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(పార్రంభం)

భూతం
ఓ పూనకంతో చేతిలో ఆయధం వుపయోగిసుత్నాన్...ఎవరిన్?ఎందుకు? ఏమిటి? అనన్ విచక్షణ మొదటోల్వుండేది. ఈ యుదద్ం
మొదలవక ముందు వుండేది. ఇపుడది లేదు. ఈ వేడి, వాడి చపప్బడకుండా ఆవేశంతగగ్కుండా...ముందుకి దూసుకుపోతునాన్..మెళోళ్ రుదార్క్ష
అటు ఇటు ఎగురుతోంది. ఆయుధపు తళతళలు..శబాధ్లు వినిపిసుత్నాన్.., అరుపులు హాహాకారాలముందు వెలవెలబోతునాన్యి. అపుప్డపుప్డు
హరహరమహదేవ అంటూ హూంకారం వినబడితే...హాహతవిధి అనన్ అరపు దానిన్తినేసోత్ంది.
ఏమిటి విచితర్ం నేనెవరిన్?ఎందుకిలా చేసుత్నాన్ను? ఎవరిన్ చంపుతునాన్? ఎవడు వాడు ఎందుకిలా ఎదిరిసుత్నాన్డు?వాడు
ఎవరికోసమో? దేనికోసమో? పోరాడుతునాన్ను. కానీ నాలాంటిఅనేకవేలమంది విజేతలమీద ఆధారపడివుంది. విజయం!!!
విజయం ఎవరిది?... ఎందుకు విజయం?ఇవనీన్ పోరుమొదలయినపుప్డు మదిలోలేవు పోరాడాలి. ఆఖరి రకత్బిందువు వరకూ
పోరాడాలి. భండనంలో కసి కూర్రతవ్ం కోపం పగ..రగిలితే...కయయ్ం కదనంగా మారుతుంది కదనంలో కచిఛ్పుడుతుంది. ఆకచిఛ్తో
ఎదురొక్ంటాం… కలయబడతాం… భంగపరుసాత్ం.. మరిద్సాత్ం… చంపుతాం..వీటనిన్ంటివెనక ఎవరునాన్రు. మనంఎందుకిలాచెయాయ్లి?
అనన్ ఆలోచనేలేదు. ఎదురుగా ఎవడో శతుర్వుగా…మనకి నచచ్నివాడుగా మనం వొపప్నివాడుగా..మనకి పర్తి కూలుడు..కంటకుడు..పర్తయ్రిధ్..
విరోధి..వాడిన్ మననివవ్కోడదు చంపేయాలి. చేతిలో ఆయుధం విచితర్మైన పోకడలు పోయింది. ఎదుటివాడి హాహాకారం తరావ్త
నెతుత్టిమడుగులో మూలిగిముగిసిపోయిన వాడి జీవితం!ఎందుకిలా?
వాడూ మనిషే బావునాన్డు. వాడితో బంధుతవ్ం నెరిపితే వాడు బంధువు,శతుర్తవ్ం నెరిపితే..పగవాడు..అహితుడు..చంపు..మటుట్పెటుట్
తరావ్త అకక్డితో అయిపోయిందా.. లేదే మరో శతుర్వుని వెదుకోక్వాలి!
ఈ వునామ్దంలో మరో శతుర్వుని వెదుకోక్నకక్రలేదు. వాడు మనవాడే కావచుచ్... పరాయివాడే కావచుచ్..చంపాలి అనన్ పిచిచ్లో
పడిపోతాం... హింస పిచిచ్!
అయితే

ఇలా

ఎనాన్ళుళ్

ఎందుకీ

ఆరాటం...ఎందుకీ

పోరాటం?అలుపెరుగని

పోరాటం..సెదతీరని

కేల్శం..బెరుకులేని

బిరుసుదనం..ఎకక్డవెదికి చూసినా కంపితమేగాని అనుకంప(దయ)లేదే...జాలి చూపమే. అయితే ఇదంతా ఎవరి కోసం.. ఎవరికోసమో
సంగార్మం మొదలుపెటట్క ముందే నిరణ్యం అయిపోయింది. ఇపుడీ ఆలోచనకి..అరధ్ంలేదు. తనచేతనైనది…చేసుత్నాన్డు…చేతిలో వునన్ది
వుపయోగిసుత్నాన్డు.
ఆ క్షణంలో…రెపప్పాటుకాలంలో వెనున్లోంచి గుండెలోల్కి ఆయుధం దిగింది!
నివెవ్రపాటు క్షణకాలం సధ్ంబించిన కాలం..చీకటుల్ కమిమ్నలోకం..వొరిగిపోయినదేహం ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు.

దేహానిన్

తొకేక్సుత్నాన్రు. తపిప్ంచేసుత్నాన్రు. కాలేచ్సారు..ఎవరో ఏడాచ్రు...కనబడని దేహంగురించి..,ఎందుకేడాచ్రు? తెలియడం లేదు.
ఏదో జాఞ్నం నుండి విముకిత్…. పూరిత్గా తెలియకపోలేదు. తెలియడమూ లేదు. చాలా శకిత్ మాతర్ం వుంది.ఆశకిత్కి రూపం లేదు.
కలప్న చెయాయ్లి. రూపకలప్న జరగాలి.ఎలా జరుగుతుంది. కలప్న చెయయ్డానికి జాఞ్నం వుంది.కాని అదేమిటో మరుగున పడడ్టుట్ంది. ఆశకిత్
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ఏమిటో తెలియకుండా కలప్న చెయయ్డం ఎలా జరుగుతుంది. ఈశకిత్ నాదికాదు. శకిత్కి సేవ్చఛ్వుందా?సంకలప్ంవుంది. సేవ్చచ్లేదు. లేక
సేవ్చఛ్పాలు తకుక్వగావుంది.సేవ్చచ్లేని శకిత్ దేనికి కటుట్బడింది...విధికి…!
ఏమిటి విధి? విధి బలీయంగా వుంది. శకిత్ని ఎకక్డికో నెటుట్తోంది. అందుకే శకిత్కి సేవ్చచ్నశిసోత్ంది. విధి ఎందుకింత బలంగావుంది.
కాలం గడిచిన కొదీద్ తహతహఎకుక్వ అవుతోంది. విధి బలంగా తయారవడానికి కారణం ఏమిటి? శకిత్కి మరుపు ఎందుకొచిచ్ంది? విధి
తనపని తను చేసోత్ందా.
మహాశకిత్ నుండి శకిత్ విడిపడి రూపం చెందుతోంది. ఎందుకు విడిపడాడ్ననన్ జాఞ్నం ఎకక్డో తెలుసోత్ంది. రూపాంతరం చెందడం
లేదు. రూపం సంతరించుకోంటోంది. ఓహో ఇది నా రూపం! నేను...,అనన్ రూపానికి., పర్కుర్తికి ఏదో అంతరం.
మహాశకిత్ని వదిలేసుత్నాన్ తపుప్చేసుత్నాన్ ఒపుప్మహాశకిత్తో మమేకం అయివుండడమే! కానీ విధిబలీయం... కుదరడం లేదు. నాకు
తపొప్పుప్లు తెలుసుత్నాన్యి. బుధిద్ ఏరప్డుతోంది. అయినా శకిత్ని పరిమితం చేసుకు, విధికిలోబడి,సంసాక్రవంతమైన బుధిద్ని వదలి,ఇఛాచ్శకిత్
పర్కటించా, కదలిక ఏరప్డింది. ఏదో కదిలాచ్ ఏమిటి పంచభౌతిక శరీరం! అపుప్డే జనమ్కలప్న జరగాలి. పుటాట్లి.
మరోజనమ్ఎకక్డ. నీ తీరని కోరెక్లు, నీ కరమ్ నిరవ్హణకి వీలైన,లేదా అవసరం అయిన గరభ్ం వెదుకోక్....,నాకవసరమైన గరభ్ం
ఏది?తెలిసింది. నే గరభ్ంలో కదిలానని..అమమ్కి నిదర్చెడింది.
ఎనోన్పర్శన్లు అనిన్ంటికీ సమాధానాలు.....
“ఎవరు నువువ్?”
“ఆతమ్ను…!”
“మరీ రూపం ఏమిటి?”
“పంచభౌతిక శరీరం…!”
“ఈ గరభ్ంలోనే ఎందుకు?”
“పూరవ్జనమ్ వాసన….!”
“గరాభ్నిన్ నువేవ్ఎంచుకునాన్వా?”
“లేదు విధి ననున్ ఈ గరభ్ంలోకి నెటిట్ంది..!”
“తపుప్ విధి నినీన్ గరభ్ం నెటట్వలసిన అవసరం ఏముంది.?”
“పూరవ్జనమ్వాసన…!”
“పూరవ్జనమ్ సుకృతం కాదా…!”
“సుకుర్తమోదుషుర్క్తమో నాకెలా తెలుసుత్ంది?”
“ఏం ఎందుకు తెలీదు?”
“మరుపు బలంగా వుంటోంది…!”
“మరుపా?”
“అవును చాలా మందికి ఈ జనమ్లోనే అలిజ్మరస్ వసోత్ంది కదా భౌతికదేహం తోనే ఆతమ్సాధ్యికి చేరుకుంటునాన్రనన్మాట...!”
“అలాగే అనిపిసోత్ంది…!”
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“నీ శకిత్వంతమైన ఆతమ్ సంసాక్రవంతమైన బుదిద్కనాన్ దిగజారి...నీ మానసిక వాయ్పారం ఎపుప్డు మొదలవుతుందో, ఆనాటినుండి
నీవు కరమ్ఠివి.నీకొతత్ పర్యాణం మొదలవుతుంది.”
“ఎందుకింత భేదభావన?”
“ఇది భేదభావన కాదు పర్కృతి ధరమ్ం కరమ్ అనుభవించక తపప్దు.”
“ఏకరమ్ అనుభవం లోకి వసుత్ంది? నితయ్ం కరమ్ చేసుత్నాన్గా... కాదు గతంలో కరమ్ చెయయ్డానికి నీలో తపన వుంది. ఫలితం
పొందలేదు.”
“ఇపుప్డు తపన వుండదా?”
“తపన వుంటుంది… ఫలితం పొందుతావు కానీ...”
“కానీ...?”
“ఫలితం వుండదు..,”
“ఫలితం పొందడానికి..ఫలితం ఉండడానికి తేడా..?”
“ఈ జనమ్ సంసాక్రం వలల్ అలా ఫలితం వుండనటుట్ అనిపిసుత్ంది..!,”
“అదేమిటి?”
“నీకరమ్ పరిపకావ్నికి తగగ్టు నీవో గరభ్ం వెతుకుక్ జనిమ్సుత్నాన్వు.”
“ఏగరభ్ంలో పుడతానో ఎవరు నిరణ్యిసాత్రు.?”
“ఏగరభ్ంలోనో అంటే?”
“బుదిద్జీవుల గరభ్ంలోనా శర్మజీవులగరభ్ంలోనా సేవాజీవుల గరభ్ంలోనా?”
“శర్మజీవులలో…. సేవాజీవులలో…. బుదిద్వుండదా?”
“అయితే నాపర్శన్ ఇలావేసాత్ బుదిద్ని మాతర్మే వుపయోగించే జీవులగానా? శర్మమాతర్మే వుపయోగించే జీవులగానా? సేవమాతర్మే
చేసే జీవులగానా?”
నీవు చాలాభర్మలో వునాన్వు. సృషిట్ఎపుప్డూ అలా వుండదు. నీ అవకాశం కొదీద్ ఏదో ఏరాప్టు...చేసుకుని... అదేనిజం అనే వూబిలో
కూరుకు పోయావు. బుదిద్జీవులలో పుటిట్నంతమాతార్న బుదిద్వుండకపోవచుచ్… వాడు శర్మజీవిగానే బతకవచుచ్... పుటుట్కతో వాడికరమ్
నిరణ్యింపబడదు. వాడు బుదిద్జీవులలో పుటట్డం శర్మజీవిగా బతకడం వాడి పూరవ్జనమ్ వాసన ఫలితం. శర్మజీవులు బుదిద్జీవిని తమలో
వొకడుగాచేరుచ్కోలేకపోడం మనుషులు కృతిర్మతావ్నికి నిదరశ్ం.అలాగే శర్మజీవిగా పుటిట్ లేదా సేవాజీవిగా బుదిద్జీవిగా జీవితానిన్ గడుపుతూ
శర్మజీవుల లేదా సేవాజీవుల, ఇడెంటింటీని వదిలి పెటట్లేకపోడం వారి కుతిర్మతవ్ం,కానీ లోకం బుదిద్జీవిని,బుదిద్జీవిగానూ,శర్మజీవిని
శర్మజీవిగానూ సేవాజీవిని, సేవాజీవిగానూ, గురిత్సాత్యి. మిగతావి అనీన్ కృతకం! కృతిర్మం!.
నాకరధ్ం కాలేదు. బౌదిధ్కమైన ఆలోచన అంటే ఏమిటి? శర్మఅంటే ఏమిటి? సేవఅంటే ఏమిటి? వీటిని నిరవ్చించు.
సేవచేసేవాడు ఎందుకు సేవచెయాయ్లి. అనన్ ఆలోచన చేసేత్… శర్మ చేసేవాడు ఎందుకుశర్మచెయాయ్లి అని ఆలోచిసేత్బుదిధ్జీవి నా
బుదిధ్ఇతరులకి ఎందుకు వుపయోగపడాలి. అనుకోడంతో సావ్రధ్ం, సంఘరష్ణ ఏరప్డచుచ్, విచితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఈ సంఘరష్ణ
రాజకీయలబిధ్కి వాడుకోడం దావ్రా అనిన్ సమసయ్లు బయలుదేరుతాయి. అదితపప్దు.
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ఇకక్డే మిగతా ఆలోచనా విధానాలకి, తాతివ్కాలకి ఈ దేశపు ఆలోచనా తాతివ్కవిధానానికి తేడా! ఎనిన్ తాతివ్కవిధానాలు
అపుప్తెచుచ్కునాన్, అవి అపుప్గానే మిగిలాయి. కానీ ఇకక్డ మౌలిక మూలాలిన్ ఛేదించలేక పోయాయి. సేవచేసేవాడు, బుదిధ్ వుపయోగిసాత్డు.
నేనెందుకు సేవచేయాయ్లి. అనన్ ఆలోచనవసేత్ అది తిరుగుబాటు. తిరుగుబాటు చెయాయ్లా?వదాద్? తిరుగుబాటుకి, నాయకుడు కావాలి.ఆ
నాయకుడు యెపుప్డూ బుదిద్జీవే!
వీటి నుండి సేవ్చఛ్ వుండదా?
మరణం వొక అదుభ్తమైన సేవ్చఛ్...!
అంటే?
సమయం, ఉనికి రెండూ మాయలే... ఇవి రెండూ మనిషి ఆలోచనా శకిత్కి అందవు... నిరివ్కలప్ కలయిక ఇందులో నువువ్ వుండవు...!
వునాన్వా..? లేదా? అనన్ పర్శన్ వుండదు. వికలిప్సుత్నాన్వు... మాయలో పడుతునాన్వు.
నీ వెందుకు మరుగున పడుతునాన్వు.
నీవు లోకంలో పడుతునాన్వు. అందుకే...
లోకంలో పడడ్వేమిటి?
నీవు పుడుతునాన్వు. నీకో పేరుంది.
పేరా …..!
అవును ..చిరంజీవి,,.

PPP
వరత్మానం.
ఆ రోజు వచిచ్న టెలిగార్ం తనని తన జీవితానిన్ మారేచ్సుత్ందని...లేదా, దానికి అవకాశం కలుగచేసుత్ందని తను అనుకోలేదు. ఆ
టెలిగార్ం మూడోది.
మామమ్కి బాగులేదని తవ్రగా రమమ్ని...,
నానన్కి మొదటి టెలిగార్ం వచిచ్నపుప్డు, నానన్ అమమ్,నేను క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా ఆ పలెల్టూరుకి వెళేళ్ం. అపప్టికి మామమ్
మంచం మీద సృహలేని సిధ్తిలో వుంది. ఆవూళోళ్ఆచారిగారు మందిసుత్నాన్రు.
నానన్ ఏదో చినన్వుదోయ్గం చూసుకు విశాఖపటన్ం వచేచ్సినా,మామమ్ తాతలనాటి ఆసిత్ని, ఆ యింటిని వదిలి నానన్తో విశాఖపటన్ం
రాలేదు. నానన్కి ఆవూళోళ్ వయ్వసాయం పేరుతో చేతికి మటట్ంటిట్ంచుకోడం యిషట్ం లేదు.
నానన్కి వచేచ్జీతం,మామమ్ పంపించే సహాయం,జీవితం ఘనంగా వునన్టుట్ అనిపించినా అవసరాలు మాతర్మే తీరేవి.
అవసరాలు కాక కోరెక్లుకలలుకూడా జీవితానిన్ పటిట్పీడిసాత్యని నాకు తెలీదు. అలా పటిట్పీడిసుత్నన్ కలలు తపింపచేసేవి. దానికి
డబేబ్ ఊరట, దానికో లక్షవరకూ కావాలి యెవరిసాత్రు. నానన్ మామమ్ దగగ్రకెళిళ్ వోరెండెకరాల పొలం అమెమ్యయ్మని,దాంతో చిరంజీవిని
ఇంజనీరింగ చదివిసాత్నని,శతవిధాల చెపాప్రు. మామమ్ నీకొడుకు
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అమేమ్దిలేదని.. ఖండితంగా చెపిప్ంది.అలా కల కరిగిపోయి, మనసుని వేధించి, కసిగా మారిపోయింది. నేను బియసిస్ రెండో సంవతస్రంలో
వుండగా మొదటి టెలిగార్ం వచిచ్ంది.
ఆ టెలిగార్ం చూసి వెళిళ్న మాకు రోజులు గడుసుత్నాన్యి,కాని మామమ్పరిసిధ్తి వొక కొలికిక్ రాలేదు.అలా పదిహేనురోజులు
గడిచాయి. మామమ్ తేరుకుంది. మృతుయ్వును జయించింది. మమమ్లిన్ విశాఖపటన్ం తరిమేసింది. నాలుగైదు నెలలోల్ రెండో టెలిగార్ం,ఈసారి
నానన్ వొకక్రే వెళాళ్రు. యెందుకో మామమ్ముసలితనం మీదకనాన్,మామమ్మీదే నమమ్కం నానన్కి. అలా వెళిళ్న నానన్ పదిరోజులోల్
తిరిగొచేచ్సారు.
మూడో టెలిగార్ం రావడానికి ఏడెనిమిది నెలలు పటిట్ంది. ఆ టెలిగార్ం చూసి, “ఈవిడ చావదు మనలిన్ బతకనివవ్దు.” అంటూ
విసుకుక్నాన్రు.
ఈ సారి అలాకాక అపప్టికే శలవులివవ్డంతో, ఇంటోల్ఖాళీగా వునన్ ననున్ చూసి “జీవీ నువెవ్ళుళ్ యేదైనా అవసరం పడితే కబురు
చెయియ్.” అంటూ ననున్ పంపేరు.
నానన్ ననున్, “జీవీ” అంటూ పిలుసాత్రు. అందుకే ఈ జీవీని జీవితంతో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ మామమ్ దగగ్రకి పంపేరు.
................................
నే వెళేళ్సరికి అంత పెదద్యింటిలో వో మూలగదిలో నులకమంచం మీద మామమ్ జీవితం కోసం పోరాడుతోంది. మామమ్ని
కనిపెటుట్కుండానికి వో విధవావిడవుంది. ఆవిడే మామమ్కి వండి పెటేట్ది.
ఇపుప్డు మామమ్ని కనిపెటుట్కుంది. ఆవిడ వయసు నలభైవరకూ వుంటుంది. దూరపు చుటట్ం ఆవిడకి ఎవరూ లేరు. మామమ్ ఆవిడిన్
చేరదీసింది. ఆవిడ యింటిపనులోల్ మామమ్కి సాయపడితే,బైటపనులోల్ సాయపడాడ్నికి సాంబడునాన్డు. సాంబడు పాలేరు. పొలంపనుల్,
బైటలావాదేవిలు అనీన్ వాడే చూసుకుంటాడు.
ఇంటోల్ అడుగుపెటిట్న ననున్చూసి,“నానన్గారు రాలేదా?”అనడిగాడు.
“వెనగాగ్ వసాత్రు” అనాన్...
మామమ్ని చూడడ్ం అయిపోయింది. ఆచారిగారితో మాటాట్డడ్ం అయిపోయింది. వూళోళ్వాళళ్ జాలి భరించా... యిపుప్డేం చెయాయ్లి?
రోజూ వంటావిడ వండుతోంది. తింటునాన్ను. పొలంలో తోటలో తిరుగుతునాన్ను. ఆ రోజు ఆచారిగారితో యధాలాపంగా అనాన్
”మామమ్కెలావుంది” అని.
“మామమ్గారు తేరుకుంటునన్ లక్షణాలు యేం కనబడటంలేదు. కిర్ందటి సారంటే కొడుకు దగగ్రునాన్డనన్ ధైరయ్ం కావలున్ తేరుకుంది”
అనాన్రు. అవకాసం దొరికితే వీళుళ్ పొడవడానికి వెనుదియయ్రు. ఈసారి నానన్ రాలేదని దెపిప్పొడుపు.
ఆచారిగారి కళళ్దాద్లు బదద్లుకొటిట్ మందులపెటెట్ బైటకి విసెరెయాయ్లనిపించింది. అపుప్డే లేనిపోని ఆలోచన మొదలయింది. నానన్
రాకపోడమే మంచిదయింది. లేకపోతే మామమ్ తేరుకునుండేదేమో! ఈవిడ తేరుకుంటే మళీళ్ మామోలే…యెకక్డ వేసిన గొంగళి అకక్డే…
ఈవిడ పోతే ఆసిత్ చేతికొసుత్ంది. నా ఇంజనీరింగ కోరెక్ తీరుతుంది. నానన్ బిజినెస చేదాద్మనుకుంటునన్ ఆశ నెరవేరుతుంది.
రోజంతా ఇలాంటి ఆలోచనలతో చిరాగాగ్ వుండి మధాయ్హన్ం సుబబ్రంగా పడకేసా,లేచేసరికి సాయంకాలమైంది. చీకటిపడితే
చెయయ్డానికేమీ వుండదు.ఇంటోల్ చీకటి గుడిడ్దీపాలవెలుగు. రచచ్బండ దగగ్ర కెళితే, గార్మంలో యువకులంతా చేరి, అకక్డునన్ గుండార్యిని
యెతుత్తారు. బసీక్లు తీసాత్రు.కరర్సాము చేసాత్రు. కాసత్ వినోదం కానీ అదికూడా యెనాన్ళుళ్...?
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రచచ్బండ దగగ్రున్ండి రాగానే వంటావిడ వడడ్న, భోజనం చేసి గదిలోకి వెళిళ్ పడక, వో చదువుకోడానికుండదు. పాట
వినడానికివుండదు. చికాగాగ్ మంచం మీదకి చేరా…వూరించి, వూరించి యెపుప్డో నిదర్పటిట్ంది. అందులో కల... కల చెదిరి మెలకువ
వచేచ్సరికి,చుటూట్ చీకటి.... చింత గీరల్రొద ...యెదురుగా మామమ్ గదిలో దీపం...మామమ్ యెపుప్డు పోతుంది. తన కెపుప్డు ఇకక్డ నుండి
విముకిత్? అనేక ఆలోచనుల్...
ఆలోచనల్ని చెదరగొడుతూ ..గుసగుసలు, ..యెకక్డ నుండి? ఈ అరధ్రాతిర్ యెవరు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. మెలల్గా మంచం
మీదనుండి లేచా, అడుగులో అడుగువేసూత్ మామమ్ గదిలోకి వెళాళ్, గుడిడ్ దీపం వెలుతురోల్ వంటావిడ పకక్ బోసిగా కనబడింది. ఆవిడే
బాతూర్ముకో పోయుంటుంది. అనుకుని మామమ్ మంచం చేరి మామమ్ని పరిశీలనగా చూసా...యెగూపిరి తీసోత్ంది. కళళ్కింద
ముడతలు,బుగగ్లులోతుకుపోయి దవడ ఎముకలు వెళుళ్కొచాచ్యి. జీవితంలో చరమపోరాటం సాగిసోత్ంది.
బతికునన్నాన్ళుళ్ మొగుడికి లొంగలేదు...కొడుకిక్ లొంగలేదు...పెతత్నం చేసింది. తనను కునన్ది జరిపింది. జరిపించుకుంది. ఆఖరికి
యముడికూక్డా లొంగడం లేదు. యముడు గెలవడం తపప్దు, కానీ యెపుప్డో?
బాతూర్ముకెళిళ్న వంటావిడ యింకా రాలేదు. ఆశచ్రయ్ం వేసి, మామమ్ గదిలోనుండి వసారావేపు వెళాళ్...అకక్డ పాలేరు
పడుకుంటాడు. వాడొచాచ్డో లేదో చూదాద్మనుకునాన్… వసారా తలుపు వేసుంది. వసారా తలుపుదాకా వెళాళ్క వినిపించాయి. నిటూట్రుప్లు...
చాలా భారంగా వునాన్యి. గుసగుసలు...మూలుగులు...యెవరో యిదద్రునాన్రు. వసారాలో...యెవరు?
వసారా తలుపు తీసి చూడచుచ్ కాని తెరిచి చూడబుదెద్యయ్లేదు. పడుకునాన్... నిదర్రావడం లేదు. రాదు కూడా... వసారాలో
దాంపతయ్ం యెవరిదో తెలుసుకోవాలి. యేదైనా యెదురు చూడడ్ం చాలా కషట్ం, కానీ తపప్దు... వసారాలో వునన్ దెవరో మెలల్మెలల్గా అరధ్ం
అవుతోంది... కాని సప్షట్ంగా తెలుసుకోవాలి...చాలాసేపు చీకటోల్… సమయం తెలియలేదు...నిదర్రాలేదు..ఎదురుచూత ఫలించి, వసారా
తలుపు తెరుచుకు వంటావిడ మామమ్గదిలోకి వచిచ్ంది. చినన్గావునన్ దీపానిన్ పెదద్దిగా చేసి, మామమ్ దగగ్రకెళిళ్... పకక్బటట్లు చూసింది.
పకక్బటట్లు తడిసినటుట్లేవు వచిచ్ దీపానిన్ తగిగ్ంచి, లాంతరు గదిమూలగాపెటిట్ పకక్మీదికి చేరుకుంది. తనువు అలిసినటుట్ంది. వెంటనే
నిదర్లోకి జారుకుంది.
కాసేపు యెదురు చూసి, మెలల్గా లేచాను. చపుప్డు చేయకుండా వసారాలోకి వెళాళ్, సాంబడు సామార్జాయ్నిన్ జయించిన వీరుడాల్
మైమరచి,గురుర్పెడుతూ నిదర్పోతునాన్డు.
ఇంతగొపప్డార్మా యెకక్డా చూడేల్దు...అందుకే అరధ్ంచేసుకునేసరికి చాలా సమయం పటిట్ంది. వచిచ్ పడుకునాన్... నిదర్పటట్లేదు
తలనిండా ఆలోచనుల్, యేవో అసప్షట్ ఆలోచనలు! నా ఆలోచనలు నాకే భయం వేసాయి. వీధిలో గంటలచపుప్డు, తెలాల్రినటుట్ంది. యెవరో
యెడల్ని తోలుకుపొలానికెళూళ్నాన్రు. పూరిత్గావెలుగురాలేదు. గాని తూరుప్యెరర్బడింది. కళళ్ని నిదర్కమేమ్సింది.
-----------------------------తెలివొచేచ్సరికి, ఇలల్ంతా నిశశ్బధ్ంగా వుంది.నేను లేవడం చూసి వంటావిడ లోపలినుండి చినన్ బకెట తో నీళుళ్ తెచిచ్ వీధరుగు మీద
పెటిట్ “మొహం కడుకోక్ బాబు కాఫీ పటుట్కొసాత్” అంది.
యెపుప్డూ వేరే దృషిట్తో చూడేల్దుగానీ రాతిర్ జరిగిన సంఘటన తరావ్త దృషిట్ అపర్యతన్ంగా అటుపోయింది. వయసు నలభై అయినా
శరీరంలో బిగి తగగ్లేదు. అది పొడుచుకు కనిపిసోత్ంది. రవికముడి రంకెలేసోత్ంది. వంటావిడ సవ్రంలో నెమమ్ది, కళళ్లోల్ అమాయకతవ్ం వెనుక
కోరెక్ల సమాధి,వెనుక యెతైన పిరుదులు, విచితర్ంగా లబుజ్గా వూగుతునాన్యి. సాంబడు అదృషట్వంతుడు!

øöeTT~

www.koumudi.net

నాసిత్(న+అసిత్)

9

ఆరోజు నేనెకక్డికీ పోలేదు. పగలలాల్ నిదర్పోయాను. సాయంతర్ం ఆచారిగారొచిచ్, మామమ్కి జవ్రతీవర్త తగుగ్తోందని చెపిప్పోయారు.
అంటే మామమ్మళీళ్ యముడిన్ జయించి,ఈలోకం వేపు మళిళ్ంది. యముడు నిసస్హాయంగా నిలబడి వింతగా చూసుత్నాన్డు.
ఆరాతిర్ నేను పడుకోలేదు. కానీ నేను వేసిన కాపు వృధాయింది. వంటావిడ సాంబడి పకక్లోకి వెళళ్లేదు. యెదురుచూసి...
యెదురుచూసి యెపుప్డో తెలల్వారఝ్మున నిదర్పటిట్ంది.
ఆరోజు మామూలే ఆచారిగారు చూడాడ్నికొచిచ్,“పార్ణం మహగటిట్దోయ”అనాన్డు.
ఆ విషయం అతడు చెపప్కక్రేల్దు. మాకు తెలుసూత్నేవుంది. మామమ్కి ఈ జీవితం మీద యింత మోజెందుకో ...జీవితపర్యాణంలో
కొందరు తొందరగా పోయేరని భావిసాత్ం ..కొందరు యెపుప్డొదులాత్రార్అనిపిసుత్ంది. మామమ్ జీవితం వలల్ యెవరికి మంచి యేం సాధించడం
కోసం ఇంకా ఈలోకానిన్ పటుట్కువేళాళ్డుతోంది. మామమ్ వలల్ సాంబడు వంటావిడ తపప్ యెవరు లబిధ్పొందుతునాన్రు. ఆలోచనుల్ ...మెదడిన్
తినేసే ఆలోచనుల్.
మామమ్ జీవితం ఏమిటో నాకరధ్ం కాలేదు. ఎవరో అనన్టుట్ ఈ ముసలాళళ్లైఫ సట్యిల ఏమిటి?

ఈ పలెల్టూరోల్ లైఫ సట్యిల

వుంటుందా? లేదు వుంది. ఇకక్డ వునన్నాన్ళుళ్ ఆమెకి తిరుగులేదు. ఆమె మాటకి విలువపోదు.అందుకే నానన్ ఏం మాటాల్డకుండా పటన్ం
పోయారు.
పటన్ంలో మామమ్కి ఆ విలువే ఉండకపోను. సాధ్నబలిమిగాని తనబలిమిగాదు. అందుకే నాలో మామమ్పటల్ ఏవిధమైన సెంటుమెంటు
లేవు. కొందరు మనుషులిన్ పోగొటుట్కుంటే బాధపడతాం. మామమ్ ఎకుక్వ జీవించిందా? అనన్ అనుమానం. ఈచావు ఆవిడ జీవితంతో
దోబూచులాడుతోంది.
చంపేసేత్ ... అది హతయ్ అవదు ఆవిడ ఎలాగూ చసోత్ంది. నేను కొంచెం సహకరిసుత్నాన్ ...అంతే ఎవరేనా చంపేసానని
తెలుసుకుంటారా తెలుసుకోలేరు.అంత ఘరష్ణ వుండదు. అరభ్కురాలు, అయిదునిముషాలోల్ పాడెకటేట్యచుచ్…కాని అంతవరకూ బాగునన్ది
అకసామ్తుత్గా నిరీజ్వియితే అనుమానం రావచాచ్? రావచుచ్ ఎవరు గమనిసాత్రు?. వంటావిడ ... ఆవిడ మనసులో కలవరం లేపాలి. అంత
వివరంగా చూడకుండా చెయాయ్లి ఎలా?.
రాతిర్ వంటావిడ పడుకోదు. సాంబడు పడుకోడు. పగలు ఇదద్రూ మాటాల్డుకోరు. కానీ రాతర్యేసరికి పడక సుఖంకావాలి. అది
రహసయ్ంగా వుండాలి. లేదా వంటావిడకి ఆవిడ బతుకుగలల్ంతైపోతుంది. ఆవిడ కులం ఏమిటి? ఈ పలెల్లో వసారాదాటడానికే అరహ్తలేని
సాంబడికి, అంగసంగమం కలుగచేసోత్ంది. అంగజుడికి సతరీ,పురుష బేధం తపప్ మరొకటి అకక్రలేదు. ఆకలికి అది కూడా అకక్రలేదు.
వంటావిడ రహసయ్ం బైటపడేసేత్, తనకి లొంగి తన పకక్ సాంబడి నుండి నా మంచం మీదకి మారేచ్సుత్ంది. తనకి కావలిస్ంది వంటావిడ పొంద
కాదు, మరి ఆవిడలో తపుప్ బహిరగ్త మయిందనన్ భయం రేపడం ...హడలగొటాట్లి. ..దాంతో ఆవిడ ఆలోచన నశించాలి. అపుప్డు ఆవిడ
లొంగుతుంది. అనుకోకుండా కలిసొచిచ్న అవకాశానిన్ వినియోగించుకోవాలి. ఎందుకిలాంటి ఆలోచనుల్ వసుత్నాన్యి?
మహతావ్కాంక్ష నాకోరిక తీరాలంటే సాహసం చెయాయ్లి. సాహసం చేసినంతమాతార్న కోరిక తీరుతుందా? సాహసం చెయయ్కపోతే
అదీ తీరదు. పర్యతన్ం చెయాయ్లి. అనిన్ రాక్షసకృతాయ్లకి రాతిర్ బలానిన్సుత్ంది.
PPP

చీకటి వెయియ్కళళ్ రాకాసి . రాతిర్ మేలుకునుండాలి ఎలా? పగలంతా పడుకుంటే రాతిర్ తెలివిగా వుండం సాధయ్ం మేలుకునుంటే
మిగత పనులు సానుకూలంవుతాయి.
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సాధాయ్సాధాయ్లు తరావ్త ముందు మేలుకునుండాలి యెపప్టిలా ఆరోజు రాతిర్ ఎనిమిదిగంటలకి భోజనం చేసి పకక్మీదకి చేరా, నే
పకక్మీదకి చేరిన గంటకి సాంబడు కరర్ చపుప్డు వసారాలో వినిపించింది. సాంబడికి తలుపు తీసి, వాడు లోపలికి వచాచ్క, వంటావిడ
మామమ్ మంచం చూసి, పకక్ బటట్లు మారచ్డం మొదలుపెటిట్ంది అంటే మామమ్పకక్బటట్లు పాడుచేసినటుట్ంది. పకక్బటట్లు మారిచ్ మామమ్ని
సుభర్ం చేసి, నూతిగటుట్దగగ్రకెళిళ్ సాన్నం చేసి వచిచ్ంది. అంటే ఈ రాతిర్ మనమ్ధుడి విజిట వుందనన్మాట.
పగలలాల్ నిదర్పోవడం వలల్... కనున్రెపప్కూడా పడటం లేదు. వంటావిడ పకక్ చేరేసరికి పదిదాటి వుంటుంది. చీకటి గాఢంగా
చికక్బడి, చింతగీరల్ ధవ్ని ఎకుక్వైంది. గదిలో బలుల్లు “చప చప” అంటూ శబధ్ం చేసుత్నాన్యి. లోకం నిశశ్బధ్నిశిలోకి జారుకుంది.
మనిషికి సహనం అవసరం...దానితో చాలా పనులు చకక్బడతాయి. అనుకునన్ పని అతితకుక్వ పర్యతన్ంతో సానుకులపడాలి
అంటే...అనుకూలమైన సమయం కోసం వేచి చూడక తపప్దు. చాలా సేపటి తరావ్త మామమ్ గదిలోఅలికిడయియ్ంది. అటు తిరిగి చూసా...
మామమ్ గదిలో లాంతరు వెలుగు తగిగ్ంది. వంటావిడ నిశశ్బద్ంగా బైటికి వచిచ్, గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి నా గదివేపు చూసింది. అపుప్డనుమానం
వచిచ్ంది. వంటావిడ నా చూపుని పటేట్సిందా, నేను తెలివిగా వునాన్నని ఆవిడకి తెలిసిందా యెందుకకక్డ నిలబడింది? యేమిటి చూసోత్ంది?
నా అనుమానాలనీన్ తీరుసూత్,వంటావిడ అడుగులోఅడుగేసూత్ వసారాలోకివెళిళ్, వెళూత్నే తలుపు మూసేసింది.
నేనింక ఆలసయ్ం చెయయ్లేదు. గబగబా లేచి దిండుకిందనుండి పెన టారిచ్ తీసా, చపుప్డు చెయయ్కుండా మామమ్గదిలోకి వెళాళ్, మామమ్
గదిలో లాంతరు బాగా తగిగ్ంచి వుండడం వలల్, మసకమసకగా కనబడుతోంది. మామమ్ మంచం దగగ్రకెళిళ్ టారిచ్వేసి చూసా, చకిక్దవళుళ్
సాగదీసి నోరొదిలేసి వూపిరి పీలుసోత్ంది మామమ్,జీరిణ్ంచిపోయిన చరమ్ం..అరిగిపోయిన యొముకలిన్... ఆశర్యించిన పార్ణానికింత గటిట్దనం
యెలా వచిచ్ందో ముకుక్ దగగ్ర వేలుపెటిట్ చూసా. వెచచ్టి వూపిరి ఈలోకానికి పరలోకానికి ఈగాలే సంబంధం...నాలోమొదటిసారి వుదేవ్గం
మొదలయింది. నేను చేయదలుచ్కునన్పనికి నానరాలు యెదురు తిరిగి నటట్యింది. కానీ ఆలోచనలోల్ బలం పోలేదు. అవి
చెపుత్నాన్యి...ఆలసయ్ం చేసేత్ వంటావిడ వచేచ్సుత్ందని, మామమ్ కాళళ్కింద దిండుతీసా దానిన్మొహానికి ఆనించి గటిట్గా నొకాక్... యెంతసేపు
నొకాక్ను, యేమిటి నాకే అరధ్ంకాలేదు. మామమ్లో చలనం లేదు. మొహం మీంచి దిండు తీసి ముకుక్దగగ్ర వేలుపెటిట్ చూసా, యిందాకటి
గాలి..వెచచ్టి వూపిరి వేలికి తగలేల్దు.
అయినా యేదో అనుమానం మామమ్ అంత తొందరగా చచిచ్పోదని పెన టారిచ్వేసి మొహానిన్ పరీకిష్ంచా..యిందాకటికనాన్ నోరు
తెరుచుకుంది. నోటోల్ నాలుక కనిపిసోత్ంది.కళుళ్ అరమోడుప్కనులాల్ విచుచ్కునాన్యి. కళళ్ని నోటిని మూసి, దిండుని మళీళ్ కాళళ్కింద
పెటాట్...మామమ్ పోయిందా వుందా అనన్ది. రేపు వంటావిడ చెపాప్లి. మంచం దగగ్ర నిలబడి క్షణం సేపు మామమ్ని పరీక్షగా చూసా
యిందాకటికి యిపప్టికి తేడా యేదీ కనిపించడంలేదు. టారిచ్ తీసుకు మామమ్ గదిలోంచి బైటికి వచిచ్ వసారా తలుపు దగగ్ర నిలబడాడ్...యేదో
వుదోవ్గం...గుండె చపుప్డు నాకే సప్షట్ంగా వినబడుతోంది.
వసారాలో సాంబడు వంటావిడ యేసిధ్తిలో వునాన్రు. ఇపుప్డే తలుపు తెరిసేత్ మంచిదా లేక కాసేపు ఆగి గుండె చపుప్డు తగిగ్ంచుకోడం
మంచిదా యేదీ నిరణ్యించుకోలేని, నిసస్హాయత...సమయం ఆగిపోయింది. యెందుకింద నిశశ్బధ్ంగా వుంది? ఆలోచన ముగియనేలేదు.
నిశశ్బాధ్నిన్ చీలుసూత్ మూలుగు తలుపువెనుక, సుఖమైన మూలుగు... నిటూట్రుప్ భారంగా, వుగేవ్గంగా వేగంగా..ఇంక తను యెదురు
చూడకక్రలేదు. చపుప్డు చెయయ్డానికి తలుపు తెరిచి టారిచ్ వెలిగించి వాళళ్మీదవేసా. నాగబంధంలో యిదద్రూ,కామశిఖరాలోల్... అగిన్
కీలలోల్... మైమరపు వదిలి నిశేచ్షుట్లైపోయారు. నేను లైటారిప్ వెనకిక్ వచిచ్ నా మంచం మీద పడుకునాన్...అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్గా
జరిగింది. రేపేం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇంక ఈలోకంతో పనిలేదు. అనన్టుట్ గోడవేపు తిరిగి పడుకునాన్....
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తెలల్వారాఝ్మున“బాబూ బాబూ” అని సాంబడు లేపితే తెలివొచిచ్ంది విడీవిడని కళళ్తో వాడిన్ చూసా, వాడు కంగారుగా ”బాబూ
మామమ్గారు పోయారు” అనాన్డు.
నానన్కి కబురెళిళ్ంది...మధాయ్హాన్నికి నానాన్ అమామ్ వచాచ్రు. నానన్ మామమ్దగగ్ర కూరుచ్ని యేడుపు...ఈయేడుపు నిజమా అబధధ్మా
జీవితంలో పర్తి మలుపు దగగ్ర...అడుగడునా..నటన అవసరం వుంటుంది. లోకం కోసం నైతికత ...లోకానిన్ మభయ్పెటట్డానికి...ఈ
నిజంలాంటి అబధధ్ం అవసరం...నిజానికి విలువుంటే...అబధాధ్నికి బలం వుంది. లోకం మభయ్పోవడానికి సిధధ్ంగా వుంటుంది. విచితర్ం!
నానన్ కరమ్ చేసారు. ఆఖరి రోజున తిరుగు పర్యాణం నాడు యిలుల్ పొలం అమమ్కానికి పెటట్మని..వూరిపెదద్లకి చెపిప్, విశాఖపటన్ం
చేరాం.
..............................
మామమ్ పోయిన ఆరెన్లల్కి ఇలూల్పొలం అముమ్డయాయి. అనుకునన్ దానికనాన్ తకుక్వ వచిచ్ంది.
నేను లక్షరూపాయలు డొనేషను కటిట్ ఇంజనీరింగ చదవడానికి బెంగుళూరు వెళాళ్ను . నానన్ వుదోయ్గం మానేసి యెకస్ పోరట్ బిజినెస
లో కొంత డబుబ్ పెటాట్రని తెలిసింది. నానన్ పెటిట్న డబుబ్ తిరిగి రాలేదు. పోగొటుట్కునాన్రు. ఇంకెవరితోనూ పారట్నర గా జాయిన అవకుండా
సవ్యంగా రొయియ్లఎగుమతి మొదలుపెటాట్రు. నాచదువు సాగుతోంది. అడిగిన డబుబ్ ఇంటినుండి వసోత్ంది. శలవులోల్ ఇంటికి వెళళ్కుండా
ఫెర్ండస్ తో తిరుగుతునాన్..
నానన్ కొతత్గా ఇలుల్ కొనాన్రు చాలాపెదద్ఇలుల్. ..దసరా శలవులకి ఇంటికి వెళాళ్...అందరం మారాం నానన్లో మారుప్.... నాలో
మారుప్... కానీ అమమ్లో మారుప్రాలేదు. ఇంతకు ముందు ముతకచీరలు వెడలాప్టి అంచువి కటేట్ది. ఇపుప్డు టెఫెట్డ జరీవునన్ చీరలు
కడుతోంది. కానీ...అభిమానంలో.. అమమ్ అమేమ్... తేడాలేదు. నానన్లో విచితర్మైన మారుప్ మాటాడేవిధానంలో వో కానిప్డెనస్...మాటాల్డడ్ంలో
వో విధమైన బూయ్రోకెర్టిక టచ మోడషిట్ వచాచ్యి.
”ఇంజనీరింగ తరావ్త యేం చేదాద్మనుకుంటునాన్వ?”
“మేనేజ మెంటులో పోషట్ గార్డుయ్యేషను”
నేచెపిప్న సమాధానానికి వోహొ అనలేదు...సరె అనలేదు...మరి మాటాల్డేలేదు. ఆ విధంగా ఇంజనీరింగ అవగానే పోషట్ గార్డుయ్యేషన
మొదలయింది. విదాయ్రిధ్ జీవితంలో వోమసిత్ వుంటుంది. వో హాయి వుంది. అందువలల్ లోకంలో జరిగేవి.. జరుగుతునన్వి. మనసుకి
పటట్వు...అవసరం లేదుకూడా. కాలం హారతి కరూప్రంలా హరించిపోతుంది. అలాగే హరించిపోయింది కూడా.... యెందుకంటే చేతిలో
డబుబ్వుంది.
..............................
మేనేజ మెంటు పి.జి చేసి ఇంటోల్అడుగుపెటేట్సరికి, జీవితం మరో మలుపు తిరుగుతుందనిగానీ.... మళీళ్ నా తతావ్నికి విరుధద్ంగా
ఆలోచించాలిస్వసుత్ందనిగానీ... అనుకోలేదు.ఆమలుపుకి నాంది.... అమమ్శోకం... కనీకనబడని వయ్ధ యెందుకు బాధపడుతోంది. అసలు
బాధపడుతోందా? లేక నేను లేనిపోనివి ఆలోచిసుత్నాన్నా? లేదు యేదో యెందుకో బాధపడుతోంది. నానన్ ఇంటోల్వుండటంలేదు
వాయ్పారనిమితత్ం ఏవో పనులోల్ బిజీగా, టూరుల్ వెళుత్నాన్రు. అమమ్కి దేవుడిదాయ్స ఎకుక్వైంది.
-----------------------------------

øöeTT~

www.koumudi.net

నాసిత్(న+అసిత్)

12

ఏపని తోచక నానన్గారి ఆఫిసుకెళాళ్... అకక్డ పనంతా దివాకర చూసుత్నాన్డు. దివాకర నానన్కి నమిమ్నబంటు. నేను ఆఫీసుకి
వెళుత్నన్రోజులోల్నే అరధ్ం అయింది. ఆఫీసులో నాకనాన్ యెకుక్వ విలువ గౌరవం దివాకర కి దకుక్తునాన్యి. అంటే దివాకర బంటుమాతర్మే
కాదు మరీ పర్తేయ్కతేమిటి.
యెవరో విసిరిన జోక తో పరిసిధ్తి అయోమయంగా అరధ్ం అయింది. దివాకర నానన్కి బావ అవుతాడు. యెలా నానన్ రెండో పెళిళ్
చేసుకునాన్రని తెలిసింది. టూరల్పేరుతో నానన్ఇంటికి రాకపోడానికి కారణం బిజ నెస కాదు. సమీర, సమీర దివాకర చెలెల్లు. దివాకర
నానన్గారి ఫరమ్లో అకౌంట టెంట గా జాయిన అయాడు. ఇదద్రూ పాతకంపెనీ యూనియన కారైబ్డ కొలీగస్. నానన్ పెటిట్న కంపెనీకి కల్రుక్లు
అవసరమై, సమీరని చేరాచ్డు.సమీర యయ. యస. సి పాసయింది. చాలా కలలు కనే వుంటుంది. కానీ మధయ్తరగతి శాపం, ఆరిధ్కపరిసిధ్తి
అడొఢ్చిచ్ చినన్చినన్వుదోయ్గాలు చేసూత్వయసు ముఫైప్కి పెంచింది. ఇంక కలలు కలల్లు అని తేలిపోయుంటాయి.
ఆ సమయంలో నానన్గారి ఆఫీసులో జాయిన అయింది. అలా జాయిన అయిన కొనాన్ళళ్కి నానన్గారితో అనుబంధం పెరిగింది.
నానన్ ఆమెని రెండోపెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఇపుప్డు ఇదద్రికీ పిలల్లుకూడా యాభైఏళళ్వయసులో నానన్కి పిలల్లు నాకు తోబుటుట్వులు. అంటే
సహించలేకపోయాను. కానీ నే చేయగలిగిందేమీ లేదు. వారసతవ్పు ఆసిత్, నా సాహసం వలల్ తెగింపువలల్, నానన్కి దకిక్ంది. అందుకే యెంత
సరిదిదుద్కుందామనాన్ మనసు, నానన్ చేసిన పనిని అంగీకరించలేదు. నేఅంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా సమయం వెనకిక్ రాదు.
ఇది నా ఆసిత్ నేను దకిక్ంచుకోవాలి. అది పరుల పాలుకావడం గానీ, దానిన్ ఇంకొకళుళ్ పంచుకోడం కానీ నాకిషట్ం లేదు. కానీ యివేవీ
పైకి చెపుప్కోలేను. లోపల దాచుకోనూలేను. ఆ సమయంలోనే మావయయ్ జాఞ్పకం వచాచ్డు.
PPP
మావయయ్ విశాఖపటాన్నికి దూరంగా యలమంచిలిలో ‘లా’ పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు. రాబడి అంతంతమాతర్మే అయినా యలమంచిలికి దగగ్రోల్
పలెల్టూరోల్ భూములునాన్యి. వాటిని సాగుచేయించి వాటిమీద వచిచ్న రాబడితో... సంసారం బాగానే లాగుతునాన్డు. నానన్కి మావయయ్ంటే చినన్చూపు.
మాకనాన్ తకుక్వ ఆసిత్పరులని కావచుచ్. యితరతార్యింకేమేనా కావచుచ్... అందుకే రాకపోకలు అంతంతమాతర్ంగానేవునాన్యి.
తన యింటోల్ ననున్చూడగానే మావయయ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. యెందుకంటే నాకూ మావయయ్తో అంత పరిచయం లేదు అందుకే ననున్ చూడగానే
“యేరా యిలా వచాచ్వు? ...యేం పనుందేమిటి?” అంటూ పలకరించాడు.
నాకు పనుండేవచాచ్ను. కానీ దానన్వతలివాడు గురిత్ంచడం నాకిషట్ం లేదు. అయినా నవుతూ “యేం పనుంటేనే రావాలా లేకపోతే రాకూడదా”
అనాన్.
మావయయ్ నవావ్డు విచితర్ంగా నవావ్డు. పర్వరత్నలో కపటానికి పోతే అలాంటి నవేవ్ యెదురోక్వలిస్ వుంటుంది. తపప్దు నా ఇబబ్ంది పసిగటిట్ంది
అతత్యయ్, మావయయ్ని మందలిసూత్.. “యెందుకా పులల్విరుపుమాటలు పైవాడా యేమేనా” అంటూ ఆహావ్నించింది.
అతత్యయ్ ఆపాయ్యతకి అభిమానానికి అరధ్ం చాలా సేపటికి తెలిసింది. అదీ రాగిణి పర్వేశంతో ... రాగిణికి ఇరవైయేళుళ్ంటాయి. తలకి రాసిన
నూనెజిడుడ్ అనవసరంగా పోతునన్ సిగుగ్లఅడుడ్ లేకపోతే యౌవవ్నం జిగి, వంటిబిగి ఆకరష్ణీయంగానే వుంది.
మావయయ్ంటికి నా రాకపోకలు జరుగుతూనే వునాన్యి. మావయయ్కి నా సమసయ్అరధ్ం అయింది. కానీ యే ఆలోచననా రాక, యే వుపాయమూ
తోచక చెపిప్న వివరాలు వింటూ చాలా రోజులు గడిపేసాడు. నాకు కాలకేష్పం రాగిణి చూపులతో, కానీ మావయయ్ వివరించి చెపిప్న,కంపెనీ లా…కూడా,
చాలావరకూ నామేనేజ మెంటు బురర్కి యెకిక్ంది,అనీన్ వివరంగా చెపాప్క వో రోజు , మావయయ్ అనన్టుట్గా శాసత్రపర్కారం జరిపితే కుకక్పిలల్ పుటిట్ందని
“ఈలాలనీన్ వుపయోగిసేత్ దమమ్డీ కూడా దకక్దు.ముకుక్సూటిగా ఆలోచించే వాడికనాన్, వంకరటింకరగా ఆలోచించే వాడంటే దేవుడికి ఇషట్ంలా వుంది.
అందుకే ..సీధా వుంగీల్సె మఖఖ్న నహి నికెలేగా, వుంగీల్కో టేడాకరనా పడాత్హై” అనాన్డు మావయయ్.
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మావయయ్ దగగ్ర కంపెనీలా, నేరుచ్కుంటునాన్, పర్తిగా రాగిణికి సరసం నేరుప్తునాన్..,

రాగిణికి నేరేప్ సరసం ఇషట్మై , అపుప్డపుప్డు ఏకాంతంగా చికుక్తోంది. నాచిలిపితనానికి, నా తుందుడుకుని ఎంజాయ చేసోత్ంది. చెయియ్ పటుట్కు
మెలిపెటిట్నా, బుగగ్లు పిసికినా... వొక అవయ్కాత్నందం రాగిణిలో కలుగుతోంది. ఇదికక్డితో ఆగుతుందా రాగిణి సహకారం ఎంత వరకూ వుంటుంది. నాలో
విచితర్మైన వుతాస్హం దానికి తగగ్టుట్గా ఆ రోజు కలిసొచిచ్ంది. కలిసొచిచ్న రోజున రాగిణి సాన్నించి, జుతుత్కి సాంబార్ణి పొగవేసి వాలుజడ వేసింది.
నూనెజిడుడ్లోంచి బైటపడడ్ మొహం, వింతగా ఆకరష్ణీయంగా వుంది.
ఆ ఆకరష్ణే నా పరిధిని మరిచ్పోటుట్గా చేసింది. ఆ ఆకరష్ణే సాహసానికి పురికోలిప్ంది. అది కళళ్లోల్ తమకంగా పర్సుప్టమై, రాగిణిని బలంగా
తాకింది.
రాగిణి నాకు సూచిసోత్ందా అనన్టుట్గా “అమామ్ వేణీణ్ళుళ్ బాతూర్ములో పెటాట్” అంటూ కేకేసి చావిటోల్ ముందు గదిలోకి వెళిళ్ంది. అది మావయయ్గది లా
పుసత్కాలు, టేబులు కురీచ్వునన్గది. సాన్నానికెళిళ్న అతత్ సాన్నించి, పడకగదిలోకి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కోడానికి చాలా టైము పడుత్ంది.
కానీ రాగిణితో ఏకాంతానికి ఎంతసమయం కావాలి, మావయయ్ ఆఫీసుగదికి ఒకే తలుపు. వెళిళ్ తలుపేసా.. రాగిణి వెనకిక్ చూసి తొటుర్పాటు
పడింది. టేబులు దగగ్రగా వునన్ రాగిణిని వాటేసి బలవంతంగా ముదుద్పెటుట్కునాన్.... పెదాలోల్ అందంకనాన్ అలజడి శరీరపొంకంలో వెచచ్దనం....
నాతనువుకి హాయి నిచాచ్యి. నా పటుట్కి ఇబబ్ంది నటిసూత్, ఇషట్ం వునాన్ లేనటుట్ అభయ్ంతరపు గుసగుసల మధయ్ రాగిణి పరువం...మరువంలా
గుపుప్మంది...కానీ రాగిణి కనుకొలకులోల్ తమకం.., మైమరుపు యేదో యేదో చెయయ్మని పేర్రేపించాయి. పటుట్బిగించాను. నేనింకొంచెం బలవంతపెడితే
అంగజుడి పని సానుకూలం అవుతుంది. ఈ అవకాశానిన్ వొదులు కోలేదు. రాగిణిని వదలలేదు. సమయం గడిచిన కొదీద్ రాగిణి కళళ్లోల్ ఎరర్జీర గాఢమై,
తమకంగా ”బావా వదుద్” అంది. రాగిణి శరీరపు సెగలు ననున్ దహిసూత్...నేను జావ్లనై రాగిణిని దహించి.. జయించా... ఆ సమయంలో బాతూర్ము
తలుపు తీసిన చపుప్డు....
ఇదద్రం అయిషట్ంగానే విడి... రాగిణి భారంగానే బటట్లు సరుద్కు బైటకి నడిచింది. బైటకివెళూత్ వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. ఆ చూపులో మతుత్, జీర
ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూడలేదు.
పై అందాలకనాన్ అంతరుమ్ఖ అందాల అనుభవం గొపప్ది.
........................................................
రాగిణి విశావ్శానిన్ ఎలా సంపాదించానో, ఇకక్డ ఆఫీసులో నానన్ విశావ్శానిన్ అలాగే సంపాదించాను. నానన్ విశావ్శానిన్ సంపాదించడంతో
సరిపోదు. దివాకర ని దెబబ్తీయాలి. ఆపర్యతాన్లు చేసాను. అవి సఫలీకృతం అయాయి. రెండుమూడు పేమెంటుస్ వచిచ్న డిమాండ డార్పఫ్స్ దివాకర
టేబులు సొరుగునుండి తీసి చింపేసాను. దాంతో పేమెంటుస్ ఆగిపోయాయి. ఎలాపోయాయి. అనన్ తరజ్నబరజ్న జరిగింది. నేను మాతర్ం దివాకర తరుపున
మాటాల్డి, అదేమంత పెదద్ తపుప్కాదనన్టుట్ తేలేచ్సాను.
కాని సమయానికి పేమెంట అవక, నానన్ ఇబబ్ంది పడాడ్రు. అదికాసాత్ దివాకర మీద చూపించారు. దాంతో దివాకర జాగర్తత్పడాడ్డు. ఈసారి
దివాకరిన్ పేమెంటుస్ విషయంలో ఏమరచ్డం కషట్ం కానీ సపైల్ ఆరడ్రస్ విషయంలో ఏమరచ్వచుచ్... అదే జరిగింది.
ఆరడ్రు చేసిన పారీట్ ఆఫీసుకొచిచ్, రెండునెలలైనా సఫైల్చెయయ్లేదంటూ, చాలా గొడవ చేసాడు. ఆ ఆరడ్రు దివాకర టేబులుమీదకి వచిచ్ంది. మాయమైంది.
ఇది జరిగిన రెండోర్జులకి దివాకర కి ఫోనొచిచ్ంది. తనకుసహకరించినందుకు పారితోషికం వుంటుంది. అంటూ ఆ నూయ్సు నానన్ గారికి
తెలిసింది. ఆయన దివాకర మీద కనేన్సి వుంచడంవలల్, దివాకర మీద అనుమానం బలపడింది. అగిన్కి ఆజయ్ంతోడు అనన్టుట్గా “దివాకర కి నేను ఆఫీసులో
పనిచెయయ్డం ఇషట్ం లేదేమోనానాన్” అనాన్.
బల్డ ఈజ ధికక్ర దేన వాటర, అనన్టుట్ నానన్లో అనుమాన బీజం చిగిరిచ్... దివాకరిన్ పైపనల్కి ఆఫీసునుండి పంపేసేవారు. నాకు కావలసిందీ అదే
కంపెనీ లావాదేవీలమీద పటుట్, బేంకరుస్తో రాపోరుట్.
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ఫైనానిస్యల మేటరుస్ చేతికొచిచ్న కొనిన్రోజులోల్నే అనుకునన్ పాల్న ని అమలుచేసా, దానికి మావయయ్ సలహా ఎంతేనావుంది. మావయయ్ ఇంటికి
వెళిళ్నపుప్డలాల్ రాగిణి వలపు ఇవనీన్ సవయ్ంగా జరుగుతునాన్యి. కానీ రాగిణిమీద చినన్ అనుమానం వచిచ్ంది. మావయ్వహారం మావయయ్కు తెలుసా?,
తెలిసే వూరుకునాన్డా?. అంటే మావయయ్ తన పధకం పారుతుందనుకుంటునాన్డు. నేను కాలకేష్పం బావుందని అనుకుంటునాన్ను.
మా మధయ్ నలుగునన్ది రాగిణి మాతర్మే!
-----------నేను ఆఫీసుజాయిన అయిన ఏడాదికి, నామీద అనుమానం కలిగింది నానన్కి అది జరుగుతుందని నాకు తెలుసు అపప్టికే కంపెనీ చేసిన
అపుప్లకి, ఎసెటస్ కి బేర్కీవెన వచేచ్సి, కంపెనీ నాజూకు సిధ్తికి చేరుకుంది. అపుప్చేసి తెచిచ్న డబుబ్టరోన్వలోకి వెళళ్లేదు. నా అకౌంటులోకి వెళిళ్పోయింది.
నానన్ అనుమానం పెనుభూతమై ఆడిటరస్ మీటింగ లో నిజం తెలుసుకునేసరికి, నేను కధని చాలా దూరం నడిపించా.
ఆరోజు నానన్కోపంగా “జీవీ” అని పిలిచినపుప్డే నా సమాధానం సిధద్ంగా వుంచుకునాన్... నానన్ డబుబ్ విషయం ఎతత్గానే...
“నువువ్ చేసిన మోసం ముందు ఇదో పెదద్ వంచనకాదు.” ....అనాన్.
నినన్టివరకూ నానన్ ఆఫీసులో వినయంగా నానన్ చెపిప్నవనీన్విని “వూ” కొటిట్న చిరంజీవేనా? వీడు…. ఇలా సమాధానం చెపుత్నాన్డు,అని
ఆశచ్రయ్పోయారు నానన్.
“నేను మోసం చేసానా” అనాన్రు నానన్కోపంగా.
“ఇది నాతాతలఆసిత్, నువువ్ సమీరని, పిలల్లిన్ వారసులుగా తేవడం నా కిషట్ం లేదు. అమమ్ని నువువ్ మోసం చేసినపుప్డు, నేను నినున్ మోసం
చెయయ్డంలో తపుప్లేదు. అమమ్ని నువువ్ నీ సుఖంకోసం మోసం చేసావు. నేను నినున్ నా ఆసిత్ కోసం మోసం చేసాను. అమమ్ని నువువ్ మోసం చేసానని
నువవ్నుకోలేదు. నీ సావ్రధ్ం నీ సుఖం నువువ్ చూసుకునాన్వు. కానీ అది యెవరిన్ బాధిసుత్ందో అరధ్ం చేసుకునాన్వా? లేదు ఎందుకు? ఆ అవసరం నీకు
లేకపోయింది. అలాగే నేను ఇది నా ఆసిత్ అని నముమ్తునాన్ను. దీనిన్ రేపు పంచరా అంటే నాకు చికాకు. “
“ఇపుప్డు అమమ్కి భారయ్ దరాజ్ వునన్టాట్? లేనటాట్? అమమ్కి యేలోపం జరగలేదని నీ నమమ్కం అలాగే నాపేరు మీద జరిగే ఈవాయ్పారం ఈ
కంపెనీకి నువువ్ జాయింటు డైరెకట్ర వి. నీకు నెలనెల రేమూయ్నరేషన వుంటుంది. నీకు అనాయ్యం జరిగినటుట్ కాదు. ఇంక నీకీ ఇంటోల్ ఏలోపం జరగదు
దరాజ్గా వుండచుచ్ కానీ....”కానీకి అరధ్ం నానన్కి తెలుస్. ...ననున్ నమమ్లేనటుట్ చూసారు. నానన్కి తెలుసు...కంపెనీకి ఎసెటస్ మించిన అపుప్లునాన్యి. ననున్
ఏవిధంగా వంచాలనాన్ అమమ్ ఆసరా కావాలి. అది సాధయ్ంకాదు. అపప్టికే అమమ్ నిరిల్పత్ంగా తను కటుట్కునన్ దేవుడిమీద నమమ్కం పోయి, నముమ్కునన్
దేవుడిమీదకి మనసు మళిళ్ంచేసి సమాధానం పడింది.
నానన్కి కంపెనీని ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేదు కొనాన్ళుళ్ మౌనంగా ఇంటోల్ గడిపారు. రెండుమూడు కేరుట్కేసులు తగిలేసరికి, నా సహాయం
తీసుకోక తపప్లేదు. కంపెనీని నా పేర టార్నస్ ఫర చేసేసారు.
కంపెనీ చేతికి రాగానే దానిసవ్రూప సవ్భావాలు మారేచ్సా, దివాకర ని ఇంకోవుదేయ్గం చూసుకోమని చెపాప్.... కంపెనీ వయ్వహారాలోల్ తలమునకలై
యలమంచలి వెళళ్లేదు. మనసు రాగిణి పొందుకోసం తపించిపోతోంది. అదే సమయంలో మావయయ్ ఏదో పనిమీద మదార్సు వెళుతునాన్డని రాగిణి
వుతత్రం రాసింది.
మావయయ్ వూరెళిళ్ననాడే, నేను యలమంచిలి వెళాళ్... రాగిణిలో వుదేయ్గానిన్...రాగిణిలో వెచచ్దనానిన్ పంచుకునాన్, రాగిణి పెళిళ్ విషయం
కదిపింది. రాగిణిని చేసుకునే ఆలోచన నాకెనన్డూలేదు!. ఏం చెయాయ్లి? అతత్కి ఈ విషయం తెలీదా?. మావయయ్కీ తెలియదా? తెలుసనే నేను
అనుకుంటునాన్ను. వాళళ్ పోర్తాస్హం వుంది. మావయయ్ అంత తెలివి తకుక్వవాడు కాదు. కంపెనీ విషయంలో తేడా చేసినపుప్డే అరధ్ం అయింది. చాలా
తేలికగా ఎదుటివాడి అలోచనని పసిగటిట్, ఎతుత్కు పైఎతుత్ వేయగలిగాడు. రాగిణి ఆకరష్ణలో నిజంగా పడాడ్ననుకునాన్డా?
రాగిణిని దూరంపెడేత్ సరి, కొనాన్ళళ్కి పెళిళ్ చేసేసాత్రు. అదే ఆలోచన అందుకే రాగిణిని దూరం పెటాట్ను. రాగిణి వుతత్రాలు రాసింది.
జవాబివవ్లేదు. బెదిరించింది . చలించలా.
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ఒనాడు మావయయ్ అతత్తోఇంటికి వచేచ్సాడు. అపప్టికి నానన్ ఇంటికి రావడం మానేసి చాలా రోజులైంది.

మావయయ్ ఏం చెపాప్డో... అమమ్ ఏం విందో నాకరధ్ం కాలేదు. అతత్ ఏడుసోత్ంది. ఆడవాళళ్కి కనీన్టివాడకం ఎకుక్వ. మావయయ్ “రాగిణిని
పెళిళ్చేసుకుంటానని నువువ్ మాటిచాచ్వా?”అనడిగాడు.
“నేనేమీ పార్మిస చెయయ్లేదు. మీఇంటికొచిచ్నపుప్డు సరదాగా హాసాయ్లాడేవాడిన్.”
“వొరేయ అబదాద్లాడకురా అదనీన్ చెపిప్ంది. “
“ఏమిటి అనీన్ చెపిప్ంది. అంతకుమించి నాకేం తెలీదు” అనాన్.
“ఏమిటిరా తెలీదు దాని జీవితం పాడుచేసి.. అదిపుప్డు బావని తపప్ చేసుకోను అంటూ పటుట్పటిట్ కూరుచ్ంది.”
“నేను దానిన్ అసలు చేసుకోను అని పటుట్పటిట్ కూరుచ్నాన్ను.”
మావయయ్ గురుర్గా చూసాడు.
“అదేమిటి బాబూ దానిన్ నమిమ్ంచావట కదా”అమమ్
“నమిమ్ంచడం అంటే.”
“ నినున్ పెళిళ్చేసుకుంటానని పర్మాణం చేసావటకదా ..”
“నేను పర్మాణం చేసినపుప్డు నువువ్నాన్వా అతాత్“
“వొటిట్ పర్మాణమేనా ఏమైనా చేసాడా?” ..అంది అమమ్.
“అందుకే కదా ఇంతవరకూ రావడం” అనాన్డు మావయయ్.
“వొటిట్ పర్మాణాలే అయితే ఏదో సరిపెటుట్కుంటాం వదినా... అది కుళిళ్ కుళిళ్ ఏడుసోత్ంది. పైకి చెపుప్కోలేం .. దాని దుఃఖం భరించలేం” అతత్
మాటలిన్ బటిట్ ఏదో జరగకూడనిదే జరిగింది. అని అరధ్ం అవుతోంది. రాగిణి కడుపుతో వుందా? వుంటే నేనేం చెయాయ్లి. లొంగకూడదు.
రాగిణితో సరదాగా గడిపేనే గాని రాగిణి జీవితాంతం భరించడం ఇంపాజిబుల ఎంతాలోచించినా, రాగిణి నా మైండ సెట కి ఫిట అవలేదు.
రాగిణి నా జీవితానికి సెట అవదు. రాగిణికి సేపిట్ కావాలి. అది మొగుడు ఇవవ్గలడు. అంతకు మించి రాగిణికి జీవితం మీద వో ఆశలేదు. జీవితంలో వో
కల కనదు నేను అలాకాదు అందుకే రాగిణిని చేసుకుంటే నా విలువ తగిగ్పోతుంది. బర్హమ్చారికి వునన్ విలువ పెళైశ్న వాడికి వుండదు. ఇంత తొందరలో
పెళిళ్ ఆలోచన కూడా లేదు. రాగిణి కూడా అనుభవించింది. నేను రాగిణిని మోసం చెయయ్లేదు.
రాగిణిని దాదాపు మరిచ్పోయా. మావయయ్ ఏం చేసాత్డేల్ కాసేపు ఏడిచ్ వెళిళ్పోతాడు. తిటుట్కుంటాడు. ఇంటికి రావడం మానేసాత్డు. రాగిణి
ననున్సుఖపెటిట్ంది. తను సుఖపడింది కూడా. రాగిణి టెమట్ అయింది. కాబటేట్ ఇందులో నా బాధయ్త యెంతో రాగిణిది అంతే అదే అభిపార్యం! అందుకే
మావయయ్కి లొంగలేదు. ఇంక మావయయ్ అవసరం నాకు లేకపోయింది. అందుకే చిరాగాగ్.. “రా అమామ్ .. ఆకలేసోత్ంది,” అనాన్.
“నువెవ్ళుళ్ పెటుట్కుతిను...” అంటూవిసుకుక్ంది అమమ్.
అంటే అమమ్కి ఎకక్డో నామీద అనుమానం వుందనన్ మాట ఎంతేనా మోసపోయిన జాతిలోదేకదా ఆమెకి తెలుసు మోసం దెబబ్....
రెండు నిముషాలు అకక్డ నిలబడి అకక్డిన్ంచి భోజనం చెయయ్కుండా వెళిళ్పోయా...
“నా కూతురిన్ పెటిట్న వుసురు వూరికే పోదే అకాక్.....” అంటూ మావయయ్ తన కోపానిన్ వెళళ్కకాక్డు. ఆ తరావ్త మావయయ్తో సంబంధం తెగిపోయింది.
.
ఇటు నానన్ అటు మావయయ్ అందరూ ననొన్దిలిపోయారు.
వొంటరిగా మిగిలిపోలేదు. వాయ్పారం మీదే దృషిట్. వాయ్పారం చెయయ్డం తేలిక.... రూపాయే ముఖయ్ం... అదే మూలాధారం.
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ఇందులో నువివ్చిచ్నమాటా నువువ్పుచుచ్కునన్మాటా. ఇవేవీ ముఖయ్ంకాదు. మనిషి ముఖయ్ం కాదు. ఎవరు మోసపోతునాన్రు. ఎవరి దగగ్ర అబదధ్ం
ఆడాం, అనన్ది ముఖయ్ంకాదు. వాటనిన్ంటి వెనుకా ఆర వుయ గైనింగ ఆర నాట వొకే సూతర్ం....ఏ పనికి రాని పనైనా చెయియ్ పరావ్లేదు, కానీ డబుబ్రాని
పని, డబుబ్మిగలని పని మాతర్ం చెయయ్కు.
నేను వెధవనని... డబుబ్తపప్ ఇంకో దానికి విలువనివవ్నని దిగజారడంలో ఏ సిధ్తికేనా దిగజారతానని కొందరి అభిపార్యం.
దిగజారడం. ఎగబాకడం. అనన్వి సాపేకాష్లు, రూపాయ జమ అవుతోందా? లేదా? అనన్ది ముఖయ్ం ఎపుప్డూ కొతత్ మనుషులతోనే పరిచయం.
ఎపుప్డూ వాళళ్నే వుపయోగించాలి. వాళూళ్ నాలుగురూకలు చేసుకుందామనే ఆశతో వుంటారు. దానిన్ మనం సొముమ్చేసుకుంటాం వాళుళ్ నషట్పోయారా?
లాభపడాడ్రా? అనన్ది మనకనవసరం ఈలావాదేవీలో ఎంత లాభపడాడ్ం అనన్ది ముఖయ్ం.
ఇకక్డ నా సూతార్నికి సహకరించే వాయ్పారం రియల ఎషేట్ట చదువు అక్షరజాఞ్నం లేని రైతులనుండి భూమికనుగోలు చేసినటుట్ వొపప్ందం
రాయించుకుని, పాల్టేల్సి అమమ్డం... ఇటురైతుకి మటిట్నేల అమేమ్సిన ఆనందం ... అటు వాడికి ఇలుల్కటిట్న ఆనందం. ఇటుమనకి డబుబ్లు మిగిలిన
ఆనందం.
అయితే రియల ఎషేట్ట వాయ్పారం అంత తేలికకాదు. ఎకక్డో మారుమూల విశాఖకి దూరంగా వో ఎనిమిదెకరాలు కొనన్టుట్ అగిర్మెంటు
రాయించుకుంటే దానిన్ భాగాలు చేసి కొనన్ వెలకి మూడురెటుల్చేసి అమామ్లి, కొనేవాడిన్ చూసుకోవాలి. కొనేవాడు అంతతేలికగా పడడు. అనేక వెరిఫికేషనల్
తరావ్త పాల్టు కొనడానికి వొగుగ్చూపేవాడు. అదీ విశాఖ వాడు అసలుకొనడు., రంగురంగుల పాల్నుల్వేసి ముసాత్బుచేసి.... దూరంగా తీసుకపోయి
విశాఖమీద ఆశలు వునన్వాడికి అమామ్లి లేదా....
అలా కాకుండా, రాజకీయనాయకులు, ఇండషిట్యలిషుట్లు ఎకక్డకొంటునాన్రో తెలుసుకోవాలి. అటువేపు వెళిళ్ భూములిన్ కొనాలి. అపుప్డు
కలిసొసుత్ంది. అలాంటివి పటుట్కోవాలి. అంటే హైసొసైటీలో తిరగాలి.
దానికి శీర్కారం చుటాట్ను. వాలేత్రు కల్బుబ్లో మెంబర షిప లయనస్ కల్బుబ్లో మెంబర షిప తీసుకునాన్ పారీట్లకి, బల్డ డొనేషను కేంపులకి, సోషల
వరుక్కి ఎటెండ అయాయ్ను.
అందులో భాగంగా ఒక పారీట్లో గిరిజాదేవి పరిచయం అయింది. గిరిజాదేవికి యేవాయ్పారం లేకపోయినా. అనిన్ంటిలో ముఖయ్ంగా రియల
ఎషేట్ట లో బాగా డబుబ్ పెటిట్ందని తెలిస్ంది.
అందుకే గిరిజాదేవితో పరిచయం పెంచుకునాన్ అపుప్డు తెలిస్ంది. గిరిజాదేవికి వొక కూతురుందని, పేరు వతస్ల. గిరిజాదేవికి నలభైయిదేళుళ్
వుండచుచ్. చినన్పుప్డే, విడో అయింది. మొగుడు రియల ఎషేట్ట బిజినెస చేసేవాడు. ఇపుప్డీవిడా అదే చూసుకుంటుంది. కానీ ఆ పని చేసిపెటట్డానికి ఆవిడకి
కావలిస్న వాళుళ్నాన్రు. ఆవిడ ఈషట్ కోషట్ రియల ఎషేట్టస్ కి మేనేజింగ డైరెకట్రు.
పేరుకి మాతర్ం గిరిజాదేవి మేనేజింగ డైరెకట్రు. మిగతా విషయాలనీన్ అనన్యయ్ చూసుకుంటాడు. మనిషి కరుకు. రాజకీయనాయకులతో
పరిచయాలునాన్యి అతనికునన్ ఏకైక గుణం అబదద్ం చెపప్డం,అందుకే గిరిజాదేవే బెటర అనిపించింది.
గిరిజాదేవితో పరిచయం పెరిగేకొదీద్... వతస్ల మీద మోజు పెరిగింది. అందంగా వుంటుంది. సనన్గా తెలల్గా పెదాలకి లిప సిట్క తో,
ఆకరష్ణీయంగా పాల్షిట్క చుటిట్న చాకెల్ట లా వుంటుంది. వతస్లని గమనిసుత్నాన్నని తెలియగానే గిరిజాదేవి నా మీద ఇంటర్షుట్ చూపింది.
అందులో భాగంగానే వో ఆదివారం వాళిళ్ంటిలో డినన్ర .
గిరిజాదేవి ఆడంబరం మనిషి. లాసెనస్ బె కాలనీలో సముదర్పు ఘాషలో పర్శాంతంగావుంది ఇలుల్. గిరిజాదేవి నాగురించి వాకబు చేసోత్ందని
తెలిస్నాన్డే నేకొంత వూహించాను. ఈ ఆహావ్నం కోసం ఎదురుచూసాను. ఆమెకి నా షూర్డ నెస నచిచ్ ననున్ విందుకి ఆహావ్నించి వుంటుంది.... కానీ
విందునాడు వతస్ల నచిచ్ంది నాకు....
సీల్వ లెస చూడిదార కురాత్ పలచ్టి చునీన్ ముసుగులో తెలల్గాగుడర్ంగా బుజాలు, వాటినిమేచ చేసూత్ ఎతుత్లూ, ఇరవైనాలుగుకొలత్తో నడుము.
వతస్ల ఆకరష్ణీయంగా వుంది.కళుళ్తిపుప్కోడంకషట్ం, మనసుకి హాయి కలిగించింది.
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ఆ విందులో మాటల సందరభ్ంలో... వైజాగ భీమిలి బీచ రోడ లో ఎకక్డే నా ఓపదిఎకరాలుకొను అంది.

అది తపప్ మిగత కబురల్నీన్ మామూలులే. మరాన్డే విశాఖబీమిలీ బీచ రోడ పటాట్ను. రోడాడ్నుకొని ఏభూమిలేదు. అనీన్ చీఫ మినిషట్రుగారి
సంతానం లేదా కిత అండ కిన అంటారే వాళుళ్ కొనేసినవే రోడుడ్కి వెనగాగ్ వెళిళ్ వో పదెకరాలు కొనాన్ను. నా సరేవ్లో తెలిస్న విషయానేన్ గిరిజాదేవికి
చెపాప్ను.
కానీ అపప్టికే గిరిజాదేవి చాలా భూములు బేనామి పేరల్మీద కొంది. అంటే రైతులకి అడావ్నస్ఇచేచ్సింది.
గిరిజాదేవి ఏసజషనూ వొటిట్నే చేయదు దాని వెనకాల కధ కధనం వుంటాయి. ఆ భూముల విషయం కొనన్ కొనాన్ళళ్కిగాని తెలియలేదు.
PPP

ఈ కొతత్ వాయ్పార సమాజంలో మోడషీట్కి చాలా విలువుంది.
మోడషీట్ వెనుక మోసం వుంటుంది. దానితోనే వాయ్పారం. అందరూ భూములు కొనన్ తరావ్త ఎకరానికి లక్షరూపాయల చొపుప్న
కలెకట్ చేసి ముఖయ్మంతిర్పేర మొదలు పెటిట్న టర్షుట్ సహాయనిధికి సమరిప్ంచారు.
దాంతో భీమిలీ టూరిషుట్ పాల్న పర్కటించింది పర్భుతవ్ం . పధకం పర్కటించడం వరకే పర్భుతవ్పు పని. పధకం పర్జలకి
అమిమ్డబుబ్చేసుకోడం రియల ఎషేట్ట వాయ్పారులిద్.
ఆ విధంగా భీమిలీ బీచ రోడ లో గిరిజాదేవి వేసే వెంచెరల్ని కేష చెయయ్డంలో నేను ముఖయ్పాతర్ వహించాను.
ఈ విషయాలోల్ గిరిజాదేవికి సనిన్హితంగా తిరగడం వలన, గిరిజాదేవి మనసు పర్సనన్ం అయింది. వతస్లతో చనువు పెరిగింది.
..........................
మేం వేసిన వెంచెరుల్ అడవ్ర టైజ చెయయ్డానికి , పాల్టుల్ అమమ్డానికి కొనిన్ ఆఫీసులకి కొనిన్వూళళ్కి వెళాళ్లిస్వచేచ్ది.
గిరిజాదేవి అనన్యయ్ గిరిజాదేవి డబుబ్తో రియల ఎషేట్ట వాయ్పారానిన్ మొదలుపెటిట్ తనకి అంటూ వొక ఇడెంటటీ సంపాదించాడు.
దానిన్ వుపయోగించి వాయ్పారానిన్ పర్మోట చేసుకోడానికి ఎకుక్వ సమయం, ఇన పుల్యెనస్ వుపయోగిసుత్నాన్డు. అది గిరిజాదేవి పసిగటిట్ంది.
ఎందుకంటే వచేచ్ పార్ఫిట తగిగ్ంది. అందుకే అతనిన్ రిఫేల్స చెయయ్గల మనిషిని వెదుకుతోంది. గిరిజాదేవికి నామీద నమమ్కం కుదురుతుందా?
వసరానికే ననున్ వాడుకుంటుందా? ఇవనీన్ పర్శన్లు కానీ అనన్యయ్ని తపిప్ంచే టైమొచిచ్ందని గిరిజాదేవికి తను తపుప్కునే టైమొచిచ్ందని ఆ
అనన్యయ్కి అరధ్ం అయింది.
ఆయన తపుప్కునాన్డు. గిరిజాదేవి ననున్ వెంచరుల్ అడవ్ర టైజుమెంటుకి పంపుతోంది పొదుద్నేన్ కారులో వెళిళ్ వెంచరుల్ కొందరికి
చూపించి సాయంకాలం వెనకిక్ వచేచ్సే అవకాశం, పాల్నింగ వునన్పుప్డు నాతోపాటు వతస్లని కూడా పంపుతోంది. వతస్లచిలకపలుకులు,
వతస్ల వొక ఆకరష్ణ, అని ఆమెకి తెలుసు. నాకు తెలుసోత్ంది.వతస్లకే తెలియదు. అందంగా అలంకరించు చిలకపలుకులతో మా విశాఖలో
వెంచర వేసుత్నాన్ం... అంటూ అడిగిన పర్శన్లకి ముదుద్ముదుద్గా జవాబులిసూత్ వగలుపోయే వతస్ల ఈ బిజ నెస కి ఏడెడ ఏడావ్ంటేజ.
వతస్లలో కబురుల్చెపూత్ , హాసాయ్లాడుతూ చేసే పర్యాణం వోఅందమైన అనుభవం.
కలిసి పర్యాణంచేసినపుప్డు, లేదా కలిసి మెలిసినపుప్డు చిలిపితనం చిగిరించకమానదు... చిలిపితనాలకి చిగురించని సేన్హం....
ఆనందించని మనసు వుండదు. అందమైన వతస్లకి పెదాలమీద నవువ్... ముతాయ్లపేరులా పలువరుస.... నాడీర్మస్ కి పునాది అని చెపేత్
ఏఆడది ఆనందించదు.
తిరుగు పర్యాణంలో అలసి నాభుజంమీద సొలసిపోయే వతస్ల నాకు చేరువయింది. ఇవనీన్గిరిజాదేవికి తెలుసుత్నాన్యి. కానీ
ఆటంకపరచ్లేదు.
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అంటే వతస్లతో చనువుపెంచచుచ్... కానీ వతస్లతో చనువుని గిరిజాదేవి చాలా సీరియస గా తీసుకుంటుంది. అదితెలుసు.
రోజులు గడుసుత్నన్కొదీద్ చనువు పెరిగినకొదీద్ ... ఇదద్రిమధయ్ ఆకరష్ణ కూడా పెరిగింది.
గిరిజాదేవి వతస్లని పర్పోజ చెయయ్డం నేను ముందువెనుకా చూడకుండా వొపేప్సుకోడం.
వతస్లతో పెళిళ్ జరిగిపోడం... కనురెపప్పాటుకాలంలో జరిగాయా అని అనిపిసోత్ంది.
..............................
నాకు వతస్లకి పెళళ్యి ఆరునెలలు దాటినా వతస్ల మాయింటికి కాపురానికి రాలేదు. నేను రమమ్ని బలవంతం చేయలేదు. అమమ్
దేవుడు భకిత్లో మునిగి ఆవిషయానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.
నానన్ ఇంటిచాయలకే రావడం మానేసారు. కానీ పెళళ్యిన పదినెలల్కి, గిరిజాదేవి విదేశాలకి వెళాళ్లిస్న పని పడింది. , వెళిళ్ంది.
వతస్లని వొపిప్ంచి మా ఇంటికి తీసుకొచాచ్ను.
వతస్లని ఇంటికి తీసుకొచేచ్ ముందు నాపడకగదిని రినొవేట చేయించా వతస్ల ఇషాట్నికి అనుగుణంగా .....
అందుకే వతస్ల వచిచ్ంది. వచిచ్ందిగానీ వతస్లకో రొటీన వుంది. దానిన్ కొంచెం కూడా మారుచ్కోదు. నేను మారుచ్కోమనిచెపప్ను.
వుదయం పదికిలేసుత్ంది కాఫీ తాగుతుంది. ఫేషియల చేసుకు మేకప కారయ్కర్మంలో వుంటుంది. పదకొండుగంటకి టిఫిన తింటుంది. తయారై
కల్బుబ్కి వెళళ్పోతుంది. మళీళ్ఏరాతిర్తొమిమ్దికో, పదికో....ఇంటికి చేరి భోజనం చేసి తలనొపిప్గా వుందని నిదర్మాతర్మింగి నిదర్పోతుంది.
ఈ కారయ్కర్మంలో మారుప్లేదు.మాఇంటికి వచాచ్క తలనొపిప్ మరీ ఎకుక్వైంది. పగలుకూడా, తలనొపిప్కి మాతేర్సుకోవలిస్ వసోత్ంది.
అమమ్తో మాటాల్డింది తకుక్వ అమమ్కూడా కలుగచేసుకోలేదు. ఆవిడభకేత్మో ఆవిడేమో. నేలేనపుప్డు నానన్గారోసాత్రు. ఆయనతో
ముకత్సరిగా మాటాల్డుతుంది. అంతకు మించి సంబంధం మాముగుగ్రిమధాయ్మిగలేల్దు.
పెళళ్యిరెండేళళ్లో మూడుసారుల్ గిరిజాదేవి ఫారిన వెళిళ్ంది. మూడుసారుల్ వతస్ల మా ఇంటికి వచిచ్ంది. ఎంత మాఇంటికొచిచ్నా
అంటీ అంటనటుట్ండి వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయేది.
ఏవిధమైన రియాలిటీ వుండదుగాబటీట్ వీళళ్ందరీన్రియలట్రస్ అనాన్రు.
----------------------------భూమి అమిమ్న రైతు అమిమ్న డబుబ్తో పెదద్కొడుకులిదద్రికి ఆటోలు కొనాన్డు. దానిన్ విశాఖటౌనుకి తీసుకెళిళ్ సాయంతార్నికి గూడు
చేరుకునేవారు. అలావాళుళ్. విశాఖవెళళ్డం వలన వాళళ్ ఆలోచనలో సవ్భావంలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. నా మొదటి వెంచర అమిమ్న
తరావ్త రెండో వెంచెర కోసం కషట్పడాలిచ్ వచిచ్ంది.
భూమి రేటును భారిగా పెంచాడు రైతు. ఆ రేటుకి కొంటే లాభం తగుగ్తుంది. గార్మాలోల్ పర్తీ ఇంటికి ఆటోవో రికాష్వో కమాండర
జీపో వుంటోంది. దినదినం వాటిమీద ఆదాయం వసోత్ంది. ఆడబుబ్ వడీడ్కి వెళోత్ంది.
భూమి రేటు పెరుగుతోంది. అందుకే చురుకుదనం చూపడం తపప్దు. అది భూమికొలతలవిషయం కావచుచ్, పవర ఆఫ అటారీన్
రాయించుకోడంలో కావచుచ్, వెంచర ని అమమ్డంలో కావచుచ్. రోజురోజుకి ఇటు రైతులోల్ అటు పర్జలోల్ పెరిగిపోతునన్ ఇన పరేమ్టివ తెలివికి
తటుట్కోలేకపోతునాన్ం .
అపుప్డపుప్డు పార్ఫిట రాదేమో అనుకునన్ చోట చినన్ మజిల పెల్కిస్ంగ చెయాయ్లిస్ వసోత్ంది దానికి పెటేట్ఖరుచ్కనాన్ మజిల పెల్కిస్ంగ
వాళొళ్చిచ్ అడిగే దేవినవరాతిర్ చందాలుభారీగా వుంటునాన్యి. అది వాళుళ్ చేసే మృదువైన ఫెల్కిస్ంగ ....,
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వాయ్పారం పెరుగుతునన్కొదీద్ దానిన్ సవ్ంతంగా చూసుకోవలసిన అవసరం బాగా ఎకుక్వ ..., వతస్లతో దూరం పెరుగుతోంది, కల్బుబ్,
వాళిళ్లూల్, మా ఇలూల్ పరిమితి వలల్ వతస్లకి పర్పంచం ఇరుగాగ్ అనిపిసోత్ంది.
గిరిజాదేవి ఏదో ఫారిన కొలాబరేషనుకి పర్యతిన్సూత్ చాలాకాలం ఢిలీల్లో గడుపుతోంది. ఆమెకి తోడుగా రాజకీయనాయకులు
వుంటునాన్రు. ఆతోడు గురించి చాలామంది సెకీస్గా మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అది వేరే విషయం వతస్ల మాఇంటోల్ వునన్పుప్డు చిరాకుగా
కరుకుగా వుంటోంది. ఎందుకు అనన్దానికి సమాధానంలేదు.
వతస్లకి నిదర్మాతర్ల అవసరం ఎకుక్వైపోతోంది. ఆరోజు తొమిమ్ది గంటలకే నిదర్లేచిన వతస్ల కాఫీకోసం కిందకి దిగింది. డైనింగ
టేబులుదగగ్ర అమమ్ కాఫీతాగుతూ ఎదురుపడింది.
“నిదర్బాగా పటిట్ందా? వతస్లా” అనడిగింది.
“లేదు”
“ఏం”
“వొకటే తలనొపిప్ నిదర్మాతర్ వేసుకునాన్ నిదర్పటట్లేదండి.” అంది చిరాకుగా.
రోజులా అయితే ఏముండకపోను కానీ అమమ్ నే చెపిప్నటుట్ చేసాత్వా నీకు తలనొపిప్ పోయి నిదర్పడుతుంది అంది ఏకళనుందో వతస్ల
వొపుప్కొంది.
ఇదద్రికి ఘరష్ణ జరుగుతుంది. అమమ్ చెపిప్నవి వతస్లకి నచచ్దు. వతస్ల విసుకుక్ంటే అమమ్ బాధపడుతుంది..... అనుకుని నేను
ఆఫీసుకెళిళ్పోయా.
అమమ్ లకిష్నిపిలిచి కొబబ్రినూనె తెపిప్ంచి.... వతస్ల తల మునిగిపోయేటటుట్ నూనెరాసింది. రాసూత్
“సహజమైన అందం వుండగా నీకు మేకపుప్ అవసరమా?” అంటూ వతస్ల అందానిన్ మృదుతావ్నిన్ ఆకాశానికెతేత్సింది. దాని వలల్
వతస్ల కూడా కిమమ్నలేదు. లేకపోతే దాని చిరాకంతా బయటపడిపోను.... కారయ్కర్మం చెడిపోను. ఆరోజు నలుగుపిండితో వళళ్ంతా పటిట్పటిట్
నలిచి కుంకుడుకాయపులుసుతో తలరుదిద్, సాన్నం చేయించింది. అంతా అయాక మేడమీద పకక్మీద పడుకోపెటిట్ తలకి చికుక్తీసూత్ సాంబార్ణి
పొగేసింది.
సాబార్ణి మతుత్కే వతస్లకి మైకం కమేమ్సింది జుతుత్చికుక్లు విడుతునన్కొదీద్ మతుత్ముడులు వేసేసింది.
లకిష్ సాంబార్ణి పొగ పూరిత్చేసి లేచేసరికి వతస్ల మంచినిదర్లోవుంది.
అలా పడుకునన్ వతస్ల భోజనానికి రెండుకి లేచింది. భోజనం చేసి మళీళ్ పడుకుంది.
నేనింటికి వెళేళ్సరికి, వతస్ల హాలోల్ కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ంది. వతస్ల రోజులా లేదు. మంచుకి తడిసిన చిగురుటాకులా వుంది. ఫిపాన, జారెజ్ట
లాంటి చీరలోల్ కాకుండా కేర్ప సిలక్ చీర శరీరానికి ముచచ్టగా అతుకుక్ని అందం తీసుకొచిచ్ంది. ఎపుప్డూ లేనిది తలోల్ పెదద్మలెల్చెండు,
వదులు జెడ అంతా పెదద్యుటరన్..., కోరెక్, వుదేర్కం ఈరెండే వతస్లకి నాకూ మధయ్రాజయ్మేలేవి. ఈ రోజుకోరేక్ దాని మతుత్ దాని మృదుతవ్ం
చోటుచేసుకునాన్యి. ఇదద్రికీ శరీరం వొకటే చలల్బడలేదు. మనసు మురిపెంతో మతుత్గా జోలిసోలిపోయింది.
ఇదంతా అమమ్ సలహా తాతాక్లికం, కానీ గిరిజాదేవి వచాచ్క ఎలా వుంటుందో ఏమవుతుందో అనన్ అనుమానం లేకపోలేదు.
.........................
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వతస్ల నాజూకుగా చిగురుటాకులా తయారయింది. గిరిజాదేవి గమనించకపోలేదు. అది నాకు ఆనందమే. వతస్ల గిరిజాదేవికి
దూరమై అమమ్కి దగగ్రైంది. రోజూ

సాన్నించిగాని టిఫిను చెయయ్దు. సాన్నించగానే దేవుడిముందుధాయ్నించవలసిందే ఇరుగుపొరుగు

పేరంటానికి కూడా వెళోత్ంది.
ఇలాంటివి పసిగటిట్న గిరిజాదేవి లోలోపల ఆశచ్రయ్పోయిన పైకి మాతర్ం ఏం తేలలేదు.
వతస్లలో ఎంత మారప్ంటే ... నాకనాన్ ముందు లేచి కిందకి వెళిళ్ కాఫీ కపుప్లతో వచేచ్ది ఇదద్రం కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కాఫీ
తాగేవాళళ్ం... తరావ్త సాన్నించి కిందికి వెళిళ్ అమమ్కి వంటింటోల్ సాయానికి వెళేళ్ది. ఇంటోల్ వతస్ల నాపై శర్ధద్చూపుతోంది. కలిసిమెలిసి
వుంటోంది.
గిరిజాదేవికి ఈమారుప్ నచచ్లేదు.
ఓ రోజు నా సమక్షంలోనే
“నువువ్ చెయయ్కపోతే వొంటఅవదా?” అనడిగింది కూతురిన్.
”ఏం అలా అడిగావ”
“నువు వంటచేసేంత, అపరాధం ఏం చేసావో తెలుసుకుందామని.”
“వంట చెయయ్డం అపరాధమా?”
“అవసరం లేని పనిచెయయ్డం, తనని తాను బాధించుకోడం మరి అపరాధమే”
“జీవికి వంట చెయయ్డం తపాప్”
“చేసేవాళుళ్నాన్రు, నీకా అవసరం లేదు.”
వతస్ల మాటాల్డలేదు. తలిల్ నిలదీయడం నచచ్లేదు. వతస్లకి చాలా నచచ్డంలేదు. కానీ ఏం చెపప్లేకపోతోంది. నేనేం మాటాల్డలేదు,
కనీసం గిరిజాదేవి తరుపునగానీ వతస్ల తరుపునగానీ మాటాల్డడం వలల్ పర్యోజనం లేదు.
............................
వతస్లలో మారుప్ గిరిజాదేవికి ఎలా నచచ్లేదో, వెనుకటి సెంటెడ జీవితంలో నకిలీతనం వతస్లకీ నచచ్లేదు. వతస్ల మా ఇంటినే
పిర్పర చేసి ఇకక్డే వుండిపోతోంది. అదినాకు నచుచ్తోంది. గిరిజాదేవికి నచచ్డంలేదు. కానీ పనివతిత్డి వలల్ ఏం చెయయ్లేక పోతోంది.
ఇదద్రుముగుగ్రు వాయ్పారసుధ్ల పెళిళ్ళళ్కి వెళిళ్నపుప్డు అందరూ వతస్లలో మారుప్చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
కొందరు “ఏమిటి వతస్లా ఇలా వునాన్వ?” అనాన్రు.
“నౌ అయామ మేరీడ వుమన” అంది.
“వూ” అని దీరఘ్ం తీసినా వాళళ్ కళళ్లోల్ అపీర్సియేషను పసిగటేట్సింది వతస్ల.
వతస్ల అలంకారం కాక, నాపకక్న వతస్ల అలంకారంగా వుంది. వతస్ల వయ్కిత్తవ్ంలో కూడా మారొప్చిచ్... అది పర్తేయ్కంగా కొనిన్
విషయాలోల్ తెలిసేది. నా అవసరాలనూ గమనించి మెలుగుతోంది.
అమమ్ అవసరాలని పటిట్ంచుకుంటోంది. ఇంటివిషయాలోల్ కలుగచేసుకుని, అమమ్తో సమాధానపడి నిరణ్యాలు చేసోత్ంది. అలాంటి
నిరణ్యాలోల్ వొకటి నాకు పర్తిఫలానిన్చిచ్ంది.
PPP
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ఇలాంటి విషయాలు చెవులోల్నే ఎందుకు చెపాత్రు. రహసయ్ంగా ఎందుకు చెపాత్రు. కాని మనసు పొందిన ఆనందం ముందు చాలా
పర్శన్లు పుటట్లేదు.
“నిజంగా” అనాన్ ఆశచ్రయ్ంతో.
“ఊ” అంది.ఎరర్పెదాలిన్ సునాన్చుటిట్.......
“మరి మాతర్లు వేసుకోడం మానేసావా”
“మానేసి మూడునెలయింది.”
“మరి ..అందం ..శరీరపు బిగి ...రొ..”,,
”ఊ” అంటూ కోపంగా చూసింది వతస్ల.
“సరిసరి మరి పిర్గెన్ంసీ అంటే భయమేమో”
”లేదు”
”అమమ్కి తెలుసా”
అతత్గారే మీతో చెపప్మనాన్రు.
వతస్లలోలేని అందాలు కనిపిసుత్నాన్యి. అందంగా వుంటారా కనబడతారా చూసేవాళళ్దృషిట్లో వుంటుంది.
అమమ్కి మనసులో ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్... గిరిజాదేవిని తలుచుకు భయం వేసింది.
కానీ ఇంటోల్ బాబో పాపో తిరుగుతారంటేనే ఎంతో ఆనందంగా వుంటుంది.
“ఏరా నీలో నువేవ్ నవేవ్సుకుంటునన్వ” అంది అమమ్
“నీకు తెలిసినా చెపప్లేదేం”
“ఎవరి హకుక్ వారిదే ఎవరివారత్ వాళేళ్ చెపాప్లి” అంది అమమ్ నవువ్తూ.
..........................
ఈ వారత్ గిరిజాదేవిని కలవరపెటిట్ ... కోపగించింది. వతస్లని పాడుచేసావంది నాతో.....,
ఈ వయసుకే పిలల్లెందుకే అంటూ వతస్లని నిలదీసింది. వతస్ల నవేవ్సింది.
“పిలల్లిన్ కనడానికి ఇంకా టైముంది. ఎబారష్న చేయించుకో” అంటూ నిలదీసింది.
అనిన్ అవాంతరాలనీ వతస్ల చిరునవువ్తో ఎదురొక్ంది. మగపిలల్వాడిన్ కంది. వాడికి వాళళ్ నానన్గారిపేరు పెటిట్, బాలసారె చాలా
ఘనంగా జరిపించింది అమమ్.
...............................
గిరిజాదేవి మారింది. బిజినెస లో నా సలహా... సహాయం అవసరంగా చేసుకు, నాకు సనిన్హితం అవడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. నేను
కూడా రియల ఎషేట్ట వాయ్పారాలోల్ కాకుండా ఫిషింగ పార్నస్ ఎకస్ పోరుట్ లో తలదూరాచ్ను. అందుకే సమయం నడుసోత్ందో, పరిగెడుతోందో
అరధ్ం కావడంలేదు.
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కానీ అమమ్కి వతస్లకి తాతగాడితో సరిపోతోంది. అందరూ అనిన్ రకాలుగా బీజీ అవడంతో .. లేవిష పారీట్లు ... ఆదివారాలు అవుట
డోర ఎంజాయ మెంటూస్ తగిగ్పోయాయి. అలసిన శరీరం అమమ్ సావ్ంతనతో ... తాతగాడి చిలిపి తనంతో... వతస్ల అందాలతో రోజులు
గడిపేసుత్నాన్ తాతగాడికి నాలుగోఏడు ...వచిచ్ందనగా
వతస్ల మరో సెప్రమ్ టోజోవా సకెస్స గురించి చెపిప్ంది... నో ధిర్ల... అది బయటపడాల్ ...అమమ్ ఆనందించింది.
“ఎంత మందిని కంటావే ....” అంటూ గిరిజాదేవి విసుకుక్ంది. కొరియా వెళిళ్పోయింది.
గిరిజాదేవి దేనికోసం ఇంతలా శర్మపడుతోంది. ...డబుబ్కోసమా ... పేరుకోసమా...ఇదొక పూనకం, సకెస్స

పూనకం సకెస్స

అయితీరాలనన్ వీక నెస. ఇది గిరిజాదేవిని ఎకక్డా నిలవనీకుండా చేసుత్నాన్యి. గిరిజాదేవి ఇండియా వచిచ్న కొదిద్రోజులకే జాయింటు వెంచర
పార్జెకుట్ కోసం కొరియన డెలికేషన విశాఖపటన్ం వచాచ్రు. వీళళ్ందరీన్, అరకులో గెషట్ హౌస బుక చేసి అకక్డుంచింది గిరిజాదేవి. నేను
గిరిజాదేవి అరకు వెళేత్ సరిపోతుంది. కానీ వతస్ల కూడా రావాలని పటుట్ పటిట్ంది గిరిజాదేవి. వతస్ల ఎందుకూ? అని పర్శిన్ంచలేదు. అలా
పర్శిన్ంచే ధైరయ్ం గిరిజాదేవి నాకు ఇవవ్లేదు....వతస్ల చూపించదు.
అమమ్ కాసత్ సణిగింది. “వతస్లెందుకురా. ఇకక్డ వుండనీ వుంటుంది.” అందివతస్లెందుకు నిజమే తనని తీసుకెళళ్వలసిన అవసరం
లేదు. కానీ గిరిజాదేవి వొపుప్కోదు. వతస్లనిమారేచ్సేరు అని ఆమెనమమ్కం. పైకి చెపప్దు కానీ ఆ విసుకిక్, కంటిచూపుకిఅదేఅరధ్ం.
.................................
నేను వతస్ల గిరిజాదేవి గిరిజాదేవి కారులో అరకు బయలుదేరాం... దారిలో మలుపుల, వయాయ్రాలూ, అరకులోయ పర్కృతి
సోయగాలూ మామనసుకు చాలా ఆహాల్దానిన్ కలిగించాయి.
నాలుగురోజులు బిజినెస, నెగోషియేషనస్ అంటూ ఎకక్డా తీరికలేకుండా గడిచింది. వచిచ్నాన్డే , డైరవరుకి ఏదో సమసయ్ వచిచ్
విశాఖపటన్ం వెళిళ్పోయాడు.
అయిదోరోజుకి వచిచ్న పనైపోయింది. కొరియన డెలిగేషన వైజాగ వెళళ్పోయారు. మేం మాతర్ం వెనకిక్ వుండిపోయాం. డైరవరు లేడనే
నెపంతో కొరియన డెలిగేషన తో ఆఫీషయలస్ అందరూ వెళిళ్పోయారు. ఆ రోజు రాతిర్ డినన్ర చేసి తొమిమ్దినన్రకి, నిండువెనెన్లోల్ నలల్తార్చులా
మెలికలు తిరిగిన రోడుడ్మీద కారు మలుపులు తిరుగుతూ దూసుకుపోతోంది. పనెన్ండుకలాల్ విశాఖపటన్ం చేరుకుంటాం అనుకునాన్ం ... కానీ
అనుకునన్వి అనుకునన్టుట్ జరగవు.
జరిగిన సంఘటనల పర్భావం ఎవరిమీద ఎలా వుంటుందో చెపప్లేం ...
గిరిజాదేవే కారు నడుపుతూ.. కారు తిరుగుతునన్ మెలికలిన్ ఆనందింసోత్ంది. కొండమలుపులు...పిండి వెనెన్ల... చెటల్నీడలు...
లోయలోతులు వాతావరణం ఆహాల్దంగా వుంది. ఎంతకీ తరగని బెండస్... అమోమ్ మలుపులంటే నాకు భయం అంటూ వెనకిక్ కూరుచ్ంది
వతస్ల.
తలిల్కి కూతురికి ఎంత తేడా... వొకళళ్కి మలుపులోల్, ఘాటీలో కారు నడపడం సరదా... ధిర్ల...
ఇంకొకళళ్కి ఆ మలుపులనాన్.. ఆలోయలనాన్ భయం. భయం అంటే ఏమిటి ఎందుకు భయం వేసుత్ంది? ఒక అభదర్తాభావం వలల్
భయం కలుగుతుందా? లేక భయం మానసికరోగమా? ఎందుకు భయం.. ఏపనిచెయాయ్లనాన్ జంకు ఎందుకు కలుగుతుంది? అదే
భయమా... గుండెచపుప్డు పెరుగుతుంది. అందరికీ భయం వెయయ్దా కొందరికి అరచేతిలో చెమటుల్... కొందరికి గుండె దడా ఎందుకు
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పెరుగుతాయ?భయం.. దేవుడంటే భయం... దెయయ్ం అంటే భయం... ఎందుకుండాలి? భయాలనీన్ వొకటేనా.. వేరేవ్రా... దెయయ్ం హాని
చేసుత్ందనే భయం, దేవుడికి శికిష్ంచే అధికారం వుందని భయం, ఏదేనా పాపమో పుణయ్మో ఎలా తెలుసాత్యి.
దేవుడికి తెలుసాత్యనే నమమ్కం అనిన్ంటికీ మెదడే మూలసాధ్నం, అనీన్ మన ఆలేచనలోల్నే వునాన్యా నిజంగా అవేవీ లేవా.
కారు మలుపులు తిరుగుతూ బురార్కేవస్ దాటింది.
దబబ్ని చపుప్డయి కారు ఎగిరి పడింది. గిరిజాదేవి సడన బేర్క వేసింది. ఇంజన ఆగిపోయింది. మలుపులో నీడలో యేదీ కనబడలేదు.
కారు దేనిన్ గుదేద్సింది. యేం జరిగింది. ముందు చకర్ం దాని మీదుగా వెళిళ్పోయింది. కానీ అపప్టికే ఇంజను ఆగిపోవడం వలల్ వెనక చకర్ం
దాని మీంచి వెళళ్లేదు. దాని బాడీ కారు ముందు, వెనుకచకార్ల మధయ్ ఇరుకుక్పోయింది.
గిరిజాదేవికి భయం వేసుంటుంది... ఏం చెయాయ్లి. .. కారు దేనిన్ గుదిద్ంది? ఆగిపోయిన కారులో గిరిజాదేవి నేను, వెనుక వతస్ల
మాటా పలుకు లేకుండా కూరుచ్నాన్ం... నేను ముందసీటులో కూరోచ్వడం వలల్ వతస్ల ఏసిధ్తిలో వుందో నాకు తెలియలేదు. వెనగాగ్ సీటులో
నిదర్పోతునన్ వతస్ల, భూకంపం వచిచ్నటల్నిపించిందేమో? జీవీ. అంటూ కీచుపెటిట్ంది.
ఇంజను ఆగిపోవడంతో headlights డిమ అయిపోయాయి. పర్దేశం అంతా చీకటిమయం వతస్ల,ఏమిటి అంటూ భయం
భయంగా అడిగింది. నేను ఏం మాటాల్డుతాను. గిరిజాదేవి ఏకిస్డెంట షాక నుండి తేరుకోలేదు.
కానీ ఈ చీకటోల్ చింతగీరులరణగొణధవ్నిలో... బికుక్బికుక్మంటూ ఎంతసేపు కూరుచ్ంటాం.
“దేనిన్ డేషిచిచ్ందో చూసారా?”
“ఏదో జంతువు వేమో,కానీ ఏశబద్ం చెయయ్లేదు అరవలేదు చచిచ్పోయిందేమో?”
“ముందు కారు షాట్రట్ అవుతుందో లేదో చూడండి”
కారు షాట్రుట్ చేసింది గిరిజాదేవి. కారు షాట్రుట్ అయింది. పరావ్లేదు హెడ లైటుల్ ఆన అయాయి. కానీ దిగడానికి భయం, ఏదేనా
జంతువు అయితే, చచిచ్పోతే పరావ్లేదు కానీ బతికునాన్,ఇంకో జంతువు కూడావునాన్ చాలా డేంజర. ఏంచెయాయ్లి?కారు షాట్రుట్ చేసి ఫషట్ గేర
వేసి ముందుకి నడిపించబోయింది. కానీ కారు కదలేల్దు.ముందు చకార్లకి, వెనుకచకార్లకి మధయ్ ఏదో ఇరుకుక్ంది, కారు దేనోన్ గుదిద్
దానిమీంచి ముందు చకార్లు వెళిళ్పోయాయి.
ఏ జంతువో రెండుచకార్లమధయ్ ఇరుకుక్ంది. దానిన్ తపిప్సేత్ వెళిళ్పోవచుచ్ రాతిర్ పది దాటుతోంది. చుటూట్ చీకటి అటునుండి కాని
అటునుండి కానీ ఏకారూ రావడంలేదు. వసేత్ విషయం తెలిసేది. ఏం చెయాయ్లి?తలుపు తీసి దిగబోయాను. వతస్ల భయంగా నాచెయియ్
పటుట్కుంది.
”పరావ్లేదు. హెడ లైటస్ వునాన్యిగా” అనాన్.
అపప్టికి కళుళ్ చీకటోల్ చూడడానికి అలవాటు పడాడ్యి. కారు దిగి నెమమ్దిగా గిరిజాదేవి కూరుచ్నన్ వేపు వెళాళ్ను. కారుకింద రియర
వీలస్ దగగ్ర ఏదో నలల్గా కనిపించింది. ఏజంతువో తెలియడంలేదు. కారులో లైట వెయయ్మని ఫుట బోరుడ్ లైటు కూడా వేసి వతస్లని డోరు
తెరవమనాన్, ఫుట బోరుడ్ లైటువేసి భయంతో కొదిద్గా డోరు తెరిచింది వతస్ల.
ఆలైటు వెలుత్రులో చూసిన దృశాయ్నికి నాపైపార్ణం పైనే పోయింది.
కారుకింద పడింది. జంతువుకాదు. మనిషి రెండుకాళూళ్ కనిపిసుత్నాన్యి.
నలల్టికాళుళ్ అకక్డకక్డ ఎరర్టి రకత్ంమరకలు.
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“కారుకింద పడిందిమనిషి” అనాన్
గిరిజాదేవి రెండు నిముషాలు అవాకక్యింది. వెంటనే కారు దిగి, దీరఘ్ంగా చకార్లకిందమనిషిని చూసింది.

కింద పడడ్వాడి కాళళ్మధయ్ నికక్రు వుంది. వాడు దొడిడ్కి కూరుచ్నన్టుట్నాన్డు. ఎవరికీ కనబడకుండా నీడలో మలుపులో కూరుచ్నాన్డు.
మలుపుతిరిగే టపుప్డు కారు ఆమూలకి వచిచ్ంది.
“ఎవరేనా వసేత్ అనవసరంగా గొడవ అవుతుంది. కేసవుతుంది. నే కారు బాక చేసాత్ను. కాళుళ్పటుట్కు శవానిన్ బైటికి లాగెయ” అంది.
నేనే మనడానికి లేదు. నిజమే ఎవరేనా వసేత్ అనవసరంగా గొడవ అయితీరుతుంది. గిరిజాదేవి ఆలోచనకి, పెర్జెనస్ ఆప మైండ కి
ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇదే అడవ్ంచరా? ఇదే ధిర్లాల్? ఘాటీ మలుపులు మజా అనీన్ నీరుకారిపోయాయి.
నేను నా ఆలోచన నుండి తేరుకోనేలేదు. గిరిజాదేవి కారు షాట్రుట్ చేసి కొంచెం వెనకిక్ పోనిచిచ్, ఆపింది. కారుదిగి మసకవెలుత్రులోనే ,
“జీవీ బైటికి లాగు” అంది.
బైటికి కనిపిసుత్నన్ కాళుళ్ పటుట్కులాగాను. లోపలినుండి, ఎవరో కురార్డి శవం బైటికి వచిచ్ంది. పదిహేనేళుళ్ంటాయి.
బకక్గావునాన్డు. వంటిమీద చొకాక్వుంది. అంతా నెతుత్టి ముదద్ , కారు బలంగా తగిలింది. సీప్డుగా చకార్లు పైకి ఎకాక్యేమో వెంటనే
చచిచ్పోయాడు. పొటట్పచచ్డిలా అయిపోయింది.మసకచీకటోల్ ఆదృశయ్ం భయంకరంగా కనిపిసోత్ంది.
కాలు పటుట్కులాగడం వలన, పొటట్ దగగ్ర విడి, ఇంకా కొంత భాగం వెనుక చకర్ంకిందే వుంది. గిరిజాదేవి “దేనికి ఆలోచిసుత్నాన్వు
లాగు....” అంది.
ఆ దమాయింపుకి, వతస్ల బైటికి తొంగి చూసింది. శవానిన్ చూసి కీచుపెటిట్ంది.
“చూడకు లోపలికెళుళ్” అంటూ గదమాయించింది గిరిజాదేవి. చేతులు పటుట్కు బైటికి లాగాను. శవం బైటికి వచిచ్ంది. పొటట్మీంచి చకర్ం
వెళిళ్పోయింది. మాంసం ముదద్లు ఎరర్గా కనిపిసుత్నాన్యి. వాటిని పకక్నేవునన్చెటల్పొదలోల్కి ఈడేచ్సాను. గిరిజాదేవి కారులోంచి వాటర
బాటిల తీసి “చెయియ్ కడుకోక్..” అంది.అపర్యతన్ంగా చెయియ్కడుకుక్నాన్...
బైటపడడ్ శవానిన్ ధీరఘ్ంగా చూసోత్ంది. వతస్ల... కళళ్లోల్ భయం కనిపిసోత్ంది. “రా వెళదాం” అని కారులో కూరుచ్ని కారు షాట్రుట్ చేసి
ముందుకిపోనిచిచ్ంది. కారు ముందుకి కదిలింది. వతస్లనే చూసుత్నాన్ను. కళళ్లోల్ భయంపోలేదు. ఇంక కారు కదిలింది. కదా అని లైటు ఆఫ
చేసాను. అందరి మనసులు చెదిరిపోయి చికాకుగావునాన్యి.
ఇంతకు ముందులా కారు వురకలు పెటట్డంలేదు. నెమమ్దిగా వెళుతోంది. చెటల్చాటునుండి వెనెన్ల అపుప్డపుప్డు తొంగిచూసోత్ంది.
రోడడ్ంతా నిరామ్నుషంగా.. నిదర్రావడంలేదు.అయినా కళుళ్ మూసుకునాన్... కారులో వెనుక సీటు విండో తెరిచినటట్యి వెనకిక్ తిరిగి చూసా,
వతస్ల తలబైటికి పెటిట్ వాంతిచేసుకుంటోంది. కారుపకక్కి తీసి ఆపి డేష బోరుడ్లోంచి వొక వాటర బాటిలుతీసి వెనుకసీటులోకి వెళిళ్కూరుచ్నాన్
.
గిరిజాదేవి కారు పోనిచిచ్ంది.
...............................
ఏకిస్డెంటు జరిగాక గిరిజాదేవి కారుని చాకచకయ్ంగా నడిపింది. బురదలోంచి నీళళ్లోంచి , నడిపింది.
“అదేమిటి అలా నడుపుతునాన్రు కారు టైరు గురుత్లు పడవా” అనాన్.
పకపకా నవివ్ంది గిరిజాదేవి.
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“మన అదృషట్ం కొదీద్ ఏలారీ రాలేదు. తెలల్వారుతునన్ కొదీద్ కావ్రీ లారీలు మొదలవుతాయి,పోలీసులు కురార్డి శవం కనుకుక్ని ఇది
హిట అండ రన అని గర్హించేసరికి, చాలాసమయం పడుతుంది. అయినా చనిపోయిన వాడిన్ చూసావుగా, వాడి తలోల్ తండోర్ పోలీసులిన్
ఇనుఫ్ల్యనస్ చేసి హిట చేసిందెవరో లోతుగా ఇనెవ్సిట్గేట చేయిసాత్రని అనుకోను, పోలీసులకి అంత ఇఁటర్షుట్ వుండదు.మనం హిట చేసి
వచాచ్మని గెరేజ వాడికి తెలియకూడదు. కారుకి కిందభాగాన రకత్పు మరకలు వుండకూడదు అంతే. ఇలా నడపడంవలల్, కారుటైరుల్
వెనుక,ముందుభాగం పూరిత్గా బురదమయం అయిపోయాయి. దానిన్ కీల్నింగ కి గేరేజికి పంపేయచుచ్...”
కొతత్గా పోర్జెకుట్ మొదలుపెటాట్మనన్ సంతోషం యేవరికి లేదు. నాకు తరుచూ కారుకిందనుండి లాగిన శవమే కనిపిసోత్ంది. వాడిన్
పకక్కి లాగేసిన కూర్రతవ్ం వెంటాడుతోంది. మామమ్ విషయంలోలా ఇది తొందరగా మరుగున పడలేదు.
అందరం జరిగిన సంఘటనని రెండుమూడురోజులోల్ మరిచ్పోయాం. లేదా మరిచ్పోయినటుట్ నటించాం, కానీ వతస్లకి మరాన్డు
జవ్రం వచేచ్సింది. జవ్రం చాలా తీవర్ంగా వచిచ్ంది. జవ్రంలో కలవరింతలు మొదలయాయ్యి, ఏం చెయయ్డానికి తోచేదికాదు.
పోర్జెకట్ కి భూసేకరణలో, పెరిమ్టస్ కోసం మంతుర్లతో సమావేసాలు, ఫారిన ఏకేస్ంజు కోసం, ఈపనులవలల్ తీరిక లేక నేను
గిరిజాదేవి ఇదద్రం బీజీయే.
వో అరధ్రాతిర్ వతస్ల లేచికూరుచ్ని యేడవడం మొదలుపెటిట్ంది. “ఏమయింది?”అనడిగా.
“నేచచిచ్పోతానేమో?”
ఆమెని లాలించగలిగాను గాని, వతస్ల వాయ్కులతని పోగొటట్లేకపోయాను. అదే విషయానిన్ గిరిజాదేవితో చెపేత్ నిబబ్రంగా వుండు
సమయం అనిన్ సమసయ్లిన్ పరిషక్రిసుత్ందిఅంది.
అపుప్డు వో విచితర్మైన తాతివ్కత ఆలోచనోల్చోటుచేసుకుంది.
గిరిజాదేవి యెవరికోసం చేసోత్ంది.? యెందుకీపరుగు?, యెందుకీయావ,? ఇలాంటి ఆలోచనల్కి జీవితంలో డబుబ్ పూనకం, యేదో
సాధించెయాయ్లనన్ తపన, సాధించింది చాలదనన్మతుత్, కొనిన్ ఆలోచనలిన్ దగగ్రికి రానివవ్దు.
ఇంటోల్ నరుస్, రోజూ రెండుపూటలా విజిట చేసుత్నన్ డాకట్రు వతస్ల జవ్రానిన్ తగిగ్ంచలేకపోయాయి.
గిరిజాదేవికి నచచ్చెపిప్ వతస్లని ఇంటికి తీసుకెళాత్ననాన్ను.
“ఏం ఈనరూస్...డాకట్రు తగిగ్ంచలేని జవ్రానిన్ మీఅమమ్గారు తగిగ్ంచేసాత్రా..”అంటూ దెపిప్ంది. కానీ ఏకళనుందో తీసుకెళళ్మంది.
వతస్ల ఇంటి కొచిచ్ంది మొదలు మొదట నరుస్ని తపిప్ంచిందిఅమమ్. డాకట్రు వసుత్నాన్డు పోతునాన్డు.
అమమ్ తన నరిస్ంగ తో... తన కబురల్తో వతస్లకి మనశాశ్ంతి కుదిరి, జవ్రం తగిగ్ంది, ... కానీ మానసికంగా చాలా చికాకుగా

వుంటోంది. వోకసారి తాతగాడు ఎరర్చొకాక్ వేసుకుంటే హిషాట్రిక దానిన్ చింపేసింది. ఇంకెపుప్డూ అలాంటివి వేసుకో వదద్ని వాడిని కొటిట్ంది.
ఆచొకాక్ నచిచ్ వాడికి వతస్లే కొంది.

PPP
వతస్లని సైకియాటిర్క దగగ్రికి తీసుకెళదామనుకునాన్ దానికి గిరిజాదేవి అనుమతి అవసరం యెంతేనా వుంది. ముందుగ
వతస్లతో అనాన్..,“యేం నేను పిచిచ్దానిన్ అనుకుంటునాన్రా?” అంటూ సీరియస గా చూసింది.
“యేం పిచిచ్వాళేళ్ డాకట్రు దగగ్రికి వెళాత్రా?”
“-------------------“
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“మానసికంగా కృంగిపోకుండా , ధైరయ్ంగా వుండడం కోసం డాకట్రు సలహా తీసుకుందాం” ,,అనాన్.
వతస్ల ఏం మాటాల్డలేదు. రెండుమూడుసారుల్ నచచ్చెపిప్న తరావ్త వొపుప్కుంది.

డా.సేన్హలత దగగ్రకి వెళాళ్ం , నేచెపిప్ంది వినన్ తరావ్త , అతత్గారింటిలో ఆమెసంబంధాల గురించి వివిధమైన పర్శన్లు
వేసింది. అనిన్ సమాధానాలూ నారమ్ల గా వునాన్యి.
” సరిలెండి రేపురండి”. అంటూ పంపివేసింది.
మరాన్డు వతస్లని తీసుకు, డా, సేన్హలత దగగ్రకి వెళేళ్సరికి , ఆమె ఎవరితోనో మాటాల్డుతోంది. వతస్లని కాని ననున్గాని
లోపలికి రమమ్నలేదు .ఇదద్రం చాలాసేపు వెయిట చేసాం నిరీక్షణలో అలసిపోయాం . వతస్ల అయితే బాగా అలసిపోయింది.
అపుప్డు బైటికి వచిచ్ంది సేన్హలత,సారీ వతస్లా చాలాసేపు వెయిట చేయించాను. ఏమనుకోకు, రండి లోపలికి వెళదాం
అని మమమ్లిన్ చాంబరులోకి తీసుకెళిళ్ంది.
“వతస్ల ఫిజికలీల్ ఆల రైట మెంటలీల్ ఆల సో ఆల రైటు డిపర్షనుకి కారణం ఏమిటో తెలియడం లేదు.”
“మనం ఆగదిలో కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం అకక్డ ఈజీచైర వుంది. వతస్లకి కాసత్ రిలాకిస్ంగా వుంటుంది.” అని
వతస్లని ననున్ తీసుకుని ఆగదిలోకి వెళిళ్ంది.
ఆగదిలో ఎరేంజ మెంటస్ చాలా విచితర్ంగా నాన్యి. ఈజీచైర కి ఎదురుగుండా దీపం ఉంది. అది ఈజీచైర లో కూరుచ్నన్
వాళళ్మీద పడుతోంది. పకక్నే టేబులు మీద కౌర్న పీసు సైజులో ఒక జింకపేల్టు ది. దాని మధయ్ రాగిముకక్ తాపడం చేసి ఉంది.
అంతకుమించి గదిలో కూరోచ్డానికి , మరే ఏరాప్టూల్లేవు . గది చాలా శుభర్ంగా ది. గదికి ఒకపకక్ సేన్హలత చేంబర ఉంది. దానికి దీని
మధయ్గా పెదద్ గాల్సుపేనల ది. ఈ గదిలో ఏం మాటాల్డినా పైకి వినిపించదు. సేన్హలత ననున్ తన చేంబరులో కూరోచ్మంది.
వతస్లని తీసుకుని ఆగదిలోకి వెళిళ్ంది. గదిలో వునన్ లైటుల్ ఆరేప్సింది.
వతస్లని ఈజీచైర లో కూరోచ్బెటిట్ంది. వతస్ల ఈజీచైర లో కూరుచ్నన్ తరావ్త చేతులూ కాళూళ్ రిలాకిస్ంగ గా ఉండేటటుల్ ,
కూరోచ్మని చెపిప్ంది. , వతస్ల సేన్హలత చెపిప్నటూట్ బుదిద్గాచేసేసోత్ంది. టేబులుమీద ఉనన్ జింకుపేల్టు తీసి వతస్లకి ఇచిచ్ , దాని మధయ్నునన్
కాపరు తాపడానిన్ చూపించింది. ఏదేదో చెపోత్ంది. వతస్ల వింటోంది. కళుళ్మూసోత్ంది మళీళ్ తెరుసోత్ంది.జింక పేల్టు వేపు చూసోత్ంది. తను
అనుకునన్ది జరకక్పోయేసరికి , వతస్ల చేతిలోంచి జింక పేల్టు తీసి బలల్మీద పెటిట్ , మెలల్గా వతస్ల దగగ్రికి వెళిళ్ రెండు అరచేతులని చెషట్
వరకూ తీసుకొచిచ్ మళీళ్ దూరంగా తీసుకెళిళ్ మళీళ్ తల దగగ్రకి తీసుకు మళీళ్ కిర్ంద వరకూ తీసుకొచిచ్ంది. అలా మూడుసారుల్ చేసేసరికి
వతస్ల కళుళ్మూసేసింది. మరి తెరవలేదు . మగతలోకి వెళిళ్ంది . వతస్లని సేన్హలత హిపన్టైజ చేసోత్ంది .నాకెందుకు చెపప్లేదు. సబ
కాంక్షస లో వతస్ల మనసులో వునన్ భయాలూ ఆరోజు జరిగినవి చెపేప్సుత్ందా ఈ విషయం గిరిజాదేవికి తెలుసా వెంటనే సేన్హలత చాంబరు
నుండి గిరిజాదేవికి ఫేనుచేసి జరిగింది చెపాప్ను.
వతస్లకి హిపన్టైజ చేసుత్నన్టుల్ తనకి తెలుసునని తనే చేయమనాన్నని , వరిర్ అవకక్రలేదని , చెపిప్ంది గిరిజాదేవి.
ఫోను పెటేట్సి నేను చాంబరులోకి చూసాను. సేన్హలత పర్శన్లు అడుగుతోంది. వతస్ల జవాబులు చెబుతోంది. పెదిమలు
కదిలీ కదలచ్నటుల్ గొణుగుతోంది. అపుప్డపుప్డు మొహం పర్శాంతంగా ఉంటోంది. పర్శన్లు ఏమిటో తెలియలేదు. కాని అరగంట తరావ్త
వతస్ల మొహం బిగుసుకోడం పార్రంభమయింది. కురీచ్లో కదిలింది. మొహంలో చికాకు, ఎకుక్వైంది. సడన గా కళుళ్ తెరుచుకునాన్యి.
మంచి నిదర్చెడి తెలివి వచేచ్సినటుట్ వతస్ల కళుళ్ ఎరర్గావునాన్యి.
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సేన్హలత వతస్ల భుజం మీద చెయియ్ వేసి , లేచి చేంబర లోకి వెళళ్మని , చెపిప్, వతస్ల లేచి చాంబరులోకి వచేచ్సాక
,సేన్హలత వతస్ల కూరుచ్నన్ కురీచ్దగగ్రకి వెళిళ్ చేతోత్తడిమింది.
తరావ్త బాతూర్ములోకి వెళిళ్ చేతులిన్ సబుబ్తో కడుకుక్ని వచిచ్ంది. వతస్ల చాలా చికాకుగా ఉంది. నేను సేన్హలతనే
గమనిసుత్నాన్ను. ఏపర్శన్లు అడిగి ఉంటుంది. ఏసమాచారం ఆమెకి తెలిసింది. ఏమిటి చెబుతుంది అని.
షివజ సఫరింగ ఫర్మ సివియర ఎమోషనల అప సెట . మీ అరకుపర్యాణం ముందు ఆమె చాల నారమ్ల , ఎనీహౌ నేను
మందిసాత్ను. రోజూ రాతిర్ పడుకోబోయేముందు వేయండి. నిదర్భంగం కాదు అంది. అని ,ఎవర టిన , రాసింది.
తరావ్త వతస్ల నేను బైటికి వచాచ్ం . వతస్లని కారులో కూరోచ్బెటిట్ ,కారెకుక్తుండగా కంపౌండరు వచిచ్ డాకట్రుగారు
పిలుసుత్నాన్రు అని చెపాప్డు . వతస్లని కూరోచ్మని నేను సేన్హలత దగగ్రకివెళాళ్ను.
“నేను హిపన్టైజ చేసుత్ండగా వతస్లకి మధయ్లో బేర్క అయింది ,తెలుసా?”అంది ననున్ చూసి .”అవును అబజ్రవ్ చేసాను
“అనాన్ను.
“ఆమె బాగా భయపడింది దేనికో తెలియడం లేదు.”
“ఆ అనుభవం తలపులోకి రాగానే యూరినేషన అవుతోంది. అది ఆమెడీప సీల్ప ని డిషట్రబ్ చేసోత్ంది. ఈ వయసులో
యూరినేట చేసుకునేంత భయంకరమైన సంఘటన ఏం చూసిందో? ఎందుకంత భయపడిందో? తెలియకుండా వుంది?. ఈవిషయం నేను
గిరిజాదేవితో మాటాల్డతాను లెండి” అంది సేన్హలత .
నేను వెనకిక్ వచేచ్సాను. వతస్ల యూరినేట చేసుకుందా? అంతలా భయపడిందా ? అనుకునాన్ను.
ఈ విషయం వినన్ దగగ్రిన్ంచీ నా మనసు పాడైపోయింది. వతస్లకి కానుప్ సరిగా రావాలి ఏమీ అవకూడదు. అనీన్ సరిగా
జరిగి మొతత్ం ఈ గండం గడిసేత్ తిరుపతి కొండకి ఫేమలీతో సహా వసాత్నని మొకుక్కునాన్ను. అమమ్నేరిప్న నమమ్కం .
.................................................................
సేన్హలత మందుల మహతయ్ం అయితేనేమి తిరుపతి దేవుడి మొకుక్వలన అయితేనేమి వతస్ల పర్వరత్నలో ఉనామ్దం బాగా
తగిగ్ంది. రాతిర్ పూట నిదర్చెదరటం లేదు . పగలు కూడా నారమ్ల గానే ఉంటోంది.
ఈ విధంగానే వతస్లకి తొమిమ్ది నెలలు నిండాయి . డాకట్రు చెపిప్న డేటుకి ఒకరోజు ముందుగా నొపుప్లు మొదలయాయ్యి.
నొపుప్లు మొదలయిన దగగ్రిన్ంచీ వతస్ల చూపు మారిపోయింది. ఏదేదో తిడుతోంది. ..కారుకి కొడుకు పుటాట్డా నాకు పుడతాడు.
చంపేయకండి. అంటూ ఏదేదో వాగుతోంది. నొపుప్లు ఆగిపోయాయి. కాని వతస్లపర్వరత్నలో మారుప్రాలేదు. ఇవనీన్ చూసిన డాకట్రు వతస్ల
సహకరించడం లేదు అని, ఏదో ఫారం తీసుకొచిచ్ నా సంతకం తీసుకుని, చినన్ చీటీ ఇచిచ్ , ఈగూర్పు బల్డ రెండుబాటిలస్ తెమమ్ని , సిజీరియన
చేయడానికి అనీన్ సిధద్ం చేసింది. సిజేరియన అయింది. వతస్లకి ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. తలీల్బిడడ్ కేష్మంగా ఉనాన్రు. నా మనసు నెమమ్దించింది.
పాపకి లాహిరి అని పేరు పెటాట్ను. పురుడు అయిన దగగ్రిన్ంచీ మళీళ్ వతస్లలో మారుప్ , ఆ పాపని ఎదురుగా పెటిట్ నా
పొటట్చింపి నినున్ తీసారు . తెలుసా? అని అడిగేది . గటిట్గా నవేవ్ది. వంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఏడేచ్ది. సేన్హలత ఇచిచ్న మందులు వతస్ల మీద
పని చెయయ్డంలేదు . ఎందకంటే నిదర్లో ఉనన్ వతస్లని లాహిరి నిదర్లేపేది . దానికి పాలుఇచిచ్ మరి తెలల్వారూల్ నిదర్పోయేది కాదు వతస్ల .
ఆయాను పెడదాము పిలల్ విషయం , చూసుకుంటుంది. అని చెపాప్ను వతస్లతో . అందుకు వతస్ల వొపుప్కోలేదు. ఇంతకు
ముందు వతస్లకి ఇపుప్డు వతస్లకి చాలా తేడా వచేచ్సింది. మళీళ్ సేన్హలత దగగ్రకి తీసుకెళితే , వతస్ల మామూలు మనిషిఅవచుచ్ .
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అనిపించింది. కాని హిపన్టైజ చేసేత్ , ఈసారి చూచాయగా ఏకిస్డెంట విషయం సేన్హలతకి తెలుసుత్ంది. ఆమె పోలీసులకి తెలియబరచ వచుచ్
ఆ తరావ్త కూడా వతస్ల బావుంటుందని గేరంటీ ఏమిటి? అనేకమైన ఆలోచనలతో , కొతత్గా తలదూరిచ్న పనితో క్షణం తీరిక లేకుండా
రెండేళుళ్ గడిపేను ఎందుకంటే?
-------------------------------------------------------------------ఆరోజులోల్నే గిరిజాదేవి శీర్నివాసచౌదరిని పరిచయం చేసింది. శీర్నివాసచౌదరి పూరివ్కులు సాలూరుకి దూరంగా
రామరాజపురంలో కొంత భూమికొని వయ్వసాయం మొదలుపెటాట్రు.అకక్డఆకొండల మధయ్గార్మాలనీన్ ఆదివాసీలవే ఏసంసాధ్నాలుగాని
పర్భుతావ్లుగాని వాళళ్మీద దృషిట్పెటిట్నటుట్గాని, పెటట్వలసిన అవసరంగాని లేకపోయింది. సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క ఎలక్షనల్లో, ఆవూళళ్కి
దూరంగా ఎకక్డో ఏభూకామందుల ఇంటోల్నో ఆతిధయ్ం సీవ్కరించి ఎలక్షను కారయ్కర్మం అయింది అనిపించేసేవారు. అలాంటి వూళళ్మధయ్కి
చౌదరి కుటుంబం వచిచ్ంది. ఆకుటుంబానికి అయిదో తరంవాడు శీర్నివాసచౌదరి ఇతని పూరివ్కులు వయ్వసాయంతో పాటు గంజాయి
పండించి డబుబ్ గడించాడు. డబుబ్తోపాటు కొనిన్వందల ఎకరాలు సవ్ంతం . ఆ రహసాయ్లిన్ కాపాడడానికి తన బంధువరాగ్నిన్ పెంచాడు.
ఇపుప్డు రామరాజపురంలో ఓఅరవైగడపలవరకూ చౌదరీ కుటుంబీకులే .అందరికీ శీర్నివాసచౌదరే పెదద్కానీ చౌదరి
పెదద్రికం నచచ్ని వాళూళ్ లేకపోలేదు . ఎలక్షనల్లో ఈవూళళ్కి దూరంగా ఎకక్డో కూరుచ్ని ఎలక్షను జరిగే పర్కిర్య రామరాజపురం
శీర్నివాసచౌదరి ఇంటికి చేరుకుంది. శీర్నివాసచౌదరి పర్సుధ్తం ఇరవైఏళుళ్గా ఎమ. ఎల ఎ.గా వుంటూ ఆపార్ంతానిన్ అభివృదిద్ చేసుత్నాన్డు . ఆ
అభివృదిద్ అంతా చౌదరీ కుటుంబాలకే పరిమితం అని అంటారు. కొందరు. అదికొంత నిజం . అయితే వాటాలు కుదరక వో చౌదరీ
కుటుంబంలో వుడుకురకత్ం , తనకునన్ రాజకీయపలుకుబడినుపయోగించి నకస్లైటల్ని వాళళ్ని ఆపార్ంతానికి రమమ్ని అది దాకోక్డానికి
మంచిపర్దేశం ,అని చెపిప్ అకక్డకి రపిప్ంచాడు. నకస్లస్ కి కూడా అది అనువైన పర్దేశంగానే కనిపించింది. వీళళ్ ఆచూకి తెలిసి
ఆంధార్పోలీసులొచిచ్నా ,కొండకి అవతలికి పోయారు. అది ఇంకో రాషట్రంలోకి వచేచ్ది. ఆంధార్పోలీసులకి , కొండదాటే అధికారం , అవసరం
వుండేవికావు. నకస్ల ఏకట్విటీ వుందని ఎలక్షనల్లో పోలీసులతో సహా వచేచ్ది ఎలక్షన సిబబ్ంది
అపుప్డు చెదురుమదురుగా ఎలక్షనుల్ అయేవి . సవ్తంతర్ం వచిచ్న ముఫైప్ఏళళ్కి అకక్డ పర్జలకి వోటల్ సర్ప్హకలిగింది.
దాంతో శీర్నివాసచౌదరిగారి పటుట్ సడలింది. ఇంతకుముందు నయాపైసాఖరచ్వకుండా పడడ్వోటుల్ ఇపుప్డు కాసోత్ కూసోత్ మందుకి ,చీరకి అనే
నివాదం మీద ఖరుచ్చెయాయ్లిస్ వసోత్ంది. మగాడికి మందు పోయించడం ఆడవారికి చీరలు పంచడంచెయాయ్లిస్ వసోత్ంది. ఖరుచ్ పెరిగింది.
నకస్లైటుల్ తిరుగుతునన్ పార్ంతంగా పేరురావడం వలల్ చాలా లావాదేవీలు తగిగ్ రాబడి తగిగ్పోయింది. ఈ పరిసిధ్తినించి ఎలా
బయటపడాలో శీర్నివాసరెడిడ్కి అరధ్ం కాలేదు. అపప్టికి అతను రెండుసారుల్ రాజకీయాలోల్కి ఎమ.ఎల.ఎఅవడం వలల్ చీప మినిషట్రు బంధువైన
మూరిత్ని సంపర్దించాడు . మూరిత్ చౌదరే కానీ చౌదరీ శబాధ్నిన్ విడిచిపెటాట్డు. చౌదరితావ్నిన్ కాదు . మూరిత్కి అపప్టికే రెండోమూడో కాలేజీలు
ఉనాన్యి.
ఇదద్రూ కలిసి రామరాజపురం వెళాళ్రు. రామరాజపురం ఎకక్డో పర్పంచానికి దూరంగా మరో పర్పంచంలో వుండడం
నచిచ్ంది.
మరో పర్పంచం మరోపర్పంచం మరోపర్పంచం పిలిచింది అంటే ఇదే అని , శీర్శీర్కి వునన్ దూరదృషిట్కి ఆశచ్రయ్పోయాడు
మూరిత్. ఈ పర్పంచంలో దోనెంబరీని ఎంత కరిగిసేత్ అంత మేలుజరుగుతుంది. లేదా చాలా భదర్ంగా వుంటుంది అనిపించింది. వసేత్ రిటరన్స్
వసాత్యి . లేదా నలుపు డబుబ్ రంగు మారుతుంది. అనే నిరణ్యానికి వచాచ్డు.
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సధ్లానిన్ ఎంచి అకక్డ ఇంజనీరింగ కాలేజీ పర్పోజల పంపారు. అది పంపిన పదిరోజులకలాల్ ఆ వూళళ్లోల్
ఆచుటుట్పర్కక్లఅడవులోల్ కూంబింగ ఆపరేషన జరిగింది. ఒకసారి కాదు నాలుగైదుసారుల్ అయితే ఈకూంబింగ ఆపరేషనోల్ పోరాటవీరు లెవరూ
దొరకలేదా? దొరికితే ఏం చేసారు?. అనన్ది చాలా రహసయ్ం . దానన్లా వుంచితే , నకస్లైటల్ వుదయ్మానికి భారీగా డబుబ్ముటట్చెపప్డం వలల్
వాళుళ్ ఆ పర్దేశానిన్ వదిలి కొండవతలికి ఇంకో రాషట్రంలోకి వెళాళ్రు అనే పుకారు…., ఏ వుదయ్మమేనా రాజకీయం అయితే అంతే .
ఏదేమయితే నేమి !
ఇంజనీరింగ కాలేజివచిచ్ంది. మూరిత్ కాలేజీ తెచాచ్డు . శీర్నివాసచౌదరి పెటుట్బడి తెచాచ్డు . కాలేజీ కేంటిన శీర్నివాసచౌదరి
తముమ్డికి , సోట్రస్ బావమరిదికి , కాలేజీ కనట్ర్్ క్షను శీర్నివాసచౌదరి అనన్గారికి మొతత్ం అరవై కుటుంబాలకి పెతత్ందారల్గానో, , డబుబ్లేనివాళళ్కి
వుదోయ్గరూపంలోనో వుపాధి దొరికింది. వాళళ్ందరి దగగ్రిన్ంచి కాలేజీకి వొకటిరెండు ఎకరాలు కొనుగోలు చేసాడు శీర్నివాసచౌదరి .
ఎకుక్వహామీ ఇచిచ్నవాళళ్కి , ఎకుక్వ పర్తిఫలం ఎకుక్వ పార్ముఖయ్ం దకాక్యి.
ఇంజనీరింగ కాలేజీ మొదలైన రెండేళళ్కిశీర్నివాసచౌదరికి ఇంక తన భూములు ఆసిధ్కి వచిచ్న నషట్ం ఏం లేదనే
ఆతమ్విశావ్సం పెరిగింది. మూరిత్కి శీర్నివాసచౌదరి సంగతి బాగా తెలుసు , బలపడే వరకే తన అవసరం ఆ తరావ్త ఏం జరగాలి? , ఏం
జరిగితే తను లాభపడతాడు అని ఆలోచించి కాలేజీ డెవలప మెంటుకని బేంకులదగగ్ర తెచిచ్న సొముమ్ని తనవూరోల్ మరో ఇంజనీరింగ కాలేజీ
కడతాననే నెపంతో భూములిన్ కొనాన్డు. .
కాలేజీని బేంకులకి తాకటుట్పెటాట్డు.కాలేజీ పేరు చెపిప్ ఎవరి వాయ్పారం వాళుళ్ పెంచుకుంటునాన్రు. అది శీర్నివాసచౌదరికి
నచచ్లేదు. కాలేజీ అతని చెపుప్చేతలోల్వుండలేదు. అందుకే నీదగగ్రకి వచాచ్డు. మేనేజింగ పారట్నర ని వెదుకుక్ంటునాన్డు అంది గిరిజాదేవి.
“ఇపుప్డు అతనికి నేనేవిధంగా సాయపడగలను?”
“మూరిత్ని తపిప్ంచే తెలివితేటలు నీ దగగ్రునాన్యి”.
“అది అతనే చెయయ్చుచ్గా?”....
“అదంత తేలికకాదు. మూరిత్ వెళాళ్క కాలేజీ నడవదు. శీర్నివాసచౌదరికి ఆసతాత్లేదు . అతనో మటిట్మనిషి ,ఆపనికి వైట
కాలర మోడషీట్ కావాలి. ,ఆజాఞ్నం శీర్నివాసచౌదరికి వుంది”
“బావుంది కొతత్ ఎసైన మెంటు అనన్మాట”
“కాసత్ బిజీగా వుంటావు ,టైరచెయియ్....”
కాలేజీకి కొతత్డైరకట్రుగా వెళాళ్ ....
కాలేజీ కుకక్లు చింపినవిసత్రాల్వుంది. మూరిత్ కాలేజీ మీద ఇంటర్షుట్లేదు. పిలల్ల ఫీజులు వసూలు చేసి పటుట్కుపోయి
తనకొతత్కాలేజీలో పెడుతునాన్డు.
లోనుల్ ఇచిచ్న బేంకులు వడీడ్కూడా వసూలు కాక లబోదిబోమంటునాన్యి. కాలేజీషాట్ప సమయానికి జీతాలందక , చాలా
అసహనంగా వునాన్రు. అసలు కాలేజీ కొచేచ్ కురార్ళళ్సంఖయ్(

)తగిగ్పోయింది.

నేను డైరకట్ర గా చేరిన నెలరోజులోల్ విషయం అరధ్ం అయింది. చాలా కషట్పడి , మారెక్టింగ చేసి ఆఏడాది విదాయ్రుధ్లసంఖయ్
పెంచాను. నేతీసుకొచిచ్న విదాయ్రుధ్లరాబడే కాలేజీకి దకిక్ంది. మూరిత్ పార్పకం దావ్రా విదాయ్రుధ్ల డబుబ్ ఏ ఎకౌంటులోనూ జమ అవలేదు.
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అనిన్ంటికీ మించి బోరుడ్ మీటింగ లో నే తెచిచ్న విదాయ్రుధ్ల డబుబ్ ఖరుచ్కి సంజాయిషీ చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది. అదికొంచెం ఇబబ్ందిగా
అనిపించింది. ఇది ఇంక ఇలా కుదిరేపని కాదని, ఎదురుదాడి మొదలుపెటాట్.
కొందరు విదాయ్రుధ్లిన్ టూయ్షన ఫీజు కటట్లేదని , హాషట్లుఫీజు కటట్లేదని నోటీసిచాచ్ , వాళళ్ంతా శీర్నివాసచౌదరి దగగ్రకి
వెళాళ్రు. మరి కొందరు విదాయ్రుధ్లు కావ్లిఫికేషనస్ సరిపోవని వాళళ్ని తీసేసుత్నన్టుట్ నోటీసిచాచ్. అపుప్డు నేవిసిరినరాయి తగిలింది. మూరిత్
ఫోనుచేసి, ఎందుకిలా చేసావనాన్డు. వీళళ్కి ఎలా సీటొచిచ్ందో , నాకైతే అరధ్ం కావడంలేదు అనాన్, అంతా అరధ్ం అవుతూనేవుంది.
“వాళళ్ంతా డొనేషన కటాట్రయాయ్ “ అనాన్డు.
“ఎంత డొనేషను కటిట్నా ఎలిజిబులిటీ వుండాలిగా.”
“డోనేషనే ఎలిజిబులిటీ “
“అందులో చాలా మంది కంపారుట్మెంటులో పాసయారు.”
“పాసయారుకదా “
“వీళళ్తో సమసేయ్ “
“నిజమే అందుకే డొనేషన కటేట్సారు.”
“డొనేషనొకక్టే పరిషాక్రంకాదు.”
“ఎందుకాక్దు.?”
ఇంక నేను బయటపడక తపప్దు. ఈ విషయం తొందరోల్నే తేలాచ్లి,అనుకునాన్.
“పర్తి ఏడాదీ డొనేషను కటట్రు కదండీ” అనాన్.
“డొనేషను వొకక్సారెకదయాయ్ కటేట్ది.”
“మరి పర్తీఏడాదీ మాకు సమసైయ్పోతునాన్రే”
“అదేమిటి అకక్డుండి చదవాలి కదా?”
” చదివితే సరే సమసయ్గా మారితే కషట్ం కదండీ.”
“అసలు నీవుదేద్శం ఏమిటి?”
“ఏమీ లేదండీ డొనేషను సుఖం మీరు, సమసయ్ మేము భరించడం కషట్ంగా వుంది”.
“నువెవ్వరివయాయ్ ఆమాట అనడానికి?“ అనాన్డు కోపంగా మూరిత్.
మూరిత్ ఈ విషయానిన్ బోరుడ్ఆఫ గవరన్రస్ లో పెటాట్డు. బోరుడ్లో శీర్నివాసచౌదరి నా పకాష్న మాటాల్డేసరికి,మూరిత్కి అసలు
విషయం అరధ్ం అయిపోయింది.
కోపంగా “నాకు సెటిల చేసెయయ్ండి నేను వెళిళ్పోతా “ అనాన్డు.
“సెటిల చెయయ్డానికి బేలెనస్ షీటులో అపుప్లవిలవే ఎకుక్వుంది.”
“అపుప్లు కాలేజీ కోసం చేసినవే.”
“కానీ కాలేజీకి ఖరుచ్పెటిట్నటుట్లేదు.”
“అదెలా?.....”
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“కాలేజీలో మూడేళళ్నుండి పెరిగిన ఎసెటస్ ఏమీలేవు. ...”
ఆఖరికి మూరిత్ దారికి వచిచ్ “గుడ విల ఏదీ వుండదా?” అనడిగాడు.
అంటే నేను గోలచెయయ్కుండా మరాయ్దగా తపుప్కోడానికి నాకెంత ఇసాత్వు. అనన్దే ఆపర్శన్.
శీర్నివాసచౌదరి “గుడ విల ఏముంటుంది మీరుండగానే కాలేజీ పేరు పడిపోయింది.”అనాన్డు.
అంటే మూరిత్కి అరధ్ం అయింది. అంతేకాదు ఆబోరడ్ ఆఫ గవరన్రస్ మీటింగులో

ఇకముందు ఎడిమ్షనస్ అనీన్ నా

అనుమతిలేకుండా జరగకోడదనన్ తీరామ్నం జరిగింది. అంటే మూరిత్ని డమీమ్ చేసేసాం.
ఇది జరిగిన రెండోరోజే ముఖయ్మంతిర్ శీర్నివాసచౌదరిని పిలిచి “ఏమిటి మూరిత్గారు ఏదో చెపాప్రు ఆయన మీకాలేజీ చాలా
డెవలప చేసాడు కదా?“ అనాన్రు.
శీర్నివాసచౌదరి మూరిత్ విషయం ఎతత్కుండా, “మీ పారీట్కి కోటిరూపాయలు విరాళం ఇదాద్మనుకుంటునాన్ం సార, మాకొతత్
మేనేజ మెంట బిలిడ్ంగ కి మీపేరు పెడతాం సార . మీరు వోపినింగ కి రావాలి.” అని చెపిప్ పాతికలక్షలు చెకుక్, డెబైఅయిదులక్షలు కేషు
ఇచేచ్టటుట్ వొపప్ందం చేసుకునాన్డు.
“మరి మూరిత్గారో?”అనాన్ .
“ఆయనకిచేచ్దాంటోల్ ఆ కోటి తగిగ్దాద్ం “అనాన్డు.
ఆ రకంగా మూరిత్ కాలేజీనుండి నిషర్క్మించాడు. ఆఏడాదినుండి డబుబ్సుఖం సూట్డెంట సమసయ్ల కషాట్లు మేమే
అనుభవిసుత్నాన్ం. అయితే శీర్నివాసచౌదరి అకక్డితో ఆగలేదు. నేను తన మనిషినని నిరాధ్రణ చేసేసుకునాన్డు. మనిషి మనసులో అనేక
కోణాలు వుంటాయి. అవి వాళళ్కే తపప్ ఇతరులకు అందవు. అంది పుచుచ్కోడం కషట్ంకూడా. శీర్నివాసచౌదరి మనసులో కూడా ఏకోణం
ఏదోతెలుసుకోడం కషట్ం.
PPP
హాషట్లు మెస లో పెదద్గొడవ అయింది.మెస లో గొడవ అంటే ఫుడ బాగులేదనేగా,ఆరోజు రాతిర్ కంచాలుపటుట్కు, నేవుంటునన్గెషుట్హౌస కి
వచేచ్రు సూట్డెంటస్. దాంతో అదొక ఇషూయ్కింద అయింది. మెస ఇన చారజ్, మెస కాంటార్కట్రు,అందరం సమావేసం అయి కొనిన్ పరిషాక్రాలు
పర్తిపాదించాం కానీ సూట్డెంటస్ ని అవి చలల్బరచ్లేకపోయాయి. మెస విషయంలో సూట్డెంటుస్ రోజుకో సమసయ్లేపుతునాన్రు.
ఇంక ఇది ఇలా వుంటే బావుండదని కాంటార్కట్రిన్ మారేచ్ పర్తిపాదన వచిచ్ంది. ఆ పర్తిపాదనతో మెస కాంటార్కట్రు రాజాచౌదరి, శీర్నివాసచౌదరి
వేపు గురుర్గా చూసి మెస కాంటార్కట్ నుండి తపుప్కునాన్డు. రాజా శీర్నివాసచౌదరికి, మేనమామకొడుకు, అకక్డితో ఆగలేదు. రాజా తనమకాం ఆవూరినుండి
పకక్నునన్ టౌనుకి మారేచ్సాడు.
అతనితో పాటు,మరికొంతమందిని తీసుకుపోయాడు. మెస కి కొతత్ కాంటార్కట్రు వచాచ్డు. కానీ ఫుడ పాతదే.
............................
ఇది జరిగిన నాలుగునెలల్కి, కాలేజీ కోపరేటివ సోట్రస్ లో పెదద్గొడవ అయింది. సూట్డెంటస్ కోపరేటివ అదాద్లు అవీ పగలుకొటాట్రు. కోపరేటివ ని
వో విధంగా దోచుకునాన్రు. ఇలా ఎందుకు జరిగింది?.
శీర్నివాసచౌదరి చెపిప్న సమాచారం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కాలేజీకోపరేటివ సోట్రస్ లో మందు బాటిలుస్ అముమ్తునాన్రు. ఆ విషయంలో
గొడవ అయింది. ఇంత వరకూ సజావుగా జరుగుతునన్ది. ఇపుప్డు రగడకి కారణం ఏమిటి? దీనివెనకాలవునన్భావమేమిటి, వెంటనే మూరిత్ పేరు బైటికి
వచిచ్ంది. దానికి మూరిత్ చౌదరి సపోరుట్ ఎంతేనా వుంది. అందుకే ఇనాన్ళూళ్ తెలిసినా ఏం చెయయ్లేకపోయాం .
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ఇంత వరకూ బాగానే వుంది. కాలేజీకోపరేటివ ని బైటవయ్కుత్లకి కాంటార్కుట్ ఇవవ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది. ఇపప్టివరకూ కాంటార్కుట్ చేసిన
శీర్నివాసచౌదరి పెదనానన్ గారి అబాబ్యి. కాలేజీ వదలి వెళళ్క తపప్లేదు.
శీర్నివాసచౌదరి “వాడెవడైతే నాకేం తపుప్చేసినపుప్డు మనం వొలల్క వుండకోడదు”అనాన్డు.
కాలేజీ కోపరేటివ కంటార్కట్రు మొతత్ంగా ఆవూరే వదిలోసి వెళిళ్పోయాడని వినాన్.... కాని ఇది బైటికి కనిపిసుత్నన్ంత, సులభంగా అరధ్ం అవదు.
అయితే మరేమిటి

శీర్నివాసచౌదరికి కాలేజీ కాదు కావలసినది. దానివెనుకాలునన్ఆసిధ్. దానికోసం తనవాళళ్ందరీన్ తనకి పోటీగా రాగల

సతాత్వునన్ వాళళ్ందరీన్ , అది తన పరసంబంధం లేకుండా తపిప్సుత్నాన్డు.
ఆసిధ్కి కులం, గోతర్ం, బంధుతవ్ం ఏమీ వుండవనన్ది అరధ్ం అయింది.
ఆ ఆలోచన ననున్ చటుకుక్న పొడిచింది.
నేను జాగర్తత్ పడాలి అనుకునాన్ జాగర్తత్పడాడ్.
........................................
ఏ సంసద్కేనా ఫినానస్ ముఖయ్ం .
నేనూ మూరిత్లా చేసేత్ అంటే ఇకక్డరాబడితో వేరే చోట ఆసుత్లు కొంటే శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం అయిపోతుంది.
అందుకే కుంటి నడకలు నడుసుత్నన్ వతస్లమానుయ్ఫాకచ్రింగ ఇండషటరీని కాలేజీ ఎటాచ చేసాను. దానికి “ఎరన్ వైల యులెరన్” అనన్ వొక నినాదం
తోడు. శీర్నివాసచౌదరి, తనకి పోటీ లేకుండా తనవాళళ్ని మెలల్గా తపిప్సోత్ంటే .... నా ఇండషటరీస లో కాలేజీవాళళ్కి చోటు కలిపిసూత్, టౌను అంటే ఇషట్పడే
వాళళ్ని ఫైనలియర విదాయ్రుధ్లిన్, ఇండర్షీట్యల ఎకస్ పోజర పేరుతో ఇండషటరీకి పంపి అకక్డ శిక్షణ ఇపిప్ంచడం, అనే సదుదేద్శానిన్, కాలేజీలో అందరూ
ఏకగీర్వంగా వొపుప్కునాన్రు.
కానీ దానికోసం కొనిన్ కోటల్ కాలేజీ సొముమ్ పెటిట్ ఇండషటరీని మోడర్నైజ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. అదీ అంచెలంచెలుగా జరిగింది. ఇకక్డునన్
నిపుణులుఅకక్డికి మారిపోయారు.
వతస్ల మానుయ్ఫాకచ్రింగ ఇండషటరీస పుంజుకుంది. దాని పార్ఫిటస్ మీద ఎవరికీ హకుక్ండదు. నాకు గిరిజాదేవికి వతస్లకి తపప్ రెండేళుళ్
సజావుగా సాగిన వొపప్ందంలో చురుకుదనం లేదా (హిడెన ఎజెండా )శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం అయింది. కాలేజీ బేలెనస్ షీటు నషాట్లోల్కి వెళిళ్ంది. కాలేజీ
కొంచెం దెబబ్తింది.
అది శీర్నివాసచౌదరికి రుచించని విషయం. కానీఏం చెయయ్డానికి లేదు.
ఈ ఇండషటరీతో బంధాలు నచచ్లేదు. అనాన్డు. కాలేజీ వచేచ్ రాబడి కాలేజీకే ఖరుచ్ పెటాట్లి, అనాన్డు. ఎకక్డా కాలేజీ రాబడి ఇంకో దగగ్ర టార్నస్
ఫర చేసినటుట్ రికారుడ్లోల్ లేదు. ఈ కొతత్ పరిసిధ్తులిన్ ఎలా ఎదురోక్వాలో ఎవరితో చరిచ్ంచాలో శీర్నివాసచౌదరికి అరధ్ం కాలేదు. అపప్టికే తనవాళళ్ని
పోగొటుట్కుని వంటరివాడయాయ్డు. ఆసమయంలో ననున్బెదిరించడమే అతనికి దారి.
“నాకు సెటిల చెయియ్. నేను కాలేజీ పాడైపోతోంటే చూడలేను” అనాన్డు.
అందుకు నేను సిధద్ంగా వునాన్. రాజకీయంగా గిరిజాదేవికునన్ పలుకుబడి ముందు శీర్నివాసచౌదరి ఢీలాపడాడ్డు.
...................................
వతస్లకి సమయం ఇచేచ్సరికి వతస్ల తేరుకుంది. పిలల్లతో పాటు అమమ్,వతస్లనీ సాకుతోంది.
అమమ్కి కర్మేపీ చూపు తగుగ్తోంది. తిరుపతి తీసుళళ్రా,అని అడిగింది. వతస్లని కూడా అడిగాను తిరుపతి వెళాద్మా అని వతస్ల అలాగే అని
బురూర్పింది. ఎలాంటి వతస్ల ఎలా అయిందో అనుకునాన్ను. ఎకస్ సివ మేకప తో కాల్షీట్ల్గా తిరిగే వతస్ల ఈ పనెన్ండేళళ్లో హైకాల్స ముతత్యిదువులా
తయారైంది. ఇదంతా అమమ్మహతయ్ం ఇంతకు ముందులా పర్తీ పారీట్కి తయారవడంలేదు. ఇపుప్డు గిరిజాదేవి పకక్న వతస్లని పెడితే ఇదద్రూ అకాక్
చెళేళ్ళుళ్ అనుకుంటారేమో .
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తిరుపతి వెళళ్డానికి పాల్ను చేసాను. కాని కోరెక్ పర్కారం అనన్వరం దార్కాష్రామం,బెజవాడ కనకదురగ్, కాళహసిత్,తిరుపతి చూసి రావాలంటే చాల
హైరానాపడిపోతాం ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసోత్ంటే గిరిజాదేవి సెప్షల వేన తయారు చేసి దాంటోల్ వెళళ్ండి అని సలహా చెపిప్ంది. దానికి పాల్నింగ కూడా
చెపిప్ంది. దాని పర్కారం పాల్ంట ది టాటాసియారా తీసుకుని దానికి బాడీ మారిప్ంచాను. వెనకాల వచిచ్న బాడీలో అయిదు ఫోలిడ్ంగ బెడస్ వచేచ్టటుల్
చూసాను. బాడీకి రెండు సైడులోల్ రెండు డోర మెటీర్ టైపు పడకలు, పకక్గా లాహిరికి చినన్పడక ఏరాప్టుచేసాను. రూఫ కి పెదద్కబోబ్రుడ్ పెటిట్ంచాను.
దాంటోల్ తినే వసుత్వులు, బటట్లు అవీ పెటుట్కునేటటుల్ అరలు పెటిట్ంచాను.
బాడీ బలంగా తయారు అయింది. దాని వెనుక తలుపు పెటిట్ంచి, దానికి చైలడ్ లాక సిషట్మ ఏరాప్టు లోపలనుండి బైటనుండి లాక ఓపెన
చెయయ్చుచ్ మొతత్ం ఇరన ఏంగిలస్ సెక్లిటన తయారు చేసి మొతత్ం బాడీచుటూట్ వెలడ్ చేయించాను. లోపల బాడీ చాల పొర్టెకిట్వ గా తయారైంది. ఒకేసారి
పర్యాణానికి వీలుగా. బాడీకింద యాభైలీటరల్ ఎకస్ టార్ టాంక ఏరాప్టు చేయించాను. టాటాసియరా చాల బాగా తయారైంది. దానికి,విజయహంస,అని
పేరు పెటాట్ము. పర్యాణానికి కావలసినవి అనీన్ పూరిత్ చేసుకుని ఓమంచి ముహురత్ంలో బయలుదేరాము.
............................
విజయహంస డైరవరు చాల ఘటికుడు, ఎంత సీప్డులో నడిపినా బండి ఒడిదుడుకులు పడడ్ం లేదు. చాల సూమ్త గా నడుసోత్ంది. ఓ రోజు పొదుద్నన్
ఎనిమిదిగంటలకి బయలుదేరి ఆసీలుమెటట్ వెళిళ్, సంపత వినాయకుడి గుడి దగగ్ర ఆగాము.అందరం వినాయకుడిని పర్యాణం నిరివ్ఘన్ంగా జరగాలని
కోరుకునాన్ం. అమమ్ వినాయకుడికి కొబబ్రికాయ కొటిట్ంది.
అకక్డినుండి బయలుదేరి,విజయహంస,మధాయ్హన్ం పనెన్ండయేయ్సరికి, అనన్వరం చేరుకుంది. అనన్వరంలో సతయ్నారాయణసావ్మి దరశ్నం
చేసుకుని, కొండదిగువకి వచేచ్సరికి మూడునన్ర అయింది. అకక్డనుండి తినన్గా సాయంకాలానికి కాకినాడ చేరుకునాన్ం కాకినాడలో లాడిజ్తీసుకు,
విశర్మించాం. పొదుద్నేన్ లేచి దార్కాష్రామం బీమేశవ్రుడిన్ సందరిశ్ంచి, రాజమండిర్ వచేచ్సరికి సాయంకాలం నాలుగయింది. అకక్డ హొటలు రూము
తీసుకుందామని నేను అమమ్వతస్ల అంటే డైరవరు ఎందుకు మీరు పడుకోండి మెలల్గా తీసుకెళతాను. తెలల్వారేసరికి బెజవాడలో ఉంటారు అనాన్డు.
మొదట ఒపుప్కోకపోయినా సరే ఈ అనుభవం ఎలా ఉంటుందో చూడాలనిపించి, నేను డైరవర పక్షం వహించాను. అమమ్కి, వతస్లకి, ఇషట్ం
లేకపోయినా, మెలల్గా నడుపుతాననాన్డుకదా అని సరే అనాన్రు.
గోదారి వొడుడ్న ఇసాక్న టెంపుల కెళిళ్, హారతి అయిపోయాక, రాజమండిర్లో భోజనం చేసి రాతిర్ ఎనిమిదిగంటలకి బయలుదేరాం. అందరం
ఎవరి పకక్లమీద వాళుళ్పడుకునాన్ం. ‘విజయహంస’ మెలల్గా వయాయ్రంగా గోదావరి బిర్డిజ్మీంచి పోతోంది. గోదావరి హోరు, చలల్టిగాలి వేనులోకి చేరి
మాకు మతుత్ను పంచుతునాన్యి. రాతిర్ పనెన్ండుగంటలకి ‘విజయహంస’ ఏలూరు చేరుకుంది. అకక్డ ఒక హొటలు దగగ్ర విజయహంసని ఆపాడు
డైరవరు. నేను డైరవరు చాయ తాగాం. తాతగాడు లాహిరి నిదర్పోతునాన్రు. అమమ్ ని, వతస్లని అడిగితే చాయ తాగననాన్రు.
బాగా మెలల్గా తోలుతునాన్వ ఎకక్డా నిదర్డిషట్రబ్ అవలేదు. అనాన్, డైరవరిన్ మెచుచ్కుంటూ. డైరవర నవువ్తూ తలవూపాడు.
మళీళ్ ఇదద్రం,విజయహంస, ఎకాక్ం.....
విజయహంస విజయవాడ బయలుదేరింది. మెలల్గా నడవడం వలల్ విజయహంస తెలల్వారాఝ్మున మూడుగంటలకి విజయవాడ చేరుకుంది.
కనకదురగ్ కొండ దగగ్రగా ఒక లాడిజ్ తీసుకుని విశర్మించాం.
మరాన్డు ఎనిమిదిగంటలకి దురగ్మమ్ దరశ్నం చేసుకు, అకక్డికి దగగ్రగా ఉనన్ మంగళగిరి వెళిళ్ పానకాలనరసింహసావ్మిని దరిశ్ంచి, ఇంక
డైరెకుట్గా తిరుపతే అని బయలుదేరాం విజయవాడలో మేం బయలుదేరేసరికి, సాయంకాలం ఆరయింది. ‘విజయహంస’నినన్ రాతిర్ పర్యాణ అనుభవం,
డైరవరు మీద పూరిత్ నమమ్కం పెంచింది. అందరం పడుకునాన్ం, విజయహంస మెలల్గా తిరుపతి వేపు సాగుతోంది.
......................
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విజయహంస మధయ్లో ఆగితే నిదర్లేచాను. అపుప్డు రెండుగంటలయింది. విజయహంస రోడుడ్సైడుగా ఉనన్ టీదుకాణం దగగ్ర ఆగి ఉంది. డైరవరు
టీ తాగుతునాన్డు. నేను తాళం తీసి బయటికి వచాచ్...., అమమ్ వతస్ల,తాతగాడు,లాహిరి గాఢనిదర్లో ఉనాన్రు. టీ దుకాణం దగగ్ర టీ తాగాను.
టీ తాగడం ముగించాక, డైరవరు, “బయలుదేరుదామా సార” అనాన్డు.అలాగే అని పకక్కొటోల్ సిగరెట కొని వెలిగించాను. వెనకిక్ వెళిళ్
విజయహంస డోరువేసి లాక చేసి ముందుకొచిచ్ డైరవరు పకక్న కూరుచ్నాన్ను.
కటికచీకటిని చీలుసూత్ ...., హెడ లైటల్వెలుగులో విజయహంస మెలల్గ సాగుతోంది. నా సిగరెట మెలల్గా కాలుతోంది. గాలి జోరుగా సాగుతోంది.
సిగరెట అయిన వెంటనే దానిన్ పారేసి సీటు వెనకిక్ ఆనుకునాన్ను. గాలి చలల్గా మొహానిన్ తాకి హాయినిసోత్ంది. ఎదురుగా ఏ వెహికిల రావడం లేదు.
యెంత మెలిల్గా వెళుత్ందనుకునాన్ విజయహంస నలభైకిలోమీటరల్ వేగంతో వెళుతోంది. వొడిదుడుకులులేవు సాఫీగా సజావుగా పోతోంది. వాతావరణం
చలల్గా వుండడం వలల్, రోడుడ్సైడున చితుకులమంటలు ఆరుతూ వెలుగుతూ కనిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ చితుకుల మంటలు రోడుడ్ మధయ్నే కనిపించాయి.
వాటిని తపిప్ంచినపుడు విజయహంస సీప్డు తగుగ్తోంది. చలల్గా గాలి మతుత్గా వుండి...మెలల్గా నిదర్లోకిజారిపోయాను.
‘..ఢాం.’అనన్ పెదద్ చపుప్డుతో తెలివి వచిచ్ంది.
రోడుడ్మీద విజయహంస ఆగిపోయింది. చీకటి చికక్గావుంది. రోడుడ్కి పకక్ల చెటల్నుండి కీచురాయలు అరుసుత్నాన్యి. ఈ చపుప్డు వచిచ్న రెండు
నిముషాలోల్ విజయహంస వెనకాతల పెదద్ వెలుగు కనిపించింది. అది మంటలాల్ పైకి వచిచ్ంది. నేను డోరు తెరుచుకు వెనకిక్ పరిగెతాత్ను. వెనకాల ఏరప్రిచిన
ఎక టార్ డీజిలు టాంక పగిలింది. డీజిల మండుతుంది. రానురాను డీజిలు మొతత్ంగా చిముమ్తోంది. మంటలు చాల ఎతుత్గా లేసుత్నాన్యి.
ఆ మంటల వేడికి అమమ్, వతస్ల, లేచారు. ఇదద్రూ బెంబేలుపడిపోయారు. తాతగాడు లేచాడు. ఏడుసుత్నాన్డు. డైరవరు రోడుడ్పకక్నునన్ మటిట్తీసి
మంటలమీద పోసుత్నాన్డు.ఏంచేయాలో నాకు క్షణం అరధ్ం కాలేదు. తలుపు తెరవాలంటే మంటలోల్ నిలబడి తలుపు తెరవాలి. అది సంభవంగా తోచలేదు.
వతస్లకి,కీ ఇసేత్ తను తలుపు తెరిచి, బైటికి దూకేయగలదు. కొంచెం కాలినా పార్ణాలతో బైటపడతారు.
వతస్లని కారు పకక్గా ఉనన్ కిటికీ దగగ్రకి రమమ్ని సైగచేసాను. వతస్ల పిచిచ్చూపులు చూసోత్ంది. నేను రమమ్నన్టుట్ వచిచ్ంది. కాని ననున్ అరధ్ం
చేసుకోలేకపోతోంది. అపుప్డు అమమ్ని పిలిచాను. కాని అమమ్కి కొంచెం చెవుడు అంతగా కనబడదు. ఆ ఎరర్టి మంటలే అకక్డ కాంతిని పర్సరిసుత్నాన్యు.
ఆ సమయంలోనే టాంకునిండి బైటికి వసుత్నన్ డీజిలు కారు చకార్లకిందకి వెళిళ్ అవి అంటుకుని కాలడం మొదలుపెటాట్యి. దాంతో ఆపర్దేశం అంతా
చికక్ని పొగలేచింది. పొగ వేనుని చుటేట్సింది వేనులోకి చొరబడితే వాళళ్కి వూపిరి ఆడదు. ఏమి చెయాయ్లి? నా ఆలోచనలో నే వుండగానే పెదద్గాశబధ్ం
చేసూత్ టైరుల్పేలి విజయహంస వెనకభాగం మంటలోల్ చతికిలబడిందిఅటుపకక్ వో లారిగాని, వాహనం గాని రావడంలేదు.
నాకు ఆలోచన నశించిది ఏంచేసేత్ లోపలివాళుళ్ బైటకివసాత్రు అనన్ఆలోచనేనేనుపరిగెతుత్కు డైరవరు సీటు దగగ్రకి వెళిళ్ సీటువనక ఉనన్ విండో
బదద్లు కొటిట్ లోపలికి చూసాను. అపుప్డు వతస్ల వెనకిక్ తిరిగి ననున్ చూసింది. రమమ్నమని సైగచేసాను. నా జేబులోఉనన్ ‘కీ’ ఇచాచ్ను. ఆ ‘కీ’ తో తలుపు
తెరవమనాన్ను. వతస్ల ‘కీ’ తీసుకుంది. గబగబా తలుపు దగగ్రకి వెళిళ్ంది తలుపు పటుట్కుంది.
కెవువ్న కేకపెటిట్ వెనకిక్ పడిపోయింది. ఎవరూ గమనించలేదు. గాని తలుపు దాని లాక మొతత్ం కాలి ఉనాన్య వతస్ల అరచేతి చరమ్ం ఊడిలాక కి
అంటుకుపోయింది. కాసేపటోల్ నలల్గా కమిలిపోయింది.
అపుప్డే ఆ ‘కీ’ వేనులో నేలమీద పడిపోయింది. నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. డైరవరు సీటులోంచి వెనకిక్ వచాచ్ను. నేచేసినతపుప్ అదే
తొందరలో డైరవరు సీటు తలుపు వెయయ్లేదు.పొగంతావేనులోకి పర్వేసించింది. వేనులోదగుగ్లుమొదలయాయ్యి.వేనులో అమమ్ని, వతస్లని, తాతగాడిని,
లహరినిపొగచుటేట్సింది.
డైరవరు చేతిలో కరర్వుంది. దాంతో తలుపు బదద్లకొటట్డానికి చూసుత్నాన్డు. అపప్టికి ముందు టైరుల్ కూడా కాలడం మొదలుపెటాట్యి.
విజయహంస కునన్ అసలు డీజిల టాంకు బదద్లైంది. దాంతో మంటలు విపరీతంగా పైకి లేచాయి. లోపల అమమ్,వతస్ల, అరుసుత్నాన్రు,
బెంబేలుపడిపోతునాన్రు. నాకు పిచిచ్ ఎకిక్నటల్నిపించింది. డైరవరు సరిగాగ్ తలుపుని బదద్లు కటట్డం లేదనిపించింది. అతని చేతిలో కరర్ని తీసుకుని
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మంటలోల్కి వెళళ్బోయాను. డైరవరు ననున్ గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. అతని చెయియ్ కొరికాను. అతను వదలలేదు. ఏదో అంటునాన్డు. నాకేం వినబడటంలేదు.
ఎదురుగా అగిన్ గుండంలోఅమమ్, వతస్ల, తాతగాడు, చినాన్రి లహరి ఎపుప్డో ఉడికిపోయుంటుంది. బురర్బదద్లైపోతోంది. ఏం చేయాలి...?
డైరవరు ననున్ తటుట్కోలేక,. ననున్ గటిట్గా నెతిత్మీద బాదాడు. నేను ఏడుసూత్ రోడుడ్మీద పడిపోయాను. అపప్టికి టైరుల్ కాలిపోయాయి. ముందు
టైరుల్ పెదద్శబధ్ంచేసూత్ పేలిపోయాయి. విజయహంస పూరిత్గా మంటలోల్ చతికిలబడిపోయింది. చికక్ని పొగ మంటలు విజయహంసని పూరిత్గా
చుటుట్ముటేట్సాయి. సజీవదహనం ఆతీమ్యుల సజీవదహనం...యెలా ఆపడం యెనోన్ భయాలకి అతీతంగా దృఢంగా విజయహంస నిరమ్ంచా, దానిన్
పగలగొటాట్లిస్ వసుత్ందని, నేనే అనుకోలేదు. డైరవరు యే చితుకుమీదనుంచో నడిపిఉంటాడు. కింద డీజిలు టాంక నిపప్ంటుకుంది. చేసిన తపుప్కాక,
ఇపుప్డు ననున్ అడుడ్కుంటునాన్డు. డైరవరు మీద కోపంతో వెనకుక్ తిరిగా....
డైరవరు నానెతిత్మీద మరో దెబబ్వేసాడు. నాకు సృహతపిప్పోయింది. తిరిగి నాకు సృహవచేచ్సరికి గూడూరు హాసిప్టలు బెడ మీద వునాన్ను.
PPP

గిరిజాదేవి గూడూరు వచిచ్ ననున్ విశాఖ తీసుకొచిచ్ంది. గిరిజాదేవి గూడూరులో ఏడిచ్న ఏడుపు, ఆమె జీవితంలో
ఏడిచ్వుండదు. మూడునెలలపాటు గిరిజాదేవి ఇంటిలో ఆమెకి అతిధిగా ఉనాన్ను. గెడడ్ంగీయలేదు. తలకతిత్రించలేదు. అవి విపరీతంగా
పెరిగాయి.
నేను మనుషులోల్ పడేసరికి మూడునెలలు అయింది. ఈమూడునెలలూ గిరిజాదేవి ఇంటిలో ఏం చేసాను. ఏమో వాయ్పారం
అంతా గిరిజాదేవే చూసుకుంటోంది. నాకు కషట్ంకలిగించలేదు.
ఈ పర్పంచంలో రెండు భావాలునాన్యి.
నేను ఒంటరిని...........
కాదు..........
రెండూ చాలా హింస పెడుతునాన్యి
ఒక రోజు గిరిజాదేవి ఇంటినుండి మాఇంటికి వచాచ్ను. పైడితలిల్, రంగి ఇంటిని చూసుకుంటునాన్రు. ననున్ చూసి ఏడాచ్రు.
నేను ఆఇంటిలోరెండోర్జులు ఉండడానికి పర్యతిన్ంచాను. కాని అమమ్,వతస్ల, తాతగాడు, లహరి జాఞ్పకం రావడం వాళుళ్ ఆఇంటోల్
తిరుగుతునన్టుట్ ఉండడంతో, నా అసహనం, దుఖఖ్ం ..., లోపలనుండి తనున్కొచేచ్వి. ఇంక ఆఇంటిలో గడపలేని సిధ్తికి చేరుకునాన్ను. ఇంటిని
అమమ్కానికి పెటాట్ను. అది తెలిసి గిరిజాదేవి,మంచిపనిచేసావుఅంది.
ఇలుల్ అముమ్డుపోయింది. ఇలుల్ హేండోవరు చేసూత్ దేవుడిగదిలోకి వెళాళ్ను. దేవుడిగదిలో అమమ్కోరికపర్కారం
పాలరాతిమందిరం కటిట్ంచా... దాంటోల్ వెండితో

చేసిన దేవుడి పటాలు, వాటికి ఎదురుగా పెదద్పెదద్ వెండికుందులు వెండితో చేసిన

హారతిపళెళ్ం, అవీ ఉనాన్యి. ఆ వెండివి అనీన్ తీసి అమెమ్దాద్మని నిరణ్యించుకునాన్ను.
కాని ఇలుల్ కొనుకుక్నన్ అతను ,వాటి వెల ఇచేచ్సాత్ను. వాటిని ఉంచేయండిఅనాన్డు. వెరిర్వాడిలా వునాన్డు.
ఈ పటాలు వాటికి పూజలూ, ఏవీ ఎవరీన్ కాపాడవు. ఈ దేవుదోమిధయ్.. అలాగే పటుట్కుపో అనాన్ను. ఆ విధంగా ఆఇంటిని
ఇంటిజాఞ్పకాలని, ఆఇంటోల్ ముపొప్దుద్లా పూజలు పొందిన దేవుడీన్ వదిలించకుని సముదర్పొడుడ్న వెయియ్ గజాల సధ్లం కొని చినన్ఇలుల్ కటాట్ను.
పిచిచ్గా పెరిగిన జుతుత్ కతిత్రించాను. కాని గెడడ్ం మీసాలు తీయబుధిద్వేయలేదు. టిర్మ చేయించాను. మళీళ్ ఫరమ్ కి వెళిళ్ వసుత్నాన్ను. కాళీ
దొరికినపుప్డు సముదర్పు ఒడుడ్న కూరుచ్ంటునాన్ను. అలల నిరంతర అలజడి, నాలో అనేక ఆలోచనలిన్ రేపేవి....
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అమమ్ ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా పూజలు పునషాక్రాలు చేసి, ఏం పొందింది. సుఖం అది ఆవిడకి ఆమడదూరంగా ఉండేది.
ఏమిటి ఆవిడ చేసిన పూజల ఫలితం.
నా జీవితం అంత సజావుగా లేదు. పర్తి విషయానికి ఘరష్ణ, ఎంతో మానసిక ఆవేదన. ఈ దేవుడు వాడిని కొలిచిన వాడికే
హాని చేయగలడు. ఇంక ఈ జీవితంలో ఏం మిగిలింది. యాభైఏళుళ్ దాటాయి. ఎంతో కషట్పడి , అనేక రిషుక్లు తీసుకుని పెంచిన ఈ ఆసిత్ని
యెవరికి ఇవవ్ను?
అనుభవించేవారు ఎవరు? నేను పోగానే సమీర కూతురు కొడుకిక్ ఈ ఆసత్ంతా పోతుందా? నేచేసినదంతా ఎవరికోసం?
నాకునన్ దంతా ఎవరు అనుభవిసాత్రు? అనే పర్శన్లు ననున్ వెనేన్ంటేవి.
పైన దేవుడు కూరుచ్ని పకాలున నవివ్నటుల్ అనిపించింది! అవును ఈ ముఫైప్ఏళళ్లోల్ నేపడడ్ కషాట్లకి ఫలితంలేకపోయింది.
నేనెకక్డికి వెళితే అకక్డ వాళుళ్ ననున్ మోసం చేసారు. నేనూ వూరుకోలేదు. నేనుఅదేచేసాను.
మామమ్ ఎనాన్ళుళ్ ఆవిడ దగగ్ర కూరోచ్నూ, చావదే, బతికుండి చెపిప్న మాటవినదు. సమయానికి చావదు. ఎనిన్సారుల్
యముడిన్ మోసం చేసింది. నేను యముడికి సాయంచేసాను. నానన్……., నేచేసిన తాయ్గం, తీసుకునన్ రిసుక్ అరధ్ం చేసుకోలేదు. తనకి
ఆసిధ్కనబడేసరికి శృంగారం నరనరాలోల్ తనున్కొచిచ్ంది.
రెండోపెళిళ్ చేసుకుని సంతానం కనాన్రు. ననున్ మరిచ్పోయారు. అమమ్ అకక్రేల్కపోయింది. మావయయ్ నాకషాట్నిన్ తన
లాభంగా మారుచ్కుందామనుకునాన్డు. ఆఖరికి ఏమయాడు?
గిరిజాదేవి, ఇలల్రికపు అలుల్డి కోసం చూసింది. కూతురే కాకుండా పోయింది. పర్పంచంలో మనుషులందరూ హిపోకర్టుల్,
కపటులు.... దోనెంబరీలు, పర్తీవాడు తనకి ఎంతవరకూ కలసివసుత్ందనే కాని, తనేమిటి? తనలో నిజాయితీ ఎంత? అని ఆలోచించరు.
పర్తీవాడికి ఎదుటివాడి మీద అపనమమ్కం, ఎవడూ సావ్రధ్ం లేకుండా, నిజాయితీగా బతకడు బతకలేడు. దానికి పర్సుధ్తం
వునన్ విలువలు సహకరించవు. పర్సుత్తం ఉనన్ విలువలనీన్ కపటమైనవే, దోనెంబరీ (నలల్) ధనం లేదే జీవితం వాయ్పారం, పర్భుతవ్ం ఏలా
నడవదో, దోనెంబరీ విలువలు లేనిదే జీవితం గడవటం లేదు.
పిర్టెండ చెయయ్నిదే రోజు గడవటం లేదు, తలిల్తో అనుబంధం నటనే దోనెంబరీదే, పెళాళ్ంతో సెకుస్ దోనెంబరీదే,
కొడుకుమీద అభిమానం దోనెంబరీదే, అలుల్డి మీద గౌరవం కపటమే, సవ్ంతమనుషుల పటల్బాధయ్త దోనంబరీదే, ఈ కపటనీతి, విలువలు
అభిమానాలు, ఆరాధనలూ సంఘంలో పాతుకుపోయి వేళుళ్ తనేన్సేయి. వాయ్పారంలో దోనెంబరీ (నలల్) కరెనీస్ లేనిదే వాయ్పారమేలేనటుట్ ఈ
కపటం ముసుగాగ్ లేకపోతే ఈ జీవితం లేదు. కాదు నడవదు.
ఆఖరికి దేవుడికి సమరిప్సుత్నన్వి దోనెంబరీ కానుకలు అయినపుప్డు దేవుడు దోనెంబరీ వరాలుకాక ఏమిసాత్డు?, ఏం
చూసాత్డు.?
ఈ దేవుడు కూడా దోనెంబరీగా తయారయాయ్డు. ఇంతగా ఆసిధ్ కోసం నేను పడడ్పాటుల్ వృధాపోనివవ్డు. తిరిగి పర్యతన్ం
చెయాయ్లా? ఎలా? అని తెగ ఆలోచించాను. అదద్ంలో మొహం చూసుకునాన్ను. యాభైఏళుళ్ దాటినా మొహంలో బిగి తగగ్లేదు. వెంటుర్కలు
అకక్డకక్డ నెరిసినా మొతాత్నికి అందంగానే ఉనాన్ను. శరీరం దాని బిగి, దాని అందం కాదు నాకు కావలసింది. శకిత్, నాకు పిలల్లు పుడతారా?
నా సంతానం అని నాకు ఉంటుందా?.
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నా అనేవాళుళ్ నా రకత్ం పుచుచ్కు పుటిట్న వాళుళ్ నాకు కావాలి. ఎలా వసాత్రు?దానికి ఏం చెయాయ్లి? పెళిళ్ అనే
జంఝాటంలో పడే ముందు, నాకు పిలల్లు పుడతారా? లేదా? అనన్ది తేలుచ్కోవాలి. పిలల్ల కోసమే పెళిళ్!
....................................................................
మరాన్డు ఫరిమ్క్ వెళిళ్ డాకట్రస్ లిషుట్లో ఎండోకైరన సెప్షలిషట్ డాకట్రు కోసం చూసాను. ముగుగ్రు ఎండోకైరన సెప్షలిషుట్ల పేరుల్
తయారుచేసాను. మా ఫేమలీ డాకట్రుతో సంపర్దించి అందులో డా. పర్సాద మంచి అనుభవం, పేరు వునన్ ఎండోకైరన సెప్షలషుట్ అని
తెలుసుకునాన్ను. సెకర్టరీని పిలిచి డా. పర్సాద తో ఎపాయింట మెంటు ఫికస్ చెయయ్మని చెపాప్ను. డా.పర్సాద తో ఎపాయింట మెంట ఫికస్
అయింది. నేను డా. పర్సాద దగగ్రకి వెళాళ్ను. నా సమసయ్ అంతా చెపాప్…..
“ సెమినల పూల్యిడ టెషుట్ చేయించండి.” అనాన్డు.
“సెప్రమ్ కలెక్షను ఎలా?“ అనాన్ను అమాయకంగా...
“మాషట్ర బేషన తో సెప్రమ్ తీయండి. ... సెప్రమ్ బయటికి వచిచ్న వెంటనే టెషుట్ చెయాయ్లి. లేకపోతే, సెప్రమ్ టో జోవా ,,
నశించడం మొదలుపెడతాయి. కౌంట డిఫర అవుతుంది.”
“మీ లాబరేటరీలో వీలవుతుందా?”,అని అడిగాను.”
“యస” అనాన్డు పర్సాద . పకక్నునన్ గది చూపించాడు.
ఆ గదిలోకి వెళిళ్ సెప్రమ్ తీయడానికి పర్యతిన్ంచాను.
ఎంతకీ ఇజుకుయ్లేషన అవలేదు.
ఈ సైనుస్, ఈ టెకాన్లజీ వచిచ్ శృంగారానిన్ దానికుండవలసిన మృదుతవ్ం, లాలన, మతుత్లేకుండా చేసాయి. చాల
కషట్పడిన తరావ్త సెప్రమ్ టూయ్బులోకి కలెకట్ చెయయ్గలిగాను. దానిని డా. పర్సాద కి ఇచిచ్ నేను ఇంటికి చేరాను.
నేనిచిచ్న సెప్రమ్ ఇన సెప్క్షన వలల్ నేను పిలల్లు కనడానికి ఆశకుత్డిని అని తేలితే ఏం చెయాయ్లి? హారోమ్ను ఇంజెక్షనస్
తీసుకోవాలా? ,హారోల్ను ఇంజెక్షనస్ వలల్ అనేక బాధలు ఉంటాయని , అన అవాంటెడ ఛేంజెస శరీరంలో రావచచ్ని చెపాప్డు డా. పర్సాద . ఏం
చెయాయ్లి? రిపోరట్ ఎపుప్డు వసుత్ంది?.
చాల ఆతృతగా డాకట్ర పర్సాద రిపోరుట్ కోసం మరాన్డు అతని డిసెప్ంసరీకి వెళాళ్....
డా.పర్సాద రిపోరుట్ఇసూత్ “యూ ఆర పెర ఫెక టీల్ ఆల రైట సెప్రమ్ టోజోవా ఎయిటీ మిలియన పెర సిసి ఉనాన్యి. అండ ది
ఫూల్యిడ కొవ్ంటిటీ ఈజ ఆల సో గుడ,”అనాన్డు.
……………………………………………………………
పర్సాద దగగ్ర రిపోరుట్ తీసుకుని తినన్గా సముదర్పు ఒడుడ్కి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్ను. ఎదురుగా సముదర్పు అలలు ఒడుడ్తో
సలాల్పాలాడుతునాన్యి. నిరంతరం ఈ అలల సలల్పాలు సణుగుడు ఎంతో ఆహాల్దకరంగా ఉంది. పెళిళ్ చేసుకోవాలి ఎవరిన్?, ఎవరితో ఈ
పర్పోజలు చెయాయ్లి ముందుగా గిరిజాదేవిని సలహా అడగాలి అనుకునాన్ను. గిరిజాదేవి జీవితంలో ఎనిన్ వొడుదుడుకులకు లోనైనా, తనపని
మౌనంగా చేసుకుపోతోంది. అదే చాల విచితర్ం అనిపిసుత్ంది. గిరిజాదేవికి విచారాలు ఆనందాలు వేటితో సంబంధం లేదా?
గిరిజాదేవికి ఫోను చేసి మొతత్ం విషయం నికక్చిచ్గా చెపాప్ను. నేచెపిప్దంతా చాల ఓపిగాగ్వింది. ఆలోచించి చెపాత్ను అంది.
“ఇందులో ఆలోచించడానికి ఏముంది?.” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా
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“ ఆలోచించడానికి ఏమీ లేకపోతే ఫోనెందుకు చేసావ? , నాకు ఎందుకు చెపాప్వ? , అంది సూటీగా గిరిజాదేవి.
నేనేం మాటాల్డలేదు.
రెండోర్జుల తరావ్త గిరిజాదేవి ఫోను చేసింది. “ నువువ్ తలచింది తలచినటూట్ జరగదు. కొంచెం ఆలోచించి నిరణ్యానికిరా
నువువ్ పెళిళ్చేసుకుంటే నాకేం అభయ్ంతరంలేదు.” అంది.
జాగర్తత్గా ఆలోచించాను. వతస్లని చూసా ..., హైసొసైటీ ఆడపిలల్లు ఎలా వుంటారో తెలుసు అలాంటివాళళ్ జోలికి పోయి
నాకలని చెదరగొటుట్కోడం కనాన్ మిడిల కాల్సు నుండి వచిచ్న ఏ అమామ్యిని చేసుకునాన్ అణుకువగా ఉండి, నాకు విశావ్సపాతర్ంగా
ఉంటుంది. అనిపించింది. అలాంటి అమామ్యిని వెదకాలి ?.... నాకు నచాచ్లి.!నేను ఇలాఆలోచించానేగాని...నేను ఈ సొసైటీకి కనీసం యాభై
ఏళుళ్వెనకబడి వునాన్నని ఆలోచించ లేకపోయాను!
నాకు అమామ్యికి వయసులో బేధం ఉనాన్ పరావ్లేదు. అదీ మిడిల కాల్సు వరిక్ంగ గరల్ అయితే మరీ మంచిది. ఆ ఆలోచన
రాగానే ఆఫీసు షాట్పు లిషట్ అడిగా..., అందులో ఏజ, మేరిటల షేట్టస మెనష్న చెయయ్మనాన్ను. పెళైళ్న వారందరిని చెతత్బుటట్లో పడేసాను.
మొగవాళుళ్ పెళైళ్న వాళుళ్ పోగా మొతత్ం నాది,గిరిజాదేవిది, ఫారిన కొలాబరేషన తో నిరిమ్ంచిన ఫరమ్లలో పనిచేసుత్నన్ ఆడపిలల్ల సంఖయ్ ఇరవై
మందికి పైగా తేలింది. అందులో ఎకుక్వమంది షిర్ంపస్ పేకింగ సెక్షనులో ఆడపిలల్లే....
ఆ ఇరవైమందివీ కాక మరి నలుగురు మేరేజి అయిన ఆడపిలల్ల పేరుల్ జతచేసి , వీళళ్ందరి బయోడేటా, ఫొటోలతో,
వివరాలు కావాలని చెపాప్ను.
ఆ వివరాలనీన్ టేబులు మీదకి వచాచ్యి. అందులో ఫొటోలు చూసి ఎనిమిది మందిని సెలకట్ చేసా...., ఆ ఎనిమిది మందీ
గార్డుస్యేటస్ , పొటోజెనిక , అందరూ మీడిల కాల్స ఫేమిలీ లోంచి వచాచ్రు. ఎందుకంటే అందరి ఫాదరస్ ఇన కమ మంతీల్ పదివేల కంటే
ఎకుక్వకాదు. కొందరు ఆడపిలల్లు అండర ఎంపాల్యిమెంట చేసుత్నాన్రు.
నేను ఇదంతా ఎందుకు చేసుత్నాన్నో తెలియకుండా ఆలిషుట్లో ఇదద్రు పెళైళ్న ఆడపిలల్లిన్ కూడా కలిపాను. వీళళ్ందరికీ
సెకర్టరీ అనన్ వొక జాబ సృషిట్ంచి, ఇంటరూయ్కి పిలిచా... అందరీన్ ఇంటరూయ్ చేసాను. ఆ ఇంటరూయ్లో నలుగురు రాలిపోయారు. ఫొటోలోల్
ఎంత బావునాన్రో , ఫొటోలో రాని శరీరం నచచ్లేదు. అది నేను భరించలేను. అందం కూడా కావాలి. లోపలయెకక్డో ఆడపిలేల్ కాదు సెకుస్
కూడా కావాలి. శరీరంకూడా ముఖయ్ం.
ఆఖరికి ముగుగ్రు మిగిలారు. ముగుగ్రీన్ మళీళ్ ఇంటరూయ్కి పిలిచాను. అందులో నువూవ్ ఉనాన్వు. నినున్ చాల ఇషట్పడాడ్ను.
సెకర్టరీగా నియమించా .... మొదటోల్ ఆఫీసు

చెపిప్న సేలరీ ఇచిచ్నా, మెలల్గా నీకు మేనేజ మెంటు అపప్గించాను.

బహుమతులు కొనాన్ను. నీకూ డబుబ్మీద మనసుందని తెలుసుకోగానే, ఇంక ఆలసయ్ం చెయయ్లేదు. మీనానన్గారిని కలిసాను. నా మనసులోని
మాటను చెపాప్ను.
ఆయన ముందు ఆశచ్రయ్పోయారు. తరావ్త, “వయసులో చాలా బేధం ఉంటుందేమో?”అంటూ తన సందేహానిన్
వెలిబుచాచ్రు.
“అవును నాకు యాభైదాటాయి. “ అనాన్ను.
ఆయన చాలసేపు మాటాల్డలేదు. చివరికి “మహతికి ఇషట్ం అయితే నాకేం అభయ్ంతరంలేదు” అనాన్రు.
ఆయనకీ డబాబ్స వుంది. డబుబ్ నితాయ్వసరవసత్వుకాదు కానీ హాయి కలిగించేగుణందానికి వుంది.
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“అది మీరే అడగండి” అనాన్ను.
“సరే,” అనాన్రాయన.
మరాన్డు నువువ్ ఆఫీసులోకి వచిచ్ “నాకు ఫోనుచేసి నీకేం అభయ్ంతరం లేదు” అనాన్వు.

నీ ఇషాట్నిన్ తెలుపగానే , మీ నానన్గారికి , గిరిజాదేవికి ఈ విషయం తెలియచేసి, నినున్ రిజిషట్ర మేరేజ చేసుకునాన్ను.
“అయితే ఇపుప్డు ఈ కధంతా నాకు ఎదుకు చెపిప్నటుట్ “అని అడిగింది మహతి.
నిజమే ఈ కధంతా మహతికి యెందుకు చెపాప్.
ఎందుకు చెపాప్నంటే “నీకూ నాకూ పెళళ్యి ఏడాది అయింది. కాని నేను అనుకునన్టుట్గా నీకు పిలల్లు పుటట్లేదు. నాకు
ఎవరో వారసుడు కావాలి మహతి “అనాన్ను మహతితో.
మహతి ననున్ సూటిగా చూసిందేగాని ఏ సమాధానం చెపప్లేదు……
“ పిలల్ల విషయంలో , చెక అప కోసం రేపు గైనకాలజిషట్ దగగ్రకి వెళదాం “అనాన్ను.
దానికీ మహతి సమాధానం చెపప్లేదు.
PPP

గిరిజాదేవి వాయ్పారం పనిమీద యు.స. వెళిళ్ంది. అకక్డ మాసివ హారట్ ఎటాక వచిచ్ చనిపోయింది.
నూయ్స తెలిసి ఆశచ్రయ్పోయాను. ఇంక సలహా చెపేప్మనిషి కూడాలేదు. ఆమె భౌతికకాయానిన్ ఇండియా తీసుకురావాలి. ఎంత ఖరుచ్
అవుతుంది అనే అంచనా వెయయ్కతపప్లేదు. వతస్ల వుంటే ఈ తరజ్నబరజ్న వుండకపోను... కాని ఇపప్టి పరిసిధ్తి వేరు.
శవానిన్ తీసుకరావడానికి అయే ఖరుచ్కి అరధ్ం వుందా?, యెవరికోసం శవం?, యెవరికి కావాలి? తీసుకొచిచ్ దాచుకోం కదా,
తగలపెటాట్లి, తగలపెటట్డానికి ఇంత ఖరాచ్, ఆవిడ సొముమ్ ఆవిడకి పనికి రాకుండా పోతోంది.
నాకు గూడా మనసు చికాకుగా వుంది. ఆవిడ అంతయ్కిర్యలు ఇకక్డే జరగాలని మనసుపడే వాళళ్ని ఆవిడ సంపాదించుకోలేదు.
గిరిజాదేవిని అకక్డే కిర్మటోరియంకి అపప్గించి, బూడిద తీసుకొచిచ్ సముదర్ంలో కలిపేసా, అదో తృపిత్, ఎవరికి?
..........................................
మహతి నేను గైనకాలజిషట్ రంజనాదేవి దగగ్రకి వెళాళ్ం . ఆమె చెక అపస్ అనీన్ చేసి, మరాన్డు అమెరికన హాసిప్టల లో ఆపరేషన
దియేటర బుక చెయయ్ండి. డి అండ సీ చేసాత్ను అంది. మరాన్డు అమెరికన హాసిప్టలులో

మహతి డి అండ సి జరిగింది. రంజనాదేవి కొనిన్

మందులు రాసింది. మళీళ్ మూడు నాలుగు నెలల తరావ్త రమమ్ంది. మూడు నాలుగునెలలలోనూ ఏ విశేషం జరగలేదు. తిరిగి రంజనాదేవి
దగగ్రకి వెళాళ్ం, రంజనాదేవి మళీళ్ టెషుట్లు చేసింది.
“మహతి ఓరల కాంటార్ సెపిట్వ స వాడుతోంది.” అని నాకు చెపిప్ంది.
డాకట్రు చెపిప్ంది నిజమా కాదా అని మహతిని నిలదీసా ... మహతి నిజం వొపుప్కుంది.
“ఎందుకిలా” చేసావనాన్ను.
“పిలల్లిన్ కనడం తనకి చిరాకు” అంది.
“మరి ననెన్ందుకు పెళిళ్చేసుకునాన్వు” అనాన్ను కోపంగా.
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“మిమమ్లిన్ పెళిళ్చేసుకునే ముందు పిలల్లకోసం నినున్ చేసుకుంటునాన్ను అని మీరు నాకు చెపప్లేదు. మీరు ఈ వయసులో సరదాకే
చేసుకుంటునాన్రనే అనుకునాన్ను. అంతేకాదు నేను మిమమ్లిన్ చేసుకునన్ది కూడా మీ సంపద చూసే, డబుబ్తో సరదాలు తీరుతాయనే
ఇందులో దాపరికం ఏం లేదు.”
నే మహతిని బలంగా లెంపకాయ వేసాను. మహతి ననున్ చాల తీవర్ంగా చూసి, వెళిళ్పోయింది.
ఆనాటినుండి మహతి రెండు రోజులు నాతో మాటాల్డలేదు. నేనే పలకరించాను. ఆమె అలకతీరలేదు. నాలో ఆతృతమొదలైంది. ఇంక
ఈ జీవితం ఎనాన్ళుళ్ ఉంటుంది. పిలల్లు పుడతారా? పుటట్రా? గిరిజాదేవి ముందే హెచచ్రించింది. నువువ్ పాల్ను చేసి అనుకుంటునన్టుట్గా ఏవీ
జరగదు. మహతి మధయ్ తరగతిలో పుటిట్నా, హైసొసైటీ లేవిష

నెసిక్ షాపింగస్ కి అలవాటు పడిపోయింది. హైసొసైటీ గేదరింగస్ లో

పెదద్షేట్కుతో పేకాట ఆడడం, ఫారిన బార్ందీలు, డైమెండస్ నకెల్స ఎంపిక, ఆమెకి ఇచిచ్నంతసంతృపిత్, ఫరమ్ వరక్ గాని, నాతో కాపరం గాని,
పిలల్లమీద మమకారంగాని లేవు.
అపప్టికే నాకు యాభైనాలుగు ఏళుళ్. ఇలా ఎనాన్ళుళ్ సాగుతుంది. మహతి నయాన లొంగడం లేదు. కనుక భయానవొపిప్దాద్మని
చూసాను.
ఇంకోరోజు ఆమెతో ఘరష్ణకి దిగాను. విడాకులు ఇసాత్ననాన్ను. తంతాననాన్ను. అని ఒక లెంపకాయబలంగా కొటాట్ను. ఇంతకు
ముందు లెంపకాయ కొటిట్నపుప్డు తీవర్ంగాచూసినటేట్ ఈసారీ చూసింది. కాని అకక్డ నుండి వెళిళ్పోలేదు. నాచేతివేళుళ్ ముదర్ ఆమె లెంపమీద
సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది.
మహతి నా దగగ్రగా వచిచ్ంది. “చూడండి మీరు మొగాళుళ్ బలం ఉంది. కొటట్గలననుకుంటునాన్రేమో నేను సూక్లోల్, కాలేజీలో
ఎధలిటిక చాంపియనిన్, ఆ విషయం మీకు తెలియదు. రోజూ పొదుద్నేన్ అయిదు గంటలనుండి ఏడుగంటలవరకూ జిమ లో గడిపిన దానిన్
జాగర్తత్” అంది.
”అంటే నువూవ్ కొడతావా” అనాన్ను కోపంగా.
“అవసరం అనిపిసేత్ తపప్దు”
నేను కోపం ఆపుకోలేకపోయాను. మళీళ్ మహతి దవడ పగలకొటేట్ను.
ఆనిముషంలోనే నాదవడ పగలిపోయింది. మహతి చేతులోల్ ఇంతబలం ఉంటుందని నేను ఊహించలేదు.
ఛెళుళ్మని చెంప పగిలిందా, ఫెఢీమని మహతి కొటిట్ందా, అనన్ది అనవసరం. నాకళళ్ ముందు మెరుపు మెరిసింది.
ఆ మెరిపించింది మహతి, పెళాళ్ం మొగుడిన్ కొటిట్ందా, అనికాదు. తగిలిన దెబబ్ అలాంటిది వేల వాటుట్ల విదుయ్తుత్ మెదడులో
పర్వేశించి.... పర్వహించి....చైతనయ్ంగా మారి....అరణిశిఖై చిచుచ్పెడుతోంది. ఏదో లోపం ఎకక్డో తేడా, తపుప్ ఏమిటో అరధ్ం కావడంలేదు.
ఈ దావానలం చలల్బడదు. చలల్బడ కూడదు, ఎదురుగా శీతకరుడు కూడా చలాల్రచ్లేని, హాలహలం కంఠంలో లేదు మెదడులో పర్వేశించింది.
ఆలోచనుల్ ఆరుచ్కుపోతునాన్యి. కారిచ్చుచ్ వెలుగవుతుందా.......,
అదే ఆలోచన ఎకక్డుందీ లోపం, కారిచ్చుచ్ఎందుకు రగిలింది?ఎందుకుదహిసోత్ంది? నా సావ్రధ్ం తేడాతెచిచ్ందా?.
సావ్రధ్ం లేనటుట్గా శకిలిసాత్ం కానీ....., సావ్రధ్ం లేకుండా బొటనవేలుకూడా కదపం అది లోకం గురిత్ంచదా, గురిత్సుత్ంది.
అదికూడా మొహంమీద నవవ్దు, పకక్కి తిరిగి నవువ్కుంటుంది. ఏభావమేనా. దాచడానికి ఎందుకు పర్యతిన్సాత్ం, ఎకౌంటబుల గా
వుండకూడదు అనుకొంటాం.,

øöeTT~

www.koumudi.net

నాసిత్(న+అసిత్)

41

ముసుగు, కపటం, యుకిత్,జీవితంలో వుపయోగిసాత్ం నిజం అని నముమ్తాం, లేదా, నిజం చెయయ్డానికి పర్యతన్ం, తతవ్ం వేరు.,
ఆతమ్ వేరుహృదయం వుండదు, మమేకం చెందం, ఏకంఅనన్సూతర్ం జీవితంలో పెదద్గా వుపయోగపడదని అభిపార్యం. జీవితం కూడా
జవాబుదారీ కాకుండా ఏ నీతి, ఏధరమ్ం ఏ విలువలు లేని చటర్ంలో బిగిసిపోకుండా... గడిపేసాత్మో ఆ జీవితానిన్ నెంబర వన అంటామా?
దోనెంబరీ అంటామా? లేక అనారిక్అంటామా?
దూరంగా కిష్తిజం మీద వుదయిసుత్నన్ నిండు తదియ చందుర్డు తపిసుత్నన్ నా మనసునిగానీ, నితయ్ఘోషతో అలసిన జలధిని కానీ
తీరచ్లేడు, మరి శీతకరుడు అని పేరెందుకు తెచుచ్కునాన్డు. సముదర్ంలో కెరటాలాల్ ఆలోచనుల్ అలల్కలోల్లంగా వునాన్యి. నా పిలల్లే నా ఆసిత్
అనుభవించాలి. అనన్ ఆలోచన ఎందుకు వచిచ్ంది? అది తపప్నిపించలేదు. అది తపెప్ందుకవుతుంది? అది తపోప్ వొపోప్ ఇపుప్డీ ఆలోచన
యేమిటి? ఈ ఆసిత్ ఎవరిది? వారసులకే ఎందుకు దకాక్లి? వారసులకేఎందుకు ఇవావ్లి? ఎవరు వారసులు? చచాచ్క నాది అనన్దానిన్
వదలకపోవడం అంటే ఇదేనా? బతికుండగా నా కోరిక... నాకల సాకారంకాలేదు.
“కల..కల..కల..” మహతి ఏమంది. జీవితమంతా కలగానే గడిచింది. నా పెర్ండు ఎనిమిది వేల డెర్స వేసుకుంటే నాకు చికాకు
విసుగు... ఫెర్ండస్ అందరూ వేలరూపాయలు కంటిర్బూయ్టు చేసుకు, జగదాంబలో సినిమా చూసి దాలిఫ్నస్ లో భోజనం చేసి సెలిబేర్టు
చేసుకుటుట్ంటే..., వొంటోల్ బాగులేదనే సాకు మనసుని దహించేది. యేది బాగులేదు?. అసలు బాగులేనిది…, లేని డబుబ్.... డబేబ్ అవసరం
తీరుసుత్ంది. ఏ నైతికతకి లేని మారకం విలువ డబుబ్కి వుంది. నా కలని నిజం చేయగలది డబుబ్. జీవితంలో కురచతనం పోవాలి అందుకే
మిమమ్లిన్ పెళిళ్చేసుకునాన్…, అనన్పుప్డేనా గర్హించవలసింది.
ఇదేది నాది కాదు మరెందుకీ దేవులాట? ఇకక్డ నాకేదో వుందనే భర్మ, ఎందుకు కలిగింది? ఇకక్డ నాదేం లేదా? మరినేనెందుకింత
అతుకుక్ పోతునాన్... ఇదేది నాది కాదా? కాదనన్టేట్ వుంది... కానీ తెగటంలేదు. తెంచాలి, యెకక్డ మొదలుపెటాట్లి. యింతవరకూ
నాకెదురులేదు. నాతెలివితేటలకి ఆపులేదు. కానీ అది తపప్ని తేలింది. అదీ మహతి చెంపదెబబ్తో... ఇదంతా నాది, నాతెలివి తేటల పర్భావం,
జీవితంలో తిరుగులేదు. అనుకునాన్... విధి ననున్ అదఃపాతాళానికి తొకేక్సినా, జంకలేదు.అది తలపుకు రాగానే అరవాలనిపించింది.
కానీ చుటూట్ జనం అరవడం మానసిక రుగమ్త అనిపించుకుంటుంది., మహతి చెయియ్చేసుకోగానే కంగుతినాన్... అనుకోని
సంఘటనకి ఆశచ్రయ్పోయా తిరిగి చెయియ్చేసుకునుండే వాడేన్ కానీ మహతి సంగతి తెలుసు, పరుగు పందాలోల్నూ, జావలిన తోర్లేనూ
చాంపియన, పెళళ్యిన తరావ్త కూడా రోజూ జిమ కెళుతోంది. ఆ విషయం ఆ చెంపదెబబ్తో అరధ్ం అయింది. తనీ వయసులో మహతిని ఈ
వయసులో పెళిళ్ చేసుకునన్దెందుకు?
చేసిన పనులనీన్ సకస్ స లా కనిపిసుత్నాన్యి. కానీ సకస్స్ కావడంలేదు. యెందుకు? మహతి విషయంలో పొరపాటెవరిది? నాదా?
నా ఆసిత్ని చూసి మోజుపడి మహతి పెళిళ్కొపుప్కుంది. అందుకు బదులుగా శరీరానిన్ యివవ్డంతో సరి అనుకుంది. మహతి
నాజూకయిన శరీరం వెనుక యింత బలం వేగం వుంటాయంటే నమమ్బుదేద్యలా, ఇపుప్డు నమమ్కంతో పనిలేదు. నమమ్డానికి బుధద్వసరం
లేదు. మహతి చెంపదెబబ్కి బాధ ఆశచ్రయ్ం కలగలా, హీనపడాడ్ను... అదే మనసుని దహిసోత్ంది. లోపల తపన పెరుగుతోంది, అసహనం...
ఎవరిమీద?
నా ఆలోచన ఎనన్డూ యింతే, తెలివి, సాహసం మీద ఆధారపడినంతగా, వేదన వుదేయ్గానికి లోను గాలేదు.కానీ అలా అనుకోడానికి
వీలులేదు. అమమ్ యెకక్డో యేదో తెలీని అంతఃకుహరలోల్ మమతని మారద్వానిన్ తటిట్లేపింది. యెమోషనల ఫీలింగ కి అపుప్డపుప్డు అరధ్ం
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చెపుతుంది. అమమ్ పిలుపే అంత ఆ పిలుపులో డేసిబెలస్ మనసుని కలవరపరుసాత్యి. యెందుకో ఆ పిలుపు తపిప్ంచి, యే పిలుపూ యే
బంధుతవ్మూ గుండెలోల్కి చొరబడలేదు.
సరిగాగ్ ముపైప్ఏళళ్కిర్తం నా ఆలోచనలకి పదును పెటట్వలసిన అవసరం వచిచ్ంది.
కానీ ఈ రోజు అసలు తీవర్ంగా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏరప్డుతోంది. జీవతానికి ఆలంబన కావాలి. కుటుంబం కావాలి.
వయ్కిత్గత జీవితంలో సావ్రధ్పు అంధతవ్ంతో నా అనేవాళళ్ని దూరంచేసుకునాన్ యెందుకో కొనిన్ విలువలిన్ తెలుసుకోలేకపోయా, అంతా
అయోమయంగా వుంది.
అపుప్డు రాగిణి గురుత్కు రాకపోలేదు. ఆనాటి రాగిణితో నాకునన్ సంబంధం చూచాయగా మనసులో మెదిలింది. మావయాయ్ అతత్ నా
దగగ్రకి వచిచ్ పార్ధేయపడాడ్నికి కారణం రాగిణి కడుపుతో వుండడమేనా?రాగిణి పర్సవించిందా? ఇపుప్డు యెకక్డ వుంది. నా వారసుడా?
రాగిణి పెళిళ్చేసుకుంటే, మొగుడుకి ఈ పిలల్వాడిగురించి తెలుసా.
ముందుగా చాలవిషయాలు రాబటాట్లి.
అతి కషట్ం మీద మావయయ్ పోయిన విషయం తెలిసింది. అతత్యయ్ కొడుకు దగగ్ర హైదరాబాదులో వుంది. రాగిణి
మావయయ్రెండోకూతురు యెకక్డునాన్రో తెలియలేదు.
రాగిణిని పటుట్కోడం కషట్ం. వునికి తెలుసుకునాన్ రాగిణికి సంతానం సంసారం వుంటాయి. తనకాపురం చెడకొటుట్కుంటుందా
డబుబ్కి ఆసపడుతుందా అకర్మసంబంధం పైకి వసుత్ంది. రాగిణి మొగుడు దానిన్ యెంతవరకు వోపుప్కుంటాడు. ఇది జరిగేపనికాదు.
మరింక నావాళెళ్వరు. నా తండిర్కి కావలసిన వాళుళ్ నా వాళుళ్ అవుతారా?
సమీర, సవతితలిల్ ఆమె సంతానం, వాళళ్ నెపుప్డూ నావాళుళ్గా చూడలేదు. అలాగని వాళళ్తో శతృతవ్ం లేదు. నానన్ పోకముందు
యేదో వొకటి రెండుసారుల్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్నేమో, వొకటి ఆసిత్పనిమీద, రెండు నానన్పోయినపుప్డు. సమీర ననున్ చేరదీసుత్ందా? నా
నిసస్హయతని సానుభూతితో అరధ్ం చేసుకుంటుందా? వయసులో యెంతో బేధంవునన్ సమీర పిలల్లు నాకు తోబుటుట్వులు అవగలుగుతారా?
ఆనాడు నానన్ మీద అంత పగయెందుకు? అది సమీర మీద యెలాంటి పర్భావం చూపింది?అది గురుత్పెటుట్కుందా?
ఏది ఏమైనా సమీర దగగ్రికి వెళాద్ం అని నిరణ్యించుకునాన్....
PPP
నేను మీకు చేసిన అనాయ్యం అనే కనాన్ నేను నానన్కి చేసిన అనాయ్యం ననున్ వెనాన్డుతుంది. ఆరోజులోల్ నేను ఏమాతర్ం సహనం వహించి
నానన్ని అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచినా బావుండేది. కాని విపరీతమైన కసితో ఆనాడు నానన్ని ఏదో శతుర్వులా చూసాను. చచిచ్పోతునన్
మామమ్దగగ్రిన్ంచి పలెల్టూరోల్ ఆసిధ్ని సంపాదించడం నేను చేసిన తాయ్గం, జీవితంలో తీసుకునన్ రిసుక్లాగ కనిపించింది. దాని ఫలితానిన్ మీతో
పంచుకోబుధిద్ వెయయ్లేదు. అందుకే నానన్ని మోసం చేసాను.
ఎదురుగా సమీర కూరుచ్ని ఉంది దాదాపు నావయసు కనాన్ నాలుగేళుళ్ పెదద్ది, కొదిద్రోజుల కిర్తం గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం నుండి రిటైర
అయింది. పకక్ కురీచ్లో హిరణ కూరచ్ని ఉంది. నానన్గారి పోలికలు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. ఆమెకి ముపైప్ఏళుళ్ ఉండవచుచ్ ఆమెకి. ఆరేళళ్
కొడుకునాన్డు. వాడు తలిల్ వడిలో కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా చూసుత్నాన్డు. సమీర ఉదోయ్గం చేసూత్ హిరణ ని కిరణ ని చదివించింది. హిరణ కి పెళిళ్ చేసింది. ఆమె
భరత్ కంఫూయ్టర ఇంజనీర. కిరణ మెడిసిన చదివాడు. రెండేళళ్కిర్తం పెళళ్యింది. అతని భారయ్ కూడా డాకట్రు. ఈవిషయాలనీన్ దయాకర దావ్రా మొనన్నే
తెలుసుకునాన్ను.
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నా ఆసిధ్ని మహతిలాంటి శాఖిని చేతిలో పెటట్దలుచ్కోలేదు. మహతికి పోటీ ఉండాలి. అదీ తన అయిన వాళళ్యిఉండాలి. ఇలా
ఆలోచించే, సమీరని పిలల్లిన్ కలిసాను.
“అనవసరంగా శర్మతీసుకునాన్వ “ అంది సమీర....
“ఇందులో శర్మేముంది.” అనాన్ ఆశచ్రయ్ంగా.
“మాకెవరికి ఆసిద్మీదగాని, పోష లైపు మీదగాని అంత అభిమానం లేదు. హిరణ జీవితం హాయిగా ఉంది. కిరణ హాయిగా ఉనాన్డు.
ఇపుప్డు మేం నీ బిజినెస లో పర్వేశిసేత్ మహతి ఊరుకోదు. అకక్డనుండి ఘరష్ణ, మానసికంగా శాంతికి దూరమవుతాము.”
“నాకూ బిజినెస మీద ఏం ఇంటర్షుట్ లేదు.” అనాన్డు కిరణ
“ఎందుకులెదూద్ లేనిపోని గొడవలు…” అంది. హిరణ కొడుకుని దగగ్రగా తీసుకుంటూ…
అయినానేను నిరాశ చెందలేదు.
“గొడవలేమునాన్యి. మెలల్గా ఆలోచించుకు చెపప్ండి. మళీళ్ వసాత్ను. అని లేచి వచేచ్సాను.
హిరణ కి కిరణ కి ఆసిధ్ ఇవవ్డానికి ఉదేవ్గంలో నిరణ్యించాను. కాని అకక్డకి వెళాళ్క హిరణ ని కిరణ ని చెలెల్లు, తముమ్డు అని
సంభోదించలేకపోయాను. ఒకలా చూసేత్ ఆ ఇంటోల్ కూనిరాగాలు తీసూత్ గౌరవభిమానాలు పొందుతునన్ శాంతి వాతావరణానికి అసూయ చెందాను. ఇలా
ఆలోచించుకుంటుండగా ఫోను వచిచ్ంది. ఫోను ఎతిత్,“హలో” అనాన్ను.
“నేను మహతిని,” అంది. అవతల నుండి మహతి ఆపేరు వినగానే ఫోను కెర్డిల మీద పెటేట్సాను. పదిహేనురోజులుగా నేను ఇంటికి వెళళ్డంలేదు. హొటల
గీర్న పారుక్లో రూము తీసుకుని ఉంటునాన్ను. మహతికి డబుబ్ అందకుండా జాగర్తత్పడాడ్ను. ఇంటోల్ మిగిలిన డబుబ్ అయిపోయివుంటుంది. డబుబ్కోసం
ఫోనుచేసింది రాక్షసి.
ఆ ఆదివారం మళీళ్ సమీర ఇంటికి వెళాళ్ను. ఈసారి కుటుంబసభుయ్లు అందరూ హాలులో కూరుచ్ని టి.వి చూసుత్నాన్రు.
సమీర సోఫాలో కూరుచ్ంది. ఆమెకి పకక్గా కారెప్టుట్ మీద కిరణ కూరుచ్నాన్డు. సమీర కొడుకు తలమీద చెయియ్వేసి కొడుకుని లాలిసోత్ంది.కిరణ
కి పకక్గా హిరణ కొడుకు కూరుచ్నాన్డు. వాడు కిరణ ఉతుత్తిత్ ఫైట చేసుత్నాన్రు. పర్కక్గా సోఫాలో హిరణ భరత్ కూరచ్నాన్డు. అతని పర్కక్న హిరణ కూరుచ్ని
ఉంది. ననున్ చూడగానే కిరణ భారయ్ లోపలికి వెళిళ్పోయింది. కాసేపటోల్ టేర్లో కాఫీలు తీసుకొచిచ్ంది.
అందరం కాఫీలు తాగాం.
“నేను చెపిప్న విషయం ఏం ఆలోచించారు.” అనాన్ను.
“ఎందుకులే లేనిపోని జంఝాటం అంటునాన్రు పిలల్లు”అంది సమీర
నేనేం మాటాల్డలేదు. “మీ శాంతిని, ఆనందానిన్ పాడుచేయడానికి వచిచ్న రాక్షసుడాల్ కనిపిసుత్నాన్నా?” అని అడిగాను. నవువ్తూ.
వాళెళ్వవ్రూ నవవ్లేదు.
“నేనెంతో ఆశపడి వచాచ్.... ఈ వయసులో కూడా కుచిచ్తమైన ఆలోచనతో మీదగగ్రకి వచాచ్నని మీరు అనుకోవదుద్. నేను బి.పి
పేషంటుని ఈరోజో రేపో పోవచుచ్. పోకపోవచుచ్. నాకు సాయం చెయయ్ండి. మహతికి నేను అనాయ్యం చెయయ్ను. ఎనోన్ కషాట్లకోరిచ్ సంపాదించి పెంచిన
ఆసిధ్ని, పేకాటలోల్నూ, కిర్కెట ఆటల బెటిట్ంగ లోల్నూ, పోగొటుట్కోడం నాకిషట్ం లేదు పీల్జ”అనాన్నుపార్ధేయపడుతూ.
అందరూ చాలసేపు మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు. ఇంక వీళెళ్వరూ ననున్ గౌరవించరు. నా ఆలోచనలూ, నేనూ, నా ఆసిధ్ వీళళ్కి అవసరంలేదు.
అనిపించింది. చాల నిరాశచెందాను. మళీళ్ వంటరితనం ననున్ పటిట్పీడిసోత్ంది.
“సరె వసాత్” అంటూ లేచాను.
“కూరోచ్”అంది సమీర
నేను ఆశచ్రయ్ంగా సమీరవంక చూసాను.
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“కుమార నువువ్ ఏదో మాటాల్డతాననాన్వుగా. మాటాల్డు” అంది కుమార వేపు చూసి.
కుమార హిరణ భరత్.
కుమార కాసేపు దీరఘ్ంగా సమీరని చూసాడు. మిగతా కుటుంబసభుయ్లందరూ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు.
నేనెంతో ఆశతో “ఏమిటి కుమార మీరు మాటాల్డేది, చెపప్ండి.”అనాన్ను.

“నేను మీకు వాయ్పారంలో సహాయం చెయయ్డానికి సిధద్ంగా ఉనాన్ను. దానికి నాకిపుప్డునన్ ఉదోయ్గం వదిలేయాలి అది చాలరిసుక్ ఎందుకంటే నా
పని, నేను, రేపు మీకు నచచ్కపోవచుచ్. అలా నచచ్ని నాడు నేను రోడుడ్మీద ఉంటాను. అందుకని నేను కొనిన్ షరతులు పెడతాను. తరావ్త ఎగిర్మెంటు
రాయించుకుందాం ఏమంటారు” అనాన్డు కుమార .
కుమార మాటాల్డిన తరావ్త సమీరగాని హిరణ గాని , కిరణ గాని ఏం మాటాల్డలేదు. అంటే ఈ విషయానిన్ ఆ కుటుంబసభుయ్లు ముందుగానే
ఆలోచించి పెటాట్రు అనన్మాట.
నేను రెండు నిముషాలు ఆలోచించి “చూడు కుమార నీకు కావలసినటుట్ అగిర్మెంటు రాసిపటార్” నేను సంతకం పెడతాను అనాన్ను.
అని “ ఈ రోజు నుంచి నువువ్ వతస్ల ఇండషటరీస కి మేనేజింగ డైరకట్ర వి. యు ఆర వెల కమ”అనాన్ను. వెళళ్డానికి లేసూత్ “వసాత్ను” అని చెపిప్ లేచాను.
“అనన్యాయ్ భోజనానికి ఉండిపోకూడదా” అంది హిరణ.
హిరణ వేపు చూసి, సమీరవేపు చూసాను.
“ఉండు భోజనం చేసి వెళూద్గాని” అంది సమీర.
వాళళ్ందరితో కలిసి భోజనం చేసుత్ంటే ఈ జీవితంలో మళీళ్ జీవం వచిచ్నటల్నిపించింది.
..........................
నేను కుమార మాపనిలో బిజీగా ఉండగానే మహతి మూడుసారుల్ ఫోను చేసింది. కాని మాటాల్డలేదు. ఒకసారి సరాసరి మహతి నా ఫరమ్కి
వచిచ్ంది. ఆమెని గురిత్ంచలేనంతగా మారిపోయింది.
“ననున్ క్షమించండి . తపుప్ జరిగిపోయింది. పీల్జ ఇంటికి రండి.” అంది.
ఆ అరిద్ంపులో సినిస్యారిటీ గురిత్ంచాను. అయినా ఇంటికి వెళళ్డానికి మనసక్రించలేదు. డబుబ్ చికక్కనాటకమాడుతుందేమో, అనన్ అనుమానం
వచిచ్ంది. ఆరోజే ఇంటికిఫోను చేసాను. రంగి ఎతిత్ంది. రంగిని ఆఫీసుకి వచిచ్ కలుసుకోమని చెపిప్ ఫోను పెటేట్సాను. ఆరోజే మధాయ్హన్ం రంగి
ఆఫీసుకొచిచ్ంది. మహతి వివరాలు చెపిప్ంది. ఆమె చెపిప్న వనీన్ వింటుంటే మహతి నిజంగానే పశాచ్తాత్పపడినటుల్ అనిపించింది. మరి రెండురోజులు
వెయిట చేసాను. ఆ రోజు మహతి మళీళ్ ఫోను చేసింది. అపుప్డు ఆమెతో రేపు ఇంటికి వసుత్నాన్ను అని చెపాప్ను.
ఆరోజు సమీర ఇంటికి వెళిళ్ కుమార రాయించిన ఎగిర్మెంటు మీద సంతకం పెటాట్ను. మరాన్డు కుమార ఆఫీసుకి వసాత్ననాన్డు.
.......................................... .
వతస్లా ఇండషటరీస బాధయ్త కుమార కి అపప్గించి నేను ఇంటికి చేరుకునాన్ను. ఇంటివాతావరణం చాల పర్సాంతంగా ఉంది. నేను వెళిళ్న
నాటినుండి మహతి ఇలుల్ కదలలేదు.
నా ఫిషింగ బిజినెస, చూసుకుంటునాన్ను. ఒకటి రెండుసారుల్ కుమార నా సలహా కోసం నా దగగ్రకి వచాచ్డు. గిరిజాదేవి ఇంటిని రెనవేట
చేయించి.హిరణ కి వుండడానికి ఇచాచ్ను. కుమార హిరణ ఆఇంటికి మారిపోయారు. సమీర కిరణ వాళుళ్నన్ఇంటినుండి మారననాన్రు. హిరణ గిరిజాదేవి
ఇంటోల్కి వచిచ్నపప్టినుండి రోజు ఏదో టైములో వాళిళ్ంటికి వెళిళ్రావడం అలవాటైపోయింది. హిరణ కొడుకు “మావయయ్ మావయయ్” అంటూ నావెనుక
పడేవాడు. ఇదద్రం సముదర్పొడుడ్న షికారుల్ చేసేవాళళ్ం. నేనూ హిరణ చాల అభిమానంగా మెదిలేవాళళ్ం. కిరణ గాని సమీరగాని అంత దగగ్రగా రాలేదు.
కుమార తన ఆఫీసుపనిలో బిజీగా ఉనాన్డు. మహతికి ఈ విషయం తెలిసినా ఏమీ అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. కాకపోగా హరణ ని వాడి కొడుకుని
చాల అభిమానంగా చూసేది. మహతి రాతిర్ళుళ్ పేకాట కల్బుబ్లు అనీన్ మానేసింది. ఇంటి పనులోల్ శర్దద్ చూపిసోత్ంది.
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ఆఫీసు విషయాలోల్ కూడా చాల సహాయం చేసోత్ంది. అనీన్ అనుకునన్టుట్ జరగవు. జరిగేవాటిని మనం ఆపలేము. ఈ ఫిలాసఫీ నాకే వంటపటిట్ందా
అనన్ అనుమానం కలిగింది. దానికి నా వయసు జీవితంలో కలిగిన అలసట కారణం కావచుచ్ను. ఆ పరిసిధ్తిలోనే, మహతి కడుపుతో ఉనన్టుట్ వారత్
చెపిప్ంది
ఏడాది కిర్తం మహతి ఈ వారత్ చెపేత్, సమీరని గాని కిరణ ని గాని హిరణ నిగాని వెదకక్పోదునేమో జీవితంలో నా అహంభావం, నాతోనే కాలం
చేసేవేమో కాని ఈనాడు కుమార వతస్లఇండషటరీస తన సవ్ంత ఆలోచనలతో, నిరణ్యాలతో నడుపుతునాన్డు. హిరణ సవ్ంతఇంటోల్ మనిషిలా కేజువల గా
వుంటోంది. సమీర, కిరణ మాతర్ం దూరంగానే ఉనాన్రు. కాని అభిమానంగానే ఉంటునాన్రు.
ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లి?. కొడుకు పుడతాడా? వాడి బాగోగులు చూడగలనా? ఎవరు పుడతారో ఎలా చెపప్గలను? ఈ విషయం కుమార తో చెపేత్
ఏం చేసాత్డు. ఎగిర్మెంటు రెండేళళ్వరకే, కుమార కూడా తన జాబ కి రిజైన చెయయ్లేదు. ఈ మధయ్నే హిరణ కి పర్తేయ్కంగా కారుకొనిఇచాచ్డు.
మహతి కడుపుతో ఉంది. అనగానే తనకి వారసుడు పుడతాడనగానే తనెందుకిలా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఈ ఆలోచనలతో మధనపడుతూ, హిరణ
ఇంటికి వెళళ్డం తగిగ్ంచేసాను.
మహతితోనే సాయం కాలాలు గడుపుతునాన్ . మహతే భవిషయ్తుత్గా కనిపిసోత్ంది. ఒక రోజు సమీర దగగ్రిన్ంచి రమమ్నమని కబురొచిచ్ంది. నేను
వెళాళ్ను. నేను వెళేళ్సరికి హిరణ, కుమార,సమీర ఇంటోల్ఉనాన్రు. “మావయాయ్ మావయాయ్” అంటూ హిరణ కొడుకు వచిచ్ నామీద పడాడ్డు.
నేను వాడిన్ వొళోళ్కూరోచ్బెటుట్కుని సోఫాలో కూరుచ్నాన్ను.
“ఎందుకురమమ్నాన్వు” అని అడిగాను.
“మహతి కడుపుతో ఉందట కదా?”
“అవును మూడోనెల”
“చూడు నువువ్ నీకు మహతి వారసుడిన్ ఇవవ్లేకపోతోందని బాధపడుతూ ఇకక్డకి వచాచ్వు. మాకు తోచింది చేతనైంది సహాయం చేదాద్మనుకుని,
మాపరిధిలోల్ నీకు సహాయం చేసాం. లేదా నీమనసుకి శాంతిచేకూరేచ్ం. దాని కోసం మేమేం తాయ్గం చెయయ్లేదు. ఇపుప్డు మహతి నీకోరిక తీరుసోత్ంది. నీ
మనసులో వునన్ది చెపుప్. హిరణ,కుమార ఏమనుకోరు. ఏదో ఘరష్ణ జరగడం కనాన్ మరాయ్దగా తపుప్కుంటే మంచిది. కుమార కి తన ఉదోయ్గం ఉండనే
ఉంది. నువువ్ మనసు విపిప్ నీమనసులో ఏముందో చెపుప్. మీనానన్గారి నాటి పరిసిధ్తి రాకూడదని నాఆశ “ అంది సమీర.
కుమార గాని హిరణ గాని ఏం మాటాల్డలేదు. నేను రెండు నిముషాలు ఆలోచించాను. మనిషి పర్వరత్నలో చూపించే ఏక నెంబరీ విలువలకి దోనెంబరీ
విలువలకి తేడా నమమ్కం మనిషి మీద మనిషికి ఉండవలసిన నమమ్కం. నేను ఏం నిరణ్యించుకునాన్ వాళళ్కి ఇషట్మే, కాని అది ఓపెన గా నిరొమ్హమాటంగా
ఉండాలి. ఏం చెయాయ్లా? అని చాలసేపు ఆలోచించాను. ఏ విషయం రెండురోజులోల్ చెపాత్ను అని లేచి వచేచ్సాను.
..........................
రెండు రోజుల తరావ్త సమీర ఇంటికి వెళాళ్ను. కుటుంబసభుయ్లు అందరూ కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కిరణ అంటునన్ది నాచెవిని
పడింది.,“ఇతరుల మీద ఆధారపడే కనాన్ మనది అని మన జాబ మనకుండడం మంచిది” అని
ననున్ చూసి వాతావరణం మారింది. ననున్ చూడగానే హిరణ కొడుకు మావయాయ్ అంటూ వచిచ్ మీదకి ఎకేక్సాడు. హిరణ లేచి కాఫీ అంటూ
లోపలికి వెళిళ్ంది. అందరూ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. కాని, వాళళ్కినేను తీసుకునే నిరణ్యం మీద ఆశకిత్లేదు. అనన్ విషయం అరధ్ం అయింది. ఎందుకంటే
నాకధని ఈ పాటికి కుమార విని ఉంటాడు. తను జాబ జాయిన అవడం షూయ్ర గా నిరణ్యించుకుని ఉంటాడు.
నేను కుమార ని నీ ఎగిర్మెంటు కాపీ తీసుకురా అనాన్ను. కుమార లోపలికి వెళిళ్ ఎగిర్మెంటు కాపీ తీసుకొచాచ్డు ఇది నా ఎగిర్మెంటు కాపీ
అనాన్ను. రెండూ కలిపి చింపిపోగులు పెటాట్ను.
“నౌదేర ఈజ నో ఎగిర్మెంట” అనాన్ను.
ఎవవ్రూ వాటాల్డలేదు . కిరణ వెళిళ్పోదామని లేచాడు. “నువువ్ కూరోచ్కిరణ “ అనాన్ను.
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“ఇలా చింపెయయ్గానే పోతే ఇంక ఎగిర్మెంటుకి విలువేముంది.” అనాన్ను. ఎవవ్రూ సమాధానం చెపప్లేదు. “నమమ్కం ఉండాలేమో ఆనమమ్కం
లేనపుప్డు ఇవేవీ పని చెయయ్వు.అంతే కాదు వొదిలించుకోడం తెలియాలి, అనీన్ వొదిలించుకోవాలి.., యేదేనా వొదిలి పోతుంటే బాధ కలగ్కూడదు, ఇది
జీవితంలో అతిచినన్ విషయం ఎవరికీ అరధ్ంకాదు. అరద్ంకానివవ్దు. అదే మాయా?“ అంటూ బీర్ప కేస నుండి మరో సెట పేపరుల్ తీసాను.
“హిరణ” అని పిలిచాను.“ఇంక ఏ విషయమైనా నీ చేతులోల్ఉంది వతస్ల ఇండషటరీస నీపేర రిజిషేట్ర్షన చేయించాను.”
“గిరిజాదేవి ఇండషటరీస మహతిపేర రిజిషేట్ర్షన చేయించాను. ఆమే దానికి మేనేజింగ డైరెకట్రు. నాకు నాచేపల కంపు ఎలాగూ తపప్దు. అది ఎవరికీ
ఇవవ్ను.” అని లేచి , హిరణ కొడుకుని తీసుకుని బయలుదేరాను. వాడికి తెలుసు మావయయ్తో వెళితే బాగా కిడుతుందని. అందుకే ఆనందంగా కేరింతలు
కొడుతూ నాతో పాటు కారెకాక్డు. వెనకాల మనుషులు నేను చెపిప్నవిషయాలు పేర్క్షకులు అరధ్ం చేసుకునేలోగా, నా కారు ముందుకు నడిచింది.
..........................
పసివాడితో బీచిలో ఎంతవరకూ ఆడానో ... ఎంత అలసిపోయానో ఎందుకో మనసంతా తేలికగా వుంది. పసివాడు ఏది తింటే అది నేను తినాన్ను
వాడు ఎలా ఆడిసేత్ అలా ఆడాను. ఎలా పరిగెతిత్సేత్ అలా పరిగెటాట్ను. బాగా అలసిపోయి హిరణ కొడుకుని సమీర ఇంటి దగగ్ర దించి ... ఇంటికివచాచ్ను.
అపప్టికి తెలిసింది నీరసం .... పనివాడిన్ పిలిచి “అమమ్గారుఏరీ?” అని అడిగా
“హాసప్టల కి వెళిళ్ అలా వాళళ్ ఇంటికి వెళాత్ననాన్రండి.”
“సరే వేడి పాలు తీసుకురా” అని మేడెకిక్ రూములోకెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని బాతూర్ములోకెళిళ్ సాన్నం చేసివచిచ్ మంచం మీద దిండుకానుకుని
కూరుచ్నాన్ను. ఎదురుగా గోడమీద టి.వి ఆన చేసాను.
ఏదో కారయ్కర్మం వసోత్ంది.
చాలా నీరసంగా వుంది. .. పిలాల్డితో సమానంగా గంతులు వేసినందుకు వళళ్ంతా నొపుప్లుగా వుంది. నీరసం ఎకుక్వైంది. దిండుకానుకునే
కళుళ్మూసుకునాన్.... తలంతా చెమటుల్ పడుతోంది. దిండుకిందకి జారిచ్ పడుకునాన్... కనున్ మూతపడింది. తలుపు బదద్లైపోతోంది. నేను లేవడంలేదు.
ఏమైంది. తలుపు గడియ విరిగి, తలుపు తీసుకు మహతి నౌకరుల్ అందరూ లోపలికి వచాచ్రు. అందులో వొకడు ముందు కొచిచ్ ననున్ తాకి చూసి “అమామ్
అయయ్గారు పోయారు.” అనాన్డు. నా భౌతికసంబంధం తెగిపోయింది.
మహతి ననేన్ దీరఘ్ంగా చూసోత్ంది.
“కిందపడుకోబెడితే మంచిది ...” అనాన్డు నౌకరు
మహతి తలూపింది.
ఒక చాప తెచాచ్రు దాని మీద పడుకోబెటాట్రు. నిటారుగా పడుకోబెటట్డానికి కషట్పడాడ్రు. మహతి కిందకి వెళిళ్ తండిర్కి ఫోనుచేసింది. మావగారు
వచాచ్రు. ఆయన వచాచ్క నాతల దగగ్ర దీపం వెలిగింది. సమీర వచిచ్ంది. కిందకి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. ఎవరూ ఏడవడంలేదు ఎవరికి కనీన్రులేదు.
వాతావరణం విషాదంగా వుంది. నాకూ అకక్డ నుండి వెళాళ్లనుంది, కానీ వదిలి వెళళ్లేకపోతునాన్, మరాన్డు అంతయ్కిర్యలు జరుగుతాయి.
అంతే అరధ్ం అయింది. అంతయ్కిర్య.... దహనసంసాక్రం జరిగింది. ఏదో మరుగైపోతోంది. జాఞ్నం నశిసోత్ంది. మళీళ్ జనమ్తపప్దు, ఎకక్డ? ఎవరి
గరభ్ంలో...? ఎంపిక ఎవరు చేసాత్రు, విధి నిరణ్యం ఏమిటి? ఏకరమ్ చెయయ్డానికి...?
“చూసావా ఏం జరిగిందో,,.?”
“ఏం జరిగింది?”
“నీ కరమ్కి ఫలితం దకిక్ంది.”
“అవును మరి ఫలితం ఏదీ?”
నినున్ చూసేత్ అరధ్ం అవుతోంది. అది నినోన్మొనోన్ జరిగినటుట్ంది.
అవును ఈ అనంతవిశావ్నికి కాల నిరణ్యం చేసేత్ నీ జీవితకాలం వొక చినన్ నలల్ని చుకక్గా గురిత్ంపబడతావు.
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“అరధ్ం కాలేదు.”

నీవు భూమిమీద వునాన్వు రేయి పగలు వునాన్యి. రోజులు నెలలు సంవతస్రాలు వునాన్యి. నీజీవితానికి అదే కొలమానం అదే నువువ్ శనిగర్హం
మీద వుంటే నీజీవితం. 24 సంవతస్రాలు అదే సూరయ్గర్హంమీద వుంటే ఇరవైసంవతస్రాలే ఇది సూరయ్గర్హం కేందర్ంగా చేసుచేసిన కొలమానం కానీ
దృవుడిన్ కేందర్ంగా చేసుకుంటే అనంత విశావ్నికి కాలం కొలిసేత్ పుటుట్క చావు ఒక బిందుసమానం నీ కంటికి కనిపించని బిందుసమానం.
“ఫలితం వుండదు” అనాన్వు.
“నిజమే జరుగుతునన్ది చూడు.”
అకక్డ సమావేశం జరుగుతోంది. మహతి ఇంటోల్ మహతి తండిర్ మహతితో చెపుత్నాన్డు “జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇలా జరుగుతుందని
ఎవరేనా అనుకునాన్మా? కాని అనుకోనిది జరిగిపోయింది. చిరంజీవి ఇపుప్డులేరు. కానీ నీ జీవితం ఇంతచినన్ వయసులో బుగిగ్పాలు కావడం నాకిషట్ం
లేదు. ఇవనీన్ మరుపున పడిపోతాయి. మళీళ్ నీ జీవితం చిగురించచుచ్.. ఆ అవకాశంవుంది. ఎవరైనా నినున్ పెళిళ్చేసుకోవచుచ్., లేదా నీకు నచిచ్ నువువ్
ఎవరినైనా చేసుకోవచుచ్. అపుప్డు నీకు చిరంజీవి సంతానం అడడ్ంకి కావచుచ్... ఇపప్టికీ మించిపోయిందిలేదు ఎబారష్న చేయించుకో... కొనాన్ళళ్కి అనీన్
మరిచ్పోతావు. జీవితం సాఫీగా వుంటుంది. ఈ లంపటం వుండదు.”
అకక్డ కూరుచ్నన్ సభుయ్లెవరూ చిరంజీవికి వారసుడుండాలని కానీ మరే విధంగాగానీ అనలేదు మహతి తండిర్ని సమరిధ్ంచారు.
మహతి కూడా ఎబారష్న కి ఇషట్పడింది.
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