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‘ఛ..ఛ..వెధవ బర్తుకు పెళిళ్ చేసుకునన్ది లగాయతుత్ నరకం. ‘పిలల్ అందంగానే వుంది కదా’ అని కాణీ కటన్ం ఆశించకుండా పెళిళ్ 
చేసుకునాన్ను. కృతజఞ్త లేని మనిషి. మొగుడిన్ లేచింది మొదలు సాధిసూత్నే వుంటుంది. తనని నేను ఎలా చూసుకుంటాను? నెల జీతం రాంగానే మొతత్ం 
ఇచేచ్సాత్ను. పండకిక్ చీరలు నగలు కొనుకుక్ంటుంది. నాకేం కొనకపోయినా ఎపుప్డూ బాధపడింది లేదు. ‘నాకిది కావాలీ’ అని అడిగింది కూడా లేదు. నా 
మంచితననిన్ చవటాయితనం అనుకుంటోంది. నలభై ఏళళ్ నుండి భరిసుత్నాన్ను. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు అమెరికాలో సెటిలయాయ్డు. అకక్డి తెలుగు 
వాళళ్ పిలల్ని పెళిళ్ చేసుకుని హాయిగా వుంటునాన్డు. అమమ్ దగగ్రకి తీసుకొచిచ్ ఆ అమాయకురాలిని బలిచేయలేక వాడు మానుండి ఐసోలేట 
అయిపోయాడు. ఇండియాకి రావడం లేదు. ఫోనులో మాటల్డడ్ంలేదు. తెలివైన వాడు. తనే వాజమమ్లా భారయ్ దాషీట్కానిన్ భరిసుత్నాన్డు. ఇహ లాభంలేదు. ఆ 
గయాయ్ళి నుండి దూరం అయిపోవాలి. మొగుడు లేని జీవితం ఒకసారి రుచి చూపించాలి. అపుప్డు గాని తికక్కుదరదు.’ మనసులో అనుకుంటూ రైలేవ్ 
సేట్షన వైపు నడుసుత్నాన్ను. ఏ రైలనాన్ ఎకిక్ ఎకక్డికైనా సుదూర తీరాలకి పారిపోవాలనన్ది నా ఆలోచన. 

 ’ఇహ దానిన్ భరించడం నా వలల్ కాదు’ వందోసారి అనుకునాన్ను. 
సేట్షనోల్ కి వెళుతుండగా "నాయనా.."అని వినిపించింది. 
‘ఎవరా’ అని చూశాను.  
పొడుగాటి జడలుగటిట్న జుతుత్తో..నుదుటున సథ్లం లేకుండా పెటుట్కునన్ విభూతి తదితర బొటల్తో..మెడలిన్ వంచేంత పెదద్ పెదద్ 

రుదార్క్షల దండలతో.. పొడవాటి గడడ్ంతో..చేతిలో మంతర్దండంతో..కాషాయంబరధారి అయిన సాధువు కనిపించాడు. 
‘‘సమసయ్ నుండి దూరంగా పారిపోవాలనుకుంటునాన్వు. కాని నీ మనసు నుండి దూరమవలేవు కదా, సపత్లోకాలోల్ నువెవ్కక్డికెళిళ్నా 

అది నినున్ పర్శాంతంగా వుండనివవ్దు నాయనా!“ అరధ్నిమీళిత నేతార్లతో గొణుగుతునన్టుట్గా అనాన్డు. 
‘ఎదుటి వాళళ్ మనసులిన్ చదివే శకిత్ వీళళ్కెలా వసుత్ందో’. ఆయననన్ది నిజమే! పాతికేళళ్ నా భారయ్ నిరంకుశతవ్ం..హిటల్రితవ్ం నేను 

తనకి ఎంత దూరమైతే మాతర్ం మరిచ్పోగలను? పర్శాంతంగా వుండడం కలల్. అలా అని నా  మనసుని ఏ పెటోల్నో వుంచి ఇంటోల్ పడేసి రాలేను కదా. అది 
నాతో పాటూ ఎకక్డికి పడితే అకక్డికి వచిచ్ ననున్ మానసికంగా సతాయిసుత్ంటుంది. చితర్వధచేసుత్ంది. అచచ్ం నా భారయ్లా! 

"మీరెవరో మహానుభావుడిలా వునాన్రు. పెళిళ్ చేసుకుని జీవితానిన్ కోలోప్యాను. భారాయ్బాధితుడిలా భారమైన బర్తుకీడుసుత్నాన్ను. 
తరుణోపాయం మీరే సెలవియాయ్లి"అని ఆయన కాళళ్మీద పడబోయాను. ‘నా బాధని అరధ్ంచేసుకునే ఆపదాభ్ందవుడిలా కనిపించిన మీరు దేవుడు కాక 
మరెవరు?’ అనన్ భావానిన్ శరీరభాషలో వయ్కత్పరుసూత్. 

ఆయన ననున్ వారించి. "పద, అదిగో దూరంగా కనిపిసుత్నన్ షెడుడ్లో పర్శాంతంగా కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం” అనాన్డు. 
నేను ఆయనిన్ అనుసరించాను. 
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షెడుడ్ పార్ంతం నిరామ్ణుషయ్ంగా వుంది. మేమిదద్రం లోపలికెళాళ్ం. చాలా విశాలంగా వుంది. కాసత్ మసగ మసగాగ్ వునన్ చోట 
కూలబడాడ్ం. 

"నీ మనసు సిథ్మితంగా లేదు. ఈ సిథ్తిలో నువేవ్ం వినలేవు. వినాన్ ఆకళింపు చేసుకోలేవు. ఇదిగో ఈ మంతిర్ంచిన రుదార్క్షని జేబులో 
పెటుట్కో నాయనా, కాసత్ కుదుటపడతావు. మాటాల్డే ధైరయ్ం వసుత్ంది."అనాన్డు. 

నేను ఆయన చెపిప్నటేట్ చేశాను. 
ఆయన మాటలు మంతర్ంగా పనిచేశాయో? లేక మంతిర్ంచిన ఆ రుదార్క్ష మహతయ్మో? కాని గుండె కొటుట్కునే వేగం తగిగ్ంది. మా 

ఆవిడిన్ తలుచ్కుంటే కలిగే జలదరింపు కూడా కలగలేదు. నిజంగా ఆయన మహానుభావుడే! అయినా అనుమానంతో జేబులోని పరుస్ తీసి అందులోని మా 
ఆవిడ ఫోటో చూశాను(అది మాఆవిడ బలవంతంగా పరుస్లో పెటిట్ంది. నేను ఎకక్డునాన్ వెదవేవ్షాలు వేయకుండాట). అబేబ్! భయం వెయయ్లేదు సరిగదా 
నవువ్వచిచ్ంది. ఏవిటో, ధైరయ్ం నిలువెలాల్ విదుయ్త లా పర్వహిసోత్ంది.  

"సావ్మీ, మీరు మానవమాతుర్లు మాతర్ం కారు. నాకు నమమ్కం కలిగింది. ఇనేన్ళళ్ నా బాధలు భయాలు తొలగించడానికి వచిచ్న 
దైవాంశ సంబూతులు."అని కళళ్నీళళ్తో ఆయన కాళళ్మీద పడాడ్ను. 

"నాయనా! ’సంబూతులు కాదు..సంభూతులు..’ పెదద్పదాలు రాకపోతే మాటాల్డకు నేను అరధ్ం చేసుకుంటాను అంతే కాని బూతులు 
మాటాల్డకు. అంతేకాదు నువువ్ అలా మాటిమాటికి నా కాళళ్మీద పడకు. హడావుడిగా నినున్ లేపడానికి వంగితే నా నడుం పటేట్యొచుచ్. ఆనక ఈ 
వృదాధ్పయ్ంలో నేను చాలా బాధపడాలి."అనాన్డు ఆందోళనగా. 

"ఇనాన్ళళ్కి ననున్ అనునయించి, నాకో దారి చూపించే మహాతుమ్డు కనిపించాడనన్ ఆనందం సావ్మీ నాది. మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది 
పెడదామని కాదు"అనాన్ను తనమ్యతవ్ంగా. 

"పాపం, నినున్ చూసుత్ంటే భారయ్చేతిలో ఎంత నరకం అనుభవించావో నాకు అవగతమవుతోంది. ఒకపుప్డు నేను కూడా 
భారాయ్బాధితుడినే! ననున్ మా ఆవిడ పెటిట్న మానసికకోష్భ అంతా ఇంతా కాదు. దాందుంపతెగా, ఆఫీసుపనీ చేయాలి, ఇంటిపనీ చేయాలి, కాసత్ 
సుఖపడాలని నా డబుబ్తో ఓ మికీస్, ఎలకిట్ర్క రైస కుకక్ర కొనుకుక్ంటాననాన్ వినేది కాదు. ఊళళ్కెళిళ్నపుప్డైతే నేనచచ్ం సామాను మోసే కూలీనే. కాదు 
వాడికనాన్ హీనం. ఎందుకంటే వాడికి డబిబ్సాత్ం. గొడుడ్చాకిరీ చేసినా విశావ్సం వుండేది కాదు. మొగుడివలల్ ముతత్యిదవగా చెలామణి అవుతోందనన్ 
గౌరవమూ లేదు. విరకిత్తో చెపాప్ పెటట్కుండా హిమాలయాలకి వెళిళ్పోయాను. అకక్డ మహిమానివ్త తాపసులకి కొంతకాలం సేవలు చేసి మెపిప్ంచి కొనిన్ 
వరాలుపొందాను. మంతర్ తంతార్లు నేరుచ్కునాన్ను. నా భారయ్ అంతు చూదాద్మని మా ఊరు వెళాళ్ను. ఆవిడ ఇలుల్ ఖాలీ చేసి వెళిళ్పోయిందట. 
ఎకక్డికెళిళ్ందో కూడా తెలియదట. అకక్డివాళుళ్ చెపాప్రు. నాకు తీవర్ నిరాశ కలిగింది. ఏమీతోచని సిథ్తిలో పిచిచ్గా తిరుగుతునన్ నాకు నువువ్ కనిపించావు. 
నీ మిరిర్ మిరిర్ చూపులు, ముఖంలో భయాందోళనలు చూసి ‘నువూవ్ ఖచిచ్తంగా భారాయ్బాధితుడివే’ అని నిరాధ్రణకు వచాచ్ను.  నినున్ నీ కషాట్లున్ండి 
గటెట్కిక్ంచడమే పర్సుత్తం నా కరత్వయ్ం."అనాన్డు. 

"ధనుయ్డిన్ సావ్మీ! మీరేం చేసాత్రు? మా ఆవిడకి పక్షవాతం వచిచ్ కాలూ చెయియ్ పడిపోయేలా చేసాత్రా? లేక నోరు పడిపోయేలా 
చేసాత్రా? ఏదైనా నాకు ఓకేనే "అనాన్ను హుషారుగా. 

"నేనవేం చేయలేను నాయనా! కాకపోతే మీ ఆవిడ కోపానికి నువువ్ బలికాకుండా చూడగలను." 
"ఎలా సావ్మీ?" 
"చెబుతాను. కాసత్ ఓపికపటాట్లి. చెపేప్ది శర్దధ్గా వినాలి. దూకుడు పనికిరాదు. నువువ్ పరకాయ పర్వేశం గురించి ఎపుప్డైనా వినాన్వా?" 
"కథలోల్ చదివాను. సినిమాలోల్ చూశాను సావ్మీ" 
"అయితే జాగర్తత్గా విను నేను నీకు ఒక మంతర్ం నేరుప్తాను. అది మూడుసారుల్ పఠిసేత్ నువువ్ దగగ్రోల్ ఏ కళేబరం వునాన్ అందులోకి 

పర్వేశిసాత్వు. కాని గురుత్ంచుకో నువువ్ మంతర్ం చదివేటపుప్డు దగగ్రోల్ ఏదైనా ఒక నిరీజ్వి వుండాలి. అపుప్డే ఫలిసుత్ంది. దాని శరీరంలోకి నీ పర్వేశం 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

6            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

సాధయ్మవుతుంది. మీ ఆవిడకి నీ మీద తమాయించుకోలేని కోపం వచిచ్నపుప్డు, ఏదైనా బరువైనది నీ మీదకి బలవంతంగా విసరాలనుకునన్పుప్డు, 
అమాంతం నువువ్ దూరంగా వెళిళ్పోయి దాకుక్ని  ఏ దోమలోనో ఈగలోనో పర్వేశించి తపిప్ంచుకుని, మీ ఆవిడని గమనిసూత్,  నీ మీద ఆగర్హం తగిగ్ందని 
గర్హించాక మళీళ్ మనిషివవవ్చుచ్. ఇది తెలియక మీ ఆవిడ అయోమయంతో పిచిచ్దైపోతుంది. అనన్టుట్ ఈ విషయం ఎపప్టికీ మీ ఆవిడకి తెలియకుండా 
జాగర్తత్ పడాలి మరి. తెలిసిందంటే నువువ్ హై ఓలేట్జ షాక కి గురైన కాకివవుతావు. జాగర్తత్"అనాన్డు. 

"చాలు సావ్మీ చాలు. అసలు వింటుంటేనే థిర్లుల్గా వుంది. ఇహ మా ఆవిడతో దొంగా పోలీసు ఆడతా, చూడండి నా 
తడాఖా!"అనాన్ను ఆనందంగా. 

"నేను నీకు చెపప్బోయే మంతర్ంతో పాటు ఈ విషయాలనీన్ భదర్ంగా, నీ బాయ్ంక పిన నంబరుల్ రాసుకునే చోట రాసుకో. అది మీ ఆవిడ 
కంట బడకూడదు సుమా. ఎపుప్డనాన్ మంతర్ం మరిచ్పోతే ఆ పుసత్కం చదివి మననం చేసుకోవచుచ్" 

"ఆహ ఏమి నా అదృషట్ం. ముందు మంతర్ం చెపప్ండి సావ్మీ నాకు తెగ ఆతర్ంగా వుంది." 
ఆయన చెవిలో నెమమ్దిగా చెపాప్డు. 
నేను బాగా వలెల్వేసి" సావ్మీ, ఒకసారి పరీకిష్ంచుకోవచాచ్?"అని అడిగాను. 
"మానవ జీవితమే అనుమానాలు, సమసయ్ల మయం అలాగే కానీయి"అనాన్డు. 
మంతర్ం చదువుతూ అకక్డే చచిచ్పడి వునన్ చీమ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. చీమ కళల్లోల్ంచి పర్పంచానిన్, సావ్మీజీని, ముఖయ్ంగా నా 

పారీథ్వ శరీరానిన్ చూసుత్ంటే నాకు ఆనందంగానూ గొపప్ ఆశచ్రయ్ంగాను వుంది. ఇదో గొపప్ అనుభూతి.  
మళీళ్ నా శరీరంలోకి వచేచ్శాను. 
"నాయనా! నువువ్ పరకాయ పర్వేశం చేసుత్నన్పుప్డు, నీ కాయం భదర్ంగా వుంటుందనుకునన్ చోటనే దానిన్ విడవాలి. లేదంటే 

పర్మాదం. ఆఁ"అనాన్డు. 
"సావ్మీ, నేననిన్ జాగర్తత్లూ తీసుకుంటాను. మీరు నాకు చేసింది మహోపకారం. ఇహ సెలవియయ్ండి. నే వెళతాను"అనాన్ను. 
"వెళిళ్రా నాయనా..నేనెపుప్డైనా నినున్ చూడడానికి వసాత్ను"అని లేచి గాలోల్ నడుసుత్నన్టుట్గా అడుగులేసూత్ వెళిళ్పోయాడు. 
‘ఇదంతా కలా? నిజమా? నేనేంటి? నాకింతటి వరమేంటి?’ అని గిలిల్ చూసుకునాన్ను. గటిట్గా గిలుల్కునాన్నేమో భరించలేక అరిచేశాను.  
ఇంటికొచాచ్ను. 
మా ఆవిడ కసిమీదవునన్ ఒంగోలు గితత్లా ముకుక్పుటాలెగరేసూత్ రంకెలేసోత్ంది.  
“దేబయ్ం ముఖమేసుకుని ఇపుప్డా వచేచ్ది? ఇపప్టిదాకా ఎకక్డికి చచాచ్వు? పొదుద్టున్ండి కాఫీ కలిపే దికుక్లేక, నాకా కాఫీ కలుపుకునే 

అలవాటు తపిప్పోవడం మూలానా, కలుపుకోలేక నానా అవసత్లూ పడాడ్ను. వెళుళ్..వంటిటోల్కి వెళిళ్ కాసత్ కాఫీ తగలేసుకు రా..తల నొపిప్తో 
చచిచ్పోతునాన్ను" అంది అపర కాళికలా. 

‘ఇహనుండీ నీ పని అయిపోయిందిలేవే’ అని మనసులో అనుకుంటూ’అలాగే!’అని వంటింటోల్కి వెళాళ్ను. 
ఆ రాతిర్- 
మేమిదద్రం మంచం మీద పడుకునాన్ం. 
తను నిదర్లో వుంది. నాకు నిదర్పటట్డం లేదు. దాని మీద మహా కసిగా వుంది. అపప్టికే నేను చంపి టేబుల మీద భదర్ంగా వుంచిన 

దోమ శరీరం వుంది.  
నేను దుపప్టి మొతత్ం కపుప్కుని మంతర్ం ఉచచ్రిసూత్ దోమ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. నెమమ్దిగా దోమ శరీరంతో ఒళుళ్ విరుచుకుని 

మా ఆవిడమీద దాడి మొదలెటాట్ను. ముఖంమీద కుటిట్న చోటన మళీళ్ కుటట్కుండా ఆమె దెబబ్లనుండీ అలవోకగా తపుప్కుంటూ కుటిట్ కుటీట్ నా శరీరంలోకి 
పర్వేశించాను. 
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మరుసటిరోజు దదుద్రల్తో ఉబిబ్పోయిన దాని ముఖానిన్ చూసూత్ ఏమెరగనటుట్ "ఏవైంది?"అనాన్ను జాలిగా. 
"వెధవ దోమ రాతిర్ తెలల్వారుల్ కుడుతూనే వుంది. నిదర్పోకుండా చేసింది. అవునూ ఆ పాపిషిట్ దోమ మిమమ్లిన్ కుటట్లేదే..ఓహో మీరు 

దుపప్టి ముసుగేసుకుని చచుచ్ంటారు. నేను దానికి దొరికిపోయాను"అంది విచారంగా. 
మొటట్మొదటిసారి ఆమె ముఖంలో బాధ చూశాను. నా మనసులోని ఆనందం అంబరానిన్ తాకింది. శతృవు బాధ మనిషికింత 

ఆనందం కలిగిసుత్ందా? అందుకే పర్పంచంలో యుదాధ్లు జరుగుతూనే వుంటాయనన్మాట. 
ఒకనాటి సాయంతర్ం "ఓయ..నేనలా షాపింగ కి వెళొళ్సాత్ను, నిదర్మొహంతో వుండకు. దొంగలు ఇలుల్ దోచేసాత్రు. ఇంటిని కుకక్లా 

కాపలాకాయ జాగర్తత్"అంది బయటకి వెళుతూ. 
‘అలాగే’అనన్టుట్ వినయంగా తలూపాను. 
అది వెళాల్క, ఇంటికి తాళం పెటిట్ కళేబరాల వేటకు వెళాళ్ను. మా ఇంటికి కొదిద్దూరంలో చచిచ్పోయిన కుకక్ శరీరం కనిపించింది. నా 

ఆనందం అంతా ఇంతాకాదు. ‘నేను ఇంటికి కుకక్లా కాపలా కాయాలా? నువేవ్మో బలాదూర గా తిరుగుతావా? చెబుతా నీ పని కుకక్గానే చెబుతా’ 
అనుకుంటూ.. 

ఇంటికొచిచ్ బెడూర్మ లో పడుకుని మంతర్ం చదువుతూ కుకక్ శరీరంలోకి పర్వేశించాను. సాటి కుకక్లనుండి తపిప్ంచుకుంటూ.. మా 
ఆవిడను వెతుకుక్ంటూ బయలేద్రి మొతాత్నికి షాపింగ మాల లోంచి బయటకొసుత్నన్ మా ఆవిడిన్ చూసి మొరుగుతూ వెళిళ్ పికక్ పటుట్కుని గటిట్గా కొరికాను. 
"చచాచ్నోర్య"అని మా ఆవిడ అరచిన అరుపువిని సంతోషంగా తోకూపుతూ పరిగెతుత్కుంటూ సందులూ గొందులూ ఆఘమేఘాల మీద దాటుతూ..మా 
వీధిలోని ఖాలీ సథ్లంలో కుకక్ శరీరానిన్ వదలి మా ఇంటోల్ని నా శరీరంలోకి పర్వేశించాను. 

కొదిద్సేపటికి ఆటోలో మా ఆవిడ కాలికి రకత్ం కారుతూ వచిచ్ "పొదుద్నేన్ నీ దరిదర్ ముఖం చూసుంటాను. ననోన్ కుకక్ కరిచింది. ఇంటికి 
తాళం వేసి రా హాసప్టల కి వెళదాం! కాసత్ ఆటో ఎకిక్ంచడానికి దింపడానికి సహాయం చేదుద్వుగాని"అంది. 

బాధని నటిసూత్ హడావిడిగా తనతో ఆటో ఎకాక్ను. 
అలా నేను నలిల్లా మారి రకత్ం పీలాచ్ను. అనన్ం తినేటపుప్డు బొదిద్ంకగా వచిచ్ వికారం కలిగించాను. పాములా మారి మా ఆవిడిన్ 

భయపెడుతూ వైవాహిక జీవితానిన్ ఎంజాయ చెయయ్సాగాను. 
ఒకరోజు ననున్ చూడడానికి మా ఇంటికి సావ్మీజీ వచాచ్డు. మా ఆవిడ ‘వీడెవడు’ అనన్టుట్ గురుర్గా చూసింది. 
‘నా సేన్హితుడు పాపం భారయ్ పెటేట్ బాధలు భరించలేక సనాయ్సం తీసుకునాన్డు. ననున్ చూడడానికి వచాచ్డట..జసట్ కాసేపు కబురుల్ 

చెపిప్ వెళిళ్పోతాడంతే’ అనాన్ను. 
తను ఏ కళనుందో ’సరే’అనన్టుట్ చూసి వెళిళ్పోయింది. 
మేమిదద్రం మా బెడూర్మోల్ కూరుచ్నాన్ం. గటిట్గా తలుపు మూసి గడేసి నేను రకరకాల జంతువులుగా మారి మా ఆవిడిన్ ఎంత 

భయపెటిట్ంది, హింసపెటిట్ందీ చెపిప్ నవవ్సాగాను. ఆయనకూడా వాళాళ్విడిన్ బాధపెటిట్నటుట్ ఊహించుకునాన్డో ఏమో? పగలబడి నవవ్సాగాడు. 
"ఏమదృషట్మయాయ్ నీది..మా ఆవిడ అలా భయపడుతుండగా నేను చూడలేకపోయాను..పచ్"అనాన్డు. 
"అపుప్డే ఏమయిందండీ, ఇంకా ముందుంది ముసళళ్ పండగ. పెళల్యినపప్టినుండీ ఎంత బాధ పెటిట్ందనుకునాన్రూ, మహా 

మొండిఘటం దానిన్ అంత తేలిగాగ్ వదులుతానా" 
"అదిసరే కానీ ఇందాకా మీ ఇంటోల్కొసుత్ంటే రెండు చచిచ్పోయిన ఎలకలు చెటుట్ పకక్గా వుండగా చూశాను. ఒకసారి ఇదద్రం 

ఎలుకలుగా మారదామా? నువువ్ మీ ఆవిడిన్ భయపెడుతుంటే నేను ఎలుకరూపంలో చపప్టుల్ కొడుతూ చూసాత్ను, సరేనా!" 
"అయోయ్ ఎంతమాటండీ..తపప్కుండానూ..మీరే లేకపోతే నాకింత ధైరయ్ం, తెగింపూ, వచేచ్దా పదండి మరి" 
ఇదద్రం డబల కాట బెడ మీద పడుకుని మంతర్ం జపించాము. ఎలుకలోల్కి పర్వేశించాము.  
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నేను మా ఆవిడ దగగ్రగా వెళిళ్ ‘కాలివేలు కొరుకుతా’ ననన్టుట్గా భయపెటట్సాగాను. అది భయంతో ఇలల్ంతా ఒకటే పరుగు. నేను మా 
సావ్మీజీ ఎలక వంక గరవ్ంగా చూశాను. అది నవువ్తూ చపప్టుల్ కొడుతోంది. నాకు హుషారు ఎకుక్వై కేబుల వైరు మీదుగా పాకి మా ఆవిడమీద 
దూకడం, చీర మీదకు దూకి పైకి ఎకాక్లని చూడడం, ఆవిడ జుగుపస్గా విదిలించుకోవడం, నాకైతే నవావ్గడం లేదు.  

అంతలో మా ఆవిడ వంటగదిలోకెళిళ్ కిరోసిన డబాబ్ తీసుకోవడం చూశాను. కొంపదీసి నా భయానికి ‘తగలేసుకుంటుందేమో’ అని 
ఆందోళన పడాడ్ను. 

కాని అనూహయ్ంగా బెడూర్మ లోవునన్ మా శరీరాల దగగ్రకెళిళ్ "మీ ఇదద్రూ పరకాయ పర్వేశం చేశారని నాకు తెలుసు. ఇందాక ఈ 
గడడ్మోడు వచిచ్నపుప్డే అనుమానించాను. మీ మాటలు తలుపు చాటునుండి మొతత్ం వినాన్ను. మీరు పనిన్న కుటర్ తెలిసింది. ఇహ ఉపేకిష్ంచను. హమమ్! 
హమమ్ ఇనాన్ళూళ్ ననెన్ంత హడలెతిత్ంచావు? మీ ఇదద్రి శరీరాలమీద ఇపుప్డే కిరోసిన పోసి తగలేసాత్ను. ఎలకలాల్నే బర్తికి చావండి." అని మా శరీరాల మీద 
కిరోసిన పోసింది. 

మేమిదద్రం షాక అయాయ్ము. ఇది మేమూహించని పరిణామం. ముఖయ్ంగా మా గురువుగారు భయంతో ఎలుకరూపంలో 
నిలువుగుడేల్యడం సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఆయనకొచిచ్న మంతార్లేమయాయ్యో? బహుశా ఎలుకరూపంలో వుంటే మంతిర్ంచలేడేమో? 

మా ఆవిడ బొడోల్నుండి అగిగ్పెటెట్ తీసి అందులోంచి పులల్ తీసింది. దాని సంగతి నాకు తెలుసు. అది అనుకుందంటే ఏదైనా చేయగలదు. 
గబ గబ గురువుగారి దగగ్రకెళిళ్ దాని రాక్షసతవ్ం గురించి చెవిలో చెపాప్. 
ఆయన గజ గజ వణకిపోయాడు.  
ఇదద్రం దాని కాళళ్మీద పడాడ్ం.  క్షమించమని. 
"నేను అదృషట్ వంతురాలిన్ కాబటిట్ ఇవాళీవిషయం తెలిసింది. లేకపోతే ననెన్నిన్ చితర్హింసలకి గురిచేసేవాడివి? నీకు ఈ ముదనషట్పు 

పరకాయ పర్వేశ విదయ్నేరిప్న గురువుగాడొకడు. మిమమ్లిన్ ఊరికే వదలకూడదు. ఈరోజుతో పీడ విరగడచేసుకుంటా"అని పులల్ వెలిగించబోయింది. 
నేను దాని కాళళ్ మీద పొరిల్ పొరిల్ దండాలు పెటాట్ను మమమ్లిన్ వదిలేయమని. 
ఎందుకోకాని మా ఆవిడ కాసత్ శాంతించింది. 
"సరే, మిమమ్లిన్ క్షమిసాత్. కాని ఒక షరతు. ఈ గడడ్ంగాడు ఇహ జీవితంలో నా కంట బడకూడదు. అలా అయితేనే" అంది. 
మా గురువుగారు ‘సరే’ అనన్టుట్గా రెండు కాళళ్మీద లేచినిలబడి తన రెండుచేతులూ దగగ్రకి చేరిచ్ తలూపుతూ మాటిచాచ్డు. 
"అయితే నువువ్ మనిషిగా మారి ఇకక్డిన్ంచి పారిపో" అని హూంకరించింది. 
ఆయన మనిషిగామారి మా ఇంటినుండి పరుగో పరుగు. ఆయనకెనోన్ శకుత్లునాన్యనుకునాన్, కానీ అవనీన్ మా ఆవిడ గయాయ్ళితనం 

ముందు హుళకిక్ అయిపోయాయి.  
నా వంక చూసింది. "ఇహ నీ సంగతి. నువువ్ ఇలాగే పరకాయ పర్వేశ విదయ్తో ననున్ అలరించాలి. అదెలాగంటే? పకిక్ంటావిడ 

పటుట్చీర కొని గొపప్లకోసం ఊరంతా చూపిసోత్ందిగా, ఇలా ఎలకలా వెళిళ్ దానిన్ నువువ్ చీలికలు పీలికలు చేసి రావాలి. అది లబో దిబో అని మొతుత్కోవాలి. 
అది చూసి నేను నవువ్కోవాలి. ఏ జంతువు కళేబరముంటే ఆ జంతువులా నాకు ఉపయోగపడాలి. ఈ ఇంటోల్ నువువ్ తోక ముడుచుకుని ఎలా వుంటావో 
అలా వీధి వీధంతా నాకు దాసోహమై వుండాలి. అలా నువువ్ చేయాలి. వింటునాన్వా?"అని గదమాయించింది. 

ఏం చేసాత్ం. పెనంలోంచి పొయియ్లోకి పడడ్టుల్గా వుంది నా పరిసిథ్తి. ఒపుప్కునన్టుట్గా తలూపాను. 
"అయితే మనిషివిగా"అంది. 
’బర్తుకు జీవుడా’ అనుకుంటూ మనిషినయాయ్. కాదు కాదు మళీళ్ బానిసనయాయ్! 

 
PPP 
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పార్ ణంపార్ ణం  ఖరీదుఖరీదు                        ఆర్ఆర్..  శరమ్శరమ్  దంతురిత్దంతురిత్      
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 ఛతర్పతి శివాజీ ఇంటరేన్షనల ఎయిర పోరుట్. సాయంతర్ం ఏ చరచ్ గేట సేట్షన లోనో వికోట్రియా టెరిమ్నస సేట్షన లోనో వచేచ్ పోయే జనాలతో 
గోలగోలగా ఉంది కానీ విమానాశర్యంలా లేదు.. ఊరి కురార్ళళ్తో కిర్కెట ఆడుతూ చినన్పుప్డెపుప్డో ఊరోల్ విమానం చపుప్డు వినిపిసేత్ పైకి చూసేవాడు 
కిషోర. అసలు విమానం ఎందుకలా ఎతుత్గా ఎగురుతుందో అందులో ఏముంటాయో తెలీని వయసుస్. చుటూట్ సేన్హితులడిగితే, ఏదో తెలిస్నవాడిలా "అవి 
బొమమ్ విమానాలార్ అందులో ఏమీ ఉండవ" అని చెపేప్వాడు ఏదో పెదద్ తెలిస్నవాడిలాగా.  
 పదహారేళుళ్ ముందుకి తిపిప్తే, ఇపుప్డు ఐ. ఐ. టి. డిగీర్ చేతోత్ పటుట్కుని మొదటి సారి విమానం ఎకక్బోతునాన్డు. ఇపప్టున్నించి ఇంక వెనకిక్ 
చూసుకునే అవసరం లేదు. డాలరేల్ డాలరుల్ సంపాదన. ఒళుళ్ గగురొప్డుసోత్ంది. కిషోర తండిర్ రామాయయ్ ఆతృంగా చూసుత్నాన్డు కొడుకేక్సి. నినన్గాక 
మొనన్ పుటిట్న వీడు ఇపుప్డో రెకక్లొచిచ్న పకిష్. ఎగరబోయే తాను ఆపగలడా?  
 కూడా తెచుచ్కునన్ ఆవకాయ, కుకక్రూ వాటితో బరువుగా ఉనన్ రెండు సూట కేసులూ లోపల చెకింగ లో ఇచేచ్సి బయటకొచేచ్డు కిషోర. 
ఇంతకు ముందు మళీళ్ ఎనోన్ సారుల్ చెపిప్ందే అయినా రామయయ్ అనాన్డు - - "జాగర్తత్ నాయనా, మన సంసక్ృతి వేరూ , వాళళ్ది వేరూ. కంగారు పడి 
మతం మారుచ్కోవడం, వేరే మతం వాళళ్ని పెళిళ్ చేసుకోవడం అనేవి చేయకు. నీకిషట్మైతే మేము చూసాకే......." 
 కిషోర నవువ్తూ చెపేప్డు, "నానాన్ నేను ఎలాంటివాడినో నీకు తెలియదా? ఐ. ఐ. టి లో ఉనన్ంతకాలం నా సేన్హితులందరూ నీకెపుప్డైనా నేను 
అలాంటి పనులు చేసుత్నన్టుట్ చెపేప్రా? ఏమీ కంగారు పడకు." 
 "సరే నీ కూడా వచేచ్ సేన్హితులేరీ?"  
 "వసూత్ ఉంటారు. అందరం వెళేళ్ది ఒకే యూనివరిస్టీకి కదా? అయినా ఇంకా టైం ఉంది." 
 ఈ లోపులే బిలబిలాల్డుతూ ఓ పది మంది గుమికూడేరు కిషోర చుటూట్. రామయయ్ మొహం వికసించింది, " మొతత్ం మీద మళీళ్ అందరూ ఓ చోట 
చేరేరనన్మాట." 
 కాసేపు కబురల్యేయ్క కురార్ళళ్ందరూ విమానం ఎకక్డానికి లోపలకెళూత్ంటే రామయయ్ చెపేప్డు, "వెళళ్గానే ఫోన చేయడం మరిచ్పోకండేం?" 
 "అలాగే" ముందుకి సాగిపోయింది బృందం. 
 
 రెండు మూడు గంటల తరావ్త అనేకానేక మెటల డిటెకట్రల్ లోంచి కదులుకుంటూ మొతత్ం మీద విమానం ఎకేక్ గేటు దగిగ్రికొచేచ్రు. ఇంతకు 
ముందునన్ హుషారోల్ తెలీని ఆకలీ దాహం ఒకక్సారి బయటకొచేచ్యి తనున్కుంటూ - సూట కేసులు మోయడమా మజాకా? అకక్డే దొరికిన ఏదో గడిడ్ 
తిని బేంక కౌంటరోల్ చేతిలో ఉనన్ రూపాయలు మారుచ్కుంటే చేతిలోకి వచిచ్ంది పదిహేను డాలరుల్. వెళేళ్క మొదటి నెల సూట్డెంట జీతం ఎనిమిది వందలూ 
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చేతిలో పడాడ్నికి ఇంకో ముఫైఫ్ రోజులు పడుతుంది. బేగ లో ఉనన్ వెయియ్ డాలరల్ చెకూక్ ఓహైయో వెళేళ్దాకా మారచ్డం అనవసరం. ఈ లోపుల 
విమానంలో పెటేట్ తిండి సరిపోతుంది ఎలాగాను. ఆ తరావ్త చూసుకోవచుచ్. 
 మొదటిసారి అమెరికా వెళుత్నన్ందుకూ, కేస వెసట్రన్ యూనివరిస్టీ లాంటి మంచి సూక్లోల్ సాక్లర షిప వచిచ్నందుకూ అందరితోపాటు ఒకే సూక్ల 
కి వెళుత్నన్ందుకూ కురర్ మనసు ఉరకలు వేసోత్ంది. కురార్ళల్ందరూ కబురల్లో పడాడ్రు.  
 "రెండేళళ్నగా ఎంతరా? కొంచెం కషట్పడితే నాలుగేళళ్లో మన సీనియరుల్ సంపాదించినటూట్ ఎం. ఎస, పి.హెచ.డి రెండూ కొటేట్సి ఏదో 
యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర ఉదోయ్గం సంపాదించామంటే ఇంక వెనకిక్ చుసుకునే అవసరం లేదు." 
 "అవును ఇరవై ఐదేళళ్కి అసిసెట్ంట పొర్ఫెసర, ముఫైఫ్ లోపునే అసోసియేట, తరావ్త నలభైలోపున పొర్ఫెసర. రెండు మూడు పర్పోజలస్ రాసి 
డబుబ్లు రాబటాట్మంటే టెనూయ్ర గేరంటీ. మొనన్ మొనన్టిదాకా మనతో పాటు హాసట్ల ఉండిన రామారావ ఇపుప్డు శాన డియాగోలో పొర్ఫెసర అవలే?" 
 కిషోర అనాన్డు, "ఇవనీన్ అంత బెంగపడేవి కాదు కానీ, ఓ సారి టీచింగ లోకి వెళేళ్క పొర్పోజల రాసి పేటెంటుల్ సంపాదించామంటే ఇంక 
తిరుగులేదు." 
 పకక్నునన్ ఇంకో కురార్డు చెపేప్డు, "ఎందుకొచిచ్న గోలరా ఇదంతా. ఎం. ఎస అవగానే గూగిల లోనో మైకోర్సాఫట్ లోనో జేరిపోతే ఏడాదినన్రలో 
ఓ బెంజ కారేసుకు తిరగొచుచ్ కదా?" 
 "అలా చేయచచ్నుకో కానీ టీచింగ లో చేరితే ఎపుప్డు వసుత్నాన్డు, ఎపుప్డు పోతునాన్డనేవి ఎవరికీ అఖక్రేల్దు. ఏదో కంపనీలో చేరితే మెడలు 
వంచి పని చేయిసాత్రోయ" 
 "అదీ నిజమే. టీచింగ లో ఉంటే గార్డుయ్యేట అసిసెట్ంటల్ చేత పని చేయించుకుంటూ తీరిగాగ్ ఎంజాయ చేయొచుచ్. అదీగాక పర్పోజలస్ రాసేత్ 
అందులో వచేచ్ జీతం యూనివరిస్టీ ఇచేచ్దానికి తోడౌతుంది. ఎనిన్ పర్పోజలస్ రాసేత్ అనిన్ డబుబ్లు. ఆకాశమే హదుద్ సంపాదనకి. ఏదైనా కంపెనీలో జేరితే 
అలా కుదురుతుందా?" 
 "మన రవి గూగిలోల్ చేరాక వారానికో రోజు తన సొంతానికి పనిచేసుకోవచచ్ని చెపేప్డే?" 
 "అలా చేసుకునాన్ టీచింగ లో ఉనన్ సౌలభయ్ం కంపెనీ లో ఉండదు బాసూ. టీచింగ లో పుసత్కాలు రాసుకోవచుచ్, పేపరుల్ పబిల్ష చేసుకోవచుచ్. 
కాల్సులు సాయంకాలం అయితే తీరిగాగ్ మధాయ్నన్ం సూక్లుకెళిళ్నా ఫరేల్దు." 

రాబోయే డాలరల్ దగిగ్రున్ంచి సచిన టెండూలాక్ర దాకా కబురుల్ సాగేక లైనోల్ నుంచుని విమానం ఎకేక్రు ఒకొక్కక్రూ. ఏదో పేపరోల్ చూసి 
విమానంలో కాళుళ్ చాపుకు పడుకోవచచ్నుకునాన్రు కానీ లోపలికెళేళ్క తెలిస్ంది ఎకానమీ అంటే ఏమిటో. ఇంకో ఎనిమిది గంటలు కాళుళ్ ముడుచుకుని 
కూరోచ్టమే.  లండన లో దిగేక నాలుగగ్ంటలు కూరుచ్ని మళీళ్ ఎనిమిది గంటలకి షికాగో. అకక్ణుణ్ంచి కీల్వ లేండ ఇంకో గంటనన్ర. 
 కిషోర ఇలా కీల్వ లేండ చేరేసరికి రామయయ్ బొంబాయి నుంచి రైలోల్ ఒంగోలు చేరేడు. ఇంటికెళిళ్న రెండు మూడు గంటలోల్ అమెరికానుంచి ఫోన 
వచిచ్ంది కొడుకు దగిగ్రున్ంచి, కేష్మంగా చేరినటూట్. హమమ్యయ్.  
 కీల్వ లేండ జేరగానే సూక్లోల్ అనిన్ పనులూ పూరిత్చేసుకునే సరికి లేబర డే వీకెండ! నలుగురు రూమేమ్టూల్ అదెద్కో కారు తెచుచ్కుని పిటస్ బరగ్ 
వెళళ్డానికి నిరణ్యం అయిపోయింది. నలుగురి ముందూ అడగడం బావుండదు కాబటిట్ ఒక రూం మేట ని తరావ్త అడిగేడు కిషోర, డైరవింగ ఎవరు 
చేసాత్రు, డైరవింగ ఫరావ్ లేదా, రానూపోనూ దారి ఖరుచ్లెంతవుతాయి, తన దగిగ్ర ఇంకా జీతం రాక డబుబ్లులేవు కనక తరావ్త ఇవొవ్చాచ్ అనే విషయాలు. 
 ఎంత దాచి అడిగినా అందరికీ తెలియనే తెలిస్ంది. నవేవ్రు. నెల జీతం వచేచ్క ఇవవ్చుచ్. ఇంక పోతే డైరవింగ కి ఏమీ ఢోకా లేదు. కిషోర కి తపప్ 
మిగతా ముగుగ్రికీ కారుల్ లేకపోయినా డైరవింగ లైసెనస్ ఉంది. ఒకడి తరావ్త ఒకళుళ్ డైరవింగ చేసేయగలరు! అదీకాక రాతిర్ పూట డైరవింగ మరీ 
బావుంటుంది. ఐ ఐ టి లో పరీక్షలపుప్డు ఆల నైట చదూకునన్టేట్ ఇది కూడా. కిషోర కి ఒకక్సారి హుషారు పుటుట్కొచిచ్ంది. అయితే కారోల్ నలుగురైతే 
ఒకొక్కక్ళళ్కీ జేబులోంచి ఎకుక్వడబుబ్లు పడతాయ. ఇంకో కురార్ణిణ్ సంపాదించామంటే డబుబ్లు ఆదా చేయొచుచ్. ఎవరునాన్రా అని విచారిసేత్ ఓ 
శంకరార్వు దొరికేడు.  
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 శంకరార్వు ది విశాఖపటన్ం. ఐ ఐ టి కురార్డు కాదు కానీ అందరాల్గే ఎలోగాలా కీల్వ లేండ లో దిగినవాడే. వచిచ్ ఓ సంవతస్రమౌతోంది కానీ 
పర్తీదీ నిశితంగా చూసూత్ అనిన్ రకాల పర్శన్లూ అడుగుతూ ఉంటాడేమో, నితయ్శంకితుడని పేరు తెచుచ్కునాన్డు. కిషోర వాళళ్ టీం “వసాత్వా మా కూడా” 
అని అడిగితే పర్శన్లు అడగడం మొదలుపెటేట్డు. మొతత్ం ఖరుచ్ ఎంతౌతుంది? డైరవింగ లైసెనస్ మాట సరే హైవే మీద వీళళ్కి డైరవింగ అల వాటుందా, 
రాతిర్కి వచేచ్యడం కంటే పగటిపూట డైరవింగ బావుంటుంది కదా? ఇతాయ్ది. 
 కిషోర రూమేమ్ట రమేష కి వళుళ్ మండిపోయింది. "వసేత్ రా లేకపోతే మానెయ కానీ ఇలా చెధవ పర్శన్లతో మమమ్లిన్ ఏడిపించుకు తినకు." 
ఖరాఖండీగా చెపేప్సాడు. నితయ్ శంకితుడికి ఇంకనోరుమూసుకోక తపప్లేదు. కిషోర కి అయితే కాల్సులు మొదలు పెటట్లేదు కానీ మిగతా వాళళ్కునన్ పనుల 
వలల్ శుకర్వారం సాయంకాలం దాకా కారు అదెద్కి తీసుకోవడం కుదరేల్దు. 
 అసలే లేబర డే వీకెండేమో కారు అదెద్కీ, ఇనూస్ రెనుస్కీ బాగానే వదిలింది చేతి చమురు. శుకర్వారం సాయతర్ం బయలేద్రి రాతిర్ పదింటికి పిటస్ 
బరగ్ జేరిపోయేరు ఎలాంటి ఆవాంతరాలు లేకుండా. రమేష కి తెలుస్నన్ పెన సేట్ట యూనివరిస్టీ కురార్డింటోల్ రాతిర్కి మకాం. శనివారం కొండమీద వెంకనన్ 
దరశ్నం. పెన హిలస్ చినన్దైనా దాదాపు అవే వంకరుల్ ఉనన్ చినన్ సైజు తిరుపతే. అకక్డున్ంచి చూసేత్ పకక్నే ఉనన్ హైవే మీద కారుల్ నునన్గా జారిపోతునన్ 
చితర్ం. వావ! ఊరంతా తిరిగి ఆదివారం రాతిర్ పనెన్ండింటికి మళీళ్ కీల్వ లేండ వచేచ్యడం కిషోర కి అదుభ్తంగా అనిపించింది. డభైభ్ మైళల్ సీప్డుతో 
వెళుత్నన్పుప్డు కూడా ఏ ఒడిదుడుకులూ లేని రోడూల్, ఎకక్డపడితే అకక్డునన్ రెసట్ ఏరియాలూ, పదెద్నిమి చకార్ల టర్కుక్లూ, ఓహ ఏం అమెరికా! 
 సెపెట్ంబర నుంచి కిషోర కి కాల్సులు మొదలయేయ్యి.  హై సూక్లోల్ ఇచిచ్నటూట్ రోజూ హోం వరక్ ! మూడు వారాలు తిరిగేసరికి కిషోర కి 
తెలిసొచిచ్ంది ఎంత పని చేయాలో. వారానికి ఇరవై గంటలు లేబ లో పని చేయాలనాన్రు సరే. ఇరవై గంటలు మాతర్ం చేసేత్ పనయేయ్దెపుప్డు? తనకి డిగీర్ 
వచేచ్దెపుప్డు? అపారట్ మెంట - డిపారట్ మెంట, ఎడైవ్సర - బడ వైజర అనన్ సామెత గురుత్కొచిచ్ంది.   
 కాసత్ దకిష్ణంగా ఉంటే అకోట్బర దాకా కోటు అకక్రేల్దేమో కానీ ఇపుప్డునన్ది కీల్వ లేండ. అసలే చలి అని ఛసూత్ంటే సంధి మంతర్ం అనన్టూట్ కీల్వ 
లేండ ఉండేది సముదర్మా అనన్టుట్ంటే లేక ఈరీ పకక్న. అకోట్బర నాటికి కాసత్ సోన్ పడడం మొదలింది. నవంబర దాకా సోన్ రాదనుకుంటే ఇపుప్డే 
వచిచ్ందేమిటా అని కిషోర నూయ్స అంతా ఆసకిత్గా చదవడం మొదలుపెటేట్డు. అపుప్డు తెలిస్ంది - లేక ఎఫెకట్ సోన్ అంటే ఏమిటో. ఉతత్రోతత్రా తెలిస్ంది 
ఏమిటంటే కీల్వ లేండ లాంటి పర్దేశాలోల్ ఉండేది దాదాపు ఒకటే వాతావరణం - తొమిమ్ది నెలలు వణికించే చలీ, మరో మూడు నెలలు మామూలు చలీను. 
ఇలంటి ఊళళ్లోల్ ఉంటే గానీ ఇంగీల్షులో కూల అనే పదానికీ కోలడ్ అనే పదానికీ అరధ్ం తెలియదేమో. 
 ఇండియా నుంచి మొదటిసారి అమెరికా వచిచ్న అందరికీ తగిలే వాతావరణం షాక కిషోర కీ తగిలింది. ఇకక్డ వరాష్కాలం అనేదే లేదు. 
సంవతస్రంలో ఏ రోజైనా వరష్ం పడొచుచ్. అకోట్బర నుంచి దాదాపు మారచ్ దాకా నూయ్స లో వాతావరణం చూసినా చూడకపోయినా ఒకక్టే. కర్మం 
తపప్కుండా చెపప్గలిగేది ఏమిటంటే - ఈ రోజు మబుబ్ కమిమ్ ఉంటుంది. సూరుయ్డు పాకిష్కం. ఇరవై నుంచి ముఫైఫ్ శాతం వరష్ం గానీ సోన్ గాని పడొచుచ్.  
 నవంబర వసూత్నే మళీళ్ కురార్ళల్ందరూ థేంకస్ గివింగ కి ఎకక్డికెలాద్మా అని ఆలోచనలో పడాడ్రు. ఈ సారి శంకరార్వు చెపేప్డు, "నూయ్యారక్ లో 
మా మావయయ్ ఉనాన్డు. ననున్ రమమ్ని ఏడాదిగా అడుగుతునాన్డు. మీరు వసాత్నంటే మాటాల్డి చూసాత్ను." 
 "నూయ్యారక్ చూడాడ్నికి బావుంటుంది కానీ మనం వెళేళ్ది అయిదుగురం. అంతమంది దాడి చేసినటుట్ వెళేత్ బావుండదేమో." కిషోర అనాన్డు. 
 "అడుగుతానని చెపేప్ను కదా. వదుద్ అనాన్డనుకో ఇంకోసారి వెళొళ్చుచ్." 
 రమేష అడిగేడు, "నూయ్ యారక్ సిటీలో ఉంటారా లేకపోతే దగిగ్రునన్ సబరబ్ లోనా?" 
 "నూయ్ జెరీస్, ఎడిసన లో" 
 "సబరబ్ అనన్మాట. అకక్డైతే నూయ్ జెరీస్, నూయ్ యారక్ రెండూ చూసి రావొచుచ్." 
 "అటాల్ంటిక సిటీ కూడానా?" కాసత్ తెగింపునన్ ఇంకో కురార్డు పకక్నుంచి అడిగేడు. 
 
 "అటాల్ంటిక సిటీ సమమ్ర లోరా నాయనా. సముదర్ం పకక్న ఈదురుగాలిలో చలిలో పెదద్గా తిరగడం కషట్ం." 
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 "మీ మావయయ్కి పిలల్లునాన్రా?" 
 "ఇదద్రమామ్యిలు." 
 "ఏం చేసుత్నాన్రేం?" 
 "ఓ అమామ్యి కాలేజీలో నూయ్రో సైనుస్ చదూతోంది. రెండో అమామ్యి ఎనిమిదిలోనో తొమిమ్దిలోనో" 
 "అదనన్ మాట సంగతి. మనోడికి కాబోయే పెళాళ్నిన్ చూడాడ్నికెలాద్మని సరాద్," ఆట పటిట్ంచేడు రమేష. శంకరార్వు సిగుగ్పడిపోయేడు, "ఆ 
అమామ్య ఇకక్డ పుటిట్ందోయ, నేను ఆనతానా వాళళ్కి?" 
 "సరే మీ మావయయ్ని అడిగిచూడు.ఏమంటాడో చూసి ఆలోచిదాద్ం." 
 రెండోర్జుల తరావ్త మావయయ్తో మాటాల్డిన శంకరార్వ చెపేప్డు, "మావయయ్కేమీ ఇబబ్ంది లేదు. గురువారం రాతిర్ టరీక్ వండుతునాన్ను 
తపప్కుండా రండి అనాన్డు. నూయ్ యారక్, నూయ్ జెరీస్ అనీన్ చూసేసి ఆదివారం వెనకొక్చేచ్యచుచ్." 
 "సోమవారం నాకో టెసట్ ఉంది. శనివారం రాతిర్కి వచేచ్సేత్ ఆదివారం చదువుకుని టెసట్ కి వెళొళ్చుచ్." కిషోర చెపేప్డు. 
 "అదో పెదద్ పనా. నీ పుసత్కాలు తెచుచ్కోవోయ, దారిలో చదూకోవచుచ్. మేం డైరవ చేసూత్ంటే నువువ్ చదువుకో." 
 ఒకక్సారి మొదటి లేబర డే నాటి పర్యాణం గురొత్చిచ్ంది కిషోర కి. ఎంత సీప్డ గా వెళిళ్నా ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఉండడం అవనీన్ను. వెంఠనే 
ఒపేప్సుకునాన్డు. 
 థేంకస్ గివింగ ముందురోజు బుధవారం సాయంతర్ం. ఐదుగురూ చినన్ చినన్ బేగుగ్లోత్ బయలేద్రేరు. పకక్ అపారట్ మెంటోల్ కురార్ళుల్ కాసత్ 
అసూయగా చూసిన మాట వాసత్వం. ఇండియా నుంచి కిషోర కూడా వచిచ్న కొంతమంది కారు దాకా వచేచ్రు కబురుల్ చెపప్డానికి. ఎవరు ముందు డైరవ 
చేసుత్నాన్రు, ఎలా సరుద్కుంటారు, ఇలా కలగాపులగంగా కబురుల్. ఐదింటికే చీకటి పడిపోవడంతో లైటుల్ వెలుగుతునాన్య రోడుడ్మీద. బండి 
బయలేద్రుతూండగా పకక్ అపారట్ మెంట కురార్డొకడు చెపేప్డు డైరవ చేసే రమేష తో "జాగర్తత్గా డైరవ చేయండి. వచేచ్టపుప్డు నూయ్యారక్ నుంచి మా 
అందరికీ తలో టి.షరట్ తెచిచ్పెటట్ండి. హాపీ జరీన్." 
 రమేష థేంకస్ చెపిప్ నవువ్తూ చేయూపేడు. టయోటా కామీర్ మెతత్గా రోడుడ్మీదకి జారిపోయింది.  
 అదృషట్వసాతూత్ వెళేళ్టపుప్డు దారిలో సోన్ పెదద్గా లేదు హైవే ఎనభై మీద కానీ మరెకక్డా కానీ. ఎనిమిది గంటలోల్ వెళిళ్పోవచుచ్ ఏమీ టర్బుల 
లేకుండా. శంకరార్వ మావయయ్ ఇంటికెళేళ్సరికి రాతిర్ రెండు కావసోత్ంది. తలుపు కొటట్గానే వచిచ్ తలుపు తీసేడాయన. కుశల పర్శన్లయేయ్క బేస మెంట 
లోపలునన్ రెండు బెడూర్ములూ ఓ బాతూర్మూ వీళళ్కి కేటాయించి పైకెళిళ్ పడుకునాన్డు. డైరవ చేసిన రమేష మరో ఇదద్రికీ అపప్టికే నిదర్ వసూత్ంది. ఒళుళ్ 
తెలీకుండా నిదర్. లేచేసరికి మరాన్డు పదకొండు. 
 గురువారం పొదుద్నన్ లేచాక శంకరార్వు అతత్యయ్ పలకరించి మెతత్గా చివాటుల్ పెటిట్ంది, అంత రాతిర్దాకా మేలుకుని ఉండడం ఎందుకో, అలా 
డైరవ చేయడం ఎందుకు మంచిది కాదో చెపూత్. ఈ పర్హసనం అలా ఆగకుండా పోయేసరికి రమేష అందుకునాన్డు, "ఫరేల్దండి, మేం ముగుగ్రం డైరవ 
చేసుత్నాన్ం కదా?" దాంతో ఆవిడకి నోరుమూసుకోక తపప్లేదు. 

మధాయ్హన్ం అలా ఊరోల్ తిరిగొసాత్మని చెపిప్ దగిగ్రోల్ ఉనన్ బెసట్ బై, వాల మారట్ దుకాణాలనీన్ చూసూత్ంటే చలిలో మూసేసిన షాపులముందు 
గుడారాలేసుకుని కూరుచ్నన్ జనాలిన్ చూసి కిషోర అడిగేడు ఆశచ్రయ్ంగా, "ఇదేమిటి గురూ వీళుళ్ షాపులముందలా నుంచునాన్రు?" 
 "రేపొప్దుద్నేన్ నాలుగింటికి తీసాత్రు షాపులనీన్. టి.వి.లు, కంపూయ్టరూల్ చవగాగ్ దొరుకుతాయ. అవి కొనడానికి ఈ లైనుల్." 
 "తీరిగాగ్ పదింటికి రావొచుచ్ కదా శెలవు రోజున?" 
 "అపప్టికి రేటుల్ మారిపోతాయ బాసూ. ఈ లైనోల్ నుంచుంటేనే దొరుకుతాయో లేదో చెపప్లేం." 
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 సాయంతర్ం టరీక్ డినన్ర అయేయ్క కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, మరాన్టికి నూయ్ యారక్ సిటీ పర్యాణం, ఎలా వెళేత్ మంచిదీ అవనీన్ మాటాల్డుకునాన్క 
మళీళ్ యధావిధిగా లేటు నిదేర్. 
 శుకర్వారం అంతా నూయ్ యారక్ చూడడ్ంలో అయిపోయింది. వరలడ్ టేర్డ సెంటర దగిగ్రోల్ పది డాలరల్కి ఐదు షరట్ లు అముమ్తుంటే రమేష 
మరిచ్పోకుండా కొనాన్డు పకక్ అపారట్ మెంట సేన్హితులకి. శనివారం నూయ్జెరీస్ చూడాడ్నికీ, ఎడిసన లో ఉనన్ ఇండియన షాపులకీ తిరిగాక సాయంతర్ం 
ఇంటికొచిచ్ చెపేప్డు శంకరార్వ మావయయ్తో, "సోమవారం మా కిషోర కి టెసట్ ఉంది. అంచేత ఈ రాతిర్ బయలేద్రి వెళిళ్పోదాం అనుకుంటునాన్ం. 
రేపొప్దుద్నన్ దాకానే కార అదెద్కి తీసుకునాన్ం. ఇపుప్డు బయలేద్రితే రాతిర్ రెండూ మూడు లోపుల వెళిళ్పోవచుచ్. పొదుద్నేన్ లేచి కార ఇచేచ్సి టెసట్ కి 
తయారౌవచచ్నీ.....”  
 మావయయ్ ఏదో అనబోతూంటే అతత్యయ్ అందుకుంది. "అసలు మీకు బుదుధ్ందా? వచేచ్టపుప్డు రాతిర్ రెండింటికి వచేచ్రు. మళీళ్ ఇపుప్డు రాతిర్. 
థేంకస్ గివింగ కి వేరే ఊరువెళిళ్న వాళళ్ందరూ ఆదివారం పొదుద్నేన్ బయలేద్రుతారు. రాతిర్ డైరవింగ అంత మంచిది కాదు కూడా..." 
 రమేష అందుకుని చెపేప్డు, "మీరే చెపుత్నాన్రుగా ఆదివారం అందరూ బయలేద్రతారని? ఆ రష తపిప్ంచుకుందుకే ఇపుప్డు 
వెళాద్మనుకుంటునాన్ం" 
 "రష మాట అలా ఉంచు బాబూ. రాతిర్ పూట టర్కుక్లూ అవీ ఎందుకొచిచ్న గోల అసలే చలికాలం. తీరిగాగ్ రేపొప్దుద్నన్ బయలేద్రవచుచ్. ఇపుప్డు 
వదుద్." 
 "అదీ నిజమే. మీకు మహా అయితే ఈ రోజు పోతుంది. కానీ దారోల్ ఏ పర్మాదమైనా జరిగితే ఎందుకొచిచ్న గోల, రేపు పొదుద్నేన్ బయలేద్రండి." 
మావయయ్ చెపేప్డు. 
 "అలా కాదండి వెళాళ్లి. కార రేపటి పొదుద్నన్ వరకే తీసుకునాన్ం. టైం కి ఇవవ్కపోతే తరావ్త ఎకుక్వ ఛారజ్ చేసాత్రు." 
 "ఎంత ఎకుక్వ ఛారజ్ చేసాత్డు? యాభై డాలరాల్? మీ జీవితం కంటే ఎకుక్వా అది? వదద్ని చెపూత్ంటే మాట వినిపించుకోరేం?" అతత్యయ్ అరిచింది.  
 "అంత కోపం ఎందుకండీ? మేము ముగుగ్రం డైరవరల్ం ఉనాన్ం. పర్తీ వంద మైళల్కీ ఆగి డైరవర మారుతూ వెళిళ్పోగలం. ఇపప్టి వరకూ చాలా 
సారుల్ ఇలాగే చేసాం కూడా. కావలిసేత్ ఈ మధయ్నే అమెరికా వచిచ్న కిషోర ని అడగండి. అసలు టెసట్ ఉనన్ది అతనికే" 
 అతత్యయ్ కిషోర కేసి చూసింది. కిషోర నవువ్తూ తలూపుతూ చెపేప్డు, "అవునండి. వీళుళ్ ముగుగ్రూ బాగా డైరవ చేసాత్రు. నేను చదువుకోవడం 
కూడా ఇపుప్డు కీల్వ లేండ వెళూత్ కారోల్నే." 
 “టివిలో రెండు మూడు అంగుళాల సోన్ పడుతుందని చెపుత్నాన్రొరే” మావయయ్ చెపేప్డు. 
 రమేష నవేవ్సాడు, "కీల్వ లేండ లొ రెండు మూడు అంగుళాల సోన్ రోజూ పడుతుందండి. మేమునన్దే లేక ఈరీ పకక్న. దానికేనా ఇంత 
భయపడడ్ం?” 
 శంకరార్వ మావయయ్ అడిగేడు, "మీకు టిర్పుల ఏ మెంబర షిప ఉందా? కారు ఏదైనా టర్బుల ఇసేత్ వాళళ్ని పిలవొచుచ్." 
 "లేదండి. కారు కొతత్దే. రెంటల కారు వాడు నెంబరిచేచ్డు ఏదైనా పోర్బెల్ం వసేత్ ఫోన చేయమని. అవి చాలవా?" 
 మావయయ్కేమనాలో తోచలేదు. రాజుకనాన్ మొండివాడు బలవంతుడు. వీళళ్తో ఎంత చెపిప్నా వినరే? అతత్యయ్ వదుద్ వదద్ంటునాన్ రాతిర్ 
ఎనిమిదింటికి భోజనాల తరావ్త కారెకేక్సింది మితర్ బృందం. బండి బయలేద్రుతూంటే శంకరార్వ మావయయ్ చెపేప్డు, "ఏదైనా అవసరం వసేత్ ఫోన 
చేయండి ఎంత రాతైరనా ఫరావ్ లేదు." శంకరార్వ తలాడించేడు. 
 శనివారం రాతిర్. తానా పెర్సిడెంట కుమార కి వారాంతంలో అందరూ పడుకునాన్క టివీలో ఇంగీల్ష సినిమాలు చూడడ్ం అలవాటు. పగలు ఎలాగా 
టివీ అంతా పెళాళ్ం పిలల్చేతులోల్ చేతులోల్ ఉంటుంది. ఆ తెలుగు సినిమాలోల్ తింగరి డేనుస్లూ అవీ తాను చూళేళ్డు. ఈ తానా పెర్సిడెంట పదవొచాచ్క 
అసలు టివి చూడడ్మే గగనమై పోతోంది. రోజూ ఎవరో పిలవడం, ఏకిస్డెంటో మరోటో అనడం. దాంతో ఫోన మీద గంటల తరబడి మాటాల్డుతూ 
తెలిసునన్ జనాలిన్ పోగుచేసి వీళల్కి హెలప్ చేయడం. ఎపుప్డో ఓ సారి అయితే అనుకోవచిచ్ కానీ ఇది ఈ మధయ్ సరవ్ సాధారణం అయిపోయింది. ఒకాయన 
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ఈత రాకుండా పూల లో దిగి మునిగిపోయేడు. ఇంకో ఆయన రాతిర్ తొంభై మైళళ్ వేగంతో వెళుత్ంటే పోలీస పటుట్కునాన్డు. తీరా చూసేత్ అమెరికన డైరవింగ 
లైసెనస్ లేదుట. ఉనన్ది ఇంటరేన్షల డైరవింగ లైనెస్నస్. పోలీసులోత్ మాటాల్డి జైలు శిక్ష పడకుండా చూసేసరికి తల పార్ణం తోకొక్చిచ్ంది. ఇలా రోజుకో 
తంటా.  
 టివీ ఆన చేసి కేబులోల్ వచేచ్ సినిమాలు వెదకడం మొదలుపెటేట్డు.మరో ఐదు నిముషాలోల్ మొదలయేయ్ "వాట డీర్ంస మే కం" అనే రాబిన 
విలియంస సినిమా టూయ్న చేసి సెలల్ ఫోన దగిగ్రోల్ పెటుట్కుని సినిమా చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు. హీరో వాళాళ్విడ చచిచ్పోతే సవ్రాగ్నికి వెళుత్ందనుకునన్ 
వాళాళ్విడ నరకంలో ఉందని తెలిసి అకక్డకెళీళ్ ఆవిడ సిప్రిట ని వెదకడం, అలా జరుగుతోంది కధ. దాదాపు సినిమా అయిపోవసూత్ంటే విలియంస 
వాళాళ్విడ అడుగుతోంది. 
 "మళీళ్ నేను పుడితే నూయ్ జెరీస్లో ననున్ గురుత్ పటుట్కోగలవా?" 
 "నినున్ నరకం అంతా వెతికి పటుట్కోగా లేంది నూయ్ జెరీస్లో పటుట్కోలేనా?" చెపుతునాన్డు రాబిన విలియంస. 
 మంచి సినిమా చూసాననన్ తృపిత్తో లేచి టివి కటేట్సి లేచేడు కుమార. సరిగాగ్ అపుప్డే ఫోన మోగింది. "తానా పెర్సిడెంట కుమార ఉనాన్రా?" 
అడుగుతునాన్రెవరో అమెరికన ఏకెస్ంటోల్. ఇది మరో డేంజరస కేసే ఏమీ అనుమానం లేదు.  
 "అవును చెపప్ండి" 
 "మీరెకక్డుంటారు?" 
 "పిటస్ బరగ్, పెనిస్లేవ్నియా లో" 
 "నేను ఓహైయో సేట్ట పోలీస టూర్పర ని.  హైవే 80 మీద కారు ఏకిస్డెంట అయింది, ఆకార్న నుంచి కొంచెం దూరంలో హడస్న అనే ఊరి దగిగ్ర. 
కారోల్ ఐదుగురునాన్రు. ఇండియనస్ అని తెలుసోత్ంది కానీ ఎవరీన్ గురుత్ పటట్లేకపోతునాన్ం. నలుగురు ఏకిస్డెంట జరిగిన చోటే పోయారనీ, అయిదో 
అతనికి మెడా, నడుం విరిగాయనీ పారామెడికస్ అంటునాన్రు. ఐ.డిలు చూసేత్ కేస వెసట్రన్ సూక్ల సూట్డెంటస్ అని తెలుసోత్ంది. మీ ఫోన నెంబర ఇకక్డ 
టార్ఫిక లో ఆగిన ఇంకో ఇండియన ఇచాచ్రు. ఆయనతో మాటాల్డతారా? వీళళ్వాళల్ని ఎలా కంటేకట్ చేయడం?" 
 కుమార కి వెనున్లోంచి వణుకు పుటిట్ంది. "సరే ఆ ఇండియన కి ఫోన ఇవవ్గలరా?" 
 ఆ ఇండియన తెలుగులోనే మాటాల్డుతునాన్డు, "మన కురార్ళేళ్నండి. పాపం నలుగురూ పోయేరు. నేను చూసాను. ఐదో కురార్డు దాదాపు 
పోయినటేట్. చివరి సారిగా చెక అప కోసం హాసిప్టల కి తీసుకెళుత్నాన్రు హెలికాపట్ర లో. ఇకక్డంతా అయోమయంగా ఉంది...." 
 "అసలు ఏకిస్డెంట ఎలా జరిగిందో మీకు తెలుసా?" కుమార అడిగేడు. 
 "వీళుళ్ చెపప్డం పర్కారం, కురార్ళళ్దే తపుప్. డైరవ చేసూత్ంటే మీడియన దాటి అటు వేపు వెళిళ్పోయింది కారు. ఎదురుగా వచేచ్ టర్కుక్ని గుదేద్సారు. 
ఇకక్డ అసలే సోన్ పడుతోంది. రోడుల్ జారుతునాన్యి కూడా. నలభైలోల్ వెళళ్డమే గగనంగా ఉంది. డైరవర నిదర్లోకి జారిపోయాడేమో అని నా అనుమానం."  
 "చెపప్లేం లెండి, ఐస మూలాన కూడా అలా అవొవ్చుచ్ కదా?" 
 "తపప్కుండా అవొవ్చుచ్. మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా?" 
 "నేను కీల్వ లేండ ఇండియన సూట్డెంట అసోసియేషన తో మాటాల్డి వాళళ్లో ఎవరోన్ హాసిప్టల కి వెళళ్మని చెపాత్ను. ఆ తరావ్త తెలుగు 
అసోసియేషన వాళళ్తో చెపిప్ ఏదో చేసాత్నని చెపప్ండి. ఇపుప్డు అకక్డకి రావడం అనవసరమూ, కుదరదూ. కీల్వ లేండ నుంచి ఎవరో ఒకరు వసాత్రు 
హాసిప్టల కి. ఆ తరావ్త ఎలా జరగాలో అలా చేదాద్ం."  
 ఇదే విషయం మళీళ్ పోలీస తో ఇంగీల్షులో చెపిప్ ఫోన పెటేట్సిన కుమార  సథ్బుద్గా ఉండిపోయేడు. ఇది ఎనోన్ సారి ఇలా అవడం? రాతిర్ డైరవ 
చేయడం మంచిది కాదని ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి? అమెరికా రాగానే ఇంత తెగువ ఎలా వసోత్ంది వీళళ్కి? దేశం అంతా పరీక్షలు పెటిట్ సెలెకట్ చేసుకునన్ 
మేధావులైన కురార్ళుళ్ ఇలా ఎందుకు చేసుత్నాన్రు? పోయినవాళళ్ందరికీ ఇరవై ఐదులోపే ఉండొచుచ్. ఎంత వేసట్? ఇదంతా ఒక ఎతైత్తే ఇపుప్డు ఇండియాలో 
ఉనన్ వీళళ్ తలిల్తండుర్లెలా తీసుకుంటారు దీనిన్? తల బదద్లు కొటుట్కునాన్ సమాధానాలు రాని పర్శన్లు అనీన్ను. తానా పెర్సిడెంట అయేయ్క తన బతుకు 
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నిరణ్ యంనిరణ్ యం                                    అపప్రాజుఅపప్రాజు      నాగజోయ్తినాగజోయ్తి 

దాదాపు చావులోత్టీ, శమ్శానాలోత్టీ ఓ ఫూయ్నరల డైరకట్ర ఉదోయ్గంలా తయారైంది. ఇదంతా చేసేత్ ఇదో థేంక లెస జాబ. ఫోన చేసి మీ అబాబ్య ఇలా 
చచిచ్పోయాడనీ, శవానిన్ ఇంటికి పంపిసుత్నాన్మనీ చెపాప్లి. శెభాషైన ఉదోయ్గం.   
 ఆ తరావ్త మూడు గంటలు నిముషమో యుగంలాగా గడిపేడు కుమార. కీల్వ లేండ తెలుగు అసోసియేషన తోటీ, తోటి కురార్ళల్తోటి మాటాల్డి 
ఒకరు హాసిప్టల కి వెళేళ్లా చూసేడు. అయితే ఎవరూ హాసిప్టల కి వెళళ్కముందే జరిగిన విషయమేమంటే, కొస పార్ణాలతో కొటుట్కుంటూనన్ శంకరార్వుని 
హెలికాపట్రోల్ హాసిప్టల కి తీసుకెళూత్ంటే దారోల్నే అతని పార్ణం కూడా పోయింది. ఎంతో కంగారుగా వదద్ంటునాన్ బయలేద్రిన అతి గొపప్ మేధావుల 
జీవితాలు అరాధ్ంతరంగా అలా తెలాల్రిపోయేయి. కారు మరాన్డు ఇవవ్కపోతే కటాట్లిస్న వందో, నూట యాభయోయ్ డాలరల్ కోసం అరధ్రాతిర్ - అదీ రాతిర్ 
డైరవింగ ఎంతో మజా అనుకుంటూ - డైరవ జేసిన కురర్ మేధావులు పార్ణాలే పోగొటుట్కునాన్రు. పార్ణాలెకుక్వా, డాలరెల్కుక్వా? 
 చితుత్గా సామ్ష అయిపోయిన కా రోల్ బేగుగ్లు మాతర్ం ఏమీ అవలేదు. ఆ సామానంతా పకక్ అపారట్ మెంటోల్ ఉనన్ కురార్ళళ్కిచేచ్సారు - 
చనిపోయిన వాళళ్ ఫేమిలీలకి ఇవవ్మని. పకక్ అపారట్ మెంటోల్ కురార్ళుళ్ సరదాగా తెమమ్నన్ నూయ్ యారక్ టి. షరట్ లు మాతర్ం చెకుక్చెదరకుండా వచేచ్యి 
ఇంటికి.  
 ఏదో ఒకరోజు డాలరుల్ బాగా సంపాదించి విమానం ఫసట్ కాల్సులో వెనకిక్ వదాద్మనే కోరికతో అమెరికా వెళిళ్న ఐదుగురు కురార్ళుళ్ విగతజీవులగా 
పేక చేసిన పెటెట్లోల్ విమానం వెనకభాగంలో కోలడ్ సోట్రేజ లాంటిదానిలో ఉంచి వెనకిక్ తీసుకురాబడాడ్రు. అకక్డున్ంచి ఐదు శరీరాలు వాళల్ వాళల్ ఊరల్కి 
జేరవేయబడాడ్య. శరీరాలని దహనం చేయడానికి శమ్శానం దాకా వెళిళ్న సేన్హితులూ, చుటాట్లూ - వేరు వేరు ఊరల్లోనే అయినా సరే ఒకే మాట మాతర్ం 
అనుకునాన్రు – “ఏకిస్డెంతోల్ నుగుగ్ నుగుగ్గా ఐపోయి వెనకొక్చిచ్న శవానిన్ తమ కురార్డని పోలుచ్కోవడం అసాధయ్ం.” 

(ఈ మధయ్ కాలంలో కారు ఏకిస్డెంటూల్, గేస సేట్షనోల్ కాలుప్ల వలల్ పోయేవారూ, ఈత రాక పూల లో మునిగి చనిపోయేవారూ, ఒకక్సారి డైరవింగ 
లైసెనస్ రాగానే విజయగరవ్ంతో హైవే మీదకి వెళిళ్ పోయినవాళుళ్ ఇలా ఎంతో మంది ఉనాన్రు. వీళళ్లో సరైన ఇనూస్రనస్ లేని వాళూళ్ ఎంతమందో. ఎనిన్ 
జాగర్తత్లు చెపిప్నా రాతిర్ డైరవింగ చేయడం ఒక ఫేషన అనుకోవడం, రాతర్ంతా మేలుకుని ఉంటే అదో పెదద్ ఘనకారయ్ం అనుకోవడం. ఇది సూట్డెంటస్ కే 
కాక పిలాల్ పాపలోత్ ఉనన్వాళళ్కీ వరిత్సోత్ంది. నా ఇదద్రు రూమేమ్టుల్ డైరవింగ చేసూత్ నిదర్ పటేట్సేత్ మీడియన దాటి వెళళ్డం, అదృషట్వశాతూత్ ఏమీ కాకపోవడం 
జరిగింది. మరో ఫేమిలీ కూడా టైరుల్ ఐస మీద జారితే దెబబ్లు తగలకుండా తపిప్ంచుకునాన్రు. కానీ తానా నుంచి రోజూ వచేచ్ మెయిలస్ చూసూత్ ఉంటే 
రోజూ ఎంతమంది పోతునాన్రో తెలిసేత్ ఆశచ్రయ్ం, కోపం కలగక మానవు. ఇంత జరుగుతునాన్ ఈ చావులూ అవీ మాతర్ం అపర్తిహతంగా 
సాగిపోతునాన్యి. నేను చెపిప్నది నమమ్కం లేకపోతే తానా వారిన్ నిరభయ్రంతరంగా అడగండి. ఈ కధ ఏ ఒకక్రికి ఉపయోగపడినా అంతకనాన్ కావాలిస్ంది 
ఏమీలేదు.)  

 
  PPP 

   
 ఆదివారం మధాయ్హన్ం భోజనాలై పనంతా  ముగించుకుని ఇలా సోఫాలో నడుం వాలాచ్నో లేదో ఫోన మోర్గింది. అకక్ కూతురు శృతి 

నుండి . “పినీన్ మేము ఫాల్ట కొనుకుక్నాన్ము, ఇకక్డే  హైటెక సిటీలో,  మా ఆఫీస కి దగగ్రలో.  ఈ నెల పదెధ్నిమిదిన , రాతిర్ రెందు గంటలకు గృహ 
పర్వేశం.  నువువ్, బాబాయి,  పిలల్లూ తపప్కుండా రావాలి. నాలుగ్రోజులముందే వచేచ్యండి “  ఇదీ ఆ  ఫోన సారాంశం.  

రెందు సంవతస్రాల కిర్ందట దాని పెళిళ్ ఆహావ్నం కూడా   ఇలానే ఫోన లో అందిన విషయం ఙఞ్పిత్ కి వచిచ్ మనసు గతంలోకి జారింది. 
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*** 
శృతి మా అకక్యయ్ ఒకక్గానొకక్ కూతురు. ఎంతో గారాబం గానూ,  మరెంతో పదధ్తిగానూ పెరిగింది. మంచి రాయ్ంకు తెచుచ్కుని  

ఇంజనీరింగ కాలేజీలో చేరి కాయ్ంపస సెలక్షన లో ఉదోయ్గం తెచుచ్కుంది.  టైరనింగ తరవాత  హైదరాబాద లోనే పోసిట్ంగ వచేచ్సరికి యిక ఇంటోల్ పెళిళ్ 
పర్యతాన్లు మొదలయాయ్యి. 

బావా వాళళ్ది  రిచ ఫాయ్మిలీ. ఆకాక్, బావా ఇదద్రూ  గవరన్మెంట అఫీసరస గా పని చేసుత్నాన్రు. పరువు, పర్తిషట్, సాంపర్దాయం 
వీటనిన్ంటికి పెదధ్ పీట వేసే మనసథ్తావ్లే ఇదద్రివీనూ. 

చకక్టి సాంపర్దాయిక కుటుంబం నుండి వచిచ్న అబాబ్యితో  శుర్తి పెళిళ్ నిశచ్యం అయియ్ంది. ఆబాబ్యి అందగాడు.  సాట్న ఫరడ్ 
యూనివరిస్టీలో చదివాడు. ఒకక్డే కొడుకు. రావ  అండ రావ గూర్ప ఆఫ కంపనీస కి ఏకైక వారసుడు. ఎంగేజిమెంట ఎంతో ఘనంగా సాట్ర హోటలోల్ 
జరిగింది. 

అందమైన జంటకి ఊరందరి దిషిట్ తగిలిందేమో అనన్టుల్ నెల రోజులొల్ జరగాలిస్న పెళిళ్  ఆగిపోయింది. కారణం శృతికి పెళిళ్కొడుకు 
పర్వరత్న నచచ్లేదు. ఆకాక్ బావా ఎంత నచచ్చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచినా  శృతి మొండికేయటంతొ పెళిళ్ కాయ్నిస్ల అయియ్ంది. ఆకాక్, బావా చాలా అపెస్ట 
అయాయ్రు. పరువు పోయిందని  బాధ పడాడ్రు. కాలం అనిన్ గాయాలనీ మానుపుతుంది కదా.  కొనాన్ళళ్కి మళీళ్ పెళిళ్ పర్యతాన్లు మొదలుపెటాట్రు.   
ఇంతలో మరో అవాంతరం.  శృతి తన కోలీగ అంటూ మనోజ ని ఇంటికి తీసుకువచిచ్ అమామ్ , నానాన్ లకి పరిచయం చేసింది. అతనేన్ పెళిళ్ 
చేసుకుంటాననీ , ఇక తనకి వేరే పెళిళ్ సంబంధాలు చూడొదధ్నీ చెపిప్ంది.  సాంపర్దాయానికీ, కటుట్బాటల్కీ పార్ణమిచేచ్ అకాక్ బావా యీ కులాంతర 
వివాహానిన్ ఆమోదించలేకపోయారు. నిరద్వ్ందవ్ంగా తిరసక్రించారు. వాళళ్ని ఒపిప్ంచటానికి తను  చేసిన పర్యతాన్లనీన్ విఫలం కాగా చివరకి ఫెర్ండస్ 
సాయంతొ ఆరయ్ సమాజంలొ పెళిళ్ చేసుకుంది శుర్తి. ఆ రోజూ ఇలాగే  దాని దగగ్రనుండి ఫోన - “ పినీన్ , నా పెళిళ్ వచేచ్ శుకర్వారం, తపప్కుండా రండి “ 
అని. 

ఎంతో ఆరాభ్టంగా జరగవలసిన  దాని పెళిళ్ సింపుల గా దాని సేన్హితుల అధవ్రయ్ంలో జరిగిపోయింది. ఆకాక్, బావా, నేనూ, అమామ్, 
నానాన్  కేవలం అతిథులాల్గా దాని పెళిళ్ చూసి వచాచ్ము. మా కుటుంబంలో మొటట్మొదటి  అమామ్యి పెళిళ్ అలా జరగడం మా అందరికీ ఎంతో బాధగా 
అనిపించింది. కానీ ఏదీ మన చేతులోల్ లెదు.  పిలల్లని పెంచడం, పెదద్ చేయడం వరకే మన బాధయ్త,  కరత్వయ్ం. ఆ తరవాత  వాళళ్ అభిపార్యాలూ, 
నిరణ్యాలూ వాళళ్వే.  తరాల  అంతరాలు ఎపుప్డు వుంటూనే వుంటాయి. 

మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి,  పెళైళ్న రెండేళళ్కి శృతి నుండి గృహపర్వేశ ఆహావ్నం. చాలా సంతోషమేసింది,   మా కళళ్ ముందు పెరిగిన పిలల్ 
అపుప్డే పెళిళ్ చేసుకుని,  సవ్ంత యిలుల్ కటుట్కుందంటే. 

పిలల్లకి పరీక్షలు, యింకా టెనిన్స సెలక్షనస్ వుండడంతో మా శృతి కోరినటుట్గా నాలుగ్ రోజులు ముందుగా వెళళ్లేకపోయినా, పనల్నీన్ 
తెములుచ్కుని , పిలల్ల బాధయ్త మా వారి మీద పెటిట్ గృహపర్వేశం రోజుకి వెళళ్గలిగాను. 

ఇలుల్ చాలా బావుంది.  పెదద్ గేటెడ కమూయ్నిటీలో ఏడవ అంతసుథ్లో వునన్ తీర్ బెడూర్ం ఫాల్ట.   ఆనిన్ బెడూర్ములోల్నూ అటాచడ్ 
బాతూర్ంస, విశాలమైన బాలక్నీలతో ఇలెల్ంతో ముచచ్టగా వుంది.  గృహపర్వేశం బాగా జరిగింది.   రెండు రాతుర్లు వరసగా నిదర్ తకుక్వైనందుకో ఏమో 
గాని భోజనాలైన తరవాత అలా కురీచ్లో కూరోచ్గానే కునుకు పటేట్సింది. 

గినెన్లు సరుద్తునన్ శబాద్నికి మెలుకువ వచిచ్ చూసేత్, అతిధులంతా వెళిళ్పోయినటుట్నాన్రు, కాయ్టరింగ వాళుళ్  సామానుల్ 
సరుద్కుంటునాన్రు. ఇంక నిదర్ తేలిపోయింది.  ఏదో చినన్పిలల్ల మాటలా వినిపిసేత్  గుమమ్ం బయటకొచిచ్ చూసా. బూరెలాల్ంటి  బుగగ్లతో ముదుద్లు 
మూటగటేట్ పాప. మూడేళుళ్ంటాయేమో.  తొంగి, తొంగి  లోపలకి చూసుత్ంటే ‘ఎవరు కావాలి పాపా “ అని అడుగుతుండగానే, పాపని వెతుకుక్ంటూ 
వచిచ్న  సతరీని చూసి వెంటనే పోలుచ్కునాన్.  

 ఆనందంతో “ విదాయ్, నువేవ్నా!? “ అంటూ దాదాపుగా అరిచేసాను.  
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తనూ అంతే ఆనందంతో “ఎనాన్ళళ్కి నినున్ చూసాను సావ్తీ , ఐనా నువేవ్ంటీ ఇకక్డ? “ అని అడిగింది.  
“ఇది మా అకక్ కూతురి ఫాల్ట, దాని గృహపర్వేశానికి వచాచ్ను” అని చెపప్గానే 
 “ ఔనా, మా అమామ్యిది ఈ పకక్ ఫాల్టే , ఇది నా మనవరాలు అననయ్ “ అని చెబుతూ పాపని ఎతుత్కుని  “ రావే మా ఫాల్ట కి వెళాద్ం 

“ అంటూ ననున్ తీసుకు వెళిళ్ంది. 
*** 

నేనూ, విదాయ్ ఫోరత్ కాల్సు నుండి టెంత వరకూ తెనాలిలో  ఒకే సూక్ల లో ఒకే సెక్షన లో కలిసి చదువుకునాన్ము.    బెసట్ ఫెర్ండస మి.  
ఎపుప్డూ కలిసేవుండేవాళళ్ం. మా సేన్హానిన్ చూసి టీచరస్ అంతా ముచచ్టపడితే , మా కాల్స మేటస్ చాలా మంది ఈరష్య్తో మమమ్లిన్ విడదీయాలని ఎనోన్ 
పాల్నస్ వేసి విఫలమయేయ్వారు. టెంత తరావ్త మా నానన్కి హైదరాబాద కి టార్నస్ఫ్ర కావడంతో , కొనాన్ళళ్పాటు మా మధయ్ ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు జరిగినా, ఆ 
తరవాత సట్డీస , కోచింగస తో ఇదద్రమూ బిజీ కావడంతో మా మధయ్ కమూయ్నికేషన తగుగ్తూ వచిచ్ంది. ఇపప్టిలాగా అపప్టోల్ సెల ఫొనూల్,  ఈమెయిలస్ లేవు 
కదా. అడప దడపా తన నుండి వచిచ్న ఉతత్రాల వలల్ , తనకి మాయ్రేజ అయిందనీ, ఒక పాప పుటిట్ందనీ మాతర్ం తెలుసు. నా పెళిళ్ తరవాత నేను 
బెంగళూరుకి షిఫట్ అయాయ్క తనతో  కాంటాకట్స్ పూరిత్గా కట అయాయి. మళీళ్ యినేన్ళళ్  తరవాతే కలిసాము. 

విదాయ్, నేనూ ఎనోన్ కబురుల్  చెపుప్కునాన్ము.  మా చినన్నాటి సంగతులనీన్  గురుత్ చేసుకుని నవువ్కుని మళీళ్ చినన్వాళళ్మైపోయాము 
ఇదద్రమూ కొంతసీపు. “అనన్టుట్, మీ అమామ్యి పేరు కీరిత్ కదే , తనెలా వుందీ, ఏం చేసోత్ందీ, మీ అలుల్దు ఏం చేసుత్నాన్డూ “‘ అనన్ నా పర్శన్కి దాని 
మొహం కళ తపప్డం గమనించాను. కొంతసేపటికి సరుద్కుని  “ అంతా మా పార్రబద్మే సావ్తీ “ అంటూ చెపుప్కొచిచ్ంది. 

*** 
కీరిత్ మా అమామ్యని కాదే సావ్తీ, చినన్తనం నుండీ ఎంతో పొందిగాగ్ వుండేది, చెపిప్న మాట వినేది,  కాల్స లో ఎపుప్డూ ఫసుట్ రాయ్ంకు 

తెచుచ్కునేది. ఐఐటి చెనైన్లో కంపూయ్టర ఇంజనీరింగ లో సీట  తెచుచ్కుని, కాయ్ంపస సెలక్షన లో అమెజాన లో  జాయిన అయింది. ఆ తరవాత దానికి 
సంబంధాలు చూడడం  మొదలు పెటాట్ము.  ఒక సంబంధం నాకూ, మా వారికీ ఎంతో నచిచ్ంది. ఆబాబ్యి అందగాడు, కోటల్లోల్ వునన్  బిజినెస కి 
వారసుడు. మంచి సాంపర్దాయికమైన  కుటుంబం. దాదాపు ఖాయం చేసుకుందాం అనుకునేంతలో , కీరిత్ “ మా కోలీగ” అంటూ రోహిత ని ఇంటికి 
తీసుకుని వచిచ్ , తనూ, అతనూ పేర్మించుకునాన్ము అని చెపప్గానె, మా వారు అంతెతుత్న ఎగిరారు. కులాంతరానికి  ససేమిరా అనాన్రు.  నేనెంత కనివ్నస్ 
చేయాలని చూసినా  మా వారు ఒపుప్కోలేదు. వారి బీపీ రైజ అయి హారట్ అటాక రావడంతో , కీరిత్ వాళళ్ నానన్ కోసం తన పేర్మని వదిలేసి, మేము 
చూపించిన సంబంధమే చేసుకుంది.  

మా అలుల్డు కారీత్క  మంచివాడే, దీనిని మొదటోల్ బాగానే చూసుకునేవాడు. కానీ తనతో చాలా తకుక్వగా  మాటాల్డేవాడు. ఏ 
విషయమూ కీరిత్తో షేర చేసుకునేవాడు  కాదు. ఇదే ఏదైనా  కలిప్ంచుకుని మాటాల్డబోయినా రెసాప్ండ అయేయ్వాడు కాదు. మొదటోల్ అతను రిజరువ్దు 
టైపేమో  అందుకే ఎకుక్వగా మాటాల్డడులే అనుకుని ఇదే సరుద్కుంది. ఆతని మనసథ్తవ్ం అరథ్ం చేసుకునేంతలోనే  పాప పుటిట్ంది. పాపతోనూ అతనికి  
అంతగా అటాచ మెంట వుండేది కాదు. పాపని పెదద్గా దగగ్రికి తీసేవాడు  కాడు. రాను రాను అతని విపరీత  సవ్భావం భరించడం కషట్ం ఐపోయింది. 
నిరణ్యాలనీన్  తనే తీసుకునేవాడు. రోజుకి ఎనిన్ పాల పాయ్కెటుల్ కావాలి  అనే చినన్ విషయం మొదలు ఏ లొకాలిటీలో ఎలాంటి ఇలుల్ కొనాలి అనే వరకూ 
కీరిత్తో ఏ విషయమూ సంపర్దించకుండా తనే నిరణ్యించేసేవాడు. 

ఆతని దృషిట్లో భారయ్ అంటే కేవలం తన  కోరెక్ తీరిచ్ తనకి వారసులనిచేచ్ందుకే. భారయ్కి ఒక వయ్కిత్తవ్ం అంటూ ఉండకూడదనన్టుట్ 
ఉండేది అతని  పర్వరత్న. తను ఎకక్డికి వెళేళ్ది,  ఎపుప్దు వచేచ్ది కూడా కీరిత్కి చెపేప్వాడు కాదు. చివరకి అతను టూరస కి వెళిళ్నా  దీనికి తెలిసేది కాదు. 
ఇండిపెండెంట గా , చకక్టి వయ్కిత్తవ్ంతో పెరిగిన కీరిత్కి ఇదంతా ఎంతో కషట్ంగా ఉండేది. ఇవనీన్ నాతో  చెపుప్కుని బాధపడేది. ఇదంతా వినాన్క , అమమ్గా 
కంటే కూడ , ఒక ఆడదానిగా ఎంతో బాధేసింది.  ఏ ఆడపిలైల్నా భరత్నుండి కోరుకునేది ఏమిటి సావ్తీ – మంచి కంపానియన షిప ని, ఏ అరమరికలూ 
లేకుండా అనిన్ంటినీ పంచుకుంటూ , కలిసి, మెలిసీ వుండాలనేగా.  అలాంటి దాంపతయ్ంలో అడపాదడపా  గొడవలు, అలకలూ వునాన్ మళీళ్ ఈజీగా 
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కలిసిపోగలుగుతారు. అంతే కాని యిలా ఏవీ పంచుకోకుండా , మాటలే లేకుండా , మౌనంలో గడపాలిస్ రావడం ఏ అమామ్యికైనా పెదద్ శాపమే కదూ 
సావ్తీ. అపప్టికీ మా వారూ, నేనూ ఒకసారి వెళిళ్ మా వియయ్ంకుడు, వియయ్పురాలితో మాటాల్డాము, వారేమైనా వాళళ్ అబాబ్యికి కాసత్ 
నచచ్జెబుతారేమోనని. కాని వారి నుండి వచిచ్న సమాధానం “ మేం మా ఇంటోల్ ఒకరి విషయంలో మరొకరు జొకయ్ం చేసుకోము “ అని.  

అతనితో కలిసి ఒకే ఇంటోల్ వుంటునాన్, మానసికంగా ఒంటరితనంతొ కుర్ంగిపోయింది కీరిత్.  వేళకి తిండి, నిదర్ అనీన్ మానేసి 
డిపెర్షన లో పడిపోయినా  అతనేమి పటిట్ంచుకోకపోయేటపప్టికి యింక ఊరుకోలేకపోయాము. మా వారి ఫెర్ండ  సైకాలజిసట్. ఆతని వదద్కి కీరిత్ని తీసుకుని 
వెళిళ్ , విషయమంతా చెపిప్ సలహా అడిగాము. 

ఈ రకమైన విపరీత సవ్భావం ఒక  మానసిక రోగమనీ, ఏదో నోరు తిరగని వాయ్ధి పేరు చెపిప్, ఇలాంటి వయ్కిత్తో కలసి జీవించేవాళుళ్ 
మానసికంగా కుర్ంగిపోయి జీవఛఛ్వాలుగా మారుతారనీ, విడాకులు తీసుకొవడమే మంచిదనీ చెపాప్డు. 

కీరిత్తో విడాకులకి అపైప్ల్ చేయించాము. కారీత్క ఒక పటాట్న విదాకులు ఇవవ్డానికి ఒపుప్కోలేదు. ముపుప్తిపప్లు పెటిట్ంచాడు. నీకు 
తెలుసుగా, మా వారు ఐపియస ఆఫీసరని. పోలీస ఇన ఫుల్యెనూస్, పవరూ చూపిసేత్గాని లొంగలేదతను. ఆలా విడాకులు మంజూరయి దాదాపు సంవతస్రం 
కావచిచ్ంది. ఇపుప్డిపుప్డే  కీరిత్ కొదిద్ కొదిద్గా కోలుకుంటొంది. 

ఫార్జెకట్ పని మీద లండన వెళిళ్న రోహిత , అదే, కీరిత్ పెళిళ్కి ముందు పేర్మించిన అబాబ్యి, ఆరెన్ళళ్ కిర్ందట ఇండియాకి తిరిగి వచాచ్దు. 
కీరిత్ ఇకక్డే వుందని, ఎవరో చెబితే వచిచ్,  విషయం అంతా తెలుసుకొని చాలా బాధపడాడ్డు. ఆతను కీరిత్ని గాఢంగా పేర్మించాడేమో ఇంకా  పెళిళ్ 
చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే వుండిపోయాడు. ఆతని మోరల సపోరట్  వలేల్  కీరిత్ కొదిద్గా  తొందరగా కోలుకోగలుగ్తోంది. ఆతను కీరిత్ని పాపతో పాటు 
సీవ్కరించడానికి సంసిధధ్తని  వయ్కత్ం చేసాడు.  ఇలాంటి ఆణిముతాయ్నాన్ తను కులం, పరువు, పర్తిషట్ల పేరుతో కాదనన్ది అని మా వారు పశాచ్తాత్పంతో , 
క్షమించమని అతని చేతులు పటుట్కునాన్రు. 

ఒక పెళిళ్ అనుభవం వలల్ కలిగిన విరకిత్ నుండి  కీరిత్ ఇంకా పూరిత్గా బైటపడకపోవడం వలల్ మళీళ్ పెళిళ్ అంటే ఆలోచిసోత్ంది.  కానీ , 
రోహిత  తన పేర్మతో కీరిత్ని తవ్రలోనే పెళిళ్కి తపప్కుండా ఒపిప్ంచగలడనే మా నమమ్కం.  ఆ ఆశతోనే జీవిసుత్నాన్మే సావ్తీ “ అని ముగించింది. 

“మీ ఆశ తపప్కుండా నిజమౌతుంది విదాయ్ " అని దానికి ధైరయ్ం చెపిప్, "అనన్టుట్ విదాయ్, ఈ కారీత్క వాళళ్ బిజినెస ఏంటి? “ అని 
అడిగాను , ఏదో అనుమానం నాలో లీలగా మెదలుతుండగా.   

“ అదా, రావ అండ రావ గూర్ప ఆఫ కంపెనీస అని , చాలా ఫేమస కంపెనీ వాళళ్ది, పేరు వినే వుంటావు “ అని చెపిప్ంది విదయ్.  
అంతే , ఇందాకటినుండీ మనసులో బిగుసుకుంటునన్ చికుక్ ముడి వీడినటెట్ౖంది. ఇది మా శృతికి  తపిప్పోయిన సంబంధమే. ఆనాడు 

శృతి , వాళళ్ అమామ్, నానన్ల యిమోషనల బాల్క మెయిల కి కనక లొంగిపోయి వుంటే ఈరోజు కీరిత్ సాథ్నంలో శృతి వుండేది. శృతి తీసుకునన్ తెలివైన 
నిరణ్యమే  దానిన్ కాపాడింది. 

విదాయ్, నేనూ సెల నంబరుల్ ఎకేస్చ్ంజ చేసుకునాన్క “ యింక వెళొళ్సాత్నే “ అని దానికి చెపిప్ గుమమ్ం బయటకి రాగానే, గుమమ్ం పర్కక్నే 
అకక్,  దాని కంటోల్ నీళుళ్  - చూడగానే అరథ్మైంది మా సంభాషణంతా తన చెవులపడిందని. “మన శృతికి ఎంత పర్మాదం తపిప్ందే సావ్తీ! “ అని తను 
నాతో అంటుండగానే   “ అమామ్, పినీన్ ఇకక్డునన్రా మీరు, మీ కోసం అంతా వెతుకుతునాన్ను “ అంటూ శృతి వచిచ్ంది.   

అకక్ “అమామ్ శృతీ “ అంటూ దానిన్ ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకుంది.  పెళైళ్న ఈ రెండేళళ్నుండీ అకక్, బావా  తనతో 
అంటీముటట్నటుట్ంటునాన్రేమో ,  మునుపటి ఆపాయ్యత మళీళ్ ఒకక్సారిగా దొరికేటపప్టికి శృతి ఆనందానికి అంతు లేదు.  

తలీల్ కూతుళళ్ గాఢ పరిషవ్ంగానిన్ చూసూత్ అనుకునాన్ను  "పిలల్లు పెదెద్ౖ సవ్తంతర్య్ నిరణ్యాలు తీసుకుంటుంటే వాళళ్ నిరణ్యాలని 
సరైనవా , కావా అని పెదద్వాళుళ్ వాళళ్ అనుభవంతో బేరీజు వేసి  చూడాలే కానీ గుడిడ్గా కాదనకూడదూ “ అని.  

 నాకూ పెళీళ్డుకొచిచ్న  ఇదద్రు పిలల్లునాన్రు మరి..!! 

PPP 
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మాతృత ంమాతృత ం              చిలకలపూడిచిలకలపూడి  సతయ్నారాయణసతయ్నారాయణ 

     
      ఆ రోజు ఆ కోరుట్లో జడిజ్మెంట డే. 
      ఆ జడిజ్మెంట వినడానికి పతిర్కా విలేఖరులతో సహా మామూలు జనం కూడా పోగయేయ్రు. 
      ఆ కోరుట్ హాలు ఇంతకుముందెపుప్డూ అంతమంది జనంతో నిండలేదు. ఆ రోజు ఆ కోరుట్లో పర్ముఖ రాజకీయ నాయకుడిదో లేక పర్ముఖ 

సెలెబెర్టీ కి చెందిన కేసులోనో జడిజ్మెంట ఇవవ్టంలేదు. 
      మరి అకక్డ అంతమంది జనం ఎందుకు గుమికూడునాన్రో ననన్ పర్శన్ మీకనిపించవచుచ్. దానికో ముఖయ్ కారణం ఉనన్ది. ఆ కోరుట్లో ఆ 

రోజు అతయ్ంత వినూన్తమైన, కొతత్రకం కేసుకు సంబంధించిన జడిజ్మెంట ఇవవ్బడుతోంది. జడిజ్మెంట ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవలనన్ ఆతుర్త, ఇంటర్సేట్ 
అకక్డ అంతమంది జనం పోగవడానికి అసలు కారణం. 

      "జరగండి...జరగండి" ...ఇదద్రు పోలీసులు గుంపును పకక్కు జరుపుతుంటే నిండు గరిభ్ణి అరచ్న ఒక చేతిని నడుం మీద మరొక చేతిని తన 
సేన్హితురాలు గౌరి భుజం మీద వేసుకుని నిదానంగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ కోరుట్ హాలులోకి వచిచ్ అకక్డునన్ బెంచి మీద కూరుచ్ంది. పకక్నే 
ఆమె భరత్ కిషోర కూరుచ్నాన్డు. కిషోర పకక్న అతని పార్ణ సేన్హితుడు వెంకట కూరుచ్నాన్డు. అతని పకక్న అతని భారయ్ గౌరి కూరుచ్ంది. 

      వీరు నలుగురూ కలిసిరావటం, పకక్పకక్నే కూరోచ్వడం చూసి అకక్డ గుమికూడిన జనం ఆశచ్రయ్పోయేరు.  ఎందుకంటే కోరుట్లో ఆరోపణ 
పిటిషన వేసి నాయ్యం కోసం పోరాడుతునన్ది ఆ ఇదద్రు దంపతులే.  ఎపుప్డు కోరుట్కు వచిచ్నా వేరు వేరుగా వచిచ్, వేరు వేరు చోటల్లో కూరుచ్నే ఆ రెండు 
జంటలూ ఆ రోజు కోరుట్కు కలిసి రావడం, పకక్ పకక్న కూరోచ్వడం అకక్డ గుమికూడిన జనానిన్ ఆశచ్రాయ్నికి లోను చేసింది. 

      "ఇదేమిటి!...ఎపుప్డూ పిలిల్-ఏలుకలాల్ దూర దూరంగా ఉండే వీళుళ్ ఈ రోజు ఒకరి భుజం మీద ఒకరు చేయివేసుకుని కలిసి 
వచేచ్రు...పకపకక్నే కూరుచ్నాన్రు" గుమికూడిన జనంలో ఎవరో తమ ఆశచ్రాయ్నిన్ గటిట్గా అందరికీ వినబడేలా వెలిబుచేచ్రు. 

           అకక్డ గుమికూడిన జనం ఆ విషయం గురించే చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. వారి మాటలు ఆ కోరుట్ హాలును మారెక్టుట్లా మారిచ్ంది. 
      ఇంతలో "సైలనస్" అనన్ కేక వినబడింది. 
      ఒకక్సారిగా కోరుట్ హాలులో నిశశ్బధ్ం చోటు చేసుకుంది. 
      కోరుట్ హాలులోకి పర్వేశించేరు జడిజ్. 
      కూరుచ్నన్వారందరూ లేచి నిలబడాడ్రు...జడిజ్ తన సీటులో కూరుచ్ంటూ అందరినీ కూరోచ్మనాన్రు. 
      గుమాసాత్ జడిజ్కి ఒక కేసు కటట్ను అందించేడు.  
      కేసు కటట్ను తీసుకునన్ జడిజ్ అందులోని పేజీలను ఒక సారి తిరగేసి కేసు కటట్ను తన టేబుల మీద ఉంచుతూ "గౌరీ వాసస అరచ్న ఆరోపణ 

కేసులో జడిజ్మెంట ఇవవ్బోయే ముందు...చివరి సారిగా ఈ కోరుట్కు ఏమైనా చెపప్దలచుకుంటే చెపుప్కోవచుచ్" అనాన్రు. 
      వెంటనే గౌరి తరఫు వాదనను సమరిధ్ంచే లాయర లేచి నిలబడి "ఎస...యువర ఆనర" అని గౌరవంగా అనాన్డు. 
      "పొర్సీడ" అనాన్రు జడిజ్. 
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      "యువరానర...ఈ కేసులో మీరు జడిజ్మెంట ఇవవ్వలసిన అవసరంలేదు. ఎందుకంటే గౌరి-అరచ్నలు అవుట ఆఫ ద కోరట్ సెటిల మెంట 
చేసుకునాన్రు. నా కల్యంట గౌరి తన ఆరోపణను ఉపసంహరించుకోవాలని నిరణ్యించుకునాన్రు...మా ఈ రికెవ్సుట్ను మీరు దయచేసి అంగీకరించాలని 
కోరుతునాన్ను" అంటూ ఒక కవరును జడిజ్కి అందించేడు. 

ఒకక్ నిమిషం తన ఆశచ్రాయ్నిన్ వెలిబుచిచ్న జడిజ్ ఆ కవరు తీసుకుని, కవరులో ఉనన్ కాగితానిన్ తీసి అందులో రాసునన్ విషయాలను చదివి 
ఆశచ్రయ్ం, సంతోషం కలిగిన ముఖంతో "మీరేమంటారు?"  అరచ్న తరఫు లాయరున్ అడిగేరు.     

            "నో అబెజ్క్షన యువరానర... ఆ కవరోల్ రాసునన్ విషయాలనీన్ గౌరీ-అరచ్నలు ఒకటిగా చెపిప్నవే...అందులో ఇదద్రూ సంతకాలు చేసేరు. 
దయచేసి దానిన్ మీరు అంగీకరించి ఈ కోరుట్ సమయానిన్ వృధా చేసినందుకు మమమ్లిన్, గౌరి-అరచ్నలను క్షమించవలసినదిగా కోరుతూ ఈ కేసును 
ఇంతటితో ముగించవలసినదిగా కోరుతునాన్ను" అరచ్న తరఫు లాయర తలవంచి కోరుట్ను గౌరవించేడు. 

      "ఇటస్ ఆల రైట...మీరందరూ దీనికి అంత బాధ పడవలసిన అవసరంలేదు. ఈ కవరులోని విషయాలు చదివిన తరువాత నాకూ చాలా 
సంతోషం కలిగింది. అసలు ఇలాంటి కేసులు కోరుట్కు రాకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసులలో జడిజ్మెంట ఇవవ్డం చాలా కషట్ం. ఆ కషట్ం నుండి ఈ 
కోరుట్ను గౌరి-అరచ్నలు బయటపడేసేరు....దిస కేస ఈస డిసిమ్సుస్డ అండర మూయ్చువల అండర సాట్ండింగ అండ కనెస్ంట ఆఫ బోత పెటీషనర అండ 
రెసాప్ండంట" అని చెపిప్ కేసు కటట్పై పెదద్ ఇంటు మారక్ వేసి సంతకం పెడుతూ "ద కోరట్ ఈస అడజ్రండ" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయేరు. 

      వెంటనే కోరుట్ హాలంతా గుస గుసల శబధ్ంతో మోగిపోయింది. జడిజ్మెంట ఎలా ఉంటుదో తెలుసుకోవాలనుకుని వచిచ్నవారందరూ 
నిరాశపడాడ్రు. 

      "కవరులో ఏం రాసేరు...ఎలా ఇదద్రూ ఒకటయేయ్రు" అని పతిర్కా విలేఖరుల్ గౌరి-అరచ్నలను పర్శన్లతో ముంచెతేత్రు. వారి తరఫున 
వాదించిన లాయరల్ను వేధించేరు. 

           "అది గౌరి-అరచ్నల పైరవసీకి సంభందించినవి. అవి మేము బయట పెటట్కూడదు" అంటూ లాయరుల్ సమాధానం ఇసూత్ంటే పోలీసుల 
బందోబసుత్తో గౌరి-అరచ్న దంపతులు కోరుట్ బయటకు వచిచ్ అకక్డునన్ గౌరి వాళళ్ కారులో కూరుచ్నాన్రు. 

      కారు వేగంగా కోరుట్ బయటకు వెళిల్పోయింది. 
                                                      PPP 
       కడుపులో సీతాకోకచిలుకలు ఎగురుతునన్టుల్ అనిపించడంతో భావోదేవ్గానికి గురి అయిన అరచ్న తాను పడుకునన్ మంచం నుండి 

కిర్ందకు దిగి తన పొతిత్ కడుపును తడిమి చూసుకుని ఆనందపడింది. 
      ఎదురుగా ఉనన్ బీరువా తలుపుకు ఉనన్ అదద్ంలో తన పర్తిబింబానిన్ చూసుకుంది. "గరభ్ం దాలిచ్ ఐదు నెలలు కూడా పూరిత్గా 

నిండలేదు...అపుప్డే పొటట్ పెదద్దిగా ఎందుకు కనబడుతుంది?"...తనలో తానే అనుకుంటునన్ అరచ్న కడుపులో ఏరప్డిన చిన చినన్ కదలికలకు మరింత 
ఆనందపడింది. 

      ఇదేమీ ఆమెకు కొతత్ కాదు. ఎందుకంటే అంతకు ముందు అరచ్న ఒక బిడడ్ను కనన్ది. అపుప్డు కూడా బిడడ్ కదలికల అనుభూతి ఆమెలో 
ఆనందం ఏరప్రచింది. ఎంతమంది బిడడ్లను కనాన్ పర్తి తలీల్ గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డలాల్ కడుపులోని బిడడ్ కదలికలు ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ అనుభూతిని, 
ఆనందానిన్ ఏరప్రుసాత్యి. అలాంటి ఆనందమే అరచ్నలొ ఇపుప్డు చోటుచేసుకుంది. 

      కానీ ఆ ఆనందానిన్ అరచ్న ఎకుక్వసేపు అనుభవించలేకపోయింది. కారణం అరచ్న గరభ్ంలో ఉండే బిడడ్ అరచ్న బిడడ్ కాదు. పది నెలలు 
బిడడ్ను మోసి ఆ బిడడ్ను కనన్ తరువాత ఆ బిడడ్ను గౌరికి ఇచేచ్యాలి.  ఆమె ఆనందానికి అడుడ్కటట్ వేసేది, ఆమెను నీరసానికి గురిచేసేది ఈ ఆలొచనే. 

      మెలల్గా వెళిళ్ మళీళ్ మంచం మీద పడుకుంది అరచ్న. 
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      మొదటిసారి గరభ్ం దాలిచ్నపుప్డు "ఇది నా బిడడ్! నా పోలికలతోనో లేక నా భరత్ పోలికలతోనో బిడడ్ పుడుతుంది. నాలాగా తెలుపుగా 
పుడుతుందా? లేక ఆయనలాగా చామన చాయ రంగులో  పుడుతుందా?...మా ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరి పోలికలతో, ఏదో ఒక రంగుతో పుడుతుంది. ఎలా 
ఉనాన్ సరే...పరవలేదు" అనే ఆలోచనలతో ఎంతో ఆనందపడేది. 

      కానీ ఈ సారి..."బిడడ్కు తండిర్ నా భరత్ కదే? తలిల్ నేను కాదే? కడుపులో బిడడ్ రూపం దాలిచ్నపప్టి నుండి బిడడ్ను పది నెలలు మోయడం, 
పర్శవ నొపుప్లు అనుభవించి ఆ బిడడ్ను కనబోయేదెమో నేనే...నేను తినే బలమైన ఆహారానిన్ బొడుడ్పేగు మూలంగా అందుకుని బలంగా, ఆరొగయ్ంగా 
పెరుగుతునన్ది నా బిడడ్ కాదే...బిడడ్ పుటిట్న వెంటనే బిడడ్కూ, నాకూ ఉనన్ బంధం తెగిపోతుందే...పది నెలల బంధానికి ముగింపు చుకక్ పెటేట్సాత్రే...పుటిట్న 
బిడడ్ను కనులారా చూసుకుని, ఆ బిడడ్ను పువువ్లాగా మెలల్గా చేతులోల్కి తీసుకుని, చినన్గా ముదుద్పెటుట్కుని, హృదయానికి హతుత్కుని పేర్మతో తలిల్ పాలు 
ఇవవ్లేనే" అనన్ ఆలోచనలతో కడుపులో బిడడ్ పెడుతునన్ తుంటరి కదలికలకు అరచ్న ఆనందపడలేకపోతోంది. 

      ఒక అగీర్మెంట మూలంగానే ఈ పది నెలల బంధం అరచ్నకు ఏరప్డింది. దాని పర్కారం బిడడ్ను కనన్ వెంటనే...ఆ బిడడ్ను గౌరి-వెంకట 
దంపతులకు అపప్గించేయాలి. "బిడడ్ను పది నెలలు మోసింది, నొపుప్లతో కనింది నేనే" అనన్ మాటను అరచ్న అకక్డితో మరిచ్పోవాలి. ఆ బాధే అరచ్న 
మనసును అనుక్షణం వేధిసుత్నన్ది. కానీ తపప్దు. అగీర్మెంటుకు కటుట్పడాలి. అసలు ఆ అగీర్మెంట సలహా గౌరి-వెంకట దంపతులకు ఇచిచ్ంది అరచ్నే. 

                                                                     PPP 
      వెంకట, అరచ్నకు తెలియని వయ్కిత్ కాదు. వెంకట అరచ్న భరత్ కిషోర కి పార్ణ సేన్హితుడు. చినన్పప్టి నుండి కిషోర-వెంకట ఇదద్రూ కలిసి 

చదువుకునాన్రు. 
      కిషోర బురర్కు చదువు సరిగాగ్ ఎకక్లేదు. పదో తరగతితోనే చదువుకు సెలవు చెపేప్డు. వెంకట పెదద్ చదువులు చదివి, పెదద్ పదవితో 

ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. 
      వెంకట అతని కంపెనీలోనే, అతనికి సరిసమంగా చదివి, అతనిలాగే పెదద్ పదవిలో ఉనన్ గౌరిని అపుప్డపుప్డూ కలుసూత్, చివరికి అమెనే 

పేర్మ వివాహం చేసుకునాన్డు.  
        ఆఫీసుకు వెళళ్డానికి కారు, బర్హామ్ండమైన ఇలుల్, పనివాళుల్ లాంటి వసతులతో దరాజ్గా జీవితం గడుపుతునన్ వెంకట తన బాలయ్ 

సేన్హుతుడైన కిషోరిన్ ఏనాడు మరిచ్పోలేదు. నెలకి రెండు మూడు సారుల్ భారయ్ గౌరితో కలిసి కారులో కిషోర ఇంటికి వెళిల్ ఒక రోజంతా గడిపి 
వసాత్డు...కిషోర ఇంటోల్ నేల మీద కూరుచ్ని, విసత్రాకులో అరచ్న వడిడ్ంచే భోజనానిన్ హకుక్తో కడుపు నిండుగా తిని, చీకటిపడే సమయానికి తన ఇంటికి 
తిరిగి రావడం వెంకట కు ఎంతో ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. 

       ఎనిమిదేళుళ్ గడిచినా వెంకట-గౌరి దంపతులకు సంతాన భాగయ్ం కలగలేదు. ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా దాంపతయ్ జీవితం గడుపుతునన్ ఆ 
దంపతులకు పిలల్లు పుటట్లేదనే బాధ ఉండేది కాదు. 

      రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆఫీసులోనూ...పెళిల్లుల్, బరత్ డే ఫంక్షనల్కు వెళిళ్నపుప్డు కుళుళ్ మనసునన్ కొందరు  కావాలనే పిలల్లు లేరనే 
విషయానిన్ గౌరికి ఎతిత్ చూపే వారు. గుస గుస లాడుకుంటూ గౌరి మనసును గాయపరిచేవారు.  

      "ఏం సమాజమండీ ఇది! అవతలివారి అంతరంగిక విషయాలలో కలుగజేసుకోవడానికి వీళళ్కు హకుక్ ఎవరిచేచ్రు?...మీకు నేను బిడడ్ను, 
నాకు మీరు బిడడ్ అనుకుని జీవితానిన్ ఆనందంగా గడుపుతునన్ మన గురించి వీళళ్కెందుకో? మనకు పిలల్లు పుటట్కపోతే వారికెందుకంత 
బాధ?....వాళళ్కోసమైనా, వాళళ్ నోరు మూయించటానికైనా మనం బిడడ్ను కనాలి...వెంటనే మనం డాకట్రున్ కలిసి ఆలోచన తీసుకుని టీర్ట మెంట 
తీసుకుందాం" కళళ్ నుండి కారుతునన్ కనీన్టిని తుడుచుకుంటూ భరత్ కిషోరోత్ చెపిప్ంది గౌరి. 

      గౌరి-వెంకట దంపతులు మరునాడే డాకట్రున్ కలిసేరు. 
      "మిసట్ర వెంకట! మీలో ఏలోపమూ లేదు...మీ భారయ్ గరభ్ సంచీ చాలా బలహీనంగా ఉంది. పిండానిన్ మోసే బలం ఆమె గరభ్ సంచీకి లేదు. 

మీకు తెలియకుండానే రెండు-మూడు సారుల్ అబారష్న అయుయ్ంటుంది" చెపేప్డు డాకట్ర. 
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      ఆ మాట వినగానే గౌరికి ఏడుపు ముంచుకొచిచ్ంది..."డాకట్ర! నేను తలిల్నే అవలేనా? చివరిదాకా గొడార్లు అనే పిలుపుతో, దుఃఖంతో 
చచిచ్పోవాలా?" గౌరి నిరాశతో అడిగింది. 

      "నిరాశపడకమామ్! నువువ్ తలిల్ అవటానికి ఒకే ఒక మారగ్ముందమామ్...మీ అండానిన్, మీ భరత్ వీరయ్కణాలతో ఫలదీకరించి... పిండానిన్ మరో 
సతరీ గరభ్ంలో పర్వేశపెటేట్ పదద్తి దావ్రా నువువ్ బిడడ్ను పొందగలవు. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే  సరోగసీ దావ్రా, అంటే అదెద్ తలిల్ మూలం నువువ్ తలిల్వి 
కావచుచ్" వివరించి చెపేప్డు డాకట్ర . 

      గౌరి మొహంలో ఉతాస్హాం పొంగుకు వచిచ్ంది..."డాకట్ర! మేమిదద్రం లక్షలు సంపాదిసుత్నాన్ము. ఎంత ఖరుచ్ అయినా పరవాలేదు. మాకు 
బిడడ్ పుడితే చాలు...అదెద్ తలిల్కి వెంటనే ఏరాప్టు చేయండి" చెపిప్ంది గౌరి. 

      "మంచి అదెద్ తెలిల్ దొరికిన వెంటనే కబురు చేసాత్ను ...మీరు సంతోషంగా వెళిళ్ రండి"  చెపేప్డు డాకట్ర. 
      గౌరి-వెంకట దంపతులు ఆనందంగా అకక్డి నుండి బయలుదేరేరు. 
                                                                         PPP 
      ఆ ఆదివారం సేన్హితుడింటికి వెళిళ్న గౌరి-వెంకట దంపతులు విషయానిన్ అరచ్న-కిషోరల్కు చెపేప్రు. 
        అరచ్నకు ఆలోచన వచిచ్ంది. 
      "గౌరీ! ఎందుకు ఎవరికోసమో కాచుకోవటం...అదెద్ తలిల్గా ఉండి, మీకు బిడడ్ను కని ఇచేచ్ందుకు నేను రెడిగా ఉనాన్ను! వెంటనే డాకట్ర దగగ్ర 

చెపిప్ ఏరాప్టుల్ చేయండి" 
      గౌరి-వెంకట దంపతులు ఆనందం పటట్లేకపోయేరు. 
      అరచ్న మాటలకు ఆశఛ్రయ్పోయిన ఆమె భరత్ కిషోర, భారయ్ దగగ్రగా వచిచ్, ఆమె భుజం తటిట్ "శభాష" అంటూ అరచ్నను అభినందించేడు. 
      ఏరాప్టుల్ జరిగినై. 
                                                                        PPP 
              
     ఐదు నెలలు గడిచిపోయేయి.    
     మూడు రోజులకొకసారి అరచ్న ఇంటికి వచిచ్ వెళేళ్ గౌరి-వెంకట దంపతులు వారం రోజులుగా అరచ్న ఇంటికి రాలేదు. కనీసం ఫోను 

కూడా చేయలేదు. అరచ్నే వాళళ్కు ఫోను చేసోత్ంది. కానీ ఇదద్రి ఫోనుల్ బిజీ అని చెబుతునాన్యి. 
      ఐదు నెలలు గడిచిపోయేయి. అరచ్నకు కడుపులో బిడడ్ కదలికలు తెలుసుత్నాన్యి. మూడు రోజులకొకసారి అరచ్న ఇంటికి వచిచ్ వెళేళ్ గౌరి-

వెంకట దంపతులు వారం రోజులుగా అరచ్న ఇంటికి రాలేదు. కనీసం ఫోను కూడా చేయలేదు. అరచ్నే వాళళ్కు ఫోను చేసోత్ంది. కానీ ఇదద్రి ఫోనుల్ బిజీ 
అని చెబుతునాన్యి. 

      ఉండబటట్లేక ఆ రోజు రాతిర్ అరచ్న తన భరత్తో " ఏమండి...గౌరి బిడడ్ నా కడుపులో పడినపప్టి నుండి వాళిదద్రూ వారానికి రెండు-మూడు 
సారుల్ మనింటికి వచేచ్వారు. పర్తి రోజూ ఫోనుల్ చేసి కషట్ సుఖాలు అడిగి తెలుసుకునే వాళుళ్...ఎందుకనో పది రోజుల నుండి మనింటికీ రాలేదు, ఫోనూ 
చేయలేదు. నేను ఫోన చేసేత్ ఇదద్రి ఫోనూల్ బిజీ అంటునాన్యి...మీకేమైనా ఫోను చేసేరా" భరత్ను అడిగింది అరచ్న. 

      "లేదు... ఫోన చెయయ్లేదు...బహుశ ఆఫీసు పనులతో బాగా బిజీగా ఉండుంటారు" అని కిషోర చెపిప్న మాటలు అమెకు తుర్పిత్ని ఇవవ్లేదు. 
      ఆ రోజు రాతిర్ గౌరి దగగ్ర నుండి ఫోన వచిచ్ంది. ఫోన చేసిన వెంటనే బిడడ్ కదలికలు ఎలా ఉనాన్యి, బలమైన ఆహారం తీసుకుంటునాన్వా, 

మందులు వాడుతునాన్వా...అని ఎనోన్ పర్శన్లు వేసే గౌరి ఆరోజు అవేమి అడగలేదు. 
      "వెంకట కి-నాకు చినన్ మనసప్రధ్. మొగవాడిననే అహంభావంతో పొగరెకిక్ ఆడుతునాన్డు. భారయ్ంటే బానిస అనుకుంటునాన్డు. ఇక 

వెంకట తో కాపురం చెయయ్లేను...విడిపోవాలని నిరణ్యించుకునాన్ం...డైవరస్ కి అపెల్ౖ చేసేము…ఆ బిడడ్ వదుద్ అరచ్నా! ఆ బిడడ్ పుడితే సమసయ్లు ఎకుక్వ 
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అవుతాయి. బిడడ్ ఎవరి దగగ్ర పెరగాలి అనే పోటాల్టతోనే జీవితం గడిచిపోతుంది...వెంకట నే వదద్నుకునన్ తరువాత...వెంకట బిడడ్ మాతర్ం 
ఎందుకు....అరచ్నా… ఆ  బిడడ్ను ఎలాగైనా తీయించేసుకో" 

       షాక తినన్ అరచ్న" గౌరీ...నేను చెపేప్ది విను. ఆవేశపడకుండా నిదానంగా ఆలొచించు. వెంకట బిడడ్ అని చెబుతునాన్వే...ఏం...ఆ బిడడ్ నీది 
కాదా? నీ రకత్ం కాదా? నీ గరభ్ గుడుడ్ నుండి అభివుర్దిద్ చెందిదే కదా? ఆ పేర్మ నీకు లేకుండా పోయిందే...ఐదు నెలల తరువాత బిడడ్ను ఎలా 
తీయించుకోను...పుటట్నీ గౌరీ...ఆ బిడడ్ పుడితే అదే మిమమ్లిన్ కలుపుతుందని నముమ్తునాన్ను" 

      “మమమ్లిన్ కలుపుతుందని నువేవ్ చెబుతునాన్వు చూసేవా! అందుకే వదద్ంటునాన్ను. నాకు తెలిసిన ఒక లేడీ డాకట్ర ఉనన్ది...మూడు లక్షలు 
ఖరుచ్పెడితే చాలు...ఐదు నెలల గరాభ్నైనా తీసి పారేసి పంపుతుంది. అకక్డికి వెళిళ్ తీయించుకుంటావా అరచ్నా!?" 

       ఒకక్ నిమిషం కూడా ఆలోచించ కుండా "వదుద్...మా సొంత ఊరు ఒక గార్మమే కదా! అకక్డ ఒక మొరటు డాకట్రమమ్ ఉంది...ఇలాంటి 
వాటికి పేరుమోసిన డాకట్ర...ఆమె దగగ్రకు వెళిళ్ తీయించుకుంటాను" చెపిప్ంది అరచ్న. 

      " గుడ...అలాగే చేసేయ. ఏ సహాయం కావాలనాన్ మొహమాటపడకుండా ననున్ అడుగు...సరేనా" అని ఫోన కట చేసింది గౌరి. 
      అపుప్డే ఇంటోల్కి అడుగుపెటిట్న అరచ్న భరత్ "అరచ్నా! వెంకట నాకు ఫోన చేసేడు. అనిన్ విషయాలు నాకు చెపేప్డు...బిడడ్ను 

తీయుంచుకోవడానికి, దాని తరువాత నీకు అయేయ్ మందుల ఖరుచ్లకు కలిపి నా పేరు మీద మూడు లక్షల రూపాయలు నా బాయ్ంకు ఖాతాలో వేసేడట..." 
అంటూ ఇంకా ఎదో చెపప్బోతుంటే అరచ్న అడుడ్పడింది. 

      "ఆపండి...ఈ బిడడ్ను నేను తీయించుకోను. ఈ బిడడ్ను కూడా మన బిడడ్ అనుకుని పెంచుదాం. ఐదు నెలలు మోసినందువలన ఈ బిడడ్పై 
నాకు అభిమానం, పేర్మ ఏరప్డింది. అయోయ్...పదో నెలలో ఈ బిడడ్ నుండి విడిపోవాలే అని బాధపడాడ్ను...అయితే ఇపుప్డు వాళుళ్ బిడడ్ను వదద్ంటునాన్రు. 
పార్ణాలు తీయటం తపప్ని అంత పెదద్ చదువులు చదువుకునన్ వాళళ్కు తెలియదేమో...ఐదు నెలలుగా బిడడ్ను మోసేది నేను....ఇక మీదట ఈ బిడడ్...." 
చెపప్లేక ఆగిపోయింది. 

      "ఇక మీదట ఈ బిడడ్ మన బిడడ్! నీ ఇషాట్నిన్ నేను కాదనను" అంటూ ఏడుసుత్నన్ తన భారయ్ను కిషోర దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. అతని 
ఆపాయ్యతకు అతని కౌగిలిలో  వొదిగిపోయింది అరచ్న. 

                                                                     PPP 
 
      మరో నాలుగు నెలలు గడిచింది. కనే రోజులు దగగ్ర పడటంతో అరచ్న కాళల్ వాపులతో బాధపడుతూ, నడవలేక నడుసోత్ంది. 
      సెల ఫోన మోగింది. ఫోన తీసిన అరచ్న "హలో" అనన్ది. 
       "హలో అరచ్నా! బాగునాన్వా?...ఆరోజు నువువ్ చెపిప్న మాటలు నేను వినలేదు. వెంకట మీద కోపమూ, నాలోని అహంకారమూ కలిపి 

ననున్ మూరుఖ్రాలిగా చేసి అలా నిరణ్యం తీసుకునేటటుల్ చేసింది. సేన్హితులందరూ కలిసి వొతిత్డిచేసేత్ మొనన్నే నేను-వెంకట ఇదద్రం కలిసి ఒక చోట 
కూరుచ్ని నిదానంగా మాటాల్డుకునాన్ం. మాకేరప్డిన మనసప్రధ్లు ఒకక్ సెకెండులో మాయమైపోయినై అంటే నముమ్...డైవరస్ వాపస తీసుకునాన్ము. కలిసి 
జీవించాలని నిరణ్యించుకునాన్ం. అవసరపడి బిడడ్ వదద్ని చెపేప్మే...అదెంత పెదద్ తపోప్ ఇపుప్డు మాకు అరధ్మైయియ్ంది"  

      "అవసరపడి మొగవాడు ఎనిన్ నిరణ్యాలైనా తీసుకోవచుచ్. కానీ ఆడది నిదానంగా ఉండొదాద్! ఆ నిదానం నీకెందుకు లేకుండాపోయింది... 
మాతృతవ్ం పొందటం మనకు దేముడిచిచ్న వరం. అది నువెవ్లా గర్హించలేకపోయేవు...ఆ ఫీలింగ నీలో ఎందుకు కలగలేదు. ఉరోల్ అందరూ నినున్ 
గొడార్లు అని చెబుతేనే నువువ్ తలిల్నౌవుదామనుకునాన్వా?....బిడడ్ను తీయించేసుకో అని ఎంత ఈజీగా చెపేప్వో నీకు గురుత్ందా?...ఆ బిడడ్ నీ రకత్ం 
పంచుకుని పెరుగుతునన్ బిడేడ్నని నీకు తెలియదా? కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ను బలవంతంగా  తీయించుకోవటం హతయ్ చేసినంత నేరం...ఇపుప్డు కూడా 
సేన్హితులు వొతిత్డి చేసేత్ కలిసి కాపురం చేదాద్మనుకునున్రు కాని...ఇదద్రూ మీ తపుప్లు తెలుసుకుని ఒకటౌదామనుకోలేదు. ఏ రకత్ సంబంధమూ 
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లేకపోయినా మాతృతవ్ం ఎంత గొపప్దో నాకు తెలుసు కాబటిట్  మరో ఆడదానిన్ తలిల్ చేయాలనే ఆశతో నీకు అదెద్ తలిల్గా ఉండటానికి అంగీకరించేను. ఈ 
బిడడ్కు నేను అదేద్ తలిల్నే! కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ను తీయించుకోవటం హతయ్తో సమానమని నాకు తెలుసు కాబటిట్ ఆ బిడడ్ను నేను తీయించుకోలేదు."    

                             "నిజమా అరచ్నా! నేను ఎంత అదుర్షట్వంతురాలినో....." అంటూ మాటల్డబోతునన్ గౌరితో…"ఆగు...నేనింకా 
ముగించలేదు. నేను చెపేప్ది పూరిత్గా విను. ఇంకో వారం, పది రోజులలో బిడడ్ పుడుతుంది...అది మా బిడడ్. ఆ బిడడ్ను మేమే పెంచుకుంటాము. మీకు 
ఇవవ్ను...ఎందుకంటే సేన్హితులు వొతిత్డిచేసేత్ ఈ రోజు ఒకటిగా చేరిన మీరు రేపే విడిపోరని ఏమిటి గాయ్రంటీ? ఏ తపూప్ చేయని ఈ బిడడ్ అపుప్డు అటు, 
ఇటూ తిరుగుతూ అలల్లాల్డిపోవాలా? …లేక ఏ అనాధశరణాలయంలోనైనా చేరుసాత్రా?...ఎవరికి తెలుసు! వదుద్...అలాంటి పరిసిథ్తి నా కడుపులో 
పెరుగుతునన్ ఈ బిడడ్కు రాకుడదు. ఈ బిడడ్కు నేనే తలిల్ని-తండిర్ని...ఇకమీదట ఈ విషయంగా నాతో మాటాల్డకు" అని చెపిప్ ఫోన కట చేసింది అరచ్న.   

                                                                  PPP  
      తమ బిడడ్కోసం..."అరచ్న కడుపులో పెరుగుతునన్ బిడడ్ తమ బిడేడ్ నని, అరచ్న అదెద్ తలిల్ మాతర్మే నని, బిడడ్ను కనన్ వెంటనే మాకు బిడడ్ను 

ఇచేచ్సాత్నని అరచ్న అగీర్మెంట కూడా సంతకం చేసి ఇచిచ్ందని, ఇపుప్డు బిడడ్ని ఇవవ్నని చెబుతోందని...కాబటిట్ అరచ్న బిడడ్ను కనన్ వెంటనే మా బిడడ్ను 
మాకు ఇపిప్ంచమని"...కోరుట్ సహాయం కొరుతూ కోరుట్లో పెటీషన పెటుట్కునాన్రు గౌరి-వెంకట దంపతులు. 

                                                                 PPP 
       కేసు పూరిత్ అవకుండానే, జడిజ్మెంటుకు ముందే గౌరి-అరచ్నలు రాజీ పడాడ్రు. ఎలా...ఎలా! ...ఏమని రాజీ పడుంటారు. అనే పర్శన్ అందరి 

మదిలోనూ మెదులుతోంది. జడిజ్మెంటుకు ముందు జడిజ్కి అందించిన కవరులో రాసునన్దేమిటి! జడిజ్ కూడా దానికి ఒపుప్కునాన్రే! ఆ కవరులోని 
కాగితంలో రాసునన్దేమిటో...మనం కూడా తెలుసుకుందాం. 

      "క్షమించు అరచ్నా! నినున్ మేము ఎంతో బాధ పెటేట్ము. మాకోసం బిడడ్ను మోసుత్నన్ నీ గురించి ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలొచించ కుండా పిచిచ్ 
నిరణ్యాలు తీసుకుని, వాటిని నీ మీద రుదేద్ము. నువువ్ తీసుకునన్ నిరణ్యం చాల గొపప్దని మేము లేటుగా అరధ్ంచేసుకునాన్ము. మాతృతావ్నికి నువివ్చిచ్న 
పార్ముఖయ్త మమమ్లిన్ సిగుగ్పడేటుల్ చేసింది...ఇకమీదట మేము అవసరపడి తపుప్డు నిరణ్యాలు తీసుకోము. ఏ కారణంగానూ మాలో ఈగోకి చోటివవ్ం. 
మేము ఎలాంటి పార్మిస చేయమనాన్ చేసాత్ము. మేము అనోయ్నయ్ంగా, సంతోషంగా కాపురం చేసుత్నన్టుల్ ఏ రోజైతే నీ మనసుకు అనిపిసుత్ందో ఆ రోజు నువువ్ 
మా బిడడ్ను మాకిసేత్ చాలు. అంతవరకు నినున్ మేము బలవంతం చేయం...అది ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా సరే కాచుకోనుంటాము...కానీ ఒకక్టి మాతర్ం నువువ్ 
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చాలు....ఇటుల్ గౌరి-వెంకట” 

 

PPP 
 

 
''Â¢=hPy °FLï MnjjGSÆ _Ó¸ MLjj¸Íj ³FLj$qj _Ó¸ ²¸Íj‚ ¥xOq$cÍÂ $q×o¸öÍ MnkXL¸ AKc$qMLCL$cbÍ MLjFL¥h Ôn_jCLj¸Á. 

¥cÂ¢ ¯ VÆ£MLl@| fSÂMLkMc+j" Â¢+"PyÂ MnjjGS+j" $q^jæFLjFLï tj+"Py¥h ‚@~ ML¼á FcFc Ã¢AKLCLûMLjk ÔoTdëNqjÂ μ¥q=h, On¸<j, 
MLjk<j ¬Â MLOqGS fSÂMLkÓj À£sSGSjëFcïOqj. ¬FLjöQLjCL¸$c MLGSjëFLï GSkŠëÓ¥i, FLÄjô¥qÓ¥i tjÁ ÄOqjÍíî¸¥cEc?'' FcO~Nqj* rIHÂ¢ïCy 
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rHEcÓj CL<jGHlŠ¸^k ¬Fcï<j. FcO~Nqj* KcMLMLj¿Á $yMc MnÈ"FLGHlð<j KcML$c¿ ögHCLõOqíî¸ ½¡¨MLkÄj¨GH+"Cy CLNqkOqjÔosS rIHÂ¢ïÂ 
¶ V}IH Kc=hP| À£GSj¥xÔcá<j.  

TdbEcOq*¸$c ÄgSÚöfHNqjj@nÎFL ÄQLø¸ ‚@~ rIHÂ¢ïCy rHEcÓj CL<jGHlŠÂ, ''¬EyPe °¸Á. VÆ£MLl@| Mc+j" MnjjGS+"¥i 
tjPe¸=h MLjEcõÓj GH=hæ¸ÔofS fSÂMLkÓj À£sSTdëOqFLjŠ¸=cFLj.''  

''¬MLÂ¢ï KxMLjôÓj. ¥nMojO~Ó MLkNqk×cÓ¸Cy AKLNqj¸¥qOq¸$c À£sSTdëOqj. tj¥q ¯ ¨½^P| Td¸¥éÀ¥q GH¿×cåFL¸ _¥qÚGHÓá=h 
Mc+"Â ‚@~ MLjV_ÓjÓj$c O~XLTd¥cO~ÓCy ÔLkfH¸ÔoGSjëFcïOqj.''  

''¬¸CLEc¥c ²¸ÍjŠ? ²^jML¸=h MLjVOqkJdÓk bÍ¿¸ÔLŠ¸@~Fo MLjFLEoQL fSÂ¢FcNqjŠÓ¸ÍOqk _¥qÚGHÓá$c °¸¨ ‚@~ 
μ¥qÚ $qjÍjíCy GHÁMLj¸ÁÂ −¥cQL¸Py¥h ²$qOofS GHÆ£æÓj ¥x=hæ¸ÔoGSjëFcïOqj. MLÙÆ¥q¸$c MLõŠëÓj GSMLk×.¸Py $qj¿ë¸GHl ¥yGS¸ ¬¸Í¸$c 
°¸@~ÓÂ¢, ¬[¸<MnjÎFL GH¿×cåFL¸Cy ÄEcõOqüCLÓj TdbÁ¸ÔcÓÂ¢, °FLïCL GHÍMLlÓj Jv¸EcÓÂ¢, ¬bÁ¥cOq¸ ÔLkfH¸ÔcÓÂ¢, −^Py÷FLk 
¥q+Py÷FLk FnÎGHl*õ¸ öGHÍ¿ù¸ÔcÓÂ¢ tjPe ²FnïFyï ¬¸QcÓPy öGH×å TdbÁ¸ÔcÓÂ ¥qÓÓj ¥q¸=cOqj. ¯ Ä×.Nqj öGHÍOqùFLÓPy CLFL 
_ÆÄ£j, TdìFL _ÆÄ£j ¬FoÄ On¸<j °GH ¬¸QcÓj. ¯ On¸<k MLkFLfS¥qMnjÎFLÄ. GSø¸CL$q<èÄ£jÍ ×.¿$o −^Ó Jw=iÓPy, tjCLOq 
öGHÍOqùFLÓPy TdìÂŠÓ ¬bÁ¥q QcCL¸ Ä×.NqkÓ¥h TdìÂ¥q ösHXLŠÓ öJwCcûÿ¸ ¥cÂ, ¥xÂï GS¸ÍO~óPy÷ FcõNqj ÂOoêCLÓ GHXLJdCL MnÎ[¿ 
¥cÂ ¥cOqBcÓj ¥cMxÔLjá. ¯ MLjFLGSëCLø¸ ½¡ÄCL¸PyÂ ¬Fo¥q ÄGRNqkÓ¥h ML¿ëGSjë¸Á'' ¬Fcï<j KcÓ¥qßGRê ÂMLjôOqGS¸Py ¥cGSë 
Äj¿NqkÓJv¨ ×.Ój÷Š¸^k.  

''¬Àë¸=y÷ ¬Bh» MLjBh» °FLï ¥y<Ój GHl=hæ¸=y÷ ¬<j$qjrH^æ$cFo −<GH<jÔLj ¬bÁ¥cOq¸ ÔnPetjGSjë¸Á. VGSæPy÷ rH=oæ $q¨è 
À¸¨ FyOqjMLjkGSjŠÂ ÀFo ÄEcõ¿íî tj¸=h¥xsSë FcNqjFLMLjô ÔosS ML¸^ Kc$yPoÍÂ ÄGSjŠÚ¸=c<j. −IgHGSj $qÁPy GHlÆPe ¬bÁ¥cOq¸ 
ÔnPetj¸Ôo rHÍíMLjÂfR GH<$qÜÁPy fHÆ÷Pe MLk¿JwCc<j'' ¬Fcï<j FcO~Nqj*.  

''¼ML¿ MLk^Â ÀfHð ÔnJdðMLl. ¬Á ²¸CLMcOqPnÎFc ¥c¸CLEcGSjPo ¬FLïEcÂ¥h °EcÿOq*. ¬FcÆû¸EoÄj^¸=o ®¸=y÷ GHlÓjÓk, 
_Nqj^ fHÓj÷Ók ¬Â. TdìFL_ÆÄj¥h MLjOy °EcÿOq* Š¿¢áŠFLï ¬bÁ¥cOq¸ ‚@~.'' ¬Fcï<j ÄQLø¸.  

''ÔnJdðFLj ¥qEc? GH¿fSìCLjÓŠ ¬FLj$qj*¸$c Oq¸$qjÓj MLk¿JwNoj MLjFLGSëCLëøÄjÍÂ. `¥x¸< ¬ÍíMLj¸Íj ¥x¸ÔnMnjÎ Nqjj¸<Ec?` 
¬FLï MoMLjFL$c¿ °McÔL ‚@~ Á¤Â MnFLjMn¸^Fo °¸^j¸Á.'' ¬Fcï<j KcÓ¥qßGRê.  

''¥cÂÔy^ ¾eÍMLk¨ bÍOqôO~¾ ¬<MLlÓ JdPnÎNqkõ<j. ÅÇ¢MLjVÄGRjêMLl EcøOqJdÓŠÓj MLjV_jjGRjÓFLj ‚@~ MnÎŠ¸>Oq¸Py¥h 
¬<j$qj rH^æÂ¢NqjPoÍj.'' ¬Fcï<j ÄQLø¸.  

KcÓ¥qßGRê MnjjÍÓj rH=cæ<j.  
''Â¢+"Py MnjjGSÆPe¸=hMc@o ö=cIfH¥| ¥cÂsSæ_jP| Mn¸¥q^TdøÄj. ×.$qEc¸Kc rS¸^O|, ¥xCLë _}STdæ¸@|, ²M|j.ÄfHPe¸=h ‚<+j" 

Mn¸¥q^TdøÄj¥h GSOqGSjûPe÷¸=hÄ. − ×.¸XLFL÷Py <kõ=i GH@~Ó¸=o CnOqMnFL¥q AKc$yCcÓj‚@~ ÔcPeFo °¸=ctj. ¥xÂï ¼¥cŠÓk 
°¸=ctj. McO~Â¥h ¥qÂ¢GS¸ tjÂï ¥éGSjÓj _j¥| ÔnNqkõÓÂ ¶ ÂNqjMLj¸. tjÁ ö=cIfH¥| JwÆ£GSjÓ ¬öGHMLjCLëCL¥h ÂÍOqùFL¸$cFLk PoEc, 
ö=cIfH¥| JwÆ£}S ÄAKc$cÂ¥h CLEcøO~ ÓbÃ¸Ôo ×.¿MLkFc TvMLjjôÓj öGHAKLjCcøEcNqj¸$cFLk GH¿$qBh¸ÔLMLÔLjá. ¬¸=o ö=cIfH¥| °Ó÷¸IGHjFLÓj 
Fc$q¿ŠÓj ÔoGSkëFo °¸@~ÓFLïMLk^. ¬Á¤¥c¥q ö=cIfH¥| JwÆ£GSj ¥é¿NqjO| ö$c}IH¥h ‚@~ ¥éGSjÓj _j¥| ÔnNqjõ<¸ ÔcPe ¬MLGSOq¸. 
Â×ctjÀ£$qÓ ö=cIfH¥| JwÆ£GSjÓ¥h tjÁ ÓXLõMnjÎCo, ×o_jÓj Â¸GHlŠÂ, CLFLj ÀÂ, rHÎ Mc+"¥h ÀÂfH¸Ôo ¬ÄÂ¢ÀGHOqjÓŠ ‚@~ 
TdbÍõMnjÎFLÂï ¥éGSjÓj _j¥| ÔnNqjõ<¸ ÔcPe ÔcPe ¬MLGSOq¸. Â×ctjÀ£GHOqjÓŠ ö=cIfH¥| OqÁ¤íPoÂ ¼FLï ×.¸XLFL÷Py <kõ=i GH¨Co, 
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Mn¸¥q^TdøÄjPe¸=h Mc+"¥h rHÍí rHÍí ×.¸XLFL÷Py <kõ=i GH<jë¸ÍFLïMLk^ McO~¸CcÓPyFLk, MLkTd¸CLO~ÓPyFLk _jÆ÷ _jÆ÷ ML¸¥qÓj 
‚@~ AKLkCLÍí¸PyPe rHÍíMnÎJwCctj.  

− QLÂMcOq¸ Mn¸¥q^TdøÄj ÔcPe ¼¥cŠ$c °Fcï<j. − Oy¾ ²¸Íj¥y ¥qPnXLFLj÷ Kc$c O~PoÍj. rHEcíNqjFL¥h ¥hPy ¼¥nF| ¥xÂ 
tjMcøÆ. − O~öÀ¥h ŠOqjJd¸ MLkOnÚ=| MnFL¥q $x¸ÍjPy÷ °¸^jFLï GH¸¥q×cÂ¥h ¥xCLë ÔiOqÂ¼á, ¥q=hæ¸¼ MLjj¿fH¸¼, − CLO~øCL CcFLj 
MLjj¿fSJwMcÆ. ŠOqjJd¸ MLkOnÚ=y÷ GH¥qÚFL ÂÓjáFLïMc+j" KoO~Pe¨ −Mnj Í$qÜOq ‚OqÓj ¥x¸^j¸=o, CLFL MLj^jæŠ −Mnj ²¸CL bÍOqÓj 
ÔnÃCo ¬¸CLŠ ¥xÂ FnÓOy¾Ój$c CL¸=cÓj GH¨ ¼ML¿¥nPe$nÎCoFo −VøFL¸ ¬¸ÍjŠFcï<j. tj¼áFL ¬ML¥cQL¸ Ôo×cOqjá¥yŠ¸@~ 
−ÁMcOqMLj¸Cc ‚@~ −MnjCy ÔL¥qÚOqj÷ ¥x=cæÆ. ²¸Íj¥q¸=o TwMLjMcOqMLjNojõ^GHð=h¥h GHl=hæ¸=h¥h JwtjFL AKcOqõ À¿» MLÔoáGSjë¸Á.  

ÿ>OcCLjë$c ¶ −=y ²öOqPnÎ^j −¿ GHGSjGHðÔLá PnÎ^j MnÆ»FL Mn¸^Fo MLjj¸ÍjŠ JwML<¸Cy Mn¸¥q^TdøÄj $q=hæ$c Ä½P| ±Á 
_¸¨FcfH ¶ GH¥qÚ$c ÂÆfH¸Ôc<j.  

`¬¸CLMLOq‚ −»FLMc¨Ä GHm¿ë$c −ŠGHÔLá fS$qïÓj O~Š¸@~ ÍkGSjŠJwNqkMLl. ³EnÎFc McÿFLMnjj¼á $qjEoísSë ³MLjNojõÁ? 
_¸¨ PnÎrSFLkû, Â¢ ö@nÎÄ¸$| PnÎrSFLkû ÔLkfH¸ÔLj` ¬Â Mn¸¥q^TdøÄj −=y ö@nÎMLO| Ä£jÍ ²$qOqTd$c<j. ö@nÎMLOqj ÂMLjôŠ Â¢OnÀëFL^jæ 
°Ój‚ GHÓj‚ PoŠ¸@~ °¸¨JwNqk<j. ¬CL$c¨ sHOqj ¬GHðöPe¾.  

−=yPy ¶ AKcO~õAKLOqëÓk, ¥q<jGHlCy °FLï McOqMLkôtk °FcïOqj. öGHNqkBiŠ¨¥h −¸Ey+FL MnjjÍPnÎ¸Á. `¬MLkôtj 
FxGHlðÓj GH@yë¸Á. ¬Oqã¸^j$c ¥n.½.rUÔ|¥h À£GSjŠJwMcÆ, ÍNqjÔofS Mn+"Â¢Nqj¸¨. Ä£jOqj ¿XcÂ −GHlÔosSsSë Fc¥h¸¥y ¿Xc tj¸CL 
CLŠÚML ÍkO~Â¥h ExOq¥qÍj. ÍNqjÔofS MLÁPoNqj¸¨` ¬Â −=yPyÂ öGHNqkBiŠ<j Mn¸¥q^TdøÄjFLjEoíÇ¸¼ ¬Fcï<j. −NqjFL sHOqj 
O~×cO~MLl.  

`³Ey Ä£j Tv¸CL ¿XcPe MLk=c÷<CcOoÄj=h? Ä£jOqj ¥qÓ$qÔoGSj¥y¥q¸¨. Fc PeMcEoÄ¤ÓÂ¢ï ö@nÎMLO|CyFo` ¬Fcï<j Mn¸¥q^TdøÄj 
$qÍMLktj¸GHl GSøOq¸Cy.  

¬GHðöPe¾ ML¸ÍFy^j À£fS Mn¸¥q^TdøÄj ÔoÀPy Š¥cÚ<j. `¬MLkôtj KcbÍPy °¸Á ¥c_=hæ MLÁPoGSjëFcïFLj. Po¥qJwCo Â¢ 
Í$qÜOq PnÎrSF|û PoÍÂ FcŠ CnÓjGSj. Jw` ¬Â ¥qOqÚQL¸$c ¬Fcï<j.  

VfSð^P| Ôo¿FL CLO~øCL O~×cO~MLl ¬MLkôtjÂ Á¸fH, AKcOqõ Á»FL CLO~øCL, ²¥éÚ^GHlð<j KoOqMLk<j¥xFLï^jæ$c ML¸Í Fy^j 
À£fSÔcá<j.  

`MLjOy ML¸ÁMLlø` ¬Fcï<j ¬GHðöPe¾ Jv$qOqj$c.  
`²¸Íj¥qÂ? MLjFL¸ KoOqMLk<jŠFLïÁ ML¸Í¥é ¥qEc! Ä£j^Oqj Ä£jÍ ³AKnÎ Ec^Â ÍkO~Â¥h ML¸Í À£GSjŠFLïÁ ÔcÓ¥q MLjOy 

ML¸Ec?` öGHNqkBhŠ<Fcï<j.  
`JwÆ£GSj¥h¼áFL ML¸Ec ²ML¿TdëOqj? Ä£j ¬MLkôtj FxGHlðÓCy KcbÍGH<jCy¸ÍÂ FoFLj ×.¸XLF| Í$qÜOq μ¥qÚ rS¥qFLj MLjj¸Íj 

_¸¨Â MLÍÓ<¸ Ä£j ¬MLkôtj XoMLkÂï $qj¿¸¼ −Py¼¸Ôo. − JwÆ£Tw¨ ÔoÀ CL<jGHlFLj Ä£jOqj AKL¿¸ÔcÆû¸Eo`  
`−=y ²¥hÚFL CLO~øCL $qCLjŠPy÷¸¼ JwŠ¸@~ FnMLjôÁ$c À£GSjŠMn+"MLjÂ ÔnJdðFc PoEc? ²öOqPnÎ^j FLÓAKnÎ rS¥qFLj÷ MnÆ» 

°FLïGHlð<j _¸¨Â OqkÓj öGH¥cOqMoj −JdMLl. ¬¸CLsSGHm FyOqj MnjÍGHŠ¸@~ ‚OqjáFLïMc¨Â − μ¥qÚ rS¥qFy÷FLk FoFLj ÂFLjï ¥q¸$cOqj 
rH^æPoEo. ²öOq fS$qïÓj GHGSjGHðÔLá$c MLk¿FL Mn¸^Fo _¸¨Â JwÂMLø<¸ Ä£j¥qÓMc=nÎJwtj¸Á. −ŠGHÔLá fS$qïÓj MLÔoáMLOq‚ 
−$q¥qJwML<¸ Â¢Eo CLGHlð. FLjMLlø ö@nÎÄ¸$| PnÎrSF|û ¥qFL¥q ÔLkfH¸¼ MLl¸=o, ö=cIfH¥| JwÆ£GSj MLk ¬MLkôtj GH¿fSìÀ ÔLkfS MLÁPosSMc<j. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

27            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

FLjMLlø ö=cIfH¥| JwÆ£GSj ÔoCLjÓj CL¨fH¸Á Â¢ Í$qÜOq PnÎrSF|û Po¥qJwML<¸ MLjkPeFo ¥cÂ¢ Fc ‚CLjOqj GH¿fSìÀ ÔLkfS¥cÍj` ¬Fcï<j 
O~×cO~MLl.  

`¬¸=o FLjMLlø‚@~ Fc PnÎrSF|ûÂ $qj¿¸¼ öGHÇïTdëMc? tj¥qFLj¸Ôi −=yÓj ²¥éÚ^GHlð<j ö@nÎMLOq÷ Í$qÜOq PnÎrSF|û °¸Ey PoEy 
CnÓjGSjŠÂ _¸@nŠÚ. MLjOy ML¸Ec tj¼á À£O~Æû¸Eo` ¬GHðöPe¾ McÍFL¥h Á$c<j. VfSð^P| $o^j Í$qÜOq Tdæ¸@|Py °FLï −=y 
ö@nÎMLOq÷¸ÍOqk $qjÄj‚¨ GS¸$qÀ CnÓjGSjŠÂ MLjOy ML¸Í tj¼á À£O~Æû¸Eo ¬Â À£O~ôFL¸ ÔnsHðQcOqj. O~×cO~MLl AKcOqõ Kx@y÷ °FLï 
$qj<èGS¸Ôi À£fS ¶ FLÆ»FL ML¸ÍFy^j À£fS −=y ¬CLÂ¥h¼á `GHÍ¸¨` ¬Â ‚CLjOqj ÔotjGH^jæŠÂ MLjj¸ÍjŠ ¥qÁÆ¸Á.  

‚CLjOqj rHÈ"¥qÂ ÔofSFL ¬GHlðÓj tj¸¥c À£Oq¥qMLjj¸Eo, ¬tjEyFnÓ $qOqó¸Cy °FLïGHlð@o ‚CLj¿ï GHl=hæ¸=h¥h GH¸sHfSFL ¬Ój÷Bhê 
CLÓjÔLjŠÂ `¯ ¥cÓGHl fHÓ÷ÓNqjjõ¸¨ ‚@~ Ä¤+"¥h¸CL ¥q¸$cOoÄj=y?` ¬Â MLjFLGSjPy ¬FLjŠ¸^k ¥n.½.rUÔ|PyÂ öGHGSkÀ 
ÄAKc$q¸MnÎGHl Ec¿ À£Qc<j.  

rHö=yÓj bÍOqÓj Oy¾Oy¾¥i −¥cQcFLï¸^jCLk¸=o, Mnk=cOqj rSÎ¥hÓj Ä£jÍ μ¥qOqj ¥cÍj, FLÓj$qjOqj öGHNqk*¸ ÔosS Oy¾Py÷ 
ö=cIfH¥| ¥éGSjÓ¥h ¥xÍMoPoÍj. tjÍíOq¥qFcï ²ŠÚML öGHNqk*¸ ÔoGSjëFLï¸Íj‚, FL¨sHMc¨¥é ¥c¥q ¬¸Í¿¥i rUPnô^j÷¸@~ÓFLï 
MLjVFL$qO~Ó ÂNqjMLkÓ öGH¥cOqMLjk ³My ¥éGSjÓj ExOqjŠCLjFo °¸=ctj. ¬¸CLŠ ö¥hCL¸ Oy¾Fo Ä<jÍPnÎFL °Moj}R Kc_j ÔLÓFL 
¼öCL¸ ÔLk<è¸ ¥yGS¸ Mnk=cOqj rSÎ¥hÓj Ä£jÍ ×.$qEc¸_ fSÂMLkVÓj¥h MnWo" ¶ FLÓj$qj¿ ÄjöCL_ß¸Í¸ Mn¸¥q^ TdøÄj  ÔoÀ¥h 
¼¥hÚ¸Á. IGHÆCL¸$c ×o_j FcÓj$qjML¸ÍÓCy _OqjMn¥hÚ¸Á. °Moj}R Kc_jCy MnjjÍ=hTd¿$c FL=hGSjëFLï FL<j¸PoÂ °CLëO~Á FcNqj¥hÂ 
ÔLk@~ÓFLï − ÄjöCL_ß¸Í¸ ŠCLkÿÓ¸ O~MLj¥qßadê Ã¢Ô|Py ²»fSFL CLOq¸$q¸ Ä¿»FL^jæ Ä¿»Jwtj¸Á. °GSkOqjMLj¸^k =h¥qÚ^j÷ 
¥xFL@~Â¥é ¥cÍj, TdÍOqj ÔnNqjõ@~Â¥h ‚@~ <_jòÓj Po¥qJwML<¸Cy tj+"Š JwNqkOqj. Mn¸¥q^TdøÄj GHMLOqj MLjj¸Íj Mc¿ 
Jv$qOqj ²¸Íj‚ GHÂ¥h O~Š¸@~ Jwtj¸Á. #e¥i Oq¸$qj _j}R¥y^j bÍ¿¸ÔLŠ¸@~ AKLj×.¸ Ä£jÍ MoGSjŠÂ −=y FL<jGHlCLjFLï MLjOy 
MLjj$qjÜOqj _ö¥c$c+j" ‚@~ Mn¸¥q^TdøÄj ÔoÀ¥h ¼¥cÚOqj.  

FnÎ=| fR}IHæ ÔosS Kc_kO~MLl O~$cFo <kõ=i ¬GHð»¸¼, ÇP|ÚsHÓ}SPy FcÓj$qj ML¸ÍÓ¥h ÔiOq ¥xÂ − Ox¸ÍÓ fSæ¥qÚO| 
¬¸=h¸GHÔofS, MLjTdëF| adGHlPy ¥hPy ¼¥nF| ¥xÂ rHÍíNqjõ¥h ¬GHð»¸¼, ¥cøOqæO|û¥h Jwtj, TdïFL¸ ÔofS, MLj¸¼ ÍjGSjëÓj MoGSjŠÂ, 
®¸=hÍ$qÜOo rS¸^j ¥x^jæŠÂ _NqjÓjEo¿Co ¥cÓÂ¢McGSjÓj GHfS¥q=hæ AKcOqõ À¿»O~$cFo ÔnÄPy ±EoTdëOqFLï AKLNqj¸Cy rS¸^j gSTdÂ 
×o_jPy rH^jæŠÂ, ¶ JdCL GS¸¼Py GH¸¥q×cÂ¥h ¥xFLï ¥xCLë ÔiOqFLj¸¼ ³Ey GHÂÄ£jÍ JwCLjFLï^jæ$c JwÆ£GSj ¥cÓÂ¢ _Nqj^ ¬<j$qj 
rH=cæ<j Mn¸¥q^TdøÄj. Ec¿Py tjÍíOqj MLjj$qjÜOqj GHÓ¥q¿¸ÔcOqj ‚@~.  

¬GHð=h¥é O~öÀ CxÄjôÁ Ec=h GHÁ¥cMLTwë¸Á. CLÓjGHl Ä£jÍ FnMLjôÁ$c CL^æ$cFo GH¸¥q×.¸ CLÓjGHl À£fS¸Á. TdNqj¸öCL¸ ¬OqŠ 
Š¸Š<j ¥cNqjÓCy CLÓTdïFL¸ ÔofSFL GH¸¥q×.¸ ÄOq_kfSFL ¾^jæCy, OqÄ¥qPoÂ ×._òÓCy, GHtj^ Ôc^j ¬¸EcÓCy 
fH^fH^Pe<jCLk ¥qFL_<è¸Cy Mn¸¥q^TdøÄj¥h − Fc^j ¬¸EcÓCy MLjÀJwtj¸Á. GS¸¼Py¸¼ ÔiOq À£fS ÔoÀPy °¸Ôc<j. −Mnj 
PyGHÆ¥h Mn+"$cFo CcFLj Ä¤bÁCLÓjGHl MoQc<j. ¬tjÍj ÂMLjjadPy÷ GH¸¥q×.¸  ¥xCLë ÔiOqPy ÍOqùFLÄj¼á¸Á. `On¸<j GSjFcïÓCy=o 
GS¿rH=oæQcM|, MLjk<j GSjFcïÓ ÔiOq ExOq¥qPoEc ³¸=h?` ¬¸^k Š¿¢áPy ‚OqjáFLï Mn¸¥q^TdøÄj μWy" ‚Oqjá¸Á. rS¸^j gSTd À£fS 
tjÍí¿ Ä£jEc ösSð ÔoQc<j. $qÍ¸Cc GbHjjMLjGbHjjMLj Pe¨Jwtj¸Á. ¬¸CL=y÷ Ä¤bÁ CLÓjGHlÄ£jÍ Í_ÍKc ÔLGHlð+j" ÄÂfH¸Ôctj. 
GH¸¥q×.¸ μ¥qÚ °Íj^jFL Mn¸¥q^TdøÄj μWy"¸¼ Po¼ MnFL¥q Ex@y÷¥h JvMLjôÂ GS¸×å ÔofS CcFLj Ä¤bÁCLÓjGHl MnÎGHl ¬<j$qjPofS¸Á. 
Mn¸¥q^TdøÄj MnFL¥q Ex@y÷¥h Jwtj Â¢+"$qÁPy EcŠÚFcï<j.      
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tjÍíOqj Íj¥qÚPe¸=h MLjFLjGRjÓj PyGHÓ ¬<j$qjrH=cæOqj.`rS¸^jMcGSFLÓj GbHjjMLjô¸^jFcïtj ¥xCcë@nML@nÎFc MLPy÷ 
¼¥cÚ@oÄj=h?` ¬Fcï@x¥q<j.  

`¬¹ÿ! ¬Pe¸=hEoÄ£jPoÍj. ÂFLï MLk ÔnPe÷tj ML¼á¸Á. ¬Á¼á Jwtj¸Á.` ¬¸Á GH¸¥q×.¸.  
`Â¢ McÓ¥q¸ ÔLksSë ¬Pe ¬ÂfH¸ÔL^Po÷Íj. ²ML¿¥yGSMnk ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï^jæ$cFy, PoEc ²¥qÚ¨¥y _NqjÓjEoOqjCLjFLï^jæ$cFy 

¥qFL_<jëFcïM|` ¬Fcï<j On¸@yMc<j.  
`²Pe$qk fSÍíî¸$c °FcïM| ¥qEc! GHÍ. rUÎÍO~KcÍjFLj¸¼ fSÂMLk GRk=h¸$|¥qÂ ML¼áFL MLjj>Oc MLjj<GSOqPyML Í$qÜOq 

@oO~PofS¸Á. @~F|û @nÎOn¥qæO| Fc^j ¬¸EcÓ MLjÂfR ¥cMcÓFcï<j,` ¬Fcï<j MnjjÍ=hMc<j.  
`FcŠ O~ML@~Â¥h ŠÍOqÍj` ¬¸Á KnÍjOqj$c GH¸¥q×.¸.  
`O~FL¸=o ŠÍOqÍj. O~öÀ¥h On¸<jMoÓj. OoGHl ²$|öTdæ ¥h¸Í MoGRÄjTdë<j. ¬GHlð@y Mntjõ. MnjjCLë¸ TvMLjjôPy ³AKnÎQcCL¸ MLk 

¥qÄjGRF|. GHÍ GHÍ` ¬Fcï<j On¸@yMc<j.  
¬GHð=h¥é ŠCLkÿÓ¸ ¥xÁ¤í fHÆ÷Pe ML¸^$qÁPy¥h ÍkGSjŠ MLÔcá<j.  
`¬¸=o − rS¸^j$c<j Ä¤@oFLFLïMLk^. FLjMnøML¨My MLk¥qFLMLGSOq¸. MLk¥xÔoá ¥qÄjGRF| GHÁsUFLj ML¸ÍÓj. − TvÄjôÔoásSë 

ÄjMLjôÆï Ä£j MLkFcFLï MLÁPofSJwCc¸. rS¸^jgSTdÆ¼á, ¥xCLë ÔiOqÆ¼á ²¸CL¥cÓ¸ ¯Ä< ÔLj^kæ ÀOqj$qjCcM|? ¯MnjŠ MLÔoá fSÂMLk 
¬ML¥cQcÂ¥h ¬<jèO~Š. MLk ¥qÄjGRF| McõJdO~Â¥h ¬@xèsSë MLj¥qÚÆOq$qÁ¤Tdë¸` ¬Fcï<j MnjjÍ=hMc<j.  

Mn¸¥q^TdøÄj¥h $x¸CLj CL@~¿Jwtj¸Á. IGHjOqú*GH¨Co CLFLj Oy<jèFL GH@~ë<j. Ã¥qÚMnjjÿ¸ MoGSjŠÂ MLÙFL¸$c _Nqj^Š Ec¿ 
À£Qc<j. Mn¸¥q^TdøÄj _Nqj^Š MnÈ"FL Mn¸^Fo MLjj$qjÜOqk GH$qÓ_¨ FLMcøOqj. GH¸¥q×.¸ tj¸=h¥h Cc+¸ MofS Mc+j" À£GSj¥x¼áFL 
McõF|Py ²¥hÚ¸Á. GS¸Íj Mnjj$qPy ÂÓjáFLï Mn¸¥q^TdøÄj MnÈ"JwCLjFLï McõF| MnÎGHl ÔLkGSkë $qj¨èMnÓjëOy÷ Fn¸_Oqj ÔLkfS, GHEoGHEo 
MLÆ÷¸ÔLjŠFcï<j. ¬ML¥cQL¸ MLsSë ³ ö=cIfH¥| ¥éGSjPyFo tj¿¥h¸ÔoNqkÆ ¬FLjŠ¸^k tj¸=h Ec¿ GH=cæ<j.  

TwMLjMcOq¸ °ÍNqj¸ Mn¸¥q^TdøÄj AKcOqõ GHl=hæ¸=h FLj¸¼ Á»¸Á. $qÁPy $y<¥h CL»Æ¸¼FL Ôx¥cÚ FLj¸¼ rS¸^jMcGSFL 
Æ£Ó$c CL»Æ¸Á. ÔLksSë ö@nfSû¸$| =o_jP| Ä£jÍ − rS¸^j gSTd PoÍj. `rS¸^j O~GSjŠÂ ²ML¿Cy GHmGSjŠ ÀOqj$qjCLjFcïMLÂ¢, gSTd 
³ÍÂ¢` ÂÓÁ¤fS¸Á. QLÂMcOq¸ O~öÀ GH¸¥q×.¸ tj¸=y÷ −rS¸^j gSTdFLj ¥q¸$cOqjPy MLÁPofSFL GS¸$qÀ $qjOqjë¥x¼á Mn¸¥q^TdøÄj CLFLjï 
CcFLj PyPyFL ¥qGSjOqjŠFcï<j.  

`QLÂMcOq¸ <kõ=i ÔofSFL CLO~øCL rHÍíNqjõ$c¿¥h ¥xÂ tjMLø@~Â¥h MnÈ"FLGHlð<j ³Ey Ôx¥cÚÄ£jÍ ösSð ×.Ój÷ŠFcïFLj. 
`rS¸^jMcGSFL KcMLl¸Eo? ³ öKc¸@oÄj=h?` ¬Â öGHÇï¸Ôc<j. MLk KcMLMLj¿Á ¥cOyÜ fR}HPy GHÂÔoTdë<j. GHÁOy¾Ó ö¥hCL¸ ¶< JwO|æPy 
−»FLGHlð<j ÔLk@~èÂ¥h ML¼á Mc+"GHð$c¿¥h örIH¸Ô| rHO|IGHmõM|j gSTd tj¼áJwNqk<j. EcÂEo TdO| ¯ GSjMcGSFL` ¬Â ÔnJdðFLj. 
−NqjÂï MLj¸¼ ÔoGSj¥yML<¸ MLjFL¥é MLj¸¼Á¥qEc ¬Â ÂFLï °ÍNqj¸ Jwtj rS¸^jgSTd −NqjFL¥hÔoáQcFLj. Â¢¥h¸¥y=h ¥xÂTdëFLj` ¬Â 
¬À¥hFL^jæ ¬_ÍíîMLk@~<j.  

`MnjjFLï MLkP|Py ¬¨»Co tjEo öKc¸@| On¸<jMoÓj ÔnJdð<j. GH=hæFL ¥éGSjPy÷ $qj¸½FL <_jòÆï Mc=cÆÔLjáŠ¸^k JwCo 
²GHð=h¥qÂ ¥x¸=cM|? ¬tjFc _jÁíPo¥qJwCo Fc CLMLjjô<j ¶<Py÷ GHÂÔoTdë<Â ²¸ÍjŠ ÔnJdðM|? ®¥qFLj¸Ôi ¬Ä¤, tjÄ¤ CnfHð¸ÔLMLjÂ 
FLGSrH=oæTdë<j. ¥cÂÔy^ $xGHðÓj ÔnGHlð¥yŠ` Mnjj$qj¨ MLk^Ój FLÄjô¸Ey PoEy CnÆNqjÍj ¥cÂ Mn¸¥q^TdøÄj AKcOqõ AKLOqë ¬ÄMo¥cÂï 
²EoíMc ÔofS¸Á. _CLjŠ ½¡MLl@~ ¬FLjŠ¸^k Mn¸¥q^TdøÄj ¶ Á¤OqÝÂQcøGS¸ MLÁPe<j.  
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Mn¸¥q^TdøÄj¥h ML¸Í GSMLj¿ð¸ÔLjŠFLï −=y ö@nÎMLOqj ¬GHðöPe¾ tj¸=h¥h TwMLjMcOq¸ °ÍNqj¸ ¬FL¥cGHÆ÷FLj¸¼ ¬CL$c¨ 
rHÍíMLjô ¥x<jŠ MLÔcá<j. GH¸^Ó FLGRæGH¿VOq¸ ¥yGS¸ ¬CLFLj ÔoGSjŠFLï ÄFLïGH¸ ÔcPe¥cÓ¸$c ¥qPn¥qæO| $c¿ −IgHGSjPy ¶ MLjkÓ 
GH<j¸Á. ¬CLÂCy ¬¿¢ãÓj rH^jæŠFLïMc¿¥h ¬GHð=h¥é MoÓPy TvMLjjôÓj MLjj=cætj. ¬GHðöPe¾e, ¬CL$c¨ rHÍíMLjô ¥x<j‚ 
¥qPn¥qæO~IgHGSjŠ Jwtj, GS¸_¸bÁCLQc[ ²¥qÚ@y ¥qFLjŠÚÂ ¬¥qÚ¨¥h MnWc"Oqj. rS‚õ¿=i $cOqjè Mc¿Â μ¥qGH=cæFL PyGHÆ¥h JwÂ¢NqjPoÍj. 
²Ó$y μfHð¸¼, PyGHÆ¥h ¥qGRæ¸ Ä£jÍ ¬<j$qj rH=cæOqj. `¬tjEy Fn¸_Oqj _Ó÷Í$qÜOq O~×cO~MLl$cOqÂ °¸=cOqj. −NqjÂï ¥qÓjGSj¥y¸¨. 
Ä£j GHÂ ×.¿»JwCLj¸Á` ¬Â − $cOqjè ÔnJdð<j.  

tjÍíOqk − _Ó÷Í$qÜOqŠ Jwtj, `FLMLjTdÚOq¸ TdO|` ¬FcïOqj. ÍöTdëPy÷ CLÓÍk¿á GHÂÔoGSjŠ¸^jFLï O~×cO~MLFcïNqjFL 
CLPnÀë `³¸ ¥cMcÆ?` ¬Â ¬¨$c<j. ¬GHðöPe¾¥h μ¥qÚTd¿$c rHÎ öJdBcÓj JwNqktj. ²¸Íj¥q¸=o QLÂMcOq¸ TdNqj¸öCL¸ ¥q<jGHlCy 
°FLï ‚CLj¿ï ¥n.½.rUÔ|¥h CLFL −=yPy À£GSjŠMnÈ"FL öGHNqkBiŠ@~NqjFo. CLFLj rHÍíMLjô ¥x<jŠ Mn¸^O~Š¸@~ °¸@~Æû¸Á. 
−NqjFL CLFLÂ $qj¿ësSë MLõMLVOq¸ Kn¨fS ¥x=hæFL=oæ.  

¬FL¥cGHÆ÷ −TdÄ£j CLFL $y<j ÄÂfH¸ÔLjŠFcï<j. ÄÂfH¸ÔLjŠFLï CLO~øCL `TdO|! TvMLjjôÓj CLøOq$c MLÔoá^^jæ ÔLk<¸¨ TdO|. 
Ä£j _jj*¸ À£OqjáŠ¸=cFLj` ¬Fcï<j Py»¸CLjPy.  

O~×cO~MLl CLFL MLjj¸ÍjFLjFLï ¶ ÍöGSë¸ À£fS ¬FL¥cGHÆ÷ −TdÄ£j¥h ¬¸ÍÔofS, `Ä£jOqj ÔLÍML$qÓOqFLj¥x¸=cFLj. −[¿sH½¡ 
ÔLk<¸¨,` ¬Fcï<j.  

`¥qPn¥qæOqj$cOqj FLGRæGH¿VO~Â¥h ¬¸»¤¥q¿¸¼FL^jæ °¸Á TdO|`  
`CoÁ¤?`  
`¯ Oy×o TdO|.`  
`MLj¿? Ä£j ²M|j.²P|.³ $cOqj fSIJdOqGSj ÔofSFL ¬¿¢ãÓFLÂï¸=hÂ¢ rHEcíNqjFL MLjj¸Íj$c ¥h÷NqjO| ÔosSQcOqj. ¬MoÄ¤ Fc Í$qÜOqŠ 

O~Š¸@~Fo Fc rHÎ −NqjFL Mc=hÂ ¥qPn¥qæOqj$c¿ MLÍíŠ GH¸sHQc<j. Ä£jPe¸=hMc¿ GHÁMLj¸Á ¬¿¢ãÓÂ Mc=hPy Ä£jOqj CnÆNqj_OqjáŠFLï 
¥qadæÓÂ¢ï Â×.MLjFo FLÄjô¥qCy FoFLj On¸@ofS sH½¡Ó Fy^jû O~fS GH¸fHsSë, rHEcíNqjFL Fc Ä£jÍ FLÄjô¥qCy ¥h÷NqjO| ÔoQcOqj. Mn+"¸¨. Ä£jŠ 
°CLëOqjøÓj On¸<j Oy¾Py÷ ¬¸ÍjCctj` ¬Fcï<j.  

`TdO|! MLj¿ Ä£j...?`  
`FoFLPe ¥qFL_<jëFcïFc? ¥qWn"ÍjOqj$c ¥qGRæGH<jCLjFLï Mc¿Â ÔLkfS ¥qÂ¥qOq¸ ÔLkGH<¸ FoOqjá¥y¸¨ ÔcÓj` ¬Fcï<j O~×cO~MLl.  
¬GHðöPe¾¥h GSk=h$c $qjÔLjáŠ¸Á. O~×cO~MLl CLFLjï $qj¿ë¸Ôc<Â CnÓjGSjŠFcï<j. FnMLjôÁ$c Ôn¸GHÓj Mctj¸ÔLjŠÂ 

FLMLjTdÚOq¸ ÔoQc<j.  
KcÓ¥qßGRê ¥qDÍ MLjj»¸Ôc<j. `Š¿¢á GHMLOqjCy O~×cO~MLl TvMLjjôÓj ÔoGSjŠÂ °¸=o ¬GHlðPy÷ GH@oMc<j ¥cÍj. FnÎÀ¥q 

_ÓMLjFoÁ ¬Âï _PeÓ¥i Äj¸¼FLÁ ¥cEc?`  
`MLj¿ Mn¸¥q^TdøÄj GS¸$qÀ?` FcO~Nqj* ¬¨$c<j.  
`Mn¸¥q^TdøÄjÂ _j¿© ¥x=hæ¸¼FL GH¸¥q×.¸ @~F|û @nÎOn¥qæO| Í$qÜOqŠ Jwtj¸Á¥qEc? Mc<j ¬OqÔoÀPy −¥cQL¸ ÔLkfH¸¼, 

@oO~Py ¬ML¥cQL¸ Mc<jŠÂ MLjO~ï<jÍNqj¸ GH¸¥q×cÂ¥h FcNqj¥h GH¥qÚ FLßCLõ¸ ÔosS Mc¿Py μ¥q¿$c Moj¥q}H ÔnNqjõMLjFcï<j. −MnjFLj  
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 మది రుచిత మందిరమే!        చింతలచెరు  వరచ్ల 

ÔLkfSFL FcNqj¥h MnjjOq^j ¬¸EcÓ GH¸¥q×cÂ¥h MoGR¸ tjMLø@~Â¥h Ä¤Po÷Í¸Á. ¬Á TdæO| _Ó¸. Mn¸¥q^TdøÄj AKcOqõ ŠOqjJd¸ 
MLkOnÚ=|¥h ‚OqÓj ¥xFL@~Â¥h MnÈ"FLGHlð<j GH¸¥q×.¸ O~GSjŠFLï rS¸^j McGSFLÂ $qj¿ë¸¼¸Á` KcÓ¥qßGRê −$c<j.  

`− CLO~øCL?` ÄQLø¸ ŠCLkÿÓ¸$c ¬¨$c<j.  
`$qßfUBh _Ó¸ ²¸Cy CnÓjGSj¥yMcÓ¸=o Mn¸¥q^TdøÄjÂ GHÓ¥q¿¸ÔcÆû¸Eo` ¬Fcï<j KcÓ¥qßGRê FLMLløCLk.  

PPP 

     
 సూరుయ్ని  బంగారు బాల కిరణాలు ఆయనకనాన్ ముందే జగతిని పలకరిసూత్, దోబూచులాడుతూనన్ ఓ ఉదయాన, ఓ చినిన్ బంగళా 

ముంగిటిలో చితర్కారుని కుంచెకు పనిబెటేట్లా ఉందా దృశయ్ం. ఆ పార్ంగణంలోనే  చినన్ తోటలో పచచ్ని మెతత్ల పై కూరుచ్ని ఆ చినన్ కుటుంబం!  భానుని 
నునువెచచ్దనానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఊగుతునన్ చిరుకొమమ్లకు మలేల్నే  వాళుల్ కూడా  వెచచ్ని కాఫీని ఆసావ్దిసూత్ ఆనందిసుత్నాన్రు.  

అకక్డ నలుగురూ కాఫీ తాగుతునాన్రనుకొని పొరబడేరు. ముగుగ్రే మరి! ఆ జంట, వారి కుమారుడునూన్!    
కాఫీని ఇంతకుమునేన్నన్డూ చూడని పానీయంలా సేవిసుత్నాన్రు. (తమతమ వయసులబటిట్ కొనేన్ళుల్గా తాగుతునన్పప్టికినీన్) 
ఇక అసలైన పాతర్ వారి కుమారెత్ మరియు ఇపప్టి ఈ మన కథానాయిక చారుమతి! ఆ అమామ్యి బాదంపాలు తాగుతోంది మరి! 
 తనకు కాఫీ అంటే పడదు. పడదు అంటే..సరిపడదు అనుకోవచుచ్ కానీ,  మనమందరం 'కాఫీ' అని వినిపిసేత్ దుబుబ్న కిందపడతాం 

కదా ఎకక్డా ఎకక్డా అంటూ! అలా ఈ అమామ్యి పడదనన్మాట! 
 కాఫీ వాసన నచచ్దు అందుకే కాఫీ తాగదు. అయితే కాఫీగింజల ఆరోమా, కాఫీ పూల బోల్జంస ఆమెకు నచుచ్తాయి!  
ఆమెకు పదెధ్నిమిదో ఏడు రాగానే ఇక నీవు మేజరువు అనన్ చందాన ..బలవంతాన వాళల్ నానన్ ఓ గుకక్ కాఫీని తాగించి  ఆమె చేత 

కూడా ఓ హతయ్ చేయించి తమ టీంలో కలుపుకోవాలని చూసే హంతకుల ముఠా నాయకుడిలా వయ్వహరించబోయాడు. ఆమె ఈ పాతకము నేను చేయనని 
తీవర్ంగా ఎదురుతిరిగింది. కారణం ఆమెకు రుచించకపోవటమే!(రుచి తెలియకపోవటమే!)  

"కాఫీ రుచి నిజంగా నీకు తెలియదు" అనాన్డు గోపాలం 
"దానిన్ రుచి అంటారా? బాబోయ చేదు. మీరెలా తాగుతారోగానీ" 
"నువూవ్ తాగిచూడు. ఆ ఆనందం మిస అవుతునాన్వనిపిసుత్ంది" 
"నేను తాగక గాక తాగను నానాన్!" ఖండితంగా చెపిప్ంది పదెద్నిమిదేళల్ చారుమతి. 
“ముందుముందు కాఫీ మొకక్ను ఇంటోల్ వేసుకొని మరీ పండిసాత్వు చూసుత్ండు” 
“తోటలూ లేవు పంటలూ లేవు” అంటూ ముఖమీమ్ద వాలబోతునన్ ఈగలిన్ విసురుకుంది. 
“ఓ..బాదంపాల వాసనకేమో ఈగలు! అదే కాఫీ తాగితే ఇలా ఈగలు రావు” అనాన్డు అభి . 
 “బాదంపాలు కాబటేట్ వాలుతునాన్య. కాఫీ వాసనకి ఈగలు చసాత్యి”  చారు అంతే వేగంగా బదులిచిచ్ంది.  
గోపాలం నవువ్ ఆపుకోలేకపోయాడు. భామ కూతురి వాదనకు మెచుచ్కోలుగా  చిరునవువ్ నవివ్ంది.  
“అమామ్నానాన్ చెపేత్ వినవా ?” కొదిద్పాటి చిరాకుతో అభి అనాన్డు. 
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“షటప..నీకా హకుక్లేదు. నీవు వాళల్ ఒకక్మాటా వినలేదు. కాలేజ, బార్ంచ అనీన్ నీ ఇషట్మే! చినన్ చినన్ పనులు మాతర్ం వినయంగా 
భలే చేసాత్వ.  అమమ్కు తలనెపిప్ లేనపుప్డు కూడా తలనెపాప్ అమామ్ అంటూ ఒకటే అడిగిమరీ తలనెపిప్ తెపిప్సాత్వ. ఇదంతా మాట వినటం కిందకిరాదు. 
నేను..నానన్ చెపిప్న కాలేజీలో చేరా.  నానన్ ఐటీ తీసుకో అంటే ఒపుప్కునాన్.  నీవు ఏ ఒకక్టీ అమామ్ వాళల్ మాట పాటించలేదు. నీకు ఈ విషయమై మాటాల్డే 
హకుక్లేదు” అంటూ అనన్తో వాదనకి తిరిగింది. చారుమతి పోటాల్డటం తీవర్ సాథ్యికి వెళేల్కొదీద్ తెలుగు పదాలు ఎకుక్వ దొరుల్తుంటాయ. 

 “అదంతా వదిలేయ చారు! విషయం పకక్దారి పటిట్ంచకు. కాఫీ తాగుతూ ముచచ్టుల్ చెపుప్కుంటుంటే ఆ ఆనందమే వేరు”  
“నేనూ మీ కబురల్లో భాగం పంచుకుంటూనే ఉనాన్నుగా నానాన్!” 
“కాఫీ మరింత దగగ్రచేసుత్ందమామ్!” 
“అదేమీలేదు. కబురేల్ దగగ్రచేసాత్య! అయినా..నువువ్ చెపిప్ంది కాఫీ యాడ కి భలేగా పనికొసుత్ంది నానాన్!” అంది నవువ్తూ. 
తానూ నవువ్తూ ”అది నీకు అరధ్మయేయ్ విషయం కాదులే. కాఫీకబురుల్ వేరు” 
“కాఫీ కబురాల్! అంటే అమామ్, నువూవ్  కాఫీ పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు మాటాల్డుకుంటారా!? అలాగైతే గొపప్ కామెడీనే!” పకపక నవివ్ంది. 
 సూరీడు కిరణాలు ఆకులపై వెలుగులు చిమిమ్నటుల్గా తోచింది ఆ నవువ్చూసి గోపాలానికి.  
“చెపాప్గా కాఫీ అంటే నీవు ఇషట్పడే రోజు వసుత్ంది చూడు చారూ! ఇపుప్డు నీవు ఒపుప్కోకపోయినా పరేల్దు!” 
“అలా ఎపప్టికీ కాదు కాదు కాదు” అంటూ లేచింది  చారుమతి. అందంగా కదిలిన పూలతీగలా ఉంది తాను.   
ఉలాల్సంగా నడుచుకుంటూ వెళిల్ మధయ్హాలోల్ ఉయాయ్లబలల్మీద కూరుచ్ని ఊగుతూ ఆసాక్ర వైలడ్ "The importance of being 

earnest", యదద్నపూడి సులోచనా రాణి "మీనా" రెండూ కలిపి చదువుతూ.. 
బారెడు జడని ముందుకు వేసుకుని, లంగావోణీతో ఎంతో పొందికగా కనిపించింది.  
 చదువుతునన్పుప్డూ మధయ్మధయ్లో ఆమె మోమున విరిసే చిరునవువ్, ఆశచ్రయ్ం, పర్శాంతమైన హాయి..ఉనన్టుల్ండి విరగబడే 

నవువ్..ఎంత ముగధ్ సౌందరయ్మో!  
పుసత్కాలు చదువుతుంటే పర్తి అమామ్యీ అంత అందంగానే ఉంటుంది కాబోలు!  
చకక్ని ఉదయం అది! 

***** 
ఆ సాయంకాలం.. దొడోల్కి ఉనన్ వంటింటి మెటల్పై కూరుచ్ని ఉనాన్రు భామ, చారుమతి.  కింది మెటుట్పై కూరుచ్నన్  కూతురికి 

జడవేసోత్ంది భామ.  వెదురు పులల్లని బాణాలుగా చెకుక్తునాన్డు అభి. అరటిపాదులు తవువ్తునన్ గోపాలం పని ఆపేసి  వచిచ్ మామిడి చెటుట్కింద అరుగుపై 
కూరుచ్ని.. 

"చారూ! ఒక పాట పాడు"అనాన్డు.  
“ఇపుప్డు పాడను” అంది పెంకిగా చారు.  
“నాకు వినాలని ఉంది మరి” అనాన్డు.”  
"నాకు పాడాలనిలేదు కదా!” అంది.  
కొదిద్సేపు బతిమాలించుకొని  రవీందుర్ని సంగీతం పాడటం మొదలుపెటిట్ంది.   బాలాంతర్పు రజని గారి తెలుగు అనువాద గీతమది.  
 “వందనమయాయ్ నీ వాణికీ 
అతిసుందర రసబంధుర సామార్జయ్ దురంధరా! 
తపోవనీ తరుచాచ్య తారాడే హరిణికి 
ఉపనిషంతర్ తంతర్ మధువు లాలి పాడు అళినికీ 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

32            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ఎపుడు నిదురమాని తిరిగే గంగా నిరఝ్రిణికి  
 వందనమయాయ్ నీ వాణికీ..”  
తడి నిండిన మది ఆమెది. ఆ ఆరర్ద్త ఆమె గొంతునా నిండుగానే పలికింది.  
ఆ కంఠరవానికి ఎంతటి  మూఢులైనా కరిగిపోతారు.  
భావుకత నిండుగా ఉనన్ వారి మానసిక సిథ్తిగురించి వేరే చెపాప్లా? తెలియని గుబులు మనసస్ంతా ఆకర్మించుకుని చేతకాని అవసథ్లో 

కనీన్రొలికిసాత్రు. అదిగో, ఇకక్డా అదే జరిగింది.  
"ఇక అరటిపాదులకి నీళుల్ పర్తేయ్కం పటట్కక్రేల్దు. మీరిదద్రూ ఉనాన్రు చాలు.  చారుతో రోజూ పాట పాడిసేత్ సరి" అనాన్డు అభి 

అమామ్నానన్ల కంటిచేమని గమనించి.  
 అమమ్చేతిలోనుంచి దువెవ్న లాకుక్ని వాడిపై విసిరేసింది చారు.  
 నిరమ్లతవ్ం, పర్శాంతత పుషక్లంగా ఉనన్ మనసుస్ ఆమెది.  
ఆ అమామ్యి  సాంగతయ్ంలో ఎటువంటి జడులైనా ఉతేత్జం పొందుతారు.  
 ఎంత అందమైన సాయంతర్మది!        

***** 
అలా ఉదయసంధయ్లు వీణానాదంలా మృదువుగా దొరిల్పోతునాన్యి .   
ఉదయాలు విభాస రాగం, సాయంకాలాలు నీలాంబరి రాగం ఆ ఇంటిని  కాంతిరాగ తరంగాలను పర్జవ్లింపచేసుత్నాన్యి.      
  కృతులా, తరంగాలా, అషట్పదులా, కృషణ్శాసిత్ గేయాలా, రవీందుర్ని గీతాలా, తులసీ,సూరదాసుల భజనలా ఒకటేమిటి   
ఆమె ఆలాపనలు ఆమె ముగధ్మోహనరూపానిన్ మరింత మనోహరంగా తీరిచ్దిదుద్తునాన్యి.  

***** 
మరలా సాగుతుండగా..అరె! ఈ పదానిన్ అలాగే చదివేసుత్నాన్రా? మరలా  "మరలా" అనే పదానిన్ చదవరూ!?  
ఎలా అనుకుంటునాన్రా?  
"మరి అలా.."అనన్మాట!  
మరి అలా అపర్మేయానంద వీచికా నరత్నం ఆ ఇంట సాగుతుండగా.. ఆ నరత్నానికి నేపథయ్గానం వారి జీవనశైలి అయితే, దానికి తోడు 

, కనిపించక వినిపించే ఆరెచ్సాట్ర్ లా చారుమతికి ఓ మాంఛికాఫీ లాంటి సంబంధం వచిచ్ంది.  
మంచి కాఫీ అంటే నిజంగా మంచే కాఫీ, కాఫీయే మంచి అనుకునే సంపర్దాయమనన్మాట! మరి ఆ మంచివారింట కాఫీయే వారి 

మనుగడ, వారి జీవనం,  అదే వారి పర్పంచం! ఇంతెందుకు వారి జీవితమే కాఫీతో ముడిపడి, ఎనన్డూ విడిపడనంత  గాఠి అనుబంధం అను బంధం తో 
చికక్డిపోయి, చికక్నంత చికక్దనానిన్ ఎంచకాక్ పొదువుకొని మూడు మిరియాలు, ఆరు యాలకులతో సమేమ్ళితమై అలరారుతునన్ది.  

అలల్వారి సంబంధం అలాల్టపాప్ కాదండోయ! అసలుసిసలు తెలుగువారైన కనన్డ సంపర్దాయం!  
సనన్జాజికి చందనం తోడైనటుల్, జవావ్జికి కసూత్రి కలగలసినటుల్ ….అలల్వారు, మీరపుప్డే గర్హించినటుల్..అలల్దిగో ఆ కూరగ్ నుంచే 

వచాచ్రు! 
అలల్సాని పెదద్న కృషార్ణ్యల కొలువులో నెలవైనటుల్, తెనాలి రామలింగడు రాయల సభకి శోభను పెంచినటుల్  
 ఈ చారుమతి అనెడి కొమమ్ విరాజమానమైన(అవునండీ..విరాజ పేట నే)ఆ వినీతుని(వినీత) ఇంట సౌరభానిన్ "విరి"జిమమ్బోతోంది!  

****** 
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 వినీతునిది వయ్వసాయ కుటుంబం. కూరగ్ లో పాతిక ఎకరాల కాఫీతోట ఉంది. తాను ఎనైవ్రనెమ్ంటల సైనెస్స లో పటట్భదుర్డైన తరావ్త 
తండిర్కి విశార్ంతినివావ్లనన్ ఆలోచనైతేనేమి,   తనకూ వయ్వసాయం పటల్ ఉనన్ ఆసకిత్ ఐతేనేమి కాఫీ పొలాలు, అందులో వేసే మిరియం, యాలకుల 
పంటనూ సేందీర్య పదధ్తిలో పండిసుత్నాన్డు. అందుకు అవసరమైన శాసతరీయ అంశాలను, పరిశోధనలనూ అనుసరిసూత్ "ఆరాగ్నిక కాఫీ" అని ఒక సంసథ్ను 
నడుపుతునాన్డు. అందులో తోటి చినన్ రైతులకు ,తండిర్ సాయంతో  తగు సలహాలను ఉచితంగా అందిసాత్డు. ఇంటి ఆవరణలో పదహారు ఆవులు కూడా 
ఉనాన్యి. వందేళల్ నాటి  పనెన్ండు గదుల లోగిలి.  ఇలల్ంతా టేకు సథ్ంభాలు, దూలాలతో ఇపప్టికీ దిటట్ంగా ఉంది! తలిల్ వీణా విదావ్ంసురాలు. చెలెల్లు 
బెంగుళూరులో  ఈసట్రన   ఫేర మూయ్జిక సూక్లోల్  మూయ్జిక కంపోజర.  దేశ, విదేశాలోల్ తన టీం "సవ్రాతమ్" తో ఎపుప్డూ ఏవో పోర్గార్ంస లో ఉంటుంది. 
వినీతుడికి కాసత్ సంగీత పరిఙాఞ్నం ఉంది. వేణువు ఆలపించటంలో అతను ఆనందానిన్ పొందుతాడు.   

కానీ ఈ సంబంధానికి చారుమతి ఎలా సప్ందిసుత్ందోనని ఒకింత చింతనలో పడాడ్రు భామ, గోపాలం. కాఫీనే సహించని అమామ్యికి 
మంచి కాఫీలాంటి సంబంధం అనిచెపేత్ ఏంలాభం? అందునా కాఫీ వయ్వసాయం చేసే అబాబ్యి అంటే ఒపుప్కుంటుందా అంట!? కాఫీ మొకక్ను ఇంటోల్నే 
పండిసాత్వు ముందు ముందు అని ఒకసారి సరదాగా  అంటేనే తోటలూ లేవు, పంటలూ లేవు అని అననే అంది. అసలు తనకసలు ఎటువంటి వరుడు 
కావాలనుకుంటుందో అనే సందిగధ్ంలో పడిపోయారు. అడిగితే చెపేప్ మనసత్తవ్ం కాదాయె! మరెలా కనుకోక్వటం? ఒకవేళ ఈ సంబంధం విషయం 
చెపేప్సేత్ ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే ఒకక్సారిగా కాదు పొమమ్నేసేత్! వాళాల్ తమకు తెలిసినవాళుల్. మనన్న ఉనన్వాళుల్. మాటాతీరూ భావాలూ తమతో 
కలిసినవాళుల్. ఇక అబాబ్యిని చూసేత్ బహు ముచచ్టేసుత్ంది. ఎపుప్డూ చైతనయ్ంగా ఉంటాడు.  తండిర్కి కుడిభుజంలా ఉంటాడు. తలిల్ని కూతురులా 
చూసుకుంటుంటాడు. చెలెల్లికితోడుగా నిలబడతాడు. రైతులకు అండగా ఉంటాడు. నిసస్హాయులను ఆదరిసాత్డు. చినన్వారితో ఆడిపాడతాడు. పెదద్లపటల్ 
వినయం, విధేయత ఉనన్వాడు. కషట్ం, సుఖం తెలిసినవాడు, భేషజాలకు పోనివాడు! ఇంతకనాన్ ఒక వరుడికి ఉండాలిస్నవేముంటాయి! ఉంటాయ!  
వధువు మనసుకు నచాచ్లి.  ఆమెకు తన ఆతమ్ బంధువులా తోచాలి !  

మరి.. అబాబ్యిని అమామ్యి చూసినపుప్డు, మాటాడినపుప్డే కదా తెలుసుకోవటం సాధయ్ం? పెళిల్ సంబంధం అని చెపేత్ చారుమతి 
మొండికెయొయ్చుచ్. వాళల్ను పిలిపించి అమామ్యిని చూపిసేత్ ఠాట పొమమ్ని అంటే! ఈ భయమూ లేకపోలేదు వారికి.  

"ఊరెక్నే..ఒకక్సారి ఈ అబాబ్యిని చూడు, మాటాల్డు" అంటే ఎంత హేయంగా ఉంటుంది! 
మరెలా వీరిదద్రినీ కలిసేలా, మాటాల్డేలా చేయటం!  భామ, గోపాలం ఎంత ఆలోచించినా ఏమీ పాలుపోలేదు. అభి ని అడిగితే 

ఇటువంటి విషయాలలో అంతగా నాకు ఐడియాస రావనాన్డు. అదేదో సాపేక్ష సిదాధ్ంతానిన్ అయితే వాడే కనిపెటిట్నటుల్!  
ఇంతలోనే ఆపదాభ్ందవుడిలా జగనాన్ధమే ఫోన చేశాడు. అసలు ఈ సంబంధం చెపిప్నవాడు అతనే! "జగాగ్యి" అని పిలవబడే 

జగనాన్థం, భామకు పెతత్లిల్ కొడుకు. అతని భారయ్  జోయ్తికి తోబుటుట్వు సావితిర్.  సవ్యానా అకక్.  సావితిర్ భరత్ ఆనందరావు, జగనాన్ధమూ షడడ్కులే కాదు 
మంచి మితుర్లు కూడా. సావితిర్ ఆనందరావులే వినీతుని అమామ్నానన్లు.  మైసూరులో సిథ్రపడిన జగనాన్ధము, కూరగ్ లో సిథ్రపడిన ఆనందరావు..ఈ  
రెండు కుటుంబాల మధయ్ రాకపోకలు, ఆతీమ్యత ఉనాన్యి. వినీతుని చినన్పప్టున్ంచీ చూసుత్ండటంచేత జగనాన్ధానికి, తన మేనకోడలు చారుమతి 
వినూతుడికి సరైన జోడి అని తోచింది. జోయ్తి కూడా ఆ అభిపార్యం బలపరచటంతో భామకు ఫోన చేశాడతను. గోపాలంతో కూడా మాటాల్డాడు.  

"బావగారూ!  వాళూల్ మీకు తెలుసు కదా! ఫంక్షనస్ లో ఒకటెర్ండుసారుల్ మీరూ చూశారు. పైగా మీకూ పరిచయమే కదా! మొనన్ పలల్వి 
పెళిల్లో(జగనాన్ధం వాళల్ అమామ్యి పెళిల్లో)చారుని చూశారట వాళుల్. బాగా నచిచ్ంది వాళల్కి. ఒకక్సారి మీరిదద్రూ మైసూరు వసేత్ కూరగ్ వెళాద్ం. పిలాల్డు 
బుదిధ్మంతుడు. మీరూ చూదుద్రుగానీ. మీకు నచిచ్తే ఆనక చారు కి చెబుదురుగానీ. ఒకమాట అభి చెవిలో మాతర్ం వెయయ్ండి" అనాన్డు.   

వెళిల్ చూసివచాచ్రు కూడాను. సావితిర్, ఆనందరావుల తీరు చాలా ఆదరంగా ఉంది. వినీత వీళుల్ వెళిల్నపప్టికిలేడు. భోజన సమయానికి 
వచాచ్డు. మైసూరులో జరిగిన ఆపెళిల్కి వినీత కూడా వచాచ్డట కానీ రిసెపష్న టైంకి వచిచ్ కనబడి, బెంగుళూరులో వూఫ కి సంబంధించిన ఫారెన డెలిగేటస్ 
ని ఉదయానేన్ కలవాలని హడావుడిగా వెళిల్పోయాడట. అందుకే అపుప్డు వినీత ని చూడలేదు వాళుల్. వినీత కి భామా గోపాలం లను తమ బంధువులుగానే 
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పరిచయం చేశాడు జగనాన్ధం .  వినీత  ముఖ వరచ్సుస్ ఆకటుట్కునేలా ఉంది. మాట గౌరవంగా ఉంది.  ఆ ఇంట చారుమతి ఆనందంగా ఉంటుందనన్ 
నమమ్కం కలిగింది వాళల్కి. ఇపుప్డు సమసయ్లాల్ చారుమతి కి నచుచ్తుందా లేదా ఇంత మంచి సంబంధం అనే.   

  జగనాన్ధం ఫోన చూడగానే పార్ణంలేచొచిచ్ంది ఇదద్రికీ. మనసులో ఉనన్ సంశయం చెపిప్ ఏదనాన్ ఉపాయం చెపప్మనాన్రు.  
"ఓస ఇంతేనా! పోయినసారి నేను ఫోన చేసి నపుప్డు  హోం టూరస్ గురించి సట్డీ చేదాద్మనుకుంటునాన్ అంది. ఇపుప్డు మీరడిగాక 

నాకు గురొత్చిచ్ంది. కూరగ్ లో హోం సేట్ల పై చేయమని చెపప్ండి. ఒపుప్కుంటుంది. మీరొచిచ్ దించినా సరే, లేదూ నేను మైసూరులో దానిన్ పిక చేసుకుంటా. 
నేనూ, జోయ్తి వెళిల్ కూరగ్ లో వాళిల్ంటోల్ దించి వసాత్ం. హోం సేట్ లకు వినీత తోడు వెళాత్డు. ఆ రకంగా ఒకరినొకరు తెలుసుకునే అవకాశం" అనాన్డు.  

ఓరీన్ జగాగ్యివనీన్ హడావుడి పనులే అని అనుకుంటూ  
"కూరగ్ లో బాగానే ఉంది కానీ, వాళిల్ంటోల్ అమామ్యిని దించటం.." మాట ఇంకా పూరిత్కాకుండానే  
"నీది మరీ చాదసత్మే" అని కొటిట్పారేయబోతూ "ఇదిగో జోయ్తి మాటాల్డుతుందట" అంటు జోయ్తికి ఇచేచ్శాడు.  
జోయ్తి ఎంతో అనునయంగా చెపిప్ంది"భామా! నీవేమనుకుంటునాన్వో నాకరధ్మైంది. నీవేమీ కంగారు పడకు. సావితిర్ అకక్ చాలా 

బాధయ్తగా ఉంటుంది. పైగా వినీత కి ఇంకా చెపప్లేదు వాళుల్. వాడు చారుని చూశాక వాడికి ఇది నచిచ్తేనే అసలు విషయం చెపాప్లనుకునాన్రు. వాడు 
మంచి ఫెర్ండీల్ నేచర. అలాగని హదుద్లుదాటే వాడు కాదు" అంటూ   భరోసా ఇచిచ్ంది.  

***** 
టెకిన్కల గార్డుయ్యేషన పూరత్వుతూనే చారుమతి  మేగజైనస్ కి ఆరిట్కలస్ రాయటంలో బిజీ అయిపోయింది. హడావుడి పరుగుల 

ఉదోయ్గం వదద్నుకొంది. నింపాదిగా లైఫ ని ఆసావ్దించాలనేది చారు అభిమతం. బుక రివూయ్స, రాగ కరత్లు పేరుతో పూరవ్-పాశాచ్తయ్ మూయ్జిక బాయ్ండస్ పై 
ఆరిట్కలస్ రాసోత్ంది. హోం టూర ఆరిట్కలస్ "ఇంటీరియర" అనే ఇంగీల్ష మేగజైన కి పంపించాలని అనుకుంటోంది.   అందుకు చాలా పర్దేశాలు తిరగాలిస్ 
ఉంటుంది. అయితే, ఇంటోల్ ఇపుప్డే ఒపుప్కోకపోవచుచ్. సరైన అవకాశం కోసం చూసోత్ంది.      

 ఒకరోజు పొదుద్నేన్ " హోం సేట్ అయితే నీ రీసెరచ్ ఎలా ఉంటుంది?" అభి అడిగాడు చారు ని.  
" బర్హామ్ండంగా ఉంటుంది" ఉతాస్హంగా బదులిచిచ్ంది.  
"అయినా ఇపుప్డు హోంసేట్లంటే కేరళ వెళొల్దూద్! అంతదూరం ననున్ పంపిసాత్రా? పంపించరుగాక పంపించరు" నిషక్రష్గా చెపేప్సింది 
"ఒకవేళ పంపిసేత్?" 
"అబివ్యసీల్ వెళాత్ను. కానీ పంపించరు"  
"పంపిసేత్ అంటునాన్నుగా!" 
"పంపించరు అంటునాన్నుగా" 
"నేను అమామ్ నానన్ ని ఒపిప్సేత్?" నేరుప్గా నటిసుత్నాన్డు అభి. 
"నీచేతకాదులే గానీ వదిలేయ"  
 "ఒపిప్సాత్నంటునాన్! నీవు రెడీ నా కాదా చెపుప్" అనాన్డు అభి. 
 "అరె! వెళాత్ననాన్నుగా! ఒకక్దానీన్ అకక్డుండటానికి ఒపుప్కోరు అంటునాన్" విసుకుక్ంది  చారు. 
"అయినా నామీద ఇంత పేర్మేంటార్ నీకు?  ఉనన్టుల్ండి ఇంత ఫేవర చేయాలని నీకెందుకనిపించింది!?నేను కేరళ వెళేత్ నీకుపయోగం 

ఏముంది? " నిలదీసింది చారుమతి. 
"అమోమ్ దీని గురించి తెలిసీ ఎందుకు ఒపుప్కునాన్నీ విషయం మాటాల్డుతానని! దొరికిపోం కదా కొంపతీసి!" అనుకునాన్డు అభి. 
"ఏంలేదులే! ఒకసారి కేరళ టూర లో హోం సేట్ లు చూసి చాలా ఇంపెర్సస్ అయాయ్వ గా. హెరిటేజ బంగాల్లు, మండువాలోగిళుల్ చూసి 

కొబబ్రితోట మధయ్లో  ఇలాంటి ఇంటోల్  మనం ఉంటే భలే ఉంటుందనాన్వుగా. అది గురొత్చిచ్ అనాన్నులే. ఇనిన్ పర్శన్లా మరీ!"విసుకుక్నన్టుల్ నటించాడు.  
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"అయితే విను. నాకు లేని ఆలోచన పొరబాటున తెపిప్ంచావ గా. అమామ్నానన్లకి చెపిప్ ఒపిప్ంచు. లేదా నీ పని చెబాత్!" బెదిరించింది.    
"చూసాత్నేల్. అయినా నానన్ ఒపుప్కునాన్, అమమ్ని ఒపిప్ంచటం మహా కషట్ం" అనాన్డు.   
రెండోర్జుల తరావ్త భామ "అభి హోం సేట్ లైతే బాగుందనాన్డు. నాకు, నానన్కూక్డా బాగుంటుందనిపించింది. నీవు రాయబోయే 

ఆరిట్కల కి ఇది ఉపయోగపడుతుందేమో! అయితే కూరగ్ లో బాగుంటుందని నానన్ అనాన్రు. జగుగ్ మామయయ్కి ఫోన చేసేత్ వాడు వాళల్ బంధువులునాన్రని, 
వాళిల్ంటోల్ ఉండొచచ్ని, ఇబబ్ంది గానీ, కంగారు గానీ లేదని చెపాప్డు. మరి నీకు కూరగ్ అయితే ఓకేనా?" అని కూతురిన్ అడిగింది.   

సంబరంగా ఒపుప్కుంది చారుమతి.  
"ఆఇంటోల్ వాళల్ని ఇబబ్ంది పెటొట్దుద్. వాళల్తో పదధ్తిగా మసలుకో. పొదుద్నేన్ నిదర్లేచి సాన్నం చేయ. తిని, కంచం ముందు నుంచి 

లేచివెళిల్పోకు. ఆవిడకు సాయంచేయ" ఇలా ఎనోన్ బోధించింది భామ.  
పదేపదే ఇలాంటివే చెపూత్వుంటే వినీ వినీ చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది చారు కి.  
"అబబ్బబ్ అసత్మానూ చెపాత్వేం. అలాగే అనాన్నుగా "అంటూ విసుకుక్ంది.  
భామకి ఒకవైపు కంగారుగానే ఉంది. పెంకిపిలల్. ఎలా మసలుకుంటుందో అకక్డ అని. సంబంధం కోసమనే కాదు. ఎకక్డైనా సరే మన 

పిలల్లు ఉండాలిస్వసేత్ ఎలా మసలుకోవాలో తెలిసుండాలికదా అనేది భామ అభిమతం.   
 "దానికెలా వుండాలో తెలుసులే" అని సరిద్చెపాప్డు గోపాలం.  
వారం రోజులోల్ చారుమతిని బెంగుళూరు ఫెల్ౖట ఎకిక్ంచారు. ఎయిర పోరట్ కి జగనాన్ధం వచాచ్డు కారేసుకుని. మైసూరులో 

రెండోర్జులూ రాగిణితో సరదాగానే గడిచింది.  రెండోర్జులునాన్క, జోయ్తి, జగనాన్ధం ఇదద్రూ కూరగ్ లో దించి వెళాల్రు చారుమతిని.   
 పెదద్  గేటుదాటి కొబబ్రితోట మధయ్ బాగా లోపలికి వెళేత్ పేదద్లోగిలి .  ఆ ఇంటికి పకక్గా పెదద్ వసారా. అందులో ఆవులు, దూడలు.  

చుటూట్ పెంకు వసారాలు. చుటూట్ డాబాల మీదకు వాలుతునన్  పచచ్ని కొబబ్రిమటట్లు. నిజజ్ంగా ఇలాంటి ఇంటోల్ బంధువులుండటం, తాను 
కొనిన్రోజులుండగలగటం "గేర్ట చారు" అనుకుంటూ ఉపొప్ంగిపోయింది చారుమతి.   సావితిర్, ఆనంద లు మనసారా ఆహావ్నించారు చారుమతిని.  వాళల్ 
అపురూపతతో బిడియం తగిగ్ ఇలల్ంతా సావితిర్తో తిరగటం మొదలుపెటిట్ంది.  పొదుద్నేన్ ఆరింటికి లేచి, సాన్నం చేసి బయటికి వచిచ్న చారుమతికి ఎపుప్డు 
సాన్నంచేసిందో   తెలియదు కళకళలాడుతూ సావితిర్ కనిపించింది..  ఆపాటికే సంధయ్వారిచ్  మండువాలో ఉయాయ్లబలల్ మీద కూరొచ్ని హిందూ పేపర 
తిరగేసుత్నాన్డు  ఆనంద. సావితిర్ కంచు గాల్సులతో నురుగులుగకేక్ కాఫీని ఆనందుకి అందించి తానూ పకక్నే కూరొచ్ని తాగింది.  కాఫీ తాగటం 
పూరత్యాయ్క ఆవుల కి పచచ్గడిడ్ వేసింది. అకక్డ సహాయంచేసేవారు ఇదద్రునన్పప్టికీ,  ఉదయం మాతర్ం తనచేతులతోనే వేయటం ఇషట్ం అంది. ఇంటి 
పార్ంగణంలో బోలెడనిన్ తులసి మొకక్లునాన్య. వాటి దళాలను కోసి, సువరణ్గనేన్రు పూలనీ కోసి కదంబమాల అలిల్ హాలులో నాలుగడుగుల 
వేణుమాధవుని కాంసయ్  విగర్హానికి వేసింది.  

"పూజగదిలో విడిపూలతోనే అరిచ్ంచినా మాల మాతర్ం ఈ విగర్హం కోసం అలుల్తాను. భకిత్కనాన్ మురిపెం ఎకుక్వ మామయయ్కి. 
రోజూ, దండవేసిన విగర్హానిన్ చూడటం ఇషట్ం" అని ఆనందు గురించి చెపిప్ంది సావితిర్.   

తను నిదర్లేచేసరికి వీణ వినిపించటం గురొత్చిచ్, "మీరు పొదుద్నేన్ వీణ వాయించారా అతత్యాయ్?" అని అడిగింది చారుమతి.   
“అవును. పూజలో భాగమే వీణపై ఓ కీరత్న వినిపించటం” అంటూ వంటింటివైపుకు నడిచింది సావితిర్.. 
   అపప్టికే ఫలహారం తయారై ఉంది. వంటమామమ్ ఇతత్డి ఇడీల్ పాతర్లో వేడి వేడి ఇడీల్లు చేసి, గైరండరోల్ కొబబ్రిపచచ్డి రుబిబ్, 

కరివేపాకు తిరగమాతతో ఘుమఘుమలాడిసోత్ంది వంటింటిని. అకక్డ కాఫీ ఫిలట్ర, బిందెలు మరినిన్ గినెన్లు ఇతత్డి, రాగి, కంచు వే ఉండటం, ఇనుప 
బాండీలు, రాచిచ్పప్లు కూడా వుండటం చారుమతి గమనించి,   

"అనీన్ వాటిలోనే చేసుత్నాన్రెందుకని?" సావితిర్ని అడిగింది.  
"ఇటువంటి పాతర్లోల్ ఆహారపు పౌషిట్కత పెరుగుతుంది "అని జవాబిచిచ్ంది సావితిర్.   
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హిందూ పేపర తరావ్త తెలుగు, కనన్డ పేపరల్నీ తిరగేసిన ఆనందుని చూసి "అనిన్ంటిలోనూ ఒకే నూయ్స ఉంటాయి కదా, ఇనిన్ 
చదవటమెందుకు మామయాయ్? "అని అడిగింది.  

"ఏ పేపర విశిషట్త దానిదే చారుమతి! నిజానికి హిందూ పేపర లో నినన్టివి కాదు, మొనన్టి వారత్లుంటాయి. అయినా వారత్లకోసం 
కాకుండా విఙాఞ్నం కోసం చూడాలి ఈ పతిర్కని.  తెలుగు  పేపర ఎందుకు చూసాత్నంటే, మన అసలు భాషని పోగొటుట్కోకుండా వుండటానికి. ఇక కనన్డ 
పతిర్క నేను ఇకక్డి భాషని మరింతగా నేరుచ్కోటానికి చదువుతాను" వివరించాడు.  

చారుమతికి తన మనసు విశాలమైనటుల్ తోచింది సావితిర్ని, ఆనంద ని చూసి.  
 మధాయ్హన్ం దాకా ఎవరో  వచిచ్ ఆనందుతో మాటాల్డివెళాళ్రు. వారికి ఏవో సలహాలు చెపప్టం వాళుల్  సంతృపిత్ ముఖాలతో తిరిగి 

వెళిల్పోవటం గమనించింది. అకక్డి వాతావరణం కొతత్గా తోచినా ఏదో సరికొతత్ చైతనాయ్నిన్ తనలోకి ఒంపిన అనుభూతిని పొందింది చారుమతి.    
వాళల్ంతా ఎవరని సావితిర్ని అడిగితే "కాఫీ రైతులు"అని చెపిప్ంది .  అరధ్ం కానటుల్ ముఖంపెటిట్న చారుమతికి అరధ్మయేయ్లా చెపిప్ంది. 
"మామయయ్ కాఫీతోటల వయ్వసాయం చేసాత్రు. పూరిత్గా ఆరాగ్నిక పదధ్తిలో. తోటి రైతులకు వాటికి సంబంధించిన సమాచారానిన్ 

అందిసాత్రనన్మాట" అంటూ.  
"ఏంటీ మీకు కాఫీ తోటలునాన్యా?" హాశచ్రయ్పడిపోయేసింది చారుమతి. నవువ్తూ తలూపింది సావితిర్.  
"భలే! నేను చూడొచాచ్ వాటిని?" సంబరంగా అడిగింది. అంతలోనే బిడియపడింది అలా చొరవగా మాటాల్డకూడదేమోననన్టుల్.  
"ఓ తపప్కుండా చూడొచుచ్. అనన్టుల్ నువువ్ హోం సేట్లను చూడాలని వచాచ్వు కదా! మరి అవి కాఫీ తోటలోల్నే కదా ఉంటాయ! వినీత 

బెంగుళూరు వెళాల్డు. రేపు వసుత్నాన్డు. వాడు నీకివనీన్ దగగ్రుండి చూపిసాత్డు"అంది.  
వి..నీ..త  పేరు ఎకక్డో వినన్టుల్ అనిపించింది చారుమతికి.    
మరుసటిరోజు ఉదయం తలారా సాన్నం చేసి తాను వేసుకోవాలిస్న డెర్స కోసం బాయ్గ వెతికింది.  భామ చుడీదారస్ తోబాటుగా ఒక 

లంగావోణీ సెట కూడా పెటిట్నటుల్ంది. చారుమతికి అవే  వేసుకోవాలనిపించి చిటికెలో  తయారై సావితిర్ దగగ్రికి పరిగెటిట్ంది.  
 "అతత్యాయ్! ఇవాళ నేను మాల అలల్నా?" అని ఉతాస్హంగా అడిగింది. చిరునవువ్తోనే అనుమతి ఇచిచ్ంది సావితిర్. 
 ఆకుపచచ్ని లంగావోణీలో వనకనయ్లా మెరిసిపోతునన్ చారుమతిని చూసి ముగుధ్లయాయ్రు సావితిర్, ఆనందులు. ఎకుక్వ 

ఆశించకూడదేమో అని అనిపించకపోలేదు వారికాక్షణంలో! అదేమీ తెలియని చారుమతి తులసిదళాలు, సువరణ్గనేన్రు పూలు కోసుకొని, వరండా అరుగుపై 
కూరొచ్ని మాల అలిల్ంది. ఇంటోల్ పూలమాలలు అలిల్న అనుభవం వుండటంవలల్ చకచకా పూమాలని కూరిచ్ హాలోల్ వేణుమాధవుని విగర్హానికి వేయటానికి 
దండను గుండర్ంగా చుటిట్ సరిచూసుకుంటూ వెళోత్ంది. గుమమ్ం దాటగానే ఇంతలోనే ఎవరో ఎదురొచేచ్శారు చూసుకోకుండా. ఒకక్సారిగా ఆగిపోయి పటిట్ 
వుంచిన మాలలోనుంచే చూసింది. ఎదురొచిచ్న వయ్కిత్ని చూసి తడబడింది. ఆరోజు పలల్వి పెళిల్లో  పనీన్రు ఇతనిపైనే కదా చిలకరించింది!? హఠాతుత్గా 
గురొత్చిచ్ంది. ఓ నినన్ వినీత అని వినగానే పేరు వినాన్నే అనుకునాన్. ఇతని పేరు అదే కదా..రాగిణి చెపిప్ంది కదూ అనుకుంటూ.. 

"హాయ" అంటూ పలకరించింది వెంటనే. బదులుగా తడబడుతూ నవావ్డతను.  
"మీరికక్డ.."ఏదో అడగబోయాడు.  
"సరైప్జ కదూ నేనూ షాక అనుకో. సో..నేను మీ ఇంటోల్నే అనన్మాట ఉనాన్ను" అంది.  
"రాగిణి కజిన అని చెపిప్ంది అమమ్. మీరేనా?"  
అవుననన్టుల్ కనురెపప్లు ఆడించింది.  
"ఆరిట్కల రాయటానికి వచాచ్రా అయితే!"అనాన్డు.  
బదులుగా నవివ్ "మీరు అనొదుద్. నువువ్ అను. కజిన కి కజిన నువువ్గాక మీరు ఎలా అవుతుంది?" అంది తమాషాగా.  హాయిగా 

నవావ్డతను.  
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"ఇవాళే వెళాద్ం. పదింటికి రెడిగా ఉండాలి "అంటూ వెనుదిరిగి వెళుత్నన్ అతనిన్ పిలిచి 
"అవునూ! నువేవ్ంటి ఆవేళ పనీన్రు చలుల్తుంటే అడుడ్పడాడ్వ. ఈవేళ దండేసుత్ంటే అడొడ్చాచ్వ! ఏంటీ కో ఇనిస్డెనస్!?" అడిగింది.  
సమాధానం ఏంచెపప్గలడు వినీత మాతర్ం!  
"అదే అరధ్ంకావటంలేదు. ఆరోజు పనీన్రు జలాల్వ. ఈరోజు దండెయయ్బోయావ. చూసుత్ంటే ముందు ముందు సనామ్నమే మిగిలింది" 

అనాన్డు భయం నటిసూత్.  
"యూ ఫనీన్" అంది నవువ్తూ.    

 

PPP 
పలల్వి పెళిల్ రిసెపష్న సమయానికి వసోత్నన్ బంధుమితుర్లకు ముఖదావ్రం దగగ్ర నుంచుని గులాబీలు, గంధం అందిసూత్ పనీన్రు 

చిలకరిసుత్నాన్రు  పలల్వి చెలెల్లు రాగిణి,చారుమతి.  కుంకుమ వనెన్ అంచుపై జరీపూలునన్ లేతతెలుపు పటుట్ పరికిణి-జాకెటుట్, దానిపై బంగారు జరీ 
బూటాలునన్ కుంకుమ ఛాయ జారెజ్ట వోణీ, జడగంటలతో బారెడు జడ ముందుకువేసుకుని, చెవులకు అందంగా ఊగుతునన్ కెంపులజూకాలతో బాల 
సరసవ్తిలా వెలుగుతోంది చారుమతి. మధయ్మధయ్లో అలల్రిలో భాగంగా, సరదాగా రాగిణిపై మరింతగా పనీన్రు చిలకరిసుత్నన్ చారుమతి ఒకక్సారిగా 
ఎదురుగాగ్ అతయ్ంత సమీపంగా వచేచ్సిన యువకుడిని చూసి ఉలికిక్పడింది.  రాగిణిని పలకరించటానికి వచిచ్న ఆ యువకుడు హఠాతుత్గా తనపై కురిసిన 
పనీన్టిజలుల్కు అదిరిపడాడ్డు. ముగుగ్రికీ విషయం అరధ్మైంది, రాగిణి తపుప్కునేసరికి అకక్డికి వచిచ్న అతనిపై పనీన్రు పడిందని.  చిరునవువ్ తో 
క్షమాపణలడుగుతునన్ ఆ అమామ్యి కాటుక కనున్ల కాంతులు చూసి ఒకక్ క్షణం కలవరపడినా అదే క్షణంలో తన చూపులిన్ మరలుచ్కునాన్డతను. 
"చారుమతి.." పరిచయంచేసింది రాగిణి అతనికి. చారుమతివైపు క్షణంలో వెయోయ్వంతు చూసి హలో అని తలూపి, రాగిణికి బై చెపిప్ మళీల్ కలుసాత్నని  
అంతే హడావుడిగా వెళిల్పోయాడతను.  

"వినీత అనన్యయ్..మా ఆమమ్ కొడుకు" నెమమ్దిగా చెపిప్ంది రాగిణి అతను వెళిల్పోయాక.   
అతను కలవరపడి చూపులు మరలుచ్కోటం తను గమనించింది. అదే క్షణంలో ఏ భావమూ కనబడనీయనంత జాగర్తత్ పడటం, 

చూసీచూడని పలకరింపు ఎందుకో !? అరధ్ంకాలేదు చారుమతికి.  
***** 

ఆరోజు లంగావోణీలో, ఈరోజూ లంగావోణీలో చారుమతిని చూసి విలక్షణంగా వుందీ అమామ్యి అనుకునాన్డు వినీత. ఈ 
అమామ్యిని మళీల్ కలవటం అనుకోనిది. అది అతనికి ఆనందానిన్చిచ్నా బయటికి వయ్కత్పరచలేదు.  

 కాకతాళీయమే కావొచుచ్, వారిదద్రి కలయిక దివయ్ పరిణామం లా తోసుత్ంది మనకు. ఆరోజు మెరూన అండ ఆఫ వైట, ఈరోజు 
వరడ్ంటీల్ కలర. మొదట చూసిందే వధువు ధరించే మధుపరాక్ల వనెన్లో! ఇపుప్డు వనకనయ్లా  అతని  పర్వృతిత్కి సరిపోలే హరిత వరణ్ంలో! ఆనాడు పనీన్రు 
చలిల్ంది. గంధమూ పూసింది అనుకోకుండా. ఈనాడు దండలోనుండి వరుణిణ్గాంచి,  జయమాల వేయబోయింది.  

***** 
పదింటికి తయారై ఉనన్ చారుమతితో తన జీపులో బయలుదేరాడు వినీత. ముందుగా గీర్న హిలస్ ఎసేట్ట కి తీసుకెళాల్డు. కాఫీతోటల 

మధయ్ ఉనన్ ఈ బంగాల్ సవ్రగ్ధామంలా అనిపించింది చారుమతికి.  
"ఇది 19 సెంచురీలో సివ్స మిషనరీస కటిట్ంచిన బంగాల్. ఇది కాఫీ పాల్ంటర బంగాల్. దీని కో- ఓనర చెంగపప్ అనే ఆయన. దీనిన్  

చెంగపప్ పూరీవ్కులు ఆరు తరాలుగా జాగర్తత్గా చూసుకుంటునాన్రు" అని చెపిప్ లోపలికి తీసుకెళాల్డు.  
"లగూజ్రియస ఎకిస్సెట్నస్" అపర్యతన్ంగా అనేసింది చారుమతి ఆ బంగాల్ విలాసానిన్ చూసి.  
"నీకాక్వలిస్న ఫొటోస తీసుకో మరి" అనాన్డు.  
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ఫొటోస తీసుకోగానే బయటకు వసూత్  "చినన్ చినన్ పాల్ంటరస్ కూడా తమ ఇళల్ను ఇందుకు ఉపయోగిసుత్నాన్రు. 90 లలో పడిపోయిన 
కాఫీపంట ధరలకు సపిల్మెంటరీ ఎరిన్ంగస్ గా వీటిని నడపటం మొదలుపెటాట్రు ఇకక్డ ఫాయ్మిలీ ఓన డ ఎసేట్టేస్ కాదు.  టాటా వారి కాఫీ ఎసేట్టస్, 
హాసిప్టాలిటీ వెంచరస్  కూడా ఉనాన్యి "అని చెపాప్డు.   

కబేబ్ హాలిడేస అనే హోంసేట్ లో ఓనరోత్ మాటాల్డటం కుదిరింది చారుమతికి.  
"హోం సేట్ లు మాకు పర్పంచంతో అనుబంధానిన్ ఏరప్రుసాత్యి. ఎంతోమందిని కలిసే, మాటాల్డే అవకాశానిన్ ఇసాత్యి" అనాన్డు. కూరగ్ 

లోని మరినిన్ గృహవసతుల గురించి చెపూత్ ఎంతో సమాచారానిన్ అందించాడాయన. చెపిప్ందంతా ఉతుస్కతతో విని అవసరమైన పికచ్రస్ తీసుకొని 
ధనయ్వాదాలు చెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది. వినీత ఆమెను అనుసరించాడు.  

కూరగ్ టూరిజం అసోసియేషన వైస పెర్సిడెంట, కరాణ్టక కలచ్ర ఇన ఫరేమ్షన సెకర్టరీ లతో అపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్డు వినీత. 
మరుసటిరోజు వాళల్తో మాటాల్డింది. ఆ తరావ్తరోజు మరికొంతమంది హోం సేట్ ఓనరస్ ని కలవటానికి తీసుకెళాల్డు. వాళల్తో మాటాల్డాక, కొంతమంది 
టార్వెలరస్ అనుభవాలిన్ అడిగి తెలుసుకుంది .  

నాలుగురోజులపాటు ఇదే సరిపోయింది చారుమతికి. తాను సేకరించిన సమాచారానిన్ నోట చేసుకోవటం, ఆపై తన నోట పాయ్డ లో 
కంపోజ చేయటం, తగిన ఫొటోస ని జతపరిచి తన ఆరిట్కల ని దాదాపు పూరిత్చేయటమైంది. ఫెయిర చేసి పంపటమే ఇక. హైదరాబాద కి వెళాల్క 
చెయొయ్చుచ్లే అని సరిద్వుంచింది. మరుసటిరోజు ఉదయం అందరూకలిస్ అలాప్హారం చేసుత్నన్పుప్డు సావితిర్ అడిగింది వినీత ని, "అమామ్యికి మన 
కాఫీతోటలు చూపించావా ఇంతకూ" అంటూ. లేదమామ్ ఇవాళే తీసుకెళాత్నని చెపాప్డు. "ఇపుప్డిక వెళల్ండి మధాయ్హన్ం భోజనం టైముకి రావొచుచ్" అని 
చెపిప్ందామె.  

వినీత జీపు ఆపగానే దిగి చుటూట్ పరికించి చూసింది చారుమతి. "వావ..కాఫీ పూల వాసనా ఇది?” అంది.  
"రోజూ చూసూత్నే ఉనాన్వుగా. ఇవాళే చూసుత్నన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్వేం" అనాన్డతను.  
“లేదు వినీత! పనిలో పడితే చుటూట్ పరిసరాలు గమనించటమే తెలియదు నాకు. నిజంగా ఇపుప్డే వీటి సువాసనని ఎంజాయ చేసుత్నాన్. 

అచచ్ం మలెల్పూల వాసనే కదూ?” అని అడిగింది వినీత సమాధానానిన్ ఆశించకుండానే.  
తోటలమధయ్కు నడిచాక , తోటని తడుపుతునన్ నీటితుంపరలతో ఆడింది కొదిద్సేపు. 
 "అనన్టుల్ మీకికక్డ హోం లేదా" అని అడిగింది.  
"అటుచూడు..ఆ చినన్ కుటీరం ఉంది కదా అది మాకోసమే కటుట్కునాన్ం. మా బంధువులు, ఫెర్ండస్ ఎపుప్డైనా సరదాగా సెప్ండ 

చేయాలంటే ఇకక్డికే వసాత్ం. ఎపుప్డైనా వూఫరస్ వసేత్ వాళల్కి అకామిడేషన ఇదే” అంటూ అటు దారితీశాడు.   
చారుమతి వినీత వెంటే నడుసూత్ "వూఫరస్ అంటే ?" అడిగింది.   
"వరలడ్ వైడ ఆపరుచ్నిటీస ఆన ఆరాగ్నిక ఫారమ్ స  ..ఇదో గోల్బల కమూమ్య్నిటీ. ఆసిట్ర్యా, ఇజార్యిల, సివ్స, సీవ్డన, అమెరికా, 

పోరుచ్గల, జరమ్నీ..ఇలా పర్పంచవాయ్పత్ంగా పనిచేసుత్ందిది. ఆరాగ్నిక వయ్వసాయం పై అవగాహన, వారి అనుభవాలు షేర చేసుకుని, తగిన సలహాలిచేచ్ 
సవ్ంచచ్ంద సంసథ్.  వీళల్ంతా ఆరాగ్నిక కాఫీ పంటల కోసం కలిసి కృషిచేసేందుకు ఐడియాస ఇసాత్రనన్మాట. ఈ వాలంటీరస్ కి మనం చెలిల్ంచేదేమీ 
ఉండదు. ఆహారం, వసతి ఏరాప్టుచేసేత్ చాలు.  వీళల్ని  ఎకో-ఫెర్ండీల్  యాకిట్విసట్స్ అనొచుచ్. ఒకరకంగా ఎకొలాజికలీల్  సౌండ గోర్యింగ మెథడస్ ని 
పర్చారంచేసాత్రు. నేనూ ఈ వూఫ లో సభుయ్డేన్.   ఇంతకుముందు సివ్టజ్రాల్ండ, సీవ్డన వెళొల్చాచ్. మేము రైతులిన్ కలుసాత్ం. మాటాల్డుతాం. ఒకరి  భావాలిన్ 
మరొకరు ఎకేచ్ంజ చేసుకుంటాం. "వివరించాడు.   

వినీత వయ్వసాయం చేసాత్డని చారుమతికి ఇపప్టికి తెలిసింది. ఇపప్టిదాకా అడగాలనన్ ఆలోచనే రాలేదు. 
 "ఓ! నీవు అగిర్కలచ్ర ఎమెమ్సీస్నా?" అంది వెంటనే.  
"ఎనైవ్రనెమ్ంటల సైనెస్స" అని చెపాప్డతను.  
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 "వెరీ నైస" అంది అపర్యతన్ంగా. 
 "అయితే నువువ్ పూరిత్గా ఆరాగ్నిక మెథడ లో వయ్వసాయం చేసాత్వా?"  
 "అవును. పెసిట్సైడస్ కి బదులుగా మేమే కంపోసట్ తయారుచేసాత్ం. కాఫీ బీనస్ దావ్రా వచేచ్ వయ్రాధ్లతో. మరిక నీటికోసం భూమిని డిర్ల 

కూడా చేయం. అటుచూడు అదే మేము వరష్పునీటిని సోట్ర చేసే రింగుబావి. ఆనీటితోనే తోటలకు నీరు పడాత్ం. నీరు వేసట్ అవకుండా అలా సిర్ప్ంకిల చేసాత్ం. 
ఇందాక నువువ్ ఆడుకునాన్వుగా ఆ తుంపరలతో" నవావ్డు గురుత్తెచుచ్కొని.  

తానూ నవివ్ "ఇంటెర్సిట్ంగ" అంది.  
తోట మధయ్లోని బాటవెంట నడుసూత్ ఆ కుటీరం మెటుల్ ఎకాక్రిదద్రూ.  చినన్ వరండాతో, ఒక హాలు, వంటగది తో చాలా సింపుల గా 

ఉంది. సెలాల్ర వదిలి ఫసట్ ఫోల్ర పై కటాట్రు. పైకి వెళాల్క వరండానుంచి చూసినా, హాలులోనుంచి చూసినా చుటూట్ కూరగ్ అంతా కనిపించేలా ఉంది.  ఆ 
హాలోల్ ఓ చినన్ సిడి పేల్యర కూడా వుంది. అకక్డునన్ సిడిలు అనీన్ ఒకమారు ఆసకిత్గా చూసింది. అందులో ఒకటి వినీత బొమమ్తో వునన్ సిడి 
కంటబడటంతో  

"వావ వినీత! నువువ్ ఫూల్ట వూదుతావా? గేర్ట!" అంటూ ఆ సిడి  ఆన చేసింది.  
“ మా చెలెల్లు సవ్ర రికారడ్ చేసింది" అని సవ్ర వివరాలు చెపప్గానే  
"ఓ!సవ్ర!  తనని తపప్కుండా కలవాలిస్ందే" అంది ఉతాస్హంగా.   
ఇంతలో మెలల్గా మొదలైన వేణునాదం లోయలోల్ వునన్ భార్ంతిని కలుగచేసోత్ంది. అది సమోమ్హనమై చారుమతి హృదయానిన్ 

వశపరుచుకొనన్ మాట నిజం. పద వరండాలో కూరుచ్ందామంటూ వినీత బయటికి నడిచాడు. అకక్డి నిశశ్బద్పు ఉనికిని పెంచుతూ సనన్గా వినిపిసుత్నన్ 
వేణునాదం వింటూ కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. 

చుటూట్ గాలిని గుండెలనిండుగా పీలుసూత్ కనున్లనిండా పచచ్దనానిన్  నింపుకొని  
" ఈ వేణువు గుండెలనిండుగా గాలిని తీసుకుని దానిన్ గొపప్ పాటగా మారుసుత్ంది కదూ? ఇది వింటుంటే ఇకక్డే ఉండిపోతే 

బాగుండనిపిసోత్ంది వినీత! చాలా ఎనరిజ్టిక గా ఉంది " మృదువైన సవ్రంతో పలికింది.  
"అలా అంటావ గానీ ఎందుకు ఉండిపోతావ చారుమతీ!" సిథ్రంగా పలికాననుకునాన్డుగానీ, కొదిద్గా వణికిన గొంతుని 

దాచుకోలేకపోయాడు.  
"నిజమే" నిటూట్రిచ్ంది అదేమీ గమనించని చారుమతి. “ఏ దేవతలో కనికరించి వరమివావ్లి కానీ ఇకక్డుండే అదృషట్ం ఎలా 

వసుత్ంది?” అంది.  
“నిజమే కొనిన్ దేవతలు ఇవావ్లిస్న వరాలే!"అనుకుంటూ వినీత తన కళల్లోకి చొరవగా  చొరబడుతునన్ సువరణ్ సుందర సవ్పాన్నిన్ 

మనసులోనే నికిష్పత్ంచేశాడు. అతని జీవితంలోకి ఓ నీలికళల్ అమామ్యి అమాయకంగా  పర్వేశించింది మరి!   
చుటూట్ పచచ్దనానిన్ ఉలాల్సంగా పరికిసుత్నన్ చారుమతి కి  చిగురాకా కదలకే పాట గురొత్చిచ్ంది . హం చేసుత్నన్ ఆరాగానికి వినీత 
“ఈ పాట నాకు తెలుసు. అమమ్ పాడుతుంది” అనాన్డు.  
“అవునా ?” అంది చిరునవువ్ మోమున కొదిద్పాటి ఆశచ్రాయ్నిన్ పులుముకొని.  
“నాకు ఇందులో నచేచ్ చరణం -కాటుక కనున్లోల్ కరిగే నును సిగుగ్ తడి- ఎందుకో ఈ లైన ననున్ బాగా ఆకటుట్కుంటుంది” అనాన్డు.  
అతనలా అనటానికి కొనిన్ నెలలుగా అతనిని వెంటాడుతునన్ కాటుక కనున్లే కారణం కావొచుచ్.  
"భలే . నాకైతే -గోరింటపొదరింటోల్ జడగంటల సందళుళ్, తోటచెరువు నీడలో తోడుండి చూడవే- బాగా నచేచ్ది” అంది.  
ఉలికిక్పడాడ్డు వినీత.  ఇందాకే కాఫీ మొకక్ల మధయ్ తామిదద్రి నీడలిన్ చూసినపుప్డు ఏ జనమ్నుంచో పరిచితమైనటుట్ అనుభూతి 

కలిగిందతనికి.  “తోట చెరువు నీడలో తోడుండి చూడవే.”.. . ఎనిన్సారోల్ వినన్పప్టికీ ఇవాళెందుకో ఈ వాకయ్ంలో సరికొతత్ అరాధ్లు, రాగాలు 
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ముసురుకునాన్యి వినీత మనసునిండా. ఇపుప్డు ఆమె పాడి వినిపించిన ఆ చరణం అతడి మదిలో జేగంటలు మోగించింది.  అదేమీ పటట్ని చారుమతి 
ఏదేదో మాటాల్డుతూనే ఉంది..  

  అపుప్డే రెండు కాఫీ కపుప్లతో పర్తయ్క్షమయాయ్డు అకక్డ పనిచేసే చినన్పప్. కాఫీటేబుల మీద పెటిట్ వెళిల్పోయాడు. అందించిన కాఫీ 
కపుప్ని విచితర్ంగా చూసూత్ ఎందుకు అంది చారుమతి. అరె కాఫీ తాగు అనాన్డతను.  

"కాఫీనా! నేనా! నో వే "అంది.   
"కాఫీ తాగవా!” ఆశచ్రయ్పోయాడు.  
"అవును నాకు సహించదు" అంది.  
"ఎపుప్డైనాతాగి చూశావా సహించకపోటానికి "అడిగాడు.  
"ఆ వాసనే పడదు నాకు. తాగి చెపప్కక్రేల్దు మరి!"అంది.   
ఈనాలుగురోజులూ హోం సేట్ లలో కాఫీ ఆఫర చేసుత్ంటే తాగలేదు. బయట తాగదేమో అనుకునాన్డు కానీ అసస్లు తాగదని తెలియదు. 

ఇంటోల్ కూడా అంత అబజ్రవ్ చేయలేదు.      
" కాఫీ తాగకపోవటం నీ ఇషట్ం. కానీ నేను తాగితే నీకిపుప్డు అభయ్ంతరం లేదుగా ?"అడిగాడు.  
"నాకెందుకుంటుంది?” అంది. 
దూరంగా కాఫీ గింజల పొర్సెసింగ జరుగుతోంది. కాఫీగింజల గుబాళింపు నాసికాపుటాలకు తగులోత్ంది. కాఫీ పూల పరిమళం 

మతెత్కిక్సోత్ంది ఆ వాతావరణానిన్.    కాఫీగింజల ఆరోమా, కాఫీ పూల బోల్జంస  నచాచ్యి చారుమతికి !  ఇవే చారుమతి మనసిథ్తిలో మారుప్ తెచాచ్యేమో 
మరి వినీత వైపు ఎందుకో చూసింది.  

కాఫీ ని సేవిసుత్నన్  వినీత కళల్లోల్ వింతకాంతిని చూసింది చారుమతి.  ఎకక్డలేని వెలుగూ, ఉతేత్జం కనిపించాయి  ఆ కళల్లో.చారుమతి 
తనని గమనించిందని అరధ్మైంది వినీత కి. కొదిద్సేపు ఒకరికి మరొకరు  పర్భావితమయాయ్రు. ఎదుటివారు ఆ వేవ లెంగత్ ని పటేట్సుకుంటే ఎలా అనుకొని 
ఎవరికివారే ఏమీ ఎరుగనటుల్ ఒకరినొకరుచూసుకొని చిరునవువ్తో అపప్టి సమయానిన్ తేలికపరిచారు.    

అయితే వినీత కి తెలియని విషయం ఒకటుంది. అదీ..చారుమతిని చూసేటపుప్డు తన కళల్లోల్ కనిపించే వెలుగు ని చారుమతి ఏనాడో 
కనిపెటేట్సిందని. ఆమె గుండెలో అతనిపటల్  సేన్హం ఉందో లేదో ఇంకా తెలియదు వినీత కి. తెలుసుకునేంత శకిత్ అతనికి ఉందా లేదా అని కాదు 
మనమికక్డ చరిచ్ంచాలిస్న విషయం. చారుమతి అంత సులువుగా తన మనసుని పరిచే అమామ్యికాదు.  తనకిషట్ంలేని వయ్కుత్లకు ఎంత తవ్రగా విసుగునీ, 
అయిషట్తనీ తెలియచేసుత్ందో తాను ఇషట్పడిన వారికి ఒక పటాట్న దానిన్ వయ్కత్పరచని లోతైన గాఢత ఉంది. నిజానికి అలాంటి సందరభ్ం వచిచ్ందే ఇపుప్డు ! 
చారుమతి మనసులో వినీత పై పిర్య భావనలు మోసులెతాత్యనన్ది వాసత్వం. అతను ఆ అమామ్యి  మదిని వికాసము కలిగించిందీ వాసత్వమే! అయితే,  
వినీతే కాదు, చారుమతి కూడా ఎరుగదా విషయం! అందుకు సరైన సమయం రావాలి.    

ఇదద్రూ లేచి కిందకువచాచ్రు. మధయ్మధయ్లో ఉనన్ వేరే మొకక్లిన్ చూసి అవేంటని అడిగింది. మిరియాల మొకక్లని చెపాప్డు. 
"ఓ! మిరియాల పంట కూడా ఉంటుందా మధయ్లో "అని ఆశచ్రయ్పోయింది చారుమతి.  
"యాలకులు కూడా" అనాన్డు.  
ఇంతలోనే పచిచ్ మిరియం గింజని నమిలింది.  
"అబబ్..ఖారం..బాబోయ" అంది.  
"నీ నోరు తీపిచేసాత్నుండు "అంటూ ముందుకు కదిలాడు వినీత.  
"అదెలా?"అడిగింది.  
"ఇకక్డ ఈ ఎతైత్న చెటల్కు తేనెపటుల్ ఉనాన్యిగా" అనాన్డు.  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

41            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"తేనె కూడా పండిసాత్రా ?"అంది.  
నవొవ్చిచ్ంది అతనికి.  
 "తేనెటీగల పెంపకం అనన్మాట. తేనె ని సహజంగా పొర్డూయ్స చేసాత్ం. " 
"అదీ బిజినెస చేసాత్రా మీరు?” అనడిగింది.   
"మన వాళల్ందరికీ కొంత పంచుతాం. మిగిలింది బిజినెస చేసాత్ం అంటే ఎకస్ పోరట్ చేసాత్మనన్మాట " అంటూ  అకక్డ పనిచేసుత్నన్ 

వాళల్లో ఒకరిని పిలిచి తాజా తేనె పటుట్కు రమమ్నాన్డు. అకక్డ అందరితో వినీత ఆతీమ్యతతో మాటాల్డటం గమనించింది చారుమతి.  
“నీకు వయ్వసాయమంటే అంతిషట్మా” అడిగింది.  
"ఇషట్ం అని చెపేత్ సింపుల గా చెపప్టమే అవుతుంది. ఈ తోటలు చూసావుగా? ఇది నిజంగా నా కలల కలబోత." గుండెనిండిన 

పలుకులవి.   
"కలబోత! అవును..కనిపిసూత్నే ఉంది. యాలకులు, మిరియాలు, తేనె..అనిన్ంటినీ మించి నీ కిషట్మైన కాఫీ!" నవివ్ంది. వినీత కూడా 

నవావ్డు.        
"అవునూ ఈ మిరియాలకు అంత డిమాండ ఎందుకు?" అడిగింది.  
"మిరపకాయలకంటే ఆరోగాయ్నికి ఇవే మంచివి. వీటిని చూసేకదా పోరుచ్గీసువాళుల్ అటార్కట్ అయింది ఇండియాకి?  నీకో విషయం 

తెలుసుకదా! మిరిచ్ మన పంట  కాదు. బెర్జిల నుంచి వచిచ్ందని?" అడిగాడు. 
"నాకు తెలియకపోవటమేమిటి? నేను గుంటూర లో పుటాట్ను. గుంటూరు మిరపకాయలకు, గోంగూరకూ ఫేమస కదా!" అంది 

వెంటనే!   
"అవునవును" అనాన్డు.  
"ఏంటి అవునవును. నేను గుంటూరులో పుటిట్నటుల్ నీకు తెలుసా?" అంది ఆటపటిట్సూత్.  
"భలేదానివే చారూ! మిరిచ్, గోంగూర ఫేమస అనాన్వని అవుననాన్ను" అనాన్డు.  
"ననున్ చారూ అనకు మా నానన్ పిలుసాత్రలా. ఇంకెవవ్రూ పిలవకూడదు" కయియ్మంది.  అమోమ్ కషట్మే ఈ అమామ్యితో 

అనుకునాన్డు.  
ముందుకు పరుగులుతీసూత్ కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ తోటంతా కలయతిరుగుతునన్ చారుమతిని చూసేత్ బహు ముచచ్టేసింది 

అతనికి.  
కూనిరాగం కూడా  గాలిలో పూల పరాగాలను తోడు తెచుచ్కునన్టుల్ంది.  
 "చారుమతీ! పాట పైకే వినిపించకూడదూ నీలో నువేవ్ పాడుకోకపోతే" అనాన్డు.  
తలతిపప్కుండానే కళల్ను తిపిప్ నిశితంగా చూసింది. "నేను నాకోసం పాడుకుంటునాన్నిపుప్డు" అంది 
"అమోమ్ మిరిచ్ ఘాటు!"అనుకునాన్డతను.  
"అలాంటపుప్డు ఎదుటివారికి వినిపించకుండా పాడుకోవాలి" అనాన్డు శాసిసుత్నన్టుల్. 
"అబోబ్ చేదు కాఫీ!” అనన్టుల్ చూసింది అతనిన్ 
ఇదద్రూ సరిపోయారు.   
ఇంతలో ఆకు దోనెలో తేనె వచేచ్సింది.. అది రుచి చూశాక చారుమతికి నిజమైన తేనె రుచి ఏంటో తెలిసింది.  
"సూపర మారెక్టస్ లో కొనే తేనెకి దీనికీ బోలెడంత తేడా ఉంది టేసట్ లో" అంది.  
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"అవును. దాంటోల్ బెలల్ం, పంచదార పాకానిన్ కలుపుతారు " అంటూ.."ఎకుక్వగా తినకు. నాలుక కోసినటుల్ అవుతుంది "అని 
వారించాడు.  

అతనివైపు చూసి "నువువ్ తినవా?” అని అడిగింది. "లేదు. నేను  కాఫీ తాగానుగా ఇపుప్డే "అనాన్డు.  
" కాఫీ తాగితే ఆరోగయ్ం  పాడవదా?” అంది తాను చదివిన ఆరిట్కలస్ గురొత్చిచ్.  
"ఎకుక్వసారుల్ తాగితే కదా! రోజుకు రెండు లేదా మూడు సారుల్. పైగా ఇది ఆరాగ్నిక అండ పూయ్ర హాని ఉండదు" అనాన్డు.  
ఆ అమామ్యి కాఫీ తాగని విషయానిన్ అసలు వదలదలుచ్కోలేదు వినీత. కావాలనే "అయితే కాఫీ రుచి ఎపప్టికి తెలుసుకుంటావ? 

అనాన్డు. 
"దానిన్ రుచి అంటారా ఫనీన్" అంది. 
"ఇంత గొపప్ ఆరోమా నచచ్కపోవటం ఫనీన్" అనాన్డు 
కోపమొచేచ్సింది చారుమతికి.  
"యూ కాంట సే దట. అనీన్ అందరికీ నచాచ్లని లేదు" 
"కావొచుచ్ కానీ కొనిన్ గొపప్ విషయాలిన్ మిస అవుతునాన్వని చెపుత్నాన్"  
"నచేచ్వి దొరకనపుప్డు మిస అవటం అంటారు"  
"అదేమీ కాదు కొనిన్ంటి విలువ తెలుసుకోలేనపుప్డు కూడా అనొచుచ్" 
"అంత విలువైనదేంటీ? నాకాశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ంది "అంది 
"అవును కలిసి కూరొచ్ని కాఫీ తాగితే తెలుసుత్ంది ఆ విలువ" అనాన్డు. 
"ఒకవేళ ఆ విలువ తెలియని  అమామ్యి నీకు భారయ్గా దొరికితే ఏంచేసాత్వ?"అంది విసురుగా  
"అలాంటి టేసట్ లేని అమామ్యిని నేను అసస్లు చేసుకోను" అనాన్డు 
టేసట్ లేని అనటం కోపం తెపిప్ంచింది చారుమతికి. 
ఏమనుకుంటునాన్డు? కాఫీ తాగకపోవటం టేసట్ లేనివాళల్కిందకొసుత్ందా! అంతమాట అంటాడా బుసుస్న లేచింది వినీత మీదకి.  
"నీకసలు కాఫీ తాగని అమామ్యే వసుత్ంది చూసుకో"  
"నేనసలు కాఫీ తాగని అమామ్యిని చేసుకోను గాక చేసుకోను" అనాన్డతను పంతంగా .  
"నీకలాంటి అమామ్యే వసుత్ంది..వచిచ్తీరుతుంది"అని గటిట్గా అరిచింది.    
ఏదో సరదాగా మాటాల్డబోతే విషయం సీరియస గా మారిందే అనుకునాన్డు వినీత. ఇక సమాధానమేదీ ఇవవ్లేదు.  

PPP 
సూరుయ్ని  బంగారు బాల కిరణాలు ఆయనకనాన్ ముందే జగతిని పలకరిసూత్, దోబూచులాడుతూనన్ ఓ ఉదయాన, ఓ చినిన్ బంగళా ముంగిటిలో 

చితర్కారుని కుంచెకు పనిబెటేట్లా ఉందా దృశయ్ం. ఆ పార్ంగణంలోనే  చినన్ తోటలో పచచ్ని మెతత్ల పై కూరుచ్ని ఆ చినన్ కుటుంబం!  భానుని 
నునువెచచ్దనానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఊగుతునన్ చిరుకొమమ్లకు మలేల్నే  వాళుల్ కూడా  వెచచ్ని కాఫీని ఆసావ్దిసూత్ ఆనందిసుత్నాన్రు.  

అకక్డ నలుగురూ కాఫీ తాగుతునాన్రనుకొని పొరబడేరు. ముగుగ్రే మరి! ఆ జంట, వారి కుమారుడునూన్!    
కాఫీని ఇంతకుమునేన్నన్డూ చూడని పానీయంలా సేవిసుత్నాన్రు. (తమతమ వయసులబటిట్ కొనేన్ళుల్గా తాగుతునన్పప్టికినీన్) 
ఇక అసలైన పాతర్ వారి కుమారెత్ మరియు ఇపప్టి ఈ మన కథానాయిక చారుమతి! ఆ అమామ్యి బాదంపాలు తాగుతోంది మరి! 
 తనకు కాఫీ అంటే పడదు. పడదు అంటే..సరిపడదు అనుకోవచుచ్ కానీ,  మనమందరం 'కాఫీ' అని వినిపిసేత్ దుబుబ్న కిందపడతాం కదా 

ఎకక్డా ఎకక్డా అంటూ! అలా ఈ అమామ్యి పడదనన్మాట! 
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 కాఫీ వాసన నచచ్దు అందుకే కాఫీ తాగదు. అయితే కాఫీగింజల ఆరోమా, కాఫీ పూల బోల్జంస ఆమెకు నచుచ్తాయి!  
ఆమెకు పదెధ్నిమిదో ఏడు రాగానే ఇక నీవు మేజరువు అనన్ చందాన ..బలవంతాన వాళల్ నానన్ ఓ గుకక్ కాఫీని తాగించి  ఆమె చేత కూడా ఓ 

హతయ్ చేయించి తమ టీంలో కలుపుకోవాలని చూసే హంతకుల ముఠా నాయకుడిలా వయ్వహరించబోయాడు. ఆమె ఈ పాతకము నేను చేయనని తీవర్ంగా 
ఎదురుతిరిగింది. కారణం ఆమెకు రుచించకపోవటమే!(రుచి తెలియకపోవటమే!)  

"కాఫీ రుచి నిజంగా నీకు తెలియదు" అనాన్డు గోపాలం 
"దానిన్ రుచి అంటారా? బాబోయ చేదు. మీరెలా తాగుతారోగానీ" 
"నువూవ్ తాగిచూడు. ఆ ఆనందం మిస అవుతునాన్వనిపిసుత్ంది" 
"నేను తాగక గాక తాగను నానాన్!" ఖండితంగా చెపిప్ంది పదెద్నిమిదేళల్ చారుమతి. 
“ముందుముందు కాఫీ మొకక్ను ఇంటోల్ వేసుకొని మరీ పండిసాత్వు చూసుత్ండు” 
“తోటలూ లేవు పంటలూ లేవు” అంటూ ముఖమీమ్ద వాలబోతునన్ ఈగలిన్ విసురుకుంది. 
“ఓ..బాదంపాల వాసనకేమో ఈగలు! అదే కాఫీ తాగితే ఇలా ఈగలు రావు” అనాన్డు అభి . 
 “బాదంపాలు కాబటేట్ వాలుతునాన్య. కాఫీ వాసనకి ఈగలు చసాత్యి”  చారు అంతే వేగంగా బదులిచిచ్ంది.  
గోపాలం నవువ్ ఆపుకోలేకపోయాడు. భామ కూతురి వాదనకు మెచుచ్కోలుగా  చిరునవువ్ నవివ్ంది.  
“అమామ్నానాన్ చెపేత్ వినవా ?” కొదిద్పాటి చిరాకుతో అభి అనాన్డు. 
“షటప..నీకా హకుక్లేదు. నీవు వాళల్ ఒకక్మాటా వినలేదు. కాలేజ, బార్ంచ అనీన్ నీ ఇషట్మే! చినన్ చినన్ పనులు మాతర్ం వినయంగా భలే చేసాత్వ.  

అమమ్కు తలనెపిప్ లేనపుప్డు కూడా తలనెపాప్ అమామ్ అంటూ ఒకటే అడిగిమరీ తలనెపిప్ తెపిప్సాత్వ. ఇదంతా మాట వినటం కిందకిరాదు. నేను..నానన్ 
చెపిప్న కాలేజీలో చేరా.  నానన్ ఐటీ తీసుకో అంటే ఒపుప్కునాన్.  నీవు ఏ ఒకక్టీ అమామ్ వాళల్ మాట పాటించలేదు. నీకు ఈ విషయమై మాటాల్డే 
హకుక్లేదు” అంటూ అనన్తో వాదనకి తిరిగింది. చారుమతి పోటాల్డటం తీవర్ సాథ్యికి వెళేల్కొదీద్ తెలుగు పదాలు ఎకుక్వ దొరుల్తుంటాయ. 

 “అదంతా వదిలేయ చారు! విషయం పకక్దారి పటిట్ంచకు. కాఫీ తాగుతూ ముచచ్టుల్ చెపుప్కుంటుంటే ఆ ఆనందమే వేరు”  
“నేనూ మీ కబురల్లో భాగం పంచుకుంటూనే ఉనాన్నుగా నానాన్!” 
“కాఫీ మరింత దగగ్రచేసుత్ందమామ్!” 
“అదేమీలేదు. కబురేల్ దగగ్రచేసాత్య! అయినా..నువువ్ చెపిప్ంది కాఫీ యాడ కి భలేగా పనికొసుత్ంది నానాన్!” అంది నవువ్తూ. 
తానూ నవువ్తూ ”అది నీకు అరధ్మయేయ్ విషయం కాదులే. కాఫీకబురుల్ వేరు” 
“కాఫీ కబురాల్! అంటే అమామ్, నువూవ్  కాఫీ పుటుట్పూరోవ్తత్రాలు మాటాల్డుకుంటారా!? అలాగైతే గొపప్ కామెడీనే!” పకపక నవివ్ంది. 
 సూరీడు కిరణాలు ఆకులపై వెలుగులు చిమిమ్నటుల్గా తోచింది ఆ నవువ్చూసి గోపాలానికి.  
“చెపాప్గా కాఫీ అంటే నీవు ఇషట్పడే రోజు వసుత్ంది చూడు చారూ! ఇపుప్డు నీవు ఒపుప్కోకపోయినా పరేల్దు!” 
“అలా ఎపప్టికీ కాదు కాదు కాదు” అంటూ లేచింది  చారుమతి. అందంగా కదిలిన పూలతీగలా ఉంది తాను.   
ఉలాల్సంగా నడుచుకుంటూ వెళిల్ మధయ్హాలోల్ ఉయాయ్లబలల్మీద కూరుచ్ని ఊగుతూ ఆసాక్ర వైలడ్ "The importance of being earnest", 

యదద్నపూడి సులోచనా రాణి "మీనా" రెండూ కలిపి చదువుతూ.. 
బారెడు జడని ముందుకు వేసుకుని, లంగావోణీతో ఎంతో పొందికగా కనిపించింది.  
 చదువుతునన్పుప్డూ మధయ్మధయ్లో ఆమె మోమున విరిసే చిరునవువ్, ఆశచ్రయ్ం, పర్శాంతమైన హాయి..ఉనన్టుల్ండి విరగబడే నవువ్..ఎంత ముగధ్ 

సౌందరయ్మో!  
పుసత్కాలు చదువుతుంటే పర్తి అమామ్యీ అంత అందంగానే ఉంటుంది కాబోలు!  
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చకక్ని ఉదయం అది! 
***** 
ఆ సాయంకాలం.. దొడోల్కి ఉనన్ వంటింటి మెటల్పై కూరుచ్ని ఉనాన్రు భామ, చారుమతి.  కింది మెటుట్పై కూరుచ్నన్  కూతురికి జడవేసోత్ంది భామ.  

వెదురు పులల్లని బాణాలుగా చెకుక్తునాన్డు అభి. అరటిపాదులు తవువ్తునన్ గోపాలం పని ఆపేసి  వచిచ్ మామిడి చెటుట్కింద అరుగుపై కూరుచ్ని.. 
"చారూ! ఒక పాట పాడు"అనాన్డు.  
“ఇపుప్డు పాడను” అంది పెంకిగా చారు.  
“నాకు వినాలని ఉంది మరి” అనాన్డు.”  
"నాకు పాడాలనిలేదు కదా!” అంది.  
కొదిద్సేపు బతిమాలించుకొని  రవీందుర్ని సంగీతం పాడటం మొదలుపెటిట్ంది.   బాలాంతర్పు రజని గారి తెలుగు అనువాద గీతమది.  
 “వందనమయాయ్ నీ వాణికీ 
అతిసుందర రసబంధుర సామార్జయ్ దురంధరా! 
తపోవనీ తరుచాచ్య తారాడే హరిణికి 
ఉపనిషంతర్ తంతర్ మధువు లాలి పాడు అళినికీ 
ఎపుడు నిదురమాని తిరిగే గంగా నిరఝ్రిణికి  
 వందనమయాయ్ నీ వాణికీ..”  
తడి నిండిన మది ఆమెది. ఆ ఆరర్ద్త ఆమె గొంతునా నిండుగానే పలికింది.  
ఆ కంఠరవానికి ఎంతటి  మూఢులైనా కరిగిపోతారు.  
భావుకత నిండుగా ఉనన్ వారి మానసిక సిథ్తిగురించి వేరే చెపాప్లా? తెలియని గుబులు మనసస్ంతా ఆకర్మించుకుని చేతకాని అవసథ్లో 

కనీన్రొలికిసాత్రు. అదిగో, ఇకక్డా అదే జరిగింది.  
"ఇక అరటిపాదులకి నీళుల్ పర్తేయ్కం పటట్కక్రేల్దు. మీరిదద్రూ ఉనాన్రు చాలు.  చారుతో రోజూ పాట పాడిసేత్ సరి" అనాన్డు అభి అమామ్నానన్ల 

కంటిచేమని గమనించి.  
 అమమ్చేతిలోనుంచి దువెవ్న లాకుక్ని వాడిపై విసిరేసింది చారు.  
 నిరమ్లతవ్ం, పర్శాంతత పుషక్లంగా ఉనన్ మనసుస్ ఆమెది.  
ఆ అమామ్యి  సాంగతయ్ంలో ఎటువంటి జడులైనా ఉతేత్జం పొందుతారు.  
 ఎంత అందమైన సాయంతర్మది!        
***** 
అలా ఉదయసంధయ్లు వీణానాదంలా మృదువుగా దొరిల్పోతునాన్యి .   
ఉదయాలు విభాస రాగం, సాయంకాలాలు నీలాంబరి రాగం ఆ ఇంటిని  కాంతిరాగ తరంగాలను పర్జవ్లింపచేసుత్నాన్యి.      
  కృతులా, తరంగాలా, అషట్పదులా, కృషణ్శాసిత్ గేయాలా, రవీందుర్ని గీతాలా, తులసీ,సూరదాసుల భజనలా ఒకటేమిటి   
ఆమె ఆలాపనలు ఆమె ముగధ్మోహనరూపానిన్ మరింత మనోహరంగా తీరిచ్దిదుద్తునాన్యి.  
***** 
మరలా సాగుతుండగా..అరె! ఈ పదానిన్ అలాగే చదివేసుత్నాన్రా? మరలా  "మరలా" అనే పదానిన్ చదవరూ!?  
ఎలా అనుకుంటునాన్రా?  
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"మరి అలా.."అనన్మాట!  
మరి అలా అపర్మేయానంద వీచికా నరత్నం ఆ ఇంట సాగుతుండగా.. ఆ నరత్నానికి నేపథయ్గానం వారి జీవనశైలి అయితే, దానికి తోడు , 

కనిపించక వినిపించే ఆరెచ్సాట్ర్ లా చారుమతికి ఓ మాంఛికాఫీ లాంటి సంబంధం వచిచ్ంది.  
మంచి కాఫీ అంటే నిజంగా మంచే కాఫీ, కాఫీయే మంచి అనుకునే సంపర్దాయమనన్మాట! మరి ఆ మంచివారింట కాఫీయే వారి మనుగడ, 

వారి జీవనం,  అదే వారి పర్పంచం! ఇంతెందుకు వారి జీవితమే కాఫీతో ముడిపడి, ఎనన్డూ విడిపడనంత  గాఠి అనుబంధం అను బంధం తో 
చికక్డిపోయి, చికక్నంత చికక్దనానిన్ ఎంచకాక్ పొదువుకొని మూడు మిరియాలు, ఆరు యాలకులతో సమేమ్ళితమై అలరారుతునన్ది.  

అలల్వారి సంబంధం అలాల్టపాప్ కాదండోయ! అసలుసిసలు తెలుగువారైన కనన్డ సంపర్దాయం!  
సనన్జాజికి చందనం తోడైనటుల్, జవావ్జికి కసూత్రి కలగలసినటుల్ ….అలల్వారు, మీరపుప్డే గర్హించినటుల్..అలల్దిగో ఆ కూరగ్ నుంచే వచాచ్రు! 
అలల్సాని పెదద్న కృషార్ణ్యల కొలువులో నెలవైనటుల్, తెనాలి రామలింగడు రాయల సభకి శోభను పెంచినటుల్  
 ఈ చారుమతి అనెడి కొమమ్ విరాజమానమైన(అవునండీ..విరాజ పేట నే)ఆ వినీతుని(వినీత) ఇంట సౌరభానిన్ "విరి"జిమమ్బోతోంది!  
****** 
 వినీతునిది వయ్వసాయ కుటుంబం. కూరగ్ లో పాతిక ఎకరాల కాఫీతోట ఉంది. తాను ఎనైవ్రనెమ్ంటల సైనెస్స లో పటట్భదుర్డైన తరావ్త తండిర్కి 

విశార్ంతినివావ్లనన్ ఆలోచనైతేనేమి,   తనకూ వయ్వసాయం పటల్ ఉనన్ ఆసకిత్ ఐతేనేమి కాఫీ పొలాలు, అందులో వేసే మిరియం, యాలకుల పంటనూ 
సేందీర్య పదధ్తిలో పండిసుత్నాన్డు. అందుకు అవసరమైన శాసతరీయ అంశాలను, పరిశోధనలనూ అనుసరిసూత్ "ఆరాగ్నిక కాఫీ" అని ఒక సంసథ్ను 
నడుపుతునాన్డు. అందులో తోటి చినన్ రైతులకు ,తండిర్ సాయంతో  తగు సలహాలను ఉచితంగా అందిసాత్డు. ఇంటి ఆవరణలో పదహారు ఆవులు కూడా 
ఉనాన్యి. వందేళల్ నాటి  పనెన్ండు గదుల లోగిలి.  ఇలల్ంతా టేకు సథ్ంభాలు, దూలాలతో ఇపప్టికీ దిటట్ంగా ఉంది! తలిల్ వీణా విదావ్ంసురాలు. చెలెల్లు 
బెంగుళూరులో  ఈసట్రన   ఫేర మూయ్జిక సూక్లోల్  మూయ్జిక కంపోజర.  దేశ, విదేశాలోల్ తన టీం "సవ్రాతమ్" తో ఎపుప్డూ ఏవో పోర్గార్ంస లో ఉంటుంది. 
వినీతుడికి కాసత్ సంగీత పరిఙాఞ్నం ఉంది. వేణువు ఆలపించటంలో అతను ఆనందానిన్ పొందుతాడు.   

కానీ ఈ సంబంధానికి చారుమతి ఎలా సప్ందిసుత్ందోనని ఒకింత చింతనలో పడాడ్రు భామ, గోపాలం. కాఫీనే సహించని అమామ్యికి మంచి 
కాఫీలాంటి సంబంధం అనిచెపేత్ ఏంలాభం? అందునా కాఫీ వయ్వసాయం చేసే అబాబ్యి అంటే ఒపుప్కుంటుందా అంట!? కాఫీ మొకక్ను ఇంటోల్నే 
పండిసాత్వు ముందు ముందు అని ఒకసారి సరదాగా  అంటేనే తోటలూ లేవు, పంటలూ లేవు అని అననే అంది. అసలు తనకసలు ఎటువంటి వరుడు 
కావాలనుకుంటుందో అనే సందిగధ్ంలో పడిపోయారు. అడిగితే చెపేప్ మనసత్తవ్ం కాదాయె! మరెలా కనుకోక్వటం? ఒకవేళ ఈ సంబంధం విషయం 
చెపేప్సేత్ ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే ఒకక్సారిగా కాదు పొమమ్నేసేత్! వాళాల్ తమకు తెలిసినవాళుల్. మనన్న ఉనన్వాళుల్. మాటాతీరూ భావాలూ తమతో 
కలిసినవాళుల్. ఇక అబాబ్యిని చూసేత్ బహు ముచచ్టేసుత్ంది. ఎపుప్డూ చైతనయ్ంగా ఉంటాడు.  తండిర్కి కుడిభుజంలా ఉంటాడు. తలిల్ని కూతురులా 
చూసుకుంటుంటాడు. చెలెల్లికితోడుగా నిలబడతాడు. రైతులకు అండగా ఉంటాడు. నిసస్హాయులను ఆదరిసాత్డు. చినన్వారితో ఆడిపాడతాడు. పెదద్లపటల్ 
వినయం, విధేయత ఉనన్వాడు. కషట్ం, సుఖం తెలిసినవాడు, భేషజాలకు పోనివాడు! ఇంతకనాన్ ఒక వరుడికి ఉండాలిస్నవేముంటాయి! ఉంటాయ!  
వధువు మనసుకు నచాచ్లి.  ఆమెకు తన ఆతమ్ బంధువులా తోచాలి !  

మరి.. అబాబ్యిని అమామ్యి చూసినపుప్డు, మాటాడినపుప్డే కదా తెలుసుకోవటం సాధయ్ం? పెళిల్ సంబంధం అని చెపేత్ చారుమతి 
మొండికెయొయ్చుచ్. వాళల్ను పిలిపించి అమామ్యిని చూపిసేత్ ఠాట పొమమ్ని అంటే! ఈ భయమూ లేకపోలేదు వారికి.  

"ఊరెక్నే..ఒకక్సారి ఈ అబాబ్యిని చూడు, మాటాల్డు" అంటే ఎంత హేయంగా ఉంటుంది! 
మరెలా వీరిదద్రినీ కలిసేలా, మాటాల్డేలా చేయటం!  భామ, గోపాలం ఎంత ఆలోచించినా ఏమీ పాలుపోలేదు. అభి ని అడిగితే ఇటువంటి 

విషయాలలో అంతగా నాకు ఐడియాస రావనాన్డు. అదేదో సాపేక్ష సిదాధ్ంతానిన్ అయితే వాడే కనిపెటిట్నటుల్!  
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ఇంతలోనే ఆపదాభ్ందవుడిలా జగనాన్ధమే ఫోన చేశాడు. అసలు ఈ సంబంధం చెపిప్నవాడు అతనే! "జగాగ్యి" అని పిలవబడే జగనాన్థం, 
భామకు పెతత్లిల్ కొడుకు. అతని భారయ్  జోయ్తికి తోబుటుట్వు సావితిర్.  సవ్యానా అకక్.  సావితిర్ భరత్ ఆనందరావు, జగనాన్ధమూ షడడ్కులే కాదు మంచి 
మితుర్లు కూడా. సావితిర్ ఆనందరావులే వినీతుని అమామ్నానన్లు.  మైసూరులో సిథ్రపడిన జగనాన్ధము, కూరగ్ లో సిథ్రపడిన ఆనందరావు..ఈ  రెండు 
కుటుంబాల మధయ్ రాకపోకలు, ఆతీమ్యత ఉనాన్యి. వినీతుని చినన్పప్టున్ంచీ చూసుత్ండటంచేత జగనాన్ధానికి, తన మేనకోడలు చారుమతి వినూతుడికి 
సరైన జోడి అని తోచింది. జోయ్తి కూడా ఆ అభిపార్యం బలపరచటంతో భామకు ఫోన చేశాడతను. గోపాలంతో కూడా మాటాల్డాడు.  

"బావగారూ!  వాళూల్ మీకు తెలుసు కదా! ఫంక్షనస్ లో ఒకటెర్ండుసారుల్ మీరూ చూశారు. పైగా మీకూ పరిచయమే కదా! మొనన్ పలల్వి 
పెళిల్లో(జగనాన్ధం వాళల్ అమామ్యి పెళిల్లో)చారుని చూశారట వాళుల్. బాగా నచిచ్ంది వాళల్కి. ఒకక్సారి మీరిదద్రూ మైసూరు వసేత్ కూరగ్ వెళాద్ం. పిలాల్డు 
బుదిధ్మంతుడు. మీరూ చూదుద్రుగానీ. మీకు నచిచ్తే ఆనక చారు కి చెబుదురుగానీ. ఒకమాట అభి చెవిలో మాతర్ం వెయయ్ండి" అనాన్డు.   

వెళిల్ చూసివచాచ్రు కూడాను. సావితిర్, ఆనందరావుల తీరు చాలా ఆదరంగా ఉంది. వినీత వీళుల్ వెళిల్నపప్టికిలేడు. భోజన సమయానికి వచాచ్డు. 
మైసూరులో జరిగిన ఆపెళిల్కి వినీత కూడా వచాచ్డట కానీ రిసెపష్న టైంకి వచిచ్ కనబడి, బెంగుళూరులో వూఫ కి సంబంధించిన ఫారెన డెలిగేటస్ ని 
ఉదయానేన్ కలవాలని హడావుడిగా వెళిల్పోయాడట. అందుకే అపుప్డు వినీత ని చూడలేదు వాళుల్. వినీత కి భామా గోపాలం లను తమ బంధువులుగానే 
పరిచయం చేశాడు జగనాన్ధం .  వినీత  ముఖ వరచ్సుస్ ఆకటుట్కునేలా ఉంది. మాట గౌరవంగా ఉంది.  ఆ ఇంట చారుమతి ఆనందంగా ఉంటుందనన్ 
నమమ్కం కలిగింది వాళల్కి. ఇపుప్డు సమసయ్లాల్ చారుమతి కి నచుచ్తుందా లేదా ఇంత మంచి సంబంధం అనే.   

  జగనాన్ధం ఫోన చూడగానే పార్ణంలేచొచిచ్ంది ఇదద్రికీ. మనసులో ఉనన్ సంశయం చెపిప్ ఏదనాన్ ఉపాయం చెపప్మనాన్రు.  
"ఓస ఇంతేనా! పోయినసారి నేను ఫోన చేసి నపుప్డు  హోం టూరస్ గురించి సట్డీ చేదాద్మనుకుంటునాన్ అంది. ఇపుప్డు మీరడిగాక నాకు 

గురొత్చిచ్ంది. కూరగ్ లో హోం సేట్ల పై చేయమని చెపప్ండి. ఒపుప్కుంటుంది. మీరొచిచ్ దించినా సరే, లేదూ నేను మైసూరులో దానిన్ పిక చేసుకుంటా. నేనూ, 
జోయ్తి వెళిల్ కూరగ్ లో వాళిల్ంటోల్ దించి వసాత్ం. హోం సేట్ లకు వినీత తోడు వెళాత్డు. ఆ రకంగా ఒకరినొకరు తెలుసుకునే అవకాశం" అనాన్డు.  

ఓరీన్ జగాగ్యివనీన్ హడావుడి పనులే అని అనుకుంటూ  
"కూరగ్ లో బాగానే ఉంది కానీ, వాళిల్ంటోల్ అమామ్యిని దించటం.." మాట ఇంకా పూరిత్కాకుండానే  
"నీది మరీ చాదసత్మే" అని కొటిట్పారేయబోతూ "ఇదిగో జోయ్తి మాటాల్డుతుందట" అంటు జోయ్తికి ఇచేచ్శాడు.  
జోయ్తి ఎంతో అనునయంగా చెపిప్ంది"భామా! నీవేమనుకుంటునాన్వో నాకరధ్మైంది. నీవేమీ కంగారు పడకు. సావితిర్ అకక్ చాలా బాధయ్తగా 

ఉంటుంది. పైగా వినీత కి ఇంకా చెపప్లేదు వాళుల్. వాడు చారుని చూశాక వాడికి ఇది నచిచ్తేనే అసలు విషయం చెపాప్లనుకునాన్రు. వాడు మంచి ఫెర్ండీల్ 
నేచర. అలాగని హదుద్లుదాటే వాడు కాదు" అంటూ   భరోసా ఇచిచ్ంది.  

***** 
టెకిన్కల గార్డుయ్యేషన పూరత్వుతూనే చారుమతి  మేగజైనస్ కి ఆరిట్కలస్ రాయటంలో బిజీ అయిపోయింది. హడావుడి పరుగుల ఉదోయ్గం 

వదద్నుకొంది. నింపాదిగా లైఫ ని ఆసావ్దించాలనేది చారు అభిమతం. బుక రివూయ్స, రాగ కరత్లు పేరుతో పూరవ్-పాశాచ్తయ్ మూయ్జిక బాయ్ండస్ పై ఆరిట్కలస్ 
రాసోత్ంది. హోం టూర ఆరిట్కలస్ "ఇంటీరియర" అనే ఇంగీల్ష మేగజైన కి పంపించాలని అనుకుంటోంది.   అందుకు చాలా పర్దేశాలు తిరగాలిస్ ఉంటుంది. 
అయితే, ఇంటోల్ ఇపుప్డే ఒపుప్కోకపోవచుచ్. సరైన అవకాశం కోసం చూసోత్ంది.      

 ఒకరోజు పొదుద్నేన్ " హోం సేట్ అయితే నీ రీసెరచ్ ఎలా ఉంటుంది?" అభి అడిగాడు చారు ని.  
" బర్హామ్ండంగా ఉంటుంది" ఉతాస్హంగా బదులిచిచ్ంది.  
"అయినా ఇపుప్డు హోంసేట్లంటే కేరళ వెళొల్దూద్! అంతదూరం ననున్ పంపిసాత్రా? పంపించరుగాక పంపించరు" నిషక్రష్గా చెపేప్సింది 
"ఒకవేళ పంపిసేత్?" 
"అబివ్యసీల్ వెళాత్ను. కానీ పంపించరు"  
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"పంపిసేత్ అంటునాన్నుగా!" 
"పంపించరు అంటునాన్నుగా" 
"నేను అమామ్ నానన్ ని ఒపిప్సేత్?" నేరుప్గా నటిసుత్నాన్డు అభి. 
"నీచేతకాదులే గానీ వదిలేయ"  
 "ఒపిప్సాత్నంటునాన్! నీవు రెడీ నా కాదా చెపుప్" అనాన్డు అభి. 
 "అరె! వెళాత్ననాన్నుగా! ఒకక్దానీన్ అకక్డుండటానికి ఒపుప్కోరు అంటునాన్" విసుకుక్ంది  చారు. 
"అయినా నామీద ఇంత పేర్మేంటార్ నీకు?  ఉనన్టుల్ండి ఇంత ఫేవర చేయాలని నీకెందుకనిపించింది!?నేను కేరళ వెళేత్ నీకుపయోగం ఏముంది? 

" నిలదీసింది చారుమతి. 
"అమోమ్ దీని గురించి తెలిసీ ఎందుకు ఒపుప్కునాన్నీ విషయం మాటాల్డుతానని! దొరికిపోం కదా కొంపతీసి!" అనుకునాన్డు అభి. 
"ఏంలేదులే! ఒకసారి కేరళ టూర లో హోం సేట్ లు చూసి చాలా ఇంపెర్సస్ అయాయ్వ గా. హెరిటేజ బంగాల్లు, మండువాలోగిళుల్ చూసి కొబబ్రితోట 

మధయ్లో  ఇలాంటి ఇంటోల్  మనం ఉంటే భలే ఉంటుందనాన్వుగా. అది గురొత్చిచ్ అనాన్నులే. ఇనిన్ పర్శన్లా మరీ!"విసుకుక్నన్టుల్ నటించాడు.  
"అయితే విను. నాకు లేని ఆలోచన పొరబాటున తెపిప్ంచావ గా. అమామ్నానన్లకి చెపిప్ ఒపిప్ంచు. లేదా నీ పని చెబాత్!" బెదిరించింది.    
"చూసాత్నేల్. అయినా నానన్ ఒపుప్కునాన్, అమమ్ని ఒపిప్ంచటం మహా కషట్ం" అనాన్డు.   
రెండోర్జుల తరావ్త భామ "అభి హోం సేట్ లైతే బాగుందనాన్డు. నాకు, నానన్కూక్డా బాగుంటుందనిపించింది. నీవు రాయబోయే ఆరిట్కల కి ఇది 

ఉపయోగపడుతుందేమో! అయితే కూరగ్ లో బాగుంటుందని నానన్ అనాన్రు. జగుగ్ మామయయ్కి ఫోన చేసేత్ వాడు వాళల్ బంధువులునాన్రని, వాళిల్ంటోల్ 
ఉండొచచ్ని, ఇబబ్ంది గానీ, కంగారు గానీ లేదని చెపాప్డు. మరి నీకు కూరగ్ అయితే ఓకేనా?" అని కూతురిన్ అడిగింది.   

సంబరంగా ఒపుప్కుంది చారుమతి.  
"ఆఇంటోల్ వాళల్ని ఇబబ్ంది పెటొట్దుద్. వాళల్తో పదధ్తిగా మసలుకో. పొదుద్నేన్ నిదర్లేచి సాన్నం చేయ. తిని, కంచం ముందు నుంచి లేచివెళిల్పోకు. 

ఆవిడకు సాయంచేయ" ఇలా ఎనోన్ బోధించింది భామ.  
పదేపదే ఇలాంటివే చెపూత్వుంటే వినీ వినీ చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది చారు కి.  
"అబబ్బబ్ అసత్మానూ చెపాత్వేం. అలాగే అనాన్నుగా "అంటూ విసుకుక్ంది.  
భామకి ఒకవైపు కంగారుగానే ఉంది. పెంకిపిలల్. ఎలా మసలుకుంటుందో అకక్డ అని. సంబంధం కోసమనే కాదు. ఎకక్డైనా సరే మన పిలల్లు 

ఉండాలిస్వసేత్ ఎలా మసలుకోవాలో తెలిసుండాలికదా అనేది భామ అభిమతం.   
 "దానికెలా వుండాలో తెలుసులే" అని సరిద్చెపాప్డు గోపాలం.  
వారం రోజులోల్ చారుమతిని బెంగుళూరు ఫెల్ౖట ఎకిక్ంచారు. ఎయిర పోరట్ కి జగనాన్ధం వచాచ్డు కారేసుకుని. మైసూరులో రెండోర్జులూ 

రాగిణితో సరదాగానే గడిచింది.  రెండోర్జులునాన్క, జోయ్తి, జగనాన్ధం ఇదద్రూ కూరగ్ లో దించి వెళాల్రు చారుమతిని.   
 పెదద్  గేటుదాటి కొబబ్రితోట మధయ్ బాగా లోపలికి వెళేత్ పేదద్లోగిలి .  ఆ ఇంటికి పకక్గా పెదద్ వసారా. అందులో ఆవులు, దూడలు.  చుటూట్ 

పెంకు వసారాలు. చుటూట్ డాబాల మీదకు వాలుతునన్  పచచ్ని కొబబ్రిమటట్లు. నిజజ్ంగా ఇలాంటి ఇంటోల్ బంధువులుండటం, తాను 
కొనిన్రోజులుండగలగటం "గేర్ట చారు" అనుకుంటూ ఉపొప్ంగిపోయింది చారుమతి.   సావితిర్, ఆనంద లు మనసారా ఆహావ్నించారు చారుమతిని.  వాళల్ 
అపురూపతతో బిడియం తగిగ్ ఇలల్ంతా సావితిర్తో తిరగటం మొదలుపెటిట్ంది.  పొదుద్నేన్ ఆరింటికి లేచి, సాన్నం చేసి బయటికి వచిచ్న చారుమతికి ఎపుప్డు 
సాన్నంచేసిందో   తెలియదు కళకళలాడుతూ సావితిర్ కనిపించింది..  ఆపాటికే సంధయ్వారిచ్  మండువాలో ఉయాయ్లబలల్ మీద కూరొచ్ని హిందూ పేపర 
తిరగేసుత్నాన్డు  ఆనంద. సావితిర్ కంచు గాల్సులతో నురుగులుగకేక్ కాఫీని ఆనందుకి అందించి తానూ పకక్నే కూరొచ్ని తాగింది.  కాఫీ తాగటం 
పూరత్యాయ్క ఆవుల కి పచచ్గడిడ్ వేసింది. అకక్డ సహాయంచేసేవారు ఇదద్రునన్పప్టికీ,  ఉదయం మాతర్ం తనచేతులతోనే వేయటం ఇషట్ం అంది. ఇంటి 
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పార్ంగణంలో బోలెడనిన్ తులసి మొకక్లునాన్య. వాటి దళాలను కోసి, సువరణ్గనేన్రు పూలనీ కోసి కదంబమాల అలిల్ హాలులో నాలుగడుగుల 
వేణుమాధవుని కాంసయ్  విగర్హానికి వేసింది.  

"పూజగదిలో విడిపూలతోనే అరిచ్ంచినా మాల మాతర్ం ఈ విగర్హం కోసం అలుల్తాను. భకిత్కనాన్ మురిపెం ఎకుక్వ మామయయ్కి. రోజూ, 
దండవేసిన విగర్హానిన్ చూడటం ఇషట్ం" అని ఆనందు గురించి చెపిప్ంది సావితిర్.   

తను నిదర్లేచేసరికి వీణ వినిపించటం గురొత్చిచ్, "మీరు పొదుద్నేన్ వీణ వాయించారా అతత్యాయ్?" అని అడిగింది చారుమతి.   
“అవును. పూజలో భాగమే వీణపై ఓ కీరత్న వినిపించటం” అంటూ వంటింటివైపుకు నడిచింది సావితిర్.. 
   అపప్టికే ఫలహారం తయారై ఉంది. వంటమామమ్ ఇతత్డి ఇడీల్ పాతర్లో వేడి వేడి ఇడీల్లు చేసి, గైరండరోల్ కొబబ్రిపచచ్డి రుబిబ్, కరివేపాకు 

తిరగమాతతో ఘుమఘుమలాడిసోత్ంది వంటింటిని. అకక్డ కాఫీ ఫిలట్ర, బిందెలు మరినిన్ గినెన్లు ఇతత్డి, రాగి, కంచు వే ఉండటం, ఇనుప బాండీలు, 
రాచిచ్పప్లు కూడా వుండటం చారుమతి గమనించి,   

"అనీన్ వాటిలోనే చేసుత్నాన్రెందుకని?" సావితిర్ని అడిగింది.  
"ఇటువంటి పాతర్లోల్ ఆహారపు పౌషిట్కత పెరుగుతుంది "అని జవాబిచిచ్ంది సావితిర్.   
హిందూ పేపర తరావ్త తెలుగు, కనన్డ పేపరల్నీ తిరగేసిన ఆనందుని చూసి "అనిన్ంటిలోనూ ఒకే నూయ్స ఉంటాయి కదా, ఇనిన్ చదవటమెందుకు 

మామయాయ్? "అని అడిగింది.  
"ఏ పేపర విశిషట్త దానిదే చారుమతి! నిజానికి హిందూ పేపర లో నినన్టివి కాదు, మొనన్టి వారత్లుంటాయి. అయినా వారత్లకోసం కాకుండా 

విఙాఞ్నం కోసం చూడాలి ఈ పతిర్కని.  తెలుగు  పేపర ఎందుకు చూసాత్నంటే, మన అసలు భాషని పోగొటుట్కోకుండా వుండటానికి. ఇక కనన్డ పతిర్క నేను 
ఇకక్డి భాషని మరింతగా నేరుచ్కోటానికి చదువుతాను" వివరించాడు.  

చారుమతికి తన మనసు విశాలమైనటుల్ తోచింది సావితిర్ని, ఆనంద ని చూసి.  
 మధాయ్హన్ం దాకా ఎవరో  వచిచ్ ఆనందుతో మాటాల్డివెళాళ్రు. వారికి ఏవో సలహాలు చెపప్టం వాళుల్  సంతృపిత్ ముఖాలతో తిరిగి వెళిల్పోవటం 

గమనించింది. అకక్డి వాతావరణం కొతత్గా తోచినా ఏదో సరికొతత్ చైతనాయ్నిన్ తనలోకి ఒంపిన అనుభూతిని పొందింది చారుమతి.    
వాళల్ంతా ఎవరని సావితిర్ని అడిగితే "కాఫీ రైతులు"అని చెపిప్ంది .  అరధ్ం కానటుల్ ముఖంపెటిట్న చారుమతికి అరధ్మయేయ్లా చెపిప్ంది. 
"మామయయ్ కాఫీతోటల వయ్వసాయం చేసాత్రు. పూరిత్గా ఆరాగ్నిక పదధ్తిలో. తోటి రైతులకు వాటికి సంబంధించిన సమాచారానిన్ 

అందిసాత్రనన్మాట" అంటూ.  
"ఏంటీ మీకు కాఫీ తోటలునాన్యా?" హాశచ్రయ్పడిపోయేసింది చారుమతి. నవువ్తూ తలూపింది సావితిర్.  
"భలే! నేను చూడొచాచ్ వాటిని?" సంబరంగా అడిగింది. అంతలోనే బిడియపడింది అలా చొరవగా మాటాల్డకూడదేమోననన్టుల్.  
"ఓ తపప్కుండా చూడొచుచ్. అనన్టుల్ నువువ్ హోం సేట్లను చూడాలని వచాచ్వు కదా! మరి అవి కాఫీ తోటలోల్నే కదా ఉంటాయ! వినీత 

బెంగుళూరు వెళాల్డు. రేపు వసుత్నాన్డు. వాడు నీకివనీన్ దగగ్రుండి చూపిసాత్డు"అంది.  
వి..నీ..త  పేరు ఎకక్డో వినన్టుల్ అనిపించింది చారుమతికి.    
మరుసటిరోజు ఉదయం తలారా సాన్నం చేసి తాను వేసుకోవాలిస్న డెర్స కోసం బాయ్గ వెతికింది.  భామ చుడీదారస్ తోబాటుగా ఒక లంగావోణీ 

సెట కూడా పెటిట్నటుల్ంది. చారుమతికి అవే  వేసుకోవాలనిపించి చిటికెలో  తయారై సావితిర్ దగగ్రికి పరిగెటిట్ంది.  
 "అతత్యాయ్! ఇవాళ నేను మాల అలల్నా?" అని ఉతాస్హంగా అడిగింది. చిరునవువ్తోనే అనుమతి ఇచిచ్ంది సావితిర్. 
 ఆకుపచచ్ని లంగావోణీలో వనకనయ్లా మెరిసిపోతునన్ చారుమతిని చూసి ముగుధ్లయాయ్రు సావితిర్, ఆనందులు. ఎకుక్వ ఆశించకూడదేమో అని 

అనిపించకపోలేదు వారికాక్షణంలో! అదేమీ తెలియని చారుమతి తులసిదళాలు, సువరణ్గనేన్రు పూలు కోసుకొని, వరండా అరుగుపై కూరొచ్ని మాల 
అలిల్ంది. ఇంటోల్ పూలమాలలు అలిల్న అనుభవం వుండటంవలల్ చకచకా పూమాలని కూరిచ్ హాలోల్ వేణుమాధవుని విగర్హానికి వేయటానికి దండను 
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గుండర్ంగా చుటిట్ సరిచూసుకుంటూ వెళోత్ంది. గుమమ్ం దాటగానే ఇంతలోనే ఎవరో ఎదురొచేచ్శారు చూసుకోకుండా. ఒకక్సారిగా ఆగిపోయి పటిట్ వుంచిన 
మాలలోనుంచే చూసింది. ఎదురొచిచ్న వయ్కిత్ని చూసి తడబడింది. ఆరోజు పలల్వి పెళిల్లో  పనీన్రు ఇతనిపైనే కదా చిలకరించింది!? హఠాతుత్గా గురొత్చిచ్ంది. 
ఓ నినన్ వినీత అని వినగానే పేరు వినాన్నే అనుకునాన్. ఇతని పేరు అదే కదా..రాగిణి చెపిప్ంది కదూ అనుకుంటూ.. 

"హాయ" అంటూ పలకరించింది వెంటనే. బదులుగా తడబడుతూ నవావ్డతను.  
"మీరికక్డ.."ఏదో అడగబోయాడు.  
"సరైప్జ కదూ నేనూ షాక అనుకో. సో..నేను మీ ఇంటోల్నే అనన్మాట ఉనాన్ను" అంది.  
"రాగిణి కజిన అని చెపిప్ంది అమమ్. మీరేనా?"  
అవుననన్టుల్ కనురెపప్లు ఆడించింది.  
"ఆరిట్కల రాయటానికి వచాచ్రా అయితే!"అనాన్డు.  
బదులుగా నవివ్ "మీరు అనొదుద్. నువువ్ అను. కజిన కి కజిన నువువ్గాక మీరు ఎలా అవుతుంది?" అంది తమాషాగా.  హాయిగా నవావ్డతను.  
"ఇవాళే వెళాద్ం. పదింటికి రెడిగా ఉండాలి "అంటూ వెనుదిరిగి వెళుత్నన్ అతనిన్ పిలిచి 
"అవునూ! నువేవ్ంటి ఆవేళ పనీన్రు చలుల్తుంటే అడుడ్పడాడ్వ. ఈవేళ దండేసుత్ంటే అడొడ్చాచ్వ! ఏంటీ కో ఇనిస్డెనస్!?" అడిగింది.  
సమాధానం ఏంచెపప్గలడు వినీత మాతర్ం!  
"అదే అరధ్ంకావటంలేదు. ఆరోజు పనీన్రు జలాల్వ. ఈరోజు దండెయయ్బోయావ. చూసుత్ంటే ముందు ముందు సనామ్నమే మిగిలింది" అనాన్డు 

భయం నటిసూత్.  
"యూ ఫనీన్" అంది నవువ్తూ.    

PPP  
               పలల్వి పెళిల్ రిసెపష్న సమయానికి వసోత్నన్ బంధుమితుర్లకు ముఖదావ్రం దగగ్ర నుంచుని గులాబీలు, గంధం అందిసూత్ పనీన్రు 

చిలకరిసుత్నాన్రు  పలల్వి చెలెల్లు రాగిణి,చారుమతి.  కుంకుమ వనెన్ అంచుపై జరీపూలునన్ లేతతెలుపు పటుట్ పరికిణి-జాకెటుట్, దానిపై బంగారు జరీ 
బూటాలునన్ కుంకుమ ఛాయ జారెజ్ట వోణీ, జడగంటలతో బారెడు జడ ముందుకువేసుకుని, చెవులకు అందంగా ఊగుతునన్ కెంపులజూకాలతో బాల 
సరసవ్తిలా వెలుగుతోంది చారుమతి. మధయ్మధయ్లో అలల్రిలో భాగంగా, సరదాగా రాగిణిపై మరింతగా పనీన్రు చిలకరిసుత్నన్ చారుమతి ఒకక్సారిగా 
ఎదురుగాగ్ అతయ్ంత సమీపంగా వచేచ్సిన యువకుడిని చూసి ఉలికిక్పడింది.  రాగిణిని పలకరించటానికి వచిచ్న ఆ యువకుడు హఠాతుత్గా తనపై కురిసిన 
పనీన్టిజలుల్కు అదిరిపడాడ్డు. ముగుగ్రికీ విషయం అరధ్మైంది, రాగిణి తపుప్కునేసరికి అకక్డికి వచిచ్న అతనిపై పనీన్రు పడిందని.  చిరునవువ్ తో 
క్షమాపణలడుగుతునన్ ఆ అమామ్యి కాటుక కనున్ల కాంతులు చూసి ఒకక్ క్షణం కలవరపడినా అదే క్షణంలో తన చూపులిన్ మరలుచ్కునాన్డతను. 
"చారుమతి.." పరిచయంచేసింది రాగిణి అతనికి. చారుమతివైపు క్షణంలో వెయోయ్వంతు చూసి హలో అని తలూపి, రాగిణికి బై చెపిప్ మళీల్ కలుసాత్నని  
అంతే హడావుడిగా వెళిల్పోయాడతను.  

"వినీత అనన్యయ్..మా ఆమమ్ కొడుకు" నెమమ్దిగా చెపిప్ంది రాగిణి అతను వెళిల్పోయాక.   
అతను కలవరపడి చూపులు మరలుచ్కోటం తను గమనించింది. అదే క్షణంలో ఏ భావమూ కనబడనీయనంత జాగర్తత్ పడటం, చూసీచూడని 

పలకరింపు ఎందుకో !? అరధ్ంకాలేదు చారుమతికి.  
***** 
ఆరోజు లంగావోణీలో, ఈరోజూ లంగావోణీలో చారుమతిని చూసి విలక్షణంగా వుందీ అమామ్యి అనుకునాన్డు వినీత. ఈ అమామ్యిని మళీల్ 

కలవటం అనుకోనిది. అది అతనికి ఆనందానిన్చిచ్నా బయటికి వయ్కత్పరచలేదు.  
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 కాకతాళీయమే కావొచుచ్, వారిదద్రి కలయిక దివయ్ పరిణామం లా తోసుత్ంది మనకు. ఆరోజు మెరూన అండ ఆఫ వైట, ఈరోజు వరడ్ంటీల్ కలర. 
మొదట చూసిందే వధువు ధరించే మధుపరాక్ల వనెన్లో! ఇపుప్డు వనకనయ్లా  అతని  పర్వృతిత్కి సరిపోలే హరిత వరణ్ంలో! ఆనాడు పనీన్రు చలిల్ంది. 
గంధమూ పూసింది అనుకోకుండా. ఈనాడు దండలోనుండి వరుణిణ్గాంచి,  జయమాల వేయబోయింది.  

***** 
పదింటికి తయారై ఉనన్ చారుమతితో తన జీపులో బయలుదేరాడు వినీత. ముందుగా గీర్న హిలస్ ఎసేట్ట కి తీసుకెళాల్డు. కాఫీతోటల మధయ్ ఉనన్ 

ఈ బంగాల్ సవ్రగ్ధామంలా అనిపించింది చారుమతికి.  
"ఇది 19 సెంచురీలో సివ్స మిషనరీస కటిట్ంచిన బంగాల్. ఇది కాఫీ పాల్ంటర బంగాల్. దీని కో- ఓనర చెంగపప్ అనే ఆయన. దీనిన్  చెంగపప్ 

పూరీవ్కులు ఆరు తరాలుగా జాగర్తత్గా చూసుకుంటునాన్రు" అని చెపిప్ లోపలికి తీసుకెళాల్డు.  
"లగూజ్రియస ఎకిస్సెట్నస్" అపర్యతన్ంగా అనేసింది చారుమతి ఆ బంగాల్ విలాసానిన్ చూసి.  
"నీకాక్వలిస్న ఫొటోస తీసుకో మరి" అనాన్డు.  
ఫొటోస తీసుకోగానే బయటకు వసూత్  "చినన్ చినన్ పాల్ంటరస్ కూడా తమ ఇళల్ను ఇందుకు ఉపయోగిసుత్నాన్రు. 90 లలో పడిపోయిన కాఫీపంట 

ధరలకు సపిల్మెంటరీ ఎరిన్ంగస్ గా వీటిని నడపటం మొదలుపెటాట్రు ఇకక్డ ఫాయ్మిలీ ఓన డ ఎసేట్టేస్ కాదు.  టాటా వారి కాఫీ ఎసేట్టస్, హాసిప్టాలిటీ 
వెంచరస్  కూడా ఉనాన్యి "అని చెపాప్డు.   

కబేబ్ హాలిడేస అనే హోంసేట్ లో ఓనరోత్ మాటాల్డటం కుదిరింది చారుమతికి.  
"హోం సేట్ లు మాకు పర్పంచంతో అనుబంధానిన్ ఏరప్రుసాత్యి. ఎంతోమందిని కలిసే, మాటాల్డే అవకాశానిన్ ఇసాత్యి" అనాన్డు. కూరగ్ లోని 

మరినిన్ గృహవసతుల గురించి చెపూత్ ఎంతో సమాచారానిన్ అందించాడాయన. చెపిప్ందంతా ఉతుస్కతతో విని అవసరమైన పికచ్రస్ తీసుకొని ధనయ్వాదాలు 
చెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది. వినీత ఆమెను అనుసరించాడు.  

కూరగ్ టూరిజం అసోసియేషన వైస పెర్సిడెంట, కరాణ్టక కలచ్ర ఇన ఫరేమ్షన సెకర్టరీ లతో అపాయింటెమ్ంట తీసుకునాన్డు వినీత. మరుసటిరోజు 
వాళల్తో మాటాల్డింది. ఆ తరావ్తరోజు మరికొంతమంది హోం సేట్ ఓనరస్ ని కలవటానికి తీసుకెళాల్డు. వాళల్తో మాటాల్డాక, కొంతమంది టార్వెలరస్ 
అనుభవాలిన్ అడిగి తెలుసుకుంది .  

నాలుగురోజులపాటు ఇదే సరిపోయింది చారుమతికి. తాను సేకరించిన సమాచారానిన్ నోట చేసుకోవటం, ఆపై తన నోట పాయ్డ లో కంపోజ 
చేయటం, తగిన ఫొటోస ని జతపరిచి తన ఆరిట్కల ని దాదాపు పూరిత్చేయటమైంది. ఫెయిర చేసి పంపటమే ఇక. హైదరాబాద కి వెళాల్క చెయొయ్చుచ్లే అని 
సరిద్వుంచింది. మరుసటిరోజు ఉదయం అందరూకలిస్ అలాప్హారం చేసుత్నన్పుప్డు సావితిర్ అడిగింది వినీత ని, "అమామ్యికి మన కాఫీతోటలు చూపించావా 
ఇంతకూ" అంటూ. లేదమామ్ ఇవాళే తీసుకెళాత్నని చెపాప్డు. "ఇపుప్డిక వెళల్ండి మధాయ్హన్ం భోజనం టైముకి రావొచుచ్" అని చెపిప్ందామె.  

వినీత జీపు ఆపగానే దిగి చుటూట్ పరికించి చూసింది చారుమతి. "వావ..కాఫీ పూల వాసనా ఇది?” అంది.  
"రోజూ చూసూత్నే ఉనాన్వుగా. ఇవాళే చూసుత్నన్టుల్ మాటాల్డుతునాన్వేం" అనాన్డతను.  
“లేదు వినీత! పనిలో పడితే చుటూట్ పరిసరాలు గమనించటమే తెలియదు నాకు. నిజంగా ఇపుప్డే వీటి సువాసనని ఎంజాయ చేసుత్నాన్. అచచ్ం 

మలెల్పూల వాసనే కదూ?” అని అడిగింది వినీత సమాధానానిన్ ఆశించకుండానే.  
తోటలమధయ్కు నడిచాక , తోటని తడుపుతునన్ నీటితుంపరలతో ఆడింది కొదిద్సేపు. 
 "అనన్టుల్ మీకికక్డ హోం లేదా" అని అడిగింది.  
"అటుచూడు..ఆ చినన్ కుటీరం ఉంది కదా అది మాకోసమే కటుట్కునాన్ం. మా బంధువులు, ఫెర్ండస్ ఎపుప్డైనా సరదాగా సెప్ండ చేయాలంటే 

ఇకక్డికే వసాత్ం. ఎపుప్డైనా వూఫరస్ వసేత్ వాళల్కి అకామిడేషన ఇదే” అంటూ అటు దారితీశాడు.   
చారుమతి వినీత వెంటే నడుసూత్ "వూఫరస్ అంటే ?" అడిగింది.   
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"వరలడ్ వైడ ఆపరుచ్నిటీస ఆన ఆరాగ్నిక ఫారమ్ స  ..ఇదో గోల్బల కమూమ్య్నిటీ. ఆసిట్ర్యా, ఇజార్యిల, సివ్స, సీవ్డన, అమెరికా, పోరుచ్గల, 
జరమ్నీ..ఇలా పర్పంచవాయ్పత్ంగా పనిచేసుత్ందిది. ఆరాగ్నిక వయ్వసాయం పై అవగాహన, వారి అనుభవాలు షేర చేసుకుని, తగిన సలహాలిచేచ్ సవ్ంచచ్ంద 
సంసథ్.  వీళల్ంతా ఆరాగ్నిక కాఫీ పంటల కోసం కలిసి కృషిచేసేందుకు ఐడియాస ఇసాత్రనన్మాట. ఈ వాలంటీరస్ కి మనం చెలిల్ంచేదేమీ ఉండదు. ఆహారం, 
వసతి ఏరాప్టుచేసేత్ చాలు.  వీళల్ని  ఎకో-ఫెర్ండీల్  యాకిట్విసట్స్ అనొచుచ్. ఒకరకంగా ఎకొలాజికలీల్  సౌండ గోర్యింగ మెథడస్ ని పర్చారంచేసాత్రు. నేనూ ఈ 
వూఫ లో సభుయ్డేన్.   ఇంతకుముందు సివ్టజ్రాల్ండ, సీవ్డన వెళొల్చాచ్. మేము రైతులిన్ కలుసాత్ం. మాటాల్డుతాం. ఒకరి  భావాలిన్ మరొకరు ఎకేచ్ంజ 
చేసుకుంటాం. "వివరించాడు.   

వినీత వయ్వసాయం చేసాత్డని చారుమతికి ఇపప్టికి తెలిసింది. ఇపప్టిదాకా అడగాలనన్ ఆలోచనే రాలేదు. 
 "ఓ! నీవు అగిర్కలచ్ర ఎమెమ్సీస్నా?" అంది వెంటనే.  
"ఎనైవ్రనెమ్ంటల సైనెస్స" అని చెపాప్డతను.  
 "వెరీ నైస" అంది అపర్యతన్ంగా. 
 "అయితే నువువ్ పూరిత్గా ఆరాగ్నిక మెథడ లో వయ్వసాయం చేసాత్వా?"  
 "అవును. పెసిట్సైడస్ కి బదులుగా మేమే కంపోసట్ తయారుచేసాత్ం. కాఫీ బీనస్ దావ్రా వచేచ్ వయ్రాధ్లతో. మరిక నీటికోసం భూమిని డిర్ల కూడా 

చేయం. అటుచూడు అదే మేము వరష్పునీటిని సోట్ర చేసే రింగుబావి. ఆనీటితోనే తోటలకు నీరు పడాత్ం. నీరు వేసట్ అవకుండా అలా సిర్ప్ంకిల చేసాత్ం. 
ఇందాక నువువ్ ఆడుకునాన్వుగా ఆ తుంపరలతో" నవావ్డు గురుత్తెచుచ్కొని.  

తానూ నవివ్ "ఇంటెర్సిట్ంగ" అంది.  
తోట మధయ్లోని బాటవెంట నడుసూత్ ఆ కుటీరం మెటుల్ ఎకాక్రిదద్రూ.  చినన్ వరండాతో, ఒక హాలు, వంటగది తో చాలా సింపుల గా ఉంది. 

సెలాల్ర వదిలి ఫసట్ ఫోల్ర పై కటాట్రు. పైకి వెళాల్క వరండానుంచి చూసినా, హాలులోనుంచి చూసినా చుటూట్ కూరగ్ అంతా కనిపించేలా ఉంది.  ఆ హాలోల్ ఓ 
చినన్ సిడి పేల్యర కూడా వుంది. అకక్డునన్ సిడిలు అనీన్ ఒకమారు ఆసకిత్గా చూసింది. అందులో ఒకటి వినీత బొమమ్తో వునన్ సిడి కంటబడటంతో  

"వావ వినీత! నువువ్ ఫూల్ట వూదుతావా? గేర్ట!" అంటూ ఆ సిడి  ఆన చేసింది.  
“ మా చెలెల్లు సవ్ర రికారడ్ చేసింది" అని సవ్ర వివరాలు చెపప్గానే  
"ఓ!సవ్ర!  తనని తపప్కుండా కలవాలిస్ందే" అంది ఉతాస్హంగా.   
ఇంతలో మెలల్గా మొదలైన వేణునాదం లోయలోల్ వునన్ భార్ంతిని కలుగచేసోత్ంది. అది సమోమ్హనమై చారుమతి హృదయానిన్ వశపరుచుకొనన్ 

మాట నిజం. పద వరండాలో కూరుచ్ందామంటూ వినీత బయటికి నడిచాడు. అకక్డి నిశశ్బద్పు ఉనికిని పెంచుతూ సనన్గా వినిపిసుత్నన్ వేణునాదం వింటూ 
కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. 

చుటూట్ గాలిని గుండెలనిండుగా పీలుసూత్ కనున్లనిండా పచచ్దనానిన్  నింపుకొని  
" ఈ వేణువు గుండెలనిండుగా గాలిని తీసుకుని దానిన్ గొపప్ పాటగా మారుసుత్ంది కదూ? ఇది వింటుంటే ఇకక్డే ఉండిపోతే బాగుండనిపిసోత్ంది 

వినీత! చాలా ఎనరిజ్టిక గా ఉంది " మృదువైన సవ్రంతో పలికింది.  
"అలా అంటావ గానీ ఎందుకు ఉండిపోతావ చారుమతీ!" సిథ్రంగా పలికాననుకునాన్డుగానీ, కొదిద్గా వణికిన గొంతుని దాచుకోలేకపోయాడు.  
"నిజమే" నిటూట్రిచ్ంది అదేమీ గమనించని చారుమతి. “ఏ దేవతలో కనికరించి వరమివావ్లి కానీ ఇకక్డుండే అదృషట్ం ఎలా వసుత్ంది?” అంది.  
“నిజమే కొనిన్ దేవతలు ఇవావ్లిస్న వరాలే!"అనుకుంటూ వినీత తన కళల్లోకి చొరవగా  చొరబడుతునన్ సువరణ్ సుందర సవ్పాన్నిన్ మనసులోనే 

నికిష్పత్ంచేశాడు. అతని జీవితంలోకి ఓ నీలికళల్ అమామ్యి అమాయకంగా  పర్వేశించింది మరి!   
చుటూట్ పచచ్దనానిన్ ఉలాల్సంగా పరికిసుత్నన్ చారుమతి కి  చిగురాకా కదలకే పాట గురొత్చిచ్ంది . హం చేసుత్నన్ ఆరాగానికి వినీత 
“ఈ పాట నాకు తెలుసు. అమమ్ పాడుతుంది” అనాన్డు.  
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“అవునా ?” అంది చిరునవువ్ మోమున కొదిద్పాటి ఆశచ్రాయ్నిన్ పులుముకొని.  
“నాకు ఇందులో నచేచ్ చరణం -కాటుక కనున్లోల్ కరిగే నును సిగుగ్ తడి- ఎందుకో ఈ లైన ననున్ బాగా ఆకటుట్కుంటుంది” అనాన్డు.  
అతనలా అనటానికి కొనిన్ నెలలుగా అతనిని వెంటాడుతునన్ కాటుక కనున్లే కారణం కావొచుచ్.  
"భలే . నాకైతే -గోరింటపొదరింటోల్ జడగంటల సందళుళ్, తోటచెరువు నీడలో తోడుండి చూడవే- బాగా నచేచ్ది” అంది.  
ఉలికిక్పడాడ్డు వినీత.  ఇందాకే కాఫీ మొకక్ల మధయ్ తామిదద్రి నీడలిన్ చూసినపుప్డు ఏ జనమ్నుంచో పరిచితమైనటుట్ అనుభూతి కలిగిందతనికి.  

“తోట చెరువు నీడలో తోడుండి చూడవే.”.. . ఎనిన్సారోల్ వినన్పప్టికీ ఇవాళెందుకో ఈ వాకయ్ంలో సరికొతత్ అరాధ్లు, రాగాలు ముసురుకునాన్యి వినీత 
మనసునిండా. ఇపుప్డు ఆమె పాడి వినిపించిన ఆ చరణం అతడి మదిలో జేగంటలు మోగించింది.  అదేమీ పటట్ని చారుమతి ఏదేదో మాటాల్డుతూనే ఉంది..  

  అపుప్డే రెండు కాఫీ కపుప్లతో పర్తయ్క్షమయాయ్డు అకక్డ పనిచేసే చినన్పప్. కాఫీటేబుల మీద పెటిట్ వెళిల్పోయాడు. అందించిన కాఫీ కపుప్ని 
విచితర్ంగా చూసూత్ ఎందుకు అంది చారుమతి. అరె కాఫీ తాగు అనాన్డతను.  

"కాఫీనా! నేనా! నో వే "అంది.   
"కాఫీ తాగవా!” ఆశచ్రయ్పోయాడు.  
"అవును నాకు సహించదు" అంది.  
"ఎపుప్డైనాతాగి చూశావా సహించకపోటానికి "అడిగాడు.  
"ఆ వాసనే పడదు నాకు. తాగి చెపప్కక్రేల్దు మరి!"అంది.   
ఈనాలుగురోజులూ హోం సేట్ లలో కాఫీ ఆఫర చేసుత్ంటే తాగలేదు. బయట తాగదేమో అనుకునాన్డు కానీ అసస్లు తాగదని తెలియదు. ఇంటోల్ 

కూడా అంత అబజ్రవ్ చేయలేదు.      
" కాఫీ తాగకపోవటం నీ ఇషట్ం. కానీ నేను తాగితే నీకిపుప్డు అభయ్ంతరం లేదుగా ?"అడిగాడు.  
"నాకెందుకుంటుంది?” అంది. 
దూరంగా కాఫీ గింజల పొర్సెసింగ జరుగుతోంది. కాఫీగింజల గుబాళింపు నాసికాపుటాలకు తగులోత్ంది. కాఫీ పూల పరిమళం మతెత్కిక్సోత్ంది ఆ 

వాతావరణానిన్.    కాఫీగింజల ఆరోమా, కాఫీ పూల బోల్జంస  నచాచ్యి చారుమతికి !  ఇవే చారుమతి మనసిథ్తిలో మారుప్ తెచాచ్యేమో మరి వినీత వైపు 
ఎందుకో చూసింది.  

కాఫీ ని సేవిసుత్నన్  వినీత కళల్లోల్ వింతకాంతిని చూసింది చారుమతి.  ఎకక్డలేని వెలుగూ, ఉతేత్జం కనిపించాయి  ఆ కళల్లో.చారుమతి తనని 
గమనించిందని అరధ్మైంది వినీత కి. కొదిద్సేపు ఒకరికి మరొకరు  పర్భావితమయాయ్రు. ఎదుటివారు ఆ వేవ లెంగత్ ని పటేట్సుకుంటే ఎలా అనుకొని 
ఎవరికివారే ఏమీ ఎరుగనటుల్ ఒకరినొకరుచూసుకొని చిరునవువ్తో అపప్టి సమయానిన్ తేలికపరిచారు.    

అయితే వినీత కి తెలియని విషయం ఒకటుంది. అదీ..చారుమతిని చూసేటపుప్డు తన కళల్లోల్ కనిపించే వెలుగు ని చారుమతి ఏనాడో 
కనిపెటేట్సిందని. ఆమె గుండెలో అతనిపటల్  సేన్హం ఉందో లేదో ఇంకా తెలియదు వినీత కి. తెలుసుకునేంత శకిత్ అతనికి ఉందా లేదా అని కాదు 
మనమికక్డ చరిచ్ంచాలిస్న విషయం. చారుమతి అంత సులువుగా తన మనసుని పరిచే అమామ్యికాదు.  తనకిషట్ంలేని వయ్కుత్లకు ఎంత తవ్రగా విసుగునీ, 
అయిషట్తనీ తెలియచేసుత్ందో తాను ఇషట్పడిన వారికి ఒక పటాట్న దానిన్ వయ్కత్పరచని లోతైన గాఢత ఉంది. నిజానికి అలాంటి సందరభ్ం వచిచ్ందే ఇపుప్డు ! 
చారుమతి మనసులో వినీత పై పిర్య భావనలు మోసులెతాత్యనన్ది వాసత్వం. అతను ఆ అమామ్యి  మదిని వికాసము కలిగించిందీ వాసత్వమే! అయితే,  
వినీతే కాదు, చారుమతి కూడా ఎరుగదా విషయం! అందుకు సరైన సమయం రావాలి.    

ఇదద్రూ లేచి కిందకువచాచ్రు. మధయ్మధయ్లో ఉనన్ వేరే మొకక్లిన్ చూసి అవేంటని అడిగింది. మిరియాల మొకక్లని చెపాప్డు. 
"ఓ! మిరియాల పంట కూడా ఉంటుందా మధయ్లో "అని ఆశచ్రయ్పోయింది చారుమతి.  
"యాలకులు కూడా" అనాన్డు.  
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ఇంతలోనే పచిచ్ మిరియం గింజని నమిలింది.  
"అబబ్..ఖారం..బాబోయ" అంది.  
"నీ నోరు తీపిచేసాత్నుండు "అంటూ ముందుకు కదిలాడు వినీత.  
"అదెలా?"అడిగింది.  
"ఇకక్డ ఈ ఎతైత్న చెటల్కు తేనెపటుల్ ఉనాన్యిగా" అనాన్డు.  
"తేనె కూడా పండిసాత్రా ?"అంది.  
నవొవ్చిచ్ంది అతనికి.  
 "తేనెటీగల పెంపకం అనన్మాట. తేనె ని సహజంగా పొర్డూయ్స చేసాత్ం. " 
"అదీ బిజినెస చేసాత్రా మీరు?” అనడిగింది.   
"మన వాళల్ందరికీ కొంత పంచుతాం. మిగిలింది బిజినెస చేసాత్ం అంటే ఎకస్ పోరట్ చేసాత్మనన్మాట " అంటూ  అకక్డ పనిచేసుత్నన్ వాళల్లో 

ఒకరిని పిలిచి తాజా తేనె పటుట్కు రమమ్నాన్డు. అకక్డ అందరితో వినీత ఆతీమ్యతతో మాటాల్డటం గమనించింది చారుమతి.  
“నీకు వయ్వసాయమంటే అంతిషట్మా” అడిగింది.  
"ఇషట్ం అని చెపేత్ సింపుల గా చెపప్టమే అవుతుంది. ఈ తోటలు చూసావుగా? ఇది నిజంగా నా కలల కలబోత." గుండెనిండిన పలుకులవి.   
"కలబోత! అవును..కనిపిసూత్నే ఉంది. యాలకులు, మిరియాలు, తేనె..అనిన్ంటినీ మించి నీ కిషట్మైన కాఫీ!" నవివ్ంది. వినీత కూడా నవావ్డు.        
"అవునూ ఈ మిరియాలకు అంత డిమాండ ఎందుకు?" అడిగింది.  
"మిరపకాయలకంటే ఆరోగాయ్నికి ఇవే మంచివి. వీటిని చూసేకదా పోరుచ్గీసువాళుల్ అటార్కట్ అయింది ఇండియాకి?  నీకో విషయం తెలుసుకదా! 

మిరిచ్ మన పంట  కాదు. బెర్జిల నుంచి వచిచ్ందని?" అడిగాడు. 
"నాకు తెలియకపోవటమేమిటి? నేను గుంటూర లో పుటాట్ను. గుంటూరు మిరపకాయలకు, గోంగూరకూ ఫేమస కదా!" అంది వెంటనే!   
"అవునవును" అనాన్డు.  
"ఏంటి అవునవును. నేను గుంటూరులో పుటిట్నటుల్ నీకు తెలుసా?" అంది ఆటపటిట్సూత్.  
"భలేదానివే చారూ! మిరిచ్, గోంగూర ఫేమస అనాన్వని అవుననాన్ను" అనాన్డు.  
"ననున్ చారూ అనకు మా నానన్ పిలుసాత్రలా. ఇంకెవవ్రూ పిలవకూడదు" కయియ్మంది.  అమోమ్ కషట్మే ఈ అమామ్యితో అనుకునాన్డు.  
ముందుకు పరుగులుతీసూత్ కూనిరాగాలు తీసుకుంటూ తోటంతా కలయతిరుగుతునన్ చారుమతిని చూసేత్ బహు ముచచ్టేసింది అతనికి.  
కూనిరాగం కూడా  గాలిలో పూల పరాగాలను తోడు తెచుచ్కునన్టుల్ంది.  
 "చారుమతీ! పాట పైకే వినిపించకూడదూ నీలో నువేవ్ పాడుకోకపోతే" అనాన్డు.  
తలతిపప్కుండానే కళల్ను తిపిప్ నిశితంగా చూసింది. "నేను నాకోసం పాడుకుంటునాన్నిపుప్డు" అంది 
"అమోమ్ మిరిచ్ ఘాటు!"అనుకునాన్డతను.  
"అలాంటపుప్డు ఎదుటివారికి వినిపించకుండా పాడుకోవాలి" అనాన్డు శాసిసుత్నన్టుల్. 
"అబోబ్ చేదు కాఫీ!” అనన్టుల్ చూసింది అతనిన్ 
ఇదద్రూ సరిపోయారు.   
ఇంతలో ఆకు దోనెలో తేనె వచేచ్సింది.. అది రుచి చూశాక చారుమతికి నిజమైన తేనె రుచి ఏంటో తెలిసింది.  
"సూపర మారెక్టస్ లో కొనే తేనెకి దీనికీ బోలెడంత తేడా ఉంది టేసట్ లో" అంది.  
"అవును. దాంటోల్ బెలల్ం, పంచదార పాకానిన్ కలుపుతారు " అంటూ.."ఎకుక్వగా తినకు. నాలుక కోసినటుల్ అవుతుంది "అని వారించాడు.  
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అతనివైపు చూసి "నువువ్ తినవా?” అని అడిగింది. "లేదు. నేను  కాఫీ తాగానుగా ఇపుప్డే "అనాన్డు.  
" కాఫీ తాగితే ఆరోగయ్ం  పాడవదా?” అంది తాను చదివిన ఆరిట్కలస్ గురొత్చిచ్.  
"ఎకుక్వసారుల్ తాగితే కదా! రోజుకు రెండు లేదా మూడు సారుల్. పైగా ఇది ఆరాగ్నిక అండ పూయ్ర హాని ఉండదు" అనాన్డు.  
ఆ అమామ్యి కాఫీ తాగని విషయానిన్ అసలు వదలదలుచ్కోలేదు వినీత. కావాలనే "అయితే కాఫీ రుచి ఎపప్టికి తెలుసుకుంటావ? అనాన్డు. 
"దానిన్ రుచి అంటారా ఫనీన్" అంది. 
"ఇంత గొపప్ ఆరోమా నచచ్కపోవటం ఫనీన్" అనాన్డు 
కోపమొచేచ్సింది చారుమతికి.  
"యూ కాంట సే దట. అనీన్ అందరికీ నచాచ్లని లేదు" 
"కావొచుచ్ కానీ కొనిన్ గొపప్ విషయాలిన్ మిస అవుతునాన్వని చెపుత్నాన్"  
"నచేచ్వి దొరకనపుప్డు మిస అవటం అంటారు"  
"అదేమీ కాదు కొనిన్ంటి విలువ తెలుసుకోలేనపుప్డు కూడా అనొచుచ్" 
"అంత విలువైనదేంటీ? నాకాశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ంది "అంది 
"అవును కలిసి కూరొచ్ని కాఫీ తాగితే తెలుసుత్ంది ఆ విలువ" అనాన్డు. 
"ఒకవేళ ఆ విలువ తెలియని  అమామ్యి నీకు భారయ్గా దొరికితే ఏంచేసాత్వ?"అంది విసురుగా  
"అలాంటి టేసట్ లేని అమామ్యిని నేను అసస్లు చేసుకోను" అనాన్డు 
టేసట్ లేని అనటం కోపం తెపిప్ంచింది చారుమతికి. 
ఏమనుకుంటునాన్డు? కాఫీ తాగకపోవటం టేసట్ లేనివాళల్కిందకొసుత్ందా! అంతమాట అంటాడా బుసుస్న లేచింది వినీత మీదకి.  
"నీకసలు కాఫీ తాగని అమామ్యే వసుత్ంది చూసుకో"  
"నేనసలు కాఫీ తాగని అమామ్యిని చేసుకోను గాక చేసుకోను" అనాన్డతను పంతంగా .  
"నీకలాంటి అమామ్యే వసుత్ంది..వచిచ్తీరుతుంది"అని గటిట్గా అరిచింది.    
ఏదో సరదాగా మాటాల్డబోతే విషయం సీరియస గా మారిందే అనుకునాన్డు వినీత. ఇక సమాధానమేదీ ఇవవ్లేదు.  

PPP 
  

               మరుసటిరోజే చారుమతి తిరిగి హైదరాబాద కి పర్యాణం. మధాయ్హన్ం భోజనాలు అయాయ్క వరండాలో తిరుగుతుంటే వినీత తన గదిలోనే 
కనిపించాడు.  తను రేపే ఊరికివెళోత్ంది కదా మళీల్ కలవటం కుదరకపోవచేచ్మో ! నినన్టి చినన్పోటాల్ట గురొత్చిచ్ంది చారుమతికి. ఇక వెళల్బోతూ అలా 
వెళిల్పోవటం ఇషట్ంలేదు. ఒక సేన్హపూరవ్క వాతావరణానిన్ నింపుకొని వెళాల్లనే ఉదేద్శంతో  అతని గదివైపుకు నడిచింది. గది ముందుకు వచిచ్ తలుపుపై 
తటిట్ంది.  డార్యింగ టేబుల దగగ్ర కూరొచ్ని ఏదో కంపోజ చేసుత్నాన్డు వినీత.  తలుపు దగగ్ర అలికిడికి తలెతిత్ చూసి , నవువ్తూ"రా చారుమతీ" అంటూ 
లేచాడు. చారుమతి మొదటిసారి అతని గదిలోకి రావటం. అడుగుపెడుతూనే విభర్మంగా చూసింది. అతని గది అంతా  యాంటిక లుక వచేచ్లా 
అమరుచ్కునాన్డు . ఒక పెదద్ వుడెన వేజ లో బోలెడనిన్ వేణువులు ఉనాన్యి. ఒక పురాతన అదాద్లబీరువా నిండా ఏవేవో పుసత్కాలు. “ద వన సాట్ర్ 
రివలూయ్షన” మొదలుకొని “కంపెండియం ఆఫ కాఫీ రిసెరచ్ ఇన ఇండియా”, అమెరికా లోని మయన రైతుల "ఆరాగ్నిక కాఫీ",”కాఫీ కలిట్వేషన గైడ”, 
“బయో ఫరిట్లైజర అండ ఆరాగ్నిక ఫామింగ” ఇంకా ఏవేవో వయ్వసాయానికి సంబంధించిన దేశ, విదేశీ  గర్ంధాలు. ఒక చినన్ బుక రేక లో “రొబసాట్, 
అరబికా కాఫీ” రిసెరచ్ జరన్లస్. ఇవేమీ తనకి సంబంధించినవి కాదని అరధ్మైంది చారుమతికి.    

వేణువుల దగగ్రికి వెళిల్ వాటిని ఒకొక్కక్టీ తీసి పరీక్షగా చూసోత్ంది. "నీకు కావాలంటే తీసుకోవచుచ్" అనాన్డు వినీత.   
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"నాకు వేణువు పలకదు"  అంది.  
"నీకిషట్మైతేనే కదా పలికేది!?" అనాన్డు వినీత. పర్శాన్రధ్కంగా చూసిందతనివైపు.  
కలవరపడి వెంటనే "నీకు నేరుచ్కోవాలనన్ ఇషట్ం వుంటేనే కదా పలికేది అంటునాన్" అనాన్డు.  
"అలాని ఏమీ కాదు. ఇదివరకు నానన్ వైజాగ బీచిలో ఏక తారలు అమేమ్ అబాబ్యి అదుభ్తంగా ఏక తారను మోగించటం చూసి, ఇషట్పడి రెండు 

కొనుకొక్చాచ్రు. ఇంటికి వచిచ్ చూడబోతే అవి నానన్కి తీగ శబాద్లే వచాచ్యి.  
“ఆ అబాబ్యి మోగించాడుకదా అని తెచుచ్కుంటే ఎలా?  కొంటేచాలు ఏవరైనా మోగించొచూచ్ అనుకునాన్రా? ” అంది అమమ్. “ఇది 

మోగుతుందనన్ మాట నిజమే కానీ నాకూ మోగుతుందనుకోవటం ఏంటో!?”  అనాన్రు నానన్" గురుత్కుతెచుచ్కొని మరీ నవివ్ంది చారుమతి. ఆ సనిన్వేశానిన్ 
వూహించుకునన్ వినీత కీ నవావ్గలేదు.  

నవువ్తుంటే సొటట్లుపడిన అతని బుగగ్లని చూసి చారుమతి ఒకక్ క్షణం ఒక మధుర భావనకి లోనై, మనసు పూలతీవె విరగపూచినటెల్ౖంది .అదే 
క్షణంలో ఆ అమామ్యి నవువ్లోల్ వెలుగులిన్ చూశాడు వినీత.        

ఆ నవువ్ల చాయల మధయ్ “అలాగనికాదుగానీ, నీకు నచిచ్తే తీసుకోమనాన్ను. ఫూల్టే కాదు, ఇకక్డునన్ ఏ యాంటిక పీస అయినా నీవు 
తీసుకోవచుచ్ “అనాన్డు.  

 “నేనేమడిగినా ఇసాత్వా? “అంది తన హృదయం చేసే వింత సప్ందన నుంచి బయటపడటానికి.  
“నీకికక్డ ఏది నచిచ్నా తీసుకోవచుచ్” అనాన్డు ఆమె ధాయ్నం లో పరధాయ్నంగావునన్ వినీత.  
ఆమె దృషిట్ అదాద్లబీరువా పకక్న గోడకునన్ అలమరలో ఓ నగిషీ చెకిక్న చెకక్పెటెట్ పై పడింది.  
"వావ! భలే ఉంది ఈ బుజిజ్ పెటెట్. అందులో ఏముంది !?"అని అడుగుతూ అటు కదిలింది. 
అతను ఆదురాద్గా "అది మాతర్ం ఇవవ్ను "అనాన్డు. ఆమెకనాన్ వేగంగా ముందుకు కదిలాడు.  
ఆ పెటెట్ అందుకోబోతునన్ చారుమతిని అడుడ్కునాన్డతను. ఆమెకి అందులో ఏముందో అనన్ కుతూహలం కనాన్ అతనిని ఏడిపించాలనిపించింది. 

అదాటున పెటెట్ని అతని చేతిలోనుంచి లాకోక్వటంతో పెటెట్ గొళెల్ం ఊడిపడి మూత వెనకిక్ పడిపోయింది. ఆ పెటెట్నుంచి కసూత్రి పరిమళం వసోత్ంది. 
కంగారుగా వినీత దానిన్ మూయలని పర్యతన్ంచేసుత్ంటే చారుమతి పెటెట్ అందకుండా వెనకిక్ దాచేయటంలో అందులోని వసుత్వు కింద పడిపోయింది. 
ఇదద్రూ అటువైపు చూశారు. తెలల్ని కురాత్..గంధం మరకలతో.   నెమమ్దిగా కదిలివెళిల్ ఆ కురాత్ని చేతులోల్కి తీసుకుంది చారుమతి. ఒక చేతోత్  గంధానిన్ 
తీసుకుని రాగిణి బుగగ్పై రాయాలనన్ పర్యతన్ం, మరో చేతోత్  పనీన్రుబుడిడ్ తో విసురుగా చలిల్న పనీన్రు! ఇదిగో ఇపుప్డు ఈ తెలల్ని కురాత్పై నాలుగువేళల్ 
గంధం చిహాన్లు పర్తయ్క్షమయాయ్యి. సంభర్మవిభర్మాలతో అతనివైపు చూసింది. ఆరోజు పటట్నటుల్ వెళిల్పోయిన అతను ఇంత పటిట్ ఉంచుకునన్ ఈ 
అనుభూతి. ఏమనుకోవాలి? ఆమె చూపులకు అతను పటుట్పడడ్ దొంగలా తలదించుకునాన్డు. ఆ చొకాక్ని అతనిచేతిలో పెటిట్ ఆమె సందిగాధ్వసథ్తో బయటికి 
వచేచ్సింది. 

నినన్ తను పటుట్పడడ్పప్టినుంచి చారుమతికి ఎదురుపడటంలేదు. కారణం చారుమతికి తనపటల్ ఎటువంటి ఫీలింగస్ ఉనాన్యో తెలియదు. 
అలాంటపుప్డు తన మనసు తెలియచేసినవాడయాయ్డు కదా! దానికి ఆ అమామ్యి ఎలా రియాకట్ అవుతుందో అనే వినీత కలవరపడుతునాన్డు. మనసులో 
ఇంత ఉంచుకొని ఏమీలేనివాడిలా నటించాడు అనుకోదా!? అసలు చారుమతి తనగదిలోకి వసేత్ వచిచ్ంది. తను ఏమైనా తీసుకో అంటూ 
కోతలుకోయటమెందుకు అని తననితానే తిటుట్కుంటునాన్డు.  

చారుమతి వూరికెళేల్రోజు ఉదయం అందరూ మధయ్హాలోల్ కూరుచ్ని తననీ పిలిచారు. ఆ ఉదయమే సవ్ర కూడా వచిచ్ంది. మలేషియా లో తన 
మూయ్జిక పోర్గార్ం గురించి, తన ఆలబ్ం అకక్డే రిలీజ చేశామని చారుమతికి చెపోత్ంది.  చారుమతికి తన మూయ్జిక ఆలబ్ం ఒకటి ఇచిచ్ంది. అపుప్డే సావితిర్, 
ఆనంద పిలవటంతో వినీత కి అకక్డ కూరోచ్క తపప్లేదు. ఇంతలో సావితిర్ చారుమతిని ఒక కీరత్న పాడమని అడిగింది. ఎకుక్వ బతిమాలించుకోకుండా 
తూము నరసిం హ దాసు కీరత్న పాడింది. విచితర్మేమోగానీ అది  కాఫీ రాగము లో కూరిచ్న కీరత్నే! 
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"దొరవలె కూరుచునాన్డు..మెరుగైన చేమంతి విరుల దండలు చాలా  
ముఱియుచు ధరియించి ముదిత సీతను గూడి "  
వినీత తపప్ మిగతా ముగుగ్రూ అదుభ్తంగా ఉందనాన్రు. పాడుతునన్ంతసేపూ ,  అందులో   " మురియుచు ధరియించు ముదిత సీతను గూడి" 

అనన్పుప్డు , వాళుల్ వినీత, చారుమతిని ఊహించుకునాన్రు.  
వినీత కీ అదుభ్తమే! కానీ ఇపుప్డు తనని అభినందించే ధైరయ్ంలేదు. పాట మొదలుపెటేట్ముందు చారుమతి, తనని చూసిన చూపు తనకి 

అరధ్ంకాలేదు. బెదిరింపు చూపులా కొంపదీసి అనుకునాన్డు. "దొరవలె ..” అని తననుదేద్శించి విరుపుగా పాడిందాయేం అని సందేహమొచిచ్ంది.  
మరో పాట పాడమని సావితిర్ అడిగింది. కాదనకుండా వెంటనే "జగదోధ్ధాధ్రణ..అడిసిదళె యశోద" అంటూ జగదోధాధ్రకుడైన కృషుణ్డిని యశోద 

తన చినన్కొడుకుగా భావించుకుని ఆడిన వైనం! ఆ మాతృతవ్పు మమకారం! చారుమతి చకక్గా ఆలపించింది. నిజంగా సావితిర్ తేరుకోలేకపోయింది. 
అకక్డ ఎవరికివారే సత్బుధ్లైపోయారు. ఒక దివయ్తవ్ం అలుముకునన్టెల్ౖంది. ఇంతలో అకక్డికి వచిచ్న  వంటమామమ్ చారుమతి బుగగ్లు పుణికింది.   

చారుమతి బయలుదేరేముందు సావితిర్ మైసూరు సిలక్ చీర పెటిట్ంది. చారుమతి సావితిర్, ఆనందు పాదాలకి వంగి నమసాక్రం చేసింది. సావితిర్ 
ఆ అమామ్యి నుదుటిపై ముదుద్పెటుట్కుంది. ఆమె కళుల్ తేమతో నిండిపోయాయి. వునన్నాన్ళూల్ ఇంటినిండా ఎంత సందడిని చేరిచ్ంది! మహాలకిష్ తిరిగినటుల్ 
అనిపించింది ఈ కొదిద్రోజులూ. అనిన్ంటినీమించి చారుమతి ఆ ఇంటికోడలుగా రావాలనన్ వారి ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందా అనే చింతకూడా లేకపోలేదు.    
వెళొల్సాత్నని చెపిప్న ఆ అమామ్యి ని దగగ్రికి తీసుకుంది వంటమామమ్. ఇనాన్ళూల్ వెంటవెంట తిరిగి కబురుల్చెపిప్న చారుమతి అంటే ఆపేక్ష కలిగిందామెకు.    

“పినీన్ వాళుల్ టూర లో ఉనాన్రట. మైసూరులో రైలు ఎకిక్ంచిరా చారుమతిని” అని చెపప్టంతో వెళల్కతపప్లేదు వినీత కి. కారులో వినీత, 
చారుమతి మాతర్మే బయలుదేరారు.  

కూరగ్ అంతా ఏదో రహసాయ్నిన్ దాసుత్నన్టుల్ నిశశ్బద్ంగా వుంది. దారి కూడా మౌనంగా పరిగెడుతోంది.  ఏం మాటాల్డాలో ఇదద్రికీ అరధ్ం కాలేదు. 
వినీత కి ఎనోన్ సంజాయిషీలు చెపాప్లని వుంది. కానీ ఎలా మొదలుపెటాట్లో తెలియలేదు. తాను ఇపుప్డు చెపప్కపోతే ఎపప్టికీ చెపప్లేడు. తన మనసుస్ని 
విపిప్ చెపాప్లిస్న సమయమిదే అని మనసెంత పోరుతునాన్ అతని బుదిధ్ మాతర్ం మౌనంగానే వుండమని హెచచ్రించింది. ఎందుకంటే "ఆ అమామ్యి 
వాటికెలా సప్ందిసుత్ందో మరి!"అంటూ. చారుమతి కి  ఎనోన్ పర్శన్లు అడగాలని వునాన్ సరైన సమాధానాలు రాని పక్షంలో తనకి అవమానం. అందుకే 
మెదలకుండా వుంది.  కారులో ఏదో మూయ్జిక రికారడ్ పెటాట్డు. సరోద వినిపిసోత్ంది. అదేదీ గుండెదాకా చేరటంలేదు.   అలా ఎంతసేపని? తమింటికి 
వచిచ్వెళుత్నన్ చారుమతిని అంత నీరవంగా ఉంచటం ఇషట్ంలేక వినీత మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్డు. చారుమతి మేగజైనస్  గురించి అడిగాడు. వాటి 
వివరాలతో కుల్పత్ంగా బదులిచిచ్ంది. గలగలా మాటాల్డే అమామ్యికాసాత్ మౌనంగా, ముకత్సరిగా ఎందుకుందో తెలియనిది కాదు వినీత కి.   

కొదిద్సేపైనాక "చారుమతీ! నినేన్మైనా నేను ఇబబ్ంది పెటిట్ వుంటే రియలీల్ సారీ"  అనాన్డు. 
నవివ్ంది చారుమతి. ఆ నవువ్ లో నిరిల్పత్త వుంది. వయ్ంగయ్త వుంది. "అంతేకానీ ఇపప్టికీ నినున్ నీవు ఆవిషక్రించుకోవనన్మాట!” అనే చురుకు 

వుంది.  
సమయం పరిగెతుత్తోంది. కానీ, వారి ఆలోచనలు మాతర్ం ఆగిపోయాయి. ఇంతలో రైలు రానేవచిచ్ంది. రైలు నెమమ్దిగా కదలటంతో జాగర్తత్చెపిప్ 

కదిలాడతను.             
    తిరిగి వచేచ్టపుప్డు జాజిపూల మాలలిన్ తీసేసిన ఖాళీ బుటట్లా అయిపోయింది అతని మనసుస్.  తిరిగి వెళిల్పోయేటపుప్డు  

నీళుల్ జలిల్న  చేమంతి పూలలా భారమైంది ఆమె మనసుస్.  
ఇలా వీళిల్దద్రూ విడిపోయి,  ఒకరి ధాయ్సలో ఒకరు మునిగిపోయి , విరహపడిన వారం రోజులకు వీళిల్దద్రినీ కలిపే శుభపరిణామం 

కోసం చరచ్లు మొదలయాయ్యి ఇరు కుటుంబాలలో. మధయ్లో జగనాన్ధం కుటుంబంకూడా ఉందనుకోండి.   
నీకో సంబంధం వచిచ్ందంటూ వినీత దగగ్ర పెళిల్ పర్సాత్వన తెచాచ్రు. ఇపప్టోల్ పెళిల్ చేసుకోననిచెపాప్డతను.  "వాళల్మామ్యిని మనింటోల్ దించారార్ 

నీకా పిలల్నిసాత్మంటూ" అనన్ది సావితిర్.  
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"అమామ్! అలా ఎలా దించుతారు వాళుల్? ముందు ఆ అమామ్యిని వాళిల్ంటోల్ దించేయండి" విసుగాగ్ అరిచాడతను. "మేము దించటమెందుకు? 
నువేవ్ రైలెకిక్ంచావుగా "అంది సవ్ర . 

వినీత కి ఒకక్ క్షణం ఏమీ అరధ్ంకాలేదు. నేను..రైలు అని నసగటం మొదలుపెటాట్డు   
"అవును. నువేవ్ మొనన్ చారుమతిని రైలెకిక్ంచావుగా" అంది సవ్ర మళీల్ .  
అయోమయంగా చూసుత్నన్ వినీత తో "వచిచ్న సంబంధం చారుమతే రా" అనాన్డు ఆనందు.  
గుండె నూటానలభై వేగంతో  కొటుట్కుంది వినీత కి.  
" ఆ ఉదేద్శంతో ఇకక్డ దించారా ఆ అమామ్యిని?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  
అవునని వాళుల్ తలూపగానే "మరి..చారుమతికీ తెలుసా ఈ విషయం?" అని అడిగాడు అతయ్ంత ఉదేర్కంతో.  
లేదని తలూపారు.   
"ఎందుకలా చేశారు వాళుల్?” విసమ్యంతో అనాన్డు.  
"వాళల్కి  జోయ్తీ పినిన్ వాళుల్ ఈ సంబంధం పర్పోజ చేశారార్. జగనాన్ధం బాబాయితో ఆరోజు వచాచ్రే ఆయన చెలెల్లు, బావగారు అని చెపాప్రు 

గురుత్ందా? వాళేల్ చారుమతి అమామ్ నానన్లు. మా అందరికీ మీ ఇదద్రి కి  పెళిల్ అయితే బాగుంటుందనిపించింది. మేము సంబంధం గురించి  చెపిప్నపుప్డు  
మీరిదద్రూ ఒపుప్కోరేమోనని, పైగా, పెదద్గా పటిట్ంచుకోకుండానే, ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే కాదంటారేమోనని భయపడి   పెళిల్చూపులు ఇలా 
ఏరాప్టుచేశాం. వాళుల్ పాపం జోయ్తీ పినిన్వాళల్ సలహాతో ఇకక్డ దింపారు. ఇపప్టి పిలల్లు మేము ఒకరినొకరు అరధ్ం చేసుకోవటం ముఖయ్ం అంటునాన్రు. 
పెళిల్ చూపుల తరావ్త కలిసి తిరిగి ఒకరికి ఒకరు నచచ్కపోతే ఆ సంబంధం వదిలేయాలిగా! మళీల్ ఇంకో సంబంధం చూసి, మళీల్ అరధ్ం చేసుకోవటానికి 
కలిసి తిరుగుతారా? నచేచ్వాళుల్ దొరికేదాకా అలా చేయటం కనాన్, ఇలా మా ఆలోచన కేష్మం కాదూ? ఒకవేళ మీరిదద్రూ ఒకరికి ఒకరు నచచ్లేదనుకోండి 
ఇంతటితో ఈ విషయం మనం మరిచ్పోదాం.  పెళిల్ భావనలతో మీరేమీ తిరగలేదుకదా! " అంది సావితిర్. 

   చెపిప్ందంతా పెదద్గా వినిపించుకోలేదుగానీ, చారుమతికి తెలియదు వీళల్ పాల్న అని వినాన్క రిలీఫ అనిపించింది వినీత కి. "అయినా నా 
పిచిచ్గానీ, ఇలా అని చెపేత్ ఆ అమామ్యి అసలు ఇకక్డికి వసుత్ందా ఏంటి" అనుకునాన్డు వెంటనే.  ఈ విషయం ఇపుప్డుకూడా చారుమతికి చెపొప్దద్ని 
సూచించి  

"ఇంతకూ నీకు చారుమతి ఇషట్మేనా?" అని అడిగారు వాళుల్.  
మదిలో పొంగిన ఆనందానిన్ కళల్లోల్కి రానివవ్కుండా"మీకు ఇషట్మే కదా!?" తిరిగి వాళల్నే అడిగాడు అతను. "మాకిషట్మైతే చేసుకుంటావా?" 

అనాన్రు వాళుల్.  
" మీకిషట్మై మీరు చేసుకోమంటే చేసుకుంటా" అనాన్డతను దొరకుక్ండా.  
"సూటిగా ఏనాడూ సమాధానమివవ్వు కదా!” అంటూ మొటిట్కాయ వేసింది తలిల్ నవువ్తూ.  
తలిల్తో అలా అనాన్డేగానీ వినీత మనసు నిలువలేదు. కారణం మీకు తెలియనిదేమీ కాదు..చారుమతికి తనపై ఎటువంటి భావన వుందో అనన్ 

తలంపే! నాకిషట్మైనంత మాతార్న సరిపోతుందా తనకీ ఇషట్మవాలికదా అని అనిపించి అతను తనని తాను సంబాళించుకునాన్డు. ఏదో పనిలో వునన్ 
సావితిర్ దగగ్ర చేరి  

"అమామ్! మీకు మీరు నిరణ్యాలు తీసుకుంటే సరిపో యిందా? ఆ అమామ్యి నిరణ్యం ముఖయ్ం కదా?" అనాన్డు అమమ్ కొంగు పటుట్కొని.  
సావితిర్కి అరధ్మై నవువ్తూ"చారుమతికి ఇషట్మని తెలిశాకే నానాన్ నీ అభిపార్ యం మేము అడిగిందీ!" అంది.  
మెరిసే కళల్తో వునన్ కొడుకు మురిపెంగా అనిపించాడామెకు. 

***** 
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ఇపుప్డు మీకు ఉతుస్కతగా వుంది కదూ చారుమతి గురించి!? వాళిల్ంటోల్ జరిగిన సంభాషణకోసం కొంచెం వెనకిక్ వెళాద్ం. ఇంటికి చేరిన 

చారుమతి కొదిద్గా పరధాయ్నన్ంగా వుండటం గమనించారు భామ, గోపాలం. ఎపప్టిలా అభి ఆటపటిట్సుత్నాన్ మునుపటిలా వుడుకోక్వటంలేదిపుప్డు. పోరా 
అని విసుకుక్ంటోందంతే.  

సావితిర్ ఫోన చేసింది. చారుమతి వెళాల్క ఇలల్ంతా బోసిపోయిందనీ చెపిప్ంది. చారుమతి వచిచ్నది మొదలు, వెళేల్దాకా అకక్డి విషయాలను 
చెపిప్ంది. ఆమె మాటలనుబటిట్ చారుమతి అకక్డ ఉతాస్హంగానే వుంది. ఇపుప్డేమో ఉదాసీనంగా ఎందుకుందో అనుకుంటూ భామ కూతురిని కదిలించింది 
కూరగ్ విశేషాలు చెపప్మంటూ. మధయ్లో,  

"వినీత సాయం చేశాడా మరి ?"అని అడిగింది కూడా , చారుమతి ఎలా సప్ందిసుత్ందో చూదాద్మని.  
"ఆ..పేదధ్ సాయం చేయకేంచేసాత్డు? జీపుందిగా. తీసుకెళాల్డులే" అంది ఉకోర్షం మాటలోల్.   
అలా ఎందుకునాన్వని గోపాలం చినన్గా బుజజ్గించి అడిగాక చెపేప్సింది గంధం అంటిన కురాత్ సంగతి, ఆ విషయమై వినీత మౌనంగా మారిన 

సంగతి. కలువ కనున్ల రెపప్లమాటున తడి.. కోమల కంఠసవ్రం లో వణుకు! వినీత అలా వుండటం తనకి కోపంతెపిప్ంచిందని చెపిప్ంది. 
 "చూడు చారూ! అతనికి నీవంటే ఇషట్ం వుండొచుచ్. కానీ ఆ ఇషాట్నిన్ ఎకస్ పెర్స చేయకపోవటం లోనే అతని విఙఞ్త తెలుసోత్ంది. ఇక కురాత్ 

దాచుకునన్ విషయం నీముందే బయటపడేసరికి అతనికి మాటాల్డాలిస్న అవసరమేలేదు. అతనేంటో నీకు తెలిసినటేల్! ఇక దానిగురించి పర్తేయ్కం నీముందేం 
చెపప్గలడూ? అదీనూన్, నీ మనసేంటో అతనికి తెలియనపుప్డు? అలాగనీ నీవు నీ ఫీలింగస్ అతనికి ఆ సమయంలోనే   చెపాప్లిస్న అవసరమూ లేదు.  అలా 
చెపప్కుండా వుండటంలోనే నీ హుందాతనం కనిపిసోత్ంది. మీ ఇదద్రి మౌనం ఒకరిపై మరొకరికి ఉనన్ ఇషాట్నిన్ పరోక్షంగా తెలియచేసుకునన్టేల్!" అనాన్డు. 

"నేనా !ఆ మొండివాడిని నేనేమీ ఇషట్పడలేదు" కినుక ఆ గొంతులో! 
"అవునా! మరి సావితిర్, ఆనందు గారు మీ అమామ్యిని మా వినీత కి చేసుకోవాలనుంది. మీ అభిపార్యం ఏంటని అడిగారు. మరిపుప్డు 

చెపప్మంటావా మాకీ సంబంధం ఇషట్ంలేదని?"  
"అవునా? అడిగారా? ఎపుప్డు? నాకిపప్టిదాకా ఎందుకు చెపప్లేదు మీరు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"అవును. ఇపుప్డే అడిగారులేగానీ, నువువ్ నానన్ పర్శన్కు జవాబు చెపుప్. ఇషట్ంలేదని చెపేప్యమా మరి?" అడిగింది భామ.   
"అలా ఎలా చెపాత్రు మీరు? అంతా మీ ఇషట్మొచిచ్నటుల్ మాటాల్డేయటమేనా?" అంది కోపంగా. 
"మరి నువేవ్ అనాన్వుగా ఆ మొండివాడంటే ఇషట్ం లేదని" ఎదురు పర్శిన్ంచింది భామ.  
"ఆ మొండివాడంటే ఇషట్ంలేదని అనాన్నుగానీ, సావితిర్ అతత్యయ్ వాళేల్ అడిగితే ఆ సంబంధం వదద్ని ఎలా చెపాత్రు? వాళల్ని 

అవమానించినటల్వదూ?" అంది పైగా. 
"అలాగైతే ఏంచేయాలిపుప్డూ? పోనీ నువేవ్ చెపుప్" అనాన్డు గోపాలం.  
"ఈ సంబంధం మీకిషట్మనే చెపప్ండి" అంది పెదద్రికపు గొంతుతో. 
"మాకిషట్మని ఎలా చెపాత్ం? నీకూ ఇషట్మైతేనే కదా?" అంది భామ. 
"సరేల్  సావితిర్ అతత్యయ్వాళుల్ కాబటిట్ నేనూ ఇషట్మనేచెపుత్నాన్ " అంది. 
"అలాకాదు నీకు వినీత నచాచ్డా లేదా అనన్ది ఇకక్డ పర్ధానం" అనాన్డు గోపాలం.  
వినీత నచాచ్డనన్ విషయం వాళిల్దద్రికీ తెలుసు. అయినా చారు నోట ఆ మాట వినాలిస్న అవసరముంది కదా! అందుకే అంతలా అడుగుతునాన్రు 

వాళుల్.  
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"వినీత నచాచ్డని  నేను చెపాప్లా మీకు? నేను నచాచ్నని ముందు ఆ మహానుభావుడినే చెపప్మనండి. ఆ తరావ్త  నేను ఆలోచించుకొని చెపాత్" 
అంది చారు.  

 "బాగా ఆలోచించుకొని సరే నని చెపుప్ అని ఓ సినిమాలో డైలాగ ఉంది. గురుత్ందా నీకు?" అనాన్డు అభి ఏమీ మాటాల్డకుండా వుండలేక.   
చారుమతి ఆ మాటకి నవవ్కుండావుండలేకపోయింది.  
"ముందు నీకు ఇషట్మా కాదా మాకు చెపప్మామ్. వాళల్కి చెపప్మనటంలేదు కదా?" అనాన్డు గోపాలం.  
"మీకు నచాచ్డా మరి? ముందు మీ సంగతి చెపప్ండి" అంది చారు.  
"మా ముగుగ్రికీ నచాచ్డు. నీకే నచాచ్లిస్నది మరి!" అనాన్డు గోపాలం.  
"సరే. మీకోసం చెపుత్నాన్. నాకు ఇషట్మేనని మీరు వాళల్కి చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. ముఖయ్ంగా ఆ వినీత కి" అంది చారుమతి.     
అదండీ సంగతి. ఈ పెంకిపిలల్ చెపప్కనే చెపేప్సింది. చెపిప్ంచేసరికి తాతలు దిగిరాలేదుగానీ,  చెపేప్శాక దగగ్రి బంధువులందరూ వచేచ్శారు, 

ఆనందమానందమాయెనూ అనుకుంటూ. 
 హాయిగా ఇంటోల్నే చేయండి పెళిల్. చాలా కాలమైంది ఇళల్లోల్ పెళిల్ళల్ను ఎంజాయ చేసి అనాన్రు మగ పెళిల్వారు. మహదానందంగా ఒపుప్కునాన్రు 

ఆడ పెళిల్వారు. అతయ్ంత వైభవంగా కాదుగానీ, అతయ్ంత ఆతీమ్యంగా పెళిల్ జరిపించారు.  
మధూధయంలో మంచి ముహూరత్ం -మాధవీ లతకు పెళిల్ 
మాధవీలతకు మాధవదేవుడు మంగళసూతర్ం కడతాడు- అనన్టుల్గా పెళిల్ సందడిగా జరిగింది.  

ఇంటికి తెలల్ని సునన్పు పూతలు, ఇంటిముందు  చలల్ని కొతత్ తాటాకు పందిళుల్, పందిటోల్ సనన్ని సనాన్యి మేళం, మామిడి తోరణాలు, 
మలెల్లు, మరువం వాసనలు, బంధువుల ఆపాయ్యపు పెళిల్పనులతో కళకళలాడిన పెళిల్లుల్, సలక్షణంగా సాగిన మరాయ్దలు, అరిటాకులోల్ అలరించిన 
విందుభోజనాలు, హాసోయ్కుత్లు, బువవ్పుబంతి పాటలు, పూలచెండాల్టలు! అనీన్ అందరి కళల్ముందు కలకాలం కదలాడే కమమ్ని జీవన మాధురయ్పు హేల!  

 ఈ మాధురయ్పు హేలలో ఒకక్టై శోభిలిల్న మన నూతన వధూవరుల గురించి చెపుప్కోవదూద్ మరి! ఒకక్సారి ఇంటి మేడమీదకి దృషిట్ 
సారిదాద్ం రండి.  

***** 
ఉదయం ఆరింటికి..అపుప్డుగానీ విరామం లభించలేదు నవ దంపతులకి. నాగవలిల్, సదసయ్ం అయేసరికి తెలల్గా తెలవారింది. 
 కొదిద్సేపు చలల్గాలికి డాబామీదకు వెళాల్డు వినీత . అతనికి పదేపదే చారుమతి మోము గురుత్కువచిచ్ హాశచ్రయ్ం అనిపిసోత్ంది.  తనవైపు చూడదు. 

పొరబాటున చూసినా కనున్లు కలవనీయదు. తనతో పెళిల్కి ఆమె విముఖత చూపిసోత్ందా అంటే అదేమీ లేదనన్టుల్ ఆమె కళల్లోల్ మెరుపులు కనిపిసుత్నాన్యి. 
తోటివారి పరాచికాలకు ఉలాల్సంగా సప్ందిసోత్ంది.  

హోమం చుటూట్ పర్దకిష్ణలపుప్డూ, ఏడడుగులు వేసేటపుప్డూ ఆమె పాణిగర్హణం చేశాడు కదా! బిందెలో ఉంగరం వెతికేటపుప్డూ ఆమె చేతిని 
మృదువుగా నొకాక్డు కూడాను! అపప్టి ఆమె చేతిసప్రశ్ ఆమె ఆనందమనసితగా తెలియచేసూత్నేఉంది. మరెందుకు  అలా కినుక పూనినటుల్!? కారణం 
తెలుసుకోవాలి. 

 ఉదయంలేచిందే ఆడుకోవటానికే అనన్టుల్ అకక్డే అలిల్బిలిల్ ఆడుతునన్  ఓ బుజిజ్తలిల్ని పిలిచి, చారు అకక్ ని నేను పిలిచానని చెవిలో చెపుప్ 
అనాన్డు.  

ఆ చినాన్రి ఇంతెతుత్నన్ వినీత ని వంగమని ఆదేశించింది. ఏంటంటూ వంగిన వినీత  చెవికి తన చిటిట్చెయియ్ అడుడ్పెటిట్ "చారు అకక్ని నేను 
పిలిచాను" అని రహసయ్ంగాచెపిప్ంది.  

ఒకక్ క్షణం నిశేచ్షుట్డై..మరుక్షణమే పెదద్గా నవేవ్శాడు వినీత .  
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"నాచెవిలోకాదు అమమ్లూ! చారు అకక్ చెవిలో.."నేను...."అని చెపప్బోయి ..ఈ పిలల్కి చాలా జాగర్తత్గా అరధ్మయేయ్లా చెపాప్లిరా బాబోయ 
అనుకుంటూ.. 

"చారూ అకాక్! పెళిల్కొడుకు నినున్ డాబామీదకు రమమ్ని పిలిచాడు" అని చారూ అకక్ చెవిలో నీవు చెపాప్లి. తెలిసిందా? అంటూ సైగలుచేసి మరీ 
వివరించి హమమ్యయ్ అనుకుని ఊపిరిపీలుచ్కునాన్డు.  

ఆ చినన్ది ఇంకా అరధ్ంకానటుట్ ముఖం పెటిట్ంది. "ఏంటీ ఇంకా అరధ్ంకాలేదా?" అని ఉసుస్రంటూ  మరోమారు" మరీ.." అని చెపప్బోయాడు 
."చెపాత్లే పో "విసుగాగ్  అనుకుంటూ చకాక్పోయింది.     

దాని  గింగిరాల ఆటకు భంగమైంది మరి!  
ఆ చినన్మామ్యి సరిగాగ్ చారుమతికి చేరేసుత్ందోలేదో! ఒకవేళ సరిగాగ్నే చెపిప్నా తెలియనికోపం పర్దరిశ్సుత్నన్ చారుమతి రావటానికి 

తిరసక్రిసుత్ందేమో !  
ఇలా పలుపలువిధాలుగా పలుమరు పలవరిసుత్నాన్డు వినీత . మెటల్వైపు ఇపప్టికే చాలాసారుల్ చూశాడు.  
కనిపిసుత్నన్మేరా పర్తిమెటుట్కూ నోరునన్టూల్, నాలుక బయటకుపెటిట్  వెకిక్రిసుత్నన్టేట్ తొసోత్ంది అతనికి. ఇలా నాలుకబయటపెటిట్ వెకిక్రించటం 

చారుమతి అలవాటు కదూ! ఈ తికక్పిలల్ వాళిల్ంటిమెటల్కూ నేరిప్నటుల్ంది ఈ విదయ్ అనుకుని తనలోతాను నవువ్కునాన్డు. తను తికక్పిలల్ అనుకుంటునన్టుల్ 
గర్హిసేత్ నా పని గోవిందా అనుకునాన్డు మళీల్!  

ఉనన్టుల్ండి పైమెటుట్పై పర్తయ్క్షమైంది చారుమతి. అతని గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.  
మనసులో ఇషట్ం ఉనాన్, పైకి మాతర్ం లేనటుల్ నటిసూత్ చారుమతి నెమమ్దిగా అడుగులువేసుకుంటూ అతనివైపుకు వసోత్ంది.  
తలంబార్ల చీరలో, కొదిద్గా రేగిన జుటుట్, నిదర్లేమితో అలసిన కళుల్, కళల్నిండా అలదుకునన్ కాటుకతో, వింతైన కరుప్ర గంధముమ్తో పెళిల్కూతురి 

శోభతో కొతత్కాంతులీనుతునన్ది చారుమతి.  
ఆమె మెతత్ని అడుగుల చపుప్డు సరీగాగ్ అతని గుండెలపైనే పడుతునన్ అనుభూతి కలిగింది వినీత కి. కాలిచిరుమువవ్ల శబద్ం తన గుండెకు 

లయబదధ్ంగా ఉనన్టల్నిపించింది.  
ఎదురుగాగ్ వచిచ్నిలుచునన్ ఆమెను చూడగానే ఒకక్సారిగా ఏం మాటాల్డాలో తటట్లేదు అతనికి.  
అతనికి అభిముఖంగా నిలొచ్ని..ఏం అనన్టుల్ కళల్తో పర్శిన్ంచింది. 
 అతను తడుముకుంటూ ఏవొ పదాలు శబాద్ల రూపం లో చేయబోయేసరికి ఆమె నోటికి వేళుల్ అడుడ్పెటుట్కుంటూ ఆవులించింది.  హతవిధీ! 

ఆవులింతతో మొదలైందా కొతత్జీవితం అనన్ అరధ్ంలేని ఆలోచన అతని పెదవులపై ఒక చినన్ నవువ్ని పుటిట్ంచింది. ఆవులిసేత్ పేగులు లెకక్పెటట్గలిగిన ఈ 
ధీరవనిత ఎంత అందంగా ఆవులించింది! అని కొదిద్సేపు ముగుధ్డయాయ్డు.   

"ఏంటీ రమమ్ని పిలిచి నీలో నువేవ్ నవువ్కుంటే! నీ మైం చూడటానికి వేరే ఎవరైన్నా పిలవొచుచ్గా!నే వెళుత్నాన్ " వెనుతిరిగింది బెదిరించటానికి.  
కంగారులో చపుప్న ఆమె జడను అందుకునాన్డు. ఆమె విసురుగా ఒకడుగు ముందుకువేయటంతో  జడగంటలు అందాయి అతని చేతికి.   
సతయ్భామలా ఓరగా వయాయ్రంగా చూసింది అతనివైపు. అతను వెంటనే జడను వదిలేశాడు. అతనిచేతికి జడలోని చినన్ మొగలిరేకు వచిచ్ంది.  
దానిన్ భదర్ంగా గుపిప్ట బిగించి పటుట్కునాన్డు ఆమె చూడకుండా. కూరుచ్ందామా చారూ..మ..తి! అనాన్డు.  
చారూ అని పిలిచేటపుప్డు కోరగాచూసి, మతి ని చేరచ్టంతో "ఊ అలా పిలువ" అనన్టుల్ చూసింది. అంతకుముందూ ఒకసారి చారూ అని 

పిలవబోయినటుల్ గురుత్. అపుప్డు కయియ్మంది. "మా నానన్ పిలుసాత్రలా! ఇంకెవవ్రూ పిలవటానికిలేదు "అని ఖండితంగా చెపేప్సింది.   
పిటట్గోడపై కూరుచ్ంది చారుమతి.  వినీత   పిటట్గోడని ఆశర్యించి నుంచునాన్డు.   
వెనుక కొబబ్రిఆకులు మధుపరాక్లోల్ మెరిసిపోతునన్ ఈ నవ దంపతులని దీవిసుత్నన్టుల్ ఊగసాగాయి.  ఓ కొబబ్రీఅకుని తుంచి వాచీ చేసోత్ంది 

చారుమతి. 
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" చారుమతీ! అలిగావా? అంటూ అడిగాడు సంభాషణకు ఉపకర్మిసూత్.  
"ఎవరిమీద?"అంది అతిసామానయ్ంగా.  
"ఇంకెవరిమీద? నామీదే!” 
"ఎందుకు అలుగుతాను?" ఎదురు పర్శిన్ంచింది.  
"మరి ఎందుకు నాతో సరీగా ఉండటంలేదు? నేను నవివ్నా నువువ్ నవవ్టంలేదు. నేను పలకరించబోయినా నువువ్ పటిట్ంచుకోనటుల్ 

పకక్కుచూసుత్నాన్వ. నినన్ పెళిల్వేళంతా ఇలాగే ఉనాన్వు కదా?"   
"ననెన్ందుకు పెళిల్చేసుకునాన్వ మరి?" అమాయకంగా అడిగిన ఆ పర్శన్ అతనిన్ విసుత్పోయేలాచేసింది.  
"అదేం చారుమతీ! అదేం  పిచిచ్ పర్శన్?" తేరుకుని అడిగాడు.    
"మరి కాఫీ తాగని అమామ్యిని చేసుకోను గాక చేసుకోను అని శపధం పటాట్వుగా ఆరోజు నాముందు"  
"నేనా!? శపథమా!?" ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ సంభాషణ గురొత్చిచ్ంది అంతలోనే.  ఫకుక్న నవేవ్శాడు. 
" ఓ అదా! తమాషాకి అనాన్ను"   
"తమాషాగా ఏమీ అనలేదు. చాలా సీరియస గానే అనాన్వ" ఆరోపించింది. 
"లేదు చారుమతీ! ఆరోజు సరదాగానే అనాన్ను" 
" ఏంకాదు నిజంగానే అనాన్వ" 
"లేదు..నిజం..నినున్ ఆటపటిట్ంచటానికే అలా అనాన్ను ..నిజం!" 
"ఆటపటిట్ంచటానికా? నేనంత అలుసైపోయానా నీకు?" నిషూట్రమాడింది. 
" నీవంటే అంత ఇషట్మైపోయావ నాకు.." 
ఏదో అనబోయిందలాల్ అతని మాటలకు ఒకక్సారిగా ఆగిపోయి..కనురెపప్లుమాతర్మే ఎతిత్ అతనివైపు చూసింది. 
అతని కళల్నిండుగా తన పై ఇషట్ం, నిజాయితీ కనిపించాయి ఆమెకు. అపురంపు సిగుగ్ ఆమె పచచ్ని మోముపై లీలగా తారటాల్డింది. దానిన్ వినీత 

అవలీలగా పటేట్సుకునాన్డు కూడాను.  
అది గమనించిన చారుమతి ఏమి తెలియని మోముపెటిట్, చినన్పిలల్లా చేతిని ముందుకు చాచి తను తయారుచేసిన కొబబ్రి వాచీని అతనికి 

అందించింది.దానిన్ అపురూపంగా అందుకునాన్డతను. తిరిగి ఆమెకు అతని గుండె పలికే పర్తి మాటా వినన్వించుకునాన్డు.  
"నీవంటే ఏదో తెలియని ఇషట్ం! నీతో ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని, నీవు ఏవేవో కబురుల్ చెపుత్ంటే వినాలనన్ ఆకాంక్ష.  
నీవు నాపై ఉకోర్షం చూపిసుత్ంటే ముచచ్టగా ఉండేది. నాతో పోటాల్డుతుంటే, అలా నాపై నీవు అధికారం చూపించటం  నీవు నాదానివనన్ భావన 

కలిగించేది!" 
"నీవు ఊహించలేని విషయం .. ఫసట్ మనం ఒకరికొకరు ఎదురుపడడ్పప్టి క్షణాలని మరిచ్పోలేను నేను. నీవు చలిల్న పనీన్రు, పూసిన గంధం  

ఇంకా నా కురాత్ పై అలానే వుంది.. ఎందుకో ఆ సుగంధానిన్ నేను పోగొటట్దలుచుకోలేదు. ఆ అనుభవం అపురూపమనిపించింది. అందుకే దానిన్ దాచి 
వుంచా. నీ కాటుక కళుల్ ననున్ కొనాన్ళుల్ వెంటాడిన మాట నిజం. అయితే దానిన్ నేను సీరియస గా తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మనిదద్రికి కనీసం 
పరిచయం కూడా లేదు. మళీల్ కలుసాత్మనన్ ఆలొచనే లేదు. దానికోసం నేను పర్యతన్మూ చేయదలుచ్కోలేదు. ఎందుకంటే నీవేంటో నాకు తెలీదుకదా! 
అలాంటపుప్డు నినున్ కలిసే పర్యతాన్లు అరధ్ంలేదని నా ఉదేద్శం. మళీల్ నినున్ కలవటం నేనూహించనిది. నీవొచిచ్ వుండిపోయిన ఆ వారం రోజులూ 
నాపాలిటికి అపురూపమే! అలాగని నీవొచాచ్వుకదా అని నీముందు నామనసు బయటపెటట్టం  అవకాశం తీసుకునన్టౌల్తుందని నా భావన.   "    

వినీత మాటలు చారుమతికి పిర్యగానాలయాయ్యి. ఆమె మనసస్ంతా ఇదీ అని చెపప్లేని పూరణ్ భావనతో నిండిపోయింది.  
"నీవు నేనైతే నిను నాలోనే కందు, నేను నీవుగ ఉంటే నీలోనే ఉందు" అంటూ ఆమె మది ఆలపించింది. 
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 ఆ గానం వినీత  హృదయానిన్ తాకింది. ఆ భావం అతని మనసస్ంతటినీ వాయ్పించింది. ఏదో తెలియని సానిన్హితయ్ం ఇరువురి మనసుస్లను 
ఆవరించింది.  

ఇంకా మొహమాటం, చొరవలేనితనం దోబూచులాడుతూనే ఉనాన్యి వారితో.   
ఓవైపు కటిట్పడేసే రాగబంధం! మరోవైపు ఇంకా చేరువకానీయని బిడియం, బింకం!  
ఈ అనుభూతిని వరిణ్ంచటానికి ఇంతవరకూ భాష పుటట్లేదు. ఎవరికివారు తమ అనుభవంలో తెలుసుకుని తీరాలిస్ందే! మునుమ్ందు అనురాగ 

సంసారంలో సైతం మళీల్ ఎపప్టికీ సంపార్పిత్ంచని అమూలయ్మైన ఒక వరం!  
ఆ సమయాన ఇదద్రిచుటూట్ అలుల్కునన్ మరువంలాంటి సుగంధబంధం, ఆ కొదిద్పాటి దూరానిన్ కొంగొతత్ విరహపు గాలులతో నింపివేసోత్ంది. 
ఒకరికి ఒకరుగా,  ఇరువురు ఒకరిగా అనిపించే ఆ అనుభూతి!  
ఇంతలో డాబా మీదకు వచిచ్ వినీత కి కాఫీ ఇచిచ్వెళాల్రు.  
కాఫీ తాగకుండా కపుప్ని అలా చేతిలోనే ఉంచుకుని వినీత చారుమతి వైపు ఓరగా చూసూత్.. 
"నీవు ఆరోజు నాకు శాపం పెటాట్వ గా! అది నిజమైంది" అనాన్డు. 
ఉలికిక్పడి చూసింది చారుమతి.   శాపమా? అయోమయంగా చూసింది. 
"అవును. నీకు కాఫీ తాగని అమామ్యే దొరుకుతుంది అనాన్వుగా నాపై కోపంతో  మరి అదే నిజమైంది" 
బికక్మొహంతో అనాన్డు వినీత . 
చినన్గా నవివ్ంది చారుమతి. అతని బికక్ముఖం చూశాక ఆ నవేవ్ పెదద్దిగా మారిపోయింది. అతనూ ఆమె నవువ్తో శుర్తి కలిపేసరికి పగలబడి 

నవవ్టం మొదలుపెటిట్ంది. 
 ఆపై అయిదునిముషాలవరకూ నవువ్ని ఆపుకోటానికి విశవ్పర్యతన్ంచేసింది. 
"ఏం నీకు అంత నవువ్లాటగా ఉందా మరి?" అనాన్డు తానూ అలక పర్దరశ్నచేసూత్. 
కాదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపుతూ.. ఒకింత నవువ్ని కంటోర్ల చేసుకుంది.  
"మరి నాకు శాప విమోచన లేదా?" అమాయకంగా ముఖంపెటిట్ అడిగాడు. 
"లేదుగాక లేదు" అంటూ.."అయోయ్ ఇంకా నువువ్ కాఫీ తాగనేలేదు. చలాల్రిపోతాయ తాగు.." అంది. 
ఊహూ నువువ్ శాపం నుండి ననున్ విముకుత్ణిణ్ చేసేత్నేగానీ తాగుతాను. లేకపోతే ఇంతటితో నేనూ కాఫీ మానేసాత్ను" నిశచ్యంగా అంటూ కాఫీ 

కపుప్ పకక్న పెటేట్శాడు. 
జాలి కలిగింది ఆమెకు. పాపం తన మూలాన కాఫీ మానేసాత్డా!  అనుకుంటూ.. 
"అయోయ్ తాగు వినీత" అంటూ కాఫీ కపుప్ని అందించింది. 
"ఊహూ ముందు నా శాపం సంగతి"అనాన్డు మంకుపటుట్తో. 
"ఏం చేయాలి నేను? " అంది అరధ్ంకానటుల్ 
 ఆ కపుప్ని ఆమె పెదవుల దగగ్ర ఉంచాడు.  
"ఒకక్సారి సిప చేయి చాలు. నా శాపం తొలగిపోతుంది" అనాన్డు.  
కోపంగా చూసిన చారుమతికి అంతులేని ఆపేక్షతో చూసుత్నన్  కళుల్, ఆ కళల్లోని అదుభ్తమైన అనురాగపు శకిత్ ఆమెను కాదని 

అననీకుండాచేశాయి.  కళుల్మూసుకుని ఒక గుకక్ తాగటానికి పర్యతన్ం చేదాద్మనుకుంది. కపుప్ అందుకోబోయింది. అతని చేయి కాఫీ కపుప్ని విడలేదు. 
ఆమె పెదవులదగగ్ర అలా పటుట్కునే ఉనాన్డు.  ఒక గుకక్ తాగింది. కాఫీ చేదుగనే వుందికానీ ఎందుకో చేదుగా అనిపించలేదు ఆమెకు. అతని సాంగతయ్ 
మహిమ వలల్నా ఏమో!  
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కూరగ్ లో తాము తిరిగిన కాఫీతోటలు గురొత్చాచ్యి. కాఫీ పూల పరిమళాల నడుమ, కాఫీ గింజల ఘుమఘుమల మధయ్ మొలకెతిత్న లేతపేర్మ 
చివురుల ఙాఞ్పకాలు సుఫ్రణకు వచాచ్యి.  

చెలి చెంతనుండగా, మది తేలిపోతుండగా ఇంతకనాన్ సౌఖయ్మేమునన్దనన్టుల్ వినీత మిగతా కాఫీని తాగటం మొదలుపెటాట్డు.   సదివ్మల 
హృదయాలు అదైవ్తమైనపుప్డు చిరుచేదుకూడా మధురంగానే తోసుత్ంది.. అని పర్తేయ్కంగా ఆమె గర్హించకక్రేల్దు. ఆ భావనని ఆసావ్దిసుత్ందిగా అదిచాలు!  

“మరి హనీమూన ఎకక్డికి వెళదాం?” అడిగాడు వినీతుడు.  
“కాఫీ పుటిట్నదేశం.. ఇథయోపియా అయితే ఎలా ఉంటుంది?”  అంది చారుమతి.  
ఇదద్రి నవువ్లు కాఫీపువువ్లాల్ విచుచ్కుని కళకళలాడాయి.    
చూశారుగా మరి ఈ చినిన్ బంగాల్ కూడా విసుత్పోయింది తన మారాము చారుమతి  మారటం చూసి!!  

PPP ఇపుప్డు మీకు ఉతుస్కతగా వుంది కదూ చారుమతి గురించి!? వాళిల్ంటోల్ జరిగిన సంభాషణకోసం కొంచెం వెనకిక్ వెళాద్ం. 
ఇంటికి చేరిన చారుమతి కొదిద్గా పరధాయ్నన్ంగా వుండటం గమనించారు భామ, గోపాలం. ఎపప్టిలా అభి ఆటపటిట్సుత్నాన్ మునుపటిలా 
వుడుకోక్వటంలేదిపుప్డు. పోరా అని విసుకుక్ంటోందంతే.  

సావితిర్ ఫోన చేసింది. చారుమతి వెళాల్క ఇలల్ంతా బోసిపోయిందనీ చెపిప్ంది. చారుమతి వచిచ్నది మొదలు, వెళేల్దాకా అకక్డి 
విషయాలను చెపిప్ంది. ఆమె మాటలనుబటిట్ చారుమతి అకక్డ ఉతాస్హంగానే వుంది. ఇపుప్డేమో ఉదాసీనంగా ఎందుకుందో అనుకుంటూ భామ కూతురిని 
కదిలించింది కూరగ్ విశేషాలు చెపప్మంటూ. మధయ్లో,  

"వినీత సాయం చేశాడా మరి ?"అని అడిగింది కూడా , చారుమతి ఎలా సప్ందిసుత్ందో చూదాద్మని.  
"ఆ..పేదధ్ సాయం చేయకేంచేసాత్డు? జీపుందిగా. తీసుకెళాల్డులే" అంది ఉకోర్షం మాటలోల్.   
అలా ఎందుకునాన్వని గోపాలం చినన్గా బుజజ్గించి అడిగాక చెపేప్సింది గంధం అంటిన కురాత్ సంగతి, ఆ విషయమై వినీత మౌనంగా 

మారిన సంగతి. కలువ కనున్ల రెపప్లమాటున తడి.. కోమల కంఠసవ్రం లో వణుకు! వినీత అలా వుండటం తనకి కోపంతెపిప్ంచిందని చెపిప్ంది. 
 "చూడు చారూ! అతనికి నీవంటే ఇషట్ం వుండొచుచ్. కానీ ఆ ఇషాట్నిన్ ఎకస్ పెర్స చేయకపోవటం లోనే అతని విఙఞ్త తెలుసోత్ంది. ఇక 

కురాత్ దాచుకునన్ విషయం నీముందే బయటపడేసరికి అతనికి మాటాల్డాలిస్న అవసరమేలేదు. అతనేంటో నీకు తెలిసినటేల్! ఇక దానిగురించి పర్తేయ్కం 
నీముందేం చెపప్గలడూ? అదీనూన్, నీ మనసేంటో అతనికి తెలియనపుప్డు? అలాగనీ నీవు నీ ఫీలింగస్ అతనికి ఆ సమయంలోనే   చెపాప్లిస్న అవసరమూ 
లేదు.  అలా చెపప్కుండా వుండటంలోనే నీ హుందాతనం కనిపిసోత్ంది. మీ ఇదద్రి మౌనం ఒకరిపై మరొకరికి ఉనన్ ఇషాట్నిన్ పరోక్షంగా 
తెలియచేసుకునన్టేల్!" అనాన్డు. 

"నేనా !ఆ మొండివాడిని నేనేమీ ఇషట్పడలేదు" కినుక ఆ గొంతులో! 
"అవునా! మరి సావితిర్, ఆనందు గారు మీ అమామ్యిని మా వినీత కి చేసుకోవాలనుంది. మీ అభిపార్యం ఏంటని అడిగారు. 

మరిపుప్డు చెపప్మంటావా మాకీ సంబంధం ఇషట్ంలేదని?"  
"అవునా? అడిగారా? ఎపుప్డు? నాకిపప్టిదాకా ఎందుకు చెపప్లేదు మీరు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"అవును. ఇపుప్డే అడిగారులేగానీ, నువువ్ నానన్ పర్శన్కు జవాబు చెపుప్. ఇషట్ంలేదని చెపేప్యమా మరి?" అడిగింది భామ.   
"అలా ఎలా చెపాత్రు మీరు? అంతా మీ ఇషట్మొచిచ్నటుల్ మాటాల్డేయటమేనా?" అంది కోపంగా. 
"మరి నువేవ్ అనాన్వుగా ఆ మొండివాడంటే ఇషట్ం లేదని" ఎదురు పర్శిన్ంచింది భామ.  
"ఆ మొండివాడంటే ఇషట్ంలేదని అనాన్నుగానీ, సావితిర్ అతత్యయ్ వాళేల్ అడిగితే ఆ సంబంధం వదద్ని ఎలా చెపాత్రు? వాళల్ని 

అవమానించినటల్వదూ?" అంది పైగా. 
"అలాగైతే ఏంచేయాలిపుప్డూ? పోనీ నువేవ్ చెపుప్" అనాన్డు గోపాలం.  
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"ఈ సంబంధం మీకిషట్మనే చెపప్ండి" అంది పెదద్రికపు గొంతుతో. 
"మాకిషట్మని ఎలా చెపాత్ం? నీకూ ఇషట్మైతేనే కదా?" అంది భామ. 
"సరేల్  సావితిర్ అతత్యయ్వాళుల్ కాబటిట్ నేనూ ఇషట్మనేచెపుత్నాన్ " అంది. 
"అలాకాదు నీకు వినీత నచాచ్డా లేదా అనన్ది ఇకక్డ పర్ధానం" అనాన్డు గోపాలం.  
వినీత నచాచ్డనన్ విషయం వాళిల్దద్రికీ తెలుసు. అయినా చారు నోట ఆ మాట వినాలిస్న అవసరముంది కదా! అందుకే అంతలా 

అడుగుతునాన్రు వాళుల్.  
"వినీత నచాచ్డని  నేను చెపాప్లా మీకు? నేను నచాచ్నని ముందు ఆ మహానుభావుడినే చెపప్మనండి. ఆ తరావ్త  నేను ఆలోచించుకొని 

చెపాత్" అంది చారు.  
 "బాగా ఆలోచించుకొని సరే నని చెపుప్ అని ఓ సినిమాలో డైలాగ ఉంది. గురుత్ందా నీకు?" అనాన్డు అభి ఏమీ మాటాల్డకుండా 

వుండలేక.   
చారుమతి ఆ మాటకి నవవ్కుండావుండలేకపోయింది.  
"ముందు నీకు ఇషట్మా కాదా మాకు చెపప్మామ్. వాళల్కి చెపప్మనటంలేదు కదా?" అనాన్డు గోపాలం.  
"మీకు నచాచ్డా మరి? ముందు మీ సంగతి చెపప్ండి" అంది చారు.  
"మా ముగుగ్రికీ నచాచ్డు. నీకే నచాచ్లిస్నది మరి!" అనాన్డు గోపాలం.  
"సరే. మీకోసం చెపుత్నాన్. నాకు ఇషట్మేనని మీరు వాళల్కి చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. ముఖయ్ంగా ఆ వినీత కి" అంది చారుమతి.     
అదండీ సంగతి. ఈ పెంకిపిలల్ చెపప్కనే చెపేప్సింది. చెపిప్ంచేసరికి తాతలు దిగిరాలేదుగానీ,  చెపేప్శాక దగగ్రి బంధువులందరూ 

వచేచ్శారు, ఆనందమానందమాయెనూ అనుకుంటూ. 
 హాయిగా ఇంటోల్నే చేయండి పెళిల్. చాలా కాలమైంది ఇళల్లోల్ పెళిల్ళల్ను ఎంజాయ చేసి అనాన్రు మగ పెళిల్వారు. మహదానందంగా 

ఒపుప్కునాన్రు ఆడ పెళిల్వారు. అతయ్ంత వైభవంగా కాదుగానీ, అతయ్ంత ఆతీమ్యంగా పెళిల్ జరిపించారు.  
మధూధయంలో మంచి ముహూరత్ం -మాధవీ లతకు పెళిల్ 
మాధవీలతకు మాధవదేవుడు మంగళసూతర్ం కడతాడు- అనన్టుల్గా పెళిల్ సందడిగా జరిగింది.  
ఇంటికి తెలల్ని సునన్పు పూతలు, ఇంటిముందు  చలల్ని కొతత్ తాటాకు పందిళుల్, పందిటోల్ సనన్ని సనాన్యి మేళం, మామిడి తోరణాలు, 

మలెల్లు, మరువం వాసనలు, బంధువుల ఆపాయ్యపు పెళిల్పనులతో కళకళలాడిన పెళిల్లుల్, సలక్షణంగా సాగిన మరాయ్దలు, అరిటాకులోల్ అలరించిన 
విందుభోజనాలు, హాసోయ్కుత్లు, బువవ్పుబంతి పాటలు, పూలచెండాల్టలు! అనీన్ అందరి కళల్ముందు కలకాలం కదలాడే కమమ్ని జీవన మాధురయ్పు హేల!  

 ఈ మాధురయ్పు హేలలో ఒకక్టై శోభిలిల్న మన నూతన వధూవరుల గురించి చెపుప్కోవదూద్ మరి! ఒకక్సారి ఇంటి మేడమీదకి దృషిట్ 
సారిదాద్ం రండి.  

***** 
ఉదయం ఆరింటికి..అపుప్డుగానీ విరామం లభించలేదు నవ దంపతులకి. నాగవలిల్, సదసయ్ం అయేసరికి తెలల్గా తెలవారింది. 
 కొదిద్సేపు చలల్గాలికి డాబామీదకు వెళాల్డు వినీత . అతనికి పదేపదే చారుమతి మోము గురుత్కువచిచ్ హాశచ్రయ్ం అనిపిసోత్ంది.  తనవైపు 

చూడదు. పొరబాటున చూసినా కనున్లు కలవనీయదు. తనతో పెళిల్కి ఆమె విముఖత చూపిసోత్ందా అంటే అదేమీ లేదనన్టుల్ ఆమె కళల్లోల్ మెరుపులు 
కనిపిసుత్నాన్యి. తోటివారి పరాచికాలకు ఉలాల్సంగా సప్ందిసోత్ంది.  
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హోమం చుటూట్ పర్దకిష్ణలపుప్డూ, ఏడడుగులు వేసేటపుప్డూ ఆమె పాణిగర్హణం చేశాడు కదా! బిందెలో ఉంగరం వెతికేటపుప్డూ ఆమె 
చేతిని మృదువుగా నొకాక్డు కూడాను! అపప్టి ఆమె చేతిసప్రశ్ ఆమె ఆనందమనసితగా తెలియచేసూత్నేఉంది. మరెందుకు  అలా కినుక పూనినటుల్!? 
కారణం తెలుసుకోవాలి. 

 ఉదయంలేచిందే ఆడుకోవటానికే అనన్టుల్ అకక్డే అలిల్బిలిల్ ఆడుతునన్  ఓ బుజిజ్తలిల్ని పిలిచి, చారు అకక్ ని నేను పిలిచానని చెవిలో 
చెపుప్ అనాన్డు.  

ఆ చినాన్రి ఇంతెతుత్నన్ వినీత ని వంగమని ఆదేశించింది. ఏంటంటూ వంగిన వినీత  చెవికి తన చిటిట్చెయియ్ అడుడ్పెటిట్ "చారు అకక్ని 
నేను పిలిచాను" అని రహసయ్ంగాచెపిప్ంది.  

ఒకక్ క్షణం నిశేచ్షుట్డై..మరుక్షణమే పెదద్గా నవేవ్శాడు వినీత .  
"నాచెవిలోకాదు అమమ్లూ! చారు అకక్ చెవిలో.."నేను...."అని చెపప్బోయి ..ఈ పిలల్కి చాలా జాగర్తత్గా అరధ్మయేయ్లా చెపాప్లిరా 

బాబోయ అనుకుంటూ.. 
"చారూ అకాక్! పెళిల్కొడుకు నినున్ డాబామీదకు రమమ్ని పిలిచాడు" అని చారూ అకక్ చెవిలో నీవు చెపాప్లి. తెలిసిందా? అంటూ 

సైగలుచేసి మరీ వివరించి హమమ్యయ్ అనుకుని ఊపిరిపీలుచ్కునాన్డు.  
ఆ చినన్ది ఇంకా అరధ్ంకానటుట్ ముఖం పెటిట్ంది. "ఏంటీ ఇంకా అరధ్ంకాలేదా?" అని ఉసుస్రంటూ  మరోమారు" మరీ.." అని 

చెపప్బోయాడు ."చెపాత్లే పో "విసుగాగ్  అనుకుంటూ చకాక్పోయింది.     
దాని  గింగిరాల ఆటకు భంగమైంది మరి!  
ఆ చినన్మామ్యి సరిగాగ్ చారుమతికి చేరేసుత్ందోలేదో! ఒకవేళ సరిగాగ్నే చెపిప్నా తెలియనికోపం పర్దరిశ్సుత్నన్ చారుమతి రావటానికి 

తిరసక్రిసుత్ందేమో !  
ఇలా పలుపలువిధాలుగా పలుమరు పలవరిసుత్నాన్డు వినీత . మెటల్వైపు ఇపప్టికే చాలాసారుల్ చూశాడు.  
కనిపిసుత్నన్మేరా పర్తిమెటుట్కూ నోరునన్టూల్, నాలుక బయటకుపెటిట్  వెకిక్రిసుత్నన్టేట్ తొసోత్ంది అతనికి. ఇలా నాలుకబయటపెటిట్ 

వెకిక్రించటం చారుమతి అలవాటు కదూ! ఈ తికక్పిలల్ వాళిల్ంటిమెటల్కూ నేరిప్నటుల్ంది ఈ విదయ్ అనుకుని తనలోతాను నవువ్కునాన్డు. తను తికక్పిలల్ 
అనుకుంటునన్టుల్ గర్హిసేత్ నా పని గోవిందా అనుకునాన్డు మళీల్!  

ఉనన్టుల్ండి పైమెటుట్పై పర్తయ్క్షమైంది చారుమతి. అతని గుండె వేగంగా కొటుట్కుంది.  
మనసులో ఇషట్ం ఉనాన్, పైకి మాతర్ం లేనటుల్ నటిసూత్ చారుమతి నెమమ్దిగా అడుగులువేసుకుంటూ అతనివైపుకు వసోత్ంది.  
తలంబార్ల చీరలో, కొదిద్గా రేగిన జుటుట్, నిదర్లేమితో అలసిన కళుల్, కళల్నిండా అలదుకునన్ కాటుకతో, వింతైన కరుప్ర గంధముమ్తో 

పెళిల్కూతురి శోభతో కొతత్కాంతులీనుతునన్ది చారుమతి.  
ఆమె మెతత్ని అడుగుల చపుప్డు సరీగాగ్ అతని గుండెలపైనే పడుతునన్ అనుభూతి కలిగింది వినీత కి. కాలిచిరుమువవ్ల శబద్ం తన 

గుండెకు లయబదధ్ంగా ఉనన్టల్నిపించింది.  
ఎదురుగాగ్ వచిచ్నిలుచునన్ ఆమెను చూడగానే ఒకక్సారిగా ఏం మాటాల్డాలో తటట్లేదు అతనికి.  
అతనికి అభిముఖంగా నిలొచ్ని..ఏం అనన్టుల్ కళల్తో పర్శిన్ంచింది. 
 అతను తడుముకుంటూ ఏవొ పదాలు శబాద్ల రూపం లో చేయబోయేసరికి ఆమె నోటికి వేళుల్ అడుడ్పెటుట్కుంటూ ఆవులించింది.  

హతవిధీ! ఆవులింతతో మొదలైందా కొతత్జీవితం అనన్ అరధ్ంలేని ఆలోచన అతని పెదవులపై ఒక చినన్ నవువ్ని పుటిట్ంచింది. ఆవులిసేత్ పేగులు 
లెకక్పెటట్గలిగిన ఈ ధీరవనిత ఎంత అందంగా ఆవులించింది! అని కొదిద్సేపు ముగుధ్డయాయ్డు.   
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"ఏంటీ రమమ్ని పిలిచి నీలో నువేవ్ నవువ్కుంటే! నీ మైం చూడటానికి వేరే ఎవరైన్నా పిలవొచుచ్గా!నే వెళుత్నాన్ " వెనుతిరిగింది 
బెదిరించటానికి.  

కంగారులో చపుప్న ఆమె జడను అందుకునాన్డు. ఆమె విసురుగా ఒకడుగు ముందుకువేయటంతో  జడగంటలు అందాయి అతని 
చేతికి.   

సతయ్భామలా ఓరగా వయాయ్రంగా చూసింది అతనివైపు. అతను వెంటనే జడను వదిలేశాడు. అతనిచేతికి జడలోని చినన్ మొగలిరేకు 
వచిచ్ంది.  

దానిన్ భదర్ంగా గుపిప్ట బిగించి పటుట్కునాన్డు ఆమె చూడకుండా. కూరుచ్ందామా చారూ..మ..తి! అనాన్డు.  
చారూ అని పిలిచేటపుప్డు కోరగాచూసి, మతి ని చేరచ్టంతో "ఊ అలా పిలువ" అనన్టుల్ చూసింది. అంతకుముందూ ఒకసారి చారూ 

అని పిలవబోయినటుల్ గురుత్. అపుప్డు కయియ్మంది. "మా నానన్ పిలుసాత్రలా! ఇంకెవవ్రూ పిలవటానికిలేదు "అని ఖండితంగా చెపేప్సింది.   
పిటట్గోడపై కూరుచ్ంది చారుమతి.  వినీత   పిటట్గోడని ఆశర్యించి నుంచునాన్డు.   
వెనుక కొబబ్రిఆకులు మధుపరాక్లోల్ మెరిసిపోతునన్ ఈ నవ దంపతులని దీవిసుత్నన్టుల్ ఊగసాగాయి.  ఓ కొబబ్రీఅకుని తుంచి వాచీ 

చేసోత్ంది చారుమతి. 
" చారుమతీ! అలిగావా? అంటూ అడిగాడు సంభాషణకు ఉపకర్మిసూత్.  
"ఎవరిమీద?"అంది అతిసామానయ్ంగా.  
"ఇంకెవరిమీద? నామీదే!” 
"ఎందుకు అలుగుతాను?" ఎదురు పర్శిన్ంచింది.  
"మరి ఎందుకు నాతో సరీగా ఉండటంలేదు? నేను నవివ్నా నువువ్ నవవ్టంలేదు. నేను పలకరించబోయినా నువువ్ పటిట్ంచుకోనటుల్ 

పకక్కుచూసుత్నాన్వ. నినన్ పెళిల్వేళంతా ఇలాగే ఉనాన్వు కదా?"   
"ననెన్ందుకు పెళిల్చేసుకునాన్వ మరి?" అమాయకంగా అడిగిన ఆ పర్శన్ అతనిన్ విసుత్పోయేలాచేసింది.  
"అదేం చారుమతీ! అదేం  పిచిచ్ పర్శన్?" తేరుకుని అడిగాడు.    
"మరి కాఫీ తాగని అమామ్యిని చేసుకోను గాక చేసుకోను అని శపధం పటాట్వుగా ఆరోజు నాముందు"  
"నేనా!? శపథమా!?" ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆ సంభాషణ గురొత్చిచ్ంది అంతలోనే.  ఫకుక్న నవేవ్శాడు. 
" ఓ అదా! తమాషాకి అనాన్ను"   
"తమాషాగా ఏమీ అనలేదు. చాలా సీరియస గానే అనాన్వ" ఆరోపించింది. 
"లేదు చారుమతీ! ఆరోజు సరదాగానే అనాన్ను" 
" ఏంకాదు నిజంగానే అనాన్వ" 
"లేదు..నిజం..నినున్ ఆటపటిట్ంచటానికే అలా అనాన్ను ..నిజం!" 
"ఆటపటిట్ంచటానికా? నేనంత అలుసైపోయానా నీకు?" నిషూట్రమాడింది. 
" నీవంటే అంత ఇషట్మైపోయావ నాకు.." 
ఏదో అనబోయిందలాల్ అతని మాటలకు ఒకక్సారిగా ఆగిపోయి..కనురెపప్లుమాతర్మే ఎతిత్ అతనివైపు చూసింది. 
అతని కళల్నిండుగా తన పై ఇషట్ం, నిజాయితీ కనిపించాయి ఆమెకు. అపురంపు సిగుగ్ ఆమె పచచ్ని మోముపై లీలగా తారటాల్డింది. 

దానిన్ వినీత అవలీలగా పటేట్సుకునాన్డు కూడాను.  
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అది గమనించిన చారుమతి ఏమి తెలియని మోముపెటిట్, చినన్పిలల్లా చేతిని ముందుకు చాచి తను తయారుచేసిన కొబబ్రి వాచీని 
అతనికి అందించింది.దానిన్ అపురూపంగా అందుకునాన్డతను. తిరిగి ఆమెకు అతని గుండె పలికే పర్తి మాటా వినన్వించుకునాన్డు.  

"నీవంటే ఏదో తెలియని ఇషట్ం! నీతో ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని, నీవు ఏవేవో కబురుల్ చెపుత్ంటే వినాలనన్ ఆకాంక్ష.  
నీవు నాపై ఉకోర్షం చూపిసుత్ంటే ముచచ్టగా ఉండేది. నాతో పోటాల్డుతుంటే, అలా నాపై నీవు అధికారం చూపించటం  నీవు 

నాదానివనన్ భావన కలిగించేది!" 
"నీవు ఊహించలేని విషయం .. ఫసట్ మనం ఒకరికొకరు ఎదురుపడడ్పప్టి క్షణాలని మరిచ్పోలేను నేను. నీవు చలిల్న పనీన్రు, పూసిన 

గంధం  ఇంకా నా కురాత్ పై అలానే వుంది.. ఎందుకో ఆ సుగంధానిన్ నేను పోగొటట్దలుచుకోలేదు. ఆ అనుభవం అపురూపమనిపించింది. అందుకే దానిన్ 
దాచి వుంచా. నీ కాటుక కళుల్ ననున్ కొనాన్ళుల్ వెంటాడిన మాట నిజం. అయితే దానిన్ నేను సీరియస గా తీసుకోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే మనిదద్రికి 
కనీసం పరిచయం కూడా లేదు. మళీల్ కలుసాత్మనన్ ఆలొచనే లేదు. దానికోసం నేను పర్యతన్మూ చేయదలుచ్కోలేదు. ఎందుకంటే నీవేంటో నాకు 
తెలీదుకదా! అలాంటపుప్డు నినున్ కలిసే పర్యతాన్లు అరధ్ంలేదని నా ఉదేద్శం. మళీల్ నినున్ కలవటం నేనూహించనిది. నీవొచిచ్ వుండిపోయిన ఆ వారం 
రోజులూ నాపాలిటికి అపురూపమే! అలాగని నీవొచాచ్వుకదా అని నీముందు నామనసు బయటపెటట్టం  అవకాశం తీసుకునన్టౌల్తుందని నా భావన.   "    

వినీత మాటలు చారుమతికి పిర్యగానాలయాయ్యి. ఆమె మనసస్ంతా ఇదీ అని చెపప్లేని పూరణ్ భావనతో నిండిపోయింది.  
"నీవు నేనైతే నిను నాలోనే కందు, నేను నీవుగ ఉంటే నీలోనే ఉందు" అంటూ ఆమె మది ఆలపించింది. 
 ఆ గానం వినీత  హృదయానిన్ తాకింది. ఆ భావం అతని మనసస్ంతటినీ వాయ్పించింది. ఏదో తెలియని సానిన్హితయ్ం ఇరువురి 

మనసుస్లను ఆవరించింది.  
ఇంకా మొహమాటం, చొరవలేనితనం దోబూచులాడుతూనే ఉనాన్యి వారితో.   
ఓవైపు కటిట్పడేసే రాగబంధం! మరోవైపు ఇంకా చేరువకానీయని బిడియం, బింకం!  
ఈ అనుభూతిని వరిణ్ంచటానికి ఇంతవరకూ భాష పుటట్లేదు. ఎవరికివారు తమ అనుభవంలో తెలుసుకుని తీరాలిస్ందే! మునుమ్ందు 

అనురాగ సంసారంలో సైతం మళీల్ ఎపప్టికీ సంపార్పిత్ంచని అమూలయ్మైన ఒక వరం!  
ఆ సమయాన ఇదద్రిచుటూట్ అలుల్కునన్ మరువంలాంటి సుగంధబంధం, ఆ కొదిద్పాటి దూరానిన్ కొంగొతత్ విరహపు గాలులతో 

నింపివేసోత్ంది. 
ఒకరికి ఒకరుగా,  ఇరువురు ఒకరిగా అనిపించే ఆ అనుభూతి!  
ఇంతలో డాబా మీదకు వచిచ్ వినీత కి కాఫీ ఇచిచ్వెళాల్రు.  
కాఫీ తాగకుండా కపుప్ని అలా చేతిలోనే ఉంచుకుని వినీత చారుమతి వైపు ఓరగా చూసూత్.. 
"నీవు ఆరోజు నాకు శాపం పెటాట్వ గా! అది నిజమైంది" అనాన్డు. 
ఉలికిక్పడి చూసింది చారుమతి.   శాపమా? అయోమయంగా చూసింది. 
"అవును. నీకు కాఫీ తాగని అమామ్యే దొరుకుతుంది అనాన్వుగా నాపై కోపంతో  మరి అదే నిజమైంది" 
బికక్మొహంతో అనాన్డు వినీత . 
చినన్గా నవివ్ంది చారుమతి. అతని బికక్ముఖం చూశాక ఆ నవేవ్ పెదద్దిగా మారిపోయింది. అతనూ ఆమె నవువ్తో శుర్తి కలిపేసరికి 

పగలబడి నవవ్టం మొదలుపెటిట్ంది. 
 ఆపై అయిదునిముషాలవరకూ నవువ్ని ఆపుకోటానికి విశవ్పర్యతన్ంచేసింది. 
"ఏం నీకు అంత నవువ్లాటగా ఉందా మరి?" అనాన్డు తానూ అలక పర్దరశ్నచేసూత్. 
కాదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపుతూ.. ఒకింత నవువ్ని కంటోర్ల చేసుకుంది.  
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"మరి నాకు శాప విమోచన లేదా?" అమాయకంగా ముఖంపెటిట్ అడిగాడు. 
"లేదుగాక లేదు" అంటూ.."అయోయ్ ఇంకా నువువ్ కాఫీ తాగనేలేదు. చలాల్రిపోతాయ తాగు.." అంది. 
ఊహూ నువువ్ శాపం నుండి ననున్ విముకుత్ణిణ్ చేసేత్నేగానీ తాగుతాను. లేకపోతే ఇంతటితో నేనూ కాఫీ మానేసాత్ను" నిశచ్యంగా 

అంటూ కాఫీ కపుప్ పకక్న పెటేట్శాడు. 
జాలి కలిగింది ఆమెకు. పాపం తన మూలాన కాఫీ మానేసాత్డా!  అనుకుంటూ.. 
"అయోయ్ తాగు వినీత" అంటూ కాఫీ కపుప్ని అందించింది. 
"ఊహూ ముందు నా శాపం సంగతి"అనాన్డు మంకుపటుట్తో. 
"ఏం చేయాలి నేను? " అంది అరధ్ంకానటుల్ 
 ఆ కపుప్ని ఆమె పెదవుల దగగ్ర ఉంచాడు.  
"ఒకక్సారి సిప చేయి చాలు. నా శాపం తొలగిపోతుంది" అనాన్డు.  
కోపంగా చూసిన చారుమతికి అంతులేని ఆపేక్షతో చూసుత్నన్  కళుల్, ఆ కళల్లోని అదుభ్తమైన అనురాగపు శకిత్ ఆమెను కాదని 

అననీకుండాచేశాయి.  కళుల్మూసుకుని ఒక గుకక్ తాగటానికి పర్యతన్ం చేదాద్మనుకుంది. కపుప్ అందుకోబోయింది. అతని చేయి కాఫీ కపుప్ని విడలేదు. 
ఆమె పెదవులదగగ్ర అలా పటుట్కునే ఉనాన్డు.  ఒక గుకక్ తాగింది. కాఫీ చేదుగనే వుందికానీ ఎందుకో చేదుగా అనిపించలేదు ఆమెకు. అతని సాంగతయ్ 
మహిమ వలల్నా ఏమో!  

కూరగ్ లో తాము తిరిగిన కాఫీతోటలు గురొత్చాచ్యి. కాఫీ పూల పరిమళాల నడుమ, కాఫీ గింజల ఘుమఘుమల మధయ్ మొలకెతిత్న 
లేతపేర్మ చివురుల ఙాఞ్పకాలు సుఫ్రణకు వచాచ్యి.  

చెలి చెంతనుండగా, మది తేలిపోతుండగా ఇంతకనాన్ సౌఖయ్మేమునన్దనన్టుల్ వినీత మిగతా కాఫీని తాగటం మొదలుపెటాట్డు.   
సదివ్మల హృదయాలు అదైవ్తమైనపుప్డు చిరుచేదుకూడా మధురంగానే తోసుత్ంది.. అని పర్తేయ్కంగా ఆమె గర్హించకక్రేల్దు. ఆ భావనని ఆసావ్దిసుత్ందిగా 
అదిచాలు!  

“మరి హనీమూన ఎకక్డికి వెళదాం?” అడిగాడు వినీతుడు.  
“కాఫీ పుటిట్నదేశం.. ఇథయోపియా అయితే ఎలా ఉంటుంది?”  అంది చారుమతి.  
ఇదద్రి నవువ్లు కాఫీపువువ్లాల్ విచుచ్కుని కళకళలాడాయి.    
చూశారుగా మరి ఈ చినిన్ బంగాల్ కూడా విసుత్పోయింది తన మారాము చారుమతి  మారటం చూసి!!  
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నిజమేనిజమే....  కానీకానీ!!                    గుడల్ దొనగుడల్ దొన  సరోజినీదేసరోజినీదే      
     

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

     
 విశావ్సానికి తరాక్నికి ఆమడ ఎడం   
*       *         * 
ఆగకుండా కురుసోత్ంది వరష్ం. ఇవాళిట్కి మూడో రోజు. 
పెనుగాలుల మూలకంగా  కరెంటు లేక.. మధాయ్హన్ం మూడింటికే సాయంతర్ం ఆరుదాటినటుల్ంది వాతావరణం. శలవులకని ఇంటికి 

వచిచ్న మూరిత్కీ  హౌస అరెసుట్ చికాకుగా ఉంది. 
కాలుగాలిన పిలిల్లాగా లోపలికి, బైటికి తిరిగే కొడుకును చూసి చినన్గా నవువ్కుంది సుభదర్మమ్గారు. 'పటన్ం కులాసాలకి అలవాటు 

పడడ్ పార్ణం.  ముసలాళళ్కి మలేల్ ఇంటి పటుట్నుండాలంటే చిరాకే మరి. పొదుద్పోయే సాధనాలేవీ కొంపలో లేకపాయ. బొమమ్ల్ల పెటుట్నాన్ ఏం లాభం..  
కరెంటు లేకపోతే అది వటిట్ బొమమ్పెటేట్. రేడియాలో బాయ్టరీలు లేవు. అవి కావాలనాన్ ముందు పటన్ందాకా పోయి రావాలి'. 

" చదివిన పేపరే ఎనిన్ సారుల్ చదువుతారు గానీ అబాబ్యిని కూరోచ్బెటుట్కుని కాసేత్దనాన్ కాలకేష్పం  చెయయ్రాదూ! పొదుద్ గడవక పాపం 
పిలాల్డెటాల్  గిలగిలలాడిపోతునాన్డో! మీకేదీ  పటట్దాయ!" అంటూ ముందు గదిలో పేపరు తిరగేసుత్నన్ సుందరయయ్ దగగ్రికొచిచ్ మొతుత్కుంది సుభదర్మమ్ 

సుందరయయ్ చదివే పేపరు పకక్న పారేసి "మూరీత్!" అని లోపలికి కేకేసాడు. 
మూడో పిలుపుకి గానీ మూరిత్ ఊడి పడలేదు.  
"చదరంగం ఆడదాముటార్ కాసేస్పు.. నీతో ఆడి చాలా కాలమైంది"  అనడిగాడు సుందరయయ్. 
"ఒదుద్లే నానాన్! ఓడిపోతే చాలా ఫీలైపోతావు" అనాన్డు మూరిత్ అదోలా నవివ్. 
"ఓడటమా? నీతోనా? అదీ చూదాద్ం.. బోరుడ్ సరద్రా ముందూ" అనాన్డు సుందరయయ్ తెలల్టి మీసాలు దువువ్కుంటూ. 
"వటిట్ ఆటైతే బోరు. ఏదైనా పందెం కాయండి.  ఇంటరెసుట్గా ఉంటుంది" అనాన్డు మూరిత్ కాయలు సరుద్తూ. 
"పందేలు కాసాత్వుటార్.. ఇదెపప్టున్ంచీ? అంత పెదాద్డివై పోయావేం అపుప్డే!" అంటూ మందలింపులకి దిగబోయింది సుభదర్మమ్. 

సుందరయేయ్ అడొడ్చాచ్డు "అందులో తపేప్ముందిలేవే. ఇంటోల్ మనతోనేగా ఆడేదీ! కాకపోతే అబాబ్యిగారికీ సొంత సంపాదన ఎపప్ణున్ంచో.. ఆ సంగతి 
కనుకోక్ ముందు. నా డబుబ్లతో నా మీదే పందెం కాయడం.. ఆహా.. ఇదో కొతత్ తరహా  పందెం కాబోలు ఈ కాలం పిలల్లకి!" 

తండిర్ వెటకారం ఆ మాతర్ం అరథ్ం చేసుకోలేనంత పసిపిలాల్డేం కాదు మూరిత్. బెంగుళూరోల్ థరిడ్యర ఎమ.టెక చేసుత్నాన్డు. 
"డాడీ! మరిచ్పోయారేమో కానీ.. మీరు నాకో బైకు బాకీ. పోయిన బరత్ డేకే రావాలిస్న బండి.. పంటలు బాగా లేవని వాయిదా వేసాం. 

సుమారు ఆరవై వేలు. బెసాట్ఫ తీర్లో నెగగ్ండి.. ఆ డిమాండును సవ్చచ్ందంగా వదులుకుంటా.. ఓకేనా" అనాన్డు మూరిత్ రోషంగా. 
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"సరేలేరా.. ముందు ఓడించు చూదాద్ం" అని నవువ్కుంటూ తన తెలల్బలగంలోని పావుని రెండు గడులు ముందుకు దూకించాడు 
సుందరయయ్. 

వెంటనే మూరీత్ తన వంతు  ఎతుత్వేసి తలిల్ వేపు సాభిపార్యంగా నవువ్తూ చూసాడు. 
మొదలు పెటట్డమే కషట్ం. మొదలైంతరువాత ఆపడం అంతకనాన్  కషట్ం.. చదరంగం తీరే అంత. సవ్యంగా ఆడలేదు కానీ 

సుభదర్మమ్గారికి భరత్ ఆటల పిచిచ్తో పెళిళ్నాటినుంచీ పరిచయమే. ఆయన గవరన్మెంటు హైసూక్లోల్ డిర్లుల్ టీచరు. ఈ మధయ్నే పదవీ విరమణ చేసాడు. 
తండిర్ తరీఫ్దులో మూరీత్ బాగానే పుంజుకునాన్డు. పర్సుత్తం అతనే వాళళ్ యూనివరిశ్టీ చెస చాంపియన. 

ఐదు నిమిషాలోల్నే తండీర్ కొడుకులిదద్రూ ఆటలో లీనమై పోయారు. 
మరో మూడు గంటల దాకా ఇదద్రూ గుళోల్ విగర్హాలే.  
చీకటి చికక్పడుతోంది.  
'దీపాలు సిదద్ం చెయయ్కపోతే  ఎంత రాదాద్ంతమవుతుందో తెలుసు. పిలాల్డికీ, ఆయనకీ ఇలాంటి వేళ వేడి వేడి పకోడీలంటే ఎంతో 

ఇషట్ం.' 
ఆ తయారీకని వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది సుభదర్మమ్గారు. హాలోల్నుంచీ తండీర్ కొడుకుల మాటలు  వాన హోరు మధయ్ వింటూ పనిలో 

పడిపోయింది. 
"తోసి రాజు".. మూరిత్ గొంతు.  సుందరయయ్ గొణుగుడు.  ఏదో  కాదని గటిట్గా వాదులాడుతునాన్డు కొడుకుమీద. 
మొతాత్నికి అబాబ్యి చేతిలో ఆయనగారికేదో గటిట్ దెబేబ్ తగిలినటుల్ందీ! ఆ గిజగిజలు వింటుంటే అరథ్వవడంలా!  
మూరిత్ కొతత్ బులెల్ట మీద తండిర్ నెకిక్ంచుకుని ఊరి మధయ్నుంచి దరాజ్గా పోతునన్టుల్ ఓ ఊహ తటాలుమని బురర్లో మెరిసింది. 

సుభదర్మమ్గారి పెదాల మీద చిరునవువ్ విరిసింది. 
'పందెం సంగతెలా ఉనాన్ ఈ ఏడాది మాతర్ం మూరిత్కి తపప్కుండా బండి కొనివావ్లి. ఒకక్గా నొకక్ నలుసు. ఇంటికి వెలుగు.  పంటల 

బాగోగులతో నిమితత్ం పెటుట్కోకూడదీసారి. అంతగా ఐతే చేతి గాజులైనా సరే..' 
హాలోల్నుంచి కొతత్ గొంతు వినిపించే సరికి సుభదర్మమ్ ఆలోచనల చైన తెగిపోయింది. 
చేసుత్నన్ పని ఆపి బైటికి తొంగి చూసింది.   
*     *     * 
ఎవరో కొతత్ మనిషి. ఎపుప్డూ చూడని మొహం. ఆకారం ఒకింత వింతగానే ఉంది. 
భుజం చుటూట్ కాషాయం రంగు శాలువా.. కిందేమో అబాబ్యి వేసుకునే లాంటి ఇరుకు పాయ్ంటు.  భుజానికి ఓ జోలెలాంటిది 

వేలాడుతునన్ది. సగం సనాయ్సి.. సగం సంసారి లాగుంది వేషం.  
గలగలా మాటాల్డుతునాన్డు.  'ఏటోల్ పోటు మహా ఉదద్ృతంగా ఉంది సావ్మీ. అకక్డికీ మొండికేసి సగం దూరందాకా వెళాల్ . నా వలల్ 

కాలా. ఊళోల్కి వసుత్ంటే  మొదటగా మీ ఇలేల్ కనబడింది. వాన వెలిసిందాకా తల దాచుకోక తపప్దు కదా! ఈ వరండాలో కూరుచ్ంటా.. మీకెవవ్రికీ ఇబబ్ంది 
కలిగించను' అని చెపుప్కొసుత్నాన్డు. 

'పాపం' అనిపించింది సుభదర్మమ్ గారికి.  తలుపులు బిడాయించుకుని లోపల కూరుచ్ంటేనే చలిగాలికి వళుళ్ గజగజలాడి పోతునన్ది. 
నడి వయసు మనిషికి.. ఎంత కషట్ం.. రాతర్ంతా బైట వరండాలో అంటే' 

వాకిలి తలుపులు బారాల్ తీసుండటం వలల్ జలుల్ లోపలికి కొటిట్ గదంతా రొచుచ్ రొచచ్వుతునన్ది. 
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"మూరీత్! ముందా తలుపులు వేసేయరా.. ఆయనొన్చిచ్ లోపల  కూరోచ్మను" అంది సుభదర్మమ్గారు వంటింటి గుమామ్ని కవతలే 
నిలబడి.  

మూరిత్ తలుపులు మూసి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 
వేసిన తలుపులకు పకక్నే గోడకు చేరగిలబడి కూరుచ్ండి పోయాడా కొతత్ మనిషి. సుభదర్మమ్వంట పనిలో కెళిళ్పోయింది. 
ఆటాడుతూనే  ఆ మనిషితో మాటలోల్ పడాడ్డు సుందరయయ్.  
పర్సంగ వశాతూత్ చాలా కొతత్ విషయాలే తెలిసాయి. ఆ సనాయ్సి పూరవ్ నామం భైరవయయ్ట. పొదుద్టూరు నివాసి. కాశీ విశేవ్శవ్రుని 

దరశ్నానికని పోయి భారాయ్ బిడడ్లిదద్రీన్ గంగలో పోగొటుట్కునాన్టట్. ఆ వైరాగయ్ంతో చేసే బంగారం వాయ్పారం చాలించుకుని ఇటాల్ దేశాలు పటిట్ 
తిరుగుతునాన్నని చెపాప్డు. 'కైలాసగిరి నుంచి కనాయ్కుమారి దాకా తిరగని పుణయ్కేష్తర్ం లేదు సావ్మీ! మనశాస్ంతి కోసం  ఆరాటం. నీడలా వెనన్ంటుండే 
ఇలాల్లు, బిడాడ్.. ఇదద్రూ ఒకేసారి  కనుమరుగయిపోయాక గానీ .. జీవితంలోని డొలల్తనం బైట పడలేదు.’ అంటూ ఓ  మెగా సీరియల కి సరిపడా 
కథాగానం చేసాడా సెమీ సనాయ్సి. 

ఇంటోల్ వాళళ్తోపాటే వేడి వేడి పకోడీలు  ఒక పేల్టులో పెటిట్సేత్ ఇంత వేదాంతమూ వలిల్ంచిన సనాయ్సి 'ఉలిల్వి కదా వదద్'నలేదు సరికదా.. 
ఒకక్ పలుకూక్డా మిగలకుండా పేల్టు మొతత్ం నిమిషంలో లాగించేసాడు. 

ఆరగింపుల పరవ్ం అలా కొనసాగిసూత్నే ఓ కంట తండీర్ కొడుకుల ఆటమీద కనేన్సీ వుంచాడు.  
ఒక రౌండు అపప్టికే మూరిత్ గెలిచి ఉనాన్డు. రెండో రౌండు చివరోల్కొచిచ్ అడావ్ంటేజిలో ఉనాన్డు. సుందరయయ్ తన  రాజుని అనిన్ 

రకాలా  ఇరకబెటుట్కుని తపిప్ంచుకునే దారి తోచక తనున్కులాడుతునన్ తరుణంలో.. 
అమాంతం బలల్ ముందుకు దూకేసి " ఈ కుడి వైపు ఏనుగుని బలిచేచ్యండి సావ్మీ.. రాజు తపుప్కొనే తోవ అదే ఏరప్డుతుంది!" అని 

సలహా పారేసాడు. సుందరయయ్ శషభిషలు చూసి తనే చొరవగా ఏనుగుని ఎదుటి పక్షం ఏనుగు ముందు మోహరించేసాడు. 'హుమ' అని మూలిగాడు 
సుందరయయ్ మరో మారగ్మేదీ తోచక. 

'ఇదొక ఎతాత్' అనుకుంటూ అమాంతం  ఆ బలగానిన్ తన ఏనుగుతో  ఎతిత్కుదేసే ఉతాస్హంలో  తన రాజు అరక్షణ గోతిలో 
పడిపోవడం గమనించనే లేదు  మూరిత్ కూడా. 

ఏనుగు ఖాళీ చేసిన ఆ సాథ్నంలోకి వెంటనే మంతిర్ని తోసేసి 'షా' అని సుందరయయ్ బిగగ్రగా అరవడం.. మూడే మూడు నిమిషాలపాటు 
సంపూరణ్ ధాయ్నంలోకి వెళిళ్నా లాభంలేక.. మూరిత్  పూరిత్గా చేతులెతేత్యడం.. క్షణాలోల్ జరిగి పోయాయి. 

ఆట గెలిచిన సుందరయయ్ ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. 
 ఆశచ్రయ్ంగా సనాయ్సి వైపు చూసి "బంటును ఏనుగని.. మంతిర్ని రాజని అంటుంటే   బేసికుస్ కూడా తెలీవని పొరబడాడ్ సావ్మీ! మీరు 

ఇంతాట పెటుట్కుని.." 
తలడడ్ంగా ఊపాడా సనాయ్సి నవువ్తూ " నిజంగానే నాకీ ఆట 'అ ఆ' లు కూడా తెలీవు సావ్మీ! మీరాడే తీరు చూసి తోచిన సూచన 

చేసానంతే.  ఇదంతా నా గొపప్తనమా?.. దీనిది కానీ" అంటూ మెడలో వేలాడే గొలుసు వంక చూపించాడు. 
మెరుపు తగిగ్న బంగారపు గొలుసది.  లాకెట సాత్ఘ్నంలో ఏదో ఎరర్రంగు రాయి వేలాడుతునన్ది.  
సుందరయయ్మొహంలో అయోమయం. మూరిత్ మొహంలో చిరునవువ్. సనాయ్సి మెళోల్ బంగారపు గొలుసంటే నవువ్ రాదా మరి 

హేతుబదద్ధ్ంగా ఆలోచించే బుదిధ్మంతుల కెవరికైనా! ఎంగిలి పేల్టుల్ ఎతుత్ కెళళ్టానికని వచిచ్న సుభదర్మమ్గారు  సనాయ్సి మాటలు శర్దద్గా వింటో అకక్డే 
నిలబడి పోయింది. 

"ఇది వంటిమీద గుండెలిన్ తాకుతునన్ంత సేపూ మనసులో వునన్దంతా వాసత్వమై తీరుతుంది. ఆటలో మీకు సాయం చేసేటపుప్డు నా 
మనసులో ఉనన్ది ఒకక్టే కోరిక  'ఈ అబాబ్యి ఎటాల్గైనా ఆ ఏనుగుమీద ఆశతో రాజు కాపుగడిని ఖాళీ చేసెయాయ్ల'ని. మీ కళల్తోనే  చూసారుగా.. ఏం 
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జరిగిందో! అదీ ఈ రాయి మహతయ్ం. మీ ఇంటి గుమమ్ం ముందు తడిబటట్లతో నిలబడునన్పుప్డు ననున్ లోపలికి రానీయాలా.. వదాద్ అని మీమాంస పడాడ్రు   
మీ అబాబ్కొడుకులిదద్రూ. ఎకక్డో లోపల వంటింటోల్ పని చేసుకునే ఈ తలిల్ పనిమాలా వచిచ్ మీ చేత  లోపలికి పిలిపించింది. అదీ ఈ రాయి మహిమే"  

మూరిత్ మొహం చూసి మళీల్ అనాన్డా సనాయ్సి "  మీరు నమమ్డం లేదని తెలుసూత్నే ఉంది. మీ వయసుకది సమంజసమే! దీని శకిత్ని 
మరో సారి నిరూపిసాత్..  చూడండి. మూడు రోజుల బటీట్ ఈ పార్ంతంలో కరెంటు నిలకడగా ఉండటం లేదు కదా! " 

" కొంప తీసి ఇపుప్డుగానీ కరెంటు పుటిట్సాత్నంటారేమిటి?" అనాన్డు మూరిత్. ఎంత వదద్నుకునాన్ గొంతులో హేళన దాగడం లేదు. 
పటిట్ంచు కోలేదా సనాయ్సి. 

" శీర్ మలిల్కారుజ్న సావ్మివారి సుపర్భాతం  చదువుకుంటూ పోతుంటా సావ్మీ ఒక వరసలో.  ఈ లోపలొక  ఐదారు నిమిషాలపాటైనా 
విదుయ్దీద్పాలు వచిచ్పోతే ఈ  రంగురాయిలో శివసతుత్వ ఉనన్టేల్ లెకక్" అంటో  చపప్టుల్ కొటుట్కుంటో శోల్కాలు చదవడం  ఆరంభించాడు. 

"పార్తసమ్రామి గణనాథమనాథబంధుం 
సింధూరపూరపరిశోభితగండయుగమ్మ 
ఉదద్ండవిఘన్పరిఖండనచండదండ 
మాఖండలాదిసురనాయకబృందవందయ్మ। 
కలాభాయ్ం చూడాలంకృతశశికలాభాయ్ం నిజతపః 
ఫలాభాయ్ం భకేత్షు పర్కటిత ఫలాభాయ్ం భవతు మే 
శివాభాయ్మసోత్కతిర్భువనశివాభాయ్ం హృది పున 
రభ్వాభాయ్మానందసుఫ్రదనుభవాభాయ్ం నతిరియమ।.." 
ఆశచ్రయ్ం!  
"..నమసేత్ నమసేత్ మహాదేవ శంభో! నమసేత్ నమసేత్ దయాపూరణ్ సింధో! 
నమసేత్ నమసేత్ పర్పనాన్తమ్బంధో! నమసేత్ నమసేత్ నమసేత్ మహేశ!.." అంటూండగానే తటాలుమని గదిలో దీపాలు వెలిగాయి.  
ఎపుప్డు ఆన చేసుందో టీవీ సోప్రట్స్ చానెల.. ఒన-డే చివరి ఓవర లాసత్ బట ఒన డెలివరీకని జడేజా సట్ంపస్ వైపు దూసుకొచేచ్సుత్నాన్డు. 

చూసుత్ండగానే అతగాడు విసిరిన బాలుని  గేల ఎదురెళిల్ బలంకొదీద్ బాదడం.. గాలోల్కి లేచిన బంతి సరిగాగ్ బౌండరీ లైనుకి ఇంచికిటుగా నిలబడడ్ ఫీలద్రు 
పటిట్న దోసిటోల్.. పడినటల్నిపించడం! సిల్పప్యినటూల్ ఉంది.. 'సికస్ర'అని  కామెంటేటరల్ అరుపులు వినిపించడం. గాయ్లరీ జనాల గోల మధయ్ .. విన అయిందో 
విండీసో.. చాంపియనయిందో ఇండియనోస్.. కిల్యరయే లోపలే.. మళాళ్ ఠపుప్మని కరెంటు పోనే పోయింది.  

పూరిత్గా మతి పోయినంత పనయింది సుందరయయ్ దంపతులకు. 
మూరీత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు.  పూరిత్గా నమమ్డానికి హేతువాదం అడొడ్సుత్నన్ది. 
"నాకంతా అరథ్మవుతూనే ఉంది. నీకింకా పూరిత్విశావ్సం కలగనే లేదు కదా సావ్మీ.. పోనీ వదిలేయండి"  అనాన్డా అరథ్సనాయ్సి అదో 

రకమైన నిరేవ్దంతో.  
సుభదర్మమ్గారు అపుప్డే  విసత్రి నిండా భోజనం తెచిచ్ సనాయ్సి ముందుంచింది.  "తలీల్! మీరింత అభిమానం చూపిసుత్నాన్రు. చీకటని 

కూడా చూడకుండా  ఓపిగాగ్ ఇనేన్సి అనుపాకాలు కమమ్ంగా చేసి తెచాచ్రు.  తినే పార్పత్ం  ఈ నోటి కుండదూద్?" అనాన్డు అదే మూడులో. 
"ముందు తినండి సావ్ములూ! ఇంటికొచిచ్న అతిథిని ఖాళీ కడుపుతో ఉంచి మేం మాతర్మే భోంచేయడం.. అదేమంత మంచీ 

మరాయ్దా!"అనాన్డు సుందరయయ్. అపప్టికే అతనికా సనాయ్సిమీద అపరిమితమైన గురి ఏరప్డిపోయుంది. 
పెదవి విరిచాడా సనాయ్సి " అభోజనం రాసిపెటుట్ంది సావ్ములూ ఈ పూట. ఒకక్ నాకే కాదు.. ఇంటిలిల్పాదికీ. అమామ్! ఒకక్సారి మీరా  

లాంతరు వంటింటిదాకా పటుట్కెళిల్  పొయియ్ మీది చూడండి. మీకే అరథ్మవుతుంది జరిగిన అనరద్మేమిటో?"  
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వింత పడుతూ దీపం బుడిడ్తో లోపలకి వెళిళ్ంది సుభదర్మమ్గారు. అకక్డినుంచే ఒకక్ గావుకేక వినబడింది. కంగారుగా లోనికి 
పరుగెతిత్కెళిళ్న మూరిత్.. సుందరయయ్లకు  గినెన్లో అనన్ం మెతుకులతో సహా ఉడికి ఉబిబ్న ఇంత లావు బలిల్ కనబడింది. వళుళ్ జలదరించింది అందరికీ. 

"ఇదీ తమరి రంగురాయి మహతేత్నంటారా మహానుభావా?"అనడిగాడు మూరిత్ సాధయ్మైనంత వెటకారంగా. వెళిళ్పోయే మూడ లో 
జోలె సరుద్కుంటునన్ సనాయ్సి నుంచి బదులే లేదు. 

అపప్టికి వరష్ం కాసత్ తగుగ్ ముఖం పటిట్ంది. 
లేచి నిలబడి సుందరయయ్కు నమసాక్రం చేసి అనాన్డు సనాయ్సి" దారి ఖరుచ్లకు చేతిలో తైలం బొతిత్గా లేదు. ఈ గొలుసు తమరి 

దగగ్రుంచుకుని కాసత్ నగదు ఇపిప్సాత్రేమోనని ఆశతో వచాచ్ను. అసలు మీ ఇంటి తలుపు తటిట్న కారణం కూడా  అదే సావ్మీ!" 
వెంటనే అందుకునాన్డు మూరిత్ "అదేం.. మీ దగగ్రే మహతుత్గల  రాయుందిగా! కావాలిస్నంత సొముమ్ తమరే సృషిట్ంచుకోవచుచ్ కదా?" 
సనాయ్సి మొహంలో చిరునవువ్"ఈ రాయికి మహతుత్ందనాన్నే కానీ.. శూనయ్ంలోంచి శివలింగాలనీ.. గాలోల్ంచీ కరెనీస్ నోటల్ను 

రాలుసుత్ందననాన్నా?   ఆ తరహా మహతేత్ గనక ఈ రాయికుండుంటే పార్ణానికనాన్ మినన్గా పేర్మించిన వాళల్ను గంగమమ్తలిల్ ఒడికి వదిలి వసాత్నా? 
వాయ్పారం వదద్ని వదిలేసుకునే నాటికి నా సిథ్ర చరాసుత్ల విలువ సుమారు పది కోటల్ పైమాట. కొంత ఊరి అనాథ శరణాలయానికి, కొంత 
చెనన్కేశవసావ్మివారి ఆలయానికి  రాసిచేచ్సాను. ముందే చెపాప్ను.. నేనూ మీ అందరిలాంటి వాడినే అని. ఈ  రాయుండట మొకక్టే  నా పర్తేయ్కత. 
తాకటుట్ వాయ్పారం చేసే రోజులోల్ నా చేతికొచిచ్ందీ గొలుసు.  కుదవబెటిట్న మనిషే సవ్యంగా చెపుప్కొచాచ్డు  దీని మహిమలు. నమమ్లా అపప్టోల్. 
విడిపించుకోడానికి అతగాడు మళీళ్ ఎందుకు రాలేదో.. తరువాత తరువాత  గానీ తెలిసిరాలేదు. గంగపాలయినపుప్డిది నా భారయ్ మెడలోనే ఉంది. తన 
గురుత్కోసమనే ఇంతకాలం నావెంట తిపుప్కుంది. మామూలు బంగారమని  చెపిప్  వదిలించుకోవడం తేలికే. నమిమ్ కొనన్వాడిని మోసగించినటల్వుతుందది. 
ఉనన్ విషయమేదో చెపిప్.. దృషాట్ంతాలు చూపిసుత్నన్దందుకే. మీ లాగానే చాలామంది  కాశీ మజిలీ కథలని కొటిట్ పారేసారు.  ఈ పెదద్యయ్లాగా  కాసత్ 
నమమ్కం కుదిరినవాళుళ్ గాయ్రంటీ అడిగారు.   దారి ఖరుచ్లకోసం రొకక్ం అతయ్వసరం పడింది. కనకే ఇంతలా మీకు చెపుప్కోవాలొస్సోత్ంది. ఆ పైన మీ 
ఇషట్ం. నా పార్పత్ం" అంటూ సుభదర్మమ్గారికి నమసాక్రం చేసి వీధి వాకిలి వైపుకి అడుగులేశాడు సనాయ్సి. 

మూరిత్ ఏదో అనబోయాడు కానీ.. 'వదద్నన్'టుల్ వారించింది సుభదర్మమ్ గారు.     
వీధిలో దాకా  సనాయ్సి వెనకనే వెళొల్చిచ్న  సుందరయయ్ను చూసి "పాపం.. ఆయన చేతిలో కాసేత్దనాన్ పెటట్కపోయారా?" అంది 

సుభదర్మమ్గారు సానుభూతితో. 
"ఒక వెయియ్ రూపాయలు ఇచేచ్లేవే. పోతూ.. పోతూ..  తొందరలోనే మనకు పెదద్ మొతత్ంలో ధనపార్పిత్  కలగబోతునన్టుల్ చెపాప్డోయ" 

అనాన్డు సుందరయయ్  గుపెప్టోల్ని గొలుసును హుషారుగా ఊపుకుంటో. 
"పెదద్ మొతత్మంటే?" సుభదర్మమ్గారి ఆరా. 
"సుమారు ఐదారు లక్షలు" సుందరయయ్ గొంతులో ఉతాస్హం. 
కనుబొమలు ముడిపడాడ్యి అపర్యతన్ంగా మూరిత్కి. "ఆ సనాన్సి మాటకూ నా బైకుకూ ముడిపెటొట్దుద్ డాడీ" అనాన్డు  హెచచ్రికగా! 
'చూదాద్ం లేరా బాబూ! మూడో రౌండు వేదాద్ం పటుట్.. అమమ్ మళీల్ అనన్ం వండటానికి ఎటూ టైం పడుతుంది!" అనాన్డు సుందరయయ్.  
" మూడ పోయింది డాడీ.." అని లేచి గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు  మూరిత్. 
"పిలాల్డినింక  వదిలేదుద్రూ!  రేపు తెలాల్రగటేల్ వాడి పర్యాణం. " అంది సుభదర్మమ్ గారు వంటింటోల్కి పోతూ. 
"అయోయ్.. గాయ్సూ ఇపుప్డే ఐపోవాలా!" అని  లోపలున్ంచీ ఆమె అరుపు. 
సనాయ్సి చెపిప్న 'అభోజనం' గురుత్కొచిచ్ంది సుందరయయ్కి.   
*** 
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తెలాల్రు ఝామునే వెళిళ్ పోయాడు మూరిత్.  
పటన్ం దాకా తండిర్ తోడొసాత్నంటే " రోడద్ంతా రొచుచ్గా ఉంది.. నా తంటాలేవో నేను పడతాగానీ పెదద్ మొతాత్లొసేత్ మాతర్ం  కాల 

చెయయ్ండి. కొనాలిస్న లిసుట్ చాలా పెదద్దే ఉంది నా దగగ్ర " అని  హాసాయ్లు పోయాడు మూరిత్  పోతూ పోతూ. 
"ముందు రానివవ్రా బాబూ.. చూదాద్ం" అని వదుద్ వదద్ంటునాన్ కొడుకు మెళోళ్ రంగురాయి గొలుసు వేసేసాడు  సుందరయయ్ 

ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ. 
మూరిత్ తీసేయబోతుండే అడుడ్తగిలింది తలిల్ " బోసి మెడతో తిరగడం ఫాయ్షనా ఏందిరా? ఉండనీయ మా తృపిత్ కోసమనాన్" అంటో. 
తలిల్కి కషట్ం కలిగించడం ఇషట్ం లేక గముమ్ నూరుకుండిపోయాడు మూరిత్.   
పటన్ం బసుస్ సాట్ండు నుంచీ కాల చేసాడు మూరిత్ " రైలేవ్ లైనుల్ సరిగాగ్ లేవంటునాన్రు. అనిన్ బళూల్ ఆలసయ్ంగా నడుసుత్నాన్యి. అదృషట్ం 

బాగుండి వోలావ్ బసొస్కటి దొరికింది నానాన్! దాంటోల్ పోతునాన్!  సిగన్లుస్ సరిగాగ్ లేవు.   మధయ్ల్లో  రెసాప్నుస్ లేకపోతే  కంగారు పడదుద్. చేరంగానే మళీల్ 
కాల చేసాత్" అనాన్డు  

అదే మూరిత్ నుంచి తలిల్దండుర్లకు  వినిపించిన చివరి మాటలు.    
మూరిత్ ఎకిక్న వోలావ్ బసుస్ దారిలో ఏదో కలవ్రుత్ దాటుతూ కాలవ నీళల్లోల్ జారి  పడింది. అధునాతనమైన బసుస్. లోపలున్ంచీ అనిన్ 

డోరుల్ ఆటోమెటిగాగ్ లాకయ ఉండటం.. యమరజ్నీస్లో అన లాకవాలిస్న మెకానిజం అటట్ర ఫాల్పయిపోవడం వలల్..   అంత అందమైన వాహనమూ ఎకిక్న 
పర్యాణీకులందరి పాలిట సామూహిక జలసమాధిగా మారి కూరుచ్ంది.  

రకరకాల కారణాలతో  చనిపోయిన నలభై మందిలో మూరీత్ ఒకడు. అతని మృతుయ్కారణం మాతర్ం చాలా పర్తేయ్కం.  
మెడలోని గొలుసు సీటురాడుకు చికుక్బడిపోయి  రంగురాయి అంగిటికి అడుద్పడటం వలల్ ఊపిరాడక చనిపోయినటుల్ పోసుట్మారట్ంలో 

తేలింది. 
లకీగా బసుస్ ఓ పర్ముఖ నేతాశీర్ టార్వెలింగు ఏజెనీస్ది.   
'ఎనిన్కలు ముంచుకొసుత్నన్పుప్డే ఈ దారుణం జరగడం ఖరమ్. జరిగిన  నషట్మేదో అణాపైసలోత్ సహా   ఎలక్షనల్యినాక వరుల్కోవచుచ్. 

ముందు.. పారీట్ టికెటుట్ పోకుండా చూసుకోవడం ముఖయ్ం.  మీడియా ఆరాబ్టం.. మృతుల సంబంధీకుల  ఆగర్హం చలల్బడాలంటే  ఎవరూ ఊహించని 
భారీ మొతత్ం నషట్పరిహారం కింద అచుచ్కోవడమే ఉతత్మం' నేతాజీ వూయ్హం ఆ లైనులో సాగబటిట్ సహబాధితులందరికి మలేల్ కొడుకు దురమ్రణానికి 
నషట్పరిహారం కింద సుందరయయ్ దంపతులకు అందిన మొతత్ం అక్షరాలా ఐదు లక్షలు! 

సనాయ్సి మాటలు అక్షరాలా సతయ్మయాయ్యి..నిజమే!   
కానీ…!   

***   
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నూయ్నూయ్  యాటిటూయ్డ్యాటిటూయ్డ్                                          రాగ్రాగ్  రిరి
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         ఐ మాకస్ లో రెసాట్రెంటోల్ నేను కాఫీ తాగుతునాన్. నాకు కొంచెం దూరంలో ఒక జంట కూరుచ్నాన్రు. మధయ్ వయసుస్ 

వుండచుచ్. నాకంటే ఓ పదేళుళ్ చినేన్మో కూడా…. పకక్నే  వాళళ్ అమామ్యి అనుకుంటా పదెద్నిమిది ఇరవై వయసు వుంటుంది.  ఇంకో పకక్న అబాబ్యి 
కూరుచ్నాన్డు, పదిహేనేళుళ్ వుండచుచ్. టేబుల మధయ్లో పెదద్ ఐసీర్క్ం కప అందులో తెరలు తెరలుగా రంగు రంగుల ఐసీర్క్ం. 

           ఆయన  సూప్నుతో     ఐసీర్క్ం పెదిమల ఎడజ్ లో చపప్రించి " బాగుందనన్టుట్ " వాళాళ్విడ నోటోల్ పెటాట్డు కొంచెం. ఆవిడ 
పెదిమలతో ఐసీర్క్ం ని టేసట్ చేసూత్ " ఐసీర్క్ం బాగుంది" అనన్టుట్ పెదిమలను అటూ ఇటూ నాలుకతో ఆ చివరనుంచి ఈ చివర వరకూ తడుముకుంది. 

              నా కళళ్లో అనుకోకుండా గిరుర్న కనీన్రు.  ఏవో ఙాఞ్పకాలు.   నాకు పెళైళ్న కొతత్లో నేను కూడా ఇలాగే చేశా. అపప్టికీ 
నాకు పిలల్లు లేరు. జాఙ్పకాల పర్వాహంలో యేదో యింకేదో కళళ్ముందు.... కంటి నీటి తెరలచాటున రంగుల గతం గురుత్కు వసూత్ంటే కంటి ఎడజ్ పలల్ం 
చూసుకుని గిరుర్న కంటోల్ంచి జారబోతుంటే , నా చేతి రుమాలుతో బయట పర్పంచానికి కనిపించకుండా అదేద్శాను.  మొబైల లో  టైం చూశా. ఇంకా 
సినిమాకి ఇరవై నిమిషాల టైం వుంది.  ఈ మధయ్ చేతికి వాచీలు పెటుట్కోవటం మానేశారు చాలమంది.  వుదయం లేవగానే మొబైల కి మోకరిలిల్ మెసెస్జస్ 
,మిసుస్డ కాలస్ , టైం ఇలా అనీన్.... ఆఖరికి నుయ్స పేపర కుడా మనకి జీ తీర్ జీ  అంటూ అంతరాజ్లపు కనెన్క్షనస్ తో .  

విచితర్ం కదా రోజు రోజుకి పర్పంచం ఎలా ముందుకు వెళోత్ందో ...... 
నా ఎదురుగా అయిస కీర్ం తినే జంట పిలల్లతో మూవ అయాయ్రు అకక్డున్ంచి. 
నా మొబైల ఇంతలో మోగింది 
" హలోల్ అహలాయ్"  
" కాక..!? ఎలావునాన్వు? మీ అమామ్యిని ఎఫ బీ లో యాడ చేసుకోవటం కుదరలేదు " అంది అటు నుంచి అయిషూ 
" యెందుకని? "  
" తను ఆపష్న బంద చేసింది"  
" హుమమ్ మమ్ మమ్ " అనాన్నేన్ను  
" బట ఇంకో విషయం తెలిసింది కాకా "  
" యేంటది?" కూయ్రియాసిటీతో అడిగాను  
" కాకా! మాటిర్మోనియల సైటోల్ మీ అమామ్యి డిటైలస్ చూశా. షీ ఈస నియరలీ థరీట్ ఫోర నవ     నా వయసేస్    "   
" అవును నాకే అరవై దాటాయి కదా!" అనాన్ను.  
" కాకా యెంచేసుత్నాన్వ? "  
" యేం లేదు అయిషూ బొర కొడితే మూవీకి వచాచ్ను "  
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" ఓ ఫఫ్ ఫ ఫ ఫ ఫ ఫ  మలీల్ ఐమాకస్ కి పోయావా .... ఆ.... డబుబ్లనీన్ యిలా తగలెయియ్ సినిమాలకి " నవువ్తూ తిడుతునన్టుట్గా అంది 
. నేను సినిమాలకి వెళిళ్నపుప్డలాల్ తను ఇలా మందలించటం మామూలే ! 

" తరావ్త మాటలాడుతాను కాకా.. వుంటా కాసత్ పని వుంది " అంటూ ఫొన డిసక్నెన్కట్ చేసింది అటు నుంచి   
    అహలయ్ నాకు చాట ఫెర్ండు , వయసు ముపైప్య దాటి వుండచుచ్.  మా అమామ్యి వయసేస్ తనది కూడా. చాల తెలివైనది, లాజికల 

థింకింగ  యెకుక్వ. ఒక చాట ఫెర్ండ దావ్రా తను పరిచయం అయియ్ంది. నేను అయిషూ ...అయిషూ అని పిలుసాత్ను తనని.  సెంటర్ల గవరన్మెంట జాబ . 
మంచి పొజీషన, సవ్తహాగ మంచి తెలివితేటలు వునన్ మనిషి. అమమ్ వుంది నానన్ చినన్పుప్డే చనిపోయారు. కషట్పడి పైకి వచిచ్న మనిషి. 
మూకుక్సూటితనం , కాసత్ జాలి , కొంచెం పెంకి....కొంచెం కాదు బాగానే పెంకి. సెలవలోల్ బాగా లేజీ.  పరిచయం అయిన కొదిద్రోజులోల్నే నాకు బాగ కోల్స 
అయియ్ంది. అపప్టినుంచి కాకా కాకా అని పిలుసూత్ంది తను. పుటిట్ంది బందరు అయినా వుదోయ్గ రీతాయ్ హైదరాబాద లో వుండటం తను. హైదరాబాద భాష 
అలవాటు అవవ్టం వలల్ " కాకా కాకా" అని ఫోన చేసినపుప్డలాల్ కావ కావ మంటూ సందడి చేసూత్ వసపిటట్లా నాతో మాటాడటం తనకి అలవాటు 
అయియ్ంది. వారానికి ఒకసారైనా తనతో మాటాడకపోతే నాకు తోచదు. కానీ ఆచీ తూచీ చాలా మెచూయ్రడ్ గా మాటాడుతుంది. తనకీ నాకూ పరిచయం 
అయియ్ రెండేళుళ్ దాటింది. 

           తను మాటలోల్ చెపిప్ంది చాల కాలం కిర్తం తను ఒకళళ్ని పెళిళ్ చేసుకుందామని అనుకుని, అతనితో దాదాపు కోల్జ గా 
తిరిగిందిట. పెళిళ్ వరకూ వచేచ్సరికి అతనికి ఆలెర్డీ మారేజ అయియ్ందని తెలిసి కంగు తింది పాపం. ఆ విరకిత్లో సీల్పింగ పిలస్ తిని సూయిసైడ అటెంపట్ 
చేసిందిట. డోస ఎకుక్వై చావు తపిప్ బయటపడింది.  దాని ఎఫెకట్ కి ఒక వారం వరకు కడుపు మంట. ఆ తరావ్త చాలా కాలం వరకూ నారమ్ల 
కాలేకపోయింది. అపప్టి నుంచీ కొంచెం దిగులు , దిగులు వెంబడి గిలీట్. 

                  ఇంటోల్ తలిల్కి తెలిసి యేడుప్లూ, యేడుపుల వెకిక్ళళ్లోల్ ఓదారుప్లు అనీన్ అయిపోయాయి.  ఇపుప్డు కొంచెం పెళిళ్ 
గురించి కాసత్ తటపటాయిసోత్ంది... ఆ దెబబ్కు మగవాళళ్ంటే చిరాకు వచేచ్సింది కాసత్. 

            ఇంత జరిగాక అతను పెళిళ్చేసుకోలేను కాని వుంచుకుంటా అని ఇండికేషన ఇచేచ్టపప్టికికి అహలయ్కి ఇంకా చిరెర్తుత్ 
కొచిచ్ంది. వాడి ఆఫీసుకెళిళ్ ఒక రోజు చెపుప్ తీసుకుని యెడా పెడా వాయించేసింది.  ఇది జరిగి కుడా చాల రెండేళుళ్ పైనే అయియ్ంది.  ఇంక తను 
మామూలు మనిషి కావటానికి చాలా రోజులే పటిట్ంది. మధయ్ మధయ్ లో వేదాంత ధోరణి. ఇంకో పకక్ పెళిళ్ గురించి వాళళ్ అమమ్ తొందర పెడుతూ 
వుండటం, వీటిని  తటుట్కుంటూ వుదోయ్గం చెయయ్టం కొనిన్ రోజులు ఇబబ్ందే పడింది. ఒకోక్మనసు కి ఒకోక్ చరితర్... పర్తి మనిషి  చరితర్ వికిపీడియా 
వాడు ఇంకా పెటట్లేదు ...సోషల సేట్సస వునన్ వాళళ్వే ఇపుప్డు పెడుతునాన్రు. కొనిన్ సంవతస్రాలు తరువాత అందరి చరితర్లు వికిపీడియా లో వుండవని 
గాయ్రంటీ కూడా లేదు. అభివృదిద్ని అలోచిసూత్ వుంటే ఎటువైపుకు పోతోందో అని ఒకోక్సారి అందోళన కలగక మానదు.   

      సినిమా హాలోల్కి ఎపుప్డు వచాచ్నో..   సినిమా ఇంటరవ్ల ఎపుప్డు అయియ్ందో తెలియలేదు. నా ఆలోచనలతో సినిమా కూడా 
అలాగే అయిపోయింది. సినిమాని మనసు పెటిట్ చూడలేదు. ననున్ నేను మరిచ్పోవటానికి నేను సినిమాలకి వసాత్ను. ఇకక్డకి వచిచ్నా ఏవేవో అలోచనలు 
వెంటాడుతూనే వునాన్యి.....ఏవేవో మనసుని తాకుతూ అలజడి చేసూత్నేవునాన్యి.  హాలోల్ంచి పారిక్ంగ వైపుకు నడిచాను మెలిల్గా... 

                           *                                           *                                                                  *           
        అలా అహలయ్ తో మాటాడి వారం రోజులు గడిచిపోయింది. మళీళ్ ఆదివారం వచేచ్సింది.  ఈ మధయ్లో అహలయ్కి రెండు సారుల్ 

ఫోన చేసాను కానీ తను చుటాట్లు అనీ ఆఫీస వరక్ లో బిజీ తో మాటలాడటానికి కుదరలేదు. నా లంచ అయియ్ంది.. ఆదివారం తను ఫీర్ గా వుంటుందని 
ఫోన చేసాను.  

" హలో కాకా.. చెపుప్ " అటునుంచి అహలయ్  
" నువేవ్ చెపాప్లి ఆ రోజు ఫోన చేసావు ....నేనేమో సినిమా కి వెళాళ్ను....నువువ్ మళీళ్ ఫోన చెయయ్లేదు, యేంచెపప్లేదు " అనాన్నేన్ను 
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"హుమమ్ మమ్" అంటూ  "యేంలేదు కాకా మీ అమామ్యిని  ఎఫ బి లో యాడ చేసుకోవటం కాలేదు ... ఇంకో విషయం యేమిటంటే 
నేను గూగుల చేసూత్ంటే మారేజ బూయ్రో సైట లో మీ అమామ్యి డిటైలస్ చూసాను" 

"ఓకే" అనాన్నేన్ను వింటూనన్టుట్గా  
" ఆ డిటైలస్ లో ఫాదర పేల్స లో నీ నేం లేదు కాకా ... షీ మెంక్షనస్ సం   ఎవరో అంకులస్ గోతర్ం"  
" ఓకే"  
"ఒకటి చెపాప్లా కాకా యెకుక్వ బాధపడకు జరిగిన నషట్ం జరిగిపోయింది .... దాని గురించి యెకుక్వ అలోచించి హెలత్ 

పాడుచేసుకోకు... ఆలెర్డీ నీకు సోట్ర్క కుడా వచిచ్ంది"  
" అహలాయ్ ఒకటి చెపుప్ నేను నిజం చెపిప్ తపుప్ చేశానా"  
"అబదద్ం చెపిప్ సరైవ్వ అవుతే లాభం ఏమిటీ? " అటు నుంచి అహలయ్ పర్శన్  
" కలిసి వుండేవాడినేమో కదా" అనాన్ను  
" హ హ హ ... " చినన్గా నవివ్ అహలయ్ అంది " మనిషి ఒక అబదద్ం చెపిప్ సరైవ్వ అయాయ్క మళీళ్ సరైవ్వల కోసం ఇంకోసారి 

ఇంకోసారి అబదాద్నిన్ ఆసారా చేసుకోవచుచ్. అపుప్డు అబదద్మే అలవాటుగా మారుతుంది. నువువ్ నిజం చెపేప్ కరెకట్ చేసావు కాకా.. బట 
నషట్పొయావుయేమో అది వేరే విషయం.  నువువ్ నిజం చెపిప్ మంచిపనే చేశావు." అంది    

" కానీ.... " అంటూ ఆగిపోయాను.  
" కాకా! ఒక మాట చెపప్నా యేం అనుకోకు మనం చేసిన తపుప్లకు మనం పదే పదే వరీర్ అవవ్టం వేసట్.  తపుప్ జరిగింది. తపుప్కి 

ఇంకోతపుప్ చెయయ్టం ఒపుప్ అనిపించుకోదు.  నేను చెపిప్ంది కరకేట్ నా? " అంటూ పర్శిన్ంచింది. 
"అయిషూ తెలిసి తపుప్చేయటం బాధపడటం ఒకోక్సారి వింతగా అనిపిసుత్ంది. అదీ చదువుకునన్ నా లాంటి వాళుళ్  తపుప్ చేయటం. 

తపుప్లు చేసేటపుప్డు చాల మంది విచక్షణ కోలోప్తారేమో దానికి నేను కూడా అతీతుడిన్ కాదేమో.  ఇంకో విషయం ఏమంటే తను అనీన్ మరిచిపోయి 
సెకండ ఇనిన్ంగస్ సాట్రట్ చేదాద్ం అని అనటం, ఇంతలో నేను వుదోయ్గ రీతాయ్ వేరే చోట కి రావటం, తన మనసు మారటం, నాకు లీగల నోటిస ఇవవ్టం అనీన్ 
జరిగిపోయాయి.. డైవోరస్ కూడా అయిపోయింది "  

" హుమమ్ "   
" మా కొలీగ అండ మా ఫామిలీ ఫెర్ండ ఒకసారి మా వూరికి వెళిళ్ మా పిలల్లిన్ చూసిరమమ్నాన్.. చూసింది నా పిలల్లిన్ కాదు ఇంకో 

అతనిన్.  అతనిన్ మారేజ చేసుకుందా లేక రిలేషనా  అని అలోచించటం లేదు.  పిలల్లు నా నుంచి దూరం అయాయ్రే అనన్దే నా బాధ" 
"కాకా ఒకోక్సారి మనిషికి సరుద్కుపోదాం అని అనిపించచుచ్ , ఇంకోసారి ఎందుకు సరుద్కుపోవాలి అని తనని తాను పర్శిన్ంచుకోవచుచ్.  

మీ అవిడ ఎవరోన్ పెళిళ్ చేసుకుందో లేక రిలేషనిష్ప కంటినూయ్ చేసోత్ందో నీకూ నాకూ తెలియదు. మోర ఓవర నమమ్కం మిస అవవ్కూడదు కాకా, అది మిస 
అవుతే ఎపుప్డూ అనుమానాలూ , అబదాద్లు దోసుత్లు అవుతాయి మనిషికి.  ఇది నిజం.  కాకా.. వుండు ఇపుప్డే వసాత్. లైన లోనే వుండు " అంటూ ఆగింది 

" అలాగే అయిషూ" 
               కరకేట్ నమమ్కం మిస అయియ్ంది నేనే మిస చేసుకునాన్. ఇపుప్డు అనుకుని లాభం లేదు.  లేకపోతే పెళిళ్ అయియ్ బుదిద్లేక 

పకిక్ంటి ఆవిడతో ఫోనోల్  ఫిల్రట్ చేయటం యేమిటీ, అవిడ వచిచ్ ఇంటోల్ చెపప్టం, ఇరవై ఏళుళ్ సవయ్ం గా వునన్ మారీడ లైఫ తిరగబడడం, 
చెలాల్చెదురుకావటం... పకిక్ంటి ఆవిడ ఇంటోల్ చెపిప్నపుప్డు నేను ఫిల్రట్ చెయయ్లేదు అని అబదద్ం చెపాప్లనిపించింది.  కానీ ఎందుకో మనసు ఒపుప్కోలేదు .  
అంతా ఏదో సినిమా చూసుత్నన్ంత ఫాసట్ గా జరిగిపోయింది. తను డైవోరస్ తీసుకుని ఇపప్టికి పది ఏళుళ్ డాటింది. తను మొదటిసారి కోరట్ కి వెళిళ్నపుప్డు 
అమామ్యిని కలవటం తను "నాతో మాటాడను " అని అనటం, అబాబ్యిని కలవటానికి సూక్ల కి  వెళేత్ వాడు "మీరంటే నాకు ఇషట్ం లేదు" అంటూ 
మొహం మీద చెపప్టం వూహించని విధంగా అనీన్ జరిగిపోయాయి. తను పిలల్లకి యేం చెపిప్ వాళళ్ని తనవైపుకు తిపుప్కుందో నాకు తెలియదు, కానీ వాళళ్ 
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ముందు కూడా దోషిలా వుండాలిస్ వచిచ్ంది. ఆ రోజు తను వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు . మమ్ ..... కారణం ఎవరూ తనే కదా! ఇపుప్డూ మారేజ బూయ్రో లో ఫాదర 
నేంకి బదులు అంకుల నేం అని  వుండటం. కొనిన్ తపుప్లను తపిప్ంచుకుని వొపుప్లవైపు వెళేళ్ కర్మంలో ఇంకో తపుప్ చకా చకా జరిగిపోతుందేమో?.... 

"కాకా! వునాన్వా" అయిషూ గొంతు అటునుంచి  
"హా వునాన్" 
" కాకా! మీ పిలల్ల గురించి యెకుక్వ అలోచించకు. తనకికూడా దాదాపు నా వయసేస్. బాగా మెచూయ్రడ్ అయిన అమామ్యి. ఆ 

అమామ్యి గురించో మీ అబాబ్యి గురించో ఎకుక్వ టెనస్ పడకు. యెలా అయేయ్ది అలా అవుతుంది. నువువ్ తపుప్ చేశావ.. రెపెంట అయాయ్వ అనన్ది వాళళ్కి 
అనవసరం. మీ పిళళ్లిన్ వాళళ్ మాం  అలా పిర్పేర చేసింది. నువువ్ తపుప్ చేశావ ... అటు ఆవిడ మారేజ ఆర రిలేషనిష్ప తో అవిడ తపుప్ చేసింది. బట 
పిలల్లు తలిల్ వైపుకు మొగాగ్రు. ఇంకో విషయం చెపాప్లా  కాకా?"  

" చెపుప్" వింటునాన్ను అని అనాన్. 
“పిలల్లు అటువైపు మొగగ్టమే కరెకట్..  యెందుకంటావా ? నువువ్ తపుప్ చేసి ఒక గీత గీసుకునాన్వు. ఆవిడ ఇంకో తపుప్ చేసిందో 

ఒపుప్చేసిందో ఇంకో గీత అవిడ గీసుకుంది. కాని పిలల్లు అవిడ దగగ్ర వుండటం వలల్ సొసైటీ అవిడని రిసీవ చేసుకుంటుంది. చేసింది ఇదద్రూ తపుప్ అయినా 
నినున్ అందరూ తపుప్ గా చూడచుచ్, లేదా అవిడని తపుప్ పటట్చుచ్. పిలల్లు నీ దగగ్రకు వసేత్ అవిడ మానసికంగా అలోన అవవ్చుచ్, సో అవిడ చేసిందే కరెకట్ 
.....రిలేషనిష్ప మైంటైన చెయయ్కుండా లేదా మారేజ చేసుకోకుండా పిలల్లిన్ పెంచచుచ్ కదా అని నువువ్ అడగచుచ్. ఎందుకు పెంచాలి అని నినున్ నేను 
అడుగుతాను .... నీ దగగ్ర సమాధానం వుందా చెపుప్ కాకా? " 

" హుమమ్" 
" చెపప్లేవు! ఎందుకంటే నువువ్ ఏదో తపుప్ మాతర్మే చేశావు. నీలో అలోచనా శకిత్ వుంది. ఐ నో దట . ఇంకో విషయం ఏమంటే 

అవిడకి ఆరిధ్క కారణాలు కావచూచ్, లేదా బయోలాజికల నీడస్ కావచూచ్..  లేదా పిలల్లిన్ వొపిప్ంచి నీ మీద కసితో ముందుకు వెళళ్లేనా అని కూడా చేసి 
వుండచుచ్.  యేది యేమైనా వాళుళ్ హాపీప్గా వునాన్రు అని అనుకుని గడిపెయియ్ కాకా! అసలే నీ హెలత్ అంతంత మాతర్ం.." అని ఆగింది. 

" అంతేలే .. అంతకంటే యేం చెయయ్లేను .... ఇంతకీ నీ మారేజ ఎపుప్డు అయిషూ? " అడిగాను  
" హ హ హ " అంటూ నవేవ్సి " అడిగావా కాకా.. ఇంకా అడగలేదూ అని ఎదురు చూసుత్నాన్. ఇకక్డ ఇంటోల్ రోజూ అమమ్తో  ఆ 

విషయంలో యుధాధ్లే జరుగుతునాన్యి" 
" మరి చేసుకోవచుచ్ కదా"  
" లేదు కాకా! చేసుకుంటాను.. నాకు కొంచెం టైం కావాలి. అదే అమమ్తో కూడా చెపాప్ను. కాకా నువువ్ తెలిసి తపుప్ చేశావ , నేను ఒక 

వయ్కిత్ ని మనసూప్రిత్ గా పేర్మించాను, పెళిళ్ వరకూ వచేచ్సరికి నాకు తెలిసింది తనకు ఆలెర్డీ మారేజ అయియ్ంది అనీ" 
" ఇదివరకే అంతా చెపాప్వు కదా అయిషూ! తెలుసు" అనాన్నేన్ను   
" అదీ కాకుండా నా దగగ్ర అనీన్ దాచి ననున్ దోచుకునాన్క ఇంకా ఆశ చావక ననున్ అనఫీషియల గా వుంచుకుంటాననే పర్పోజల 

చేసిన వాడిని యేం చెయాయ్లి చెపుప్" 
" నేను యేం చెపప్లేను అయిషూ! నేను కుడా తపుప్ చేసిన బోనులోనే వునాన్"  
" లేదు కాకా నువువ్ చేసిన తపుప్ మనసుకి సబంధించినదీ, ఒక బంధానికి సంబంధించినదీ, బట నా దగగ్ర రెండేళుళ్ అనీన్ దాచి 

అనుభవించి చేసింది మోసం కాదా? "  
" అలాగంటే నేను కుడా తనని మోసం చేసినటేట్ కదా అయిషూ!?" 
" లేదు కాకా! నీకు మారేజ అయియ్ కొనిన్ యేళుళ్ గడిచిపోయాయి. నువువ్ ఫోనోల్ ఫిల్రట్ చేసావు ఇంకొకళళ్ని ... నీ విషయంలో బార్డ 

మైండోత్ ఎకూష్క్య్స చెయయ్చూచ్, చెయయ్కపోవచుచ్ మీ అవిడలా, అది వేరే విషయం.  బట నా విషయంలో అతను కావాలని మోసం చెయయ్టమే కాకుండా .... 
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ఎలాగూ చెడాడ్ను కాబటిట్ చచిచ్నటుట్ వాడి పర్పోజల వొపుప్కుని వుంపుడు కతెత్గా వుంటానని అనుకునాన్డు.  వాడి ఆఫీస కెళేళ్ చెపుప్తో కొటాట్ను. నీకు 
చెపాప్ను కదా ఇది వరకు ఈ విషయం "  

" హా అయిషూ.. చెపాప్వు " 
" మా మేనమామే వునాన్డు, కాకా ఇంకా పెళిళ్ చేసుకోకుండా బార్డ మైండెడ ఈ విషయాలు అనీన్ తెలుసు.  అతనేన్ చేసుకుంటా! 

అతనికి కూడా ఒకే. పుటేట్ పిలల్లకి హెలత్ పార్బెల్ంస వసాత్యి అని అలోచిసుత్నాన్ ఇనాన్ళూళ్. బట దానికి కుడా సొలూయ్షన దొరికింది. ఇపుప్డు అటు వైపే 
మొగుగ్ చూపుతునాన్." 

 
" మరి పిలల్లు పుటాట్క హెలట్ పార్బస్ అంటునాన్వ "  
" అందరి విషయాలోల్ పార్బల్మస్ రావ కాకా , కొందరి పిలల్ల విషయంలో హెలత్ పార్బస్ రావచుచ్. అమమ్ ఒకక్తేత్ వుంది అవిడ 

రెసాప్నిస్బిలిటీ నాదే. చుటాట్లు వునాన్ ఎవరూ రారు.  కషాట్లు చెపుప్కోవటానికో కలిసి ఎడవటానికో ఒకరు కావాలీ కదా " 
" హా కరెకేట్ "  
" సొసైటీలో మళీళ్ నేను ఒంటరి గా వునాన్నని తెలిసి నా వెంటబడకుండా వుండటానికి, ఇంకా పచిచ్గా చెపేత్ అపుప్డపుప్డు కావాలని 

అనిపించే ఫిజికల నీడస్ కి,  ఖచిచ్తంగా పెళిళ్ చేసుకుంటాను. కానీ పిలల్ల కోసం మాతర్ం కాదు. రేపు వాళళ్కి  జీనస్ ఒకటే మూలాన ఎదైనా పార్బస్ వసేత్ 
వాళళ్తో కషట్ం కాకా…… అందుకనే ఎవరినైనా పెంచుకుంటాను. పెంచుకునన్ వాళళ్ని నాకంటే సాట్ర్ంగ గా తయారు చేసాత్ను కాకా! అదైతే డాం షూయ్ర "  

" ఒకే అయిషూ నీకు పెర్సెంట పరిసిత్తులు తెలుసు. నీకేం కావాలో తెలుసు. యేది  తపుప్ యేది ఒపూప్ కూడా తెలుసు. ఒకరికి తపుప్ 
అయినదీ ఇంకోరికి ఒపుప్ కావచుచ్ . నా వరకూ నీ నిరణ్యం బాగానే వుంది. మీ మేనమామ కి కూడా నీ సంగతి తెలుసు కాబటిట్ ఇదద్రూ ఒకరినొకరు అరథ్ం 
చేసుకోగలరు " అనాన్ను. 

" అదే అనుకుంటునాన్ను కాకా ఇంకా మమీమ్ తో మాటడలేదు.  ఇంకో వన ఇయర అయాయ్క చేసుకుంటాను ... సరే కాకా! వుంటాను 
నేను నెకస్ట్  వీక కాల చేసాత్ను.. ఒకే నా!? మరి బై నవ " 

" ఒకే.. బై "  
అటు వైపు కాల కట చేసిన శబద్ం. 
అయిషూ తో మాటాడుతూ వుంటే ఎకక్డికో తీసుకుని వెళిళ్పోతుంది. చాల బోలడ్ థింకింగ. ఈ కాలపు ఆడ పిలల్లకి అది అవసరమేమో.  

తనకి అనాయ్యం జరిగినా ఎదిరించి నిలిచి వెనకిక్ తగగ్కుండా మళీళ్ లైఫ లో నిలబడాలనే ధృకప్థం చాలా గొపప్ది. ఓ కొతత్ తరానిన్ ఇరవై సంవతస్రాలు 
ముందుకు వెళిళ్ చూసినటుట్ వుంది అయిషూ ని చూసుత్ంటే.    

*** 
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¬FLj_¸bEcÂ¥h −bEcOq¸       ÅÇ¢¥q+ ¬_òO~¾      
   

''μF| Ä¤¥| Kn¸$qj+kO| MnWc"ÆO~! CLGHðÍj. @~©¥h ²Fyï TdŠÓj ÔnfHð ²$xÜ=cæÓÂ ö=nÎ ÔoQcFLj. ¥cÂ¢, ŠÁOo^j÷ PoÍj.'' 
¬¸ÍMnjÎFL Mnjjÿ¸ ÄÔcOq¸$c rH=hæ, Æ}HfSæ¥| O~fSFL rHÍMLlÆï GSjFcïPe ÔLj=hæ¸Á.  

''IGHOo÷Íj OqMLkõ! μ¥qÚ McOqMoj$c? ¯ ³<jOy¾Ók Ã¢Ô|¥h rSÓÄÔoáEcí¸.'' −Mnj ÄÔcOq¸ Jw$x^æ@~Â¥h GSOqEc$c ¬FcïFLj.  
Â×cÂ¥h OqMLjõPoÂ TdNqj¸öCcÓj ±fU¸ÔLj¥yML@~Â¥é AKLNqj¸¥qOq¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á.  
''¶.¥é... ¬tjCo ²GHð=h¥qFcï ²ŠÚML$c Â¢Š IJwFLj÷ ÔofS ÄfS»GSkë MLl¸=cFLj. GSOoFc? ®¥q FoFLj _NqjÓjEoO~Æ. @~© Mntj=| 

ÔoGSkë MLl¸=cOqj.'' GSjCcOq¸$c Ôotj Fx¥hÚ MLÁÆ¸Á.  
MnÈ"JwCLjFLï −MnjFLj ¥qFLjMLjOqj$qj ¬NojõEc¥c ÔLkGSkë ‚OqjáFcïFLj.  

PPP 
OqkM|j¥h MLGSkëFo ±¿FLj¸¼ FcFLï IJwF|.  
''QcOqÍ GS¸$qÀ ³¸ −Py¼¸ÔcMLlO~?'' ¬¨$c<j.  
''FcFcï! μ¥qÚTd¿ ÔnJdðFLj$c FcŠ tjGRæ¸PoÍÂ. MLjÈ¢" MLjÈ¢" ¬<¥qÚ¸¨. gH÷×|...''  
''¬¸=o, Â¢ MLjFLsSûMnjÎFc MLkOqjáŠFcïMoMnkFLÂ ¬¨$cFLjO~! JwÂ¢, tj¸¥yTd¿ −Py¼¸ÔL‚<Ík?'' ¬FLjFLNqj¸$c 

¬¨$c<j.  
''FoFL¸CL @nÎÓMLkPy PoFLj. ¯ ÄGRNqj¸ tj¥q MLÁPoEcí¸'' $q=hæ$c ÔnJdðFLj.  
¯ QcOqÍPy ³ öGHCoõ¥qCc PoÍj. ¬¸Í¸ ¬¸CL¸CL MLköCL¸. ÔLÍjMLlPyFLk rHÍí ÔLjOqj¥nÎFLÁ ¥cÍj. −fSëJdGSjëÓj PoMLl. ²Pe$y 

CL¸=cÓjGH¨ Kc¸¥| °Eyõ$q¸ GS¸JdÁ¸¼¸Á. ¬¸Co! ¬tjFc, FcFLï¥h QcOqÍ ¬¸=o ²¸Íj¥qÂ ¬¸CL ¬bÃMLkFLMnk, FcŠ ²GHlð<k 
¬Oqíî¸¥cÍj. QcOqÍ FcFLïÂ ²¸CL$c öGHAKcÄCL¸ ÔofS¸Í¸=o μ¥yÚTd¿ Fc¥é ¬FLjMLkFL¸ MLGSjë¸Á. Fc¥q¸=o FcFLï¥h QcOqEo ²ŠÚMc? ¬Â.  

PPP 
McOq¸ Oy¾Ó CLO~øCL OqMLjõ FLj¸¼ ¶ $qj@|FLkõ}S ÄFcïFLj.  
''tjMcø+ ¯ÄÂ¸$| _NqjÓjEo¿ OoJvÍjíFL¥qPe÷ ¬¥qÚ< °¸=cFLj. @~©Â μfHð¸¼ FoFx¥qÚEcFoï MLGSjëFcï! fH¥| ÔoGSj¥yML@~Â¥h 

OnÎPoøsSæGRF|¥h MLÔnáN|j'' IJwF| ÔofS ÔnGHð$cFo $cPy÷ CoÆJwNqkFLj.  
Mn¸^Fo, FoÓ Ä£jÍŠ Pe$qjCLk FcFLï IJwF|.  
''QcOqÍÂ ÔLkfS MnÈ"FLMc+j", GS¸_¸bÍ¸ MLÍíFcïöO~! FLjMLlø ¥cÍFLjŠFLï=oæFc? '' ¬¸^k.  
²ÂïTdOqj÷ ÔnfHðFc MLjWc" ¬¥qÚ¨¥é MLTdëOqj.  
ÔnfHðFL GSMLkbEcFLMoj À¿» ÔnfHð ÂO~QLGHOqÔL¥q CLGHðPoÍj.  
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¬MLjô‚@~ Po¥qJwML<¸Cy, Fc rHÈ" MLÓ÷ FcFLï¥h ¥x¸CL tjF|rS‚õ¿=i MLl¸<MLÔLjá. MLjj¸Íj QcOqÍŠ rHÈ" ŠÁ¿Co, FcFLï 
MLkFLfS¥q¸$c fSÍíîGH¨ MLl¸=cOqj. ¬GHlð<j, ¼FLï$c OqMLjõ GS¸$qÀ ÔnJdðÆ ¬FLjŠFcïFLj.  

− O~öÀ ²¸CL¥i, ÂöÍGH^æPoÍj. FcFLï ¬¸CLPe ²¸ÍjŠ KcbÍGH<jCLjFcïOy. FcFLï¥h QcOqÍ¸=o ²¸Íj¥q¸CL tjGRæ¸? 
−PyÔLFLÓj Oq¥qOq¥cÓj$c Td$ctj.  

FcFLï, QcOqEc Mc+" ¬MLjô μ¥é −IgHGSjPy GHÂÔosSMcOqj. − Oy¾ ×yOqj$c McFLGH<jCy¸Á. ¬GHlð<j FoFLj FcFLï −IgHGSjPy 
FLj¸¼ _Nqj^Š MLGSjëFcïFLj. QcOqÍ ‚@~ $x<jŠ MoGSjŠÂ ¬¥qÚ¨¥h ML¼á¸Á. ®¸=h¥h MLÔoá^GHlð<j Mc+"MLjô CLj<MLŠ¸@~, 
tj¸¥y $x<j$qj ÔoCL_^jæŠÂ ML¼á¸Á.  

''fHÓ÷Ó¸=o tjPe MLl¸@~Æ. ²¸CL MLkCLßAKL¥hë. MLkMc<j ÔLk<¸¨ fSÂMLk¥h <_jò À£GSjŠÂ JwCLjFcï<j ¥cÂ¢, ²Pe$qk 
MLGSjëFcï¸ ¥qEc! FcFLï¥h ¶ $x<j$qj À£GSj¥nWcí¸ ¬FLï ×cåFL¸ ‚@~ PoÍj'' ¬Â MLk FcFLï ¬FL<¸ FcŠ Kc$c $qjOqjë. QcOqÍ Ä£jÍ 
³Oqð¨FL MLj¸¼ ¬bÃöJdNqj¸ O~ÀÄ£jÍ Ôn¥hÚFL ¬XLO~Pe÷$c ¬Pe$o ÂÓ_¨Jwtj °¸^j¸Á.  

− CLO~øCL ¬tjFc, QcOqÍ TdbÁ¸¼FLEoÄ£j PoÍj. FoFLj ²M|jrS=|Py O~¸¥| ¥x=cæFLj. MNC ¥q¸rHÂ¢Py MLj¸¼ °Eyõ$q¸ 
TdbÁ¸ÔcFLj. ¬tjFLGHð=h¥i, rSÓMLlÓ¥h tj¸=h¥h MnÈ"FLGHlð<Pe÷ QcOqÍFo Jv$qj<jCLk °¸=c<j.  

''QcOqÍ CLMLjjô¨Â Í$qÜOqj¸¨ ÔLÁÄGSjë¸Í^. JdO|æ=nÎM|j ×cK| ÔofS Mc+" FcFLï¥h IgH¾Ó [Oqjá CL»ÜGSjë¸Á. QcOqÍ $qjOqjërH^jæŠÂ 
FcŠ ³=h²M|j ¥cOqjè tjfHð¸¼¸ÁO~! Í$qÜOqj¸¨ −GHOo=| ÔoNqj<¸ ‚@~ Fo¿ð¸¼¸Á. '' ®Pe Ôn_jCLkFo °¸=c<j.  

¬¸ÍjPy ¬¸CL ÄQoGR¸ ³MLjj¸Ey FcŠ ¬Oqíî¸¥cÍj.  
MLNqjrSÎJwNoj ¥xÁ¤í FcFLï¥h ÔcÍGSë¸ ²ŠÚMLMLlCLj¸ÍÂfH¸¼¸Á. ¬Pe −Py¼GSkë ²GHð=h¥y ÂöÍJwNqkFLj.  

PPP 
¬PeOq¸ öMnk$q<¸Cy −Oqj$q¸^Ó¥é MnjÓjŠML ML¼á¸Á. OqMLjõ¥h tjGRæMnjÎFL _k÷ ¥qÓO| GRO|æ MoGSjŠÂ CLNqkOqNqkFLj. 

ÿjadOqj$c CLÓÍjÄø, ösSð ¥x^jæŠÂ ö¥h¸Í¥h Á$oGS¿¥h, tj¸=h ¶FLO| Mc+" JdGH MLOq¸@~Py Mc+" FcFLï μ¨Py ‚OqjáÂ −<jCLk 
MLl¸Á.  

''VN|j† fH¸¥i!'' ¼OqjFLMLløCyFo Mc+" FcFLïFLj ‚@~ Ä}R ÔofS, KnÎ¥| À£QcFLj.  
ö=nÎF| $q¸^ Po^j. MLjj¸ÍjOy¾ O~öÀ McFLGH<<¸ MLÓ÷ sSæGRF| ¬¸Cc _jOqÍ, MLj=hæCy Â¸¨FL ÔnGHlðÓ ¬ÔLjáÓj GH¨ ÔiÍOq$c 

°¸Á. ¬tjFc, OqMLjõ¥yGS¸ ²ÍjOqj ÔLk<<¸Py ÄGSj$qÂfH¸ÔLPoÍj.  
®¸¥y GHÁÂÄjadPy÷ ö=nÎF| MLGSjë¸ÍFL$c rSP| ¿¸$qtjõ¸Á. ²CLë‚<ÍFLjŠ¸^kFo ÔLkQcFLj. IJwF| ÔofS¸Á OqMLjõ.  
''Td¿¢ O~! ¬NqkM|j ²¥|ûö=iÄ£j÷ Td¿¢.. gH÷×|... ¥yGH¸ CnÔLjá¥yMLl ¥qÍk!''  
IJwF| ²CLjëCLkFo ÔnfHð¸Á.  
''MLjj¸Íj ÄGRNqj¸ ³Äj=y ÔnGHlð'' ¥q¸$cOqj$c ¬¨$cFLj.  
''ÂFLï ¯ÄÂ¸$| _NqjÓjEoOqPo¥qJwNqkFLj. Td¿¢! ¥yP|è ¬¸@| IgHMLO|. Â¢Š ÂFLïFo ÔnJdðÆû¸Á. =cKn÷=|û MoGSjŠÂ MLjCLjë$c 

ÂöÍJwNqk! ¬NqkM|j.. Tw...Td¿¢. ±... gH÷×| ¥yGH¸ Jwtj¸Ec?'' $yMLjj$c ÔnfHð¸Á.  
''GSOo! ×cö$qCLë. =o¥| ¥éO|''  
''On¸<j Oy¾Py÷ MLkMLjkPnÎJwCc$c. ¬GHlð<j MLÔoáTdë. ¬FLï^jæ tj¸¥y ¼FLï rUP|ð ¥cMcÆ. gH÷×|.''  
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''ÔnGHlð''  
''Fc örIH¸@| GSjÔi ...GSj¼öCL Â¢Š CnÓjGSj$c, O~×| ¥q½F|. EcÂ _O|ë@o ¯Oy¾. μ¥q Kx¥é GH¸fH¸ÔLMc Fc sHOqjCy. ²Py÷ Oy×n}S 

¬¸=o EcÂ¥h ÔcPe tjGRæ¸. GH¸fHTdëMLl ¥qÍk. ''  
''¶¥é! ÓM| Nqjk!'' IJwF| rH=oæQcFLj.  
EcEcGHl On¸<j $q¸^Ój À¿» − Kx¥é GS¸JdÁ¸¼, $q¸^Po^j$c −IgHGSj¥h MnWc"FLj. OqMLjõ¥yGS¸ ²¸CL ÔofSFc CLŠÚMo. Fc 

ÍßfRæPy.  
PPP 

OqMLjõ Kn¸$qj+kOqj MnÈ" GHÁsUFLjOy¾Ó rHÎFo ¬tjõ¸Á. ¬tjFLGHð=h¥i, ÔnfHðFL MLk^ öGH¥cOq¸ Oy¾¥h ¥qÂ¢GS¸ MLjk<jTdOq÷Fcï 
IJwF| ÔoGSkëFo MLl¸Á. MLk=c÷¨FL öGHÀTd¿¢ FLFnï¸CLPe ÄjGSûMLlCLj¸Ey Ôn_jCLk MLl¸=o FcŠ ÔcPe GS¸CyGR¸$c MLl¸^j¸Á.  

Ã¢Ô| Í$qÜOq OqMLjõCy ¬¸ÍMnjÎFL TdNqj¸¥cPeÓj ¬MLkNqj¥q¸$c, MLjjÍjíMLjjÍjí$c MLl¸@o −Mnj MLk^Ój FoFLk ÄjGSûMLlCLjFcïFLj.  
FcFLï‚@~ QcOqÍ GS¸$qCLjÓj MLk=c÷<<¸ PoÍj. ®Á FcŠ Vtj$cFo MLl¸Á.  

PPP 
OqMLjõ ÀOqj$qj öGHNqk*¸ ³Ey μ¥q ¥cOq*¸ ÔoCL MctjEc GH<jCLkFo MLl¸Á. −MnjÂ ÔLkfS EcEcGHl$c μ¥q FnÓ ¬tjõ¸Á.  
−[¿¥h, μ¥qOy¾ OqMLjõ À¿» MLGSjëFcïFLÂ GH¥cÚ$c ÔnGHð<¸Cy, Fc −FL¸EcÂ¥h ¬MLbÍjÓj PoMLl. ''OqMLjõ MLTwȩ̈ Á, ¬¸Íj¥é, 

OoGHl −IgHGSj¥h O~ML<¸PoÍj. Ä£j=h¸$|û ¬Â¢ï ²Ój÷¸¨¥h Jw}SæJwF| ÔoNqjMLjÂ MojFo×.O|¥h MnjtjP| rH=cæFLj. μ¥qMo+ ÂFLï¨»Co, Â¢‚ ¶.¥n. 
¬Â ÔnsHðN|j'' ¥xÆ£$| GSjbÁ¢O|¥h ÔnfHð ¬Oq$q¸^ MLjj¸Eo −IgHGSj FLj¸¼ _Nqj^GH@~èFLj.  

Jd¿Ú¸$| Pe=| FLj¸¼ KnÎ¥| À£GSjë¸<$c GSjÔi ... GSj¼öCL ¥qÂfH¸¼¸Á. GSjÔi Mnjjÿ¸ ÔLksSë ³Ey =nFLúF| GH<jCLjFLï^jæ$c 
°¸Á. ''μ¥qÚ ÂMLjjGR¸. Â¢Cy MLk=c÷@~Æ. ¥cIgH ad}H¥h Mn+Ec¸, GHÍ'' ¬¨»¸Á. ÄGSj$cÜ ¬ÂfH¸¼Fc MLjO~õÍ ¥yGS¸ MnWc"FLj. −OqèO| 
ÔnfHð, ¥cOqïO| =o_jP| ÔLkfS ‚OqjáFcïMLjj.  

''¬ÂP|.. OqMLjõ $qj¿¸¼ μ¥q ÄGRNqj¸ ÔnJdðÆ'' FLGSj$qjCLk ¬¸Á.  
''MLjÈ¢" öGHNqk*¸ Jw}SæJwF| ¬tjõ¸Ec?'' ÄGSj$cÜ ¬¨$cFLj.  
''PoÍj.. OqMLjõ O~Íj. EcÂ¥h ÂFLïFo rH+"tjJwtj¸Á.''  
''Mcø=|?'' GH¥qÚPy Kc¸_j GH<è^jæ ¬Á¿GH@~èFLj.  
''gH÷×|... ‚P|$c ÄFLj. ÂFLïFo EcÂ¥h rH+"tjõ¸Á. FLjMLøFLjŠ¸^jFLï^jæ ¬Á Kn¸$qj+kO| Mn+"PoÍj. Ä×.NqjMc<Py °¸Á.''  
''−O| Nqjk ¶¥n. FLFoïMnjÎFc IGHmP|Â ÔnNqkõÓFLjŠ¸^jFcïMc? ÂFLï O~öÀ ‚@~ FcCy IJwF|Py MLk=c÷¨¸Á. OoGHl 

°ÍNqkÂ¥qPe÷ tj¥qÚ<j¸=cFLÂ ÔnfHð¸Á.'' MLÍíFLjŠFcï $x¸CLjPy −MoQL¸ ML¼á¸Á.  
Mntj^O| ¥cIgH CoML<¸Cy FLFLjï FoFLj ¥q¸ö=yÓj ÔoGSjŠFcïFLj.  
''Fc MLk^ FLMLjjô. ÂFLïFo EcÂ rHÈ" Ä×.NqjMc<Py ×.¿»¸Á. ¯ ÄGRNqj¸ Â¢Š ÔnJvðÍíÂ FcCy μ^jæ Motj¸ÔLjŠ¸Á 

‚@~. Kn¸$qj+kO| Mn+jCLjFcïFLÂ ÔnGHð<¸ ¬_Ííî¸. Oy¾e Â¢Š IJwF| ÔoNqj<¸ ‚@~ ÂFLjï ö=c¥| ÔoNqj@~Â¥é. Â¢MLÓ÷ rHÈ" 
−»Jw‚<ÍÂ. FLjMnø¥qÚ<jFcïMy ³¸ ÔoGSjëFcïMy ²GHð=h¥qGHlð<j CnÓjGSj¥yML@~Â¥h ÂFLjï MLkNqjPy °¸ÔL@~Â¥h ¬Pe ÀNqjõ$c 
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¥q_jOqj÷ ÔnfHð¸Á. ®McÆæFLj¸Ôi EcÂ¥c ¬MLGSOq¸ PoÍj. rHWn"Pe$qk ×.¿»Jwtj¸Á. tj¸¥y McOq¸Py ¬Mnj¿¥c ‚@~ MnÈ"JwCLj¸Á. 
ÂFLjï ÔLkQc¥q Â×.¸ ÔnGHðŠ¸@~ °¸<Po¥qJwNqkFLj. ¬NqkM|j Td¿¢!''  

μ¥qÚ XL*¸ FcŠ öGHGH¸ÔL¸ −»JwtjFL=nÎæ¸Á.  
OqMLjõ rSP|¥h ¥cP| ÔoQcFLj. FL¸_O| ¨sS_jP|è ¬Â MnjsS×| ML¼á¸Á. TwGRP| ²¥{¸=|û Ôn¥| ÔoQcFLj. IsH}S_j¥|, Mc^û}H ¬Âï 

²¥{¸^k÷ ¥y÷×| ÔosSfS¸Á.  
FoFLj ²¸CL MnbÍMLFy ¬OqíîMnjÎ¸Á.  

PPP 
GSjbÁ¢O| IJwF| ÔofS ÔnGHð<¸Cy FcFLï ±¿ FLj¸¼ MLÔcáOqj.  
μ¥qÚ$cFx¥qÚ ¥x<jŠÂ ¥qEc!  
OqMLjõPe¸=h ¬MLkôtj¥yGS¸ ÔLÂJwNoj¸CL fH¼áGHÂ FoFLj ÔoNqjFLÂ FcFLï¥h MLk=hÔcáFLj.  
FcÓj$qjOy¾Ój °¸¨ FcFLï MnÈ"JwNqkOqj.  
OqMLjõÂ ¥yPyðNqkFLFLï KcbÍPoÍj. ¥cÂ¢, OqMLjõ MLk ¿PoGRF|¥h tj¼áFL ÄÓjML tjEoFc? ¬Â CLÓjÔLjŠ¸=o MLköCL¸ KcbÍ$c 

MLl¸^j¸Á. EcFLjï¸¼ ‚@~ CLøOq$cFo _Nqj^GH@~èFLj.  
PPP 

QLjö¥qMcOq¸ ¥cML<¸Cy, −IgHGSj FLj¸¨ CLøOq$cFo tj¸=h¥h MLÔcáFLj. =i ¥cÔLjŠ¸EcMLjÂ ML¸^$qÁPy¥h Mn+"KyCLj¸<$c, 
MLjkÓFLjFLï _Ó÷Ä£jÍ μ¥q ¥qMLOqj ¥qÂfH¸¼¸Á. _ÿjQc, ÂFLï=h JwGSjæPy ML¼á¸ÍFLjŠ¸=c. ÔLk<FoPoÍj ¬FLjŠ¸^k Cn¿¼ 
ÔLkQcFLj.  

Fc GHl=hæFLOy¾¥h ö»¤=h¸$|û CnÓjGHlCLk QcOqÍ GH¸fHFL ¥cOqjè. MLk tjÍí¿ Š^j¸KcÓ MLjbÍõ °FLï GH¿ÔLNqkÂ¥h, 
sSïÿGHmOqø¥q¸$c Fc öGHÀGHl=hæFLOy¾¥i ¥cOqjè GH¸GHlCLj¸Á. ²GHlð<k, μ¥q=h On¸<j Oy¾Ó MLjj¸Íj$cFo FcŠ ÔoOqjCLj¸Á. $qCL 
GHÁsUFLj GS¸MLCLûO~ÓPy QcOqÍ GH¸sH ¥cOqjè GH¸GH<¸ μ¥qÚTd¿ ‚@~ ÄjGSûMLøPoÍj.  

QcOqÍPy öGHCoõ¥qCL ³Äj=h? ¬Â GSEc FLFLjï MobÁ¸Ôo öGHQLï¥h ÿ>OcCLjë$c GSMLkbEcFL¸ Ex¿¥h¸Á.  
QcOqÍ öGHÀ ¿PoGRF|¥h μ¥q $pOqML¸ tjGSjë¸Á. Š^j¸_GSAKLjõÓj, sSïfUCLjÓj, GH¿ÔLNqjGSjìÓj. tjPe ²MLOnÎFc GSOo, Mc¿Cy $qÓ 

_¸bEcÂï GSMLjOqíîML¸CL¸$c ÂÓKn^jæŠFo öGHNqjCLï¸ ÔoGSjë¸Á.  
−Mnj Mc¿¥yGS¸ ÔosS GHFLjÓj $xGHðÄ$c °¸<¥qJwtjFc, Mc=hPy ²Íj=hMc¿ GH^÷ −MnjŠ $qÓ öQLÍíî, ¬¸¥hCLAKcML¸ 

¥qÂfHTdëtj.  
MLk FcFLï¥h Kc¸Š GHFLjPy÷ GSVNqj¸ ÔofSFc, Mc+" FcFLïŠ −¿íî¥q ÄGRNqkPy÷ ÔoEy<j$c MLlFcï. MLjOoEnÎFc GSOo!  
¬Eo OqMLjõPy PyfH¸¼¸Á. QcOqÍPy GSÿ×.¸$c °FLïÁ.  
¬À TdbEcOq*¸$c ¥qÂfH¸Ôo QcOqÍPy, ¯ öGHCoõ¥qCo FcFLï¥h FL¼á¸EoMnk? ®Pe −Py¼¸ÔLjŠ¸^k Moj<Mnj^j÷ Á$qjCLjFcïFLj.  
FLFLjï ÔLkfS, fH¸¥i Ey$c<jCLk MLOq¸@~Py¥h ML¼á¸Á. FoFLk GHÓ¥q¿¸GHl$c FLÄø, Fc ×o_jPy FLj¸¼ rHFLjï À£fS tjÔcáFLj. 

μ¥qTd¿ EcÂ¥éfS ÔLkfS ÄfS¿¥x=hæ¸Á.  
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డై వర్ డై వర్                                                   దాయ్రిథ్దాయ్రిథ్          

FoFLj EcÂï ¬¸ÍjŠÂ, À¿» ×o_jPy rH^jæ¥y$cFo, rHFLjï¥cMcÓÂ Ôotj ÔLkfHGSkë rHÍí$c ³<jGHl MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. 
²¸Íj¥y, − XL*¸ FoFLk, − GHfSJdGH μ¥qÚPe$o öGHML¿ë¸¼FL^j÷ ¬ÂfH¸¼¸Á.  

fH¸¥i, ³<jGHl ÄÂ, Mc+" FcFLï $q_$qKc ML¼á, Í$qÜOqŠ À£GSjŠFcï<j.  
FoFLk, ²MLOy ÔnfHðFL=o÷ MLk FcFLï¥h IJwF| ÔoQcFLj.  
''QcOqÍ¥h ‚@~ tjGRæ¸ ¬tjCo, rHÈ" GS¸_¸bÍ¸ MLk=c÷¨Oq¸¨'' ¬Â ÔnGHð@~Â¥h.  

 
PPP 

   
 "ఎకక్ండి"  
ఆలోచన లేదు, కల లాగా ఉంది. ఆ మాట వినగానే ఒక రకమైన మైకం కమిమ్ మూడు మెటుల్ ఎకాక్ను. 
రైలు ఇంజిన ఎకాక్ను. 
చినన్పప్టి కోరిక. అపుప్డపుప్డూ రేగే కోరిక. పిలల్లతో రైలు ఆట ఆడుకుంటునన్పుప్డలాల్ చెలరేగే కోరిక. రైలు ఇంజిన ఎకాక్లని. 
నేను అమెరికాలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. శలవలకి ఇంటికి వచాచ్ను. తిరుగు పర్యాణం. మదార్సు రైలులో వెళిల్ మరుసటి రోజు 

విమానం ఎకాక్లి. ఫాయ్మిలీ, సెండాఫ కి వచిచ్న వాళుల్,  అందరమూ కలసి తెలల్వారే నాలిగ్ంటికి విజయవాడ రైలేవ్ సేట్షన చేరాము. మేము ఎకక్వలసిన రైలు 
ఆలసయ్మయియ్ంది.  

మా అతత్గారు బెంచి మీద కూరుచ్ని పెదద్వాడికి తల నిమురుతూ, రెండో పిలల్ను ఒళోల్ పెటుట్కుని జో కొడుతునాన్రు. పిలల్లు నిదర్ 
మొహంతో చిరాగాగ్ ననున్ చూసుత్నాన్రు. మా మావగారు తీరికగా ఒక చేతోత్ పలకల కళల్ జోడు మడతబెటిట్,  ఆ కళల్జోడుని పిడికిట బిగించి, ఆ పిడికిలిని 
వయాయ్రంగా నడుముకు సంధించి, రెండో చేతోత్ మా ఆవిడ చేతి వేళల్ని లాలనగా పటుట్కుని, తల వంచి, అరమోడుప్ కనున్లతో మోడరన్ కణువ్డి ఫోజ పెటిట్, 
కాళల్ దగగ్ర పాల్ట ఫారం మీద మచచ్లని పరిశీలిసూత్  నుంచునాన్రు. సెంటిమెంటు గోదవరి వరదలాగా ఉపొప్ంగి పర్విహించే హెచచ్రికలు కొటొట్చిచ్నటుట్ 
కనబడినాయి. 

నేను తపుప్కుని చాయ వాలా కేకలని అనుసరిసూత్ పకక్న పాల్ట ఫారం మీదికి వచిచ్ ముందుకు నడిచాను. హైదరాబాదు వెళేల్ 
శాతవాహనా ఎకస పెర్స బయలుదేరబోతునన్ది. అలా ముందుకి వెళిల్ ఎలెకిట్ర్క లోకో ఇంజిన దగగ్ర కాసేపు నిలబడాడ్ను. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళిల్ ఇంజిన 
ఎదురుగా నిలబడి మాంచి మహాఘనముగా, ఠీవీతో, అదుభ్తంగా ఉనన్ ఇంజినుని పై నుంచి కింద దాకా ఒళుల్ మరిచి చూసుత్నాన్ను.    

చినన్పుప్డు వేసవి శలవలకి మా ఊరు వెళేల్వాడిని. సాయంకాలం పాలబండి వచేచ్ సమయానికి తపప్కుండా సేట్షన చేరుకునేవాడిని. 
అది బొగుగ్ ఇంజిను రైలు బండి. పాల్ట ఫారం మొదటోల్ నుంచునేవాడిని. వంగి వంగి,  ముందుకు ముందుకు  వంగి పటాట్ల మీద నుంచి పకక్ ఊరి వైపు 
చూసే వాడిని. పటాట్ల మధయ్లోకి దూకి కళల్ పైన అరిచేతిని పెటుట్కుని చూసేవాడిని. దూరంగా రైలు బండి పొగ నాకే ముందుగా కనబడేది. రైలు చాలా 
దగగ్రకు వచేచ్దాకా పటాట్ల మధయ్లో రైలుకెదురుగా భయం ఏమాతర్ం కనబడకుండా పోటుగాడలేల్ నుంచునేవాడిని. రైలు దగగ్రుకు రాగానే పాల్ట ఫారం 
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మీదికి ఉరికేవాణిణ్. ఒకక్సారిగా పరిగెతిత్ సేట్షన మాసట్ర గదికి ఎదురుగుండా, పాల్ట ఫారం అంచు దగగ్ర సెక్షన టోకెన రింగు పటుట్కు నిలబడడ్ గాయ్ంగ మాన 
పకక్కు చేరే వాడిని. వాడు నాకు ఫెర్ండే. అపుప్డపుప్డూ ఇన సెప్క్షన  టార్లీ ఎకిక్ంచేవాడు. మా వెనకే సేట్షన మాసట్ర జెండా పటుట్కుని నిలబడేవాడు. ఆయనకి 
నాలుగు  అడుగుల వెనుక టీ బండి వాడు కిరసనాయిల సౌట్కి గాయ్స కొడుతూ ఎగిరెగిరి పడేవాడు. 

ఔటర సిగన్ల దగగ్ర రైల ఇంజిన కూత మొదట వచేచ్ది. రైలు రావటం కంటే ముందు పాల్ట ఫారం కంపించేది.  రైలు ఇంజిన మా 
దగగ్రకు దూసుకు వసుత్ంటే, టీ బండి మీది గాజు గాల్సులు ఎగిరి పడకుండా టీ వాడు చెయేయ్సి అదిమి పెటేట్వాడు. నాకు దడ పెరిగేది, కానీ పాల్ట ఫారం 
అంచు మీద అలాగే నిలబడాలని పటుట్దల. ఈ లోపల రైలు ఇంజనోల్నుంచి  డైరవర  సెక్షన టోకెన రింగు  విసిరేసేవాడు. ఆ క్షణములో నాకు తెలీకుండానే 
భయంతో ఆరడుగులు వెనకిక్ దూకేవాడిని. రైలు ఇంజన లో నుంచి ముందుకు వంగిన డైరవర వడుపుగా చెయియ్ చాచి గాయ్ంగ మాన చెయెయ్తిత్ పటుట్కునన్ 
తరువాతి సెక్షన టోకెన రింగుని తగిలించుకుని పోయేవాడు. రైలు ఆగే లోపల నేను పాల్ట ఫారం ఆ చివర దాటి ఇంజిన ఆగే చోటికి పరిగెతుత్కు వెళేల్వాడిని. 
ఈ బొగుగ్ ఇంజిన డైరవరుల్ చాలా మంచి వాళుల్. ఇంజిన ఆగే చోట పెదద్ పెదద్ బకెక్టల్తో కాచుకు కూరుచ్నన్ గుంపులుఉండేవి. డైరవర ఒకక్ ఉదుటున ఇంజన 
నుంచి దూకి కింద ఒక వాలువ్ తిపిప్తే ఇంజిన అడుగున ఉనన్ గొటాట్లలో ఒక దానినుంచి వేణీణ్ళుల్ గటిట్గా కొటేట్ది. డైరవర బకెక్టల్ గుంపు మీద గటిట్గా గరిజ్సూత్ 
లైనోల్ నిలబెటేట్వాడు. ఇంజిన కాబినోల్కి ఎగిరి ఎకిక్ బొగుగ్ కళాసీ మీద మళీల్ హూంకరించి. గబ గబా నాలుగు పలుగుల బొగుగ్ వెనక నుంచి లాగి ముందు ఫైర 
బాకుస్లోకి విసిరేసి చూపించేవాడు.  

అపుప్డు చూడాలి డైరవరిన్. ఇంజిన కాబినోల్ నుంచి ముందుకు వంగి, వెనక గారుడ్ వైపు, కిర్ంద వేణీణ్ల కోసం బకెక్టల్తో కొటుట్కునే 
గుంపునీ మారిచ్ మారిచ్ చూసేవాడు. ఎరర్ కరీఛ్ఫ నాలుగు వైపుల ముడులేసి తల పైన కటిట్ వుండేది. మసి కొటుట్కునన్ పసుపుపచచ్ కట బనీను. ఇంజిన పొగ 
గొటట్ం లాంటి గొంతుకాయ కింద పెదద్ ఆంజనేయ సావ్మి బొటుట్ సుదద్. నలల్ బండరాళల్ వంటి గుండెల మీద గొలుసుకి వేలాడే శిలువ బొమమ్. నలల్గా, 
తుమమ్ మొదుద్లు లాంటి చేతులు, కుడి భుజానికి కటుట్కునన్ తాయెతుత్.  రెండో చేతి మీద కాలి మానిపోయిన బొబబ్లు , మీసాల పకక్న బుగగ్ మీద కాలి 
మానిన ఇంకో మచచ్, సాయంకాలం నీరెండలో కారుతునన్ చెమటతో మెరుసూత్ ఉండేది. 

గారుడ్ విజిల వినిపించగానే డైరవర వెనక గారుడ్ వంక చూసూత్నే వెనకిక్ చెయెయ్తిత్ తాడు లాగి రైలు కూత మంచి వయాయ్రంగా 
మోగించేవాడు. కళాసీగాడు ఒకక్ గంతులో కింది దూకి క్షణంలో వేణీణ్ళల్ పైపుని కటేట్సి ఎగిరి గంతేసి ఇంజిన కాబిన ఎకేక్వాడు. ఈ లోపల డైరవర బేర్క పైపు 
వాలువ్ ఎడం పకక్కి తిపిప్, సీట్ం రెగుయ్లేటర కుడి పకక్కి తిపేప్వాడు. అపుప్డు చూడాలి బొగుగ్ ఇంజిన పర్తాపం. పది రకాలుగా బుసలు కొడుతూ, యుదాధ్నికి 
కాలుదువువ్తూ, మావటీ అదుపులో పెడుతునాన్ ఖాతర చెయయ్ని మతత్గజము చేసుత్నన్ భీభతస్ం లాగా బొగుగ్ రైలు ఇంజిన చకార్లు కొటుట్కునేవి. బకీక్టల్ 
గుంపు గుండెలు పగిలిపోయి బకీక్టల్ను వదిలేసి పారిపోయేవి. నేను మాతర్ం కదలకుండా అకక్డే నుంచునే వాడిని. 

ఆ డైరవర నా హీరో. 
ఇపుప్డు ననున్ నేను మరచిపోయి, కళుల్ బయటపడేలా శాతవాహనా ఎకస్ పెర్స ఇంజినిన్ చూసుత్నాన్ను,  డైరవర పైకి ఎకక్మనాన్డు. 
కొంత సేపటికి తేరుకునాన్ను. ఇంజినోల్ అసిసట్ంట డైరవర ఏదో చెపుతునాన్డు. డైరవర ఒక చినన్ కిల్ప బోరడ్ పటుట్కుని చినన్ చినన్ గీతలతో 

చెక మారుక్లు పెడుతునాన్డు. సేఫీట్ సరుక్లరు, లోకో రిపెయిర బుక, కాషన ఆరడ్ర, ఎమెరనీస్ పొర్సీజర, రూట పాల్ను, టైమింగుస్, టార్క మెయింటెననుస్, 
ఎకక్డెకక్డ సీప్డు తగిగ్ంచి ఎకక్డ పెంచాలో డైరవర చెపుతునాన్డు, అసిసట్ంట డైరవర తిరిగి చెపుతునాన్డు. అంతా రైలేవ్ భాష.  

ఈ లోపల పాల్ట ఫారం మీద నుంచి ఎనౌనస్ మెంట. "అటెనష్న పీల్జ, పర్యాణికులకు గమనిక. విజయవాడ నుండి సికిందరాబాదు వెళేల్ 
శాతవాహనా ఎకస పెర్స మరికొదిద్ నిమిషాలలో పాల్ట ఫారం నంబర ఐదు నుంచి బయలదేరును". గారుడ్ విజిల వినిపించింది. డైరవర కిటికీలోనుంచి వెనుకకి 
చూసి, తలతిపిప్ ఎదురుగా ఉనన్ గీర్న సిగన్ల చూసి, "సేట్షన గీర్న సిగన్ల కిల్యర" చెపాప్డు. అసిసట్ంట డైరవర "సేట్షన గీర్న సిగన్ల కిల్యర" అని రిపీట చేసి, 
ఇంజిన హారన మోగించాడు. రైలు నెమమ్దిగా బయలుదేరింది. 

డైరవర, అసిసట్ంట డైరవర, ఇదద్రూ టార్క మీదకి , టార్క పరిసరాలని డేగలాల్గ  చూసుత్నాన్రు. సిగన్లస్, సెక్షన సీప్డ, 
టార్క ఇండికేటరస్ డైరవర మొదట గటిట్గా చెపుతునాన్డు, అసిసట్ంట డైరవర కన ఫరమ్ చేసుకుని రిపీట చేసుత్నాన్డు.  
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"విజిల ఇండికేటర" 
"విజిల ఇండికేటర". అసిసట్ంట డైరవర విజిల లివర నొకాక్డు. అంత మైకంలో  కూడా నాకు టర్యిన విజిల మోగించటానికి ఒక ఛానస్ 

కావాలనిపించింది. 
 

కొండపలిల్ దాటాము.  
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి" 
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి" 

పటట్ణం పరిసరాలు దాటాం. చుటూట్ పొలాలు అనుకుంటా. దటట్మైన మంచు. నాకైతే ఏమీ ఎదురుగా కనపడటం లేదు. 
డైరవరిల్దద్రికీ కళల్లోల్ ఎకస రే ఉందేమో. అంత దటట్మైన మంచులో, అంత సీప్డులోను వాళుల్ మాతర్ం నిమిషానికో, రెండు నిమిషాలకో ఏవో 

సిగన్లస్ చదువుతునాన్రు, రిపీట చేసుత్నాన్రు. 
చెరువు మాధవరం సేట్షన దాటాము. సరిగాగ్ ముగుగ్రు నుంచోటానికి సరిపడా ఉంది ఇంజిన కంటోర్ల  కాబిన. రైలు వేగానికి మంచుతో 

కూడిన చలిగాలి గటిట్గానే కొడుతునన్ది.  డైరవర తను తెచుచ్కునన్ పెదద్ ఫాల్సక్ లోనుంచి పెదద్ మూతలో నాకు టీ పొసి ఇచిచ్, చినన మూతలో తను కూడా టీ 
పోసుకుని చపప్రిసూత్నే టార్క సిగన్లస్ చెపుతునాన్డు.  

ధైరయ్ం తెచుచ్కుని నేను డైరవరిన్ అడిగా. "ననున్ ఇంజిన ఎందుకు ఎకక్మనాన్రు"? 
"మీరు ఏం చేసూత్ ఉంటారు"? డైరవర ఎదురు పర్శన్ వేసాడు. అపుప్డు గురుత్కు వచిచ్ంది, నేను మా ఆవిడనీ పిలల్లనీ పాల్ట ఫారం మీద 

వదిలేసి వచాచ్నని. "నేను అమెరికాలో కంపూయ్టర ఇంజినీరు" అని చెపాప్ను. ఇంకా చాలా వివరాలు గుచిచ్ గుచిచ్ అడిగాడు, టార్క సిగన్లస్ చదువుతూనే. 
నాకు చినన్పప్టి నుంచి రైల ఇంజినంటే ఎంత ఇషట్మో చెపాప్. మా ఆవిడ పిలల్ల గురించి మాతర్ం దాచేశా. అయియ్ందేదో అయియ్ంది, ఈ కోరిక పూరిత్గా 

తీరుచ్కోవాలి. 
 డైరవర నవావ్డు. "లెవెల కార్సిస్ంగ" 
"లెవెల కార్సిస్ంగ" 
డైరవర మళీల్ నవావ్డు. "సార,  పాల్ట ఫారం మీద ఎందరినో చూసూత్ ఉంటాం. ఇంటి దగగ్ర నుంచి పారిపోయి వచిచ్న 

పిలల్లూ, పేర్మించినవాడు మోసం చేసాడని తెలుసుకునన్ ఆడపిలల్లూ, తాగొచిచ్న మొగుళల్ బాధలు పడలేక పాల్ట ఫారం చేరే ఆడవాళూల్, అపుప్లు 
చేసి బిజినెస లో మునిగిపోయి మగవాళూల్, పిచెచ్కిక్ తిరిగే మనుషులూ. ఆతమ్హతయ్లకి రైలు పటాట్లే ఎందుకో? మేం డూయ్టీ మొదలల్వక ముందే ఫాల్ట ఫారం 
మీదకు రావాలి. ఇటాల్ ఎవరనాన్ కనిపిసేత్ పిలల్లనీ, ఆడవాళల్నీ అయితే  హెలప్ లైన కి అపప్చెపుతాను. మొగవాళల్ని పోలిసుల దగగ్రకు తీసుకు వెళాత్ను. 
వీళల్ందరినీ తేలికగా గురుత్ పటట్గలను.  మిమమ్లిన్ ఆఖరు నిమిషంలో చూసాను. చాలా అయోమయంగా కళుల్ బైరుల్ కమిమ్నటుట్ చూసూత్ ఇంజిన కి ఎదురుగా 
నిలబడాడ్రు. కనుకుక్నే టైం లేదు. ఇంజినోల్ ఎకిక్ంచుకుని ఖమమ్ంలో రైలేవ్ పోలీసులకి అపప్చెపుప్దామునుకునాన్ను".  నేను మాములు మనిషినే అని నిరాధ్రణ 
చేసుకునన్ తరువాత డైరవర చెపాప్డు.. 

ముగుగ్రం నవువ్కునాన్ం. సంభాషణ తేలికపడింది. మంచు పలచబతునన్టుట్ంది. టార్క పర్కక్న లీలగా మంచులోనుంచి ఒక చరిచ్ 
కంబడింది. డైరవర కైరసత్వ పదద్తిలో నుదురినీ, గుండెలకటూ, ఇటూ చేతి వేళల్తో అదుద్కునాన్డు.  

"మధిర గీర్న సిగన్ల, పొర్సీడ" 
"మధిర గీర్న సిగన్ల, పొర్సీడ" 
"మంచులో నాకేమీ కనబడటం లేదు, మీకెలా కనబడుతోంది?" అడిగాను. 
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"సారూ, ఫారీట్ ఇయరస్ ఎకస పీరియెనస్. బొగుగ్ ఇంజినోల్ కళాసీగా చేరాను. టార్క పర్తి అంగుళం తెలుసు. మనిషికి ఏం చూడాలో తెలిసేత్, 
అది తపప్కుండా కనిపిసుత్ంది". పారథ్సారథి ఉపదేశం లాగా బోధించాడు. నిజమే అనాన్ను. 

"ఇపుప్డు చాలా మెరుగు సార, ఇది ఎలెకిట్ర్టిక లోకో. అదే సీట్ం ఇంజిన అయితే హీటు, పొగ. కళల్లోల్ బొగుగ్ నలకలు పడేవి. అయినా 
అనిన్ సిగన్లస నీ తపప్ని సరిగా పాటించాలి" 

"సీట్ం ఇంజిన కూడా నడిపారా?" ఉతాస్హం పెరిగి అడిగాను. 
 
"ఏంటి సార అటాల్ అడుగుతారు, ఇలా చూడండి" అని గభాలున ఖాకీ కోటు ఊడ పెరికి, చొకక్ లాగి అవతలపారేసి, ఛాతీ బిగపెటిట్ ఒక 

విశవ్రూపం చూపించాడు. ఎపుప్డో కాలి మానిపోయిన గాయాలు. చాలా పెదద్ పెదద్ బొబబ్లతో కూడిన గాయాలు. మనిషి ఎలా బర్తికాడు అనిపించే 
గాయాలు.  

"ఇకక్డ కాలింది పాసింజర బండిలో, ఇది నాకు ఎకస పెర్స రూట పర్మోషన వచిచ్న తరువాత. మా సీనియర డైరవరల్ందరికీ ఇవి 
తపప్కుండా ఉంటాయి సార ర ర, కానీ మా శరీరం సీట్ం ఇంజిన కంటే గటిట్ది.  వాడు అసిసట్ంట డైరవరిన్ చూడండి సార, బకక్గా ఎలాగ ఉనాన్డో, కురార్డు, 
పాలిటెకిన్క చదివాడు. కానీ మా లాగా ధమ ఎకక్డ?!" అసిసట్ంట డైరవర నవావ్డు. 

"ఖమమ్ం ఔటర సిగన్ల" 
"ఖమమ్ం ఔటర సిగన్ల" 
"ఖమమ్ం దిగుతారా సార" అనాన్డు డైరవర. 
"కాజీపేటోల్ దిగుతాను" అని అనాన్ను. వచిచ్న అవకాశానిన్ నేను పోగొటుట్కో దలుచ్కోలేదు. సికిందార్బాద అంటే మరీ బాగుండదని 

మొహమాటం. 
రైలు ఇంజన పాల్ట ఫారం దాటుకుని ఆగింది. అసిసెట్ంట డైరవర గబాలన్ ఇంజిన నుంచి దూకాడు. టార్క పర్కక్న తన పని కానిసుత్నాన్డు. 

డైరవర ననున్ కూడా దిగమనాన్డు. మేమిదద్రమూ పైకెకిక్న తరువాత డైరవర తన పనికోసం దిగాడు. సేట్షన హాలట్ రెండు నిమిషాలు మాతర్మే. అనిన్ పనులకీ 
ఈ రెండు నిమిషాలు మాతర్మే. 

గారడ్ విజిల. అకాన్లెడజ మెంట హారన్.  
"సేట్షన సిగన్ల గీర్న, కిల్యర" 
"సేట్షన సిగన్ల గీర్న, కిల్యర" 
 
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి" 
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటి" 
 
ఇంకా పొగమంచు పూరిత్గా పోలేదు. సూరీడు తుమమ్ చెటల్ తలల మీద నుంచి, తాటి చెటల్ మొదళల్ మధయ్ నుంచి మా రైలుతో పాటు 

పరిగెడుతునాన్డు. పొగమంచుతో కలిసిన లేత ఎండ కళల్లోల్కి కొడుతునన్ది.  నాకు మళీల్ ఏమీ కనబడటం లేదు. డైరవర, అసిసట్ంట డైరవర మాతర్ం సిగన్లస్ 
చెపుప్కుంటూ పోతునాన్రు.  

"ఈ ఇంజన తయారు చేసిన గాడిదలకి సీప్డొకక్టే కావాలి సార. కాజిఫేట వెళితే కానీ పదిహేను నిమిషాల హాలుట్ దొరకదు. మేము 
మనుషలం కాదా సార? మాకు బాతూర్ం అవసరముండదా? పాసింజరల్కి బాతూర్ం పెటిట్నపుప్డు, డైరవరల్కి బాతూర్ం పెటాట్లని తెలీదా సార?” 

ఆ తెలల్వారు ఎండలోనే టార్క పర్కక్గా చినన్ గుడి కనిపించింది. డైరవర గబాలున తల వంచి నమసాక్రం పెటిట్ కళల్కి అదుద్కునాన్డు. 
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"పదేళల్ కిర్తం వరంగల దగగ్ర డైరవరు, అసిసట్ంట డైరవర ఒకేసారి దిగారు సార. ఆ డైరవరు నేను ఒకే బాచ, ఒకేసారి ఉదోయ్గంలో చేరాం. 
వాడికి షుగరు. అందుకని పర్తి సేట్షనోల్ తపప్ని సరిగా దిగుతాడు. గభాలున నకస్లైటులొచిచ్ డైరవరిల్దద్రినీ  పటుట్కునాన్రు. గారుడ్ని కూడా పటుట్కొచాచ్రు. 
డైరవర నీ, గారుడ్నీ కుకక్ లంకేసి కటేట్శారు. మేమేం చేసాం సార? మేము కూడా  ఉదోయ్గం చేసుకునేవాళల్మే కదా! మేము కూడా ఇంటికి వెళిల్ పెళాల్ం పిలల్లని 
చూసుకోవాలా లేదా? సాయాంకాలానికి వదిలిపెటాట్రంట సార. నకస్లైటుల్ వదిలేసి పోయిన తరావ్త రాతర్ంతా పోలిసోళల్ ఇంటరాగేషన. ఆ డైరవర షుగర 
పేషంటు, ఆడు తెలల్వారు ఝాముకి పడిపోతే, రెండో రోజు మధాయ్హాన్నికి పోలీసు వాళుల్ విడిచిపెటాట్రు. పోలీసులు పోటుగాళల్యితే అసలు నకస్లైటుల్ 
ఎందుకొసాత్రు సార?" 

 
"మరి మీ రైలేవ్ వాళుల్ తరావ్త మిమమ్లిని కాపాడటానికి ఏమీ చెయయ్లేదా?" అని అడిగాను. 
"ఏం చేసాత్రు సార, గారుడ్కి నాకు ఒక వాకీ టాకి పడేసారు. చూసుత్నాన్రుగదా, మాకు టార్క మీద నుంచి కళుల్ తిపుప్కోటానికి క్షణం 

ఉంటుందా? గారుడ్తో ఊసులాడుకోటానికా వాకీ టాకీలు? అయినా నకస్లైటుల్ వాకీ టాకీ లు ఎతుత్కుపోతారు కదా, అవి వాళల్కి ఎకుక్వ ఉపయోగం".  
నాకు మళీల్ టీ పోసి ఇచాచ్డు. చలిగాలి. నాకు వదద్నాన్ను. "ఏదైనా పంచుకోవలి సార" అని చెపిప్ తను కూడా టీ పొసుకుని 

చపప్రించడు. నేను కూడా టీ చపప్రించాను. 
"విజిల, లెవెల కార్సింగ" 
"విజిల, లెవెల కార్సింగ" 
ఎదురెండ. ఇంకొంచెం గటిట్గా కళల్లోల్కి పొడుసోత్ంది. టార్క పర్కక్న మసీదు కనిపించింది. డైరవర ముసిల్ం పదద్తిలో 

రెండు చేతులిన్ పార్రధ్నగా పెటాట్డు.  
"అందరు దేవుళల్కీ దండం పెడుతునాన్రు" అనాన్ను. 

ఒకక్సారిగా ఇంజిన కాబినోల్ నిశబద్ం. నేను ఊపిరి బిగపటాట్ను.  
ఎదురుగా కార్సిస్ంగ దగగ్ర రైలు గేట వేసి ఉంది. ఆ రైలేవ్ గేట  కింద నుంచి ఒక పది, పనెన్ండేళల్ కురార్డు సైకిల వంచి లాకుక్ని 

వసుత్నాన్డు. సైకిలంత ఎతుత్లేడు. రైలు ఇంజిన మంచి సీప్డులో ఉంది. ఆ కురార్డి సైకిల రైలు పటాట్ల మధయ్ పడింది. కురార్డు సైకిల హాండిల పటుట్కుని 
కుడి వైపు పటాట్కి అడడ్ంగా పడాడ్డు. గభాలున లేచి సైకిలిన్ అవతలి వైపుకి ఈడవటం మొదలు పెటాట్డు. నేను కళుల్ మూసుకునాన్ను. అర క్షణం గడిచింది. 
అసిసట్ంట డైరవర గటిట్గా నోటితో ఊపిరి వదిలి, ఈడియట అని అరిచాడు. నేను కళుల్ తెరిచేసరికి పర్మాదం తపిప్ంది. నేను చినన్పుప్డు ఆఖరి క్షణం దాకా 
రైలు పటాట్ల మీద నుంచోవటం ఫాల్ష బాక లాగా మెదిలింది. 

"అందుకు సార, అనిన్ దేవుళల్కీ మొకుక్తాను. ఇంకెంతమంది దేవుళుల్నాన్ మొకుక్తాను. ఈ రైలోల్ వెయియ్ మంది ఉనాన్రు. పండగ 
రోజులోల్ రెండు వేల మంది ఉంటారు. రైలు బయట వాళల్ని జాగర్తత్గా చూడాలీ, రైలులోని వాళల్నీ జాగర్తత్గా చేరాచ్లి. ఆ డూయ్టీ నాది. ఒక డూయ్టీ అయియ్న 
తరువాత మళీల్ మళీల్ తిరిగి చెయాయ్లి. జాగర్తత్గా చెయాయ్లి, ఓరుప్గా చెయాయ్లి,  శాంతంగా చెయాయ్లి. నేను సీట్ం ఇంజిన డైరవర గా ఉనన్పుప్డు ఒకడు 
హడావిడిగా గొడల్ని ఇటునుంచి అటు తోలాడు సార. ఓ గేద టార్క కంకర రాళల్మీద కాలు మెలి తిరిగి పడిపోయింది. ఏమీ చెయయ్లేక పోయాను సార. 

ఇపప్టికీ తలుచుకుంటే గుండె పిండేసుత్ంది. అందుకని ఏ ఒకక్ దేవుడిని ఒదిలి పెటట్కుండా మొకుక్తాను." 
"నూయ్టర్ల సెక్షన ఎహెడ" 
"నూయ్టర్ల సెక్షన ఎహెడ" 
డైరవర చెపుప్కుంటూపోతునాన్డు. "ఇంకా పెళిల్ళల్ సీజనయితే మహా భయం. దేశంలో రైలేవ్ గేటునన్ కార్సిస్ంగ 

ఒకటయితే, గేటుల్ లేని కార్సిస్ంగులు వంద. ఒక టార్కట్ర లో వంద మంది పెళిల్ వాళుల్ ఎకుక్తారు. ఒకొకక్ జీపులో పాతిక మంది ఎకుక్తారు. 
పెళిల్కి వెళేల్టపుప్డు రైలు వెళేల్దాకా రెండు నిమిషాలు ఆగలేరా సార? సీప్డుగా వచేచ్ రైలు ముందు నుంచి వెళిల్పోటం సినిమా సట్ంటులోల్ చూసాత్రు.  
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వీళుల్ డొకుక్ టార్కట్రల్లో పెళిల్ వాళల్ని వేసుకుని సినిమా సట్ంట చేదాద్మనుకుంటారు. పైగా పెళిల్ సీజన రైలులో ఎకేక్ రదీద్.  మేము కనురెపప్ వెయయ్కుండా టార్క 
చూడాలి, రైలుని టైముకి నడపాలి. ఊపిరి పీలుచ్కోలేము.  ఏది ఏమైనా అందరినీ కేష్మంగా చేరచ్టం మా డూయ్టి. తరావ్త మేం మా ఇంటికి వెళిల్ మా ఇంటి 
వాళల్ను చూసుకోవాలి". 

"కాషన ఇండికేటర" 
"కాషన ఇండికేటర" 
 
"టార్క మెయింటెనెనస్" 
"టార్క మెయింటెనెనస్" 
 
"సెక్షన సీప్డ 15” 
"సెక్షన సీప్డ 15" 
 
"విజిల ఇండికేటర" 
"విజిల ఇండికేటర" 
 
"నేను హారన్ కొటొట్చాచ్?" ఆతర్ంగా అడిగాను.  
"హారన్ కోడస్ ఉంటాయి సార, ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ కొటట్కూడదు,  ఇలా కొటట్ండి” అని చూపించాడు. నేను రెండు సారుల్ హారన్ కొటాట్ను. 

నాకు జీవితంలో ఇంకేమి కోరికలు మిగలలేదు. కానీ మితి మీరిన కోరికతో మూడో సారి హారన్ కొటట్బోతే, ఇపుప్డు కాదని చెపాప్డు డైరవర. 
"డోరన్కల సౌత గీర్న" 
"డోరన్కల సౌత గీర్న" 
హాలుట్ లేదు. కానీ రైలు సోల్ అయియ్ంది. పాల్ట ఫారం మొదటోల్ డైరవర తన బాగుని విసిరేసాడు. ఎవరో పదిహేనేళల్ అమామ్యి ఆ బాగ 

కోసం పరుగు పెటిట్ంది. పాల్ట ఫారం మధయ్లో ఇంకో ఇరవయేయ్ళల్ అమామ్యి పాల్ట ఫారం అంచు మీద నుంచుని ఒక బాగ పైకి విసిరింది. డైరవర కిటికీలో 
నుంచి వంగి ఒడుపుగా పటుట్కుని లోపల పెటాట్డు. 

"మా అమామ్యిలు సార, చినన్ది హై సూక్ల, పెదద్ది డిగీర్. నాకు లేట మారేజ సార. సీట్ం ఇంజినోల్ చేసేటపుప్డు వళుల్ కాలి చాలా 
సీరియస అయియ్ంది. కాలిన బొబబ్లిన్ చూసి ఎవరూ పిలల్నివవ్లేదు. లేట మారేజ అయితే ఏం సార, అనీన్ మన మంచికే కదా. మా ఆవిడ నేను రూటోల్ ఉంటే 
ఎపుప్డూ ఇసతరీ బటట్లూ, రెండు పూటలకి సరిపడా భోజనం పంపిసుత్ంది. పాపం, తెలాల్రే నాలిగ్ంటికి లేసుత్ంది. నేను లైన దిగి ఇంటికి వచేచ్ రోజున  అరధ్ 
రాతైరనా నిదర్ పోకుండా ఎదురు చూసూత్ ఉంటుంది. నేను రాగానే వేడి వేడిగా అనన్ం పెడుతుంది. పాపం ఒకక్తే పాతికేళల్ నుంచి నేనునాన్ లేక పోయినా 
పిలల్లని పెటుట్కుని నడిపించుకొసుత్ంది." 

"సార, పిలల్లని  పెదద్ పెదద్ చదువులు చదివించాలని గటిట్గానే కోరిక ఉంటుంది. కానీ, నేనెపుప్డూ దగగ్ర ఉండను. కానీ ఎకక్డ సార, 
డూయ్టీ, డూయ్టీయే కదా. అందరు తండుర్లాల్గా కోచింగులకీ, కాలేజీ సీటల్కీ తీసుకు వెళాల్లనీ మాకూ కోరికలుంటాయి. అంతందెంకు సార, మా పిలల్లని 
సూక్లోల్ చేరిచ్నపుప్డు, సూక్ల బాగేసుకుని బడికి పోతుంటే సూక్ల దగగ్ర దిగబెటాట్లని నాకు కూడా పెదద్ కోరిక ఉండేది. అరధ్రాతిర్ డూయ్టీ టెనష్ను, పగలు 
ఇంటికి చేరితే నిదర్. అయితేనేం సార పిలల్లు బంగారం. చూడండి, వాళుల్ నాకు బాగ ఇచిచ్ ఇపుప్డు బడికి వెళాత్రు. మా చినన్ది నాలాగా టెర్యిన డైరవర 
అవుతానంటుంది. అది తపప్కుండా చెయయ్గలదు, కానీ చూసారు కద సారూ, ఇంజినోల్ బాతూర్ములుండవు, మరి లేడీస టర్యిన డైరవరెల్లా అవుతారు?" 
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"గుండార్తిమడుగు ఔటర గీర్న, పొర్సీడ" 
"గుండార్తిమడుగు ఔటర గీర్న, పొర్సీడ" 
 
డైరవర చెపుప్కుంటూ పోతునాన్డు. "నాలేగ్ళల్ కిర్తం నేను బలాల్రాష్ సెక్షనోల్ ఉండేవాడిని. వరాష్ కాలం. అరధ్రాతిర్ భీభతస్ంగా గాలి,వరష్ం. 

నేను అప డూయ్టీ చేసుత్నాన్. బెలల్ంపలిల్ దగగ్ర ఎందుకో తెలీదు, అనుమానం  వచిచ్ంది. అంత చీకటిలోనూ కలవ్రట్ ఇండికేటర చూసి టైరన సోల్ చేసి బేర్కస్ 
వెయయ్టం మొదలుపెటాట్ను. వాగు ముందు ఆగి పోయా. తుఫాను లాంటి గాలి, వరష్ం. డిలీల్ నుంచి వసుత్నన్ లింక ఎకస పెర్స  డౌన డైరవర రూలస్ పర్కారం 
చాలా సోల్గా వసుత్నాన్డు. వాగు ఒకక్సారిగా పొంగింది. చూసుత్ండగానే డౌన టర్యిన మధయ్లోని భోగీలు కొటుట్కుపోయాయి. ఆలోచించటానికి కూడా టైం 
లేదు సార. డైరవరుల్, గారుడ్లు అందరం కలిసి పరిగెతాత్ం. ఈ లోపల టర్యినోల్  ఉనన్ మిలిటరీ పాసెంజరస్ వచాచ్రు. సారు, మిలిటీర్ వోళుల్ సామానుయ్లు 
కాదు. అందరం కలిసి మూడు బోగీలోల్నుంచి వందలమందిని బయటకు లాగాం. తెలాల్రేటపప్టికి ఊళోల్నుంచి చాలా మంది వచాచ్రు సార, తాళుల్ తెచిచ్న 
వాళుల్ కొందరు, మందులు తెచిచ్నాళుల్ కొందరు, ఒకడయితే వెలిడ్ంగ మెషిన తెచాచ్డు. అపప్టికి వాగు పొంగు తగిగ్ంది. అందరినీ రకిష్ంచలేక పోయాం. 
బయటకు తీసుకొచిచ్ గటుట్ మీద పరిచాం. మధాయ్హాన్నికి ఊళోల్ వాళుల్ భోజనాలు పటుట్కొచాచ్రు. మారావ్డి సంఘం వాళెల్ంత హెలప్ చేశారు సార? 
ఒకళేల్ంటి సార, ఊళోల్ వాళల్ందరూ. అంత భీభతస్ంలోనూ, మానవతవ్ం అంటే ఎమిటో తెలిసింది. సాయంకాలానికి సికిందరాబాద నుంచి జోనల ఆఫీసు 
సారుల్, రాజకీయ నాయకులు చేరారు. నిదర్ లేదు, వలుల్ పులిసిపోయి ఏడుసుత్ంటే, రాతిర్కి వాళల్ కవ్శచ్నింగు. ఈ లోపల నూయ్సు. ఢిలీల్లో మినిసట్ర 
చెపాప్డంట, డైరవర ఓవర సీప్డులో వెళుత్నాన్డని. అసలు డిలీల్లో కూరుచ్నన్ మినిసట్ర గాడికి ఏం తెలుసుత్ంది సార, టర్యిన డైరవర పడే బాధలు, టెనష్నూ? 
నూయ్సు పేపరుల్ వాళుల్ కూడా మినిసట్ర చెపిప్ందే వేసాత్రు. పచ్" 

 
"మహబూబాబాద సౌత సిగన్ల గీర్న" 
"మహబూబాబాద సౌత సిగన్ల గీర్న" 
 
ఒకక్టంటే ఒకక్ నిమిషం ఆగింది రైలు మహబూబాబాద లో. అసిసట్ంట డైరవర మళీల్ కిందకు దూకి హడావిడిగా పని కానించుకుని 

ఎకక్డు. నేను కూడా. గారడ్ విజిల వేసాడు. డైరవరికి టైం లేదు.  
 
"గీర్న సిగన్ల" 
"గీర్న సిగన్ల" 
 
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటీ" 
"సెక్షన సీప్డ ఎయిటీ" 
 
సూరీడు ఒక పర్కక్నుంచి కళల్లోకి పొడుసుత్నాన్డు. వాకీటాకీ కరకరా మోగింది. డైరవర దానిన్ పటుట్కుని ఛానలస్ తిపాప్డు. కరకరా 

ఎకుక్వయింది. ఈ లోపల "డౌన టైరన" అని అసిసట్ంట డైరవర కేకేశాడు. డైరవర ఎకక్డనుంచో ఒక పచచ్ జెండా తీశాడు. కిటికీ లోనుంచి బయటికీ అడడ్ంగా 
పెటిట్ ననున్ పటుట్కోమనాన్డు. అంత సీప్డు, చలిగాలిలో పటుట్కోవటం కషట్మే అయియ్ంది. అయితేనేం,మంచి హుషారుగా  పటుట్కునాన్. జీవితం కూడా ఇంత 
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వేగంగానూ, పచచ్ జెండాతో సాగిపోతే ఎంత బాగుండును అనిపించింది. ఎదురగా వసుత్నన్  రైలు డైరవర కూడా పచచ్ జెండాను అడడ్ంగా  కిటికీలోంచి 
బయటకు పటుట్కునాన్డు. 

వాకీటాకీతో డైరవర కుసీత్ పడాడ్డు. డాష బోరడ్ కేసి నాలుగుసారుల్ కొటిట్, చివరకు బాయ్టారీలు తీసి తిటుట్కుంటూ బాయ్టరీలను కిటికీలోనుంచి 
విసిరికొటాట్డు.  

"సార, వాకీటాకీలు మంచివే ఇచాచ్రు. బాయ్టరీలు మాతర్ం ఆమాయ్మాయ్లతో నాసి రకం ఇసాత్రు. డౌన టెర్యిన డైరవర పచచ్ జెండా 
అడడ్ంగా పటుట్కుంటే, మనకు ముందు లైన అంతా బాగుంది అని అరధ్ం. మనం కూడా, ఆ డైరవర కి మనం వచిచ్న లైన అంతా బాగుందని చెపాప్లి. వాకీ 
టాకీలు పని చేసేత్ జెండా పటుట్కుని వంగాలిస్న అవసరం ఉండదు.  ఇకక్డ అదృషట్ం బాగుండి డౌన టార్క మనకు పది మీటరల్ దూరంలో ఉంది. దగగ్ర 
దగగ్రైతే చేతులు తెగుతాయి". 

 
"కేసముదర్ం సౌత గీర్న" 
"కేసముదర్ం సౌత గీర్న" 
 
ఒక నిమిషం మాతర్మే హాలుట్. డైరవర వాకీ టాకీలో కొతత్ బాయ్టరీలు వేశాడు.  
 
"గీర్న సిగన్ల" 
"గీర్న సిగన్ల" 
 
"సెక్షన సీప్డ ఏయిటీ" 
"సెక్షన సీప్డ ఏయిటీ' 
 
డైరవర ఒకక్సారిగా "రెడూయ్స సీప్డ టు జీరో" అని అరిచాడు. నాకు చెముడొచిచ్నంత పని అయియ్ంది. రెండు క్షణాల తరువాత  టార్కుకి 

అటూ ఇటూ పది మంది కురార్ళుల్ రాజకీయ పారీట్ జెండాలు పటుట్కుని ఊపుతూ కనబడాడ్రు.  
 
"డైనమిక బేర్కస్" 
"డైనమిక బేర్కస్" 
 
కొంచెం దూరంలో టార్క మీద కూరుచ్నన్ మనుషులు కనిపించారు. 
 
"ఎయిర బేర్కస్" 
"ఎయిర బేర్కస్" 
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రైలు ఇంజిన రాజకీయ జెండాల గుంపులకి అంగుళం దూరంలో ఆగింది. రెండు పెదద్ పెదద్ గుంపులు టార్క కి అటూ ఇటూ పటాట్ల మీద 
కూరుచ్ని రాజకీయ పారీట్ జెండాలు ఊపుతూ "చలో హైదరాబాద" అని అరుసుత్నాన్రు.  రైలు ఆగగానే పటాట్ల మీద గుంపులనీన్ పరిగెతుత్కుని వెనక 
కంపారుట్మెంటులోల్ ఎకాక్యి. 

"గాడిద కొడుకులు, సేట్షనోల్ ఎకక్లేరా సార, ఇపుప్డే కదా కేసందర్ం నుంచి బయలుదేరింది. ఒక క్షణం చూడడం ఆలశయ్ంమైతే గొపప్ 
నాశానానికి కారణమయేయ్ వాడిని".  

డైరవర వాకీ టాకీ పటుట్కుని గారుడ్తో ఏదో చెబుతునాన్డు. గారుడ్ సేట్షనుకి మెసేజ పంపిసుత్నాన్ను అని అనాన్డు. రైలు బయలుదేరింది. 
కానీ కాయ్బినోల్ కొంత టెనష్న వాతావరణ్ం ముసురుకుంది. 

"వరంగల సౌత గీర్న, కిల్యర" 
"వరంగల సౌత గీర్న, కిల్యర" 
డైరవర కిర్ందకి దూకి  పాల్ట ఫారం మీద ఉనన్ రైలేవ్ పోలీసులతో, రైలేవ్ సాట్ఫ తోనూ ఏదో అరవటం మొదలుపెటాట్డు. రెండు నిమిషాలోల్ 

మళీల్ రైలు ఎకాక్డు. 
"గీర్న సిగన్ల" 
"గీర్న సిగన్ల" 
 
రైలు బయలుదేరింది కానీ వేగం అందుకోలేదు. టార్క సిగన్లస్ ఎకుక్వయాయ్యి. డైరవర వాకీటాకీలో బయట ఎవరతోనో రైలేవ్ భాష 

మాటాల్డుతునాన్డు. 
ఉనన్టుట్ండీ డైరవర, అసిసెట్ంటుల్ ఇదద్రూ కలిసి "మోటోర టూ, ఓవర హీటింగ" అని అరిచారు.  
 
"మోటార టూ, షట డౌన" 
"మోటార టూ, షట డౌన" 
 
డైరవర ఏవో నాలుగ్ మాటలు రైలేవ్ భాషలో చెపిప్  కంటోర్లస్ అసిసట్ంట డైరవరికి అపప్ చెపాప్డు. కంటోర్ల కాబిన వెనక ఉనన్ సైడ 

డోరోల్నుంచి మెయిన ఇంజిన రూంలోకి మాయమయాయ్డు. తొంగి లోపలికి చూసుత్నన్ ననున్ అసిసట్ంట డైరవర ఫరావ్లేదు, వెళల్మనాన్డు. వేడి గటిట్గా 
కొటిట్ంది. అపప్టిదాకా తెలల్వారు ఝాము చలిలో సీప్డుగా వెళుల్తుంటే, ఎదురు చలి గాలి కొటిట్ బిగుసుపోయిన నాకు ఒకక్సారిగా కుంపటిలో 
పడినటట్యియ్ంది. ఒకటే వేడి. డైరవర హడావిడిగా ఏదో చెక చేసుత్నాన్డు. చివరకి సంసక్ృతంలోకి దిగి లోకో మెయింటెననస్ వాళల్ని తిటట్టం మొదలుపెటాట్డు. 
"టార్క్షన  మోటర నంబర టూ, బోల్వర నాట వరిక్ంగ, ఇంజిన ఓవర హీటింగ" అని అరిచాడు.  

"చూడండి సార, లోకో షెడ లో మేయింటెననస్  లాగ లో అంతా బాగుందని రాసాత్రు. రనిన్ంగ లో ఇంజిన పార్బల్ం ఏదయినా మాదే 
భాదయ్త. శీర్ కృషుణ్డు యుదద్ంలో రధం తోలాడు కానీ, ఓ గంట రైల ఇంజిన నడపమనండి, తెలిసొసత్ంది". గటిట్గా నవివ్ చెంపలేసుకునాన్డు.  

లాగ బుక లో రాసి, కంటోర్లస్ మళీల్ తీసుకునాన్డు. 
"కాజీపేట సౌత గీర్న" 
"కాజీపేట సౌత గీర్న" 
 
ఇంజిన సీప్డ తగిగ్ంచాచ్రు. రైలు బాగా నెమమ్దిగా వెళుత్నన్ది.  
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"థాంక యూ సార" అని అనాన్డు డైరవర. 
"నాకు థాంక యూ ఎందుకు, నేను చెపాప్లి గాని" అనాన్ను. 
"లేదు సార, మా కథ ఎవడికి తెలుసు, ఎవరు వింటారు? ఓపికగా వినాన్రు". 
నాకు మాట రాలేదు. 
 
ఓ నిమిషం తరువాత తేరుకుని, "చినన్పుప్డు రైలు ఇంజిన డైరవర అవావ్లని అనుకునాన్. మిమమ్లిన్ ఇపుప్డు చూసేత్ మళీల్ ఇంజిన డైరవర 

అవావ్లని కోరిక పుటిట్ంది" అని అనాన్ను. 
"సార, ఎవరి డూయ్టీ వాళుల్ సరిగాగ్ చేసుకోవాలి కానీ, ఇంకొకరి లాగా పర్యతిన్ంచ కూడదు", మళీల్ గీతోపదేశం లోకి దిగాడు డైరవర. 
"మీరు కాజీపేట దిగండి సార" అని చెపాప్డు డైరవర. 
"మరి మీరూ  ..?." అని ఏదో అనబోయాను. 
'ఈ రైలు నా అధీనంలో ఉంది. నేను మళీల్ మళీల్ రైలు నడపాలి. ఒక డూయ్టీ అయియ్న తరువాత వెనకిక్ తిరిగి మళీల్ మళీల్ నడపాలి. 

అందరినీ కేష్మంగా చేరాచ్లి" 
రైలు ఆగింది. పాల్ట ఫారం మీద నుంచి ఏనౌనస మెంట "విజయవాడ నుండి సికిందార్బాద వెళుల్ శాతవాహనా ఎకస పెర్స పాల్ట ఫారం 

నెంబర మూడు మీద వచిచ్యునన్ది"  
 
కొంచెం భారంగానే రైలు ఇంజిన దిగాను. 
కాజీపేటలో ఆగిన తరువాత, డైరవర ఎవరినో పిలిచాడు. "సార విజయవాడ ఫోన చేసుకోవాలి, తరావ్త విజయవాడ బండి ఎకిక్ంచు" 

అని చెపాప్డు. 
ఇంజిన పర్కక్న చేరుకునన్ మెయింటెననస్ వాళల్తో గటిట్గా నాలుగ్ రైలేవ్ మాటలు చెపిప్ ఇంజినోల్కి పంపించాడు. రైలేవ్ పోలీసు ఎసైస్ని 

పిలిచి గటిట్గా ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు. ముందు ముందు టార్క మీద జెండాల వాళల్ను లేకుండా చూడమని డైరవర చెబుతునాన్డు. ఎసైస్ తీరికగా టీ 
చపప్రిసూత్ తల ఎగరేసి వింటునాన్డు. ఈ లోపల అసిసట్ంట డైరవర "మోటర టూ మెయింటెననస్" అని పిలిచాడు. డైరవర ఎసైస్తో మాటాల్డి లాభం 
లేదనుకుని ఇంజినోల్కి మాయమయాయ్డు. 

 మా మావగారి ఇంటికి ఫోన డయల చేసూత్ నేను ఆలోచనలో పడాడ్ను. అకక్డ చాలా గందరగోళంగానే ఉండి వుంటుంది. పొరపాటున 
రైలు ఇంజిన ఎకిక్ కాజీపేట వచాచ్నంటే ఎవరూ నమమ్రు. ఏదో కథ అలాల్లి. 

ఫోన డయల చెయయ్టం ఆపాను.  
"చినన్పప్టినుంచి నా హీరో రైల ఇంజిన డైరవర. నా హీరో నిజంగానే హీరో". మనసులోని మాట బయట వాళల్కి గటిట్గానే 

వినబడినటుట్ంది. అందరూ నా వైపు తిరిగి చూసారు. 

   
PPP 
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దాన సం క్రం          జయంతి పర్ కాశ శరమ్ 
   

 కామేశవ్రమమ్ భరత్పోయి తిరిగి  పుటిట్ంటికి చేరేసరికి ఆ ఇంటోల్ రోజూ కనీసం పది విసత్రుల్ లేచేవి.   తలిల్, తండిర్, నాయనమమ్,  తాను 
కాకుండా చనిపొయిన తనచెలెల్లి అయిదుగురు పిలల్లు కలసి మొతత్ం తొమిమ్ది మంది ఆ ఇంటోల్ ఉండేవారు. వీళుళ్ కాకుండా, రోజూకనీసం  ఒకరో, ఇదద్రో  
చుటాట్లు భోజనాలకి  ఉండేవాళుళ్.   కోనేరు గటుట్మీద రెండు వాసల  ఇలుల్  వాళళ్దే. మూడు నాలుగు సంవతస్రాలకోసారి పెంకులు, వాసాలు మారుచ్కునే 
పని ఉండేది.   తండిర్  సోమయాజులు రాజుగారి దివాణంలో పని చేసేవారు. 

 గటుట్ చివర మంచినీళళ్ కుళాయి దగగ్రనుండి   బిందెతో పిలల్లు తాగడానికి నీళుళ్ తెచెచ్వారు. పెరటోల్ నూతినీళుళ్ ఇంటోల్ వాడుకోడానికి 
సరిపోయేవి. బటట్లు ఊతకడం, ఇలుల్ శుభర్ంగా ఉంచటం, బొంకులు దిబబ్కి వెళిళ్ కూరలు తెవటం,  కిరాణ కొటుట్ నుంచి ఇంటికి కావలిస్న 
కిరాణసామాను తెవటం వంటి పనులనిన్ పిలల్లే చేసేవారు. 

కామేశవ్రమమ్ ఆ ఇంటోల్అడుగు  పెటట్గానే దొడడ్మమ్గా మారిపొయింది. తండిర్ సోమయాజులు గారు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం వదిలి 
వచిచ్సిన తరావ్త  దివానాఫీసులో ఉదోయ్గం చేసేవారు.  జీతం అంతంత మాతర్మే వచేచ్ది. తన పని తాను చేసుకుపోవాటమే గాని ఆ జీతం గురించి కూడా 
ఆయన ఎపుప్డూ పటిట్ంచుకునేవారుకాదు.   రాజుగారి రోజులు బావుంటే జీతం వచేచ్ది. లేకపోతే లేదు. ఇంటోల్ మాములు ఖరుచ్లతో పాటు చుటాట్ల తాకిడి 
వలన వచేచ్ అదనపు ఖరుచ్ కూడా ఎకుక్వగానే ఉండేది. దానికితోడు ఇంటోల్ అందరూ కరుణ్డుకి దగగ్ర బంధువులే!  లేదు, కుదరదు , వంటి మాటలు ఇంటా 
వంట లేవు! దాన ధరమ్లకి ఆ ఇంటోల్ లోటుఉండేదికాదు.    వెరసి నెల తిరిగేసరికి ఖరుచ్లు తడిపి మొపుడైయేవి.  ఇంటి విషయాలని సోమయాజులుగారు 
పూరిత్గా కామేశవ్రమమ్ మీద వదిలిసారు. జీతాలు అందినపుప్డు తీసుకొచిచ్ చేతిలో పెటిట్, 'ఇంకా అవసరమయితే చెపప్మామ్ ' అంటూ అనేవారు.  కాని 
కామేశవ్రమమ్ మాతర్ం 'అయన ఎకక్డ తెసాత్డులే' అని సరిపెటుట్కునేది. 

భరత్ పోయిన తరావ్త కామేశవ్రమమ్కి  అతత్వారి ఆసిత్ పంపకాలలో తన  వాట కింద ఓ ఇలుల్, ఓ పదితులాల బంగారం, ఓ రెండు వెండి 
కంచాలు, గాల్సులు  వచాచ్యి. ఇంటోల్ ఖరుచ్లకి  తండిర్ జీతం , తన ఇంటి మీద వచేచ్ అదెద్ కలిపి బొటబోటిగా సరిపెటేట్ది.. కాని ఎపుప్డైనా అనుకోని 
ఖరుచ్లు వసేత్ మాతర్ం ఇబబ్ంది వచేచ్ది. చినన్ చితక వాయ్వహరమైతే చేబదులు చేసి, ఫసుట్కి తండిర్ జీతం రాగానే తీరచ్డం జరిగేది. అయితే ఒకొకక్పుప్డు ఆ 
అపుప్లు కూడా పెరిగినపుప్డు బంగారం కరిగేది. 

"ఆ బంగారం లేకపోతే ఇపుప్డేం జాతిలో వెలెయయ్రుకదా. అయినా అవేం  గుడుల్ పెడతాయా? కాయలు కాసాత్యా? నాదృషిట్లో 
అకక్రాని చుటట్ం, అవసరానికి పనికిరాని ఆభరణాలు ఉనాన్ లేకపోయినా ఒకక్టే! వాటిని ధరించలేం, దాచుకోలేం. ఇంకేందుకు?" అంటూ కామేశవ్రమమ్ 
ఇషట్ంగానే బంగారానిన్ బయటకి పంపించెది. కించిత బాధ కూడా ఉండేదికాదు. అలా మొతత్ం బంగారం, వెండి వసుత్వులనిన్ కరిగిపోయి ఆ ఇంటి ఖరుచ్లోల్ 
కలసిపోయాయి. అయినపప్టికీ కామేశవ్రమమ్ బాధ పడలేదు. అసలు ఆవిడ బంగారం సంగతిగాని, వాటి కరిగింపులు సంగతిగాని ఎవరికి 
తెలియనివవ్లేదు. నారు పోసినవాడు నీరు పోసాత్డనే గటిట్ నమమ్కం అవిడది. 

ఆరోజు సోమయాజులు గారి దూరపుబందువోకయన ఉదయానేన్ రికాష్లో ఇంటికి వచేచ్డు.  గుమమ్ంలోనే  కామేశవ్రమమ్ ఎదురైంది. 
"మదుపాడగర్హరం నుంచి వసుత్నాన్నమామ్!  మా ఊరు  ఇకక్డికి కొంచం దూరమే..కాని  మనం దగగ్ర బంధువులమే అమమ్డు. ననున్ 

ఎపుప్డూ చూసి ఉండవు!  నేను, మీ నానాన్ పెదత్ండిర్ పినత్ండిర్ పిలల్లం!! మేం చినన్పుప్డు ఒకే ఇంటోల్ పెరిగాం. వాడు చదువు, ఉదోయ్గం అంటూ ఇకక్డకు 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

95            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

వచిచ్సాడు. మేం ఆ ఊరినే నముమ్కుని అకక్డే ఉండిపోయాం. ఏదో తిండికి,బటట్కి లోటు లేకుండా   కాలకేష్పం అయిపోతుందనుకో!" అంటూ ఆయన 
పరిచయం చేసుకునాన్డు . 

"అదేమిటార్..అలా గుమమ్ంలో నిలబడే మాటాల్డుతూనాన్వు.  ఇంటోల్కి రా!” అంటూ సోమయాజులు గారు ఆయనిన్ సాదరంగా ఇంటోల్కి 
తీసుకొచిచ్, కూరోచ్పెటిట్  కబురల్లో పడాడ్రు, 

“నువువ్ చాలా కాలనికి కనబడాడ్వు! మీ  కబురుల్ తెలుసుత్నాన్యి గాని,  ఏమిటో మనకి  రాకపోకలే కుదరటం లేదు!  చాలా కాలం 
కిందట  ఎదో పెళిళ్కి కలిసాం  . మళిళ్ ఇపుప్డే కలవటం!!  బాగా పెదద్వాడివైపొయావు! మనవాళళ్ందరు ఎలా ఉనాన్రు?" అంటూ కామేశవ్రమమ్ వైపు 
తిరిగి .. 

"వీడు మనకి దూరంగా ఉనన్ దగగ్ర బంధువే. మేం ఇదద్రం ఒక తోటివాళళ్మే. చినన్పుప్డు ఒకే సూక్లోల్ ఒకే తరగతి చదివే వాళళ్ం. 
వాడు ఆ ఊరుని నముమ్కునాన్డు. నేను ఈ ఊరిని నముమ్కునాన్ం." అంటూ  పరిచయం చేసారు. 

అంతలో అరజ్ంటుగా రమమ్ని ,  దివానం నుంచి కబురు రావటంతో "ఒరే నువువ్ భోజనం చేసి హయిగా రెసుట్ తీసుకో. మొహమాటం 
పడకు. ఇది మీ ఇలేల్ అనుకో. నేను దివాణం పని తొందరగా తెలుచ్కుని వచేచ్సాత్ను. అపుప్డు సావకాశంగా మాటాల్డుకుందాం!" అంటూ 
సోమయాజులుగారు బయలుదేరబోయారు. 

“నాకు మొహమాటంలేదు లే!!    భోజనం చేసి వెళతానురా!  నాకు అకక్డ చాలా పనులునాన్యి. వెంటనే వెళాళ్లి!   ఓ చినన్ పనుండి 
నీతో మాటాల్డానికి వచాచ్ను."   అత ను అలా పార్ధేయంగా అడిగేససిరికి సోమయుజులు ఏం మాటాల్డలేకపోయారు. 

"సరే చెపుప్." 
“నీకు తెలుసుగా. నా సమసయ్లు నీకునన్ సమసయ్లాంటి వే.   మా అబాబ్యి కోడలు పోయిన తరవ్తా వాళళ్ పిలల్లు నా దగగ్రే ఉనాన్రు. 

ఆ పెదద్  మనవరాలికి సంబంధం కుదిరింది. పెళిల్ చెయాయ్లి!  నా పరిసిథ్తి అంతంతమాతర్మే కదా. ఆ కారయ్ం ఎలా చేసాత్నా అని బెంగగా ఉంది. నాకేం 
పాలుపోక  నీ దగగ్రకి వచాచ్ను. మరి నీలాంటివాళుళ్ తలో చెయియ్ వేసేత్ గాని కారయ్ం గటెట్కక్దు!!నువేవ్ ఏదోకటి చెయాయ్లి! " ఉనన్విషయం  చెపాప్డు. 

తనకూక్డా అలాంటి సమసయ్లే ఉనాన్యి. కాని  సోమయాజులుగారు ఎదుటివాడి సమసయ్లు అంత కంటే పెదద్వాటిగా చూసేరెగాని 
తకుక్వగా  భావించ లేదు. 

"సరే తపప్కుండా చూదాద్ం! ఇంకా ముహూరాత్నికి టైముందిగా. నువేవ్ం బెంగ పెటుట్కోకు. అనిన్ సవయ్ంగా జరుగుతాయిలే! " అంటూ 
సోమయాజులు గారు ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయారు. 

భోజనాలు అవగానే వచిచ్న చుటట్ం ఇంటోల్ అందరి దగగ్ర శెలవు తీసుకుని బయలుదేరారు. 
"నేను ఓ పదిరోజుల ముందే వసాత్ను బాబయయ్గారు! పెళిళ్ పనులలో సాయంగా ఉంటుంది. మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి! "అంటూ 

కామేశవ్రమమ్ ఆయనిన్ సాగనంపింది. 
అనన్టేట్, పెళిళ్కి  పదిరోజులు ముందుగానే కామేశవ్రమమ్ ఆ ఊరు వెళిళ్ంది. అకక్డ అలవాటుపడడ్  తరావ్త, ఓ రోజు “బాబయయ్గారు 

మీతో ఓ ముఖయ్మైన విషయం మాటాల్డాలి” అంటూ అయన చేతిలో ఓ చినన్ పొటల్ం పెటిట్ంది. ఎరర్కాగితం చుటిట్న ఆ  పోటట్ల్ంలో రెండు తాళి బొటుట్లు 
ఉనాన్యి. 

 “మంచో చెడో నాకు తెలియదు  గాని, నిజనికి  ఇది మా అయన నాకు కటిట్న తాళి!  వాటిని సజీవంగా ఉంచాలనే ఇనాన్ళుళ్ దాచాను. 
వీటిని అపురూపంగా చూసుకుని మొనన్నే మెరుగు పెటిట్ంచాను. మీరు వీటిమీద పెటెట్ ఖరుచ్ ఇంకో దానిమీద పెటుట్కోవచుచ్ను. మరోలా అనుకోకండి. 
ఇంకో విధంగా సహాయం చేయడానికి, మా ఇంటోల్ ఇబబ్ందులు మీకు తెలుసు.   మీ అమామ్యి తపప్కుండా యోగుయ్రాలు అవుతుంది. ఇదో 
బహుమానమో,దానమో, ధరమ్మో అని నేను అనుకోవటం లేదు. సాటి మనిషికి సహాయం చేయటమనే బావిసుత్నాన్ను.” కామేశవ్రమమ్ మాటలకి ఆయనికి 
నోటంట మాట రాలేదు,  
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సోమయాజులు గారు అపప్టికే రెండురోజులున్ంచి అపుప్కోసం తిరుగుతునాన్రు. అమామ్యికి కనీసం తాళిబొటుట్ అయినా బంగారంతో 
చేయించాలి.   లేకపోతె అబాసుపాలవుతుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయంలోనే కామేశవ్రమమ్ దేవుడిలా వచిచ్ంది. ఆయన కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. వరిష్ంచిన 
కళళ్తోనే   అయన కామేశవ్రమమ్కి కృతజఞ్తలు తెలిపాడు.  

కామేశవ్రమమ్  దగగ్రుండి పెళిల్ పనులు చేసింది. పెళిళ్ వైభవంగా జరిగిపోయింది! 
"నువువ్ లేకపోతే ఈ కారయ్ం ఇంత ఘనంగా జరిగి ఉండేది కాదమామ్. మీలాంటి వాళళ్తో బంధుతవ్ం పొందటం మా పూరవ్జనన్ 

సుకృతం. మీరు తపప్కుండా మా ఊరు రావాలి. మీ అమామ్యి సంసారం చూడాలి." అంటూ మగపెళిళ్వారు కూడా కామేశవ్రమమ్కి కృతజఞ్తలు తెలిపారు. 
కామేశవ్రమమ్ చాలా తృపిత్గా విజయనగరం వచిచ్సింది . 
పాతిక సంవతస్రాలు కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయాయి. సోమయాజులు గారు, అయన భారయ్ కాలధరమ్ం చేసారు. పిలల్లందరూ 

ఉదోయ్గరీతయ్ పై ఊరల్లోల్ సిధ్రపడిపోయారు. కామేశవ్రమమ్, దొడడ్మమ్ సాధ్యి నుంచి నాయనమమ్ సాధ్యికి ఎదిగి దతుత్డు గంగాధరం దగగ్రకి వెళిళ్పోయింది. 
గంగాధరం బాయ్ంకులో ఆఫీసరు. ఈ మధయ్ పర్మోషన వచిచ్ వైజాగ నుంచి భువనేశవ్రం వచిచ్సాడు . 

కామేశవ్రమమ్ కి  సమయం గడిచేది కాదు. మనవళుళ్ సూక్లు  నుంచి వచిచ్న తరావ్త, వాళళ్కి ఏవో కధలు, కబురుల్ చెపేప్ది.   
 "ఓరే గంగా... ఇరుగుపొరుగు లేని ఈ ఊరు ఏమిటార్, వలల్కాడుదిబబ్లా ఉంది!!  మా అమమ్కి బాలేదు మా ఊరు బదిలి చేయమని మీ 

బాయ్ంకు వాళళ్ని  అడకోక్డదుటార్" అంటూ అపుప్డపుప్డు కామేశవ్రమమ్ వాళళ్ అబాబ్యిని అడిగేది. 
"అదేమిటే దొడాడ్!  నాది బాయ్ంకు ఉదోయ్గం అనుకునాన్వా,  బడిపంతులనుకునాన్వా.. అలాంటివి చెపితే టార్నస్ఫర ఇవవ్రు.అయినా 

ఇకక్డ అనిన్ సదుపాయంగానే ఉనాన్యిగా." గంగాధరం కూడా ఎపుప్డూ అదే జవాబు చెపేప్వాడు. గంగాధరం పేరుకి దతుత్డే కాని అలవాటుగా ఆవిడిన్ 
దొడడ్మమ్ అనే పిలిచేవాడు. 

"అవుననుకో. కాని  మాటామంతి లేకుండా   ఉండటం కూడా కషట్మేరా!  దానికి తోడు ఈ వడిడ్భాష వచిచ్ చావదు. పోని ఊరోల్ 
ఎవరైనా తెలసిన వాళుళ్ ఉనాన్రా.. అంటే ఎవరు లేరు. ఎందుకో రోజూ  మన  కోనేరుగటుట్ ఙాఞ్పకం వసూత్ందిరా! మనం కషట్లోల్ ఉనన్పుప్డు రోజులు 
హాయిగా గడిచిపోయాయి..కాని ఇపుప్డు నిజంగా అనిన్ విధాల సుఖంగా ఉనాన్ సరే రోజు గడవటం చాలా కషట్ంగా ఉందిరా! ఆ రోజులే వేరు. మీ 
తాతాగారు మంచం పటిట్న సరే పదేళుళ్ రాజాలా గడిపారు. ఆ వయసుస్ నాకు వచేచ్సుత్ంది, కాని  ఆయన రోజులు నాకు రావులే" అంటూ అపుప్డపుప్డు 
ఆవిడ వాపొతూ ఉండేది. 

"ఒరే!!  నినన్ చినన్మావయయ్ ఫోన చేసాడురా. మన చుటాట్లు ఇకక్డ ఉనాన్రుట! నేను  పాతికేళళ్ కిర్తం మదుపాడగర్హరం పెళిళ్కి 
వెళళ్నులే. అపుప్డు మీరు బాగా చినన్ పిలల్లు!. ఆ భారయ్,భరత్లే  ఈ ఊరోల్నే ఉనాన్రుట. అతని పేరు సుబబ్రావు. రైలేవ్లో ఎదో పెదద్ ఉదోయ్గమేట . వాళళ్ 
గురించి కాసత్ వాకబు చెయి నాయన!  పాపం మనం అంటే చాలా అభిమానం. పార్ణం పెడతారు.! ఆమామ్యి   నానన్, మీ తాతా పెదత్ండిర్, పినత్ండిర్ పి 
లల్లురా. ఎకక్డకి పోతుంది రకత్సంబంధం. ఇకక్డ ఉనాన్రని తెలిసినపప్టట్నున్ంచి, వాళళ్ని చూడాలనిపిసొత్ంది.  ఆ అమామ్యి పెళిళ్ నాకో తియయ్ని 
అనుభూతిని, తృపిత్ని ఇచిచ్ందిరా." అంటూ కామేశవ్రమమ్ గారు ఆ రోజు ఉదయానేన్ కొడుకుని పిలిచి చెపిప్ంది. 

"సుబాబ్రావు, రైలేవ్ అంటే ఎవరికి తెలుసుత్ందే. రైలేవ్ అంటే అదో సముదర్ం!  సంతకి చీటి,లచిచ్కి గాజులు అంటే ఎలాగే ? ఎకక్డని 
వెతకను. సరేల్ చూదాద్ంలే!" అంటూ గంగాధరం ఆఫీసుకు వెళిళ్పోయాడు. 

మధాయ్హన్ం మళీళ్ కామేశవ్రమమ్ విజయనగరంలో ఉనన్ తముమ్డికి ఫోను చేసి ఇంకేమైనా వివరాలు ఉనాన్యేమోనని అడిగి చూసింది. 
తాను వాకబు చేసి చెపాత్నని అనాన్డు. 

ఆ రోజాంతా కామేశవ్రమమ్ గారు అనయ్మనసక్ంగానే ఉనాన్రు. సాయంతర్ం సూక్లు నుంచి వచిచ్న మనవళళ్తో కూడా సరిగా 
మాటాల్డలేకపొయింది. 

రాతిర్ భోజనాల దగగ్ర మళీళ్ ఆ పర్సాత్వనే తెచిచ్ంది. 
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"అదేమిటో! పెళిళ్ అయిన తరావ్త వాళళ్కి మనం జాఞ్పకం లేకపోవచుచ్...కాని నాకు ఙాఞ్పకం రాకపోవడమే ఆశచ్రయ్ంగా ఉందిరా. 
వాళుళ్ బాగునాన్రనే విషయం తెలిసి చాలా ఆనందం వేసింది. ఎలాగూ ఈ ఊరోల్ ఉనన్రని తెలిసిందిగా .. ఓసారి చాడాలనిపిసొత్ందిరా!" 

"సరేల్వే.. చేపాప్వుగా. ఆఫీసులోవాళళ్కి పేరు గటార్ ఇచాచ్నులే. రెండు, మూడోర్జులోల్ ఎడర్సు సంపాదిసాత్రు. ఇనాన్ళూళ్ లేని అతుర్త 
ఇపుప్డు వసేత్ ఎలా గే!  అయినా వాళళ్కుండాలి.. 'అయోయ్ పెళిల్కి వచిచ్ మనకి సహయం చేసింది.. వాళళ్ని మరచిపోతే ఎలా.. ' అనే ఙాఞ్నం వాళళ్కి ఉండాలి!  
అవసరం తీరగానే తెపప్ తగలేసే రకంలా ఉనాన్రు." అంటునన్ గంగాధరం మాటలకి అడొడ్చిచ్ ఆవిడే అంది. 

"చ..చ..అలాంటి వాళుళ్ కాదురా! పాపం .. ఏ పరిసిద్తులోల్ వాళుల్ ఉనాన్రో!!  అయినా నాదీ తపేప్రా!వాళుళ్ ఙాఞ్పకం ఉనాన్ నేను కూడా 
పటిట్ంచుకోలేదుగా!!"   అవిడాలా భోజనం చేసూత్ ఎదో మాటాల్డుతునే ఉంది. గంగాధరం ఆఫీసు విషయాలు ఆలోచిసూత్ ఆ మాటలేం పటిట్ంచుకొలేదు. 

"మీకెవవ్రికీ తెలియని ఓ నిజం ఉందిరా. ఇనాన్ళుల్ ఆ విషయం నాతోనే ఉండిపోయింది. వాళుళ్ హయిగా ఉనన్రని తెలిసిన తరావ్త 
నాకు చాలా అనందం వేసింది! నేను చేసిన పని తపుప్కాదని రుజువైందిరా." కామేశవ్రమమ్ ఇంకా ఎదో చెపప్బోయింది. 

 "సరేల్ దొడాడ్!. రాతిర్ పది గంటలు దాటింది. పడుకో !! రేపు తపప్కుండా వాళళ్ని పటుట్కుంటానులే" అంటూ గంగాధరం తన గదిలోకి 
వెళిళ్పోయాడు. 

కాని ఆవే ఆవిడా అఖరి మాటలని తెలల్రితేగాని గంగాధరానికి తెలియలేదు!!  
 నిదర్లోనే ఆవిడ పార్ణాలు పోయాయని ఉదయానేన్ డాకట్రు వచిచ్ చేయియ్చూసి చెపాప్డు. గంగాధరానికి ఒకక్సారిగా దుఖం 

ముంచుకొచిచ్ంది. ఏం చెయాయ్లో తెలియలేదు. అనిన్ విషయాలలో సలహలు ఇచేచ్ దొడడ్మమ్ శాశవ్తం అనుకునాన్డే గాని .. ఇలా తనని ఒంటరిగా వదిలి 
వెళిళ్పోతుందని ఊహించలేదు. ఏం చేయాలో తోచలేదు. గుండె రాయి చేసుకుని చుటాట్లందరికి ఫోనుల్ చెసి చెపాప్డు. విషయం తెలిసిన ఆఫీసువాళుళ్ వచిచ్ 
తరావ్త జరగవలసిన కారయ్కర్మ ఏరప్టుల్ చేసుత్నాన్రు. రావలసినవాళుళ్ వచెచ్సరికి మధాయ్హన్ం పటేట్సుత్ంది. ఇంటోల్ తన కుటుంబం, ఆఫీసువాళుళ్ 
నలుగురైదుగురు తపప్ ఎవరూ లేరు. 'మీ ఆచార వయ్వహరలు ఎమిటిని' ఎవరైనా అడిగిన తనకి తెలియవు. 

అంతలో రెండు కారుల్ తన ఇంటి ముందు ఆగి అందులోంచి ఓ దంపతులతోపాటు ఓ అరడజను మంది దిగారు. వారెవవ్రిని ఎపుప్డూ 
చూడలేదు.  

" నా పేరు సుబాబ్రావు, రైలేవ్ లో డి ఆర మ గా పని చేసుత్నాన్ను. రాతేర్ మీరు ఇకక్డునాన్రని తెలిసింది. ఉదయానేన్ ఈ వారత్ మాకు 
చాలా షాకే"  ఆయన  గంగాధరం దగగ్ర కొచిచ్, మాటాల్డుతూంటే గంగధరానికి రాతిర్ దొడడ్మమ్ చెపిప్న విషయాలు గురుత్కొచాచ్యి 

"మా పెళిళ్కి వచిచ్ సహయం చేయడమే కాదు, ఆవిడ మాటలు ఇపప్టికి మాకు సూప్రిత్ని ఇసాత్యి. ఆవిడని మళీళ్ కలుసుకోడానికి చాలా 
పర్యతాన్లు చేసాం. కాని కుదరేల్దు. రోజూ తలుచుకుంటూ, ఏదో ఓ రోజు ఆవిడిన్ కలుసుకుంటా మనుకునాన్ను.  గాని ఇలా నేను అభాగుయ్రాలవుతానని 
ఊహించలేదు. మీరు ఇకక్డునాన్రని రాతేర్ తెలిసింది. ఎపుప్డూ తెలల్రుతుందా అని  నేనెంతో ఎదురుచూసాను!  కాని, నా ఎదురుచూపుకి ఇలాంటి 
ముగింపు ఉంటుందని ఊహించలేదు. నాలాంటి దురదృషట్జాతకలు ఎవరూ ఉండరేమో!!" అంటూ సుబాబ్రావు భారయ్ గొంతుకనుంచి ఒకక్సారిగా దుఃఖం 
ముంచుకొచిచ్ంది.  

ఆయనతోపాటు వచిచ్న వాళళ్ందరు నిశశ్బద్ంగా చేతులు కటుడ్కుని ఆయన వెనుకే నిలబడి ఆయనేం హుకుం జారిచెసాత్రో అని ఎదురు 
చూసుత్నాన్రు. వాళళ్లో ఒకతను వెంట తెచిచ్న మంచి నీళళ్ సీసా ఆవిడకిచాచ్డు. రెండు గుకక్లు నీళుళ్ తాగి మళిళ్ ఆవిడే అంది. 

"ఆ పదిహేను రోజులోల్నే ఆవిడా మాకందరికి బాగా చేరువైపోయారు. పెళిళ్కి ముందురోజు,  నాదగగ్ర కొచిచ్ ఓ మాట అనాన్రు. 'ఒసే 
అమామ్డు.. మా ఇంటోల్ ఉనన్బంగారం అంతా  కరిగి ఖరుచ్లోల్ కలసిపొయిందే. నాకు మా ఆయన మిగలకపోయిన,  ఆయన గురుత్గా నా దగగ్ర మిగిలినవి  
ఈ తాళి  మాతర్మే తలీల్. అవి  సజీవంగా ఉండలనేదే నా అలోచనమమ్’" అవిడకి  మాటల మధయ్లో దుఃఖం  వచేచ్సుత్నాన్ది. 

ఓ రెండు నిమిషాలు నిశశ్బద్ వాతావరణం తరావ్త సుబాబ్రావు  అనాన్డు. 
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బోనుబోను                                      మలాల్ దిమలాల్ ది  హనుమంతరాహనుమంతరా

"సార. మేం ఈ సాధ్యిలో ఆనందంగా ఉండటానికి ఆవిడ దీవెనలే కారణం! ఇనాన్ళుళ్ ఆవిడిన్ కలుసుకునే బాగయ్ం కలగలేదు. ఇపుప్డిక 
ఆ అవకాశమూ లేదు.! మీకు చెపేప్టంత పెదద్వాడిన్కాను, కాని మాదో చినన్ వినన్పం! మనం గతంలో ఎపుప్డూ కలుసుకోలేదు. కాని మనం దగగ్ర 
బంధువులమే. మీరు అనయ్ధా భావించకుండా కనీసం ఇపుప్డేనా ఆవిడా ఋణం తీరుచ్కోడానికి మాకు అవకాశం ఇవవ్ండి. " 

ఊరుకాని ఊరులో ఎపుప్డూ కలవని కుటుంబం వచిచ్ అలా చెపుతూ ఉంటే గంగాధరానికి నోటంటా మాట 
రావడంలేదు.దొడడ్మమ్ఎంతమంది ఆపుత్లిన్ సంపాదించిందో తలుచుకుంటే గంగాధరానికి దుఖం పొంగిపొరిల్ వచిచ్సింది. సుబాబ్రావు గంగాధరానిన్ 
ఓదారచ్డానికి దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. 

సుబాబ్రావు భారయ్ కొంచెం తమాయించుకుని అనన్ది. "కాదనకండి అనన్యయ్గారు. ఆవిడకి మేం పైవాళళ్ం కాదు. నా పెళిల్కి దొడడ్మమ్ 
గారిచిచ్న దానం ఈ తాళి!!   పదిలంగా నామెళోళ్నేఉంది!!  ఆవిడా  పెదద్బాబ్యిగా భావించి, దహన సంసాక్రానికి మా   ఆయనికి అవకాశం  
ఇపిప్ంచండి!   " 

ఆ మాటలు వింటూనే అందరు అశచ్య్రయ్పోయారు. 
తనకూక్డా తెలియని విషయం వినేసరికి గంగాధరానికి నోటంట మాట రాలేదు. పాడి ఎతిత్  ముందుకు వెళుత్నన్ సుబబ్రావుని 

అనుసరించాడు. 

  
PPP 
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 చినన్పుప్డు  ఆకాష కు  తన తండిర్ అంటే పెదద్ సూపర మాన అని అభిపార్యం ఉండేది. చినన్పిలల్లు చాలామందికి అలాగే ఉంటుందిట. ఆ 
వయసులో తనకు అరథ్మే కాని ఇంటి సమసయ్లనీన్ తన కళెళ్దుటే ఒంటిచేతోత్ పరిషాక్రం చేసే వయ్కిత్ని చూసూత్ ఉండే పసివాడికి మరో అభిపార్యం ఎలా 
కలుగుతుంది? 
 ఇంటికి కావలిసిన వసుత్వులనీన్ ఎలా తెచేచ్వాడో  నానేన్ తెచేచ్వాడు. ఇంటికి ఎవరొచిచ్నా తనే ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని ఎలా మాటాల్డాలో అలా 
మాటాల్డి పంపేసే వాడు. సూక్లోల్ తనకు అరివీర భయంకరులుగా కనిపించే టీచరల్తో నానన్ ఏ జంకూ గొంకూ లేకుండా మాటాల్డే వాడు. అపుప్డపుప్డు తన 
కోసం పోటాల్డే వాడు కూడా!మామిడి పళూళ్, సపోటాలూ, మిఠాయీలు ఏవయినా సరే, ఆయన కరుకుగా, నికక్చిచ్గా, నిరొమ్హమాటంగా బేరం చేసి, 
దబాయించి, మంచి మంచివి ఎంచుకొని కొంటుంటే, అయిదేళళ్ వయసు లోనే ఆకాష కు ఆయనంటే ఓ ఆరాధన భావం లాంటిది ఏరప్డింది. 
పర్యాణాలనాన్, డబుబ్ వయ్వహారాలనాన్, బాయ్ంకు పనులనాన్, సినిమా టికెటల్నాన్, చివరికి  టార్ఫిక పోలీసులతో తగాదాలనాన్నారాయణకు నదురూ, బెదురూ 
ఉండేది కాదు. 
 ఆకాష కు నానన్ మీద ఆరాధన భావం బలపడటానికి కొంత కారణం అమమ్ 'బెర్యిన వాషింగ ' కూడా. ఏ చినన్ సమసయ్ వచిచ్నా, 'ఏడవకు, నానన్ 
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చూసాత్రులే, నానన్ మాటాల్డుతారులే, నానన్ ఏరాప్టు చేసాత్రులే' అని పాట పాడేది. అపుప్డపుప్డు, 'అమోమ్, అలా చేసేత్ నానన్ తిడతారేమో! నానన్కు తెలిసేత్ 
ఇంకేమనాన్ ఉందా! నానన్ వచేచ్ వేళయింది, బుదిధ్గా ఉండు!' అంటూ హెచచ్రిసూత్ ఉండేది. 
 నారాయణ వారాత్పతిర్కలకు వందల కొదీద్ ఉతత్రాలు రాసేవాడు. అవనీన్చకక్గా పతిర్కల లోంచి కతిత్రించి, ఫైలోల్ పెటుట్కొని బంధువులూ, మితుర్లూ 
వసేత్ చూపించే వాడు. వాళిళ్ంటికి బంధువులు రావటం తకుక్వే, మితుర్లే కొందరు వచేచ్ వాళుళ్. ఒకక్ బామమ్ మాతర్ం రెండేళళ్కోసారి వచిచ్ నాలుగు 
రోజులు ఉండి వెళేళ్ది. నారాయణా, ఆయన భారాయ్ ఇదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లు కావటాన, వాళుళ్ ఇదద్రూ కలిసి పొరుగూళళ్లో చుటాట్లను చూడటానికి వెళేళ్ 
అవకాశం ఎకుక్వ ఉండేది కాదు. పొరుగూరినించీ వాళిళ్ంటికి బంధువులు రావటం ఇంకా అరుదు. దాదాపు ఎవరూ వచేచ్ వాళుళ్ కాదు. నానేన్ ఏ 
ఆరెన్లలకో  ఒకసారి తనొకక్డే పెళిళ్ళళ్నో, మరొకటనో వాళళ్ ఊరికి వెళిల్ వచేచ్ వాడు. ఒంగోలు దగిగ్ర చిటిట్పాలెం ఆయన సవ్గార్మం. ఆకాష ఆ ఊరు ఒకక్ 
సారే చూశాడు. 
 కాలం గడిచే కొదిద్ అందరు పిలల్లకు లాగే ఆకాష కు కూడా ఈ ఆరాధన భావం పలచబడి పోయింది. ఇపుప్డు ఆకాష కి ముపఫ్యి రెండేళుళ్ 
నిండాయి. పెళళ్యి నాలుగేళుళ్ దాటింది. రేపో మాపో తండిర్ కావాలనే ఆలోచనలో ఉనాన్డు. 
 నారాయణ ఉదోయ్గం నించి రిటైరై ఏడాది దాటింది. దురదృషట్ం, రిటైరవటానికి ఆరు నెలలు ముందే ఆయన భారయ్ పోయింది. నారాయణ 
కూతురు చందిర్క అమెరికాలో ఉంది. అకక్డ ఆమె, ఆమె భరాత్ డాకట్రుల్. నారాయణ ఉదోయ్గ విరమణ తరవాత అమెరికా కూడా వెళిల్ అకక్డ రెండు నెలలు 
ఉండి వచాచ్డు. 
 ఆకాష కు ఇపుప్డు తండిర్ మీద ఆరాధనా పేర్మా కంటే కృతజఞ్తా భావం ఎకుక్వ. ఎంతైనా ఆయన పాపం తనని కనన్వాడు. అనిన్ సౌకరాయ్లూ  
అందజేసి, పెంచి, పెదద్చేసి, చదువు చెపిప్ంచి ఇంతటి వాడిని చేశాడు. ఆయన శర్దాధ్, అమమ్ శర్మా, పేర్మా లేకుంటే తను ఇపుప్డు ఎలా ఉండేవాడో! తన 
కోసం, తన భవిషయ్తుత్ కోసం అమామ్ నానాన్ ఎంత సమయం ఖరుచ్ పెటేట్ వాళోళ్, ఎంత వయ్య పర్యాసలకు గురయేయ్ వారో, ఎంత తపన పడే వాళోళ్ ఆకాష 
కు బాగా గురేత్. అందులో అమమ్ ఆకసిమ్కంగా పోవటం నానన్కు ఎంత పెదద్ దెబబ్!  
 'అమమ్కు నేనేమీ చేసే అవకాశం ఇవవ్కుండానే ఆమె వెళిళ్పోయింది. నానన్కనాన్ వృదాధ్పయ్ంలో అంతో ఇంతో చెయయ్కపోతే, అటు నానన్ 
కషట్పడటం మాట అలా ఉంచి, పైనెకక్డో ఉనన్ అమమ్ కూడా ననున్ క్షమించదు' అని ఆకాష అనుకొంటూ ఉంటాడు. కానీ ఈ రోజులోల్ ఉనన్ పరిసిథ్తులోల్  
తండుర్లకు కొడుకులు సేవ చేయటం, అందునా నగరాలలో, చాల కషట్ సాధయ్మైన విషయం అయిపోయింది. 
 అందుకే భారయ్ ఈషాతో తను ఏ విషయం చరిచ్ంచనంత వివరంగా నానన్ విషయం చరిచ్ంచి,  ఆయన రిటైరవగానే ఆయనని తనతో బెంగుళూరు 
తెచేచ్శాడు. ఏ మాటకామాటే చెపాప్లి, అనిన్ విషయాలలోనూ ఈషాది తన మతమేదో తనదే అయినా,  మనదీ మనమను మాటకు కూడా కొంత అవకాశం 
ఇసుత్ంది. ఇంటోల్ నారాయణకు కావలసిన సౌకరాయ్లనీన్ అమరేచ్ విషయంలో (వేరుగా గది, టీవీ, ఏసీ వగైరాలనీన్) ఆకాష కంటే ఈషా చూపిన చొరవే 
ఎకుక్వ. ఆమె ఉదాసీనంగా ఉండి ఉంటే ఆకాష ఏం చేయగలిగేవాడు, నిరుతాస్హపడి మనశాశ్ంతి కోలోప్వటం తపప్! ఆమె కడుపు చలల్గా ఈషా అలాంటి 
నిరుతాస్హానికి తావే ఇవవ్ లేదు.'అంకుల'కు గౌరవ మరాయ్దలలో ఆమెఎపుప్డూ ఏ లోటూ చేయలేదు. వయ్కిత్గత సపరయ్లు పర్సుత్తం ఆయనకు అవసరం 
లేదు. 
 సమయం అంటారా, అది వాళళ్ దగిగ్ర గూడా  పరిమితంగా ఉండే పదారధ్ం కావటం వలల్ నారాయణతో విరివిగా పంచుకోలేక పోయారేమో గానీ, 
ఆ యువ దంపతులు నారాయణకు మిగిలినవనీన్ చకక్గా సమకూరాచ్రు అని నారాయణ కూడా మనసూస్ఫ్రిత్గా  ఒపుప్కొంటాడు. 
 నారాయణ  ఎకుక్వ చాదసాత్లు లేని 'పార్కిట్కల' మనిషి. కనకనే ఊరికే మీన మేషాలు లెకెక్టట్కుండా, తరజ్న భరజ్నలు లేకుండా, విశార్ంత జీవితం 
కొడుకూ, కోడలుతో గడిపేందుకు వెంటనే ఒపేప్సుకొనాన్డు. మూడు బెడ రూమ ల విశాలమైన ఫాల్ట లో తండీర్ ,కొడుకూ, కోడలూ పొరపొచాచ్లు  పెదద్గా 
లేకుండా సహజీవనం చేసుత్నాన్రు. పని మనిషీ, డైరవరూ, వంట మనిషీ సహాయం ఉండనే ఉంది.  
 ఆకాష, ఈషా ఉదయం ఎనిమిది గంటల పార్ంతంలో బయలేద్రి ఉదోయ్గాలకు వెళిళ్పోతారు. నారాయణ కొంచెం వాయ్యామం, యోగా చేసుకొని 
పుసత్కాలతోనూ, ఇంటరెన్ట తోనూ, డీవీడీలతోనూ కాలకేష్పం చేసాత్డు. నాలుగు వారాత్ పతిర్కలూ  సాంతం చదువుతాడు. నివాసం చాలా 'పోష' పార్ంతం 
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కనక పర్శాంతంగా జనసమమ్రద్ం లేకుండా ఉంటుంది. పకక్  ఫాల్టల్లో ఉనన్ కొదిద్ జనాభా కూడా ఎవరి గొడవలలో వాళుళ్ మునిగి ఉంటారు తపప్ ఇతరుల 
జోలికి వచేచ్ వాళుళ్ కాదు. 
 ఈషా తన ఆఫీసులో సీనియర మేనేజరు. అటు ఇలూల్ ఇటు ఆఫీసూ చకక్గా నిరవ్హించుకోగల విదాయ్ధికురాలు. అంకుల ను పలెల్తుత్ మాట 
అనదూ, పడదూ. అయినా ఎంతో బాధయ్త గల ఉదోయ్గానిన్ అలవోకగా నిరవ్హించే ముపఫ్యి రెండేళళ్ కోడలితో, అరవయి రెండేళళ్ మామగారికి  ఆరు 
నెలల సహజీవనంలో ఏమంత చనువు ఏరప్డుతుంది? ఇపప్టికీ నారాయణ కోడలితో మాటాల్డటం తకుక్వే. మొహమాటంగా రోజుకో మూడు ముకక్లు 
కుశల పర్శన్ల రూపం గా మాటాల్డుకొంటారు. నిజానికి ఈషాకు భరత్తో గడపటానికే ఆటేట్ సమయం దొరకదు, ఇక మామగారితో కూరుచ్ని తీరుబడిగా 
మాటాల్డటం ఎకక్డ! 
 అయితే పర్తి శనివారం ఆమె, అంకుల కోసం సంగీత కచేరీలకో, నాటకాలకో, సినిమాలకో టికెటుల్ బుక చేసి, డైరవర ని ఏరాప్టు చేసి 
పంపుతుంది. పర్తి నెలా  ఆ కాలనీలో 'సీనియర సిటిజెన'ల సమావేశం జరుగుతుంది. నారాయణ వాటికి తపప్కుండా హాజరవుతాడు. నారాయణకు 
ఆధాయ్తిమ్క కారయ్కర్మాలలో గానీ, తీరథ్ యాతర్ల లో గానీ, ఒంటరిగా పర్యాణాలు చేయడంలో గానీ అంత ఆసకిత్ లేదు. చినన్పప్టిలా ఇపుప్డు చీటికీ మాటికీ 
సవ్గార్మానికి వెళేళ్ అవసరమూ లేదు, అవకాశమూ లేదు. ఇపుప్డకక్డ ఎవరునాన్రు గనక! ఆయన బంధువులు, సేన్హితులు ఎకుక్వ మంది ఆ గార్మం 
ఎపుప్డో వదిలేశారు. కొందరు ఈ లోకమే వదిలేశారు.   
 ఒకసారి ఆ మాటే అంటే,  కోడలు, 'పోనీలే అంకుల, ఈ వయసులో ఇంకా ఎందుకొచిచ్న పర్యాణాలు? అరవయేయ్ళుళ్ కషట్ పడాడ్రు. ఇపుప్డు 
హాయిగా పూరిత్ విశార్ంతి అనుభవించండి. నాకయితే మాతర్ం ఈ పరుగులనీన్ ఎపుప్డెపుప్డు ఆగుతాయా, ఎపుప్డెపుప్డు చీకు చింతా లేని విశార్ంత జీవితం 
అనుభవిసూత్, పగలు పిటట్ల పాటలు వింటూ, రాతుర్లు చుకక్లు లెకెక్టుట్కొంటూ గడుపుతానా అనిపిసుత్ంటుంది!' అనన్ది. 
 'ఈ వయసులో మీరు....' అని ఎవరైనా సానుభూతిగా మాటాల్డితే నారాయణకు చాలా చికాకు. కోడలు అనన్ మాట ఆకాష అని ఉంటే గటిట్గా 
సమాధానం చెపిప్ ఉండే వాడు :' నాకేదో పెదద్ వయసు వచేచ్సిందని నాకయితే అనిపించటేల్దు. ఇంకా పదేళుళ్ హుషారుగా ఉదోయ్గం చేసుకోగలను. 
చేసుకొనేవాడిని గూడా. కూతురుని అమెరికాలో, కొడుకుని బెంగుళూరులో ఉంచుకొని నువివ్కక్డ ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఈ వారధ్కయ్ంలో గూడా గానుగెదుద్లా 
పని చేసి ఎవరిని ఉదధ్రించాలి అని నలుగురూ నవువ్తారని ఇకక్డికి వచేచ్శాను. ఇక పోతే, ఈ మీ మహానగరంలో హాయిగా వినేందుకు పాటలు పాడే తీరిక 
ఉనన్పిటట్లు లేవు,  లెకెక్టేట్ందుకు ఆకాశంలో చుకక్లు ఉనాన్ కనబడవు' అని. కోడలితో వాదానికి దిగే చనువు లేక తల ఊపి ఊరుకొనాన్డు. 
 ఓ రకంగా ఆకాష అదృషట్మేనేమో, మామా కోడళళ్ సంభాషణలు దీరఘ్ంగా జరగకపోయినా, సేన్హ పూరవ్కంగా జరుగుతాయి. ఇదద్రూ 
బాధయ్తగా, ఆచీ తూచీ మాటాల్డుకొంటారు. చెపాప్లంటే ఇంకా ఆకాష కే తండిర్తో సంభాషణ ఒక సమసయ్. 
 ఆకాష కు తండిర్ తనతో ఉండటం ఎంతో తృపిత్నిసుత్ంది. ఆయన హాల లోనో, తన గది లోనో, హాయిగా ఊగే కురీచ్లో కూరుచ్ని ఏ పేపరో 
చదువుకొంటూ ఉంటే, ఇలల్ంతా నిండుగా ఉనన్టుట్గా ఉంటుంది. అతని గుండె కూడా నిండుగా, పర్శాంతంగా ఉంటుంది. కానీ ఆకాష మెలకువగా ఉండి 
ఇంటోల్ ఉండే నాలుగయిదు గంటలలో నారాయణ అలా కూరోచ్డు, కూరోచ్లేడు. ఆకాష వెనకాలే మౌనం గానో, లేక ఏదో మాటాల్డుతూనో తిరుగుతాడు. 
ఆకాష ను ఆయన వెంబడించనిది బాతూర్ం లోకీ, ఆ యువ దంపతుల మాసట్ర  బెడ రూమ లోకీ మాతర్మే. కనక ఆకాష ఆయనని వదిలించు కోవాలంటే 
ఒకటే మారగ్ం. తన బెడ రూమ లోకి వెళిల్ కూరోచ్టం. 
 అకక్డ ఈషా పోరు. ' నువువ్ ఇంటోల్ ఉండి, అంకుల కి దొరకక పోతే ఆయన కాలు కాలిన పిలిల్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు. నినున్ బెడ రూమ 
లోంచి పిలవటానికి సందేహిసూత్, ఎపుప్డు బయటికి వసాత్వా అని చూసూత్ ఉంటాడు.' అంటుంది.  
 'అలా అని నేను బయటికి వెళితే, ఆ పిలిల్ చెలగాటానికి ఎలుకలా బలై పోతాను! నాన సాట్ప సంభాషణ! అదీ వన వే టార్ఫిక! 'మా కాలం అలా 
ఉండేది, ఇలా ఉండేది! పర్పంచం రోజు రోజుకూ నాశనమౌతునన్ది.' ఇదే థీమ. నేనేదో ఇంకా అయిదేళళ్ పిలల్ వాడినయినటుట్ ఆయన సణుగుడు, ఉపదేశం 
సాగుతూనే ఉంటాయి. 'మీ కాలం కనాన్ మా కాలం ఏమి తీసి పోయింది?' అని వాదిసేత్ మాతర్ం ఆయనకు ఇషట్ం ఉండదు. మొహం చినన్గా 
చేసుకొంటాడు. వాదం కొంచెం పెంచానా, 'ఆకాష, నాకు హైదరాబాద వెళిల్ అకక్డ నాలుగు రోజులు ఉండి వదాద్మనిపిసుత్నన్ది' అని గునుపు మొదలు.' 
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 'వాదాలు పెంచటం ఎందుకులే, వాటివలల్ ఎపుప్డు, ఎవరికి పర్యోజనం కనక? ఒకటి మాతర్ం ఎపుప్డూ బాగా జాఞ్పక ముంచుకో. ఈ సంబంధం 
నీకు చాలా విలువైనది. ఆయన ఇకక్డి నించీ వెళిళ్పోతే నీకెంతో బాధ కలుగుతుంది. విలువైన సంబంధాలను, గుడిడ్ గవవ్కు కొరగాని వాదనలతో నాశనం 
చేసుకోవటం  ఎందుకు?'  అంటుంది ఈషా. 
 'ఎందుకంటే, ఆయన ధోరణీ దృకప్థం మారటేల్దు గనక.' 
 'ఎలా మారతాయి పాపం? మనిషికి మొదటి ఇరవయి ఏళళ్ తరవాత శారీరకమైన పెరుగుదల ఎలా ఆగిపోతుందో, కళళ్కు కనబడని భావ 
పరమైన పరిణామాలు కూడా  అలాగే ఆగిపోతాయి. అపప్టివరకు తన పర్పంచానుభవంతో ఏరప్రచుకొనన్ విలువలూ, ఆదరాశ్లూ, మంచీ-చెడు 
నిరవ్చనాలూ, విధి నిషేదాలూ   తెలియకుండానే మనసులో సిమెంట బొమమ్లా బిగుసుకు పోతాయి.  లోకంలో,  పర్తి కొతత్ తరంలోనూ అనివారయ్ంగా 
వచేచ్ మారుప్లను పర్శాంతంగా సావ్గతించే శకిత్ వయసు మళిళ్న, మళుళ్తునన్ వాళళ్లో చాలా అరుదు.  ఏ తరంలో చూసినా, వయసు మళిళ్న వాళళ్కు గత 
కాలమే వరత్మానం కంటే మెరుగుగా అనిపిసుత్ంది. ఇది పర్కృతి సిదధ్ం. మన విలువలూ, నమమ్కాలూ, దృకప్థాలూ బిగుసుకు పోయి, బాహయ్ పర్పంచంలో 
పర్తి మారూప్ వినాశం లాగే కనిపిసుత్ంది.   రాబోయే కాలం మరింత భయంకరం అనే తోసుత్ంది. ఇది లోకంలో సరవ్ సాధారణం.' 
 'ఇనిన్ వారాత్పతిర్కలు చదువుతాడు. ఇనిన్ ఛానలస్ చూసాత్డు. ఇనిన్ వారత్లు వింటాడు.  మనం అవుననాన్ కాదనాన్ పర్పంచానికి నిమితత్ం లేదు, అది 
అలా వేగంగా మారుతునే ఉంటుంది అని చూసూత్నే ఉంటాడు కదా ! మారుప్ను సావ్గతించ లేకపోతే జీవితం దురభ్రం అవుతుంది అనన్ కామన సెనస్ 
ఎకక్డికి పోతుంది అని నాకు ఆశచ్రయ్ం!' 
 'వయసు మీద పడుతునన్ కొదీద్ అదొక సమసయ్. నితయ్ పరిణామ శీలమైన పర్పంచానిన్ మనిషి తన మనసులో ఎపుప్డో ఏరప్డడ్ సిమెంట 
బొమమ్ఆదరశ్ంతో పోలుచ్కొని నిటూట్రుసూత్నే ఉంటాడు. ఎందుకంటే కాలం గడిచిన కొదీద్ లోకం మారిపోయి, వాసత్విక పర్పంచం నువువ్ నీ చినన్తనంలో 
నీకుగా ఏరప్రచుకొనన్ ఆదరాశ్ల బొమమ్తో సరిపోలదు. రోజు రోజుకూ వాటిమధయ్ అంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దాంతో పాటు అసంతృపీత్ 
పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అది పోగొటుట్కోవాలంటే ఎంతో పర్యతన్ం, మనోబలం కావాలి. ఆ ఎదురీత చేయగలవారు నూటికి  ఒకక్రుంటారేమో !'  
 'పర్తీ దానికీ ఒక థీరీ చెపాత్వు మొతాత్నికి, ఎకక్డి నించీ తెసాత్వో గానీ! థీరీ చెపప్టం గాదు, వెళిల్ ఆయనతో కాసేస్పు మాటాల్డు. తెలుసుత్ంది' 
అంటాడు ఆకాష.  
 'మాటాల్డతాను. నాకేమీ అంత అసహనం లేదు  ఇంకా! ఆఫీసులో ఎంతమంది తోనో లేని ఆపాయ్యతలూ, గౌరవాభిమానాలూ ఒలకబోసూత్ 
మాటాల్డటం లేదా? అయిన వాళళ్తో ఓ అరగంట ఓపిగాగ్ మాటాల్డలేమా? కానీ, అంకుల కు నాతో మాటాల్డటానికి చాలా మొహమాటం. ఆయనకు నువువ్ 
ఆయిదేళళ్ పిలాల్డివిగా కనిపిసాత్వు.  నేను అలా కనిపించను. ఆయన ననున్ మొదట చూసేపప్టికే నేను 'పెదద్' చదువు చదువుకొని, 'పెదద్' ఉదోయ్గం 
చేసుకొంటునన్ ఆధునిక యువతిని. ఆయన నాతో పొడిపొడి మాటలే తపప్,  సేవ్చచ్గా మాటాల్డ లేరు. ఇంకా కొనాన్ళుళ్ అలవాటైతే తపప్ మా ఇదద్రికీ 
అంతగా మాటలు సాగవు.' అంటుంది ఈషా. అదీ నిజమే! 
 ఆకాష చేతిలో వారాత్ పతిర్క పటుట్కొని అయిషట్ంగా హాల లోకి నడుసాత్డు. 
 ఒకక్ అర క్షణంలో నారాయణ హాల లోకి వచేచ్సాత్డు. 
 మరో క్షణంలో ఆయన ఉపనాయ్సమూ మొదలవుతుంది. ఆయన ఉపనాయ్సంలో చినన్ చినన్ మారుప్లుంటాయేమో కాని, సారాంశం మాతర్ం ఒకటే 
నని నారాయణకు తెలీదు. ఆకాష కు తెలుసు. 
  ' ...ఏముందా పేపరోల్ ? ఏ పేజీ చూసినా సావ్రథ్ం, అడడ్ దారూల్, అవినీతీ, దోపిడీలు. కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఈ పర్పంచంలో బతకటమే కషట్మై 
పోతునన్ది. మాకు ఫరవాలేదు, జీవితం చాలా భాగం చూసేసిన వాళళ్ం కనక. మీకు కషట్మే!' అంటాడు నారాయణ. ' పచ్' అంటూ తలూపి ఊరుకొంటాడు 
ఆకాష. 
 'మునుపు ఇలా ఉండేది కాదు. మేం చదువుకొనే రోజులోల్ లాగా ఈ రోజులోల్ విలువలకు విలువే లేదు!ఎవరికెంత తోసేత్ అంత. అహం బర్హామ్సిమ్! 
చెపితే వినిపించుకొనే సమయమూ లేదు, వినయమూ లేదు. అందరికీ తొందరపాటు. అహంకారం,  ఆవేశం తపప్ ఆలోచన లేదు. ఒక పధధ్తి లేదు. 
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కర్మశిక్షణ అసలే లేదు.మేం ఒంగోలు లో చదువుకొనేపుప్డు...'అంటూ తన ఆతమ్కథ మొదటి భాగంలో రెండో అధాయ్యానిన్ మరో సారి, (ఇపప్టికి ఏ 
నూరో సారో!), వినిపిసాత్డు. 
 'కాలం మారిపోతునన్ది' అని గొణుగుతాడు ఆకాష, ఏదో ఒకటి అనాలి కాబటిట్. 
 'పాప భీతి లేదు, సిగూగ్ లజాజ్ లేవు, పెదాద్ చినాన్ లేదు. పేపర చూసినా అంతే. టీవీ తిపిప్నా అంతే. ఎటు పోతునాన్మో తెలియదు. సమాజం  
కుళిళ్పోయింది. ఆనాటి ఆపాయ్యతలూ, అనుబంధాలూ, విలువలూ అనీన్ అంతరించిపోతునాన్యి.నా చినన్పుప్డు మా బాస ఒకడు....' మళీళ్ అనుభవాలు 
జాఞ్పకాలూ! 
 నారాయణ వాడే ఉదాహరణలూ, వారాత్ విశేషాలూ, చినన్నాటి జాఞ్పకాలూ( కొదిద్గా) మారుతుంటాయి కాని ముఖాయ్ంశం మారదు. కొతత్ 
తరాలకు వాళళ్ తపుప్లేమిటో ఎతిత్ చూపి వాళళ్ను సరైన మారగ్ంలో పెటాట్లని ఆయన తాపతర్యం. అయితే, ఆ మహానగరంలో- ఆమాటకొసేత్ ఈ విశాల 
విశవ్ంలో-  ఆయన మాటాల్డేందుకు అవకాశం ఉనన్ కొతత్ తరం పర్తినిధి తన కొడుకొకడే! కొంతవరకూ కోడలు. ఇంకెవరూ లేరు.  
 కోడలితో చనువు లేదు. ఆమె తనని, అనిన్ శకుత్లూ ఉడిగి మృతుయ్వు కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ వృదధ్ రోగిని నరుస్ చూసినటుట్, సానుభూతితో, 
సేవాబుదిధ్తో చూసుత్ంది తపప్ సాటి మనిషిగా ఎంత పర్యతిన్ంచినా చూడ లేదు (అని నారాయణ నమమ్కం).  కొడుకు పధధ్తి వేరు. బుదాద్వతారంలా, బెలల్ం 
కొటిట్న రాయిలా కూరొచ్ని, చెపిప్ంది వినటమే వాడికి చినన్పప్టినించీ అలవాటు (అని కూడా నారాయణ నమమ్కమే). 
 మూడు నాలుగు పేపరుల్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, ఏడెనిమిది టీవీ చానెళుళ్ శర్దధ్గా చూసిన తరావ్త, నారాయణకు  ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది. దానితో పాటు 
సముదర్పు అలలలా నిరంతరం తోసుకోచేచ్ జాఞ్పకాలు. ఎవరితోననాన్ ఇవనీన్ పంచుకోవాలి, వాదించాలి. మాటాల్డకుండా తనను తను నిగర్హించుకొని 
కూరోచ్టం చాలా కషట్ంగా, కడుపు ఉబుబ్తునన్టుట్గా ఉంటుంది. 
 కానీ ఎవరితో మాటాల్డాలి? బయటి వాళళ్తో పరిచయాలు లేవు. ఈ దశలో, ఈ వయసులో, ఈ రోజులోల్ కొతత్ పరిచయాలు ఓ పాళాన ఏరప్డవు. 
కొతత్ పరిచయసుత్లు మన అభిపార్యాలు వినరు. (వాళల్కు పుణయ్ కాలమంతా వాళళ్ అభిపార్యాలు ఏకరువు పెటేట్ందుకే చాలదు!) వినాన్ గౌరవించరు. పైగా 
నిరభ్యంగా, నిషక్రష్గా కొతత్ వాళళ్తో అభిపార్యాలు పర్కటించాలనాన్ భయమే. ఎవరి మనోభావాలు ఎపుప్డు, ఎందుకు, ఎంతగా దెబబ్ తింటాయో 
చెపప్టం కషట్ం. ఏ పేచీలు వసాత్యో చెపప్లేం. కనక, ఇలాంటి మాటలకు ఆకాషే తగిన శోర్త.  
 కానీ పోను పోను ఈ సణుగుడు విని నిగర్హించుకోవటం ఆకాష కూ కషట్మైపోతునన్ది. అతనికి ఒక నిజం చెపాప్లనిపిసుత్ంటుంది: 'ఎందుకు 
నానాన్, ఎపుప్డూ ఈ నెగెటివ సణుగుడు? ఈ తరం అకసామ్తుత్గా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడలేదు కదా? దానిన్ పెంచి పోషించి ఇలా తయారు చేసింది మీ 
తరమే. ఒక వేళ మీ తరం విలువలు ఈ నాటి విలువలకంటే గొపప్వైతే, అవి మీ ముందు తరాల నుంచి మీకు అందిన వారసతవ్మే గాని, మీ గొపప్ గాదు. 
ఈనాటి విలువలంటే అవి మీరు మీ తరవాతి తరానికి అందజేసిన వారసతవ్ం కనక వాటి మంచి చెడడ్ల బాధయ్త పూరిత్గా మీదే కదా?' అని. అలా 
అంటేముసలాయన నొచుచ్కొంటాడు 
 మరో నిజం చెపేత్ అసలు నిభాయించుకోలేడు. పెదద్ యుదధ్మైపోతుంది. ' మాకాలమో, మా తరమో అంటావు. అసలు మీ తరంలో ఏముంది గరవ్ 
కారణం? అసమానతలూ, అసూయలూ, అలప్ సంతోషాలూ, సంకెళూళ్, సంకుచితతావ్లూ. మీ తరానికి నాగరికతను, టెకాన్లజీని, కంపూయ్టరల్నూ,  సెల 
ఫోన లనూ, టీవీ ఛానెళళ్నూ, సులువైన పర్యాణ సాధనాలనూ, సుఖ జీవితానీన్ నేరిప్ంది మా తరం! సాంఘిక నాయ్యం, సేవ్చాచ్, సమానతవ్ం, ఆరిథ్క 
పర్గతీ అనీన్ ఇపుప్డే మెరుగు. అసలు మా తరం శకిత్ యుకుత్లనీన్ మీ కాలం వాళుళ్  మాకిచిచ్న  దురోయ్ధన, దుశాశ్సన దురివ్నీత లోకానిన్ సంసక్రించటానికే 
సరిపోతునాన్యి. కనక మేమేదో గొపప్ అని సణుగుడు ఆపు. ఇపుప్డునన్ సమాజంలో ఉనన్ మంచికి చాలా వరకూమా తరానిదే బాధయ్త. చెడంతా మీతరం 
నుంచి సంకర్మించిన వారసతవ్ం. సావ్రథ్ం, సంకుచితతవ్ం, డబుబ్ పిచీచ్ మాకు నేరిప్ంది ఎవరంటావు?'  అని అనబోయి తమాయించుకొని, పూరిత్గా 
తమాయించుకోలేక, బెడ రూమ లోకి వెళిల్ ఈషా ముందు కకేక్శాడు ఒకసారి. 
 'ఏమిటీ, ఈ మాటలనీన్ అంకుల తో అనాన్వా/' అంది ఈషా నివెవ్రపోయి.  
 'అనలేదులే, కానీ నేడో రేపో అని తీరతాను. ఉనన్మాటకు ఉలుకెందుకు?' 
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అమమ్కా లాఅమమ్కా లా??  ఆటబొమమ్కా లాఆటబొమమ్కా లా??  
పోడూరిపోడూరి  కృషణ్ కుమారికృషణ్ కుమారి  

 'ఎందుకంటే , సింపుల!, నేను చాలా సారుల్ చెపాప్ను, ఈ సంబంధం నీకు చాలా విలువైనది కాబటిట్. అయినా, గత కాలపు విలువల కళళ్దాద్లతో 
ఈకాలానిన్ చూసినా, ఈకాలపు విలువల కళళ్దాద్లతో గత కాలానిన్ చూసినా, ఆ  చూపులో కొంత వకర్త తపప్దు, ఆకాష! ముందు అది అరథ్ం చేసుకోవాలి. 
కాలం గడిచిన కొదీద్, మారుప్ల వేగం పెరిగిన కొదీద్ ఈ వకర్త మరింత పెరుగుతుంది.  తరాల మధయ్ అంతరాలకు అదే ముఖయ్ కారణం. సాధారణ 
మానవుడు ఏదోఒక విలువల చటర్ంలో ఇమిడి ఉంటాడు. సాధారణంగా తన కాలపు -అంటే, ముఖయ్ంగా, తన బాలయ్ కౌమార దశల కాలపు - విలువల  
చటర్ంలో ఉంటాడు. అది ఒక బోను. 1970 విలువల బోనులో ఉనన్ వాడికి, 2015 నాటి పర్పంచం, దాని విలువలూ, సాంఘిక పరిసిథ్తులూ 
అయోమయంగా, అయిషట్ంగా, ఇరుకుగా, ఇబబ్ందిగా కనిపిసాత్యి. ఈ పర్పంచంలో వాళల్కు ఆనాటి పరిసిథ్తులు అంత అధావ్నన్ం గానూ అనిపిసాత్యి.నేను 
నువువ్  2000నాటి బోనులో ఉనాన్మేమో కనక మనకు 2015 పరిసిథ్తులు తకుక్వ  అయోమయంగా అనిపించచుచ్.' 
 'మళీళ్ మరో థీరీ మొదలెటాట్వా!' అని తల పటుట్కొని,   'నాకు థీరీలు వదుద్. ఇపుప్డు నేనేం చెయాయ్లో సలహా ఇయియ్, చేతయితే!' అనాన్డు ఆకాష. 
 'ఎంత మాట! నువువ్ గూర్ప మేనేజర వి. నేను చినన్ సీనియర మేనేజర ని.  నీకు నేను సలహా చెపప్గలనా?  అయినా అడిగావు కనక నాకు 
తోచింది చెపాత్ను. చూడూ! కాలగతిలో వచేచ్మారుప్లతో, భినన్ దృకప్థాలతో , ముఖయ్ంగా తరాల అంతరాలతో  అసహనం చూపటం వారధ్కయ్ లక్షణం.  
వారధ్కయ్ంలో వచేచ్ శరీర బాధలూ, వాయ్ధుల లాంటిదే ఇదీ. దీనికి మందు లేదు. మందు లేని వాయ్ధిని ఎలా మేనేజ చేసాత్వు? ఉపశమనం దావ్రా, అవునా? 
సంఘంలో మారుప్ల గురించీ, పతనానిన్ గురించి, కీష్ణిసుత్నన్ విలువల గురించి, మానవ సంబంధాల గురించీ అంకుల మాటాల్డేటపుప్డు, అంకుల 
వయసును దృషిట్లో ఉంచుకొని, వీలయినంత ఓపిగాగ్ విని ఊ కొటుట్. అవకాశం దొరికితే మాట మారుచ్. వీలయితే నీ తరం, ఆయన తరం కాకుండా రెండు 
మూడు సహసార్బాద్లు వెనకిక్ వెళిల్ శంకరాచారుయ్ల గురించో, గాంధార శిలప్ం గురించో మాటాల్డితే,  ఇదద్రికీ ఏకీభావం కుదిరే చరాచ్ంశాలు దొరకక్ 
పోతాయా? ఓపిక బటుట్, సహనం చూపించు....'  
 'రోజు రోజుకూ ఆ సహనమే నాలో కీష్ణించి పోతునన్ది!' 
 'అవునేల్! నీకు మాతర్ం రోజు రోజుకూ వయసు పెరగటం లేదా మరి !' అని నవివ్ంది ఈషా. ' నా సలహా చెపాప్ను. ఇక నీ ఇషట్ం. సమసయ్ నీది. 
'కాల' నీది.' అంటూ  తన ఈ-బుక పఠనంలో మునిగిపోయింది. 

  ********* 
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ఏదో తెలీని మనో వేదనతో రగులుకుపోతూ పచచ్ని పొలంలో నిలబడునాన్డు డాకట్ర సారధి. ఆ పొలం అతనిది కాదు. సేన్హితుడు 
పర్భాకరానిది. ఇంకొనాన్ళల్లో అతనిదీ కాక పోవచుచ్! సారధికి తన సేన్హితుడి తోటలో, పొలంలో తిరిగితిరిగి ఆడుకునన్ ఆటలు, చేసిన చరచ్లు  -  ఒక 
తీయనైన బాలయ్ం, కిల్షట్మైన కౌమారం, నూనూగు మీసాల నూతన్యవవ్నం -  చాలా మధుర సమ్ృతులునాన్యి.  అంతకంటే ఎకుక్వ - ఆ పచచ్ని నేలంటే 
అంతులేని గౌరవాభిమానాలునాన్యి. అందుకే వేదన, దిగులు.  
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దారితపిప్న చినన్పిలాల్డిలా నిలబడునన్ సారధిని చూసి దగగ్రగా వచిచ్ దండంపెటాట్డు సుందరం.  
“నువూవ్...?”  
“సుందరానన్ండి. రిటైరుడ్ మేషాట్రు రామంగారబాబ్యిని”.  
“యా.యా. గురొత్చిచ్ంది. ఎమెమ్సీస్ పాస అయాయ్వు కదూ?”   
“పిహెచ డీ లో చేరానండి ఏడాదయింది” 
 “ఓ! వెరీ గుడ”.  
“కానీ, ఏంటోలెండి! నాకు ఎగిర్కలచ్ర రిసెరచ్ మీద ఇంటరెసుట్. నేను చదివిందేమో బోటనీ ఎమెమ్సీస్. అందుకని మా పొర్ఫెసరు 

నాకిషట్మైన టాపిక ఇవవ్లేదండి. వయ్వసాయానికి సంబంధించిన టాపిక ఇవవ్మని బతిమాలితే కోర్టను మొకక్లమీద పరిశోధన చెయయ్మనాన్డండి. నా 
అభిపార్యంలో పనికి రాని పరిశోధన. ఏదో లాగిసుత్నాన్లెండి” నిరాశగా చెపాప్డు సుందరం.  సారధి వివరాలడిగాడు. సుందరం చెపుత్ంటే వింటూ 
నడిచాడు. ఇదద్రూ మామిడితోట చేరి ఓ చెటుట్కింద కూచునాన్ రు.  

సుందరం ఘోషంతా ఓపిగాగ్ వినాన్డు సారధి. అంతావిని,  
“నీకు వయ్వసాయం మీద ఆసకిత్ అంటునాన్వు అసలు నీకు వయ్వసాయపధధ్తులు తెలుసా? నీకే బాధయ్త ఇచిచ్ కొంత భూమి అపప్చెపేత్ 

వయ్వసాయం చెయయ్గలవా?” అనడిగాడు.  
“చెయయ్గలను సార. నాకు వయ్వసాయం చాలా ఆసకిత్. నామీద నాకు విశావ్సం ఉంది. నేను చెయయ్గలను”. అనాన్డు సుందరం.  
తన సమసయ్కి కూడా పరిషాక్రం ఇతని ఘోషలోనే ఉందనిపించింది సారధికి.  
“సరే నీ సమసయ్ తీరచ్గలనేమో చూసాత్ను. రేపు రాతిర్ ఎనిమిదినన్రకి నా ఓపీ అయిపోతుంది. అపుప్డొచిచ్ ననున్కలుసుకో”అనాన్డు.   
అశచ్రయ్ంతో మాట తడబడింది సుందరానికి “షూర సర. సర..సరే సర” నతిత్గా అనాన్డు.  
సారధి హృదోర్గనిపుణుడు. ఒకపుప్డు  మహానగరంలో కారొప్రేట హాసిప్టలోల్ కనస్లెట్ంటుగా ఓ పాతికేళళ్పాటు లక్షలు గడించి, 

విసిగిపోయాడు. రోగిని ‘రోగం’గాను, ‘ఇనూష్రెనస్ పేకేజ’ గాను తపప్ ‘రోగగర్సుత్డైనమనిషి’గా చూడలేని ఆధునిక వైదయ్ సంసక్ృతి మొహం మొతేత్సి, సొంత 
ఊరికోసం వెంపరాల్డిపోతూ, సొంత ఊరికి తిరిగొచేచ్ సాడు.  

“కారిడ్యలజిసుట్కు అంతచినన్ ఊరిలో పనేం ఉంటుంది? దగుగ్లు జరాలకి మందులివవ్డం తపప్!” విమరిశ్ంచారు సాటి వైదుయ్లు. 
భూమీమ్ది కుబేరులకొచేచ్ దేవతారోగాలకి తపప్ సామానయ్జనాలకొచేచ్ మామూలు రోగాలకి వైదయ్ం చెయయ్డం పరమ నామోషీ అయినటుట్! కనన్పిలల్లు 
మహానగరంలోనే ఆగిపోయారు. కటుట్కునన్ఇలాల్లు కరుణించి కలిసొచిచ్ంది. ఆ సొంత ఊరిపుప్డు చినన్పాటి పటట్ణం. ఎపుప్డూ ఉండే రాజకీయాలూ, 
కుళూళ్, కుతిస్తాలు ఇపప్టికీ ఉనాన్యి. అపుప్డు అలరించిన సేన్హాలు, అభిమానాలు ఇపప్టికీ ఉనాన్యి. అదొకక్టే సంతోషం.  

అయితే, నాలుగురోజుల కిర్తం పర్భాకరం ఓ బాంబు పేలాచ్డు.  
“నాకునన్ ఏడెకరాలకీ పదికోటిల్సాత్మని వసుత్నాన్రోయ డెవలపరస్. అమేమ్సాత్. ఇనాన్ళూళ్ కౌలు చేసిన నరస్నన్ పోయాడు. నాకు 

వయ్వసాయం ఏమీ తెలీదు. నరస్నన్ చెపిప్ంది విని ఇచిచ్ంది పుచుచ్కోడం తపప్. ఆ పదికోటూల్ బేంకులో వేసుకుని నా ఇంటోల్ నేను కూచుంటా. 
కావలసినపుప్డలాల్ పిలల్ల దగగ్రికి అమెరికా వెడతాను. వాళుళ్ టికెటుల్ పంపాలి నేను వెళాళ్లి అని చూడకక్రేల్దింక” అనాన్డు పర్భాకరం.  

“ఏంచేసాత్రు డెవలపరస్ ఆ భూమిలో?” లయతపిప్న గుండె గొంతుకక్డడ్ం పడుతుంటే అడిగాడు సారధి.  
“విలాల్సూ, రిసారుట్లు కడతారుట. ఏవో కల్బుబ్లట్ పబుబ్లట్.....”  
“ఆకల్బుబ్లు పబుబ్లు ఎవరికి అనన్ం పెడతాయిట?” సారధి ముఖంలో కోపం చూసి పర్భాకరం నవావ్డు.  
“ఆలోచించు పర్భాకరం, నీ మామిడి తోటలో గుడిసె వేసుకుని కాపలాకాసి బాగోగులు చూసుకునే కుటుంబం ఏమవుతుంది? అలాగే 

అరటి తోట, పొలం వీటనిన్టి మీదా ఆధారపడి కొనిన్ కుటుంబాలు బతుకుతునాన్యి. వీళల్ందరూ ఏమవుతారు?”  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

105            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

“ఏమవుతారు? ఆ రిసారుట్లోల్నే గారెడ్నుల్ంటాయిగా? ఆ తోటల పనులు చూసుకుంటూ అకక్డే ఉంటారు”  
“అలా భర్మ పడకు. లేండ సేక్ప గారిడ్నరూస్, లేండ సేక్ప ఆరిక్టెకూట్స్ అంటూ రకరకాల ఫేనీస్ పేరల్ సెప్షలిసుట్లను తీసుకొసాత్రు 

డెవలపరుస్. మన నరస్యయ్, వెంకనన్ ఇలాంటి వాళెళ్వరూపనికిరారు. వీళళ్ని లేపేసాత్రు. వాళళ్కి తగిన పనివాళళ్ని తెచుచ్కుంటారు. నీమీద ఆధారపడి 
పర్శాంతంగా బతుకుతునన్ వీళల్ంతా నగరాలకు వలస పోవాలిస్ందే. అదీ జరగబోయేది. అటువంటి పరిసిథ్తులు సృషిట్ంచడం అమానుషం. రిసారుట్లు, గోలఫ్ 
కల్బుబ్లూ ఇటుపేదకే కాదు అటు ధనికుడికి కూడా అనన్ం వండిపెటిట్ ఆకలి తీరచ్వు. కనక వరష్ం కురిపిసాత్యంతే. కనకం తినడానికి పనికి రాదు. 
తెలుసుకదా?” కాసత్ ఆవేశంగా అనాన్డు సారధి.  

పర్భాకరం వెరిర్నవొవ్కటి నవేవ్సి, వెరిర్వాడి కేసి చూసినటుట్ చూసాడు.   
“నేనిపుప్డు ఉనన్పళంగా అమెమ్యయ్టేల్దులే. ఆ కంపెనీ వాళుల్ నాకు ఆలోచించుకోడా నికి రెండునెలలు టైమిచాచ్రు. ఇంకా మా 

పిలల్లతో మాటాల్డాలి. నువువ్ చెపిప్న మాటలు కూడా వాళళ్తో చెపాత్” అనాన్డు. 
ఆ తరవాత వారం రోజులపాటు పీడకలలు పీడించుకు తినాన్యి సారధిని.  
మనషులు మాతృగరభ్ంలోంచి శిశువులుగా జనిమ్ంచడం మానేసినటూట్, 
ఒకేసారి తాడెతుత్ మనషులు పర్యోగశాల అదాద్లు బదద్లుకొటిట్ వందలకొదీద్ పుటుట్కొసుత్నన్టుట్, 
భూమిని బదద్లుకొటిట్, సముదార్లు తాగేసుత్నన్టూట్ 
ఒకడినొకడు దోచుకుంటూ, వీలైతే పీకుక్తింటునన్టుట్, 
ఆడ శరీరాలకి అంగుళానికింత అని వెలకటిట్ వేలంవేసుత్నన్టుట్! 
అతిభయంకరమైన కలలు! నిదర్నుంచి వణుకుతూ లేచిపోయేలా కలలే కలలు!  
ఇపుప్డు సుందరం మాటలతో చినన్ ఆశ. చినన్ ధైరయ్ం. 
******* 
ఆరాతిర్ పర్భాకరం ఎదురుగా సుందరానిన్ కూచోబెటాట్డు సారధి.  
“నాకు చెపిప్నదే కాసత్ వివరంగా మళీళ్ చెపుప్” అనాన్డు సారధి. సుందరం గొంతు సవరించుకుని పార్రంభించాడు.  
“సార, మన వయ్వసాయంలో సంపర్దాయ పధధ్తులు, సంపర్దాయ పంటలు, వంగడాలు చాలా ముఖయ్ం. కొనిన్ వాయ్పార సంసథ్లు 

రకరకాల హైబిర్డ వితత్నాలు డెవలప చేసి పర్చారం చేసుకుని రైతులు సంపర్దాయ వరి వంగడా లను మరిచ్పోయేలా చేసుత్నాన్యి. నిజానికి హైబిర్డ వితత్నం 
ఏ అవాంతరం రాకుండా పండితే చాలా దిగుబడినిసాత్యి. కానీ కేవలం వరాష్ధారంగా నడిచే మన వయ్వసాయానికి హైబిర్డ లు ఉపకారంకనాన్ అపకారమే 
ఎకుక్వ చేసుత్నాన్యనన్ది సైంటిసుట్లుకూడా ఒపుప్కుంటునాన్రు. ముఖయ్ంగా హైబిర్డ వరికోసం మొదట పెటుట్బడి చాలా ఎకుక్వ పెటట్వలసి వసుత్ంది. 
తగినంత వరష్ం పడక పోతే రైతు భారీగా నషట్పోతాడు. నేను సాంపర్దాయ వరివంగడాల గురించి మరింత పరిశోధన చెయాయ్లనుకుంటునాన్ను. నాకు చినన్ 
చెకక్ భూమి, కొదిద్గా సహాయం చేసేత్ రైతులకు నషట్ం లేని వయ్వసాయం నేరిప్ంచగలుగుతాను సార. వయ్వసాయానిన్ కూడా వాయ్పారసుత్లే అజమాయిషీ చేసి, 
చినన్కారు రైతులను అపుప్లపాలు చేసి దికుక్ తోచని పరిసిథ్తులోల్కినెటేట్సుత్నాన్యి”.  

పర్భాకరం వింటూకూచునాన్డు ఏం మాటాడలేదు. “కేవలం వరే కాదు సార. జొనన్లు రాగులు వంటి సంపర్దాయ పంటలను 
మనవాళుళ్ నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్రు. నాకు ఒకక్ రెండుమూడేళుళ్ ఎవరైనా అవకాశం ఇసేత్ మన పార్ంతం రైతులకు సాంపర్దాయ వయ్వసాయం వలల్ లాభాలు 
సాధించి చూపించి ఒపిప్ంచ గలను. దీనికి పెదద్ జెనెటిక ఇంజనీరింగ నైపుణయ్ం అకక్రేల్దు. పర్కృతే జీన సెలెక్షన చేసి అందించిన వంగడాలునాన్యి. మనం 
అందుకోవాలి అంతే” అనాన్డు సుందరం.  

“అదోయ పర్భాకరం సంగతి. ఇతనికి ఒక అవకాశం ఇసేత్ ఆ మాతర్ం నరస్నన్ ఇచిచ్న పాటి పండించి ఇవవ్గలడు. ఓ మూల తన 
పరిశోధన తను చేసుకుంటాడు”  అనాన్డు సారధి.  
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“వరద ముంపుకు గురైనా, తటుట్కునే వంగడాలను తయారు చెయాయ్లనన్ది నా లక్షయ్ం. రోజుల తరబడీ వరదనీటి లో మునిగి ఉనాన్ 
తటుట్కుని దిగుబడినిచేచ్ రకాలు కొనిన్ కొండ పార్ంతాలోల్ ఉనాన్యి. అటువంటి రకాలను మన ఆహార అవసరాలకు తగగ్టుట్గా డెవలప చెయాయ్లనన్దే నా 
లక్షయ్ం సార” సుందరం చెపుత్నన్ది విని,  పర్భాకరం కాసేపు ఆలోచిసూత్ కూచునాన్డు.  

“నేను మా వాళల్ందరితోను సంపర్దించాలి. నాకు టైమ కావాలి” అనాన్డు.  
“నీ ఇషట్ం వచిచ్నంత టైమ తీసుకో కానీ ఎపప్టికైనా మాపటల్ సానుకూలంగానే సప్ందించి నిరణ్యంతీసుకో” అనాన్డు సారధి చిరునవువ్ 

చిందిసూత్. పర్భాకరం నవేవ్సాడు. కాసేపు సుందరానిన్ ఏవేవో పర్శన్లు వేసి అతని పరిజాఞ్నానిన్ పరీకిష్ంచి, తనకునన్ సందేహాలు తీరుచ్ కునాన్డు పర్భాకరం. 
పర్భాకరం బంధుమితుర్లలో కలకలం రేగింది. పర్భాకరానికునన్  ఏడు ఎకరాలనూ పదిహేడుకోటుల్ ఇచిచ్ కొంటాం అని ఎవరో వసేత్ 

సారధి తన చుటాట్లబాబ్యికి తకుక్వరేటుకి ఇపిప్ంచాలని  పదిహేడుకోటల్ బేరం చెడగొటిట్ పంపేసాడని పుకారుల్ వాయ్పించాయి. “అమోమ్ సారధి 
దురామ్రుగ్డు!” అనాన్రు కొందరు సనామ్రుగ్లం అనుకుంటునన్వాళుళ్. పర్భాకరం ఈ వదంతులకేం చలించలేదు కానీ, తన ఆలోచనే ఎటూ తేలుచ్కోలేక 
పోయాడు. పెదద్కొడుకిక్ ఫోన చేసి సంగతి చెపాప్డు. “ఓ డాడ! సారధీ అంకుల అసస్లు పార్కిట్కల మనిషి కానేకాదు. చాలా ఇమోషనల. నీకు తెలుసుగా? 
కారిడ్యాలజిసుట్గా మాంచి కెరీర డెవలప చేసుకుని, ఉతత్పుణాయ్నికి అంతా రూయిన చేసుకొచేచ్సాడు. ఆయన సలహా విని మంచి బేరం వదులుకోకు” 
అనాన్డు. రెండోవాడు కూడా ఇంచుమించు అలాగే మాటాల్డాడు.  

“వీళల్బొంద! సారధి కెరీర రూయిన చేసుకోడమేంటి? అతనికక్డ ఎంత పెదద్ నరిస్ంగ హోమ డెవలప చేసాడో, ఎంతమంది సామానయ్ 
జనానికి ఉచిత సేవలందిసుత్నాన్డో వీళల్ ఊహకూక్డా అందదు. వీళుల్ కాదు నేనే నిరణ్యించు కోవాలి. సుందరం సమరుధ్డా కాదా అనన్ది చూసుకోవాలి” 
అనుకునాన్డు. 

****** 
“పర్భాకరం గారు నాకు అనుకూలంగా నిరణ్యం తీసుకునేటటుట్ కరుణించు సావ్మీ!” అని గూటోల్ కొలువై ఉనన్ దేవుడి పటానికి దండం 

పెటుట్కుని, మళీళ్ తను యూనివరిస్టీకి తిరిగెళేళ్లోపు ఓసారి సారధికి కనిపించి వదాద్మని బయలేద్రాడు సుందరం. సుందరం వెళేల్ టపప్టికి ఇంటోల్నే 
ఉనాన్డు సారధి. “రావోయ” అని ఆహావ్నించాడు. “ఇవాళ బసుస్కి బయలేద్రి యూనివరిస్టీకి వెళిల్పోతునాన్నండి” అనాన్డు సుందరం. 

“నువేవ్ం  దిగులుపడకు. పర్భాకరం మంచివాడే. మనకి మదద్తునిసాత్డనే అనుకుంటునాన్ను” అనాన్డు సారధి. సుందరం మనసు ఆశ 
నిరాశల మధయ్ ఊగిసలాడడం అతని ముఖంలోనే తెలుసోత్ంది.  

“అతను మన పర్పోజల ఒపుప్కునాన్కూడా నీ పిహెచ.డి. సీటు వొదులుకోకు. నీకు నమమ్కంగా పని చేసిపెటట్గలిగే పనివాళళ్తో ఒక 
టీమ ఏరాప్టు చేసాత్. నెలలో ఒకటి రెండుసారుల్ వచిచ్ పరయ్వేకిష్సూత్ ఉండు. నిరుద్షట్ంగా సూచనలిచిచ్ వెడుతూ ఉండు. ఎందుకు పిహెచ.డి సీటు 
వదులుకోవదద్ంటునాన్నంటే, నీ డాకట్రేటు నీకు కొంత అధికారానీన్, గౌరవానీన్ ఇసుత్ంది. నువువ్ చెపిప్నదలాల్ చేసి చూపిసేత్ నువువ్ పర్యోగం చేసిన పొలానేన్ 
పరిశోధనాకేందర్ంగానో, కనీసం రైతు శిక్షణా కేందర్ంగానైనా నడిపే సాధికారతని ఇసుత్ంది” అనాన్డు సారధి. తనకనాన్ ఎకుక్వగా సారధే ఈ పర్యోగం 
మీద ఆశ పెటుట్కునాన్డేమో అనిపించింది సుందరానికి. 

“నేను పర్భాకరం పొలం డెవలపరస్ చేతులోల్కి పోకూడదని ఎందుకింత తాపతర్యపడుతునాన్నో తెలుసా సుందరం? ఆకుపచచ్గా 
కళకళలాడే పంటపొలానిన్ చూసినా, పళళ్ను మన చేతికందిసుత్నన్టుట్ పళళ్ భారంతో కొమమ్లను వంచిన చెటుల్నన్ తోటలను చూసినా నాకెవరు గురొత్సాత్రో 
చెపప్నా? పిలల్ల కడుపులో ఆకలిని కంటి చూపుతోనే కనిపెటిట్ చకచకా అనన్ం కలిపి పెటేట్ అమమ్ గురుత్కొసుత్ంది. ఇవాళ వాయ్పార సంసక్ృతి అలాంటి 
అమమ్లను కూడా ఆటబొమమ్లుగా మారుదాద్మని చూసోత్ంది. చేతనైనంతవరకూ అడుడ్కుందాం” అంటునన్ సారధి మాటలు తన జీవితానికి ఒక దిశా 
నిరేద్శం చేసుత్నన్టుట్గా వినిపించాయి సుందరానికి. 
 

*** 
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ందరి - తారామ్       కె.ఎ .ఎం ఫణీందర్  
  

   
1 

 
సుందరి పేరుకి తగగ్టేట్ అందంగా ఉంటుంది. "ఆ, అందానిన్ కొరుకుక్ తింటామా ఏం!" అని రసికత లేని కొందరు తీసిపడేసూత్ 

ఉంటారు. అది నిజమే కావొచుచ్. కానీ కొరుకుక్ తినాలనిపించేంత అందంగా ఉంటే తపుప్లేదు! అంతటి అందం సుందరికి ఉంది. కానీ తపప్ంతా ఆ 
పేరులోనే ఉంది. "అసలు ఏమాతర్ం ఆలోచన ఉనాన్, కూతురుకి ఇలాంటి పేరుల్ ఎవరైనా పెడతారా? కాలేజీలో అబాబ్యిలు ఎనిన్ కామెంటుల్ వేసాత్రని?" 
అని అమమ్తో చాలా సారుల్ గొడవ పెటుట్కుంది సుందరి. అమమ్ ఏమీ బదులిచేచ్ది కాదు కానీ, పకక్నే ఉనన్ బామమ్ ఒకసారిది విని - "తిర్పుర సుందరీ దేవి 
కృప వలల్ పుటాట్వే నువువ్! అందుకే ఆ పేరు పెటాట్ం. ఆవిడే నీకింత అందానిన్చిచ్ంది. ఇపుప్డు ఇలాగే అంటావులే! పెళళ్యాయ్క తెలుసుత్ంది అందంలో 
ఆనందం ఏమిటో!" అనేసింది. ఈ బామమ్లునాన్రే! ఏమీ తెలియనటుట్ ఉంటారు కానీ సిగుగ్పడే మాటలనీన్ సిగుగ్ లేకుండా అనేసాత్రు. 

సుందరికి ఉనన్ ఒక పర్తేయ్క అభిరుచి ఏమిటంటే పాటలు వినడం! ఇది చాలా మంది చేసాత్రు నిజమే. కానీ పాటలోని సాహితాయ్నిన్ 
ఆసావ్దిసూత్, కవి కలప్నని జీవిసూత్ పాట వినడం అందరూ చేసేది కాదు. అలా సాహితాయ్నిన్ మైమరచి వింటూ, తనను అమితంగా ఆకటుట్కునన్ పాటలు 
రాసినది ఎవరా అని ఆరాతీసేత్ తెలిసింది ఆయన పేరు "సిరివెనెన్ల సీతారామ శాసిత్" అని.  తన పాటల సిరివెనెన్లలో తేలి ఆడించిన కవి పేరు కూడా 
సిరివెనెన్లే కావడం ఎంత సముచితంగా ఉందో అని సుందరి సంబరపడి  అపప్టినుంచి సిరివెనెన్లకి వీరాభిమానిగా మారిపోయింది. ఎంత అంటే 
పిచిచ్పిచిచ్గా అభిమానించేంతగా. తన ఈడు అమామ్యిలు మహేష బాబుని ఆరాధించేంతగా!  

"సిరితోనో, వెనెన్లతోనో పేర్మలో పడాలిస్న వయసులో, ఇలా సిరివెనెన్ల కవితావ్నిన్ వింటూ మైమరచిపోవడం ఏమిటే సుందరీ నాకరథ్ం 
కాదు! ఏ వయసుకా ముచచ్ట అనాన్రు. ముందో అబాబ్యిని చూసి కటేట్సుకుని అపుప్డు కావాలంటే ఇదద్రూ కలిసి ఆ సిరివెనెన్ల పాటలు పాడుకోండి! 
ఆయన పాటలోల్ ఇలాంటి పనికొచేచ్ విషయాలేవీ చెపప్లేదా?" అని బామమ్ పదే పదే విసిగించి చంపేసినా సిరివెనెన్ల పాటలు వినే కారయ్కర్మానిన్ 
నిరంతరాయంగా కొనసాగిసూత్నే ఉంది సుందరి. ఇలా సిరివెనెన్ల ధారలో తడిసి ముదద్వుతునన సుందరికి వెనెన్లరేడు, వనెన్లకాడు ఎవరూ తారసపడలేదనే 
చెపాప్లి, ఈ కథ మొదలయేయ్దాకా! 

 
2 

 
ఇపుప్డు ఈ కథకి హీరో సీతారాంని చితత్గిదాద్ం. పేరుకి తగగ్టేట్ బుదిధ్మంతుడు, అందగాడు కూడా. 
 
"నీ అంత హేండస్మెన్స నాకుంటే, కనీసం ఓ హండర్డ అమామ్యిలని వెంటేసుకుని హాయ్పీగా ఉందును కదరా!" అంటాడు దివాకర. 

ఇతను సీతారాంకి బెసట్ ఫెర్ండ. సినీ మాటల రచయిత, దరశ్కుడు తిర్వికర్ం అంటే పడి చసూత్ ఉంటాడు, అతని డైలాగులే ఇమిటేట చేసూత్ ఉంటాడు. 
"కోటిమంది అమామ్యిలెందుకురా, కోహినూర లాంటి ఒకక్ అమామ్యి చాలు కానీ! అలాంటి అమామ్యి కోసం నేనూ నా వయసూ 

ఎదురుచూసుత్నాన్ం!" అంటాడు సీతారాం. 
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అతని మనసుని దోచుకునన్ అమామ్యి ఎవరూ దొరకలేదు మరి ఇపప్టిదాకా! అలాగని అతని మనసు ఖాళీగా లేదులెండి. అతని 
మనసులో సిథ్రనివాసం ఏరప్రుచుకునన్ మూరిత్ ఒకరునాన్రు. ఆయనే పాటల రచయిత "వేటూరి సుందరరామూమ్రిత్"! పాటలు వినడం ఇషట్మైన సీతారాం, 
తెలుగు పాటలు వింటూ వింటూ ఎపుప్డో ఎకక్డో ఒక వేటూరి పాట విని పుషక్రగోదావరిలా ఉపొప్ంగాడు. ఆ శైలికీ, ఆ తెలుగు భాషకీ దాసోహమై వేటూరి 
పాటల పూదోటలో శాశవ్త తుమెమ్దగా మారాడు. 

"ఒరేయ! నీకాయన సూట అవవ్డార్. నువావ్ పకాక్ జంటిలేమ్న వి. ఆయనా మహా తుంటరోడు. ఆయన పాటలు నీకెలా నచాచ్యరా! 
ఏదో వినోదం కోసమని సగటు తెలుగు సినీ పేర్క్షకుడు ఓ సినిమాకి వెళిల్ అందులో పాటలు విని రిలాకస్ అవుదామనుకుంటే, అమామ్యి చూసే ఓరచూపులా 
అరథ్మయీయ్ అరథ్మవవ్నటుట్, ఎంతో అరథ్మునన్టుట్, అరాథ్నికే అందనటుట్, అసలు అరథ్మే లేనటూట్ ఇలా రకరకాల తికమక పాటలు రాసే ఆ వేటూరి గారు 
నినెన్లా మెపిప్ంచాడార్! అసలు ఎలా జరిగిందిది, ఎందుకు జరిగిందిది? నాకు తెలియాలి!" అనాన్డు దివాకర ఒకసారి “అతడు” చితర్ంలో ఎమెమ్స 
నారాయణ పలికిన డైలాగుని ఇమిటేట చేసూత్. 

"ఒరేయ, అతడు సినిమా డైలాగ కాపీ కొటాట్వులే కానీ, అదే సినిమా డైలాగతో సమాధానం చెపాత్ను. నేనూ ఆ సినిమాలో మహేశ 
బాబులా ఏవో పాటలోల్ తిరుగుతూ ఎకక్డో ఉనాన్నార్, ఓ రోజు అమమ్ చేతిముదద్ లాంటి పాటొకటి వినాన్ను. వేటూరి పాటంత బావుంటుందని అపుప్డే 
తెలిసిందిరా. తెలిసేత్ ఎపుప్డో వేటూరిని అంటిపెటుట్కునేవాడిని."! ఇదీ సీతారాం సమాధానం! 

ఈ వేటూరి పాటే ఓ ఘాటైన వలపుకి దారితీసుత్ందని సీతారాంకి తెలీదు. 
 

3 
 
సీతారాం ఓ రోజు హైటెక సిటీలోని ఓ సిటీ బస సాట్పలో బస కోసం వైట చేసూత్ ఉండగా అసలు కథ మొదలైంది. బైక సరీవ్సుకి 

ఇవవ్డంతో ఆ రోజు సిటీబస లో ఆఫీస కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. అందమైన సాయంతర్ం! కానీ చుటూట్ టార్ఫిక రొద! దుమూమ్ ధూళీ! ఇలాంటి కఠిన వాసత్వాల 
నుంచి బయటపడడానికి సీతారాం ఎపప్టిలానే వేటూరి పాటని ఆశర్యించాడు. హెడ ఫోనస్ పెటుట్కుని ఒకరకమైన తాదాతమ్య్తలోకి వెళిళ్పోయాడు, చుటూట్ 
లోకానిన్ మరిచ్పోయేంతగా. కొంచెం మెలకువగా ఉండుంటే తన పకక్నే మెరిసిన మెరుపుని గమనించి ఉండేవాడు. కవితావ్లోల్ అందానిన్ వెతుకుక్నే 
వాళెళ్పుప్డూ ఇంతే, పకక్నునన్ అందానిన్ గమనించి చావరు! 

సుందరి పాపం ఆ రోజు ఆఫీస కాయ్బ మిస అయియ్ సిటీబస ఎకాక్లిస్ వచిచ్ంది ఇంటికి వెళళ్డానికి. బస సాట్ప లో  జనాలు బానే 
ఉనాన్రు, ఓ చివర కొంచెం డీసెంట లుకింగ అబాబ్యి కనిపించడంతో అతని పకక్న కొంచెం దూరంలో నిలబడింది. దగగ్రగా చూసేత్, డీసెంట లుకింగే 
కాదు, హేండస్మ గానే ఉనాన్డు అనుకుంది. కానీ ఏదో మూయ్జిక వింటునాన్డు అనుకుంటా, తనని గమనించటేల్దు. చుటూట్ ఇంకొందరు కురార్ళుళ్ తననే 
దొంగచూపులు చూసుత్నాన్రు. తన పకక్నునన్ అబాబ్యి మాతర్ం జంటిలేమ్న లా డీసెంటుగా ఉండడం రిలీఫగా అనిపించింది సుందరికి. 

సీతారాంకి ఉనన్ ఒక పాడు అలవాటు ఏంటంటే, బాగా లీనమై పాటలు వింటునన్పుప్డు పలల్విని బయటకి హమ చెయయ్డం. ఎకక్డ 
ఉనాన్ం, ఆ పలల్వి ఎలాంటిది అని కూడా పటిట్ంచుకోడు. ఆ రోజు అదే అతని కొంపముంచింది! 

చూడచకక్ని చూరణ్కుంతల, చూపుకందని హేల! 
సందెవేళలో శకుంతల, వెనెన్లెందుకీ వేళ! 
హాయి నవువ్ల సుహాసినీ! తేనె వెచచ్ని కలా!  
వాలుకనున్ల వరూధినీ, లేత హెచచ్రికలా?  
చకోరి చందిర్కా చంచలా  
మోహనాల మేఘమాల  
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సడనగా తన పకక్నునన్ కురార్డు ఈ లైనుల్ హం చెయయ్డం చూసి సుందరి ఆశచ్రయ్పోయింది! ఈ అబాబ్యిలతో వచిచ్న చికుక్ ఇదే! 

బావునాన్రు అనుకునే లోపే ఏవో తికక్వేషాలేసి మొతత్ం ఇంపెర్షన పోగొటుట్కుంటారు! వాట ఎ పిటీ! కవితవ్ం ఉనన్ పాట పాడి టీజ చేసేత్ సరసం 
అనుకునన్టుట్ ఉనాన్డు వెధవ!  

వెంటనే ఇంకో ఆలోచన వచిచ్ంది - ఒక వేళ తను అతనిని అపారథ్ం చేసుకుందేమో, అతను ఊరికే పాట వింటూ హమ చేశాడేమో! 
సరే బెనిఫిట ఆఫ డౌట ఇచిచ్ చూదాద్ం అనుకుంది, అబాబ్యిల గురించి షూయ్రగా తెలిసినా! అతను పాడిన పలల్విపై ఆలోచన పోయింది. "చూరణ్కుంతల" 
అంటే ఏమిటబాబ్? చకక్ని జుటుట్ ఉనన్ అమామ్యి అనా? ఏమో! ఆ మాటకొసేత్ తన జుటుట్ ఒతుత్గా, పొడుగాగ్ ఉంటుంది. "నువువ్ మొగుణిణ్ కొంగుకి కాదే, 
జడకే కటేట్సుకోవచుచ్!" అంటుంది బామమ్. "సందెవేళలో శకుంతల, వెనెన్లెందుకీ వేళ" - నువువ్ చందమామలా అందాల వెనెన్లని కురిపిసూత్ ఉంటే ఇక 
ఈ సందెవేళ మళీళ్ వెనెన్లెందుకు దండగ! ఎంత అందమైన ఊహ!  

ఇలా సుందరి తీయని తలపులోల్ ఉండగా, తనని ఉలికిక్ పడేలా చేసూత్ వినిపించింది ఇంకో పాట - 
 
నినున్ రోడుడ్ మీద చూసినది లగాయతుత్ 
నేను రోమియోగ మారినది లగాయతుత్ 
నాకు గుండెలోన పుటుట్కొచేచ్ "సెగా"యతుత్ 
అది భామ కాదు బాతు! 
 
“చీ! డౌట లేదు. వీడు ఈవ టీజరే. బావునాన్డు అనుకునన్ంత సేపు పటట్లేదు!”. సుందరి కోపంతో పకక్కి తపుప్కుందాం అనుకునేలోపే 

బస వచిచ్ంది లకీక్గా.  
ఏదో బస రావడంతో లోకంలోకి వచిచ్న సీతారాంకి కళుళ్ జిగేలమ్నాన్యి! ఓ అమామ్యి బస ఎకక్డానికి వెళుతూ కనిపించింది. వేటూరి 

పాటే అమామ్యై పకక్నే ఉంటే తను పటిట్ంచుకోలేదా ఇంత సేపూ! ఇంతకంటే అందమైన అమామ్యిలనే చూశాడు కానీ, ఈసారి గుండె కలుకుక్మనడమే 
కొతత్గా ఉంది. ఎవరీ మనోహరి? ఇంతలోనే ఆ అమామ్యి బస ఎకుక్తూ వెనకిక్ తిరిగి తనని ఓ చూపు చూసింది. ఆ కళళ్లో కోపం, చూపులో ఏహయ్భావం. 
వెంటనే జరిగింది అరథ్మైంది సీతారాంకి. కానీ అంతలోనే బస వెళిళ్పోయింది! 

 
4 

జరిగిన పొరబాటుని పదే పదే తలుచుకుని, తనని తానే నిందించుకునాన్డు సీతారాం. పనిలో పనిగా "ఎంత పని చేశావయాయ్!" అని 
వేటూరిని కూడా ఓ మాట అనాన్డు, ఆయన పర్మేయమూ ఉంది కనుక. తన మనసు దోచుకునన్ ఒక చినన్ది ఆఖరుకి కనిపించిందని ఆనందించాలో, 
తాను చేసిన పొరబాటు వలన ఆ చినన్ది బహుశా ఎపప్టికీ దకక్దని బాధపడాలో అతనికి అరథ్ం కాలేదు. "అందానికి అందం ఈ పుతత్డి బొమమ్, అందరికీ 
అందనిదీ పూచిన కొమమ్!" అంటే ఇదేనేమో! 

 
ఆ అమామ్యి చేజారిందనన్ బాధ కనాన్, తనని అనుకోకుండా బాధ పెటాట్ననన్ విషయమే సీతారాంని కలతకి గురిచేసోత్ంది. తన వెంట 

పడిన అమామ్యిలే తపప్, తాను వెంటపడిన అమామ్యిలు ఎవరూ లేరు ఇపప్టి వరకూ. ఇపుప్డు ఈ అమామ్యిని వెతికి, సారీ చెపిప్ తరువాత కుదిరితే 
వెంటపడి పేర్మించాలిస్న అవసరం ఏరప్డింది! 
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ఆ రోజు నుంచి కొనిన్ వారాల పాటూ హైటెక సిటీ అంతా అణువణువూ గాలించాడు. తన బైకుని వదిలి రోజూ సిటీబసుస్ల రదిద్లో 
ఉకిక్రిబికిక్రి అయాయ్డు, షేర ఆటోల ఝంఝాటంలో పడాడ్డు, MMTS పాల్టాఫ్రాలనీన్ వెతికాడు. కానీ ఆమె కనిపించలేదు - "ఉతత్రాన లేవంది ధుర్వ 
నక్షతర్ం, దకిష్ణాన లేవంది మలయ పరవ్తం" అనన్ వేటూరి పాట గురుత్ రావడం తపప్. కానీ అతనికో విషయం అరథ్ం అయియ్ంది. హైదరాబాదులో 
అందమైన అమామ్యిలు చాలా మందే ఉనాన్రు, అమమ్ చూసే ఆ తెలుగు మాటిర్మోనీ సంబంధాలోల్ కనిపించరు కానీ. అయితే ఎంత అందంగా ఉనాన్ తన 
మనసు దోచుకునన్ చినన్దిలా ఎవరూ లేరు, ఇది నిజం! 

ఇలా వెతికి వెతికి అలసి ఒక రోజు సాయంతర్ం దివాకర దగగ్రకి వెళాళ్డు రిలాకస్ అవుదామని. దివాకర పనిచేసే కంపెనీ కూడా హైటెక 
సిటీలోనే ఉంటుంది, అతని కంపెనీ కాయ్ంటీనోల్ అపుప్డపుప్డూ కలవడం అలవాటే ఇదద్రికీ. 

"చూడు సీతారాం! అమామ్యిలు నీ వెంట పడాలిస్నోడివి, నువేవ్ ఓ అమామ్యి వెంట పడడం నీ మగతనానికే అవమానం!" - 
గంభీరంగా డైలాగ చెపాప్డు దివాకర. 

"ఊరుకోరా! నువూవ్ నీ కామెడీలు. మేటర సీరియస ఇకక్డ. అలాంటి అమామ్యిని చూసి కూడా పేర్మలో పడి, తన వెంటపడకపోతే 
అదీ నిజమైన అవమానం నా మగజనమ్కి!" 

"అపుప్డే పేర్మ దాకా వచిచ్ందీ! నేను అనుకుంటూనే ఉనాన్ను. అమామ్యిలతో అసలు ఏ మాతర్ం టచ లేని నీ లాంటి వాడికి పెదద్ షాక 
ఇచేచ్ అమామ్యే ఏదో రోజు తగులుతుందని! నువువ్ మరీ అమాయకుడివి కాకపోతే తొలి చూపులోనే పేర్మలో పడడాలు, తొలి అటెంపట్ లోనే తతాక్ల టికెటుల్ 
దొరకడాలూ ఉండవు!" 

"దివాకరూ, పేర్మలో పడడ్వాడికి కదా తెలిసేది పేర్మ ఘాటూ, పేర్మ కాటూ. నీకెలా తెలుసుత్ంది. "తొలి చూపు తోరణమాయే, కళాయ్ణ 
కారణమాయే" అనన్ వేటూరి పాట అరథ్ం కావాలంటే నువూవ్ నాలా పేర్మలో పడాలి! 

"బాబూ! ననొన్దిలెయ. నినూన్, ఆ వేటూరి కవితావ్నీన్ అరథ్ం చేసుకోవడం నా వలల్ కాదు. కాఫీ తాగాం కదా, వెళాద్ం పద. నాకు వరక్ 
ఉంది" 

"ఒరేయ దోర్హీ. నేను నువివ్చేచ్ ఈ చెతత్ కాఫీ తాగడానికి రాలేదు, నా మనసులో బాధ చలాల్రుచ్కోవడానికి వచాచ్ను" అనాన్డు సీతారాం 
లేసూత్ 

"అవునా! ఆ ముకక్ ముందే చెపుప్ంటే కోలడ్ కాఫీ ఇచేచ్వాడిని కదా, హాట కాఫీ బదులు! చలల్గా ఉండేది"!  
 
 

5 
వాళిల్దద్రూ ఆఫీస కాయ్ంటీన నుంచి బయటకు నడిచి లిఫట్ దగగ్రకి వెళుతూ ఉంటే, అపుప్డే లిఫట్ డోర మూసోక్వడం, మూసుకుంటునన్ 

డోర లోంచి ఓ అందమైన రూపం ఓ క్షణం మెరిసి మాయమవవ్డం జరిగింది. 
"తనే! తనే! " అంటూ మెటల్ వైపు పరిగెతత్డం మొదలెటాట్డు సీతారాం! 
"ఒరేయ! ఇదేమైనా సినిమా అనుకుంటునాన్వ రా! ఈ రోజులోల్ లిఫుట్లు చాలా సీప్డుగా వెళాత్య, మనం ఎంత పరుగెతిత్ మెటెల్కిక్నా 

అందుకోలేం. పైగా పది ఫోల్రుల్ ఉనాన్య ఇంకా, లిఫట్ ఎకక్డ ఆగుతుందో ఎవడికి తెలుసు? పకక్ లిఫట్ లో వెళాద్ం ఆగు" అని దివాకర చెబుతునాన్ 
వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేడు సీతారాం! 
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లకీక్గా ఆ లిఫట్ పై పోల్రులోనే ఆగింది. సీతారాం మెటుల్ ఎకిక్ వెళేళ్టపప్టికి ఆ అమామ్యి లిఫట్ నుంచి పైకొచిచ్ నడుసోత్ంది, ఇంకో 
సేన్హితురాలితో. సీతారాం ఆనందానికి అవధులు లేవు. సుందరికి కనబడకుండా గోడ పకక్నుంచి తననే చూసుత్నాన్డు - "కడగంటి కొలకులోల్, తెలుగింటి 
వెలుగులోల్, తెరతీసిన తేనె దీపం, తేనే కనాన్ తీపి రూపం!" ఆహా! 

కొదిద్ సేపటికి రొపుప్తూ దివాకర కూడా వచాచ్డు, "బతికించింది ఈ అమామ్యెవరో. ఇంకా ఎనిన్ ఫోల్రుల్ ఎకాక్లా అని టెనష్న పడాడ్ను రా 
బాబూ! అమామ్యిల వెంట పడడం వలన కొలెసొట్రాల తగేగ్ చానుస్లు కూడా ఉనాన్యని ఇపుప్డే తెలిసింది" 

రెపప్కూడా వేయకుండా సీతారాం చూసుత్నన్ అమామ్యి ఎవరా అని చూసిన దివాకర - "వాట! నీ మనసు దోచుకునన్ది సుందరా!" 
అనాన్డు వెంటనే! 

"వాట! నీకా అమామ్యి తెలుసా!" 
 
"మా కంపెనీయే. మా ఆఫీసులో సుందరి తెలియని అబాబ్యిలు లేరు!” 

 
“మా ఆఫీసులో అమామ్యిలే లేరు, ఆఫీస కి వెళళ్డానికి మోటివేషనే లేదు లాంటి డైలాగులు ఎలా కొటాట్వురా, ఇలాంటి అమామ్యిని 

పెటుట్కుని?” 
“ఎగాజ్ం పేపర లో ఒకే ఒకక్ పర్శన్కి సమాధానం తెలిసినటుట్ ఆఫీసులో ఒకే ఒకక్ అందమైన అమామ్యుంటే ఎలాగరా పేర్మ పరీక్షలో 

నాలాంటి నవయువకులు పాసవవ్డం?" 
“చందమామే ఉనన్పుప్డు ఇంక చుకక్లెందుకురా!” 
“ఆ, చందమామే! అందని చందమామ. ఎంత మంది టైర చేశారో! అబేబ్! …. కానీ చాలా మంచి అమామ్యి. ఈ పేర్మలూ దోమలూ 

వంటి వాటి జోలికిపోకుండా ఎపుప్డూ ఆ సిరివెనెన్ల పాటల లోకంలో ఉంటుంది” 
“యూ మీన, సిరివెనెన్ల సీతారామ శాసిత్?” 
“ఆ, ఆయనే!  టీనేజ అమామ్యిల దగగ్ర నుంచీ పెళైళ్న ఆంటీల దాకా ఆయన పాటలంటే పడి చచిచ్పోతూ ఉంటారు, ఎందుకో తెలీదు! 

ఇకక్డ ఒకక్ అమామ్యిని పడెయయ్లేక చసుత్నాన్ం!” 
“ఆహా! రమేష నాయుడి టూయ్నుకి వేటూరి పాటలా ఎంత తియయ్ని మాట చెపాప్వురా! నా పెళిళ్ మొదటి శుభలేఖ నీకే ఇచిచ్ నీ రుణం 

తీరుచ్కుంటాను! సిరివెనెన్లే శరణం ఇక!” 
“నువువ్ వేటూరికి కదా ఫాయ్నవి?” 
“పిచిచ్వాడా! వేటూరి కొండపైన దేవుడు, మనమే ఎకిక్ కొలుచుకోవాలి. సిరివెనెన్ల మన కోసం తానే కొండ దిగొచిచ్న దేవుడు. ఇదద్రూ 

దేవుళేళ్!” 
“ఏంటో! ఒకక్ ముకక్ అరథ్మైతే ఒటుట్!” 
“నీకరథ్ం కాదులే గానీ, నాకో చినన్ హెలప్ చెయయ్రా! నీకో లెటర ఇసాత్ను, ఆ అమామ్యి కూయ్బికలలో పెడతావా, రేపు ఉదయం ఆఫీసుకి 

వచిచ్నపుప్డు తను చూసేలా?” 
“నువువ్ జనాలందరూ మరిచిపోయిన పాతకాలం తెలుగు మాటలనీన్ పాటలోల్కి తీసుకొచిచ్ పర్యోగాలు చేసే వేటూరికి అభిమానివి 

మాతర్మే అనుకునాన్ను. నీ బురర్ కూడా ఇంకా పాతగానే ఆలోచిసూత్ ఉందని ఇపుప్డే తెలిసింది. లేకపోతే ఈ రోజులోల్ లెటరుల్ ఎవరు రాసుత్నాన్రురా?” 
“అందుకే కదా నేను రాసుత్నన్ది! నువువ్ జాగర్తత్గా లెటరని సుందరికి అందజెయియ్ చాలు” 
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“ఏదోకటి ఏడు! కానీ నీ లెటర సుందరికి ఇవవ్డం వలల్ HR వాళుళ్ నాకు టెరిమ్నేషన లెటర చేతికివవ్కుండా చూడు చాలు! అసలే ఆ 
HR లేడీస అందరూ ఫెమినిసుట్లు!”  

6 
 
సుందరి పకక్రోజు ఆఫీసుకి వచిచ్నపుప్డు కనిపించింది ఆ ఉతత్రం. తెలల్ని కాగితంపై చకక్ని తెలుగు అక్షరాలు... 
సుందరి గారికి, 
టార్ఫిక రాగం హారెనల్ మోత పెడుతునన్ వేళ, దుమూమ్ ధూళీ మసక మసకగా పరుచుకునన్ వేళ, ఓ తపప్నిసరి ముహూరాత్న కొదిద్రోజుల 

కిర్తం నేను హైటెక సిటీ బస సాట్పులో నిలుచునాన్ను. అపుప్డే మీరు నా పకక్న నిలబడాడ్రు!  కానీ నేను మిమమ్లిన్ చూడలేదు. అలా తొలిసారి మిమమ్లిన్ 
చూడంది మొదలు మన కథ మొదలైంది.  

తపేప్, నా తపేప్! పకక్నే వేటూరి పాటంత అందంగా మీరుంటే గమనించకుండా నేను హెడ ఫోన లో వేటూరి పాటలు వింటూ 
ఉండిపోవడం నా తపేప్! వేటూరి పాటల పలల్వులపై నా ఇషాట్నిన్ దాచుకోకుండా, అవి ఎలాంటి పాటలని చూడకుండా పైకి హమ చెయయ్డం నా తపేప్! 
అందుకు మీరు ననున్ క్షమించాలి. మీరు బసెస్కుక్తూ నాకేసి తీక్షణంగా చూసిన చూపులోల్ నాపై కోపం కనిపించింది. కానీ అదే చూపుకి నాపై వెనెన్ల వరష్ం 
కూడా కురిసిందనీ, నా గుండె కలుకుక్మందనీ మీకు తెలుసా? అపప్టి నుంచీ  "తొలిసారి మిమమ్లిన్ చూసింది మొదలు, కదిలాయి మదిలోన ఎనెన్నోన్ 
కథలు" అనన్ వేటూరి పాట పలల్వి జానకి గొంతులో రిపీట మోడలో నాలో పేల్ అవుతూనే ఉందని మీకు తెలుసా? మిమమ్లిన్ కలిసి సారీ చెపాప్లని ఎంతగా 
మీకై వెతికానో మీకు తెలుసా? 

మీ ఆఫీసులోనే పనిచేసే మా దివాకర గాడి పుణయ్మా అని మీరు మళీళ్ కనిపించారు. మీ పేరు సుందరనీ, మీరు సిరివెనెన్ల అభిమాననీ 
వాడే చెపాప్డు. ఏ అబాబ్యీ మీ మెళోళ్ పూలమాల వెయయ్లేదనీ కూడా చెపాప్డు. మీలాంటి అందానిన్ ఎవరూ అందుకోవాలనుకోకపోవడం నాకు చాలా 
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. "అదెలా సాధయ్ం" అని నా అనుమానానికి మీ సిరివెనెన్లే సమాధానం చెపాప్రు తన పాటలో - "ఎందరు చూశారో 
కలగనాన్మనుకునాన్రో! అందుకనే ఏమో తను నిజం కాదనుకునాన్రో" అంటూ. అవును! మీరు అందని కల అందరికీ. నాకు మాతర్ం అందే నిజం 
అవుతారేమోనని చినన్ ఆశ!  

వీడెవడు, నా గురించి ఏమీ తెలియకుండా, నా ఇషట్ం తెలుసుకోకుండా, సరాసరి పర్పోజ చేసేసుత్నాన్డు? ఈడియట! అమామ్యిలోల్ 
కేవలం అందానేన్ చూసే సెకిస్సట్!  అని కోపప్డకండి పీల్జ! "విధాత తలపున" అనే ఒకక్ పాట విని సిరివెనెన్ల తలపునీ, ఆయన ఘనతనీ ఎలా చెపెప్యొయ్చోచ్, 
ఒకక్ చూపులో మీ వయ్కిత్తవ్ం మొతత్ం నాకు అరథ్మైపోయింది. మీరు సిరివెనెన్ల అభిమానని తెలియగానే మరింత రుజువైపోయింది. సిరివెనెన్ల ఆడ 
అభిమానుల కంటే మంచి అమామ్యిలు ఉంటారా చెపప్ండి? పైగా నాకెకుక్వ టైం లేదు. మా అమమ్ నేను తవ్రగా తెలుగు మాటిర్మోనీ అమామ్యిలోల్ ఎవరో 
ఒకరిని ఓకే చెయయ్కపోతే మా దూరపు చుటాట్లమామ్యిని కటట్బెటేట్సాత్నని బెదిరిసోత్ంది! అందుకే ఈ తొందర! అరథ్ం చేసుకుంటారని ఆశిసాత్ను. 

మనం మళీల్ ఒకసారి కలిసి మాటాల్డుకుంటే బావుంటుంది కదూ? ఈ రోజు సాయంతర్ం ఆరింటికి అదే బస సాట్పులో మీ కోసం ఎదురు 
చూసూత్ ఉంటాను! వసాత్రు కదూ? 

వేయి కనున్లతో వేచి చూసుత్నాన్, తెరచాటు దాటి చేరదా నీ సేన్హం? 
       సీతారాం 

 
లెటర చదివిన సుందరి సీతారాంని తిటుట్కుని “చసేత్ వెళళ్ను!” అనుకుంది. తన సిరివెనెన్ల వీకెన్స ని పటుట్కుని టార్ప చేసేదాద్మనే! 

అంత ఈజీనా అమామ్యిలంటే? 
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కానీ రోజంతా సీతారాం ఆలోచనలు ఆమెను చుటట్ముడుతూనే ఉనాన్యి!  ఏదో ఉందా అబాబ్యిలో! ఏ మాతర్ం తెలియని అబాబ్యిపై 
కొంచెం ఇషట్ం లాంటిది కలగడం ఆమెను ఆశచ్రయ్పరిచింది.  “పోనీ సరదాగా వెళేత్? వెళేత్ లవ చేసెయాయ్లి, పెళిళ్ చేసేసుకోవాలి అని లేదుగా! జసట్ 
కలవడమేగా!” అనుకుంది ఒకసారి. మళీల్ “నో నో అసస్లు వెళళ్కూడదు” అనుకుంది. సాయంతర్ం ఐదయియ్నపుప్డు టైం చూడనటుట్ నటించింది. ఐదునన్రకి 
- “వెళాళ్లి. వెళిల్ వెధవని దుముమ్ దులపాలి!” అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. “యెస! అందుకే, జసట్ అందుకే! ఇంకే కారణం లేదు” అని పదే పదే 
సరిద్చెపుప్కుంటూ వెళిల్ంది చివరికి!  

పాపం సుందరికి తెలీదు. ఈ పేర్మ కూడా సిరివెనెన్ల పాటలాటిదేననీ, కొంచెం కొంచెంగా మనసంతా కముమ్కుంటుందనీ! కొంచెం 
కారంగా, కొంచెం గారంగా, కొంచెం కషట్ంగా, కొంచెం ఇషట్ంగా!     
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బస సాట్పలో ఓ మూల బుదిధ్మంతుడిలా ఫోజ కొడుతూ కనిపించాడు సీతారాం సుందరికి!  సుందరిని చూసి ఆనందంగా ఓ చిరునవువ్ 

నవావ్డు! 
"మీరొసాత్రని తెలుసు!"  
"అసలేంటండి? ఆ లెటర ఏంటి? ఈ కలవడమేంటి? ఎవరైనా బస సాట్పులోల్ అమామ్యిలని కలవమంటారా?”  
“అంటే, పారుక్లోల్ కలవడానికి మనమేమీ పేర్మికులం కాదు కదా!” 
“యెస! కాదు, అసస్లు కాదు. అది చెపప్డానికే వచాచ్ను. మీతో కబురుల్ చెపప్డానికి కాదు” 
“ఏంటండీ! నా తపుప్కు సారీ చెపాప్ను కదా! ఇంకా అంత కోపమా! పోనీ మీ కాళళ్ పైన పడమంటారా చెపప్ండి” 
“ఓకె! మీ సారీ ఆకెస్పట్ చేసుత్నాన్! అయితే మీరు మరీ అమాయకులాల్ నటించి, సిరివెనెన్ల పేరు చెపిప్ ననున్ ఫాల్ట చెయాయ్లని 

చూడకండి. ఇంక ననున్ కాంటాకట్ చెయయ్కండి ఎపుప్డూ!”  
“అంతే అంటారా?” 
“అంతే!” 
“చూడండి. మీకు ఇషట్మైన సీతారామ శాసిత్ నా పేరులో ఉనాన్రు, నాకు ఇషట్మైన సుందరామూమ్రిత్ మీ పేరులో ఉనాన్రు. అంటే మనకి 

ఏదో ముడి ఉనన్టేగా! చూశారా ఆ దేవుడి మహతయ్ం! 
“మహతయ్ం లేదు గిహతయ్ం లేదు. అది కథ రాసినవాడి పైతయ్ం!” 
“ఏదో ఒకటి. కానీ మీరే నాకు అగతయ్ం, మీరు తపప్ నాకు లేదు గతయ్ంతరం” 
“పాతకాలం సినిమా హీరోల డైలాగులు కొడుతూ టూ మచ ఏకట్ చేసుత్నాన్రు!” 
“లేదండి! నాకు అమామ్యిలతో ఎలా మాటాల్డాలో అసస్లు తెలీదు, మీరు నమామ్లి!” 
“ఆహాహా! ఇదో కొతత్ టిర్కాక్!” 
“లేదండి! అనిన్ టిర్కుక్లే తెలిసుంటే…. ఈపాటికి మిమమ్లిన్ బుటట్లో పడేసే వాడిని కదా!”  
కొంచెం నెమమ్దిగా, నాటకీయంగా ఈ డైలాగ కొటిట్ ఎందుకైనా మంచిదని ఓ చిరునవువ్ నవావ్డు సీతారాం. సుందరి చురచురా 

చూసింది. 
“అయినా మీతో నాకేంటండీ! నేను వెళుత్నాన్! బస కోసం వైట చేసుత్నాన్ అంతే! గుడ బై!”  అంది! 
“సరే! నేనూ బస కోసమే వైట చేసుత్నాన్ను లెండి! బై!”  
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సీతారాం హెడ ఫోనస్ తీసి పెటుట్కుంటూ, సుందరి కేసి తిరిగి చూశాడు ఆఖరుసారి. సుందరి మూతి ముడిచి తల పకక్కి తిపుప్కుంది!  
“తనకి అతనిపై నిజంగా కోపం ఉందా లేక కోపానిన్ నటిసోత్ందా? అతనితో ఇంకా పోటాల్డాలని ఎందుకు అనిపిసోత్ంది? ఈ పోటాల్టలో 

ఒక రకమైన సానిన్హితయ్ం ఉండడమేమిటి?  ఏదో ముచచ్ట కలుగుతోంది అతనిన్ చూసేత్! ముచచ్టేనా, లేక ఇషట్ం కూడానా?....” 
సుందరి ఆలోచనలకి అంతరాయం కలిగిసూత్ వినిపించింది సీతారాం హమ చేసుత్నన్ పాట -  
మువవ్లా నవవ్కలా ముదద్ మందారమా 
ముగుగ్లో దించకిలా ముగధ్ సింగారమా…. 
సిరివెనెన్ల పాట! కావాలనే ఈ పాట పెటుట్కుని హమ చేసుత్నాన్డు! కానీ సుందరి తల తిపప్లేదు! ఇంతలో బస రానే వచిచ్ంది. 

సీతారామ కేసి అసస్లు చూడకుండా బస ఎకుక్తోంది.. 
నేలకే నాటయ్ం నేరాప్వే నయగారమా! 
గాలికే సంకెళేళ్శావే....! 
అతను ఇంకా పాడుతునాన్డా? పాడినా అంత టార్ఫిక లోనూ తనకి వినిపిసోత్ందా ఈ పాట? లేక తన ఊహా? ఓ సారి వెనకిక్ తిరిగి 

చూసింది సుందరి. తననే చూసుత్నాన్డు అభయ్రథ్నగా, ముదొద్చేచ్లా. ఓ అందమైన చిరునవువ్ విరిసింది సుందరి పెదాలపై. ఎలా వచిచ్ందది తనకే 
తెలియకుండా, తనని అడకుక్ండా! సిగుగ్తో తల తిపేప్సుకుంది. సీతారామ కి తెలిసిపోయింది, ఇక ఆమె మనసుని తన వైపుకి తిపేప్సుకునాన్నని. 
"యూరేకా!" అంటూ “నవివ్ంది మలెల్చెండు” పాటలో చిరంజీవిలా అరుపు అరిచి, ఓ గెంతు గెంతాడు! 
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శోభనం గది అందంగా అలంకరించి ఉంది! గదిలో మంచం పైన కూరుచ్ని సుందరి ఎపుప్డు వసుత్ందా అని ఎదురుచూసుత్నన్ 

సీతారామ నిరీక్షణకి తెరదించుతూ జంధాయ్ల సినిమాలో వేటూరి పేర్మగీతంలా సుందరి గదిలోకి అడుగుపెటిట్ంది. 
“అదేంటి! పాలగాల్సుతో వసాత్వు అనుకునాన్నే! ఈ మధయ్ పదధ్తి గానీ మారాచ్రా?" 
"ఆ! వచిచ్ నీ కాళళ్కి దణణ్ం కూడా పెడతానని ఎకెస్ప్కట్ చేశావా ఏంటి?" అంది సుందరి అతని పకక్నే సరుద్కు కూరుచ్ంటూ... 
“నేను కొంచెం ఎకుక్వ ఊహించానులే!”  
“ఆ! ఊహలోల్ అనీన్ బానే ఉంటాయి. పెళిల్ గురించి కూడా సినిమా కవులు తెగ పొగిడేసేత్ నేనూ చాలా ఊహించాను. కళాయ్ణమనీ, 

వైభోగమనీ! చూసేత్ పొగలూ, భుగలూ, వర్తాలూ, పూజలూ, గుళల్ చుటూట్ తిరగడాలూ...అబబ్బాబ్ అలిసిపోయాననుకో! కాళుల్ ఒకటే నొపుప్లు! కొంచెం 
పటట్రాదూ! "పేర్మాడే కృషుణ్డూ కనున్కొటాట్ల, పెళాళ్డే కృషుణ్డూ కాళుళ్ పటాట్ల" అనాన్డుగా మీ వేటూరి! 

“వామోమ్! మంచి అమామ్యిలా ఏకట్ చేసి, ననున్ నీ నవువ్తో ఫాల్ట చేసి, ఇంత కుటార్! దగా దగా!” 
“నీకెనోన్ సారుల్ చెపాప్ను! నేను ఆ రోజు బసెస్కుక్తూ నవివ్ంది నీ మీద లవువ్ పుటిట్ కాదు సిరివెనెన్ల పాట సాహితాయ్నికి అని! ఆ తరావ్త 

మూడు నెలల పాటూ నా వెంటపడి, ననున్ పెళిళ్ చేసుకో అని పార్ధేయపడి, నానా తంటాలు పడి ననున్ ఒపిప్ంచి, తరావ్త నువేవ్ మా అమామ్నానన్లతో 
మాటాల్డి,  ఇదంతా నువేవ్ చేసి ఇపుప్డు ననన్ంటావా?” 

“ఏదో సిరివెనెన్ల వారి అమామ్యివనీ, అందంగా ఉనాన్వనీ మనసు పడితే ననున్ ముగుగ్లోకి దించి కటేట్సుకునాన్వుగా” 
“అవును మరి! నువువ్ పెదద్ అమామ్యకుడివి. ఎంగేజెమ్ంట అయిన తరావ్త ముదుద్ కోసం చిలిపిగా వేధించలేదూ?” 
“ఆ! ఇచిచ్నటుట్ పెదద్!” 
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“తీసుకోవడం ఎలాగో తెలీదని చెపుప్!” 
 
కళళ్తో చిలిపిగా చూసింది సుందరి! ఇదద్రూ అందంగా నవువ్కునాన్రు. సుందరి సీతారామ ఒళోళ్కి తలవాలిచ్ ఒదిగిపోయి, గారంగా - 
“నా పిర్యమైన శీర్వారూ! మనం ఎపుప్డూ ఇలాగే సరదాగా ఆనందంగా ఉందామా? “నాలోనే నువువ్, నాతోనే నువువ్, నా చుటూట్ 

నువువ్, నేనంతా నువువ్”, అవుతావా నువువ్?” 
“ఎపుప్డో అయిపోయానుగా!” అనాన్డు సీతారాం ఆమె జుటుట్ను నిమురుతూ! 
“ఊ..” 
“ఓ పాట పాడనా!” 
“నువువ్ పాటలు కూడా రాసాత్వా?” 
“లేదు. ఊరికే టైర చేశాలే! ఫసట్ నైట కి ఏపట్ గా ఉంటుందని” 
“ఆహా! ననున్ చూసి పాట పొంగింది అంటావ అనుకునాన్నే!” 
“ష!..విను” - 
 
“పెదవికి ముదిద్సేత్ బుగగ్కి కోపం 
బుగగ్కి ముదిద్సేత్ పెదవికి కోపం 
ఎలా తగువు తీరచ్డం? 
ఎలా సరసమాడడం?…” 
 
ఇదద్రి మధయ్నా మౌనం ఓ క్షణం పాటూ. సీతారామ ఒడిలో ఉనన్ సుందరి అతనేన్ చూసూత్ చిలిపిగా నవివ్ంది. 
“సరసం తెలీదు అనుకునాన్ను కానీ పరావ్లేదే! తరావ్త లైన నేను చెపప్నా?” అంది. 
“చెపుప్” 
“దగగ్రగా రా! చెవిలో చెపాప్లి” 
“సరే!” 
అపుప్డు సుందరి సీతారాం చెవిలో గుసగుసగా చెపిప్న మాట విని చీకటి సిగుగ్పడింది, జాబిలి ముసిముసిగా నవువ్కుంది - 
“మాటలతో సరిపెడితే శీర్మతికి కోపం!!!” 
అదండీ కథ! కథ కంచికి, ఈ జంట వలపు కౌగిలికి, మనం ఇంటికి!! 

 
PPP 
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నవనీతం                  పోడూరి ంకటరమణ 
 ఏబీసీ ఇంటరేన్షనల లో వైస పెర్సిడెంట  'పార్జెకట్స్'   గా ఇవాళ తో నాకు అయిదు  సంవతస్రాలు పూరిత్ అవుతుంది. సౌత  ఆఫిర్కా లో 

మా పార్జెకట్స్ అనీన్ ఇంచుమించు పూరిత్ అయాయ్యి.  కేప టౌన లో టేబుల మౌంటెన దగగ్రగా ఉనన్ ఇరవయి నాలుగు అంతసుత్ల భవనం లో ఇరవయి 
ఒకటవ అంతసుత్లో ఉనన్ నా చాంబరస్ లోంచి సముందర్ం చాలా బాగా కనపడుతుంది. రోజూ పనిలో మునిగిపోయే ముందు ఒక పది నిమిషాలు 
సముదర్ం కేసి చూసూత్ గడపడం నాకు అలవాటు. అందుకే నేను వచిచ్న పదిహేను నిమిషాల దాకా సెకర్టరీ 'మసేబొలా'  ఏ కాలస్ ఇవవ్దు.  ఇవాళ  నా 
మనసు ఎకుక్వసేపు పర్శాంతంగా సముదార్నిన్ ఎంజాయ చేయలేకపోయింది. దానికి కారణం లేకపోలేదు. జిఇ మలీట్ నేషనల లో చాలా పెదద్ జీతం తో 
వచిచ్న ఒక జాబ ని అంగీకరించడానికి పర్సుత్త కంపెనీ సీఈఓ అడుడ్పడాడ్డు. దానికి కారణం ఇండియాలో ఒక ఓపెదద్  సివిల పార్జెకట్ టెండర ని ఏబీసీ 
గెలుచుకోవడమే. నేను వెళిళ్పోతే ఆ పార్జెకట్ ని నిరీణ్త సమయంలో  పూరిత్ చేయడం కషట్మని సీఈఓ జాన భయం. జాన ని కాదని వెళిల్ పోవడం నాకూ 
కషట్మే. ఇదద్రం కలిసి ఏబీసీ లో చాలా సాధించాము. 'జిఇ' ఆఫర వదులుకుని ఈ పోర్జకట్ ని  ఛాలెంజింగ గా తీసుకు ని చేయమని కోరాడు. జీతం నషట్ం 
భరీత్ చేసి పార్ఫిట షేరింగ కూడా ఆఫర ఇచాచ్రు , ఇవనీన్ ముఖయ్ం కాక పోయినా ఇండియాలో పోర్జెకట్ అవడం వలల్ కాదన లేక పోయాను.   

 జీవితంలో వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే నా ఉదోయ్గ పర్యాణం లో మలుపులు ననున్  ఇపప్టికీ చాలా ఆశచ్రయ్ పరుసాత్యి. 'ఎం 
ఏ'  సోషల వరక్ పూరిత్ చేసిన వెంటనే  ఎల ఎన  టి   అనుబంధ కంపెనీ లో  పెరొస్నెల ఆఫీసర గా చే రాను. పార్జెకట్ మేనేజెమ్ంట మీద కంపెనీ లో 
ఆఫీసరల్కి ఒక వరక్ షాప నేను ఆరగ్నైజ చేయవలసి వచిచ్ంది. యూనియన పోర్బెల్ంస ఏమీ లేక పోవడంతో వరక్ షాప లో ఎకుక్వ భాగం ఫాలో 
అయినపుప్డు 'కిర్టికల పాత' లాంటి కొనిన్ టెకీన్కస్ ఆకళింపు చేసుకుంటే పార్జెకట్స్ విజయవంతంగా పూరిత్ చేయవచుచ్ అనిపించింది. అపుప్డు నడుసుత్నన్ 
కొనిన్ పోర్ జెకట్స్ ఎనాలిసిస లో నేను కూడా సరదాగా పాలొగ్డం జరిగింది. వరక్ షాప అయిపోయిన తరువాత ఒక రోజు ఇంజనీరింగ హెడ 
వేణుగోపాల  గారు ననున్  తన చాంబరస్ కి రమమ్నాన్డు. అవీ ఇవీ మాటాల్డిన తరువాత ఆయన ఒక సలహా ఇచాచ్డు. ననున్ వెంఠనే  కాయ్ట రాసి ఐఐఎం 
టైర చేయ మనాన్డు. అంతవరకూ అటువంటి ఊహ నాకు ఎపుప్డూ రాలేదు. ఆయన ఇంకొంచం వివరించాడు. మేనేజెమ్ంట అనేది కొంత సవ్తహాగా వయ్కిత్ 
లో ఉండే సిక్ల అనీ అది ఉనన్వాళుల్ తగిన ఖావ్లిఫికేషన ఉంటె చాలా ఎదగొచచ్ని చెపిప్ అటువంటిసిక్ల  నాలో పుషక్లం గా ఉందని అందు చేత ఐఐఎం 
లాంటి చోట నుండి కావ్లిఫై అయితే తిరుగులేని కెరీర ఉంటుందని చెపాప్డు. అపప్టికి ఇంకా పెళిల్ కాలేదు కాబటిట్ మా అనన్యయ్ తో చరిచ్సేత్, తాను సపోరట్ 
చేసాత్నని వెంఠనే కాయ్ట రా యమని వాడు కూడా పోర్తస్హించాడు. ఆ తరువాత అంతా  కలలోలా జరిగిపోయింది. కాయ్ట లో సెలెకట్ అవడం, ఐఐఎం 
కాయ్ంపస సెలెక్షన లో టెలోక్ లో చేరి మూడు నాలుగు పెదద్ కంపెనీలు మారి  అంచెలంచెలు గా  నిచెచ్న ఎకక్డం జరిగిపోయింది. మధయ్లో వేణు గోపాల 
గారి అమామ్యితో వివాహం, ఇదద్రు పిలల్లు మొదలయినవి కుటుంబ పరంగా ఇతర పరిణామాలు..! 

పదిహేను నిమిషాలు అయిపోగానే  మసేబొలా  ఫోన చేసి ఇండియా లోని కొతత్  పార్జెకట్ కి ఫీలడ్ ఇంజనీరస్ ని షారట్ లిసిట్ంగ చేయడం 
కోసం  ఇవాళిట్ మొదటి మీటింగ అని. గురుత్ చేసింది. ఇంకో పది నిమిషాలకి  హెచ ఆర సీనియర మేనేజర  తన అసిసెట్ంట తో లిసట్ తీసుకుని వచాచ్డు. 
అతని దగగ్ర లిసట్ తీసుకుని పేరుల్ ఒకొక్కక్టే చూసూత్ వెళాల్ను. కనపడడ్ రెండు తెలుగు  పేరల్లో ఒక పేరు దగగ్ర పెనున్ ఆగి పోయింది. 'హలాయుధరావు'. ఆ 
పేరు సాధారణంగా తకుక్వమందికి ఉంటుంది . ఆ పేరుతో నా జీవితంలో ముఖయ్ విషయాలు కొనిన్ ముడిపడి ఉనాన్యి. అతనేనా అని అనుమానం వచిచ్ 
అతని సీవీ ఫైల అడిగాను. అది చూడగానే సందేహం తీరిపో యింది. అతనే. పర్సుత్తం హైదరాబాద లో పని చేసుత్నన్టుట్నాన్డు.  ఎపప్టి మాట? పాతికేళుళ్ 
గడిచిపోయాయి. అతని పేరు చూడ గానే మాధురి మనసు లోకి రావడం ఒక తీయని బాధతో కూడిన భావం  హృ దయానిన్సప్ృశించి వెళల్డం 
అపర్యతన్ంగా జరిగిపోయింది.కలన్ల  గారు ఇంకా బతికి ఉనాన్డా? ఆయన గురుత్కు రాగానే ఎపుప్డో మరుగున పడిన గాయం మళీళ్ రేగిన  భావం 
కలిగింది . ఆయన బతికి ఉంటె,  కాలిన పుండుకు నవనీతం రాయవచేచ్మో అనన్ ఆలోచన మనసులో మెదిలింది. వెంఠనే అలా ఆలోచించడం తపుప్, అది 
నా తతావ్నికి విరుదధ్మని కూడా అనిపించింది  
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  మిగతా లిసట్ లోంచి ఒక ఆరు   పేరల్తో పాటు హలాయుధరావు ని కూడా సెలెకట్ చేసి, డేట ఫికస్ చేసి ఆరుగురినీ పిర్లిమినరీ 
ఇంటరూవ్య్ కి  కలకతాత్ కి రమమ్ని మెయిలస్ పెటట్మనాన్ను. 

 వాళుళ్ వెళళ్గానే  'మెసబోలా'  కి రింగ చేసి, నా సెప్షల కాఫీ ఒకటి పంపమని, ఓ అరగంట  సేపు కాలస్ ఏవీ ఇవవ్దద్ని చెపిప్ ఫోన 
పెటట్గానే, మనసు మాధురి మీదకి పోయింది. 

అనిన్ పేర్మలూ పెళిళ్ళళ్కి దారి తీయక పోయినా చదువుకునే రోజులలో చాలా మంది  మగవాళుళ్ ఎవరో ఒక అమామ్యి వైపు 
ఆకరిష్ంచబడడం సహజమేమో. అది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో ఒక పధధ్తి, కారణాలూ  అంటూ ఉండవే మో. అటువంటి ఆకరష్ణలకి 
లోనవడం,  తరువాత జీవితంలో జరిగిన మారుప్లతో అవి జాఞ్పకాల  మరుగున పడిపోవడం సహజమే. చదువుకునే రోజులలో అటువంటి ఆకరష్ణ 
కి  నేనూ లోనయాయ్ను.  

నరసాపురంలో గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చేసి ఎంఏ చేయడానికి వాలేత్రు చేరాను. హాసట్ల రూమ అదీ అలాట చేసేదాకా మా ఊరినుంచే వెళిల్ 
అకక్డ ఇంజనీరింగ చేసుత్నన్ రాజారావు రూమ లో దిగాను. అడిమ్షన పూరిత్ అయినా తరువాత హాసట్ల రూమ కి అపిల్కేషన ఇచిచ్ రాజారావు తో 
యూనివరిస్టీ కాంటీన లో కాఫీ తాగుతుంటే అకక్డకి  అతని కాల్స మేటస్ కూడా వసేత్ పరిచయం చేశాడు. వాళళ్లోల్ ఒకతను పేరు హలాయుధరావు. పేరు 
చెపప్గానే నేను కొంచెం ఆశచ్రయ్ం కనపరిసేత్ అతనే అనాన్డు. 'మా నానన్గారు విషుణ్ భకుత్డు లెండి ' అనాన్డు నవువ్తూ.  మాటల సందరభ్ంలో హాసట్ల 
రూంకి అపిల్కేషన ఇచాచ్నని చెపాప్ను.  

హలాయుధరావు వెంఠనే  "మీకు ఇపుప్డు షెడస్ లో ఫోర సీటర కానీ ఇవవ్రు. నేను ఇంకో ఇదద్రం కలిసి అప లాయ్ండస్ లో 
మూడుగదుల ఇలుల్ తీసుకుని ఉంటునాన్ము. మాలో ఒకడు వేరే రూమ  కి ళిళ్పోయాడు. మీరు కావలిసేత్ వెంఠనే చెపప్ండి" అనాన్డు.  

రాజారావు కూడా అదే బాగుందని చెపప్డంతో ఆ సాయంతర్మే చేరతానని చెపాప్ను.  
చిన వాలేత్ర లో లైట హౌస కి దగగ్రగా ఒక రిటైరడ్ కలన్ల  గారి ఇంటోల్ అవుట హౌస లో మేడ మీద హలాయుధరావు వాళూళ్ ఉంటునన్ 

ఇంటోల్ ఆ సాయంతర్మే చేరాను. 
మొతత్ం నాలుగు రూములలో ఒకటి నాకు ఇచాచ్రు. ఒక రూమ కిచెన గా వాడుతునాన్రు. మిగతా రెండు రూములోల్ ఒకదాంటోల్ 

హా.రావు ఇంకోదాంటోల్ అతని మితుర్డు మురారి ఉంటునాన్రు. అవుట హౌస లో కింద భాగం ఇంటివాళుల్ సోట్ర గా వాడుతునాన్రని తెలిసింది  
యూనివరిస్టీ అవుట గేట కి దగగ్రగా ఉనన్ విదాయ్రామ అనే హోటల నుంచి కాయ్రియర తెపిప్ంచుకునేఏరాప్టు వాళల్కి ఉంది. నేను 

కూడా అందులో చేరాను.  
 నాకు ఇచిచ్న రూమ లోంచి కలన్ల గారి  బాయ్క యారడ్ బాగా కనపడుతుంది. నేను చేరిన మరునాడు పొర్దుద్నేన్ సాన్నం చేసి కిటికీ 

లోంచి సముదర్ం కేసి చూసూత్ నుంచునాన్ను. సూరోయ్దయం, సముదర్ం మీదుగా అదుభ్తంగా ఉంటె అలాగే చూసూత్ నుంచునాన్ను. అనుకోకుండా దృషిట్ 
మరలిచ్ కలన్ల గారి బాక యారడ్ లోకి చూశాను.  బాక యారడ్ లో ఒక వయపు గోడ వారగా కొనిన్ గులాబీ మొకక్లు, వాటి పకక్న కొంచెం పెదద్విగా 
ముదద్  మందారం మొకక్లూ పూలతో నిండి ఉనాన్యి. ఎకక్డినుంచో ఒకక్ మాటుగా సనన్జాజి పూల వాసన గుపుప్న కొటట్డం, వాళళ్ ఇంటి వసారా తలుపు 
తెరుచుకుని ఒక అమామ్యి బయటికి రావడం ఒకే మాటు జరిగింది. పదెద్నిమిది సంవతస్రాలు ఉండవచుచ్. ఎరర్టి పరికిణీ మీద చిలక ఆకుపచచ్ వోణీ 
వేసుకుంది. బయటికి వచిచ్న వెంటనే మందారం మొకక్ దగగ్రికి వెళిల్, ఓచినన్  ముదద్ మందారానిన్ తుంచి తలలో తురుముకుంది. చెటుట్వైపు తిరిగినపుప్డు 
అపుప్డే సాన్నం చేసినటుట్ తెలుసుత్నన్ పొడవ పాటి జడ వయాయ్రంగా కదిలింది. అనీన్ కలిపి బాపూ గారు తన బొమమ్కి పార్ణం పోసి వదిలారనిపించింది. 
మళీళ్ ఇంటోల్కి వెళళ్డానికి వెనకిక్తిరిగినపుప్డు ముఖం వివరంగా చూడడం జరిగింది. చకక్టి కను ముకుక్ తీరు తో పెదద్ పెదద్ కాటుక కళళ్తో, నుదిటి మీద 
ఉనన్ కుంకం కొంచెం నాసిక మీద పడి చాలా అందంగా కనిపించింది. మా నరసాపురం లో కొందరు అందమయిన అమామ్యిలిని చూసినా ఇంత 
అందమయిన అమామ్యిని చూడడం అదే మొదటి సారి. ఆమె వెంఠనే లోపలి వెళిళ్పోయినా ఆమె  రూపం నాలో చెరగని ముదర్ వేసింది.  ఆమె  గురించి 
నాకేమీ అపప్టికి తేలియదు  కాబటిట్ అపప్టి  నా వయసులో ఉనన్ పర్తి యువకుడికీ కలిగే ఆకరష్ణ లాంటిదే  నాకూ కలిగిందేమో. కానీ అదివరకు ఎపుప్డూ 
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లేని విశేషమేమిటంటే, ఆ తరువాత రోజంతా ఆమె ఎపుప్డు గురుత్కు వచిచ్నా గుండెలు దడ దడా  కొటుట్కోవడం నాకే  ఆశచ్రయ్ మేసింది. అది ఒక చెపప్లేని 
భావన. అంద  మయిన అమామ్యిలిన్ చూసినపుప్డు పర్తి యువకుడికి అలాల్ంటి భావనే కలుగుతుందా అనన్ది నాకు అపుప్డు  తెలియని విషయం.  

మురారి ఎంబీబీఎస ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. హా.రావు ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర చదువుతునాన్డు. ముగుగ్రి లోకీ చినన్వాడిని 
నేనే. ఇదద్రికీ వాళళ్  కాలేజీల దావ్రా మంచి హాసట్లస్ ఉంటె ఇకక్డ ఎందుకు ఉంటునాన్రో ఆవేళ తెలియలేదు కానీ కొదీద్ రోజు ల లోనే తెలిసింది.  

 ఒక వారం రోజులలో నాకు తెలిసిన మిగతా వివరాలు ఏమిటంటే కలన్ల గారు సవ్చఛ్ంద విరమణ తీసుకుని విజయ నగరం వదద్ 
తాతలనాటి కొదిద్పాటి భూమిని సాగు చేసుకుంటునాన్రు. ఆయన ఎకుక్వ కాలం అకక్డే ఉంటాడు. పిలల్ల చదువుకోసం వాలేత్రు లోనే ఉనన్ సవ్ంత ఇంటోల్ 
ఏరప్రచిన మకాంలో భారయ్, పిలల్లు, ఆయన చెలెల్లు ఉంటారు. ఆయనకి  నలుగురు ఆడపిలల్లు. కొడుకులు లేరు. పెదద్పిలల్కి ఒక మిలిటరీ ఇంజనీర తో పెళిల్ 
అయింది. వాళుళ్ పూనా లో ఉంటారు. రెండవ అమామ్యి వనజ  మెడిసిన మూడో సంవతస్రం మూడో అమామ్యి నీరజ ఎమెమ్సీస్ ఫైనల చేసుత్నాన్రు. 
నాలోగో అమామ్యి మాధురి యూనివరిస్టీ లో సెప్షల బిఎ చేసోత్ంది. ఆ వారం లో నాకు తెలిసింది వాళుళ్ చాలా సోషల గా ఉంటారు.  

నేను వచిచ్న మూడో రోజే కిచెన లో  కాయ్రియర భో జనానికి మేము ముగుగ్రం  కూరోచ్ బోతుంటే, మురారి  " నారాయణ గారూ 
,  కలన్ల గారి భారయ్ నిరమ్లమమ్ గారు ఏవో కూరలు ఇసాత్నంది. కొంచెం వెళిల్ తెసాత్రా?" అనాన్డు. అలాగే అని నేను కలన్ల గారి ఇంటోల్కి వెళాల్ను. అదే 
మొదటి సారి వాళిల్ంటికి వెళల్డం. సిటవుట దాటి లోపలి హాలు లోకి వెళాల్ను. 

పెదద్ హాలులో ముందు సోఫాలూ , కురీచ్లూ దూరంగా డైనింగ టేబుల ఉనాన్యి.  
ఎవరూ అకక్డ లేకపోవడంతో నేను అకక్డే నుంచుని కొంచెం దగాగ్ను.   
వనజ కాబోలు  బయటికి వచిచ్ “ఓహో నారాయణ గారా కొతత్గా వచాచ్రు కదా?" అని మళీళ్ లోపలి వెళిళ్ంది. నా రూమ మేటస్ నా 

పేరూ అదీ చెపిప్నటుట్నాన్రు అనుకునాన్ను  
 వనజ మాటలు విని లోపలినుంచి ఒక పెదాద్విడ, మాధురి బయటికి వచిచ్ ఓ పకక్గా నుంచునాన్రు. మాధురిని దగగ్రగా చూడడం అదే 

మొదటి సారి. మొదటి రోజు పూల మొకక్ దగగ్రా, ఆ తరువాత ఒక మాటు ఇంటిముందు కొంచెం దూరం నుంచీ చూడడం జరిగింది. ఎపప్టాల్గే చూడగానే 
గుండె దడ 

ఒక మాటు నాకేసి చూసి ఏమీ మాటాల్డకుండా పలకరింపుగా నవివ్ంది. నరసా పురం అనుభవాలతో పోలుచ్కుంటే పరిచయం లేక 
పోయినా ఆమె అలా పలకరింపుగా నవవ్డం కొంచెం ఆశచ్రయ్ పరచినా చాలా సహజం గా అనిపించింది. 

" నువువ్ ఏ సంవతస్రం లో పుటాట్వు బాబూ?" అంది  సడన గా మాధురితో బయటికి వచిచ్న  పెదాద్విడ.  
నేను ఆ పర్శన్కి కొంచెం తడబడే గానీ " మా అతత్యయ్ శారదాంబ"  అంది పరిచయం చేసూత్ మాధురి.   
నేను పుటిట్న సంవతస్రం చెపాప్ను.  
ఆ విడ ముఖంలో ఒకక్ మాటు ఒక విషాద ఛాయ చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయాను. 
ఈ లోపులో వనజ ఓ బాకస్ లో పెటిట్ కూరలు తెచిచ్ ఇవవ్డం తో అందరికీ ఒకే మాటు " వసాత్నండి" అని చెపిప్ వచేచ్శాను. 
జరిగింది చెపిప్నపుప్డు మురారి చెపాప్డు. శారదాంబ గారికి ఒకే ఒకక్ సంతానం రెండేళల్ వయసు వాడు   పదెద్నిమిదేళల్ కిర్తం 

చనిపోవడం తో, నా లాంటి వాళుళ్ కనపడితే పుటిట్ న సంవతస్రం అడిగి అది వాళళ్బాబ్యి పుటిట్న సంవతస్ర మయితే, వాడు బతికుంటే ఇంత  వాడు 
అయేయ్వాడు కదా అని అనుకుని బాధ పడడం  వీళుళ్ చాలా మాటుల్  చూశారట.  అది వినన్ తరువాత నాకెందుకో ఆవిడని తలుచు కుంటే చాలా 
బాధేసింది.  

సెలవు రోజులలో మురారి, హా. రావు ఇదద్రూ ఎకుక్వ కాలం కలన్ల ఇంటోల్నే గడిపే వారు. ననున్ కూడా తీసుకు వెళేల్వారు. నేను 
వాళల్తో రూం లో చేరే సమయానికి కలన్ల గారు పెదద్ కూతురు దగగ్రికి పూనా వెళళ్డంతో మూడు వారాలు ఆయనిన్ చూడడం పడలేదు.  
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మురారి పెదద్మామ్యి వనజతో చెస ఆడడం లేదా ఇదద్రూ  చదువు విషయాలతోనో గడిపే వారు. హా. రావు, నిరమ్లమమ్ గారూ, నీరజా 
ఒక చోట చేరి సినిమాల చూడడమో, వాటి గురించి చరచ్ లో జరుపుతూ ఉండేవారు.   మాధురి మటుకు ఇంటి పనులు అనీన్ చూసుకుంటూ ఓ పకాక్గా 
కూరుచ్ని ఎపుప్డూ ఎదో చదువుకుంటూ ఇందేది. అందరికీ కాఫీ ఫలహారాలు ఆమే పరయ్వేకిష్ంచేది. వాళళ్ ఇంటోల్  ఓ సోషల కల్బుబ్లా వారాంతాలు బాగా 
గడిచేవి.  

నాకు తెలియకుండానే నేను శారదాంబ గారికి దగగ్ర అయాయ్ను. మొదటి సారి కూరలకి వెళిల్ నపుప్డు కాకుండా రెండో మాటు 
వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ ననున్ పిలిచి దగగ్ర కూరోచ్ పెటుట్కుంది. నా కుటుంబ విషయాలు ఆవిడ వివరాలు అడుగు తునన్పుప్డు మా నానన్గారు తరుచు 
రమణాశర్మం వెడుతూ ఉంటారని చెపప్డంతో ఆవిడ ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు నాతొ ఎకుక్వ మాటాల్డేది.   మా నానన్గారి పర్భావం వలల్ నాకు  కొనిన్ 
విషయాల మీద ఏరప్డిన అభి పార్యాలు  ఆమె తో సంభాషణలు చేసినపుప్డు దొరేల్వి.   

మొదటి రెండు వారాలూ గడిచేటపప్టికి నాకు అరథ్మయిందేమిటంటే, మురారీ, వనజ మధయ్, నీరజ, హా.రావు ల  మధయ్ మామూలు 
సేన్హం కంటే ఒంచెం ఎకుక్వ అనుబంధం ఉనన్టేట్ ఉంది. అది ఇంటోల్ అందరికీ కూడా తెలిసినటేట్  అనిపించింది.  చదువులు పూరత్వ గానే వాళళ్ పెళిల్ళుల్ 
జరుగుతాయని తరవాత తెలిసింది.   

నేను అకక్డ చేరిన మూడో వారం ఎపప్టిలాగే వాళింటోల్ చేరాము. మామూలు గానే శారదాంబ గారు ఏవో ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు 
మాటాల్డుతూ " అనీన్ భగవంతుడు నిరణ్యిసాత్డా లేక మన చేతులోల్ ఏమనాన్ ఉందా ?అని అడిగారు ననున్.  

నేను ఎదో కొంత వివరణ ఇచిచ్  "ఉచాశ్వ్స నిశావ్సాలు మనం నిరణ్ణ్యించి చేసుత్నాన్మా? లేదా అవి వాటంతట 
అవే  జరుగుతునాన్యా?"  అని అడిగాను. 

నేను ఆ మాటలు అనగానే మాధురి సడన గా వచిచ్ మా వదద్ కూరుచ్ంది. మా మధయ్ సంభాషణలు ఓ చెవి వేసి ఆమె కూడా 
వింటోనన్దనన్ విషయం అంతవరకూ నేను గమనించలేదు. గుండె దడ తో బాటు ఏడూ ఉతాస్హం వచిచ్ంది నాకు. 

" మనం ఏ పని చేసినా దానికి ఆధారం మన ఆలోచనే కదా ? "ఆలోచనలు మనకి వసాత్యా? లేక మనం వాటిని తెచుచ్కుంటామా?" 
అనాన్ను మాధురి కేసి తిరిగి  

" మనకి వసాత్యి" అంది  ఆమె 
" ఆలోచనలకి, మన ఉచాశ్వ్స నిశావ్సాలకి మూలం ఒకటే" అందు చేత మన పాతర్ ఏమీ లేదు అనాన్ను. 
"ఒపుప్కోవడం కషట్మే" అంది  మాధురి. 
" కానీ అదే నిజం కొంచెం ఆలోచించండి మీకే తెలుసుత్ంది" అనాన్ను నవువ్తూ.  
నేను శారదాంబ గారితో మాటాల్డుతూనన్పుప్డలాల్ మాధురి కూడా వచిచ్ చేరి మాటలు కలిపేది. 
ఓ రోజు అలా మాటాల్డుతుండగానే   కలన్ల గారు ఊరినుంచి వచిచ్ హాలులోకి వచాచ్రు. 
అందరూ ఆయన చుటూట్  చేరారు. మురారి ననున్ పరిచయం చేశాడు.  ఆయన ననున్ ఒక మాటు పరిశీలనగా చూసి " ఓహో" అని " 

"మళీళ్ కలుదాద్ం" అని లోపలికి వెళిల్పోయారు. మేము కూడా వచేచ్శాము. ఆ మరాన్డే  కలన్ల గారు విజయనగరం వెళిల్పోయారు.  
ఆ తరువాత మా ధురి అనుకోకుండా యూనివరిస్టీ లైబర్రీ దగగ్ర కలిసింది. ఆమె ఫిలాసఫీ  సెప్షల బిఎ చేసోత్ంది. 
శారదాంబగారితో మాటాల్డిన విషయం లో ఆమె ఎందుకు ఆసకిత్ చోపిందో అపుప్డు అరథ్ మయియ్ంది.  
 
ఆమె రోజూ మధాయ్హన్ం కాలేజీ అయినతరువాత  లైబర్రీ కి వసోత్ందని తెలిసి నేను కూడా అకక్డికి వెళల్డం ఆమెతో మాటాల్డడం 

జరిగేది.  పరిచయం పెరిగిన కొదీద్ ఆమె మీద నాకు సదభిపార్యం  పెరుగుతూ వచిచ్ంది.  



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

120            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ఇంటి దగగ్ర వాళళ్ అకక్ల ముందు నాతొ ఎకుక్వగా మాటాల్డడానికి ఆమె ఇషట్ పడటం లేదని గర్హించాను. అందుకే రోజూ లైబర్రీ లో 
కలిసే వాణిన్.  

ఆమె కి నామీద ఎటువంటి అభిపార్యం ఉందొ నేను గర్హించడానికి ఆమె అవకాశం ఇవవ్లేదు.  
నానన్గారికి వంటోల్ బాగోలేదని తెలిసి నరసాపురం రెండు రోజులు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. వచిచ్న రోజునే  లైబర్రీ లో ఆమెని 

కలిసినపుప్డు ఆమె చూపిన  ఆనందం నాకు మంచి ధైరయ్ం ఇచిచ్ంది.  అపుప్డు పెళిల్గురించి ఆలోచించే ఆరిధ్క సావ్తంతర్య్ం నాకు లేక పోయినా, మధురికీ 
వాళళ్  వాళళ్కీ అభయ్ంతరం లేకపోతే మావాళల్తో దెబబ్లాడయినా ముందుకు వెళళ్డానికి మనసులో నిశచ్యం ఏరప్డింది. ఆవేళ మాటల సందరభ్ంలో 
అనుకోకుండా మాధురితో అనాన్ను  పేర్మ వివాహాల గురించి  అభిపార్యం ఏమిటని ?. 

నా పర్శన్ విని కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయింది. " సినిమాల పర్భావం బాగా ఉనన్టుట్ందే మీ మీద " అంది నవువ్తూ. 
" సినిమాల  పర్భావం కాదు. కొందరిని మనకి తెలియకుండానే, ఇదీ అని కారణం లేకుండానే ఇషట్ పడడం నిజ జీవితం లో కూడా 

జరగవచుచ్ కదా? “ 
" ఒక వేళ అలాటి ఇషాట్లు ఏరప్డినా  కొనిన్ అనుకూల విషయాల పర్భావం ఉండకుండా పేర్మలు ముందుకు వెళల్ వేమో!"  
" ఉదాహరణకి ? " అడిగాను నేను  ఆమె మాటల భావం పూరిత్గా అరథ్ం కాక . 
“సినిమా తారల పెళిల్ళుల్ చూడ లేదా మీరు? తారలు సూట్డియో ఓనరల్ కురార్ళళ్ని కానీ, డబుబ్, ఆసుత్లూ ఉనన్ డైరెకట్రల్నే పేర్మించి పెళిల్ 

చేసుకోవడం.” 
 "అవును నిజమే. కానీ అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ అలాగే జరగాలని లేదు కదా?"  ఏమనాలో తెలియక.  
 " మిగతా విషయాల పర్భావం కంటే, తలిల్ తండుర్ల ఆశీరావ్దం లేకుండా నిజ జీవితంలో పేర్మలు ఫలించడం  కషట్మేమో " 

అంది  వెళళ్డానికి లేసూత్ . 
** *** 

 
కానీ ఆ తరావ్త జరిగిన సంఘటనలు సీన పూరిత్గా మారేచ్సి నాకు చాలా కాలం మారని గాయానిన్ మనసులో ఏరప్రిచాయి. 
  వాటికి మొదటి సూచన ఓ రోజు రాతిర్ భోజనాల సమయం లో  మా కిచన లో  అందింది. రోజూ లాగే ఆవేళ భోజనాలు 

చేసుత్ండగా   మురారి,  హా.రావు తో  "మన నారాయణ మాధురి మీద కొంచెం ఆసకిత్ చూ పుతునన్టుట్దే!” అనాన్డు నాకేసి రావు కేసి మారిచ్ 
మారిచ్  చూసూత్.  

  
"బాగానే ఉంది కానీ మనవాడు ఇంజనీర కానీ, డాకట్ర  కానీ కాదె !" అనాన్డు నవువ్తూ.  అలా ఎందుకనాన్డో నాకు అపుప్డు అరథ్ం 

లాలేదు.  
మరో రెండురోజులకి కలన్ల గారు విజయనగరం నుంచి పనులు ముగించుకుని  వచాచ్రు. ఆ తరువాత ఆదివారం ఎపప్టి లాగే 

మురారి, రావు లతో వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్ను. శారదాంబ గారు, మాధురి  ఎందుకో బయటికి రాలేదు. మిగతా వాళళ్ం కలన్ల గారి చుటూట్ చేరాము.  
కొంత సేపు కలన్ల గారు పూనా విశేషాలు, విజయనగరం విశేషాలు చెపాప్రు. ఇంతలో మాధురి అందరికీ టీ తీసుకు వచిచ్ంది. 
ఆమె రాగానే కలన్ల గారు ననున్ చూసి  "మీరు ఎనోన్ సంవతస్రం? ఇంజినీరింగా, మెడిసినా ?"  అనాన్రు. వాళిళ్దద్రికీ రూమ మెట ని 

కాబటిట్ వాళుళ్ చదువుతునన్ కోరేస్ చదువుతునాన్నని అనుకోవడం సహజమే.  
 
లేదండి "ఎం ఏ సోషల వరక్ చేసుత్నాన్నండి అనాన్ను" జవాబుగా. 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

121            ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

అది వినగానే ఆయన   ముఖంలో  కొంచెం నిరుతాస్హం లాంటి విసమ్యం చూశాను.  
“ఎం ఏ సోషల వరక్ లోనా ? ఆ డిగీర్ తో కెరీర ఏమి ఉంటుంది?”  
ఆయన అడిగిన  పదద్తి చూసి నేను ఇంక ఏమీ వివరించడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. ఆ తరువాత ఆయన పర్వరత్నలో చెపుప్కోదగగ్ మారుప్ 

వచిచ్ంది.   
మరి కొనిన్మాటుల్ మురారి తోటీ, రావు తోటీ వాళిల్ంటికి వెడితే ననున్ పూరిత్గా విసమ్రించడం, మాధురి  తో నేను మాటాల్డడం అదీ 

ఆయనకి అంత  ఇషట్ం లేదనిపించి నేను వెళల్డం బాగా తగిగ్ంచి, ఆతరువాత పూరిత్గా మానేశా.   
ఆయన ఊరు వెళిళ్నపుప్డు మాతర్ం అపుప్డపుప్డు శారదాంబ గారి తో మాటాల్డి వచేచ్శాను.  
గతం లో కిచన లో మురారి, రావు చేసిన కామెంటల్ అరథ్ం నాకు అపుప్డు బాగా అరథ్మయియ్ంది. నేను ఇంజనీరింగ కానీ, మెడిసిన కానీ 

చదువుతూ ఉండి ఉంటె ఆయన మురారీ, రావు ల కిచేచ్ గౌరవమే నాకూ ఇచేచ్వారేమో.  
మొదటి సంవతస్రం సెలవులు ఇవవ్గానే, నేను నరసాపురం వెళిళ్పోయి, కాలేజీలు తెరిచిన తరువాత హాసట్ల లో చేరిపోయాను. నేను 

ఫైనల ఇయర లో ఉనన్పుడు మాధురి ఎంఏ ఫిలాసఫీ పీర్వియస చేసేది. ఒకటి రెండు మాటలు ఎదుట పడినా ఎకుక్వ మాటలు జరిగేవి కావు. నేను 
శారదాంబ గారి కేష్మం అడిగి ముగించేవాడిని.  

ఆఖరి సారిగా ఫైనల  పరీక్షలు అయిపోయింతరువాత లైబర్రీ పుసత్కాలు తిరిగి ఇసోత్ంటే కలిసింది. మరునాడే వెళిళ్పోతునాన్ని చెపాప్ను. 
రండి, వెళు దురుగాని అని ఆమె  లైబర్రీ కి ఆరుట్స్న్ కాలేజీ కీ మధయ్ ఉనన్ పారక్ లోకి నడిసేత్ నాకు వెళళ్క తపప్లేదు. మిగతా విషయాలు మాటాల్డుతూ, 
మురారి తోటీ, రావు తోటీ వనజ, నీరజల పర్ధానాలు 

జరుగుతాయని చెపిప్ంది. మనసూఫ్రిత్గా ఆల ది బెసట్ చెపిప్, మాట వరసకి పెళిళ్ళళ్కి వసాత్నని చెపాప్ను. నేను హరట్ అయాయ్నని ఆమెకితె 
లుసునని ,  ఆమె అందుకు బాధపడుతునన్దనన్ విషయం మాటలలో చెపప్లేదు కానీ కళళ్తోటే చెపిప్ంది. 

ఆ తరువాత నేను పెరొస్నెల ఆఫీసర గా కెరీర పార్ర్రంభించి చాలా బిజీ అయి పోవడం తో కలన్ల గారి ఫామిలీ వాళల్ని  ని కానీ 
మురారీ, రావు లని కానీ కలవడం జరగ లేదు. ఇరవయి ఐదేళుల్ కాల గరభ్ం లో కలిసిపోయిన తరువాత, రావు అపిల్కేషన చూడడంతో అనీన్  గురుత్కు 
వచాచ్యి. ఇపుప్డు ననున్ చూసేత్ రావు గురుత్ పడతాదాని నమమ్కం లేదు. ననున్ చూసి ఎలా రియాకట్ అవుతాడో అనిపించింది. చూదాద్ం అనుకుంటూ 
'మెసఁబోలా' కి రింగ ఇచాచ్ను, నెకస్ట్ మీటింగ బీర్ఫ కి రమమ్ని.  

 
******** 

 కలకతాత్ లో ఒబెరాయ గార్ండ లో ఇంటరూవ్య్లు ఫికస్ చేశారు మావాళుల్. పిర్లిమినరీ సీర్క్నింగ లో ఆరుగురినుంచి నలుగురిని సెలెకట్ 
చేసి అందులోంచి ఫైనల గా ఇదద్రినీ తీసుకుందామని నిరణ్యించాము. హెచ ఆర హెడ పారక్ర, ఇంజనీరింగ హెడ వలీ అహమ్ద, నేను,  ఇంటరూవ్య్ రూమ 
లో కూరుచ్ని సీర్క్నింగ పాల్న వేసుకునాన్ము. రావు ని ఆఖరన్ పిలిచాము. రావు వచిచ్ కూరోచ్గానే పరిశీలనగా చూశాను ఏమనాన్ గురుత్ పడతాడేమోనని. 
అటువంటి సూచనలు ఏవీ కనపడలేదు. అతను కూడా చాలా మారిపోయాడు. నా పేరు కూడా, కె. మురుగన నారాయణ అలాల్ కే.ఎన. మురుగన  గా 
మారుప్  చేయడం వలల్ పేరు  దావ్రా గురుత్ పెటెట్ అవకాశం లేకపోయింది.  వాళల్ందరికీ నారాయణ గానే తెలుసును కానీ మురుగన సంగతి తెలియదు.  

మిగతా వాళిళ్దద్రినీ మాటాల్డ నిచిచ్ నేను చాలా కొదీద్ పర్శన్లు వేశాను. ఇంటరూవ్య్ అయినతరువాత అందరితో బాటు వెయిట చేయ 
మనాన్ము. మేము మాలో చరిచ్ంచుకునన్ తరువాత రావు ని, అభిజిత భటాట్చారయ్ అనే అతనిన్ షారట్ లిసట్ చేసి వాళిళ్దద్రినీ ఫైనల ఇంటరూవ్య్ కి ఢిలీల్ రమమ్ని 
డా నికి  నిరణ్యించాము.  నేను ఏమీ సపోరట్ చేయ నవసరం లేకుండానే అతని పోర్జకట్ అనుభవాల దృ శాయ్ మా వాళిల్దద్రూ రావు ని సెలెకట్ చేశారు. సెలెకట్ 
చేసిన ఇదద్రితోటీ నేను కొంచం వివరంగా డిసక్స చేసాత్నని చెపిప్ మిగతా ఇదద్రినీ పంపించేశాను. భటాట్చారయ్ కి  పోర్జకట్  అవసరాలు బీర్ఫ  చేసిన తరువాత 
ఫైనల ఇంటరూవ్య్ గురించి చెపిప్  రావు ని రమమ్ని కబురు చేశాను.  
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మేమిదద్రమే ఉనాన్ము.  
" రావు గారు మీరు పనిచేసిన పోర్జ కట్స్ లో మీరు సాధించిన ఫలితాలు మాకు నచాచ్యి. కానీ వాటి అనిన్ంటికంటే మాది   చాలా 

ఛాలెంజింగ గా ఉంటుంది. ఆఫోక్రస్,  మీ పాయ్కేజ కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది." అనాన్ను నవువ్తూ తెలుగులో. 
" సార నేను కూడా మీ కంపెనీ గురించి సట్డీ చేశాను. మీ  కంపెనీ లో చేరితే కెరీర పరంగా నాకూ మంచిదే"  అనాన్డు  బాడీ లాంగేవ్జ 

లో వినయం చూపుతూ. 
. "తెలుగు బాగానే మాటాల్డుతునాన్రే! పేరు చూసి తమిళియన అనుకునాన్ ను" అనాన్డు అతనే మళీళ్.  
నేను సడన గా  " కలన్ల గారు బాగునాన్రా ?" అనాన్ను . 
"ఎవరు మా మామయయ్ గారా ? బాగానే ఉనాన్రు  ఆయన మీకు తెలుసా? "  అనాన్డు ఆశచ్రయ్ పోతూ. 
"అయితే మీరు ననున్ గురుత్ పటట్లేదు" అనాన్ను నవువ్తూ. 
కాసేపు ముఖం లోకి తేరిపార చూశాడు. అయినా గురుత్ పటట్లేదు. 
" నారాయణ -చినవాలేట్ర లో కలన్ల గారి ఇంటోల్  అవుట హౌస  లో ఉనాన్ము కదా ?” 
“ఓ! నారాయణ! గురుత్పటట్లేదయాయ్ బాబూ!  సారీ గురుత్ పటట్లేదు సార!  అసలు పోలికలు లేవు. బాగా మారి పోయారు” 
" ననున్ సార ని చేయకండి. మీరూ  బాగా మారిపోయారు. 'సివి' చూడక పోతే నేనూ  గురుత్ పటేట్వాణిణ్ కాదేమో!"   అనాన్ను  ఇంకా 

తేరుకో ని అతని ఆశచ్రయ్ం కనపరుసుత్నన్ ముఖం లోకి చూసూత్ . 
 "అవును. ఇకక్డ ఎలా తేలారు? ఎకకడ  'ఎం ఏ' సోషల వరక్?  ఎకక్డ  ఈ ఇంటరేన్షనల కంపెనీ?"  అనాన్డు కొంచెం తేరుకుని. 
యూనివరిస్టీ వదలి  నపప్టి నుంచీ జరిగిన  వివరాలు చెపాప్ను.  మురారి , వనజ, లండనోల్ సిథ్రపడాడ్రని, కలన్ల గారి భారయ్ కాలం 

చేశారని, శారదాంబ గారూ, కలన్ల గారూ హైదార్బాద లో ఉనాన్రని, వాళళ్ కి దగగ్రగానే  మాధురి కూడా ఉంటోందని వివరాలు చెపాప్డు.  
కంపెనీ లో  అతని  జాబ వివరాలూ, దాదాపుగా పాయ్కేజ వివరాలూ అవీ చెపిప్న తరువాత, పాత విషయాలు అవీ చాలాసేపు 

మాటాల్డుకునాన్ము. ఢిలీల్ లో ఫైనల ఇంటరూవ్య్ లో కలుదాద్మని, అది ఫారామ్లిటీ యే  కాబటిట్ తవ్రగా చేరడానికి తయారయి పోమనాన్ను. 
 నాకు హైదరాబాద లో ముఖయ్ మంతిర్ తో అపాయింటెమ్ంట  ఉందని, అందుచేత ఢిలీల్ నుంచి కలిసి హైదరాబాద వెడదామని, అపుప్డు 

కలన్ల గారిని కలుసాత్నని చెపాప్ను. గురుత్ పడతారో లేదో చూదాద్ం. అంతవరకూ చెపప్కండి అని రికెవ్సట్ చేసాను.  
  

********* 
ఆంధార్  'సీఎం' తో  మీటింగ   లేక వూయ్ గెసట్ హౌస లో ఉండడంతో  తాజ కృషాణ్ నుంచి నేను  అకక్డ కి వెళిల్  దిగి,  రావు ని తీసుకు 

రమమ్ని కారు పంపించాను అడర్సు చెపిప్.  
 పోలవరం గురించి ఆంధార్  'సీఎం' చాలా పటుట్దల తో ఉనాన్రు. పోర్జకట్ కంపీల్షన లో అనుభవం ఉనన్ తెలుగు వాళళ్ సమాచారం 

ఆయన సేకరించి తగిన సలహాలు ఇమమ్ని కోరడానికి ననున్ కూడా పిలిచారు.  
'సీఎం' తో  మీటింగ ముగించుకుని బయటికి వచేచ్టపప్టికి రావు రెడీ గా ఉనాన్డు. నీరజ పిలల్లతో పూనా వెళిల్ందని చెపప్డంతో అతని 

ఇంటికి వెళల్కుండా నేరుగా కలన్ల  గారు ఉంటునన్ ఇంటికి బయలుదేరాము. 
మాధురి పకక్ ఇంటోల్నే ఉంటోందని చెపాప్డు. మాధురి భరత్ కూడా మిలిటరీ ఇంజనీరింగ సరీవ్స లో ఇకక్డే ఉనాన్డని, పర్సుత్తం ఎదో 

కాయ్ంపు లో ఉనాన్డని చెపాప్డు.  
కలన్ల గారు వాళళ్ ఇంటి హాల లో టీవీ కి ఎదురుగా ఉనన్ సోఫాలో ఎదో పోర్గార్ము చూసుత్నాన్రు. ఇంకో వయపు ఉనన్ సోఫాలో 

శారదాంబ గారు కూరుచ్నాన్రు. నేను నేరుగా వెళిల్ ఆవిడ పకక్న కూరుచ్నాన్ను.  
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MLkFLGS$q¸$q                 ¥cFcÓ QcOqÍ

ఆవిడ కేసి చూసి " గురుత్ పటాట్రా?" అనాన్ను.  మళీళ్ ఇంకోమాటు ఆవిడని బాధపెటట్వలసి వసుత్ందేమో అనుకునాన్ను.  
కలన్ల గారు రావు కేసి చూసి ఎవరు అనన్టుట్ సైగ చేశారు?  
మీరూ గురుత్ పటట్లేదనన్మాట. " మన నారాయణ వాలేత్ర లో మాతో ఉండేవాడు కదా?" అనాన్డు నవువ్తూ.  
"శారదాంబ గారు నా ముఖం తడివి ఎంత మారిపోయావు బాబూ" అంది  నవువ్తూ. కళళ్లోల్ కదలాడిన బాధ నా దృషిట్నుంచి 

తపిప్ంచుకో లేకపోయింది. 
“ఓ! నారాయణా ! ఇనాన్ళూల్ ఎకక్డునాన్రు ఏం చేసుత్నాన్రు ?”  
 రావు ఒకక్ మాటు అనిన్ విషయాలూ గుకక్ తిపుప్కోకుండా ఏకరువు  పెటాట్డు. ఆఖరికి నా పే  పాకెట ఒకటినన్ర కోటుల్ అని కూడా 

చెపేప్శాడు. 
రావు గారి ముఖం లో ఒక శార్వణ మేఘం లాంటి ఒక మబుబ్ తేర వచిచ్ వెళిళ్పోయినటుట్ అనిపించింది. మూడు వందల రూపాయలకి 

ఇసాత్ననన్ MRF  షేర వదిలేసి, ఇపుప్డది ఏభైవేలని తెలిసేత్ వచేచ్ భావం. అనుకునాన్. అది నా ఊహ మాతర్మేమో నాకు తెలియదు.   
ఆయన వెంఠనే చాలా ఆనందం వెలిబుచాచ్డు . "మా మిలిటరీలో సిపాయి ఎపుప్డూ జెనరల అవడు  అనే భావం ఉంది కిందనుంచి 

పర్మోషనల్ మీద వచేచ్ వాళళ్మీద. . నువువ్ ఆ అభిపార్యం తపుప్ అని నిరూపించావు. చాలా ఆనందంగా ఉంది.”  
నా కూక్డా ఆయన చాలా సహజంగానే ఆనందం వెలిబుచాచ్రని అనిపించింది.   
ఇంతలో మాధురి వచిచ్ంది. ఆమె తవ్రగానే గురుత్ పటిట్ంది. ఆమెని చూడగానే, గతం లో లా గుండె దాదా ఏమీ రాలేదు. వాసత్వానికి 

నాకు కలాయ్ణి తో వివాహం అయింతరువాత ఆ అనుబంధం లోని మాధురయ్ం ముందు మాధురి గురించిన ఆలోచనలు ఎపుప్డో వెనకిక్ వెళిల్పోయాయి. 
ఎపుప్డయినా గురుత్ కు వచిచ్నపుప్డు 'కలన్ల' గారి పర్వరత్నే ములుల్  లా గుచుచ్కునేది.  

కానీ ఇవాళ ఆయన వెలిబుచిచ్న నిషక్పటమయిన ఆనందం  ఎపుప్డో ఏరప్డిన గాయానికి నవనీతం లా పనిచేసింది. ఒక మాటు 
ఆలోచిసేత్ ఆయన తపేప్ముంది అనిపించింది. ఎవరయినా తమ సంతానానికి పెదద్ సాథ్యి లోనే పెళిల్ళుల్ చేయాలనుకోవడంలో తపప్ని ఎవరన గలరు?  

కాసేపు వాళళ్తో గడిపి వచేచ్టపుప్డు కలన్ల గారికి, శారదాంబ గారికి పాదాలకి నమసక్రించి వచేచ్సాను.  
 

PPP 

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

     öGHÀ GS¸MLCLûOq¸ GH¿¢XLPnÎJwtjFL −[¿ Oy¾FL fHÓ÷Ó¸Cc MLk GHPn÷Š ÔoOqj¥yML<¸ ²GHð^jï¸Ôy MLGSjëFLï −FLMctjÀ£. FcŠ 
MLköCL¸ MLjbEcõÿï¸ GH¿¢XL ¥cML<¸ MLÓ÷ ¬¸Í¿¥qFcï ¥x¸CL −ÓGSõ¸$c JwMcÆûML¼á¸Á. TdNqj¸¥cÓ¸ GHm^ μ¸^¿$c öGHNqk*¸ 
MLÍíÂ ¬FLï ²¸CL ÔnfHðFc ÄFo^^j÷ PoFLj FoFLj. ¬¸ÍjŠ ¥cOq*¸ MLk GHPn÷ Moj¸ ÔLÍjMLlŠFo Ôy=h¥h ÔcPe Í$qÜOq. rHÎ$c ²GHlð<k 
MLÔoáJwNoj ¬ÓMc^j¸@o GHPn÷ ‚@~FLj. FnÓOy¾Ój$c O~öCLj+j" ÂöÍ MojPxÚÂ GH¿¢XLÓŠ ÔLÍML<¸ MLÓ÷ _GSjûPy ‚Oyá$cFo 
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ÔLÓ÷=h$cÆ¥h ¥q+j" MLjkCLÓj GH<jCLjFcïtj. _ÓML¸CL¸$c =h¥nÚ=| À£GSj¥yML@~Â¥nÎ MojÓjŠFcï. =h¥n=| À£GSj¥yML<Moj −ÓGSõ¸ Kc$c 
ÂöÍGH=oæfS¸Á. À£O~ MnjÓjŠML ML¼á ÔLksS^GHð=h¥h ¬Á MLk ±Oqj¥cÍj. ¬GSÓÁ ±Oo¥cÍj. FoFLj ÔoO~ÆûFL MLk GHPn÷ Ec=hFL CLO~øCL 
MLÔoá μ¥q MLkOqjMLjkÓ Šö$cMLj¸. Fc [Oqô ¥c¥qJwCo _GSjûPy ¥q¸<¥qæOnÎFc FLFLjï PoGH¥qJwNqk<j.  

− Oy¾FL ¬MLkMcGSõ ¬tj °¸@xÔLjá. ¼¥qÚ=h Ôi¥q=h GHOqjÔLjŠ¸Á, ¥qFLjï Jv<jÔLjŠFcï ³Ä£j ¥qFL_<^¸PoÍj. ²¸Cy 
¬bÃMLßÁíî ×.Oqj$qjCy¸ÍFLjŠ¸^jFLï tk ¥cÓ¸Py ‚@~ Ä¤bÁ PnÎ^÷Š rSÎCL¸ FyÔLj¥yPoÂ GHPn÷ÓjFcïNqk ¬Â μ¥qÚ XL*¸ 
KcbÍ¥qÆ»¸Á.  

− ¼¥qÚ=h Ôi¥q=hPy _GSjû Á$cÓ¸=oFo ÄGH¿¢CLMnjÎFL AKLNqjMojTwë¸Á. FcCy Jd^j tj¸¥c FLÓj$qjOnÎÍj$qjOqj _GSjû Á»FL^j÷¸Á. 
¬¸ÍjPy −<Mc+j" °FLï^j÷ GSkÔLFLPoÄ¤ PoMLl. _GSjû Á$qjCLkFo μ¥qÚTd¿ ÔLj^kæ ¥qÓNqj¾eQcFLj. MLÔoáJwNoj _GSjûÓj, ¥cOq÷ 
rU@|PnÎ^÷ MnÓjCLjOqjPy ¥qÂfH¸¼FL ÍßQcõÂ¥h $qj¸@n $qjbÃÓj÷MLj¸Á. _GSjû Á»FL Mc+"¸Cc ¬¸Cy tj¸Cy MnjÎ¥q¸Py °FLïMcOo. ¬¸ÍjPy 
μ¥cNqjFL MoGR¸, ÍOqð¸, bEyOqBh ÔLksSë − ±¿ rHÍí ¥cMLj¸ÍjPe CyÔc<j. CL¥hÚFL ¬¸ÍOqk ¬CLÂ JdPoOo÷Mnk MLj¿. Mc+" MoGRAKcGRÓj 
GHm¿ë GHPn÷Mc^¸$c °FcïN|j.  Kc$c MLjCLjëCy Â¸¨FL ¥q+j" CoÆJwCLjFcïN|j. ¬<j$qjÓj CL<_¨ CLkÆ, CLkÆ GH<jCLjFcïOqj.  

''AKL$qML¸CLj@~! ¯ Mo+GHlð<j _NqjPoíOqMLÍíÂ ¬FLï ÔnfHðFL MLk^ rH<ÔnÄÂ rH=hæFL¸ÍjŠ ²¸CL=h EcOqj*MnjÎFL ÇXL ÄbÁ¸ÔcMLl 
CL¸ö©! ®GHlð¨¸CL AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL ±ÃPy tjOqjŠÚJwNqkFo, ³Äj=h Fc GH¿fSìÀ? ³Á Ec¿?'' ¥q+j" MLjkGSjŠÂ MLjFLGSjPyFo Mntjõ 
EoMLl+"Š MnjjŠÚŠFcïFLj.  

On¸<j, MLjk<j =n¸¥cNqjÓ MLjk^Ój Mc+"Mo °FLï^j÷FcïN|j. μ¥q MLjk^ GS¿$c Ã»¸¼ ¥q=hæFL^j÷ PoÍj. MLjk^Ój 
Á¸sH^GHlð<j GH=|GH=|MLjÂ ÔLGHlð<j ÔoGSkë =n¸¥cNqjÓj Oy<è¸Cc GHOqjÔLjŠFcïN|j. ÔiMLj ¼^jŠÚMLjFcï ÄFLGH@o¸CL − ÂQLù_íî 
ÂÇ¤bÁPy Mc=h QL_íî¸ MLj¿¸CL AKLNqj¸¥qOq¸$c Cy¼¸Á.  

''OoN|j! ÃO~ï =n¸¥cNqjPnCLë¸ö@~ MLjk^Š. Ex¸$qFcNqkPe÷O~! Ä£j _CLjŠÚ MLjk^Ój ¥q=oæÁ ‚@~ GS¿¸$c O~EcO~? 
ÿk... ÿk.. ¥cÂ¢¸¨. ¥cÂ¢¸¨ ÃO~ï.'' JdPoOq÷FLj ÍKctjGSkë fS$qOn^jæ MnÆ»¸Ôc<j rHEcíNqjFL.  

×yŠPoGSjŠ¸^k, MLjbÍõMLjbÍõPy À^jæŠ¸^k, Mn¥hÆ FLMLløÓj FLMLløŠ¸^k =n¸¥cNqjÓj MLjk^ ¥nCLjëCLjFcïOqj JdPoOqj÷. 
¬¸CLMLOqŠ FLFnïMLOqk GH=hæ¸ÔLj¥yPoÍj. ¬GSÓj ÔLk<FnÎFc PoÍj, ¬¸CLMLOqŠ FLFLjï $qMLjÂ¸ÔLÂ Mc+j" rU@|PnÎ^÷ MnÓjCLjOqjPy FoFLj 
¥qFL_<$cFo Ä¸CL$c FcMnÎGHl ÔLkQcOqj. Oy<jèMcOq$c FL¥hÚ ÂÓjáŠFLï FLFLjï ''³ ±Oqj JdJd Â¢Á? μ¸=h$c tjNqkõÓGHlð<j 
tk@n¸ÍjŠ ÂÓÔLjFcïMLl?'' MLjCLjë, MLjCLjë$c ¬CL<j MLk=c÷¨GSjë¸=o GH¸ÔLöJdBcÓj rHÎ¥h JwtjFL^÷tj¸Á. ¥cÂ¢ ×.McÃMLø¥q 
CLfHð¸Á¥cÍj. ²¸Íj¥q¸=o − O~öÀ ²¥qÚ@y μ¥q Ôy^ CLÓEcÔLjŠFo MLkOqÜ¸ ÔLkGSj¥yMcÆ MLj¿.  

''¥qOq*¸ QL¸¥qOqGHð MLk ¼FcïNqjFLJdð. MLk MLmOnGHlð@x¼á¸Ey ²GHlð<j Jwtj¸Ey CnÆ£FL¸CL ÂöÍGH=oæfS¸Á. MnjÓjŠMxÔoáGS¿¥h 
tj¥qÚ<jFcï. ®Á ³ ±OqjJdð?'' CLGHðÂGS¿ bEnÎOqõ¸ öGHÍ¿ù¸ÔcÆû ML¼á¸Á.  

''¥qOq*MLjJdð Mc+" JdGHMc FLjMLlø? ²¸CL GHFnÎ¸Á¤? GSOoPo, ®¸$o¸ ÔosSÁ? _NqjGH<Íjí. MojMLjj¸@~MLjj. Â¢¥é¸ ¥cÍj, MLk 
tj¸=h¥h GHÍ'' ¬GSPo ²öOq½¡OqÓCy Â¸¨FL ¥q+j", MnjjOq^jFL MLlFLï − ¥q¸>OqGSøOq¸ ³MoMy AKLNqkÓFLj ¬FLjMLkFcÓFLj OoGHlCLjFcïN|j.  

''FoFLj MLk MLm¿¥h JwCcFLJdð? ®GHlð@oMnjÎFc _GSjû¸Ec?'' AKLNqj¸ _Nqj^ GH<Š¸@~ ×cö$qCLë GH<jCLjFcïFLj.  
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''¯ NqkÓGHlð<j ²^÷MLlCcÁ? OoCL¿ GHÁ$q¸^ÓrHÎ _¨¸Á. GHÍ, GHÍ. MLktj¸=h¥h JwEc¸. CnPe÷OqCcFo Fc MLjFLjGSjÓj ÂFLjï 
Ä£j MLm¿¥c< Á$qKn@~ëOo÷. FL<j'' GSøOq¸ Kc$c MnjjOq^j$c ¬Âð¸¼Fc, GSAKLõCL Po¥qJwPoÍj − MLk^Py÷. ¬GSÓj ÔnJdðÓ¸=o 
FLFLjï$qj¿¸¼ ¬¸CL ¬[ÛOq$c GH=hæ¸ÔLj¥yFLMLGSOqMoj PoÍj. ¬¸CLPyFo  ²MLOy MLjj‚Ú Mnjj$qMLjk CnÆ£Â McÈ"Ój÷ ¬FL$cFo Á$qjÓj$c 
MLl¸Á. JwÂ¢ tjPnÎ÷Fc Í¿EcGHlPy÷ °¸Ec ¬¸=o ¬Á¤PoÍj. − ÂÇO~öÀPy Mc+"Cy Jd^j EcEcGHl μ¥q ¥hPyÄ£j^Oqj ÍkOq¸ 
FL¨¼JwMcÆû¸Eo - CnÆ£Â ÂGSûCLjëML AKLNqkÂï MLj¿¸CL rH¸ÔLjCLjFLïÁ.  

MoOo Ec¿Po¥q Mc+"FLFLjGS¿¸ÔcFLj. MLjj¸ÍOq Pe¸CLOqj GH^jæŠÂ μ¥qJdPoOqj Ec¿ ÔLkfHGSjë¸=o, MLjOy tjÍíOqj =n¸¥cNqjÓ 
MLk^Ój, Kcõ$| GH^jæŠÂ FL<MLTd$cOqj. ¥cOqjÔi¥q=h, $qCLjŠÓ Oy<jè ÔLj^kæ CLkÆCLkÆ ¬<j$qjPoGSjëFLï Cc$qjKyCLjÓj. Fc 
FLOq¥qNqkCLFL ³MLjÂ ÔnGHðFLj? ¥qPy÷Ó GSMLjjöÍ¸Py ²$qfS²$qfS GH@o ¥nOq=cPe÷¸=h −PyÔLFLÓj.  

®¸CLPy JvÓ¸ $q^÷rHÎ FL<McÆûML¼á¸Á. ¬=c÷¸=h Ôy^÷ FL¨¼ ¬ÓMc^j PoÍj. On¸<j, MLjk<jTdOqj÷ Ex¿÷ GH<KyCo Ôntjõ 
GH^jæŠÂ PoJdOqj JdGH¸ − JdPoOqj÷. ¥cÂ¢, − XL*¸Py Fc Ä£jÍ Fc¥é ¬GSÿõ¸ ¥qÆ»¸Á. μ¸^¿ öGHEoQL¸Py ²MLOy GHO~tj 
MLjFLjGRjõÓj Ôotj GH=hæ PoGHlCLj¸=o μ+"¸Cc Co+k" - ×nöOqjÓk Jd¥hFL^÷tj¸Á. ¥cÂ¢, ³Ä£j ÔoNqjPoÂ GH¿fSìÀ. ®¸¥c ³Moj¸ ÔLÄ 
ÔLk@~Pyï MLj¿.  

²Pe$y $q¸^sSGHl FcFc ¬MLGSìÓj GH¨ $qMLjõTdìFL¸ ÔoOqjŠFcï¸. ¥y^÷ FLXLöCcPy÷ Jv¸Á¥q$c MnÆ$o ÔL¸ÍMLkMLjPe 
ÄÍjõÁ¤íJdÓCy CL+CLWc MnjOqjGSjëFLï rHÍí AKLML¸À MLjj¸Íj −$cMLjj.  

CLÓjGHlÓj CL^æ¥qFo PyGHÓjï¸Ôi CLÓjGHlÓj CnOqjÔLjŠFcïN|j. GHÂMLjÂfR CLÓjGHl À£GSkëFo − tj¸=h tjPe÷Ój ML¼á ÂÓ_¨¸Á.  
''GHÍ JdJd! PyGHÆ¥h GHÍ'' Tdì*jMnÎ ÂÓjáŠFLï FcCy $q=hæ$c GHÆ¥h¸Á ¬CLÂ GSøOq¸. MLjCLjë FLadWcÂ¥q¸=hFL^j÷¸Á. 

°Æ¥hÚGH@~èFLj.  
''°ÿk! FoÂ¥qÚ@oï °¸=cFLj. ¯ PnÎ^÷ MnÓjCLjOqjPy ‚Oqjá¸=cFLj. Fc¥h¥qÚ@o¸ AKLNqj¸PoÍj. FoFLj PyGHÆ¥h O~FLj.'' FoFLj ³ 

bEnÎOqõ¸Cy Mnjj¸¨ ÔoGSjëFcïFy Fc¥é CnÆ£Íj.  
''O~öCL¸Cc tk<Fo ‚GSj¸=cMc? ³Mnjkô! Â¢¥éMLjFcï MLjÀJwtj¸Ec ³Mnk? ¬GSÓj FLjÄ¤ø<Š μ¸=h$c ML¼á¸@oEo CLGHlð. 

_}SPy ÂÍíOqJwtj¸Á tj¸¥c CLGHlð. ¯ O~Àë¿ ¥c< tk@oï μ¸=h$c °¸=cFLFoÁ tj¸¥c CLGHlð. ¬GSPo GHPn÷¥x¸GH. Ôn^k÷ - 
JvÍÓj, Ôi¥q=y÷ GHlOqj$qk - GHlö=c JdO~<CcMLl¸=ctj. ³MLjFLjŠ¸^k MLlFcïOy? PnN|j. PnN|jMLkô, PyGHÆ¥h GHÍ'' −×cåfH¸Ôc<j 
¬CL<j.  

− GH¿fSìÀPy FLÂïPe $q¿ã¸¼Fc MLjbÍõPy ''¬MLkô'' ¬Fo ¥qMLjôÂ MLk^ FcPyÂ AKLNqkÂï ¥x¸CLPy ¥x¸CL CL»Ü¸¼¸Á.  
JdMLjjÓ MLk^ ÔnÄÂ GH<$cFo, tj¸¥é¸ MLk=c÷<¥q PyGHÆ¥h JwML@~Â¥h fSÍíîMLjNqkõFLj. ¥cÂ¢, − ¥cMLj¸Íj MLk=c÷<¥q 

$q¸bÃ¢Oq¸$c ÂÓ_¨ FLFoï ÔLkTwë¸Á. −Mnj ¥q+j" FLFLjï $qj¿¸¼ −O~ À£GSjëFLï^j÷$c ¬ÂfH¸¼¸Á. GH¿fSìÀ ¬Pe¸=hÁ. 
GSMLjNqjMLjPe¸=hÁ. ²ML¿¥nÎFc, ²=c÷¸=h ¬FLjMLkFLMnjÎFc ¥qÓ$q<¸ GSÿ×.¸.  

¬¸CL rHÍí AKLML¸À rHÍí EcøOq _¸bÍ¸, tj¸CnCLjë$q<GH JdCL¥cÓGHl ¥q^æ@~Â¥é ¬bÍjFcCLFLMnjÎFL ÿ¸$qjÓj À£¿áÁEcíOqj. 
$q<GHEc=h PyGHÆ¥h ¬<j$qjrH<jCLjFLï Mc<Pe÷ CLkÆGH<KyNqk<j ¥cMLj¸Íj. ²¸Cy −JdõNqjCL$c CLFLÔoÀFL¸ÁGSkë ''Á¸ÁFcÂ¥i Â¢ 
Í¿öÍMLjÓMc^j MLjjÁ¿JwCcMLl¸@~Á. μ+j" $qjÓ÷NojõÍ¸¥c tj=cæFo Jd^j÷ GH<CcMLl¸<j'' − ¥q¸>Oq¸Py ¬CLÂGH^÷ ¬bÃMLkFL¸Cy 
‚¨FL ¥yGH¸ GSðGRæ¸$c CnÓjTwë¸Á.  
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''Â¢ ¥cÄ¨ CL$qPnNqjõ. ¬<è¸ ÀNojõ'' Ôntjõ ÄÍjÓjáŠÂJwNojMc<Pe÷ MnFLŠÚ À¿» ''¬FLkû! ³N|j ¬FLkû! tk JdGH 
MLjFL ¥qOq*Mnk¸<÷ JdGH¸^. ÂÍíOy÷ ³MLk¿Jwtj MLjFLk¿¥c< Á»¸ÁPo. ³¸ÍFcï À¸=cEy Cc$qjCcEy ¥c¸CL tjQc¿¸ÔLj¥y'' 
¬¸^k $qÁPy¥h MnÈ"JwNqk<j, ¥cÂ¢ CLÓjGHlPoGSj¥yPoÍj.  

×.Oqj$qjCLjFLïÍ¸Cc ½¡¿ê¸ÔLj¥yPo¥q ÃŠÚ ÃŠÚ MLj¸^k ÂÓ_@~èFLj FoFLj. −Mnj FLFLjï, Fc GH¿fSìÀÂ¢ ¬¸ÔLFc MofSFL^j÷¸Á.  
''O~MLkô JdJd! ³¸ _NqjGH<ÍjíPoMLkô. ¥qOq*MLjGHð MLkŠ Kc$c ¥cMLÓfSFyWo"Po. CnPe÷OqCcFo ²Æ÷JwÍjMLl$cÂ¢'' ¬¸^k CLFL 

$qÁPy¥h Ec¿ À£fS¸Á.  
MLjkNqjÂ $qÁ CLÓjGHlÓ MnÎGHl ÔLkGSkë ¬Pe$o ÂÓjáFLï FLFLjï ÔLkfSFL^j÷¸Á.  
''O~ JdJd! ³¸ _NqjGH@xÍjí. MLk On¨è Cc$qjCc@o $cÂ¢ QcFc MLj¸Ôy<MLkô''  
''À£O~ MLjjÂ$c¥q ÔLPoÄj=h? $cPoÄj=h?'' ¬FLjŠ¸^k FoFLk $qÁPy¥h ÔoO~FLj.  
¬Oq=h GH¸<j÷, Mo¨Mo¨JdÓj Cn¼átj¼á¸Ec tjPe÷Ój. Kc$c QLjöbKq¸$c °À¥hFL ÍjGHð^j÷ GH¿¼ GH<j¥xMLjô¸Á. CLFLk 

FcCyJd^j ¥h¸ÍFo GH<jŠ¸Á. ³MnjÎFc MLjkNqjÂ − $qÁCLÓjGHlÓj MLjbÍõMLjbÍõPy KnÁ¿GSkëFo °FcïN|j. Fc ¬MLGSì $qMLjÂ¸¼FL 
¬FLGSkNqjMLjô Po¼ MnÈ" CLÓjGHlÓj MLjkfS, FcML¸¥q ÔLkfS FLÄø¸Á.  

− Oy¾ ÂöÍPoÂ O~öÀ $q¨JdFo$cÂ¢ GSMLjNqj¸ $q¨Ôo¥xÁ¤í − MLjFLjGRjÓPyÂ Â¢À£ - Â×ctjÀ£ GH^÷ $pOqMLAKcML¸Cy 
Â¸¨Jwtj¸Á Fc MLjFLGSj.  

¬ÔLjá ¬<ÄPe¸=h ÂOqãFL öGHEoQL¸Py Cc$qjKyCLjÓ GSMLjXL¸Py, CcMLjj ³¸ ÔofSFc ¬¨$o FcbÍj<jPoÂ Mc+" TdöMLk×.õ¸Py 
MLNqjGSjûPy °FLï μ¸^¿ −<fHÓ÷ tj¸CL ÂOqóNqj¸$c, μ¥q O~öÀ $q<GH$qÆ»¸Í¸=o... ¶}U, tk MLjbÍõ¥cÓ¸Py FLMLjôPoÂ μ¥q 
¬ÍjóCL GSCLõ¸.  

¬¸ÔnÓ¸ÔnÓj$c rHOqj$qjCLjFLï =n¥cïÓ½¡ MLÓ÷¥cMLÔLjá, $y÷_Æ£¥qOq* sHOqjCy ×.Oqj$qjCLjFLï MLkOqjðPeMLÓ÷ ¥cMLÔLjá, ¬GSÓj IGHÆCcÓ 
MLk=nPe °Fcï, ×.Oqj$qjCLjFLï ÍjOqÝ^FLÓFLj CLÓjáŠ¸=oFo μ+j" ×.ÓÍ¿GSjë¸Á. MLkFLAKL¸$cÓj, ÿCLõÓj, NqkfS@| Ec<jÓj, ¥h@~ï}HÓj, 
rHÎQc¼¥q ösHMLjÓj, μ¥q=oÄj=h? −<fHÓ÷Ó ¥qFcï CLÆÍ¸ö<jÓj _ÀŠ¸<$cFo FLOq¥q¸ ¬FLjAKLÄGSjëFcïOqj.  

μ¥q MLjFyÿO|, μ¥q O~M|jfS¸$|, μ¥q ÇMLŠMLkO|... tjPe ²¸CyMLj¸Á CLMLj ¥cMLjEcVÂ¥h öGHCLkõGR, ÅÇ¢ÓXhô, −tkad, 
Ä£jO~ ÂOqóNqjPe¸=h ¬AKL¸ QLjAKL¸ CnÆNqjÂ −<fHÓ÷Ó ½¡ÄCcÓFLj _ÆÔofS Mnjj$qÜPyFo CLj¸¼MoGSjëFcïOqj.  

¯ ¥cMLj fHQcÔLjÓ¸Cc MLj¸¼ Š^j¸_ FoGHDÍõ¸ °FLïMcOo. °FLïCL ÄEcõML¸CLjPo. ¬tjCo ½¡ÄCcÂ¥h ¬CLõMLGSOqMnjÎFL FnÎÀ¥q 
ÄÓjMLÓj MLjß$qõMnjÎ CLMLjFLj, CLMLjCyJd^j ösHÄj¸¼FL ¬MLkôtjÓFLj, ¥qFLï CLÆÍ¸ö<jÓFLj ½¡MLÔLáMcÓj$c ¥q<CoOqjGSjëFcïOqj.  

ÄEcõgUFLjÓj, ¬Fc$q¿ŠÓj$c MLjjöÍMotj¸ÔLjŠFLï − GHPn÷öGH×.ÓPy ²¸CL Â×ctjÀ£, ²¸CL GS[õCL, ²¸CL GS¸TdÚOq¸. 
ÔLÍjMLlŠ, GS¸TdÚO~Â¥h ³ GS¸_¸bÍ¸PoÍÂ ÂOqkfH¸¼¸Á Fc ½¡ÄCL¸PyÂ tk GS¸IGHj^FL.  

®MLÂ¢ï −Py¼GSkë, ²GHlð@y ÂöÍGH=hæ¸Á. öJvÍjíFL PoÔo^GHð=h¥h ³ MLköCL¸, ¬ÓGS^, KnÍjOqj PoMLl. rHÎrHÔLjá ³Ey CnÆ£Â 
−FL¸Í¸, MLk^Py÷ ÔnGHðPoÂ ¬FLjAKLkÀ. μ¥qMo+ MLk^Py÷ ÔnfHðFc ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥yPoÂ Mc¿ ¬MLkNqj¥qCLø¸. GSøÔLáîMnjÎFL $q¸$c×.Ó¸Pe, 
CnÓ÷Â JdMLlO~Ój ¬¸Á¸Ôo Qc¸À GS¸EoQL¸Pe MLjFLGSj ²¸Cy VtjFLFLjAKLÄ¸¼¸Á.  

®¸CLPy JdPoOqj÷ Fc GS¸¼ μ¥qOqj, MLkÄj¨ GH¸<÷ $q¸GH Fx¥q=h ÔoCLjPy÷ GH^jæŠÂ.  
''GHÍMLkô! ¬GHð$c¿¸=y÷ tj¨fS rH=xæTdë¸ GHÍ'' FLFLjï CL=hæPofHFL^÷tj¸Á.  
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¬OqíîFc¿¢QLøOq¸                             Ä.GHÁôÂ¢EoÄ     

¬FLGSkNqjMLjô Š¸ŠMLj Kx^jærH=hæ, OqÄ¥nÓ _^æ Cc¸_kÓÄj¼á Ä¤@yÚÓj GHÆ¥h¸Á.  
¬¸CLMLOqŠ tjMLCLÓŠ O~Š¸@~ $qÁPyFo °FLï On¨èCy ''Jwtj MLTdëFLJdð. ²¸CL$cFy AKLNqjGH¨FL FLFLjï Ä£jOqj ²¸CL$cFy 

−Í¿¸¼FcOqj. Ä£jOqj ÔofSFL MojÓj ²GHð=h¥i MLjOq¼JwPoFLj'' ¬¸^k rSÓMLl À£GSjŠ¸^jFLï FcMnÎGHl −JdõNqj¸$c ÔLkQc<j On¨è.  
®¸=h Í$qÜOq Á$qKn=hæFL − JdPoOq÷Š ¥q<jGHl Â¸@~ AKy×.FL¸ rH=hæ, GHOqjûPyFLj¸¨ On¸<j NqkAKnÎ OqkJdNqjÓ Fy^j÷ ÔoÀPy 

rH=cæFLj. − Fy^÷FLj ÔLkfS Mc+" ¥q+"Py÷ ¥qÂfH¸¼FL MnÓj$qj ²GHð=h¥i MLjOq¼JwPoÂÁ.  
PPP 

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

     ''μOo $yJdÓO~MLl.. MLjFL ÅÇ¢FLjÂ GHÍkí ÔoGSj¥yFL¸^j¸ÁO~. Â¢MLl ¬Oqã¸^j$c ML¼á μ¥qÚTd¿ MLk=c÷<j'' ¬Â −ÁMcOq¸ 
öJvÍjíFoï ¬FLï$cOqj IJwF| ÔoNqj$cFo >OqŠÚFL McÆJwNqk<j $ygH.  

''¬ÁO~ GS¸$qÀ. ¼FLïGHð=hFLj¸¨ ¬FLjŠFLï GS¸_¸bÍ¸. Ä£j MLÁFLŠ Í$qÜOq _¸bÍjMLlÓj. ®GHlð© GS¸_¸bÍ¸ ¥cÍÂ ö¥xCLë 
GS¸_¸bÍ¸ ÔLk@~Ó¸=o ²¸CL ¥qGRæ¸. rH+"¸=o MLk^Pe! ²Âï ÔLk@~Æ? rHÎ$c Á¤Â¥h ¬MLjô MLCcëGSj'' ¬Â bÍjMLjbÍjMLjPe<jCLjFLï 
¬FLï$c¿Â,  

''³Ey MLk QcOqExÁFL ¥y<ÓtjCo ®¸=höGH¥qÚFL ®Ój÷, fHÓ÷Mc@nPe$qj ¬Mnj¿¥c Jd¿JwNqk<j fHÓ÷Fcï ¥qWn"ÍjOqj$c 
MLl¸^j¸Í¸=o ®Á ®=c÷ ¬<è¸ À¿»¸Á'' ¬Â ¥qÂ¢ï+j" rH^jæŠ¸^jFLï ¬FLï AKcOqõ MLkÓÀÂ  

''FoFLj MLÔcáFLj. MLk=c÷<CcFLj $qÍ! MLÁFc.. MLjOo¸ IGHO~øPoÍj. ¼FLïfHÓ÷ ³Ey CnÆNqj¥q ¬¸=o ¬tjJwtj¸Ec!?'' ¬Â 
GSMLjj×ctj¸Ôc<j.  

''¥cÂ¢ ¬CLëNqjõ‚@~..'' ¬¸Á MLkÓÀ.  
''¬MLjô GS¸$qÀ ‚@~ Fo ÔLkGSjŠ¸=cFLj $qÍ. Â¢MLl rUÎO~FcGH<Š'' ¬Â bEnÎOqõ¸ ÔnfHð GHÍjí ¬Â fHÓjML_@o GHEcôMLÀ 

Í$qÜOq¥xÔcá<j.  
GHÍjí °NqkõÓ _Ó÷ Ä£jÍ ‚OqjáÂ ¥cOqGHmðGS ¥qOq¥qOqPe¨GSkë Á¤XL$c `×cFL¥hÄMLjj¥hë` FLMLÓ GH^GH^Pe¨GSjëFLïÁ.  
''³Ä=o GHÍkí! ³Ey ¿MLÓkõGRF| PoMLÁ¤QcMLl^?'' ¬Fcï<j ÄGRNqj¸ ¥qÍjGHlCLk.  
GHÍjí GHlGSë¥q¸Py¸¼ CLPnÀë KcKctjÂ ÔLkfS¸Á ''¶ÿy KcKcNqk ²GHlð@xÔcáMLl? ³Á¤ ®¸¥c O~PoEoÄ=c ¬Â 

²ÍjOqjÔLkGSjëFcï! fHÂï ²Pe MLl¸Á?''  
''ÁMLjô Ôn¥qÚPe MLl¸Á''  
''öGHÄ¤B|$c<j, °adKoÃ?''  
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''¬¸ÍOqk ÂXoGH¸$cÂ Â¢ GS¸$qÀ Ôn_jÍk!''  
''³MLjj¸Á ÔnsHð¸ÍjŠ? CLOqCLO~Ój$c ×.Oqj$qjCLjFLï ¥q>bEo! FoFLj °Eyõ$q¸ MLkFofS ¬CLëMLkMLjÓ ±¨$q¸ −rHÎFL fHÓ÷Ó sSMLÓk 

ÔoGSjŠÂ CL¿¸ÔcÓ^. ´ sU=| Á}S MojP| @~ÄjFoGRF| KcKcN|j. Fc¥é¸ $qÀPoEc?'' ÔoÀPyÂ GHlGSë¥q¸ ÄfS¿ ¥x=hæ¸Á.  
²YæÂ GHÍjí Ôn¥hÚ+j" MLj¿¸CL ²öOqKcO~tj. CnÓ÷Â ¥q+"Py ²öOq½¡OqÓj Ey_kÔLjPe@~tj. °ÔcáîøGS ÂQcøTdÓj JdMLjj _jGSPe÷ 

°Fcïtj.  
''−$qMo −$qj. ¬¸CL gSð@xÍjí. ®¸ÍjPy @~ÄjFoGRFoMLjjFLïÁ. Vtj$c ®¸=y÷ ‚OqjáÂ GSj[GH<¥q ²¸Íj¥c ¥q¸¼$qOqj< sSML?''  
''fR=|! FoFLk, Fc ¨ö»¤ Fc ²IfHfRNqjÂû ¥qMLjkõÂ¥é=n@| fSÚP|û ¬Â¢ï ML¸=h¸=y÷ ‚OqjáÂ $y¸$qkOq GHlÓjGSj 

ML¸<j¥yML=cÂ¥c?'' 
 ''¬_ò ¥cÍjPoMo! fH×cã, _OqÜO|û ¥xFLj¥yÚML=cÂ¥hPo$cÂ MLj¿ − GS¸$qCo ÅÇ¢FLjŠ FLÔLáÔnGHðPo¥qJwNqkMc?!''  
''Fc¥é¸ [Oqô KcKcN|j! Mc¨Â ö_ÀÄjPe<=cÂ¥h FoFLj MLköCL¸ ÕÔZsSë °Eyõ$q¸ MLkFoÁPoÍj. ¥cMcÓ¸=o Â¢Mo Jwtj ÔnGHlð¥y 

¬Eo ÍkŠ<jCy ¬FLïÁ.''  
''GSOn÷! GSOn÷. FoFLj MnÈ" ÅÇ¢FLjCy MLk=c÷¨MLTdë!'' PoÔc<j $yJdöPeM|.  
''O~Š.. ¬^jFLj¸¨ ¬=o MnÈ" MoOo GS¸_¸bEcÓj ¥qFLjŠÚÂO~! Ä£j MLÁFL¥h CLFL GHl=hæ¸=h CLOqGHl GS¸_¸bÍ¸ ÔoNqkÓFo CLGHFL 

CLGHð fHÓ÷ MLjFLGSj CnÓjGSj¥yMcÓFo CLGHFLPoÍj'' ¬¸Á ¬GHlð@o ¬^j$c ML¼áFL ¬FLïGHmOqêMLjô.   
''MLkCc ¬FLïGHmOoêQLø¿¢ Â¢MLl ‚@~Fc!?''  
''Po¥qJwCo ³Äö=c! − Ç¤FLj$c¨Cy GSMLj¸$c Ã.=nŠÚ ÔLÁÄ¸Á. ²M|j.=nŠÚ ÔLÁÄ¸Á.''  
''Mc=h¥q¸=o ²ŠÚML$c `×cFL¥h ÄMLjj¥hë` ÔLÁÄ¸Á$cÂ ¬MLkô! EcÂï ¬Pe ²$qEyNqj¥é GHÍkí! FoFLj ÅÇ¢FLjCy MLk=c÷¨ MLTdë 

¯PyGHl GHlGSë¥q¸ GHm¿ë ÔoGSj¥y. ''  
¬¸^k öGH¥qÚtj¸=h¥h MnWc"<j.  
$o=y÷Fo ²ÍjOqj GH@~è<j ÅÇ¢FLj.  
''³¸=h MLkMLjNnkõN|j! Ec¿ CLfHðML¼áFL^j÷FcïMLl. − tj¸=h Ä£jÁ ¥c¥h ¯ tj¸=hÄ£jÍ McÓ=o÷Íj $qÍ ®GHlð<j'' ¬Fcï<j.  
''²¸CL FLÓjGHtjFc FoFLj ¥c¥hÂ ¥cÍjPoO~'' ¬Fcï<j $yJdÓO~MLl.  
''$yJdÓKcÓj<j ‚@~ FLÓjsH¥cÂ PyGHÆ¥h GHÍMLkMLjNqkõ''  
''MLÍjíPoO~! ®¥qÚ@o Kc$qj¸Á ÔcPe! ®Pe÷ fSMnj¸=| Kn¸ÔiÄ£jÍ ‚Oqjá¸Ec¸. rHÈ" ¥cÂûP| ¬FcïML^ ³Äj=h GS¸$qÀ?'' ¬Fcï<j 

$yJdÓO~MLl Kn¸Ôi Ä£jÍ ‚Oqjá¸^k.  
''FoFLj ¥cÍj MLkMLNqkõ! ¬Eo ¬FLïÁ''  
''MLj¿ ¬Á ÔnsHðEc¸=y÷ ‚@~ ¥x¸CL FcõNqjMLjj¸Á ¥qÍO~!''  
''FoFLj ÔnsHðEc¸=y÷ GHm¿ëFcõNqjMLjj¸Á MLkMLjNqkõ'' ¬Fcï<j ÅÇ¢FLj GH^jæMLÍÓÂ Äö¥qMLkOqjÚ¨Pe.  
''Â¢Š MLköCL¸ <_jò ÔoÍ^O~!''  
''¥qOnÂ¢û¥h Oqj¼MLl¸<EoMnk MLkMLjNqkõ! ¬tjFc FoFnGHlð<k ÀÂ ÔLk<PoÍj.''  
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FLÄø ÅÇ¢FLj CLÓÄ£jÍ ¼FLï$c ¥x=hæ ''Â¢ MLjj[¸Po ¥cÂ. FnÓŠ FLÓAKnÎMoÓj GS¸JdÁ¸¼ rH¨Co ÀÂ GSj[GH<=cÂ¥h 
ExÃò@~Nqk?'' ¬Fcï<j $yJdÓ¥qßGRê.  

''<_jò GS¸JdÍFL GSj[GH<=cÂ¥é ¬tjFLGHl<j MLj¿ GSj#eFL MLlFLï öJdBcÂï ¥qGRærH^æ<Mnj¸ÍjŠ MLkMLjNqkõ?'' ¬Fcï<j 
ÅÇ¢FLj.  

''MLj¿ öGHÀAKL GS¸$qÀ ³Äj=hO~! ®Á −<Mc+" öGHÀAKLFLj ¬*$qöEx¥qÚ<Moj ¬¸^j¸Á GHÍjí ¥cÍ¸=cMc!''  
''öGHÀAKLFLj ²MLOqk ¬*$qEx¥qÚPoOqj MLkMLjNqkõ! ¬Á ¬*¼FL ¥xÁ¤í rHÎ¥h PoGSjë¸Á. fHÓ÷ÓFLj ²ML¿ Ä£jEy MLÍÓŠ¸@~ 

GS¸TdÚOqML¸CLjÓj$c °CLëMLj JzOqjÓj$c À£¿áÁÍí^¸ öGHÀAKL. ¬CLëMLkMLjÓFLj CLÆ÷Í¸ö<jÓFLj MLjjGSÆ MLNqjGSjPy ¥qGRæGH<Š¸@~ 
ÔLkGSj¥yML^¸ öGHÀAKL. _¸bÍjMLlÆï, −öÇCLjÆï −Í¿¸ÔL^¸ öGHÀAKL. ¥q¸GHmõ^O| MLjj¸Íj ‚OqjáÂ FL<j¸ FxfHð CnÔLjá¥yML<Mnjj¥q=o 
öGHÀAKL ¥cÍj. ³ML¸=cM|?''  

''MLj¿ FoFLFoEcÂ¥h ¥yGHð<Š ¥cÂ, MLj¿ ®Í¸Cc −<McWo" ²¸ÍjŠ ÔoNqkÆ? MLj$qMc+j" ÔoNqjMLÔLjá¥qÍ. ¬ÿ† GHÍjí ¬Pe 
¬¸=o?''  

''öGH¥qßÀ ¬Pe ÂOoíÇ¸¼¸Á $qEc MLkMLjNqjõ!? Â¢MLl FoFLk fHÓ÷Æï ¥qFLPoMLjj$c'' FLMLløCLk ¬Fcï<j ÅÇ¢FLj.  
''¶¿ JwO~ Mnjj¸¨ IGHj^MLk! ¥cFxOoN|j Ík<ÓŠMLjjôPe^Ó MLjbÍõ ²ÍjíÓj FLÆ»JwCLjFcïtj. ¬Á −Py¼¸ÔLj'' KcbÍ$c 

¬Fcï<j $yJdöPeMLl.  
ÅÇ¢FLj FLÄø ¬Fcï<j.  
''GSOn MLkMLjNqjõ KcbÍGH<Š. Â¢Š FoFx¥q °JdNqj¸ Ôn_jCcFLj Ec¸Cy öJd_÷M|j TdP|ø ¬MLøÔLjá. ¬FLï^j÷ ®Á FoFLj GHÍjí¥é 

¥c¥q ¬Pe¸=h MLjfUWcMLj*jÓ¸Í¿¥h FoFLj ÔoGSjëFLï ÕÔcPn¸×|.''  
''³Äj^Á?'' $yJdöPeM| ŠCLkÿÓ¸$c ÔLkQc<j.  
MLjOqjGS=h −ÁMcOq¸ $yJdöPeMLl rHÈ"¥x<jŠÓ ÆGSjæCy GHÍjí Í$qÜ¿¥h MLÔcá<j.  
''®Á$yFo GHÍkí.. FLjMLlø ‚@~ ÄFLMo ¬MLkô! Fn=| ¬¸Cc QybÁ¸¼, ¥qWcõ* ¥qÓðCLOqjMLlÓÂ¢ï $cÆ¸¼ Mc+"Â¢ Ä¤+"Â¢ 

²¸¥nÎø¿¢Ój ÔofS adO|æ Æ}Sæ ÔofS Cn¼áFL rHÈ"¥x<jŠÓj. ®Á$y ®CL<¸Í¿¥qFcï Kn}Sæ. ¥q^ï¸ FcÓj$qj ÓXLÆsSë ÔcÓj.''  
ÔLöOqjFL Po¼¸Á GHÍjí.  
''³Äj=i! FoFLj ¥q^ï¸ tj¼á ¥xFLj¥yÚML=cÂ¥h Mc@o¸ GS¸CLPy $x@~è?''  
''JwÆ¥q Kc$yPoEo GHÍkí! $x<jèFLj ¥x¸=o MLjÂ¸=h¥h ML¼á On¸<jGHm=c÷ JdÆGSjë¸Á. Ä¤<j CLFL ½¡CL¸ MLjFL¥n¸Íj¥hTdë<j. rHÎ$c 

Â¢ ½¡CL¸ ‚@~ PeŠÚ¸=c<j.  
Äj$qCcÄ ®¸CL¥q¸=o GbH\¡Oq¸.  
μ¥q GS¸_¸bÍ¸ Mc+"¥h ¥q^ï¸ ¬MLGSOq¸ PoÍ^$cÂ Pe¸ÕÔZFcÓj MLjk<j On^÷¨$cOqj.  
®¸¥y=h ®OqMnÎ ÓXLÓj rH=hæ ö$c¸@|$c rHÈ" ÔnNqjõMLjFcïOqj.  
MLjOy=h fHÓ÷ MnjjÍ=hFLj¸¨ GS¸JdÁ¸¼FLÍ¸Cc Pn¥qÚ$q=hæ ®McøÓFcïOqj. '' 
''®Mo¸ JdfHfRæ GS¸_¸bEcÓjO~ MnbÍMc! μ=hæ <_jò MLjFLjGRjÓj Pe$qjFcïOqk! Ä¤+j" fHÓ÷Fo¸ rSÓŠæ ÔoTdëOqj. MLÍjíPo MLjFLŠ'' 

¬FLïÁ ¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj.  
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''®Pe$q ¥cÍj KcKcN|j. Fc ¥q¸¨GRFLj÷ MLjj¸Eo ÔnfHð ¬¸ÍjŠ tjGRæGH<è Mc+"Fo À£GSjŠO~.''  
''³Äj=y ÔnGHlð MLj¿'' ¬Fcï<j $yJdÓO~MLl.  
''¥q^ï¸ ¥cÂ¢, Pe¸ÕÔZFcÓj ¥cÂ¢ ®MLø_<MLl. rHÈ" [OqjáÓj Ôn¿ GS$q¸. ®¸=y÷ GHFLjÓj Ôn¿GS$q¸. ½¡CL¸ ²ML¿Á Mc¿Eo. ®¸=h 

[OqjáÓj Ôn¿GS$q¸. _Nnk@o=c FL¼áCo rHÈ"ÔLkGHlÓj _Nqj^ ²¥qÚ<tjFc..'' [¸¨CL¸$c ÔnfHð¸Á GHÍjí.  
MLjOqjGS=h −ÁMcOq¸ $yJdöPeMLl μ¥q GS¸_¸bÍ¸ À£GSjŠÂ MLÔcá<j.  
''®Á$y GHÍjí ¬Âï ÄbEcPe Â¢¥qFLj‚ÓMnjÎFL GS¸_¸bÍ¸. FLjMLlø ÔnfHðFL GROqCLjÓÂï¸=h¥h ¶.¥n ¬FcïOqj. ¬CLÂ¥h ‚@~ °Eyõ$q¸ 

ÔosS ¬MLkôNoj ¥cMcÓ^. ¬Á ¬CLÂ GROqCLj.''   
GHÍjí °Ccûÿ¸$c _Nnk@o=c ¬¸ÍjŠÂ μ¥qÚTd¿ ÔLkfS IJw=yPy Kc$cFo MLlFcï<j ¬FLjŠÂ ''®Á$yFo KcMLkô'' ¬¸^k 

¬FLïGHmOqêMLjô$c¿¥h ¬¸Á¸¼¸Á.  
− CLOqjMcCL $yJdöPeMLl¥éfS À¿» ''¶.¥é KcKcN|j. rHÈ"ÔLkGHlÓj ³ÍFcï ÿy^Py÷ ³O~ð^j Ôntjõ'' ¬¸Á.  
¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj ¬<è¸ GH¨¸Á.  
''¶fS °¸<Mo MnjjÍjí. Â¢ Cx¸ÍOq Ex¸$qPyíÓ. fHPe÷¨ @o=| −}IH _O|ë ÔLkQcMc! Cx¸AKnÎ On¸<j. Â¢Á Cx¸AKnÎ μ¥q=h. Â¢¥q¸=o 

¼FLïMc<j.''  
GHÍjí CnÓ÷MLjj[¸ MofS¸Á. Cx¸ÍOy÷ CLFLj ÔLkGSj¥yPoÍj.  
''¬tjCo ³Äj=h ¬MLkô! gSCLMLjô O~MLjj¨ ¥q¸=o rHÍíÁ. @~¥qæO| ¬¸×.Æ£ =n¸<kÓÚO| GS¼F| ¥q¸=o ´Eo+j" rHÍí. ´}R ¥q¸=o 

¬bÃsR¥| _ÔLáF| ¼FLï'' $yJdöPeMLl Ôn_jCLj¸=o  
¬FLïGHmOqêMLjô $qN|jMLj¸Á.  
''¼FLïMc<tjCo MLOqgUFL¸ ¬MLlCLj¸ÁO~ Mnö¿Š¸¥c! −NqjjXi*¸ ¬¸=cOqj rHÍíÓj.''  
''³Moj GHÍkí Â¢MoMLj¸=cM|?''  ¬Fcï<j $yJdöPeM|. 
''³Äj=y KcKcN|j Fc‚Ú@~ ¬Ex¥qPe MLl¸Á. JwÂ¢ ®¸¥y=h ÔLk<O~Íj.''  
''GSOo Â¢¥hGRæ¸ Po¥qJwCo ¬PeFo ÔoEcí¸'' ¬¸^k PoÔc<j $yJdöPeM|.  
MLjOqjGS=h −ÁMcOq¸ MLjOx¥q rHÈ"GS¸_¸bÍ¸ À£GSjŠÂ °Ccûÿ¸$c MLÔcá<j $yJdöPeM|.  
_Nnk@o=c ®GSkë ''®Íj$yFo ¬MLkô! GHÍkí Â¢MLl‚@~ ÔLk<j. ¯ fHPe÷<j GHÍkí ¥q¸=o MLjk@o+j" rHÍíMc<j. ÔLÍjMLl, 

°Eyõ$q¸ ¬¸Í¸ ¬Â¢ï Kc$qjFcïtj.''   
''¬=c÷ ¬FcïMLl Kc$qj¸Á.'' ¬FLïÁ ¬FLïGHmOqêMLjô.  
¥cÂ¢ KcKcN|j. GHÍjí −»Jwtj¸Á.  
''³Äj=o?''  
''®CLÂ ²CLjë FcÓj$q¸$qjWcPo. FoFoMnk ´Ík ´Íj''  
''¬tjCo ³Äj=o ¬ÄjCcK| _ÔLáF| −Oqj On¸<j. ×.NqjKcbÍj¿ ´Íj. ®¸ÔL¥cÚ PoOqk. Ä£j KcMLkô CcCLNqjõ ¬¸=o MLk 

¬MLkô FcFcï ‚@~ ¬¸Co$c.''  
Ec¸Cy ¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj On¼áJwtj¸Á.  
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''ÕÔi FyOqjMLjjNqjõO~ ¬¸^÷ MnbÍMc! MLj$qMc+j" Jv<MLlFcï IGHO~øPoÍj. −<fHÓ÷¥q¸=o MLj$qMc<j Jv=hæ ¬tjCo ³¸ 
Kc$qj¸^j¸Á. ¯ McMLjFLMLjk¿ë ¥c¥qJwCo MLjOy<j ExOq¥q@~?'' ¬Â ÍjÆsHfS¸Á.  

''GSOo÷Mo! MLj¿ ®MLøÂ¢ï FcŠ MLjj¸Eo ÔnJvðEcí!''  
''ÔnsHðEoÄj=hO~ fH¼á¥xNqkõ! − MLköCL¸ Py¥q×cåFL¸ °¸@xÍkí. rHÍí rHÈ" GS¸_¸bEcÓj ÔLk<=cÂ¥h _NqjPoíO~<j 

MnjjFL$c<GHðFLï'' ¬¸^k Í¸<¥q¸ ²CLjëŠ¸Á.  
''GSOo÷Mo ¯Td¿ ¬Â¢ï GS¿ ÔLkGSjŠFo CnTdëFLj'' ¬¸^k ×cOqjŠFcï<j.  
¥cÂ¢ ¯Td¿ $yJdÓO~MLl MLÔoáGS¿¥h FnÓOy¾Ótjõ¸Á.  
¯Py$c MLkÓCLMLjô¥n¸Íj¥y Ã.fH GRj$qOqj ML¼áFctj. Š¨Ôntjõ GH¨Jwtj¸Á. Mnk¥c+j" GH^jæŠ JwNqktj. 

FcÓj$qjOy¾Ój VfSð^P|Py MLl¸¨ ML¼á¸Á.  
¬FLïGHmOqêMLjô$c¿¥h MLNqjGSj rHÎ_<^¸ MLÓFL ³ GHÂ¢ ÔoNqjPoÍj. rHÎ$c ML*jŠ<j Oy$q¸.  
®¸¥q ML¸^ GHFL¸Cc GHÍkí FnÀëFL GH¨¸Á. GHÂMLjFLjGRjÓj MLlFcï ‚@~ MLÔiá O~¥q GSCctj¸ÔcOqj. CL¸ö¨ ÔoCLFnÎFL¸CL 

GSVNqj¸ ÔoGSkëFo MLlFcï<j ¥cÂ¢ −NqjFLŠ −IgHGSj GHÂ μÀë¨ rHÎ$c AKcOqõ ¬FcOy$qõ¸ MLÓFL −MnjŠ ¥cMLÆfSFLÄ ÔLk<è¸Cy ²ŠÚML 
GSVNqj¸ ÔoNqjPo¥q JwCLjFcï<j. Ec¸Cy °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬MLlCLjFLïÁ.  

®Pe¥cÚÍÂ ®¸=y÷ ML¸<Š¸@~ ¥qö¿¢ Jdtj¸=|ûFLj¸¨ ‚OqÓj Cn¼á¸Á. ¥cÂ¢ ¬Ä ÀFLPo¥q ®¸=hÆ÷JdÁ fS¥| ¬tjJwNqkOqj. 
Ec¸Cy Æ£M| rH^æ¥q CLGHðPoÍj.  

¥cÂ¢ ®¸CLMLOqŠ ®MLCLÓ GHlÓ÷À£fS ¬MLCLÓ rH=hæFL JdJdFL JwPoÍj. ¬¸Cc CLPo÷ ÔLkGSjŠFoÁ. ®GHlð<j ®¸=y÷ ®¸CL Ôc¥h¿ 
ÔoNqkÆû MLÔoáGS¿¥h μ+j" ÿkFLMnjÎ¸Á.  

CLÆ÷ MLj¸ÔL¸Py ‚OqjáÂ ¬Â¢ï Ôotj¸ÔLj¥yML<Moj$c¥q ¥cGSë °GSjû ¬GSjû ¬¸^¸ −ÓGSõ¸. ''³Äj=o ¯ MLköCcÂ¥é ®=c÷ 
−GHTwJdÓj GH<CcMLl. OoGHl rHWnÎ" fHÓ÷Ój GHl¨Co ³¸ ÔoTdëMo!?'' ¬¸^k MLj¸¨GSjëFLïÁ.  

rHÎ$c KcMLjô Vtj$c ‚OqjáÂ ¬Á=c÷ ®Á=c÷ ¬Á ¬¸^j ®Á Tv¸^j ¬Â −×åÓj ×c¿¢ ÔoGSjë¸=o μ+j" MLj¸^ MLj¿¸CL 
²ŠÚMLMLlCLjFLïÁ.  

¯ rHÈ" GS¸_¸bEcÓ $x<ML $qj¿¸¼ −»¸Á ¥cÂ¢ Po¥qJwCo ¯ MLkNqjEc¿ MLjjGSÓMLjôÂ KcKctj tj¸=h¥h CL¿MnjNqkõÓÂ 
PyPyGHÓ GH+j" ¥xOqjŠÚ¸^jFLïÁ.  

¬Pe¸=h GH¿fSìCLjÓPy MLÔcá<j $yJdöPeMLl. ¥cÂ¢ GHÍkí¥h ¬GHð=h¥h rHÈ"Ä£jÍ ®¸ö^GSjæ ‚@~ Jwtj¸Á.  
''®Fcï+j" ³MnjÎJwNqkMLlO~ −$qMLjô ¥c¥h!?'' ¬¸^k ML¼á¸Á ¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj.  
''MLj¿ MnCL¥xEoíÄj=o MLjFL¸ ¥y¿FLPe¸=h GS¸_¸bÍ¸. ÔLk¨Á ÂXoGH¸Pe¸=h GS¸_¸bÍ¸. rHÈ"¥x<jŠ MLNqjGSj, ²CLkë Oq¸$qk 

¬Â¢ï GHÍkí ¥q¸=o ²ŠÚMo. ®¸=y÷ GS$q¸ GHÂ¥cÍj MnjjCLë¸ GHÂ ÔoTdë<j. örHÎMo=| GSkÚPy÷ =iÔLO|. ½¡CL¸ ²ÂÄjÁMoÓj.'' 
''³Äj=i! ²ÂÄjÁMoPe? ®¸^EníŠ GS¿JwCLj¸Á. °¸<=cÂ¥h ¶¥n. MLj¿ À¸=cÂ¥y!?'' Mn^¥cOq¸$c ¬FLïÁ ¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj.  
''Á¤Â¥h FLÓAKnÎMoÓj MLGSjë¸Á $qEo! ÓXL*¸$c À¸=cOqj.''  
''³Äj=i ¬¸^j÷ CyMLjjCLk −<EcÂ GS¸JdÍFL Ä£jÍ GH¨ À¸=c@~ −<¸» MnbÍML?'' °ö¥yGR¸$c ¬FLïÁ ¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj.  
''¬EoÄj=o ¬=c÷ ¬¸=cMLl. Ä£jOqj MLj$qMc+" GS¸JdÍFL À¸^¸PoEc MLj$qMc+j" ¬=c÷ ¬FLjŠ¸=cO~?''  
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MLjÀ MnjOqjGHl                  - @~. ¨.Ä.½ QL¸¥qOqO~MLl 

''Fc¥qEo¸ CnÆNqjÍj. −<EcÂ GS¸JdÍFL¥cQLGH@o Mc¨Â GSFcïfS, Mc×.MLjô ¬¸=cOqj. ®¸CL¥q¸=o Ç¤FLj$c¨ GS¸_¸bÍMoj FLNqj¸ 
$qÍO~! Á¤Â¥q¸=o On=hæ¸GHl ½¡CL¸, rHÎ$c KyPn<¸CL −fSë. ®Á¸CL μ+j" ÄOqjÔLjŠÂ GS¸JdÁ¸ÔcÆûFL ¬MLGSOqMojMLjj¸ÍGSÓj?'' ¬¸Á 
¬FLïGHmOqêMLjô$cOqj.  

''¬MLlFLj KcKcN|j. FoFLk ¬Eo IJwF| ÔoEcíMLjFLjŠFcïFLj Â¢Š'' ¬Â >OqŠÚFL FcÓj¥q ¥qOqjÔLjŠ¸Á GHÍjí.  
''¬¸CLPe ¥qOqjá¥y¥é.. FcÓj¥q Cn»Jw$qÓÍj'' ¬¸^k ÿjadOqj$c PoÔc<j $yJdöPeM|.  
''®¸¥éMLjMLkô MLÁFc! Â¢MLl Po¼ ÄFcNqjŠ¨¥h MLjj<jGHl ¥q=hæ rHÈ" GHFLjÓj MnjjÍPn^jæ¥y. ®Mc+ ÁMLõMnjÎFL Oy¾ MLOqãõ¸ 

‚@~ PoÍj'' ¬Â MLÁFL$c¿Cy ÔnJdð<j.  
− MLk^ ÄFL$cFo ¬GHð=hEc¥c MLjjŠÚCLk MLjkÓj$qjCLjFLï MLkÓCLMLjô ÕÔn¸$qjFL Po¼ Ex@y÷ MLlFLï ¼FLïOyÓj ¥q¨» ¬MLk¸CL¸ 

PyGHÆ¥h À£GSjŠML¼á EoMLl¨ MLjj¸ÍjrH=hæ $p¿ ¥qPeõ* MnÎAKy$qMoj, ÓXhô ¥qPeõ* MnÎAKy$qMoj ¬Â ‚ÂO~$cÓj À£GSjŠ¸^k 
ÄFcNqjŠ¨¥h MLjj<jGHl ¥q^æ=cÂ¥h CLNqkOqj ÔoGSj¥yTd»¸Á.  

''MLj¿ FoFLj VÓj Äj$qCc ³O~ð^j÷ ÔLkTdëFLj'' ¬¸^k _NqjPoíO~<j $yJdöPeMLl.  
− ®Íí¿¢ï ÔLkfS ''−¿ Ex¸$q AKL<MLPe÷O~! ¬¸ÍOqk ¥qÆfS ®Âï Ex¸$qFc^¥cPe<CcO~!?'' _j$qÜÓj FxŠÚŠ¸Á ¬FLïGHmOqêMLjô.  
− CLOqjMcCL ÅÇ¢ÂMc}SÂ ¥qÆfSFLGHl<j ¬CLÂ AKLj×.¸ Ä£jÍ ÔLOqjGSkë ''¬TdbÍjõ¨ÄO~ ÅÇ¢FLk. TdbÁ¸ÔcM| MnjjCcëÂ¥h. ²Pe 

±fU¸ÔcM|?'' ¬Fcï<j $yJdöPeM|.  
ÅÇ¢ÂMc}S FLÄø ¬Fcï<j ''GHÍjí, ¬MLjôMLjôPe¸=h GS$q^j ögSëÓ¸ÍOqk GHlOqjadbÁ¥cõFoï ¥yOqjŠ¸=cOqj MLkMLjNqkõ! ¬¸Cn¸ÍjŠ. 

ÇMLbÍFLGSjû ¬MLÆ£Ó$c ²CLë$qÆ»FL gSCL O~MLjj@o ML¼á O~ML*jÂï ÔL¸JdÓÂ ¥yOqjŠ¸Á ¥qÍ. GS$q^j ögSë GSøAKcMcÂï McÆ£ô¥h gSCLPy 
−ÄGRÚ¿¸Ôc<j MLkMLjNqkõ! ¬tjCo QL¥hë GSøOqkJdPnÎFL MLjfUWcMLj*jÓ GS¸$qÀ MoOqj. − ögSë QL¥hë MLjj¸Íj ³ GHlOqjGR QL¥hë ÂÓjMLPoÍj. 
®ÿ Äj$qCcMcOqj, Fc ÍßfRæPy ögSë GHlOqjGRjÆOqjMLlOqj GH¿GHmOq¥cÓj. McOqj GSMLkFLjÓj ¥cOqj. μ¥qOo ¬OqíîFc¿¢QLøOq CLCLø¸ MLjFL¥qEo ¥qÍ 
KybÁ¸ÔoÁ MLkMLjNqkõ!''  

CLFL ¥q+"MLjj¸Íj GHl=hærH¿»FL ÅÇ¢FLj$c<j »¤CcÔcOqjõ<jPe ¬ÂfHGSjëFcï<j $yJdöPeMLl¥h.  
PPP 

°ÍNqkFoï sHGHOy÷ Mc¨ IJw=y ÔLk<$cFo $qj¸@nPy O~tjGH¨¸Á. fHÓ÷Ó Í$qÜOq¥qÂ ¬Mnj¿¥c MnWx"¼á McOqMoj ¬tj¸Á. FoFLj 
À¿» MLÔoáfSFL^jæ Mc¨¥h CnÆfS °¸<Íj ‚@~. MnÎ×c$|Py °FLïFcï+k" ³Ey ÿjE§ ÿjE§Ók, ¬Mc¸CLO~Ój −TdìtjÄ MLsSë CLGHð 
Moj¸¥qÓMLÂ Oy¾¸<Íj. ®Íí¿¥i MoOo GHFo¸ °¸Á $qFL¥q. ÄöQc¸CL ½¡ÄCcÓj MLkÄ. ®¸×.Â¢O|$c FoFLj, @~¥qæO|$c Mc<j ¿=nÎOqtjõ  

ÍQc_íMnjÎ¸Á.  
IJw=y ö¥h¸Í McOqë ÔLk<$cFo ¥cGSë ÂMLjôÈ¸ÔcFLj. `>bEc¸¥|$c@|` ¬FLjŠ¸^k. Fc ÔcÍTdëÂ¥h Ä£jŠ FLMLlø O~MxÔLjá$cÂ¢ μ¥q 

MLNqjGSj Ec=c¥q sHGHOy÷ IJw=y ¬¸=o ¥i<j QL¸¥h¸ÔLÍk! ¬tjCo − McOqë MLköCL¸ CLŠÚML Tdìtj ad¥é¸ ®MLøPoÍj. ¬Á ®Pe °¸Á.  
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''öGHMLjj[ MnÎÍjõÓj MLjk¿ë$c¿¥h MLjÀMLjOqjGHl McõbÁ Tw¥h¸Á. −NqjFL ®¸=y÷FLj¸¼ MnÈ"Jwtj, ¥qFLkñõ×.F|Cy 
ÀOqj$c<jCLj¸<$c −NqjÂï CnÆfSFLMcOqj ®¸=h¥h À£GSj¥xÔcáOqj. $qCL¸Py ‚@~ ®PeFo On¸<jOy¾Ój ²=y MnÈ"JwCo ¥qGRæ¸ Ä£jÍ 
GH^jæ¥y$qÆ$cMLjÂ Mc¿ ¬Kcòtj MLjFyÿO| CnÆNqj×oTdOqj.''  

McOqë ÔLkfS MLjFLGSjû ¼MLlŠÚMLj¸Á. ²¸CL PnÎM|Æ£ GHOqûF|!? ²GHlð<k FLMLløCLk, FLÄøGSkë °¸@oMc<j. ¼FLïGHð=hFLj¸© 
sSïfUCLjÓ¸ Moj¸. GS¸MLCLûOq¸ ö¥hCL¸ Mc¨ ¬O~íî¸» ¥qFLjMLjkfSFL fHMLjô^ MLköCL¸ Mc¨Py ×y}R GHm¿ë$c CL»ÜJwtj¸Á. _Nqj^GH@o 
Mc<j ¥cÍj¥cÂ¢ Á$qjÓk, μ¸^¿CLFL¸ ÕÔcNqjÓj MLköCL¸ Kc$c $qMLjÂ¸ÔL$qÆ$oMc¿¥h ¬ML$qCLMLjNojõÄ. AKcOqõPoÂ Py^jÂ ¥x<j‚, 
¥y<Ók, MLjFLMLj+k" AKL¿¢ë ÔnNqjõPoOqj$qEc!  

¬tjCo FcCy sSïÿ¸Py rHÍí MLkOoðÄ£j PoÍj. FoFLj Oy¾Py ³Ey GHm^ Mc¨¸=h¥h Mn+"<¸$cÂ¢, Mc<j MLk tj¸=h¥h 
O~ML<¸$cÂ¢ ×.Oq$cÆû¸Eo. MLjk<jFnÓÓ ö¥hCL¸ FoFLj ¬Mnj¿¥c MnÈ"FLGHl<j MLjÂfR Kc$cFo °Fcï<j.  

®GHlð<j FoFx¼áFL^jæ ‚@~ $qjOqjëGH^æPo@oMnk _ÿjQc. ¬¸CL¥qFcï MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqj¸. Mc<j FcŠ ÓXLOqkJdNqjÓj Kc¥i. − 
<_jò ®GHlð<j Fc¥n¸Cy ¬MLGSOq¸. ²¸CL MLÍíFcï −¿íî¥q ¬MLGSO~Ój $qjOqjëO~Š¸@~ MLkFLMLl¥qEc! rHÎ$c rHFLúF| Ä£jÍ ö_CLjŠCLjFLï 
μ¸^¿Mc¨Â. ®GHlð@nPe? <_jòÓ GS¸$qÀ ²Pe$qk fHÓ÷ÓŠ ÔnfHð °¸<<j. Mc+"Kcòtj MLjFyÿO|Cy ¯ ÄGRNqj¸ ²Pe 
öGHTdëÄ¸ÔL<¸?  

¬Pe ¬Â ÔnGHð¥qJwCo μ@nè¥qÚPoFLj. MLjFLGSj GH¿GH¿ÄbEcPe JwCy¸Á. ¥csSGHNqkõ¥q FcÄ£jÍ Fc¥é ¬GSÿõMojfS¸Á. ®Pe 
−Py¼GSjëFcïFoÄj=h? MnjjÍ^ sHGHOy÷ Mc¨ IJv=y ÔLk<$cFo ¥i<j QL¸¥h¸ÔcFLj. ¬Á ¥cÍÂ CnÆQc¥q ÿMLjôNqjõ ¬FLjŠFcïFLj. Mc<j 
McõbÁö$qGSjë<Nqkõ<Â ¬Nnkõ JdGH¸ ¬FLjŠFcïFLj. ®¸CLPyFo MLjÈ¢" Fc ¬GHlð$qj¿¸¼ −Py¼GSjëFcïFLj. ®EoFc sSïfUCLj¨$c Fc 
bÍOqô¸.!?  

−PyÔLFLÓŠ IGHlP|Tdæ}IH rH=hæ McÈ"¸=h¥h _NqjÓjEoO~FLj.  
PPP 

''Oq¸¨ ¬¸ŠP|. ¬Mnj¿¥cFLj¸¨ ²GHlð@xÔcáOqj?''  
''McOqMnjÎ¸Á MLjFyÿO|. ®Ój÷ GSOqjí¥yML<¸PyFo =nÎM|j $q¨¼Jwtj¸Á. ®¸¥y On¸<jOy¾Pe» Ä£j tj¸=h¥h MLEcíMLjFLjŠFcïFLj. 

¯Py$c sHGHOy÷ McOqë ÔLkfS MLÔoáQcFLj.''  
MLjFyÿO| AKcOqõ MLj¸¼ Â¢+"¸Á¸¼ MLk^Ój ¥qÆfH¸Á.  
''FnÓö¥hCL¸ MLOqŠ ¬¸Cc Kc$qj¸Á ¬¸ŠP|. μ¥qOy¾ PoML<¸ Po=|$c PoÔcOqj. − CLO~øCL ¬Pe <P|$c MLÙFL¸$c °¸<<¸ 

MnjjÍPnÎ¸Á. @~¥qæOq÷¥h ÔLkfHsSë ¬Æ£ãMLjO|û ML¼á¸Á. MLjÀMLjOqjGHl MLj¿ CL$oÜ öGHGS¥hë PoÍj'' ¬Â ÔnJdðOqj.  
''¬Eo¸^MLkô. MLjÀMLjOqjGHl McõbÁ ¬tjCo O~öFcFLk À£öMLMLÙCLj¸Á ¥qEc ¬Pe μ¥qÚ °Íj^jFL MLÔoáGSjë¸Ec? FoFLj 

MnWo"MLjj¸Íj MLOq‚ Kc$cFo °Fcï<j. ÔL¥qÚ$c Fc¥yGS¸ ³¸ CnTdëMyN|j ¬Mnj¿¥c FLj¸¨ ¬¸^k FLFLjï Td$qFL¸Jd<j.''  
''MLjFL [Oqô ¬¸ŠP|. ¥x¸CLMLj¸Á¥h ¬Pe ¬MLlCLj¸Í^. °¸<¸¨ ¥cIgH CnTdëFLj.''  
¯Py$c MLjFyÿO| ¬¸ÍjŠ¸^k ÔnJdð<j ''FoFLj −IgHGSj¥h _NqjPoíOqCcFL¸ŠP|. FcFLï$cOqj ÂöÍJwCLjFcïOqj. PoÔc¥q MLk=c÷¨ 

Ó¸Ô| ÔofS Mn+"¸¨''  
GSOoFL¸^k sHGHOy÷ CLÓ ÍkO~áFLj.  
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FoFnGHlð<j ML¼áFc MLjk¿ë örIH}R$c °¸¨ FLFcïVøÂ¸ÔoMc<j. MLjbÍõ MLjbÍõPy ¥x<j‚, ¥y<Ók, fHÓ÷Ók FLFLjï Ä}R 
ÔoGSjë¸@oMcOqj. MLk^Py÷ GH¨Fc, ¥éOqM|jû −^Py GH¨Fc MLkŠ =nÎ¸ CnÆsSÁ¥cÍj. Ó¸Ô|¥y, ¨FLïO|¥y fHÆ¼FLGHlð<j PoML^Moj. ®Pe 
Mc¨Â ÂöÍJwCLk ÔLk<<Moj ¬OqjÍj. ²Pe=h MLjÂfR ²Pe ¬tjJwNqk<j.!!  

PPP 
''MLkMLjNqkõ! ²MLOxÔcáOy ÔLk<¸¨'' MLjFyÿO| AKcOqõ MLjk¿ëÂ À£GSjŠÂ MLGSkë ÔnfHð¸Á.  
¬AKcML¸$c FcMnÎGHl ÔLkGSkë ''FLMLjTdÚOq¸. ²MLOqj Kc_j Ä£jOqj?'' MLjk¿ë ¬¨$c<j.  
Fc ¥q+"Py Â¢+j" À¿$ctj. ''FoFLj MLjk¿¢ë, Â¢ örIH¸@| ×.$qFcïbEcÂï. ¼FLïGHð=hFLj¸© ¥qÆfSrH¿$c¸ MLj¿áJwNqkMc?''  
MLjk¿ë Mnjjÿ¸Py MnjOqjGHl ¥qFLGH¨¸Á.  
''¶¿ ×.$qFcïbÍ¸ FLjMLøö=c. ¯ Oy¾ ¥cPo½¡¥h Mn+"PoEc? GSjFL¸Í ²Pe °¸Á?'' MLjk¿ë Mcö¥qðMcÿ¸ MnjjÍPnÎ¸Á. Fc 

¬NnkMLjNqj¸ gH¥|ûPy °¸Á.  
Fc GH¿fSìÀ ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFLï^jæ MLjFyÿO| AKcOqõ ÔnfHð¸Á ''¬Æ£ãMLjO|ûPy ¥xÂï ¿Mnk=| ×cåGH¥cÓj $qjOqjë¸=cNqj^ ¬¸ŠP|. 

öGHGSjëCL¸ MLkMLjNqjõ ¥cPo×| @o}S¥h MnÈ"FL^jæFcïOqj. ®¸CL¥i GSjFL¸Í ²MLOq¸ŠP|?''  
¯ ¬MLkôtj ‚õ¿NqkfS=i CL$qPnNqjõ ¬FLjŠ¸^k ''Mc¨ ö¥q}R PoMLkô. MLk ¥cPo½¡Py °¸@oÁ. − ML¸¥qFL FcCy ¥cPo½¡¥h 

MLGSjë¸@oMc<j.''  
''GS¿Jwtj¸Í¸ŠP|. ¬CLë$cOqjFLïGHlð<j ¯ GS¸$qÀ MLk=c÷@~Æû¸Á.''  
McCcMLOq*¸ CoÆ¥nÎ¸Á. − ¬MLkôtj, fHÓ÷Ók ¬ÓMc^j GH¨FL^jæFcïOqj. MLjk¿ëÂ GS¸OqXL*$c ÔLkGSjŠ¸^jFLï^jæ 

¬ÂfH¸¼¸Á.  
''¯ MnbÍML¥h GSjFL¸Í $qjOxë¼áFL^jæ Fc¥hMcøÆûFL Kc¥i $qjOxësSë Kc$qj*jê'' ¬FLjŠFcïFLj.  
Mc¨Cy ¥csSGHl ¥cõOqM|jû −@~FLj. Co¿JdO~ ÔLksSë Mc¨ Mnjjÿ¸ ²¸Cy öGHQc¸CL¸$c °¸Á. ³ KcÍO~, _¸Á¤PoÂ 

¼FLïfHÓ÷Mc¨Pe ¬ÂfH¸¼¸Á. AKcO~õ ÄgUFLj<tjFLGHð=hFLj¸© Mnjjÿ¸Py Cc¸<Ä¸¼FL Á$qjÓjPe¸=hÄ ÔoCyë À£sSfSFL^jæ 
MLkNqjMLjNqkõtj.  

²GHlð<k ¬¸^k¸@oMc<j ¬¸Cc MLjFL MLj¸¼¥é ¬¸^k. ¶ Oq¥q¸$c ÔLksSë ®Á¤ MLj¸¼EoFoMnk? Po¥qJwCo CLjÍ¥q¸^k 
Á$qjÓj _OqjMLl MnksSMc<j.  

PPP 
MLjFyÿO| −IgHGSjFLj¸¨ O~$qFo, FoFLj MLjÈ¢" OoJvTdëFL¸^k _NqjPoíO~FLj.  
''μ¥qÚ ÂÄjGR¸ ¬¸ŠP|'' ¬¸^k Kcõ$|Py¸¼ <_jòFLï ¥qMLO| À£fS Fc¥q¸Á¸Ôc<j.  
Fc −QLáOqõ¸Py FoFLj¸<$cFo ÔnJdð<j. ''FcFLï$cOqj ²ML¿Í$qÜOq ¬GHlð À£GSjŠFcï ¬¸CLMojOqŠ μ¥q Jw}Sæ @o=n@| Ôn¥| öMcfS 

°¸ÔoTdëOqj. ¬Á −NqjFL ¬ÓMc^j. ¬tjCo GS¸CL¥q¸ ÔnNqjõOqj. Kc¥i À£OoáNqj$cFo ¼¸sHTdëOqj. −NqjFL Ôn¥|_j¥| ÔLksSë Ä£j sHOqjCy 
ÓXLOqkJdNqjÓŠ öMcfS °¸Á Ä£j¥éMnjÎFc ¬MLGSOq¸ GH@xÔLáÂ ö@~ ÔofS CnÔcáFLj.''  

MLjk¿ëMnÎGHl À¿» KnÎ ÔnJdðFLj.  
''³¸. ¥cPo½¥éFc?'' ¬¸^k ¬¨$c<j.  
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గార్ ండ్గార్ ండ్  ల్ మ్ ల్ మ్                                   ఉణుదురిత్  ర్ నిఉణుదురిత్  ర్ ని   

''¥cÍj. ®¸=h¥h OoGHl ¥cPo½¥h ¥qÆfS MnWcí¸. GSjFL¸Í ‚@~ MLTdëFL¸Á'' ¥qFLjï¥x=hæ ÔnJdðFLj.  
MLjFyÿO| _jöOq$yŠÚFcï<j.  
MLjFyÿO| AKcOqõ FLMLløŠ¸Á.  

PPP 

 "టూ సేప్డస్"… పర్భు, అలవాటు పర్కారం… ఫోరిస్ంగ బిడ!! నా దగగ్ర పాయింటుల్నాన్ లేకపోయినా రెసాప్నడ్వావ్లి, లేక పోతే పోషుట్ పేల్ 
ఎనాలిసిస లో యుదధ్ం  తపప్దు. నేను నారత్, పర్భు  సౌత. ఎరర్గా నలల్గా కొంచెం కారుడ్స్లెంగుత్  కనిపిసేత్ చాలు  ఉదేర్కపడిపోతాడు. ఈషుట్ సుబాబ్రావు 
బాల్ంక ఫేసుతో "పాస ". తొణకడు మొఖంలో ఫీలింగుస్ తెలియవు, పోకర ఫేసు. మూడు ముకక్లాటలో బాగా  రాణించును. బాగా ఆలోచించి గాని యే పనీ 
చెయయ్డు,ఆఖరికి మందు కొటట్డంలో కూడా!! ఆలోచించి ఆలోచించి ఓ సిపుప్ తీసుకుంటాడు.ఈ అయిదారు సంవతస్రాలలో మా సెకండు రౌండుకెపుప్డూ 
వెనకే ఉంటాడు.    

నా మటుకు నేను  కనస్రేవ్టివ బిడడ్రేన్ . 
ఎనసత్టిసట్ యెపుప్డూ సేఫీట్ ఫసట్ పదధ్తే,పేషంటుని పార్ణాలతో బయట పడేయాలి. అదే ఫసట్ పర్యారిటీ.        

పర్భు టూ సేప్డస్.... కనీసం పంతొమిమ్ది హైకారుడ్ పాయింటస్ విత అయిదు సేప్డు కారడ్స్.                    
నా దగగ్ర రెండు సేప్డు బిట కారడ్స్,ఓ కల్బుబ్ జాకీ ,ఓ రాణీనూన్..... 
డినయాలైనా ఇవావ్లి. “నో టర్ంప... ”. అరధ్ం చేసుకునాన్డు.                                              
 మధయ్న వెషుట్ కులకరిణ్ “డబుల”.మహా దిటట్వైన వాడు పైకి తేలడు. 
తీర్ సేప్డస్ డబులస్ దగగ్ర సెటిలయాయ్ం.ఆటమొదలయియ్ంది.....వన  ఓ.టి...బోణీ  బాగానే వుంది  రబబ్రు మాదే.  
 నా భారయ్, పిలల్ల దగగ్రకెళళ్డంతో నేనొకక్డేన్ వునాన్ను. శనివారం,వీకెండు కావడంతో డినన్ర  విత డిర్ంకుస్. అడాడ్ మా ఇలేల్ !!!  
 పర్భు, సుబాబ్రావు,కులకరిణ్. నలుగురం మధవ్వయసుక్లం. బిర్డిజ్, లికక్రు, సాహితయ్ం, పాత  హిందీ సినిమా పాటలు, ముఖయ్ంగా 

సైగల…..కామన ఇంటెర్సర్స్ట్స్.అంతో,యింతో  మంచి ఉదోయ్గాలు. మంచి సంపాదన ....నా డాకట్రు పొజిషన కొంచెం  పైమెటట్యినా   తకిక్న వాళళ్తో 
కంపాటిబిలిటీ బాగానే వుంది. సుబాబ్రావు ఆడిటరు, కులకరిణ్ సైంటిషుట్, పర్భు మెకానికల యింజినీరు. నెలకోసారి గెటుట్గెదర. డినన్ర అండ బిర్డజ్ . నో సేట్కస్. 

డిర్ంకస్…? పొర్వైడెడ… అడాడ్ దొరకాలి,లేపోతే  ఓనీల్ బిర్డిజ్ అండ డినన్ర . 
అవేళ  వేగిరంగానే, సాయంతర్ం  ఏడునన్రకే మా పూజ మొదలు పెటేట్శాం. వంటవాడు రొటెట్లు చేసేసి హాట కేసులో పెటేట్శాడు. 

కూరేంచేసాడో..తినన్పుప్డు తెలుసుత్ంది.. నేను చెపప్కుండానే సొంత  తెలివితో పకోడీలు, అపప్డాలూ  వేయించి, కొంచెం జీడిపపుప్ కూడా రెడీ చేసేశాడు,   
సారు ఒకక్రే వునాన్రు, అమమ్గారువూళోళ్లేరు,పైగా శనివారం  ...కారయ్కర్మం వాడికి బాగా తెలుసు.     
బిర్డిజ్  ఆడుతునాన్నే, కానీ ఆట మీద దృషిట్  కుదరటం లేదు. 
సైకియాటిర్సట్వువ్దామనుకొనన్ఎనసథ్టిషుట్ని….యివాళ థియేటరోల్ సిప్ల్ట పెరస్నాలిటీస  గురించి టాపిక వచిచ్ంది. రెచిచ్పోయాను  పర్తి మనిషికీ 

రెండుపారాశ్వ్లుంటాయ.                                                                                 
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 పైకి కనిపించేదొకటి,లోపలుంకోటీ. బొమామ్,బొరుసూలాగ. ఏది ఎపుప్డు పై చెయియ్గా ఉంటుందో, మనిషి తనకు తెలియకుండానే తన 
వయ్కిత్తావ్నిన్ దాంతో ముడి పెటుట్కుంటాడు.               

ఆ  వయ్కిత్తవ్ం పైచెయియ్ ఉనన్ంతకాలం అదే బహిరగ్తమౌతూ వుంటుంది.  ఆబెస్షనాల్ పర్తిబింబిసుత్ంది.  కొంతమంది తమ ఊహాజనితమైన 
వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆపాదించుకొని, దాని డామినేషన కి లోబడి పోయి ఆ వయ్కిత్తవ్ం లోనే, జీవించడానికి అలవాటు పడిపోతారు.   

ఆ సంకెళుల్ విడిపించుకోవడం చాలా కషట్ం ..అసాధయ్ం అంటే అతిశయోకిత్ కాదేమో.                
పేకాట ఓ రౌండయియ్ంది. టైం  టు సాట్రట్ డిర్ంకస్. ఫసట్ రౌండ డిర్ంకస్ తేవడానికి లోపలికి  వెళాళ్ను. టీచర విసీక్ ,సోడా, ఐసు కూయ్బస్ ,మంచింగ 

మెటీరియల ...వంటవాడు రెడీగా పెటాట్డుగా..!!!.                                                                                                                         
సుబాబ్రావుకి పెదద్ పెగుగ్, చినన్ సోడా ఎందుకంటే సోల్గా తాగుతాడు. హి ఈజ వెరీసోల్...!యునో...! బిర్డిజ్లో కూడా సోల్వే. మాతో సమంగా కికుక్ 

రావాలంటే డిర్ంకు సాట్ర్ంగ గా  ఉండాలి.రెండు పెగుగ్లు లిమిట దాటడెపుప్డూ !!! 
కులకరిణ్ మామూమ్లు పెగేగ్. బట  ..నో ఐస.. ఆన ద రాకస్ ..నీట!!! అంతా  వెసట్ర్న కలచ్ర..లిమిటాట్..?డిపెండస్ ఆన ది కంపెనీ ..? 
 నేనూ, సుబాబ్రావూ సామానయ్ మానవులం..ఆమ ఆదీమ్…మొదటిది ఒక లారజ్  విత సోడా... పెల్ంటీ ఆఫ ఐస. రెండోది సామ్ల  అండ సోడా అప 

టు ది బిర్మ , లోడెడ విత ఐస. మూడోదుంటే  సెకండ రౌండ రిపీటే !! 
ఎవవ్ళూళ్ రెండు పెగుగ్లకి మించరు,తాగి పడిపోరు....! 
సుబబ్రావడిగాడు "ఏంటి డాకట్రుగారూ మూడ  ఆఫ లో వునన్టుట్నాన్రు,ఇపప్టి దాకా ఓకధ  లేదు , ఓ జోకు లేదు…! ఏదయినా  

సైకాలజీపార్బల్మా,ఎనసీత్షియాకాంపిల్కేషనా...?.”                                              
అందరికీ నా యిషాట్లు తెలుసు. సైకాలజీ అంటే నాలోని సైకియాటిర్సట్ గురించనన్మాట.  
“అవును సుబాబ్రావ ...!” ఓ గలఫ్ తీసుకుంటూ  
“అనన్యయ్ గురించి తెలుసు కదూ?!!”                                                                                                
 “ఆ టీచరుగారేనా…. ఒకక్డే కొడుకు...?”                                                                                       
 “యెస ..!! వాడి తోటే సమసయ్. యేదో పనికిరాని సబెజ్కుట్, డబుబ్లురాని సెప్షాలిటీ, రీసెరిచ్, పొరుచ్గలుల్,సెప్యినూ,లవూవ్,కులాంతర వివాహం 

...చాలా కావ్లిఫికేషనుస్నాన్యిలెండి. గానీ తెలివితేటలు డబుబ్నివవ్వుకదా!! మన తెలివిని ఇనెవ్షుట్ చేయాలి, కేష చేసుకోవాలి. లేపోతే విపరీతమైన తెలివి 
వికటిసుత్ంది.”  

చినన్ వరష్ం పెదద్దిగా మారుతోంది.  
“కోజీ వెదరు, యింటలెకుట్చ్వల కంపెనీ, కారడ్స్ ఆన ది టేబుల విత డిర్ంక ఇన  హాండ. కధకి సరిపడాడ్ ఎoబియనుస్.మరి మొదలెటట్ండి” అనాన్డు 

కులకరిణ్  
సుబాబ్రావింకా రెండో సిపుప్ తీసుకోలేదు. సిగరెటుట్ కాలాచ్లని మహా కోరిగాగ్ వుండెను, కానీ యీ మధయ్ సిగరెటుట్  వాసన పడటం లేదు. కిటికీ 

తలుపు బాగా తెరిచి తడి మటిట్ వాసనని, తుపప్రల్తో కూడిన చలల్గాలినీ ఎంజాయ చేసి, ఇంకో గలుప్ ... 
“వాడికి యీమధయ్ సీకెర్ట ఏజెంటుగా “రా” లోనో, మరెందులోనో వుదోయ్గమయియ్ంది, చాలా రోజులయి దానోల్నేనట జాబు. ఎవళకీ చెపప్లేదు. 

ఆమధయ్ ఎవరో వీణిణ్ వాటర ఫాలస్  దగగ్ర ఎటాక చేసి తాళల్తో కటేట్సి పారిపోయారుట. మోటారు సైకిలిన్ పెటోర్లు పోసి కాలేచ్శారట. వీడెలాగో పార్ణాలతో 
బయట పడాడ్డు. ఆసప్తిర్లోఎడిమ్టయి ఇంటికి ఫోను చేసాడుట. అనన్యయ్ ఫోను చేసి చెపాప్డు. దీంతో అందరికీ వరీర్,ఆందోళన, బెంగానూ!!!”        
“ఇదివరకు కూడా యిలాగే ఏదో  అయిందని  చెపాప్రే ...”                                              
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“అవును అపుప్డు వీడి వుదోయ్గం గురించి నాకు తెలియదు..!!”                                        
 “సరే...ఆ సంగతి వదిలేయండి. లెటస్ గెట ఆన విదద్గేమ. పూజ కి విఘన్ం రాకూడదు.”                
 సెకండ రౌండ డిర్ంకస్....  అండ కారడ్స్..... బిడ,మళీళ్ సౌతస్ టరన్ . 
      
**                    **                      **                  **                            **                       
ఆ సాయంతర్ం తరువాత చాలా కాలానిగాగ్ని  మేం  తీరికగా కూరోచ్డానికి వీలుపడ లేదు. నాలుగు నెలల పైనే!! చలికాలం, మళీళ్ మా ఆవిడ 

కిర్షట్మస శలవలకి  పిలల్ల దగగ్రకు.. మళీళ్ శనివారం సాయంతర్ం...వరష్ంలేదు.చలికాలం! సెవ్టట్రుల్, మంకీటోపీలు, విసీక్, చికెనూ, జీడిపపూప్.! 
రముమ్వుంటే బాగుంటుందని కులకరిణ్ గొణిగాడు కానీ మెజారిటీ వోటు విసీక్కే .  

కారడ్స్ పంచకుండానే, “గురూగారూ. కిందటిసారి అనన్యయ్గారి అబాబ్యి గురించి చెపప్డం మధయ్ లో ఆపేశారు. ఇవావ్ళ పూరిత్ 
చేసేయండి”…పర్భూ రికెవ్షట్ .మిగతా యిదద్రూ అవునవునని సపోరుట్.  

వాళల్కు తెలియదు గాని ఈ నాలుగు నెలలోల్ చాలా విషయాలు జరిగాయ. దీఫుగాడేదో హడావుడి చెయయ్డం, 
ఆసప్తీర్,ఆందోళనా,కుటుంబమందరికీ టెనష్నూను.                                              

ఆవేళ బొంబాయిలో టెరర్రిషుట్ ఎటాక లైవ టెలీకాసట్  చూసుత్నాన్ం నేను,తనూ. ఫోను మోగింది  
“..దీపూ!!.”                                                                                    
 “ఏవిరోయ!!ఎకక్డనుండి..?బావునాన్వా…?”అడిగాను.                                      
“బాగానే వునాన్ను బాబాయ. కానీ ఎకక్డునాన్నో అడకుక్.. నా వుదోయ్గం తెలుసు కదా !!టీవీ చూసూత్ండుంటావ ...ఊహించుకో..!? పినిన్ ఎలా 

వుంది. ఈమారు మీ దగగ్ర కనీసం రెండు రోజులైనా గడపాలి. ..బతికుంటే..!!!”                                                                     
 “అవేం మాటలురా! యూ ఆర వెలక్మ .రెండోర్జులు  కాపోతే నాలోర్జులుండు.  నీ ఆరోగయ్ంజాగర్తత్సుమా ..!!”   
మా  యిదద్రికీ నిజంగా చాలా ఆందోళన. అనన్యయ్ కి వెంటనే ఫోను చేశాను. దీపూ గురించి ఏదో యాదాలాపంగా అడిగినటుట్ అడిగాను, “ఎలా 

వునాన్డు” అని.                                                                                                               
 తాను పెదద్ ఆందోళనపడుతునన్టుట్గాఅనిపించలేదు. వదినెగారు  కూడా!!. మనవలు,కోడళల్ కబురుల్.అసస్లు ఆదురాద్ పడుతునన్టట్నిపించలేద  .ఓ 

విధంగా వాళల్కి ఆందోళన లేకపోవడం ననున్ నిరుతాస్హపరిచింది. మంచి కబురు అంటే జెలసీ ఒకక్టే నిరుతాస్హానికి  కారణం కాదు అని అవావ్ళ నాకు 
తెలిసింది. యితరుల విషయాలోల్ కొనిన్ మంచి వారత్లు కూడా నిరుతాస్హపరచడం ...వెల! నాగరికత కాదేమో!! ఎవరైనా చనిపోయారో లేక జబుబ్గా 
వునాన్రో అనన్ వారత్ ఉతాస్హం కలిగించడం..ఓ పుటుట్క ఓపెళిళ్ యింకేదేనా  శుభవారత్ విచారం కలిగించడం… దేవ్షానిన్ సూచిసుత్ంది. ఇపుప్డు మాతర్ం 
నా నిరుతాస్హం దేవ్షం కాదు. కుతూహలం అనొచుచ్, అనన్యయ్కి ఆందోళన ఎందుకు లేదా ....!!? 

కాకపోతే అనన్యయ్, " నీతో ఓ ముఖయ్మైన విషయం మాటాట్డాలి,తవ్రలో వసాత్ను” అనడం నా కుతూహలానిన్ రెటిట్ంపు చేసింది. తాను 
వచిచ్చ్నపుప్డే అడుగుదామనుకునాన్ను కానీ   ఒక ఆశచ్రయ్కరమైన  విషయం వినబోతునాన్ని యే మాతర్ం వూహించలేదు. 

ఇంకో గలుప్ తీసుకుమని నా మితుర్ల మొహాలు చూశాను. వాళుళ్ కూడా నిరుతాస్హపడడ్టుట్ అనిపించింది,కొంచెం విసుగాగ్ కూడా కనిపించారు. 
కొందరి కుతూహలాలు,ఇంకొందరికి విసుగేమో!!!అపప్టికి నా నెరేషన ఆపి బిర్డిజ్ లో పడాడ్ం. 

**                          **                         ***                       **                                 
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ఇది జరిగి ఏడాదయింది.పండుగ వెళిల్ కనుమ నాడు అనన్యయ్ వచాచ్డు. అనన్యయ్ వసుత్నాన్డంటే  అంతా  సందడే!! నవువ్లూ,జోకులూ 
.అవలీలగా హాసయ్ం,అలవోకగా నిరవ్చనాలూ,రిపారీట్లూ. .ఆయనొకక్డే పదిమంది పెటుట్ మా ఆవిడ కూడా బావగారు వసుత్నాన్రంటే కొనిన్ నిబంధనలిన్ 
పకక్కు పెటేట్సుత్ంది.                                                         

మధాయ్హన్ం  భోజనాలపుప్డు"తముమ్డూ సరుకుందా, తెచుచ్కోవాలా"అని సాయంతర్ం కారయ్కర్మం ఖరారు చేసేశాడు అనన్యయ్.   
 “ఎచుచ్ఁ లేదు కానీ మనిదద్రికీ సరిపోతుందిలే” అనేశాను.                                                                       
ఈవూరు రాక ముందరే నేను సిగరెటుల్  మానేశానని కోపప్డాడ్డు. తనొచిచ్నపుప్డు మరదలు యెదురుగా ఒకక్డూ సిగరెటుట్ కాలచ్డం మరాయ్దగా 

వుండదుట. అందుకని  ఆయన వచిచ్నపుప్డు తనని “లోన సోమ్కరిన్” చెయొయ్దద్ని వారిన్ంగ యిచాచ్డు. ఆ విషయం ఇపప్టికీ తను దెపిప్పొడుసూత్ 
వుంటుంది. ఆ సమసయ్ లేకుండా కొతత్ సంవతస్రం నాడు మళీళ్ సోమ్కింగ మొదలెటేట్శాను. 

 చీరుల్ యేవీ లేకుండానే మొదలుపెటాట్ం. మా ఆవిడ కూడా వేడి టొమాటో సూపు పటుట్కుని కూరుచ్ంది.  
“చెపుప్” అనాన్ను.దేని గురించో మాకూ, తనకీ తెలుసు.                                                                              
"అసలు దీపూ గురించి మాటాల్డదామనే  యిపుప్డు రావడం" అనాన్డు సిగరెటూట్ ముటిట్సూత్                              
 “ఆ విషయం నేను గర్హించాను, ఏమైనా ఎకాష్ట్ర్ పర్మాదమా..?”                                          
“ వాడికాక్దు..మాకు..!!”  అనాన్డు. నిరాఘ్ంత పోయాం                                                                    
"నీకు తెలుసుగా నా ఫెర్ండు ఛతర్పతి ఎసీప్నుండి ఐ.జి అయాయ్డు. వాడితో చెపిప్ కిందటిసారి వాటరాఫ్ల దగగ్ర పర్మాదం గురించి  ఎంకవ్యిరీ 

చేయించాను. అంతా వటిట్  అబదధ్మని తేలింది.”  
"అంటే…!? " నిజంగానే నాకు బోధపడలేదు.   
మా ఆవిడ మొహం  కూడా పర్శాన్రథ్కంగానే వుంది.   
"అంటే యేవిఁటి ..? ఇంతకాలం మనందరం శుదధ్ వెరిర్ వెధవలమయాయ్ం. "                                                        
 “మై గాడ..మదార్సులో కతిత్త్పోటూల్  ,కలకతాత్ కిడాన్పూ ....!?”                                                                  
“‘అనీన్ కలిప్తాలే”   
"మరి ఆపరేషనూల్,హాసప్టల రిపోరుట్లో...?"                                                                                          
“అనీన్ సృషిట్ రా బర్దర…నముమ్తూనన్వాడిని యింకొంచెం నమిమ్ంచడం కషట్ం కాదు. అందులోనూ సెంటిమెంటు నమమ్కానిన్ యింకా 

పెంచుతుంది. అంతెందుకూ నువువ్ తాజ హోటల అటాట్క గురించి ఫోను చేసినపుప్డు వాడు ఊళోళ్నే, మా దగగ్రే వునాన్డు. నువోవ్ ఇడియట లాగ కంగారు 
పడిపోయావ. మనం యెంత ఫూల అవుతే అంత ఆనందం వాడికి. తమాషా ఏవిటంటే యివనీన్అబధాధ్లని నేను నముమ్తునాన్ను, గాని తకిక్న వాళెళ్వవ్రూ 
నమమ్టం లేదు వీడి కెపుప్డు ఏమౌతుందోనని బెంగ”గొంతుక జీర  పోయింది.                   

 గాల్సులు మళీళ్ నింపాను.                                                                                        
“అనన్యాయ్ నువేవ్మీ బెంగ పెటుట్కోకు. మంచి సైకియాటీర్ సెప్షలిసుట్కి  చూపిదాద్ం” అనాన్ను,మరేమిటనాలో తెలియక !! 
“అదీ అయియ్ంది. ఆయనకే పాఠాలు చెపాప్డు వీడు. నువొవ్కసారి, వాడితో మాటాల్డి వాడి సంగతి కనుకోక్. నీ సైకియాటీర్ జాఞ్నం, ఎనసీథ్షియా 

అనుభవం ఉపయోగ పడతాయేమో!!!”        
సరేననాన్నేగాని నామీద నాకే నమమ్కం లేకుండెను .రెండు నెలల తరువాత , ఆ వూళోళ్నే వొక పెళిళ్కి వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. 
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దీపూ కూడా వూళోళ్నే వునాన్డు.మాటల సందరభ్ంలో వాడి వుదోయ్గం, వాయ్పారం యధాలాపంగా అడిగినటుట్ వాకబు చేశాను. చాలా 
బాగుందనాన్డు. పర్సుత్తం కారుందిట డైరవరుతో సహా!!!  ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు వసుత్ందిట. వరిక్ంగవరస్ అనీ, ఐదు నుండి తొమిమ్దీ అనీ లేదుట. 
వెళిళ్నాన్డు వెళల్డం ..అంతా వీడిషట్ం ..పనిబటిట్ వుంటుందిట.  కంపూయ్టర మీదే  సగం పనయిపోతుందిట .                     

  “మరి జీతం “..?                                                                                                      
“దానికేం ఫరవాలేదు, ఇంత నుండి యింత లోపున మన యిషట్మొచిచ్నంత యెపుప్డు కావలిసేత్ అపుప్డు తీసుకోవచుచ్ట”.  
ఎంతో మాతర్ం చెపప్లేదు. లెకక్ మాతర్ం ఖఛిచ్తంగా వుండాలిట. రసీదులూ,బిలుల్లూ జాగర్తత్గా వుంచాలిట. లావాదేవీలనీన్ కేష లోనేనట,టాకుస్ 

పార్బెల్మ లేకుండా వుండడానికి ! అంతా జేముస్బాండు షెట్ౖలు... పిషట్లొకక్టే తకుక్వ. అది కూడా తీసుకుందామనుకునాన్టట్ కానీ పరిమ్షన యివవ్లేదుట.        
బతికించారనుకొనాన్ను.. పిషట్లుంటే అదో  ఎకాష్ట్ర్ డేంజరు మన పీకల మీదకి!!!. మధయ్లో  ఫార్యిడు ,యంగు...,ఎముకలోల్ జీనుస్, డి. ఎన. ఎ. ల గురించి 
ముచచ్చ్టించాడు. కులపర్వృతుత్ల జీనుస్ కొనిన్ వందల సంవతస్రాల దాకా వుండి పోతాయిట. కారబ్న సట్డీస దావ్రా ఒక మనిషి పూరీవ్కులు యే వృతిత్లో        
వుండేవారో, యేం పనిచేశేవారో కనుకోక్వచుఛ్ట. రాముడి వంశసుత్లు, కృషుణ్డి వంశసుత్ల జాడ కూడా తీయవచుచ్ట.        
ఎకక్డికకక్డ నాకు  అవకాశం యివవ్కుండా వాడే మాటాల్డాడు. నా వుదేద్శయ్ం కనిపెటేట్శాడనుకుంటాను .!!! 

మొతాత్నికి ఓ రెండు గంటలు వాడి  మాటలు విని, మాటాల్డి(?) వటిట్ చేతులతో వచేచ్చ్శాను.  
ఆ సాయంకాలం అనన్యయ్ కి విషయం చెపిప్,పెళిల్ కి వెళిల్ అటున్ంచటే యికక్డికి వచేచ్శాను.  
తరువాత బేరీజు వేసి చూసేత్ దీపూ మాటలోల్ వాడీ,వేడీ తగిగ్ందనిపించింది.  
ఈ విషయాలేవీ  నా మితర్బృందానికి చెపప్లేదు. కుటుంబ విషయాలు యింకా బహిరగ్తం చెయాయ్లనిపించలేదు.  
 పై వాళళ్ కుటుంబ విషయాలంటే కుతూహలం వుండడం సహజం. నా  బీర్డీజ్ బృందం కూడా అలాగే. మరోసారి మా బిర్డిజ్ బిడిడ్ంగు మధయ్ 

విరామంలో, సుబాబ్రావు ఆలోచనలకి ఓ రూపం వచిచ్ందనుకుంటా,                           
“మీ అనన్యయ్ గారి దీపూ విషయంలో ఆ అబాబ్యి భారయ్ మాట ఎకక్డా చెపప్లేదు మీరు. ఆవిడకి మీకనాన్బాగా తెలియడానికి అవకాశం 

వుంటుంది కదా!కొనిన్ విషయాలు మంచంలోనయినా బయటపడతాయి కదా!!.”  
దానికి సమాధానం చెపప్కుండా దాటవేసాశ్ను విసీక్ గుటక వేసుత్నన్ మిషతో.  
ఆ అనుమానం నాకూక్డా వచిచ్ంది. ఆ అమామ్యిని అడిగాను కూడా .                                                         
 “ఈ విషయాలు మీ యింటోల్ మాముమ్లేనట కదా అంకుల”అంది. అవాకక్యాయ్ను.                    
 మా ఫేమిలీలో మతిసిథ్మితం (లేని) కేసులు పర్తీ జనరేషన లోను ఒకటీరెండుండం నిజవేను!! తేనెతుటట్నెందుకు కదపడమని వూరుకునాన్ను. 

అపప్టికే నాకో అభిపార్యం యేరప్డడం మొదలయియ్ంది.   
“సరేలెండి. కొనిన్ కుటుంబ సమసయ్లు అందరికీ చెపప్కూడదు. నేనరధ్ం చేసుకునాన్ను, కానీ యీ కథనం మాతర్ం విషాదాంతం చెయయ్కండి 

సుమా” అనాన్డు మా థింకర సుబాబ్రావు  
“మనకిషట్మైన వాళళ్ జీవితాలనీన్ కథలాల్గానే వుంటాయ, మై డియర సోకర్టీస !”                                           
“పోతే నిజ జీవితాలోల్ ఆ టార్జడీలకి పార్ముఖయ్త వుండదు. నవలలోల్, కధలోల్ చదువుకోడానికి బాగుంటాయి. కొంతమంది జీవితాలోల్, 

కొదిద్మందికి ఫులుసాట్ఫు పడేది జీవితం పూరత్యాయ్కే ! అందాకా కామాలు పెటుట్కుంటూ పోవడమేను....!” 
“అంటే మీ వుదేద్శం ..?”అపప్టి దాకా కులకరిణ్ ఇందులో కలుగ చేసుకోలేదు,కానీ జాగర్తత్గానే ఫాలో అవుతునాన్డనన్మాట. నా నేరేషన 

అతనికూక్డా కుతూహలం కలిగించిందనన్మాట. 
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 ‘మరేం... యింకో రెండు కామాలునాన్య.’                                  
 "జోయ్తిషయ్మా!?,యిందర్జాలమా..?  , సికుస్త్  సెనాస్!!!?"                                        
  "అవేమీ కావు. పూయ్ర లాజిక ఎండ ఎనాలిసిస "                                                                                    
“వాడు (దీపు) ఈమధయ్ చాలా మటుట్కు మారాడు . తరుచూ నాతొ ఫోనోల్ మాటాల్డుతునాన్డు”.                      
 రెండు జనరేషనస్ మధయ్ వారధి లాంటి వాణిన్ నేను. నాతో చనువుగా వుంటారు. డబుబ్కిబబ్ంది పడుతునాన్డేమోననిపిసోత్ంది. ఆ మధయ్నోసారి  

నాతో బీరు తాగాడు కానీ వాడి మొహం లో చినన్బుచుచ్కుంటునన్టుట్, యినీఫ్రియారిటీ కాంపెల్కుస్ వునన్టూట్ అనిపించింది.                             
“ఈ మధయ్ ఉషారుగా ఉండటం లేదు బాబాయ”.                                                             
ఏంటి సంగతనడిగాను.                                                                                        
“యీ వుదోయ్గం చికాగాగ్ వుంది.ఏదయినా సిథ్రవైన వుదోయ్గం చూసుకోవాలనిపిసోత్ంది బాబాయ”" అనాన్డు.  
పోనేల్, ఇనాన్ళళ్కి వాడి నోట ఓ సెనిస్బుల మాట వినాన్ననుకునాన్ను     
       *****                                 *****                                              ****                      
రాతిర్ తొమిమ్ది దాటింది.ఎవరో వఛిచ్నటుట్ చపుప్డయింది. వీధి తలుపు తీశాను . 
“ దీపూ”...వాడికి షాకులివవ్డం అలవాటు యింకా పోలేదు. .  
"ఏంటి బాబాయ, సెషనోల్ వునన్టుట్నాన్రు .పినిన్ వూళోళ్ లేదా?!!” 
"నీ అసాధయ్ం బంగారంగానూ, పోలేచ్శావ!! దా...నా సేన్హితులిన్ పరిచయం చేసాత్ను " . 
"పర్భు ,కులక్రిణ్ ,సుబాబ్రావ”   
“వీడు మా అనన్యయ్ కొడుకు దీపాంకర”                                                                                                     
 " నౌ ..చీరస్ " ఫారామ్లిటీసయాయ్య.  
పరిచయాలయాయ్క "ఓ గుటకేసి శుభర్ం అయి రా! అలసట తీరుతుంది. మా కంపెనీ తో  ఓ పెగుగ్  వెయియ్ తరువాత  కొంచెం సేపటోల్ భోజనం 

చేదాద్ం " .                                                                                  
 "ఈ అబాబ్యి ......?”ముగుగ్రూ కుతూహలం ఆపుకోలేకపోతునాన్రు.                                      
“నా నేరేషనోల్ని హీరోయే”                                                                                          
 "కవ్యిట ఎ హాయ్ండస్మ గై " కులక్రిణ్ ,                                                                                            
“'యస ,ఇంటెలిజెంట లుకస్... “                                                                                                          
 “కటిట ...యార”సుబాబ్రావ,  
“ఎవరేమనుకుంటునాన్రోగానీ... హి ఏడెడ కిక”                        
విసీక్ పర్భావం చూపిసోత్ంది. వాళళ్ని వారన్ చేశాను వీడికి ఆవులిసేత్ పేగులెల్ఖఖ్పెటేట్ టేలంటుందని..  
“కావలిసేత్ పెగుగ్లిన్ లెఖఖ్ పెటుట్కోమను... పేగులిన్ కాదు” తన విటుట్కి తనే ఆనందిసుత్నాన్డు సుబాబ్రావు. ఎందుకయినా మంచిదని నాలుగు నిమమ్ 

బదద్లు కోసి పటుట్కొచాచ్ను ..,నాలికిక్ రాసుకుంటే సైకలాజికల గా కికుక్ తగిగ్ మాట నిమమ్ళంగా వసుత్ంది. సాన్నం పూరిత్ చేసుకొని, షరాయి లాలీచ్లో 
..దీపూ నిజంగా హీరోలానే వునాన్డు.    

“ఓ సామ్ల విత సోడా చాలు బాబాయ, ఐసుందా ..!? ఓ నాలుగు కూయ్బస్ పడేయ”.  
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 పర్సుత్తం ఆరిక్యాలజీ డిపారుట్మెంటులో డెపూయ్టీ డైరెకట్రుగా వునాన్డు.ఈ చుటుట్పకక్ల ఎసక్వేషన పనులేవో వునాన్యి, ఓ వారం దాకా 
వుండాలిట. మా బిర్డిజ్ బృందంతో కబురుల్ మొదలుపెటాట్డు. వాడి ఫేవరేట సబెజ్కుట్(నాకూక్డా) డేనీ కెయిను “ఏలియనస్ ఎండ సాట్ర వారస్”. కొనిన్ వేల 
సంవతస్రాల కిర్తం యింకో గర్హం నుండి గర్హాంతర వాసులు, తాము  జీవించడానికి అనుగుణంగా వుండే వాతావరణానిన్ వెతుకుక్ంటూ, మన భూమి 
మీద వాతావరణం  వాళుళ్ జీవించడానికి సరిపోతుందని నిశచ్యించి మన భూగర్హం (ఎరత్)మీద దిగారనీ ,అపప్టికే  భూమిమీద జనజీవనం వుండేదనీ 
,ఆ పర్జలకి కొతత్ ఆధునిక నాగరికత నేరిప్ంచి వెళిళ్పోయి, మళీళ్ మళీళ్ వచిచ్ నాగరికత అభివృదిధ్ చేశారనీ డేనీకైన మహాశయుడు కొనిన్ గర్ంథాలు, ఫోటోల 
సహితంగా పర్చురించాడ  .ఆ థియరీని చాలామంది కొటిట్పారేశారు కానీ దానిన్ నమిమ్నవాళూళ్ వునాన్రు. నమిమ్నవాళల్లోల్  నేను,దీపూ వునాన్ం . వాళల్నే 
యికక్డి మానవులు దేముళళ్నాన్రు. ఆ దేముళుళ్ వారి సంసక్ృతి, విజాఞ్నం, సంతానం భూమి మీద వదిలి వెళాల్రు .మనం పురాణాలోల్ చదివిన కరుణ్డూ 
,ధరమ్రాజు ,పాండవులూ ఆ దేముళళ్ సంతానమే అయుయ్ండొచుచ్. కొండల మీద కోవెళుళ్ ,పిరమిడుల్, విమానాలూ, పడవలు వాళుళ్ నేరిప్ంచిన విజాఞ్నమే. 
పుషప్క విమానాలూ, విధవ్ంసక అణావ్సాత్ర్లూ - బర్హామ్సత్రం  (ఆటంబాంబు), మోహినీఅసత్రం (టియర గాయ్స), వారుణాసత్రం,( కౌల్డ   సీడింగ), యింకా 
ఎనెన్నోన్ వాళళ్ ఇ-విజాఞ్నమేనని నేను నముమ్తాను. ఇపుప్డు ఈ కొండలలో అలాంటివే యేవో గురుత్లు వునన్టుల్ శాటిలైట ఫోటోలోల్ తెలిసిందిట. రాముల 
వారి దండకారణయ్వాసంలో  (రాముల వారు కూడా ఆనాటి దేవుడే)  కొనిన్ నాగరికతా చిహాన్లు వెళిల్ వుండ వచుచ్ట.  రాములవారు, సీతాదేవి అరణయ్వాసం 
లో సంతానం కలుగ కుండా ఏమి పదద్తులు పాటించారు(?), ఈ అడవులోల్ చెటల్ చామలోల్, ఆకులోల్,పళళ్లోల్ ఏమైనా గరభ్ నిరోధక 
గుణాలునాన్యా?తదితర మెథడస్ అపప్టికే వాళల్కు తెలుసా?పర్సుత్తం మా వాడి ఇంటరెషుట్. ఈ విషయాలనీన్ వీడి సవ్ంత థియరీ.. అఫిషియల డూయ్టీ 
మాతర్ం నిజం. ఈ కబురల్నీన్ చెపిప్ నా సేన్హితులిన్ మెపిప్ంచి బాగా ఆకటుట్కునాన్డు. డినన్రు చేసేసి వాళుళ్ ముగుగ్రూ వెళిల్పోయారు. వాడూ, నేనూ మిగిలాం. 
అపుప్డు బయట పడాడ్డు.  

"చాలా థాంకుస్ బాబాయ. నా జీవితం యిపుప్డు హాయిగా వుంది. నాలో డాకట్రు జెకిల పోయాడు. నౌ ఐయామ  మైసెలఫ్. డూయ్యాలిటీ నుండి 
విడుదలయాయ్ను."                                                                 

 “మధయ్న నాకు థాంకస్ ఎందుకురా? నువువ్ బాగుపడాడ్వ” అనాన్ను.                                                        
  “నేను యిలా భయంకర మానసిక సిథ్తి నుండి బయటపడడానికి నీ పర్మేయం ఎంతుందో నాకు తెలిసి పోయింది. ఆ డిసుక్ని ఇంకా దాచకు. 

నేను హాయిగా వునాన్ను. అందరీన్ హాయిగా వుంచుతునాన్ను. ఓ నూతన జనమ్ . .... !" 
కళల్మమ్ట నీళుల్ కనిపించాయి.                                                                                        
 నాకూ కళుళ్ తడయాయ్యి. "చాలా సంతోషంరా  నానాన్..పడుకో,బాగా రాతర్యియ్ంది.."  
 ****                          **                                          ****                                                  
చివరగా నా పర్మేయమేమిటో చెపప్కపోతే కధ ముగియదు,ముడి విడదు.  మన దేశం లో దేవత పూనడం,దెయయ్ం పటట్డం వినాన్ం, వింటునాన్ం. 

భూత వైదుయ్లు ఈ పూనిన వాళళ్ని కొరడాలతో కొటట్డం, వేప మండలు, పొగలూ. ఈ పదధ్తుల గురించి వినడమే కానీ చూడడం తటసిథ్ంచలేదు. నమమ్కం 
లేక పోవడం ముఖయ్ కారణం. ఆ మధయ్ ఈ కారయ్కర్మం చూడడం తటసిథ్ంచింది. ఎంత నమమ్కం లేకపోయినా, అసహియ్ంచుకునాన్, ఏదో కొంత పర్యోజనం 
లేకపోతే ఈ పర్కిర్య ఎందుకు జరుగుతోంది..? ఆలోచన మొదలయియ్ంది. ఆ థియరీ బేసిస చేసుకుని, ఆ పర్కారం వీడు నముమ్తునన్ ఆ  జేముస్బాండ 
పరస్నాలిటీని, వాడికి బదులు మనమే హింసించి, భయపెడితే...!!! ఓ పర్యతన్ం చెయయ్డంలో తపుప్లేదనిపించింది. మా అనన్యయ్ ఫెర్ండు రిటైరుడ్ ఐజీ 
ఛతర్పతిగారీన్, ఒక సీనియర సైకియాటిర్సుట్ని సంపర్తించి, మొదట వీణిణ్ కిడాన్పు చేశాం. ఆ సైకియాటిర్సుట్గారి నరిస్ంగుహోములోనే జైలు సీను సెటిట్ంగు 
మేనేజ చేసి, వీడి కాళూళ్, చేతులూ కటేట్సి థరడ్ డిగీర్, సీకెర్ట సరీవ్స ఎలా ఉంటుందో నరకం చూపించారు ఛతర్పతి. ఓ లాయరు గారి సలహా మేరకు ఈ 
పదధ్తంతా టీర్టుమెంట కోసమేనని, పేషంట మంచి కోసమేనని ఒక తెలిసిన  నోటరీ దగగ్ర సరిట్ఫికెట తీసుకునాన్ం. మొతత్ం పొర్సీజర వీడియో తీసాం. 
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 LMP                      బోడపాటి రమే  

ఆపని నేనే చేశాను. ఏదైనా జరగ కూడని పార్ణాపాయం పరిసిథ్తి జరిగితే..నా సామగిర్ తో నేను రెడీగా వునాన్ను. దెయయ్ందిగింది.వాడు(దీపూ)బాగా 
భయపడిపోయాడు . ఆ జోలికి జీవితంలో పోననాన్డు. నిజం  తెలిసింది. రెండో వయ్కిత్తవ్ం తపుప్కుంది.   

నెలాల్ళళ్  టీర్టెమ్ంటు తో దీపూ మామూమ్లు మనిషయాయ్డు. చాలా హింసించమేమోనని నాకు  బాగా బాధ కలిగింది. అనన్యయ్  అనుమతితోనే 
యీ యిదంతా జరిగింది.  

ఆ  సీడీ అనన్యయ్కిచేచ్శాను.  ఇదీ కథ కాని నిజం. 
 నా జీవితంలో ఇదో మరచిపోలేని  గార్ండ సాల్మ ...!!!! 

PPP 

     రుకిమ్ణమమ్ కాపురాని కొచిచ్ంది. 
                                          ఆవిడ భరత్ మాధవయయ్ ఆ వూళోళ్ బాగా సిఠ్తిమంతుడు. చెరువు కింద భూములు. పంటలు బాగానే పండుతాయి. 
                                          రుకిమ్ణమమ్ అదృషట్వంతురాలనుకునాన్రు పుటిట్ంటివాళుళ్.చాలా అణకువగా అతత్ వారింటోల్ మసలుకునేది. అతత్ సీతమమ్    
                                         కూడా కోడలిన్ బాగానే  చూసుకునేది. కాపురానికొచిచ్న కోడలిన్ ' తవ్రలోనే మనవణిణ్వవ్మని' దీవించింది.  
                                          రుకిమ్ణమమ్ సిగుగ్ల మొగేగ్ అయింది. మాధవయయ్ ముసిముసిగా నవువ్కునాన్డు. 
                                         "ఏమిటమామ్య అనన్ం సరిగా తినటం లేదు." అనడిగింది సీతమమ్, ఒక రోజు కోడలిన్. 
                                         "బాగానే తింటునాన్  నతత్యాయ్" అనన్ది రుకిమ్ణమమ్.    
                                         "పిలల్లిన్ కని పెంచే వయసులో సుషుట్గా తింటే కానీ పుటేట్  పిలల్లు ధృఢంగా ఉండరు." అనన్ది సీతమమ్. 
                                          అవునన్టుల్ తలూపింది కోడలు. 
                                          రెండు మూడు  రోజులు గడిచినా రుకిమ్ణమమ్ ఆహారంలో మారుప్ కనబడలేదు. మనిషి నీరసించినటుల్గా ముఖ కవళికలు  
                                          చెపుతునాన్యి. 
                                           సీతమమ్కు ఏదో అనుమానం పొడసూపింది. అదేదో రూఢి చేసుకుంటే గాని సిథ్మితం ఉండదనుకుని,  
                                           "అవునమామ్యీ ఈమధయ్ నువువ్ వాకిట  చేరినటుల్ లేదు." అనన్ది. 
                                           ఇపుప్డు రుకిమ్ణమమ్ అనుమానంలో పడింది. అవుననన్టుల్ తలూపింది. 
                                           ఆ వూళోళ్  ఉనన్ మంతర్సాని దగగ్రకు ఆ సాయంతర్మే ఇదద్రూ వెళాళ్రు.  ఆవిడ పరీక్షలు చేసి 'మీరు నాయనమమ్  
                                          అవబోతునాన్ర'ని  నవేవ్సింది. 
                                          "ఒరేయ మాధవా ఆగరా" అనన్ది ఆ సాయంతర్ం ఇంటోల్కి వసుత్నన్ కొడుకును చూసూత్నే. 
                                          "ఏమిటమామ్?" 
                                          " మీ  ఆవిడ  ఒంటోల్ బాగుండటం లేదురా" 
                                          "అయితే ఆచారుల్ గారిని అడిగి  మందు పటుట్కొసాత్ను." 
                                          "ఒరేయ ఇది మందులోత్ తగేగ్ రోగం కాదురా." 
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                                          "ఏమిటమామ్ విషయం చెపప్వు. సరేల్. నువూవ్,తనూ చూసుకోండి. మధయ్లో నాకెందుకు" ఉడుకుక్నాన్డు, మాధవయయ్. 
                                          "ఓరి భడవా నేను నాయనమమ్ను అవుతునాన్నురా "అనన్ది. 
                                           మాధవయయ్ కళుళ్ మిలమిలా మెరిశాయి.నిజమా అనుకునాన్డు ఒకక్ క్షణం. వెంటనే పరుగుపరుగున భారయ్ పడుకునన్  
                                          గదిలోకి వెళాళ్డు. 
                                            భరత్ను చూసూత్నే ఆమె లేవబోయింది. 
                                            "అమమ్ చెపిప్ంది నిజమేనా!?" 
                                            అవునంటూ సిగుగ్ పడిపోయింది రుకిమ్ణమమ్. 
                                                                             *      *       * 
                                          సరోజ భరత్ను ఆఫీసుకు పంపి ముందు గది తలుపు వేసుకుంది. 
                                          'అమోమ్ నానేసిన బటట్లు చాలా ఉనాన్యి 'అనుకుంటూ బటట్ల బకెట తీసుకుని బావి దగగ్రకు వెళిళ్ంది. 
                                          భరత్ శేషగిరి ఆ వూళోళ్ ఒక ఆఫీసులో గుమాసాత్. అతని తలిల్దండుర్లు తమ సొంతవూళోళ్ వయ్వసాయం చేసుకుంటూ  
ఉండటంతో, వీళళ్ దగగ్రకు  అపుప్డపుప్డు వచిచ్ వెళుతూ  ఉంటారు. సరోజ తలిల్దండుర్లు  కూడా వేరే వూళోళ్ ఉండటంతో ఇంటోల్ వీళిళ్దద్రే ఉంటారు. 
                                         అమామ్ వాళళ్ దగగ్రనుండి ఉతత్రం వచిచ్ చాలా రోజులయియ్ంది అనుకుంది సరోజ నూతిలో చేద వేసూత్. తనీమధయ్ వాళళ్కు 
ఉతత్రం రాయనటుల్గా  ఉందని కూడా అనుకుంది. 
                                         నీళుళ్ నిండిన చేద బావిలోంచి పైకి వసోత్ంది. ఉనన్టుల్ల్ండి సరోజకు తల తిరిగినటల్యింది. ఒళుళ్ తూలుతోంది. తల 
పటుట్కుని చేద వదిలేసింది. 
                                         ఇంటావిడ  రానే వచిచ్ంది 'అదేంటమామ్యీ చేద మళీళ్ బావిలో పడేసినటుల్నాన్వే' అంటూ. 
                                         "ఏంలేదు పినిన్గారూ కాసత్ ఒళుళ్ తూలినటల్యింది "అని సంజాయిషీ చెపుప్కుంది. ఆవిడ సణుకుక్ంటూ ఇంటోల్కి 
వెళిళ్పోయింది. 
                                         ఆ సాయంతర్మే డాకట్ర దగగ్రకు వెళిళ్ంది ఒకక్తే. ఆవిడ పరీక్ష చేసి  మందులు రాసి  తీసుకోవలసిన జాగర్తత్లు చెపిప్ంది. 
                                         శేషగిరి  ఇంటి కొచేచ్సరికి హుషారుగా భరత్కు ఎదురు వెళిళ్ంది. అతని కిషట్మని చేసిన ఫలహారం అందించింది. 
                                         "ఏమిటి దేవిగారూ చాలా సంతోషంగా ఉనాన్రు. మా వాళుళ్ ఇపప్టోల్ రావటం  లేదని ఉతత్రం రాసారా. లేక మీ వూరి  
                                         కాకి ఏమయినా మనింటి  మీద వాలిందా?" అనాన్డు నవువ్తూ 
                                 .        అదే ఇంకొక రోజయితే పోటాల్ట మొదలయేయ్ది. కానీ ఇవాళ "ఏమిటి  విశేషం?" అనాన్డు. 
                                         "విశేషమే" అనన్ది అంతకంటే గుంభనగా. 
                                         శేషగిరి ఆసకిత్గా భారయ్ ముఖంలోకి చూసుత్నాన్డు. 
                                         "ఎవరూ వచేచ్ది? ఉతత్రాలేవీ రాలేదనాన్వు." 
                                         "ఇది ఉతత్రాల దావ్రా వచేచ్ది  కాదు." 
                                         "మరి?" 
                                          “ఛ.  నేను చెపప్ను బాబూ ఇదిగో మీరే చూసుకొండి “ అంటూ డాకట్రిచిచ్న చీటీ చూపించింది. 
                                          విషయం తెలుసుకునన్ శేషగిరి సంబరపడి పోయాడు. 
                                         "ఇంత మంచి వారత్ చెపిప్న నినున్." 
                                         "నెమమ్ది." 
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 అమమ్కో ఉతత్ రం                        అమమ్కో ఉతత్ రం                                            గంటి భానుమతిగంటి భానుమతి

                                                                            *      *      * 
                                         అనూషకు ఆ రోజు మొదటి రాతిర్.. వివాహం, రిసెపష్ను కారయ్కర్మాలు పూరత్యినాయి. 
                                         అవినాష కు  ఎకుక్వ రోజులు శలవు దొరకక పోవటంతో మరాన్డే వాళిళ్దధ్రూ వెళిళ్పోవాలి, అతను ఉదోయ్గం చేసే  
                                         వూరికి. 
                                         ఇంటోల్ పెదద్ ముతైత్దువులు ఆమెను అలంకరిసుత్నాన్రు. 'ఏమిటిదంతా!? 'అని సణుగుతోంది 
                                         'అంతేలేమామ్ ఇంక మేమెందుకు?' అనన్దొకావిడ..  
                                         ఆ మాటనన్ వయ్కిత్ని కొరకొరా చూసింది అనూష 
                                         "చాలేల్ ఊరుకో. ఏమిటా  దుడుకుతనం ఇలా అయితే ఆ అబాబ్యి ఊరుకోడు." అనన్ది ఆమె తలిల్. 
                                         "ఊరుకోక ఏంచేసాత్డేం !?" రెటిట్ంచింది అనూష. 
                                         "అది మీ అమేమ్ం చెపుతుందే "అనన్ది అనూష సేన్హితురాలు. 
                                         అందరూ గలగలా  నవువ్కునాన్రు. 
                                         ఆమె గదిలోకి అడుగు పెటేట్సరికి అవినాష అసహనంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు. చేతిలో సిగరెట అతనిలాగే  
                                         ధుమధుమలాడుతోంది. 
                                         "చాలా సేపటున్ంచీ నా కోసం ఎదురు చూసుత్నన్టుల్నాన్వే " అనన్ది అనూష నవువ్తూ. 
                                         "ఒకక్ణేణ్ కూరుచ్ంటే విసుగు పుటట్దా మరి."  
                                          ఆమె నవివ్ంది. 
                                          తనను దగగ్రకు తీసుకుంటునన్ అతనిన్ 'మనకు ఇపప్టున్ంచీ పిలల్లొదద్ని' అంటూ దూరంగా నెటేట్సింది.  
                                          "ఆ మాతర్ం జాగర్తత్లు నేను తీసుకుంటునాన్లే "అనాన్డు నవువ్తూ.  
                                          "నాకు అలాగ వదుద్." అనన్ది సిథ్రంగా. 
                                          తన LMP అమెకు గురుత్ంది మరి. 
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                కవిత  సిసట్ం ముందు కూచోబోతూ, యధలాపంగా కిటికీలోంచి బయటికి చూసింది. వరష్ం సనన్గా పడుతోంది. చలల్టిగాలి మొహానికి తగిలే 
సరికి హాయిగా అనిపించింది. కిటికీ రెండు రెకక్లూ పూరిత్గా తీసి, సాట్పర పెటిట్, కంపూయ్టర వైపు చూసింది. ఆశర్మం నుంచి వచిచ్న మెసేజ ని మరోసారి 
చదివింది.       

”మీరు అడిగిన వైషణ్వి అనే మహిళ ఓ నాలుగేళళ్ కిర్తం వరకూ మాదగగ్రే ఉండేవారు. కాని ఇపుప్డు మా దగగ్ర ఉండడం లేదు. మరో హోం లో 
ఉంటునాన్రని తెలుసు..ఆ చిరునామా తెలుసుకునాన్కా మీకు పంపడానికి ఓ నాలుగు రోజులవుతుంది.” 
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    అంతే!! ఒకలాంటి ఉదేవ్గం, సంతోషం కడుపులో చుటుట్కుంటోంది.ఎనోన్ ఏళళ్ తరవాత అమమ్ని చూడబోతోంది. అమమ్ కనిపిసుత్ంది. తన దగగ్రికి 
వసుత్ంది. ఎనోన్ విషయాలు చెపుత్ంది, ఆ గొంతు వినాలి. అమమ్బాగా పాటలు పాడుతుందిట. పాడించుకోవాలి..ఆ గొంతుని వింటూ, ఆ మాటలు వింటూ 
ఇంతకాలం ఏం కోలోప్యిందో, అనిన్ తిరిగి పొందాలి. 
      కానీ, అమమ్ పాత సంగతులు మాటాల్డడానికి ఇషట్పడుతుందా....!? అమమ్ తనతో మాటాల్డుతుందా...!? తపప్కుండా మాటాల్డుతుంది. 
సందేహంలేదు. తన చేయి అందుకోడానికి ఆమె ఎపుప్డూ సిదధ్మే కానీ తనే ఆ చేతిని వదిలించుకుంది. దూరం వెళిళ్పోయింది ఆ ఇలుల్ వదిలి బయటికి 
వచేచ్సింది. ఇది జరిగి పదేళళ్యింది, అమమ్ని అపుప్డే చివరగా చూసింది., ఐదేళళ్ కిర్తం తన పెళిళ్ శుభరేఖని పంపించింది. అంతే కానీ, అందులో రమమ్ని 
రాయలేదు. జసట్ ఇనఫ్రేమ్షన ఇచిచ్ంది. కానీ ఆమె రాలేదు. అమమ్ దగగ్రనుంచి సమాధానమూ రాలేదు... తన కోపానికి అరథ్ం లేదు. క్షమించమని అడగాలి. 
అమమ్ కదా క్షమించేసుత్ంది.! 

టైము చూసింది.. రాతిర్ పది గంటలయింది...మోహన లోపలికి వచాచ్డు. 
“ఉతత్రం రాసుత్నాన్వా..? ఇలా ఎనిన్ రోజులు రాసాత్వు....?”అంటూ కవిత దగగ్రికి వచాచ్డు.  భరత్ని చూసింది కవిత . 
“ఎనిన్రోజులైనా ఫరవాలేదు. నా మనసులోని బరువు తగేగ్ వరకూ  యిలా రాసూత్ంటాను. అమమ్ని చూసే వరకూ ........రాసూత్నే ఉంటాను.” 
“ అయినా ఆశర్మం వాళళ్కి మెయిల ఇచాచ్ం కదా...ఏదో విషయం తెలుసుత్ంది.” అనాన్డు మోహన. 
“వాళళ్ మెసేజ వచిచ్ంది. పర్సుత్తం అకక్డ లేరుట, మరో చోటఉనాన్రేమో కనుకుని చెపాత్మని,” 
“అలాంటపుప్డు ఈ ఉతత్రం రాయడం అదీ ఎందుకూ...?.ఆపేయచుచ్ కదా....!” 
“ఆపేయచుచ్, కాని ఆపను, ఎందుకంటే అమమ్ ఎదురుగా ఉంటే  నా మనసులో ఉనన్ది  పూరిత్గా చెపప్లేక పోవచుచ్, అందుకని అమమ్ రాగానే 

దీని పిర్ంటవుటు తీసి ఆమె చేతికి చేచ్సాత్ను. ఆమె చదువుకుంటుంది. నా పర్వరత్నకి బాధ పడదు. క్షమించేసుత్ంది.మామూలై పోతుంది.” కళుళ్ 
తుడుచుకుంది. 

ఆమెని ఓసారి జాలిగా చూసి”నీ ఇషఠ్ం.నాకు నిదొర్సోత్ంది.” అని వెళిళ్పోయాడు మోహన. 
   ఉతత్రం టైప చేయడం మొదలెటిట్ంది కవిత.   కీబోరుడ్ మీద వేళుళ్, మోనిటర మీద అక్షరాలు కదలడం మొదలెటాట్యి.  
         “అమామ్..! పుటిట్నపప్టి నుంచి నీ దగగ్ర లేను. నీ చేతులోల్ పెరగలేదు. ఆ జాఞ్పకాలు ఏమీ లేవు.. కారణాలు నాకు తెలీదు. అమమ్మమ్ దగగ్ర 
ననున్ంచేసావు. నెలకోసారి వచేచ్దానివి, అంతే!! నువెవ్ందుకలా చేసుత్నాన్వని అమమ్మమ్ని అడిగాను, తనూ ఏం చెపప్లేదు. నేను డిగీర్ చదువుతునన్పుప్డు 
అమమ్మమ్ నీ దగగ్రికి పంపింది... అదే మొదటిసారి నీ దగగ్ర ఉండడం. అమమ్మమ్ దగగ్ర ననున్ ఉంచేసి వదిలించుకునాన్వని నువవ్ంటే 
కోపం.దేవ్షం,అసహయ్ం. నీ దగగ్ర కూచుని, నీతో ఒకక్సారి కూడా మాటాల్డినటుల్ గురుత్ లేదు. నువువ్ మాటాల్డడానికి పర్యతిన్సేత్, ఏదో మిషతో గొడవ పెటేట్ 
దానిని. నువువ్ నీ బాధయ్తలని మరిచిపోయావని దెబబ్లాడేదానిని. కాని ఓ కూతురిగా నా బాధయ్తలేఁవిటో నేను తెలుసు కోడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. 
నాహకుక్ల గురించి పర్శిన్ంచే నేను, నీ బాధయ్తల గురించి మాటాల్డడం విడూడ్రం. నాకు మనుషులిన్ చదవడం తెలుసనుకునాన్ను మనుషుల సైకాలజీ 
తెలుసనుకునాన్ను, కానీ నాకేం తెలీదు..నినున్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాను” 
         వరష్ం జోరు పెరిగినటుల్ంది. రివువ్న వీసుత్నన్ గాలికి, కిటికీ రెకక్లు దానికునన్ పరిధిలోంచే` కుంయ కుంయ’ మంటూ శబద్ం చేసుత్నాన్యి. కిటికీ 
మూయడం కోసం కవిత, కంపూయ్టర ముందు నుంచి లేచింది.. కిటికీ మూసెయయ్బోతూ, బయటికి చూసింది. వీధి దీపాల వెలుగు కింద మెరుసుత్నన్ 
కురుసుత్నన్ వెండి తీగెల  వాన. 
      హోరున కురుసుత్నన్ వానని, లెకక్ చెయయ్కుండా, గొడుగు వేసుకుని ఓ సతరీ గబగబా వెళిళ్పోతోంది. వీధి దీపాల వెలుగులునాన్, ఆమె ఆకారం 
నలల్గా కనిపిసోత్ంది. ఆ గొడుగు కింద ఎగురుతునన్ చీరతో నడుసుత్నన్ ఆమెను చూసూత్ ఉండిపోయింది. 
       వరష్ం, గొడుగు,సతరీ,..!! ఆ దృశయ్ం!! వెంటనే అమమ్ గురుత్కొచిచ్ంది. ఎందుకంటే అలాంటి, అదే దృశాయ్నిన్, అమమ్ తన పుసత్కంలో కళళ్కి 
కటిట్నటుల్గా రాసింది. అది డైరీ కాదు కానీ,డైరీలా ఓ పుసత్కం లో రాసింది. 
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       ఆ పుసత్కం తన దగగ్ర ఉందనన్ విషయం అమమ్కి తెలీదు. అది తన దగగ్రుందని, తను కూడా చెపప్లేదు. దానిన్ అమమ్ వెతుకోక్లేదు. దాని 
గురించి అడగలేదు.తను చేసింది తపప్ని కవితకి తెలుసు....అయినా ఏదో కతూహలం,అందులో ఏం ఉందోనని చదవాలని. 

మళీళ్ టైపు కొటట్డం పార్రంభించింది. 
 “ నేను నీదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు, నీ అలమారలు వెతుకుతూంటే ఓ పుసత్కం కనిపించింది. పైపైనే చూసాను అందులో ఏదో రాసి ఉంది. ఏం 

రాసావో చూడడం కోసం దానిన్ తీసాను. ఆ పుసత్కం నా దగగ్రుంటే ఏదో ఓ రోజున నువువ్ చూసాత్వేమో ననన్ భయంతో, చదవకుండా దానిన్ ఓ సంచీలో 
పెటిట్ నా లాకర లో దాచేసాను.. దాని సంగతి అపుప్డే మరిచ్పోయాను. కాని ఈ మధయ్, ఇనిన్ ఏళళ్ తరవాత లాకర తీసి చూసుత్ంటే ఈ పుసత్కం కనిపించింది. 
అసలు అదేంటో, దానిన్ ఎందుకు లాకరోల్ దాచానో కూడా తెలీదు. ఆలోచిసేత్ గురొత్చిచ్ంది. నీకు కనిపించకూడదని అందులో దాచాను. తీసి చదివాను. 
        అది చదివాక నువువ్ కొంచెం అరథ్ం అయాయ్వనిపించింది. ఆరోజే కాదు, ఆ తరవాత కూడా ఎనోన్ సారుల్ చదివాను. అందులో ఉనన్ది నీ మనసు. అది 
నువువ్ ఎంత ఉదేవ్గంతో రాసావో అదే లాంటి ఉదేవ్గం చదివిన పర్తీసారీ నాలో కూడా కలిగేది. నా కళళ్ లోల్ంచి ఆగకుండా నీళుళ్ కారిపోతునాన్యి. 
చదివిన పర్తీసారి అదే లాగ అయేయ్ది. దేవ్షం తగిగ్పోయేది. నీకు నేనునాన్నని చెపిప్, దగగ్రవావ్లనుకునేదానిన్. ఏదో బెరుకు ఆపేసేది..ఎకక్డో కనిపించని 
గీత.లక్షమ్ణ రేఖ లాంటిది.” 
       కవిత టైపు చేయడం ఆపి, ఒకక్సారి వెనకిక్ వాలి, తలని ఇంకా వెనకిక్ వాలిచ్ంది. కళళ్ ముందు ఆ దృశయ్ం.వరష్ం, గొడుగు పటట్కునన్ మహిళ.ఆమె 
అమమ్. అలాగే వరష్ంలో గొడుగు పటుట్కునన్ అమమ్ , తడుసుత్నన్ అమమ్..ఆ దృశయ్ం అమమ్ తన నోటుపుసత్కంలో  మనసులో నిలిచిపోయేలా రాసుకుంది. 
       కవిత కురీచ్లోంచి లేచి చీరల కింద ఉనన్ సంచీ తీసింది. పదిలంగా  దాచుకునన్ ఆ పాత పుసత్కం. రంగు మారిన కాగితాలతో ఉనన్పుసత్కం.ముపైప్ 
ఏళళ్ వయసునన్ పుసత్కం. 
   మంచం మీద పడుకుని,పకక్నునన్ లైటు వెలిగించి, పుసత్కం  తెరిచింది. అది అమమ్ మనసు. తనకు తెలియనిది, అమమ్ అందులో దాచుకుంది. 
దానికి అక్షర రూపానిన్చిచ్ంది. అందులో ఏం ఉందో కవితకి తెలుసు. గుండెని పిండితే రాలిన అక్షరాలు. ఎనోన్ సారుల్ చదివింది. అయినా మరోసారి 
చదవడానికి తయారయింది. కళుళ్ అక్షరాల వెంట పరిగెడుతునాన్యి. 

***** 
“ఆ రోజున పెదద్ వరష్ం....పర్కృతి కూడా నాలాగే ఉంది.వీధి తలుపు తెరిచి,  అమమ్  పకక్నే గోడకి ఆనుకుని కూచుని బయట పడుతునన్ వరాష్నిన్ 

చూసుత్నాన్ను. జరిగింది కల అవుతే బాగుండును, అని ఎనోన్ సారుల్ అనుకునాన్ను. కల కాదు అని నిజం అని చెపప్డానికే  అంత వరష్ంలో బావగారు గిరి 
వచాచ్రు. తెరిచి ఉనన్ గొడుగుని మూయకుండా, నీళుళ్ కారుతునన్ గొడుగు కింద అలాగే గుమమ్ంలో నుంచునాన్రు. 

“ అదుభ్తం జరిగింది..హరి బతికి ఉనాన్డు” అని అంటారేమో ఆశగా చూసుత్నాన్ను.. 
“ఫారామ్లిటీస అనీన్ పూరత్యాయ్యి. హాసప్టల నుంచే తినన్గా సమ్శానానికి అంబులెనస్ లో తీసుకెళిళ్పోతునాన్ం. అకక్డికి నువువ్ రానకక్రేల్దు. నీ 

ఆరోగయ్ం చూసుకో..పైగా వరష్ం..ఒకటి....అయినా నువువ్ వచిచ్ చెయయ్ గలిగేది ఏం ఉంది..ఏం లేదు...” 
“ఎకక్డికి తీసుకెళుత్నాన్రు......? 

    గిరి ఓ నిమిషం ననున్ చూసి,చెపాప్డు. అతనికి చెపప్డం ఇషట్ం లేదేమోనిపించింది. ఏదో చెపాప్లి కాబటిట్ చెపిప్నటుట్గా చెపిప్,ఇంక 
మాటాల్డేందుకు ఏంలేదు కాబటిట్ వెళిళ్పోయాడు. 
        ఇకనేమాతర్ం ఆలోచించకూండా నేనూ వెళళ్డానికి తయారయాయ్ను. మాకు యాకిస్డెంటు అయియ్, సరిగాగ్ ఒకక్ రోజే అయింది. హరి అకక్డికకక్డే 
సప్ృహ తపిప్ పడిపోవడంతో వెంటనే ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్ను. కానీ అపప్టికే హరి ఈ లోకం విడిచివెళిళ్పోయాడు. హరి ఇంటికి ఫోన చేసాను. వాళళ్ంతా 
వచాచ్రు. ననున్ చూసి మొహాలు తిపుప్కునాన్రు. తిటిట్నతిటుట్ తిటట్కుండా తిటాట్రు. నా మూలంగా వాళళ్బాబ్యి పోయాడని అనాన్రు. వెంటనే 
వెళిళ్పొమమ్నాన్రు. ఇంక అకక్డికి ననున్ రావదద్నాన్రు. హరి లేడు కాబటిట్ నాతో వాళళ్కి సంబంధం లేదనాన్రు. కానీ నా కడుపులో ఉనన్ పాప మాతర్ం 
వాళళ్దిట. డెలివరీ అవగానే హరి గురుత్గా తీసుకుంటామనాన్రు. నేనెలా సాత్ను.? ఇవవ్ను. ఆసుపతిర్ నుంచి ఇంటికెళిళ్పోయాను.. యాకిస్డెంటులో కింద 
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పడడ్ నాకు, ఒంటి నొపుప్లు  ఎకుక్వే అయాయ్యి, తగగ్లేదు కాని కనపడని దెబబ్ల బాధ ఇంకా ఎకుక్వ. అందులో పాప గురించి. ఆమె భవిషయ్తుత్ గురించి, 
హరి గురించి, నా భవిషయ్తుత్ గురించి.... 

హరి ఆఖరి పర్యాణం నేను చూడాలి, చూడకుండా ఎలా ఉంటాను. వెళాత్ను. అమమ్ వదద్నాన్ ఓ గొడుగు తీసుకుని అకక్డికి వెళాళ్ను. నేను 
వెళేళ్సరికి కారయ్కర్మం దాదాపు పూరిత్ కావొసోత్ంది. ఏడుసుత్నన్ అతత్గారిని,ఆడపడుచులని ఎవరో ఆ గొడుగుల కిందే ఓదారుసుత్నాన్రు. 

నా గొడుగుని నా దుఃఖానిన్, నా బాధని, నేను ఎవరితో పంచుకోలేదు. ఆఖరి క్షణాన చెపిప్నా సాథ్నం ఏఁవిటో గురుత్ చేసారు. వాళళ్ందరూ ఓ 
చోట, నేనొకక్దానిన్ మరో చోట...మా మధయ్ ఓ రకమైన నిశశ్బద్ం, మా మధయ్ ఉనన్ దూరం తరుగుతుందో పెరుగుతుందో కాలం నిరణ్యించాలి. 

 కిందనుంచి పారుతునన్ నీళుళ్.. పాదాలని,చీర కుచిచ్ళళ్ని తడిపేసూత్ పరుగెడుతునాన్యి. పకక్నుంచి పడుతునన్ పెదద్ పెదద్ చినుకులు శరీరానిన్ 
తడిపేసుత్నాన్యి. అవేవి నేను పటిట్ంచుకోవడం లేదు. జరిగినది, జరుగుతునన్ది, జరిగిపోయిన నషట్ం, ననున్ ఓ మొదుద్లా చేసాయి. సప్రశ్లేదు. జరుగుతునన్ 
తతంగం కనిపించడంలేదు మంతార్లు వినిపించడంలేదు. మనుషులు, రేకుల షెడుడ్ కింద జరుగుతునన్ది, వాన.. ఏదీ కనిపించడం లేదు. నేల నుంచి నింగి 
దాకా శూనయ్ం...అనీన్ మాయం అయిపోయాయి.!! 

 క్షణక్షణం అంతకంతకూ గుండె బరువెకిక్ పోతోంది. ఆ బరువు అమమ్ దగగ్ర మాతర్మే తగుగ్తుంది. అమమ్ భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుని 
దింపుకోవాలి. గొంతులో అడుడ్ పడుతునన్ ఉండలు, కళళ్లోల్ంచి బయటికి రావాలి. ఈ నొపిప్,ఈ బాధ,ఈ ఏడుపు,అనీన్ ఇంటికెళాళ్క.....ఇకక్డి కారయ్కర్మం 
అయిపోతే, వెంటనే జిబార్లట్ర రాక లాంటి అమమ్ని పటుట్కోవాలి. ఎనోన్ ఆటుపోటల్లని ఎదురొక్నన్ అమమ్ సలహా తీసుకోవాలి. 

గొడుగు కింద వరష్పు గాలి శరీరానిన్కోసేసోత్ంది. వెంటనే అమమ్ వెచచ్టి ఒడిలోకి చేరాలి. 
ఆ నేల మీద హరి, జీవితాంతం తోడుంటానని పెళిల్ చేసుకునన్ హరి, తన వాళళ్ందరినీ ఎదిరించి పెళిళ్ చేసుకునన్ హరి , నిపుప్తో ఏకమై, గాలిలో 

ధూళిలో, నీటితో కలిసి నింగికి యెగిసిపోతునాన్డు. 
అయిపోయింది. ఇంటికెళిళ్పోవాలి. కనీన్టిని బలవంతంగా రెపప్ల వెనకాల ఎంతసేపని అదిమి ఉంచగలనూ..! నీళళ్కుండ నెతిత్మీద 

అంతకంతకూ నిండిపోతోంది. ఇకక్డ వీళళ్ ముందు బదద్లయిపోతే ...!.ఉహూఁ మెలిల్గా వెనకిక్ తిరిగాను.  ఎవరివో మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. 
"యాకిస్డెంటు ఇదద్రికీ జరిగింది కానీ పాపం! హరి దురదృషట్వంతుడు ..పోయాడు"  
ఆ మాటలకి అరథ్ం ఏఁవిటీ...నేను అదృషట్వంతురాలినా.!! ఇపుప్డు జరిగినదాని అదృషట్  దురదృషాట్లని ఎవరు నిరణ్యిసుత్నాన్రు.! వీళాళ్!.లేకపోతే 

ఆ దేవుడా.! బతికి ఉనన్ నేనా.! ఇంకా ఈ లోకం చూడని కడుపులో పెరుగుతునన్ పాప.! .పైలోకానికి పర్యాణం అయిన హరి.!ఎవరు..!!?? 
“అసస్లు ఏడవలేదు. అదేం మనిషమామ్.!? ఒకక్ చుకక్ రాలచ్లేదు.ఉతత్  రాయి.” 
“కాదు ,కాదు...నేను రాయిని కాదు. సజీవ సప్ందనలునన్ మనిషిని.” అని అరవాలనిపించింది. కాని అరవలేదు. నా కనీన్ళుళ్ విలువైనవి.. వీళళ్ 

ముందు చూపించి వాటి విలువ తగిగ్ంచదలుచుకోలేదు.. 
నేనేం పోగొటుట్కునాన్నో...నా కడుపులోని పాప ఏం నషట్పోయిందో...వీళళ్కి అకక్రేల్దు...!. 
“నువువ్ చాలా ధైరయ్వంతురాలివి.” అని ఎపుప్డూ అనే హరి పకక్న లేకపోతే, నేను బలహీను రాలినైపోతానా...!లేదు. నాకు అమమ్ ఉంది. అమమ్ 

నాకు అనిన్విధాలా సాట్ర్ంగ సపోరట్ర. నేను అనిన్ విధాలుగా నమేమ్ ఓ మంచి సేన్హితురాలు. అమమ్ నాకు ధైరయ్ం ఇసుత్ంది. నాకు మాటాల్డడం నేరిప్ంచిన   
అమమ్ మూగబోతునన్ నాకు, ఓదారుప్నిసుత్ంది....అమమ్కి ఆ శకిత్ఉంది. అమమ్ అంటే అరథ్ం అదే....!!. 

గబ గబా బయటికి వచేచ్శాను. కనపడడ్ ఆటో ఎకేక్సాను. ఆటోలో కాళుళ్ పెటుట్కునే దగగ్ర అంతా నీళుళ్.సీటు పూరిత్గా తడిసి ఉంది. 
“తుడుసాత్నమామ్ “ అంటూ తన సీటు కింద నుంచిఓ పొడి బటట్ని తీయబోయాడు పరవాలేదు, నావి పూరిత్గా తడిసినబటట్లే అని 

అనాలనుకునాన్ను కానీ అనలేకపోయాను. 
వరాష్లకి రోడల్నీన్ గతుకులూ గోతులూ, ఎగురూత్ ఎతిత్ పడేసుత్, వెళుత్నన్ఆటో కుదుపులకి, పచిచ్ పుండులా ఉనన్ ఒళళ్ంతా ఇంకా నొపిప్గా ఉంది. 

లోపలి నొపిప్ ముందు ఈ పై నొపిప్ ఎంత..!” 
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**** 
        కవిత గబగబా పేజీలు తిపిప్ంది. ఏం లేదు. తనకి తెలుసు.. చదివిన పర్తిసారీ, ఇంకేమనాన్ ఉందేమోననన్ ఆతృత..!  కానీ ఆ తరవాత ఏం 
రాయలేదు. ఖాళీ.. పేజీలనీన్ ఖాళీ. ఎందుకు రాయలేదో తెలీదు. రాయడానికి యేం లేదా.!.తను పుటట్డం,తన బాలయ్ం అదీ ఎందుకు రాయలేదు. ? 
      ఆ విషయానిన్ ...ఓ సారి అమమ్మమ్ని అడిగింది 

”మీ నానన్ పోయిన రెండో రోజునుంచే  మీ నాయనమమ్ వాళుళ్  మీ అమమ్ని వదలేల్దు. ఎనిన్ విధాలుగా ఏడిపించాలో అనిన్ విధాలుగా 
ఏడిపించారు. కొడుకు పోయిన కోపంతో మీ అమమ్ని చంపడానికి వచాచ్రు. పార్ణ భయంతో ఇంక మేము అకక్డి నుంచి వెళిళ్ పోయాము. అంతలో 
అమమ్కి వేరే సిటీలో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అది తెలుసుకునాన్రు. నినున్ తీసుకెళిళ్ పోడానికి మీ నానన్ వైపు వాళుళ్ పర్యతిన్ంచారు నినున్ రకిష్ంచుకోడం కోసం 
నేను నినున్ తీసుకుని మా ఊరు వచాచ్ను. మీ అమమ్ మాతర్ం అకక్డే ఉంది. నువువ్ కాలేజీకి వచాచ్క నినున్ పంపాను. కానీ నువువ్ ఉండలేకపోయావు.” అని 
అంది అమమ్మమ్. 
      అవును అకక్డ ఉండలేక పోయింది, ఎందుకంటే అమమ్ంటే కోపం కాబటిట్. అమమ్ని, ఆ ఇంటిని వదిలి హాసట్ల లో చేరింది. వెళిళ్పోతునన్పుప్డు  అమమ్ 
అనన్ మాటలు ఇంకా గురుత్నాన్యి!! 

”పార్ణం పోయే సిథ్తిలో కూడా తలిల్ తన పిలల్లిన్ కాపాడు కుంటుంది. నేను కూడా అంతే. నినున్ రకిష్ంచుకోడం కోసం నీకు దూరంగా 
ఉండిపోవాలిస్ వచిచ్ంది. అది నీకు అరథ్ం అయిన రోజున నా దగగ్రికి వచెచ్యియ్. నీ కోసం ఎదురు చూసుత్ంటాను.”అని. నిజమైన అమమ్ ఇపుప్డు అరథ్ం 
అయింది. 
     మళీళ్ పుసత్కం తీసి చదివింది కవిత. అమమ్ చేసింది తాయ్గమే. తనకే అరథ్ం కాలేదు. అరథ్ం అయేయ్ సరికి అమమ్ ఎకక్డుందో తెలీదు. అమమ్మమ్ని 
అడుగుదామంటే ఆమె ఈ లోకంలో లేదు. అంత వరకూ మనసులోని బరువు దించుకోడం కోసం ఉతత్రం రాసుకుంటోంది. 
    కవిత పుసత్కం మూసేసి, సంచీలో పెటేట్సి లోపల పెటేట్సింది. ఓ పావుగంట వరకూ మామూలు మనిషి కాలేకపోయింది. ఆ తరవాత మెలిల్గా 
లేచి,మళీళ్,కంపూయ్టరు ముందు కూచుంది. ఉతత్రం రాయడం కొనసాగించింది. వేళుళ్ కదలడం మొదలెటాట్యి.అక్షరాలు కనిపిసుత్నాన్యి. 
     “అమామ్..!! అమమ్మమ్ తనలో ఉనన్ శకిత్ని , ధైరాయ్నీన్, ఉనన్గుణాలని అనీన్ కూడా ఓ లేత అరిటాకులో మలెల్పూలలాల్, మెటట్ తామరాకులోల్ 
సంపెంగలాల్ ఉంచి, సందరభ్ం వచిచ్నపుప్డలాల్ వాటిని, ఎంతో జాగర్తత్గా, ఒబిబ్డిగా,వినయంతో పేర్మతో నీకు ఇసేత్ నువువ్,తీసుకుని నీలో, నరనరాలోల్ 
దాచుకునాన్వు. అందుకే అనిన్ పర్తికూల పరిసిథ్తులోల్ కూడా ధైరయ్ంగా ఉండి, ఎదురొక్నాన్వు. 
       కానీ నేను,మాతర్ం, అవి అనీన్ ఉనన్ నీచేయిని నీ నుంచి అందుకోలేకపోయాను. నీ చేయి కాదు కదా,నీ వేలుకూడా పటుట్కోలేకపోయాను .అది 
మైకేల ఏంజిలో పెయింటింగ ,ద కిర్యేషన ఆఫ ఏడం లో లాగా దేవుడి వేలు ఎడం వేలు మధయ్ ఉండిపోయిన గాయ్ప లా మన మధయ్ ఆ దూరం 
ఉండిపోయింది. జాఙ్నోదయం అయి నీ మీద పేర్మ కలిగే సమయానికి, నేను ఎకాక్లిస్న రైలు వెళళ్పోయినటుల్ నువువ్ వెళిళ్పోయావు...నాకు మిగిలింది 
పశాచ్తాత్పం!!  మరేం లేదు.!! నినున్ వెతుకుతాను నా దగగ్రికి తీసుకొసాత్ను. మరోసారి చినన్పిలల్ని అయిపోతాను.” అలసటగా కళుళ్ మూసుకుని, రేపు 
మిగిలింది రాయచుచ్,అనుకుంది. 

సిసట్ం షట డౌన చేసి,కురీచ్ని కాసత్ వెనకిక్ జరిపింది.. 
*** 

రెండు రోజుల తరవాత ఆశర్మం వాళళ్ దగగ్రనుంచి అమమ్ చిరునామా ఇసూత్ మెసేజ వచిచ్ంది. ఆ చిరునామా చదివి ఆశచ్రయ్ పోయింది. అమమ్ 
ఉనన్ హోం దగగ్రోల్నే ఉంది. సగం కషట్ం తీరిపోయింది. ఇంక వెళిళ్ తీసుకు రావడమే బాకీ. మనసు తేలిక అయింది. పొదుద్నన్ కోసం, అమమ్ని 
చూడడంకోసం ఎదురుచూసూత్ రాతిర్ నిదర్  పటట్లేదు. 
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 నవనీతం       డానవనీతం       డా..జాఞ్ నేశ ర రా  కెజాఞ్ నేశ ర రా  కె.. ..ఎఎ   

తెలాల్రగానే తవ్రతవ్రగా తయారై మోహన తో వెళిళ్ంది. ఎముకలని నామ మాతర్ంగా కపిప్న పలచటి చరమ్ంతో  మంచానికి అతుకుక్పోయి ఉనన్ 
తలిల్ని చూడగానే శిలే అయింది.!! ఓ అరగంట వరకూ మామూలు మనిషి కాలేక పోయింది. అంతే వెకిక్ వెకిక్ ఏడేచ్సింది. మాట పడిపోయి, లేవలేని సిథ్తిలో 
ఉనన్ ఆమెని వెంటనే ఇంటికి తెచిచ్ంది. 

”సరి అయిన సమయానికే వచాచ్రు.ఆమె ఇంక ఎనోన్ రోజులు బతకరు.ఫోరత్ సేట్జ లో ఉనాన్రు..”అని హోం లో వాళుళ్ అనాన్రు.ఇంటికి 
తీసుకొచేచ్  వరకూ ఏడుసూత్నే ఉంది. 
    “ నేను చాలా దురదృషట్వంతురాలిని, నీతో మాటాల్డుతూ గడిపే  అవకాశం నేను పోగొటుట్కునాన్ను. నువువ్ చేయిని అందిసేత్  అందుకోలేదు. ఇపుప్డు నా 
చేయి నీకు అందిసుత్నాన్ను.”  

కవిత మాటలు ఆమెకి అరథ్ం అయిందో లేదో తెలీదు, కాని అలాగే చూసుత్ండి పోయింది. గుండె బరువు అంతకంతకూ పెరిగి పోతోంది. ఎలా 
తగుగ్తుంది.? మనసులోది చెపుప్కోవాలి, అంటే రాసుకోవాలి. ఇపుప్డు కూడా  బరువు దించుకోడానికి రాసుకోవాలి. అపుప్డు కనపడని అమమ్ 
కోసం,చెపుప్కోలేనేమో,తన గొంతు పెగలేద్మో నని ,రాసుకుంది. ఇపుప్డు మాట, చలనం కోలోప్యిన అమమ్కోసం చదివినా చదవకపోయినా.......  

*** 

 
ఆడ కావచుచ్, మగ కావచుచ్. మనుషులోల్ మంచీ చెడూ కుపప్లుపోసి ఉండవు. రెండూ కలిసే ఉంటాయి. పర్పంచ ంలో 

ఎకక్డా పూరిత్గా మంచివాడుగాని, పూరిత్గా చెడడ్వాడుగాని ఉండడు. ఒకే మనిషిలొ మంచీ చెడూ దేశకాల పరిసిథ్తులనుబటిట్ మారుతూ 
ఉంటాయి. 

అరవై ఏళళ్ కిందటి మాట! అంటే ఈనాటి పరికరాలుగాని, సౌలభాయ్లుగాని అపప్టోల్ అందుబాటులోలేవు.  మూడో ఫారం 
చదువుతునన్ నాకు పదకొండేళుళ్. అమమ్మమ్ ఎకక్డికి వెళిళ్నా దూడలా  నేనూ వెంటపడేవాడిని.  ఆవిడకి నేనంటే తెగముదుద్. 
రాజమహేందర్వర ంలో గోదావరి పుషక్రాలు ముగించుకుని మేము బండి దిగుతూవుంటే రెండిళళ్ అవతల ఒక ఒంటెదుద్బండి వచిచ్ ఆగింది. 
ఒక నడి వయసు మతైత్దువు ముతకనూలు చీరలో నుదుట రూపాయికాసంత బొటుట్తో ఆ గూడుబండిలోంచి పిలల్లకోడిలా దిగింది. 
బిలబిలాల్డుతూ ఐదుగురు పిలల్లు తోసుకుంటూ దిగారు. ఆవిడ పెటెట్బేడా లోపలపెటిట్ంచి  పైసలు ఇవవ్గా బండివాడు మరో బేడా అడిగాడు.  

“ఏవిఁరా వెధవా! నీకు ఆరణాల పరక సరిపోలేదూ? బసాట్ండు ఎంతదూరం గనక? బేరమాడుకునే వచాచ్ము కదా? ఫో 
ఫో.” అని గదిద్ంచి అదెద్ ఇంటోల్కి పోయింది.  [ అరథ్ రూపాయి= ½రూపాయి; పావలా= ¼రూపాయి; బేడ=1/8 రు.; అణా=1/16 రు.; 
అరథ్ణా=పరక=1/32 రు.; కానీ==3 దమిమ్డీలు=1/64 రు.; డబుబ్=4 దమిమ్డీలు; ఏగాని=2 దమిమ్డీలు; దమిమ్డీకి కూడా విలువ 
వుండేది. ] వాడు బికక్ చచిచ్ మారుమాటాడకుండా బండి తోలుకుపోయాడు. కొతత్పేట నాలుగు బార్హమ్ణ వీధులూ ఆవిడగొంతుతో 
మారుమోగాయి. 

అవి సతెత్కాలపు రోజులు.అపప్టోల్ అనిన్కులాలవారూ ఒకే కుటుంబ ంలా కలిసిమెలిసి మెలిగేవారు.  
ఆవిడ పేరు రతాన్లు-  కర్మంగా మా మండపం వీధిలో అందరితో కలుపుగోలుగావుంటూ,అందరినీ కూడగటుట్కుని,  

ఎవరినీ చెయియ్జాచకుండా  పేద సంసారం గుటుట్గా నెటుట్కుంటూ వచేచ్ది. భరత్ శీర్కాకుళ ంలో ఖాదీ భండారులో ఉదోయ్గి, రెండు వారాలకి 
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ఒకసారి  విజయనగరం వచిచ్ కుటుంబానిన్ చూసుకుని పోతూ ఉండేవాడు.ఆయన సంపాదనతో ఇలుల్ గడవడం జలెల్డతో నీరు తెచిచ్నటేల్.  
అతనికి నోటోల్ నాలికలేదు. ఆవిడకి నోరెకుక్వ.  

నాకు చినన్పప్టినుంచీ మనుషుల పర్వరత్న గమనించటం అలవాటు . ఆవిడ విశిషట్ వయ్కిత్తవ్ం పరిశీలించ సాగాను. ఆవిడ 
వదద్ చనువు సంపాదించాను. 

  రతాన్లుగారు ముకుక్సూటి మనిషి. ఆచారవయ్వహారాలోల్ చాలా ఖరాఖండీగా ఉండేది. రెండునాలికల 
మనుషులను,దొడిడ్దారి సంపాదనపరులను, తలవాచేలా చివాటుల్ పెటేట్ది. నిరేహ్తుకంగా ఒకరిపై బురదచలల్టంగాని, ఋజువరత్న ంలేనివాళళ్ 
మాటకి తాళంవెయయ్డంగాని చేసేదికాదు. ఆమె డేగచూపులకి ఇతరులోల్ని లోపాలు సప్షట్ంగా కనిపించేవి. నోటిదురుసుగా పైకి కనిపించినా 
ఆవిడ విమరిశ్ంచేది వాళళ్బాగు కోరి మాతర్మే. (“నిండుమనంబు నవయ్ నవనీత సమానము –పలుక్ దారుణాఖండల శసత్రతులయ్ము”- అనే 
మహాభారత సూకిత్ గురొత్చేచ్ది నాకు) బుదిధ్మంతులు పొరపాటుల్ దిదుద్కుని బాగుపడేవారు. గిటట్నివాళుళ్ వెనక  పళుళ్ నూరుకునేవారు –ఆమె 
ఎదుట నిలబడే సాహసంచెయయ్లేక. 

ఆవిడకి వీధంతా బంధువులే. కాని ఏం లాభం?  అంతా నోటితో పలకరించి నొసటితో వెకిక్రించేవాళేళ్.  
రతాన్లుగారి పిలుపు –సుగీర్వాజఞ్. “సుందరం(మా అమమ్)! –కాంతం సాయంతర్ం తిర్నాథవర్తం తలపెటిట్ంది. తపప్క 

రావాలి సుమా.” కాంతం పేద బాపడు  సీతారాముడి భారయ్. పిలల్ల తలిల్. వాళిళ్ంటోల్ ఇనపగజెజ్లతలిల్ నితయ్ం నాటయ్ం చేసేది. ఇలుల్ సూరయ్ 
చందుర్లకు ఆటపటుట్. కాంతం పొయియ్లో పిలిల్ లేవనపుప్డు వర్తం తలపెటేట్ది. అమమ్లకక్లు నలుగురూపోగై పదీ పరకా దకిష్ణ 
సమరిప్ంచేవారు. అది ఆవిడకి ఒక వార ంరోజుల గార్సం.  

అపప్ట్టోల్ రేడియో -అదీ వీధికి ఒకటీ అరా మాతర్మే- కాలకేష్పం. అమమ్లకక్లందరూ  రతాన్లు నాయకతవ్ ంలో  
మధాయ్హన్ం కాశీభటల్ నారాయణమమ్ అరుగుమీద చేరే వారు. ఆవిడకి చదువను,వార్యను తెలుసు. పురాణాలు,ఇతిహాసాలు,కాశీ మజిలీ 
కథలు,భటిట్వికర్మారక్ కథలు  వగైరా అనరగ్ళంగా, రసవతత్రంగా వినిపించేది.  కొందరికి ఆధాయ్తమ్ రామాయణం,లలితాసహసర్ం, 
శీర్సూకత్ం,సోత్తార్లు ; కనయ్లకి రుకిమ్ణీకలాయ్ణం, గజేందర్మోక్షం ,పదాయ్లు,పాటలు వంటివి నేరిప్ంచేది.  

వినాయక చవితి వచిచ్ంది. అందరూ  ఉండార్ళుళ్, పిండివంటల నైవేదాయ్లతో -యథా దర్వయ్ం, యథా శకిత్- భగవంతునికి 
నివేదించి ఆరగించేవారు. సాయంతర్ం కనీసం మూడు ఇళళ్లో పర్తిమలను దరిశ్ంచేటందుకు రతాన్లు వీధిలో పిలల్లని వెంటేసుకుని 
తీసుకు పోయేది. (చందాలు పోగేసి పెదద్ ఎతుత్న గణేశ ఉతస్వాలు అపప్టోల్ లేవు).  

ఒకరోజు సాయంసంధయ్వేళ నేను వెళేళ్సరికి రెండిళళ్వాకిటోల్ ఆరుబయట తన పిలల్లని అరథ్చందార్కారంగా 
కూరోచ్బెటుట్కుని పెదద్ కంచ ంలో కందిగుండ(పొడి) వేరుశనగనూనెతో కలిపి చేతికో ముదద్ చొపుప్న వడిడ్ంచగా వాళుళ్ కికుక్రుమనకుండా 
తినాన్రు. తరావ్త చారు, మజిజ్గ. పనిపిలల్ కూతురిన్ అసింటా కూరోచ్బెటిట్ దాని చేతిలో ఓ ముదద్ పడేసేది.   ఆ పర్హసనం ఐపోగానే 
కిరసనాయిలు బుడిడ్ దీపాలవదద్ ,లాంతరువదద్ చేరి రాతిర్ పదిగంటలవరకూ పిలల్లు బిగగ్రగా చదవాలిసిందే! చదువుపటల్ ఆవిడ 
చండశాసనురాలు. 

 “రతాన్లుగారూ. నెయియ్వేసి పెటొట్చుచ్గా. అంత పెందరాళే భోజనం ఏమిటి?” 
 “బాబూ-నువువ్ పసివాడివి. ఊహ వచాచ్క అనీన్ తెలుసాత్యి.రేషన రోజులోల్ దీపాల నూనె తెచిచ్ వేసుత్నాన్ను.  మీ ఇంటోల్ 

కరెంటు దీపాలు. మీ నానన్ గవరన్మెంటు ఉదోయ్గి...” నాకు కొదిద్గా అరథ్మైనటేల్ అనిపించింది. మా ఊళోళ్ బుధవారం శలవు దినం. ఆ 
రోజు మా ఇంటికి రతాన్లు సిఫారుస్తో ఒక వారాల అబాబ్యి వచేచ్వాడు. మాకు సతయ్ం మాసాట్రు  ఇంటికి వచిచ్ పర్యివేటు చెపేప్వారు.  
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దసరా రాగానే బడి పిలల్లు విలల్ంబులు (కాగితం గొటాట్లు) ధరించి పూలు జలుల్తూ ఇంటింటికి పోయి “అయయ్వారికి చాలు 
ఐదు వరహాలు; పిలల్వాళళ్కి చాలు పపుప్బెలాల్లు;పావలా బేడిసెత్ పటేట్దిలేదు- అరథ్రూపాయిసెత్ అంటేదిలేదు-ఇచచ్రూపాయిసెత్ 
పుకుచ్కుంటాము;  జయవిజయీభవా జయరామ చందర్”; అంటూ ఆనందంతో గంతులేసి పెటిట్నవి బొకేక్వారు.  

రతాన్లు పండగలు పబాబ్లు, పెళిళ్ళూళ్, పేరంటాలు వసేత్ ఆబాలగోపాలానీన్ హుషారుగా పరుగులెతిత్ంచేది. ఆవిడ 
పరయ్వేక్షణలో ఆడపిలల్లు వైభవంగా బొమమ్లకొలువులు పెటిట్ పిలల్లందరినీ పిలిచి  సరదాగా సంతోషించే వారు. దేవీ శరనన్వరాతుర్లలో 
పూజలు హోరెతేత్వి. వెనువెంటనే  అటల్ తదియ - ఆడపిలల్ల పండగ!  తెలాల్రగటల్నే లేచి తలంటుల్పోసుకుని “అటల్తదిద్-ఆరటుల్-
మురిపిండాకు-మూడటుల్ –పిడికెడు బియయ్ం పిలల్లాల్రా రారండోయ!” అని  మేలుకొలుపులు పాడుతూ నాలుగు వీధులు తిరిగేవారు. 
రతాన్లు ఆధవ్రయ్ ంలో మహావృకాష్లకి మోకులతో ఉయాయ్లలుకటిట్ ఊగేవారు. చినన్చినన్ మగపిలల్లు సతత్రకాయలాల్ వాళళ్వెంట 
వేళాళ్డేవాళుళ్. పోతుపేరంటాళళ్ని తరిమికొటేట్వారు. ఆటపాటలతో రోజంతా గడిపి, చందోర్దయంకాగానే ముతైత్దువలు వండి, నైవేదయ్ం 
పెటిట్న అటుల్,తిమమ్నం(వరిపిండి పాయసం) లాగించేసేవారు.  

రతాన్లు అరుగుపై కూరుచ్ని వచేచ్పోయేవాళళ్పై వాయ్ఖాయ్నము,ఆకేష్పణ,విమరశ్లు, విసురుల్ విసిరేది. గంపలతో 
కూరగాయలవాళుళ్, తోపుడు బళళ్వాళుళ్, కావిళళ్తో వంట పాతర్లు వగైరా అముమ్కునే వాళుళ్, కొండ దొరలు, కోయ వాళుళ్- ఒకరేమిటి, 
దగగ్ర బంధువులను కూడా ఆవిడ  మనిన్ంచేదికాదు.  

పకిక్ంటి సీత  ఆవిడకి కూతురువరస.ఇదద్రికీ షషాట్షట్కం.( సీత మొగుడు పురోహితుడు. ఆతడే ఏవిఁటి? వీధంతా 
పౌరోహితయ్ం, లేదా వంటవాళుల్.) అశీల్లాలు దొరిల్సూత్ అరథ్రాతిర్ వరకూ జగడం-మరాన్డు సయోధయ్!  

కారీత్కమాసం కోటపకక్న మూడుకోవెళళ్లో శివాలయాలు కలకలలాడేవి. ముతత్యిదువలు, పూరవ్ సువాసినులు పర్మిదలోల్ 
నేతి దీపాలు వెలిగించి గూళళ్లోపెటిట్ నమసక్రించేవారు. 

ఒక సాయంతర్ం పిలల్లంతా(కిషిక్ంధాపురపు అగర్హారీకులు)  వీధిలోకి వచిచ్ ఆకాశంవంక చూసూత్ గోల చెయయ్సాగారు. 
రతాన్లుగారు ననున్పిలిచి “ఏఁవిటి బాబూ ఆ సందడి?” అని అడిగారు. “డియెయ్సాస్ర  గారి మేడ పకక్న ఆకాశ ంలో ఒక చుకక్ మెరుసోత్ంది 
చూశారూ? అది రషాయ్వాళుళ్ ఎగరేసిన సుప్తిన్క. అది వారాత్పర్సారాలకి ఉపయోగిసుత్ంది.” 

 “మరి అంతెతుత్నుండి అది పడిపోదూ?” 
 “పడిపోకుండా నిలిచివుంటుందండి.” 
 “ఎంత చోదయ్ం?” ఆవిడ ఆశచ్రయ్పోయింది. అలాగే నయాపైసలు, గార్ములు, మీటరుల్  వచిచ్న కొతత్లో పాత నాణాలు, 

తూకాలు, దూరాల లెకక్లు ననున్ అడిగి నిరాధ్రణ చేసుకునేది.  
గార్మదేవత అమమ్వారి జాతరలో మూడులాంతరల్ మీదుగా సిరిమాను, వల, ఏనుగు రాజుగారి  కోటగుమమ్ం వరకు పోయి 

ముమామ్రు తిరిగేవి. పులివేషాలు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ. 
   ధనురామ్సంలో   పుణయ్ సతరీలు పూజలు చేసేవారు.  
నేను,నేమానివాడు (ఇంటిపేరు) ఫిఫత్ ఫార ంలో కాల్సులో ఖాళీ చికిక్నపుప్డలాల్ పదాయ్లతో కొటేట్సుకునేవాళళ్ం. వాడో కొంటె 

కోణంగి. “ఆచారి పపుప్చారా/కాచావా పపుప్చారు కడివెడునిండా/ చూచాను నీ మహతవ్ము/బాచాబూచులకు పెదద్!భడవా! కుంకా!” 
అని ఒక సహపాఠిని ఏడిపిసేత్ తెలుగుమాసాట్రు సుతిమెతత్గా చివాటుల్ పెటేట్రు-కవితావ్నిన్ మెచుచ్కుంటూ. ఎసెస్సెస్లీస్లో (ఆరో ఫారం) -
కౌమార ంలో-యౌవన పార్దురాభ్వానికి ముందు– మా పర్హసనాలు- నేమాని శీర్నాథుని “మకరధవ్జునికొంప మరికొంత 
కనిపింప/చీరకటిట్నదయా చిగురుబోడి” అని ఉదహరించగా, నేను ఆంధర్నామసంగర్హ ంలో “...గబిబ్గుబబ్ల చెమటల యుబబ్డంచు/గబిబ్ 
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నాఁజను మారుతాఖయ్లు మహేశ” అని కోట చేసి వినోదిసుత్ండగా,   పకక్పిలల్లు మానోటస్ తెలుగు మాసాట్రుకి చూపగా ఆయన నవువ్తూ 
మాకు చెరొక మొటిట్కాయ పర్సాదించారు.  

ముకోక్టి ఏకాదశి నాడు రాజగోపాలసావ్మి ఉతస్వ విగర్హాలు పలల్కిలో మూడు వీధులోల్ ఊరేగి  పూజలందుకునేవి.  
రతాన్లు పరయ్వేక్షణలో ఆడపిలల్లు వాకిళల్ముందు రంగవలుల్లు, రథం ముగుగ్లు వేసి, గొబెబ్మమ్లు వుంచి హడావుడి 

చేసేవారు. భోగిమంటలతో చలికాగి ,సంకార్ంతినాడు కొతత్బటట్లతొ ముసాత్బై సోకు చేసే వారు.  అలుల్ళళ్ రాకతో పండుగ శోభించేది. 
డూడూబసవనన్ల సనాన్యి మోతలు, హరిదాసుల కీరత్నలతో వీధులు మారుమోగేవి. 

 రథసపత్మికి చికుక్డు కాయలతో సూరుయ్ని రథాలు, చికుక్డు ఆకులోల్ పిడకలపై వండిన పరమానన్ం  నైవేదయ్ం.  ఆ రుచి ఏ 
రోజూ రాదు-మధురాతిమధురం! 

 మహాశివరాతిర్కి ఉపవాసాలు,పూజలు. మా ఇంటోల్ ఏకాహం.(ఒక పగలు, ఒక రాతిర్, భజన-  భకిత్ పాటలు,కీరత్నలు, 
గీతములు, జంతర్వాదయ్ములతో సంగీతం.)లాల బాగ  చినన్పువువ్లతోటలో పూల సేకరణ.  

ఉగాదికి కొతత్బటట్లు. ఉగాది పచచ్డి.  

పూసపాటి రాజుల మా విజయనగరం విదయ్ల నిలయం. కళలకు కాణాచి. అడిదం సూరకవి*, హరికథా పితామహ అజాజ్డ 
ఆదిభటల్ నారాయణదాసు,నవయుగ వైతాళికుడు గురజాడ అపాప్రావు ,పహిలావ్న  కోడి రామూమ్రిత్, వయొలిన దావ్రం వెంకటసావ్మి 
నాయుడు వంటి మహామహులు నడయాడిన నేల.  సంసక్ృతం, సంగీతం, సైనస్,బోధన, కళాశాలలు విలసిలిల్న దివయ్భూమి. )   

ఆ రాతిర్ మండపంవదద్ రాజగోపాల భాగవతార గారి హరికథ. మైకులేకపోయినా పేటంతా వినబడేది. మనోహరమైన 
గంధరవ్ గానం మైమరచి వింటునాన్రు జనం అంతా. అంతటి మహతత్రమైనవేళ రతాన్లు జీవితవీణ అపశుర్తి పలికింది- ఆమె భరత్ 
దివంగతుడైనాడని. అచిరకాల ంలో  గోరుచుటుట్పై రోకటిపోటులా పినన్ వయసులో కూతురు విధవరాలై మనవడితో  సహా ఇంటికి చేరింది. 
రతాన్లు ఇంటికి గర్హణం పటిట్ంది.  

ఒకరోజు రతాన్లు మా నానన్ గారితో  “కృషణ్మూరిత్బాబూ! నాకునన్ ఒకక్ ఆధారం పోయింది. నా పెడద్కొడుకు 
సూరయ్నారాయణ ఎఫేఫ్(ఇంటరీమ్డియెట)  చివరి ఏడు. మీరు నియోగి పర్భువులు. గొపప్మనసుతో   నలుగురికీ చెపిప్ వాణిణ్ గటెట్కిక్ంచండి. 
మీ మేలు మరిచిపోను.” అని వేడుకుంది. ఆయన తన వంతు పది రూపాయలు (ఆ రోజులోల్ బియయ్ం బసాత్ ఖరీదు) చేతిలోపెటిట్ తెలిసిన 
వరత్కుల చేత చందాలు ఇపిప్ంచారు. వాడు కషట్పడి చదివి పాసయాయ్డు.  

 దాసనన్పేట చివర మచచ్కొండ చేరువన జగనాన్థ రథోతస్వం. బలరామ,సుభదర్, కృషుణ్ల విగర్హాలతో రథాలు తిరిగేవి. 
గొపప్ తిరనాళుళ్. మా పేటలోకూడా  గుజజ్నగూళుళ్, దశావతారాలు. చినన్ తరహా తిరునాళుళ్.  

   శీర్కృషాణ్షట్మికి ఉటెట్ల పండుగ. మాఇంటోల్ ఏకాహం.  
అపప్టోల్ రైలేవ్లో రాత పరీక్షలు లేవు. పెదద్ అధికారుల చేతిలో ఉదోయ్గాలు ఉండేవి.అందులో ఓ అధికారిని బతిమాలి 

బామాలి రతాన్లు  టైపు,షారట్ హాండ కూడా పాసైన సూరయ్నారాయణకి టిటాల్ఘర లో ఉదోయ్గం వేయించి పంపింది.  
రతాన్లు తన దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుని కారీత్కమాసం వనభోజనాలు పెదద్పువువ్లతోటలో ఔతాఖ్న పకక్న మహోతాస్హంగా 

ఏరాప్టు చేయించింది. పెళిళ్వారిసందడితో నాలుగువీధులూ తిరగబడినాయి.  
గర్హణాలవంటి పరవ్దినాలోల్ ఎడల్బళుళ్ వేసుకుని భీమిలి(భీమునిపటన్ం) సముదర్ సాన్నాలకి ఆవిడ జనానిన్ తీసుకువెళేళ్ది.  
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మూడో కొడుకు కృషుణ్డు (పరీక్షలోల్ పరయ్వేక్షకునిగా చూసీ చూడనటుల్ వదిలేసిన) అపప్యయ్  శాసుత్ర్లు దయవలన ఎసెస్లీస్ 
పాసయాడు. మళీళ్ మరో రైలేవ్ ఉదోయ్గి కాళుళ్ పటుట్కుని గాంగ మన  గా ఉదోయ్గం తెచిచ్ పెటిట్ంది. వాడికి జంషెడ పూర లో పోసిట్ంగ. 
చదువుకునన్ కూలీగా, పనిమంతుడిగా పేరుతెచుచ్కుని వాడు సవ్శకిత్తో రైలేవ్లో గుమసాత్గా  పదోనన్తి పొందాడు.  

నాకు అదృషట్ంపై(సంభావయ్తపై)  ఆధారపడే ఆటలంటే వైముఖయ్ం. ఆ రోజు మూలావాడు (ఇంటి పేరు) గంటసత్భం దగగ్ర  
నాచేత రూపాయిపెటిట్ లాటరీ టికెక్ట కొనిపించాడు. ఇషట్ం లేకపోయినా రతాన్లు జాఞ్పకంవచిచ్ ఆవిడ పేరున అది కొనాన్ను- లాటరీ 
వచిచ్నపుప్డు చూదాద్  లే అని!  

ఇలుల్చేరిన కూతురిన్ టీచర టెర్యినింగ కి పంపి, టీచరుగా పోసిట్ంగ వేయించి దాని బతుకిక్ ఒక  దారి చూపింది. 
బుదిధ్మాందయ్ం మనవడు నరిసిగాడికి  చదువు అబేబ్సరికి దండగడియం పటిట్ంది.  

రెండొకోడుకు భగవడు షోకిలాల్ . బియేయ్ వెలగబెడుతునాన్డు తన అనన్యయ్ సహకార ంతో.  
కోపరేటివ సోట్రు గుమసాత్  తన కూతురు రాధ చెయియ్పటుట్కునన్ందుకు రతాన్లు చీవాటుల్పెటిట్ వాడిని బదిలీ చేయించింది. 

రాధని ఇషట్పడి పైస కటన్ ంలేకుండా పెళిళ్చేసుకుని అలుల్డు మెడార్స తీసుకు పోయాడు. పెదద్కొడుకు సూరాయ్నికి దగగ్ర సంబంధం చూసి 
పెళిళ్ చేసింది. కోడలు చిదిమి దీపం పెటిట్నటుల్నన్దని తెగ మురిసిపోయింది. వాళళ్తో టిటాల్ఘర వెళిళ్ వారం రోజులుకూడా అకక్డ ఉండలేక 
తిరిగి వచేచ్సింది.  

రోజులనీన్ ఒకేలా ఉండవు. సంసారభారం మోసి అలసిసొలసి విశార్ంతి కోరే సమయ ంలో  ఆమెకి దగుగ్, నీరసం పటుట్కుని 
---(అపప్టోల్ “గొంతు కేనస్ర” అనే మాట కూడ ఎవరూ విని ఉండరు. ) చికిక్ శలయ్మయియ్ంది. ఆవిడ కంచుకంఠం మూగ పోయింది.  

నేను పై చదువులకి వైజాగ(విశాఖపటన్ం) పోవలసిన సమయం. ఒకనాడు చకర్ం తిపిప్న ఆవిడ జరాభారంతో వీధి 
వసారాలో గుమమ్ ంపై ముగుగ్బుటట్లాంటి తల ఆనించి పడుకుని వుంది. నేను వెళిళ్ ”రతాన్లుగారూ. ఒంటోల్ ఎలా వుంది?” అని కుశలపర్శన్ 
వేశాను.  

గాజుకళళ్తో చూసూత్- “నువావ్ బాబూ. ఈ దీనురాలిని పలకరిసుత్నాన్వా?”  
‘ఛఛ .అవేం మాటలండీ? ”  
“ మీ అమమ్కనన్ సంతానంలో నువువ్ మణిపూసవి. పెదద్లంటే నీకు ఎనలేని గౌరవం . వృదిధ్లోకి వసాత్వు. పెదద్ ఉదోయ్గం, 

గుణవతియైన భారయ్తో పిలాల్పాపలతో వెయేయ్ళుళ్ వరిధ్లుల్!” అని దీవించింది.  – ఆరునెలల్ తరావ్త మావాళుళ్ చెపాప్రు. ఆమె మనకికలేరని. 
కొవొవ్తిత్లా తాను కరుగుతూ అందరికీ వెలుగునిచేచ్ రతాన్లు ఆరిపోయింది. 

యాదాలాపంగా పేపరు చూసుత్నన్ నాకు ఎపుప్డో కొనన్  లాటరీ టికెక్ట  పేలిందని తెలిసింది. ఆ మొతత్ంసొముమ్  
రతాన్లుగారి మనవడు నరిసిగాడికి  ఇవవ్ నిశచ్యించాను. మనసు తేలికపడింది. అదే నేను ఆవిడకి అరిప్ంచే అశుర్నివాళి.    

 

PPP 
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గోంగూర పురాణం                                     - ఉమా( ంకట్ నాగం)

          
ర్  వళంబ  నామ సంవత ర ఉగాది  సందరభ్ంగా  

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన  
21 వ ఉగాది ఉతత్ మ రచనల పోటీ లో 
‘నా మొటట్ మొదటి కథ’ భాగం జేత 

 
"ఏవండీ నేనేమనాన్ మణులు అడిగానా? మానాయ్లు అడిగానా? గోంగూర కావాలనాన్ను... అదీ కషట్మేనా" అనన్ శీర్మతి గదిధ్ంఫు తో 

ఫోను లో వాటాస్ప మూసివేసి ఈ లోకం లోకి వచాచ్ను.  
"రెండు వారాల కిర్తం మీరు తెచిచ్న ఒక కటట్ గోంగూర తో చేసిన పచచ్డి పెదద్వాడికి ఒకక్ రోజు కూడా సరిపోలేదు, పోయిన వారం 

షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్రు, తవ్రగా వెళిళ్ రెండు కటట్లు పటుట్కురండి" మరోసారి శీర్మతి చేసిన సూచనతో ఇక 
తపప్దు అనన్టుల్ కారు తాళాలు తీసి జేబులో వేసుకొని బయలు దేరాను.  

 "ఏమిటండీ షాపు తీసే వేళ కంటే 5 నిమిషాలు ముందే వచిచ్ ముందు నుంచునాన్రు" పలకరించాడు అపుప్డే వచిచ్న ఒక ఆసామి. 
  "ఏమిచేసాత్ం ఈరోజు గోంగూర లేకపోతే పొయియ్ మీద పిలిల్ లేవదని మా ఆవిడ బెదిరించింది, తపుప్తుందా?" అని నిటూట్రాచ్ను.  
నా ముందు కూయ్లో ఉనన్ మరో పదిమందిని చూసిన క్షణాలోల్ అరథ్ం అయింది, అందరూ వచిచ్ంది గోంగూర కోసమేనని. ఒకొక్కక్ 

క్షణం ఒకోక్ యుగంలా గడుసుత్ంది. సరిగాగ్ పది గంటలకు షాపు తలుపులు తెరవగానే, దాదాపు పరిగెతుత్తూ గోంగూర ఉంచే పార్ంతానికి 
వెళాళ్ను. రొపుప్తూనే తాజాగా ఉనన్ రెండు కటట్లు ఏరుకొని సంచిలో వేసుకొనన్ మరుక్షణమే ఇంకో ఆలోచన వచిచ్ంది. పోయినవారం 
గోంగూర తేలేనందుకు అసలే నెగటివ మైలేజ లో ఉనాన్ను, ఇపుప్డొక కటట్ అదనంగా వేసేత్ తపేప్మిటి? అని మనసులో అనుకోని తాజా 
గోంగూర కటట్ కోసం వెతికితే ఖాళీ గోంగూర డబాబ్ కనిపించింది.  

పరిసిథ్తి గమనిసుత్నన్ షాపు ఓనరు "ఇపప్టికే గోంగూర సాట్కు రెండింతలు చెయయ్మని సపల్యర కు చెపాప్ను , అయినా సరిపోవడం 
లేదు" అని గొణగడం లీలగా వినిపించింది.  

దకిక్ందే దకుక్దల అనుకొంటూ రెండు కటట్ల గోంగూర కు డబుబ్ చెలిల్ంచి బయట పడాడ్ను.  
 విజిల వేసుకుంటూ ఇంటిలోకి వసుత్నన్ నాకు దావ్రం దగగ్రే తగిలాడు పకక్ వీధిలో ఉంటునన్ సేన్హితుడు, అతని చేతిలో ఉనన్ పెదద్ 

సంచిలో గోంగూర.  
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"పోయినవారం షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని రాధికాకు మీ ఆవిడ వాటాస్ప మెసేజ ఇచిచ్ంది అంట, 
వీక డేస కదా కుదరలేదు, ఈరోజు పొదుద్నే లేచి మా పెరడులో గోంగూర కోసి మీకు ఇచిచ్ పంపే వరకు రాధికా ఊరుకుంటే ఒటుట్. ఇంద 
గోంగూర" అని పెదద్ సంచి నా చేతిలో పెటిట్ చకాక్ పొయాయ్డు సేన్హితుడు.  

నోట మాట రాక నేను గుమమ్ం వదేద్ నిలుచ్ని ఉంటే, శీర్మతి వచిచ్ "ఆహా పెదోద్డికి ఈరోజు గోంగూర పండుగ" అంటూ నా 
చేతులోల్నుండి గోంగూర సంచులు దాదాపు ఊడబెరికినటుల్ లాకొక్ని లోపలి వెళిళ్ంది.  

 నీరసంగా ఇంటి లోపలికి వెళిల్ సోఫా లో కూలబడాడ్ను. ఏంటబాబ్ పొదుద్నేన్ గోంగూర దెబబ్ ఇలా తగిలింది అని అనుకొంటూఉండగా 
ఇంతలో గణ గణ మంటూ ఫోన రొద, "హలో ఎవరు?" అనన్ నా మాట పూరిత్కాకముందే,  

"ఏవోయ నువేవ్దో షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని మీ ఆవిడ వాటాస్ప పోసిట్ంగు చూసి పెరడులో ఉనన్ 
గోంగూర చివరి ఆకు వరకు కోసే దాకా మా ఆవిడ ఊరుకోలేదు, చిటికలో మీ ఇంటికి వచేచ్సుత్నాన్ను" అని టకుక్న ఫోన పెటేట్సాడు మరో 
సేన్హితుడు.  

ఫోను పెటేట్సానో లేదో కాలింగ బెల మోగిన శబద్ం. తలుపు తియయ్గానే సైకిల మీద ఉనన్ అదే సేన్హితుడు... "హి హి చెపాప్నా 
చిటికలో వచేచ్సాత్నని" అని మాటాల్డుతూనే గోంగూర సంచి నా చేతిలో పెటిట్ "ఇపుప్డు మొదలు పెడితేకానీ 5 కె సైకిల్ంగ పూరిత్ అవదు, అది 
అయితేనే మా ఆవిడ చేతి మీదిగా నాకు ఈ రోజు భోజనం" అంటూ రివువ్న వెళిళ్పోయాడు సేన్హితుడు.  

 డోర వదద్ నిలబడి సేన్హితుడు ఇచిచ్న గోంగూర సంచి వైపు నేను తదేకంగా చూసుత్ండగానే, ఫోనోల్ వాటాస్ప మెసేజ 
పర్తయ్క్షమయింది "ఒరేయ బుజిజ్, నువేవ్దో షాపుకు వెళిల్ గోంగూర తేకుండా ఉతత్ చేతులతో వచాచ్వని మీ అతత్యయ్కు అమామ్యి వాటాస్ప లో 
చెపిప్ంది అంటరా, పొదుద్నేన్ కాఫీ కూడా ఇవవ్కుండా గోంగూర కొయయ్మని పెరడులోకి ననున్ నెటిట్ంది మీ అతత్యయ్, ఇపుప్డే రెండు సంచులు 
గోంగూర సిదధ్ం చేశా నీ కోసం, నువువ్ వసాత్వా, లేదా ననేన్ రమమ్ంటావా? ఇటుల్ నీ మామయయ్".  

పకక్ ఊరిలో ఉండే మామయయ్కు ఈ విషయం చేరింది అంటే, ఇది గోంగూర దెబబ్ కాదు వాటాస్ప దెబబ్ అని నిదానంగా అరథ్ం 
అయియ్ంది నాకు. మామయయ్కు ఏంచెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఇంతలో మరో సారి గణగణ మంటూ ఫోన, భయపడుతూ ఫోన ఎతాత్నో 
లేదో, "గోంగూర రెడీ నీ డోర" వదద్ అంటూ టకుక్న ఫోన పెటేట్సిన మరో సేన్హితుడు. వెళిల్ డోర తెరచి చూసేత్, డోర మాయ్ట మీద మూతి 
బిగించి కటిట్ ఉనన్ ఒక సంచీడు గోంగూర, తల ఎతిత్ చూసేత్ కారులో వెళూత్ చెయియ్ ఊపుతునన్ సేన్హితుడు.  

అపుప్డు అరథ్ం అయియ్ంది కనీసం కనీసం కారు దిగి కాలింగ బెల కొటేట్ సమయం లేక నూయ్స పేపర విసిరి వేసినటుల్ గోంగూర సంచి 
విసిరి వేసాడని. నా వెనుకనే వచిచ్ గోంగూర సంచి గుండెలకు హతుత్కొని నా శీర్మతి "జై వాటాస్ప. ఇంక డీప ఫీర్జ మొతత్ం గోంగూరతో 
నింపివేయాలి" అని సంబరపడుతూ వంటగదికి వెళుత్ండడం చూసి నేను బురర్ గోకోక్వడం పూరిత్కాకముందే డింగ డింగ అంటూ ఫోనోల్ 
"గోంగూర డెలివరీ" అంటూ మరో రెండు వాటాస్ప మెసేజీలు. వాటికి ఏమి రిపైల్ ఇవావ్లా అని ఆలోచిసుత్ంటే గణగణ మంటూ ఫోన 
మరోసారి మోగింది.  

"మీరు అటాల్ వెళాల్రో లేదో ఇటాల్ కొతత్ గోంగూర సాట్కు వచిచ్ంది, హి హి హి ఎనిన్ కటట్లు పకక్కు తీసి ఉంచమంటారు సార"? అనన్ 
షాపు ఓనరు మాటలతో నాకు మూరఛ్ వచిచ్నంత పని అయియ్ంది. "నో" అంటూ పెదద్గా అరుసుత్నన్ ననున్ తటిట్ లేపి "ఏమిటి పొదుద్నేన్ నో తో 
మొదలు పెటాట్రు, తవ్రగా బర్ష చేసుకొని షాపుకు వెళిల్ గోంగూర పటుట్కురండి" అనన్ శీర్మతి రుసరుసలతో అరథ్ం అయియ్ంది "గోంగూర 
పురాణం" అంతా ఒక కల అని. 
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 ఆ న కి అరధ్ ం  ఇదా…!                                           ర్ కాంత్ రి      

                  
ర్  వళంబ  నామ సంవత ర ఉగాది  సందరభ్ంగా  

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన  
21 వ ఉగాది ఉతత్ మ రచనల పోటీ లో 

‘నా మొటట్ మొదటి కథ’ భాగంలో పర్ శం  పతర్ ం పొందిన కథ 

  
“అభి..అభి.. భోజనానికి రారా.. లేటు అవుతోంది…” అని అరిచింది వాళళ్  అమమ్. 
 సేన్హితులతో ఫేస టైమ  చేసూత్ “నాకు ఆకలిగా లేదు. మీరు తినేయండి” అని అరిచాడు దూరంగా వునన్ బెడ రూమ లోంచి , మళీళ్ 

సేన్హితులతో  కబురల్లో నిమగన్మైపోయాడు అభిరామ.  
రెండు రోజుల కిర్తమే కొలంబియా విశవ్విదాయ్లయం లో మొదటి సంవతస్రం పూరిత్ చేసుకుని వేసవి సెలవలకి ఎకక్డికి వెళాళ్లా ? 

అని ఆలోచన లో పడాడ్డు సేన్హితులతో కలిసి. ఒకరి ఆరిజోనా వెళాద్ం అనాన్రు. ఇంకొకడు ఫోల్రిడా వెళాద్ం అనాన్డు. ఇలా ఒకటి ఒకటి 
ఆలోచించసాగారు. ఈలోగా “ఏరా !అభి ! భోజనానికి వసుత్నాన్వా ? లేదా ?” అని పిలిచారు వాళళ్ నానన్గారు.  

వెంటనే సేన్హితులతో.. “మళీళ్ మాటాల్డతా” అని చెపిప్ టకుక్న పరిగెతిత్కెళాళ్డు అభి .  
“మీకు మీ నానేన్ మందురా. చెలిల్ని పిలిచావా , లేదా ?” అని అంది. ఈలోపు ‘వసుత్నాన్నమామ్’ అంటూ వచిచ్ంది రాధ .  
రాధ ఇంకా 10వ తరగతి చదువుతోంది. సుబర్మణయ్గోపాలశరమ్, శాయ్మల వీళళ్ తలిల్తండుర్లు.  
గోపాల నూయ్యారక్ నగరంలో ఒక పెదద్ అంతరాజ్తీయ బాయ్ంకులో పనిచేసుత్నాన్రు. వీళుల్ అమెరికా వచిచ్ దాదాపు పదిహేను 

సంవతస్రాలు అవుతోంది.  శాయ్మల దేశం వచిచ్న కొతత్లోల్ ఉదోయ్గం చేసినా, తరావ్త పిలల్ల చదువుల కోసమని మానేసింది.  
పేరుకి వుంటోంది అమెరికా అయినా, జీవనం పూరిత్గా భారతీయం. అందుకే పిలల్లకి కూడా మనదైన పదధ్తులు, కటుట్బాటుల్ 

తెలుసాత్యని తాతగారు అమమ్మమ్ల దగగ్రికి పంపిదాద్మని గోపాల, శాయ్మల ఇదద్రు గటిట్గా తలచారు. దీని గురించి ఇపప్టికే గత రెండు 
నెలలుగా ఆలోచిసుత్నాన్రు.  

 
“రాధా ! ఇటు వచిచ్ కంచాలు అవి పెటుట్” అంది అమమ్.  
“ఎపుప్డు నేనే పెటాట్లా? అనన్యయ్ని పెటట్మను.” 
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“అనన్యయ్ చేసేవి అనన్యయ్ చేసాత్డు. నీకు చెపిప్నవి నువువ్ చెయియ్… చూడు ఇపుప్డు వాడు భోజనం అయాయ్క బాయ్ంకు పని చేసుకుని 
వసాత్డు.” 

“నేను ఏమీ చెయయ్ను?” అంటూ విసుగాగ్ భోజనం ముందు కూరుచ్నాన్డు అభి.  
ఇంతలో గోపాల వచేచ్ సరికి అందరు చకచకా భోజనం దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. భోజనం మొదలుపెటాట్రు. ఇంతలో రాధా “అమమ్! ఈ 

కూర నాకు వదుద్, ఇది నాకు ఇషట్ం లేదని తెలిసి కూడా ఎందుకు చేసావ ?” 
“అవును నువువ్ తింటే నాకు బలం వసుత్ందని చేసాను.” అని అంది “నోరు మూసుకుని తిను. ” 
“ఏరా అభి ! పరీక్షలు ఎలా రాసావ  ?” అడిగాడు గోపాల.  
“బాగానే రాసాను నానన్గారు. ఈ సారి ఖచిచ్తంగా మంచి మారుక్లు వసాత్యి గత సెమిసట్ర కంటే” అని అనాన్డు. 
 “మరి సెలవులోల్ ఏమి చేదాద్ం అనుకుంటునాన్వు ?”  
“నేను, మా ఫెర్ండస్ కలిసి టిర్ప కి వెళాద్ం అనుకుంటునాన్ను.” 
“నువువ్ ఒక రెండు వారాల పాటు ఇండియా లో అమలాపురం లో మన తాతయయ్గారి వాళళ్ ఇంటికి వెళేత్ బాగుంటుందని అమమ్ నేను 

అనుకుంటునాన్ము.” 
“కాని నానన్గారు, మా ఫెర్ండస్ తో కలిసి.......”అని అంటూ ఉండగా “ఎపుప్డు ఉండేదే ఈ ఫెర్ండస్ ఈ సారి నానన్గారి చెపిప్న మాట 

విని ఇండియా వెళిళ్రా.” అని చటుకుక్నన్ అంది వాళళ్ అమమ్.  
“కాని నానన్గారూ... ఎపుప్డో 5 ఏళళ్ కిర్తం వెళాళ్… మళీళ్ ఇపుప్డు అంటే…” 
“నేను మాటాల్డతాను తాతగారితో… వాళుళ్ సంతోషిసాత్రు. 2 వారాలకే కదా.. ఇటేట్ గడిచిపోతుంది.” 
“టికెక్టుట్  బుక చేసాత్ను. నాలుగైదు రోజులోల్ బయలుదేరుద్గాని.” 
“మరి నేను?” అంది రాధ.  
“నీ పరీక్షలు అయాయ్క మనం అందరం కలిసి వెళాద్ం. ముందు అనన్యయ్ వెళాత్డులే.” అంది అమమ్.  
భోజనం అయాయ్క రూంలోకి వెళిల్,అభి ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడు. ‘రెండు వారాల పాటు అకక్డ ఏమి చెయాయ్లి ? అకక్డ 

వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో ? చాలా ఏళళ్ తరువాత వెళుత్నాన్ం? తాతగారు ఏమి అంటారో ?’ ఇలా ఎనోన్ పర్శన్ల మధయ్ ఆలోచనలు 
సాగుతునాన్యి.  

*** 
అమలాపురం లో పెదద్ డాకట్రు గారు శాయ్మపర్సాద గారు. ఆ ఊళోళ్ ఆయన పేరు చెపేత్ తెలియని వారు వుండరు. చాలా మంది 

“ఆయన డాకట్రు కాబటిట్ ఆయనికి  గౌరవాలు అనీన్ వసుత్నాన్యి” అని అనుకుంటారు. కాని నిజంగా ఆయన గురించి తెలిసినవారికి మాతర్మే 
తెలుసుత్ంది - ఆయనకు డాకట్రు ఉదోయ్గం కాక మరేదో చేసూత్ వునాన్ ఆ గౌరవమే లాభించేది అని. అటువంటిది ఆయన వయ్కిత్తవ్ం. చాలా 
వినయ సవ్భావులు. ఆయన రిటైర అయియ్ రెండు ఏళుళ్ అవుతోంది, అది కూడా ఆయన ఊరిలో జరిగే పనుల మీద దృషిట్కై 65వ ఏట 
తీసుకునన్ నిరణ్యం. ఆయన భారయ్ గంగమమ్గారు. ఆవిడకి ఆయనే పర్పంచం… ఆయనే లోకం… ఆయన మాటే ఆవిడ మాట.  

ఊరికి మధయ్న ఒక శివాలయం వుంది. దానికి ఆనుకుని వునన్ సందులో ఉండేవారు.  
ఊరిలో జనం అంతా దానిన్ ‘డాకట్రు గారి సందు’ అని పిలిచే వారంటే అందరికి ఆయన ఎంత ఆతీమ్యులో తెలుసుత్ంది.  
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రాతిర్ 7 గంటలు కావొసోత్ంది. ఆయన, రాములు నడుచుకుంటూ వసుత్నాన్రు. రాములు చెపప్సాగాడు “అయాయ్ ! మా అబాబ్యికి 
ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఇందాకలే ఫోను చేసాడు.” 

“చాలా మంచి వారత్ చెపప్వోయ రాములు చాలా సంతోషంగా వుందిరా. వాడికి మొదటి నుండి కషట్పడే అలవాటు వుంది అదే వాడిని 
కాపాడుతుంది. అయినా వాడిని చూసి చాలా రోజులు అయియ్ంది. ఒకసారి వచిచ్ వెళళ్మను.” 

“అలాగే అయాయ్! మరి ఇంకా సెలవు తీసుక్ంటానండి.” అని వెళిళ్పోయాడు రాములు.  
 ఇంటోల్కి వసూత్నే అడిగింది ఆవిడ, “ఎలా జరిగింది దరశ్నం ఇవాళ ?” 
“ఇవాళ చాలా బాగా జరిగింది. పర్సాదం అకక్డ టేబుల మీద పెటాట్ చూడు. అనన్టుట్ మరిచాను. రాములు అబాబ్యికి ఉదోయ్గం 

వచిచ్ందంట.  తెలిసింది. ఇందాకే పారవ్తి కనిపించి చెపిప్ంది. తెలిసిపోయిందా అపుప్డే! ఆ కంపెనీ వాడే మీ ఆడవాళళ్కి ఫోన చేసి చెపిప్న 
చెపాత్డు” అంటూ చురక అంటించారు.  

“సరేల్ండి, వెళిళ్ పంచ కటుట్కుని రండి, భోజనం పెడతాను” చకచకా వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచాచ్రు.  
ఇంతలో ఈవిడ భోజనం సిదధ్ం చేసింది. “ఏమిటి అలా దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు తినండి ?” 
“ఇందాక గోశాలలో ఎందుకో లకిష్(ఆవు) దిగులుగా వునన్టుందే. రెండు రోజుల నుండి సరిగా తినను కూడా తినటేల్దు ?” 
“రేపు నువువ్ ఒకసారి వచిచ్ దానికి పెటుట్. వారం రోజులు అయియ్ంది నువువ్ దానికి పెటిట్. అందుకే నేను పెడుతుంటే సరిగా 

తినటేల్దు..” 
“అయోయ్ ! అవునా… దానికి మందు వేయించి కూడా ఏడాది దాటుతోంది. సరేల్ండి, రేపు నేను వసాత్ను మీతో.” 
“అసలు సంగతి మారేచ్పోయాను చూసారా…. సాయంతర్ం అమెరికా నుంచి అమామ్యి ఫోను చేసింది. మన అభి వచేచ్ వారం 

బయలేద్రుటాడుట.” 
ఆ విషయం, వినగానే ఆయన మొహం... చెపూత్ ఆవిడ మొహం ఇదద్రివి వెలిగిపోయాయ.  
“ఎనాన్ళుళ్ అయియ్ందే వాడిని చూసి. ఎపుప్డు దిగుతునాన్డు వాడు? “వచేచ్ ఆదివారం విజయవాడ లో దిగుతాడు. మనం వెళిల్ 

తీసుకురావాలి.” ఆయన ఈ వారత్ వినగానే. చకచకా భోజనం చేసి ఇలుల్ అంతా అటు ఇటు తిరుగుతూ అవి ఇవి సరేద్సుత్నాన్రు.  
“ఏవండోయ! అబాబ్యి వచేచ్ది ఇవాళ కాదు ఆదివారం… ఎంతో ఈ హడావిడి” అని పైకి అంది కాని ఆవిడ కూడా వంటింటోల్ 

సరుద్తూ “అవి చెయాయ్లి,ఇవి చెయాయ్లి” అని ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయింది.  
     PPP 
“బాయ్గు సరాద్వా ? టైమ అవుతోంది!” అని అడిగాడు అభి “ఎనిన్ రోజుల ముందు నుంచి చెపిప్నా చివర వరకు పెడతావు కదా! 

సరుద్తునాన్ ఇదిగో చూడు ఇందులో వేడి నీళుల్ కాచుకునే కెటిల కూడా పెటాట్ను. తాతగారికి ఇవువ్, నేను ఇమమ్నాన్నని.” అని అంది అమమ్.  
“సరేల్ అమమ్. తవ్రగా కాని టైం అవుతోంది”.  
“పదండి, పదండి. బోరిడ్ంగ టైం దగగ్ర పడుతోంది. బయలుదేరాలి” అనాన్డు గోపాల.  
చివరికి ఎయిర పోరట్ చేరుకునాన్రు. చిరగా గోపాల అనాన్డు “అభి ! ఈ రెండు వారలు నీకు చాలా మంచి టైము. తాతగారితో, 

అమమ్మమ్తో కావ్లిటీ టైం గడుపు” అమమ్  ఏమో “జాగర్తత్ రా! అకక్డ నీకు అంతా కొతత్. ఏమి చేసిన తాతగారికి, అమమ్మమ్కి చెపిప్ చేయి”. 
“సరే ! సరే ! బాయ రాధా” అంటూ బయలేద్రాడు.  
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PPP 
అభి విజయవాడ ఎయిర పోరుట్లో దిగాడు. టెరిమ్నల నుండి బయటకు వసూత్నే ఎదురుగానే ఉనాన్రు తాతగారు అమమ్మమ్. అభిని 

చూడగానే ఒకక్సారిగా ఇదద్రికీ వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటైట్ంది .  
అమమ్మమ్ “ఏరా! పర్యాణం అంతా బాగానే అయియ్ందా?” 
“ఆ! అంతా సాఫీగానే అయియ్ంది” చెపాప్డు అభి .  
తాతగారు “ఏరా నాయనా! ఎలా ఉనాన్వు? చాలా రోజులు అయియ్ంది చూసి.” ఇలా మాటలోల్ పడి కారులో అమలాపురం 

బయలుదేరారు.  
మొతాత్నికి రాతిర్కి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. “ఒరేయ! ఇవాళ  తవ్రగా పడుకో. పొర్దుద్నే లేచి బయటికి వెళాద్ం ఊరు చూదుద్గాని” అని 

తాతగారు గది లోకి వెళిల్పోయారు.  
 అభి బాయ్గు, బటట్లు సరుద్తూ అమమ్మమ్ అభి కబురల్లో మునిగిపోయారు. అమమ్ పంపించిన కెటిల తీసుకు వెళిల్ ఇచాచ్డు. “ఇదిగో 

అమమ్మమ్ అమమ్ నీ కోసం అని పంపించింది.” దానిన్ తీసుకుని ఎంత మురిసిపోయిందో ఆవిడ. ఇంక ఆ తరువాత రాతర్ంతా ఆ కబురుల్ 
చెపుప్కుంటూ నిదర్పోయారు.  

      పొర్దుద్నేన్ లేచి రెడీ అయిపోయారు తాతగారు మనవడిని ఊరిలోకి తీసుకువెళాల్లనే  ఉతాస్హంతో. మెలల్గా లేచాడు అభి. లేచి 
మెలల్గా రెడీ అయాయ్డు. అంతా కొతత్గా ఉంది. వాతావరణం అంతా చాలా హడావుడిగా ఉంది. ఇంటోల్ పనిమనిషి, పాలవాడు, పేపర వాడు 
ఇలా ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్ వచిచ్ ‘మీ మనవడు వచాచ్డంట కదా’ అని అడగటం, వెళళ్టం. అతనికి అంతా భలే సరదాగా ఉంది. పకిక్ంటి 
వాళుళ్ వచిచ్ మరీ పలకరించారు. ఒక పకక్ అంత కొతత్గా ఉంటూనే లోపల మటుకు కొంచెం ఇబబ్ందికి గురి అయాయ్డు. ఈ లోగా తాతగారు 
వచిచ్ “ఏరా! రెడీ అయాయ్వా, బయలుదేరుదామా?” అని అడిగారు. “సరే తాతగారు నేను రెడీ” అంటూ ఇదద్రూ బయలుదేరారు.  

“మొదట శివాలయానికి వెళదాం. అకక్డ దరశ్నం అయాయ్కా అపుప్డు ఊరిలోకి  వెళాద్ం” అంటూ గుడిలోకి వెళాల్రు.  
గుడిలో అభిపేరు మీద అభిషేకం చేయమని ముందే చెపిప్ వుంచారు పూజారికి. వీళిళ్దద్రిని చూడగానే ఆయన “పొర్దుద్నే అభిషేకం 

చేశాం , బాబు పేరు మీద. ఇదిగోండి పర్సాదం. ఏరా నాయనా! ఏలా వునాన్వు ?” అంటూ పర్సాదం ఇచాచ్రు. ఆ తరువాత దారిలో రాములు 
కనబడి “అయాయ్ ! చినబాబుగారు వచిచ్నన్టుట్నాన్రు. బాగునాన్రా బాబు ? అమమ్ నానన్ ఏలా వునాన్రు  ?” అని అడిగాడు! 

అలా అటు తరువాత ఊరిలోకి వెళాల్రు. చెరువుగటుట్, కాలేజీ, సీవ్ట షాపు, పొలాలు, ఇలా తిరిగారు. మధాయ్హన్ం ఇంటికి చేరటం, 
మరల సాయంతర్ం బయటికి. పర్తిరోజు ఇదే తంతు. ఎనోన్ విషయాలు చరిచ్ంచేవారు. అభికి మాతర్ం ఈ కొర్తత్ వాతావరణానికి అలవాటు 
పడటం కొదిద్గా కషట్ం అయియ్ంది. ఈ మనుషుల మధయ్ వయ్వహారాలు అరద్మయేయ్వి కాదు. పర్తి చినన్దానికి “డిపెండెనీస్” ఏంటో ? తోచేదికాదు. 
ఈ వారం తాతగారితో తిరగడంలో ఆనందం ఎంత అనుభవించాడో, ఒక రకమైన కనూఫ్య్షన కి  కూడా గురి అయాయ్డు. రోజు వారి ఏదో 
ఒక గొడవ.. పాల వాడు రాలేదనో, బాయ్ంక లో  పని జరగలేదనో, ఆటో వాడు ఎకుక్వ డబుబ్లు తీసుకునాన్డనో, హోటలోల్ భోజనం 
బాగోలేదనో ఇలా రకరకాల కాన ఫిల్కుట్  కూడా చూసాడు. చివరికి ఒక రోజున  

“తాతగారు, మీరు ఇటువంటి చిరాకుల మధయ్ వుండవలసిన అవసరం ఏమి వుంది ? నాతో వచేచ్యండి. మిమలిన్ ఇదద్రిన్ అమెరికా 
తీసుకుని వెళిపోతా. నాకు ఈ గొడవలు, చిరాకులు, ఈ డిపెండెనీస్లు ఏమి అరధ్ం కావటేల్. అమెరికా వచేచ్సేత్ ఇంత గందరగోళం వుండదు. 
వచేచ్యండి” అని అనాన్డు.  

తాతగారు అభి చెపిప్న మాటలు విని మురిసిపోయి…  
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“అమెరికా గొపప్తనం ఏమిటార్ ? అకక్డ ఏమి వుంది?” అని అడిగాడు.  
అభి మొదలుపెటాట్డు.  
“అకక్డ అనిన్ పదద్తిగా జరుగుతాయి. పర్తీది చాలా ఈజీగా వుంటుంది. మీకు నచిచ్నటుట్ చేసుకోవచుచ్. ఇకక్డ లాగా బసుస్లో సీటు 

కోసం పాటు పడకక్రేల్దు. అకక్డ ఎవరి కారు వారికి వుంటుంది. ఇకక్డ లాగా బాయ్ంక లో కల్రక్ తో పని అవలేదు అని ఏమి వుండదు. అంతా 
ఆన లైన. ఇకక్డ లాగా పాల వాడు పాలు తేలేదనో, పని మనిషి రాలేదనో, ఆటో వాడు ఎకుక్వ డబుబ్లు తీసుక్నాన్డనో వుండదు. ఎందుకంటే 
మన షాపింగ మనమే చేసుకోవచుచ్. మన పనులు మనమే ఎపుప్డు కావాలిస్ వసేత్ అపుప్డు చేసుకోవచుచ్.  

కారు వాడికి రేట అంతా ఫికస్డ. ఇలా మీరు ఏది చూసిన చాలా పదద్తిగా జరుగుతుంది. మీకు ఈ చిరాకులు ఏమి వుండవు. అకక్డ 
చాలా ఇండిపెండెంట గా  బర్తకవచుచ్. ఎవరికీ కావాలిస్నటుట్ వాడు వుండవచుచ్.” ఇలా చెపాప్డు అభి.  

ఇదంతా విని ఒక నవువ్ నవావ్రు తాతగారు. ఇంక ఏమి మాటాల్డలేదు. ఆ నవువ్ అరధ్ం ఏమిటో అపప్టికి అభికి అరథ్ం కాలేదు. దీనికి 
ఏదో ఒకటి చెబుతారు అని అనుకునాన్డు. కాని దాని గురించి ఏమి చెపప్లేదు. ఒక రోజు గడిచింది. రెండో రోజు గడిచింది.  

ఇది ఇలా వుండగా ఆ రోజు ఊరిలో పెదద్ వాన, కుంభవృషిట్ కురిసింది. కరంటు పోయింది. 
డాకట్రు గారి ఇంటికి చేరాలని చకచకా ఒక ముసలావిడ ఆ వరష్ంలో నడవసాగింది. ఆ చీకటోల్ సరిగా కనపడక, ఆవిడ జారి 

పడిపోయింది. ఆవిడ పడటం చూసి ఆ వీధిలో వారు చకచకా రావటం, ఆవిడని ఎతుత్కుని డాకట్రు గారి ఇంటికి తీసుకువచాచ్రు. ఇదంతా 
పకక్నుంచి చూసుత్నాన్డు అభి. తాతగారు చూసి ‘దెబబ్ గటిట్గా తగిలింది’ అనడంతో చకచకా చుటుట్ పకక్ల వునన్ వారు హాసిప్టలస్ కి  ఫోన 
చేయడం, ఒకరు కార తీసుకురావడం అంత ఆగమేఘాల మీద జరిగిపోయింది.ఆవిడని కార ఎకిక్ంచి, తాతగారు, అభి, రాములు, ఇంకా 
చుటుట్ పర్కక్న వాళుళ్ అందరూ హాసిప్టల కి వెళాళ్రు. ఇదంతా చూసుత్నన్ అభికి మొదట క్షణం అరధ్ం కాలేదు. ఎవరో ఒకావిడ పడిపోతే వాళుళ్ 
మన ఇంటికి తీసుకురావటం ఏమిటి ? పర్కక్ ఇంటి వాడు కారు తేవటం ఏమిటి ? 

హాసిప్టలోల్ డాకట్ర లేడని ఇంకొకరు, డాకట్ర ఇంటికి వెళిళ్ డాకట్రిన్ తీసుకురావడం ఏమిటి ? అసలు అంబులెనుస్కి ఫోన చేసేత్ వాళేల్ 
చూసుకుంటారు గా ?... అని ఇలా సాగిన మొదటి క్షణం ఆలోచనలు మెలల్గా తేరుకునాన్యి. వాళుళ్ అమెరికాలో వుండగా పకిక్ంటి అతనికి 
ఒంటోల్ బాగోలేకపోతే అసలు మనం పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో కూడా లేమని అరధ్ం అయియ్ బాధ అనిపించింది. నాకు కావలిస్నన్టుట్ బర్తకడంలో 
నేను మాతర్మే బర్తకడం వుందని అదే నలుగురు కలిసి బర్తకడంలో ఆనందం వుందని ఆ క్షణం అరధ్ం అయియ్ంది. ఇండిపెండెంట గా 
బర్తకడంలో సుఖం వుందేమోగాని, ఇంటర-డిపెండెంట గా  బర్తకడంలో సంతోషం వుందని, అమెరికాలోది ఇండిపెండెంట సమాజం అని, 
అదే మన దేశంలో వునన్ది ఇంటర-డిపెండెంట మోడల అని అరధ్ం అయియ్ంది. ఇకక్డ పాలవాడితోనో, ఆటోవాడితోనో పడే గొడవని నేను 
చిరాకు కింద చూసాను కాని, తాతగారు దానిని ఒక మనిషితో వయ్వహారంగా చూసారు తపిప్తే, ఆ చిరాకుకి డిటాచడ్ గా వునాన్రని… ఇలా 
అరథ్మైనటుట్గా ఆలోచిసూత్ తాతగారి వైపు చూసాడు.  

ఆయన నవావ్రు అదే నవువ్. మొనన్ నవివ్న నవువ్కి అరధ్ం దొరికింది అభికి….  

 

PPP 
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AKcGSÚO|¥h μ¥q °CLëOq¸                JvCLkë¿ Ä×.NqjÓXhô   
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CLjIJdFLj GSMLjNqj¸Py GSMLjjöÍ¸Pe ¬Ó÷¥qPy÷Ó¸$c MLl¸Á ¬CLÂ MLjFLGSj. CoFn CLj=næÄ£jÍ O~tj MofSFL^jæ ÔLj^jæMLjj<jCLjFLï 
×cåGH¥cÓj, °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ÔoGSjëFcïtj. MLjFLGSjPy ³Ey −MoÍFL. −¸Ey+FL.  

¥q+j"MLjkGSjŠÂ ¥csSGHl QcøGSÄ£jÍ ÍßfRæ ¥é¸öÁ¤¥q¿¸Ôc<j. ¬Ó×.¨ ¥cGSë CL»Ü¸Á. ¶ $c÷GSj ÔLÓ÷=h MLj¸¼Â¢+j" Cc$c<j.  
×o_jPy¸¼ − °CLëOq¸ À£GSjŠÂ ÔLÍML<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j.  

PPP 
öfHNqjMnjÎFL AKcGSÚO|¥h!  
¯ MnjtjP|û, rSP|IJwF| GS¸AKcGR*Ók, MnjsS×|Ók, Mc^û}HPy Ôc=h¸$|Ók ÔLPeMLjBh ¬MLlCLjFLï ¯Oy¾Py÷ ®¸CL rHÍí 

°CLëOq¸, ¬Á¤ Fc Í$qÜOqjï¸Ôi ML¼á¸Í¸=o −QLáOqõ¸$c °¸ Á¥qÍk!  
Â¢¥é¥cÍj °CLëOq¸ O~fSFL Fc‚ Ä¸CL$cFo °¸Á. ¥ctjCL¸ Ä£jÍ ¥qÓ¸ rH=hæ FcÓj$qjMc¥cõÓj O~Nqj<¸ GHm¿ë$c ¬ÓMc^j 

CLfHðJwtj¸EoMnk °CLëOq¸ O~Nqj<¸ öQLMLj$cFo ¬ÂfH¸¼¸Á.  
¥cÂ¢ ®¸¥q Ec¿PoÍj. FoFLj IJwF| ÔosSë FLjMLlø ÀNqjõMLl. Ä£j=h¸$|Py °FcïFLj CLO~øCL IJwF| ÔoTdëFLj ¬Â CLfHð¸ÔLjŠ¸=cMLl. 

μ¥qMo+ À£fSFc MLjÂÍí¿¥i MLk^Ój ExOq¥qMLl. `VN|j! ²Pe MLlFcïMLl? − CLO~øCL KnÎ` ¬¸Co. FcÓj$y MLk^ MLk=c÷<j¥yPo¸.  
MLjÂÍí¿ MLjbEcõ ÔnGHðPoFL¸CL ÍkOq¸ ³Oqð¨Jwtj¸Á. EcÂï Ec^jŠ O~McÓ¸=o ÔcPe ¥qGRæMnjÎFL MLõMLVOq¸. − ¬$cbÍ¸ 

ÕÔoÁ¸ÔLjŠÂ Fc MLjFLGSjPyÂ −PyÔLFLÓFLj Â¢Cy GH¸ÔLj¥yMcÓ¸=o ®Pe °CLëOq¸ O~Nqj<¸ μ¥qÚ=o MLkOqÜ¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á FcŠ.  
¬¸Íj¥é ¯ °CLëOq¸ O~GSjëFcïFLj. ¬GSÓj ¥qMLOqj Cn¿¼ ÔLkTdëMc? Fc sHOqj ÔLk<$cFo ¼¸¼ ¬MLCLÓ JdOoTdëMc? ÔLÍML<¸ 

MnjjÍÓj rH=hæFc ³Ä=i TvÍ ¬Â ÄGSj¥yÚŠ¸@~ ¼ML¿Ec¥c ÔLÍjMLlCcMc? MLjFLGSj¥h GS¸Eoÿ¸$cFo MLl¸Á. EnÎML¸ Ä£jÍ AKcOq¸ MofS 
O~GSjëFcïFLj. FLjMLlø ÔLÍjMLlCcMLFo −QLCy O~GSjëFcïFLj.  

O~NqkÓÂ CLGHFLCy MnjjÍÓjrH=cæFLj $cÂ¢ ³¸ O~NqkÆ? ¬GSÓj ²¥qÚ<Â¸Ôi öJdOq¸bÃ¸ÔcPy ¬Oqíî¸¥cML<¸ PoÍj.  
²Fyï GS¸IGHj^FLÓj, ²Fyï ×cåGH¥cÓj.  
Fc¥q¸=o FcÓj$o+j" ¼FLï FLjMLlø. ¬MLkô FcFLïÓŠ MnjjÍ^ μ¥q fHÓ÷Mc<j GHl=hæ On¸@o+j" rH¿» ³Ey ×._jò ÔofS JwNqk<j^. 

CLO~øCL FoFLj. Fc CLOqjMcCL GHl=hæFL MLj$qfHÓ÷Mc<j GHl¿=y÷Fo JwNqk<j. FLjMLlø −[OqjMc¨Ä.  
FcÓj$qj ¥cFLjðÓj ¥qFcï Í¥hÚ¸Á McÈ"ÍíOo. McÈ"ÍíOo MLkŠ On¸<j¥q+j" ¬Â ¬MLjô ¬¸Í¿¥h ÔnGHlðŠÂ KcbÍGH<<¸ Fc¥h¸¥c 

$qjOoë.  
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MLjFLŠ rHÍí$c −fSëJdGSjëÓj PoMLl. MLjbÍõCLOq$qÀ Š^j¸_¸. FcFLï$c¿Á ¼FLï °Eyõ$q¸. ¬MLjô ¶OqkðFoOqkð¥qÓ ®Pe÷Ój ¥c_=hæ 
ÔL¥qÚ$c GS¸TdO~Âï Pe¥xÚ¼á¸Á. MLjÂÍí¿Â¢ ¬¿ÔoCLjPy÷ rH^jæŠÂ rH¸ÔcO~Oqj ¬MLkôFcFcï. FcFLï¸=o AKL¥éë CLGHð AKLNqj¸ 
MLl¸@oÁ¥cÍj. ®¥q ¬MLjô MLjFL¥h KxMLjô.  

GSMLjjöÍTdïFcÓŠ, ÀOqjFc+"‚, QLjAKL¥cO~õÓ‚, fSÂMLkÓ‚ FLÓj$qjOq¸ ¥qÆsS MnWo"Mc+"¸. °FLï¸CLPy ÍO~ã$c MLlFLï MLjFL 
Š^j¸KcÂï ÔLkfS MLjj¿fSJwNojMc+j" ¬¸ÍOqk. ¬GHlOqkGH¸$c $q¨¼¸Á MLjFL KcÓõ¸.  

®ÍíOq¸ ¼FLïGHð=hFLj¸Ôi μ¥é Ôy^ ÔLÍjMLlŠFcï¸. MLjj¸Íj μ¥é ¥cFnø¸=|Py CLO~øCL μ¥é ¥cPo½¡Py. FcŠ rSÎ¥hP| Cx¥qÚ<¸ 
FLjMoø Fo¿ð¸ÔcMLl.  

FoFLj ÔLÍjMLl GHm¿ëÔofS °Eyõ$q¸Py ÔoO~FLj. − CLOqjMcCL ³@~Á¥é Fc rHÈ" ¬tj¸Á. Ä£j KcML$c¿¥h Kc¸KoPy °Eyõ$q¸. 
rHÍíMc+"Â ²MLOyï GH^jæŠÂ FLFLjï Kc¸Ko ö=cF|ûIGHO| Ôotj¸ÔcOqj. rH+"tjFL −OqjFnÓÓ CLO~øCL Kc¸Ko¥h öGHNqk*MLjNqkõFLj.  

''¬¥qÚ MnÈ"JwCo MLjFL¸ ²Pe °¸=c¸? EcÂï ö=cF|ûIGHO| Ôotj¸Ôo _ÍjÓj KcML$c¿Fo ¯ ±¿¥h ö=cFLûIGHO| Ôotj¸¼MLl¸=o 
¬¥qÚ ®¥qÚ@o MLl¸@oÁ. ®GHlð<j ¬¸CL ÍkOq¸ MnÈ"JwCy¸Á. ²=c÷ ¬MLkô?''  ¬Â ¬MLjôÂ ¥cÄÆ¸ÔLjŠÂ FLjMLlø ³<ML<¸ Fc¥h¸¥c 
¥q+"MLjj¸Íj MnjÍjÓjCLj¸Á.  

'' −<fHÓ÷ ¥cGHO~Â¥h Mn+"¥q CLGHlðCLj¸Ec? MLGSkëJwCLk MLl¸^j¸ÁPo''  ¬Â ÂFLjï ¶Ec¿á¸Á ¬MLjô.  
FoFLj Kc¸Ko MLÔoáQcFLj. ö¥qMLj¸ CLGHðŠ¸@~ °CLëO~Ój O~GSjŠFo Mc+"¸. MnjjÍ=hTd¿ ¥q<jGHlCy MLl¸¨ GHl¿=h¥h ML¼áFLGHlð<j 

FLjMLlø ÔofSFL ÿ@~Ä¨ ¬¸Cc ®¸Cc¥cÍj. EcÂCy fSÂMLkÓ¥i fR¥cOq÷¥i À¿»Co Â¢ ÔLÍjMLl ¥cTdë Ôn=næŠÚCLj¸Á ¬Â FcFLï$cOqj 
¥yGHð@~è ÄFoMc¨Ä¥cÍj. GSjbÁ¢O|Â¢, − CLO~øCL On¸@o+"¥h GHl=hæFL GSjMLj¸C|Â¢ CL$qÂ MLjjÍjíÔosSMc¨Ä.  

Â¢ ÔLÍjMLl GHm¿ë¥cML^¸, Mn¸^Fo °Eyõ$q¸, CLO~øCL MLjk@o+"¥h Â¢ rHÈ", FLjMLmø CL¸ö¨MLNqkõMLl. − GSMLjNqj¸PyFo FcFLï$cOqj 
¿=nÎOqNqkõOqj. '' MLkŠFLïÁ Mc@x¥qÚ<j. Mc¨ Í$qÜOo MLl¸=c¸''  ¬Â ÂOqêtj¸ÔLjŠFcïOqj. −NqjFL <_jò GS$q¸, Â¢ <_jò GS$q¸ MofS 
®Ój÷ ¥q^jæŠFcïOqj. ¬MLkô FcFcï GS¸CyGR¸Cy Jv¸»JwNqkOqj.  

''KcbÍõCLÓj À£¿JwNqktj. ®¥q fHÓ÷ÓÂ, MLjFLMLÓÂ ÔLkGSjŠ¸^k Vtj$c ¥cÓXoGH¸ ÔoTdë¸''  ¬Â GS¸_OqGH¨JwNqkOqj.  
¬tjCo − −FL¸Í¸ ²ŠÚML¥cÓ¸ ÂÓMLPoÍj. ±fU¸ÔLÂ ÄbÍ¸$c MLk¿Jwtj¸Á Mc+" ½¡ÄCL¸.  
MLjÂÍí¿ MLjbEcõ $x<MLÓj MLÔcátj. ¬Â ²¸ÍjŠ MLÔcátj? ¥cOq*¸ ²MLOqj? ¬Â GH¿QybÍFLÓj ¬FLMLGSOq¸. ²ML¿Á CLGHlðÓÂ 

−O~Ók ¬FLMLGSOqMoj. ²¸Íj¥q¸=o '' FoFLj ÔofS¸Á μGHlð. CLGHð¸Cc Mc¿Eo''  ¬ÂfH¸ÔL^¸ MLkFLML GSÿ×.¸. ®¸ÍjŠ ®¸¥nMLOy 
KcbÍjõÓj ¬Â FoOq¸ ®¸¥nML¿ Ä£jÍ¥y Fn^æ<¸ ¬ÄMo¥q¸.  

¬^jML¸=h ¥h÷GRæGH¿fSìCLjPy÷ MLjÂÍíOq¸ fSìOq¸$c ÂÓ_<¥qJwML^¸ MLjFL CLGHlð.  
¬Pe ÂÓ_¨ MLl¸=o ¯ $x<MLÓÂ¢ï MLÔoáMo ¥cÍj.  
QLŠÂ ÔnfHðFL ÔnGHlð<j MLk^Ój ÄÂ ÍjOyõbÍFLj<j rH<MLkOqÜ¸ GH=cæ<j$cÂ¢ ¥qFLïCLÆ÷ ¥nÎ¥q öGHPyAKcÂ¥h AKLOqCLj<j Px¸$qPoÍj 

¥qEc!  
¥cÓMLjfUMLj ¬FcPy MLjFL [Oqô¸ ¬FLj¥yMcPy, ¬Á MLjFL¥h $x<èÆ rH^jæ ¬tj¸Á.  
®¸CL ÔLÍjMLlŠFcï¸. ®Âï CnÆÄCo^ÓjFcïtj. ¬tjFc GSMLjNqj¸ MLÔoáGS¿¥h ¬MoÄ£j MLjFLŠ °GHNnk$qGH<PoÍj. ®Íí¿¥hÍíOq¸ 

MLjkOqjÛPe÷$cFo öGHML¿ë¸Ôc¸.  
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MLjÂÍí¿ MLjbEcõ ÍkOq¸ ³Oqð¨Jwtj¸Á. MLk=c÷<j¥y<¸ MLkFoQc¸. Jw=c÷<j¥y<¸ öJdOq¸bÃ¸Ôc¸. CLMLjÓJdŠCy 
FLjMxø¥q^¸=o CLÓjGHl Ôn¥qÚCy Fo On¸<¸=c ¬FLï=o÷ CLNqkOqNqkõ¸.  

O~¥qJw¥qÓj −»JwNqktj. μ¥é CLÆ÷ ¥q<jGHlFL GHl=hæFL ®ÍíOq¸ ¬¥cOq*¸$c MnÎOq¸ rH¸ÔLjŠÂ ÍkOq¸ ¬tjJwNqk¸.  
''³¸ Mc<j MLk=c÷<¥qJwCo FcŠ ×.Oq$qEc!? '' ¬Â FoFLk, ''EcÂï ö_ÀMLkÓ@~Â¥h Fc¥é¸ [Oqô?''  ¬Â FLjMLmø Ã$qjGSjŠ 

‚OqjáFcï¸.  
¬¥qÚ@o MLjFL¸ ÔcPe CLGHlðÔoQc¸. MLjFL GH¸CcÓj GH=hæ¸GHlÓk Ä¤=h $qj¿¸Ôo −Py¼¸Ôc¸ $cÂ¢ '' MLjFL ÔLj^kæ 

MLjFLMc+j"FcïOqj. MLjFL ÄOybÍ¸ öGHAKcML¸ Mc+"Ä£jÍ GH<jCLj¸Á. ''  Mc+k" FLGRæJwCcOqj ¬Fo −PyÔLFnÎFc O~PoÍj MLjFL¥h.  
IGHÆCL¸ MLjFL fHÓ÷Ój ½¡ÄCL¸Py ²Fyï GSOqEcÓj ¥yPyðNqkOqj. Fc fHÓ÷Ój MojFLMLkMLj −JdõNqjCLŠ ÍkOq¸ ¬NqkõOqj. Â¢ 

fHÓ÷Ój MojFLCLë ösHMLjFLj¸¨ ML¸¼¸GH_@~èOqj.  
MLk fHÓ÷Ó ¼FLïGHlð<j ''¬MLkô! MLk örIH¸@|û ¬¸ÍOqk Mc+" MLkMLjNqjõ Í$qÜ¿¥h MnWcëOqj rSÓMLlÓ¥h. MLjFL¸ ²¸ÍjŠ Mn+"¸?'' 

¬Â ¬MLkNqj¥q¸$c ¬<j$qjCLk MLl¸=o ³My MLlFLïÄ¤ PoÂÄ¤ ¥qÆð¸¼ ¥q^jæ¥qDÍÓj ÔnfHð Ec=osSEcÂï.  
®Í¸Cc FoFLj Â¢Š ÔnGHð<¸ ¬FLMLGSOq¸. FoFLj ²ÍjOqjÚFLï GH¿fSìCLjPo FLjMLmø ²ÍjOqjÚÂ MLl¸=cMLl. ¬CLëNqjõ $qj¿¸¼ ¬¨»FL 

Â¢ fHÓ÷ÓŠ FLjMLmø ³My ¥q^jæ¥qDÍÓj ÔnsHðMLl¸=cMLl.  
Mc+j" GSOo.. fHÓ÷Ój. ÂMLjjGR¸Py MLj¿áJwCcOqj.  
MLjFL ÄOybÍ¸ MLÓ÷ GSOqøFcQLFL¸ ¬tjJwNqkOqj ¬MLkô FcFcï. CLÓÄ£jÍ fH<j$qj GH¨FL^j÷ ¬tj¸Á Mc+"¥h.  
MnjjÍ=y÷ rHÍí¿¥q¸ MLfU¸¼ MLjFLŠ FLÔLáÔnJdðÓÂ MLõOqíîöGHNqjCLï¸ ÔoQcOqj ¥qOqMLMLj¸=o ¥qGHðŠ ¥yGH¸. MLÍÓŠ¸=o JdMLjjŠ 

¥yGH¸. ¬<¥qCnëOqPy Jw¥q Ôn¥qÚPe ¬tjJwtj¸Á Mc+" GHÂ.  
³ CLÆ÷CL¸ö<jÓ¥nÎFc fHÓ÷ÓÄ£jÍ ¬JdOqMnjÎFL ösHMLj MLl¸^j¸Á. rHÍí MLNqjGSj MLÔcá¥q − ösHMLj MLj¿¸CL ²ŠÚML ¬MLlCLj¸Á. − 

MLNqjGSjPy ³ GHÂ¢ MLl¸<Íj ¥c_=hæ À£¿$cÜ ‚OqjáÂ fHÓ÷ÓÂ CLÓjá¥yML<Moj Mc+"¥h ¥cÓXoGH¸.  
¬MLkôFcFLïÓ¥h − ¬ÍßGRæ¸ ‚@~ PoŠ¸@~ Jwtj¸Á. Â¢ Í$qÜOq Â¢ ®¸=y÷ MLl¸^jFcïOqj. Â¢Š FoFLj _ÍíîQLöCLjMLlÂ. − ®¸=y÷ 

Fc sHOnCLë<Moj ÂfRÍíî¸. Mc+"¥éMnk ¥q<jGHlÀ£fH. ÍkO~FL MLlFLï ‚CLj¿ Ä£jÍ MLjMLj¥cOq¸. ²¸CL FLOq¥q¸ ¬FLjAKLÄ¸ÔcMnk CLÓjáŠ¸=oFo 
μ+j" ×.ÓÍ¿GSjë¸Á.  

FoFLj Â¢ ®¸=h $q<GH Cx¥qÚFLj. ¥c_=hæ McÈ"ÍíOo Fc Í$qÜOqŠ ML¼á FnÓOy¾Ój¸¨ MnWo"Mc+j". ®¥qÚ@~ ¬Eo GH¿fSìÀ. Â¢ öGHGS¥hë 
CnsSë Fc‚ μ+j"MLj¸¨JwNojÁ.  

¬Pe ¶ GS¸MLCLûOq¸ CLO~øCL MLjOy GS¸MLCLûOq¸ $q¨¼JwNqktj.  
MLjÂÍí¿ ®+"Py÷ ²Fyï QLjAKL¥cO~õÓk Mo<j¥qÓk ×.¿$ctj. Ä¤PnÎFL¸CLMLOq‚ QLÓMLl ExOq¥qPoÍÂ ML¸¥qrH=hæ ²$xÜ=cæ¸. ÄbÁ 

[Oqô‚ ¬Â ML¼áFc MnjjÍ=h _¸ÀPy ¶ MLjjÍíÀFofS ÔLÓ÷$c ×cOqjŠFoMc+"¸.  
GSj#ePy÷Fo ¥cÍj ¥qGRæ¸ ML¼áFLGHlð<j ‚@~ μ¥q¿Fx¥qOqj GHÓ¥q¿¸ÔLjŠÂ TdFLjAKLkÀ ÔLkfH¸ÔLj¥yPoÍj MLjFL¸.  
¥h¸Í=o<j FcFLï$c¿¥h GSjgSë ÔofS¸Á. VfSð^Py÷ Ôo¿ð¸ÔcOqj. − ÄGRNqj¸ rHÍíFcFLï$c¿ ¬Kcòtj McGSj FcŠ IJwF| ÔofS 

ÔnJdð<j. Mn¸^Fo ML¼á McÆJwNqkFLj. ÀFLï$c VfSð^P|¥é MLÔcáFLj. FLjMLø¥qÚ@o °FcïMLl. Jv¨$c GHÓ¥q¿¸ÔLjŠFcï¸.  
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FcFLï$c¿¥h $qj¸@nJw^j ML¼á¸Á. ''−GHOoGRF|¥h CL^jæŠFo fSìÀPy PoÍj −NqjFL QL¿¢Oq¸. MLj¸ÍjÓ EcøO~Fo CL$cÜÆ''  ¬FcïOqj 
@~¥qæOqj.  

On¸<jMcO~Ój VfSð^Py÷ °FcïOqj FcFLï$cOqj. ¥cGSë ¥yÓjŠFcïOqj. −Mo+ OoGHl ¨QcáO|ã ÔoTdë¸. ¬FcïOqj @~¥qæO|.  
FcFLï$c¿ Mnjjÿ¸ JdÆJwtj¸Á. ''MLjOy McOq¸ Oy¾Ój ®¥qÚ@o MLl¸<ÂMLø¸¨ @~¥qæOqj$cOqj'' ¬FcïOqj Á¤FL¸$c.  
@~¥qæOqj −QLáOqõJwNqk<j. ''sHrR¸^j÷ ¬¸ÍOqk ²GHlð@nGHlð<j ®¸=h¥h MnWcíMLk ¬Â −O~^GH<CcOqj. ¨QcáO|ã ÔnNqjõ¸¨ ¬Â 

MLk öJdBcÓj ¥xOqjŠÚ À¸=cOqj. ¯TdO| ®¥qÚ@o MLl¸=cFL¸^jFcïOqk?'' ¬Fcï<j.  
''®¸=h¥h MnÈCo MLjÈ¢" ÀOq$qKn¨Co MLjÈ¢" GH¿$n^jæŠ O~McÆ$c! ®¥qÚ@o ®¸¥y GHÁOy¾Ój MLl¸¨ GHm¿ë$c CL$cÜ¥q MnWcëFLj.''  ¬Â 

GHfSfHÓ÷Mc¨Pe öJdbEoNqjGH¨ ¬¨$cOqj.  
 −NqjFL FLMoøQcOqj ''GHm¿ë$c CL»Ü¸Á. ¬¸Íj¥é GH¸fHGSjëFcï¸. ®¸=h¥nÈ" MLj¸ÍjÓj Mc<¸¨'' ¬FofS MnÈ"JwNqk<j.  
²MLOqk PoŠ¸@~ ÔLkfS Fc ÔntjõGH^jæŠÂ ¥q+"Â¢+j" rH^jæŠFcïOqj FcFLï$cOqj ''®¥qÚ<jFLï¸CLsSGHm Fc Í$qÜOo MLl¸=cMLMLkô 

FLjMLlø. ®¸=h¥h MnÈCo FLjMLlø ¬¥qÚ¨¥h O~MLl. MLsSë$cÂ¢ Ä¤Po÷Íj ¬Â _ÓML¸CL¸ ÔosS fSìÀPy PoFLj FoFLj'' ¬FcïOqj.  
Fc‚ KcbÍMofS¸Á. ''Fc Í$qÜ¿¥h Oq¸¨ FcFcï. ¥xFcï+j" Fc Í$qÜOqj¸¨ O~MLÔLjá'' ¬FcïFLj.  
''®Fcï+k" MLÔcáFLj. °FcïFLj. ®¥q − −QL‚@~ PoÍMLkô. ¬¸CLÍkOq¸ öGHNqk*¸ ÔosS QL¥hëPoÍj. ¯ GSMLjNqj¸Py ¥x<jŠ 

FLj¸Ôi ÍkOq¸$c Mn+"<¸ ‚@~ MLj¸¼Á¥cÍj. ¥cÂ¢ − AKL$qML¸CLj¨ ÂOqêNqj¸ ²Pe MLl¸=o ¬Pe ×.Oqj$qjCLj¸Á'' ¬FcïOqj.  
FcFLï ®¸=h¥h MnWc"Oqj. FoFLj Fc ®¸=h¥h MLÔoáQcFLj.  
Oy¾e JvÍjíFL <kõ=i¥h Mn+kë ¥cOn¥qÚ$cFo FcFLï$c¿¥h IJwF| ÔosSEcÂï. −IgH}S¥h ÔoOoEc¥c − $q¸^sSGHm ¥q_jOqj÷ ÔnsHðEcÂï.  
²ÂÄjÁFLïOq¥h Fc IJwFxGSjë¸ÍÂ rH¸ÍPe@o Po¼ TdïFL¸ =hrIHFLk MLjj»¸¼ MLj¸ÍjÓj MosSGSjŠÂ Š¿¢áPy ‚OqjáFoMcOqj^ 

FcFLï$cOqj.  
²Fyï ¥q_jOqj÷ ÔnsHðMcOqj. ¬Â¢ï Fc ¼FLïGHð=h ¥q_jOo÷.  
''CLÆ£÷ Â¢Š $qjOqjë¸Ec! Â¢ ¼FLïGHlð<j ¬^÷CLÁí¥h °NqkõÓ Motj¸ÔoMc¨Â. FcŠ öGHMnkGRF| ML¼áFLGHlð<j Â¢Š FcÔLjOq¸$qj¥h 

EcÂMLjôGHlMLlø Oq¸$qj ¬¸ÔLjMLlFLï ¥q¸¼GH^jæ GH¿¥hBi ¥xÂrH=cæ¸. ¬Á ¥q^jæŠÂ MnjWy" GHÓ¥qGSOqjÓj, ÔoÀ¥h ML¸¥iÓj rH^jæŠÂ KcPe 
öÀGHlOqGSj¸Í¿Pe °¸@oEcÂÄ.'' ¬¸^k ²GHð=nGHð=h ÄGRNqkPy ÔnsHðMcOqj. ÔnfHð¸Eo ÔnfHð ÔnfHð¸Eo ÔnfHð GS¸CyGRGH@oMcOqj. 

''Ä£jŠ −NqkGS¸ MLTwë¸Á. ®¥q ÔcÓj''  ¬Â ¬MLjô _ÓML¸CcFL IJwF| PeŠÚFoÁ.  
''¬MLkô! FcCy IJwF|Py MLk=c÷<è¸ FcFLï$c¿¥h rUÎO~Fc ¬MLlCLj¸EoMnk IJwF| ÔnNqjõ<¸ CL»Ü¸ÔLFc?'' ¬Â ¬¨$cFLj.  
'' ¬Nnkõ ..− GHÂ ÔnNqjõŠ. ¯ MLNqjGSjPy −NqjFL¥h ¯ MLköCL¸ GS¸CyGR¸ CLßfHë ¬tjFc ¥qÓ$qÂMLlø'' ¬¸Á ¬MLjô.  
²ÂÄjÁ FnÓÓj ¬Pe $q¨Ôctj.  
KcKcN|j Í$qÜOqjï¸Ôi IJwF|.. FcFLïPoOqÂ.!! FcFLï −Oy$qõ¸ Kc$yPoÍj. ³Ey Oy¾ ¬^jML¸=h McOqë ÄFcÆû MLGSjë¸Á ¬Â 

MLkFLfS¥q¸$c fSÍíîGH@oMLlFcï CnÆNqj$cFo AKL¿¸ÔL<¸ ¥qGRæ¸ ¬tjJwtj¸Á. Mn¸^Fo _NqjÓjEoO~¸.  
ÔcPe ³+" CLO~øCL MLjÈ¢" − ®¸=h $q<GH Cx¥cÚFLj.  
$qjMLjô¸PyFo ²ÍjOqNqkõMLl FLjMLlø.  
''KcML$cOqk! rIHÎ÷=| =h¥nÚ^j÷ öQLMLjGH<Š¸@~ Ex¿¥cNqk!?'' ¬Â FLjMLlø ¬¨$cMLl.  
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''−! AKcGSÚO| MLkMLjNqjõ$c¿Â ®Mcø+ À£GSj¥nWcëO~! OoJvðÍjíFcï?'' ¬Â Ä£j KcML$cOqj ÂFLï¨$cOqj.  
μ¥é Oq¥që¸ GH¸ÔLjŠÂ μ¥é CLÆ÷¥q<jGHlFL GHl=hæFL MLjÂÍíOq¸, CL¸ö¨Â Jw$x^jæŠFLï − ÄadÍ GSMLjNqj¸Py ²ÍjOnÍjOqj$c MLl¸¨ 

μ¥q¿Fx¥qOq¸ GH^jæŠÂ KcMLlOqjMLjÂ ³¨Ôo TdMLjOqGSõ¸ ‚@~ PoFL¸CL ¬tjJwNqk¸. ®GHlð<j CLÓjáŠ¸=o $qj¸@n MLj¸¨JwCLj¸Á.  
FcFLï$c¿ ¬¸CLõö¥hNqjÓj ×.¿»FL MLjO~ï@o _NqjÓjEoO~Oqj Ä£j KcML$cOqk, fHÓ÷Ók. Mc+"Cy FoFLk öGHNqk*¸ ¬tjCo 

_¸bÍjMLlÓ¸Cc À=hæJwQcOqj. GHFnï¸<jOy¾Ók °¸@~Æû¸Eo ¬FcïOqj.  
Â¢‚ Fc‚ ‚@~ ¬Ey ¬»ïGH¿¢XL. MLjj+"Ä£jÍ °FLï=o÷ °Fcï¸ ®ÍíOq¸. FLjMLlø ¥qOqô ÔoGSjëFcïMLl. ®Ój÷ ¥qÍÓ‚<Íj.  
Fc¥éMnk − ®¸=y÷ ±fHO~<Íj. ¬¸Íj¥é ³Ey GHÂ ¥qÆð¸ÔLjŠÂ ®¸=hGH^jæFL °¸<Š¸@~ GH$qÓ¸Cc Oy<÷Ä£jEo MLl¸@oEcÂï.  
XL*Mnjj¥qNqjj$q¸Pe − GHFnï¸<jOy¾Ók $q¨sHQcFLj. GHFnï¸@yOy¾ Á¤GH¸ ÔLk<‚<Íj ¬FcïOqj. ¬¸Íj¥é MLk −IgH}S 

$n}SæGUpMLl}S¥h MLk¿JwNqkFLj. MLjO~ï<j ®¸=h¥xÔcáFLj. ''¥xFcï+j" ¬MLjôÂ FcCy À£fS¥nWcëFLj''  ¬FcïFLj. '' GHl=hæ¸=hMc+j" À£fS¥nÈ" 
ÂöÍÔotj¸Ôc¥q À£GSj¥nWx"ÔLjá''  ¬FcïOqj. =h¥nÚ^j÷ _j¥| ÔofS MLjj¸KnÎ MLÔoáQcFLj.  

FnÓ MLkfS¥cÂ¥h ML¼á − O~öÀ $qjWy" ÂöÍÔofS MLjO~ï@o ¬MLjôFLj À£GSjŠÂ MLÔoáQcFLj. ¬MLjôPy ²¸CL MLkOqjð ML¼á¸Á. 
GSí_jí$c CLNqkOnÎ¸Á. MLÙFL¸$c ‚Oqjá¸^j¸Á. MLjFL¸ GHÓ¥q¿sSë MLjj¥qëGS¿$c GSMLkbEcFL¸ ÔnGHlë¸Á. ³ $qj¨¥y '' MnWcí¸ ¬MLkô''  ¬Fcï 
''FoFLj O~FLj'' ¬¸^j¸Á.  

−Ä<¥h CL»ÆFL En_ò TdMLkFLõMnjÎFLÁ¥cÍj. NqkAKnÎ³+j" ¥qÆfS ½¡Ä¸¼FL ½¡ÄCL AKc$qTdøÄjÂ Jw$x^jæŠ¸=o −MoÍFL 
AKL¿¸ÔL<¸ FLOq¥qMoj¥qEc. − $cNqkÂï ¥cÓMoj MLkFcðÆ ¬FLjŠFcïFLj.  

¬MLjô Fc Í$qÜ¿¥x¼á FnÓEc=h¸Á. FoFLj PoÂ GSMLjNqj¸Py FLjMLlø ¬MLjôCy MLk=c÷@~My PoEy FcŠ CnÆNqjÍj. FoFLj ¬MLjôÂ¢ 
¬<$qPoÍj. ÂFLkï ¬<$qPoÍj. MLk^Po MLkFofSFL CLO~øCL ®GHlð<j ÿ>OcCLjë$c ¯ °CLëOq¸ Â¢Š −QLáO~õÂï ¥qÆ»GSkë MLl¸<ÔLjá. 
_ÓMnjÎFL ¥cOq*Moj MLl¸Á.  

ÂFLï ×.¿»FL μ¥q GS¸IGHj^FL Fc MLjFLGSjÂ CLk^j÷Jv¨ ÔofS¸Á. ¬¸Íj¥é ¯ °CLëOq¸ O~GSjëFcï.  
ÂFLï Fc ¥xÆ£$| GSjÂ¢CL Mc+" ¬MLjôFLj Mn¸^Kn^jæŠÂ MLk ®¸=h¥x¼á¸Á. ¬MLjôÂ ÔLkfS MnWcíMLjÂ ML¼á¸Á^. Mc+j" 

MLjO~>OiMc+j". ¬MLjôŠ ³My FcÓj$qj ®¸»÷¤GRj, fU¸Á¤ MLjj¥qÚÓj CLGHð bEcO~+¸$c MLk=c÷<PoÍj. ²¸Íj¥cÄ< ¯Ä<Â ÔLk<<¸ ¬Â 
FLMxø¼á¸Á.  

GSOo÷ ML¼á¸Á ¥qEc ¬Â −Ä<Â ¬MLjô Í$qÜOq ‚OyáKn=hæ MojMLjj VPy÷ ‚OqjáFcï¸. ¥csSGHNqkõ¥q =i rH^jæŠÂ − $qÁPy¥h 
MnWc"FLj. FcŠ ¬<j$qj MLjj¸Íj¥h GH<PoÍj.  

 AKcGSÚO| ¬MLjô GSøAKcML¸ Â¢Š CnÓjGSj. FcFLï$cOnÎFc #eÈ¢$c MLl¸@oMcOqj $cÂ¢ ¬MLjô PyCnÎFL MLjÂfR. ³Fc@y ³ ÄGRNqj¸PyFLk 
_Nqj^GH@oÁ¥cÍj. Cy<_j=hæFL Mc¿Í$qÜO~ Cy¨¥y<+" Í$qÜO~ ‚@~ ³Fc<k CLFL MLjFLGSjPyÂ MLk^ ÔnGHlðŠFoÁ¥cÍj.  

¬^jML¸=h ¬MLjô AKcGRO~Â − ¬GH¿¼CLjO~Æ Í$qÜOq −Ä<Š ¬Oqíî¸¥c¥qJwtjFc CLFL $y<j Mn+"KyGSjŠ¸=y¸Á.  
''−NqjFL JwNqkOqÂ Fc¥é KcbEcPoÍj. JwNqkOoMnk GSj[GH@~èOqj. ®¸¥c MLlFcï ³¸ GSj[¸? ³ ×.FLôPy ³¸ JdGH¸ 

ÔoGSjŠFcïMnk ¯ ×.FLôPy MLk¥i KcbÍ ¥qÆ»¸Ôc<j − EoMLl<j. ¬¸Í¿Pe$o MLk‚ fHÓ÷Ó¸=o CL$qÂ MLjMLj¥cOq¸. °FLï ®ÍíOqk 
²<Mnjjÿ¸. ¥yGHð¨ EcOy÷ rH^æ@~Â¥h ¼FLïfHÓ÷Ók ¥cÍj. MLk ¬¸CL Mc+"Nqkõ¥q MojMoj¸ ÔnJdë¸?  
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¥qÂfH¸ÔLÂ ¥qGRæ¸ ML¼áGH¨¸Á MLkŠ. ³ −fSë CL$cEcPy ¥cÍj. $yOq¸CLÓj ¥x¸<¸CLÓj ÔofS ¬¥cOq* MnÎOq¸. $qj¸@nO~tj 
ÔoGSjŠÂ AKL¿¸Ôc¸.  

¼MLOq ¼MLOy÷ −NqjFL GH¨FL KcbÍ ¬¸Cc ®¸Cc¥cÍj. Ä¤È"ÍíOqk ¥qÆsSë KcMLl¸<j. MLÔoáGH¸<$q¥h Mc+"Â OqMLjô¸=o MLTdëOqj. 
¥x<j‚ ¥y<Ók, ‚CLjOqk, ¬Ój÷<k MLjFLMLÓk, MLjFLMLO~+k" FL=hæ¸^ ÀOqj$qjCLk MLl¸=o ¥q+" ÔLkGSj¥yMcÓÂ MLl¸Á. −<fHÓ÷FLj 
GHl=hæ¸=h¥h À£GSj¥x¼á GHGSjGHlŠ¸¥cÓj rH=hæ GH¸fH¸¼ ²Foï+"tj¸Ey. ¥qÆ» [Oqô¸ ¬¸=o ®Eo ¬Â KcbÍGH@oMcOqj.  

CnÓ÷Mc¿ öJd*¸ JwCLj¸ÍFL$c ''MLjFL¸ ¬GHlð@nGHlð@y ¶ IsHÄjÆ£ IJw=y À£tj¸ÔLjŠFcï¸ $qjOqjë¸Ec! ¬MLkôtj, EcÂ 
Š^j¸_¸ MLjFL¸ ¬¸ÍOq¸ ¬Á ³Á¤? ²¥qÚ<j¸Á¤? ¶Td¿ À£GSj¥xTdëMc ÔLk@~ÓÂ MLl¸Á. '' ¬FcïOqj.  

''³Mnk ²¥qÚ<jFcïNnk! Mc+"FL¨»Co ¬Ey O~Ecí¸CL¸. OoGHl MLjFLML¨FL<j$qjCc'' ¬FcïFLj. CnPe÷OoGS¿¥h MLjÂsR PoOqj. 
MnÈ"JwNqkOqj ¥y¿¥q À£OqŠ¸@~Fo.''  

−Ä< ÔoCLjÓj GH^jæŠÂ Íj¹[GH<jCLk CLFL MLjFLGSjPyÂ KcbÍ _Nqj^ rH^jæŠ¸^k MLl¸=o Fc $qj¸@n GH»ÆJwtj¸ÁO~!  
AKcGSÚO| MLjFL¸ ÔcPe CLGHlð ÔoQc¸. CLGHlð¥cÍj JdGH¸ ÔoQc¸. fHÓ÷ÓjFLï CLÆ÷Í¸ö<jÓj MLk=c÷<jŠ¸=o Mc+" MLjbÍõFL fHÓ÷Ój 

FLÆ»JwCcOqj ¬¸=cOqj¥qEc! ¬Pe$o CLÆ÷Í¸ö<jÓjFLï fHÓ÷Ój ‚@~ Jw=c÷<j¥y‚<Íj. ¬Á − CLÆ÷CL¸ö<jÓŠ Oq¸GHGHl ¥yCL.  
AKcGSÚO|. ×.¿»¸EoEy ×.¿»Jwtj¸Á. CLGHlð ²ML¿EnÎFc ®ÍíOq¸ FLGRæJwNqk¸. rHÍíEcÂ$c, FoFLj ÂFLjï XLMLkGH* ¬<j$qjCLjFcïFLj 

×.¿»¸Í¸Cc MLj¿áJwtj MLjjFLjGH=hPe ¥qÆGSj¸Ec¸. JwtjFL FcFLïFnPe$qk À£GSjŠO~Po¸. ¥qÂ¢GS¸ ¬MLjô GS¸CyGR¸ ¥yGSMnjÎFc.  
PPP 

AKcGSÚO|¥h ¥q+j" MLjGS¥qÓj Kc¿JwNqktj. °CLëOq¸ MLj¨¼ ×o_jPy rH^jæŠÂ Ko}R OqkM|jPy¥h GH¿$n=cæ<j. ¬GHð=h¥qÁ 
−OyTd¿. O~À¥h¸Í Ec»FL Â¢+"Pe ±¿JwCLjFcïtj ¥q+"Â¢+j". ¥csSGHl KcbÍGH¨ Mnjjÿ¸ ¥q<jŠÚÂ ML¼á gS=y÷ ‚OqjáFcï<j.  

MLj¿¥xÁísSGH=y÷ MLjFL ÄMLkFL¸ ÕÔZöCLGHÀ ÇMc½¡ =n¿ôFLP|Py Pe¸@| ¬MLlCLj¸Á ¬Â ¬FpF|ûMnj¸=| ÄÂfH¸¼¸Á.  
sH÷F| Pe¸@| ¬tj¸Á. AKcGSÚO|¥h Ó$o×| ³Ä£jPoÍj. MLjbEcõÿï¸ ¥x¿NqjO|Py ¬¥qÚ °CLëOq¸ O~$cFo ÔLÁÄ Mn¸^Fo −F|PnÎF|Py 

=h¥n=| _j¥| ÔoGSjŠÂ öÃ¢}IH ¥éGSjCyFo ¥cOn¥hÚ ²tjO|JwO|æ¥h ML¼á ÄMLkFL¸ ²¥cÚ<j. Kc}S¥i, AKcOqõ¥i MnjsS×|Ój rH=hæ rSP| −}IH ÔoTd<j.  
ÄMLkFL¸ Á$c¥q FL<jGSkë rSP| −F| ÔofS ¬¥qÚ¥h IJwF| ÔoQc<j. Mn¸^Fo À£fS¸Á. ''AKcGSÚO| Fc °CLëOq¸ ¬¸Á¸Ec?'' 
''®GHlð@o rIHÎ÷=| Á$cFL¥cÚ. MLÔoáGSjëFcïFLj'' ÔnGHlë¸=o MLjÈ¢" ³<jJv¼á¸Á.  
''GSOo÷O~! FoFLj $o^j Í$qÜOo Mntj=| ÔoGSjëFcï'' ¬¸Á.  
''®GHð=hï¸Ôi ²¸ÍjŠ? FoFxÔoáGS¿¥h ®¸¥c ÔcPe =nÎ¸ GH<jCLj¸Á$c. ®¸=hÍ$qÜOq¥xÔcá¥q IJwF| ÔoTdë.''  
''FoFLj ²tjO|JwOqjæPyFo °FcïFLjO~. KcML$cOqj b¨Æ£÷ Mn+jë¸=o gS −}IH ÔnNqjõ@~Â¥h MLÔcá. −NqjÂï GH¸fH¸Ôc¥q ÔLksSë ¨}SsH÷Py 

rUÎÍO~KcE§ Â¸¼ MLÔoá ÄMLkFL¸ ®¸¥csSGH=y÷ MLGSjë¸Á ¬Â ¥qÂfH¸¼¸Á. ²¸Íj¥y FLjMLlø MLTdëMLÂ ¬ÂfH¸¼¸Á. ÔLkfS MnWcí¸ ¬Â 
−»JwNqk. ²¥qÚ<jFcïM| O~ FLjMLlø. FoFLj ¬OnÎMLP| $o^j Í$qÜ¿¥h MLGSjëFcï''  

''MLÔoáGSjëFcï ¬¥cÚ!'' ¬¸^k FL<¥q Mo$q¸ rH¸Ôc<j. $c¾ CLÓjGHlÓj CnOqjÔLjŠFcïtj. MLjOyML¸Í$q×cÓj ÂsRbEc×åÓj. ¬Á 
Ec=hCo ®¥q ¥cMLÆfSFL¸CL sSøÔLáî. ²ÍjOqj$c MLlFLï ×.FL¸Py −öCL¸$c MnÀ¥ctj ¬CLÂ¥q+j". ²ŠÚML öQLMLjGH<Š¸@~Fo ¥qÂfH¸¼¸Á 
¥cMLÓfSFL MLõ¥hë.  

''GHÍí¥cÚ'' ¬¸^k GHfSfHPe÷¨Pe GH¿$n=cæ<j. 
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×.Oq$cÆû¸Á ×.¿»À£O~Æû¸Eo              ¥cÇ¤AKL^æ QLÇ¥c¸C| 

CLÆ÷ CLO~øCL CLÆ÷Pe CLMLjjô¨Â ¥cMLÆ¸ÔLjŠ¸Á GHÍô.   
PPP 
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McÓjŠ¿¢áPy ‚OqjáÂ À£¿¥q$c FLkõ}SsHGHO| ÔLÍjMLlCLjFcïFLj. ¬Pe ÔLÍjMLlCLj¸<$cFo ¥xÁí¥xÁí$c ¥q+j"MLjkCLÓj 

GH<jCLjFcïtj. ²¸ÍjÔoCLFy O~öÀ+j" GS¿$c ÂöÍGH^æ<¸PoÍj. ¥xÁísSGHl ¬Pe$o ÔLÍML@~Â¥h öGHNqjÀï¸ÔcFLj. ¥cÂ¢ O~öFcFLj ¥qFLjOnGHðÓj 
PyGHÆ¥h O~KytjFL ¬XLO~ÓFLj, GSMLjNqj¸ Äj¸¼JwNqk¥q ML¼áFL Ä½^O|ûFLj −sH ¥qPn¥qæO|$c¿ ¬=n¸<O|Pe, ¬<jè¥yTd$ctj. 
ÔoCLjPy÷¸¼ ×c¿GH¨FL sHGHO| ÔLGHlð<j¥h °Æ¥hÚGH¨Po¼, Š¿¢áPyFo ÂöÍPy¥h ×cOqjŠ¸^jFcïFLÂ ¬OqíîMnjÎ, sHGHO| MLj<¼ =iJdN|j Ä£jÍ 
GH@ofS PoÔcFLj. ¬¸CLPy ¥cÆ¸$|KnP| Mnk»¸Á. MnÈ" CLÓjGHl À£QcFLj. ML¼á¸Á GH¥hÚ¸=h öGHAKc¥qO|.  

''MLk ¬KcòtjÂ VfSð^P|Py ÔoO~á¸. GSMLjNqkÂ¥h À£GSjŠMnWc"¸ ¥qFLj¥q rHÍí öGHMLkÍ¸ CLfHð¸ÍFcïOqj @~¥qæO|$cOqj. >bEc¸¥|û'' 
¬Fcï<j öGHAKc¥qO|.  

Mc+" ¬Kcòtj¥h ³MLjtj¸Á? VfSð^P|Š ²¸ÍjŠ À£GSjŠMnWc"Oqj.? MLjbÍõPy FcŠ ¥qßCL×åCLÓj ²¸ÍjŠ Ôn_jCLjFcï<j.?? 
¬Eo ¬<$qKyCLk¸<$c ¥cOqj CcWcÓj ®GSkë ''GSMLjNqkÂ¥h Ä£jOqj ¥cOqj ®MLø<¸ MLÓFL MLk ¬Kcòtj öJd*¸ Í¥hÚ¸Á'' ¬Fcï<j. ¬Ä 
Fc ¥cOqj CcWcPo. μ¥q öGHQLïŠ GSMLkbEcFL¸ Ex¿¥h¸Á. ¥cÂ¢.. ¬¸CLPyFo MLjOy öGHQLï GHl=hæ¸Á. ®CLÂ¥h ¥cOqj CcWcÓj ²ML¿ÔcáOqj? Fc 
AKcOqõ ®¸=y÷ PoEo.!?  

''®¸CLŠ Ä£j ¬Kcòtj¥h ³MLjtj¸Á?'' ¬Â ¬¨$cFLj. ¬CLFLj Fc MnÎGHl −QLáOqõ¸$c ÔLkQc<j.  
''¬EoÄj=h ¬Pe ³Ä£j CnÆNqjFL^jæ ¬<j$qjCLjFcïOqj. MLk ¼FLïKcòtj Ôn^jæÄ£jÍFLj¸¼ GH@~è<j ¥qEc. CLÓŠ rHÍí En_ò 

CL»Æ¸Á. ÔcPe Oq¥që¸ Jwtj¸Á'' ¬Fcï<j. ¬CLÂ ¥q+"Py÷Â −QLáOqõ¸ CcWcÓ öGHQLïFLj °GHGS¸ÿ¿¸ÔLjŠFoPe ÔofS¸Á.  
''FoFLj Cy<j O~Fc ¬Â ¬¨$cOqj ‚@~ Ä£jOqj?'' ¬Fcï<j. − GS¸IGHj^FL FcŠ $qjOqjëÔoNqj@~Â¥h ¬CLFLj ÔosS öGHNqjCLï¸ 

®_ò¸Á¥qOq¸$c ¬ÂfH¸¼¸Á. EcÂ¥qFcï − ÄGRNqj¸ CnÆfSFL^jæ °¸<^Moj MLj¸¼ÍÂfH¸¼¸Á.  
''¥cOqjCy GHFoÄ£jPoÍj. VfSð^P|Š ÀOqj$qjCLk¸@~Æ ¥qEc. °¸ÔLj¥y¸¨'' ¬FcïFLj.  
''>bEc¸¥qû¸¨.. KnÎ¥| °¸Á ¥qEc. GHOqMcPoÍj'' ¬Â MnÈ"JwNqk<j.  
¬¸Cc ¬NnkMLjNqj¸$c °¸Á. ¬¸CL rHÍí öGHMLkÍ¸ ×.¿»FL ÄGRNqj¸ ²Pe MLj¿¼JwNqkFy ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. MnÈ" MLj¸ÔL¸ 

Ä£jÍ McÆ ¥q+j" MLjkGSjŠFcïFLj. ¥cÂ¢ ²¸CLsS=h¥i ÂöÍGH^æPoÍj. ¬GHð=hMLOq‚ MLjj¸ÔLjŠ ML¼áFL ÂöÍ FcPe$o ¬NnkMLjNqj¸Cy 
²^jJwtj¸Ey. ¥xÁísSGHl ¬^j ®^j ExO~÷FLj. PoEcíMLjFLjŠ¸^kFo ¥cÆ¸$|KnP| QL_íî¸, ¥h=h¥iPy¸¼ ³My MLk^Ój rHÍírHÍí$c 
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ÄFL_<^¸Cy PoÔcFLj. PoEcíMLjFLj¥yML@~Â¥h, PoML@~Â¥h MLjbÍõ GHÓá=h ÂöÍCnOq Ôy^j ÔoGSjŠ¸EoMnkFLÂ ¬FLjMLkFL¸. ¥h=h¥i 
¬MLCLÓFLj¸¼ ²MLOy $q=hæ$c fHÓjGSjëFcïOqj. MnÈ" ÔLksSë GH¥hÚ¸=h öGHAKc¥qO|.  

''¥cÆ¸$| KnP| ²¸CL ¥x=hæFc ÀNqjõ¥qJwCo ®=xÔcá¸. MLk ¬Kcòtj Ôn^jæÄ£jÍFLj¸¼ GH@~è<j. rHÍí En_ò CL»Æ¸Á'' 
¥q¸$cOqj$c ¬Fcï<j öGHAKc¥qO|. ¯ fHÓ÷ÓŠ GHFoÄ£jPoEc. ²¸Íj¥qPe μ¥q¿ CLO~øCL MLjOx¥q<j Ôn=næ¥hÚ GH<jCLjFcïOqj.  

''¬OnOn.. Ä£j rHÍíKcòtj ‚@~ GH@~è@~?'' −ÍjO~í$c ¬FcïFLj.  
''¥cÍ¸¨.. ¼FLïKcòtj'' ¬Fcï<j. ¬EoÄj=h Mc<j VfSð^P|Py °Fcï<j ¥qEc. ®¸=h¥h ²GHl<j MLÔcá<j. MLÔcá<j GSOo.. ¬¸CL 

öGHMLkÍ¸ ×.¿$c¥q MLjÈ¢" Ôn^jæ ²¸ÍjŠ ²¥cÚ<j. ¬GSÓj ²Pe ²¥cÚ<j. ²Pe$y ²¥cÚ<j ¬FLjŠ¸Ec¸. MLjÈ¢" ²¸ÍjŠ GH<è^jæ. ¬Â¢ï 
öGHQLïPo.  

''Ä£j ¥cOqj ®TdëO~.? VfSð^P|Š À£GSjŠMnWc"Æ.'' $q_$qKc ¬Fcï<j. FoFLj ¬NnkMLjNqj¸$c ¬Pe ÔLkGSjë¸¨JwNqkFLj.  
''Ä£jŠ ¥cOqjCy GHFoMnjÎFc °¸Ec.? FoFLj ×cö$qCLë$cFo ö@nÎM| ÔoTdëFLj'' FcŠ PoÂ ³MoMy ¬AKLõ¸CLO~ÓFLj ±fU¸ÔLjŠÂ MLj¿¢ 

GSMLkbEcFL¸ ÔnsHðTdë<j $q_$qKc. ¬CLÂ ¥q+"PyÂ Â¢+j" ÔLkfS FoFLj ¥q¸$cOqj GH@~èFLj. $q_$qKc MnÈ" ¥cOqj CcWcÓj À£GSjŠÂ Ä¤bÁ 
CLÓjGHl Cn¿ÔcFLj. FoFLj ®GHl@y MLk^ ¬¸=cFLj. − MLk^ ®¸CLŠMLjj¸Íj ¬FofSFL^jæ ¬ÂfHTwë¸Á. ¥cÂ¢ MLjÈ¢" ¬¸=cFLj.  

''¯ GH¿fSìCLjPy÷ ö@nÎM| ÔoNqj$qÓO~.? JwÂ¢.. Ä£jŠ Cy<j$c FoFLj O~Fc?'' ¬FcïFLj. Ä¼öCL¸$c ×.¿»FL GS¸IGHj^Fo MLjÈ¢" 
×.Oqj$qjCy¸Á. ¬¸Íj¥é ¬CLFLj ®GHl<j ³MLj¸=c@y ‚@~ FcŠ MLjj¸Eo CnÆfSJwtj¸Á.  

''GHOqMcPoÍj. MLk CLMLjjô<jFcï<j'' ¬¸=c<j ¬FLjŠ¸^j¸<$cFo ¬Eo MLk^ ¬Â ¥cOqj CcWcÓj À£GSjŠÂ GH¿$nCcë<j. FoFLj 
¬NnkMLjNqj¸$c PyGHÓŠ ML¼á Š¿¢áPy ‚OqjáÂ CLÓ GH^jæŠFcïFLj.  

®EoÄj=h MnFL¥q ×.Oq$cÆûFL GS¸IGHj^FL MLjj¸Íj, MLjj¸ÍjÁ MnFL¥q ×.¿$ctj. ®EnPe TdbÍõ¸? Â×.¸$c ¬Pe ×.¿$cNqk Po¥q 
FoFoMnjÎFc öbKqMLj GH<jCLjFcïFc? ²Pe CnÓjGSjë¸Á. ®¸=y÷ FoFLj μ¥qÚ¨Fo °FcïFLj. Fc AKcOqõ °¸¨ °¸=o ÄGRNqj¸ CoÆJwNojÁ. 
öGHAKc¥qO|FLj ¬¨»Co PeAKL¸ PoÍj. ¬CLFLj ‚@~ ¯ GS¸IGHj^FLPy÷ JdöCLbEcOo ¥qFLj¥q Fc GS¸EoVÂï À£OqáPo¥qJwMLÔLjá. rHÎ$c FLFLjï 
fH¼áMc¨ ¥h¸Í ×.MLj¥q^æMLÔLjá. −Py¼sSë Fc¥é ³Ey μ¥q −bEcOq¸ ExOq¥qÚJwÍj ¬FLjŠ¸^k¸<$cFo ÔL^jŠÚFL CL=hæ¸Á. ¥cOqj 
CcWcÓj.  ¬CLFLj MLjÈ¢" ML¼á Fc ¥cOqj CcWcÓj ®sSë MnjjÍ^ ×.¿»¸Á ¬Â FoFLj ¬FLjŠ¸^jFLï GS¸IGHj^FLÓj CcOqjMLkOqj ¬tjFL=oæ. 
MLj¿ ¬GHl<j ¥cOqj CcWcÓj ²¥qÚ<j¸=ctj. $q_$qKc MnÈ"ÔLkQcFLj. sU¸$qO|Š ¥cOqj CcWcÓj PoMLl. ®Á $qj¨èPy MnjÓ÷ ¬FLj¥yMLÔcá.?  

³MnjÎCo ¬Á ¬tj¸Á. ®¥q −Py¼¸¼ _jöOqJd<jÔoGSj¥y‚<Íj ¬FLjŠÂ =h.Ä −F| ÔofS ³Ey öJwö$c¸ MLGSjë¸=o ÔLkGSkë 
‚OqjáFcïFLj.  

''³Äj=h CLÓjGHlÓj Cn¿¼ °¸¼ ¬Pe ÂöÍJwNqkOqj'' CL=hæPofH ¬¸Á MLk −Ä<.  
''Mc+" ÂºP| Ôn^jæÄ£jÍFLj¸¼ GH@~è<^$c?'' ¬¸Á.  
''¬MLlFLj. MLjFL ¥cOqjPy VfSð^P|Š À£GSjŠMnWc"Oqj. öGHMLkÍ¸ CLfHð °¸^j¸Á'' ¬FcïFLj.  
''¬EoÄj=h −NqjFL Ä£j¥éÄ£j ÔnGHðPoEc? MLGSjë¸=o −Ä< ¥qFL_¨ ÔnfHð¸Á. Kc$cFo °Fcï<^'' ¬¸Á. ÔnGHðPoÍÂ ²Pe ¬¸=cFLj. 

¥cOqj CcWcÓj ®GSkë ÔnJdð<j. ¬Pe ¬Â ÔnJdð<Â ‚@~ ¬FLPoFLj. ¥cOqj CcWcÓj ®¸¥c Fc ÔoÀ¥h O~PoÍj. ¬Eo ×.Oq$qFLGHl<j 
ÔnGHð<¸ MLköCL¸ ²Pe ×.Oqj$qjCLj¸Á. On¸<k ¥qÓfS μ¥éTd¿ ×.Oq$cÆ¥qEc.  

®Âï −PyÔLFLÓ MLjbÍõ ³MLjFcPy CyÔL¥q ''¶ÿy... −NqjFL MLÔoáQcOqFLïMLk^'' ¬FcïFLj.  
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''Ä£jŠ ¥cOqj CcWcÓj ®ÔcáOqj ¥qEc, ³Ä£j CnÆNqjFL^jæ ¬<j$qjCLjFcïOo?'' −QLáOqõ¸$c ¬¸Á.  
''²GHlð<j ®ÔcáOqj?'' ¬FcïFLj sU¸$qO| MnÎGHl ÔLkGSkë.  
''®MoÄj=h?'' ¬¸Á =o_jP| Ä£jÍ °FLï ¥cOqj CcWcÓFLj sU¸$qO|¥h CL»ÆGSkë. '' ³Ä¤ rH=cæÆûFL Ôy^ rH^æOqj. CLO~øCL MLjÈ¢" 

MnCLjŠÚ¸=cOqj. ¥cOqj CcWcÓj ®¼áFL GS¸$qÀ‚@~ $qjOqjëPoÍ¸=o ³MLjFcÆ?''  
''Fc¥éÄ£j ¬¸CL MLjÀMLjOqjGHlPoÍj'' ¬FcïFLj ¥cOqj CcWcÓj ¬¥qÚ<Š ²Pe ²GHl<j MLÔcáNqk ¬Â −Py¼GSkë.  
''FcŠ ÔnGHð¥q¸¨. QcõMLjÓO~MLl$cOqj On¸@o+j"$c MLjFL ²Íj¿¸=y÷ °¸^jFcïOqj. Mc+" ¬MLkôtj MLjÂ¸=h¥h ÔcPeTdOqj÷ 

ML¼á¸Á. ÂFLï MLkOnÚ=y÷ − ¬MLkôtjCy MLk=c÷¨Co ²ML¿¢ ¬MLkôtj ¬Â ¬<$qPoÍj'' ÂÓÁ¤fS¸Á.  
FoFo ¬NnkMLjNqj¸Py °¸=o ¯ öGHQLïPx¥q=h ÄGSjŠÚFcïFLj.  

PPP 
IJdõÂ¢û adGHl MLjj¸Íj KnÎ¥| −fH PyGHÓŠ Mn+"KyCLk − GH¥qÚFo °FLï ‚P| ö¨¸¥| JdOq÷O| MLjj¸Íj ÂÓ_¨ ²MLOy 

¬MLkôtjÓCy MLk=c÷<jCLjFLï GS¸Á¤}HFLj ÔLkQcFLj. ¬CLFLj Fc sSïfUCLj<j GSjÍOqùFL¸$c¿ ¬Kcòtj. − ¬MLkôtj ²MLOqj ¬¸CL 
¥y÷×|$c °¸Á ¬FLjŠ¸^k adGHlPy¥h MnÈ" FcŠ ¥cMcÆûFLÄ ¥xFLjŠÚÂ _Nqj^Š MLÔcáFLj. ¬GHl<j ÔLkQc<j GS¸Á¤}H FLFLjï. ''ÿPy 
¬¸ŠP|'' ¬Â FLMLløCLk GHÓ¥q¿¸Ôc<j. − ¬MLkôtj ''FLMLjsSë ¬¸ŠP|'' ¬¸Á.  

''¯ ¬MLkôtj..?'' ¬Â −fH ÄMLOq¸ ÔnGHðMLjFLï^jæ ÔLkQcFLj.  
''¬EoÄj=h ¬¸ŠP| PeGSõFLj ¿rSGHúF|Py ÔLkQcOqj¥qEc. ¬GHl@o MLjOq¼JwNqkO~?'' −QLáOqõ¸$c ¬Fcï<j GS¸Á¤}H.  
''²ML¿ ¿rSGHúF|Py?'' ¬NnkMLjNqj¸$c ¬¨$cFLj.  
''®¸¥nML¿Á. MLkEo'' ¬Â Fc Mnjjÿ¸Py ¬NnkMLjNqj¸ $qMLjÂ¸¼ ''¯ McÔi Ä£jOqj ®¼áFL »IsHæ'' ÔoÀ¥h °FLï McÔiÂ ÔLkfHGSkë 

¬Fcï<j. ¬CLÂ MLk^Š FoFLj ®_ò¸Á$c ÔLkQcFLj.  
¬CLÂ ÔoÀÄ£jÍ °FLï En_òÄ£jÍ GH¨¸Á Fc ÍßfRæ.  
''®EnPe CL»Æ¸Á?'' MLk^ MLkOqá@~Â¥h ¬FcïFLj.  
''¯ Oy¾ MLk¿ï¸$| Mnj^÷Ä£jÍFLj¸¼ Á$qjCLj¸=o ×c¿GH<Kytj ÔoÀÄ£jÍ −FcFLj. ¬GHlð<j CL»Æ¸Á.'' ¬Fcï<j. FoFLj 

®¸¥éÄ£j MLk=c÷<Po¥q ''MLTdëFLj'' ¬Â KnÎ¥| TdæO|æ ÔoQcFLj. MnFL¥qFLj¸¼ Mc+" FLMLløÓj FLFLjï Mn¥hÚ¿¸Ôctj.  
MLkOnÚ=y÷ ‚OqÓj À£GSjŠÂ MLGSjë¸=o IJwF| ¿¸$nÎ¸Á. ''O~öÀ ¿rSGHúF|Š MnWc"Æ ¥qEc. ³EnÎFc MLj¸¼ »}IHæ À£GSjŠOq¸¨'' ¬¸Á 

MLk −Ä<.  
''¿rSGHúF| ²ML¿Á?''  
''¬FLjŠFcïFLj MLjOq¼JwCcOqÂ. GSjÍOqùFL¸$c¿ ¬Kcòtj ¿rSGHúF| ¯ Oy×o ¥qEc?!'' ¬¸Á. FcŠ MLjÀJwtj¸Á.  
''¬Á ²GHl@y ¬tjJwtj¸Á ¥qEc..!?''  
''²GHl<j... ¯ Oy×o ¿rSGHúF|'' ¬¸Á ÄGSj$cÜ. FoFLj μ¥qOy¾ GS¸Á¤}H CLFL AKcOqõCy GSV ¥qFL_¨FL ÄGRNqj¸ ÔnJdðFLj. ''²ML¿ï 

ÔLkfS ²MLOqFLjŠFcïOy'' ¬¸Á CoÆ¥q$c. FoFLj ÄMLOq¸$c ÔnGHðKyNqkFLj. CLFLj ÄÂfH¸ÔLj¥yPoÍj. ''Ä£jOqj »}IHæ À£GSjŠOq¸¨'' ¬Â IJwF| 
rH=oæfS¸Á. CLFLj ¬¸CL [¼áCL¸$c Ôn_jCy¸Á. FcŠ ‚@~ ¿rSGHúF|Š MnÈ"FL $qjOqjëPoÍj. ¬¸=o GS¸Á¤}H ¿rSGHúF| ¯Oy×o 
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¬Nqjj¸^j¸Á. ¿rSGHúF| ¬tjJwtj¸ÍÂ GS¸Á¤}H −Oy¾ ÔnfHð¸Á ¬_ÍíîMnjÎFc ¬Nqjj¸@~Æ PoEc GS¸IGHj^FLÓj CcOqjMLkOqj 
¬Nqjj¸@~Æ. ¬Âï öGHQLïÓŠ GSMLkbEcFL¸ ¿rSGHúF|Py ExOqjŠCLj¸Á. öGHGSjëCL¸ ³EnÎFc »}IHæ ¥xFcÆ.  

³¸ ¥xFcPe ¬Â −Py¼GSkë MLGSjë¸=o McÔiÓ awOqk¸ rHÍíÁ ¥qFL_¨¸Á. ®EoÄj=h ³¸ ¥xFcPe ¬Â −Py¼GSjëFcïFLj. MoOo 
»}IHæ ²Pe ¥x¸=cFLj. McÔiNoj ¥xFcÆ ¥qEc ¬FLjŠÂ McÔi awOqk¸Py¥h FL¨ÔcFLj.  

FoFLj − awOqk¸¥h Mn+"<¸ ¬Eo MnjjÍ=hTd¿. ¥cÂ¢ ¬¸CLŠMLjj¸Íj ²GHl@y − awOqk¸¥h MnÈ"FL^jæ, ¬¸ÍjPyÂ sSP|ûMnjF|Â 
MLjj[õ¸$c − $qÍíMLjjŠÚ ¬CLÂï ÔLkfSFL^jæ ¬ÂfH¸¼¸Á. ¬CLFLj ÔcPe McÔiÓj ÔLkfH¸Ôc<j. Fc ¥q+j" MLköCL¸ − Oy¾ GS¸Á¤}H 
ÔoÀ¥h ÔLkfSFL Mnk<P| McÔi¥yGS¸ MnÀ¥ctj. ¬Âï Mnk<P|ûPy − McÔi MLköCL¸PoÍj. ®GHl@nPe? öGHGH¸ÔL¸ ÍßfRæPy ®¸¥c 
×.Oq$q¥qJwtjFL¸CL MLköCcFL, Fc MLOqŠ ×.¿»JwtjFL GS¸IGHj^FLFLj MLkOqá@~Â¥h FoFLj ²ML¿ï.  

''®¸¥éÄ£j PoMc?'' ¬FcïFLj ÂO~QL$c.  
''®¸Ec¥q ¥xCLëMnk<P|û MLÔcátj ¥qEc. ¬Ä ÔLkfH¸ÔcMc?'' ¬Fcï<j ¬GHl@o ¬^j$c ML¼áFL adGHl ¶FLO|.  
''ÔLkfHGSjëFcïFL¸¨'' ¬Â ¬Ä ÔLkfH¸ÔL<¸ MnjjÍÓjrH=cæ<j $qÍíMLjjŠÚ. ¬Pe ÔLkGSkë¸<$c μ¥q McÔiÂ ÔLkfS Fc ¥q+j" 

Mnj¿Tdtj.  
''²}S....®Eo'' ¬FLjŠ¸^k − McÔiÂ ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠFcïFLj. ®GHl<j − McÔi Fc ÔoCLjPy÷¸¼ ×cOqjCLj¸ÍÂ ²¸Íj¥y 

¬ÂfH¸¼¸Á. ¬FLjŠFLï=oæ Ôntjõ×c¿¸Á. ¥cÂ¢ ¥h¸ÍGH<Íj $qÍíMLjjŠÚ GH^jæŠ¸=c<j ¬FLjŠFcïFLj. GS¿$cÜ ¬Pe$o ×.¿»¸Á. ®Í¸Cc 
²GHlð@y ×.¿»JwtjFL GS¸IGHj^Fo MLjÈ¢" ×.Oqj$qjCy¸Á. ¬Pe −Py¼GSkëFo McÔi À£GSjŠÂ <_jò ÔnÆ÷¸¼ awOqk¸ _Nqj^Š FL¨ÔcFLj.  

PPP 
¿rSGHúF| ³O~ð^j÷ IGHjFL¸$c ÔoQcOqj. rHÍírHÍíMc+j" ÔcPeMLj¸Eo MLÔcáOqj.  
''@n¥qOoGRF| ÔcPe Kc$c Ôotj¸ÔcOqj'' ¬FcïFLj GSjÍOqùF|¥h sR¥|Võ¸@| ®GSkë  
''¬Í¸Cc MLk ¬FLïNojõ ÔLkGSjŠFcï<j. rHÈ" ¬Nqkõ¥q MojMLjj ¬^jFLj¸¼ ¬=o ÀOqjGHÀ MnÈ" ¯Oy¾ MLjbEcõÿïMoj 

MLÔcá¸'' ¬Fcï<j. ¬FLj¥yŠ¸@~ μ¥q öGHQLïŠ GSMLkbEcFL¸ Ex¿¥h¸Á. GS¸Á¤}H PeGSõÓFLj JdOq÷O| Í$qÜOq FoFLj ÔLk<^MLjFoÁ GS¸IGHj^FLÓj 
CcOqjMLkOqj ¬tjCo CLGHð ×.¿$o ¬ML¥cQL¸ PoÍj. ®¥q rHÈ"‚CLjOqj ¬GHlð<j ÔLkfSFL=oæ °¸@~Æ. μ¥q Mo+ Po¥qJwCoFy... ¬FLjŠ¸^k 
MLjj¸ÍjŠ MnWc"FLj. − ¬FLjMLkFL¸ ‚@~ À£¿Jwtj¸Á. − ¬MLkôtj ¬ÔLá¸ ¬Pe$o °¸Á. Á¤Â¥h GS¸CyfR¸ÔcPe, ÄÔc¿¸ÔcPe.  

− ×.¸^Š ¬Xh¸CLÓj MoGSkë ÔLkQcFLj. GS¸Á¤}H ÔoÀ¥h MoOo Mnk<P| McÔ| °¸Á. ¬MLlFo÷ FoFLj ®¸¥c ®MLøŠ¸@~ ²Pe 
rH^jæŠ¸=c<j ¬FLjŠ¸^k »}IHæJdõ¥| ¬CLÂ ÔoÀ¥h ®¼á, sR¥| Võ¸@| ®GSkë ÔoÀÂ ¬^k ®^k ÀfHð ÔLkQcFLj. ÔoÀ¥h En_òPoÍj. 
²Pe °¸^j¸Á? ®¸¥c CL$qPo÷Íj$c.  

''³Äj^¸ŠP| ¬Pe ÔLkGSjëFcïOqj?'' ¬Fcï<j GS¸Á¤}H.  
''Mnj^j÷ Á$o^GHlð<j ×cö$qCLë'' ¬FcïFLj. ¬CLFLj Fc ¬GS¸ÍOqó GSÓVŠ −QLáOqõ¸$c ÔLkQc<j. OoGHl Mnj^÷Ä£jÍFLj¸¼ 

×c¿GH<èGHlð<j Fc GSÓV $qjOxë¼á MLj¿¸CL −QLáOqõJwCc<j. AKLÄGRõCLjëFLj ±fU¸ÔcFLFLj¥yMLÔLjá ‚@~.  
''rHÈ"‚CLjOqj IJw=yPy¥qFcï ÔcPeKc$qj¸Á. ÔL¥qÚÂ ×.¸^'' ¬Â ®¸¥c ³Ey ÔnGHlðŠJwCLjFLï MLk −Ä< GS<F|$c −fH 

''Ä£jOoÄj=h ¬¸CL Á¤OqÝ¸$c −Py¼GSjëFcïOqj?'' ¬¸Á. ³¸ ÔnJdðPy, ²Pe ÔnJdðPy ¬Oqíî¸¥c¥q ÂGSûVNqj¸$c ÔLkQcFLj.  
PPP 
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''®Í¸Cc Ä¸=o Â¢Š ³MLjÂfHTwë¸Á?.'' ¬Fcï<j OqMoj}R. Mc<j, FoFLj ¨ö»¤Py ¥c÷}SMoj=|û. ¨ö»¤ ¬tjJwNqk¥q Mc<j Ã½Fn}SPy 
Á$c<j. FoFLj ²¥{¸=n¸=|$c ¥n¿¢O| öJdOq¸bÃ¸¼ −IgHGS¿ï ¬NqkõFLj. ®ÍíOq¸ − ±Wy"Fo rS=hÓNqkõ¸. ¬GHl<GHl<j IJwFLj÷ 
ÔoGSjŠ¸^k¸=c¸. μ¥yTd¿ Mc¨ ®¸=h Í$qÜOy MLk ®¸=h Í$qÜOy ¥qÓjGSkë¸=c¸. ²GHlð<k KnÎ¥| Ä£jÍ MLÔoáMc<j − Oy×n¸Íj¥y 
¥cOqjÄ£jÍ ML¼á GHÍ ¬Pe MnWcí¸ ¬Â À£GSjŠMnÈ" Ec¿Py ®Í¸Cc ÔnGHlð¥xÔcá<j.  

''®¸CL Ä¸CL ¬FLjAKLML¸ $qj¿¸¼ FLjMLlø ²GHlð@nÎFc ÄFcïMc?'' FoFLj ³Ä£j MLk=c÷<¥qJwML<¸Cy ¥q+j" rHÍíÄ ÔofS MLj¿¢ 
¬Fcï<j.  

''®¸Ec¥q FLjMLlø Mc¨FL GHEcÓj FcŠ Kc$c FLÔcátj. ³MLjFcïMLl? GS¸IGHj^FLÓj CcOqjMLkOqNqkõtj ¬Fo¥qÍk'' FLMLlø 
−GHlŠ¸^k ¬FcïFLj.  

''FLjMLlø ®Í¸Cc FLMLjô=o÷Íj ¥qÍk?'' gS¿Nqj}S$c ¬Fcï<j.  
''Â¢Á ¼FLï rSÎ¥qPe½¥qP| öJd_÷¸. FLjMLlø ¥qFLkñõ×| ¬tj EcÂÂ rHÍí$c ±fU¸ÔLjŠ¸^jFcïMLl.''  
''rSÎ¥cÓ½¡ $qj¿¸¼ Â¢Š ³¸ CnÓjGSÂ rHÍí. ÔnsHðGSjëFcïMLl'' ¥yGH¸$c ¬Fcï<j.  
''Â×.Moj. FcŠ CnÆfS¸Á $yOq¸Co. ¥cÂ¢, Â¢ GSMLjGSõFLj ÄQo÷fR¸ÔL@~Â¥h ¬Á GS¿JwCLj¸Á'' ¬FcïFLj. Mc<j MLk=c÷<Š¸@~ 

gS¿Nqj}S$c ö@nÎM| ÔoGSjëFcï<j.  
''MnjjÍ=h GS¸IGHj^FLPy ... ¬¸=o... CcOqjMLkOnÎ MLjj¸Íj$c ×.¿»¸Á ¬Â FLjMLlø ¬FLjŠ¸^jFLï ¥cOqjCcWcÓj Â¢ ÔoÀ¥h ®MLø<¸ 

¬FoÁ Â¢¥qÓ ¥cMLÔLjá. EcÂÂ FLjMLlø NqjEcOqíîMLjÂ öbKqMLjGH<^¸Cy ML¼á¸Á ¼ŠÚ''  
''¬¸=o... ÂºP|¥h öGHMLkÍ¸ ×.¿»FL^jæ CnÆNqjŠ¸@~Fo Mc+j" ¥cOqj CcWcÓj À¿» ®MLø@~Â¥h ML¼á, Ôn^jæÄ£jÍFLj¸¼ Mc+" 

¬Kcòtj GH@~è<Â, MLk ¥cOy÷ À£GSj¥nÈ" VfSð^P|Py Ôo¿ð¸¼ MLÔcáOqFo¸CLMLOqŠ ¥qÓ$qFoQcFL¸=cMLl.. ±Oqj¥yO~ ÔnJdðMLl$cÂ¢'' 
MLõ¸$qõ¸$c ¬Fcï<j.  

''GS¿$cÜ ×.¿»¸Á ¬Eo. ¥h=h¥iPyFLj¸¼ ÄFL_¨FL MLk^ÓPy öGHMLkÍ¸ $qj¿¸¼ °¸¨ °¸@xÔLjá. Mc=h −bEcOq¸$c Â¢ MnjÍ<j 
Mo$q¸$c μ¥q ¥qÓFLj ¬Po÷fS¸Á. ²¸CL Mo$q¸$c ¬¸=o MLk^Ój ÄFL_<=cÂ¥h, ÂöÍ PoML@~Â¥h MLjbÍõFLjFLï ¥cGSë MLõMLbÁPy. ®Á ÄFL@~Â¥h 
Ä¼öCL¸$c °¸@xÔLjá. ¥cÂ¢ Â×.. MLjFL¸ ¥qÓPy $q¸^Ó CLOq_¨ FL¨¼FL^jæ ¬ÂfH¸¼FLÁ ¥éMLÓ¸ ¥xÂï rS¥qFL÷Py GHmOqëMLÔLjá. 
Oy@|MLkõ}HÓPy ¥xÂï ¥hPyÄ£j^Oq÷FLj μ¥q rS¸=iÄ£j^O|$c ÔLkfHTdëOqj ÔLk<j. ®Á¤ ¬Pe$o. ¥c¥qJwCo ¬¥qÚ< ÍkOq¸, ®¥qÚ< ¥cÓ¸. 
¬¸Co Co@~'' ¬FcïFLj.  

''MLj¿ À¿» CcWcÓj?'' ¬Â ¬<$qKytj ³¸ ×.¿» °¸@xÔyá CLFL¥é CL=hæ¸EoMnk MLk^ MLk¿á ¬tjCo ''PeGSõ, GS¸Á¤}HÓFLj 
JdOq÷O| Í$qÜOq ¥qÓML<¸ ‚@~ ¥qPoFL¸=cMc?''  

''MLjjMLkô=h¥i, MLjFL ¥y¿¥qÓj, AKLNqkPo ²ŠÚML$c ¥qÓPy MLGSkë¸=ctj. Â¢ MLjÀMLjOqjGHl $qj¿¸¼ MLk ¬¸Í¿¥i CnÓjGSj. 
CnÆfSFL MLjÂfRFo μ¥yTd¿ GS¿$c JwÓjá¥yPoFLFo AKLNqj¸ Â¢Px °¸¨°¸@xÔLjá. IJw=yPy ÔLkfSFL PeGSõFLj JdOq÷O| Í$qÜOq $qjOqjëGH^æ¥q 
FLMLløÓ JdPnÎFL^jæ ¥qÓ O~ML<¸ Á¤ÂFo GSk¼GSjë¸Á. ¿rSGHúF|, »}IHæû, ÔoÀ¥h En_ò ®MLÂ¢ï ¥qÓ ¥qÆð¸¼FL ¥xGSOqj÷. − ¥xGSOqj MLjj¥qÚFLj 
GH^jæŠÂ ¬Eo Mnk<P| McÔi ¥yGS¸ ÔLkfS, ÔLkfS MLj¿¢ ¥xFcïMLl.''  

''− McÔi ¥xCLë Mnk<P|. FoFnGHl<k ÔLk<PoÍj. ²FLï<k ÔLk<ÂEcÂÂ ¥qÓ$qFL<¸ ¬TdbÍõ¸.''  
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''³ =h.Ä Nqk@| PyFy ÔLkfS MLjFLGSjPy ¿½GSæO| ¬tjJwtj °¸@xÔLjá$c. ¬ÍPe °¸¼Co @n×cMLl ¬Fo MLk^ ²GHlð@nÎFc 
ÄFcïMc?''  

''¶ÿy... Fc ×._jòÓÂï=h¥i ¥qÆfH FLjMLlø rH=hæFL sHOqFLïMLk^'' MLõ¸$qõ¸$c ¬Fcï<j.  
''¥cÍj. ×.Oqj$qjCLjFLï GS¸IGHj^FL $qCL¸Py ²GHlð@y ×.¿»Jwtj, ¿gH=| ¬MLlCLjFLï IgHÆ¸$| ¥qÓ$q@~Âï ¬Pe ¬¸=cOqj. ®Á 

ÔcPeMLj¸Á¥h ²GHl@y μ¥qTd¿ ¬FLjAKLML¸Py¥h MLÔoáEo'' ¬FcïFLj. Mc<j ³Ä£j MLk=c÷<PoÍj. ±¿ _Nqj^Š MLÔoáQc¸.  
''²¥qÚ<Š Mn+jëFcï¸?'' ¬Â ¬¨$cFLj.  
Fc öGHQLïFLj GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ ''¼FLï CLGHlð rHÍí öGHMLkEcÂ¥h Ec¿À£fS ²¸Í¿¥y ÄadEcÂï Äj»Æá¸Á. ¬¸Í¿ MLjj¸Ík 

EyfRPe ÂÓ_@~Æû ML¼á¸Á'' ¬Fcï<j KcbÍ$c.  
''³  öGHMLkÍ¸?'' ¬FcïFLj ¬Oqíî¸¥c¥q.  
''¬Á ®¸¥c ×.Oq$qPoÍj. ×.Oqj$qjCLj¸Á'' ¬Fcï<j $q¸bÃ¢Oq¸$c. ¬¸=o ... ®Á ö©M|j gS¥nøP| ¬FLïMLk^ ¬FLjŠFcïFLj.  
''²GHlð<j ×.Oqj$qjCLj¸Á?'' ¬FcïFLj AKLNqj¸$c.  
''®GHlð@o MLjFL ¥cOqj¥é'' ¬Fcï<j MLkMLjkÓj$c. ¥cOqjMo$q¸, Fc $qj¸@n Mo$q¸ μ¥éTd¿ rH¿$ctj.  
''¬Á$y − MLjÓjGHl Ec=c¥q'' ¬Fcï<j ¥q+"Cy ÔLkfHGSkë.  
''FnMLjôÁ$c JwÂMLøÔLjá¥qEc'' ¬FcïFLj. Mc<j ÄÂfH¸ÔLj¥yPoÍj.  
''¥cOqj −GHO~ Kc_j. Á» FL¨¼ MnÈ"JwCcFLj'' ¬Â _ÀÄjPe@~FLj. Mc<j fUGHï=nÎ×| ¬tjFL MLjÂfRPe ö@nÎM| ÔoGSjëFcï<j.  
¥cOqj MLjÓjGHl À¿»¸Á. ¬GHð=hEc¥c ÂO~ôFLjGRõ¸$c °FLï Oy<jèÄjÍ ¥xÁíÍkOq¸Py μ¥q rHEcíNqjFL rSÎ¥hP| Ä£jÍ ²ÍjOqj 

MLGSjëFcï<j.  
''¥q¸$cOqjPy −NqjFL rSÎ¥hP|Â ²<MLjMnÎGHlFLj¸¼ GHm¿ë$c Oy@| Š¨MnÎGHl¥h ÀsHðTdë<j. ®¸CL Mo$q¸Py ¥cOqjÂ ¥q¸ö=yP| 

ÔnNqjõ<¸ ¥qGRæ¸¥qEc'' ¬Â Â^kæO~á<j OqMoj}R. ¬MLjôNqjõ.. ÔLÔoáÁ FoFLj ¥cÍFLïMLk^.  
JdGH¸ rHEcíNqjFL ¬FLjŠFcïFLj.  
''¥cOqj Tw÷ Ôntjõ. JdGH¸ rHEcíNqjFL'' ¬Â ¬¿ÔcFLj.  
''−NqjFL¥éÄ£j ¥cÍj''  
''MLj¿ ÔLÔoáÁ ²MLOqj?''  
''FLjMoø'' ¬Fcï<j ×cÆ$c. ÂO~Ý¸CLJwNqkFLj.  
''gSæ¿¸$| ¥q¸ö=yP| CLfHð ¥cOqj¥h ³¥hû@n¸=| ¬MLlCLj¸Á''  
''ÍjO~ôOqjÜ@~. Ôo×oCLjPeO~ sSïfUCLj¨ï ÔL¸GHlCcMc?'' AKLNqj¸Cy ¬¿ÔcFLj.  
''Fc‚ ®GRæ¸PoÍj. ¥cÂ¢ ×.Oq$cÆûFL EcÂÂ MLkOqá@~Â¥h FoFnML¿ï. ¬Nqk¸ Td¿¢'' ¬Fcï<j. ¥cOqj rSÎ¥hP|¥h Kc$c Í»ÜOq$c 

MLÔoáfS¸Á. − rHEcíNqjFL, OqMoj}R ¬FLï^jæ$cFo rSÎ¥hP|Â μ¥qÚTd¿$c Oy<jè ¯ ¼ML¿FLj¸¼ − ¼MLOqŠ ÀsHðTd<j. OqMoj}R ¥q+"Py÷ ³Ey 
−FL¸Í¸. gSæ¿¸$|Â ÔL^jŠÚFL Š¨MnÎGHl ÀJdð<j. ¥cOqj Mo$q¸$c GHÓ÷¸Py¥h ÍkGSjŠJwML<¸, Ôn^jæÂ b©¥x^æ<¸, FoFLj rHÍí$c 
¬OqML<¸ XLBcÓPy ×.¿»JwNqktj. CLO~øCL ³MLjtj¸Ey FcŠ CnÆNqjÍj.  

PPP 
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చిరిగిన గాలిపటాలు                    కృషణ్ ణిచిరిగిన గాలిపటాలు                    కృషణ్ ణి  

¥q+j" Cn¿ÔoGS¿¥h VfSð^P|Py °FcïFLj. μ+"¸Cc ¥q^j÷, KcbÍCy MLjkÆ$cFLj. MLk −Ä< $q_$qKc Í$qÜOqŠ ML¼á¸Á. CLFL 
¥q+"Â¸@~ Â¢+j". ''¬ÍßGRæ¸.. öJdBcJdNqj¸ CLfHð¸Á. − Oy¾ ÔcPe AKLNqjGH¨JwNqk¸. ML¸=hÂ¸@~ En_òÓj, ¥c+j" Ä¿$ctj'' ¬¸Á 
³<jGSkë  

''OqMoj}R?'' ¬FcïFLj _ÓgUFL¸$c.  
''¬¥qÚ@o JwNqkOqj'' ¬¸Á. Â^kæO~áFLj. FoFLj GSðßÿPy¥h ML¼áFL GS¸$qÀ CnÆfS JwÆ£GSjÓj MLÔcáOqj. rSÎ¥h÷}SæFLj CLfHð¸ÔcÓFLï 

¥q¸$cOqjPy ×.¿»FL öGHMLkÍ¸ ¬Â ¬_ÍíîMLk@~FLj. MLkFLfS¥qPyGH¸CyFnÎFc GSOo sSïfUCLj@o FLFLjï ÔL¸GH@~Â¥h öGHNqjÀï¸Ôc<Â ÔnGHð@~Â¥h 
MLjFLTvGHðPoÍj.  

¬¸ÍOqk MnÈ"JwNqk¥q MLk −Ä<Š ×.¿»¸Á ÄML¿¸¼ ÔnJdðFLj. ÂO~Ý¸CLJwtj¸Á.  
''MLjFL ¬ÍßGRæ¸ ¥qÓ Â×.MLjMLPoÍj'' ¬¸Á.  
''öGHNqjÀï¸Ôc<j. ¥c¥qJwCo.. JdöCLÓj MLkO~tj''  
''μ¥qMo+ − rHEcíNqjFL ²ÍjOqj¥c¥qJwNqjj¸=o OqMoj}R ³¸ ÔoÍjí<j?'' ¬¸Á. Â×.Moj ³¸ ÔoÍjí@y ¬FLjŠ¸^j¸=o MLjOx¥q=h 

CL=hæ¸Á. ±Oqj Ec=c¥q ¬¸CLÍkOq¸ MLkFLMLMLköCLj<FLïMc<j ²ÍjOqj¥cPoÍj.   − MLjÓjGHl Ec=c¥q − rHEcíNqjFL ±¨GH<^¸ 
MLköCL¸ ¼öCL¸$c °¸Á. ¬Á NqkbÍß¼áî¥qMojFc.!!??  

PPP 
  
   

 
తిరుగుమొహం పడుతునన్ శీతాకాలపు ఉదయం. బాలక్నీ అంతా ఆకర్మించుకునన్ నులివెచచ్టి ఎండలో, 
‘సాన్నం చేయాలి, చేదాద్మనుకుంటూ’ రెండు గంటలు గడిపేసిన బదధ్కపు పొదుద్. చదువుతునన్ ఆదివారపు పేపరిన్ పకక్కి పెడుతూ ఉంటే, తారా 

ఫోన. 
 “నీలిమా, ఏమేవ్ లో యాభై శాతం సేల ఉంది. బాడీ వాష, షాంపూ కావాలనాన్వు. తేనా?”’  
“ఏవో కొనుకునాన్నులే, కానీ నువువ్ రా. అవీ పటార్. పనికొసాత్యి.” చెపాప్ను.  
 “మెటోర్లో రావాలి. కారు లేదు. బయలేద్రతాను.”  
“కాఫీ సీసా ఖాళీ. కొతత్దెకక్డ పెటాట్వు?” ననన్డుగుతునన్ అరుజ్న గొంతు వినిపించినటుట్ంది. 
”అరే, అరుజ్న ఇంటోల్నే ఉనాన్డా! అరవింద  కలుసుకుంటాడట. తీసుకురమమ్నాన్వా?” కొంచం ఆశగా, ఆతర్ంగా అడిగింది. 
కారణం తెలుసు నాకు, మా ఇదద్రికీ సేన్హితురాలైన పూజా, “తలీల్, నువవ్ంటే పాత సేన్హితురాలివి. నీతోపాటు, నీ అరవిందునీ భరించడం మావలల్ 

కాదమామ్.” అనన్ అలిట్మేటమ ఎపుప్డో ఇచిచ్ంది తనకి. “ఉండు, కాఫీ పొడి ఇచొచ్సాత్ను.” చెపిప్ ఫోన మూసి, “అరవింద కూడా వసాత్డట.” కళెళ్గరేశాను అరుజ్న వైపు 
చూసి. 

“‘రానీ. మనదేం పోయింది!” ఉతాస్హమూ కనపడలేదు. తృణీకారమూ ధవ్నించలేదు. 
“తవ్రగా రండైతే.” తారాతో చెపాప్ను.  
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“బయలేద్రుతునాన్ం. అనన్టుట్, మీ ఇంటోల్ బకారీడ్ కానీ వోడాక్ కానీ ఉనాన్యా అని అడగమనాన్డు.”  
“మొతత్ం బార ఉంది కానీ, పగటిపూటొదుద్.” ఖరాఖండిగానే చెపిప్, సాన్నానికి వెళళ్బోతుంటే, “వాళొళ్చేచ్ లోపల, ఒక కునుకు తీసి లేసాత్ను.” 

అంటూ, అరుజ్న నిదర్కి ఉపకర్మించాడు. 
*** 

 
షాంపూ, కండిషనర అనీన్ యాంతిర్కంగా ఉపయోగిసుత్నాన్నే తపప్, బురర్లో తారా తిషట్ వేసింది. 
నేను కొతత్గా ఉదోయ్గంలో చేరినపుప్డు, కంపాషనేట గౌర్ండస్ మీద ఉదోయ్గం వచిచ్ చేరింది. అపప్టికే మొదటి భరత్కి విడాకులిచేచ్సింది. కూతురు 

మేఘనా ఆరేళళ్ది. 
అపప్టి తారా అందం చూడాలి తపప్ వరిణ్ంచలేం. ఎంత సనన్గా, మోడెలేస్ ఈరష్య్పడేలా ఉండేది. చేరిన ఏడాదికే, భారయ్ని వదిలేసిన పిఆర 

డిపారుట్మెంట ఖాన ని పెళిళ్చేసుకుంది. తానాయ్ పుటిట్న తరువాత ఏడాదికే ఆ పెళీళ్ పెటాకులు చేసుకుంది. ఆ తరువాత డాకట్ర ఈష తో కొనాన్ళుళ్ంది. అతనినుంచీ 
మూడేళళ్లో వేరు పడింది. పదేళళ్ తరువాత, ఏదో వాలంటరీ సీక్మ వచిచ్నపుప్డు ఉదోయ్గం వదిలేసింది. ఈష సేన్హితుడైన భారయ్ పోయిన, ఈ అరవై ఆరేళళ్ అరవింద తో, 
అరవై దాటిన తారా ఛతత్ర పుర లో కలిపి ఉంటూ, పదేళళ్వవసోత్ంది. 

తారా మనసు మంచిదే. ఆరిథ్క సహాయం తపప్, ఎవరికే అవసరం ఉనాన్ తనే ముందుకొసుత్ంది. కపటం, దాపరికం, ఈరష్య్-ఇలాంటివనీన్ ఎరగదు. 
తనకే కషట్ం వచిచ్నా, అండగా మేమందరం ముందుకి వచేచ్ కారణం ఆ సవ్భావమే. 

తన పెళిళ్ళూళ్, లివ- ఇన-సంబంధాలూ గురించి నేనెపుప్డూ పటిట్ంచుకోలేదు. అది తన జీవితం. తనిషట్ం వచిచ్నటుట్ గడుపుకునే హకుక్ తనకుంది. 
కానీ, ఈ అరవిందుతో పాటు ఉండటం మొదలుపెటిట్న తరువాత అతనంటే ఉనన్ అయిషట్తతో, సేన్హితులందరూ మెలిల్మెలిల్గా దూరం అవడం పార్రంభించారు. నేనూ 
మినహాయింపు కాదు. మాటలూ, కలుసుకోవడమూ- అనీన్ ఆగిపోయాయి. కానీ, నాకునన్ గిలట్ వలల్, నేనే ఈ మధయ్ ఫోన చేసి, మాటాల్డాను. దాని ఫలితమే తను మా 
ఇంటికి వసాత్ననడం. 

 బయటకి వచిచ్ తయారయాను. 
మళీళ్ బాలక్నీలో ఉనన్ కేర్న కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. ఈసారి, నా ఆలోచనలోల్కి తానాయ్ పటుట్బటిట్, మరీ దూరింది. 
 

                                                                 *** 
 పనెన్ండో కాల్సు తరువాత, కాలేజ లో అడిమ్షన దొరకలేదు. ఇంగీల్ష మీడియం చదువు పుణయ్మా అని, ఏదో కాల సెంటరోల్ చేరిందపుప్డు. అపప్టికే, 

మేఘనా తనకి నచిచ్నవాడిని పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూర లో ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. 
కొనేన్ళళ్ కిందట, తారా ఫోనొచిచ్ంది.  
“తానాయ్ పెళిళ్. డబెబ్కుక్వ పెటట్లేను. షాపింగెకక్డ చేయాలో సలహా చెపుప్. వచాచ్క వివరాలు చెపాత్ను.” అంటూ. 
“మా ఇంటి పకక్న ఉనన్ మాల ఒకటి మూసేసుత్నాన్రు. అనీన్ సేల లో పెటాట్రు. రా, చూదాద్ం.” చెపాప్ను. 
తనతోపాటు, తానాయ్ కూడా వచిచ్ంది. ఎతుత్గా ఉనన్ తన పొటట్ చూసూత్నే అరథ్ం అయింది.  
“ఆంటీ, అమమ్కి వాసన పడదు. సిగరెట పకక్గదిలోకెళిళ్ తాగొచాచ్?”- అడిగింది. 
“చూశావా! ఈ పరిసిథ్తిలో కూడా మానదు.” తలిల్ ఫిరాయ్దు. 
“తమరి పాత అలవాటేగా!” దెపుప్తూ, “ఇంతకీ, అబాబ్యెవరు?” అడిగాను. 
“పేరు దీపక. పెళిళ్ళళ్కీ, ఫంక్షనల్కీ కేటరింగ పని చేసాత్డు. ఆరయ్సమాజ మందిరోల్ రేపాదివారం పెళిళ్. మన సేన్హితులని మాతర్ం పిలిచానంతే.”  
టీ తాగి, మాల కి వెళాళ్ం. 
తలిల్ బాగుందనన్ది, కూతురికి నచచ్దు. కూతురు ఇషట్పడడ్ది తలిల్ తోసిపారేసుత్ంది. ఆఖరికి, ఇదద్రూ ఎడమొహం పెడమొహంగానే, కాష కౌంటర వదద్కి 

వచాచ్రు. షాపింగ కారుట్లో, తానాయ్ కోసం కొనన్వాటికనాన్, తారా కొనుకుక్నన్వి ఎకుక్వునాన్యి. 
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ఇపుప్డు ఇదద్రాడపిలల్లు తానాయ్కి. దీపక తో పెళిళ్ ఎకుక్వ రోజులు నిలవలేదు. ఆరునెలల్ కిందట వరకూ అరవిందూ, తారా కలిపునన్ ఇంటోల్నే 
ఉండేదని వినాన్ను. 

 
*** 

 
ఇంటర కామ మోగింది. “మాడమ మీకోసం ఎవరో వచాచ్రు-గేట వదద్నుండే సెకూయ్రిటీ గారడ్.”- కానీ, ఆ తరువాత కూడా, పది నిముషాలవరకూ 

ఎవరూ రాలేదు.  
తలుపుతీసి, రెయిలింగ నుంచి కిందకి తొంగి చూశాను. మోకాళుళ్ పటుట్కుని ‘ఉఫ’  మంటూ, ఆయాసపడుతూ పైకెకుక్తూ తారా కిందనునన్ 

లాండింగ మీద కనబడింది. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను. తారేనా! అంత నాజూకుగా ఉండే మనిషి, ఇంత లావెలా అయింది!  తనిన్ తాను 
నిరల్క్షయ్పెటుట్కునే అలవాటే ఉండేది కాదు. వెనుకాతలే- పెదద్ బొజాజ్, దానిమీద మొదుద్ ఓవర సైజ పులోల్వరూ, డంగరీస  వేసుకుని మెటెల్కిక్ వసుత్నన్ అరవింద.  

ఇంటోల్కొచాచ్రు. ‘హెలోలూ, ఎలా ఉనాన్వు!’ ఫారామ్లిటీస పూరత్యాయి. 
ఒక సంచీలో ఏమేవ్ సామానల్తో వచిచ్న తారాతో, “ ఫిర్జోల్ పెటుట్” అంటూ, తన సంచీనుండి నాలుగు ఆరంజ జూయ్స కారట్నుల్ తీసిచాచ్డు. “వోడాక్ 

ఉందనాన్వుగా! ఏ ఫేల్వరో తెలియక, ఎందుకైనా మంచిదని తెచాచ్ం.” అంది తారా. 
‘వదద్నాన్ను కదా!’ అనబోయి, ఊరుకునాన్ను. 
“ఇంద నీ సామాను.” పాకెటొట్కటి నా చేతికందించి, “మీ ఆయనేడీ? ఎండలో కూరుచ్ందాం.” బాలక్నీవైపు దారి తీసింది.  
లోపలకి వెళిళ్ అరుజ్నిన్ లేపి చెపాప్ను.  
“అపుప్డే ఒంటిగంటయిందే! వంటమామ్యి చేసి పెటిట్నవి అందరికీ సరిపోతాయా?”  
“‘మనకి మాతర్మే సరిపడా వండింది. బియయ్ం నానబెటాట్ను. పడేసాత్లే కానీ, అగరావ్ల నుంచి ఛోలే బటూరేవో తెపిప్సేత్నే నయం. అయినా, 

వాళిళ్దద్రూ తాగడానికి సిదధ్ంగా కూరుచ్నాన్రు. తొందరగా, భోజనానికి లాకొక్చేచ్ బాధయ్త నీదే.” హెచచ్రించాను. 
“ఇదీ పెటాట్వూ నా నెతిత్మీద!” విసుకుక్ని, బాలక్నీలోకి నడిచి పలకరిసుత్నాన్డు. 
“ఇంకెందుకు ఆలసయ్ం? మొదలుపెడదాం.” సంచీలోనుంచి ఏవో సాన్కస్ తీసుత్నాన్డు అరవింద. నేనూ అరుజ్న గాల్సులూ, బౌలూస్, వోడాక్, జూయ్సూ 

మోసుకొచాచ్ం. 
 గుబురుగా పెరిగిన అరవింద జుటుట్ రూటస్ బయట, మూడంగుళాలు తెలుపు. చివరల్ చికక్టి నలుపు. గడడ్ం చేసుకుని చాలా రోజులయినటుట్ంది. 

దటట్ంగా ఉనన్ తారా పొటిట్జుటుట్, వెండిలా మెరుసోత్ంది. ఊలు సలావ్ర కమీజు బటట్ని తన శరీరం చుటూట్ చుటేట్సి, ఆ తరువాత కుటిట్నటుట్ంది. 
బాలక్నీ చివరన్ కటిట్న మారిబ్ల గటుట్ మీద ఏటవాలుగా కూరుచ్ని, ఫుట సూట్ల మీద కాళుళ్ బారాల్ జాచిపెటిట్, సీసా విపుప్తునాన్డు అరవింద. 

ఎండకి వీపు చూపిసూత్, అదే సూట్ల మీద తనూ కాళుళ్ ఆనిచ్, కురీచ్లో తారా. 
“నాకు ఆరెంజ జూయ్స చాలు.” నా ఆ మాటకే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్, “ఫారామ్లిటీస ఏమీ పెటుట్కోవదుద్. పీల్స, ఫీల ఫీర్. మీరు కానియయ్ండి.” అంటూ, 

అరుజ్న తన గాల్స లోకి జూయ్స వంపుకునాన్డు. 
“కారేమయింది?” అడిగాను తారాని. 
“సింగపూర వెళాళ్ను మేఘనా దగిగ్రకి. అంతకు ముందు అమేమ్శాను.’  
తన మాట పూరిత్కాకుండానే, అరవింద అందుకునాన్డు. “పూరిత్ ఆరెన్లూల్ ఉండి వసాత్నంది మరి! ఆ కారమిమ్తే కొంత ఖరుచ్కైనా పనికొసుత్ందని, నేనే 

అమేమ్యమనాన్ను. అదీ సరిపోలేదు తన షాపింగుకి. ‘అపుప్’ నెపంతో మళీళ్ నా డబుబ్ కూడా.” 
“వాయిదాలమీద తీరుసుత్నాన్నుగా!” తారా గొణిగింది. 
“ఆ, తీరచ్కేం! మళీళ్ ఏదో ఖరుచ్ందని రోజూ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఏదో ఎకిస్బిషనోల్, ఇరవై వేలునన్ పెయింటింగేదో పదివేలకే ఇచేచ్సుత్నాన్రు. 

కొందామని, ఒకటే పోరు. డబుబ్ తనదైతే విలువ తెలిసొచేచ్ది. 
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 అనన్టుట్, ఈ మధయ్ ఇంకో తంటా. తనకి నా ఆసిథ్లో వాటా కావాలట. ఆసిథ్లో భాగం ఇసేత్, రేపు నా కొడుకులిదద్రూ ఊరుకుంటారా?”-మమమ్లిన్ 
అడుగుతునాన్డు.  

టైమ రెండునన్ర దాటింది. ఎతిత్న గాల్స, తిరిగి నింపుకోడానికి తపప్- కిందకి దించడం లేదు అరవింద. తారా మూడో డిర్ంక పూరిత్ చేసి, పకక్నే పెటిట్న 
పాకెటల్నుండి జీడిపపూప్, వేరుశెనగపలుకులూ తీసుకుని, నములుతోంది.  

“తానాయ్ ఎలా ఉంది? తననీ, పిలల్లనీ కూడా తీసుకురావలిసింది.” వాళిళ్దద్రూ మళీళ్ వాదనకి తగులుకోకుండా, మాట మారాచ్ను. 
“తను పకక్ బాల్కులో, వేరే ఇంటోల్ ఉంటోంది.” అరవింద చెపాప్డు.  
“‘అదేం?” అడిగాను.  
“‘తను వీధులోల్ నడుసోత్ంది.” ఎదురుగా ఉనన్ గోడ వైపు చూసూత్, తార అభావంగా, ఇంగీల్షోల్ చెపిప్ంది. 
“వీధులోల్నా!” అయోమయంగా అడిగాను. 
“సప్షట్ంగా చెపప్వేం నీ కూతురి ఘనకారయ్ం! రెడ లైటల్ దగగ్ర నిలుచుంటోంది లెండి.” అరవింద అందుకునాన్డు మళీళ్. ‘సరిగాగ్నే వినాన్నా?’ 

నమమ్శకయ్ం కాకుండా, అరుజ్న వైపు తల తిపాప్ను. తన పరిసిథ్తీ అలాగే ఉంది. 
“తానాయ్ ఇంటి అదెద్ మేఘనా కడుతోంది. నెల ఖరుచ్లకీ డబుబ్ పంపుతుంది. ఇంక ఉండేవి చినన్చినన్ పరస్నల ఖరుచ్లే. కొంతేదో, నేనూ 

ఇసుత్నాన్ననుకో. పోనీ, టూయ్షనేల్వో చెపుప్కోమని చెపాప్ను. వింటేగా! ఇంత వయసొస్చాచ్క ఏం కటట్డి చేసాత్ను?” తారా. 
 “ఆహా, నువూవ్, నీ కటట్డీ. తనకి పదమూడేళుళ్నన్పుప్డు, ఇంటినుంచి పారిపోయిందని నువేవ్గా చెపిప్ంది నాకు!”  మళీళ్ అరవింద.  

తారాతో వొంటరిగా మాటాల్డే అవకాశం దొరకదని అరథ్ం అయింది. 
“జైసెలేమ్ర ఫెసిట్వల కి అని తన సేన్హితురాలికి చెపిప్ వెళిళ్ంది. నెలరోజులయినా రాకపోయేటపప్టికి, వెనకిక్ తీసుకు రావడానికి వెళేత్, ఒక 

మధయ్వయసుక్డితో ఏదో ఫైవ సాట్ర హోటెలోల్ కనిపించింది. ఇంటికి తిరిగి రానంది. రెండు వేదాద్మనుకుంటే, తిరిగి నాకే నాలుగు లెంపకాయలు.’ జాలిగా చెపిప్ంది తారా. 
జాలి ఎవరి మీదో అరథ్ం అవలేదు. 

 “ఆ, అకక్డెవడితోనో బాగానే ఎంజాయ చేసింది. తిరిగి ఇంటికి వచిచ్నపుప్డే, కాళుళ్ విరిచి ఇంటోల్ కూరోచ్పెటుట్ంటే సరిపోయేది. అయినా, 
ఇంటినుంచి ఎనిన్సారుల్ పారిపోయింది? తనకేం కొతాత్!” అరవింద సనాన్యి నొకుక్లు. 

“ఆ చదువూ, సంధాయ్ లేని వంటవాడిని పెళిళ్ చేసుకుంది. ఇపుప్డు, మా నెతిత్మీద పడిందంతా.” తారా జూయ్స వంచుకుంటూ చెపోత్ంది. మళీళ్ అతను 
ఏదో అంటునాన్డు. 

వాళళ్లోల్, వాళేళ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నా ఆలోచనలోల్ నేను పడాడ్ను. 
 

*** 
తలిల్నీ, ఆ వాతావరణానీన్ తపిప్ంచుకోవాలనే కాదూ తానాయ్ కనిపించిన మొదటివాడిని కటుట్కునన్దీ! చదువూ డబూబ్, ఉనన్ మనిషెవరూ, తారా 

పార్పకంలో ఉంటునన్ ఎకుక్వ చదువుకోని తనకోసం రాడని తానాయ్కీ తెలుసు. మేఘనాకి ఉనన్ తెలివీ లేదు తనకి. కనిపించిన, ఒకక్ దారీ పటిట్ందంతే. తలిల్ పెంపకంలో 
అందిన సేవ్చఛ్కి అలవాటు పడిన పిలల్, ఆ ఛాందసపు మెటిట్ంటోల్ ఇమడలేకపోయింది.  

ఏ సంబధానికీ కటుట్బడి ఉండలేకపోయే తారా, వొళుళ్ వంచకుండా- దొరికే సౌకరాయ్ల గురించే చూసుకుంది తపప్, పిలల్ల గురించేనాడైనా 
పటిట్ంచుకుందా! 

 
*** 

 
 

బెల మోగింది. వేడివేడి చనా, బటూరాలూ అవీ వచాచ్యి. 
“లోపలకి రండి. చలాల్రిపోతాయి.” చెపాప్ను.  
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“అయిదు నిముషాలోల్ వసాత్ను. నువెవ్ళిళ్, నీలిమకి సాయం చేయి.” తన గాల్స నిండా వోడాక్ వంచుకుని, ఖాళీ అయిన బాటిల కింద పెటాట్డు 
అరవింద. వేళకాని వేళలో అంత తాగినపప్టికీ, మాట తడబడటం లేదు. మనిషి తూలడం లేదు. 

 ఈ లోపల, వచిచ్న వాటిని గినెన్లోల్ పెటిట్, ఇంటోల్ వండిన భోజనం వేడి చేసి, టేబిల మీద పెటాట్ను. తారా వసూత్నే, అనన్ం, పపూప్, కూరా కంచంలో 
పెటుట్కుంది.  

“అయోయ్, ఆ పేల్ట వదిలేసి ఇంకోటి తీసుకో. ముందు బటూరాలు తిను. వీటోల్ ముదద్యిపోతాయి.” లబలబలాడుతూనే ఉనాన్ను. ఇంతలో, గాల్స 
తనతో పాటే తెచుచ్కుని, లోపలకి వచిచ్ కూరుచ్నన్ అరవిందుకి కూడా వాటినే ఇంకో కంచంలో వడిడ్ంచి, అతని ముందుకి జరిపింది. 

నేను సగం బటూరా పెటుట్కునాన్నే తపప్, భోజనం టైమ దాటడంతో- ఆకలి చచిచ్పోయింది.  
అంత కటల్రీ ఎదురుగా ఉనన్పప్టికీ, తారా మాతర్ం కేవలం రెండు గరిటెలతోనే వడిడ్సూత్, వాళళ్ కంచాలలో ఉనన్ పదారాథ్ల మీదే, బటూరాలూ, చనా 

కూడా పెటేట్సింది. 
తినడం పూరైత్న వెంటనే, “చచేచ్ంత నిదర్ వసోత్ంది.” అంటూ, చేతులు కడుకుక్ వచిచ్, “ఎకక్డ పడుకోక్మనాన్వు!” అడిగింది. 
పకక్నే ఉనన్ గెసట్ రూమ చూపించాను. 
అరుజ్న, అరవింద- లివింగ రూమ వైపు నడిచారు. 
టేబిల శుబర్ం చేదాద్మని చూసేత్, పపుప్ గరిటె కూరలో, అనన్ం గరిటె పపుప్లో. వాళళ్ కంచాల చుటూట్ మెతుకులూ. కంచాలోల్, తినలేకపోయి వదిలేసిన 

వంటకాలూ, వాటిలోల్ ఉండలుచుటిట్ పడేసిన పేపర నాపిక్నూల్. 
ఏదో శుబర్ం చేశాననిపించాను.  
నేనూ లివింగ రూములోకి అడుగుపెటాట్నో లేదో, “నేనూ నడుం వాలుసాత్ను. అరవింద, మీరూ రెసట్ తీసుకోకూడదూ!” అడిగాడు అరుజ్న.  
“మీరు వెళళ్ండి. నేను నీలిమతో కబురుల్ చెపాత్నుగా.” అభయం ఇచాచ్డు అరవింద.  
గదిలోంచి తారా గురక గది కదిలేలా, ఇకక్డివరకూ వినిపిసోత్ంది. తలుపు కొంచం మూదాద్మని వెళేత్, తెరుచుకుని ఉనన్ నోటినుంచి గురకేకాక, 

చొంగ కూడా కారుతూ, తన టిర్పిల చిన ముడతలోల్ ఇరుకుక్ని, ఇంక కిందకి జారలేకపోతోంది.  
 
                                         *** 
 
 షాల కపుప్కుని, అరవింద ఎదురుగా కూలబడాడ్ను. 
“కారోల్ వసుత్నన్ రెండు గంటలోల్నూ, గంటనన్ర నిదర్ పోతూనే గడిపింది మీ సేన్హితురాలు. నేను తపప్, ఇంకెవరు భరించగలరు తనిన్!”  
“షుగర ఉందిగా మరి తనకి!” ముకత్సరిగా అనాన్ను. 
‘”అదే మరి. ఏ ఎకెస్ర సైజో చేయమనాన్ వినదు. ‘ఇలా ఊరిపోతుంటే, ఇంక నీకు అసత్మానం బటట్లు కొనడం కషట్ం’ అని హెచచ్రిసూత్నే ఉంటాను.”  

వొంటి కురీచ్లో శరీరం పటట్క, మూడు సీటరల్ సోఫాలో కూరుచ్నన్ మనిషి మాటలు.  
“ఇందాక, తానాయ్ సంగతి పూరిత్గా మాటాల్డలేదు కదా? చెపాత్ను వినండి. నేను వాళళ్మమ్ని వదిలేసి, తనతోనే ఉంటే కనుక, గెంతేసి వొపుప్కునేది. 

రాతుర్ళుళ్ రెడ లైటల్ దగిగ్రా, పగళుళ్ పిలల్లు సూక్లుకెళాళ్క,- ఆ వయ్వహారం ఇంటోల్నీ.  
 తానాయ్ పెదద్ కూతురు సెఫాలీ లేదూ! తలిల్ అడుగుజాడలోల్నే నడుసుత్ంది రేపు. చూసూత్ ఉండండి.” 
దేవుడా, పదేళళ్ పసిపిలల్ గురించా ఇతనిలా మాటాల్డుతునన్ది!  
ఆ తరువాత అతను మాటాల్డిందేమిటో, నేను వినన్దేమిటో గురుత్ లేదు. ఏ అనుభూతైనా, ఒక హదుద్ దాటిన తరువాత సత్బుద్ బారుతుందేమో! 

ఆరు దాటింది. బాగా చీకటి పడింది. 
“టీ పెడతావా?” తారా కేక. 
లోపల అరుజ్న మేలుకునే ఉనాన్డు. “టీ?” అడిగాను. తన మొహం చూసేత్, అపారుట్మెంటల్ పలచని గోడలు జరిగిన సంభాషణని గుపత్ంగా ఉంచలేదని 

అరథ్మైంది. “నేను పెడతాలే.” వంటింటోల్కి వెళాళ్డు. 
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“తారా, రా, టీ, బిసక్టూల్ పెటాట్నికక్డ.” పిలిచాను. 
“ఇకక్డికే తీసుకొదూద్.”  
ఇంకా మంచంమీదే ఉనన్ తన చేతికి మగ అందించి, బయటకి వచాచ్ను. అయిదు నిముషాల తరువాత, మగ వంకరగా పటుట్కుని, నేలమీద టీ 

వంపేసూత్ వచిచ్ంది. 
మాటాల్డకుండా, ఇలూల్డేచ్ బటట్ తెచిచ్ కింద వలికిన టీ తుడుసుత్నాన్ను. దానికి వీలుగా- కాళెళ్తిత్, కురీచ్మీద పెటుట్కుంది. “అయోయ్, నేను చేసాత్నులే.” 

అనలేదు. నాకు తెలిసిన తారేనా ఈ మనిషి? 
”లేటయింది. ఇంక వెళాత్ం” టీ తాగాక చెపిప్ంది. ఇదద్రూ నిలుచునాన్రు. వాళళ్తోపాటే వెళిళ్. దిగబెటేట్ మరాయ్ద పాటించలేదు నేను. అరుజ్న మాతర్ం 

వెళాళ్డు. 
 

*** 
 
వాళిళ్ంకా, కిందకి దిగి కూడా ఉండరు. పూజాకి ఫోన చేసి, జరిగిన మాటలు కుల్పత్ంగా చెపాప్ను. 
“ఓహో, తాయ్గమయీ, ఈ మరాయ్దల అవసరం ఎందుకు? బుదిధ్లేకపోతే సరి.  అసలు తానాయ్ గురించి అలా మాటాల్డాడ్నికి నోరెలా వసుత్ంది వాళళ్కి? 

నీకసలు సంగతి తెలియదు. ఈ దరిదుర్డు, తనిన్ ఇంటోల్ ఒకక్ నిముషం కూడా తెరిపిగా బతకనిచేచ్వాడు కాడు. ఏదో నెపంతో, మీద చేయి వేయడమో, ఎకక్డెకక్డో 
పటుట్కోవడమో. అదీ భరించింది, ఇంకే దారీ లేక. ఆఖరికి సెఫాలీని కూడా చెపప్కోలేని చోటల్ ముటుట్కోవడం. అది ముదుద్ చేయడంట. ఇంక సహించలేక మేఘనాకి చెపేత్, 
వెంటనే తనే ఇలుల్ మారిప్ంచింది. పాపం తానాయ్ , కాల సెంటర వదిలేసి చాల ఏళళ్యిందిగా! ఉదోయ్గమూ దొరకడం లేదు. 

ఈ మధయ్ తనకెవరో అబాబ్యి పరిచయం అయాడు. ఒకసారి, తన బైకుమీద ఇంటికి దింపడానికి వసేత్ అరవింద  కంటపడాడ్డు. అదే ఇతగాడు 
చెపిప్న ‘రెడ లైటు వదద్ నిలుచోవడం.’ ఆ అబాబ్యి అపుప్డపుప్డూ తానాయ్ ఇంటికి వసుత్ంటాడు. దానికే ‘మధాయ్హన్ం ఇంటోల్’ అనన్ది అరవింద. ‘ఆంటీ, ఇదద్రు పిలల్లునన్ 
ననున్ పెళిళ్ చేసుకుంటానంటునాన్డా అబాబ్యి. పెనంమీంచి కుంపటోల్ పడను కదా! అని నేనే తటపటాయిసుత్నాన్ను.’ అని చెపిప్ంది తానాయ్. చేజికిక్ంచుకుందామనన్ పిలల్ 
చేతిలోంచి జారిపోతుంటే చూడలేకపోతునాన్డంతే ఇతగాడు. మన సేన్హితులదరికీ, ఇదే కథ చెపాత్డు.” ఛీతక్రించింది. 

“తారాకీ అనీన్ తెలిసే అరవిందుకి వంత పాడుతుంది. ఎదురుతిరిగితే తనకెలా గడుసుత్ంది!” తన గొంతులో ఆకోర్శం.  
తారాని నిరక్షయ్పెటేట్ననన్ నా గిలట్  ఫలితం- ఇవనీన్ తెలుసుకోవడమా! నిటూట్రిచ్ పెటేట్శాను ఫోన. చూసేత్, కృతజఞ్తలు చెపూత్ రెండు టెకుస్ట్ మెసేజిలూ, 

మూడు మిసడ్ కాలూస్ అరవింద నుంచి. ‘నా నంబర ఎందుకిచాచ్వు అతనికి!’ అని, తారా మీద అరిచీ లాభం లేదు. నంబర బాల్క చేశాను. 
నిముషం తరువాత బాల్కడ్ లిసుట్లో తారా పేరూ చేరాచ్ను. ఈ నిరణ్యం మాతర్ం ఎకుక్వకాలం నిలబడదని తెలుసు. కానీ, పర్సుత్తానికి కొంత  
ఉపశమనం.  
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