   
  ఎపుప్డో తొలి రోజులోల్  అలాగే సంభోధించేవాడిని. వేడికదూ ...! 
  పూరిత్గా చదువు దామని..; చదివి ఇపుప్డెందుకు గుండెలు పగలగోటుట్కోవడం అని తీసి పెడుతూ, బెడ రూము 
వైపు చూసాను. శబద్ం లేదు. నాకు తెలుసు హాయిగా నిదుర పోతూ ఉంటుంది. అది నితయ్ం జరిగేదే. అంత తల పగల 
కొటుట్కుని ఏడిచ్ ‘ నా బర్తుకుని నాశన చేసావు’ అని ననున్ నానా శాపనారాధ్లు పెడితేగాని ఆమెకు నిదుర పటట్దు, నాకు 
నిదురుండదు. ఉదయం లేవగానే ఎకక్డ లేని పేర్మానురాగాలతో ముంచేసుత్ంది. చేతిలో ఆ ఉతత్రం...! పోనీ చదివితే తీపి 
గత సమ్ృతులు ...కాసత్ మన...? 
 “మనిదద్రి మాటలు చేషట్లు పర్ణయ కావాయ్లలోలేని పర్మోదభరిత పేర్మ బీజాక్షరాలు. తొలి పేర్మికులకు వలపు 
గీతాలు. రతీ మనమ్ధులకు అమలిన శృంగార హృదయ గర్ంధాలు. అంత సవ్చచ్మైంది మన వలపు.”  

*** 
 “ఏవిటి అలా చూసుత్నాన్రు.!?” సిగుగ్తో మరులు పోతూ అడిగింది ఆమె. 
 “మతి పోగొటాట్వు కదా!”  అనాన్ను.ఇంకా చాలనటుల్ ఆమెనే చూసూత్. 
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 “మనసును దోచినపుప్డు మతికూడా నాదే కదా.” 
 “అందుకే వశం తపిప్ంది.”  కళుళ్ నా మాట వినవు. మనసుస్ అంతకనాన్ ఎకుక్వే  ఆమె నుంచి రెండింటిని తిపుప్ 
కోలేకపోయే వాడిన్. 

*** 
 “ఆ క్షణంలో ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? పంచేందిర్యాలు నీ  వలపుకు  దాశోహమైపోతాయి . ననున్ నేను 
మరిచిపోతాను. ఈ పర్పంచానిన్ మరిపించి, నీ  సవ్రగ్ంలో బందీని అవుతాను.  నువువ్ ఎం  చెపిప్నా అవును అనే 
సమాధానమేగాని  కాదు అనే మాట మరిచి పోతాను. నువువ్ కూడా అంతే అనిన్ంటికి అంగీకారమే,  మరొక పదం 
వినలేదు.  
 ఆలశాయ్నిన్భరించడం బర్హమ్తరమైయేయ్ది. నువువ్ వసేత్ పర్శాంతత తోడు వచేచ్ది. నీ తోనే వసంతం వచేచ్ది. 
మండుటేడారులు  పచిచ్క మైదానులను, విరబూయించుకొని  వెనెన్ల తోడుంచుకొని, రాజ హంసలు, మయూరాలు, 
కోయలగానాకి, నాటయ్ం చేసుత్ంటే అపస్రసలా నాజూకుగా సుగంధాలను, విశవ్మంతా విరజిముమ్తూ మబుబ్ల పలల్కిలో 
భువినంతా వెలిగిసూత్, నా హృదయ వీణను సునిశిత రాగాలను శృతిచేసూత్, పేర్మ పలల్కిలో హృదయానిన్ నిదుర 
పుచేచ్దానావు.    
 సేత్ర్ అందం ఎకక్డ దాగి ఉంటుంది.? అని అనుమానమోచేచ్ది. జవాబు..? 
 అణువణువులోనూ విరజిముమ్తుంటూ ఉంటుంది. ఇది నిజం కాదు !! వాలు చూపులో, పుషిప్ంచిన కొంటె 
నవువ్లో, అర చెదరిన పైట చాటులో!! అదికూడా కాదు!!. 
 పేర్మతో మమకంతో, మరులు నిండిన బిగి కౌగిలిలో, మతుత్లో మునిగిన మనసులో, మందారాలు పూచిన 
మరుమలిల్ తోటలో, మధువును కురిపిసుత్నన్ పెదవులిన్, అందుకోబోయే ముందు, పలవరించే ‘ ఛీ ‘అనే , తియయ్ని వలపు 
పిలుపు  చిరు పెదవులిన్ అందించే చిరునవువ్లో దాగి ఉంటుందని.!!     
 ఇది గతం అనుకోడానికి లేదు. ఇపప్టికీ  సజీవంగా నాలో బర్తికే ఉంది. సంతోషం ఆనందం, ఆశ లేనపుప్డు 
జీవించాలిస్న అవసరం లేదు. నువువ్ లేని ఈ జీవితం అరధ్ం లేనిది. మళీళ్ ఈ రోజు మొదలయియ్ంది చూడాలనే తపన. 
అందుకే ఈ మనసు ఊరుకోలేదు పలకరించాలని పదాలరూపంలో పరుగులు పెడుతుంది." 

*** 
 ‘ఎపుప్డు రాసాను ఇలా?తల గోకుక్నాన్ను. గురుత్ రాలేదు. ఏమోలే ఆమె అలిగి  ఊరేలిల్నపుప్డో, మరో పండకోక్ 
పబాబ్నికో వెళిళ్నపుప్డు రాసుండవచుచ్. ఇపప్టికీ అంటే....?మరుపు సహజం కదా!’ 
 కానీ బర్తికునాన్ను. గడిపేశాను కాలానిన్ మింగి; కడుపులో చలల్ కదలకుండా!  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

112          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

 ఇదేమాట అనాన్ను. నేను లేకుంటే ; మనం  దూరం అయితే.!? 
*** 

 "సృహ తపిప్ పోయి ఒకక్ సారిగా నామీద వాలిపోయావు. భయంవేసింది. దూరం చెయాయ్లను కునాన్ను. ఎకక్డో  
నీ మాటలు వినిపించాయి. 'దూరం చెయయ్కండి చచిచ్పోతాను'. గబుకుక్న నినున్ నాలో ఇకయ్ం చేసుకునాన్ను. అలా ఎంత 
సేపు ఉనాన్మో తెలియదు. 
 తలెతిత్ నా వైపు చూసావు. ఎంత దయనీయంగా ఉందో.! అపప్టికపుప్డు నా హృదయానిన్ నీ కాళళ్ ముందు 
అరిప్ంచాలనుకునాన్ను. పర్పంచం తలల్కిర్ందులయినా, ఆరు నూరయైనా, హరి వీర భయంకరులు అడొడ్చిచ్నా నినున్ 
వదలకూడదని, ఆ క్షణమే నిరణ్యించుకునాన్ను. దగగ్రకు తీసుకుని నీ నొసట ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను. కిర్ందకు  జారుతునన్ 
నా పెదవులిన్ సుతారంగా తాకి, తొలి ముదుద్, తొలి సంగమానిన్, తొలి రేయి కానుకగా, జీవితాంతం దాచుకోవాలనుంది. 
చేరువయేయ్ంత వరకు చేజారకుండా, హృదయం కవాటాలు ఆహావ్నిసూత్నే ఉండాలని.  సిగుగ్తో మరులుతో ఎరుపెకిక్న నీ 
బుగగ్లు, మధువును చిందించిన ఆ పెదవులు నవివ్న నవువ్ ,యింకా ననున్ పులకరింప చేసుత్ంది.  మనసులు ఒకటైనా 
శరీరానిన్ దరికి రానివవ్లేదు. చేరువకావాలని తపించే ఈ మధుర  సమ్ృతిని పదిలంగా దాచుకుందామని నా కలోల్కి చూసి  
కాదనకుండా దిగంతాలకవతలకు నెటాట్వు, నీ చేతిని  తోడుగా....! 
 గురుత్ందా చీకటి పడుతుంది. మీ ఇంటికి వచాచ్ను. వరష్పు సూచనలు. బాగా చీకటి కముమ్కుంది. ఒళుళ్ 
పులకరింప చేసే చలల్ని గాలి. ఇంటిలో నువొవ్కక్దానివే ఉనాన్వు.ఆ రోజు  కరెంటు దేశమంతా పోయింది. బయటకొచిచ్ 
పోరిట్కో పర్కక్న, పూతోటలో కూరుచ్నాన్ము. నైట కీవ్న పువువ్ల మధుర సువాసన, సృషిట్నంతా ముంచి, మనతో సరసాలు 
ఆడుతూ పిచిచ్ పటిట్ంసుత్ంది.  చిమమ్  చీకటి, మన మనసు తెలుసుకుందేమో ఆ వెనెన్ల; చుకక్లిన్ నింపి తపుప్కుంది. 
ఆరుబయట  ఆకాశంలో మనిదద్రం; మనతో నక్షతార్లు ; ఆడుకునాన్ం కదూ! మనతో మంతనాలు ఆడాయికదూ! ఎంత 
మనసో వాళల్కు మన జంట అంటే!,వదలేల్దు మనలిన్, చందుర్ని  పేర్మగాధలనీన్ వినేదాకా! మీరు  వెళళ్ండి, మా మధయ్ 
మీరెందుకు ; ఇది నాయ్యమా అని నిలదీసినా , చిరుకోపం చూపించినా, చిరునవేవ్ సమాధానం.  
 ‘పోనీండి పాపం; వాళళ్ మనసెంత పరితపిసుత్ందో పంచుకోవాలని.’ సుతారంగా ననున్ మందలించి, ఆహాల్దంగా 
వాళళ్ను ఆహావ్నించావు.   

*** 
‘చుటూట్ చీకటి; ఎకక్డ? ఎపుప్డు? మేమిదద్రం! గురుత్ రాడంలేదు.!! నేనేనా? అలాఅనాన్నా?’  

*** 
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 చీకటోల్,ఆకాశంలో, చుకక్లోల్, కీచురాళళ్ శబద్ంలో ,మిణుగురు పురుగుల వినాయ్శాల నృతాయ్లు చూసి,మౌనంగా 
చికక్గా కనులకు విందుచేసే నవువ్ నవువ్తూ, చదుర్ని వెలిగించావు. చేతిలోకి  తీసుకుని, నా మనసు, నీ మనసులోని 
వలపు పిలుపులు చెబుతూ, ఎంతసేపు చూసామో కదా? ఆకాశం విరహంతో విలపిసుత్ందని, నీ మోము చందనానిన్ పూసి  
కలువ రేడును అరిప్ంచావు, చుకక్లకు బహుమతిగా! 'నా గుండె వెళిల్ పోతుంది. మీ హృదయానిన్ పంపారా ఆ చుకక్లకు 
రాయబారం!! నా గుండే మీ గుండే  నేసత్మని, ఇదద్రి పార్ణాలు అందులోనే ఉనాన్యని , ఎడబాటు చెయొయ్దద్ని, యిసేత్ 
జనమ్ జనమ్లకు పదిలంగా దాచు కోవాలని. అడగరా ఒక మాట , వాళల్కు వలపు మాంతిర్కుడను  ఇచాచ్నని చెపప్రా ! ఈ 
చీకటోల్ మనసుకు దారి చూపి, మన బంధానికి శాశివ్తంగా వెలుగునిచేచ్, ఒకే ఒక హృదయ జోయ్తిని, వరంగా పొందరా?’ 
 అనాన్రు కదా మేమునాన్ం వెలిగిసూత్నే ఉంటాము మీ హృదయాలను, యుగ యుగాలు, అని మనసు విపిప్  
సావ్గాతించారు కదా వినన్పానిన్.శుభాకాంక్షలు అంద చేసారుకదా; తోడుగా శాశవ్తంగా ఉనాన్రుకదా! పాపం, ఎంతో 
దిగులు పడాడ్వు. మరిచి పోయారేమో కమలనాధుని రాకను. ఒక రోజు ఎడబాటు బర్హమ్ రాసుంచాడని !!   

*** 
  ‘ఇదేవిటిది.? ఆవిడ ఎపుప్డంది?... మరిచి పోయానేమో? నేనేవిటి  చీకటోల్....? 
మరుపు సహజం కదా! సంసార సాగరంలో  జరిగే ఉండొచుచ్.! ఈ ఉతత్రం నేను రాసినదేనా? ఆవిడ అలా 
మాటాల్డిందా? ఏమో తొలి రోజులోల్....? 

*** 
 మనిదద్రం ఆరోజు ఎలా కొటాల్డేమోకదా! ఎందుకు? నేనే నినున్ ఎకుక్వగా పేర్మిసుత్నాన్నని నేను, నేనే నని నువువ్! 
నా పేర్మే గొపప్దని నువువ్ లేదు నాదేనని నేను ...అబబ్ నవువ్సుత్ంది! ఎంత సేపు వాదించుకునాన్మో కదా? చివరకు చిలికి 
చిలికి గాలివానగా, తెగతెంపులు దాకా వెళాళ్ము. అలిసి పోయాము. జీవితం ఇక మరీ  దురభ్రంగా, ఆ రోజుతోనే 
అంతమయేయ్టటుల్గా , విరకిత్పుటిట్ ఇదద్రం కలిసి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామని ,దూకి చనిపోదామని,కొండ పైకి ఎకాక్ము. 
నేను జారాను. నువువ్ పటుట్కునాన్వు. నీకు ముళుళ్ గుచుచ్కునాన్యి. నా హృదయం తలల్డిలిల్పోయింది.  అడుగు కిర్ంద 
పెటట్నివవ్క మోసుకు పోయాను. అలిసిపోయాము. ఆ శిఖరానుంచి  చూసేత్  కీకారణయ్ం అగాధమైన లోయలు.. 
మతిపోయింది. అపుప్డు గురుత్కొచిచ్ంది. అకక్డకేందుకు వచాచ్మా అని అడిగాను. నా పేర్మ గొపప్దా నీదా అని.!! 
 అహంకారమని పకుక్న నవావ్వు. పేర్మ లేక పోతే చావాలిగాని; ఎవరిది ఎకుక్వ అని చావాలనుకోవడం ఏవిటి? 
ఇదద్రిలోను మెదిలిన పర్శన్ !! 
 అవునుకదా! పిచిచ్కదా! దానికి ఈ నిరణ్యం ఏవిటి? ఈగోసే.. అహంకారమే కదా భారాయ్ భరత్లను విడదీసేది, 
మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసి, సంసారాలోల్ చిచుచ్పెటేట్ది.!! 
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  అపుప్డే పర్మాణం చేసుకునాన్ము కదా, అహంకారాలతో, అభిజాతాయ్లతో, అనుమానాలతో పేర్మను కొలవ 
కూడదు, అవమానించకూడదు ; సరుద్బాటుతో, మనిన్ంపుతో  మలుచుకోవాలని. అదే పెండిల్కి  అరధ్ం అని!! ఇలాగే 
ఉంటాయి ఆలుమగల కొటాల్ట లని, చాలా చాలా అరధ్ం లేని అనవసరమైనవి. మనసారా నవువ్కునాన్ము అజాఞ్నానికి. 

*** 
 ‘ఇపుప్డు అలాగే ఏడుసూత్ చసుత్నాన్ము కదా! దేవతలు దీవించిన బంధం కాదు; ముకోక్టి దేవతల సాకిష్గా వేసిన 
మూడు ముళుళ్ కాదు. జీవితంలోకి ఆహావ్నించిన అగిగ్ పులల్లు పెటోర్లు. జీవితం అతి చినన్దని తెలియక, సంతోషం 
విలువ మరిచిపోయి, సరుద్బాటు మనిన్ంపు అనే అమృత వాకాయ్లను అవమానించుకుంటూ, పంతాలతో పగతో 
నిరభ్ంధంగా ఎవరికోసమో చేసే సంసారంలాగా కలిసి బర్తుకుతునాన్ం  కదా! పాటాలు నేరుచ్కుంటూ ఉంటాము; ఎనోన్ 
నిదరశ్నాలు చూసూత్ ఉంటాము కానీ మూరఖ్తవ్ం అహంకారం ఆలోచింపనివవ్వు. వాళళ్ పరిసిథ్తులు వేరు మనవి వేరు అనే 
సమరద్నే ఇంగిత జనానిన్ వివేకానిన్ తగలపెడుతుంది. దానికి మనిన్ంపే  లేదు. 
   మనం ఊహించిన కలలుగనన్సుందర జీవితం ఉండదు. నిజాలు వేరు, పేర్మ వేరు, జీవితం మరీ వేరు. ఇవే 
నిరాశను కలిగించి పేర్మకు పరిక్షలు పెడుతాయి .  అవి పేర్మ మతుత్లో లెకక్లోకి రావు. కానీ ఆ తేడాను పెండల్యిన 
వాళుళ్ అంగీకరించాలి. మరిచిపోవాలి, మనిన్ంచుకోవాలి. లేకుంటే ఆతీమ్యత అనుబధం సంసారపు మధురిమలు సరవ్ 
నాశనమే!  రోజు జుటుల్ జుటుల్ పటుట్కోవాలిస్ందే! పిలల్లుంటే వాళళ్  వయ్కిత్తావ్లు కూడా  పూరిత్గా నాశనం అవుతాయి. 
ఆకతాయిలుగా మానసిక రోగులుగా కృరారాతి కూర్రులుగా తయారవుతారు. 
 ఇవి నేను చెపిప్న మాటలే! ఈ ఉతత్రం నేను రాసిందే! యింకా చాలా చెపాప్ను. ఇలా ఉంటుంది జీవితం 
అని.చదవడం మొదలుపెటాట్ను. 

*** 
 అందుకు మనం పెండిల్ చేసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు. మన పేర్మలో ఎలాంటి అపారాధ్లు వైషమాయ్లు, 
అభిజాతాయ్లు జోరబడకూడదు. అంత ఆతమ్విశావ్సం లేక పోతే మన బర్తికినంతకాలం కలమ్షం లేకుండా 
ఆరాధించుకుంటూనే ఉంటాము. ఇలాగే ఉందాం పేర్మించుకుంటూ.!! 
 ఆ మాటకు “ మరెందుకు కలుసుకుంటునాన్ం. ఒకరికోసం ఒకరం ఇంత తపన ఎందుకు పడుతునాన్ం. ఇనిన్ 
సంవతస్రాల సేన్హనికి అరధ్ం ఏవిటి?.” అంటూ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుని  నువువ్ బాధపడాడ్వు. మన పేర్మ  వాటిని జయిసుత్ంది 
అనాన్వు. మీరు తోడుంటే అవి లెకక్లోకి రావనాన్వు. మన కలయిక ఆనందానికి అంతిమ తీరుప్. మనకు అలాంటివి 
ఎదురు పడవని ననున్ తృపిత్పరిచి, దైరయ్మిచిచ్, మనమిదద్రం జనమ్ జనమ్లకు,యుగాంతం వరకు ఒకక్టే  అని శపధం 
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చేసుకుని,  మనసూప్రిత్గా  నవువ్కునాన్ము. !! ఇపప్టికి గురుత్; నవివ్ నవివ్ అలిసి నా ఒడిలో ఆదమరచి  లోకానిన్ 
మరిచిపోయి, నమమ్కంతో నిదురపోయావో ! ఆ నమమ్కమే కదా పేర్మకు నిదరస్నం!! 

*** 
 ‘ననున్ నేను గిలుల్కు చూసాను. ఇది నిజమా! అంత సంసాక్రవంతంగా, ఆదరశ్పార్యంగా మాటాల్డుకునన్టుల్, 
ఎంత ఆలోచించినా గురుత్ రాలేదు. ఎపుప్డో లొంగి పోయాను.  అయినా అసంతృపిత్ తగగ్లేదు ! ఆమెకేమైనా మానసిక 
వాయ్ధి ఉందా అని చాలా ఆలోచించాను. నా పర్వరత్నలో లోపాలు వెతుకుక్నాన్ను. నా పరిధికి అందలేదు. పిలల్లు పుటాట్రు, 
ఇరవై సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి. యింకా....? బహుశా ఆమె ననున్ పేర్మించలేదేమో! మరి ఈ పేర్మలేఖ ఏవిటి? 
బహుశా గతానిన్ తలుచుకుని ఆనందానిన్ వెతుకుక్ంటూ ఉందా? ఇంత జాగరత్గా ఈ పేర్మ లేఖను...?పాపం...!! ఆమె 
పేర్మను తకుక్వగా అంచనా వేసాను.’ నాకు తెలియకనే కనీన్ళుల్ ఉబికాయి.   
 ఆవిడ రాసినవి నేనెకక్డ ఉంచాను.? విరకిత్తో, అబదాద్లని చించి పారేసాను.! మరి ఆవిడో....?ఇపప్టి వరకు 
గురుత్గా...,! నిజంగా ఆవిడకే పేర్మ మీద నమమ్కం, బంధం మీద గౌరవం ఉంది. పేర్మ మూరిత్. సహచరి.అరాధ్ంగి.!! 
నేనెంత తపుప్గా అరధ్ం చేసుకునాన్ను. క్షమాపణ కోరాలి. పెండిల్గాక ముందు వేరేవరినైనా  ..?ఛీ.. ఏవిటీ ఈ దరిదర్పు 
అనుమానం.!!  గటిట్గా నిటూట్రుప్ వదిలి చదవడం మొదలు పెటాట్ను. 

*** 
 ఒక రోజు నా ఎదపై వాలి, ఆ సంధాయ్ సమయంలో సూరీడు తన వనెన్లనిన్కలిపి, సృషిట్ కుంచెతో  మనకోసం, 
ఆకాశానిన్ రంగు రంగుల చితార్లతో అలంకరించి, పడమటలో  విరహంతో తపించిపోతునన్ తన పిర్యురాళుళ్ కమల 
తరుణులు  కోసం వెళుతూ,  తూరుపు వైపు నవువ్తూ చూసి, ‘అదిగో మీ చెలికాడు, పేర్మ వలల్భుడు  కొటాను కోటల్ 
రమణులతో మీ దగగ్ర పేర్మ పాటాలు నేరుచ్కోవాలని వసుత్నాన్డు. చతురుడు తారను మరిపించి కోటి రాణులతో 
కులకాలని.!!' అని  చిరునవువ్తో పారిపోయాడు. నీకు కోపం వచిచ్ంది. పటుట్కునన్ చేయి వదలకు, వేయి జనమ్లైనా ఒకరు 
చాలని చందుర్నికి  బుదిద్  చెపాప్లని అనాన్వు నువువ్. నిజం కదూ అనాన్ను నేను. చుటుట్కునాన్వు ననున్. 
  కానీ మన జీవితాలోల్నే  వేరొకరి చేయి పటుట్కుని నడవాలిస్ వచిచ్ంది. కలలోకూడా ఊహించ లేదు. అది నిజం ; 
జరిగిపోయింది. దేవుడిన్ తిటట్లేదు. జీవితంలో ఇలాంటివి సహజమేమో! నమామ్లిస్ వచిచ్ంది. నమిమ్నా నమమ్కపోయినా 
కాలం ఆగదుగా! లాకుక్పోయింది. నీ తలపు నాతోనే పర్యాణం చేసూత్నే ఉంది. ఈ కటెట్లో ఊపిరి ఉనన్ంత వరకు 
జీవితానిన్ నడిపిసుత్నన్ది, నీ పేర్మ అందులోని మాధురయ్మే!ఆ తలపులు ఇపప్టికి మనసును మరులతోనింపుతూనే 
ఉనాన్యి. 

*** 
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 ఈ మాట నేనెపుప్డు అనలేదే? అసలు ఆలోచనే కలగ లేదు. బంధం జీవితానికి ఒకక్టే అని ఇపప్టికి 
నముమ్తునాన్ను. అందుకే దూరంగావాలనే తలపే లేదు.మరి ఇదేవిటి? 

*** 
 చెపాప్లంటే చాలా సంవతస్రాలు నినున్ మరిచిపోలేక  నిజానిన్ నమమ్లేక నమిమ్ భరించలేక ఎంత మానసిక కోష్భను 
అనుభవించానో? సంసార సాగరంలోపడి తెలుసుకోలేక పోయాను. ఆమె మరిపించింది అని చెపప్లేను. తోడు నిలిచింది. 
ఆలోచించి ఆలోచించి  మనిదద్రం వేరు వేరు జీవితాలు ఎనున్కోవడం,ఒక విధంగా  చాలా మంచే జరిగిందని  తృపిత్ 
చెందాను. సాంఘికంగా సామాజికంగా తేడాలునాన్పుప్డు మన వయ్కిత్తవ్ంలో అభిరుచులులో, ఆశయాలలో ఎనోన్ 
మారుప్లు చేసుకోవాలిస్వసుత్ంది. కొనిన్ గడుడ్ సమయాలోల్ మన తాయ్గాలను సరిపోలుచ్కోవడం  జరుగుతుంది. అపుప్డు 
నీకు నువువ్, నాకు నేను, ఒకరి  తాయ్గానికి మరొకరి  తాయ్గం ఏమాతర్ం సరికాదు అనే భావన వసుత్ంది. నిరాశతో జీవితం 
నరకమై, నితయ్కాషట్ంగా తయారు అవుతుంది. అందుకని సిట్మితం తెచుచ్కునాన్ను. సుఖంగానే జరిగిపోతుంది. బిడడ్లునన్ఎ 
తలిల్దండుర్లు తెగతెంపులు చేసుకోవడంగాని,ఆతమ్హతయ్ పర్యతన్ంగాని  చెయయ్కూడదు. అది తీరుప్ కాదు. ముగింపూ 
కాదు. జీవితం మనం కోరుకునన్ది ఇచేచ్ది చాలా అరుదు. అలాగని ఓడిపోయినటుల్ ఎపుప్డు ఆలోచించనే కూడదు. గెలుపు 
నీకు దకిక్నదానిన్ మలుచుకోవడంలోనే  ఉంది. సంతోషం నీ తృపిత్లో, విచక్షణలో  ఉంటుంది. బిడడ్ల ఆతీమ్య 
అనురాగాలను, భవిషయ్తుత్ను  అవమానాలతో  నింపి, నిరాస నిసప్రుహలతో జీవింపచేయడం కాదు. అవి అంగడి 
వసుత్వులుకాదు. అది క్షమించరాని నేరం. కానీ మన పరిచయానిన్  నీ జాఞ్పకాలు ఒకోక్సారి మరీ తికమక పుటిట్సాత్యి. 
క్షమించు.  
 నీ జీవితం చకక్గానే ఉంటుందని మనసూప్రిత్గా నముమ్తునాన్ను. నీ వయ్కిత్తవ్ం  నాకు తెలుసు. సరుద్కునే 
మనసత్తవ్ం నీకు జీవం; అదే నినున్ అనిన్ సంఘరష్ణలను ఎదురుక్నే శకీత్ నిసుత్ంది.  అనిన్ గొపప్ గుణాలలో పేర్మలో సవ్చచ్త 
సాధించాలనే పటుట్దలకంటే, యధారాధ్నిన్ భరించే మనసత్తవ్మే, నీలో పిచిచ్ పిచిచ్గా నచిచ్న గుణం. కానీ నిజం, ఇపప్టికి 
బాధాకరంగా నరకపార్యంగా ఉంది. నువువ్ దూరంగావటం !! 

*** 
 నాకు తెలియకనే చెమటలు పోసిపోయాయి.ఊపిరిఆడటం లేదు.గొంతులో ఎదో అడుడ్పడి నటుల్ంది. మింగుడు పడలేదు. 
 ఆ ఉతత్రానిన్ పైకి కిర్ందకు రెండుమూడుసారుల్ చూసాను. రోజాపువువ్లు ముదిర్ంచి నిండుగా  ఉనాన్యి. అపుప్డు 
తను రాసే లెటర పాయ్డే.!! మరి? మిగిలింది చదవడానికి.భయంవేసింది.అయినా..! 

*** 
 నీ భరత్తో చాలా సంతషంగా కాపురం చేసుత్ంటావని...? 
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*** 
 ఒకుక్దుటన లేచి కూరుచ్నాన్ను. పార్ణం పోయినంత పనయియ్ంది..తల తిరిగిపోతుంది. గుండెలోల్ మోయలేనంత 
భరువు, నిలిచిపోతుందేమో  అనుకునాన్ను.ఇది నేను రాసింది కాదు.ఇరవై సంవతస్రాల ముందటి పిర్యిని పేర్మ లేఖ. 
యింకా మరిచిపోలేనంత మధుర పేర్మా ....? 
 ఇది మనసులో ఉంచుకుని జాఞ్పకం చేసుకుని, ననున్ నా పేర్మను అంత అసహియ్ంచుకుని, జీవితానిన్  
అవమానిసుత్నన్ది. నరక పార్యం చేసుకుంటుంది. ఇపప్టికైనా ఆమెలో మారుప్...? అతను గుటుట్గా సంసారం 
చేసుకుంటునాన్డు. అతను ఇపుప్డు రాయడం  ఏవిటి? ఈమె చించి పారెయయ్క ఉంచడం ఏవిటి? అయినా పెండిల్కి 
ముందు మరొకరిని పేర్మించడం తపాప్? ఇపుప్డు నేనేం  చెయాయ్లి.? 
 తల పగిలిపోతుంది. తన బర్తుకే అసహయ్ంగా అనిపిసుత్ంది. ఇనాన్ళుళ్ ఆమె నాతో చేసింది ఏవిటి? మనసులో 
ఒకరిన్ ఉంచుకుని పర్కక్లో మరొకడితో....! భరత్కు ఇంతకంటే మరొక శిక్ష అవసరమా? మగాడికి ఇంత కంటే  
అవమానం ఉంటుందా?నా మంచితనానికి, సహనానికి, పేర్మకు, తిరుగులేని  శిక్ష వేసింది. అందుకే ఆవిడ నాతో 
సంసారం చెయయ్క,  కసిని తీరుచ్కుంటుంది. ఈ అవమానానిన్  ఏ మగాడయినా భరించగాలడా ! బర్తికి ఉండగలడా ?    
 ఉనన్టుల్ండి తలుపు తీసిన శబద్ం వినిపించింది. లైటు వెలిగింది. ఉలిల్కిక్ పడాడ్ను. చేతిలో ఆ ఉతత్రం...? చెమట 
విపరీతంగా పోయసాగింది. గుండెలోల్ విపరేతమైన బాధ, నలిపి వేసుత్ంది. మనసు మెలితిరిగి పోతుంది. నోరు పిడచ 
కటుట్కు పోయింది.  
  వెను తిరిగి ఆమె వైపు చూసాను. ఆమె నా చేతిలో ఉనన్ కాగితాలనే చూసూత్, పరుగులాగా దగగ్రకు వచిచ్, ననున్ 
వాటిని మారిచ్మారిచ్ చూసూత్, కోన ఊపిరి పోయేముందు, అనిన్ బంధాలు రందార్లు మూసుకుపోయి, ఏ క్షణంలోనయినా 
పార్ణం పోయేటుల్,  భూమి పగిలి పోతునన్టుల్ ఆకాశం కూలిపోతునటుల్, నోరు తెరుచుకుని, వణుకుతునన్ శరీరానిన్ అదుపు 
చేసుకోలేక, చెమటతో ముదద్ ముదైద్న ముఖంలో నెతుత్టి చుకక్లేక, పీలుచ్కుపోయి చచిచ్న శవంలా నిలుచుంది. 
 నా పరిసిథ్తి  అలాగే ఉంది. కాసేస్పు అలాగే ఉంటే పిలల్లు అనాధులై పోతారనిపించింది. భయంకరమైన ఆ క్షణం 
మరీ నిరాద్క్షణయ్ంగా హృదయానిన్ కసిగా రంపపుకోత కోయసాగింది. 
 నిలబడలేను. ఎదురోక్లేను. అనిన్ శకుత్లిన్ కూడగటుట్కుని విశవ్పర్యతన్ం మీద లేచి,” ఆ పుసత్కాలలోనుంచి 
పడాడ్యి.” అంటూ కిచెనోల్కి నడిచాను. ఎకక్డో వినిపించాయి మాటలు.’చదివారా అని. ‘ఆ ‘ అంటూ లోపలి నడిచాను. 
 సౌట్ముందు,నిలుచునాన్ను.వెలిగించాలా,వదాద్,అని తలబదద్లు,కొటుట్కునాన్ను. వెలిగించాను. 
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 మండుతుంది. ఎంతసేపు అని ఆలోచించడం లేదు. హై ఫేల్మా, లో ఫేల్మా కాదు, కాలబోయేది  ఇరవై 
సంవతస్రాల జీవితం. వంద సంవతస్రాలు దాని కాల పరిమితి. తగల పెటాట్లిస్ంది...! మూడుముళల్ బంధం...!.అనెన్ం 
పుణయ్ం ఎరుగని ఆ చినాన్రుల భవిషయ్తుత్.!!తెగ తెంపులు ...? మనిన్ంచగలనా?  
 కాఫీ గినేన్పెటిట్ మాడువాసన వచేచ్వరకు మరిచిపోయాను. వెంటేనే  తీదాద్మని పటుట్కునాన్ను. చేతులు 
కాలిపోయాయి. ఒకక్ అరుపు అరిచి తిరిగి చూసాను. ఉలికిక్పడింది గాని దగగ్రకు రాలేదు. 
 ఏ పోసాత్ం ఆ గినెన్లో? మగాడనే అహంకారామా! భరత్ అనే బాధయ్తనా! మొగుడ నిపించుకోవాలా..నపుంసుకుడని 
నిరాద్రించుకోవాలా?బంధానికి వయ్కిత్తవ్పు సమాధి ? మారుప్..? 
 కాఫీ తీసుకొచిచ్ ఆమె ముందు నిలుచునాన్ను. వణికి పోతూనే  ఉంది. చెమట కారిపోతూనే ఉంది . ఒకసారి 
కళెళ్తిత్ ననున్ చూసి తలదించుకుంది. 
 కాఫీ చేతికిసూత్, “ ఇలాంటి చినన్ పొరపాటుల్ జీవితానిన్ సరిదిదుద్కునే మధుర సమ్ృతుల హెచచ్రికలు  .. జాగర్తగా 
దాచుకోవాలి. జీవితానిన్ మలుచుకోవాలి. నాకూ ఎవవ్రైనా, అంత  గొపప్ పేర్మికులు ఉంటే బాగుండును.” రాని  నవువ్ 
నవువ్తూ అనాన్ను. 
అలాగే నా కాళళ్ ముందు వాలిపోయింది. 

 

                                                 PPP 

 
ఉదయం ఏడుగంటలవొవ్సుత్ంది. టేబుల మీదునన్ సెల మోర్గింది. మెలకువ వచిచ్నా బదధ్కంగా పడుకునన్ 

రాజయ్లకిష్  ఉలికిక్పడింది. పకక్కి తిరిగి చూసింది. భరత్ మనోహర గాఢ నిదర్లో ఉనాన్డు. అతనికి మెలకువ రాకుండా 
ఉండటానికి గబుకుక్న మంచం దిగి, ఫోను తీసుకుని బయటికి వచిచ్, బెడ రూం తలుపు వేసి - 

“హలోల్” అంది. 

“అమామ్! నేను” అంది కూతురు కావయ్.  
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నూయ్యారక్ లో ఉంటునన్ కావయ్ సాధారణంగా సాయంతర్ం ఫోను చేసుత్ంది. ఇపుప్డెందుకు చేసిందో రాజయ్లకిష్ కి 
అరథ్ం కాలేదు.  

“ఏంటి కావాయ్ ఇపుప్డు చేశావు? ఎవిర్థింగ ఓకే?” 

“అమామ్! నానన్ నిదద్రపోతునాన్రు కదా? ముఖయ్ంగా నీతో మాటాల్డాలనే ఇపుప్డు చేశాను. నేను నా జీవితానికి 
సంబంధించిన ఒక నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. అది నీతో చెపాప్లనే చేశాను ” కావయ్ గొంతు సీరియస గా ఉంది. 

“చెపప్మామ్ కావాయ్” అంది ఆదురాద్గా రాజయ్లకిష్ . 

“అమామ్! నేను రిషితో విడిపోయి వేరుగా ఉండాలనుకుంటునాన్ను. వేరే ఫాల్టు కూడా చూసుకునాన్ను. రేపు 
శనివారం కదా! నా సామానుల్ తీసుకుని వెళిళ్పోతునాన్ను” అంది గబగబా. 

“ఏమయిందమామ్? ఇంత హఠాతుత్గా ఇలాంటి నిరణ్యం తీసుకోడానికి కారణం?” అంది రాజయ్లకిష్  
అయోమయంగా. 

కావయ్ నూయ్యారక్ లో ఒక ఇంటర నేషనల బాయ్ంక లో పని చేసోత్ంది. ఢిలీల్లో అదే బాయ్ంక లో పని చేసేది. వాళేళ్ 
నాలుగేళళ్ కిర్తం నూయ్యారక్ టార్నస్ఫర చేశారు. అకక్డే పంజాబ కి చెందిన యువకుడు రిషి గులాటీతో పరిచయం 
కలిగింది. అతను ఒక సాట్రట్ అప కంపెనీలో పనిచేసుత్నాన్డు. వారి పరిచయం కర్మేణా పేర్మగా మారింది. రెండేళళ్ నుంచి 
ఇదద్రూ సహజీవనం చేసుత్నాన్రు. కావయ్కి ముపఫ్యేళుళ్ వచాచ్యి. వయసుస్ పెరుగుతుంది పెళిళ్ చేసుకుని సిథ్రపడమని తలిల్ 
పదే పదే కోరటంతో సంవతస్రం లోపే పెళిళ్ చేసుకుంటామని మాట కూడా ఇచిచ్ంది.  

“అమామ్! నీతో చెపప్లేదు కాని రిషిది అదోరకమైన సవ్భావం. ఆడవాళళ్ పటల్ అతనికి విపరీతమైన ఆసకిత్! అతని 
ధోరణి ఒకోక్సారి భరించరానిదిగా ఉంటుంది. ఆడవాళళ్తో బాహాటంగా ఫల్రట్ చేసాత్డు. నా సేన్హితురాళళ్తో అతను 
పర్వరిత్ంచే తీరు అతిగా అనిపిసుత్ంది. అలా అని నా పటల్ పేర్మగా ఉండడా అంటే అదేం లేదు. ననెన్ంతో పేర్మిసాత్డు. కానీ 
అతని ఈ బలహీనత వలన మా మధయ్ విభేదాలొచాచ్యి. చాలాసారుల్ అతనికి చెపిప్ మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచాను. 
మొదటోల్ సరిగాగ్ ఉనాన్ చివరికి మళాళ్ మామూలే! ఇక నాకు ఓరుప్ నశించింది. అందుకే ఈ నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. 
నువువ్ ననన్రథ్ం చేసుకుంటా వనుకుంటాను” అంది గొంతు జీరబోగా.  

ఆ తరావ్త కావయ్ ఫోనులో ఏడుసుత్నన్టుల్ శబద్ం వచిచ్ంది. రాజయ్లకిష్  తటుట్కోలేకపోయింది. 
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“ఏడవకమామ్ కావాయ్! నీ సమసయ్ను నేనరథ్ం చేసుకోగలను. జీవితాంతం బాధపడేకంటే, ఈ సమసయ్కి  ఇపుప్డు 
పరిషాక్రం వెదకడం ఒక విధంగా మంచిదని నువవ్నుకునాన్వు. ధైరయ్ంగా నిరణ్యం తీసుకునాన్వు. నీకేది మంచిదో నీకంటే 
బాగా ఎవరికి తెలుసుత్ంది చెపుప్. బాధపడకు. నెమమ్దిగా పరిసిథ్తులు సరుద్కుంటాయి. నువువ్ వేరుగా వెళిళ్న తరావ్త రిషిలో 
మారుప్ వసుత్ందేమో గమనించు. వీలయినంత తవ్రలో ఒకసారి ఇండియా రావడానికి పర్యతిన్ంచు. నీకు మారుప్ 
అవసరం. ఈ విషయం నానన్కిపుడు చెపప్డం నాకిషట్ంలేదు. ఆయన ఆరోగయ్ం అలాగే ఉంది. మనిదద్రి మధేయ్ 
ఉంచుకుందాం! ” అంది.  

“అలాగేనమామ్! నీకు చెపిప్ంతరావ్త నా మనసెస్ంతో తేలికయింది. నీ మాటలు నా ఆతమ్విశావ్సానిన్ పెంచాయి. 
తొందరలోనే ఇండియా రావడానికి పర్యతిన్సాత్ను. మళీళ్ సాయంతర్ం ఫోను చేసాత్ను. బై!” అని ఫోను పెటేట్సింది.  

కావయ్ ఫోను చేసిందగగ్ర నుంచి రాజయ్లకిష్  ఆలోచనలతో సతమతమయింది. కావయ్ మాటలు పదే పదే గురుత్కు 
వచిచ్ ఆమె మనసుస్ వికలమయింది. 

“ఓరి భగవంతుడా! నా జీవితంలో నేనెదురొక్నన్ సమసయ్ చివరికి నా కూతురు కూడా ఎదురొక్ందా? దానికి 
పరిషాక్రంగా కావయ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం సరైనదేనా? తనెందుకు ఆ ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయింది?” అని పరిపరి విధాలుగా 
ఆలోచించింది. ఆమెకి ఒకక్సారి గతమంతా గిరుర్న తిరిగింది.  

*  *  * 

రాజయ్లకిష్  మెరిసే చామనఛాయతో, చకక్టి పరస్నాలిటీతో, ఠీవీగా, అందంగా ఉంటుంది. ఆమె హైదరాబాదు 
యూనివరిస్టీలో ఎమ.ఏ. సోషియాలజీ చేసి, తరావ్త ఎమ.ఫిల. కూడా చేసి పిహెచ.డి.లో జాయిన అయియ్ంది. అదే 
యూనివరిస్టీలో ఎకనామికస్ లో పిహెచ.డి. చేసుత్నన్ మనోహర తో పరిచయం అయింది. అతను మంచి రంగుతో 
చూడటానికి బాగానే ఉంటాడు. మనిషి సరదాగా జోకస్ వేసూత్ ఉంటాడు. అందరూ అతనిపటల్ ఆకరిష్తులవుతూ ఉంటారు. 
లైబర్రీలో తరచు కలుసుకోవడం వలన వారి పరిచయం సేన్హంగా మారింది.  ఆ సేన్హమే తరావ్త పేర్మలోకి దారి 
తీసింది. ఇదద్రూ పిహెచ.డి. పూరిత్ చేసి తలిల్దండుర్లకు చెపిప్ వాళళ్ అంగీకారంతో పెళిళ్ చేసుకుందామనన్ 
నిరణ్యానికొచాచ్రు. యూనివరిస్టీ హాసట్లస్ లో ఉంటునన్ ఇదద్రూ తరచుగా కలుసుకుంటునాన్రు.  

ఆ సమయంలోనే అతి దగగ్రగా చూసుత్నన్ మనోహర సవ్భావం ఆమెను అయోమయంలో పడవేసింది. అతని 
పర్వరత్నకి సంబంధించిన రెండు సంఘటనలు ఆమెకెంతో మనసాత్పానిన్ కలిగించాయి. మొదటి సంఘటనలో సంధయ్ అనే 
అమామ్యి వాళళ్ జీవితాలోల్కి పర్వేశించడం జరిగింది. ఆమె ఎకనామికస్ లో ఎమ.ఫిల. చేసోత్ంది. చూడటానికి అందంగా 
ఉంటుంది. ఆమె కూడా రాజయ్లకిష్  ఉండే హాసట్లోల్నే ఉంటుంది. ఇదద్రికీ కొదోద్ గొపోప్ పరిచయం ఉంది.  
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ఒకరోజు రాజయ్లకిష్ , మనోహర లు యూనివరిస్టీ కాంటీన లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతునాన్రు. ఆ సమయంలో 
సంధయ్ తన సేన్హితురాలితో వచిచ్, దోవలో రాజయ్లకిష్ ని పలకరించి ఇంకో టేబుల దగిగ్రకి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. మనోహర 
ఇది గమనించి, “రాజీ! నేను ఎకనామికస్ లో ఒక పార్జెకుట్ చేసుత్నాన్ను. దానికి నాకు కొంత డబుబ్ కూడా గార్ంటయింది. 
నా పిహెచ.డి. వలన నేనా పార్జెకుట్ సరిగాగ్ చెయయ్లేకపోతునాన్ను. నాకెవరయినా సహాయం చేసే వాళుళ్ంటే 
బాగుండుననుకుంటునాన్ను. నేను నెలకింతని పేమెంట కూడా చెయయ్గలను. నువువ్ సంధయ్నడుగు. ఆమె ఎకనామికస్ లో 
ఎమ.ఫిల. చేసుత్ంది కాబటిట్, ఈ పార్జెకుట్ మీద పని చెయయ్డం అంత కషట్ం కాదు” అనాన్డు ఎంతో సీరియస గా. 

రాజయ్లకిష్ కి సంధయ్ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి బాగాలేదనన్ విషయం తెలుసు. ఈ విధంగానైనా ఆమెకి సహాయం 
చేసినటల్వుతుందని, వెంటనే సంధయ్ని పిలిచి మనోహర కి పరిచయం చేసింది.  ఆమెకి విషయం చెపిప్ంది. తరావ్త 
మనోహర కూడా పార్జెకుట్ వివరాలు చెపాప్డు. సంధయ్ సంతోషంగా ఒపుప్కుంది. మరుసటి రోజు డిపారట్ మెంట లో 
కలవమని సంధయ్కి చెపాప్డు మనోహర. సంధయ్ సరేనంది. ఆ తరావ్త సంధయ్ పార్జెకుట్లో చేరినటుల్ తెలిసింది.  

నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. ఈ మధయ్ మనోహర సంధయ్ని గురించి ఎకుక్వగా మాటాల్డడం మొదలెటాట్డు. ఆమె 
కుటుంబంలో సమసయ్లునన్టుల్, తలిల్దండుర్ల మధయ్ సఖయ్త లేనటుల్ కూడా చెపాప్డు. రాజయ్లకిష్ కి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇంత 
తకుక్వ వయ్వధిలో సంధయ్ తన కుటుంబ విషయాలనీన్ మనోహర కి చెపప్డం, మనోహర ఆమెకి సలహాలివవ్డం, పార్జెకుట్ 
డబుబ్తో ఆమె తన ఊరు వెళిళ్ తలిల్ని చూసి రావడం జరిగాయి. అంతే కాకుండా మనోహర డినన్ర తరావ్త లేడీస హాసట్ల 
కొచిచ్ సంధయ్ను పిలవడం, వాళిళ్దద్రూ బయట బెంచీమీద కూరుచ్ని గంటల తరబడి మాటాల్డుకోవడం కూడా 
గమనించింది. ఆదివారాలోల్ ఎకనామికస్ కి సంబంధించిన లెకచ్రస్ కి ఇదద్రూ కలిసి వెళళ్డం లాంటివి కూడా 
జరుగుతునాన్యని తెలుసుకుంది. రాజయ్లకిష్  డైలమాలో పడింది. మనోహర ని అడుగుదామా వదాద్ అని చాలా రోజులు 
ఊగిసలాడింది. చివరికి ఒకరోజు ఇదంతా ఏమిటని అడిగితే మనోహర – 

“అదేంటి రాజీ! అలా అనుమాన పడుతునాన్వు? పార్జెకుట్ మూలంగా కలసి మాటాల్డుకోవడం, కలసి పని 
చెయయ్డం తపప్దు కదా? అంతేకాక సంధయ్ ఎకనామికస్ లో కొనిన్ రిసెరిచ్ పేపరుల్ రాసుత్నన్ది. వాటి విషయంలో కూడా 
నేనామెకు సహాయం చేసుత్నాన్ను. వాటి గురించి చరిచ్ంచుకోవడం చేసుత్నాన్ం. అంతకు మించి మా మధయ్ ఎటువంటి 
సంబంధం లేదు. నా భారయ్గా నినున్తపప్ నేనెవవ్రినీ ఊహించలేను. నా మనసుస్లో నీకొకక్దానికే సాథ్నం” అని ఎంతో 
నమమ్కంగా చెపాప్డు.  రాజయ్లకిష్ కింకేమనాలో తెలియలేదు. 

కొనిన్ వారాల తరావ్త ఒకరోజు ఎకనామికస్ లో పిహెచ.డి. చేసుత్నన్ సునయన రాజయ్లకిష్ ని కలవడానికి హాసట్ల కి 
వచిచ్ంది. ఆమె రాజయ్లకిష్ కి మంచి సేన్హితురాలు. కొంచెంసేపు పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకునన్ తరావ్త సునయన - “నినొన్క 
విషయం అడగాలని వచాచ్ను. ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోవుగా?” అంది. 
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“అరే! అదేంటి అలా అంటునాన్వు? నా దగగ్ర నీకామాతర్ం చనువు లేదా?” అంది రాజయ్లకిష్ . 

“రాజీ! నువువ్, మనోహర థీసిస లు సబిమ్ట చేసిం తరావ్త పెళిళ్ చేసుకుందామని అనుకుంటునాన్రు కదా? మరి 
ఇదేమిటి డిపారట్ మెంట లో ఇలా జరుగుతునన్ది? మనోహర, సంధయ్ చాలా దగగ్రైనటుల్ పర్వరిత్సుత్నాన్రేమిటి? అందరూ 
వాళళ్ని గురించి మాటాల్డుకోవడమే? డిపారట్ మెంట అంతా ఒకటే గుసగుసలు. అసలు వీళళ్దద్రి మధయ్ జరుగుతునన్దేంటో 
నీకు తెలుసా?” అంది. 

రాజయ్లకిష్  విసుత్బోయింది.  ఆమెకేం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉంది. తరావ్త ముఖం 
కిర్ందకు దించుకుని కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది. సునయన పేర్మగా ఆమె చేతిని పటుట్కుని – 

“మనోహర కి బుదిధ్లేకపోతే ఆ సంధయ్కైనా ఉండొచుచ్ కదా? నేనీ విషయం సంధయ్తో మాటాల్డుతాను నువువ్ 
బాధపడకు. అసలు సంగతి కనుకుక్ంటాను” అంది. 

రాజయ్లకిష్  బేలగా తలూపింది. 

ఆ తరావ్త సునయన సంధయ్తో మాటాల్డింది. రాజయ్లకిష్ , మనోహర ల గురించి ఆమెకు చెపిప్ంది. సంధయ్ ఎంతో 
బాధగా – “మనోహర ఆ విషయం నాకు చెపప్లేదు. అలా అని తెలిసేత్ పరిసిథ్తులను ఇంతవరకూ రానిచేచ్దానిన్ కాదు. 
ఇపుప్డైనా మించిపోయింది లేదు. నేను వాళిళ్దద్రి మధయ్ నుంచి తపుప్కుంటాను” అందిట! 

ఆ తరావ్త రెండు నెలల తరావ్త సంధయ్ పార్జెకుట్ వరక్ చెయయ్డం విరమించుకుంది. మనోహర ని కలవడం 
మానుకుంది. కానీ ఈ సంఘటన రాజయ్లకిష్  మీద చెరగని ముదర్ వేసింది. అతనిపటల్ నమమ్కం సనన్గిలిల్ంది. 

రెండేళళ్కి ఆరెన్లల్ తేడాతో ఇదద్రూ థీసిస లు సబిమ్ట చేశారు. తలిల్దండుర్లతో పెళిళ్ చేసుకుంటామని చెపాప్రు. 
కులాంతర వివాహం వలన  ఇరువైపులా తలిల్దండుర్లు అంత తొందరగా అంగీకరించలేదు. వాళళ్ని ఒపిప్ంచి, 
అంగీకరించేలా చెయయ్డంలో ఇంకో సంవతస్రం గడిచిపోయింది. చివరికి రిజిసట్ర మారేజ చేసుకుని, చినన్పారీట్ ఇచాచ్రు. 
మనోహర కి యూనివరిస్టీలోనే ఎకనామికస్ డిపారట్ మెంట లో లెకచ్రర గా ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. రాజయ్లకిష్ కి కూడా 
సిటీలో వునన్ మహిళా కాలేజ లో సోషియాలజీ లెకచ్రర గా జాబ వచిచ్ంది. యూనివరిస్టీకి దగగ్రలోనే చినన్ ఫాల్టు అదెద్కు 
తీసుకుని సిథ్రపడాడ్రు. ఇరువురు తమ తమ దైనందిన జీవితాలోల్ బిజీగా ఉండసాగారు.  

అపుప్డే రాజయ్లకిష్ ని కలతపెటేట్ మరొక సంఘటన జరిగింది. ఆమె కొలీగ వసంతకి బాయ్ంకులో పనిచేసే శీర్కాంత 
తో వివాహం అయింది. లేడీస హాసట్లోల్ ఉంటునన్ ఆమె రాజయ్లకిష్ ని వాళళ్కొక ఫాల్టు అదెద్కి చూడమని కోరింది. రాజయ్లకిష్  
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ఎంతో శర్మపడి తమ ఫాల్టుకి దగగ్రలోనే ఇలుల్ చూపించింది. వసంత, ఆమె భరత్ వచిచ్ చేరారు. రెండు కుటుంబాలు 
దగగ్రయి కలుపుగోలుగా ఉంటునాన్రు.  

ఆ సమయంలోనే రాజయ్లకిష్ కి అమెరికాలోని ఒక యూనివరిస్టీలో ఆరు నెలల టీచింగ అసైనెమ్ంట వచిచ్ంది. 
మనోహర ఎంతో పోర్తస్హించి ఆమె పర్యాణానికి అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ఆరునెలలు అమెరికాలో ఆనందంగా గడిపి 
రాజయ్లకిష్  ఇండియా వచిచ్ంది.  

వచిచ్ందగగ్రి నుంచి ఆమెకి వసంత, మనోహర లు వయ్వహరించే తీరు నచచ్లేదు. శీర్కాంత పనిచేసే బాయ్ంకు సిటీకి 
చాలా దూరం. పైపెచుచ్ అతను బాయ్ంకు మానేజర అవడం వలన బాధయ్తలెకుక్వ. ఇంటికి రోజూ ఆలసయ్ంగా వచేచ్వాడు. 
వసంత చాలా వరకు వంటరిగా ఉండేది. మనోహర ఆమెకి సహాయం చేసే వంకతో తరచుకలవడం, ఆమెపటల్ ఎంతో 
ఆసకిత్ చూపడం, ఆమె వంటని అతిగా మెచుచ్కోవడం చేసేవాడు. రాజయ్లకిష్  కూడా లేకపోవడం అతనికి అడుడ్, అదుపు 
లేకుండా పోయింది. వసంత మనోహర చూపించే ఆపాయ్యతకి, అటెనష్న కి లొంగిపోయి అతనికి బాగా దగగ్రయింది.  

రాజయ్లకిష్ కి ఇదంతా భరించరానిదిగా అనిపించేది. ఇక ఆపుకోలేక ఒకరోజు “వసంతతో అంత చనువుగా 
ఉండడం అవసరమా?” అని మనోహర ని అడిగింది. 

“అబేబ్! నీ ఫెర్ండ, కొలీగ కదా అందుకే సేన్హంగా ఉంటునాన్ను. అంతకుమించి మా మధయ్ ఏమీలేదు” అని 
జవాబిచాచ్డు. 

వారిదద్రూ మారతారేమోనని కొనిన్ రోజులు ఓపికపటిట్ంది. చివరికి లాభంలేక వసంతని నిలదీసింది. అది 
ఊహించని వసంత కంగారుపడి –  “మా మధయ్ అలాంటిదేం లేదు రాజీ! మనోహర నాకనన్యయ్లాంటివాడు” అంది 
గబగబా. 

రాజయ్లకిష్  ఇంకేం చెపప్లేక మౌనం వహించింది.  

ఇది జరిగిన నెలరోజులకి రాఖీ పండుగ వచిచ్ంది. ఆరోజు ఆదివారం సాయంతర్ం వసంత, శీర్కాంత సీవ్టస్ 
తీసుకుని వచాచ్రు. వసంత మనోహర కి రాఖీ కటిట్ంది. మనోహర ముఖం అయిషట్ంగా పెటాట్డు. అతనూహించని 
పరిణామం ఇది. ఆ తరావ్త రాజయ్లకిష్  వసంతతో సేన్హనిన్ తగిగ్ంచుకుంది. మనోహర, వసంతలకి కర్మేణా 
ఒకరిమీదొకరికునన్ ఆసకిత్ తగిగ్పోయింది.  
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ఈ రెండు సంఘటనలతో రాజయ్లకిష్  మనసుస్ ఛినాన్భినన్మైంది. ఇవే కాకుండా ఇంకా కొనిన్ చినన్ చినన్ 
సంఘటనలు రాజయ్లకిష్ కి వాసత్వానిన్ తెలియజేశాయి. మనోహర కి ఆడవాళళ్పటల్ ఉనన్ బలహీనత సప్షట్ం అయింది. ఇక 
అపప్టి నుంచి చాలా జాగర్తత్గా ఉండసాగింది. తన సేన్హితురాండర్ని, కొలీగస్ ని ఇంటికి ఆహావ్నించడం మానేసింది. 
వీలయినంతవరకూ వంటరి జీవితానిన్ గడపసాగింది. జీవితంలో వచిచ్న ఈ మారుప్కి ఆమె ఎంతో కృంగిపోయింది. కానీ 
తనపటల్ పేర్మగా ఉండే మనోహర ని వదిలేసి వేరుగా వెళళ్లేకపోయింది. ఎందుకంటే ఆమె మనోహర ని ఎంతో గాఢంగా 
పేర్మించింది. 

ఆ తరావ్త కావయ్ పుటిట్ంది. కావయ్ని పెంచి పెదద్ చెయయ్డంలో మనోహర ఎంతో సహాయపడేవాడు రాజయ్లకిష్ కి. 
కావయ్ని కంటికి రెపప్లా చూసుకునేవాడు.  

“అతనిలో ఆ ఒకక్ బలహీనత లేకపోతే తన జీవితం నందనవనం అయేయ్ది కదా!” అనుకునేది రాజయ్లకిష్ .  

*  *  * 

కాలచకర్ం గిరుర్న తిరిగింది. కావయ్ పెదద్దయి ఉదోయ్గరీతాయ్ అమెరికా వెళిళ్ంది. మనోహర, రాజయ్లకిష్  ఐదునెలల్ 
తేడాతో రిటైరయాయ్రు. ఒక సంవతస్రం కిర్తం మనోహర లో బెల్డ కానస్ర డిటెకట్యింది. అపప్టి నుంచి అతనికి టీర్ట 
మెంట జరుగుతునన్ది. అతనికి సేవ చేసూత్ జాగర్తత్గా చూసుకుంటునన్ది రాజయ్లకిష్ . మనోహర అనిన్ంటికీ ఆమె మీద 
ఆధారపడి ఉంటునాన్డు. కావయ్ తండిర్ని చూడటానికి తరుచూ ఇండియా వసుత్నన్ది.  

ఆ రాతిర్ మనోహర పడుకునన్ తరావ్త రాజయ్లకిష్  సోఫాలో కూరుచ్ని ఆలోచనలోల్ పడింది. తన జీవితం, కావయ్ 
జీవితం పోలుచ్కుని చూసుకుంది. మనోహర బలహీనతని భరిసూత్, అతనిన్ దూరం చేసుకోలేక, జీవితాంతం బాధపడుతూ 
బర్తకాలనుకునన్ తన నిరణ్యం సరైనదా? బాయ ఫెర్ండ బలహీనతని ఏమాతర్ం సహించక, దానితో రాజీపడక, 
జీవితాంతం బాధపడేకంటే మొదటోల్నే విడిపోవడం మేలనుకునన్ కావయ్ నిరణ్యం సరైనదా? అని తనకు తానే పర్శన్ 
వేసుకుంది. ఎటూ తేలుచ్కోలేకపోయింది.   

 

                                                 PPP 
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“పర్శాంత, ఈ రోజు ‘టాయ్కస్  ఫీర్ బాయ్క టు సూక్ల’ సేలస్ లాసట్ డే.  గీత, కిరణ  వాళుళ్ కూడా 
వసుత్నాన్రు.  నీవొసాత్వా?” అంది పర్శాన్రథ్కంగా అపుప్డే డైరయయ్ర లోంచి తీసిన బటట్లు మడతేసూత్  అనురాధ.  

“ఆ .. నాకు మధాయ్హన్ం ఒక అసైనెమ్ంట ఉంది.  మీరు వెళిల్ రండి.  ఈ మధయ్ చాలా రోజులయియ్ంది కిరణ ని 
కలవక.  షాపింగ తరావ్త ఇంటికి రమమ్ను.  అపప్టికి నా పని కూడా అయిపోతుంది” అనాన్డు  ఆఫీసు కంపూయ్టర లో 
ఈమెయిల డార్ఫట్ చేసూత్ పర్శాంత .   “సౌండస్ లైక ఎ పాల్న “ అనుకుంటూ  బటట్ల బాసెక్ట బెడూర్మ కి తీసుకెలిల్ంది. గీత కి  ఫోన చేసి  “ఆఫీస 
డిపోలో కలుదాద్ం”  అని  చెపిప్  రెడీ అయి  పిలల్లిన్ తీసుకుని  షాపింగ కి వెళిల్ంది.    

అనురాధ,  పర్శాంత ఇదద్రూ  సాఫేట్వ్ర  ఉదోయ్గులే.  పదేళల్కు పైగా  అమెరికాలో నివాసం.  ఇదద్రు 
పిలల్లు.   అమామ్యి వైషణ్వికి ఎనిమిదేళుల్,  బాబు మోకిష్త కి ఆరేళుళ్.  ఇదద్రు పిలల్లతో, పార్జెకట్ డెడైల్నల్ తో  జీవితం బిజీ గా 
మారడంతో,  బాబు పుటిట్న తరావ్త  ఉదోయ్గానికి  రాజీనామా చేసింది అనురాధ.   ఆనైల్న  సాఫేట్వ్ర  టైరనింగ పార్రంభించి 
పిలల్ల ఆలనా పాలనా చూసుకుంటుంది.   

కొంత ఆదాయం తగిగ్ంది కానీ, ఇపుప్డు పార్జెకుట్ డెడ లైనుల్, బాసుతో టెనష్నుల్ లేవు. కిడస్ కేర లో డార్ప అండ పికప, 
టైం అయిపోతుంది అనే కంగారు అసలే లేదు.  వారం రోజుల వంట అంతా ఒకే రోజు వీకెండ లో చేసి పెటేట్  పదధ్తికి 
సవ్సిత్ చెపిప్,  పర్తి రోజూ పిలల్లు అడిగిన వంటలు చేసూత్ వాళల్కు భారతీయ రుచులు చూపిసుత్ంది.   డానస్  పార్కీట్స,  సోప్రట్స్ 
కోసం, పైరవేట కాల్సెస కు తీసుకు వెళూత్ ఆదరా బాదరాగా దారిలో ఏ పిజాజ్నో, బరగ్రో  కొనిచిచ్ డినన్ర అయియ్ంది 
అనిపించే  హడావిడి జీవితానిన్ మరచి పోయి చాలా రోజులయియ్ంది.  తీరిక వేళలోల్ తన హాబీలయిన పెయింటింగ, 
డిజైనర జువెలల్రీ,  చేసూత్ తనకిషట్మయిన పుసత్క పఠనం కూడా చేసుత్ంది.             పిలల్లని ఆడిసూత్, పాడిసూత్,  హోమ వరుక్లో, ఇతర ఆకిట్విటీస 
లో  సహాయపడుతుంటే  వారితో   గడుపుతునన్  పర్తి  నిమిషం తన చినన్ తనంలో తలిల్తండుర్లతో, అమమ్మమ్, 
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నానమమ్లతో చినన్పుప్డు  గడిపిన రోజులని గురుత్కుచేసుకుంటుంది అనురాధ.   పర్శాంత కొంత ఫీర్ సమయం దొరికినా 
కిచెనోల్ గాని, లాండీర్ కి గానీ  హెలప్ చేసాత్డు. సోట్రీ టైం అని అందరూ కూరుచ్ని కథలు చెపుప్కుంటారు.       పర్శాంత, అనురాధ వాళళ్  పకక్ నైబర హుడ లోనే  నివాసముంటునన్ గీత, కిరణ లకి  ముగుగ్రు పిలల్లు. 
ఎనిమిదేళల్ అమామ్యి మానసి, ఐదు  సంవతస్రాల పర్ణతి,  రెండేళల్  అక్షయ.  బాబు కోసమే  మూడవ బిడడ్ని కనాన్రని 
చెపిప్ంది గీత.  ఈ రోజులోల్ కూడా పాప, బాబు అనే పటుట్దల ఏంటో అనుకునాన్రు విషయం తెలిసి అనురాధ, 
పర్శాంత.    

వైషణ్వి, మానసి ఒకే సూక్ల కి వెళతారు.  సూక్ల బస దగగ్ర, సూక్ల లో  ’బాయ్క టు సూక్ల ‘  కారయ్కర్మాలోల్ 
అనురాధ, గీత తరుచుగా కలవడం వలల్ రెండు ఫాయ్మిలీల మధయ్ సేన్హం పెరగడానికి ఎకుక్వ సమయం 
పటట్లేదు.  గీత  బి. ఏ వరకు చదువుకుంది.  పెళిల్ కాక ముందు సూక్లోల్ టీచర గా  పనిచేసిన అనుభవం, అమెరికాకు 
వచిచ్న తరావ్త పిలల్లను చూసుకుంటూ, ఇంటి పనులకే పరిమితం అయియ్ంది.  కిరణ  సాఫేట్వ్ర లో టార్వెల జాబ 
చేసాత్డు.  సోమవారం నుండి గురువారం వరకు బయటే,  వారంలో మూడు రోజులు మాతర్మే ఇంటోల్ ఉంటాడు.  చాలా 
సారుల్ వీకెండస్ లో రెండు కుంటుంబాలు  ఎవరో ఒకరి ఇంటోల్ కలుసూత్నే  ఉంటారు.  షాపింగ కి, వీకెండ పారీట్లనీ, ఫారమ్ 
హౌస లకి ఎకక్డికయినా అందరూ కలేస్ వెళుత్ంటారు.                                                      ***  

ముందుగా అనుకునన్టుట్గా  ఆఫీసు డిపో లో కలుసుకునాన్రు అందరూ.   పిలల్లు వారి సూక్ల కి సంబంధించిన 
సేట్షనరీ  కొనుకుక్ని రెండు గంటల తరావ్త  అందరూ  కలిస్ అనురాధ  ఇంటికి వచాచ్రు. ఈ మధయ్నే కొనన్ కొతత్ ఫెరారీ 
కారులో పిలల్లు రైడ కావాలంటే, అందరీన్ ఒక రౌండ తిపుప్కొని వచాచ్డు కిరణ.  

మాయ్రినేట  చేసి రెడీగా ఉనన్ చికెన ని ఓవెన లో పెటిట్ సిదధ్ం చేసాడు పర్శాంత.  కొదిద్సేపు ఆఫీసు పని వివరాలు 
మాటాల్డుకునాన్రు.  
అనురాధ, గీత కిచెన లోకి వెళిల్ తినడానికి  ఏదో సిదధ్ం చేసుత్నాన్రు.  పిలల్లందరూ వారి వారి  గేమస్ లో బిజీ 
అయిపోయారు.   “కిరణ!  వైనా.. సాక్చా?“ రెండు చేతులోల్ రెండు బాటిలస్ పటుట్కొని అడిగాడు పర్శాంత.  
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కొదిద్ రోజుల కిర్తమే కొనన్ ఐ-ఫోన12 లో దూరిచ్న తలను పైకి తీసి,   చదువు తునన్ వాటాస్ప మెసేజ ను పకక్కు 
పెటిట్  కొదిద్ సేపు ఆలోచించి “ఆ ..సాక్చ ఇస ఫైన” అనాన్డు .   “ఓకే “ అని సాక్చ బాటిల ఓపెన చేసి రెండు గాల్సులోల్  సరవ్ చేసాడు పర్శాంత. ఇదద్రూ చీరస్ చెపుప్కుని చెరొకక్ 
సిపుప్ తీసుకునాన్రు.   పర్శాంత కి తీరిక దొరికినపుప్డలాల్  పుసత్కాలు చదవడం, పిలల్లతో గడపడం,  సినిమాలు 
చూడడం  ఇషట్ం.  ఎపుప్డూ సరదాగా ఏదో మాటాల్డుతూనే ఉంటాడు. కిరణ కి  మారెక్ట లో వసుత్నన్ కొతత్ టెకాన్లజీ, 
కంపూయ్టర రంగంలో వాటి ఉపయోగం, షేర మారెక్ట లో డబుబ్లు పెటట్డం లాంటి హాబీలు.     

కిరణ  చేతిలో ఎపుప్డూ  మొబైల ఫోన ఉండాలిస్ందే, అదీ మారెక్ట లో ఉనన్ లేటెసట్ ఫోన.   వాటాస్ప  మెసేజెస 
చూసూత్నే ఉంటాడు ఎపుప్డూ.  కిరణ తను చేసే ఉదోయ్గానికి తోడుగా ఇంకొక పారట్ టైం ఉదోయ్గం కూడా 
చేసుత్నాన్డు.  ఎపుప్డూ ఏదో ఒక  ఆఫీసుకి  సంబంధించిన  ఫోన మెసేజ కానీ, ఫోన  కాల కానీ వసూత్నే 
ఉంటాయి.  చాలా తకుక్వగా మాటాల్డతాడు, ఎపుప్డూ ఆఫీసు పని గురించే  ఆలోచిసూత్ మాటలు తకుక్వ చేసాడేమో 
అనిపిసుత్ంది కిరణ ని చూసేత్.  తనకు ఇషట్మయిన టాపిక ఏదనాన్ దొరికితే మాతర్ం ఏ మాతర్ం ఆలోచించకుండా 
మాటాల్డుతూనే ఉంటాడు.             కొదిద్సేపు ఇండియా పాలిటికస్,  సినిమాల గురించి మాటాల్డాడు పర్శాంత.  కానీ కిరణ దృషిట్ అంతా  ఫోన పైనే. 
ఆఫీసులో ఏదో డిపొల్యిమెంట నడుసుత్ంది అనాన్డు.   ఈ మధయ్ ఆఫీసు పని వతిత్డి ఎకుక్వ అవుతుందని మాటలోల్ 
చెపాప్డు, కానీ రెండో జాబు చేసుత్నన్ విషయం ఎపుప్డూ చెపప్లేదు పర్శాంత తో.  లేడీస మాటలోల్ బయటపడిన ఆ రెండో 
ఉదోయ్గం విషయం అనురాధ దావ్రా తెలిసింది పర్శాంత కి.     మెలిల్గా ఇంకొక సిపుప్  తీసుకుంటూ,  చుటూట్ ఇంటిని పరిశీలిసూత్  “పర్శాంత .. ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఈ టౌన 
హోమ లోనే ఉంటావు?  నువువ్ కూడా మా కమూయ్నిటీలో ఇలుల్  బుక చేయరాదు, మొనన్నే ఫైవ నూయ్ హోమస్ 
కి  అపూర్వల వచిచ్ంది” అనాన్డు కిరణ.    “ఇళాల్..? మాకా ..? “  ‘నేనా ..కాలేజా ?’ అనన్సంతూర యాడ లా   కొంత ఆశచ్రాయ్నికి గురయాయ్డు అనుకోని 
పర్పోజల  కిరణ నుండి వచేచ్ సరికి.  
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  “ఆ.. మీకే.. లేకుంటే  లైఫ అంతా  ఇకక్డే ఉంటావా?” అనాన్డు కొంత టీజ  చేసుత్నన్టుట్.   “ఆ .. చూదాద్ం!  ఇపుప్డేం తొందర. ఇపప్టికయితే పెదద్గా ఇబబ్ంది లేదు. అందరికి తలా  ఒక  బెడ రూమ 
అయితే ఉంది, సూక్లస్  అనీన్  హై  సాట్ండరడ్స్,  షాపస్  కూడా అనీన్ దగగ్రే కదా!”  అనాన్డు పర్శాంత .   కొదిద్సేపు తల పైకి 
పెటిట్ ఆలోచించినటుట్ చేసి “ఎంతుంది బేస పైరస “ అనాన్డు మళీళ్.    “1.2 మిలియనస్ అంటునాన్రు, నెగోషియేట చెయొయ్చుచ్,  కొంత తగుగ్తారు” అనాన్డు పోర్తస్హించినటుట్ కిరణ.    మనసులో  కొనిన్ లెకక్లు చేసుకొని, కొంత సేపు  ఆలోచించుకొని, కొనాలనే ఉతాస్హానిన్ బయటకి కనపడకుండా 
మనసులోనే దాచుకొని  “ఇపుప్డు అంత మోరట్ గేజ  కటట్టం కషట్ం,  మరీ సింగల ఇనక్మ కదా,  ‘అనురాధ’ 
తో  ఆలోచిసాత్!  కానీ కషట్మే “ అనాన్డు అనురాధ పేరుని కొంచెం గటిట్గా వటిట్ పలుకుతూ.    

పకక్నే కిచెనోల్  గీత కూడా అదే విషయం చెపుతుంది అనురాధకి.  తన పేరు పర్శాంత 
నోట  వినపడటంతో  “ఏంటీ అంది”  కిచెన లో నుండే అనురాధ  

“కిరణ  వాళళ్ కమూమ్నిటీ లో ఇలుల్  కొనమంటునాన్డు”  అనాన్డు కొంచెం గటిట్గా  అందరికీ వినపడేటుట్.   
“ఆ .. ఉనన్ సాలరీ అంతా ఇంటికే పెడితే ఏం  తిందాం? మిగతా పేమెంటస్ అనీన్ ఎలా కడతాం? అసలే ఇపుప్డు 

మనది సింగల ఇనక్మ”  అంది ‘‘సింగల ఇనక్మ’ అనేది  ఏదో ఒక  పెదద్ తపుప్, ఒక దారుణమైన విషయం అనన్టుట్, 
ఐటీ  జాబ ని  మాతర్మే జాబ గా పరిగణిసూత్,  గటిట్గా వతిత్ పలికింది అనురాధ కొంత నిషూట్రంగా.   “సాఫేట్వ్ర టైరనింగ  నడుసుత్ంది కదా” అంది గీత పేల్టస్ లో చికెన ని సరవ్ చేసూత్.  

సమాధానం చెపప్కుండా కొంచెం పెదవి విరిచింది అనురాధ .  కొంచెం సేపు నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది 
అకక్డ.  చెరొకక్  సిపుప్ డిర్ంకు చేశారు పర్శాంత, కిరణ.  

ఆ విషయం అకక్డే ఆగి పోయింది, కానీ అనురాధ, పర్శాంత ఇదద్రి  మనసులోల్ ఇలుల్  విషయంలో కొతత్ 
ఆలోచనలు  మొదలయాయ్యి.   కిరణ వాళళ్ ఇలుల్  మంచి లేఔట తో,  కొతత్  అపిల్యానస్ 
తో,  ఎంతో  విశాలంగా,  ఎంత  అందంగా ఉందో  పర్శాంత, అనురాధ ల మనసులో మెదిలింది.  
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ఇంతలో ఒక ఫోన కాల వచిచ్ంది కిరణ కి.   దాదాపు పది నిమిషాలకి పైగానే బయటికి వెళిల్ మాటాల్డి వచాచ్డు. 
మనిషిని చూసేత్, చాలా  పని వతిత్డికి  గురి అవుతునాన్డు అని తెలుసుత్ంది, కానీ బయటకి కనపడకుండా దాచుకోవడానికి 
పర్యతిన్సుత్నాన్డని అరథ్ం అయింది పర్శాంత కి.             మళీల్ డిర్ంక ఒక సిప చేసి, వాటాస్ప లో మెసేజెస చూసి  తనలో తానే గునిగినటుట్ నిటూట్రాచ్డు కిరణ.  “విషయం 
ఏంటి?” అనాన్డు  పర్శాంత.   “ఈ మధయ్ ఎవరో ఒకరు పోవడం, దానికి వెంటనే  ఏవో ఫండ-రేజర  లాంటివి  కిర్యేట చేసి డబుబ్లు 
అడుకోక్వడం రోజు రోజుకీ ఎకుక్వ అవుతునాన్యి.  అడుకోక్వడానికి అయినా ఒక హదుద్ ఉండాలి కదా?”  అనాన్డు 
నిషూట్రంగా కిరణ.  ఆయన మాటలోల్ సాటి మనుషులు చనిపోవడం పై బాధ కనాన్ వాళుళ్ ఫండ రైజింగ  చేసుత్నాన్రనే 
కోపం ఎకుక్వ కనపడుతుంది.    “యా .. ఈ మధయ్ దురదృషట్ం మనలేన్ వెంటాడుతుంది, ముఖయ్ంగా మన ఇండియనస్ ని అందులో మన తెలుగు 
వారినే టారెగ్ట చేసినటుట్ అనిపిసుత్ంది.  కనీసం వారం రోజులకొకసారి ఎవరో ఒకరు ఇలా సడెన గా పోవడం కూడా 
కొంత ఆలోచించాలిస్న విషయమే!  మొనన్టికి మొనన్ ఆ తెలుగు సంఘం కారయ్కరత్ , ఎపుప్డూ సరదాగా 
ఉండేవాడు.  ఎలాంటి సిమట్మస్  కూడా లేకుండా, ఏదో  చెసట్ పెయిన అని హాసిప్టల కి వెళేల్ లోపు 
చనిపోయాడాడట!  రెండు వారాల కిర్తం  బి.ఎం.ఐ  ఆఫీసులో పనిచేసే పార్జెకుట్ మేనేజర  హారట్ అటాట్క  తో పోయాడట, 
ఇంకా ఆయన  మారథాన లో పాలొగ్ంటూ చాలా హెలత్ కానిష్యస గా ఉంటాడట!  మరీ నలభైలోల్నే అందరినీ అనాధలుగా 
చేసి  పోవడం అంటే చాలా దారుణం.  కనీసం ఎలాంటి సేవింగస్ కానీ, బెనిఫిటస్ కానీ  లేకపోవడం వలల్  ఫండ రేజింగ 
మీద ఆధారపడుతునాన్రు” అనాన్డు కొంత బాధగా పర్శాంత.  

“ఫండ రైజింగ చేయడంలో తపుప్లేదు, ఇదిగో ఈ ఫామిలీ చూడు, గోఫండ మీ  లో 250కె లిమిట 
పెటాట్రు.  ఏదో,  కిర్మేషన ఖరుచ్ల కోసం 20కె ,30కే  అంటే ఒకే కానీ, మరీ వాళళ్ ఫామిలీ లైఫ సెటిల మెంట అంతా 
పబిల్క మనీ మీదే ఆధారపడితే ఎలా? మనకు ఇటాల్ంటివి నెలలో రెండు మూడు అయినా  వసుత్నాన్యి, ఎంత మందికని 
సహాయం చేసాత్ం?“ అనాన్డు ఆ మెసేజ  పర్శాంత కి చూపిసూత్  కోపంగా.  
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ఇదద్రు చినన్ పిలల్లు,  పెదద్గా చదువుకోని భారయ్, భరత్ హఠానమ్రణం.  దేశం కాని దేశం,  తన వాళుళ్ 
అంటూ  ఎవరూ లేని  ఒంటరి తనం.  నానన్కేమయిందో తెలియని బికుక్ బికుక్మంటునన్ పసివాళుళ్.  ఆ ఫోటో చూసుత్ంటే 
గుండె తరుకుక్పోయింది పర్శాంత కి.   ఆ  వాటాస్ప లింక తనకు పంపుమనాన్డు పర్శాంత.     ఒక కుటుంబం,  దికుక్ లేకుండా అనాధ అయిపోవడం, కొడుకు శవానిన్ కనన్ తలిల్తండుర్ల  చివరి చూపుకు 
నోచుకోకపోవడం, రేపటి వారి జీవితం ఆలోచిసుత్ంటే  ఎవరికయినా బాధ కలిగేదే!.  కొంత నైనా సానుభూతి పర్కటించేది 
పోయి, డబుబ్ల లిమిట ఎకుక్వ పెటాట్రని కిరణ కోపానికి రావడం పర్శాంత కి నచచ్లేదు.  ఎవరి పరిసిథ్తి ఎలా వసుత్ందో? 
జాలి పడాలిస్న చోట అసహియ్ంచు కోవడం కొంత ఆశచ్రాయ్నికి గురి చేసింది పర్శాంత ని.  ఎవరో చేసిన ఆ పర్కటనకి, 
చనిపోయిన మనిషి మీద, ఆ కుటుంబం మీద  కొంత కూడా  జాలి,కరుణ కూడా లేకుండా నిందించడం విసమ్యానికి గురి 
చేసింది. ఇలా కూడా ఆలోచిసాత్రా మనుషులు అనుకునాన్డు పర్శాంత.      

‘డినన్ర రెడీ!’ అని లేడీస పిలవడంతో ఆ టాపిక అకక్డే వదిలేసి డినన్ర కి లేచారు అందరూ.  అపప్టికే  ఆఫీసుకి 
సంబంధించిన ఫోన కాలస్, మెసేజెస రావడం తో డినన్ర చేయగానే వెళిల్పోయారు కిరణ ఫాయ్మిలీ.  

కిరణ వాళుళ్ వెళిల్ పోగానే కొదిద్సేపు కిచెన లో అనిన్ సరద్డంలో  అనురాధ కు హెలప్ చేసూత్ కిరణ తో జరిగిన 
సంభాషణని ఆమెతో పంచుకునాన్డు పర్శాంత.  అనురాధ కూడా కొంత ఆశచ్రయ్ పోయింది కిరణ పర్వరత్న చూసి.  ఆ 
తరావ్త ఇదద్రూ కలిస్  కిచెన అంతా  కీల్న చేసి బెడూర్మ లోకి వెళిల్పోయారు.  ముందుగా వాటాస్ప లో ఇచిచ్న  గో 
ఫండ  బాయ్ంక అకౌంట కి కొనిన్ డబుబ్లు పంపి తన చేతనైన సహాయం చేసాడు పర్శాంత ఆ బాధిత 
కుటుంబానికి.  అనురాధ కూడా ఇలాంటి విషయాలోల్ పర్శాంత కి సపోప్రట్ చేసుత్ంది ఎపుప్డూ. ఈ మధయ్ వరుసగా 
జరుగుతునన్ కొనిన్ అవాంఛనీయ సంఘటనలు, ఎనోన్ ఆశలతో అమెరికా వసేత్,  అనిన్ ఆశలు కుపప్కూలి పోయి, భారాయ్ 
పిలల్లను అనాధలుగా చేసి, చినాన్భినన్ం అయిన  వారి  జీవితాల గురించి మాటాల్డుతూ బాధపడాడ్రు ఇదద్రూ.        కిచెన లో లైటుల్ ఆరీప్  బెడ రూమ వైపు వెళుత్ంటే,  ఎపుప్డెపుప్డు కిరణ తెచిచ్న  కొతత్ ఇలుల్ గురించి  మాటాల్డాలా 
అని ఉంది ఇదద్రికీ,  కానీ ఎవరు ముందు ఆ విషయం  తీసాత్రా అని ఎదురు చూసుత్నాన్రు మెలిల్గా నడుచుకుంటూ.    కొదిద్సేపు నిశశ్బద్ం తరావ్త   “మాకొలీల్గ  లకీష్ వాళుళ్ కూడా  టౌన హోమ నుండి పెదిద్ంటికి 
మారుతునాన్రట.  ఏదో కొతత్ కమూమ్నిటీ అంట, పేరేదో చెపిప్ంది”  బేడీషీట సరుద్తూ   అంది   అనురాధ నిశశ్బాద్నిన్ 
బదద్లు చేసూత్.  
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“ఓ..  అలాగా..“ అనాన్డు పర్శాంత.  మెలిల్గా కొంత సేపటి తరావ్త ఏదో  ఆలోచిసూత్.  “మనకిపుప్డు కొతత్ ఇలుల్ 
అవసరమంటావా?”   అనాన్డు పర్శాంత   కొంత సందేహంగా.  

“అవసరం అంటే అవసరం, లేదంటే లేదు .. మీ ఇషట్ం”  కావాలి అని సప్షట్ంగా చెపప్లేక ఊహాతమ్క సమాధానం 
చెపిప్ంది అనురాధ.  కొతత్ ఇలుల్,  అందులో పెదద్ది అంటే ఎవరికీ మాతర్ం ఇషట్ం ఉండదు? 

“ఇపుప్డు మన ఇలుల్ అమమ్గా వచేచ్ డబుబ్లు పోను, ఎంత లేదనాన్ ఇంకో ఎనిమిది వందల-కె   నుండి తొమిమ్ది 
వందల-కె   వరకు కొతత్ లోన తీసుకోవాలి.   అంత కటిట్తే మనకు మిగతా ఖరుచ్లకి కషట్ం” అనాన్డు పర్శాంత.   

“కిరణ ఇంకో జాబ కూడా చేసుత్ండు  కదా, పారుట్  టైం జాబ నేనయినా చేసాత్ను, లేదా కిరణ  వాళళ్ కంపెనీ లో 
పారట్  టైం జాబస్ ఉనాన్యట,  మీరయినా చేయండి” అంది అనురాధ కొతిత్ంటి కోసం ఎంత తాయ్గానికి అయినా సిదధ్ం 
అవుతూ.    అసలు  ఇలుల్ కొనాలని ఎపుప్డూ ఊహించని అనురాధ-పర్శాంత లకి కిరణ  వేసిన ఆ  బీజం మొలకెతిత్ కర్మంగా 
పాకుతూ ఇదద్రి మనుషులోల్  కొతత్ కోరికలు రేపింది.   ఒకసారి మొదలయిన ఈ ఆలోచనలు ఇదద్రినీ మౌనంగా 
కూరోచ్నివవ్డం లేదు.  కిరణ  వాళళ్ ఇలుల్, ఇంటీరియర అనిన్ గురుత్కువసుత్నాన్యి పదే పదే.   కొతత్ ఇంటి ఊహలోల్ 
తేలిపోతునాన్రు ఇదద్రూ.  మొతాత్నికి ఇంకొక ఉదోయ్గం ఉంటే తపప్ ఇలుల్ కొనలేము అని నిరణ్యానికి వచాచ్రు.   

“చా, అనవసరంగా నేను ఉదోయ్గం మానేసాను,  ఇపుప్డు మళీళ్ అంత మంచి ఉదోయ్గం రావాలనాన్ రాదు, 
అంత  సాలరీ కూడా రాదు”  చాలా పెదద్ తపుప్ చేసాననన్టుట్ బాధపడింది 
అనురాధ.  ఇనిన్  రోజులు  ఎంతో  హాయిగా  పర్శాంతంగా  ఉందనుకునన్ జీవితం, కొతత్ ఇంటి ఆలోచన రాగానే చేదు 
అయిపొయింది ఇదద్రికీ.   

“నేను ఇంకో  పారట్-టైం జాబ చేసేత్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచిసుత్నాన్ను”  అనాన్డు సుదీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ 
పర్శాంత.   

“సరేల్,  రేపు ఆలోచిదాద్ం!  ఇపుప్డు పడుకుందాం  బాగా లేట  అయియ్ంది“ అనుకుంటూ లైట ఆఫ చేసింది 
అనురాధ.     
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“డిష వాషర  పని చేయడంలేదు, గినెన్లనీన్ చేతులోత్ కడగాలొస్చిచ్ంది. ఫిర్డజ్, వాషెర,డర్యయ్ర కూడా కొనిన్ సారుల్ 
మొరాయిసుత్నాన్యి” అంది కాంపేల్న చేసుత్నన్టుట్. 

“బాగా పాతవి కదా , సరీవ్స అయిపోతుంది. అయినా మనకు అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనస్  ఉంది కదా, రేపు ఫోన చేసి 
మాటాల్డుదాం ”  అనాన్డు పర్శాంత.  కొతత్ ఇలుల్ ఆలోచనలు రాగానే ఇపుప్డు వాడుతునన్ ఐటమస్ అనీన్ 
పాతవి,  పనికిరావు  అనన్టుల్ అనిపిసుత్ంది ఇదద్రికీ. 

పడుకునాన్  కూడా మనసులో కొతత్ ఇంటి ఆలోచనలు మాతర్ం తిరుగుతూనే ఉనాన్యి, ఎపప్టికో కానీ నిదర్పటట్లేదు 
ఇదద్రికీ.    

తమ ఇలుల్ అమిమ్తే ఎంత వసుత్ంది, ఇంటరెసట్ రేటల్ వివరాలు, కొతత్ ఉదోయ్గం,  లేదా పారట్ టైం ఉదోయ్గ అనేవ్షణ 
లాంటి కారయ్కర్మాలతో  బాగా బిజీ అయాయ్రు ఇదద్రూ  ఆ వారం అంతా.     

***  
 
ఒక వారం రోజుల తరావ్త:           ఆ రోజు సోమవారం,  పొదుద్నేన్ పర్శాంత తన ఆఫీసు పనిలో మునిగి పోయాడు.   అనురాధ పిలల్లకోసం బేర్క 
ఫాసట్ సిదధ్ం చేసుత్ంది. అంతలోనే గీత నుండి ఫోన వచిచ్ంది అనురాధకి .   

“పర్శాంత, పర్శాంత .. ఎకక్డునాన్వ? “  అపుప్డే వచిచ్న ఫోన కాలోల్ విషయం విని షాక కి గురై, కాళుళ్ చేతులు 
వణుకుతుంటే,  వెంటనే సట్వ ఆరిప్  విషయం  పర్శాంత కి చెపాప్లి అని వెతుకుతుంది 
అనురాధ.                                                                                                                                                             తన ఆఫీసు రూంలో పని చేసుకుంటునన్ పర్శాంత, అనురాధ అరుపులకి ఉలికిక్ పడి కిచెన లో ఏదో పర్మాదం 
జరిగి ఉంటుందని ఉనన్పళంగా పరుగు పరుగున కిచెన వైపుకి వెళాళ్డు అనురాధని  వెతుకుక్ంటూ.  చాలా ఆందోళన గా 
వణకుతునన్ అనురాధ చేతులు పటుట్కొనాన్డు గటిట్గా పర్శాంత.  విషయం ఏంటి అనన్టుట్ చూసాడు.  
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 “పర్శాంత... అది.. కిరణ .. కిరణ“ అని ఏదో చెపప్బోతుంది, కానీ మాటలు రావడం లేదు.  విషయం 
తెలియక  మరింత కంగారుకు గురయాయ్డు పర్శాంత.   

అనురాధని దగగ్రకి తీసుకుకొని, కొంత సముదాయించి పకక్నే ఉనన్ సోఫాలో కూరచ్ండబెటిట్ తాగడానికి 
నీళుల్  ఇచిచ్ ఇపుప్డు చెపప్మనాన్డు విషయం ఏంటో!    
”కిరణ  ఇస  నో మోర, హారట్ ఎటాక అంట”  కుండ  బర్దద్లు కొటిట్నటుట్ అసలు  విషయం చెపిప్ంది గదగ్ద సవ్రంతో 
తడబడుతూ.  అది వినన్ పర్శాంత కూడా తీవర్ దిగార్భ్ంతికి గురై  సోఫాలో అచేతనంగా కూలబడాడ్డు. కొదిద్సేపు ఎవవ్రూ 
మాటాల్డలేక పోయారు ఊహించని ఆ దురావ్రత్ విని. ఎనోన్ సారుల్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునన్ కిరణ ఇక లేడు అంటే 
నమమ్బుదిద్ కావడం లేదు పర్శాంత కి.  కిరణ తో తన జాఞ్పకాలు  ఒకొక్కక్టీ గురుత్కు వసుత్నాన్యి.   

కిరణ ని తమ ఇంటోల్ కలసిన సరిగాగ్ వారం రోజుల తరావ్త, ఇపుప్డు ఇంత చేదు నిజం వినాలొస్సుత్ందని 
ఊహించలేదు పర్శాంత.   కమూమ్నిటీ లో  భారతీయుల హఠాతమ్రణాల గురించి, గో-ఫండ-మి  ల దావ్రా డబుబ్ 
సేకరించరించడం గురించి ఎంతో  మాటాల్డుకునన్ కిరణ ఈ రోజు ఈ లోకంలో లేడు.  నిండుగా నలభయ  ఏళుళ్ కూడా 
నిండని కిరణ ఈ రోజు అభం శుభం తెలియని ముగుగ్రు పిలల్లిన్, భారయ్ని అనాధలుగా వదిలేసి వెళిల్పోవడం తటుట్కోలేక 
పోతునాన్రు పర్శాంత,అనురాధ.              పర్శాంత వెంటనే తన బాస కి ఒక మెసెజ  పంపి, అనురాధతో కలిస్ కిరణ వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్రు. అనురాధ 
ఇంకా షాక లోనే ఉంది.  ఎలా జరిగిందో ఇంకా కారణం తెలియదు.  డైరవ చేసుత్నన్ పర్శాంత మనసంతా  ఆందోళనగా 
ఉంది.   అమెరికాలో ఎకుక్వ  హారట్ ఎటాట్క లు సోమవారమే వసాత్యట అని ఎకక్డో చదివిన విషయం గురుత్కి వచిచ్ంది.  “కిరణ కి హారట్ ఎటాట్క వచిచ్ ఉంటుందా? ఈ రోజు సోమవారం కదా? ఆఫీసులో అంత పెర్షర ఉనన్పుప్డు రెండు 
జాబులు ఎందుకు చేయాలి? ” ఎనోన్ పర్శన్లు మనసులో సుడులు తిరుగుతునాన్యి పర్శాంత కి.  అనురాధ ఏమీ మాటాల్డే 
పరిసిథ్తిలో లేదు.   

***    కిరణ ఇలుల్ చేరుకునాన్రు  అనురాధ, పర్శాంత.   అనురాధని  చూడగానే పటుట్కొని బోరున విలపించింది 
గీత.   రోదిసుత్ంటే ఆపడం అనురాధ, పర్శాంత ల వలల్  కాలేదు. ఇది ఏజనమ్ బంధమో తెలియదు కానీ 
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ఈరోజు  అనురాధ,  గీతకి  ఒక రకత్ సంబంధం కనాన్ ఎకుక్వ అయిపొయింది. గుండె తరుకుక్పోయింది  అనురాధకి  గీత 
ఏడుసుత్ంటే.                                      

పకక్నే  పిలల్లు బికుక్ బికుక్ మని చూసుత్నాన్రు, చినన్వాడికి అసలు ఏమి జరిగిందో కూడా తెలియదు, వాడి తండిర్ 
ఇక ఎపప్టికీ రాడనే విషయం కూడా తెలియదు.  ఇదద్రు పిలల్లని దగగ్రికి తీసుకొని ఓదారచ్దానికి పర్యతిన్ంచాడు 
పర్శాంత.   

“పొదుద్నేన్  ఎయిరోప్రట్ కి వెళాల్లని కాయ్బ బుక చేసాడు. కాయ్బ  డైరవర ఇంటి ముందుకి వచిచ్,  ఫోన లేపడం లేదు 
అని  హారన కొటాట్డు. ఎపుప్డో వెళిల్ పోయి ఉంటారు కదా అని   నేను లేచి చూసేత్  కింద హాలోల్  సోఫాలో అలాగే కూరుచ్ని 
ఉనాన్డు ఉలుకూ పలుకూ  లేకుండా.  911 కి  డయల చేసేత్ అయిదు  నిమిషాలోల్వచాచ్రు, కానీ  నో మోర అని 
చెపాప్రు”  బావురు మంది గీత కొదిద్సేపటి తరావ్త.  

“అటాపిస్ లాంటి  ఫారామ్లిటీస  కోసం బాడీని అదే  ఆంబులెనుస్ లో తీసుకుపోయారు,తరావ్త  ఫుయ్నెరల హోమ కి 
పంపిసాత్రట” చెపిప్ంది గీత ఆగని వెకిక్ళల్ మధయ్.     

కిరణ ఎపుప్డూ టార్వెలింగ జాబ కనుక సాథ్నికంగా పెదద్గా ఫెర్ండస్ గానీ, కొలీల్గస్  కానీ లేరు.  ఇపుప్డు వాళళ్ 
ఫాయ్మిలీకి ఏకైక దికుక్ పర్శాంత-అనురాధ మాతర్మే.  అనుకోకుండా చాలా పెదద్ బాధయ్త పర్శాంత, అనురాధల భుజాలపై 
పడింది.  పర్శాంత కి కూడా ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదు. ఎపుప్డూ ఇలాంటి పరిసిథ్తి రాలేదు.  వెంటనే తెలిసిన 
తెలుగు సంఘం  పర్తినిధికి  ఫోన చేసి విషయం చెపాప్డు.   కొదిద్సేపటోల్నే  ఆ సభుయ్డు ఇంకొంత మంది అనుచరులతో 
వచిచ్ పర్శాంత ని కలిసాడు.    

జరగబోయే తంతు గురించి,  లైఫ ఇనూస్రెనుస్,  వీలునామా, బాయ్ంకు డిఫాజిటస్, సేవింగస్ గురించి మాటాల్డితే 
అనిన్టికి గీత నుండి ఏడుపు, కొనిన్ సారుల్ మౌనమే సమాధానం గా వచిచ్ంది ఆ తెలుగు సంఘం  పర్తినిధికి.  ఇంకా 
చేసేదేమి లేక గో-ఫండ-మీ లో ఫూయ్ నెరల ఖరుచ్లకోసం అకౌంట  కిర్యేట చేయమని పర్శాంత కి చెపాప్డు ఆ 
పర్తినిధి.   

ఇలాంటి  ఫండ రేజింగ లని తీవర్ంగా వయ్తిరేకించిన కిరణ అంతయ్కిర్యల కోసం, ఇపుప్డు తనే ఆ అకౌంట ని 
కిర్యేట చేయడం చాలా ఇబబ్ంది అనిపించింది పర్శాంత కి.  
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 “ఏదో,  కిర్మేషన ఖరుచ్ల కోసం 20కె -30కే  అంటే ఒకే కానీ, మరీ వాళళ్ ఫామిలీ లైఫ సెటిల మెంట అంతా 
పబిల్క మనీ  మీదే ఆధార పడితే ఎలా? మనకు ఇటాల్ంటివి నెలలో రెండు మూడు అయినా  వసుత్నాన్యి, ఎంత మందికని 
సహాయం చేసాత్ం?” - ఎంత గురుత్చేసుకోవదద్నుకునాన్  గత వారం కిరణ అనన్ మాటలు పదే పదే గురుత్కొసుత్నాన్యి 
పర్శాంత కి.  నెలలో రెండు మూడు జరుగుతునాన్యి అనాన్డు నిజమే కానీ అది తన ఫుయ్నెరల కోసమే అని 
ఎవవ్రూహించని చేదు నిజం.  

“జీవితం ఎంత విచితర్మయినది? తనదాకా వసేత్ కానీ తెలియదు అంటారు, ఇపుప్డు తన దాకా వచిచ్నపుప్డు, 
తాను ఈ లోకం లోనే ఉండకపోవడం.  విధి ఆడే వింత నాటకం  అంటే ఇదేనేమో!“ మనసులో అనుకునాన్డు 
పర్శాంత.    

“ఇపుప్డు పర్శాంత కోరిక పర్కారం, ఏదో ఇరవై-ముపైప్ వేలు మాతర్మే అడిగితే రేపు పిలల్ల పరిసిథ్తి 
ఏమిటి?  ఇపుప్డు ఇలుల్,కారు బాయ్ంక వాళుళ్ తీసుకుంటారు.   రేపు  పిలల్ల ఆలనా పాలనా కి అయేయ్ ఖరుచ్ ఎలా?” 
మనసులో ఎనోన్ పర్శన్లు పర్శాంత కి.  

మొతాత్నికి  తెలుగు సంఘం  పర్తినిధితో  మాటాల్డి 100కే కి ఫండ రేజింగ  మొదలు పెటిట్, తెలిసిన మితుర్లందరికీ 
పంపాడు పర్శాంత. అలాగే  అనిన్  ఎనాన్రై సంఘాలు కూడా తమకు చేతనైన ఆరిధ్క సహాయం  చేయడంలో తమ వంతు 
బాధయ్తను నిరవ్రిత్ంచారు.   పిలల్లిన్  చూసేత్ గుండె తరుకుక్ పోతుంది చూసే వారందరికీ.  

“నినన్టి వరకూ తమ పిలల్లతో ఆడుతూ, పాడుతూ గడిపిన  పిలల్ల అభం, శుభం తెలియని ఆ బాలయ్ం,  ఆ 
సంతోషం, ఆ కేరింతలు శాశవ్తంగా దూరం కావాలిస్ందేనా? ఎంతో  చదువుకొని, అమెరికా వచిచ్  తన తలిల్ తండుర్లకి, 
తన భారాయ్  పిలల్లకి  ఒక మంచి జీవితానిన్ ఇవావ్లిస్న కొడుకు, అందరినీ వదలిపెటిట్,  ఈ రోజు అనిన్ బాధయ్తలని వాళళ్కే 
వదిలేసి తెలియని లోకాలకి వెళిల్పోవడం ఎంత దారుణం”  పర్శాంత మనసు బాధ తో తలల్డిలిల్ంది.    

“ఏవనాన్ లైఫ ఇనూస్రెనస్  పాలసీలు తీసుకునాన్డా కిరణ?”  ఒక తెలుగు సంఘం సభుయ్డు అడిగిన పర్శన్కి 
మౌనమే జవాబుగా వచిచ్ంది గీత నుండి.    

“ఇండియాలో  అందరూ ఎల.ఐ.సి అనీ ఇంకా ఏవో ఏవో పర్యివేట  పాలసీలు చేసే మనం, ఇకక్డ అమెరికాలో 
కారు కు మాతర్ం తపప్ని సరిగా ఇనూస్రెనుస్  తీసుకునే మనం, మన ఫాయ్మిలీ గురించి ఎందుకు ఆలోచించటేల్దో?  ఇంటోల్ 
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ఫిర్డజ్ కి, వాషింగ మిషన కి ఇనూస్రెనుస్ తీసుకుంటునన్ మనం, ఒక ఫిర్డజ్  కు ఇసుత్నన్ విలువ మన కుటుంబానికి ఇవవ్క 
పోవడం చాలా విచితర్ం”  ఆ తెలుగు సంఘం సభుయ్డు తన ఆకోర్శానన్ంతా వెళళ్గకాక్డు.       ఆమాటలు  పర్శాంత ని బాగా ఆలోచింప చేశాయి.  అవును కదా, ఇకక్డ జీవిత భీమా  కోసం వందల 
ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీలు ఉనాన్ చాలా మంది భారతీయులు  ఆవిషయం గురించి ఎకక్డా మాటాల్డకపోవడం ఆలోచిసుత్ంటే 
నిజమే అనిపిసుత్ంది. అదే  కారుని  మాతర్ం ఇనూస్రెనుస్  లేకుండా రోడుడ్ పైకి తీసుకురారు.   అసలు   రెండు డాలరల్ 
సేవింగ కూపన ల కోసం, పది షాపుల గురించి మాటాల్డే మనం, మనపై ఆధారపడిన వారి భవిషయ్తుత్ కోసం, ఇలాంటి 
ఉపదర్వాలని ఎదురుక్నేందుకు తీసుకోవాలిస్న కొనిన్ నిరణ్యాల గురించి ఎపుప్డూ మాటాల్డక పోవడం విచితర్ం 
అనిపించింది పర్శాంత కి ఆలోచిసుత్ంటే. దానికి తానూ మినహాయింపు కాదు అనుకునాన్డు.    “ఎపుప్డూ మన సుఖాలకోసం, సంతోషాల కోసం మాటాల్డుతాం కానీ, ఇలాంటి విపతక్ర పరిసిథ్తి ఒకటి వసేత్ 
ఎలా నెగుగ్కు రావాలి, అని మాతర్ం ఎపుప్డూ మాటాల్డము”  పర్శాంత మనసు చాలా తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్ంది. మొతాత్నికి 
తెలిసిన మితుర్లు, తెలుగు సంఘాల పర్తినిధుల సహకారంతో ఫుయ్నెరల జరిపించి వచాచ్రు ఇంటికి.     

ఇంటికి వచిచ్న అనూరాధ,  పర్శాంత లకి మనసు మనసులో లేదు. చాలా బాధగా ఉంది.  సాన్నం చేసి 
పడుకునాన్డు పర్శాంత.  తినాలని పించలేదు.  నిదర్ పటట్డం లేదు. కళుళ్ మూసుకునాన్డు కానీ  మనసులో ఎనోన్ 
ఆలోచనలు.  కిరణ కి సంబంధించిన ఎనోన్ జాఞ్పకాలు మనసుని తొలిచేసుత్నాన్యి.  

“సంపాదించే మనిషి పోతే  ఆ ఫాయ్మిలీ పరిసిథ్తి ఏంటి?” మనసులో ఎనోన్ ఆలోచనలు అనురాదని 
వదలటేల్దు.  కిరణ ఉనన్పుప్డు చాలా గొపప్గా, కుటుంబం మొతాత్నిన్  లేని ఆడంబరాలకు  అలవాటు చేసి ఇపుప్డు 
అందరినీ వదిలేసి తన దారిలో తాను పొతే,ఇపుప్డు వారి పరిసిథ్తి ఏమిటి?  ఎనోన్ సమాధానం లేని పర్శన్లు మదిలో 
తిరుగుతుంటే ఇంటోల్ మనిషి పోయినంత బాధతో అనురాధ చాలా షాక కు గురయియ్ంది.      
   

***           కిరణ  పోయి అపప్టికే ఒక వారం రోజులు అయియ్ంది.  అనురాధ, పర్శాంత  దాదాపు పర్తిరోజు  గీతని 
కలసి,  జరగాలిస్న పనులోల్ సహాయం చేసుత్నాన్రు.  అనురాధ ఇంకొంత మంది మితుర్లు పర్తి రోజు వంట చేసి భోజనం 
తీసుకెళుత్నాన్రు.  చివరికి తెలిసిందేమిటంటే బాయ్ంకు అకౌంట లో ఎలాంటి సేవింగస్ లేవు. కిరణ ఇమెయిల, బాయ్ంకు 
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అకౌంట పాసవ్రడ్స్ ఏవీ గీత దగగ్ర లేవు. వచిచ్న సాలరీ అంతా  రెండు మిలియనల్ ఇంటికి నెలసరి 
మోరేట్గ్జ   కటట్డానికే  సరిపోతుంది.  అపప్టికే ఇండియాలో ఉనన్ కొనిన్ పార్పరీట్స  అముమ్కుని డౌన పేమెంట కూడా 
కటాట్డట.  ఇంకా  మోరట్ గేజ  కటట్డానికి సరిపోకపోవడం వలేల్ ఈమధేయ్ రెండవ జాబు కూడా చేసుత్నాన్డని చెపిప్ంది గీత.      “అంత పెదద్ ఇలుల్ వదద్ని చెపిప్తే  ‘ఇపుప్డు కాకపొతే  ఇంకెపుప్డు సుఖపడతాం? ఆమాతర్ం సేట్టస మెయింటెన 
చేయాలి కదా?’  అంటూ  వినకుండా  సైన చేశాడు . ఇంటికి దగగ్టుట్ కారు ఉండాలని ఫెరారీ కారు కొనాన్డు, దాని 
పేమెంట కూడా చాలా ఉంది”  కళళ్నీళళ్  పరయ్ంతం అయియ్ంది గీత.    

రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్న పర్శాంత కి మనసు మనసులో లేదు.  ఏవేవో ఆలోచనలు తనను మౌనంగా ఉండనీయడం 
లేవు.   “ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఆ టౌన హోమ లోనే  ఉంటావు?” కిరణ అడిగిన పర్శన్ పర్శాంత మనసులో తిరుగుతూనే 
ఉంది.      ఇమెయిల చెక చేయడానికి ఆఫీసు కంపూయ్టర ఓపెన చేసాడు పర్శాంత.   చినన్పుప్డు తన కుటుంబం మొతత్ం 
ఆరుగురు కలిస్  ఒకే చినన్ ఇంటోల్ కేవలం రెండు గదులలో ఉండటం, సైకిల కూడా లేకుండా మొదలైన తన  జీవితం,  తన 
పిలల్లకు మాతర్ం ఒకొక్కక్రి ఒక బెడ రూమ,  లగజ్రీ  కారు నుండి మొదలైన వారి జీవితం 
ఎలాంటి  బాధలు  తెలియకుండా పెరగడం“  అనీన్ కళళ్  ముందు మెదిలాయి.     

“విశాలమయిన నాలుగు బెడ రూంలు, ఇంటి వెనుక తోట, పిలల్లు ఆడుకోవడానికి  కొంత సథ్లం, పెదద్ కిచన, 
కమూయ్నిటీ టెనిన్స కోరుట్, సివ్మిమ్ంగ  పూల, అంతకంటే  ఇంకేం కావాలి?  ఇనిన్ వసతులను  వదలుకొని  కిరణ చెపప్గానే 
ఇంకా పెదిద్లుల్ కావాలని  లెకక్లు వేసుకోవడం,  ఈ పర్శాంత జీవితానిన్ వదులుకొని అనురాధ కూడా మళీళ్ పని 
చేయడానికి సిదధ్పడటం ఎంత విచితర్ంగా ఉంది“ అనుకుంటూ  సాన్నం చేయడానికి వెళాళ్డు పర్శాంత.        

“సుఖ పడాలి  అంటే పెదద్ ఇలుల్ ఉండాలా?  సోత్మత లేక పోయినా, మిలియన డాలరల్ ఇళుల్, హై ఎండ 
కారుల్  ఎందుకు కొనాలి?“  సాన్నం చేసుత్నాన్ ఆలోచనలు మాతర్ం వదలటేల్దు పర్శాంత ని. ఇరుకు ఇండల్లో ఉనన్ పేర్మ, 
ఆపాయ్యత లు పెదద్ భవంతులోల్  ఉండవు అనన్ మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి. 

“అంత పెదద్ ఇలుల్ ఎందుకుకొనాలి? మోరట్ గేజ కటట్డం కోసం ఎందుకు కషట్పడి పార్ణం మీదికి తెచుచ్కోవాలి? 
“ఫుయ్నెరల హోమ లో కిరణ ని ఉదేద్శించి  ఎవరో అనన్ మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి పర్శాంత కి.   ఇంకా 
ఏవేవో  ఆలోచనలు మనసులో సుడులు తిరుగుతుంటే బెడ పై నడుంవాలాచ్డు పర్శాంత.    
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“ఇదే పరిసిథ్తి తనకు వసేత్?”  ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకోగానే, బాగా అలసిపోవడం వలల్  వెంటనే నిదర్లోకి 
జారుకునాన్డు పర్శాంత.    తన పారిథ్వ శరీరం పకక్న  పిలల్లు, అనురాధ  తనకోసం ఏడుసూత్...  ఒక పీడకల నుండి 
హఠాతుత్న  మెలకువ  వచిచ్ంది.  వంటి నిండా చమటలు  పటేట్సాయి. వెంటనే లేచి మంచి నీళుల్ తాగి అలాగే కూరుచ్నాన్డు 
బెడుడ్ పై.     మొనన్ ఆఫీసు కి పోయి వసుత్ంటే ఇదద్రు బాగా బతికినటువంటి  ఫాయ్మిలీ నుండి వచిచ్నటుట్ కనపడుతునన్  మిడిల 
సూక్ల పిలల్లు,  డబుబ్ల కోసం సిగన్ల దగగ్ర పల్ కారుడ్లు పటుట్కొని నిలుచుంటే, వారికి అయిదు డాలరుల్ ఇచిచ్న విషయం 
కళల్లో  మెదిలింది పర్శాంత కి.   రేపు తనకేమయినా అయితే  నా పిలల్ల పరిసిథ్తి కూడా అలాగే 
అవుతుందా?  ఊహించుకోవడానికే వణకి పోయాడు.  ఏవేవో ఆలోచనలు బాగా కలవర పెడుతునాన్యి.   

అనురాధ కూడా పడుకునన్టుట్ కళుళ్ మూసుకుంది కానీ  నిదర్పటట్నటుట్ ఉంది.  పర్శాంత లేచి కూరోచ్గానే 
అనురాధ కూడా కళుళ్ తెరచింది.   “కనీసం లైఫ ఇనూస్రెనుస్ కూడా తీసుకోలేదట, ముగుగ్రిని కనే ముందు కొంచెం వాళళ్ భవిషయ్తుత్ కోసం కూడా 
ఆలోచించాలి కదా? “   ఫుయ్నెరల హోమ దగగ్ర ఇంకెవరో అనన్ మాటలు తననే తిటిట్నటుట్ అనిపించాయి పర్శాంత కి.    “ఒక ఫిర్డజ్ కు  ఇసుత్నన్ విలువ మన కుటుంబానికి ఇవవ్క పోవడం చాలా విచితర్ం”  తెలుగు సంఘం సభుయ్డి 
ఆకోర్శం మనసులో మెదిలింది.    రెండు నెలల కిర్తం  అనురాధ ఫెర్ండ ఒకమామ్యి ఇనూస్రెనస్ ఏజెనీస్ తీసుకుందట, 
ఇంటికి వచిచ్ ఒక పాలసీ తీసుకొమమ్ని, ఫాయ్మిలీ భదర్త గురించి గంట సేపు చెపిప్న మాటలని నవువ్తూ, “పోయినపుప్డు 
చూసుకుందాములే” అని పంపించిన విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది పర్శాంత కి.   

ఆ అమామ్యి చెపిప్న విషయం, ఆ మాటలోల్ని నిజమేంటో,  ఇనూస్రెనుస్ విలువేంటో  ఇపుప్డు బాగా తెలిసి 
వచిచ్ంది పర్శాంత కి. వారం  రోజుల కిర్తం  డిష వాషర పని చేయనపుప్డు అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనుస్  కి ఫోన చేసేత్, కొతత్ 
మెషీన పెటేట్సి వెళల్డం గురుత్కు వచిచ్ంది.  ఇరవై డాలరల్ అపిల్యానస్ ఇనూస్రెనుస్  ఆరు వందల విలువ చేసే మెషీన ని రీపేల్స 
చేసింది.  ఇనూస్రెనుస్  విలువేంటో  సప్షట్ంగా అ రథ్ం అయియ్ంది పర్శాంత కి.      

తండిర్ని కోలోప్యి బికుక్ బికుక్ మని చూసుత్నన్ కిరణ పిలల్ల ముఖాలు గురుత్కు వచాచ్యి.  సిగన్ల లైట  దగగ్ర 
పల్కారుడ్లు పటుట్కుని అడుకుక్ంటునన్ పిలల్లు గురుత్కు వచాచ్రు. ఇపుప్డు వాళళ్ పరిసిథ్తి ఏమిటి?  ఇపుప్డు నాకూ అదే 
జరిగితే నా పిలల్ల పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఎంత వదుద్ అనుకునాన్  ఈ పాడు ఆలోచనలను ఆపలేక పోయాడు పర్శాంత.   ఆ 
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రోజు ఆ అమామ్యి ఇనూస్రెనుస్   పాల్నస్  గురించి చెపుతుంటే ఏదో  ఆనైల్న  మారెక్టింగ వాళళ్ని బలవంతంగా 
పంపేసినటుట్,  ఆ అమామ్యిని కూడా పంపేసిన పర్శాంత కి ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్ంటే చాలా సిగుగ్గా అనిపించింది.   

“ఇపుప్డు  కిరణ లేని లోటు  ఎవవ్రూ పూడచ్లేరు,  కానీ  ఒకక్ పాలసీ చేసుంటే, ఈ రోజు మొతత్ం ఫాయ్మిలీ 
ఎవవ్రిపై ఆధారపడకుండా  బర్తికే వారు కదా! బర్తికునన్పుడు కిరణ ఎవరినో అనన్టుట్ ఈరోజు కిరణ ఫండేర్జింగ 
ని  ఎంత మంది తిటుట్కుంటునాన్రో!”  ఇపుప్డు ఆలోచనలు సరైన మారగ్ంలోనే వెళుత్నాన్యి అనిపించింది  పర్శాంత 
కి.  అవి పాడు ఆలోచనలు  కాదు , జీవితాలను సరైన దిశలో నడిపించే ఆశాకిరణాలు అని అరథ్ం అయియ్ంది.   

కొనిన్ నిజాలు  మాటాల్డుకోవడానికి చాలా  ఇబబ్ంది గా ఉంటాయి!  కానీ వాటి పర్భావం ఎంత చేదుగా 
ఉంటుందో  మన వరకు వసేత్ కానీ తెలియదు!! “ అనుకునాన్డు మనసులో.     ఆలోచనలనుండి బయటకి రావడానికి ఎంత పర్యతిన్సుత్నాన్  ఆ ఆలోచనలు వదలటేల్దు. ఏదో  పాటల 
వాటాస్ప  గూర్ప ఓపెన చేసాడు.    “గాలిబుడగ జీవితం ఓటి పడవ యవవ్నం, నినన్ మరల రాదు రాదు రాదు.. నేడే 
నిజం.. నేడే నిజం..”  పేల్ చేయగానే మొదలయియ్ంది పాట.  “ఎంతో  అరథ్ం ఉనన్ పాట,   సందరభ్ం వేరే 
అయినపప్టికీ  కొనిన్ మాటలు నిజం.  అవును, జీవితం ఒక గాలి బుడగ, ఎపుప్డు టపీ  మని పేలుతుందో ఎవరికీ 
తెలియదు, నినన్ మరల రాదు, అవును పోయిన  కిరణ  రాడు,  అనిన్టికీ సిదద్పడాలి!  ఈ రోజు మనం ఉండొచుచ్, లేక 
పోవచుచ్, కానీ మన కుటుంబానిన్ అనాధలుగా చేయకూడదు, మనపై ఆధారపడడ్ వారి బర్తుకులిన్ బజారు కీడచ్కూడదు” 
ఎంత  వదద్నుకునాన్ మళీళ్ ఆలోచనలు అటే వైపు, అయినా  ఇపుప్డు ఈ ఆలోచనలు ఒక పరిషాక్రం వైపు.    “రెండు నెలల కిర్తం వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్  అమామ్యి పేరేంటి? నంబర ఉందా? “ అనాన్డు మెలిల్గా అనురాధ 
పడుకోలేదు అని తెలిసి. 

“ఉండే ఉంటుంది” అంది కళుళ్ మూసుకొని.    దాదాపు రాతిర్ పనెన్ండు అయిపొయింది, అయినా అంత తొందరగా నిదర్పటట్డం లేదు ఇపుప్డు ఇదద్రికీ.  రోజూ 
గీత తో మాటాల్డి రావడం, రోజుకొక కొతత్ అపుప్ విషయం తెలుసుకుంటూ గీత ఇబబ్ంది పడుతుంటే తటుట్కోలేక 
పోతునాన్రు  పర్శాంత, అనురాధ .  
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“రేపు మొటట్ మొదటి టాసక్ , ఆ అమామ్యికి ఫోన చేసి రమమ్ను, ఇనూస్రెనుస్ పాలసీ చేయడానికి సిదధ్ంగా 
ఉనాన్ము అని చెపుప్ “  అనాన్డు కొంచెం  నిదర్ నటిసూత్.  

“సరే “ అంది ఇంకో పకక్కి తిరుగుతూ.  
మళీళ్ ఒక నిమిషం తరావ్త .. “ఇపుప్డు మనకు కొతత్ ఇలుల్ అవసరం అంటావా?”  అంది మెలిల్గా.  
“ముందు మనకు ఈ ఇంటోల్ ఏమి తకుక్వయిందని మనం ఇలుల్ మారుచ్దాం అనుకునాన్ం?   కేవలం 

కిరణ,గీత  తీసుకునాన్రనే కదా?  మనం ఎపుప్డయినా ఇలుల్  ఇరుకుగా ఉందనుకునాన్మా?  మీ కొలీల్గ ఎవరో 
తీసుకునాన్రనే కదా? “  అనాన్డు మెలిల్గా .  
“అవును, మనం ఈ ఇంటితో  ఎపుప్డూ ఇబబ్ంది పడింది లేదు” అంది మెలిల్గా అనురాధ కొంచెం అవమానకరంగా  సిగుగ్ 
పడుతునన్టుట్.    

“అంటే  మన అవసరం కనాన్,  ఎవరో ఏమో అనుకుంటారని, వాళల్కు ఉందని మనకు పెదద్ ఇలుల్ లేదని,  ఇనిన్ 
రోజుల మన పర్శాంత జీవితానిన్ కాదని ఎకుక్వ డబుబ్ల కోసం తాయ్గం చేయడానికి సిదధ్పడాడ్ము.   పిలల్ల కోసమని 
వదలిన నీ ఉదోయ్గానిన్ ఇంటి కోసం,  మళీళ్ హడావిడి జీవితానికి సిదద్ పడాడ్వ.  కేవలం సమాజంలో మనకు  ఒక పెదద్ ఇలుల్ 
ఉందని చెపుప్కోవడానికి ఎనోన్ తాయ్గాలకు, ఎంతో మానసిక కోష్భకి సిదధ్మైనాము.  దానివలల్ నిజంగా మనకెలాంటి 
ఉపయోగం లేదు”   “అవునండీ, మనకు ఈ ఇలుల్ చాలు.  పిలల్లు హై సూక్ల కి వెళేల్ వరకు నేను ఎలాంటి ఉదోయ్గం అని 
అనను.  ఇకనుండి కొతత్ ఇలుల్ గురించి  ఎలాంటి ఆలోచనలను  నామనసుస్లోకి కూడా  రానివవ్ను”  అంది అనురాధ 

“నేనే చెపుదామనుకునన్ది, నీవేచెపేప్సావ.   ఇదద్రమూ రెండు పాలసీలు తీసుకుందాము.  ఫాయ్మిలీ భదర్త  తరావ్తే 
ఇంకేదయినా“  అనాన్డు అనురాధ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ.   

“మనం కారు తీసుకోగానే,  ఆల సేట్ట ఇనూస్రెనుస్ తీసుకో అని ఒకరు,   సేట్ట  ఫారమ్ ఇనూస్రెనుస్ తీసుకో అని 
ఒకరు చెపాప్రు కదా అపుప్డు  మీ ఫెర్ండస్?  మరి  లైఫ  ఇనూస్రెనుస్ తీసుకోమని  ఇంత వరకూ  ఎవవ్రూ చెపప్లేదు” ఒక 
మంచి పాయింట  లేవదీసింది   అనురాధ  
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 “అవునుకదా!  అంతెందుకు మనం ఇలుల్ తీసుకునన్పుప్డు కూడా హోమ ఇనూస్రెనుస్, అపిల్యానస్  ఇనూస్రెనుస్ 
తీసుకోమని ఎంత మంది చెపాప్రు?   అంటే మనం వసుత్వులకి, కారల్కు, ఇంటికి ఇసుత్నన్ విలువ మనుషుల జీవితానికి 
ఇవవ్డం లేదు.  ఏదో ఆఫీసులో కొంత కవరేజ ఉంటుంది కదా  అని అనుకుంటాము,  అది కొంత ఉపశమనం మాతర్మే 
కానీ పూరిత్భదర్త కోసం ఆలోచించడం లేదు” అనాన్డు అనూరాధని సమరిథ్సూత్.  

“కొతత్గా ఉదోయ్గంలో చేరినపుప్డో  లేదా పెళిల్ చేసుకునన్పుప్డో  ఈ ఇనూస్రెనస్ ని  తపప్నిసరి చేసేత్, ఈ రోజు ఎనోన్ 
కుటుంబాలు గాలికి పడేవి  కాదు”  మరొకక్ మంచి ఐడియా  ఇచిచ్ంది అనురాధ.  

“అవును కదా కరెకట్.  నాకు ఈ ఆలోచనే రాలేదు. ఎవరు చెపిప్నా చెపప్క పోయినా ఈ రోజు నుండి మనం ఈ 
కుటుంబ భదర్త ని  ఆరెండు సందరాభ్లోల్ మన  సేన్హితులందరికీ గురుత్ చేదాద్ం!” ఒక పార్జెకుట్ పాల్న సిదధ్ం చేసినటుట్ 
అనాన్డు పర్శాంత.   

చేతులు కాలిన తరావ్త ఆకులు పటుట్కునన్టుట్,  దురఘ్టన  జరిగిన తరావ్త ఫండ రేజింగ ల దావ్రా ఇతరుల దయా 
దాకిష్ణాయ్లపై ఆధారపడటం కనాన్ ముందే మొతత్ం కుటుంబానికి భదర్త కలిప్ంచడం చాలా అవసరం  అని ఒక చేదు 
సంఘటన దావ్రా అరథ్ం అయియ్ంది అనురాధ, పర్శాంత లకి . మొతాత్నికి పది మందికి  ఉపయోగపడే ఒక పరిషాక్రం 
దొరికినందుకు, దానిన్ తమ ఫాయ్మిలీ తోనే మొదలు పెటట్బోతునన్ందుకు  చాలా సంతోషంగా ఉంది అనురాధకి.  మనసు 
బాగా కుదుటపడింది.   

అనురాధ కూడా తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం, ఇదద్రి నిరణ్యాలు ఒకటే కావడం 
ఆలోచించుకుంటే  చాలా గరవ్ంగా ఉంది పర్శాంత కి.    

గుండెలనిండా హాయిగా ఊపిరి తీసుకుని,   చాలా సంతృపిత్ గా,  పర్శాంతంగా ఒక మంచి జీవన గుణపాఠానిన్ 
మననం చేసుకుంటూ , పొదుద్నేన్ ఒక పాలసీ తో తమ కుటుంబానికి భదర్తని 
ఊహిసూత్  హాయిగా  నిదర్కుపకర్మించారు  పర్శాంత - అనురాధ    

 
                                 “రెండు నెలల కిర్తం వచిచ్న ఇనూస్రెనుస్  అమామ్యి పేరేంటి? నంబర ఉందా? “ అనాన్డు 
మెలిల్గా అనురాధ పడుకోలేదు అని తెలిసి.  దాదాపు రాతిర్ పనెన్ండు అయిపొయింది, అయినా అంత తొందరగా 
నిదర్పటట్డం లేదు ఇపుప్డు ఇదద్రికీ.   
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“అవంతిక , నంబర కూడా ఉండే ఉంటుంది” అంది కళుళ్ మూసుకొని.   

“రేపు మొటట్ మొదటి టాసక్ , ఆ అమామ్యికి ఫోన చేసి రమమ్ను, ఇనూస్రెనుస్ పాలసీ చేయడానికి సిదధ్ంగా 
ఉనాన్ము అని చెపుప్ “  అనాన్డు కొంచెం  నిదర్ నటిసూత్. 

PPP 

 

ఆదివారం ఉదయం 7 గం. ల కలాల్ లేచి, పెరటోల్   కురీచ్లేసుకూక్రుచ్ని, పూల మొకక్లను చూసూత్, వేసవి 
కాలం సూరుయ్డు చెటల్ చాటునుంచి తొంగి చూసే వాతావరణం లో కాఫీ నెమమ్దిగా తాగుతూ ఆనందించటమంటే నాకు 
చాల ఇషట్ం. మా వారు కూడా నాతో పాటే  పకక్న కూరుచ్ని ఆ రోజు వారత్లు చదువుకుంటూ, అపుప్డపుప్డు కొనిన్ వారత్ల 
మీద వాయ్ఖాయ్నం చేయటం, నేను “ఊ” అంటూ వినటం మాకు అలవాటు.  

 
ఈ రోజు కూడా అలాగే నడుసోత్ంది  ఇపప్టివరకు. ఇంతలో ఆయన ఉనన్టుట్ండి లేచి పకక్నునన్ పూల 

కుండి వైపు నడిచి వెళాళ్రు. ఆ పకక్న ఓ చినన్ పులల్ ముకక్ ఉంటే, దాంతో కుండిలో మటిట్ని కెలకడం మొదలెటాట్రు.  
“ ఏమిటండి, ఏమయింది? ” అని అడిగాను కానీ, సమాధానం చెపప్కుండా వచిచ్ పకక్న కురీచ్లో 

కూరుచ్నాన్రు.  
 
కాసేపయిన తరువాత, “ఏమిలేదు, ఆ తులసి కుండి లోంచి ఎదో చినన్ జంతువు, పకక్న పూల కుండీ 

లోకి దూకి నటట్నిపించింది. నేను నూయ్స పేపర లోంచి కొదిద్గా తలెతేత్ సమయానికి అదలా దూకటం చూసాను” అనాన్రు.  
 
“ఆ అంతా మీ భర్మ. ఏదో చినన్ ఫైల్ అయి ఉంటుంది లెండి” అని సరిద్ చెపాప్ను.  
 
“కాదోయ! నా అనుమానం నిజం అయితే, అది ఒక ఎలుక పిలల్ అయిఉండాలి” అనాన్రు. 
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“అయయ్ బాబోయ ఎలుకా? నాకు ఒళుళ్ జుగులుప్ పుడుతోంది, ఎంత పెదద్దండి?” అంటూ గబాగబా 

ఇంటోల్కి వెళళ్టం మొదలెటాట్. 
 
నాకు ఎలుకలంటే అసహయ్ం. నేను ఎం.సీస్ చదివేరోజులోల్, బయాలజీ లేబ లో ఎలుకలిన్ హేండిల 

చేసాంగాని, అపుప్డవి బోనులోల్ ఉండేవి. దాని తిండిలో ఏదో మందుపెటిట్ ఇచేచ్వాళళ్ం. అది తినాన్క, దాని రియాక్షన 
రికారడ్ చేయటం, అంతవరకే. ఇలా ఇంటోల్, అదే పెరటోల్, విచచ్ల విడిగా తిరుగుతూ ఉంటే భయమేసుత్ంది. 

 
ఆయన మౌనంగా ఇంటరెన్టోల్, ఎలుకల బోనుల కోసం వెతకటం మొదలెటాట్రు.  
  
“ఈ బోనుల్ ఎలాటివో తెలుసా! ఒకసారి బోనులోకి ఎలుక వెళిల్ందంటే, ఓ రంపం దాని మెడ మీదో, 

పొటట్మీదో గటిట్గ దిగపడిపోతుంది. దాంతో అది కదలలేక, ఒకక్ సారి చచిచ్ వూరుకుంటుంది. పాపం తిండి కోసం అది 
వెతుకుక్ంటుంటే, దానిన్మోసం చేసి, అలా హింసపెడుతూ చంపడం బాధగా ఉంటుంది. బోను వదద్ండి ” అని ఆయనకు 
నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచాను. 

 
“అదికాదోయ. పాల్సిట్కివ్ టార్నస్ప్రెంటాగ్  ఉండి, ఎలిక పడాడ్క అది ఎలా ఉందొ చూడొచుచ్. ఇవి చూడు. 

కాయ్చ అండ రిలీజ అంటారు” అని, “ ఇదేదో వరుడ్ ఇలీల్గల ఇమిమ్గెర్ంటస్ గురించో, కిర్మినలస్ గురించో టీవీలో వినన్టుట్ 
అనిపిసోత్ంది.” వాయ్ఖాయ్నించారు . 

 
“తరువాత చూదాద్ం లెండి” అనిమాట దాటేసాను. 
 
“సరే ఉనన్రకాలు చూపించాను, ఆ తరువాత నీ ఇషట్ం. ఏది కావాలో నువేవ్ ఆనైల్నోల్ ఆరడ్రేచ్సుకో” అంటూ 

ఆయన తన పని మీద వెళిల్ పోయారు. 
 
ఇంతలో వినాయక చవితి వచిచ్ంది. అందరి లాగా నేను కూడా బంక మనున్ కొనుకుక్తెచుచ్కుని,  ఆనైల్నోల్ 

వినాయకుడి విగర్హం చేయడం ఎలా, పోర్గార్ం చూసూత్ విగర్హం చేయడం మొదలు పెటాట్ను. వినాయకుడి విగర్హం 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

144          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

అయిన తరువాత, చినన్ఎలుక బొమమ్ చేయడం చూపిసుత్నాన్డు. అది చేసూత్ ఉండగా అనిపించింది, “మూషిక వాహనం” 
అంటూ వినాయకుడితో పాటు ఎలుకని కూడా పూజిసాత్ము. మరి అది ఇంటోల్ గాని ఇంటి చుటుట్పటల్ గాని 
కనిపించిందంటే భరించలేము. ఏమిటో మన నమమ్కాలు అనుకుంటూ ఉండగా ఆయన వచాచ్రు.   

 
“బాగుందోయి నీ వినాయకుడి విగర్హం. ఆహా, మూషిక వాహనంకూడా చాలా బాగా చేసావే. మన 

పూజలకు మెచిచ్ పోయి ఇంటోల్ తిషట్ వేసుకు కూరుచ్ంటుందేమో చూసుకో” అంటూ వేళాకోళం పటిట్ంచారు. 
 
“ఏమో, నేనయితే దానిన్ంతవరకు చూడలేదు. నిజంగా ఎలుక కాదేమోననిపిసోత్ంది” అనాన్ను. 
 
“ఖచిచ్తంగా ఎలుకే!  నేను దానిన్ తరవాత మరోసారి ఆ గోడ కంత లోకి వెళల్డం చూసాను. దానిన్ 

పటుట్కోడానికి మన కుకక్నైనా వదలాలి, లేకపోతే పిలిల్నైనా పెంచాలి” అనాన్రు. 
 
“చాలెల్ండి, దానికోసం ఇపుప్డో పిలిల్ని పెంచాలా! పిలుల్లంటే నాకసహయ్ం అని తెలీదూ” కాసత్ 

విసుకుక్నాన్ను. 
 
“కౌపీన సంరక్షణారథ్ం హయం పటాటోపహా” అంటూ ఆయన నవావ్రు. 
 
పర్తిరోజు ఉదయం సాన్నం చేసిన తరువాత తులసికుండి దగగ్ర దీపారాధన చేసి నమసాక్రం 

చేసుకోవటం నాకలవాటు. వినాయక చవితి పండగ అయిన తరువాత నేను పెటిట్న దీపారాధన కుందె నేల మీద పద పడి 
ఉండటం గమనించాను. ఇదేదో ఎలుక చేసుత్నన్ పని కాదు కదా అనిపించింది. మరో వారం రోజులు గమనించాను. 
పర్తిరోజూ కాక పోయినా , చాల రోజులు కుందె  కింద పడి ఉండటం గమనించాను. 

 
“లాభం లేదండి. దానిన్ ఏదో రకంగా పటుట్కోవాలిస్ందే” నా నిరణ్యం చెపేప్సాను. 
 
“ నీ వరకు వసేత్ గాని కాలు ముందుకు వేయవనన్మాట.”  అంటూ బోనల్ రకాలు మళిళ్ చూపించి  
“ఇందులో ఎలాంటిది కావాలో నువేవ్ నిరణ్యించుకో” అనాన్రు.  
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“మీరేచూడండి. పాపం దానిన్ మాతర్ం చంపకూడదు.” 
 
“ఇదిగో ఈ బార్ండు ఆరడ్రు చేదాద్ం. పాల్సిట్క తో చేసినవి. జసట్ టార్ప చేసుత్ంది అంతే. తరువాత దూరంగా 

తీసుకు వెళిల్ వదిలేయచుచ్. ఖరీదు కూడాతకుక్వే. చైనా లో చేసింది కూడా కాదు” వయ్ంగంగా నవువ్తూ ఆయన సలహా 
ఇవవ్టం, ఆరడ్ర చేయటం, రెండురోజులోల్ అవి ఇంటి ముందు ఉండటం అనిన్జరిగి పోయాయి. 

 
శనివారం: 
పాయ్కెట తెరిచి అందులోంచి రెండు బోనుల్ బయటకు తీసి కాగితం మీద రాసివునన్ సూచనల పర్కారం  

ఛీజ ముకక్లను పెటిట్ వాటిని సిదధ్ం చేసారు. ఆయనకి మంచి సరదాగా ఉనన్టుట్ంది దానిన్ పటుట్కోవడం. 
 
“ ఎలుకా ! (చూడు) నా మజాకా “  అంటూ దీరాఘ్లుతీసూత్ , “చూసావా ‘నా’  అనే  అక్షరానిన్ముందుకు 

లాగేటపప్డికి సరదా అంతా నాదయింది” అంటూగెంతలేయయ్ సాగేరు. 
 
“ఏంటో అరధ్ం కాలేదు కానీ, మీరు సరదా పడటం మాతర్ం బాగుంది” అనాన్. 
 
“అదేనోయ, మొనన్ చూళాల్ ‘ఏలికా మజాకానా ‘ అనన్ సినిమా. అందులో చివరునన్’నా’ అక్షరానిన్ 

ముందుకు లాగాననన్మాట” తన వెధవ తెలివితేటలకు మురిసి పోసాగారు. 
 
రెండు బోనుల్లో ఒకటి తులసి కుండి దగగ్ర, రెండోది దూరంగా గోడ పకక్న ఉంచారు నా సలహా పర్కారం. 
 
ఆదివారం: 
------------- 
నా కంటే ముందే లేచి పెరటోల్కి వెళాల్రు. నేను లేచి కాఫీ చేసి తీసుకు వసుత్ండగా, గుపిప్ట మూసుకుని 

వసూత్ “ఎస” అంటూ గుపిప్ట చూపించసాగేరు. 
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“ఏమిటి? “ అని అడిగే లోపునే గుపిప్ట చూపించి “దొరికింది” అనాన్రు. 
 
“ ఏంటి బోనులో పడిందా!, ఏంటి ఖరమ్కాలి గుపిప్టోల్ తీసుకు రాలేదు కదా “ అంటూకంగారుపడాడ్. 
 
 ఒకసారి దొడోల్కి పాము వసేత్ దానిన్ చంపి, చచిచ్న దానిన్ మెడలో వేసుకుని శివుడు ఇలాగే వేసుకుంటాడు 

అంటూ తిరిగిన పిచచ్ మొగాడు అనితెలుసు.  అలాంటి  పనేదో చెసాడేమోననన్ భయం వేసింది. 
 
“లేదు లేవోయ, కింద బోనులో ఉంది”. అని గుపిప్ట విపిప్ చూపిసూత్ “తవ్రగా కాఫీ తాగి తయారవు. 

ఊరుకు దూరంగా తీసుకు వెళిల్ వదిలేదాద్ం” అనాన్రు. “ పాపం అది ఎపుప్డు బోనులో పడిందో,  ఎంత కంగారు 
పడుతోందో ఏమిటో ! చినన్ పిలల్లాగుందోయ. దానిపెదద్ దికెక్కక్డుందో” అంటూ కాసత్ జాలితో నిటూట్రాచ్రు. 

 
“నిజమేనండి. ఊరు చివర వదిలేసి వసేత్ పాపం బతగగ్లదో లేదో ఏంటో” కాసత్ బాధేసింది. 
 
“మంచి చికుక్లో పడి పోయామోయ. పిలల్ కదాని వదిలేసేత్, మనం పెటిట్న చీజిక్ అలవాటుపడి ఇంటి 

చుటూట్ తిరగొచుచ్. ఎలికలుంటే వాటి కోసం పాములు రావచచ్ంటారు. అపుప్డు మనం భయం భయంగా బతకాలి. చట ! 
చినన్దీలేదు, పెదద్దీలేదు, అది మన చుటుట్ట్ పకక్ల ఉండటం అంత మంచిది కాదు. బయట వదిలేసి రావటమే మంచిది. 
దానికి ఎంత రాసిపెటిట్ ఉంటే అంతే బతగగ్లదు,  ఇంకేం ఆలోచించక బయలుదేరు” అంటూ బోను తీసుకురావటానికి 
వెళాల్రు. 

 
“దానిన్ నాకు మాతర్ం చూపించకండి” అని నేను కూడా రెడీ అవటానికి ఇంటోల్కి వెళాళ్ను. నేను 

వచేచ్టపప్టికి కారులో రెడీగా ఉనాన్రు. నేను ఎకక్గానే తెలుగు సినిమా పాటలు పెటిట్ పాడుకుంటూ బయలుదేరారు. 
కొంత దూరం పోయిం తరువాత టార్ఫికైల్టల్  దగగ్ర ఆగినపుప్డు, నా వైపు చూసి “ It’s a one in a life time 
journey” కదా “ అనాన్రు.  

 
“అంటే? “ కుతూహలంగా ఆయన వైపు చూసాను. 
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“అదేనోయ. ఆ ఎలలుక ఎపుప్డనాన్ కార ఎకుక్తా ననుకుందా ?  కారు ఎకక్డం ఒక అదృషట్ం అయితే 
మనతో పర్యాణం చేయటం మరో అదృషట్ం. ఎకక్డికి వెడుతోందో దానికి తెలియదు. కొనిన్ నిముషాలోల్ ఎం 
జరగబోతోందో తెలియదు. ఈ బోనులోంచి ఎలా బయట పడాలో తెలియదు. ఎవరో వసాత్రు, తనిన్ రకిష్సాత్రు అని 
ఆలోచించటంతపప్. పాపం ఏం పాలుపోక బికుక్బికుక్ మంటూ కూరుచ్ని ఉంటుంది. ఏదిఏమయినా ”  It is a one in 
ఆ lifetime journey”  అని అదేమాట మళీళ్ అనాన్రు. 

 
“ దాని గురించే మరచి పోయాను.ఏది, ఎకక్డ పెటాట్రు?” అని కంగారు పడుతూ, నా కాళళ్ దగగ్ర 

చూసుకునాన్ను.  
 
“కంగారుపడకోయ. కేష్మంగా డికీక్లో ఉంది. ఏం బయటకు రాదులే, కంగారు పడకు “ అనిసరిద్చెపాప్రు. 
 
ఊరి బయటకు వచిచ్న తరువాత, ఒక చెటుట్ కింద కారాపి , బోనుతీసుకు వెళూత్ “ బోనులో వునన్ చీజ 

ముకక్లు కూడా ఇసాత్లే”  అంటూ దానితో మాటాల్డుతూ తీసుకు వెళాళ్రు. 
 
తిరిగొచిచ్ “ now it is in its wild life”  ఇక దాని ఖరమ్కి దేవుడెలా రాసిపెటిట్ ఉంటె అలా 

జరుగుతుంది. ఫీర్గా బతగగ్లదో, లేక దేనికయినా ఆహారం అయి పోతుందో ఏం చెపప్గలం “  అంటూ నిటూట్రుసూత్ కారె 
కాక్రు.  

 
“ దానికి  ఛీజు ముకక్లు ఇసాత్ననాన్రు గదా, ఏం చేశారు?” ఎం జరిగిందో వినాలనిపించింది. 
 
“ బోను మూత ఓపెన చేయగానే ముందు కాసత్ జంకింది. తరువాత ఒకక్సారి బయటకి దూకి తురుర్ మని 

సెకనులో మాయమయింది. మళిళ్ అది ఆ పార్ంతానికి తిరిగి వసేత్ గిసేత్ తింటుందిలే అని ఒక ఆకు లో వేసి పెటాట్ . అంత 
కంటే ఏం చేయగలం”  అనాన్రు కార సాట్రేట్చ్సూత్. 
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“ భగవదీగ్త లో భగవానుడు ఏం చెపాప్డు. నువువ్ చెయాయ్లిస్ంది, చెయయ్గలిగింది చెయియ్, ఆ తరువాత 
ఫలితం నేను చుపిసాత్ను. అనాన్డా.  అలాగే, నేను చేయాలిస్ంది చేశాను. ఆపైన ఆయన ఇషట్ం. ఆ మూషికానికి ఏం 
జరగాలని ఉందొ భగవంతుడే నిరణ్యిసాత్డు.” అనాన్రు. 

 
“ ఆ మాటలు వేరే సందరభ్ంలోవి గాని మీరిక పదండి. షాపు లో కాసిని సరుకులు కొనుకుక్ని వెడదాం” 

అనాన్ కాని , నా మనుసులో కూడా కొంచం అశాంతిగ  ఉనన్టల్నిపించింది. 
 
డైరవ చేసూత్ ఉనన్టుట్ండి నా వైపు తిరిగి “మనం ఇంటికి వెళేళ్టపప్టికి అది తిరిగి ఇంటికి వచేచ్సుంటే 

భలేగా ఉంటుంది కదా, ఆ ఎలుక సినిమా లో లాగా!” ఆయన లో కొదీద్ హుషారు కనిపించింది. 
 
“ అదే అని ఎందుకనుకోవాలి, వాళళ్మోమ్, మరో పిలల్ అయినా అయి ఉండచుచ్ గదా. పెదద్ ఫామిలీనేమో” 

తోడు పలికాను. 
 
“మళిల్ బోనుల్ పెటట్డమే. “They all get their lifetime journey.”  అంటూ కిరాణా షాప ముందు 

కారు  ఆపారు. 

  
                                                 PPP 

   
ఐశవ్రయ్ కిటికీ లోంచి ఇంటి వెనక కనబడే పూల చెటల్ను తదేకంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది. ‘సుదూరంలో 

ఆకాశం, భూమి అంచులు కలిసి పోయిన చోట బంతి ఆట అడుకుంటునాన్వా సితారా! నా చేతులారా నినున్ దూరం 
చేసుకునాన్ను. సితార అని నినున్ నా మనసార పిలుచుకోక ముందే వెళిల్ పోయి ఆ తారలతో ఆడు కుంటునాన్వా!! అమామ్ 
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అని పిలవక ముందే వెళిల్ పోయావా!!’ చెటల్ ఆకుల మధయ్లోంచి సుదూరంగా కనిపించే అర చేయంత ఆకాశానిన్ చూసుత్నన్ 
ఐశవ్రయ్ కళళ్లోల్ంచి  రెండు కనీన్టి బొటుల్ రాలాయి.  

ఉదాసీనంగా ఉనన్ ఐశవ్రయ్ను వదిలి ఇండియా వెళాళ్లంటే పర్మీలకు మనసు ఒపుప్కోవడం లేదు.  
“ఏమండీ! ఇంకొనాన్ళుళ్ మనం ఇకక్డే ఉండడానికి పర్యతన్ం చేయండి. ఉలాల్సంగా తిరిగే బిడడ్ అలా 

పాలి పోయిన మొహంతో ఎపుప్డూ పరధాయ్నంగా ఉంటోంది. దానిన్ చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్పోతోందండి.” వేదనగా 
భరత్తో అంది పర్మీల. 

“వీలవుతే ఉండమామ్! నువువ్ పదిసారుల్ చెపాప్లిస్న పని లేదు. నాకు మాతర్ం ఉండాలని లేదా! ఐశు బాధ 
నాకూ అరథ్ం అవుతోంది. ఎకస్ టెనష్న ఇవవ్డం లేదు. మన కారణాలు ఈ అమెరికనల్కు అరథ్మయి చావవు. ‘నో’ అనేసాత్రు. 
ఐశు ఇపుప్డు ఇండియా రావడానికి కూడా కుదరదు. గీర్న కారడ్ కు అపైల్ చేసారు ఆ కారుడ్ వచేచ్ వరకు ఈ దేశం నుండి 
కదలడానికి వీలేల్దాయే.” శరతచ్ందర్ పైకి చిరాకుగా అనాన్డే కాని అతని మనసులో కలతగా ఉంది. 

“ఆ దేవుడి మీద భారం వేసుత్నాన్ను.” కంట నీరు పెటుట్కుంది పర్మీల. 
‘మొదటి కానుప్కే నా బిడడ్కు ఇంత కషట్ం వచిచ్ంది.’ తలిల్ మనసు గగోగ్లు పడింది. ఇండియా వెళిల్ పోయే 

రోజులు దగగ్ర కొచాచ్యి. కూతురిని నీడలా అంటి పెటుట్కుని హిత భోధ చేసూత్నే ఉంది ఆ తలిల్.  
“నీ వయసెంతని అలా బెంబేలు పడతావు. పుటట్గానే పోయినా పేగు తీపి కదా! బిడడ్ ఆయుషుష్ నిండింది. 

బాధ ఉంటుంది. మన చేతిలో ఏముంది చేయడానికి, ముందు నువువ్ కోలుకోవాలి ఐశూ.” 
“నేను బానే ఉనాన్ను మమీమ్.”  
 “నువువ్ ఇలా సరిగాగ్ తినకుండా, నిదర్ లేకుండా ఉంటె ఇకక్డ ఎవరునాన్రు నినున్ చూసుకోవడానికి? 

పవన ఎనిన్ రోజులు పని మానేయగలడు చెపుప్! నీకు దగగ్రలో మన వాళళ్ంటూ ఎవరూ లేరు. ఈ దేశంలో అందరూ 
వీకేండుకే కనిపిసాత్రు. నీ మనసులో బాధను నువేవ్ తీసేసుకోవాలి.” మాటలు గాలిలో తేలి పోయినా ఏదో 

ఒక మాట ఐశవ్రయ్లో మారుప్ తెసుత్ందనే ఆశతో వదలలేక ఇండియా వెళిల్ పోయారు ఆ దంపతులు.  
ఐశవ్రయ్ మనసులోని భావాలనిన్ ఒక మంచు ముదద్లా మారి ఆ మంచు ముదడ్పై బంగారు పాప కళుళ్ విపిప్ 

ఐశవ్రయ్ను చూసోత్ంది. చినాన్రి చేతి వేళుళ్ కదులుతునాన్యి. కారణం లేకుండానే చిరు నవువ్ నవువ్తోంది. మొఖమంతా 
వెలుగే. మంచులో కనుమరుగవుతునన్ పాపను ఎతుత్కోవాలని ఐశవ్రయ్ మనసు పరి తపించింది. అజాఞ్నంతో పాపను 
దూరం చేసుకునాన్నని కుమిలి పోయింది. పవన పరిసిథ్తి మరీ బాధాకరంగా ఉంది. మనసులో పాప దకక్లేదనే బాధ 
ఒకవైపు, ఐశవ్రయ్ మనఃసిథ్తిని చూడలేక కలిగే బాధ మరోవైపు. పవన పేరెంటుస్ వీసా సమసయ్ వలల్ అమెరికా రాలేక 
పోయినా తరుచుగా ఫోను చేసి ఐశవ్రయ్కు, పవన కు ఓదారుప్ మాటలు చెపూత్నే ఉనాన్రు. 
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“పాపకు ఆయుషుష్ లేకపోతే మనమేమి చేయగలము. బతికించడం మన చేతిలో పనికాదుగా! వయసుస్లో 
ఉనన్దానివి ముందు ముందు నీకు పిలల్లు పుడతారు. నీ ఆరోగయ్ం బావుండేటుట్ చూసుకో.” అతత్ చెపిప్న మాటలు 
వినడమయితే వింది కానీ ఐశవ్రయ్లో ఏ మారుప్ రాలేదు.  

ఒక శనివారం రోజు, “ఐశూ! సినిపేల్కోస్ల్ నీ ఫేవరేట దీపిక పెడుకోన మూవీ ఉంది. నీకు హిందీ మూవీ 
ఇషట్ం కదా! వెళాద్మా?” ఐశును పర్సనన్ం చేయడానికి పవన సరదాగా అనాన్డు. 

పకక్నే కూచునన్ పవనున్ చిరాగాగ్ చూసి ఐశు చటుకుక్న లేచి, “నేను రాను. నువెవ్ళుళ్.” అంటూ లేచి వెళిళ్ 
పోయింది. ఏం చేయాలో తెలీక పవన నీరస పడి పోయాడు. 

ఓపికగా ఐశులోని ఉదాసీనతను, నిరాసకత్తను తొలగించాలని పవన చేసే పర్యతాన్లనీన్ ఐశూలో ఏ 
సప్ందన తీసుకు రాలేదు. ఉలుకు, పలుకు లేని మనిషి మనసులో ఏముందో ఇతరులకు ఎలా తెలుసుత్ంది. అడగనిదే 
అమైమ్నా పెటట్దని సామెత అందుకే వచిచ్ందా! ఐశుకు ఎవరినీ కలవడం ఇషట్ం లేదు, ఎకక్డికి వెళళ్డం ఇషట్ం లేదు. 
ఫెమిలీ డాకట్రు రిఫర చేసిన సైకియాటిర్సుత్ను చూడ నంటుంది. దేవుడిపై భకీత్, నమమ్కం పూరిత్గా చెరిపేసింది. ఆరునెలుల్ 
గడిచి పోయాయి. పవనులో కూడా ఓపిక నశించి పోతోంది. ఆఫీసు నుండి అలసిపోయి ఇంటికి రాగానే ఐశూని చూసి 
మరింత దిగాలు పడుత్నాన్డు. 

“పుటిట్న బిడడ్ చనిపోతే భరత్ను ఏడిపిసుత్ందేమిటి! ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కోవాలె గాని ఈ విధంగా భరత్ను 
దూరం చేసుకుంటుందా! ఇలా భరత్ మొహం చూడకుండా ఆడది ఇలుల్ ఏం చూసుత్ంది, సంసారం ఏమి చేసుత్ంది! బాధ 
కొంత కాలం ఉంటుంది కాని జీవితమంతా బాధకే అరిప్సాత్నంటే సంసారానికి పనికి రాదు. ఆమె తలిల్ దండుర్ల దగగ్రకు 
పంపించు. ఆ తిపప్ లేదో వాళేళ్ పడతారు. విడాకులు తీసుకో పవన. మరో అమామ్యిని చూసి పెళిళ్ చేసుకుందువు.” 
ఇంటా, బయటా అనిన్ పనులు చూసుకుంటూ కషట్ పడే కొడుకు కోసం తలల్డిలిల్ంది పవన తలిల్. 

“అమామ్! నేను ఇషట్పడి ఐశూను పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. అందరి బాధ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఇంత 
చినన్విషయానికే విడాకులు అని మాటాల్డొదుద్ అమామ్. ఐశుది సెనిస్టివ మనసు అందుకే బాధ ఎకుక్వగా ఉంది. నా 
గురించి మీరేం బాధ పడకండి. నేను ఎలాగో మేనేజ చేసుకుంటాను. అనీన్ తవ్రలోనే సరుద్కుంటాయి.” తలిల్కి నచచ్ 
చెపాప్డే కానీ లోలోన హోపెల్స గా ఫీలవుతునాన్డు. సితార గురించి మాటాల్డితే బాధ వెలికి వచిచ్ మనసు తేలిక పడుత్ందని 
చాల సారుల్ పర్యతిన్ంచి విఫలుడయాయ్డు. 

“బిడడ్ పోయి సంవతస్రం కావసోత్ంది కానీ మీ అమామ్యి ఇంకా కోలుకోలేదు. నా కొడుకును గాలికి 
వదిలేసింది. ఇంటి పని చేయదు. సంసారం చేయదు, సంతోషంగా ఉండదు. మీ బిడడ్ను తెచుచ్కొని మీ దగగ్రే 
ఉంచుకోండి. నా కొడుకు జీవితం ఎడారి చేసోత్ంది.” అంటూ పవన పేరెంటస్ పెటెట్ పోరు పడలేక పర్మీల ఐశూ చెవిని 
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ఇలుల్ కటుట్కొని చెపూత్నే ఉంది. బిడద్ బర్తుకేమవుతుందా! అని కంట నీరు పెటిట్ంది. ఆశించని తీరుగా ఉనన్టుట్ండి రెండు 
నెలల తరావ్త పవన ఐశుని తీసుకుని ఇండియా వచాచ్డు.  

పవన, పర్మీల, శరతచ్ందర్ల మధయ్ చాలా సేపు తరజ్న, భరజ్నలు జరిగాయి. ఐశవ్రయ్ మాతర్ం నిమమ్కు నీరెతిత్ 
నటుట్ తనకెమీ పటట్నటుట్ అంతఃముఖి అయిపొయింది. 

“మీ దగగ్ర ఉంటె ఐశు కాసత్ కోలు కుంటుందేమో!” అంటూ పవన ఐశూకు వినబడేటుట్ కాసత్ పెదద్గా అనేసి 
వెళిల్ పోయాడు. 

ఒక సంవతస్రం కిర్తం - 
దీపావళి పండుగకు రెండు నెలల ముందుగా సితార పుటిట్ంది. సితార పుటిట్ట్న రెండు నెలలకే 

చనిపోయింది. కానీ ఆ ఇంటోల్ దీపావళి జరుపు కోలేదు. అలంకరణలు లేవు, ఇలల్ంతా చీకటి – ఇలేల్ కాదు అందరి 
మనసులోనూ చీకటి విసత్రించుకుంది. ఆ తరావ్త వాళళ్కు దీపావళి పండుగ రానేలేదు, ఆ ఇంటోల్ ఏ పండగ జరగలేదు. 
ఇలల్ంతా చీకటి- నిశశ్బద్ం- మనసులను బదద్లు చేసే నిశశ్బద్ం. జీవితాలను ఐసులా నిశేచ్తనులను చేసే నిశశ్బద్ం. ఆ 
నిశశ్బద్ంలో నడిచే రాతి బొమమ్లా బతుకుతోంది ఐశు. ఏం జరిగింది!  

అ రోజు సితారాను రెండు నెలల రొటీన చెకప కోసం డాకట్ర దగగ్రకు తీసికెళిళ్ంది ఐశు. పీడియాటిర్సట్ 
చెకప చేసి, 

“పరెఫ్కట్ గా ఉంది. సితార బరువు పెరిగింది. గుడ! షి ఈజ ఎ హేలిత్ బెబీ.” 
డాకట్రు మాటలు విని ఐశవ్రయ్ సంతోషంగా బిడడ్ను ముదుద్ పెటుట్కుంది. ఆడుతూ పాడుతూ గంతులేసే 

సితార కళళ్ముందు కదిలింది. 
మరునాడు ఉదయం నాలుగగ్ంటలకు అలారం మోగింది. సగం తెరిచిన కళళ్తో యాంతిర్కంగా సితారాకు 

పాలు పటేట్ వేళళ్యిందని ఆవలింత తీసూత్ లేచింది ఐశవ్రయ్. పకక్నే ఉనన్ గాల్సులోంచి రెండు గుటకల నీళుళ్ తాగి కళుళ్ 
పూరిత్గా తెరిచి కిర్బ దగగ్ర కెళిళ్ంది. సితార కిర్బోల్ ఒక మూల పైన కపిప్న షీట అంతా చుటుట్కుని చినన్ మూటలా 
కనబడింది. 

“చినిన్ సితార! షీట అంతా లాగేసి నీ తల చుటుట్ అలా కపుప్కునాన్వేంటి. దోబూచు లాడుతునాన్వా! చలిగా 
ఉందా? ఈ షీట తీసేసి మందంగా ఉనన్ బాల్ంకెట కపుప్తాలే. ఇంత కదలిక ఎలా వచిచ్ంది నీకు!”  

ముదుద్గా అంటూ సితార తలపై చుటుట్కు పోయిన షీటున్ తీసి బిడడ్ను చేతిలోకి తీసుకుంది. సితార 
శరీరానిన్ తాకగానే ఐశు కెవువ్న కేక వేసింది. సితార శరీరం ఐసు ముదద్లా ఉంది. ఐశవ్రయ్ కేక విని పవన కళుళ్ తెరిచి 
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ఒకక్ పెదద్ అంగ వేసి బెడ కు కొంచెం దూరంలో గోడవారగా ఉనన్ కిర్బ దగగ్రకు చేరాడు. నిమిషాలలో అంబులెనుస్ 
వచిచ్ంది. సితరాను ఏమరేజ్నీస్ రూముక్ తీసికెళాళ్రు. కానీ అపప్టికే సితార లోకం వదిలి వెళిల్ పోయింది.  

“సారీ! నథింగ కెన బి డన.” వైదుయ్ని మాట. ఏమి జరిగిందో తెలీక  పిచిచ్వాళళ్లా ఉనన్ పవనున్, 
ఐశవ్రయ్ను కొనిన్ పశన్లడిగాడు డాకట్రు ఆ తరావ్త,  

“ఇది సడెన ఇనెఫ్ంట డెత సిండోర్మ - యస ఐ డి యస.” అనాన్డు. 
పాలిపోయిన మొహాలతో నిలబడడ్ ఆ యువ దంపతులను కాసత్ దూరంలో ఉనన్ రూములోకి తీసికెళిళ్ 

కూరోచ్బెటిట్ వెళిల్ రెండు నీళళ్ సీసాలు వాళళ్కిచిచ్ “తాగండి” అనాన్డు. నా ఒడిలో ఉనన్ బిడడ్ మాయమైందా! అదెలా!! నాకు 
తెలియకుండా ఎవరు లాకుక్నాన్రు!! ఐశవ్రయ్ మనసు గగోగ్లు పెటిత్ంది. 

“పసి పిలల్లను పొటట్మీద పడుకోబెటట్డం, పైన షీటుతో కపప్డం లాంటి అలవాటు చాలా కాలం కిర్తం 
ఉండేది. నేనే కాదు ఏ డాకట్రైనా పసి పిలల్లను వెలల్కిలా పడుకో బెటట్మనే చెపాత్ం. కడుపు నొపిప్, గాయ్స సమసయ్ ఉనన్ 
పిలల్లను కూడా బోరల్ పడుకో బెటట్మని చెపప్ను. అంతేకాదు బేబికి పైన ఏమీ కపప్గూడదు. చాల పర్మాదం. చినన్ 
చినన్బొమమ్లు, వసుత్వలు ఏవీ కూడా కిర్బోల్ ఉంచ కూడదు. చలిగా ఉంటె మందంగా ఉనన్ నైట డెర్స వేయాలి కానీ పైన 
ఏమి కపప్గూడదు.”  

“చలిగా ఉంటుందని షీట కపాప్ను.” నూతిలోంచి వసుత్నన్టుట్గా ఉంది ఐశవ్రయ్ మాట.  
పవనుకు తల దిముమ్గా ఉంది. “నేను కూడా ఎనోన్సారుల్ కదిలి పోయిన షీటు పాపపైన సరి చేసుత్మాత్ను.” 

అంటూ తల పటుట్కునాన్డు. 
“ఇపుప్డు మీరు బేల్ం గేమ ఆడి ఏమీ చేయలేరు. బేబికి ఆ వయసుస్లో గాలి ఆడక పొతే తల తిపిప్ ఊపిరి 

తీసుకోవాలని తెలీదు. కాళుళ్ చేతులు కదిలినపుప్డు కపిప్న షీటు చుటుట్కు పోయే పర్మాదముంది. బోరాల్ పడుకునన్పుడు 
కూడా ఉపిరాడదు. అది పర్మాదమే కదా! ఆరోగయ్ం, అనారోగయ్ం సంగతి అటుంచి సఫోఫ్కేషన జరిగే అవకాశం ఉంది. 
ఐయాం వెరీ సారి ఫర యువర లాస” డాకట్రు సానుభూతి తెలిపాడు. 

డాకట్రు వివరంగా చెపాప్డు కానీ చాల ఆలసయ్ం అయిపొయింది. ఇదద్రూ ఎదో కలలో వింటునన్టుట్ 
సుషుపాత్ వసథ్లో ఉనాన్రు. సితార లేదు, వెళిల్ పోయింది. వాళళ్కు అరథ్ం కాలేదు.   

“నాకీ జాఞ్నం ఎందుకు రాలేదు! నా మూలంగా నా బంగారు బిడద్ పార్ణాలు వదిలింది.” ఐశవ్రయ్ తనను 
తాను నిందించు కుంది. ‘నేను అమమ్ను, నీ అమమ్ను’ అని కుమిలి పోయింది. ఐశు గుండె తునాతునకలైంది. 
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 తన చేతులోల్కి ఒరిగి పోయిన ఐశూ గుండె బీటు వింటూ అచేతనంగా అలాగే ఉండి పోయాడు పవన. 
ఆనాటినుండి ఉదాసీనతలో అనాసకత్లా జీవించింది ఐశు. పవన ఇండియా తీసికెళిళ్ ఐశును పేరెంటుస్ దగగ్ర వదిలిన 
రోజు కూడా ఐశు మనసులోని  మంచు కరగ లేదు.  

“ఐశూ! వేరే పనుల మీద ధాయ్స పెటుట్ నీ బాధ తగుగ్తుంది. పవను మనసు కూడా అరథ్ం చేసుకో. 
పాపకోసమే కాదు నీకోసం కూడా బాధ పడుత్నాన్డతడు. నీకొక పాపో, బాబో పుడితే అనిన్ సరుద్కుంటాయి. జరిగి పోయిన 
రోజులు తిరిగి రావు. ఇలా జీవితానిన్ వృధా చేసుకోకు.” తలిల్ ఐశును పేర్మతో ఓదారచ్ని రోజు లేదు. 

******** 
ఐశవ్రయ్ జీవితంలో ఇండియా వచిచ్నా ఏ మారుప్ లేదు . చూసుత్ండగానే ఆరునెలలు గడిచి పోయాయి. ఒక 

నాడు పర్మీల మందంగా ఉనన్ ఒక కవరును ఐశవ్రయ్ చేతికందిసూత్ “పవన మళీళ్ పెళిల్ చేసుకుంటునాన్డట, అందులో 
విడాకుల పేపరుల్ ఉనాన్యట. సంతకం పెటిట్ పంపించమనాన్రు. పెళిల్ రోజు కూడా నిరణ్యించారట. ”  

“ఇపప్టి వరకు మీరిదద్రూ కలుసాత్రనే ఆశ ఉండేది. పెళిల్ చేసుకుంటునాన్డంటే ఆ ఆశ కూడా చచిచ్ 
పోతుంది.నీ బతుకు నీ చేతులారా పాడు చేసుకుంటునాన్వు.” పర్మీల తల బాదుకుంటూ ఏడుసూత్ ఐశూకు ఎదురుగా ఉనన్ 
కురీచ్లో కూరుచ్ంది.  

చదువుతునన్ పుసత్కంలోంచి ఐశు తలెతిత్ తలిల్వేపు చూసి మళిళ్ పుసత్కంలోకి మొహం దూరిచ్ంది.  
“నువివ్ంత రాయిలా తయారయాయ్వేమిటి! నీకు పవను అంటే నీకెంత ఇషట్మో అది మరిచిపోకు!! బిడడ్  

చనిపొతే నీ బతుకు బుగిగ్లం చేసుకుంటావా! పసిపిలల్లాగా తిను అంటే తింటావు లేకపోతే లేదు. మేమునన్ంత కాలం సరే. 
మేము పోయాక నీ గతేం కాను! నీ అకక్ను చూడు ఇదద్రూ పిలల్లతో కాపురం చేసుకుంటోంది. అకక్ వసేత్ తన పిలల్లను 
ఒకక్ సారైనా దగగ్రకు తీసుకోవు. నీ సేన్హితులు అందరూ కాపురాలు చెయయ్టం లేదా. మంచి చెడడ్ అనిన్ భరిసూత్ 
జీవితంలో ముందుకు పోవాలి. చినన్, పెదద్ కషాట్లు అందరికి వసాత్యి. అంత మాతార్న జీవితం వదులు కుంటామా! 
భరించడం నేరుచ్కోవాలి. కషాట్లు ఎలల్ కాలం ఉండవు.” 

“నా తలరాత ఇలాగే ఉంది.” పొడి మాటలు. 
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ, ముకుక్ చీదుకుంటూ పర్మీల నిసస్హాయంగా గదిలోంచి వెళిల్ పోయింది. 
తలిల్ గదిలోంచి వెళాళ్క చదువుతునన్ పేజీ పూరిత్ చేసి ఐశవ్రయ్ లేచి వళుళ్ విరుచుకుంటూ మందంగా ఉనన్ 

కవరును తీసుకుని విపిప్ చూసింది. గబ గబా పేపరుల్ తిపిప్ంది. అవి నిజంగా డివోరుస్ పేపరేల్. మనసులో ఎదో గుచుచ్ 
కునన్టుట్గా బాధ, గుండెలోల్ పోటు ఎకుక్వైంది. వెంటనే వెళిల్ డెర్సస్ర డార్యరులో వెతక సాగింది. పవన అమెరికా వెళిల్ 
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పోయే ముందు రోజు ఒక లెటరు ఐశవ్రయ్ చేతికివవ్ బోయాడు. ఐశవ్రయ్ తీసుకోలేదు. ఆ పకక్నే ఉనన్టేబులుపై పెటిట్ వెళాళ్క 
అది తీసి డార్యర లో పడేసింది. 

“నీ మనసు మారుతుందని ఆశిసుత్నాన్ను. మన ఇదద్రిలో ఉనన్ పేర్మను ఇలా ధారుణంగా చంపేయడం 
నాయ్యం కాదు.”  ఉతత్రం ఇసూత్ గాదాగ్దికమైన గొంతుతో పవన అనన్ మాటలు ఆ క్షణం మళీళ్ వినిపించాయి. 

ఐశవ్రయ్ ఒకొక్కక్ డార్యరు తెరుసూత్ చూడ సాగింది. ఎంత వెతికినా కనబడడం లేదు. ఐశు మనసులో 
ఆరాటం ఎకుక్వ యియ్ంది. ‘ఈ డెర్సస్రుకు ఇనిన్ డార్యరుల్ ఎందుకు పెటాట్రో’ విసుకుక్ంది. ఓ గంట వెతికిన తరావ్త ఆ 
కవరు బటట్ల మధయ్లో దొరికింది. ‘విడాకులిసుత్నాన్డు ఇక ఈ ఉతత్రం చూడటం ఎందుకు!’ కోపంగా చింప బోయింది. 
ఐశవ్రయ్ మనసులో ఆరాటం. ‘చదివి చింపితే’ మనసు చెపేప్ మాట విని చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. 

 “నా పిర్యమైన ఐశూ! ఇలా నీకు రాయాలిస్ వసుత్ందని నేను కలోల్ కూడా అనుకోలేదు. మనం 
ఒకరికొకరం మనసిచుచ్కునాన్క  మన మధయ్ ముఖః సథ్ంగా మాటాల్డుకోవడం, టెకస్ట్ కొటట్డం తపప్ ఇలా మనసు 
లోతులోల్ంచి వచేచ్ భావాలను కాగితం పై పెటెట్ అవసరమే రాలేదు. నా మనసులోని భావాలూ నీకు చెపాప్లని ఉంది, కాని 
వార్యాలిస్న అవసరం వచిచ్ంది. సితారా పుటేట్ వరకు మన కథ వేరు. అది ఆనందాల సవ్రగ్ం. సితార వెళిల్ పోయాక 
అంధకారమయింది మన జీవితం. అందాల బొమమ్ సితార మనలిన్ వదిలి పోయింది నిజమే కానీ 

సితారను అపురూపంగా మన మనసులో దాచుకోవాలని మన జీవితంలో ఒక భాగంగా నిలుపు కోవాలని 
ఉంది. 

సితారను తలుచుకుని కుంచించుకు పోయి దుఃఖంతో జీవితానిన్ నిరీజ్వంగా చేసుకుంటే నీకు, నాకే కాదు 
మన కుటుంబ సభుయ్లకు కూడా బాధగా ఉంటుంది. నాకది ఇషట్ం లేదు. మనం నవువ్తూ సితార గురుత్లను పేర్మగా 
మననం చేసుకోవాలి. మన పేర్మకు సితార ఆతమ్ కూడా సంతోషిసుత్ంది. మన పేర్మకు గురుత్ అయిన సితారను బాధలో 
ముంచితే అరథ్ం ఉండదు. 

ఐశూ! నువువ్ ఆలోచించు. మధయ్ ఉనన్ పేర్మ ఇంతేనా! వంద ఏళుళ్ మనిదద్రం కలిసి జీవించాలని కలలు 
కనాన్ం. ఇంతేనా మన పేర్మ! కాదు, మన పేర్మ అంత బలహీనం కాదు అని నా నమమ్కం. నీలోని ఈ  విచార మబుబ్లను 
ఒకసారి తొలగించి చూడు-మన పేర్మ చాలా గటిట్ది. 

నీవు లేకుండా నా జీవితం శూనయ్ంగా ఉంది. అరథ్ం లేని బతుకులా ఉంది. నీవు కోలుకోవాలని ఆశించని 
రోజు లేదు. నువువ్ నవువ్తూ ననున్ పలకరిసూత్ నా దగగ్రకు వచేచ్ రోజు కోసం ఎదురు చూసూత్ ఉంటాను. మన 
జీవితంలోని సీవ్ట మెమోరీస ను నీ మదిలోంచి తీసివేయకు. నీ కోసం, నీ రాక కోసం ఎదురు చూసూత్ 

                                                                                              పేర్మతో నీ పవన   
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ఆ ఉతత్రం చదువుతూంటే పవను మాటలు వెచచ్గా తగిలి మంచు గడడ్లా ఉనన్ ఐశు మనసు కరిగి 
కళళ్వెంట నీళుళ్ కారు తునాన్యి. 

“మామ!” అంటూ గటిట్గా ఏడుపు గొంతుతో తలిల్ దగగ్రకు వేగంగా వెళిళ్ంది.  
“మామ! పవన ... పవన పెళిల్ ..” మాటలు రాక కనీన్ళళ్తో తలిల్ చేతులోల్కి వాలి పోయింది. కూతురిని 

ఎగాదిగా చూసిన పర్మీల ఆనందానికి అంతులేదు. బాధా తపత్మైన కూతురి మొహం చూడగానే తలిల్కి అరథ్మయియ్ంది. 
పవన వేసిన పాల్ను పనిచేసింది. కూతురిని గటిట్గా కావలించుకుని తనకు వచేచ్ దుఃఖానిన్ ఆపుకోవడానికి 
పర్యతిన్ంచలేదు. తనూ ఏడిచ్ంది, సంతోషంతో. 

******** 
మూడేళళ్ తరావ్త ఒక రోజు – 
“డేకోలైటుస్ కొనుకోక్చాచ్నుగా ఏవీ?” పవన వారం రోజుల నుండి ఏదో ఒకటి వెతుకుతూనే ఉనాన్డు. 
ఈశ పుటాట్క ఇదే మొదటి దీపావళి. ఇలల్ంతా దీపాలతో వెలగాలి, ఈశ గది కూడా దీపాలతో అలంకరిసాత్ 
నంటాడు. కాసేపు మేకులు, కాసేపు హేమమ్రు కోసం వెతుకుతునాన్డు. అవి దొరగాగ్నే అలంకరణలు పూరిత్ 

చేసాడు. 
“టూ మచాగ్ చేసుత్నాన్వు పవన.” ఐశవ్రయ్ ఈశను ఒక చేతిలోంచి మరో చేతిలోకి మారుసూత్ అంది. 
“ఇది మొదటి దీపావళి. పర్పంచం అందమైనదని, ఈశని ఆహావ్నిసోత్ందని తెలిసేటుట్గా అనిన్ సకర్మంగా 

అందంగా చేయాలి.” గరవ్ంగా పవన చాతీ విరుచుకునాన్డు.  
“ఈశకు ఇంకా నాలుగ్ నెలల్యినా నిండ లేదు ఇవనిన్ ఏం తెలుసాత్యి! ఆకలేయగానే పాలు, వెట అవగానే 

డయిపర మారిసేత్ చాలు ఈశకు అనిన్ అందంగానే కనిపిసాత్యి.” ఐశవ్రయ్ మాటలు వినకుండా పవన ఉషారుగా తన పని 
చేసుకు పోతూనే ఉనాన్డు. 

“సితార కోసం ఇలాగె డెకోరేట చేసాత్ననాన్వు.”  బరువైన గొంతుతో అంది. 
“సితార కోసం చేయాలనుకునాన్ం నిజమే.” అతని కంఠంలోని ఆరర్ద్త ఐశవ్రయ్ను తాకింది. 
“ఆ లైటల్నీన్ చారిటీకి  డొనేట చేసాం. సితార ఇపుప్డు లేదు. ఇపుప్డు మనతో ఉనన్ ఈశ కోసం, మన 

కోసం చేసుత్నాన్ను ఐశు.” హుషారుగా అనాన్డు. 
ఐశవ్రయ్ ఈశకు పాలు పటిట్ కిటికీ దగగ్రకెళిళ్ నుంచుంది. కిటికిలోంచి కనిపించే అరచేయయ్ంత ఆకాశానిన్ 

ఆరిత్గా చూసింది. ఎకక్డో దూరాలలో ఆకాశం భూమాతను హతుత్కునే చోట-అకక్డే ఈ లోకానిన్ వదిలి వెళిళ్న 
వాళళ్ందరితో పాటు సితార కూడా ఆడుకుంటోంది! ఆ ఆలోచన ఐశవ్రయ్ మనసుకు హాయి నిచిచ్ంది. ఇపుప్డు సితార 
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ఉంటె ఇలల్ంతా పరుగెతుత్తూ ఆడుకునేది. ఐశూలో మరో దీరఘ్ నిటూట్రుప్. మరో రెండు కనీన్టి బొటుల్. గుండె పొరలోల్ంచి 
మరో జాఞ్పకం – కాలిచ్న కతిత్ మొనలాల్ దూసుకు వచిచ్ కనీన్రై కారుతునాన్యి. జీవితం లోని 

ఒడు దుడుకులను తటుట్ కోవడం వలల్ వచేచ్ అనుభవాలు మనుషులని పరిపూరణ్ మానవుణిణ్ చేసాత్యి. మనో 
సంఘరష్ణ తీరగానే ఆతీమ్యత రాగం పలుకుతుంది.   
కాసత్ చపుప్డుకే ఐశవ్రయ్ పరుగున కిర్బ దగగ్రకు పరుగెతిత్ంది. ఈశ కిర్బోల్ ఓ మూలకెళిళ్ మూటలా 

ముడుచుకు  పోయింది. ఒకక్ అంగలో వెళిల్ మూలుగుతునన్ ఈశను ఎతుత్కుంది. ఈశ మొహమంతా ఎరర్బడింది. ధడ 
ధడ కొటుట్కుంటునన్ గుండెతో, వణికే రెండు చేతులతో ఐశవ్రయ్ ఈశ మొహానిన్ తాకింది. వెచచ్గా తగిలింది. అపుప్డే నిదద్ర 
లేచిన ఈశ వళుళ్ విరుచుకుంటూ పిడికిలితో మొహమంతా రాసుకుంటోంది. ఆ కదలిక చూసి ఐశవ్రయ్ మనసు కుదుట 
పడింది. అలా ఎతుత్కోవడం నచచ్లేదు గాబోలు దీపిత్ కేర కేర మంటూ ఏడవడం మొదలు పెటిట్ంది. ‘నీకు తాత శరతచ్ందర్ 
కోపం వచిచ్ంది. తండిర్ పోలిక గాని తలిల్ పోలిక గాని రాలేదు. వింటే నీ తాత మురిసి పోతాడు.’ ఏడుపు లంఘించుకునన్ 
ఈశను ఎతుత్కుని బాటిల వారమ్ర చూసింది. టెంపరేచర సెట చేసి ఉంది అయినా తన చేతి మీద ఒక చుకక్వేసి సరియైన 
వేడి ఉందని బాటిలున్ ఈశ నోటికి అందిచిచ్ంది. ఆకలిగా ఉందేమో మూతి బిగించి జుప జుప అంటూ వేగానిన్ 
పుంజుకుంది. ఐశవ్రయ్ పేర్మగా ఒళోల్ ఉనన్ ఈశ తల నిమిరింది. కళుళ్ తిపిప్ తలిల్ని చూసి మళిళ్ పాలు తాగడంలో మునిగి 
పోయింది.  

“ఆకలి అరుపులా అవి!” అంటూ పవన వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్ని ఈశ చేతిని నిమరసాగాడు. ఈశ నోరంతా 
విపిప్ నవివ్ మళిళ్ పాలు తాగడంలో బిజీ అయిపొయింది. మనసులిన్ కటిట్ పడేసే నవువ్.  

“గోపాలం తాత పోలికలు కనిపిసుత్నాన్యి కదూ!” అంటూ టప టపా ఆడిసుత్నన్ ఈశ పాదం చేతితో 
తాకాడు పవన. 

“నా కెపప్టినుండో ముసలి మొహం ఉనన్ అమామ్యిని కనాలనుండింది.”  
 “గడడ్ం లేదులే. హహ్..హా.హా... నీకాక్ఫీ కావాలా? అమమ్ కాఫీ చేసోత్ంది.” 
“ఓ.కే.” తలాడించింది ఐశూ. పాలు తాగుతునన్ ఈశ చేతిని తీసుకొని ముదుద్ పెటుట్కోవడం చూసి ‘మరి 

నాకో’ అనాన్డు పవన. 
“కాఫీ” చిరు కోపానిన్ నటిసూత్ అంటునన్ ఐశూను దీనంగా చూసూత్ పవన కాఫీ తేవడానికి వెళాళ్డు. 

 
  PPP 
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      "వెంకటనరసింహరాజువారిపేట మా సొంత ఊరు. మా ఊరికి ఒక పర్తేయ్కత ఉంది.మా ఊరి రైలేవ్ 
సేట్షన పేరు భారతదేశపు రైలేవ్సేట్షన పేరల్లో అతి పొడవైన పేరుగా రికారుడ్కు ఎకిక్ంది" అంటూ తన ఊరి గురించి కొతత్గా 
చేరిన కల్రక్ తో చెబుతునాన్డు  జయరాం.  జయరాం కు వారి ఊరంటే అభిమానం ఎకుక్వ.  

     “రైలు, బసుస్ నందు వెళాల్లంటే అంత పెదద్  పేరు చెపిప్ టికెట తియాయ్లా  సార?”  
      “ఎవరు చెబుతునాన్రు..... అందరూ   ‘తడుకుపేట’ అని పిలుసాత్రు " అని సమాధాన మిచాచ్డు 

జయరాం .  మేనేజర పిలుసుత్నాన్డని పూయ్న చెపప్డంతో ఆ కల్రక్ వెళిల్ పోయాడు. 
       " జయరాం , నీ పెళిల్ తిరుపతి కొండ పైన జరగడం వలల్ తిరుపతికి వచిచ్ అలాగే తిరిగి వచేచ్సాం 

....ఈ సారి తిరుపతికి వసేత్ రైలేవ్సేట్షన పేరల్లో  పొడుగైన పేరుగల   మీ వూరు కూడా చూడాలి."అనాన్ను  
       "తపప్కుండా రండి "అంటూ సంతోషముతో ఆహావ్నించాడు. 
       "మనం ముగుగ్రం మూడు సంవతస్రాల కిర్తం  ఒకే రోజు ఈ సెక్షన లో చేరడం వలల్ మన మధయ్ 

మంచి పరిచయం ఏరప్డింది.రెండు సంవతస్రాల కిర్తం వివాహం చేసుకొని కాపురం పెటాట్వు.ఇంతవరకు మీ అమమ్  
ఇకక్డకు రాలేదు ....ఎందుకని?" అడిగాడు హరిపర్సాద. 

       చాలా రోజులుగా నేను అడగాలనుకొనన్ పర్శన్ను హరిపర్సాద అడగటంతో జయరాం  నుండి  
ఎటువంటి సమాధానం వసుత్ందాని వాడివైపు ఆసకిత్గా చూడసాగాను. 

         “నేను ఎనిమిదవ  తరగతి చదువుతునన్పుప్డు మా  నానన్  చనిపోతే నా కోసం ఇంటిముందు 
ఉదయంవేళలో ఇడీల్ వడలు అముమ్తూ  చాలా కషట్పడుతూ చదివించింది. నేను ఉదోయ్గంలో చేరిన తరువాత నా 
బలవంతం వలల్ ఇడీల్ వాయ్పారం మానుకొంది.   మా వూరిలో మా అమమ్కు  ఒకక్ క్షణం తీరిక ఉండదు మా అమమ్ ఈడునన్ 
ఆడవారు   మా ఇంటిలో కూరొచ్ని బాతాఖానీ వేసుత్ంటారు. ఇకక్డకు అమమ్ను పిలుచుకొనివసేత్ పంజరంలో చిలుక 
బతుకవుతుందని  పిలుచుకొని రాలేదు." అనాన్డు జయరాం  . 

         “నువువ్ మరీ ఎకుక్వగా బిలడ్ అప ఇసుత్నాన్వు "అనాన్ను నేను. 
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        “మూడు సంవతస్రాలకిర్తం ఈ హైదరాబాద ఒకేరోజు మనం ముగుగ్రం ఉదోయ్గంలో చేరాము. ఆ 
తరువాత కొంతకాలానికి ఈ కాలనీలో పర్కక్ పర్కక్నే కాకపోయినా కాసత్ దూరంలో అపారట్ మెంట కొనాన్ము. ఈ కాలనీ 
వాసులందరూ ఎవరికి వారే యమునాతీరే అనన్టుట్గా ఒకరినొకరు పటిట్ంచుకోకుండా ఉండటం మీకు  తెలీదా" 

       "కానీ మనమధయ్ పరిచయం బాగుందిగా......"అనాన్డు హరిపర్సాద. 
       "మన మధయ్ పరిచయమా ......నేను కాపురం పెటిట్న రెండు సంవతస్రములలో మీ ఇదద్రి ఇండల్కు 

నేను మా ఆవిడా కలసి రెండు సారుల్ వచాచ్ము అలాగే మీరూ మా ఇంటికి రెండు సారుల్ వచాచ్రు.నేను మిమమ్లిన్ తపుప్ 
పటట్టానికో కించపరచటానికో చెపప్డం లేదు.ఇంటరెన్ట, సెల ఫోన, టీవీ సీరియలస్ పర్వేశించి అందరి జీవితాలనే 
మారిచ్వేసింది.మా అమమ్ ఇకక్డికి వసేత్ జైలు జీవితం లా గడపవలసి వసుత్ందని ఇంతవరకు రమమ్ని నేను బలవంతం 
చెయయ్లేదు."అనాన్డు జయరాం   

     "నువ చెపిప్ంది నిజమే మా ఎదురింటి పాల్ట బామమ్తో  ఇంతవరకుమాటాల్డలేదు."అనాన్డు 
హరిపర్సాద. 

                                  *  *   *   * 
      ఆఫీస కాంటీన  నందు మేము ముగుగ్రం టీ తార్గు సమయాన "ఈ రోజు సాయంతర్ం నేను మా 

ఊరికి వెళుత్నాన్ను,వెళిల్ మా అమమ్ కు  ఆరోగయ్ం బాగోలేదట. కళుళ్ తిరుగుతుందని నగరి లో ఒక ఆసుపతిర్కి తీసుకుని 
వెళితే తిరుపతి కి వెళళ్మని సలహా ఇచాచ్రట .ఇకక్డ వైదయ్ంచేయించడానికి పిలుచుకొని వసాత్ను "అనాన్డు జయరాం .   

        పది రోజులు గడిచింది. 
        వారం రోజులుగా జయరాం  ఇంటికి వెళిల్ వాళళ్ అమమ్ని పలకరించాలని అనుకొంటూనే 

వుంటాను. ఏదో ఒక చినన్  అవాంతరములు దానికి తోడు సోమరితనం ......ఈ రోజు వెళల్దామనుకొనాన్ను ,ఆఫీస పని 
ముగించుకొని ఇంటికి వచేచ్ సరికి రాతిర్ ఎనిమిది గంటలు దాటింది.రేపు ఆదివారం ....ఉదయం తపప్కుండా వెళిల్ 
పలకరించాలి అనుకొంటూ కాలింగ బెల నొకాక్ను. 

      మా ఆవిడ తలుపులు తీసింది."గోవిందమామ్ ....గోవిందమామ్ ..."ఎదురింటామె  దీనంగా పిలవడం 
వినాన్ను.    

       ఎదురింటిబామమ్కు  ఒక కాలు ఒక చెయియ్ పని చెయయ్దు. అతని కొడుకు కోడలు ఉదోయ్గసుత్లు. 
జబుబ్తోపడిఉనన్ ఆమెకు  సపరిచరయ్లు చేయడానికై గోవిందమమ్ను  పనిలో పెటాట్రు. ఆమె ఆ పాల్టులో వారు చినన్చినన్ 
పనులకు పిలిసేత్ వారిచేచ్ చిలల్ర డబుబ్లకై అటూ ఇటూ తిరుగుతుంది. 
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     "గోవిందమామ్ ...." మరలా బాధాకరమైన గొంతు పాపం అతనికి ఎంతటి అవసరమైన సహాయం 
కావలసి వచిచ్ందో ' అనుకొంటూ జాలిపడాడ్ను. 

    మా ఆవిడ తలుపులు మూసి గడియపెడుతూ "తలుపులు తెరిసేత్ చాలు ఆ ముసలామె  అరుపులు 
...ఇదద్రూ బాగా సంపాదిసుత్నాన్రు ఏదైనా మంచి ఆశర్మంలో చేరిప్ంచాలనన్ జాఞ్నం కూడా లేదు " గొణుకుక్ంటునన్టుట్గా 
అంది మా ఆవిడ. 

    నేను సాన్నం చేసివచిచ్ సోఫా పై కూరుచ్నాన్ను. కాలింగ బెల శబాద్నికి ఎవరా అనుకొంటూ తలుపులు 
తీశాను ఎదురుగా జయరాం  అమమ్ అనుకొంటాను . 

     "ఏమిటయాయ్ యాదగిరీ గురుత్పటాట్వా ...నేను జయరాం అమమ్… లక్షమ్మమ్ను . రెండేళల్ కిర్తం మా  
జయరాం  పెళిళ్లో చూసాను. మా అబాబ్యికూడా నీతో కలసి ఇపుప్డే ఇంటికి వచిచ్నటుల్ చెపాప్డు. మీ ఇంటి నంబర 
తీసుకొని వెతుకొక్ంటూ వచాచ్ను."  

     "నమసాక్రం అమామ్ ....ముందు లోనికి వచిచ్ కూరోచ్ండి మిమమ్లిన్ ఎలా మరచి పోతాను. జయరాం  
ఎపుప్డూ మీగురించే చెబుతుంటాడు. డాకట్రుల్ అనిన్ పరీక్షలు జరిపించి మీకు  ఏ  జబుబ్ లేదని చెపాప్రని జయరాం    
సంతోష పడాడ్డు."అనాన్ను. ఆమె కురీచ్లో కూరొచ్నన్ తరువాత మా ఆవిడను పరిచయం చేసాను. వారి బాగోగులు 
విచారించింది. ఎవరొచిచ్నా మంచినీరు తెచిచ్ ఇచేచ్ అలవాటు మా ఆవిడకుంది. మంచి నీరు తీసుకొనిరావడానికి లోనికి 
వెళిళ్ంది. 

    అపుప్డే  "గోవిందమామ్ ....గోవిందమామ్ ...." దీనంగా పిలుసుత్నన్ ఎదురింటి మనిషి  గొంతు విని 
"ఎవరు యాదగిరీ"  అడిగింది. ఆమె పరిసిథ్తి వివరించి చెపప్గానే "అయోయ్ అలాగా ....నేనిపుప్డే చూసి వసాత్ను ."అంటూ 
వెళిళ్ంది 

      సుమారు అరధ్గంట తరువాత వచాచ్రు " ...పాపం నిగర్హించుకోలేక అలాగే మలమూతర్ములు.....ఆ 
గోవిందమమ్    ఇంటికెళిల్నటుల్ంది.... ఆ సంగతి  తెలీక దీనంగా పిలుసోత్ంది.నేను ఆమె  బటట్లు తీసి ,  శుభర్ం చేసి వేరే 
దుసుత్లు వేసి వసుత్నాన్ను."అంది  

        మొదటిసారి నా జీవితంలో మనిషిలోని దేవతను చూసుత్నన్  అనుభూతి కలిగింది. 
                                                      *   *   *   *    * 
           ఒక రోజు మా ఆవిడ బాత రూమ లో జారిపడటంతో   కాలు ఫార్కచ్ర అయింది. కాలుకు 

ఆపరేషన చేసి సీట్ల పేల్ట వేశారు. వారం రోజుల తరువాత డిశాచ్రజ్  చేసూత్  మరో పదిహేనురోజులు   మా ఆవిడ మంచం 
పైననే ఉండాలనాన్రు. ఆఫీస కు సెలవుపెటిట్ అనిన్ పనులు నేనే చూసుకొంటునాన్ను.    
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     "పనిమనిషి   ఎకక్డా దొరకలేదు...నీవు మంచినీరు ఎకుక్వగా తార్గడం  వలల్ .....ఎకుక్వ సారుల్ .... 
నీరు తార్గడం  కొదిద్గా తగిగ్ంచు.” అంటూ మా ఆవిడ యూరిన బేసి ను  ఇబబ్ంది పడుతూ తీసుకెళిల్ ఖాళీ  చేసి తెచాచ్ను   

          మా ఆవిడా కనులు చెమమ్గిలల్డం గమనించాను . .'"నడిచేంతవరకు ఆ ఆసుపతిర్ నందు 
ఉండివుంటే బాగుండేది'" బాధతో గొణుకొక్ంటునన్టుట్గా అంది. ఆ మాటలు నా గుండెలో ములుల్లా 
గుచుచ్కొనన్టల్నిపించింది. నీరు తార్గడం  తగిగ్ంచుకో అంటూ   చెపిప్ తపుప్చేసాననన్ భావన కలిగింది   

      "యాదగిరీ....యాదగిరీ నిదురపోతునాన్వా?" అనన్ లక్షమ్మమ్ గారి  మాటలు విని కళుళ్ తెరచి 
"రండమామ్,   కూరోచ్ండి " అనాన్ను. 

    “ మరలా నాకు కళుళ్తిరగడం పార్రంభిసేత్ ఆసుపతిర్కెళాళ్ను.నీ భారయ్కు   పర్మాదం  అయిన రోజే నేను   
మరో ఆసుపతిర్లో చేరాను. ఆ పరీక్ష....ఈ పరీక్ష అంటూ చివరకు ఈ రోజు డిశాచ్రజ్ చేసూత్ మీకు  ఏ  రోగమూ లేదంటూ 
చెపాప్రు.."అంటూ చెపిప్న తరువాత మా ఆవిడ  కాలు గురించి వివరంగా అడిగి తెలుసుకొంది . 

       "యాదగిరీ  నీతో ఒక ముఖయ్మైన విషయం చెపాప్లి.ఈ సమయంలో మందులు ఎకుక్వగా 
వాడుతుండటంవలల్ శరీరం బాగా వేడెకుక్తుంది. అందుకే నీరు ఎకుక్వగా తార్గటం అలవాటు చేయించాలి నీరు 
ఎకుక్వగా తార్గటంవలల్ నీకు పని ఎకుక్వ అవుతుందని నీరు తార్గడం తగిగ్ంచినా నీవు బలవంతం చేసి తార్గించాలి. 
ఇపుప్డు కాసాత్ వేడినీరు తీసుకునిరా ...."అంది. 

     వేడినీరు తెచిచ్పెటట్గానే “నువెవ్ళుల్ నేను వేడినీటిలో పిండిన గుడడ్తో   శరీరం తుడిచి దుసుత్లు 
మారిప్సాత్ను. "అంది నేను మరో గదికి వెళాళ్ను . 

     కొంత సమయం గడచినా తరువాత "యాదగిరీ"అంటూ పిలవగానే వచాచ్ను. "ఇపప్టికే చాలా 
సమయం అయింది నేను రోజూ వసుత్ంటాను" అని చెపిప్ బయలుదేరింది  

      " నేను నినున్ నీరు ఎకుక్వగా తాగవదద్ంటూ చెపప్డం ఎంత పెదద్ పొరపాటు తెలుసుకునాన్ను.ఐ 
యాం సారీ " అంటూ మా ఆవిడ చేతిని పెటుట్కొనాన్ను . 

         “ఆఫీస కు సెలవుపెటిట్  మీరు చేసుత్నన్ పనులు చూసుత్ంటే నాకే బాధగా ఉంది.అయినా మీరేమి 
తపుప్గానో కోపంతోనో ఏమీ అనలేదు. దగగ్ర బంధువులు ఎవరూ దగగ్రోల్ లేరు. ఉనన్ దూరపు బంధువులు చుటట్పు 
చూపుగా ఆసుపతిర్లో వచిచ్ పలుకరించి వెళాల్రు. ఆ బామమ్ నా శరీరానిన్ వేడినీటిలో పిండిన గుడడ్తో తుడిచి నందువలల్ 
పార్ణానికి హాయిగా ఉందండీ "అంది . 
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        పర్తి రోజు ఏదో ఒక సమయంలో వచిచ్మా ఆవిడా  శరీరానిన్ వేడినీటి గుడడ్తో తుడిచి దుసుత్లు 
మారిచ్ వెళేళ్ది  

          "మీరు కాయగూరలకై మారెక్ట వెళిళ్నపుప్డు     నేను ఒంటరితనంతో బాధపడాడ్ను. 
అనారోగయ్ంతో వునన్వారు  ఒంటరిగా ఎంతటి కలోల్లానికి గురవుతారో అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను  పాపం 
ఒంటరిగా ఉనన్ ఎదురింటామేకు ఓదారుప్ చెపేప్వారులేక ,  అవసారాలకు సహాయం చేసే వారు లేక ఎంతటి నరకానిన్ 
అనుభవిసుత్నాన్రో అరథ్ం చేసుకొనాన్ను. ఒకక్ సారి కూడా మానవతవ్ంతో సహాయ పడలేదు.సాటి మనిషిని ఏమాతర్ం 
పటిట్ంచుకోకుండా నేను ఏమి సాధించాను అనన్ పర్శన్ నాలో కలుగుతోంది "అంది మా ఆవిడ 

                               *  *  *  *  * 
        ఇంటికొచిచ్ పదిహేనురోజులు పూరిత్కాగానే ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్ను. కాలుకునన్ కటుల్ విపిప్, 

కరర్లతో నడవడం చెపిప్ంచారు. ఆసుపతిర్నుంచి ఇంటికి టాకీస్లో బయలుదేరాను, 
      మా ఎదురింటి  ముందు గుంపుగా ఉండటం చూడగానే నాలో ఏదో అనుమానం.......అనారోగయ్ంతో 

ఉనన్  ఆమె   మరణించిందా అనన్ అనుమానం కలిగింది. ఎదురింటారామె వాలు  కురీచ్లో కూరొచ్ని ఉండటం చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయాను.ఎపుప్డూ నేలమీద పరచిన దుపప్టి మీద పడుకొనే ఆమె ఈ రోజు వాలు కురీచ్లో కూరొచ్ని ఉండటం 
వింతగా తోచింది. 

    ఆమె  పర్కక్నునన్  జయరాం అమమ్  ననున్ చూడగానే లేచి వచిచ్ "యాదగిరీ,  డాకట్రుల్ ఏమి 
చెపాప్రు?"అనడిగారు. 

      ఆమెకు సమాధానం చెపిప్నతరువాత చివరగా “ఇంతమంది ....ఇకక్డ? "అంటూ పర్శిన్ంచాను. 
         "పటట్ణాలలో అనారోగయ్ంతోనునన్ వృదధ్ మహిళల  అవసరాలకు సేవ చేసేవారు లేక 

పలకరింపులు నోచుకోక ఏకాకిలా ఒంటరితనంతో గడపడం గురిత్ంచాను, మా తడుకు పేటలో అనారోగయ్ంతోనునన్ 
వారిని  ఆరోగయ్ంతోనునన్ వారు వెళిల్ పలకరించడం వలల్ వారిలో మానసికానందం కలిగేది. అలాంటి వాతావరణం 
ఇకక్డా కలిప్ంచాలనుకొనాన్ను. వీరందరూ సహకారించారు. అందులో  భాగంగా ఇపుప్డు ఈమెకు  తోడుగా ఉంటూ 
మాటాల్డుకొంటునాన్ం"అనాన్రు. 

       " లక్షమ్మమ్ గారు   ఈ కాలనీలో ఉనన్ అనిన్ ఇండల్కు వెళిల్ వృదధ్ మహిళలతో  కలసి మాటాల్డి అనిన్ 
వివరములు సేకరించారు.ఈ కాలనీలో మొతత్ం పాతిక మంది వృదధ్ మహిళలు  ఉండవచచ్ని అనుకొనాన్ం .కానీ మొతత్ం 
యాభై రెండు   మంది వునాన్రని  చెబితే అందరూ ఆశచ్రయ్పడాడ్ము. అందులో అనారోగయ్ంతో బాధపడేవారు, కోడళుళ్ 
కొడుకుల పర్వరత్నతో బాధపడేవారు  సుమారు  20  మంది ఉనన్టుల్ తెలిపారు.  ఈమె  లాగా ఎకక్డకూ వెళల్లేని సిథ్తిలో 
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ఆరుమంది మంది ఉనన్టుల్ గురిత్ంచారు. మిగిలిన వారిలో ఎకుక్వశాతం పంజరంలో చిలుకలా జీవితానిన్ గడుపుతునాన్రు. 
నినన్టి రోజున అందరినీ ఒకక్టిగా కలిసే ఏరాప్టు చేశారు .తమతమ సమసయ్లు చెపప్డం ....చరిచ్ంచి పరిషాక్ర మారాగ్లు 
సూచించడం జరిగింది."అంది ఒక ముసలామె . 

        "నా పాల్ట లో ఒంటరిగా ఉంటునాన్ను.మా పిలల్లు అమెరికాలో ఉంటునాన్రు. పర్తి  ఆదివారం 
ఫోనోల్ మాటాల్డుకొంటాము. ఇకక్డ ఒంటరిగా  ఫాల్టోల్  ఉనన్ సమయాన పొరపాటున మరణించినా శవం కుళేల్ంతవరకు 
పటిట్ంచుకొనే వాళుళ్ లేరని బాధపడుతూ పర్తిరోజూ భయపడుతూ తలుపులు మూసిపడుకొనేదానిన్. లక్షమ్మమ్గారి    
దయవలన వృదుధ్లందరు కలిసాము. నేను ఉదయం నిదురలేవడానికి కాసత్ ఆలసయ్ం అయినా   తలుపులు తటిట్ 
కుశలములు విచారించడానికి వీళుళ్ ఉనాన్రనన్ తృపిత్ నాలో కలిగింది." అంది ఒకామె  . 

      "ఆ మధయ్ పర్ముఖ గాయని 82  సంవతస్రాయలు పైబడిన ఆశా భోసేల్ గారు 'సరిహదుద్ సైనికులను 
ఉతేత్జ  పరిచేందుకు అకక్డ వెళిల్ పాటలు పాడతాను'అని ఒక సభలో పర్కటించారు.సమాజాభివృదిధ్కి తనవంతు నేను 
సైతం అంటూ ఏదో ఒక సాధన చెయాయ్లని అనన్ ఆమెను పొగడకుండా  ఉండలేము   అలాగే ఈ లక్షమ్మమ్ గారు      
ఎవరికివారే అనన్టుట్గా ఉండకుండా నేను సైతం అనన్టుల్ నడుచుకోవాలని ఒక మంచి మారాగ్నిన్ చూపించారు.నేడు 
సమాజానికి కావాలిస్ంది జాతి మత కుల సంఘాలు కాదు . మహిళా వృదుధ్ల సంఘాలు " అంది ఒకామె 

    “పటట్ణాలలో వృదుద్లు  ఒకరినొకరు మాటాల్డుకొంటుంటే  ఎనోన్ సమసయ్లకు పరిషాక్రాలు.....వృదుద్ల 
ఆశర్మాల వైపు చూడవలసిన అవసరం ఎవరికీ రాదు" వృదధ్   మహిళా     

      బుదుధ్డు,బాపూజీ మదర థెరిసాస్ గారు సేవా ధరామ్నిన్ చేతులోల్ చూపించి గొపప్ సాధన చేశారు.వారి 
అడుగుజాడలోల్  నేను  సైతం  అనన్టుట్గా మహిళా  వృదుధ్లను వెలుగు బాటలో నడిపించటానికి పూనుకొనన్ ఆ లక్షమ్మమ్ 
గారికి    మనసులోనే కృతజఞ్తలు తెలుపుకొనాన్ను. 

 

                                                 PPP 
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¬PeOq¸ MnkCLŠ °Æ¥hÚGH¨ ÂöÍPoÔc<j GHÍMLjk@o+" O~ÿjP|. −Oqtjõ¸Á. PoML_jÁí¥cPoÍj. O~öÀ ÂöÍGH=oæGS¿¥h 
On¸<j Ec=h¸EoMnk. öGHÀ O~öÀ ®¸Co.  

Mo$q¸$c ÀOqj$qjCLjFLï IJdõFLj MnÎGHl ÔLkGSkë °¸¨JwNqk<j O~ÿjP|. Á¤Â¥h ÄGSj$qj O~Ec? ²MLOy fSø¼á MosSë, 
JdGH¸ ÀOqj$qjCLkFo °¸^j¸Á. μ¥q Oq¥q¸$c ®Pe Nqj¸öCL¸Pe$c °¸<^Moj MLj¸¼EoMnk. KcbÍ, AKLNqj¸, ÄGSj$qj, ¥yGH¸ 
³Ä£j °¸<MLl.  

_ÓML¸CcFL Po¼ Mnjjÿ¸ ¥q<jŠÚÂ, _^æÓj MLkOqjáŠÂ, $qÁPyFLj¸¨ KnÎ^Š MLÔcá<j. ML¸^¥yGS¸ ÔL¥qÔL¥c 
‚Oq$cNqjÓj CLOqj$qjCLjFLï CLÆ÷ JdMLÂÂ ÔLksSë ²GHlð<j −QLáOqõMoj. ²GHlð<k ®¸CL ²FL¿ã=h¥|$c ²Pe °¸^j¸Ec ¬Â. 
¬ÓfSJwNqkFLj ¬Â JdMLÂ OnGSjæ À£GSj¥yML^¸ ÔcPe ¬OqjÍj.  

O~ÿjP|Â ÔLkfSFL JdMLÂ, ''$qj@|MLk¿ï¸$| ¥qFcï! GHÍ Mn+Ec¸'' ¬¸^k ÔoCLjÓj CLj<jÔLjŠÂ MLjj¸Íj $qÁPy¥h 
ML¼á¸Á, ‚@~ ÂMLjô¥cNqj CoFn ¥qÆfHFL $yOqj MnÔLáÂ Â¢+" Kc=hP|Cy. ®ÍíOqk GRk MoGSjŠÂ Mc¥h¸$|¥h _NqjÓjEoO~Oqj. 
Moj FnÓ ²¸< À£öML¸$cFo °Fcï, ÔLÓ÷$cÆ MoGSjë¸Á.  

JdMLÂ, AKLOqë AKcGSÚO| ®ÍíOqk rHÍí Td}IHæMoO| ¥q¸rHÂ¢Py÷ MojFo×.Oqj÷$c GHÂÔoGSjëFcïOqj. rHÍí ½¡CcÓj. EcEcGHl GHEo+" 
ö¥hCL¸ ±¿¥h ¥x¸Ôn¸ ÍkOq¸Py ¥xCLë Mn¸ÔLOqjPy ®Ój÷ À£GSjŠFcïOqj. ¬Âï GSÍjJdNqkÓj °FLï ¥cÓÂ¢, On¸<j ¬¸CLGSjìÓ 
ÄPe÷Ój, öGHÀ ®¸=h¥h ¼FLï Cy^, ¥qMLjkõÂ=h VÓj, JdOqjÚ. ®¥qÚ¨¥h MLÔcá¥é OqMLjõ GHl=hæ¸Á.  

MLÙFL¸$c FL<jGSjëFcï<j O~ÿjP|. MLjk<j FnÓÓtjõ¸Á ¥yÄ@| MLjkPeFL ®¸=y÷Fo _¸Á¤ ¬tjJwNqk<j. 
ÄGSj$qj MLGSjë¸Á. ²¸CL$c MLk¿JwNqk<j CcFLj. Â¿÷GHë¸$c ¬FLjŠFcï<j O~ÿjP|.  

¼FLïGHlð<j ¬¸ÍOqj fHÓ÷Pe÷$o −^Ój, sSïfUCLjÓj, ÔLÍjMLl. ²GHlð<j MnjjÍÓtjõ¸Ey, ²Pe MnjjÍÓtjõ¸Ey 
‚@~ O~ÿjP|Š $qjOqjëPoÍj. ÂO~GS¥qëCL, ³Ey CnÆNqjÂ $qj_jÓj, ¥qÓMLOq¸. μ¥yÚTd¿ örSæ}SCy CLÓFLj Fx¥hÚrH=hæFL^j÷ 
ÄGH¿¢CLMnjÎFL FxfHð, ²ML¿CyFLFcï MLk=c÷@~Ó¸=o $qj¸@n Í<, ÔoÀPy ÔnMLj^Ój, örIH¸@|ûCy ‚@~ ®_ò¸Eo.  

CLFLPyÂ ¯ MLkOqjð ²¸ÍjMLÓFy, ³¸ ×.Oqj$qjCLj¸Ey ‚@~ ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¥c÷GSjPy =iÔLO| ¬¨$o öGHQLïÓŠ 
CLÓÁ¸ÔLj¥yML^¸, =iÔLO| ¥yGHð<jCLj¸=o ¬MLMLkFL¸, CLFLFLj ²MLøOqk ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yML=o÷ÍFLï °ö¥yGR¸, ÂöÍPoÄj. O~ÿjP| 
'² ‚õ=| ³¸¥qãtj=i` ¨örHGRF|Cy KcbÍGH<jCLjFcï<Â ²MLøOqk ö$qfU¸ÔLPo¥qJwNqkOqj.  

_ÿjQc ¬¸Í¿¥q¸=o MLjj¸Íj$c O~ÿjP|PyÂ MLkOqjð $qMLjÂ¸¼¸Á ÔnPn÷Ój OqMLjõFoMnk. fHÓ÷ÓŠ ö$qfU¸GHl QL¥hë 
²ŠÚML$c °¸^j¸Á. ¼FLï fHÓ÷Ój Mc+"¥é¸ CnÓjGSjPo ¬Â ¥x=hæJdOoTdëOqj ¥cÂ¢, ¥qÓôGR¸ PoÂ Mc¿ MLjFLGSjÓj KcbÍ, 
−FL¸EcÂï ®=oæ GH=oæTdëtj.  

²GHlð<k CLFLCy »Æ÷¥q×cãÓj rH^jæŠÂ, MLjÈ¢" ¬¸CLPyFo CLFL ¬Ó¥qÓj À£Ooá ¬FLï, MLjjAKcML¸$c °¸<^¸ 
−QLáOqõ¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á OqMLjõŠ. ²GHlð<k Oqk¸PyFo °¸<^¸, GHÓj¥q¿¸¼Fc rHÍí$c MLk=c÷<¥qJwML^¸ ¬Oqíî¸¥cPoÍj. 
−<jŠ¸EcMLjÂ fHÆsSë MLÔoáMc<j ¥cÍj. ²ŠÚMLTdOqj÷ ¬¨»Co ÄGSjŠÚFoMc<j.  

''¬FLïNqjõ FcCy ¬GSûÓj MLk=c÷<^¸ PoÍMLkô, −<jŠ¸EcMLj¸=o ¬OqjGSjëFcï<j'' AKy×.FL¸ ÔoGSkë CLÆ÷¥h 
fHO~õÍj ÔofS¸Á OqMLjõ.  
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''FoFLj ‚@~ $qMLjÂGSjëFcï O~ÿjP|. ²¸CLsSGHm Oqk¸PyFo °¸^jFcïMLl. AKy×.FL¸ ‚@~ GS¿$cÜ ÀFL^¸PoÍj. 
−¥qÆ PoÍj ¬¸^jFcïMLl. ²GHlð<k − MnbÍML rU@|JwF|û, ²MLø¿CyFLk MLk=c÷<MLl. ³MnjÎ¸Á? MLkOqjÚÓj ‚@~ 
CL$qjÜCLjFcïtj ¯Td¿ =nGSjæPy÷. ¥qGRæ¸$c °FcïNqk ¥c÷GSjÓj?''  

O~ÿjP| GSMLkbEcFL¸ ÔnGHð¥qJwML^¸Cy MLjÈ¢" MLjÈ¢" On=hæ¸¼¸Á JdMLÂ.  
''³¸=h Â¢ FLGS. ²¸ÍjŠ Mc¨Â ±¿¥é GSCctjTdëMLl? =iFo×.O| ¬¸=o GSMcÓXL $x<MLÓj¸=ctj. ¬Mo 

GSOqjíŠ¸=ctj. öGHÀEcÂ¥h rHÍí ®GRkõ ÔoNnjjÍjí'' ÄGSjŠÚFcï<j AKcGSÚO|.  
''O~ÿjP| ÔLÍjMLlPy MLköCL¸ MnFL¥qGH<=cÂ¥h Ä¤Po÷Íj. Ä¤¥n¸@| rSðGRP| ¥y¼¸$|Py rH=cæFLj. MLÔoáMcOq¸ FLj¸¨ 

Â¢¥c÷GSjÓj'' $q=hæ$c ÔnJdð<j AKcGSÚO|.  
AKcGSÚO| ¬¸=o ®¸=y÷ ¬¸Í¿¥h AKLNqj¸. ²GHlð<j ¼O~Š GH<Cc@y, EoÂ¥h ¥yGH¸Cy ¬OqjTdë@y ö$qfU¸ÔL^¸ 

¥qGRæ¸. AKLNqj¸Cy ®¸¥c MLjj<jÔLjŠ JwNqk<j O~ÿjP|.  
JdMLÂ, AKcGSÚOq÷Á μ¥é Tdìtj °Eyõ$cÓj ¬tjFc JdMLÂ JvÍjíFoï ²ÂÄjÁ¥qPe÷ −IgHGSjŠ MnÈ" ´ÍjFLïOq¥qPe÷ 

®¸=h¥h MLGSjë¸Á. AKcGSÚO| GHÍ¥x¸<jŠ MnÈ" O~öÀ ²ÂÄjÁ, CxÄjôÁ¥h MLTdë<j. ÔLÍjMLlCyJd^j MoOo McõGH¥cÓj ‚@~ 
°¸@~ÓÂ fHÓ÷ÓFLj =nÂï}S ¥c÷GSjPy÷ ¼FLïGHlð@o Ôo¿ð¸¼¸Á. O~ÿjP| MLNnjjÆF| FoOqjáŠ¸=c<j. OqMLjõ GS¸»¤CL¸ ¥c÷GSjÓŠ 
Mn+jCLj¸Á. AKcGSÚO|Š sSæ^}S fH¼á ²ŠÚML. ¬¸Íj¥é [¿¢EnÎFc ¯ ¥cÓÂ¢Py ®Ój÷ À£GSjŠFcï<j fHÓ÷ÓŠ [¿¢EnÎFL 
¬ÓMc^j÷ Cx¸ÍOq$cFo ¬ÓMc^Nqkõtj. fHÓ÷ÓŠ <_jò ÄÓjML CnÆNqjÔnNqkõÓFo JdMLÂ CcGHöCLNqj¸, AKcGSÚO| 
Pn¥qÚÔnNqjõ<j.  

¥yÄ@| Pe¥| @pF|Cy ´=i °Eyõ$qGSjìÓj ®¸=y÷ FLj¸¨ GHÂÔnNqjõ$qÓ$q^¸ ¶ Oq¥q¸$c ¬ÍßGRæMoj. KnÎ^Š MnÈ" 
öJdBcÓFLj ¿GSjÚPy rH^æMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ ®¸=y÷Fo XoMLj¸$c °¸^jFcïOqj. ¥cÂ¢ Pe¥| @pF| MnjjÍPn=hæFL EcEcGHl 
FnÓFLïOqŠ −F|PnÎF| ¥c÷GSjÓj ‚@~ −rHNqjõ^¸Cy O~ÿjP| öGHMLOqëFLPy ÄGH¿¢CLMnjÎFL MLkOqjð ML¼á¸Á.  

μ¥yÚTd¿ $q¸^Ó CLOq_¨ $qÁPyFLj¸¨ KnÎ^Š O~<j. μ¥qÚTd¿ Cn¼árH^jæŠFLï ÿjadOqj, rHÍí Tz¸<jCy 
MLjkõ½¥| rH^jæŠÂ Jd^Ój ÄFL^¸, Ä¤¨Nnk $oM|jû MLNnjjÆF| GH¥qÚŠ GH@oQc<j. ®¸=y÷ ¼OqjÀ+j" PoMLÂ sHÔiÓj, 
¥qGRæGH¨ JdMLÂ GHÓVO~Ój CLNqkOqjÔosSë, ÀFo MLjk@| PoÍÂ MnÈ"JwNojMc<j. öGHGH¸ÔL¸PyÂ EoQcÓÂ¢ï ¥yÄ@| 
MLjÿMLkô¿¥h AKLNqjGH<jCLk, =hÄPy ¬EoGHÂ$c MLjOqBcÓ GS¸[õ ÔLkGH^¸, fHÓ÷Ó MLjbÍõ FL¨Ôo Ôc=h¸$|ÓPy $cÆMcOqëÓj, 
GSMLk×.¸Py rH¿»JwCLjFLï −CLôÿCLõÓ McOqëÓj - μÀë¨ CL^jæ¥yPo¥qJwNqk<j O~ÿjP|.  

O~ÿjP|PyÂ ÄGH¿¢CLGHl bEyOqBhÂ ¥qÂrH=hæFL JdMLÂ ÔcPe AKLNqjGH¨¸Á. AKcGSÚO|Cy ²FyïTdOqj÷ öGHTdìÄ¸¼, ²MLOnÎFc 
rSÎö¥hNqkö=h}SæŠ ÔLkfH¸ÔLjEcMLjÂ ¬¨»Fc, NqjbEcÄbÁ$c AKcGSÚO| − MLk^ÓFLj ¥x=hæJdOofS, ¬À$c −Py¼GSjë¸ÍÂ 
JdMLÂÂ ¥yGHð@~è<j.  

AKcGSÚO|Cy PeAKL¸PoÍÂ CcFo $qk$qjP|Py ¥cGSë GSMLkÔcOq¸ sS¥q¿¸¼¸Á. O~ÿjP| ¬@~ÓrS¸=| @nörHGRF|Cy 
KcbÍGH<jCLjFcï<Â ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á. ¯ ¥qOyFc ¥cÓ¸Py rSÎö¥hNqkö=hGSjæÓj ¬Jdtj¸=|Mnj¸^j÷ ®GSjëFcïOy PoEy 
CnÆNqjÍj - IJwFLjPy ¥{ÂûÆ¸$| ÔotjsSë O~ÿjP| MLjFLGSjû ÄfHð MLk=c÷<Cc@y PoEy. ³Ey μ¥q=h ÔnNqkõÓFLï CLGHFLCy, 
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CcFo O~ÿjP|Cy ²ŠÚML GSMLjNqj¸ $q<GHTd»¸Á. MLkGSjÚÓj bÍ¿¸¼ Oy¾e öJvÍjíFc, TdNqj¸öCL¸ ¥cÓÂ¢Py Mc¥h¸$|¥h 
_ÓML¸CcFL À£GSjŠ Mn+"Td»¸Á.  

MnjjÍ=y÷ O~FLÂ Mnjj¸¨¥ésSMc<j PoEc ³My ML¸¥qÓj ÔnsHðMc<j. ¥cÂ¢ JdMLÂ μ¥yÚTd¿ $q=hæ$c MLk=c÷¨, 
O~ÿjP|FLj KnÎ^Š À£GSjŠ MLÔoáÁ. ²Fyï ¥q_jOqj÷ ÔnsHðÁ JdMLÂ − GSMLjNqj¸Py. CLFL ¼FLïFc=h ÄGRNqkÓj, ¬GHð=h 
TdbEcOq* ½¡ÄCL¸, =n¥cïÓ½¡ PoÂ − Oy¾Py÷ CcMLjj −¨FL −^Ój - MoGSÄ rSÓMLÓj ²Pe $q¨sHMcOy GSOqEc$c ÔnfHð 
FLÄø¸ÔoÁ. O~ÿjP| MLjFLTdO~ FLÄøFL Oy¾ Jv¸»JwNojÁ.  

O~ÿjP|Š μ¥yÚTd¿ ÔcPe ¼O~Š$c ÄGSj$cÜ °¸@oÁ CLÆ÷ CLFLCy _ÓML¸CcFL GHFLjÓj Ôotj¸ÔL^¸. Jd½=hM|$c 
−Py¼¸ÔcÆ ¬¸^j¸Á, Oy¾e MoÓPy÷ ×.FL¸ ÔLÂJwCLj¸=o ®¸¥n¥qÚ¨ Jd½=hM|Fn}S. ¬Fcï ÔnPn÷+"Š Oy¾e ³Ey μ¥q 
Jw=i rH<jCLj¸Á. CLFL ¼FLïGHð=h −^Ój FoOqjá¥yML^¸, ¼FLï ¼FLï ML¸^Ój ®ÍíOqk ÔnNqjõ^¸, ¥qÆfS MLjkõ½¥| öJd¥hæ}S. 
ÔnNqjõ¥qJwCo MLjÈ¢" TdNqj¸öCL¸ Pn¥qáOqj ÄFcÓÂ _ÓML¸CcFL ÔnNqjõ^¸ MnjjÍÓj rH=hæFL O~ÿjP|Py FnMLjôÁ$c MLkOqjð 
MnjjÍÓtjõ¸Á.  

PPP 
¥cÆ¸$| KnP| MnkCL ÄÂ ²MLO~ ¬Â −QLáOqõ¸$c CLÓjGHl À£Td<j O~ÿjP|.  
''¬MLjô$cOqj °FcïO~ Kc_j'' MLjj#eÂ¥h ¬<jè$c ÔiOq¥x¸$qj rH^jæŠÂ ¬¨»¸Á, ®¸CLŠ MLjj¸Íj ®¸=y÷ 

GHÂÔofSFL ¥qWcMLÀ.''  
''¬¸Í¿¥i MLkGSjÚÓj Š=hæ¸¼ ®Ôcá¸ ¥qEc, rH^jæ¥yPoEo¸=h?'' ÔLkGSkëFo ¥yGHð¨¸Á JdMLÂ. ¥yÄ@| 

MnjjÍÓtjõFL ¥xCLëPy÷Fo ¥cÓÂ¢Py ¬¸ÍOqk ¥qÓfS CLMLj Í$qÜOq GHÂÔosS Mc+" Š^j¸KcÓ¥h MLkGSjÚÓj ®¼á, 
À£GSj¥yMLÓfSFL ×cö$qCLëÓj GHEoGHEo ÔnfHð, ¶ On¸<j FnÓÓ ½¡CL¸ ®¼á fHÆÔoEc¥c GHÂPy¥h O~MxÍíÂ ÔnsHðQcOqj.  

''ÿ@~MLl¨$c MLÔcáFLMLkô. MLk −NqjFLCy GH<PoŠFcï''  
''O~ÿjP| MnÈ" MLkGSjÚÓj À£GSjŠO~. ³MnjÎ¸Á ¥qWc?''  
''GHFLjPoÄ¤ PoMLl ¥qÍMLkô, ®¸=y÷ ÀÂ ‚Oqjá¸=o <_jòÓÂ¢ï ¬tjJwCLjFcïtj. −=y Kc<j$qÓj PoMLl. ¯ ×._jò 

²GHlð<j CL$qjÜCLj¸Ey CnÆNqjÍj. EcÂ¥h Cy<j #eÈ¢$c °¸¨ Cc$qj<j MnjjÍÓjrH=cæ<j. ¬tjFc GHFLjÓj Po¥q ÔLGSjë¸=o 
¯ öKc¸Á¤ adGHlPo¸^MLkô? ±Wy" MLk Mc+"¸Cc MLÔnáNqjõMLj¸^jFcïOqj. ®GHlð<j _GSjûÓj ÀOqj$qjCLjFcïNqj¸^ $qEc 
¬¸Íj¥é MnÈ"JwCLjFcïMLjMLkô''  

''±Wy" MLköCL¸ ³¸ GHFLjÓjFcïtj?''  
''³Mo PoMLMLkô, JvÓ¸ GHFLjÓj MnjjÍÓtjCo ‚Æ¥h Mn+Cc¸'' Á$qjÓj$c ÔnfHð¸Á ¥q+. EcEcGHl GHEo+"Š rHÎ$c 

GH^ï¸Py ¬ÓMc^j GH@~èOqj. Mnjj$qj<j −=y CyÓjCLk, ¥q+ FcÓj»+"Py÷ GHÂÔoGSkë <_jò Ec¼rH=hæ ±Wy" μ¥q ¼FLï 
®Ój÷‚@~ ¥q^jæŠFcïOqj.  

''¯Td¿ MnÈCo ®¸¥q O~MLjMLjô. ¥qPy $q¸×y, ÔcMy ö_CLj¥y ®¥q ¬¥qÚ@o. ¬¸Íj¥é ÔnGHlEcMLjÂ MLÔcá''  
''MLj¿ O~¾ ÔLÍjMy?'' $qAKcÓï ¬¨$c<j O~ÿjP|. ¥qWcMLÀ ¥x<jŠ GHÍML CLOq$qÀ ÔLÍjMLlCLjFcï<j, O~ÿjP| 

Mc+"Cy ¬GHlð<GHlð<j ö¥h¥n=| −<=cÂ¥h MLTdë<j.  
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''®¸¥é¸ ÔLÍjMLl Kc_j, −<k ‚Æ¥é''  
®Fcï+k" CcFLj GH=hæ¸ÔLj¥yÂ GSMLjGSõÓFLj ÔLkGSjëFcï<j O~ÿjP|.  
''¬MLkô MLjFL¸ ³Ey μ¥q=h ÔnNqkõÆ. O~¾ ²¸CL Kc$c ÔLÍjMLlCc<j, ÔLÍjMLl MLkFosSë ²Pe? ¬TwfSNojGRF| 

¬¸ŠP| Mc+"Cy MLk=c÷¨ ³EnÎFc rUP|ð ÔnNqkõÆ. gH÷×|''  
''μ¥qÚ McOq¸ Oy¾Ój −$qj ¥qWc. ¬¸Í¿Cy MLk=c÷¨ ³ ÄGRNqj¸ ÔnGHlCcFLj''  
''¬=cæ$oPoMLkô'' ¬¸^k MnÈ"Jwtj¸Á ¥q+.  
¬MLjô ¬GHlð<GHlð<j MLÓGS ‚Æ£Ó ¥qadæÓj, ²¸CL ®_ò¸Á GH<jCLjFcïOy ÔnfHCo, rHÍí GH=hæ¸ÔLj¥yÂ O~ÿjP|, CLFL 

¼FLïGHð=h FLj¸¨ ÔLkGSjëFLï ¥q+, O~¾ ¬Eo GH¿fSìÀPy °¸<^¸Cy Mc+" ¥qGRæ¸ MLjFLGSjŠ Fc^jŠ¸Á.  
''¬MLjô, FoFLj MLk örIH¸@|û ¬¸Í¿¥i MnjsS×| ÔoTdëFLj. ¬¸Í¿ ®+"Py÷FLk GHÂÔofSFL Mnjtj@|û¥h ®Eo öJd_÷¸ ¥qEc. 

MLjFL¸ÍOq¸ ³Ey μ¥q=h ÔnNqkõÓMLkô. ®Fcï+j" Mc+j" MLjFLŠ rUP|ð ÔoQcOqj ¥qEc. FLjMLlø −IgHGSjFLj¸¨ O~ML^¸ Po=| 
¬tjõ ¥q+Š IJwF| ÔosSë O~¾FLj GH¸sHÁ MLkŠ Cy<j$c °¸<=cÂ¥h. MLjFL¸ ‚@~ ¿^O|ï rUP|ð ÔnNqkõÆ ¥qEc''  

EcEcGHl GS¸MLCLûOq¸$c GSë_jí$c °FLï O~ÿjP|Py ¶ ¥qÍÆ¥q. MLj¸¼ GH¿BcMLj¸. O~ÿjP| MLjÁPy Oq¥qOq¥cÓ 
−PyÔLFLÓj.  

½¡CcÂ¥h ¥qEc GHÂÔoGSjëFcïOqj ¬Fo ¬FLjŠ¸=cOqj ¥cÂ¢ ¬¸ÍOqk ®Âï ¥qadæÓj GH<jCLj¸=o CLŠÚML TdìtjPy °FLï 
Td=h MLjFLjGRjõÓ $qj¿¸¼ −Py¼¸ÔLÂ CLÆ÷Í¸ö<jÓ¸Í¿ Ä£jÍ ¥yGH¸ ML¼á¸Á.  

''¬MLkô MLjFL¸ rSÆñ}R$c °¸<‚<ÍÂ FLjMoø ÔnGHlCcMLl ¥qEc. MLj¿ MLjFL ®¸=y÷ GHÂ ÔosS Mc+" öJw_÷M|jû 
MLjFLMo ¥qEc''  

O~ÿjP|PyÂ ¬GSÿFL¸, μ¥q¿ KcbÍPy JdÓjGH¸ÔLj¥yMcÓFLï CcGHöCLNqj¸ ÔLksSë JdMLÂ¥h MLjjÔLá=ofS¸Á.  
''FoFLj ¬TwfSNojGRF| Mc+"Š ¯ MnjtjP| GH¸fH, TdNqj¸öCL¸ ¾eM|j Ä£j=h¸$| rH^jæŠ¸=c¸.''  
O~ÿjP| Mn¸^Fo ¥cÓÂ¢PyÂ CLFL örIH¸@|û ¬¸Í¿¥h MnjsS×| ÔofS, CLMLjŠ CnÆfSFL fHÓ÷ÓFLj ‚@~ ö$qkGHlÓj 

¥qÓjGHlŠFcï<j. EcEcGHl ML¸Í ®+j" °FLï ¯ ¼FLï ¥cÓÂ¢Py, GHÍMLjk@o+"Š rHÎ_¨FL fHÓ÷Ój ¶ MLjjrHÎðMLj¸Á °FcïOqj. 
¬¸ÍOqk Ä¤PnÎFL¸CL TdNqj¸ ÔnNqjõ=cÂ¥h μGHlðŠFcïOqj. Mc¿ Jd¥n=| MLjÂ¢ ¬¸Cc ®ÔoáTdëMLjFcïOqj.  

μ¥q GHfS ÿßÍNqjGHl −MoÍFL, −PyÔLFL ¬¸Í¿Â Cc¥h¸Á. ¯ ¥cÓÂ¢Py GHÂÔosS GHÂMLjFLjGRjÓj, Cy^GHÂMc+j" 
²¸CLMLj¸Á °FcïOqj ¬Â Pn¥qÚÓj MoQcOqj. Ä¤+"Py÷ −<Mc+j" ®+"Py÷ Jd¼GHÂ ÔoGSjë¸=o MLj$qMc+j" −=yö@nÎMLOqj÷$cFy, 
CcgH GHFLjPy ÔosSMcOqj. ¥yÄ@| AKLNqj¸Cy GHFLjÓj Po¥q Ä¤+"¸ÍOqk GHPn÷ÓŠ MnÈ"Jwtj ¯ ¥qGRæ¥cÓ¸Py GH^ï¸Py 
CLMLjFnMLøOqk −Íj¥yPoÍÂ À¿» O~Š¸=o? adOoæ×| −}IH MLkF| GHMLO|.  

®Á μ¥q McÍFL, ®¸¥yOq¥q¸$c −Py¼sSë ¼FLï GH=h¥q KnÓ÷¸ MLjj¥qÚ ÔLkfSFL ÔiMLj ‚@~ CLFL Cy=h ML¸Í 
ÔiMLjÓCy GH¸ÔLjŠ¸^j¸Á. ¥cÂ¢ TdøOqíî¸$c CcFLj μ¥qÚ=o ÀFLÍj. ÔiMLjÓÂ¢ï GSÄjfRæ$c − _OqjMnÎFL GH=h¥q KnÓ÷¸FLj MnkGSkë 
GH¸ÔLjŠ¸=ctj. _jÁí½¡MLlÓ¸. ®¸CL GHlOy$qÄj¸Ôc¸, ¯ ¥qGRæ¥cÓ¸Py °FLïEoEy GH¸ÔLjŠ¸^k μ¥q¿¥x¥qOqj Cy<j$c 
MLkFLMLCLø¸Cy °¸<PoMLk?  
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JdMLÂ, O~ÿjP| ÄÂfH¸¼FL ¯ McÍFLÓj ¬¸Í¿Â CLMLj GH¿bÁ Ec=h −Py¼¸ÔoPe ÔoQctj. FcÓj$qj Oy¾Ó 
CLOqãFL AKLOqãFLÓ CLOqjMcCL ¥cÓÂ¢Py GHÂ MLkÂð¸¼FL ¬¸Í¿¥i ³My GHÂ ¥qÆð¸¼, MLõ¥hë$qCL ÍkOq¸ Jd=hGSkë ÔosS GHFLjÓj 
¥é=ctj¸¼ Mc¿¥h ½¡CL¸ ®McøÓÂ °¼CL¸$c MLÔoá <_jòŠ −Ç¸ÔLŠ¸@~ #eÈ¢$c °FLï MLj$qMc+"Š ¥qMLjjõÂ=i #eÈ¢ 
GSìÓ¸Py ‚Oq$cNqjÓj GH¸¨¸ÔoGHÂ ¬GHðÔnJdðOqj.  

PPP 
''¬MLjô Â¢Cy MLk=c÷@~Æ'' NqjbEcÄbÁ$c öJvÍjíFoï ¥qÆfS FL<jGSjëFcïOqj ®ÍíOqk. ¾PnÎ FnÓ ML¼á¸Á. O~öÀ GH¨FL 

MLO~úÂ¥h CL¨¼FL Ôn^j÷ −FL¸Í¸$c CLÓÓkGHlCLjFcïtj.  
''ÔnGHlð ¥qFcï!''  
''Fc ÃsUÄNqjO|Cy ÂFLjï ÔcPe GSCctj¸ÔcFLj ¥qEc! ¥cÂ¢ Fc ¥q¸ö=yPy÷ ³Ä£j PoFL^j÷$c °¸@oÁ. ³¸ CLŠÚML 

ÔoQcFLj. Ä¤¨¥h ¬Â FLjMLlø ¬FLj¥yMLÔLjá. ¥cÂ¢ ²¸Íj¥y Fc¥é CnÆNqjÍMLkô''  
''μ¥yÚTd¿ =iFo×|Py, μ¥yÚTd¿ rHÍíMc+"Py ‚@~ ¥nÄj¥qP| ®F|KcPnFnû}S ¬MLlCctj. μ¥yÚTd¿ ¥cOq*¸ 

‚@~ rHÍí$c PoŠFcï ¨örHGRF|Š PyFLMLlCcOqj. ÔLksSMc+"Š ¼FLï öJd_÷¸, ¬FLjAKLÄ¸ÔoMc+"Š rHÍíÁ$c °¸@xÔLjá. ¯ 
ÄGRNqkÓj FoFLj ‚@~ ÔLÁÄ CnÓjGSjŠ¸^jFcï ¥qFcï!'' ¶EcOqjð$c ¬FLïÁ JdMLÂ.  

ÔnÆ÷Â, FLFLjï Ä£jOqj ÔcPeKc$c ÔLkGSjŠ¸=cOqj, sS}IH$c °¸ÔcOqj. <_jòÓj $qj¿¸¼ ²GHlð<k −Py¼¸ÔLPoÍj. 
¯ ¥yÄ@| =nÎ¸Py ¬¸Í¿ ¥qadæÓj ÔLkQc¥q, O~¾Cy MLk=c÷¨FLGHlð<j, ®Fcï+k" FcŠ CnÆNqjÂ öGHGH¸ÔL¸, rHÍí rHÍí 
GSMLjGSõÓj ÔcPe °Fcïtj ¬Â ¬Oqíî¸ ¬tjõ¸Á. MLk ¬¸Í¿ Jd¥n=| MLjÂ¢Cy O~¾ Mc+j" °¸@o sH^Py fHÓ÷ÓŠ Oy¾e 
IGHl@| rH^æMLjÂ ÿy^P| Mc+"Cy MLk=c÷@~¸ ¥qEc! − fHÓ÷Ój ²¸CL VgH$c °FcïOy. ¥éMLÓ¸ IGHl@|, ®¸=h¥h Tw}Hû, 
MLkGSjÚÓj ®Ôcá¸. ¬¸Co¥qEc! FoFLj ¥qGRæGH<CcFLMLkô, ¯ ³¸¥qãtj=i ¨örHGRF| FLj¸¨ KnÎ^GH<CcFLj'' bÍßb<¸$c ¬Fcï<j 
O~ÿjP|.  

''®Á Â¢ μ¥qÚ¨ GSMLjGSõ ¥cÍj ¥qFcï! MLjFL¸ ¬¸Cc IJdõÄjÆ£ ¥qEc. ¬¸ÍOq¸ ¬¸Í¿¥yGS¸ °¸@~Æ. ³ ¼FLï 
KcbÍFLj MLjFLGSjûPy _¸bÁ¸ÔLŠ. fSÂfS×.¸, ÂO~QLPe¸=h Fn$n=hM| ²FL¿¢ãÂ Â¢ Í$qÜOqŠ O~Â¢NqjŠ. En_ò CL»Æ¸ÍÂ rSÎ¥hP| 
FoOqjá¥yML^¸ MLkFoTdëMLk? ×cö$qCLë$c FoOqjáŠ¸=c¸ ¥qEc''  

''¯ ¥yÄ@| GSMLjGSõ ÔLk<j. rSÎ¸=hGSjæÓj ¥qGRæGH¨ Mc¥hûF| ¥qÂrH<jCLjFcïOqj, @~¥qæOqj÷ FLOqjûÓj ×._jòGH¨FL Mc¿Â 
QcNqjQLŠëPe OqXhGSjëFcïOqj, MLjFL¸ MLjFL ×cö$qCLëÓj À£GSjŠ¸=o ®Pe ¬FLj¥yŠ¸@~ ML¼áFL GSMLjNqkÂï GSÁøÂNnk$q¸ 
ÔoGSj¥yMcÆ. FLjMLlø MLjÈ¢" MLNnjjÆF| MctjGSjëFcïMLl ¥qEc. ¯ ¥yÄ@| MLÓFL ÔcPeMLj¸Á FoOqjáŠFLï Jd>Oq¸ ³¸^¸=o 
½¡ÄCL¸Py Mo=h¥h Â×.MnjÎFL öJdMLjj[õCL ®McøÆ ¬Â. μ¥qOq¥q¸$c MLj¸Ôo ÔofS¸EoMnk ¯ ¥yÄ@| öGHGH¸ÔcÂï 
¥cÓjGRõOqfUCL¸$c MLk¿á¸Á. $q¸$cFLÁ GSøÔLáî¸$c JdOqjCLj¸Á, MLkFLMLCcøÂï CL=hæ PoGHlCLj¸Á'' FLMLløCLk O~ÿjP|FLj 
ÿCLjëŠ¸Á JdMLÂ.  
  

                                                 PPP 
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¬¸CLõIGHj^æ¸                                    fS¸»¤CL¸ ÅÇ¢ÂMcGSO~MLl   
  

 1956 ML GS¸MLCLûOq¸ FLML¸_OqjPy MLjöEcGSj rS¸^j ×yrS}IHû VPy÷ ×.¿»FL ¬¸CLO| ¥qWcQcÓ Fc=h¥qÓJw=iPy Pe 
¥cPo½Mc¿Ôo öGHÍ¿ù¸GH_¨ öGHDÍMLj _ÿjMLjÀ Jv¸ÁFLÁ.  AKcOqÀ MLkGSGHöÀ¥q 1957 Moj GS¸¼¥qFLj¸¼ GHlFLOqjôöÁCL¸ 

PPP 
 
JdöCLÓj:O~¾  
@nÎOq¥qæOqj GSCcõO~MLl  
Oq¸$qNqjõ  
QL¸¥qOqKc_j  

GSK|®F|ûrH¥qæOqj  
®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj  
Fp¥qOqj  

PPP  
C1 - MLjj¸Íj ¥qOnæFLj.  
C2 - sSæGSjPyÂ ¥qOnæFLj.  
S1 - C2 fH,‚õ Ó MLjj¸Íj¸@o rSÎ@| ¥qOnæFLj÷,  M MnÎGHlŠ ÀGHð_¨ °Fcïtj.  
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P, Q, R, S, TÓj ±¿¥é GSÍjJdNqj¸ ¥yGS¸ ³OqðOqjáŠFLï GSìPeÓj.  
sSæ½MLjj¸Íj CnOq (C1) MofS °¸^j¸Á. °FLï^jæ¸¨, CnOqMnFLj¥qFLj¸¼ ®¸¥c GS¿$cÜ ÔnJdðÓ¸=o PyFL ²<MLjMnÎGHl (M) FLj¸¼ 

ÔLGHð^j÷ ÂFL_<Cctj. ÔLGHð^j÷ ¥xÂï ML¸ÍÓMLj¸Á ¥x=hæFL^jæ$c °¸Á.  
PPP 

  
μ¥q$x¸CLj: MLjVQLNqjjPeO~: (ÔLGHð^j÷ ÂÓjMLPoÍj) ($q=hæ$c) MLjVQLNqjjPeO~ (ÔLGHð^j÷ ¥xÁí¥xÁí$c CLøOq$c CL»ÜJwCctj - 

MLjj¸Íj CnOq (c1) ®GHlð<j À£Nqj_<jë¸Á.  
CnOq À£GSjë¸=o, O~¾ sSæ½ MLjbÍõ R Í$qÜOq öMoPe< ¥q^æ_¨FL MnjÎ¥| Í$qÜOq ÂÓ_¨, ²<MLjMnÎGHlŠ, ¬¸=o (M) MnÎGHlŠ À¿» 

MLk=c÷<jCLjFcï<j. ¬¥qÚ< μ¥q CnOq (C2) MoNqj_¨ °¸Á. ¬¸=o − CnOq MnFL¥qFLj¸¼ ÔLGHð^j÷ ÄFL_<jCLjFcïNqjFLïMLk^. CnOqMnFLj¥q 
°FLï ösHXLŠÓŠ (ösHXLŠÓj ¥qFL_<Oqj. Mc¿ ¬OqjGHlÓj MLköCL¸ ÄFL_<Cctj.) O~¾ MnjÎ¥|Py Ôn_jCLjFcï<j. ®Ä¥c¥q (C2) ¬Fo CnOq 
öGH¥qÚ On¸<j rSÎ@| ¥qOnæFLj÷ (S1, S2) °Fcïtj. Ä¤=hrHÎFL KxMLjôÓMoMy ¬^jMnÎGHlŠ °Fcïtj$cÂ, MLjFLŠ Mc=h MnFLj¥qAKc$q¸ MLköCL¸ 
¥qFL_<jCLj¸Á.  

O~¾: MLj-V-QLNqjj-Pe-O~! (¬¸Cc ÂQLù_í¸) ¯Oy¾ MojMLjj öGHÍ¿ù¸ÔL_kFLjŠFLï ''¬¸CLõIGHj^æ¸'' ¬Fo Fc^¥q¸PyÂ 
FcÓj$qj ¬¸¥cÓj ¬À öQLÍíîCy, ¬À °Ccûÿ¸Cy Ä£jOq¸ÍOqk ÔLkÔcOqj. ®¥qÄ£jOqj EoÂ¥yGS¸ ¬tjCo Â¿¢XhGSjëFcïOy,  − −[Oqj 
¬¸¥q¸ ¯ ''¬¸CLõIGHj^æ¸'' ¬Fo Fc^¥q¸PyÂ ¬¸CLõIGHj^æ¸, ®¸¥x¥q ¥xÁí ÂMLjjadPy÷ MnjjÍPn@~ë¸. (CnOq C2 MnFL¥qFLj¸¼ ÔLGHð^j÷) 
¥cGSë ¶fH¥qGH^æMLjÂ öJdOqíîFL. (ÔLGHð^j÷ - ÍkOq¸ FLj¸¼ ''¬Pe$oPoMytj'' ¬Fo ¥é¥q) (O~¾ CLFLMLk^Ój MLjj»Nqj$cFo CLøOq$c S2 
MnÎGHlŠ GHOqj$nÀë) - ¥cÂNqjõ¸¨, ¥cÂNqjõ¸¨. −ÓGSõ¸ ¬tj¸Í¸=o μ¥q=o $yÓrH@~ëOqj.  

@nÎOn¥qæOqj GSCcõO~MLl: (öGHMoÇ¸¼ sSæ½Py TdMLkFLj÷ GSOqjíCLk) ± - CLøOq$c - CLøOq$c.  
O~¾: − MLjk<j Š¿¢áÓj ÔcÓMLm?  
@nÎOq: ÔcÓj, ÔcÓj.  
O~¾: ¯ Oo¨Nnk Jv½GRF| GS¿$cÜ °¸Ec?  
@nÎOq: ..........  
O~¾: ¶ @nÎOq¥qæOqj$cOqk!  
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@nÎOq: −!  
O~¾: ¯ Oo¨Nnk Jv½GRF| GS¿$cÜ  
@nÎOq: − - − ¥xÁí$c − MLjkÓ$c rH^jæ. CLOqjMcCL, 

O~¾e Oo¨Nnk `−F|` ÔnNqjõ$cFo ¥xÂï XLBcÓj −»  
O~¾: Oo¨NnkŠ Mo¨ ²¥hÚFL^jæ$c.  
@nÎOq: ¬MLlFLj. ¥xÂï XLBcÓj −» FLjMLløJd^ 

MnjjÍÓj rH=cæÆ.  
(Oq¸$qNqjõ öGHMoQL¸)  
³¸ Oq¸$qNqkõ? ¥cÂ¢, ¥cÂ¢. ³¸? Moj¥q}H GS¿$cÜ 

°¸Ec?  
Oq¸$q: (Ä£jTdÓj GSOqjíŠ¸^k) - ÔLk<¸¨.  
@nÎOq: − ³Á¤ - ¥xÁí$c - − -− ¬¸Co (−») 

¬GSÓj QL¸¥qOqKc_j ³¨?  
Oq¸$q: ö»¤F| OqkM|jPy¥h MnWc"@oMnk?  
@nÎOq: }R- ¬_ò_ò: ($q=hæ$c fHÓjGSkë) - 

QL¸¥qOqKc_k - QL¸¥qOq  
Oq¸$q: μÔoáTdë<j Pn¸¨. − ®¸Ec¥q=h gSFLj ²Pe 

°¸Á?  
@nÎOq: μ¥q=yOq¥q¸$c MLl¸Á, QL¸¥qOqKc_j FL^FL MLk¸¼ Oq¥hë ¥q=hæ¸Á. ¬¸Íj¥é Oq¸$qNqkõ! ¯ −[Oqj ¬¸¥q¸ - AKLöÍ¸. 

®¸Í¥q=h ¬¸¥q¸ ¥q¸=o ³ MLköCL¸ FcfS$c °Fcï -  
O~¾: ¯ =o_jP| ®¸¥c MLjkÓŠ Pe$cPe?  
@nÎOn: ²¸ÍjŠ? - ¬Pe$o Kc$qj¸Á.  
_Nqj^ ÔLGHð^j÷  
O~¾: ¬_ò_ò ®¸¥c ²¸ÍjŠ −ÓGSõ¸  
@nÎOn: QL¸¥qOqKc_j -  
O~¾: (PyGHÆ¥h =h EcøO~ GHOqj$n<jCLk) FoFLj fHÓjÔLj¥xTdë. ¬¥qÚ< _Nqj^ ¬¸ÍOqk (¬¸^k MnÈ"JwCc<j)  
@nÎOn: Oq¸$qNqkõ Fo ÔnfHð¸Á ×cåGH¥q¸ °¸Á¥qÍk? ®Íj$y, MLj¿ ¥nÎ÷MLkŠû gSFLj ¥qEc! Fc^¥q¸ ¬¸Cc Á¤ÂÄ£jÍ −bEcOqGH<j¸Á.  
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Oq¸$q: −, QL¸¥qOqKc_j −CLôÿCLõ ÔoGSjŠFo^GHlð<j -  
Oq¸$q: (öQLÍíî$c) −, − -  
@nÎOn: ®Pe ¥qÀëÀ£fSFLGHlð<j, ¥é¥qMLÍjí. ³Ey ¬Oqíî¸¥cFL^j÷ AKcML¸ ÔLkfH¸ÔLj. −,− ¬Pe$o CLOqjMcCL ¥qÀë À£fS −CLôÿCLõ 

ÔoGSj¥y$cFo μ¥qÚ XL*¸ −» $q=hæ$c ¥é¥qMotj. ¬¸ÍOqk ¬Á¿JwMcÆ.  
Oq¸$q: ($q=hæ$c ¥é¥q MofSFL^j÷ FyOqj CnOq¼, MLjj[¸ Ä£jÍ − AKcML¸ öGH¥q=hTdë<j)  
@nÎOn: − - − ²¸Íj¥q¸^jFcïFL¸=o  
Oq¸$q: ¬¸CLõIGHj^æ¸.  
@nÎOn: ¬¸CLõIGHj^æ¸ GSOo ®¸¥x¥q=h  
Oq¸$q : ¥nÎ÷MLkŠû.  
@nÎOn: ¥nÎ÷MLk‚û GSOo Fo ÔnsHðÁ ÄFLk. ®¸Ec¥q=h gSFLjPy QL¸¥qOqKc_j CLFL AKcOqõFLj ÿCLõÔofSFL IGHj^æ¸ ö_Vô¸<¸$c °¸Á. 

®GHlð<j EcÂÄ£jÍ ¯ −CLôÿCLõ IGHj^æ¸ ®¸¥c μ¥q Mnj^jæ ²ŠÚML$c CLNqkOnÎCoFo Oq¥hë ¥q^jë¸Á. Po¥qJwCo ¬GSÓj Fc^¥q¸ ¬¸Cc 
sHÓML¸$c CLNqkOqMLlCLj¸Á.  

Oq¸$q: ¥cÍj MLj¿¢ - ¬Mnjkô (Ä£jTdÓj GSOqjíŠ¸=c<j) 
O~¾: (öGHMoÇGSkë) ³¸ Ä£jOq¸Cc fSÍíî¸$c MLlFLï=oæFc?  
@nÎOn: ''Ä£jOq¸Cc'' ³Ä=h? ®GHlð¨¥q ³Šæ ÔosSMcOqj ®ÍíOo. QL¸¥qOqKc_j Oq¸$qNqjõ, QL¸¥qOqKc_j ³¨?  
O~¾: MLGSjëFcï<j. − JwtjFL ÿCLõgSFLjPy ³MnjÎ¸Ey ³Mnk CLÓ À¿»¸Í^. Jwtj PyGHÓ GH<jŠFcï<j. MLTdë<j. −, ¯ 

Š¿¢á ®¥qÚ< ®Pe °¸@~Pe?  
@nÎOn: −! CLOqjMcCL ÔcPe MLjj[õ¸ ö@~NqjO|Py ¥qÀë rH=cæMc?  
O~¾: (ö@~NqjO|Py FLj¸¼ ¥qÀë _Nqj^Š À£fS ÔLkrH<kë) ®Íj$y.  
@nÎOn: ¬Á Po¥qJwCo ¯ ¬¸¥qMoj PoÍj. ¬Íj$y QL¸¥qOqKc_j.  
(QL¸¥qOqKc_j PyGHÆ¥h MLTdë<j. Moj¥q}HPy °Fcï<j. ¬¸=o Moj¥q}HPy ¬CLÂ MLNqjGSjû (Â×.¸$c ¬CLÂ MLNqjGSjû‚@~ ¬¸Co) 

MLjjrHÎñ GS¸MLCLûO~Ój. $q<è¸ ‚@~ ¥xÁí$c rH¿»FL^jæ¸Á. CLÓ Mn¸ö^j¥qÓj Kc$c rH¿» °Fcïtj. MLjj¸$qjOqjÓj μ¥q=h On¸<j FLjÍjOqj 
Ä£jÁ¥h ML¼á MLõ¥hë¥h öGHCoõ¥qCLÂGSjëFcïtj. MoGSjŠFLï ¾Kcò (ÔcPe [¿¢EnÎ¸Á) MLÍjÓj$c °¸<<¸ MLÓ÷ MLjÂfR ®¸¥c AKc¿¢$c 
¬$qjGH<jCLjFcï<j)  

@nÎOn: ³¸, QL¸¥qOqKc_j. μ¸=y÷ Kc$yPoEc?  
QL¸: ³-Ä£j-Po-Íj.  
@nÎOn: (QL¸¥qOqKc_j Ôn¸GHÄ£jÍ ÔntjõMofS °adêÂï ÔLkGSkë bEnÎOqõ¸$c) ×.øOq¸ PoÍj.  
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QL¸: °¸Á¥cÂ IGHOqMcPoÍj. ®¥q μ¥qÚ ¬¸¥qMoj$c Äj»Æ °¸Á?  
@nÎOn: μ¥qÚ=o.  
QL¸: μ¥qÚ=o  
@nÎOn: ®Á‚@~ ¬¸Cc GSö¥qMLj¸$c Td»JwCo  
QL¸: Td»JwCo.  
@nÎOn: ³Äj=h QL¸¥qOqKc_j ³Äj=c MLk^Ój?  
O~¾: ¬_ò, ³Äj=h QL¸¥qOqKc_j ¯ Oy¾ Â¢Py ³Ey ¬TdbEcOq*¸$c.  
@nÎOn: }R -( O~¾FLj ±Oqj¥yMLjÂ rSÎ$qÔoGSkë) ³Ä£jPoÍj. ¬TdbEcOq*¸ ³Ä=h? ®¸CL gS¿Nqj}S gSFLj÷ MosSë ²MLø¿¥nÎFc 

CLÓÀOqj$qjCLj¸Á. ¬Pe¸^GHlð<j QL¸¥qOqKc_j JdöCLPy Æ£FLMnjÎ CLFo − JdöCL ¬tj, − fSìÀPy ½¡Ä¸¼FL^jæ  
QL¸: Â×.¸ − JdöCL ¬tj, − fSìÀPy ½¡Ä¸Ôo^^jæ.  
@nÎOn: MLj¿ ¬Pe FL=hsSë  
QL¸: ''FL=hsSë''  
@nÎOn: ¬MLlFLj. ¬¸CLMLjÿCLëOq¸$c FL=hsSë −MoQL¸ O~Ík? ¬Á OqTdMoQL¸. ¬¸Co. QL¸¥qOqKc_j. ¯ ¬¸CLõIGHj^æ¸Py MLjFL¸ 

±fU¸¼FL − ¬¸CLGSjë ¬¸ÍjŠFcïMLj¸=o Fc GS¸CyGR¸, öGH×.Ó GS¸CyGR¸ ¬Pe °¸ÔLj - Â¢ GS¸CyGR¸ (QL¸¥qOqKc_j MLjj[¸ Ä£jÍ 
μ¥q ¼OqjFLMLlø) ¬MLlFLj, Â¢ GS¸CyGR¸. ÂFLjï MLjÈ¢" MLkPy McÂ$c ÔoGSjë¸Á. (AKLj×.¸ Ä£jÍ CL^kë) ×.øOq¸PoÍj, ³Ä£jPoÍj. ³¸ 
On©Fc? MnjjÍPn@~íMLk?  

(_Nqj^ ¬OqjGHlÓj - QL¸¥qOqKc_j CLÓ ±GHlCc<j)  
@nÎOn: AKLPo O~¾ On©? Oq¸$qNqkõ?  
Oq¸$q: − - −, On©.  
(O~¾ GHOqj$nÀë ¬MLCLÆ MnÎGHl rSÎ@| ¥qOnæF| S2 Í$qÜOqŠ Jwtj Q Í$qÜOq ÂÓ_<Cc<j. @nÎOn¥qæOqj CLøOq$c μ¥q GHO~õNqj¸ sSæ½Py 

TdMLkFL÷¸Cc ÔLk¼, CLßfHëGH¨, Oq¸$qNqjõ, QL¸¥qOqKc_jÓCy P Í$qÜOqŠ ML¼á ÂÓ_@~ëOqj. @nÎOn¥qæOqj Fc^¥q¸ GHlGSë¥q¸ À£fS `öJdM|jæ` 
ÔnNqjõ@~Â¥h fSÍí¸ ¬MLlCc<j. @nÎOn¥qæOqj On© ¬FLï^jæ$c Ôntjõ ÔLkGH<¸Cy ¬^jMnÎGHl O~¾ Cc<j GH^jæŠÂ Pe$qjCc<j. ¥qOnæFLj C2 
CnOqML_<jCLj¸Á. EcÂ MnFLj¥q °FLï Á¤JdÓj (IGHl=| PnÎ=|û) MnÓ$q<¸Cy sSæ½ ¥c¸À ML¸CL¸ ¬MLlCLj¸Á. ¬¸=o M Í$qÜOq °¸@o 
ösHXLŠÓŠ Ä¤OnMLøOqk ¥qFL_<^¸PoÍj. #eÈ¢ sSæ½¡CLGHð. ösHXLŠÓj ¬¸Cc ÂQLù_í¸$c ¬tjFcOqÂ CnÓjGSjŠÂ QL¸¥qOqKc_j ¼FLï$c 
−Py¼GSkë, ö¥h¸Í¥h ÔLkGSkë, ³Ey MLjFyÄ¥cO~Âï MnÓ÷¨GSkë, On¸<j ÔoCLjÓj MnFLj¥q ¥q^jæŠÂ P FLj¸¼ R MnÎGHlŠ FL<jTdë<j. ¬¸Cc 
ÂQLù_í¸.)  

QL¸: ÔoÀ$q¨NqkOq¸ ÔLkÔLjŠÂ) ®¸¥c O~PoÍj O~MLj¸, O~MLj¸.  
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@nÎOn: (¬¸ÁGSkë) ²¸CLGHÂ..  
QL¸: (¬¸ÍjŠÂ) ²¸CLGHÂ ÔoTdMLl? ¥cÍj Fc ÔoCL ²¸CLGHÂ Ôotj¸ÔcMLl.  
@nÎOn: Qc¸À..  
QL¸: Qc¸À. Qc¸À ÍkOq¸ ¬tjJwtj¸Á. − GHÂ FoFo ÔoTdFc?  
@nÎOn: ¯ ÔoCLjPyë.  
QL¸: ¯ ÔoCLjÓCy FoFo ÔoTdFc? ³ ÄbÍ¸$cFLk ¬FLjMLkÂ¸ÔLPoÂ Qc¸ÀÂ ÔL¸fH ®¸¥c FoFLj ö_À¥é MLlFcïFLj.  
@nÎOn: ö_À¥h ÔofSFL...  
QL¸: ö_À¥h, ÔofSFL CLGHlðŠ GH¿CLfH¸ÔL^¸ ÇXLÓPy GbH\¡OqMnjÎFL ÇXL. Qc¸À öGHGH¸ÔL¸Py PoÍj. ¥cÍj Qc¸ÀGSøOqkGH¸ FcPy 

°¸¨ FcPy Qc¸ÀÂ FcQLFL¸ ÔofS¸Á.  
@nÎOn: ³Äj=i MLk^Ój?  
QL¸: ³-Äj-=i-MLk-^-Ój  
(¬Oqíî¸ PoŠ¸@~ ¬Ä¤ ®Ä ÔLkGSkë − MLGSjëMLm ¯ MLGSjëMLm MLjk^jæŠ¸^k, ¬MLõ¥që¸$c Í$qÜOq °FLï Oo¨NnkFLj `−F|` 

ÔoTdë<j. Oo¨NnkPy FLj¸¼ MLÔoáJd^ Ä¸^k MLÙFL¸$c Š¿¢áPy ‚Ó_@~ë<j.  
Oo¨NnkPy FLj¸¼ Jd^ ML¼áFL^jæ$c Q Í$qÜOq ÂÓ_<è O~¾ Jd@~ë<j. ¬¸=o O~¾ Jd<^¸ MLjFLŠ GSðGRæ¸$c 

¥qFL_<jCLj¸Á. ¥cÂ¢ M Í$qÜOq °¸@o ösHXLŠÓŠ ¬Á Oo¨NnkPy FLj¸¼ MLÔoá Jd^.)  
O~¾: (Jd<kë)  
GSøGHï¸Py FLkCLï QL¥q¸  
NqjCLï¸Cy ¥xCLë Oq¥q¸  
MLjkÓ ÄO~=| MLÓ¥q¸  
¥cÓ¸Py PyÓ¥q¸.  
QL¸: (CLFLPy) ²ML@y Jd@o Mc¨¥i FcPe$o ½¡ÄCyEoíQLõ¸ ¬Oqíî¸ ¥cML^¸PoÍj. (Jd^ Ä¸^k¸=c<j)  
(°FLï^jæ¸¨ Š¨MnÎGHlFLj¸¼ T FLj¸¼ μ¥q Fp¥qOqj ŠöOqMc<j ÔcPe −CLjOqCLCy P Í$qÜOq °FLï @nÎOn¥qæOqj Í$qÜOqŠ ML¼á)  
Fp¥qOqj: (¼FLï$c, AKLNqj¸$c) TdO|, TdO|. Ä£j ¥yGS¸ μ¥q GSK| ®F|ûrH¥qæO| ®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj MLÔcáOqj.  
@nÎOn: (−QLáOqõ¸$c) Fc ¥yGSMLk? GSK| ®F|ûrH¥qæOqj  
Fp¥qOqj: ¬MLlFLj TdO|, ¬Oqj$y ®¥qÚ¨¥é MLÔoáTdOqj.  
(GSK|®F|ûrH¥qæOqj, ®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj T FLj¸¼ öGHMoÇTdëOqj) 
O~¾: (Jd^)¬ -−-ÓPy ¬O~×.¥q¸  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

174          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

−ÁPyFL ¬ÄMo¥q¸ -  
@nÎOn: (GSK| ®F|ûrH¥qæO| Í$qÜOqŠ Mn+kë) ³Äj^¸©?  
GSK|: ($q=hæ$c - ¬^j sSæ½Py MnjÎŠÓj °FcïNqjFo GS¸$qÀ ×cåGH¥q¸ Po¥q) ²MLOq¸¨? ¯ Fc^¥cÂ¥h @nÎOn¥qæOnÎFL GSCcõO~MLl  
@nÎOq: }R, ¼FLï$c (Í$qÜOqŠ ML¼á) FoFoFL¸¨.  FoFo, ³MLjFcï -  
GSK|: (CLFL MLkMLjjÓj bEyOqBhPy Ã$qÜOq$c) Ä£jOoFc ¯ Fc^¥q¸ -  
@nÎOn: }R ¼FLï$c MnjÎ¥|Py ¬¸Í¿¥h ÄFL_<jë¸Á  
O~¾: Jd^)  
¬¸CLjPoÂ Fc^¥q¸  
¬¸¥q¸Py −^¸¥q¸ -  
@nÎOn: ¬Íj$y ¬GHlð@o ''¬¸¥q¸Py −^¸¥q¸'' 
GSK|: (¥yGH¸$c) −^¸¥q¸.  
@nÎOn: ¬KnòKnò, Fc^¥q¸ ¬¸CLMLOqŠ ML¼á¸Í¸^jFcï.  
GSK|: Ä£j Fc^¥q¸Py MoGR¸ MosS QL¸¥qOqKc_j$cOqj ²¥qÚ<jFcïOqj?  
@nÎOn: ²¸ÍjŠ?  
GSK|: ²¥qÚ<jFcïOq¸¨? Mc¿Â fHÆfH¸ÔL¸¨, GHFLj¸Á.  
@nÎOn: −!  
GSK|: ¬MLlFLj.  
@nÎOn: ¬EnPe$q¸¨? Fc^¥q¸ ¬¸CLõIGHj^æ¸Py  
GSK|: ¬¸CLõIGHj^æ¸ ¬tjCo MLk¥éMLj¸©.  
@nÎOn: }R, ¼FLï$c? (μ¥q¿Fx¥qOqj Co¿JdOq ÔLkÔLjŠ¸=cOqj)  
(−CLjOqCLCy) ³ML¸©, MLjOo¸ öGHMLkÍ¸  
GSK|: _Nqj^Š fHÆfH¸ÔL¸¨.  
@nÎOn: −!  
O~¾: (Jd^)  
ÄQLøGHl^¸ÔLjÓŠ Kc^  
Ä×cåFLjÓ AKL×.FL Jd^  
@nÎOn: Oq¸$qNqjõ! Oq¸$qNqjõ MLj¿ ²Pe ÔoTdë¸? °FLï^jæ¸¨ ¥cOq*¸ PoŠ¸@~ ¬CLFLj ®Pe MLÔoásSë  
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GSK|: ¥cOq*¸ PoŠ¸@~ ³Ä=h?  
@nÎOn: ösHXLŠÓ ¥q¸¨. Mc¿¥h ¥cOq*¸ ²Pe CnÓjGSjë¸Á? ³¸, Oq¸$qNqjõ ¯ ÄGRNqj¸ ösHXLŠÓ¥éMLköCL¸ CnÆNqjŠ¸@~ ¬¸Cc 

Fc^¥q¸PyPe$o, FLjMLlø Oq¸$qNqkõ FLjMLlø sSæ½Py¥h JwtjFL^jæ Jwtj  
Oq¸$q: ®GHlð<j Fc `²¸ö=nFLjû` ¥cEo ¬CLÂ `gSðÔ|` μ¥q^j¸Á.  
GSK|: ®Íj$y, Ä£jOqj ÔnNqjõ¥qJwCo MojMoj  
@nÎOn: μÍí¸¨, μÍí¸¨. Oq¸$qNqkõ, ²Pe$y ¶ Pe$qj, Â¢Eo `²¸ö=nF|û` ¬ÂfHÔLjá, MLk^Ó MLjbÍõPy ¼FLF|$c, QL¸¥qOqKc_jŠ 

¯ GS¸$qÀ ÔnsHðtj. CLøOq$c  
Oq¸$q: Fc^¥q¸ ²Pe CLNqkOqMLlCLj¸Ey, ¬¸CLõ IGHj^æ¸.  
(sSæ½Py¥h MnÈ"FL^jæ$c P FLj¸¼ R MnÎGHlŠ MnWcë<j.)  
O~¾: (Jd^)  
AKLÄGRõCLjë PoÂ Ôy^  
AKcML¥qMLlÓ $cÆMLjk^ -  
(Oq¸$qNqjõ öGHMoÇ¸ÔL$cFo ¬^j Í$qÜOq ÂÓ_¨ Jd<jCLjFLï O~¾Š ³¸ ¬Oqíî¸ ¥cML^¸PoÍj. Oq¸$qNqjõ ²¸ÍjŠ öGHMoÇ¸Ôc@~ 

¬Â QL¸¥qOqKc_jŠ ‚@~ ¬Oqíî¸ ¥c¥q JwtjFc, CLFL MLkFLfS¥q fSìÀPy ®Ä ³Ä¤ ¬CLÂ¥h CL^æ<¸PoÍj.)  
QL¸: (Oq¸$qNqjõFLj, ¬¸=o Fc^¥q¸Py ''O~MLjj''FLj ÔLk¼ PoGSkë) ²MLOqj? O~MLjj. −, O~MLjj, ÂFLjï $qj¿¸Ôo −Py¼GSjëFcï. 

(Oo¨NnkFLj −sHTdë<j. O~¾ Jd^ ÂÆsHTdë<j.)Oq¸$q: FLFLjï $qj¿¸Ôc?  
QL¸: ¬MLlFLj ÂFLjï$qj¿¸¼ −Py¼GSkë fH¼áMcÂPe − Oo¨Nnk MnNqjõ$cFo FcPe¸=h fH¼áMc<j Fc AKcMcPo Jd<jCLjFcï<j. 

Py¥q¸ ¬¸Cc fH¼á. ®EoMo+GHlð<j, − Oy¾ FoFLj Qc¸ÀÂ.  
Oq¸$q: Kc_j. ¬¸Cc MLjOq¼Jw, ÿßÍNqj¸Py Qc¸CcÂï  
QL¸: (CLFLPy FLMLløŠ¸^k) Qc¸CcÂï. Qc¸À ÔLÂJwtj¸Á. Â¢Š CnÆ£Íj ¥cKyÓj.  
Oq¸$q: ¬¸Cc CnÆfS¸Á. (Í$qÜOqŠ ML¼á) MLjOq¼JwKc_j (¬Â Í$qÜOqŠ MnÈ" AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔntjõMofS ²¸ Í$qÜOq ösHXLŠÓŠ 

CnÆNqjŠ¸@~, (MLjFL¥q¸Í¿¥h Kc$cFo ¥qFL_@o^^jæ, QZkFLõ¸$c ÔLkGSjëFLï QL¸¥qOqKc_j ÔnÄPy JwÆ£GSjÓj ML¼áFL GS¸$qÀ ±ÍjCc<j.)  
QL¸: (−QLáOqõ¸$c) −! (¼FLï$c ¬NnkMLjNqj¸$c P MnÎGHlŠ FL<jTdë<j.)  
Oq¸$q: (FL^FL ¬ÂfHGSkë) Kc_k! ²¥qÚ¨¥h? −MoQL¸ MLÍjí (QL¸¥qOqKc_j P Í$qÜOqŠ MLÔoáTdë<j. ÔosSÁ Po¥q Oq¸$qNqjõ 

Š¿¢áÄ£jÍ ‚OqjáÂ MLjÈ¢" Oo¨Nnk `−F|` ÔoTdë<j.)  
O~¾: (Jd^)  
GSOqø¾åÓ ¥qÓ¸ ¬^k  
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TdMLkFLjõÓ _Ó¸ ®^k  
QL¸: (¼FLï$c) fHÆÔcO~?  
GSAK|: Ä£jOoFc QL¸¥qOqKc_j?  
QL¸: ¬-MLl-FLj.  
GSK|: Ä£jÄ£jÍ FoOq¸ -  
QL¸: Cn-Ój-GSj. (QZkFLõ¸$c, ÄadÍ¸$c rHÎ¥h ÔLkTdë<j.)  
@nÎOn: ³Äj=h, QL¸¥qOqKc_j ³Äj=hÍ¸Cc?  
GSK|: MLjk<j GS¸MLCLûO~Ó MnFLj¥q Ä£jOqj Ä£j AKcOqõFLj [kÂ¢ÔoQcOqj.  
@nÎOn: −!  
GSK|: ¬GHlð<j Ä£j sHOqj GSjOo}R. [kÂ¢ ÔofS¸Á Ä£jOqÂ JwÆ£GSjÓŠ CnÆNqj$cFo Mc¿¥h ¼¥qÚŠ¸@~ Jd¿JwNqkOqj. ¬GHð^jï¸Ôi 

ÄjMLjôÆï Mn¸=c<jCLk-  
QL¸: ®F|rSð¥qæOqj$cOqk ¯ MLjk<j GS¸MLCLûO~Py÷ MLjÂfR MLkOq=cÂ¥h Ä¤Po÷Ec?  
GSK|: (− MLk^Ój ÔnÄ¥n¥hÚ¸ÔLj¥y¥q) ¬GHð^jï¸Ôi ÄjMLjôÆï Mn¸=c<jCLk ¯ Oy¾Š − GSjOo}R, QL¸¥qOqKc_j sHOqjCy ¯ 

''¬¸CLõIGHj^æ¸''Py FL=h¸Ôo Ä£jOqj μ¥qÚOo ¬Fo CcO~ÚBcÓj Ex¿¥ctj.  
QL¸: FcEx¥qÚMLk^. (¼FLï$c) Ä£jOo ÇXL ¬tjFc ÄbÁ¸ÔLj¥yMLÔLjá. ¥cÂ¢, ÔofSFL GHÂ¥h öJdNqjÇáCLë¸ ²GHlð@y ¬FLjAKLÄ¸ÔcFLj. 

½¡Ä¸¼, GH¿CLfH¸¼, ŠÈ"JwML<¸ ®¸¥c -  
@nÎOn: QL¸¥qOqKc_j.  
XLÄj¸ÔL¸¨. @nÎOn¥qæOqj$cOqj, Fc¥n¸Íj¥y ¬ÂfH¸¼¸Á ¯ Oy¾ ¬¸CLõIGHj^æ¸ ¬Â. Mn+"¥qCLGHðÍj. MLjOx¥qÚ XL*¸ FcPy FoFo 

ŠÄjÆJwtj KcbÍGH<PoFLj (GSK| ®F|rSð¥qæOqjCy) Ä£j ®GRæ¸.  
@nÎOn: QL¸¥qOqKc_j, Fc^¥q¸ GS¸$qÀ. ®¥q FLFLjï ö_CL¥qÂNqjõOqj. tjEo tj¸¥q ¥xÂï XLBcÓj - ¬¸CLõIGHj^æ¸.  
QL¸: ¬¸CLõIGHj^æ¸?  
GSK|: ³¸? ²¥qÚ¨¥i Jd¿JwML@~Â¥h Ä¤Ój¸<ÍjPn¸¨. ¬¸Cc _¸Ey_GSjë ÔoTd¸.  
QL¸: ®¥q Jd¿JwMcÓÂPoÍjPn¸¨.  
@nÎOn: (öJdbEoNqjGH<kë) QL¸¥qOqKc_j. ³Ey ÄbÍ¸$c ¯ ¬¸¥q¸ GHm¿ëÔofS FLFLjï ¥cJd<¸¨. ®Í¸Cc ²¸Íj¥y ¬NnkMLjNqj¸$c 

°¸Á.  
QL¸: .....  
GSK|:  ³Äj=i −ÓGSõ¸?  
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@nÎOn: QL¸¥qOqKc_j.  
O~¾: (Jd^)  
−O~ó^GHl −^jJw^j ¬=c ®=c MnWo"En^j?  
(¯ −[Oqj ÔLOq*¸ `¬=c ®=c MnWo"En^j` GHÓMLkOqj JwFLj JwFLj CLøOq CLøOq$c Jd<^¸ MLjkPeFL, ¬GHð=h¥qGHð=h¥é μ¥q 

MLkFLfS¥q fSìÀPy °FLï QL¸¥qOqKc_jPy MLj¿¸CL GS¸ÔLÓFL¸ ¥qÆ»GSjë¸Á. ¬CLÂ¥éÄ£j ¬Oqíî¸¥cÍj. Jd^ ÔLOq*¸ Td$qjCLkFo °¸^j¸Á)  
QL¸: (®¥q −GHl¥yPo¥q, ¬OqjGSkë) −GH¸¨, − Jd^ (¬¸^k sSæ½¡Py¥h GHOqj$nÀë Oo¨Nnk `−}IH` ÔoTdë<j. O~¾ Mn¸^Fo 

Jd^ ÂÆsHTdë<j. GSK|®F|rSð¥qæOqjŠ QL¸¥qOqKc_j °FLï^jæ¸¨ Mn+"<¸ ¬FLj¥yŠ¸@~ ×.¿»¸Á. CLFLj Mn¸=c<KyNoj^GHð=h¥h ×.¿»¸Á 
CLFLj Mn¸=c<KyNoj^GHð=h¥h ¬CLÂï @nÎOq¥qæOqj MnFLŠÚPe» _ÓML¸CcFL PÍ$qÜOqFo μ¥q Š¿¢áPy ‚OyáKn<Cc<j)  

Oq¸: ³Äj=h Kc_j. −MoQL¸Cy ²¥qÚ¨¥y MnÈ"JwCo Á$qjÓjCy öGHÀXL*¸ Nqjj$q¸$c $q¨Jd.  
QL¸: ¬MLlFLj - (‚Oqjá¸=c<j)  
GSK|: @nÎOn¥qæOqj$cOqk  
@nÎOn: ¥cGSë ¥qÂ¥q¿¸ÔL¸¨. ®Á ¥cÂNqjõ¸¨, MLk ¥yGS¸, MLk öJd*¸ ¥yGS¸. 
GSK|: MLkŠ =nÎMLjj PoÍ¸©  
@nÎOn: }R, ¼FLï$c.  
(GSK| ®F|rSð¥qæOqj GH+j" ¥xOqjŠCc<j. ¬CLFLj, ®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj QL¸¥qOqKc_j öGHÀ ¬<j$qjFLj CLEo¥q ÍßfRæCy ÔLkGSjë¸=cOqj.)  
@nÎOn: (Fc^¥q¸ GHlGSë¥q¸ CLøOq$c À£fS, ¬¸ÁGSkë) Kc_j, ×.¿»Jwtj¸Á.  
Oq¸$q: (¬¸ÍjŠÂ) Kc_j ×.¿»Jwtj¸Á ³Ey ×.¿»Jwtj¸Á, MLjÈ¢"  
@nÎOn: EcÂï ×åfHë¥h -  
Oq¸$q: (³¸ ÔnJdðPy ¬Oqíî¸¥c¥q) ¬.ÿ FLjMoø FoOqMLjk ÔnNqjõPoÍFLj¥y.  
QL¸: ÔofS ÔnNqjõPoÍÂ ²Pe ¬FLj¥yMLj¸=cMLl? ¬¸Cc $cÆMLk^Ój. ÔofS¸Á ×åfHë¥h CnÔLjáŠÂ ŠÄjÆJvMLjôÂ ³ QcöGSë¸ 

ÔnfHð¸ÍÂ ¬¨$cMLl. ¬¨$cMc? ŠÄjÆJwŠ¸@~ ÔnNqjõ=cÂ¥h ³¥nÎ¥qMLkOqÜ¸ ³ QcöGSë¸ ÔnfHð¸Á?  
(@nÎOn¥qæOqjŠ GHm¿ë$c −QLJwtj¸Á. QL¸¥qOqKc_j CLFL ¥hÔLáML¼áFL^jæ MLk=c÷<jCLjFcï<Â CnÓjGSjŠÂ, GHlGSë¥q¸ MLjkfS, ¬¸Cc 

MLj¸¼$c ¥cÂ¢ ¬Â ¥yOqjCLk ±Oq¥é −CLjOqCLCy ÂÓ_<Cc<j.)  
QL¸: MLjOq¼JwEc¸ ¬FLjŠFcï PeAKL¸ PoÍj. ¥cÂ¢ öGHNqjCLï¸ Ä£jÍ ¥x¸CL MLjOq¼JwtjFc ¯ Oy¾ MLjÈ¢" Fc FoOq¸ Fc 

¥q+"MLjj¸Íj KcŠPe÷ ML¼á ÂÓ_@~ètj. FoOq¸ ÔnNqjõPoÍFLjŠÂ GS¸CyGH<EcMLjFLjŠFLï ''FLFLjï'' FoOqGSjìBhê ÔoTdOqj.  
Oq¸$q:−!  
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QL¸: ÔofSFL ÿCLõ ÔoTdFLj. MLjOq¼ JvMLjô¸=cMc? $qÀ¸¼¸Á ×cåGH¥q¸ CnÔLjáŠÂ ÔofS¸EcÂ¥h ¼¸ÀsSë ¬Ex¥q −FL¸Í¸. ¬Ex¥q 
CLßfHë GH¿CLfH¸ÔL<¸ Qc¸À¸ÔL<¸ ¥yGS¸. ¬¸Íj¥é GH¿CLfHGSjëFcïFLj. Qc¸À ExOqjŠCLj¸ÍÂ, Qc-¸-À(¼FLï$c ö@~NqjOqj Í$qÜOqŠ MnÈ" 
¥qÀë À£Tdë<j. GSK| ®F|rSð¥qæOqjŠ Á$qjÓj GH<jCLj¸Á. @nÎOn¥qæOqj AKLNqkÂï ¬*jÔLj¥y=cÂ¥h öGHNqjÀïTdë<j.) 

QL¸: ®Íj$y, Á¤Âï ÔLk¼FLGHlð<Pe÷ ®¸ÍjPy XLBcÂ¥h μ¥q öGHÀÃ¸_¸ ¬$qjGH<jë¸Á. öbKqMLj ¬¸=cMc? Fo ÔnsHðÍ¸Cc 
Fc^¥q¸PyÂ Mnk GSëOqj$c MLlFLïÍ¸=cMc? ¬tjCo Â¢¥qOqíî¸¥cPoÍj. FcPy Oo$qjCLjFLï AKcMcÓj ¬Pe¸=hÄ. −[OqjTd¿ ¬Ä ®¥qÚ< Ôn_jEc¸ 
¬FLjŠFcï.  

Oq¸: Kc_j.  
QL¸: ¬MLlFLj - ÄFLj (Oq¸$qNqjõ PoMLKyCLk¸=o) ‚Oyá, ²MLøOqk PoMLFL¥qÚOqPoÍj. Qc¸À¥yGS¸, Fc MLjFLQcù¸À ¥yGS¸ FoFLj 

ÔnGHðMLÓfSFL MLk^Ój GS¸CyGR¸$cFo ÄFLMLÔLjá. (−») − Oy¾ Qc¸À ³¥c¸CL¸$c ‚OqjáÂ °¸Á. ¬GHð=hEc¥c FcŠ Qc¸ÀÄ£jÍ 
¬GSkNqj °¸ÍFo GS¸$qÀ FcŠ CnÆ£Íj. ¬GSÓj ¬¸Í¿ °EoíQLõ¸ CnÓjTd? FoFLj Qc¸ÀÂ ÿCLõÔofS¸Á ¬FLjMLkFL¸Cy ¬Â ¬¸Í¿ 
¬bÃöJdNqj¸.  

''¬FLjMLkFL¸Cy ÕÔi!ÕÔi ¬FLjMLkFL¸, bÍFcsHXL, GSøPeAKL¸ ®Pe¸=h ¥cOqBcÓŠ ÿCLõÓj ÔosSMc+j" XLjöÍjÓj. ¬Á Ä×cåFL 
GS¸GHFLjïÓj, `®¸^PnŠáõNqjÓjû` ÔnNqjõMLÓfSFL ÿCLõ¥cÍj. (ÄadÍ¸$c) ¯ AKcMcÓj ¬GHð=hÄ. ®GHð=hÄ ¥cÍj. FoFLj `rHÎ¥h` Fc 
¥yGS¸, GS¸IGHj¸ ¥yGS¸ ²Pe¸=h MLk^Pe<jCLjFLïGHð=h¥i Fc ÿßÍNqk¸CLOq¸Py °FLï −MoQL¸ MoOqj. rHÎ¥h ögSë¥h GSMLkFL ÿŠÚÓj 
°¸@~ÓFcï, PyGHÓ MLköCL¸ FcŠ ¥cMLÓfS¸Á Fc¥qFcï MojbEcQL¥hëPy öGHÀAKLPy CLŠÚMnÎ FoFo ²ŠÚML ¬Â FcŠ CLßfHë ¥qÆ»¸Ôo ögSë. 
Â¢ÀÂNqjMLkÓFLj $qj¿¸¼ Kcÿõ¸$c FoFLj ²Âï GSøÔLáîMnjÎFL ÄGH÷MLAKcMcÓFLj MnÓ÷¨¸¼Fc, MLjFLGSjûPy EcŠÚFLïMLÂ¢ï GHl¼áJwtjFL JdCL 
°EoíQcõPo. μ¥qÚ MLjj¥qÚPy rHÎ¥h MojbEcÄPe ¬$qjGH@~ÓFcï, PyGHÓ ¬×cåFL¸Cy Â¸¨FL _k^¥q McõJdOqGSjëBhê. ¯ GS¸$qÀ ®GHlð<j 
CnÓjGSj ¥cÂ¢ ¬GHlð<j Qc¸À¥h °FLï sSøÔLáî, Qc¸À Ä×cåFL¸, Qc¸À ÔLkfHFL ¬bÁ¥cOq¸, Qc¸À ¬¸ÍjŠFLï Ç[Oq¸ ÔLkGSkë, EcÂï 
ÔLkfS MLjj¿fSJwML<MLjj JwÂ¼á, ¬GSkNqjGH@~è. öGH¥qÚFo Fc ¼FLï −¥cOq¸ ¬Íí¸Py ÔLkÔLjŠFLï^jæ ¥qFL_@o^GHð=h¥h ¥qß¸»JwNqk. 
$cNqjGH@~è. MLjFLGSjûPy ²¥qÚ<PoÂ OyGR¸ ML¼á¸Á.  

MLkFLMLFnÎ×.¸. FoFLj CLŠÚML. Qc¸À ²ŠÚML ¬Â ÔnGHlð¥y=cÂ¥h FyOqj −<PoÍj, MLjFLGSjû O~PoÍj GS¿¥qEc! FcEo ¬ö$qTdìFL¸ 
¬ÂfH¸ÔcÓÂ −MoQL¸ FcPy Â¸¨¸Á. FcPy ÔnÓOo$o ¯ −^jJw^jPoÄ¤ Qc¸À¥h CnÆNqjMLl.  

(GSK| ®F|rSð¥qæOqj ²¸Íj¥y ¼OqjFLMLlø FLMcø<j)  
FcŠ Qc¸ÀÄ£jÍ öGH_ÓEoøGR¸ _NqjÓjEo¿¸Á. Ec¸Cy Qc¸À ¬¸=o AKLNqj¸. ¬¸ÍjÄ£jÍ FoFLj ½¡Ä¸ÔcÓ¸=o Qc¸À 

°¸<‚<ÍFo ÔnGHðO~Â MLjFyÄ¥cOq¸. − Oy¾ Qc¸À GHÁ¸CLÓj AKLNqkFL¥q¸$c ¬$qjGH¨¸Á. ²¸Íj¥y, ÔnGHðPoFLj. ¬Á Fc 
MLjFyÄ¥cOq¸ ¥cMLÔLjá. ¥cÂ¢ ¬Pe ¬$qjGH¨¸Á GSCLõ¸. −[OqjŠ ¬<$qMLÓfSFL öGHQLï Qc¸ÀÂ ¬¨$cFLj.  

''Â¢Š ½¡Ä¸ÔcÓÂ ®GRæ¸ °¸Ec?'' ¬Â. rHÍí öGHQLï (−») ³¸ ÔnGHlCLj¸Á?  
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''°¸<¥qJwCo MLkFLMLlÓMLk? ¥hO~CLjÓ¸'' ¬¸Á. − Fc öGHQLïCy FLFoï GSj¨$qj¸<¸Py CyfS¸Á. ÿßÍNqk¸CLOq¸Py 
‚OqjŠFLï OyGR¸ μ¥qÚTd¿ rHÎ¥h °Ã¥h Fc ¥q+j" À¿»FnÎ. − CLOqjMcCL ³MnjÎ¸Ey FcŠ CnÆ£Íj. ¬¸Cc CnOq¥qfHðFL^jæ$c Cy¼¸Á. ³Ey 
μ¥q $qÍÜÍ GSøOq¸ ³Ey ¬OqjGHl, ³Ey −GHPoÂ GS¸ÔLÓFL¸ CoOqjŠÂ ¥q+j" CnOq¼ ÔLkÔo^GHð=h¥h Fc MLjj¸Íj Qc¸À PoÍj. Qc¸À¥h 
_ÍjÓj, öGH×å, Moj>bEcQL¥hë ¬bÁ¥cOq¸ $qÓ Qc¸À¥h _ÍjÓj TdøCL¸öCLõ¸ Jwtj, QL¥hëPo¥q Â¿¢ãML¸$c GH<jFLï Qc¸À AKpÀ¥q Eoÿ¸ FoÓÄ£jÍ 
GH<j¸Á. Qc¸À. Qc¸À!!  

(TwIJdÄ£jÍ ‚Ó_@~ë<j. GSK|®F|rSð¥qæOqj μ¥qÚ ¬<j$qj MLjj¸ÍjŠ MoTdë<j. ¥cÂ¢ @nÎOn¥qæOqj ¬CLÂï MnFLŠÚ Pe$qjCc<j.)  
QL¸: ¬Á¤ Fo ÔofSFL CLGHlð. ¬¸Cc MLjOq¼JwEc¸ ¬FLjŠFcï. Qc¸ÀÂ MLjOq¼Jwtj Qc¸À GS¸JdÁ¸ÔL<¸. ²Pe TdbÍõ¸? 

®GHlð<j Fc AKcMcÓj MoOqj. MLjÂfRÂ MLkO~FLj. ¬FLjAKLML¸ GS¸JdÁ¸¼ Ä×cåFL¸ ¥qFcï MLjj[õMnjÎFL ×cåFL¸MLÓ÷ CLGHlðFLj MLjFLGSjûPy 
¬¸CLO~ó$cÂ¥h Fn=hæ MLj¸¼$c ½¡ÄGSjëFcï. ¥cÂ¢  

Oq¸: ¥cÂ¢ - ¥cÂ¢ Ôn<j$c °FLïGHlð<j FoOqGSjëBhê GH^jæŠÂ Kc$qj ÔnNqjõPoÂ JwÆ£GSjÓj Kc$qjGH<è CLOqjMcCL GH^jæ¥y=cÂ¥h 
MLÔcáOqj. (GSK|®F|rSð¥qæOqj ¥qWn"öOq ÔoTdë<j) _Nqj^Fo °FcïOqj FoÂGHlð<j Kc$qjGH@~èFL¸=o μGHlð¥yOqj. FLFLjï #nÎÍj ÔofS MLjÈ¢" O~À$qj¸@n 
McBhê$c ÔnNqjõ^Moj Mc+" öGHGSjëCL bÍOqô¸. PoÍj, MLjÈ¢" ÍjO~ôO~ÜÂ¥h Mn+"PoFLj.  

CnÆfS CnÆfS Mn+"PoFLj. Mn+"FLj. ½¡Ä¸¼ Qc¸ÀÂ GS¸JdÁ¸ÔLPoMLjj. ¬¸Íj¥qÂ ®¥q μ¥q=o MLkOqÜ¸, μ¥qÚ=o μ¥qÚ=o.  
Oq¸$q: Kc_k  
QL¸: (¥qÀëÂ Oq]jjÆfH¸¼) FLFnïMLøOqk ¬<jèrH^æ¥q¸¨.  
Oq¸$q: Kc_k!  
QL¸: ®Á Fc TdøCL¸öCLõ¸. Fc ½¡ÄCL¸ Fc¥yGS¸ Fc Qc¸À¥yGS¸ Qc¸À Qc¸À  
(Oq¸$qNqjõ QL¸¥qOq¸ Kc_jFLj $q=hæ$c GH^jæŠ¸=c<j)  
Oq¸$q: MLÍjí, MLÍjí  
@nÎOn: (AKLNqj¸, −MoQL¸Cy) −!  
QL¸¥q: MLÍÓ¸¨  
GSK|: (@nÎOn¥qæOqjFLj MLÁÆ¸ÔLjŠÂ, −MoQL¸Cy Ä½P| MoGSkë −$q¸¨, −$q¸¨ (sSæ½Py¥h ÍkŠCc<j. ®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj ‚@~ 

Ík¥h Jv<jÔLj¥yKyNoj QL¸¥qOqKc_jFLj $q=hæ$c GH^jæŠ¸=cOqj)  
QL¸: (ÄÁÆ¸ÔLj¥yML=cÂ¥h ¬Âï ÄbEcPe öGHNqjÀïGSjë) MLÁÆ rH^æ¸¨, FLFLjï MLÁÆ rH^æ¸¨. Fc Qc¸À ¥yGS¸ FoFLj ÔosS 

¥cO~õÂ¥h TdøCLöCLõ¸ ®MLø¸¨. TdøCL¸öCLõ¸ Fc¥yGS¸  
(QL¸¥qOqKc_j ¬OqjGSjë¸=o ®ÍíOqj JwÆ£GSjÓj ¬CLÂï GH^jæŠÂ RFLj¸¨ fH¥h, ¬¥qÚ< FLj¸¼ T EcøO~ À£GSjŠÂ MnÈ"JwCcOqj. 

JwÆ£GSjÓj fH ÔoOq$cFo @nÎOn¥qæOqj −MoQL¸Cy ÔofSFL GS¸×å öGH¥cOq¸, O~¾ C2 ¬Fo ¥qOnæF| MosSTdë<j. Mn¸^Fo − MnFL¥qFLj¸¼ 
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°CcûÿGHm¿CL¸$c ÔLGHð^j÷ ÄÂfH¸ÔLjCctj. ÔLGHð^÷ MLjbÍõPy ''QL¸¥qOqKc_j sSæ½Ä£jÍŠ O~McÆ'' ¬Fo ¬OqjGHlÓj ÄFL_<Cctj. 
QL¸¥qOqKc_j JwCLk JwCLk ¯ MLk^ ÄÂ ÄadÍ¸$c ¼OqjFLMLlø FLÄø MnÈ"JwCc<j.)  

O~¾: (¬Oqíî¸¥c¥q, @nÎOn¥qæOqjÍ$qÜOqŠ GHOqj$n<jCLk @nÎOn¥qæOqj$cOqj ³Äj=hÍ¸Cc? JwÆ£GSjÓj -  
@nÎOn: ¬MLlFLj. QL¸¥qOqKc_jFLj ¬OnGSjæ ÔoTdOqj.  
Oq¸: ÔLkTdO~? JdGH¸ ×.FL¸, ®Í¸Cc Fc^¥qMoj ¬FLjŠ¸^jFcïOqj.  
O~¾: ¬EnPe?  
@nÎOn: ²¸Íj¥qFLj¥yOqk? JdGH¸ QL¸¥qOqKc_j ¥qDÍ, Fc^¥q¸Py CLFLj MosS JdöCL¥qDÍ ¬¸Cc μ¥q=o ¬tj¸Á. ¬¸Íj¥qÂ 

QL¸¥qOqKc_j CLFL ¥qDÍ ÔnfHðFc, ¬Á Fc^¥cÂ¥i, CLFLŠ ¬¸CLõIGHj^æ¸ ¬tj¸Á. (−», −Py¼¸¼) ®GHlð<Oqíî¸ ¬tj¸Á.  
O~¾: ³Ä=h?  
@nÎOn: QL¸¥qOqKc_j ÔnfHðFL MLjCL rHÍí gSðÔ| Fc^¥q¸Py McGSëÄ¥qCL ¬ÂfH¸ÔLjŠ¸^j¸Ec? ¥cÂ¢ MLjFLŠ CnÓjGSj$c. ¬Á ¬XLO~Pe 

McGSëMLMLjÂ.  
O~¾: ¬MLlFLj, ¬tjCo.  
@nÎOn: ¬tjCo, ®¸Co MLjFL¥h¸¥c Fc^¥q¸Py McGSëÄ¥qCL ¬¸=o ³Äj=y ¬Oqíî¥cPoÍÂ.  
O~¾: ³Ä=y, MLj¿ ×.FL¸ ¬ÍjóCL¸$c FL=h¸¼FL QL¸¥qOqKc_jFLj  
Oq¸: FL=h¸¼FL  
O~¾: − QL¸¥qOqKc_jFLj ÔLk@~ÓÂ $yÓrH<jëFcïOqj. ³¸ ÔoEcí¸?  
@nÎOn: ®¸¥c CLGHð^j÷ ¥x<këFo °FcïOqj. O~¾ Â×.¸ ÔnGHð¥q CLGHðÍj. ¯ GS¸$qÀ MnjÎ¥|Py ÔnJdëMc?  
(O~¾ CLÓ ±fH, ¼FLï$c MnjÎ¥| Í»ÜOqŠ MnÈ" ¬¸¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py ²Pe ÂÓ_@~è@y ¬Eo ÄbÍ¸$c ÂÓ_¨ MLk=c÷<Cc<j. 

PyGHÓ FLj¸¼ ÔLGHð^j÷ ¥x^këFo °FcïOqj.)  
O~¾: MLjVQLNqjjPeO~ - (®¸¥c ÔLGHð^j÷) MLj-V-QL-Nqjj-Pe-O~ (ÔLGHð^j÷ CL»ÜJwCctj) μ¥q ¼FLï MLjFLÄ. ¯ Oy¾ 

¬¸CLõ IGHj^æ¸Py (Mc¥qõ¸ MnjjÍÓjrH=oæ^GHð=h¥h MLjj¸Íj CnOq Pe$q_¨, O~¾ MLk=c÷<jCLj¸=o FnMLjôÁ$c MLjkGSjŠ¸^j¸Á.)  
 
  

                                                 PPP 
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                          U   
  

 అనన్యయ్ డైరవింగ లో ఆడీ కారు వేగంగా పూలపలిల్ వైపు సాగిపోతోంది.  

లోపల ఏసీ చలల్దనం, బయట దారికటూ ఇటూ పరుచుకునన్ పచచ్దనం ఆహాల్దకరంగా ఉనాన్ మనసు 
మాతర్ం కలోల్లంగా ఉంది. నా మనసులో ఉనన్ది ఎలా బయట పెటాట్లా అనీ, బయట పెటాట్క అకక్డెలాంటి కలోల్లం 
ఎదురవుతుందో అనీ కొంత గాభరా.  

పూలపలిల్లో బాబాయి సంవతస్రీకాలు రేపటినుంచి. పిలల్లకి పరీక్షలుండడంతో రవి రావడానికి కుదరేల్దు. 
వదిన కూడా అదే కారణం వలల్ రాలేకపోయింది. మూడురోజుల కిర్తం అమామ్ అనన్యాయ్ మాతర్మే వచాచ్రు, 
కాలిఫోరిన్యా నించీ. మా కారోల్ ముగుగ్రం బయలేద్రాం. ఏటా ఇండియా వసూత్ండే అనన్యయ్కి మన రోడల్ మీద డైరవింగ 
అలవాటే.  

ఇంటోల్ పిలల్ల సూక్ళూల్, రవి వరక్ ఫర్మ హోమ ఏరాప్టులో ఉండడం వలల్ అనన్యయ్తో అనుకునన్వేవీ 
మాటాల్డలేకపోయాను. పూలపలిల్ చేరేలోగా ఈ విషయం వాడితో మాటాల్డి తేలుచ్కోవాలి... వాడేమంటాడో.  

“అనన్యాయ్” అనాన్ను పాటలు వింటూ డైరవ చేసుత్నన్ అనన్యయ్తో.  
చెపప్మనన్టుట్ ఓ చూపు నా వైపు పారేశాడు. 
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి “తాతగారి ఆసిత్ పూరిత్గా బాబాయికి ఇచేచ్యడం నాయ్యమేనా అనన్యాయ్? 

నానన్కి ఏమీ ఇవవ్కుండా?” అనాన్ను. 
ఒక నిటూట్రుప్ విడిచి, “సుజీ.. ఇదివరకు కూడా నువివ్ది అడిగావు….తాతగారలాంటి విలేల్మీ రాయలేదని 

నీకూ తెలుసు కదా” అనాన్డు.  
“అదేలే… తాతగారు విలుల్ రాయకపోయినా ఆయన పోగానే నానన్ తనంతట తనే అలా డిసైడ చేసుకుని 

చెపేప్యడం కరకేట్నా? ఆయనలా అనగానే అతత్లిదద్రూ కూడా ఒపేప్సుకుని, నీకూ నాకూ ఏమీ ఇవవ్కుండా నానన్కి వంత 
పాడడం సరైనదేనా?” 

అనన్యయ్ మౌనంగా డైరవ చేసూత్ండిపోయాడు. రెండు నిముషాలు గడిచాయి.  
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“అయితే ఏమిటంటావు?” అనాన్డు.  
“నోటిమాటగా నానన్ ఏదో అనాన్రు. మనం అకక్డ లేనపుడు ఏం జరిగిందో. ఇపుడు అందులో మనకీ 

వాటా కావాలని అడగచుచ్ కదా?” అనాన్ను. 
“సుజీ!” అనన్యయ్ అదోలా చూశాడు నావైపు.  
వెనక నించి అమమ్ “కిషోర, నీకు డబుబ్కిబబ్ంది లేదు గనక అలా అంటునాన్వు. రవికి బిజినెస లో చాలా 

నషట్ం వచిచ్ందనీ, ఫైనానెస్స కొంత ఇబబ్ందిగా ఉందనీ తెలుసు కదా? దానికి నీకనాన్ అవసరాలెకుక్వునాన్యి. ఎవరికైనా 
తనున్ మాలిన ధరమ్ం ఉండదు. నానన్ అలా చెయయ్డం నాకూ నచచ్లేదు” అంది.  

“అమామ్! అంతంత ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు దానికి మాతర్ం ఏమునాన్యి? దాని పెళిల్ టైమ లో నానన్ ఒక 
అపారెట్మ్ంట గిఫట్ గా ఇచాచ్రు. దానిమీద మంచి అదెద్ వసోత్ంది. శిరీష పుటిట్నపుడు గేటెడ కమూయ్నిటీలో అయిదొందల 
గజాల సథ్లం కొని బహుమతిగా ఇచాచ్రు. దాని ధర పెరుగుతోంది. ఇంకేం కావాలమామ్? అతని బిజినెస లో 
నషాట్లొసాత్యంటే వాటిని పూలపలిల్ పొలం అమిమ్ తీరచ్డం సరైనది కాదు. బిజినెస లో పెటుట్బడులు ఆచి తూచి 
చేసుకోవాలి. ఆ సమయసూఫ్రిత్ లేకపోతే తాతల ఆసుత్లు కూడా కరిగిపోతాయి. అతని బిజినెస ఎలా ఉనాన్ సుజీ తన సతరీ 
ధనం ఫూయ్చర కోసం జాగర్తత్పెటుట్కోవాలి గాని, నానన్ మాటకి విలువ లేకుండా చెయయ్చాచ్? ఇంటోల్ కూరుచ్ని టీవీ చూసే 
బదులు అది కూడా ఏదైనా పారట్ టైమ జాబ చెయయ్చుచ్ కదా” అనాన్డు. 

నాకు మండిపోయింది. ఉకోర్షంతో కళల్ నీళుల్ వచాచ్యి. బలవంతాన ఆపుకునాన్.  
అనన్యయ్ తన చెయియ్ చాచి నా చేతిని నొకిక్ వదులుతూ, “సుజీ, నా మాటలు నీకు కఠినంగా కనపడచుచ్. 

తీరుబాటుగా ఆలోచించి చూడు. నీకే అరధ్మవుతుంది. ఒకసారా రెండుసారాల్? పర్తి ఏడూ పెదద్లూ పిలల్లూ అంతా వెళిల్ 
తాతగారింటోల్ పడిపోయేవాళల్ం. ఎంత మందికి ఆతిధయ్ం ఇచాచ్రు బాబాయీ, పినీన్? ఇపుడు మనింటికి ఒకక్ గెసట్ 
వసాత్డంటే ఒకరోజా రెండు రోజులా అని లెకక్లేసుకుంటాం. ఇనేన్ళల్ తరావ్త ఆ పార్పరీట్ మాది కూడా అనడం నాకు 
నచచ్లేదు” అనాన్డు.  

మౌనంగా నేనూ మనసులోనే తరిక్ంచుకునాన్ను. నా అభిపార్యం నేను చెపాత్ను. వాడి అభిపార్యం 
వాడిది. ననున్ శాసించే అధికారం వాడికి లేదు. 

ముభావంగా కిటికీలోంచి చూసూత్ కూరుచ్నాన్. పచచ్ని పొలాలు పరుగెతిత్ పోతుంటే అకక్డకక్డ  దారి 
పకక్గా కొబబ్రి బోండాలో, పనస తొనలో, వేరుసెనగలో అమమ్కానికి పెటుట్కునన్ ముసలి వాళుల్ కనపడాడ్రు. ఆలోచనలోల్ 
ఉండగా కారు సోల్ అయి రోడుడ్ పకక్గా ఆగింది. పకక్నే బుటట్లోల్ ఆకుల మధయ్ దోరగా పండి లేతాకుపచచ్రంగులో పెదద్ 
పెదద్ జామకాయలు కనపడాడ్యి. వాటిని చూడగానే నోరూరింది.  
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అనన్యయ్ కారు దిగి “దా.. మంచి కాయలు కాసిని ఏరుదువు గాని” అనాన్డు. నేనూ దిగాను. 
 ఒక డజను కాయలు ఏరి తీసుకుని కారెకక్ బోతుంటే, పకక్న కొంత దూరంలో చెటుట్ కింద నిలుచునన్ 

పాతికేళల్ ఆడమనిషి కారు దగగ్రకొచిచ్ ‘ఇయాల బసుస్లెల్వువ్ తలేల్. యాదైనా ఆటో వసత్దేమో అంటే ఒకక్టీ కాళీగా 
రావటేల్దు. కూసంత దూరం ననున్ మీ కారోల్ తీసుకెలాత్రా ? పెదద్ గూడెం దాకా? చూసాత్ ఉంటే చీకడడిపోయేలాగుంది’ 
అంది. కొతత్వాళల్ం, ఒంటరి ఆడమనిషి. ఎకక్డా బెదురు లేదు! కళల్లో ఏదో ధీమా. 

అనన్యయ్ అమమ్నడిగాడు. వెనక సీటోల్ కూరుచ్నన్ అమమ్ ఆ అమామ్యి వైపు చూసి ‘పొదుద్ వాలుతోంది 
కదా…పాపం బసుస్ దొరకక్పోతే కషట్మే’ అంది. ‘నీ పకక్నే కూరుచ్ంటే ఇబబ్ంది లేదా’ అనడిగాడు. అమమ్ ‘పరేల్దులే’ 
అనడంతో సరేననన్టుట్ ఆమె వైపు తలూపి చేతోత్ కారు డోర వైపు చూపించాడు. 

‘అవావ్ ఎలొల్తాత్’ అంటూ జామకాయలమిమ్కి చెపిప్ రెండు బుటట్లూ, ఒక సంచీ పుచుచ్కుని వచిచ్ంది. ఒక 
బుటట్లో వేరు సెనగ కాయలునాన్యి. రెండో దాంటోల్ కూరగాయలు. .. బీర కాయలూ, మొకక్జొనన్పొతుత్లూ, పండు 
మెరపకాయలూ నవనవలాడిపోతూ కనిపించాయి. చేతిసంచిలో ఏవో బటట్లు. తను కారెకక్గానే తలుపేసి నేనూ ముందు 
సీటోల్ కూరుచ్నాన్.  

మాటలోల్ చెపిప్ంది, చెలిల్ పెళిల్చూపులంటే పుటిట్ంటికొచిచ్ందిట. రోజూ వచేచ్ బసుస్కోసం కూరుచ్ంటే ఇపుప్డే 
తెలిసిందిట బసుస్లు నడవడం లేదని. వాళల్ నానన్ది వయ్వసాయం. వితత్న పంటలేసాత్డుట.  

“వితత్న పంటలా? అంటే ఏమి”టనడిగాను. 
“మీ బసీత్వోళల్కి బియయ్ం ఎకక్ణుణ్ంచొసత్యోయ్ కూడా తెలవదుగా తలేల్” అంది. అనన్యయ్ ఓరగా నావైపు 

చూసి నవావ్డు. 
‘మేమూ పండగలోల్ తాతగారింటికి వచిచ్ పొలాలోల్ తిరిగిన వాళల్మే తలేల్… అంత తెలీకుండా లేం లే’ 

అనుకునాన్. 
“కూరగాయలైనా, పపుప్ బియాయ్లైనా పండిసేత్నేగా తలేల్ల్ గింజలు బజారోల్కీ, అనన్ంముదద్ నోటికాడికీ 

వొచేచ్ది. ఏ పంట పండాలనాన్ ఇతత్నాలుండాలగా” అంది.  
“తెలుసులే, పంటలోంచి కొంత పకక్కి తీసి వితత్నాలకి అటేట్పెడతారుగా? మరి వితత్న పంటలేంటి? అలా 

వేరుగా పండిసాత్రా?” అనాన్.  
“ఇపుప్డటాట్ మామూలు పంటలోల్ంచి తీసి పకక్న పెటిట్నయియ్ ఎవురూ కొనుకోక్రమామ్. ఇతత్నాల సాపులోల్ 

సీలు ఏసునన్ సంచులే కొనుకుక్ంటారు. అటాట్ కొనుకోక్ని పంటలేసుకుంటారు. ఇతత్నం నాణెమైందైతే పంట మంచిగా 
దిగుదిద్” అంటూ తన బుటట్లోంచి వేరుసెనగ కాయలు నాలుగు తీసి నాకిచిచ్ంది. 
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“నేనిటాట్ వొచిచ్నపుడలాల్ మా నాయన పండినవనీన్ కొదిద్ కొదిద్గా ఇతాత్డు. కాయెటాట్ ఉందో సూడు. ఇతుత్ 
బలంగా ఉంటే పంటా అటాట్గే వొసత్ది. అబోబ్ దీనికి సానా యెవహారం ఉందిలే. ఇతుత్లు ఆళేల్ ఇసాత్రు. పంట కోసే లోపు 
మూణాన్లుగు తడవలు సారొల్చిచ్ పంట తనిఖీ  సేతాత్రు. పంటొచిచ్నాక ఆళేల్ కొనుకుక్ంటారు. ఇది మొదలెటాట్కే మా నానన్ 
అపుప్లనీన్ తీరుస్కునాన్డు” అంది. 

చేతిలో కాయలవైపు చూశాను. సైజు పెదద్గా ఉనాన్యి. తెరిచి లోపల చూసేత్, లేత గులాబి రంగులో రెండు 
గింజలు బలంగా నిండుగా కనబడాడ్యి. నోటోల్ వేసుకునాన్ను. పచిచ్గా ఉనాన్యి గాని రుచి బావుంది.  

అమమ్కూక్డా ఇచిచ్, ‘సారు కారు తోలతనాన్రు గా’అంది, అందుకే ఇవవ్లేదని సూచిసూత్.  
“ఇంత పెదద్గా ఉనాన్యి కదా ఈ గింజలు. అనీన్ ఇలాగే ఉంటాయా” అనడిగా, అనన్యయ్ కి రెండు 

గింజలు అందిసూత్. చినన్ తనంలో బాబాయింటోల్ గుటట్లుగా పోసిన వేరు సెనగ కాయల రాశులు గురొత్చాచ్యి. వాటిలోల్ 
పెదాద్ చినాన్ ఉండేవి. కొనిన్ గింజలు ముడతలు పడి సనన్గా ఉండేవి. ఉనన్ వాటిలోల్ బావునన్వి కొనిన్ తీసి తరావ్తి పంటకి 
అటిట్పెటేట్వాడు బాబాయ.  

“మామూలు పంటలోల్ంచి తీసి పకక్నెటిట్నవే ఇతత్నాలుగా తీసుకుంటే తరావ్తొచేచ్ పంట నాణెంగా 
ఉండదమామ్. ఇతత్నాలకి పచేచ్కం పండిచాచ్ల. అటాట్ పండిచేచ్ వాళుల్ ముందుగా రెజిసట్రీ చేపిచుచ్కోవాల…మా నాయన 
అటాట్ రెజిసట్ర చేపిచుచ్కుని పండితాత్డు” అంది. అనిన్ రంగాలోల్ వచిచ్నటేట్ ఈ రంగంలోనూ ఎనోన్ మారుప్లొచిచ్నటుట్నాన్యి 
అనుకునాన్. 

ఉనన్ంతసేపు గలగలా మాటాల్డి పూలపలిల్ ఇంకా అయిదారు కిలోమీటరల్ దూరం ఉందనగా చినన్ బసీత్ 
దగగ్ర కారాపమని దిగిపోయింది.  

సనన్గా వినిపిసుత్నన్ పాటల నేపధయ్ంలో మళీల్ నా ఆలోచనలు సాగాయి.  
 తాతగారు పోయినపుడు వచిచ్ వెనకెక్ళల్గానే అమమ్కీ నానన్కీ మధయ్ జరిగిన గొడవ తేలిగాగ్ మరిచ్పోయేది 

కాదు. తాతగారి ఆసిత్లో తనకి వాటా వదద్ని నానన్గారు డికేల్ర చెయయ్డం అమమ్కి ఎంతమాతర్ం నచచ్లేదు.  
‘పిలల్లిదద్రికీ మంచి సంబంధాలు కుదిరి పెళిల్ళుల్ అయిపోయాయి. రెండు వైపులా వియాయ్లవారు సిథ్తిపరులే. 

మనకాక్వలసింది మనకి సరిపడా ఉంది. ఇంకేం కావాలి సంధాయ్?’ అని నానన్గారడగడం, ‘పితార్రిజ్తం మీ ఒకక్రి ఇషట్ం 
కాదు వదద్నడానికి, మన పిలల్లకి కూడా అందులో హకుక్ంది’ అని అమమ్ దెబబ్లాడడం మాముందే జరిగాయి.  

“కని పెంచి విదాయ్బుదుధ్లు చెపిప్ంచిన అమామ్ నానన్గారల్ మంచి చెడులేవీ నేను చూడనే లేదు. చివరి 
వరకూ అనీన్ తముమ్డే చూసుకునాన్డు. ఎపుప్డు వెళిల్నా శారద మనందరినీ పేర్మతో చూసింది. బాధయ్తలు వదిలేసి ఆసుత్లు 
కావాలని ఎలా అంటావు?” అంటూ నానన్ అమమ్వైపు తీక్షణంగా చూసిన చూపు నాకింకా గురేత్.  
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“బాధయ్తలేం వదిలేశాం? అతి వృషిట్కీ అనావృషిట్కీ పంటలు పోతే పొలం మీద అయిన అపుప్లు తీరచ్లేదా 
మీరు?” అని అమమ్ నిలదీసింది.  

“ఇలా అణా పైసలతో సహా లెకక్లు పెటుట్కోవాలని నేననుకోలేదు. నేను తీరిచ్న అపుప్ల కనాన్ వాడు 
తలకెతుత్కునన్ బాధయ్తలు చాలా పెదద్వి” అని నానన్ అమమ్ని ఈసడించుకునాన్రు. తరావ్త చాలారోజులు ఇదద్రి మధాయ్ కోలడ్ 
వార నడిచింది. అయితే అపప్టోల్ నాకిదంతా అంత పెదద్ విషయం గా తోచలేదు కానీ, ఆరేళల్ కిర్తం నానన్ హఠానమ్రణం, 
మా ఇదద్రు పిలల్లూ  హైసూక్లు చదువులకి వచేచ్సరికి రవి చేసుత్నన్ వాయ్పారంలో అనుకోని నషాట్లు రావడం…. ఈ 
రెండూ నా ఆలోచనలోల్ మారుప్కి కారణమయాయ్యి. అనన్యాయ్ వదినా ఇదద్రూ సంపాదనాపరులు. వెనక బోలెడు ఆసిత్. 
వాడికీ ఆసిత్ అకక్రేల్కపోవచుచ్.  

నానన్కి ఉదోయ్గరీతాయ్ పర్తి రెండు మూడేళల్కీ ఒక బదిలీ ఉండేది. పూలపలిల్లో తాతగారూ బామమ్లతోటే 
బాబాయి కుటుంబం ఉండేది. పదెకరాల పొలంలో సేదయ్ం చేసూత్, ఊళోల్ ఉనన్ ఏకైక పాఠశాలలో టీచర గా పని చేసేవాడు 
బాబాయి. ఆయనకిదద్రు ఆడ పిలల్లు.  

చినన్పప్టి నుంచి మాకూ వాళల్కీ ఆరిధ్కంగా చాలా వయ్తాయ్సం ఉండేది. నానన్ హోదాకి తగినటుట్గా మాకు 
ఇంటినిండా నౌకరూల్, కారూ డైరవరూ లాంటి హంగులూ ఉండేవి.  

పూలపలిల్లో జీవితం చాలా సాదాగా, చినన్ చినన్ ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల మధయ్ నడిచేది. నాకు చినన్వైన గౌనూల్ 
పరికిణీలూ అమమ్ వాళల్కి పంపించేది. పినిన్ కుటుట్ మిషన మీద వాటిని రిపెయిర చేసి ఆడపిలల్లిదద్రికీ వేసేది. వేసవి 
సెలవులోల్నూ, దసరా సంకార్ంతి సెలవులకీ, నానాన్ అమామ్ పూలపలిల్ వచిచ్ మమమ్లిన్ వదిలి వెనకిక్ వెళేల్వారు. మాతో 
పాటుగా బోలెడు తినుబండారాలూ, ఆడపిలల్లకి బొమమ్లూ, ఇంటిలిల్పాదికీ కొతత్బటట్లూ వచేచ్వి. తాతగారూ బామమ్లతో 
పాటే బాబాయీ పినీన్ కూడా మమమ్లిన్ అపురూపంగా చూసేవారు. రంజనీ, రాగిణీ ‘అనాన్, అకాక్’ అంటూ మా వెంట 
వెంట తిరిగేవారు. సెలవులైపోయేటపప్టికి బాబాయో, తాతగారో మమమ్లిన్ మళీల్ వెనకిక్ తీసుకెళిల్, నానన్ 
ఉదోయ్గపుటూరులో దింపేవారు.  

నానన్కీ బాబాయికీ పదేళల్పైగా తేడా వయసులో. ఇదద్రికీ మధయ్ పెదద్తాత్ చినన్తాత్. అలాగే నాకూ రంజనికీ 
మధయ్ పనెన్ండేళల్ తేడా. నా పెళిల్ నాటికి దానికి పదేళుల్. తోడపెళిళ్ కూతురిగా దానేన్ కూరోచ్పెటాట్రు. అమమ్ కుటిట్ంచిన 
పరికిణీలూ జాకెటూల్ తపప్ వాళల్కి మంచి బటట్లే లేవు. ఎనిమిదేళల్ రాగిణి అయితే పొదుద్నన్ వేసుకునన్ పటుట్ పరికిణీ రాతైరనా 
విపప్నని పేచీ. ఐస కీర్మ ఆశపెటిట్ దానిన్ ఒపిప్ంచి పూల ఫార్కు తొడిగింది శారద పినిన్!  

ఆలోచనలోల్ ఉండగానే కారు పూలపలిల్ లోకి పర్వేశించింది. “అమామ్ నిదర్ పోతునాన్వా? దగగ్రికొచేచ్శాం” 
అనాన్డు అనన్యయ్.  
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“చినన్ కునుకు పటిట్ందిరా” అంటూ లేచి జుటూట్, చీరా సవరించుకుంది అమమ్. 
సాయంతర్పు వెలుగులోల్ చెకక్గేటు బయట కారాపి లోపలికి వెళుత్ంటే, ఎరర్టిపూలతో తురాయి చెటుట్ 

ఒకవైపూ, సనన్ని సువాసనతో పునాన్గ రెండో వైపూ నిలబడి సావ్గతం చెపాప్యి. విసత్రించిన శాఖలతో నిండుగా ఉనన్ 
మామిడి చెటూట్, పెదద్ పెదద్ ఆకులతో అకక్డకక్డ పూలతో నిటారుగా ఎదిగిన సింహాచలం సంపెంగ చెటూట్, గంపెడుపిలల్లిన్ 
దగగ్రగా పొదువుకునన్ తలిల్లా కాండం దగగ్ర పెదాద్ చినాన్ బోలెడు పిందెలతో పనస చెటూట్ నవువ్మొహాలతో మమమ్లిన్ 
పలకరించాయి. ఇంటి ముందునన్  విశాలమైన ఆవరణలో ఎనోన్ చెటూల్, తీగలూ, పూల మొకక్లూ . ఇంటి వెనకూక్డా 
కరివేప, నిమమ్, బొపాప్యి లాంటి చెటూల్, కూరపాదులూ ఉండేవి. చినన్పుడు కోతులాల్ ఈ చెటల్ మధయ్ ఆడుతూ ఎలా 
గడిపామో!  

ఈ విశాల హరిత పార్ంగణంలో మాదంటూ ఏమీ లేదా అనిపించి చివుకుక్మనిపించింది. 
 పెంకులు కపిప్న ఇంటి వరండాలోకి అడుగు పెటట్గానే చలల్గా, హాయిగా అనిపించింది. అరుగు మీద 

వాలు కురీచ్లో తాతగారు కూరుచ్ని నవువ్తునన్టూట్, కచాచ్పోసిన చీరకటుట్లో బామమ్ గుమమ్ంలో నిలబడి, చేతులు 
చాచినటూట్ భర్మ.  

వరండా అరుగుల మీద  జంపఖానాలు పరిచి ఉనాన్యి. అరుగుల ముందు కొనిన్ పాల్సిట్క కురీచ్లు. 
అపప్టికే వచేచ్సిన దగగ్రి చుటాట్లు అకక్డ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. లోపలిన్ంచి టేర్ లో టీలు తీసుకొసూత్ 
రంజని, తన వెనకే చినన్తాత్ కనపడాడ్రు. రంజని టేర్ పకక్న పెటిట్ దగగ్రకొచిచ్ అమమ్ని కావలించుకుంది. అనన్యయ్ కుడి 
చెయియ్ చాసేత్ ఆ వంపులో ఒదిగి వాడి భుజం మీద తలానిచ్ంది. ఈ లోగా చినన్తత్  పలకరించి ‘పిలల్లెలా ఉనాన్రే?’ 
అనడుగుతూ హతుత్కుంది ననున్.  

“రాగిణేదీ?” అడిగాడు అనన్యయ్ .  
“వచేచ్సుత్ందనన్యాయ్, సామానేల్వో తేవాలంటే సూక్టీ మీద వెళిల్ంది” అంటూ మా సామాను అందుకుని 

లోపలికి దారి తీసింది రంజని. వెనక గదిలో ఉనన్ పినిన్నీ, వాళల్మమ్ గారినీ పలకరించి మొహాలు కడుకుక్ని వచాచ్ం. 
“అకాక్, టీ తీసుకో” అంటూ కపుప్ అందించింది.  

గోడవారగా ఉనన్ మంచం మీద నడుంవాలిచ్న పెదద్తత్ అపుప్డే లేసోత్ంది. రంజని నుంచి కపుప్ 
అందుకుంటూ “అషైట్శవ్రాయ్లతో వెయేయ్ళుల్ వరిధ్లల్వే బంగారు తలీల్! రోజూ చేసే పూజలకి వరాలిసాత్డో లేదో ఆ పైవాడు. 
అడకుక్ండానే కళుల్ విపేప్సరికలాల్ పొదుద్నైన్తే కాఫీ, సాయంతర్మైతే టీ పటుట్కుని పర్తయ్క్షమవుతుంది మా వరాల చిటిట్తలిల్!” 
అంది. 

“చెటట్ంత ఎదిగిన దానిన్ చిటిట్ అని నువేవ్ అనాలి” నవువ్తూ వెళిల్పోయిందది. 
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చినన్తత్ అందుకుంటూ “నిజమేనే.. వచిచ్నపప్టి నుంచి చూసుత్నాన్… అలసటనన్ది లేకుండా అలా చేసూత్నే 
ఉనాన్రు అకక్చెలెల్ళిల్దద్రూ” అంది. నాతో ఎపుప్డైనా అలా మాటాల్డారా చినన్తత్ గానీ పెదద్తత్ గానీ?  

రాతిర్ భోజనాలయేసరికి పకక్లు ఏరాప్టు చేశారు రంజనీ రాగిణీ. అటూ ఇటూ రెండు మంచాలునన్ 
గదిలో అతత్లకీ నాకూ పడక. ఒక మంచం కాసత్  వెడలుప్గా ఉంది. సరుద్కుంటే ఇదద్రు పడుకోవచచ్ని పెదద్తత్ అంది గాని 
అలా నాకు అలవాటు లేదు. మంచాల మీద అతత్లిదద్రూ పడుకుంటే మధయ్లో చాప పరిచి పలచ్టి పరుపు వేసింది రంజని 
నా కోసం. గదులోల్ కొందరూ, హాలోల్ కొందరూ సరుద్కునాన్రు. రంజని సేన్హితుడొకతను వచాచ్డు హైదరాబాద నించి. 
అతనూ అనన్యాయ్ మామయయ్లిదద్రూ మడత మంచాల మీద ఒక గదిలో పడుకునాన్రు. అమమ్కీ, పినిన్కీ, పినీన్వాళల్మమ్ 
గారికీ ఒక గది. మిగిలిన చుటాట్లూ, రంజనీ, రాగిణీ హాలోల్ వరసగా పకక్లు పరుచుకుని సరుద్కుని పడుకునాన్రు. 

పడుకునన్ కాసేపటికే గాఢంగా నిదర్ పటిట్ంది నాకు. మధయ్ రాతిర్ మెలకువ వచేచ్సరికి పెదద్తత్ బాతూర్ం కి 
వెళొల్చిచ్ పకక్మీద వాలుతోంది. చినన్తత్ కదులుతూండడం చూసి “నడుం నెపిప్ సరుద్కుందిటే సుశీ?” అంటూ అడిగింది.  

ఇదద్రూ లోగొంతుతో మాటలోల్ పడాడ్రు. నాకు అటూ ఇటూ ఉండడం వలల్ వాళల్ మాటలు సప్షట్ంగా నా 
చెవులోల్ పడాడ్యి. 

“ఇదద్రికిదద్రూ పుతత్డి బొమమ్లేనే. ఆ కురార్డు చకక్గా ఉనాన్డు చూశావా… మంచి కుటుంబం. 
సిథ్తిపరులే. పిలల్ నచచ్కేం? విచిచ్న పూలకొమమ్. ఎవరికి నచచ్దూ?” 

“పెదద్ది చామంతీ, చినన్ది జాజి మొగాగ్. రూపాలు కాదే. పర్వరత్న! మేలిమి బంగారం!” 
“ఆ అబాబ్యి తండిర్… హైదరాబాదులో సీడ సరిట్ఫికేషన అథారిటీ అని ఏదో ఉందనీ అందులో ఏదో పెదద్ 

పొజిషన లో ఉనాన్డనీ చెపాప్నా? పెదద్బాబ్యి కూడా హైదరాబాద లోనే ఉంటాటట్. శారద చెపిప్ంది. కుటుంబ వివరాలనీన్ 
బావునాన్యే. ఈ పిలాల్డు అగిర్కలచ్ర కాలేజీలో రంజనికి సీనియరనీ, రెండేళుల్గా దీనిన్ చేసుకోవాలని ఎదురుచూసుత్నాన్డనీ 
చెపిప్ంది. ఇకక్డనీన్ పూరత్యాయ్క మనవాళుల్ వెళిల్, పెళిల్ ముహూరాత్లు పెటిట్ంచుకుని రావాలి. శార్వణ మాసానికలాల్ పెళిల్ 
చేసేయాలి” అంది పెదద్తత్. 

“అవును శారద చెపిప్ంది. చినన్దానికూక్డా మంచి సంబంధం కుదిరి, ఇదద్రికీ పెళిల్ళైళ్ వాళుల్ సుఖంగా 
ఉంటే తముమ్డి ఆతమ్ శాంతిసుత్ందే” అంది చినన్తత్. 

“కుందనపు బొమమ్లాల్ ఇదద్రు పిలల్లుంటే ఒకక్తెత్ పెళైల్నా చూసుకోకుండానే వెళిల్పోయాడు వాడు…”  
“మనందరి ఇళల్లో శుభకారాయ్లనిన్టికీ అనీన్ తానే అయి చేశాడు. శారద మాతర్ం? ఒకక్రీత్ పదిమంది 

పెటుట్. ఎంత కారయ్మైనా కొండంత అండ” 
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“ఇదద్రూ ఇదద్రే. ఎపుప్డొచిచ్నా రెండు చేతులా ఆహావ్నించేవారు! మనకి వీలవక వెళిల్పోవడమే గాని 
ఎనాన్ళుల్నాన్ ఇంకా ఉండమనే అనే వారు. అమమ్నీ నానన్గారినీ నెతిత్న పెటుట్కుని చూసుకునాన్రు.” 

“ఎపుప్డు వాళల్ని చూడాలనిపించినా బసెస్కిక్ వచేచ్సే వాళల్ం కదే! గుమమ్ంలోకొచేచ్సరికి లకీష్ దేవిలా 
నవువ్మొహంతో ఎదురొచేచ్ది శారద. యాభయేయ్ళల్కే దాని కుంకుమ తుడిచేశాడు భగవంతుడు. ఆడపిలల్ల పెళిల్ళుల్ భరత్తో 
పాటు సంతోషంగా నిరవ్హించుకునే యోగం లేకపోయింది దానికి”  

“ఏ మాటకామాట అకక్యాయ్! నానన్ పోయినపుడు అనన్యయ్ కూడా తన పెదద్రికం నిలుపుకునాన్డు, 
ఔదారయ్ం చూపించుకునాన్డు. కరణం గారు ఆసిత్ పంపకాల మాటెతత్గానే తనకేం వదుద్, అంతా తముమ్డికే అని చెపేప్శాడు”  

“వాడికి చదువవుతూనే మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. పేరూ హోదా తో పాటు చకక్గా సంపాదించుకునాన్డు. 
ఇంటోల్ కావలసిన కారాయ్లనీన్ సమయానికి తగినటుట్ నిరవ్హించుకునాన్డు. వాడి పిలల్ల పెళిల్ళల్కి తాతా బామమ్ల ఆశీసుస్లు  
దొరికాయి. రెండేళల్కో బదిలీ గా దేశమంతా తిరిగే వాడి ఉదోయ్గానికి ఇలా అనీన్ సజావుగా సాగడం అదృషట్మనాలా? 
పిలల్లు సుఖ సంతోషాలూ, మనవల ఎదుగుదల చూసుకోకుండా అకాలంగా వెళిల్పోవడం దురదృషట్మనాలా? అనన్యయ్కి 
అనన్యాయ్, తముమ్డికి తముమ్డూ ఇదద్రూ ఇలా వెళిళ్పోయారేమిటే?” 

“అనీన్ అనుభవించే యోగానిన్ బటేట్జరుగుతాయే అకక్యాయ్. వాడలా దేశమంతా తిరుగుతునన్పుడు 
తముమ్డికక్డ అమామ్ నానన్గారల్తో ఉండబటేట్ మనకిలా పుటిట్ంటి సౌఖయ్ం దొరికింది! వాడి పంచన అమామ్ నానన్గారల్ 
జీవితాలు హాయిగా వెళల్మారాయి” 

“అనన్యయ్ది అంత దొడడ్ మనసు గనకే తనకి అసిత్ వదద్నాన్ మనకి చెరో ఎకరం మాతర్ం ఇవవ్మని 
చెపాప్డు. అమమ్ వాడికలా చెపిప్ందిట. నానన్గారు నా పిలల్లు రామ లక్షమ్ణులు అనేవారు. రాతకోతలేవీ 
అవసరమనుకోలేదు, పటిట్ంచుకోలేదు. ఆయన నమమ్కానిన్ వీళుల్ నిలబెటుట్కునాన్రు” 

“అంతేనా, ఇలుల్ సంగతి? అమామ్ నానన్గారల్ తరావ్త ఇలుల్ రెండు ముకక్లవకుండా వెయియ్ గజాల సథ్లంలో 
ముందూ వెనకా ఫల వృకాష్లు, పూలతీగెలు, కూర పాదులు, తులసి కోట …అంతా అలాగే ఈనాటికీ నిలిచి ఉందంటే 
అనన్యయ్ చలవే”.  

“నిజమేనే…. తముమ్డు పాపం ‘ఇలల్ంతా పాతబడిపోయింది. పంట సొముమ్ వసేత్ రిపెయిరుల్ 
చేయించాలనుకుంటునాన్’నని చెపాప్డు. తరావ్త మూణెన్లల్కే వాడికి నూరేళూల్ నిండిపోయాయి” నిటూట్రిచ్ంది చినన్తత్.  

నిదర్పోతునన్టుట్గా నిశశ్బద్ంగా పడుకునన్ నాకు ఏమిటో అసిథ్మితంగా అసంతృపిత్గా అనిపించింది. నానన్ 
గురించీ, బాబాయి గురించీ, పినిన్ గురించీ అంత పొగుడుకునన్ వాళుల్ అమమ్ గురించి ఒకక్ మాట కూడా అనలేదు. రంజనీ 
రాగిణీ అంటూ మురిసిపోయారే గాని అనన్యయ్ గురించి గాని, నా గురించి గాని ఒకక్ మాటైనా మాటాల్డలేదు. 
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నానన్ ఆసిత్ వదద్నాన్రని చెపుప్కుని ఆనందిసుత్నాన్రు గాని ఆయన తన భారయ్ని సంపర్దించకుండా అంతా 
బాబాయికిచేచ్యమనడం సబబేనా? ‘మీ ఆవిడని అడిగావుటార్’ అని అడగదాద్? నీ పిలల్లకూక్డా ఉనన్ హకుక్ ఇది, 
నిరణ్యాధికారం నీది కాదు అని చెపప్దాద్?  

ఇపప్టికీ అమమ్ అంటూ ఉంటుంది, మాటల దావ్రా కాకపోతే కోరుట్ దావ్రా అయినా సాధించుకోవచచ్ని. 
నానన్ నోటి మాటకి ఆయనే లేనపుడు అంత విలువేముంది? 

నిజానికి చినన్పుడు రంజనీ రాగిణిలని చూసేత్ నాకెంతో పేర్మగా ఉండేది, కొంచెం జాలిగా కూడా. నాకు 
చినన్వైపోయిన బటట్లేసుకుని, మేం తెచిచ్చిచ్న ఆటవసుత్వులతో ఆడుకుంటూ, మేం వచిచ్నపుడు కళిల్ంతింత చేసుకుని మా 
కబురుల్ వింటూ ఉండే వాళల్ పటల్ ఆపేక్షతో పాటు కొంత చులకన భావం కూడా ఉండేదేమో. 

ఇపుడు వాళుల్ సీదా సాదా బటట్లోల్ కూడా మెరిసిపోయే నవువ్ మొహాలతో నాకనాన్ అందంగా ఉనాన్రు. 
చదువులోల్ రాణించి ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కునాన్రు. చురుకుగా తెలివిగా సామ్రట్ గా ఉనన్ ఆ అబాబ్యి సందీప దీనిన్ ఇషట్పడి 
దీని కోసం ఏడాదిగా నిరీకిష్సూత్ బాబాయి సంవతస్రీకాలకి కూడా వచాచ్డు? 

ఒకక్సారిగా మా ఈకేవ్షన ఇలా మారిపోయిందేమిటి? ఇపుప్డు నా లోలోపల ఉడికించేసుత్నన్ ఈ భావం 
ఏమిటి? అసూయా?  

అతత్ల మాటలు వింటూ లోలోపల కుళుల్తునన్ నాకు కాలిమీద ఏదో పాకినటైట్ంది. అపర్యతన్ంగా 
కెవువ్మనాన్ను. అతత్ మంచం పకక్నే సివ్చ ఉండడంతో ‘ఏమిటే’ అంటూ కంగారుగా లైట వేసింది. 

 గది మూలగా ఉనన్ తూములోకి పోతూ చినన్ ఎలక!  
“అయోయ్..దీని మొహం మండా. పిలల్ బెదిరిపోయింది” అంటూ “అమమ్లూ, ఇలా మంచం మీద నా పకక్న 

పడుకోవే. నేల మీద ఏవో పాకుతూ ఉంటాయి. ముందే చెపాప్ను కదా. నాకేదో ఇబబ్ంది అనుకునాన్వు… దామామ్ దా” 
అంటూ పిలిచింది పెదద్తత్. బితత్రపోయి చూసుత్నన్ నేను అమాంతం మంచమెకేక్సి అతత్ పకక్నే పడుకునాన్. బెదురు 
తగగ్డానికి కొంతసేపు పటిట్ంది. 

 అతత్ నా వీపు నిమిరి “పిచిచ్ తలిల్.. భయం లేదులే” అంది. ముపైఫ్ నాలుగేళల్ ననున్ అలా అంటుంటే 
నాలోపల ఎవరో పసిపిలల్ నిదర్ లేచినటైట్ంది. అతత్వైపు తిరిగి తన నడుం మీద చెయేయ్సి పడుకునాన్ను.  

రేపు నేను చెపాప్లనుకునన్వి చెపప్లేనేమో అనిపించింది.  
మనసులో ఒతిత్డికి బీపీ పెరిగిందో ఏమో…గుండె దడ. పాలిప్టేషన… అమమ్ ఇచిచ్న ‘ఆసిత్’ అది! 

రోగాలూ ఆసుత్లాల్గే  వారసతవ్ంగా వసాత్యి! 
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ఆసుత్లాల్నా? అబేబ్ కాదు కాదు. కావాలంటే పుచుచ్కోడానికీ, వదద్ంటే వదిలేయడానికీ కుదరదుగా. 
పితార్రిజ్తమైన ఆసిత్ వదద్ని నానన్ వదిలేసినటుట్ అమమ్ తన జీనస్ లో పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్న బీపీని నేను వదిలేసే వీలేల్దే!  

* 
సంవతస్రీకాలు యధావిధిగా పూరత్యాయ్యి. 
వచిచ్న చుటాట్లంతా వెళిల్పోయారు. పదకొండు గంటల వేళ ఊరి కరణం సీతా రామయయ్ గారు వచాచ్రు. 

అంతకు ముందే ఆ సమయానికి అంతా సాన్నాలూ, టిఫినూల్ పూరిత్ చేసి హాలోల్ సమావేశమవాలని మామయయ్చెపప్డంతో 
అందరం హాలోల్ తయారుగా ఉనాన్ం. నాలో ఏదో ఆశ కలిగింది, బాబాయి నానన్ మాటలు సరికాదని చెపుతూ మాకూ 
వాటా ఇచాచ్డేమో అని. 

వసూత్నే ఆయన తాతగారి ఆసిత్ వివరాలు చదివారు. తరావ్త తాతగారి మరణానంతరం నానన్గారు తనకు 
ఆసిత్ వదద్నీ, ఉదోయ్గరీతాయ్ తాను దేశమంతా బదిలీలతో తిరుగుతూ ఉంటే తలిల్ దండుర్లని శర్దధ్గా చూసుకునన్దీ, 
చెలెల్ళిల్దద్రికీ పుటిట్ంటి అండదండలని ఇచిచ్ందీ తముమ్డే కనక పితార్రిజ్తం లో తనకు వాటా వదద్ని అనాన్రనీ చెపాప్రు. అంతే 
కాక, పదెకరాలోల్ అతత్లిదద్రికీ చెరో ఎకరం ఇవవ్మనాన్రని చెపాప్రు.  

“అదంతా సప్షట్ంగా రాసి రెజిసట్ర చేయించాలని మూడు నాలుగు సారుల్ చెపాప్నమామ్…. అయినా ఆ 
విషయం వాయిదా వేసూత్ వచాచ్డే గాని శర్దధ్ పటట్లేదు. అనుకోని విధంగా ఆయనే గతించాడు. అందువలల్ విలుల్ లేకుండా 
నోటి మాట పర్కారమే చేయాలిస్ వసోత్ంది. ఆడపిలల్లిదద్రూ ..అంటే జానకమామ్ సుశీలమామ్… తమకి ఆ ఎకరం పొలం 
వదద్నీ, చినన్ తముమ్డికి తమ బహుమతి అనుకుని పొలమంతా అఖండంగా అతనికే ఉంచమనీ చెపాప్రు. అయితే 
ఏడాదికోసారి పుటిట్ంటి కి వచిచ్ అమామ్ నానన్లని మనసారా తలచుకునే అవకాశం తమకు జీవితాంతం ఉండాలని 
కోరారు. ఇదంతా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే.”అంటూ అందరీన్ పరికించి చూశారు.   

“ఇలాంటి కుటుంబానిన్ నేనెకక్డా చూడలేదు. అనన్కీ అకక్లకీ  తముమ్డి మీద ఇంత పేర్మ ఉండడం, 
తముమ్డికి అకక్లిదద్రూ పుటిట్ంటికి వచిచ్పోతూ ఉండాలనే కోరిక ఉండడం, ఆసిత్ కావాలని ఎవరూ కోరకపోగా డబుబ్కనాన్  
అనుబంధాలే ముఖయ్మని అనుకోవడం నాకు ఎంతో ముచచ్టగానూ, అంతకు మించి ఆశచ్రయ్ం గానూ అనిపిసోత్ంది. 
నినన్నే ఆసిత్ తగాదాలోల్ కతుత్లు దూసుకునన్ అనన్దముమ్లిన్ చూసి వసుత్నన్ నాకిది మహా అపురూపంగా కనిపిసోత్ంది” 
అనాన్రు.  

కూరుచ్ని వింటునన్ నాకు ఎంత అసహనం కలిగిందో చెపప్లేను. 
పకక్న పెటిట్న లోటాలోంచి కాసిని మంచినీళుల్ తాగి, అందరీన్ కలయజూసూత్ “నేను చెపిప్న దానికి 

భినన్ంగా ఏదైనా ఉంటే ఇపుడు మీరు చెపాప్లి. మీ అందరి ఏకాభిపార్యం ఏదైతే అదే చేదాద్ం” అనాన్రు.  
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“సుశీల వైపు నుంచీ, నా వైపు నుంచీ మీరు చెపిప్నదానికి భినన్ంగా ఏమీ లేదండి మామయయ్గారూ! ఇక 
శారద ముందునన్ బాధయ్తల విషయం మాటాల్డాలిస్ ఉంది. ఎంత లేదనాన్ పిలల్ల పెళిల్ళల్కి కొంత పొలమైనా అమామ్లిస్ 
వసుత్ంది కదా. ఇపుడు ధరలెలా ఉనాన్యో..?” అంది పెదద్తత్. 

“పూలపలిల్ పొలాలకి అంత పెదద్ ధరలు లేవమామ్. మీకు తెలియనిదేముంది, పర్భుతవ్ం మారిన తరావ్త 
పూరవ్ం ఉనన్ ధరలు కూడా పడిపోయాయి. ఎకరా పది లక్షలు ఉండవచచ్మామ్. ఇలుల్ పాతదయింది కనుక సథ్లంతో సహా 
ఇంటినమిమ్తే పది లక్షలు రావచుచ్” అనాన్రు .  

అపుడు రాగిణి లేచి, “తాతగారూ, పెద నానన్ తనకి వాటా వదద్నడం ఆయన సహృదయం. కానీ నానన్ 
ఎపుప్డూ అలా అనుకోలేదు. దొడడ్మమ్ వదద్నాన్, తనకి సగం వాటా ఇవవ్డమే అమమ్ అభిమతం. అపుడే అమమ్కి 
సంతోషంగా ఉంటుంది.” అంది. పినిన్ మౌనంగానే అవుననన్టుట్ తలాడించింది.  

అమమ్“మామయయ్ గారూ, నాకే ఆసీత్ అకక్రేల్దండీ. ఆయన మాటే నా మాట. అయితే శారదా పిలల్లూ 
అందుకు ఒపుప్కోకపోతే కిషోరూ, సుజాతా ఎలా అంటే అలా చెయయ్ండి” అంది. 

అనన్యయ్ “నాకు ఒకాక్ పైసా కూడా వదుద్ తాతగారూ! మా తాతగారు వాడిన వాలు కురీచ్ ఒకటీ నాకు 
ఇవవ్గలిగితే సంతోషిసాత్ను” అనాన్డు. 

“ఓరినీ.. నీకూ మీ నానన్ పోలికే వచిచ్ందిరా!” అంది చినన్తత్.   
“చూశారా మామయాయ్? వితుత్ నాణయ్తని బటేట్ ఫలసాయం!  అనన్యయ్ కొడుకు ఇంకోలా ఎలా ఉంటాడు? 

” అని “కిషోరూ, తాతగారి కురీచ్ కావాలిటార్? నిజమే మరి, నానన్గారి వారసుడు కదా, ఆ కురీచ్లోనే కూరోచ్వాలి! ఇంత 
కురీచ్ని అమెరికా ఎలా పటుట్కెళాత్వురా?”అంటూ పెదద్తత్ మురిసిపోయింది.  

“ఇళూల్, పొలాలూ మాతర్మే ఆసుత్లు కావు తలీల్. నైతికతా, ఔదారయ్ం, తనకునన్ది నలుగురితో పంచుకుతినే 
అలవాటూ….ఈ లక్షణాలు కూడా పెదద్ల నించీ పిలల్లకి వచేచ్ ఆసుత్లే. పసి పిలల్ల మనసులు సారవంతమైన నేలలాల్ంటివి. 
వాటిలో ఆపేక్ష, ఔదారయ్ం లాంటి మంచి వితత్నాలు నాటాలి. మీ నానన్గారు చేసిందదే. ఆయన పిలల్లు నలుగురిదీ  అదే 
సంసాక్రం. జానకమమ్ అనన్టుట్ వితుత్ని బటేట్ ఫలసాయం! మంచి మాట అనాన్వు తలీల్!” అని అతత్ని మెచుచ్కుని, మావైపు 
చూసూత్ 

“మీ అతత్ అనన్ మాట మీకు అరధ్మైందరార్? వితత్నానికీ, గింజకీ తేడా మీకు తెలుసునా?” అనడిగారు. 
అనన్యాయ్ నేనూ మొహాలు చూసుకునాన్ం. వితత్నం ఏమిటి, గింజ ఏమిటి? రెండూ ఒకటే కదా! 

మా మనసులిన్ చదివినటుట్ “కాదు. రెండూ ఒకటే కాదు. వితత్నంలో మొలకెతేత్ శకిత్ ఉండాలి. ఆహారంగా 
వాడే గింజలోల్ అది అకక్రేల్దు. పంటగా వేసేటపుడు వితత్నాలనీన్  ఒకే రకానికి చెందిన కలీత్లేని మేలు రకానికి చెందినవై 
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ఉండాలి. అలా కాకపోతే పంట నాణయ్త దెబబ్తింటుంది. మూడో విషయం ఏమిటంటే, ఆ వితత్నాల మూలం ఏదో తెలిసి 
ఉండాలి! పుటట్బోయే ముందుతరాలు ఆరోగయ్ంగా ఉండాలని  పూరవ్ం పెళిల్ సంబంధాలకి ఏడు తరాల వరకు వెనకిక్ వెళిల్ 
తెలుసుకునే వారు కదా! సరిగాగ్ అలాగే.  వితత్న పంటలకి ఈ జాగర్తత్లనీన్ చాలా అవసరం…” అని తననుకునన్ది ఎలా 
చెపాప్లా అనన్టుట్ ఆలోచిసూత్ ఒక క్షణం ఆగారు. తరావ్త నెమమ్దిగా సప్షట్ంగా 

“ఇకక్డ, ఈ ఇంటోల్ అందరీన్ చూసుత్ంటే ఎవరికి వారే ఇంత ఉనన్తంగా ఆలోచించడానికి కారణం వారి 
జనమ్గతమైన సంసాక్రమే అనిపిసుత్ంది. అకక్డ అనన్దముమ్లు కతుత్లు దూసుకోవడమేమిటి ? ఇకక్డ ఒకరికొకరు ఇంత 
విలువైన ఆసుత్లు బహుమతులిచుచ్కోవడమేమిటి?  మీ తాతగారూ, మామమ్గారూ గొపప్ సంసాక్రులు. ఇదద్రికిదద్రూ పేర్మ 
మూరుత్లూ, ఉదార హృదయులూ! పిలల్ల సారవంతమైన పసి మనసులోల్ చినన్పప్టి నుంచి అవే విలువలిన్ కలీత్లేని 
వితత్నాలుగా నాటి, పెంచి పోషించారు! అదే ఇవాలిట్ మీ ఐకయ్తకీ, అనుబంధాలకీ కారణం! గొపప్ పెంపకం!” అని 
అనన్యయ్ వైపు తిరిగి, 

“కిషోరూ! మీ అతత్ అనన్దేమిటంటే ఏ వితత్నం నాటితే ఆ మొకేక్ మొలకెతిత్ అదే రకమైన, అదే నాణయ్త 
ఉనన్ ఫలానిన్సుత్ంది కదా. మీ నానన్ ఔదారయ్మే నీకూ అలా సహజంగా వచిచ్ందని అందనన్మాట!” అనాన్రు సీతా 
రామయయ్ గారు. 

అంతా నాకు పెదద్ నాటకంలా చిరాగాగ్ అనిపించింది. అనన్యయ్ని చూసేత్ చిరచిరలాడిపోయింది. అమమ్ 
మాతర్ం ..? అంతా తను మంచిదనుకోవాలి. నేను చెడడ్దానైన్నా పరేల్దు. 

వంటింటి గుమామ్నికి కాసత్ ఇవతలగా చినన్ సూట్లు మీద కూరుచ్నన్ పినిన్ వైపు చూశారు సీతారామయయ్ 
గారు. 

“బాబాయి గారూ, మీకు తెలియనిదేముంది? ఆసిత్ విషయం ఆయన నాతో మాటాల్డినపుడు తన వాటా 
నాలుగెకరాలే అనీ అంతకనాన్ ఎకుక్వ తను తీసుకోలేననీ చెపాప్రు. బావగారి వాటా కూడా సాగు చేసూత్ వచాచ్రే గాని, 
అది అకక్యయ్కీ, కిషోరూ సుజాతలకి చెందిన ఆసిత్గానే ఆయన భావించారు. ఆయన అనుకునన్ది మీతోనూ, 
అకక్యయ్తోనూ వివరంగా చెపేప్ సందరభ్ం వచేచ్లోగానే విధి ఆయనిన్ తీసుకుపోయి ననున్ ఒంటరిదానిన్ చేసింది” 
గొంతులో సనన్ని జీర సవరించుకుంటూ చినన్గా దగిగ్, 

“అయినా పిలల్లిదద్రూ చకక్గా చదువుకునాన్రు. రాగిణికి బీటెక కావడంతో చదువు రంజనితో పాటే 
అయిపోయింది. కాంపస సెలక్షన లో ఉదోయ్గం వచేచ్సింది. ఆరాభ్టపు పెళిల్ళుల్ వదద్నీ, నిరాడంబరంగా చేసుకోవాలనీ 
పిలల్లిదద్రూ నిరణ్యించుకునాన్రు. రంజని కాబోయే భరత్గా సందీప కూడా మన మాటలోల్ పాలొగ్ంటే బావుంటుందని 
అతనిన్ నేనే ఆగమనాన్ను, అందరితో పాటూ వెళిల్పోకుండా. 
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“పెళిల్ మన ఊరి కోవెలలో జరగాలని అతని కోరిక. అతని తలిల్దండుర్లు కూడా అందుకు అభయ్ంతరం 
లేదనాన్రు. నిరాడంబరంగా చేసుకుందామనీ, తమది ఆరాగ్నిక లివింగ అనీ, ఆరాభ్టపు జీవితం ఇషట్ం లేదనీ, తమకి 
ఇదద్రూ అబాబ్యిలే కనుక ఈ పెళిల్ ఖరుచ్ ఇదద్రం సమంగా పెటుట్కుందామనీ అనాన్రు.  

 “ఈ ఇలుల్ ఇలా మాకివవ్డం బావగారి ఔదారయ్ం. దీనికి ధర కటిట్సేత్ సగం డబుబ్ అకక్యయ్కిచిచ్ ఇలల్ంతా 
ఇలాగే ఉంచుకోవాలనుంది. వదినలిదద్రి కుటుంబాలూ, బావగారి కుటుంబం ఇలాగే ఎపుప్డూ ఈ ఇంటికి వచిచ్పోతూ 
ఉండాలని నాఆశ. అదే ఆయన కోరిక కూడా. పొలం నాలుగెకరాలు మాకు చాలు. ఇపుడంతా సజావుగా ఉంది. ఎవరి 
వాటా పర్కారం వాళుల్ పంచుకోవడం వలల్ భవిషయ్తుత్లో కూడా ఎలాంటి సమసయ్లూ రాకుండా ఉంటాయి. నామీద దయ 
ఉంచి ఇది మాతర్ం ఆయన అభీషట్ం పర్కారం చేయమని అకక్యయ్నీ, వదినలిదద్రీన్ కోరుతునాన్ను” అంది పినిన్.  

నేను విసుత్పోయి చూసుత్ంటే సందీప లేచి నిలుచుని అందరికీ నమసాక్రం చెపిప్, 
“అందరూ ముందే వినేసిన విషయమే… కాలేజీ రోజులోల్నే రంజనిని నేను ఇషట్పడాడ్ను. పెళిల్ చేసుకోవాలని 

చాలా కాలంగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. మా అమమ్కీ నానన్గారికీ కూడా తను చాలా నచిచ్ంది. నాకెపప్టినుంచో కోరిక, కొతత్ 
సాంకేతికతని వాడుతూ  సేందిర్య పదధ్తులోల్ వయ్వసాయం చెయాయ్లని. అందుకే అగిర్కలచ్రోల్ ఎమెమ్సీస్ చేశాను. రెండేళుల్గా 
నానన్గారి సేన్హితుడి దగగ్ర ఆరాగ్నిక ఫామింగ లో అసిసట్ చేసూత్ వచాచ్ను, రంజని చదువైపోయే లోపు ఇందులో కొంత 
అనుభవం సంపాదించాలని.  

“ఇపుడు ఇకక్డే రంజనితో కలిసి వయ్వసాయం చేయాలని అనుకుంటునాన్ను. దీనికి మా అమామ్ నానన్గారల్ 
సపోరట్ ఉంది. మీకిషట్మైతే మీ పొలాలు కూడా కౌలుకి తీసుకుని పండిసాత్ం. లేదు అమేమ్యాలనుకుంటే దానికి మారెక్ట 
ధర చెలిల్ంచి తీసుకోవాలని ఉంది. మొదటిసారి ఇకక్డికి వచిచ్నపుడు మామయయ్గారితో పొలానికి వెళాల్ను. అపుడు నా 
భవిషయ్తుత్ ఈ పొలం లోనే అనిపించింది! సీతారామయయ్ తాతగారు చెపిప్నటుట్ అలాంటి ఇంటోల్ పుటిట్ పెరిగిన రంజని 
ననున్ అంగీకరించడం నా అదృషట్ంగా భావిసుత్నాన్ను” అనాన్డు. అతని చూపు రంజని మీద క్షణ మాతర్ం నిలిచి పినిన్ వైపు 
మళిల్ంది.   

“మామయయ్గారు ఉండగానే రంజని పటల్ నా కునన్ అభిపార్యానిన్ ఆయనకి చెపప్లేకపోయానని ఇపప్టికీ 
బాధనిపిసుత్ంది. మా అమామ్ నానన్లకి నేను చినన్కొడుకుని గాని, ఈ కుటుంబానికి పెదద్ కొడుకులాగే ఉండాలనీ, ఆంటీ 
ననన్లా యాకెస్పట్ చెయాయ్లనీ కోరుకుంటునాన్ను” అనాన్డు. రంజనితో ఇదంతా ముందే చెపిప్నటుట్నాన్డు. అది కళుల్ 
వాలుచ్కుని వింటూ కూరుచ్ంది. 

అనన్యయ్ లేచి వెళిల్ “సందీప, మై లిటిల బావా” అంటూ అతనిన్ గాఢంగా హతుత్కునాన్డు. 
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అకక్డంతా సంతోషపు వరష్మేదో కురిసినటుట్ అందరి మొహాలూ విచుచ్కునాన్యి. పినిన్ తడికళల్తో అతనిన్ 
చూసూత్ ఉండిపోయింది. నాకెందుకో శరీరం గగురొప్డిచినటైట్ంది. 

“పదెకరాలోల్ ఏమంత సంపాదిసాత్వు సందీప, మీ కుటుంబం ఖరుచ్లకి ఈ వయ్వసాయపు రాబడి ఏం 
సరిపోతుంది? మీ పుటట్బోయే పిలల్ల చదువులకి మంచి సూక్ళూల్ కాలేజీలూ వదాద్?” అడిగాడు అనన్యయ్. 

“వితత్న పంటలు వేసాత్ం బావా! వాటికిపుడు చాలా డిమాండ ఉంది. నాదీ రంజనిదీ అదే ఫీలడ్ కదా! 
చుటుట్పకక్ల పొలాలు అమమ్కానికి వసేత్ వాటి గురించి కూడా ఆలోచిసాత్ం. హైదరాబాద లో నాకొక ఆరాగ్నిక ఔటెల్ట 
ఉంది. ఇపప్టిదాకా ఆహారధానాయ్లూ, పపుప్లూ, ఖాదీ సబుబ్లూ, షాంపూలూ ఇలాంటివే అముమ్తునాన్ం. మెలిల్గా 
అందులో కూరగాయలు కూడా మొదలుపెడతాం. ఇకక్ణిన్ంచీ… ఇటస్ జసట్ ఫోర ఆరస్ జరీన్!  

“హైదార్బాద లో అనన్యాయ్ వదినలకి ఒక ఆరాగ్నిక రెసాట్రంట ఉంది. వదిన దానిన్ మానేజ చేసోత్ంది. 
హెలత్ ఫీర్కస్ చాలామంది అకక్డికి వసాత్రు. వాళల్కి మేమే సపైల్ చెయయ్చుచ్. సేందిర్య పంటలూ, వితత్న పంటలతో 
జీవితానికి సరిపడా సంపాదించుకోవచుచ్ బావా! ఆరోగయ్ంగా జీవించచుచ్. విజయవాడ పెరుగుతోంది. మా సంసారం 
పెరిగేటపప్టికి అటు హైదరాబాద, ఇటు విజయవాడా రెండూ  పూలపలిల్కింకా దగగ్రోల్కి వసాత్యి. పిలల్ల చదువులకి ఏ 
ఇబబ్ందీ ఉండదు. ఈ  పురుగుమందుల ఆహారం మేం తినం, వాళల్కి పెటట్ం” మెరిసే కళల్తో అతను చెపుత్ంటే అవాకైక్ 
వింటూ ఉండిపోయా. 

దాదాపు అందరిదీ అదే సిథ్తి. కొంత సేపాగి, పినిన్ ముందు మోకాళల్ మీద కూరుచ్ని క్ష్“ఆంటీ! మీరు 
మాతో ఉండి గైడ చేసుత్ంటే, నేనూ రంజనీ అనుకునన్వనీన్ సాధించ గలుగుతాం!” నెమమ్దిగా, ఆరిత్గా అనాన్డు. 

అపప్టిదాకా గంభీరంగా ఉనన్ పినిన్ “ఆడపిలల్లిదద్రూ ఇంక పెళిల్ళైల్ వెళిల్పోతారని ఒంటరిగా బతకడానికి 
సిదధ్పడుతునన్ ననున్… ఎందుకయాయ్ మళీల్ ఇంత ఆపాయ్యత చూపించి ఆశ పెడుతునాన్వు?” అంటూ అతని చేతులోల్ తల 
పెటుట్కుని ఏడేచ్సింది. 

 ‘పినీన్’ అంటూ అనన్యాయ్, ‘అదేంటమామ్ శారదా?’ అంటూ అమామ్ దగగ్రగా వెళాల్రు. అతత్లిదద్రూ కళుల్ల్ 
తుడుచుకుంటూంటే నాకూ ఏడుపొచిచ్ంది.  

చినన్పుడు నాకు తలంటిపోసి, నెపెప్టట్కుండా చికుక్లు తీసి జడలలిల్, అలిగితే వెంటపడి బతిమాలి, నోటోల్ 
ముదద్లు పెటిట్న పినిన్రూపం హఠాతుత్గా కళల్ముందు కదిలింది. పినిన్ ముందునన్ చోటంతా వీళల్ందరితో నిండిపోవడంతో 
వెళిల్ తన వెనక కూరుచ్ని నడుంచుటూట్ చేతులేసి ‘పినీన్’ అంటూ కావలించుకునాన్ను.  
  
                                                 PPP 
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"ఏం పెదద్యాయ్... ఈ లారీ సీట్రింగ ఇంత గటిట్గ ఉనాయ్దీ. సినిమాలోల్ ఇటల్ తిపిప్తే అటల్ తిరిగిపోతాది కదా" 
అనాన్డు 15 ఏళల్ ఓబులేసు. 

"అది సినిమారా అబీబ్. వాళుళ్ చెపేప్వి మనం సూసేవి అనిన్ సతుత్ ఎవారాలే. సూక్లుకు పోకుండా అవే 
సూసాత్వుంటే ఇదోద్... నాలా డైరవర అయిపోతావు" అనాన్డు కిషట్పప్. 

"సూక్లోల్ ఏమీ ఉండదు పెదద్యయ్. నాయిన చనిపోయిన తరావ్త డబుబ్లే లేవంటే, ఇంక యాడో 
మారాక్పురంలో ఉండే సూక్లుకు ఎటాల్ పోయేది చెపుప్" 

తన పెదద్యయ్ కిషట్పప్ లారిలో డైరవింగ నేరుచ్కునాన్డు ఓబులేసు. డైరవింగ, మైనింగ తపప్ వేరే బతుకు 
తెరువు తెలీదు వాళళ్ ఊరుకి. ఆ ఊరిపేరు రాయుడోరిపాలెం. నలల్మల ఫారెసట్ అంచులోల్ ఉంటుందది. ఊరి వాళళ్ందరూ 
పనిచేసేది భూపతి టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీ కింద.  

ఓబులేసు తండిర్ చనిపోయినపుడు, ఓబులేసుకి డైరవర ఉదోయ్గం ఇచిచ్ వాళళ్ కుటుంబానిన్ ఆదుకునాన్డు 
భూపతి టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీ ఓనర, భూపతి రాయుడు. అందుకే ఓబులేసు అదే కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్, తన పెదనానన్ 
కిషట్పప్ బండోల్ డైరవింగ నేరుచ్కుంటునాన్డు. 

"సరేల్... చూసుక్ని తోలు, సీకటి పడినాది. అసలే ఇదంత మంచి రూటు కాదు."  
అంటుండగానే దూరంగా రోడుడ్కి పకక్న ఉనన్ సీనాకాయల తోట ముందు తెలల్టి బటట్లు వేసుకునన్ 

ఒకమామ్యి చెయియ్ ఊపుతోంది.  
"పెదద్యాయ్... ఆడెవరో అమామ్యి చెయియ్ ఊపుతాంది పెదద్యయ్" అని భయంగా అనాన్డు ఓబులేసు.  
 
"అది గాలిరా ఓబులేసా... అటువైపు చూడమాకు. రోడుడ్వైపే చూసాత్ సీప్డుగా పోనీ."  
ఓబుసుకు చెమటలు పటాట్యి. సీప్డుగా సీనాతోటని దాటుకుని వెళిల్పోయారు. అదద్ంలో వెనకిక్ చూసేత్ 

ఇందాక ఆ అమామ్యి ఉనన్ సథ్లంలో ఎవరూ లేరు. గుండెదడ పెరిగిపోయింది ఓబులేసుకు.  
"ఏందిది పెదద్యయ్?" 
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"ఈ సీనాతోటలో ఎంతో మంది చచిచ్పోయారార్. కొందరు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్రు. కొందరు మరడ్ర 
అయినారు. వాళళ్ ఆతమ్లే రాతిర్పూట ఈడ కనపడుతూ ఉంటాయ. ఎవడు సీనాతోట ముందు బండి ఆపినా, తరావ్త రోజు 
ఈడనే రకత్ం కకుక్కుని చచిచ్పోతారు. నువువ్ ఎపుప్డు ఈ రూటోల్ వచిచ్నా ఈడ మాతర్ం బండి ఆపొదుద్." 

ఒకక్సారిగా వళుళ్ జలదరించింది బండి కొతత్గా నేరుచ్కుంటునన్ ఓబులేసుకు. సీట్రింగుని పటుట్కునన్ 
చేతులు వణుకుతునాన్యి.  

ఒక ఫరాల్ంగు దూరం వెళాళ్క... "బండి కొంచెం సోల్ చేయారా ఓబులేసా" అని రోడుడ్ వైపు చూసూత్ చినన్గా 
గొణిగాడు కిషట్పప్. 

ఉలికిక్పడాడ్డు ఓబులేసు. ముందుకు చూసేత్ ఈసారి ఉంది పోలీసు చెక పోసుట్. పోలీసు కానిసేట్బుల లైటుల్ 
చేతిలో పటుట్కుని ఆపమంటూ ఊపుతునాన్డు. కిషట్పప్కు చెమటలు పడుతునాన్యి. ఎందుకంటే బండిలో ఉనన్ది 
మామూలు సరుకు కాదు. దొరికితే 7 ఏళల్ జైలు శిక్ష. ఈ దారిలో పోలీసు చెక పోసుట్ ఎపుప్డో ఒకక్సారి పెడతారు. అది 
అనుకోకుండా ఈరోజే అయింది. ఓబులేసుకు ఆ సరుకు గురించి కానీ 7 ఏళల్ జైలు శిక్ష గురించి కానీ తెలీదు.  

బండి సోల్ చేశాడు ఓబులేసు. ఖచిచ్తంగా బండి పోలీసు చెక పోసుట్ ముందు ఆగబోతోంది. ఉనన్ ఒకక్ 
కానిసేట్బుల, బండి వెనకిక్ లైట వేసుకుని యథాలాపంగా చెకింగ కి వెళాళ్డు.  

"యాకిస్లేటర తొకక్రా ఓబులేసు" 
"పెదద్యాయ్..." అంటూ అరథ్ం కానటుట్ చూశాడు ఓబులేసు. 
"తొకక్మనాన్నాన్..." అని అరిచాడు కిషట్పప్. 
యాకిస్లేటర బలంగా తొకాక్డు. లారీ ఒకక్సారి దూసుకుని ముందుకు చెక పోసుట్ ను పగలగొటుట్కుంటూ 

వెళిల్పోయింది. కానిసేట్బుల భయపడి వెనకిక్పడాడ్డు.  
ఉలికిక్పడి లేచాడు ఓబులేసు. 2 సంవతస్రాల కిర్తం జరిగిన ఈ సంఘటన ఓబులేసు కి ఇంకా 

గురొత్సోత్ంది. ఎందుకంటే కిషట్పప్ తో తాను మాటాల్డిన చివరి మాటలు అవే. ఈ సంఘటన జరిగిన 2 రోజుల తరావ్త 
కిషట్పప్ సీనాతోట దగగ్ర రకత్ం కకుక్కు చనిపోయాడు. అందరూ కిషట్పప్ తోటలోకి వెళాళ్డు అందుకే దెయయ్ం చంపేసింది 
అనాన్రు.  

*** 
 
ఈరోజు ఓబులేసు పుటిట్నరోజు. లారీలో కంపెనీ వాళళ్ లోడ వేసుకుని చాలా ఆనందంగా పాటలు 

పాడుకుంటూ వసుత్నాన్డు.  సాయంతర్ం 7.30 అవుతోంది. సరిగాగ్ సీనాతోట దగగ్రకి వచాచ్డు... ఎవరో అమామ్యి రోడుడ్కి 
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పకక్న ఉంది. బటట్లు తెలల్గా మెరిసి పోతూ ఉనాన్యి. ఖచిచ్తంగా కిషట్పప్ చనిపోయే ముందు కనపడింది. మళీల్ ఇపుప్డు 
కనపడింది దెయయ్ం.  

ఈ రెండు సంవతస్రాలోల్ సీనాతోట గురించి ఎనోన్ వినాన్డు. రాతిర్ళుళ్ తెలల్గా ఉండే ఎవరో తిరుగుతూ 
ఉంటారని, వాళళ్ చేతులోల్ పెదద్ దివిటీలు ఉంటాయని. ఎవరు వాళళ్ని చూసినా... ఎవవ్రు ఆ తోటలోకి వెళిళ్నా పార్ణాలతో 
మిగలరు అని ఎనోన్ వినాన్డు. 

తనకు కూడా ఏదో చెడు జరగబోతోంది అని అరథ్మయియ్ంది. భయపడుతూ బండి సీప్డ గా పోనించాడు. 
అకసామ్తుత్గా రోడుడ్ పకక్న నిలబడిన దెయయ్ం, రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ంది. ఓబులేసు బండికి అడడ్ంగా వసోత్ంది. సీట్రింగ మీద 
చెయియ్ నిలబడడ్ంలేదు ఓబులేసుకి. అరచేతిలో పటిట్న చెమటకు జారిపోతోంది. గటిట్గా సీట్రింగ పటుట్కోడానికి 
పర్యతిన్సుత్నాన్డు. బేర్కులు వేదాద్మనుకునాన్డు కానీ మళీళ్ ఎకక్డ దెయయ్ం ఎకేక్సుత్ందో అనన్ భయంతో వేగంగా దెయయ్ం 
మీదకు ఒకక్సారిగా ఎకిక్ంచేసాడు. లారీ కుదుపుకు లోనయియ్ంది. ఏం అరథ్ం కాలేదు ఓబులేసుకి. వెనకిక్ చూడకుండా 
వేగంగా ఒక మూడు ఫరాల్ంగులు వచేచ్శాడు. 

కానీ ఇపుప్డు మాతర్ం బేర్కులు పడక తపప్లేదు. ముగుగ్రు పోలీసులతో చెక పోసుట్ పెటాట్రు. 2 ఏళల్ కిర్తం 
చూసిన చెక పోసట్ తనకు ఇంకా గురొత్సోత్ంది. అపుప్డు పెదద్యయ్ ఎందుకు చెక పోసుట్ బదద్లుకొటిట్ ముందుకు తిసెక్ళాళ్డో 
ఇపప్టికీ తెలీదు ఓబులేసుకి. ఇపుప్డు మాతర్ం చినన్గా బండిని సోల్ చేసి ఆపేశాడు. ఒక కానిసేట్బుల ముందు ఉనాన్డు. 
ఎసఐ, కానిసేట్బుల వెనకిక్ వెళాల్రు.  

"ఏయ దిగు దిగు... యెనకిక్ రా. ఈ పటట్లు ఎతుత్ చెకక్ల మీద" 
ఓబులేసు వెనకిక్ వెళిల్ లారీలో వేసిన చెకక్ల మీద ఉనన్ పరదాలు ఎతాత్డు. పరీక్షగా చూసిన ఎసఐ, ఒక 

దుంగని బయటకి లాగాడు. దాని మధయ్లో ఎరర్గా ఉంది.  
"ఇదేంది రా..." 
"నాకు తెలీదు సార. మా కంపెనీలో లోడ వేసాత్రు. మేము వేసుకుని వచేచ్సాత్ం అంతే సార." 
"నీయబబ్... ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ చేసూత్. నాకు తెలీదు సార... అంటూ నంగి నాటకాలు 

ఆడతావేంటార్" అంటూ చెంప మీద లాగిపెటిట్ కొటాట్డు. 
 
కురోచ్రా కింద కూరోచ్ అంటూ షరట్ లాగేసాడు. చేతులు వెనకిక్పెటట్రా అంటూ లాఠీతో కొటాట్డు.  
"కానిసేట్బుల... లోడులో ఉనన్ మొతత్ం ఎరర్ చందనం కిందకి దించు" 
ఆరోజు కిషట్పప్ ఎందుకు ఆ చెక పోసుట్ బదద్లుకొటిట్ వెళిల్పోయాడో మెలల్గా అరద్మవుతుంది ఓబులేసుకు. 
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"నీ వయసెంతరా?" 
"20 సార" 
"నీ మొహం చూసేత్ అటట్ లేదురా. లైసెనస్ ఉందా?"  
... (ఓబులేసు మౌనం) 
"మాటాల్డవేంటిరా దివాన?" అంటూ లాఠీతో ఇంకో దెబబ్ వేసాడు.  
"ఉంది సార ఉంది"  
"యాడ"  
"లారీ కాయ్బినోల్" 
ముందుకు వెళిళ్న కానిసేట్బుల "కాయ్బినోల్ యాడా?" అంటూ అరిశాడు.  
"సీట్రింగ పకక్న బాకస్ లో సార"  
"కనపడడ్ం లేదు సార ఈడ"  అనాన్డు కానిసేట్బుల. 
రేయ చూపించు నువువ్ అంటూ కాయ్బిన దగగ్రకు ఓబులేసుని తిసెక్ళాళ్డు ఎసఐ.  
"ఇదోద్ సార... ఇకక్డే" అంటూ కాయ్బిన లోపలకి ఎకాక్డు ఓబులేసు.  
కాయ్బిన పకక్న బాకస్ తీసూత్... కాయ్బిన లోపల కూరుచ్నన్ కానిసేట్బుల ని కాలుతో తనాన్డు. కానిసేట్బుల 

ఎగిరి ఎసఐ మీద పడాడ్డు. లారీ సాట్రట్ చేసి ఒకక్సారిగా చెక పోసుట్ను బదద్లు కొటుట్కుని ముందుకెళిళ్ పోయాడు.  
*** 

2 సంవతస్రాల కిర్తం కిషట్పప్ చెక పోసుట్ బదద్లు కొటుట్కుని వచాచ్క లారీని ఊరి బయట తుపప్లోల్ ఆపి. 
ఓబులేసును ఇంటికి పంపేశాడు.  

ఓబులేసు కూడా లారీని తీసుక్ని సరాసరి రాయుడోరిపాలెంకి వచాచ్డు. ఊరి బయట తుపప్లోల్ లారీని 
ఆపి, ఇంటికి వచిచ్ బయట ఉనన్ నులక మంచం మీద కూలబడాడ్డు. కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి ఓబులేసుకి. ఆయాసం 
వసోత్ంది. పుటిట్నరోజు నాడు గడచిన గంటలో జరిగిన సంఘటనలు తన గుండెలోల్ దడ పుటిట్సుత్నాన్యి. ఈ ఎరర్ చందనం 
ఏంటో... ఏం జరుగుతుందో అరద్ం కాక మదనపడిపోతునాన్డు. ఇంతలో ఇంటోల్చి అమమ్ వచిచ్ంది.  

 
"ఏమిరా ఓబులేసా... ఏదో రందిలో ఉనాయ్వేమి. ఏమైనాది?" 
"లోడేసుక్ని వసాత్ంటే పోలీసులు ఆపినారమామ్. వాళుళ్ చూసేత్ లారీలో ఎరర్ చందనం చెకక్లునాన్యి. 

వాళళ్ని కొటిట్ పారిపోయి వచేచ్సిన అమమ్"  
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"నువువ్ ఊరు విడిసి వెళిళ్పోరా ఓబులేసు. ఆ కిషట్పప్కి కూడా ఇటేల్ అయినాదిరా. తరావ్త 2 రోజులోల్ ఆ 
దెయయ్ం తోట దగగ్ర రకత్ం కకుక్కు చనిపోయాడు. వెలిల్పోరా ఓబులేసు" 

"మిమమ్లిన్ వదిలేసి యాడికి పోవాలమమ్ నేను"  
"యాడికో ఒక తూరికి పోరా ఓబులేసు. ఈడ మాతర్ం ఉండబాకు." అంటూ భయపడుతూ చెపిప్ంది.  
ఇంతలో నాలుగు దికుక్ల నుంచి నలుగురు పోలీసులు వచిచ్ ఒకొక్కక్రు ఓబులేసు కాళుళ్ చేతులు తల 

పటుట్కునాన్రు. బేడీలు వేసి పోలీసులు లాకెక్ళిల్ పోతునాన్రు.  
"పారిపోరా ఓబులేసా పారిపో" అంటూ వాళళ్మమ్ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుసోత్ంది. ఎందుకంటే 

జరగబోయేది ఆమెకు తెలుసు కాబటిట్.  
ఓబులేసుని తీసెక్ళిళ్ 2 రోజులు విపరీతంగా కొటాట్రు. నీకు ఆ ఎరర్ చందనం ఎకక్డిది అని. కంపెనీ 

వాళుళ్ లోడ వేసారు సార అని తను చెపూత్నే ఉనాన్డు. రేపు కోరుట్లో సబిమ్ట చేసాత్రు అనగా.. ఈరోజు సాయంతర్ం బెయిల 
వచిచ్ంది. కుంటుకుంటూ బయటకు వచాచ్డు ఓబులేసు. పోలీసు సేట్షన మెటల్ బయట భూపతి కారు ఉంది.  

"రేయ... ఓబులేసు. నీకు అయయ్గారే బెయిల ఇచిచ్ంది. వెళిల్ దండాలు పెటుట్" 
కారోల్ కూరుచ్నన్ భూపతికి దండం పెటాట్డు.  
"ఏరా... ఎటుల్నాన్ది ఇపుప్డు" అని గంభీరంగా అడిగాడు భూపతి 
"బానే ఉనాయ్ది సామి" అని పోలీసు దెబబ్ల నొపిప్తో వణుకుతూ చెపాప్డు.  
"దా కారోల్ కూసో. నినున్ ఇంటికి తీసెక్ళిల్ ఆ దెబబ్లకు కాపడం పెటిట్సాత్".  
కారోల్ కూరుచ్నాన్డు ఓబులేసు. కారు భూపతి ఇంటి దగగ్ర ఆగింది. ఇంటి చావడిలో భూపతి 

పనిమనుషులు ఓబులేసు కి కాపడం పెడుతునాన్రు. చావడిలోకి వచిచ్ తన వాలు కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు భూపతి.   
"ఏంపా ఏమంటునాయ్రు పోలీసులు" అని ఓబులేసుని అడిగాడు భూపతి. 
"రేపు కోరుట్లో కంపెనీ మీద సాచచ్ం చెపప్మంటునారు సామి."  
"అబాబ్... ఏం చేసాద్మనుకుంటునాయ్వు మరి" 
 
"జరిగిందే చెపేప్దాద్మనుకుంటునాన్ సామి. కంపెనీ లోడ ఎకిక్చింది. నేను తెచేచ్సా. అంతకు మించి నాకు 

ఏం తెలీదు అని" 
వెంటనే ఓబులేసు కి కాపడం పెడుత్నన్ పనిమనిషి ఒకడు, తన చేతిలోని గుడడ్ విసిరేసి. ఫడేల మని 

ఓబులేసు నెతిత్న కొటిట్ 
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"రేయ లేకినాయాల... మీ అయియ్ చచిచ్నంక... నీకు ఉదోయ్గం ఇచిచ్ ఆదుకుంటే... ఇటల్నేరా చేసేది?" 
అనాన్డు 

"రేయ ఆడిన్ కొటొట్దుద్" 
"మా అమమ్ నాకోసమే ఉనాయ్ది సామి. నేను రేపు ఈ నేరం నా మీద వేసుకుని జైలుకి వెళేత్. మా అమమ్ 

ఎటాల్ సామి. మా పెదద్యయ్ కూతురు చినిన్ పెళిల్ కూడా నేనే చేయాలి సామి" 
"లాసట్ మాట... ఏమంటావురా అబిబ్" 
... (ఓబులేసు మౌనం) 
"ఈ కంపెనీ ఎవరు పెటాట్రో తెలుస్నా... వంద ఏళల్ కిర్తం మా తాత కొండారాయుడు.  
మీలాంటి తుకాసి నాయాళళ్కి తిండి లేకపోతే, జాలి పడి మీకు డైరవరుల్ కీల్నరుల్ ఉదోయ్గాలిచిచ్ పెటిట్నాడు 

మా తాత. ఈరోజు మీ నోటికి ఇంత తిండి వసాత్య్ందంటే అది మా తాత వేసిన బిచచ్. ఈరోజు నువొవ్చిచ్ సాచఛ్ం ఇచిచ్ ఈ 
కంపెనీ మూసేపిసేత్, నాదేముందబబ్ మూడు నాళళ్లోల్ జైలు నుంచి వచేచ్సి బెంగుళూరుకు పోయి వేరే బిజినెస 
పెటుట్కుంటా. మరి దీని మీదే బతుకుతునన్ 378 మంది మీవోళళ్ సంగతేంటి. వాళెళ్టల్ తింటరు, ఎటుబోతారు. 
ఆలోచించుకుని చెపుప్ ఓబులేసా" 

"నాకియయ్నిన్ తెలీదు సామి. నాకు మా అమమ్, చినిన్యే కావాలి. కావాలంటే అడుకుక్ని బర్తుకుతాం" అని 
చెపాద్మనుకునాన్డు. కానీ గొంతు పెగలేల్దు.  

"వెళొళ్సాత్ను సామి" అని దండం పెటిట్ వచేచ్శాడు. 
ఊరికి నడుసూత్ కూడా ఇదే ఆలోచిసూత్ ఉనాన్డు. ఇంటి దగగ్రకు వెళాళ్క పెదద్యయ్ వాళళ్ ఇంటి ముందు 

టెంట వేసి ఉండడం చూసాడు.  
ఓబులేసుని చూసి తలిల్ ఇంటిలోంచి వచిచ్ంది. 
"వచేచ్సావా ఓబులేసా... ఇంక సరుద్కుని ఊరులోంచి వెళిల్పోరా" అంటూ ఉండగా   
"అమామ్... పెదద్యయ్ ఇంటి ముందు ఆ టెంట ఏంటి" 
 
"చినిన్ చచిచ్పోయినాది ఓబులేశా. నువువ్ అరెసట్యిన రోజే... సాయంతర్ం దెయయ్ం తోట ముందు ఏదో 

లారీ గుదేద్సి ఆపకుండా వెళిల్పోయిందట" అంటూ ఏడవ్సాగింది.  
హతాశుడయాయ్డు. గుండె పగిలిపోయింది. ఇంక తలిల్ చెపేప్ మాటలేవీ చెవిలో పడటంలేదు. 
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తెలీకుండానే కాళుళ్ పెదద్యయ్ ఇంటివైపు పడాడ్యి. టెంట ఉనన్ ఇంటిలోపల చీకటిలో దీపం మాతర్మే 
వెలుగుతూ ఉంది. చినిన్ తలిల్ మరియు పెదద్యయ్ భారయ్ అయిన, పెదద్మమ్ మౌనంగా కూరుచ్ని ఉంది.  

*** 
"పెదద్మామ్..." అంటూ ఏడుసూత్ వెళిల్ పెదద్మమ్ కాళళ్ దగగ్ర పడాడ్డు.  
"ఏమిరా ఓబులేసు... బెయిల ఇచినారా?" అని శూనయ్ంలోకి చూసూత్ అడిగింది పెదద్మమ్.  
అవును అనన్టుట్ తల ఊపాడు.  
"నినున్ చంపేసాత్రురా ఓబులేసు. వెళిళ్పో ఈడ నుంచి. నాకు చచిచ్పోయిన నా కూతురి మీద ఆలోచన 

లేదురా. బతికునన్ నువేవ్ నాకు ముఖయ్ం వెళిళ్పో ఈడ నుంచి" 
”ఏమి జరిగింది పెదద్మామ్. ఎందుకు అందరూ నాకు ఇలా చెపుత్నాన్రు. “ 
నిరేవ్దంతో నవివ్ంది పెదద్మమ్...  
పకక్నే ఉనన్ కిషట్పప్ పెదద్యయ్ ఫోటో చేతిలోకి తీసుకుని తుడుసూత్...  
"భూపతి... ఒక కోటాను కోటల్ అధిపతి, ఆయనకి ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ తో పాటు ఇనుప గనులు 

కూడా ఉనాన్యి. పర్సుత్తం ఆ గనులు ఉనన్ వెయియ్ ఎకరాలు ఎవరివో కాదురా ఓబులేసు, మన ఊరివే.  
మన నేలలో ఇనుప రజను ఉందని తెలిసి,  
‘మీ ఎరర్ నేలలోల్ మటేట్ తపప్ వరి పండదు, 
మీకు నా టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీలో ఉదోయ్గాలు ఇసాత్’ అని చెపిప్ 
ఆ పొలాలనీన్ తన పేర రాయించుకునాన్డు భూపతి తాత కొండారాయుడు.  
మన ఊరి వాళళ్ని డైరవరల్ పేరుతో సమ్గిల్ంగ కంపెనీలో టార్నోస్ప్రట్రుల్గా చేశాడు.  
మిగిలిన వాళళ్ని మైనింగ కంపెనీకి పటుట్కునిపోయాడు. 
మన రకత్ంతో వెలిగించిన దివిటీల వెలుతురుతో వాళళ్ కుటుంబం వెలుగుతోంది.  
వచిచ్న డబుబ్తో ఆ కుటుంబం రాజకీయాలోల్కి పోయింది. మైనింగ లో కానీ సమ్గిల్ంగ లో కానీ ఎవరు 

ఎదురు తిరిగినా గుటుట్ చపుప్డు కాకుండా చంపేసేవాళుల్. శవాలిన్ సీనా తోట దగగ్ర పడేసి, దానిన్ దెయయ్ం తోట చేశారు.  
 
రోగం వసేత్... మందు కాదు, ఆ దేవుడే నయం చేసాత్డు అనుకునే పిచిచ్ మనుషులు మన జనం. ఇంక ఆ 

చావులకి కారణం దెయయ్మే అని నమామ్రు తపప్ మన ఊరికి పటిట్న దెయయ్ం ఆ భూపతి అని తెలుసుకోలేక పోయారు." 
"పెదద్యయ్ కూడా నాలా సమ్గిల్ంగ లో దొరికిపోయి పోలీసులకి చెపేప్సాత్నందుకే చంపేశారా పెదద్మమ్?" 
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"కాదురా ఓబులేసు. మీ నాయన దొరికిపోయాడు. భూపతి టార్నోస్ప్రట్ లో ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ తో 
దొరికిపోయిన మొటట్ మొదటి మనిషి మీ నానన్. మీ నాయన కూడా నీలానే అపూర్వర గా మారిపోతాను అని చెపాప్డు. 
భూపతి వదలేల్దు. వెంటబడి వెంటబడి మనోళళ్తోనే చంపించాడు. చంపాక శవానిన్ ఆ సీనా తోట దగగ్ర పడేపించాడు. " 

కళుళ్ ఎరుపెకాక్యి ఓబులేసుకి, ఆవేశంతో పిడికిలి బిగించాడు.  
"ఎవరు పెదద్మామ్... ఎవడు ఆ భూపతి మాట విని మా నాయనిన్ చంపింది. వాణిణ్, ఆ భూపతిని 

నరికిపారేసాత్" 
"భూపతి మాట విని చంపింది మీ పెదద్యేయ్రా" 
ఒకక్ క్షణం భూమి సత్ంభించిపోయింది ఓబులేసుకి. గుండె మీద వేయి పిడుగులు పడినటుల్ అనిపించింది.  
"మా నాయన తరావ్త నాయనలా చూసుకునన్ పెదద్యయ్ చంపడం ఏంది పెదద్మమ్?" 
"ఆ భూపతి మనకు ఉపాధి కలిప్సుత్నాన్డు అని నమిమ్నోలుల్ ఆ కుటుంబానిన్ పూజించేవారు.  
వాళళ్కి పర్తి పూట మందు పోయించేవాడు, హతయ్లు చేయించేవాడు.  
పండగలకి వెయియ్ రూపాయలు ఇచేచ్వాడు, ఏదో బండి కింద మందుపాతర పెటిట్ంచేవాడు.  
మీ పెదద్యయ్ కిషట్పప్ కూడా సమ్గిల్ంగ చేశాడు, ఎనోన్ హతయ్లూ చేశాడు. నీ తముమ్డు సాక్షయ్ం చెపేత్ ఈ 

కంపెనీ మూతపడుతుంది. మీ జనంకి తిండి ఉండదు అని తాగించి పురమాయించాడు భూపతి. మతుత్ దిగాక, తముమ్డిన్ 
చంపేశాక... తముమ్డి కుటుంబం గురొత్చిచ్ంది నా పెనివిటికి. అందుకే పశాచ్తాపంతో మీ కుటుంబానికి సహాయం 
చేసేవాడు. " 

"మరి పెదద్యయ్ ఎలా చనిపోయాడు పెదద్మమ్?" 
"అంత విశావ్సంగా ఉనాన్ తన దగగ్ర పనిచేసే పనోళళ్ కూతుళళ్ని కూడా వదలేల్దు ఆ భూపతి. అలానే 

చినిన్ని కూడా వదలేల్దు. చినిన్ జీవితానిన్ ఎందుకు నాశనం చేశావ అని నిలదీసినందుకు మీ పెదద్యయ్ని చంపేశాడు. 
చినిన్ని కూడా ఆ భూపతే చంపేసి ఉంటాడు. చనిపోయేటపప్టికి చినిన్ 3 నెలల గరభ్వతిరా ఓబులేసు." అంటూ కనీన్రు 
పెటిట్ంది సూరమమ్ 

 
మాటలు ముగించే లోపే అలికిడికి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. ఇంటోల్ పడి ఉనన్ వేట కొడవలిని పటుట్కుని 

తుఫాను వేగంతో వెళుత్నాన్డు ఓబులేసు.  
వేట కొడవలిని బండిలో వేసి లారీని ముందుకు లంఘించాడు. భూపతి ఇంటికి వెళిల్ ఒకక్ పెటుట్న తల 

నరికి, దానిన్ భూపతి బంగాల్కి తగిలించాలని బలంగా సంకలిప్ంచుకునాన్డు. లారీలో ఉనన్ కలుల్ తాగుతూ, వేగంగా వెళూత్ 
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మధయ్లో దెయయ్ం తోటని చూసాడు.  
                 ఒకక్సారిగా తన తండిర్, కిషట్పప్, చినిన్ గురొత్చాచ్రు. వారందరూ చనిపోయిన సథ్లం ఇదే అని గురొత్చిచ్ంది. 
కళళ్లోంచి నీళుళ్ ధారగా వచేచ్సుత్నాన్య. మనసు నడిపే రోడుడ్ మీద నిలబడడంలేదు. చినన్గా బండిని సోల్ చేసి దెయయ్ం 
తోట పకక్నే ఆపేశాడు.  

అలా తోటలోకి అనాలోచితంగా చూసూత్ ఉనాన్డు.  
ఇంతలో ఎవరో 13 ఏళల్ అమామ్యి తెలల్ బటట్లు వేసుకుని సీనా తోట లోపల పరిగెడుతూ కనపడింది. ఆ 

అమామ్యి వెనకే ఎవరో మనిషి పరిగెడుతునాన్రు. కాపాడండి కాపాడండి అంటూ అరుపులు వినపడాడ్యి. ఈ సీనా 
తోటలో ఇంకో చావు ఉండనే ఉండకూడదు అంటూ వేట కొడవలి తీసి తోటలోకి ఊరికాడు. గేటు దాటి లోపలికి 
వచాచ్డు. 

*** 
అపుప్డు సమయం సాయంతర్ం 6.30. బయట నుంచి చినన్గా కనపడే సీనాతోట, లోపల వంద ఎకరాల 

విసీత్రణ్ంలో ఉంది. తోటలో చెటల్ కింద గుబురుగా ఏవో పూలు పూసిన మొకక్లు ఉనాన్యి. వాటి నుంచి మతుత్గా వాసన 
వసోత్ంది, అవి గంజాయి పూలు అని ఓబులేసుకు తెలీదు. తోట అంతా పరికించి చూసుత్నాన్డు.  

ఇంతలో అకక్డే ఆ పరిగెడుతునన్ అమామ్యి పడిపోయింది ఆ అమామ్యి మొహం చూశాడు. అది అచచ్ం 
చినిన్లానే ఉంది. చినిన్లా కాదు, చినిన్నే అది. గుండె చలల్గా అయిపోయింది. కళుళ్ పెదద్వి అయిపోయాయి 
ఓబులేసుకి. చినిన్ వెనుక వెంబడిసుత్నన్వాడు వచిచ్, చినిన్ మీదకు దూకాడు. దెయయ్ం పటిట్న వాడిలా పెనుగులాడుతునాన్డు. 

తను చూసేది నమమ్లేకపోతునాన్డు ఓబులేసు. మూడు రోజుల కిర్తం చనిపోయిన చినిన్ ఇకక్డ ఉండడం 
ఏంటో అరథ్ం కావటేల్దు. మెదడు చచుచ్బడినటుల్ అయిపోతోంది.  

"అనన్యాయ్... కాపాడు అనన్యాయ్" అంటూ ఏడుసూత్ పిలుసోత్ంది చినిన్. 
ముందుకు వెళాద్మని అడుగు వేయబోయాడు కానీ కాలు ముందుకు కదలడం లేదు. 
ఇంతలో తన కళల్ ముందే చినిన్ తన మీద పడిన వాడి నుంచి తపిప్ంచుకుని రోడుడ్ మీదకు పరిగెతిత్ంది. 

ఎదురుగా వసుత్నన్ లారీని ఆపండి ఆపండి అరవసాగింది. ఆ లారీని నడుపుతునన్ది ఓబులేసే. కానీ వేగంగా వచిచ్న ఆ 
లారీ చినిన్ని గుదిద్ వెళిల్పోయింది. ఆరోజు దెయయ్ం అనుకుని తాను లారీ ఎకిక్ంచి వెళిళ్పోయింది... ఆపదలో ఉనన్ చినిన్ 
మీదే అని తెలిసి కొయయ్బారిపోయాడు. చేతిలోంచి వేటకొడవలి జారి కింద పడింది. అపర్యతన్ంగా కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ 
కారుతునాన్యి.  

ఇంతలో కిషట్పప్ ఏడుసూత్, తోటలోకి తూలుతూ వచాచ్డు.  
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"తముమ్డూ... ఎటల్ చంపుకునన్నురా నినూన్. ఆ దురామ్రుగ్డు భూపతి మాట విని నినున్ చంపుకునాన్. కానీ 
వాడు ఇపుప్డు నా కూతురు బర్తుకు నాశనం చేశాడురా. ఈడనే కదా... ఈడనే కదరా నినున్ చంపుకునాన్. నేను ఇయాయ్లా 
బర్తక కూడదురా." అంటూ పురుగుల మందు తీసుక్నాన్డు.  

నోటికాడ పెటుట్కునాన్డు. తాగలేననుకునాన్డో ఏమో తీసేసాడు. లేచి వెళిళ్పోతునాన్డు.  
హఠాతుత్గా పూనకం వచిచ్నటుట్ కిషట్పప్ కుడి చెయియ్ పురుగుల మందు బాటిల మీద పడింది. ఇంకో చేతోత్ 

ఆ చేతిని ఆపుతునాన్ బలంగా పురుగుల మందు తాగేసుత్నాన్డు. తను ఆపలేకపోతునాన్డు. ఖాళీ అయిన మందు డబాబ్ 
పకక్న పడేశాడు. అలల్ంత దూరం వెళిల్ తోట బయట రకత్ం కకుక్కుంటూ పడిపోయాడు.  

అంటే పెదద్మమ్ చెపిప్నటుట్ చినిన్ చావుకు, కిషట్పప్ చావుకు భూపతి కారణం కాదు.  
చినిన్తో అకర్మ సంబంధం పెటుట్కునన్ందుకు కోపంతో... చినిన్ని, కిషట్పప్ని కూడా భూపతే చంపించి 

ఉంటాడని అనుకుంటోంది పెదద్మమ్ అని అరద్మయింది ఓబులేసుకు. 
తోట గురించి మెలల్గా అరద్మవుతుంది... దూరంగా చెటల్ మీద ఏవో తెలల్టి ఆకారాలు ఉనాన్యి. వాటి 

చేతులోల్ ఎరర్టి దివిటీలు ఉనాన్యి. అవి నెతుత్రు ఉనన్ంత ఎరర్గా ఉనాన్యి. ఆ ఎరర్టి వెలుతురు దగగ్రగా వసోత్ంది.  
భయపడి వెనకిక్ వెళుత్నాన్డు ఓబులేసు. ఇంతలో కిషట్పప్, ఓబులేసు తండిర్ తోటలోకి వచాచ్రు. ఇదద్రు 

తాగునాన్రు. ఓబులేసు తండిర్కి తనతో తెచుచ్కునన్ ఇంకో మందు సీసా తాగమని ఇచాచ్డు కిషట్పప్. అతను తాగుతుండగ, 
కిషట్పప్ తన బొడుడ్ దగగ్రి కతిత్ బయటకు తీసాడు. వెనక నుంచి పొడుదాద్ం అనుకునాన్డు. కానీ పొడవలేకపోయాడు.  

కానీ ఒకక్సారిగా దెయయ్ం పటిట్నవాడిలా తముమ్డిని 6 పోటుల్ వెనక నుంచి పొడిచాడు. వెంటనే అకక్డి 
నుంచి పారిపోయాడు. "కాపాడండి కాపాడండి" అంటూ అరుసూత్ తోట బయటకు వెళిల్ రకత్ం మడుగులో పడిపోయాడు 
ఓబులేసు తండిర్. 

ఇది చూసి కూలబడిపోయాడు ఓబులేసు. నానన్ అంటూ ఏడవ సాగాడు. ముందుకు వెళాద్ం అనాన్ 
వెళళ్లేకునాన్డు. ఇంతలో వెనక ఏదో అలికిడి అయింది, చూసేత్ ఎరర్టి దివిటీల వెలుతురు దగగ్రగా వచిచ్ంది.  

తాను కింద పడవేసిన వేట కొడవలి గాలోల్కి లేచింది. వాయు వేగంతో ఒకక్సారిగా ఓబులేసు తలని 
తెగొగ్టట్డానికి వసోత్ంది. ఇంతలో ఎవరో ఓబులేసు చొకాక్ పటుట్కుని బలంగా లాకొక్ని బయటకు తీసుకొచిచ్ పడేసారు. 

“లేయ... ఏం తికక్పని చేసాత్నాయ్వ.నీ కొడవలితో నువేవ్ మెడ తెగోగ్సుకుంటునాన్వ” 
మైకంలోంచి బయటకు వచాచ్డు ఓబులేసు. ఎదురుగా ఉంది భూపతి. 
"అయాయ్... అకక్డేదో ఉనాయ్ది. ఏదో నా మీదకు వచిచ్నాది" అంటూ చెమటలతో నిండిన ఓబులేసు 

తతత్రపడుతూ చెపాప్డు. 
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           "అందుకే ఈ తోటలోకి ఎవవ్రిన్ పోవదుద్ అంటారబీబ్.  పో ఈడ నుంచి తవ్రగా” అని పంపిచేసాడు. 
 
                                 PPP 

           అదిరిపడాడ్డు రామనాధం మండల ఎడుయ్కేషన ఆఫీసర చెపిప్న మాట విని. గుండె వేగంగా కొటుట్కోవడం 
మొదలైంది. ఈ సూక్లే అతని జీవనాధారం. జీవితం గడవటానికి కాదు. జీవించి ఉండటానికి. ఆ ఆఫీసర మాతర్ం ఇవేమీ 
పటట్నటుట్గా ఒక చేతోత్ టీ తాగుతూ, ఇంకో చేతోత్ ఆ  రోజు పేపర తిరగేసూత్ తాపీగా చెపుప్కుపోతునాన్డు. “పిలల్లు బొతిత్గా 
కాల్సులోల్ కనపడటేల్దు రామనాథం గారూ. మీకు తెలిసిందే. నేను పై వాళల్కి సమాధానం చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. తకుక్వ సంఖయ్ 
వునన్ సూక్లస్ వలల ్ పర్భుతావ్నికి చాలా నషట్ం. వచేచ్ సంవతస్రం ఇలానే ఉంటే ఈ సూక్ల ని మూసేసి ఇకక్డి టీచరల్ని, 
పిలల్లని దగగ్రలో వునన్ రెంటచింతలకి మారుసాత్ము!".  

 
"కానీ చాలా ఎళల్నుంచి బాగానే నడుసోత్ంది ఈ  సూక్లు. ఈ ఎడాదే ఇలా తగాగ్రు సూట్డెంటస్. 

రెంటచింతల ఇకక్డికి చాలాదూరం. టీచరుల్ ఏదోవిధంగా పర్యతిన్ంచినా, పిలల్లు ఇబబ్ంది పడతారు. చాలా మంది 
చదువులు ఆపేసాత్రు." ఆఖరి పర్యతన్ంగా చెపాప్డు రామనాధం. రెండు గంటల నుంచి జరుగుతునన్ ఈ  సంభాషణతో 
విసుగెతిత్న  ఆ ఆఫీసర "మీరేం బాధపడకండి. ఇవనీన్ మామూలే మాకు. మీ టార్క అంతా బానే ఉంది. మిమమ్లిన్ మాచరల్ 
హైసూక్ల కి మారేలా చూసాత్ను. ఈ సూక్లు గురించి మరిచ్పోండి" అని ఒకక ్ ఉదుటన అనేసి, ఇంకా అకక్డే ఉంటే 
ఎకక్డ మంచివాడి కింద  మారేచ్సాత్రో అనన్ భయంతో వెంటనే అకక్డినుంచి బయలేద్రాడు ఆ  ఆఫీసరు. 

 
అది రెంటాల గార్మం. షుమారు వెయియ్ గడపలు వునాన్యి ఆ ఊళోల్. రామనాధశాసిత్ అకక్డి ఎయిడెడ 

హైసూక్లు హెడామ్సాట్రు. మనిషి ఆరడుగులు, చామన చాయ, సాతివ్కమైన ముఖం. ఎపుప్డూ తెలల్టి ధోవతీ, పైన 
లాలీచ్తోనే వెళాత్డు బైటికి. సిటీలో కొడుకు దగగ్రకు వెళిల్నపుప్డు మాతర్ం పాంటూ షరూట్ వేసాత్డు. కొడుకు కోసం. 
యాభైఏడేళుల్ పైబడాడ్ తన పనులనీన్ చకక్గా చేసోక్గలడు. భారయ్ సుశీల  ఐదెళల్కిర్తం లోకానీన్, తననీ విడిచి వెళిల్పోయింది. 
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మనోవాయ్ధితో రెండేళుళ్ పోరాడింది కానీ గెలవలేక పొయింది. ఆమె పోయిన రోజు ఊరోల్ కరూఫ్య్ వాతావరణం. 
చినన్కొడుకు పటన్ం నించి వచాచ్డు. పెదద్వాడు రాలేదు. రాకూడదు అనుకునాన్రు అందరూ, రామనాథంతో సహా! 

 
ఆఫీసరు వెళల్గానే, తను కూడా ఇంటికి బయలేద్రాడు. అకక్డ ఉంటే అవే ఆలోచనలు. ఆ సూక్లుకి తను 

పదిహేనెళల ్ కిర్తం వచాచ్డు విజయవాడ నుంచి. మొదటోల్ ఇంటోల్ వారెవరికీ నచచ్లేదు ఆ  పలెల్టూరి వాతావరణం, 
మనుషులూ.  పెదద్కొడుకు సుధాకర డిగీర్కి వచాచ్డు. దగగ్రోల్ మాచరల్లో తెలిసిన కాలేజీ ఉండటంతో, అకక్డ చేరిప్ంచాడు. 
జీవితంలో కొనిన్ సంఘటనలు మొదట మామూలుగా కనపడచుచ్ కానీ అవి తరావ్త సమాజానిన్ ఎంత పర్భావితం 
చేసాత్యో ఊహించడం కషట్ం. పృధీవ్రాజు ఘోరీని క్షమించి వదిలెయయ్టం కూడా అలాంటిదే. మాచరల ్ డిగీర్ కాలేజీలో 
సుధాకర చేరటం కూడా అలాంటిదే.  

 
మెలల్గా అందరూ ఊరికి అలవాటు పడాడ్రు, తరావ్త ఇషట్పడాడ్రు. ఐదేళుళ్ గడిచాక రామనాధం, సుశీలలు 

ఇంకెకక్డా ఉండలేం అని తీరామ్నించారు! మనిషి సవ్భావమే అది. చినన ్కొడుకు రమేష, ఇంటరీమ్డియట పూరిత్ చేసి 
ఇంజినీరింగ హైదరాబాద లో చేసి అకక్డే ఒక చినన్ కంపెనీలో చేసుత్నాన్డు. తనతోనే ఉండమని చాలాసారుల్ అడిగాడు 
తండిర్ని. ఒపుప్కోలేదు రామనాధం. 

 
ఈ  ఊరిని విడిచి ఎలా? ఆలోచిసూత్  నడుసుత్నాన్డు ఇంటికి. ఈ సూక్లు, ఊరు తను కేవలం పని చేసూత్, 

ఉంటునన్ సథ్లాలు కావు. తన ఉనికి. అదే తనని నడిపిసోత్ంది. ఒంటరిగా ఉనాన్, అది తన నీడలా ఉంటుంది. కొనిన్సారుల్ 
ముందుకి తోసుత్ంది, ధైరయ్ం చెపుత్ంది, దారిని చెపుత్ంది. జీవించే ఉనాన్ననటానికి ఆ ఉనికి కావాలి. కొడుకు అడిగినా, 
ఆఫీసరు బెదిరించినా తను కదలడు, తన  ఉనికిని వదులుకోడు. అతని కళుల్ ఎరుపెకాక్యి, పిడికిలి బిగిసింది. సూక్లుకి 
పూరవ్వైభవం రావాలి. సూట్డెంటస్ సంఖయ్నిపెంచితే, ఇలాంటి ఆఫీసరుల్ కికుక్రుమనరు. కానీ ఎలా?  

 
వెంటనే సుందరయయ్ గురుత్కు వచాచ్డు తనకి. సుందరయయ్ వాయ్పారసుత్డు, ఊరోల్ పండిన కూరగాయలిన్ 

పటన్ంలోని షాపులకి అమమ్టం చేసుత్ంటాడు. ఊరోల్ ఒక హోటల  కూడా ఉంది. పొటిట్గా ఉంటాడు, బటట్తల. మాట 
కరుకు. నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. వయసులో ఐదెళుళ్ చినన్వాడైనా రామనాధానికి మంచి మితుర్డు. సామాజిక , రాజకీయ 
విషయాల మీద ఎపుప్డూ సుదీరఘ్ంగా మాటాల్డుకూంటూ ఉంటారు ఇదద్రూ.  
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సాయంతర్ ం ఆరు తరావ్త ఆ ఊరి దేవుడైన వేణుగోపాలసావ్మి గుడిలో దైవ దరశ్నం చేసుకొని పకక్నే 
ఉనన్ చినన్ మండపంలో కూరొచ్ని మాటాల్డుకునేవారు. అకక్డికి వచేచ్ ఇతరులు కూడా ఆసకిత్గా చుటూట్ చేరి వింటూ 
ఉండేవారు. తరావ్తత్రావ్త అదే టైంలో టీవీలు పైరమ టైమ షోలతో హోరెతిత్ంచడంతో జనాలు పలచ్బడాద్రు. మనిషి 
విచితర్మైన జీవి. అనీన్ జయించి టీవీకి బానిసయాయ్డు. ఒక సీరియల చూసి ఏడుసాత్డు, వెంటనే వచేచ్ వారత్లలో లోకం 
పాడైపొతోందని బాధపడాత్డు, తరావ్తి కామెడీ షో చూసి పగలబడి నవివ్ అంతా బానే ఉందని భర్మపడి ముసుగుతనిన్ 
నిదర్పోతాడు. మరాన్డు షరా మామూలే. ఎంటర టైనెమ్ంట కావాలి. తనని తాను మరిచ్పోవాలి. దానికీ తాగుడికీ పెదద్ తేడా 
ఏమీ లేదు. రెండూ కషాట్లు తీరేచ్వే - ఆ  రోజుకి. 

 
జనాలు తగిగ్నా ఇంకా కొంతమంది దేవుడి మీద భకిత్తో రోజూ గుడికి వసూత్ ఉండేవారు కానీ అకక్డ 

వినేవారికంటే, మాటాల్డాలనుకునేవాళుల్ ఎకుక్వయాయ్రు. 24 గంటలూ టీవీ చూసుత్నన్వాళల్కి కొతత్గా ఏంచెపాప్లి? నాకే 
అనీన్ తెలుసు పకక్ వాడికి తెలీదు అనే తతవ్ం. ఇలా కాదని సుందరయయ్ రామనాధానికి తెలిసిన రామాయణ 
మహాభారతాలు ఏమనాన్ చెపప్మని సలహా ఇచాచ్డు. ఆలోచన  నచిచ్ చినన్పుప్డు చదువుకునన్ రామాయణం మళీల్ చదివి, 
గుడిలో చెపప్టం మొదలెటాట్డు రామనాధం. పర్వచనకారులంత పాండితయ్ం లేకపోయినా తనదైన శైలిలో చెపేప్ అతని 
రామాయణం వినటానికి రోజూ తపప్క ఇరవై ముపైఫ్ మందిదాకా వసూత్ంటారు. అతనికి అదొక  సంతృపిత్. జనానికి ఏదో 
కొతత్ విషయం తెలుసుకుంటునాన్మని సంతోషం.  

 
సుశీల పోయిన తరావ్త ఇంకాసత్ దగగ్రయాయ్డు సుందరయయ్. కానీ ఎనన్డూ ఎకుక్వ చనువు తీసుకోవడం 

కానీ, మాట తూలటం కానీ చెయయ్లేదు అతను. అంత గౌరవం. అతనికే కాదు ఊరంతా రామనాధమంటే గౌరవం, 
అభిమానం. అదే చనువుతో తెలల్వారుఝామునే గుడికి వెళుతూ సుందరయయ్ ఇంటి ముందర ఆగి కేక వేసారు "ఒకసారి 
గుడికి రాగలవా, నీతో మాటాల్డాలి" అని. సాయంతర్ం దాకా కూడా ఆగలేని విషయం అంటే ఏదో అరెజ్ంటే అయియ్ 
ఉంటుంది అని చొకాక్ వేసోక్ని కదిలాడు సుందరయయ్.  

 
దారంతా వడిగా, మౌనంగా నడిచారు ఇదద్రూ. దైవదరశ్నం అయాయ్క కొంచెం మనసుస్ 

నెమమ్దించటంతో నినన్ సూక్లోల్ జరిగిన విషయమంతా చెపాప్డు రామనాధం.  
"ఇది జనవరి. నాలుగు నెలలోల్ సూక్లుకి సెలవలు. మళీల్ జులై, ఆగసుట్లోల్ అధికారులు వచిచ్ 

చూసేటపప్టికి పిలల్ల సంఖయ్ తకుక్వ ఉంటే, సూక్లు మూతపడుతుంది" అనాన్డు. సుందరయయ్ తన కళళ్లోకి చూసాడు. 
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ఎరర్గా వునాన్యి. నిదర్ పోలేదని తెలుసోత్ంది. లేదు నిదర్ పటట్లేదు. మాటలోల్ హృదయానిన్ తొలిచేసుత్నన్ బాధ 
వినపడుతోంది. మాషాట్రికి సూక్లే పర్పంచం అని అతనికి బాగా తెలుసు. ఎపుప్డూ దానినెలా బాగుచెయాయ్లి అనన్ 
ఆలోచనలే. భారయ్ పోయాక మరీ ఎకుక్వయాయ్యి. విషయం అరథ్మైంది తనకి. "పోయిన ఏటినుంచి వరాష్లు బాగా 
పెరగడంతో, ఒక పంట పెంచారు ఊరోల్ రైతులు. పనులు పెరగటం, కూలీలు దొరకక్పొవటంతో సొంత పిలల్లేన్ పొలం 
పనులకి తీసెక్లుత్నన్టుట్నాన్రు." తన అభిపార్యం చెపాప్డు.  

"కానీ పిలల్లు చదువులు నషట్పోతునాన్రని అందరికీ తెలుసు కదా"  
"అవును మాషాట్రూ, ఎపుప్డో ఏదో ఇసుత్ందని, ఇసుత్ందో లేదో తెలీని చదువు కంటే ఇపుప్డు కడుపు నింపే 

పొలానిన్ నముమ్కుంటునాన్రు రైతులు" ఇషట్ం వుండదని తెలిసినా చెపాప్డు సుందరయయ్. మాటని దాచుకొనే తతవ్ం కాదు 
అతనిది. 

"అనీన్ తెలిసి ఏంటి సుందరయాయ్ నువువ్ కూడా" అనాన్డు రామనాధం మందలింపు సవ్రంతో. 
"ఇది నా అభిపార్యం కాదు రైతులది. అదే మీరు మారాచ్లి. ఒక ఆలోచన - కోతలు దగగ్ర 

పడుతునాన్యి. ధానయ్ం తూకాలకి దాదాపు అందరూ వసాత్రు. మీరు అపుప్డు వాళల్ని కూరోచ్పెటిట్ చెపేత్ పర్యోజనం 
ఉండచుచ్. నేను కూడా సహాయంగా వసాత్ను" అనాన్డు సుందరయయ్. అదుభ్తం. సమసయ్కి పరిషాక్రాలెనోన్ కానీ 
సమయానికి పనికొచేచ్సలహా చెపేప్ వాళుళ్ అరుదు. సంతోషంగా తూకాలరోజు వెళాద్మని నిశచ్యించుకునాన్రు. 

 
ఆ  రోజు రానే వచిచ్ంది. పొదుద్నేన్ వెళేత్ అకక్డ రైతులు తమ పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటారు కాబటిట్ 

ఇదద్రూ మధాయ్హన్ం దాటాక బయలేద్రారు. అకక్డికి చేరాక సుందరయయ్ తనకు తెలిసిన రైతులతో విషయం చెపిప్ 
వీలైనంత మందిని పిలవమనాన్డు. రామనాధం కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ బసాత్లమీద నిలబడాడ్డు. అకక్డునన్ వాయ్పారులు 
మాసాట్రుని అకక్డ చూసి ఆశచ్రయ్పోయినా నమసక్రించి తమ పని చేసుకోసాగారు. వెళిళ్న రైతులు ఇంకో పదిమందిని 
వెంటపెటుట్కొచాచ్రు. "చాలా మంది ఇంకా పనుంది రావటానికి కుదరదనాన్రయాయ్" చెపాప్డొక సనన్కారు రైతు. మొతత్ం 
ఇరవై మందే. నిరాశ పడాడ్డు తను. ఇది సరిపోదు. సుందరయయ్ మాసాట్రి మొహానిన్ చూసాడు. "పరేల్దు, మొదలెటట్ండి" 
అని సైగ చేసాడు. 

 
"మీరందరూ వచిచ్నందుకు చాలా సంతోషం. మీలో చాలా మంది పిలల్లిన్ బడికి పంపించటేల్దు. 

చదువంటే రాయికి సానపెటిట్నటుల్ జాగర్తత్గా, మెలల్గా జరుగుతుంది. సమయం పడుతుంది కానీ దానివలల్ రతాన్లు 
బైటపడతాయి. వాళళ్తో పొలం పనులు చేయిసేత్ తాతాక్లిక లాభం ఉండచుచ్గాక కానీ అది వాళళ్ భవిషయ్తుత్ని 
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దెబబ్తీసుత్ంది. దయచేసి అందరూ పిలల్లిన్ మనసూక్లుకి పంపండి" అని చెపిప్ ఆగాడు రామనాధం. మెచుచ్కుంటునన్టుల్ 
చూసాడు సుందరయయ్ కళళ్తో. చాలామంది "అవును" అనన్టుల్ తలూపుతునాన్రు. మళీళ్ ఏదో చెపప్బోయేసరికి, 
వెనకనుంచి ఆడగొంతు "మీ పిలోల్డి బవిసయ్తేత్ మీరు సకక్ దిదద్లేక పొయాయ్రు, మా పిలల్లేన్ం బాగు సేతాత్రయాయ్". 
రామనాధం గుండె ముకక్లైంది. కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి.  ఉలికిక్పడి చూసాడు సుందరయయ్. ఆ మాటనన్ది రమణమమ్. 
అందరూ తిటాట్రు అంతమాటనన్ందుకు. "నిజం సెపేత్ నిషూట్రం ఈడ" అని ఈసడించుకుంటూ బైటికెళిళ్పోయింది తను. 
తనతో పాటు మరో పదిమంది వెళాళ్రు. తనొక చినన్పాటి రైతుకూలీ నాయకురాలు. ఒక పది పదిహేను మందికి 
పనులిపిప్సూత్, సాయం చేసూత్ ఉంటుంది. మాట దురుసు చాలా ఎకుక్వ. ఎదుటివాడు ఎవరు అని పటిట్ంచుకోదు. మొగుడు 
తాగి సంసారానిన్ నాశనం చేసుత్ంటే, తనే పొలంలో కషట్పడి ఈ  సాథ్యికి వచిచ్ంది. కడుపు నిండిన వాళుళ్ చెపేప్ 
విషయాలంటే ఒళుళ్ మంట. 

 
రామనాధం ఇంక అకక్డ ఉండలేక పోయాడు. అందరికీ నమసక్రించి, తొందరగా అడుగులేసుక్ంటూ 

ఊరివైపు బయలేద్రాడు. కళళ్నీళుళ్ బైటికి రాకుండా పంచె తో తుడుచుకునాన్డు. సుందరయయ్ అనుసరించలేదు. మాసాట్రికి 
ఒంటరితనం అవసరం అనుకునాన్డు.  

 
ఆలోచనలోల్ మునిగాడు రామనాధం. పెదద్బాబ్యి సుధాకర. తను కన గలిగాడు కానీ తలరాత 

రాయలేడు. ఇంటరీమ్డియెట లో కాలేజీ ఫసట్ వచిచ్న కొడుకుని చూసి పొంగిపొయాయ్రు దంపతులిదద్రూ. డిగీర్కీ వెళాళ్క 
సంవతస్రంలో ఒకక్సారి వచేచ్వాడు. అపుప్డు కూడా ఏవో పుసత్కాలు చదువు తూ, రాసుకుంటూ ఉండేవాడు. చదువులో 
బిజీగా వునాన్డని భావించేవారు భారాయ్భరత్లిదద్రూ. చివరి సంవతస్రం ఇంటికి రాలేదు. ఒకరోజు ఫోన  చేసాడు 
"నానన్గారూ, ఈ కుళిళ్న, దోపిడీవయ్వసథ్ మీద నాకు అసహయ్ం వేసోత్ంది". తెలిసిన పదాలే అయినా తన కొడుకు 
నోటినుంచి వసుత్ంటే కొతత్గా అనిపించాయి. "సరే రా ఏంచేదాద్మనుకుంటునాన్వ?" సూటి పర్శన్. "యుదధ్ం చేసాత్ను. 
ఇకక్డ ఒక అనన్ మారగ్ం చూపాడు. గెరిలాల్ దళ ంలో చేరుతునాన్. కొడుకుగా మీరనుకునన్టుల్ అనీన్ దిగమింగి ఈ 
సమాజంలో బతకలేను. ననున్ క్షమించండి. నా గురించి వెతకకండి. అమమ్కీ, తముమ్డికీ నా వీడోక్లు చెపప్ండి". 
అవతల నుంచి లైన  పెటేట్సిన శబద్ం. ఫోన  రిసీవర బరువుగా అనిపించింది. ఏం జరిగిందో అరథ్ం కాలేదు, వినన్ది తన 
కొడుకు మాటలేనా? అటూ ఇటూ చూసాడు. అది కల కాదు. మెలల్గా అకక్డునన్ మంచంమీద కూలబడాడ్డు. తేరుకొని, 
ఆలోచనలు రావటానికి ఒక గంట పటిట్ంది. "ఎందుకిలా జరిగింది?, తనేమనాన్ తపుప్చేసాడా? పిలాల్డిన్ పటిట్ంచుకోలేదా?, 
ఏంచెయాయ్లి?". పెదద్గా ఏడవాలనిపించింది, వలల్ కాలేదు. కంటినుండి ధారలు కారుతునాన్యి.  
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ఇది జరిగి ఏడేళుళ్. మళీళ్ మామూలు మనిషవవ్టానికి రెండేళుళ్ పటిట్ంది. ఈ విషయం భారయ్కి 

చెపప్టానికి చాలా కషట్పడాడ్డు. తెలిసాక సుశీల  గుండె పగిలింది. ఆ  బాధతోనే చివరికి కనున్మూసింది. ఆ  రోజు 
పొలీసులు రకరకాల మారువేషాలోల్ తిరిగారు ఊరోల్, సుధాకర వసాత్డేమోనని. అందరూ ఉగగ్బటుట్కోని చూసారు. చివరికి 
అతను రాకపోవడంతో ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. 

 
వరత్మాన ంలోకి వచాచ్డు. ఈ  సమసయ్, మాటలు తనూహించినవే కానీ నిజంగా అనన్పుప్డు కలిగే బాధని 

ఊహించలేదు. పోయిన  వాళల్మీద కోపం ఉనన్వాళళ్ మీద చూపిసుత్ంది లోకం. అలా అని గతం తరుముతుంటే ఎపుప్డూ 
పారిపోతూ ఉండ లేడు. అది కూడా తన తపేప్మీ లేనపుప్డు. ఎదిరించాలి. తను ఇంతకు ముందు సిదధ్ంగా లేడు. ఇపుప్డు 
కావాలి. ఇంటోల్ తనను తాను బంధించుకునాన్డు. రమణమమ్, కొడుకు, ఆ ఆఫీసర, తన సూక్లు అనీన్ గిరుర్న 
తిరుగుతునాన్యి ఆలోచనలోల్. చివరికి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు.  

 
అదే సమయంలో సుందరయయ్ తలుపు కొటాట్డు. లోపలికి వసూత్ "పాలవాడు రెండోర్జులుగా తలుపు 

తెరవటేల్దని చెపాప్డు. మీరు ఆరోగయ్ం నిరల్క్షయ్ం చెయయ్టం మంచిది కాదు" అనాన్డు. ఇదద్రూ ఐదు నిమిషాలు ఏమీ 
మాటాల్డలేదు. మౌనానిన్ చీలుసూత్ "సుందరయాయ్, నా చినన్ కొడుకుని కొనాన్ళుళ్ సెలవ పెటిట్ రమమ్ంటాను. ఇంకొక 
మీటింగ పెటిట్ ఊళోళ్ వాళళ్ని పిలుదాద్ం. ఈ  సారి గటిట్గా పర్యతిన్దాద్ం" అనాన్డు రామనాధం. కురీచ్లో అసహనంగా 
కదిలాడు సుందరయయ్. తనకి నమమ్కం కుదరటేల్దు. "మాసాట్రూ, మొనన్టి లాంటి పర్శన్లు మళీళ్ వసాత్యి. జనాల నోటికి 
అదుపు లేదు. మీ దగగ్ర సమాధానాలు ఉంటేనే ముందుకు వెళాద్ం". ఆ పర్శన్కి తన దగగ్ర సమాధానం లేదు. "పార్ంతీయ 
పాఠశాలలో చదువుకునన్ నా చినన ్కొడుకు విజయానిన్ చూపిదాద్ం, బైటి పర్పంచం గురించి వాడు కూడా తెలిసింది 
చెపాత్డు. పెదద్కొడుకు మీద పర్శన్లకి ఏదోవిధంగా జవాబు చెబాద్ం".  " ఈసారి ముందులా పారిపోను" అని ధవ్నించేటటుల్ 
అనాన్డు రామనాధం. సుందరయయ్ సహకారం అవసరం తనకి.  

" సరే అలాగే. రిపబిల్క డే ఆదివారం అయింది. ఆ రోజు మనగుళోళ్ సావ్మివారికి పూజ జరుగుతుంది. 
చాలామంది వసాత్రు. పూజ తరావ్త మీ ఉపనాయ్స ం, ఆ తరావ్త అనన్దానం ఏరాప్టు చేయిసాత్ను. మీరు చెపిప్ంది వినేంత 
వరకు ఎవవ్రూ కదలరు" అనాన్డతను. చాలా ధైరవ్ం వచిచ్ంది రామనాధానికి. లౌకయ్ం తెలిసిన వాడు దగగ్ర ఉంటే ఎదైనా 
సాధించచుచ్.  
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ఇంకా పది రోజులుంది రిపబిల్క డేకి. 
 
కుదుటపడడ్ మనసుతో తరువాతి రోజు పొదుద్నేన్ యథాతథంగా సూక్లుకి బయలేద్రాడు. అసలే 

రెండోర్జులుగా వెళళ్లేదు. ఎనిన్ పనులాగాయో? చినన్ గార్మం కాబటిట్ ఎకుక్వ నడకతోనే వెళాత్రు. అకక్డకక్డా సైకిళుళ్, 
బైకులు. తన ఇంటి సందు తిరిగాడో లేదో ఇదద్రు పిలల్లు యునిఫామ వేసోక్ని పరుగెడుతూ ఎదురొచాచ్రు. అందులో 
ఒకడు "సార సూక్ల లేదు సార. తాళం వేసుంది. వీరిగాడునాన్డు" నవువ్తూ చెపాప్డు. సూక్లు లేకపోతే ఆడుకోవచచ్ని 
వాడి ఆశ. పిలల్లకి ఆనందానిన్చేచ్ చదువుని చెపేప్ సూక్లస్ కనపడవు. హడావిడిగా సూక్లుకి చేరాడు. వాళుళ్ చెపిప్నటుట్గానే 
తలుపు తాళ ంవేసి ఉంది. వీరార్జు బైటే వునాన్డు. కొంతమంది టీచరస్ కూడా వునాన్రు, కొందరు ఇళళ్కి వెళిళ్పొయాయ్రు.  

 
"వీరార్జు ఏంటి ఇదంతా? మళీళ్ అదెద్ అందలేదా?" అడిగాడు కోపంగా. 
వీరార్జుకి తనంటే భయం. ఎందుకో తెలీదు. మంచి అంటే కొందరికి భయం. "అవునయాయ్, 

రెండొర్జులిన్ంచీ తిరగతా ఉనాన్ను. రేపూ మాపూ అని తిపిప్ంచుకుంటునాన్రే గానీ సరద్లేదండీ" తాగిన మైకం ఇంకా 
దిగలేదనుకుంటా, తడబడుతూ చెపాప్డు. 

"నా మాట విను. ఐదు రోజులోల్ నీఅదెద్ ఇసాత్ను. ఇలా సూక్లు ముయయ్టం తపుప్. పిలల్లు ఇబబ్ంది 
పడతారు" 

వాడు తలగోకుక్ంటూ "అయాయ్ మీరంటనాన్రు కాబటిట్ తీసాత్నండి. కానీ ఆదివారం లోగా వచేచ్లా 
సూడండి" అంటూ తాళం తీసి గొణుగుతూ వెళిళ్పొయాయ్డు.  

 
వీరార్జు ఆ  గార్మంలో మోతుబరి రైతు. బాగా సంపాదించాడు. పాత మునసబు కాల ంచెయయ్గానే అతని 

భారయ్ రతన్మమ్ ఆసుత్లిన్ కాపాడుకొవటనికి ఒక మగ దికుక్కోసం చూసింది. వీరార్జుని దగగ్ర పెటుట్కుంది. కొనాన్ళళ్కి 
పెళిళ్చేసుక్నాన్రని అంటారు. ఎవరికీ తెలీదు సరిగాగ్. ఆమె అనిన్ వయ్వహారాలూ వీడికి అపప్గించి అంతఃపురంలో 
ఉంటుంది. అకక్డిన్ంచి వీరిగాడు వీరార్జు అయాయ్డు. గౌరవ ం పెరిగింది. మునసబు చాలా ఆసుత్లు సంపాదించాడు 
ఊళోళ్. మేడలూ, పొలాలూ, రైసుమిలూల్. గుళోళ్ ధరమ్కరత ్గూడా. అవనీన్ ఇపుప్డు వీరార్జు అనుభవిసుత్నాన్డు. రాతర్ంతా 
తాగుతాడు. పొదుద్నేన్ ఊరిమీద బడి వసూళుళ్, గొడవలూ చేసుత్ంటాడు.  జనాలు భరించడం తపప్ ఏమీ చెయయ్లేరు. 
సూక్లు బిలిడ్ంగ కూడా అతనికిందే ఉంది. 
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సూక్లు లోపలికి వెళిళ్ కాల్సులు మొదలెటాట్క ఫోన చేసాడు మండలాఫీసుకి రామనాధం. ఈ  నెల కూడా 
ఫండస్ లేట అవుతాయి అని వాళళ్ సమాధానం. ఇకక్డి కషాట్లు వాళుళ్ ఎపుప్డు పటిట్ంచుకునాన్రు కనక. నిటూట్రిచ్ 
చేసెదేమీ లేక లంచ టైంలో సాట్ఫ రూమ కెళిళ్ అదే చెపాప్డు. అందరూ ఆలోచించారు. అందరూ చినన ్ఉదొయ్గులే, 
చినన్జీతాలే. తమ జేబులోల్ంచి సరద్లేమనన్ నిసస్హాయత. కొడుకు ఇంజినీరింగ లోన ఇంకా కడుత్నాన్డు రామనాధం. 
వాడికి చెపప్లేదు బాధపడతాడని. తన దగగ్ర బొటాబోటీగా సరిపోతుంటాయి. "ఎలా తేవాలి?" సుందరయయ్ని అడగచుచ్. 
కానీ అభిమానం అడొడ్చిచ్ంది. పైపెచుచ్ ఇలాంటి సహాయాలు తనెంతో చేసాడూ సూక్లుకి ఇదివరకు. వేరే మారగ్ ం 
చూడాలి. "మీరేమనుకోనంటే ఒక ఐడియా సార" చెపాప్డు రాయడు. దగగ్రలోనే ఉనన్ ఇంకో గార్మం నుంచి వచాచ్డు. 
బాగా చదువుకుని హైసూక్లు టీచర అయాయ్డు. తల వూపాడు చెపప్మనన్టుట్. "మిరపపంట ఈ ఏడు బాగా పండింది. 
చేతులు చాలా కావాలి సహాయానికి, మనం చెయయ్గలిగితే.." అంటూ ఆపేశాడు. అందరూ ఒకళళ్ మొహాలు ఒకళుళ్ 
చూసుకునాన్రు. "టీచర ఉదోయ్గం చేసూత్, పొలాలోల్ పనిచెయయ్టం ఎంటి?, ఒకసారైతే పరేల్దు ఇలా ఎపుప్డూ 
చెయాయ్లంటే?, గవరన్మెంట బాధయ్తారాహితాయ్నికి మనం బలి కావాలా?" రకరకాల పర్శన్లు అడిగారు. వేటికీ 
సమాధానం లేదు తన దగగ్ర. ఒకటే మాట - "సూక్లుని కాపాడాలంటే ఇంతకనాన్ మారగ్ం లేదు ఇపుప్డు. నేను తరావ్త 
అధికారులతో మాటాల్డతాను. ఇపుప్డు నాకు మీ సహకారం కావాలి. ఆడవాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ను. మీ ఇషట్ం. రాయడూ, 
ఆదివారం రాగలం అని చెపుప్" 

 
తరావ్త రోజు ఊరంతా పాకింది ఈ విషయం. కొంతమంది కూలీలు సూక్లుకివచిచ్ మేముకూడా 

వసాత్మని భరోసా ఇచాచ్రు. 9, 10 తరగతి పిలల్లు కొంతమంది "మా సూక్లు గురించి మేమూ ఎంతో చేసాత్ం" అనాన్రు. 
ఎవరినీ నిరాకరించలేదు. ఇదంతా విదయ్కోసమే, సరసవ్తీ పూజే అని భావించాడు. ఆదివారం వచిచ్ంది. అందరూ 
వచాచ్రు. రైతుకూలీలు ముందుండి ఎలా చెయాయ్లో చెపాప్రు, సాయంతార్నికి మిరపసాగు బళళ్కెతాత్రు. అందరి 
మొహాలూ ఎరర్గా కందాయి. చెమటలు, ఆనందం.  

 
అకక్డే పనిచేసుత్నన్ రమణమమ్కి ఈ విషయం తెలిసి పరుగున తన జనాలతో వచిచ్ంది. మాసాట్రిని చూసి 

కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. ముందు నానామాటలూ అనన్ందుకు తనను తనున్ తిటుట్కుంది. దేవుడు మాపొలాలకి వచాచ్డంది.  
నవావ్డు రామనాధం. గుండెలోల్ భారం తగిగ్ంది. డబుబ్లిచిచ్ వీరార్జు గొడవ వదిలించారు.  
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రిపబిల్క డే వచిచ్ంది. దేవుడికి పెదద్ ఎతుత్న పూజలు జరిగాయి. రామనాధం, సుందరయయ్, రమేష  లు 
మండప ంలో వునాన్రు. చాలామంది చినన్, పెదద్ రైతులు, కూలీలు, వాయ్పారులూ వచాచ్రు. రామనాధం అందరికీ 
నమసక్రించాడు. చదువుకు ఉనన్ పార్ముఖయ్ం వివరించాడు. దూరదృషిట్తోచూసేత్ చదువువలేల్ ఎకుక్వ లాభముందనాన్డు 
వాయ్పారులని చూసూత్. రమేష కూడా తన  అనుభవం, విదాయ్వేతత్లు చేసుత్నన్ కొతత్ ఆవిషక్రణల గురించి చెపాప్డు. 
సుందరయయ్ పిలల్లని పనిలో పెటట్కుండా పొలంపనులు నడిపే మారాగ్లు సూచించాడు. రమణమమ్ కూడా వచిచ్ంది. 
వెనకాలే వుంది. పర్శన ల్ు వెయయ్లేదు. చివరికి పెదద్గా అరిచింది "మన పిలల్ల కోసరం ఈ సారుల్ కలలు కంటనాన్రు. 
మనమేందండీ ఈడ నించోని ఆలోసితత్నాన్ం. ఆళుళ్ మన ఆసుత్లడగటాల్, మన పిలల్లకీ బతుకులొదద్ని సెపత్నాన్రు", చెంప 
చెళుళ్మంది అకక్డి వాళళ్కి. "ఎవరి కోసం ఇదంతా? తమ పిలల్ల కోసమే".  

 
రామనాధానిన్ ఎవరూ అడగలేదు ఐనా చెపాప్డు "నా పెదద్కొడుకు సమాజ వయ్తిరేక దారిలో 

నడుసుత్నన్పుప్డు సరిఅయిన దారి చెపేప్ మాసాట్రెవరూ ముందుకు రాలేదు, మీ పిలల్ల విషయంలో అలా జరగనివవ్ను". 
అంతా చపప్టుల్. "పిలల్లు బడికి వసాత్రు మాసాట్రూ, మీ అంత గొపప్వాళళ్ని చెయాయ్లి" - ఎవరో అరిచారు. 
  
                                                 PPP 

     పుతోర్తాస్హము తండిర్కి 
పుతుర్డు జనిమ్ంచినపుడె పుటట్దు, జనులా 
పుతుర్ని గనుగొని పొగడగ 
పుతోర్తాస్హంబు నాడు పొందుర సుమతీ 
 
రఘురామయయ్కి ఆ పదయ్ం పర్తిరోజు ఙాఞ్పకం వసుత్ంది. వచిచ్నపుప్డలాల్ మనసు కకావికలం అయిపోతుంది. 

తనకీ జనమ్లో ఆ ఉతస్హాం వచేచ్ అదృషట్ం లేదని గటిట్గా నిటూట్రుప్ విడుసుత్ంటాడు. 
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ఆ మధయ్ వరకు, తాను ఎకక్డ కనబడినా చేతులెతిత్  "మాషాట్రు నమసాక్రం!" అంటూ అభిమానంగా పలకరించే 
మనుషులు.. ఇపుప్డు మొహం చాటేసుకుని  వెళిళ్పోతునాన్రు. కొంతమంది "ఏవిటి మాషాట్రు, మీ అబాబ్యి అలా 
తయారయాడేమిటి!" అంటూ మొహం మీదే అడిగిసుత్నాన్రు. తన దగగ్ర సమాధానం లేకపోవడంతో, తల 
దించుకోవలసిన పరిసిథ్తి వచేచ్సింది.   

ఆ పరిసిథ్తికి  కారణం తన కొడుకే! 
"ఏది ఏమైనా మనకు తపప్దుగా! కనన్ందుకు ఈ కషాట్లిన్ కూడా అనుభవించాలి! ఆ పోలీసాఫీసరుగారు  మీకు 

బాగా తెలుసుగా, ఓసారి వెళిల్, ఆయనిన్ కలిసి ఈసారికి సహాయం చేయమనండి! వసుదేవుడు వంటి వాడికే తపప్లేదు.. 
మనమెంతా!!" అంటూ భారయ్ శారద చెపేప్ మాటలు తనకు కొతత్కావు.  భారయ్ కనీన్టితో తడిసిన ఇలాంటి మాటలు 
వినడం రఘురామయయ్కి  అలవాటై పోయింది. పోతే.. ఇటు వసుదేవుడుగా తన పాతర్ మారటం లేదు, అటు జీవరాసులే 
మారుతునాన్యి. అందులో సాధుజంతువుల  నుంచి కూర్రమృగాల వరకు అనిన్ జంతుజాలాలు ఉంటాయి.  
ఆతమ్గౌరవానిన్ చంపుకుని ఆ జంతుజాలం ఎదుట నిలబడి 'సహాయం చేయమని'  యాచించడం రఘురామయయ్కి 
అలవాటైపోయింది. చేతులిన్ లయబదద్ంగా ఆడిసూత్, పాఠాలు చెపేప్ రోజులు పోయి,  చేతులు కటుట్కుని వాళుల్ చెపేప్ 
పాఠాలు వినే రోజులు తనకి వచేచ్సాయి.   గడిచిన పది రోజులు కొంచెం సిథ్మితంగా ఉనాన్రేమో.. తిరిగి సమసయ్ మళీళ్ 
ఎదురైయింది.  

రెండోర్జులున్ంచి కొడుకు ఇంటికి రావడం లేదు! 
అలా జరగడం కొతత్ కాదు. రోడుడ్ మీద అమామ్యిలిన్ అలల్రి చేయటం, బారులోల్ చితుత్గా తాగి కొటుట్కోవడం, 

రోడుడ్ మీద అడడ్దిడడ్ంగా మోటరు సైకిలు నడిపి పోలీసుల చేత దెబబ్లు తినడం... ఒకటేమిటి పుతర్రతన్ం చేయని 
అకృతాయ్లు లేవు.  

రఘురామయయ్ దంపతులకు  ఏకైక సంతనమే ఆ పుతర్ రతన్ం.  ఉనన్దాంటోల్ వాడిన్ అపురూపంగానే పెంచారు. 
పెదద్గా ఆరిధ్క పరమైన ఇబబ్ందులు లేకపోవడంతో,  వాడికి డొనేషన కటిట్ ఇంజనీరింగ చదివించారు. అపప్టికే వాడి 
నడవడిక అంత బాగా లేకపోయినా, ఒకక్గా ఒకక్ కొడుకు కావడంతో 'అవే సరుద్కుంటాయిలే' అని సరిపెటుట్కుంటూ 
వచాచ్రు.  ఇంజనీరింగు నాలుగు సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి గాని, డిగీర్ మాతర్ం రాలేదు. చెడు సావాసాలు, 
వయ్సనాలు మూటకటుట్కుని కాలేజీ నుండి బయట పడేసరికే,  చాలా ఎతుత్కు ఎదిగిపోయాడు.  ఇంటోల్ చినన్ చినన్ 
దొంగతనాలున్ంచి మొదలై, పేపరల్లోల్ నేరాలు ఘోరాల పేజీలో వాడి పేరు చోటు చేసుకునే సాధ్యికి వచిచ్సాడు.  

 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

215          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ఇలా ఒకటెర్ండు రోజులు కొడుకు ఇంటికి  రాకపోవడం అలవాటే. కాని వాడు చేసే ఆఘాయితాయ్లు తెలిసేవి.  
వెంటనే, ఏ  పెదద్వాళల్నో కలిసి, ఆ గండం నుంచి బయటపడే మారాగ్ల అనేవ్షణలో వుండేవారు రఘురామయయ్. 
‘ఎపప్టికైనా వాడిలో మారుప్ వసుత్ందని’ ఆశగా ఎదురు చూడటం వారిరువురిని అలవాటై పోయింది.   వాడి వాలనన 
పుతోర్తాస్హము కలగటం లేదు సరి కదా, పుతుర్డంటే భయం పటుట్కుంది.   

ఈసారి వాడేం చేసాడో  తెలియలేదు. కొడుకుని వెతకడానికి కూడా ఎటు వెళాళ్లో తోచలేదు. 
"వాడు ఇంటికి వచిచ్ రెండోర్జులయింది. ఏ అఘాయితయ్ం చేసాడో.. ఓసారి..” తెలాల్రి లేవకుండానే వినబడడ్ భారయ్ 

మాటలతో, ఒకుక్దుటన  బయటకి పరిగెతిత్, వాకిటోల్ పడునన్ పేపరు తీసుకుని, కంగారుగా లోపల పేజీలోల్ వారత్లు 
చూడసాగాడు.  

"మదయ్ం తాగి బైకు నడుపుతునన్ యువకులకు  తీవర్ గాయాలు..!" 
"ఎటియమోల్ దొంగతనం!" 
"రెండు వరాగ్ల మధయ్ పోటాల్ట, ఒకరి మృతి!" 
ఈ వారత్లతో పాటు మరో వారత్ రఘురామయయ్కి కలవరం రేపింది.  
ఆ ఊరి శివారు పార్ంతంలో, ముందు రోజు రాతిర్ ఒంటరిగా వెళుత్నన్ ఓ అమామ్యిని నలుగురు అబాబ్యిలు 

అపహరించి, అతి కిరాతకంగా అతాయ్చారం చేసి హతయ్ చేసారు. ఆ సంఘటన దేశంలో చాలా సంచలనం సృషిట్ంచింది. 
ఆ హంతకులిన్ ఎన కౌంటర చేయాలనే  డిమాండల్ పరంపరంలతో, పేపరంతా అదే వారత్ చోటుచేసుకుంది. వెంటనే టివి 
పెటాట్డు. ఏ చానల చూసినా ఆ వారత్ కథనాలతోనే హోరెతిత్సుత్నాన్రు.  

భారాయ్భరత్లు అతుర్తగా చూసుత్నాన్రు. ఆ హంతకులోల్ కొడుకు పేరు వినబడుతుందేమో అనే అందోళన వారిలో 
ఎకుక్వైంది. అపప్టికింకా ఆ హంతకులు దొరకలేదు! వారి కోసం రాషట్రం అంతటా పోలీసులు జలెల్డ వేసి వెతుకుతునాన్రు. 
వారిని పటుట్కునాన్, కోరుట్ వరకు కేసు వసుత్ందనే నమమ్కం కనబడలేదు రఘురామయయ్కి.  

ఆ ఆలోచన రాగానే.. ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు.  ఒకక్సారిగా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది.  కచిచ్తంగా 
ఎనౌక్ంటర చేసేసాత్రు.   ఎదురుగా భారయ్ కనబడేసరికి, దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుని 'ఇపుప్డే వసాత్నంటూ' బయటకి 
వచిచ్సాడు రఘురామయయ్. 

కాని ఎవరి కాళుల్ పటుట్కోవాలి?  ఆ హంతకులోల్ తన కొడుకు ఉంటే..  వాడిన్ రకిష్ంచమని ఎలా అడగగ్లడు?   
ఎటు వెళాల్లో, ఏం చెయాయ్లో తెలియటం లేదు!  
టివిలో చూసిన ఆ సంఘటన కళల్ ముందు మెదిలింది.  డమీమ్ వేషాలతో ఆ సంఘటనని ఉదంయం నుంచి అలా 

చూపెడుతునే ఉనాన్రు.  ఆ అమామ్యిని ఎంత హింస పెటాట్రో.. తలుచుకుంటేనే, గుండె తరుకుక్పోతుంది.    ఆ 
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దారుణకాండలో  తన కొడుకు లేకపోతే, వాళల్ని ఎనౌక్ంటర చేయాయ్లని తాను అందరిలా కోరుకునేవాడు.  ఏమిటో 
‘తనదాకా వసేత్ గాని తెలియదని..’ అంటారు. తన పరిసిధ్తి అలాగే వుంది! 

తనమీద ఎంత గౌరవం ఉనన్ వయ్కైత్నా సరే, ఈ సంఘటనలో తన కొడుకుని రకిష్ంచమని అడిగితే, అతడెం 
చేయగలడు! అసలు తాను ఎలా అడగగ్లడు?  ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నన్ రఘురామయయ్కి ఏం చెయాయ్లో పాలు పోవడం 
లేదు. 

కిర్ందటి నెలలో జరిగిన సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది. 
సాకాష్తుత్ పోలీసాఫీసరు కూతురేన్ రోడుడ్ మీద అలల్రి చేసూత్, దొరికిపోయాడు. వీడితో పాటు మరో నలుగురు.  ఆ 

వారత్ బయటకు పొకక్లేదు గాని, వాళల్ని పోలీసు సేట్షనోల్ పడిసారు.  విషయం తెలియగానే రఘురామయయ్కి దికుక్తోచక,  
సాథ్నిక ఎమ.యల.ఎ. ఇంటికి వెళాల్డు. అతను తన దగగ్ర చదువుకునన్వాడే.  

"మాషాట్రు దగగ్ర సదువుకుని, ఇంతవాడిన్ అయాయ్ను!" అని అతను అందరి ముందు తన గురించి 
మాటాల్డుతుంటే, రఘురామయయ్కి ఇబబ్ందిగా ఉండేది. హైసూక్ల సాధ్యిలోనే చదువు మానేసి, ఏవో దాందాలు చేసి 
రాజకీయాలోల్ సిథ్రపడాడ్డతను.  రాజకీయాలలో అందరికి ఉంటునన్ పేరే అతనికీ ఉంది. రోజు వారత్లోల్ ఉంటాడు.  తాను 
చెపిప్న చదువుల వలననే అతను అలా ఎదిగాడా.. అని రఘురామయయ్కి గిలీట్గా ఉండేది.  

"ఏం మాషాట్రు.. మలాల్  మీ అబాబ్యేం పిడతపని సేసాడా!" అంటూ నవువ్తూనే పలకరించాడు. 
ఆ పలకరింపుకు, అతని చూటూట్ ఉనన్ మనుషులోల్ ఒకక్సారి నవువ్లు పులుమునాన్యి.  
రఘురామయయ్ మౌనంగా తలూపాడు. అవును తానిపుప్డు వసుదేవుడు అవతారంలో ఉనాన్డు. ఏం చేయలేడు! 
"మాషాట్రు..  నాలాంటాళల్కి బుదిద్ నేరాప్రు గాని, సవ్యానా ఆళల్ అబాబ్యికి సెపప్లేక పోయారు!  పెరటిసేటుట్ 

మందుకు పనికి రాదుగా!" అంటూ ఆయన చూటూట్ ఉనన్ వాళల్ వైపు చూసాడు. వాళళ్ందరూ 'అవును కదూ' అనన్టుట్ 
రఘురామయయ్ వైపు చూసారు. 

తాను అందరికి ఒకేలా పాఠాలు చెపేప్వాడు. అందులో తన కొడుకులాగే, ఈ ఎమ.యల.ఏ. లాగా తయారైన 
వాళూల్ ఉనాన్రు, నీతి నిజాయితలతో పెదద్ ఆఫీసరల్గా పేరు గడించిన వాళూల్ ఉనాన్రు.  అయితే.. వాళళ్ని తోసి రాజంటూ, 
వాళల్ని  చెపుప్చేతలోల్ పెటుట్కుని, యావత పర్జాసావ్మయ్ వయ్వసథ్ని శాసించే రాజాయ్నికి,  చకర్వరుత్లుగా వీరు తయారయాయ్రు! 

ఆలోచనలతో రఘురామయయ్ మాటలు వెతుకుక్ంటూ  "సార.. మావాడి సేన్హితులు అమామ్యిలని అలల్రి 
పెడుతునాన్రని,  మా వాడిన్ కూడా వాళల్తో  పాటు పోలీసు సేట్షనులో ఉంచిసారు సార! వాడి పర్మేయం ఏం లేదు సార! 
ఈ ఒకక్సారికి కొంచెం వాడిన్ గటుట్మీద పడేయయ్ండి సార! మళీళ్ వాడేం తపుప్ చేయకుండా చూసాత్ను సార!"  
పార్దేయపడుతూ అడిగాడు. 
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"తోటకూరనాడు సెపప్నేదురా కొడకా.. అని కథలు మాకు సెపాప్వు, కాని మీ అబాబ్యికి సెపప్నేదా మాషాట్రు?" 
అంటూ వికృతంగా నవావ్డు ఎమ.యల.ఎ. 

తానేం మాటాల్డకుండా అలా శిలాపర్తిమలా నిలబడిపోయాడు.  
"సూడండి మాషాట్రు! కిర్తం సారి రచిచ్ంచినందుకే, పేపరోళుల్ నామీద నానా కూతలు రాసిసారు. మలాల్ 

ఎలచచ్నల్లోల్ నిలబడాలి కదా!" ఎం.యల.ఏ. అనాన్డు.  
"మా ఆవిడ బెంగ పెటుట్కొని, మంచం పటిట్సింది సార. ఒకక్డే అబాబ్యి...!" అంతకంటే మాటలు రావాడం లేదు 

రఘురామయయ్! 
అరగంట వరకు అలా అకక్డే నిలబడిపోయాడు.  
చివరికి 'ఇదిగో మాషాట్రు.. ఇదే ఆఖరి సారి! మళీళ్ నా వదద్కు రావదుద్!' అంటూ వారిన్ంగు ఇచిచ్, పోలీసు సేట్షన 

కి ఫోన చేసి,  ఆ కేసు నుంచి బయట పడిసాడు. 
 
కాని ఈసారి .. అతని దగగ్రకి వెళిల్న పర్యోజనం ఉండదు. ఇంతకీ వాడు ఏంచేశాడో తెలియదు. ఆలోచిసూత్, 

రఘురామయయ్ నేరుగా పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్డు. బయటంతా టివివాళల్తో హడవిడిగా ఉంది. కిర్తం రోజు జరిగిన 
అమామ్యి అతాయ్చారం, హతయ్ కేసులో నేరసుథ్లిన్ పటుట్కునాన్రుట, ఆ విషయం చెపప్డానికి పతిర్కా పర్తినిధులు సమావేశం 
ఉందిట. అదే ఆ హడవిడి. ఆ జనంలో  ఓ పకక్న నిలబడాడ్డు రఘురామయయ్.  ఆ నేరసుథ్లిన్ వెనక నించో పెటిట్,  
కమీషనర గారు కాసేస్పు కేసు వివరాలు మాటాల్డారు.  ఆ నలుగురు మోహాలు మాసుక్తో కపప్బడి ఉనాన్యి.  
రఘురామయయ్ వాళళ్ందరిని పరీకిష్ంచి చూసాడు.  గుండె ఒకక్సారి ఆగి, కొటుట్కోవడం జరిగింది. ఆ నలుగురిలో తన 
కొడుకు లేడు. గుండె నిండా ఊపిరి పీలుచ్కుని, అకక్డున్ంచి బయటపడాడ్డు రఘురామయయ్. ఆ క్షణమే సెల ఫోన 
మోర్గింది. అతుర్తగా ఆన చేసాడు.  

"సార.. అదితయ్ మీ అబాబ్యేనా?"   
"అవును...!" 
"మీ అబాబ్యికి యాకిస్డెంట అయింది. సీరియస గా ఉంది, మీరు అరజ్ంటుగా మా ఆసుపతిర్కి రండి!" అంటూ 

అడర్సు చెపిప్ ఫోన పెటిట్సాడు అవతల వయ్కిత్. 
రఘురామయయ్ ఒకక్సారిగా షాక గురయాయ్డు. గబగబా అకక్డుంచి ఆటోలో అసుపతిర్కి బయలుదేరాడు.  
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"రాతిర్ మోటరు సైకిలు యాకిస్డెంట జరిగి, ఇదద్రికి చాలా పెదద్ దెబబ్లు తగిలాయి. తెలాల్రయేవరకు ఎవరు 
చూసినటుట్ లేదు. ఓ గంటముందే పోలీసులు వచిచ్ జాయిన చేసారు.  చాల సీరియస గా  ఉంది. నో హౌప!" అంటూ 
అకక్డ డాకట్రుల్ ఉనన్ విషయం రఘురామయయ్కి చెపిప్సారు. 

ఆ మాటలు వింటూనే, రఘురామయయ్ అకక్డే కూరిచ్లో కూలబడిపోయాడు. దుఃఖం ముంచుకోచింది. 
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్  కొంచెం మంచినీళుల్ ఇచిచ్, దైరఘ్య్ం చెపుతునాన్రు. 

తనంత దురదృషట్వంతుడు ఎవడు ఉండడు! ఉనన్ ఒకక్ కొడుకు అరాథ్ంతరంగా ఇలా అయిపోయాడు!  పరిపరి 
విధాల ఆలోచనలతో రఘురామయయ్ ఏం చెయాయ్లో తోచటం లేదు. భారయ్కి ఈ విషయం చెపాప్లి. ఎలాచెపాప్లి? చెపితే  
తటుట్కోగలదా? తన మెదడే గడడ్ కటుట్కుపోయింది. వడి వడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఐసి రూమ దగగ్రికి వెళిల్, 
అదాద్లోల్ంచి లోనికి చూసాడు.  ఆదితయ్ తలాంతా కటుట్తో ఉంది.  వెంటిలేటర అమరిచ్ ఉంది.  అచేతనంగా మంచం మీద 
పడుకునన్ కొడుకుని  చూడలేక బయటకొచిచ్సాడు.   బయట హలోల్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డేగాని, దుఃఖంతో బతుకంతా 
అంధకారంగా కనిపించింది.  పావుగంట గడిచింది. ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇంటికి వెళిళ్, ముందు 
తన భారయ్కి మెలల్గా విషయం చెపాప్లి. తరావ్త జరగవలసిన కారయ్కర్మం గురించి ఆలోచించాలి. 

"సార.. మిమమ్లిన్ డాకట్రుగారు పిలుసుత్నాన్రు!" అంటూ పిలుపు విని, అకక్డే ఉనన్ డాకట్ర రూములోకి వెళాల్డు. 
అకక్డ  ముగుగ్రు డాకట్రుల్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 

"సారీ అండి. మా పర్యతాన్లనిన్ మేం చేసాం. ఆయనకి తలమీద బలంగా దెబబ్ తగిలింది. కాని పార్ణాలను 
కాపాడలేక పోయాం. హీ ఇజ బెర్యిన డెడ! వెంటిలేటర మీద మిగతా ఆరాగ్నస్ ని నడుపుతునాన్ం! మీరు  దైరఘ్య్ం 
ఉండండి..!" అంటూ ఓ డాకట్రుగారు విషయాలు చెపాప్డు  

వాళల్ మాటలు వింటునన్ రఘురామయయ్కి నోటంట మాట రావడం లేదు. సునయ్ంలోకి చూసుత్నన్, 
రఘురామయయ్కి   ఎదురుగా గోడమీద ఉనన్ పోసట్రు కనబడింది.  

"ఓ నలుగురు పార్ణాలు నిలబటెట్ండి..! మీ ఆపుత్లను వారిలో చూసుకొండి!!" 
ఒకక్సారిగా తేరుకుని,   నిరణ్యం తీసుకోవడంలో రఘురామయయ్  ఆలసయ్ం చేయలేదు. 
"డాకట్రుగారు.. ఇపుప్డు మీరూ, నేను చేయడానికి ఏం మిగలేల్దు. మా తలరాత అలా ఉంది. ఏం చేయలేం. 

అయితే ..!" ఒకక్సారిగా దుఃఖం ఉబికి వచిచ్ మాటాల్డ లేకపోయాడు.  రెండు నిమిషాలు పోయాక దుఃఖానిన్ 
దిగమింగుకుని, తన ఆలోచనని వారికి చెపాప్డు.  ఒకక్సారిగా ఆశచ్రయ్పోయిన డాకట్రుల్, చేయవలసిన ఫారామ్లిటీస 
పర్కారం  కాగితాలమీద రఘురామయయ్ సంతకాలు తీసుకుని.. "మీరు ఇంటికి వెళల్ండి మాషాట్రు.  మిగతా పనులనీన్ 
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జరగడానికి టైము పడుతుంది! అవి అవగానే మా అంబులెనస్ లోనే బాడిని మీ ఇంటికి పంపుతాం!" అంటూ ఆసుపతిర్ 
కారులో రఘురామయయ్ని ఇంటికి పంపిసారు. 

ఇంటికి వెళిళ్, భారయ్కి మెలల్గా అసలు విషయం చెపాప్డు. ఉపెప్నలా వచేచ్ ఆమె దుఃఖనిన్ ఓదారచ్డానికి పర్యతన్ం 
చేసుత్నాన్డు. అపప్టికి విషయం తెలిసిన, చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ అకక్డకి చేరి, రఘురామయయ్కి సానుభూతి 
తెలుపుతునాన్రు.  

అంతలో..  టివి కెమెరాలు పటుట్కుని విలేఖరుల్ ఇంటోల్కి వచాచ్రు.  ఒకక్సారిగా ఆ ఇలుల్ జనంతో నిండిపోయింది. 
అందరు రఘురామయయ్ చూటూట్ చేరారు. ఆ జనంలోంచి ఒకామె రఘురామయయ్ కాళల్మీద పడి.."మీరు పుటెట్డు 
దుఃఖంలో ఉండి కూడా, నా భరత్ పార్ణాలు కాపాడారు.  మీకు ఏఁవిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలం చెపప్ండి! మీ అబాబ్యి మా 
ఇంటికి వెలుగును పర్సాదించాడు!" అని అంటూంటే, రఘురామయయ్కి వాళల్ందరు అకక్డికి ఎందుకొచాచ్రో 
అరధ్మయింది! 

"విధివశాతుత్ ఎదిగొచిచ్న కొడుకుని కోలోప్యిన రఘురామయయ్ గారు , కొడుకు అవయవాలిన్ దానం చేసి, ఈ 
రోజు నలుగురికి తిరిగి జీవితాలను పర్సాదించారు. ఇదో అపూరవ్మైన విషయమని, పలువురు రఘురామయయ్గారి 
నిరణ్యానిన్ మనసారా అభినందిసూత్నాన్రు. మరణించిన తరావ్త కూడా ఓ నలుగురికి పార్ణదానం చేసి  అదితయ్ 
చరితారుధ్డు అయాయ్డు.  అలాంటి కొడుకుని కనన్ తలిల్తండుర్లను మనం కలవబోతునాన్ం.." అంటూ టివి యాంకరుల్ 
కెమెరాల ముందు మాటాల్డుతునాన్రు. 

ఆ మాటలు వింటునన్ రఘురామయయ్కి పుతోర్తాస్హం పదయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది.  ఇపుప్డు అతనికి దుఃఖం 
రాలేదు.... ఉబికి వచిచ్న కనీన్రు ఆనందబాషాప్లై ఉరకలేసూత్ పెదవులపై  మీదకు వొరిగాయి!! 

                                              PPP 

 

“ వచేచ్టపుప్డూ.. సికిందార్బాదు సేట్షన లో తియయ్ దార్క్షపళుళ్, గింజలు లేనివి చూసి తీసుకురా ఒక రెండు కేజీలు." 
మూడోసారో నాలుగోసారో ఇది నానన్గారు నాకు గురుత్ చేయటం. 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

220          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

 
"అలాగే, మీరు అటూ ఇటూ తిరిగి మరీ హైరానా పడిపోకండి. నేను వచాచ్క చూదాద్ం ఆ భోజనాల కాంటార్కట్ గురించి" 
నేనూ చెపిప్ందే మళీళ్ చెపాప్ను.. ఎంతైనా ఆ తండిర్ కూతురిన్ కదా! 
 
"సామానుల్ అకక్డ ఎవరో ఒకళుళ్ తీసిపెడతారులే. నువువ్ ఎతత్క ఆ బరువులు. మొదుద్లా నిదర్పోక.. దిగిన వాళుళ్ చీకటోల్ 
అదీ ఒకోసారి ఒకళళ్ సామానుల్ ఒకళుళ్ తీసుకెళిళ్పోతారు. ఓ కనున్ వేసి ఉంచు. మళీళ్ ఓ పటాట్న రావు సామానుల్ 
తారుమారు గానీ అయాయ్యంటే" నానన్గారి జాగరత్లు అలా చెపుతూనే ఉండేవారు. కానీ, డైరవరు వచిచ్ సీటోల్ కూరుచ్ని 
హారన్ కొటట్డం తో, మరో సారి జాగరత్లు, వీడుకోలూ చెపిప్ బసుస్ ఎకాక్ను. 
 
నేను ఉండేది దుబాయిలో. ఇంకో వారం రోజులోల్ కాకినాడ లో మా చెలాల్యి గోదావరి సీమంతం. మా వారు సెలవ 
లేదంటే, అమమ్కి సాయం చేయటం కోసం, నా సేన్హితురాలి పెళిళ్కి కూడా వెళళ్టానికని నేను ఒకక్దానినీ వచాచ్ను. 
పర్సుత్తం వెళుత్నన్ది హైదరాబాదు లో నా సేన్హితురాలి పెళిళ్కి. పెళిళ్ళళ్ సీజన కావటం తో హైదరాబాదు వెళళ్టానికి రైలేవ్ 
రిజరేవ్షన దొరకలేదు. చాలా రోజుల తరువాత హైదరాబాదు బస లో పర్యాణం చేసుత్నాన్ను. దిగబెటట్డానికి నానన్గారు 
బస సాట్ప కి వచిచ్నపప్టి సీన ఇది. 

                                                 * * * 
 
బస బయలుదేరింది. నాకయితే కిటికీ పర్కక్న సీట ఇషట్ం. కానీ దానిలో అపప్టికే ఎవరో ఒకాయన కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 
పోనీ రికెవ్సట్ చేదాద్ం అంటే నిదర్పోతునన్టుట్నాన్రు.. మొఖం మీద "ఇండియా టుడే" పెటుట్కుని కదలకుండా ఉనాన్రు. 
 
"ఇంకా ఏడనాన్ కాకుండా అపుప్డే నిదేర్మిటో!" అనుకునాన్ను నా సీట ని కూడా వెనకిక్ పెటుట్కొని రిలాకస్ అవుతూ. 
రాజమండీర్ వచేచ్సరికి నాకూక్డా తెలీకుండానే కనున్ మూత పడింది. 
 
బస ఏదో పెదద్ గుంట లో పడటం తో నేనూ, నాతో పాటు నా పర్కక్ సీట లో అతనూ కూడా నిదర్లోల్ంచి లేచి, 
అయోమయం గా ఒకళళ్వైపు ఒకళళ్ం చూసుకునాన్ము. మా ముందు సీట అతను లైట వేసి ఏదో చదువుకుంటుండటం 
తో ఆ వెలుగు లో నా పర్కక్ సీట అతనిన్ గురుత్ పటాట్ను. తను.. మా పర్కిక్ంటబాబ్యి శాయ్మూయ్ల! 
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"శాం!! బాగునాన్వా? గురుత్పటాట్వా ననున్? నేను.. మంజు.. అదే, మంజీర ని" పలకరించాను. 
 
"బాగునాన్వా.. బాగునాన్రా? చూసాను ఇందాకా మీ నానన్గారు వచాచ్రు కదా సాట్ండ కి" పరిచితమైన తళుకుక్మని 
మెరిసే కళళ్తో, చినన్ పెదవి వంపుతో నవువ్తూ అనాన్డు. బహుశా.. ఆ నవువ్ నానన్గారు నాకు చెపిప్న జాగరత్లకేమో! 
 
మరి నానన్గారిని ఎందుకు పలకరించలేదు అని నేను అడగకక్రేల్దు. రెండు కుటుంబాల మధాయ్ ఏవో గొడవలు! పర్సుత్తం 
వాళుళ్ మా ఇంటి పర్కక్న ఉండటం లేదు. ఇనీన్సుపేట దగగ్ర ఇలుల్ కటుట్కొని అకక్డకి వెళిళ్పోయారు. మా ఇంటి దగగ్ర 
ఉనన్ ఆ ఇంటికి అదెద్ కి ఇచేచ్సారు. 
 
"సింహాచలం గారి ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది?" యధాలాపం గా తన పాత పేరుతో అడిగాను. సింహాచలం అంటే, శాం వాళళ్ 
అమమ్గారు. మా చినన్పుప్డు మతం పుచుచ్కునన్పుప్డు "దైవదరశ్నం" అని పేరు మారుచ్కునాన్రు. కానీ అమమ్ మాతర్ం ఏదో 
పటుట్దల.. తను ఆమెని ఎపుప్డూ ఆవిడ పాత పేరు "సింహాచలం" అనే పిలిచేది. మాకూ అదే అలవాటు. 
 
"అలానే ఉంది. ఇంటోల్నే ఉంటోంది. ఈ నెలాఖరుకి హోం కి వెళిళ్పోతుంది" చెపాప్డు శాం ఒకింత బాధగా. 
 
మౌనంగా కొంత సేపు ఉండిపోయాము ఇదద్రమూ. ఇదద్రం పాతికేళుళ్ పర్కక్ పకక్ ఇళళ్లోల్ ఉనాన్ము. ఎనోన్ జాఞ్పకాలు! 
కొనిన్ తీయనివి, కొనిన్ తలచుకుంటేనే కోపం తో ఒళళ్ంతా భగ భగమండేలా చేసేవి. శాం పేరు కూడా అసలుకి 
శాయ్మశంకర. దానిని శామూయ్ల అని మారుచ్కునాన్డు. చినన్పుప్డు మాకు సైకిల తనే నేరిప్ంచాడు. తనే చెపాప్డు.. 
 
"నేను పేరు మారుచ్కుంటునాన్ను. నా పేరు ఇకనుండీ శాం" అని. 
 
అపుప్డు నాకు కూడా పేరు మారుచ్కోవాలని ఎంతో అనిపించింది. ఇంటోల్ అనన్టుట్ కూడా గురుత్.. "మనం కూడా మతం 
పుచుచ్కుందాము. ఇంచకాక్ పేరు మారుచ్కోవచుచ్!" అని. 
 
దానికి నానన్గారు మాకు మతం పుచుచ్కోవటం అంటే ఏమిటో చెపిప్, అది మనకి తపుప్ అని చెపాప్రు. కానీ మా చినిన్ 
బురర్లకి శాం వాళుళ్ పుచుచ్కోగా లేని తపుప్ మేము పుచుచ్కుంటే ఎందుకు అవుతుందో అరథ్ం కాలేదు. చినన్పుప్డు మాకు 
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అరథ్ం కాని విషయాలోల్ అదొకటి! 
 
                                                              * * * 
 
"నాకు చినన్పుప్డు సైకిల నువేవ్ నేరిప్ంచావు. గురుత్ందా?" చినన్పప్టి జాఞ్పకాల నుండి బయటకి వసూత్ అనాన్ను. 
 
"గోదావరి కి కూడా నేనే నేరిప్ంచాను" గురుత్ చేసాడు. 
 
నిజమే, నా చెలెల్లు గోదావరి కి కూడా తనే సైకిల నడపటం నేరిప్ంచాడు. అపుప్డే మొదటి సారి మాకూ వాళళ్కీ చెడింది. 
 
దానికి ఒక రకం గా కారణం నేనే.. 
 
                                                  * * * 
 
నాతో నవువ్తూ మాటాల్డే శాం కాలేజ లో ననున్ ఏడిపించే చేతన తో కలిసి తిరగటం నాకు మింగుడు పడలేదు. చేతన, 
శాం ఒకే కాలేజ. వాళుళ్ డిగీర్ సెకండియర, నేను వాళళ్ కాలేజ కే అనుబంధం గా ఉనన్ జూనియర కాలేజ లో ఇంటర 
ఫసిట్యర లో ఉండేదానిన్. 
 
"ఎందుకలా చేసుత్నాన్వ?" అని నిలదీయలేను. "అదేమిటీ? శాం కి తెలీదా వాడు ననున్ కాలేజ లో ఏడిపిసుత్నాన్డని? 
అయినా వాడితో వీడికి సేన్హం ఏమిటీ?" అని తరజ్న భరజ్నలు పడేదానిన్. 
 
పుండు మీద కారం జలిల్నటుట్ వాడు వీళిళ్ంటికి రావటం, నేను ఎపుప్డైనా ఆ సమయం లో బయట నుండి రావటం కానీ, 
బయటకి వెళళ్టం కానీ జరిగినపుప్డు వాళుళ్ కానీ నవువ్తునాన్, నాకు వినీ వినిపించనటుట్ మాటాల్డుకుంటునాన్, ఏదో ననున్ 
చూసే నవువ్కుంటునాన్రేమో అని రగిలిపోయేదానిన్. 
 
కాళుళ్ వణుకు వచేచ్వి. ఆవేశం లో ఒళుళ్ తెలిసేది కాదు. ఇంటోల్ ఇవనీన్ చెపప్లేను. కాలేజ లో ఎవడో వెంట పడి 
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ఏడిపిసుత్నాన్డు అంటే "ఏమని ఏడిపిసుత్నాన్డు?" అని వంద పర్శన్లు వేసాత్రు. ఒకవేళ "నీదే ఏదో తపుప్ ఉండి ఉంటుంది" 
అని అనేసేత్!? 
 
అపప్టికి ఎనిమిదో కాల్సు లో ఉనన్ గోదావరి పటల్ శాం అనుచితం గా పర్వరిత్సుత్నాన్డనన్టుట్ మా అమమ్ కి అనుమానం 
వచేచ్లా చేసి, అమమ్ గోదావరి జోరు కి అడుడ్కటట్ వేసేటుట్ చేసాను. 
 
                                      * * * 
 
"గోదావరి కి డెలివరీ అయిందా? ఆ మధయ్ ఏదో సినిమా కి వెళిళ్నపుప్డు వాళాళ్యనతో కనపడింది" శాం పర్శన్ తో ఈ 
లోకం లోకి వచాచ్ను. 
 
"లేదు. రేపు శుకర్వారం దానికి సీమంతం" చెపాప్ను. 
 
"ఏమిటో! అసత్మానూ ఏడుసూత్ ఉండేది. కేరమస్ ఆడుతుంటే, ఎవరికైనా రెడ పడితే, బోరుడ్ కలిపేసేది. అలాంటిది 
పెళళ్యి, పిలల్లతో.. తలచుకుంటుంటే నవువ్ వసోత్ంది" గోదావరి గురించి గురుత్ చేసుత్ంటే, నాకూ ఒకక్ క్షణం ఆ రోజులు 
గురొత్చిచ్ నవువ్ వచిచ్ంది. 
 
"నువువ్ మాతర్ం? అమామ్యిల వెంట తిరిగేవాడివి. పెళిళ్ చేసుకునాన్వంటే విచితర్ం కాదూ?!" 
 
"నేనా? అమామ్యిల వెనకాల తిరిగేవాడినా? ఎవరి వెనకాల తిరిగానూ?" దబాయించబోయాడు. 
 
"రెడడ్మమ్ గారి మాటేమిటి? పర్శిన్ంచాను. 
 
"సునందినా? ఆవిడ మాటేమిటి?" ఏం తెలియనటుట్ పర్శిన్ంచాడు. 
 
"చూడు మరి! మా ఇంటోల్ అదెద్కి ఉనాన్, ఆవిడ పేరు కూడా నాకు జాఞ్పకం లేదు. నేకెలా టకుక్న నోటి చివరన ఉందో 
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ఆవిడ పేరు!" వెకిక్రించాను. 
 
"మరి ఆవిడకీ, నాకూ లింక పెటాట్రు కదా! ఎలా మరిచ్పోతాను?" 
 
ఆ లింకు పెటిట్ంది.. నేనేనా?? 
 
                                                    * * * 
 
మా ఊరోల్ని విమెనస్ కాలేజ లో కంపూయ్టరస్ లేదని, రాజమండీర్ కాలేజీ లో చేరాను. అకక్డ ఉండి, అబాబ్యిలు 
అమామ్యిలకి లైన వెయయ్టం అంటే ఏమిటి? దాని కోసం వాళుళ్ చేసే పనులు ఏమిటి? ఇదద్రి మధాయ్ ఏమనాన్ ఉంటే, 
దానిని కనిపెటట్డం ఎలా? ఇలాంటి విషయాలు ఎనోన్ తెలుసుకునాన్ను. 
 
సెలవలకి ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ఎపప్టికపుప్డు ఎవరి జీవితాలు ఎలాగ మారాయి అనేది గమనిసూత్ ఉండేదానిన్. ఆడపిలల్ల 
కాలేజ లో చదవటం వలన అనుకుంటా ఇలాంటి విషయాల గురించి బోలెడంత అవగాహన ఉండేది. నా పరిజాఞ్నం 
అంతా ఇకక్డ వాళళ్ మీద ఉపయోగించటానికి పర్యతిన్ంచేదానిన్. 
 
ఒక రోజు ఏదో సినిమాకి వెళాళ్ము నేనూ, గోదావరి. అకక్డ ధియేటర లో ఇంటరెవ్ల అపుప్డు చూసేత్, నాలుగు వరుసల 
వెనకాల శాం, అతని సేన్హితులూ ఉనాన్రు. వాళళ్ందరి చూపులూ ఉనన్ వైపు చూసేత్ ఎవరో కాలేజీ అమామ్యిలు! చాలా 
పోష గా ఉనాన్రు. పర్పంచం లెకేక్ లేనటుట్ తుళిళ్పోతునాన్రు. 
 
నా చూపులు ఉనన్ దికుక్ చూసి, "మా కాలేజే. మా సీనియర. వీడూ, వీడి గాంగ ఆ అమామ్యి కోసం రోజూ కాలేజ చుటూట్ 
కుకక్లాల్ పర్దకిష్ణాలు చేసుత్ంటారు" నవువ్తూ అంది గోదావరి. 
 
"కుకక్లు ఎనిన్ పర్దకిష్ణాలు చేసినా పర్యోజనం ఏముంటుందే?!" 
 
                                            * * * 
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మాసట్రస్ చేయటానికి నేను వైజాగ వెళాళ్ను. ఒక శెలవలకి ఇంటికి వచేచ్సరికి మా ఇంటోల్ రెడిడ్గారి కుటుంబం అదెద్కి 
ఉండేవారు. వాళళ్కి ఇదద్రు పిలల్లు. ఆవిడకి నగల పిచీచ్, చీరల పిచీచ్. ఉనన్టుట్ండి ఈ మధయ్ ఆవిడ కొతత్గా అనీన్ కొతత్ 
చీరలు కటుట్కోవటం, కొతత్ నగలు పర్దరిశ్ంచటం చేసోత్ంది అని మా అమమ్, అమమ్లకక్ల మాటల దావ్రా తెలిసింది. వాళళ్కి 
ఎవరికీ ఆవిడకి ఈ సడన అదృషట్ం ఎకక్డ నుండి వసోత్ందో తెలీక కొటుట్కుంటునాన్రు. 
 
శాం అపప్టికి ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఎకైస్జ డిపారట్ మెంట లో ఉదోయ్గం. బానే సంపాదిసుత్నాన్డు ఆదాయం తో పాటు పై 
ఆదాయం తోడుగా ఉంది అని వినాన్ను. 
 
నేను పైన బాలక్నీ మీద ఏదో పుసత్కం పటుట్కొని ఒక రోజు కూరుచ్ండగా, కిర్ంద వాళిళ్ంటోల్ సాన్నానికి వెళూత్ చినన్ తుండు 
గుడడ్ మొలకి కటుట్కునన్ శాం కనపడాడ్డు. 
 
మరి అతనేన్ చూసుత్నన్టుట్నాన్ను! నాకు అలా కళళ్పప్గించి చూసే ఉదేద్శం లేకపోయినా, కొనిన్ కొనిన్ రెఫెల్కస్ లు చూడండి.. 
మనకి తెలీకుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. 
 
అలాంటి సమయం లో, ఒకక్సారి తలెతిత్ నా వైపు చూసాడు శాం! దొరికిపోయిన దొంగ లా గబుకుక్న కళుళ్ 
తిపుప్కునాన్ను. 
 
ఎదో అపప్టోల్ పాపుయ్లర పాట ని ఈల వేయటం మొదలెటాట్డు శాం. ఒక నిమిషం తరువాత తలెతిత్ ఎటువైపు ఉనాన్డో 
అని దొంగ చూపులు చూసేత్, వాళళ్ దొడోల్ ఉనాన్డు. 
 
వాళళ్ ఇంటికీ, మా ఇంటికీ మధయ్ చినన్ గోడ ఉండేది. మంచి పొడగరి అయిన శాం కి మా ఇంటోల్ తంతులు 
గమనించటానికి ఆ చిటిట్ గోడ ఒక అడుడ్ కాదు. కానీ, నా దృషిట్ ని ఆకరిష్ంచినది ఇటు వైపు అరుగు మీద నుంచుని ఏవో 
సైగలు చేసుత్నన్ సునందిని! 
 
ఆమె ఎవరికి సైగలు చేసోత్ందో నాకు అరథ్ం కాకపోయినా, అటువైపు అరథ్నగన్ం గా శరీర పర్దరశ్న పెటిట్న శాం ని చూసే 
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అని నిరాథ్రణ కి వచేచ్సాను. ఈ లోగా నా కురీచ్ చేసిన చపుప్డు కి అనుకుంటా ఆవిడ తలెతిత్ బాలక్నీ లో ఉనన్ ననున్ చూసి 
నవివ్ంది. శాం వాళళ్ ఇంటి తరువాత మేడ మీద ఉనన్ సీత గారితో "వంటయిందాండీ?" అంటూ కబురుల్ మొదలెటిట్ంది. 
 
సీత గారు అసలు ఇటు వైపే చూడటం లేదు. అలాంటిది సునందిని పలకరించేసరికి ఎదురుగా ననూన్, కిర్ంద అరథ్నగన్ 
సుందరాంగుడు శాం నీ, మా ఇంటోల్ కింద ఉనన్ సునందిని నీ చూసి, ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుట్ సాలోచన గా "లేదు, మా 
భాసక్ర ని కూరలు తెమమ్ని పంపించాను. ఎకక్డ ఆటలోల్ పడాడ్డో! వెధవ కి ఇంకా ఇలుల్ కనిపించలేదు" అని జవాబు 
ఇచాచ్రు. 
 
నేను బహుశా నా మీద ఎలాంటి ఆలోచనలూ రాకూడదు అని ఖంగారు లో అనుకుంటా ఆ రాతిర్ భోజనాలు అయి, 
గోరింటాకు పెటుట్కుంటుండగా మా గోదావరి తో "సునందిని ఏమిటీ.. శాం గాడికి లైన వేసుత్నన్టుట్ందీ?" అని విషపు 
బీజం నాటాను. 
 
నాటేసి, నేను నా శలవలు అవగానే వైజాగ వెళిళ్పోయాను. కానీ, మళీళ్ శలవలకి తిరిగి వచేచ్సరికి వాళళ్ మధయ్ సంబంధం 
ఖాయం చేసేసారు మా చుటుట్పకక్ అమమ్లకక్లు. అది నిజమే అయి ఉంటుందని నేను కూడా నా గిలీట్ ఫీలింగ ని 
చంపేసాను. 
 
                           * * * 
 
"మరి సునందిని కీ.. నీకూ..?" మధయ్లో ఆగిపోయాను పూరిత్ చేసే ధైరయ్ం లేక. 
 
"ఎపుప్డు పుటిట్ందో తెలీదు. మా అమమ్ కూడా అదే నిజం అనుకుంది. కానీ ఆవిడ దేవాలయం వీధికి తెగ వెళేళ్వారు. నీకు 
తెలిసి ఉండదులే" అనాన్డు నవువ్తూ. 
 
"మీ ఆయన సంగతి ఏమిటీ? ఏం చేసుత్ంటారు?" మాట మారాచ్డు. 
 
తరువాత ఇదద్రం ఎవరి కుటుంబ విషయాలు వాళుళ్ చెపుప్క్నాన్ము. అపప్టోల్ మా చుటుట్ పర్కక్ల ఉనన్ వాళళ్ గురించిన 
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విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ము. శాం కొతత్గా కడుతునన్ ఇంటి గురించి చెపాప్డు. నేను దుబాయ లో నా జీవితం గురించి 
చెపాప్ను. గెజిటెడ ఆఫీసర అయాయ్డట! బానే పైకొచాచ్డు! వాళళ్ అమమ్గారు ఆ రోజులోల్ అందరికీ వాళుళ్ చౌదరీలమని 
చెపేప్వారు. కానీ మాకు తెలుసు వాళుళ్ చౌదరీలు కాదని. ఈ రకమైన అబదాధ్లంటే అసహియ్ంచుకునే అమమ్ దానితోనే 
వాళుళ్ అంటే కొంచెం తకుక్వ భావం ఏరప్రుచుకుంది. 
 
తరువాత ఏవో సథ్లం గొడవలు వచాచ్యి. ఇదద్రి ఇంటి మధాయ్ ఉనన్ గోడ ఎతుత్ పెంచుదామని నానన్గారు పర్యతిన్సేత్, 
వాళళ్ ఇంటి వాసుత్ కి అది మంచిది కాదు అని ఎవరో చెపాప్రు అని శాం, వాళళ్ ఇంటోల్ అందరూ నానన్గారితో పోటాల్ట కి 
వచాచ్రు. మన మతమే వదద్ని వేరే మతం లోకి మారిన వాళళ్కి మన మతం పర్కారం ఏరప్రచిన వాసుత్ మీద నమమ్కమా 
అని వెటకారాలు చేసారుట మా వాళుళ్. ఆ సమయం లో నానన్గారిని కొంచమైనా గౌరవం లేకుండా చాలా మాటలు 
అనాన్రుట. 
 
ఆ గొడవ తో ఇంక మళీళ్ మా మధయ్ మంచి సంబంధాలు ఏరప్డలేదు. ఎవరి జీవితాలోల్ వాళుళ్ పడిపోయాము. 
 
మాటలూ, ఆలోచనల మధయ్ ఎపుప్డు నిదర్ పోయానో తెలీదు. మధయ్ లో మెళకువ వచిచ్ చూసేత్, పకక్న శాం కూడా నిదర్ 
పోతునాన్డు. తననే పరిశీలించి చూసూత్, అతనికి నేను ఏమనాన్ సారీ చెపాప్లా? అని ఆలోచించాను. ఎవరికీ ఏమీ నషట్ం 
కలగలేదు. కనుక నేను నోరు మూసుకొని వెళిళ్పోవచుచ్. ఇవాళ బసుస్ దిగితే, మళీళ్ ఒకళళ్ మొఖం ఒకళళ్ం 
చూసుకోకపోవచుచ్. కానీ అది నా పదధ్తి కాదు! ఏదనాన్ పురుగు మనసు లో దూరింది అంటే, దాని అంతు చూసేత్ కానీ 
అది తొలచటం ఆపదు! 
 
హైదరాబాదు శివారల్ లో బసుస్ ఉండగా అందరూ నిదర్లు లేచారు. బసుస్ అసత్మానూ ఆగుతూ, ఆగినపుప్డలాల్ జనాలు 
సామానుల్ తీసుకోవటం కోసం లైటుల్ వేసూత్ ఉండటం తో అందరితో పాటు మేము కూడా నిదర్ లేచి, నిదర్ కి నలిగిన బటట్లు 
సరుద్కొని కూరుచ్నాన్ం. 
 
"ఎకక్డ దిగాలి?" అడిగాడు శాం. 
 
"దిలుష్క నగర" చెపాప్ను. 
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          .         

 
"ఇంకో పది నిమిషాలోల్ వచేచ్సుత్ంది" కిటికీ లోంచి బయటకి చూసూత్ చెపాప్డు శాం. 
 
"శాం.. నీకొక విషయం చెపాప్లి. అదే, సునందిని తో నీకు.. ఉందో లేదో తెలీదు కానీ, ఆ మాట మొదలెటిట్ంది నేనే 
అనుకుంటా. ఆ రోజు.. నేను పైన ఉనాన్ను. నువువ్ సాన్నానికి వెళుత్నాన్వు.." 
షూ లేస బిగించుకోవటానికి కిర్ందకి వంగిన శాం నేననన్ది విని, చేసుత్నన్ పని మధయ్ లో ఆపి, తల వంచుకుని కూరుచ్నన్ 
నా మొఖం కనిపించటానికి అనన్టుట్ కొంచెం వంగి నా మొఖం లోకి చూసూత్ అనాన్డు.. 
"విజిల.." ఆ సందరభ్ం గురుత్ తెచుచ్కోవటానికి ఒకక్ క్షణం ఆగాడు. ఆ రోజు నేను చెపుత్నన్ సందరభ్ం గురొత్చిచ్ అనాన్డు.. 
"ఆ విజిల వేసింది సునందిని ని చూసి వేసాను అనుకునాన్వు కదూ?" 
అవుననన్టుట్ తలూపాను. 
తన మొఖం లో భావాలు నాకు కనిపించకూడదు అనన్టుట్ తల వంచుకొని శర్దధ్ గా షూ లేస బిగించుకోవటం 
కొనసాగిసూత్, "ఆరోజు.. అసలు నేను.." ఏదో చెపప్బోయాడు. 
కానీ ఇంతలో బసుస్ ఆగి, కండకట్ర గటిట్గా "దిలుష్క నగర.. దిలుష్క నగర.." అంటూ అరిచాడు. 
శాం ఏం చెపాత్డో వినాలనే ఆసకిత్ నాకు ఉనాన్, చెపాప్లనే ఆలోచన తనలో మాయం అయింది. 
"సరేలే, వెళుళ్" నా కాళళ్ దగగ్ర పెటిట్న నా బేగ తీసి నా చేతికి అందిసూత్, ఆ విషయం అకక్డకి ముగిసిందనన్టుట్ అనాన్డు! 
                                                 PPP 

      

     తలనొపిప్గావుంటే సంగీత విభావరి ఇంకా మిగిలుండగానే హాలోల్ంచి బయటికొచాచ్ను. లాబీలో ఒకావిడ 
చుటూట్ నలుగురు ఆడవాళుల్ గుమిగూడి కనిపించడంతో యధాలాపంగా అటుచూసేత్ ఆమధయ్లోవునన్ది శారద.  

     అపుప్డే ఆమె కూడా ననున్ చూసి నవివ్ నా దగగ్రికి వచిచ్ంది.  
     "మనిదద్రం యీవూరోల్నేవునాన్ చాలారోజులైంది నినున్చూసి. మీ ఆవిడ, పిలల్లూ బావునాన్రా?" అని 

అడిగింది.  
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     నేను సమాధానాలు చెపాప్క "రేపు సెలవేగా, మాయింటికి రాకూడదూ. మనోహర యింటోల్నే వుంటాడు. 
పాతరోజుల గురించి మాటాల్డుకుందాం" అంది నవువ్తూ.  

     “మా ఆవిడ, పిలల్లూ వూరెళాల్రు. రేపు మధాయ్నన్ంపైన ఖాళీయే. నాలుగగ్ం టలకొసాత్ను” అనాన్ను.  
     "ఐతే డినన్ర చేసివెళుల్" అని మళీల్ ఆ గుంపులోకెళిల్ంది. 
     ఆమెను చూసి నాలుగైదేళైల్ వుంటుంది. పెళైల్ ఇరవైయేళైల్నా ఆమె చకక్దనం తగగ్లేదు. కానీ ఆమె నవువ్తునన్ కళల్ 

వెనక ఏదో నిరాశ కనిపించింది.  
     యూనివరిస్టీరోజులోల్ శారద మాకు జూనియర. సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలోల్ మేం డార్మాలు వేసేవాళల్ం. 

మాటూర్పులోనేవుండి ఆమె లలితగీతాలు పాడేది. అలా మాతో మంచి సేన్హమేరప్డింది. చకక్ని గొంతు. మరో ‘రావు 
బాలసరసవ్తి’ అనేవాళుల్.  

     చదువైపోయాక కూడా పాటల కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్నేది. హైదరాబాదులో అలాంటి ఓ సందరభ్ంలో 
పారిశార్మికవేతత్ మనోహర తో పరిచయమై తరువాత అతనేన్ పెళిల్చేసుకుంది. పెళల్యాయ్క ఆమెసాథ్యి పెరగడంతో ఆమె 
సవ్యంగా పాడడ్ం తగిగ్ంచి ఓ సంసథ్ పార్రంభించి సంగీతకారయ్కర్మాలను నిరవ్హి సోత్ంది.  

     నేనెకిక్న కాయ్బ సాయంతర్ం నాలుగూపదికి బంజారాహిలస్ లోపల ఒక కాలనిలో విశాలమైన రెండసుత్ల 
ఊదారంగు భవనం ముందు ఆగింది. ముందునన్ పూలతోటను, లాన మధయ్లో ‘నిశచ్ల జలపాతంలా నీళుల్ జారుతునన్’ 
ఫౌంటెన ను దాటి లోపలికెళల్గానే పోరిట్కోలో నిలబడి ‘కుండీలోల్ని మొకక్ల సంరక్షణ’ పనిని పరయ్వేకిష్సుత్నన్ శారద 
చిరునవువ్తో ఆహావ్నించి ననున్ డార్యింగ రూంలోకి తీసుకెళిల్ంది. పోచంపలిల్ కాటన చీరలో హుందాగా ఉంది.  

     కుశలపర్శన్లయాయ్క డైనింగ హాలుకి తీసుకెళూత్ "మనోహర కి అనుకోకుండా అరెజ్ంటు పనితగిలి పొదుద్నేన్ 
వెళిల్పోయాడు. సాయంతర్ం యేడుదాటాక గాని రాలేనని యిపుప్డే ఫోన చేసాడు. నీకు సారి చెపప్మనాన్డు" అంది.  

     ఎతుత్గా, విశాలంగావునన్ హాలు సాధారణంగా ఉంది. వాళల్ సాథ్యిని చూపే ఆరాభ్టాలేవీ లేవు.  
     ఉపాహారం తిని, టీ తాగుతూ యూనివరిస్టీ రోజులగురించి చాలాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం. అపప్టోల్ అంత 

పరిచయంలేని మనుషులిన్, ముఖయ్ంకాని సంఘటలిన్కూడా యెంతో ఙాఞ్పకంగా పర్సాత్వించింది. ‘వరత్మానం తో ఏదైనా 
గొడవునన్పుప్డు గతం గురించి ఎకుక్వగా పర్సాత్విసాత్రని’ ఎకక్డో చదివినటుట్ గురొత్చిచ్ంది.  

     "యీ మధయ్ నీ సంగీతకారయ్కర్మాలు తగిగ్పోయినటుట్నాన్యి. కంపెనీపనులోల్ బిజీ అయాయ్వా?” నేనే అడిగాను. 
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     “మనోహర ననూన్ బిజీ చేసేసాడు. కంపెని సియెసాస్ర నిధులకు ననున్ డైరెకట్ర గా పెటిట్నపప్టున్ంచి సూక్ళుల్, 
ఆసుపతుర్ల రిపేరుల్, కొతత్వి కటిట్ంచడం, పేదవిదాయ్రుథ్ల సాక్లరిష్పుప్లు యిలాంటి సేవాకారయ్కర్మాలకే నా సమయానన్ంతా 
వెచిచ్ంచాలొస్సోత్ంది” అంది అసంతృపిత్గా. 

     “అనీన్ మంచిపనులేగా ” అనాన్ను, ఆమె అసంతృపిత్ని కొంచెం తగిగ్దాద్మని. 
     “నిజమే నాకూ యిషట్మే. కానీ పేదల సేవ, పర్కృతియాతర్లపటల్ చూపించిన వుతాస్హం నా సంగీత 

కారయ్కర్మాల పటల్ చూపించడం లేదు మనోహర. యేమాతర్ం ఖాళీ దొరికినా ననెన్కక్డికనాన్ టూర కి తీసుకెళల్డమో, 
పిలల్లతో గడపడమో, సేవాకారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్నడమో చేసుత్ంటాడు. తరచుగా సాహితీమితుర్లతో పర్కృతి సమావేశాలకు, 
కొండలోల్ సాహసయాతర్లకు వెళూత్ంటాడు. ఫండస్ కి కొరతలేకపోయినా తను నా కారయ్కర్మాలను పటిట్ంచుకోకపోవడం 
కషట్ంగావుంది. నాకూ ఆసకిత్తగిగ్ నా అభిరుచులకు దూరమౌతునాన్ను”  

     "అతని లిబరల వయ్కిత్తావ్నిన్, సేవాకారయ్కర్మాలను చూసి యిషట్పడేగదా నువవ్తనిన్ పెళిల్ చేసుకునాన్వు?"  
     ఆమె మొహం కొంచెం ఎరర్బడింది, వెంటనే తమాయించుకుంది. 
      “మనోహర లైబర్రిరూం చూదుద్వుగాని పద" అంది లేచి. ఆమె వెనకాల వెళాల్ను.  
     హాలుకి యెడమపకక్నునన్ లైబర్రి తలుపుతెరిచి లోపలికి తీసుకెళిల్ంది. లోపల కరెంటు లేదు, వెలుత్రు తకుక్వగా 

ఉంది. మనోహర సెకర్టరి రాబరట్ పరయ్వేక్షణలో ఒక ఎలెకీట్ర్షియన సివ్చ బోరుడ్ విపప్దీసి రిపేరు చేసుత్నాన్డు.  
     "రిపేరు యింకా ఐపోలేదా?" అంది శారద గదిమధయ్లో సోఫాలో కూరుచ్ంటూ.  
     "అయిపోయింది మేడం" అనాన్డు రాబరట్. ఎలెకీట్ర్షియన బోరుడ్ బిగించడం పార్రంభించాడు.  
     నిలబడే చుటూట్ చూసాను. విశాలమైన గది. ఎదురుగోడకు గాగిన చితర్ం ‘వేర ఫర్ం వుయ కం’ ఉంది. 

ఎడమవైపు పుసత్కాల అలమ్రాలునాన్యి. కుడివైపు గోడకు ఒకే పెదద్ పెయింటింగ ఉంది.  
     బోరుడ్బిగించి సివ్చేచ్సాక ఒకక్సారిగా లైటుల్ వెలిగాయి. వెలుత్రులో ఎలెకీట్ర్షియన తదేకంగా ఆ కుడివైపునన్ పెదద్ 

పెయింటింగునే చూసుత్నాన్డు. అతను నాకు తెలిసినవాడే, లక్షమ్ణ. మా కాలనీవెనక బసీత్లోవుంటాడు. మాయింటికి అతనే 
ఎలెకీట్ర్షియన. సనన్గా, ఎండిపోయినటుట్గా కళల్జోడుతో ఉంటాడు. 

     "యేం లక్షమ్ణ, నువివ్ంతదూరం వచిచ్ రిపేరుల్ చేసాత్వా?" అనడిగాను.  
     అతను ననన్కక్డ చూసి తొటుర్పడి "లేదుసారు, యీ యేరియాలో మా ఫెర్ండు చేసాత్డు, అతనూరోల్ లేనపుప్డు 

నేనొచిచ్ చేసాత్వుంటాను" అని తలొంచుకుని సామానుల్ సరుద్కొనాన్డు. ఇదద్రూ వెళిల్పోయారు.     ‘అతనాన్ పెయింటింగులో 
అంతగా ఆకరిష్ంచిందేంటా’ అని దానివైపు నిశితంగా చూసాను. ఆ లాయ్ండ సేక్ప పెయింటింగ గొపప్గావుంది. 
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     ‘నిలువు ఊచలునన్ పాతకాలపు చెకక్కిటికీలోంచి బయట దూరంగా కనిపిసుత్నన్ పచచ్ని పొలాలు, ఆవెనక 
సనన్టి పాయలుగా పారుతునన్ ఏరు, ఆపైన పచచ్ని కొండలు, యేటోల్ ఆడుతునన్ ముగగ్రు పిలల్లు’.  

     దగగ్రగావునన్ కిటికీ, పొలాలు కాల్సికల పదధ్తిలో సప్షట్ంగాను, దూరంగా యేటోల్ఆడుకుంటునన్ 
పిలల్లమొహాలు, ఆవెనక కొండలు ఇంపెర్షెనిసిట్క పదధ్తిలో అసప్షట్ంగానూ ఉనాన్యి. ఈ రెండిటీన్ మధయ్లో ఒకకర్మంలో 
నైపుణయ్ంగా కలిపారు.  

     “చాలాబావుంది పెయింటింగ” అనాన్ను. శారద పెయింటింగ వైపు చూసింది. 
     “ఆ పెయింటింగ వెనక పెదద్ కథవుంది. చెపాత్ వోపిగాగ్ విను. మనోహర రావడానికి యింకాటైముంది" అంది 

శారద.  
     నేనూ సోపాలో కూరుచ్ని “చెపుప్" అనాన్. 
     “మనోహర వాళల్ది మారుమూల పలెల్టూరు భూపతిపాలెం. పెదద్ భూసావ్మయ్ కుటుంబం. మనోహర తాత 

భూషయయ్ వయ్వసాయమేకాక వడీద్వాయ్పారం చేసి, గార్మీణ పరిశర్మలు పెటిట్ ఆసిత్ని యింకా విసత్రించాడు. వూరోల్ 
ముపాప్వుభాగం పొలాలూ, పెతత్నము వాళల్వే. వాళల్ బంగళా వూరిచివరుంటుంది. మా మామయయ్ పురుషోతత్ంగారు 
మితుర్లతోకలసి బెంగుళూరుదగగ్రోల్ పరిశర్మపెటిట్ వృదిధ్చేసి యిండసిట్ర్యలిసట్యాయ్రు. యిదద్రాడపిలల్ల తరువాత 
చాలారోజులకు మనోహర పుటాట్డు. అతనికి ఆరేళొల్చేచ్ దాకా యెకుక్వగా నానమమ్, తాతల దగగ్ర ఆవూళోల్నే వుండేవాడు”  

     “గారాబంగా పెరిగాడనన్మాట” అనాన్  
     “అంతేకాదు, అతనికేదో జలగండముందని యింటోల్ంచి బయటికి పంపేవారుకాదట. అతను గంటలతరబడి 

మేడమీది గదిలో కిటికీ దగగ్ర నుంచుని దూరంగా కనపడే పొలాలిన్, యేటిని, కొండలిన్ చూసూత్ అసంతృపిత్గా గడిపేవాడు. 
మనోహర కి ఐదేళుల్ దాటాక వాళిల్ంటోల్ పనిచేసేవాళల్ పిలల్లిన్ యిదద్రిన్మాతర్ం అతనితో ఆడుకోవడానికి అనుమతించారు. 
వాళుల్ యెనిమిదేళల్ దాసు, యేడేళల్ సోము అని మనోహర చెపూత్ంటాడు. వాళుల్ ఆ కాంపౌండులోనే ఆడుకోవాలితపప్ 
బయటకు వెళల్కూడదనే నిబంధన వుండేది.  

     ఆ డిసెంబరునెలలో వోరోజు మధాయ్హన్ం దాసు, సోము యేటిపకక్న పొలంలోకివెళిల్ మోసులొచిచ్న 
గెనుస్గడడ్లు తవువ్కుని తినిరావాలని వెళూత్ంటే మనోహర యెవరికీ తెలియకుండా వెనకాలే వెళాల్డు.  సగందూరం వెళాల్క 
వాళిల్తనిన్ చూసారు, వాపసు వెళిల్పోదామని బతిమాలారు. మనోహర ససేమిరా అని మొండికేసాడు. యిక తపప్క 
ముందుకే వెళాల్రు. పొలాల గటల్వెంబడీ, పంటకాలవలోల్ నడుసూత్ దారిలోవచిచ్న గంగరేగుచెటుట్ దగగ్ర పళుల్ తిని, 
కపిలబావులు, నీటికుంటలు చూసుకుంటూ యేటిదగగ్రకు చేరారు. మధయ్లో పసరిక పాములిన్, నీటిపాములిన్ చూసి 
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మనోహర భయపడితే వాళుల్ పాములిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని చూపించి ధైరయ్ం చెపాప్రు. పొలంలో మోసులొచిచ్న 
గెనుస్గడడ్లిన్ తవువ్కుని యేటోల్ కడుకుక్ని తినాన్రు. అవి ‘మహారుచిగా అనిపించా’యట మనోహర కి. 

     పర్కృతిమధయ్న, పారుతునన్ యేటినీళల్లో మొదటిసారి సేవ్చచ్గా ఆడుకుంటూనన్ మనోహర కి ఆనందంలో 
యెంతటైము గదిచిందో తెలియలేదు. యెరర్గా మెరుసూత్ యేటివెనక కొండలోల్కి దిగిపోతునన్ సూరుయ్ణిణ్చూసూత్ 
మైమరచిపోయాడు. పరిసరాలోల్ వొకక్సారిగా వెలుతురు తగగ్డంతో వాళుల్ సృహలోకొచాచ్రు. మసకచీకటోల్ ఎలాగో 
కషట్పడి పూరిత్గా చీకటిపడే లోపలే యింటికి చేరారట.  

     అదీ కథ!  తన తొలి అడెవ్ంచర కి గురుత్గా దీనిన్ వేయించాడనుకుంటా” అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలుచ్కుంది. 
     ఇంటోల్పనిచేసే అతనొచిచ్ ‘మనోహర వచాచ్’డని చెపాప్డు. 'ఇపుప్డే వసాత్' అని వెళిల్ంది. నేను ఆ పెయింటింగ 

ని పరిశీలనగా చూసాను. ‘అతని వయ్కిత్తవ్రహసయ్ం ఇందులోగాని దాగివుందా?’ అనిపించింది.  
     కాసేస్పు తరువాత శారద, మనోహర కలసివచాచ్రు. సనన్గా, పొడవుగా, వెనకిక్ దువివ్న జుటుట్తో, గోలడ్ ఫేర్మ 

కళల్దాద్లతో, తెలల్టి ఫుల హాయ్ండస్ షరట్ తో హుందాగా, సింపుల గా ఉనాన్డు మనోహర. పారిశార్మికవేతత్గా కంటే 
యూనివరిస్టి పొర్ఫెసర లాగునాన్డు. రాగానే షేక హాయ్ండిచిచ్ ఆదరంగా మాటాల్డి తను లేకపోయినందుకు క్షమాపణలు 
చెపాప్డు.  

     “మీగురించే అనుకుంటూంటుంది శారద. మనమిదేవూరోల్ వునాన్ ఎకుక్వసారుల్ కలుసుకోలేకపోయాం" 
అనాన్డు మనోహర.  

     ముగగ్రం మాటలోల్ పడిపోయాం. మనోహర కొదిద్సేపు తన సాహితీమితుర్ల గురించి, తమ కంపెని 
విషయాలు, సామాజిక సేవకోసం వాళుల్ చేసిన సరేవ్ల విశేషాలు చెపాప్డు. తరావ్త తన పర్కృతి సాహసయాతర్లగురించి 
చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. 

     “మీరెపుప్డూ మాతో రాలేదుగాని మా సాహసయాతర్లు యెంతో థిర్లిల్ంగ గా వుంటాయి. ఆమధయ్ 
నలల్మలకొండలోల్ని లోయలో వుధృతంగా పర్వహిసుత్నన్ వాగులో యెదురుపర్వాహంలో రెండుపడవలోల్ పదిమైళుల్ వెళాల్ం. 
క్షణక్షణం పర్మాదంతో వొళుల్ జలదరించిన ఆ పర్యాణం అదుభ్తమనుకోండి. ఆరాతిర్ ఫారెసట్ గెసట్ హౌస దగగ్ర నెగళల్ 
చుటూట్ అకక్డి అదివాసులు చేసిన డాయ్నుస్ను మాటలోల్ వరిణ్ంచలేం. యినైస్ప్ర అయి మేమూ డాయ్నస్ చేసాం. మొనన్ సరిగాగ్ 
దానికి వయ్తిరేకంగా పాపికొండలోల్ గోదావరిలో లంగరేసిన పడవపైన పునన్మి వెనెన్లోల్ నిశచ్లంగా రాతర్ంతా గడపడం 
అంతే గొపప్గావుంది” అంటూ వాటిగురించి వివరించాడు.      అతని అభివకిత్లో సాంఘికహోదాకంటే విభినన్ధుర్వాలు 
కలసిపోయిన ఒక పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్తవ్ం పర్తిఫలిసోత్ంది. 
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     “పర్మాదాల గురించి అసస్లు పటిట్ంచుకోడు, నాకేమో యికక్డ చచేచ్ంత భయం" అంది శారద నిషూట్రంగా. 
     "యిండసిట్ర్యలిసైట్ తీరికలేని పనులోల్కూడా మీరు యీ యాతర్లు చేయడం విశేషం" అనాన్ను.  
     "ఆమాటకొసేత్ జె.ఆర.డి. టాటాగారు వృదాధ్య్పయ్ంలో విమానం నడపలేదా? అసలు మనిషి రోజులో కొంతసేపు 

తనున్ తాను మరచిపోతేగాని మనిషిగా గడిపినటుట్ కాదనుకుంటాను. దానికి యిలాంటి థిర్లిల్ంగ యాతర్లు వొక చకక్టి 
మారగ్ం" అనాన్డు మనోహర. 

      "యీ పెయింటింగ చాలా గొపప్గా వేయించారు. దానివెనకాలునన్ థిర్లిల్ంగ కథంతా చెపిప్ంది శారద" 
అనాన్ను, గోడకునన్ పెయింటింగ ని చూపిసూత్. 

     “ఆ కథ చివర కొంత విషాదంకూడావుంది. అది శారద మీకు చెపుప్ండదు" అనాన్డు. 
     “అది మీరే చెపప్ండి” అంది శారద. 
     అతని మొహంలో విచారం అలుముకుంది. "మేము తడిసిన తలలోత్ యేటినించి తిరిగొచిచ్ యింటి 

కాంపౌండులోకి పర్వేశించేసరికి అకక్డ పరిసిథ్తి గంభీరంగా వుంది. మా తాతగారు వరండాలో  అటుయిటు తిరుగుతూ 
కోపంగా అందరిమీద అరుసుత్నాన్రు. ఆవరణలో చాలామంది పోగైవునాన్రు. అందులో దాసు, సోముల నానన్లు 
చేతులుకటుట్కుని ఓపకక్గా వునాన్రు. మమమ్లిన్ వెతకడానికి టారిచ్లైటుల్, పెటొర్మాకుస్ లైటల్తో పదిమంది మనుషులు 
రెడీగావునాన్రు.  

     మమమ్లిన్ చూడగానే "అదిగో చినన్యయ్గారు వచాచ్రు” అని యెవరో అరిచారు. వొకరు ననున్ యెతుత్కుని 
హలోల్ మంచంమీద పడుకుని యేడుసుత్నన్ మా నానన్మమ్ దగగ్రికి తీసుకెళాల్రు. 

     మా నానన్మమ్ లేచి ననున్ గటిట్గాహతుత్కుని వొళోల్ కూరోచ్బెటుట్కుంది. నేను ఆమెకు జరిగిందంతా 
చెపుతునాన్ను. యింతలో బయట పెదద్గా అరుపులు, యేడుపులు వినిపించాయి. నేను బయటికివచాచ్ను. మా తాతగారు 
యింకా కోపంగానే వునాన్రు. నాసేన్హితులిన్ వాళల్నానన్లు బరికెలతో వీపుమీద బాదుతునాన్రు.  

     ఆ శిక్ష చాలదని వాళిల్దద్రీన్ మా వరండాలో కొబబ్రితాడుకటిట్ కోదండాలకు వేలాడదీశారు. నేనది చూడలేక 
మానానన్మమ్ దగగ్రికి పరిగెతిత్ ఆమెను లాకొక్చాచ్ను. ఆమె చెపప్డంతో వాళల్ను దించారు.  

     ఆరోజు తరువాత నా సేన్హితులిదద్రూ నాకెపుప్డూ కనపడలేదు. వారంరోజులోల్నే ననూన్, బెంగుళూరులోవునన్ 
మా అమామ్నానన్ల దగగ్రకు తీసుకొచిచ్ ననన్కక్డ సూక్లోల్ చేరిప్ంచారు" అని ముగించాడు మనోహర.  

     "మీరు పెదద్యాయ్క వాళల్నెపుప్డూ కలవడానికి పర్యతిన్ంచలేదా?" అడిగాను.  
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     "కాలేజిరోజులోల్ సెలవులకెళిల్నపుప్డు పర్యతిన్ంచాను, కానీ ఆ సంఘటనజరిగిన కొనిన్నెలలకే వాళుల్ వూరొదిలి 
వెళిల్పోయారని చెపాప్రు. ఆతరువాత యికక్డ ఆధునిక పరిశర్మ పార్రంభించి మేమూ బెంగుళూరునించి యిటువైపు 
వచేచ్సాము. వాళెల్కక్డునాన్రో యిపప్టికీ తెలియదు" అనాన్డతను విచారంగా.  

     శారద లేచి “డినన్ర కి టైమైంది రండి” అని హాలోల్కి వెళిల్ంది. 
     అతను లేచి పెయింటింగ దగగ్రికెళిల్ "నిజమైన జీవితమంటే ‘కిటికీలోంచి చూసే దృశయ్ంకాదు, తలుపుగుండా 

బయటికివెళిల్ లీనమై అనుభవించేది’ అని నాకారోజే తెలిసింది. వాళిల్దద్రికీ నేనెంతో రుణపడివునాన్ను. ఆ రుణమెలా 
తీరుచ్కోవాలో తెలియడంలేదు. ఐనా అది అంత సులభంగా తీరేది కాదులేండి" అనాన్డు.  

     డినన్రయాయ్క ఇంటికొచేచ్సాను. ఆరాతిర్ నాకు చాలాసేపు నిదర్ పటట్లేదు. అతను చివరగా చెపిప్ందాంటోల్కూడా 
అతని పర్వరత్నకుచెందిన రహసయ్ం ఉనన్టుట్గా బోధపడింది. 

     మరుసటిరోజు శారదకు ఫోన చేసి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ "మనోహర చినన్పప్డు జరిగిన సంఘటనపటల్ యింకా 
అపరాధభావనతో బాధపడుతునన్టుట్ంది" అనాన్ను.  

     "నాకూ వొకోక్సారి అలాగే అనిపిసుత్ంది. యిది పోవడమెలా మరి?" అనడిగింది.  
     "యేముంది యెంతకషట్మైనా దాసు, సోములను వెతికిపటుట్కుని వాళల్ మంచిచెడడ్లు విచారించి అవసరమైతే 

సహాయం చేయడమే" అనాన్ను.  
     శారద దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్నటుట్ అవతలున్ంచి వినపడింది. 
     నెలరోజుల తరావ్త మాయింటోల్ కరెంటుమోటార కాలిపోతే కొతత్ది వెయయ్డానికి ఎలెకీట్ర్షియన లక్షమ్ణ 

వచాచ్డు. పనైపోయి అతను వెళేల్ముందు టీ తాగుతూ కూరుచ్నాన్ం. పర్తిసిపుప్కి ఊదుకుని టీతాగడం అతని అలవాటు. 
అతనలా తాగుతుండగా ఇదివరకెపుప్డో అతనలా తాగుతూ తమవూరు 'భూపతిపాలెం' అని చెపప్డం చపుప్న గురొత్చిచ్ంది.  

     "లక్షమ్ణ మీది భూపతిపాలెంగదా, నీకు మనోహర వాళుల్ తెలిసేవుండాలే?" అనాన్.  
     అతను తతత్రపడి " నాచినన్పుప్డే మేమావూరు వొదిలేసాం. ఐనా వాళుల్ జమిందారుల్ సార!" అనాన్డు, తనకేం 

సంబంధంలేనటుట్. ఆవెంటనే అతను వెళిల్పోయాడు. 
     అతను వెళిల్పోయాక లక్షమ్ణ పూరిత్పేరు ‘లక్షమ్ణదాసు’ అని గురొత్చిచ్ంది. ఇదివరకూ చెకుక్మీద పేరు అలాగే 

రాయించుకునేవాడు. యీ లక్షమ్ణే మనోహర చినన్పప్టి ఫెర్ండైన ‘దాసు’ అయుయ్ంటాడని సుఫ్రించింది. ‘కానీ ఎందుకో 
అతను ఆ విషయం బయటపెటట్దలుచ్కోలేదు’, ఎలాగైనా అతనిన్ ఒపిప్ంచి మనోహర దగగ్రికి తీసుకెళాల్లనుకునాన్ను.  
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     ఆ మరుసటిరోజు సాయంతర్ం మా వెనకనునన్ బసీత్లోని లక్షమ్ణ ఇంటికెళాల్ను. ముందుగదిలో అతను 
కొడుకును, కూతురిన్ కూరోచ్బెటుట్కుని చదివిసుత్నాన్డు. ననున్ చూసిన వెంటనే లేచి "ఫోన చేసేత్ నేనే వచేచ్వాణిణ్గదా సార" 
అంటూనే నాకు మరాయ్ద చేసి కూరోచ్బెటాట్డు.  

     నేను పిలల్లిన్, అతని భారయ్ని పలకరించి, ఆమె చేసిచిచ్న టీ తాగాక "నీతో మాటాల్డేదుంది, పారుక్లో 
కూరుచ్ందాం రా" అనాన్ను.      అతను మౌనంగా ననన్నుసరించాడు.  

     నేను మనోహర ఇంటోల్ జరిగిందంతా చెపిప్ "మనోహర తో చినన్పుప్డు యేటిదగగ్రకి వెళిల్న దాసువి నువేవ్నని 
నాకు అరథ్మైంది” అనాన్ను పారుక్లో బెంచిమీద కూరుచ్నాన్క.  

     "మీరనుకుంటావునన్ది నిజమే. రెణెణ్లల్కింద తొలిసారి రిపేరుపనిమీద వాళిల్ంటికెళిల్నపుప్డే వాళెల్వురో తెలిసింది. 
అపుప్డే మనోహరుసారు యీ కథ యెవురికో చెపాత్వుంటే నేను వినాన్ను. ఆ రూములో పని మిగిలిపోవడంవలల్ రెండోసారి 
వెళల్కతపప్లేదు. ఆ రోజే మీరొచిచ్నారు" అనాన్డు లక్షమ్ణ  

     "మరెందుకు నువెవ్వరో మనోహరిక్ చెపప్లేదు?" అనాన్.  
     "యేంచెపాత్ం సార. ఆ కథ అకక్డతో ఐపోలేదు, యింగా కొనాన్ళుల్ నడిచింది. అది ఆయనగూగ్డా తెలుస్ండదు. 

అ రోజు మా తపుప్లేకపోయినా మమమ్లిన్ బాగా కొటిట్నారు. మాకు వొళల్ంతా వాతలుతేలి జొరాలొచిచ్నాయి. మా పెదోద్ళల్ను 
బంగాల్లో పనిలోంచి తీసేసి పొలాలోల్ పనులకు పంపించినారు. బాగ చదువుకునే పిలల్లమనే వుదేద్శంతోనే ననూన్, 
సోమూను ఆ కాంపౌండులేకి రానిచిచ్నారు. కానీ అది జరిగినాక యెపుప్డూ బయం బయంగా వుండేవాళల్ం. సూక్లోల్ మా 
పరిసిథ్తి మారింది” అని ఆగాడు లక్షమ్ణ. 

     "అంతపని జరిగిందా?" అనాన్ను అసంకలిప్తంగా 
     “తపప్ంతా వాళల్దే అనలేం. అదంతా మొతత్ంగా వొక ముళల్కంప సార. మధయ్లోవుండేవాళుల్ సామానుయ్లా? 

‘మనోహరు యేటోల్ కొటుట్కొని పోవాలిస్నోడని మావలేల్ అంతపెదద్ గండంలో యిరుకుక్నాన్డని, అతని నాయనమమ్ చేసిన 
పూజలవలల్ కొంచెంలో తపిప్ంచుకొని బయటపడినాడని’ కొందరు పెదద్మనుషులు తీరామ్నించినారు. కొనాన్ళల్కు యీ 
విషయానిన్ మనోహరుసారు వాళుల్ మరిచ్పోయినా యింగ అకక్డవుండడానికి బుదిద్పుటట్క మాకుటుంబాలే వూరిడిచి 
చెరోదికుక్ వెళిల్పోయినాయి సార”  

     “మీ పర్మేయంలేకుండా జరిగిందానికి అంత పెదద్ శికాష్?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్పోతూ.       “అసలు మేంగూడా 
వొకపుప్డు భూపతిపాలెంలో రైతులంసార. మనోహరుసారు తాతకు మా భూములు వడీడ్కింద జమైపోయినాక 
తలొంచుకోని మేంవాళిల్ంటోల్ పనివాళల్మైపోయినాం. మానాయనకెపుప్డూ ఆ బాధవుండేది. వెళిల్పోవడానికి అదిగూడా 
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కారణమనుకుంటాను. సోము జబుబ్చేసి చనిపోయినాడని కొనాన్ళల్తరావ్త తెలిసింది. యిపుప్డు వాళెల్కక్డునాన్రో నాకు 
నిజంగా తెలీదు సార" అని ముగించాడు లక్షమ్ణ. 

     అతను చెపిప్ంది వినాన్క తలంతా బరువైనటట్నిపించింది. పెతత్ందారీవయ్వసథ్ ఆగర్హానికి గురైతే అంతకుమించిన 
శాపంలేదు. ఐతే ఆతరువాత మనోహర నగరజీవితానికి వెళిల్ ఆధునికతరం పారిశార్మికవేతత్గా మారాడు. వయ్కిత్గతంగా 
అతనిలో పాతవయ్వసథ్ లక్షణాలు కనిపించడం లేదు.  

     "మీ తపుప్ లేకపోయినా మీకు కీడు జరిగిందనన్ది వాసత్వమే. కానీ నాకు తెలిసినంతవరకు మనోహర 
మంచివాడు, అతనికి తెలియని వయసులో జరిగిందైనా లోలోపల యిపప్టికీ బాధపడుతునాన్డు. మీకు సహాయంచేసి 
నాయ్యం జరిగితేగాని అతనికి తృపిత్ వుండదు. నీకూ యీ కషాట్లు తపుప్తాయి" అనునయంగా అనాన్ను.  

     “మనోహరు సారు నిజంగానే మంచాయనసార” అని లేచి నిలబడి “ఆలసయ్మైంది, మిమమ్లిన్ంటిదగగ్ర దింపి 
పోతాను, పదండి” అనాన్డు.  

     నేనూ లేచాను. ఇదద్రం నడవడం మొదలుపెటాట్ము 
      “వూరొదిలేసినాకగూడా శానాకాలం మానాయన దిగులుతోనే వునాన్డు. ‘నేనెవురికిందా పనిజెయయ్కుండా 

బతకాలని’ మానాయన వొక కరెంటాయనున్ బతిమాలేత్ ఆయనాన్కీ పని నేరిప్ంచినాడు. మా అమామ్ అంతే. ఆమె 
బతికునన్నాన్ళుల్ మళాల్ నేనెపుప్డూ గొపోప్ళల్దగగ్రికి వెళల్గూడదని నాచేత వొటేట్యించుకుంది సార" అనాన్డు లక్షమ్ణ. 

     “ఆమె యిపుప్డు లేదుగా, యిక అభయ్ంతరమేముంది?” అనాన్ను అతని సిథ్రచితాత్నికి ఆశచ్రయ్పోతూ.  
     "మనిషి పోయినా మాట మాటే సార. పైగా సోము కుటుంబ మెకక్డుందో తెలీదు, నేనొకక్ణేణ్ యెటాల్ వసాత్ను?” 

అనాన్డు.  
     ఆ చేదుఙాఞ్పకానిన్ లక్షమ్ణ ఇంకా మరిచ్పోలేదా? లేక, మనోహరు మంచివాడని తెలిసినా అతను 

కొతత్వయ్వసథ్నుకూడా నమమ్డంలేదా? అతనికి వసుత్నన్ ఆహావ్నం తలుపునుంచి కాకుండా ‘కిటికి’నుంచి అనుకుంటునాన్డా? 
ఈ విషయం అంత తేలికైందికాదని నాకు బోధపడింది. ఆదేకాక ‘నిజాయతీగా, కషిట్ంచి సంపదను సృషిట్ంచే మనుషులు 
అనాయాసంగావచేచ్ బహుమానాలను సీవ్కరించరేమో’ అనుకునాన్ను. ఐనా అతనికి జరిగిన అనాయ్యానెన్లాగైనా 
సరిదిదాద్లనే కోరిక ననొన్దలలేదు.  

     మా యింటిదగగ్రికొచాచ్ము.  
     "వసాత్ సార” అని లక్షమ్ణ రెండడుగులు ముందుకేసాడు. 
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                                            (Cupertino, CA) 

     "ఆరోజు మీతో బయటికెళల్డంవలేల్ నిజంగా జీవితానిన్ తెలుసుకునాన్నని మనోహరంటునాన్డు. అతను ఎంతో 
సంఘసేవ చేసుత్నాన్డు. పోనీ నువొవ్కక్సారి కనిపించి బాగానేవునాన్నని చెపుప్. అతను సంతోషించి యింకా యెకుక్వ 
సేవచేసాత్డు" అనాన్ను ఆఖరి పర్యతన్ంగా. 

     లక్షమ్ణ వెనకిక్ తిరిగి చినన్గానవివ్ "యిపుప్డు మనోహరుసారు సేవవలల్ యెంతోమందికి మంచి 
జరుగుతావుంది. నేను కనబడినాక ఆయన సేవ తగిగ్సేత్?" అని ముందుకు నడిచాడు.  

     అతని అంతరంగానిన్ అరథ్ంచేసుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ చీకటివెలుత్రల్లో వెళుత్నన్ అతనివైపే చూసూత్ అకక్డే 
నిలబడాడ్ను. 

PPP 
                       ఉ                     

                      అ     
                          26  ఉ  ఉ     

                                 ఉ     

  “రేపు మీ నానది సంవతస్రీకం బిడాడ్ ! గుడికి బోయి అయయ్గారికి దకిష్ణియాయ్లె!” ఎపుప్డో బొంగురు పోయిన గొంతుతో అమమ్ 
అంటునన్ మాటలతో టి.వి  ముందు కూరుచ్నన్డాకట్రు రమేష రెడిడ్కి  గతమంతా ఒకక్సారి కళళ్ముందు కదలాడ సాగింది. రమేష రెడిడ్ 
అమెరికాలోని ఓ సాథ్నిక హాసిప్టలోల్ మంచి పేరు గడించిన డాకట్రు. 

సుమారు ముపైప్ ఏళళ్ కిర్ందట.. తాను ఇంటర చదువుతోనన్ రోజులవి. కరీంనగర జిలాల్ లోని  ఒక మారుమూల పలెల్. తనతో పాటు 
ఊరోల్నే చదువుకునన్ చాలా మంది పదో తరగతి తపిప్  అపప్టికే ఉధృతంగా సాగుతోనన్ నకస్లైటల్ ఉదయ్మంలో కలిసిపోయారు.  

తాను మాతర్ం పర్థమశేర్ణిలో ఉతీత్రుణ్డై, మండల కేందర్ంలో  ఇంటర  చదువుతునాన్డు.  ఒకరోజు కాలేజీ అయిపోయాక సాయంతర్ం  
బసుస్దిగి  ఇంటికి వసుత్ండగా.. దారి మధయ్లో తన పదోతరగతి కాల్సుమేటు వెంకటయయ్ కలిసి పర్కక్కు తీసుకెళాల్డు. తనకు మాతర్మే 
వినబడేటుట్గా “ఏం రమేషు!  అనన్లు జండాలు బాతినంక సుతం మీ నాన  భూమిల  అడుగుబెటిట్ దునున్తాండట నేను గూడ దళంల 
పనిజేతాత్న కాబటిట్ జెపాత్న. కస మీ నానకు జెపుప్కో. అనన్లు జెండాలు బాతినంక సుతం ఆ భూమిలకు పోతే ఇగ గంతే! “ 

“ఇపప్టికే దీని మీద దళంల చానా చరచ్ జరిగింది. మీ నానకు సుతం ఓ సారి వారిన్ంగ ఇచిచ్రుర్.. గి దీంటేల్ నాదేతె ఏం లేదు..పైన 
కొంరనన్ దళకమాండర.  గా  అనన్ ఎటల్ంటె గటల్నే అయితది. ఐనా గని .. గాలి, నీళుల్, భూమి ఒకళ సొతేత్ం గాదు. సమాజంల అందరి సొతుత్. 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

238          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

అందరికి సమానంగ బంచాలె. పంచితీరుతం.  గందుకే నేను దళంల జేరిన భూసాముల దోపిడి సాగదిగ.. మీ పటేల గిరీలు జేసినంత కాలం 
జేసిరుర్..సాగినంత కాలం సాగింది.. గవనీన్ ఇగనుంచి సాగై…! 

 
ఇగబోతె.. ఓ వారం కింద.. ఊరంత జూతాత్ంటె.. జెండాగదెద్ కాడ.. గా బాలెర్డిడ్ మీద, మేం యాక్షను దీసుకుంటానం!  టెలిఫోనుల్ 

జేయబటేట్ పోలీసోళళ్కు మా గురించి తెలాత్ంది.. గందుకే ఎవవ్ళు గూడ ఫోనుల్ పెటుట్కోదద్ని ముందే సాటింపు ఏయించినంక సుతం.. ఫోన లైను 
గావాలన్ని  పటన్ం బోయి.. అపిల్కేషను పెటుట్కుండట.. గా బాలెర్డిడ్.. గందుకే వాణిణ్ జెండాకు గటేట్సి కొడతానం! 

 గకక్డ మీ నాన సుతం ఉనన్డు.. ఉటిట్గ జూడలె గద .. ‘గిది అనాన్యం .. గటల్ గొడత్రా..’ అనెటాళకు..  కొందరు మా మీదనే 
తిరగబడడ్ంత పనిజేసిరుర్.. మేం యాక్షన దీసుకుంటాంటే మీ నాన జనాలను రెచచ్గొటిట్ నటైల్యింది. గకక్డ గంతమందునన్రు.. 
ఎవడనన్మాటాల్డిండా..? మీ నానకెందుకు?..అనన్ల మీదనె తిరగబడతడా..?..మేం ఉనన్దే అందరికి నాయం జేయనీకి…. ఉనోన్డు, లేనోడని 
లేకుంట అందరికి సమానంగ బంచనీకి. 

గది ఇగ వదిలిపెటుట్ గని..జెండాలు బాతిన భూమిలకు మాతర్ం బోవొదద్ని జెపుప్..లేకుంటే..”  చెపప్కుంటూ పోతునాన్డు. 
అంతా వినాన్క, మౌనంగా నడుచుకుంటూ ఇంటికెళాళ్డు. నానన్ ఇంటోల్నే కూరొచ్ని ఉనాన్డు.  వెంకటయయ్ చెపిప్న మాటలనీన్ 

నానన్కు వివరించాక నానన్ మొదలుబెటాట్డు .  
  “మేమైదుగురం అనన్దముమ్లం బిడాడ్..!  అందరం పంచుకోంగ నా భాగాని కొచిచ్ంది ఇరవై ఎకరాల భూమి… దాంటెల్ పదియేను 

ఎకరాలు జెండాలు పాతిరుర్.. మంచిగా ఏపు కొచిచ్న పతిత్.. ఇపుప్డొచిచ్బెదిరితారుర్..పతిత్ బుగగ్లు ఏరొదద్ట.. ఎవడో పోయి లేనిపోనియి ఎకిక్చిచ్ 
జెపెత్ .. ఆళుళ్ మన భూమిలకే మనలిన్ పోవొదద్ంటే భయపడతారర్?.. గీ భయపడుకుంట బతుకుడు గూడ..  ఓ బతుకేనార..? గందుకే ఊళెల్ 
జెండాలు బాతిన భూములోళళ్ందరికి దైరయ్ం జెపాత్న…!”  చెపుప్కుంటూ పోతునన్ నానన్ మాటలకు ఏమీ ఎదురు చెపప్లేదు.   

అంతా వింటునన్ అమమ్.. “వాళళ్తోని బెటుట్కోవదద్ని ఎంత జెపిప్నా  మీ నాన ఇంటలేడు బిడాడ్.! గీ భూమి పాడుగాను! మనలాంటోళుళ్  
చాన మంది  పటన్ం పోయిరుర్. ఎదో ఒకటి జేసుకొని బతుకుతారుర్ . మనం కూడా ఏడికైనా బోదాం..పా.. అంటాంటె.. మీ నాన వింటలేడు 
బిడాడ్.. ఏమనైన్తే ఇంకేమనన్ ఉనన్దా ఇగ.. నువువ్, ఇదద్రు చెలెల్ళుళ్, అందరం..ఆగమైపోతం బిడాడ్..ఆళుళ్ పిడాత పాణం దీశే రకాలు..”అంటూ 
కనీన్ళుల్ కొంగుతో తుడుచుకుంటోంది! 

నాలుగు రోజుల  తరావ్త ,  ఓ  రోజు  రాతిర్ పదకొండు దాటిందనుకుంటా.. చినుకులు పడుతూ ఉనాన్యి.  తలుపు నెటుట్కుంటూ 
వచాచ్డో మనిషి. ఇంకో నలుగురు తలుపు బైటే ఉండిపోయారు. తలుపు బయట ఉనన్వాళల్లో ఒకడు వెంకటయయ్.  

లోపలికి  వచిచ్న మనిషి,  బలల్ మీద కూరొచ్నాన్క  తన పిసోత్లును బొడోల్ నుంచి తీసి బలల్మీద  పకక్నే  పెటుట్కునాన్డు. నానన్ను 
కూడా కూరోచ్మనాన్డు.  “నా పేరు కొంరనన్!  వినే ఉంటవు గనీ..   మండల దళ కమిటీకి కమాండరును.  మా మీదనే తిరుగబడమని వూళెళ్ 
రెచచ్గొడాత్నవు గద? భూమి నేవనన్.. పుటిట్నపుప్డు నీ పేరు మీద రాసుకొచిచ్నవా?  జెండాలు బాతిన భూమిలకు పోనీకి నీకెంత దైరయ్ం?” 

నానన్ బదులు  చెపూత్, “కషట్పడి సంపాదించేటోనికి.. తిని కూసునేటోనికి సమానంగ బంచుతె నడుతత్దా..? పటన్ంల బొచెచ్డు మంది 
దగగ్ర బొచెచ్డు పైసల ఉనైన్!  గవనిన్ గూడ పంచుతర మరి?........”   కొంరనన్ మధయ్లోనే ఆపి   ”ఎమో బాగ మాటాల్డుతనవూ? బైటికి పా 
జెండా గదెద్ కాడికి. ..అకక్డ మాటాల్డదం పా..!”  అంటూ నానన్ని బయటకు తీసుకుపోతునాన్రు. 
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అమమ్ ఏడుసూత్, ”అనాన్!.  నేను జెపుప్కుంట అనన్.. ఆయనతోటి ! ఈ ఒకక్సారికి వొదిలేయిరర్నాన్...  మేమే  ఏడికైన బోయి 
బతుకుతుకమనన్!.. ముగుగ్రు పిలగాండుల్ , నేను దికుక్లేనోలల్ం అయిపోతమనాన్..!” అంటూ కాళుళ్ పటుట్కొని బతిలాడుతోంది.. తనతో, ఇదద్రు 
చెలెల్ళల్తో  దండాలు పెటిట్సోత్ంది..  

 
“లేదకాక్! ఏం జేయం గనీ.. కొంచెం మాటాల్డి పంపితత్ం.. గంతే.! మీరు లోపలికి పోండిర్!” అంటూ నానన్ని బయటకు తీసుకెళాల్రు 

ఐదుగురు కలిసి. 
అనన్లు.. జెండా గదెద్ కాడ నానన్ను కాలిచ్ చంపేసి... “ఎవరు ఎదురు తిరిగినా గిదే గతి…” అంటూ హెచచ్రించారనన్ మాట విని  

అమమ్ కుపప్కూలిపోయింది.  
నానన్ కాషట్ం చుటుట్ తిరుగుతూ..ఆ ఐదుగురినీ చంపేదాక తల వెంటిర్కలు, గడడ్ం తీయనని బాబాయ శపథం జేసినటుట్ ఊరంతా 

అనుకునాన్రు. అదే  రోజు  ఆ విషయం  అమమ్కు తెలిసి.. బాబాయిని గుంజుకొచిచ్.. వాళళ్ జోలికి అసలే పోనని పిలల్లందరి మీద పర్మాణం 
చేయమని పటుట్బటిట్ంది ఏడుసూత్నే!   బాబాయి పెదద్ పెదద్ బొటుల్ పెటుట్కొని ఊగిపోతునాన్డు..  ఎవరికీ ఆగటేల్దు! చివరికి అమేమ్..  బాబాయి 
రెండుకాళళ్ మీదపడి ఏడుసూత్ బర్తిలాడడంతో.. పిలల్లందరి మీదా ఒటుట్ వేశాడు, ‘అనన్ల జోలికి వెళల్నని’!   ఇది చాలామంది చూడడంతో.. 
ఊరోల్ అందరికీ ఈ విషయం తెలిసింది! 

 ఆ తరావ్త కొనిన్రోజులకు..మేనమామ వచిచ్ అమమ్ను,తనను,చెలెల్ళల్ను తనతో పాటు వాళళ్ ఊరికి తీసుకుపోయి తన ఇంటోల్నే 
ఉంచుకొనాన్డు.  ఎనేన్ండల్ పాటు  ఏడిచ్ ఏడిచ్ అమమ్ గొంతు బొంగురు పోయిందో..! 

ఓ నాలుగేళల్ తరావ్త..  ఓ రోజు పేపరులో చూశాడు.. కొంరనన్ దళంలో అందరూ..ఊరి చెరువుగటుట్ మీద పోలీసుల ఎన కౌంటరోల్ 
చనిపోయారు. కానీ కొంరనన్ తపిప్ంచుకునాన్డు. 

అదే  రోజు మామయయ్ అమమ్తో మాటాల్డుతుండగా వినాన్డు. “అకాక్!   పోలీసులలల్ ఓ పెదద్ చెయియ్కి, లచచ్ రూపాయలిచిచ్నం గదా!  
ఎంకౌంటరల్ అందరిన్ లేపేశిరుర్ గని...ఒకక్డు..అసలోడే.. తపిప్చుచ్కునన్డట...ఇంకా వెతుకుతారర్ట.. కానీ వాని ఫోటువ ఎవరి దగగ్ర లేదట! 
ఎటుల్ంటడో .. ఎకక్డుంటాడో  గూడ  తెలవ్దట! ఏడిదాంక బోతడో సూదాద్ం..!”    

కొనేన్ళళ్కు చెలెల్ళళ్పెళిల్ళుల్  చెయయ్టం..తాను ఎం.బి.బి.స, ఎం.డి చదివి..అమెరికాకు వచిచ్ సిథ్రపడటం, మంచి డాకట్రుగా పేరు 
తెచుచ్కోటం,  అమమ్కు కూడా గీర్న కారుడ్ రావటంతో తమతో పాటే ఉండటం.. అనీన్ మననం చేసుకుంటుండగ ఇంతలోనే  హాసిప్టల నుంచి 
ఫోను..ఒక ఎమరెజ్నీస్ కేసు కోసం వెంటనే రావాలని.. 

కారేసుకొని బయలుదేరి హాసిప్టల వెళాళ్డు. ఎమరెజ్నీస్ రూము బయట ఓ కురార్డు కూరొచ్నునాన్డు. ముపైప్ ఏళుళ్ ఉంటాయేమో.. 
తెలుగోని లాగే ఉనాన్డు.. చూడగానే లేచి నిలుచ్నాన్డు. పకక్నే అతని తలిల్ అనుకుంటా..చేతులు జోడిసోత్ంది  కాపాడమనన్టుట్గా.  

బహుశా పేషంటు...కురోర్ని తండిర్ అయి ఉంటాడని అనుకునాన్డు.  డూయ్టీ నరుస్ ఇచిచ్న ఫారంలో పేషంటు పేరు “నాగేశవ్ర రావు”  
వయసు డెబైభ్ ఐదు సంవతస్రాలు, చిరునామా వైజాగ అని ఉంది. 

రెండుగంటల శర్మ తరావ్త పేషంటు సప్ృహలోకి వచాచ్డు.  కళుళ్ తెరుచి నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్డు. ఇక బయటకొచిచ్  “ఏం 
పరేల్దు! ఇపుప్డిక అంతా బాగానే ఉంది. ఇపుడు మాటాల్డుతునాన్డు.  రెండు రోజులోల్ డిశాచ్రజ్ చేయొచుచ్!  మీరు కూడా లోపలికొచిచ్ 
చూడొచుచ్.”  అంటూ కురోర్ణిణ్, వాళళ్ అమమ్ను ఎమరెజ్నీస్ రూము లోపలికి తీసుకెళాల్డు. 
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“   ”                                              (Elizabethtown, KY)   

ఓ అరగంట అకక్డే ఉనన్ తరావ్త, “ నేనిక వెళాత్ను. నరుస్, డూయ్టీ డాకట్రు వాళుళ్ చూసుకుంటారు, అవసరమైతే ననున్ పిలుసాత్రు..నౌ 
హి ఈజ ఫైన..” అంటూ బయటకు నడుసుత్ండగా.. వాళళ్ అమమ్ దండాలు పెడుతూనే ఉంది. 

బయటకెళళ్డానికి డోరు తెరిచేటపుప్డు  ఓసారి పిలిచాడు. “కొంరనాన్..!”... ఆ పిలుపు  వినాన్క  తలతిపిప్ తననే చూసుత్నాన్డు 
పేషంటు!   కురోర్నికి, వాళళ్ అమమ్కు ఏమీ  అరధ్ం కాలేదు! 

 
ముపైప్ఏళళ్ కింద ఆరోజు రాతిర్ చూసిన అతని ముఖం. అమమ్,తనూ,చెలెల్ళుళ్ దండాలు పెడుతూ చూసినపప్టి ముఖం..ఇపప్డు కొంత 

మారిపోయినా,  ఆపరేషను చేసుత్నన్పుడు తనకొచిచ్న అనుమానం ఇపుప్డు నిజమైంది!  
తిరిగి కారులో ఇంటికి బయలుదేరాడు. కారు సీప్కరులో పరమాతుమ్ని శోల్కం.. “కరమ్ణేయ్వాధికారసేత్ మా ఫలేషు కదాచన..మా 

కరమ్ఫలహేతురూభ్ః మాతే సంగోసత్వ్కరమ్ణి..” శార్వయ్ంగా ఘంటశాల గొంతులో మోగుతోంటే, తనమ్యతవ్ంతో రెండు కనీన్టి చుకక్లు 
రాలాయి. 

 ఇంటికొచిచ్ సాన్నం చేసి టి.వి ముందు సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. అమమ్ వచిచ్ పకక్నే  కూరుచ్నన్ది.  “రేపు మీ నాన మాషక్ం గద 
బిడాడ్.. మీ బాబాయి ఫోన జేసి మాటాల్డిండు. నీ పేరు మీద భూమి పాసుబుకుక్లు తెపిప్చిచ్ండట. ఇంకేదో కౌల విషయం గూడ 
మాటాల్డాలనాన్డు. 

మీ మావయయ్ గూడ ఫోన జేసిండు.  ఆ ఎన కౌంటరల్  దపిప్చుచ్కునోన్డు ఏడికి బోయిండో, వాళళ్ ఊరోళల్కు , వాళళ్ సుటాట్లకు గూడ 
తెలవ్దట.. ఒకక్సారి గూడ ఊళెళ్కు రాలేదట.. వాళళ్ అవవ్, అయయ్ సచిచ్నపుప్డు గూడ ఊళెళ్కు రాలేదట.. ఏడికి పారిపోయిండో... ఎంతెతికినా 
దొరకకపాయె!  అనుకుంట బాధపడడ్డు....” కనీన్ళల్ను కొంగుతో అదుద్కుంటూ చెపుప్కుంటూ పోతోంది. 

అమమ్ చెపుత్నన్దంతా వినీ.. విననటుట్గానే,  టి.వి.చూసుత్ండిపోయాడా... ‘నిషాక్మ కరమ్యోగి’! 
 

*** 

                  
             ఉ       

                అ     
                        26  ఉ  ఉ     

                           ఉ     

 మినిన్యాపోలిస డౌన టౌన ఆఫీసులో మీటింగ. వచేచ్ నెలలో ఇండియా వెళళ్డానికి పరిమ్షన, తాను ఆఫీసులో లేనపుప్డు తన పని 
ఎవరు చేసాత్రో వగైరా అనీన్ మాటాల్డడ్ం అయాయ్క వెనకిక్ వసుత్నన్పుప్డు తన కూయ్బ లో డెసక్ మీద ఫోన మోగడం గమనించి ఎతిత్ చెపాప్డు 
గంగాధరం “గంగా హియర.”  
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“ఇది అమెజాన ఆఫీసునుంచి చేసే ఫోను. మీ అమెజాన పైరమ అకౌంట ఎవరో హాక చేసినటుట్ మాకు సమాచారం అందింది. అది సరి 
చేయకపోతే మీకే నషట్ం. దాని గురించి ఇపుప్డు మాటాల్డడ్ం కుదురుతుందా లేకపోతే కాసేపు ఉండి చేయమంటారా?” 

గంగాధరానికి చటుకుక్న నవువ్ వచిచ్ంది. తనకి పైరమ అకౌంట ఉనన్ మాట నిజమే కానీ దానికీ ఇపుప్డు వచిచ్న ఈ ఆఫీసు ఫోను 
నెంబర కీ ఏమీ సంబంధం లేదు. మటాల్డేవాడి యాస చూసేత్ ఇండియన అని తెలుసోత్ంది. అమెజాన పర్తీసారీ తమకి చెపేప్ విషయం - 
వాళెళ్పుప్డూ ఇలా ఫోన చేసి అకౌంట గురించి అడగరు. ఈ ఫోనులనీన్ వచేచ్వి హాకరస్ దగిగ్రనుంచి. అదీ వీళుళ్ండేది హైదార్బాద, గురాగ్ం, ఢిలీల్ 
అనే ఇండియన సిటీలనుంచి. అవతల కురార్డు మాటాల్డుతూంటే రాబోయే నవువ్ నొకిక్ పెటిట్ చెపేప్డు గంగాధరం, “కుదురుతుంది కానీ నేను 
మీతో మాటాల్డను. నా అకౌంట నిజంగా హేక చేసినటుట్ నాకూ తెలిస్ంది నినన్నే; మీ మేనేజర ఉంటే ఆయనిన్ పిలవండి. ఓ అరగంట పోయాక 
ఈ పైరవేట సెల ఫోన నెంబర కి చేసేత్ చెపాత్. ఇషట్ం లేకపోతే సరే.” 

“తపప్కుండా చేసాత్మండి. మా మానేజర చేసాత్డు.” 
“ఆయన పేరేమిటో చెపప్ండి, నేను సిదధ్ంగా ఉంటా ఆయన చేసే కాల కోసం.”  
“మేనేజరుల్ ఓ పాతిక మంది ఉనాన్రు, ఎవరికి ఖాళీ ఉంటే వాళేళ్ చేసాత్రు. అందువలల్ పేరు చెపప్లేం. మీ పేరు గంగాధరం అని 

తెలుసు కనక ఎవరో ఒకరు అరగంటలోపులే చేసాత్రు లెండి.” 
“పోనీ నీ పేరు చెపప్వయాయ్, నువువ్ చూడబోతే నాకు మలేల్ ఇండియన లాగే ఉనాన్వు కదా మాటా అదీను. మనలో మనకేమిటి 

రహసయ్ం?” 
“మాకు అసలు పేరుల్ ఒకటీ కంపెనీలో మారుపేరు ఒకటీ ఉనాన్యండి. ఎవరైనా ఫోన చేసేత్, నా పేరు నూయ్టన. అదే పేరు చెపప్ండి 

మేనేజర ఫోన చేసినపుప్డు. ఐడి అడిగితే 095745839.”  
PPP 

“హలో, ఇది గంగాధరం గారేనాండీ?” 
“అవును, చెపుప్ ఏమిటి విశేషం?” 
“మీ అమెజాన అకౌంట హాక చేసారు అని మా కురార్డు నూయ్టన చెపాప్డు కదా, దాని గురించి మీరు మేనేజర తో 

మాటాల్డతాననాన్రట్. నేనే ఆ మేనేజర ని. పేరు జేమీ. మీ ఐడి ఇసేత్ ఎపుప్డు హాక చేసారో అదీ చెపిప్ మీ పాస వరడ్ మారుసాత్ను పాతది ఇసేత్.” 
“గొపప్పని చేసాత్వుగానీ, కొంతకాలం కిర్తం ఇన కం టేకస్ వాళళ్మని చెపుప్కుంటూ ఫోన చేసేవారు ఇపుప్డేమో అమెజాన అని 

మొదలెటాట్రా? ఈ మోసం తెలిసిపోతోంది, ఇది పనిచేసేది కాదు కానీ నేను మరో డబుబ్లొచేచ్ మారగ్ం చెపాత్ను ఇషట్మైతే చెపుప్.” 
“నేను నిజంగా అమెజాన నుంచి ఫోన చేసుత్నాన్నండీ. అలా అంటారేమిటి సార?” 
“నువువ్ అమెజాన నుంచి చేయటేల్దని తెలుసూత్నే ఉంది. చలల్కొచిచ్ ముంత దాచడం ఎందుకోయ, నేను చెపిప్నటుట్ చేసేత్ మిలియన 

డాలరుల్ సంపాదించవచుచ్. చేసాత్వా లేదా? ఇషట్ం లేకపోతే నాకు బోలుడ్ మందునాన్రు పని చేయడానికి.”  
మిలియన డాలరల్నేసరికి నోరూరిన మేనేజర అడిగేడు, “ఏం చేయాలండి దీనికి?”  
“మామూలు పనే. ఫోను మీద కూరోచ్వడం నేనిచేచ్ నెంబరల్నీన్ పిలిచి మీకు ఫలానా యాభై డాలరల్ మాసట్ర లేదా వీసా కారుడ్ గిఫట్ 

పంపుతునాన్ం. అది మీకు జేరాక దానిన్ ఏకిట్వేట చేయడానికి ఇరవై డాలరుల్ చెలిల్ంచాలి. ఆ కారుడ్ ఎకక్డైనా వాడుకోవచుచ్. అని చెపిప్ వాళళ్ 
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ఎడర్స సంపాదించాలి. అలా ఎడర్స ఇచిచ్న వాళల్కి ఓ చీప పాల్సిట్క కారుడ్ పంపడం. అది జేరాక వాళుళ్ మనకో ఇరవై డాలరుల్ వెబ సైట మీద 
చెలిల్ంచాలి. అపుప్డు మీకు పంపిన కారుడ్ పనిచేసోత్ందోహో అని ఓ మెసేజ పెటట్డమే.” 

“ఇరవై పుచుచ్కుని యాభై ఇవవ్డం నషట్ం కాదా, ఏమిటి మీరు చెపొప్చేచ్ లాభం ఇందులో?” మేనేజర అడిగేడు కాసత్ అసహనంగా.  
గంగాధరం పెళుళ్న నవేవ్డు, “ఇరవై పుచుచ్కుని వెబ సైట మీద మీకు పంపిన కారుడ్లో యాభై ఉంది అని మెసేజ పెడతాం, 

అంతవరకే. నిజంగా యాభై ఎవరు ఇసాత్రు? ఆ కారుడ్ వాళుళ్ పటుట్కుని ఎకక్డో పర్యతన్ం చేసాత్రు. అది పనిచేసేత్ కదా? అపప్టికి మీ ఇరవై 
మీకు వచేచ్సాత్యి.” 

“పనిచేయకపోతే మళీళ్ మాకు ఫోన చేసి అడగరా?”  
“ఫోన చేసి అడిగితే వెయిట చేయమని కూరోచ్బెటట్డం, ఓ ఇరవై నిముషాల తరావ్త ఎవరూ సమాధానం చెపప్కుండా కిల్క 

మనిపించడమూను. రెండుమూడు సారుల్ చేసి గొణుకుక్ంటారు, అది కూడా చెపాప్లా?” 
“యాభై ఎందుకు పంపుతునాన్రు అని అడిగితే?” 
“మేము కొతత్గా పెటేట్ ఇంటరెన్ట కంపెనీకి పర్మోషన కోసం అలా పంపుతునాన్ం. మాకు పర్కటనలు ఇచేచ్ పెదద్ పెదద్ కంపెనీలు 

డబుబ్లిసాత్రు; మీరు ఫలానా ఝూడీగా అని తెలియడానికి ఎడర్స ఇరవై ఇవావ్లని చెపప్ండి. ఆ ఎడర్స కి మీకు డిసౌక్ంట కూపాన లు కూడా 
పంపుతారు; మీకు ఇందులో పోయేదేమీ లేదు, కావాలిసేత్ ఈ ఫేసు బుకుక్ పేజీ చూసుకోండి అని కూడా చెపప్ండి. పనిలో పనిగా ఓ 
ఫేసుబుకుక్ పేజీ తయారు చేసి ఉంచండి. ఆ మాతర్ం చినన్ చినన్ విషయాలు గర్హించలేరా?”  

“ఇందులో మీరు మాకు చేసే సహాయం ఏమిటి?”  
“నేను ఎవరికి ఫోన చేయాలో చెపాత్ను. నేనిచేచ్ పేరూల్, ఫోన నెంబరూల్ మీదగిగ్ర పర్సుత్తం ఉనన్ అలాల్టపాప్ జనాలవి కాదు; బాగా 

ఈజీగా బుటట్లో పడే అమెరికా జనాలవి. అందువలల్ మీకు ఆదాయం గారంటీ. ఇలా పంపినందుకు నా వాటా ఇరవై శాతం.  ఇషట్ం ఉంటే 
మిగతా విషయాలు మాటాల్డదాం.”  

“ఎనిన్ నెంబరుల్ ఉనాన్యండి మీ దగిగ్ర మాకు ఇవవ్డానికి?”  
“లక్ష నుండి మూడు లక్షల దాకా ఉనైన్. ఇరవై శాతం వాటాకి లక్ష, ఎకుక్వ కావాలంటే ముపైఫ్ శాతం వాటా. ఇదంతా మనం మనం 

కాయితం మీద ఎగిర్మెంటు రాసుకోవాలి. ఇషట్మైతే చెపప్ండి.” 
“ఫోన చేసిన అందరూ ఒపుప్కోరు కదా ఇటువంటివి?”  
“అందుకేనయాయ్ రెండు లక్షల నెంబరుల్ తీసుకోండి. సగం మంది ఒపుప్కునాన్ డబుబ్లొచేచ్సాత్యి కదా?”  
“ఇది మా ఓనర తో మాటాల్డి చెపాప్లండి. రెండు రోజులు టైమ ఇవవ్గలరా?” 
“నేను వచేచ్నెల ఇండియా వసుత్నాన్ను నాలుగో తారీఖుకి. అపుప్డు మనందరం కలుసుకోవడం కుదురుతుందా? అపప్టోల్గా 

కనుకుక్ని చెపప్ండి.” 
PPP 

నాలుగు రోజులు పోయేక ఫోనొచిచ్ంది గంగాధరానికి. నూయ్టన పనిచేసే కంపెనీ నుంచి; వాళల్కి ఇషట్మే. వాళుళ్ండేది ఢిలీల్ దగిగ్ర ఒక 
చినన్ ఊరిలో. గంగాధరం కనక ఇండియా వచిచ్నపుప్డు ఢిలీల్ వసేత్ అనీన్ తీరిగాగ్ మాటాల్డుకోవచుచ్. అయితే గంగాధరానికి దారి ఖరుచ్లు 
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మాతర్ం ఇచుచ్కోలేరు పర్సుత్తానికి. గంగాధరం చెపేప్డు, “ఏం ఫరేల్దు, నేను పెటుట్కుంటాను దారి ఖరుచ్లు. బిజినెస లో ఆ మాతర్ం పెటుట్బడి 
పెటాట్లి కదా నా వంతు?”  

తరావ్త వాళిళ్చిచ్న ఈమెయిల కి గంగాధరం తాను ఇండియా వచేచ్ తేదీ అవీ పంపించి తన సూపరైవ్జర గదిలోకి నడిచాడు ఈ 
విషయం మాటాల్డాడ్నికి. ఉపోదాఘ్తం అదీ లేకుండా చెపిప్న విషయం ఏమిటంటే – గంగాధరానికి ఇండియా వెళేళ్టపుడు ఓ నకిలీ బేంక 
ఎకౌంట, అందులో డబుబ్లునన్టుట్ ఓ కాయితం, తన ఫోటో పెటిట్ నకిలీ పేరుతో ఓ పాస పోరుట్, వగైరాలు కావాలి. ఈ ఢిలీల్ కురార్ళల్తో 
మాటాల్డాడ్నికీ, ఎగిర్మెంట అదీ కుదురుచ్కోవడానికీను.  

సూపర వైజర గంగాధరం చెపిప్నవనీన్ వినాన్క అతనికి ఇండియా వెళళ్డానికి దారి ఖరుచ్లు ఎలాగా ఇవవ్కక్రేల్దని తెలిసి ఈ బేంక 
కాయితాలు, నకిలీ పాస పారట్ తయారు చేయించాడు; వీటికనిన్ంటికీ మరో మూడు రోజులు పటిట్ంది. ఇండియా వెళళ్డానికి తన సవ్ంత పాస 
పోరుట్ వాడతాడు గంగాధరం. అకక్డ ఢిలీల్లో ఈ నకిలీ పాస పోరూట్, బేంక లో డబుబ్లునన్టుట్ నకిలీ కాయితాలు హేకర కంపెనీకి చూపించి 
బిజినెసుస్లోకి దించడానికి పనికొసాత్యి.  

హైదార్బాదులో దిగిన గంగాధరం రెండోర్జులు ఆగి ఢిలీల్ కురార్ళళ్కి ఫోన చేసాడు ఢిలీల్ వసుత్నన్టూట్, ఫలానా రోజున ఫలానా హొటలోల్ 
కలుస్కుంటారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా. ఢిలీల్ వెళిళ్న గంగాధరం హేకరస్ ని కలిసాక ఓ ఎగిర్మెంటు కాయితం తీసాడు చూపించడానికి.  
ఈ కాయితం చూసిన అటు వైపు కంపెనీ కాసత్ కంగారు పడింది. ఈ ఎగిర్మెంట అంటూ తమకి చూపించిన కాయితంలో ఆయన పేరు 
గంగాధరం అని లేదు. ఎవరో సుధీర గొలల్పూడి అని ఉంది. ఆ విషయం అడిగినపుప్డు గంగాధరం చెపాప్డు, “మొదటగా చెపాప్లిస్న 
విషయం, నా అసలు పేరు గంగాధరం కాదు. అమెరికాలో ఫోన అలా గంగాధరం అనే రెండో పేరుతో రిజిసేట్ర్షన చేసి పెటాట్ను, లేకపోతే 
ఏదైనా పీకల మీదకి వసేత్ లా అండ ఆరడ్ర తో తంటా కదా? అసలు పేరు సుధీర గొలల్పూడి; దానికి పూర్ఫ కావాలంటే ఇదిగో పాస పోరుట్, 
బేంక ఎకౌంట ఉనన్ కాయితం,” నకిలీ అమెరికన పాస పోరుట్, బేంక కాయితాలు బయటకి తీసి చూపించేడు గంగా.  

 రెండో విషయం, ఈ సుధీర గొలల్పూడి అనే పేరూ, బేంక ఎకౌంట, ఇంటి ఎడర్సూస్ ఉనన్ సరైన చోటూ అనీన్ కావాలిసేత్ గూగిల మీద 
వెతికి చూసుకోవచుచ్. మొతాత్నికి చెపేప్ది ఏమిటంటే అవతల కంపెనీ వారు - గంగాధరం వాళళ్కి ఇచిచ్నటుట్గానే - వాళళ్ ఎడర్స, వాళుళ్ తనకి 
ఇవవ్బోయే డబుబ్లు ఏ బేంక దావ్రా ఇసాత్రో దాని పేరు, బేంక వివరాలు, సంతకం పెటిట్న ఎగిర్మెంటూ ఇవవ్కుండా గంగాధరం మిగతా 
డిటైలస్ ఇవవ్డు. అలా అనిన్ కాయితాలూ చేతిలోకి రాకుండా మిగతావనీన్ ఇచేచ్సేత్ వాళుళ్ గంగాధరానికి టోకరా ఇవొవ్చుచ్ కదా?  

ఓ రెండు గంటలు వాదోపవాదాలతో అటూ ఇటూ గింజుకునాన్క, గూగిల మీద ఎడర్స అదీ వెరిఫై చేసుకుని గంగాధరం కూడా 
తమలాంటివాడే అని పూరిత్గా నిరాధ్రించుకునాన్క అవతల కంపెనీ తమ ఎడర్సూస్ బేంక పేరూ అవీ కూడా గంగాధరానికి ఇచాచ్రు. అయితే 
ఎగిర్మెంటూ అవీ మరాన్డు మధాయ్హాన్నికి సంతకం పెడతారుట; ఏవో వివరాలు కనుకుక్నాన్క. మిలయన డాలరుల్ ఎవరికి చేదు? అయితే ఈ 
మీటింగ జరిగినంతసేపూ గంగాధరం హైదార్బాదులో కొనన్ చినన్ సైజు చవకరకం రెండో సెల ఫోన తన జేబులో ఉంచుకుని ఈ మీటింగ 
సంబంధించిన అందరూ మాటాల్డే మాటలనీన్ రికారడ్ చేసాడని ఆ కంపెనీకి తెలియలేదు. హొటలోల్ మీటింగ అంటే ఈజీ అనుకోవడం సహజం 
కదా? అదీగాక వచిచ్నవాడు అమెరికన పాస పోరుట్, బేంకు కాయితాలూ చూపిసూత్ంటే ఇంకా ఏమిటి సందేహం? కానీ ఈ ఎగిర్మెంట మీద 
హేకర కంపెనీ సంతకం చేసేదాకా గంగాధరం ఢిలీల్లో మరో రెండు రోజులు ఉండాలిస్ వచిచ్ంది.  

ఆ రెండు రోజులనీ గంగాధరం మరో విధంగా వాడుకునాన్డు. 
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వాళుళ్ సుధీర గొలల్పూడి అనే మనిషి వివరాలు వాళల్కి తోచిన విధంగా ఇంటరెన్ట మీదా మరోచోటా వెతికి చూసుకుంటూంటే 
గంగాధరం వాళళ్ని వదిలేసి, వాళళ్ కంపెనీని, వాళల్కునన్ బేంక ఎకౌంటల్నీ తనిఖీ చేయడానికి బయలేద్రాడు. అయితే ఈ కంపెనీ వివరాలు, 
ఎడర్సూస్ అవీ గూగిల మీద చూడడ్ం అంత సులభంగా దొరకలేదు అనుకునన్టుట్గానే. తరావ్త పని ఆ కంపెనీ వారు ఇచిచ్న బేంక కి ఫోన చేసి 
ఎకౌంట వివరాలు కనుకోక్వడం; ఈ బేంక విషయాలు కూడా అంత తొందరగా అడిగిన అందరికీ ఇచేచ్యరు కనక కొంతమంది హితులకీ, 
సేన్హితులకీ, తెలుసునన్ గవరన్మెంట అధికారులతో, బేంక మేనేజరల్కి ఫోనుల్ కొటిట్ంచాలిస్ వచిచ్ంది. మొతాత్నికి హేకర కంపెనీకి బేంకులో 
ఎకౌంట ఎవరి పేరు మీద ఉందీ, ఎడర్సూస్, ఫోటో ఐడితో సహా బేంక వారి దగిగ్రున్ంచి సంపాదించాడు. అలా తెలిస్న విషయాల పర్కారం ఆ 
కంపెనీ బేంక ఎకౌంట కొతత్గా ఓపెన చేసారు ఈ ఏడాదిలోనే. ఎకౌంట ఓనర గారి పేరు గంగాధరం మొదట వినన్దే – నూయ్టన. తాను 
అమెరికాలో నకిలీ పేరుతో పాస పోరుట్, బేంక అకౌంటుల్ ఓపెన చేసినటూట్ ఈ కంపెనీ కూడా వేరు పేరుతో తనతో నాటకం ఆడడానికి 
తయారౌతోందని తెలిసి గంగాధరం నవువ్కునాన్డు. 

ఈ రెండు రోజులోల్ అనేకసారుల్ గంగాధరం చెపిప్న విషయాలనీన్ సరిగాగ్ చూసి, ఇండియాలోనూ, అమెరికాలోనూ తెలుసునన్ వాళల్కీ 
ఫోనుల్ కొటిట్, ఇంటరెన్టోల్, గూగిల మీదా వెరిఫై చేసుకుని, అతను చూపించిన అతని పాస పోరట్, బేంక కాయితాలూ కాపీలు తీసుకునాన్క ఇంక 
సందేహాలనీన్ కటిట్పెటిట్ హేకర కంపెనీ గంగా అడిగిన బిజినెస డీల పర్కారం చేయబోయే పర్తీ విషయం సరిగాగ్ రాసారు ఎగిర్మెంటులో. యాభై 
డాలరల్కి ఎర, ఒక ఫేసుబుకుక్ పేజీ తయారు చేయడం, కసట్మరుల్ ఇరవై డాలరుల్ ఇసేత్ యాభై కి కారుడ్ పంపించడం, ఆ యాభై కారుడ్ని ఓ 
పనికిరాని వెబ సైట లో చూసుకోవడం వగైరా. ఈ కారుడ్లూ, ఫేసుబుకుక్ పేజీ, వెబ సైటూ అవీ అవడానికి రెండు మూడు వారాలు 
పడుతుంది. అవనీన్ సిదధ్ంగా ఉనన్టుట్ మెయిల పంపగానే గంగాధరం – అదే సుధీర గొలల్పూడి, అకక్డ అమెరికానుంచి అనీన్ టెసట్ చేసి సరే 
అనాన్క పోర్జకట్ మొదలౌతుంది. ఆ తరావ్త డబుబ్లే డబుబ్లు.  

ఇరువైపువారూ సంతకం చేసిన కాయితాల కాపీ వాళళ్కి ఒకటి ఇచిచ్, ఒకటి తన చేతిలోకి వచాచ్క గంగాధరం వాళుళ్ చేయాలిస్న 
పని చెపేప్డు, “ముందు కసట్మరల్కి పంపబోయే యాభై డాలరల్ కారుడ్లనీన్ సిదధ్ం చేసుకోండి. కసట్మరల్ని కంటాకట్ చేయడానికి మరో కొంతమంది 
సిబబ్ంది అవసరం. వాళళ్కి అమెరికన ఏకెస్ంట లో మాటాల్డే భాష వచిచ్ ఉండాలి,” వగైరా వగైరా. అవనీన్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యని వారత్ తనకి 
రాగానే గంగాధరం ఉరఫ సుధీర గొలల్పూడి తరావ్త మొదటి విడతగా యాభైవేల పేరూల్, ఫోను నెంబరూల్ ఈమెయిలోల్ పంపిసాత్డు.   

ఢిలీల్ వదిలేసి హైదార్బాద వచేచ్సిన గంగాధరం ఇండియాలో రెండువారాల శెలవు అయిపోయాక మినిన్యాపోలిస వచిచ్ రంగంలోకి 
దిగేడు. అపప్టికే హేకర కంపెనీ వెబ సైటూ అనీన్ రడీగా ఉనైన్. తనకి హేకర కంపెనీ ముందే ఇచిచ్న ఒక జంక కారుడ్తో వెబ సైటూ అవీ టెసట్ 
చేసాడు. అదుభ్తంగా పనిచేసుత్నాన్యి. ఇంక మిగిలినది హేకర కంపెనీకి గంగాధరం ఫోను నెంబరుల్ పంపడం ఒకటే.  

ఇంత జరిగాక తాను సేకరించిన వివరాలననిన్ంటినీ ఫైలోల్ పెటిట్ గంగాధరం తన బాసు గదిలోకి నడిచేడు. తరావ్త గంట మీటింగులో 
గంగాధరం చెపిప్నదంతా విని బాసు నోరు వెళల్బెటాట్డు. వెంఠనే ఓ అరడజను ఫోనుల్ కొటిట్ ఏం చేయాలో అవతల పారీట్లకి చెపాప్క ఆయన 
గంగాధరంతో చెపేప్డు “ఇది కనక మనం అనుకునన్టూట్ అయితే నీ రొటెట్ విరిగి నేతిలో పడడ్టేట్. నువువ్ ఏమి అడిగినా ఇవవ్డానికి నేను సిదధ్ం.” 

PPP 
అనీన్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యని చెపిప్న వారం రోజులకి కూడా గంగాధరం దగిగ్రున్ంచి ఏమీ సమాధానం రాకపోయేసరికి కాసత్ 

అనుమానం వచిచ్ ఫోను మీద ఫోను కొటట్డం మొదలుపెటాట్రు అటువైపునుంచి హాకర కంపెనీ వారు దేశం నుంచి. వాళల్ని కాసత్ ఎగరనిచాచ్క 
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గంగాధరం చెపేప్డు, “నాకు జెట లాగ వలల్ వంటోల్ బాగాలేక అలా ఆలసయ్ం అయింది, సోమవారం పొదుద్నన్కి అనీన్ సిదధ్ంగా ఉంచుకోండి. 
నేను ఈ అదివారం పొదుద్నేన్ – అంటే మీకు ఆదివారం రాతిర్కి, అనీన్ పంపుతునాన్ను. మనం మిలియనుల్ సంపాదించబోతునాన్ం.”  

ఇండియాలో ఆదివారం రాతిర్ నూయ్టన కంపూయ్టర దగిగ్ర కాసుకుని కూరుచ్ని గంగా పంపించే మెయిల కోసం చూసుత్నన్పుప్డు 
ఆయన ఇంటి తలుపు తటేట్రెవరో. ఆ తలుపు తటిట్నాయన సుధీర గొలల్పూడి గారి తముమ్డి బావమరిదిట. తాను సుధీర తాలూకా అని 
నమమ్డానికి ముందు హేకర కంపెనీ, గంగాధరం కలిపి రాసుకునన్ ఎగిర్మెంటు కాయితం కాపీ కూడా చూపించాడు. నూయ్టన గారు పనిచేసే 
సదరు కంపెనీ ఫలానాయేనా, ఆయన పేరుమీద బేంక లో ఉనన్ ఎకౌంట ఇదేనా, సుధీర గారు ఆదివారం ఈమెయిలోల్ పంపిన ఫోను 
నెంబరూల్ అవీ వచాచ్యా లేదా కనుకోక్వడానికొచేచ్డుట.  
          నూయ్టన గారు సుధీర గొలల్పూడి సంతకం చేసిన కాయితం చూసాక తన మేనేజర జేమీ కి ఫోన మీద వీడియో కాల చేసి 
కనుకుక్నాన్డు ఇలా తన ఇంటికి వచిచ్న పెదద్మనిషికి ఈ వివరాలనీన్ ఇవవ్వచోచ్, కూడదో. వీడియో ఫోనులో లో వీళళ్నిదద్రీన్, ఎగిర్మెంటు 
కాపీనీ చూసిన జేమీ గారు అనీన్ నిజమే, ఎగిర్మెంటు మీద సంతకం అవీ తాము పెటిట్నవే అని ధృవపరిచాడు. ఈ వీడియో కాల అయిపోయాక 
నూయ్టన ఫోన ఆఫ చేసినపుప్డు వచిచ్న బావమరిది తన జేబులోంచి ఐడి బయటకి తీసి చూపించేడు.  

సిబిఐ వారి డిటెకిట్వ ట ఆ వచిచ్నాయిన. గంగాధరం, ఆయన బాసూ పంపిసేత్ ఇండియన గవరన్మెంట వారి తరుఫున వచేచ్డు; ఈ 
కూపీ అంతా లాగడానికి. ఇంటి బయట ఏరియాలో ఓ మూడు జీపులనిండా పోలీసులూ మందీ మారబ్లం రహసయ్ంగా దాకుక్ని ఉనాన్రు. వెరిర్ 
వెరిర్ వేషాలు వేసేత్ అకక్డికకక్డే కాలచ్డానికి ఆరడ్రుల్ ఉనైన్.  

తరావ్త విషయాలు అతి మామూలుగా జరిగిపోయేయి, ఒకరిదద్రు రిపోరట్రూల్, జరన్లిసట్ లు ఫోటోలు తీసుత్ంటే. బేంక ఎకౌంట 
సవ్ంతదారు అయిన ఈ నూయ్టన గారు ఇచిచ్న సమాధానాలని బటిట్ ఆయనే మొదటోల్ గంగాధరానికి ఫోన చేసిన మనిషి. ఆయనిన్ పటుట్కుని, 
ఆయన పైవాళళ్నీ, ఆ పైవాళళ్నీ మొతత్ం కంపెనీని మూడు రోజులోల్ పటుట్కునాన్రు సిబిఐ వారు. దొరికిన ఆధారాలోల్ యాభై డాలరల్కి ముదిర్ంచిన 
గిఫట్ కారుడ్లూ, అంతకుముందు అమెరికనల్కి ఫోన చేసి అమెజాన అకౌంటల్ గురించి మాటాల్డబోయే విషయాలు, దానికి రాసుకునన్ 
ఎగిర్మెంటూ, ఫేసుబుకుక్లో పెటిట్న పేజీ వగైరాలు అనీన్ బయటకి లాగారు. వీటికి తోడు గంగాధరం వాళళ్ని ఢిలీల్లో కలిసినపుప్డు తన 
దగిగ్రునన్ సెల ఫోనులో రికారడ్ చేసిన సంభాషణ కూడా ఉంది. ఆదివారం రాతిర్ ఇలా మొదలైన కధ బుధవారానికి సుఖాంతమైంది, ఓ 
పాతికమందిని జైలోల్ పెటట్డం దావ్రా, వాళల్ ఆసుత్లు జపుత్ చేయడం దావ్రా. ఇదంతా ఎపప్టికపుప్డు తెలుసుకుంటునన్ గంగాధరం ఆయన 
బాసూ నవువ్కునాన్రు.  

మరాన్డు ఆఫీసుకెళిళ్న గంగాధరానిన్ బాసు పిలిచ్ చెపేప్డు, “మొతాత్నికి సాధించావోయ, ఇటువంటి కేసులు తలనెపిప్గా 
తయారౌతునాన్యి ఈ మధయ్న. ఇపుప్డు చెపుప్ ఏం కావాలి నీకు?” 

“పెదద్వాణిణ్ అవుతునాన్ను అదీగాక అసలే ఇండియా నుంచి వచిచ్నవాణిణ్ ఈ మినెన్సోటా రాషట్రంలో చలికి తటుట్కోలేకపోతునాన్ం. 
ఫోల్రిడాకి టార్నస్ఫ్ర ఇవవ్గలరా?” నవువ్తూ అడిగేడు గంగాధరం.  

“నాలుగు రోజుల కిర్తమే వారత్ పంపించారు ఎఫ బి ఐ హెడ ఆఫీసు వాషింగట్న నుంచి. ఒరాల్ండోలో కొతత్గా ఓ సైబర డివిజన ఓపెన 
చేసుత్నాన్ం. ఎవరైనా అకక్డకి వచేచ్వాళుళ్ంటే చూడండి అంటూ. ఈ కేసు సాలవ్ చేసినందుకు నీకు పర్మోషన మీద టార్నస్ఫ్ర ఇవవ్మని 
రికమెండ చేసి చెపాత్ను. కానీ ఎపుప్డైనా నాకు నీ సహాయం కావాలిసేత్ ఇకక్డకి వసూత్ ఉండాలి సుమా?” ఎఫ బి ఐ మినెన్సోటా బార్ంచ ఆఫీసు 
ఛీఫ చెపేప్డు.  
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“ ”                                                          (Monmouth Junction, New Jersey) 

“నేను ఎఫ బి ఐ లో చేరి నాలుగేళూళ్, అమెరికా వచిచ్ ఇరవై ఏళూళ్ అయింది. ఎపుప్డు ఇటువంటి కేస దొరుకుతుందా అని చూసూత్నే 
ఉనాన్ను. ననున్ ఈ ఉచుచ్లోకి లాగుదామని వాళేళ్ ఫోన చేసారు. అసలు వీళల్కి అవతల ఫోన ఎతేత్ది ఎవరూ అనే సప్ృహ కూడా ఉనన్టుట్ లేదు. 
కేసు ఇంత సులభంగా పూరిత్ అవుతుందని అనుకోలేదు. ఎపుప్డైనా రెండు మూడు వారాలకి ఇకక్డకి రావడానికీ, మీకు సహాయం చేయడానికీ 
ఎటువంటి అభయ్ంతరం లేదు. పర్తీ ఏడూ నవంబర నుంచి ఏపిర్ల దాకా పడే ముపైఫ్ నలభై అంగుళాల మంచులో కూరుకుపోతూ అది 
తవువ్కోవడానికే పెదద్ ఇబబ్ంది,” నవువ్తూ చెపేప్డు ఎఫ బి ఐ సైబర కైరం సెప్షలిసట్ గంగాధరం.  

గంగాధరం బాసు లేచి చేయి కలిపి నవువ్తూ చెపేప్డు, “ఫోల్రిడాలో ఆల ద బెసట్. నీకు ఏమి కావాలిస్నా నేను ఉనాన్నని మరిచ్పోకు.” 
PPP 
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 (CISSP),    (https://www.amazon.com/Tips-Tricks-Mastering-CISSP-
Exam/dp/1484262247) అ       ణ. 
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హరిమూరిత్కి జీవితం ఒకక్సారిగా ఆగిపోయినటుట్ంది. తన ఇలుల్లాగే, మనసంతా ఖాళీగా బోసిగా ఉంది. ఏదో 
చెపప్లేని దిగులు, బాధా వాటివెనకాల తపుప్ చేసాననన్ పశాచ్తాత్పం హరిమూరిత్ని వెంటాడుతునాన్యి. భారయ్ పోయిన 
దుఖం కనాన్ ఆమె రాసిన ఉతత్రం హరిమూరిత్ గుండెలోల్ ఎకక్డో కలచివేసోత్ంది. శీర్లకిష్  చనిపోయిన తరావ్త గాని శీర్లకిష్  
విలువేమిటో..ఆమె చేసిన పనులేమిటో ...ఆమె ఎంతమందికి ఆతీమ్యురాలో హరిమూరిత్కి తెలిసి రాలేదు. నలభై ఐదేళళ్ 
దాంపతయ్ జీవితంలో శీర్లకిష్  ఎనన్డూ భరత్కు ఎదురుచెపప్లేదు. ఎపుప్డూ హరిమూరిత్ మాటే చెలేల్ది. అడగవలసిన అవసరం 
లేకుండా అతనికి కావాలిస్నవనీన్ అమరుసూత్, అతనిన్ మౌనంగా భరిసూత్ శీర్లకిష్  తనకు ఇషట్మైన పర్పంచానిన్ 
సృషిట్ంచుకుని, ఆ పర్పంచంలో తనదంటూ ఓ ముదర్వేసి వెళిళ్ంది. 

ఏడాది కిందట మైలడ్ గా హారట్ ఎటాక వచిచ్నపుప్డు శీర్లకిష్  విషయంలో కాసత్ శర్దధ్ తీసుకుని బుదిధ్గా ఉనాన్, ఆ 
తరావ్త ఆమె కోలుకుని మాములుగా తిరుగుతుంటే హరిమూరిత్ తన బాధయ్త తీరిపోయిందనుకుని మళీళ్ మామూలు 
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అయిపోయాడు. కానీ ఇంత తవ్రగా తనని వదిలి వెళిల్పోతుందని ఊహించలేదు. రాతిర్ ఎంతో పొదుద్పోతే కాని నిదర్పోని 
హరిమూరిత్... అలాగే బారెడు పొదెద్కిక్తే కాని నిదర్ లేవని హరిమూరిత్ ఆరోజు కూడా తన మామూలు టైముకు లేచి 
కిందకొచాచ్డు. కిందకు రాగానే  వంటింటోల్ నుంచి వంట తాలూకు కమమ్ని వాసనలు, పూజ గదిలోనుంచి వచేచ్ 
అగరుబతిత్ పరిమళం హరిమూరిత్కి బాగా అలవాటు. అటువంటిది ఆ రోజు ఏ వాసనలు, ఎటువంటి అలికిడి లేకపోవడం 
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది హరిమూరిత్కి. శీర్లకిష్  కోసం లివింగ రూములో...అకక్డ కనిపించక టీవీ రూములో...అకక్డా 
లేకపోవడంతో ఏ మొకక్లమధోయ్ ఉండి ఉంటుందని బాయ్క యారడ్ లోకి వెళిళ్ చూసాడు. శీర్లకిష్  కారు గరాజ లోనే 
ఉండటంతో,  పైన ఏ గదిలోనో కూరుచ్ని ఫోన లో పుటిట్ంటి వాళళ్తో కబురుల్ పెటుట్కుని ఉంటుందని పైకి వచాచ్డు హరి 
మూరిత్. పైన ఉనన్ గదులనీన్ వెతుకుతూ చివరకు భారయ్ తరచు పడుకునే బెడ రూము తలుపు తెరిచాడు. అరధ్రాతిర్ దాకా 
టీవీ చూసే భరత్ని ఏమి అనలేక పకక్గదిలోకి వెళిళ్ పడుకోటం శీర్లకిష్  కి మామూలే. తొమిమ్ది గంటలైనా భారయ్ ఇంకా 
పకక్మీదే ఉండటం చూసి హరిమూరిత్ ఆశచ్రయ్పోతూ దగగ్రకు వెళాళ్డు. చదువుతునన్ పుసత్కం పకక్నే ఉండటంతో 
రాతర్ంతా చదువుతూ ఏ తెలల్వారుజామునో పడుకుని ఉంటుందనుకునాన్డు. “సరే...పడుకోనీలే” అని ఒక క్షణం 
అనిపించింది కానీ, లేవగానే కాఫీ తాగందే హరిమూరిత్కి అడుగు ముందుకు పడదు. పోనీ కిచన లోకి వెళిళ్ 
చేసుకుందామా అంటే చేతకాదు. అందులో నినన్ రాతిర్ కాసత్ మందు ఎకుక్వైందేమో, తలంతా దిముమ్గా ఉంది. పైగా ఈ 
రోజు ముఖయ్మైన కల్యింటుని కలవాలి. శీర్లకిష్  ఇచేచ్ కమమ్టి సాట్ర్ంగ కాఫీ పడితేగాని “హేన గోవర” తాలూకు తలనొపిప్ 
పోదు. అందుకే భారయ్ను లేపటానికే నిశచ్యించుకునాన్డు. ఆమెను తాకి తటిట్ లేపుతునన్పుప్డు చేతికి చలల్గా 
మంచుముదద్లా అనిపించి హరిమూరిత్ షాక తినాన్డు. ఒకక్ క్షణం అతని మనసుస్ సత్ంభించి పోయింది.  

సదా తన మనసెరిగి పర్వరిత్సూత్ తన అలవాటల్ను..తన బలహీనతలిన్..తన అహంకారానీన్..దురుసుతనానీన్ భరిసూత్ 
వచిచ్న శీర్లకిష్ , తనను వదిలి వెళిళ్పోయి అపుప్డే పనెన్ండు రోజులైంది అంటే హరిమూరిత్ కి నమమ్శకయ్ంగా లేదు. శీర్లకిష్  
ఇక లేదు అనన్ సతాయ్నిన్, ఆమె సంపాదించుకునన్ పేరును ఈ రెంటిని హరిమూరిత్ జీరిణ్ంచుకోలేక పోతునాన్డు. ఫూయ్నరల 
టైములో శీర్లకిష్  పటల్ అందరూ చూపించిన గౌరవం, పేర్మ, దుఖం చూసి అతను ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎపుప్డు చూసినా 
వంట చేసుకుంటూ..పుసత్కాలు చదువుకుంటూ....మొకక్లమధయ్ తిరుగుతూ....అలుల్కుంటూ...ఫోనులో మాటాల్డుతూ 
కనిపించే శీర్లకిష్ కి ఇంతమంది తెలుసునని, ఆమెకు ఇంత బలగం ఉందని హరిమూరిత్కి అపుప్డే తెలిసింది. ఇంటోల్ 
అందరి అవసరాలు చూసాక అకక్డికీ ఇకక్డికీ వెళుత్ందని తెలుసు గాని, ఇనేన్ళుళ్గా సమాజానికి ఆమె ఎనోన్ రకాలుగా 
సేవ చేసోత్ందనన్ విషయం శీర్లకిష్  పోయిన తరావ్త గాని  హరిమూరిత్కి తెలీలేదు. ఎందుకంటే హరి మూరిత్కి ఎపుప్డూ  
బిజినెస..డబుబ్ సంపాదన...డినన్రుల్..కల్బుబ్లు ముఖయ్ం కనుక.   



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

248          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

శీర్లకిష్ కి “భరత్గా” ఆమె కనివిని ఎరుగని జీవితానిన్, హోదాని ఇచాచ్నని గరవ్పడే హరిమూరిత్ ఆమెను 
పోగొటుట్కునన్ రోజున తెలుసుకునాన్డు శీర్లకిష్ కి బయట ఎంత గురిత్ంపు, పేరు ఉందో.  ఎంతోమంది ఫోనుల్ చేసి, ఈ 
మెయిలస్ పంపించి ఆమె హటాత మరణానికి విచారం వయ్కత్ం చేసూత్ తనకు తెలియని శీర్లకిష్  గురించి చెపాప్రు. ఆమె 
గొపప్తనానిన్, మంచితనానిన్ పొగిడారు. ఫూయ్నరల రోజున ఆమెకు శర్దాధ్ంజలి ఘటించటానికి వచిచ్న వాళళ్ను చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయాడు హరిమూరిత్. లోకల హాసిప్టల నుంచి...సూప కిచన నుంచి...రెడ కార్స నుంచి ఇండియన అసోసియేషన 
తరుపునుంచి...దేవాలయం నుంచి వచిచ్న వాళళ్ందరూ శీర్లకిష్  తో తమకు ఉనన్ అనుబంధానిన్ పంచుకునాన్రు.  

అపుప్డే పుటిట్న పసికందులకి సెవ్టట్రుల్, టోపీలు అలిల్ ఇసుత్ందని, వారానికి రెండు రోజులు సూప కిచన కు 
వెళుత్ందని...వాళళ్ కోసం కూరలు పండించి ఇసూత్ ఉంటుందని...రెగుయ్లర బల్డ డోనర అని...లోకల కానస్ర ఫౌండేషన కు 
హెలప్ చేసుత్ందని అందరూ అంటుంటే ఆ విషయాలనీన్ ఆరోజే తెలుసుకునాన్డు హరిమూరిత్.  తన పిలల్లు పెదద్ కాలేజీలకు 
వెళళ్టానికి, వాళుళ్ వృదిధ్లోకి రావడానికి తను, తన సంపాదన కారణం అనుకునే హరిమురిత్కి, పిలల్లు కూడా కంగు 
తినిపించారు. ఆమె నిషక్లమ్షమైన పేర్మ గురించి ..తలిల్ వయ్కిత్తావ్వ్నిన్గురించి...ఆమె సహనం గురించి....చదువు పటల్ తలిల్కి 
ఉనన్ ఇషట్ం గురించి పిలల్లు ముగుగ్రు గొపప్గా మాటాల్డారు. తాము తపుప్దోవలు పటట్కుండా ఎలా కాపాడిందో, తమ 
అభిరుచులను గురిత్ంచి ఎలా పోర్తస్హించిందో...తమ శకిత్సామరాద్య్లను ఎలా వెలికి తీసిందో, పెదద్ చదువులు 
చదువుకోకపోయినా తలిల్ ఎంత విజాఞ్నవంతురాలో అందరితో చెపుప్కునాన్రు. పెదద్వాడు సుహాస తను పీడియాటిర్క 
అంకాలజిసుట్ అవడానికి కారణం తలేల్ అని, సెప్షల ఎడుయ్కేషన లో పీ ఎచ డి చెయయ్మని తలేల్ తనను పోర్తస్హించిందని 
కూతురు సునీత గురుత్చేసుకునాన్రు. చినన్వాడు సుధీర తలిల్మీద ఇంగీల్షులో కవిత రాసి తన పేర్మను చాటుకునాన్డు. 

హరిమూరిత్ నలభై ఏళళ్ కిందట పీ ఎచ డి పేరుతో అమెరికా వచాచ్డు. గవరన్మెంట కాలేజీలో చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం 
వదులుకుని ఎకక్డో దేశం కాని దేశం వెళల్టం హరిమూరిత్ తలిల్దండుర్లకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. ఎపుప్డూ ఎవరి మాట 
వినని హరిమూరిత్ అపుప్డు కూడా తలిల్దండుర్ల మాట వినకుండా అమెరికా వచాచ్డు. తలిల్దండుర్ల మాటే వినని వాడు 
అతత్మామల మాటేం వింటాడని శీర్లకిష్  అమామ్నానన్ ఏం మాటాల్డలేదు. హరిమూరిత్ బయలుదేరే రోజు, శీర్లకిష్  ఎలాగో 
గొంతు పెగలుచ్కుని “ననూన్ మీతో తీసికెళళ్౦డి” అని అడిగింది. తన ఆశయం ఏమిటో, అమెరికా వెళల్టం వలల్ 
ఉపయోగం ఏమిటో లాంటి విషయాలు వివరించి చెపప్కపోయినా, ఆమెను వంటరిగా వదిలి వెళుత్నాన్ని, పేర్మగా 
మాటాల్డి ఆమెకు ధైరయ్ం ఇవావ్లని అతని లెకక్ల బురర్కు తటట్లేదు. “తరావ్త వదుద్వులే” అంటూ ఒకక్ మాటలో 
సమాధానం చెపిప్ విమానం ఎకేక్సాడు హరిమూరిత్.  

హరిమూరిత్ యూనివరిస్టీ లో ఎం ఎ మొదటి సంవతస్రం లో ఉనన్పుప్డు శీర్లకిష్  తో పెళల్యిపోయింది.  
దానధరామ్లతో ఆరిధ్కంగా చితికిపోయిన తన చినన్నాటి సేన్హితుడు, ఆఖరి కూతురు పెళిళ్ కోసం చెపుప్లరిగేలా 
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తిరుగుతుంటే, లకిష్  కళ ఉటిట్పడుతునన్ ఆ పిలల్ను తమ ఇంటి కోడలిగా చేసుకుంటే అనిన్విధాల బావుంటుందని 
హరిమూరిత్ తలిల్దండుర్లు తీసుకునన్ నిరణ్యం అది.  పెళిళ్కి వచిచ్న ఫెర్ండస్ అందరూ పెళిళ్ కూతురు చాలా అందంగా 
ఉందని కామెంట చేసినపుప్డు గరవ్ంగా ఫీల అయాయ్డు కానీ, అమెరికా వచాచ్క శీర్లకిష్  ఉటిట్ పలెల్టూరి గబిబ్లాయి అని 
తన చదువుకు , సేట్టస కు, తన అభిరుచికి తగిన భారయ్ కాదనన్ అసంతృపిత్ హరిమూరిత్కి బాగా ఉండిపోయింది.  

తనని ఓ దైవంలా ఆరాధిసూత్ తన మాటకు ఎదురు చెపప్కుండా, అణకువగా అనీన్ అమరేచ్ శీర్లకిష్  ని చూసి 
లోలోపల సంతోషపడే వాడు కానీ, పైకి మాతర్ం ఎపుప్డూ అసలైన మొగుడి లాగే బిహేవ చేసేవాడు. శీర్లకిష్  కి చీరలు 
కొనాన్, నగలు చేయించినా, అతత్వారికి సహాయం చేసినా అందులో పేర్మ కనాన్ ఆడంబరం, అహంభావమే ఎకుక్వగా 
ఉండేది. శీర్లకిష్  మాతర్ం ఇవేవి పటిట్ంచుకోకుండా ఎపుప్డూ సంతోషంగానే ఉండేది. అతని మనసత్తావ్నిన్ అరధ్ం చేసుకునన్ 
శీర్లకిష్ , హరిమూరిత్  తన మీద ఎంత దాషీట్కం చెలాయించినా, పీకల దాకా తాగి వచిచ్నా, పిలల్లిన్ గడగడ లాడించినా 
అనిన్ంటినీ భరిసూత్, సమరిధ్ంచుకుంటూ తనపని తాను చేసుకుంటూ పోయేది. పిలల్లు సూక్ళళ్ కెళళ్టం మొదలు పెటాట్క ఓ 
కంపెనీలో కొనాన్ళుళ్ డేటా ఎంటీర్ ఉదోయ్గం చేసింది. శీర్లకిష్  పని చేసిననాన్ళుళ్ హరిమూరిత్ ఆమెను గేలి చేసూత్నే ఉనాన్డు. 
“బూబు సంపాదన కుటుట్పూలకు సరి!” అనన్టుట్ మా ఆవిడ సంపాదన కారులో గాస కు, పిలల్ల బేబీ సిటిట్ంగ కు 
సరిపోతుంది!” అంటూ అందరి ముందు అనేవాడు! భరత్ ఎపుప్డూ కెల్యినట్స్ ..బిజినెస టిర్పుప్లు...కల్బుబ్లు..డినన్రుల్ అంటూ 
ఇంటిపటుట్న ఉండకపోవడం, పిలల్లిన్ పటిట్ంచుకోక పోవడం చూసి శీర్లకేష్మ్ ఉదోయ్గం మానేసింది.  

ఇలుల్నిరవ్హణ..పిలల్ల ఆలనాపాలనా... చదువులు..అనారోగాయ్లు..ఆటలు, పాటలు..ఎకస్టార్ యాకిట్విటీస..కాలేజీ 
చదువులు వీటనిన్టి కారణంగా శీర్లకిష్  ఎనోన్ నేరుచ్కుంటూ ఎనెన్నోన్విషయాలు తెలుసుకుంది. ఈ పర్కిర్యలో శీర్లకిష్ కి 
రకరకాల వారితో పరిచయాలు, సేన్హాలు ఏరప్డాడ్యి. ఎనిన్ రకాల సమసయ్లు ఉనాన్ ఎనిన్ ఇబబ్ందులు వచిచ్నా, వాటిని 
అధిగమిసూత్ ముందుకు వెళేళ్ వారిని ఎంతో మందిని చూసింది. అపుప్డే శీర్లకిష్ కి తను ఏం చెయయ్చోచ్, సమాజానికి తను 
ఎలా ఉపయోగపడచోచ్, తన సమయానిన్ ఎలా వినియోగించుకోవచోచ్ తెలిసింది. “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అంటూ 
అపుప్చేసి మరీ ఎందరికో సహాయం చేసిన తండిర్ ఆమెకు గురుత్కొచాచ్డు. పిలల్లు చదువులు ముగించుకుని వాళళ్ 
కాళళ్మీద వాళుళ్ నిలబడటం మొదలు పెటాట్క శీర్లకిష్  ఎకుక్వ సమయం వాలంటీర సరీవ్స చేసూత్ నలుగురికీ 
సహాయపడుతూ వచిచ్ంది. 

అనిన్ కారయ్కర్మాలు పూరత్యిన తరావ్త వెళేళ్ ముందు, పిలల్లు తమ దగగ్రకు వచిచ్ ఉండమని తండిర్ని అడిగారు. 
అలుల్డు, కోడలు కూడా అడిగి చూసారు. హరిమూరిత్ ఎకక్డికీ రాననాన్డు. రోజు రోజుకు శీర్లకిష్  లేని లోటు కొటొట్చిచ్నటుట్ 
కనబడుతోంది. ఇనాన్ళుళ్ ఆమె ఉనికిని అంతగా పటిట్ంచుకోని హరిమూరిత్కి, ఇపుప్డు ఇంటోల్ ఎకక్డి కెళిళ్నా, ఏం చూసినా 
శిర్లకేష్మ్ కనిపిసోత్ంది. ఆమె చేతి వంట, ఆ కమమ్టి కాఫీ ఇక తనకు లేవనుకుంటే బాధగా ఉంది. హరిమూరిత్కి ఏం 
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చెయాయ్లో తోచడం లేదు..పిచెచ్కిక్నటుట్గా ఉంది. ఆరోజు మరింత సాట్ర్ంగ డోస పడితేగాని లాభం లేదని లికక్ర కాబినెట 
తెరిచి సెప్షల అకేషనస్ కోసం తను పర్తేయ్కంగా వెనకగా దాచుకునే విసీక్ బాటిల అందుకోబోయాడు హరిమూరిత్.  అపుప్డే 
శీర్లకిష్  రాసి పెటిట్న ఉతత్రం చూసాడు. ఆ లికక్ర కాబినెట హారిమూరిత్ తపప్ ఇంకెవవ్రు ముటుట్కోరు, ముటుట్కోడానికి 
వీలేల్దు కూడా. శీర్ లకిష్  అయితే ఈ చాయలకే రాదు. అలాంటిది ఈ కవరు ఇకక్డకెలా వచిచ్ంది? అకక్డెలా పెటిట్ంది? 
అనుకుంటూ గాల్సులోకి విసీక్ వొంపుకుని సోఫాలో కూరుచ్ని కవర ఓపెన చేసి చూసాడు.  

అది శీర్లకిష్  కొదిద్ రోజులకిందట హరి మూరిత్కి రాసిన ఉతత్రం. అందులో కొనిన్ ముఖయ్మైన వసుత్వులు ఇంటోల్ 
ఎకక్డ పెటిట్ందీ...తనకు తెలియని పిలల్ల సంగతులు కొనిన్...తన ఆరోగయ్ం జాగర్తత్గా చూసుకోమని రాసూత్ చివరిగా  
ముతాయ్లాల్ంటి పిలల్లిన్, ఇంతటి సౌభాగాయ్నిన్ పొందిన తను ఎంతో అదృషట్వంతు రాలినని... హరిమూరిత్ కారణంగా 
అమెరికా దేశం వచిచ్ బయట పర్పంచానిన్ చూడగలిగానని....తన మనసుకు ఇషట్మైన పనులు చేసే గొపప్ అవకాశం 
తనకు దొరికిందని రాసూత్...భగవంతుడు ఇచిచ్న ఈ జీవితానిన్ సారధ్కం చేసుకునాన్ననే తృపిత్-ఆనందం తనకు ఉనాన్యని  
“నా గుండెలోల్ నిండుగా ఉనన్ ఈ సంతోషానిన్ మీకు తెలియచెయాయ్లని ఈ ఉతత్రం రాసుత్నాన్ను” అంటూ ముగించింది. 

అహంభావంతో ఆమె వయ్కిత్తావ్నిన్ తను నొకేక్యాలని చూసినా, ఆమెకు ఇవవ్వలసిన గౌరవానిన్ తను 
ఇవవ్కపోయినా, ఎకక్డా తనను తపుప్పటట్కుండా...నిందించకుండా పైపెచుచ్ మీ వలనే నాకెంతో మేలు జరిగింది అంటూ 
తనను అందలం ఎకిక్ంచింది శీర్లకిష్ . 

తనకెంతో ఇషట్మైన విసీక్ గొంతులోకి నెమమ్దిగా జారుతునన్పుప్డు, మధయ్ మధయ్లో సిగరెట  దముమ్ 
లాగుతునన్పుప్డు, ఎపుప్డూ ఉండే  “కిక” ఆ రోజున హరిమూరిత్కి రాలేదు. తన జీవితంలో అసలైన కిక భారయ్ “శీర్లకిష్ ” 
అని ఆరోజే  తెలుసుకునన్ హరిమూరిత్, సీసాలో ఉనన్ విసీక్ని సింకులో వొంపేసి...సిగరెటుల్ గారేబ్జ లో పడేసి లోపలికి 
వెళిళ్పోయాడు.   
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“ ”                                                                   ,( Tallahassee, FL) 

కాలింగ బెల మోగితే లేచి తలుపు తీసాడు బాలాజీ. 
"నమసాక్రం సార" అనాన్డు ఎదురుగా వునన్ ఒక యువకుడు. 
"ఆ... ఆ... నమసాక్రం. రావోయ లోపలికి. నువేవ్ కదూ నినన్ ఫోను చేసావు?" అనాన్డు బాలాజీ. 
"అవునండి. నేనే. నా పేరు సారథి అండీ" అనాన్డు అతను లోపలికి వచిచ్ వినయంగా. 
"సారీనయాయ్, నినన్ నీతో వివరంగా మాటాల్డలేకపోయాను. నినన్ వెంకట చనిపోయిన తిథి. సరిగాగ్ భోకత్లు 

భోజనం ముగించి లేవబోతునాన్రు, అపుప్డే నువువ్ ఫోను చేసావు. అందుకని నువేవ్ం అడిగావో, నేనేం చెపాప్నో అసలు 
నాకు గురేత్ లేదు" అనాన్డు బాలాజీ. "ఇవాళ నువువ్ వసాత్వని మాతర్ం గురుత్ంది" అనాన్డు మళీళ్. 

"ఫరవాలేదు సార. అంత పనిలో కూడా నాతో మాటాల్డారు. ఇవాళ ననున్ రమమ్ని పిలిచారని గురుత్ పెటుట్కునాన్రు. 
ఇంక అంతకంటే ఏం కావాలి సార" అనాన్డు సారథి. 

"రా, రా, లోపలికి రా. ఇదుగో, ఇలా కూరోచ్" అనాన్డు బాలాజీ లివింగ రూములో సోఫా చూపిసూత్. 
"ఫరవాలేదు. థాంకూయ్ సార" అనాన్డు సారథి కూరుచ్ంటూ. బేగ లోంచి తన రికారడ్ర బయటకు తీసాడు. 
బాలాజీకి అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది అసలు సారథి ఎందుకు వచాచ్డో. 
"అవునయాయ్, నాకు ఒక విషయం అరథ్ం కాలేదు. నినన్ హడావిడిలో నేను అడగలేకపోయాను. అతి 

సామానుయ్లమైన మమమ్లిన్ ఇంటరూవ్య్ చెయాయ్లని అసలు ఎందుకు అనుకుంటునాన్వు? మాలో ఏ పర్తేయ్కతలూ లేవు 
కదా!" అని అడిగాడు బాలాజీ. 

'భలేవారు సార. మీ దంపతులిదద్రూ ఎంత సెప్షలో మా అందరికీ తెలుసు సార. మొనన్ మీ వివాహ 
వారిష్కోతస్వానికి వచాచ్ను. కానీ మిమమ్లిన్ కలవలేకపోయాను. హాలంతా జనంతో కిటకిటలాడుతోంటే ఎకుక్వసేపు 
వుండలేక వెళిళ్పోవలిసివచిచ్ంది. మేడం గారిని కూడా పిలవండి సార" అనాన్డు అతను.        

బాలాజీ నవువ్తూ  'పదామ్, ఓ పదామ్, ఒకసారి ఇలా రా" అంటూ పిలిచారు. 
లోపలినుండి ఒకావిడ బయటకు వచిచ్ంది. ఆవిడని చూడగానే సారథి అపర్యతన్ంగా లేచి నిలబడాడ్డు. 

"నమసాక్రం అమామ్" అనాన్డు చేతులు జోడిసూత్. 
ఆవిడ నవువ్తూ బాలాజీ పకక్న కూరుచ్ంది. "అంత ఇంటరూవ్య్ చేయాలిస్నంత పర్తేయ్కతలేమునాన్యి మాలో?" 

అని అడిగింది ఆవిడ కూడా కుతూహలంగా. 
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"అలా అనకండమామ్. మీరు ఎంత పర్తేయ్కమైన దంపతులో మా అందరికీ తెలుసు" అనాన్డు సారథి. 
"అవును పదామ్, ఈ వయసులో మనం మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోవటమే కాకుండా పదేళల్ వారిష్కోతస్వం కూడా పెదద్ 

ఎతుత్న జరుపుకునాన్ం కదా.  అందుకని అలా అంటునాన్డనుకుంటాను" అనాన్డు బాలాజీ.    
కుండ బదద్లు కొటిట్నటుల్ బాలాజీ అలా అనేసరికి సారథికి ఏం అనాలో తెలీలేదు. కొంచెం ఇబబ్ందిగా వారివైపు 

చూసాడు. కానీ పదామ్వతి ముఖం లో కూడా చిరునవువ్ చెదరకపోయేసరికి కొంచెం ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. అతనిలో వునన్ 
సంకోచం కొంచెం తగిగ్ంది. వారిదద్రి సోప్రిట్వ సవ్భావం చూసేత్ అతనికి ముచచ్టేసింది. 

"అలాగా. సరే, మేమిదద్రం అంత సెప్షల గా కనిపిసేత్ మంచిదే మరి. సరే, అడుగు, ఏం అడగాలనుకునాన్వో" 
అంది ఆవిడ నవువ్తూ.  

ఒకక్క్షణం పాటు సారథి ఆగాడు. మనసులో ఇంకా ఎకక్డినుండో అలజడి రేపుతోనన్ సంకోచానిన్ కొంచెం పకక్కు 
తోసి మెలిల్గా అడిగాడు, "ధనయ్వాదాలమామ్. నా మొదటిపర్శన్. మీరిదద్రూ మీ పెళిళ్కి ముందే ఒకరికొకరు తెలుసా? అసలు 
ఒకరికొకరు మీరు ఎలా పరిచయం అయాయ్రు?". 

ఈసారి మౌనం వహించటం బాలాజీ, పదామ్వతిల వంతు అయింది. కొనిన్ సెకనల్ తరావ్త ముందుగా బాలాజీ 
నోరు విపాప్డు. "సారథీ, నువువ్ నీ పర్శన్తో ఒకక్సారి మమమ్లిన్దద్రిని ఒకక్ క్షణం పాటు మా గతం లోకి 
తీసుకెళిల్పోయావయాయ్. మా పెళిళ్కి ముందు మేమిదద్రమూ పూరిత్గా అపరిచితులం. నీకు తెలుసనుకుంటాను, మా పెళిళ్ 
అయేయ్సరికి మా ఇదద్రికీ వృదాధ్య్పయ్ం వచేచ్సింది. నాకు 70 ఏళుళ్, పదమ్కి 65 ఏళుళ్. నా భారయ్ అలివేలుమంగ హఠాతుత్గా 
పోవటంతో నేను చాలా ఒంటరివాడినైపోయాను. పిలల్లిదద్రికీ పెళిళ్ళుళ్ అయిపోయి దూరాన వునాన్రు. వాళళ్ పిలల్లు, 
సంసారాలతో వాళల్కి వూపిరి తీసుకోవటానికి కూడా సమయం లేదు. మంగ లేని ఒంటరితనం నామీద చాలా పర్భావానిన్ 
చూపించింది. మానసికంగా చాలా కృంగిపోయాను. శారీరకంగా జబుబ్ పడాడ్ను. పిలల్లు భయపడాడ్రు. సెలవలు 
పెటుట్కుని వచాచ్రు. అందరినీ చూడగానే నాకు కాసత్ బలం వచిచ్ంది. నాకు కాసత్ నయం అవగానే వాళళ్ పిలల్లకి చదువులు 
పోతునాన్యని వెళిళ్పోయారు. నాకు మళీళ్  గుబులు మొదలయింది. ఎవరి జీవితాలు వారివి, తమ పిలల్లు, సంసారాలని 
వదిలేసి నాదగగ్ర శాశవ్తంగా ఎవరు వుండిపోరు. ఈ విషయం నాకు బాగా తెలుసు. అయినా నేను బెంగతో డిపెర్షన లోకి  
వెళిళ్పోయాను. పిలల్ల బాధయ్తలు తీరిపోయాయి. నా అవసరం ఎవరికిలేదు. ఇంక తోడుగా మంగ లేనపుప్డు 
నేనెవరికోసం జీవించాలి? నేను లేకపోతే మాతర్ం నషట్ం ఎవరికి అనిపించేది. ఇంకొనాన్ళుళ్ అలాగే గడిపితే ఇంకా ఎకుక్వ 
డిపెర్షన లోకి కూరుకుపోతానని, దానిలో నుండి బయటకు రావటం కషట్ం అని నాకు తెలుసు. అందుకే ఒక మానసిక 
వైదుయ్డి దగగ్రకు వెళాళ్ను. ఎందుకంటే నా సమసయ్ ఏమిటో నాకు బాగా తెలుసు. నాకు శారీరకమైన ఎలాంటి రుగమ్తలు 
లేవు. అందుకనే అంత వయసునన్టుల్ నేను కనిపించను. కానీ ఏం లాభం మానసిక ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ లేకపోతే? అందుకే 
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ఇంక అశర్దధ్ చేయలేదు. ఆ సైకియాటిర్సట్ ననున్ పరీక్ష చేసి నా శారీరక ఆరోగయ్ం చాలా బాగుందని, నాకు కేవలం 
జీవితంలో ఒక తోడు అవసరం అని, ఒంటరితనమే నా జబుబ్కి కారణం అని చెపాప్డు. జననమరణాలు మన చేతులోల్ 
లేవు. నా బాధయ్తలు తీరిపోయాయి కాబటిట్ ఇంక నేను చచిచ్పోయినా ఫరవాలేదు అని ఆలోచించటం తపుప్. భగవంతుడు 
జీవితానిన్ ఈ అరథ్ంలేని ఆలోచనలలో వయ్రథ్ం చేయకుండా సంతోషంగా జీవించటం కోసమే ఇచాచ్డు అని ఆయన 
వివరించి చెపాప్డు.  ఆయన మాటలని నేను బాగా అరథ్ం చేసుకునాన్ను. బాగా ఆలోచించాను కూడా. ఆ తరావ్త నేను 
మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుందామని నిరణ్యించుకునాన్ను.  ఎందుకంటే ఒంటరితనానికి శాశవ్తమైన మందు పెళిళ్ ఒకక్టే. ఇది 
నాకు బాగా తెలుసు. పిలల్లిదద్రూ నా ఈ నిరణ్యానిన్ ఆమోదించారు. ననున్ ఉతాస్హపరిచారు.  కానీ ఆ వయసులో ననున్ 
చేసుకోవటానికి ఎవరు సిదధ్ం అవుతారు? మన దేశంలో ఇలాంటివి చాలా అరుదు కదా! ఇంతలో ఒకరోజు మా 
అమామ్యి పదమ్ను నాకు పరిచయం చేసింది. మా అమామ్యి, పదమ్ కోడలు ఒకే లేబ లో కలిసి పనిచేసేవారు. వారిదద్రూ 
సేన్హితులు. ఆ సమయంలో పదమ్ కూడా నాలాంటి పరిసిథ్తిలోనే వుండటం వలన తన పర్యతన్ం ఫలించే అవకాశం 
వుందని మా అమామ్యికి అనిపించిందట" తాను చెపప్టం కొంచెం ఆపి పదామ్వతి వైపు చూసాడు బాలాజీ. పదామ్వతికి 
అరథ్ం అయింది బాలాజీ తనవైపు ఎందుకు చూశాడో. మెలిల్గా గొంతు సవరించుకొని చెపప్టం మొదలెటిట్ంది. 

"నాకథ కూడా ఇంచుమించు ఇలాంటిదే. నా ఒంటరితనం చూసి మా పిలల్లు నా వెనకాల పడాడ్రు, మళీళ్ పెళిళ్ 
చేసుకోమని. లేకపోతే వాళళ్ దగగ్ర వుండమనాన్రు. ఎవరింటోల్ వారికి సవ్తంతర్ం, సేవ్చఛ్. ఎంత సొంత కొడుకులైనా 
వాళిళ్ంటోల్ నాకేం సవ్తంతర్ం వుంటుంది? అందుకే అది నాకసస్లు ఇషట్ం లేదు. అదీకాక ఇదద్రు కొడుకులు, కోడళుళ్ 
చకక్గా కాపురాలు  చేసుకొంటునాన్రు. కోడళళ్తో నాకునన్ మంచి సంబంధబాంధవాయ్లని వాళళ్తో కలిసివుండి పాడు 
చేసుకోవటం నాకిషట్ం లేదు. అందుకే నేను వాళళ్ ఇళళ్లోల్ వుండననాన్ను. అయితే మళీళ్ పెళిళ్ అనాన్ చేసుకుతీరాలని ఒతిత్డి 
చేశారు.  నిదానంగా ఆలోచిసేత్ నాకు దాంటోల్ తపేప్మీ లేదనిపించింది. అందుకే సరే అనుకునాన్ను. కానీ ఎవరు, ఎలా, 
లాంటి అనేక పర్శన్లు మనసును బాగా వేధించాయి. సరిగాగ్ అపుప్డే మా కోడలు బాలాజీని నాకు పరిచయం చేసింది. 
అలా మేమిదద్రం కలుసుకునాన్ం" అంటూ ఆగింది కాసేస్పు పదామ్వతి.  "అదృషట్ం కొదీద్ మా ఇదద్రికీ సాంగతయ్ం బాగా 
కుదిరింది" అంది మళీళ్ మెలిల్గా. 

సారథి వీళుళ్ చెపిప్నదంతా జాగర్తత్గా రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్డు. "ఆ తరావ్త? ఆ తరావ్త ఏమైంది? మీ ఇదద్రినీ 
మీ పిలల్లే పరిచయం చేసారు కాబటిట్ మీ ఇదద్రికీ కుటుంబ సమమ్తి తేలికగానే లభించింది. అంటే ఇంక ఇంటోల్  
సమసయ్లేవీ లేనటేల్గా?" అనాన్డు సారథి. 

“అవును, మాకెపుప్డూ సమసయ్లు కుటుంబాలతో రాలేదు. ఎందుకంటే మా ఇదద్రి పిలల్లు కూడా మేమిదద్రం పెళిళ్ 
చేసుకోవాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకునాన్రు. అలా చేసుకుంటే వాళళ్ మీద మా పేర్మ తగిగ్పోతుందేమో అని కొంచెం కూడా 
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భయపడలేదు. మా ఇదద్రికీ ఒకరికొకరి తోడు దొరుకుతుందని సంతోషించారు. ఎందుకంటే ఇపుప్డీ వయసులో మా 
ఇదద్రికీ కావలిసినది ఒకక్ తోడు మాతర్మే. అందుకే మేమిదద్రమూ ఒకరికొకరు తోడు వునాన్మనన్ దిలాసాతో వాళుళ్ 
కూడా ఎంతో హాయిగా, రిలాకుస్డుగా వునాన్రు. అసలు వాళళ్ ఈ  పేర్మలకి, ఆలోచనలకి మా ఇదద్రికీ వాళళ్మీద పేర్మ 
ఇంకా పెరిగిందే కానీ కొంచెం కూడా తగగ్లేదు" బాలాజీనే కలగజేసుకుని అనాన్డు.  

"జనాలు చెవులు కొరుకుక్నాన్రు. వింతగా చూసారు. వీళళ్కేమనాన్ పిచిచ్పటిట్ందా అని అనుమానపడాడ్రు. ఈ 
వయసులో పెళేళ్మిటి అని అబుబ్రపడాడ్రు. ఇంత బరితెగింపా అని కొంతమంది అసహియ్ంచుకునాన్రు కూడాను. మరీ 
దగగ్ర అనుకునన్వారు ధైరయ్ం చేసి ముఖానేన్ అడిగేసారు కూడా. కానీ మేమిదద్రం ఎవరికీ, దేనికి జంకలేదు, లొంగలేదు. 
మేము చేసేదానిలో తపుప్ లేనపుప్డు ఎందుకు భయం అనుకునాన్ము. ఆ తరావ్త ఇలా విమరిశ్ంచినవారే మమమ్లిన్ చూసి 
నోళుళ్ మూసుకునాన్రు. మా ఆనందకరమైన జీవనానిన్ చూసి మంచి నిరణ్యం తీసుకునాన్మని మెచుచ్కునాన్రు  " అనన్ది 
మెలిల్గా పదామ్వతి. 

సారథి అంతా శర్దధ్గా వింటూ రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్డు. "సార, ఇలా అడుగుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకండి. 
విలేఖరిని కదా, మొహమాటం, సంకోచం లేకుండా అనీన్ అడగాలి మరి. ఆసిత్ పంపకాలలాంటి విషయాలలో కూడా 
ఇంటోల్ ఏమీ టెనష్నస్ రాలేదా?" అని అడిగాడు.  

సారథి ఆశచ్రయ్పోయేలా బాలాజీ గటిట్గా నవావ్డు. పదామ్వతి కూడా చిరునవువ్ నవివ్ంది.   
"నీ ఇలుల్ బంగారం కానూ! అంత పోటాల్డుకునేంత ఆసుత్లేవీ లేవయాయ్ మాకు. ఉనన్దేదో మా పెళిళ్కి ముందే 

మాపిలల్లికి సమానంగా పంచేసి, ఏదో, మా జరుగుదలకి మాతర్ం సరిపోయేంత కొంచెం మాకని వుంచుకునాన్ము. 
దానితో ఇదద్రం తృపిత్గా, హాయిగా వునాన్ం. ఆశకి అంతెకక్డ వుంది చెపుప్? కానీ తృపిత్కి మాతర్ం అంతు వుంది. అవునా? 
ఏదో, అవసరాలనీన్ తీరిపోతునాన్యి, దీనికి లోటు లేదు. ఇంకా ఇంతకనాన్ ఎవరికీ మాతర్ం ఏం కావాలి? బంగారాలు 
తింటామా ఏమిటి?" అనాన్డు బాలాజీ నవువ్తూనే. "ఆసుత్ల విషయంలో పిలల్లతో మాకెపుప్డూ ఎటువంటి మనసఫ్రథ్లూ 
రాలేదు, రానివవ్లేదు మేము" అనాన్డు మళీళ్ ఇంకా నవువ్తూనే. 

"సార, అమామ్, అందరూ మీలాగా, మీ పిలల్ల లాగా ఆలోచిసేత్ ఈ పర్పంచంలో ఇంక కుటుంబ కలహాలు, ఆసిత్ 
గొడవలనేవే వుండవు. ఎంత గొపప్ ఆలోచనా విధానం మీది, మీ పిలల్లదీను" అనాన్డు సారథి మనసూఫ్రిత్గా.  

ఈసారి పదామ్వతి నోరు విపిప్ంది. "మా పేర్మే వాళల్కు తగిగ్పోతుందేమో అనన్ భయం లేనివాళుల్ మా ఆసిత్ వాళళ్కు 
దకక్దేమో అని ఎందుకు అనుమానపడతారు? పైగా మేమివవ్బోయే ఈ కాసత్ ఆసిత్ కోసం వారెందుకు ఆశ పడతారయాయ్? 
మా ఇదద్రి పిలల్లు, వాళళ్ జీవిత భాగసావ్ములు అందరూ బాగా చదువుకుని పెదద్ పెదద్ పదవులలో వునన్ పొర్ఫెషనలుస్. 
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చకక్గా రెండు చేతులతో సంపాదిసూత్ ఎంతో సుఖంగా వునాన్రు. మేం ఇచిచ్న ఈ ఇళుళ్, వాకిళుళ్ లేకపోయినా వాళళ్ 
సిరిసంపదలకేమీ కొంచెం కూడా కొరత లేదు" అనన్ది అతి శాంతంగా.        

అవుననన్టుల్ సారథి తలూపాడు. 
"పదామ్, ఇంక మాటలు కాసత్ ఆపి అతనికి తినటానికి ఏమైనా తీసుకురా" అనాన్డు బాలాజీ. 
"నాకేం వదుద్ సార. ఏమీ ఫరవాలేదు, మీరు లేవకండమామ్" అంటూ సారథి అంటునాన్ కూడా వినిపించుకోకుండా 

పదామ్వతి  "అలాగే" అంటూ లేచి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. 
" సారథీ, నీకు పెళళ్యిందిటోయ?" కబురాల్డుతూ అడిగాడు బాలాజీ సారథిని. 
"లేదు సార" అనాన్డు సారథి మెలిల్గా, సిగుగ్పడుతూ.   
"ఏం? ఎందుకని? మరీ ఆలసయ్ం చేయకు. ఏ వయసుకా ముచచ్ట. మా పిలల్ల పెళిళ్ళుళ్ చకచకా సరైన వయసులో 

చేసేసాను కాబటేట్ ఇపుప్డు ఏ బాదరబందీ లేని జీవితానిన్ గడుపుతునాన్ను" అనాన్డు ఆయన.  
సారథి ఏదో సమాధానం చెపేప్లోగా పదామ్వతి వేడివేడి ఉపామ్ పేల్టల్తో, ఘుమఘుమలాడే టీ తో వచిచ్ంది అకక్డికి. 

"ఉపామ్ చాలా బాగుందమామ్" తింటూ అనాన్డు సారథి.   
"మంగ ఉపామ్ అచచ్ం ఇలాగే చేసేది. ఉపామ్ ఇలా ఉంటేనే నాకిషట్ం. అందుకే పదమ్కి ఉపామ్ ఇలా చేయటం నేనే 

నేరిప్ంచాను" అనాన్డు బాలాజీ. సారథి ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి చటుకుక్న పదామ్వతి వైపు చూసాడు. ఆమె ముఖం చాలా 
పర్శాంతంగా వుంది. "ఇలా చేసి చేసి అసలు ఇంతకు ముందు ఎలా చేసేదానోన్ మరిచ్పోయాను" అనన్ది ఆవిడ.  

"ఆహా! టీ కూడా అమోఘం అమామ్. ఏలకుల ఘుమఘుమలు ముకుక్లకు తగులుతోంటే, అబాబ్, ఎంత 
బాగుందో, ఇలాంటి టీ ఎనిన్సారల్యినా తాగచుచ్" అనాన్డు సారథి టీ తాగుతూ, తనమ్యతవ్ంగా. పదామ్వతి నవువ్తూ 
బాలాజీ వైపు చూసింది.  

"give and take principle నీకు మా ఇంటోల్ దొరికినంతగా ఇంక ఎకక్డా దొరకదోయ. నేను నాకు 
నచిచ్నటుల్గా ఉపామ్ తనకి నేరిప్సేత్. పదమ్ తనకి నచిచ్న టీ ని నాకు నేరిప్ంచింది, బాగా అలవాటు చేసింది" అనాన్డు 
బాలాజీ. "నాకు నచిచ్న టీ కాదు. వెంకట కి ఇషట్ం, టీ ఇలా చేసేత్"  అంది పదామ్వతి.  

"ఆ.. ఆ... వెంకట కే ఇషట్ం, టీ ఇలా చేసేత్. కానీ నేరిప్ంచింది నువేవ్ కదా. అందుకని అలా అనాన్ను" అనాన్డు 
బాలాజీ.  

ఈ వెంకట ఎవరో అనుకునాన్డు సారథి. ఇందాక వెంకట తదిద్నం అని బాలాజీ అనటం అతనికి గురొత్చిచ్ంది.  
ఏదో ఊహ మనసులోకి రాగానే ఒకక్సారి ఉలికిక్పడాడ్డు. అతనికి ఇందాక సగం మతి పోతే, ఆ మిగిలిన కాసాత్ ఇపుప్డు 
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పూరిత్గా పోయింది. "బాబోయ, ఇలాంటి మనుషులు కూడా వుంటారా ఈ భూపర్పంచంలో" అనుకుంటునాన్డు 
మాటిమాటికీ మనసులో.  

"సార, మీరిదద్రూ ఇలా ఒకరి అలవాటుల్ ఇంకోరు సొంతం చేసేసుకుని ఇదద్రూ ఒకరే అనన్ తీరులో ఇంత 
అనోయ్నయ్ంగా వునాన్రు. ఇదెలా సాధయ్ం సార?" ఇంకా ఆశచ్రయ్ం లోంచి బయటకు రాకుండానే అడిగాడు సారథి. 

"లోతుగా ఆలోచిసేత్ అదేమంత కషట్ం కాదయాయ్. ఏ దంపతుల మధయ్ అయినా ముందుగా కావలిస్నది ఒకరంటే 
ఒకరికి పరసప్ర గౌరవం. ఆ తరావ్త పేర్మ. ఈ రెండూ వుంటే ఎవరి మధయ్ అయినా సరే, అసలు పొరపొచాచ్లే రావు. 
ఒకరి కోసం ఇంకొకరు ఎవరూ అడగకక్ర లేకుండానే, వారికి తెలీకుండానే మారిపోతారు ఆనందంగా. ఒకవేళ 
మారకపోయినా ఫరవాలేదు. మనమే అడజ్సట్ అయిపోతాము" అనాన్డు బాలాజీ.   

"నాకు, మంగకి కూడా అసలు ఎపుప్డూ పోటాల్టలే వచేచ్వి కావు. ఇపుప్డు పదమ్తో కూడా అంతే. పదామ్, నువువ్ 
చెపుప్. మనిదద్రి మధాయ్ ఎపుప్డైనా పోటాల్టలు వచాచ్యా?" అనాన్డు బాలాజీ.  

ఆవిడ నవువ్తూ "ఉహు, లేదు, సరదాకి పోటాల్డదామనాన్ ఆ అవకాశం ఇచాచ్రా ఎపుప్డనాన్? నేను అలగటం, 
మీరు అలకతీరిచ్ నాకు దగగ్రవటం, ఊఁ .. ఆ ముచచ్ట తీరనే లేదు" అంది ముదుద్గా.   

"చూసారా, మాలో ఏ పర్తేయ్కతలు వునాన్యి? మమమ్లిన్ ఎందుకు ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నాన్రు? అని అడిగారు ననున్. 
ఇపుప్డు తెలిసిందా అమామ్, మిమమ్లిన్ సెప్షల అని ఎందుకు అనాన్నో? ఆనందంగా జీవితానిన్ పూరిత్గా ఎలా జీవించాలో 
మీ ఇదద్రిని చూసే నేరుచ్కోవాలమామ్. అరవై ఏళుళ్ దాటిన తరావ్త మనవలు, మనవరాళుళ్ వునన్ వయసులో మళీళ్ పెళిళ్ 
చేసుకోవటమే కాక, పది వసంతాలు అతి సంతోషంగా వైవాహిక జీవితం పూరిత్ చేసుకొనన్ శుభసందరభ్ంలో పెదద్ పండుగ 
చేసి, మీ ఆనందానిన్ అందరికీ పంచారు. మీడియా లో ఇది ఒక పెదద్ సంచలనానిన్ రేకెతిత్ంచింది. అందుకే నేను కూడా 
ఒక జరన్లిషుట్గా ఆ సంబరాలకు వచాచ్ను. కానీ అబబ్బబ్, ఎంత జనమో! ఏదో ఒక పెళిళ్ లాగా అనిపించింది నాకు. ఇంక 
ఇలా కాదు, ఇంకో రోజు నిదానంగా మిమమ్లిన్ కలవచచ్ని ఆ రోజు వెళిళ్పోయాను" అనాన్డు సారథి. 

"అవునవును, అందరూ వచాచ్రు కదా, హౌస ఫుల అయివుంటుంది. నినన్ మొనన్టిదాకా అందరితోనూ ఇలల్ంతా 
సందడిగానే వుంది” అనాన్డు బాలాజీ. “సారథీ, ఒకక్ విషయం చెపాత్ను, గురుత్ పెటుట్కోవయాయ్, అసలు పెళిళ్ అవసరం, 
జీవితంలో ఒక తోడు వుండాలి అనన్ అవసరం మనిషికి ఎపుప్డూ వుంటుంది. వృదాధ్పయ్ంలో ఇంకొంచెం ఎకుక్వ 
వుంటుంది కూడాను., తెలుసా? ఎందుకంటే యవవ్నంలో ఒంటోల్ శకిత్ వుంటుంది. అనిన్టి మీద ఆసకిత్ వుంటుంది. 
ఉదోయ్గం, సంపాదన, శృంగారం, పెళిళ్, పిలల్లు, సంసారం, సేన్హితులు, వీటనిన్టితో రోజులు పరిగెడతాయి. దేని 
గురించి కనీసం ఆలోచించటానికి కూడా సమయం వుండదు. కానీ వృదాధ్పయ్ం లో అలా కాదు. రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు వాళళ్ 
గూటికి వాళుళ్ ఎగిరి వెళిళ్పోతారు. ఇంక మిగిలేది మొగుడికి పెళాళ్ం, పెళాళ్నికి మొగుడు మాతర్మే. అవునా? అపుప్డు 
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మరి ఆ ఇదద్రిలో ఒకరు దూరం అయితే ఇంక మిగిలినవారి జీవితం దురభ్రమే. సారథీ, మనిషికి ఒంటరితనం ఒక 
శాపమయాయ్! ఆ శాపం లోంచి తపిప్ంచుకోవాలని ఎవరైనా కోరుకుంటే అది తపుప్ కాదు. మొదటివారి మీద పేర్మ లేదు 
అని కూడా అసలే కాదు. మంగ పోయిన తరావ్త నేను ఒక ఏడాది పాటు ఒంటరిగానే వునాన్ను. నరకం అంటే ఏమిటో 
ఈ భూమీమ్దే అనుభవించాను. పురుషుడు లేకుండా, సతరీ నిభాయించినంత తెలివిగా, సతరీ లేకుండా పురుషుడు 
నిభాయించలేడయాయ్. వెంకట పోయిన తరావ్త పదమ్ మరీ నా అంత ఘోరంగా లేదేమో! కానీ నేనైతే మాతర్ం 
తలకిర్ందులైపోయాను. డిపెర్షన లోకి వెళిళ్పోయాను. ఇంక పూరిత్గా దానిలో మునిగిపోకముందే తెలివిగా మేలుకుని సరైన 
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. అదృషట్వశాతుత్ పదమ్ నాకు దొరికింది. ఇపుప్డు చూడు, ఎంత ఆనందంగా వునాన్నో.  చూసూత్ 
వుండు. ఇంకో ఇరవై ఏళుళ్ ఈజీగా బతికేసి సెంచరీ కొటేట్సాత్ను. అసలు ననున్ చూసినవారెవరూ నా వయసు చెపేత్ తపప్ 
నమమ్రు. కనీసం ఒక ఇరవై ఏళళ్నాన్ తకుక్వగా కనిపిసాత్ను నేను" అనాన్డు బాలాజీ మళీళ్.   

సారథి సంతోషంతో చపప్టుల్ కొటాట్డు. "సార, మీ గురించి ఏం అనాలో తెలియటంలేదు. అవును సార, చాలా 
సతయ్ం చెపాప్రు. మిమమ్లిన్ చూసేత్ మీ వయసు అసస్లు తెలీదు సార. నలభైలలో వునన్వారికి కూడా మీకునన్ శకిత్, 
సకారాతమ్కత వుండవు. మీకు మీరే సాటి సార" అనాన్డు సారథి ఆవేశంగా.  

"బాలాజీ, సతరీ శకిత్ని మీరు బాగానే అరథ్ం చేసుకునాన్రు. కానీ తోడు కావాలని సతరీకి కూడా అనిపిసుత్ంది. కానీ తేడా 
ఏమిటంటే సంసార బాధయ్తలని పురుషుడు దులపరించుకునన్ంత తేలికగా సతరీ వదిలించుకోలేదు. పిలల్లకి పెళిళ్ళుళ్ అయి 
ఎవరి ఇళళ్కి వాళుళ్ వెళిళ్నా, వాళళ్ పిలల్లు, వాళళ్ చదువులు, అవీ, ఇవీ అంటూ ఆ తాపతర్యాలు సతరీకి కొంచెం ఎకుక్వే.  
ఇంక నా విషయానికొసేత్ డిపెర్షన లోకి వెళళ్కుండా అసత్మానూ ఏదో ఒక వాయ్పకానిన్ కలిప్ంచుకొనేదానిన్. కానీ ఒకటి 
మాతర్ం నిజం చెపాత్ను. కలిప్ంచుకునన్ పనులతో ఎంత బిజీగా వునాన్, వెంకట పోయిన తరావ్త ఒంటరి జీవితం 
గడిపినపుడు కంటే ఇపుప్డు నేను చాలా ఆనందంగా, తృపిత్గా వునాన్ను. ఇది నాకు రెండో జీవితం. మొదటి జీవితం ఆ 
దేవుడు ఇసేత్, ఈ రెండో జీవితానిన్ బాలాజీ ఇచాచ్రు" అంది పదామ్వతి బాలాజీ వైపు పేర్మగా చూసూత్. 

వీరిదద్రినీ చూసుత్ంటే సారథికి తెగ ముచచ్టగా వుంది. "సార, ఒకక్ అనుమానం. మీ ఇదద్రి పిలల్లు వాళళ్లో వాళుళ్ 
ఎలా వుంటారు సార? బాగా కలిసిపోయి వుంటారా? లేక ...." సారథి ఇంకా పర్శన్ పూరిత్ చేయక మునుపే "చకక్గా 
వుంటారు. నాకు కొడుకుల లోపం, పదమ్కి కూతుళళ్ లోపం ఇలా తీరింది. మమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోమని వీళళ్ందరూ 
పోర్తస్హిసుత్నన్పుడు నేను, పదమ్ ఆ ఒకక్ షరతే పెటాట్ము, మీలో మీరు పోటాల్డుకోకూడదని.  షరతుల వలల్ ఏమీ కాదు 
కానీ అసలు వాళుళ్ సవ్భావసిదధ్ంగానే సొంత అనాన్చెలెల్ళళ్లాగా వుంటారు. వాళళ్తో పాటు కోడళుళ్, అలుల్ళుళ్ కూడా 
అంతే.  అందరూ ఎంత బాగా కలిసిపోయారంటే ఇంక అందరూ కలిసినపుప్డు ఒక పండగే! నీ నా అనన్ బేధభావాలే 
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అసలు కనిపించవు, అనిపించవు. ఇదంతా ఆ దేవుని వరం. పిలల్లకి మంగ, పదమ్ ఇచిచ్న సుసంసాక్రం" అనాన్డు బాలాజీ 
పదామ్వతి వైపు మెచుచ్కోలుగా చూసూత్. 

"మన పిలల్లందరూ సహజంగానే సంసాక్రవంతులు. నాదేమీలేదు" అంది పదామ్వతి.  
"చూసాను సార, మొనన్ ఆ పారీట్లో నేనునన్ ఆ కాసేస్పటిలోను మీ పిలల్లందరి మధయ్ వునన్ ఐకమతాయ్నిన్ చూసి 

ముచచ్టపడిపోయాననుకోండి. ఒకక్ నేనే కాదు, పారీట్ కొచిచ్న పర్తివాళుళ్ అనుకోవటమే, మీ పిలల్ల సేన్హసవ్భావాలని 
పొగడటమే. ఎంత అదృషట్ం వుండాలి ఇంత మంచి కుటుంబం దొరకాలంటే అని అందరూ వేనోళళ్ పొగిడారు సార" 
అనాన్డు సారథి. పదామ్వతి, బాలాజీ పెదద్గా నవావ్రు.     

 "అమామ్, ఇంకో విషయానికి కూడా అందరూ మిమమ్లిన్ బాగా పొగిడారమామ్" అనాన్డు సారథి పదామ్వతి వైపు 
చూసూత్. 

"అవునా? ఏమిటది" అడిగింది పదామ్వతి కుతూహలంగా. 
"మిమమ్లిన్ చూసినవారందరూ మీరిదద్రూ సాకాష్తూత్ ఆ ఆదిదంపతులలాగా వునాన్రని ఒకటే పొగిడారు. అక్షరాలా 

సతయ్వచనాలు పలికారమామ్. నిజంగా మీరిదద్రూ అలాగే వునాన్రమామ్" అనాన్డు సారథి మనసూఫ్రిత్గా. 
" ఆ, నాదేముందయాయ్, ఏదో పంచ, లాలీచ్, ఉతత్రీయం వేసుకునాన్ను. పటుట్చీర, ఆభరణాలతో సాకాష్తూత్ ఆ 

పారవ్తీదేవి లాగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది, ఇదుగో, ఈవిడే. ఒకక్ తిర్శులమే తకుక్వనుకో " అనాన్డు బాలాజీ పదామ్వతి 
వైపు చూసూత్ నవువ్తూ.   

బాలాజీ హాసాయ్నికి అందరూ నవావ్రు. 
"అలా అనకండి  సార. ఆ సిలుక్ బటట్లోల్ మీరు కూడా మెరిసిపోయారంటే నమమ్ండి. ఇంక అమమ్ అయితే చెపప్నే 

అకక్రలేదు. మీరనన్టుల్గా అచచ్ం ఆ పారవ్తిదేవి రూపమే అనుకోండి"  అనాన్డు సారథి.    
 పదామ్వతి పెదద్గా నవివ్ంది.  
"ఇదుగో, అసలు రహసయ్ం అంతా ఆ చీరలో వుంది. ఆ చీర వలేల్ నీకు అంత అందం, వెలుగు వచాచ్యి" అనాన్డు 

బాలాజీ పదామ్వతితో అలల్రిగా.  
సారథికి తెలిసిపోయింది ఆ చీర కొనన్ది బాలాజీ అని. 
"మరి సెలక్షన మీది కదా సార" అనాన్డు సారథి వెంటనే. పదామ్వతి మురిపెంగా నవివ్ంది. 
"సారథీ, ఆ చీర గురించి నీకో ఆసకిత్కరమైన విషయం చెపాత్నయాయ్. నేనా చీర మంగ కోసం  కొనాన్ను. మంగకి 

కలనేత రంగులు చాలా ఇషట్ం. ఆకుపచచ్, పసుపుపచచ్ కలిసిన కలనేత రంగులో వునన్ ఆ చీర ఎంతో మకుక్వతో 
కొనాన్ను నేను. కానీ అది కటుట్కోకుండానే ఆమె కనుమూసింది. పిలల్లెందుకో ఆ చీరని  తీసుకోలేదు, అలాగే వదిలేసారు. 
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తరావ్త పదమ్కి ఆ చీర ఇచిచ్ ఈ కథంతా చెపాప్ను.  అపప్టినుండి మా పర్తి వివాహ వారిష్కోతస్వం రోజున పదమ్ ఆ చీరే 
కటుట్కుంటుంది" అనాన్డు బాలాజీ పేర్మగా పదామ్వతి వైపు చూసూత్.    

 "ఆయన అంత మకుక్వతో కొనన్ చీర. ఎంతో అందమైన చీర కూడాను. అది కటుట్కుంటే ఆయన చాలా 
సంతోషిసాత్రు. నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఆ చీరని చాలా జాగర్తత్గా దాచుకుని పర్తి ఏడాది మా పెళిళ్ రోజున 
కటుట్కుంటాను. చూడండి. ఒకే దెబబ్తో రెండు పిటట్లను కొటిట్నటుల్ మీకు డబుబ్ కూడా ఎంత ఆదా చేసుత్నాన్నో ఒకక్సారి 
లెకక్ వేసుకోండి" అనన్ది నవువ్తూ పదామ్వతి. 

సారథి ఇంక ఆగలేకపోయాడు. "సార, అమామ్, ఒక విలేఖరిగా ఈ పర్శన్ను అడుగుతునాన్ను. కొంచెం 
వయ్కిత్గతమైన పర్శన్యే అనుకోండి. దీనికి మీరివవ్బోయే సమాధానం మీలాంటి పరిసిథ్తులలో వునన్వారికి మారగ్దరశ్కతవ్ం 
చూపిసుత్ంది. అందుకని మీరు పెదద్ మనసుతో ననున్ క్షమించాలి ఈ పర్శన్ అడుగుతునన్ందుకు. నేను వచిచ్నపప్టి నుండీ 
చూసుత్నాన్ను. మీరిదద్రూ ఇలా మీ సంభాషణలలో మీ పూరవ్పు జీవితభాగసావ్మిని మాటిమాటికీ తలుచుకుంటునాన్రు. 
ఈరష్య్ అనన్ది మానవ సహజమైన ఫీలింగు. దానిన్ మీరు జయించారా? మీ ఎదుటనే పాతవారిని పొగుడుతూంటే మీకేమీ 
అనిపించిందా? మీరు ఎలా సహించగలుగుతునాన్రు? ఎంత ఆలోచించినా నాకీ విషయం మాతర్ం ఏమాతర్ం అంతు 
చికక్డం లేదు" అనాన్డు సారథి చాలా నెమమ్దిగా.  

బాలాజీ, పదామ్వతి ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు. కొనిన్ సెకనల్పాటు మౌనం వహించారు. ముందుగా 
బాలాజీనే చెపప్టం మొదలెటాట్డు. "సారథీ, పదమ్ మౌనంగా వుంది కాబటిట్ నేనే చెపాత్ను ముందుగా నీ పర్శన్కి సమాధానం. 
అనేన్ళుళ్ దాంపతయ్ జీవితం గడిపిన తరావ్త మొగుడు పెళాళ్లు ఇదద్రుగా కాదయాయ్, ఒకరుగానే మిగులుతారు. ఒకరి 
లోపాలు ఇంకొకరు క్షమించేసి, వారిలో మంచితనం మాతర్మే చూసాత్రు. ఏకారణం వలల్నైనా ఒకరు దూరం అయితే, 
ఒకవేళ ఆ మిగిలినవారు మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే దాని అరథ్ం వాళళ్ని మరిచ్పోయారని కాదు. అనేన్ళల్ వైవాహిక జీవితంలో 
శరీరంలో ఒక భాగంగా మారిన తరావ్త హఠాతుత్గా వారి జాఞ్పకాలను పూరిత్గా తొలగించటం ఎలా సాధయ్ం? అందుకని 
వారి జీవితంలోకి వచిచ్న ఆ కొతత్వారు వీరు ఆ పాతవారిని మరిచ్పోవాలని ఆశించటం కూడా నాయ్యం కాదు. పార్కిట్కల 
అంతకంటే కాదు. అలా అని అసత్మానూ వారినే తలుసూత్ మనసు చెడగొటుట్కుని చింతిసూత్వుంటే అది తపుప్. అలాగే 
వారితో పోలిచ్ ఎదుటనునన్వారిని కించపరిసేత్ అది కూడా చాలా పెదద్ తపుప్. మా విషయంలో మేమిదద్రమూ అలా 
చేయము. నేను మంగని, పదమ్ వెంకట ని ఏదనాన్ పర్సాత్వన వచిచ్నపుడు మాట వరసకి గురుత్ చేసుకుంటాం, కానీ వారితో 
పోలిచ్ ఎదుటివారిని చినన్చూపు చూడటం లాంటి తపుప్ అసస్లు చెయయ్ము. అందుకే మాకు ఈరష్య్ అనన్ది కొంచెం కూడా 
అనిపించదు. ఇంతకు మించిన పెదద్ కిటుకేదీ లేదు దీనిలో"  అనాన్డు బాలాజీ. 
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 "మంగకని కొనన్ చీర పదమ్ కటుట్కునన్పుప్డు కూడా ఆ చీరలో పదమ్ బాగుందని పొగుడుతానే తపప్ అసలు మంగ 
పర్సకేత్  రాదు" అనాన్డు మళీళ్. పదామ్వతి కూడా అవుననన్టుల్ తలూపింది. "అందుకే మా సంభాషణలలో అపుప్డపుప్డు 
వారి పర్సకిత్ వచిచ్నా అది చాలా సరవ్సాధారణమైన విషయం లాగా వుంటుంది, కానీ ఎబెబ్టుట్గా కానీ లేకపోతే కోపం 
తెచుచ్కోవాలిస్న విషయం లాగా కానీ అనిపించదు" అనన్ది పదామ్వతి.  

సారథి చాలా శర్దధ్గా వినాన్డు. చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు కూడాను. ఇదా కిటుకు అనుకునాన్డు. "సార, మీ 
మాటలు వింటూంటే ఎటువంటి పరిసిథ్తులలోనైనా జీవితం ఆనందమయం చేసుకోవటానికి కావలిసిన చిటాక్లనీన్ మీ 
ఇదద్రి దగగ్ర పుషక్లంగా వునాన్యి అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు. బాలాజీ, పదామ్వతి ఇదద్రూ నవేవ్శారు.   

"సార, మీలాంటి పరిసిథ్తులలోనే వుండి ఈ వయసులో ఇంక ఇపుప్డు మళీళ్ పెళిళ్ ఏమిటి అని రకరకాల 
సంకోచాలతో ఆ ఒంటరితనంలోనే కృంగే అనేకమందికి మీరేం చెపప్దలచుకునాన్రు?" అని అడిగాడు సారథి. "అమామ్, 
మీరు కూడా చెపప్ండమామ్. మీ అభిపార్యం, మీ సందేశం కూడా చాలా ముఖయ్ం" అనాన్డు పదామ్వతితో.  

ఈసారి కూడా ముందు బాలాజీనే మొదలుపెటాట్డు. "ఇలాంటి విషయాలు చాలావరకు చాలా వయ్కిత్గతంగా 
వుంటాయి. జనరల గా చెపాప్లంటే కషట్ం. అయినా నువువ్ అడుగుతునాన్వు కాబటిట్ చెపుత్నాన్ను. అనిన్టికంటే ముఖయ్ం 
ఆరోగయ్ం అని చెపాప్లి. అనారోగయ్ంగా వుండి వివాహం విషయం ఆలోచించం కదా. దాని వలన ఇంకొకరి జీవితానిన్ 
ఇబబ్ందులపాలు చేసినటల్వుతుంది. ఆరోగయ్ంతో ఆనందం, ఆనందంతో జీవితం, జీవితం వుంటే ఏదైనా సరే, ఆఖరికి 
వివాహం అయినా సరే, వుంటుంది. ఆతరావ్త జీవించాలనే కోరిక, జీవితానిన్ అనుభవించాలనే కోరిక కూడా చాలా 
ముఖయ్ం.  సమాజం ఏమనుకుంటుంది, లేకపోతే ఇతరులు ఏమనుకుంటారు అనన్ సంకోచాలు మనసులోంచి తీసేయండి. 
ఎందుకంటే అలా వేలెతిత్ చూపించి మిమమ్లిన్ తపుప్ పటేట్వాళుళ్ మీ ఒంటరితనం దూరం చెయయ్టానికి, వేలెడంత సహాయం 
కూడా చేయరు. ఆ తరావ్త మీ పిలల్ల సమమ్తి తీసుకోండి. ఇది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీరు తోడు కోసం వివాహం 
చేసుకుంటే ఆ తోడు మీకు సంతోషానిన్ ఇవవ్గలగాలి కానీ కుటుంబ కలహాలతో మీ ఇదద్రి జీవితాలను అశాంతిపాలు 
చేయకూడదు. నేను ముందు చెపిప్నటుల్ మీ మొదటి జీవిత భాగసావ్మిని పూరిత్గా మరిచ్పోవకక్రలేదు, వారిని ఎపుప్డైనా, 
ఏదనాన్ సందరభ్ం వచిచ్నవుడు గురుత్ చేసుకుంటే తపుప్ లేదు కానీ అసత్మానూ వారినే మనసులో వుంచుకుని వారి గురించే 
ఆలోచించకండి. వారితో ఇపుప్డునన్వారిని ఎపుప్డూ పోలచ్కండి. ఎవరి సవ్భావాలు, ఎవరి పర్తేయ్కతలు వారివే. ఎకుక్వ 
తకుక్వల పర్సకిత్ అసస్లు రానీయకండి. జీవితంలోని ఈ రెండో ఇనిన్ంగస్ లో సాధయ్మైననిన్ పరుగులు తీయటానికి 
పర్యతిన్ంచండి. సదుద్కుపోవటం, వునన్ంతలో సంతోషంగా వుండటం, ఇవనీన్ మన చేతులోల్ వునన్వే కదా" అనాన్డు 
బాలాజీ.   
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సారథి అవుననన్టుల్ తలూపుతూ బాలాజీ వైపు చూసాడు. ఆతరావ్త పదామ్వతి వైపు చూసి "అమామ్, ఇపుప్డు మీరు 
కూడా ఏదనాన్ చెపప్ండమామ్" అనాన్డు. పదామ్వతి మెలిల్గా చిరునవువ్ నవివ్ంది. "ఈయన అంతా చెపేప్సారు. నాకింక 
చెపప్టానికేమీ మిగలచ్లేదు. ఏ వయసులో పెళిల్ చేసుకునాన్ భారాయ్భరత్ల మధయ్ సేన్హం, అనురాగం, పరసప్ర అవగాహన 
వుండాలి. నీది, నాది అనన్ తేడాలు లేకుండా అందరూ మనవారే, అంతా మనదే అనన్ భావం వుండటం చాలా ముఖయ్ం. 
బాలాజీతో నా పెళిళ్ అయిన తరావ్త నాకు ఒకక్ విషయం బాగా అరథ్ం అయింది. జీవిత భాగసావ్మి తోడు, అవసరం 
వయసులో వునన్పుప్డు ఎంత వుంటుందో వయసు మళిళ్న తరావ్త కూడా అంతే వుంటుంది. అసలు ఆ మాటకొసేత్ ఇంకా 
ఎకుక్వ వుంటుంది కూడాను. ఆ తోడు మీకు కావాలి అని అనిపిసేత్, దానికి తగినవారు మీకు తారసపడితే, ఇదేమనాన్ 
తపేప్మో, ఎవరనాన్ ఏమనాన్ అనుకుంటారేమో, ఈ వయసులో మళీళ్ పెళేళ్మిటి అని సందేహించకండి. ఇదేమీ సిగుగ్ 
పడాలిస్న విషయం కాదు. దేవుడు మనకిచిచ్న ఈ ఒకే ఒకక్ జీవితానిన్ ఆనందంగా గడిపే హకుక్ అందరికీ వుంది. దానికి 
వయసుతో సంబంధం లేదు. సరైన తోడు, సరైనవారి సాహచరయ్ం మన ఆయువుని ఇంకా పెంచుతుంది"  అంది మెలిల్గా 
పదామ్వతి. 

సారథి తదేకంగా వారిదద్రివైపు కొనిన్ సెకనల్పాటు చూసాడు. "చాలా ధనయ్వాదాలమామ్. చాలా థేంకస్ సార. మీ 
ఇదద్రి సందేశం విని, మీ ఇంటరూవ్య్ చదివి, మీలాంటి పరిసిథ్తులలో వుండి, ఏ నిరణ్యమూ తీసుకోలేక, ఎటూ తేలుచ్కోలేక 
సతమతమయేయ్ చాలామంది తమ మనసు మారుచ్కుంటారని, తమ ఒంటరితనానికి ఇంక సవ్సిత్ పలుకుతారని 
ఆశిసుత్నాన్ను" అనాన్డు. తన రికారడ్ర ఆపు చేసి, జాగర్తత్గా లోపల పెటుట్కునాన్డు. ఇంతలో పదామ్వతి ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్ 
గబగబా లోపలి వెళిళ్ ఏదో సీవ్టు తీసుకొచిచ్ంది. సారథి అది తింటూ "పాలకోవా చాలా బాగుందమామ్. దీనిలాగా మీ 
జీవితం కూడా ఇంకా తియయ్గా, ఇంకా ఎకుక్వ ఆనందంగా గడవాలని ఆ భగవంతుని పార్రిథ్సాత్ను. ఆ దేవుడు మీకు 
ఆయురారోగాయ్లు ఇవావ్లి" అనాన్డు మనసూఫ్రిత్గా. 

"సార, మీ ఇదద్రితో మాటాల్డిన తరావ్త అసలు భారాయ్భరత్లు ఎందుకు పోటాల్డుకుంటారో తెలియటం లేదు సార. 
వైవాహిక జీవితానిన్ ఆనందమయం చేసుకోవటం ఇంత తేలికా అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు బాలాజీ వైపు తిరిగి. 

"ఈ ఇంటరూవ్య్ ఇచిచ్నందుకు, మీ విలువైన సమయానిన్ నాకోసం వెచిచ్ంచినందుకు చాలా ధనయ్వాదాలు సార" 
తన సరంజామా అంతా సదుద్కుని, ఇంక వెళళ్టానికి లేసూత్ అనాన్డు సారథి.  "మిమమ్లిబ్ ఇదద్రిని చూసిన తరావ్త పెళిళ్ని 
ఇంక ఏమాతర్మూ వాయిదా వేయకూడదని అనిపిసోత్ంది నాకు సార"  అనాన్డు సారథి నవువ్తూ.  

"చాలా సంతోషం. శుభసయ్ శీర్ఘర్ం" అంటూ బాలాజీ, పదామ్వతులు అతని నవువ్లో నవువ్ కలిపారు.                        
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“ఇ    ”                              (Dublin, Ireland)  

      ఉ     
   అ     

      26  ఉ  ఉ     
‘   ’     

  

   ‘ఈ మనసు మహా మొండిది సుమా! 
యాంతిర్కంగా బర్తకడానికి మనుషులిన్ ఒపిప్ంచినంత సులువు కాదు,ఈ మనసుని ఒపిప్ంచడం. 
ఊహలోల్నే ఉంటా అంటుంది,గతంలోనే తన ఉనికి అంటుంది. 
      కృతిర్మంగా ఉనన్ మన ఎడారి జీవితంలోకి ఒక చలల్ని మేఘానిన్పరిచయం చేసుత్ంది, 
అది యాదృచిచ్కం అని నమమ్బలుకుతుంది. 
తన గురుత్ల మరీచికలని మిగిలిచ్,రెపప్ పాటులో కరిగిపోతుంది ఆ మేఘం. 
మనసు మాతర్ం ఆ మేఘం తెచిచ్న చిరుజలుల్లతో తనని తాను క్షణకాలం మరిచ్పోతుంది. 
మనుషులిన్ మళీళ్ కొతత్గా పుటేట్లా చేసుత్ంది. 
మనం మరికొనిన్ రోజులు బర్తకడానికి సిదధ్ం చేసుత్ంది. 
జీవితం మారదు.కానీ మనకే తెలియని ఉతాస్హానిన్,ధైరాయ్నిన్ ఇసుత్ంది!!!’      

PPP 
'పర్యాణీకులకు విజఞ్పిత్...రైలు నంబరు 12728,హైదరాబాద నుండి ఖాజీపెట,విజయవాడ మీదుగా 

విశాఖపటట్ణం వెళళ్వలసిన గోదావరి సూపర ఫాసట్ ఎకస్ పెర్స ఒకటవ నంబరు పాల్ట ఫామ నుండి బయలుదేరుటకు 
సిదధ్ంగా ఉనన్ది.' మీరు వినాన్ వినకపోయినా చెపప్డం నా బాధయ్త అనన్టుట్ మూడు భాషలోల్నూ వరసగా అరిచి చెపిప్ంది 
ఆటోమేటెడ రైలేవ్ అనౌనస్ర. 

'తవ్రగా నడువ...మొదూద్. రైలు కదిలిపోతుంది.'ఆమెని లాకెక్ళుతునన్టుట్ పెదద్ పెదద్ అంగలతో వేగంగా 
నడుసుత్నాన్డు భరత్. 
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'కొంచెం మెలల్గా నడవండీ...' కాళల్కి అడుడ్పడుతునన్ చీరని పైకి లాకుక్ంటూ అతని వెనక పరిగెడుతునన్టుట్ 
నడుసోత్ంది ఆమె.  

'పర్యాణాలోల్ కూడా ఈ వెధవ చీరలెందుకు?'ఏ పంజాబీ డెర్సోస్ వేసుకుని చావక..'విసుకుక్నాన్డు. 
'అతత్యయ్గారికి నచచ్దు కదండీ..'అంది పుసత్కాల కొటుట్ వైపు చూసూత్,అడిగితే మళీళ్ ఎకక్డ తిడతాడో అనుకుని. 
'వీటికేం తకుక్వ లేదు.ఆ కాడికి మేమంటే ఏదో పెదద్ భయమునన్టుట్.బసుస్లో వెళిల్ ఏడవమంటే వాంతులు అదీ ఇదీ 

అని వంకలు.' వచేచ్ పోయే జనాలిన్ తపిప్ంచుకుంటూ కాసత్ ఖాళీగా ఉనన్ బోగీ కోసం వెతుకుతునాన్డు.               
'జనరల ఇటు పకక్ అనుకుంటా అండీ..'వెనకకు చూపించింది,జారిపోతునన్ బాయ్గ ని భుజం మీదకి లాకుక్ంటూ.  
'నాకు తెలీదా? చూసావా ఎంత జనమో? నువెవ్ళిళ్ జనరల లో కూచుంటే ఏ దొంగ వెధవో అరధ్రాతిర్ వేళ ఆ 

మెళోళ్ ఉనన్ సూతార్లతాడు కాసాత్ లాకెక్ళిల్పోతాడు.నీకసలే పడుకుంటే ఒళుళ్ తెలీదు.' 
'ఈ బోగీ కొంచెం ఖాళీగా ఉనన్టుట్ందండీ..'వినిపించుకోలేదతను.  
'అందులో బొతిత్గా ఆడవాళుల్ లేరు.ఇదిగో ఇందులో ఎకుక్.తవ్రగా.'టైరను తలుపు దగగ్ర కంబీని పటుట్కుని, 

రిజరేవ్షన బోగీలో ఆమెని ఎకిక్ంచేసాడు.రైలు మెలల్గా కదిలింది. 
'ఏవండీ పిలల్లు జాగర్తత్.చినన్ది నిదర్లో పకక్ తడిపితే విసుకోక్కండి.'చేతిని పటుట్కుంది. 
'ఎనిన్సారుల్ చెపాత్వ?వెధవ నస.టీసీ వసేత్ అతయ్వరసరం ఉండి బయలేద్రాను,సీటు దొరకలేదని చెపుప్.ఫైన కటట్మంటే 

వచేచ్ సేట్షనోల్ దిగిపోతా అని చెపుప్.ఆడవాళేల్ కాబటిట్ ఏవనరు.'సీటు దొరికితే నిదర్పోకు.బండి ఎకక్డా ఎకుక్వ సేపు ఆగదు.' 
కంబీని వదిలేసూత్ ఆమె చేతిని కూడా విడిపించుకునాన్డు. 

'ఫోన చేసూత్ ఉందండీ.' 
'ఉదోయ్గం మానేసి వచేచ్యమంటావా పోనీ?' కోపంగా గసిరి వెనకిక్ తిరిగాడు.  
'ఏవండీ...టికెక్టుట్ మీ జేబులో ఉండిపోయింది.'గటిట్గా అరిచింది.అపప్టికే  రైలు పాల్టాఫ్రం దాటేసింది. 

PPP 
నాంపలిల్లో ఓ మాదిరి జనాలతో బయలేద్రిన రైలు సికిందార్బాద వచేచ్సరికి పర్యాణీకుల యాతార్బసుస్లా 

నిండిపోయింది. 
'నాకెపుప్డూ సెకండ ఏసీ లో వెళల్డం అలవాటండీ.ఏదో తపప్క ఇలా సీల్పర ఎకాక్ను.వేసవికాలంలో పర్యాణం 

చాలా విసుగండీ బాబూ..' కూలింగ గాల్సు తీసి చెమటను తుడుచుకుంటూ చెపుత్నాన్డు ఒకాయన. 
'ఈ బండి నా పెళైళ్న కొతత్లోల్ మొదలెటాట్రు తెలుసా?మొదటి పెళిల్రోజునాడు రైలోల్ ఇసాపటన్ం తీసుకెళాల్డు మీ 

తాత.' మురిపెంగా చెపోత్ంది ఒక పెదాద్విడ. 
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'ఈ సీటోల్ ఎవరైనా ఉనాన్రాండీ?'ఖాళీ సీటుకోసం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ అడిగింది ఆమె. 
'....'పైకి వేలు చూపించాడు అతను.మొహం మీద తడి తువావ్లు కపుప్కుని గురక పెటిట్ పడుకునాన్డో మనిషి. 
'ఓహ..'నిరుతాస్హంగా కికిక్రిసిన కంపారెట్మ్ంట అంతా మళీళ్ వెతికింది చోటు కోసం. 
'ఆయన ఇపప్టోల్ లేచేలా లేడు.మీరు కావాలంటే కూరోచ్ండి.'మరోసారి పైకి చూసి నిరాధ్రించుకునన్టుట్ చెపాప్డు. 
'థాంకస్..'బాయ్గ ని సీటు కింద పెటిట్ కూరుచ్ంది.  
గీర్షమ్ తాపం ఇంకా చలాల్రలేదు.కిటికీలోంచి బైటికి చూసోత్ంది.అలసట వలనో,ఆలోచనల బరువువలనో గానీ 

ముఖం వాడినటుట్ తెలుసోత్ంది.సంధయ్ సూరీడు వెళళ్డానికి మొరాయిసూత్ ఆమె ముఖం పై చురుకుక్మని చలల్ని నిపుప్లు 
కురిపిసుత్నాన్డు. ఆమె కళళ్లో సనన్ని కనీన్టి పొర.చాలా సేపటి నుండి ఇది చూసుత్నన్ అతను,తను చదువుతునన్ పుసత్కానిన్ 
యధాలాపంగా ఎండకి అడుడ్పెటాట్డు. కసురుకుంటూ వెనుదిరిగాడు సూరీడు.ఆమె గమనించే సిథ్తిలో లేదు.   

'వాటర బాటిల....అకాక్..వాటర బాటిల కావాలా?'మొహం మీద బాటిల పెటిట్ అడిగాడు కురార్డు.ఈ లోకం 
నుండి వచిచ్న ఆమె వదద్ని చేతోత్ సైగ చేసింది.ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ ఫోన తీసి చూసుకుంది.ఏడు మిసడ్ కాలస్ 
ఉనాన్యి.ఖంగారుగా కాల చేసింది. 

'హలో...చెపప్ండి.ఫోన సైలెంట లో ఉంది చూసోక్లేదండీ.' 
'...'అవతల గొంతు అరుసుత్నాన్డో తిడుతునాన్డో గానీ గొంతు గటిట్గానే వినిపిసోత్ంది. 
'మీరే కదండీ టికెట నా దగగ్రుంటే పడేసాత్ అని,రైలెకేక్ ముందు గురుత్ చెయయ్మనాన్రు?' నెమమ్దిగా అంది, ఫోన 

వాలూయ్మ తకుక్వ ఉందో లేదో అని మరోసారి చూసుకుంటూ.  
'...'ఏదో అరిచి ఫోన పెటేట్సింది అవతలి గొంతు. నిటూట్రిచ్ ఫోన బాయ్గ లో పెటేట్సింది,సివ్చ ఆఫ చేసూత్.  ఒంటరి 

పర్యాణాలు కొనిన్ సారుల్ భారంగా ఉంటాయి.ఈ సారి ఆ భారానికి భయం తోడైంది.బోగీ అంతా ఒకటే గోల గోలగా 
ఉంది. 

'ఈ పుసత్కం మీరు చదివేసేత్ ఇసాత్రా?' 
'ఆ..తీసోక్ండి.' 
'థాంకూయ్.'గబగబా పేజీలు తిపిప్ ఆఖరి పేజీ దగగ్ర ఆగింది ,'పెనున్ ఇసాత్రా?' సైగ చేసింది అతని జేబుని 

చూపిసూత్.పెనున్ ఇచాచ్డు ఫోనోల్ పాటలు వింటునన్ అతను. 
'టీసీ వసేత్ ఏం చెపాత్రు?' ఇంకాసేపటోల్ ఏదో సేట్షన వసుత్ందనగా అడిగాడు. 
'...'మీకెలా తెలుసు అనన్టుట్ చురుకుక్మని చూసింది. 
'సారీ..మీరు టైరన ఎకిక్నపుడు ఎవరినో అడుగుతునాన్రు కదా?నేను ఇటు వైపు తలుపు దగగ్ర ఉనాన్ను.' 
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'మ..మా ఆయన...టికెట ఇవవ్డం మరిచ్పోయాడు.' 
'మరిపుప్డెలా?ఫైన కటేట్సాత్రా?' 
'సీటు ఇసాత్ అంటే ఆలోచిసాత్ను.అయినా ఏమైతే అదే అవుతుంది.చూదాద్ం.ఏదో నమమ్కం అంతే.'పజిల సగం 

సగం గడులు నింపేసి పెనున్ని అతనికి ఇచేచ్సింది. 
'మీకు ధైరయ్ం ఎకుక్వే.'అనాన్డు జేబులో పెటుట్కుంటూ.  
'ధైరాయ్నికి డబుబ్లు అకక్రేల్దు కదండీ.' మొదటిసారి నవివ్ంది.  

PPP 
 రైలు ఖాజీపేట దాటింది.   
'కుదరదయాయ్.నేనేం చెయయ్లేను.రిజరేవ్షన లేకపోతే వచేచ్ సేట్షన లో దిగి జనరల లోకి వెళిల్పో.మళీళ్ నినున్ ఇకక్డ 

చూసేత్ ఫైన రాసేసాత్ను...సార మీ టికెట.'రుసరుసలాడి పోతునాన్డు టీసీ.అతని వెనక నలుగురైదుగురు కురార్ళుల్,సీటు 
కోసం వెంటపడుతుంటే విసుకుక్ంటూ టికెక్టుల్ చెక చేసుత్నాన్డు. 

'సైడ లోయర అండీ..'టికెట చూపించాడు అతను. 
'మ..అమామ్ మీది?బాబూ లేవండి టికెట చూపించండి...'పైన పడుకునన్ మనిషిని తటిట్ లేపాడు. 
'....'తనని కాదనన్టుట్ బయటకు చూసుత్నన్ ఆమె ఏం చేసుత్ందా అని ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు అతను. 
'అమామ్...'గటిట్గా పిలిచాడు టీసీ.ఆమెలో చలనంలేదు. 
'ఆవిడ ...'ఏదో చెపప్బోయాడు అతను.    
'సార..మీ వైఫా? కళుళ్ తెరిచి నిదర్పోతునన్టుట్నాన్రు.RAC యా?సీటుల్ లేవు.మీరిదద్రూ సదుద్కుంటా అంటే నాకేం 

అభయ్తరం లేదు.'చెపేప్సి వెళిపోయాడు టీసీ.కాసేపు నిశశ్బద్ం.కొంగు నోటికి అడుడ్పెటుట్కుని వసుత్నన్ నవువ్ని ఆపుకుటోంది 
ఆమె. 

'అలా ఎలా కూరుచ్నాన్రు?మీకు భయం వెయయ్లేదా?'టీసీ వెళాళ్డో లేదో అని చూసుకుంటూ అడిగాడు. 
'వెయయ్లేదా?రైలు చపుప్డు కనాన్ గటిట్గా కొటుట్కుంది నా గుండె...' 
'ఇందాకే ధైరయ్ం,డబుబ్లు అని ఏదో అనాన్రు?' 
'వాటనిన్టికనాన్ చెడడ్ది ఒకటి ఉంది.పరువు అని,కనిపించని బరువు.ఎందుకు మోసాత్మో తెలీదు.' 
'పోనీలెండి.గండం గటెట్కిక్ంది.' 
'ఏమీ అనుకోకండి.సారి.సిగుగ్గా ఉంది నాకు.కానీ మరో దారి లేదు.' 
'ఫరవాలేదు.' 
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PPP 
ఖమమ్ంలో రెండు నిమిషాలు ఆగినపుప్డు దిగి ఏదైనా తినడానికి కొనుకుక్ందాం అని వెతికాడు అతను.కానీ 

అతనికి కావాలిస్ంది దొరకలేదు.  
'మీ భోజనం?'అడిగింది,తన తెచిచ్న చపాతీల పొటల్ం తెరుసూత్. 
'ఇకక్డేం బాలేదండీ.విజయవాడ లో చూసాత్ను.' 
'ఎందుకు?నేను ఎకుక్వ తెచాచ్ను.'అతనిచిచ్న పుసత్కం మధయ్పేజీ చించి రెండు చపాతీలు వేసింది.కొదిద్గా మాడి 

అటట్లాల్ ఉనాన్యి అవి. కూర డబాబ్ తెరవగానే గుపుప్మంది వాసన.   
'థాంకూయ్...'అందుకోబోయాడు.  
'అయోయ్....వేడిగా ఉనన్పుప్డు ఖంగారులో మూత పెటేట్సాను.కూర పాడైపోయింది.ఈ పూట నాకూక్డా 

పసేత్.'జాలిగా అతని వంక చూసింది. 
'....'కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్ భుజాలెగరేసాడు. 
తెచిచ్న భోజనం చెతత్కుపప్లో పడేసింది.ఫోన సివ్చ ఆన చేసి,రెండు నిముషాలు అలోచించి డయల చేసింది. 
'ఏవండీ...పిలల్లేం చేసుత్నాన్రు?తినాన్రా?నేను లేనని ఏమైనా బెంగ పెటుట్కునాన్రా?' 
'...'ఏదో వెటకారంగా మాటాల్డుతునన్టుట్ కొదిద్గా వినిపిసోత్ంది అవతలి గొంతు. 
'అతత్యయ్ ఏమైనా ఫోన చేశారా?కాలు ఎలా ఉందిట?సిమెంటు కటుట్ కటాట్రంటనా?నేను చేసేత్ తియయ్లేదు ఫోను.' 
'...'పొడిపొడిగా వినిపిసుత్నాన్యి అవతలి మాటలు.     
'సరే.ఎకుక్వ సేపు టీవీ దగగ్ర కూరోచ్కుండా తొందరగా పడుకోండి.పకక్న ఎవరూ లేకపోతే పిలల్లు మధయ్లో లేచి 

ఏడుసాత్రు.టీసీ ఏం అనలేదు...' 
'...'ఫోన కట అయిపోయింది. 

PPP 
అరధ్రాతిర్ దాటింది.హాయ్ండ బాగ మీద తల వాలుచ్కుని,చీరని గుండెల నిండా కపుప్కుని పడుకోడానికి 

పర్యతిన్సోత్ంది ఆమె.రెండోర్జులోల్ పౌరణ్మి.అటూ ఇటూ  కదిలినపుప్డు చపుప్డు చేసుత్నన్ పటీట్లు,కిటికీ లోంచి వసుత్నన్ 
వెలుగుకి మెరుసుత్నాన్యి.మసక మసకగా ఉనన్ వెనెన్ల వెలుతురులో ఆమెని గమనించాడు అతను.పొందిగాగ్ కటుట్కునన్ 
కలంకారీ కాటన చీర,ముఖం మీద పడుతునన్ జుతుత్,మూసినా కూడా పూరిత్గా రెపప్ సరిపోనంత పెదద్ కళుళ్. అతనిన్ 
చూసోత్ందేమో అని భయపడాడ్డు.       
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బాతూర్ం దగగ్ర లైటు మిణుకు మిణుకుమని వెలుగుతూ ఆరుతూ విసుగు పుటిట్సోత్ంది.పకక్నుండి వేగంగా వెళిల్న 
రైలు చపుప్డుకి ఉలికిక్పడి లేచింది ఆమె. ఎదురుగా అతను కనిపించలేదు.మళీళ్ నిదర్పోవడానికి పర్యతిన్ంచింది.పకక్ బెరత్ 
లో పిలాల్డు గుకక్ పటిట్ ఏడుసుత్నాన్డు.సాయంతర్ం నుంచి పడుకునే ఉనన్ మనిషి ఆపకుండా గురక 
పెడుతునాన్డు.ఎదురుగా పైన ఎవరో కురర్ జంట.ఊసులు చెపుప్కుంటూ గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు.లేచి అతని కోసం 
వెతికింది.తలుపు దగగ్ర కూరుచ్ని ఏదో రాయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు.డైరీ కాబోలు. 

ఇవతల ఇదద్రు ఆడవాళూళ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.పళుళ్ అముమ్కునే వాళేల్మో.పకక్నే గంపలు ఉనాన్యి.  
'వెళేల్ రైలోల్ రాయడం అంటే..ఇసుకలో పిచిచ్ గీతలు గీసినటేట్.నా రాతలా వంకర టింకరగా తయారవుతాయి.' 

ఎదురుగా కూరోచ్బోయింది,కొంచెం దూరంగా. 
'అయోయ్ ఇకక్డ కూచుంటునాన్రేంటి?' ఖాళీ జామపళళ్ బుటట్లో ఉనన్ పాత దిన పతిర్కని అడిగి తీసుకుని 

ఆమెకిచాచ్డు.  
'నాకు తలుపు దగగ్ర కూచోడం ఇషట్ం అండీ.కానీ మా ఆయనకి ఇషట్ం ఉండదు.మీకు పెళైల్ందా?'దినపతిర్కని పరిచి 

దానిపై కూచుంది. 
'హా..చేశారు.' 
'..'అరధ్ం కానటుట్ చూసింది.   
'నా మరదలే...'బైటికి చూసాడు. 
 'అదృషట్వంతులు.పెదద్ వాళుళ్ చేసిన పెళిల్ళేల్ ఉతత్మం.అందునా వరసైన వాళైళ్తే గొడవే లేదు.' 
'ఆ గొడవలే ఇక చాలని, తెంచేసుకుని తిరిగి వెళుతునాన్.'పుసత్కం మూసాడు,అపప్టి వరకూ తను రాసుకుంటునన్ 

పేజీని చివర మడత పెడుతూ. 
'మ..' 
'చినన్ చినన్ గొడవలండీ..మేనలుల్డినని మా అతాత్మామకి లోకువ.తనకేమో వాళళ్ గారాబం.చినన్పప్టి నుండి 

కలిసే పెరిగాం. పర్తేయ్కంగా పేర్మ ఎలా చూపిసాత్ను?రోజూ నరకం.ఒకళళ్కి ఒకళళ్ం ఇషట్ంలేని బంధం అనన్టుట్ంది మా 
పరిసిథ్తి.' 

'మీ తపేప్ం లేదా?'అతను సమాధానం చెపప్లేదు. 
ఊళళ్ని,చెటల్ని పలకరిసూత్ దాటుకుంటూ పోతోంది. రైలు తలుపునుండి పర్పంచానిన్ చూసుత్ంటే జీవితంలా 

అనిపిసోత్ంది.అందరూ వచిచ్ వెళిల్పోయేవారే అనన్టుట్ తోసోత్ంది. చందమామ మాతర్ం చివరివరకు వసాత్ అనన్టుట్ రైలుతో 
పాటే పరిగెడుతునాన్డు.ఫకుక్న నవివ్ంది, ఉదయం రాబోయే సూరుయ్డు గురొత్చిచ్. 
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'...'ఏంటి అనన్టుట్ కళెళ్గరేసాడు. 
'...'ఏమీ లేదనన్టుట్ నవివ్ంది. 
'ఎవరైనా గురొత్చాచ్రా?మీ వారా?' 
'అలాంటిదే.'జుతుత్ని చెవుల వెనకిక్ తోసింది. 
'మీది పేర్మ వివాహమా?చాలా చనువుగా కనిపించారు మీరిదద్రూ..' 
'...'ఆమె ఏమీ మాటాల్డలేదు.అనవసరంగా అడిగా అనుకునాన్డు అతను. 
'ఏదో ఊరకనే అడిగాను.' 
'పదిహేడేళళ్కి పేర్మే అనిపించింది.ఇంటోల్ంచి పారిపోయే ధైరయ్ం ఇసేత్ గొపప్నిపించింది.' 
'మరిపుప్డు?' 
'నలుగురు మనుషులుండే మూడు గదుల ఇంటోల్,వారం పది రోజులకి ఒకసారి ఏ అరధ్రాతిర్ పూటో హఠాతుత్గా 

పేర్మ గురొత్సుత్ంది మా ఆయనకి.తొలికోడి కూసే లోపు ఆ చాప మీదే నలిగి నశించిపోతుంది,ఆ కాసత్ పేర్మ.' 
'సారీ..మనం దీని గురించి మాటాల్డుకోకుండా ఉండాలిస్ంది.' 
'అనీన్ బావునన్పుప్డు సరే గానీ,లేనపుప్డే...ఎటు తిరిగి ఎటు వచిచ్నా గతంలో చేసిన తపుప్ దగగ్రికే వెళిల్ 

నిలుచ్ంటాం.గతంలోని మనం వరత్మానంలోని మన జీవితానికి ఎపప్టికీ సమాధానంలేని  పర్శన్లమే.' 
'పేర్మ వివాహం అంటే ముందు నుండి అనీన్ తెలిసే చేసుకుంటారు కదా? ఏదైనా సమసయ్ ఉంటే మీరు,మీ వారు 

కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటే...'  
'నేను మీ కాపురం గురించి ఏమైనా సలహా ఇచాచ్నా?ఒకక్సారి మీ అతాత్ మామలతో కాకుండా, ఆమె మనసులో 

ఏం ఉందో కనుకోక్మని చెపాప్నా? లేదు కదా?ఏదో సందరభ్ం వచిచ్ంది అని ఆపుకోలేక బయటకి చెపేప్సాను.పర్తీవాడికీ  
తనకనాన్ పకక్వాడి బర్తుకే బావుందనిపిసుత్ంది.వాడి సమసయ్లు వీడికి ఇదిగో, ఈ రైలు పటాట్ల మధయ్ ఉనన్ రాళళ్లా 
పనికిరానివిగానే కనిపిసాత్యి.నిజానికి రైలు సాఫీగా నడవాలంటే ఆ రాళెల్ంత ముఖయ్మో సంసారానికి చినన్ చినన్ 
సమసయ్లు కూడా అంతే ముఖయ్ం.ఆ రాళల్ విలువ రైలు పర్యాణం చేయాలనుకునే వాడికి తెలుసుత్ంది.తెంచుకుని వచేచ్సిన 
మీకేం తెలుసుత్ంది?'   

'..'చురుకుక్న చూసాడు ఆమె వంక. 
'నేను బాతూర్మ కి వెళాళ్లి.'కోపంగా లేచింది. అతనికి ఇంకేం రాయాలనిపించలేదు.ఫోను చూసుకునాన్డు. 

ఛారిజ్ంగ అయిపోవచిచ్ంది. 
PPP 
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చాలాసేపటివరకూ ఆ సీటు ఖాళీగా ఉండేసరికి ,ఎవరో ఒకామె తన పిలల్ని పెటుట్కుని పడుకుంది. 
లేపాలనిపించలేదు. తన పిలల్లు గురొత్చాచ్రు.ఫోన తీసి టైం చూసుకుంది.ఇంకా మూడుగంటల పర్యాణం. మళీళ్ తలుపు 
దగగ్రికి వచిచ్ంది.అతను అలా శూనయ్ంలోకి చూసుత్నాన్డు.వచిచ్ కూరుచ్ంది.కాళళ్ని మడిచి పెటుట్కుని మెటెట్లని వేలిచుటూట్ 
తిపుప్తూ కిందకి చూసోత్ంది.అకక్డ గంపలతో కూరుచ్నన్ ఆడవాళుళ్ మాతర్ం ఆగకుండా వాగుతునాన్రు. 

'అయినా ఒదినీ..నీ అలుల్డు మంచోడే కదంటే?' 
'మంచోడని సినన్గా అంటావేటే? బంగారం.పైసా కటన్ం లేకుండా సేసుకునాన్డు నా కూతురిన్.' 
'మరింకెందుకే నీకీ అదద్రేతిత్రి వరకా డూటీలు?సుబబ్రంగా ఏ సాయంకాలం బండికో కొంపకి పోక?' 
'నా కూతురు అలుల్డూ కూడా ఇదే మాటంటారొదినీ.కానీ సినన్ పిలల్లు కదా.కొంపలో నేను లేపోతే కాంత 

సరదాగా ఉంటారని.' 
'బాగానే ఉంది.సెటెట్నకాతల నుండి సందమామ తొంగి తొంగి సూతత్నాన్డని,గుడిసెనకాల కోడి 

గుడెడ్టట్నందంట.అలా ఉంది నీ వరస.'               
అతను,ఆమె పగలబడి నవువ్కునాన్రు ఆ అమాయకపు ఆడవాళళ్ మాటలకి. 
'సారీ..'ఒకేసారి చెపుప్కునాన్రు ఇదద్రూ. 
'సాయంతర్ం నుండి ఇదే మీరు నవవ్గా చూటట్ం నేను.మరోలా అనుకోవదుద్.మీరు నవివ్తే పడే సొటట్లు 

బావునాన్యి. మగవారికి అరుదుగా ఉంటాయి.సొటట్లు పడితే అదృషట్ం అంటారు.' 
'మ..ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్నటుట్ంది.కాటుక కొదిద్గా చెదిరింది. 
'ఇంతకీ,మీరు ఏ ఉదోయ్గం చేసాత్రు?' 
'చినన్ వాయ్పారం.అపుప్డపుప్డు పతిర్కలకి కథలు రాసుత్ంటాను..' 
'నాకు పుసత్కాలు చదివే అలవాటు పెదద్గా లేదు.ఏమనుకోవదుద్.నా చదువు మధయ్లోనే ఆగిపోయిందని 

ఉకోర్షం.వివాహం విదాయ్నాశాయ అంటారు కదా అలా..' 
'జీవితమే పెదద్ పుసత్కం.అది చదివినటుట్నాన్రు మీరు.చాలు.ఇంతకీ మీరేం చేసుత్ంటారు?' 
'ఇదద్రు పిలల్ల తలిల్ని,ఒక దిగువ మధయ్తరగతి భారయ్ని.బహుశా నా ఉనికిని వెతుకుక్ంటునాన్ను 

అనుకుంటా.ఉదోయ్గం చెయయ్డం మా వారికి ఇషట్ం లేదు..' 
'నా మరదలికి ఉదోయ్గం చెయాయ్లని ఆశ.నాకనాన్ కూడా చాలా తెలివైంది తను.కానీ ఇపుప్డు..' 
'ఆశలు పడటమే మనిషి చేయగలిగేది..'. 
'మీ మాటలు,గొంతు చాలా బావునాన్యి.నేను కాదు,మీరు రాయాలి కథలు..' 
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'కొదిద్గా సంగీత జాఞ్నం ఉంది లెండి.పేర్మించుకునే రోజులోల్ అనేవాడు మా ఆయన.నాతో సినిమాలోల్ పాటలు 
పాడిసాత్ అని..ఇపుప్డు జోలపాట పాడినా విసుకుక్ంటాడు.'చీర కొంగుని దగగ్రగా చుటుట్కుంటూ. 

'ఈ విసుగుకీ పేర్మకీ చాలా దగగ్ర సమమ్ంధం ఉందండోయ.మెతత్గా ఉంటే చులకనైపోతా అని విసుగు నటిసాత్ 
నేను...' 

'విసుగు మొహం చూసేత్నే దగగ్రకి వెళాల్లనిపించదు నాకు.అందుకే కాసత్ విసుకోక్గానే ఏడుపు వచేచ్సుత్ంది'. 
'అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను,ఏం చెపిప్నా నీ కోసం,మన కోసం అని ఎందుకు ఆలోచించవు?' 
'పేర్మగా చెపేత్ ఎందుకు వినను?బుజజ్గించాలిస్న అవసరం లేదు.కానీ నా అభిపార్యాలకి కూడా విలువిసుత్నాన్రు 

అని నాకు నమమ్కం కలగాలి కదా?' 
'అందరిలా పేర్మని పైకి చూపించలేను.అరధ్ం చేసుకునే మనసుంటే నా పర్తీ చేషట్లో నీకు పేర్మ 

కనిపిసుత్ంది.అయినా అనాన్ళుళ్ కాపురం చేసాక కూడా,నేనిలాంటి వాడిని అని తెలుసుకోలేకపోతే ఇంక మన బంధానికి 
అరధ్ం ఏం ఉంది?' 

'పెళిళ్కి ముందు నువువ్,పెళల్యాయ్క మీరు గా మారిపోయావు.ఇదద్రు పిలల్లతో ఇంటోల్ కూచోపెటాట్వు.' 
'మన మధయ్న ఉనన్ దగగ్రితనం బయటి వాళళ్ ముందు చూపించాలిస్న అవసరం ఏం ఉంది?బయట పని 

చెయయ్డం అంటే ఎనోన్ ఒతిత్ళళ్ని తటుట్కోవాలి.ఆ కషట్ం నీకెందుకు అని...అయినా నా కనాన్ నువువ్ తెలివైన దానివని సిగుగ్ 
లేకుండా ఎనోన్ సారుల్ ఒపుప్కునాన్ను.'  

'సరే ఇకనుండి నువువ్ ఆ విసుగనే ముసుగు వేసుకోకుండా ఉండు అయితే..నా కోసం. ' 
'నువువ్ అనిన్టికీ ఆ ఏడుపు ముసుగు వేసుకోకు అయితే..ఇది నా కోసం..' ఈ సారి ఆమె చూపులు అతని 

చూపులకి కలిసాయి. 
'సార..ఇకక్డ కూరోచ్కూడదు.వెళిల్ లోపల కూరోచ్ండి..మేడం పదండమామ్'వెనకనుండి రైలేవ్ పోలీసు లాఠీ తో 

తలుపు మీద తటిట్ వెళూత్ చెపాప్డు. 
అందమైన కలల కొలనులో రాయి పడి చెదిరినటట్నిపించింది. ఎందుకో ఇబబ్ందిగా అనిపించింది ఇదద్రికీ. కాసేపు 

ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు. 
PPP 

రైలు బిర్డిజ్ మీద నుండి వెళోత్ంది...  
'గోదావరా??'అపప్టిదాకా ఎదురుగా కుదురుగా ఉనన్ ఆమె వచిచ్ పకక్న కూచుంది.అతను ఊహించలేదు. గాలి 

వారి ఇదద్రి మధయ్నుండి కొంచెం కషట్పడి తపిప్ంచుకు వెళోత్ంది. 
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'జాగర్తత్...పడతారు.'తన చేతిని ఆమె కాళళ్కి  అడుడ్పెడుతూ కంబీని పటుట్కునాన్డు. 
'చిలల్రుంటే ఇసాత్రూ?నా బాయ్గ అకక్డ వదిలేసాను.' 
'మ..' 
'గోదారమమ్ని చూసేత్ భయం ఎందుకండీ..నా తలిల్..'దణణ్ం పెటుట్కుని చిలల్ర వేసింది. 
చలల్ని గాలి మనసుని,ఆలోచనలిన్ కూడా శుదిధ్ చేసుత్నన్టుల్ంది. 
'ఇదిగో,టీసీ అడిగితే ఈ టికెక్టుట్ చూపించండి.విజయవాడలో దిగినపుప్డు తీసుకునాన్ను.మీరు మంచి నిదర్లో 

ఉనాన్రు ఇదాద్మంటే.' 
'మొదుద్ నిదర్ నాది.థాంకూయ్...మీకు నేను నూట ముపైప్ ఆరు రూపాయలు బాకీ..ఇందాకిచిచ్న చిలల్రతో 

కలిపి.'టికెక్టుట్ తీసుకుంటూ గమనించింది,అతని చేతి మీద హృదయాకారంలో చినన్ పచచ్బొటుట్.అతని భారయ్ పేరు 
కావొచుచ్.      

రాజమండిర్ దాటింది.మాటలోల్ మునిగిపోయారు.తనని పటిట్ంచుకోవటేల్దని చందమామ అలిగి మబుబ్ల వెనక 
దాకుక్ని మధయ్ మధయ్ వచిచ్ గమనిసుత్నాన్డు. చలం సాహితయ్ం నుండి,రఫీ పాటల మీదుగా,కోఠీ లో చవగాగ్ దొరికే చినాన్ 
చితకా వసుత్వులని దాటుకుని,హుసేస్న సాగర లో బుదుధ్డిని పలకరించి భీమిలి బీచ లో రాళల్తో ఆడుకుంటూ...సంభాషణ 
చాలాసేపు సాగింది. 

అలాగే కూరుచ్నాన్రు ఇదద్రూ.శరీరాలు తగలటేల్దు.కానీ అకక్డినుండి వెళాల్లనిపించలేదు.చాలాసేపు 
మౌనం.అపుప్డపుప్డు ఆమె జుతుత్ అతని ముఖం మీద పడుతోంది. ఇదద్రికీ మనసు చాలా తేలిగాగ్ ఉంది.ఆ రోజు వరకు 
ఉనన్ చినన్ చినన్ చింతలనీన్ తీరిపోయినంత ఆనందం.రేపటికి జవాబుగా ఏదో భరోసా దొరికిన భావన. ఒక పాత 
సేన్హితుడిని కలిసినటుట్ంది.మన తపొప్పుప్లిన్ వివరించి చేపేప్ ఒక ఆతీమ్య నేసత్ం తారసపడినటుల్...  

PPP 
ముఖం కడుకుక్ంటూ అదద్ంలో తనని తాను చూసుకునాన్డు.ఏదో కొతత్గా మళీళ్ పుటిట్నటుట్ అనిపిసోత్ంది. అదద్ంలో 

దూరంగా అతని వెనక ఆమె..వెళాల్లిస్న చోటు దగగ్రవడంతో బాయ్గ సరుద్కుంటోంది.ఉనన్టుట్ండి గురొత్చిచ్ంది,ఆమె పేరైనా 
అడగలేదు అని ..బండి ఆగింది.   

దిగి నడుసోత్ంది.వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు లేదు ఆమె.వరష్ం పడినటుట్ంది.నీటిగుంటలో ఆమె పర్తిరూపం 
చూసుకుంది. 

'ఇంత సౌఖయ్మని నేఁ జెపప్జాల...ఎంతో యేమో యెవరికిఁ దెలుసునో?' అనన్వరం సేట్షనోల్ టీ కొటోల్ంచి పాట 
వినిపిసోత్ంది.వింటునన్ ఆమెలో తృపిత్తో కూడిన చినన్ చిరునవువ్.  
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“  ”                              (Sunnyvale, CA)  

బండి ఆగాలిస్న దానికనాన్ ఎకుక్వ సేపు ఆగింది ఆ సేట్షనోల్.అతని మరదలికి ఫోన చేసాడు.లేచినటుట్ లేదు ఇంకా. 
పుసత్కం తెరిచాడు,రెండు వంద నోటుల్.బాకీ  తీరేచ్సింది కాబోలు. 
ఆమె సగం పూరిత్ చేసిన పజిల పూరిత్ చెయయ్డం పార్రంభించాడు అతను.రైలు కదిలేసరికి ఆఖరు గడి 

పూరత్యింది..'సీత' అనన్ అక్షరాలతో...బహుశా అతని తరావ్త కథ కావచుచ్.మెలల్గా ఆమె కనుమరుగైంది!!!! 
  

PPP 
                  

      ఉ     
   అ     

26  ఉ  ఉ     
‘   ’       

  
"అమామ్! మీకు జరిగింది అనాయ్యమే కాదనను, కానీ…" 
"ఏమిటయాయ్! ఒకసారి చెపేత్ అరద్ం కాదా! మా బాధలో మేమునాన్ము. మమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కు. వెళుళ్!" 
"అదికాదండీ..ఒకక్సారి నేను చెపేప్ది పూరిత్ గా వినండి.." 
"ఏది కాదయాయ్! అసలు మేమే ఊహించని పర్మాదం తో తీరని దుఖంలో ఉనాన్ము. మధయ్లో నీ గోల ఏమిటీ..! 

మేమలాంటి పనులు చేయలేం.." ఏడుసూత్నే గటిట్గా కసిరాడు రాఘవ. 
"డాకట్ర గారు..! మరొకక్సారి వాడిని చూడండి..! నా బంగారు కొండ వాడు..! ఇంతలో నాకింత అనాయ్యం 

చేయడు. నినన్నే చెపాప్డు 'అమామ్ నాకు టాప యూనివరిస్టీ లో సీట వసుత్ంది చూడు..నేను డాకట్ర అవుతానమామ్, ఎంతో 
మందికి వైదయ్ం చేసాత్ను. జీవితానిన్సాత్ను' అని, ఎంతో భవిషయ్తుత్ ఉనన్వాడు, ఇంతలో అలా ఎలా వెళిల్పోతాడు.." 

పెదద్గా రోదిసూత్ అంది లకిష్  రాజయ్ం. 
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"అయాం సారీ! అమామ్!.. అతనికి తలకు తగిలిన దెబబ్ చినన్ది కాదు. కోలుకునే అవకాశం ఏమాతర్ం ఉనాన్ 
నేనిలా చెపప్ను. నేనింతకంటే ఇంకేమి చెపప్లేను మీ ఏరాప్టుల్ మీరు చేసుకోండి..." చినన్గా అయినా గటిట్గా చెపిప్ అకక్డ 
నుండి వెళిల్ పోయాడు డాకట్ర. 

టెవ్లత్ గేర్డ పూరిత్ కాగానే, ఎంబిబిఎస కోసం అనిన్ యూనివరిస్టీ లకు అపైల్ చేసి ఫలితాల కోసం 
ఎదురుచూసుత్నాన్డు పర్కాష.  

వీకెండ నలుగురు సేన్హితులతో కలిసి కారులో బికస్ర బీచ కి వెళూత్ండగా,  
మదయ్లో లేన మారుతూ, అనుకోకుండా సీట్రింగ కంటోర్ల తపిప్ పకక్నే ఉనన్ పలల్ంలోకి కారు దూసుకుపోయి, 

సీప్డ గా వెళిల్ చెటుట్కు కొటుట్కుంది. డైరవర సీట పకక్న కూరుచ్నన్ పర్కాష సీట బెలట్ తొలగించి పెటుట్కోవడం 
మరిచిపోయాడు. అనుకోకుండా కారు అదుపుతపిప్, చెటుట్కు గుదుద్కుని, డోర తెరుచుకోవడం వలల్ పర్కాష ఎగిరి బైటకి 
పడి, డైరెకట్ గా వెళిల్ తల చెటుట్కి గుదుద్కుంది. 

మిగతా వారు లోపలే ఉనాన్రు, కనుక చినన్ దెబబ్లు తగిలాయి. వెంటనే 911 కి కాల చేశారు. 
అంబులెనస్ సహాయం తో పర్కాష ని హాసిప్టల కి తరలించినా మెదడులో ముఖయ్ నరాలు చిటిల్, విపరీతమైన 

రకత్సార్వం కావడం తో బెర్యిన డెడ అయిపోయింది. డాకట్రుల్ తీవర్ంగా పర్యతిన్ంచి చేతులెతేత్శారు. 
ఇంక లాభం లేదు! ఇంటికి తీసుకెళిల్ పొమమ్ని చెపాప్రు. తలిల్ తండుర్లు ఆ కోష్భ భరించలేక ఎదో విధంగా తమ 

బిడడ్ని రకిష్ంచమని, రాతిర్ నుండి బతిమాలుతూనే ఉనాన్రు. 
పర్మాదంలో కాలు విరిగి హాసిప్టల లో ఉనన్ సేన్హితుడిని చూడడానికి వచిచ్న హరీష ఇదంతా గమనించి, 

విషయం అరద్ం చేసుకునాన్డు. 
ఆ తలిల్ తండుర్ల బాధ చూసి, తన బాధ గురుత్కువచిచ్, కంట నీరు ధారాపాతంగా కారుతుంటే తుడుచుకోవడం 

కూడా మరిచిపోయి మూడు గంటల నుండి అకక్డే కూరుచ్ండి పోయాడు. 
ఆ వేదన ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో తనకి తెలిసినా, తన ధేయ్యం గురుత్కు వచిచ్, వారి ఆవేదన కాసత్ 

నెమమ్దించే వరకు ఉండి, ధైరయ్ం చేసి వారిని అడగాలని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. 
మొదట రాఘవ, బంధువులు అతను అడుగుతునన్ విషయానికి కోపం వచిచ్, గటిట్గా అరిచి విసుకుక్నాన్, తరువాత 

'మా ఆచారం పర్కారం అలా చేయకూడదు. మనిషి కి మరుజనమ్ ఉంటుందని నముమ్తాము. మేమలా చేయము దయచేసి 
వెళళ్మ'ని కోపంగా చెపాప్రు.  

అయినా పటుట్ వదలక వారిని బతిమాలి అయినా సరే, విషయం అరథ్మయేయ్లా చెపిప్, ఆ పని వారితో 
చేయించాలని గటిట్ నిరణ్యంతో వారితో మళీల్ మళీల్ మాటాల్డే పర్యతన్ం చేశాడు. 
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వెంటిలేషన మీద ఉనన్ తమ కొడుకు శావ్సను చేతులారా ఆపమనలేక, జరగబోతునన్ అనరాధ్నిన్ ఆపలేక, అకక్డే 
కురీచ్లోల్ చతికిలబడి దుఃఖిసుత్నన్ ఆ తలిల్తండుర్లు, మితుర్ల వదద్కు చివరి పర్యతన్ంగా వెళాళ్డు హరీష. 

"సర! దయచేసి ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకండి. మీ మంచికే చెపుత్నాన్ను…"  
అంటూ పకక్న ఉనన్ మితుర్ల వైపు తిరిగి, 
"సార! మీరైనా ఒపిప్ంచండి వారిని. మీ అబాబ్యి అంత చినన్ వయసులో అరాధ్ంతరంగా పోవడం ఆ తలిల్ 

తండుర్లకే కాదు, నాకూ చాలా బాధగా ఉంది. వారి దుఃఖం తీరచ్డం ఎవరి వలాల్ కాదు కానీ, కొంచెం సంయమనంగా 
ఆలోచిసేత్, పోగొటుట్కునన్ వారి అబాబ్యిని ఎంతో మంది జీవితాలలో చూసుకోవచుచ్. అబాబ్యి డాకట్ర కావాలనుకునాన్డు 
అంటునాన్రు. అతనే డాకట్ర అయి ఉంటే భవిషయ్త లో ఎందరు పార్ణాలను కాపాడి ఉండేవాడు. 

ఇపుప్డు అతనికి ఆ అవకాశం వచిచ్ందని అనుకోండి. మనిషిగా తను దేహతాయ్గం చేసూత్, సాటి మనుషులకు 
జీవితానిన్ ఇవవ్గలిగే జీవిత సారథ్కత ఎంతమందికి వసుత్ంది. అతని జీవితాశయం వృధా అవకూడదు. అతని ఆశయం 
అతని మరణం లోనూ వీడకుండా మీరు చేయవచుచ్. 

అతని కళుళ్, గుండె, లివర, కిడీన్లు, దాదాపు అనిన్ భాగాలు చకక్గా పనిచేసూత్నే ఉండి ఉంటాయి. అతని చివరి 
శావ్స ఆగే లోగా మీరు మంచి నిరణ్యం తీసుకుంటే జీవితాంతం మీకొడుకు ఎదో రూపంలో ఎకక్డో ఒకచోట ఉనాన్డనన్ 
తృపిత్ మిగులుతుంది. అంత మందికి జీవనదానం చేసిన పుణయ్ం మీ అబాబ్యికి దకుక్తుంది.  

నేనూ ఊరికే చెపప్డం లేదు సార! నేను నా ఆరేళల్ కొడుకుని పోగొటుట్కునన్ బాధను అనుభవించిన వాడినే. 
పుతర్శోకం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో నాకూ తెలుసండీ! 

ఒకరోజు ఉనన్టుట్ండి సూక్ల లో సప్ృహ తపిప్ పడిపోయిన నా కొడుకును పరీక్ష చేసిన డాకట్రుల్ గుండె కవాటాలు 
బలహీనంగా ఉనాన్యి. వయసు పెరిగినా కొదిద్ మరింత బలహీనమవుతాయని వాటిని మారచ్కపోతే పిలల్వాడు దకక్డని, 
డోనార లు ఉంటే పర్యతిన్ంచమని చెపాప్రు. ఏడాది పాటు ఎంతగానో పర్యతిన్ంచాను. 

 ఎనోన్ సంసథ్లలో ఆరాగ్న డొనేషన చేసిన వారిని ఎంకైవ్రీ చేసి, అందుబాటులో ఉంటే చెపప్మని అరిజ్ పెటాట్ను. కానీ 
బర్తికునన్ మనిషి నుండి తీయలేనివి కాబటిట్ అంత సులభంగా దొరకవు. మరొకరి మరణం కోసం చూడడమంత దురభ్ర 
పరిసిథ్తి మరొకరికి రాకూడదు. నా బాబు కంటే ముందు నుండి ఎదురు చూసుత్నన్ ఎంతోమంది అభాగుయ్లను దాటి 
నావరకూ రాలేదు. నా కొడుకు ననున్ వీడి వెళిళ్పోయాడు. 

అపుప్డే నేను, నా భారయ్ మా తదనంతరం మా శరీరంలో ఉపయోగపడే ఏ భాగమైన నిరభయ్ంతరంగా మరొకరికి 
చేరచ్మని రిజిసట్ర చేసుకునాన్ము. 
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ఇపుప్డు కూడా నేను మిమమ్లిన్ ఏమీ కోరడం లేదు. ఎలాగూ తిరిగి రాని లోకాలకు పయనమవుతునన్ మీ అబాబ్యి 
ఆతమ్ కు ఒక మంచి పని చేసూత్ లోకానిన్ వీడాననన్ తృపిత్, శాంతి కలిగే విధంగా మీరు ఈ నిరణ్యం తీసుకుంటే 
బావుంటుంది. 

దయచేసి మీరైనా వారిని ఒపిప్ంచండి సర! 
ఏటా.. అవయవదానం కోసం చినన్ చినన్ పిలల్ల నుండి పెదద్వారి వరకు లక్షల మంది ఎదురు చూసుత్నాన్రు.  
దాతలు గా ఉనన్వారు వందలోల్ ఉంటునాన్రు. నావంతుగా నేను ఒకక్రిని అందులో చేరచ్గలిగినా సంతోషమే అనన్ 

ఉదేద్శయ్ంతో, నావంటి తండిర్కి ఒకక్రికైన మీరు ఆనందానిన్ పంచగలరేమో అని ఆశతో కోరుతునాన్ను. 
 నూతన జీవానిన్ పొందిన వారి ఆశీసుస్లు జీవనదాత గా మీ అబాబ్యికి అందుతాయి. మంచి నిరణ్యం 

తీసుకోండి సర!  
అంటూ కనీన్ళళ్తో పార్రిథ్ంచాడు. 
తన మాటలతో లకిష్  రాజయ్ం, రాఘవ కొంత కనివ్నస్ అయినటుట్ అనిపించారు. 
"మీరు ఒపుప్కొనెటుట్ అయితే డాకట్ర తో మాటాల్డండి. వారు ఎటువంటి నిరణ్యము తవ్రగా తీసుకుంటారు పీల్జ.." 

అంటూ అభయ్రిథ్ంచాడు. 
PPP 

 
ఇండియా లో పేరెనిన్కగనన్ పెదద్ హాసిప్టల. 
రెండు రోజులు గా రాఘవ కి గుండె నొపిప్గా ఉందని ఎందుకైనా మంచిది అనిన్వైదయ్ పరీక్షలు చేయిసేత్ మంచిదనన్ 

భారయ్ భయం, ఫాయ్మిలీ డాకట్రు సలహాతో హాసిప్టల లో జాయిన అయాయ్డు. డాకట్రుల్ అతనిన్ రెండు రోజులు అబజ్రేవ్షన 
లో ఉంచారు. 

అనిన్ టెసుట్లు చేశారు.  
కారిడ్యాలజిసట్ డాకట్ర రాబరట్ వచిచ్ అనిన్ రిపోరట్స్ పరిశీలించాడు.  
అతనిన్ చూడగానే ఎదో పర్సనన్ంగా అనిపించింది రాఘవకు. 
" ఎలా ఉనాన్రంటూ" రాఘవ ను పలకరించి, రిపోరట్స్ అనిన్ బాగానే ఉనాన్యని, గుండె కొంచెం బలహీనంగా 

ఉందని, 
కాసత్ కొలెసాట్ర్ల లెవెలస్ కూడా ఎకుక్వ గా ఉనాన్యి. జాగర్తత్గా డైయట పాటిసూత్, వతిత్డి తగిగ్ంచుకుంటే మంచిదని 

సూచించి, బీపీ కి మందులు మారిచ్ రాసిసూత్, మీరిక ఇంటికి వెళళ్వచుచ్ననాన్డు.  
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అతనిన్ చూసుత్ంటే రాఘవకి ఎదో తెలియని పర్శాంతత. 
మరీ కాసేపు ఉంటే బాగుండుననన్ భావన. 
రాబరట్ చాలా నెమమ్దిగా, మృదువుగా అనిన్ విషయాలు వివరించాడు. 
కావలసిన మెడిసినస్ అనీన్ రాసిచిచ్, టేక కేర అంటూ మృదువుగా రాఘవ చేయి నొకిక్ వెళల్బోతూ…. 
ఎదో మరిచిపోయిన గా వెనకిక్ వచిచ్న రాబరట్,  
రాఘవ దగగ్రగా వచిచ్ మెలిల్గా అతనిన్ కౌగలించుకునాన్డు. 
అతని సప్రశ్ తో తో రాఘవ లో ఎదో తెలియని ఆతీమ్యతా భావం సముదర్పు అలలా బలంగా తాకింది. 
లోపలెకక్డో గుండెలో దాగి అణగారిన పుతర్ వాతస్లయ్ం పెలుల్బికింది. అపర్యతన్ంగా రాఘవ కూడా రాబరట్ ని 

గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. అతని గుండె లయ తనకేదో చెపుత్నన్టుట్ గా తోచింది. 
ఐదు నిముషాల పాటు అలాగే గటిట్గా పటుట్కొని మెలిల్గా వదిలేసి బై చెపూత్ వెళిళ్పోయాడు రాబరట్. 
అరద్ం కాని అయోమయం తో తనకు కలిగిన ఆ ఫీలింగ ఎందుకో! ఏమిటో! అరద్ం కాక అలాగే ఉండి పోయాడు 

రాఘవ. 
లకిష్  రాజయ్ం కూడా తనలో ఎదో కలవర పాటును గురిత్ంచింది. ఎవరా డాకట్ర!? అతనిన్ చూసేత్ ఎందుకింతగా 

మనసును మెలి పెటిట్న బాధ, అంతలో ఎదో సంతోషం అనుకునాన్రు. 
కాసేపు ఏమీ మాటాల్డకుండా, ఒక రకమైన భావనలో ఉండి పోయారు ఇదద్రూ. 
 ఎందుకో మరొకక్సారి రాబరట్ ని కలవాలని అనిపించింది ఇదద్రికీ. అదే విషయం అకక్డి మేల నరస్ తో చెపిప్ 

అతని వివరాలు అడిగారు. 
రాబరట్ అకక్డి కారిడ్యాలజీవిభాగంలో పర్ముఖు సరజ్న అని, గత మూడేళుల్గా పనిచేసుత్నాన్రని, కానీ ఉనన్టుట్ండి 

ఎందుకో ఇకక్డ మానేసి వెళిళ్పోతునాన్డని. ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రో తెలియదని అతనికక్డ చూసిన చివరి పేషెంట 
మీరేనంటు వివరాలు చెపాప్డు. 

అతనెన్లాగైనా ఒకక్సారి చూడాలని ఇదద్రూ బతిమిలాడడం తో రాబరట్ వారి గదికి వచాచ్డు.  
అతనిన్ చూడగానే దగగ్రగా వెళిల్, తన మనసులో ఆరాటానిన్ వివరించాడు రాఘవ. ఎందుకు తనకిలా 

అనిపిసుత్ందని. అతని గుండె చపుప్డు తనలో ఎదో తెలియని వాతస్లాయ్నిన్ కలిగిసుత్ందని అడిగాడు. 
రాబరట్ నవివ్ ఇదద్రి మధయ్ కూరొచ్ని లకిష్  రాజయ్ం, రాఘవ దంపతుల చేతులు పటుట్కొని,  
 "మీ ఈ కలవరానికి కారణం మీ అబాబ్యి గుండె నాలో ఉండడమే. 
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ఆరెళళ్ కిర్తం ఏకిస్డెంట లో గాయపడిన మీ అబాబ్యి ఆరాగ్నస్ డొనేట చేదాద్మని నిరణ్యం తీసుకోగానే, అదే 
హాసిప్టలోల్ గత రెండేళుల్గా గుండె మారిప్డి కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ మెడికల విదాయ్రిథ్ నైన నాకు ఆ గుండెను టార్నస్ 
పాల్ంట చేశారు.  

హాసిప్టల నియమాల పర్కారం అవి ఎవరికి అమరుసాత్రో ఆ వివరాలు డొనేట చేసిన వారికి, రిసిపైంట కి 
తెలియనివవ్రు.  

కానీ ననున్ సరజ్రీ రూం కి తరలిసూత్ ఉండగా మిమమ్లిన్ చూసాను. మీరు మరొక డాకట్ర తో మాటాల్డడం వినాన్ను. 
మీరు మీ బాధలో ఉనాన్రు. నాకు విషయం అరథ్మైంది. మీరు ననున్ చూడలేదు. 

అకక్డే చేతులెతిత్ మీకు నమసక్రించాను. సరజ్రీ తరువాత నేను ఇంటికి వెళిళ్పోయాను. కానీ అదే హాసిప్టల లో 
పనిచేసేత్, మిమమ్లిన్ మళీల్ ఎదురుక్ంటానేమో బలహీన పడతానని అనుకునాన్ను.    

ముఖయ్మైన కానఫ్రెనస్ పని మీద ఇకక్డికి వచిచ్న నేను మితుర్ల కోరిక మేరకు ఈ హాసిప్టల లో నా వైదయ్ సేవలు 
అందిసూత్ ఉనాన్ను. 

  నినన్ ఇకక్డ మిమమ్లిన్ చూసాక, ననున్ నేను సంభాళించుకొలేక పోయాను. ఒకసారి మిమమ్లిన్ హగ చేసుకొని 
నా కృతజఞ్త తెలుపుకోవాలని అనుకునాన్, కానీ మీరు మీ అబాబ్యి హృదయానిన్ ఇంత తవ్రగా గురిత్సాత్రని 
ఊహించలేదు. మీకికక్డ హాసిప్టల లో ఫాయ్మిలీ డాకట్రస్ ఉనాన్రని, మీకే ఇబబ్ంది ఉనాన్ ఇకక్డికే వసాత్రని తెలిసింది.  

ఇకక్డే ఉంటే మీకు కనిపించి, నేనెవరో తెలిసేత్ మీకింకా బాధ కలిగించిన వాడిని అవుతానని వేరే హాసిప్టల కి 
వెళిళ్పోవాలని అనుకునాన్ను. 

 మీ అబాబ్యి దావ్రా మీరు నాకు అందించిన ఈ కొతత్ జీవితానికి సారథ్కత కలిగేలా జీవించాలని ననున్ 
ఆశీరవ్దించండి. టేక కేర!" అంటూ, వడి వడి గా బైటికి వెళిళ్పోయాడు. 

లకిష్  రాజయ్ం, రాఘవ దంపతులకు ఆనందాశృవులతో కనున్లు నిండిపోగా.. 
తమ కొడుకు పర్కాష ఈ రూపంగా బతికే ఉనాన్డు...వాడికి ఇషట్మైన డాకట్ర వృతిత్లో ఆ గుండెలో ఒదిగి ఉనాన్డని 

తెలిసి ఉదేవ్గానికి గురయాయ్రు. 
ఆరోజు ఆ ఆవేదనలో ఆవేశంలో ఆ నిరణ్యం తీసుకోకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇంత తృపిత్ పొంది ఉండే వారం 

కాదని, 
ఆనాడు తమని బతిమిలాడి ఒపిప్ంచిన హరీష కి మనసారా కృతజఞ్తలు తెలియజేసుకుంటు, తృపిత్ నిండిన 

హృదయాలతో ఇంటికి బయలుదేరారు.                                   PPP 
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“  ”                                                      -    (Danbury CT)  

                           ఉ     
                    అ     
                              26  ఉ  ఉ     

‘   ’                                     
  

తూరుపు తెలాల్రిందా అనన్టుట్ ఆకాశం అంతా కనెన్ పిలల్ సిగుగ్ పడిన బుగగ్ లాల్ ఎరర్ బారింది. విశాఖ తెనేన్టి పారక్ 
అంతా పకుష్ల కిలకిలారావాలా తో సందడి గా మారుతొంది. 

రతాత్లు వడివడి గా అడుగు లేసోత్ంది . " ఇవాళ అమమ్ గారు సింహాచలం వెళతాను, ఒక అడుగు ముందే 
రమమ్నాన్రు ".. అనుకుంటూ పకక్కి చూసిoది. 

" అమమ్.. చచిచ్నోడు మీసాలు దువువ్ కుంటూ ననేన్ చూసుత్నాన్డు. వీడి కంటికి కళళ్ కలక రాను.!" అని 
తిటుట్కుంటూ జోడు గుళల్ పాలెం నుంచి దయాళ నగర మలుపు తిరిగింది.. 

రతాత్లు "మతస్య్ గంధి " లా మతుత్ ఎకిక్ంచేలా ఉంటుంది. రంగు నలుపే గానీ, కళగా ఉంటుంది. కళుళ్ " కామకిష్ 
అమమ్ " వారిలా ఉంటాయి. పొడుగాటి తలకటుట్ ఏమో, జడ వేసేత్ నడుం దాటాలసిందే. తలంటి నపుడు చూడాలి దాని 
సొగసు.. దొరికిన పూలనీన్ దండకటిట్ పెటుట్కుంటుంది..అది 

నడిచి వసుత్ంటే ఏ మగాడైనా ఆగి చూడాలిస్ందే. అంత ఆకరష్ణ, అందం దాని సొంతం.. 
"అమమ్గారూ", విసురుగా గేట తోసుకుంటూ వొచిచ్ంది. వొసూత్నే ముగుగ్ డబాబ్ అందుకుని, వాకిలి కడిగి, ఏదో 

గొణుకుక్ంటూ, ముగేగ్సింది. 
పదో కాల్సు దాకా చదివిందేమో అది ముగేగ్సినా అందమే. అంత తీరుగా ఉంటుంది దాని గీత, మాట..! 
ఇంత లో రాజులమమ్ ఇందుమతి బయటికి నవువ్కుంటూ బయటికి వొచిచ్, "ఏమైందే, అంతలా 

గొణుకుక్ంటునాన్వు..? "అంది. 
అకక్డే వునన్ ఆవిడ అతత్ గారు నారాయణమమ్ గారు పూలు కోసూత్, " ఆ ఏముంది, ఎవడో మళీళ్ ఏదో కూత 

కూసింటాడు దీనిన్ చూసి " అని కిసికుక్న నవివ్ంది.. 
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" పెదద్మమ్ గారు, మీకు మరీ ఎకసెకాక్లు ఎకుక్వండీ.. వాడెవడో 
రోజుకో రకంగా సతాయిసుత్నాన్డండి.. ఓరోజు పందుంపులల్ పటుట్కొని ఉంటాడు. మరో రోజూ వల అలుల్తూ 

కనిపిసాత్డు.. ఇంకో రోజూ పడవ దగగ్ర ఏదో పని చేసుత్నన్టుట్ నా వంకే ఓరగా చూసూత్ నవువ్తాడు.. నేను కోరగా ఓ చూపు 
విసిరి మరీ వసాత్ను.. అయినా పొదుద్నన్ మళీళ్ మామూలే.. మా అయాయ్ తో చెపాప్లోసారి ఈడీ సంగతి. మకెక్లిరగొడతాడు 
నా జోలికి రాకుండా.. " అంటూ ఆ పూల బుటట్ లాకొక్ంది. "నేను కోసాత్గా మీరెందుకమామ్ కోయడం" అంటూ..! 

ఈ లోపల ఆవిడ కూతురు సీతమమ్ గేట లోపలికి నవువ్తూ వసూత్, "ఏమో, రతిత్ , ఆవంక తో వాడేవిడినో ఇంకో 
సారి చూడాలనా"? అంది ఏడిపిసూత్.. 

" చినన్మమ్గారు, మీరుండండి.. మరీను " అంటూ చిరు అలకతో అటు తిరిగింది ముసి ముసి నవువ్లు 
పూయిసూత్.. 

" అమమ్యి గారు, దీనికి తొందరగా పెళిళ్ చేయాలని మన నరిస్గాడితో చెపాప్లి. పెళాల్డే వయసొచిచ్ంది దీనికి 
"అంటూ మేలమాడింది సీతమమ్. 

"పొండమామ్, నేనెళిళ్పోతే మా అయాయ్ కి కూడేలాగా..? ఎవరెడతారు..? " 
దానికి ఆవిడ దగగ్ర బాగా చనువెకుక్వ. అవిడ పెళిళ్కి చినన్ పిలల్.. నరిస్ గాడు పందిరి వేసూత్, పెళిళ్ పనులు చేసూత్ 

తిరుగుతుంటే, ఇంతింత కళేళ్సుకుని చూసూత్, వాడికి అడిగినవి అందిసూత్, సాయం చేసూత్ ఉండేది. 
తలిల్ పురిటి లోనే పోతే, ఎంతో పేర్మగా పెంచాడు తండిర్ దానిన్.. గారాబం చేసినా చదువు కోవాలని చెపిప్ బడి లో 

పది వరకూ చదివించాడు. ఈ లోపల ఈడేరిందని, పరీక్షలు రాయలేక పోయింది. 
"పొనీలేరా, మాకు ఆ పని, ఈ పనిసాయం చేసూత్ ఉంటుంది. నువు చేపల వేట కెళిళ్నా భయం ఉండదు " పెదద్మమ్ 

గారు అంటే అపప్టినుంచి ఈ రాజులింటిలో పనులు చేసూత్ తలలో నాలిక లా కలిస్ పోయింది. ఇంటోల్ మనిషి లా "పదద్తి" 
గా ఉంటుంది.. మగవాళుళ్ వసేత్ తపుప్కు తిరుగుతూ, తల ఎతత్కుండా పని చేసుకుపోతుంది. వాళుళ్ బయటికి వెళితే 
మాతర్ం దీనికి ఆడింది ఆట, పాడింది పాట.. ఇలల్ంతా తిరుగుతు టుంది. 

పెదద్ రాజు గారు ముదుద్గా దీనిన్ " కతిత్రి పిటాట్ " అని పిలుసాత్రు. 
" పెదద్ అమమ్ గారూ", అంటూ అరుసూత్ వచాచ్డు నరిస్గాడు చేతిలో చేపల గుతిత్ తో.. 
" ఎంటోర్య, పొదుద్నేన్ ఇలా వచాచ్వ..? " గుబురు మీసాలు దువువ్ కుంటూ పెదద్ రాజు గారు , భారయ్ బయటకు 

వచాచ్రు. రాజు గారు నిజంగా రాజు గారే.. సంపద లోను, దాన గుణం లోను.. ! 
"ఆది దంపతులాల్ " అనిపిoచారు వాడి కళళ్కి.. 
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గబుకక్న తల కి కటుట్ కునన్ గుడడ్ తీసి,భుజం కింద పెటుట్కుని " దండాలయాయ్ , "అంటూ, "పెదద్ అమమ్ గారూ, 
మన రతాత్లుకి పెళిళ్ సంబంధo వొచిచ్ంది. వాళుళ్ మాకు దూరపు చుటాట్లే. మా రాముల కక్కి నా చినన్పుప్డే రాజముండిర్ 
సంబంధం వసేత్ చేసేసారు కురార్డు కుదురువునోన్డు, మంచోడని.. మా పెదాద్ళుళ్ అంతా పోవడం తో రాక పోకలు 
తగాగ్యి. వాళళ్ కొడుకే అయాయ్, "ముతాయ్లరాజు". మా రాములకక్కి నేనంటే అభిమానం అమామ్.. తలిల్ లేని పిలల్ని తన 
కొడుకిక్ చేసుకోంటానని కబురేటిట్oది తన కొడుకు తో.. 

వాడికి మన ' రతిత్ 'అంటే మా చెడడ్ ఇషట్ం.. నాతో విషయం చెపుతూ," పెళిళ్ చూపులు అవీ వొదుద్. నేనే 
చూసుకుంటా. నువు కూడా చెపప్దుద్ మావ", అంటూ మాట తీసుకునాన్డు . కొంచం తుoటరోడే ..."మన రతిత్ " తికక్"కి 
ముకుక్ తాడు వేసే వాడు వీడే" అంటూ చెపుప్కొచాచ్డు. నినన్ సాయంతర్ం ఇంటి కోచాచ్డు నా కోసం.. అంతే, మన 
రతాత్లు "ఇంటికి కూడా వచేచ్వా "? అంటూ తెడుడ్ తీసింది ఎవరో ఏడిపిసూత్నాన్డనుకొని... నేను అడడ్ం పడక పోతే ఆడి 
పని అయేయ్ది . "మావోయ, నీ కూతురు చంపేసోత్oది.. తొందరగా రారోయి..!" అని ఒకటే పరుగులు.. అందరూ ఒకటే 
నవువ్.. ఇక లాభం లేదు. ఇదద్రికీ ముడేసిడమే రైటు అనిపించి ఇలా వచాచ్నమామ్ " .. 

"మరి పంతులు గారితో మాటాల్డావా ముహూరత్ం గటార్ చూడమని..? "అనాన్రు పెదాద్యన . "అయాయ్, చెపాప్ 
నండయాయ్. వారం రోజులోల్నే వుంది..తరవాత మూఢo, గోదారి పుషక్రాలు గటార్ వునాన్యి అనాన్రయాయ్.. మీతో ఓ 
మాట చెపిప్ పోదామని ఇలా వొచాచ్నయాయ్ ", అనగానే సరే, అలాగే చెయయ్రా.. మా ఇంటోల్ పెరిగిన పిలల్. దానికి సారే, చీర 
మేమే ఇసాత్o..అమమ్గారుల్ చూసాత్రులే అవనీన్ ", అంటూ బయటకి నడిచారు. 

" అయ, అలాగేనయాయ్, మీలాంటి ధరమ్ పర్భువులుంటే నాకేటి బెంగ".. !అంటూ తను వెనుకనే వెళాల్డు నరిస్గాడు. 
వాళల్టు వెళళ్గానే పిలిల్ లా లోపలికి వొచిచ్ంది రతాత్లు..అది చూసి ఆడాళుల్ అంతా ఆట పటిట్ంచేరు దానిన్. 
" ఏమే, తెడుడ్తో కొటేట్యడ్మే వాణిణ్ ..?" మరి ఇపుప్డేలా కటుట్ కుంటావే వాణిణ్ ..? " అంటూ.. వీరికి తోడు 

పకక్ఇంటోల్నే వునన్ సీతమమ్ తోడైంది.. ఇక నవువ్లే నవువ్లు అకక్డ అంతా.. 
ఆవిడ పెళిళ్కి ఇది చినన్ పిలల్.. నరిస్ గాడి తో పెళిళ్ పనులకు కూడా వచేచ్ది.. అవీ ఇవీ అందిసూత్ వాడి వెనకాలే 

ఇంత లేసి కళుళ్ వేసుకుని అనీన్ చూసూత్ ఉండేది. ఆలా అలవాటు అయి బడి లోకి వెళిల్నా, రాగానే వీరి ఇంటోల్ పిలల్ లా 
మసిలేది.. తలిల్ లేని పిలల్ని అంతా గారంగా చూసుకునే వారు. ఆలా పెరుగుతూ, వారందరికీ "తలోల్ నాలిక" లా మెలిగేది. 
మగవాళుళ్ ఉనన్పుప్డు తలోoచు కొని, వినయం గా తపుప్కు తిరిగేది. వాళుళ్ విజయనగరం పొలం, తోటల పని మీద 
బయటకు వెళితే రెండు, మూడు రోజులు వచేచ్వారు కాదు. ఇంక ఇది FM రేడియో లా వాగుతూ, లలాల్యి పదాలు 
పాడుతూ పనులు చేసూత్ ఉండేది.. ఈడేరిందని పదో తరగతి పరీక్షలు రాయడం అవలేదు దానికి.. ఇంకేలాగా పెళిళ్ 
చేయలని నరిస్ గాడు పటిట్ంచుకోలేదు. వాడు వేట కెళిళ్నా దిగులు లేదు.. రాజులమమ్లు చూసుకునే వారు దానిన్.. 
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మొతాత్నికి వారం రోజులోల్నే తోటి బెసత్ వారి సాయం తో "రతాత్లు, ముతాయ్ల రాజు " ఒక ఇంటి వారయి 
పోయారు . పెళిళ్ బటట్లోల్ చూడ ముచచ్టైన జంట అనిపించింది అందరికి. భూపతి రాజు కుటుంబం వారి ఆశీసుస్లు 
కోసం నరిస్ గాడు కొతత్ జంట ని వారింటికి తీసుకొచాచ్డు. వారి దీవెనల తో పాటు చీర , సారె, మంచం, కురీచ్లు, వంట 
సామాను అనీన్ అందిoచారు పెదద్ మనసు తో.. ఇక అమమ్ గారుల్ అయితే ఎంతో సరదాగా మూడు నిదర్లు వారి ఇంటి 
లోనే జరిపిసాత్మనాన్రు. నరిస్ గాడు, కొతత్ జంట అయితే కాదన లేక పోయారు. 

అవును మరి.. లంక అంత ఇలుల్. పిలల్లు చదువులు, ఉదోయ్గాల నిమితత్ం వేరే వేరే ఊరల్లో వునాన్రు. ఊరినుంచి 
వచేచ్ రైతులు , పని వాళళ్ కోసం "ఔట హౌస " ఒకటి కటిట్ంచారు రాజు గారు అనిన్ వసతులతో.. అది చకక్గా 
అలంకరణ చేసి వుంచారు తోటి బెసత్ వనితలు .. 

ఇక సాయంతర్ం అవగానే ఇదద్రికీ సాన్నం అది చేయించి, తెలల్ బటట్లు కటిట్, పసందైన విందు భోజనం పెటిట్ గది 
లోకి నెటాట్రు కిల కిల నవువ్తూ అమమ్ లకక్లు. రతాత్లుకి ఎకక్డ లేని సిగుగ్ ముంచు కొచిచ్ంది. వొంచిన తల ఎతత్దే.. 

మలెల్ పూల పరిమళాలు ఒక పకక్, అగరొతుత్ల గుబాళింపు ఇంకో పకక్.. ఇంతకీ బావ అలికిడి లేక తల ఎతిత్న 
రతాత్లుకి ఏదో వెతుకుతునన్ ముతాయ్ల రాజు కనిపించాడు. 

ఆశచ్రయ్ం గా కళుళ్ పెదద్విగా చేసుకుని మరీ చూసింది రతాత్లు.. 
" ఏంటి బావ వెతుకుతునాన్వ..? " అనగానే, 
“ఎందుకైనా మంచిదని తెడుడ్ ఎకక్డైనా దాసినావేమోనని సూసత్నాన్” అనాన్డు వెకిక్రిసూత్.. 
అపుప్డు వినిపించిన రతాత్లు నవువ్లకి బయట చెవులు రికిక్ంచి కొతత్ జంటల కబురుల్ వింటునన్ బెసత్ల నవువ్లు 

తోడై రాజుగారింటికే కొతత్ సోయగమొచిచ్ంది. 
" పిచిచ్ రతాత్లు, ఇకక్డ నుంచి బయట పడే దారి చూసుత్నాన్" అనగానే, " ఛ వొదుద్ బావ, తెలిసేత్ అమమ్గారుల్ బాధ 

పడతారు ".. 
"నా పిచిచ్ రతీత్, అది కాదు. నాకు ఇకక్డ ఊపిరి ఆడటం లేదు.. సేవ్చచ్గా ఎగిరే పిటట్ని పంజరం లో పెటిట్ నటుట్ 

వుంది "అనాన్డు ముతాయ్లరాజు.. 
అవును వాడి బాధ వాడిది.. గోదారి లంకలోల్ లాంచీ నడుపుతూ, పాపి కొండల యాతిర్కులను యాతర్ చేయిసూత్, 

సినిమా షూటింగ కి అనిన్ రకాల హుంగులు, అలంకరణలు అమరేచ్వాడు.. కడియపు లంక నుండి పూలు, పళుళ్ తెపిప్ంచి 
తనే సవ్యంగా సెటిట్ంగులు అవీ వేయించేవాడు. అలాంటి వాడికి "గదిలో శోభనం "అంటే మా చెడడ్ ఇబబ్ందే మరి. 

రాతిర్ సదుద్ మణగoగానే నెమమ్దిగా, శబద్ం రాకుండా తలుపు ఘడియ తీసి రతాత్లిని ఒక చేతోత్, పంచె ఇంకో చేతోత్ 
పటుట్ కొని ఒకటే పరుగు.. పకక్నే వునన్ పారక్ ఆనుకుని వునన్ గుడి మెటల్ మీదుగా సముదర్ం దగగ్రికి పరిగెతాత్రు ఇదద్రూ.. 
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రాతిర్ మసక వెనెన్ల లేమో రోడుడ్ మీద ఎవరూ కనిపించడం లేదు వారికి.. ఆఖరికి పోలీసులు కూడా డూయ్టీ టైం 
అయిపోవడం తో ఇళళ్కి వెళిళ్ నటుట్ వుంది.. రాతిర్ కాపలా వాళుళ్ అకక్డకక్డా వునాన్ నిదర్కి గటల్ మీద జోగుతునాన్రు. 

పడుతూ, లేసూత్ ఇసుక తినెన్లు మధయ్కి చేరుకునాన్రు. ఆ పరుగు తో ఇదద్రి గుండెలు ఎగిరెగిరి పడుతునాన్యి. ఆ 
దగగ్రి తనానికి ఒకరి గుండె చపుప్డు ఇంకొకరికి వినిపిసోత్oది .. ఒకరినొకరిని ఆనుకొని అలుపు తీరే వరకూ కొదిద్ సేపు 
అలానే ఉండిపోయారు. అలల సందడి తపప్ ఇంకేమి వినిపించనంత పర్శాంతం గా వుంది అకక్డ.. 

ఎకక్డో దూరంగా కుకక్లు అరవడం తో నెమమ్దిగా ఈ పర్పంచం లోకి వచాచ్రు ఇదద్రూ.. ఒకరినొకరు ఇషట్ంగా, 
పేర్మగా ఇరు కళళ్లోకి చూసుకుంటూ, మొదట చూసుకునన్ చూపులు, అలకలు, తెడుడ్ ఎతత్డాలు అనీన్ గురుత్ వచిచ్ 
కిసుకుక్న మొదలెటిట్, హాయిగా నవువ్కునాన్రు. 

"అవునే రతీత్, నీకోసం ఇంటికొసేత్ ఆలా కొటేట్యడమేనా..? పో బావా, నువు నువు నా అతత్ కొడుకు వని కల 
గనాన్నా, ఏంటి..? ఎవరో పోకిరోడు అనుకునాన్ ".. నా తపేప్ం లేదులే అనన్టుట్ చూసింది. 

"అవునా పోకిరోనేన్ , వుండు చూపిసాత్ ".. అని రతీత్ ని జడ పటిట్ ఒకక్ లాగు లాగాడు. 
"జలోల్ మలెల్ చెండు వొళోళ్ కి జారి నటుట్" . ఆదాటున వాడి వోళోల్ పడింది రతీత్.. 
అలాగే వెనకిక్ వాలి సునిన్తంగా పకక్కి వాలాడు. వాడి చేయి రతిత్ తల దిండుగా మారింది. వాడి వెచచ్ని ఊపిరి 

దాని బుగగ్లకి తగల గానే కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి దానికి చిరు సిగుగ్తో. 
దాని సిగుగ్ చూసి వాడి లో ఆతర్ం పెరిగింది చితర్ంగా .. నెమమ్దిగా వేలి కొసలతో చిలిపిగా దాని పొటట్ మీద 

గీయగానే రతిత్ లో వీణ తీగలు మీటి నటట్యింది... 
వాడి 'పోకిరీ 'తనానిన్ ఆహవ్నిసుత్నాన్టుట్ గా వీలుగా వెనకిక్ వాలి పోయింది ఎపుప్డో తనకి తెలియకుండానే.. 
నెమమ్దిగా పిలల్ గోసత్నీ..సందర్ం లో కలిసి పోయింది.. సందర్మే మరి చోటు చేసుకుంటూ, కలిసి, కరిగి 

పోయిందేమో .. 
అలాగే నిదర్ లోకి జారు కునాన్రు ఇదద్రూ.. తెలాల్రుతుండగా దూరం గా మసీదు మైక లో సాయిబు "అలాల్హో 

అకబ్ర " అని గటిట్గా వినిపిసుత్ండటం రతిత్ కి మెలుకువ వచిచ్ంది.. చెదిరిన దుసుత్లు ముంగురులు సవరించుకొని,నును 
సిగుగ్తో " లే బావా, లే తెలాల్రుతోంది.. ఎవరైనా చూసేత్ బాగుండదు.. అమమ్గారల్ కి తెలిసేత్ నినున్, ననున్ కలిపి ఏడిపిసాత్రు" 
.. అంది గోముగా.. 

" అబాబ్, పోవే, నువువ్ నీ అమమ్ గారుల్, నీకే వునాన్రులే పెదద్..!" అని పకక్కి తిరిగి పడుకునాన్డు.. 
"ఆ మాటనకు, బావా ఎపుప్డూ, వాళుళ్ అమమ్ కనాన్ ఎకుక్వ నాకు.". అంటూ 
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“ ”                                                    -    (New Jersey, USA)  

వాడి జుటుట్లోకి వేళుళ్ పోనిచిచ్.. నెమమ్ది గా తిపుప్తూ , " బావా, నీతో ఓ మాట చెపాప్లి.. అమమ్ గారుల్ 
చెపాప్మనాన్రు." 

"అబాబ్ చెపుప్ , ఏంటే అది? 
అదే బావ, నినున్ పదహారు రోజుల దాకా చేపల వేటకి పోవదద్నాన్రు, ఎందుకో మరి " అంది. దెబబ్తో వాడికి నిదర్ 

మతుత్ వొదిలింది. 
"అవునా, నాకు తెలుసులే ఎందుకో." 
" ఏం తెలుసు నీకు. తొందరగా చెపుప్, అవతల తెలాల్రుతోంది " 
"వుండు చెపుతా".. అని పకక్కి ఒతిత్గిలిల్, 
" అయినా రతిత్, నీ పిచిచ్ గానీ , నా చేపలనీన్ నీలోనే ఉంటే నేను వేట కెందుకు వెళతానే.. నినేన్ నా వేటనుకుంటే 

పోలా.? 
ఇదిగో ఈ మొహం వుందే , ఇది వంజరం, ఈ కళుళ్ రెండు కొరర్ మీనులు, ఈ రెండు చెవులు కోనాలు, మూతి 

మాతర్ం ముంజే కాయ,ఇక వీపేమో టేకి చేప, ఈ వోళేల్మో సందువా, ఈ చేతులు రెండూ మటట్ గిడిసెలు , ఆ చేతి వేళుల్ 
రొయయ్లు, మరి ఆ రెండూ కాళుల్ జెలల్లు, అయితే ఈ మోచిపప్లునాన్ యే , ఇవి మాతర్ం ఎండర్ కాయలు, ఇక కాలి వేళుళ్ 
అయితే మెతత్ని నెతత్ళుల్, మొతాత్నికి నువేవ్ నా పులస చేపవి " అంటూ చిటుకుక్న దాని వేలు కొరికాడు.. 

అదేం తకుక్వ తిందా.. వాడి చెవిని కిసుకుక్న కొరికింది కొంచం సుతారంగా..అంతలోనే "మొగుడని " గురొత్చిచ్ , 
సిగుగ్ల మొగగ్యింది. . అంతే, వాడు దానిన్ కదల కుండా పటుట్కుని అలాగే దగగ్రికి లాకుక్నాన్డు. కళళ్లోల్కి చూసూత్, 
నవువ్తూ అలాగే మెతత్గా అలుల్కుపోయాడు మళీళ్, మళీళ్... 

దూరంగా ఈసారి షిపుప్ హారను కొంచం గటిట్గా వినిపించింది. "సరసాలు చాలు. గుటుట్గా ఇక ఇంటికెళళ్ండి 
బాబూ అనన్టుట్గా.. 

దానికి తోడు దగగ్ర లోని జోడు గుళళ్ పాలెం గుళోల్ జే గంటలు గణ గణ మంటూ దీవించాయి ఇదద్రినీ..! 
PPP 

                  
      ఉ     
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    అ     
  26  ఉ  ఉ     

‘   ’       

  
 వరష్ం వెలిసిన ఉదయం తెలుసోత్ంది. తడిసిన దిన పతిర్క ఫేస పేజీలో  'పర్ముఖ రచయిత సముదర్ం ఒడుడ్న....’ 
మరి చదవలేక పోయాను. ఐనపప్టికీ మొదటి లైన అపర్యతన్ంగా నా మసత్కంలోకి చొచుచ్కుపోయింది. ఏదో 

intuition మెదడులోంచి అపర్యతన్ంగా నా పార్ణ సేన్హితుడి వైపు ఆలోచింపచేసూత్ ఈ కలప్న. 
PPP 

{ఇందులో పాతర్లు రెండు. ఒక ఆడ ఒక మగ. ఒకరికొకరు పరిచయం లేదు. వయసు పర్శన్ లేదు. ఇదద్రిదీ రైలు 
పటాట్ల మాదిరి చెరో రహదారి. కానీ వారి సవ్పాన్లు చేరువ. ఆమె నితయ్ అనేవ్షి - అతను సదా పదానేవ్షకుడు., పర్కృతి 
నేపధయ్ం } 

PPP 
ఒకానొక శార్వణంలో 
నిండు పునన్మి. 
ఎదురుగా సముదర్ం.  
మేఘాల మాటున ఉనన్ అతనిని ఆమె మీటింది. 
ఇదద్రి మధాయ్ నిశశ్బద్ం మాటలు. 

PPP 
ఆమె: మీరేనా ఆ చందుర్డు? 
అతడు: ఎవరు - "ఆ" ? 
ఆమె:  గురుత్లేదా..?....వెనెన్ల... సముదర్ం.......రాతిర్...... పర్తిబింబం..... రంగుల మబుబ్లు.      

నా చందుర్డివే నువువ్. నటించకు. 
అతడు: రంగుల మబుబ్లు?  
ఆమె: అవును. తెలల్ని ధనుసుస్ 
అతడు: నీ మాటలు సొగసు. 
ఆమె: ఇనాన్ళుల్ ఏమైపోయేవు? వెతుకుతూ ఉనాన్ను.  
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అతడు: నేనికక్డే. ఎదురుచూపులోల్.  
ఆమె: ననున్ గురుత్ పటిట్నటుట్ లేదు. సంగీతం కావాలి. ఆకలేసోత్ంది. నేను నేల మీదకి రాలేను. కాఫీ తెసాత్వా? 
అతడు: నా దగిగ్ర ముఖేశ ఉనాన్డు. సారంగా తేరి యాద మే ..  
ఆమె: అది ఆ గుడిమెటల్ కింద టీ బడీడ్ వానిది.  
అతడు: గుడిలో దేవుడెవరు? ఇదుగో బషీర.   
ఆమె: గోడలు మన మధయ్ లేవు 
అతడు: జడలో పాయలుండేవి?  
ఆమె: ఉండు. నక్షతార్లిన్ చూడాలి. 
అతడు: చందుర్ణిణ్ చూడు, వెనెన్ల పలకరిసుత్ంది. 
ఆమె: నేను మాటాల్డను. 

PPP 
మౌనం.  
పెదవులు మెదలడం లేదు.  
మౌనం. 
ఆకులు చాపుకొనన్ కొబబ్రి నిలువుగా.  
అకక్డకక్డా ఎండిన మటట్ల రాపిడి శబద్ం. 
ఇసక మీద పలచ్గా పరుచుకొంటునన్ కెరటాల మెతత్ని సదుద్. 
పదేసి కాళళ్తో 
అటూ ఇటూ హడావిడిగా ఎండర్పీతల పరుగుల చపుప్డు. 

PPP 
ఆమె: బెంగగా ఉంటోంది ఈ మధయ్. చీకటంటే భయం. ననన్ంటి ఉంటావు కదూ. చుకక్ల నింగి కపుప్కొందాం. 

పెదాలు అపుప్డైనా కదుపుతావా. 
అతడు: ఆలప్నా గురొత్సోత్ంది. 
ఆమె: కొబబ్రి మొవువ్లో పడిన వెనెన్ల ఆకుల నునుపుల మీంచి జారి  
        దిగూనునన్ పచచ్గడిడ్ పై పడి తుళుల్తోంది. 
        వెనెన్ల నీడలతో కూరుచ్నన్ జాగా అంతా మోడరన మొజాయిక ఫోల్రింగ డిజైన లా ఉంది. 
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        అరిటాకుల ఉగిసలాటతో మా వైపు తిరగబోయిన గాలి -  
        సంపెంగ గుబురులో ఇరుకొక్ని 
        విరజాజి పొదమీదా 
        మలెల్మొకక్ మీదా 
        తూలీ సోలీ మరీ మమమ్లిన్ తాకుతోంది.. 
        దూరంగా ఇంటి పెరటిగోడ వారనునన్ 
        కూరగాయల మళళ్లో నీటి వంకాయల మీది నిగారింపులో 
        వెనెన్ల వింతగా మెరుసోత్ంది. 
        పెరటి మధయ్నునన్ సాల పైకపుప్ 
        వెనెన్టోల్ కిరీటంలా ఉంది.  
అతడు: నువువ్ అలప్నావి. నినున్ అలానే పిలుచుకొంటాను. పేర్మించొచాచ్? 
ఆమె:  పేర్మించగలవా? పేర్మించడం వొచాచ్? పేర్మించేవా? 
అతడు: లేఖలు, కథలు, కవితవ్ం అనిన్ంటోల్నూ ఉనాన్ను. పేర్మికులకు నేను ఆదరశ్ం.  
ఆమె:   నీ రాతలంటే నాకు పిచిచ్. నువువ్ పేర్మికుడివి. 
          ఇదుగో చూడు నా బంతిపూల జడ.  
          నా హృదయం నిండా పరిమళం. 
          నాకు పూలంటే పేర్మ. 
          నేను పేర్మని. 
          నా ఫలకం సినీవాలి 
          పాయల వాలు జడ చూడు.  కెరటాల నడుము మీంచి ఎలా పర్వహిసోత్ందో.  

...... 
నిశశ్బద్ం 
ఆకాశంలో వనెన్ల వెనెన్ల గూడు కటుట్కొంది. 
ఊదా రంగు మబుబ్లు నెమమ్దిగా నలల్రంగులోకి మారుతూ నక్షతార్లిన్ కనిపించనీయడం లేదు. మాటలనీన్ 

మౌనం వైపు పరిగెడుతునాన్యి.  
PPP 
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 ....                     

ఆమె: నీకు మౌనం నచుచ్తుందా? నిశశ్బద్ం నచుచ్తుందా? 
 హఠాతుత్గా 
ఒక చినుకు ఆమె బుగగ్ మీద పడి హృదయంలోకి జారుకొంది. దూరంగా ఆకాశం మధయ్లోకి చీలిచ్నటుట్ మెరుపు. 
ఆమె: హతుత్కో ననున్. పేర్మించు. పేర్మను తెలుసుకో. నువువ్ పేర్మికుడివని నిరూపించుకో.  

PPP 
 వెలిసిన వరష్ంలో, పేపరిన్ చేతిలో చుటట్గా చుటిట్ - అటు సముదర్ం దికుక్ మనుషులు గుమిగూడిన చోట పోలీసుల 

మధయ్లోంచి వెళిల్ మితుర్ణిణ్ ఆఖరు సారి చూసుకునాన్ను. 
అతగాడి మొహం మీద నేను మునుపు చూడని ఒక కొతత్ చెదరని చిరునవువ్.. మరణంలో.  
దగగ్రోల్ని గుడిసెలో అతను రాతిర్ చీకటోల్ తూలుతో వరష్ంలో రోడ దాటుతోంటే చూసేటట్ .. పంచానామాలో 

బహుశా అదే ఖరారు కావొచుచ్.  
నేను కొండమీది గుడిలో ఏ దేముడునాన్డో చూడాడ్నికి ఒకొక్కక్మెటూట్ ఎకక్డం పార్రంభించేను.  
 (నానన్కి, కుపిప్లి పదమ్ కు  కృతజఞ్తలతో) 
 "The ancient Greeks called love “the madness of the gods.” 
Modern psychologists define it as the strong desire for emotional union with another 

person. 
But what, actually, is love.? 
It means so many different things to different people." 

*** 
 

 
 
    

     నిరివ్రామంగా మోగుతునన్ ఫోను గోలకి మెలుకువ వచిచ్ంది పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రికి.  తెలల్గా 
తెలల్వారిపోయింది. గోడనునన్ గడియారంవేపు చూసారు.  టైం ఆరునన్ర  కావొసోత్ంది. 
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     “ఎపుప్డూ లేనిది ఇంత మొదుద్ నిదర్ పటిట్ందేంటీరోజు. మెలుకువే రాలేదు” విసుగాగ్ అనుకుంటూ 
మోగుతునన్ మొబైల ఆనస్ర చేసారు.  

     “హలో ద గేర్ట పూరణ్ మాసాట్రేనా, నేను సార,   “పారాయణ” సూక్ల పిర్నిస్పాలిన్ మాటాల్డుతునాన్ను. 
పేపర చూసేరా... అయోయ్ ఇంకా చూడలేదా. అరెజ్ంటుగా చూడండి సార...ఎందుకా, చూడండి సా.....ర మీకే తెలుసుత్ంది.  
తెలుసుకునాన్క  పోన చేయయ్ండి. మీరెలాగూ  చెయయ్రుగాని,  నేనే చేసాత్నులెండి. అపుప్డు మాటాల్డుకుందాం వివరంగా. 
సరేనా’   వేళాకోళంగా నవువ్తూ ఫోన కట చేసాడాయన.  

     మూగబోయిన ఫోన వేపు సాలోచనగా చూసూత్ నిలబడిపోయిన మాసాట్రికి అకసామ్తుత్గా గురొత్చిచ్ంది 
ఆ రోజు పదవతరగతి  పరీకాష్ ఫలితాలు వెలువడే రోజని.  హడావిడిగా తలుపు తెరుచుకొని, వరండాలో పడిఉనన్ పేపర 
చేతిలోకి తీసుకునాన్రు. ఆతృతగా  తెరిచి చూసారు. చూసిన మరుక్షణం చేషట్లుడిగి, శిలాపర్తిమలా నిలబడిపోయారు. 

     “పదవతరగతి పరీక్షలోల్ విజయఢంకా మోగించిన ‘పారాయణా’ పాఠశాల. వందశాతం పర్థమశేర్ణీ 
ఉతీత్రణ్తతో రాషట్రంలోనే పర్థమసాథ్నంలో నిలిచిన పచచ్లపతకం ‘పారాయణ’. 

మాసాట్రిని వెకిక్రిసూత్ కనిపించాయి  తాటికాయంత అక్షరాలు. ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్వ ఆవహించి, పకక్నే 
ఉనన్ సూట్లుపై చతికిలబడిపోయారాయన  నిసాత్ర్ణగా. 

     రెండు నెలల కిర్తం,  సరిగాగ్ పదవ తరగతి పరీక్షలు పార్రంభం కావడానికి రెండురోజుల ముందు 
జరిగిన సంఘటన పూరణ్మాసాట్రి కళళ్ ముందు కదలాడింది. 

--0-- 
     రాతిర్ ఏడుగంటలైంది.  అపుప్డే సూక్ల నుండి వచిచ్న పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రు  విశార్ంతిగా 

కూరొచ్ని, మనవరాలు ‘సుషమ్’  చెపుత్నన్  కబురుల్వింటూ,  టీ తార్గుతునాన్రు.  ఇంతలో కాలింగ బెల మోర్గింది.   “ఈ 
సమయంలో ఎవరొచుచ్ంటారబాబ్” అనుకుంటూ తార్గుతునన్ టీ రెండు గుకక్లోల్ పూరిత్చేసి తలుపు తెరిచిన   మాసాట్రికి 
“నమసాక్రం మాసాట్రూ” అంటూ వినయంగా నమసక్రిసూత్ నిలబడడ్  అపచరిత వయ్కిత్   దరశ్నమిచాచ్డు. పర్తి నమసాక్రం 
చేసూత్ “మీరూ….” అంటూ సందిగద్ంగా ఆగిపోయారు మాసాట్రు. 

     ”నా పేరు ‘శీర్కిర్షణ్’ మాసాట్రూ.  ఇకక్డే “పారయణ” హైసూక్ల పిర్నిస్పాల గా పనిచేసుత్నాన్ను.  మీతో 
కొంచెం మాటాల్డేపనుండి వచాచ్నుసార“ అనాన్డు  పరిచయం చేసుకుంటూ.  ““లోపటికి దయచేయండి. కూరొచ్ని 
మాటాల్డుకుందాం” అంటూ ఇంటోల్కి ఆహావ్నించి తనుకూడా కూరుచ్ంటూ, “చెపప్ండి మాసాట్రూ.  ఏం పనిమీద 
వచాచ్రు?” అని అడిగారు గౌరవంగా. 
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     మాసాట్రి పర్శన్విని ఎదురుగా కూరుచ్నన్ ఆగంతకుడు సోఫాలో  ఇబబ్ందిగా కదులుతూ “ఎలుల్ండి 
నుండి పదవతరగతి  పరీక్షలు మొదలవుతునాన్యి కదా మాసాట్రూ.  ఆ విషయం గురించి తమతో కొంచెం 
మాటాల్డాలనీ” అనాన్డు వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్కుండా  నీళుళ్ నములుతూ. 

     “పదవతరగతి పరీక్షల గురించా. ఏం మాటాల్డదామనీ?”  అడిగారు మాసాట్రు చినన్గా నవువ్తూ. 
     మాసాట్రి చిరునవువ్ చూసి  ధైరయ్ం తెచుచ్కునన్ పారయణ హెడామ్సట్ర “మాసాట్రూ మాసూక్లు విషయం 

మీకు తెలియనిది కాదు.  పూరిత్గా వాయ్పారపంథాలో నడపబడే విదాయ్సంసథ్ మాది.  వందశాతం    ఉతీత్రణ్త, అది కూడా 
అనీన్ ఫసుట్కాల్సులే మా మేనేజెమ్ంట ధేయ్యం. రిజలట్స్  కొంచెం తగిగ్నా నిరాద్కిష్ణయ్ంగా మా సేలరీస  కట చేసేసాత్రు. అయితే,  
మేము ఎంత కషట్పడినా, ఆదివారాలూ శెలవులూ ఏమీ లేకుండా, ఆటాపాటా వాళళ్ కలలోకి కూడా రానివవ్కుండా 
రోజంతా సూక్లోల్నే కూరోచ్బెటిట్ తోమేసినా, అక్షరంముకక్ రాని మొదుద్వెధవలు యాభైశాతం మందైనా ఉంటారు 
మాదగగ్ర.” 

     “ఇంతకు ముందు పరీక్షలు ఎవరి సూక్లోల్ వాళేళ్ రాసేవారు గాబటిట్  ఇబబ్ంది ఉండేది కాదు సార. 
అనీన్ మేమే మేనేజ చేసుకునే వాళళ్ం. ఇపుప్డలా కాదు కదా. ఈ సంవతస్రం మా విదాయ్రుద్లు మీ సూక్లోల్ పరీక్షలు 
రాసాత్రు సార.” 

     “మీ దగగ్ర పరీక్షలు చాలా కఠినంగా జరుగుతాయనేది జిలాల్ మొతత్ం తెలిసిన విషయం. మీరంత 
సిట్ర్కుట్గా  పరీక్షలు నిరవ్హిసేత్ మావాళుళ్ కనీసం సగంమందైనా ఫెయిల అయిపోవడం ఖాయం.  అందుకే తమరు 
పెదద్మనసు చేసుకొని ఇనివ్జిలేషనోల్ కొంచెం ఉదారంగా ఉంటే   ఈ సంవతస్రానికి ఎలాగోలా గటెట్కిక్పోతాం సార.  ఆ 
విషయమే తమరిన్ రెకెవ్సట్ చేయమనాన్రు సార మా ఎమీడ్ గారు“ అనాన్డాయన వినయంగా.   

     వింటునన్ మాసాట్రి భృకుటి ముడిపడింది. “ఉదారంగానా? అంటే ” అనాన్రు కొంచెం వాడిగా. 
     ”అదే  మాసాట్రూ.  మాటీచరుల్ పరీక్షహాలులోకి పర్వేశించి  మావాళళ్కి జవాబులు తెలియని పర్శన్లకి 

సమాధానాలు చెపప్డానికీ,  చిటీట్లు తెచుచ్కుంటే అవి చూసి రాసుకోవడానికీ ఎలాంటి ఇబబ్ందీ కలిగించకపోతే చాలు 
సార. అంతకంటే ఎకుక్వేమీ అకక్రలేదు”  అనాన్డాయన మాసాట్రివేపు ఆశగా చూసూత్. 

     అంతవరకూ పర్శాంతంగా ఉనన్ మాసాట్రి మొహం  కోపంతో జేవురించుకుపోయింది. కూరుచ్నన్ 
సొఫానుండి విసురుగా లేచి నిలబడి,  “నడవండి బయటకి. పవితర్మైన ఉపాధాయ్యవృతిత్లో ఉంటూ ఇలాంటి నీతిమాలిన 
పర్తిపాదనొకటి పటుట్కొని,  తోటి ఉపాధాయ్యుని దగగ్రకు రావడానికి సిగుగ్గాలేదూ మీకు?” అంటూ విరుచుకు 
పడిపోయారు అతనిమీద. 
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     మాసాట్రి కోపం చూసి  కంగుతినన్ ఆయన  కూరుచ్నన్ దగగ్రున్ండి నెమమ్దిగా లేచి నిలుచునాన్డు. 
నిలుచునాన్క,    ఆయనవేపు సూటిగా చూసూత్ 

     “అనవసరంగా నోరు పారేసుకోకండి పూరణ్చందర్రావుగారూ. మీ కేకలకి బెదిరిపోయే కుందేళేళ్వీ 
లేవికక్డ.  ఒకటే చెపప్మనాన్రు మా సారు.  అడుడ్చెపప్కుండా  మేం అడిగినదానికి సరేనంటే మూడోకంటికి 
తెలియకుండా, నిశశ్బద్ంగా మా పని చేసుకొని వెళిపోతాం.  అనన్టుట్  ఈపని  మీరు ఊరికినే చెయయ్కక్రలేదు.  ఇవిగో  
లక్షరూపాయలు.  పరీక్షలైపోయాక ఇంకో లకిష్సాత్మని చెపప్మనాన్రు. చాలవంటే చెపప్ండి, ఎనిన్ లక్షలైనా పడేసాత్ం.  
అంతేగాని, అలాంటివేమీ కుదరవ.  నా చాదసాత్లు పటుట్కొనే నేను వేలాడతానంటే  మీ ఇషట్ం. ఆలోచించుకోండి.” అని 
హెచచ్రించి బయటకు నడిచాడా ఉపాధాయ్యుడు విసురుగా. 

                                --00— 
     ఆ ఊరికే కాదు, జిలాల్ మొతాత్నికే పెదద్దైన పర్భుతోవ్నన్త పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు 

పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రు. “పూరణ్మాసాట్రని” అందరితో గౌరవంగా పిలవబడే ఆయన జిలాల్లోని ఉపాధాయ్యవరాగ్లోల్ 
మంచి గౌరవాభిమానాలు చూరగొనన్ వయ్కిత్.  ‘బతకలేక బడిపంతులు’ అనే లోకోకిత్ని అబదద్ంచేసూత్, ముపైప్ఐదు 
సంవతస్రాల కిర్తమే  ఏరీకోరీ ఉపాధాయ్యవృతిత్ని సీవ్కరించారాయన. 

     వయ్వసాయం ముఖయ్వృతిత్గా గల మాసాట్రి కుటుంబంలో ఆయన తాతగారే మొటట్మొదటి 
అక్షరాసుయ్డు.  వాళళ్ ఊరిలో  కైరసత్వమిషనరీలు కొతత్గా పార్రంభించిన బడిలో ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదువుకునన్ 
వాళళ్ తాతగారు,  “హైయయ్ర గేర్డ“ శిక్షణపొంది, అదే బడిలో  ఉపాధాయ్యుడిగా పనిచేసారు.  సూక్లైఫ్నల పాసయాయ్క 
సెకండరీగేర్డ పూరిత్చేసి  ఉపాధాయ్యవృతిత్నే సీవ్కరించిన మాసాట్రి నానన్గారు ఎలిమెంటరీసూక్లు  పర్ధానోపాధాయ్యునిగా 
పదవీ విరమణ చేసారు.   

     ఇక మాసాట్రి విషయానికొసేత్,  ఇంటరీమ్డియెట  జిలాల్ మొతాత్నికి పర్ధముడిగా ఉతీత్రుణ్లైన 
పూరణ్చందర్రావుగారు కావాలనుకుంటే, సునాయాసంగా డాకట్ర అయుయ్ండేవారే.  వాళళ్ నానన్కూడా ఆ మాటే చెపూత్, 
ఎంటెర్నస్ పరీక్ష రాయి పూరాణ్.  తల తాకటుట్ పెటైట్నా  మెడిసిన చదివిసాత్ను” అని అంటే మాసాట్రు చినన్గా నవివ్ 

     “నాకు కూడా నీలాగే టీచర అవావ్లనే ఉంది నానాన్. డిగీర్ చేసి, ఆ తరవాత బి.ఎడ చేసాత్ను” 
అనాన్రట. 

     “మా రోజులు వేరు.  అపుప్డు మేం చదివినదే  గొపప్ చదువు.  ఇపుప్డలా కాదు కదా.  నువువ్ కూడా 
ఏదో అతెత్సరు మారుక్లతో పాసైయుయ్ంటే ఇలా చెపేప్వాడిన్ కాదు. జిలాల్కే ఫసొట్చాచ్వాయె.    మెడిసిన  చదివితే 
సమాజంలో   హోదాకి హోదా, డబుబ్కు డబూబ్ రెండూ, నీతిగా ఉంటూ సంపాదించుకోవచుచ్ కదా” అని ఆయనంటే 
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     “మన ఊరోల్ నీ గౌరవానికీ  హోదాకీ ఏం తకుక్వైందో చెపుప్ నానాన్. మన ఊరోల్ నీముందు కూరొచ్ని 
మాటాల్డతారా ఎవరైనా? నిలబడేకదా.   ఇక డబుబ్ల సంగతంటావా,  ఇపప్టివరకూ నువువ్ నాకేమైనా తకుక్వ చేసావా.  
ఏదడిగినా లేదనకుండా  ఇసూత్నే ఉనాన్వుకదా. అయినా నీకు చెపాప్లా నానాన్.  ఉపాధాయ్యుడనేవాడు వృతిత్మీద గౌరవం 
కలిగి.  నిబదద్తతో తనపని తను చేసుకుపోయేవాడైతే కలకట్రంతటి వాడైనా, అతని ముందు గౌరవంగా 
తలవొంచాలిస్ందేనని నువేవ్ అంటావు కదా. కనుక....నేను డాకట్ర కాదు నానాన్, టీచరేన్ అవుతాను. కాదనకు” అనిచెపిప్ 
వాళళ్ నానన్తో వాదించి మరీ బి.ఎడ. చేసారట. 

     ఆ విషయం ఎంత గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారో ఆయన. 
    ఇషట్పడి ఎంచుకునన్ వృతిత్కావడంతో సరవ్శకుత్లూ దానిమీదే కేందీర్కరించి  నిజాయితీగా 

పనిచేయడంతో, అనతికాలంలోనే పూరణ్మాసాట్రు  మంచి ఉపాదాయ్యుడనీ,  ఆయన దగగ్ర చదివిన  పిలల్ల భవిషయ్త 
గురించి ఆందోళన చెందాలిస్న అవసరం ఉండదనీ గటిట్ నమమ్కం  ఏరప్డింది. దానితో ఆయన పనిచేసే బడిలోనూ, 
ఆయన బోధించే కాల్సులోనూ తమ పిలల్లిన్ జాయిన చెయయ్డంకోసం  సూక్లు ముందు పర్జలు బారులు తీరేవారంటే 
అతిశయోకిత్కాదు. 

     ఇటువంటి ఉనన్తమైన  విలువలతో కూడిన నిరివ్రామకృషి ఫలితంగా మాసాట్రు తనని అమితంగా 
అభిమానించే అసంఖాయ్మైన శిషయ్కోటిని సంపాదించుకోవడంలో   ఆశచ్రయ్పడాలిస్నదేమీలేదు. కాలకర్మేణా హైసూక్లు 
పర్ధానోపాధాయ్యులుగా పదోనన్తి పొందిన మాసాట్రి ఖాతాలో ఇక మూడేళళ్ సరీవ్సు మాతర్మే మిగిలిఉంది.                        

 
     అయితే  గత కొనేన్ళుళ్గా పూరణ్మాసాట్రు అమితమైన ఆందోళనకూ కలచివేతకు లోనౌతునన్ మాట 

మాతర్ం  నిజం. అందుకు కారణాలనేకం. 
     విదయ్ లాభాలారిజ్ంచే వాయ్పారవసుత్వుగా రూపాంతరంచెంది,    పైరవేటువాయ్పారుల  కబంధహసాత్లోల్ 

బందీగా చికుక్కుపోవడం, పర్భుతవ్పాఠశాలలు రోజురోజుకూ కునారిలిల్ పోతుండడంతో పాటూ,  విదాయ్వయ్వసథ్లో  
విలువలు అంతరించిపోవడం వంటి వాసత్వాలు    ఆయన  ఆందోళనకి   ముఖయ్కారణాలు. 

--00-- 
     రెండురోజులోల్ పార్రంభం కాబోతునన్ పదవతరగతి పరీక్షల నిరవ్హణకి కావలసిన ఏరాప్టుల్ 

చేయడంలో అలసిపోయి ఇంటికి వచిచ్న పూరణ్మాసాట్రికి ఆరోజు ఎదురైన  చేదు అనుభవం ఆయనని  చాలా అశాంతికి 
గురిచేసింది.  “ఎటుపోతోంది విదాయ్వయ్వసథ్? ఈ హానికరమైన ధోరణి  ఇలాగే కొనసాగితే   విదాయ్రుద్లమీదా 
దేశభవిషయ్తుత్మీదా ఇదెలాంటి దుషర్ప్భావం చూపిసుత్ంది!” అని మధనపడుతూ అశాంతిగా గడిపారా రాతిర్ చాలాసేపు.    
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     తెలల్వారింది.  యధావిధిగా సూక్లుకి చేరుకునన్ పూరణ్మాసాట్రు సూక్లంతా ఒకసారి రౌండ వేసి, 
ఏరాప్టుల్ సంతృపిత్కరంగా చేయబడినటుట్ మరొకమారు నిరాద్రించుకొని వచిచ్ తన సీటోల్ ఇలా కూరుచ్నాన్రో లేదో అలా  
ఫోను మోగింది.  

     “నమసాక్రం పూరణ్మాసాట్రూ. నేను  ఎమెమ్లేయ్ మోహనరావుని మాటాల్డుతునాన్ను. బావునాన్రా” 
అంటూ అభిమానంగా  పలకరించాడాయన   మాసాట్రిని. 

     “బాగునాన్ను సార. మీరు కేష్మమే కదా. పెదద్వారు తమరేంటి ఇలా ఫోను చేసారు?” అని అడిగారు 
గౌరవంగా. 

     ”డైరకుట్గా విషయానికొచేచ్సాత్ను మాసాట్రూ. రేపటున్ండీ మీసూక్లొల్  పదవతరగతి పరీక్షలు 
జరుగుతునాన్యికదా. పరీక్షలోల్ మీరు చాలా సిట్ర్కుట్గా ఉంటారనన్ది జగమెరిగిన సతయ్ం.    అందుకే  మీదగగ్ర  
పరీక్షలంటేనే  వణికిపోతునాన్రండీ  పిలల్లు. ఇక  తలిల్దండుర్లైతే కాసత్ చూసీ చూడనటుట్ పోయేటటుట్గా మాసాట్రినెలాగైనా 
మీరే ఒపిప్ంచాలి సార  అంటూ  ఒకటే గొడవ. సరే అని మాటిచేచ్ంతవరకూ వదిలిపెటట్లేదంటే నమమ్ండి. గనుక 
మాసాట్రూ, కాసత్ పెదద్మనసు చేసుకొని     ఈసారికి ఇనివ్జిలేషన కాసత్ లిబరలాగ్ కానిచెచ్యయ్ండి. ఈ చినన్సాయం 
చేసిపెటట్ండి చాలు. మీ పేరు చెపుప్కుంటారందరూ” అంటూ  మనవిచేసారు.          

     ఎమెమ్లేయ్ వినన్పం వినన్ మాసాట్రికి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తోచలేదు ఓ క్షణం.  వెంటనే తేరుకొని   
“నా విషయం మీకు తెలియనిదికాదు కదు సార.  ఎంత కషట్పడి విదాయ్బోధన చేసి, చేయిసాత్నో,  పరీక్షలు కూడా అంత 
నిజాయితీగానూ నిరవ్హిసాత్ను. గత ముపైప్ఐదు సంవతస్రాలుగా నా పదద్తి ఇదే సార.  అలాంటిది, ఈ వయసులో దానికి 
తిలోదకాలిచిచ్, మీరడిగినటుట్ పరీక్షలు నిరవ్హించడం నా వలల్యేయ్పని కాదు సర. క్షమించాలి తమరు”  అనాన్రు 
పర్తీపదానీన్  వతిత్ పలుకుతూ. 

     అంతే. దెబబ్తో ఎమఎలఏ గారిలో అంతరీల్నంగా ఉనన్ “అపరిచితుడు” రంగపర్వేశం చేసి,  
‘మాసాట్రూ, మీరూ” లాంటి బహువచనపర్యోగాలు తీసవతల పారేసి   “ఏమనుకుంటునాన్వయాయ్ నీ గురించి నువువ్. 
మహాతామ్గాంధీ బామమ్రిద్ననుకుంటునాన్వా.   రేపు నీ సూక్లోల్ పరీక్ష రాసేదెవరో తెలుసా?  “పారయణ” సూక్లుపిలల్లు.  
ఆ సూక్లెవరిదో తెలుసుకదా. ఆయన తలచుకుంటే నినున్ శంకరగిరిమానాయ్లు పటిట్ంచడమే కాదు, ఉదోయ్గంలో లేకుండా 
కూడా చెయయ్గలడు జాగరత్ ఏమనుకుంటునాన్వో.   ఏదో వయసులో పెదాద్డివని మరాయ్దగాచెపుత్ంటే  నీతికబురుల్ 
వలిల్సుత్నాన్వే.  మరాయ్దగా చెపిప్నటుట్చెయ. లేదా.....” అంటూ  హెచచ్రించి ఫోను పెటేట్సాడా  పర్జాపర్తినిధి. 

     నిరాఘ్ంతపోయారు పూరణ్మాసాట్రు. పరీక్షలు నిషాప్కిష్కంగానూ, నిజాయితీగానూ నిరవ్హించినందుకు 
పర్జలనుండీ, అధికారులనుండీ  పర్శంశలందుకునన్ గతం గురొత్చిచ్ గుండె బరువెకిక్ంది. రాషట్రసాథ్యిలో గవరన్రు 
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చేతులమీదుగానూ, జాతీయసాథ్యిలో రాషట్రపతి చేతులమీదుగానూ ఉతత్మఉపాధాయ్యపురసాక్రం అందుకునన్ 
బంగారుక్షణాలొకసారి గురొత్చాచ్యి. “ఏవి తలీల్ నిరుడు కురిసిన హిమసమూహములు” అనుకుంటూ నిటూట్రాచ్రు 
బాధగా.                              

     పరీక్షలు మొదలయాయ్యి. పరీక్షరాయడానికి వచిచ్న    విదాయ్రుద్లని కుష్ణణ్ంగా తనిఖీచేసి దొరికిన 
చిటీట్లూ వగైరా  చెతత్బుటట్లోల్ పడేసిగాని హాలోల్కి అడుగుపెటట్నీయలేదు పూరణ్మాసాట్రు.   సెలోఫ్నులాల్ంటి పరికరాలు 
చుటుట్పకక్ల ఎకక్డా కనబడకుండా కఠినచరయ్లు తీసుకునాన్రు. పరీక్షలోల్ ఏవిధమైన అవతకవలు జరిగినా 
సహించేదిలేదని ఇనివ్జిలేటరల్నీ, ఇతర సిబబ్ందినీ గటిట్గా  హెచచ్రించారు. ‘పారాయణ’ సూక్లు   టీచరుల్ కొంతమంది 
సెంటరోల్కి పర్వేశించే అవకాశం  దొరుకుతుందేమోనని “గోతికాడనకక్లాల్” అటూఇటూ తచాచ్డి, వాళళ్ ఆటలకక్డ 
సాగవని గర్హించి,  తిరిగి వెళిళ్పోయారు.  

     మొదటిరోజు పరీక్ష ఏవిధమైన ఒడిదుడుకులూ లేకుండా నిరివ్ఘన్ంగా జరిగిపోయింది. “హమమ్యయ్” 
అని నిటూట్రాచ్రందరూ.  రెండవరోజు కూడా ఎలాంటి అవాంచనీయ సంఘటనలూ చోటు చేసుకోకుండా పరీక్ష 
జరిగిపోవడంతో  “మీ దగగ్ర వాళళ్ పపుప్లుడకవని అరద్మైందిసార వాళళ్కి. ఇక మీ జోలికి రారు చూడండి” అంటూ 
హరష్ం వెలిబుచాచ్రు  ఉపాధాయ్యులూ సిబబ్ందీ. ఇక ఆతరవాత పరీక్షలనీన్ సజావుగా జరిగిపోవడంతో, తలమీద నుంచి 
పెదద్బరువు దించినటట్యింది పూరణ్మాసాట్రికి.     

     పరీక్షలైపోయాక మిగలిన సెలవులనీన్ తనకిషట్మైన ‘వివేకానందుని’ రచనలు చదువుకుంటూ తీరికగా 
గడిపేసారు పూరణ్మాసాట్రు.  చూసుత్ండగానే రోజులు గడచిపోయాయి. పరీకాష్ ఫలితాలు   వెలువడాడ్యి. 

     తొంభైశాతం ఉతీత్రణ్తతో మాసాట్రి సూక్లు ఎపప్టిలాగనే జిలాల్లోని పర్భుతవ్పాఠశాలలనిన్టిలోనూ 
పర్థమసాథ్నంలో నిలిచింది. కాని ‘పారాయణ’ వందశాతం ఉతీత్రణ్త  సాధించడం చూసాక  ఆ ఆనందంకాసాత్ 
ఆవిరైపోయింది. కాసత్ ఆలోచించాక,  ఆ విజయం ఎలా సాధయ్మయయ్ంటుందో అరద్మయాయ్క మాతర్ం ఆయన మనసు 
మాటలోల్ వరిణ్ంచశకయ్ంకాని  ఆవేదనతో నిండిపోయింది.  

     అంతలోనే ‘పారాయణ’ సూక్లు పిర్నిస్పాల దగగ్రనుండి మళీళ్ ఫోను. 
      “దిమమ్దిరిగి మైండ బాల్కయియ్ందా పూరణ్చందర్రావుగారూ!? నేనారోజే చెపప్లేదూ  మా సారేంటో 

ఆయన పవరేంటో.  ఎంత సొమైమ్నా పడేసాత్ం.  కాసత్ కళుళ్ మూసుకూక్రోచ్ండి మాసాట్రూ అని చిలకిక్ చెపిప్నటుట్ చెపాప్ను.  
వినిపించుకునాన్రా!?. అబేబ్...  విలువలూ వంకాయలూ అంటూ...ఓ... నీతివాకాయ్లు వలిల్ంచేరు. చూసారుగా ఏం 
జరిగిందో. అందుకే,   ఇపప్టికైనా కళుళ్ తెరిచి, కాసత్ లౌకయ్ంగా బర్తకడం నేరుచ్కోండి సార.  మీమంచికోరి చెపుత్నాన్ను” 
అంటూ జాన్నోపదేశంగావించి, ఫోన పెటేట్సాడు. 
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     అతని మాటలు వినన్ పూరణ్మాసాట్రి మనసు మరింత కలతచెందింది. విలువలు మృగయ్మైన ఇలాంటి 
వయ్వసథ్లో పనిచేయడానికి ‘అవసరమైన అరహ్తలు’ తనకు లేవు గనుక ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి, రెండేళళ్ సరీవ్సు 
తాయ్గంచేసి,  గౌరవంగా నిషర్క్మిసేత్నో, అనన్ ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు...ఆయనలోని  అంతరాతమ్ దెబబ్తినన్ 
నాగుబాములా బుసలుకొడుతూ తలెతిత్ంది. ‘భీరువులా పారిపోదామనుకుంటునాన్వా, సిగుగ్లేదూ’ అంటూ కఠినంగా 
పర్శిన్ంచింది.    

     ఎటూ నిరణ్యించుకోలేని సంకటసిథ్తిలో రోజంతా, తిండికూడా తినకుండా ఆలోచిసూత్ గడిపారాయన. 
కంటిమీద కునుకులేకుండా అశాంతిగా అటూఇటూ తిరుగుతూనే ఉనాన్రు రాతర్ంతా. గంటలు గడిచిపోతునాన్యి గాని,  
ఒక నిరణ్యానికి మాతర్ం రాలేకపోతునాన్రు.  

    రాతర్ంగా భారంగా గడిచిపోయింది. ఇంకా కొదిద్ సేపటోల్ తెలల్వారబోతోంది. సరిగాగ్ ఆసమయానికి,  
ఎటట్కేలకు, మాసాట్రి మసిత్షక్ంలో చెలరేగుతునన్ అంత:సస్ంఘరష్ణ ఒక కొలికిక్ వచిచ్ంది. పూరణ్మాసాట్రు  ఒక సిథ్రమైన 
నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. అలా నిరణ్యం తీసుకునన్ తరవాత  కొదిద్క్షణాలోల్నే,  దూదిపింజలా తేలికైన హృదయంతో, 
మంచంమీద వాలారు. మండుతునన్ కళుళ్ మూసుకునాన్రు అలసటగా. 

     శుభసూచకంగా తన బంగరుకిరణాలిన్ నలువేపులా వెదజలుల్తూ, సదాగతి దరశ్నమిచాచ్డు 
తూరుపుదికుక్న...లోకమంతా కొతత్వెలుగులు నింపుతూ. 

     “ఠంగ ఠంగ’ మంటూ జేగంటలు మోగించింది  గోడనునన్ గడియారం మాసాట్రిని ‘విజయోసుత్’ 
అంటూ ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుట్గా.               

PPP 
 

    
"మా కేలరా విచారమూ" గది లోంచి జానకి పాట వినిపిసోత్ంది. హాలోల్ కూరుచ్నన్ విశవ్నాధం గారు అంత 

విచారంలోనూ ఇంకొక సారి అనుకొనాన్రు “ఎంత బాగ పాడుతుంది జానకి” అని. వంటిటోల్ ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారికి 
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వసారాలో పడక కురీచ్లో ముందుకి వాలి దిగులుగా కూరుచ్నన్ విశవ్నాధంగారు కనిపిసుత్నాన్రు.  "ఎంత అమాయకులో 
ఈయన" అంత హడవిడిలోను ఇంకొక సారి అనుకొనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

సమయం మధాయ్హన్ం రెండు కావసోత్ంది. ఇంకొంచెం సేపటోల్ ఆమెరికా కాల్సికల మూయ్సిక ఫౌండేషన వాళళ్ 
పర్తినిధి వచేచ్ వేళయింది. అతని పేరు రఘు. పొదుద్నేన్ ఫోన చేసి "అంకుల, నేను రెండింటికి మీ ఇంటికి వసాత్ను. 
మిమమ్లిన్ కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని చెపాప్డు. విశవ్నాధంగారి పార్ణ సేన్హితుడు చందర్శేఖరం గారు 
పొదుద్నిన్ంచీ ఒక పది సారుల్ ఫొన చేసి ఉంటారు "అంతా బాగానే వుంది కదా" అనుకుంటూ. మళీళ్మళీళ్ చెపాప్రు "ఒరే 
విసూస్, రఘు నా సూట్డెంట,  చాలా మంచివాడు. వరీర్ అవకు" అని. ఇనిన్ సారుల్ చెపిప్నా విశవ్నాధం గారి దిగులు 
మటుట్కు పోలేదు. ఆ రఘు గురించే ఇపుప్డీ వైటింగ. “సమయానికి చందు ఊళోళ్ లేకుండా పొయాడు” ఇంకొకసారి 
అనుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు.  కొంచెం నేపధయ్ం లోకి వెళితే...  

విశవ్నాధం గారు వృతిత్ రీతాయ్ ఎలెమెంటరీ సూక్ల టీచర. కొంచెం కాలం కిర్తమే రిటైర అయాయ్రు. వృతిత్ 
రీతాయ్ టీచర అయినా పర్వృతిత్ మాతర్ం కాల్సికల మూయ్సిక. తరతరాలుగా వంశ సాంపర్దాయం సంగీతం. సంగీతం 
నేరిప్ంచడం కచేరీలు చెయయ్డంలోనే జీవితం గడిచిపోయింది. ఒకే ఒక సంతానం జానకి. పెళీళ్డుకి వచిచ్ంది. “ముతయ్ం 
లాంటి పిలల్, ఎంత అదృషట్ం ఉండాలి వచేచ్వాడికి” అనుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు చాలా కాలం వరకు. సంబంధాలు 
చూడడ్ం మొదలుపెటిట్న తరువాత తెలిసింది ఇపప్టి కాలం కొలమానం వేరు అని. చివరికి కటన్ం ఇవవ్డానికి రాజీ పడాడ్రు. 
ఈమధయ్నే  జానకిక్ పెళిళ్ కుదిరింది. చేతిలో డబుబ్ లేదు అడిగినంత ఇవవ్డానికి. ఇలుల్ తాకటుట్ పెటిట్ కటన్ం ఇచేచ్దాద్మని 
నిరణ్యించుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు. చాలాకాలంగా చందర్శేఖరం గారు చెపుత్నాన్రు “ఓరే, అమెరికాలో ఫౌండేషన 
ఉందిరా, వాళుళ్ కాల్సికల టీచరస్ కి ఆరిధ్క సహాయం చేసుత్నాన్రు. దానికి అపైప్ల్ చేదాద్ము. ఆది వసేత్ జానకి పెళిళ్ 
సులువుగా చెయయ్చుచ్” అని. ఇది కొంతకాలంగా నడుసుత్నన్ చరచ్. ఎంతటి అరిధ్క ఇబబ్ంది అయినా తటుట్కునే విశవ్నాధం 
గారు సెన్హితుడి మాట కాదనలేక ఈమధయ్నే సహయానికి అపైప్ల్ చేసారు కాని విశవ్నాధం గారు జీవితంలో ఎపుప్డూ 
ఎవరినీ చెయియ్ చాచి అడగలేదు. మొదటి సారి చేయి చాచ వలిసి వచిచ్ంది. ఈ కాలంలో కూడా కటాన్లు ఇవవ్వలసి 
రావడానికి, దాని వలన ఒకళళ్ ముందు తల వంచ వలసి వచిచ్నందుకు మనసు విచారం గాను, దిగులు గాను ఉంది 
విశవ్నాధం గారికి. గడియారం కేసి చూసూత్ండగానే ఇంటి ముందు కారు ఆగింది. “అతను వచిచ్నటుల్నాన్డే” 
అనుకుంటూ వీధి లోకి వెళాళ్రు విశవ్నాధం గారు. 

 “విశవ్నాధం గారంటే మీరేనా సార” కారు దిగి నమసాక్రం పెడుతూ అడిగాడు రఘు. “అవును బాబూ, 
లోపలికి వెళాద్ం రండి” విశవ్నాధం గారు ఆహావ్నించారు. “ననున్ మీరనకండి సార, మీ కనాన్ ఎంతో చినన్వాణిణ్” 
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నవువ్తూ అనాన్డు రఘు. “ఎంతకాలం అయియ్ందో ఎతత్రుగుల ఇలుల్ చూసి. మా తాతగారింటికి చినన్పుప్దు సెలవలకి 
వెళిళ్నపుప్డు  చూసాను” ఇంటోల్కి వసూత్ అనాన్డు రఘు. “ఏదో పాతకాలం ఇలుల్, మా నానన్ గారు కటిట్ంచారు ఎనోన్ ఎళళ్ 
కిర్తం” విశవ్నాధం గారు అనాన్రు. విశవ్నాధం గారి ఇలుల్ ఎతత్రుగుల ఇలుల్. వీధి గుమమ్ం నించి చూసేత్ పెరటిలో కనిపించే 
తులసి కోట. మధయ్లో చినన్ హాల, పకక్నే గది. వెనకాల వంట గది, భోజనల గది, పకక్నే పూజ రూం. మెటుల్ దిగితే 
విశాలమైన పెరడు. పెరటొల్ంచి వచేచ్ ఫెర్ష గాలి చాలా ఆహాల్దకరంగా ఉంది. 

రఘు తన గురించి, ఫౌండేషన గురించి చెపాప్డు.  రఘు తండిర్ చినన్పుప్డే  పోతే తలిల్ కషట్పడి 
చదివించారు. ఇపుప్డు కుటుంబ బాధయ్త అంతా రఘు మీదే ఉంది. కొంతకాలం అమెరికాలో ఉండి కుటుంబం నిలబడిన 
తరువాత ఇండియా వచేచ్సాత్నని, అపప్టిదాకా పెళిళ్ చేసుకునే ఉదేద్శం లేదని చెపాప్డు రఘు. 

తరువాత ఫౌండేషన గురించి వివరించాడు. కాల్సికల సంగీతం ఉపాధిగా పెటుట్కునన్  పేదవారికి ఆరిధ్క 
సహాయం చెయయ్డం ఫౌండేషన ఉదెద్శం. అలా ఉనన్ వారి దగగ్రిన్ంచి అపిల్కేషనుల్ తీసుకుని  వాళళ్కి వీలయినంత సహాయం 
చేసాత్రు. ఇపప్టికే చాలా మందికి సహాయం చేసారు. రఘు సెలవులకి ఇండియా వచాచ్డు. ఈ పార్ంతంలో ఉనన్ కొంత 
మంది టీచరస్ ని కలుసూత్ విశవ్నాధం గారింటికి వచాచ్డు. 

“నాకు మూయ్సిక రాదు సార, ఓనీల్ విని ఎంజాయ చెయయ్డం అంతే. చినన్పుప్డు నేరిప్ంచే వాళుళ్ ఎవరూ 
దొరకలేదు. మీ అమామ్యిగారు లకీక్. మీ దగగ్ర చినన్పప్డి నించి నేరుచ్కుని ఉండి ఉండాలి” రఘు అనాన్డు.  

రఘు మరాయ్ద చూసి కొంచెం తేలిక పడింది విశవ్నాధం గారి మనసు. సంగీతం గురించి, విశవ్నాధం 
గారి జీవితం గురించి కొంచెం సేపు సంభాషణ గడిచింది. జానకి పోసట్ గార్డుయ్ఏట అయియ్ ఈ వుళొళ్నే టీచర ఉదోయ్గం 
చెసోత్ందని, పెళిళ్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్మని, పెళిళ్ చెయయ్డానికి ఆరిధ్క అవసరం గురించి ఎపైప్ల్ చేసామని చెపాప్రు 
విశవ్నాధం గారు.  

“మిమమ్లిన్ పాట పాడమని అడగడానికి ఎంత సంగీతం రావాలి, సార ?” చినన్గా నవువ్తూ అడిగాడు 
రఘు.  

“సంగీతం రావకక్ర లేదు, బాబూ, విని ఆనందించే మనసు ఉంటే చాలు, పాడు జానకీ..” అనాన్రు 
విశవ్నాధం గారు.  

జానకి “భజరే శీర్రామం” రామదాసు కీరత్న పాడింది.  
అ చినన్ ఇంటోల్ జానకి పాట వింటుంటే ఎంతో పర్శాంతంగా అనిపించింది రఘుకి. పెళిళ్ చూపులోల్ 

ఎపూప్డూ తల దించుకొని కూరోచ్డానికి విసుగు అనిపించిన జానకిక్, రఘుతో సంభాషణ చాలా రిలాకిస్ంగ గా 
అనిపించింది. రఘు ఇంటోల్ ఉనన్ బుకస్ కలెక్షన చూసి అశచ్రయ్పోయాడు.  
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జానకి అంది “నానన్ గారికి పుసత్కాలంటే ఎంతొ ఇసట్ం. అది నాకూక్డా చినన్పటినించీ అలవాటు చేసారు” 
అని.  

సాహితయ్ం గురించి కొంత సేపు చరచ్ జరిగింది. అ మాటలోల్  జానకిక్ కొతత్ పోయింది. రఘు మంచి 
సేన్హితుడి లాగ అనిపించాడు ఆ కుటుంబానికి. టిఫినల్ కారయ్కర్మం అయాయ్క,  

“మీ ఇలుల్ చూడాలని ఉంది సార, లోపలికి వెళళ్చాచ్ “ అడిగాడు రఘు.  
“తపప్కుండ, పీల్జ, చూసిరా" అని రఘు తెచిచ్న ఫైల చూసి "మీ ఫౌండేషన విషయాలా, ఒక సారి 

చూడొచాచ్" అని అడిగారు విశవ్నాధం గారు.  
"చూడండి సార, ఇందులో మా ఫౌండేషన కి వచిచ్న ఇంకొనిన్ అపిప్ల్కేషనుల్ ఉనాన్యి" అనాన్డు రఘు. 
 ఫైల తీసుకుని చూడడ్ం మొదలుపెటాట్రు విశవ్నాధం గారు. 
రఘు కాఫీ కపుప్ ఇవవ్డానికి వంటిటొల్కి వెళాళ్డు. కపుప్ ఇసూత్ అనాన్డు “టిఫిన చాలా బావుంది ఆంటీ.  

మళీళ్ తినాలని అనిపించిది. చాల థాంకస్. మిమమ్లిన్ చూసుత్ంటే మా అమమ్గారిని చూసినటేల్ ఉంది. కొంచెం సేపు 
కూరోచ్వచాచ్?” అని పీట వెసుకును అకక్డే కూరుచ్ని అనన్పూరణ్మమ్ గారితో కబురల్లో పడాడ్డు రఘు.  

జానకి పెరటోల్ కి వెళిళ్ంది. రఘు ఆపాయ్యత చూసి, అనన్పూరణ్మమ్ గారికి అతనితో మనసు విపిప్ 
మాటాల్డాలనిపించింది.  

"ముఫై ఏళళ్ కిర్తం ఈ ఇంటికి వచాచ్ను రఘు, అపప్టినించి ఇకక్డే జీవితం. ఈ ఇలుల్ మా జీవితం లో 
ఒక భాగం. ఇపుప్డు పెళిళ్ గురించి ఈ ఇలుల్ తాకటుట్ పెటేట్ అవసరం వచిచ్ంది. ఎంతో అభిమానంగా బర్తికేం. ఇపుప్డు 
తాకటుట్ పెటాట్లంటే బాధ గా ఉంది. ఆ రాముణేణ్ నముమ్కునాన్రు ఆయన. ఆ రాముడే ఏదో దారి చూపిసాత్డు అని నా 
నమమ్కం. అనన్టుల్ పెరడు చూసాత్నాన్వు కదా, చూడు బాబూ" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

రఘు పెరటోల్ కి వెళాళ్డు. ఎదురుగా తులసి కోట, చుటూట్ ముగుగ్లు, తులసి కోట పకక్న నందివరధ్నం 
చెటూట్, దాని పకక్నే మందారం చెటూట్, ఆ వెనకాల పర్హారి గోడ, గోడ మీద పాకిన మలెల్ చెటూట్. గోడ అంచున చినన్ బావి. 
తులసి కోటకి రెండో పకక్న  ఉసిరి చెటుట్. నేల మీద పడిన నందివరధ్నం పూవులతో పెరడూ ఎంతో అందంగా ఉంది. 
పెరటోల్ ఉనన్ పర్శాంతతని అనుభవిసూత్ అలాగే కొంచెం సేపు ఉండిపోయాడు రఘు.  

“మా పెరడు అంత నచిచ్ందా?” నవువ్తూ అడిగింది జానకి.  
“ఏబొస్లూయ్టీల్, ఇకక్డే వుండి పోవాలని అనిపిసోత్ంది” రఘు అనాన్దు.  
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“రండి చూపిసాత్ను, ఈ నందివరధ్నాలంటె నానన్ గారికి పార్ణం. రోజు పొదుద్నేన్ పూవులు కోసి నానన్ 
పూజకి పెటట్డం నా డూయ్టీ. నేను, ఈ పువువ్లు, నానన్ ముగుగ్రం కలిసి రోజూ పూజ చెసాత్ం. ఎనోన్ ఏళళ్నించి ఉనన్ 
అనుబంధం. సింపిల జీవితాలు కూడా సిప్రిటుయ్వలాగ్  ఉండొచుచ్ అంటే నముమ్తారా?” జానకి అంది.  

“అవును. ఇకక్డ ఉంటే పరుగెటిట్ పరుగెటిట్ కాలం అలసిపొయి శావ్స తీసుకోవడానికి ఆగింది అనిపిసోత్ంది. 
" రఘు 

“చినన్పప్టినించి ఈ చెటట్ల్ మధేయ్ పెరిగాను. ఈ చెటుల్ ఇలాగే ఉనాన్యి, నాకు అపుప్డే పెళిళ్కి 
లేటయిపోయింది అంటునాన్రు” జానకి నవువ్తూ అంది.  

“కంగార్చుయ్లేషనస్, మీకు మేచ సెటిల అయేయ్లా ఉందిట కదా, ఎకైచ్టింగ గా ఉందా?” అడిగేడు రఘు. 
“ఎకైషచ్టింగ అంటారా!?” నవివ్ంది జానకి. “పెళిళ్ చూపులకి వచిచ్నపుప్డు పెరడు చూసాత్నని వచాచ్డు 

అతను. ఆ రోజు నాకింకా గురుత్. మధాయ్హన్ం కొంచెం వాన పడింది. సాయంతర్ం పెరటోల్కి వెళళ్గానే ఎపుప్డూ చూసే 
నాకే పెరడు ఎంతో అందంగా కనిపించింది. పువువ్ల మీదా, ఆకుల మీదా నీటి బొటుల్ అలానే ఉనాన్యి. అలా నీటిలో 
తడిసిన అ పర్కృతి మధయ్లో మైమరిచిపోయి అలా నించుండిపొయాను. చాలా పర్శాంతంగ ఉనన్ నిశశ్బద్ం మధయ్లో అతను 
సడెన గా ఒక పర్శన్ అడిగేడు. ఉహించగలరా" అడిగింది జానకి. "బీటస్ మి. తెలియదు. మీరే చెపప్ండి" 

  "ఈ పాల్ట సైజ ఎంత, ఇకక్డ రేట ఎంత ఉంటుంది ? అని అడిగాడు ".  
"రియలీల్, థటస్ ఫనీన్" అశచ్రయ్ం అపుకోలేకపోయాడు రఘు. "మీరేమనాన్రు?"  
"నాకేం చెపాప్లో తెలియలేదు. పెళిళ్కి ముందే క్షమించడం మొదలుపెటేట్సాను" ఇదద్రూ కలిసి హాయిగా 

నవువ్కునాన్రు. తరువాత అంది జానకి. 
"అతనికి ఈ నందివరధ్నాలు, మందారాలు కనబడలేదు. రేపు నేను కూడా కనబడను, కటన్ం మాతర్మే 

కనబడుతుందనుకుంటా. అలాంటి మనిషి తోటి జీవితం పంచుకోవాలంటే ఎకైషచ్టింగా ఎలా వుంటుంది ?” 
“మీకీ పెళిళ్ ఇషట్ం లేదా” 
“నాకిషట్ం లేదని చెపేత్ నానన్ బాధ పడతారు. నా గురించి నాకు బాధ లేదు. అలాంటి మనిషి గురించి 

దేవాలయంలాంటి ఇలుల్ తాకటుట్ పెడుతునాన్రంటే బాధగా వుంటుంది". నెమమ్దిగా అంది జానకి. 
మాటలోల్నే గుమమ్ం దాకా వచేచ్సారు. "అయోయ్,  మరిచ్పోయాను,  కొనిన్ నందివరధ్నాలు ఇసాత్ను. 

అమమ్గారికి ఇవవ్ండి” పాల్సిట్క బేగొల్ పువువ్లు కటిట్ ఇచిచ్ంది.  
“థాంకస్ అండి” అని తీసుకునాన్డు రఘు. 
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“ఇంక బయలుదేరే టైం అయియ్ంది. మళీళ్ కలుదాద్ం. ఆల ది బెసట్ విత యువర మేరేజ” అని చెపాప్డు 
రఘు. 

 “వచిచ్నందుకు మీకు మేము థేంకస్ చెపాప్లి” అంది జానకి. 
 
రఘు జానకి మాటలు వంటిటోల్ ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారికి కొంచెం వినిపిసుత్నాన్యి. కిటికీలోంచి 

చూసారు. జానకి మనసారా హాయిగా నవువ్తూ కనిపించింది.  
"ఎంత కాలం అయియ్ందో ఈ నవువ్ విని " అనుకునాన్రు.  
అపుప్డే వంటింటోల్కి వచిచ్న  విశవ్నాధం గారికి కూడా వాళిళ్దద్రు అలా హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కోవడం 

కనిపించింది. పెళిళ్ చూపులోల్ జానకి ఎంత ఉదాసీనంగా ఉందో కూడా గురొత్చిచ్ంది విశవ్నాధం గారికి.   
అనన్పూరణ్మమ్ గారు "ఈ పెళిళ్ చేసి మనం తపుప్ చేసుత్నాన్మేమో. ఇపప్టికయినా మించిపోయింది లేదు. 

మళిళ్ ఒక సారి ఆలోచిసేత్ బావుంటుంది" అనాన్రు.  
విశవ్నాధం గారు బదులు చెపప్లేదు.  మెలిల్గా పూజ గదిలోకి వెళిళ్ మందిరం ముందు కొంచెం సేపు 

నిలుచ్నాన్రు.  తరువాత హలోల్కివెళిళ్పొయారు. 
రఘు అందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకునాన్డు. ఆనన్పూరణ్మమ్ గారు జానకితో “రఘూకి తీరధ్ం ఇవవ్మామ్” 

అనాన్రు. జానకి రఘూని పుజ గదిలోకి తీసుకుని వెళిళ్ తీరధ్ం ఇచిచ్ంది. తీరధ్ం తీసుకుంటుంటే రఘుకి జానకి మాటలు 
గురుత్ వచాచ్యి. “అవును, ఇది నిజంగా దేవాలయమే “మనసులో అనుకునాన్డు రఘు. బయలుదేరుతుంటే, విశవ్నాధం 
గారు అతనితో బయటికి వచాచ్రు. కారు దగిగ్రికి వచిచ్న తరువాత, “కొంచెం సేపు నడుదాద్మా బాబూ” విశవ్నాధం గారు 
అడిగారు. “తపప్కుండా సార” అని ఫైలస్ కారోల్ వదలి, విశవ్నాధం గారితో నడవడం మొదలు పెటాట్డు రఘు. 

 “నువువ్ తెచిచ్న ఫైల చూసాను రఘు, చాలా ఆలోచించాను. నాకనాన్ ఇంకా ఎకుక్వ కషాట్లొల్ చాలా 
మంది ఉనాన్రు. మీరు వాళళ్కి సహాయం చెయయ్ండి. దయచేసి నాకు ఈ సహాయం వదుద్” నెమమ్దిగా పర్శాంతంగా 
అనాన్రు విశవ్నాధం గారు. సడెన గా ఆ మాట విని రఘు చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు. “అదేంటి సార, మీ ఇలుల్ తాకటుట్ 
పెడతారా, వదుద్ సార, అలా చెయొయ్దుద్. మీ ఇలుల్ ఒక దేవాలయంలా అనిపించింది. అది వదలుకోకండి. నేను వీలైనంత 
సహాయం చేసాత్ను” రఘు అవేశంగా అనాన్డు. 

“ఇలుల్ తాకటుట్ పెటట్ను రఘూ. ఇవావ్ళ ఒకటి అరధ్మయంది. జానకి నందివరధ్నం పువువ్ లాంటిది. ఆ 
పువువ్ దేవుడి దగిగ్ర ఉండడానికి పుటిట్ంది. ఫువువ్కి తెలీదు, దానిలో ఎనిన్ తరాల సంపర్దాయాలు, సంసాక్రాలు నిండి 
ఉనాన్యో. అది మనకి తెలియాలి. ఆ పువువ్ని దేవుని దగగ్రకి తీసుకెళళ్డం మన బాధయ్త. అ పువువ్ని దేవుడి దగగ్రకి 
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తీసుకెళాళ్లి కాని, అంగటోల్ అమేమ్సి మన బాధయ్త అయిపోయిందని చేతులు కడిగేసుకోకూడదు. సంసాక్రం లేని 
మనుషులకిచిచ్ నా తలిల్  పెళిళ్ చెయయ్ను. ఎపుప్డయితే దానికి తగినవాడు వసాత్డో, అపుప్డే దాని పెళిళ్ అవుతుంది.అపప్డి 
దాకా వేచి చూసాత్ను" విశవ్నాధం గారి మాట చాలా పర్శాంతంగా ఉంది. రఘుకి జానకి మాటలు గురుత్ వచాచ్యి. 
విశవ్నాధం గారి మాటలతో ఏకీభవించకుండా ఉండలేకపోయాడు.  

"మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం చాలా మంచిది. జానకి గారి పెళిళ్ అవదేమో అని భయపడుతునన్రేమో 
అనుకునాన్ను" అనాన్డు రఘు. 

"అవును. నిజంగానే భయపడాడ్ను. వయసు వసుత్నన్ కొదీద్ చినన్పప్టిన్ంచి తోడుగా ఉనన్  సేన్హితులు 
వెళిళ్పొతారు. అది కనిపించే నషట్ం. తెలియకుండానే దెవుడి మీద, మంచితనం మీద ఉండే నమమ్కాలు కూడా 
వెళిళ్పోతాయి. అది కనిపించని నషట్ం. కేవలం భయం మాతర్మే మిగులుతుంది. నేనూ లోకంతో కొంత కాలం పోరాడి 
చివరికి లొంగి పోయాను. ఇవాళ నినున్ చూసేత్ అనిపించింది, మంచితనం ఇంకా పోలేదని, దేవుడు తపప్కుండా ఉనాన్డని. 
ఇంకెపుప్డూ పిరికితనానికి తల వంచను. ఏదో ఒక రోజు ఒక మంచి వరుడు జానకిక్ వసాత్డు. ఆపుప్డిదాకా వెదుకుతాను” 

"మీ నిరణ్యం విని చాలా ఆనందంగా వుంది సార. అల ది బెసట్" మనసుఫ్రిత్గా అనాన్డు రఘు.  
“మ ఇంటికి వచిచ్నందుకు, నాకు వెనున్ తటిట్ ధైరయ్ం చెపిప్నందుకు థాంకస్. నువువ్ ఇదాద్మనుకునన్ డబుబ్ 

కనన్, ఇచిచ్న విశావ్సం ఎకుక్వ విలువైంది. ఇంక బయలుదేరు. లేట అవుతుంది. గాడ బెల్స యు” అని నమసాక్రం చేసి 
వెళిళ్పోయారు విశవ్నాధం గారు. 

మరాన్డు పొదుద్నేన్ ఊరిన్ంచి వచిచ్న చందర్శేఖరంగారు విశవ్నాధం గారి తలుపు తటాట్రు.  
“ఓరె విసుస్, తలుపు తీసాత్వా” అంటూ.  
తలుపు తియయ్గానే నేరుగా హలోల్కి వచిచ్ కురుచ్ని “వదినా,  కొంచెం కాఫీ ఇసాత్వా ? నువూవ్ ఒకసారి 

ఇలారా” అనాన్రు.  
పకక్నే కూరుచ్నన్ విశవ్నాధం గారిని పటిట్ంచుకొకుండా “వదినా,  ఈ అమెరికా ఎయిడ మనకి రావటేల్దు. 

ఎందుకో తెలుసా ? మన విసుస్ మనకి వాళళ్ సహాయం అఖరలేదు అని చెపాప్డట. ఇంకెవరికైనా ఇచెచ్యయ్మని ఉచిత 
సలహా కుడా ఇచాచ్డట. అంతేకాదు. ఈ పెళిళ్ కూడా చెయయ్నని, జానకిక్ ఒక మంచివాణిణ్ తీసుకొచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్నని 
చెపాప్డట. ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని భయపడాడ్ను సుమీ. భయపడడ్టేట్ అయియ్ంది. మళీళ్ కధ మొదటికొచిచ్ంది. ఈ 
సంబంధం కూడా వెళిళ్ంది. ఇలా అయితే జానకిక్ ఎపుప్డు పెళళ్వుతుందో నాకు తెలీదు. మళీళ్ వేట మొదలు " 
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ఆ మాట వినగానే జానకిక్, అనన్పూరణ్మమ్ గారికి ఎంతొ తేలికగా అనిపించింది. అనన్పూరణ్మమ్ గారికి 
తెలుసు. ఆవిడ విశవ్నాధంగారితో అనన్ మాటలు ఆయన మనసు మారేచ్యని. విశవ్నాధం గారు నినన్ దేవుడి గదిలోకి 
వెళిళ్నపుప్డే అనుకునాన్రు అవిడ, ఆయన ఏదో నిరణ్యం తీసుకునాన్రని.  

 “అయినా నానన్కి ఇషట్ం లేకుండా చెయయ్లేరు కదా బాబయాయ్” జానకి నెమమ్దిగా అంది. 
“అవునేల్ నువెవ్పుప్డు మీ నానన్కి మదద్తు, తండిర్ కూతురుల్ ఇదద్రు ఈ పెళీళ్ కూడ అపేసారు ” చందర్శేఖరం 

గారు కోపంగా అనాన్రు. 
విశవ్నాధం గారు తల దించుకుని సైలెంట గా కూరుచ్నాన్రు. “ఏరా, ఎమైనా మటాల్డేది ఉందా, ఇక 

ఇంతేనా?  ఎంత కషట్ పడాడ్నో, ఈ ఎయిడ వసుత్ందేమోనని. నీ కసలు పటిట్నటేట్లేదు. పెళిళ్ వదద్నాన్వు సరే. వాళళ్ ఎయిడ 
ఎందుకు వదద్నాన్వు ? రేపు వేరే పెళళ్యినా కావాలి కదా ?  మాటాల్డితే తాకటుట్ పెడతానంటావు. విడిపించడం ఎంత 
కషట్మో తెలుసా ? నీకెలాచెపేత్ అరధ్ం అవుతుంది ? “ మళీళ్ కోపంగా అనాన్రు చందర్శెఖరం గారు.  

మెలిల్గా తలెతిత్ అనాన్రు విశవ్నాధం గారు "మనం జానకి పెళిళ్ గురించి వరీర్ అవుతునాన్ము. కాని ఈ 
ఫౌండేషన కి అపైప్ల్ చేసిన వాళళ్లొల్ రేపు ఎలాగడుసుత్ందొ తెలియని వాళుళ్ ఉనాన్రార్. వాళళ్కి వదుద్, మనకి ఇవవ్మని ఎలా 
అడుగుతామురా ? మనసు రాలేదురా. ననున్ క్షమించు” ఆ భావోదేవ్గానికి ఆయన కళళ్లొల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. 

అది చూడగానే చందర్శేఖరం గారి కోపం మంచులా కరిగిపోయింది. వెంటనే లేచి విశవ్నాధం గారి 
దగగ్రకి వెళిళ్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని అనాన్రు    “ఓరే, ఏదో కోపంలో  అనాన్ను గాని, నీ మనసు నాకు  తెలీదురా ? 
చినన్పటినించీ ఆదరశ్ంగా బతికేవు. అపుప్డపుప్డు అనిపించేది, నేనే నినున్ పిరికివాణిణ్ చేసుత్నాన్నని. కాని, మనం ఇలాగే 
ఉంటే జానకి పెళిళ్ అవదేమో అని భయం వేసేదిరా.  ఈ కషట్ంలో కూడా నీ విలువలిన్  పోగొటుట్కొలేదు నువువ్. నినన్ 
మాటల్డుతూ రఘు ఒక మాట అనాన్డురా. అతను అమెరికాలో చాలా మంది డబుబ్నన్ పేదవాళళ్ని చూసాడట. సంపద 
అంటే డబుబ్ కాదు మాసాట్రు, సంపద అంటే విలువలు, సాంపర్దాయాలు సంసాక్రాలు అని నా ఉదేద్శం. అవి విశవ్నాధం 
గారింటోల్ పుషక్లంగా వునన్యి సార అనాన్డురా. విని ఎంత ఆనందం వేసిందో తెలుసా?  నువువ్ మనసు చినన్బుచుచ్కోకు 
నేనేదో అనాన్నని. వెదుకుదాం. మంచివాడు వసాత్డు మన జానకిక్.” 

కొంచెం సేపు అందరూ మౌనం వహించారు. అనన్పూరణ్మమ్ గారికి వయసు మీదకొసుత్నాన్ ఇనిన్ భయాల 
మధయ్ కూడా, తన ఆదరాస్నిన్ వదలని భరత్ మీద పేర్మ వెలుల్వలా పొంగింది. “ఎంత మంచివారు ఈయన” అనుకునాన్రు. 

మౌనానిన్ చీలుసూత్ చందర్శేఖరం గారి ఫొన మోగింది.  
చందర్శేఖరం గారు ఫొన ఎతిత్ “హలో “ అనాన్రు.  
“మాసాట్రు, నేను రఘుని, మటాల్డవచాచ్  కొంచెం సేపు ? “ అడిగాడు రఘు.  
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“చెపుప్ రఘు, తపప్కుండా” అనాన్రు చందర్శేఖరం గారు.  
“మాసాట్రూ.., ఒక విషయం మటాల్డదామని ఫొన చేసాను. నినన్నే మాటల్డదామనుకునాన్, కాని ముందు 

మా అమమ్గారితో మాటాల్డాలని అగాను. నేను చాలా అలోచించాను మాసాట్రు. నాకు జానకి లాంటి భారయ్  దొరకదు అని 
అనిపించింది. నా మనసు మారుచ్కునాన్ మాసాట్రు, జానకిని నేను పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటునాన్. మా అమమ్ గారికి 
పూరిత్గా సమమ్తం. అంకుల కి ఇషట్మెమో కనుకుక్ని చెపప్ండి. ఉంటాను” అని ఫోన పెటేట్సాడు రఘు.  

ఫొన పెటేట్సి చందర్శేఖరం గారు కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉండిపొయారు. వెళిళ్ విశవ్నాధం గారిని గటిట్గా 
కౌగలించుకునాన్రు. తరువాత నెమమ్దిగా “ఒరేయ జానకిక్ ఇంక సంబంధాలు వెతకకక్రలేదురా, దాని గురించి రాముడే 
సవ్యంగా వచాచ్డురా " అనాన్రు. 

ఎవరికీ అరధ్ం కాలేదు చందర్శేఖరం గారు ఏమంటునాన్రో. ఆయనే మళీళ్ అనాన్రు "అవునురా, రఘు 
మనసు మారుచ్కునాన్డురా,  జానకిని పెళిళ్ చేసుకుంటాడట, జానకిని వదులుకుంటే అంత మంచి భారయ్ దొరకదు 
మాసాట్రు అనాన్డురా. నీ కిషట్మో కాదో కనుకోక్మనాన్డు”, ఆ మాట వినగానే అంత వరకు దిగులుగా ఉనన్ విశవ్నాధం 
గారి మనసంతా అనందంతో నిండి పోయింది. కళళ్లొల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. వాళిళ్దద్రు ఆపాయ్యంగా కౌగిలించుకునాన్రు.  

“వదినా, రఘూకి కటన్ం కావాలట,  వేయి నందివరధ్నాలు అడుగుతునాన్డు” నవువ్తూ అనాన్రు 
చందర్శేఖరం గారు. 

“మళిళ్ ఏ ఫౌండషన నో వెదకాలేమో బాబయాయ్ నువువ్” అంది జానకి నవువ్తూ.. 
“ఈసారి వీడి దగిగ్రకి మటుకు పంపించను వదినొయ. అవి కూడా ఎవరికో ఇచెచ్యయ్ మంటాడు వీడు” 

విశవ్నాధం గారిని పటుట్కుని నవువ్తూ అనాన్రు చందర్శేఖరం గారు. అందరు హాయిగా నవువ్కునాన్రు.  
ఆ నవువ్ల మధయ్లో విశవ్నాధంగారు అనన్పూరణ్మమ్గారి కేసి చూసారు. అ చూపులో కొనిన్ దశాబాద్ల నించి 

లోపల నిండి ఉనన్ పేర్మ, తగిన సమయంలో ఇచిచ్న సలహా గురించి కృతజఞ్త నిండి ఉనాన్యి. ఆనన్పూరణ్మమ్ గారు అది 
చూడనటేల్ “అంతా రాముడి దయ” అని చందర్శేఖరం గారు తాగిన కపుప్ తీసుకుని లోపలికి వెళిళ్పోయారు. 

 

PPP 
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బిడియసుత్డు        బోడపాటి రమేష 

    
           అతను చినన్తనం నుంచీ చాలా బిడియసుత్డు. నలుగురి ఎదుట మాటాల్డలేడు ఆడవాళళ్తో అయితే 

అసస్లు మాటాల్డలేడు.కారణం పైన చెపిప్నదే. అటాల్ అని ఆడవాళళ్ని చూడగానే ఖంగారు పడటం , మాట తడబడటం 
లాటి అనవసరమైన లక్షణాలేమీ లేవు. (నీ కెలా తెలుసు అంటారేమో.అదంతే). అతను కలిప్ంచుకుని  వాళళ్తో సంభాషణ 
పెంచుకోడు.ఏదో అడిగిన దానికి ముకత్సరిగా సమాధానం చెపప్టం , అవతలికి వెళిల్పోవటం జరుగుతుంది. 

         సూక్లోల్ పిలల్లు అతనిన్ ఈ విషయంలో ఆట పటిట్సూత్ ఉండేవారు. ఆడపిలల్లయితే వచీచ్రాని పమిటల మాటున 
నవువ్లు దాచుకునేవాళుల్.ఒక రకంగా ఇది అతని మంచికే ఉపయోగపడింది. 
        “మీ అబాబ్యి కేమమామ్ నికేష్పంగా ఉంటాడు. శర్దధ్గా  చదువుకుంటాడు. ఈకాలం(?) పిలల్లలాగా ఆడపిలల్లతో 
పోచుకోలు కబురుల్ పెటుట్కోడు.”టూకీగా ఇది అతనిన్గమనించిన  ఆడవాళుళ్ ఇచిచ్న సరిట్ఫికేట.            
 తలిల్ ఆ మాటలు విని మెచుచ్కోలుగా కొడుకుని చూసి మురిసిపోయేది. 
         దానితో అతనికి ఒక రకమయిన అభిపార్యం ఏరప్డింది. ఆడవారితో మాటాల్డటం , తిరగటం లాంటివి చేసేత్ తన 
చదువు గటార్ పాడయి పోతాయి. ఈ అభిపార్యం వయసుతో పాటు పెరిగిపోయి ముదిరిపోయింది. 
         కాలేజీలో చదువుకునే రోజులోల్ కూడా అదే ధోరణి కొనసాగించాడు.వయసుతో పాటు వచేచ్ చిలిపి భావాలు  
అతనిలో కలిగినా వాటిని అణచి వేసేవాడు. అతనితో మాటాల్డాలని కొందరు ఆడవాళుళ్ పర్యతిన్ంచేవాళుల్.మొదటోల్ 
సరదాగా తీసుకునాన్ కొనాన్ళుల్ పోయిన తరావ్త  అది పటుట్దలగా మారింది, ముఖయ్ంగా అతని సహాధాయ్యి 
లలితకి.కలవారి అమామ్యి. తొలిచూపులోనే పేర్మించేయకపోయినా కర్మేపీ ఇతనిమీద మంచి అభిపార్యం 
ఏరప్రచుకుంది. ఒకటి,రెండు పేర్మలేఖలాల్ంటివి కూడా మంచి రోజు(?) చూసుకుని వార్సేసింది.అయినా అతనిలో చలనం 
లేదు. 
          ఒకరోజు కాలేజి కాంటినోల్ అతనిన్ నిలదీసి,”ఏమండీ నా ఉతత్రాలు అందాయా?”ఆతృతగా పర్శిన్ంచింది లలిత. 
         ‘ ఆ... ఊ’ అనాన్డేకానీ సరయిన సమాధానం ఇవవ్లేదు. 
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         “ఏమండీ. నాతో మాటాల్డాలని అనిపించటం లేదా?” 
         “ అబేబ్ అదేం కాదు” తడబడాడ్డు. 
         “మరి” అని ఆమె రెటిట్ంచటంతో అతనికి ఏం మాటాల్డాలో తెలీలేదు. 
         “ఓ నాకు తెలిసింది లెండి. నాతో మాటాల్డితే నోటి ముతాయ్లు రాలిపోతాయని “ గలగలా నవేవ్సింది. 
         “మీరటాల్ అనటం బాగాలేదు.అయినా నాకు ఆడవాళళ్తో మాటాల్డాలనిపించదు.” 
         “హారోమ్నడ్ఫిషియనీస్”అతనికి వినబడీ వినబడకుండా అనన్ది, కిసుకుక్న నవువ్తూ. 
        “ఏమిటంటునాన్రు?” అనాన్డతను ఒకింత ఖంగారుగా. 
        “నా ఉతత్రాలకి సమాధానం రాయలేదేం?” 
        “మీరటాల్ అడిగితే నేనేమీ చెపప్లేను అయినా ఆడపిలల్లు అటాల్ ఉతత్రాలు రాసాత్రా?” 
        “ఈ కాలం మగపిలల్లు ఊతత్రాలతో ఆగుతారా?” అనన్ది కొంటెగా. 
        “ఏమయినా నాకు మీ వరస నచచ్లేదు”. 
        “నాకూ మీ వరస నచచ్లేదు. చూసేత్ ఈ శతాబద్ం పర్వరాఖుయ్డిలా ఉనాన్రు.” 
        “...................” 
       “ఇంతకీ ఏమిటంటారూ?”అనన్ది ఒకింత విసుగు చూపిసూత్ . 
       బికక్మొగమే సమాధానం. 
         “సరే ఇంతవరకూ ఏమీ అనలేదు.నే ఒకటే అడుగుతాను సూటిగా నా కళల్లోకి చూసి చెపప్ండి, నేనంటే మీకు 
ఇషట్మేనా?” 
         ఆమె కళల్లోకి చూడలేక ఇషట్మేననన్టుల్ తల ఊపాడు. 
         సిగన్ల రెకక్ వంగింది, ఆమె పటుట్దల, ఇరువైపు పెదద్ల అంగీకారం తో వారిదద్రూ ఒకటయారు. ఇదద్రు 
ఆడపిలల్లు. మామగారి పరపతితో ఉదోయ్గం లో చేరాడు. 
        పెళిల్ అయినా తరావ్త కూడా అతని అభిపార్యం లో (ఆడవారి విషయం లో) మారుప్ రాలేదు. లలిత అతని 
అమాయకతావ్నిన్ చూసి వరించిందేమో భరత్ నడవడిక మీద ఆమెకు కొండంత నమమ్కం ఉండేది. అందువలేల్ పురిటికి 
రెండు సారుల్ పుటిట్ంటికి వెళిల్నపుప్డు అటు మూడు నెలలు ,ఇటు మూడు నెలలు  వెరసి ఆరేసి నెలలు పుటిట్ంటోల్నే ఉండేది. 
పైగా ఆడవాళళ్తో మాటాల్డితేనే అపారాధ్లకు దారితీసోత్ందేమోననే అతని మనసత్తావ్నిన్ చూసి” మీరు భలేవారేనండి”అని 
పైకి గలగలా నవివ్నా మనసు పర్శాంతంగా  ఉండేది.  
         అందుకు ఒక దృషాట్ంతం పెళళ్యిన కొతత్లోనే జరిగింది. 
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         లలిత  సేన్హితురాలు శాయ్మల వీళిళ్ంటికి వచిచ్ంది.”నమసాక్రం మోహన గారూ” అంటూ అపుప్డే ఆఫీసు నుండి 
వసుత్నన్ లలిత భరత్ను  పలకరించింది.  
        “ నమసాక్రం”అని తడబడుతూ పర్తి నమసాక్రం చేసి అవతలి గదిలోకి వెళిల్పోయాడు.  
        “అదేమిటే మీ ఆయన ఉలుకుపలుకు లేకుండా వెళిల్పోయాడు. సిగాగ్ ,భయమా లేక నువువ్ ఆయనిన్ ...”అంటూ 
పార్రంభించింది. 
       “అబేబ్ అదేం కాదే. ఆఫీసు నుండి అలసటగా వచాచ్రు. నినెన్పుప్డో మా పెళిల్ లో చూడటమే కదా. సరిగా గురుత్ 
పటుట్ండరు” అని సరిద్ చెపిప్ భరత్ గదిలోకి వెళిళ్  
       “మా శాయ్ము వచిచ్ందండీ” అనన్ది,రుసరుసలాడుతూ 
       “ఆ “ అని ఊరుకునాన్డు 
        “అదేమిటి మా శాయ్మలతో మాటాల్డరా!”.  
        “ఇది మరి బాగుంది. ఆవిడతో నాకేం మాటలుంటాయి?” 
        “మాటాల్డాలంటే బోలెడుంటాయి. కనీసం వాళళ్ కుటుంబం గురించయినా అడగవచుచ్ కదా. సినిమాలు, టివి 
కారయ్కర్మాలు....  మాటాల్డాలంటే విషయాలే ఉండవా?” 
       “అవనీన్ ఆవిడతో ఎందుకు,నా కిషట్ం ఉండదు.” 
        “అవును లెండి. అదే మీ ఆఫీసులో ఆడవాళళ్తో అయితే గంటల తరబడి మాటాల్డతారు” అనన్ది భారతనారిలాగా 
ముకుక్ తుడుచుకుంటూ. 
        సేన్హితురాలు ముందు తల కొటేట్సినటుల్గా ఉంది ఆమెకు. 
       “భలే దానివోయ నేను నీతోనూ, మా అమమ్తోనూ తపప్ మరెవరితోనయినా మాటాల్డటం నువువ్ ఎపుప్డయినా 
చూశావా!” 
        ‘హారోమ్న డెఫీషియనీస్’ అంటూ నవేవ్సింది. అంతకు మించి ఇంకేమీ చేయలేకపోయింది. ఈ సంఘటనతో భరత్ 
మీద ఆమెకు ఉనన్ అభిపార్యం ఇంకా బలపడిపోయింది. అది మారుచ్కునే సందరభ్ం కానీ, అవసరం కానీ ఆమెకు 
రాలేదు.ఈ రోజులోల్ ‘ఇంకా ఇలాంటి వారు ఉనాన్రా!  ఉంటారు, నూటికో కోటికో ఒకక్రు ఇంకొక ఆడదానిన్ కనీసం 
కనెన్తత్యినా చూడనివాళుల్, మా ఆయనలాగా’ అని మురిసిపోయేది. 
         వాళళ్ ఇదద్రు పిలల్లు పెదద్ వాళల్వుతునాన్రు. గౌను,సక్రుట్ సాథ్యి నుంచి నిలిచీ నిలవని చునిన్ కాలేజీ సాథ్యికి 
వచేచ్శారు. తమ వయసు పిలల్లతో సేన్హాలు, ఒకళల్ ఇంటికి ఒకళల్ రాకపోకలు జరుగుతునాన్యి. వయసు తెచిచ్న 
మారుప్తో మోహన కు ఇదివరకు లాగా మాటాల్డాలంటే బెరుకుతనం పోయి , ఇక మాటాల్డినా తపుప్లేదు అని కర్మేపీ 
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అనుకోవటం, అమలు చేయటం  పార్రంభించాడు. దానికి తోడు వచేచ్ పిలల్లు కూడా అంకుల అంటూ మాటాల్డుతూ 
ఉండేవారు వాళళ్ కాలేజీ సంగతులు,సేన్హితుల గురించి చెపుతుండేవారు. 
        కానీ ఈ మధయ్ తమ తండిర్ వాలకం మోహన పెదద్ అమామ్యికి నచచ్టం లేదు. 
       ఆ అమామ్యి’ మా నానన్ ఇదివరకే నయం ఎవరితోనూ మాటాల్డకుండా ఉండేవాడు. ఇపుప్డేమిటో వచిచ్న 
పర్తివాళల్తోనూ మాటాల్డేసుత్నాన్రు. ముఖయ్ంగా మా పర్మీలయితే మరీనూ చునిన్ జారిపోయినా పటిట్ంచుకోదు, సరుద్కోదు’ 
అనుకోవటం పార్రంభించింది. 
       ఒక రోజు ఉండబటట్లేక తన తలిల్ దగగ్ర ఈ పర్సాత్వన తెచిచ్ంది. 
      “అమామ్ నానన్గారేమిటే ఇలా తయారయాయ్రు?” అంటూ. 
      విషయం అరథ్ం కాని  లలితమమ్ తెలల్బోయి చూసింది. 
      “నానన్ ఇదివరకే నయం.చకక్గా తన గదిలో కూరుచ్ని ఆయన పనులేమిటో చేసుకునేవారు. ఇపుప్డేమో మా 
ఫెర్ండుస్తో మాటాల్డేసుత్నాన్రు. ఆ పర్మీలయితే మరీనూ. నానన్ మీదపడి మాటాల్డేసుత్ంది. నానన్ మారిపోతునాన్రమామ్. 
ఇదివరకు లాగా కాదు అందరు ఆడవాళళ్తోనూ మాటాల్డేసుత్నాన్రు.నానన్ వరసేమీ బాగాలేదు” అని ఖచిచ్తంగా 
చెపేప్సింది. 
       తలిల్ తెలల్బోయింది. కొంతసేపటికి తేరుకుని, 
      “ ఛ నానన్ చాలా మంచివారు. అటువంటివేమీ మనసులో పెటుట్కోకు. అయినా వాళళ్నీ తన పిలల్లనుకుంటారు. మీ 
అందరిదీ ఒకే వయసుకదా” అని సరిద్చెపిప్నా భరత్ మీద తన అభిపార్యం తో పాటు పిలల్లకు కూడా అభిపార్యం ఏరప్డే 
వయసు వచిచ్ందని  అవగతమయింది.                               

     
  శేషాచలం కొండలు వెండి రంగులో మెరిసిపోతునాన్యి. చలల్టి చిరుగాలులు చినన్ చినన్గా వీసుత్నాన్యి. 

ఆకాశంలో, పునన్మి చందుర్డు  నిండు గరిభ్ణీలా కదలలేక కదులుతునాన్డు. 
  అపారుట్మెంట ఆరవ అంతసుత్లోని  పెంట హౌస ముందర, అమామ్ కొడుకులు వెనెన్లలో  కూరుచ్ని 

వునాన్రు. కోడలు హాల లో కూరుచ్ని టీవీ సీరియల చూసోత్ంది. 
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  అమమ్ అంజలి ఊరి నుంచి తెచిచ్న పనస తొనలు ఒకొక్కక్టి, కొడుకు నోటికి అందిసోత్ంది.  తియయ్ 
తియయ్టి పనస తొనలు తృపిత్గా తింటునాన్డు. 

 "అమామ్!  అవావ్తాతలు నీకు అంజలి అనే మంచి పేరు పెటిట్నారు. నినున్ చూసేత్  పాత సినిమాలలో తలిల్ 
పాతర్లో నటించే అంజలీ దేవి గురుత్కొసుత్ంది"  అని అనాన్డు. 

  ఆమె ముసిముసిగా నవివ్ంది. 
xxxxxx 

  తిరుమల తిరుపతి దేవసాథ్నంలో సివిల ఇంజనీర గా  పని చేసుత్నాన్డు నాగరాజు. అతడి భారయ్ నళిని 
గవరన్మెంట సూక్ల లో తెలుగు టీచర గా పని చేసోత్ంది. వారిది కడప జిలాల్ పాపిరెడిడ్పలిల్ అనే  గార్మమైతే, ఉదోయ్గ రీతాయ్ 
తిరుపతిలో కాపురముంటునాన్రు. పెళైళ్,  కొడుకు కాపురం పెటిట్న మూడేళళ్కి కానీ, అమమ్ తిరుపతికి రాలేదు. మూడు 
వారాలు ఉండి పోవాలని  ఇపుప్డు వచిచ్ంది.  

   అమమ్ వచిచ్న మూడవరోజు- 
  అమమ్ పడక నుంచి ఇంకా లేవ లేదు.  “అమామ్, ఉదయిసుత్నన్ సూరుయ్డిని చూడు, కమలాపండులా ఎలా 

మెరిసిపోతునాన్డో"అని నిదర్ లేపాడు. 
  “మన ఊరి గుటట్ల సందున పుటేట్ సూరుయ్డిని చూసేత్నే, నాకు సూరుయ్డు పుటిట్నటుల్గా అనిపిసుత్ందిరా 

నాగరాజా" అని బదులిచిచ్ంది. 'జిహవ్ కొక రుచి, పురెర్కో బుదిధ్' కదా అని అనుకుంది కోడలు. 
   పడక నుంచి లేయాలని చూసిన అమమ్, భరించలేని ఒళుళ్ నొపుప్లు ఉండడంతో కాసేపు అలాగే పడుకుని 

నిదానంగా లేచి కూరుచ్ంది. అడుగు తీసి అడుగు పెటాట్లంటే పెటట్లేకపోతునాన్నని, నొపుప్లు ఎకుక్వగా ఉనాన్యని  
బాధపడింది.  జవ్రం ఉందేమోనని చూశాడు.  అలాంటిదేమీ లేదు.  ‘వేడి నీళుల్ తాగితే తగిగ్పోతుందిలే’ అని గముమ్న 
వుండి పోయాడు.  గంటగంటకీ నొపుప్లు  పెరిగాయి కానీ, కొంచెం కూడా తగగ్లేదు. 

  డాకట్రు దగగ్రికి వెళదామని అడిగాడు.  "వైదుయ్డు రోగాలు కోరు, వాయ్పారి కరువు కోరు అనే సామెత 
తెలిసిందే కదా.  ఆ టెసుట్లూ, ఈ టెసుట్లూ  అని నీకు గుండు కొటిట్సాత్రురా నాయనా. రోగాలు మనుషులకు కాక, 
మాకులకు వసాత్యా, వచిచ్న రోగం వచిచ్నటేల్ పోతుందిలే" అని కొడుకిక్ సరిద్ చెపిప్ంది. 

  విషయం తెలిసిన అపారెట్మ్ంట మితుర్లు ఒతిత్డి చేయడంతో అమమ్ అంగీకరించింది.  రాముల వారి 
గుడికాడ వునన్ పర్ఖాయ్త ఆయురేవ్ద డాకట్రును కలిశారు. నాలుక, కళుళ్, నాడి పరీక్ష చేశాడు. “చకక్ర, రకత్పోటు, ఉబబ్సం 
లాంటి వాయ్ధులేమైనా ఉనాన్యా” అని పర్శిన్ంచాడు. రుతు కర్మం వివరాలు తెలుసుకునాన్డు. భయం లేదని చెపిప్ రెండు 
చూరాణ్లు రాసి ఇచిచ్ తేనెలో కానీ, ఆవు నెయియ్లో కానీ, కలిపి  మూడు పూటలా వాడమనాన్డు.  
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  వాడడం పార్రంభించి మూడు రోజులైనా అమమ్ ఒళుళ్ నొపుప్లు తగగ్లేదు. చుటుట్కుని చుటుట్కుని 
పడుకోసాగింది. బలం తగిగ్ందేమోనని కువైట ఖరూజ్రాలు, బాదం, పిసాత్, జీడి పపుప్, చుకక్ అరటి పండుల్ పెటట్సాగారు.  
కాచిన వేడినీళేళ్ వాడసాగారు. 

   సమయానికి అనన్ం తినమని కోడలు బతిమాలాడితే "మలల్ తింటాను, ఇపుప్డు ఆకలి కావడం లేదు" అని 
బదులిచేచ్ది. ఆరు పదులు  నిండిన అతత్ కదా "వేళకి తిండి తింటే ఆరోగయ్ం, వేళ తపిప్ తింటే అనారోగయ్ం" అని చెపిప్ 
బతిమలాడి తినిపించేది. 

   ఒక రోజు కోడలు బాదం పాలు అతత్కి ఇసూత్, శేషాచలం కొండలిన్ చూసూత్ "అతత్కి జరుగరానిది జరిగితే, 
కోడలినే కదా అందరూ ఆడి పోసుకుంటారు.  కోడలు వచిచ్న వేళ, కోడెలు వచిచ్న వేళ  అని పలెల్లలో అనుకోవడం 
మాములే కదా.  నాకు అలాంటి నింద రానివవ్వదుద్ సావ్మీ"  అని  గోవిందుడికి మొకుక్కుంది.  

 విషయం తెలిసిన కొలీగస్  "ఆయురేవ్ద వైదయ్ం  పని చేయడం లేదేమో, గోవింద రాజుసావ్మి గుడి 
పకక్నునన్ సందులో  పెదద్ పేరునన్ హోమియో వైదుయ్డి సలహా తీసుకోమనాన్రు. అమమ్ని జాగర్తత్గా టూ వీలర లో 
కూరోచ్బెటుట్కుని హోమియో వైదయ్శాలకు వెళాళ్డు.  

  డాకట్రు, బాలయ్ం నుంచి ఆమె ఆహారపు అలవాటుల్, ఏవి ఒంటికి పడతాయి, ఏవి పడవు అనే  వివరాలు, 
సరిపడే వాతావరణం, దినచరయ్లు, ఆలోచనా సరళి, ఇలాంటివి గంట సేపు విచారించి అడిగి ఫైలులో రికారుడ్ చేసాడు. 
వయసుస్ రీతాయ్ వచేచ్ బడలిక, బలహీనం వలల్ ఒళుళ్ నొపుప్లు వసుత్నాన్యనాన్డు.  తెలల్టి గుళికలు బాటిల లో వేసి ఇచిచ్, 
మూడు పూటలా భోజనానికి ముందు చపప్రించమనాన్డు.  మరో రకం డార్పస్ ఇసూత్ రాతిర్లో పడుకునే ముందు నీళల్లో 
కలిపి తాగమనాన్డు.  కర్మశిక్షణ కలిగిన విదాయ్రిథ్లాగా పూట తపప్కుండా మందులు వాడసాగింది. అయినా అమమ్ ఒళుళ్ 
నొపుప్లు ఆవ గింజంత కూడా తగగ్లేదు. 

  సమాచారం తెలుసుకునన్ బంధువులు కొందరు “ రేణిగుంట రోడుడ్ లో సూపర సెప్షాలిటీ హాసిప్టల 
వుంది కదా,మొతత్ం బాడీ అంతా జనరల చెక అప చేయించరాదా ” అని సలహా ఇచిచ్నారు. 

  వన ఫైన మారిన్ంగ, ఖాళీ కడుపుతో జనరల చెక అప చేయించడానికని అమమ్ని తీసుకుని బయలుదేరాడు.  
లేకలేక కొడుకు ఇంటికి అతత్ గారు వసేత్ ఒళుళ్ బాగా లేకుండా వచిచ్ంది, కోడలు సరిగా చూసిందో లేదో అని తెలిసిన 
వాళుళ్, ఊరోల్ వాళుళ్ చెవులు కొరుకుక్ంటారేమోనని  కోడలు టెనష్న పడింది.  సూక్ల కు లీవ పెటిట్ తను కూడా హాసిప్టల 
కి వసాత్నని చెపిప్ భరత్తో పాటు కారులో కూరుచ్ంది. 
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  "ననెన్ందుకురా నాయనా పెదద్ పెదద్ ఆసుపతుర్లకు తిపుప్తావు?  చేతిలో వునన్దంతా ఖరుచ్ పెడతావు?  
పెదద్ ఆసుపతుర్ల వాళుళ్ కొండను తవివ్ ఎలుకను పటేట్ మాదిరి. అదీ ఇదీ చెపిప్ మనలిన్  భయపెడుతారురా" అని అమమ్ 
బాధ పడింది. ఆమెను ఎలాగోలా ఒపిప్ంచి చినన్గా ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్రు. 

  హాసిప్టల లో రెసెపష్న వారు నవువ్తూ  పలకరించారు. 
  నరుస్లు కొతత్ ఫైలు ఓపెన చేసి హైట, వెయిట, పలస్, బల్డ పెర్షర లు రికారుడ్ చేసి రకత్ పరీక్షలు 

పార్రంభించినారు. 
  అకక్డే వైదయ్ం కోసం వచిచ్న  ఇదద్రు అకాక్చెలెల్ళుల్ "అదేందకాక్ ,ఒక డాకట్రు ఏమో తిండి బాగా 

తినమంటాడు,ఇంకో డాకట్రు ఏమో తిండి బాగా తగిగ్ంచమంటాడు. ఎవరి మాట వినాలకాక్" అని మాటాల్డుకోవడం విని 
అమమ్ నవువ్కుంది. 

  ఒక గది నుంచి మరొక గదికి గిరగిరా మూడు గంటలు తిపిప్, ఇ.సి.జి.,అలాట్ర్ సౌండ సాక్నింగ, ఎముక, 
కంటి, దంత పరీక్షలు కూడా చేసినారు.  చివరిగా రిపోరుట్లనీన్ ఫైలు చేసి, పెదద్ డాకట్రు దగగ్రికి తీసుకుపోయినారు. 

  ఆయన అనిన్ రిపోరుట్లూ సంపూరణ్ంగా చూసి," రిపోరుట్లనీన్ బాగానే ఉనాన్యి.  ఎకక్డా ఇబబ్ంది లేదు.  
మానసిక ఒతిత్డికి గురైతే కూడా ఇలా నొపుప్లు రావచచ్ని చెపిప్, చినన్చినన్యోగాసనాలు, పార్ణయామములు చేయండి " 
అని  సలహా ఇచిచ్ పంపినాడు. 

  మొగుడూ పిలల్లిదద్రూ అమమ్కి ఆరోగయ్సమసయ్ ఏమీ లేదని సంతోషించినా, ‘ఒళుళ్ నొపుప్లు తగేగ్దెటల్బాబ్’ 
అని ఆలోచిసూత్  కారులో ఇంటికి బయలుదేరినారు. 

  లీలా మహల జంక్షన వదద్ టార్ఫిక జామ అయియ్ంది.  అటూ ఇటూ చూసుత్నన్ నాగరాజుకు రోడుడ్ పకక్న 
వునన్ ఆర.ఎమ.పి డాకట్రు వైదయ్శాల కనిపించింది.  జనాలు గిజగిజ  వునాన్రు.  వారిలో చదువుకోని వారు, చదువుకునన్ 
వారు, పిలల్లు, పెదద్లు వునాన్రు.  వారందరినీ చూసి, పెదద్పెదద్ చదువులు చదివిన డాకట్రుల్  ఎంతోమంది పటట్ణంలో 
వుండగా, ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రల్ దగగ్ర వైదయ్ం కోసం వచిచ్న వారిని చూసి మొగుడూ పెళాళ్లు ఆశచ్రయ్పోయారు.  కడుపు 
నొపిప్ మొదలుకుని కాయ్నస్ర వరకు అనిన్టికీ తను వైదయ్ం చేయగలనని పెటిట్ వునన్ బోరుడ్ను చూసి ముకుక్ మీద వేలు 
వేసుకునాన్రు.  రోగులందరినీ  డాకట్రు నవువ్తూ పలకరిసుత్నాన్డు.  ఒకరిదద్రికి ఇంజెక్షన లు వేసాడు.  మందులు అలా 
వాడాలి ,ఇలా వాడాలి అని సలహాలు ఇసుత్నాన్డు.  

   అమమ్  మౌనంగా డాకట్రు వైపే శర్దధ్గా  చూడసాగింది. ఇంతలో టార్ఫిక కదలడంతో కారులో బురుర్న 
ఇంటికి చేరినారు    

  బాగా అలసిపోయి ఉండడంతో అందరూ గబగబా తినేసి కాసేపు రిలాకస్ అవుదామని నడుము వాలాచ్రు.  
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  సాయంతర్ం అయిదు గంటలయియ్ంది.  నిదర్ లేచి చూసిన మొగుడూ పెళాళ్నికి అమమ్ అగుపించలేదు.  

అపారట్ మెంట అంతా వెదికారు.  ఎకక్డా కనిపించలేదు. 'అమమ్కు తెలిసిన వారెవరూ ఇకక్డ లేరు కదా,ఎకక్డి కెళిళ్ందో’  
అని భయపడాడ్రు.    

          " అయినా,అమమ్కి తిరుపతిలోని వీధులేవీ సరిగా  తెలియదు కదా. ఎకక్డికని వెళిళ్ంది? ఎందుకింత 
సాహసం చేసింది? ఊరు కాని ఊరు. ఆమెకు జరగరానిది జరిగితే ఎటల్బాబ్?  భగవంతుడా, మాకు కొండంత కషాట్లు 
పెటాట్వేమి!  ఇబబ్ంది లేకుండా చేయి సావ్మీ” అని శేషాచలం కొండలకు మొకుక్కునాన్రు. 

  ఇంటోల్  పొదుద్ పోక, పటట్ణంలోకి వెళిళ్ందేమోనని అనుమానమేసి నాగరాజు ఒక మోటార సైకిల తీసుకుని 
బయలుదేరాడు.  గుండె డభీ,డభీమని కొటుట్కుంటూ ఉండడంతో నళిని కూడా తన సూక్టీ  తీసుకుని అతత్ను వెదకడానికి 
బయలుదేరింది 

  నాగరాజు డురుర్ డురుర్న  బస సాట్ండ, రైలేవ్ సేట్షన, తాయ్గరాజమండపం, మహతి ఆడిటోరియంలు 
వెదికాడు. అమమ్ ఎకక్డా కనిపించలేదు.  నళిని సరుర్సరుర్న బండిలో వెళిల్ బొంతాలమమ్ గుడి, రాములవారి గుడి, , 
అలిపిరి, కపిల తీరథ్ంలు చుటిట్ నిరాశగా ఇంటికి బయలుదేరింది. 

  ఇదద్రూ లీలా  మహల జంక్షన వదద్కు చేరారు.  బండుల్ రోడుడ్ పకక్న నిలబెటిట్ ఎకక్డెకక్డ వెదికిందీ 
మాటాల్డుతూ ఉనాన్రు. 

  దూరం నుంచి  " నాయనా, నాగరాజా!" అనే అమమ్ పిలుపు వినిపించింది.  ఇదద్రూ ఒకేసారి తల తిపిప్ 
చూశారు. 

   ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రు హాసిప్టల వదద్ నిలబడి ఉనన్ అమమ్  ముఖం నిండు పునన్మి చందుర్డిలా 
వెలిగిపోతోంది.  పకక్నే  అమమ్ భుజానికి ఇంజెక్షన వేసుత్నన్ డాకట్రు కనిపించాడు.   అమమ్ చిరు నవువ్లు చిందిసూత్ కుడి 
చేయి ఊపింది. 

  అకక్డ, అమమ్ను చూసిన మొగుడూ పెళాళ్లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా ముకుక్ మీద వేలేసుకునాన్రు.   గబగబా 
అమమ్ దగగ్రికి వెళిల్ గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్రు.  

  "నాగరాజా, నాకు జవ్రం వచిచ్నా, జలుబు వచిచ్నా మన ఊరి ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రు శంకర నారాయణ 
దగగ్ర ఒకక్ ఇంజెక్షన వేయించుకునాన్నంటే చాలు, పది నిమిషాలోల్ తగిగ్పోతుంది.  గొపప్ గొపప్ డాకట్రుల్ చూసినా, పెదద్ పెదద్ 
ఆసుపతుర్లలో ననున్ చూపించినా, నాకు తృపిత్ వుండదు.  వారు వార్సి ఇచిచ్న మాతర్లు, మందులు ఎనిన్ మింగినా జబుబ్ 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

311          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

                 

తగగ్దు. అలవాటు అయిన  పార్ణం కదా.  ఒకక్  ఇంజెక్షన కి మాతర్మే నాకు జబుబ్ తగుగ్తుంది.  అందుకని మీకు 
చెపప్కుండా ఇంజెక్షన ఒకటి వేయించుకుందామని వచిచ్నానురా" అని చెపిప్ంది. 

  "సరే ఇంటికి పోదాం... రా, అమామ్” అనాన్డు. 
  "మీరు బండల్లో వెళళ్ండి.  నేను నడిచి వసాత్ను"  అని బదులిచిచ్ంది. 
  "బండిలో వెళదాం. మన ఇలుల్ మైలు దూరంలో ఉంది.  నీకు, ఒళుళ్ నొపుప్లు కదా" అనాన్డు. 
  "నొపుప్లు ఇంకా ఎకక్డ ఉనాన్యి.  ఇంజెక్షన దెబబ్కి ఇరవై మైళళ్ దూరానికి పారిపోయి ఉంటాయి" అని 

చెబుతూ జింక లెకక్న ఇంటి వైపుకి పరుగు నడకతో బయలుదేరింది.  
   'కొండను తల కింద పెటుట్కుని రాళళ్ కోసం వెదికినటుల్ ఉంది మన వయ్వహారం' అనుకునాన్రు మొగుడూ 

పెళాళ్ లు. 
  శేషాచలం కొండలలోని  నామాల సావ్మి ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తునాన్డు.                                            

PPP 

      
  'మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం ఏమిటో చెపప్లేదు. అది కరెకుట్ అనిపించిందా? మరో మాటు ఆలోచిసాత్రా?' 

అని పడుకోబోతునన్ మా ఆయన హరిని భయంతో, చినన్గా అడిగాను. 
అటు నుంచి జవాబు రాలేదు. నాకే నవొవ్చిచ్ంది. మూడు దశాబాద్లు దాటిన మా వైవాహిక జీవితంలో 

ఎనోన్ అలజడులు ఎదురుక్నన్ సమయాలలో కూడా ఇదేమాట ధైరయ్ంగా, పెదద్గా అడిగేదానిన్. ఇపుప్డు అదే మాట 
అడగటానికి జంకుతునాన్నంటే, ఆ నిరణ్యం మీద చరిచ్ంచటం ఆయనకు ఇషట్ంలేదని తెలుసు. అయినా, నాకు బుదిధ్ 
మారదాయే...! నోరు కదిపాను. పెదద్ పెదద్ నిరణ్యాలు తీసుకునాన్క, పడుకునే ముందు మరోసారి గురుత్చేసే అలవాటు 
చేయటం పరిపాటైంది. నినన్ ఆయన నిరణ్యం తీసుకునాన్గానీ, అదేమిటో నాకు చెపప్లేదు. మరి అలజడే కదా..! నాకు. 
ఆయన దగగ్రున్ంచి జవాబు రాలేదంటే మళీల్ అడగటం దండగే అనుకునన్ నేను, నిదర్కి జారుకుంటునన్ సమయంలో 
తెలియకుండానే నా గతంలో జరిగినవి కొనిన్ నా కళల్ ముందు కదిలాయి....ఇలా......! 
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     గుంటూరు దగగ్ర చినన్ పలెల్టూరు మా ఊరు. మా చినన్పుప్డు చదువుల కోసం గుంటూరులో వునాన్ం. 
డిగీర్ అవగానే పెళిల్ అవటం, ఆ తరావ్త ఆయనతో పాటు అడుగుపెటిట్న మొదటి సిటీ బెంగళూరు. పంపటానికి అమమ్ 
ఇషఠ్పడలేదు.  

అమమ్ 'రేఖా! అతను ఒక ఆరునెలలోల్ మదార్సులో (ఇపుప్డు చెనైన్) ఏదో పైరవేటు బాయ్ంకులో ఉదోయ్గంకి 
మారుతాడుట. నీవు మాతో పాటు వుండు లేదా అతత్గారింటోల్ వుండి వంట నేరుచ్కో అనాన్రు.  

నా మనసులో మాతర్ం బెంగళూరు చూసేత్ బాగుండనుకునాన్ను.  
మా అమమ్, మా ఆయనతో 'బెంగళూరు ఎందుకులే బాబూ..! మదార్సు వచాచ్క పంపుతాములే' అనన్ది. 

అతను ఒపుప్కోలేదు.  
'మళీల్ బెంగళూరు ఎపుప్డెళతామో...! తెలియదు, తను చూసినటుల్ంటుందని' చెపేప్సరికి మా వాళుల్ 'సరే..!' 

అని చెపప్కతపప్లేదు.  
'హమమ్యయ్....!' బెంగళూరు చూడబోతునన్ందుకు చాలా సంతోషం వేసింది. అతనికి 'ధాయ్ంకస్  ' 

చెపాప్లనిపించినా చెపప్లేదు, చాలా సిగుగ్పడాడ్ను. 
    బెంగళూరులో ఆరు నెలలు చాలా తవ్రగా గడచిపోయాయి. హరికి సమయం దొరికినపుప్డలాల్, నాకు 

ఊరు చూపించేవాడు. గుంటూరు నుంచి వెళిల్న నాకు, చలల్గా వునన్ ఆ పర్దేశం చాలా నచిచ్ంది. ఎందుకితను బెంగళూరు 
నుంచి మదార్సు వెళల్టం అనిపించి, నిదానంగా అతనిన్ అడిగాను.  

 'రేఖా...! నాకు అకక్డ మంచి అవకాశం వచిచ్ంది. మనం ఆరిధ్కంగా నిలదొకోక్వాలి. మనం హాయిగా 
జీవించటానికి' అనన్ అతని మాటలు నాకు చాలా నచాచ్యి.  

నానన్ దగగ్రున్ంచి వచాచ్క మొదటిసారి డబుబ్ గురించి, మాటాల్డటం, చాలా శర్దధ్గా వినటం జరిగింది. 
జీవితంలో డబుబ్ ఎంత ముఖయ్మో అపుప్డు అరధ్మయింది. కొతత్గా పెళైన అనిన్ జంటలాల్గానే మేం కూడా చుటుట్పకక్ల 
చకక్టి పర్దేశాలు, గుళుల్, మైసూర , ఆ తరావ్త, 'టీ' ఎసేట్టుల్ కూడా చూసాం. ఈ ఆరు నెలలోల్ అమమ్వాళుల్ ఒకసారి 
వచాచ్రు.  

అమమ్ 'ఇంతకీ అతనిన్ అరధ్ం చేసుకునాన్వా...?' అని అడిగితే వెంటనే  
'ననున్ చకక్గా చూసుకుంటాడుట, మేమిదద్రం కలసి హాయిగా వుండాలి' అనాన్డని నేను చెపప్గానే,  
అమమ్ చాలా సంతోషించింది.  
' రేఖా.! అసలు పిలాల్డు మాటాల్డటం లేదని మేం భయపడాడ్ం. కానీ, నీవు మంచి మాటే చెపాప్వు. తలీల్...!, 

నీవు అనవసరపు ఖరుచ్లు పెటిట్, అతనిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కు. ఏదైనా సరే...జాగర్తత్గా నిరణ్యాలు తీసుకోమని అతనికి 
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గురుత్చేయటం మాతర్ం నీ బాధయ్త అని చెపిప్ంది'. అమమ్ మమమ్లిన్ చూసి చాలా సంతోషించింది. మా అతత్గారు, 
మావగారు కూడా చాలా సంతోషించారు మా కాపురంచూసి. హాయిగా వూరు తిరిగిరమమ్ని మా అతత్గారు చకక్గా 
పంపేవారు కూడా. మా మొదటి అధాయ్యం బెంగళూర లో మొదలయి, మదార్సుకు జేరింది మా జీవనపర్యాణం. 
       అంతే, ఆ తరావ్త అతను, తన కెరీర లో మునగటం, నేను మా ఇదద్రి పిలల్ల బాధయ్తలతో పాటు ఇంటోల్ పనులతో 
సతమతమవటంతో సరిపోయేది. మదార్సు వచాచ్క నాకు చినన్గా అరధ్మయింది, ఎందుకు బెంగళూరు నుంచి మదార్సుకు 
మారేమో...! . అతనికి పర్మోషన  వచిచ్ంది, జీతం కూడా పెరిగింది. ఆఫీసులో కషట్పడితే పైకి వచేచ్ అవకాశాలు ఎకుక్వని 
అనేవారు. ఒకొకక్సారి మాతర్ం అనిపించేది ' జీవితాలింతేనేమో.....! ఎపప్టికపుప్డు బాధయ్తలు... బాధయ్తలు.... 
పెరగటమే తపాప్.... తగగ్టంలేదని'. మళీల్ అనుకునే వాళల్ం, పిలల్లు పెదద్యేయ్దాక సరుద్కుపోతే...., ఆ తరావ్త వాళేల్ మనకు 
బాటగా నిలుసాత్రని సమాధాన పరుచుకునేవాళల్ం. నేను ఆయనకనాన్ ఎకుక్వ ఆశలు పిలల్ల మీద పెటుట్కునాన్ను. మా 
వృదాధ్పయ్ంలో, మా పిలల్లు ఆసరాగా నిలుసాత్రని ఆశించాను. 
      పెదద్తనంలో మమమ్లిన్ చూడటం మాట పకక్నపెడితే, మా పిలల్లు పదవ తరగతి, ఇంటర మీడియట లో వునన్పుప్డే, 
మన దేశంలో దశాబాద్లుగా మారని కొనిన్ రంగాలలోల్ మారుప్లు చాలా చురుగాగ్ చోటుచేసుకునాన్యి. పెను తుఫానులాగా 
ఐ.టి. రంగంలో విసత్రృతంగా అభివృదిధ్. వీటితో పాటు మిగతా రంగాలలోల్నూ సాంకేతిక అనుసంధానం., ఇంటరెన్ట  గేమస్  
జోనస్  అనీన్ పార్రంభాలవటం. ఆరిధ్ధ్కరంగంలో విదాయ్రుధ్లకు విదేశీ చదువులకు బాయ్ంకులు రుణాలు ఇవవ్టం, ఆ పైన, 
విదేశీయ కంపెనీలలోల్ ఉదోయ్గాలు. ఇవనీన్ మధయ్తరగతి వాళల్ జీవనశైలిలోనే అదుభ్తమైన మారుప్లు వచాచ్యని గరవ్ం 
పడాడ్రందరూ ఆ రోజులోల్. 
         ఆ మారుప్లే యుకత్ వయసుస్లో వునన్ మా పిలల్ల ఆలోచనా విధానంలోనూ పెనుమారుప్లు తెచాచ్యి. వాళల్కు 
పర్పంచంలో జరుగుతునన్ విదాయ్విధానాలు, విదేశాలోల్ చదివితే వాళల్ భవిషయ్తుత్ బాగుంటుందనన్ ఆలోచనలు చాలా గటిట్గా 
వాళల్ మెదడులలో నాటుకు పోయాయి. నాకు మాతర్ం మా ఆరిధ్క పరిసిధ్తులోల్ వాళల్కి కావలసినటుల్ అనీన్ చేయగలమా.. !, 
ఆ తరావ్త మా పరిసిధ్తి ఏమిటనే భయం ననున్ వెంటాడుతునే వుండేది. చాలాసారుల్ అదేమాట మా వారిని అడిగేదానిన్. 
          ఆయన మాతర్ం 'ముందర పిలల్ల భవిషయ్తుత్ని దృషిట్లో పెటుట్కొని మనం నిరణ్యాలు తీసుకోవాలే కాని, మన 
గురించి ఇపుప్డే ఆలోచనలు చేయవలసిన సమయం కాదని' చెపాప్రు. అపుప్డే నాలో ఆందోళనలు మొదలయాయ్యి. ఆ 
అలజడులు కర్మంగా తలనొపిప్, గుండెదడ, బి.పి. రూపాలలోల్ బయటపడింది. నా ఆరోగయ్ం పాడవుతుందని, ఈయన 
నేను బాధపడకూడదని నవివ్సూత్ ' నాకు ఆరు పదులు దాటబోతునాన్యి తవ్రలో నా వెనకే నీకు కూడా.. ! ఈ అలజడులే 
నీ ఆరోగయ్ం పాడుచేసాత్యి కాని సమసయ్లకి పరిషాక్రం చూపవు. నీవు చినన్గా ఆరుపదులోల్ పడుతునాన్వని నీ మనసులో 
అలజడులే సంకేతం. నీవు ఆలోచనలనుంచి రిటైరవు. నేను చూసుకుంటానని చాలా చకక్గా నాకు కంగారు లేకుండా 
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చేసేవారు. మళీల్ మరో రోజు, మరో కొతత్ విషయం పిలల్లు చెపేప్వాళుల్. 'బాబోయ .... ఎలాగా...!' అని నాకు మళీల్ 
మనసులో అలజడి మొదలయేయ్ది. 
      నా మనసు బాగుండలేదని, ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు పడుతునాన్ని, పిలల్ల ఆలోచనా విధానాలు మా కాలంలో లాగా లేవని, 
నేను బాధ పడుతునన్ంతునన్ంత మాతార్నా, నా పనులనీన్ చకక్దిదుద్కొని ముందుకుపోయేదాకా నా కోసం ఏమైనా 
కాలచకర్ం తిరగటం మానేసుత్ందా......! దాని పర్కారం అది గబగబా తిరిగేసింది. మా ఆపసోపాలకు అనిన్టికీ కాలమే 
జవాబు చెపుతుందనన్టుల్ ముందుకు పదమంటూ దానితో పాటు మమమ్లిన్ తిపేప్సింది, అలా ఇలా కాదు 
గిర....గిరా...గిర...గిరా... తిపేప్సింది.  

            అలా సంవతస్రాలు దొరిల్పోయాయి. 
పిలల్లు ఇంజనీరింగ  అవగానే మొదట పెదద్వాడు, ఆ తరావ్త అమామ్యిని పై చదువులకు విదేశాలకు 

పంపాం. అలా... చూసుత్ండగానే వాళుల్ పై చదువులు అవగొటట్టం ఉదోయ్గాలు సంపాదించుకోవటం జరిగింది. పిలల్వాడికి 
అమెరికాలో ఉదోయ్గం వచిచ్నపుప్డు ఈయన ఆఫీసు పని మీద వేరే ఊరిలో వుండటంతో నేను ఆ ఆనందానిన్ అంతంగా 
ఆసావ్దించలేదు. కానీ పిలల్కి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం నేను సాయంకాలం ఈయన ఆఫీసునుంచి వచాచ్క , 

ఇదద్రం హాయిగా 'టీ' తాగుతునన్పుప్డు ఆనందంగా పిలల్ ఉదోయ్గం గురించి అనరగ్ళంగా మాటాల్డాను. 
నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్నంతగా ఫీలయిపోయాను చినన్పిలల్లాగా. 
       ఆయన 'నా చేతిని చినన్గా తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ చినన్పిలల్లాగా అంత ఆనందపడుతునాన్వు. పిలల్లిదద్రూ 
సెటిల  అయాయ్రనే సందరభ్ంలో బయట హోటలోల్ డినన్ర  చేదాద్మా...! 'అడిగారు. ఆనందంగా 'అలాగే...'అనేసాను. 
      కొతత్గా కటిట్న హోటల , ఇంటికి ఒక కిలోమీటర  దూరంలో వుంది. చాలా బాగుంది. ఐదు అంతసుత్ల బిలిడ్ంగ . నాకు 
వాళల్ ఆఫీసు సదసుస్లు ఆ హోటలోల్ ఏ ఫోల్రోల్ జరుగుతాయో ఆయన చెపాప్రు. 

రాతిర్ ఎనిమిదింటి వరకూ ఇంకా ఏదో కంపెనీ తాలుకా మీటింగ  జరుగుతునన్ బోరుడ్ వుంది. మరీనూ, ఈ 
రోజులోల్ పగలు, రాతిర్ అనే తేడాలేకుండా మీటింగులు కదండి' అనాన్ను.  

'అదే మరి మారుప్ అంటే. పర్పంచీకరణ జరుగుతునన్ సమయం. వాయ్పారసుధ్లు, అనీన్ దేశాలతో 
సతస్ంబంధాలు పెటుట్కుంటే, 24 గంటలు పని చేసేత్నే ఫలితాలు కనబడుతాయిట. ఇపుప్డు అలాంటి మలీట్నేషనల  
సంసధ్లునాన్యనాన్రు'. 
         ఇంతలో లిఫట్  వచిచ్ంది. లిఫట్  ఎకిక్ రెండో ఫోల్రోల్ వునన్ హోటలోల్ అడుగుపెటాట్ం. 

చకక్గా ఆ హోటల  అమామ్యి మమమ్లిన్ ఆహావ్నిసూత్ ఒక టేబుల  దగగ్ర కూరోచ్మని చెపిప్ 'మా హోటల  
వాతావరణం, సంసక్ృతి మిమమ్లిన్ ఎంతో ఆనందపరుసుత్ందని ఆశిసుత్నాన్ను' అని నవువ్తూ చెపిప్ ఒక పకక్గానిలుచ్ంది. 
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      కొదిద్గ సేపు మేమిదద్రం, పిలల్లు చకక్గా ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కోవటం, దేశం కాని దేశంలో పైకి 
రావటం గురించి మాటాల్డుకునాన్ం. మధయ్లో 'అనీన్ సవయ్ంగా జరిగాయి. ఇంక ఆ బాయ్ంకు అపుప్లు వాళుల్ తీరుచ్కుంటే 
మనం రిటైర  అయాయ్క ఎటువంటి బాధయ్తలు లేకుండా హాయిగా వుండొచుచ్' అనాన్ను. 

‘పిలల్లకు చకక్గా ఉదోయ్గాలొచాచ్యని ఇకక్డకి వచిచ్ , నీ కావలసినవి తింటూ ఎంజాయ  చేసుకోక, 
అవనీన్ గురుత్తెచుచ్కోవటం ఎందుకు? మన వయ్వసధ్లో వసుత్నన్ మారుప్లు గమనించుకుంటూ వాటి వలల్ ఎలాంటి 
పరిసిధ్తులు మనం ఎదురోక్వాలో అని నీకు అరధ్మయేయ్టుల్ చెపాప్లని ఎపప్టికపుప్డు టైర చేసుత్నాన్ను. పిలల్లే అపుప్లు 
తీరాచ్లి అని అపుప్డు నీవు మెదడులో ఎకిక్ంచుకుంది అలాగే పటుట్కోకూడదు. వాళల్కి చెపప్వలసినపుప్డు అరధ్ం అయేయ్టటుల్ 
వివరిదాద్ం. అపప్టి కాలమాన పరిసిధ్తులకి తీసుకునన్ నిరణ్యాలని, ఇపప్టికాలమాన పరిసిధ్తిలో కూడా అలాగే అమలు 
పరచటానికి వీలవుతుందా...? కొంచెం మారుప్లు చేయాలా.? అని మనం కూడా పరిసిధ్తులు తెలుసుకుంటూ ముందుకు 
వెళాల్లి, ఆరిధ్కంగా ఎలా నిలదొకుక్కోవాలని ఆలోచించాలి అంతే' అని ననున్ ఇంక మాటాల్డనీయకుండా మా టాపిక  వేరే 
వాటి మీద మళిల్ంచారు. 
         ఆయన రిటైరవక మునుపే ఆడపిలల్ పెళిల్ చేదాద్ం అనుకొనాన్ం. అదే వారత్ ఫోనులో 'నానన్ వచేచ్ ఏడాది రిటైర  
అవుతారు. అందుకని మొదట చెలిల్కి పెళిల్ చేసాత్ం. నీవు మాకు తోడుగా వుంటే బాగుంటుందనుకునాన్ం. ఆ తరావ్త, నీకు 
వెతుకుతాం' అనాన్ను పిలాల్డితో. 

'వెతుకుతాం' అనన్మాట మాతర్ం చకక్గా వినబడినటుల్ంది పిలాల్డికి.  
అంతే వాడు 'భలేదానివమామ్...! నీవు వెతకనకక్రేల్దు. నేనే మీకు ఎలా చెపుదామా..!అనుకునాన్ను. లకీక్గా 

నీవే ఎతాత్వు టాపిక’నాన్డు.  
అంతే, ఆ తరావ్త, నేను వినటం తపాప్ మరేమి చేయలేని సిధ్తికి తెచాచ్డు. చెలెల్లి పెళిల్ అనేమాట నేను 

వాడికి చెపాప్నా..! లేదా..! అనే డౌట  చివరికి నాకే వచిచ్ంది. అందుకే నేను మళీల్ ' ముందర చెలిల్ పెళిల్, తరావ్త నీది చేదాద్ం 
అనుకునాన్ం' అనాన్ను కొంచెం నీరసంగానే. వా 

డు ఆ చివర ముకేక్ మళీల్ పటుట్కొని 'అనుకునాన్ం ఏమిటమామ్.... ! వెతికేపని తపిప్ందని చెపుత్ంటే, ఆ 
అమామ్యి ఇండియాలో నా కాల్స మీట  కానీ ఇకక్డకు వచాచ్క సేన్హం బాగా కుదిరింది. నా 'సోల మేట ' అనిపించింది. 
నానన్కు నీవే చెపప్మామ్. మిగతా డిటైలస్  పంపుతాను. తపప్క వాళల్తో మాటాల్డి నానన్ రిటైర  అయేయ్లోపల పెళిల్ చెయోయ్చొచ్ 
మీరనకునన్టేల్' అని ఫోను పెటేట్సాడు. 
      ఫోను వాడు పెటేట్సాక తెలియకుండానే నాలో అలజడి మొదలయింది. ఈయనకి మరో ఏడాదిలో రిటైర మెంటు.. 
పిలల్కి బంగారం, ఒక జత గాజులు, గొలుసు వునాన్యి అంతే. ఆఫీసులో వాళుల్ కట చేసే సేవింగస్  ఎంతో నాకు తెలియదు. 
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మా మావగారు, మా పెళైన కొతత్లోల్ , మా చేత బలవంతాన కొనిపించిన సధ్లం, ఇలుల్ ఊరోల్ వునన్వి మేం వుండటానికి. 
తెలియకుండానే టెనస్న  మొదలయింది. పైగా పిలల్వాడు నానన్తో మొదలు నీవు చెపాప్మామ్..! తరావ్త నేను 
చూసుకుంటానని నా మీద మరో బాధయ్త వేసాడు. నాకు తెలియకుండానే నాకు పటిట్న చెమటను తుడుచుకునాన్ను. 
ఆ మాటలనీన్ ఈయనతో చెపాప్ను. పిలాల్డితో ఈయన మాటాల్డాడు. ఆ తరావ్త నేనేమడిగినా 'నీవు టెనస్న  పడకు. ఇదద్రి 
పెళిల్ళుల్ చేయవలసిన బాధయ్త మనది. నేను చూసుకుంటాను' అనేసి ఆ తరావ్త సోల్గా ఆయన నిరణ్యించినటుల్ 
చేయమనేవారు. కానీ, అంతకు ముందులాగా నిరణ్యాలకు వివరణ ఇవవ్టం మానేసారు. 
        ఒకసారి ఈయనతో చెపప్కుండా ధైరయ్ంగా నేను పిలల్లితో బాయ్ంకు అపుప్లు గురించి అడిగాను. దానికి వాడు 
'అదేముందిలేమామ్..! మా పెళిల్ళుల్ అయాయ్క కూడా తీరచ్వచుచ్. మరీనూ నానన్, నీవు అతిగా మేమేదో పెళిల్ళుల్ 
అయిపోయాయ్క మిమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోకుండా పారిపోతామేమో..!' అనన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్వనాన్డు.  

ఆ మాట వినన్ నాకు మనసు కలుకుక్మంది. బయట పర్పంచం తెలియని దానిన్. ఆయనిన్, పిలల్లిన్ 
చూసుకోవటం తపాప్ మరో వాయ్పకం లేదాయే..! ఏమి చెయాయ్లో తెలియని పరిసిధ్తి. ఒకరోజు ఏడేచ్సాను. ఎందుకిలా 
జరుగుతునన్దని. ఇంక ఆపుకోలేక జరిగినదంతా ఈయనకు చెపాప్ను. 'వాళుల్ పంపమని అనలేదు. నీవెందుకు బాధ 
పడతావు. అనీన్ నేను చూసుకుంటానని' సరిద్చెపాప్రు.కొంచెం అలజడి తగిగ్ంది. 

     ఆ తరావ్త, పిలల్లకి పెళిల్ చేసి పంపాము. ఆ తరావ్తే అనీన్ తారుమారయాయ్యి అనిపించింది నాకు. నా 
ఆవేదన బాయ్ంకు రుణం ఒకటే కాదు. పిలల్లు చినన్గా మాతో మాటాల్డటం తగిగ్ంచారు. ఏదైనా నేను వాళల్ని అడిగితే 'నానేన్ 
అనీన్ చూసుకుంటానాన్డని' చెపాప్డుగా అనేయటం మొదలెటాట్రు. కొతత్గా వచిచ్న కోడలు, అలుల్డు ముందు 
మాటాల్డలనాన్ కొంచెం ఇబబ్ందితో ఇంక ఆ విషయాలు మాటాల్డటం చినన్గా నేనే మానేసాను. వాళల్కే వాళుల్ ఎపుప్డైనా 
ఒకసారి డబుబ్ పంపటం, తరావ్త 'కొంచెం నువువ్ సరుద్ నానాన్ ..! నీ రిటైర మెంట  డబుబ్తో ఇన సాట్ల మెంటు కటట్ండి మళీల్ 
మేం వేసాత్ననటం' నేను చాలా సారుల్ వినాన్ను. మరి ఇనిన్ సంగతులు ఆలోచిసేత్, చినన్గా మొదలయిన అలజడి రోజు 
రోజుకీ ఎకుక్వైపోయింది. ఒంటరిగా ఇలా ఎనేన్ళుల్ మా వారు బాధయ్తలు మోయగలరానే భయం నాలో పెరిగింది. 

నా పర్శన్లకి జవాబులు ఏమి చెపప్కుండానే, ఆయన 'పెదద్ నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. ఊరెళాల్క చెపాత్ననన్ 
మనిషి ఊరుకి వచిచ్ నెల అయినా ఇంకా చెపప్లేదు. అసహనం నాలో పెరిగియి, ఇహ లాభంలేదని, ఆయనిన్ గటిట్గానే 
అడిగేదాద్మని నిశచ్యించుకనాన్ను.. అందుకే సమయం చూసుకొని ఆయనతో, 'మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం నా దగగ్ర 
దాయటం పెదద్ అనాయ్యం. మీరు చెపాప్లిస్ందే... మీరు చెపాప్లిస్ందే...' అని గటిట్గా అడిగేసాక, హమమ్యయ్...!' అని 
ఊపిరి తీసుకొని ఆయన ఏమి జవాబు చెపాత్రో అని ఎదురు చూసుత్నన్ సమయంలో ననున్ గటిట్గా తటిట్లేపినటల్నిపించింది. 
టకుక్న మేలుకువచిచ్ చూసేత్ ' ఇలా కలలో ననున్ నిలదీయకుండా నిజంగానే 'మనం ఇలా చేదాద్ం...అలా చేదాద్ం అని 
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సలహాలు ఇవవ్చుచ్గా...! .' అని చకక్గా నవువ్తూ లేవమని చేయయ్ందించారు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాను ఆయన వంక. 
        'ఎందుకలా ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్వు? తవ్రగా తెమిలొసేత్ అనీన్ చెపాత్ను. కొంచెం సర పైరజ  చేదాద్మనుకుంటే ఆ 
ఛానస్  ఇవవ్కుండా పెదద్గా కలలో ననున్ నిలదీసుత్నాన్వు. టూమచ  అనిపిసుత్నన్ది. అందుకే ఆరుపదులోల్ ఇంతింత 
అలజడులు పడకూడదు.' టిఫిన  కూడా తెపిప్ంచాను. చూడు ఎపుప్డూ తవ్రగా లేచి చకచకా పనులు చేసేదానివి ఇవావ్ళ 
ఇలా వునాన్వనాన్రు మళీల్ నవువ్తూ. 

నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ, 'ఈ రోజు నుంచి ముఖయ్ంగా, మన ఆరిధ్క పరిసిధ్తులు గురించి, 
మనం ఎలా వుండాలో ఈ మారుతునన్ పర్పంచంలో అని భయపడటం, మనలిన్ ఎవరు చూసాత్రూ... ! పిలల్లు పెళైయాయ్క 
సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు' అంటూ ననున్ లేపి పర్శన్లడగటాలు మానేసి, తవ్రగా నీవు మారాలి' అనాన్రు. నేను ఆయన 
వంకే చూసోత్ శర్దధ్గా వింటునాన్ను. 
       ఇది వరకు ఒకసారి చెపాప్ను మరిచ్పోయావా...! 'ఆ నాడు తీసుకునన్ నిరణ్యాలు, ఆనాటి పరిసిధ్తులకు 
అనుగుణంగా తీసుకునాన్ం. దశాబాధ్ల తరావ్త మారిన పరిసిధ్తులకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఆనాటి నిరణ్యాలను ఈ 
నాటికి తగగ్టుట్గా మారుప్లు చేయాలి, వాటిని ఎలా అధిగమించి, మనమెవవ్రం ఇబబ్ంది, బాధలు పడకుండా ఎలా 
బయటకి రావాలా అని ఆలోచించవలసిన సమయం. మన ఆలోచనా విధానంలో మారుప్ తెచుచ్కోవాలి. పిలల్ల 
ఆలోచనలోల్నూ మారుప్ తేవటానికి పర్యతిన్ంచాలనాన్రు'. 

అందుకని మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం నాకు చెపప్టం మానేసాత్రా..? చిరాకుగా అడిగాను. 
'చిరాకు ఎందుకు...! చినన్గా చెపుదామనుకునాన్ను నీ ఆందోళనలు నేను తటుట్కోలేక' అని నవువ్తూ 

చెపాప్రు. 
         ఆ మాట నిజం. అంతాయింతా సతాయింపు కాదునాది అని మనసులో అనుకొని, చిరాకు పోయి, 

ఒక చిరునవువ్ వచిచ్ంది నా పెదవి మీద. 
'హమమ్యయ్' అంటూ 'కొతత్ తరం వాళుల్ పర్తి రంగంలోనూ ఆధునికంగా వసుత్నన్ సాంకేతిక పరిజాఞ్నంతో 

ముందడగు వేసుత్నాన్రు. దేశం కాని దేశంలో, చినన్ వయసులోనే, వాళల్ భవిషయ్తుత్ కోసం ఎనోన్ ఆశలతో వెళుత్నాన్రు. ఇలా 
అనిన్ రంగాలోల్నూ పెను మారుప్ల వసుత్నన్ సమయంలో మన ఆలోచనలోల్ కూడా మారుప్ తెచుచ్కోవాలి. పాత పదద్తులను, 
విలువలను అవలంబిసోత్నే, కొతత్ మారుప్లని ఆహావ్నించాలి. మన వంతు మనం ఈ వయ్వసధ్లో మారుప్లను అరధ్ం 
చేసుకుంటూ ఎవరికైనా మన వంతు సాయం చేసూత్ మన జీవనశైలిలో మారుప్ తెచుచ్కోవాలిస్ందే అనేది నా వయ్కిత్గత 
అభిపార్యం.' 
          ఇంకో విషయం, నా సేన్హితుడు కృషణ్, నాకు వాళల్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గం ఇచాచ్డు. ఈ రోజే నేను జేరుతునాన్ను. 
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ఇకపోతే 'మన సధ్లంలో సగభాగం మాతర్ం బేరంకి పెటాట్ను. కొతత్గా వచిచ్న కోడలు, అళుల్డు ముందర పిలల్లిన్ తొందర 
పెటట్టం నాకు కషట్ంగా వుంది. అది అముమ్డు పోగానే బాయ్ంకు లోను తీరుదాద్ం. తరావ్త నిదానంగా వాళుల్ల్ మనలిన్ అరద్ం 
చేసుకుంటారు.' అని చెపిప్ నా వంక చూసి 'ఇపుప్డిన్ంచి ఆందోళనలు లేకుండా ఆనందంగా వుంటావా.. ఏవి నేను నీ 
దగగ్ర దాచలేదు. ఈ భారమంత ఒంటరిగా మోయలేనని, నీవు మరో ఆందోళనలో నా గురించి చెందుతునాన్వని గర్హించి 
అనిన్టినీ సరిచేసుకొని చెపుప్దామని ఆగాన’నాన్రు. 
          ఆయన చెపిప్న మాటులు వినన్ నాకు అది మంచి నిరణ్యంగానే కనిపించింది. కొంచెం అలజడి తగిగ్ 'హమమ్యయ్ 
పోనీలేండి. ఎవవ్రిన్ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా, మనం బాధపడకుండా బయటపడితే, మనందరికీ మంచిదే అనాన్ను. 
       ఇంకపోతే, రేపటున్ంచి నీవు కూడా పొదుద్న రెండు, మూడు గంటలు ఉదోయ్గం చేయాలి. కాకపోతే నీకు డబుబ్లు 
రావు. కానీ మనశాశ్ంతి కావలసినంత వచేచ్ ఉదోయ్గం' అనాన్రు. 
       'నా తెలివికి, ఈ వయసులో నాకేమి ఉదోయ్గం వసుత్ంది. నా ఆందోళనలకి అందరూ అకక్డ కంగారు పడి, జేరిన 
మొదటిరోజే నా ఉదోయ్గానికి ఉదావ్సన పలికించరూ...!. . మీరు మరీనూ...! నా ముందర కాళల్కి బంధం వేసుత్నాన్రేమో...! 
మీరు మళీల్ ఆఫీసుకి వెళేత్ నాకు తోచదంటానని ఇలా చెపుత్నాన్రు, లేకపోతే ననున్ పిలిచి ఉదోయ్గం ఇచేచ్దెవరనాన్ను.' 
     కృషణ్ భారయ్ సైకాలజిసుట్. ఆవిడ వాళల్ సేన్హితురాలు నడుపుతునన్ 'టర్సుట్' దావ్రా ఉచితంగా సేవాకారయ్కర్మాలు 
నిరవ్హిసుత్ంది. ఇలా ఆధునిక పర్పంచంలో పెనుమారుప్లు వసుత్నన్ ఈ సమయంలో, పిలల్లు మాకు సాయం 
చేయటంలేదనో, సరిగాగ్ చూడటంలేదనో, వాళల్తో హాయిగా గడపలేకపోతునాన్ం, ఈ కాలం పిలల్లు, పెదద్వాళల్ని 
పటిట్కోవటం లేదని బాధ పడుతూ మానసికంగా ఒతిత్డికి గురౌవుతునన్ పెదద్వాళల్ కోసమే ఈ సంసధ్ పనిచేసుత్నన్ది. వారికి 
మానసిక పర్శాంతత కోసం, పెదద్ మానసిక డాకట్రల్చేత వాళల్కి సలహాలిపిసూత్, ఒతిత్డుల్ లేకుండా పర్శాంతంగా జీవితం ఎలా 
గడపాలో అవగాహన కారయ్కర్మాలు పెడాత్రు. మనలాంటి మధయ్ తరగతి వాళల్కి చాలా ఉపయోగం. నీవు ముందర 
అలాంటి అవగాహన కారయ్కర్మంలో జేరి తరావ్త వాళల్ కారయ్కర్మాలోల్ భాగసావ్మి అయియ్ నీ వంతు సహాయం, నీలాగా 
అలజడులు పడే వాళల్కి ధైరయ్ం ఇసూత్ మంచి సేవాకారయ్కర్మాలు చేయాలి. ఇంక ఆనందంగా నీవు ఏమి 
చేయదలుచ్కునాన్వో చేసోత్ జీవితం గడవాలి' అనాన్రు. 
          ఎంత మంచి మాట చెపాప్రో. నాకు చాలా నచిచ్ంది. నాలాంటి మధయ్ తరగతిలోనే కొంతమంది ఇలా అలజడలకు 
గురై ఆరోగాయ్లు పాడుచేసుకుంటూ ఆనందం అనే మాట చినన్గా మరచిపోతునాన్ం. అవును దానికి నేనే ఓ పెదద్ 
ఉదాహరణనుకునాన్ను. 
         'అయితే, ఇంకోసారి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేకుండా మంచి నిరణ్యం కరెకుట్గా తీసుకునాన్ను' అనాన్రు 
ననున్ ఆటపటిట్సూత్.. 'తీసుకునాన్రనే అనుకుంటునాన్ను. ఏమైనా ఒకసారి నేను నిదానంగా ఆలోచించి, మీరు తీసుకునన్ది 
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కరెకుట్గా వునన్దో లేదో తరావ్త చెపాత్నులేండి' అనాన్ను  అలజడులనీన్ మాయమైన ఆనందంలో నేనూ ఆయనిన్ 
ఆటపటిట్సూత్ . చాలా...చాలా... ఏళల్ తరావ్త ఇదద్రం హాయిగా నవువ్కునాన్ం. 
         

PPP 
 

    

        
 

అనిన్ సంఘటనలు ఒకేసారి జరగకుండా ఆపేదే…... 'సమయం'  
                                                                      -విశవ్ం 
 

******* 
 
సాయంతర్ం దాటి చీకటి పడుతోంది. సూరుయ్డు దాదాపు అసత్మించి, 'ఇంక సెలవు ఇవాలిట్కి ' అనేలా 

మెలల్గా కనుమరుగౌతునాన్డు. నేను పొడుగు కురీచ్లో కాళుళ్ జాపి కూరిచ్ని కనుచూపు మేర వరకు నా చుటూట్ ఉనన్ 
విశాలమైన భూమిని చూసుత్నాన్. ఎకక్డా చెటుట్ల్గాని, పొదలు గాని లేవు. అంతా పరుచుకుని ఉనన్ గడిడ్ మైదానం...మైళళ్ 
కొదీద్..అంతా శూనయ్మే, నా మెదడులులో లాగ. 

నా పదేళళ్ కొడుకు, నా అశవ్ని,  చనిపోయి రెండు నెలలైంది.  ఇంకా కళళ్ముందు ముందు ఉనన్టేట్ 
అనిపిసోత్ంది. అసలు ఇంత జరిగాక నేను తటుట్కొని ఇంకా ఎలా బర్తికునాన్నో, ఎందుకు బర్తకాలో తెలియటేల్దు.  
ఎపుప్డూ అమాయకతవ్మైన మొహంతో, నా చుటూట్ తిరిగే, నా చినన్ పార్ణం...నా అజాగర్తత్ వలల్, నా మూలంగా 
కళళ్ముందే నీటిలో మునిగిపోతునన్పుప్డు 'అమామ్ ' అని అరుసూత్  ... 
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"కలప్నా, ఇంకా ఇకక్డే కూరుచ్నాన్వా? కిందకు వెళాద్మా, భోజనం చేసి అలా ఊళోళ్కి వెళొళ్దాద్ం" 
అనాన్రాయన. నేనేమీ సమాధానం చెపప్లేదు. చెపప్దలుచుకోలేదు, చెపప్డానికీ ఏమీ లేదు. నా దగగ్రకొచిచ్ మెలల్గా 
నాభుజం మీద చెయేయ్సారు. అయినా నాలో చలనం లేదు. మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని నా చెవి దగగ్రకొచిచ్ "పద, బయటకెళేత్ 
కాసత్యిన ఆలోచనల నుండి మారుప్ంటుంది" . తల తిపిప్ చూసాను. కళళ్ నుండి జల జలా నీళుళ్. ననున్ దగగ్ర తీసుకొని 
హతుత్కునాన్రు. కొదిద్ క్షణాలయిన తరువాత మళీళ్ "పద, నాతో  రా.  మరీ ఇలా ఏడిపించను లే" కొంచెం పరిహాసం  
చేసారు. మెలల్గా లేచి ఆయనతో పాటు వెళాళ్ను. 

******** 
నేను జెనీవాలో లారజ్ హాయ్డార్న కొలైల్డర లో సీనియర భౌతిక శాసత్రవేతత్గా పని చేసుత్ండగా, ఆ  సంసథ్ 

డైరెకట్రు, దాని బోరుడ్ మెంబరుల్ నా పని నచిచ్ ననున్ డిపుయ్టీ డైరెకట్రు గా నియమించారు.  చాలా పెదద్ పర్మోషను. అ 
సాథ్నం కోసం ఎందరో ఉదధ్ండులు పోటీ పడితే చివరకు అనూహయ్ంగా నాకు దకిక్ంది. ఇక నుండి ఆ కొలైల్డర దినసరి 
వయ్వహారాలు, ఎలాంటి పర్యోగాలు చెయాయ్లో, ఎపుప్డు చెయాయ్లో ఇవనీన్ నా కనుసనన్లోల్నే జరుగుతాయి. మీరు వినే 
ఉంటారు దీని గురుంచి. 2013 లో 'హిగగ్స్ ' బోసాన అనే సూక్షమ్మైన పధారాథ్నిన్ మా పర్యోగం కనుకుక్ందని నోబెల 
బహుమతి ఇచాచ్రు. అపప్టోల్ చాలా గొడవే జరిగింది ఈ పర్యోగం గురుంచి. ఇది చేసేత్ భూమి అంతమైపోతుందని, 
వినాశనం వసుత్ందని, ఏదేదో అనాన్రు. దురదృషట్వశాతుత్ కొంతమంది ఈ భయంతో ఆతమ్హతయ్ కూడా చేసుకునాన్రు.  
ఇలాంటివి ఏవీ కాలేదు కాని, కొనిన్ కొతత్ విషయాలు తెలిసాయి. అందులో ముఖయ్మైన దేవిటంటే, మా పర్యోగంలో కొనిన్ 
అణువులు కాలం లో పర్యాణించినటుట్ మేము అనుకునన్ దానికంటే  ఒక సెకను ముందే జననించాయి. ఇంక దాని 
గురుంచి ఏళళ్ తరబడి పర్యోగాలు మొదలెటాట్ం. కొతత్ పర్మొషను వచిచ్ందని మా బాబు అశవ్ని, మా వారు,  నేను 
శలవలు మీద జెనీవా సరసుస్ దగగ్రికి విహారయాతర్ కి వెళాళ్ం. అపుప్డే అనుకోకుండా..... 

 
మా డైరెకట్రు ననున్ నా ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు, నా మనసు కుదురుగా ఉనన్పుప్డు ననున్ మళీళ్ ఆఫీసుకు 

రమమ్నాన్రు. రెండు నెలలైంది. ఇంకా తేరుకోలేదు. చివరకి మా వారు ననున్ ఎలాగోలాగ ఒపిప్ంచి, ఇంటోల్ అలానే 
కూరుచ్ని, వేరే వాయ్పకం లేకపోతే నేనిలానే కృంగిపోతానని, మా డైరెకట్రుతో మాటాల్డి ఆఫీసు పని ఇమమ్నాన్రు. ఆయన 
కూడా నాకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రట.  ఏళళ్ తరబడి చేసుత్నన్ మా పర్యోగలు ఒక కొలికిక్ వచాచ్యని, అది 
విశేల్షించడానికి నా కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రని, ఎలా ననన్డగాలో తెలియక సతమతమవుతుంటే, అనుకోకుండా మా 
వారే ఆయనిన్ కలిసారని, నేను మళీళ్ జాయినయితే అందరికీ మంచిదని ఆయననాన్రు.  నేను ముందు ఏమీ జవాబు 
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చెపప్లేదు. అలానే మౌనంగా కూరుచ్నాన్. దాదాపు రాను ఇంక అని చెపప్డానికే నిరణ్యించుకునాన్. వెళిళ్ ఏంలాభం? నేను 
మనసు పెటట్లేను, దానివలల్ వాళళ్కి ఉపయోగం లేదు.   అసలు ఏదైన ఇంక చేసి ఏం లాభం? 

 
అదే చెపాప్ మా డైరెకట్రుతో. ఆయన నాతో ముందు డేటా చూడమని, అపప్టికి ఆసకిత్ లేకపోతే 

అరథ్ంచేసుకుంటామని చెపాప్రు. అంత పెదాద్యన మరీ అడుగుతునాన్రు. సరే చూదాద్మనుకునాన్. కాని ఏమాతర్ం నామీద 
నాకు నమమ్కం లేదు. అసలు ఆసకిత్ ఉంటే కదా. నా పార్ణం సగం పోయింది అశవ్నితో పాటు. మిగతావనీన్ అనవసరం.  
డైరెకట్రు గారి దగగ్ర శెలవు తీసుకొని కింద రిసెపష్ను దగగ్ర నాకోసం కాచుకొని ఉనన్ మావారి దగగ్రికెళాళ్. 

"సో, ఏవయియ్ంది?" 
నిటూట్రిచ్ అనాన్ " ననేన్దో డేటా చూడమంటునాన్రు. నాకసస్లు  ఇంటరెసుట్ లేదు.....నా వలల్ కాదు" 
ననున్ దగగ్రగా తీసుకొని అనాన్రు, " వెంఠనే వదుద్లే, నీ టైము నువువ్ తీసుకో". 
ఇదద్రం ఇంటికి బయలేద్రాం. ఎందుకో ఆ చివరి మాటలు నా మెదడులో మళీళ్, మళీళ్ వినిపిసుత్నాన్యి. 
 

*********** * 
మా డైరెకట్రు గారితో మాటాల్డిన వారమయియ్న తరువాత ఇంటోల్ సామానుల్ సరుద్తుంటే, డోరు బెలుల్ 

మోగింది. వెళిళ్ చూసేత్ నా టీములో పని చేసే జూనియర సైంటిసుట్ ఫార్ంక. నేనంటే బాగా గౌరవం. మంచి తెలివైనవాడు. 
నాకునన్ నమమ్కసుథ్లోల్ అతను ముందుంటాడు. కొంచెం సిగుగ్, మంచి మనిషి.  పనిలో మాతర్ం ఎలాంటి తేడాలు రానీడు. 
మిసట్ర పరెఫ్కట్.  లోపలికి రమమ్నాన్ను. కూరుచ్నన్ తరువాత పొడి, పొడి గా ఏదో మాటాల్డాడు. ఏం మాటాల్డితే 
ఏమనుకుంటాననేమో. రెండు నెలలుగా ఏ విధంగా ననున్ కలుసుకోవాలో తెలియక, సతమతమయాయ్డట. 

 
"నటాషా బాగుందా?" 
తలూపాడు. నిశశ్బద్ం మా ఇదద్రి మధయ్. 
"మీతో ఒక విషయం చెపాప్లి" 
ఏంటి అనన్టుట్ చూసా. 
"మీరు తొందరగా జాయిన అయియ్తే మంచిది. లేదంటే.....లేదంటే డైరెకట్రు గారు వేరెవరోన్ మీ సాథ్నంలో   

తీసుకుంటారట, మిమమ్లిన్ రిజైన  చెయయ్మని అడగొచుచ్." 
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ఇదేమీ భూమి బదద్లయేయ్ విషయం అనిపించలా నాకు. ఆయన పొజిషన నుండి చూసేత్ కరకేట్ కదా. 
ఎంతకాలం నా గురుంచి కాచుకు కూరుచ్ంటారు?  నేనసలు ఏంచేసాత్నో నాకే తెలియదు. అంతా అగమయ్గోచరంగా 
ఉంది. ఇంక ఆయనకేంచెపాత్ను? 

"మీరు ఆయనిచిచ్న డాటా చూసారా?" అడిగాడు ఫార్ంక. 
ఒహో, అదొకటుంది కదా.. లేదని చెపాప్ను. 
"మీరు చూసాత్నంటే మీకొక నమమ్కశయ్ం కాని విషయమొకటి ఆ డాటా లో ఉంది.",    
నేనరథ్ం కాకుండా చూసాను. 
తటపటాయిసూత్, చినన్గా మాటాల్డుతూ అనాన్డు, "మీకు గురుత్నండే ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం 

చేసిన పర్యోగాల వలల్ కొనిన్ అణువులు కాలం లో పర్యాణించినటుట్ కొనిన్ ఆధారాలు కనిపించాయి, కదా?" 
అవుననన్టుట్ తలూపాను. 
"ఇపుప్డు అవి కేవలం చినన్, చినన్ సూక్షమ్ పథారాథ్లకే కాదు, మనలాంటి వాళళ్కి కూడా కాలంలో 

పర్యాణించే వీలుండొచచ్ని అనుకుంటునాన్ము. మనమొక మషీను తయారు చేసి ఒక మనిషిని కూరోచ్పెడితే అందులో, 
అతను లేదా ఆమె ఆ మెషీనులో కాలంలో పర్యాణించొచేచ్మో. బయటవాళళ్కు మామూలు సమయం గడుసూత్ ఉంటుంది 
కాని, అందులో కూరుచ్నన్వాళుళ్ పర్యాణించి మళీళ్ సరిగాగ్ మన కాలంలోకి రావచొచ్ని అనుకుంటునాన్ము.  " 

ఇంటరెసిట్ంగ. ఒకరకంగా టైం మెషీననన్మాట.  
అది సరే, ఇవనీన్ నాకెందుకు చెపుత్నాన్డు ఫార్ంక? అదే అడిగా. 
"మీరొసేత్, ఆ మెషీను తయారి పార్రంభిసేత్ మీకు పనినన్టుట్ ఉంటుంది, పర్పంచానికీ కొతత్ విషయం 

తెలిసినటుట్ ఉంటుంది." 
కొదిద్ క్షణాలాగి అనాన్డు " మీరెంత బాధలో ఉనాన్రో తెలుసు. మీకు ఇది చెపప్డంలో ఇంకో ఆలోచనుంది 

నాకు." 
ఏమిటనన్టుట్ చూసా. 
తటపటాయిసూత్ మెలల్గా అనాన్డు, "మీ...మీ బాబు ని రకిష్ంచుకునే అవకాశం ఉండొచుచ్" 
ఒకక్సారిగా కరెంటుషాకు కొడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆగిపోయిన గుండె ఒకక్ సారిగా  కొటుట్కోవడం 

మొదలయియ్తే? 
"సాధయ్ం అవుతుందో లేదో  తెలియదు, కాని మన డాటా  మీరు చూసేత్ అందరికీ మంచిదని 

అనుకుంటునాన్" నా వంక చూసూత్ అనాన్డు ఫార్ంక. 
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నేను సాథ్ణువులాగ కూరుచ్ని చెపప్డానికి మాటలు రాక అతని వంకే చూసుత్నాన్. అతను చెపిప్ంది ఏంటో 
వెంఠనే అరథ్మయియ్ంది. కాలంలో పర్యాణించి నా బాబు ని రకిష్ంచికునే అవకాశం. అందుకు కాదు నేను షాకయియ్ంది. ఈ 
ఆలోచన తలిల్నయిన నాకెందుకు తటట్లేదని... 

"నేను నా కంపూయ్టర లో డేటా తెచాచ్ను. మీకు ఓపిక, ఆసకిత్ ఉంటే ఒక సారి చూదాద్ం. మరీ మీ టైము 
ఎకుక్వ తీసుకోను" అనాడు ఫార్ంక. 

నేను తేరుకొని తలూపాను. ఒక రకమైన ఉదేవ్గం, ఆశ, సంశయం అనీన్ కలిపితే ఎలాఉంటుంది?లాయ్ప 
టాప తీసుకొచిచ్ డాటా బయటికి తీసి, ఇదద్రం చూసుత్నాన్ము. 

చూసిన పావుగంటకే నాకరథ్మయియ్ంది. పార్ణం లేచొచినటట్యింది. నేను పటట్రాని ఆనందం తో 
ఒకక్సారిగా లేచి నుంచుని ఎగరబోయి, ఫార్ంక ని చూసి, తమాయించుకొని "చెయొయ్చుచ్" అని మెరిసే, నీళుళ్ నిండిన 
కళళ్తో చూసా. ఫార్ంక కి కూడా నోట మాట రావడం లేదు. కంపూయ్టర సీర్క్న వంక చూసూత్ అనాన్డు. 

"ఎలా ? ఆ అణువులు ఒకక్ సెకను ముందరే వచాచ్యి. మనలాంటి పెదద్ 'పథారాథ్లు ' వెళాళ్లంటే ఎంతో 
శకిత్ ఖరచ్వుతుంది.  అంత శకిత్ మనం తయారుచెయయ్లేము" 

నేను వెంఠనే అందుకునాన్ " మనం తయారుచెయయ్కక్రేల్దు, హిగగ్స్ బోసాన శకిత్ పరిధిలోనే పని 
కానియచుచ్. అసలు ముందు చినన్, చినన్ జంతువులిన్ ఆ మషీనులో పంపి ఎంత శకిత్ కావాలో అంచనా వెయాయ్లి. దానికి 
తగటుట్ పరికరాలు తయారు చెయాయ్లి, ..." చెపుప్కుంటూ పోతునాన్. 

 
ఎంతసేపు గడిచిందో తెలియదు కాని, తలుపు తాళం తీసుత్నన్ చపుప్డైతే ఎవరని చూసేత్ మా వారు. టైము 

చూసేత్ సాయంతర్మయియ్ంది. అంటే కనీసం నాలుగైదు గంటలు ఈ డాటా గొడవలో పడి మేమిదద్రం టైము చూసుకోలేదు. 
మా వారు ఫార్ంక ని పలకరించి, ఒకక్ క్షణం అకక్డే నిలబడి నా వంక చూసారు.  ఆయన మొఖంలో ఆశచ్రయ్ం. ఏదొ 
అనబోతుంటే, "తరువాత చెపాత్" అనాన్ను. నా దగగ్ర కొచిచ్ ననున్ గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్రు. 

  ఫార్ంక కూడా నటాషా ఎదురు చూసుత్ందని చెపిప్ శెలవు తీసుకునాన్డు. నాకెందుకో ఫెర్ష గా 
అనిపించింది. చాలా కాలం తరువాత పెదద్ బరువు దిగినటుట్ భావన. లేచి డినన్రు రెడీ చేసి ఇదద్రం తినాన్ము. ఆయనతో 
ఈ రోజు జరిగిన దాని గురుంచి మాటాల్డుతూనే ఉనాన్. రాతిర్ పడుకోబోయేముందు అనాన్రాయన. 

"ఈ రోజు కొంచెం మామూలయియ్నటుట్నాన్వు" 
నేను వెంఠనే ఏమీ అనలేదు, కొదిద్ సేపైన తరువాత 
"నేను అశివ్ని ని మరిచ్పోవడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్నా?" అనడిగా. 
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ఆయన నా పకక్కి తిరిగి "ఛా, ఛా,...అలా అని ఎందుకనుకుంటునాన్వు? " 
"మరీ విషయం నాకెందు తటట్లేదు?" 
"కొనిన్ సారుల్ మనం తీరని బాధలో ఉంటే సమసయ్లకి పరిషాక్రాలు దొరకవు. అసలు మనకు ఏదీ పటట్దు. 

అందుకే మనకు ఆసకిత్ లేకపోయినా కొంచెం అందరితో కలుసూత్ ఉంటే ఏదో ఒక విషయం తోసుత్ంది". 
ఆలోచిసూత్ అనుకునాన్...కదిలే కాలం అనిన్ గాయాలిన్ నయంచేసుత్ందేమో. 
 
*********************** 
 తరువాత రోజు ఉదయం వెంఠనే డైరెకట్రు గారి ఆఫీసుకెళిళ్ ఈ రోజే జాయినవుతునాన్నని చెపిప్, పార్జెకుట్ 

వివరాలు కనుకోక్వడానికి ఫార్ంక తో పాటు నా టీముని కలవాలని చెపాప్ను. నేను ఫార్ంక ని కలిసానని చెపప్లేదు. 
ఎందుకంటే ఫార్ంక ఆ డేటా ని లాయ్బ నుండి బయటకి తీసుకురాకూడదు. తన ఉదోయ్గం ఊడుతుంది.  తన ఉదోయ్గానిన్ 
పణంగా పెటిట్ నా కోసం ఆ డేటా తీసుకొచాచ్డు. పైగా అతను తెచిచ్ంది మొతత్ం కాదు, కొనిన్ కీలకమైన డేటా మాతర్మే. 
ఇపుప్డు లాయ్బుకొచాచ్ను కాబటిట్ మొతత్ం చూడచుచ్. 

 
ఆ రోజు నుండి కొనిన్ నెలల వరకు కాలం లో పర్యాణించే మెషీను డిజైను  వేసి, దానికి తగగ్ పరికరాలు 

తీసుకొచిచ్, అవనీన్ జోడించి ఒక నమూనానిన్ తయారు చేసాము. ముందర అనుకునన్టుట్ ఒక చినన్ జీవిని (ఒక ఎలుకని) 
పంపాలని నిరణ్యించుకునాన్ము. అనిన్ టెసుట్లు చెయయ్డానికి ఇంకో నెల పటిట్ంది. 

 
ఇంక మెషీనులో ఎలుకను పెటేట్ సమయమొచిచ్ంది, అనిన్ పరీక్షలు అనుకునన్టేట్ జరిగాయి. ఇంక ఆ 

ఎలుకని పంపడమే తరువాయి. ఇది నాకు చాలా పెదద్ విషయం. ఇది కాని సరిగాగ్ జరిగితే, మనుషులిన్ పంపడం ఎంతో 
కాలం పటట్దు. అంటే కాలంలో పర్యాణం చెయయ్డం చాలా వరకు సాధయ్మవవ్చుచ్. నా మటుకు నాకు ఎంత తవ్రగా ఆ 
మనుషులిన్ పంపే మషీను తయారు చేసి, అందులో వెళిళ్ నా బాబు ని.... 

 
"కలప్నా, రెడీయేనా?" డైరకట్రుగారి మాటలకి ఈ లోకంలో పడాడ్. 
"యస, రెడీ.." అని  ఫార్ంక వంక చూసి తలూపాను. 
ఫార్ంక మీట నొకాక్డు. ఆ మషీను చినన్గా రొదలాంటి శబద్ం చేసూత్ మొదలయియ్ంది. కొంచెం సేపటికి 

దాని చుటూట్ తెలల్ని, అతయ్ంత కాంతివంతమైన వెలుతురు తయారవవ్డం కనపడింది. ఆ కాంతి ఆ మషీను చుటూట్ 
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తిరగడం మొదలెటిట్, వేగమందుకుంది.  అందులో ఉనన్ ఎలుక మాతర్ం ఇవేమీ పటట్నటుట్ అలా కూరుచ్ని అటూ ఇటూ 
చూసోత్ంది. ఎలుకతో పాటు ఒక చినన్ డిజిటల గడియారం కూడా పెటాట్ము.  ఈ ఎకెస్ప్రిమెంటు అయియ్న తరువాత ఆ 
గడియారానిన్, మా లాయ్బులో ఉనన్ గడియారానిన్ పోలిచ్ ఎంత టైము తేడా ఉందో చూసి, ఎంతకాలం ఆ ఎలుక కాలంలో 
(భూత కాలంలో) పర్యాణించిందో తెలుసుకుంటాము. అదీ ఈ పర్యోగ లక్షయ్ం. 

 
కొదిద్ క్షణాలయియ్న తరువాత, ఆ మషీను మొతత్ం కాంతితో నిండిపోయింది. అలా నిండిపోయిన ఒకక్ 

సెకను తరువాత మొతత్ం కాంతి అంతా మాయమయియ్పోయింది ఒకక్సారిగ. అంతా నిశశ్బద్ం. మషీను రొద మెలల్గా 
మోగుతూ తగుగ్తూ ఆగిపోయింది. మా అందరి దృషిట్ ఆ ఎలుక మీదే. బర్తికుందో లేదో నని.   

 
అది నింపాదిగా అటూ, ఇటూ చూసోత్ంది. అసలేమీ జరగనటుట్. మాకు సందేహం కలిగింది. పర్యోగం 

పనిచెయయ్లేదేమో. మషీను ఒకక్ సెకను తరువాత ఎందుకు ఆగిపోయింది? మేమేమీ ఆపలేదు. నాకు గుండెలోల్ గుబులు. 
ఇంక మనుషులిన్ పంపడం సాధయ్ం కాదేమో? 

అందులో ఉనన్ గడియారం వైపు చూసాం. అది డిజిటల కాల్క.  టైము తో పాటు, రోజు, నెల, సంవతస్రం 
అంతా  చూపిసుత్ంది. అది చూసి మాకరథ్ం కాలేదు. అందరికీ అయోమయం. ఒకక్ సెకను మాతర్మే ఆ ఎలుక కాలం లో 
పర్యాణిసేత్ మా లాయ్బులో ఉనన్ టైము, ఆ ఎలుక టైము ఒకక్ సెకను అటూ ఇటూ ఉండాలి. ఒకక్ సెకను లేటయియ్తే అది 
భూత కాలంలోకి వెళిళ్ వచిచ్ందనన్మాట.  ఒకక్ సెకను ముందరుంటే భవిషయ్తుత్ కాలంలోకి వెళిళ్ వచిచ్ందనన్మాట.   

 దాని గడియారంలో ఒకక్ సెకను లేటుగా చూపిసోత్ంది.  అంటే భూతకాలం లోకి వెళిళ్ వచుచ్ంటుంది. 
అది కాదు సమసయ్. దాని రోజు, నెల, సంవతస్రం అనీన్ సునాన్లు చూపిసుత్నాన్యి.   

డిజిటల కాల్కు లో సునాన్ నుండి తొమిమ్ది వరకు అంకెలుంటాయి. చూపిసేత్ ఈరోజు తేదీ, నెల, 
సంవతస్రం చూపించాలి. వెళేళ్టపుప్డు అదే పెటిట్ పంపించాము. మరి ఇదేంటి సునాన్లు? 

 తరజ్నభరజ్నలయియ్న తరువాత, మళీళ్ పర్యోగం చేసాము. ఈ సారి అదే తంతు. తేదీ, నెల, 
సంవతస్రాలనీన్ సునాన్లే, ఒక సెకను తేడాతో. ఆ ఎలుక మాతర్ం భేషుగాగ్ ఉంది. 

 
కొనిన్ నెలల పాటు ఎంత పరిశోధన చేసినా కారణం తెలియటల్.   ఏం జరుగుతోంది? ఎలుక బానే ఉంది, 

ఆ మషీనులో టైము కి ఏదో జరుగుతోంది. మనం ఎనిన్ పరికరాలు పెటిట్నా, ఏం జరుగుతోందో ఆ ఒకక్ క్షణం లో 
తెలియటల్. పోనీ ఒక వీడియో  కెమెరా పెటాట్ము, కనీసం రికారుడ్ చెయొయ్చచ్ని. తీరా చూసేత్ ఆ రికారిడ్ంగు  డిసుక్ అంతా 
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నిండిపోయింది ఆ ఒకక్ సెకనులో. అంతా ఏదో కటిక చీకటి రికారిడ్ంగు. దాని బాయ్టరీ కూడా ఎంతో సేపు రికారిడ్ంగు 
చేసినటుట్ మొతత్ం పోయింది. 

ఒక రోజు ఫార్ంక తో మాటాల్డుతూ నిటూట్రుసూత్ అనాన్, "లాభం లేదు. మనమే వెళాళ్లి" 
"మనమంటే?" 
"అంటే మనుషులు. ఈ పరికారాలు, ఎలుకలు, పిలుల్లు తో పనవవ్దు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి" 

అనాన్నేను.   
"పర్మాదమేమో, ఏమవుతుందో తెలియదు కదా. ఇంకొనిన్ టెసుట్లు చేసేత్?" అనాన్డు ఫార్ంక. 
నేను తల విదిలిచ్ అనాన్, " ఆ ఎలుక బానే ఉందిగా. ఇపప్టికే ఒక పదిసారుల్ పంపాము దానిన్. ఎలుక 

వేరు, నేను వేరు. " 
దిగార్భ్ంతి తో నా వైపు చూసాడు ఫార్ంక. 
"అవును ఫార్ంక, నేనెళాళ్లి అందులో" అనాన్. 
"ఇపుప్డు కాదు, కొంచెం ఆగండి. ఇంకొనిన్ టెసుట్లు..." అని ఫార్ంకంటుంటే నేనడుడ్కొని 
"ఇంకే టెసుట్లు చేసాత్ం? ఇనిన్ నెలలు చేసిందేంటి? ఈ పార్జెకుట్ నేను మొదలుపెటిట్ సంవతస్రనన్ర  

అయియ్ంది, ఇపప్టి వరకు చేసిందేంటంటే ఒక ఎలుకని పంపించాం. అంతే" 
"డైరెకట్రు గారు ఒపుప్కోరు" ఫార్ంక సందేహిసూత్ అనాన్డు. 
 "ఆయన ఒపుప్కోవచుచ్. మన పరిశోధన లో పురోగతి లేదు.   ఒక మనిషిని పంపించడం 

అతయ్వసరమని, అదీ కేవలం ఒకక్ సెకనే అని , దాని మూలంగా పర్పంచానికి, మానవాళికీ చాలా ఉపయోగమని చెపాత్.   
మొదట రోదసి లోకి పంపించినపుప్డు, కోతులు, కుకక్లిన్ పంపించి, చివరికి మనుషులిన్ పంపించారు. కొంత మంది 
దురదృషట్వశాతుత్  ఆ పర్యతన్ం లో పోయారు. కాని దాని మూలంగా ఆసోట్ర్నాట లని పంపడం ఆపలేదు కదా? 
చందర్మండలం మీద మానవుడు దిగే దాక వెళాళ్ం. ఇంకొనిన్ సంవతస్రాలలోల్ అంగారక గర్హానికి కూడా వెళుత్నాన్ం. 
ఇవనీన్ జరగడానికి ముందు మొటట్మొదటిసారి ఒక మనిషిని ధైరయ్ం చేసి పంపాం కదా?" 

అంతా విని ఫార్ంక అనాన్డు, "మీరు మానవాళి కోసమే వెళుత్నాన్రా?" 
ఆ పర్శన్ ఊహించనిది కాకపోయినా, ఫార్ంక అడగడం ఆశచ్రయ్మేసింది. అలోచించి మెలల్గా అనాన్, 
"ఆ ఒకక్ సెకనులో ఏం చెయయ్గలను? చాలా తకుక్వ వయ్వధి. టైము లేదు" 
 

****** 
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ఇంకో ఆరెన్లుల్ పటిట్ంది  డైరెకట్రుగారిని  ఒపిప్ంచడానికి, పరిమ్షనుల్ తీసుకోవడానికి, గవరన్మెంటు నుండి 
అనుమతి తీసుకోవడానికి. ఆ మెషీను ని మనుషలకి  సరిపడే విధంగా తయారుచెయయ్డానికి ఇంకో ఏడాది పైనే పటిట్ంది. 
దాదాపు రెండేళళ్ తరువాత నేను, ఆ మషీను సిధధ్మయాయ్ము. 

 
మెషీనులో పర్యాణీంచే రోజువచిచ్ంది. మా వారు మెలల్గా నా దగగ్రకొచిచ్ నా చేతులు పటుట్కునాన్రు, 
" జాగర్తత్గా ఉంటావు కదా?" 
నేను చినన్గా నవివ్ "మీరు జాగర్తత్" అననాన్ను. 
ఇదద్రం ఏమీ మాటాల్డలేదు కొనిన్ క్షణాలు. 
దూరం నుండి ఫార్ంక నా వైపు చూసి చెయియ్ ఊపాడు. నేనూ ఊపి, మావారిని కౌగిలించుకొని మెషీను 

లోకి వెళాళ్ను. 
మెషీను తలుపు మూసుకుంది. కొనిన్ నిముషాల పాటు అంతా చెక చేసి, బయట కంటోర్ల రూముతో 

మాటాల్డి సిదధ్మయాయ్. 
 
మెషీను ఆన చేసారేమో, మెలల్గా చినన్ రొద మొదలయియ్ంది. బయట ఏమీ కనిపించటేల్దు నాకు, తలుపు 

వేసేసారు కాబటిట్. కొదిద్ క్షణాలయియ్న తరువాత ఆ మెషీను లోపలునన్ గోడ మెలల్, మెలల్గా పారదరశ్కంగా మారుతోంది. 
అంటే మొతత్ం ఒక గాజు తో చేసిన గోడలో నుండి బయటకు చూసుత్నన్టుట్ ఉంది. 

 
కొదిద్ సేపటికి చుటూట్తా అంతా పారదరశ్కంగా మారింది. నేను మషీను లోపల గాలిలో తేలుతునన్టుట్ 

ఉంది. కాని చుటుట్ పకక్ల చూసుత్నన్వి అరథ్ం చేసుకోవడానికి నాకు కొనిన్ క్షణాలు పటిట్ంది. 
నేనునన్ మెషీను బయట కాలం చాలా వేగంగా ముందుకు నడుసోత్ంది.   మా లాయ్బు లో మనుషులు ఒక 

వీడియో రికారుడ్ంగు ని ఫాసుట్ ఫారావ్రుడ్ చేసేత్ ఎలా నడుసాత్రో అలా కదులుతునాన్రు. కొంతసేపటికి లాయ్బు మాయమయియ్, 
దాని పర్దేశంలో ఏదో బిలిడ్ంగు కనపడింది. కారుల్, వాహనాలు లాంటివి చక చకా పరిగెడుతునాన్యి. ఇంకొదిద్ సేపటికీ 
అవి కూడా పోయి, విశాలమయిన భూమి, భూకంపాలు, నదుల పర్వాహన కనిపిసుత్నాన్యి. అవి కూడా ఏదో అరెజ్ంటు 
పని ఉనన్టుట్ బరబరా కదులుతునాన్యి, మారుతునాన్యి. 
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నాకు అరథ్ం అయియ్ంది, నేను ఈ మషీనులో పాత కాలంలోకి వెళళ్డం లేదు. భవిషయ్తుత్ లోకి వెళుత్నాన్!!  
మేమింతవరకు ఈ మషీను కాలం లో వెనకిక్ తీసుకెళుత్ందని అనుకునాన్ము. కాని ఇది ముందుకు తీసుకెళోత్ందేంటి?? 
ఏదైనా తపుప్ జరిగిందా మా లెకక్లోల్? అసలు తపుప్ జరిగితే ఈ మషీనే పని చెయయ్కూడదుగాని, ఇలా ఒకటనుకుంటే 
ఇంకోటి జరగదు. 

మరి ఆ ఎలుక సంగతేంటి? అది కూడా భవిషయ్తుత్ లోకి పర్యాణించిందా?  మరి ఒకక్ సెకను మాతర్మే 
ఎలా పటిట్ంది? ఇకక్డ చూసేత్నేమో సంవతస్రాలు, యుగాలు గడిచి, చుటూట్ ఉనన్ భూమి రూపు రేఖలే మారిపోతునాన్యి.  
అసలు నేను మళీళ్ వెనకుక్ వెళళ్గలనా? 

 
ఇంతలో చుటూట్ ఉనన్ భూమి దృశాయ్లు పోయి అంతా ఎండబారినటుట్ అయియ్ంది. మరి కొదిద్ సేపటికి 

అసలు చుటూట్ ఉనన్ నేల కూడా కనిపించలేదు. అంతరిక్షంలో ఉనన్టుట్నాన్,  దూరంగా సూరుయ్డుని అంతరిక్షంలోనుండి 
చూసేత్ ఎలా ఉంటాడొ అలా కనిపిసుత్నాన్డు. అలా కొనిన్ నిముషాల తరువాత, సూరుయ్డు పెదద్గా, ఎరర్గా తయారయియ్ 
ఒకక్ సారిగా కుచుంచుకుపోయి, మిణుకు, మిణుకు మంటూ అతి చినన్ నక్షతర్ం లాగా తయారయాయ్డు...ఓహో అంటే 
దాదాపు నాలుగు వందల కోటల్ సంవతస్రాల కాలం ముందుకు వెళుతునాన్ననన్ మాట. సూరుయ్డు కూడా అంతమయాయ్డు. 

 
అసలు నేను చూటూట్ చూసుత్నన్వి నమమ్దగినవేనా?  అసలేం జరుగుతోంది? మషీను పనిచేసోత్ందో లేదో? 

బయట ఫార్ంకు, మా డైరెకట్రు గారు ననున్ బయటికి లాగడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రేమో?  ఇదంతా ఏమైనా రేడియేషన 
మూలంగా వచేచ్ భర్మ అయుయ్ండొచుచ్. దిగార్భ్ంతికరంగా ఉంది. 400 కోటల్ సంవతస్రాల ముందుకు వెళళ్డమే? నోట 
మాట రావడం లేదు. 

 
ఇంతలో ఎమయియ్ందో ఏమో, ఒకక్ సారిగా అంతా చీకటయిపోయింది. అలా ఎంత సేపు చూకటోల్ 

ఉనాన్నో తెలీలేదు. ఫార్ంక ని, మా డైరెకట్రుని, చివరికి మా ఆయనీన్ పిలిచా...ఎకక్డా జవాబు లేదు. నా పర్యాణం 
అయిపోయిందా? నేను నిదర్పోయానా? లేదా ఈ మషీను వలల్ ఏదైనా పర్మాదం జరిగి నేను ఆసుపతిర్లో ఉనాన్నా?? 
పిచెచ్కుక్తోంది ఏం జరుగుతోందో తెలియక.. 

 
ఇంతలో ఒక బర్హామ్ండమైన కాంతి ఒకక్ సారిగా కనపడింది.  వెంఠనే దాని నుండి ఏవేవో బయటకు 

వసుత్నాన్యి. అవి మెలల్గా రూపాలి మారి, ఒకదానికొకటి కలిసి పెదద్వయియ్ మెరుసుత్నాన్యి.  జరిగింది ఒకక్ క్షణంలో 
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అరథ్మయియ్ంది...అవి నక్షతార్లు! ఒకొకక్టి  తయారవుతునాన్యి. ఆ నక్షతార్లు కలిసి గెలాకీస్లు అవుతునాన్యి. కొనిన్ 
నక్షతార్ల చుటూట్ గర్హాలు తయారయాయ్యి. ఇంతలో ఒకక్సారిగా ఏదో గర్హం కనపడింది. అపుప్డే తయారయియ్ందేమో, 
ఉలాక్ పాతాలు, అగిన్ పరవ్తాలు అనీన్ కనపడుతునాన్యి. ఇపుప్డు అది కూడా పోయి, పరవ్తాలు, చెటుల్, చినన్ చినన్ 
పార్ణులు... 

 
ఎకక్డో ఒక చినన్ అనుమానమొచిచ్ంది నాకు...ఆ అనుమానం ఇంకొదిద్ క్షణాలోల్నే రుజువయియ్ంది. 

మనుషులు కనపడాడ్రు. ఆది మానవులు. తరువాత నాగరికత..యుదాధ్లు...ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది...నేను కాలం లోకి భూమి, 
సూరుయ్డు, విశవ్ం అంతమయేయ్వరకు ముందుకు వెళాళ్ను. కాని విశవ్ం మళీళ్ మొదలయియ్ంది. అదే రూపు రేఖలతో, అదే 
సంఘటనలతో, అదే పరిసిథ్తులోల్......ఇది మళీళ్, మళీళ్ జరిగే పర్కిర్య... అందుకే అనాన్రేమో విశావ్నికి అంతం, ఆరంభం 
లేదని. ఒక చకార్నికి ముందు వెనక లేనటుట్గానే, విశావ్నికి కూడా లేదు. 

 
చపుప్న ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది..అంతా మళీళ్ యధాతధంగా జరిగితే, నా అశివ్ని సంఘటన కూడా 

జరుగుతుంది..అంటే, నేను నా బాబు ని రకిష్ంచుకునే అవకాశముంది ! 
 
నా చుటూట్ ఉనన్ సంఘటనలు జాగర్తత్గా గమినిసుత్నాన్, సరైన సమయం కోసం. అదుగో, మేమందరం 

జెనీవా సరసుస్ దగగ్ర... అశవ్ని సరసుస్ లోకి వెళుతునాన్డు.!! నేను ఒకక్ సారిగా  కురీచ్నుండి లేచి అశవ్ని వైపు 
పరిగెతత్బోయా. నా మషీను గోడను తాకగానే ఒకక్ ఉదుటున ఎగిరి ఎదురు గోడ మీద పడబోయి  గాలిలో తేలుతునాన్. 
ఏదో అయియ్ంది. మషీను ఒకక్ కుదుపు మీద కదిలి కొంతసేపటికి చినన్ రొద చేసూత్ ఆగిపోయినటుట్ ఉంది. 

 
ఇంతలో నా కళెళ్దుటే అశవ్ని నీళళ్లోకి వెళళ్డం, మునిగిపోతూ అరవడం, నేను గుండెలవిసేలా ఏడవడం 

అనీన్ కనపడుతునాన్యి.  నేను  గటిట్గా అరిచి మాళీళ్ వెళళ్బోయాను కాని, మళీళ్ ఒకక్సారిగా వెనకిక్ ఎగిరిపడాడ్ను. 
పిచెచ్కిక్న దానిలా ఆ మషీను గోడ మీద గీకబోయి మళీళ్ పడాడ్ను. ఇంతలో సంఘటనలు మారిపోయాయి. నేను ఇంటోల్ 
ఉండడం, ఫార్ంక రావడం, మాళీళ్ జాయినవవ్డం, మషీనులోకి ఎకక్డం అనీన్  కనపడుతునాన్యి... 
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అంటే మళీళ్ కాలం ముందుకు వెళిళ్, విశవ్ం అంతమయియ్, మళీళ్ మొదలయియ్ ,  మళీళ్ నా బాబు ని 
రకిష్ంచుకోవచేచ్మో...ఏడుసుత్నన్ నా మొహం తుడుచుకుంటూ నా కురీచ్లో కూరుచ్ని, మళీళ్ అదే కాల చకార్నికి 
సనన్దధ్మయాయ్.  

 
ముందర నుంచీ ఒక అనుమానం ఉండేది. అసలు కాలంలో పర్యాణించి ఇంతకుమునుపు సంఘటనలు 

మారచ్లేమోనని. అశవ్ని బర్తికి ఉంటే నేను ఇలా కాలంలో పర్యాణించే అవసరమే ఉండేదికాదు. కాని అది ఎంత వరకు 
నిజమో ఎవరికీ తెలియదు. అసలింతవరకు ఎవరూ కాలంలో పర్యాణించలేదు. అశవ్ని నాతో లేడు. అంతే!  అదే నాకు 
ముఖయ్ం. అది సరి చెయాయ్లి. అవుతుందో లేదో తెలియకపోయినా, అయేయ్ కొంచెమైనా అవకాశం నేను అసస్లు వదలను. 

మళీళ్, మళీళ్ నా అశివ్ని నీళళ్లో చూసి తటుట్కోలేనంతవరకు పర్యతిన్సూత్నే ఉంటా, ఎనిన్ కాల చకార్లు 
ముగిసినా. ఎందుకంటే అనంతమైన సమయం నా దగగ్రుంది. 

             
PPP 

     

“బయట ఇంత గొడవ జరుగుతోంది, సదానందం బయటికి రాడేంటబాబ్? ఏమోయ సదానందం! 
వినబడటం లేదా? తొందరగా రావయాయ్! ఇకక్డొక డోకాల్ం ఘటట్ం జరుగుతుంటే, నువేవ్మో నింపాదిగా చకల్ం ముకల్ం 
వేసుకొని శుకాల్ంబరధరం అని పూజ మొదలు పెడతునాన్వా? ముందు ఈ విఘన్ం సంగతేంటో చూడవయాయ్ బాబు”.  

కటుట్కునన్ ధావళిని సవరించుకుంటు సదానందం బయటికి వచిచ్, తన మొదటి అంతసుత్ బాలక్నీనుండి 
బయటకి తొంగి చూసాడు. ‘నింబం’ కింద, పకిక్ంటి పనిమనిషి జయమమ్కు, వాళిళ్ంటి పనిమనిషి సతెత్మమ్కు మధయ్ 
గొడవ. యాభై యేళల్కిర్తం తను పుటిట్న ఉతత్రాభాదార్ నక్షతార్నికి పర్తీకగా సదానందం అయిదేళళ్ కిర్తం నాటిన వేపచెటుట్కి 
పేర్మగా పెటుట్కునన్ పేరు ‘నింబం’. నిమమ్ళంగా పెరిగి నింబం ఇపుప్డు మూడంతసుత్ల ఎతుత్ ఎదిగింది. అందుకే అందరి 
కళళ్లోల్, నోళల్లోల్ ఆ వృక్షరాజమే!.    
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“దికుక్మాలిన యాప చెటుట్, ఎంత ఊకినా చెతత్ వొడుసత్నేలేదు. అశేల్ష ముసురులెకక్ ఆకులు రాలత్నే 
ఉనన్యి. చెటుట్ మీ ఇంటల్ ఉంటే సగం చెతత్ ఈడుంటది, ఊడేచ్ చాకిరేమో నా నెతిత్కి సుటుట్కుంది. సతెత్మామ్, ఇటల్యితే కషట్ం 
సూడు, మా అమోమ్ళల్కి చెపిప్ జీతమనాన్ పెంచమని మీ అమోమ్ళళ్కి చెపుప్, లేకుంటే నువవ్నాన్ వొచిచ్ ఊడిచ్పో. నా తోని 
గాదింక” జయమమ్ ఆవేశం కటట్లు తెగుతోంది.  

“ఆఁ..నేనేమనన్ చెటుట్కి చెవుల చెపిప్నాన్ యేంది, ఆకులనీన్ మీ ఇంటల్ రాలిచ్ నాకేమో కమమ్గ పండల్ని 
రాలచ్మని, ఏరుకోని చపప్రించనీకె” సతెత్మమ్ సమాధానం కదనకుతూహలంలో ఖంగుమనన్ది.  

ఇరువురూ చేతులోల్ చీపురల్ను ఆడిసూత్ మాటల అసాత్ర్లను సంధించుకునాన్రు. ఒక పావుగంట సేపు 
రకరకాల హావభావ పర్కటనలతో, మధయ్ మధయ్ కమరిష్యల బేర్కులతో అలా రియాలిటీ షో సాగిపోయింది. సదానందానికి 
ఏమీ పాలుపోవడం లేదు. బయటికి లోపలకి తచాచ్డుతునాన్డు, సిగన్ల దొరకని సెలుల్ఫోనులా. మాటలోల్ 
పాలుపంచుకోవడం దేవుడెరుగు, అకక్డ కనిపించడం కూడా అతనికి రిసుక్లా అనిపిసోత్ంది. ఇంతలో ఎదురుగా కొతత్గా 
కడుతునన్ అపారెట్మ్ంట వాచ మెన రాములు ఒక సంచితో వచిచ్ ఎండిపోయిన వేపాకులని ఏరుకోవడం కనిపించింది. 
సదానందానికి పార్ణం లేచొచిచ్ంది.  

“రాములూ! అంతా బాగేనా! రాతిర్పూట దోమలు కుటట్కుండ వేపాకు పొగ బాగా పనిచేసుత్ందా?” 
సదానందం చిదివ్లాసంగా వేసిన కుశల పర్శన్. 

 “అవును సారూ, కంటి మీద గంటనో రెండు గంటలో కునుకుంటదంటే గీ ఆకుల పొగతోనే”. 
“ఎంత కావలెనంటే అంత తీసక్పో తాత, గీ సెతత్ ఆ మునిస్పాలిటోళళ్కు బరువే, ఆ సెతత్ బండోళళ్కు కూడ 

బరువే” జయమమ్, సతెత్మమ్లు ముకత్కంఠంగా సెలవిచాచ్రు.  
ఇంతలో యుదధ్ వాతావరణంలో ఎంతో మారుప్ సంభవించింది. వడగాడుప్లు తగిగ్ చిరుజలుల్లు కురవడం 

మొదలయాయ్యి. జయమమ్ సతెత్మమ్లు పర్హరీ గోడకు అటొకరు, ఇటొకరు నిలబడి, ఒకరేమో కోడలి గురించి మరొకరు 
అలుల్డి గురించి తము పడుతునన్ పాటుల్ చెపుప్కోని ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కుంటునాన్రు. “నీకు తెలవ్నిదేముంది సతెత్మామ్ 
చినన్ మనవరాలికి తటుట్పోసింది కదా, ఇయాయ్లిట్కి తొమిమ్దోరోజు. వేపాకు పసుపు బెటాట్లె, నీ దగగ్ర అడించిన పసుపుంటే 
జర ఇయియ్”. జయమమ్ కొత దిగులుతో అడిగింది. అపర్యతన్ంగా ఇదద్రి చూపులు ముందు వేప కొమమ్లమీద పడాడ్యి. ఆ 
మరుక్షణంలోనే ఒకరి కళళ్లోకి ఒకరు చూసుకొని సనన్గా నవువ్కునాన్రు.   

“అటల్ంటే ఎటల్కాక్ ఆ చెటేట్ం పాపం చేసింది గానీ, కలిసి ఎటల్నో అటల్ ఊడుచ్కుందాం తీ. కాలానికి తగగ్టుట్ 
అది నడుచుకుంటది. రాలెచ్టపుప్డు రాలుసత్ది, పూసెటపుప్డు పూసత్ది. ఓపిక పడదాం. నీ మనమడినయితే పంపియియ్, 
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పసుపు ఇసత్” తెంపిన నాలుగు వేప కొమమ్లు జయమమ్ చేతికి అందిసూత్ కాంపర్మైజుకి, టేర్డాఫుకి మధేయ్మారగ్ంగా సతెత్మమ్ 
సేట్ట మెంటు. ఊపిరి పీలుచ్కొని లోపలికి వచాచ్డు సదానందం.  

“బయట ఆ అలల్రేంటి?” తులసి చెటుట్కి నీళుళ్ పోసుకోవడానికి బయటికి వసూత్ సతీమణి సంధయ్ ఆరా.  
“ఏమీ లేదు, జయమమ్, సతెత్మమ్ల మధయ్ ఏదో చినన్ గొడవ, తీరిపోయిందిలే” సదానందం సంజాయిషీ 

లాంటి సమాధానం.  
“ఆ వేపాకు చెతత్ పైనేనా తగాదా?” కొంత విసుగాగ్ సంధయ్ మరో పర్శన్.  
“అయిపోయిందిలే, ఇపుప్డు అంతా ఓకే” మాయ్టరిన్ కోల్జ చేదాద్మని సదానందం ఆరాటం.  
“ఓహో మీరిపుప్డు ఆ పంచాయతీ సామరసయ్ంగా పరిషక్రించారనన్ మాట. అంత సీను సితార మీ దగగ్ర 

లేదు కానీ, అటువైపు ఉనన్ కొమమ్లని తొందరగా ఎవరితోననాన్ కొటిట్ంచేయండి” సంధయ్ సనాన్యి నొకుక్లు.  
“అవునురా, అదే మేలు” కోడలి గారి అతత్గారు దానికి వాదయ్ సహకారం.  
“సరే చూదాద్ం గానీ, చెటుట్ ఇపుప్డే ఎదుగుతోంది కదా, దెబబ్తింటుందేమొ!” మీమాంసలో సదానందం 

అంతరమ్థనం. నీళుళ్ నములుతూ అనయ్మనసక్ంగా సమాధానం చెపాప్డు.  
‘సదా నింబ వృక్షసయ్ మూలాదివాసా’ అంటూ సాయిబాబా ఆరతి సనన్గా దగగ్రలోని దేవాలయం నుండి 

వినిపిసోత్ంది. సదానందం ఎదురుగా గోడపైన ఉనన్ సాయిబాబా పటం వైపు అమాయకంగా చూసాడు. బాబా ముఖంలో 
ఏదో నవువ్. ఆ నవువ్లో ఎనోన్ అరాథ్లు. అలా కొనిన్ తనకు సుఫ్రిసుత్ంటే, ’అపవితర్ పవితోర్వా’ అంటూ పూజ 
మొదలుపెటాట్డు.  

పూజ పూరిత్ చేసుకొని బేర్క ఫాసట్ కి రెడీ అయాయ్డు సదానందం. మిలెల్ట దోసెలని పేల్టోల్ పెటిట్ సంధయ్ ఇవవ్గా 
వాళళ్ అమమ్గారు కరివేపాకు పొడి వడిడ్ంచారు. “అమామ్! మనము ఉగాది తరువాత చేసిన వేపపూత పొడి చాలా 
బాగుండింది, కానీ కొంచెమే చేసుకునాన్ం. ఈసారి మాతర్ం ఎకుక్వగా చేసుకోవాలి” సదానందం తన అసంతృపిత్ని 
వెలిబుచాచ్డు.  

“లక్షణంగా చేసుకుందాం, దానికేం భాగయ్ం. కానీ మనిమిదద్రమే కదా తినేది. ఎంత కావాలి? ఉగాది 
పచచ్డిలో వేసిన నింబకుసుమ భక్షణమే ఇంటోల్ వాళల్కి గగనం” వాళళ్మమ్ నిటూట్రుప్ శుర్తిలో కోడలిపై పరోక్షంగా చినన్ 
చెణుకు.  మరో దోసె వేసూత్ సంధయ్మాతర్ం సదానందం అలప్సంతోషానికి ఫకుక్న నవివ్ంది.  

“ఏ ఎందుకా నవువ్? వేప అరోగాయ్నికి చాలా మంచిది. రోజూ ఆ మాతర్ం చినిన్ వేపాకు ముదద్లు తినాన్ 
సరే, ఎలాంటి జబుబ్లూ ఉండవు, తెలుసా? ” సదానందం కొంత చిరాకుతో ఉపదేశానికి పూనుకునాన్డు. 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

333          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

“మాకూ తెలుసు మహానునుభావా. మా తాత గారు ఊరోల్ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం చేసేవారు. చినన్పుప్డు 
మేమూ చూశాము, మీ వేప మహిమలు. మీకునన్నన్ంత కాకపోయినా వేపకాయంత ‘జాఞ్నం’ మాకూ ఉంది” 
సదానందానిన్ ఉడికించాలని సంధయ్ డిసైడ అయిపోయింది.  

“ఇదిగో మీలాంటి వాళుళ్ ఇలా వేపపైన లెకచ్రిల్సూత్ ఇంటోల్ మడిగటుట్కోని కూరుచ్ంటే, అకక్డ అమెరికా 
వాళుళ్, యురోప వాళుళ్ వేప ఉతప్తుత్లపైన పేటెంటుల్ తీసుకొని వాయ్పారం చేసుకుంటునాన్రు. కొనిన్ రోజుల తరువాత 
ఇంటి ముందునన్ చెటుట్కి కూడా ఎవడికో డబుబ్లు కటాట్లిస్ వసుత్ందేమో. అది చూసుకొండి ముందు” తనకునన్ 
ఇంటెలెకుచ్వల  పార్పరీట్ రైటస్ అవగాహనను తెలియబరుసూత్నే సదానందానిన్ ఎకక్డో మెలిబెడుతోంది సంధయ్.  

అవధాన ంలో అపర్సుత్త పర్సంగంలా అనిపించినా వేప చెటుట్నుండి కలుల్ కూడా గీసాత్రని అమమ్ చెపిప్న 
విషయం కొంత కొతత్గానే అనిపించింది సదానందానికి.  సదానందం సంధయ్ల వాదన ముదిరి పాకాన పడకముందే 
సదానందం అదృషట్ం బాగుండి ఫోను మోర్గింది. సేందిర్య వయ్వసాయ ంలో నిపుణుడైన తన మితుర్డు విజయ వేప 
కషాయాలపై, వేప పిండి ఎరువుపై, వేప నూనె మొదలగు పదధ్తులపై తరువాతి వార ంలో జరిగే వరక్ షాప కి ఆహావ్నం. 
“వేప గొపప్దనం మీద నువొవ్క కవితో, గేయమో రాసుకు రావోయ, బాగుంటుంది” మితుర్డి రికెవ్సుట్. తపప్కుండా 
కలుసాత్నని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సి, నినన్నే తెచిచ్న అలోవెరా నీమ హాయ్ండ వాష తో చెయియ్ కడుకునాన్డు.  

“నానాన్ నింబం అంటే మీనింగ ఏంటి?” సదానందం చినన్మామ్యి శివాంగి మొబైల ఫోను 
చూసుకుంటూ తల ఎతత్కుండానే ఒక పర్శన్ సంధించింది.  పదో తరగతి చదువుతునన్ శివాంగికి సెప్ల బీ లో మొనన్నే ఒక 
పైరజు కూడా వచిచ్ంది. అలల్రిని తటుట్కోలేక అమెను శివాంగి అనడంకనాన్ సివంగి అనే ఎకుక్వగా పిలుసాత్డు వాళళ్ నానన్. 

 కళల్జోడు తుడుచుకుంటూ “సంసక్ృత ంలో నింబం అంటే..”, అంటూ చెపప్బోయిన సదానందానికి 
శివాంగి తల గిరుకుక్న తిపిప్ “సాంసిర్క్ట కాదు ఇంగీల్ష లో” అని ఒక టాంటు విసిరింది.   

“ఇంగీల్షు లోనా?” సదానందం నోరెళళ్బెటాట్డు.  
“ఏమో..ఎపుప్డూ వినలేదే” అలాంటిదొకటుందా అనన్టుట్ అనుమానంగా మొహం పెటాట్డు. 
“ఎన, ఐ, ఎం, బి, ఎ, ఎం నింబం అంటే To define someone as mentally retarded in a 

less harmful way of saying it. The boy got the easiest question in the world wrong and 
the class called him a Nimbam. ఒక ఎకాజ్ంపిల. సివంగి విడమరిచ్ చెపిప్ంది.  

ఇది హాసయ్మో వయ్ంగయ్మో సదానందానికి అంతుబటట్డం లేదు. శివాంగి మరో పర్శన్ “నానాన్, డు యు లవ 
నింబం?” 
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“ఐ అడోర నింబం అండ లవ టు బి లైక నింబం..ఎయిదర ఇన సాంసిర్క్ట ఆర ఇన ఇంగిల్ష” సదానందం 
కంవిక్షన తో కూడిన భావానిన్ నవువ్తూనే కొంత సీరియస గా చెపాప్డు. అలా ఆలోచిసూత్ ఆఫీసుకి బయలుదేరేందుకు మెటుల్ 
దిగాడు. 

“అయోయ్ పాపం సదానందం. అతనికి మనశాశ్ంతి ఎపుప్డూ పిర్యమే. అసత్రశసాత్ర్లతో కింద తయారుగా 
ఉనాన్రు కరెంటు డిపారట్ మెంట వాళుళ్, తీగలకు అడొడ్సుత్నాన్యని కొమమ్లిన్ నరికేందుకు. నింబానికి తపేప్టుట్లేదు వేటు. 
సదానందం ఏమ చేసాత్డో” 

“సార ఈ చెటుట్ కొమమ్లు కొటేట్యాలె. వైరల్కు అడద్మొసుత్నన్యి” పరిమ్షన కోసం కాదు, ఏదో 
చదువుకునోన్డివని ఇలా ఇంఫరేమ్షన ఇసుత్నాన్ను అనన్టుల్గా కరెంట ఆఫీసు వయ్కిత్ ముకత్సరి పలుకులు. ఒక చేతిలో 
గొడడ్లితో, మరో చేతిలో సిగరెటుట్తో, నింబానిన్ ఎగాదిగా చూసుత్నాన్డు, ఎటు నుండి నరకడం మొదలుపెటాట్లా అని. 
సదానందానికి ఒక వైపు వళుళ్ మండిపోతోంది, మరో వైపు నోరెండిపోతోంది, అకక్డునన్ దృశయ్ం చూడగానే.  

“ఎకక్డ అడడ్మొసుత్నన్యి భయాయ్? అంతా బాగానే ఉంది కదా, ఎందుకు అనవసరంగా కొటట్డం” అని 
ఏదో చెపప్బోయాడు కొంత తమాయించుకొని.  

“ఏం బాగుంది సార. ఏమ పార్బల్ముందో మాకు తెలుసు కదా, మా అనుభవం మాకు ఉండదా? మా పని 
మమమ్లిన్ చేసుకుపోనియయ్ండి. గీ చెటేట్మైన చెపిప్నటుట్ మాటిని వైరల్ను తాకకుండ పెరుగుతదా? ఇయాయ్ల రేపు సదువుకునన్ 
మనుషులే మాట యింటలేరు, ఇంక చెటేట్డా? తపప్దు సార కొటేట్యాలె. రేపొప్దుద్న బాగ గాలులొసేత్ వైరుల్ తెగిపోతే మీరు, 
మీరు గాకపోతే మీ పకోక్ళుళ్ మాకే కంపెల్యింట ఇసత్రు”. ‘ఎంతమందిని చూడలేదు మీలాంటోళళ్ని’ అనన్టుట్గా 
నికక్చిచ్గా సమాధానం చెపాప్డు కరెంటు మనిషి. అలా తన పనిలో నిమగన్మయిపొయాడు.  

“అదిగో అకక్డవసరం లేదు, ఇదిగో ఇకక్డ కొంచెం జాగర్తత్గా కొటుట్” అంటూ సదానందం అటూ ఇటూ 
తిరుగుతూ తన సాప్ండిలైటిస మెడ ఇబబ్ంది పెటిట్నా సాధయ్మైనంత తకుక్వగా కొమమ్లు నరికేలా చూసేందుకు తన 
పర్యతన్ం తాను చేసుత్నాన్డు.  

“మీరేం టెంషన పడకండి సార. నేను అంత కలియ జూసి ఎంత అవసరమో అంతనే కట జేసత్. వేప 
కొమమ్లు గటిట్వి సార. ఆ గులొమ్హర లెకక్, సుబాబుల లెకక్ పెళుసు కాదు, చినన్ గాలికే ఇరగనీకె. చినన్పుప్డంత ఈ వేప 
చెటల్కిందనే పెరిగినోణిణ్. ఇది నాకు తోబుటుట్వు లెకక్ సార. ఇపప్టికి పొదుద్న లెవవ్ంగనే వేపపులల్తోనే పండుల్ తోముత. 
చినన్పుప్డు మాయవవ్ బయిటికి కషట్మైనా గీ పొడి నూరి ఇచేచ్ది. జుటుట్ రాలుతునాన్, చరమ్ంకేమైన రోగమొచిచ్నా, ఆడోళల్ 
సమసయ్లొచిచ్నా, ఇటల్ ఎనోన్ తీరుల్గ వేప చెటుట్తోనే మందులిచేచ్ది. ఇపుప్డెవరు నమమ్రు సార.” తన అనుభవ సారానిన్ 
రెండు నిమిషాలోల్ చెపేప్సాడు కరెంటు కరీము. సదానందం మనసుకి కొంత ఉపశమనం కలిగింది.   
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“అలసయ్మైపోయిందని ఆఫీసుకు గబగబా బయలుదేరుతూ లంచ బాకస్ కాంపౌండ వాల పైనే మరచి 
వెళిళ్పోయాడు సదానందం. ఇక సాయం’సంధాయ్’ పర్దోష పూజ తపప్దుగా!”.  

*** 
“పర్తిరోజు పొదుద్నేన్ టీకపుప్ చేతిలో పటుట్కొని, మిదెద్మీదికి వెళేళ్ మెటల్పైన కొరొచ్ని అలా వాలుతునన్ 

వేపకొమమ్లని నిమురుతూ, పైన కూరుచ్నన్ పకుష్ల కేరింతలను, సందడిని గమనిసూత్, అపుప్డపుప్డు ఏదో పుసత్కం 
చదువుతూనో, లేదా రాసూత్నో, లేదా అలా అలోచిసూత్నో ఓ గంటో, అరగంటో కాలం గడుపుతాడు సదానందం”.  

అలా మెటల్మీద కూరోచ్ని,  నినన్ కోటేట్సిన కొమమ్లిన్ చూసూత్, నింబం కొంత బోసిగా ఉండడం గమనించిన 
సదానందం మనసులో నొచుచ్కునాన్డు. ఎందుకో ఏదో వెలితిగా అనిపించింది. ‘ఏమ ఫరవాలేదులే, కొమమ్లు చకచకా 
పెరిగిపోతాయని’ భరోసా ఇసుత్నన్టుట్గా నింబం సనన్గా గాలిని సదానందం ముఖానికి తగిలేటుట్గా వీచింది.  అలా 
అలోచనలోల్కి జారిపోయాడు సదానందం.  

కాసేపు కూనికిపాటుల్ పడాడ్క బయట ఏవో ఘంటల శబాద్నికి జాగృదావసథ్లోకి వచాచ్డు. రేలింగ పైనుండి 
తలెతిత్ చూసేత్ వాకిటోల్ నింబం కింద ఒక ఒంటె నిలబడి ఉంది. పిలల్లిన్ సావ్రీ చేయించడానికి ఆ కపీశ వాహనం వీధిలోకి 
వచిచ్ంది. అలా నిలబడడ్ ఒంటె తనకు అందినంత వరకు వేపాకులిన్ పరపరా తినేసుత్ంటే సదానందానికి చాలా వింతగా 
అనిపించింది. సదానందం, కూడా వచిచ్న వాడిని ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు. ఆ ఒంటెకి తాము ముదుద్గా 
పెటుట్కునన్ పేరు రేషామ్ అట, ఏదో హిందీ సినిమాలో కూడా కనిపించిదంట. వేపాకును చాలా పిర్యంగా తింటుందంట. 
ఒంటె వేపాకు తినడానిన్ సదానందం అబుబ్రంగా చూసుత్నాన్డు. అలా చుటూట్ తిరుగుతూ మొబైల ఫోనులో ఫోటోలు 
తీసూత్ పెదద్మామ్యి ఆనందికి పదే పదే చెబుతునాన్డు ‘వేపాకు ఎలా తింటుందో’ చూడు అని.  

 “వేపాకు తింటుంది కాబటేట్ అది అంత హెలీద్గా ఉందేమో నానాన్” ఒంటెతో సెలీఫ్ తీసుకుంటూ 
పెదాద్మామ్యి ఆనంది రిటారుట్.  

“అవును అందుకే అది లొటిట్పిటట్, నువేవ్మో వసపిటట్” సదానందం ఏదో అరథ్ం కాని భాషలో రియాక్షన.  
‘ఆ ఒంటె దగగ్ర ఎంత సేపు కాలకేష్పం? ఆ పర్హసనం ఆపి ఆఫీసుకి రెడీ అవవ్ండి” పై నుండి సంధయ్ కేక 

లాంటి పిలుపు. ఒంటెను తోలేవాడిని చేసిన ఇంటరూవ్య్లో తాను తెలుసుకునన్ కొతత్ విషయాలను మననం చేసుకుంటూ 
మెటెల్కక్డం మొదలుపెటాట్డు సదానందం. మొదటి అంతసుత్ గుమమ్ం దాకా చేరాడో లేదో, “సార” అనన్ పిలుపుకి మళీళ్ 
కిందకి చూసాడు.  

గేటుకు ఆనుకోని ఒక నలభయేయ్ళళ్ మనిషి. నుదుట పెదద్ బొటుట్ పెటుట్కొని, దానికింద కొంచెం సింధూరం 
అదుద్కొని, కాటను పాయ్ంటుపై ఒక మీడియం కావ్లిటీ ఖాదీ షరుట్ వేసుకొని, మణికటుట్కి నాలుగైదు రకాల కాశీ దారాలు 
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చుటుట్కొని నిలబడి ఉనాన్డు. ఏమిటనన్టుట్గా సదానందం చూడగా “నమసేత్ సార” అని తన కుడిచేతిని ఛాతీపై ఉంచి తల 
కొదిద్గా వంచి ఆ వయ్కిత్ పలకరించాడు. తానూ నమసాక్రం చేసి ఏమిటో చెపుప్ అనన్టుట్గా సదానందం ఆ వయ్కిత్ వైపు 
చూసాడు.   

“మన గలీల్కి సీసీ రోడుడ్ సాంక్షన అయియ్ంది సార. అదద్ం లెకక్ కాంకీర్టు రోడద్యితది. మటిట్, దుముమ్ 
లేకుండ మంచిగ నీటుగ ఉంటది” ఆ వయ్కిత్ చెబుతూ పోతునాన్డు.  

“ఇపుప్డునన్ రోడుడ్ బాగనే ఉంది కదా, కొంతననాన్ మటిట్ కనబడకపోతే నేలకరథ్ం ఏముంది” సదానందం 
తన ధోరణిలో ఏదో చెపప్బోయాడు. 

“ఈ కాలంల అందరు సిమెంటే కావాలంటునుర్ సార. మటెట్వనికి కావాలె. ఇండుల్, చెరువులు, గుళుళ్, రోడుల్ 
అనీన్ సిమెంటు తోనే నిండె. సిమెంటు లేని వాకిళుళ్ ఊరల్లల్ కూడ కరువాయె. సిటీల బసీత్లనిన్ కూడ సిమెంటు రోడేల్నాయె. 
మాకంటె మాకు కావాలన్ని కాలనీల అందరు అడుగుతునన్రు గానీ మన గలీల్ల కారొప్రేటర వాళల్ బావ ఉంటడు గదా, 
అందుకే ఇది ముందుగాల మనకు వచిచ్ంది”.  ఆ వయ్కిత్ ఒక మారెక్టింగ ఎకస్ప్రట్ లా టకటకా చెపేప్సాడు.  

“సరే మనమేం చేసత్ం. అటల్నే గానిదాద్ం. మా ఇంటి ముందయితే ఆ వేపచెటుట్ చుటూట్ ఒక జానెడు జాగా 
వదిలేసి రోడేడ్సుకుంటె సరిపోతది” సదానందం కండీషనల కంసెంటు ఇసుత్నన్టుట్గా చెపాప్డు.  

“అదే సార..అది చెబాద్మనే” అంటూ తల గోకుక్నాన్డు ఎదుటి వయ్కిత్.  
“రోడెడ్యయ్డానికి ఈ వేప చెటుట్ని కొటేట్యాలె సార” అని పిడుగు లాంటి విషయం చెపప్నే చెపాప్డు.  
తన ఊహకు కూడా అందని ఆ విషయానిన్ విని సదానందం ఓ నిముషం సాథ్ణువైపోయాడు.  రేలింగ ని 

పటుట్కొని మెలిల్గా కిందికి వచాచ్డు.  
“నీ పేరేమనన్వు..?” అంటూ ఆ వయ్కిత్తో కొంత చనువు కోసం అడిగాడు.  
“నా పేరు హనుమంతు సార, కారొప్రేటర సార దగగ్ర పనిజేసాత్. రోడుడ్ కాంటార్కుట్ కూడ సార వాళళ్ 

మేనలుల్నిదే. అందుకే ఈ పనులనిన్ నేనే చూసుకుంట” తన ఐడెంటిటీని ఇంకొంచెం బలంగా పర్సాత్వించాడు హనుమంతు.  
“రోడుడ్కీ చెటుట్కీ ఏమనాన్ సంబంధం ఉనన్దంటవా హనుమంతు. దాని తిపప్లు దానిది, దీని తిపప్లు 

దీనిదేగదా” చినన్ విషయమే, నచచ్చెబుదామనన్టుట్గా సదానందం కొంత మందర్ంగా పలికాడు. ఎంత 
దాచుదామనుకునాన్ అతని సవ్రంలో గాదగ్దికత ధవ్నించింది. అది హనుమంతు కూడా పటేట్సాడు.  

“అది గాదాస్ర. చెటుట్ ఇంటల్ లేదు కదా. ఇంటి బయట రోడుడ్మీద మీ కాంపౌండ వాల కి మూడు, నాలుగు 
ఫీటల్ దూరం ఉంది కదా. ఇవేమో గార్మపంచాయతీ లే అవుటుల్, రోడుల్ ఇరవై ఫీటేల్ పెటిట్రాయె.  చెటుట్ అమాంతం రోడుడ్ 
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మీద ఉనన్టేట్ గద. మీరే అలోచించుండి. తియయ్క తపుప్తదా సార?”. హనుమంతు కొంత కనివ్ంసింగ గా చెపేప్ పర్యతన్ం 
చేసాడు.  

“తరువాత కటుట్కునోన్ళల్ంత ఇండుల్ పైకి కటుట్కోని, ఇంటోల్కి బండుల్ పోవడానికి రాంపులు కటిట్ సగం రోడుడ్ 
ఆకర్మిసుత్నన్రు గదా. అవనీన్ ఒదిలేసి ఈ నీడనిచేచ్ చెటుట్ జోలికి రావడం నాయ్యమంటవా హనుమంతు. పూనా లాంటి 
చోటల్యితే ఒక చెటుట్ కొటాట్లంటే ఎంత లొలల్యితదో తెలుసా?” కొంత లా పాయింటు పటిట్నటుట్గా, కొంత వేడుకోలుగా 
మిశర్మ సవ్రంతో సదానందం తన అభిపార్యానిన్ వెలిబుచాచ్డు.  

“అదేం లేదు సార.  అవనీన్ కూడ తీసేయడమే. అంతెందుకు అకక్డ నాలుగిండల్వతల కనిపించే గనెన్రు 
చెటుల్, కోర్టనుల్, అనీన్ తీసేసేవే. పూనాలుండేది పూనాలుంటది, మనకాడుండేది మన కాడుంటది సార. దానిదేముంది” 
అంతా సమనాయ్యమే, సమయోచితమే అని భరోసా కలిపిసుత్నన్టుట్గా హనుమంతు మరో అడుగు ముందుకేసాడు. 
సదానందం లోపల తన ఉదేర్కానిన్ అణచుకొని ఉనాన్డు. అలా అని బయటికి వెళళ్గకేక్ ధైరయ్మూ అతనిలో లేదిపుప్డు.  

“ఇంకా నాలుగైదు రోజులు టైముంది సార, మళీళ్ కలుసాత్. అవసరమైతే ఫొన చేసాత్. నమసేత్” అంటూ 
హనుమంతు సదానందం మొబైల కి తన మొబైల తో ఒక మిస డ  కాల ఇచిచ్, నంబర సేవ చేసుకొని బయలు దేరాడు.  

దీనంగా నింబం వైపు తలెతిత్ చూసాడు సదానందం. ఫిబొనాచీ సిరీస లో అలుల్కునన్ ఆకులు, కొమమ్ల 
మధయ్నుండి సూరయ్ రశిమ్ తళుకుక్మంటోంది. పర్కృతిని మించిన దైవం ఉనన్దా అని సవ్గతంలో అనుకుంటూ మెలిల్గా 
మొదటి అంతసుత్ మెటల్ను ఎకక్డం మొదలు పెటాట్డు. ఒక మూడు నాలుగు రోజులపాటు సదానందానికి మనసు 
మనసులో లేదు. నింబం అలుల్కునన్ పర్దేశంలో శూనాయ్నిన్ ఊహించుకోలేక పోతునాన్డు. అటువంటి ఊహ రావడమే 
జీరిణ్ంచుకోలేకపోతునాన్డు. ఇంటోల్ అందరూ “ఏదో ఒకటి చేదాద్ం, చెటుట్ కొటేట్యకుండా చూదాద్ం” అని అంటూ ఉండడం 
సదానందానికి అంత వయ్ధ లోనూ కొంత ఊరట కలిగిసూత్నే ఉంది. ఉండబటట్లేక హనుమంతుకి రెండు సారుల్ ఫోన చేసి 
ఏదో రకంగా చెటుట్ని కొటేట్యకుండా చూడమని కూడా వినన్వించాడు.  

నాలుగు రోజుల తరువాత హనుమంతు రానేవచాచ్డు. అతనిన్ పైకి పిలిచి ఇంటోల్ కూరోచ్బెటిట్ ఒక 
అరగంట సేపు మాటాల్డి నింబానిన్ రకిష్ంచమనాన్డు సదానందం. ఎందుకో హనుమంతుకి సదానందం మాటలోల్ 
నిజాయితి కనిపించింది. అలోచనలోల్ నిరమ్లతవ్ం కనిపించింది. ‘ఆ చెటుట్ కొటేట్యడం కూడా కాంటార్కుట్లో భాగం కాబటిట్, 
సొంత మిషిన తో కొటేట్సేత్ అందులోనూ కొంత మిగులుచ్కోవచుచ్ కాబటిట్, కాటార్కట్ర తాపతర్యం అయి ఉండవచుచ్. చెటుట్ 
ముటట్కుండా రోడుడ్ వేయడం, కాని పని ఏం కాదుగదా’ అని మనసులోనే  అనుకునాన్డు హనుమంతు.  

“మీరు టెంషన పడకండి సార. చూదాద్ం. మన పర్యతన్ం మనం చేదాద్ం. ఇంకో వారం రోజులు వేరేచోట 
పని చేసి ఇకక్డికొసత్ం. ఈలోపల ఏదో ఒక దారి దొరకదా, చూదాద్ం” అని హనుమంతు బయలుదేరాడు. ‘నమో 
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దూతాయచ పర్హితాయచ’ అని రుదర్ం మంతర్ం వెనకాల వినవసూత్ంటె సదానందం శివుడికి మనసులోనే 
నమసక్రించుకునాన్డు, అహిరుబ్ధున్య్డు అతడే కదా అని. హనుమంతు వెళుతూ వెళుతూ నింబం మొదలు దగగ్ర ఏదో 
పరిశీలనగా చూసి, అకక్డ కొంత మటిట్ తీసి, శుభర్ం చేసి వెళళ్డం సదానందం గమనించాడు.  హనుమంతు కింద రోడుడ్ 
మీద చెయియ్ ఊపుతూ చిరునవువ్తో వెళిళ్పోయాడు.  

మూడు రోజుల తరువాత నింబం కింద కొంత సందడిగా కనిపించింది. సుమారు ముపప్యి 
సంవతస్రాలునన్ ఒక మహిళ, ఆమెతో పాటు ఒక అరవై సంవతస్రాల ముసలమమ్, ఇదద్రూ మొహాలలో పసుపు ఛాయతో 
పెదద్ కుంకుమ బొటల్తో నింబం మొదలులో ఉనన్ చినన్ రావి మొకక్కీ వేపచెటుట్కీ కలిపి దారాలు కటిట్ పసుపు కుంకుమలతో 
పూజ చేసుత్నాన్రు.  సదానందం సంధయ్ను పిలిచి ఏంటో చూడమని అడిగాడు. సంధయ్ కిందికి వెళిళ్ ఆరా తీయగా ఆ 
ముసలమమ్ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 

“అమామ్ ఈమె నా కోడలు. పదేండుల్ ఎంత మంది దేవుండల్కో మొకక్ంగ మూణెణ్లల్ కింద కొడుకు పుటిట్ండు. 
వేప చెటుట్ ఇషుణ్మూరిత్ సవ్రూపమయితే, రావి చెటుట్ లచీమ్ దేవి అని అంటరు. మాకు చానా నమమ్కం. అవి కలిసునన్ చోటు 
చానా పవితర్ం మాకు, మా కుటుంబానికి, మా ఇంటి దేవుని లెకక్. వాటంతకి అవి మొలుసేత్ అది ఇంకా పవితర్ం. ఇకక్డ 
కనిపింఛింది. అందుకే పూజ చేసుత్నన్ం. ఏమనుకోకు బిడాద్” ముసలమమ్ తనమ్యతవ్ంతో చెబుతుంటే ఆమె కోడలు చినన్ 
బాబుని చెటుట్ మొదలు దగగ్రగా ఉంచి దండం పెటిత్సోత్ంది. ముసలమమ్ ఒక దారం తీసి మనవడి చేతికి రక్ష కటిట్ంది.  

అలా రెండు మూడు రోజులలో ఒక ఇదద్రు ముగుగ్రు అకక్డ ఏదో పూజ చేయడం జరిగింది. హనుమంతు 
మధయ్ మధయ్లో అలా వచిచ్ చూసి వెళుతునాన్డు. సదానందానికి కొంత అరథ్మయియ్ కొంత అరథ్ం కానటుట్గా ఉంది పరిసిథ్తి. 
నాలుగు రోజుల తరువాత హనుమంతు వచిచ్ సదానందానికి ఒక చలల్ని వారత్ చెపాప్డు.  

“సార ఈ చెటుట్ని చానా మంది పవితర్ంగా చూసుత్నన్రు కాబటిట్ కొటేట్యకుండ రోడెడ్యయ్డానికి మా సారు 
ఒపుప్కునన్డు. ఇంక మీకు దిగులొదుద్ సార”.  

సదానందం సంతోషానికి అవధులేల్వు. ఆనంద భాషాప్లతో అపర్యతన్ంగానే హనుమంతుకి రెండు 
చేతులెతిత్ నమసక్రించాడు. పర్తినమసాక్రం చేసిన హనుమంతు కళుళ్ కూడా చెమరాచ్యి.  

కరీచ్ఫ తీసి కళుళ్ అదుద్కోని “సార మీరు నాకొక మాటియాయ్లె” అని అనాన్డు.  
“పూజ వరకైతే సరేగానీ, గుడి కటుట్డు రోడుడ్ ఆకర్మించుడు జరగకుండా చూసే బాధయ్త మీదే. లేక పోతె 

నా మాట పోతది” వినమర్ంగా చెపాప్డు హనుమంతు.  
సదానందం హనుమంతు చేతులోల్ చేతులు పెటిట్ ‘నీ మాట నిలబెటేట్ బాధయ్త నాది’ అని మాటిచాచ్డు.   
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“సదానందం కిటికీలోనుంచి నా వైపు కొంత జాలిగానూ, కొంత విజయగరవ్ంతోనూ చూసాడు. నేనూ 
సదానందానిన్ అభినందించకుండా ఉండలేకపోయాను. నీ ధరమ్ం నినున్ గెలిపించిందయాయ్ సదానందం. నువువ్ నిలిచావు, 
నీ నింబం నిలిచింది, చెటుట్పైనునన్ నా గూడూ నిలిచింది.  శభాష! అని అనుకునాన్ను” 

“నేను పిటట్నైనా ఈ కథ పిటట్కథ కాదేమో. సదానందం లాంటి ఎందరో వేపచెటుట్లాంటి వాళుళ్ ఈ 
సమాజంలో ఉనాన్రు. ఒకొకక్రికి, ఒకొకక్సారి, ఒకోవిధంగా ఉపయోగపడతారు. అలా అని అందరికీ అనిన్ వేళలా 
పర్యోజనం ఉండదని వేప చెటుట్ పనికి రానిది కాదు కదా. అలాగే జయమమ్, సతెత్మమ్, కరీం, హనుమంతు, ముసలమమ్, 
సదానందం కుటుంబ సభుయ్లాల్గా అందరికీ అనిన్ విషయాలలో ఎంతో కొంత తెలుసు. అందరిలోనూ వైరుధాయ్నికి బదులు 
వైవిధయ్ం చూడగలిగితే ఎంతో మేలు. సమయానికి అనుగుణంగా మన అవసరాలతో పాటు, అవతలి వారి మనోభావాలకి, 
చుటూట్ ఉండే ఇతర జీవులకీ విలువిసేత్ అంతా నింబసమూహమే. అంతా ఆనందమే. మరి అందరిదీ ఆనంద 
మారాగ్నేవ్షణే. సవ్సిత్!”              

PPP 
 

 
"అమామ్. ఈసారి సమమ్ర హాలిడేసోల్ ఎకక్డికి వెళాద్ం?" పిలల్లు అడుగుతునాన్రు.  
ఒకక్సారిగా నా మనసు వెనకిక్ పరుగులు తీసింది.   *** 
నా చినన్పుప్డు వేసవి సెలవులోల్ మా అమమ్మమ్ వాళళ్ ఊరు, పర్శాంతతకు, పర్కృతి రామణీయతకు పెటిట్న 

పేరయిన గంగాపురం వెళాళ్లంటే ఒక పండుగ వచిచ్నటేట్. ఎటుచూసినా పచచ్ని పంటపొలాలు. పాయలుపాయలుగా నీటి 
కాలవ్లు. వరిపొలాలపై ఎకక్డినించో వచిచ్వాలిన తెలల్ని కొంగలు నీరెండకు మెరుసూత్ ఆకుపచచ్ని తివాచీ పై తెలల్ని 
వెండిజరీ పూలు అదిద్నటుట్ కనిపిసేత్ కనున్ల పండుగగా ఉండేది. పకక్నే ఉనన్ సరసుస్లాంటి మోట బావి ఇంజిన పెడితే 
గొటట్ంలోంచి ఒక జలపాతంలా నురగలు కకుక్తూ దుమికే నీళళ్లోల్ కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకుంటుంటె ఆ సంబరం 
అంతాఇంతా కాదు. ఇక సాయంతార్లు డాబా మీద చలల్గాలికి కూరుచ్ని అమమ్మమ్ మాకిషట్మని చేసిన రకరకాల 
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అమృతంలాంటి పిండివంటలు, ఆమె మాకు కధలు చెపుతూ కొసరికొసరి వడిడ్సూత్ంటే, ఇంతకనాన్ సవ్రగ్ం మరెకక్డా 
లేదేమో అనిపించేది.  

ఆరోజులోల్ ఆవూళోళ్ ఎలెకిట్ర్సిటీ లేదు. ఆ సంధయ్ వెలుగులో డాబా పిటట్గోడకానుకుని చూసేత్ దూరంగా కనిపించే 
వేములకొండ ఊరు, నరసిమహ్సావ్మి గుటట్, వాటి అంచులోల్ంచి ఆకాశానికి కుంకుమ పులుముతూ మెలిల్మెలిల్గా అసత్మించే 
సూరుయ్ణిణ్ చూసూత్, పర్కృతి చీకటి దుపప్టి కపుప్కునేవరకూ అలాగే ఒక తనమ్యతవ్ంలో ఉండేవాళళ్ం.  

గుటట్పైన నరసిమహ్సావ్మి సవ్యంభుగా ఒక సొరికలో వెలిసాడని పర్తీతి. గంగాపురం వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆ సావ్మిని 
దరిశ్ంచుకోవడం ఆనవాయితీగా ఉండేది మాకు. చినన్ గుడి దానిపకక్నే ఓ అయిదారు నీటి గుండాలు. వాటిలోల్ పెదద్పెదద్ 
మీసాలతో, నామాలతో అనిన్ రకాల రంగులోల్ పెదద్పెదద్ చేపలు ఈదుతూ ఉండేవి.  

మేము బియయ్ం వేసేత్ అవి పైకొచేచ్వి. మా మామయయ్ మమమ్లిన్ జాగర్తత్గా ఎతుత్కుని తీసుకెళిళ్ చూపించేవాడు. 
ఆతరావ్త అందరం సావ్మి దరశ్నం చేసుకుని ఆ గుటట్మీది రాళళ్పై కూరుచ్ని మామయయ్ మాకోసం తెచిచ్న చాకెల్టుల్ 

తినేవాళళ్ం. 
*** 

"అమామ్ మా ఫెర్ండస్ అందరూ ఇదివరకే పాల్న చేసుకునాన్రట మనమెపుప్డూ ఇంతే. లాసట్ మినిట వరకూ ఏ పాల్న 
చెయయ్ం. పిలల్లు చెరో చెయియ్ పటిట్ లాగుతూ అలల్రి చేయడంతో బలవంతంగా గతానిన్ తెంపుకుని మనసు 
వరత్మానంలోకొచిచ్ పడింది. ఆకాశం కనిపించని ఈ కాంకీర్ట జంగిల లోని కృతిర్మ వాతావరణం, తలుపు మూసివునాన్ 
చెవులు బర్దద్లయేయ్ టార్ఫిక రణగొణ ధవ్ని. టీవిలు, సామ్రట్ ఫోనల్ పర్పంచం. క్షణం తీరికలేని ఉరుకులపరుగుల జీవన 
సర్వంతి...ఈవాతావరణంలో పెరుగుతునన్ పిలల్లు. ఒకక్సారిగా ఈ పిలల్లను అమాంతం ఇకక్డినుంచి తీసుకెళిళ్ ఆ 
పర్శాంతమైన పర్కృతితో, సవ్చచ్మైన గాలితో, సేవ్చాచ్ విహంగాలతో నిండిన పలెల్వాతావరణం చూపించాలని 
అనిపించింది. ఏది ఏమైనా సరే ఈసారి గంగాపురం వెళాళ్లిస్ందే.  

"గంగాపురం వెళుత్నాన్ం." చిరునవువ్తో చెపాప్ను.  
 

***  కొతత్గా సునన్ం బదులు రంగులు వేసారు తపిప్తే అమమ్మమ్ ఇలుల్ మాతర్ం ఏం మారలేదు. 
ఆ డాబా ఇంటి ముందు ఇరువేపులా ఉండే గులొమ్హర చెటుల్ ఇపప్టికీ అపప్టిలాగే ఎరుపు, గులాబీ రంగులతో 

విరగబూసి ఉనాన్యి.  
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మెటెల్కక్గానే దరశ్నమిచిచ్న అమమ్మామ్, తాతగారల్ నిలువెతుత్ చితర్పటానికి నమసక్రించాను. దరాజ్గా ఇంగీల్ష 
ఫాషనోల్ కుటిట్ంచుకునన్ సూట లో పొనున్కరర్ ఠీవిగా పటుట్కుని, గంభీరంగా రాజసం ఉటిట్పడుతూ ఉనన్ తాతయయ్ పకక్న 
అమాయకంగా , పదమ్పతర్ విశాలాకిష్ అనన్టుట్ పెదద్ కళుళ్, గుండర్ని కుంకుమబొటుట్, పటుట్చీరలో అందంగా అమమ్మమ్. 
ఒకపకక్ వాళళ్ను తలుచుకొని ఆనందం, మరో పకక్ వాళుళ్ లేని విషాదం. కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి.  

"రండి రండి ఎనాన్ళళ్కు...పర్యాణం కులాసాగా జరిగిందా?" ఆపాయ్యంగా పలకరిసూత్ మామయయ్, ఆ వెనకే 
చిరునవువ్తో అతత్యయ్. మండుటెండలో మలయమారుతంలా మనసుకు హాయినిచిచ్ంది వారి చెరగని పేర్మ.  

ఆమరునాడు నరసిమహ్ సావ్మి గుటట్మీదికి పికిన్క కి వెళాద్మని పాల్న చేసారు మామయయ్. నాకెందుకో గుటట్మీద 
జరిగిన ఆ మారుప్లూ, చేరుప్లూ, ఆరాభ్టాలూ నా చినన్పప్టి అనుభూతిని తుడిచేసాత్యేమో అనిపించింది. మీరంతా 
వెళిళ్రండి. నేను అతత్యయ్తొ పాటు ఇంటోల్ ఉంటానని చెపిప్ వాళళ్ను పంపించాను. 

భోజనాలయింతరావ్త అతత్యయ్ ఎవో కబురుల్ చెపుతూ అలాగే దివాన మీద ఒరిగి నిదర్లోకి జారుకుంది.     నాకేం తోచక చినన్నాటి ఙాగ్ఞ్పకాలు నెమరువేసుకుంటూ అలా ఒకొక్కక్ గది తిరుగుతూ , ఆ కాలంలొ దివాన 
ఖానా అని పిలువబడే గదిలోకి వెళాళ్ను.  

ఒక మూయ్జియంలోకడుగుపెటిట్న అనుభూతి. ఎదురుగా తాతగారు కూరుచ్నే కురీచ్, రాసుకునే బలల్, దానిపై సిరా 
బుడిడ్, ఇంక ఫిలల్ర, రెండు మూడు పాళీ కలాలు. పకక్నె పుసత్క భాండాగారం, ఒక పెదద్ చెకక్ బీరువా. నగిషీలు చెకిక్న 
తలుపులోల్ ఒకదానికి పొదిగిన అదద్ం, పూలు లతలతో, సగం కళాయి పోయి ఉంది.    

కొదిద్గా పటిట్న బూజు దులిపి, ఇతత్డి హాండిల ను పటిట్ తిపిప్తే బరువుగా తెరుచుకునాన్యి తలుపులు. లోపల పై 
రెండు అరలోల్ రామాయణ, మహాభారత సంసక్ృత గర్ంధాలు. తరావ్త అరలోల్ శరత సాహితయ్ం మొదలుకొని, పేర్ంచంద, 
రవీందర్నాథ ఠాగూర కాబూలీవాలా , గోరీక్ తెలుగు అనువాదం అమమ్, కొనిన్ చారితార్తమ్క నవలలు, జీవిత చరితర్లు 
ఉనాన్యి.    

ఆరోజులోల్ తాతయయ్ ఇనిన్ మంచి పుసత్కాలు చదివారా అని విసమ్య పడుతూ, కింది అరలో చూసాను. ఏవో 
కటట్లు రసీదులు, మరేవో ముఖయ్మయిన కాగితాలు. వాటిమధయ్లో ఇరుకుక్ని ఉనన్ ఒక నోట బుక ఆకరిష్ంచింది ననున్. 
మెలిల్గా లాగి చేతిలోకి తీసుకునాన్ను. నీలి రంగు బైండింగ వెలిసిపోయి, అకక్డకక్డ గోధుమరంగు మచచ్లతో ఉనన్ ఒక 
డైరీ అది.  

వెలిసిపోయిన కొనిన్ అక్షరాలు నీడలా మిగిలినా, నా పెదవులు కూడబలుకుక్ని 'కిషన రావ' అంటూ చదివాయి. 
ఓహో ఇది తాతయయ్ డైరీనా! ఒకక్సారిగా ఏదో సంభర్మం రేకెతిత్ంది నాలో. ఆపుకోలేని కుతూహలం అపర్యతన్ంగానె 
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పేజీ తిపిప్ంచింది ననున్. గోధుమరంగులోకి మారిన తెలల్కాగితాలపై తేమకు కొంచెం చెదిరి వెలిసినా ముతాయ్లసరాలాల్ంటి 
సిరా అక్షరాల వెంట పరుగెతాత్యి నా కళుళ్.  

 
ఫిబర్వరి 1940 
గంగాపురం 
రాతిర్ 10.30 
పిర్యమయిన డైరీ, 
ఈరోజు ఉదయమే హైదరాబాదుకు ఊరి పనున్ కటట్డానికి నిజాం గారి ఆఫీసుకు వెళిళ్ వచేచ్సరికి 

రాతర్యిపోయింది. నాకోసం అమమ్ కళళ్లోల్ వతుత్లు వేసుకుని తినకుండా ఎదురుచూసూత్ంది. ఎందుకో ఆకలి లేకపోయినా 
అమమ్కోసం ఏదో తినాన్ననిపించాను. "బాగా అలిసిపోయినటుట్నాన్వు. నువువ్ ఆ పుసత్కాలు ఈ పుసత్కాలు చదవకుండా, 
ఆరాతలూ ఈరాతలూ రాయకుండా తవ్రగా పడుకో." అంటూ హెచచ్రించింది అమమ్. కాని కంటిమీద కునుకు రావడం 
లేదు. కళుళ్ మూసినా తెరిచినా ఆ అమామ్యే కనిపిసూత్ంది. ఎపుప్డూ లేంది మనసంతా ఏదో గమమ్తుత్గా ఆహాల్దమయిన 
మతుత్లో ముణిగిపోయి ఉంది. అసలు ఈరోజు రూపేష ఇంటికి వెళళ్కుండానే వచేచ్దాద్మనుకునాన్ను కానీ చివరి క్షణంలో, 
చాలా రోజులయింది వాడిని చూడక, మళీళ్ నెల వరకూ కుదరదుకదా అని, మనసు మారుచ్కుని వెళాళ్ను.   

అవునూ డైరీ, అసలు నీకు రూపేష గురించి ఇంతవరకు చెపప్లేదు కదూ. వాడు నా చినన్ఫఫ్టినించీ ఎఫె వరకూ 
కాల్స మేట. వాళళ్ నానన్గారు ఎపుప్డో గుజరాత నుంచి వరత్కం చేయడానికి హైదరాబాద వచిచ్ అకక్డే సిత్రపడి పోయారు. 
దురద్ృషట్వశాతుత్ చినన్పుప్డే మా నానన్గారు పోయినా, ఎపుప్డూ గడపకూడా దాటి ఎరగని అమమ్ అనీన్ తనే అయి మమమ్లిన్ 
చూసుకుంది. ననున్ హైదరాబాద పంపించి చదివించింది. ఆమె కషట్ం చూడలేక నేనే ఎలాగో అమమ్ను వొపిప్ంచి చదువు 
మానేసి ఇంటికి వచాచ్ను. నానన్గారి జమీందారీ డూయ్టీలతో పాటు ఆయన మిగిలిచ్న 200 ఎకరాలా సుకేష్తర్ం, 
వయ్వహారాలు బరువుబాధయ్తలోల్ ముణిగిన నాకు ఇలాంటి ఈ హాయయిన అనుభూతి ఎపుప్డూ కలగలేదు.      

అవును అసలు విషయం ఏంటంటె, నేను రూపేష ఇలుల్ చేరి తలుపు తటాట్ను. కాసేపటికి తెరుచుకుంది తలుపు. 
ఎదురుగా ఒక మెరుపుతీగ. నా ఎదలో ఒక వీణ మీటు. చూపు మరలుచ్కోలేకపోయాను. మిగల కాచిన పాలమీగడ 
తరగలాంటి చాయ. తళుకుక్న మెరిసే నీలి కలువ కళుళ్, సంపంగి మొగగ్లాంటి ముకుక్, లేత గులాబీ పెదవులు. 
శంఖంలాంటి మెడలో ఒంటిపేట బంగారు గొలుసు ఆమె రంగుముందు వెలవెలబోతూ ఎపుప్డో ఆమె 
కదిలినపుప్డుమాతర్మే తళుకుక్మని నేనునాన్నని చెపుతూంది. లతలాంటి ఆమె మేనిని చుటుట్కునన్ ఆకుపచచ్ చీర జరీ 
అంచు ఆమె పసిమి పాదాలపై జీరాడుతూ, కవులు వరిణ్ంచే కావయ్ కధానాయిక ఈమేనేమో అనిపించింది.  
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"ఎవరు కావాలండీ?" వినిపించిన పర్శన్తో ఈలోకంలో పడి, ననున్ నేను సంబాళించుకుంటూ, “రూపేష 
ఉనాన్డా?” అడిగాను గొంతు పెగులుచ్కుని.  

"అనన్యయ్ ఇంటోల్ లేరండీ," వీణ మీటినటుట్ సమాధానం.  
రానని మొరాయిసుత్నన్ మనసును అకక్డే వదిలేసిన ననున్ బలవంతంగా లాకొక్చాచ్యి నా కాళుళ్. 
సరే మరి ఇక ననున్ కలలోల్ తేలిపోనీ.     
శుభరాతిర్.  

*** 
 

ఏపిర్ల 1940 
గంగాపురం 
పిర్యమయిన డైరీ  
అపుప్డే మెరుపుతీగను చూసి రెండు నెలలు కావసూత్ంది. ఎనిన్సారుల్ అనిపించిందో మళీళ్ వెళిళ్ చూడాలని. కానీ 

ఎపుప్డూ ఏవో పనులు తీరికలేకుండా. అయినా మనసు నిలకడగా లేక విహంగంలా ఆమె వేపు పరుగులు తీసూత్నే ఉంది.  
"ఏంటిరా అలా పరధాయ్నంగా ఉంటునాన్వ? కూర అదుభ్తంగా ఉందనో, పులిహోర రుచి సవ్రాగ్నిన్ 

తలపిసుత్ందనో, పూరీలు చందమామలాల్ ఉనాన్యనో పొగిడే వాడివి. ఈమధయ్ ఇలా అయిపోయావేమిటి? ఆ తిండి ఏమిటి 
కెలుకుతూ?" అమమ్ అంటూనే ఉంది.  

అసలు నాకేమయిందో నాకే తెలియడం లేదు. పచచ్ని పంట పొలాలను చూసేత్ ఆకుపచచ్ చీరలో ఉనన్ ఆమే 
రూపం వనకనయ్లా దరశ్నమిసూత్ంది. ఆకాశంలో మేఘాల వెండి అంచులు చూసేత్ ఆమె పాదాలపై జీరాడే జరీ అంచు 
తలపున పడుతూంది. అపుప్డే ఉదయిసుత్నన్ సూరయ్బింబం ఆమె నుదిటిపై ఎరర్ని బొటుట్ గురొత్సూత్ంది. సెలయేరు 
గలగలలోల్ ఆమె నవువ్ పర్తిధవ్నిసూత్ంది. మేఘాల మాటున చటుకుక్న మెరిసి మాయమయేయ్ మెరుపుతీగలా, కమనీయ 
సవ్పాన్ల తటిలల్తలా అనుక్షణం ఆమె ధాయ్సే. ఆమెను చూడాలని మనసు ఉవివ్ళూళ్రుతూంది. ఆమెతోనే బర్తికేయాలని 
ఎదలో ఏదో అనూహయ్మయిన ఆరాటం.  

నవువ్తునాన్వా డైరీ! అవును నేను ఉనామ్దిలా అయిపోయానేమో?  
అయినా ఈ నిరీక్షణ ఇంకా ఎంతో కాలం కాదు. పనున్లు వసూలు పనులు అయిపోయాయి. రేపు హైదరాబాద 

వెళిళ్ కటిట్ రావాలి. ఆమెను తవ్రలో చూడబోతునాన్నని తలుచుకుంటే మనసులో ఏదో పులకింత. అరథ్ంకాని గిలిగింత 
ననున్ నిదర్పోనీయడం లేదు.  
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సరే ఇక ననున్ కలలోల్ తేలిపోనీ... 
శుభరాతిర్  

*** 
 
జూన 1940 
పిర్యమయిన డైరీ 
 
ఈరోజు హైదరాబాదోల్ పని తవ్రగా ముగించుకుని రూపేష వాళిళ్ంటికి అఘమెఘాల మీద బయలేద్రాను. మనసు 

దూది పింజలా గాలోల్ తేలిపోతూంది. కాళుళ్ భూమిపై నిలవడం లేదు. అరమైలు దూరం అరవై మైళళ్దూరంలా 
అనిపించింది.  గేట తీసుకుని వెళాళ్ను. ఈసారి తలుపు ఓరగా తీసే ఉంది. ముందు హాలోల్ గొలుసుల ఉయాయ్లోల్ అటు తిరిగి 
అలవోకగా పడుకుని ఏదో పుసత్కంలో లీనమయి ఉంది మెరుపుతీగ. తెలల్ని ఆకాశంలాంటి దిండుపై నలల్ని మేఘాలాల్ 
రిగులు రింగులుగా పరుచుకుని ఉంది ఆమె జుటుట్. లేత పసుపు చీర కొంగు ఉయాయ్ల మీంచి జలపాతంలా కిందికి జారి 
నేలను తాకుతోంది. జాకెటూక్ చీరకు మధయ్నునన్ సనన్ని వొంపు తిరిగిన నడుము ఆమె చీర అంచు పసిడి రంగులో 
కలిసిపోయి కాంతులీనుతూంది. ఆమె పసిడిపాదాల మువవ్లు ఉయాయ్ల చిరుకదలికకు అపుప్డపుప్డూ 
ఘలుల్మంటునాన్యి.   

ఎంతసేపయినా ఆమెను అలాగే చూడాలనిపించింది. మౌనంగా అలాగే నిలబడిపోయాను. 
"అరే కిషన అలా బయటనే నిలబడిపోయావేం? లోపలికి రా." పిలిచాడు రూపేష.  
కల చెదిరినటుల్ ఒకక్సారే ఉలికిక్పడాడ్ను. 
ఒకక్ ఉదుటున లేచి తిరిగిచూసిన ఆమె కనున్ల నీలి తళుకులోల్ ననున్ గురుత్పటిట్న ఏదో మెరుపు. పెదవులపై 

చిరుదరహాసం అంతలోనే ఆమె ముఖంలో ఎనలేని సిగుగ్ గులాబీలు.  
చేతిలో పుసత్కం అలాగే పటుట్కుని లోపలికి పారిపోయింది.  
"మా ఇదద్రికీ కొంచెం టీ పెటట్మామ్," అంటూ లోపలికి వినిపించేలా చెపిప్, ననున్ కూరోచ్మని కురీచ్ చూపించాడు 

రూపేష.  
ఏవో కబురుల్ చెపుప్కుంటుండగా ఒక టేర్లో టీ, బిసెక్టుల్ తెచిచ్ టీపాయ మీద ఉంచి మళీళ్ లోపలికి పారిపోయింది 

ఆ తటిలల్త.   
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"కిషన..." గొంతు తగిగ్ంచాడు రూపేష, "నా చెలిల్కి సంబంధాలు చూసుత్నాన్ను. అమామ్ నానన్ ఉంటే ఈపాటికి 
ఎపుప్డో ఆమె పెళిళ్ అయిపోయేది కానీ నీకు తెలుసు కదా మాకెవరూ బంధువులు కానీ ఆపుత్లు గానీ ఇకక్డెవరూ లేరు. 
గుజరాత లో ఎవరో దూరపు బంధువులునాన్రు కానీ దూరం. అదీగాక పుటిట్నఫప్టినించీ ఇకక్డే ఉనాన్ం. ఎపుప్డో 
చినన్పుప్డు అమమ్తో కలిసి ఒకసారి వెళాళ్మేమో అహమ్దాబాద కు. నాకు సరిగా గురేత్లేదు. కిషన నీకనాన్ ఆపుత్లు 
నాకీపర్పంచంలో ఎవరూ లేరు...." నా రెండు చేతులూ పటుట్కునాన్డు.    "చెపుప్ రూపేష. నేను చేయగలిగేది ఏదయినా సరే చేసాత్ను." అతని చెయియ్ మీద చేయి వేసూత్ అనాన్ను. 

"నువేవ్ం అనుకోనంటే ఒకటి అడగొచాచ్?" 
"తపప్కుండా. నాదగగ్ర నీకు సంకోచమా?" 
"నీకూ నాలాగే అభుయ్దయ భావాలునాన్యని తెలుసు కిషన. అందుకే అడుగుతునాన్ను. నీకు అభయ్ంతరం 

లేకుంటే నా చెలెల్లిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటావా?"  
"రూపేష..!." సంభర్మాశచ్రాయ్లలో మునిగిన నా హృదయంలోంచి పెలుల్బికిన ఆనందం ననున్ మూగవాణిణ్ 

చేసింది. 
చివరికి ఎలాగో గొంతు పెగులుచ్కుని "అంతకనాన్నా రూపేష. అది నా భాగయ్మనుకుంటాను." అనాన్ను. 
"మా చెలిల్ చాలా అదృషట్వంతురాలు" అంటూ కనీన్ళళ్తో ననున్ ఆలింగనం చేసుకునాన్డు రూపేష. 
"మరి అమమ్గారు ఒపుప్కుంటారా?" అంతలోనే అనుమానంగా అడిగాడు. 
"నువేవ్ం దిగులు పెటుట్కోకు. నేనంటే మా అమమ్కు పంచపార్ణాలు. ఇంతవరకూ నా ఇషట్ం ఎపుప్డూ కాదనలేదు. 

తపప్కుండా ఒపుప్కుంటుంది." హామీ ఇచాచ్ను.  నేను బయలేద్రే ముందు మరోసారి నీలికళుళ్ తళుకుక్న మెరిసి తలుపుచాటుకు మాయమయాయ్యి. ఆ ఒకక్ 
క్షణంలో ఆమె ముఖంలో కనిపించిన ఆరాధనా భావం నా మనసును మరింత కటిట్పడేసింది.  

హృదయానిన్ ఆమె కైవసం చేసి భూమి మీద కాలు నిలువకుండా ఎలా ఇంటికి చేరానో నాకే తెలియదు.    
సరే డైరీ, నా కలల రాణితో జీవిత రమయ్హరామ్య్లను ఊహించుకోనీ. 
శుభరాతిర్. 
 

*** 
  ఆగసట్ 1940 
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పిర్యమయిన డైరీ 
అబబ్ ఎనాన్ళళ్యింది నా మెరుపు తీగను చూడక! ఎలా ఉందో? కళుళ్మూసినా తెరిచినా ఆమె రూపే. రెకక్లు 

కటుట్కుని వాలాలని ఉంది ఆమె చెంత. రోజొక యుగంలా గడుసూత్ంది. కానీ ఏం చేయను? ఊళోళ్ వయ్వహారాలు, ఎసేట్ట 
పనులు. దానికితోడు విపరీతమయిన వరాష్లకు గుటట్పై గుండాలు నిండి ఒక జలపాతంలా కింది చెరువులో 
పడుతునాన్యి. చెరువు నీళుళ్ అంచులుదాటి పొంగి పొరుల్తునాన్యి. కటట్ ఎకక్డ తెగి పంటలిన్ ముంచెతుత్తుందో అని 
భయం. దానికోసం నాలాలు, కాలవలు తవివ్ంచాలొస్చిచ్ంది.   

 
ఈరోజు అమమ్ అనన్ం వడిడ్సూత్ , "ఒరేయ కిషన, ఎనిన్రోజులనుంచి అడుగుతునాన్ సమాధానం చెపప్డం 

లేదేమిటార్? ఆ బార్హమ్ణకోడూరు సంబంధం వాళుళ్ ఉతత్రాల మీద ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్రు. ఎనిన్ సారుల్ పెళిళ్చూపులకు 
వెళాద్మనాన్ నువువ్ పటిట్ంచుకోవడం లేదు." 

"నాకిపుప్డు ఎనిన్ పనులునాన్యో నీకు తెలుసుకదమామ్." అంటూ తపిప్ంచుకోజూశాను. 
"ఎపుప్డూ ఏవో కుంటిసాకులు చెపప్డం నీకలవాటయిపోయింది. నాకూ వయసు మీద పడుతూంది. నీకు పెళిళ్ 

చేసేత్ నేను కృషాణ్ రామా అనుకోవచుచ్. ఇపుప్డు వరాష్లు కాసత్ తెరిపి ఇచాచ్యి కదా. ఎపుప్డు బయలేద్రి వెళాత్మో చెపుప్. 
సిదాధ్ంతిగారినడిగి ఈ పౌరణ్మి లోగా మంచిరోజు చూసి వాళళ్కు ఉతత్రం రాయమంటాను." 

గొంతులో పచిచ్వెలకాక్య పడడ్టట్యింది నాకు. నరమ్ద విషయం ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు. చచేచ్ంత 
సిగుగ్గా, మొహమాటంగా ఉంది. గాల్స మంచినీళుళ్ గడగడా తాగే నెపంతో కాసేపు ఆగి, "రేపు ఆలోచించుకుని 
చెపాత్నమామ్" అంటూ ఇపప్టికి తపిప్ంచుకునాన్ను. 

ఇక రేపు అమమ్కు నా మెరుపు తీగ విషయం ఎలా చెపాప్లా అని ఆలోచించుకోవాలి.   
 
శుభరాతిర్. 

***  అకోట్బర 1940 
పిర్యమయిన డైరీ 
ఈరోజు ఏమయిందో తెలుసా? ఉదయం అమమ్ వెండి కపుప్లో టీ ఇసూత్, "ఒరేయ కిషన, ఇపప్టికి nela 

రోజులుగా చెవినిలుల్ కటుట్కుని నా నోరు నొపిప్ పెటేట్లా చెపుతునాన్ కదరా ఆ బార్హమ్ణకోడూరు సంబంధం గురించి. 
ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా అలా బెలల్ం కొటిట్న రాయిలా ఉంటే ఎలారా? మా పెదనానన్గారి అబాబ్యి వాళళ్ పెదద్మామ్యి 
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పెళిళ్కి వెళిళ్నపుప్డు చూశాను చినన్ అమామ్యిని, కుందనపు బొమమ్ అనుకో. పచచ్ని మేలిమి బంగారు చాయ, పెదద్ కళుళ్, 
పొడుగాటి జడ. అసలు రెందు కళూళ్ చాలవనుకో. అలాంటి పిలల్ను ఈ చుటుట్పకక్ల ఎకక్డా చూడలేదు. వాళళ్కు కూడా 
మన సంబంధం ఎంతో నచిచ్ంది. అసలు నినున్ నాతో తీసుకెళాళ్లిస్ంది. నువువ్ కూడా చూసేత్ ఆ తతంగం ఏదో కానిచిచ్ 
ఖాయం చేసుకునేవాళళ్ం. నేను మా అనన్యయ్కు మాటిచాచ్ననుకో. కానీ నువూవ్ ఒకసారి చూసేత్..."   

ఫుల సాట్ప, కామాలు లేకుండా అలా జాలువారుతునన్ ఆమె వాగోధ్రణి ఇక వినలేక "అమామ్..!" అని అరిచాను.  
 
"ఎందుకురా అలా అరిచావు? నాకు తెలుసు నువువ్ సవాలక్ష కారణాలు చెపుతావు ఇపుప్డెందుకు నీకు వీలుకాదో 

అని. నీకెపుప్డూ ఉండే పనులే. ఇక నువేవ్ం చెపిప్నా నేను వినేది లేదు. ఎలుల్ండి పంచమి తిథి బాగుంది. పర్యాణానికి 
ఏరాప్టుల్ చూడు." అంటూ ఆఙఞ్ జారీ చేసి, నేను చెపేప్ది వినిపించుకోకుండా వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది.   

మనసులో ఎంత రెహారుస్ చేసినా ఎంత ధైరయ్ంగా నరమ్ద గురించి చెపాప్లనుకునాన్, అమమ్ ముందు నా ధైరయ్ం 
నీరుకారిపోతూ, నోరు పెగలడం లేదు. ఎలా? ఇపుప్డు చెపప్కుంటే ఇక ఇంతె సంగతులు అనన్ంత పని చేసుత్ంది అమమ్.  

మెలిల్గా నేనూ వంటింటోల్కి వెళిళ్, "అమామ్..." అని చినన్గా పిలిచాను. 
"ఏంటి నాయనా?" అని లాలనగా అడిగింది. 
"ఏం లేదమామ్...నీతో ఒక విషయం చెపాప్లి. ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు..." నసిగాను.  
"నా దగగ్ర నీకు మొహమాటం ఏంటి కిషన. చెపుప్ ఏంచెపాప్లనుకుంటునాన్వో." పేర్మగా నావేపు చూసింది 

అమమ్. 
"మరేం లేదమామ్..." తడబాటుతో నా గొంతు పూడుకుపోయింది. 
"ఫరావ్లేదు నాయనా చెపుప్. అమమ్దగగ్ర మొహమాటం ఏమిటార్?"  
"మరేం లేదమామ్, నా సేన్హితుడు రూపేష గురించి చెపాప్నుకదా నీకు?" 
"అవును. ఆ గుజరాతీ అబాబ్యె కదూ?" 
"అవునమామ్. మొనన్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్నపుప్డు..." మళీళ్ తడబడాడ్ను.   
"ఆ వెళిళ్నపుప్డు?" అమమ్ పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
"వెళిళ్నపుప్డు అతడు వాళళ్ చెలిల్ పర్సకిత్ తీసుకొచాచ్డు." 
"ఏ విషయంలో?" తరుగుతునన్ వంకాయ అలాగే వదిలేసి నా వెపు చూసింది. 
"అదే...వాళళ్ చెలిల్కి సంబంధాలు చూసుత్నాన్నని, ఎకక్డా మంచి సంబంధం దొరకలేదని, నీకిషట్మయితే మన 

సేన్హానిన్ బంధుతవ్ంగా మారుచ్కోవాలని ఉందని అనాన్డమామ్. ఆ అమామ్యికి కూడా నేనంటే చాలా ఇషట్మని చెపాప్డు. 
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నేను వాళిళ్ంటికి వెళిళ్నపుప్డు రెండు మూడుసారుల్ చూసాను ఆ అమామ్యిని. చాలా అందంగా అణుకువగా ఉంటుంది. 
నీకు చాలా నచుచ్తుంది. నువువ్ కాదనే ఉదేద్శయ్ంతో సరే అని మాటిచాచ్నమామ్." ఒకక్ ఉదుటున గుకక్ తిపుప్కోకుండా 
చెపేప్శాను. 

నేను చెపేప్ది ఇక వినిపించుకోనటుట్గా తల అడడ్ంగా ఊపింది అమమ్. ఆమె కళుళ్ కోపంతో ఎరర్బడడం 
గమనించాను. గటిట్గా ఊపిరి తీసుకుని వదిలింది. "నువివ్లాంటి పని చెసాత్వని కలలో కూడా అనుకోలేదు. నేను నీకనాన్ 
ముందే మా అనన్యయ్కు మాటిచాచ్ను. పైగా వాళుళ్ గుజరాతీ వాళుళ్. మన ఆచారాలు వేరు వాళళ్వి వేరు. భాష, 
కటుట్బొటుట్ అనీన్ వేరు. వాడికి బుదిధ్ లేదు సరే అసలు నీకేమయిందిరా? నువు చెపొప్చుచ్ కదా మనకూ వాళళ్కూ 
కుదరదని? పైగా మనది నిపుప్లు కడిగే వంశం. మీ నానన్గారు ఎంత నియమనిషట్లతో ఉండేవారో తెలుసా? మన వంశ 
గౌరవానిన్ ఎలా కాపాడుకొచాచ్రో తెలుసా? నువివ్ంకా ఏదో చినన్వాడివనుకునాన్ను కానీ నువివ్లా చేసేత్ మీ నానన్గారి 
ఆతమ్ శాంతిసుత్ందనుకునాన్వా?."  

"అమామ్..." ఏదో చెపప్బోయాను. కానీ చెయియ్ అడడ్ం పెటిట్ ఆపింది. 
"పిచిచ్పిచిచ్ వేషాలు కటట్బెటుట్. ఎలుల్ండి పెళిళ్ చూపులకు బార్హమ్ణకోడూరు వెళుత్నాన్ం. అంతే!" ఖరాఖండిగా 

చెపిప్ అటు తిరిగి తరిగిన వంకాయలు పోపులో పడెసింది అమమ్.  
ఎపుప్డూ పేర్మగా మాటాల్డే అమమ్కు ఇంత కోపం వసుత్ందనుకోలేదు. ఎందుకో తల గిరుర్న తిరిగినటల్యింది. 

కాళళ్కింద భూమి కదిలినటల్యింది. మెలిల్గా లేచి నా గదిలోకొచాచ్ను. ఏం చేయాలో, రోజులు మారాయని అమమ్కు ఎలా 
చెపిప్ ఒపిప్ంచాలో అరథ్ంకాకుండా ఉంది. మళీళ్ రేపొకసారి అమమ్ను బర్తిమాలుతాను. ఈలోపల అమమ్ కూడా ఆలోచించి 
మనసు మారుచ్కుంటుందేమో?   

 
శుభరాతిర్ 

*** 
 
డిసెంబర 1940 
పిర్యమయిన డైరీ  
ఈరోజు లేచినపప్టినుండీ అమమ్ ముభావంగానే ఉంది. అడగాలంటే ఏదో సంకోచం. ఎలాగయినా 

మాటాల్డించాలని కరివేపాకు చెటుట్కు నీళూళ్పోసుత్నన్ అమమ్దగగ్రికి వెళిళ్, "అమామ్..." అని పిలిచాను. ఏం మాటాల్డకుండా 
నావేపు చిరాగాగ్ చూసింది.  
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"అమామ్, ఒకక్సారి నా వైపునుంచి ఆలోచించమామ్. నాకూ ఆ అమామ్యంటే చాలా ఇషట్ం. చాలా మంచి 
అమామ్యి. మన ఆచారాలనెన్ నేరుచ్కుని నీకు తగిన కోడలిగా ఉండడానికి ఆమె ఒపుప్కుందని రూపెష హామీ ఇచాచ్డమామ్. 
నాకూ ఆనమమ్కం ఉంది. అదీగాక మారే రోజులతోపాటు మనం కూడా మారాలికదా. దయచేసి ఒకక్సారి 
ఆలోచించమామ్."    

"ఆలోచించడానికి ఏముంది నాయనా! నా ఊపిరి ఉనన్ంత వరకు నేను మీ నానన్గారి వంశానికి అపర్తిషట్ 
తీసుకురాలేను. పైగా గురాన్ధం అనన్యయ్కిచిచ్న మాట తపిప్నదానన్వుతాను." అంటూ పెరటోల్ంచి ఇంటోల్కి విసురుగా 
వెళీళ్పోయింది.  

ఇంకా ఏం చెపితే అమమ్ను ఒపిప్ంచగలనో? అసలు అమెను ఒపిప్ంచడం సాధయ్మవుతుందో లేదో? మనసంతా 
ఎపుప్డు కలగని ఏదో బాధ, గుబులు. భారమయిన మనసుతో అలాగే ఎంతసేపు నిలుచ్నాన్నో తెలియదు. భోజనం 
వడిడ్ంచాను అనే అమమ్పిలుపుతో ఈలోకంలోకొచిచ్పడాడ్ను.  

కంచం ముందు కూరుచ్నాన్ ఒకక్ ముదద్ కూడా గుంతు దిగలేదు. ఏదో అయిందనిపించి లేచాను. 
"అదేంటిరా, ఏం తినకుండా చెయియ్ కడిగేసావు?"  
"ఆకలి లేదమామ్," అంటూ నా గదిలోకొచిచ్ మంచంపై ఒరిగిపోయాను.   
ఎంత ఒదద్నుకునాన్ నా మెరుపుతీగ గురుత్కురాక మానడం లేదు. సూరోయ్దయం వేళ ఉదయభానుని లేలేత 

కిరణాల మెరుపులో ఆమె కళేళ్ కనిపిసుత్నాన్యి. సాయంతర్పుటాకాశం లోని అరుణిమ ఆమె సిగుగ్తో కందిపోయిన బుగగ్ల 
ఎరుపును తలపిసోత్ంది. మబుబ్ల చాటున దోబూచులాడుతూ, కొబబ్రి ఆకుల సందులోల్ంచి కనీకనిపించకుండా వెండి 
వెలుగులు నిండు జాబిలిల్ లాంటి ఆమె ముఖారవిందానిన్ చూడకుండా నేను బర్తకగలనా? 

రాతిర్ భోజనాలయింతరావ్త ఇక మనసాగక, ఇపప్టివరకు అమమ్ నాగురించి ఏమయినా ఆలోచించి ఏమయినా 
మనసు మారుచ్కుని ఉంటుందేమో అనే ఆశతో అమమ్ గదిలోకి వెళేళ్సరికి పడుకుని ఉంది. ఇంకా నిదర్పోలేదనిపించి, 
అమామ్... అని పిలుసూత్ మంచం చివర కూరుచ్నాన్ను.  

"ఏంటి నాయనా ఇంత రాతర్పుప్డు వొచాచ్వు?" అంది ఇటు తిరుగుతూ. 
"అమామ్..," తటపటాయించాను, "అమామ్ నినెన్పుప్డు ఏదీ అడగకుండానే నాకనీన్ సమకూరిచ్ పెటాట్వు. అలాగే నా 

మాట కాదనవనే ఉదేద్శయ్ంతో రూపేష కు మాటిచాచ్నమామ్. ఆ అమామ్యి కూడా నామీద చాలా ఆశలు పెటుట్కుంది. 
దయచెసి కాదనకమామ్. ఈ ఒకక్విషయంలో ననున్ అరథ్ం చేసుకో అమామ్..."  

ఇంకా నా మాట పూరిత్కాకుండానే విసురుగా, "నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఊరేగు పో!" అంటూ కోపంగా అటు తిరిగి 
ముసుగు పెటుట్కుంది.  
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చేసేదేం లేక తిరిగి నా గదిలోకొచేచ్శాను. ఇంతకు ముందెపుప్డూ ఎదురవవ్ని ఇరకాట పరిసిథ్తి.  
శివరాతిర్   

*** 
 

జనవరి 1941 
పిర్యమయిన డైరీ 
కనీసం నీకు నూయ్ ఇయర గీర్టింగస్ కూడా చెపప్లేదని అనుకుంటునాన్వు కదూ! ఏం చెపప్ను? ఎలా చెపప్ను? 

ఎంత బర్తిమాలినా, నేను అలిగినా అమమ్ అసస్లు నా మాట వినడం లేదు సరికదా నాతో మాటాల్డడం కూడా మానేసింది. 
ఇపప్టికి పది రోజులుగా అనన్ం నీళుళ్ ముటుట్కోకుండా అలాగే భీషిమ్ంచుకుని ఉంది. పసుత్లతో పడుకుంటునన్ అమమ్ను 
అలా చూడాలంటే చాలా బాధగా ఉంది. నానన్గారు పోయినపప్టినుండీ ననున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడుతూ ఆరోపార్ణంగా 
పెంచిన అమమ్ ఇంతలా బాధపడడం ఇదే మొదటిసారి చూసుత్నాన్ను. అమమ్ అంటే నాకు పార్ణం. అమమ్ను కాదని ఏ 
నిరణ్యం తీసుకోలెక సతమతమవుతునాన్ను.   

కాదని చెపిప్ రూపేష కి నా ముఖం ఎలా చూపించను? మా సేన్హానికునన్ విలువ ఏమైపోతుంది? ఎనోన్ ఆశలతో 
నాపై ఇషట్ం పెంచుకునన్ నరమ్ద ఏమవుతుంది? ఆమె సునిన్త హృదయం తటుట్కోగలదా? అసలు దేవుడు మనసు 
ఎందుకిచాచ్డు? అందులో పేర్మ అనే అనిరవ్చనీయమయిన భావం ఎందుకు పెటాట్డు? ఆమెను చూడగానే అనుకోకుండా 
నాలో ఈ మధుర భావం ఎలా ఉదయించి శాఖోపశాఖలుగా విసత్రించి నరనరాలలో జీరిణ్ంచుకుపోయి, ఆమె రూపానికి 
హృదయంలో పర్తిషాట్పన ఎలా జరిగింది? పేర్మ ఎంతో మధురమనీ, పేర్మించడం ఒక గొపప్ వరమనీ ఇనాన్ళూళ్ 
పుసత్కాలోల్ చదివాను. అలాంటి అనుభవం నాకూ కలిగిందని మురిసిపోయాను, ఆమెను తలుచ్కుని అందమయిన ఊహలోల్ 
తెలిపోయాను. ఆమె నవువ్లో నా జీవిత సరిగమలు పలికాయనుకునాన్ను. ఇపుప్డు అపశృతులు పలికే ఈజివితానిన్ ఎలా 
భరించగలను? ఆమెను మరిచ్పోవడం సాధయ్మా? హృదయంలో చెలరేగుతునన్ ఈ మంటలను ఎలా ఆరప్గలను? 
తుఫాను భీభతస్ంలో, నడి సముదర్ంలో పిడుగుల వరష్ంలో చికుక్కునన్ నావలా కొటుట్మిటాట్డుతూ సుళుళ్ తిరుగుతునన్, నా 
ఈ మానసిక సంఘరష్ణ నాలో మరణమృదంగం మోర్గిసోత్ంది.   

ఒకవేపు చికిక్ శలయ్మయిన అమమ్ను చూసుత్ంటే హృదయం దర్వించుకుపోతూంది. ఇంకా ఆలసయ్ం చేసేత్ అమమ్ 
దకేక్టుట్ లేదు. కనన్తలిల్ కోరిక తీరచ్డం నా కనీస ధరమ్ం. ఈ వయసులో ఆమె మనసు కషట్పెటట్లేను. 

నా మెరుపుతీగ...అలా పిలిచే అరహ్త కోలోప్యాను. నరమ్దకు నేను చేయబోతునన్ అనాయ్యం ననున్ నేను 
క్షమించుకోలేనిది. కానీ ఏంచెయయ్గలను? ఒక మోసగాడిలా చిరసాత్యిగా ఆమె మనసులో ఉండిపోయినా ఫరావ్లేదు కానీ 
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ఆమెను అరథ్ం చేసుకుని ఆరాధించే మరో మంచి అబాబ్యి ఆమెకు జీవిత భాగసావ్మిలా రావాలనీ, ఆమె నీలి కళళ్లోల్ 
తళుకు మాయగూడదనీ, నీళుళ్ సుళుళ్ తిరగకూడదనీ, ఆమె గులాబీ పెదవులపై చిరుదరహాసం అలాగే నిలవాలనీ 
కోరుకోవడం తపప్? 

రేపే రూపేష కి ఉతత్రం వార్యాలి...ననున్ క్షమించు మితర్మా…అంటూ…. 
కాళరాతిర్.   

*** 
 
డైరీ చదువుతునన్ నా కళళ్లోల్ సనన్టి కనీన్టి పొర. అక్షరాలు మసకబారాయి. ఆతర్ంగా పేజీ తిపిప్న నాకు మిగతా 

పేజీలనీన్ ఖాళీగా కనిపించాయి. ఆరోజులోల్ కూడా మా తాతయయ్కి ఇంత పేర్మకధ ఉందా! అనుకుంటూ, కళుళ్ 
తుడుచుకునాన్ను.   

ఒకక్సారిగా అమమ్ ఎపుప్డూ చెపుతుండే మాటలు గురొత్చాచ్యి, నీకు నచిచ్న అమామ్యినే చేసుకుంటానని 
వాళళ్మమ్కు మాటిచిచ్, అసలు పెళిళ్చూపులకు కూడా వెళళ్కుండా మా అమమ్మమ్ రతన్మాల మెళోళ్ మూడుముళూళ్ 
వేసాడట తాతయయ్.   

నాకు తెలిసి మా అమమ్మమ్ ఆ వయసులో కూడా చాలా అందంగా ఉండేది, కాకపోతే తనలో తనే ఏదో 
మాటాల్డుకుంటూ, కొనిన్ సారుల్ నవువ్తూ, కొనిన్ సారుల్ బాధగా తన లోకంలో తను అనన్టుట్గా ఉండేది. ఆలోచిసేత్ ఇపుప్డు 
అరథ్మవుతూంది. బహుశా తాతయయ్ పేర్మించిన అమామ్యిని మరిచ్పోలేక, పెళిళ్చేసుకునన్ అమామ్యికి దగగ్రవవ్లేక నానా 
యాతనా పడిఉంటాడు. మనసూప్రిత్గా పేర్మించిన భరత్ పేర్మాదరణలను పూరిత్గా నోచుకోని అమమ్మమ్ మనసు కలత చెంది 
ఉంటుంది. అందుకే ఆమె అలా అయిపోయిందేమో?  *** 

"అమామ్ ఎంతసేపటిన్ంచీ పిలుసుత్నాన్, ఇకక్డునాన్వా? మనం ఈరోజు హైదరాబాద వెళుత్నాన్ం. మరిచ్పోయావా? 
నానన్ రమమ్ంటునాన్రు," మా పాప మాటలకు ఈలోకంలోకి వచాచ్ను. 

చేతిలో ఉనన్ డైరీలోంచి నీలికళుళ్ తళుకుక్మని మాయమయాయ్యి.    
           

PPP 
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        U   
                  బదధ్కంగా కళుల్ తెరుసూత్ గోడకునన్ గడియారం వైపు చూశాడు రామసావ్మి. ఐదునన్ర దాటింది. తన 

మామూలు టైమే. కాళూల్ చేతులూ విదిలిసూత్ పకక్ దిగబోయి, పకక్నే నిదర్పోతునన్ సుందరమమ్ని చూసి ఆశచ్రయ్ంతో బాటు 
ఆందోళన కూడా కలగగా ఒకక్ క్షణం కొయయ్బారిపోయాడు.                       తెలల్వారుజామున నాలుగయేసరికి లేవడం గత నలభై ఏళుల్గా బాలాతిర్పురసుందరమమ్కి 
అలవాటు. అరవై ఐదేళల్ రామసావ్మి రిటైర అవకముందు ఐదింటికి లేచేవాడు. ఇపుప్డు ఐదునన్ర ఆరూ మధయ్లో 
లేసుత్నాన్డు. ఆయన లేచేసరికి ఆవిడ సాన్నం, తులశమమ్ దగగ్రా, దేవుడి దగగ్రా దీపం పెటుట్కోవడం, పాలు కాచి, చిటికెడు 
పంచదార వేసి దేవుడికి నైవేదయ్ం పెటట్డం అయిపోతాయి. ఫెర్ష గా కాఫీ ఫిలట్ర వేసి, ఆయన లేవడం కోసం చూసూత్, 
లలితా సహసర్మో, విషుణ్ సహసర్మో మనసులోనే వలిల్ంచుకుంటూ ఉంటుంది. రామసావ్మి లేచాక ఇదద్రికీ కాఫీ కలిపి 
పటుట్కొచిచ్, ఓ పావుగంట ఆయనతో ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెపిప్, జపం చేసుకోవడానికి వెళిల్పోతుంది.                       మూడేళల్ కిర్తం, సుందరమమ్కి యాభై తొమిమ్దో ఏట రొముమ్ కేనస్ర ఆపరేషన అయింది. అపుప్డు 
కూడా అలవాటు పర్కారం ఆవిడకి తెలల్వారుజామున నాలుగింటికలాల్ మెలకువ వచేచ్సేది. ఓ గంట అలా పడుకుని 
ఐదయాక నెమమ్దిగా లేచి బర్ష చేసుకునేది. ఆవిడతో బాటే రామసావ్మి కూడా లేచి ఇదద్రికీ ఇన సట్ంట కాఫీ కలిపి 
తెచేచ్వాడు. కాఫీ తాగి, ఆయన సహాయంతో బటట్లు మారుచ్కుని, రామాయణం చదువుకుంటూ కూరుచ్నేది. ఏడు 
గంటలకి కూతురు నిదర్ లేచి టిఫిన వగైరాలు చూసేది. ఆపరేషన అయిన తరావ్త పదిహేను రోజులు కోడలూ, పదిహేను 
రోజులు కూతురూ ఉండి చేశారు. తరావ్త ఒక కిచెన అసిసెట్ంట ని కుదిరిచ్, ఎవరి దారిన వాళుల్ వెళిల్పోయారు. ఆరు నెలల 
వరకూ ఆ అసిసెట్ంటే చేసింది. ఆ సరికి పుంజుకునన్ సుందరమమ్ ఆ మనిషిని మానిపించేసి, తనే చేసుకోవడం 
పార్రంభించింది. పది నెలలు గడిచి, టీర్ట మెంట మొతత్ం పూరత్యే సరికి మళీల్ యధాపర్కారం తన రొటీన లోకి 
వచేచ్సింది. అపప్టి నుంచీ మళీల్ నాలుగింటికలాల్ లేవడం, సాన్నం, దీపం,ఫిలట్ర కాఫీ.. అనీన్ యథాతథంగా 
సాగిపోతునాన్యి.  
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                            మళీల్ ఇవాళ.. ఆరవుతునాన్ సుందరమమ్ లేవకపోయేసరికి కలవరంగా, "సుందరం.. " అని 
పిలుసూత్ ఆవిడ భుజం మీద మృదువుగా తటాట్డు రామసావ్మి. బటట్ మీద నుంచే ఒళుల్ వేడిగా తగిలింది. దాంతో ఆయన 
ఆందోళన పెరిగింది. నెమమ్దిగా తనని తాను నిభాయించుకుంటూ, "సుందరం.. "అంటూ బుగగ్ తటాట్డు.      "ఊఁ... " జవ్ర తీవర్తతో భారంగా కళుల్ విపిప్ంది సుందరమమ్.     "జవ్రం వచిచ్నటుట్ంది. లేసాత్వా టెంపరేచర చూసాత్ను"   సుందరమమ్ నెమమ్దిగా లేచి కూచుంది. రామసావ్మి ధరామ్మీటర తెచిచ్ విదిలిసూత్, "నినన్ రాతిర్ బాగానే ఉనాన్వు. 
ఇంతటోల్కే ఏమిటిది" అనాన్డు   "ఏమో. రాతిర్ పనెన్ండు గంటల పార్ంతంలో మెలకువ వచిచ్ంది. ఒళుల్ నొపుప్లు, తల నొపిప్. ఒళుల్ వేడిగా 
ఉనన్టుట్ అనిపించింది. అపప్టినుంచి నిదేర్ లేదు. నాలుగింటికి లేదాద్మనుకునాన్ను గానీ లేవలేకపోయాను. నాలుగునన్ర 
అవుతుంటే మళీల్ నిదర్ పటిట్ంది" అందావిడ 

"మరి ననున్ లేపలేకపోయావా" 
"ఎందుకూ... మంచి నిదద్టోల్ ఉనాన్రు మీరు"            రామసావ్మి మాటాల్డలేదు. టెంపరేచర చూసేత్ దాదాపు నూట రెండు ఉంది. సుందరమమ్ మొహం బాగా 

భారంగా ఉంది.    అమెరికాలో డాకట్ర గా పనిచేసుత్నన్ కొడుకిక్ మెసేజ పెటిట్, "నెమమ్దిగా లేచి బర్ష చేసుకో సుందరం. పద.. బాత 
రూం లోకి తీసుకెళాత్" అనాన్డు.      సుందరమమ్ మంచం దిగుతూ, "నేను వెళల్గలనెల్ండి.. పరావ్లేదు" అంది        అయినా సరే భారయ్ వెనకాలే బాత రూం దాకా వెళిల్, ఆమె తలుపు వేసుకోగానే వెనకిక్ తిరిగి వంటింటోల్కి 
వచాచ్డు రామసావ్మి. ఫిర్జ లోంచి పాల పాయ్కెట తీసి బైట పెటాట్డు. ఇన సట్ంట కాఫీ పౌడర ఉందో లేదో?! సుందరం 
ఎపుప్డూ ఇన సట్ంట వాడదు. తనకి ఇషట్మని తాజాగా ఫిలట్ర డికాక్షనే తీసుత్ంది. సుందరానికీ అదే ఇషట్ం. ఫిలట్ర వేసేత్ సరి. 
అదేమంత పెదద్ పనని..?! నలభై ఏళల్ నుంచీ తనకి ఏమరకుండా అనీన్ అమరుసోత్ంది సుందరం. తనకి ఈ వృదాధ్పయ్ంలో 
ఆ మాతర్ం చెయయ్లేడా?                వంటింటోల్ పని చేసుత్నాన్డనన్ మాటే గానీ రామసావ్మి మనసు పరిపరివిధాల పోతోంది. తన 
చినన్తనంలో జవ్రం వసేత్ అసలు పటిట్ంచుకునేవారు కాదు. తరావ్తత్రావ్త కాసత్ జాగర్తత్ పడినా, విపరీతమైన భయం, 
ఆందోళన ఎపుప్డూ లేవు. ఈ దరిదర్పు కరోనా వచిచ్ందగగ్ర నుంచీ మనిషి పార్ణం దూదికంటే తేలిగాగ్ ఎగిరిపోతోంది. 
మొనన్ వారం కిందట తన పార్ణ సేన్హితుడు విశవ్ం ఫోన చేసి "రామం" అంటూ ఫోన లోనే భోరుమనాన్డు. వాళాల్విడ, 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

354          ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

రాయిలా ఉనన్ మనిషి, ఉనన్టుట్ండి ఆయాసంగా ఉంది అందిట. చూసేత్ ఒళుల్ కూడా వేడిగా ఉందిట. ఉనన్పాటున 
ఆసప్తిర్కి తీసికెళేత్ టెసట్ చేసి, కరోనా పాజిటివ.. కిర్టికల గా ఉంది అనాన్రట. మరో గంట గడిచేసరికి ఆవిడ పోయిందని 
చెపేప్సి, ఆ పై గంటకలాల్ కిర్మేషన వీడియో వాడి సెల కి పంపిసాత్ం పొమమ్నాన్రుట. "శవానిన్ పటుట్కుని ఏడవడానికూక్డా 
లేదురా" అంటూ ఏడాచ్డు విశవ్ం                  ఇపుప్డు సుందరానికూక్డా కరోనాయేనా? అసలే కేనస్ర సరైవ్వర...  తటుట్కోగలుగుతుందా? ఇపుప్డు 
తనిచేచ్ కాఫీయే ఆఖరి కాఫీయా..?!                   క్షణక్షణానికీ పెరిగిపోతునన్ ఆందోళనని అదుపు చేసుకుంటూ ఇదద్రికీ ఫిలట్ర కాఫీ కలిపి 
తీసుకొచాచ్డు. సుందరమమ్ మంచం మీద వెనకిక్ ఆనుకుని కూరుచ్ని ఉంది.        భరత్ అందించిన కాఫీ చూసి, "ఫిలట్ర వేశారా.. అయోయ్.. " అంటూ ఓ గుకక్ తాగి, "కాఫీ చాలా 
బావుందండీ... నా కంటే బాగా కలిపారు" అంటూ నవివ్ంది.            వాడిన పువువ్లా నవువ్తునన్ భారయ్ని క్షణకాలం రెపప్వాలచ్కుండా చూశాడు రామసావ్మి. వెంటనే తన 
కపుప్ కింద పెటేట్సి, ఫోన పటుట్కొచాచ్డు.    "ఏదీ... ఇందాకటిలా నవువ్" అంటూ ఫోన కెమెరా లో యాంగిల చూసుకునాన్డు.   "ఫోటో తీసాత్రా.. బావుంది. ఈ అవతారంతో ఫోటో ఏమిటండీ"              రామసావ్మి జవాబివవ్లేదు. మనసులో మాతర్ం, "మరుక్షణం గురించి ఎటువంటి ఆలోచనా, 
భయమూ లేనపుప్డే అంత చకక్ని నవువ్ వసుత్ంది. ఆ నవువ్ నాకాక్వాలి." అనుకునాన్డు.           వాళుల్ కాఫీలు ముగించేసరికి కొడుకు దగగ్ర నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది. కరోనా ఉధృతంగా ఉంది కాబటిట్, 
ఇపుప్డు వెంటనే ఏ ఆసప్తిర్కీ వెళొల్దద్ని, ఫలానా మందులు వాడమని చెబుతూ, రెండు రకాల టాబెల్టస్, ఒక సిరప రాశాడు 
కొడుకు. తను డూయ్టీ ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వెళిల్న తరావ్త వీడియో కాల చేసాత్నని చెపాప్డు.                "నేను వెళిల్ మందులు తీసుకొసాత్ను. ఒకక్రిత్వీ ఉండగలవా... లేకపోతే పనమామ్యి వచాచ్క వెళల్నా" 
అడిగాడు రామసావ్మి.     "నాకేం పరావ్లేదు, మీరు వెళల్ండి. మరో అరగంటలో ఎటూ పనమామ్యి వసుత్ంది." అంటూ లేచి హాలోల్కొచిచ్ 
కూరుచ్ందావిడ.         రామసావ్మి లుంగీ మీదే షరుట్ వేసుకుని పకక్వీధిలో మెడికల షాపుకి వెళాల్డు.      అకక్డ ఆ మందులేవీ లేవు. "కరోనా కదాస్ర.. మందులు అయిపోతునాన్యి" అనాన్డు వాడు. చేసేది లేక 
మందులు వెతుకుక్ంటూ మరో రెండు వీధులు దాటి వెళాల్డు. ఒక షాపులో మందులు ఉనాన్యి గానీ రష గా ఉంది 
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కాసేస్పు ఆగమనాన్డు. షాపు బయట నిలబడడ్ రామసావ్మి షాపులో గోడగడియారం చూసి ఉలికిక్పడాడ్డు. తను బయలేద్రి 
వచిచ్ అరగంట దాటుతోంది. సుందరం ఎలా ఉందో.. ఏ ఆయాసమో రాలేదు గదా... సెల మరిచ్పోయి వచిచ్నందుకు 
తనని తను నానా తిటూల్ తిటుట్కునాన్డు. చివరికి ఆదురాద్ పటట్లేక, తన ముందు నిలబడడ్వాణిణ్ సెల అడిగాడు.   "సారీ సార.. కరోనా కదా" అవతలివాడు సునిన్తంగానే తిరసక్రించాడు.         ఎలాగైతేనేం మందులు తీసుకుని ఇంటికొచేచ్ సరికి రామసావ్మికి తన గుండె కొటుట్కునే శబద్ం తనకే 
తెలియడం పార్రంభించింది.    "గుండెదడ అంటే ఇదే కాబోలు" అనుకుంటూ మరోసారి తుళిల్పడాడ్డు. ఈ ఆదురాద్ భరించలేక ఇపుప్డు 
తనకేమైనా అయితే సుందరం గతి ఏమిటి... దానిన్ చూసేవాడెవడు? ఉనన్ ఇదద్రు పిలల్లూ అమెరికాయే. పిలిసేత్ పలికే 
దికుక్ లేదు తమకి. తనకి ఒకక్రేత్ అకక్. తనకంటే ఆరేళుల్ పెదద్ది. చనిపోయి రెండేళల్వుతోంది. బావగారు హాయిగా పుణెలో 
కొడుకు, కోడలి దగగ్ర కాలకేష్పం చేసుత్నాన్డు. సుందరానికి ఒక అనన్, ఒక తముమ్డు. ఇదద్రూ అపప్చెలెల్లంటే పార్ణం 
పెడతారు. అయితే అనన్ విజయవాడ దగగ్ర పలెల్టూళోల్నూ, తముమ్డు లండన లోనూ ఉనాన్రు. ఎవరి దగగ్రకీ తాము 
వెళల్లేరు.               ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. హాలు తలుపులు తీసే ఉనాన్యి. సుందరం హాలోల్ సోఫాలో లేదు. 
దడదడలాడుతునన్ గుండెలతో లోపలికి వెళల్బోయాడు రామసావ్మి. ఈలోగా అతను వచిచ్న అలికిడి విని లోపలి నుంచి 
పనమామ్యి లకిష్  వచిచ్ంది.     రామసావ్మిని చూసూత్నే, "అమమ్గారు నిదొర్సోత్ందని పడుకునాన్రు బాబూ. మీరు బెల కొడితే లేచిపోతారని 
తలుపు తీసుంచాను" అంది      బెడ రూం లోకి వెళిల్ భారయ్ పర్శాంతంగా నిదర్పోతూండటం చూసిన తరావ్త గానీ రామసావ్మి గుండెదడ 
తగగ్లేదు.       భారయ్ని లేపకుండా బెడ రూం తలుపులు దగగ్రగా వేసి ఇవతలికి వచాచ్డు. ఒక కపుప్ కాఫీ ఇవవ్మని లకిష్ కి 
చెపిప్ హాలోల్ సోఫాలో చతికిలబడాడ్డు.                         ఒకపుప్డు పర్తి ఇంటోల్నూ ఇంటినిండా మనుషులు ఉండేవారు. అనారోగయ్ం గానీ, మరే ఇతర 
సమసయ్లు గానీ అంతగా బాధించేవి కావు. మనిషి శర్మజీవిగా బతికాడు గానీ ఆలోచనల పుటట్గా ఎపుప్డూ లేడు. 
నానాటికీ ఆరోగయ్ం దిగజారుడుగా ఉంటే ఉండొచుచ్ గాక.. కరోనా లాంటి సమసయ్లు మనిషి జీవితానిన్ అతలాకుతలం 
చేసూత్ ఉండొచుచ్ గాక.. కానీ అనిన్టికంటే ఎకుక్వగా మనిషిని బాధిసుత్నన్వి ఆలోచనలు.. భయాలు.. బెంగలు! మానవ 
సంబంధాలు నానాటికీ కుచించుకుపోయి, ఎవరికెవరు ఈ లోకంలో ఎవరికి ఎరుక అనన్ తీరున జీవితాలు సాగుతునన్ 
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నేపధయ్ంలో మనిషి మనసు ఎంత బలహీనమైపోతోందో ఎవరు గర్హిసుత్నాన్రు?! వృదాధ్పయ్ంలో ఉనన్ తమలాంటివాళుల్ 
భయం భయంగా బతుకుతూ ఉంటే, యువతరం ఆ భయాల నుంచి తపిప్ంచుకోవడానికి పెడదారి పడుతోంది.                      ఉనన్ సమసయ్లకు అదనంగా వెరిర్తలలు వేసుత్నన్ మీడియా ఒకటి. ఈ మధేయ్ ఫేస బుక లో 
కనిపించింది.. "మరణం ఆసనన్మవుతుండగా యమధరమ్రాజు నాలుగు సంకేతాలు పంపిసాత్డట. అవేమిటో మీరూ 
తెలుసుకోండి.. " అని!!  కామన మేన తెలుసుకోవలసిన విషయమా అది..?!                       ఆలోచనలోల్ పడి కొటుట్కుపోతునన్ రామసావ్మి "నేనెళుత్నాన్ బాబూ" అనన్ లకిష్  మాటలకి ఈ 
లోకంలో కొచాచ్డు.      "అమమ్గారు ఇడీల్ పెటట్మనాన్రు. పెటేట్శాను. హాట బాకస్ లో పెటిట్ డైనింగ టేబుల మీద పెటాట్ను" అని చెపిప్ 
లకిష్  వెళిల్పోయింది.              మరో పావుగంటకి లేచింది సుందరమమ్. ఆవిడకి ఇడీల్ పెటిట్, మందులిచేచ్సరికి కొడుకు వీడియో కాల 
వచిచ్ంది. తలిల్తో మాటాల్డి, సింపట్మస్ విని, మరేం ఫరావ్లేదని, ఆ మందులే వాడమని, శుభర్ంగా భోజనం చెయయ్మని 
చెపిప్ పెటేట్శాడు.                రామసావ్మి కూడా టిఫిన తినన్ తరావ్త ఇదద్రూ కాసేపు టీవీ చూశారు. మందు పనిచేసి, సుందరమమ్కి 
చెమటలు పటాట్యి. నీరసంగా ఉందంది. కిచెన లోకి వెళిల్ డాకట్ర ఆమెకి రాసిన పొర్టీన పౌడర కలిపి తెచాచ్డు 
రామసావ్మి.          అది తాగి, "మళీల్ నిదొర్సోత్ందండీ.. "అంది సుందరమమ్.          "జవ్రం తగిగ్, నీరసపడాడ్వు గదూ.. అంచేత నిదొర్సుత్ంది. మరేం ఫరావ్లేదు పడుకో" అంటూ ఆమెని 
పడుకోబెటిట్, పలచ్ని దుపప్టి కపిప్, ఏసీ వేసి వచాచ్డే గాని రామసావ్మి మనసు బితుకు బితుకు మంటూనే ఉంది. 
ఏమిటింత నిదర్... సహజమేనా..?!           తన ఆలోచనకి తనే తిటుట్కునాన్డు గాని ఆ రోజంతా రామసావ్మి మనసు మనసులో లేదు. క్షణక్షణం 
ఉలికిపాటుగానే గడిపాడు.                   సుందరానికి జవ్రం వసేత్ తనకి ఇంత భయంగా బెంగగా ఉంది. రేపు తనకేదైనా వసేత్ సుందరం 
ఎంత బెంబేలెతిత్పోతుందో?! తనకి తలనొపిప్గా ఉందంటేనే "మరో కపుప్ కాఫీ ఇవవ్నా" "అమృతాంజనం రాయనా" "తల 
పటట్నా" అంటూ పదిసారుల్ తిరుగుతుంది.                      ఆలోచనలతోనే సుందరమమ్ కి ఇషట్మైన వంకాయ కూర, టమాటా పపుప్ చేసి, భోజనం పెటాట్డు. 
మధాయ్హన్ం మూడు గంటల పార్ంతంలో సుందరమమ్ కి టెంపరేచర మళీల్ పెరిగింది. టాబెల్ట వేసేత్ మళీల్ తగిగ్ంది.  
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NqköCL                                  ½.Ä.OqMLj* 

              ఆ రాతర్ంతా రామసావ్మికి కలత నిదేర్. మాటిమాటికి మెలకువ వచేచ్సేది. భారయ్ ఎలా ఉందో అని 
చూసేవాడు. ఎపుప్డు చూసినా సుందరమమ్ పర్శాంతంగా నిదర్పోతూనే కనిపించింది. ఒళుల్ కూడా చలల్గానే ఉంది.                 ఏ తెలల్వారుజాముకో గాఢనిదర్ పోయిన రామసావ్మి లేచేసరికి ఐదునన్ర కావసోత్ంది. కళుల్ తెరిచి 
చూసేత్ పకక్న భారయ్ లేదు. ఆమె హాయిగా మళీల్ తన రొటీన లోకి వెళిల్పోయిందేమో అనన్ పాజిటివ ఆలోచన కంటే భారయ్ 
ఏమైంది.. ఎకక్డికెళిల్ంది అనన్ భయమే రామసావ్మిని ఎకుక్వగా బాధించింది. గబుకుక్న లేచి వంటింటి వైపు వచాచ్డు.              వంటింటోల్ లైటు వెలుగుతోంది గానీ ఆమె అకక్డ లేదు. దేవుడి గది లోంచి అపుప్డే బైటికి వసోత్ంది. 
దేవుడి ముందు దీపాలు...ఆశాదీపాలాల్ వెలుగుతునాన్యి.       భరత్ని చూడగానే నవువ్తూ, "లేచారా.. మొహం కడుకోక్ండి కాఫీ తెసాత్ను" అంది     "అది సరే... నువెవ్ందుకు లేచావ?"    ఆమె చినన్పిలల్లా సంబరంగా, "మెలకువ వచిచ్ంది. జవ్రంగా అనిపించలేదు. నీరసం కూడా తగిగ్ంది. 
మరెందుకని కాసిని నీళుల్ పోసుకుని, దీపం పెటుట్కునాన్ను" అంది.      రామసావ్మికి కళుల్ చెమరాచ్యి. గొంతు పూడుకుపోయింది. తనది పాచిమొహం.. భారయ్ సాన్నం చేసింది అని 
కూడా ఆలోచించకుండా ఒకక్ అడుగు ముందుకు వేసి ఆమెను రెండు చేతులోల్కీ తీసుకుని, గుండెలోల్ 
ఇముడుచ్కుంటునన్టూట్ గాఢంగా గుండెలకు హతుత్కునాన్డు.    "ఈ కలికాలంలో నాకు నువూవ్...నీకు నేనూ!! నువువ్ లేకుండా నేను, నేను లేకుండా నువువ్ ఊపిరి కూడా 
పీలచ్లేం! సమయం వచిచ్నపుప్డు ఇదద్రీన్ ఒకక్సారే తీసుకుపొమమ్ని ఆ దేవుడికి చెపుప్!" అతని మనసు నిశశ్బద్ంగా ఆమె 
మనసుకి చెపిప్ంది.       భరత్ మనసు తనకి తెలిసినటూట్ ఆమె అతని చుటూట్  చేతులు వేసి, అతనిలో లీనమైపోయింది!!  

        
PPP 

Š¨ÔoÀ Mo+"¥y MLjk<j °¸$qO~Ók, ²<MLj ÔoÀ Mo+"¥y On¸<j °¸$qO~Ók, AKLßŠ=hÄ£jÍ Š¸Š<j »¸×.¸CL Š¸ŠMLj 
Kx^kæ, FLjFLï$c »¤fSFL $q<è¸, À£Oqj$c ÍjÄøFL ¾^kæ, ¬¸Í¸$c GS¿íFL^jæFLï Ä£jGS¥q^kæ, ÔcMLjFLÕÔcNqj, ¬tjÍjFLïOq<j$qjÓ ²CLkë. 
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CnÆNqjÂ Mc+"¥h _ÓO~¸ $qj¿¸¼ ÔnJdðÓ¸=o ¯ MLOqêFLCyJd^j ¬CL<j ³Ey Jv¸Í@~Â¥h ²GHlð<k −öCLGH<jCLk °¸=c<Â 
ÔnGHð<¸ ‚@~ ¬MLGSOq¸.  

μ¿TdûPyÂ AKLjMLFoQLøO| ö=nÎÂ¸$| ¥cPo½¡Py MLk GS¸GSìMcOqj FLFLjï μ¥q öGHCoõ¥qMLjtjFL GHÂPy ÇXL* ÂÄjCLë¸ GH¸fHFLGHlð<j 
GH¿ÔLNqjMnjÎFL MLõ¥hë _ÓO~¸. MLk^Ó GS¸ÍOqò¸Py ¬CLÂ¥h GHEyFLïÀ Jv¸EcÓFLï À£öMLMLjtjFL ¥c¸XL °FLï^j÷ ¬OqíîMLjtj¸Á. ¬CL¨Cy 
μ¥q $q¸^ $q¨fHCo − ÄGRNqj¸ ²ML¿¥nÎFc ¬OqíîMLjtjJwCLj¸Á. ¬Á Jv¸Í@~Â¥é ¬CL<j ×yõÀadõÂï FLMLjjôŠÂ Mo+"Â¸@~ °¸$qO~Ój 
rH^jæŠÂ, ×yGSjõÓj ÔnfHðFL FcFc GHÍíCLjPy÷ EoMLlBhê −O~bÁTdë<Â¢, ¥x¸<¥qÔy gH¨Tdë<Â¢ FcŠ ¬ÂfH¸¼¸Á.  

GHm¿¢ ×.$qFcïbÍ OqbÍNqköCL GS¸ÍOqó¸$c MLjO~ï<j MLk ÇXLBc CLOq$qCLjÓŠ rSÓML.  
''OoGHl °ÍNqkFoï _NqjÓjEo¿ GHm¿¢ MnWcí¸ MLTdëO~? ®¥qÚ¨FLj¸© ¶ ¬OqMnÎ ¥hPyÄ£j^Oqj÷¸^j¸Á. ¬¥qÚ< OoGHl ×.¿$o 

OqbÍNqköCL ÔcPe $xGHð$c °¸^j¸Á. ³¥q¸$c MLjk<j OqbEcÓj - μ¥q=h _ÓAKLöÍ, On¸<j GSjAKLöÍ, MLjk<j ×.$qFcïbÍÓFLj μ¥q¿ OqbÍ¸ 
Mn¸^ MLjOx¥q¿ OqbÍ¸ ±Oo»TdëOqj.  

− OqbEcÓ Cc<jPe$qjCLk ¥qÂ¢GS¸ CcŠCLkFnÎFc ³MnÎFc ¥y¿¥qÓj ¥yOqjŠ¸=o − ¥y¿¥qÓj CLGHð¥q À£OqjCctj, CLEcøO~ ¥nÎMLÓõ¸ 
‚@~ öJdfHëGSjë¸Á. EcÂ¥yGSMoj FoFLj öGHCoõ¥q¸$c ¯ McOq¸ ö=nÎÂ¸$| KcõÔ|¥h rU@~èIgHGSjPy Fc örIH¸<jCy MLk=c÷¨ ¯ ö=nÎÂ¸$| 
Motj¸ÔLjŠFcïFLj. OnÎÓj ÕÔc¿¢ãÓj Äj$qjÓjCctj ¥qEc ¬Â. öGHCoõ¥q¸$c ML¼á MnWc"Ó¸=o rUÎÍO~KcE§ FLj¸© ÔcPe [Oqjá ¬MLlCLj¸Á.  
¬¸Íj¥qÂ'' CLFLj ÔnGHðÍÓÔLjŠ¸Á ÔnJdð<j _ÓO~¸.  

Ôc¿öCL¥q¸$c ×.$qFcïbÍ OqbÍNqköCL μ¥q ÄQoGRMLjtjFL öJdbEcFLõCL ¥qÆ»FL ÄGRNqj¸¸ ¥cML<¸ ÔoCc, EnÎÄ¥q¸$c − GSMLjNqkÂ¥é 
¬¥qÚ< °¸<^¸ CL^fSì¸ÔL<¸ ÔoCc, rHÎ$c μ¸^¿$c ¥cŠ¸@~ μ¥q Cy<j‚@~ °Fcï<FLï °Ccûÿ¸Cy ''GSOo'' ¬FcïFLj. ¬tjCo 
FcŠ EnÎML¸ Ä£jÍ FLMLjô¥q¸ °Fcï, OqbÍ¸ Cc+j" Pe»CoFy, °¸$qO~ÓCy=y, CcNnjCLjëÓ Cy=y ¥yOnÚÓj À£OqjCcNqjFLï FLMLjô¥q¸$cÂ¢, 
À£Oqjá¥yMcÓFLï −O~^¸$cÂ¢ PoMLl.  

MLjO~ï<j öJvÍjíFoï _GSjû¥h _NqjÓjEoO~¸. _}SsSæGRF| ÄGH¿¢CLMLjtjFL OqÁ¤í$c °¸Á. ¬¸ÍjPy MLjk@x¸CLjÓMLj¸Á 
OqbÍNqköCL¥yGS¸ _NqjÓjEo¿FL McWo". öGHCoõ¥qMLjtjFL _GSjûÓj ÔcPe MofSFc, _GSjûPy÷ ÔcPeMLj¸Á ÂÓ_¨ ‚@~ öGHNqkBhGSjëFcïOqj.  

MnjjCcëÂ¥h ¬À ¥qGRæÄ£jôÍ _rSû¥cÚ¸. GHm¿¢¥h ®Íí¿¥i FoFo =h¥nÚ^j÷ À£GSjŠFcïFLj. EcEcGHl $q¸^FLïOq CLO~øCL GHm¿¢ Ôo¿¸Á 
_GSjû.  

×.$qFcïbEcÓNqj¸ °FLï Ä¤bÁ Ä¤bÍ¸Cc ®GSj¥q MosSë O~ÓFL¸CL ×.FL¸ °FcïOqj. ¬¥qÚ<¥qÚ@~ MnjÎŠÓ ÿyOqj. Oq¥qOq¥cÓ GS¸¥iOqê 
bÍøFLjÓCy MLjV ¥yPeÿÓ¸$c °¸Á. − ×.FcÂï ÔLksSë FcŠ ¥c÷öTwæIJwÃNqk (²ŠÚML ×.FL GSMLjkVPy÷ ¥qÆfS °FLïGHlð<j ¥qÆ$o 
AKLNqj¸)Pe¸=hÁ ¥qÆ» CnÆ£Â ¼FLï ML*jŠ GHl=hæ¸¼¸Á. ¬ÍßGRæMLQcCLkë − Ä¤bÁPyFo $qj¨ ²ÍjOqj$c OqbEcÓj ÂÆfH °¸¼FL Ôy^j¥h 
¥cGSë Í$qÜOqPyFo MLk öKc¸¼ °¸Á. ¬¥qÚ¨ TdæGH¸Cc − Oy¾ −IgHGSj Cn¿¼, ²ÍjOqj$c μ¥q ÔLÆMo¸öÍ¸ rH=hæ − GS¸_Oq¸ 
ÔLk<=cÂ¥h ML¼áFL Mc+"¥h MLj¸¼Â¢+k", GROqòCLjëÓk ÄCLOq* ÔoGSjëFcïOqj. ¥qGRæ¸ Ä£jÍ ×.FcÂï CyGSjŠ¸^k ®ÍíOqMLjk −IgHGSj 
Í$qÜOq¥nÈ" MLjMLjôÆï GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSjŠFcï¸. Mc+j"‚@~ TdÍOq¸$c MLjMLjôÆï PyGHÆ¥h À£GSjŠMnÈ" ‚OyáML@~Â¥h Š¿¢áÓk, öCc$q@~Â¥h 
Â¢+k" ®¼á −Í¿¸ÔcOqj.  

μ¥q GHÁÂÄjadÓj Mc+"Cy fHÔcáJd=h MLk=c÷@~¥q, ''®¥q OqbÍNqköCL öJdOq¸AKL¸ ¬NojõPe °¸Á, MnjÎ¥|Py ¥cMnj¸^¿¢ 
Ôn_jCLjFcïOqj. ¬¥qÚ< ×.¿$o Td¸öGHEcNqj¥q ö¥qCLjMLlÓÂ¢ï GHmOqëtjFL^j÷Fcïtj. FoFLj MnÈ" MLTdëFLj, Ä£jOqk MLTdëO~?'' ¬¨$c<j _ÓO~¸.  
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''×.FcÂï ÔLksSë FcŠ AKLNqj¸, ®¸Ec¥q MLÔoá^GHlð@o FoFLj OqbEcÓ MnÎGHl ÔLkGSkë MLjFLGSjPyFo EoMLl¨¥h FLMLjGSÚ¿¸ÔLjŠFcïFLj, 
Ä£jOqj Mn+"Oq¸¨, MLÔoáMLOq‚ FoÂ¥qÚ@o °¸=cFLj'' ¬FcïFLj.  

''¯ OqbÍNqköCLÓGHlð<j ×o_j Ex¸$qCLFcÓj ÔcPe ²ŠÚML, FoFLj MLÔoáEc¥c Fc GHOqjû Ä£j Í$qÜOq °¸ÔLj¥y¸¨'' ¬¸^k 
×o_jPy GHOqjû À£fS Fc¥h¼á, CLFL IGHlP|V¸@| GRO|æ ÔoCLjÓj Kc$c rHÎ¥h MLj¨¼ ×.FL¸Py¥h ÍkGSjŠMnWc"<j _ÓO~¸. Mc+"¸Í¿Â¢ 
Ec^jŠÂ OqbÍGHl Cc<j ExOq¥qGHlÔLjá¥yML<MLj¸=o − GSMLjNqj¸Py TdMLkFLjõÓ MLÓ÷ ¬Nojõ GHÂPe ¥qFL_<PoÍj FcŠ. ¥cÂ¢ _ÓO~¸¥h 
öGHMnkGRF| O~McÓFLï GH^jæÍPe ¯ −ÔcOq¸ Ä£jÍ °FLï FLMLjô¥q¸ ²¥qÚ<PoÂ _PeÂ¢ï ®Twë¸ÍÂfH¸¼¸Á.  

®¸CLPy −IgHGSj GHmõFLj ML¼á, ''TdO| Ä£j¿¥qÚ< ¥xCLë¥qEc, ¯ GSMLjNqj¸Py ®¥qÚ< MLjbEcõÿï¸ AKy×.FL¸ ExOq¥q<¸ ¥qGRæ¸. 
GH¥qÚFL MLjFL¥h CnÆfSFL ¼FLï ÿy^P| Mc<jFcï<j. Ä£jŠ ¥cMcÓ¸=o AKy×.FL¸ JdOnûP| Cn¼árH<CcFLj'' ¬Fcï<j.  

GSMLjNqkÂ¥h GS¿$cÜ $qjOqjëÔoQc<FLjŠ¸^k, ''²¸CL?'' ¬Â ¥qFLjŠÚÂ ®Íí¿¥i On¸<j AKy×.FcÓ¥h GS¿GH@~ <_jòÆ¼á GH¸JdFLj. 
¶ ¬Oq$q¸^Py ¬CL<j MLk AKy×.FcÓj Cn¼á rH=cæ<j. ®¸CLPy _Nqj^ ×.Nqj×.NqjbEcøFcÓj ÄjFLjïMLjj^jæCLjFLï^j÷ ÄÂfH¸ÔL<¸Cy 
¬¸ÍOq¸ _Nqj=h¥h MLÔcá¸. NqköCL öJdOq¸AKLMLjtj¸Á. FoFLj ÍkOq¸FLj¸Ôo ×.$qFcïbÍj¨¥h FLMLjGSÚ¿¸ÔLjŠÂ, OqbEcÂï Pe$qjCLjFLï^j÷ 
±fU¸ÔLjŠ¸^k MLjFLGSjPyFo − ¬FLjAKLkÀ Ôn¸EcFLj.  

¶ $q¸^FLïOq $q¨Ôc¥q _ÓO~¸ ÔnMLj^Ój ¥qŠÚCLk MLjV GS¸CyGR¸$c À¿» MLÔcá<j.  
''¯Td¿ Ä£j öGHMnkGRF| #eNqjMLjFLjŠ¸=cFLj'' ¬FcïFLj.  
''EcEcGHl'' ¬¸^k ®¸Ec¥q ®¼áFL GHOqjû ®MLøMLjÂ ¬¨$c<j. FoFLj ×cö$qCLë ÔofSFL GHOqjû ¬CLÂ ÔoÀ¥hÔcáFLj. Mn¸^Fo ¬Á 

Cn¿¼ ¬¸ÍjPy °FLï <_jòÓÂ¢ï °FLïNnk PoEy ¬FLï^j÷ Pn¥qÚ ÔLkGSjŠÂ GS¸CLßfHë$c ×o_jPy rH^jæŠFcï<j.  
²¸Íj¥y ¬CL¨ ÔoGRæ CLFLj FLFxï¥q ×o_jEx¸$qPe ¬FLjMLkÂGSjëFLï^jæ$c Pn¥qÚrH^æ<¸ Fc MLjFLGSjûÂ ¼MLlŠÚMLjÂfH¸¼¸Á. 

`OqbÍ¸ Pe$qjCLjFLïGHlð<j öGHMnkGRF|Cy Jd^j, GHOqjû‚@~ ×o_j Ex¸$qÓ¥h ExOq¥qŠ¸@~ °¸@~ÓÂ ¥yOqj¥yMLÔLjá¥qEc, EoMLl¨ MLjÿCLõ¸ 
®GHlð@o CnÆfSJwNojÁ` ¬FLjŠFcïFLj ¬CLÂï MLjFLGSjPy ÔiÍ¿¸ÔLjŠ¸^k.  

MLjFLGSj ³Ey CnÆNqjÂ AKcOq¸Cy Â¸¨Jwtj¸Á. `¥x¸CLMLj¸Á ¬¸CoPo` ¬Â GS¿í ÔnGHlðŠÂ, CnfHð¸¼FL AKy×.FL¸ JdOnûP| 
®ÔcáFLj.  

AKy×.FcÓNqkõ¥q À¿» AKLjMLFoQLøO| _NqjÓjEoO~¸. _}S ÕÔc¿ã MLjÈ¢" FoFo AKL¿¸ÔcFLj. ®^jML¸=h −¿íî¥q ÄGRNqkPoÄ¤ ¬CLBhê 
GSð¸Á¸GH×ofSFL^j÷ FcŠ CyÔLPoÍj.  

ö=nÎÂ¸$| GHmOqëtj ²ML¿ ±+"¥h Mc+"¸ MnÈ"JwNqk¸.  
ö=nÎÂ¸$| MLk^ ²Pe °Fcï, öGHMnkGRF| ¥yGS¸ _ÓO~¸ NqköCL MLköCL¸ Á»ø×.Nqj¸$c GHmOqëtj¸Á.  
MLjOy FnÓOy¾Py÷ öGHMnkGRF| ¥yGSô MLk GS¸GSì GH¿¢XLÓk, ®¸^OqkøÓk ÂOqøfU¸¼¸Á.  
− Oy¾ rIHÎFLP| rSPnXLF| ÆGSjæ ²FpF|û ÔoQcOqj.  
− ÆGSjæPy _ÓO~¸ sHOqj °¸Ec PoEc ¬Â −CLßCL$c rHÎFLj¸¨ ö¥h¸Á¥h ×cö$qCLë$c ÔLksSë ×.$qFcïbÍ OqbÍ¸ Cc<j ¬CLBhê 

GHEyFLïCLjBhê ÔnNqjõPo¥qJwtj¸ÍÂ ¬OqíîMLjtjõ¸Á. ¬tjFc ¬CL¨ Fy=hEcøO~Fo − MLk^ Ä¸EcMLjÂ Mn¸^Fo IJwF| À£QcFLj.  
NqkÍß¼áî¥qMnk, ³Mnk$cÂ¢ GS¿$cÜ ¬Eo GSMLjNqkÂ¥h _ÓO~¸ FcŠ ÔoGSjëFcï<j. ¥cP| ¿gSM| ÔofS ''ÿPy÷'' ¬FcïFLj.  
''ÿPy TdO|, öGHMnkGRF| rIHÎFLP| Æ}Sæ ML¼á¸Á ÔLkQcO~ Ä£j sHOqj ¥qÂfH¸ÔL<¸PoÍj'' ¬Â ¬¨$c<j.  
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''ÖFLj, FcŠ GS¿¢øGSj GS¿Jw¥q ¯ ³@~Á ²Æ½ÃÆ=i PoÍj. ®¸CL¥i Ä£j öGHMnkGRF| ³MLjtjõ¸Á¤?'' ¬¨$cFLj.  
''O~PoÍj TdO|, ¼FLï JvOqJd^j ÔoQcFLj'' ¬Fcï<j.  
''³Äj=h öGHMnkGRF| GH¿XL¥h GS¿$cÜ öfHsHO| ¥cPoEc?''  
''¥cÍj''  
''MLj¿?''  
''FoFLj − Oy¾ ×.$qFcïbÍj¨ OqDÍ¸Pe$cFLj. MLk ×yGSjõ<j FLFLjï Pe$qMLjFLïÁ _ÓAKLöÍjÂ OqbÍ¸ Cc<^. öGHMnkGRF| O~PoÍFLï 

GS¸$qÀ −NqjFLCy ¬¸=o ÔnJdð<j..''  
_ÓO~¸ CLFL ×cCL¥q¸ $qj¿¸¼ ÔcPesSGHl ®¸¥c ³MoMy MLk=c÷@~<j.  
`¬tjFc öGHMnkGRF| ®ÔoáMc+"¥h ¯ ÄGRNqkÓj ²Pe CnÓjTdëtj JdGH¸` ¬ÂfH¸¼¸Á FcŠ. OqbÍNqköCL ²Pe °Fcï ³¸ 

ÔofSFc, ½¡MLFL NqköCLPy ¥cMLÓfSFLÄ À£Oq@~Â¥h ³¸ ÔnNqkõPy ¯ MLjFLjGRjÓ¥h ²Pe CnÓjTdëtj.   *** 


