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లి                                                                                                      -జొనన్లగడడ్  రామలకిష్మ్ 
 

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
     

 “ముపైప్ లక్షల డైమండ నెకెల్స. డెడ చీపాగ్ పదెద్నిమిది లక్షలకొసోత్ంది. సునీత ఇరవై ఇసాత్నని ముందుకొచిచ్ంది. ఐనా నేను వదద్ంటేనే 
తనకిసాత్ననాన్డు సేఠ” అంది రమ. 

రమ నా భారయ్. నగకి పదెద్నిమిది లక్షలు డెడ చీప అనుకునే కుటుంబంలో పుటిట్ పెరిగింది.  
“సేఠ చాలా మంచివాడు. మంచివాళల్కి అనాయ్యం చెయయ్కూడదు. ఆయనకి రెండు లక్షల లాసెందుకూ, బేరం సునీతకే వదిలేయ” అనాన్ను. 
మంచివాళల్కి నాయ్యం జరగాలనన్ తాపతర్యమేం నాకు లేదు. నాది లౌకయ్ం. 
“ఏదో సరదా పడాడ్ను. తీరచ్డం తీరచ్కపోవడం మీ ఇషట్ం” అంది రమ. నా ఇషాట్నిన్ తన ఇషాట్నికి అనుకూలంగా మారుచ్కుందుకు సాధారణంగా 

తను పర్యోగించే అసత్రమది.  
అపప్టికి నేను బదులివవ్కుండా ఊరుకునాన్ను. 
కాసేపటికి ఇంజనీరింగ చదువుతునన్ పుతర్రతన్ం మాధవ వచిచ్ బిఎండబలూయ్ మోటార బైక కొనాలనాన్డు. అది ఇరవై లక్షలకి పైన.  
“నీకు సీప్డు ముఖయ్ం. అది మన దేశంలో పర్మాదం. నాకు నువువ్ ముఖయ్ం. డిగీర్ పూరిత్ చెయియ్. ఎంత డబైబ్నా సరే, ఫారిన పంపిసాత్. అకక్డ ఎంత 

సీప్డెళిల్నా పర్మాదముండదు. తిరగడానికి బైకేం కరమ్, బీఎండబలూయ్ కారే కొనిసాత్” అనాన్ను.  
వరత్మానానిన్ మాతర్మే నముమ్కునన్ వాడికి, ఎపప్టికో వచేచ్దానిమీద ఆసకిత్ ఉండదు. అదిపప్టికి వాయిదా వేసేత్, ఎపప్టికీ వాయిదా 

వెయయ్డమేనని నాకు తెలుసు. 
“నా ఫెర్ండ కొనుకుక్నాన్డు. ఎవరీన్ వెనకాల తపప్ ముందు కూరోచ్నివవ్డు. ఎవరికీ వెనుక ఉండడం నాకిషట్ముండదు” అనాన్డు వాడు నిటూట్రిచ్.  
“నువువ్ చదువు సంగతేనా చెబుతుంట!” అనాన్ను. వాణిణ్ ఖండించడానికి నాకునన్ అమోఘాసత్రమది.   
ఇంకాసేపటికి టెనుత్ చదువుతునన్ ముదుద్ల కూతురు ముతయ్ వచిచ్ంది. దాని ఫెర్ండు హిత సెలవులకి వాళల్ బాబాయింటికి ఆసేట్ర్లియా 

వెళొల్చిచ్ందిట. పుటిట్నరోజు వేడుక అకక్డే చేసుకుందిట. ఆ ఫొటోలూ, విడియోలూ చూపించి తెగ గొపప్లకి పోతోందిట.  
“ఈసారి నా పుటిట్నరోజు సివ్టజ్రాల్ండులో చేసుకుందాం” అంది సింపులాగ్. 
అది పసితనం కాదు. దానికి నా హోదా తెలుసు. నేను తన మాట కాదనలేనని కూడా గొపప్ నమమ్కం. ఐతే నాకు దాంతో ఎలా డీల చెయాయ్లో 

తెలుసు.  
“అయాం వెరీ డిజపాప్యింటెడ బేబీ” అనాన్ను ముందు. తరావ్త అందుకాక్రణం చెబుతూ, “మనమేం చేసినా మనకి నచిచ్ చెయాయ్లి. 

ఎదుటివాళల్తో పోటీ పడాలని కాదు. నీకు సివ్టజ్రాల్ండు చూడాలనుందనుంటే, వెంటనే టికెటుల్ బుక చేసుండేవాణిణ్. కానీ హిత ఆసేట్ర్లియా వెళిల్ందని, నువువ్ 
సివ్టజ్రాల్ండనడం - ఏం బాగాలేదు” అని వివరించాను. 
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అది ముతయ్ని డిఫెనుస్లో పడేసే నా టెకిన్క. ఎటొచీచ్ ముతయ్కి ఒరిజినల ఐడియాస తకుక్వ. ఎవరోన్ చూసి ఏదో చెయాయ్లనుకోవడం దానికి 
రివాజు. అదేం పర్పోజ చేసినా, నచిచ్నపుప్డు మాటాల్డకుండా ఒపుప్కుంటాను. లేనపుప్డు ఇలా కౌంటరిసాత్ను. మరపుప్డలా చేశారు కదా అని ముతయ్ 
అనదు. అంటే అవీ మానేసాత్నని దాని భయం. ఒరిజినల ఐడియాస లేనివాళుల్ సదుద్కుపోక తపప్దు కదా! 

ఇలాంటివి జరిగినపుప్డు ఆ విషయం ఆ క్షణంతో ఆగిపోయేది. కానీ ఆ రోజు రాతిర్ రమ, మాధవ, ముతయ్ - ముగుగ్రూ నాదగగ్రకొచాచ్రు. 
“ఇటీవల మీరు ఖరుచ్లకి బాగా వెనకాడుతునాన్రు” అంది రమ. 
మిగతా ఇదద్రీన్ చూసేత్ - వాళల్ కళుల్ అవే మాటలు చెపాప్యి. 
అనిన్మారూల్ మాటలకి మాటలతో బదులివవ్కూడదు. నేను నవివ్ ఉరుకునాన్ను. నవవ్డంలో విశేషం ఏమిటంటే, ఎవరికి తోచిన అరథ్ం వారు 

తీసుకోవచుచ్. వాళల్ది చెపిప్నపుప్డు మనకి కొతత్ ఐడియాలొసాత్యి. కానీ అపుప్డు రమ నేనూహించని మాట అంది. 
“మీవాళుల్ మిమమ్లిన్ దూరం పెటాట్రు కానీ, నేను మిమమ్లిన్ వాళల్కి దూరం చెయయ్లేదు” అంది రమ. 
రమ మాటలో రవంత అబదధ్ం కూడా లేదు. కానీ మా మధయ్ మావాళల్ పర్సకిత్ ఉండకూడదని, మామధయ్ ఒపప్ందంలాంటిది ఒకటుంది. రమ దానిన్ 

సినిస్యరాగ్నే పాటిసుత్ంది మరి. ఐనా పర్సుత్త విషయానికీ మావాళల్కీ ఉనన్ లంకె ఏమిటో అరథ్ం కాక, “నేనలా ఎపుప్డైనా అనాన్నా?” అనాన్ను. 
“పర్తేయ్కంగా చెపాప్లా? వాళల్కి డబబ్వసరమైతే, అది మీరు సదుద్బాటు చేసుత్ంటే, నేను కాదంటానా? ఇదేనా మీరు ననన్రథ్ం చేసుకునన్ది!” అంది 

రమ. 
ఇది కూడా నా ఊహకందని ఆరోపణ. “వాళల్కి నేను డబుబ్ సదుద్బాటు చేసుత్నాన్నని నీకెవరు చెపాప్రు?” అనాన్ను. 
“వాళల్ అవసరం కాసాత్ కూసాత్ కాదు. అంత డబుబ్ మీరు కాక ఎవరు వాళల్కి సదుద్బాటు చెయయ్గలరు?” 
“మావాళల్కి డబబ్వసరమైందా? ఆ విషయం నాకు తెలియకుండా నీకెలా తెలిసింది?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  
“అంటే, మీ నానన్గారిన్ హాసిప్టలోల్ చేరిచ్నటుల్ మీ మితుర్డు శేఖర మీకింకా చెపప్లేదా?” అంది రమ చాలా మామూలుగా. 
ఉలికిక్పడాడ్ను, “నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రా? ఎపుప్డు?” అనాన్ను అపనమమ్కంగా. 
“శేఖరాగ్రు నినన్ చెపాప్రు. మీ పెరస్నల మొబైల నంబరిచాచ్ను. చెపేప్ ఉంటారనుకునాన్ను” అంది రమ మళీల్ మామూలుగానే. 
అపనమమ్కం షాకాగ్ మారింది.  
నానన్కీ, నాకూ మధయ్ బాగా దూరం ఏరప్డి చాలాకాలమైంది. అది మరీ ఇంత దూరమని నేననుకోలేదు. 
    - - - - - 
కర్మంగా జరిగింది నాకు అరథ్మైంది. 
శేఖర నా బాలయ్మితుర్డు. కాలేజ తరావ్త మా బాటలు వేరయాయ్యి. వాడు కాలేజిలో లెకచ్రర. నేను సిటీలో పెదద్ బిజినెసామ్నిన్. హోదాలు వేరైనా, 

ఇపప్టికీ మేమిదద్రం తరచుగా కలుసుకుందుకు బాలయ్సేన్హమే కాదు, మా నానన్ కూడా కారణం.  
చాలా ఏళుల్గా నాకూ, నానన్కీ మాటలేల్వు. కానీ నానన్కీ శేఖరీక్ మాటలునాన్యి. నానన్ వివరాలు తెలుసుకుందుకు నాకునన్ ఆధారం శేఖర 

మాతర్మే.  
నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు. ఆ విషయం శేఖరిక్ తెలిసింది. వాడది నేరుగా నాకు చెపొప్చుచ్. కానీ చెపప్డు. ఎందుకంటే తన విషయాలేవీ తనకి 

తానుగా నాకు చెపొప్దద్ని ఆయన వాణిణ్ శాసించాడు. వాడా శాసనానిన్ చాలా సినిస్యరాగ్ ఫాలో ఔతాడు. అందుకని అంకుల శాసనం రమకి చెపాప్డు. 
తనెలాగూ నాకు చెబుతుందిగా - సతయ్పాలనలో అది అశవ్తాథ్మ హతః రూటు.... 
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శేఖర రమకి కూడా నేరుగా అసలు విషయం చెపప్లేదు. నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరిచ్న విషయం నాకు చెపప్డానికి పెరస్నల మొబైల నంబరు 
కావాలనడిగాడు.  

ఇనేన్ళుల్గా కాపురం చేసోత్ంది - రమ అసలు విషయం గర్హించదా!  
నానన్ విషయం చెపాప్లిస్న బాధయ్త తనదేనని ఊహించింది. కానీ మామధయ్ కూడా ఓ ఒపప్ందముంది కదా! అందుకని పిలల్లిన్ కూడగటుట్కుంది. 

అంతా కలిసి ఓ పథకం పర్కారం - నగ, బైకు, సివ్టజ్రాల్ండు పటుట్కుని నా దగగ్రకొచాచ్రు. పరోక్షంగా నానన్ పర్సకిత్ వచిచ్ంది. ఆయనకి ఎంత 
డబబ్వసరమైనా తామెవరం అడుడ్ తగలమని కూడా పరోక్షంగా నాకు హామీ ఇచాచ్రు.  

నావాళల్ హామీకి మనసు తేలిక పడింది. కానీ నానన్ హాసిప్టలోల్ ఉనాన్డనన్ విశేషం ఆ తేలికలోని హాయిని మింగేసింది.  
వెంటనే వెళిల్ శేఖరిన్ కలుసుకునాన్ను. 
    - - - - - 
నానన్కి పెదద్లిచిచ్న నాలుగెకరాల పొలం, మండువా ఇలుల్ ఉంది. తెలివైనవాడు, ఎమెమ్సీస్ చదివి యూనివరిస్టీకి ఫసుట్గా వచాచ్డు. ఆదరశ్వాది, 

సవ్గార్మంలోనే సూక్లోల్ టీచరుదోయ్గం చేసూత్ ఉండిపోయాడు. కొంత వాసత్వవాది - అకక్ పెళిల్కి అంతో ఇంతో కటన్మిచాచ్డు. తముమ్డికి అంతగా చదువు 
రావడం లేదని చినన్పప్టిన్ంచీ వయ్వసాయంలో శిక్షణ ఇచిచ్, పొలం వాడికి అపప్జెపాప్డు. 

నానన్కి సామాజికసప్ృహ ఎకుక్వే. మా ఊరి పెదద్మనిషి ఒకాయన ఊళోల్ ఫాయ్కట్రీ పెడతానంటే, కాలుషాయ్నికి గాలి-నేల-నీరు పాడౌతాయని 
అభయ్ంతరం చెపాప్డు. నానన్ని పర్లోభపెటట్డానికి ఆ పెదద్మనిషి, ఫాయ్కట్రీ మా పొలంలోనే పెడదామనాన్డు. ఒపుప్కుంటే నానన్ కోటీశవ్రుడయేయ్వాడు. కానీ 
ఒపుప్కోలేదు. 

వచిచ్న చికక్లాల్ నా విషయంలోనే. ఆయన ననున్ తన ఆశయాలకు వారసుడిగా ఎనున్కునాన్డు. 
చికెక్ందుకంటే - చినన్పప్టిన్ంచీ నా దృషిట్ వాయ్పారంమీదుండేది. తెలివుంటే చదువునే వాయ్పారం చేసుకుని ఎంతోమంది కోటీశవ్రులౌతునన్ 

విషయం విదాయ్రిథ్ దశలోనే గర్హించాను. నానన్కి విదాయ్దానంమీదునన్ ఆసకిత్ విదాయ్గారంమీద లేదు. 
ఆయన లెకక్లోల్ జెమ. కోచింగుకి మంచి ఆఫరొల్చాచ్యి. వదద్నాన్డు. పోనీ తనే కోచింగ సెంటర పెటిట్నా సరిపోయేది. నా చదువయేయ్క నేను దానిన్ 

వృదిధ్ చేసేవాణిణ్.  
నానన కోచింగ సెంటర పెటట్లేదు కానీ - సాయంతర్మయేయ్సరికి మా ఇలోల్ కోచింగ సెంటరాల్ ఉండేది. వచిచ్న కురార్ళల్కి పాలో, మజిజ్గో, 

చిరుతిళుల్ పెటట్డమో తపప్- మాకు పైసా అదనపు ఆదాయం లేదు.  
పలెల్టూరు కదా, మా ఊరిపెదద్లు కొందరు ననున్ చేరదీసి మరీ బాధపడేవారు, “మీ కుటుంబం బాగుపడదయాయ్” అని. వాళల్ పర్కారం - నానన్ 

ఈపాటికే కోటల్కు పడగలెతాత్లి.  
నిజమేననిపించేది. నా బాధని శేఖరోత్ పంచుకునేవాణిణ్.  
శేఖర నానన్కి భకుత్డు. ఆయనలో వాడికి దేవుడు కనిపించేవాడు. “నీకో విషయం తెలుసా? గుడికి వెళల్ని నాసిత్కులు కూడా అంకులిన్ దేవుడిలా 

భావించి చేతులు జోడిసాత్రు. ఆయన గురించి నీ దగగ్ర బాధ పడడ్ వాళెల్వవ్రికీ, ఊళోల్ ఆయనకునన్ గౌరవం లేదు” అనేవాడు.  
అది నిజమేనని నాకూ తెలుసు. కానీ ఆ నిజానిన్ గౌరవించేదెందరు? 
“గౌరవం ఏంచేసుకుంటావ? డబుబ్ కావాలి. ఈ లోకం నడిచేది డబుబ్తోనే” అనేవాడు కుమార. 
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కుమార నా కాల్సేమ్ట. మా ఊళోల్ ఓ భూసావ్మి బిడడ్. కాల్సులో వాడికెపుప్డూ అతెత్సరు మారుక్లే. ఫసొట్చిచ్న గజపతి ఓసారి వాణిణ్ ఎగతాళి చేసేత్, 
“కాల్సులో ఫసొట్చిచ్ ఏంచేసాత్వ? ఏ కాలేజిలోనే లెకచ్రరువౌతావ? లేదా ఏదో కంపెనీలో మేనేజరువౌతావ. ఆ కాలేజిలు, కంపెనీ పెటేట్ది ఎవరో తెలుసా, 
నేనే!” అనాన్డు. 

అందులో కొంత నిజం లేకపోలేదు. వాడి బాబాయి ఇంటర ఫెయిలడ్. సిటీలో ఫాయ్కట్రీ నడుపుతునాన్డు.  
ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో కుమారోత్, “చదువయేయ్క నేనూ ఓ కంపెనీ పెడతాను” అనాన్ను. 
కుమార నవివ్, “అది నీబోటివాళల్వలల్ కాదు. మీరు పదధ్తి మనుషులు. బిజినెసిక్ పదధ్తి పనికిరాదు. లేకపోతే మీ నానేన్ ఎపుప్డో పెదద్ కోచింగ 

సెంటర పెటిట్ ఉండేవాడు” అనాన్డు. 
ఆ మాట ఇంటోల్ అమమ్కి చెపాప్ను. అమమ్కి ఆదరాశ్ల పటిట్ంపు లేదు. తనకి తెలిసిన ఆదరశ్ం, నానన్ని అనుసరించడమే. నానన్ తరావ్త అమమ్కి 

ముఖయ్ం కనన్బిడడ్లు. అందుకని నేననన్ మాటలు నానన్కి చేరేసింది. 
నానన్ ఓ రోజు ననున్ పిలిచాడు. “వాయ్పారమూ ఒక సేవ. సేవా దృకప్థంతో చేసే వాయ్పారం మహోనన్తం. కానీ అలా చేసే వాయ్పారసుథ్లకి, 

మామూలు ఉదోయ్గులపాటి ఆదాయం కూడా రాదు. వసేత్ కనుక, వాళుల్ అడడ్దారుల్ తొకుక్తునాన్ రనన్మాట. ఉదోయ్గమైనా, వాయ్పారమైనా అడడ్దారుల్ 
తొకక్కూడదని నా ఆశయం. మనింటోల్ ఎవవ్రూ ఈ ఆశయానికి భినన్ంగా ఆలోచించకూడదు. ఇది శాసనమే అనుకో” అనాన్డు. 

తనిషట్ం తనది. నా ఇషాట్నిన్ శాసించడానికి ఆయనెవరు - అనుకునాన్ను. కానీ ఆ మాట అమమ్ దగగ్ర కూడా అనలేదు. దేనికైనా నానన్ని - 
ఆయనెవరు - అని పర్శిన్సేత్ తటుట్కోలేని పవితర్ భారతనారి అమమ్.  

ఎవరికో ఒకరికి చెపుప్కోకపోతే మనశాశ్ంతి ఉండదు. అందుకని శేఖరిక్ చెపాప్ను. వాడు వెంటనే, “నీకేమనిపించిందో కానీ, ఈరోజునుంచీ 
అంకుల ఆశయం నాకూ శాసనమే” అని అమమ్ని మరిపించాడు. 

వాడాయన శాసనానిన్ పాటించి, కాలేజిలో లెకచ్రరుగా తేలి నలబైఏళొల్చిచ్నా పర్మోషన లేకుండా ఉనాన్డు. నేను నానన్ శాసనానిన్ వయ్తిరేకించి 
నలబై ఏళల్కే కోటల్కి పడగెతాత్ను. కానీ నానన్కి దూరమయాయ్ను.  

ఆ దూరం తకుక్వది కాదు -  
నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరిచ్తే, ఆ విషయం శేఖర దావ్రా తపప్ తెలుసుకోలేనంత దూరం..... 
    - - - - - 
నానన్ మా ఊరికి పకక్నునన్ పటన్ంలో ఓ హాసిప్టలోల్ చేరాడు. వాళుల్ రెండోర్జులు రకరకాల పరీక్షలు చేసి ఐదువేల దాకా లాగారు. జబేబ్మిటో 

ఇంకా నిరాధ్రణ కాలేదు. కానీ ఆయనిన్ సిటీలో పెదద్ హాసిప్టలిక్ తరలించాలని అంటునాన్రు. అకక్డైతే బహుశా లక్షలోల్ ఉండొచుచ్ ఖరుచ్. అంత ఖరుచ్కి 
నానన్ ఒపుప్కోవడం లేదు. బతికిననాన్ళుల్ బతుకుతాను, ననిన్ంటికి తీసుకుపొండి - అంటునాన్టట్. 

నేను నానన్ ఆశయాలు పాటించకపోవచుచ్. కానీ నాకాయనంటే ఎంతో గౌరవం. ఇంకా చెపాప్లంటే ఆయనిన్ నేను పర్తిరోజూ మిసస్వుతునాన్ను.  
చినన్పుప్డాయన నాతో ఎంతో సరదాగా గడిపిన రోజులు ఇపప్టికీ నాకు మధురసమ్ృతులు. ఇపప్టికీ, గుడిడ్గా తన ఆశయానికి 

కటుట్బడిపోవడంవలల్, ఆయన గుడిడ్గా ననున్ దేవ్షిసుత్నాన్డని నాకు అనిపిసుత్ంది. 
బాగా డబుబ్ సంపాదించాలనన్ లక్షయ్సాధనకోసమే చదువవగానే నేను ఓ బిజినెసామ్న కూతురు రమని ఆకరిష్ంచాను. రమ నా పేర్మలో నిండా 

మునిగిపోయేక - ఆమె తండిర్ నా గురించి బాగా వాకబు చేసి తృపిత్పడి, తనే మా నానన్ని కలిసి పెళిల్ పర్పోజల తెచాచ్డు.  
నానన్కి కులమతాల పటిట్ంపులు లేవు. ఆయన రమ తండిర్కి తన ఆశయాలు చెపాప్డు. ఆయనకి నానన్ ఆశయాలకంటే, నామీద ఎకుక్వ నమమ్కం 

కాబటిట్, నిసస్ంకోచంగా ఆయన ఆశయాలిన్ మెచుచ్కునాన్డు.  
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కనన్కొడుకుని కదా, నానన్ ననున్ నమామ్డు. ధన సంపాదనకు నేను తొకక్నునన్ అడడ్దారుల్ నానన్కి అబదధ్ం చెపప్డం దగగ్రే మొదలయాయ్యి. నాకు 
రమతో పెళల్యిపోయింది.  

నేను నా మామగారికి విధేయుణణ్యి, ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా మసిలాను. నాకు నేనుగానూ బాగా డబుబ్ సంపాదించాను.  
ఒక ఏడాదిలో నానన్కి నేనెంచుకునన్ దారితోపాటు, నా వయ్కిత్తవ్మూ అరథ్మైపోయింది.  
నానన్ ననున్ వెలేశాడు. అమమ్, అకక్, తముమ్డు నాతో మాటాల్కూడదనాన్డు. వాళుల్ నాకులా కాదుగా, ఆయన మాటకి కటుట్బడాడ్రు. నేను నా 

వాళల్ందరికీ దూరమయాయ్ను.  
ఒకటా రెండా సుమారు పాతికేళల్ అనుబంధం. నావాళల్ని పర్తిరోజూ మిసస్వుతాను. అందరికీ దూరం కావడానికి కారణమైన నానన్ని మరీ 

ఎకుక్వగా మిసస్వుతాను.  
పిలల్లు అమమ్ని పేర్మిసాత్రు. నానన్నుంచి తమ పర్తిభకు గురిత్ంపు కోరతారు. ఆరిథ్కంగా నేను సాధించిన పర్గతికి ఆయన మెపుప్ లభించాలనన్ది 

నాలో బలమైన కోరిక. 
డబుబ్ సంపాదించడమొకక్టే నేను చేసిన నేరం. అందుకని నేను హతయ్లు చెయయ్లేదు. మానభంగాలు చెయయ్లేదు. వాయ్పారపు కిటుకులోల్ కొంత 

మోసముంటుంది. కొంత దౌరజ్నయ్ముంటుంది. అదే చేశాను. పోరికోసం, పోరుకోసం ఏంచేసినా నాయ్యమేనని వాడుక. నేనేం చేసినా చటట్ం పరిధి దాటను. 
దాటినా చటాట్నికి దొరకను. 

అకక్ పెళిల్కి నానన్ కటన్ం ఇచాచ్డు. అకక్ భవిషయ్తుత్కోసం అదో తపుప్ కాదనుకునాన్డు. అలా లంచాలు ఇసుత్నన్వాళుల్నాన్రు. అనవసరమైన 
మెడికల టెసుట్లు చేయిసుత్నన్వాళుల్నాన్రు. వాళల్లో ధనికులే కాదు, సామానయ్ పౌరులు కూడా ఉనాన్రు. ఇంకా నానన్ దగగ్ర చదువుకునన్వాళల్లో ఎందరో 
కోచింగ సెంటరల్ నిరవ్హణతో సహా ఆయనకు నచచ్ని పనులెనోన్ చేసుత్నాన్రు.  

నానన్ చుటూట్ ఉనన్వాళల్లో ఆయన ఆశయానికి విరుదధ్ంగా నడిచినవారు చాలామందే ఉనాన్రు. వాళల్నాయన వెలి వెయయ్లేదు. ననేన్ వెలి వేశాడు. 
ఒక విధంగా అది దౌరజ్నయ్ం. 

అమమ్కి, అకక్కి, తముమ్డికి - నాతో మాటాల్డాలనుందేమో, ఎపుప్డైనా వాళల్ని అడిగేడా? పర్జాసావ్మయ్ంలో ఉంటూ - మెజారిటీ అభిపార్యానిన్ 
పాటించాలనుకునాన్డా? 

నా బాధని శేఖరిక్ చెపుప్కునేవాణిణ్.  
“నీ భావాలు చీకటి. అంకుల సూరుయ్డు. ఆయన దగగ్రునన్వాళల్కి నీ భావాలు కనబడవు. నాకూక్డా” అనాన్డు శేఖర నా ఆవేదనని కొటిట్పారేసూత్. 
వాడి మాటలోల్ నిజముంది. నానన్ ననున్ దూరం పెటట్డం ఘోరంగా, కూర్రంగా అనిపించినా - నాకెపుప్డూ ఆయనమీద దేవ్షం పుటట్లేదు. నా 

భారాయ్బిడడ్లకి కూడా ఆయన గురించి గొపప్గానే చెబుతాను. ఎంత గొపప్గా అంటే - వాళల్కి ఆయనిన్ కలుసుకోవాలని కోరిక. కానీ ఆయన చెపిప్న 
ఆశయానిన్ కాకపోయినా, వేసిన వెలిని  గౌరవిసాత్ను కాబటిట్ వాళుల్ ఆయనున్ కలుసుకోరు.  

చివరికి నా మామగారికి కూడా నానన్ంటే గౌరవమే! 
నానిన్పుప్డు హాసిప్టలోల్ ఉనాన్డు. లక్షలు ఖరుచ్ పెడితే తపప్ నాకు దకక్డు. ఆయనిన్ దకిక్ంచుకునే శకిత్ నాకుంది. కానీ ఏమీ చెయయ్లేని 

అసహాయత.  
“నీ దగగ్ర చెపప్లేనంత డబుబ్ందని మిడిసి పడుతునాన్వ. మీ నానన్ని రకిష్ంచుకోగలవా?” అని నానేన్ ననున్ సవాలు చేసుత్నన్టుల్ంది. 
దూరంగా ఉనాన్ ఏదో రోజున మళీల్ నానన్కి దగగ్రవుతాననన్ ఆశ నాకుంది. ఆ ఆశకిపుప్డు సవాలొచిచ్ంది.  
నానన్ని రకిష్ంచుకోవాలి. ఎలా? 
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“ఆయనకి నువవ్ంటే దేవ్షం లేదు. ఇపప్టికైనా మించిపోయింది లేదు. నీ దారి మారుచ్కో. హృదయానికి హతుత్కుంటాడు” అనాన్డు శేఖర. 
అది నానన్ సందేశమా? లేక అసూయతో శేఖర తనకి తానుగా ఇసుత్నన్ సలహాయా? 
ఏ దారీ తోచకపోతే అపుప్డు గురొత్చాచ్రు నావాళుల్. 
నానన్ ననున్ మావాళల్కి దూరం చేశాడు. ఆయనిన్ తపుప్ పడుతునాన్ను. ఆయన నియంతృతావ్నిన్ నిరసిసుత్నాన్ను. మరి నేనూ నావాళల్ని మావాళల్కి 

దూరం చేశాను. ఆ విషయమై ఒక నియంతలా పర్వరిత్ంచాను తపప్ - వాళల్నెపుప్డైనా సలహా అడిగానా, సంపర్దించానా?     
నావాళల్ని నావాళల్నుకునాన్ను తపప్ మావాళల్లో ఒక భాగంగా ఎందుకు గురిత్ంచలేదు? 
ఆ రాతిర్ మొదటిసారిగా మావాళల్ గురించి నావాళల్తో పర్జాసావ్మిక పదధ్తిలో చరిచ్ంచాను. 
మనసుంటే మారగ్ముండదా - మారగ్ం కోసం మనసులిన్ కలిపాను.... 
    - - - - - 
ఒకే ఒకక్సారి మాటాల్డాలంటే ఏ కళనునాన్డో నానన్ ఒపుప్కునాన్డు. 
హాసిప్టలోల్ ఆయన, నేను - ఇదద్రమే ఉనాన్ం. 
నా మనసులో ఉదేవ్గం. ఆయనలో గుంభనని జయిసుత్నన్ ఆతీమ్యత.  
“నువువ్ నీ ఆశయం కోసం బర్తుకుతునాన్వు. ఈ సమాజానికి అది మేలు చేసుత్ందని నముమ్తునాన్వు. నీ ఆశయం సంగతేమో కానీ, సమాజానికి 

నువేవ్మైపోయినా పటట్దు. నేను నీ ఆశయం జోలికి రాను. నినున్ బర్తికించుకుంటాను. ఇందులో సమాజానికి మేలే తపప్ నావలల్ నీకూ, నీ ఆశయాలకీ ఏ 
నషట్మూ లేదు. నాకు నువువ్ వేసిన వెలిని తొలగించమని కూడా నేనడగను. కానీ నువువ్ నా దారిని కాక, నా డబుబ్ని శాసించావనుకో. అపుప్డు మనం 
కలిసుండడంవలల్ సమాజానికి పర్యోజనముంటుంది. నువువ్ సమాజానిన్ పేర్మించడం నిజమైతే,  నా మాట కాదనకు” అనాన్ను. 

నానన్ కళుల్ మూసుకునాన్డు. నా మాటలిన్ జీరణ్ం చేసుకుందుకు పర్యతిన్సుత్నాన్డని అరథ్మౌతోంది.  
ఆయన ఆశయాలు పాటించిన తముమ్డు వయ్వసాయంలోనూ, శేఖర ఉదోయ్గంలోనూ ఎదుగుబొదుగులు లేక అవసథ్లు పడుతునాన్రు. ఇదద్రిలో 

ఒకక్రు కూడా ఆయనకు సాయపడగల సిథ్తిలో లేరు. మరి నేను... 
ఆయన వైదాయ్నికొపుప్కుంటే, నలుగురు పేదవాళల్కి లక్షలు ఖరుచ్పెటిట్ ఆపరేషనుల్ చేయించి పార్ణాలు పోసేందుకు సిదధ్ంగా ఉనాన్నని ఆయనకి 

ముందే కబురందింది.  
నేను నానన్నే చూసుత్నాన్ను. ఆయనా ననేన్ చూసుత్నాన్డు. ఆ కనుల బాస నాకు అరథ్మౌతోంది.  
“డబుబ్ని వెలి వేసేత్ మానవతవ్ం మరుగున పడిపోయే పర్మాదముందనన్ మాట! ఎందుకంటే మానవతావ్నికీ డబుబ్ కావాలి” అంటునాన్యవి.  
ఈ సమాజం ఆయనున్ పటిట్ంచుకోదనన్ నిజానిన్ ఆ కళుల్ పటిట్ంచుకునన్టుల్ లేదు.  
మా నానన్ నాకు దకిక్తే చాలు. నేనూ ఆ నిజానిన్ నొకిక్ చెపప్ను. 
 
           PPP    
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  నానన్ కూడా అమేమ్!     శారద కాశీవఝుల  
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 అరధ్రాతిర్ నిదర్లోంచి ఉలికిక్పడి లేచాను.  
ఇండియాలో కనుమ పండగ వచేచ్సింది. అమమ్మమ్ వాళళ్ ఊళోళ్ తెలాల్రే లేచి వీధి వీధంతా సందడిగా జరుపుకునే భోగి, సంకార్ంతి గురొత్చాచ్యి. 

వారం ముందు నించే మొదలయేయ్ కోలాహలం, బంధువుల హడావిడి వలేల్ పండగ ఆనందం రెటిట్ంపు అయేయ్ది. అవనీన్ వదులుకుని ఈ దూర దేశం 
వచిచ్నందుకు రోజూ కనాన్ ఎకుక్వ బాధ  ఇలాంటపుప్డు కలుగుతోంది. రెకక్లు కటుట్కుని ఈ క్షణం ఏలూరులో వాలిపోయే అవకాశం ఉంటే ఎంత 
బావుణుణ్!  ఎనిన్ సంవతస్రాలు గడిచినా - ఆ మమతల నెలవులకి వెళిళ్పోవాలో, ఈ సుఖాలకు లొంగి ఇకక్డే ఉండిపోవాలో అనన్ తిర్శంకు శంకలు 
పోయేలా లేవు. 

మంచం మీద నుంచి లేచి, అలవాటైన వయ్సనంతో సెల ఫోనుని అందుకుని యధాలాపంగా చూసాను. నానన్ ఫోను నుంచి పదెధ్నిమిది మిసస్ డ 
కాలస్. నిరాఘ్ంతపోయాను. ఎపప్టిలా చెడు ఆలోచనలే ముందు వచాచ్యి, జరగరానిదేమైనా జరిగిందేమో అని. నా గొంతు తడారిపోయింది. 

ఒకక్ మిసెస్డ కాల ఇచిచ్ వదిలేసే నానన్, అరధ్రాతిర్ పదెధ్నిమిదిసారుల్ చెయాయ్లిస్న అవసరం ఏమొచిచ్ంది? పండగకి అందరూ కలిసి, ననున్ 
తలుచుకుని మాటాల్డదామని ఫోన చేశారేమో. 

మనసు సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్సేత్ మెదడు వినటేల్దు. 
వణుకుతునన్ చేతులతో ఇండియాకి డయల చేశాను. అవతల మోగుతునన్ంత సేపూ రకరకాల ఊహలతో నాకు తల పగిలిపోయే నొపిప్ 

మొదలయియ్ంది. మా చెలిల్ ఫోనఎతిత్ంది.. 
”హలోల్“ అనాన్ను భయంభయంగా… 
”అకాక్…నానన్” అని గటిట్గా ఏడుపు మొదలెటిట్ంది. నా మెదడు చలల్బడిపోయింది. 
“ఏమైంది” ఏం వినాలొస్సుత్ందో అని భయంగా అనాన్ను పూడుకుపోతునన్ గొంతుతో. 
“నానన్కి రాతిర్ హారట్ అటాట్క వచిచ్ంది, అమమ్మమ్ వాళళ్ ఊరోల్ ఉనాన్ము. నువూవ్, అనన్యాయ్ వచెచ్యయ్ండి..నాకు భయంగా ఉంది” వెకిక్ళళ్ మధయ్ 

అతి కషట్ం మీద చెపిప్ంది. 
 
నా గుండె ఆగినంత పనయియ్ంది , అనుమానించినదే నిజమయియ్ంది.   
“నానన్కి ఏమి కాదు, నేను ఇపుప్డే బయలుదేరుతునాన్ను..వచేచ్సాత్..ధైరయ్ంగా ఉండు..నేను అరగంటకోసారి ఫోన చేసాత్ను”  ఇవనీన్ చాలా 

సహజం అని నాకు తెలుసు అని ధవ్నించేలా అకక్ సాథ్నంలో బింకంగా జవాబిచాచ్ను.   
“అనన్యయ్కి కూడా చెపుప్, నాకు వాడి ఫొను అందటేల్దు, తవ్రగా వచెచ్యియ్ అకాక్” మళీళ్ భళుళ్మంది మా చెలిల్. 
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“అలాగే,నానన్ వయసు ఐపోతోంది కదా, ఏదో ఒక రోజు ఇలా జరుగుతుందని మనం ముందే ఊహించినదే కదా. నేనూ, అనన్యాయ్ 
వచేచ్సుత్నాన్ము, నువువ్ జాగర్తత్” నా దుఖం వింటే దాని ధైరయ్ం సడలిపోతుందేమో అని సప్ందన కోసం ఎదురు చూడకుండా ఫోన పెటేట్సి కురీచ్లో 
కూలబడాడ్ను. 

నానన్... నానన్!  
కలమ్షం నిండిన పర్పంచంలో నిజమైన పేర్మ అంటే ఏంటో పరిచయం చేసిన రెండో సగం!  
ఇలుల్, పిలల్లే పర్పంచమైన అమమ్ది అమాయకపు పేర్మ - వాళళ్ కోసం తనకు చేతనైనది ఏదైనా సరే చేసెయాయ్లనీ, కళళ్ ముందు పిలల్లు 

ఆనందంగా తిరుగుతుంటే చాలనుకునే ఆరాటం మాతర్మే ఉనన్ పేర్మ.  
దేవుడి కనాన్ గొపప్దీ, సృషిట్ కనాన్ అందమైనదీ అమమ్ పేర్మ!  
మరి నానన్ది?  పిలల్ల భవిషయ్తుత్ గురించి ఆరాటపడే పేర్మ. గారాబం చేసి అలుసు ఇసేత్ చదువుకుని పిలల్లు బాగుపడరేమో అనే భయం ఉనన్ 

పేర్మ. ఇంటి బయట ఉండే పర్పంచంలో తన పిలల్లు బాగా బర్తకాలని తాపతర్యపడే పేర్మ. తను పడినటుల్ పిలల్లు జీవితంలో కషట్పడకుండా ఉండాలని, 
ఆపేక్ష అంతా మనసులో దాచేసుకుని, కఠినంగా బాధయ్తలు నేరేప్ పేర్మ.  

అందుకే హైదరాబాదు ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయి, తముమ్డు కరాన్టకలోని మంచి కాలేజీలో చేరాలిస్ వచిచ్నపుప్డు వెళిళ్ తీరాలిస్ందే అని నానన్ 
పటుట్బటాట్డు. ‘కొడుకు దూరంగా వెళిళ్పోతాడు, ఎలా బతుకుతాడో, ఇంటి తిండి తినే అదృషట్ం లేద’నే బెంగతో అమమ్ వంటింటోల్నే వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ నానన్ 
తిడతారని కళుళ్ తుడుచుని బయటకి వచిచ్, బింకం నటించేది. నేనూ , చెలీల్ ‘హమమ్యయ్! మమమ్లిన్ ఏడిపించేవాడు దూరంగా వెళుత్నాన్డ’నుకునాన్మే గానీ  
రెండు రోజులోల్ వాడి వెలితి తెలిసి కలవరించినది గురుత్ంది. అసలు ఈ ఇంటోల్ , ఈ పర్పంచంలో, పర్తయ్క్ష కఠినాతుమ్డు నానన్ ఒకక్డే. అందుకే ఏ బెంగా 
లేకుండా వాడినలా ఇంటికి దూరంగా పంపేసి మామూలుగా ఉంటునాన్డని ఎనోన్సారుల్ అనిపించేది.  

‘ఇంకొకడికి అవకాశం ఇవవ్కుండా, పవర సీటోల్ కూచుని మనుషులందరి మీదా అధికారం చెలాయిసుత్నన్ దేవుడిలాగా, ఇంటిపెదద్ హోదాలో 
అందరి జీవితాలూ ఈయన ఇషాట్నికి శాసిసుత్నాన్డు నానన్’ అంటూ ఎనోన్సారుల్ తిటుట్కోవడం గురుత్ంది. ఎంత చదివినా 'ఇంకా బాగా చదవాలీ అని తపప్ 
'నువువ్ బెసట్' అని మెచుచ్కోని నానన్ని  సంతుషుట్డిని చేసే పర్యతన్ం పోను పోను మానుకునాన్ను. దహించే పశాచ్తాత్పం తపప్ పార్యశిచ్తత్ం లేని గతం 
తాలూకు చెరుపుకోలేని పొరపాటుల్!  

మూడు పూటలా మాకు కూడు, గూడు, గుడడ్, చదువులు, షికారుల్, అనువైన జీవితం మా అందరికీ అమరచ్డం కోసం,  పొదుద్నన్ నాలుగింటికి 
కాఫీ మాతర్ం తాగి ఇంటోల్ంచి బయటపడి ఎపుప్డో మేమంతా పడుకునాన్క రాతిర్ ఒంటిగంటకి ఓపిక లేకుండా వచేచ్ నానన్లో తపుప్లు పటట్డం ఎంత 
అవివేకం!  ఆయన సూక్టర శబద్ం విని పరిగెతుత్కెళిళ్ పలకరిసేత్ రోజంతా పడడ్ శర్మ మరిచ్పోతాడు పాపం అనన్ ఊహ కూడా లేకుండా - కషట్ం ఆయన 
బాధయ్త, సుఖం మా హకుక్ అనన్టుట్ సాగిన మా పర్వరత్నకి అపప్టోల్ పెటుట్కునన్ పేరు తెలీనితనం.  

అదే చినన్తనంతో ఇపుప్డు నా పదేళళ్ కొడుకు ఎపుప్డో ఒకసారి అలిగితే  గింజుకునే నాకు, ఏ శిక్ష వేయాలి? ఇంటోల్ తపప్ బయటెకక్డా తిండి 
తినని నానన్ రోజంతా కాఫీలు తాగే నిలదొకుక్కుని ఉదోయ్గం చేసి ఉంటాడు అనన్గిలట్ ఇనిన్ ఏళళ్ తరువాత వచిచ్ ఎవరికి పర్యోజనం? అవకాశం 
చేజారిపోయాకే వచేచ్ ఈ కొరగాని సుఫ్రణలెందుకు?  

 
అదే దుఖంతో, కెనడాలో ఉనన్ మా తముమ్డికి ఫోన చేశాను.   
“హలోల్..”  
“ఆ, అకాక్..ఏంటి ఈ టైంలో పడుకోకుండా”  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

13   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

“చెలిల్ ఫోన చేసిందిరా..నీకోసం చాలాసారుల్ పర్యతిన్ంచిందిట..నానన్..” కనీన్ళళ్ మధయ్ పూరిత్ చెయయ్లేక పోయాను.. 
”ఏమైందీ..” భయానిన్ అణుసుత్నన్ వాడి ఆతర్ం తెలుసోత్ంది.   
“రెండోసారి గుండెనొపిప్ వచిచ్ందిట, మనం బయలేద్రాలి రా”  
 రెండు క్షణాల నిశశ్బద్ం తరువాత "ధైరయ్ంగా ఉండు..ఊహించినదే కదా ఏదో ఒక రోజు వినాలొస్సుత్ంది అని! నేనిపుప్డే 

బయలేద్రుతునాన్ను..నువువ్ టెనష్న పడకుండా జాగర్తత్గా రా ” ఏడేచ్ సావ్తంతర్య్ం లేని మగవాడిలా ఎపప్టిలా వాడు దుఖం ఆపుకుని నాకు ధైరయ్ం చెపాప్డు. 
ఫోన పెటేట్శాక వాడెంత బాధపడతాడో నాకు తెలుసు. నానన్ని చూసి నేరుచ్కునన్దే. మనసులో ఎంత బాధ ఉనాన్, పెదద్గా లేనటుట్ నటిసూత్ ఇంటోల్ 
మిగతావారికి ధైరయ్ం చెపప్డం. 

ఇండియాలో మధాయ్హన్ం ఒంటిగంట అయుయ్ంటుంది. నా ఆలోచనలకు బలవంతంగా ఆనకటట్ వేసి మళీళ్ చెలిల్కి ఫోన చేశాను "కృషణ్కి చెపాప్ను 
అపరాణ్. వాడూ నేనూ బయలేద్రుతునాన్ం. నానన్కి ఎలా ఉంది" 

"ఈ పలెల్టూరులో హారట్ సెప్షలిసుట్లు లేరుట. విజయవాడ తీసుకెళళ్మంటునాన్రు. మూడు గంటలు పర్యాణం. రోడ మీద నిలబడి ఉనాన్ం 
అకాక్.ఆకిస్జెన సిలిండెరుల్ ఉనన్వాన కావాలిట, ఎకక్డా లేవు. మావయయ్ పరిగెడుతునాన్డు" ఎనిన్ గంటల నుంచీ ఏడుసోత్ందో దాని గొంతు బొంగురు పోయి 
మాటాల్డలేక పోతోంది.   

నాకు మళీళ్ దుఖం వచిచ్ంది. కొదోద్ గొపోప్ మా ముగిగ్రికీ అమమ్నీ, నానన్నీ బాగా చూసుకునే సోత్మత వచేచ్సరికీ ఆరోగయ్ం పాడయియ్ చెలిల్ ఒకక్తీత్ 
దగిగ్రుండగానే, అమమ్ కూడా ఆసుపతిర్కి తీసుకెళుతుండగా చనిపోయింది. ముగుగ్రిలో చినన్దయినా అపరణ్కొచిచ్న కషట్ం చూసేత్, మరింత కోష్భగా ఉంది.  

"భయపడకు అపరాణ్. కనుమ పండగ కదా, ఎవరో ఒకళుళ్ దొరుకుతారు. బస సాట్ండులోల్ ఉంటారేమో" దూరంగా కూచుని సలహా చెపప్డం 
ఎపుప్డూ తేలికే. 

"ఆ..అనిన్ చూసుత్నాన్ం..ఎంత డబైబ్నా ఇసాత్ం, తీసుకెళళ్ండని అడుకుక్ంటునాన్ ఒకక్ళూళ్ దొరకటేల్దు..తవ్రగా వెళితే నానన్ బతుకుతాడేమో 
అకాక్...భయంగా ఉంది వెళళ్గలమో లేదో" దాని ఏదుపు ఆగటేల్దు. పాతికేళుళ్ పెంచిన తండిర్ని అలా గుండె పటుట్కుని విలవిలాల్డుతుండగా చూసూత్, 
సిత్మితంగా చెయయ్వలసిన పనులు ఆలోచించడానికి చాలా నిబబ్రం కావాలి. 

"నానన్కి ఏం కాదు. ఆయనకి విలల్ పవర ఎకుక్వ అని డాకట్రుల్ ఎనోన్సారుల్ చెపప్లేదూ? మేము వచేచ్సుత్నాన్ం, ఆయనకేం కాదు" నాకు నేనే మళీళ్ 
మళీళ్ చెపుప్కుంటునన్టుల్గా అని పెటేట్శాను.. 

ఎంతసేపు మాటాల్డినా దానిన్ పర్శన్లు ఆడిగి ఇంకా కోష్భపెటట్డం కనాన్ ఏం ఉండదు. కర్ృషణ్ కూడా ఫోన చేసాత్డు, మళీళ్ అవే జవాబులనీన్ చెపూత్ 
అది బాధ పడాలి. ఫోన బాయ్టెరీ దారిలోకి సరిపడ ఉందో లేదో!  

చేయక తపప్ని విధిలా పెటెట్ సరద్డానికి లేచాను. ఏం పెటుట్కోవాలో గురుత్రావటేల్దు. అనిన్టికనాన్ పాసోప్రట్ ముఖయ్మని తోచింది. చేతికందిన కాసిని 
బటట్లు పెటుట్కునాన్ను. టికెక్ట కొనాలని గురొత్చిచ్ంది. ఎకక్డికి? ఏలురు. కాదు హైదరాబాద ఇంటికి. కాదు విజయవాడకి కదా? బురర్ పని చెయయ్డం 
లేదు. అజెంట కి ఫోన చేసి వివరాలు చెపాప్ను. వాడెంత రాటుదేలి ఉనాన్డో పాపం, నేను వెకిక్ళళ్ మధయ్ ఏదుసూత్ చెపుత్ంటే ఓపిగాగ్ రాసుకునాన్డు.  

"ఇలాంటి మెడికల ఎమెరెజ్నీస్కి కొంచెం డిసౌక్ంట ఉంది మేడం"  
మనసక్రించలేదు, అసలా పదమే నచచ్లేదు. "వదుద్. మై డాడ విలల్ బి ఫైన"  
 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

14   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

పిలల్ల రూంలోకి వచాచ్ను. పదేళళ్ పర్బంధ లౌకిక సమసయ్లతో నిమితత్ం లేకుండా అమాయకంగా నిదర్పోతునాన్డు. అమమ్మమ్తో ఆడుకునే 
అవకాశం రాని వాడి చినన్తనపు జాఞ్పకాలోల్ కాసోత్ కూసోత్ ఉనన్ది తాతయయ్తో ఆటపాటల అనుబంధమే. ఆయనకీ పర్బంధ కీ జరిగే కర్మశిక్షణ పోరులో, 
నా పరిసిత్తి అడకతెత్రలో పోక చెకక్ అయేయ్ది.   

"ఎందుకు అమామ్ ఇలా చెయయ్డం" అని పర్తిదానీ పర్శిన్ంచే వాడి తరం తీరు, 'పెదద్వాళుళ్ చెపేత్ ఎదురు పర్శన్ వెయయ్కుండా చెయాయ్ల’నే మా నానన్ 
సూతార్నికి చిరెర్తించే విషయం. 

'వెధవలు. ఇవా వీళుళ్ నేరేప్ది సూక్లోల్. ముందు వాళళ్కి రెండు అంటించాలి. ఒకక్ పదధ్తీ సవయ్ంగా లేదు ఈ దేశంలో.అదే ఇండియా ఐతేనా' 
అంటూ మా నానన్ ఈ దేశం వచిచ్నపుప్డు చేసిన విమరశ్ల పర్చారం వలేల్ హైదరాబాదులోని సగం మంది తలిల్దండుర్లు అమెరికా పర్యాణం విరకిత్తో 
మానుకునాన్రని  మా తముమ్డు జోక చేసూత్ండేవాడు.  

ఆయన వాడిని తిటొట్చుచ్గానీ, నేనెపుప్డైనా పర్బంధ ని ఒక మాట అంటే వాడిని వెనకేసుకొచేచ్వాడు 'మొతత్ం సిసట్మే సరిగాగ్ లేని దేశంలో 
పెంచుతూ వాడిని తిటట్కు. నేను ఇండియాలో పెంచి చూపిసాత్ వాడిని బర్హామ్ండంగా ' అనేవాడు, ఆవు మీద వాయ్సంలా.  ఇకక్డికి వచేచ్సి మాతో ఉండిపోతే, 
ఆయన పొదుద్నేన్ లేచి 'పేపర, పాలు, కరెంటు కోత లాంటి ఇబబ్ందులు పడకక్రేల్దు, ఎంతో కొంత సుఖంగా ఉండొచుచ్’ అని సౌలభాయ్లవైపు ఆయన మనసు 
మళిళ్ంచడానికి ఎంత పర్యతిన్ంచినా విఫలులమైనాము. 

"నానాన్! చూడు ఇనిన్రకాల కూరగాయలు ఫెర్సుష్గా దొరుకుతాయి ఇకక్డ. ఎంత ఆరోగయ్ం, వీలు? " అని ఆరాటంగా సోట్రుకి తీసుకెళితే, అనిన్ 
రకాల విచితర్మైన ఆకులీన్, అలమలీన్ పరీకిష్ంచి  

"ఏంటీ చెతత్ంతా తింటారా మేకలాల్? ఉమెమ్తత్కాయలిన్ కూడ తింటునాన్రో ఏంటో, విషం అని చెపుప్ వెరిర్వాళళ్కి. ఈ ఆకులనీన్ వినాయకచవితి 
పతిర్ పూజకి తపప్ ఎందుకూ పనికి రావు. చకక్గా వంకాయ అలల్ం కూర, గోంగూర పచచ్డి తినమను బతికునన్నాన్ళూళ్ రుచిగా" అని సోత్తర్ం చదివేవాడు.  

పర్పంచమంతా అదుభ్తం అనే నయాగరా ఫాలుస్కి ఆశగా తీసుకెళితే "ఇదా? మేము చినన్పుప్డు ఈదిన చెరువుల పకక్నే ఇలాంటివి బోలేడు 
చూశా. ఎకక్డైతేనేం నీళుళ్ పై నుంచి కింద పడడమేగా? దూరం నుంచి చూడడ్ం తపప్ వీళుళ్ దగిగ్రకి వెళాళ్నివవ్రు. అదే ఇండియా అయితే మన ఇషట్ం, 
ఎకకడ ఈదినా అడిగేవాడు లేడు. ఇకక్డంతా హడవిడి తపప్ కిర్య శూనయ్ం. ' అని తీసి పారేసేవాడు. 

సాయంతర్ం నేను ఆఫీసు నుంచి వచేచ్లోగా రకరకాల వంటలు చేసి పెటేట్వాడు, ఎంత వదద్నాన్ వినకుండా.  సీరియల తిని సూక్లుకి వెళేళ్ పర్బంధ 
కి పొదుద్నేన్ రవవ్దోశలూ, మావిడికాయ పచచ్ళూళ్ అలవాటు చేశాడు. వాడు నేను పెటిట్నవనీన్ చపప్గా ఉనాన్యని, తాతయయ్ చేత అడిగి 
చేయించుకునేవాడు. ఒకక్ తిండి విషయంలో మాతర్ం వారిదద్రి మధాయ్ కర్మశిక్షణకి తావు ఉండేది కాదు.  

'ఇంతింత కారాలు ఏంటి నానాన్, ఇవాళ నేను చేసాత్ను వంట ఉపూప్ కారం తగిగ్ంచీ’ అంటే 
'ఆ చపిప్డి కూడు తిని తొంభై ఏళుళ్ బర్తకడం కనాన్, అనీన్ కావాలిస్నటుల్ తినేసి తవ్రగా చచిచ్పోడమే మేలు. నా వాటా బెండకాయలు నాకు 

పడెయియ్, నాకిషట్మైనటుట్ వండుకుంటా' అనేవాడు. 
ఎకక్డ దొరికేవారో, వాకింగ అని వెళిళ్ రోజుకొకళళ్ని తీసుకొచేచ్వాడు 'అమామ్యి, ఇదిగో వీళూళ్ తెలుగువాళేళ్ట '  అంటూ.  వయోభేదం 

లేకుండా అందరూ బిలబిలమని వచేచ్వాళుళ్ ఆయనతో గడపడానికి 'అంకులిన్ మా ఇంటోల్ దింపేసి వెళళ్ండి, లేపొతే మేము పికప చేసుకోగలం' అంటూ.  
'నీకు మరీ ఫానస్ ఎకుక్వయిపోయారు నానాన్' అంటే ముసిముసిగా నవువ్కునేవాడు. 
'వాళళ్ందరి మనసులు మారేచ్సి, ఇండియా తీసుకెళిళ్పోతాడు తనతో పాటూ' అనేవాడు మా తముమ్డు.  
ఆయనకి అమెరికాలోని అనిన్ వింతలూ చూపించెయాయ్లని నా ఆరాటం. ‘బయటకి వెళదాం పద నానాన్' అంటే, ‘ఎందుకు డబుబ్లు దండగ. 

ఎలాగో రెంటు కడతాముగా, ఇంటోల్ ఉండి నాయ్యం చేదాద్ం' అనేవాడు.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

15   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

 
మధాయ్హన్ం పర్బంధ 'తాతా' అని అరుచుకుంటూ సూక్ల నుంచి రాగానే అనన్ం పెటిట్, హోంవరక్ చేయించేవాడు. వాడు వచిచ్నపుప్డు తలుపు 

తియయ్కపోతే ఇబబ్ంది పడతాడని, మధాయ్హన్ం నిదర్ మానుకుని ఎదురుచూసేవాడు . ఐనా మురిపెంగా 'ఇపప్టిదాకా ఇలుల్ పర్శాంతంగా ఉంది. వచాచ్డుగా, 
ఇంక కిషిక్ంధకాండే' అనేవాడు. 'పనిలో పని వాడికి కాసత్ తెలుగు నేరుప్ నానాన్' అంటే  

'శిక్షణలో మొదటి అడుగు బాసింపెటుల్ వేసుకుని కూచోవాలి వాడు అపుప్డే మొదలెడతా అనేవాడు '.  అయిదుఏళళ్ కిర్తం మొదలయిన ఆ తెలుగు 
నేరేప్ పర్హసనం మొదటి అడుగు దగిగ్రే ఆగిపోయి ఉంది. 

నిశిచ్ంతగా నిదర్పోతునన్ పర్బంధ వైపు మరోసారి చూశాను. వాడిని నాతో ఇండియా తీసుకువెళితే హాసప్టలోల్ పరుగుల మధయ్, మా రోదన చూసేత్ 
వాడి లేత గుండె గాయపడి జీవితాంతం ఏడుసుత్ందేమో! మనవాళుళ్ అనుకునన్ వాళళ్ దగిగ్ర చెడువారత్ ఎపుప్డూ దాచాలనో, చెపప్డంలో తాతాస్రం 
చెయాయ్లనో అనిపిసుత్ంది. ఏది జరిగినా తిరిగొచాచ్కే వాడికి చెపాప్లని నిరణ్యించుకునాన్ను.  

ఎయిరోప్రట్ కి వెళేళ్ దారిలో మళీళ్ అపరణ్కి ఫోన చేశాను.  
"ఒక ఆకిస్జెన సిలిండరే ఉనన్ వాన దొరికింది అకాక్! వాడు రాను, మా సారిన్ పరిమ్షన అడగాలి అంటే మావయయ్ అరిచి బయలేద్రదీసాడు. 

దారిలో ఉనాన్ము. రెండు గంటలోల్ విజయవాడ ఆయుష ఆసుపతిర్లో ఉంటాము" అంది. 
నాకాక్సత్ ఊరట అనిపించింది "గుడ. నా ఫల్యిట గంటలో ఉంది. ఫోన పాల్న తీసుకుంటాను. ఏం జరుగుతోందో వాటాస్ప లో రాసూత్ ఉండు, 

నాకూ అనన్యయ్కీ. ఎనిన్సారుల్ అని ఫోన ఎతత్గలవు?  ఏమైనా తినాన్వా?”   
" ఆ తినాన్ను అకాక్. నాకిపుప్డు ధైరయ్ంగా. నువూవ్ బెంగపడకుండా రా" ధైరయ్ం చెపాప్లిస్న కరత్వయ్ం గురొత్చిచ్న దానిలా అంది బింకంగా. అది 

అబదధ్ం చెపోత్ందని తెలుసు.  
మరోసారి కృషణ్తో మాటాల్డాను. ఊరటకి ఊరికే ఫోన చేసుకోవడం తపప్ ఏముంది మాటలకి?   
అవసరమైనపుప్డు నిదర్రాదు అని మరోసారి ఋజువైంది. ఇరవై రెండు గంటలు కంటకంగా గడిచాయి.  
ఆ క్షణం విజయవాడలో వాలిపోవాలనన్ నా ఆరాటంతో నిమితత్ం లేకుండా విమానం నతత్నడకతో డిలీల్ దావ్రా విజయవాడ చేరింది. గమయ్ం 

చేరేలోగా ఏం వినాలొస్సుత్ందో అనే భయం బిగబటిట్, ఇరవై రెండు గంటల పాటూ చెలిల్ రాసుత్నన్ విషయాలు చదువుతుంటే గుండె దర్వించిపోయింది. 
దారిలో నానన్ నొపిప్తో, ఆయాసంతో విలవిలలాడారనీ, ఆసుపతిర్ చేరగానే ఐసీయులోకి తీసుకెళిళ్పోయి డాకట్రుల్ ఇంకా పర్యతిన్సుత్నాన్రనీ చెపుత్ంటే ఎంత 
దుఖించినా తరగని బెంగ రెటిట్ంపయియ్ంది.  

విజయవాడలో విమానం దిగి, హాసిప్టల పేరు చెపిప్ టాకీస్ అడిగాను. ఆసుపతిర్ గుమమ్ంలో అడుగు పెడుతుంటే ముందు వారలో ఉనన్ రోగులూ, 
గుపుప్న వసుత్నన్ మందుల వాసనా సావ్గతానికి మళీళ్  కనీన్ళుళ్ ఉబికాయి.  

నానన్ పేరు చెపేత్ రెండో అంతసుత్లో ఉనన్ ఐసీయులో ఉనాన్రని చెపాప్రు. పిచిచ్ పటిట్నటుల్ అందరినీ తోసుకుంటూ పరిగెతాత్ను.  
ఐసీయు గది ముందు దిగాలుగా కూచునుంది అపరణ్. ననున్ చూడగానే ఇరవైనాలుగు గంటలుగా ఆపుకునన్ దుఖం పొంగి "అకాక్" అని 

బావురుమంటూ వచిచ్ కౌగిలించుకుంది.  
కొనిన్ గంటలోల్ మా ఇదద్రి విషాదానికీ మా తముమ్డూ వచిచ్ తోడయాయ్డు. రాతర్యితే ఒకక్ళేళ్ ఆసుపతిర్లో ఉండాలనన్ నియమం సడలించమనీ, 

ఒకక్ బంధువూ లేని ఆ ఊళోళ్ ఐసీయు ముందు పడిగాపులు పడుతూ ఉండనివవ్మనీ డాకట్రల్ని వేడుకునాన్ము. సిబబ్ంది కనికరించారు.  
యముడితో ముపైఫ్ గంటల యుదధ్ం తరువాత, పిలల్లిన్ ఇంకోసారి చూడాలనన్ నానన సంకలప్బలం గెలిచింది. కళుళ్ తెరిచారు. ఒకక్రినే 

ఐసీయులోకి పంపుతామంటే ముందుగా చెలిల్ని లోపలికి పంపాము.   
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తలుపు బయట నుంచుని అదద్ంలోంచి తొంగి చూసేత్ నానన్ ఒళళ్ంతా వైరల్తో, వెంటిలేటరోత్ కనిపించారు. సింహంలా గరిజ్సూత్ తనకేం కాదు అని 

మొండి ధైరయ్ంతో బతుకు లాకొక్సుత్నన్ నానన్ని...ఆ క్షణం అంత బేలగా, బలహీనంగా చూడటం ఎపప్టికీ వెంటాడే వేదన. 
చెలిల్ బయటకి రాగానే ఆపుకునన్ దుఖం పెలుల్బికింది. 'అకాక్, అనన్యాయ్' వచాచ్రా అనన్ది చెలిల్కి నానన్ సైగ చేసి అడిగిన మొదటి పర్శన్. ఒకక్సారి 

ముగుగ్రినీ చూడాలంటునాన్డని ఎంతో బతిమాలితే, ఒకే ఒక అవకాశం ఇచిచ్ంది నరస్.  మేము డీలా కనిపిసేత్ పేషంట మానసికంగా దెబబ్ తింటాడు అని 
హెచచ్రిసేత్, లేని ధైరయ్ం నటిసూత్ ముగుగ్రమూ నానన్ రూంలోకి ఒకేసారి అడుగుపెటాట్ము.  

ఊహించినటుట్గానే, ఒకరినొకరు చూసుకోగానే మా అందరి దుఖం ఉవెవ్తుత్న లేచింది. 
ఎనోన్ చెపాప్లని సైగలు చేసేసుత్నన్ నానన్ ఒళళ్ంతా  సూదులు గుచిచ్న రకత్పు గాటుల్. రెపప్ల మీద పాల్సట్రుల్, పకక్కి తిరిగిపోయిన కళుళ్, నోరు. 

ఎముకలు అంటుకుపోయి, కళుళ్ లోతుకుపోయి మా నానేన్నా అనిపిసుత్నన్ నానన్. మా అందరినీ ఇబబ్ంది పెటిట్నందుకు బాధ పడుతూ సారీ అనన్టుట్ సైగ 
చేసాడు. ఎపప్టికీ సంతోషంగా కలిసి ఉండమని చెపాప్డు. ఇంటికి తీసికెళిళ్పొమమ్ని కనీన్రు పెటుట్కునాన్డు.   

ఆకలేసినా లేకిగా అడగకూడదనీ, అతిధులుగా వెళిళ్నపుప్డు, ఎంత ఇషట్మైనా ఒకటి కనాన్ ఎకుక్వ ఎవరింటోల్నూ తినకూడదనీ నేరిప్న నానన్ 
దీనంగా పొటట్వైపు చూపించి 'తినడానికి ఏదైనా పెటట్మని ' జాలిగా, అరవై ఏళళ్లో మొదటిసారి అడిగాడు. మా ముగుగ్రికీ దుఖంతో గొంతు 
పూడుకుపోయింది.  మానిటర మీద మారుతునన్ రీడింగస్ చూసి నరస్ మమమ్లిన్ తిటిట్ బయటకి తోసేసింది.  

ఆయనకి కాసత్ తిండి పెటట్లేకపోతునన్ందుకు, అందరూ చూసుత్నాన్రని కూడా మరిచ్పోయి ముగుగ్రమూ గుండెలవిసేలా ఏడుసూత్, 
సముదాయించుకుంటూ మళీళ్ ఐసీయు బయట కూరుచ్ండిపోయాం. 

అమమ్ పోయాక, నానన్ని ఒకక్డినే ఇండియాలో వదిలేసి ముగుగ్రం ఇతర దేశాలకి ఎగిరిపోయామనే అపరాధభావం ముగుగ్రికీ ఉంది. రోజూ 
నానన్కి ఫోన చేసినా, మనసులో బోలెడంత పేర్మ ఉందిలే అని సరిద్చెపుప్కునాన్,  

'ఇకక్డకొచేచ్య నానాన్, ఇపప్టికైనా కాసత్ సుఖపడుదువుగానీ అని మొరాయిసుత్నన్ నానన్కి నచచ్చెపేప్ పర్యతన్ం చేసినా, సంవతస్రానికి ఒకసారి 
నానన్ దగిగ్రకి వెళొళ్చిచ్నా ఏదీ పరిహారంగా లెకక్రాదు - అవసరం తీరాక తలిల్దండుర్లిన్ వదిలేసిన ఎంతోమందిలో మేమూ ఉనాన్ం, ఇదే నిజం అంతే! 
మరొకరిన్ విమరిశ్ంచే హకుక్ మాకు లేదు! సమరధ్నకేం, ఏ కారణాలైనా చెపుప్కోవచుచ్!  

ఒంటి మీద కండువాతో సహా ఉనన్ కాసత్ ఆసిత్, ఊళోళ్ వాళళ్ందరికీ దానం చేసిన తన తండిర్ పేరుని గరవ్ంగా తన కొడుకుకి పెటుట్కుని,  
ముపప్యి ఏళళ్లోల్ కొడుకుని పేరు పెటిట్ 'కృషణ్ ' అని పిలిసేత్ తన తండిర్ని పేరుతో పిలిచిన అపరాధం చేసినటట్ని నమిమ్ పిలవని మా నానన్ -  

తండిర్ పోయిన తరువాత, ఒంటరి తలిల్ కర్మశిక్షణకు తల ఒగిగ్, చదువొదిలేసి చినన్తనంలోనే కుటుంబ భారానిన్ పెదద్ కొడుకుగా తలకెతుత్కునన్ 
మా నానన్ -   

 నాలుగు మైళుళ్ నడిచి రెండు రూపాయలకు ఆరు ఇడీల్లు తీసుకుని, తను పంపు నీళుళ్ తాగేసి ఇదద్రు తముమ్ళళ్నీ, చెలెల్లినీ పార్ణపర్దంగా సాకి, 
పెళిళ్ళుళ్ చేసి, ఆదరశ్మైన మా నానన్ -   

వాళళ్ అమమ్ చూపించి పెళిళ్ చేసుకోమనన్ మా అమమ్ మెళోళ్ తాళి కటిట్, చేతనయినంతగా భరత్గా బాధయ్తలు నిరవ్రిత్ంచి రిటైర అయాయ్క వయ్కిత్గత 
జీవితంలోనూ ఒంటరయిపోయినా, ఎవరి మీదా ఆధార పడకుండా నిబబ్రం నటించి, సంతోషం మాతర్మే పంచి బతికిన మా నానన్ - 

పొదుద్నన్ నాలుగింటికి లేచి చదువుకోవాలి అనే శాసనం నుంచీ, ఉనన్వాటితో సంతృపిత్గా సదుద్కోవాలి అనే సూకిత్ వరకూ అడుగడుగునా నేరిప్న 
పాఠాలూ, ఆయన చేసిన తాయ్గాలూ మనసు కలచివేసుత్ంటే  ఆజనామ్ంతం ముగుగ్రు పిలల్లనీ ఋణగర్సుత్లుగా మిగిలిచ్న మా నానన్ -   
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తలిల్దండుర్లు లేని లోటు, భారయ్ పోయిన మథన, పిలల్లు దగిగ్ర లేని బాధ, మనవలతో గడపలేని వెలితి తొలుసుత్నాన్, రాబందులాల్ ఎంతో కొంత 
దోచుకుపోయి పలకరింపు పేరుతో ఆయన ఒంటరితనానిన్ కుళళ్బొడిచి, చేసే సాయం కనాన్ పర్చారం ఎకుక్వ చేసుకునే బంధువుల మధయ్ మనిషి 
ఇంటికొసేత్ చాలనుకుని ఆశగా గుమమ్ం వైపు చూసిన మా నానన్ - 

కరర్ ముకక్, పగిలిపొయిన రబబ్ర బంతితో రోడ మీద చినన్పిలల్లు ఆడినా, అంతరాజ్తీయసథ్లిలో చెయియ్ తిరిగిన ఆటగాళుళ్ ఆడినా, వరధ్మాన 
ఆటగతెత్లు రంజీ టోర్ఫీ ఆడినా కిర్కెట అయితే చాలు చూడాలనుకుని నరుస్లందరినీ వారంలో సేన్హితులుగా మారేచ్సుకునన్ మా నానన్ - 

తను చివరిసారి చూడాలనుకునన్ వాళళ్ంతా వచిచ్ చూసేదాకా పార్ణాలు ఉగగ్బటుట్కుని,   కుటుంబపెదద్గా పేర్మని పంచడమే తపప్ తాను ఎపుప్డూ 
సరిగాగ్ అనుభవించలేక ఆపాయ్యతల కోసం మనుషులని పార్కులాడుతూ బతికిన మా నానన్ -  వారం తరువాత తుది శావ్స విడిచాడు.   

నినన్మొనన్టి దాకా కపిప్పుచిచ్న మా బింకం పటాపంచలైంది. అమమ్ పోయిన గాయం నుంచి ఇంకా కోలుకోక ముందే నానన్ కూడా 
దూరమయాయ్డు. 

మూడోసారి గుండెపోటుతో,  జాతకంలో రాసిపెటిట్ ఉనన్ చివరి ముపైఫ్ క్షణాల ఐహిక నరకానిన్ పూరిత్చేసి, నిషక్లమ్షంగా అరవై ఏళుళ్ పూజించినా 
కరగని దేవుడి పాషాణ హృదయం గెలిచాననుకుంటునన్ మరో విజయం ముందు,  తలవంచాడు.  

పర్పంచానికి పార్ణం లేని ఐసు ముకక్గా కనపడుతునన్నానన్మీద, కరమ్ తంతులో భాగంగా నిరాద్కిష్ణయ్ంగా పురోహితుడు నీళుళ్ గుమమ్రిసుత్నన 
చేదు జాఞ్పకాలు,  భారతదేశంతో తెగిన చివరి బంధం వీడోక్లు బహుమతులుగా మిగిలాయి. బతికుండగా తన పితృదేవతలకు కర్మం తపప్క విధులని 
ఆచరించిన మా నానన్కు ఏ విధంగానూ లోటు రాకుండా కరమ్ నిరవ్రిత్ంచాలని, కొండంత దుఖానిన్ కడుపులో దాచుకుని, కొడుకుగా ఆయతత్మైన మా 
తముమ్డికి చేతులెతిత్ నమసక్రించాలనిపించింది.  

అమెరికా తిరిగొచిచ్ వారత్ చెపప్గానే, 'తాత కావాలి ' అంటూ పర్బంధ గుండెలవిసేలా ఏడిచ్న ఏడుపు కనాన్, భగవంతుడు మనుషులని హింసించి 
పొందే వినోదం తాలూకు వికటాట్టట్హాసమే గటిట్గా వినిపిసోత్ంది.  

తపప్ని మరణం, తపిప్ంచుకోలేని దుఖం సహజమని తెలిసినా, కాలంలో కొటుట్కుపోతునన్ ఎనోన్ కుటుంబాల ఆకోర్శం వంతు మాదాకా వచేచ్సరికీ 
ఓరుచ్కోవడం దురభ్రంగా ఉంది. పర్పంచానికి మా నానన్ పార్ణం ఎంతోమందిలో ఒకటే కావొచుచ్, మాకు మాతర్ం ఎంతో మందిలో మా నానన్ ఒకడే 
పార్ణం!   

గరభ్ం దాలిచ్, పార్ణానిన్ పణంగా పెటిట్ పర్తిసృషిట్ చెయయ్గల అమమ్ ఎంత గొపప్దో, పర్కృతిసిదధ్ంగా తొమిమ్ది నెలలు మోయలేకపోయినా జనమ్ంతా 
గుండెల మీద పిలల్లిన్ ఇషట్ంగా మోసిన మా నానైన్నా, ఎవరి నానైన్నా అంతే గొపప్. మాతృతవ్ పేర్మ కొలమానం అయితే నానన్ సాథ్నం అమమ్ తరువాతది 
కాదు, అమమ్తో సమానమే!! 

PPP 
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¬Koò.. PeAKL¸ PoÍj              ÔL¸öÍMLÙÈ ¥qWcõ*ÔLö¥qML¿ë  
 ''¬Koò PeAKL¸PoÍj'' MLjkÀ Ä¿Ôc<j. MLjjŠÚ fH¸$qÈ¸Ôc<j. ¥q+j" ¼=h÷¸Ôc<j. Mnjj#eÂï ¼=h÷¸Ôc<j. MLjj[õ¸$c rHÍÄ ‚@~ 
Ä¿Ôc<j. CLÓ ¬^k ®^k ±Jd<j. − ±GH^¸Py ‚@~ ÂO~QL °¸Á. Â×cÂ¥h ÂO~QL¥q¸=o ¥x¸Ôn¸ ²ŠÚML. ¬Pe$qÂ ÂO~GS¥qëCL 
¥cÍj. ÂO~QL, ÂO~GS¥qëCL, −QL¥qëCL ¬Â¢ï ¥qÆfH CLÓ ±GHlCLk °Fcï<j.  

¬¸=o `−Py¼GSjëFcï<j`. −Py¼¸ÔL^¸ ¬FoÁ. ®¥qÚ< ¬ÀQLNnk¥hë ¬Ó¸¥cOq¸. ¬tjFc Td¸_¨¥h ¬FLøtj¸ÔcÆûFL, 
MLjj[õ¸$c − XL*¸Py ¬FLøtj¸ÔcÆûFL ¬À MLjj[õMnjÎFL ¬Ó¸¥cOq¸. ¬MLlFLj ÂOq]j¸ Â×.ã¸$c Â×.ã¸. Td¸_<j −Py¼GSjëFcï<j. ÔcPe 
À£öML¸$c −Py¼GSjëFcï<j. ¬ÓMc^jPoÂ GHÂ¥c_=hæ. FcŠ ¥x¸Ôn¸ ®_ò¸Á$c °¸Á. ¬tjFc ÔnGHð¥q CLGHðÍj. Td¸_<j 
−Py¼GSjëFcï<j. À£öML¸$c −Py¼GSjëFcï<j. ¬MLlFLj MLj¿ −Py¼¸ÔcÆûFL ÍjfSÀì ¬CLÂ¥h ²¸ÍjŠ ML¼á¸Á? Â×cÂ¥h ¬Á ¬CLÂ 
CLGHlð¥cÍj ¬ÂfH¸¼¸Á. − CLGHlð GH¿fSìCLjÓÁ, ¬Â FcŠ $q=hæ FLMLjô¥q¸. ¬tjCo öGHGSjëCL¸ MLjFLŠ ¥cMLÆû¸Á, − GH¿fSìCLjPo¸=h? 
¬CLFLj − GH¿fSìCLjPy÷¥h ²¸ÍjŠ Fn^æ_@~è<j? ³¸ ×.¿»¸Á? ²Pe ×.¿»¸Á? ³.. ³ ¥cOqBcÓ MLÓ÷ ¬Pe ×.¿»¸Á? CnÓjGSj¥yMcÓÂ 
ŠCLkÿÓ¸. Ä£j¥é ¥cÍj Fc‚ ¥qÆ»¸Á.  

''¬Koò.. PeAKL¸ PoÍj'' $q=hæ$c ¬Fcï<j. Fc‚ ÄÂfH¸Ôo¸CL $q=hæ$cFo ¬Fcï<j. Fc‚ ¬Oqíî¸ ¬tj¸Á. ¬CLÂ °EoíQLõ¸. 
¬tjCo Td=h MLjÂfR¥h ³¸ ¥qGRæMnjj¼á¸Ey GH=hæ¸ÔLj¥yÂ ŠÿFc MojbEcMLlÓPe$c FoFLk CLÓ ÀGHlð¥xÂ MnÈ"JwPoÍj. ²¸Íj¥q¸=o FoFLj 
Â#eOnÎûFL MojbEcÄÂ. rHÎ$c Ä£j ¬¸Í¿ −GS¥hëÂ $qMLjÂ¸¼ GS¸IGHj¸Py KcbÍõCL ¥qÆ»FL rHÍíMLjÂfR$c ¥éMLÓ¸ rHÍíMLjÂfR$c MLköCLMoj.. Ä£j 
¬¸Í¿ ¥y¿¥q À£Oqá^¸ Fc KcbÍõCL$c AKcÄ¸¼ ¬CLõMLGSOqMnjÎFL GHFLjÓj °FLïGHð=h¥i Mc=hÂ Ccõ$q¸ ÔofS Ä£j¥yGS¸ ¥éMLÓ¸ Ä£j¥yGS¸ ¯ 
Td¸_¨ GS¸$qCoÄjCy CoÓjEcíMLjÂ −$cFLj.  

¬Íj$y ¬Eo ¬Eo FcŠ FLÔLáÍj. ³EnÎFc GSk=h$c MLk=c÷<¸¨. $x*$xÍjí. ¬CLõMLGSOqMnjÎFL GHFLjÓj ³¸=h ¬Fc? ¬Eo 
ÁFLGHöÀ¥qÂ ÀOq$oNqj^¸ CoÂ¢Oqj sSÄ¸ÔL<¸. Ä£jŠ ¬À MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqkÓj ¬ÂfH¸ÔL¥qJwMLÔLjá. ¥cÂ MLkŠ ¬Ä ¬CLõMLGSOq¸. ²ML¿ 
QL¿¢Oq bÍO~ôÓj Mc¿¥h! 

 ''¬Koò PeAKL¸ PoÍj'' MLjÈ¢" MLjkÀÄ¿Ôc<j. MLjjŠÚ fH¸$qÈ¸Ôc<j. MLjj[õ¸$c rHÍÄ ‚@~ Ä¿Ôc<j rHÎrHÔLjá CLFo 
Ä¿»JwNqk<j. ''¬Koò! PeAKL¸ PoÍj ¯ EoQL¸ Kc$qjGH<Íj'' GSk=h$c Fc¥é ÔnJdð<j.  

¬^k ®^k ÔLkQcFLj. ²MLOqk PoOqj. MojÄjÍíOqMoj °Fcï¸. ¬¸=o Fc¥é ÔnJdð<j ''ÔLkQcO~'' Fc¥é ÔnJdð<j MLjÈ¢". ®¥q 
CLGHðPoÍj. ÔLkQcFLj.  

''¯ Py¥q¸Py MLj¸¼ Mc+"¥h TdìFLMoj PoÍ¸¨..'' fSìOq¸$cFo ÔnJdð<j.  
ÂOqêNqkÂ¥h ML¼áFLMc¨Pe$o MLk=c÷@~<j. KcP| Fc ¥yOqjæPy¥h ML¼á¸Á. ®¥q CLGHðPoÍj. FoFLk −Py¼¸ÔcÆûFL GSMLjNqj¸ 

ML¼á¸Á. MnjjÍ=h$c öGHQLï Ä£jPe$o Fc −PyÔLFLPy ‚@~ ¬Eo öGHQLï. MLj¸¼Mc+"¥h TdìFL¸ PoEc? Â×.MLk? ¬Eo¸=h FoFLj, Ä£jOqj ¬Á$y 
− ²Íj¿¸=hMcOqj. − öGH¥hÚ¸=hMcOqj. ¬¸ÍOqk MLj¸¼McOo$c? ¬¸=o - MLjFL¸ÍOqMLjj MLj¸¼Mc+"Moj$c? MLjFL¥h Kc$cFo °¸Á. 
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MLjFL¥q¸^k μ¥q TdìFL¸ °¸Á. ¥c_=hæ MLj¸¼Mc+"¥h TdìFL¸PoÍj. ¬FL^¸ Nnjj¥qÚ −¸CLOqõMojÄj=h? ¬¸=o Td¸_<j MLj¸¼Mc@~? 
¥cEc? ¬Á¤ öGHQLï. μ¥qMo+ ¬CLFLj MLj¸¼Mc<j ¬FLjŠ¸=o ¬CLÂ¥h TdìFL¸PoÍÂ KcbÍGH<jCLjFcï@~? ¬CLÂ¥h TdìFL¸ ²¸ÍjŠPoÍj? 
¥cOq*¸ ²MLOqj? GH¿fSìCLjÓj ³¸=i? μ¥qMo+ ¬CLFLj MLj¸¼Mc<j ¥cÍk ¬FLjŠ¸=o ¬CLFLj CLFLÂ CcFLj MLj¸¼Mc<Â ¬Â 
öbKqMLjGH<jCLjFcï@~? Po¥q ®CLOq MLj¸¼Mc+j" (¬¸=o MLjFLPe¸=hMc+j") Mc+"¥h TdìFL¸ PoÍÂ ÂOqêtjGSjëFcï@~? ¬GSPo¸ ×.Oqj$qjCy¸Á?  

''¥qÆ¥cÓ¸ ¥c¥qJwCo MLjOo¸^¸©?'' Fc −PyÔLFLÓFLj ¼FcïbÃFLï¸ ÔoGSkë MLjÈ¢" öGHQLï. öGHQLïÓ CLj=næ. öGHQLïŠ öGHQLï. öGHQLïrHÎFL 
öGHQLï. öGHQLïŠ GSMLkbEcFL¸ öGHQLï. −PyÔLFcbEcOq.. ¬Á¤... ''Td¸..._...¨'' FLj¸¼ ¬NqjõKcKyN|j.. FoFLj CL^jæ¥yPoFLj.. FoFo¸=h MLjFLPe¸=h 
−PyÔLFL$qÓMcOqj CL^jæ¥yPoOqj.  

MLjj¸Íj$c Ä£jŠ Td¸_¨ $qj¿¸¼ ¥x¸Ôn¸ CnÆNqkÆ.  
`Td¸_<j` MLjFLPe¸=h MojbEcMLlÓ ÍßfRæPy ¬FcMLjŠ<j (¬MLlFLFLj¥y¸¨ MLjFL¥h MLjFL¸ MojbEcMLlÓj ¬Â ÔnGHlð¥y‚<Íj. 

Â×.Moj ¬tjFc MLjFLPy MLjFL¸ ¬FLj¥yMLÔLjá _Nqj^Mc+"¥h MLköCL¸ ÔnGHð‚<Íj. MLjFL¸ MojbEcMLlÓ¸ ¬Â Mc+" CnÓjGSj¥yMcÆ) 
¬tjCo ¯Jd<j TdMLkFLõ Py¥q¸ ÍßfRæPy ö_CL¥qFo¿áFL Mc<j, FnÓ¥h¸CL GS¸Jdtj¸¼ GH@oGSkëMLl¸=c<j. rHWc"¸ fHÓ÷Æï 
ÔcCLFLtjFL¸CL$c CLFL TdìtjPy JwfRGSkë °¸=c<j. ¬tjCo MLjFLPe¸=h MojbEcÄ MLköCL¸¥cÍj. öGHGH¸ÔL GSMLjGSõÓ $qj¿¸¼ 
CnÓjGSj¥y<j, ¯EoQL¸ ²^jJwCy¸Ey ¬CLÂ¥h ¬MLGSOq¸PoÍj, EoQL¸Py GSÿFL¸ °¸EyPoEy CnÆ£Íj, À£öMLMcÍjPy¥cEy CnÆ£Íj, EoQLAKL¥hë 
°¸@~Py MLEyí CnÆ£Íj. `GSÿFL¸` EoQL¸Py °¸Ey PoEy CnÆNqjÍj. rHÎ$c −MoQLGH<^¸ Ä£j=h¸$|Ó¥h Mn+"^¸, MLjFL −PyÔLFLÓÂ 
MLõÀOo¥h¸¼FL Mc¿Â QLCLßMLlÓj$c ÔLk<^¸ ÄEoQcÓÂ Jv$q<^¸, EoQL¸ Jd@nÎJwCy¸Á. ¬Â ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFo QL¥hë‚@~ PoÍj. MLjFL¸ 
¬¸ÍOq¸ ¯ ÄGRNqkÓrHÎ ÔL¿á¸¼ _jöOqÓj Mo@n¥hÚ ®¸=h¥nÈ" ³.fS MoGSjŠÂ Vtj$c (XLÄj¸ÔL¸¨ GHO~ŠPy °FLïMLk^ ¬FoQcFLj) 
Vtj$c ¥cÍj, ÂöÍPoÂ O~öCLjÓj $q¨sHMc+"¸.  

¯ Td¸_¨¥h ¬Pe¸=h GSÍjÜBcÓj ³Ä¤PoMLl. MLjFLPe¸=h μ¥q=yOq¥q¸ MojbEcÄ MLköCL¸ ¥cÍj. ¯ ÄGRNqkÂ¥h FoFo TdXLõ¸. 
²¸Íj¥q¸=o ¯ EoQL¸ Jd@nÎJwCy¸ÍÂ ¬GSÿFL¸ ²ŠÚMnÎ¸ÍÂ ¥x¸ÍOqj rHÍí MojbEcMLlÓj (¬¸=o MojögSëÓj ¬FLïMLk^) ¬McOqjèÓj MnFL¥hÚ 
®Ôoá °ÍõMLj¸ ÔoGH=hæFLGHlð<j °<CcAKL¥hë$c FoFLk Fc Jd>OqQcÓ McOqj GHÍMLCLOq$qÀPy FcŠ ®¼áFL MojbEcÄ ¬McO|è MnFL¥hÚ ®MLø^¸ 
¥yGS¸ ¥cOqõö¥qMLj¸ rH=hæ ¬¸Í¿Â fHÆsSë (¯ Td¸_¨Â ‚@~) ¬¸CL MLjj[õMnjÎFL ¥cOqõö¥qMLj¸ MLÁPofS rHWc"¸ fHÓ÷Æï À£GSjŠÂ 
ÄVOqNqköCLŠ MnÈ"FL Mc×.MLjô Mc<j. ¬ÔLá¸$c Â¢OyÔLö¥qML¿ë IfH@oÓj Mctj¸¼FL¸CL$c ''³MLjNqkõ O~PoÍj?'' ¬Â MLjj#eFL ¬¨»Co 
MnbÍML ³MLjFcï@y CnÓjTd? ''²¸Íj¥q¸© ÀFLïÁ ¬Oq¥qÚ ®Pe¸=h ¥cOqõö¥qMLkÓjc'' ¬Â ¬=c÷ ¬Mo MLk^Ój Fc MnjjVFL ÔnsHðQc<j. 
MLjFLPe¸=h MojbEcMLlÓj ³¸ ÔnJdðÆ? ŠÍOqPoÍFy Po¥q MoOo ¬Oqã¸=| GHÂ °¸ÍFy ÔnJdðÆ. ¥cÂ¢ Ä¤@o¸=h? ¬¸Íj¥é Ä¤<j MojbEcÄ ¥cÍj! 
¬Á Co^CnÓ÷¸.  

®¥q öGHGSjëCcÂ¥h MLEcí¸. Td¸_<j FLFoï ÔLkGSjëFcï<j. GSÓV¥yGSMojMnk FoFLk Td¸_¨Â ÔLkQc. MLjÈ¢" Td¸_<j −PyÔLFLPy 
GH@~è<j. ¯Td¿ ×.Fc¸À¥q¸$c ¬Fcï<j. MLjjÔLá^$c MLjk@yTd¿ ¬Fcï<j. ''¬Koò PeAKL¸PoÍj..'' ¯Td¿¢ ¬¸Co. MLjkÀ Ä¿Ôc<j, 
MLjjŠÚ fH¸$qÈ¸Ôc<j. rHÎ$c rHÍÄ ‚@~ Ä¿Ôc<j. ¥qWn"$qOoQc<j. ''¯ EoQL¸ Kc$qjGH<Íj'' fSìOq¸$c ÔnJdð<j. On¸<j ÔoCLjÓCy 
−VøÂ¸ÔcÆûFL ÄGRNqj¸ MojbEcÄPe$cFo ¬Fcï<j. FcPyÂ MojbEcÄ‚@~ ÂöÍPoÔc<j. ''³¸ ×.¿»¸Á?''  

''³¸ ×.¿»Co ³¸Pn¸¨? Ä£jOoMLjFcï −OqjTdëO~? À£OqjTdëO~?''  
''¬GSPo¸ ×.¿»¸Á?'' ¬GSÿFL¸$c ¬¨$cFLj.  
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ర రాలు                                   దాయ్రిథ్ర రాలు                                   దాయ్రిథ్   

KcbÍõCL ÂöÍPo¼¸Á, −MoQL¸ ÂöÍPo¼¸Á.  
''Td¸_ÇMLO~MLl$cOqk ÔnGHð¸¨. ³¸ ×.¿»¸Ey? FoFoMnjÎFc GSVNqj¸ ÔnNqjõ$qÓFc?''  
Td¸_ÇMLO~MLl FcMnÎGHl ¥qWn"Àë ÔLk<j. À£XL*¸$c ÔLkQc<j. ³Ey MnCLjŠCLjFLï^jæ ÔLkQc<j. ³Ey °¸Á. ÔnGHðKyCLjFcï<j. 

®GHð=h¥h Ä£jŠ FcŠ ÄGRNqj¸ CnÆNqjKyCy¸Á. ®Eo MLjFLPe¸=h MojbEcMLlÓ¸ ²ÍjOqj ÔLkGSjëFLï CLOqj*¸. −QLŠëÓÂ, −OqjëÓÂ¢, 
Cc¨CLjÓÂ¢, gH¨CLjÓÂ¢ °Íí¿¸ÔLKyCLjFLï CLOqj*¸.  

''ÔnGHlð ³¸ ×.¿»¸Ey?'' MLjWc" GSMLjOyCcûÿ¸Cy ¬¨$cFLj, ŠÓ¸ GSMLjGSõ, ³EnÎFc ³MnjÎFc GSOo FoFLj ÄGH÷McÂ¥h Fc¸Á 
GHÓ¥cÆû¸Eo. CLOqCLO~Ój$c ×.¿»FL CLGHlðÓÂ¢ï ¯ Oy¾ GS¿ÔnNqkõÆû¸Eo.  ÄGH÷McÂ¥h ¯Oy¾ Fc¸Á GHÓ¥cÆû¸Eo ¯ MLkOqjð¥yGS¸ 
FLFLjï FoFLj ¬¿ð¸ÔLj¥yMcÆû¸Eo. JwO~=cÓ Kc^Py MnFL¥q<j$qj MosS öGHGS¥éëPoÍj. Fc −MoQL¸ −$q^¸PoÍj. MojbEcMLlÓj öGHGH¸ÔcÂï ²Pe 
öGHAKcÄCL¸ ÔoQcOy ÔL¿öCL ÔnfHðFL Jd>OcÓÂ¢ï $qjOqjë¥xGSjëFcïtj.  

ÕÔc¸ÍGSMcÍ¸ ¯ EoQcÂï ²Pe MLjj¥qÚÓj Ôn¥qÚÓj ÔofS¸Ey öGHÀ£ sH½¡Â ¼¸¼ ¬¥qÚ< Fo öMcNqjKyNoj ¥xCLë ÔL¿öCL Oq¥që ÔL¿öCL 
FcŠ CnÓjTwë¸Á. ö_Vô¸<¸ _ÍíÓj ¥cKyCy¸Á. Â¢Š CnÓjTwë¸Á. FcNqjŠ¨$c ®Á Fc MnjjÍ=h ¬<j$qj. fSìOq¸$c ÔLkQc.  

''³ GSVNqj¸ ¥cMcÓFcï ¬<j$qj Td¸_ÇMLO~MLl.. ³¸ ×.¿»¸Ey ÔnGHlð'' ÍOqð¸$c ÍNqj$c bÁ¢MLk$c ¬¨$c. 
Td¸_ÇMLO~MLl$cOqj Fc MnÎGHl Á¤FL¸$c ÔLkQcOqj. $q=hæ$c ±fH¿ gHÆá MLÁPeOqj. ÂOqêNqkÂ¥h ML¼áFLMc¨Pe.  

''FcŠ μ¥qÚ GHÁMoÓj °¸=o GSOqí¸¨ TdO|. MLjWc" IGHGSjæ¥h ®ÔoáTdë.. ÔcPe ¬MLGSOq¸ GH¨¸Á. ''  
¬¸Íj¥é ¯ EoQL¸ Kc$qjGH<Íj. Ex¸$qMLjj¸@~¥x<jŠ.!!  

 
PPP 

 
 

 
 “అమామ్,ఇవాహ్ళ నాక ఛాలాల్ ఇంఫారెట్ంట మీఠింగస్ ఉనాన్య. ఫోయినసారిక్  మలిల్ ఇంకోటి ఏధీ  మొదలెప్టట్బాకు. నువ  ఫోయిన సారి 

చేసిందానిక్  పోలీస, కోరుట్స చుటూట్ థిరగాలిస్వచిచ్ంది. మళీల్ థిరగలేన. నాకు ఇటువంటివాటిక్ టైం లేద"  అని కొంచెం గొంతు పెంచి హెచచ్రించి 
బయలుదేరాడు కొడుకు. కోడలు కూడా లిప సిట్క రాసుకుని, పెదాలు చపప్రినూస్త్, ఒక చెవి ఇటు పడేసి విని ఉదోయ్గానికి బయలుదేరింది. 

అనన్పూరణ్మమ్ గారు కొడుకుకి ఇషట్మని, గుమమ్డి కాయ కూర కోసం ముకక్లు కోసూత్ గింజలు పకక్న పెడుతునాన్రు. 
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అనన్పూరణ్మమ్ గారు అమెరికా రావడం ఇది రెండవ సారి. మొదటిసారి పదిహేనేళల్ కిర్తం మనవరాలుని 
పెంచటానికి  వచిచ్ంది.  ఇపుప్డు అదే మనవరాలు హైసూక్లు పూరిత్ అవుతునన్ది. గార్డుయ్వేషన పారీట్, ఒకక్గానొకక్ కూతురు, దానికి నీ పేరే పెటుట్కునాన్ము, 
నువువ్ రాక పోతే ఎలా అని మళీల్ అమెరికా తీసుకు వచిచ్ బంధించారు.. 

తనది పలెల్టూరు. తన ఊరిలో అందరూ తెలిసిన వారు అనేకంటే, తను చెపిప్ందే చేసాత్మంటారు. తను లేకుండా ఏ శుభ కారయ్ం 
జరగదు. ఆవిడ చేతులలో ఏది పడినా పచచ్గా పెరుగుతుంది, అందుకని ఆ పచచ్టి చేతులతో ఆశీరవ్దించమని, పెళిల్కూతుళల్ని తయారు చేయటానికి, 
పెళిల్ళల్కీ, సీమంతాలకి, బారసాలలకి, అక్షరాభాయ్సలకి ఊళోల్వాళేల్ కాదు, పకక్ ఊళల్ వాళుల్ కూడా పిలుసాత్రు.  

నిజంగానే అనన్పూరణ్మమ్గారివి పచచ్ని చేతులు. ఏ గింజ ఎకక్డ పడేసుత్ందో గానీ, మొకక్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి. కూరగాయ 
మొకక్లు విరగకాసాత్యి. ఒకసారి సొరపాదు బడి పంతులు గారి ఇంటి కపుప్ పైకి పాకించింది. గంగాళం సైజులో సొర కాయలు విరగ కాసి, బీద 
బడిపంతులు ఇంటి కపుప్ కూలినంత పనయియ్ంది.  ఇంకోసారి గుడి పకక్న ఉతస్వ విగర్హాలు పెటేట్ పందిరికి పొటల్పాదు ఎకిక్ంచింది. పొటల్కాయలు 
మోకులలేల్ తెగ కాసి వేలాడాయి. ముకోక్టి ఏకాదశికి ఉతస్వ విగర్హాలు తీదాద్మని ఆచారుల్ గారు తెలల్వారకు ముందే సాన్నం చేసి, మడి కటుట్కుని, సగం 
చీకటోల్ ఆ పందిటోల్కి పర్వేశించ బోయారు. గాలికి ఊగుతునన్  దుడుడ్ పొటల్కాయ ఒకటి ఆయన వీపు తటిట్ంది. చీకటోల్ తార్చుపాము అనుకుని ఆచారుల్ గారు 
మూరఛ్ వచిచ్ పడాడ్రు. తరువాత ఆదిశేషుడుకి ఏదో అపచారం జరిగిందనుకుని ఉపవాసాలు పెంచి, ముకోక్టి ఏకదశి పూజలు మాతర్ం బర్హామ్ండంగా 
చేశారు. ఆ సంవతస్రం బోలెడు పర్సాదాలు.  

ఇక చెటల్యితే ఒకటిగాదు. ఊరుకి ఒక మూల ఉనన్ తాటి చెటల్కి అనన్పూరణ్మమ్ గారి తాటి తోపు అని పేరు. ఊళోల్ పది గీత కారిమ్కుల 
కుటుంబాలు, టౌనులో రెండు కలుల్ దుకాణం కుటుంబాలు వాటి మీద బర్తుకుతునాన్యి. ఊళోల్ ఎకక్డపడితే అకక్డ మామిడి చెటుల్, కొబబ్రి చెటుల్. వాటి 
కాయలు అముమ్కుని బర్తికే వాళూల్ ఉనాన్రు. ఈ మధయ్ పంచాయితీ వాళుల్ మామిడి, కొబబ్రి కాయలకి వేలం పాట పెడతాననాన్రు. కరణం మునస్బులని 
దుముమ్ దులిపి, ఉతికి ఎండేసింది. పర్తి ఒకక్ళల్ ఇంటి ముందు మామిడి చెటుట్, ఇంటి వెనుక గొడల్ సావిళల్కి ముందు జామ చెటుల్, "అనన్పురణ్మమ్గారు మా 
అమామ్యి పెళిల్కి పెటిట్న మామిడి పాదు, సీమంతానికి పెటిట్న జామ పాదు" అని చెపుతారు. తను పెటిట్న వేప చెటూల్, చింత చెటూల్, కొండ మలిల్ చెటల్ మీద 
కాకి గూళేల్ కాదు, కొంగల గుంపులు కూడా నివాసం ఉంటునాన్యి. ఒకసారి గొవరన్మెంటు వాళుల్ పెదద్ రోడుడ్ వేసూత్ దారికి అడడ్ంగా ఉందని ఓ తుమమ్ 
చెటుట్ను కొటేట్యబోయారు. తను వేసిన తుమమ్ చెటల్ మీద బోలెడు గిజిగూళుల్ ఉనాన్యి, బోలెడు పిచుచ్కలు కాపురం చేసుత్నాన్యి, తుమామ్కు ఒకక్టి రాలినా 
నేనూరుకోను అంటూఒక చేతోత్ తుమమ్ చెటుట్ని వాటేసుకుని,  రెండో చేతోత్ ముకుక్మూసుకుని ఊపిరి బిగబటిట్ భీషిమ్ంచుకుని కూరుచ్ంది. ఆ రోడుడ్ ఆ చెటుట్ 
దాకా వచిచ్ చందర్వంక లాగా వయాయ్రపు మలుపు తిరిగింది. 

అంతటి అనన్పూరణ్మమ్గారిని అమెరికా రెండోసారి తీసుకువచిచ్ బంధించాడు కొడుకు.. 
పోయినసారి, పదిహేనేళల్ కిర్తం మనవరాలుని పెంచటానికి వచిచ్నపుప్డు, వసాత్, వసాత్ తన చీర కొంగు కొనని మజిజ్గలో ముంచి, 

దాంటోల్ గోగు గింజలు కటుట్కుని తెచిచ్ంది. కొడుకింటికి రాగానే గోగు గింజలని పకక్న పెటిట్, పాలు కాచి ఆరబెటిట్ చీర కొంగు కొనని ఆ పాలలో ముంచి, 
పిండి, తోడు పెటిట్ంది. ఆ పెరుగు, జునున్ కంటే గటిట్గానూ, తియయ్గాను తయారయింది. ఈ కాలానికి అమెరికా సంయుకత్ రాషాట్ర్లనిన్ంటికి ఆ పెరుగు తోడు 
విసత్రించింది.  రెండో రోజు, కొడుకూ కోడలూ ఉదోయ్గానికి వెళిల్న తరువాత మనవరాలితో కలసి లాన లో ఆడుకుంటూ ములుల్ అటల్కాడు పటుట్కుని లాన 
ఒక మూల తవివ్, మటిట్ సరి చేసి, తను కొంగున ముడి కటుట్కొచిచ్న గోగు గింజలని వేసింది. 

గోంగూర ఏపుగా పెరిగింది.  గోగు పూలైతే మహా సొగసుగా ఊగాయి. తుమెమ్దల గుంపు, వాటిని పటుట్కోటానికి పకుష్ల గుంపూ 
చేరాయి. ఆపుప్డపుప్డూ మనవరాలిని పారక్ లో ఆడించమంటూ కోడలు దించి వచేచ్ది. అకక్డ పోగేసిన ఏవేవో చెటల్ గింజలు తీసుకువచిచ్, అటల్కాడతో 
తవివ్ ఇంటి వెనకాల దడి చుటూట్ వేసింది. 
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మనవరాలి పుటిట్న రోజని పారీట్ పెడితే, అనిన్ కూరలతోపాటు, లాన లో పెరిగిన గోంగూరతో పచచ్డి చేసింది. మనవరాలు కేక కట 
చేసుత్నన్పుప్డు గొడవ మొదలల్యియ్ంది. పెదద్ పెదద్గా కూతలు వేసుకుంటూ పోలీసు కారుల్ వచాచ్యి. ఒకక్ ఉదుటున పోలీసులు లోపలికి చొరపడి "ఫీర్జ" అని 
అరచి,  బెదిరించడం మొదలు పెటాట్రు. ఓ నలుగురు పొలీసులు గోంగూర మొకక్ల దగగ్రకి వెళిల్ ఫోటోలు తీసి, పచచ్టి గోంగూర మొకక్లని నరికి మోపు 
కటాట్రు. లోపలికి వచాచ్రు. ఒక పోలీసు "మారువానా" అనాన్డు, ఇంకొకడు వీడ అనాన్డు. "గంజాయి పెంచుతుతునాన్రా?" అని ఇంకొక తెలుగు కోడలు 
వంకరుల్ పోతూ కిసుకుక్మంది. నవువ్కుని, గోంగూర పచచ్డితో అనన్ం కలుపి,  పోలీసువాడికి తనకి వచిచ్న ఇంగీల్సులో eat అని చెపిప్, చేతులతో సంజఞ్లు 
చేసి, చేతిలో ముదద్ పెటట్బోయింది. వాడు సుకుమారంగా ఎడంచేతి పిడికిలి బిగించి, చిటికిన వేలు ముందుకు చాచి గోంగూర పచచ్డి ముదద్కు అంటించి, 
నాలుకకు రాసుకుని చపప్రంచి, తననూ, కోడుకునూ పోలీసు కారులోకి ఈడుచ్కుపోయాడు. ఆ పోలీసు వాడి మోహం మాతర్ం నిజంగా ఎరర్గా మాడింది.  

తరువాత, కొడుకు పోలీసుల చుటూట్, కోరుట్ల చుటూట్ తిరిగి, బోటనీ ఫొర్ఫెసరల్తో సాకాష్య్లు ఇపిప్ంచి కేసు కొటేట్యించుకునాన్డు. తనని 
వెంటనే ఊరుకి పంపించేసాడు. మళీల్ పదిహేను సంవతాస్రల తరువాత ఇపుప్డు తీసుకువచాచ్డు. ఆఫీసుకు పోతూ, పోయినసారి జరిగిన గొడవని గురుత్ 
చేశాడు. 

కోడలేమో ములుల్ అటల్కాడ దాచేసి, ములుల్ అటల్కాడ ఎపుప్డో విరిగిపోయిందని చేతులు వంకరుల్ తిపుప్తూ అబదధ్ం చెపిప్ంది. 
మనవరాలు కూడా పెదద్దయియ్ంది, దానికి కూడా తన చదువు తన సేన్హితులతో సరిపోతునన్ది. చెయయ్టానికి కూడా ఏమీ పని లేదు.  

గుమమ్డి కాయ కూర చేయటం కోసం పోపు డబాబ్ తీయబోతే, అనీన్ చిందర వందరగా కనిపించాయి. అనీన్ అడుగూ బొడుగూ 
ఉనాన్యి. పోపు డబాబ్ ఉనన్ అరలోనే వేరే దినుసులుకూడా చినన్ చినన్ ఫాషన గాజు సీసాలోల్ అడుగంటి ఉనాన్యి. కోడలకి శుభర్ం తకుక్వ, వివరం 
తకుక్వ, దుబారా ఎకుక్వ అని అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు. అనిన్టినీ శుభర్ం చేయటం కోసం వెనక డెక మీదకు చేరాచ్రు. గుమమ్డి కాయ కోసిన 
గింజలని కూడా డెక ఒక మూల శుభర్ం చేసి ఎండపెటిట్ంది.  

ఈ లోపల కరణ్ కటోరంగా పైనుంచి పకిష్ అరుపు వినబడింది. చూసేత్ పాల పిటట్. రెకక్లు నలల్గానూ, శరీరం నీలం రంగులోనూ ఉంది. 
తన ఊరిలో ఉనన్ పాల పిటట్ కంటే కొంచెం పెదద్ది. కర్ర్ కర్ర్ అంటూ అరుసోత్ంది. "నేను నినేన్మి చేశానే?" అని ముదుద్గా విసుకుక్ంది అనన్పూరణ్మమ్ 
గారు.  కొంచెం అవతలకి వెళిల్ పోపు డబాబ్లో అడుగున ఉనన్ గింజలు లాన కి అవతల ఉనన్ మటిట్ మీద విసిరింది. నలల్ గసగసాలు, తెలల్ ఆవాలు. కోడలుకి 
ఏ దినుసులలో రుచి ఎకుక్వుంటుందో తెలీదనుకుని, కొనిన్ సీసాలు సగం నిండుగా ఉనాన్ మటిట్ మీద జలిల్ంది. ఇంటోల్ కోడలు డయిటింగ అనుకుంటా 
సజజ్లూ, జొనన్లూ, రాగులూ, పొదుద్ తిరుగుడు గింజలూ, ఎండు మొకక్జొనన్ గింజలూ, బఠాణీలూ, ఇంకా ఏమిటో చాలా ఉనాన్యి. లేకపోతే కొడుకుతో 
డయిటింగ చేయించుతునన్దేమో? అనీన్ తీసుకు వెళిల్ బయట పారబోసింది. 

పాల పిటట్ మళీల్ కర్ర్ కర్ర్ మనన్ది. తను ఎండబెటిట్న గుమమ్డి 
గింజలని నోటి నిండా పటుట్కుని చెటుట్ కొమమ్ మీదకి ఎగిరింది.ఈ చెటుట్ పదిహేనాళల్ 
కిర్తం తను వేసిన వితత్నమేనా అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు. పాలపిటట్ చెటుట్ కొమమ్ల 
సందులలోనుంచి ఒకొకకక్ కొమమ్ పైకి గెంతుకుంటూ చెటుట్ చిటారు కొమమ్ పైకి చేరి, 
చుటూట్ చూసోత్ంది. పాల పిటట్ తనని ఎవరూ చూడటం లేదనుకునన్ది కామోసూ, చెటుట్ 
మీద నుంచి ఎగురుకుంటూ లాన అటువైపు మూలకి చేరింది. నోటోల్ గింజలని కింద 
పడేసి, ముకుక్తో నేలని పొడవటం మొదలు పెటిట్ంది. ఒకొకక్ గింజనూ సుతారంగా ఆ 
చినిన్ చినిన్ కంతలలో పెటిట్, మళీల్ మటిట్ కపిప్, ఒకొకక్ కంత మీదా ఎండుటాకులను 
జాగర్తత్గా కపుప్తోంది. "ఓసి నీ దుంపా తెగా, గింజలని దాచుకుని తరావ్త తింటావా" 
అని అనుకుంది అనన్పూరణ్మమ్ గారు.                                                                                                  "పాల పిటట్" 
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పకుష్లు చాలా చేరాయి. వేటికి కావాలిస్నవి అవి తిన సాగాయి. గువవ్లు చేరి సజజ్లూ, రాగులూ తినాన్యి. నాలుగు రకాలుగా ఉనన్ 
పిచుచ్కలు కూడా చేరాయి. పాల పిటట్ మాతర్ం కర్ర్ కర్ర్ అని అరుచుకుంటూ మొకక్ జొనన్ గింజలనీ, పొదుద్ తిరుగుడు గింజలనీ పటుట్కు పోయి 
దాచుకుంటోంది. ఎందుకో ముచచ్ట వేసింది. నలుపూ, నీలం రంగులోల్ ఉంది కాబటిట్ కృషుణ్డు అని పేరు పెటుట్కుంది. మిగిలన పకుష్లకు కూడా పేరు 
పెటుట్కుంది.  

రాతిర్కి కోడలుతో అనీన్ సరుకులూ తెపిప్ంచి సీసాలు నింపింది. గుమమ్డి కాయ కూర పూరిత్ చేసింది. రెండో రోజు ఏమీ తోచకపోతే 
కొనిన్ గింజలు తీసుకువచిచ్ ఈ సారి కొంచెం దూరంగా మటిట్ మీద వేసింది. పకుష్లు తయారయియ్ తినన్ంత తిని, మిగిలిన వాటిని జిమమ్టం 
మొదలుపెటాట్యి. అనన్పూరణ్మమ్ గారు గింజలు చెలాల్ చెదురయియ్న చోటలాల్ నీళుల్ చిలకరించటం మొదలుపెటాట్రు. కృషుణ్డు మాతర్ం గింజలు 
దాచుకుంటునాన్డు. దొంగ ఎకక్డ దాచుకుంటునాన్డో అనన్పూరణ్మమ్ గారు కనిపెడుతూనే ఉంది. అకక్డ  కూడా కొనిన్ చోటల్ నీళుల్ చిలకరించారు. కృషుణ్డు 
కర్ర్ కర్ర్ మని అరిచాడు. ఇక వాటితోనే కాలకేష్పం. 

రెండు నెలుల్ గడిచాయి. మొకక్లు పెరగాయి. సజజ్లు, రాగులు, జొనన్లూ, మొకక్ జొనన్లూ కంకులు వెయయ్టం మొదలు పెటాట్యి. 
గసగాలు పూలు గాలికి రెప రెపలాడుతునాన్యి, మిస మిసలాడుతునాన్యి. గుమమ్డి పూలు వెండి పళెల్ంలా మెరిసి, రెండో రోజుకు ముడుచుకుని, మూదో 
రోజుకి పింద వేసుత్నాన్యి. పొర్దుద్ తిరుగుడు పూలైతే సూరీడుకి పోటీ పడుతునాన్యి. రకరకాల పూలు పలకరిసుత్నాన్యి. 

కొడుకూ కోడలూ ఏమిటో ఎపుప్డూ పరిగెడుతూనే ఉంటారు. ఇటాల్ వసాత్రు, అటాల్ వెళతారు. ఇక తనకు కాలకేష్పం ఆ పకుష్లూ, 
మొకక్లు మాతర్మే. మనవరాలు మాతర్ం ఒక రోజు పొర్దుద్ తిరుగుడు పూలని చూసి "ఎంత పెదద్ పూలో" అని ఆశచ్రయ్పోయింది. "నువువ్ ఈ మొకక్లని 
ఎపుప్డు పెటాట్వు" అని నానమమ్ని ఆడిగింది. "నేను పెటట్లేదు, కృషుణ్డు నాటాడూ" అని బదులిచాచ్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు. 

చినన్ అనన్పూరణ్కి ఆశచ్రయ్ం పెరిగింది. కృషుణ్డెవరు అంటే, అనన్పూరణ్మమ్గారు మనవరాలిని లోపలికి తీసుకువచిచ్ కొనిన్ పొర్దుద్ 
తిరుగుడు గింజలిచిచ్ డెక పైన పెటిట్ పకుష్లేం చేసాత్యో గమనించ మనన్ది.  

"అడిగో కృషుణ్డు" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు.   
"ఓ ఆ పకిష్ పేరు కృషుణ్డా, ఇకక్డ 'బూల్ జే' అంటారు నానమమ్, ఇది మా కాలిఫోరీన్యా రాషట్ర పకిష్" అనన్ది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"అవునా, మా అంధర్ రాషట్ర పకిష్ 'పాల పిటాట్, వీళిల్దద్రూ అనన్దముమ్లనన్మాట, సరే ఏం చేసుత్ందో జాగర్తత్గా గమనించు" అనాన్రు 

అనన్పూరణ్మమ్గారు. 
కృషుణ్డు గింజలని జాగర్తత్గా దాయటం గమనించింది చినన్ అనన్పూరణ్.  
 "ఇపుప్డు వెళిల్ మనం కొంచెం నీళుల్ చిలకరిసేత్ చాలు. 

ఆనిన్ గింజలమీద చలల్వదుద్,, కొనిన్ కృషుణ్డు తినాలి కూడా కదా.  మనకంటే 
పకుష్లకెకుక్వ తెలుసు ఏ మొకక్లు ఎకక్డ పెటాట్లో, వాటినుంచి  కూడా మనం 
నేరుచ్కోవాలి. పిచుచ్కులైతే బోలెడు పురుగులిన్ తింటాయి, వాటిని కాపాడితే 
మనకు పురుగులు ఉండవు” . 

"నానమమ్, నువువ్ జీనియస" అంది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"మనం మటిట్ని పోషిసేత్నే, మటిట్ మొకక్లని పోషిసుత్ంది, 

మొకక్లు మనలిన్ పోషిసాత్యి. అందుకని మనం వంట చేసేటపుప్డు పనికి 
రానివి ఏవీ పారేయకూడదు"  చెపాప్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు. 

"మటిట్ని పోషించటమేమిటి?" అడిగింది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"నువేవ్ ఆలోచించు"                                                                                                 'బూల్ జే’ 
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చినన్ అనన్పూరణ్  మొకక్ల చుటూట్ తిరుగుతూ గుమమ్డి పాదు మొదలులో కూరగాయ ముకక్ల తొడాలూ, కాఫీ పొడి, కోడి గుడూడ్ 
పెంకులూ గమనించింది. అకక్డ ఒక పకిష్ వానపాములిన్ ముకుక్న వేలాడేసుకుని చూసోత్ంది. "దీనిన్ రాబిన అంటారు నానమామ్" అనన్ది. 

"అవునా మా గోరువంక లాగా ఉనన్ది, చూసావా మనం చాలా చాలా  కొని ఇంటికి తెచుచ్కుంటాము. ఇకక్డ అందరూ మనకు 
అవసరం లేదని గారేబ్జీ లో నింపి ఎకక్డకో పంపుతారు. మనం మటిట్ని కొంచెం పోషిసేత్ ఎనిన్టిని పోషిసుత్నన్దో కదా!" అనాన్రు. 

"మరి నీకు ఏ గింజలు ఎకక్డ వెయాయ్లో ఎలా తెలుసుసు, ఎకక్డ చదువుకునాన్వు?" 
"చదువా చటుట్బండలా, రెండు కళూల్ రెండు చెవులూ ఉనాన్యి కదా, అవే నేరిప్ంచుతాయి. అవి నేరిప్ంచినవి చెయయ్టానికి రెండు 

చేతులు ఉనాన్యి, అంతే"  
"మొకక్లనీన్ ఒక వరసలో ఉంటే బాగుండేవి" అనన్ది చినన్ అనన్పూరణ్. 
"ఏమో, కొనిన్ కొనిన్ మొకక్లు, చెటల్కీ సేన్హాలుంటయి అనిపిసుత్ంది. వాటంతకవే పెరిగేటపుప్డు ఎపుప్డూ ఒక వరసలో పెరగవు కదా! 

కొనిన్ మొకక్లేమో ఇంకొనిన్ మొకక్లకి నీడనిసాత్యి. మన ఊరిలో అయితే, దొండ  పాదుకి పందిరి వేసి, ఆ నీడలో అలల్ం మొకక్ వెసాత్ము. ఇపుప్డు నువేవ్ 
ఆలోచించు ఒక వరసలోఎందుకు లేవో, ఉండాలిస్న అవసరం ఉందో లేదో" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

పెదాద్, చినన్ అనన్పూరణ్లిదద్రూ ఆ రోజు నుండీ సాయంకాలం మొకక్లూ, పకుష్లతో ఆడుకోవడం మొదలుపెటాట్రు. 
ఒక రోజు ఉతాస్హంగా సూక్ల నుంచి వచిచ్ంది చినన్ అనన్పూరణ్. "నానమమ్ నువువ్ చేసే పనులనీన్, నీ పదద్తులనీ గురించి పరిశోధించి 

ఒక వాయ్సం వార్సా. నువువ్ చేసేది పెరామ్కలచ్ర, ఇది ఆరాగ్నిక గారెడ్నింగ కంటే మంచిది. నీ గురించి కూడా వార్సా. నేను వార్సిన వాయ్సానికి "ఏ" గేర్డ 
వచిచ్ంది. మా బయాలజి టీచర బారబ్రా డికస్న, ఛాదసత్పు ముసలావిడి, ఇంతవరకు ఎవరికీ మంచి మారుక్లు ఇవవ్లేదు. మా కాల్స వాళల్నందరినీ వచిచ్ నీ 
గారెడ్న చూడమంది. ఆవిడ కూడా వసాత్ననన్ది". 

"అవునా, అందరినీ నాకు కూడా చూడాలని ఉంది. నీ గార్డుయ్ఏషన పారీట్కి తపప్కుండా పిలువు అందరినీ" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు 
మనవరాలు అనన్పూరణ్తో. 

ఒక రోజు గార్డుయ్ఏషన పారీట్ అని మొదలు పెటాట్రు. చాలా మంది వచాచ్రు. అందరికీ తను ఒకక్టే బోలెడు కూరలు చేసింది. అందరూ 
సాయంకాలం గాలికి లాన లోకి చేరుకునాన్రు.  

మనవరాలి సేన్హితురాలు ఒకతె గబ గబా గుమమ్డి కాయ దగగ్రకు పరిగెతిత్  దాని మీద ఎకిక్ కూరుచ్ని ,బుదాధ్వతరంలాగ  పోజు పెటిట్, 
సెలీఫ్ తీసోక్వటనికి పర్యిత్న్ంచి., కిందకి డొలిల్ పడింది. పిలల్లందరూ గలగలా నవావ్రు. పోటీలు పడి పడి ఫొటోలు తీసుకుని "గార్ండామ్ ఈజ ఏ జీనియస" 
అని చపప్టుల్ కొటాట్రు. 

పారీట్కి వచిచ్న ఒక కోడలు "ఈ మొకక్లనీన్ ఇంత అందంగా ఉనాన్యి, మీ గారెడ్నర ఎవరూ?" అని అడిగింది. కోడలు 
అనుమానంగాను, కొడుకు భయంగాను అనన్పూరణ్మమ్ గారి వంక చూశారు.  

పిలల్ందరికీ చిటిట్ చిటిట్ తేనె గారెలు పెటాట్రు అనన్పూరణ్మమ్గారు.  
"గార్ండ మా ఈజ ఎ గేర్ట కుక" అనాన్రు పిలల్లందరూ. కోడలు వచిచ్ ఇలల్ంతా గందరగోళమేమిటని చిరాకు పడింది. 
మీ టీచర భర్మరాంబ గారు. రాలేదా అడిగారు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 
“ ఓ, టీచర బారబ్రా డికస్న?  అమోమ్ ఆవిడ రాకుండా ఉంటేనే మెరుగు, మళీల్ మాకు ఇకక్డకూడా పాఠాలు చెపుతుంది.” అనాన్రు 

పిలల్లందరూ. 
"తపప్కుండా వసాత్ననన్ది నానమామ్, కానీ ముసలావిడకదా తీరికగా వసుత్ంది" చెపిప్ంది చినన్ అనన్పూరణ్  
కేక కట చెయయ్టం మొదలుపెటాట్రు. ఒకక్సారిగా పోలీసు కారల్ మోతలు. పోలీసు వాళుల్ దూసుకు వచాచ్రు. గబ గబా పరిగెతిత్ లాన 

అవతల మొకక్ల దగగ్రకి చేరారు. ఒకడు చేతికి తెలల్ని మేజోళుల్ తొడుకుక్ని గసగసాల పూలు పటుట్కునాన్డు. "పాపీ ఫల్వరస్, ఓపియం" అని అరిచాడు. 
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"గంజాయి అయిపోయింది, నలల్మందు పెంచుతునాన్రా ఈసారి?" పకా పకా ఎగతాళిగా నవువ్తూ తళుకుల గొలుసుకేలాడుతునన్ చినిన్ పరుసుని అంత 
పెదద్ నడుము మీద నాటయ్ం చేయించింది ఇంకో కోడలు. 

అనన్పూరణ్మమ్ గారు నవువ్కుని గసగాల వంకాయ కూర గినెన్ పోలీసు వాడి ముందుకు తోసింది. కిర్తం సారి చూసిన పోలీసు వాడే. 
బాగా లావయియ్ మొదుద్బారాడు. పోలీసు వాడు ఒకక్సారిగా వెనన్కిక్ దూకి తుపాకి ముందుకు జాపాడు.  

కొడుకునీ, తననీ మళీల్ పటుట్కుపోయి పోలీసు కారులో కూరోచ్బెడుతునాన్రు. కృషుణ్డు దగగ్రగా వచిచ్ కర కర అని అరిచాడు. "అయోయ్, 
కృషుణ్డికి ఈ పూట ఏమీ వెయయ్లేదే" అని నొచుచ్కునాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు. 

"ఎకస్ కూయ్జ మీ ఆఫీసర, ఇదిగో ఇవి పాపి సీడ మఫిఫ్నస్. పర్తి గార్సరీ సోట్రోల్ను దొరుకుతాయి. మరి వాళల్ందరినీ కూడా అరెసట్ 
చేసాత్రా?" అని అడిగింది చినన్ అనన్పూరణ్. వెనకే దాని సేన్హితులు నిలబడివునాన్రు. "యాయ్, మేమందరమూ కూడా ఇపుప్డు ఈ మఫినస్ తింటాము, 
మమమ్లిన్ కూడా తీసుకు వెళల్ండి అని ముందుకువచాచ్రు”.  

చినన్ అనన్పూరణ్ సేన్హితులని వారించింది. "నేను పోలిసులతో మాటాల్డతాను.మీరందరూ మీ సెల ఫోనులతో లైవ సీట్ర్ం వీడియో ఫేస 
బుక లోనూ, టివ్టట్ర లోనూ  పెటట్ండి. మన సూక్ల వాళలళల్ందరికీ మెసేజ పంపండి, పర్తివొకక్ళూ రీటీవ్ట చేసి వారికి తెలిసినవాళల్కి దేశం మొతత్ం, కాదు 
కాదు పర్పంచం మొతత్ం పంపమని చెపప్ండి. మన టీచరల్కి, పిర్నిస్పాలిక్ కూడా మెసేజ పంపండి . టివి వాళల్ందరికీ కబురు చెయయ్ండి, ఒక సీనియర 
సిటిజనిన్ కారణం లేకుండా అరెసట్ చేసుత్నాన్రని."  

 
—-X—- 

 
భూగోళానికి ఆవలి వైపున, ఒకానొక తెలుగు పలెల్టూరిలో కోడి కూసింది. 
ఒకానొక వనితా శిఖామణి అలవాటు పర్కారం టివిలో భకిత్ పాటలు పెటుట్కుని వాకిలి ఊడవడాం మొదలుపెటిట్ంది. ఇంటాయన 

ఖసుస్మంటూ లేచి టివి కటేట్యటానికి తయారయయ్డు. 
ఇంతలో టివిలో భకిత్ కారయ్కర్మాలు ఆగి "పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు" అని మోగింది. టివి ఎనౌనస్ర అందుకునాన్డు 

"ఇపుప్డే అందుతునన్ సమాచారం, అమెరికాలో అమానుషం, ఒక భారతీయురాలు, ఒక పండు ముదుసలి, ఒక వృదుద్రాలిని అమెరికా పోలీసులు 
అమానుషంగా, నిరద్యగా, ఏ మాతర్ం కనికరం లేకుండా అరెసుట్ చేసుత్నాన్రు. లైవ వెళాద్ము, మీరే చూడండీ. ఫేస బుక లోనుంచి మీకు అందిసుత్నాన్ము. 
పగులుతునన్ వారత్లు. అసలు అమెరికాలో మన భారతీయులకు, ముఖయ్ంగా సతరీలకు, మన ఆడపడుచులకు, మన తలుల్లకు ఇలాంటి అవమానాలు ఎందుకు 
జరుగుతునాన్యో అరథ్ంకావటంలేదు, ఈ విషయం గురించి చరిచ్ంచటానికి హకుక్ల సంఘం గౌరవాదయ్కుష్లు మొరమొర రావు గారు పోన లైనోల్ వునాన్రు, 
వారి అభిపార్యం తెలుసుకుందాం. మొరమొర రావు గారు, మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ …" 

"అయోయ్ అయోయ్ టివి కటేట్యమాకు, అమోమ్ అమోమ్ మన అనన్పూరణ్మమ్ గారిని అమెరికాలో పోలీసులటుట్కెళత్నాన్రు, వామోమ్ వామొమ్ .." 
అరిచింది ఆ వనితా శిఖామణి వాకిలి ఊడవటం ఆపి. ఊరంతా చేరింది. 

టివి లో చినన్ అనన్పూరణ్ వైపుకు తిరిగింది సెల ఫోన కెమేరా. 
"యెవరీ పిలల్, జీను ఫాంటేసుక్ందికానీ అచుచ్ మన అనన్పూరణ్మమ్గారిలాగా ఉందే" అనన్ది ఇంకో వనితా రతన్ం. 
"యెవరో ఏంటి, తెలీటల్, జీను పాంటేసింది కానీ పోలికలు తెలీటాల్, మన అనన్పూరణ్మమ్గారి మనవరాలే, చినన్ అనన్పూరణ్” 
చినన్ అనన్పూరణ్ చేతులు ముందుకి జాపి ఇంగిలీసులో ఏదో చెపుతాంది. పోలీసులు పెడ రెకక్లు విరిచి సంకెళెల్యయ్బోతునాన్రు. 
"పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు, అమెరికాలో అమానుషతవ్ం, అమెరికాలో భారతీయ సంతతి వారి నందరినీ అరెసట్ 

చేసుత్నాన్రు. హలోల్ మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ ..” 
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"అయోయ్ అయోయ్ చినన్ పిలల్ను కూడా అరెసుట్ చేసుత్నాన్రు .." నోళుల్ నొకుక్కునాన్రు వనితలందరూ. పిడికిళుల్ బిగించారు 
మొగవాళల్ందరూ. 

పాలపిటట్ ఒకటి "కిరుర్ కిరుర్" మంటూ ఎగిరివచిచ్ నేరేడు చెటుట్ కొమమ్ మీద వాలి టీవి వంక చూసింది. 
ఇంతలోటివీలో కనబడుతునన్ గుంపులోనుంచి "డికస్న, ననున్ కూడా అరెసట్ చెయియ్" అంటూ ఖంగు మంటూ ఒక గొంతు మోగింది. 

సెల ఫోన కెమేరా అటు తిరిగింది. ఒక ముగుగ్ బుటుట్ తల మామామ్గారు వాకర తోసుకుంటూ చుటూట్ చేరిన గుంపును తోసుకుంటూ వసుత్నాన్రు. చుటూట్తా 
ఉనన్ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ కొడుతూ "మిసెస్స డికస్న,  టీచర బారబ్రా డికస్న" అంటూ అరవటం మొదలు పెటాట్రు. 

చినన్ అనన్పూరణ్ని అరెసట్ చెయయ్బోతునున్ పోలీసు, ఒకక్సారిగా తల ఎతిత్ చూసి "మామ, అమామ్, నువువ్ ఇకక్డికెందుకు వచాచ్వు" 
అనాన్డు. 

"ముందు ననున్ అరెసట్ చెయియ్" అని వాకర వదిలి చేతులు చాపారు మిసెస డికస్న. పడిపోతునన్ పెదాద్విడను పోలీస పడిపోకుండా 
పటుట్కునాన్డు.” 

"పగులుతునన్ వారత్లు, పగులుతునన్ వారత్లు. అమెరికాలో జాతాయ్హంకారపు పోలీసులు, వాళల్ జాతీయులను వదిలేసి మన 
బారతీయులను, ముఖయ్ంగా సతరీలను, మహిళలను, అబలలను అరెసట్ చేసుత్నాన్రు. మొరమొర రావు గారూ, హలోల్, హలోల్ .." 

టివిలో ముగుగ్బుటట్ తల మామమ్గరు పోలీసు ఆఫీసర కళల్లోకి సూటిగా చూసూత్  చెబుతునాన్రు "వీళల్ందరూ నా సూక్లోల్ పిలల్లు. ఈ 
అమామ్యి పేరు "ఆనాన్", అనాఫూరాన నా కాల్సులో ఫసుట్ వచిచ్ంది. వాళల్ గార్ండామ్ చేసే పరామ్కలచ్ర గురించి చాలా మంచి వాయ్సం వార్సింది. ఆవిడని, 
ఆవిడ గారెడ్నిన్ చూదాద్మని నేను కూడా వచాచ్ను. ఓ ఐ యామ సారీ" అని పోలీసు కారులో ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారి చేతులు పటుట్కుంది. మళీల్ పోలీసు వైపు 
తిరిగి, "ఆవిడని అరెసట్ చేసేత్, ననున్ కూడా చెయియ్, కానీ ఈవీడ చేసిన తపేప్మిటో నాకూ అరధ్ం కావటంలేదు".  

చినన్ అనన్పూరణ్ అందుకుంది "పాపీ సీడస్ తపప్యితే గార్సరి సొట్రుస్లో ఎందుకు అముమ్తునాన్రు? అసలు కాలిఫోరీన్ రాషట్ర పుషప్ం పాపీ 
కాదా? మిసెస డికస్న, మీ కొడుకుకి ఈ మాతర్ం తెలీదా? మా అందరికీ బోలెడు పాఠాలు చెబుతారే, మరి మీ కొడుకుకి చెపప్లేదా? సీనియర సిటీజన అని 
కూడా చూడకుండా అరెసట్ చేసాత్రా? ఆవిడ దగగ్ర మనమందరమూ నేరుచ్కోవలసింది చాలా ఉంది అని కాల్సోల్ మీరే చెపాప్రు కదా?" అంటూ నిలదీసింది. 
చుటూట్తా ఉనన్ పిలల్లందరూ చపప్టుల్ కొటాట్రు. 

పోలిసువాడికి తపప్లేదు, అనన్పూరణ్మమ్గారిని కారు దించేసాడు. టీచర బారబ్రా డికస్న అనన్పూరణ్మమ్గారిని కౌగిలించుకుంది. పిలల్లు 
మళీల్ చపప్టుల్ కొటాట్రు. టీవీలో పాల పిటట్ ఒకటి "కర్ర్ కర్ర్" అంటూ రెకక్లు టప టపా కొటుట్కుని చపప్టుల్ కొటిట్ంది. పలెల్లో నేరేడు చెటుట్ మీది పాల పిటట్ 
"కిర్ర్ కిర్ర్" అంటూ రెకక్లు టప టపా కొటుట్కుని చపప్టుల్ కొటిట్ ఎగిరిపోయింది. 

"అమోమ్ అమోమ్ ఇకక్డ మన అనన్పూరణ్మమ్ గారిలానే చేసింది అకక్డి చినన్ అనన్పూరణ్" అనన్దో మెచుచ్లాడి.  
"అకక్డి చినన్ అనన్పూరణ్ అంటావేంటీ, మన చినన్ అనన్పూరేణ్, చినన్ పిలల్పుప్డు చూసాం, మలీల్ ఇపుప్డు ఇలా సూతత్త్నాన్ం" అనన్ది 

ఒక  సునయన. 
"పగులుతునన్ వారత్లు, హలోల్, హలోల్, మొరమొర రావుగారు, అమెరికాలో ఏదో జరుగుతుందనుకునాన్ం, ఏం జరగలేదు, పచ్. 

మిమమ్లని అనవసరంగా తెలాల్రే లేపాం. క్షమించండి. మళీల్ పొడుకోండి. ఇపుప్డు తపప్దు, మళీల్ భకిత్ మారగ్ం పాటలు వినండి." 
 

                                        PPP 
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GHlöCoGR* ¬Fo CLÆ÷ CcGHöCLNqj¸                  ÄEoøQLø¿ 
          

øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 
    

O~×.MLjô¥h ²FLAKnÎ ¬tjEo+j" MLÔcátj. McOqíî¥qõ¸ MLÓ÷ FcÓj$nÎEo+" FLj¸¼ Mnk¥c+" FnGHlðÓj, $q=hæMLGSjëMLlÓj FLMLjÓPo¥qJwML^¸ 
ML¸=h ¥xÂï ¼FLï ¼FLï KcbÍÓj MLÔcátj $cÂ¢ ¯ Oy¾¥i CLFL GHFLjÓj CcFo ÔoGSjŠ¸^j¸Á. −Oy$qõ¸$cFo ÀOqj$qjCy¸Á. ¬tjEo+" 
ö¥hCL¸ ¥x<jŠÓj MLjj$qjÜOqk, ‚CLj+j" ®ÍíOqk Mc+"Py Mc+j" GS¸öGHÁ¸ÔLjŠÂ CLÆ÷ Í$qÜOqŠ MLÔcáOqj.  

''¬MLkô, FcFLï$c¿¥h ÔofSFL=oæ Â¢‚ ²FLAKnÎNqjML GHl=hæFLOy¾ ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcï¸. FcFLï$c¿Cy ÔnfHCo '¬Pe$o Ä£j tjGRæ¸' 
¬FcïOqj'' ¬Â ÔnJdðOqj.  

CLFL¥yGS¸ ³EnÎFc ÔoTdëMLjÂ, CnTdëMLjÂ fHÓ÷Ój ¬FLïGHlð<Pe÷ ''Fc¥n¸Íj¥qöO~ ®MLÂ¢ïÂ?'' ¬¸^j¸Á. ¬Pe$o ¬ÓMc^j$c 
®GHlð<j‚@~, ''FcFLï$c¿ GH¥qÚFL FLFLkï ‚OyáKn=hæ ÔoQcOqj$c, MLjÈ¢" ²¸ÍjŠ?'' ¬¸Á.  

''¬EoÄj^MLkô, FcFLï$c¿ ²FLAKnÎNqjML GHl=hæFLOy¾ ÔoQc¸. GSÿöGS GS¸GHmOqê ÔL¸öEyÍNqj ÍOqùFL¸ ²FLAKnÎ On¸@o+"GHlð<j ÔoQc¸. 
Cx¸AKnÎNqjML GHl=hæFLOy¾ ‚@~ ÔnNqkõÓFLjŠ¸^jFcï¸. ®GHlð<j Â¢Š ÔnNqkõÓFLjŠFcï¸. ¬GHlð<j FLjMLlø FcFLï$c¿ GH¥qÚFLj¸=o 
®GHlð<j −NqjFL Â¢ GH¥qÚFLj¸=cOqj.''  

¬¸ÍOqk ¥qÓfS ÂOqêtj¸ÔoQcOqj.  
fHÓ÷Ó¸ÍOqk GH^jæ_¨Co ¥cÍFLPo¥qJwtj¸Á. − CLOqMcCL FLj¸Ôo PoGSjë¸=o ¥c+j" GH^jæŠJwML^¸, ¬GHlð<GHlð<j ÔLkGHl 

MLj¸Í»¸¼ ÍkOq¸$c °FLï MLGSjëMLlÓj ¥qÂfH¸ÔL¥qJwML^¸ MnjjÍPnÎ¸Á. `Â×.¸$c MLjjGSÆEcFnÎïJwNqkFc?` ¬Â ¬ÂfH¸ÔLTd»¸Á. CLFL 
GHl=hæFL Oy¾ Mo<j¥q ×.¿»FL ³@~Á¥h AKLOqë JwNqk<j.  

''FoFLj GHl=hæFLOy¾ ÔoGSj¥y¥qJwCo −NqjFL ®¸¥c ¥xFcï+j" ö_À¥éMcOoMnk?'' ¬Fo GS¸Eoÿ¸ O~×.MLjôFLj ¥xFcï+j" MobÁ¸¼¸Á. 
− KcbÍ MLj¿¢ $qj¸@nÆï CxÆÔoGSjë¸=o CL^jæ¥yPo¥q μ¥qTd¿ rHÍí‚CLjOqj ¬FLïGHmOqê ML¼áFLGHlð<j −Mnj MLjj¸Íj CLFL MLjFLGSjPy MLk^ 
_Nqj^rH=hæ¸Á.  

''Â¢¥éMLjFcï fHÔcá ¬MLkô! EcÂ¥h, Á¤Â¥h GS¸_¸bÍ¸ ³Äj=h? FcFLï$c¿¥h Cx¸AKnÎ³+j" Í$qÜOqGH@~ètj, ¬ÍßGRæML¸CLj<j $qFLj¥q 
MLj¸ÔL¸Ä£jÍ À£GSj¥yŠ¸@~ ¬FcNqkGS¸$c MnÈ"JwNqk<j. ¬tjFc Â¢ GHl=hæFLOy¾ CLOqjMcCL ³@~Á $q¨Ôc¥q −NqjFL JwNqk<j. 
®Pe¸=h fH¼áfH¼á −PyÔLFLÓCy Â¢ MLjFLGSjJd<jÔoGSj¥yŠ. ²ML+" −NqjjO~íNqj¸ ²FcïWy" − EoMLl<j MLjj¸Eo O~fSrH@~ë<j''  

¥x¸CL ösHMLj, ¥x¸CL ×cÆ ¥qÆfH MLj¸ÍÆ¸¼¸Á.  
²¸Cy öGHNqjCLï¸ ÔofS − −PyÔLFLÓPyÂ¸¼ ¥xFcï+"Š MLjFLGSj MLjÈ"¸ÔLj¥y$qÆ»¸Á. ¬GHlð¨¸¥q O~×.MLjô −PyÔLFLÓÂ¢ï fHÓ÷Ó 

Ä£jÍŠ JwML^¸ MnjjÍPnÎ¸Á.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

28   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

®Foï+k" ²ML¿ °Eyõ$cÓj, ²ML¿ GS¸TdO~Ók Mc+j" ÔoGSjŠ¸^k GSj[¸$c °FcïOqj. ³My ¼FLï ¼FLï GSMLjGSõÓj, 
¬FcOy$cõÓj ML¼áFc Mc+"Py Mc+j" GH¿GRÚ¿¸ÔLjŠ¸^jFcïOqj. μ¥q+"¥h μ¥q+j" TdNqj¸$c ´¥qMLjCLõ¸$c °¸^jFcïOqj. CLFL 
MLjFLjMLjÓ¸ÍOqj _jÁíîMLj¸CLjÓj, ÔL¥qÚ$c ÔLÍjMLlŠÂ rHÎ¥h MLÔcáOqj. Mc+"Py÷FLk rH+"tj GS¸TdOq¸ ÔoGSjŠ¸^jFLï Mc+j"FcïOqj. 
¬tjÍj$qjOqj fHÓ÷Ó Š^j¸KcÓFLj ÔLkfS O~×.MLjô, AKLOqë CLßfHëGH@oMcOqj. O~×.MLjô AKLOqë¥h ²FLAKnÎNqjML GHl=hæFLOy¾ GH¸<j$q ÔoQc¥q, ®¸¥q 
GSø¸CL ±Oqj, GSø¸CL ®Ój÷ ¬¸^k Ä£j¿ÍíOo °¸<=cÂ¥h Ä¤Po÷ÍÂ fHÓ÷Ój GH^jæGH=cæOqj. ¬¸ÍOqk ¥qÓfS rHÍí¥x<jŠ Í$qÜOq ®ÍíOqk 
fSìOq¸$c °¸@~ÓÂ, ¶fH¥qÂ _=hæ Äj$qCc fHÓ÷Æï ML¼á ÔLk<MLÔLjáFLÂ À£O~ôÂ¸ÔcOqj. AKLOqë MLjOq*¸ CLOqMcCL O~×.MLjô¥h fHÓ÷Ó $qj¿¸¼FL 
−PyÔLFLÓj ²ŠÚMLNqkõtj.  

''®Mc+ ®¸=h¥h ö@nÎM| ÔoGSjŠÂ MLGSjë¸=o ²<¸ MnÎGHlFL °FLï −=y Kc$c Í$qÜOq¥h MLÔoáEc¥c ¥qÂfH¸ÔLPoÍjO~. μ¥qÚ XL*¸ 
¥q¸$cOqj GH@~èFLj. Mn¸^Fo GH¥qÚ¥h ÀsHðQcFLFLj¥y'' rHÍí¥x<jŠ O~IGHjML TdNqj¸öCL¸ CLFLÂ ¥qÓMcÓÂ ML¼áFL CLMLjjô¨Cy ÔnGHlëFcï<j.  

''¥é^O~¥|æ MLjjÁ¿¸EoMnk ÔLkfH¸ÔLj¥yMcPoMnk ¬FLïNqkõ. ²GHlð<j MnWc"ÓFLjŠ¸=cMy ÔnGHlð. FoFLj ML¼á À£GSj¥n<CcFLj. 
Ôi¥q=hGH@~è¥q ¥cOqj ö@nÎM| ÔnNqjõŠ. fHÓ÷PnïML¿FnÎFc À£GSjŠÂ Mn+j".'' ¬FLï$c¿¥h GSÓV ®Ôcá<j MLjjOqÈ.  

− GS¸AKcGR* ÄFLï O~×.MLjô MLjFLGSj ¥qÓCLGH¨¸Á.  
O~IGHjML MLjj¸Íj GHl=cæ<j $qFLj¥q rHÍíMc<Nqkõ<j $cÂ, Mc¨¥éMLj¸CL MLNqjrSÎ¸ÍÂ? ®¸¥q @nKnÎò ³+j" ‚@~ O~PoÍj Mc¨¥h. 

¬GHlð@o ¥qFLjï ¥qÂfH¸ÔL¥qJwML^¸ ³Äj=h? ¬GHlð@o MLjjGSÆMc@nÎJwNqk@~? CLFL AKLOqë¥h ¼ML¿Ec¥c ¥q+"¥h ³ GSMLjTdõ PoÍj. CLFL ÍjÍjíÇ¤Ó 
¥h¸ÍGH¨JwtjFc −NqjFL ¥q+"¥h ¬Á ³MLjkÓFLj¸Ey ¥qÂfH¸ÔoÁ. CLFL¥h MnjjFLï MnjjFLïFo ®¸¥c GHEo+j" ‚@~ ¥cPoÍj, ¥q¸=h¥h QLj¥c÷Ó 
−GHOoGRF| ÔofS. O~IGHjML¥h MLk JwÆ¥q O~PoEc?  

rHÍí ¥x<jŠ $qj¿¸¼FL −PyÔLFLPo ÂÓMLÂNqjõŠ¸@~ ÔoGSjë¸=o MLjk@yMc<j AKLöEcÂ¥h −GHOoGRF| ×.¿»¸ÍFLï McOqë GHm¿ë$c 
MLjFLGSj¥h fSìÄjCL¸ PoŠ¸@~ ÔofS¸Á. Mc¨¥h ¥q<jGHlPy −GHOoGRF| ×.¿»¸ÍÂ AKLöÍ¸ −GSðöÀFLj¸¼ ®¸=h¥h MLÔcá¥q O~×.MLjô¥h ÔnJdðOqj. 
²¸CL ¥q¸$cOqj GH¨Jwtj¸Ey. − ¥q¸$cOqjPy ®Fcï+j" CLFL¥h ÔnGHðFL¸ÍjŠ ¥yGH¸ CnÔLjáŠ¸Á.  

''³¸ AKLNqj¸ PoÍCLëNqkõ ®Á ¥qÀëCy ¥q<jGHl ¥ysS −GHOoGRF| ¥cÍj. ¥qOn¸=|Cy ÔoTdëOqj. − Oy×.¸Cc Ä£j rHÍíKcòtj, 
MLjjOqÈ, fHÓ÷Ó¸Cc ¬¥qÚ@o °FcïOqj. ®¸=h¥h MLÔoáQc<j$qEc, Po¼ ‚Oqjá¸^jFcï<j. MLjFL¸ OoGHl Mn<Ec¸. Ä£jOy FcÓj$qjOy¾Ój AKLöÍ¸ 
Í$qÜOqj¸<¸¨. ¬CLFLj Po¼ FL<ML^¸ ÔLkfS MLÍjíOqj$cÂ'' rHÍí¥y<Ój ÔnfHðFc, AKLöEcÂï ÔLksSEc¥c CLFL MLjFLGSjPy ¬Ó×.¨ CL$qÜPoÍj.  

¬¥qÚ<jFLïFcï+j" MLk=hMLk=h¥i, ''³¸ FcFcï FnfHð$c °¸Ec? @~¥qæOqj Í$qÜOqŠ MnWc"Pe?'' ¬Â ¬<j$qjCLkFo °¸Á.  
''FnfHð PoÍMLkô, ¬¸Cc CL»ÜJwtj¸Á. ¬GHlð<GHlð<j μ¸»PoGSjë¸=o FLOq¸Pe$qjCLj¸Á. FcÓj$qjOy¾Py÷ ¬Eo CL»ÜJwCLj¸ÍFcïOqj 

@~¥qæOqj$cOqj.''  
AKLöÍ¸ bEnÎOqõ¸ ÔnfHðFc fHÓ÷Mc<j KcbÍGH<jCLjFcï@oMnk CLFLj AKLNqjGH<jCLj¸ÍÂ Â×.¸ ÔnGHð^¸PoEoMnk ¬Â ¬FLjMLkFLGH@oÁ.  
− Kn¸$q À£¿¸Á. AKLöÍ¸ MLjÈ¢" MLkMLjkÓj$c −IgHGSj¥h Mn<jCLjFcï<Â ¥cGSë ±fH¿ À£GSjŠFoMo+¥h, ¼FLï ‚CLjOqj O~bÍMLjô AKLOqë 

−IgHGSjPy Mnj^÷Ä£jÍFLj¸¼ GH@~è<Â, ¥cÓj Ä¿»Co −GHOoGRF| ÔoQcOqÂ MLjOx¥q ¥q_jOqj CnÆfS¸Á. −GHOoGRF| ¬tjJwtjFL MLjO~ï<j CLFL¥h 
ÔnJdðOqj.  
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''KcML¥h ³¥hû@n¸=| ¬tj¸ÍÂ, −GSðöÀPy ÔoO~áMLjÂ O~bÍ IJwF| ÔosSë FoFLj, GSOy×. Mn¸^Fo MnWc"¸. −GHOoGRF| ¬Nqk¥q 
On¸<jOy¾Ój °¸¨ FoFLj MLÔcáFLj. ®GHlð@oÄ£j öGHMLkÍ¸ PoÍj. ¥c¥qJwCo On¸<j FnÓÓj MLj¸ÔL¸ Ä£jEo °¸@~Æ. Cy<j$c °¸^j¸ÍÂ 
GSOy×.Â ¬¥qÚ@o MLÁÆ MLÔcáFLj. FLjMoø¸ ¥q¸$cOqjGH<Š'' ±¿ï¸¼ MLÔcá¥q MLjjOqÈ ML¼á GH¥qÚFL ‚OqjáÂ ÄMLOq¸$c ¬Â¢ï ÔnJdð<j.  

''®¸CL ×.¿»Fc Fc¥n¸ÍjŠ ÔnGHðPoÍjO~?'' ¬¸Á ÂGRkçOq¸$c.  
''¥q¸$cOqj GH<CcMLÂ ÔnGHðPoÍMLkô, ¬FLïNqjõ, ¬¥qÚ‚@~ −GHOoGRF| ¬Nqk¥q Â¢Š ÔnJdëMLjFcïOqj''  
MLjjOqÈ ²¸CL bEnÎOqõ¸ ÔnfHðFc O~×.MLjô MLjFLGSj O~bÍ Í$qÜOqŠ MnÈ"Jwtj¸Á.  
`¼FLïfHÓ÷, MLj¸ÔL¸Py °FLï Oy»¥h ²Âï ÔLk@~Py, ²Pe ÔoNqj$qÓ@y EcÂ fHÓ÷ÆÍíOqk ®¸¥c ÔLÍjMLlŠ¸^jFcïOqj. ²Fcï+"Â 

¥cPo½¡Ój MLkFoTdëOqj. CLFLj MnÈ" TdNqj¸ ÔnNqkõÆ, ¥qÂ¢GS¸ Cy<j$cFnÎFc °¸@~Æ. MLjÂfR¥h MLjÂfR Cy<j` ®Pe −Py¼¸¼  
''FLFLjï O~bÍ Í$qÜ¿¥h GH¸GHO~, TdNqj¸$cFnÎFc °¸=cFLj'' ¬¸Á O~IGHjMLCy.  
''®¸¥y McOq¸Py ¼FLï KcMLÂ −GSðöÀ FLj¸¨ ¨QcáO|ã ÔoTdëOqMLkô FLjMLlø, FoFLj AKc$qõ¸ ¬GHlð<j Mn<Ec¸. ¥cMcÓ¸=o FLjMLlø 

¥xFcï+j" O~bÍ Í$qÜOqj¸ÍjMLl$cÂ'' ¥x<jŠ GSMLkbEcFL¸ ÄÂ ÂO~QLGH¨¸Á MLjFLsSMnk On¥qÚÓj ¥q^jæŠFnÎFc O~bÍMLjô Í$qÜOqŠ MnWc"ÓÂ 
−O~^GH¨JwCy¸Á. ¥qÂ¢GS¸ fHÓ÷¥h Cy<j$cFnÎFc °¸<PoFc, GHÂ ÔnNqjõPo¥qJwMLÔLjá$cÂ- ¬FLjŠ¸Á  

− CLOqMcCL O~IGHjML AKcOqõCy ''¬MLjô O~bÍ Í$qÜOqŠ Mn<CcFL¸Á, MLjFLCyFo À£GSj¥n<CcFLÂ ¬FcïFLj'' ¬Â ÔnGHð^¸ Ä¸Á.  
''−Ä< ®GHlð<j Mn+"^¸ ²¸ÍjŠ? ®GHlð<j Mn¨Co O~bÍ¥h ¬CLëNqjõÂ ÔLkGSj¥yML^¸ μ¥q GHÂ, ¬Ex¥q =nFLúFLj O~bÍ 

−GSðöÀPyFo °¸¨ JwCy¸ÍÂ ÔnJdð<j MLjjOqÈ'' ¥y<Æ ×.Mc_j ÄÂfH¸¼¸Á.  
Fc KcbÍ Ä¤+"¥h ¬Oqíî¸¥cML^¸ PoÍj, ‚CLj¿¥h ®¸CL ¥qGRæ¸ MLsSë FoFLj GSj[¸$c ®¥qÚ< ‚OyáFc! fHÓ÷Ó¥h ²Pe¸=h TdNqj¸ 

ÔnNqjõPoÂ ÔoCL¥cÂEcÂFc? O~×.MLjô¥h ¥yGH¸, KcbÍ CLFLjï¥xÔcátj.  
rHÍí‚CLjOqj ¬FLïGHmOqê CLFLÂ ÔLksS¸ÍjŠ MLsSë, ''ÔLk<Mo Ä£j ¬¸Í¿¢ï FoFLj rH¸ÔcFLj. ®Mc+ Ä¤+j" FLjMoø¸ ÔnNqjõ$qÓMLl, 

FLjMnø¸ÍjŠ ¬¸^jFcïOqj. ³¸ ×.¿»Fc FcŠ ²GHð=h¥y$cÂ ÔnGHð^¸PoÍj'' ¬¸^k CLFL KcbÍ Mn+"KyGSjŠ¸Á.  
''¬MLkô, Â¢ Í$qÜOq ²MLOqk ³Ä£j EcÔL^¸PoÍj. ¥c¥qJwCo Mn¸^Fo ÔnfHCo FLjMLlø ¥q¸$cOqj GH<CcMLÂ, Â¢ −Oy$qõ¸ 

ÔLkGSj¥yMcÓÂ ÔnGHð^¸PoÍj CLGHð Â¢Š ÔnGHð‚<ÍÂ ¥cÍj. FoFLj OoGHl _NqjÓjEo¿ MnÈ" MLj¿Á$cOqj ®¸=h¥h MLÔcá¥q MLTdëFLj. FoFLj 
MnWc"¥q GSOy×. À¿» MLGSjë¸Á. O~bÍ −<GH<jÔLj‚@~ ML¼á °¸Í^. FLjMoø¸ Kn¸$qGH<Š. O~bÍ¥h ²MLOy μ¥q+"¸ TdNqj¸$c 
°¸^jFcï¸. EcÂï, MLj¿Á$c¿Â ¬¸ÍOqk ×cö$qCLë$cFo ¥qÂrH=hæ °¸^jFcïOqj'' ÔcPesSGHl Í$qÜOq ‚OqjáÂ bEnÎOqõ¸ ÔnfHð¸Á. O~bÍ Í$qÜOq¥h 
ML¼áFL On¸@yOy¾Â¸¼ O~×.MLjô¥h MLjOy KcbÍ ²ÍjOnÎ¸Á. O~bÍ Mnj^j÷ ¥qGRæ¸$c Á$q^¸ ÔLkfS¸Á.  

''²¸Íj¥qMLkô Š¸^jCLjFcïMLl? ¥cÆ¥h En_òCL»Æ¸Ec?'' ¬Â ¬¨»¸Á.  
''En_ò¥cÍMLkô. −OnïPnÎ÷ Mnk¥cÓj FnfHð ML¼á¸Á. −öOqíîOnÎ=i}S ¬FcïOqj. $q_$qKc FL<ML^¸, ¥h¸Í ‚OqjáÂ PoML^¸ ®_ò¸Á$c 

°¸=y¸Á''  
''¬EoÄj=o ¯ MLNqjGSjPy Â¢Š Mnk¥cÓj FnfHð ³Äj=h? ¬OqMnÎ Noj+j" Ec=c¥q $cÂ Mnk¥c+" FnGHlðÓj O~ML¸=cOqj. FcŠ, Ä£j 

FcFLï¥h ²FLAKnÎ ³+j" Ec=c¥q Mnk¥c+" FnGHlðÓj MLÔcátj'' −QLáOqõJwtj¸Á O~×.MLjô.  
''Ä£jOqj ¬ÍßGRæML¸CLjÓMLkô, Ä£j ¬ÓMc^j÷ Ä£j À¸¨ ¬Pe¸=hÄ. ¯ Oy¾Py÷ Oy$cÓ¥h MLNqjGSjûCy GHÂPoÍj. ³ Oy$q¸ ³ 

MLNqjGSjPyFnÎFc O~MLÔLjá. ¬tjFc Fc MLNqjsSû¸ CLŠÚMc! Fc‚ ³AKnÎ ³+j" MLGSjëFcïtj ®¸¥y On¸@o+"¥h''  
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O~bÍ GSMLkbEcFcÂ¥h ÄGSjëJwtj¸Á.  
O~bÍ¥h ³AKnÎ NojWc"? ÂFLï MnjjFLï=h fHÓ÷. ®Pe ¥qGRæGH<CLk Š¸^jŠ¸^k MLj¸ÔL¸Py °FLï MLjÂfR¥h sSMLÓj ÔoGSjë¸=o 

ÔLk<^¸ ¥qGRæ¸$c °¸Á.  
''JwÂ¢ ²MLOnÎFc MLjÂfRÂ rH^jæ¥y‚<Eo?'' ¬¸Á °¸<_^æPo¥q.  
''²MLOxTdëOqMLkô, −NqjFL ¥xÁí$c Po¼ ‚Oqjá¸^jFcïOqj. KcC|OqkM|j ¬MLGSO~Ó¥h fHÓ÷ÆÍíOy÷ ²MLOy μ¥qOqj °¸^jFcïOqj. ®¸¥q 

¬FLï¸ rH^æ^¸ ¥cIgH ®MLø^¸ ®Eo$c FoFLj ÔoGSjëFLï GHFLjÓj'' CoÆ¥q$c ¥x=hæJdOofS¸Á.  
μ¥qOy¾ O~bÍ sSïfUCLjO~Ój ÔLk<=cÂ¥h ML¼á¸Á. FcFLïÂ ÔLk<MLjÂ ¼FLï¥x<jŠÂ ‚OyáKn=hæ sSïfUCLjO~È"ÍíOqk $qÁPy 

‚OqjáÂ MLk=c÷<jŠFcïOqj. $qÁPy sSïfUCLjO~ÆCy MLk=c÷<jCLjFcï O~bÍ MLjbÍõ MLjbÍõPy ML¼á ÔLkfS Mn<jCy¸Á.  
 MnWo"MLjj¸Íj − ¬MLkôtj ML¼á ¥x¸CLsSGHl O~×.MLjô Í$qÜOq ‚OqjáÂ ¥q_jOqj÷ ÔnfHð¸Á MLk^Ó MLjbÍõPy.  
''rHÍíMLjô$cOqk Ä£jOnPe °FcïOqj? Ä£jOqj¸=o O~bÍ¥h bEnÎOqõ¸$c °¸^j¸Á'' ¬¸Á.  
''°¸¨ FoFo¸ ÔoGSjëFcïFLMLkô?'' ¬¸Á O~×.MLjô.  
''Ä£jOo¸ ÔnNqkõÓ¸©? Ä£jOqj¸<^Moj μ¥q rHÍí −GSO~. O~bÍ ÔcPe ¬ÓfSJwCy¸ÍÂ Ä£jOqj KcbÍGH<jCLjFcïO~? ¥qFLïCLÆ÷$qEc 

Ä£jOqPe ¬FLj¥yML^¸ GSÿ×.¸. ¥cÂ¢ O~bÍ CLFL AKLOqë¥é ÔoTwë¸Á. MoOnML¿¥y −NqjÂï ÔLk<MLjÂ ²Pe ¬GHðÔnGHlCLj¸Á? 
Ä£jOqFLjŠ¸^jFLï^jæ O~bÍ Â¢OqGSGH¨JwML^¸PoÍj. CLFL −Oy$qõ¸ ÄGRNqj¸ CLFLj ×cö$qCLë$cFo ÔLkGSjŠ¸=y¸Á. Á$qjÓjGH<¥q¸¨'' 
MLj¿¥x¸CLsSGHl ‚OqjáÂ − ¬MLkôtj MnÈ"Jwtj¸Á.  

''Â¢ sSïfUCLjO~Æ¥h Fc $qj¿¸¼ ³¸ ÔnJdðMo?'' −Mnj MnÈ"JwNqk¥q O~bÍÂ ¬¨»¸Á.  
''³¸ ÔnJdëFLMLkô, FLjMLlø Fc $qj¿¸¼ ±¿¥é CcGHöCLNqjGH¨JwCLjFcïMLÂ ¬FcïFLj. ¬¸Íj¥é Â¢Cy ¬Pe MLk=c÷¨ °¸^j¸Á.''  
''¬MLjôÂ $qEo. Â¢ $qj¿¸¼ KcbÍGH<Š¸@~ ²Pe °¸<$qÓFLj?''  
''¬MLjôÄ $qFL¥é Â¢ $qj¿¸¼ Fc KcbÍ. O~öÀ ²¸CL Po^tjFc FoFLj ¬FLï¸ ÀFoMLOqŠ FLjMLlø MojÓjŠFo °¸=cMLl. FoFLj 

ÂöÍJwCLjFcïFy PoEy ¬Â MLjbÍõ O~öÀ Po¼ ML¼á ÔLkTdëMLl. Â¢ GHÂCy Fc¥é¸ KcbÍPoÍFcï ÄFLMLl. Â¢‚Ú@~ MLNqjGSjû rHÎ_<jCLjFcï 
FcFLï¥h ³ ¬MLGSOq¸ ML¼áFc FLjMoø Po¼ −NqjFLGHÂ ÔLksSEcÂÄ¥cEc? ¬Pe$o FoFLk Fc AKLOqë¥h sSMLÔosSë ²¸ÍjŠ ¬ÓfSJwCcFLj. Â¢Pe$o 
FoFLk Fc GHÂ FoFLj ÔoGSjëFcïFLj. Á¤Â¥h FLjMnø¸ÍjŠ KcbÍGH¨JwCcMLl?''  

O~bÍ MLk^Ój Ä¸^k O~×.MLjô ¬Pe$o °¸¨Jwtj¸Á. ¥x¸CL sSrHÎFc¥q, O~bÍ ³¸ ÔnGHlCy¸Ey ¬OqíîMnjÎ O~×.MLjô Mnjjÿ¸Py 
¼OqjFLMLlø MnÆ»¸Á.  

''Kc$c ÔnJdðMo. O~×.MLjô ‚CLjOqj Oq¸$qFcbÍ¸ AKcOqõ ¬Â $qjOqjëÔoQcMLl. FoFcÄGRNqj¸ MLj¿áJwtj ÂFLjï Fc ‚CLj¿Pe$cFo 
ÔLk<^¸ MLÓ÷Fo ¯ KcbÍ¸Cc. ¬¸Íj¥é FLjMLlø ¥qGRæGH¨JwCLjFcïMLÂ FoFLFLjŠ¸^k KcbÍGH<jCLjFcïFLj. ¥cÂ¢ ¬MLkô FoFLj ÄjMLjôÆï 
¥qFLïCLÆ÷Â. Ä£jOnGHlð<k Fc¥q+"¥h Fc μWy" −<jŠ¸^jFLï fHÓ÷Pe÷Fo ¥qÂfHTdëOqj. O~IGHjML ¥q+"¥h QLj¥c÷Ój MLÔcáNqjFcï, AKLöEcÂ¥h −GHOoGRF| 
×.¿»¸ÍFcï, Ä£j −NqjFL¥h ¥cÓj Ä¿»¸ÍFcï, Fc fHÓ÷Ó¥h ¥qGRæ¸¥qÆ»FL¸ÍjŠ Fc MLjFLGSj ÄÓÄPe÷¨JwCLj¸Á. Â¢Š Mnk¥c+" FnGHlðÓ¸=o 
Ä£j¥h¸CL MLNqjGSj ML¼á¸Ec ¬Â FcŠ −QLáOqõ¸ MoTwë¸Á. ¬Á Fc CLCLëøMojMnk? ¥qFLïCLÆ÷ GH@o CcGHöCLNqjMojMnk? FoFLjFLï¸CL¥cÓ¸ Fc 
fHÓ÷Ó $qj¿¸¼FL ¯ CcGHöCLNqj¸ −O~^¸ FcCyFo °¸=ctj.''  

O~×.MLjô ÔnGHð^¸ MLjj»¸ÔL$qFo O~bÍ ML¼á CLÆ÷ AKLj×cÓj ÔLj^kæ ÔoCLjÓj MofS Í$qÜOqŠ À£GSjŠ¸Á. 
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 సవ్లప్జుఞ్డు                 తాడికొండ కె. శివకుమార శరమ్ 

 ''fH¼á ¬MLkô, FLjÄøPe$o °¸@~Æ. ¥cÂ¢ MLkMLjkÓ¸$c FLjMLlø −Oy$qõ¸ Jw$x^jæ¥y‚<Íj. Â¢ CcGHöCLNqj¸ MLkŠ 
bEnÎO~õÂïGSjë¸Á. MLjMLjôÆï $qj¿¸¼ −Py¼¸Ôo, MLkŠ ¬¸<$c °¸@o ¬MLjô MLkŠ¸Á ¬FLï AKLOyTd MLk ¥qadæÆï, GSMLjGSõÆï CoÆ¥q$c 
Ec=hGSjë¸Á. FLjMLlø GH¥qÚFLj¸=o ÔcÓÂfHGSjë¸Á. ¬Pe ¬Â ÂFLjï MLk GSMLjGSõÓPy¥h Pe$qPoMLjj. ¬¸Íj¥é Â¢MLl KcbÍGH@o ®Pe¸=h 
ÄGRNqkÓj Â¢Š −ÓGSõ¸$c ÔnJdë¸ CnÆfS¸Ec?''  

''Ä£j FcFLï ²GHlð<k μ¥qMLk^ ¬FoMcOqj. MLjÂfR EcOoGR*, GHlöCoGR*, bÍFoGR*ÓFLj¸¨ CLfHð¸ÔLj¥yPo<Â, ®MLÂ¢ï öbKqMLjÓÂ FcŠ 
®Ä MLjj[õ¸$c GHlöCoGR* öbKqMLj¥cÍÂfHGSjë¸Á. ²¸Íj¥q¸=o FoFLj ¬FLjAKLÄGSjëFcïFLj ¥qFLj¥q.''  

O~×.MLjô ösHMLj$c ‚CLj¿ï ¥{»Æ¸ÔLjŠ¸Á.  
PPP 

 

       
øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À ãVüQeT‹ bı+~q ø£<∏ä 

     

 "సహసర్ శీర షా పురుషః| సహసార్క్ష సస్హసర్పాత|" అంటుంది వేదం. 

"ఎంతమాతర్మున ఎవవ్రు తలచిన అంతమాతర్మే నీవు," అనాన్డు అనన్మయయ్. 

"ఎవరని నిరణ్యించిరిరా, నినెన్టాల్రాధించిరిరా?" అనడిగాడు తాయ్గరాజు.  

చరచ లో లైనోల్ నిలొచ్ని ఆ ముగుగ్రూ ఏమనాన్రో మురళి గురుత్ చేసుకోవడానికి కారణం అతని చేతిలో వునన్ ఎనిమిది పేజీల పోర్గార్ం. 

ఆ పోర్గార్ం అతణణ్కక్డికి రపిప్ంచిన అతని పకిక్ంటి – టెకిన్కల గా చెపాప్లంటే ఇపుప్డు నటాషా పకిక్ంటి – డేవిడ ది. అంటే, చెయియ్ పటుట్కునో, 
ముకుక్కి తాడేసో, పర్లోభపెటోట్ డేవిడ  మురళిని లాకొక్చాచ్డని కాదు. 'ఎపుప్డో, ఎకక్డో తెలుసుకుని వచిచ్ నినున్ నువువ్ గౌరవించుకో' అని మాటలతో 
కాకుండా మురళి మనసులోకి తంతిని పంపి. అంతే! 

వేదాలు తండిర్ గొంతులో ఘోషిసుత్నాన్, తాయ్గరాజు కీరత్నలు అకక్యయ్ గొంతులో వెలువడుతునాన్, అనన్మయయ్ కీరత్నలు "జో అచుయ్తానంద"తో 
మొదలుపెటిట్ చినన్పుప్డు ఉయాయ్లలూపిన తలిల్ గొంతులో వినబడుతునాన్ వాటిని పటిట్ంచుకోవాలని అయిదేళల్ కిర్తందాకా మురళికి ఏమాతర్ం 
అనిపించనూలేదు, అవకాశమూ రాలేదు కూడా;  అదే, నటాషా "వుయ నీడ టు సెపరేట!" అనేదాకా. ఇరవయేయ్ళల్ సాహచరయ్ం విధించిన అయిదేళల్ 
ఎడబాటుకు పునాదు లేసింది.  
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"వేర విల యూ లివ?" అనడిగాడు మురళి. 

"రైట హియర. యూ నీడ టు గెటవుట!" అనన్ది ఆ 'యూ'ని వతిత్ పలుకుతూ. 

అమెరికాలో ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మురళికే గాక ఏ మగాడికయినా గానీ 'నా యిలుల్, నా సంపాదన!' అనగలిగే అవకాశాలు తకుక్వ. పైగా, 
నటాషా ఏమీ సంపాదించకుండా వూరేక్నే కురోచ్లేదు. ఆమె కాలకేష్పానికి మొదలుపెటిట్న రియాలట్ర వుదోయ్గం రియలెసేట్ట బూమ లో డాలరల్ వరాష్నిన్ 
కురిపించింది. ఇపుప్డంత రాబడి లేకపోయినా ఒక ఇంటిని అమిమ్తే చాలు - అయిదంకెలోల్ కమిషనొసుత్ంది. దానికి తోడు పిలల్లు శాయ్మ కీ, కాతాయ్కీ 
వుండడానికి విశాలమయిన చోటు అకక్డే దొరుకుతుంది; తగిన చోటు కూడా అదే. ఇపుప్డా ఇదద్రూకూడా సెలవులకి తపప్ ఆ యింటికి రారు, అది వేరే 
సంగతి.  ఈ పరిసిథ్తు లతనిన్ రామయయ్ వైపు తోశాయి. 

ఈ రామయయ్కి చేతిలో కోదండం లేదు గానీ, వేదానీన్, ఆ వాగేగ్యకారులనీ పటిట్ంచుకునే అవకాశానిన్ మాతర్ం తాళల్తో కటిట్పడేసి మురళి ముందు 
హాజరు పరచే శకిత్ వుంది. మురళిని కటిట్పడేసి వేదం ముందూ, వాగేగ్యకారుల అసమాన పర్తిభల ముందూ హాజరు పరచగల శకిత్ వుందనాన్ తపుప్లేదు. 
భకెత్కుక్వయిందని రామయయ్ని బయటి గెగ్ంటింది అతని భారయ. అమెరికాలో బొటుట్ పెటుట్కుని ఆఫీసు కొసాత్డని చెపప్గానే రామయయ్ ఎవరికయినా ఇటేట్ 
అరథ్మయిపోతాడు. ఇదద్రూ ఒక చినన్ ఎపారట మెంటోల్ సరుద్కోవడానికే గాక ఒకే కారోల్ రోజూ కలిసి ఆఫీసుకు వెళిల్రావడానికి వీలయియ్ంది. వేరేగా వునాన్ 
ఇంటి ఖరూచ్, పిలల్ల ఖరూచ్, వాళల్ అవసరాలూ భరించాలి గనుక 'వాళల్ ' రెండు కారుల్ కాసాత్ 'అతని ' రెండు కాళల్ బండీగా మారడంతో మురళికి కారు 
అవసరం ఎంతో వుంది. రెంటికీ కలిపి అతను చెలిల్ంచవలిస్న ధర, రామయయ్ కారోల్ కూరుచ్నన్ంతసేపూ ఆడియోలో మాతర్మే కాక, ఎపారట మెంటోల్ 
వునన్ంత సేపూ టీవీలో విడియోలో కూడా భకిత్ చానెలోల్ పర్వచనాలు వినడం. టీవీ కూడా రామయయ్దే మరి. 

మురళి అలా చరచ్ లో లైనోల్ నిలోచ్వడానికి దాదాపు రెండు గంటల ముందు -   

భుజంమీద చెయియ్పడితే ఆశచ్రయ్పోతూ చూసి, "హాయ కాతాయ్!" అనాన్డు మురళి. "సాట్ప కాలింగ మి బై దిస ఫనీన్ నేమ, ఓకే, డాడ? మై నేమ 
ఈజ కాటాయ్!" కోపంగా అనన్ది అతని పకక్న కూరుచ్ంటూ. చుటూట్రా చాలామంది వునాన్రని గమనించి చెవిలో మెలిల్గానే అనన్ది. నటాషా అతణిణ్ 
ఇంటోల్ంచి వెళల్గొటిట్నపప్టినించీ శామూయ్ల ని శామ అని గాక శాయ్మ అనీ, కాటాయ్ని కాతాయ్ అనీ అనడం మొదలుపెటాట్డు. మురళి గొంతులో ఆ పిలుపు 
వినడానికి శామ అవకాశ మివవ్లేదు గానీ, అపుప్డపుప్డూ కాటాయ్ని కలిసినపుప్డు మురళి అలా పిలవడం, తనకు నచచ్డంలేదని కాటాయ్ చెపప్డం 
జరుగుతూనే వునాన్యి.   

"సీ, కాతాయ్ ఈజ షారట్ ఫర కాతాయ్యని. అలాగే, శామ కంటే, శాయ్మ అనడం నాకు బావుంటుంది. థింక ఆఫిట యాజె నిక నేమ," మురళి 
జవాబిచాచ్డు. 

"ఎనిన్ వందలసారోల్ చెపాప్వ. వుయ డోంట లైకిట, ఓకే? చినన్పప్టినించీ అలవాటు చెయాయ్లిస్ంది!" అనన్ది కాతాయ్ కోపంగా చూసూత్. ‘ఇది 
కాబటిట్ ఇంకా నా పకక్నే కూరుచ్ంది. శాయ్మ అయితే ఈపాటికి విసురుగా లేచి వెళిల్పోయేవాడు,’ అనుకుని  మురళి నిటూట్రిచ్ చుటూట్ కలయజూశాడు. 
అతననుకునన్టుట్గానే దూరంగా నటాషా, శాయ్మ కనిపించారు. ‘ఇండియాలో అయితే మా నలుగురిదీ మంచి రంగనే అనేవాళుల్ - నటాషాది నాకంటే 
కొంచెం తకుక్వ రంగే అయినా గానీ. ఇకక్డ మాతర్ం, తెలల్ కలువల మధయ్లో నలల్ కలువలం నలుగురం కొటొట్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్నాన్ం,’ అనుకునాన్ డతను.  

కమల హాసన "మరోచరితర్"లో చెపిప్న నలల్పొణుణ్ నటాషా.  
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"అకక్డ వునన్ అమామ్యినే చేసుకోవాలంటే ‘అమెరికా అమామ్యి సినిమాలో లాగా తెలల్పిలల్ దొరకలేదటార్?" అనడిగారు మురళి బాగోగులు 
కోరుకుంటునాన్మనన్ అతి దగగ్ర బంధువులు కూడా. అపప్టికే అతని అకక్యయ్కి పెళల్వడం, ఆమెకి పిలల్లు కూడా పుటట్డం వాళల్ అదృషట్మనుకునాన్రు అతని 
తలిల్దండుర్లు.  

సిరి తా వచిచ్న వచుచ్ను, సరసంబుగ నారికేళ సలిలము భంగిన - అనన్ లైనుల్ గురుత్కొసత్య నటాషా తన జీవితంలో పర్వేశించడం గూరిచ్ మురళి 
ఆలోచించినపుప్డలాల్. ఎపుప్డో చినన్పుప్డు నేరుచ్కునన్ పదయ్ం. ఇలాంటి పదాయ్లని అతని మెదడులోంచి తవివ్ బయటికి తీసినవి రామయయ్ వలల్ చెవిలో పడిన 
పర్వచనాలు. నటాషా అతణిణ్ వెళల్గొటిట్న మొదటోల్ అవి అతనికి కొదిద్గా శాంతినిచెచ్య.   

వింటునన్ కొదీద్ వేదాంతం, తతత్వ్ం, భకీత్ అనీన్ కలగలిపి వుంటాయ ఈ పర్వచనాలోల్ నని మురళికి తవ్రగానే అరథ్మయింది. తతత్వ్శాసత్రం అంటే 
ఫిలాసఫీ కదా! నటాషా మేజర అదే. కాలేజీలో వునన్పుప్డు మురళి తతాత్వ్నిన్ పటిట్ంచుకోవాలని నటాషా మొదటోల్ ఏమాతర్ం అనుకోలేదు. మురళి రూమేమ్ట 
అఫాత్బ గరల ఫెర్ండ కి ఫెర్ండ. ఆ యిదద్రు అమామ్యిలూ కలిసే తిరుగుతూండేవాళుల్ సాధారణంగా. నటాషా బాయఫెర్ండ బాసెక్ట బాల తో ఎపుప్డూ బిజీగా 
వుండడంతో మురళిని ఇంకో మగాడిగా గురిత్ంచి, నటాషాకి బోర కొటట్కుండా తమతో సినిమాలకీ, కానస్రట లకీ తీసుకెళేల్వాళుల్ ఆ ముగుగ్రూ. గరలస ని 
గరల ఫెర్ండస గా మారుచ్కోవాలంటే వాళల్తోబాటు డానస లకీ, కానస్రట లకీ వెళాల్లి అని తారకమంతార్ నున్పదేశించాడు అఫాత్బ. "మరి సోప్రటస కి టైమ 
ఎపుప్డు దొరుకుతుంది? వాళుల్ వాటికి రారు కదా!" అనడిగాడు మురళి. "ఈ డానస లూ, కానస్రూట్ల్ పెళల్యేదాకానే!" జవాబిచాచ్డు అఫాత్బ కనున్గొటిట్.  

కనున్మీద ఎవరో కొటాట్రని సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ండగా మురళి ఎపారట మెంట కి వచిచ్, పైరవసీకోసం నటాషా అతని బెడూర్ంలోకి వచిచ్ందొకసారి. 
ఎపారట మెంటోల్ అతను తపప్ ఎవరూ లేరు ఆ సమయంలో. కంటికి అడడ్ంగా పెటుట్కొచిచ్న కరీచ్ఫ ని లోపలికొచిచ్న తరువాత గానీ తొలగించలేదు. 
ఎందుకలా అయిందని అతను అడగాగ్నే ఏడేచ్సింది. బాయ ఫెర్ండ కొటాట్డంది. పోలీస కంపెల్ౖంట ఇవవ్మనాన్డు. వాడు కాలేజీకి బాసెక్ట బాల ఆడతాడు 
గనుక తనని పటిట్ంచుకునే వాళుల్ండరంది. ఆమెని అకక్డే కూరోచ్బెటిట్ మురళి లెంటిల సూప లో ఉలిల్పాయలు, టమోటాలూ వేసి, గరం మసాలాని కొంచెం 
చిలకరించి, రెఫిర్జిరేటరోల్ంచి నాన ని తీసి వేడి చేసి పటుట్కెళిల్చాచ్డు. నటాషా మౌనంగానే తినన్ది. సిథ్మితపడడ్ తరువాత ఆమె తన ఎపారట మెంట కి వెళిల్ంది.  

"యూ ఆర వెరీ నైస. నీ పొజిషనోల్ వేరెవరయినా వుండుంటే ఎడావ్ంటేజ తీసుకు నుండేవాళుల్," అనన్ది తరువాత కొనాన్ళల్కి కలిసినపుప్డు. అరథ్ం 
కాలేదని చెబుతునన్ అతని మొహానిన్ చూసి, "అదే, ఓదారచ్డంకోసం కావలించుకుని," అని నవివ్ంది. 'జంగిల బుక' సినిమాలో చివరోల్ మౌగీల్ని ఓరగా 
చూసూత్ బిందెని పడేసిన అమామ్యి వెనుక మౌగీల్ పరుగెతత్డానిన్ చూసి బేర భలూల్, "షి డిడిట ఆన పరప్స!" అంటుంది షేర ఖాన తో. నటాషా నవువ్కి పరప్స 
అదే అయుంటే మాతర్ం మురళికి చాలా నచిచ్ంది. అది, అతణిణ్ కావాలనుకునే వాళుల్ ఈ పాల్నెట మీదునాన్ రనడానికి పూర్ఫ మరి! 

తరువాత డేటింగ పీరియడ లో, హిందూయిజం అంటే ఏమిట నడిగింది నటాషా. "ఫిలాసఫీ చదువుతునాన్వు, ఆ మాతర్ం తెలియదా?" అని 
జోకేశాడు ఆమె చేతిని పటుట్కుని పేర్మగా వంగి ముదుద్పెటుట్కుంటూ, తెలల్మొహానిన్ ఆమె చేతికి మాతర్మే కనపడేలా జాగర్తత్పడుతూ. "ఎమరస్నూ, వాలట్ 
విటమ్నూ, హెనీర్ డేవిడ థొరోలు దానిన్ బయటినించీ సట్డీ చేశారు. నువువ్ పార్కీట్సింగ హిందూవి కదా అని అడిగాను," అని నటాషా జవాబిచిచ్ంది.  

అలాంటి దాటెయయ్డాలు చాలా గురుత్ండడం వలల్ కావచుచ్, "నువు మాట మారచ్డంలో ఎకస పరట వి. ఈసారి మాతర్ం కుదరనివవ్ను. వాటస్ 
యువర పార్బల్మ?" అని మురళిని నిలదీసింది దాదాపు అయిదేళల్ కిర్తం - శామ కాలేజీకి అపెల్ౖ చెయయ్కుండా ఏదో బాయ్ండ గూర్ప లో చేరి తిరుగుతానంటే 
మురళి, ‘కుదరదు, కాలేజీలో చేరాలిస్ందే!’ నని పటుట్బటిట్ నపుప్డు. శామ మొండికేశాడు. నటాషా సరిద్ చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచింది - పోనీ ఒక ఏడాది 
అలా చెయయ్నిదాద్మని. చదువుకి ఏడాదిపాటు బేర్క వసేత్ ఇంక మళీల్ పుసత్కం పటుట్కోవడం కషట్ మనాన్డు మురళి. "కాలేజీలో చేరి ఏడాదిపాటు అనిన్ 
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సబెజ్కటస లోనూ ఫెయిలయితే బావుంటుందా?" తండిర్మీద కచచ్తోనే అలా చేసాత్ననేలా వారిన్ంగ నిసూత్ అడిగాడు శామ. మురళికి కోపమొచిచ్, "నామీద 
అంత కోప మునన్ దనన్మాట!" అనాన్డు. 

"కాదు. లవ! నీచేత ముఫైఫ్వేల డాలరుల్ తగలబెటిట్ంచడం ఇషట్ం లేక!" శామ జవాబిచాచ్డు. 

"లుక, వై డోంట యు లెట హిమ లెరన్ హిజ లెసన? యూ మే బి రైట. బట హి నీడస్ హిజ ఛానస్!" అనన్ది నటాషా. 

"హిజ ఛానస్ టు బి ఎ బెగగ్ర!" అనాన్డు మురళి కోపంగా. "సైనస్, టెకాన్లజీ, ఇంజనీరింగ, మేథమేటికస్ అనిన్ంటినీ కలిపి STEM పోర్గార్ంకే 
భవిషయ్తుత్ మొరోర్ అని పాలిటీషియనుల్ కూడా మొతుత్కుంటుంటే మాలో మూయ్జిక జీనస్ వునాన్యంటూ వాణిణ్ మూయ్జిక లో దింపీ, లుక! హౌ కివ్కీల్ హి మూవస్ 
అంటూ బాసెక్ట బాల మీద పర్తీ సాయంతర్మూ వీకెండ లోని పర్తీ గంటా ఆ కోరట లో గడిపినా అడడ్ం చెపప్కుండానూ, వాణిణ్ చదువుకి దూరం చేసావ! 
ఇపుప్డనుకుని పర్యోజనమేముంది?" మురళి అగిన్మీద ఆజయ్ం పోశాడు.  

"యూ రేసిసట్ పిగ!" అనన్ది నటాషా ముకుక్పుటా లదురుతుండగా, రెండు చేతులనీ నడుంమీద ఆనించి నిలబడి. "నువివ్ంత సీట్రియోటైప చేసాత్ 
వనుకోలేదు!" అని మాటల కోసం తడుముకుంటూ, అంతలోనే తేరుకుని, " కరన్టాక మూయ్జిక కూడా పాడాడు, అది మరిచ్పోయావ!" అనన్ది. (కరాణ్టక 
కాసాత్ ఆమె నోటోల్ అలా పలుకుతుంది!) నిజమే. ఏటా గుళల్లోల్ తాయ్గరాజ ఆరాధనోతస్వాలోల్ తెలుగు పదాలని సప్షట్ంగా పలుకుతూ పాడే నలల్ పిలల్వాడు 
వాళల్ చుటుట్పకక్ల వునన్ది శామ ఒకక్డే! అతి సనన్ని రింగులు తిరిగే వాడి జుటుట్ని చూసి నటాషా జీనస్ వచెచ్యయ్ని చెపప్డం అతి తేలిక. అందుకే, ‘ఒక 
ఏడాది కీల్వ లాండ లో జరిగిన ఆ ఆరాధనోతస్వాలోల్ వీడు పైరమ ఎగిజ్బిట,’ అనుకునాన్డు మురళి.  

"సో వాట? మీవాళల్లోల్ ఎంతమందికి కాలేజీ డిగీర్లునన్య? ఇపుప్డు వీడుకూడా వాళల్లోల్ ఒకడవుతాడు. ఇంకో రెండేళల్కి కాటాయ్!" మురళి రిటారట్ 
చేశాడు. నటాషా అనన్దముమ్లోల్, అకక్చెలెల్ళల్లోల్ ఎవరికయినా కాలేజీ డిగీర్ల మాటటుంచి, హైసూక్ల డిపొల్మాలు కూడా లేవు. బూయ్టీ పారల్ర 
నడిపేవాళొల్కళుల్, హెయిర కటింగ సెలూనల్ని నడిపేవాళిల్దద్రూ, టాకీస్ డైరవరిల్దద్రు. ‘పెర్సిడెంట కాండిడేటూల్, పాలిటీషియనూల్ ఆకాశాని కెతేత్సే సామ్ల 
బిజినెస లంటే వీళుల్ నడిపేవే!’ రాజకీయ నాయకుల పర్సంగాలు వినాన్పుప్డలాల్ మురళి మండిపడుతూంటాడు.  

"వాళుల్ నీమీద ఆధారపడుతునాన్రా?" నటాషా కోపంగా అడిగింది. 

"లేదు. కానీ, హరికేన కటిర్నా వచిచ్నపుప్ డేమయిందో మరిచ్పోయావా?" మురళి తీవర్ంగానే జవాబిచాచ్డు. 

నటాషా కుటుంబ సభుయ్లందరూ నూయ్ ఆరీల్నస లో రాబడి తకుక్వ వునన్వాళుల్ండే లోతటుట్ పార్ంతాలోల్ వుండేవాళుల్. ఆ హరికేన మూలంగా ఇళల్నీన్ 
ముణిగిపోయి ఫుట బాల సేట్డియంలో తలదాలుచ్కుని, హీనాతిహీనమైన పరిసిథ్తులోల్ పదిరోజులకి పైగా గడిపి, తరువాత మురళి-నటాషాల యింటికొచిచ్ 
రెణెణ్లల్కి పైగా వునాన్రు. వాళల్కి సిక్లస్ పెదద్గా లేకపోవడంవలల్ కొనేన్ళుల్ కషట్పడాలొస్చిచ్ంది కొదిద్గానయినా నిలదొకుక్కోవడానికి.  

హఠాతుత్గా నటాషా బురర్లో లైట వెలిగినటుల్ంది, "నినెన్పుప్డూ అడగలేదు. వాట డు యు థింక ఆఫ మై డిగీర్?" అనడిగింది. 

ఆ గుగీల్ని జాగర్తత్గా ఆడుతూ, "యు ఆర సామ్రట్. దటస్ ఎ గేర్ట డిగీర్!" మురళి జవాబిచాచ్డు. 

"తపిప్ంచుకోవాలని చూడకు!" కోపంగా అనన్ది. 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

35   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

"ఇంకేమని జవాబు చెపప్మంటావ? నువువ్ తెలివితేటలు లేనిదానివనీ, నీ డిగీర్ ఎందుకూ పనికిరాదనీ చెపప్మంటావా?" వజార్నిన్ వజర్ంతోనే 
కొయాయ్లనన్ది ఆక్షణాన అతని అభిపార్యం కాదుగానీ, కొడుకు భవిషయ్తుత్ని గూరిచ్న ఆందోళన అతనన్లా పేర్రేపించింది. 

"నువు మాట మారచ్డంలో ఎకస పరట వి. ఈసారి మాతర్ం కుదరనివవ్ను. వాటస్ యువర పార్బల్మ?"  వెనకిక్ తగగ్డానికి సిధధ్ంలేనని పర్కటిసూత్ 
నటాషా అతణిణ్ నిలదీసింది. 

"ఇటస్ నాట మై పార్బల్మ. అమెరికా డబుబ్నన్ దేశమే గానీ పర్జలోల్నే తెలివితేటలు లోపిసుత్నాన్యని ఋజు వవుతోంది. లేకపోతే, ఇంజనీరింగ, 
ఫిలాసఫీ డిగీర్లు రెండింటికీ ఒకే టూయ్షన ఫీజా? ఇండియాలోనే నయం. బి.ఎ., బి.కామ డిగీర్లు ఎందుకూ పనికిరావని అందరికీ తెలుసు గనక వాటికి 
తకుక్వ టూయ్షన ఫీజులని కడుతూంటారు. అంతెందుకు?  నీ డిగీర్కి కాసట్-బెనిఫిట ఎనాలిసిస చెయియ్. నువువ్ ఖరుచ్ పెటిట్న దెంత? నువువ్ సంపాదిసుత్నన్ 
దెంత? నువువ్ చదువు కోసం చేసిన అపుప్ని మొనీన్మధయ్దాకా తీరుసూత్నే వునాన్వు కదా!" మురళి తీవర్ంగానే అడిగాడు. 

"అంటే సంపాదించేలా చెయయ్గలిగేదే చదువా?" నటాషా అంతకనన్ తీవర్ంగా పర్శిన్ంచింది. 

"కోటి విదయ్లు కూటికొరకే! అని తెలుగులో ఒక సామెతుంది. ఇటస్ ఎలిమెంటరీ మై డియర వాటస్న!" వయ్ంగయ్ంగా అనాన్డు. 

"నేను సంపాదిసూత్నే వునాన్ను గదా!" నటాషాకు తనలో లోప మెకక్డ వునన్దో అరథ్ం కాక అడిగింది. 

"నీ వుదోయ్గానికి ఆ డిగీర్ అవసరమా? నీతోటి రియాలట్రల్లోల్ మాసట్రస్ డిగీర్ల మాటటుంచి ఎంతమందికి బాచెలరస్ డిగీర్ లునన్య? అధిక శాతం 
హైసూక్ల తో ఆపేసిన వాళేల్ గదా!" 

"ఆ చదువు నా కిచిచ్న నాలెడజ కి నువువ్ కటేట్ ఖరీదు ఇదనన్మాట!" 

"నువేవ్ ఆలోచించు, గత అయిదేళల్లోల్ రియలెసేట్ట బూమ రాకపోయుంటే నీ ఆదాయ మెంతుండేదో! అదే ఇంజనీరింగ చదివి ఎంబీయే 
చేశావనుకో, నీ తెలివితేటలకీ, డిగీర్లకీ మైనారిటీ సేట్టస ని జత కలిపి ఈనాడు ఓ కంపెనీకి సి.ఈ.వో. కూడా అయుయ్ండేదానివి." 

"అంటే నా విలువని నా ఆదాయంతోనూ, నా మైనారిటీ సేట్టస తోనూ ముడేసుత్నాన్వనన్ మాట!" ముకుక్పుటా లదురుతుండగా అనన్ది. 

"పొరబడుతునాన్వు. సవ్ంత నాలెడిజ్ని పెంపొందించుకోవడానికి గానీ, ఆతామ్నందం కోసం జాఞ్నానిన్ సంపాదించుకోవడానికి గానీ పెటేట్ ఖరుచ్కి 
సమాజం విలువ నివవ్దని గురుత్చేసుత్నాన్ను. పొటట్పోసుకోవడానికి ముందర ఒక విదయ్ కావాలంటునాన్ను. సమాజం నీ మైనారిటీ సేట్టస కి విలువ 
నిసాత్నంటే ఎందుకు తీసుకోకూడదంటునాన్ను." మురళి, తను చాలా లాజికల గానే జవాబిచాచ్ ననుకునాన్డు. 

ఆ తరువాత ఏవో అరుపులూ, కేకలూ, ఏడుపులూ, తలుపులు గటిట్గా ముయయ్డాల మధయ్ ఇంకేం సంభాషణ జరిగిందో మురళికి అంతగా 
గురుత్లేదు. కానీ, కాలేజీలో మూయ్జిక డిగీర్ పోర్గార్ంలో చేరి డానస తో కలిపి డబుల మేజర చేసూత్ కూడా కాటాయ్ ఇవాళల్ అతని పకక్న కూరుచ్నన్దంటే, 
అపుప్డు అతనికీ, నటాషాకీ మధయ్ జరిగిన వాగుయ్ధాధ్నిన్ కాటాయ్ పర్తయ్క్షంగా చూడకపోవడం వలల్నే. చూశాడు గనుకనే శామ తండిర్ నిపప్టికీ శతుర్వుగానే 
పరిగణిసాత్డు. అందుకనే అపప్టిన్ంచీ తండిర్తో మాటాల్డడ్ం మానేశాడు. శామ తీసుకునన్ ఒక ఏడాది బేర్క కాసాత్ చదువులో బేర్క వసేత్ అది పరమ్నెంట 
అవుతుందనే మురళి నమమ్కానిన్ బలపరుసూత్ అసలు కాలేజీ మొహం చూడకుండా వుండడంలోకి మారింది. నాలుగేళల్ బటీట్ నూయ్యారక లోనే చినన్చినన్ 
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వుదోయ్గాలు చేసుకుంటూ గడుపుతునాన్డు. బాయ్ండ తో కలిసి ఇచేచ్ పోర్గార్ములు ఫేస బుక లో పెడుతూంటాడు. గుడిడ్లో మెలల్ - మురళి ఫెర్ండ రికెవ్సట ని 
శామ యాకెస్పట్ చేశాడు. ఈ మధయ్ శామ పాటలకి మురళి లైక లు కొడుతునాన్డు గానీ, అలా చేసుత్నన్ వందలమందిలో తనని పర్తేయ్కంగా పటిట్ంచుకోవడం 
కషట్మని మురళి నమమ్కం. వాడొక సీడీని తవ్రలోనే రిలీజ చెయయ్బోతునన్టుల్గా కూడా ఫేస బుక దావ్రానే మురళికి తెలిసింది. 

ఇపప్టికీ మురళికి, తను అనన్దాంటోల్ తపేప్మీ కనిపించదు. నలల్జాతి వాళేల్ కాక ఇండియానుంచీ, చైనానుంచీ, సౌత అమెరికా దేశాలనుంచీ వచిచ్ 
అమెరికాలో సెటిలయిన వాళుల్ కూడా 'మేం మైనారిటీలం' అంటూ కంపెనీలని పెటిట్, ఆఖరుకి తెలల్వాళుల్ కూడా భారయ్లని సీ.ఈ.వో. లుగా చూపించి 
గవరన్మెంటు కాంటార్కుట్లని తెచుచ్కొంటుంటే, నటాషా తన ఆలోచననల్ని ఎందుకంత అఫెనిస్వ గా తీసుకునన్దో మురళికి ఇపప్టికీ అరథ్ం కాదు. 

* * * 

గొంతు తగిగ్ంచి జరుపుతునన్ సంభాషణలు కూడా ఠకుక్న ఆగిపోవడంతో మురళి కళుల్ తెరిచి చూశాడు. వాళల్కి కుడిపకక్గా రెండు బెంచీల 
వరుసల మధయ్లోంచి డేవిడ భారాయ్, పిలల్లూ, పాసట్ర వెనుకగా నడుసూత్ సేట్జీ వైపుకు నడిచి వెళిల్ ముందు వరుసలో కూరుచ్నాన్రు.  

మురళికి అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది - అతనికే గాక, శాయ్మ కీ, కాతాయ్కీ కూడా చరచ కి వెళల్డం అలవాటు లేదని. చదివిన ఫిలాసఫీని 
వంటబటిట్ంచుకుని, నటాషా చరచ కి వెళల్డానిన్ పెళిల్ళల్కి మాతర్ం పరిమితం చేసింది. తీరికునన్పుప్డలాల్ ఫెర్డరిక డగల్స, మారిట్న లూథర కింగ జూనియరతో 
బాటు, పేల్టోనీ, రోబ సిప్యర నీ, మాకస్ ములల్ర నీ, వివేకానందనీ చదువుతూండేది. కానీ, పిలల్లు హిందూ దేవుళల్ మీద అలిల్న భకిత్పూరితమైన కీరత్నలని 
నేరుచ్కోవడమే గాక, వాటిని పాడడానికి కూడా అతనితో బాటు గుళల్కి వచాచ్రు. వాళల్ వెనకే నటాషా కూడా వచేచ్ది. తేడా అలాల్, ఆ పాడడం ముందో, 
వెనుకో గానీ, అతనొకక్డే ఆ దేవుళల్కి దణణ్ం పెటిట్ంది.  

ఆలోచనలోల్ పడి సరీవ్స లో మొదటి పార్రథ్నకి మురళి యాంతిర్కంగా లేచి నులొచ్ని, అయిన తరువాత కూరుచ్నాన్డు గానీ, pastor పలికిన 
మొదటి వాకాయ్లు అతణిణ్ ఈ లోకంలోకి తీసుకొచాచ్యి. చేతికిచిచ్న పోర్గార్ం కాపీలో మూడవ పేజీలో మొదటి పేరాలో వునన్ వాకాయ్లు అవి. 

"We gather in the name of Jesus to worship, to proclaim Christ crucified and risen, to remember before God 
our brother David, to give thanks for his life, to commend him for our merciful redeemer, and to comfort one 
another in our grief." అతను మాటాల్డుతుండగానే మురళి తన చేతిలో వునన్ పోర్గార్ంలో మొదటి వాకయ్ంలో inతో మొదలుపెటిట్ తరువాత వచిచ్న 
పనెన్ండు పదాలనీ అండరల్యిన చేశాడు. ఆ పదాలని తొలగించినా కూడా ఏం చెయయ్డానికి ఆ హాల లో వాళుల్ సమావేశ మయాయ్రో సప్షట్ మవుతూనే వుంది. 

Pastor కంటినూయ్ చేశారు. "Eternal God, maker of heaven and earth who formed us from the dust of the earth, 
who by your breath gave us life, we glorify you." 

ఈ అనంత సృషిట్కి కారకుడయిన విశవ్పర్కాశుని గూరేచ్ ‘పెంజీకటి కావల ఎవవ్డేకాకృతి దాలుచ్న’ అని ఎవరో అనాన్రని మురళికి గురొత్చిచ్ంది. 

ఇంకొకక్ నిముషం కూడా కాకముందే, "Either He will shield you from suffering or He will give you unfailing 
strength to bear it," అనన్ ఆయన వాకాయ్లు, మొనీన్మధయ్ whatsappలో ఎవరో షేర చేసిన తనికెళల్ భరణిగారి ఉపనాయ్సంలోని "కషట్ం వచిచ్నపుప్డు 
భగవదీగ్త చదివితే కషట్ం పోతుందని కాదు, ఆ కషాట్నిన్ తటుట్కునే శకిత్ వసుత్ందని!" అనన్ వాకాయ్నిన్ మురళికి గురుత్కు తెచాచ్యి. భినన్ంగా కనిపిసుత్నన్ ఈ 
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రెండు మతాల సమనవ్యానిన్ అతను ఎవరితో నయినా పంచుకో గలిగితే అది ఒకక్ నటాషాతోనే.  ‘ఇఫ ఓనీల్ షి నూయ్ హౌ మచ ఐ మిస హర! ఐ సిట్ల లవ 
హర!!’ అనుకుని అతను నిటూట్రాచ్డు. 

డేవిడ జీవితానిన్ గురుత్ చేసుకుని గరవ్పడేటందుకు అతని హైసూక్ల కాల్స మేటు, అతనితో బాటే వియతాన్ం యుధధ్ంలో పాలొగ్ని ఒక చేతిని 
పోగొటుట్కునన్ దాదాపు జీవిత కాలపు సేన్హితుడు, కిర్సట్ఫర ముందుకొచాచ్డు. దుఃఖం గొంతుని నొకేక్సుత్ండగా కషట్పడుతూ మాటాల్డాడు.  శీర్కృషుణ్ని 
నిరాయ్ణ వారత్ని అరుజ్నుడు అంత దుఃఖంతో ధరమ్రాజుకు తెలియపరచి వుంటాడా అని మురళికి అనిపించింది. వాళల్ సేన్హంలోని మధుర ఘటాట్లోల్ 
ఒకదానిన్ పంచుకుని, డేవిడ తన భారయ్గూరిచ్ ఎంత గొపప్గా చెపేప్వాడోననీ, ఆమె అతని జీవితంలో ఎంత వెలుగుని నింపిందోననీ అంతులేని సంతోషానిన్ 
వయ్కత్ం చేసేవాడనీ కిర్సట్ఫర చెపాప్డు. కాతాయ్ కరీచ్ఫ తో కళల్ వెంబడి కారుతునన్ నీళల్ని తుడుచుకుంటూ మురళి భుజంమీదకు వాలింది.  

అతని తరువాత డేవిడ కూతురు సూసన మాటాల్డింది. ఎంత గొపప్ తండిర్ని పోగొటుట్కునన్దో మాటలని దుఃఖంలో ముంచి తీసూత్ చెపిప్ంది. 
తరువాత ఆమె తముమ్డు జారజ్ తండిర్మీద ఒక జోక తో నవువ్తూ మొదలుపెటిట్, కొంచెం సేపటోల్నే గంభీరంగా మారి, గొంతు గదగ్ద మవుతూ, కళల్లోల్ నీళుల్ 
చిపిప్లుతుండగా ముగించాడు. తన మెమోరియల సరీవ్సపుప్డు శాయ్మ కి గానీ, కాతాయ్కి గానీ చెపప్డానికి ఇంత గొపప్ విషయాలు ఏమీ వుండవు అని 
అనుకుంటూ మురళి నటాషా వైపు చూశాడు. ఆమె కూడా కళల్నీళల్ని తుడుచుకుంటోంది. 

నటాషాకే గనుక అవకాశమిచిచ్ వుంటే మానవతావ్నికి పర్తీకగా డేవిడ ని సజీవంగా అందరిముందూ నిలబెటేట్ది - వాళల్కే కాక ఆ నైబర హుడ లో 
కనీసం సగంమందికి ఒక మరువలేని సంఘటనని గురుత్చేసి. 

హరిర్కేన కటీర్నా బాధితులైన నటాషా అనన్దముమ్ల, అకక్చెలెల్ళల్ కుటుంబాలు మురళి-నటాషాల నాలుగు బెడూర్ములునన్ సింగిల ఫాయ్మిలీ 
హవుస లో కొంతకాలం సరుద్కుని వునన్పుప్డు వాళల్కోసం రెండు పాత కారల్ని కొనన్ది నటాషా. దానివలల్ వాళుల్ చుటుట్పకక్ల చినన్చినన్ ఉదోయ్గాలని 
వెదుకోక్వడానికి వీలయింది. అయితే, ఈ కారల్ని వాళల్ యింటి డైరవ వేలో పారక్ చెయయ్డానికి కుదరక రోడుడ్ పకక్న పారక్ చెయయ్వలసి వచేచ్ది. అందరికీ 
రెండు కారుల్ పటేట్ గరాజ లునన్పుప్డు రోడుడ్మీద అసలు కారెల్ందుకు పారక్ చెయాయ్లనన్ అభిపార్యం వునన్వాడు ఆ రోడుడ్ని ఫేస చేసూత్ వుండే ఒక యింటి 
ఓనర జెఫీర్. అందుకని తన యింటి ముందర, పబిల్క రోడుడ్ మీద అయినా సరే, వేరే వాళల్ కారుల్ండడానిన్ సహించలేదు. హోమ ఓనరస్ అసోసియేషన 
మీటింగ లో చరచ్కు పెటాట్డు. ఆ వారత్ తెలిసి, మురళి, నటాషా తమని తాము డిఫెండ చేసుకోవడానికి వెళాల్రు. ఆ నైబర హుడ లోని వాళల్ రంగులో తాము 
లేకపోవడం అసలు కారణమని మురళి నమమ్కం. నటాషాకి అనుమానమో, నమమ్కమో ఏదయినా వుంటే ఆమె దానిన్ అతనితో పంచుకోలేదు.  

"మన రోడుడ్మీద ఈ మధయ్ తుకుక్ కారల్ని పారక్ చెయయ్డం మొదలయింది. దానితోబాటే, ఒక యింటోల్ అసలు ఎంతమంది వుంటునాన్రో కూడా 
తెలియకుండా పోతోంది. నాకు కనిపించినంత వరకూ కనీసం ఐదుగురు మగవాళూల్, నలుగురు ఆడవాళూల్, ఆరేడుగురు పిలల్లూ ఆ యింటోల్కి వచిచ్ వచిచ్ 
వెడుతునాన్రు. నేను చూడనపుప్డు ఎంతమంది వచిచ్ వెడుతునాన్రో – గాడ ఓనీల్ నోస!  ఈ పరిసిథ్తి మన హోమ ఓనరస్ రూలస కి వయ్తిరేకం. ఈ విషయానిన్ 
పటిట్ంచుకోకుండా ఈ బోరుడ్ ఏం చేసోత్ంది?" అని జెఫీర్ ఆ బోరుడ్ని తీవర్ంగా పర్శిన్ంచాడు. 

పెర్సిడెంట తమని సంజాయిషీ అడుగుతాడు, అపుప్డు మాటాల్డదామని మురళి అనుకుంటుండగానే డేవిడ గొంతు విని అతనివైపు చూశా 
రందరూ. 

"ఈ పర్పంచంలోని అతయ్ంత సంపనన్ దేశాలోల్ మొదటిసాథ్నంలో వునన్ మనం, హరిర్కేన కటీర్నా వలల్ పర్పంచంలోని అతి బీద దేశాలోల్ కూడా 
అనుభవించనంతటి అధావ్నన్ పరిసిథ్తులోల్ నూయ్ ఆరీల్నస్ పర్జలు విలవిలాల్డడానిన్ పర్తయ్క్షంగా టీవీలో చూశాం. ఏ పర్కృతి వైపరీతయ్ం వలల్ నయినా గానీ 
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అమెరికనుల్ కటుట్బటట్లతో మాతర్ం మిగలడానిన్ మనమెవరం ఊహించలేం. కానీ, ఆ అనుభవం నటాషా బంధువులని కొతత్గా వేసిన తారు రోడుడ్మీద 
కాలుపెటిట్నపుప్డు అంటుకునన్ తారులా పటుట్కుని వదలకుండా పీడిసోత్ంది. ఎకక్డో భూకంపం వచిచ్ందనీ, బంగాల్దేశ లో మళీల్ వరద లొచెచ్యయ్నీ మనం 
విరాళాల నిసూత్ంటాం - వాళెల్వరో మనకు తెలియకపోయినా గానీ. నటాషా మనకు నైబర కనుక ఆమె అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళుల్ మనకూ కావలసినవాళేల్. 
మనమే వాళల్ పరిసిథ్తిలో వుంటే మనకెలాంటి సహాయం కావా లనుకుంటాం? Do unto others as you would have them do unto you 
అనాన్డు జీసస. వాళల్కి విరాళంగా నేను ఈ వెయియ్డాలరల్ చెకుక్ నిసుత్నాన్ను. మీలో ఎవరయినా కూడా వాళల్కు సహాయం చెయయ్గలిగితే నేను సంతోషిసాత్ను. 
అలా చెయయ్లేని పక్షంలో వాళల్ చేత ఒక జాజ కానస్రట్ ఏరాప్టు చేసి పొర్సీడస ని వాళల్ కిదాద్ం. నటాషా బర్దరస లో ఒకళుల్ శాకస్ఫోన వాయిసేత్, ఇంకొకళుల్ 
డర్మస్ వాయిసాత్రు. బర్దరినాల్ పియానో వాయిసాత్డు. దే ఆర గుడ ముయ్జీషియెనస్ హూ పేల్డ ఇన నూయ్ ఆరీల్నస్ జాజ బారస్. లెటస్ హెలప్ దెమ!" అనాన్డు 
డేవిడ.  ఇలుల్ పీకి పంది రేదాద్మని ఊగిపోతూ వచిచ్న జెఫీర్ని కాలికింద చీమలాగా నలిపేశాడు - ఏ ఆయుధంతోనూ కాక మలినం లేని మానవతవ్ంతో. 
పైగా, ఆ కిర్సమ్స బేర్క లో ఇంటోల్ అలుల్డూ, కోడలూ, మనవళూల్, మనవరాళూల్ వునన్పుప్డు డేవిడ తన బేస మెంట లో ఆ జాజ పోర్గార్ం అరేంజ చేసి అది బెసట్ 
కిర్సమ్స ఎవర! అని చెపాప్డు. ఆ కిర్సమ్స గూరిచ్ నటాషా, మురళి గూడా చాలాసారుల్ మాటాల్డుకునాన్రు.   

* * * 

Pastor పోర్గార్ంలో వునన్ Psalm 23ని చదవడం మొదలుపెటాట్రు. "The Lord is my shepherd: I shall not want. He maketh 
me to lie down in green pastures: He leadeth me in the path of righteousness for his namesake." ఆ చివరి లైన శాయ్మ 
నేరుచ్కునన్ "నితయ్-అనితయ్ములను బోధించి, కృతయ్-అకృతయ్ములను తెలిపించి," అంటూ సాగిన "పటిట్ విడువరాదు, నా చెయ," అనన్ తాయ్గరాజ కీరత్న 
అరాథ్నిన్ సుఫ్రింప జేసోత్ందని మురళి గురిత్ంచాడు.    

పాతికేళల్ కిర్తం నటాషా వేసిన “నువువ్ పార్కీట్సింగ హిందూవి కదా, హిందూయిజం అంటే ఏమిటో చెపప్లేవా?” అనన్ పర్శన్కు గత అయిదేళల్లోల్ 
పోగుచేసుకునన్ జాఞ్నానిన్ రంగరించి తనిపుప్డు జవాబు చెపప్గల ననుకునాన్డు మురళి. అయినా అలా చెపాప్లంటే ముందు నటాషా అతనితో మాటాల్డాలి 
గదా! 

మెమోరియల సరీవ్స అయిన తరువాత పకక్న హాలోల్ డేవిడ కుటుంబ సభుయ్లు అకక్డకు వచిచ్న వాళల్ పరామరశ్నీ, సంతాపానీన్ అందుకునాన్రు. 
అలా వాళల్ని కలవడానికి ఏరాప్టయిన లైనోల్ నటాషా, శాయ్మ తనకీ, కాతాయ్కీ పదిమంది ముందర లైనోల్ ఉనాన్రని మురళి గురిత్ంచాడు.  

పోర్గార్ంలో చదివిన, pastor కంఠంలో వెలువడిన భావాలు మురళికి తను వినన్ పర్వచనాలోల్ని కొనిన్ వాకాయ్లతో, భావాలతో, భాషాయ్లతో - 
అతణిణ్ బాగా ఆకటుట్కునన్వాటితో - సమనవ్యం చెందడానికి పర్యతిన్ంచాయి. "నేను నా చుటుట్ పకక్ల వునన్ మనుషుల, జంతువుల బాగు 
కోరుకుంటునాన్ను. ... ఆ పరబర్హమ్ం నిరాకారమైనది, నిరమ్లమైనది, నితయ్మైనది ... సదసదూర్పిణి … సత+అసత+రూపిణి … ఉనన్దీ, లేనిదీ అయిన 
రూపం గలది … సృషిట్కరత్ అయిన బర్హమ్ని సృషిట్ంచేది, ఆ బర్హమ్ని అంతం చేసేది, మళీల్ అలాంటి బర్హమ్ని సృషిట్ంచేదీ ... పరమాణువంత చినన్దీ, ఈ 
అనంత విశవ్ం నిండా వాయ్పించినదీ, ఈ విశవ్ంలో భాగమయినదీ, ఈ విశావ్నికి వెలుపల వుండి దానిన్ సృషిట్ంచేదీ ... ఒక సూరుయ్ండు సమసత్ జీవులకు 
తానొకొక్కక్డై తోచు ...  

అడుగడున గుడి వుంది, అందరిలో గుడి వుంది 
ఆ గుడిలో దీపముంది, అదియే దైవం, అనన్ కృషణ్శాసిత్గారి పాట - 
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గుడి కాకపోతే చరచ్. లేకపోతే మాసక్. అసలీ దీపానికి సహజంగా వుండే చినన్ గూడు తపప్ వేరే కటట్డ మెందుకు? చిచుచ్ పెటట్డానికి కొరివి 
కావాలి గానీ చీకటిని పారదోర్లడానికి చినన్ దీపం చాలదూ? అందరిలో దైవముంటుందనన్ అభిపార్యానిన్ ఆచరణలో అతనికి గురుత్ండేలా తెలియజేసిం 
దెపుప్డో మురళికి గురొత్చిచ్ంది.  అది, శాయ్మ తమిళియన సంగీతం టీచర వాడు ఆయనకు చేసిన నమసాక్రానికి పర్తినమసాక్రం చేసినపుప్డు. 
అదేమిటండీ, మీరు వాణిణ్ ఆశీరవ్దించకుండా అలా చేతులు జోడిసాత్ రేమిటి అని మురళి అడిగాడు. ఆయన వాడిలోని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను 
జవాబిచాచ్రు.  అపుప్డంతగా పటిట్ంచుకోలేదు గానీ, ఇపుప్డు, మనుషులు దేవుడి గూరిచ్న జిజాఞ్సలో, రూపం గూరిచ్న ఆలోచనలో మునిగిపోయి, తతత్వ్ం 
గూరిచ్న చింతనకి దూరమవుతునన్ సంగతి గమనించ రెందుకని? అని మురళికి అనిపించింది. 

ఈ విషయం అనన్మయయ్కి ఎరుకే! "తలతురు నిను వేదాంతులు పరబర్హమ్ం బనుచు" అని అనాన్డు గదా, "ఎంత మాతర్మున" అనన్ కీరత్నలో! 

తాయ్గరాజు మాతర్ం? "శివుడనో, మాధవుడనో, కమలాభవుడనో, పరబర్హమ్మనో" అనాన్డు మరి, "ఎవరని నిరణ్యించిరిరా" అనన్ కీరత్నలో. 

"సహసర్ శీర షా పురుషః" అంటే ఆ సతయ్పర్కాశునికి వెయియ్ తలలునన్యయ్ని కాదు! ఇకక్డ వెయియ్ అంటే లెకక్లేననిన్ అని అరథ్ం. అంటే, ఈ క్షణాన 
ఈ సభలో కూరుచ్నన్ మీ అందరి రూపాలోల్ దేవుడునాన్డనీ, నా మాటలు విని ఆనందిసుత్నాన్డనీ, ననున్ ఆశీరవ్దిసుత్నాన్డనీ అనుకుంటే నాకెంత ఆనందంగా 
వుంటుంది? అందుకే, రుదర్మ లో అనన్టుట్గా నమసిత్షఠ్భయ్ః – అంటే వచిచ్ కూరుచ్నన్ వాళల్లోల్ని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను!" అనన్ షణుమ్ఖ శరమ్ గారి 
వాకాయ్లు కూడా మురళికి గురొత్చాచ్యి. 

ఎపుప్డో మాసట్రస్ డిగీర్ చెయయ్డానికి అమెరికాకి రాకముందు వినన్ కృషణ్శాసిత్ గారి పాట దగగ్రున్ంచీ గత అయిదేళల్లోల్ వినన్ పర్వచనాలోల్ని 
విషయాలదాకా గురుత్ండడమే గాక అవి సీకెవ్నస లో అమరే పేకముకక్లాల్గా అలా వరుసలో జాఞ్పకం రావడం మురళికి ఆశచ్రయ్ మనిపించింది. అవనీన్ 
కలిపి కొంత జాఞ్నా నిన్చిచ్న భావన అతనికి కలిగింది. తనలాగా కొంచెం జాఞ్నానిన్ పోగుచేసుకునన్ వాళల్ నేమంటారోననన్ పర్శన్ అతని మదిలో 
చోటుచేసుకుంది. "సరవ్జుఞ్డు" అంటే అనీన్ తెలిసిన వాడని గురుత్ంది గనుక తనకది వరిత్ంచదని మురళి గురిత్ంచాడు. కొంచెం జాఞ్నం వునన్వాణేణ్మంటారో 
నని ఆలోచించాడు. "కొంచెం-జుఞ్డు" అనన్ పదం ఎకక్డా వినలేదనిపించి నచచ్లే దతనికి. "కొంచెం"కి పరాయ్య పదాలని గూరిచ్ ఆలోచిసూత్ "అయామ 
ఫరెగ్టింగ మై మదర టంగ! " అనుకుని సామ్రట్ ఫోన సహాయంతో ఆన లైన డిక్షనరీని ఆశర్యించితే " సవ్లప్ం" అనన్ పదం అతనికి దొరికింది. " సవ్లప్జుఞ్డు" 
అనన్ పదం వినడానికి బానేవునన్ దనుకుని చినన్ నవువ్ నవవ్బోయి అపప్టికి డేవిడ భారయ్ని పరామరిశ్ంచడానికి తన వంతు రావడంతో దానిన్ పెదవి 
వెనకాలే నిలిపేశాడు. 

డేవిడ భారయ్నీ, పిలల్లనీ పలకరిసుత్నన్పుప్డు మురళి కళుల్ చెమరాచ్యి. బయటకు వచిచ్ పారిక్ంగ లాట లోకి అడుగు పెటిట్న తరువాత నటాషా, 
శాయ్మ అకక్డ కాతాయ్ కోసం వెయిట చేసూత్ కనిపించారు. "నువెవ్లా వెనకుక్ వెడతావ?" అని తండిర్ నడిగింది కాతాయ్. "రామయయ్కి ఫోన చేసేత్ వచిచ్ 
తీసుకెడతాడు. అతను బిజీగా వుంటే ఊబర వుండనే వుంది," మురళి జవాబిచాచ్డు. అతనికి కారు లేదని ఆ ముగుగ్రికీ గురేత్. నటాషా వుంటునన్ ఇంటికి 
సమమ్రోల్ లాన కట చెయయ్డానికీ, నవంబరోల్ రాలిపడిన ఆకులని పోగెతత్డానికీ వెళిల్నపుప్డు రామయయ్ అతనన్కక్డ దింపి వెడితే, కాతాయ్ అకక్డుంటే మాతర్ం 
మురళిని తన ఎపారట మెంట కి జేరేచ్ది. 

తన జాఞ్న సముపారజ్నలో నటాషా పాతర్ని మురళి మరచిపోలేదు. ముందు ఆమెలోని దేవుడికి దూరంనించీ  మాతర్మే నమసాక్రం పెడదా 
మనుకునాన్డు గానీ, అది ఆ దేవుడు చూసూత్ండగా పెడితే పుణయ్మూ, పురుషారథ్మూను అని గురిత్ంచి కాతాయ్తో కలిసి ఆమె దగగ్రకు వెళాల్డు. ఆ పరిణామం 
నటాషాకే గాక వెంట నడుసుత్నన్ కాతాయ్కి కూడా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది.  అతను నటాషాకి రెండడుగుల దూరంలో నిలబడి, "యు డిడ ఎ గేర్ట ఫేవర 
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అట్ వకర్                 అట్ వకర్                                                                             ర  కొపప్ర  కొపప్రపురపు  

ఫర మి బై తోర్యింగ మి అవుట ఫైవ యియరస్ బాక, థాంకూయ్!" అనాన్డు ఆ చివరి పదం దగగ్ర దగగ్ర కొచేచ్టపప్టికి చేతులు జోడించి. పర్తి ఒకక్రిలోనూ 
దేవుడునాన్డని నమిమ్నా గానీ, ఎవరి దగగ్రికయినా వెళిల్ "నీకు నమసక్రిసుత్నాన్ను" అని కాక "నీలోని దేవుడికి నమసక్రిసుత్నాన్ను," అంటే ఎలాంటి రెసాప్నస్ 
వసుత్ందో అతనికి ఎరుకే. ఆ లోనునన్ దేవుడికి కూడా కోపమొసుత్ంది - వయ్కత్ మవుతునన్ నా రూపానీన్, గుణానీన్ గురిత్ంచ వెందుకని అని. అపుప్డా కోపానిన్ 
ఆ వయ్కిత్దావ్రా తెలియపరుసాత్డు. ఇకక్డ నటాషాకి తెలిపిన కృతజఞ్త ఆ దేవుడికి తపప్కుండా చేరుతుందని మురళి నమామ్డు. వెలిబుచిచ్న అతని భావాలు 
నచిచ్తే అది వయ్కత్మయేది కూడా నటాషా దావ్రానే కదా! అయితే, అది అంత తవ్రగా జరిగేది కాదని అతని నమమ్కం. కోపమొచిచ్నంత తవ్రగా పర్సనన్త 
చేకూరదు గదా మరి!  

నటాషాకి ఆశచ్రయ్మేసిందని ఆమె మొహంలోని భావాలు తెలిపాయి. మురళి మాటలోల్ అపాలజీ వినబడలేదే అనన్ సందేహం ఆ భావాలోల్ ఒకటని 
అతని నమమ్కం. 'దుకిక్న భూమిలోనే వితత్నం మొలిచినటుల్గా వినడానికి సిధధ్ంగా వునన్పుప్డే గదా అపాలజీకి ఫలితం లభించేది!' అని అతనికి 
అనిపించడం తపుప్ కాదని ఎవరయినా అంటారు. ఒక వాకాయ్నికి మించి అతని వదద్నుంచీ ఏమయినా వినడానికి నటాషా సిధధ్ంగా వునన్దో, లేదో మురళికి 
తెలియదు గదా! అందుకే ధనయ్వాదంతో మొదలుపెటాట్డు, అంతటితోనే ఆపేశాడు. 

ఆమె ఆ సందిగధ్ంలో వుండగానే మురళి శాయ్మ వైపు తిరిగి అనాన్డు - "హేయ శామ! నువువ్ నీ బాండ తో మొదటి సీడీని రిలీజ 
చెయయ్బోతునన్ందుకు కంగార్చుయ్లేషనస్! హోప యూ విల బి ది నెకస్ట్ బీటిలస్!" వాళుల్ మురళి యుగంవాళేల్ గానీ, ఎంత కురార్ళల్యినా గానీ, మూయ్జిక తో 
పరిచయం వునన్వాళల్కి బీటిలస్ ఎవరో తెలియకపోరు.  

మురళి, కాతాయ్ భుజంమీద చెయివేసి దగగ్రకు తీసుకుని నుదుటిమీద ముదుద్పెటుట్కుని అనాన్డు - "కాటాయ్! నీ డానస్ విడియోలని చూశాను. కెనెడీ 
సెంటరోల్ నినున్ నట కార్కరోల్ చూడాలనుంది. మేబి యు విల బి ది మోసట్ ఫేమస కోరియాగర్ఫర అండ కంపోసర వన డే," అని శాయ్మ వైపూ, కాతాయ్వైపూ 
చూపిసూత్ అనాన్డు - "అండ ఐ విల బి నోన యాజ యువర డాడ! ఆల ది బెసట్!!" 

వాళుల్ అతనికి ఏం జవాబివావ్లనన్ సందిగధ్ంలో వుండగానే పాలిటీషియనల్ లాగే వాళుల్ పటిట్ంచుకునాన్ లేకపోయినా మురళి  బై చెబుతూ గాలోల్ 
చేతిని పైకెతిత్ వూపి, వెనకుక్ తిరిగి వాళల్నుండీ దూరంగా నడుసూత్ జేబులోంచి ఫోన తీశాడు రామయయ్కు కాల చెయయ్డానికి.  

ఆ ముగుగ్రితో మాటాల్డిన మూడు వాకాయ్లతో అతనిలోని మారుప్మీద వాళల్కి ఏమయినా నమమ్కం కుదరడానికి ఆసాక్రం తకుక్వ అని మురళికి 
తెలుసు గానీ, చొచుచ్కొచిచ్న ఒక కిరణం మబుబ్ వెనుక దాగిన పేర్మ అనే సూరుయ్ని వునికిని గూరిచ్న ఆసకిత్ని కలిగిసేత్ మాతర్ం, "'డాడ, వుయ కెన డార్ప 
యూ ఆఫ!' అంటూ కాతాయ్ గొంతు వినిపించాలి," అనుకునాన్ డతను అలాగే ముందుకు అడుగేసూత్. 

PPP 

 
పుటిట్న బిడడ్ ఏడుపు వినపడుతోంది గదిలోనుంచి.  
"డాకట్రిని పిలిచారా?" ఎవరో అడిగారు. ఇంతలో "రండి డాకట్రు గారు" హడావిడిగా లోపలికి వసూత్నే తలిల్ దగగ్రికి వెళాళ్రు డాకట్ర. 
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అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్ ఇంకా ఏడుసూత్నే ఉనాన్డు. "చాలా సేపటినుంచి ఏడుసుత్నాన్డు బిడడ్, ఎంతసేపటికీ ఆపటేల్దు..". 
డాకట్రు పిలల్వాడి దగగ్రికి వచిచ్, ఎతుత్కొని కొంచెం సేపు చూసారు. మొహంలో కొంచెం ఆందోళన. అకక్డ చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్ 

డాకట్రుగారు ఏమిచెపాత్రా అని చూసుత్నాన్రు. 
ఆయన తల పైకెతిత్  కోపంగా "ఈ పిలల్వాడి మొహం మీద ఏదైనా పడిందా, లేదా ఎవరైనా పడేసారా?". 
చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్ మొహాలు చూసుకునాన్రు. "లేదండీ, మేము చూసూత్నే ఉనాన్ం, పుటిట్న కొదిద్ సేపటినుంచి తలిల్ తపప్ ఎవరూ 

పిలల్వాడిని ఎతుత్కోలేదు. అయినా పుటిట్ ఒక గంటే అయింది".  
డాకట్రు తలిల్ వైపు చూసి నెమమ్దిగా, "ఏమామ్, నీకు తెలియకుండా బాబు మీద పడుకునాన్వా?". 
తలిల్ ఏడుపు ఆపుకుంటూ "లేదు డాకట్రు గారు, ఏమైంది నా బిడడ్కు? ఎందుకు ఏడుపు ఆపటేల్దు?". 
కొంచెం సేపు మౌనం. ఎలా చెపాప్లా అని తటపటాయించి, ధైరయ్ం తెచుచ్కొని, "చూడమామ్, బాబు పార్ణానికి అంత భయం 

లేదుకాని....."..ఆగారు 
"కాని? ఏమైంది డాకట్రు గారు?" 
ఆయన ఒకసారి బాబు వైపు చూసి తలిల్తో " బాబు మొహం లో కొనిన్ కండరాలు సరైన చోట లేవమామ్. మెలికపడి, ఉండాలిస్న 

పర్దేశంలో లేవు. ఆ నొపిప్తో బాబు ఏడుసుత్నాన్డు. ఎవరూ బాబు ని ముటుట్కోలేదని చెపుత్నాన్రు, అంటే పర్సవమపుప్డే ఏదో జరిగింది బాబుకు". 
తలిల్ ఇంకా పెదద్గా ఏడుపు. "ఏమవుతుంది నా బిడడ్కు? ఏం చెయాయ్లో చెపప్ండి". 
డాకట్రు నిసస్హాయంగా "నేనేమి చెయయ్లేనమామ్, ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేరు ఇపుప్డే. ఇంతలో అంబులెనస్ పిలుదాద్ం. బాబు కొంచెం 

పెరిగాకా సరుద్కోవచుచ్" 
ఇంతలో బాబు ఏడుపు తగిగ్ంది.  ఆశచ్రయ్ంగా డాకట్రు బాబు వైపు చూశారు. ఆయనకి ఏం జరుగుతోందో ఒకక్ నిమిషం అరథ్ం కాలేదు. 

చూసే దృశయ్ం భయం వేసింది. కళళ్ ముందు జరుగుతోంది నిజమో, కాదో నమమ్కం కలగడం లేదు. 
"బాబు ఏడుపు తగిగ్ంది డాకట్రు గారు. ఏం చేసారు?" తలిల్ అడిగింది. ఆయన తేరుకొని, మెలల్గా తలిల్ వైపు చూసి, 
 "నే...నేనేమి చెయయ్లేదమామ్, బాబే చేసాడు". 
10 సంవత రాల తరు త... 
సూక్లోల్ పిలల్లు ఆడుతునాన్రు. గంట మోగడానికి ఇంకా టైముంది. ఇంతలో ఒక పదేళళ్ పిలోల్డు ఏడుసూత్, దగగ్రోల్ ఉనన్ టీచరు దగగ్రికి 

వెళిళ్ "వికిక్గాడు ననున్ కడుపులో గుదాద్డు మేడం" 
"ఎందుకు గుదాద్డు?"  
"మాతో ఆడతాననాన్డు, మేము వదద్నాన్ము. అందుకు కొటాట్డు". 
 టీచరు నిటూట్రిచ్, "సరే, నాతో పద", అని తనతో తీసుకెళిళ్ంది.  
చాల మంది పిలల్లు ఆడుతునాన్రు. చుటూట్ చూసూత్ "ఏడి వాడు?" అని అడిగిందావిడ.  
"అదిగో, ఆ గళళ్ చొకాక్ వేసుకొని ఆడుతునాన్డే, వాడే".  
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ఆవిడ ఆ అబాబ్యి దగగ్రికి వెళిళ్, పటుట్కొని తిపిప్ంది. వాడు వికీక్ కాదు, ఎవరో ఇంకో పిలోల్డు.  
దెబబ్ తినన్ అబాబ్యితో టీచరు "ఎకక్డార్ వాడు?".  
ఆ అబాబ్యికి అరథ్ం కాక. "ఇకక్డే ఉండాలి మేడం, ఇదే చొకాక్ వేసుకునాన్డు" ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యిని పరీక్షగా చూసూత్ అనాన్డు. 
 టీచరు ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యిని అడిగింది "నువువ్ వికీక్ ని చూసావా?".  
తల అడడ్ంగా ఊపాడు ఆ అబాబ్యి, చూడలేదని. "సరే అటు పద చూదాద్ం" అని టీచరు తీసుకెళిళ్ంది.  
వాళుళ్ వెళళ్గానే, ఆ గళళ్ చొకాక్ అబాబ్యి మొహం మీద చినన్గా నవువ్…!!  

20 సంవత రాల తరు త   
"నీకసలు బుదిధ్లేదా, కాలేజికి వచేచ్ది ఇలాంటి చెతత్ పనులు చెయయ్డానికేనా? నువువ్ తెలివైనవాడివై ఉండి కూడా, ఇలా పకక్ దోవ 

పనులేంటి? రేపు కాలేజి నుంచి వెళిళ్నతరువాత నీ తెలివి తేటలు చాలవ. కషట్పడక పోతే, బికారివై ఊళుళ్ తిరగాలొస్సుత్ంది."   లెకచ్రర తిడుతూ 
వెళుత్నాన్రు.  

వికీక్ కాల్సు ముందు తలదించుకు వునాన్డు. అతని బాయ్గులో లెకచ్రర గారి పరుస్ దొరికింది, అందుకే ఆయన కోపం.  
"సార, నేను మళీళ్ చెపుత్నాన్, నేను చెయయ్లేదు సార..నిజం సార...అయినా, మీ పరుస్ కొటేట్సి, కాలేజీలోనే వుండి, అదీ మీ కాల్సులో 

మొదటి బెంచి లో ఎందుకు కూరుచ్ంటాను సార?".  
ఆయనకవేమీ పటట్లేదు. పరుస్ దొరికింది వికీక్ దగగ్ర, పైగా వికీక్ కొటేట్సుత్నన్పుడు చూసానని అనంత చెపాప్డు.  
"వెళిళ్ పిర్నిస్పల గారిని కలుదాద్ం పద" అనాన్రు లెకచ్రరు.  
వెళూత్, వెళూత్ అనంతుకేసి చూశాడు వికీక్. అనంత రెండు చేతులు తల వెనకిక్ పెటుట్కొని కులాసాగ కూరుచ్ని చినన్గా నవువ్తునాన్డు. 

పకక్నే ఫెర్ండు అనాన్డు. "బాబాయ, పిర్నిస్పల గారు నముమ్తారంటావా?".  
అనంత గటిట్గా ఊపిరి తీసుకొని "ఎందుకు నమమ్రార్, దొరికింది వాడి దగగ్రే కదా. మనం కూడా చూసామని చెపాద్ం. తెలుసుగా మీకు, 

ఏం చెయాయ్లో. అయినా మన కాలేజి కలచ్రల పోర్గార్ం కమిటీ పెర్సిడెంట గా నాతో పోటీ ఏంటి? పైగా నాకు వారిన్ంగ ఇసాత్డా?. ఇపుప్డు చూదాద్ం, దేనికి 
పెర్సిడెంట అవుతాడో". 

నెల రోజుల తరువాత ఇంజీనీరింగ ఫైనల ఎగాజ్ం. అడావ్నస్డ ఆపరేటింగ సిసట్ం పరీక్ష  మొదలయేయ్ముందు రోజు, అనంతు బాగా 
దగుగ్తూ ఆ కోరుస్ లెకచ్రర గారి రూములోకి వచిచ్. "సార, మిమమ్లిన్ పిర్నిస్పల గారు పిలుసుత్నాన్రు" అని  చెపాప్డు.  

ఆయన లేసూత్ అనంతుతో "బాగా దగుగ్తునాన్వ, నీ గొంతు కూడా సరిగాగ్ లేదు. రేపు పరీక్ష, కాసత్ మందేసుకో" అని చెపిప్ రూములోంచి 
బయటకెళాళ్రు. అనంతు సరేనని తల ఊపి ఆయన వెళేళ్వరకు అకక్డే వుండిపోయాడు.  

 
గంట తరవాత, పిర్నిస్పల గారి రూములో ఆ లెకచ్రర గారు, అనంతు పిర్నిస్పల గారి ముందు నిలొచ్ని వునాన్రు. "అనంతు, 

శీర్నివాసరావు గారి  రూములోంచి రేపటి కవ్శెచ్న పేపరు ఒకటి ఎవరో ఎతుత్కెళాళ్రు. మాసాట్రు గారేమో రూములోంచి బయటకి వసుత్నన్పుప్డు నినేన్ 
కలిసారని అంటునాన్రు.  నువువ్ లెకచ్రర గారితో నేను పిలిచానని ఎందుకు చెపాప్వ? నిజం చెపప్డమే మంచిది నీకు".  
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అనంత అరథ్ం కాని మొహంతో "నేనెపుప్డు వెళాళ్ను సార ఆయన రూముకి? అసలు గంట కిర్తం నేను కాంటీన లో ఉనాన్ మా ఫెర్ండుస్ 
కోసం వెయిట చేసూత్". 

 పిర్నిస్పల గారు చిరాగాగ్ "మాసాట్ర గారే కాదు, నువువ్ ఆయన రూములోంచి బయటకి వసుత్నన్పుడు అటెండరు రాములు కూడా 
చూసాడు".  

అనంత "నేనసలు అటు వెళళ్లేదు సార".  
లెకచ్రర శీర్నివాసరావు గారు అనంతుతో "ఏవయాయ్, నువువ్ దగుగ్తూ నా రూంలోకి వచాచ్వా లేదా? పైగా ఇపుప్డు బానే  

మాటాల్డుతునాన్వ”.  
 గందరగోళంగా వుంది అనంతు పరిసిథ్తి. చివరకు, పిర్నిస్పల గారు అనంతుని ససెప్ండు చేసి, పేరెంటుస్ ని తీసుకొని రమమ్నాన్రు. 

మెలల్గా బయటకి వచాచ్డు అనంతు. ఏం జరుగుతుందో అరథ్ం కాకుండా వుంది.  
"ఏంటి, ఒంటోల్ బాలేదా? మొహం అలా వుంది?" తలెతిత్ చూశాడు అనంతు. ఎదురుగా వికీక్ .  
అనంతుకి పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. వికీక్ కాలరు పటుట్కొని, "రేయ, నువేవ్నా చేసింది? నినేన్ంచేసాత్నో చూడు", వికీక్ కాలరు 

విడిపించుకొని, ముందుకు వంగి అనంతు చెవిలో లోగొంతుతో "నువేవ్మి చెయయ్లేవు అనంతు, ఎందుకంటే, మనిషిని పోలిన మనుషులు ఉంటారట, 
నిజంగా" చినన్గా నవువ్తూ వెనకిక్ వచాచ్డు వికీక్.  

అనంతు ఎదురుగా చూసి భయంతో కంపించిపోయాడు. తన మొహం తడిమి చూసుకునాన్డు. నోట మాట రావడంలేదు. 
"నువువ్...నువువ్...ను.."  

వికీక్ నవువ్తూ "నినున్ నువేవ్ గురుత్పటట్లేవా…....అనంత?" అనాన్డు. 
 
 30 సంవత రాల తరు త 
"ఈ వీడియో లో మనిషిని మళీళ్ చూడండి, మీరే కద?" ఎసైస్ అడిగారు. 
"నేను కాదు సార, ననున్ నమమ్ండి. అసలు నేను బాయ్ంకులోనే లేను. నాలాగే ఉనన్వాడెవడో వచిచ్ నా అకౌంటోల్ వునన్ డబుబ్ 

తీసుకెళాళ్డు" మొతుత్కుంటునాన్డు సాట్క బోర్కర. 
"మరి మీ సంతకం, ఐడి కారుడ్?" 
"నా దగగ్రే వునాన్యి..చూడండి" 
ఎసైస్ అవి చూసి, అనుమానంగా "మీరు వేరే చోట వునాన్నడానికి ఏమైనా ఆధారాలునాన్యా?" 
"నేను నా ఆఫీసులో వునాన్ సార, ఎవరు చూసారో ఆఫీసులో వాళళ్ని అడిగితే తెలుసుత్ంది" 
"మీరు ఆఫీసులో వునన్టుట్ అందరినీ నమిమ్ంచి, మెలాల్గా జారుకొని, బాయ్ంకుకి వెళిళ్ డబుబ్లు డార్ చేసి వుండచుచ్గా? ఏదైనా ఇనూస్రెనుస్ 

కంపెనీ నుంచి పోయిన డబుబ్ని తీసుకోవడానికి పాల్నా?" 
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"సార, అనిన్ తెలివితేటలు వుంటే, మీ దగగ్రికి ఎందుకు వసాత్ను? అదేదో ఇనూస్రెనుస్ కంపెనీతోనే  పెటుట్కొనేవాడిని కదా, ననున్ 
నమమ్ండి సార, ఆ వీడియోలో వునన్ది నేను కాదు" 

ఎసైస్ ఏదో అనబోయెంతలో, "తెలుసు మీరు కాదని" అని వినిపించింది వెనక నుంచి. 
వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్, టేబుల మీద ఆపిల పండు తింటూ, కూరుచ్నన్ ఒక ముపైప్-నలభై ఏళళ్ మధయ్ వునన్తను కనిపించాడు. మంచి 

బాడి, హైటూ, నలల్ ఫుల హాయ్ండస్ టి-షరుట్, జీనుస్ వేసుకొని, ఏదో బాలివుడ హీరో లాగ వునాన్డు. పండు తినేసి చెయియ్ని షరుట్కు రాసుకొని "రోహిత, 
సెప్షల కైరం ఇనెవ్సిట్గేటివ బార్ంచ, ఢిలీల్ సెంటర్ల కమాండ నుంచి. ఈ కేసుకి సంబధించి ఇక మీదట నేను సూపర వైసర ని" ఆరడ్ర పేపరుల్ ఎసైస్ కిచాచ్డు. 
ఎసైస్ వాటిని చూసి, సెలూయ్ట చేసి, "కేసు గురించి.." అని ఏదో అనబోయాడు. 

"తెలుసు, ఇలాంటి కైరంస ముంబై లో కూడా జరిగాయి. ఇవనీన్ ఒకతనే చేసుంటాడని అనుకుంటునాన్ము." 
"సార, ఈ కేసులో ఇంకో విషయం వుంది సార. ఆ వీడియోలో వునన్తనికి ఎవరో అమామ్యి హెలప్  చేసోత్ంది. బాయ్ంకు ముందర వునన్ 

కెమెరా లో, ఒక కార కనిపించింది. ఆ వీడియోలో వునన్తను ఆ కారెకిక్ వెళాళ్డు. ఆ అమామ్యే డైరవ చేసింది" ఎసైస్ అనాన్డు . 
రోహిత వీడియో దగగ్రికి వెళిళ్, పరీక్షగా చూసి, చినన్గా నవువ్కొని, "ఆ కార లైసెనస్ నంబరు మీద ఎంకైవ్రి చెయయ్ండి, అనిన్ పోలీస 

సేట్షనల్కి  పంపించండి" ఇంకా ఏదో అనబోతుంటే, సెల ఫోను మోగింది. టెకస్ ట మెసేస్జ. అది చూసి, ఒక క్షణం ఆలోచించి  ఎసైస్ తో "ఓకె, నేను  
బాయ్ంకు కి వెళిళ్ వసాత్ను" అని సాట్క బోర్కర వైపు చూసి "అనన్టుట్, మీకు సంబంధించిన కాయ్ష వివరాలు వేరే బాయ్ంకు లో కూడా వుంటే అవనీన్ నాకు ఇచిచ్  
వెళళ్ండి. అవనీన్ వెంటనే సెకూయ్ర చెయాయ్లి. ఒక వేళ ఎవరైనా వసేత్ వెంటనే మాకు బాయ్ంకు వాళుళ్ అలెరట్ చేసాత్రు".  

సాట్క బోర్కర ఒక కాగితం మీద వివరాలు రాసి, రోహిత కి ఇచాచ్డు.  
అవి తీసుకొని, రోహిత వెళుళ్తూ "ఇంక మీరు ఇంటికి వెళళ్ండి. కేసు వివరాలు నేను వచిచ్ చెపాత్ మీకు" అనాన్డు.  
తరువాత రోజు అదే పోలిస సేట్షన లో ఎసైస్ కూరుచ్ని ఫైలస్ చూసూత్ వుంటే, ఎదురుగా లోపలికి ఎవరో వసుత్నన్టుట్ కనబడింది. సూటు 

వేసుకొని ఎవరో వసుత్నాన్రు. కొంచెం సరిగాగ్ కనబడేసరికి ఎసైస్  వెళిళ్ "సార, అనీన్ పోలిస సేట్షనల్కి కార నంబర పంపించాను సార. అది ఎవరో బాయ్ంకు 
ఆఫీసరు పేరు మీద రిజిసట్ర అయి వుంది, కాని...:" అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతోంటే, ఆ వచిచ్నతను చెయెయ్తిత్ ఆపి "ఆగండి, నేనవరో మీకు తెలుసా?". 
ఎసైస్ అయోమయంగా "అదేంటి సార, నినన్నే గా మీరొచాచ్రు? ఆ వీడియో కూడా చూసారు కదా. కారు నంబరు  మీద ఎంకైవ్రీ చెయయ్మనాన్రు, 
చేసాము" 

"అసలు నేనెవరునుకుంటునాన్రు?" అడిగాడు వచిచ్నతను 
"రోహిత, సెప్షల కైరం ఇనెవ్సిట్గేటివ బార్ంచ, ఢిలీల్ సెంటర్ల కమాండ నుంచి..." ఇంకా ఎసైస్ ఏదో చెపుతూనే వునాన్డు. 
వచిచ్నతనికి అరథ్ం అయియ్ంది. ఒకసారి కళుళ్ మూసుకొని, గటిట్గా ఊపిరి తీసుకొని ఎసైస్ తో, "లోపలికి పదండి, మీతో కొంచెం 

మాటాల్డాలి".  
లోపలికి వెళుతూంటే, నినన్ వచిచ్న సాట్క బోర్కర కారు లోంచి దిగి పరిగెతుత్కొని వసూత్ "సార, ఏంటి సార ఇది, నా బాయ్ంకు నంబరుల్ 

తీసుకొని, మొతత్ం కాయ్ష అంతా ఖాళీ చేయించారు. నా డబుబ్లు సేఫేనా సార?" అని అడిగాడు వచిచ్నతనిన్. 
"లెట మి గెసస్...నినన్ నేను ఈ వివరాలనిన్ మిమమ్లిన్ అడిగాను కదా?". 
తల ఊపాడు సాట్క బోర్కర . 
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ఆ వచిచ్నతని పెదద్గా నవువ్తూ "మనకంటే ముందునాన్డు, లోపలికి పదండి. మాటాల్డుకోవలిస్నవి చాలా వునాన్యి" 
"అగిర్మెంట పర్కారం, నీ 30% షేర ఇదిగో" అనాన్డు వికీక్ ఒక బాయ్గ ఇసూత్. 
బాయ్గులోకి చూసి, "కరెకుట్ లెకేక్నా?" అడిగింది సునంద. 
"నమమ్కపోతే లెకక్ పెటుట్కో" 
"మొహాలు మారేచ్వాడివి, నినున్ నమమ్డమా? తరువాత లెకక్ పెటుట్కుంటా కాని, ఇపుప్డు నెకస్ ట జాబ ఏంటి?" 
బాయ్గు సరుద్కుంటూ అనాన్డు వికీక్ " రేపు మాల లో కలు చెపాత్" అని వెళళ్బోయాడు .. 
"ఏడాది పైనే అయియ్ంది, మనిదద్రం ఇపప్టిదాక మూడు జాబస్ చేశాం కలిసి. అయినా నమమ్వా?" 
వికీక్ తల మాతర్ం తిపిప్ "నమమ్కం ఇచేచ్ది కాదు. సంపాదించేది. అయినా తొందరేముంది, రేపు కలుసాత్ం కద, అపుప్డు చెపాత్". 
బూల్మింగేడ్ల మాల.  
'చాట సాట్ప ' దగగర కూరొచ్ని వుంది సునంద తింటూ.  
వెనక నుంచి వికీక్ వచిచ్ "ఎస ఆర కె ఇండసట్ రీస ఎం డి గారింటోల్ పెళళ్ంట...వెళాద్మా?" అనాన్డు. 
సునంద తింటూ "చాలా మంది ఉంటారు, నగలు తీయడం కషట్ం". 
"కాని ఎం డి గారికి కషట్ం కాదు కదా. ఆయన చెపేత్ వాళళ్మామ్యి చకక్గా తీసి ఇసుత్ంది" అనాన్డు నవువ్తూ. 
"మరి నేనెంచెయయ్నకక్డ?" అడిగింది సునంద 
"ఎం డి గారిని దరాజ్గా కారులో తీసుకెళుళ్" నవువ్తూ అనాన్డు వికీక్. 
"ఎనిన్ంటికి?" 
"పెళిళ్ మండపం బయట పదింటికలాల్ ఉంటే చాలు, ఎం డి గారొసాత్రు". 
సునంద ఫోన చూసూత్ "టైం అయియ్ంది ఇంక. సీ యు టుమారో" అని వెనకిక్ చూసి "మీరు వెళిళ్ పెళిళ్ కి రెడీ అవవ్ండి ఎం డి గారు" 

అంది. 
తరువాత రోజు పదిగంటలు. కారు సీట్రింగు  మీద వేళళ్తో మెలల్గా తడుతోంది సునంద. పది దాటుటోంది. ఇంకా 'ఎం డి ' గారు 

రాలేదు. ఇంకో రెండు నిముషాల తరువాత గబ గబా వచాచ్రు ఎం డి ఒక బాయ్గు తీసుకొని.  
"పోని తొందరగా" 
సునంద కదలేల్దు . 
"పద, ఏంటి లేటు? భోజనం కూడా చేదాద్మనా ? అంత టైం లేదు..పద..పద.." 
అయినా కదలేల్దు సునంద. ఇంతలో కారు డోరు తీసి లొపలికి వచాచ్డు రోహిత. 'ఎం డి ' పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
"హలోల్, నేను రోహిత. నీకు తెలుస్నకుంటా.." అనాన్డు నవువ్తూ 
'ఎం డి ' గారి మొహం లో అయోమయం . "నేనవరనుకుంటునాన్రు? ఎస ఆర కె ఇండసట్ రీస ఎం డి ని...మీరెవరు? ముందు కారు 

దిగండి" 
"అందరం దిగుదాం కాని, ఒక పర్శన్, నువువ్ ఎం డి అయితే, మరి కారు వెనక వునాన్యన ఎవరు?" 
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కష్మయాకష్మయా  ధరితీర్ధరితీర్                                           గాయతిర్గాయతిర్ ((కొర్ డికొర్ డి))చెనిచెనిమిళళ్మిళళ్ 

చపుప్న వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు 'ఎం డి '. చాలా మంది పోలీసులు, వాళళ్తో పాటు ఎం డి ఉనాన్రు.  
ఎకకడ లోపం జరిగింది? 
"యు ఆర వికీక్? రైట? నీకు ఇంకో పేరు వుందని వినాన్ం. వాట ఈస ఇట? ఆ.. అషాట్వకర్. వెరీ గుడ నేం. నీకో టాలెంట వుందని 

వినాన్ం. నువువ్ ఎనిమిది  కండరాలతో మొహాలు మారుచ్కోగలవని. అదుభ్తమైన విదయ్. కాని ఆవిడ లాగా మంచి పనికి ఉపయోగించుకోవచుచ్ కదా?" 
సునంద ని చూపిసూత్ అనాన్డు రోహిత. 

అదిరిపడాడ్డు వికీక్. చూసుత్ండగానే సునంద మొహం మారిపోయింది.  
" పీల్స మీట సమైరా, మా బెసట్ డిటెకిట్వ" అనాన్డు రోహిత 
సమైరా అంది " నేచర ఈస కెల్వెర వికీక్. పర్కృతి కి సతరీ జాతి అంటే ఇషట్మేమో. మాకు ఎకుక్వ రెసిసట్నస్ వుంటుంది. నాకు తెలుసు, నువువ్ 

మొహం మారుచ్తునన్పుప్డలాల్ నొపిప్గా వుంటుందని. అందుకేనేమో, నాకు నొపిప్ తగగ్డానికి ఎకుక్వ కండరాలు మారేచ్ వీలుంది. అందుకే నీకంటే నేనే 
ఇంకా సప్షట్ంగా మారచ్గలను.." 

వికీక్ చూసూత్ మాటాల్డలేక పోయాడు తన మొహమే కనపడేసరికి. 

PPP 

 
వణికే చేతులతో పిటట్గోడ అంచుని పటుట్కుని కిందకి చూసింది సిన్గధ్. తొమిమ్ది అంతసుధ్లకిందవునన్నేల గిరుర్న తిరిగినటెట్ౖంది. గటిట్గా 

తల విదిలిచ్ంది. 
'ఓహ గాడ..., ఎలా.. ఎలా చేసుకుంటారీ జనాలందరూ ఆతమ్హతయ్లు..!!' అనుకోగానే ఒళుళ్ మొతత్ం జలదరించిందామెకి. 'ఇంతకీ 

తన సంగతేంటి..? అసలు ముందుగా తన తల పగులుతుందా..? లేక.. కాళుళ్ చేతులు విరుగుతాయా..! అసలు నొపిప్ తెలుసుత్ందా..? లేదా ఆలోపే పార్ణం 
పోతుందా..? ఏమో..!! దారిలో గాలివాటుకి తన శరీరం వేరే ఫాల్టల్ కిటికీలకీ, ఏ.సీ. మెషినల్కీ తాకి చిటుల్తుందా..? మెదడు బయటికి వచిచ్ భయానకంగా 
మారిపోతుందా..?', కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుంది. 

'తన వాళుళ్.. చూసి ఎలా రియాకట్వుతారు?' గుండెలోల్ ఏదో కలుకుక్మనన్ ఫీలింగ. అమామ్, నానన్ గురొత్చాచ్రు, వాళళ్ గుండెలు 
పగిలిపోతాయి అనుకుంది బాధగా. ఏమనుకుంటారు?  'ఈ రోజు కోసమా మేము ఇనేన్ళూల్ అంత కషట్పడినదీ, అనిన్ అవమానాలు సహించినదీ.. ఇది 
చూడడానికా, ఇందుకేనా..? అని అయితే ఖచిచ్తంగా అనుకుంటారు. అనన్యయ్, వదిన.., అకక్, బావ.. వాళళ్ పిలల్లూ.., చినన్పప్టున్ంచీ తనతో పెరిగిన 
గీతా, రేవతీ...' అంటూ తనవారందరీన్ తలుచుకుంది.. వాళళ్ందరి ముఖాలు ఆమె కళళ్ముందు కదిలాయి. 

'లేదు, అసాధయ్ం.., ఇక నావలల్ కాదు.. ఈ పోరాటం సాగించడం నాతో అవదు. ఇనేన్ళళ్ పోరాటం తరావ్త జీవితం ఒక దరికి 
చేరుతునన్వేళ నా ఈ నిరణ్యం..?? ఊహు.. తపప్దు.. చాలు.. ఇక నేను ఈ జీవితానికి ఓ కొతత్ ఆహావ్నం పలకలేను.. ఎనన్టికీ...  

...ఆ వయ్కిత్ ఎంత గొపప్వాడైనా సరే, ఎంత మంచివాడైనా సరే.., పెళీళ్ , సంసారం, పిలల్లూ.., ఊహు.. కానేకాదు.. నా వలల్ కాదు..  సో.. 
కాదనిచెపిప్ ఇంటోల్వారిని బాధించే కంటే ఇదే మంచిది.. చాలా బెటర, కొంతకాలం బాధపడాడ్ తరావ్త సరుద్కుంటారు. కనీసం అపప్టినుంచైనా వారి 
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జీవితాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి..' అలా ఆలోచించగానే ఆమెకి చాలా హాయిగా, తేలికగా అనిపించింది. 'అసలు నాకీ ఆలోచన ముందే వచిచ్వుంటే ఎంత 
బాగుండేది. అందరికీ ఎనిన్ కషాట్లు తపేప్వి.., ఛ.. ఎంత పెదద్ డంబ హెడ ని నేనూ.. ఛ..ఛ..', తనని తాను తిటుట్కుంటూ మళీళ్ కిందకి చూసింది. ఈసారి 
కళుళ్ తిరగలేదు. భయం కూడా వేయలేదు. ఓ మంచి నిరణ్యం తీసుకునాన్నే తాతాక్లిక తృపిత్తో మనసు తెరిపిన పడి సంతోషం వేసిందామెకి. 

నెమమ్దిగా కదిలి కాలు లేపి, పాదం పిటట్గోడ మీద ఆనించగానే మళీళ్ ఆమెలో ఏదో సనన్టి వణుకు. అంతలోనే ఏదో తెలియని తెగింపు 
ఆమెలో పర్వేశించిగా, తలవిదిలిచ్, గోడ అంచుని పటుట్కుని తన చివరి మజిలీకోసం ముందుకి కదలబోతుంటే.., "తొమిమ్దో ఫోల్రు.. సరిపోదు సిన్గాధ్..!" 
అంటూ ఖంగుమంది కలప్నగారి గొంతు. తుళిళ్పడి, గభాలన్ కాలుదించి కంగారుగా వెనకిక్తిరిగింది సిన్గధ్. చేతులు ఫోలడ్ చేసుకుని టెరార్స తలుపుకి 
ఆనుకుని నిలబడివునాన్రామె. సిగుగ్తో కుంచించుకుపోయింది సిన్గధ్. కలప్న నిలబడడ్ పొజిషన చూసేత్ చాలాసేపటున్ంచీ అకక్డే నిలబడడ్టుట్ంది. 
ఎంతసేపటున్ంచి తనని గమనిసుత్నాన్రో అరధ్ంకాలేదు. తల వంచుకుంది గిలీట్గా.  

తాపీగా నడిచి వచిచ్ కిందకి చూసారు కలప్న., "పచ్... కషట్ం సిన్గాధ్.. చావడానికైతే సరిపోదు..! మొనన్నే అనుకుంటా ఒకామె 24 
అంతసుధ్ల పైనుండి దూకింది కదూ.. ఫేస బుక, వాటాస్ప.. మొతత్ం అవే ఫారావ్రడ్స్, నువువ్ చూడలేదా? 49 ఫార్కచ్రస్ తో షీ సరైవ్వడ్..! ..సో.. తొమిమ్ది ఫోల్రస్ 
అంటే ఛానెస్స వునాన్యిగానీ గాయ్రెంటీ ఐతే లేదు.. వేరే ఆపష్నస్ ఏవైనా ఆలోచించి చూడు.." చాలా మామూలుగా చెపిప్ంది.  'ఈ డెర్స బాలేదు, వేరేది 
వేసుకోమనన్ంత కాయ్జువల గా. సిన్గధ్ ముఖం ఎరర్గా కందిపోయింది. తలెతిత్ ఆవిడవైపు చూసింది.  

కలప్న.., దరిదాపుగా 47-48 ఏళుళ్ంటాయావిడకి. కాకపోతే, చకక్టి ఫిటెన్స తో కనీసం ఓ పదేళుళ్ తకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. 
యాభైమందికి పైగా లేడీస వుండే ఆ వరిక్ంగ విమెనస్ హాసట్ల కి ఓనర కమ వారెడ్న ఆవిడ. ఖచిచ్తంగా-కాసత్ంత మృదువుగా, సూటిగా-కానీ సునిన్తంగా 
వుండే ఆవిడ తీరే ఆ హాసట్లోల్ వుండాలని వచేచ్ వారి సంఖయ్ పర్తి సంవతస్రం పెంచుతోంది. అందరికీ ఆవిడంటే ఎంతో గౌరవం, మరాయ్ద. ఇంటోల్ వాళళ్కే 
కాదు, అకక్డవుండే తామందరికీ కూడా ఆవిడనాన్, ఆవిడ అందరినీ చూసే విధానమనాన్ ఎంతో మనన్న.  

అలాంటి ఆవిడ ముందు ఇలా పిరికిగా సూయ్సైడ అటెంమట్ చేసూత్ దొరికిపోవడం చాలా నీచంగా, నిసస్హాయంగా తోచింది సిన్గధ్కి. ఆ 
మాటల వెనుక, ఆవిడ పెర్జెనస్ వెనుక అంతరీల్నంగా వునన్ తీవర్తవలోల్, లేక తన నిసస్హాయతకో తెలీదుగానీ  కాసేపటి కిర్తం వరకూ తనలో 
వునాన్యనుకునన్ తెగింపూ, ఓపికా ఎవరో ఊదేసినటేట్ మాయమవగా నిలబడడ్చోటే కూలబడింది సిన్గధ్.  

అపర్యతన్ంగా తన కళళ్ని తడుముకుంది, 'ఇదేమిటి కొతత్గా..? నా కళళ్లోల్...,  నా కళళ్లో నిండుగా నీళాళ్..? ఏనాడో తడి ఆరిపోయిన 
వాటిలోల్ ఇంకా నీరుందా.. !!' ఒకోక్ కనీన్టిచుకాక్ తన గుండెని తడుపుతుంటే నిశచ్లంగా అకక్డే కూరుచ్ండిపోయింది. 

--------------------------------000000--000000---------------------------------  
కొదిద్ నిమిషాలపాటు సిన్గధ్నే పరిశీలనగా చూసుత్ండిపోయింది కలప్న. సిన్గధ్ ఆమెకు కొతత్కాదు. దాదాపు నాలుగేళళ్ కిర్తం 

తండిర్తోపాటూ సిటీకివచిచ్, కొతత్గా జాబ జాయిన అయేయ్ముందు, హాసట్ల లో చేరేందుకు వచిచ్నపప్టి ఆమె రూపం ఇంకా తన మనసులోంచి 
చెరిగిపోలేదు.  

సిన్గధ్ ముఖం, ముఖయ్ంగా ఆమె కళుళ్.., ఆకళళ్లో నిరిల్పత్త, వుదాసీనత తనని విసమ్యపరిచాయి. ఆమెలో ఏదో గూడుకటుట్కునన్ 
విషాదం, దానిన్ దాచే సెథ్ౖరయ్ం సమానంగా పర్తిబింబిసుత్ంటాయి. హాసట్ల లో ఎందరో అమామ్యిలనీ, రకరకాల సమసయ్లోల్ వునన్ సతరీలనీ చూసినా, 
సిన్గధ్మాతర్ం ఓ విలక్షణమైన అమామ్యిగా తన దృషిట్లో ఆ క్షణం నుండే నిలిచిపోయింది.  

అందరితోనూ వునాన్, ఆమె చుటూట్ ఏదో కనిపించని అభేదయ్మైన గోడ కటుట్కునన్టేట్ వుండేది. ఎపుప్డైనా సరే.. తన వరక్, తన రూమ, 
తన వాయ్పకమేదో తనది, అంతే. అందరీన్ ఏదో కాసత్ ఫారమ్ల గా పలకరించడం, సేన్హపూరవ్కంగా రెండు మాటలు మాటాల్డడం, అంతే.., ఎవరైనా 
అంతవరకే. కొంతమంది అమామ్యిలు ఆమెతో సేన్హం పెంచుకోవాలని పర్యతిన్ంచి కుదరకవదిలేసారు. 

కానీ చినన్, చినన్ సమసయ్లు ఎదురైనపుప్డు.., అంటే మాలతి కి ఫిటస్ వచిచ్నపుప్డూ, డైటింగ  ఎకుక్వై రేఖ కళుళ్తిరిగి 
పడిపోయినపుప్డూ, సిటీలో కరూఫ్య్ వలల్ వంటవాళూళ్, పనివాళూళ్ రాలేని సమయంలో హాసట్ల లో భోజనాల అరేంజెమ్ంటస్ దగగ్రనుండి, కీల్నింగ వరకూ, 
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ఇలా అనిన్ సందరాభ్లోల్ ఆమె అందించిన చేయూత, తోడాప్టులతో అందరికీ అరధ్మైంది ఆమె అహంభావి కాదు కేవలం రిజరవ్డ్ పరస్న మాతర్మే అని. మిస 
రిజరవ్డ్ లేడీ ఆఫ ది హాసట్ల గా సిన్గధ్ అందరికీ పర్తేయ్కమే. వారంతా అలా చూసినా తనకి మాతర్ం ఆమె ఓ విరాగిణిలా కనిపించేది.  

కానీ ఈరోజు ఎందుకో ఆమెలో ఏదో మారుప్. ఇనేన్ళళ్లో ఎనన్డూ చూడని తేడా.. ఆమెలో ఎపుప్డూ కనిపించే నిరిల్పత్త సాథ్నే కాసత్ 
అలజడి, ఏదో కంగారు కనిపించేసరికీ తనకి ఆశచ్రయ్ం వేసి కొదిద్గా శర్దధ్గా గమనించింది. తీరా చూసేత్ ఇదిగో ఇకక్డ, ఇలా.., ఇంత దారుణానికి 
పర్యతిన్సూత్ కనిపించింది. "ఒక హాసట్ల వారెడ్న గా తను గురిత్ంచిన మారుప్ తమ పిలల్లోల్ తలిల్తండుర్లు గురిత్ంచగలిగితే ఎనిన్ సూయ్సైడస్ ఆగుతాయో కదూ..!" 
చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది కలప్న. 

"ఎంత చూసినా, ఎనిన్ మనసులు తరచినా సతరీ జీవితం మొతత్ం ఓ సమసాయ్ తోరణం.. బాధా నిలయం.., కషాట్లు, కనీన్ళూళ్ .., 
కడగళూళ్.. సాధింపులూ, వేధింపులూ, వేదనలూ... ఇవేగా వారి తోడూ, నీడా.  

కానీ, ఏంటిది..? తమ జీవితాలని చకక్దిదుద్కునే సామరధ్య్ం, సావకాశం వునన్ ఇలాంటి వారు కూడా ఆతమ్హతేయ్ శరణయ్ం అనుకుంటే 
ఈమాతర్ం అవకాశం కూడాలేని అభాగుయ్ల మాటేమిటి..? వారి గతి ఏమిటి..?" దిగులుగా అనిపించిందావిడకి. 

"వారి సంగతి ఆలోచించడం తరావ్త, ముందుగా సిన్గథ్ని తమాయించాలి. ఆమెలో ఇదివరకు చూసిన సెథ్ౖరయ్ం తిరిగి తేవాలి. అదీ తన 
ముందునన్ పర్సుత్త కరత్వయ్ం.., అలా చేయాలంటే ముందామె కషట్మేమిటో తెలియాలి.  

కొదిద్రోజులోల్ ఆమెని చూసుకోవడానికి పెళిళ్వారు వసుత్నాన్రనీ, ఆమెకి తగిన సంబంధం అనీ ఆమె తండిర్ లాసట్ వీక వచిచ్నపుప్డు ఎంతో 
సంతోషంగా, తడికళళ్తో చెపప్డం గురొత్చిచ్ంది. అయితే ఆమె ఈ దారుణమైన నిరణ్యానికి కేవలం అదే కారణమా, ఏదైనా పేర్మ వయ్వహారమా, లేక 
ఇషట్ంలేని వివాహమా.., అయినా చకక్గా చదువుకుని , సిటీలో మంచి వుదోయ్గం చేసుత్నన్ ఈ అమామ్యిలో అంతటి బేలతనమా..! తానెకక్డైనా తపుప్గా 
అంచనా వేసిందా ఆమెలో కనిపించిన సెథ్ౖరయ్ం విషయంలో...?" తన ధాటస్ పకక్కి పెడుతూ సిన్గధ్ వైపు నడిచింది కలప్న. మెలల్గా వంగి "పద సిన్గాధ్" అంటూ 
ఆమె భుజంచుటూట్ చేయివేసిలేవదీసింది. 

--------------------------------000000--000000---------------------------------  
"నిజం చెపుప్ సిన్గాధ్! ఇనాన్ళూళ్ నీ కళళ్లో కనిపించే విషాదఛాయల గురించి ఎపుప్డూ నేనేమీ పర్శిన్ంచలేదు. కానీ ఈ రోజు.., ఇంత 

వీక గా నినున్ చూసాకా అడగకుండా వుండలేకపోతునాన్ను. ఏం జరిగింది? ఎవరన్నాన్ పేర్మించి మోసపోయావా..? లేక ఇంటోల్ కలతలా.., లేక.. ఏదైనా 
సరే.. పీల్జ షేర విత మీ టుడే.. ఏమిటి నీ సమసయ్..?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది కలప్న.  

మౌనంగా నిలబడడ్ సిన్గధ్ తలతిపిప్ చూసింది. "నా గురించి తెలుసుకోవాలనుందా మేడమ..?, ...అయితే రండి నాతో...", అంటూ 
వేగంగా కలప్నగారి చేయి పటుట్కుని తన రూమ వైపు దారితీసింది.  

బీరువా తాళాలు తీసి లాకర లోపల దాచివుంచిన ఓ పెదద్కవరు లోంచి చాలా పాతగా వునన్ కొనిన్ నూయ్స పేపరుల్ తీసి కలప్న చేతులోల్ 
వుంచింది.  

తన వైపు అయోమయంగా చూసి వాటిని తిపిప్ చూసి, మడిచిపెటిట్వునన్వైపు వునన్ నూయ్స ఐటమస్ చదివి రిలేట చేసుకోవడానికి 
చూసుత్నన్ ఆవిడ పర్యతాన్లని గమనించి మరో పేపర లోంచి చదవాలిస్న మేటర ఆవిడవైపు కి తిపిప్ అందించింది సిన్గధ్. అందులో ఓ మూలగా పెదద్ 
అక్షరాలతో రాసిన ఒక చినన్ వారత్... 

"పదాన్లుగేళళ్ పాప పై జరిగిన ఘోరమైన అఘాయితయ్ం... 
...టూయ్షన నుండి తిరిగివసుత్నన్ బాలికని కొందరు గురుత్తెలియని వయ్కుత్లు అపహరించి, చెరచి, తీవర్ంగా హింసించి, అపసామ్రకమైన  

సిథ్తిలో ఊరిచివర పొలాలోల్ విసిరేసారు..." 
పాప ఎవరో అరథ్మౌతూనే ఆవిడ కళళ్లో కనీన్రు చిమిమ్ అక్షరాలు మసకబారాయి. నిశేచ్షుట్రాలై తలెతిత్ సిన్గధ్ వైపు చూసింది, "ఇ.. 

ఇదంతా.." అతికషట్ం మీద గొంతు పెగులుచ్కుంటూ అంది కలప్న అసప్షట్ంగా. సత్బద్ంగా గోడనానుకుని ఆవిడవైపు చూసి తలూపింది సిన్గధ్.  
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"..నిజమే మేడమ.. ఆ పాప.., నేనే.. అది నా కధే.., ఆ గాయం ఈ శరీరానికి అయియ్ పదమూడేళుళ్ దాటుతునాన్ మనసులో మాతర్ం 
ఇపుప్డే తగిలినంత పచిచ్గా, పుండులా ఈ రోజుకీ సలుపుతూనే వుంది.  నా ఫాయ్మిలీ, కావలసినవారు, ఎందరో డాకట్రుల్, నరుస్లు, ఎకస్ పరట్స్, 
సైకియాటిర్సుట్లు, సైకాలజిసుట్లు, ఛైలడ్ కౌనిస్లింగ సెప్షలిసుట్లు, సోషల వరక్రుల్.. ఎందరో నా కోసం తపనపడాడ్రు, కషట్పడాడ్రు..., అందరి కృషీ, శర్మా 
ననైన్తే నిలబెటాట్యి గానీ నాలోంచి ఆ గతం తాలూకు నీలినీడలని మాతర్ం చెరపలేకపోయాయి..." చెపిప్ంది సిన్గధ్ చాలా కషట్ం మీద అనాన్ళుళ్గా తన 
గాయానికి కపిప్వుంచిన తెరని తొలగించే పర్యతన్ం చేసూత్. 

నిసాత్ర్ణగా పకక్నునన్ మంచంమీద కూరుచ్ండిపోయింది కలప్న. 'అంతటి ఘోరమైన, భయంకరమైన ఎకస్పీరియరియనస్ తరావ్త ఏ 
ఆడపిలైల్నా ఎలాంటి  రంపపుకోతని అనుభవిసుత్ందో ఊహించడం ఒక సతరీకి మాతర్మే సాధయ్ం.., ఓ సతరీగా తాను అందంతా వూహించగలదు. ఒక పసి 
హృదయపు బాధ లోతుని గర్హించనూగలదు.., 

..ఇలాంటి దుసస్ంఘటనల తరావ్త ఎందరో అమామ్యిలు బేర్క అయిపోతారు, విరిగిపోయి, కృంగిపోతారు.. కానీ.. తనముందునన్ ఈ 
అమామ్యి... ఎంత గొపప్ సాహసి, ఎంతటి సహనశీలి.., అసలు..అసలెలా..ఎలా తటుట్కుంది..!! ఎలా నిలబడింది..?' క్షణకాలం కిర్తం బేలగా కనపడడ్ సిన్గధ్ 
వయ్కిత్తవ్ం అమాంతంగా తానూహించనంత ఎతుత్కి ఎదిగిపోగా మతిపోయినటెట్ౖంది. ఆమె కషట్పులోతు తన మనసుని తాకగా కనీన్టి పరయ్ంతమయియ్ంది 
కలప్న.  

నిదానంగా కదిలివెళిళ్ ఆవిడపకక్న కూరుచ్ంది సిన్గధ్. ఆరిత్గా సిన్గధ్చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకునన్ది కలప్న "ఎ..ఎలా..అస..అసలెలా 
తటుట్కునాన్వు సిన్గాధ్..?", వణికే గొంతుతో బాధగా పర్శిన్ంచింది. నిరేవ్దంగా చూసింది సిన్గధ్. కరిగికనీన్రవావ్లిస్న సమయంలో ఆమె కళుళ్ ఒకక్ 
చుకక్నీరుకూడా లేకుండా నిసేత్జంగా నిలిచాయి. కానీ, ఆ క్షణం ఆ చిరు సప్రేశ్ వారి మధయ్ ఏదో తెలియని ఓదారుప్కి వారధయింది.  

ఆవిడ వైపు చూసింది, ఆ క్షణం కలప్న మనసులో రేగిన అలజడి సిన్గధ్కి కిల్యర గా తెలుసోత్ంది..  'తను పడడ్ యాతనలనీ, నరకానీన్ ఓ 
సతరీగా వూహించి, తలుచుకునీ కదిలిపోయిందావిడ.., సహజమే.., కషాట్నికి వెంటనే మనసు సప్ందించడం మానవసహజం.. కానీ, ఆ కషట్పులోతు 
అరధ్మవావ్లంటే  మాతర్ం ఆ మనిషి ఖచిచ్తంగా సెనిస్బుల వయ్కిత్ అయి వుండాలి..  

అలా కాని వారిని, కాసత్ంత కూడా దయలేని పాషాణాలవంటివారినీ, అందులో గొపప్గొపప్ సతరీ మూరుత్లనీ, తాయ్గధనులీన్ ఎందరినో 
కూడా తన ఈ పయనంలో చూసింది.., వారివలల్ పర్తిసారీ, మరింతగా గాయపడింది, బాధపడింది. మరెంతో నేరుచ్కుంది, మనుషుల గురించీ, వారి 
మనసత్తావ్ల గురించీ.  

కానీ ఏ మనిషైనా, కాసత్ సెనిస్బుల అయితే మాతర్ం.., కొంతైనా విచక్షణ కలిగివుంటే మాతర్ం.. ఒక పసి హృదయపు బాధలోతునీ, 
అంతటి గాయపు నొపిప్నీ తపప్క గర్హించగలరు.. 

తన ముందునన్ సతరీ అలాంటి రేర జెమ అని తనకు తెలుసు. అందుకేనేమో బహుశా ఇనేన్ళళ్లో తనకుతానుగా మొదటిసారి ఇలా 
ఓపెనప అయినదీ, తనకు జరిగిన ఘోరానిన్ చెపిప్ందీ.. కలప్నగారి ముందే.. ఇది ఖచిచ్తంగా ఆవిడ తనని ఆతమ్హతాయ్యతన్ం చేసుత్ంటే చూసినందుకో, 
ఆపినందుకో ఇచేచ్ సంజాయిషీ అయితే మాతర్ం కాదు..' 

కొదిద్సేపటి నిశశ్బద్ం తరావ్త, నిరిల్పత్ంగా చెపప్సాగింది సిన్గధ్,  
"..అందుకే మేడమ, అందుకే, నాలో ఇంత అలజడి.. నాకుటుంబం నాకోసం చాలా చేసింది., నాకు అనుక్షణం తోడై, నీడై నిలిచింది., 

నా కారణంగా, కేవలం నావలల్ ఊరంతా గుచిచ్ గుచిచ్ చూసే చూపులనూ, పరామరశ్ పేరుతో చులకన చేసే మాటలనూ, హేళనలనూ తటుట్కుంది. నా 
గాయాలు చిందించిన పర్తి రకత్పుచుకాక్ వారు వారి కనీన్టితో కడిగారు.. 

నాకోసం కోరుట్ల చుటూట్ తిరిగారు., పోలీసుల కాళళ్పడాడ్రు, నానా కషాట్లూపడి నాపటల్ దురామ్రగ్ం చేసిన వారికి శిక్ష పడేలా చూసారు. 
నా శారీరక, మానసిక సమసయ్లనిన్ంటి కోసం ఎనోన్ హాసిప్టళళ్కీ, ఎందరో డాకట్రల్ దగగ్రకీ తిరిగారు. అసలు మంచంలోంచి లేవడానికే చాలాకాలం పటిట్న 
నాకు ఎంతో సేవ చేసారు.., డబూబ్, శర్మా, కషట్మూ, బాధా అనీన్ అనుభవించారు. ఎంతో చేసారు..,  
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చాలా మంది ఆడపిలల్లకు అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ కొనిన్సారుల్ కుటుంబమే శతుర్వై దూరమవుతుంది. కానీ, నేను మామూలు మనిషిని 
కావడానికి వారే మూలమై నిలిచారు., నాలో ధైరయ్మై నిలబడాడ్రు.,  

నావలల్ అనన్యయ్కీ, అకక్యయ్కీ పెళిళ్ళుళ్ కావడం కూడా చాలా కషట్మైంది. వారికీ, అమామ్నానన్లకీ ఎనోన్ అవమానాలు ఎదురయాయ్యి. 
అవనీన్ నాకోసం భరించి, సహించిన వాళుళ్.., వాళుళ్.. ఈ రోజు నానుంచి ఇనేన్ళళ్లో నా తిండి, చదువు, వుదోయ్గం, ధైరయ్ంలాంటివి కాకుండా ననున్ 
మొదటిసారి ఒకటి కోరారు... అదీ నాకోసమే.., కానీ.. చూశారా... అదే.. అదే నాకు అసాధయ్మైంది... వారడిగినది.. "నా ..నా పెళిళ్.." సిన్గధ్ గొంతు 
వణికింది., ఒకక్క్షణం ఊపిరి తీసుకుని, మళీళ్ మాటాల్డసాగింది, "..ఎలా మేడమ..! ఎలా ఔననను.., ఎలా కాదనను? వారి జీవితం పూరత్యేయ్లోపు నాకో 
తోడు అందివావ్లనీ,  నీడ ఏరప్రచాలని అమామ్, నానన్ల కోరిక. కానీ... వారు కోరేదానికి నా శరీరం గానీ, మనసుగానీ సిదధ్ంగా లేవు.  

అసలు నాలాంటి వారిని కోరి చేసుకునేదెవరులే అనే వుదేద్శయ్ంతో, వారి పర్యతాన్లు గమనించినా, ఫలితం ఎలాగూ వుండదనే 
నమమ్కంతో ఇనాన్ళూళ్ నేనూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.  

కానీ, ఇదుగో, ఇపుప్డు ఇనేన్ళుళ్గా వారు చేసుత్నన్ పర్యతాన్లకి సమాధానంగా ఓ వయ్కిత్ ముందుకు వచాచ్డు. అతడు చాలామందిలా నా 
ఉదోయ్గం, సంపాదన కోసం కాక నాలాంటి దెబబ్తినన్ గతం వునన్ అమామ్యినే చేసుకోవాలనే కోరికతో పటుట్దలగా వెతుకుతూ, నా గతంతెలిసి ననున్ 
కోరాడట., ననేన్ చేసుకుంటానని పటుట్బటాట్డట.  

అతను చాలా మంచి ఫాయ్మిలీ నుండి వచాచ్డట., కాకపోతే ఓ యాకిస్డెంట లో తన కాలుని కోలోప్యి, అదే కేసులో రెండు 
సంవతస్రాల జైలు జీవితానిన్ గడిపి తిరిగివచిచ్న వయ్కిత్. ఆ తరావ్త ఫాయ్మిలీ బిజినెస లో చాలా షైన అయాయ్డట. ఒక అనాధాశర్మం నడుపుతూ ఎందరికో 
సహాయపడుతునాన్డట. అతని కోసం ఎనోన్ మంచి సంబంధాలు కూడా రావడం మొదలయాయ్యనీ, చాలామంది చకక్టి  అమామ్యిలనీ, శీలవతులనీ 
కాదని అతను నా పొర్ఫైల ఛూజ చేసుకునాన్డనీ మధయ్వరుత్లు చెపాప్రు. అసలైతే అతని ఇంటోల్ వాళెళ్వరికీ ఓ చెడిపోయిన అమామ్యిని తమ ఇంటికోడలిగా 
తెచుచ్కోవడం - అది తమ జైలుకెళిళ్వచిచ్న కొడుకు కోసమైనా సరే, ఏమాతర్ం ఇషట్ంలేదట. కాకపోతే అతని పటుట్దలకి తలవొగిగ్ మావాళళ్ దగగ్రకి వచాచ్రు, 
సంబంధం అడగడానికి.  

మావాళుళ్ మోర దాన హాయ్పీ.., నా గతం కారణంగా సరైన సంబంధాలు రాని నాకు అంతమాతర్పు సంబంధం రావడంతో వారు చాలా 
ఆనందంగా వునాన్రు. నేను కూడా వెంటనే ఒపేప్సుకోవాలని వారి ఆశ. పాపం వారి ఆతర్ం అలాంటిది. అసలు అతను నాతో విడిగా మాటాల్డతాను అని 
అనకపోతే ఈసరికి పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ కూడా చేసేసేవారేమో కూడా..! 

అతను ననున్ కలవడానికి రేపు వసుత్నాన్డు. చాలా కలోల్లంగా వుంది మేడమ.., కాదని నాకోసం అనిన్ కషాట్లూ పడడ్ వాళళ్ని 
బాధపెటట్నూలేను., అవునని మనసు చంపుకుని పెళిళ్ చేసుకోనూలేను.. ఏం చెయయ్లేక, ఏం చేయాలో తోచక, ఒకక్ క్షణం బలహీనమై సూయ్సైడ 
చేసుకోవాలనుకునాన్ను. సరిగాగ్ అపుప్డే మీరొచాచ్రు.." పూరిత్ చేసింది సిన్గధ్.  

లాలనగా ఆమె తలనిమిరి దగగ్రకి తీసుకుంది కలప్న. అపర్యతన్ంగా ఆవిడ ఒడిలోకి పసిపిలల్లా చేరి, ముడుచుకుని పడుకుంది సిన్గధ్. 
కొదిద్రోజులుగా దరిచేరనీయని నిదర్ క్షణాలోల్ ఆమెని ఆదరించింది.  అలాగే తెలల్వారింది. హఠాతుత్గా మెలుకువ వచిచ్ చూసేసరికి ఐదయియ్ంది. కంగారుగా 
లేచి కలప్నగారివైపు చూసింది, చిరునవువ్ నవివ్ంది కలప్న. "సారీ.." అంటూ ఆవిడని అంతసేపు  అలా కూరోచ్బెటేట్సినందుకు గిలీట్గా ఫీలవుతూ సంజాయిషీ 
ఇవవ్బోతునన్ ఆమెని వారిసూత్, "తవ్రగా ఫెర్ష అయియ్రా మా ఇంటికిరా సిన్గాధ్.. కాఫీ రెడీ చేసాత్ను..", కుల్పత్ంగా చెపిప్ సమాధానంకోసం చూడకుండానే 
వెళిళ్పోయింది కలప్న.  

చేసేదేమీలేక, లేచి టవల అందుకుని ఫెర్ష అవడానికి కదిలింది సిన్గధ్. కలప్న మీద వునన్ గౌరవమో, లేక మరేమీ ఆలోచించలేని సిథ్తికి 
చేరుకునన్ మనసుతో అలా రూమ లో వుండడం అనవసరం అనిపించిందో, లేక మరేమో గానీ కొదిద్ నిమిషాలోల్నే ఆవిడ ఇంటికి వెళళ్డానికి సిదధ్మై 
కదిలింది. 
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ఇలల్ంటే ఎకక్డో దూరంగా లేదు. ఆ తొమిమ్దంతసుథ్ల హాసట్ల బిలిడ్ంగ లో మొదటి ఫోల్రోల్ ముందుభాగం ఆఫీస కి కేటాయించి వెనుకవైపు 
తనకంటూ ఓ అందమైన ఇంటిని ఏరాప్టు చేసుకుంది కలప్న.  

సిన్గధ్ వెళేళ్సరికీ మెయిన డోర  తీసేవుంది, 'బహుశా తనరాక కోసమేనేమో. ఆవిడ హాలోల్ ఐతే లేరు.', అనుకుంది సిన్గధ్. పిలిచే పర్యతన్ం 
చేయలేదామె. నిశశ్బద్ంగా హాలోల్నే ఆగిపోయి తాను ఇదివరకు చూసినదే అయినా ఆ ఫాల్ట ని మరోసారి పరికిసూత్ నిలబడింది. 

విశాలమైన ఆ ఫోర బెడ రూమ ఫాల్ట లో ఒక బాలక్నీ నిండా అందమైన రంగురంగుల పూల మొకక్లు చినిన్ చినిన్ డిజైనర ఫల్వర 
పాటస్ లో అమరిఒకవైపు, గిర్లస్ వెంబడి పరుచుకునన్ చికక్టి కీర్పరస్ మరోవైపూ అందంగా కొలువుతీరి లోపలికి అడుగుపెడుతూనే ఎదురుగావునన్ పెదద్ 
పెదద్ ఫెర్ంచ డోరస్ అదాద్లోల్ంచి కనిపిసూత్ వచిచ్నవారిని పలుకరిసుత్ంటాయి. 

మరో వైపు రిలాకస్ అవడానికి మాతర్మే కేటాయించిన మరో బాలక్నీ లో రెండు కేన ఛైరస్.. ఎదురుగా చినన్ టీపాయ , నీట గా మెరిసే 
అదాద్ల వెనుకనుంచి ఆహావ్నిసుత్నన్టుట్ంటాయి.  

ఎకక్డా కూడా బటట్లవైరుల్, చెపుప్లూ, చెతాత్ చెదారంలాంటివి బయటికి కనిపించకుండా నీట గా వుండే ఆవిడ ఇంటిని చూసేత్  పెల్జెంట 
గా అనిపిసుత్ంది. 

మొతత్ం బాల్క అండ వైట కాంబినేషన లో, కళాతమ్కంగా , పాత వంశీ మూవీ సెటిట్ంగస్ ని జఞ్పిత్కితెచేచ్ ఇంటి అలంకరణ ఆవిడకునన్ 
మంచి టేసట్ ని రిపెర్జెంట చేసుత్ంటుంది.  

నాలుగు బెడూర్మస్ లో ఒక రూమ పూరిత్గా తన లైబర్రీకి కేటాయించేసింది కలప్న. అధునాతనమైన బుక షెలఫ్స్.., వాటిని ఎపుప్డూ నీట 
గా మెయింటెయిన చేసే ఏరాప్టూల్, రీడింగ టేబుల, ఓ కంపూయ్టర, రైటింగ డెసక్ , వీటితో పాటూ కిండిల లాంటి లేటెసట్ బుక రీడింగ గాయ్డెజ్టస్ కూడా 
ఆవిడ బుక గాయ్లరీలో భాగాలే.   

మరోవైపు చకక్టి మోడరన్ ఎకివ్పెమ్ంట తో చినన్ కిచెన, అందమైన అంలకరణతో సింపుల గా, నీట గా కనిపించే బెడూర్మస్, ఇలూల్.. 
నిశశ్బద్ంగా అనీన్ పరికిసూత్ చూసుత్నన్ సిన్గధ్ కలప్న వచిచ్న అలికిడికి తలతిపిప్ంది. చేతిలో చినన్ కాఫీ టేర్తో వచిచ్, "రా సిన్గాధ్ ", అంటూ హాలోల్ నుండి తన 
రీడింగ రూమ లోపలికి దారితీసారావిడ. మౌనంగా ఆవిడని అనుసరించిందామె. 

సనన్టి ఇనుట్ర్మెంటల మూయ్జిక లీలగా పేల్ అవుతోందా రూమ లో.  నిశశ్బద్ంగానే కాఫీ తాగడం పూరిత్చేసారు. సిన్గధ్ కాఫీ తాగడం 
పూరత్యేయ్వరకూ ఆగి, కపుప్ పకక్నుంచగానే లేచి రీడింగ టేబుల మీదునన్ కొనిన్ ఫైలస్ అందుకుని ఆమె ముందుంచింది కలప్న, "ఒకక్సారి ఇవేంటో చూడు 
.." అంటూ. 

అభావంగా తన ముందుంచిన బండిల లో పైన వునన్ ఫైల ఓపెన చేసి తిరగేసింది. ఆమె ఒళుళ్ జలదరించి, ఒకక్సారిగా 
చలల్బడిపోయింది.  

అతి దారుణమైన ఫొటోలవి.., ..కాలిపోయిన ముఖాలు, చీలిపోయిన శరీరభాగాలు, భయంకరమైన, హృదయవిదారకమైన కథనాలతో 
వునాన్యా ఫైలస్, రకరకాల దాడులోల్ గాయపడిన సతరీల వయ్థలవి.., కొనిన్ పేజీలు కషట్ంమీద తిరగేసి, ఇక తనవలల్ కాక గబుకుక్న ఫైల కోల్జ చేసి అరచేతులోల్ 
ముఖం దాచుకుంది. అరచేతులోల్ వాలిన నీటి ముదర్లు, ఆమె కనీన్ళుళ్… మేమునాన్మంటూ ఆమె ముఖానిన్ మరోసారి వెచచ్గా తడిమాయి. 

కొదిద్సేపటికి తేరుకుని చివువ్న తెలెతిత్ంది, "ఏమిటవనీన్.. ఎ..ఎందుకు మేడమ.. వై..?" కోపం, బాధ గొంతులో పోటీపడుతుండగా 
రోషంగా పర్శిన్ంచింది కలప్నవైపు చూసి.  

"వెరీ సారీ సిన్గాధ్.., నినున్ మరింత బాధ పెటాట్లనో, లేక నీ సఫరింగ ని తకుక్వ చేసి చూపాలనో నేను ఇవనీన్ నీ ముందుంచలేదు. పర్తి 
కషట్ంలోనూ, బాధలోనూ మనకంటే ఎకుక్వ బాధలోల్ వునన్వారిని తలుచుకుని ధైరయ్ం తెచుచ్కోవాలని పెదద్లు చెపాత్రు చూడు, అదే నీకు 
చూపాలనుకునాన్ను. అంతే.. ! పీల్జ.., తపుప్గా అనుకోకు.., 
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నీకు కలిగిన కషట్ం సామానయ్మైనది కాదు సిన్గాధ్.., ఐనా, నువువ్ పోరాడి, గెలిచావు. అతి తకుక్వమందిలో మాతర్మే అంత పెదద్ కషాట్నిన్ 
ఎదురుక్నే  సాహసం వుంటుంది. నీ సాథ్నంలో  నేనుండివుంటే ఏనాడో గివప చేసేసేదానిన్.  

నీకు నీ కుటుంబం ఇచిచ్న ఆసరా కూడా సామానయ్మైనదేమీ కాదు. అసలు ఎంతోమంది అదిలేనందుకే రోడుడ్న పడడ్వాళూళ్, 
ఒంటరితనం, కషాట్లూ తటుట్కోలేక మతిసిథ్మితం పోగొటుట్కునన్వారు వునాన్రు. ఎందరో ఆదరించే తోడు లేక అషట్కషాట్లు పడుతునాన్రు.. 

చూడు సిన్గాధ్..! నీ బాధా, నీ వాళళ్ తపనా రెండూ జెనూయ్న యాసెప్కేట్స్.. కాలంతో పాటూ కొనిన్ విషయాలు దాటి పర్యాణించడం మనిషి 
ధరమ్ం.  గతానిన్ కాలికి బండరాయిలా కటుట్కునేవుంటే ఈ జీవితసందార్నిన్ ఎదురీదలేవు. 

ఎనన్టికీ గతంలో నిలిచిపోవాలి అనుకోవడం తపేప్ కాదు, నేరం కూడా. నీకు వచిచ్న కషట్ం నీకు కాక వేరొకరికి వసేత్ ఏం సలహా 
చెపాత్వు..?  

ఆ దురామ్రుగ్లు సైతం చటట్ం తమకు విధించిన శిక్షని అనుభవించేసి, మళీళ్ తమ తమ జీవితాలవైపు వెళిళ్పోయారు. నువెవ్నాన్ళీళ్ చీకటి 
చాటున దాకుక్ంటావు చెపూప్..?  

ఈరోజు మీ వాళుళ్ సూచించిన వయ్కిత్నే ఎంచుకోమని నేను చెపప్టేల్దు, అదేవిధంగా పెళిళ్ చేసుకుంటేనే జీవితానిన్ బాగు చేసుకునన్టుట్ 
అనీ, లేక పెళేళ్ జీవిత పరమావధి అని కూడా బోధించటేల్దు..  

జరిగినదానిన్ ఓ యాకిస్డెంట లా తలచి, మూవ ఆన మై కిడ.., మూవ ఆన.,. Invite your Life with open arms..., 
అందరిలాగా నీ జీవితానిన్చేతులు చాపి ఆహావ్నించు. అది పెళేళ్కానీ, పేర్మే కానీ, నీ మనసుచెపేప్ది ఏదైనా కానీ, అసలు ముందంటూ నీ మనసుని 
తెరిచివుంచు. అపుప్డే నీకేం కావాలో, నువేవ్ం చేయాలో నీకే తెలుసుత్ంది. నువువ్ కషట్పడకుండా, నీ వారు బాధపడకుండా ఎలా జీవితానిన్ మలుచుకోవాలో 
అరథ్మవుతుంది.  

Just leave your past where it is and live your life, with life. Don’t just merely exist, start living every 
moment.. 

నీకివే మాటలు ఎంతోమంది, ఎనోన్సారుల్ చెపేప్వుండచుచ్., మరొకక్సారి సిన్గాధ్.. మరొకక్సారి పర్యతిన్ంచు, ఎవరికోసమో కాదు 
నీకోసం.. ఏ నేరమూ చేయని నీ జీవితం కోసం.  

తపుప్ చేసినవారే తలెగరేసి తిరుగుతునన్ ఈ లోకంలో ఏతపూప్ చేయని నువెవ్ందుకు శిక్ష అనుభవించాలి? అందరిలాంటి జీవితం 
నీకెందుకు దూరమవావ్లి, నీవెందుకు కలలు కనకూడదు? నువెవ్ందుకు ఆశలు చంపుకుని శిలలా బతకాలి., ఆ బాధల శిలువెందుకు మోయాలి?? వీలేల్దు. 
అలా జరగకూడదు. 

నీ ధైరయ్ం ఎందరో గాయపడడ్ వారికి బోధన కానివువ్, ఓదారుప్ కానివువ్. నీ జీవితం దెబబ్తిని, లేచి నిలబడాలనుకునేవారికి పేర్రణ 
కానివువ్.  

అంతేకానీ, అంత నిరిల్పత్తతో యాంతిర్కంగా ఒకోక్ మెటేట్ నువెవ్కిక్నా జీవంలేని ఆ పర్యాణంలో చివరివరకూ సాగలేవు. సాగినా అది 
సారథ్కంకాదు.  

పర్యతిన్ంచు సిన్గాధ్.., ఇకనుంచి నీ సంతోషంకోసం, నీకోసం, పర్యతిన్ంచు. నీకు తోడుగా మేమంతా వునాన్ం.. 
Leave your Past, Live your Present and Love your Future.. ", 
చెపప్డం పూరిత్చేసి, సిన్గధ్ కళళ్లోకి నిశితంగా చూసింది కలప్న. మౌనంగా కళుళ్ దించుకుందామె. ఖాళీ కపుప్లు తీసుకుని, "మరో కపుప్ 

కాఫీ తీసుకునివసాత్నూ..", అంటూ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది కలప్న, కాసేపు సిన్గథ్ని తన ఆలోచనలతో ఒంటరిగా వదిలేసూత్... 
నిశశ్బద్ంగానే ఆవిడ తీసుకొచిచ్న కాఫీ తాగాననిపించి వెళాత్నంటూ తన రూమ కి వెళళ్డానికి లేచి కదిలింది సిన్గధ్. గుమమ్ం వరకూ 

తనని సాగనంపడానికి వచిచ్న కలప్నవైపు చూసి, చాలాసేపటి తరావ్త మౌనానిన్ ఛేదిసూత్ నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, తడబడే గొంతుతో ఒకోక్ పదానిన్ అతికషట్ం 
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మీద పేరుచ్కుంటూ, "పర్యతిన్సాత్ను మేడమ.. ", ఆగింది.., "...నాకూ అందరాల్ంటి జీవితం కావాలి.. ఇకనుంచీ నేనూ జీవమునన్ జీవితానిన్ జీవించడం 
పార్రంభిసాత్ను.., నా కోసం నేను జీవించడానికి పర్యతిన్సాత్ను. దానివైపు సాగే దారిలో ఎదురయేయ్ పర్తి అవకాశానీన్ భయపడకుండా గమనిసాత్ను. 
అందుకు మొదటి అడుగుగా ఓపెన మైండ తో అతనిన్ కలుసాత్ను..!". కలప్న ముఖం విపాప్రింది. తనలో కలిగిన ఆనందం మొతత్ం గొంతులో 
తొణుకుతుండగా, "ఆల ద బెసట్ సిన్గాధ్..", అంటూ ఆపాయ్యంగా సిన్గధ్ చెంపను చినన్గా తటిట్ చెపిప్ంది. 

చినన్ కాఫీ జాయింట అది. పెల్జెంట గా, నీట గా వుంది. కాఫీ గుబాళింపుతో నిండిన ఆ వాతావరణం చాలా హాయిగొలుపుతోంది.  
"మా వాళుళ్ మీకేం చెపాప్రో తెలీదుగానీ.. పూరిత్ డీటెయిలస్ అయితే ఖచిచ్తంగా చెపిప్వుండరని తెలుసు.. కామన కదా.. అందుకే 

పరస్నల గా కలవాలని వచాచ్ను..", చిరునవువ్తో చెపాప్డతను.  
మొహమాటంగా నవివ్ వీలైనంత మామూలుగా వుండడానికి పర్యతిన్సూత్, "కూరోచ్ండి మిషట్ర శరత.. పీల్జ.." చెపిప్ంది సిన్గధ్. తలూపి 

ముందునన్ ఛైర లో కూరుచ్నాన్డు.  
చెదరని చిరునవువ్, చామనఛాయ, సనన్గా, పొడుగాగ్ వునాన్డు. చేతిలో మడిచివునన్ చినన్ సిట్క.., ఆరిట్ఫీషియల లెగ వుండడంతో కాసత్ 

తేడాగా వునన్ నడకైనా, బాగా గమనిసేత్ తపప్ అతనికి ఒక కాలు లేదనే విషయం తెలియటేల్దు.  
"నా గురించి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు..?" పర్శిన్ంచాడతను. 
"మ..., అంటే మీరు.. బిజినెస చేసాత్రనీ.., అదే.. గారెమ్ంటస్ షాపస్ అవీ వునాన్యనీ.., ఆకిస్డెంట లో మీకు.. పర్మాదం జరిగిందనీ, .. 

రెండేళుళ్..", ఆగిపోయింది. 
"హా.. చెపప్ండి, రెండేళూల్..?" రెటిట్ంచాడతను. 
 "అదే.. ఐ మీన.. అదే రెండేళుళ్ శిక్ష పడింది ఆ యాకిస్డెంట చేసినందుకు అనీ.. చెపాప్రు.." అంది సందిగధ్ంగా.  
"ఎస.. రెండేళుళ్.., పల్స.. ఒక కాలు..", ఆగి ఆమె వైపు చూసాడతను, ఆమె ముఖంలో జాలి మాటలోల్కి మారేలోపు వచిచ్ందని మాట 

బులెల్ట లాగా, "చాలా.. చాలా... అతితకుక్వ శిక్ష .. నేను చేసినదానికి.." చెపాప్డతను. ఆశచ్రయ్ంగా చూసిందతనివైపు.  
"అవును.. మీరు వినన్ది కరెకేట్ సిన్గాధ్.., నేను చేసింది చినన్ తపుప్కాదు. నాతో జీవితం గడపబోయే అమామ్యికి , కనీసం గడపాలి 

అనుకోవడానికి ముందే నేనేంటో తెలియాలి. నా తపుప్లని దాచేసూత్ మా వాళుళ్ చెపేప్ సగం-సగం నిజాలు కాదు.., నాకు నేనుగా చెపుప్కునే పూరిత్నిజం 
వినన్తరువాత ననున్ సీవ్కరించగలిగితే మనం ముందుకు వెళాత్ం. లేకుంటే సేన్హితులుగా మిగిలిపోదాం.. సరేనా..?" మృదువుగానే ఐనా సూటిగా 
అడిగాడు. 

"తపప్కుండా..", అతని ఆలోచనలో సప్షట్తకి మనసులోనే ఐనా మెచుచ్కోకుండా వుండలేకపోయింది. 
"..ఒక పారీట్ వెళిళ్ వసూత్, బాగా తాగిన మతుత్లో కారు నడిపాను.. ఎంత తాగినా కంటోర్ల తపప్ననన్ అహం.., డైరవింగ లో పెరెఫ్కట్ అనే 

పొగరూ, ఒంటోల్ వునన్ వయసు వేడీ.., ఆ రాతిర్ ఓ పసిపిలల్వాడితోపాటూ షాప కి వెళుత్నన్ ఓ వయ్కిత్ బైక ని దారుణంగా గుదేద్శాను.., నా కారూ బోలాత్ పడి 
పలీట్కొటిట్ంది.., 

కళుళ్ తెరిచేసరికీ.., మొతత్ం జీవితమే తలల్కిందులైపోయింది.. అది సామానయ్మైన ఆకిస్డెంట కాదూ.., ఆ ఇదద్రు అమాయకులనీ నా 
నిరల్క్షయ్ం నిలువునా మింగేసిందని సప్ృహవచాచ్కే తెలిసింది.."  

కామ గా వింటునన్దలాల్ తుళిళ్పడిచూసింది, "గాడ.., అంటే..!? పార్ణాలు తీసినంత పెదద్ యాకిస్డెంటా అది..?" అనేసింది 
అపర్యతన్ంగా పైకే. రెండు సంవతస్రాల జైలు శిక్ష అంటే బహశా అవతలి వయ్కిత్కి కూడా శరత కి జరిగినటేట్ ఫిజికల గా మేజర డాయ్మేజ జరిగుంటుంది 
అనన్ తన గెస ని దాటేసూత్ అతను చెపిప్న అంత పెదద్ రియాలిటీ ఆమె ఊహకి కూడా అందనిది. 

ఆమె రియాక్షన తో సంబంధం లేనటేట్ ఎటోచూసూత్ చెపుప్కుపోతునాన్డతను ఓ కనెఫ్షన లాగా, "...వారిదద్రూ పార్ణాలు కోలోప్యారా 
దారుణంలో.. నా కారణంగా.., .. నా మూలంగా ఓ కుటుంబం.. సరవ్నాశనం అయిపోయింది.., భరత్నీ, బిడడ్నీ శాశవ్తంగా కోలోప్యిందో సతరీ.., ఆ 
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కుటుంబంలో ఇదద్రి నిండుపార్ణాలిన్ నిలువునా మింగేసిందా యాకిస్డెంట.., ఇంకా పొతిత్ళళ్లో వునన్ పసివాడైన చినన్ కొడుకుతో కోరట్ కి వచిచ్నరోజు ఆమె 
ననున్ చూసిన చూపు జనమ్జనమ్లకీ మరిచ్పోలేను. 

ఆ దురఘ్టనలో నాకాలు పోవడం అనేది మా వాళళ్కి పెదద్ ఆయుధమే అయి పనిచేసింది. నేను హాసిప్టల లో వుండగానే నా కేస చాలా 
బలంగా బిలడ్ చేశారు. నాకు దేవుడే ఆలెర్డీ శిక్ష వేశాడనీ, ఇంకా ఎకుక్వ శిక్షవేయొదద్ంటూ పిటిషనల్ మీద పిటిషనుల్ వేసి, అపీప్ళుళ్ వగైరాలతో ఏదో ఒకలా 
మొతాత్నికి నాశిక్ష తగిగ్ంచేశారు. మొతత్ం విచారణలో నాకు ఎకక్డా మాటాల్డే అవకాశం లేకుండా జాగర్తత్పడాడ్రు. ముందు నాకదంతా అరథ్ంకాలేదు. నావలల్ 
జరిగిన దారుణానీన్ తలుచుకుని కొంతా, కాలు పోయిందనన్ దుఃఖంలో కొంతా, నాలో నేనే కుంగిపోయి చుటూట్ ఏమీ గమనించలేదు.  

కానీ, శిక్షపడాడ్కా, జైలోల్ వునన్రోజులోల్ మొతత్ం అరధ్మైంది. ఆవిడ చూసిన దేవ్షపుచూపు పదేపదే గురుత్కురాగా గుండెకోసినటెట్ౖంది. 
తెగించి ఆవిడకో క్షమాపణ ఉతత్రం రాసి పంపాను. జవాబుగానీ, క్షమాపణగానీ రాదని తెలుసు. నేను చేసినది సామానయ్మైన అనాయ్యమేమీకాదుగా, అంత 
తేలిగాగ్ ఎవవ్రూ క్షమించలేరు.., క్షమించకూడదు కూడా.., రెండు.. రెండు.. నిండు పార్ణాలవి..", గొంతు దుఃఖంతో పూడుకుపోగా ఆగాడతను. కళళ్లోల్ 
నీటితెర. కరీచ్ఫ తీసి కళుళ్ అదుద్కునాన్డు. సత్బద్ంగా చూసూత్ అతను చెపేప్ది వింటోంది సిన్గధ్. 

"...జీవితాంతం వారి క్షమాపణ కోసం పర్యతిన్సూత్నే వుంటాను దొరుకుతుందనే ఆశతో..., ఐనా సతరీని క్షమయా ధరితీర్.. అంటారు 
కదా..! అందుకే.., జరగదని తెలిసినా ఏనాటికైనా ఈ నీచుడిని ఆవిడా, ఆకుటుంబం క్షమిసాత్రనే నా ఆకాంక్ష. వారికోసం ఏదైనా చేయాలి అనుకునాన్ను.. 
ఫైనానిష్యల గా కానీ,  లేక పిలల్వాడి చదువు, ఇలుల్., ఏదైనా.. అని టైరచేశాను. వారు తిరసక్రించారని తెలిసింది.  

శిక్షముగించుకుని తిరిగివచాచ్కా, ఇంక చేసేదిలేక బిజినెస మీదకి నా దృషిట్ మరలాచ్ను. బిజినెస ఎకస్పానష్న, తరావ్త ఓ ఇబబ్ందులోల్ 
వునన్ అనాథాశర్మానిన్ టేకప చేసాను. ఆతరావ్త ఆరిట్ఫీషియల లెగ.., అలా వాటనిన్ంటితో నెమమ్దిగా జరిగిన విషయం మరుగున పడింది. ఇంటోల్వాళుళ్ 
పెళిళ్ అనాన్రు. వినగానే ఒకక్సారి ఖంగారుపడాడ్ను, 'నాలాంటి దురామ్రుగ్డికి పెళాళ్..!!', అనుకునాన్ను. తరావ్త బాగా ఆలోచించి ఓ నిరణ్యానికి వచాచ్ను. 
నావలల్ ఎవరికైనా వుపయోగపడేవిధంగా అయితే చేసుకుంటానని చెపాప్ను. 

పేదింటి అమామ్యిలు, నావంటి లోపాలువునన్వారు.., ఏవేవో.., ఎనోన్ సంబంధాలు వచాచ్యి. కానీ నాకెందుకో ఎకక్డో అసంతృపిత్. 
నేను అనుకునన్ది నెరవేరటేల్దని అనిపించింది. అపుప్డే నాకు ఎందుకో ఓ ఆలోచన వచిచ్ంది. ఓ గాయపడడ్ సతరీని సీవ్కరించాలనే కోరిక కలిగింది. వేరే, ఇతర 
లోపాలకి కాసత్ంతయినా జాలిచూపే మన సమాజం, దగాపడి, తమ తపుప్లేకుండా అనాయ్యమైన ఆడవారి విషయంలో మాతర్ం తేడాగా బిహేవ చేసుత్ంది. 
అకక్డ మాతర్ం గాయపడడ్వారే మళీళ్, మళీళ్ శికిష్ంపబడతారు.. అందుకే అలాంటి సతరీనే చేసుకుంటానని పటుట్బటిట్ వెతికాను, మీ సంబంధం గురించి 
తెలియగానే చేసుకుంటానని చెపేప్శాను, ఐ మీన మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతేనే అనుకోండి.. 

అందుకే ఇనిన్రోజులుగా ఎవరీన్ కలవని నేను, నా గురించి నేనే మీకు డైరెకట్ గా చెపాప్లని మిమమ్లిన్ విడిగా కలుసాత్ననాన్ను..   
మీ వాళళ్కి నేను ఓ.కే. అని నాకు తెలిపారు. నా గురించి మొతత్ం వినాన్రుగా. మరి మీ నిరణ్యం ఆలోచించి చెపప్ండి..., ఏదైనా 

సీవ్కరించడానికి సిదధ్ంగా వునాన్ను.." పూరిత్చేసాడతను. 
అతని కళళ్లోల్ తన నిరణ్యం కోసం కనిపిసుత్నన్ ఆతర్ం గమనిసేత్ కాసత్ వింతగా అనిపించింది సిన్గధ్కి. తన పెళిళ్కోసం తనవాళుళ్ పడిన 

తపన గురొత్చిచ్ంది.., 'ఎనిన్ తిరసాక్రాలు.., ఎనెన్నిన్ అవమానాలు.., ఆ పర్యతాన్లలో వారు పడిన ఇకక్టూల్..', అనీన్ లీలగా కళళ్ముందు మెదిలాయి. 
'ఎకక్డో ఒకటో, రెండో సంబంధాలు వచిచ్నా అవి కేవలం తన సంపాదన కోసం వచిచ్న ఓపెన అండ కిల్యర డీలేస్ తపప్, తనుగా 

కావాలని వచిచ్న మొదటి వయ్కిత్ ఇతనే కదూ.., అది కూడా తన బాధతో సహా..', చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది. 
"మీ పరిసిథ్తులు అనీన్ చాలా నిజాయితీగా చెపాప్రు.., మీ ఫార్ంకెన్స కి ఐ రియలీల్ అడైమ్ర యూ.., మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యమూ 

బాగుంది.. చాలా ఉతత్మమైనది.., కానీ..", తటపటాయిసూత్ ఆగింది. 
అతని భృకుటి ముడిపడింది., "అంటే.., అంటే ఇషట్ంలేదుకదూ మీకూ..", అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోయిన అతనిన్ వారిసూత్, "పీల్జ.. నేను 

చెపేప్ది కూడా పూరిత్గా వినండి.. మీ డెసిషన బాగుంది.. కానీ ఛూజ చేసుకునన్ పరస్న రాంగ.. అంతే..", చెపిప్ంది సప్షట్ంగా.  
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అతనేన్ సూటిగా చూసూత్ కంటినూయ్ చేసింది, "మీకు క్షమాపణ దొరకలేదూ అనాన్రు కదూ.. ?", ఆమె ఆ పర్శన్ ఎందుకు అడుగుతోందో 
అరథ్ంకాక అయోమయంగా చూసి తలూపాడు. 

"బహుశా.. ఎపప్టికీ దొరకదేమో.." చెపిప్ంది సిథ్రంగా., " నాకు అనాయ్యంచేసిన వారిలో ఎవరైనా ననున్ క్షమాపణకోరితే.., గాడ.. 
అసలు ఆ ఊహే.. భరించలేకుండావుంది.., నేను.. నేను.. జనమ్జనమ్లకీ క్షమించలేను..,  

ఈ పర్పంచంలో ఎకక్డైనా.., దేనికైనా క్షమాపణ వుంటుందేమోగానీ, పార్ణానికీ, శీలానికీ, జీవితానికీ క్షమాపణలుండవు.. చటట్ం, 
పర్భుతవ్ం, వయ్వసాథ్ క్షమించవచేచ్మో కానీ.., మామూలు మనుషులోల్ అంత శకిత్వుండదు. అది ఆశించడం కూడా అనవసరం.. అనాయ్యం కూడా.. 
వయ్కిత్గతానికి-వయ్వసాధ్గతానికీ వుండే తేడా అదే..  

మీ వెరష్న వినకపోతే మీరు ఇది నాకు అందిసుత్నన్ తోడుగా భావించి, అనాలోచితంగా ఒపుప్కునేదానేన్మో.., మీ వెరష్న చెపిప్ మీరు, 
నాకు-మీకు కూడా చాలా మేలు చేశారు., తరావ్త లైఫ లాంగ మనం బాధపడకుండా కాపాడారు శరత.. 

మీ సాథ్నంలో మీరు కరెకేట్.., కనీసం మీరా నేరం వేరొకరికి హాని చేయాలనే దురుదేద్శంతోనో, మీ సావ్రథ్ంతోనో, అహంతోనో లేక సుఖం 
కోసమో చేయలేదు... మీ పశాచ్తాత్పం, మీ నిరణ్యం.. రెండింటిలో చాలా గొపప్నిజాయితీ వుంది.. వాటిని నేను మనసూఫ్రిత్గా గౌరవిసుత్నాన్ను.  

కానీ, అలాగని మీ నిరల్కాష్య్నికి జరిగిన డామేజ కీ వెలకటట్లేనూలేము,. ఆ అనాయ్యానీన్, నషాట్నీన్.. ఏ శిక్షతోనూ, ఏ కాంపెనేస్షన తోనూ 
పూడచ్నూలేము.. 

ఆలోచించి చూసేత్ నాలో కూడా అంత క్షమ లేదు. సతరీని క్షమయా ధరితీర్ అంటారు నిజమే.., కానీ ఆ క్షమకీ, సహనానికీ కూడా ఓ 
హదుద్ంది.. భరించలేని బరువుకి భూమికూడా బర్దద్లౌతుంది. సహించలేని కషాట్నికి ఏ సతరీ అయినా అంతే.. ఫర దట మాయ్టర.. సతరీయే కాదు.. ఏవయ్కత్యినా 
ఇదే నిజం.. బహుశా ఆ సేయింగ కి  ఇది నేనిచేచ్, లేదా నాలాంటి వారిచేచ్ కొతత్ డెఫినిషన ఇదేనేమో తెలియదు గానీ.. ఇదే పర్సుత్తం, ఈనాటి నిజం.. 
పెర్జంట డే టూర్త.. 

మరో మాట శరత..!! మనం కలిసి సాగలేము.., మీరు వేరేలా భావించవదుద్.., అరధ్ం చేసుకుంటారనుకుంటాను. అయినా ఇది మీకు 
సంబంధించిన నిరణ్యంకాదు. నాకు సంబంధించినది. ఒక నేరానిన్ క్షమించలేని నేను, మరో నేరపు పశాచ్తాత్పానికి బంధువుని కాలేను. ఆ పశాచ్తాత్పం 
ఎంత నిజాయితీతో కూడినదైనాసరే..! 

కాకపోతే, మీ ఆలోచనతో నాకో కొతత్ మారగ్ం చూపారు. ఎంతసేపూ 'జరిగిన సంఘటన-నషట్ం-శిక్ష-క్షమ-బాధ-వేదన..' ఇవే 
తలుచుకుంటూ, ... వీటితోనే, వాటి చుటేట్ జీవితాంతం గడిపెయయ్కుండా, మరొకరికి ఉపయోగపడాలనే మీ ఆలోచన.. చాలా గొపప్ది, లోతైనది, అందరికీ 
మారగ్దరశ్కం..,  

ఒక గొపప్ సతరీ చీకటిలో మగుగ్తునన్ నాకూ, నామనసుకి వెలుగునిసేత్, మీరు-మీదారిలో సాగుతూనే, నాకూ ఓ మారగ్ం తోచేలా చేశారు.  
అయామ రియలీల్ ఇన డెటెట టూ యూ... 

...ఇక గతానిన్ తరుసూత్ కూరోచ్ను, దగాపడి ధైరయ్ంతెచుచ్కోలేని వారికి తోడౌతాను. నాజీవితానిన్ హాయ్పీగా మలుచుకోవడం ఒకక్టే 
కాదు, నావలల్ అయినంతవరకూ వేరేవారికీ వుపయోగపడడానికి పర్యతిన్సాత్ను. నాకు దారిచూపిన మీ సాయానిన్ మాతర్ం ఎపప్టికీ మరిచ్పోను, 
మరువలేను. వుంటాను.. థాయ్ంకస్ ఎ లాట.." అంటూ చెపప్ండంపూరిత్చేసి లేచింది సిన్గధ్ తృపిత్నిండిన మనసుతో, తెరిపినపడడ్ ఆలోచనలతో. 

"అంటే.., అంటే మీరు జీవితాంతం పెళేళ్ చేసుకోకుండా ఓ.. ఓ సేవికలా గడిపేసాత్రా..", షాకింగ గా, ఒకింత జాలిగా చూసూత్ 
అడిగాడు.  

"ఛ..ఛ.. లేదు.., పరిసిధ్తులవలల్ మీతో కలిసి సాగలేననాన్నుగానీ పెళేళ్ వదుద్ అని అనటేల్దిపుప్డు, ఇకమీదట అననుకూడా. తపప్కుండా 
చేసుకుంటాను. అయితే ఇపప్డే కాదు.., నా మనసుకి నచిచ్న, మీలాగే ననున్ నేనుగా కావాలనుకునన్ వయ్కిత్ తారసపడడ్రోజు, షూయ్ర గా.., మరిక వెళాత్నూ.., 
బై మిషట్ర శరత..", చిరునవువ్తో చెపిప్ంది.  
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  అదిగదిగో గగన మాఅదిగదిగో గగన మా!!                                              ఎనెన్లఎనెన్ల  

ఆమె మాటలీన్, నిరణ్యానీన్ అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ అతను ఇంకా ఆమె వైపు షాకింగ గా చూసూత్నే యాంతిర్కంగా లేచి 
నిలబడాడ్డు. ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్వరకూ అలాగే చూసుత్ండిపోయాడు.  

"సిన్గాధ్.., ఎకక్డునాన్వ..? హౌ వాజ యువర మీటింగ..? ఏ సమసాయ్ లేదుగా..?", సెల లో కంగారుగా వినిపించిన కలప్న గొంతువిని 
చెపిప్ంది సిన్గధ్,"...ఇక నాకే సమసయ్లూ, భయాలూ, బాధలూ.. ఏమీ లేవు.., వుండవు కూడా మేడమ. నావారికీ, నాకూ, ఇంకా ఎందరికో మేలుచేయగలననే 
నమమ్కంతపప్...", చిరునవువ్ నవివ్ందామె. ఆ గొంతులో తొణికిసలాడిన పరిపూరణ్మైన మారుప్ని గురిత్ంచి తృపిత్గా ఫోన డిసక్నెకట్ చేసింది కలప్న.  

గమయ్ం దొరికిన సెథ్ౖరయ్ంతో, పెదవులపై మెరుసుత్నన్ చిరునవువ్తో అకక్డున్ంచి కదిలింది సిన్గధ్... 
 

PPP 
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 నేను కాల్స కి వెళేళ్ సంకేతంగా బెల మోగింది. నాకు ఆందోళనతో అసలు కదలాలని లేదు. టేబుల మీద చేతులానించి తల చేతుల 

మధయ్ పెటుట్కునాన్. సునీత వచిచ్ “మేడం మీ కాల్స టయిం అయింది” అంది. సునీత మా కరెసాప్ండెంట కి దగగ్రి చుటట్ం. 10 వ తరగతి 
చదువుకుందనుకుంటా. కానీ పీ హెచ డీ వాళళ్ని కూడా గడగడలాడించేసుత్ంది. తను సాట్ఫ రూం కి వచిచ్ందంటే చాలు ‘అయోయ్ ఒక బాల్క మారక్ పడిందే 
అకవుంటోల్’ అని బాధ పడతారందరూ. అలా సునిత దృషిట్లో పడిన వాళళ్కి మాధవ సార దగగ్రనించి పిలుపొసుత్ంది. "కాల్స కి టయిం కి వెళళ్కపోతే పిలల్లకి 
రెసెప్కట్ ఉండదండీ. వాళుళ్ ఎలేక్జీ పిలల్లో హైసూక్ల పిలల్లో కాదు కదా ? డిగీర్ కాలేజ పిలల్లిన్ ఖాళీ సమయం లో కంటోర్ల చెయయ్డం సునీత వలల్ కూడా 
కాదు. ఒక కాల్స అయేటపప్టికి ఇంకో లెకచ్రర కాల్స ముందు నించోవాలి. ఇంక మీరు వెళళ్చుచ్" అంటాడట సినిమాలో జగగ్యయ్ గారి లెవెల లో.. నా 
అదృషట్ం కొదీద్ ఇపప్టి దాకా అలా అనిపించుకోలేదు ఎపుప్డూ. చాలా గౌరవంగా మాటాల్డతారాయన.   

నాకు అసలు కాల్స కి వెళాళ్లని లేదు. విషయం ముందే తెలిసుంటే వచేచ్దానిన్ కాదు సిక లీవ అని కాల చేసేదానిన్. నేను పర్తి సారీ 
నిరాశ పడుతునాన్నని సుబుబ్ ఈ విషయం నాకు చెపప్లేదు. దేవుడా దేవుడా అనుకుంటూ కాల్స కి వెళాళ్ను. దారోల్ డాకట్ర వయొలండ కనిపించింది. 
“ఏంటండీ అంతా వోకేనా?” అంది నవువ్తూ..  

“ఆ వాకే అండీ” అనాన్ నేను నవువ్ పులుముకుంటూ.  
"మేడం నినన్ ఇచిచ్న హోం వరక్ చెయయ్లేదు ఇవాళ ఇంగిల్ష టెసట్ కి చదువుకునాన్ము. ఇపుప్డు చెయయ్చాచ్?" అనాన్రు ముందు 

వరుసలోని ఇదద్రు పిలల్లు.  
“ఎంత మంది చెయయ్లేదు?” అని అడిగాను.  
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చేసిన వాళుళ్ చెయయ్ని వాళళ్కి హెలప్ చేసే పదద్తి మీద సరే అనాన్ను. పిలల్లందరు గుంపులుగా విడిపోయి సాలవ్ చేసుత్నాన్రు. అమమ్యయ్ 
అనుకునాన్. అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్. భారయ్ నెపుప్లు పడుతుంటె డెలివరీ రూం ముందు భరత్ పచారుల్ చెయయ్డం సీన గురొత్చిచ్ంది సినిమా లోంచి. 
అనుకోకుండా నవొవ్చిచ్ంది పెదాల మీదకి. "మేడం ఏంటీ నవువ్కుంటునాన్రు? "అనడిగింది ఒకమామ్యి.  

"మేమూ ఇలాగే కలిసి చదువుకునేవాళళ్ం తెలుగు నించి ఇంగిల్ష మీడియం కి మారిన కొతత్లోల్! కొతత్ పదం కనిపిసేత్ ఆ పదం లో ఏదో 
కిటుకుంది ఆ కిటుకు తెలియకపోవడం వలల్నే లెకక్ రావటేల్దు అనుకునేవాళళ్ం. అవి మామూలు పదాలని తెలిసాక ఆ పదాలు సరదా తిటాల్ లా 
మారిపోయాయి మా సేన్హితుల మధయ్"అనాన్ను.  

"అవేం పదాలు మేడం" అందరూ నా వైపు చూసారు ఆసకిత్గా. "ఇంటర ఆలియా(inter-alia) విస -అ - విస (vis-a-vis)అనే 
పదాలు. వాటి వలల్ లెకక్కి ఏ సంబంధం లేదని తెలిసాక వాటిని తిటుల్గా ఉపయోగించేవాళళ్ం "అని చెపాప్ను. పిలల్లు సరదాగా నవావ్రు. "ఇంక మేము 
అలా తిటుట్కోవచచ్నన్ మాట" అంటూ.. మనసు కొంచెం మళిళ్ంది ఆందోళన నించి. ఎవరో డవుట అడగడం తో గంట ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.  

వెనకిక్ వెళుతూనే "నాకు ఫోన వచిచ్ందా?" అని అడిగాను శైలని. 
"అవును నువువ్ రాగానే చెపాద్మనుకునాన్ సుబుబ్ గారు చేసారు. వెంటనే చెయయ్మనాన్రు" అంది.  
నేను ఎంత వేగంగా ఫోన అందుకునాన్నో నాకే తెలియదు. కానీ ఫోన ఎంగేజ వసోత్ంది. అదృషట్ం కొదీద్ ఈ గంట ఫీర్. మళీల్ మళీళ్ 

చేయగా సుబుబ్ ఎతాత్డు. ఏం చెపాత్డో అని ఒకటే టెనష్న.  
"ఇంటికొచెచ్య పావనీ! పని అయిపోయింది" అనాన్డు.  
నా చెవులు నేనే నమమ్లేదు. ఒక నిమిషం మెదడు బాల్ంక అయింది. నో రియాక్షన...!!!  
"పావనీ.. ఆర యూ ఓకే?" శైలు అడిగింది.  
నేను గొంతు పూడుకుపోవడంతో ఏడేచ్సుత్నాన్ను.. తను దగగ్రకొచిచ్ంది. చేతి మీద చెయేయ్సి “పావనీ!!??” అని ఖంగారు పడింది. 

మెలిల్గా "సుబుబ్ వెళిళ్న పని అయింది" అని చెపాప్.. శైలు మొఖం వెలిగిపోయింది..  
"ఎవరికీ చెపప్కు మనిదద్రి మధేయ్ "అనాన్.  
"పార్మిస నేనెవవ్రికీ చెపప్ను" అంది.. "ఐ యాం సో హాపీప్ "అంది సంతోషం గా..  
"ఇంటికెళాళ్లి ఎలా?" అనాన్.  
"నువువ్ ఎవరితో ఏమీ చెపప్కుండా సునీత దగగ్రికెళిళ్ ఒంటోల్ బాగాలేదని చెపెప్య. నీ కాల్స పదుద్ తీసుకుంటుందిలే తనకి నెకస్ట్ పీరియడ 

ఖాళీనే గా "అంది.  
"పాపం తనకి ఇబబ్ంది కదా వరుసగా 3 కాల్స లు అయాయ్యి" అనాన్.  
"నీ మొహం లే అదేమీ అనుకోదు.పైగా సంతోష పడుతుంది .అందరూ వచేచ్ ముందు నువువ్ పో.." నా పరస్ చేతికిచిచ్ గడప వైపు 

తోసింది.. ఒకే మరి బై అంటూ నేను రివువ్న పరిగెతాత్ను.  
ఆఫీస దగగ్ర ఆగగానే సునీత "ఏంటి మేడం అలా ఉనాన్రు? ఒంటోల్ బాగలేదా?" అంది.  
నా కళుళ్ ఎరర్బారినటుల్నాన్యి.  "అవును సునీతా.. అందుకే ఇందాక కూడా కాల్స కి వెళళ్లేకపోయా లాసట్ కాల్స పదమ్ మాయ్నేజ చేసాత్ 

అంది నేను ఇంటికి వెళళ్నా?" అనాన్ను.  
"సరే వెళళ్ండి పదమ్ మేడం కి నేను చెపాత్లే" అంది. మళీళ్ నువువ్ చెపేప్దేంటి అనిన్టోల్ నీ చెయియ్ ఉనన్టుట్ ఫీలింగ కాకపోతే  అనుకుంటూ 

పరుగు తీసాను. 
ఆటో తీసుకుని ఇంటికొచేచ్వరకూ మనసు మనసులో లేదు. సుబుబ్ బయట  రెడీ గా ఉనాన్డు  
"పద పోదాం "అనాన్డు.  
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"అదే ఆటో లో వెళదాం.. బండి మీద రావడం కషట్ం "అనాన్డు. సరే అనాన్ను.  
"ఏమైనా తిని వసాత్వా? "అనాన్డు.  
"అకక్రలేదు ఆకలి దాహం ఏం లేవు పద. నేను ఉదోయ్గం ఎపుప్డు మానాలి "అనడిగా..  
"వెంటనే "అనాన్డు.  
"అసలెంత అదృషట్ం తెలుసా 20 రోజులట" అనాన్డు.  
"నిజమా మరి ఎలా ఒపుప్కునాన్రు?" అనాన్ను.  
"మనిదద్రం చాలా మంచివాళళ్మని  చెపాప్డుట చకర్వరిత్. అయినా వాళుళ్ పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో లేరుట" అనాన్డు.  
"సరిపోయింది లే" అనాన్ సంతోషం గా.  
ఆటో దిగగానే ఒకతను ఇంటోల్ంచి బయటికొచిచ్ “రండి రండి” అని తీసుకెళాళ్డు. కురీచ్లేసాడు ఒక పెదాద్యన.  ఇదద్రు బుజిజ్ బుజిజ్ 

పిలల్లు ఆడుకుంటునాన్రు. వాళళ్ని వాళళ్ అకక్ అజమాయిషీ చేసూత్ ఆట నేరిప్సూత్ ముదుద్ చేసోత్ంది. కురీచ్లో కూచుంటూ    నేను పిలల్లిన్ గమనిసూత్ దగగ్రికి 
రమమ్ని పిలిచా. చినన్ వాళిళ్దద్రూ నువెవ్వరు అనన్టుట్ చూసారు. వాళళ్కక్ వాళళ్ని భుజాల మీద చేతులేసి నా దగగ్రికి తీసుకొచిచ్ంది “ఆంటీ పిలిసేత్ వెళాళ్లి” 
అంటూ. అబోబ్ పెదద్ ఆరిందానే అనుకునాన్. “నమసేత్ పెటుట్” అని తను కూడా “నమసేత్” అంది.  

6 యేళుళ్ ఉంటాయేమొ అపుప్డే ఇదద్రు పిలల్లకి టెర్యినింగ ఇసోత్ంది నవువ్కునాన్. చినన్ దాని చెయియ్ పటుట్కుని “పేరేంటీ?” అనాన్. 
 "చందర్ వదన" అంటూ మా ఇదద్రికీ మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ంది పెదద్ది.  
“అబోబ్ నీ పేరేంటో!?” అనాన్..  
“వెనెన్ల” అంది వెనెన్ల కురిసినటుట్ చిరునవువ్ నవువ్తూ.  
“భలే ఉనాన్యే మీ పేరుల్. మరి ఈ చినాన్రి పేరు పునన్మా?” అనాన్ పిలల్ని చూపిసూత్. 
“ కాదు ..ఉషా కిరణ” అంది.  
“అదేంటీ అది అబాబ్యిల పేరు కదా!?” అనాన్ తమాషాగా.  
“ఉహూ కాదు. కిరణానికి ఆడ మగ తేడా ఉండదని తాతయయ్ చెపాప్డు” అంది పరిశోధన చేసినటుట్.  
“అబోబ్ నీకు చాలా తెలుసే!?” అనాన్. ముఖం లో సిగుగ్తో కూడిన గరవ్ం తొంగి చూసింది.   
మా చేతులోల్ గాల్స లు తీసుకుని  వంటింటోల్ పెటిట్ వచిచ్ చందర్ వదన చేతులకి అంటిన మటిట్ తన గవునుతో తుడిచింది.  కుంచమంత 

కూతురుంటే మంచం దగగ్రికే కూడు అనన్ లలితా మేడం మాటలు గురొత్చాచ్యి.  ఈ లోపు పెదాద్యన లోపలికెళాళ్డు.  నా సంతోషం ఒకక్ నిమిషంలో 
ఎగిరిపోయింది. గదిలోంచి పెదద్గా ఏడుపులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఏమయి ఉంటుందో ఊహించగలను కానీ నో పెయిన నో గెయిన కదా. మనసు దిగులుతో 
నిండిపోయింది. వచిచ్న పని అవుతుందా కాదా. అనుమానం ఎకక్డో వేధిసొత్ంది. దిగులుగా సుబుబ్ వైపు చూసాను. ఫరావ్లేదు ఉండు అనన్టుట్ చూసాడు. 
చూపు తిపిప్ వెనెన్ల ని చూపించాడు. అ చిటిట్ది నా కుచెచ్ళుళ్ పటుట్కుని నా చీరపైనునన్ పువువ్లని ఏరడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. భలే కూయ్ట కదా అని సుబుబ్ ని 
చూసి నవావ్ను.  

చాలా సేపు నిరీకిష్ంచాక పెదాద్యన బయటికి వచాచ్డు. “అమామ్ లోపలికి పో” అనాన్డు. కాళుళ్ వణుకుతుండగా “వసాత్వా!?” అంటూ 
సుబుబ్ వంక చూసాను. వదుద్ నువెవ్ళుళ్ అనన్టుట్ సైగ చేసూత్ గది వైపు చేతులు చూపాడు. గుబులు గుబులుగా గుండె చెదరగా అనన్టుట్ తడబడే అడుగులతో 
నా బిడడ్ని కలవడానికి వెళాళ్ను. శోక దేవతలా ఉనన్ సతరీమూరిత్ని ఆమె చేతిలో మణి దీపం లా మెరిసిపోతునన్ బంగారు తలిల్ని చూసాను. పకక్నే ఉనన్ ఆమె 
తలిల్ ఆమె భుజం మీద చెయేయ్సి ఓదారుసోత్ంది. కానీ ఆమెకి దుఖం కటట్లు తెంచుకుంటోంది.  

“నా కూతురి కాపురం నిలబెటట్డానికి మిమమ్లిన్ దేవుడు పంపాడమామ్! నినున్ నీ బిడడ్నీ దేవుడు వెయేయ్ళుళ్ చలల్గా చూడనీ” అంది 
పెదాద్విడ. నా కళుళ్ ఆ బిడడ్ని చూసి మిలమిలా మెరిసాయి. చేతులు జాపాను అపర్యతన్ంగా. ఆ శోకమూరిత్ వెకుక్ళుళ్ పెడుతూ బిడడ్ని నా చేతులోల్ పెటిట్ 
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రోదిసూత్ పకక్ మీద వాలిపోయింది. తలిల్ ఊరుకోబెడుతోంది. “పాడు దేవుడికి దయలేకపోతే ఏం చేసాత్ం తలీల్.. నీ కాపురం ముఖయ్ం కదా! కొంచెం ధైరయ్ం 
తెచుచ్కో. నీ పిలల్ల జీవితాలు తండిర్ నీడన గడచిపోయే అదృషాట్నిన్ వాళళ్కి పర్సాదించు. అదే నీ కరత్వయ్ం” అనన్ది ఆవిడ. 

నాకు గుండెలోల్ చెయియ్పెటిట్ ఎవరో తిపిప్నటట్యియ్ంది. పాపని తలిల్ వడిలో ఉంచి పెదాద్విడ చెయియ్ పటుట్కుని గబ గబా పకక్నునన్ 
వంటింటోల్కి తీసుకుపోయాను చొరవగా. పిలల్ని ఒళోళ్కి లాకుక్ంటూ తెలల్బోయి చూసిందా తలిల్.  

“అమామ్! 10 ఏళుళ్గా పిలల్లు లేరని మొకక్ని దేవుడు లేదూ ఎకక్ని కొండా లేదు.  ఎనిన్ సారుల్ పర్యతిన్ంచినా దొరికినటేట్ దొరికి కులం 
వలోల్ తలితండుర్లు మనసు మారుచ్కోవడం వలోల్, ఇంకెవరో డబుబ్నన్ వాళుళ్ దొరికో ఏదో కారణాల వలల్ దతత్త తీసుకోలేకపోయాము. అనిన్ ఫలించి ఎవరో 
పిలల్ని దతత్త కి ఇసాత్రని ఒక సేన్హితుడి దావ్రా తెలిసి వచాచ్ము. కొనిన్ విషయాలు చెపాప్డు కానీ దతత్త ఎందుకిసుత్నాన్రంటే మాతర్ం తెలీదనాన్డు. ఇకక్డ 
పరిసిథ్తి చూసేత్ సగం అరథ్ం అయినటూట్ సగం కానటూట్ ఉంది. ఇంతకీ దతత్త ఎందుకిసుత్నన్టుట్ అనాన్ను. ఉదోయ్గం చెయయ్కక్రలేదు కానీ చదువుకునన్ పిలల్ 
కావాలని చేసుకునాన్రు.  మొదటి మగ పిలాల్డు పుటట్లేదని సూటీ పోటీ మాటలు అనాన్ మగ సంతానం ఉందని జాతకం లో ఉందని ఊరుకునాన్రు. రెండో 
కానుపులో కవల పిలల్లు  ఆడపిలల్యేయ్ సరికి అమామ్యిని చానాన్ళుళ్ తీసుకెళళ్లేదు. అలుల్డిన్ బతిమాలుకుంటే కవలలిన్ తీసుకురాకపోతే రమమ్నాన్డు. అది 
వెళళ్ననాన్ మేమే బలవంతం గా పంపించాము.  

10 రోజులోల్ పిలల్లు బెంగ పెటుట్కునాన్రని చెపేత్ దింపి పోయాడు. మళీళ్ కడుపొచిచ్ందని తెలిసి ఈసారి మగ పిలాల్డు పుటట్కపోతే 
నలుగురు పిలల్లతో పుటిట్ంటోల్నే ఉండు రావకక్రలేదని చెపిప్ వెళాళ్రు. ఆ నాటి నించీ వచిచ్ంది లేదు చూసింది లేదు. మగ పిలాల్డు పుడితే చెపిప్ పంపండి 
అపుప్డొచిచ్ చూసాత్. ఆడ పిలల్ పుడితే చెపప్కక్రలేదు నా పెళాళ్ం పిలల్లు పోయారనుకుంటా అని చెపిప్ వెళాళ్డు. ఆ నాటి నుండీ నా బిడడ్ తిండీ నిదర్ సరిగాగ్ 
లేక ఒకటే బెంగ పెటుట్కుంది. దేవుడు కరుణించకపోతాడా అని వెయియ్ దేవుళళ్కి మొకుక్కునాన్ం తీరా 20 రోజుల కిర్తం మళీళ్ మహలకిష్ పుటిట్ంది. దాని 
దురదృషట్ం ఏం చేసాత్ం..” కొంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుంది పెదాద్విడ. 

“మరి ఇపుప్డెలా!?” అనాన్నేన్ను అవాకక్యిపోతూ. ఇదద్రు పెదద్మనుషులిన్ తీసుకుని భయంభయంగా వెళాళ్రు మా వారు విషయం 
చెపప్డానికి. అదృషట్ం కొదీద్ వాళళ్ ఊరోల్ ఇదద్రు పెదద్మనుషులు కూడా వెంట వెళాళ్రుట. అసలు  నవువ్ లేని ఈయన మొహం చూడగానే “ఎందుకొచాచ్రు 
చెపప్దద్నాన్గా?” అనాన్డుట. వచిచ్న పెదద్మనుషులు నలుగురు కూచుని “చదువుకునన్ వాడివి ఇలా చేసేత్ ఊరికి చెడడ్పేరు కదా” అని బాగా పార్ధేయపడితే, 
“ఇదద్రు పిలల్లిన్ మించి భరించే శకిత్ నాకు లేదు. ఒక పిలల్తో వసేత్ మళీళ్ ఇంకో పర్యతాన్నికి గడువిసాత్ను. అపుప్డు పిలాల్డు పుటట్కపోతే ఇంక దానికీ నాకూ 
చెలుల్” అని వరమిచాచ్డు.  

“నలుగురు పిలల్లిన్ భరించే శకిత్ మా పేద కుటుంబానికి లేదు. ఈ పుటిట్న బిడడ్ని మీకిసేత్ ఇంకో ఇదద్రు ఆడ పిలల్లిన్ నేను చూసుకుంటూ 
చంటిదానిన్చిచ్ పంపుతాము. ఏంచెయయ్గలం!?” అంతకంటే అంటూ ఆవిడ కళుళ్ తుడుచుకుంది.  

నాకు ఒళుళ్ దహించుకుపోతోంది. మగ పిలాల్డు పుటేట్ దాకా వరమిచాచ్డా.. ఏం మాటాల్డుతునాన్రు వీళళ్సలు. ఈ విషయం మా 
మావగారికి కనక తెలిసేత్ ఎంత ఖరైచ్నా ఫరావ్లేదు ఆ పురుష పుంగవుణిణ్ కటకటాల వెనక పెటిట్చేచ్దాక వదలరు.  

నేను పిలల్ని తీసుకెళళ్డానికొచాచ్నని ఒక నిమిషం మరిచ్పోయాను. ముందు గదిలోకి వచిచ్ సుబుబ్ పకక్ని కురీచ్లో కూచుండిపోయా.  
“అమామ్!  ఏమీ అనుకోకపోతే మీ అమామ్యిని ఒక సారి ఇకక్డికి రమమ్ంటారా?” అనాన్ను.  
ఆవిడ వెళిళ్ కూతురిని తీసుకొచాచ్రు. ఇందాక చూడలేదు కానీ బంగారు బొమమ్లా ఉంది ఆ బాలెంత. అందుకే ఈ బుడిబుడి 

బుజాజ్యిలందరూ ఇంత కళగా ఉనాన్రని అనిపించింది. ఎదురుగా ఉనన్ కురీచ్లో కూచుంది. నా కంటే బాగా చినన్ది.   
“మాకు దేవుడి దయవలన ఆదాయానికి లోటు లేదు. మీ పిలల్లోల్ ఒకళళ్ని కాకుండా ఇదద్రిని తీసుకుంటే మీకు అభయ్ంతరమా?” 

అనాన్ను.  
సుబుబ్ ఆశచ్రయ్ంగా నా వైపు చూసూత్ వాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అని ఖంగారు పడాడ్డు.  
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“నా భరత్ నేను మా ఇదద్రి మధయ్ ఆడ మగ అని తేడా లేదు. నేను ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్ అతను కాదనడు అది అతనికి నా నిరణ్యం 
మీద ఉనన్ నమమ్కం అందుకే అతనిన్ విడిగా అడగాలిస్న అవసరం రాలేదు నాకు మీకు ఇషట్మయితే ఇదద్రిని తీసుకుంటా” అనాన్ను. ఆవిడ కొంచెం టయిం 
కావాలి అంది. పెదాద్విడ ముఖం లో ఇంకొంచెం బాధయ్త బరువు తీరుతాయని సంతోషం కనిపించింది. “పోనీ లేమామ్ మీ దగగ్ర పిలల్లు సలక్షణం గా 
పెరుగుతారని ధైరయ్ం గా ఉంది” అనేసింది భరోసా ఇసుత్నన్టుట్.  

“సరే మరి మేము వెళిళ్ రామా!?” అనాన్ను, బిడడ్ని చేతికిసూత్ ఘొలుల్న ఏడిచ్ంది ఆవిడ. బిడడ్ని ఊరికే తీసుకెళళ్కూడదని తెచిచ్న పాయ్కెట 
పురిటి మంచం మీద పెటిట్ బిడడ్ని ఎతుత్కునాన్. పాపాయికి సంబంధించిన కాసిని బటట్లు దంచిన సామార్ణి ,11 వ రోజు ఇంటోల్ ఆముదపు దీపం పెటిట్ చేసిన 
కాటుక, సగుగ్బియయ్ం తో చేసిన చాదు బొటుట్ డబాబ్ పాపాయి కోసం విసిరిన సునిన్పిండి సరిద్ ఉంచిన బుటట్ని చేతికిసూత్ వసుత్వులని వివరించింది పెదాద్విడ. 
అమామ్ ధనయ్వాదాలు మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించంది అని బిడడ్ని ఎతుత్కుని ఆవిడా పాదాలు తాకాను.  

“నువువ్ కూడా ఈ నాటితో నా బిడడ్వయాయ్వు తలీల్ ఏ నాటి బంధమో!” ఇది అనాన్రావిడా ఆరర్ద్తగా.  
ఇంటికి బయలేద్రిన మా ఇదద్రికీ కొండంత సంబరంగా ఉంది. ఎవరెసుట్ శిఖరం ఎకిక్నటుట్ గాలోల్ తేలుతునాన్టుట్, దేవుడు దిగి వచిచ్ 

అదుభ్తమైన మణిని మా చేతిలో పెటిట్నటుట్ అపూరవ్ంగా అనిపిసోత్ంది. అసలు ఈ ఆనందానిన్ ఎలా వరిణ్ంచాలో తెలియటేల్దు. కొంచెం ఎకక్డో చినన్గా బాధ 
లాంటిది కలుగుతోంది కానీ ఈ ఆనందం ముందు అది తేలిపోతోంది. “పాపం ఆ తలిల్ ఎంత బాధ పడుతోందో” అనాన్.  

“మనం చీకటల్ని వెనుక వదిలి ఈ  ఆ లేత చందర్ కిరణంతో ముందుకు పోయి వేల పునన్ములు సృషిట్దాద్ం అవనీన్ తలుచుకోకు ఇంక 
మనకి వెలుగే వెలుగు” అనాన్డు సుబుబ్.  

“అవును కదా!” అని పాపని దగగ్రికి తీసుకునాన్.. ఆటోలొ పాపని నేను పొదివి పటుట్కుంటే సుబుబ్ ఒక చేతిని నా భుజాల మీద వేసి 
ననున్ దగగ్రగా పొదువుకుంటూ ఇంకో చేయి పాప మీద వేసి అదుభ్తానిన్ చూసినటుట్ చూసుత్నాన్డు..  

“ఏయ అలా చూడకు బిడడ్కి దిర్షిట్ తగులుతుంది” అనాన్..  
“నానన్ దిర్షిట్ తగలదు పిలాల్ తలిల్ దృషిట్ గడపదాటదంట నేను ఎంత చూసినా ఫరావ్లేదు. నువువ్ మాతర్ం చిటిట్ తలిల్ని తదేకంగా 

చూడబోకు” అనాన్డు సుబుబ్ ననున్ ఆటపటిట్సూత్...హాయిగా నవువ్కునాన్ము ఇదద్రమూ.   
సుబుబ్ వచేచ్ముందు సేన్హితుడు సంపత కి ఏం పురమాయించి వచాచ్డో కానీ ఇంటికెళేళ్టపప్టికి అమమ్, నానన్, అతత్యయ్, మావయయ్ 

గారు, బావ గారు, అకక్ అందరూ వచిచ్ ఉనాన్రు. అతత్యయ్ మా ముగుగ్రికీ ఎరర్నీళుళ్ దిషిట్ తీసి , మా ఇదద్రినీ పేరుల్ చెపప్మనాన్రు.  
“నేను సుబుబ్ పాపాయి వచాచ్ం తలుపు తీయండి” అంటూ సుబుబ్ పేరు చెపప్డానికి బోలుడ్ సిగుగ్పడిపోయాను నేను. పాపాయిని 

అందరూ తనివితీరా చూసుకుంటునాన్రు. బాల శశిరేఖలా ఉంది శశిరేఖ అని పెడదామా పేరు అనాన్రు మావయయ్ గారు. నానాన్ కొంచెం తేడా శశి కిరణ 
అని పెడదామనాన్డు సుబుబ్. బర్హామ్ండంగా ఉందని అందరూ ఒపేప్సుకునాన్రు. మరాన్డు శనివారం 21 వ రోజు కాబటిట్ ఈ దేవత నాకే పుటిట్నటుట్ 21వ 
రోజు చేసే సంబరాలనీన్ చేయించారు అమమ్ అతత్యాయ్ కలిసి. పేరు పెటట్డం ఉయాయ్లోల్ వెయయ్డం తో బాటు దతత్త తీసుకోవడం కూడా పూరిత్ అయింది. మా 
కుటుంబం కాక ఇంకో చుటుట్పకక్ల ఉనన్ 10 కుటుంబాలే అయినా ఒక రోజులో అనిన్ ఏరాప్టుల్ ఎలా జరిగాయో అసలది కలో నిజమో నాకు అరథ్ం 
కావటేల్దు. మెళకువ వసేత్ కల పోతుందేమో అనన్టుట్ నేను అదో టర్నోస్ల్ ఉనన్టుట్నాన్.  నానన్, మావయయ్ గారు, బావగారు ,సుబుబ్ బయట పనులు, అమమ్, 
అతత్యయ్ అకక్ ఇంటోల్ పనులూ చూసుకుంటే ఎందుకవవు. ఆదివారం పూరిత్గా పాపాయిని వదలకుండా ఉనాన్. వంటింటోల్కి అసలు వెళళ్ను కూడా లేదు.  

శుకర్వారం ఒంటోల్ బాగోలేదని వచేచ్సా కాబటిట్ శనివారం సిక లీవ అనేసుకుని ఉంటారు కానీ ఆదివారం దాటాక మరాన్డు సోమవారం 
కాలేజ కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. సవ్రగ్ం లోంచి ఎవరో బలవంతం గా లాకెక్ళుతునన్ ఫీలింగ వసోత్ంది. ఇంక రానని చెపిప్నా ఇంకొకళుళ్ దొరికేవరకైనా వెళాళ్లి. 
ఒక వారం అయినా పడుతుంది. అమమ్ని అతత్యయ్ని ఒక వారం ఉండమనాన్. ఎందుకుండరూ బంగారు బొమమ్ దొరికితేనూ. అతత్యయ్ని ఎపప్టినించో 
“వచెచ్యయ్ండి అతత్యాయ్” అని అడిగేదానిన్. “మీ ఇదద్రి మధయ్లో ఎందుకమామ్ అవసరం వచిచ్నపుప్డు వసాత్లే” అనే వారు. 
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 ఇంక వదులుతానేంటీ నా దగగ్రే అని అకక్తో  గటిట్గా చెపేప్సా కూడా. అమమ్ సరే సరీ ఏదో వంక చెపుతుంది ఎపుప్డూ ఈ సారి ఆ 
పపుప్లేం ఉడకవు.  

కాల్స కి వెళుతూ పదుద్తో “ఈ కాల్స తరావ్త నీకు శైలు కీ నాకు ముగుగ్రికీ ఖాళీయే కదా! కింద కాయ్ంటీన కి వెళదాం” అనాన్.. అలాగే 
అంది. కాయ్ంటీన లో కూచుని మళీళ్ టయిం అయిపోకముందే అనిన్ సంఘటనలూ గబ గబా చెపేప్సుత్నాన్. వాళళ్ని అసలు మాటాల్డనియయ్కుండా మాటాల్డినా 
ఇంకా బోలుడ్ మాటలు పుటుట్కొచేచ్సుత్నాన్యి వేగంగా. ఇదద్రూ అబుబ్రబడి వింటునాన్రు.  

“వాడిని నరికెయాయ్లి” అంది శైలు కోపంగా..  
“మళీళ్ వెళతానంటోందా పతివర్త?” అంది ఈసడింపుగా..  
“ఆ అమామ్యి ఏమీ అనటేల్దే వాళళ్మమ్ మాతర్ం తండిర్లేని పిలల్ల లాగా పెరగడం ఇషట్ం లేదు. కాబటిట్ పంపుదామనే అనుకుంటోంది” 

అనాన్.  
“ఇపుప్డు నలుగురిని భరించలేని వాళుళ్ మళీళ్ పిలల్ పుడితే ఐదుగురిని ఎలా పెంచుతారుట?” అంది శైలు మళీళ్. మా ముగుగ్రిలో పదుద్ 

కి చాలా ఓరుప్. ఎవరినయినా కూల చేసుత్ంటుంది. పెదద్ కుటుంబంలోంచి వచిచ్ ఉమమ్డి కుటుంబం లో ఉంటుంది.  
“శైలూ ఆగవే తలీల్ అంత కోపం తో ఇపుప్డు పిలల్లకి చదువేం చెపాత్వు” అంది.   
“నాకు చెపుప్ తాడో పేడో తేలిచ్పడేసాత్ కేస పెటేట్దాద్ం వాడి మీద తెలిసాక మనకి కూడా బాధయ్త ఉంటుంది కదా మంచి పౌరులుగా” 

అంది శైలు.  
“తొందర పడకు శైలు నిదానంగా ఆలోచిదాద్ం” అంది పదుద్. 
కాల్స అయాయ్క ఫీర్ పీరియడ లో మాధవ సార దగగ్రికెళాళ్.  
“చెపప్ండి మేడం” అనాన్రు.  
“సార నేను ఉదోయ్గం మానెయాయ్లనుకుంటునాన్. మీకు చెపాద్మని వచాచ్” అనాన్ను.  
“అయోయ్ మీకు మేము ఏమైనా ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్మా మేడం?” అనాన్రాయన. 
“ అయోయ్ అదేం లేదు సార. నేను పాపని దతత్త తీసుకుంటునాన్. మరి తనని చూసుకోవడానికి టయిం ఉండాలి కదా” అనాన్.  
“ఓహ అవునా.. హారీట్ కంగార్జులేషనస్ మేడం” అనాన్రు.  
“కానీ మాకు ఇంకోళుళ్ దొరికేవరకైతే చేసాత్రుగా!?” అనాన్రు.  
“ఒక వారం ఉంటానండీ! అంతకంటే ఉండలేను.. క్షమించండి” అనాన్ను. 
“సీనియర లెకచ్రరుల్ దొరకడం కషట్ం మేడం. ఏదైనా ఆలోచించాలి” అనాన్రు.   
“పదమ్ మేడం చాలా యేళుళ్గా పని చేసుత్నాన్రు కదా సార! నా సబెజ్కుట్ల్ ఆవిడకి ఇచిచ్ ఇంటర కి చెపేప్వాళళ్ని చూదాద్మా? ఫెర్షెరస్ 

అయినా ఫరావ్లేదు కద సార౧ అలా కొంచెం ఈజీ అవుతుందేమో” అనాన్ను.  
“గుడ ఐడియా మేడం. మీరు వెళిళ్నపుప్డు పదామ్ మేడం ని పంపండి. ఆవిడ ఒపుప్కుంటే ఇంటర లెకచ్రర కి ఆడ వేయిసాత్ను. రేపు 

పేపర లో మీకు ఎవరైనా తెలిసినా చెపప్ండి” అనాన్రు.  
“తపప్కుండా సార థాయ్ంక యూ” అని వచేచ్సాను. పదుద్కి తెలిసేత్ ఎగిరి గంతేసుత్ంది కానీ, ఇసాత్రో ఇవవ్రో తెలియకుండా నేను చెపప్డం 

బాగోదు.  
“ఈ వారలో గటిట్గా పర్యతిన్సాత్మండీ.. మీ లాంటి మేడం ని పోగొటుట్కోవడం మా దురదృషట్ం.. మీరు మళీళ్ ఎపుప్డు రావాలనుకునాన్ 

రావచుచ్. మా కాలేజ తలుపులు మీ కోసం ఎపుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి” అనాన్రు మాధవ సార.  
“థాయ్ంక యూ సార.” అని బయటికి వచేచ్సి పదుద్తో “మాధవ సార నినున్ కలవమనాన్రు” అనాన్..  
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“అలాగే కానీ.. ఏంటే బాబూ శీర్ముఖం ఏమనాన్ ఇసాత్రా?” అంది..  
“ఏమో తెలీదు కాల్స ల గురించేదో అనుకుంటా అనాన్ ...” 
 రెండు రోజుల పాటు లంచూ బేర్కూ ఖాళీ పీరియడల్లో బురర్ తినేసుత్నాన్నేమో, “బుధవారం సాయంతర్ం అకక్డికెళదామా ఒకసారి?” 

అంది పదుద్.  
“బస ల కోసం వెయిట చెయయ్దుద్ ఆటో లో వెళదాం. శశి ని చూడాలి” అనాన్నేన్ను. సరే అనాన్రిదద్రూ.  
పెదద్విడ వచిచ్ంది.  
“అమామ్! మీ అమామ్యితో మాటాల్డాలి” అనాన్ను.  
“రండి!” అని కురీచ్లు చూపించింది.  
ఆ అమామ్యి వచిచ్ంది. పూరిత్గా వాడిన మలెల్ తీగలాగా కళా విహీనంగా ఉంది.  
“అమమ్యయ్ మీరు ఉనాన్రు.. వెళిళ్పోయి ఉంటారేమో అని భయపడాడ్” అనాన్.  
“పాప ఎలా ఉంది?” అని అడిగింది దీనంగా.  
“బంగారం లా ఉంది అమమ్ అమమ్మమ్ పెదద్మమ్ ముగుగ్ రి సేవలు పగలు, అమమ్ నానన్ మెళకువగా ఉండి రాతిర్ సేవలు..” నవివ్ంచడానికి 

పర్యతిన్ంచా. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయామెకి.  
వీళుళ్ నా కోల్జ ఫెర్ండస్. మిమమ్లిన్ చూసాత్నంటే తీసుకొచాచ్” అనాన్.  
“ఇంకో పిలల్ని దతత్త అడగడానికొచాచ్రేమో!” అనన్టుట్ చూసిందామె.  
“సారీ అండీ ఇంక పిలల్లిన్ ఇవవ్ను” అంది.  
“అదేమీ మీరు వెళళ్రా అతత్గారింటింకి?” అనాన్ను.  
“లేదండీ వెళళ్ను” అంది..  
“అదేమీ?” అంది పదమ్ అనునయంగా.  
“ఆడ మగ అని తేడా లేకుండా ఒకేలా కషట్పడి కనన్ పిలల్ని అందరూ ఆహావ్నించాలని తలిల్కి ఆశగా ఉంటుంది కదండీ.. మళాళ్ పుటేట్ది 

పిలాల్ పిలాల్డా అని టెనష్న పడుతూ అకక్డ ఉండలేను” అంది ఆమె.  
“వెరీ గుడ!” అంది శైలు.. “అసలు నేను అది చెపాద్మనే వచాచ్ను” అంది.  
ఆమె సనన్గా నిరేవ్దంగా నవివ్ంది. “కానీ నేను నా పిలల్లు అమామ్ నానన్ కి బరువు అందుకని...” ఆగిందామె. 
“అందుకని..!?” రెటిట్ంచింది పెదాద్విడ.  
ఆమె నోటి నుంచి ఏంవసుత్ందో అని ఖంగారు పడుతూంటే... 
“ఉదోయ్గం చేదాద్మనుకుంటునాన్ ఇకక్డే ఉండి కానీ....” అంది ఆ అమామ్యి.  
చపప్టుల్ కొటిట్ంది పదుద్, “సెహబాష నేను అసలు ఎకెస్ప్కట్ చెయయ్లేదు” అంటూ.  
“కానీ ఏంటి మళీళ్?” అంది శైల ..  
“అంటే ఇపప్టి వరకూ ఏమీ చెయయ్లేదు కదా! ఇపప్టికిపుప్డు ఏం దొరుకుతాయని?” అంది 
“.ఏం చదువుకునాన్రు?” అని అడిగా.  
“ఎం కాం” అంది.  
“ఎపుప్డైనా పని చేసారా?” అనాన్.  
“లేదు ఫయినల పరిక్ష మరాన్డే పెళళ్యింది. తరావ్త వరసగా పిలల్లు” అంది.  
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అపురూపంఅపురూపం                                                    డాడా..లకీష్మ్రాఘవలకీష్మ్రాఘవ 

“ఇంటరీమ్డియట కి అకవుంటస్ చెపప్గలరా?” అనాన్ను.  
“చెపప్గలనండీ! బీ కాం, ఎం కాం చేసుత్నన్పుప్డు టూయ్షనుల్ చెపేప్దానన్ండీ!” అంది నిదానంగా.  
“అమామ్యీ! నువవ్లా ధైరయ్ంగా ఉండు.. వెంట మేము ముగుగ్రం ఉంటాము. నీ తోబుటుట్వులనుకో” అంది పదుద్.  
“వీళిళ్దద్రి సహాయం తీసుకుని మెతత్గా ఆగిపోతావేమో నా సాహాయం తీసుకోవాలమోమ్య వాడిని వదిలేది లేదు! మళీళ్ 

నేనొకక్దానొన్సాత్ మాటాల్డదాం” అంది శైలు.  
“మావయయ్గారిని కూడా పంపుతా! నువెవ్పుప్డొసాత్వో చెపేత్?” అనాన్నేన్ను ధైరయ్ంగా.  
“చీకటయింది వెళొళ్సాత్ం!” అనాన్నేన్ను. ఆమె గడప దాకా వచిచ్ంది.   
ఆ అమామ్యి కళళ్ళోళ్ నిబబ్రంతో మెరిసిన మెరుపుకి చందమామకి సందేహం వచిచ్నటుట్ంది. “ననున్ చందమామ అంటూనే వచిచ్ంది 

పోయింది అని సతరీ లింగం తో పిలుసాత్రు నేను సతరీలింగమా పులిల్ంగమా?”మా అని మబుబ్ చాటుకెళిళ్ తారతో గుసగుసలాడాడు.  
“నువువ్ ఏ లింగమైనా ఆ అమామ్యి కళళ్లో మెరుపులా వెలుగియయ్డమే నీ పని ఆ వెలుగుకి లింగ బేధం లేదు.” అంటూ చెవి మెలిపెటిట్ 

మబుబ్ చాటు నుండి ఇవతలికి లాగింది తార. ఆకాశ లో వెనెన్ల చలల్గా నవివ్ంది. 
PPP 
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 “రతాన్! ఒకక్సారి నీవు లాకర నుండీ తెచిచ్న బాయ్గుగ్ తీసుకు రా “ 
“ఇపుప్డెందుకులే అతత్యాయ్“ రతన్ అంది అతత్యయ్ శారదమమ్ తో 
“ఒకక్సారి నీకు చూపెటేట్సాత్ను...” 
“వదుద్ అతత్యాయ్ రజనిని రానిన్వవ్ండి. ఇంకెనాన్ళుళ్? ఐదారు రోజులలోపు మన దగగ్ర వుంటుంది” 
“కాదమామ్ రతాన్, నేను కూడా చూసి ఎనిన్ రోజులైందో...ఒకసారి చూసి అనీన్ సమానంగా  ఇచేచ్సాననుకో..నా బాధయ్తా తీరుతుంది.” 
“అతత్యాయ్ అలా చెయయ్దద్ండి. మొదట రజితకు చూపించండి. తనకు ఏది నచుచ్తుందో అది  తీసుకోనిన్వవ్ండి మిగిలింది నాకు...అంతే 

కదా“ 
“అది ఇషట్పడిన వనీన్ దానికి ఇచేచ్సానంటే తనకూ నీకూ సమానంగా ఎలా పంచగలను?? కోడలిగా వారసతవ్ంగా  పొందాలిస్న  

దానివి నువువ్... కొనిన్ వసుత్వులు నీకే చెందాలి, అందుకే మొదట నేను చూసి ఏది నీకివావ్లో నిరణ్యిసాత్ను....” 
ఇక విధిలేక లేచి సంచీ తేవడానికి లోనికి వెళిళ్ంది రతన్. 
 డెబైబ్ ఏళళ్ శారదమమ్ ఈమధయ్ తరచూ అనారోగయ్ం పాలవుతూంది. కోడలు రతన్ మంచిపిలల్ల్ కాబటిట్ అతత్గారిని చకక్గా చూసుకుంటూ 

వుంది. శారదమమ్ కూతురు రజిత పెళైళ్న తరువాత అమెరికా వెళిల్ ఆరేళళ్వుతూవుంది. రెండుసారుల్ ఇండియాకి వచిచ్ వెళిళ్ంది. గత రెండేళుల్గా రాలేదు. 
ఫోనులో మాటాల్డినపుప్డు రజిత తో చెపిప్ంది రతన్ ‘ఒకసారి వచిచ్ అమమ్ను చూసి వెళళ్మ’ని    
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అందుకని రజిత ఈ సారి అమెరికానుండీ వసోత్ంది కూతురు శార్వయ్ తో కలిసి. వాళుళ్ వసాత్రని తెలిసి నాటి నుండీ తన దగగ్ర వునన్ 
వెండీ, కొదిద్ బంగారూ కూతురికీ, కోడలికీ పంచి ఇచేచ్యాయ్లని నిరణ్యానికి వచేచ్సింది శారదమమ్. రతన్ను లాకరు లోని తన సంచీ తెపిప్ంచుకుంది. అది 
తెరిచి సమానంగా రెండు భాగాలు చెయాయ్లని చెబుతునాన్ రతన్ ముందు  ఆడబిడడ్ నే  ఎంచుకుంటే బాగుంటుందని అభిపార్య పడుతూంది.. 

సంచీ తీసుకుని వచిచ్న రతన్తో ఒక పెదద్ పేల్టు  తీసుకుని రమమ్ని చెపిప్ంది. రతన్ తేగానే దానిలోకి సంచీలోని సామానల్ను 
గుమమ్రించింది. వెండి మరచెంబుతో సహా గలగలా పడాడ్యి. అందులో వునన్ చినన్ పరుస్ని ఒక పకక్గా పెటిట్ “ ఇందులో కొదిద్గా  బంగారం వుంది  రతాన్, 
మాకు వచేచ్ జీతాలతో బంగారం కోనేంత సోత్మత వుండేది కాదు. చేరుచ్కునన్ కొదిద్ బంగారమూ రజితకు పెళిళ్లో ఇచాచ్ము. నీ పెళిల్ కి మాతర్ం ఒక చైను, 
కమమ్లూ మాతర్మే పెటట్గాలిగాము” అంది. 

“అతత్యాయ్ మనలాటి మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో బంగారం కంటే విలువైన అనురాగ,ఆతీమ్యతలు వుంటాయి. అవి చాలవా”అంది 
రతన్. 

పేల్టోల్ వునన్ వెండి సామాను తీసి చూపుతూ  
“ఈ మరచెంబు మా అతత్గారు నాకు ఇచిచ్నది దీనిన్ నీకు ఇసాత్ను తరాలుగా మన ఇంటోల్నే వుంటూంది. ఈ చినిన్గౌరీ శంకర పీటం 

కూడా మనింటోల్ పండగలపుప్డు గణపతిని పెటిట్ పూజ చేసాత్ము..ఇది నీకే ! ఈ పంచపాతర్, అరఘ్య్ పాతర్ మా నానన్గారు మా ఆయనకు ఇచిచ్ంది. వెండి  
చెంబు కూడా ఇచాచ్రు కానీ ఏదో అవసరానికి  అముమ్కునాన్ము. మా ఆతత్గారు ఇచిచ్నవి మాతర్ం అమేమ్యకుండా కాపాడాను.ఇవనీన్ నీకు చెందాలిస్నవి. 

మిగిలిన ఈ నాలుగు వెండి గాల్సులూ, ఉగుగ్ గినెన్, ఈ చినిన్ కలశం చెంబు రజితకు ఇసాత్ను...ఈ ఉగుగ్గినేన్ కావాలని ఎంత 
సతాయించానో మా వారిని...ఇక ఈ వెండి తటట్ రజిత అనన్పార్సనకు మా నానన్ గారు ఇచిచ్ంది. ఇవనీన్ రజితకే, ఇలా అయితే మీ కిదద్రికీ సమానంగా 
ఇచిచ్నటుట్ వుంటుంది. ఈ రెండు రకాలూ రెండు కవరల్లో సరుద్” అంటూ చినిన్ పరుస్ తీసి తెరిచింది శారదమమ్  

“ఇంటి ఖరుచ్లకు ఇచిచ్న డబుబ్తో పొదుపుచేసి రెండు జతల బంగారు కమమ్లు తీసి పెటాట్ను మనవరాళళ్ కు ఇదాద్మని. ఒకటి 
శార్వయ్కూ, ఇంకోటి నీ కూతురు శార్వణికి, అంతమాతర్మే నేను ఇవవ్గలిగేది” 

“మీరు ఏదైనా ఇవావ్లని ఎపుప్డూ కోరుకోలేదు అతత్యాయ్. మీరు ముందు చూపుతో కషట్పడి పొదుపుచేసి మాకిచేచ్ పర్తిదీ అపురూపమే“ 
తృపిత్గా అంది రతన్. 

పరుస్లో నుండీ ఒక చినన్ వెండి డబీబ్ తీసి దానిని రతన్కు చూపింది శారదమమ్. 
అందులో నక్షతర్ం లా మెరుసూత్ వునన్ చినిన్ బిళళ్!! 
దానిని చేతులోకి వేసుకుని చూపితే అది కెంపులూ, పచచ్లూ పొదిగిన బిళళ్!! చినన్దే అయినా చాలా ముచచ్టగా వుంది. 
“ఈ జడ బిళళ్ కోసం వారం రోజులు ఏడిచ్ కొనిపించు కునాన్ను మా నానన్ దగగ్ర...దానిన్ తలపైన చినన్ జడతో బిగించి కింద జడకు 

మలెల్మొగగ్ల పూల జడ వేసుకుని పటుట్ పావడా తో ఎంత మురిసి పోయానో చినన్పుప్డు...” ఆనందంగా చెబుతునన్ అతత్గారిని సంతోషంగా  చూసింది రతన్ 
ఎంత వయసు వచిచ్నా అలనాటి జాఞ్పకాలు ఎంత అపురూపమో గదా అనుకుంటూ! 

“ఈ బిళళ్ రజితకు  ఇవవ్డం కనాన్ నీకు ఇసేత్ నాకంటి ఎదురుగా వుంటుంది అనుకుంటునాన్..రజిత  చినన్పుప్డు పెటిట్ మురిసాను. 
ఇపుప్డు నీ కూతురు శార్వణి కి వుంచేసుకుందాం. ఈ రెండు కవరూల్ ఈ పరూస్ మళీళ్ సంచీలో నే పెటిట్ దాచు రజిత వచిచ్నపుప్డు ఇదాద్ం.” 

“రజితకు అనీన్ చూపుదాం..తనకు కావాలిస్న వేదైనా అడిగితే మీరు కాదనకండి”అంది సంచీ లో సరుద్తూ  రతన్.. 
“సరేలే... నీవూ మొండి దానివే, అలాగే చూపుదాం “అని లేచింది శారదమమ్. 
 రజిత, శార్వయ్ వచిచ్నరోజు ఇలల్ంతా సందడే! చెలిల్ ని తీసుకు రావడానికి ఆఫీసుకు సెలవు  పెటాట్డు పర్భాకరం. 
శార్వణి, శార్వాయ్ ఒకరితో ఒకరు బాగా కలిసిపోయి ఆడుకునాన్రు. అమమ్ తోనూ, అనన్యయ్ వదినలతో బోలెడనిన్ అమెరికా విశేషాలు 

పంచుకుంది రజిత. 
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వారం రోజులు ఇకక్డ గడిపి, ఇంకో వారం అతత్గారింటికి వెళిల్ తిరిగి వచిచ్ మరు రోజే  వెళిల్ పోతునాన్నని తన పోర్గార్ం చెపిప్ంది 
రజిత..’మరీ రెండు వారాల టిర్ప’ అనేసరికి అందరికీ నీరసం వచిచ్ంది  

వచిచ్న మూడో రోజున శారదమమ్ తన దగగ్ర వునన్ సొముమ్ల గురించి చెబితే చూసాత్ననన్ది రజిత. 
రతన్ అతత్గారు అడిగిన సంచీ తెచిచ్ ఇచిచ్ వెళళ్బోతూ వుంటే “వుండు రతాన్ ..”అంది. 
“రెండు సెటుల్ గా  అమమ్ చెపిప్నా, రెండూ చూసి నీకు కావాలిస్నవి నీవు తీసుకో రజితా..” అంది రతన్  
అవి చూసుత్నన్పుప్ప్డు శార్వయ్ వచిచ్ చూసూత్ గౌరీ శంకర పీటం చూసి “ఇది చాలా బాగుంది అమమ్మామ్ నేను తీసుకోనా?”అని 

అడిగింది. శారదమమ్ మాటాల్డేంతలో రతన్ “నీకు నచిచ్తే తీసుకో శార్వాయ్” అంది   
చివరిగా జడ బిళళ్  చూసూత్ “ఇది శార్వయ్కు బాగుంటుంది. భారత నాటయ్ం నేరిప్సాత్మనుకుంటునాన్ శార్వయ్కు..తీసుకోనా?” అనన్ రజిత 

తో   
“అదీ.....?” అని శారదమమ్ జవాబిచెచ్ంతలో  
“తపప్కుండా రజితా! భారత నాటయ్మపుప్డు తలపై చకక్గా అమరుతుంది.” అంది రతన్ సంతోషంగా. 
శారదమమ్ విభజనలో ఒకక్ గౌరీ శంకర పీటం, జడ బిళాళ్ తపప్ మిగిలినవనీన్ అలాగే కుదిరాయి... 
  వారం రోజుల తరువాత అతత్గారింటికి వెళిల్, వూరికి వెళేళ్ ముందు రోజు వచిచ్ంది రజిత. పొదుద్నన్ అంతా  పాయ్కింగ చేసి సాయంతర్ం  

“కొంచెం షాపింగ వెడదాము వదినా “ అని రతన్ను అడిగింది. 
శారదమమ్తో “అమామ్ నీవు ఇచిచ్న వెండి మారుచ్కుని నాకు కావాలిస్నది ఏదైనా ఒక వసుత్వు కొనుకుక్ంటానే..”అనంటే శారదమమ్ 

మాటాల్డలేదు ఒక క్షణం...తరువాత అనుకుంది నిజమే కదా...పాతవి పెటుట్కుని ఏమి చేసాత్రు? కొతత్వి అయితే వాడుకుంటారు అని. 
వెండి సామాను తీసుకుని రతన్తో కలిసి షాపుకు  వెళిళ్ంది. పాతవి అనీన్ తూకం వేయించ బోతూ వుంటే  అందులో నుండీ గౌరీ 

శంకర పీటం పకక్కు పెటిట్ంది రతన్ “ఇది శార్వయ్కు నచిచ్ంది కదా!”అంటూ. 
“వేసేయియ్ వదినా  శార్వయ్కు గురుత్ కూడా వుండదు. కొతత్ది తీసుకుంటునాన్ కదా! “ అంది. 
గౌరిశంకర పీటం వెనుక వునన్ కథ రజితకు తెలియదు కదా అని అనుకుంది రతన్. 
పాత వెండి తూకం వేసి వాలూయ్ చెపాప్క వెండి బౌల ఒకటి కొనుకుక్ంది రజిత.  
తరువాత బగారు నగలు వునన్ సెక్షన వైపుకి నడిచారు. అకక్డ షో కేస లో అనీన్ చూసూత్ “ఈ బిళళ్ తీయండి చూడాలి “ అని సేలస్ 

అబాబ్యిని అడిగింది. అది రాళుళ్ పొదిగిన జడబిళళ్. దానిన్ రతన్కు చూపుతూ 
 “ఇది లేటెసుట్ గా, అందంగా వుంది ఇది తీసుకోనా?” అని అడిగింది 
”అమమ్ ఇచిచ్న  బిళళ్ వుంది కదా” 
“అది చినన్ది, పాతది కూడా...ఇది తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది.” అని పరుస్లోనుండీ పాత బిళళ్ వునన్ డబీబ్ తీసి  
“దీనిని వాలూయ్ చెయయ్ండి అని చెపిప్ంది...” 
“ఇది చాలా పాతది అమామ్. బంగారం ఎకుక్వ లేదు కానీ ఆంటీక  వాలూయ్ ఎకుక్వ “అనాన్డు. 
“పరావ్లేదు...ఎంత వసుత్ందో చెపుప్..ఈ కొతత్ బిళళ్ నాకు నచిచ్ంది “ అంది రజిత  సేలస్ బాయ యజమాని దగగ్రకు ఆ బిళళ్ తీసుకుని 

వెడుతూంటే ‘ ఇపప్డే బాతూర్ం వెళిళ్వసాత్” అని సేలస్ బాయ వెనుకనే వెడుతూ ఇందాక వెండి కొనన్ సేలస్ మాన ను బాతూర్ం ఎకక్డో అడిగి వెళిళ్ంది రతన్. 
వెనకిక్ వచేచ్సరికి రజిత డబుబ్లు ఇచేచ్ కౌంటర దగగ్ర కనిపించింది. ఇంటికి వచాచ్క తను కొనన్ వెండి బౌల శారదమమ్ కు చూపించింది రజిత. ఎందుకో 
బంగారు బిళళ్ చూపలేదు. 
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ఆపరేషన్ఆపరేషన్  వ ధై కవ ధై క  కుటుంబకంకుటుంబకం                            గిరిధర్గిరిధర్  రాజేరాజే  

మరురోజు రజిత, శార్వయ్ లను ఫల్యిట ఎకిక్ంచి ఎయిర పోరుట్ నుండీ నేరుగా బంగారం షాపుకు వెళిల్ ఇంటికి వచాచ్రు రతన్, పర్భాకరం 
లు. 

రాతిర్ భోజనాల తరువాత  గౌరీ శంకర పీటము, జడబిళళ్ శారదమమ్ చేతికి ఇసూత్  
 “అతత్యాయ్, రజిత ఎయిర పోరుట్ లో ఈ రెండూ నా చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్ంది” అంది రతన్ 
“ఎంత మంచి ఆలోచన చేసింది రజిత! ఇవి రెండూ ఇకక్డే వుండాలని కోరుకునాన్ను నేను..” సంతోషంగా అనింది శారదమమ్. 
“మీరు కోరుకునన్టేట్ జరిగింది కదా...మళీళ్ ఈ విషయం రజితను అడకక్ండి..” తృపిత్గా అంది రతన్. 
రాతిర్ పడుకునన్పుప్డు బోడిగా వునన్  తన వుంగరపు వేలును చూసుకుంటూ ...ఎయిర పోరుట్ నుండీ నేరుగా బంగారపు షాపుకు వెళిల్ 

సేలస్ అబాబ్యికి చెపిప్వుంచిన  విధంగా ఆ రెండు వసుత్వులనూ తీసుకుని, దగగ్ర వునన్ డబుబ్ సరిపోక తన ఉంగరం అమేమ్యాలిస్న రావటం గురుత్కు  
తెచుచ్కుంది... పకక్నే నిదర్పోతునన్ పర్భాకరం వైపు పేర్మగా చూసూత్ తనతో సహకరించడమే కాదు “ఈ సారి బోనస రాగానే నీకు ఉంగరం కొంటాను 
రతాన్! నీ మంచిమనసుకు సాకిష్గా... మా ఇంటి రతాన్నివి కదా ” అనటం   గురుత్కు వచిచ్ అతనికి దగగ్రగా జరిగి  పేర్మగా  భరత్ మీద చేయియ్వేసింది రమ. 

   వంశపారంపరంగా  వచేచ్ కొనిన్ వసుత్వులు వారసులకు చేరాలనే తాపతర్యం పెదద్వారికి వుండటం 
సహజమే.. అంతేకాదు మధయ్తరగతి కుటుంబాలలో పర్తి వసుత్వు వెనకా ఒక జాఞ్పకం..సంకలప్ం ..కషట్ం ఎనోన్ వుండవచుచ్...వాటికి విలువనిసూత్ 
కాపాడుకునే వారు కొందరు. పాత రోత, కొతత్ పిర్యం అంటూ కొతత్దనానికి ఇషట్పడేవారు కొందరు..మానవనైజాలు పలురకాలు ..దేనినీ తపుప్లు పటట్లేం.. 
కొందరు రతన్లు , కొందరు రజితలు వునన్ంత వరకూ పాత, కొతత్లు కలుసూత్నే వుంటాయి!!  

PPP 

 
 టైం ఉదయం 11:18 అవవ్డానికి సరిగాగ్ ఓ గంట ముందు, వేసవికాలం...విశాల విశవ్ంలోఉనన్, కోటాను కోటల్ galaxyలోల్ (నక్షతర్ 

మండలాలోల్), పాలపుంత అనే ఒక galaxyలోని, ఓ నీలి రంగు చుకక్లో ఉనన్ అనేక వేల నగరాలోల్ ఒక నగరం. 
“ఎపుప్డు చూసినా ఈ దేవతా కాలనీ లో ఉనన్ అనిన్ పంచాయితీలకీ పెదరాయుడు రేంజ లో తీరుప్లివవ్డమే  తపప్, నా గురించి ఎపుప్డైనా 

పటిట్ంచుకునాన్రా?” 
  అని అలిగింది సరసవ్తీ దేవి. అపుప్డు గానీ వెలగలేదు బర్హమ్ దేవుడికి, ఆ రోజు సరసవ్తీ దేవి పుటిట్న రోజని.  

“పటిట్ంచుకోకపోవడమేoటోయ, చూడు నీకోసం ఇవాళ నేనే వంట చేసాత్” అంటూ  వంటింటోల్కి వెళాళ్డు బర్హమ్.  
ఒకక్ క్షణంలో కోటానుకోటల్ light elementsని (కాంతి మూలకాలని) high temperatures and pressures (తీవర్మైన ఉషోణ్గర్త, 

పీడనాల)  దగగ్ర ఉడికించి నక్షతార్లని తయారుచేసి…వాటితో ‘హాయ్పీ బరత్ డే సరు’ అని రాసి సరసవ్తీ దేవి దగగ్ర మారుక్లు కొటేట్సాడు బర్హమ్. ఆ చుకక్లే 
కొనిన్ కోటల్ సoవతస్రాల తరువాత ఈ భూమి, భూమి మీద జీవరాశి సృషిట్ంచబడటానికి కారణమయాయ్యంటూ” పాఠం మొదలు పెటాట్డు కేందీర్య 
విదాయ్లయంలో సైనుస్ టీచర.  

“మన శరీరం అనేక పరమాణువుల కలయిక. పర్తి పరమాణువు అనేక అణువుల అందమైన అలిల్క. ఆ అణువులనిన్ ఆకాశంలో మినుకు 
మినికుమంటూ మెరిసే ఆ నక్షతార్లనుండి వచిచ్నవే.  
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పర్తి రాతిర్ మనకి  తమ మెరుపులతో  హాయ చెపిప్, వెలుగులతో పలకరించే  ఆ మెరిసే చుకక్లనీన్ మన చుటాట్లే…అదే…మనకి అమమ్మమ్లూ, 
తాతయయ్ల వరసనమాట! అందుకేనేమో పండు వెనన్లోల్ ఆరుబయట పడుకుని ఆకాశంలో నక్షతార్లని చూసుత్ంటే, అమమ్మమ్ ఒడిలో పడుకుని పేదరాసి 
పెదద్మమ్ కధ వినన్ంత హాయిగా ఉంటుంది. మనమే కాదు, ఈ భూమి మీద ఉనన్ పర్తి జీవరాశికి మూలం ఒకటే. వేకువజామునే తన సంగీతంతో మనని 
నిదర్లేపే కోయల, వరష్ం రాబోతుందనే చలల్టి కబురుని...చినుకు కంటే ముందు తన చపప్టల్తో మనకి చిరుగాలి దావ్రా తెలియచేసే చెటుల్, తొలకరి 
చినుకుకి తడిసాననన్ ఆనందానిన్...కమమ్ని సువాసన దావ్రా మనతో పంచుకునే ఈ మటిట్....అనీన్...అనీన్ ఒకే మాదిరి అణువులతో సృషిట్ంచబడాడ్య.  

ఒకటే రకత్ం పర్వహించే వళళ్ంతా ఒక కుటుంబం అయితే మరి ఒకటే అణువులతో చేయబడడ్ మీరూ, నేను, ఈ చెటుల్, పకుష్లు, జంతువులూ, ఆ 
నక్షతార్లు అందరమూ ఒకటే కుటుంబం అవుతాం కదా!” అంటూ పాఠం కొనసాగించాడు టీచర. 

 
11:18 A.M.…..అదే పర్దేశం 

హఠాతుత్గా పెదద్ పెదద్ అరుపులు “కదలొదుద్ కదిలితే చంపేసాత్ం” అంటూ గురుత్తెలియని వయ్కుత్లు సూక్లిన్ ముటట్డించారు.  
ఊహించని పరిణామంతో అందరి గుండెలు రెటిట్ంపు వేగంతో కొటుట్కోసాగాయి.  
“ఎవరు కదిలినా, ఈ బాంబ పేలేచ్సాత్మంటూ” తమ చొకాక్లోల్పల అనేక వైరల్ తో ఉనన్ బాంబులిన్ చూపిసూత్ బెదిరించారు...నలల్టి ముసుగులతో 

ఉనన్ ఆ ఆతామ్హుతి దళం.  
“సిటీలో ఉనన్ అనిన్ సూక్లస్ ని ముటట్డించాo, సరిగాగ్ 60 నిముషాలోల్ ముఖయ్మంతిర్ని మాకు అపప్గించాలి. యువర టైం సాట్రట్స్ నౌ” అంటూ... 

తెలీని నెంబర నుండి బెదిరింపు కాల వచిచ్ంది సిటీ పోలీస కమీషనర కి.  
అదే రోజు...ఒక ధరమ్ల పవర సేట్షన శంకుసాధ్పనకోసం సిటీకి వచిచ్న ముఖయ్మంతిర్ మరియు వివిధ శాఖల మంతుర్లకి ఇవావ్లిస్న భదర్తా 

పనులోల్ మునిగి ఉనన్ కమీషనర, ఇది కచిచ్తంగా ఎవరో ఆకతాయి పనే అనుకునే లోపు...తన మొబైల కి వరుసుగా మరినిన్ కాలస్ రావడం 
మొదలయాయ్యి. మొతత్ం అనిన్ సూక్లస్ నుండి ఇదే రకమైన బెదిరింపు రావడంతో కంగారు పడడ్ కమిషనర ఏమి చేయాలో తెలియని అయోమయ 
పరిసిత్తులోల్ పడాడ్డు.  

“ఇంటలిజెనస్ నుండి కూడా ఎటువంటి వారిన్ంగ లు లేవు, ఎవరయి ఉంటారు?...ఎవరయినా గాని పకాక్ పాల్నింగ తో చేసారు, ఉనన్ పోలీసులోల్ 
సగం మంది శంకుసాధ్పన కారయ్కర్మం లోనూ...మిగతా సగం షాపింగ మాల పార్రంభోతస్వానికొచిచ్న సినిమా హీరోకి భదర్త కలిప్సుత్oడగా...సిటీలో 
అలల్కలోల్లo సృషిట్ంచడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఏముంటుంది.!” అనన్ కమిషనర ఫోన మళీళ్ మోగింది.  

ఇపుప్డేం వినాలిస్ వసుత్ందో అనన్ భయంతో ఫోన లిఫట్ చేసాడు కమిషనర.  
“ఇపప్టికైనా అరధ్మైందిగా ఇది మాకు కాలకేష్పం కాదని. ఎకుక్వగా టైం వేసట్ చేయకుండా నేను చెపిప్నటుట్ ముఖయ్మంతిర్ ఇకక్డుండకపోతే, 

2004లో...రషాయ్లోని Beslan సూక్ల లో జరిగిందే ఇకక్డ రిపీట అవుతుంది. ఇంకా 55 నిముషాలే మీకు టైం ఉంది, ఆ తరావ్త ఒకోక్ నిముషం ఖరీదు, 
ఒకోక్ పార్ణం అవుతుంది” అనాన్డు వాళళ్ లీడర.   

వెంటనే చీఫ సెకర్టరీకి ఫోన చేసి విషయానిన్ వివరించాడు, కమిషనర.  
“ఈపాటికే మీడియాకి, విషయం తెలిసిపోయుంటుంది. ఇంక ఆలసయ్ం చేయకుండా, C.M గారికి విషయం చెపప్డం మంచిదని” 

నిరణ్యించుకునాన్రిదద్రూ.  
అనుకునన్టుట్గానే, శంకుసాధ్పన పోర్గార్ం దగగ్రా...అనిన్ సూక్లస్ దగగ్ర మీడియా పర్తయ్క్షమైంది.  
విషయం వినన్ C.M  “రేపటి తరం మొతత్ం వాళళ్ చేతులోల్ ఉంది. బదులుగా వాళళ్డిగిoది ననున్కక్డినేగా! ఎంత రిసక్ అయినా...నేను వెళళ్డమే 

కరెకట్. ఈ నిరణ్యం సరయినదా...కాదా...అని ఆలోచించే సమయం లేదు. ఆలసయ్ం చేయకుండా అకక్డకి బయలుదేరడం మంచిదని” నిరణ్యించడంతో, 
C.M తో పాటు, మొతత్ం మంతుర్లూ, పర్భుతవ్, పోలీసు యంతార్ంగం అంతా కేందీర్య విదాయ్లయానికి బయలుదేరారు.  
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11:25 A.M, నగరశివారల్లో....ఓ హైవే... 

ఓ మెరిస్డీస బెంజ కార...ఆకసిమ్కంగా సోల్ అవుతూ...రోడ పకక్కి కి ఆగింది. కార నెంబర పేల్ట బటిట్ అది కొనాన్ళుళ్ ఢిలీల్లో రిజిసట్ర అయినటుట్ 
అరధ్మవుతుంది. డైరవర సీటోల్ ఉనన్ నడి వయసు వయ్కిత్ ఊపిరి తీసుకోడానికి ఇబబ్ంది పడుతూ.....సప్ృహ కోలోప్యి పకక్కు ఒరిగిపోయాడు. హైవే మీద 
వేగంగా వెళేళ్ వాహనాలు ఏవి తన అవసథ్ని గమనిoచలేకపోయాయి. 

 
11:35 A.M, శంకుసాధ్పన కారయ్కర్మం నుండి కేందీర్య విదాయ్లయానికి వెళేళ్ దారిలో... 

ఆ ఆతామ్హుతి దళం ఇచిచ్న సమయానికి  సరిగాగ్ చేరుకోవాలనే తొందరలో, మెయిన రోడ నుండి కాకుండా షారట్ కట దారి లో మొదలయిన 
ముఖయ్మంతిర్ మరియు మిగిలిన మంతుర్లకి చుకెక్దురయియ్ంది. రోడ వైడిన్ంగ పేరిట వందల ఏళుళ్ ఈ భూమికి కాపు కాసిన చెటల్ని కొటేట్యడంతో...ఆ రోడ 
మూసి వేయబడి ఉంది. వాహనాలు వెళేళ్ పరిసిథ్తులు లేవు. ముఖయ్మంతిర్ ఇటుగా వసాత్రని ముందుగా ఎటువంటి పర్ణాళికా లేకపోవడంతో, అధికారులకి 
ఏం చేయాలో పాలు పోలేదు.  

“మొతత్ం రోడుడ్, వాహనాలు వెళేళ్లా సరి చేయడానికి చాలా సమయం పటేట్లా ఉంది...ఈ దారి లో నడుచుకుంటూ వెళిళ్నా 20 నిముషాలోల్ 
వెలిల్పోవచనన్” కమీషనర సలహాతో అందరూ కాలినడకన కేందీర్య విదాయ్లయానికి బయలుదేరారు. 

 
 మిటట్ మధాయ్హన్ం 12:18, కేందీర్య విదాయ్లయం.... 

ఏంతో మంది పేరెంటస్, మీడియా, పోలీసులతో ఆ సథ్లo కికిక్రిసిపోయింది. AC కారుల్ వదిలి...ఎండలో నడిచి రావడం వలల్ మంతుర్లంతా 
వడదెబబ్కి కుపప్కూలిపోయారు.  

“దయ చేసి...తవ్రగా బయటకొచిచ్ మీ డిమాండస్ ఏంటో చెపప్ండి! ఏదో పాదయాతర్లు చేసిన అనుభవం ఉండటం వలల్...కేవలం 
ముఖయ్మంతిర్గారు మాతర్మే కాసత్ మాటాల్డే ఓపికతో ఉనాన్రు. ఇంకా ఆలసయ్ం చేసేత్ మీకాసౌకరయ్ం కూడా ఉండదంటూ” వేడుకునాన్డు సిటీ పోలీస 
కమీషనర.  

ముసుగు తీసి బయటకొచాచ్డు వాళళ్ లీడర. తన కళుళ్...వేయిపిడుగుల వెలుగుతో మెరుసుత్నన్ ఆశల ఆకాశానికి చిరునామా! తన ఊపిరి...కోటి 
సూరీళుళ్ ఉదయించిన వేకువ వెచచ్దనం! తన ఆవేదనతో కటిట్న మాటల మూటను విపప్డం మొదలుపెటాట్డు.  అనిన్ నూయ్స ఛానలస్ లో లైవ టెలికాసట్ 
మొదలయింది. 

“కాకినాడలో ఉనోన్డికి కాశీమ్ర లో చలి అరధ్మవుతుందా...AC కారులోల్ తిరిగే వాడికి ఎండ దెబబ్ తెలుసుత్ందా? అరనిముషం AC లేకుండా 
బర్తకలేని బలహీనతని టెకాన్లజీ అందామా?..సాయంతర్ం ఆరు దాటితే గాని బయట తిరగలేని దౌరాభ్గాయ్నిన్...అభివృదిధ్ అందామా? ఇరవై 
నిముషాలు...కేవలం ఇరవై నిముషాలు AC కారుల్ వదిలేసేత్నే...వీళళ్ పరిససిథ్తి ఇలా ఉందంటే…అసల ACల ఊసే ఎతత్లేని సామానుయ్డి ఆవేదన మీకు 
ఇపప్టికయినా అరధ్ం అయిఉంటుందని అనుకుంటునాన్ను. 2002 వేసవి వేడికి దేశంలో 643 మంది చనిపోతే…అందులో 600 మంది మన రాషట్రం 
వాళేళ్. వీలెల్వరికీ బాధ తెలియలా...వాళళ్కి తగలేల్దుగా! 2003 వడదెబబ్కి దేశంలో 1426 మంది చనిపోతే...వాళళ్లో 1300 మంది ఈ రాషట్రం నుండే. 
మనకి చీమ కుటిట్నటుట్ కూడా అనిపించలా...మనవాళేల్వరూ పోలేదుగా! 2002 నుండి 2014 వరకు దేశం మొతత్ం మీద వడదెబబ్కి 6529 మంది 
చనిపోతే, ఒకక్ మన రాషట్రంలోనే 4769 మంది చనిపోయారు...అంటే దాదాపు 73%. దేశంలో మనమే టాప...అసల పోటీనే లేదు మనకి!  

ఇపప్టికీ నిదర్లేవకుండా...సహజ వనరులనారగించి...గాలిలో CO2 ని పెంచి, భూ ఉపరితలంలో ఉషోణ్గర్తలు పెరగడానికి కారణం అయేయ్...ఈ 
కరామ్గారానిన్ పార్రంభించడం సిగుగ్చేటు. 2003 వడదెబబ్ సమసయ్కి ఎకస్ గేర్షియా (ex-gratia) తో చేతులు దులుపుకోకుండా...దాని వెనక కారణాలు 
అనేవ్షించి...భవిషతుత్లో...అలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా తీసుకోవాలిస్న నివారణ చరయ్లు తీసుకుని ఉండి ఉంటే...ఇవాళ ఉషోణ్గర్తలోల్ కొంతలో 
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కొంత అయినా మారుప్ ఉండేదేమో! గోల్బల వారిమ్ంగ పరిణామమయిన...మన రాషట్రం లోని 2003 వడదెబబ్ని ఇతర దేశాలోల్...పాఠంగా 
చదువుకుంటునాన్రు. మన రాషట్రం లో ఎంత మందికి గోల్బల వారిమ్ంగ మీద అవగాహన ఉందో మీకే తెలియాలి. 

గత పదేళళ్లో కరువు...తార్గు నీటి సమసయ్...దారుణంగా పెరిగాయి. అనేక రకాల పకుష్లు, జంతువులు, మొకక్లు అంతరించిపోతునాన్యి. 
వసుధైక కుటుంబకం అనన్ గొపప్ భావం ఉనన్ ఒకక్ మన భారత దేశంలోనే...దాదాపు 552 జీవ జాతులు పర్మాదం అంచున ఉనాన్య. ఇవి మాతర్మే 
కాదు...కొతత్...కొతత్ తుఫానల్ పేరుల్ మనకి పరిచయం అవవ్డానికి...అవి తరచుగా సంభవించడానికి కూడా...గోల్బల వారిమ్ంగే కారణం. మే 2010 ‘లైలా’ 
తుఫాను, నవంబెర 2012 ‘నీలం’ తుఫాను, అకోట్బర 2013 ‘ఫైలిన’ తుఫాను,నవంబెర 2013 ‘హెలెన’ తుఫాను, మరియు ‘లేహార’ తుఫాను, అకోట్బర 
2014 ‘హుద హుద’ తుఫాను, మే 2016 ‘రోను’ తుఫాను, డిసెంబర 2016 ‘వారాధ్’ తుఫాను.…ఇవనీన్ మనకి హెచచ్రికలే. ఒకక్ హుద హుద దెబబ్ 
చాలదా…ఇంకో హుద హుద వచేచ్ దాకా వేచి చూడాలా ? 

 గత 25 సంవతస్రాలోల్…ముందెనన్డూ లేని విధంగా దాదాపు 40 కొతత్ వాయ్ధులు ఈ భూమి మీద ఉదభ్వించాయ. థరమ్ల పవర సేట్షనూల్, 
ఆయిల రిఫైనరీలూ...మోటారు వాహనాలు విడుదల చేసే వాయువులు, కానస్ర మరియు గుండె జబుబ్లకు కారణమవుతాయి. కేవలం ఒకక్ వాయు 
కాలుషయ్ం వలేల్ ఏటా దాదాపు 55 లక్షలమంది చనిపోతునాన్రని, కొతత్ పరిశోధనలో తేలింది. ఇకనయినా సహజ వనరులను వదిలి పెటిట్ పునరుతాప్దక 
వనరులు (renewable resources) గురించి ఆలోచించాలి.  

ఆ మారుప్ మొదట పర్భుతవ్ం నుండే మొదలవావ్లి. సిగరెట అలవాటునన్ తండిర్, సిగరెట కాలుసుత్నన్ కొడుకుని దండినచ్లేడుగా!  
ఇక నుండి వచేచ్ పర్తీ పర్భుతవ్ ఆఫీసూ...గీర్న బిలిడ్ంగ అయి ఉండాలి. అసాధయ్మయిన పరిసుథ్తులోల్ భవనాల నిరామ్ణానికి చెటుల్ 

కొటిట్వేయాలిస్వసేత్...కొటేట్సిన పర్తి చెటుట్కి బదులు కనీసం ఐదు చెటల్యినా...నాట గలిగిన వేరే పేల్స లో నాటాలి. పర్తీ ఆఫీసోల్...ఇంకుడు గుంతలు ఏరాప్టు 
చేయాలి. అనిన్ ఆఫీసులోల్ వీలయిననన్ మొకక్లు పెంచాలి, టెరర్స గారెడ్నింగ ని  తపప్నిసరి చేయాలి. గవరన్మెంట ఆఫీసులో వాడే పర్తీ పేపరూ, రీ సైకిల 
చేయబడిన పేపరే అయిఉండాలి. ఇవే పదధ్తులు...తమ ఇళల్లోల్ పాటించిన పర్జలకి టాకస్ బెనిఫిటస్ ఇచిచ్ పోర్తస్హించాలి. అలాగే...గోల్బల వారిమ్ంగ గురించి 
పర్జలలో అవగాహన తీసుకొచేచ్ కారయ్కర్మాలు చేపటాట్లి.  

వాయు కాలుషాయ్నికి కారణం శిలాజ ఇంధనాలు (fossil fuels) వాడకం. 2020 సంవతస్రం కలాల్...తమ దేశాలిన్ పెటోర్ల ఫీర్ దేశంగా 
మారచ్డానికి చరయ్లు తీసుకుంటునన్...జరమ్నీ...సీవ్డన...లాంటి దేశాలని సూప్రిత్గా తీసుకోవాలి. వేసట్ నుండి తయారు చేయబడే బయోడీజిల...నదుల 
దిగువలో...టరైబ్నస్ వాడి ఉతప్తిత్ చేసే టైడల పవర...అసలు ఇంధనమే అవసరం లేకుండా నడిచే పల్గిన-హైబిర్డ-వెహికలస్...లాంటి పార్జెకుట్లోల్ 
పెటుట్బడులు పెటాట్లి. బంజరు భూమిలనిన్టిలోనూ...సోలార పానెలస్ ఏరాప్టు చేసి విదుయ్త ని ఉతప్తిత్ చేయాలి. సిటీలోల్...వరిట్కల ఫారిమ్ంగ ని 
పోర్తస్హించాలి. తదావ్రా గాలిలో CO2 ని తగిగ్ంచుకోవటమే గాక...ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశం కూడా దొరుకుతుంది. ఇవాళ మీరు ఈ పార్జెకట్ 
పార్రంభిసేత్ మీ చేతులోత్ మీరే పరాయ్వరణానికి తూటుల్ పొడిచిన వారవుతారు. ఈ పవర సేట్షన పార్రంభించదలిచిన సథ్లoలో...సోలార పానెలస్ ఏరాప్టు చేసి 
వాటి నుండి పవర ఉతప్తిత్ చేయాలి...పరాయ్వరణానిన్ కాపాడుకోడానికి మీరు వేసే తొలి అడుగు ఇదే కావాలి. ఒక సామానయ్ రైతు కుటుంబంలో 
పుటిట్...ఇవాళ ముఖయ్మంతిర్ సాథ్యికి ఎదిగిన మీరు...మా ఆవేదనని అరద్o చేసుకుంటారనుకుంటునాన్ను.!” అంటూ తన పర్సంగానిన్ ముగించాడు ఆ 
ఆతామ్హుతి దళం లీడర.  

“ఇందంతా నువెవ్ందుకు చేసుత్నాన్వ?...మీ వాళెళ్వరైనా....?” అంటూ ముఖయ్మంతిర్ అడగదలిచిన పర్శన్ పూరత్వకముందే...పర్తిసప్ందించాడు ఆ 
లీడర.  

“మన దేశ రాజధాని మరియు పర్పంచంలోనే అతయ్ంత కలుషితమయిన నగరమయిన ఢిలీల్లో, సoవతస్రానికి దాదాపు 30,000 మంది వాయు 
కాలుషాయ్నికి బలవుతునాన్రు...ఈ పార్జెకట్ ఆపాలీ...అంటే, ఆ చనిపోయినవారు....నా వాళేళ్ అయిఉండాలా?....ఇందాకే ఒక టీచర పిలల్లకి పాఠం 
చెబుతునాన్డు...ఈ భూమి ఉనన్ ఒకక్ మనుషులే కాదు...పర్తి జీవరాశి ఒకటే కుటుంబం అనీ...అదే వసుధైక కుటుంబకo అని !  

ఇంతలో “సార ముఖయ్మయిన ఫోన కాల” అని ముఖయ్మంతిర్కి కంగారుపడుతూ ఫోన ఇచాచ్డు చీఫ సెకర్టరీ.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

70   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ఆ ఫోనోల్ మాటాల్డుతుండగా...ఆయన కళుళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.  
ఆ ఫోన మాటాల్డం పూరత్వగానే  “ఇవాలిట్ శంకుసాథ్పనను ఆపేసుత్నాన్ను! ఇక నుండి పర్భుతవ్ం చేసే పర్తి పని గోల్బల వారిమ్ంగ ని దృషిట్లో 

ఉంచుకునే చేసాత్ం.!” అని ముఖయ్మంతిర్ హామీ ఇవవ్డంతో  పరిసిథ్తి సదుద్మణిగింది.  
ఆ తరువాత ఆ లీడర పై పర్శన్ల వరష్ం కురిపించింది మీడియా.  
“మీరంతా ఎవరు?....మీ దగగ్రునన్ బాంబులు ఎకక్డ నుండి వచాచ్యి?...మీరు అడిగిన డిమాండస్ అనిన్ సాధయ్పడగలవనే మీరు 

అనుకుంటునాన్రా?” అని మీడియా పర్శిన్ంచింది.  
“మేమంతా ఇంజనీరింగ సూట్డెంటస్...అవనీన్ ఇంటరెన్టోల్ చూసి తయారు చేసినవి, ఒరిజినలాగ్ కనిపించే డూపిల్కేట బాంబులు. మా 

డిమాండస్...మన ఎకానమీకి సాధయ్పడవనుకుంటే...రేపు ఎకానమీ ఎంత పెరిగినా....అనుభవించడానికి...రేపటి తరం ఉండబోదు. పర్తి మనిషి తమ 
జీవితాంతం కషట్పడేది...తమ పిలల్లు సంతోషం కోసమే! తార్గడానికి సవ్చచ్మైన నీరు...పీలచ్డానికి సవ్చచ్మైన గాలి...ఈ నేల మీద సేవ్చచ్గా ఎపుప్డైనా 
తిరగగలిగే సావ్తంతర్య్ం...రేపటి తరానికి ఇవవ్గలమనన్ నమమ్కం ఎంతమందికి ఉంది ఇవాళ?  

రేపటి తరానికి నువువ్ వారసతవ్ం గా ఇవావ్లిస్ంది పరిశుభర్మయిన వాతావరణం. భూ ఉపరితల ఉషోణ్గర్త ఇపప్టికే 0.8  C పెరిగింది...అది 
గనుక 2 C చేరక ముందు కటట్డి చేయలేకపోతే...ఈ భూమి మనుగడే పర్శాన్రధ్కం అవుతుంది. ఇదంతా పర్కృతి విపరితయ్ం కాదు...మానవుడి పైశాచికతవ్ం 
అని పర్జలకి చెపాప్లనుకునాన్ం...అంతే” అంటూ అకక్డనుండి విరమించాడు ఆ లీడర. 
ఈ సీప్చ కి 18 నిముషాల ముందు....ఇందాక చెపిప్న నగరశివారల్లోని హైవే... 

రోడ పర్కక్న ఆగిపోయిన బెంజ కారుకి కాసత్ దూరంలో ఒక పూరిలుల్ంది. ఇలుల్ చినన్దేగాని వాళళ్ మనసు మాతర్ం చాలా పెదద్ది. ఆ ఇంటి బయట 
మూగ జీవులకు కోసం రెండు బకెక్టల్ నీళుళ్ పెటాట్డు...ఆ ఇంటాయన.  

అవి తార్గడానికి...ఆ చుటుట్పకక్లునన్ పశువులు, పకుష్లు రావడం మొదలెటాట్య. ఆ నీళుళ్ తార్గడానికి...ఒక లేగ దూడ...తన తలిల్ని 
వదిలి...వేగంగా ముందుకు పరిగెటట్డం మొదలు పెటిట్ంది. సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఆ కారులో ఉనన్ వయ్కిత్ సెల ఫోన రింగ అవడం మొదలయింది. ఆ సెల 
ఫోన సౌండ కే ఆగిందో లేక పకక్కు ఒరిగిపోయిన ఆ మనిషిని గమనించి ఆగిందో తెలీదు కాని...ఎవరో చెపిప్నటుట్...ఆ కారు దగగ్రకి రాగానే ఆగింది...ఆ 
పరిగెతిత్న లేగ దూడ. ఆ కారులోని వయ్కిత్ ఎవరో తనకి తెలియక పోయినా...ఏదో తన వారికి ఆపద వచిచ్నటుట్ అరవడం మొదలు పెటిట్ంది. అది చూసి దాని 
తలిల్ కూడా అకక్డే ఆగింది. ఆ తరువాత వెనక వచిచ్న మిగిలిన పశువులు, పకుష్లు కూడా ఆ కారు దగగ్రే ఆగి...వింతగా పర్వరిత్ంచడం మొదలు పెటాట్యి.  

అది గమనించిన ఆ పూరింటి యజమాని వెంటనే...ఆ కార దగగ్రకి వెళిల్, సరయిన టైం కి హాసిప్టల కి తరలించి ఆ వయ్కిత్ని కాపాడాడు. ఆ వయ్కిత్ 
సప్ృహ కోలోప్వడానికి కారణం పార్ధమిక దశలో ఉనన్ లంగ కాయ్నస్ర. గత పదేళళ్గా...ఢిలీల్లో ఉంటూ అనేక ఫాయ్కట్రీస నడుపుతునన్ ఆ వయ్కిత్...ఎవరో కాదు, 
ముఖయ్మంతిర్ కొడుకు. ఇందాక ఆయన ఫోనోల్ మాటాల్డాక, కంట తడి పెటట్డానికి ఇదే కారణం!  

తన కొడుకు ఆరోగయ్ం దెబబ్ తినడానికి కారణం, ఢిలీల్ లోని కలుషిత వాతావరణం అని డాకట్రుల్ కచిచ్తంగా నిరాద్రించకపోయినా, బహుశా 
అటువంటి ఆలోచనేదో ముఖయ్మంతిర్ నిరణ్యానికి కారణమయిందేమో! 

 
మధాయ్హన్ం 1:18, కేందీర్య విదాయ్లయం గేటు ముందర... 
 పిలల్లందరూ పరగున వాళళ్ తలిల్ దండుర్ల దగగ్రకి చేరుకునాన్రు.  

“డాడీ..ఈ భూమి మీద ఉనన్ చెటుల్, పకుష్లు, జంతువులూ, ఆకాశంలో నక్షతార్లు అంతా ఒకటే ఫాయ్మిలీ అని మా టీచర  చెపాప్రు. మరి ఈ 
మనుషులు చెటల్ని ఎందుకు నరుకుతునాన్రు?...వాళుళ్ చెపేప్దంతా నిజమేనా..? మేము రేపు సేవ్ఛచ్గా తిరగలేమా? ” అని అడిగాడో పిలాల్డు.   

ఆ పర్శన్లకి సమాధానమ పొందే అదృషట్ం లేకపోయినా...ఆలోచింపచేసే శకిత్ మాతర్ం కావలసినంత ఉందని నా అభిపార్యం.  
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చే నపాపంచే నపాపం                                  తెలుగుతెలుగు  తత::  రపరాజురపరాజు  రాధాకృరాధాకృషణ్షణ్   మూరిత్మూరిత్   
మూలంమూలం::FFyyooddoorr  DDoossttooeevvsskkyy  

మా బెర్దరస్, మన ముఖయ్మంతిర్ గారబాబ్యిని సేవ చేసిన ఇనిస్డెంట ని టీవీలోల్ పదే పదే డిసక్స చేసుత్ంటే...మా పెదాద్ళుళ్ మాకు చినన్పుప్డు 
వసుధైక కుటుంబకం గురించి చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వసుత్నాన్య. మా పెదాద్ళుళ్ ఎవరూ...ఇపుప్డు లేరు! వాళేల్ కాదు...మా చుటాట్లోల్ కూడా చాలా 
మంది ఇపుప్డు లేరు. దానికి కారణం మీ మానవులే అని మీ మీద నాకు దేవ్షం లేదు...ఎందుకంటే...మీరు కూడా మా ఫాయ్మిలీనే కదండీ! అనన్టూట్...ననున్ 
నేను పరిచయం చేసుకోవడం...మరిచేపోయాను.  

నేను ఆరడుగులుండనూ...కనీసం సికస్ పాయ్క కూడా లేదు! అయినా...అమామ్యిలంతా నా వెంటే పడతారు! 
నా దగగ్ర Kinder Joy కాదు కదా...ఆశ చాకేల్ట కూడా లేదు! కాని...పిలల్లంతా నా చుటూట్నే తిరుగుతారు! 
నేను కొనిన్ వేల కిలోమీటరుల్...ఏ టికెటుట్ లేకుండా ఫీర్ గా పర్యాణిoచగలను!  
నేనండీ...మీ ఆశల హరివిలుల్ని నా రెకక్లోల్ దాచుకునన్ సీతాకోకచిలుకనీ. లాసట్ టైం ననున్ మీరెపుప్డు చూశారో ఓ సారి గురుత్చేసుకోండి?   
నేను...ఆ లీడర వాళిళ్ంటి పెరటోల్ ఉంటాను. వాడికి మేమనాన్...మొకక్లనాన్ మహా ఇషట్ంలెండి. వాళళ్ ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి...ఈ ఆపరేషన కి 

సంభందించిన మంతనాలనీన్ జరిపింది...మా పెరటోల్నే! ఆ పాల్న ఎలా అమలుపరుసాత్డో...లైవోల్ చూదాద్మని ఇలా వచాచ్ను.  
వాడనన్టుట్...రేపు నేను తిరగడానికి...ఈ రంగుల లోకం ఉంటుందా లేదా అనే డౌటయితే నాకు లేదు. ఎందుకంటే...గొంగళిగా ఉనన్ చివరి 

రోజులోల్ నాకూ...అదే సందేహం వచిచ్ంది...ఈ పర్పంచం అంతమయిపోతందేమో  అనీ...కాని ఆ మరుక్షణమే...సేవ్చచ్గా తిరగగలిగే సీతాకోకచిలుకగా 
మారిపోయాను నేను! మంచి రోజులోసాత్యని నాకు నమమ్కముందండి. మనుషులు కచిచ్తంగా మారతారు. వాళుళ్ రేపటినుండి చేసే పర్తి పనీ...పర్కృతిని 
దృషిట్లోపెటుట్కునే చేసాత్రని ఆశిదాద్ం...ఉంటానండీ...ఇంక శెలవు మరి!        ఇటుల్, 

మీ రంగుల కలల కోక కటుట్కునన్....సీతాకోకచిలుక! 
PPP 

 ఆయన మా టౌనోల్ పెదద్ అధికారి.చాలాకాలంగా ఇకక్డ పనిచేసూత్ ఉనాన్డు. సంపనున్డు. ఉదారుడు.ఊళోళ్ని అనాథశరణాలయాలకూ 
ఉచితానన్దానసంసథ్లకూ విరివిగా విరాళాలు యిచేచ్వాడు. అతడంటే అందరికీ గౌరవం.దయాగుణం కలవాడు.అవసరంలో అనేకులను 
ఆదుకునాన్డు.(ఆయన దయాగుణం ఆయన పోయిన తరువాతనే తెలిసింది.) ఏభై ఏళుళ్ండవచుచ్.భారయ్, ముగుగ్రు పిలల్లు. ఒకరోజు సాయంతర్ం 
హఠాతుత్గా తలుపు తోసుకుని నా గదిలోకి వచాచ్డు.   ఎందుకొచాచ్డో తెలియదు. గంభీరంగా ఉనాన్డు. ముఖంలో ఒక తీవర్త కనిపిసోత్ంది. కూరుచ్ంటూ 
అనాన్డు: 

'ఈ మధయ్ మీరు ఈ టౌనోల్, కొందరి యిళళ్కు వెళల్డం, వారితో వాళళ్ కషట్సుఖాలు మాటాల్డడం చూసుత్నాన్ను. మీరు వాళళ్కు చెపుతునన్ 
మాటలు వింటునాన్ను కూడా. మీరు సామానయ్వయ్కిత్ అనిపించడం లేదు.  మీది దృఢమైన ధారిమ్కపర్వృతిత్. మీలో సతయ్నిషఠ్  కనిపిసుత్నన్ది.మీరు చేసిన పని 
అందరూ చేయగలిగింది కాదు. పరువు నషట్మనీ, నలుగురూ చులకన చేసాత్రనీ తెలిసి కూడా, మీరు చేయదలచుకునన్ది చేసేసాత్రు.అలా చేయడానికి చాలా 
ధృతి ఉండాలి'. 

'అదేం లేదండీ. మీరంటునన్ంత గొపప్ విషయమేమీ కాదది.ననున్ ఎకుక్వగా పొగుడుతునాన్రు', అనాన్ను. 
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ఇకక్డ నా గురించి కొంత చెపుప్కోవాలేమో? నేను నినన్మొనన్టిదాకా ఒక ఆరీమ్ ఆఫీసరిన్.నేను ఒకపుప్డు ఒక అమామ్యిని పేర్మించాను. 
ఆమెను మరొకడు సొంతం చేసుకునాన్డు.నాకు వాడిమీద విపరీతమైన కోపం వచిచ్ంది. 'బలాబలాలు తేలుచ్కుందాం రా' , అని వాణిన్ ఛాలెంజ 
చేశాను.మరాన్డు ఉదయానేన్ ఊరి చివర కలుసుకుందాం అనుకునాన్ం.ఆ రాతిర్ సరిగా నిదర్పోలేకపోయాను. తెలల్వారితే పేర్మపర్తయ్రిథ్తో జరగబోయే 
బలపరీక్ష గురించి  చాలా సేపు ఆలోచించాను.ననున్ పేర్మించని అమామ్యికొరకు పోటాల్ట ఏమిటి? పైగా ఒక వేళ నేను అతనిన్ చంపాననుకో? ఏం 
చేసినటుట్? ఆమె జీవితానిన్ దు:ఖమయం చేయడమే కదా? అలాజరుగకూడదనుకునాన్ను.తెలాల్రింది. నేను నా పర్తయ్రిథ్ కలుసుకుందామనుకునన్ చోటికి 
చేరాం. రాతిర్ నిరణ్యించుకునన్టేల్ అతనితో నేను పోటీనుండి విరమించుకుంటునాన్ను అని చెపేప్శాను. క్షమించమనికూడా అనాన్ను. ఆ సందరభ్ంలో 
అవతల వయ్కిత్ ననున్ ఎంత నీచంగా అవహేళన చేసాత్డో తెలుసు. అందులో, నేనొక ఆరీమ్ ఆఫీసరిన్ కూడా.ఆరీమ్లో కూడా యిటువంటి 
పిరికిమనుషులుంటారా అని అతడే కాదు బయటకూడా ననున్  అవహేళనచేసాత్రు. అయినా అనుకునన్ది చేసేశాను. ఇది జరిగిన తరువాత నాకు సైనయ్ంలో 
పనిచేయాలనిపించలేదు.రాజీనామా చేశాను. ఇపుప్డీ పెదద్మనిషి నాగురించి అంటునన్ మహతాక్రయ్ం  ఆనాడు నా పేర్మపర్తయ్రిథ్ని నేను క్షమించమని 
అడగడం గురించే . 

'లేదు.లేదు.ఎకుక్వ ఏమాతర్ము కాదు.మీరు చేసిన పని చేయగలగడానికి చాలా చాలా మనోబలం కావాలి.మీరనుకునన్ంత తేలికేమీ 
కాదు. నిజానికి ననున్ మీ దగగ్రికి తీసుకొచిచ్ంది ఆ బలమే. చూడండి, మిమమ్లిల్ విసిగిసుత్నాన్నేమో?  మీ వయ్కిత్గత విషయంలోకి 
తలదూరుసుత్నాన్ననుకొంటారేమో కాని, మిమమ్లిన్ ఒకటి అడగాలని ఉంది.ఆనాడు అతనిన్ మీరు క్షమించమనన్పుప్డు  మీ మనసిస్థ్తి ఎటువంటిదో , మీ 
మనసులో ఏ భావాలు కలిగాయో చెపప్గలరా? ఈ విధంగా అడగడంలో నాదొక రహసయ్పర్యోజనం ఉంది. దాని గురించి తరువాత సమయం 
వచిచ్నపుడు,మనం యింకా దగగ్రవడం భగవంతుడి సంకలప్మైతే, చెబుతాను', అనాన్డు. 

'అపప్టి నా మనసిథ్తి ఏమిటి అని అడుగుతునాన్రు.ఇకక్డ, నేను ఇంతవరకు ఎకక్డా చెపప్ని విషయం  ఒకటి మీకు చెపాప్లి. నా 
పర్తయ్రిథ్ని ఛాలెంజ చేసి వచిచ్న ఆ రాతిర్ జరిగిన ఒక సంఘటన నా జీవితానిన్ మారేచ్సింది. అది నా జీవితంలో నేను ఊహించి ఉండలేని గొపప్ 
మలుపు.అతణిణ్ ఛాలెంజ చేసి  యింటికి వచాచ్నా? ఆ సాయంతర్ం అంతా కోపంతో ఊగిపోయాను. ఉనన్టుట్ండి అకారణంగా,  నాదగగ్ర 
పనిచేసేవాణిణ్  ముఖంమీద రెండు గుదుద్లు గుదాద్ను. వాడి ముఖమంతా  రకత్ం. నిశేచ్షుట్డై నిలబడి పోయాడు వాడు. ఆ రాతిర్ నాకు సరిగా  నిదర్ పటట్లేదు. 
పకక్మీదినుంచి లేచి పోయాను. మనసంతా అలజడి. నా పనివాణిణ్ కొటట్డమేమిటి? వాడు నా లాంటి మనిషే కదా? పాపం, కొడుతుంటే, వాడు చేయి కూడా 
ఎతత్లేదు.కవాతులో నిలుచునన్ సైనికుడిలా కదలకుండా ఉండిపోయాడు. నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసింది.  నేను చేసిన పని తపుప్ అని 
తెలుసుకునాన్ను.తెలల్వారగానే  వాడి  కాళల్మీద పడి  క్షమించమనాన్ను.వాడికి చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగివుంటుంది.  వాడు చాలా యిబబ్ంది పడిపోయాడు. 
నాకు మతిచెడిందేమోనని అనుమానించినా అనుమానించి ఉండవచుచ్. కాని నా మనసులో అలజడి ఆగిపోయి తేలికపడింది. ఆ తరువాత  నా  పర్తయ్రిథ్ని 
క్షమించమని అడగడం నాకు సులభం అయింది. ముందే దారి చేసుకుని ఉనాన్ను కనుక. దారి చేసుకుని మొదటి అడుగు వేయడంలోనే ఉనన్ కషట్మంతా. 
తరువాత  దారి సులభం. నా పర్తయ్రిథ్తో అలా పర్వరిత్ంచడంలో అవమానం కాదు, ఆనందం ఉండింది', అనాన్ను. 

నేను యిదంతా చెబుతునన్పుడు అతడు నావైపు ఎంతో ఆసకిత్తో వినాన్డు. ' మీరు మాటాల్డడం వినడం చాలా బాగుంది. అపుప్డపుప్డూ 
వసుత్ంటాను' అని వెళిళ్పోయాడు. 

అపప్టినుండి అతడు ఇంచుమించు పర్తిరోజు సాయంతర్ం ననున్ కలవడానికి వచేచ్వాడు. మేము యింకా చాలా దగగ్రి సేన్హితులం 
అయేయ్వాళళ్మే. కాని అతడు తనగురించి ఏమీ మాటాల్డేవాడు కాదు. నాగురించి అడుగుతూ ఉండేవాడు. శర్దధ్గా వినేవాడు. అయినా అతడంటే నాకు 
యిషట్ంగానే ఉండేది.  నా గురించి నేను చాలా మనసు విపిప్ మాటాల్డేవాణిణ్. అతని జీవితరహసాయ్లు నాతో చెపుప్కోవలె అని నేనెందుకనుకోవాలి? అతని 
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మంచితనం సరళసవ్భావం సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్యి.పైగా, నాకంటే వయసులో హోదాలో  పెదద్వాడు.అయినా, సమవయసుక్డితో లాగా 
పెదద్రికం  చూపకుండా మాటాల్డుతునాన్డు. ఎకుక్వ వినన్ది అతడైనా, ఎకుక్వ నేరుచ్కునన్ది నేను. అతడు ఉదాతుత్డు. అతడు నేలమీద నడుసుత్నాన్, అతని 
తల సవ్రగ్ంలో ఉనన్ది అనిపించేది. 

ఒకరోజు అనాన్డు, హఠాతుత్గా: 'ఆ జీవితం ఉందే, అది , అది సవ్రగ్ం. దానిన్ గురించే ఆలోచిసుత్ంటాను. నిజానికి అది  తపప్ 
మరోవిషయం గురించి ఆలోచించడం లేదు.' అంటూ, నా వైపు చూచి చినన్గా నవావ్డు. 'నీకంటే దానిపై  నాకు ఎకుక్వ నమమ్కం. ఎందుకంటునాన్నో 
తరువాత చెబుతాను.' 

అతడేదో చెపాప్లనుకుంటునాన్డనిపించింది. 

' దివయ్లోకం దాగి ఉంది.  ఎకక్డో కాదు, మనలో. ఇకక్డ, ఇపుప్డు ఈ క్షణం నాలో ఉంది.నా గుండెలో. నేను సంకలిప్సేత్ , రేపు 
అవతరిసుత్ంది,శాశవ్తంగా .' 

నేను అతని వైపే చూసూత్ ఉండిపోయాను.అతడు చాలా ఉదేర్కంతో మాటాల్డుతునాన్డు. 

'అవును. నీవంటూ ఉంటావే, అది నిజం. మనం మన కరమ్లకే కాదు, లోకంలో అందరి కరమ్లకు అందరి 
పాపపుణాయ్లకు  బాధుయ్లం.ఈ సతయ్ం, దాని బహుముఖపార్ధానయ్ం ఇంత చినన్ వయసులో నీవు తెలుసుకోగలగడం ఆశచ్రయ్ం. ఇది తెలిసిన మరుక్షణం 
అపప్టివరకు కలగా ఉండిపోయిన ఆ దివయ్లోకం దిగివసుత్ంది.' 

'ఎపుప్డు అది వచేచ్ది? అసలు వసుత్ందా?' అనాన్ను, కొంత అపనమమ్కంతో , కొంత అసహనంతో. 

'అంటే, నీవు నమమ్వనన్ మాట? నీవు నలుగురికీ నమమ్కం కలిగిసాత్వు, కాని నీకు నమమ్కంలేదు? విను.తపప్క వసుత్ంది.కాని వచేచ్ 
ముందు  ఈ వెలివేత , ఈ భయంకరమైన ఒంటరితనం తపప్దు.' 

'వెలివేతా? ఏ వెలివేత?' 

' మనిషి మనిషిని వెలివేయడం. మనిషి మనిషితో కలిసి బతకలేకపోవడం. వెలిగా వెలితిగా బతకడం.లోకమేమైపోయినా సరే, 
నేనుబాగుంటే చాలు అనుకోడం.' 

అతడు ననున్   కలవడానికి రావడం ఎకుక్వయింది.నేనూ అతడి రాక కోసం ఎదురు చూసేవాడిని. అతడేదో  ఒక ముఖయ్మైన నిరణ్యం 
తీసుకొనే విషయంలో  తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్నన్టుట్  అనిపించేది. నేను ఆ విషయంలో ఏమీ ఆరాలు తీయవలెనని పర్యతన్ం చేయకపోవడం అతడికి 
నచిచ్ంది.కాని  అతడు ఎపప్టికపుప్డు  నాతో ఏదో చెపాప్లనే అనుకుంటునన్టుట్ అనిపించేది నాకు. 

ఒక రోజు అనాన్డు,'నీకు తెలుసా?  మన సమావేశాలగురించి ఊళోళ్ వాళుళ్ చాలా మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  మనం యింత తరచుగా 
ఎందుకు కలుసుత్నాన్మో ఏం మాటాల్డుకుంటునాన్మో తెలుసుకోవలెనని చాలా కుతూహలంతో ఉనాన్రు.ఉండనీ.ఉండనీ.సమయం వచిచ్నపుడు 
తెలుసుత్ంది.' 
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మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూ  ఒకోక్సారి అతడు ఉనన్టుట్ండి  ఉదివ్గున్డయేవాడు. అటాల్ంటి సమయాలలో హఠాతుత్గా లేచి 
వెళిళ్పోయేవాడు. ఒకోక్సారి నా కేసి తీక్షంగా చూసూత్ ఉండిపోయేవాడు. అటువంటపుడు అనిపించేది,' ఇపుప్డేదో చెపప్బోతునాన్డని.వెంటనే ఏదో 
పిచాచ్పాటీలోకి దిగిపోయేవాడు. చాలాసారుల్ అతడికి విపరీతమైన తలనొపిప్ వచేచ్ది. 

ఒక రోజు చాలాసేపు ఏవో విషయాలు ఉదేర్కంతో మాటాల్డుతూ ఉనాన్డు.ఉనన్టుట్ండి అతడి ముఖం వివరణ్మయింది.మూరఛ్వచేచ్ 
వాడికి లాగా ఒళుళ్,  ముఖం వణుకుతునాన్యి.నావైపు చూసాత్డు,చూపుపకక్కు తిపుప్కుంటాడు.మళీళ్ చూసాత్డు. 

'ఏమయింది? ఎలాఉంది?' అనాన్ను. 

' నేను...నేను ...నీకు తెలుసా? నేను ఒకరిని హతయ్ చేశాను’, అంటూ ఒక పేలవమైన నవువ్ నవావ్డు. 

అతడనన్ మాటకు నిరాఘ్ంతపోయాను.కాని ఆ మాట దాని అరథ్ం నా తలకెకేక్ లోపల అతడి నవువ్ ననున్ పటుట్కుంది.  నవవ్డమేమిటి? 
ఎందుకు నవువ్తునాన్డు? 

' ఏమనాన్వ?', అరిచాను. 

'చూశావా,ఆ మాట నానుండి బయటపడడానికి ఎంత కషట్పడాడ్నో! ఇపుప్డు చెపేప్శాను. మొదటి అడుగు వేశాను. ఇక నడిచేసాత్ను', 
అనాన్డు. 

వినగానే  నేను నమమ్లేదు.ఆ తరువాత కూడా చాలాసేపు నమమ్లేదు నేను. ఆ తరువాత వరుసగా మూడు రోజులు 
వచాచ్డు.జరిగిందిచెపాప్డు. అతడికి మతి చలించిందేమో అనుకునాన్ను.కాని నమమ్క తపప్లేదు. అతడు చేసింది చాలా ఘోరమైన నేరం. 

పధాన్లుగు సంవతస్రాల కిర్తం అతడు ఒక సతరీని హతయ్చేశాడు.ఆమె భరత్ చనిపోయాడు. బాగా ఉనన్వారు. పెదద్ యిలుల్. తోట. ఆమె 
అందంగా ఉండేది. వయసులో ఉనన్ది. ఇతడు ఆమెను గాఢంగా పేర్మించాడు.  తన పేర్మను ఆమెకు చెపుప్కునాన్డు. పెళిల్కి ఆమెను ఒపిప్ంచాలని 
పర్యతన్ం చేశాడు.కాని ఆమె అంతకు ముందే మనసు మరొకరికిచేచ్సింది.పెళిళ్ కూడా నిశచ్యం అయింది. ఆమె వరుడు సైనయ్ంలో పెదద్ పదవిలో 
ఉనన్వాడు.దూరపార్ంతంలో సేవలో ఉనాన్డు. తవ్రలో వచిచ్ ఆమెను వివాహం చేసుకోబోతునాన్డు.ఇతడి పేర్మను సీవ్కరించలేనని చెపిప్, దయచేసి తనను 
కలుసుకోడానికి రావదద్ని చెపిప్ంది.ఆమెను కలవడం మానేశాడు.కాని యిలుల్, యింటితోట, ముందు దావ్రం, వెనుకవైపు దారి అనీన్ బాగా తెలుసు అతనికి. 
ఒక రాతిర్ చాలా సాహసం చేశాడు. యింటివెనుక తోటలోనుండి వచిచ్ , వెనుక తలుపు తీసిఉండడం గమనించి, ఆమె గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు. ఆమె 
ఒకక్తే ఉంది గదిలో, పకక్పై ఒతిత్గిలి పడుకుని. ఆమెను చూడగానే అతడి కోరిక ఉవెవ్తుత్గా ఎగిసింది.అసూయ రేగింది. కోపం తాచులా 
తలెతిత్ంది.ఉనమ్తుత్డిలా చేతిలో కతిత్ ఆమె గుండెలో  కసకక్ని దింపాడు. ఆమె అరవనుకూడా లేదు.ఆమె పార్ణం పోయింది. అతడు దయయ్పు 
సాహసము,పిశాచపు తెలివి పర్దరిశ్ంచాడు. డబుబ్కోసం చేసిన హతయ్లాగా కనిపించడం కోసం, ఆమె పరుస్లో డబుబ్ తీసాడు .ఆమె దిండుకింద ఉండిన 
తాళపుచెవులు తీసుకొని బీరువాలు తెరిచి వాటిలో పెదద్ పెదద్ నగలు తీసుకునాన్డు. చినన్వి చాలానే ఉండినవి. కాని, వదిలేశాడు.ఆసుత్ల పతార్లు తాకలేదు. 
ఈ దొంగతనం పతార్ల విలువ తెలియని చదువురాని వెధవలెవరో చేసిఉంటారనన్ అనుమానం కలగాలి.ఇవనీన్ భర్మ కలిగించడానికి.ఇవి కాక, తనకు 
కావలసిన తనకు మాతర్మే విలువగలిగిన వసుత్వులు కొనిన్ తీసుకునాన్డు. వచిచ్నదారినే వెళిల్ పోయాడు. 
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మరాన్డు కాని ఆతరువాత కాని ఎనన్డూ   యితనిమీద ఎవరికీ యింతవరకూ కలలోకూడా అనుమానం కలగలేదు.అతడి పేర్మ 
విషయం కూడా ఎవవ్రికీ తెలియదు.ఎందుకంటే, అతడు ఎపుప్డూ ఎవరితోను కలిసేవాడు కాదు. మనసు విపిప్ మాటాల్డుకునే మితుర్లూ ఎవరూ లేరు. 
హతయ్చేయబడిన  సతరీ దగగ్ర పనిచేసే వాడి పర్వరత్న సరిగా లేకుంటే, హతయ్కు రెండు రోజులు ముందు ఆమె పనిలోనుండి తీసేసింది. అందరూ ఈ హతయ్ 
వాడి పనే అనుకునాన్రు. మరాన్డు వాడు ఊరి చివర తపప్తాగి ఒళుళ్ తెలియని సిథ్తిలో పడి ఉండినాడు. వాడి జేబులో ఒక కతిత్ కూడా దొరికింది. వాడి 
కుడిచేతిన నెతుత్రుమరకలుండినాయి.ఏమిటి యీ రకత్ం అంటే,  రెండు రోజులనుండి ముకుక్న రకత్ం కారుతూ ఉండింది అనాన్డు. వాడి కథ ఎవరూ 
నమమ్లేదు.అరెసుట్ చేశారు.పార్థమిక  విచారణలో  హతయ్ అతడే చేశాడని నిరాధ్రణ అయింది.ఈ లోపల అతడికి జబుబ్చేసి హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు. మూడో 
రోజు చనిపోయాడు.కేసు మూసేశారు. 

అపుప్డు శిక్ష మొదలైంది. 

నా మితుర్డు ( అవును,  ఇపుప్డు ఆ పెదాద్యన నాకు చాలా దగగ్రైనాడు) అనాన్డు: 

' ఇది జరిగిన తరువాత కొనాన్ళళ్వరకు నా అంతరాతమ్ నాతో ఏమీ గొడవపడలేదు. బాధ పడాడ్ను.కాని ఎందుకు? నేను పేర్మించిన 
మనిషిని చంపుకునన్ందుకు.ఆమెపై పేర్మ నా నరాలలో యింకా పర్వహిసూత్నే ఉండింది. నేను  చంపుకునన్ది నా పేర్మను.కాని నేను పేర్మించిన మనిషి 
మరొకరికి భారయ్ అయితే నేను సహించగలనా? చంపకుండా ఎలా ఉండగలను? ఇక ఆ అమాయకుడి విషయమా? అతడు అరెసట్ అయినపుప్డు కొంచెం 
ఆందోళనచెందాను. అతడి అనారోగయ్ం ,ఆ తరువాత అతడు తవ్రలో చనిపోవడంతో ఆ ఆందోళన కూడా సమసిపోయింది. అతడు జబుబ్ పడడానికి 
చనిపోవడానికి అతడి అరెసుట్ కారణం కాదు అని కూడా నిరాధ్రణ చేశారు. అతడికి అంతకు ముందే ఏదో జబుబ్ ఉండింది.ఎలాగూ పోయేవాడే.ఇక నేను 
తెచేచ్సుకునన్ డబుబ్, నగలు. నేనేమీ డబుబ్కు కకుక్రిత్ పడి దొంగిలించలేదు. హతయ్ను దొంగతనంలో భాగంగా విచారణను పకక్దోవ పటిట్ంచడానికి చేశాను. 
దొంగిలించిన సొముమ్ సవ్లప్మే. ఆ సొముమ్ మొతత్ం వెంటనే శరణాలయాలకు దానం చేశాను. కనుక చాలాకాలం వరకు నా అంతరాతమ్ ననేన్మీ యిబబ్ంది 
పెటట్లేదు.ఎటువంటి అశాంతి లేకుండా చాలాకాలం గడిచిపోయింది.ఆ తరువాత ఒక సవ్చఛ్ందసేవాసంసథ్లో చేరి సేవచేశాను. అంటే, కాయకరమ్. 
ఇలాంటిపనులలో గతానిన్ యించుమించు మరచిపోయాను. అపుప్డపుప్డూ అది గురొత్చేచ్ది. కాని తోసెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచేవాణిణ్.ధరమ్కారాయ్లలో ఎకుక్వ 
చురుకుగా పాలొగ్నేవాణిణ్. ఎనోన్ సంసథ్లు సాథ్పించి పటట్ణాభివృదిధ్కి చేయగలిగిందంతా చేశాను. చాలా సంసథ్లకారయ్వరాగ్లలో సభుయ్డిగా ఎనున్కునాన్రు 
ననున్.ఇలా ఎనిన్ చేసినా ఎనిన్ పనులలో మునిగి తేలుతునాన్ , గతం గురుత్కురావడం మానలేదు. దానిన్ తోసెయయ్డం అంతకంతకూ కషట్మయింది.ఆ సిథ్తిలో 
ఒక అమామ్యిని చూచాను. తెలివైన మనిషి. పరిచయమైన కొదిద్ రోజులలోనే ఆమెను పెళిళ్ చేసుకునాన్ను. సంసారంలో భారాయ్పిలల్లపటల్  బాధయ్తలలో 
గతం మరచిపోవచచ్నుకునాన్ను.కాని నా సిథ్తి యింకా హీనమయింది. నా భారయ్కు నేనంటే అమితపేర్మ. నేనొక హంతకుణిణ్ అని తెలిసేత్? ఆమె నాతో 
మొదటిసారి మనకో బిడడ్ కలగబోతునాన్డు అనన్పుప్డు నేను కలవరపడాడ్ను. పార్ణం తీసిన నేను,  నా పార్ణం పోసుకుంటునన్వాడికి నా ముఖం ఎటాల్ 
చూపించను? ఒకరి తరావ్త ఒకరు, ముగుగ్రు పిలల్లు కలిగారు. వారిని ఎలా పేర్మిసాత్ను? ఎలా విదాయ్బుదుధ్లు చెపిప్సాత్ను? మంచి గురించి, మానవతవ్ం 
గురించి వాళళ్కు  ఏం చెబుతాను, రకత్ం చిందించినవాణిణ్? ఎంత ముదొద్చేచ్ పిలల్లు!  దగగ్రకు తీసుకోవాలని, ముదుద్చేయాలని.కాని  ఆ అమాయకపు 
ముఖాలలోకి చూచే యోగయ్త నాకు లేదు. 

'రాను రాను నేను చిందించిన రకత్ం ననున్ భయంకరంగా వెంటాడడం మొదలుపెటిట్ంది. ఒక యవవ్నవతి నిండుపార్ణాలు తీశాను. ఆ 
రకత్ం పర్తీకారం కోరుతోంది.భయంకరమైన కలలు.గుండెనిబబ్రం కలవాణిణ్ కనుక తటుట్కునాన్ను. ఈ రహసయ్నరకం నా  పాపానిన్  పర్కాష్ళనం 
చేసుత్ందేమో? కాని అది కూడా జరగలేదు. పోను పోను పరిసిథ్తి దురభ్రమయింది. 
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'నా ఔదారయ్ం,నా దానధరామ్లు, వీటి కారణంగా సమాజంలో నాకొక సాథ్నం ఉంది.అందరూ గౌరవం చూపేవారు. వాళుళ్ ఎంత 
ఎకుక్వ గౌరవం  చూపితే నాకు అంత దురభ్రంగా ఉండేది. ఆ గౌరవానికి నేను అరుహ్ణిణ్ కాదని నాకు మాతర్మే తెలుసు. అపుప్డపుప్డూ 
చచిచ్పోదామనుకునే  వాణిణ్. ఆ ఆలోచనరాగానే, దాని వెంటనే ఇంకో ఆలోచన వచేచ్ది. బయటికి వెళిళ్ అందరినీ పిలిచి ' నేనొక హతయ్ చేశాను' అని 
చెపేప్సేత్?అపుప్డపుప్డూ కల కూడా వచేచ్ది, అలా చెపిప్నటుట్.  ఈ ఆలోచనలు, రకరకాల రూపాలలో,  దాదాపు మూడు సంవతస్రాలు వెంటపడాడ్యి. 
చివరకు అనుకునాన్ను.ఒకక్సారి చేసినపాపం చెపేప్సేత్ , ఇక ఆ పై పర్శాంతంగా ఉండవచుచ్, అని.అనుకోడం సులభమే.కాని నేరం ఒపుప్కోడం? 
వణికిపోయాను. 

' ఈ సిథ్తిలో,  నీ పేర్మఛాలెంజ ఉదంతం. అకక్డ జరిగింది చూశాక,  ఒక నిశచ్యానికి వచేచ్శాను', అని ఆగిపోయాడు. 

' అంత చినన్ సంఘటన ఇంత పెదద్ నిరణ్యానికి కారణం కాగలుగుతుందా?' అనాన్ను. 

' నా నిరణ్యం గత మూడు సంవతస్రాలుగా పెరుగుతూ ఉండింది. నీ కథ దానికి ముగింపుమాతర్మే యిచిచ్ంది.నినున్ చూసి ననున్  నేను 
నిందించుకునాన్ను. అసూయపడాడ్ను'.ఈ మాటలంటునన్పుడు అతడి ముఖంలో చిరుకోపం కనిపించింది. 

' కాని, నీవు ఇపుప్డు నిజం చెపిప్నా ఎవడూ నమమ్డు. పధాన్లుగేళళ్నాటి మాట', అనాన్ను. 

' నా దగగ్ర ఆధారాలునాన్యి.బలమైన ఆధారాలు. అవి చూపిసాత్ను', అనాన్డు. 

అమాంతంగా లేచి అతణిణ్ ఆలింగనం చేసుకునాన్ను. 

' ఒకక్టి చెపుప్. ఒకక్టి', అనాన్డు, ఏదో అంతా నా మీదనే ఆధారపడినటుట్. ' అలా చేసేత్ నా భారయ్ , నా పిలల్లు ?  నా భారయ్ కుంగి 
కుంగి కృశించి చచిచ్పోతుంది.నా పిలల్లు, వాళళ్ ఆసుత్లు అంతసుత్ అలాగే ఉంటాయి. కాని, వారు ఒక హంతకుడి బిడడ్లుగా బతకవలసిందే కదా, 
జీవితమంతా? వాళళ్ మనసులలో   నా గురించి ఎటువంటి ముదర్ వేసిపోతాను?' 

నేనేం పలకలేదు. 

' వాళళ్ను వదిలేసి వెళిళ్పోతాను కదా, శాశవ్తంగా.తెలుసోత్ందా, శాశవ్తంగా? 

నేను నిశచ్లంగా కూరుచ్ండి మనసులోనే పార్రథ్న చేశాను.భయమేసింది. కూరోచ్లేక  లేచి నిలబడాడ్ను. 

'ఏమంటావు? ', అని, నా ముఖంలోకి చూచాడు. 

' వెళుళ్. వెళిళ్ అంతా చెపేప్సెయ.ఏదీ ఉండిపోదు.నిజమొకక్టే నిలిచిపోయేది.నీ పిలల్లు ఎదుగుతారు.నీ ఔనన్తాయ్నిన్ అరథ్ం 
చేసుకుంటారు', అనాన్ను. 

ఒక నిశచ్యానికి వచేచ్సాడు. వెళిళ్పోయాడు. 
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ఆ తరువాత  పదిహేనురోజులు ననున్ కలవడానికి పర్తిరోజు వచేచ్వాడు. ఆ క్షణానిన్ ఎదిరించడానికి యింకా సిదధ్ంగా లేడు. అతని 
తెగని అంతసస్ంఘరష్ణ చూసేత్  నాకు చాలా బాధ కలిగేది.ఒకరోజు అనే వాడు:' నేను నిశచ్యించుకునాన్ను.ఏమైనా  సరే చెపేప్సాత్ను', అనే వాడు. 
మరాన్డు:'నాకుతెలుసు, ఆ క్షణంనుండి యిక నాకు సవ్రగ్మే.పధాన్లుగేళుళ్గా యీ నరకం అనుభవిసుత్నాన్ను.శిక్షను సీవ్కరిసాత్ను.జీవించడం 
మొదలుపెడతాను. తపుప్చేసి తపుప్తో ఎంతకాలమైనా బతకొచుచ్.కాని అది బతుకుకాదు. నేను బతకాలి. బహుశా నా పిలల్లు నేనెటువంటి 
శిక్షననుభవించానో అరథ్ం చేసుకుంటారు. వాళుళ్ ననున్ నిందించరు.' 

నేననాన్ను,' అందరూ అరథ్ం చేసుకుంటారు. వెంటనే కాకపోయినా, తరావ్త. ఎందుకంటే, నీవు సతాయ్నిన్ పటుట్కునాన్వు, ఈ 
లోకపుసతయ్ం కాదు. పై లోకపు సతయ్ం.' నా మాటతో బరువు దించుకొని ఆ రోజు వెళిళ్పోయేవాడు. మరాన్డు మళీళ్ వచేచ్వాడు.ముఖంలో కాంతి ఉండదు. 
సవ్రం వికటం. 

' నేను వచిచ్నపుప్డలాల్, నీవు ననున్ గుచిచ్గుచిచ్ చూసాత్వు. ఇంకా వీడు బయటపడడేమి అనుకుంటావు కదూ? ఆగు.ననున్ 
తేలికచేయొదుద్. అది అనుకునన్ంత సులభమేమీ కాదు. అసలు ఎపప్టికీ నేను బయటపెటట్లేకపోవచుచ్...నీవు వెళిళ్ చెపప్వు కదా?   చెబుతావా?' 

గుచేచ్ చూపులు  కాదు,అసలు అతడి వైపే చూడలేకపోయాను.నాలో అతడి గురించి ఆందోళన  పెరిగిపోతోంది, అతడికి 
ఏమవుతుందోనని.జాలేసోత్ంది. నాకు రాతుర్లు నిదర్పటట్డం లేదు. 

మళీళ్ వచాచ్డు మరాన్డు:' ఇపుప్డే యింటినుండి వసుత్నాన్ను. నా భారయ్ గడప దగగ్ర నిలబడి నా వైపే చూసోత్ంది. భారయ్ చూపు అంటే 
తెలుసా నీకు? నీకు తెలీదు. పిలల్లు, 'నానాన్ తవ్రగా వచెచ్య.పిలల్ల కథల పుసత్కం వినిపించాలి', అనాన్రు.నీకు అరథ్మవుతోందా? కాదు.ఈ లోకంలో ఒకడి 
బాధనుండి మరొకడు ఏమీ నేరుచ్కోలేడు.' 

అతడి కళుళ్ తడిశాయి. పెదవులు వణుకుతునాన్యి.ఉనన్టుట్ండి టేబుల మీద బలంగా ఒక గుదుద్ గుదాద్డు.టేబుల మీది వసుత్వులనీన్ 
పైకెగిరాయి. అతడలా చేయడం అది మొదటిసారి.అతనిది మృదుసవ్భావం.పైకెగిరిన వసుత్వులు పటిట్ంచుకోకుండా అతడు: 

' అసలు అవసరమా? ఏమయింది చెపప్నందువలల్? నా నేరానికి మరొకడు శిక్ష అనుభవించలేదే? అతడు జవ్రంతో పోయాడు. నా శిక్ష 
నేను అనుభవించాను ఇనాన్ళుళ్గా.అయినా ఇపుప్డు  నేను చేశానని చెపిప్నా నా మాట ఎవడు నముమ్తాడు? నా ఆధారాలు ఎవడు నిజమనుకుంటాడు? 
అనవసరంగా నా భారాయ్పిలల్లకు జీవితాలలో సుఖము శాంతి లేకుండా చేయడం తపప్ ఒరిగేదేముంది? పొరపాటు పని కాదా ? ఏది ఒపుప్ ఏది తపుప్? 
జనం ఏమంటారు? మెచుచ్కుంటారా? నా మంచితనానిన్ గురిత్సాత్రా? నా నిరణ్యానిన్ గౌరవిసాత్రా? ' 

'దేవుడా!' అనుకునాన్ను. ఇపుప్డుకూడా ఇతడు ఇతరుల గౌరవం గురించి ఆలోచిసుత్నాన్డు.అతనిన్ ఆ సిథ్తిలో చూసుత్ంటే జాలివేసింది. 
అతని బాధను పంచుకోవాలని ఉంది.అతని బాధకు ఉపశమనం కలిగ్ంచాలని ఉంది. కాని ఎలా? అతడు తన వశంలో లేడు. అతని దురభ్రమైన 
అంతసస్ంఘరష్ణ అరథ్మైంది, కొంత అనుభవిసుత్నాన్ను కూడా. 

'నేనేం చెయాయ్లి ? నీవు నిరణ్యించు', అని ఆకోర్శించాడు. 

'వెళుళ్. వెళిళ్ బయట పర్పంచానికి చెపుప్', అనాన్ను, దృఢసవ్రంతో కాదు. టేబుల  మీద ఉనన్ పుసత్కానిన్ తీసుకొని, తెరిచి చూపించాను. 
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24. గోధుమగింజ భూమిలో పడి చావకుండిన యెడల అది ఒంటిగానే యుండును; అది చచిచ్న యెడల విసాత్రముగా ఫలించును 

25. తన పార్ణమును పేర్మించు వాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవముకొరకు 
దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

చదివి, ఒక నవువ్ నవావ్డు.ఆ నవువ్లో బాధ, అసహనం, ఉపహాసం. 

‘నిజం.గొపప్ గర్ంథాలు. నా కోసం ఘోరమైన నిజాలు పటుట్కుంటావు ఆ గర్ంథాలనీన్ వెదికి వెదికి. ఈ గర్ంథాలు నా ముఖం మీద 
కొటట్డం నీకు సులభమే.అవును,  ఎవరు రాశారు ఈ గర్ంథాలు ?దేవదూతలు! రాసాత్రు.వాళళ్కు సంసారాలుండవు. వాళళ్కేం తెలుసు?' 

ఈ సారి అతని ముఖంలో  నా పటల్ అసహయ్ం కూడా కనిపించింది. కురీచ్లోనుంచి లేచాడు. 

' మంచిది.వసాత్ను.బహుశా మళీళ్ మన కలయిక పరలోకంలో. పధాన్లుగు సంవతస్రాల నరకం రేపటితో ముగుసుత్ంది', అంటూ 
వెళిళ్పోయాడు. అతనిన్ ఆలింగనం చేసుకోవాలనిపించింది. కాని ధైరయ్ం చాలలేదు. 

వెళిళ్పోయాడు. నేను కూరీచ్లో కూలబడిపోయాను. మనసులో పార్రథ్న చెపుప్కునాన్ను, అతడికి అవసరమైన నిబబ్రం కలగాలని. నా 
కళళ్వెంట నీరు కారుతూనే ఉండినాయి. అలానే కూరుచ్ండిపోయాను. అరధ్రాతిర్ అయింది. హఠాతుత్గా తలుపు తెరుచుకుంది. నాకు ఆశచ్రయ్ం 
వేసింది.అతడు మళీళ్ వచాచ్డు. 

' ఎకక్డికి  వెళిళ్వసుత్నాన్వు?', అని అడిగాను. 

'ఇకక్డేదైనా మరిచ్పోయానా నేను? నా కరిచ్ఫ?... పోనీ.ఏమీ మరిచ్పోలేదేమో?... నేను కొంతసేపు ఇకక్డ ఉంటాను', అనాన్డు. 

అతడు కూరుచ్నాన్డు.నేను అతడి పకక్నే నిలబడాడ్ను. 'నీవూ కూరోచ్', అనాన్డు. కూరుచ్నాన్ను.రెండు నిమిషాలు నిశశ్బద్ం. 
ననున్  తదేకంగా చూసి, చిరునవువ్ నవావ్డు. ఆ నవువ్ నాకు బాగా గురుత్. ఆ తరువాత లేచాడు.ననున్ ఆలింగనం చేసుకునాన్డు. 

' జాఞ్పకం ఉంచుకో.నేను నీ కోసం రెండోసారి వచాచ్ను. వింటునాన్వా? గురుత్ంచుకో,రెండోసారి', అంటూ వెళిళ్పోయాడు. 

'రేపు',నా మనసులో మెదిలింది. 

అవును, ఆ మరుసటి రోజే. అతడు వచిచ్వెళిళ్న సాయంకాలం నాకు తెలీదు ఆ మరుసటి రోజు అతడి పుటిట్న రోజని. అతని పుటిట్నరోజు 
ఎపుప్డూ ఘనంగా జరుగుతుంది.పెదద్ సమావేశం.  ఇంచుమించు టౌనంతా హాజరవుతుంది.ఈ రోజు కూడా.రాతిర్ విందు ముగిసిన తరువాత అతడు 
హాలు మధయ్కు వచాచ్డు. చేతిలో ఒక కాగితం .ఆ నాడు తాను చేసిన హతయ్ గురించి పూరిత్  వివరాలునన్ ఆ పతర్ం, తను పనిచేసుత్నన్  పర్భుతవ్శాఖ 
ముఖాయ్ధికారికి రాసినది.  దానిన్ అకక్డ చేరిన వారందరి మధయ్ నిలుచుని చదివి వినిపించాడు.చదవడం ముగించి: 

' ఒక రాక్షసుడిలా పర్వరిత్ంచాను.మనిషికి మానవతావ్నికి ననున్ నేను దూరం చేసుకునాన్ను.ఇపుప్డు నాకు భగవంతుని ఆదేశం 
అందింది.నా పాపానికి పార్యశిచ్తత్ం చేసుకుంటాను. పాపఫలం సీవ్కరిసాత్ను', అనాన్డు.తరువాత అతడు ఆ హతయ్ చేసిన రోజు ఆమె యింటినుండి తెచిచ్ 
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యినేన్ళుళ్ భదర్ంగా దాచిన వసుత్వులనీన్ , తను చేసిన హతయ్కు సాకాష్య్ధారాలు అని అతడనుకునన్వి, తెచిచ్ అకక్డ బలల్మీద ఉంచాడు--హతయ్ చేయబడిన సతరీ 
నగలు, ఆమెకు కాబోయే భరత్ బొమమ్ ఉనన్ ఆమె మెడలో ఉండిన లాకెటుట్, ఒక శిలువ, ఆమె డయరీ,ఆమెకు కాబోయే భరత్ తవ్రలో వసుత్నాన్ను అని ఆమెకు 
రాసిన ఒక ఉతత్రం, దానికి ఆమె రాసిన అసంపూరణ్ పర్తుయ్తత్రం. ఎందుకు ఉంచుకునాన్డు ఆ ఉతత్రాలు?  కాదనలేని  ఈ సాకాష్య్ధారాలు ఎవడైనా 
చింపివేయకుండా ఇనేన్ళుళ్ ఎందుకు భదర్ంగా  దాచుకుంటాడు? 

అయితే, ఆ తరువాత ఆ రోజు  అకక్డ జరిగిందేమిటి? వినన్వారు అవాకక్యినారు. అతడు చెపిప్న కథ ఎవరూ నమమ్లేదు. ‘ఈయనకు 
మతి చలించింది అనుకునాన్రు.కాని కథ ఆసకిత్కరంగా ఉంది,వినాన్రు.కొనిన్ రోజులు గడిచాక టౌనోల్ అందరు నిరాధ్రణ చేసుకునాన్రు, అతడికి మతి 
సిథ్మితం తపిప్ంది అని.నాయ్యాధికారులు  ఉపేకిష్ంచలేరు కనుక విచారణ చేశారు.కాని ఆ ఆధారాలు బలమైనవి కావని కేసు మూసేశారు. ఆమె నగలు, ఆ 
ఉతత్రాలు నేరానిన్ ఖచిచ్తంగా నిరూపించలేవు. అవి అతడికి ఒక సేన్హితుడికిచిచ్నటుల్  కానుకలుగానో భదర్పరచమనో యిచిచ్ ఉండవచుచ్. కేసు మూసేసిన 
తరువాత హతయ్చేయబడిన సతరీ దగగ్రి బంధువులు ఆ నగలు ఆమెవే అని నిసస్ందేహంగా గురిత్ంచారు. ఏమయినా, ఆ వయ్వహారం అంతటితో ముగిసింది. 

అయిదు రోజుల తరువాత, టౌనోల్ అందరూ అనుకుంటునాన్రు, అతడు జబుబ్పడాడ్డని, బతకడని. జబేబ్మిటో తెలీదు. గుండెజబబ్నాన్రు. 
కాని అతడి భారయ్ అతడి మానసికసిథ్తిని కూడా పరీకిష్ంచమని అడిగిందట వైదుయ్లిన్.అనిన్ పరీక్షలు చేసి, చివరకు అది మానసికవాయ్ధి అని తేలాచ్రు. 
జబేబ్మిటో నాకు తెలిసి ఉంటుందని ఊళోళ్ కొందరు నా దగగ్రకు వచాచ్రు. నేనెవరితోను ఏమీ అనలేదు. అతణిణ్ కలవడానికి వెళాల్ను. కాని అతని 
భారయ్ ననున్ యింటిలోపలికి రానివవ్లేదు. నేనంటే మండిపడుతోంది. 

' నీవలేల్ ఆయనకు ఈ జబుబ్. నీవే కారణం. ఏడాదినుంచి మనసు సరిగా లేదాయనకు.వింతగా పర్వరిత్ంచేవాడు. ఊళోళ్ అందరికీ 
తెలుసు. నీ పర్వచనాలు ఆయనను ఈ గతికి తెచాచ్యి. మరీ ఈ నెలరోజులుగా కొంపలో కంటే నీ దగగ్రే ఎకుక్వ ఉంటునాన్డు', అనన్ది. 

ఆమె మాతర్మే కాదు.ఊళోళ్ చాలామంది అదే అనుకుంటునాన్రు.'నీవలేల్ యిదంతా జరిగింది', అంటునాన్రు. 

నాకు లోపల సంతోషం. భగవంతుడు అతణిణ్ కరుణించాడు. తనకు దూరమైన బిడడ్ తిరిగి చేరవసేత్ తండిర్కి అంతకంటే 
ఆనందమేముంటుంది? అతడికి మతితపిప్ందంటే నేను నమమ్లేదు. నేను ఎటాల్గైనా అతణిణ్ ఒకక్సారి కలవాలనుకునాన్ను. అతడు కూడా , పార్ణం 
పోయేలోపల ననొన్కసారి  చూడాలనుకుంటునాన్డని  తెలిసింది.  వెళాళ్ను. అతనిన్ చూడగానే తెలిసింది, రోజులు కాదు గంటలలో ఉంది అని. 
బలహీనంగా ఉనాన్డు.ఒళుళ్ పాలిపోయి ఉంది. చేతులు వణుకుతునాన్యి. ఊపిరిపీలచ్డం కషట్ంగా ఉంది. కాని ముఖంలో కాంతి పర్శాంతి ఉనాన్యి. 

' చేసేశాను' అనాన్డు,ననున్ చూసూత్నే.'నీ కోసం రోజూ ఎదురు చూసుత్నాన్ను.ఎందుకు రాలేదు యినిన్  రోజులు?' 

ననున్ రానివవ్లేదు అని అనలేదు నేను. 

అతడనాన్డు:' భగవంతుడికి  నామీద  దయ  కలిగింది.ననున్ తన దగగ్రికి తీసుకుంటునాన్డు.నేను చనిపోతునాన్ని తెలుసు.కాని ఎంత 
కాలం తరువాత మళీళ్ పర్శాంతి సంతోషం!నా పని నేను చేశాను. మరుక్షణమే దివయ్లోకం దిగివచిచ్ంది నాలోకి. ఇపుప్డు నేను నా పిలల్లను పేర్మించగలను. 
వాళళ్ను ముదుద్పెటుట్కోగలను.నా భారయ్ నాయ్యమూరుత్లు, ఎవవ్రూ ఒకక్రుకూడా నమమ్లేదు నేను హంతకుణిణ్ అని. నా పిలల్లు కూడా ఎపప్టికీ 
నమమ్రు. అదీ,  వారిపై భగవంతుని కృప. నేను చనిపోతాను.కాని నా పిలల్లపై ఎటువంటి మచచ్వదలకుండా పోతునాన్ను. సవ్రగ్ంలో ఉనన్టుట్ంది నాకు. నా 
కరత్వయ్ం నేను నిరవ్రిత్ంచాను.' 
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అతడికి మాటాల్డడం కషట్ంగా ఉంది. ఊపిరి  అందడంలేదు.  నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని పేర్మగా ఒతాత్డు. చాలాసేపు మేం 
మాటాల్డలేదు. అతడి భారయ్ మాటిమాటికి తొంగి చూసుత్నన్ది. కాని అవకాశంచూసుకొని,నాతో రహసయ్ంగా అనాన్డు: ' నీకు  జాఞ్పకం ఉందా? నేను ఆ 
రాతిర్ నీ దగగ్రికి రెండవసారి వచాచ్ను.గురుత్ంచుకో అని కూడా అనాన్ను. నీకు తెలుసా నేను ఆ రాతిర్ రెండవసారి ఎందుకొచాచ్నో?....నినున్ చంపడానికి! ' 

నేను ఉలికిక్ పడాడ్ను. 

' ఆ రోజు నీదగగ్రనుంచి వెళిళ్పోయానా? బయట చీకటి. వీధులవెంట తిరిగాను. నాలో నేను ఘరష్ణ పడాడ్ను. ఉనన్టుట్ండి నీ మీద 
విపరీతమైన దేవ్షం కలిగింది. భరించలేనంత.: 'ఈవేళ   ననున్ కటిట్పడేసుత్నన్ది అతడొకక్డే. నా విధిని నిరణ్యించే నాయ్యనిరేణ్త అయినాడతడు. ఇంత 
జరిగిన తరువాత, రేపు నలుగురి ఎదుట నా నేరం ఒపుప్కోక తపప్దు. వాడికి అంతా తెలుసు.' అనుకునాన్ను. నీవు నా నేరానిన్ బయటపెటేట్సాత్వని 
భయపడలేదు. నాకు ఆ ఆలోచనకూడా రాలేదు. కాని అనుకునాన్ను:'నా గురించి యింత తెలిసిన తరువాత నా ముఖం అతనికి ఎలా చూపించను? ముఖం 
చూడనకక్రలేదు. అతడు దూరంగా ధృవపార్ంతంలో ఉనాన్ ఈ ఆలోచన భరించడం దురభ్రం.’  నీవే కారణం ఈ దురభ్రవేదనకు అనుకునాన్ను. ఈ వేదన 
అంతం కావాలంటే నినున్ అంతం చేయాలి. అపుప్డు రెండోసారి వచాచ్ను నీ దగగ్రికి. నీ టేబుల మీద కతిత్ ఉండడం గురుత్ ఉండింది. వచిచ్ 
కూరొచ్నాన్ను.నినూన్ కూరోచ్మనాన్ను. ఒక నిమిషం, నిమిషమంతా ఆలోచించాను. ఆ క్షణంలో నినున్ చంపి ఉంటే, వెనుకటి హతయ్మాట ఎటాల్ ఉనాన్, ఈ 
హతయ్తో సరవ్నాశనం అయిపోయేవాణిణ్.కాని ఆ క్షణం అదేమీ ఆలోచించలేదు నేను.కేవలం నీ మీద పగతీరుచ్కోవాలనన్ ఆలోచనమాతర్మే. భగవంతుడు ఆ 
క్షణం నా లోపలి  దయాయ్నున్ండి ననున్ కాపాడాడు. కాని, తెలుసా? ఆ రోజు నీవు మృతుయ్వుకు దగగ్రగా ఉనన్ంతగా  ఎపుప్డూ లేవు.' 

ఒక వారం తరువాత అతడు చనిపోయాడు. టౌన మొతత్ం శవయాతర్లో పాలొగ్ంది. అకక్డి ముఖయ్ పూజారి అతనిన్ గురించి ఆరర్ద్ంగా 
మాటాల్డాడు. అందరూ ఆ మాయదారి జబుబ్ను నిందించారు.ఆయన అకాలమరణానికి సంతాపం చెందారు. ఊళోళ్ని జనమంతా నా మీద చాలా 
కోపంగా ఉనాన్రు, అతని మరణానికి కారణం నేనేనని వారి దృఢభావం. ననున్ చూడడానికి కూడా యిషట్పడడంలేదు. కొందరు మాతర్ం అతడు ఆనాడు 
చెపిప్ంది నమామ్రు. నమిమ్నవారి సంఖయ్ కర్మంగా పెరుగుతూ వచిచ్ంది.  నా దగగ్రకు వచేచ్వారు, నిజమేమిటో చెబుతానని.మనిషి 
పతనం  వినడం  జనాలకు యిషట్ం కదా!నేను పెదవి విపప్లేదు. ఆ తరువాత కొదిద్ రోజులలోనే  నేను ఆ వూరు వదిలివెళిళ్పోయాను. 

( ఇది Dostoevsky నవల The Brothers Karamazov లోని ఒక భాగం..ఈ భాగం నవలలోని Father Zossima తన 
డైరీలో తన యవవ్నదశలోని తన అనుభవానిన్ రాసుకునన్ది. 

ఈ భాగం ఒక సవ్తంతర్మైన కథగా నిలుసుత్ంది అని నేననుకొంటునాన్ను.ఇకక్డ నేను చేసింది  ఆ కథకు ఎకుక్వ భాగం 
అనువాదము.కొంత అనుసరణము. కొనిన్ చినన్చినన్ మారుప్లు. 

ఈ కథకు  పేరు నేను పెటిట్ందే.ఆంగాల్నువాదంలో ఈ భాగానికి The Mysterious Visitor అని పేరు. ఈ కథలో The second 
coming పర్ధానాంశం. ‘ నేను రెండవసారి వచాచ్ను.గురుత్ంచుకో’, అనన్ మాట కథాకర్మంలో కీలకమైన మారుప్,కథారథ్ంలో కీలకాంశం. అది మనిషి 
దివ్జనమ్ను, అవతార పునసాస్కాష్తాక్రానిన్ కూడా  చెబుతుంది.ఆంగల్ంలో పేరు ఈ రెండు ముఖాలను సూచించగలదు.) 

PPP 



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

81   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

ననడడకక                                ఆరిఆరి  తారామయయ్తారామయయ్ 
 

  టీచర కవితా సవ్రూపాల గురించి పాఠం చెపుత్నాన్డు. టకావొ మనసు పాఠం మీద లేదు. కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్డు. వరష్ం పడుతుంది. గాలికూడా ఉదృతంగా ఉంది. ఈ వరాష్కాలానికి ఇదే మొదటి  వాన.  

హైసూక్లుకు అటువైపునన్ ‘షింజూకు జాతీయ వనం’ వరష్ంలో మసకగా కనబడుతోంది. వనం వెనుక ఉనన్ పెదద్పెదద్ భవనాలు పెదద్ 
చెటల్లాగా కనబడుతునాన్యి.   

టీచర బోరుడ్ మీద ఒక కవిత రాసుత్నాన్డు. ఇదే మంచి సమయం అనుకుని శబద్ం చెయయ్కుండా కాల్సునుంచి బయటకు వచేచ్శాడు 
టకావొ. పుసత్కాల సంచి భుజాన వేసుకుని వానలో తడుచుకుంటూ రోడుడ్ దాటి షింజూకు వనంలోకి పరిగెతాత్డు. అకక్డ ఒక చినన్ కొలనూ, దాని ఒడుడ్ 
మీద అకక్డకక్డా చినన్చినన్ పందిళూళ్ ఉనాన్యి. దగగ్రగా ఉనన్ పందిటోల్కి పరిగెతాత్డు టకావొ. అతణిణ్ చూసి పందిటోల్ ఉనన్ బెంచ మధయ్లో కూరుచ్ని ఉనన్ 
యువతి పకక్కు జరిగి అతనికి చోటు చేసింది. టకావొ వాలకం చూసి తన చేతి సంచిలోంచి ఒక టవల తీసిచిచ్, “తల తుడుచుకో, లేకపోతే జలుబు 
చేసుత్ంది,” అంది. అతను థాంకస్ చెపిప్, తల తుడుచుకుని, చొకాక్, పాంట కూడా టవల తో తుడుచుకునాన్డు.  

ఇదద్రూ బెంచ మీద కూరుచ్ని కొలను వైపు చూసూత్ ఉండిపోయారు. కొలనులో ఐరిసుల్ వానలో తడుసూత్, గాలికి ఊగుతూ, 
తడిచికేరింతలు కొడుతునన్ పిలల్లాల్గా చూడముచచ్టగా ఉనాన్యి. ఎంతసేపు చూసినా తనివితీరని దృశయ్ం. ఇదద్రూ మంతర్ముగుధ్లాల్గా చూసూత్ ఉండి 
పోయారు.  

వాన కొంచెం తగుగ్ముఖం పటిట్నపుప్డు ఆమె అతనివైపు తిరిగి, “సూక్లు ఎగొగ్టొట్చాచ్వా?” అని అడిగింది. తన చొకాక్మీద హైసూక్లు 
పేరు రాసి ఉండటం వలల్, కొంచెం సిగుగ్పడుతూ, టీచర పార్చీన సాహితయ్ం గురించి చెపుత్ంటే తనకు బోర కొటిట్ందనీ, పైగా ఇది ఈ సీజనకు మొదటివాన 
కదా, వానలో తడవాలనిపించిందనీ, తనకు వానంటే చాలా ఇషట్ం అనీ చెపాప్డు టకావొ.  

లంచ టైం అవుతుంది కదా, ఆకలి కావడం లేదా అని అడిగి, తన బాగ లోంచి రెండు చాకలెటుల్ తీసి అతనకిసూత్, ఆమె కూడా రెండు 
చాకలెటుల్ తీసుకుంది. ఒక బీర బాటిల కూడా బయటకు తీసింది. “మీకు లంచ అంటే చాకలెటూల్ బీరూనా?” అనాన్డు టకావొ, నవువ్తూ. తన బాగ లోంచి 
లంచ బాకస్ బయటకు తీసి అందులో ఉనన్ అనన్ం ముదద్లు ఆమెకు ఇవవ్బోయాడు. ఆమె చెయియ్ అడడ్ం పెటిట్, “ఫరవాలేదు, నువువ్ తిను,” అంది. 

తరావ్త ఇదద్రూ చాలాసేపు అకక్డే కూరుచ్నాన్రు కొలనువైపూ, కొలనుచుటూట్ ఉనన్ చెటల్వైపూ, దూరంగా కొలనువెనుక ఉనన్ భవనాల 
వైపూ చూసూత్. కొంచెం సేపటికి వాన ఆగిపోయింది. ఆమె లేచింది. బాగ చేతబటుట్కుని వెళిళ్పోతూ,  

ఉరుము ఉరిమింది 
మబుబ్ పటిట్ంది 
వానొసుత్ందేమో 
వసేత్, నాతో ఇకక్డే ఉండిపోతావా? 

అని, సమాధానం ఏంటీ అనన్టుల్ చూసూత్, వెళిళ్పోయింది. 
* 
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తరావ్త వాన పడిన పర్తిరోజూ ఆ పందిరికింద ఇదద్రూ కలిశారు. అతను కాల్సులు ఎగొగ్డుతునన్ందుకు విచారిసూత్, “ఏ సబెజ్కుట్లంటే 
ఇషట్ం,” అని అడిగిందామె. సూక్లోల్ ఏదీ ఇషట్ం లేదనీ, తనకు అందమైన షూస తయారు చెయాయ్లనే కోరిక ఉందనీ, ఇపప్టికే తను ఆ పర్యతన్ంలో 
ఉనాన్ననీ చెపాప్డతను. తలిల్దండుర్లకు అతను షూస మీద చూపిసుత్నన్ మోజు అరథ్ం కాకుండా ఉందనీ, వాళుళ్ అతనితో సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదనీ 
చెపాప్డు. 

బాగా వాన పడుతునన్ ఒకరోజు, ఆమె పాదాల కొలతలు తీసుకునాన్డు టకావొ. మంచి షూస చేసిపెడతాననాన్డు. రకరకాల షూస 
తయారుచెయయ్డానికి ఉపయోగపడే మంచి టెకిన్కల మానుయ్వల ఒకటి కొని, అతనికి బహూకరించింది ఆమె.  

జులై చివరోల్ సూక్లు సెలవులు మొదలయాయ్యి. వానాకాలం కూడా అయిపోయింది. టకావొ ఒక చినన్ షూ కంపెనీలో పారట్ టైం 
ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. డబుబ్లునన్పుప్డలాల్ మెతత్టి చరామ్లూ, కుటేట్ పనిముటూల్ కొనాన్డు. 

* 
 
సెలవుల తరావ్త మళాళ్ సెపెట్ంబర మొదటి వారంలో హైసూక్లు తెరిచారు. మొదటి రోజు కాల్సుకు వెళుత్నన్ టకావొ ఒక పదిమంది 

అమామ్యిలు బిలిడ్ంగ ఆవరణలో గుమిగూడి ఉండటం చూశాడు. వారి మధయ్ ఆమె నిలబడి ఉంది. అందరి ముఖాలు కాంతి విహీనంగా ఉనాన్యి. 
పరిగెతుత్కుంటూ అకక్డికెళాళ్డు టకావొ. “మీరు బాగా చదువుకోండి, ధైరయ్ంగా ఉండండి, వీలైనపుప్డలాల్ మన పార్చీన కవితవ్ం చదవుతారు కదూ,” 
అంటుంది ఆమె, అందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకుంటునన్టుల్. ఆమె అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయింతరావ్త తమతమ కాల్సులకు వెళిళ్పోతునన్ విదాయ్రుథ్లను, 
“ఎవరామె?” అని అడిగాడు.  

“యుకారి టీచర తెలియదా?” అనన్ది ఒకమామ్యి.  
“ఇతనెపుప్డూ వేరే పర్పంచంలో ఉంటుంటాడులే,” అంది మరో అమామ్యి. నిలబడి మాటాల్డిన వారినుంచి టకావొ తెలుసుకునన్ 

విషయాలు ఇవి: ఆమె పేరు యుకారి, సూక్లోల్ జపాన సాహితయ్ంలో జూనియర టీచర. ఆమె దగగ్ర చదువుకుంటునన్ ఒక అమామ్యి బాయ ఫర్ండ ఆమెను 
పేర్మించానంటూ వెంటబడాడ్డు. టీచర అతణిణ్ తిరసక్రించింది. దాంతో అతను టీచర మంచిది కాదనీ, తనను వలోల్ వేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచిందనీ తన 
గరల్ ఫర్ండతో చెపాప్డు. ఆ అమామ్యి కాల్సులో అందరికీ మన టీచర ఇలాంటిపనులు చేసుత్ందట అని  పర్చారం చేసింది. విషయాలనీన్ తెలుసుకునన్ 
యుకారికి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. జరిగింది జరిగినటుల్ హెడ మాసట్ర కి చెపేత్ తన విదాయ్రిథ్ మీద చరయ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పాపం, ఆ 
అమామ్యికి నిజం తెలియక తన మీద దుషర్ప్చారం చేసింది. నిజం తెలిసేత్ అలా చెయయ్దు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక, యుకారి సూక్లుకురావడం 
మానేసింది. కొనాన్ళుళ్ దూరంగా ఉండి, చివరకు ఈరోజు సూక్లుకు రాజీనామా చేసి వెళిళ్పోతోంది. ఇవీ అతను తెలుసుకునన్ వివరాలు.  

టకావొకి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది, కోపం వచిచ్ంది. తన విషయాలు అనీన్ తెలుసుకునన్ ఆమె తన గురించి ఒకక్ మాటకుడా చెపప్లేదు. 
తనకనాన్ పెదద్దిలాగా ఉండటంవలల్, పేరూ, వివరాలు అడగడానికి తను సంకోచించాడు. గౌరవంగా మాటాల్డుతూ, మీరు అనాన్డే గాని ఎపుప్డూ పేరు 
అడగలేదు. టీచరకు ఇవావ్లిస్నంత గౌరవం ఇవవ్కుండా పొరపాటున ఎపుప్డనాన్ మాటాల్డాడేమో కూడా! 

* 
 
రెండు రోజుల తరావ్త టకావొ సూక్లోల్ ఉండగా గాలివాన మొదలయింది. అతడు సూక్లోల్ంచి వనంలోకి తడుచుకుంటూ పరిగెతాత్డు.  

అకక్డ పందిటోల్ ఆమె లేదు. నిరాశ పడుతూ కొలనువైపు చూసూత్ బెంచ మీద కూరుచ్నాన్డు. చాకెల్టుల్ తింటూ బీర తాగుతూ ఉండేదామె. మనసులో ఉనన్ 
బాధను మరిచ్పోవడానికేమో! పాపం. తన సూట్డెంటకి హాని జరకూక్డదని తనమీద పడిన నిందను భరించిందిగాని, పరిషాక్ర మారగ్ం ఏంటో తెలియక 
సూక్లుకు దూరంగా ఉండిపోయింది. ఆమె ఎలాంటి టీచరో తనకు తెలియదు. ఆమె కాల్సు తీసుకుంటే తెలిసేది. మొనన్ ఆమె చుటూట్ నిలబడి ఏడుపు 
ముఖాలేసుకుని ఉనన్ సూట్డెంటుస్ని బటిట్ చూసేత్ వారికి ఆమె అంటే ఇషట్ం అనిపిసుత్ంది. మొదటి సారి వనంలో కలిసినపుప్డు ఒక టాంకా వినిపించి 
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వెళిళ్పోయింది. అపప్టికి తనకు అది టాంకా అని తెలియదు. తరావ్త తెలుసుకునాన్ ఆమెకు దానితో సంబంధం ఏంటో ఆలోచించలేదు. అలా కవితవ్ం  
వలిల్ంచే వారికి భాష మీద ఎంత పేర్మ ఉంటుందో! 

ఇంతలో గొడుగు వేసుకుని యుకారి టీచర వచిచ్ంది. వరష్ం భారీగా పడుతుండటంవలల్ గొడుగు ఉనాన్ ఆమె బాగా తడిచిపోయింది. 
ఇదివరకు ఆమెదగగ్ర ఎపుప్డూ ఉండే పికిన్క బాగ ఈరోజు లేదు. “నువివ్కక్డ ఉంటావేమోనని బసుస్ ఇకక్డ దిగాను. నా ఎపారెట్మ్ంట ఇకక్డికి దగిగ్రే. వెళిళ్ 
తల తుడుచుకుని టీ తాగుదాం, వసాత్వా?” అని అడిగింది.  

 
* 

ఎపారెట్మ్ంట కి చేరింతరావ్త తల తుడుచుకుని పొడిబటట్లు వేసుకునాన్రిదద్రూ. యుకారి టీ చేసింది. టీ తాగుతూ, తను ఆమెకోసం 
చేసిన సిల్పాప్న షూస బాగ లోంచి తీసి టేబుల మీద పెటాట్డు టకావొ. “ఇవి మీకోసం చేశాను, వేసుకుని, సరిగాగ్ ఉనన్యోయ్ లేదో చూసాత్రా? అని అడిగాడు. 
చూడాడ్నికి చాలా అందంగా ఉనన్ షూస కాళళ్కు బాగా మెతత్గా అనిపించాయి. “బాగునాన్యి, థాంకస్,” అందామె.  

“యుకారి, నేను మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్ను,” అని తొందరగా అనేశాడు  టకావొ.  అంతలోనే అతడి ముఖం ఎరర్బడింది. గుండె వేగంగా 
కొటుట్కోవడం మొదలయింది.  

“అదేంటీ, యుకారి అనాన్వు, యుకారి టీచర అనాలిగదా?” అందామె, నవువ్తూ. అతనికి అపప్టికే చెమటలు పటట్డం మొదలయింది. 
“టకావొ, నువెవ్ంతో మంచి వాడివి. నాకూక్డా నువవ్ంటే చాలా ఇషట్ం. పైగా, నీకు తెలియదుగాని, నువువ్ నాకెంతో సహాయం చేశావు. 

కాని, మనమధయ్ ఉంది పేర్మ కాదు,” అందామె. 
మరేంటీ? అనన్టుల్ చూశాడతను. 
“నీకు తెలియక పోవచుచ్, మన పార్చీన భాషలో ఇపుప్డు మనం పేర్మ అని చెపుప్కుంటునాన్మే, దానిన్ ‘ఒంటరి బాధ’ అని అనే వారు. 

మనుషులకు  తమ మనసులో ఉనన్ భావాలను చెపుప్కోవడానికి ఎవరో ఒకరు కావాలి. అలా చెపుప్కోలేకపోతే పడే యాతనని పేర్మ అనే వారు. మనిదద్రం 
అనుభవించింది ఆ పేర్మే. నీకు సూక్లుమీద మనసులేదు. నీ వయసులో షూస మీద అంత ఆసకిత్ ఉండటం అసాధారణం. అందువలేల్ నీ తలిల్దండుర్లు 
నినున్ అరథ్ం చేసుకోలేదు. అందరి నడకా అందంగా ఉండాలని నువువ్ ఆశించడం, తగిన, సౌకరయ్ంగా, అందంగా ఉండే షూస 
తయారుచెయాయ్లనుకోవడం, ఎంత మంచి ఆలొచనో! నీలో ఉనన్ కళాభిమానానిన్ నేను గౌరవిసుత్నాన్ను. 

“ఇక నాకు నువెవ్ంత సహాయంచేశావో చెపప్డం కషట్ం. ఈ పాటికి నీకు తెలిసే ఉంటుంది. నా సమసయ్ను ఎలా పరిషక్రించాలో 
తెలియక నేను చాలా మానసిక కోష్భకు గురయాయ్ను. నా ఒంటరితనంలో అనుకోకుండా నువువ్ తోటలోకి రావడం, నీతో మాటాల్డే అవకాశం దొరకడం, 
నాకెంతో ఊరట కలిగించింది. ఇకక్డ ఉదోయ్గం మానుకుని తిరిగి మావూరు వెళాద్మనే నిరణ్యం తీసుకోవడం నీతో కలవకపొతే సాధయ్ం అయేయ్ది కాదేమో. 
నువెవ్లా నీ ఆశల దిశగా నడిచే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్వో, నేను కూడా నా బాట ఏంటో తెలుసుకుని, ఆ దోవన మళాళ్ నడవడం నేరుచ్కోవాలని 
నిరణ్యించుకునాన్ను. నువివ్చిచ్న షూస నా పర్యతన్ంలో సహకరిసాత్యి. నేను నీకు ఎపుప్డూ రుణపడి ఉంటాను,” అందామె. 

“కాని, మీరు ననెన్ందుకు మోసం చేశారు? మీరు టీచర అని నాకెందుకు చెపప్లేదు?” అని అడిగాడతను. 
 

            “నువువ్ ఆ సూక్లోల్నే చదువుతునాన్వు. నా కాల్స తీసుకోలేదు కాబటిట్ అదృషట్వశాతూత్ నీకు నేను తెలియదు. కానీ, ఆ సూక్లుతో నా సంబంధం 
ఏంటో నేను నిరణ్యించుకోలేక సతమతమవుతునన్ రోజులోల్ నేను అకక్డ టీచరిన్ అని నీకు చెపాప్లనిపించలేదు. అంతే గాని, నినున్ మోసం చెయాయ్లని 
కాదు.” 

ఇంతలో పెదద్ ఉరుము వినబడింది. మళాళ్ వాన ఉధృతం అవుతుందేమో. 
టకావొ యుకారిని చుసూత్, 
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Á ¬¸$qjÈ¢Nqj¸                     @~.½. GSjOoQ§Kc_j 

ఉరుము ఉరిమింది 
వాన వచిచ్నా రాకపోయినా 
ఇకక్డే ఉంటాను 
నీకు తోడుగా  

అనాన్డు. చూడండి, నాకూక్డా కొంచెం కవితవ్ం అరథ్ం అవుతుంది అనన్టుల్ చూసూత్. 
“చాలా బాగుంది. అంటే, నువువ్ మనూయ్షా గారి కవితవ్ం చదివావనన్మాట! నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనం సేన్హితులుగా 

ఉందాం. నేను మా వూరు వెళాళ్క అపుప్డపుప్డూ ఉతత్రం రాసాత్ను. నువువ్కూడా రాసూత్ ఉండు. ఎపుప్డో మళాళ్ కలుసుకుందాం. అపప్టి దాకా మనిదద్రం 
మన ఆశయాల దిశగా నడవడానికి పర్యతన్ం చేదాద్ం,” అందామె. 

అంగీకారం తెలుపుతూ గౌరవసూచకంగా తలవంచాడతను.  
 
- పర్ముఖ జపాన రచయిత మకోతో షింకాయి గారి ‘కొతొనొ వ నివా’ (మాటల వనం) ఆధారంగా    
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=nÎMnj¸CLtjõ¸Ey ÔLkGSj¥yML@~Â¥h Fc Ôotj ML¸¥q ÔLkfS, McÔ| `¥cMcÓFo` rH^jæŠO~PoÍFo ÄGRNqj¸ $qjOxë¼á FLMLløŠFcïFLj. 

¯ Oy¾Py÷ ¿GSjæ McÔi¥h ¬¸CL öJdbEcFLõ¸ MLl¸Ey PoEy ²MLOqk GSOoø ÔofSFL^jæ PoOqj. öGHGH¸ÔLMcõGHë¸$c GSMLjNqjGSk¼¥q ®¸^O|Fn=| 
EcøO~ ®GHlð<j rSP|IJwFy÷ ¼=h¥nPy ÓAKLõ¸. rHÎ$c =nÎ¸ ¥qÓjGHl¥yML<¸$cÂ¢, Kcõ^¿¢ MLkOqjá¥yML<¸$cÂ¢, Š¸½¡ ®MLø<¸ Pe¸=hÄ $cÂ¢ 
®GHlð<j ¬MLGSOq¸PoÍj. ¥cÂ¢ MLjFL FLOqFLO~Py÷ ½¡¿ê¸ÔLjŠFLï ¬ÓMc^j ¿GSjæMcÔi ML¸¥q ÔLkGSj¥yML<¸ MLkFL¸. ¿GSjæMcÔi¥h MLlFLï ®¸¥y 
öGHCoõ¥qCL ³¸^¸=o ML¸ÍOqkJdNqjÓ ¥qFcï CLŠÚMLOo^j FLj¸¨ ¥y=h¥qFcï ²ŠÚML Oo^j MLOqŠ ÓbÃ¸ÔL<¸ bÍOqPy ®¸CL MLõCcõGSGHl 
Oo¸×| MLlFLï MLGSjëMLl ®¸¥y=h PoÍ¸=o ¬Á ¬ÀQLNnk¥hë¥cÍj. Fc ÄGRNqkÂ¥xsSë FoÂGHlð<j ¬Mnj¿¥c FLj¸¨ CnÔLjá¥yMcÓFLjŠFo Mc¼ 
bÍOq ¥q^æPoÂÁ.  

Fc ¬Mnj¿¥c öGHNqkBcÂ¥h MLjj#yõEoíQL¸ − `McÔi`Fo.  
FcŠ Ä¤Td ®¸^Oqkøõ ÔofSFL ¬bÁ¥c¿¥h MLköCL¸ ¬_Ííî¸ ÔnJdðFLj. ¥cFnñOnF|û ¬=n¸@| ÔnNqkõÓÂ. ''Â¢ Mc¿ú¥q −EcNqjMLj 

²¸CL?'' Ä¤Td ¬bÁ¥c¿ öGHQLï.  
''EcEcGHl GHÁÓXLÓj'' ÔnJdðFLj.  
''²¸CL =c¥|û ¥q<CcMLl?''  
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''μ¥q ÓXL''  
''Â¢ MLßÀë?''  
''Mnj¨fSF| IGH}Sæ ®NqjO| ÄEcõOqjíîÓŠ _Nnk ¥nÄjögSæ KybÁ¸Ôo ¬fSrSæ¸=| öJvrIHGSO|Â''  
''−O~ÜÂ¥| ¥c¸Jz¸@|¥h, ®FcO~ÜÂ¥| ¥c¸Jz¸@|¥h ³¸=h Co@~?''  
¯ öGHQLï¥h FoFLj [¸$qj ÀFcïFLj ¬Mnj¿¥c Ä¤Td ®¸^OqkøõPy ®=c÷¸=h `GSKnãŠæ` GHOqMnjÎFL öGHQLïÓ<j$qjCcOqÂ FcŠ CnÆNqjÍj. 

¬CLFLj Fc MLßÀëÂ ¥qF|IGHO|ô ÔoGSj¥yML@~Â¥h ¬<j$qjCLjFcï<Â ¬OqíîMLjtjõ¸Á. ¬CLÂ MLjj¸ÍjFLï ¥q¸GHmõ^O| ögSÚF| Ä£jÍ GSMLkbEcFL¸ 
ÔLÍjMLlŠÂ FcML¸¥q ÔLkTd<j −FLûO| ÔnGHðMLjFLï^jæ. FcŠ Cy¼FL GSMLkbEcFL¸ ÔnJdðFLj. ''GSO|, Ä£jOqj öJvrIHGSO| ¬¸^jFcïOqj. ¥cOqòF| 
MLl¸=c −O~ÜÂ¥|, Po¥qJwCo ®FcO~ÜÂ¥| ¥c¸Jz¸@| ¬Â ‚@~ CnÆNqjEc?'' ¬¸^k CLÓ ¬<è¸$c MLmJd<CLFLj.  

Fc $qj¸@n <¥|ÚMLj¸Á. ²¥qÚ< Ä¤Td ¿×n¥|æ ÔofSJdOoTdë@yFLÂ. − öGHQLï ¬CLFLj ¬GS¸¥qÆðCL¸$c rSPn¥|æ ÔoGSjŠFcï<j. Ä¥igH¨Nqk 
MnjjÍ=h PnÎFLj÷ ÔLÁÄ FLFLjï ¬=c÷ ¬FL$qÆ$c<j ¥cÂ¢, MnjjCLë¸ CnÆsSë ¬CLÂ¥h Fc GSMLkbEcFL¸ GSOoFLÂfH¸ÔoÁ. ¬¸Cn¸ÍjŠ? MLjFL¸ 
QcøGSPy MLÁPo ¥cOqòF| <Nqk¥nÎû@|Py ¥cOqòF| °FLïGHð=h¥i ¬Á −O~ÜÂ¥| ¥c¸Jz¸@| ¥cÍÂ ¬CLÂ¥h CnÆfSFL^jæPoÍj. ''Tw, @~¥qæO|! ®¸CL¥i 
Ä£jOqj ¬Mnj¿¥c¥h μ¸^¿$c ²¸ÍjŠ Mn+EcMLjFLjŠ¸^jFcïOqj?''  

''¬=c÷¸=cPy ×.¿$o ®¸^OoïGRFLP| ¥cF|ñOnF|û ¬=n¸@| ÔnNqkõÓÂ''  
''¶¥é, VgHð ×.¿¢ï @~¥|'' ¬¸^k FLÄø, Fc Jd}SJwO|æ Í$qÜOq rH=oæGSjŠFcï<j. EcFLOqíî¸ FcŠ ¬Mnj¿¥c GS¸ÍOqùFcOqíî¸ 

GHEo+"MLOqŠ Ä¤Td ×c¿¢ ÔosSQc<Â. ¬Mnj¿¥c öGHNqk*¸Py ¬CLõ¸CL ¥iÓ¥q IGHj^æ¸ - ¯ Ä¤Td öGHÿGSFLMoj. ²¸Íj¥q¸=o μ¥yÚTd¿ 
Ä¤Td ²¸ÍjŠ ¿×n¥|æ ÔoTdëOy ²MLø¿¥i ¬Oqíî¸ ¥cÍj. Fc¥q¸=o MLjj¸Íj PnÎFy÷ MLlFLï ¬MLkôtj¥h ¬Âï ¬OqüCLÓjFcï Jd}SJwO|æ 
À¿»ÔoáTd<j.  

IsH}S_j¥| MnjrS¸×.O|Py Fc ¥c÷}SMoj=| ''_ß¸Í''¥h MnjsS×| rH=cæFLj. Ä¤Td MLj¸¾eO| ¬tjõ¸ÍÂ. QLjAKc¥c¸XLÓj CnÆfH 
GSjTdø$qCL¸ ¬Â rH=hæ¸Á. _ß¸Í ²ÂÄjEo+" ö¥hCL¸ Fc Nqj¸.Ã.ÃNqj}S ¥c÷}SMoj=|. ¬Mnj¿¥c GS¸_¸bÍ¸ ÔoGSjŠÂ `<Pe÷}S` FL$qOq¸ 
MnÈ"¸Á. ¥cFLûO| MnÎÍõ ÂGHl*jO~Ój$c Kc$c GS¸JdÁ¸¼ MnjjÍ=h AKLOqëCy Ä@~ŠÓj À£GSjŠÂ ®¸¥y ¨My¿¢ûÂ rHÈ"ÔoGSjŠÂ `KyGSæF|` 
FL$qOq¸Py rS=hÓtjõ¸Á. ÔLÍjMLlŠFo Oy¾Py÷ MojÄjÍíOq¸ rHÍí$c MLk=c÷<jŠFLïEnÎCo PoÍj ¥cÂ¢, IsH}S_j¥| GHl*õMLk ¬Â Moj¸ MLjÈ¢" 
^Ô|Py¥h MLÔcá¸. Fc Jw}SæÓÂï¸=h¥h CLFLj PnÎ¥|û ¥x=hæ ¥cMnj¸=|û ÔosSÁ. CLFL @nÎMLO|û GSMLjNqj¸Py FoÂ¼áFL FnÎÀ¥q rSÎìOqõ¸ CLFLŠ Kc$c 
rUP|ð ¬tjõ¸ÍÂ ‚@~ ÔnfHð¸Á. ¬=c÷ ¬=c÷ MojÄjÍíOq¸ MLkFLfS¥q¸$c Í$qÜOqNqkõ¸. ''TwP|Moj=|û''$c CLNqkOqNqkõ¸. MLjFLGSjÓj 
ÄfHð MLk=c÷<jŠFcï¸, ¬Âï Oq¥cÓ ÄGRNqkÓj sRO| ÔoGSjŠFcï¸. Fc ¬Mnj¿¥c NqköCc öGHBcÈ¥qPy _ß¸ÍÂ ¥qÓjGSj¥yML<¸, CLFLCy 
FLNqk$qO~ ×.ÓJdCL¸ Í¿ù¸ÔL<¸ ¥yGS¸ On¸<j Oy¾Ój ¥é=ctj¸ÔcFLj. −Mnj ‚@~ GSOoFL¸Á. _ß¸ÍCy $q<GHKyNoj − MLjbÍjOqMnjÎFL 
XLBcÆï ±fU¸ÔLjŠ¸^k ¬Mnj¿¥cPy ¬<j$qj rH=cæFLj.  

PPP 
¬=c÷¸=cPy ¶ ÿy^Py÷ Á» − ¥cFLñOnF|û ¬=n¸@| ¬NqkõFLj. öGHGH¸ÔL McõGHë¸$c ÄÄbÍ FL$qO~Ó FLj¸¨ ML¼áFL 

rSÎ¸=hGSjæÓCy − ¥cFLñOnF|û ¥q+¥q+Pe<jCy¸Á. öGHAKLjCcøÆï, O~×.¥iNqj FcNqjŠÆï $qjfHð=y÷ rH^jæŠÂ CLMLjŠ ¥cMcÆûFL ÄbÍ¸$c 
JdÓgSÓj MLk¿ð¸Ôo ¥cOyðOo=| GS¸GSìÓj CLMLjCLMLj Tdæ+"Py CLMLj °CLðCLjëÆï (McõbÁ ÂO~íîOq*Š GS¸_¸bÁ¸¼FL =n}Sæ TdMLkö») 
öGHÍ¿ùGSjëFcïtj. MnÎÍõOq¸$q¸Py QcöGSë GH¿QybÍFL ²GHlð@y −Nqk ¥cOyðOo=| GS¸GSìÓ $q¸GHÓ ¥h¸Í Ík¿Jwtj¸Á. Mc+" ¬MLGSO~Ó 
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MojOqŠ MnÎÍõ¸ QcöGSëMoj MLkOqá_<jCy¸Á. °EcÿOq*Š, McõbÁ ÂO~íîOq*Py _÷@| GRj$qO|Â, ¥xÓöTdæÆï, Ä^ÄjFL÷Â rUÔLjá CL$qjÜÍÓ 
GS¸[õÆï ¥xÁí$c MLk¿á −Oy$qõML¸CLjÆï ‚@~ AKLNqjrH^æMLÔLjá. GS¸_¸bÁCL MLj¸ÍjÆï ¥xÂfH¸ÔLMLÔLjá. ¬MLGSOq¸ Po¥qJwtjFc `¨` 
Ä^ÄjF| MLj¸ÍjÓj Äj¸$oMcOqj, ¥xÓöTdæP| rH¿»¸ÍÂ $qj¸@n =nGSjæÓj Ôotj¸ÔLj¥yML@~Â¥h <Nqk$xïfSæ¥| rS¸^Oq÷Š GHOqj$qjrH=oæMcOqj, 
QL¿¢Oq¸Py MLÔoá öGHÀ ¼Fcï ¼CL¥q MLkOqjðŠ GRj$qO| _kÔo ¥cOq*MLjÂ MLj¸ÍjÓj @yGSj rH¸ÔoMcOqj MLjFLŠ öGHCLõXL TdXcõÓj. ¬¸Íj¥é 
²ML¿¥h McOqj MLkÁ $xGHð ¬¸=o MLkÁ $xGHð ¬Â öGH¥q=h¸ÔLjŠFLï^jæ$c ¬ÂfH¸Ôo rSÎ¸=hGSjæÓ °GHFcõTdÓj - MLkOnÚ=h¸$| 
ÄFcõTdPe÷$c Cy¼ KyOqj ¥x=hæTdëtj.  

Fc ¥xÆ£$| Mc+" _¸bÍjMx¥cNqjFL ¬=c÷¸=cPy MLl¸=c<j, sHOqj O~MLjj. FoFLj ML¼áFL ÄGRNqj¸ MLjj¸Eo CnÆGSj¸<^¸ MLÓ÷ Fc 
ÿy^P| ¥x¼á Ó$o×| GS¿í Oqk¸ #eÈ¢ Ôotj¸¼ FLFLjï McÈ"¸=h¥h GH^jæ¥nWc"<j. ÔcPe MLjO~õÍ, ¬bÃMLkFL¸ ÔLkfH¸Ôc<j. ÔL¥qÚÂ 
AKy×.FL¸ rH=hæ Fc FcÆ¥q ¥xGS öJdBcÆï OqXh¸Ôc<j. ''>bEc¸¥|û O~MLjj$cOqj, Ä£jMLÓ÷ FcŠ ¬Mnj¿¥cPy MLjFL CnÓj$qj McÈ"¸=y÷ AKy¸ÔosS 
¬ÍßGRæ¸ Í¥hÚ¸Á'' ¬FcïFLj ®¸¨NqkFLj¸¨ Cn¼áFL gSø=|û, rUFcï Jd¥n=| McWc"Ä< ¥hGSkë. O~MLjj Mn¸^Fo ³¸ MLk=c÷<PoÍj. ³Ey 
−Py¼GSjëFcï<j. CLFL ®Ó÷¸Cc ÀfHð ÀfHð ÔLkfH¸Ôc<j. MnjjCLë¸ Ôn¥qÚGHÓ¥qÓCy −bÍjÂ¥q =n¥cïÓ½¡ ¨×nÎFL÷Cy Â¿ô¸¼FL ®Ó÷Á. 
rSPe÷O|Py MLlFLï ÿyM|jDÁNoj^O|¥h À£GSj¥nÈ" ''®¸¨NqkPy ¬tjCo KcöCLk¸Py ³@oáMc¨Â. ®¥qÚ< ¬GHlð<GHlð<j ML¼á ³<ML=cÂ¥h 
Kc$qj¸^j¸Á. fSÂMLkÓj ÔLkGSkë PoEc ®Ój÷ $qjOqjë¥x¼áFLGHlð<Pe÷!'' ¬¸^k Fc MnÎGHl ÔLkTd<j.  

ÿy¸ fS¥|Fn}S? ¥cPo½¡¥h MnWo" fHÓ÷Ój MLlFcï ®¸¥c GSkÚP| fHPe÷¨Pe  CLÆ÷Í¸ö<jÓ Ä£jÍ MLjFLGSj gHŠ^Š ¥cOq*¸KoÄj?  
®¸=hMLjj¸Íj ¼FLï$cOnèF|, ¥cO| $cõOo×|, ®¸=h MnFL¥cCLÓ rHÍí $cOnèF| °Fcïtj. On¸<j Š¸EoÓj fHÓ÷Ój, On¸<j ½¸¥qÓj ¬¥qÚ< 

Ôn¸$qj Ôn¸$qjMLj¸^k $q¸CLjPoGSkë ÀOq$q<¸ FcŠ °Pe÷GS¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. O~MLjj McWc"Ä< =i ®¼á Fc ²ÍjOqj$c ‚Oqjá¸Á. 
''O~MLjj$cOqj ²¸CL sUgH$c °¸Í¸¨ Ä£j PnÎ}IH, ¯ GHÔLáÍFL¸ öGHQc¸CLCL, GH¿QLjöbKqCL JvÓkõGRF| PoÂ $cÆ ¯ ¨fSfH÷F| 

½¡ÄCL¸.. @~ÓOqj÷'' =i ÔLGHð¿GSkë ¬FcïFLj.  
ÖFLFLï^jæ CLÓjJd<j.  
''Ä£j¿¸CL öGHNnk×.ŠPnÎFL¸ÍjŠ Ä£j ¬MLkô FcFcï ML¼á ÔLkfS Kc$c GS¸CyfR¸¼ °¸=cOqj ¥qÍk?'' MLjÈ¢" ¬FcïFLj.  
− Í¸GHCLjÆÍíOqk MnjjVÓj ÔLkGSjŠFcïOqj.  
''@~¥qæO|, Moj¸ ¬Mnj¿¥c MLÔoáfS GHEo+j". öGHÀ On¸@o+"¥yTd¿ ®¸¨Nqk MnWx"GSjëFcï¸. öGHÀTd¿¢ sHOn¸=|ûÂ ¬<j$qjCc¸ OqMLjôÂ. 

MLÔoáTd¿ MLTdë¸ ¬¸=cOqj. ®ÍíOqj fHÓ÷Ój GHl=cæOqj. On¸¨+j", On¸<j GH<MLPe÷¸=h ¥cOqj÷ KyPn<Âï @~ÓOqj÷ GS¸Jdtj¸Ôc¸ ³¸ PeAKL¸? 
IJwF| ÔofSFLGHlð<Pe÷ MLjMLjôÆï¥qÚ< ML¸^¿$c MLÁÆ GHO~tjEoQL¸ Jd¿JwNqkOqj ¬FLï^j÷ MLk=c÷<CcOqj. MLßEcíîGHõ¸Py CLMLjÂ ÔLksS 
Á‚Ú Mnjj‚Ú PoÍÂ McJwCcOqj. ®¥qÚ¨¥h MLÔoáNqj¸¨ GS¸Jdtj¸¼¸Á ÔcPo÷ ¬¸=cOqj. <_jòÓj ¬MLkô FcFLï¥é ¥c¥q, ÔLj=cæÓ¥h 
‚@~ GH¸fHTdë¸. McWnÎ"Co ®¸¥c GbH\¡Oq¸. CLMLj fHÓ÷Ó¥h ¬Mnj¿¥c Ä¤Td¥h TdðFLûO| ÔnNqjõ<¸ Í$qÜOqjï¸¼ Mc+j" ®¥qÚ¨¥x¼á ÔLÁÄ 
rS=hP| ¬NojõEc¥c MLkEo GHm¿ë KcbÍõCL ¬FLï^jæ öGHML¿ëTdëOqj. MLk sHOn¸=|û ML¸CLJd<CcOqj ²¸Íj¥q¸=o Ä¤+"Š McWo" ¥qEc ¥éO| 
=o¥qO|û'' ÔnGHlë¸<$c − Í¸GHCLjÆÍí¿ Mnjj#eÓj MLk¨JvNqkõtj.  

¬¸Cc ÄÂ ¬OqíîMLjtjõ CLÓ $yŠÚFcïFLj. − O~öÀ FcŠ GS¿$cÜ ÂöÍGH^æPoÍj. °ÍNqj¸ ´Á¸=h¥h Po¼ ÔLksSë »FnïÓ ÔLGHlð<j 
¨}R McGRO| »FnïÓj GSOqjíCLk O~MLjj$cOqj. McfR¸$| MnjfRF| Í$qÜOq McWc"Ä<.  

''¥cIgH ¥qÓGHFc?'' ¬¨$c<j O~MLjj CLFL ÔoCLjÆï Ój¸»¤¥h CLj<jÔLjŠ¸^k.  
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''KyGSæF|Py ²ML¿ï ¥qÓML@~Â¥h Mn+jëFcïM|?'' FLFLjï ²tjO|JwO|æPy ö@~}H ÔoGSkë ¬¨$c<j O~MLjj. _ß¸Í sHOqj ÔnJdðFLj. ''¬¸CL 
¥y÷×| örIH¸@~? CLFLj?''  

''¬Koò ¬¸CL PoÍj.. MLk FcFLï ÔcPe¥cÓ¸ ¬¥qÚ< GHÂ ÔoTdOqj. μ¥q ®Ój÷ ‚@~ MLl¸Á MLk¥q¥qÚ<. On¸=| ¥hÔcá¸. Fc 
`¥q½F|` Qo[O| ¬FLïNqjõ ÔLkGSjŠ¸=c<j. CLFLj FLkõNqkO|ÚPy ×cK| ÔoGSkë FLkõ×n¿ûPy °¸=c<j.''  

''¶}Uü FcFLï ×cåGH¥cÓFLïMLk^''  
''ÖFLj.''  
®¸CLPy Fc rSP| ¿¸$qtjõ¸Á. _ß¸Í ¥cP| ÔofS¸Á. _NqjPoíO~Mc ¬Â. Ky¿è¸$| Jd}S À£GSjŠÂ O~MLjjÂ ÿCLjëŠÂ Ä¤@yÚÓj 

ÔnJdðFLj. ''MLjÈ¢" ²GHlð@x¼áFc MLk ®¸=h¥h O~McÆ. MLjFL¸ −À£ôNqjjÓ¸'' ¬Fcï@~NqjFL.  
''GSO|, Ä£j sHOn¸=|ûÂ Kc$c ÄjGSûMLlCLjFcïOqj ¥qÍk? Mc+"Ä£jÍ gH¥qPeí¥c ¥yGH¸ −MoQL¸ −ö¥yQL¸ °Fcïtj ¥qÍk?'' ¬¨$c.  
''GH¥qÚOy¾ GH¿ÔLNqkÂ¥é ÂFLjï Äj}S ÖCLjFLï^æÂfHTwë¸Á, sHOn¸=|û ¬¸=cMc, QLöCLjMLlPe$c ÍkOq¸ rH<jëFcïOqj FLFLjï'' Íj¹[¸ 

Jv¸»Jv¿÷¸ÍCLÂ¥h.  
''GSO| ³EoMnjÎFc, sHOn¸=|û ¯ AKLkÄ£jôÍ °FLï¸CLMLOq¥é. Mc+j" ÔL¼áJvNqkõ¥q − MnÆÀÂ ²MLøOqk GHm¿¸ÔLPoOqj. ¬¸Íj¥é Mc+" 

Ä£jÍ ¥yGH¸ MLÍjí Td¿¢, Ä£j¥q¸=o ¼FLïMc¨FnÎFc Ä£j¥n¸ÍjŠ ÔnGHlëFcïFL¸=o − Íj¹[¸ ²=c÷¸=hEy Fc¥nOqj¥q ¥c_=hæ. ²ML¿ sHOn¸^ûtjFc 
¬¸CL ¥q¸=o $xGHð$c ³MLjj¸=cOqj?'' ÔnJdðFLj.  

−NqjFL À¿» ÔLk<Š¸@~ MnÈ" CLFL öGHGH¸ÔL¸Py ¥qÆfSJwNqk<j. FoFLj Fc ö=cÆ£Kcõ$| CyGSjŠ¸^k ÄMLkFL¸ MnÎrHWc"FLj.  
PPP 

_ß¸Í FLFLjï KyGSæF| ²tjO| JwO|æPy ¿¢gSM| ÔoGSjŠ¸Á. −Mnj OqkGH¸ ÔnŠÚ ÔnÍOqPoÍj, Fc ¥cPo½ öGHGH¸ÔL¸ ¥q+"MLjj¸Íj 
¥qÍPe¨¸Á. −Mnj CLFL ¥cOy÷ ®¸=h¥h À£GSj¥nÈ"¸Á. ®¸öÍAKLMLFL¸ MLj¿fH¸Ôo ®Ój÷. ''FLjMLlø ¥cõFLûO| rSðGRÆ}Sæ MnÎCo Ä£j −NqjFL Kcõ¸¥| 
O~_¿¢Ój ÔoGSjë¸=c@~?'' ×y¥| MoQcFLj.  

−Mnj $qÓ$qPe FLÄø¸Á. _ß¸ÍŠ MnjjÍ=h ÄMcÿ¸ EcøO~ μ¥q ‚CLjOqj¸Á. VGSæPy÷ MLl¸^j¸Á. _ß¸Í AKLOqë GSMLjNqkÂ¥h 
IJd¿F| ^kO| MnWc"<j. McM|, Fc ×.FLô¥h ®¸CL¥q¸=o MLj¸¼ ÕÔcF|û MLGSjȩ̈ Ec?  

®ÍíOq¸ AKy¸ÔoGSjë¸=o @o=h¸$| ÔoGSjëFLï ¬FLjAKLkÀ¥h PyFLNqkõFLj. >bEc¸¥|û $c@|, ¬¸@| MnjÎ @~@|.! CLFL GH<ML ¥cOy÷ FLFLjï Mc+" 
VfSð^P|¥h À£GSj¥nÈ" ÔLkfH¸¼¸Á. ¬^jFLj¸¼ FcFLï ®¸=h ¬ö<}S ½.fH.Nqj}SPy IgH@| ÔofS ¬¥qÚ¨¥h À£GSj¥nÈ"¸Á. ÔcPe ¼FLï ®Ój÷. 
¥cÆ¸$| KnP| ¥x^æ$cFo μ¥q MLjjGSPeÄ< CLÓjGHl À£fS¸Á. MLk FcFLï sHOqj ÔnfHð Qo[O| CLMLjjô¨FLÂ GH¿ÔLNqj¸ ÔoGSjŠFcïFLj. −Ä<¥h Fc 
®¸»÷¤}R NqkGS ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. _ß¸Í Mn¸^Fo FoFLj ²¸Íj¥xÔcáFy ÔnGHð$cFo −Ä< FLÄø PyGHÆ¥h OqMLjô¸Á. −Mnj FcFLï GHÂÔosS 
¥q¸rHÂ¢PyFo GHÂ ÔoGSjë¸@oÍ^. FLFLjï ¬ÔLá¸ Ä£j FcFLïPe$o °FcïMLÂ Fc Mnjj[¸ ÂÄj¿¸Á. ®Ó÷¸Cc ¥qÆNqj À¿» ÔLkTdFLj. − 
TwIJdÓj, Š¿¢á, FcFLï Mc¨FL KcC|Oqk¸, −NqjFL GH<jŠFLï MLj¸ÔL¸ ¬Âï MLjj^jæŠÂ − GSðOqùFLj Fc ×cåGH¥cÓ rH=næPy AKLöÍ¸ 
ÔoGSjŠFcïFLj. _ß¸Í FLFLjï Š¿¢áPy ‚OyárH=hæ IJw=yÓj À£fS ¬GHð=h¥qGHlð<j IsH}S_j¥|Py rH=hæ¸Á. ''GSjOo}R FLjMLlø ³<jGSjëFcïM| 
CnÓjTwë¸Ec?'' ¬¸Á _ß¸Í CLFL ¥q¿¢á}IH ®GSkë. Moj¸ MLjÈ¢" ¥cOn¥cÚ¸. _ß¸Í Fc Ôntjõ CLFL ÔoÀPy¥h À£GSjŠÂ ¥csSGHl ¬=c÷$o 
GH^jæŠ¸Á. μ¥q $q¸^Š Fc MLjFLGSj Fc TdøbÁ¢FL¸Py¥x¼á¸Á. _ß¸Í MLk ®CLOq ¥c÷}SMoj^÷Cy ''IsH}SÔc=|'' Ôotj¸¼¸Á.  
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O~öÀ GHÁ. − IGHj¨Nqj O~Fo ML¼á¸Á. ''sU, OoGHl FcŠ FLNqk$qO~ ÔLkfHTdëFLFcïM| $qjOqjë¸Ec?'' ¬¨$cFLj −Mnj¥h Í$qÜOq$c 
×.Oqj$qjCLk.  

''Nqj}S, _=|... GSjOo}R Td¿¢'' ¬¸^k MLÙFLMLjjöÍ EcÆá¸Á.  
Fc MLjFLGSj ¼MLlŠÚMLj¸Á. CLFLj Fc ¥q+"Py¥h ÔLk<Po¥qJwCy¸Á. ¥csSGHNqkõ¥q ''´Nqk¸ örH$nï¸=| GSjOo}R FoFLj 

ÍkOqöGHNqkBcÓj ÔnNqjõ‚<Íj. Fc‚Ú@~ ÂFLïFo ¥qFLñO|ô ¬tjõ¸Á. FLNqk$qO~Š Â¢Š μ¥qÚ¨¥h IGH÷tj=| =h¥q=| _j¥| ÔoGSj¸ÔcFLj, 
=o¥h=|'' ¬¸Á _ß¸Í. =h¥n=| Ä£jÍ _j¥| ÔofSFL @o=| McOq¸ ö¥hCL¸Á. ¬¸=o CcFLj MLjj¸Íj$cFo ÂOqêtj¸ÔLjŠ¸Á FcCy ÀOq$xÍíÂ. 
®EoEy MLjj¸Íj ÔnJvðÔLjá$c?  

''MLjj¸Eo ÔnJvðÔLjá. _=| FLjMLlø ¬GSPo rSÂû=hM|. Ä£j FcFLï ®Ój÷ ÔLk=cæÂ¥h KyGSæF|¥h ‚@~ O~MoMnkFLÂ'' ¬¸Á _ß¸Í.  
FoFLj ÿCLkQLj<ïNqkõFLj. ²¸CL Cx¸¨? FoFxGHlð¥yFLj, Ôi=h¸$| Ôi=h¸$|.  
''$qj@|FnÎ=| GSjOo}R. OoJvÍjíFL rIHÎ÷=|.. ®¥q GH<j¥y'' ¬¸^k CLFL Kn@| OqkM|jMnÎGHl MnÈ"Jwtj¸Á. FoFc =h¥n=|Â ¼¸sHTdFLj. 

`¬¸CLO~ãÀ£Nqj TwP|Moj=|û GS¸IGHj¸ ¬bÍõXc! ®Á FcõNqjMLk? ` ¬Â öGHÇïGSjëFcïFLj.  
PPP 

''¨NqjO| TwP|Moj=| ¿NqjÆ£÷ Td¿¢. ÂFLjï ¨×.Jdðtj¸=| ÔoQcFLj. ¥cÂ¢ ¬Eo ¥qOn¥|æ. ¥cõFLûO| ö=i=|Mnj¸=|Py ³¸ ÔoTdëMnk 
CnÓjû$c? Mnjj$qÜ ÍQLPyFo CLj¸ÔoTdë¸. ¬GHlð@o ‚õO| ¬Nojõ ÔcF|û °¸^j¸Á. μ¥q TdbEcOq* ¥q*×cÓ¸ ¬FLMLGSOq ¬Mc¸Õ¼CL ¿¢ÀPy 
rH¿» Äj»ÆFL ¥q*×cPeÂï Äj¸$oNqj<Moj ¥cõFLûO|. MLjFL MLjbÍõ sSïÿ¸Py ¥cõFLûO| - ¯ @o=h¸$| ¥c¸XL. ¬Oqíî¸ ÔoGSj¥y. ®¸CL¥q¸=o 
FoFnŠÚML ÔnJdðÆûFL GHFo÷ÍFLjŠ¸^.''  

_ß¸Í rH=hæFL MnjsS×| ÔLÍjMLlCLk FLkõNqkO|Ú fS=iPy ¥cÓj MnkJdFLj. ''MLjj¸ÁÁ ÔnGHlð, TwP|Moj=cû? TzP|Moj=cû? ²=c÷ 
GHÓ¥cÆ? MLjFL _¸bEcÂï?'' ¿rHÎ÷ rH=cæFLj ... ×.Mc_j O~PoÍj.  

μ¥q ÿy^Py÷ Á» öGHNqk* _<Æ¥q GS<ÆFc¥q GSKoø OnÎPn¥hÚ `MLjF|ÿ^æF|'' ¬Fo OqÁ¤í öJd¸CcÂ¥h MnÈ" `=nÎM|jû sSÚøO|` ¬Fo 
ÔpOqTdëPy ¬^k ®^k ÀOqj$qjCLk ¬Mnj¿¥cPy °FcïFLFLï − −FL¸EcÂï ¬FLjAKLÄ¸ÔcFLj. Qo[O|FLj ¥qÓMcÆ. OoGHl − öJw$c¸. ¬tjCo 
FoFLj CLFLj ¥qÓjGSjŠFo Ôy^j μ¥q^j¸Á. MojÄjÍíOq¸ IGHPeFc =nÎ¸¥h ¥qÓMcÓÂ MLjj¸Eo MnjsS×| rH^jæŠFcï¸. FLNqk$qO~ ×.ÓJdCL¸ 
ÔLk<Po¥qJwNqkFLFo KcbÍCyJd^j ®¸¥y −PyÔLFL FLFLjï gH¨Twë¸Á. FoFLj MLk −Ä¨ï MnkGS¸ ÔoNqjŠ¸@~ _ß¸Í ©rS¸=|$c 
MLõMLÿ¿¸¼Fc _ß¸Eo FLFLjï MnkGS¸ ÔofS¸ÍÂ GHEo GHEo ¬ÂfH¸¼¸Á.  

PPP 
=høF| ^MLO|û, MLOqP|è ö=o@| rS¸^O| ®GHlð<j ''9/11MnjMnk¿NqjP|.''  
ÔLCLjOqöTd¥cOqGHl ×.ÓJdCL¸, − Â¢+j" ÔosS ÿyOqj, ÔLj^kæ JdOqjÚ Ôn^j÷ fSMnj¸^j Kn¸ÔiÓj ¬GSPo − Oy¾ rSrHæ¸_O| 11 

¥cML<¸Cy, =nöOq¿×.¸ sH¿^ _PnÎFL ¬MLkNqjŠÓ sHOqj÷ Ôn¥hÚ MLlFLï − ö$cFnÎ^j $y<Ä£jÍ $qjPeÃ¢Ój, ¥h¸Í ¥cõ¸¨P|û MnÓj$qjCLk − 
öJd¸CcÂï EoÁ¤GHõMLkFL¸$c öGH¥cÇ¸GHÔoGSjëFcïtj. ''¯QLøO|'' ¬Fo sHOqj GH¥qÚFL FoFLj MnÈ" $qjPeÃ¢Â rH=oæGS¿¥é ¬¥qÚ< −öPn© μ¥q 
$qjPeÃ¢ °¸Á. FcŠ CnÓjGSj Qo[O| ML¼á Fc¥yGS¸ Mo¼ ÔLkGSjëFcï<Â. FoFLj MnÈ" μ¥q Kn¸¼ Ä£jÍ ‚OqjáÂ ÔLj^kæ ÔLkTdFLj. $cÆ 
_Ó¸$c Ä¤Twë¸Á. MLOqú¸ MLÔoáPe$cMLl¸Á. Fc ¾^jæ¸Cc Oo» ¬GSëMLGSëõ¸$c CLNqkOnÎ¸Á. °FLï^jæ¸¨ Fc AKLj×.¸ Ä£jÍ μ¥q Ôotj ®¸¥y 
Ôotj Fc Oo» MLlFLï ¾^jæFLj GS¿ÔoGSkë. MnFL¥hÚ À¿» ÔLkQcFLj. Qo[O| MnjÎ `V}IH ö_ÍO|.. ÿPy, MnjÎ ö_ÍO|.`  
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CL¨ ¥q+"CyFo GHÓ¥q¿¸ÔLjŠFcï¸ ®ÍíOq¸. CLFLj Fc GH¥qÚFo FLFcïFLjŠÂ ‚OqjáFcï<j. MLk ®Íí¿ MLjbÍõ ÂQLù_íî¸. GS@nF|$c μ¥q 
JdMLlOq¸ ML¼á MLk MLjj¸Íj McÆ¸Á. MLk ML¸¥é ÔLkTwë¸Á. ''sU, @~@|!'' ¬Fcï¸ ®ÍíOq¸ μ¥éTd¿. MnjjVÓj ÔLkGSjŠÂ FLMLløŠFcï¸. 
MLk ¥q+" MLjbÍõ μ¥q GSFLï=hJvOq. ¬Á JvOq¥cÍj CnOq. MLk ®Íí¿ $qCL¸ − CnOqÄ£jÍ fSÂMLk ¿¢ÓjPe ExOqj÷CLj¸Á.  

Ä£jÍ Ä£jÍ GH¨ CLFLjï¥yMcÆûFL ¬FLïÍMLjjôÓ¸ ®=c÷ ÄjöCLjPe÷$c Äj»ÆJwNqk¸. Qo[O| MLk FcFLïŠ MnjjÍ=h AKcOqõ TdÄöÀ 
GS¸CcFL¸. Qo[O| GHl^æ$cFo −Ä< ¥qFLjïMLjkfS¸Á. Qo[O| −ÓFc JdÓFc ¥yGS¸ ¥yGS¸ FcFLï On¸@y rHÈ" ÔoGSjŠFcï<j. O~MLj gSCLMLjôÂ. 
O~MLj gSCLMLjô GSÄjfRæ Š^j¸_Py rH¿»FL μ¥q GHPn÷^kOqj fHÓ÷. KyGSæF|Py ÃŠÚÃŠÚMLj¸^k ´Eo+j" ¥cGHlOq¸ ÔoQc¥q FoFLj ¥q<jGHlPy 
GH@~èFLj. ¬Eo ¬ML¥cQL¸$c ¬MLjô ®¸¨Nqk¥h GHOqj$qj GHOqj$qjFL MLÔoáfS¸Á Qo[O|Cy. FcŠ On¸@o+j" MLÔcá¥q ‚@~ ¬MLjô ¬Mnj¿¥cŠ 
O~FL¸=o O~FLÂ bÃ¢fRô¸ÔLjŠ ‚Oqjá¸Á.  

ÁŠÚCyÔLÂ FcFLï ¬Mnj¿¥cPy °Eyõ$q¸ MLkFofS MLÔnáNqjõPo¥q ¬¥qÚ< μ¸^¿$c °¸<Po¥q Qo[O|Â CLFLCy À£GSjŠÂ MnÈ" CLFL 
Í$qÜOq rH¸ÔLjŠFcï<j. öGHÀ On¸@o+"¥yTd¿ MLk Í$qÜ¿¥h ML¼á MnWo"Mc<j. Qo[O|Cy MLköCL¸ ¥cÍj. O~öFcFLj O~¥q Jw¥qÓj CL»ÜJwtjFc 
<_jò MLköCL¸ GHlGRÚÓ¸$c GH¸fH¸ÔoMc<j. ¥cÓÔLö¥q¸ »öOqjFL À¿» Jwtj¸Á. Qo[O|Š MLk ¬MLjô¸=o fH¼á ösHMLj. MnjjÍ=y÷ °CLëO~Ój 
O~sSMc<j. IsH}S_j¥| MLÔcá¥q IJw=yÓj ÕÔc=h¸$qjÓj ÔoGSjëFcï<j. ¯MLjbÍõ ¬Ä‚@~ CL»Ü¸Ôc<j. FLjMLlø ®¸¨Nqk ML¼á FLFLjï 
ÔLkrS+j" ¬Â ¬MLjô ¬¸=o PoÍj PoÍj FLjMoø Fc Í$qÜ¿¥h ML¼á ¥xÁíOy¾ÓFcï °¸@n+j" ¬Â Qo[O|. ¯ ®ÍíOqj CLÆ£÷ ¥x<jŠÓ MLjbbÍõFL 
MLjbÍõML¿ëCLø¸ ÔoNqjPo¥q FcŠ ÄGSj$xÔoáÁ. ®Íí¿¢ï μfHð¸ÔLPo¥qJvNqkõFLj. Qo[O| ®¸¥c rHÈ"ÔoGSj¥yPoÍj. ³MLj¸=o ¬MLjô KcbÍõCL ¥qEc 
¬Á ¬Â ¬MLjôŠ Æ¸Š rH=oæMc<j. ¬CLÂ¥qFcï ´Eo+j" ¼FLï ¬tjFL FcŠ rH+"tjõ μ¥q Kc_j‚@~. ¬MLjôŠ ³Ey »Æ£æ IgHÆ¸$| 
MnjjÍPnÎ¸Á. Á¤O~ÝPyÔLFL GHOqbEcõFL¸Py $q<jGHlCy¸Á. FcFLïŠ AKcOqõ$c, Qo[O|Š ¬MLjô$c On¸<j Oq¥cÓj$c öEyÿ¸ ÔoTdFLFo ¬GHO~bÍ 
AKcMLFLCy ŠÄjÆ JwML<¸ CLGHð Noj¸ ÔnNqkõPy CnÆ£¥q $qMLjjôFLj¸¨ JwCy¸Á.  

Qo[O| ¼=h¥n MoNqj<¸Cy FoÂ¢Py¥q¸Py¥h MLÔcáFLj. `−` ¿}Sæ McÔi Qo[O| ¼=h¥éfSFL ÔoÀ¥h MoPe<jCLk FLFLjï Mn¥hÚ¿Twë¸Á. FcFLï 
μ¥q öGHMLjj[ ®¸^OoïGRFLP| öKc¸@n@| McÔiÓ ¥q¸rHÂ¢Py Ôi}IH MojFo×.O|$c GHÂÔosSMc<j. CcFn¸Cy ®GRæGH¨ − Mc¼Â ¨×nÎF| 
Ôotj¸ÔLjŠFcï<j. JwtjFL ³@~Á Qo[O| − McÔ| ¥y÷×|¬}H fH¥| μ¥q=h FcŠ Mc^û}HPy rH=hæ EcÂ ÄÇGRæCL Ä£jÍ ¥hø×| rH=cæ<j. FoFLj 
¥x¸CLMLOqŠ ÔnGHð$qÆ$cFLj. CLO~øCL ¬MLjô ¬¨»Co MnjjCLë¸ ÔnsHðQc<j. ¬¸¥nÓ TdìFL¸Py CnÓj$qXLO~Ój μ¥q=h TdìFL¸Py `μ` On¸<j 
_ÍjÓj `On` ®=c÷ CxÄjôÁ MLOqŠ. GHÁ _ÍjÓj ''Td'' ¬¸=o TdÄöÀ; GHÍ¥x¸<jŠ `¯'' ¬¸=o ¯QLøO|; GHFnï¸<j TdìFL¸Py 
''O~¸'' ¬¸=o O~MLjgSCLMLjô ''Td ¯ O~¸'' FcFLï ®GRæEnÎML¸. ®¥q $q¨NqkOq¸ rHÍíMLjjÓj÷ Ä£jÍ ''Qo[O|'' ¬Â, ¼FLï MLjjÓj÷ Ä£jÍ Fc 
sHOqj Ôn¥hÚ¸Ôc<j. rSrHæ¸_O| 11, 2001 Oy¾FL MLköCL¸, EnÎMLMLQcCLkë, (−NqjFL =høF|^MLO|ûPy MLj¸^Py÷ ¥cÆÔLÂJwtjFL − 
°ÍNqj¸) ÿ@~Ä¨Py EcÂï rH^jæ¥yML<¸ ²FLï<k PoÂ ÄbÍ¸$c MLj¿áJwNqk<j. FcFLï $qjOqjë$c Äj»ÆFL ¬MLjkÓõMnjÎFL MLGSjëMLl ³EnÎFc 
°¸Í¸=o ¬Á − öGHCoõ¥qMnjÎFL ÔoÀ $q¨NqkOqMoj. EcÂï Fc¥hMLjôÂ Qo[O|Cy ÔcPeTdOqj÷ Jw=c÷@~FLj, IsH}S _j¥| ÕÔc=h¸$|Py ®Ôoá öGHGS¥éë 
PoÍÂ [¼áCL¸$c ¥i KyOqjè $qjÁí ÔnsHðTd<j.  

FoFLj, AKLj×cÂ¥h MoPe<jCLjFLï Fc Kc$|Py¸¼ gSTd KnÎ^¥h À£fS Qo[O| ÔoÀPy rH=cæFLj. KnÓ÷¸Cy ÔofSFL ÄjFLGHGSjFLjï¸<ÓÄ. 
Qo[O|¥h ¬MLjô ÔosSë ÔcPe ®GRæ¸. μ¥q Ó<jè À£fS GS$q¸ CLj¸¼ FcFy=y÷ rH=cæ<j. Äj$qCc GS$q¸ CLMLj Fy=y÷ MoGSjŠÂ ÔLGHð¿¸Ôc<j. 
®ÍíOq¸ CLFLôNqjCLø¸Cy ¥q+j" MLjkGSjŠFcï¸.  

PPP 
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  Ä×.Nqj¸                        ÍO~ó ÓXiô ¬FLïGHmOqê 

MLjk<jOy¾Ój MojÄjÍíOq¸ XL*¥cÓ¸ Mo}Sæ ÔoNqjŠ¸@~ _PeÍkO|$c À¿$c¸. CLO~øCL Oy¾ Qo[O| FLkõNqkO|Ú ²tjO|JwO|æPy 
FLFLjï ö@~}H ÔofS MLjFLTdOq ¥{»Æ¸ÔLjŠFcï<j. Oq¥qëGS¸_¸bÍ¸ ¬¸=o ³¸=y − XL*¸Py FcŠ ¬OqíîMLjtjõ¸Á. FoFLj Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³@~áFLj. 
''¬=c÷ ³<MLŠ O~, Fc‚Ú@~ MLÔoáNqkÓÂ MLl¸ÁO~!'' GSMLjEctj¸ÔLKyCLk CLFLk ¥qÂ¢ï+j" ¥cO~á<j.  

''¬MLjô MLj¿¢ MLj¿¢ ÔnfHð¸Á. ÂFLjï Mn¸^ À£GSjŠOqMLjôÂ. Â×.¸O~''  
''ÖFc! ¯½=|? Fc Ä£jÍ ¬¸CL ösHMLj °¸Ec ¬MLjô¥h?'' MLõ¸$qõ¸$c ¬Fcï<j.  
''ÂFLjï ¬Foï+j" rH¸¼¸Á ¥qÍO~! − MLköCL¸ °¸<Ec? −MnjŠ MnjÎ¸@| rS=| ¬=c÷ MLl¸Á. FcFoï MLkOqáPo¥qJwNqk<j. MLjFLMLÓ÷ 

¬MLlCLj¸Ec? ÔnGHlð? ''  
''MLj¿ FcŠ Ä¤Td ²¸Íj¥h¼á¸Á O~? FcFLïCy GH¸fH¸ÔnNqjõ@~Â¥h..−? ÂFLjï MLköCL¸ CLFLCy °¸ÔLjŠÂ FLFLjï Mn+"$x=hæ¸Á 

¬MLjôCLFL¸ Oqj¼ ÔLkfH¸¼ FLFLjï ¯ ¬Mnj¿¥c JdÓj ÔofS¸ÁO~ ¬MLjô. FLjMLlø MLköCL¸ ¬MLjô ÔL¸¥q Á$qŠ¸@~ rH¿$cM|..'' ¬¸^k Fc 
Ôn¸GH GH$qÓ$x=cæ<j. Fc ÕÔcÀrHÎFL fH¨$qjÍjíÓj $qjEcí<j. Qo[O| Íj¹[¸Py FcŠ FLNqk$qO~ ×.ÓJdCL¸ ¥qÂfH¸¼¸Á.  −×.ÓJdCL¸ 
®¸CL¥q¸=o $xGHðEc? ''Fc¥xEcíO~ ¬MLjô? Â¢ ¥éFc?'' ¬¸^k FoÓÄ£jÍ ‚Ó_@~è<j. FoFLj ‚@~ CLFL ²ÍjOqj$c ‚Oqjá¸¨JwNqkFLj. 
FcFLï FLFLjï MLÁÆ ¬Mnj¿¥c MnWo"^GHlð<j ÔLkfSFL ÔLkGHlÓj ®GHlð<j Qo[O| ¥q+"Py ¥qFL_<jëFnÎï. ÔLkGHlÓj ³FLj$qjÆï MnkGSjëFLï^jæ 
AKcOq¸$c MLlFcïtj.  

°FLï^jæ¸¨ CLFL ÔoÀŠFLï McÔ| À£fS Fc ÔntjõPe» MLjjEcí¨ McÔ| Cx¨$c<j. FcŠ CnÓjGSj, ®=c÷ CLGHðŠ¸@~ 
×.Oqj$qjCLj¸ÍÂ ''Jw ®ÔoáQc Jw.. ¬MLjô ²=c÷$qk Â¢Eo ®GHlð<j FcFLï‚@~ Â¢¥é'' ¬Â μ¥qÚ XL*¸ Fc Mnjj[¸ ÂÄj¿ Mo$q¸$c MnFL¥hÚ 
À¿» ÔLk<Š¸@~ MnÈ"JwCLjFcï<j.  

Fc Ó$o×| ö=cÆ£ CxNqjõ@~Â¥h Fc ÔoCLjÓj ML*jŠCLjFnÎï.  
®¸¨Nqk MLÔoáQcFLj. TdïFcÂ¥h MnÈ" MLGSjëFLïGHlð<j ¬MLjô, − ¿GSjæ McÔiÂ $qj¸@nÓ¥qCLjëŠÂ MLÙFL¸$c OyÁ¸ÔL<¸ FoFLj 

ÔLkTdFLj. Fc ML¸¥q ¬MLjô Á¤FL¸$c ÔLkGSkë ''OoN|j, FoFLj ¥xFcï+j" Qo[O| Í$qÜOq MLl¸@~Æ Ä¤Td Motj¸ÔLO~'' ¬¨»¸Á. ¬¸CL ¥qMLjôÂ 
MLk^ ¬MLjô Fy^ ¥c¥q ®¸¥n¥qÚ<jï¸¼ ÄFL$qÓ¸? Mn¸^Fo − QLjAKLMcOqë Qo[O|¥h Ôo¿Jwtj¸Á. ¶ÿy, EoQcÓk GSMLjjöEcÓk Ec=h FoFLj 
ÔofSFL IGHjFL¥cOqõ¸ ®ÍFLïMLk^.  

PPP 
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¶Oq$c MofS MLlFLï CLÓjGHl CnOqjÔLjŠÂ PyGHÆ¥h ML¼áFL ÄQLøFcbÍ¸$cOqj ÂöTdë*$c GH<ŠÚ¿¢áPy McÆJwNqkOqj.  
CLÓjGHl QL_íî¸, GH<ŠÚ¿¢á ¥höOqjMLjFLï QL_íî¸ ÄFLï öGHAKcMLÀ AKLOqë O~¥qÂ $qMLjÂ¸¼ MLj¸¼Â¢+" $c÷GSjCy ML¸=h¸=y÷¸¼ 

MLjj¸Íj$qÁPy¥h ML¼á¸Á.  
GH<ŠÚ¿¢áPy −NqjFL CLÓMcÆáFL À£Oqj −Ä<¥éEy bÃFLïMnjÎFL ÄGRNqkÂï Ôn_jCLjFLï^jæ$c ¬ÂfH¸¼¸Á. − ÂöTdë* ¥éMLÓ¸ 

Qc¿¢Oq¥qöQLMLj ¥cÍj ¬FLï ÄGRNqj¸ MLköCL¸ −Ä<¥h ¬Oqíî¸ ¬MLlCLk MLl¸Á.  
''³¸ ×.¿»¸Í¸¨ ¬Pe °FcïOqj?'' MLj¸¼Â¢+" $c÷GSj −NqjFL ÔoÀ¥h ¬¸ÁGSkë MnjCLë$c ¬¨»¸Á öGHAKcMLÀ.  
''²Pe MLlFcïFLj? FL¨¼ MLÔcáFLj$c ¬ÓfSJwNqkFL¸Co'' AKcOqõ MLÍFL¸ MnÎGHl TdPyÔLFL$c ÔLkGSkë $c÷GSj ¬¸ÍjŠFcïOqj 

ÄQLøFcbÍ¸$cOqj. − ÔLksS ÄbEcFL¸Py ³Ey ÄGRNqj¸ °¸<Fo MLl¸Á ¬Â −Ä<¥h ¬Oqíî¸ ¬tj¸Á. − ÄGRNqj¸ ³Äj=y ‚@~ −Ä< 
ÔLkÔcNqj$c ±fU¸ÔL$qÆ»¸Á. tjÁ ö¥xCLë ÄGRNqj¸ ³¸ ¥cÍj.  

− ÄGRNqkÂï MLjFLGSjû¥h À£GSj¥yML^¸PyFo μ¥yÚTd¿ μ¥yÚ ÄbÍ¸$c μ¥yÚ Td¸öÍCLPy MLl¸^j¸Á. Ec¿Py ²¥qÚ@y ³ 
Oy<jèÄ£jÍFy fHFLCLÆ÷ ¥qÂfH¸¼ °¸^j¸Á. ¬Á ‚@~ CLFLÁ¥cÂ ³ GHO~tj tj¸=h ¬Oqj$qjÄ£jÍFy ‚Oqjá¸¨JwNnk, 
GH<jŠ¸¨JwNnk ¥qÂfH¸¼ °¸^j¸Á.  

¬¸Íj¥qFo ¯NqjFL MLÍFL¸Py ¬¸CL=h KcbEc¥qOq ÕÔcNqjÓj ¬FLjŠ¸Á −Ä<. ÔLkGSkë ±OqjPyPoOo MLjFL¥n¸ÍjŠ^? ²¥qÚ< 
ÔLÀ¥hÓ_¨Co MLjFL¥éÄ=h ¬FLjŠFo¸ÍjŠ −Ä< GHO~tj MLjÂsR¸ ¥cÍNnkõ! GSøNqkFc CLFL CLÆ÷¥h ÔnPn÷Ój. ¼FLïGHlð<j 
¬MLjôMLjô$c¿¸=h¥h MnÈ"FLGHl<j ²¸CL$cFy MLjjÍjíÔofSFL, CLMLjÂ ²¸CL MLjj¿GH¸$cFy ÔLkfSFL fHFLCLÆ÷.  

μ¥q MLjÂfR −PyÔLFc ÄbEcFL¸ GSOqtjFL MLkOqÜ¸Py Po¥qJwCo ¬Á − MLõ¥hëCy GS¸_¸bÍ¸ °FLï Mc+"¸Í¿¢ï ²¸CL$c tj_ò¸Á 
rH=hæ, GH¿fSìCLjÆï ²¸CL$c ¬CLPeŠCLÓ¸ ÔoGSjë¸Ey CLFL GH¿fSìÀ ÔLksSë CnOq¼FL GHlGSë¥q¸Pe ¬Oqíî¸ ¬MLlCLj¸ÍÂ ¬FLjŠ¸=cOnGHlð<k 
ÄQLøFcbÍ¸$cOqj.  

FLÓj$qjOqj sSïfUCLjÓCy ¥qÆfSFL<jGSjëFLïGHlð<j IGHPeFc Ôy^ ‚OyáMLÔcá, Po¥q ‚Oyá ‚<Ey ¬FLï ¥qÂ¢GS tj¸»CL¸ ‚@~ 
PoFL^jæ$c −Ä< ÍOqùFL¸ tjGSkë °¸=o - ''¬Á$y ¬¥qÚ< ‚OqjáFLï − rHEcíÄ< Ä£j fHFLCLPo÷ ¥qÍk!'' ¬Â ²MLOnÎFc ¬¸=o ²¸CL 
tj_ò¸Á$c, CLÓML¸GHlÓj$c °¸^j¸ÍÂ? ³MLjÂ¢ ×.Mc_j ÔnGHðPoÂ ¬bEcøFLMnjÎFL GH¿fSìÀ.  

GH¥qÚFLjFLï Mc+j" −Ä< Ä£j fHFLCLÆ÷¥qEc ¬Â öGHÇï¸ÔL^¸Py ¬Oqíî¸ MoOqj. ¬¥qÚ< ‚Oqjá¸EoÄ=h ¬FcbÍPe? FLjMLlø¸@o ³¸ 
ÔoGSjëFcïM| ¬Â − öGHQLï¥h ¬Oqíî¸. CLFLj ³MLjÂ GSMLkbEcFL¸ ÔnGHð$qÓ<j? −Ä<Â AKL¿¸ÔL^¸Py MLlFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓÂ ²ML¿¥h ÄML¿¸¼ 
ÔnGHð$qÓ<j?  

Â×cÂ¥h − GSMLkbEcFL¸ − öGHQLï¸CL ¼FLïÁ¥cÍj. ×.Mc_j ÄgSëOqê¸ ÔcPe MLl¸Á. ¯ öGHGH¸ÔL¸Py μ¥q Ä<kèOq¸ MLl¸Á.  
²Íj=hMc+"Â MoPnÀë ÔLkfH¸ÔL^¸Py, CLGHlð GH^æ^¸Py ÔcPe −GS¥hëÂ¢, öQLÍíîÂ¢ ¥qFL_OqjTdëOqj ÔcPeMLj¸Á. tj¸ÔLjÄj¸ÔLj$c 

öGHÀMc+k"FLj. tjPe¸=h GH¿fSìCo ¥qFLj¥q Mc+"Ec¥c MLsSë McWn"Pe öGHML¿ëTdëOqj ¬FLï −PyÔLFL μ¥qÚ XL*¸ Jd^tjFc ÔnNqjõOqj. ¬GHOq 
bÍO~ôCLjôPe÷ öGHQLïÓj GS¸bÁ¸¼ −O~Ój À£fS − MLköCL¸ ÔnNqjõ¥qJwCo tj¸¥n¸ÍjŠ? FLjMLøGSÓj MLjÂfRMoFc ¬FLï^jæ$c ÔLkGHl KcBcÓj 
GS¸bÁ¸ÔoTdëOqj.  
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¬^jML¸^GHlð@o ¬ÂfHGSjë¸Á `¬_ò ¬GSÓj ¯ MLjFLjGRjõÓFLï Mc+"Â GH=hæ¸ÔLj¥yŠ¸@~ °¸=o ½¡ÄCL¸ ²¸CL Vtj$c 
°¸^j¸Í`Â. ¥cÂ¢ MLjÂfR GS¸IGHj½¡Ä ¬FLjŠFcï −<jŠFcï FLÓj$qj¿Cy ¥qÆfS MLjFL$qÓ$q^¸ CLGHðÂGS¿.  

¬GSÓj ÄGRNqj¸ μ¥q=oFLÂfHGSjë¸Á - MLjÂfR GSÿ×.¸$c ÍNqköOqíîÿßÍNqjj<j. ²Íj=hMc¨ ¥qGRæ¸ ÔLkGSjë¸=o MLjFLGSjû 
Â¢OqtjJwCLj¸Á.  

²Íj=hMc¨ ¥qGRæ¸ À£O~áÓ¸=o ¥q¿»JwNoj MLjFLGSjû μ¥q=o GS¿JwÍj - ¬¸ÍjŠ CL»FL QL¥hëTdMLjO~íîõÓj ¥cMcÆ.  
ösHMLj Td¸öÍCL rH¿$o ¥xÁ¤í, − QL¥hë TdMLjO~íîõÓj rHOqj$qjCcN|j - ¬Á MoOo ÄGRNqj¸. fHFLCLÆ÷ Oy<jèÄ£jÍ ¬GSëMLõGSë¸$c 

¥qÂfH¸ÔL^¸ ¬FLïÁ ¥xCLë ÄGRNqj¸ ¥cÍj. tjMcø+ ³Ey ×.¿»¸Á.  
''ÄjMLjôÆï ÔLkGSjë¸=o ³Ey ×.¿»¸Á ¬ÂfHTwë¸Á ¬EoEy ÔnGHð‚<Ík!'' öGHAKcMLÀ MLjÈ¢" On=hæ¸¼¸Á.  
ÔnGHðPo¥q ÔnGHðPo¥q Ôn_jCLjFLï^jæ$c, ¶ ÄbÍMnjÎFL FLkõFLCcAKcML¸Cy ¥q+"Â ö¥h¸Í¥h Á¸ÔLjŠ¸^k ¬FcïO~NqjFL ''³¸ MLl¸Á 

fHÂïÂ ÍkOq¸ FLj¸Ôo ÔLkfS Mn¸^Fo Ec¿ MLjÈ"¸ÔLjŠÂ MoOo Oy<jèPy¸¼ MLÔoáQcFLj. Fo ÔofSFL GHÂ Fc¥é fS$qjÜ$c ¬ÂfHTwë¸Á. ¬¸Co'' 
−NqjFL $x¸CLjPy ¥cGSë¸CL ÄGSj$qj, ¬¸CLŠÄj¸¼FL ÂGSûVNqjCL bÍøÂ¸Ôctj.  

¥csSûGHNqkõ¥q ¬¸Á −Ä< ‚OqjáFLï Ôy^jFLj¸¼ PoGSkë ''MLjFL MLj¸¼CLFL¸ O~Bh¸ÔcÓ¸=o ¬MLCLÆMc+"¥h ‚@~ ¥cGSë¸CL 
GS¸TdÚOq¸ MLl¸@~Ó¸©. Ä£j fHÂï ÄGRNqj¸Py MLjFL¸ KcbÍGH<MLÓfS¸Á ³¸ PoÍj. −Ä< ½¡ÄCL¸ öGHQc¸CL¸$c, fSìÄjCL¸$c $q<ML=cÂ¥h 
¥cMLÓfSFL ³O~ð^j÷ MLjFL¸ ÔoEcí¸ ¬FLjŠFcï¸. ÔoTdȩ̈  ¬Â −Ä<¥h ÄML¿¸¼ ÔnJdð¸ ‚@~. Ä£jOqj ÔnfHðFL MLk^ FoFLj ÄFLFLj. 
FcMLk=o Ä£jOqj ÄFcÆ. FoFLj ÔnfHðFL=oæ Ä£jOqj ÔnNqkõÆ£ ¬Â −Ä< bÃ¢fRô¸ÔLj‚ÚOqjá¸=o MLjFL¸ MLköCL¸ ³¸ ÔnNqjõ$qÓMLjÂ?''  

''²MLOqj ³MLjFcïOqFLïÁ MoOo ÄGRNqj¸ ¬GSÓj GHÂ, −Ä<Â −Íj¥yML^¸ ¬FLïÁ ×.Oq$q^¸PoÍj ¥qEc!'' CLFLPy CLFo 
¬FLjŠ¸^jFLï^jæ$c ¬FcïO~NqjFL.  

'−Ä<¥h GSj[GH@o Nnk$q¸ PoFLGHlð<j MLjFL¸ MLköCL¸ ³¸ ÔnNqjõ$qÓ¸. öGHÀMc+"¥i Mc+"¥q¸^k μ¥q CLÓO~CL °¸^j¸Á. 
EcÂÂ _=oæ − _jÁíî ‚@~ GHÂÔoGSjë¸Á'' tj¥q tj¸ÍjPy MLk=c÷<j¥yMLÓfS¸Á ³¸ PoÍj ¬FLï^jæ$c CoPoáfS ¬¥qÚ<jï¸¼ 
MnÈ"Jwtj¸Á öGHAKcMLÀ.  

AKcOqõ ÔnfHð¸Á¤ GS__j$cFo ¬ÂfH¸¼¸Á ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h.  
tjÁ tjMcøÈæ GSMLjGSõ¥cÍj. CLFLj ¿=nÎOqtj On¸<j GS¸MLCLûO~Ój Ec^jCy¸Á.  
¬GRæ¥qadæÓk GH¨ CLÆ÷Â ¥q<Co¿á ¬Á Íj¹[Mnk, öGHQc¸CLCy CnÆNqjÂ μ¥q ¼öCLMnjÎFL fSìÀPy sSÍ À£OqjCLjFLï Mo+ fHFLCLÆ÷ 

−Oy$qõ¸ Á$q×cOq^¸ MnjjÍÆõ¸Á. −Mnj ³¥c¥h. AKLOqë, fHÓ÷Ój PoOqj.  
MLjÈ¢" ÂöTdë*$c GH<ŠÚ¿¢áPy ÔoOq»Ó_¨FL ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h −PyÔLFLÓj $qCL¸Py¥h MLjWc"tj.  

PPP 
ÄQLøFcbÍ¸$cOqj tj¸¥y GS¸MLCLûOq¸Py ¿=nÎOqMLlCcOqFL$c −NqjFL CLÆ÷¥h ¬Æ£ãMLjO|û ¬Fo ×cåGH¥qQL¥hëÂ ¥yPyðNoj McõbÁ Tw¥h¸ÍÂ 

ÂO~íîOq* ¬tj¸Á. Ec¸Cy −NqjFL −NqjFL ¬FLïÍMLjjôÓk ¥qÆfS CLÆ÷Â ÔLkGSj¥yML^¸Py ÔcPe ¬MLGSìGH<MLÓfS ML¼á¸Á.  
²¥qÚ<GH¨Co ¬¥qÚ< MLjÓMLjköCL ÄGSOqÞÓj ÔorSNqjõ^¸, ¬Á¤ tjÁ¤ ¬FLï AKoÍ¸ PoŠ¸@~ öGHÀÁ¤ Fy=y÷ rH^jæ¥yML^¸, 

O~öCLj+j" GS¿$cÜ ÂöÍJw¥qJwML<¸Pe¸=h GSMLjGSõÓMLÓ÷ ¬FLjXL*¸ −Ä<Â ¥qÂrH^jæŠÂ ¥q+"Py÷ rH^jæŠÂ ¥cJd<j¥yMLÓfSFL GH¿fSìÀ 
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ML¼á¸Á. rHÍíMc+" GSøAKcMcÂï CLGHlðGH^æ^¸ GS__j ¥c¥qJwtjFc − GSøAKcML¸PyÂ ¥xÂï ÄGH¿¢CL bEyOq*jÓMLÓ÷ MLÔoá tj_ò¸ÍjÆï 
CL^jæ¥yML^¸ rHÍí MLNqjGSjûPy¥h ¬<j$qjrH<jCLjFLï ¥x<jŠ, ¥y<+"¥h ‚@~ μ¥yÚTd¿ tj_ò¸Á$cFo GH¿*ÄjGSjë¸Á.  

ÄQLøFcbÍ¸$c¿ CLÆ÷ ÄGRNqj¸Py ¬Eo ×.¿»¸Á.  
−Ä<Á ³ ÄGRNqj¸PyFLk O~½¡GH<Â MLjFLGSëCLø¸. CLFL ÿŠÚÓ $qj¿¸Ôo −Ä< ²GHlð<k ÄQo÷fRGSkë Mc=hÂ 

¥cJd<j¥yML=cÂ¥é −Ä< CcGHöCLNqjGH<jCLk, ¬Pe CcGHöCLNqjGH<^¸Py μ¥yÚTd¿ tj¸=y÷ GH¿fSìCLjÆï ¬CLPeŠCLÓ¸ ÔosSsSÁ.  
CLÆ÷ ÿŠÚÆï ¥cJd@~ÓÂ, −Ä< ½¡ÄCcÂï GSj[ML¸CL¸ ÔnNqkõÓÂ ÄQLøFcbÍMLjk, öGHAKcMLÀ ‚@~ CcGHöCLNqjGH<jCLkFo 

°¸@oMcOqj.  
CLFLMLÓ÷ GH¥qÚMLjÂfR −FL¸Í¸$c ½¡Ä¸ÔL$qÆ»Co CLßfHëGH@o, $qOqøGH@o MLjFLGSëCLøMoj öGHAKcMLÀÁ. ¥cÂ¢ − KcbÍõCL AKcOq¸ QL¥hë¥h 

Äj¸¼¸Á ¥c‚<Íj.  
¥cÂ¢ μ¥yÚTd¿ ¬Â¢ï ¬FLjŠFLïÄ ¬FLjŠFLï^jæ$c ×.¿»JwMLl ²ML¿¥qtjFc. ¬^jML¸=h GS¸ÍO~óÓj ½¡ÄCL¸Py ¼FLïMc+"¥qtjFc 

MLTdëtj, rHÍíMc+"¥qtjFc MLTdëtj.  
¬^jML¸^GHlð<j ¥x¸CLMLj¸Á ¬Âï=h¥i ¥cOq*¸ ¼FLïMcWo"FLFLï ÂO~íîOq*¥h MLÔoáTdëOqj.  
fHÓ÷Ó Í$qÜOq ½¡Ä¸Ôo rHÍíMc+j" μ¥q ÄbÍMnjÎFL ¬AKLöÍCcAKcML¸Cy KcbÍGH<jCLk ¼FLï ¼FLï CLfHðEcÓÂ ‚@~ μ¥yÚTd¿ 

AKLkCLÍí¸Py¸¼ ÔLkGSkë CcMLjj KcbÍGH<jCLk ²Íj=hMc+"Â ‚@~ KcbÍrH<CcOqj.  
¼FLïMc+"¥h MLj¸¼$c °¸<^¸ ¬Fo ÄGRNqj¸Py ‚@~ ¥xÂï GH¿bÍjÓj °¸=cN|j. QL¥hë tj¸CL ¬Fo Jdtj¸^j‚@~ 

°¸^j¸Á. μ¥yÚTd¿ tj¸CL¥qFcï ²ŠÚML MLj¸¼$c °¸Ec¸ ¬FLï ¥y¿¥q, GSÍjEoíQLõ¸ °Fcï‚@~ ¬Pe °¸<Po¥q JwCLjFcïOqj 
¼FLïMc+j".  

³Á ³MLjtjFc ¬Á μ¥q GS¸¥h÷GRæMnjÎFL ¬FLj_¸bÍMoj.  
μ¥q¿Py tj¸¥x¥qOqj MLj¸¼Fo MnCLj¥yÚML=cÂ¥h öGHNqjÀïsSë MLköCL¸ ¬Á ¯ GSßfRæ¥é ¬Ó¸¥cOqöJdNqj¸ ¬MLlCLj¸Á.  
ÄQLøFcbÍ¸$cOqk, öGHAKcMLÀ ¬¸Íj¥é CLOqÔLj$c ¬FLjŠ¸^k °¸=cOqj. ''IGHPeFcMc+" ¬Kcòtj MLj¸¼Mc<j ¥cÍj. 

CLÆ÷Í¸ö<jÆï GS¿$cÜ ÔLkGSj¥y<j'' ¬Â ²MLOqtjFc ¬¸=o − MLk^¥h ML¸CLJd<‚<ÍÂ ¬Pe ¬FL^¸ ÔcPe GSjÓAKL¸. EcÂPy °FLï 
¥qGRæFLadæÓPyCLj − KcbÍõCLÂ AKL¿GSjëFLïMc+"¥é ¬Oqíî¸ ¬MLlCLj¸Á.  

μ¥yÚTd¿ MLj¸¼$cFo °¸@~ÓFLï ¥y¿¥q ²¸CL_Ó¸$c °Fcï ¬Á QL¥hë¥h Äj¸¼FL GHFLMLlCLj¸Á.  
¬GHlð<GHlð<j CLÆ÷ ''FLjMLmø, öGHAKcMLÀ£ FLFLjï ÔL¥qÚ$c ÔLkGSjŠ¸^jFcïöO~'' ¬FLïGHlð<j MLköCL¸ bÍFLõMnjÎJwtjFL^jæ$c 

¬ÂfH¸ÔoÁ. ''FLFLjï ³¨fH¸ÔLjŠÂ À¸^jFcïOqj'' ¬Â Â¸Á¸¼FLGHl<j XybÃGSjëFLï ÿßÍNqj¸Cy MLÙFL¸ MLfU¸ÔoMcOqj.  
MLk GS¸IGHjOqú*PyFo −Ä< ½¡ÄCL¸ FLj¸¼ ÂöGRÚÄj¸¼¸Á.  
tjGHlð<j tj¸ÔLjÄj¸ÔLj$c ¬¥qÚ$c¿ MLjFLGSëCcøFoï GHlBh¥hGHlÔLjáŠFLï ÄQLøFcbÍ¸$c¿ fHFLCLÆ÷ −NqjFL ½¡ÄCL¸Py¥h öGHMoÇ¸¼¸Á.  
¬GSÓj ÔnJdðÓ¸=o ¬¥qÚ$c¿¥qFcï On¸@~ŠÓj ²ŠÚMo ÔLÁÄ¸Á ¬Â ÔnJdðÆ. −Ä< CLÓÃOqjGSj MLjFLGSëCLøMoj −Ä<¥h 

AKLOqëFLj¸¼ Ä@~ŠÓj tjfHð¸¼¸Á. μ¸=y÷ QL¥hëMLlFLï¸CLMLOq‚ μ¸^¿$cFo ½¡Ä¸¼¸Á. −Ä<¥h ¬FLïÍMLjjôÓ GSVNqj¸Cy ¼FLï 
°Eyõ$q¸ ExOq¥q^¸Cy −¿íî¥q¸$c ½¡ÄCL¸ Kc$cFo $q¨¼Jwtj¸Á ×.NqjMLjô¥h.  



  

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                 

94   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

−Ä<¥h μ¸=y÷ QL¥hëMLlFLïGHlð<j ¬GHlð<GHlð<j ¬CLë$c¿Â ÔLkGSj¥yML^¸Py ÄQLøFcbÍ¸ Í¸GHCLjÓ¥h GSVNqjGH¨FL MLk^ 
McGSëML¸. ×.NqjMLjô ¿=nÎOnÎNqkõ¥q ‚@~ μ¸=y÷ ¶fH¥q °FLïFcï+k" μ¸^¿$cFo MLl¸Á. ¬Pe °¸^jFLïGHlð<j MLjbÍõ MLjbÍõPy 
ÄQLøFcbÍ¸$c¿ tj¸=h¥h ML¼á McOq¸Oy¾Ój °¸¨ MnÈ"JwCLkFo °¸@oÁ.  

ÄQLøFcbÍ¸$c¿ CLMLjjôÈ"ÍíOqk MoOo ±+"Py °Eyõ$cPy÷ °¸<^¸Cy ×.NqjMLjô KcbÍõCL GHm¿ë$c ÄQLøFcbÍ$c¿Ä£jEo GH¨¸Á.  
−Ä< ¬FLïÍMLjjôÓj MLNqjGSjû rHÎ_<èMc+j" ¥cML<¸Cy Mc+j" ×.NqjMLjô KcbÍõCL À£GSj¥yPoÍÂ ¬FLj¥yML^¸Py ‚@~ ¬Oqíî¸ 

PoÍÂ AKcÄ¸ÔcOqj ÄQLøFcbÍ¸$cOqj.  
×.NqjMLjô KcC|OqkMLjjPy GH¨ ¥cÓj Ä¿»FLGHlð<j VfSð^P|Py Ôo¿ð¸¼ MnÎÍõ¸ Ôotj¸Ôc<j. ¨Qcá¿ã ¬Nqkõ¥q Cn¼á 

tj¸=y÷ rH^jæŠFcï<j.  
¬^jML¸=h GS¸ÍOqò¸PyFo MLj¸¼CLFL¸, TdFLjAKLkÀ ¬FoÄ ²¸Íj‚ GHÂ¥hO~Š¸@~ ²PeJwCcNnk, ¬^jML¸^GHlð<j KcbÍõCL 

À£GSjŠFLï Mc+"Â ²¸CL=h ÂOqjCcûÿ¸ ¥qMojôGSjë¸Ey ¬FLjAKLML¸Py¥h ML¼á¸Á.  
öGHAKcMLÀ ÔosS öGHÀGHÂÂ¢ CLGHlð GH=hæ¸Á. ¬FLï¸ ML¨èsSë − ML¨è¸ÔL^¸Py −JdõNqjCL PoÍÂ¢, ²GHlð<j _Nqj=h¥h GH¸fH¸ÔoEcíMLk 

¬Â ÔLkGSjëFcïFLÂ ¬bÃNnk$q¸ MnksHÁ.  
''tjÁ Fc ¥x<jŠ tjÓj÷, FLjMoø _Nqj^FLj¸¼ ML¼áFLEcÂÄ, GHO~tjEcÂÄ'' ¬FoÁ. − MLk^¥h öGHAKcMLÀ CLFLPy CLFo 

¼FLï$c FLMLløŠFoÁ.  
¥cIgH μ¥qOy¾ GHÓá$c °¸ÍÂ¢, μ¥qOy¾ FLÓ÷$c °¸ÍÂ¢, tj¸¥yOy¾ ÔL¥nÚOq ²ŠÚMLtj¸ÍÂ¢ - ®Pe ³Ey μ¥q ÄGRNqj¸ Ä£jÍ 

CL$qjMLlrH^jæ¥yML=cÂ¥h öGHNqjÀï¸ÔoÁ.  
²Íj=h MLjÂfR EoMLCLÓj ¬$qjfH¸ÔcÓ¸=o MLjj¸Íj MLjFL¸ EoMLCLPe÷ °¸@~ÓFLï GSCLõ¸ ×.NqjMLjôPe¸=h MLjFLjGRjõÓj ±ÿ¥qtjFc 

¬¸ÍÂ GSCLõ¸.  
''ÍkOq¸$c °FLïFcï+k" MLj¸¼EcÂÄ$c °¸@oEcÂÄ - Í$qÜOq¥h MLÔoá^GHð=h¥h Â¢ ¬GSÓj Oq¸$qj _Nqj^GH¨¸Á'' ¬Â 

CLkÓFc@oÁ.  
ÄQLøFcbÍ¸$cOqj fHFLCLÆ÷ öGHMLOqëFL¥h ÄGSjëJwtj ÔLksSMcOqj ÄjFLV ³¸ ÔnNqjõPo¥qJwNojMcOqj. ³ ¼FLï MLj¸¼MLk^ Ôn_jEcMLjÂ 

öGHNqjÀï¸¼Fc ''rHWc"Âï MnFL¥éGSj¥xGSjëFcïMc? FLjMLlø ¼FLïfHPe÷<j$c °FLïGHlð<j FoFLj ÔofSFL MLjjÍí¸Cc MLj¿áJwNqkMc?'' ¬Â 
$qÍMLktj¸ÔoÁ.  

''³Ä=i ¬¥qÚOqŠ O~Â ÿŠÚ. ¬Oqíî¸PoÂ McÔLÓCLø¸'' ¬ÂfH¸¼¸Á.  
μ¥qOy¾ Â×.¸$cFo ÄGSjŠÚ¸Á öGHAKcMLÀ ''¬_ò.. ²FcïÈ¢" Ôc¥h¿¢! ¬CLë$c¿¥q¸=o CLGHðÍj. Ä£j‚Ú@~ ²¸ÍjŠ ÔnNqkõÆ? 

FcŠ ¶fH¥q PoÍj''  
MLj¸¼CLFLFcÂ¥h ÄGSj$qj MLl¸^j¸Á. EcÂ¥h ²Íj=hMc+j" −GSO~‚@~ ¥cMcÆ. ¬Á CnÓjGSj¥yPo¥qJwtj¸Á ×.NqjMLjô.  
''FcŠ ²MLOqkPoOqj ¥qFLj¥q μ¸^¿EcÂï ¥qFL¥q'' ×.NqjMLjô ¥x=hæFL^jæ GSMLkbEcFL¸ ÔnfHð¸Á.  
''μ¸^¿Mc+"tjCo ¥cGSë¸CL μÁ» °¸<^¸ FoOqjá¥y¸¨''  
''rHÍíEcÂï GH^jæŠÂ ¬¸CLMLk^¸=cMc? μÁ» °¸<MLÓfSFL [Oqô Fc¥é¸ GH^æPoÍj. Fc KcbÍõCL Ä£jŠ CLGHðÍj.''  
''CLGHðÍFo ¥qEc tj¸=h¥h Cn¼árH^jæŠFcï¸. MLk ¥qGRæGSj#eÆ£ï, KcÍOq _¸Á¤Æï ‚@~ Ä£jOqj ¥cGSë GH=hæ¸ÔLj¥yMcÆ$c.''  
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''³Ä=o Ä£j ¥qGRæGSj#eÓj. FLFLjï ÔLk<èMoj ¥qEc Â¢ ¥qGRæ¸.''  
fHFLCLÆ÷ McÍFL, Mnjj¸¨CLFL¸ ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h ÄGSj$cÜ ¬ÂfH¸ÔoÄ. ¬tjFc ³¸ ÔnNqjõPoÂ −QL¥qëCL. AKcOqõ ÄGSj$qjÔn¸Í<¸Py 

CLGHlðPoÍÂfH¸ÔoÁ.  
¼FLï$c ¬¥qÚ<¥qÚ< CnÆTw, CnÆNqj¥y JvOqJd^j÷ ×.¿»Co GSOqjíŠJwNojCLCLø¸ −Ä<Py ¥qÂfH¸ÔoÁ¥cÍj. FoFL¸=o Ä£jŠ 

¥h¸¼CLëtjFc ¬bÃMLkFL¸PoÍÂ Jw=c÷@oÁ.  
Ä¤+j" CLFLÂ MLjFLTdO~ ösHÄj¸ÔcÆ ¬Â −Ä< GH@o CLGHFL, −¸Ey+FL μ¥yÚTd¿ ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h ÔcPe GSðGRæ¸$c ¬Oqíî¸ 

¬tjJwCLk MLl¸@oÄ. ¬Pe¸^GHlð<j −NqjFL¥h ¬öGHNqjCLï¸$c ¥q+j" ÔnMLjOoáÄ.  
Â×.Moj¥cMLÔoáMnk ¥cÂ¢ − GSCcõÂï ö$qfU¸¼ fHFLCLÆ÷ ¬¸CL$c KcbÍGH<^¸, öGHGSjëCL¸ ExOqjŠCLjFLï −ÍOq*Â 

−TdøÁ¸ÔLPo¥qJwML^¸ GS¿¥cÍÂfH¸¼¸Á. −Ä< ¥cGSë¸CL ¶OqjðCy, McGSëÄ¥q bEyOqBhCy MLõMLÿ¿sSë ¬¸ÍOqk öGHQc¸CL¸$c 
½¡Ä¸ÔL$qÓj$qjCcOqj ¬FLjŠÂ KcbÍGH@oMcOqj ÄQLøFcbÍ¸$cOqj.  

²¸Cy¥x¸CL MLj¸¼ ÔLkfH¸¼Fc CLßfHë Ôn¸ÍÂ fHFLïCLë$c¿ À£Oqj öGHAKcMLÀPy ¬GSÿFcÂï Oq$qÆá¼¸Á. tj¥q CLFLj Ôn<è$c 
°¸<^¸ CLGHðÂGSOoMnk ¬FLï AKcML¸ −Ä<Py ö¥qMLj¸$c ¥qÓ$qTd»¸Á.  

''¬_ò_ò Ä£j fHÂïÂ AKL¿¸ÔL^¸ tj¥q FcMLÓ÷¥cÍj Kc_k! −Oy$qõ¸ Kc$cFo ŠÍj^GH¨¸Á$c tj¥q −Ä< OqkM|j¥h 
Mn+"MLjFL¸¨. ³ÍtjFc CL$qÂ CLGHðÂ ¬MLGSOq¸ ¬¸^k MLsSë ÔLk¥y¥q CLGHðÍj ¥qEc!'' öGHAKcMLÀ AKLOqëÄ£jÍ μÀë¨ À£GSjŠO~Td»¸Á.  

tj¸=y÷ ¯ ¼¥cŠÂ¢, ¬Tz¥qO~õÂ¢ï AKL¿¸ÔLPoÂ ÄQLøFcbÍ¸$cOqj fHFLCLÆ÷¥h tj¥q Â¢ OqkM|j¥h MnÈ"Jw ¬FLï GSkÔLFLÂ tjÔcáOqj.  
−Ä< ¬¸CL¥q¸=o JzOqjGR¸$c, ÄGSÄTd MnÈ"Jwtj¸Á.  
öGHAKcMLÀ CLFL MLjÁPy MnjÁÆFL μ¥q ¼öCLMnjÎFL −PyÔLFLÂ MLköCL¸ ö$qfU¸¼¸Á. ''ÿMLjôNqjõ −Ä< Ôn<èÁ, Fy=h ÍjOqjGSj 

MLjÂfR ¬ML^¸ MLÓ÷ GS¿Jwtj¸Á. ³ QL¸#eAKcML¸, GHQcáCcëGHGH<MLÓfSFL ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ _Nqj=h¥h GH¸fH¸ÔL$qÆ$c¸. Po¥qJwCo ¯ 
KcbÍõCLÂ¢, _OqjMLlÂ¢ Á¸ÔLj¥yML^¸ CLFLPe¸=h MLkMLjkÓj MLj¸¼Mc+"¥h TdbÍõ¸¥cÍj. ''  

−Ä< En_òPe<jCLjFLïGHlð<j ÄGSj$qj Ôn¸Á¸Á$cÂ¢ −Ä< GHOyXL¸$c CLFL¥h °GH¥cOqMoj ÔofS¸ÍFLïMLk^.  
öGHAKcMLÀ CLFL MLjFLGSjûÂ CLFo ÄGSjŠÚ¸Á tj¥q ÔcÓjPo Â¢ Jw¥q<ÓÂ.  
tjEo CLOqV −PyÔLFLCy ÄQLøFcbÍ¸$cOqk °Æ¥hÚGH@~èOqÂ −Ä<Š CnÆNqjÍj. CLMLjPyÂ ¯ AKcMcÂï fHFLCLÆ÷ ÿßÍNqj¸ 

GHfS$q=hæ °¸<MLÔLjá. ¬¸Íj¥éFoMnk −Ä<Py − KcbÍ.  
− KcbÍÂ À£Oqá^¸ ¬FLïÁ CLMLjMLÓ÷ ¬NojõGHFoFc? GSMLjGSõ¸Cc ¬GSÓj ¬¥qÚ<jï¸Ôo GHl<jCy¸Ec? ÄQLøFcbÍ¸$cOqj −PyÔLFLPy 

GH@~èOqj. μ¥qMo+ ¬Eo Â×.MLjtjCo tj¥q ¯ GSMLjGSõ¥h GH¿adÚOq¸ ExOqjŠCLj¸Ec?  
tjFcï+j" fHÂï O~XLfS... ¥cGSë¸CL MLkOqjð −Ä<Py MLsSë −Ä< ½¡ÄCLMLjk KcMLl¸^j¸Á - CLFL¥i, öGHAKcMLÀ¥i CLÓFxfHð ¬FLïÁ 

PoŠ¸@~ °¸^j¸Á ¬FLjŠFcï<j. fHFLCLÆ÷ −PyÔLFc bEyOqBhPy MLkOqjðO~McÓÂ ²Âï Oq¥cÓj$cFy fUCLKybÍÓj ÔoQc<j.  
tjGHlð<j CLFL −PyÔLFL ³Ä=h tjPe MLjÓjGHl À¿»¸ÍÂ MLjbÍFLGH<Td$cOqj ÄQLøFcbÍ¸$cOqj. `FLjMLlø Fc CLÆ÷¥h ÔnPn÷ÆÄ 

MLköCLMoj. Fc CLÆ÷Ä¥cÍj. Â¢ ÿÍjíPy÷ FLjMLlø¸@~Æ.` ¬FLï^jæ °FcïNojMnk CLFLMLk^Ój. ¬MLlFLj MLj¿ −PyÔLFL ¬Eo ¬tjFLGHl<j 
MLk^ ¬Pe$o MLGSjë¸Á$c!  

`Â¢ CLÆ÷¥h ÔnPn÷ÓïtjFc FcŠ ²MLOqk PoOqj ¥qFLj¥q FLjMoø Fc ¥x<jŠÄ` ¬FLjŠ¸=y¸Á −Ä<.  
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ÄQLøFcbÍ$cOqj μ¥qÚTd¿$c CLÓÄÁPeáOqj. − −PyÔLFLPy¸¼ _Nqj=h¥h O~McÆ ¬FLï^j÷$c fHFLCLÆ÷ −QL¥h ‚@~ ¬¸CLj 
¬¸^k °¸@~Æ. CLGHð¸Cc −Ä<Eo ¬FLï^jæ$c −PyÔLFLÓ¥h μ¥q MLjj»¸GHl GHÆ¥h −NqjFL sSÍ À£O~Oqj − XL*¸Py. ¥cÂ¢ ¬GSÓj 
GSMLjGSõ¸Cc − CLO~øCo MnjjÍÓtj¸Á.  

×.NqjMLjô −Oy$qõ¸ ¥xÁí¥xÁí$c XiBh¸ÔL^¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. ÍkOq¸$c MLlFLï CLMLjjôÈ"Íí¿Cy GS¸öGHÁ¸¼ ''Â¢ À¸¨¥i, 
MnÎEcõÂ¥i ¥cMLÓfSFL ³O~ð^jÓÂ¢ï FoFLj ÔoTdëFLj. ö¥hadê, O~MLk ¬FLjŠ¸^k ‚Oyá Â¢¥cMLköCL¸ ¶fH¥q °¸Á. FcŠ CnÓjGSj''  

−Ä< −MLk^ ÄFLPoÍj ''Â¢ tj¸=y÷ Â¢Cy Jd=o °¸=cFLj'' ¬Â $x<ML ÔnNqjõ^¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. FcÓj$qj 
Oy¾Ó¥yTd¿ tj¸=h¥x¼á ‚OqjáÂ tjEo ÄGRNqj¸ Ä£jÍ $x<ML.  

''GSOo.. μ¥qOy¾ GH<jŠÂ Mn+j"'' ¬FnáfHð °¸ÔLjŠ¸=o GH<jŠFLï $qÁ, MLOq¸@~ ¬¸Cc °ÔLáÓMLjNqj¸ ÔosSfS¸Á.  
Ec¸Cy öGHAKcMLÀ >OcOnÀëJwtj¸Á. ''Ä£j fHFLCLÆ÷Â Ä£jOqj ³¸ ÔoGSjŠ¸=cOy FcŠ CnÆNqjÍj. FoFLj MLköCL¸ tj^jML¸=h 

sSMLÓj ÔnNqjõPoFLj'' ¬Â [¼áCL¸$c ÔnsHðfS¸Á. ¬GSVõÂï ×.tj¸ÔL^¸ ¬FLïÁ ¬¸CL GSjÓAKLMnjÎFL ÄGRNqj¸¥cÍj MLj¿.  
AKcOqõ GSÿ¥cOq¸ PoŠ¸@~ CLFLj MLköCL¸ ³¸ ÔnNqjõ$qÓ<j ¬Â GS¿íÔnGHlðŠÂ fHFLCLÆ÷¥h CLFL $qjMLjô¸ ²¥qÚ=cÂ¥h Ä¤Po÷ÍÂ 

[¼áCL¸$c ÔnsHðQcOqj ÄQLøFcbÍ¸$cOqj.  
''−Ä< tj¸=y÷ −Ä< °ÔLáJwGSjŠ¸^j¸Ey, ¥q<jŠÚ¸^j¸Ey ¬Pe$o °¸ÔLjŠ¸^j¸Ey Fc¥qFLMLGSOq¸. tjÂï ÄGRNqkÓj 

CnÓjGSjFLï MLjÂfR¥h KcC|OqkM|j ¥h MnWo"Ec¥c −GHl¥yMcÓÂ CnÆ£Ík? MLjFLÆï ³¨fH¸ÔL=cÂ¥h ²CLjëÓj MoTwë¸Í¸Co Ä£j fHÂï'' öGHAKcMLÀ 
¥qGSjûMLj¸Á.  

−Mnj ÔnfHð¸Á¤ GS__tjFL MLk=o ×.NqjMLjô GSøAKcML¸Py − ¥y*¸ MLl¸Á. ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h − ÄGRNqj¸ Kc$cFo CnÓjGSj.  
−NqjFL MLÍíFLï¥xÁ¤í tj¸=hÄ£jÍ¥h ML¼á FLÓj$qj¿¥i CnÆsSPe $x<MLÔosSÁ ×.NqjMLjô.  
ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h MLjFL¹Qc¸À ¥qOqjMLtj¸Á.  
FLjMLlø O~MLÍíFcïM| ¥qFLj¥q tk Oy<÷Ä£jÍ ²¥qÚ<GH¨Co ¬¥qÚ< GH<jŠ¸=cFLj ¬FLï^jæ$c ¬Pe ²¥qÚ<GH¨Co ¬¥qÚ< ¥qÂfH¸ÔoÁ. 

−Ä< ¬Pe _Nqj^ ÀOq$q=cÂï ''MLNqjGSjûÄ£jÍ GH<jCy¸Á ¥qEc ³ XL*¸Py ÔcMLl MLjj¸ÔLj¥xGSjë¸EyFLFLï AKLNqj¸ −Ä<Â 
MLBh¥hGSjëFLï^jæ$c °¸Á. ²¸CLtjFc Â¢Š fHFLCLÆ÷. Â¢Š CLGHðÍj¥qEc! FLjMoø ³Ey μ¥q Ec¿ ÔLkfH¸ÔcÆ. Â¢ CLMLjjô+"¸=o EoQL¸¥cÂ 
EoQcPy÷ °FcïOqj'' ¬FcïOqj Í$qÜ¿ _¸bÍjMLlÓj.  

ÄQLøFcbÍ¸$c¿Á ²^k CyÔLÂ GH¿fSìÀ ¬tjJwtj¸Á. ¬Â¢ï GSCcõPo. ²=xÔiá ×.NqjMLjô GSøAKcMcÂ¢ï, ¬QLjöbKqCLÂ¢ AKL¿¸ÔL^¸ 
¬FLïEo −NqjFL ²ÍjOqj$c °FLï rHÍí öGHQLï.  

''O~öCLj+"GHlð<j MLjßCLjõMLl Í¿ÔoOqjCLj¸EoMnk - ¬Á¤ μ¸^¿$c °FLïGHlð<j - ¬FLï AKLNqj¸ −Ä<Â Mn¸=c<jCy¸EoMnk'' ¬FLï 
_¸bÍjMLlÓ MLk^Ój −NqjFL ÿßÍNqkÂï ¥qÓ¼MoGSjëFcïtj.  

Â×.Moj MLjßCLjõAKLNqj¸ ³ MLköCL¸ ½¡ÄCL¸ GH^÷ MoEc¸CL bEyOqBhPoÂ fHFLCLÆ÷¥h − AKLNqj¸ FLOq¥qöJdNqj¸¥c¥q ³MLjMLlCLj¸Á?  
CLÆ÷Ec¥c ²¸ÍjŠ - − AKLNqj¸ ³Ey Æ£Ó$c CLFLÂ¢ Mn¸=c<jCLjFLï AKcMLFL ²¥qÚ@y!  
CLÆ÷ MLjßCLjõMLl¥h ÔoOqjMLMLlCLjFLïGHlð<j −Ä<Â ¥qFLjïPy÷ rH^jæŠÂ ÔLkGSjŠFcï<j. −Mnj CLßfHë$c, bEnÎOqõ¸$c MnÈ"Jwtj¸Á.  
¬Eo GH¿fSìÀPy MLlFLï fHFLCLÆ÷¥i ¬Eo −ÍOq* ¥cMcÓÂfHGSjȩ̈ Á ¥qEc! ¬¸Íj¥é FLjMoø Fc¥x<jŠÄ ¬¸CLj¸EoMnk.  

PPP 
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¥cÓ¸ Ä¤^Âï=hCy CLFL¥é¸ öGHMojNqj¸ PoFL^jæ MLjj¸Íj¥h Td»JwCLkFo °¸Á. ¥xÂï GSMLjGSõÓ¥h GH¿adÚO~Ój ExOqjŠCctj - 
¥xÂï GSMLjGSõÓj MLj¿¸CL ×.=hÓMLjMLlCLjFcïtj.  

¯ ½¡MLFL$qMLjFL¸Py, GSßfRæ ÔLö¥q¸Py ²MLOnML¿ _jjBcÓj ²MLOnMLOqj ³ ÄbÍ¸$c À£Oqjá¥yMcPy Mc+"Mc+j" ¥qOqô_¸bÍFcPo 
Ôn_jCctj.  

²¸CL=h CLjIJdFLjPyFLtjFc ÔnŠÚÔnÍOqÂ ÔLj¥cÚÂPe ÂÆÔoÁ MLköCL¸ MLjÂfR MLj¸¼CLFLMoj. MLjFLGSjû Nnjj¥qÚ JdOqÍOqù¥qCLøMoj.  
tjGHlð<j ÄQLøFcbÍ¸$c¿Â, öGHAKcMLÀÂ¢ ¬CLPeŠCLÓ¸ ÔoGSjëFLï GSMLjGSõ ×.NqjMLjôÁ. MLNqjGSjûCy, fHÓ÷Ó rHÈ"+"Cy MLÔoá ¼FLï 

¼FLï GSMLjGSõÓCyJd^j ×.NqjMLjôÁ AKLNqj¸¥qOqMnjÎFL GSMLjGSõ ¬tj ‚Oqjá¸Á.  
−Ä<¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL GSMLjGSõPyÂ AKLNqj¸¥qOqCLø¸ MLk^ ÄFLÂ −Ä< CLCLëø¸, ¬GH¿QLjöbKqCL.  
¥cÂ¢ ¯ GSMLjGSõ¥h ³Ey μ¥q GH¿adÚOq¸ ÔnGHð^¸ ¬FLïÁ CLFL¥h CLGHðÍj.  
''Â¢ <_jòÆï MLjj^jæŠFo ¬MLGSOq¸ PoŠ¸@~ [Oqá¸Cc FoFLj AKL¿GSkë ÂFLjï MLj¸¼ MLßEcíîöQLMLj¸Py Ôo¿ðTdëFLj. ¬¥qÚ< Â¢Š 

FLÓj$qj¿ MLjbÍõFc ‚@~ °FLï^jæ$c °¸^j¸Á'' ¬FcïOqj ÄQLøFcbÍ¸$cOqj fHFLCLÆ÷Cy.  
− MLk^Cy −Ä< ¬¸CnCLjëFL Po¼¸Á. ''Ôn^æ¸CL MLjÂfRÄ FLjMLlø¸<$c FoFLj MLßEcíîöQLMLj¸Py ÔoO~Pe Á‚Ú Mnjj‚Ú 

PoÂEcÂPe$q. MLjj‚Ú Mnjjÿ¸ CnÆNqjÂ McWn"ML¿CyFy ¥qÆfS °¸<^¸ Fc MLÓ÷¥cÍj'' ¬Â [¼áCL¸$c CoÆáJdO~fS¸Á.  
ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h GS¸Á$cíîÓ MLjj+"JvÍPy÷ tjOqjŠÚFLï^jæ$c ¬tjJwtj¸Á. GSMLjGSõ! GSMLjGSõ! ¶ MLßÍjíîO~Æ ½¡MLFL GSMLjGSõ.  
‚OqjáFcï, ÂÓjáFcï, ÂöÁGSjëFcï, MnjÓjŠML$c °Fcï ¥q+"Py÷ MnjÍjÓjëFLï fHFLCLÆ÷.  
−Ä<Â ¬¥qÚ< ÔLkQc¸ ¬Â μ¥q+"¸=o - tj¥qÚ< ÔLkQc¸ ¬Â tj¸¥x¥q+j" - TdFLjAKLkÀ Â¸¨FL ¥q+"Cy.  
−[¿¥h μ¥qOqj ''−Ä< OnÎPoø sSæGRF|Py ¬<jŠÚ¸^k °¸<$c ÔLkQc¸'' ¬Â tj¸¥x¥qOqj tj¸¥x¥q Ôy^ tj¸¥c 

¬bEcøFLfSìÀPy ÔLkQcMLjÂ - ³MoMy McOqëÓj ÄFLMLÓfS MLTwë¸Á ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h.  
¬Ä ¥éMLÓ¸ MLjFLjGRjõÓj GHÓjŠCLjFLï MLk^Pe÷ ¬ÂfH¸ÔL^¸PoÍj. MLkFLML GS¸_¸bEcPy÷ °¸<MLÓfSFL ÄÓjMLÆï, Td¸öÍCLÂ, 

PyCLjÆï - MLkFLML MLjFLGSëCcøÓÂ ÂO~íîXh*õ¸$c ÔiÆá Ôn¸@~¨ ¬»ïOo*jMLlÓCy ÄQo÷fR¸¼ - ÂO~íî¿¸ÔLMLÓfSFL ¬MLGSOq¸ ³Oqð¨¸ÍÂ 
²MLOy ¬¸^jFLï^jæ$c ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h GHEo GHEo ¬ÂfH¸ÔLTd»¸Á.  

¯ GSMLjGSõÂ - ¯ rHEcíÄ< GSMLjGSõÂ ¬GH¿ GRÚßCL¸$cÄ¸¼FL ¬¸QcÓj ³Ä=h? −Ä< $qNqkõÈCLFLMLk? ¬GH¿QLjöbKqCc? 
Mc=hÂ ³MLköCL¸ GSfU¸ÔLPoÂ, AKL¿¸ÔLPoÂ CLFL MLjFLTd?  

³Mnk- ³ ¬¸QL¸ öGHbEcFL JdöCL MLfUTwë¸Ey CnÆ£Íj ¥cÂ¢ μ¥q MLjÂfR Ä¤bÍjÓJdÓtjõ¸Á. −Ä<¥h GSøÔLáMnjÎFL ösHMLj, ¯ 
rHEcíÄ< CLMLj MLjÂfR ¬FLï AKcML¸ ¥cMcÆ. ¬^jML¸=h ¬GHlOqkGHMnjÎFL −ÍOq*¥h ¬¸Íj¥yMcÓ¸=o CLFLML¸CLj KcbÍõCL ³Ä=y MLköCL¸ 
−Ä< −Py¼¸ÔLÍj.  

− rHEcíÄ< Ä£jÍ¥h FnGH¸ Fn=hæMoNqj=cÂ¥h öGHNqjÀïGSjëFLï CLFL MLjFLGSjÂ ÔLkfS ÄQLøFcbÍ¸$cOqj PyPyGHÓ FLMLløŠFcïOqj.  
¥xÂï Oy¾Ój AKcO~õfHÓ÷Ój GHl=hæ¸=h¥h MnWoëFo O~öCLj+"GHlð<j μ¸^¿$c °FLïGHlð<j CLFL¥h CyÔLFL^jæ$c ³EyPe °¸@oÁ. 

¬Pe¸=hÁ.  
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CLFL fHFLCLÆ÷ ½¡ÄCc¸CL¸ μ¸^¿$cFo °¸Á. GH$qÓ¸Cc °Eyõ$q¸Py FLÓj$qj¿ MLjbÍõPyFLk °Fcï O~öCLj+j" CLFL $qÁPy 
μ¸^¿$c °¸<MLÓfS MLÔoáfS. ¬^jML¸=h GH¿fSìCLjÆï ²ÍjOyÚML=cÂ¥h ÿßÍNqkÂï ¬CLõ¸CL ÄQcÓMLjNqj¸ ¬tjFc ÔoGSj¥yMcÆ - 
PoÍk ¬¸=o EoÂ¢ï Pn¥qÚÔnNqjõÂ ÄQLß¸[Ó MLjFLGSëCcëøFLïtjFc rH¸Jv¸Á¸GHÔoGSj¥yMcÆ.  

CLFL fHFLCLÆ÷ GSøAKcML¸ On¸@yEcÂ¥h Í$qÜOq$c °¸Á ¥qFLj¥q ¬^jMnÎsH öGHNqkBcÂï ¥xFLTd»¸¼¸Á.  
¬GSÓj GSMLjGSõ ¬FoÁ ¬GH¿GRÚßCL¸ ²GHlð<MLlCLj¸Á. GH¿GRÚ¿¸ÔLMLÓfSFL Mc+" ÂGSûVNqjCLMLÓ÷¥cÍk. GSMLjGSõ... GSMLjGSõ 

²^jÔLkfSFc GSMLjGSõ. μ¥q MLNqjGSj MLjÈ"FL ögSëÂ −Íj¥yPoÂ CLFL ¬ÓGSCLø¸ CLFL GSj[½¡MLFL¸ GH^÷ ¥y¿¥q.  
tjGHlð<j MLköCL¸ MLjFLGSjû¥h GSj[¸ ³¸ °¸ÍÂ. −Ä<Â − fSìÀPy ÔLkGSjë¸=o KcbÍCLGHð. Oq¥qOq¥cÓ −PyÔLFLÓCy 

ÄQLøFcbÍ¸$c¿¥h °¥hÚ¿Ã¥hÚ¿ ¬tjJwCLjFLï^jæ$c °¸Á.  
²Íj=h MLjÂfRPy ¼OqjFLMLlø CnfHð¸ÔL^¸ ¥yGS¸ ¥qGRæGH<^¸Py −FL¸EcÂï Jv¸Í$qÆ»Co ¶}U! tj¥q GSMLjGSõ¸^k ²¥qÚ<jï¸¼ 

GHl<jCLj¸Á?  
¥q¸=hMLjj¸Íj ¼FLï MLGSjëMLlÂ ¬<jèrH¨Co ¯ ÄQcÓ öGHGH¸ÔL¸ MnjjCLë¸ ¥qFLjMLjOqj$qtjJwCLj¸Á.  
CLFL ÿßÍNqjFoöCL¸ MLjj¸Íj ÂÆ¼FL − ¼FLï ¬<jèÂ CxÆ»¸ÔLj¥yMcÆ.  
fHFLCLÆ÷ GH¿fSìÀ ÔLkGSjë¸=o rHÍí MLNqjGSjûGH^÷ CLFL¥h ¥qÓj$qjCLjFLï Oy¾Oy¾¥i CLFLPy rHOqj$qjCLjFLï ¬AKLöÍCc AKcMcÂ¢ï, MLjßCLjõ 

AKLNqkÂ¢ï ‚@~ ÄQLøFcbÍ¸$cOqj $qMLjÂGSkëFo °FcïOqj.  
−Ä<Â ¬Pe ÍkOq¸$c rH^æ<¸ MLÓ÷ CLFL¥h MLjFL¹Qc¸À PoÍFLï GSCLõ¸ −NqjFL MLjj¸Íj GHEoGHEo TdXcCLÚ¿¸ÔL^¸ MnjjÍÓj 

rH=hæ¸Á.  
×.tj¸ÔcÆ. CLFLPyÂ bÃ¢OqjCcøÂï ×.tj¸ÔcÆ. fH¿¥hCLFcÂï ×.tj¸ÔcÆ. AKLOqë EoÂ$qj¿¸Ôy À£öML¸$c MLjbÍFLGH<jCLjFcï<FLï 

ÄGRNqj¸ öGHAKcMLÀ $qMLjÂGSkëFo °¸Á.  
×.NqjMLjô GH^jæÄ<MLŠ¸@~ CLFL öGHNqjCLï¸ ÔoGSkëFo °¸Á.  
μ¥q FnÓOy¾Ó CLO~øCL μ¥qOy¾ ÄQLøFcbÍ¸$cOqj ''öGHAKcMLÀ£ MLjFL @~KcÄ£jÍ OqkM|j CcWcÓj Cn¼átjMLlø. QLjöbKq¸ ÔoTdëFLj 

$qÁÂ''  
''tjGHlð<j ÿ>OcCLjë$c Ä£j¥n¸ÍjŠ ÔnNqjõ^¸? Ä¤ÓjFLïGHlð<j GHÂMLjÂfR ÔoCLFo ÔotjTdëFLjPn¸¨''  
''±ÿk† FoFLFLjŠFLï GHÂÂ Mn¸^Fo ¬MLjÓj ÔnNqkõÆ'' ÂQLáNqj¸$c GHÆ¥h¸Á −NqjFL GSøOq¸.  
''³Ä†=cGHÂ?'' öGHAKcMLÀ ¬¨»¸Á.  
''fHÂïÂ À£GSjŠML¼á rHÎOqkMLjjPy rH<CcFLj. −Ä<¥yGS¸ ¥cGSë¸CL ML¸^ ²ŠÚML ÔnNqjõ^¸ μ¥qÚ=oGHÂ. Äj$qCcÍ¸Cc FoFLj 

ÔLkGSjŠ¸=cFLj''  
¥q+j" ÄJdðOqjáŠÂ −NqjFLMnÎGHl μ¥qÚXL*¸ CLEo¥q¸$c ÔLkfSFL öGHAKcMLÀ rHÍMLlÓrHÎ ¼OqjFLMLlø MnjÁÆ¸Á.  

PPP 
×.NqjMLjôÂ À£GSjŠML¼á rHÎFL OqkMLjjPy °¸¼ ¬MLGSOqMnjÎFL sSMLÓÂ¢ï ÔoGSjëFLï ÄQLøFcbÍ¸$cOqj. μ¥q ÄGRNqkÂï $qMLjÂ¸ÔcOqj. 

CLFLPy $qk<j¥q^jæŠÂ °¸Á ¬FLjŠFLï AKLNqj¸ On¥qÚÓj ÄGHlðŠÂ ÄQcø¸CLO~+Py÷¥h ¬ÍßQLõMLjtjJwtjFL^jæ.  
¬GSÓj `AKLNqj¸` ¬FLïEo PoFL^jæ ¼öCLMnjÎFL AKcML¸.  
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Â×.¸                         - @~. ¨.Ä.½ QL¸¥qOqO~MLl 

¯ öGHGH¸ÔcÂï ×.tj¸¼FL^jæ ³Ey −FL¸Í¸.  
×.NqjMLjôPyÂ $qNqkõÈCLFL¸ ‚@~ MLjOqj$qjFLGH<^¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á.  
−PyÔLFLPyÂ μ¥q ¼FLïMLkOqjð ²¸CL=h Tz¸ÍO~õÂï Cn¼árH=hæ¸Á. GH¿adÚOq¸ PoÍFLj¥yML^¸PyFo GSMLjGSõ °CLðFLïMLjMLlCLj¸Á.  

 
PPP 

O~MLjj¨¸=y÷ − GSÂïMoQcÂï ¬GSûÓj ±fU¸ÔLPoÍj. ¬¸Íj¥qFo ÂO~Ý¸CLJwNqkFLj. ¼FLïGHð=h FLj¸Ôi öJd*sSïfUCLj<j ¥qEc. 
McÈ"¸=h¥h MnÈ"FLGHl<j @yO|KnP| ¬tjFc ¥x^æFLj. ²¥c²¥i CLÓjGHl öCyGSjŠ MnÈ"JwCc! ¯Td¿ ®¸=y÷ McWc"Ä<, fHÓ÷ÓjFLï^jæ PoOqj. 
μ¥qÚ@o..  

CLÓjGHl öCyNqj$cFo ÔLkfSFL gSFLj. Mc<j Mc¨ Š¿¢áPy. Mc¨ μWy" `_kõ=i`. ®ÍíOqk CLFLôNqjCLø¸Py Py¥q¸ MLj¿¼ 
°FcïOqj. Mc¨ Ôntjõ _kõ=i CLÓÂÄjOoGSjë¸Á. FLFLjï ÔLkfS ¶ XL*¸ CL<_¨ CoOqjŠÂ `O~O~!` ¬¸^k −VøÂ¸Ôc<j. _kõ=i 
¬tjGRæ¸$c FcMnÎGHl ÔLkJv¥q=h ÄfS¿ μWy"¸¼ CL=cÓjFL Á»¸Á. ¬GSÆ£ ¥qDÍ Ä£jŠ MnjjÍ=hFLj¸Ôi ÔnJdëFLj.  

´Eo+" ö¥hCL¸...  
Mnj¨¥qP| ¥cPo½¡Py ¬fSrSæ¸=| öJvrIHGSO|Â FoFLj. MLk gH½¡ ÄEcõOqjíîPy÷ μ¥qMLkôtj gSø=i. − ¬MLkôtj¥h FoFL¸=o $qjOqjAKL¥hë. 

FcŠ − ¬MLkôNqj¸=o ÇGRõAKLNqj¸. AKLNqj¸ ²¸Íj¥q¸=o FoFL¨»FL öGHQLïŠ ×.Mc_j CLFLMLÍí Po¥qJwCo ^GH^Jd ¥qÂ¢ï+"tjFc MLTdëtj 
PoEc `Â¢ ¬¸CLj ÔLkTdëFLFLï` PnMnPy÷ ¥q+"tjFc ²öOq_<Cctj. ¶ −ÁMcOq¸ FoFLj ®¸=hrHÎ JwOqúFLj FLj¸¨ ÔLkGSjë¸<$c ¶ ¥cOx¼á 
−»¸Á. gSø=i Á» ¶ »}IHæ Kc¥|û ×cö$qCLë$c GH^jæŠÂ MLk tj¸=y÷¥h MLGSkë¸Á. FoFLj Á» MLÔoáPy$c MLk −Ä<, fHÓ÷Ój CLFLÂ ¿gSM| 
ÔoGSjŠÂ ‚Oyá Kn=hæ °FcïOqj.  

''FLMLjTdÚOq¸ TdO|'' FLFLjï ÔLkfS ÂÓjá¸Á gSø=i.  
''‚OyáMLkô! ³Äj=i ÄQoGR¸?''  
''³Ä£jPoEcûO|. Ä£j¥y »}IHæ CnÔcáFLj. FLÔLjáCLj¸Ey, FLÔLáEy CnÆ£Íj¥cÂ¢ ®McøÓÂfH¸¼¸Á.''  
''¥x¸GHÁ¤fS Kc¸_j ¥cÍj¥qEc'' MnjjFLïFo ¼Mc^j÷ rH=cæFLj. ¬¸Íj¥qFo MLjFLGSjPy ¬FLjMLkFLMnjj¼á¸Á.  
''²¸Íj¥qMLkô. ®MLÂ¢ï'' ¬FcïFLj ¥cÂ¢ ³Äj=c ¬Â MLjFLGSjExÆÔoGSjë¸Á.  
gSø=i `»}IHæ` ¿Ä¤P| ÔofS¸Á. ¬Á ¼FLïŠ¥qÚfHÓ÷. fHÓ÷Ój - $cNqjöÀ, ÇML ²»¿ $q¸CoQcOqj. ''VN|j'' ¬¸^k MLk −Ä<‚@~ 

−FL¸Í¸ EcÔLj¥yPoÍj.  
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''¶}U. ‚õ=| GHgHð. >bEc¸¥qûMLkô gSø=i. fHÓ÷Ój GHgHð Fx¥qEcÂï À£GSjŠOqMLjôÂ ²GHð=hFLj¸Ôy JwOqjCLjFcïOqj. Ä£j TdO|¥h ¬Ä 
®GRæMLjj¸<MLl.''  

''¬Nnkõ! Ä£jŠ ®GRæMLjj¸<Mc TdO|. JwÂ¢ fHÓj÷Ó¸=o ®GRæMLk!''  
''−NqjFL¥h MLjFLjGRjÓ¸=oFo ®GRæMLjj¸<Íj. ®¸¥c ×.¸CLjMLlÓj ‚@~Fc!'' rS=nÎO| MofS¸Á ÓCL. − −FL¸Í¸Py.  
fHÓ÷Ój EcÂï ¶F| ÔosSGSjŠFcïOqj ¬GHlð@o.  
''³ öÃ¢@| ¬MLkô ®Á gSø=i?''  
''=hKn=hF| MLkfSæ}IH GSO|. ÔcPe rIHOyfRNqj}S. FcŠ @~$|û ÔcPe ®GRæ¸. ®Á rHÍíNqkõ¥q Ä£jŠ FLÔLjáCLj¸Á TdO| @nIfHFn=|$c'' 

¥csSGHl À¸©, ö^tjÂ¸$qj, ×cö$qCLëÓj CLÁCLOq ÄGRNqkÓj MLk=c÷¨ − ¬MLkôtj MnÈ"Jwtj¸Á.  
PPP 

− Š¥qÚfHÓ÷Š MLjj$qjÜOqk ¥qÆfS `‚õ=i` ¬Â sHOqj rH=cæOqj. rIHOyfRNqj}S MLk=oMnk$cÂ¢ örIH¸©÷ @~$| ¬tjJwtj¸Á Ä¤¿ 
ö^tjÂ¸$qjPy. ²ML¿¸=h¥h ML¼áFc `Ä£jOnÈ" ÔLkWo"O~?` ¬¸^k ¶ Ój¥hÚ¼á −rHÎ <kõ=i ÔoGSjë¸Á.  

EcÂMLÓ÷ Fc¥qÚÆ»FL Â#eOqûtjFL PeAKL¸ MLk −Ä< JwOqj CL»Ü¸Á, TdNqj¸öCL¸ fR¥cOqj¥i, fSÂMLkÓ¥i MnWcíMLjFLï ¥y¿¥qÓj CL»Ü.  
MLk −Ä<¥h ×.¿»FL ³¥nÎ¥q −QcAKL¸$q¸ EcÂ öÃ¢@| $qj¿¸Ôo. ®¸^Onï=| ¬¸Cc MnÁ¥h¸Á =hKn^F| MLkfSæ}IH $qj¿¸¼. ¬¸ÍjPy 

¥qFL_¨FL ¾eÓj, Cy¥q, ¥q+j" ³Ä¤ ¥qFL_<PoÍj MLk ‚õ=iPy. MLNqjGSj rH¿$c¥q MLTdëNqjFLjŠ¸Á. ®¸¥n¸CL rHOq$cÆ, MLj¿O~MLl − 
ÓXLBcÓj ¬Â ÂO~íî¿¸ÔLjŠ¸Á. ¬Pe ¬Â EcÂrHÎ ³ MLköCL¸ ¼FLï ÔLkGHlPoÍj MLjj$qjÜ¿¥i. FoFLj ‚@~ EcÂ ösHMLj öGH¥q=h¸Ôo bEyOqBh¥h 
MnjCLë_¨JwNqkFLj.  

PPP 
¶Oy¾ O~MLjj@xÔcá<j. Mc<j‚@~ Š¥qÚÓrHÎ ¬ML$cÿFL °FLïMc@o.  
''³Äj=h ÔnPn÷MLkô. MLj¿¢ KxÀë$c ¥xCLëMcWx"¼áFc ¬OqMLÂ Š¥qÚÂ rH¸ÔLjCLjFcïM|?''  
''PoÍFLïNqkõ! ®Á =hKn=hF| MLkfSæ}IH. Ä£jOqj örIH¸©÷ ¬Â JwÆá °¸^j¸Á. Po¥qJwCo Ä£jÍ _¨ Oq¥éÚGSjë¸Á.''  
MLk −Ä< Í$qÜOy÷ PoÂ GSMLjNqj¸ ÔLkGSjŠÂ Mc<j FcCy ¬Fcï<j ''Â¢ Kx¸Í MLkfSæ}IHO~ ®Á. ±OqŠ¥qÚ. ÔLksSë 

CnÆNqj<¸Pe. ¬FLMLGSOq¸$c O~ÔLMLjO~õÍÓCy rH¸ÔLjCLjFcïOqj.''  
''$q=hæ$c ¬FLŠO~. Ä£j ÔnPn÷MLjô Ä¸=o Â¢ ¬¸CLj ÔLkGSjë¸Á. ¬tjFc Š¥qÚ ³EnÎCo ³¸O~! ''Š¥cÚ KnÎ ²Â¢ FoM|j ¯×| Š¥cÚ 

Fc °EoíQLõ¸Py''  
''³¨áFL^jæ¸Á'' ¬Fcï<j. ‚õ=irHÎ Mc¨ ÔLjÓ¥qFL AKcML¸ MLköCL¸ ³ MLköCL¸ MLkOqPoÍj ²Foï+"tjFc.  
¬tjCo Fc GSÓVÂ MLköCL¸ MLj¿áJwNqk<j. ³MLjOqjJd^j$c μ¥qOy¾ ÓCL °¸<$cFo ‚õ=iÂ JwMo `±OqŠ¥cÚ` ¬¸^k 

FyOqj×cO~<j. ¬¸Co. MLk −Ä< ÔoÀPyÂ Mo¨ =i ¥qGHlð `JvOqJd^jFL` ×c¿ Mc¨ Ä£jÍ GH¨¸Á. − ¬FLjAKLML¸ Mc¨¥h ×cåFcÂï 
öGHTdÁ¸¼¸Á. MLjOnGHlð<k Mc¿ MLjj$qjÜ¿ ²Íj=c ‚õ=iÂ CLkÓFc<PoÍj.  

PPP 
¯ MLjbÍõ O~MLjj<j ML¼áFLGHð=h¥h ‚õ=iCyKc^j, ®¸¥y GHgHð °¸Á.  
''¬Oo ®Á Kc$qj¸Eo. ²¥qÚ¨Á¤?''  
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చిగుచిగురించినరించిన  జాఞ్ పకంజాఞ్ పకం                    మణి వడల్ మానిమణి వడల్ మాని          

''MLk Mn=| @~¥qæOqj −bÍøOqõ¸Py, MoOo Mc+" Í$qÜOq μ¿½FLP| =hKn=hF| MLkfSæ}IH °¸=o ×.CL ¥qÆfH¸Ôc¸. ®Á EcÂ fHÓ÷Fo.''  
''CnÓjGSjë¸EyN|j. − ÔnMLlÓj, MLjjŠÚ ÔLk<j. ®=oæ ÔnsHðNnjjÔLjá. ¬tjFc μ¥q=o GHl=hæ¸Ec?''  
''PoÍjO~. −Oqj GHl¨Co V=| ¥éŠPe÷ CLPe μ¥qOqj À£GSjŠJwNqkOqj. ¬Â¢ï rH¸ÔL<¸ ‚@~ ¥qGRæMoj¥qEc! ¯ μ¥qÚ=h ÓCL 

°¸¼¸Á.''  
''®Á μ¿½FLP| öÃ¢@|O~. FcŠ MLköCL¸ ®MLøOo¸?'' ¬¸^k GHgHðÂ ÔoÀPy¥h À£GSjŠFcï<j.  
ÓCL O~$qFo ¬Fcï<j. ''ÔnPn÷MLkô MLkŠ ¶ GHgHð ®¼á °¸@~Æû¸Á ¥qEc!''  
''¬Nnkõ! ¬FLïNqkõ ‚õ=iÂ Ä£jOqj O~ÂMLøOqj GS¿$cÜ. Ec¸Cy Ä£jŠ ¬Â ®GRæ¸PoEoMnk ¬FLjŠFcïFLj.''  
''¬¸=o MLj¸¼ öÃ¢@|...'' ¬FLKytj $qCL¸ $qjOxë¼á FLfS$c<j.  
''®GRæMojFLMLkô'' ¬¸^k.  
''¬tjCo À£GSj¥n+"¸<FLïNqkõ. ×cö$qCLë$c ÔLkGSj¥y¸¨. EcÂ sHOqj `_kõ=i`.  

PPP 
®GHlð<j FoFLj ad¥| ÀFLïÁ EcÂ $qj¿¸Ôo.  
MLk tj¸=h¥h ML¼áFLGHl<j ‚õ=iÂ CL¿ÄjFL¸CL GHÂÔosS O~MLjj<j EcÂ fHÓ÷Â MLköCL¸ μWy" −¨GSkë °Fcï<j.  
''³EnÎFc MLj¸¼ öÃ¢@| MLj¸¼ öÃ¢@oO~. _kõ=i¥h ®GHð=hFLj¸@o ²Âï ¬OqíîMLÙCcNnk CnÓjTd?'' −O~bÍFL$c ÔnGHmëJwCLjFcï<j.  
EcÂ¥h FcrHÎ ¬tjGRæCL CL»ÜFL^jæ¸Á. ¥x¸Ôn¸ ×.¸ŠCLk Fc ¥c+" Í$qÜOqŠ ML¼á¸Á. örIH¸©÷$c Cy¥q ±GHlCLk¸Á. EcÂ 

CLÓÂMLjjOqjCLk MLjFLGSjPy ¬FLjŠFcïFLj.  
''³EoMnjÎFc μ¥q ¬_Íí¸Cy Á¤Â¥h öGHCoõ¥q ÿyEc TdbÁ¸ÔcFLj − Oy¾ Mn=| @~¥qæOqj - Jd÷Â¸$qk ¬FcïFLj ¥cÂ¢ ¬GSÓj 

ÄGRNqj¸ ÔnsHë GH¿fSìÀ ®Pe °¸@oEc? ³MLjOqjJd^j$c °FLïGHlð<j ‚õ=i ¿MLløFL $o^j Ec=hFL ÄGRNqj¸. −rHÎ örH$nï¸^j ¥cML<¸. `³¸ 
ÔnJdë¸Po` ¬Â Ec¼ rH=cæFLj. ¬tjFc ®Pe GH^jæGH=hæ _kõ=iÂ CnÔLjá¥x¸=c<Â Fc¥é¸ CnÓjGSj? ¥c_=hæ CLGHlðFcÁ¥cÍj'' −PyÔLFLPy 
°¸<$c O~MLjj<Fcï<j.  

''³MnkN|j. _kõ=iÂ ®ÔoáfSFL¸ÍjŠ KcbÍGH<jëFcïO~?''  
''²¸ÍjŠO~ KcbÍ. ®¸CL ÔL¥qÚ$c ÔLkGSjŠ¸^j¸=o'' MLjFLGSjPy MLköCL¸ ¬FLjŠFcïFLj'' FoFc¨FL ¬_Ííî¸ ÓCL¥h ÔnJdðÆ. 

PoÍ¸=o ²GHlð@nÎFc FyOqj ×c¿ Â×.¸ ÔnsHðGSjë¸Á. −FL¥q _kõ=iÁ Š¥qÚ _CLj¥nÎJwCLj¸Á''  

PPP 
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మనుషులు కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయిన వారి గురుత్లు  జాఞ్పకాలు కొనైన్నా మిగులుతాయి. కొంతకాలానికి ఆ జాఞ్పకాలు  కూడా 
మరుగున పడిపోతాయి. కానీ ఈ మధయ్న  ఓ జాఞ్పకం నివురును తొలగించుకొని బయటకు వచిచ్ంది. ఎలా మరిచ్పోయవంటూ  కేకలు వేసింది. చితర్ంగా  
అది ఎకక్డ వచిచ్ంది అంటే ఈ మధయ్ పిలల్లిన్ తీసుకుని నారత్ఇండియా టూర వెళిళ్నపుప్డు. ఆగార్,మధుర,బృందావనం వెళాళ్ము. ఆ బృందావన వీధులలో  
తిరుగుతూ ఉంటె  జాఞ్పకం వచిచ్ంది. నిజానికి ఆ జాఞ్పకానికి ఆ ఊరుకి  పొంతన లేదు. అయితేనేం మరిచ్పోయిన జాఞ్పకానికి అకక్డ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 

** 
టూర నుంచి వచాచ్కా ఓ  ఆది వారం రోజున   సందడి అంతా  మా ఇంటోల్నే. మా పెదద్ తముమ్డి పిలల్లు శుర్తి,కృతి  చెలెల్లి పిలల్లు, 

సౌమయ్,వంశీ  నా పిలల్లు,దివయ్,కావయ్  వెరసి  అర డజను మంది. ఇలల్ంతా పీకి పందిరివేసుత్నాన్రు.                                                                        
గోల గోల చేసుత్నన్  పిలల్లకి   చెపాప్ను. “ఈ రోజు మీకు ఒక అసైన మెంట ఇసాత్ను అది చెయాయ్లని.”   

            “ఏమిటేమిటి” అంటూ ఎగిరారు                                                                                             
   “పాత ఆలబ్మస్ అనిన్ తీసి  సాక్న చేసి పెటట్ండి అనిన్ కంపూయ్టర లో సేవ అయియ్ ఉంటాయి.సరేనా?” 
              “సరే సరే” అంటూ  చెపప్గానే బుదిధ్మంతులా పని మొదలు పెటేట్సారు.   
             పైన అటక మీదునన్ సూటేక్సు కిందకి దింపారు. “అబబ్ ఎనిన్ ఆలబ్మోస్!” అంది చినన్ మేనకోడలు కృతి  దానికి పర్తీది 

ఆశచ్రయ్మే!                                                                                                                        
   ఆ ఫోటో లు చూసూత్ తెగ నవువ్కుంటునాన్రు.పిలల్లు.  
 అబోబ్  “అకాక్! మమిమ్ని చూడు ఆ రెండు జడలు,ఆ లంగా వోణిలో  యెంత గమమ్తుత్గా ఉందొ, అని కావయ్ కామెంట,   
    “మమీమ్ ఏంటాఆ పొడుగు బొటుట్  హహహ,” అని దివయ్ మొహం చిరాకుగా పెటిట్ంది. 
    “అయాయ్,ఇకక్డ చినన్తత్ని చూడు, ఎటో చూసోత్ంది”        
    “ఇది తాత గారు కదా, భలే యంగ  గా ఉనాన్రు, తాజమహల దగగ్ర కదా “    
    “నేను చూడలేదు తాతగారిని , నేనూ చూడలేదు  నేను చూడలేదు” అని దివయ్,సౌమయ్  తపప్ మిగతావాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు   
     ఇక ,పర్తి ఫోటో గురించి ఏదో ఒకటి మాటాల్డుతూ విరగ బడి నవువ్తునాన్రు.  
   “పెదద్తాత్ అపుప్డు నువువ్ ఎంత సనన్గా ఉనాన్వో,” శుర్తి కామెంట       
     “మమిమ్  పినిన్ పెళిళ్కి నేను రాలేదా? అని  నా చినన్కూతురి కొంటె పర్శన్     
     “అపుప్డు నువువ్ మీ మమీమ్ బొజజ్లో ఉనాన్వు” అని కృతి కిసుకుక్న నవివ్ంది.   
   “అమామ్! ఇది అనిన్ పెదద్ మాటలు మాటాల్డుతోంది” అని  నా పెదద్కూతురు దివయ్ కంపెల్ౖంట చేసింది.                 
    “అబబ్బబ్ దెబబ్లాడు కోకుండా పని చేయండి” అని కసిరాను.    
    అపప్టికి కాసత్ ఊరుకొని   మళిళ్ ఏదో ఒకటి లొడ లొడ వాగుతూనే ఉనాన్రు. 
ఫోటోలు చూసుత్నన్ చినన్ మేన కోడలు కృతి ఒక ఫోటో తీసి చూపిసూత్ ఈవిడ “వీళుళ్ ఉనాన్రేంటి? అని అడిగింది.”నేను అందుకొని 

చూసాను.  
అది మా మా నానన్మమ్, చినాన్నన్మమ్ వునన్ ఫోటో . మెదడు లో ఏదో కదలిక                         
“ఏది ఏది” అంటూ అందరూ చూసారు,  
అపుప్డు దివయ్ చెపిప్ంది “ఆవిడ ఎవరంటే  మన తాతగారు ఉనాన్రు కదా! అదే మీ డాడీ వాళళ్ డాడీ కి పినిన్ అవుతుంది”       
“అవును  వాళిళ్దద్రూ జుటుట్ లేకుండా, బౌల్జ లేకుండా అలా టిపికల గా ఎందుకునాన్రు?”  అని అనాన్రు ఆ పర్శన్కి  దివయ్కి కూడా  

ఏం జవాబు చెపాప్లో తెలియలేదు.  
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వాళుళ్ ఎందుకలా ఉనాన్రనే  భావం వాళళ్ మొహాలోల్  పర్సుఫ్టంగా కనిపిసోత్ంది.   
వెంటనే  నేను వాళళ్తో “కృతీ, పాత రోజులలో హసెబ్ండ పోతే ఆడవాళుళ్ అలాగే  ఉండేవారు. తరువాత ఆ పదద్తి మారిపోయింది. 

ఇపుప్డు ఎవరు అలా ఉండటం లేదు” అని చెపాప్ను 
“పాపం వాళళ్కి జుటుట్ లేకపోతె   ఏడేచ్వారు కాదా?” అని అమాయకంగా అడిగింది. 
దానిన్ ఎలాగో సమాధాన పరిచి ఆ ఫోటో తీసుకోని  బయటికయితే  వచాచ్ను కానీ ఆ  మాటలు మాతర్ం  నా చెవిలో గింగురుమంటూ 

ఉనాన్యి. 
** 

మా టూర నుంచి వచాచ్క ఓ ఫెర్ండ ఇంటోల్, ఒక మహిళా దరశ్కురాలు వితంతువుల  మీద తీసిన సినిమా చూడటం జరిగింది. 
అందులో ని  చినన్పిలల్ పాతర్ ని  చూడగానే మటుకు  చినాన్నన్మమ్ గురించి, నానన్మమ్ చెపిప్నవనీన్  కళళ్ముందు నిలిచాయి.  

ఏడేళల్ పిలల్కి పెళిల్ చేసారుట, అతనికి దాదాపు ఇరవయేయ్ళుల్ ఉనాన్యేమోట.  ఏదో జబుబ్ చేసి ఆయన కాసాత్ హరీమనాన్రుట. అపప్టి 
నుంచి పుటిట్ంటోల్ అనన్గారి దగగ్ర ఉండిపోయారు.  

ఇంతకీ ఆ పెళిళ్ చేసింది’ఆవిడ మేనతత్. ఇంటోల్ ఆడపిలల్ ఎదిగిపోతోందని, మేనలుల్డికి భారం తీరిపోతుందని  బాధయ్త నిరవ్హించి పెళిల్ 
అయితే చేసింది కానీ.”అతను జబుబ్ మనిషి  అని తెలియదు” అని చేతులు దులిపేసుకుంది.  

“పైగా వాళుళ్ బోలెడు  ఆసిత్పరులే మనోవరిత్ ఇసాత్రు” అంటూ చెపప్బోయేసరికి. మా నాయినమమ్ అనన్గారు ‘ ఇక చాలేల్ జరగాలిస్న 
అనాయ్యం జరిగిపోయింది. ఇక నోరుముసుకో అని ఆవిడని కసిరేసి పంపించేసారు.. 

ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలి. మా తాతగారు పెదద్ అభుయ్దయ వాది, రాజారామోహన రాయ మాటలకు చాలా పర్భావితం 
అయాయ్రుట. అందుకే  మరదలుని    చూసినపుప్డలాల్. చినన్పిలల్,మళిళ్ పెళిల్ చేసేత్ బావుంటుందని, ఆయనకి అనిపించేది అని నానన్మమ్ చెబుతుంటే మా 
తాతగారు ఓ హీరో లా అనిపించారు. .                                                                                                                       

  అంతే ఆ మాట కాసత్ మా నానన్మమ్ అనన్గారికి తెలిసి ఈ బావగారు తన చెలెల్లికి ఎకక్డ మళిళ్ చేయించేసాత్డో అని  వెంటనే ఆవిడని  
ఇంటికి పిలిపించి గుండు గీయించి,తెలల్చీర కటిట్ ముసుగేసి కూరోచ్పెటాట్రుట.  

ఆవిడకి జుటుట్ తీసిన  సంఘటన  గురించి చెబుతుంటే,నాకు మా చెలెల్లుకి   ఎంత బాధ వేసిందో. పాపం ఏవిటి ఆవిడ బతుకు అటు  
పుటిట్ంటపంచన,లేకపోతె  అతిత్ంటి  పంచన చేరి ఎంత నరకం అనుభవించుంటుందో కదా అనిపిసుత్ంది. 

అటు ఇదద్రు అకక్ల ఇళళ్లో,  అనన్గారి ఇంటోల్, ఇటు అతత్గారి వైపు వాళళ్ ఇళళ్లో  పురుళళ్కి,పుణాయ్లకి, ఇంకా ఇతరతార్ పనులకి 
అంకితమయింది. చెయయ్ని తపుప్కు అందరి చేత, తిటూల్ .ఈసడింపులూ మధయ్ ఆవిడ జీవితం తెలాల్రిపోయింది. 

అవనీన్ వింటునన్ మాకు ఉకోర్షం వచిచ్  మానానన్మమ్తో అనాన్ము “మీరు ఎందుకు మన ఇంటోల్నే ఉంచేసుకోకపోయరా?” 
అంటే,దానికి ఆవిడ రెండు కారణాలు చెపాప్రు “ఒకటి  ఇపప్టి కాలంలా కాదురార్  అపుప్డు అనిన్టికి భయమే, రెండోది మీతాతగారు కూడా  చినన్ 
వయసులోనే పోయారు. మీ నానన్కి ఐదు ఏళుళ్,అతత్యయ్కి మూడేళుల్ నాకే దికుక్లేదు. మీ నానన్ ఓచోట, నేను ఓచోట  ఉండేవాళళ్ము ఇక దాని సంగతి ఏం 
ఆలోచిసాత్ను. మీ నానన్కి ఉదోయ్గం,పెళిల్, అయాయ్క, అది మళిళ్ నా దగగ్రకు  రావడం మొదలుపెటిట్ంది” అని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు. 

ఇంతలో బయట హడావుడి వినిప్ంచింది. నా ఆలోచనలకు  సవ్సిత్ చెపిప్ బయటకు వచాచ్ను.  శీర్వారు ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే  
హుషారుగా “కారోల్ ఓ రెండు రోజులు ఎకక్డికైనా వెళదాము” అనగానే  ఠకుక్న  “మామిడాడ వెళాద్ము” అనాన్ను 

“అదేమిటి  అకక్డికి ఎందుకు” అనగానే  పిలల్లు “మమీమ్ ఎందుకో చినన్ తాతమమ్ను తలచుకొని   అపెస్ట అయింది”  అని చెపాప్రు. 
“అరె అదేమిటి ఎపుప్డో జరిగిన దానికి ఇపుప్డు తలచుకుని బాధ పడితే ఎలా” అని అనాన్రు. 
“అదేం లేదు లెండి ఏదో మా చినన్ తనం ఆ రోజులు,నానన్గారు,నానన్మమ్ ఇలా అనిన్ జాఞ్పకాలు కలిపి  గురుత్కొచాచ్యి” అనేసరికి  
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“సరే! మరి ఆ ఊరోల్  ఎవరు ఉంటునాన్రు అనాన్రు. “ఇంకో చినాన్నన్మమ్ కొడుకు ఉంటునాన్డు” అని అనాన్ను. 
“ఓకే అయితే అకక్డికే  వెళాద్ము” అనాన్రు. 

** 
అనుకునన్టుల్గానే శనివారం పొదుద్నేన్ మేము నలుగురం బయలుదేరాము. మధయ్లో సూరాయ్పేట లో టిఫినుల్ కానిచుచ్కొని 

బయలుదేరాము. 
అపుప్డు నా పకక్నే కూరొచ్నన్  దివయ్ అడిగింది “మమీమ్ చినన్తాతమమ్ గురుంచి నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఇపుప్డు వివరంగా  

చెపుప్”  
దానికి చెబుతూ నేను  గతంలోకి  వెళిళ్పోయాను. ఆవిడని మొదటి సారి చూసిన దృశయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు పదేళుల్. ఐదవ 

కాల్సు చదువుతునాన్ను. ఓ రోజున మా ఇంటికి వచాచ్రు ఆవిడ పేరు యశోద,కాని అందరూ సోదెమమ్ అని  పిలిచేవారు. 
చూడటానికి కొంచెం పొటిట్ గా,బొదుద్గా లా ఉండే వారు. ఆవిడవి  చకక్టి ముఖకవళికలు. ఎపుప్డువచిచ్నా  పిలల్లునన్ ఇలుల్ అని ఏదో 

ఒకటి చేసి తెచేచ్వారు. ఆరోజున కూడా అలాగే  రెండు చేతుల నిండా సంచులు,అందులో జంతికలు,చేగోడీలు,ఇంకా అపప్డాలు వడియాలు కూడా 
తెచాచ్రు. రాతిర్ అయింది. అందరూ భోజనాలు చేసి పడుకునాన్రు. మంచి నిదర్ లో ఉనన్ నాకు  ఎకక్డ నుంచో మూలుగు వినిపిసోత్ంది. అది అంతకంతకూ 
అది  పెదద్దిఅయింది,”బాబోయి చచిచ్పోతునన్రోయి,అంటూ కేకలు”, ఉలికిక్పడి  గబగబా లేచాను ,అపప్టికే నానన్గారు,అమమ్,నానమమ్ 
అందరూలేచారు.నిదర్మతుత్లో ఉనన్ నాకు ఏమైందో తెలియటం లేదు.          

    మా నానన్మమ్ మాతర్ం “వెధవ కడుపు నొపిప్ దాని పార్ణాలు తిసేసోత్ంది” అని మెలల్గా అంటునాన్రు.      
    మా అమమ్ “పోనీ నేను వెళిల్ చూసాత్ను” అంది.        
   “నువెవ్ళిళ్ ఎలా చూసాత్వు,అది అసలే ఇంటోల్కి రాకూడదు” అనాన్రు. 
  “పరావ్లేదు లెండి సాన్నం చేసాత్ను” అని అమమ్ అంది            
    “అబబ్ అలా ఆవిడ లుంగలు చుటుట్కు పోతుంటే చూడ లేకపోతునాన్ను,అసలు  ముందు ఆవిడని ఆ సందులోంచి  వచిచ్ లోపల 

పడుకోమను. ఏదైనా పురుగు,కుటిట్ందంటే పర్మాదం,ఆ కడుపు నొపిప్ తగగ్డానికి కాసత్ వాము నీళుళ్ ఇవవ్ండి” అని  నానన్గారు అనాన్రు. 
అమమ్ వెళిల్ ఆవిడని లోపలకి  తీసుకొచిచ్ ఓ మూలగ చాపమీద పడుకో పెటిట్ంది,ఆవిడ నానన్గారిని చూసి తెగ 

మొహమాటపడిపోతోంది. “ముందు వాడిని లోపలికి వెళిల్ పడుకోమను. ఈ వెధవబాధ నాకెపుడు ఉండేదే” అనిఅనాన్రు. 
దానికి నానన్గారు వెంటనే “పినీన్!నువువ్ ఇపుప్డు ఏంమాటాల్డకమామ్”అని అమమ్ వైపు తిరిగి 
“ఆవిడని రేపో సారి  హాసిప్టల కి తీసుకెళిళ్  ఆ చాకో గారికి చూపించు” అనాన్రు. 
“అమామ్..!ఏమైంది చినాన్నన్మమ్కి?” అని అడిగాను,     
         “ఏదో లే నీకెందుకు పెదద్వాళల్ విషయాలు అని కసిరేసారు”  ఆ సంఘటన  నా మనసులో చెరగని ముదర్ వేసుకుపోయింది.   
          నా మాటలు  వింటునన్ దివయ్ “మమీమ్ ఛీఛీ  ఘోరం కదా అది ఆవిడకి  పాపం పీరియడస్ లో వచేచ్ కడుపు నొపిప్ వచేచ్దా,అబబ్ 

వింటుంటే నే భలే బాధగా ఉంది” అంది.                                                                                     
“అవును, దివాయ్ !అపప్టోల్ కొనిన్ పదద్తులు అలానే ఉండేవి.” అని మళీళ్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్ను.  
“ఎపప్టిలాగే  ఆవిడ ఎవరికి సాయం కావాలనాన్ వాళళ్ ఇళళ్కి వెళళ్డం,అకక్డ చాకిరీ  చేసుత్ండగానే,ఇంకో ఇంటోల్చి పిలుపు 

వచేచ్ది..అలా ఎవరికి అవసరం ఉంటే అకక్డికి వెళుతూ ఉండేవారు. అయితే ఆ పనులకి తగిన గురిత్ంపు ఎవరం ఇవవ్లేదేమో అనేది గుచుచ్తూఉంటుంది 
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నానన్గారికి టార్నస్ఫ్రస్ మూలంగా మేము ఊరుల్ మారినపుప్డు మటుకు  మా మేనతత్ వాళిల్ంటోల్ ఉండేవారు. ఆవిడకూడా బాగా 
చూసుకునే వారు. వాళళ్ది పెదద్ ఫాయ్మిలీ, డబుబ్నన్వాళుళ్ కూడా. వాళళ్ పిలల్లతో ఆవిడ చాల సరదాగా ఉంటూ కాలకేష్పం చేసేవారు. మధయ్లో మా అతత్యయ్ 
తెలుసునన్ లేడీ డాకట్ర దావ్రా  ఆవిడకు ఆపరేషన చేయించారు. దానితో ఆవిడ కడుపు నొపిప్ బాధ పోయింది 

ఆవిడ అందరికి సాయం చేసింది. ఆవిడ అకక్పిలల్లు, అనన్పిలల్లుకి కాకుండా. మొహమైనా తెలియని భరత్ వైపు వాళళ్కి, మరుదులు, 
ఆడపడచులు పెళిళ్ళళ్కి, పురుళళ్కి,వెళిల్ ఇంటెడు చాకిరీ చేసేది. కానీ తలచుకుంటే ఎంతో బాధ వేసుత్ంది ఇంతా చేసి ఆవిడ ఏం సుఖపడింది, తనకో ఇలుల్ 
లేదు, తన సొంతవాళుళ్ యెవరులేరు. సంచారిలా అందరిళుళ్ తిరిగేది.  ఎవరి ఇంటోల్ను ఓ పరుపుమీద గాని, మంచం మీద గాని  పడుకోవడం ఎరగదు. 
ఏదో మూల చాపవేసుకొని పడుకునేవారు.  ఆ తరావ్త, తరావ్త మా నానన్గారు ఆవిడ కోసం ఒక మంచం చేయించారు. “అబేబ్ నాకు మంచం వదుద్రా! 
కొంగు పరచుకుని పడుకుంటే చాలు” అని అనేవారు. 

ఆ అభిమానంఅను,కృతజఞ్త అను ఆవిడ ,ఖరుచ్లకి మేము(నేను, పినిన్, మావయయ్లు)  డబుబ్ ఇసూత్ఉండేవాళళ్ము   
ఆవిడకి సినిమాలు అంటే ఇషట్ం,బయటకు వెళళ్డం సరదా,ఇవనిన్ అందరికి ఉండే అతి సామనయ్మైన కోరికలు. అవికూడా  తీరలేదు.  

మా ఇంటికి వసేత్,ఆవిడకి ఒక విధమైన సవ్తర్ంతర్ం ఉండేది. మా నానన్గారు అల చూసుకునే వారు.అపప్టోల్ నేను పినిన్ అనే వాళల్ము “మీరు కొంచెం ధైరయ్ం 
చేసి ఉంటె  బావుండేది.నానన్మామ్” అంటే   “ఒసే ఒసే అలా మాటాల్డకండే,అవనీన్ పాపపు మాటలే నరకం లో కొరత  వేసాత్డే” అనేది. ఆవిడ 
అమాయకతావ్నికి  జాలి వేసేది. అనన్టికంటే నేను పినిన్ విలవిల లాడింది దేనికంటే జుటుట్ పెరిగిపోయింది మంగలి వాడిని పిలవమని అనన్పుప్డు మటుకు 
ఇదద్రిమీద జాలి వేసేది,  “ఆ మంగలి వాడిని పకక్నే ఉనన్ గంత లోంచి రమమ్నమను” అని చెపప్టం చాల బాధగ ఉండేది.  

ఇలా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి. నాకు, పినిన్కి పెళిళ్ళుళ్ అయి  ఇకక్డకు వచేచ్సాము.  ఫొటోస లో చూసారు కదా. ఆ తరువాత మా 
అతత్యయ్ వాళిల్ంటోల్ కూడా  పరిసిథ్తులు మారాయి. మా నానన్మమ్ పోయారు,ఆ వెంటనే మా నానన్గారు కూడా పోయారు. మా అమేమ్ మా దగగ్రకు 
వచేచ్సింది. ఇక ఆవిడ మళిళ్ పుటిట్ంటికి మామిడాడ వెళిళ్పోయారు. ఆ ఇంటోల్ మా నానన్మమ్ ఇంకో చెలెల్లు కొడుకు దగగ్ర ఉండి చివరి రోజులు గడిపారు 

ఆవిడ పోయినపుప్డు  నాకు  ఆపరేషన అవటం వలల్  వెళల్లేకపోయాము. ఆ తరువాత  అకక్డి కి వెళాళ్లిస్న పని లేకపోయింది. 
కానీ ఎందుకో మనం టూర వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ బాగా గురొత్చాచ్రు. అందుకనే ఒకక్సారి ఆ ఊరు వెళాళ్లని చాల బలంగా 

అనిపించింది” అని చెపప్డం ముగించాను. 
కొంచెం సేపటి వరకు ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. వాతావరణం తేలిక చేయడానికి డైరవ చేసుత్నన్ మా వారు ఏదో  సరదా కబురుల్ చెపిప్ 

నవివ్ంచారు. 
పర్యాణం మధయ్లో  రెండు సారుల్ ఆగాము ఒక సారి లంచ కోసం తణుకు దగగ్ర. ఆ తరువాత రామచందర్పురం బైపాస రోడ లో  టీ 

కోసం ఆగాము. మారెండో అమామ్యి కావయ్ ,మా వారు  మాటాల్డుకుంటూ బానే తొందరగానే  తీసుకొచేచ్సారు. 
సాయంకాలం కలాల్ కాకినాడకి వెళిల్ పోయాము అకక్డ హోటల ఆ రాతిర్ గడిపి , పొదుద్నేన్ మామిడాడ బయలుదేరాము. 
దారోల్ బికక్వోలులో  వినాయకుడిని, గోలింగేశవ్రుడుని చూసుకొని మామిడాడ ఊరోల్కి చేరుకునాన్ము. ఆ ఇంటోల్ ఉనన్  ఇంకో 

చినాన్నన్మమ్ కొడుకిక్ ఫోన చేసేత్ ఆయన దారిగురుత్లు చెపాప్రు. ఆ గురుత్లు పటుట్కొని  సరాసరి  ఇంటి ముందే వెళిల్ ఆగాము. అపప్టికే వాళుళ్  మాకోసం  
ఎదురు  చూసుత్నాన్రు. మమమ్లిన్ చూసి వాళుళ్ ఎంతో సంబరపడిపోయారు.  భోజనాలు అయేయ్ లోపల ఎదురుకుండా ఉనన్   సూరయ్భగవానుడి గుడికి వెళిల్ 
దరశ్నం చేసుకునాన్ము. ఈ గుడి గురించి కూడా ఎపుప్డూ చెబుతూ ఉండేవారు. లోపల ఊరోల్కి వెళితే కోదండరామాలయం కూడా ఉంది. మా నానన్మమ్ల 
కిషట్మయిన పుటిట్ంటి రాముడు. 

ఈ ఇంటి మనవరాలు మొగుడు అని మా ఆయనకి సెప్షల గా వెండికంచం వేసి సుషుట్గా భోజనంపెటాట్రు. పిలల్లు కూడా పెదద్ 
పరిచయం లేకపోయినా వాళళ్తో  బాగా కలిస్పోయారు.  

ఆ ఆతీమ్యత వెలకటట్లేనిది. 
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ఆదుయ్డు     ఆదుయ్డు                                                         ర  కొపప్రపుర  కొపప్రపు 

మా నానన్మమ్ పుటిట్లుల్ వందేళుళ్ నాటి పెంకుటిలుల్. ఆకారం ఉంది గాని. ఇలుల్ లోపల అంతా పాడు బడిపోతోంది, ఏవో చినన్చినన్గ 
మరమమ్తుత్లు చేయించారు.  

ఎరర్మందారం,జూకామందారం చెటుల్, బూడిదగుమమ్డి,చికుక్డు పాదులు ఆ పకక్కి  నూతిపళెళ్ం అచుచ్ చినాన్నన్మమ్ వరిణ్ంచి నటేల్ 
ఉనాన్యి. చినాన్నన్మమ్  చివరి రోజులలో ఇకక్డే గడిపారు.ఆ ఇలుల్ మొతత్ం ఆవిడ సమ్ృతులతో నిండి ఉంది. ఇలల్ంతా కలయ తిరిగాము. కొనిన్ పాత 
ఫోటోలు చూసాము మసకబారి,మచచ్లుపడి,మొహాలు కనిపించకుండాఉనాన్యి,అయినా ఇనాన్ళుల్గా గుండెలోల్ ఉనన్  బరువు ను  చేతోత్ తీసేసినటుల్గ 
ఉంది.  వాళళ్ని  చూసి కలసి మాటాల్డినంత ఆనందంగా అనిపిసోత్ంది. మమమ్లిని ఇకక్డ చూసి తపప్కుండా ఆవిడ పై నుంచి ఆశీరవ్దిసాత్రు అనుకునాన్ను 

వాళళ్కి చెపిప్ తిరుగుపర్యాణం అయాయ్ము. 

ఆ ఇలుల్, గురుత్లు శిథిలమవుతునాన్ ,లోపల నుంచి  మళిళ్ ఓ జాఞ్పకం చిగురిసోత్ంది ఆకుపచచ్గా!  
PPP 

 
"ఒరేయ, తొందరగా కానియియ్రా, సూటుకేసులు కారోల్ పెటాట్లి". కింద నుంచి నానన్ పిలుపు. తొందరెకుక్వ. వెళేళ్ది మా కారోల్నే, 

నడిపేది కూడా నేనే. దాదాపు అరగంట పర్యాణం తెనాలికి. అకక్డే మా బామమ్ ఇలుల్. ఒకక్తే ఉంటోంది ఇపుప్డు. సవ్ంత ఇలుల్. ఒక పోరష్ను అదెద్కి ఇచిచ్, 
మిగతా సగం లో తనుంటోంది. అపుప్డపుప్డూ మా అమామ్, నానన్, లేదా నేను సెలవలోల్ వెళూత్ంటాము బామమ్ దగగ్రికి. అసలు నా చినన్పుప్డు సగం సూక్లు 
బామమ్ దగగ్రే ఉండి చేసా తెనాలిలో. ఒకక్తే ఎందుకు అకక్డ, వచిచ్ మా దగగ్రుండమని నానన్, అమమ్ చెపుతూనే వునాన్, యాభై ఏళుళ్గా అకక్డే ఉండటం 
వలల్ పరిచయాలు బాగా వునాన్య. ఇంక విజయవాడ లో మాదగగ్రకొసేత్ అంత తెలిసిన వాళెళ్వరు లేరూ. అందుకే అకక్డే ఉంటోంది. 

వాటాస్పులో టైప చేయడం పూరిత్ చేసి, ఫోను జేబులో పెటుట్కొని "వసుత్నాన్" అని కిందకి పరిగెతాత్. సామానుల్ కారోల్ పెటిట్ అందరం 
బయలేద్రాం. కారు నేను నడుపుతూ వుంటే నానన్ ముందు సీటోల్ కూరుచ్ని, వెనకిక్ తిరిగి అమమ్తో మాటాల్డుతునాన్రు. అమమ్తో పాటు కూరోచ్వచుచ్, కాని 
ఆయనికి తన డైరవింగ మీదునన్ నమమ్కం ఇంకెవరి మీదా లేదు. నేను సరిగాగ్ పోనిసాత్నో లేదోనని ముందు  కూరుచ్ని, ఇకక్డ నెమమ్దిగా పోనివువ్, ఆ కారుని 
దాటి వెళుళ్, ఇలా సలహాలు. దీనేన్ పాయ్సింజర డైరవింగ అంటారేమో. విజయవాడ దాటి తుమమ్పూడి, దుగిగ్రాల మీదుగా తెనాలి వైపు పోతునాన్ం. పెదద్ సిటీ 
దాటామనన్దానికి సంకేంతంగా చుటూట్ పొలాలు, చెటూల్, చినన్ చినన్ టౌనుల్. చినన్పప్టి వాతావరణం గురొత్చిచ్ంది. అపప్టోల్ మా బామమ్ దగగ్ర ఉండేపుప్డు, 
నా ఫెర్ండుస్తో ఇలా బయటకొచిచ్ పొలాల వెంబడి తిరిగే వాళళ్ం. అవి మా పొలాలే. అసలు కొనిన్ తరాల వరకు మాకు చాలా ఆసుత్లు, పొలాలు, సథ్లాలు 
వుండేవంట,  జమీందారీ తాలూకావాళళ్మట. కాలం గడిచే కొదీద్ కొనిన్ పోయాయ, కొనిన్ మిగిలాయ. 

కారు బామమ్ ఇంటి దగగ్ర తీసుకొచిచ్ ఆపాను. పెటెట్లు  కిందకి తీసుత్ంటే ఇంటి తలుపు తీసి బామమ్ బయటకి వచిచ్ంది. బాగోగులు 
అడిగిన తరువాత అందరం లోపలికి వెళాళ్ము. ఇంటోల్ పెదద్ సామానేల్మి లేవు. నేను చినన్పప్టినుంచి చూసుత్నన్ సామానేల్ వునాన్య. అవి ఎంత పాతవో 
తెలీదు కాని, మంచి నగీషీలు చెకిక్నవి, రకరకాలా డెజైనుల్ వేసి ఉనాన్య. అలాంటివి ఇపుప్డు దొరకవు. నేను చినన్పుప్డు ఆడుకునన్ బలల్ ఉయాయ్ల ఇంటోల్ 
ఇంకా అలాగే వుంది. అపప్టికి మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. భోజనం చేసి, అందరం ఉసూస్రుమంటూ వరండా లో కూరుచ్నాన్ం. నేను ఆ ఉయాయ్లలో కూరుచ్ని 
ఊగుతునాన్. 

"అవునార్ ఆది. నీకేదో పెదద్ ఉదోయ్గం వచిచ్ందని మీ అమమ్ చెపిప్ంది. మంచి జీతమేనా?" అడిగింది బామమ్. 
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"గవరెమ్ంటు ఉదోయ్గం" 
"ఏదో మిలటరీ ఉదోయ్గమంది మీ అమమ్? సైనయ్ం లో చేరావా ఏంటి? జాగర్తత్ నాయనా. మన వంశానికి నువొవ్కక్డివే దికుక్" 
నేను నవువ్తూ "సైనయ్ం లో కాదు బామమ్..డిఫెనుస్ డెపారుట్మెంటులో ఉదోయ్గం. సైనాయ్నిన్కి ఉపయోగపడే వసుత్వులు మేము తయారు 

చేసాత్ం. కొతత్ డెపారుట్మెంటు AMAR అని. అంటే అడావ్నస్ డ మెటీరియల అండ రీసెరచ్” 
నానన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని పేపరు చదువుతునాన్రు. తల ఎతత్కుండా " జీతం లక్షలోల్ వుంటుంది." 
"ఏమనాన్వు?" బామమ్ అడిగింది.. 
"లక్షలోల్ . మంచి ఉదోయ్గమే..ఇంజినీరింగు చేసాడు కదా.." నానన్ మళీళ్. 
"నినున్ కాదురా. ఏవనాన్వురా ఆది?" 
"సైనాయ్నికి ఉప..." 
"అది కాదు. ఆ పేరు, ఏం చెపాప్వ? అమరా?" 
"అవును?" నాకరథ్ంకాక అనాన్. మిగతా వాటివిషయాలు వదిలేసి తనకేమాతర్ం సంబంధం లేని ఈ పేరు గురుంచి అడగడం 

విడూడ్రమనిపించింది నాకు.  
"ఉండికక్డ..ఇపుప్డే వసాత్.." అని లోపలికెళిళ్ంది బామమ్. 
నానన్ నేను ఒకరికేసి ఒకరం చూసునాన్ం. 
రెండు నిమిషాలైనా బామమ్ రాకపోతే నేనే లోపలకి వెళాళ్. ఇంటి వెనకవైపునన్ గదిలో బామమ్ ఏదో వెతుకుతునన్ చపుప్డు వినిపిసోత్ంది. 

చుటూట్ అనీన్ చాలా పాతా సామానుల్, ఏ కాలం నాటివో కురీచ్లు, బలల్లు, భొషాణాలు, పెదద్ ఇనపెటెట్లు ఇంకా చాలా వునాన్య. చినన్పుప్డు రెండు మూడు 
సారుల్ వచుచ్ంటానేమో ఈ గదిలోకి. చీకటి గా వుండి భయం వేసేది.. 

"ఏం వెతుకుతునాన్వ బామామ్?"   
"ఆ మూలనునన్ పెదద్ ఇనపెటెట్ బయటికి లాగి ఇకక్డికి తీసుకురా. చెపాత్" అని చూపించింది. మిగతా సామానుల్ పకక్కి తోసి ఆ పెటెట్ను 

తీసుకొచాచ్. బామమ్ నేల మీద కూరుచ్ని పెటెట్ తలుపు తీసి, లోపల వెతుకుతోంది. అందులో కొనిన్ పాత వసుత్వులు గురుత్పటట్లేని విధంగా వునాన్య.  బామమ్, 
బాగా తుపుప్ పటిట్న  ఒక ఇనప గుండార్యి లాంటిది ఒకటి తీసింది లోపలినుంచి...అది నాకిచిచ్, 

" దాని మీద ఏముందో చదవరా" అని అడిగింది. 
ఆ గుండార్యి కొంచెం బరువుగా వుంది. బాగా పాడయిపోయింది. ఏవో అక్షరాలు వునాన్ చదవటం కషట్ం. తుపుప్ తుడిచినా సరిగాగ్ 

కనపడటం లేదు. ఏదో ఒక అక్షరం లాంటిది కనపడుతోంది కాని అది బాగా చెకుక్కు పోయి వుంది. కొంచెం ఊహను కలిపితే ఇంగీల్షు  అక్షరం R 
అవవ్చుచ్. ఖచిచ్తంగా చెపప్లేము. 

"మీ తాతయయ్ పోయేముందు దీనిన్ భదర్ంగా దాచమనాన్రు. అపప్టోల్ నీ వయసుస్లో వుండగా ఆయన తాతగారు ఇచాచ్రట. అది కూడా 
ఆయన తండిర్ గారి నుంచి వచిచ్ందట. ఎనోన్ తరాలనుంచి మన వంశంలో వుందట ఈ గుండార్యి. దీని మీద అమరుడో గంధరువ్డో ఏదో పేరు 
వుండేదట.. అపప్టోల్, అంటే మీ తాతగారి ముతాత్తగారు చాలా పేరు మోసిన వారంట. ఆది వెంకయయ్ గారో, ఆది వైతరణి గారో ఏదో ఉండేది ఆయన 
పేరు. గొపప్ విదావ్ంసుడని, చాలా విషయాలు తెలుసని..బిర్టీషు వాళళ్  భాష మాటాల్డేవారని, వాళళ్తో బాగా సేన్హం వుండేదని చెపేప్వాళుళ్.  ఆయన, 
భారయ్ సరోజనమమ్ గారు జమీందారి కుటుంబం వారంట. దాని వలేల్ మనకి ఇపప్టికీ కొదోద్ గొపోప్ ఆసుత్లునాన్యి. ఊళళ్లో గుళూళ్, గోపురాలు, అపప్టోల్ 
సూక్ళుళ్ కటిట్ంచారు. నువువ్ అమరు అంటే ఇది గురొత్చిచ్ంది. ఇది ఇంక నీదగగ్రే పెటుట్కో" అంది బామమ్.  

నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. పాత గుండార్యికి, నా ఉదోయ్గానికి, బోడి గుండుకి మోకాలికి ముడి పెటిట్నటుట్ంది. ఎందుకు నొపిప్ంచడం అని 
"సరే తీసుకెళాత్ . ఇంకో పది రోజులోల్ జాయిన అవుతునాన్". 
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"జాగర్తత్గా వుండరా. ఆ మిలటరీ ఉదోయ్గాలు మనకు సరిపడవు.." అంది మళీళ్ బామమ్. 
"చెపాప్ కదా బామామ్. మిలటరీ ఉదోయ్గం కాదు. నువువ్ ఖంగారు పడకు...నేను కొంచెం సెటిల అయిన తరువాత నినొన్కసారి 

తీసుకెళాత్". 
ఇంతలో అమమ్ వచిచ్ ఎవరో చూడటానికి వచాచ్రని చెపిప్ంది. మేమా గది తాళాలేసి వరండా వైపు నడిచాం.  
 

               ***** 
మూడు నెలలైంది నేను ఉదోయ్గంలోకి చేరి. పని బాగానే వుంది కాని, నా బాసు నాకు సంబంధించిన పని వరకే చెపేప్వారు కాని, అసలు 

అది ఎందుకు ఉపయోగపడేదో చెపప్లా. ఎవరిన్ అడిగినా ఎవరూ తమ పనికి సంబంధించిది తెలస్ంటారే కాని, మిగతా వాళళ్ పనేంటో, అసలు వాళుళ్ పని 
చేసేది దేనికో తెలియదనేవాళుళ్. కొందరికి తెలుసోక్వాలని కుతూహలం వునాన్, అడగడానికి ధైరయ్ం చాలలేదు...నేను అకక్డా, ఇకక్డా అడుగుతూనే వునాన్. 
ఇలా కొంత కాలం గడిచింది. 

ఒక రోజు మా బాసు తన గది లోకి పిలిచి తలుపెయయ్మనాన్రు, సూటీగా చూసూత్, 
"నువువ్ నీ పని మీద దృషిట్  పెటట్డం మంచిది. అందరినీ వాళళ్ పని గురించి అడుగుతునాన్వని తెలిసింది?". 
"అవునాస్ర. అసలు మేము ఏ పార్జెకుట్ మీద పని చేసుత్నాన్మో చెపేత్ మాకు కూడా మా పని ఎలా చేసేత్ తొందరగా రిజలుట్ వసుత్ందో, ఎలా 

పార్జెకుట్కి  ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుత్ంది. మా పని చుటూట్ గిరి గీసి కూరుచ్ంటే,  పార్జెకుట్కి అంత ఉపయోగం లేదు" అనాన్నేన్ను. 
"మీకు చెపిప్న పని మీరు చెయయ్ండి, అది పార్జెకుట్కి ఎలా ఉపయోగ పడుతుందో నేను చూసుకుంటాను." కొంచెం గొంతు పెంచుతూ 

అనాన్రు మా బాస..."ఇకక్డ జరిగేది ఏ సాఫట్ వేర ఉదోయ్గమో కాదు. దేశ రక్షణకి సంధించిన పని. తెలియాలిస్న వాళళ్కే చెపాత్ము, తెలియాలనుకుంటే 
చెపాత్ము. అనవసర విషయాల జోలికి వెళేత్ నీ ఉదోయ్గం సంగతి వదిలెయియ్, దేశ దోర్హం చటట్ం కింద అరెర్సుట్ చెయాయ్లిస్ వసుత్ంది.." 

"అది కాదు సార, పార్జెకుట్ ..." అనేంత లోపే, ఆయన ముందుకు వంగి "ఇంక నువువ్ వెళొళ్చుచ్." అనాన్రు. 
ఇంక మాటాల్డేదీ ఏమీ లేక, బయటికొచిచ్ నా డెసుక్ దగగ్రికి కెళాళ్ను. ఈ విషయానిన్ వదిలేదాద్మని అనుకునాన్. కాని ఇంకా మెదడులో 

అవే పర్శన్లు. ఆయన అరుపులకి తల నొపొప్చిచ్నటుట్ంది. కొంచెం కాఫీ తాగాలి. మా ఆఫీసు లోనే ఒక రూములో కాఫి మషీను ఒకటుంది. అకక్డికి వెళిళ్ 
కాఫి కలుపుకొని అకక్డునన్ సోఫాలో కూరుచ్ని మెలల్గా కాఫీ తాగుతునాన్. 

రెండు నిమిషాల తరువాత గదిలోకి ఒక బటట్తలతను వచాచ్డు. చూసుత్ంటే నిదర్పోయినటుట్ లేదు. ననున్ చూసి, మొహమాటానికి ఒక 
నవువ్ విసిరి కాఫీ కలుపుకుంటునాన్డు. అతనిన్ కొంచెం సేపు చూసి, అడిగా. 

"బాగా అలిసి పోయినటుట్నాన్రు?" 
కొంచెం ఇబబ్ందిగా నవవ్డాతను. చెయియ్ చాచి "నా పేరు అదైవ్త, ఆది అంటారు ననున్" అనాన్. 
"రంజిత మిసార్" అనాన్డతను. పేరు ఎకక్డో వినన్టుట్ంది. 
"మీరు...అపెల్ౖడ  డివిజన లో పని చేసాత్రు కదూ.."అవుననన్టుట్ తలూపాడతను. 
"మీ పని చాలా ఇంటరెసిట్ంగ అని వినాన్. అఫీసు వెనకాల వునన్ ఆ పెదద్ బిలిడ్ంగ లో కదా మీరుండేది?" 
మళీళ్ తలూపాడు. మితభాషి. 
నవువ్తూ అడిగా "ఆ బిలిద్ంగ లో ఏముందో తెలుసుకోవచాచ్? మా ఆఫీసులో బెట వేసుకునాన్ం. నేనేమో అదొక గోడౌను అనంటాను, 

కాదు అకక్డ హరికథ చెపాత్రని నా కొలీగంటాడు. మీరు బాగా చెపాత్రని పేరుంది.." 
అతనూ కొంచెం నవివ్, "చెపప్కూడదండి.. చెపప్లేము కూడా. మీకు హరికథ కావాలంటే నేను ఇకక్డికి వచిచ్ చెపాత్.." 
ఇదద్రమూ కొంచెం సేపు అలా మాటాల్డుకొని ఎవరి దారిన వాళళ్ం వెళాళ్ము. 
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నేను పనిలో మునిగి తేలేసరికి సాయంతర్ం ఏడయియ్ంది. అసస్లు గమనించలేదు టైము. అపప్టికే అందరూ వెళిళ్పోయారు. నేను నా 
బాయ్గు తీసుకొని, ఆఫీసు నుంచి బయటకి వచాచ్ను. నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది పారిక్ంగ లాట. మెలల్గా నా కారు దగగ్రికి వెళిళ్ బాయ్గు కారులో పెటాట్ను. 
ఎదురుగా రంజిత ఉండే పెదద్ బిలిడ్ంగ కనిపించింది. 

లోపలికి వెళళ్డానికి నాకు పరిమ్షను లేదు. సెకూయ్రిటి గారుడ్లు డోరు దగగ్ర వునాన్రు. నా కుతూహలం ఇంకా రెటిట్ంపయియ్ంది. రంజిత 
ఖచిచ్తంగా లోపల వుంటాడు పని చేసూత్. మనిషి మెతగాగ్ కనిపించాడు. కొంచెం రుదిద్తే లోపల ఎముందో తెలుసుత్ంది. నేను ఆ గారుడ్ల దగగ్రికి వెళిళ్ 
"లోపల రంజిత మిసార్ గారిని కలవాలి. ఈ పార్జెకుట్ డిసుక్ ఇవావ్లి" అని ఒక డిసుక్ చూపించా. నా ఆఫీసు బాడిజ్ కూడా చూపించమనాన్రు.. ఒక గారుడ్ 
లోపలికి వెళిళ్ రెండు నిమిషాల తరువాత తిరిగి వచిచ్ "లోపలికి వెళళ్ండి అనాన్డు". నాకాశచ్రయ్ం   వేసింది.. ఇంత ఈజీనా లోపలికి వెళళ్డం? అలా 
అయితే ఈ పని ముందే చేసేవాడిని కదా. 

లోపల కెళిళ్ నడుసుత్ంటే రంజిత ఎదురు పడాడ్డు. "సారీ, మిమమ్లిన్ కలవాలని ఆ గారుడ్లకి అబదధ్ం చెపాప్ను.." 
"అది నాకరథ్మయేయ్ మిమమ్లిన్ లోపలికి పంపమనాన్ను. మీరు చాలా పెదద్ రిసుక్ తీసుకుంటునాన్రు. రండి నాతో" అనాన్డు రంజిత. 
మేమిదద్రం ఒక డోరు దగగ్రికి వచిచ్, దానిన్ తెరిచాం. లోపలికి అడుగుపెటట్గానే మా ముందర కొనిన్ కురీచ్లు, వాటి తరువాత పెదద్ అదద్ం 

తో చేసిన కిటికీ వుంది. అంటే ఆ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని, ఆ అదద్ం కిటికీ లోంచి చూడచుచ్ ఏముందో. ఆ కిటికీ వెనక వునన్ దృశయ్ం చూసేత్ అదుభ్తం అనడం 
దానిని  అవమానించినటేల్. కళుళ్ ఎంత పెదద్వి చేసినా తనివి తీరని అపూరవ్మైన దృశయ్ం. ఒక పెదద్ గది....కాదు, కాదు...పెదద్ది అనడం కంటే విశాలమైన, 
బర్హామ్ండమైన గది అనడమే కరెకుట్. కనీసం వంద అడుగుల ఎతుత్, వంద అడుగుల వెడలుప్ వుంటుంది. మొతత్ం తెలల్ పెయింటింగు. ఒక వైపు పెదద్ కేర్ను. 
గది పై కపుప్ నుంచి అతయ్ంత కాంతివంతమైన లైటుల్. ఇంక గది మధయ్లో వునన్దానిన్ చూసేత్ ఏదో హాలీవుడ సినిమాలోనించి తీసుకొచాచ్రేమొనని 
అనిపిసుత్ంది. ఒక గుండర్ని గోళం. ఏదో లోహంతో తయారుచేసింది కాబోలు. మిల మిల మెరుసోత్ంది ఆ లైటల్లో. దాని చుటూట్తా రెండు రింగులు గిరగిర 
తిరుగుతునాన్యి.. ఆ గోళం కనీసం ముపైప్ , నలభై అడుగుల వాయ్సం ఉంటుంది. లోపలికి వెళళ్డానికి ఒక తలుపనుకుంటా వుంది. 

నేను మాట రాక అలా చూసూత్ వుండిపోతే, రంజిత మాట మళీళ్ ఈ లోకంలోకి తెపిప్ంచింది. 
"ఇది టాప సీకెర్ట పార్జెకుట్, మన దేశానికి పనికొచేచ్ ఒక కొతత్ ఆయుధం. మన సైనికులిన్ అరక్షణంలో ఒక చోటుకి నుంచి ఇంకో 

చోటుకి తీసుకెళేళ్ పరికరం. పూరవ్కాలంలో దేవతలు ఇలా మాయమయేయ్వరని వినాన్ం. కాని ఇపుప్డది నిజం చేసి చూపిసుత్నాన్ం" 
"అంటే..." నేనేం అడగాలో నాకే అరథ్ం కావటం లేదు. 
"అంటే, ఇది ఒక టెలిపోరేట్షన మషీన. దేనైన్యిన క్షణం లో భూమి మీద యే పరదేశానికైనా పంప వచుచ్. కిందకి పదండి 

చూపిసాత్ను". 
ఆ బర్హామ్ండమైన గోళం దగగ్రికి వెళాళ్ము. రంజిత దాని డోరు తెరిచి, లోపలికి చూపిసూత్, "ఇందులో కూరుచ్ంటారు మన సైనయ్ం. ఈ 

తలుపు వేసేసిన తరువాత, మనం ఎకక్డికి వెళాళ్లంటే అకక్డి పర్దేశం తాలూకు సమాచారం ఈ కంపూయ్టరుకి ఇసేత్ క్షణంలో వెళాత్రు.." 
"మళీళ్ తిరిగి రావాలంటే?" 
రంజిత ఒక డెసుక్ దగగ్రికి వెళిళ్ చేతిలో ఏదో తీసుకొచాచ్డు. అది ఒక చినన్ గోళం లాగ ఉంది. ఆ పెదద్దాని పిలల్ లాగ. రంజిత అది 

నాకిచిచ్,  
"ఇది పర్తి సైనికుడి దగగ్ర ఉండాలి. దానిన్ బటిట్ వాళుళ్ ఎకక్డ వుంటారో తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మేము వాళళ్ని మళీళ్ ఇకక్డికి ఈ పెదద్ 

మషీనోల్ కి తెసాత్ము. మన కారోల్ జిపి యస లాగనన్మాట." 
నేను ఆ చినన్ గోళం ని పరీక్షగా చూశాను.. ఒక చోట చినన్ గా AMAR అని చెకిక్ వుంది. మా డిపారుట్మెంటు పేరు. ఎందుకో బామమ్ 

గురొత్చిచ్ంది. తన గుండార్యి మీద కూడా... 
"లోపల చూసాత్రా?" అడిగాడు రంజిత నా అలోచనల్కి అడడ్ంపడి . 
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"వెళొళ్చాచ్? అసలే పరిమ్షను లేకుండా వచాచ్, అనవసరంగా మీ ఉదోయ్గానికి కూడా పార్బెల్ం.." అనాన్ నేను. 
రంజిత నవివ్, "అసలు ఈ టైంలో  పెదద్గా ఎవరూ రారండి. మాలాంటి వాళుళ్ తపప్.." 
నేను సరేనని, డోరు తీసుకొని లోపలికెళాళ్. కూరోచ్వడానికి కురీచ్లు అలాంటివేమీ లేవు. క్షణం లో అయిపొయే దానికి కురీచ్ దేనికి. 

లోపల చాలా ఖాళీ ఉంది. మరి అంత మంది సైనాయ్నిన్ పంపాలి కదా. నేను లోపల నింపాదిగా చూసూత్ వుంటుంటే, పెదద్ శబద్ంతో ఆ పెదద్ గోళం డోరు 
మూసుకుపోయింది. నేను పరిగెతిత్నా లాభం లేకపోయింది. గోళానికునన్ కిటికీల లోనుంచి రంజిత ని పిలుదాద్మని చూశా. 

బయట రంజిత తో పాటు నా బాస. ఇదద్రూ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. గోళం లోపలునన్ సీప్కరల్ లో నుంచి నా బాస గొంతు.  
"నీకు ముందే వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. అనవసరపు విషయాలోల్ తల దూరొచ్దద్ని.. ఇంక చేసేదేమి లేదు. నినున్ పంపెయయ్డమే.." 
"రంజిత...రంజిత...డోరు తెరు...ఆయన మాటలు వినకు...రంజిత"...దబదబా కిటికీ తలుపులు కొడుతునాన్. 
రంజిత నిసస్హాయంగా చూసుత్నాన్డు. 
"తలుపు తియయ్ండి...ఎకక్డికి పంపిసుత్నాన్రు ననున్?" అరుసుత్నాన్. 
"ఎకక్డికి కాదు. ఎపుప్డుకి అని అడుగు..." మా బాస అనాన్డు. 
"అంటే..????" 
"అంటే...నువువ్ మానవ చరితర్లో కాలంలో పర్యాణించే మొటట్ మొదటి మానవుడివి....నువువ్నన్ది టైం మషీనోల్.."... 
ఉరుము మీద పడినటెట్ౖంది. 
"మళీళ్ వెనకిక్ రావడం అసంభవం. కాలానిన్ మించిన ఆయుధం లేదు. సరిగాగ్ వాడుకుంటే అసలు శతుర్వులే లేకుండా చూడచుచ్. నీ 

చేతిలో ఉనన్ చినన్ గోళం నినున్ మాతర్మే పంపించే ఏరాప్టు. మనుషులిన్ చంపకుండా, వాళళ్ని వదిలించుకోవడానికి ఇది భలే మారగ్ం. ఎంత వెదికినా 
నువువ్ దొరకవు. వెతకడం అనేది ఒక పర్దేశంలో చేసేది. కాలం లో ఎవరు వెతుకు తారు?. నినున్ ఒక లక్ష సంవతస్రాలు వెనకిక్ పంపుతా. మనం అపుప్డు 
ఇంకా కోతుల రూపంలోనే వుండే వాళళ్మంటా. హనుమంతుడు కనపడతాడేమో చూడు"..నవువ్తూ అనాన్డు బాసు. 

"నో.." గటిట్గా అరిచాను, బాస బటట్న నొకుక్తూంటే 
ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి...దీనిన్ ఆపాలి..చుటూట్ చూసా.. బటట్నస్ తో  ఒక టేబుల లాంటిది కనిపించింది. నా దగగ్రునన్ చినన్ గోళంతో  

దానిన్ మీద గటిట్ గా కొటాట్...గోళం కొంచెం నొకుక్ పడింది కాని ఆ బటట్నస్ కొనిన్ ఊడిపోయాయి...అది చూసి ఇంకా దబ దబా బాదాను....పెదద్ గోళంకి 
ఏదో అయియ్ంది...ఊగడం మొదలు పెటిట్ంది.. 

ఏం జరిగిందో కాని చుటూట్ చాలా కాంతివంతమైన వెలుతురు....హటాతుత్గా వెలుతురు మాయం....నాకు తల తిరుగుతోంది...సప్ృహ 
తపిప్ పడిపోయాను… 

 
***** 

కళుళ్ తెరిచి చూసే సరికి నీలాకాశం. పకుష్ల కోలాహలం. తల ఇంకా తిరుగుతోంది. మెలల్గా లేచి చుటూట్తా చూశాను. ఏదో పొలం 
పరిసర పార్ంతాలోల్ వునాన్ననుకుంటా. ఏ ఊరిది? ననెన్కిక్డికి పంపారు? 

మళీళ్ కళుళ్ మూసుకొని జరిగింది గురుత్ తెచుచ్కోవడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే, 
"సామి, ఏంది ఇలా పడునాన్వు? ఏ వూరు మీది?" 
ఎదురుగా పంచెగోచీ కటుట్కొని, గునపం భుజం మీద పెటుట్కొని రైతు లాగ ఎవరో. 
"ఏ...ఏ ఊరిది?" అడిగా తల పటుట్కుని. 
"కొతూత్రు...అది సరే గాని, జబైబ్ందా? కింద పడునాన్వు? ముందు లెవువ్.." 
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చెయియ్ పటుకొని  లేపాడు ననున్. 
"పెదద్ బిడడ్ల బాబు లాగునాన్వు... ఏడ నుండి వచాచ్వు? " 
"చాలా...దూరం.." నడవడానికి పర్యతన్ం. 
"ఇది మా రాజలింగం జమీందారి గారి పొలం...ఆయన దగగ్రికి తోడొక్ని పొతాను, ఆయనకి సెపుప్కో.." 
జమీందారా? 
"ఏ సంవతస్రం ఇది?" 
"అదేమో గాని, మా జమీందారు గారు నైజాం పెబువులికి కపప్ం కడతారు.." వాడికి తెలిసింది చెపాప్డు. 
నైజాం పర్భువులా?  అంటే కనీసం పదెద్నిమిదో శతాబద్ం...1750-1780 ..లేదు...అది ఇంపాజిబుల ! 
 
జమీందారు గారు ఇంటి బయటే కూరుచ్నాన్రు. ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ, మమమ్లిన్ చూసి ఆగారు. 
ఆ రైతు ఆయనకి నమసాక్రం పెడుతూ. 
"దణాణ్లు సామి, ఈ బిడడ్ మన పొలం లో పడివొంటే మీ దగగ్రికి తీసుకొచాచ్. చానా దూరం వొచాచ్డంట. సూసుత్ంటే పెదోద్ళళ్ బిడడ్ 

మాదిరి వునాన్డని తమరి దగగ్రికి ఎతుత్కొచాచ్.." 
జమీందారు గారు ననున్ పైకీ, కిందకీ ఒక సారి చూసి, "తమరి ఊరు, పేరు?" అనడిగారు. 
ఏం చెపేత్ ఈయనకు అరథ్ం అవుతుంది?    
"నా పేరు అదైవ్త... మాది ఆంధర్ పార్ంతంలో బెజవాడండి”....తల పటుట్కుని ఆగాను. ఇంకా దిమమ్గా వుంది. మళీళ్ ఏదో 

చెపప్బోతుంటే....“సరి సరి..” మధయ్లో ఆపారు జమీందారు గారు 
ఆయన పకక్నునన్తని వైపు చూసి ఏదో చెపిప్, "ముందు మీరు మా ఆతిధి లోగిలి లో సేద తీరుచ్కోండి...మాకు ఇపుప్డు అతయ్వసర 

కారాయ్లునన్వి...మా గణకుడు మీకు తగిన వసతి ఏరాప్టు చేసాత్రు.." అనాన్రు.. 
"థాంకూయ్...ఆ..అదే...ధనయ్వాదాలు" 
"ఓహో...మీకు తెలల్ దొరల భాషా కూడా వచాచ్...మంచిది...చదువు నేరిచ్న వారివలెల్ ఉనాన్రు...మా కుమారెత్ మీతో 

సంభాషించగలదు..." అని, లోపలికి చూసూత్, 
"అమామ్, సరోజా, ఇలా రామామ్ ఒక మారు..." అనాన్రు. 
సరోజ? సరోజ?? ఎకక్డ వినాన్ ఈ పేరు?? 
గణకుడు నా వైపు చూసి... 
"రండి ఆది..?" అని ఆగారు...నా పేరు గురుత్ రాక... 
నేనేం చెయాయ్లో నాకరథ్ం అయియ్ంది...నేనెవరో కూడా తెలిసింది...కళుళ్ ఒకసారి మూసుకొని, మెలల్గా తెరిచి, చినన్గా నవువ్తూ 

(బామమ్ని గురుత్తెచుచ్కొని)...."అదైవ్త, ఆది వెంకయయ్ అని పిలవండి" 

PPP 
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భోకత్  భోకత్                                                                            అనామకుడుఅనామకుడు  
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 "రా, వచిచ్ కూచో పేరిశాసతరీ" 
"ఎలా ఉనాన్రమామ్?" 
"ఎవరితో ఐతే జీవితాంతం జీవిసాత్నని అనుకునాన్నో - ఆయన చాలాతొందరగా ననొన్దిలిపెటిట్ వెళిళ్పోయారు. ఆయనతో 

వెళిళ్పోదామంటే - పిలల్లిన్ వదిలి వెళిళ్పోలేకపోతునాన్ను. అలాగని పిలల్లు నా దగగ్రే ఉంటారా అంటే - వాళల్ చదువులకి వాళుళ్ అమెరికా వెళిళ్పోయారు" 
"మీరు అధైరయ్ పడకండమామ్ - ఈ ఊరి జనం అంతా మీ పిలల్లాల్ంటి వాళేళ్. వాళళ్ంతా మిమమ్లిన్ తలిల్లా చూసుకుంటునాన్రు. 

వాళళ్కోసమైనా మీరు ధైరయ్ంగా ఉండాలి. ఊరికి కావలిస్న మేలు చేసూత్ ఉండాలి" 
"నేనెవరినయాయ్ ఊరికి మేలు చెయయ్డానికి? ఉనన్నాన్ళూళ్ - ఈ ఊరు మనదీ, ఈ జనం మనవాళూళ్ అంటూ బతికిన నాయుడు గారు 

పోయారు. నేను చేసేది ఏమీలేదు - ఈ ఊరిమీద బతకడం తపప్" 
"మీరు ఊరిమీద బతకడం ఏంటమామ్? జమీందారుగారు ఈ ఊరికి చేసినదానికి - మీకు ఏంచేసి ఈ ఊరు ఋణం 

తీరుచ్కోగలుగుతుంది?"  
"జమీలూ, జమీందారీలూ ఎపుప్డో పోయాయి పేరిశాసతరీ - ఇకక్డునన్వాళళ్లో కాసత్ ఆసిత్ ఉనన్వాళళ్ం మేం. అదీ ఆ భగవంతుడి 

దయవలల్. ఆ ఉనన్దాంటోల్ ఎవరికైనా మేలు జరిగితే అంతకనన్ కావలిస్ందేముంటుంది?" 
"అలా అనుకోగలగడమే మీ గొపప్తనం" 
"ఈ మాటలకేంలే కానీ - మీ భారయ్ పురిటికి పుటిట్ంటికెళిళ్ంది కదా - ఇపుప్డేగా పురిటిరోజులు - కబురేమైనా వచిచ్ందా?" 
"నినన్రాతేర్ కానుపైందిట - పిలాల్డు పుటాట్డుట - మావగారు ఫోనోల్ చెపాప్రు - అది చెపాద్మనే మీదగగ్రకి వచాచ్ను" 
"ఇంత మంచిమాట ఇంత ఆలసయ్ంగానా చెపప్డం? అంటే వెంకటశాసిత్ గారు మళీళ్ పుటాట్రనన్ మాట. పిలాల్డికి మీ నానన్ గారి పేరే 

పెడతావుగా. ఆయనలానే పెదద్ ఘనాపాఠీ అవాలి నీ కొడుకూనూ" 
"ఇంతవరకూ ఏమీ అనుకోలేదు కానీ - ఇపుప్డు మీరనాన్రుగా - ఇంక ఆలోచించేదేమీలేదు - పిలాల్డి పేరు మానానన్గారిపేరే - 

వెంకటశాసిత్" 
"నేను చినన్వెంకటశాసత్రనే పిలుసాత్ను - ఎపుప్డు చూపిసాత్వు మాకు? ఇంతకీ నువువ్ ఎపుప్డు బయలేద్రుతునాన్వు?"  
 
"సాయంతర్ం బయలేద్రుతునాన్నమామ్"  
"నీకు పుటట్బోయే వాళళ్కోసం - వెండి కంచమూ, వెండి గినేన్ చేయించి ఉంచాను. నీతో తీసికెళుళ్. అలాగే ఈ పదివేలూ ఉంచు. 

పిలల్వాడి అవసరాలకి పనికివసాత్యి"  
"పెనిమిటి పోయి పుటెట్డు దుఃఖంలో ఉనాన్రు మీరు - ఇవనీన్ ఎందుకమామ్?"  
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"మా యింట ఏశుభకారయ్మైనా దగగ్రుండి చేయించేవారు మీ నానన్గారు - ఆ తరావ్త నువువ్ - ఇపుప్డు మళీళ్ మీ నానన్గారి అంశే - 
ఈ చినన్వెంకటశాసిత్. మీనానన్గారే మీ ఇంటోల్ కొడుకుగా పుటిట్నందుకు మీరు పండగ జరుపుకుంటోంటే నేనీ మాతర్ం చెయయ్డం ఏదో ఘనకారయ్ం ఐనటుల్ 
మాటాల్డతావేం?" 

"అమామ్ - నేను మీరు కాపురానికి వచిచ్న ఆరు నెలలకి పుటాట్నుట - నేను పుటిట్నపుప్డు - జమీందారుగారు - మీచేతే - నాకు 
వెండికంచం, వెండిగినేన్, వెయియ్రూపాయలూ ఇపిప్ంచారుట - కంచం, గినేన్ ఇంకా మాఇంటోల్ ఉనాన్యి - అవే కాదు - ఇంతకు ముందు తరాలనుండి మీ 
వంశం మాకిసుత్నన్ కంచాలూ, గినెన్లూ - మా ఇంట భదర్ంగా ఉనాన్యి"  

"ఆనవాయితీ ఆగకుండా - ఇపుప్డు నేనూ చినన్వెంకటశాసిత్కి ఇసుత్నాన్ - ఇంక రాబోయేతరం సంగతి మన చేతిలో ఉందా?" 
"అలా అంటారేంటమామ్?" 
"ఏంచెపప్గలం పేరిశాసతరీ - మాపిలల్లు చూడు - చదువులకి విదేశాలకి వెళిళ్పోయారు. వెళిళ్పోయారని నేనేం వాళల్ని తపుప్పటట్డంలేదు. 

మారే కాలంతో మనుషులూ మారాలి. అలానే నీపిలాల్డూనూ - నువువ్ మీనానన్గారి దగగ్ర వేదాలూ, మంతార్లూ, పురాణాలూ, కరమ్కాండలూ నేరుకునాన్వు. 
వాటిని నముమ్కునే బతుకుతునాన్వు. చినన్ వెంకటశాసిత్ అలా చెయాయ్లని లేదుగా"  

"వాడికి నేను మా విదయ్లనీన్ నేరిప్సాత్ను. మీరు వాడిచేతే వర్తాలూ, పూజలూ చేయించుకోవాలి"  
"అలాగే జరిగితే నాకు సంతోషమే" 

************************* 
 
"ఏంటి పేరిశాసతరీ - అదోలా ఉనాన్వు? ఒంటోల్ కులాసానేకదా?" 
"బానే ఉందమామ్" 
"ఆరిధ్కంగా ఏమీ ఇబబ్ంది లేదుగా - మొహమాటపడకు - చెపుప్"  
"ఆరిధ్కపరమైన ఇబబ్ందులు ఏవీ లేవమామ్"  
"మరి సమసయ్ ఏమిటి?" 
"చినన్ వెంకటశాసిత్ విషయమే" 
"పదేళూళ్ నిండాయా?" 
"ఆ నిండాయిగా" 
"ఏం చెపిప్సుత్నాన్వు?" 
"ఏం చెపిప్ంచను? మాటే రానివాడికి మంతర్ం ఏంవసుత్ంది? వేదం ఏం వలెల్వేసాత్డు? సవ్రం ఏం పటుట్కుంటాడు?" 
"ఈ శోర్తీర్యం వదిలేసి మామూలు చదువులు చెపిప్ంచు - ఏదో ఉదోయ్గం చేసుకుంటాడు" 
"మాటరాదుగా - సూక్లుకి వెళళ్డంలేదు - ఎవరైనా మూగ అంటారని బెంగ - మహా అభిమానం పిలాల్డికి. ఏం చెయాయ్లో 

పాలుపోడంలేదు" 
"అధైరయ్పడకు - కొందరికి ఆలసయ్ంగా వసాత్యి మాటలు" 
 
"అలా అనే ఏళుళ్ గడుపుకొసుత్నాన్ - పదేళళ్కి కూడా రాని మాటలు ఇంకముందేం వసాత్యి?" 
"పోనీ డాకట్రల్కి చూపించలేకపోయావా?" 
"మా మావగారు తమ ఊళోళ్ పెదద్డాకట్రల్కి చూపించారు - అనిన్ పరీక్షలూ చేసి - వాడికింక మాట రాదని తేలాచ్రు"  
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"ఎలా బతుకుతాడో?" 
"అదే కదమామ్ నా బాధ. మా వంశం మాట మీద ఆధారపడడ్ది. వాకేక్ మా జీవనాధారం. అదేలేదు వాడికి" 
"మీ వంశంలో అటుకానీ ఇటుకానీ - ఇలా మాటరాని వాళుళ్ ఉనాన్రా?" 
"నాకు తెలిసి లేరు. మానానన్ గారి వైపు మీకు తెలుసుగా - మామూలు మాటకాదు - సుసవ్రభూయిషట్ంగా వేదపారాయణ 

చెయయ్గలిగిన వాళుళ్. నేను చేసిన పాపం ఏమిటో - నా పిలాల్డికే ఈ లోపం వచిచ్ంది" 
"ఎవరికి ఎందుకు ఏంపార్పిత్సుత్ందో చెపప్లేం పేరిశాసతరీ - ఇందులో నువువ్ చేసిన పాపం కానీ పుణయ్ం కానీ ఏవీలేవు. ఆ ఆలోచనలు 

మానెయియ్. ఇపుప్డు మనం ఆలోచించాలిస్ంది వాడి జీవితం సాగేలా భుకిత్కి ఏం చెయాయ్లనే" 
"నాకేం దారి దొరకడంలేదు" 
"వాడికి మీ ఇంటి విదయ్ నేరుచ్కోడం కుదరదు. అలాగని సూక్లుకి వెళేళ్ మనసుస్లేదు వాడికి. పంపించే ఉదేద్శం నీకూ లేదు. నీకు 

తపప్నిపించకపోతే నాకో మారగ్ం తోసోత్ంది" 
"చెపప్ండమామ్" 
"వాడు మంతార్నికి పనికి రాడు కాని - భోకత్కి కాదుగా. వాణిణ్ భోకత్గా పంపించు. అదేం తపుప్ కాదు. అదీ దైవకారయ్మే. పితృదేవతలు 

భోకత్ల రూపంలోనే భూమీమ్దకి వచిచ్ నివేదనలు సీవ్కరిసాత్రని కదా నమమ్కం. ఆలోచించు" 
"మీరు చెపిప్ంతరావ్త నేను ఆలోచించేది ఏముంది తలీల్ - ఆచరించడమే" 
"ఐతే - ఈసారి నాయుడిగారి ఆబీద్కానికి - చినన్వెంకటశాసిత్ని మాయింటికి భోకత్గా పంపించు. అందుకు అవసరమైన కారయ్కర్మం 

ఉంటే చూడు. వాడు ఏమీ చదవలేడనన్ శంక నాకు లేదు. మా ఇంటికి వచిచ్నటుల్ తెలిసేత్ - తకిక్న వాళూళ్ అంగీకరిసాత్రు. సరేనా" 
"మహాపర్సాదం తలీల్" 

************************* 
 
"దేవుడు నినున్ పరీకిష్సుత్నాన్డయాయ్ పేరిశాసతరీ" 
"నాలాంటి అరభ్కుడికి ఇంత పరీకాష్? మరీ ఇంత దురదృషట్మా?" 
"ఏది అదృషట్మో, ఏది దురదృషట్మో ఎలా తెలుసుత్ంది?" 
"మాటరానివాడు ఎలా బతుకుతాడో అనుకుంటే - భోకత్గా బతకచచ్ని మీరు దారి చూపించారు. పటుట్మని పాతికేళూళ్ రాలేదు. ఇపుప్డు 

వాడికి ఈ మధుమేహమంటే - దురదృషట్ం కాక ఇంకేమిటి తలీల్?" 
"ఇలా అవుతుందని ఎవరు ఊహించగలరు? మన ఊహకి అందనివి చేసేవాడూ, చేయించేవాడూ కాబటేట్ - అతనిన్ 

జగనాన్టకసూతర్ధారి అంటునాన్ం. ఇదంతా ఆనాటకంలో భాగం. చూడాలి. తపప్దు." 
"ఇది చూసే నాటకం ఐతే - చూసూత్ బాధపడతాం - బాధపడుతూ చూసాత్ం. ఐతే ఈ నాటకంలో పాతర్లం మనమే. సుఖదుఃఖాలు 

మనకే" 
"ఉపనిషతుత్లు చదివిన వాడివి. భగవదీగ్త పారాయణం చేసుత్నన్వాడివి. వాటిసారం ఈ కషట్సమయంలో నీకు ఆసరా కావాలి." 
 
"మీకు తెలియంది ఏముంది? కషాట్లు లేని సమయంలో వేదాంతం చదివి, అరధ్ంచేసుకుని, ఒంటపటిట్ందనుకుంటాం. అదంతా కషాట్లు 

ఉనన్పుప్డు ఉపయోగించాలని అనుకుంటాం. అసలు కషట్ం వచిచ్నపుప్డు ఆ ఙాఞ్నమంతా ఆవిరైపోయి అఙాఞ్నంలో పడిపోతాం" 
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"అలాంటపుప్డే భగవంతుడు సాయం చేసాత్డని నమమ్గలగాలి. ఆ నమమ్కానిన్ మించిన బలం లేదు. భగవంతుడి కనన్ భగవంతుడి మీద 
నమమ్కం మనిషికి బలం. అదే అవసరం" 

"మధుమేహానిన్ తీసి పారేసే మందులు లేవు - అదుపులో ఉంచే మందులే కానీ. అంతకు మించి తిండి అదుపు ముఖయ్ం. భోకత్గా వాడికి 
తిండి అదుపు కుదరదు. ఇంక భోకత్గా ఎలా వెళాత్డు? సంభావనలు ఎలా సంపాదిసాత్డు? జీవితం మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ంది" 

"దేవుడు ఏదో ఒకదారి చూపిసాత్డులే పేరిశాసతరీ. ఆ నమమ్కంతోనే ఇంటికి వెళుళ్. మీ ఆవిడకీ, చినన్వెంకటశాసిత్కీ ధైరయ్ం చెపుప్" 
************************* 

 
"ఇలా చేసేరేంటమామ్?" 
"ఏంచేసాను పేరిశాసతరీ?" 
"పదెకరాల మామిడితోట - మా చినన్వెంకటశాసిత్ పేరన రాసారు కదమామ్" 
"నోటితో బతకాలిస్న పిలల్వాడు - మాటెలాగూ ఇవవ్లేదు ఆ దేవుడు - ఏదో కూటితో బతుకేసుత్నాన్డనుకుంటే - అదికూడా కూడదని - 

తినే నోటిని కటేట్సుకోమనాన్డు. ఇంకేం పెటుట్కు బతుకుతాడు చినన్వెంకటశాసిత్" 
"మా అవసేత్దో మేం పడాలి కానీ - మీరు మీతోట వాడికి ఇచెచ్యయ్డం సబబేనా?" 
"వాడికి చెందాలిస్ంది వాడికి అందచేసుత్నాన్ను - అంతకు మించి నేనేం చెయయ్డంలేదుగా" 
"తరతరాలుగా వసుత్నన్ ఆసిత్ - మీ తరావ్త మీ వంశంవాళళ్కి చెందడం నాయ్యం - వాటిని అందుకోవలిస్ందీ, అనుభవించాలిస్ందీ - 

మీ పిలల్లు కానీ - చినన్వెంకటశాసిత్ కాదు" 
"ఎకక్డో అమెరికాలొ ఉంటునన్ వాళల్కి - తోటని అనుభవించే అవకాశం లేదు. దాని అవసరం కూడా వాళళ్కి లేదు. చినన్వెంకటశాసిత్కి 

అది జీవనాధారం అవుతుంది. కాదనకు పేరిశాసతరీ" 
"ననున్ మీరు తపుప్గా అరధ్ం చేసుకుంటునాన్రు - మీరిసుత్నన్ తోటను నేను కాదనడంలేదు - దాని అసలు హకుక్దారల్ం మేము కాదు - 

హకుక్దారల్ని కాదని మాకు ఇచేచ్ందుకు మేము మీకేం చేసాం తలీల్?" 
"యాభైయేళల్కిర్తం - నేను కాపురానికి వచిచ్నపుప్టున్ంచీ చూసుత్నాన్ను - మా ఇంటోల్ ఏకారయ్మూ - మీయింటివాళుళ్ లేకుండా 

జరగలేదు. నేను రావడానికి ముందు కూడా - అలాగే ఉండేదని - నేను వచిచ్నపప్టున్ంచీ వింటూనే ఉనాన్ను. పోయి ఏ లోకాలోల్ ఉనాన్రో - నాయుడు 
గారైతే - ఏంచేసి వాళళ్ ఋణం తీసుకోగలమో - అని అంటూనే ఉండేవారు - ఈ రోజు ఈ చినన్పని ననున్ చెయయ్నియియ్" 

"పాతికేళళ్కిర్తం చినన్వెంకటశాసిత్ పుటిట్నపుప్డు వాడి అవసరాలకి సరిపడా రొకక్ం, వెండిగినేన్, వెండి కంచం ఇచాచ్రు. మంతార్లు 
చదవడానికి, వాడికి నోరులేదంటే - వాణిణ్ భోకత్గా మీ ఇంటికి పిలిపించుకునాన్రు. భోకత్గానే వాడి జీవితం గడిచిపోతోందనుకుంటే - మాయదారి చకెక్ర 
వాయ్ధి వచిచ్ పడింది. వాడి జీవితం ఎలా అని అనుకోనకక్రేల్కుండా - జీవితాంతం భుకిత్కి - ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు" 

"ఆ కనీన్ళేళ్ంటి పేరిశాసిత్. మనందరికీ ఏం ఇచిచ్నా, ఇవవ్కపోయినా - అంతా ఆ పైవాడే అని ఎపుప్డూ చెపేప్ నువేవ్ - నేనేదో 
ఇచాచ్ననన్ మాయలో పడిపోతునాన్వెందుకు? అలాంటి భర్మలేం పెటుట్కోవదుద్. మాటను లాగేసుకునాన్ - మధుమేహానిన్ ఇచిచ్నా - అంతా ఆ 
జగనాన్టకసూతర్ధారి ఆడించే నాటకంలో - భాగమే - అందులో ఓపాతర్ను నేను - ఈ తోటని చినన్వెంకటశాసిత్కి అందివవ్డం నాటకంలో ఓ చినన్ 
సనిన్వేశం - అంతే" 

 
"కనిపించని ఆ దేవుడు ఉనాన్డో లేడో తెలుసుకోగలిగేంత ఙాఞ్నినీ కాదు. కనిపించే మీరు భగవతస్వ్రూపమే అని అనుకోలేనంత 

అఙాఞ్నినీ కాను"  
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భినన్భినన్  ధృ లుధృ లు                          బులుబులు   సరోజినీసరోజినీ  దేదే  

"మనం అందరం ఆ మహాఙాఞ్ని ముందు అఙాఞ్నులమే పేరిశాసిత్ - వేదరుష్లకీ, ఉపనిసష్దర్ద్షట్లకీ సప్షట్ం అయిందో లేదో తెలియని 
విశవ్సవ్రూపం - విఙాఞ్నం కొతత్ విషయాలు కనుకుక్ంటునన్కొదీద్ - ఇంకా సంకిల్షట్ం అవుతోందే తపప్ - అంతు పటేట్ సూచనలేం కనిపించడంలేదు - 
సతాయ్నేవ్షణలో - వేల సంవతస్రాల కిర్తం ఎకక్డ ఉనాన్మో - ఇపుప్డూ అకక్డే ఉనాన్ం - చినన్వెంకటశాసిత్ పుటట్డమే మూగగా ఎందుకు పుటాట్డో, 
పాతికేళుళ్ కూడా రాకుండా అధుమేహం ఎందుకు వచిచ్ందో - ఎలా తెలుసుత్ంది మనకి? ఈ అఙాఞ్నంలోనే మన జీవితాలు తెలాల్రిపోతాయో - ఏమో"  

 

PPP 
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 అరధ్రాతిర్ .. లోకమంతా నిదోర్తునన్ నిశశ్బద్ం. కొతత్గా కాపురాని కొచిచ్న పరిమళ చెవిలో గుసగుస   
“నిదర్పోయావా అపుప్డే” ? అని .  
చపుప్న కళుళ్ తెరిచి, భరత్  మధుబాబు,  తన పకక్న ఆనుకుని ఉండడం చూసి సిగుగ్ల మొగగ్యి పోయి గుండెలోల్ తల దాచేసుకుంది. 
ఆ  తలని  నిమురుతూ... 
“నీకు అపాప్లు చేయడం వచాచ్”? మందర్ సాథ్యిలో  అడిగాడు. తుళిళ్పడబోయి ఆపుకుంది. ఈ కొదిద్ రోజులోల్నే అతగాడిని సట్డీ చేసి  

ఎపుప్డు ఏం మాటాల్డాలో తెలియదని తెలుసుకుంది. అబోబ్ .. గొపప్ డబుబ్నోన్డు. ఎన,ఆర. ఐ .. సంపాదించిదంతా  పోగేటిట్ పుటిట్న భూమీమ్దకి 
వెళిపోవచేచ్సాడంటూ  వెంటపడి వేధించి పదేళుళ్ గాప పెదద్ లెకక్ పెటాట్లిస్ందే  కాదని  తనకి అంటగటిట్న వరసకి  మేనతత్ ని - 

“చూడూ ..చూడు !నువువ్ మెచిచ్ మేకతోలు కపిప్న ఈ  నా మొగుడు అరధ్రాతిర్ కొతత్ పెళాళ్నిన్ అడిగిన  కవ్శచ్న ?" .. అని జుటుట్ 
పటుట్కుని నాలుగు పీకాలనిపించింది. 

“మెలుకువ వచేచ్సిందా?" ఈసారి ఇంకా దగగ్రి కొచేచ్సాడు. పోనేల్ .. ఇలాగయినా తన ముచచ్ట తీరుతుందని సదుద్కుంది ఆ పర్శన్కి 
కొండంత కోపం వచిచ్నా. మృదువుగా, మతుత్గా చూసింది. తెలల్ని పాల నురుగు చీర కొంగుతో  అతడిమొహం కపిప్. ఆ పలచ్ని  తెర లోంచి కళళ్లోల్ కళుళ్ 
కలిపింది. బలే నవావ్డు పర్కాష..  

 “తవ్రగా పడుకో. పొదుద్నన్ మనకి బోలెడు పని. రేపు సండే కదా? అందరీన్ ఇకక్డికే రమమ్నాన్ను”!.. అనాన్డు. 
“ఎవరెవరు?  పారీట్ ఇసుత్నాన్రా? ఎంత మంది?" అడిగింది గాభరాగా. అడుగుతూ కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది. మతుత్ కూడా 

వదిలిపోయి దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ంది పరిమళ. మధుబాబు ఇచిచ్న ఝలక తో నిదర్ మండిపోయి పారిపోయింది. 
“సర పైరజ!”అంటూ కళుళ్ చికిలించిన మధుబాబు మొహం చూసి ‘ఖరమ్’అనుకుంది. అంతలోనే సదుద్కుని " పోనేల్  పెళళ్యాయ్క ఫెర్ండస్ 

కి ఆ మాతర్ం పారీట్ ఇవవ్రేంటి?’ అనుకుని కళుళ్ మూసుకుని నిదర్పోయింది పరిమళ.  
మరాన్డు తెలల్గా తెలాల్రినా లేపని భరత్ని ఎంతో మెచుచ్కుంటూ గబగబా తయారయి కిచెన లో అడుగు పెటిట్ందో లేదో 

అవాకక్యిపోయింది. మాటాల్డబోతే  గొంతు పెగలేల్దు. సట్వ మీద పెదద్ గంగాళం! అదెద్కి తెచిచ్నటుట్నాన్డు.. సలసలా మరుగుతునన్ నీళుళ్! పెదద్ గినెన్లో 
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బియయ్ం రెండు చేతులతో పిసికి, పిసికి  మరీ కడుగుతునాన్డు. పావుకేజి కంటే ఎకుక్వే చింతపండు నానపెటిట్ ఉంది. వంటిలల్ంతా నీటి మయం! రెండు 
కాళుళ్ ఆ తడిలో తపతప లాడిసూత్ గిరగిరా  తిరిగేసూత్ హడావిడి పడిపోతునాన్డు. పరిమళని చూసి చూడగానే – 

“దా .. వచీచ్ .. నేను పులిహోర చేసేసాత్ను.. ఈలోగా నువువ్ అపాప్లొండెయ!” అనాన్డు . 
“ రెండుకూరలు,  పపుప్ ,పచచ్డి,దపప్ళం వండుదాం. లొటట్లేసుకుని తినేలా!.. వంట వాడు మనలా వండుతాడా చెపుప్!”అనాన్డు 

మళీళ్. నోటంట మాట రాక గుడల్పప్గించి చూసోత్ంది పరిమళ. మొగుణిణ్ చూసేత్ మాలావు హుషారుగా ఉనాన్డు.  
‘పోనేల్ .. ఒకక్ ఆదివారానికే తను ఇలా అయిపోకూడదు’  అనుకుంది పరిమళ! అపుప్డు చూసింది అతడు కటుట్కునన్ అంగవసత్రం .. అది 

గోచీలాగూ లేదు.. అలా అని కూసత్ంత పొడుగూ లేదు. మాటిమాటికి దానిన్ సదుద్కుంటూ వండుతుంటే కడుపులో తిపిప్నటట్వుతోంది. ‘ఈ వంట నేను 
తినను’ అనుకుంది .  

“మీరు బయిటికి రండి .. ఎంత మందికో చెపేత్ నేను వండుతా”! అంది.  
“పాతిక కి ఇంకో అయిదు ఎకుక్వే అనుకో “!అనాన్డు. మొహం గిరుర్న తిరిగింది పరిమళకి.  
‘హోటల లో పారీట్ ఇచేచ్వాళళ్ంగా’? అనబోయి, ఇతగాడికి వంట చేయడం అతి పిర్యమని తెలుసు గనక ఏమనకుండా ‘అపాప్ల’ 

పర్యతన్ం మొదలెటిట్ంది. వంట అయేటపప్టికి బిలబిలమంటూదిగారు జనం! అనీన్ ఫామిలీస!. ఒక పెదద్ మనిషి చేతిలో నిలువెతుత్  పెదద్ ఫోటో .. ఆ 
ఫోటోలో ఒక సావ్మీజీ. ఒకావిడ సరుర్న పరుగెతుత్కొచిచ్ బరుర్న అకక్డునన్ బలల్ ఒకటి లాగి పారేసి సావ్మీజీని  గోడకానించింది. మరో ఆవిడ ‘ఏనుగు 
కాలంత’ లావుపాటి ‘పూలదండ’ నలుగురి సాయంతో తెచిచ్ఆ ఫోటోకి తగిలించింది. దండ వేసి వెయయ్గానే   పోలో మని దండాలు  దండాలు 
పెటేట్సుకుంటునాన్రు జనమంతా  .. పరిమళ ని నవువ్తూ పలకరిచేసుత్నాన్రు .. ఈ లోపల ఒకావిడ పరమగంభీరంగా - 

“ మొదలెడదామా?” అంది .. 
 తాళాలు, తపెప్టల్తో, దరువులతో  భజన మొదలయిపోయింది. గుండె దడదడ లాడేలా. తమ వూళోళ్ గుడి దగగ్ర ఫులుల్గా తాగేసి పేరడీ 

పాటలు పాడుతునన్ ‘ బైటో భజన’ గురొత్చిచ్ంది పరిమళకి. ఈ లోపల మధుబాబు చంగుమని హాలోల్కి దూకాడు. అతగాడిని అలా చూడగానే కెవువ్మని కేక 
వేసాననుకుంది పరిమళ. కాషాయ రంగు పైజమా, ఎరర్టి లాలిచ్, నుదురుమీద జేగురురంగు బొటుట్, దాని కింద అడడ్ంగా విభూది రేఖ.. కళళ్కి కాటుక .. 
పైగా గెంతులు, డానుస్లు, పూనకం వచిచ్నటుట్ ఒకటే వూగిపోడాలు, ఉరూర్తలూగే సెట్పుప్లు, పూనకం వచిచ్నటుట్ ఊగిపోడాలు.. బితత్రపోయి చూసింది 
పరిమళ.  ‘అదేదో నినన్ తనతో చెయొయ్చుచ్గా ఈ డానుస్లు’? అనుకుంది. అలా  పాడిపాడి , ఆడిఆడి  అలిసిపోయి పోయారందరూ. ఆ గోలకి తల నొపిప్, 
ఆ చాకిరీకి నడుం నొపిప్, నీరసం వచిచ్ సొమమ్సిలిల్నటుట్ పడుకుండి పోయింది పరిమళ. పోతెపోనేల్ .. ఇవావ్లిస్న  పారీట్ పీడ ఒదిలి పోయిందనుకుంది 
నిటూట్రుసూత్ మధయ్రాతిర్లో తెలివొచిచ్ .  

                          ***                                ***                                     *** 
నాలుగు రోజులు గడిచాయి .. ఆ రాతిర్ మా  గొపప్ ఇదిగా తయారయి మొగుడి పకక్న చేరింది పరిమళ. కొతత్ బిచచ్గాడిలా ఉతాస్హం 

ఊపిరాడనివవ్డంలేదు. కబురుల్, కాకరకాయలు లేకపోయినా ఓ మోసత్రు తిర్లిల్ంగ గానే గడిచింది ఆ రాతిర్. కానీ ’అనిన్ంటికీ సదుద్బాటే’ అనుకుంటూ 
నిరాశగా నిదర్లోకి జారింది. మధయ్ రాతిర్లో ఒకటే రైలింజను చపుప్డు వినిపించింది. చెవిలో రొద, కూత.  చటుకుక్న లేచి కూరుచ్ంది. తీరా  వెతికితే అది 
మొగుడి గురక .. పులి బోనులో పొరపాటున చికక్డి పోయి, ఆ ఇనప చువవ్ల మధయ్ తల దూరిచ్ ఎలా బయిట పడాలో దారి తెలియని దానిలా పిచిచ్  
చూపులు చూసింది పరిమళ. పరిమళ జీవితానికింక ‘పరిమళం’ లేదు అనుకుంది. అతగాడిని  కుదిపి, లేపి అటు తిరిగి పడుకునన్పుప్డు   గురకలో 
మారొప్చిచ్ంది. నాలుగు నిటూట్రుప్లు ఆగిఆగి   ఎకిక్ళల్ లాల్ వచాచ్యి.  

రెండు నెలలు గడిచాయి.  ఎంత బతిమాలినా ఏవో వంకలు చెపిప్  పర్కాష  తో ఒకక్ భజన కీ వెళళ్లేదు పరిమళ. రసగులాల్లాంటి 
పెళాళ్ం పకక్న ఉండగా రైలింజను కూతలు కూసే మొగుణిణ్ ఏమనాలో ఏదిబబ్పాటి బుకుక్ లోనూ ఉండిండదు. ఆ రాతర్ంతా శివరాతిర్ జాగరం! పగలు 
నిదర్లేమి పరిమళకి. 
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మరాన్డు రాతిర్ కుకక్ర విజిలాల్ సైరనిల్చాచ్డు. జుటుట్ పీకోక్వాలనిపించింది. వయసు ముదిరేదాక పిలల్ని ఎంచి ఎంచి ఒకక్తీత్ నచచ్లేదని 
వంకలు పెటిట్ పెటిట్ తల బోడి చేసుకునన్ మొగుడుగారు తనకూక్డా జుటుట్ లేకపోతే బావురుమంటాడని మళీళ్ సదుద్కుంది. కాకపోతే ఒకక్ బహు మంచి పని 
మాతర్ం చేసింది. ఇంకెపుప్డూ ఎంత బతిమాలినా బావుండదని మొరపెటుట్కునాన్ ఒకక్ భజనకూక్డా రానంది. మధుబాబు అలిగాడు ,అలిగాడు,అలిగాడు. 
విసుగొచిచ్ ఊరుకునాన్డు . 

***            ***                                     ***                                *** 
 
రెండు నెలలు గడిచాక, ఓ రోజు గాఢ నిదర్లో ఉనన్పుప్డు మళీళ్  అరధ్రాతేర్ చెవిలో గుసగుస. చెవిని బర బరా పామేసుకుంది. అయినా 

ఓ అయిదు నిమిషాలాగి మళీళ్ “బుజజ్మమ్! బుజజ్మామ్! అని వినిపించింది. ఏయ! ఏమిటీ తనకి ముదుద్ పేరోకటా?’సంబడం’ అనుకుంటూ  కళుళ్ తెరిచింది .. 
ఏంతో మతుత్గా నవావ్డు మధుబాబు. పిచచ్  గోముగా చూసాడు ..ఎతైత్న కొండ మీద కెకిక్ ఒకక్ ఎగురు ఎగిరి చందమామని అందుకునన్టుట్  ఒకక్సారిగా 
ఆకాశానికి నిచేచ్నలేసేసింది పరిమళ ..  

“చెపప్ండి”! అంటూ కావలించేసుకుంది తమకంగా .  
“నీకు బొబబ్టుల్ ఒతత్డం ఒచుచ్ కదూ దొంగా”! అనాన్డు. ‘ఓరాన్యనోయ’ గతుకుక్మంది  
“అలా చూడకోయ! ఈ ఆదివారం మన వంతు సావ్మిజిని కొలవడం! “ అనాన్డు భజన అనలేక .. 
‘చచాచ్నే మేనతాత్!’ అని గావుకేకలు పెటిట్ంది పరిమళ. గుండెలోల్ పడడ్ రాయితో ఆమె మౌనంగా వెరిర్,పిచిచ్ చూపులు చూడడం 

మొదలెటిట్ంది .  
“మా బంగారు కదూ?” అనాన్డు. 
“ముపైప్ మందికి బొబబ్టాల్? ఒకపుప్డు ఉమమ్డి కుటుంబాలోల్ ఇలా పర్తి ఆడది వంటిటోల్ ఇలా బొబబ్టుల్  ఒతుత్కుంటూ బలై  పోయింది 

.. ఆ రోజులు ఇపుప్డు పోయాయ. సవ్గృహ వచిచ్ంది. అతత్రిలుల్, వంటిళుళ్ ఉండనే ఉనాన్య.. ననున్ చంపకండి.మీకు పుణయ్ం ఉంటుంది !”  అంది. 
"అరెరే! విను! ఇది పూజ కదా పండూ! అందుకే మనం చేసుకునేది. లేకపోతె నినెన్ందుకు శర్మ పెడతానురా  చిటిట్ తలిల్?” అనాన్డు 

ముదాద్డుతునాన్టుట్. మరో ముదుద్ పేరు వచిచ్ పడింది పరిమళ ఒడిలోకి. ఇలా ముదుద్ పేరుల్ వచిచ్ పడగానే ... ఆడది కదా? పొగడత్లకి లొంగిపోయింది. ఆ 
ఆదివారం కూడ బొబబ్టల్తో, పిండివంటలతో హోరెతిత్పోయింది ఇలుల్.. మొగుడుగారు గెంతిగెంతి అలిసిపోయారు. ‘తెగ చావొచిచ్ పడింది తనకి’ అనుకుంది 
పరిమళ తల కొటుట్కుంటూ. 

                                          *******                                   ****** 
 
రోజులు గడవకా మానవు. జరిగేవి జరకాక్ మానవు. మరో రెండేళుళ్ గునగునా నడిచి చకాక్ పోయాయ. తాళాలు ,తపెప్టల్తో పరిమళ 

రోజులు నిసాస్రంగా సాగిపోతునాన్య. సరే ఆ  మరాన్డు దసరా పండగ !  ఆమె అతత్గారి తదిద్నం. అపప్టికే ఆడపడుచులిదద్రూ ఫామిలీస తో వచేచ్సారు. 
ఇలల్ంతా సందడి. ఎదెకక్డ ఉందో తెలియనంత ఇంకేదీ కనపడనంత! ఇదద్రకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇలల్ంతా చుటట్బెటేట్సి కావలిసినవనీన్ మూటలు కటేట్సి మిగిలినవి 
జలెల్సుత్నన్వేళ! 

అపుప్డు పరిమళ మొగుడు పరుగెతుత్కొచిచ్ పెళాళ్ం పకక్న కూరుచ్నాన్డు. అందరూ  ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తుంటే - 
“వంటవాడు దొరకలేదు”! అనాన్డు విచారంగా మొహం పెటిట్. గతుకుక్మంది.  
“మరెలా?’ అంది.  
“నేను సాయం పడతాను” అనాన్డు రెండు చేతులూ పటుట్కుని. అయోమయంగా  నోట మాట పెగలక చచిచ్నటుట్ తలూపింది . 
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“అయోయ్! నేనూ ఓ చెయియ్ వేదుద్ను. కాని రాక రాక వచాచ్ం కదా వంట అయేయ్ లోపుల ఫెర్ండస్ ఇళళ్కి వసాత్మని మాటిచాచ్ం అకాక్, 
నేను.. బాగుండదు”! అంది చినాన్డపడుచు. ఆ రాతిర్ ఎంతో  సరదా కబురుల్ మాతర్ం చెపాప్డు మధుబాబు పరిమళ పకక్నే ఉండి. అంటుకోకుండా, 
ముటుట్కోకుండా .. మరాన్డు తదిద్నానికి పనికి రాదంటూ ..మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూ  హఠాతుత్గా – 

“నువువ్ గారెలు కిర్సీప్గ వండు బుజీజ్! పరవనన్ంలో బెలల్ం వెయియ్, అలాగే పూరీలు ఇలా చేతులోల్ వేసుకుంటే పటపట విరిగేల నాకిషట్ం 
,ఆపైన నీ ఇషట్ం!” అనాన్డు గారాలు పోతూ.. 

’తోకేక్ం కాదూ “అనుకుంది కచచ్గా. పొదుద్నేన్ లేచి వంటకి తగలేసి మంటగా కూరుచ్ంది పరిమళ. నవివ్ంచే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్డు 
మధుబాబు. అందరు వచాచ్క  కారయ్కర్మం మొదలయింది .. పూరత్యాయ్క భోకత్లకి వడిడ్సుత్ంటే  చాందార్యణవర్తం మొదలెటాట్డు పంతులు.  

“మీకు తెలుసా మధుబాబు గారు.. కిందటి నెల మీరు వూళోళ్ లేరు.లాయరు  శీర్పతి గారు పోయారు. అతడి భారయ్  విమల మొగుడి 
కంటే పనెన్ండేళుళ్ చినన్ది .. డబుబ్ందని ఇచేచ్సాడు తండిర్ . .. ఈ పిలల్ పాకాన పడేసరికి ఆయన  లోకాలు ఒదిలేసాడు. గొపప్ జాలేసింది విమల గారిని  
చూసేత్ .. ‘కోరికలేమో మహ గటిట్వి కదండీ!’ ఇంక జీవిత కాలం ఈసురోమని బతకడమే .” అనాన్డు .. గతయ్ంతరం లేక పంతులు మాటలు వింటూ  
గుడల్పప్గించి పరిమళ వైపే చూసుత్నాన్డు మధుబాబు. 

“భోకత్లకి మారు వడిడ్ంచండమామ్!”అనాన్డు పరిమళ వైపు చూసూత్ పంతులు.  పరిమళ మళాళ్ కూరలు పటుట్కొచిచ్ంది .  
“సరి అయిన వయసు తేడా ఉంటే సరైన కోరికలు పుడతాయ. ఒకే ఈడు వాళళ్కి ఒకే బుదుధ్లు ఏడుసాత్య కాబటిట్”! అనాన్డు పంతులు 

దీరఘ్ం తీసూత్. ‘వీడు వదిలేటుట్గా లేడు” అనుకునాన్డు మధుబాబు.  
“గుపెప్డు అనన్ం వండుకోవాలనాన్, ఓ ఇంత కూర వండుకోవాలనాన్, ఇదద్రూ కలిసి సినిమాకో,షికారుకో వెళిళ్నా .. మరి కాసత్ 

పెదద్యాయ్క గుళళ్కి, గోపురాలకి వెళిళ్నా .. అవి సమాన సాథ్యిలో ఉంటాయి. దశాబద్ం ఉంటే ముకుక్ మూసుకు కూరోచ్వడమే!వయసు తేడా ఎకుక్వయి 
కాదూ విమలగారు చినన్గా ఉనన్పుప్డే శీర్పతి గారికి రిటైరెమ్ంటు రావడం, సరీవ్స తకుక్వయిపోవడంతో తను కూడా ముసిలిదానిని అయిపోయాననన్ 
బాధతో విలవిలలాడడం. విమల గారికి బాధ ఉంటుందంటే ఉండదా మరి”? అనాన్డు ఆపకుండా. మధుబాబు, పరిమళ లు ముముఖాలు చూసుకునాన్రు. 
పరిమళ మొహంలో దిగులు కనపడింది మధుబాబుకి అతి సప్షట్ంగా. పంతులు మళీళ్ అందుకునాన్డు.  

“మనం మన పిలల్ని ముదుద్గా పెంచేసి, ఆ  వచేచ్వాడు కూడా ముదుద్గా చూసుకోవాలనే యావతో .. పోనేల్ .. మంచి ఉజోజ్గం 
ఉనన్వాడికి ఇసేత్ సుఖపడుతుందని పిలల్ని అపప్జెపెప్సాత్ం. పిలల్ మంచి వయసులో ఉంటుంది. ఇంక ఏజ బార పెళిళ్కొడుకిక్ తొందరగా వయసు పైబడి 
దేవుడు,పూజా,పునసాక్రాల మీదకి మనసు మొగుగ్ చూపుతుంది. ఇంకేమిటి? ఉపనాయ్సాలు, భజనలు, తొకుక్, తొడిమ, రుచిగా వండుకోవడం మినహా 
ఏముంటుంది? అంతేఇంక జీవితం.పాపం! మంచి పిలల్ విమల!” అనాన్డు పంతులు విచారంగా మొహం పెటిట్. 

పరిమళ మొహం ముడుచుకుపోయింది. ఏడుపు బలవంతాన ఆపుకుంటూ వంటింటోల్కి తపుప్కుంది. అపప్టికి వాసత్వం లోకి వచిచ్ 
పడాడ్డు మధుబాబు. ఇంక సహించలేకపోయాడు. తన పొరపాటల్ని లెకక్ పెటుట్కుంటునాన్డు. ఆ సాయంతర్ం అకక్చెలెల్ళుళ్, బావామరుదులు వెళిల్పోతుంటే 
ఎపప్టిలా ‘రెండురోజులు ఉండి వెళళ్ండి ‘ అనలేదు. మంచానికి అడడ్ంపడి ఆలోచిసూత్నే ఉనాన్డు. తననే నముమ్కునన్ భారయ్ అమాయకపు మొహం పదేపదే 
కళళ్ముందు నిలిచింది. పరిమళ అటు తిరిగి పడుకుని ఉంటే పలుకరించే ధైరయ్ం కూడా రాలేదు. గడచిన రోజులిన్ తలచుకొని భారంగా నిటూట్రాచ్డు. 

****     *****                ****                ****              ****                         **** 
   తెలాల్రింది. వాకింగ కి వెళొళ్చిచ్ హుషారుగా గెడడ్ం గీసుకుని టిపుప్టాపుగా తయారైపోయాడు మధుబాబు. అతడినే చూసోత్ంది 

పరిమళ.  
“ఈ రోజు ఆదివారం. తవ్రగా రెడీ అవాలి.“ అనాన్డు పరిమళ వైపు చూసి కనున్కొటిట్. 
"నేనురాను మీ భజనల్కి" అనబోయేలోగా తటాలున వాటేసుకునాన్డు.  
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ఏకిడెంట్                 ఏకిడెంట్                                       ఆనంద్ ఆనంద్ టూరిటూరి 

“కొనాన్ళుళ్ శెలవు పెటాట్ను పరిమళా! హాయిగా హనీమూన వెళాద్ం!” అనాన్డు. అంటూనే చేతులోల్ చేతులుంచి దగగ్రగా గుంజుకుని 
కౌగిలిలో బంధించాడు. ఆశచ్రయ్ంతో మతి పోతోందామెకి. ఎనాన్ళళ్ విరహమో గాని కోతికి కొబబ్రి చిపప్ దొరికినటుట్ పరిమళ చికిక్ందతగాడికి.. 

‘ఇపుప్డతడి ఆవేశం వేరుగా ఉంది. వివేకం పని చేసోత్ంది ’అనుకుంది పరిమళ. ఇంతలో చెవిలో  ఏదోగుసగుస. 
‘నీకు మడత కాజా చెయయ్డం వచాచ్?’ అని. ఫకాలున నవివ్ంది పరిమళ. 
‘చింత చచిచ్నా పులుపు చావదు మరి’ ...!!!   

PPP 
 

 
 “పది లక్షలు ఆవుతుంది ఆపరేషన కి” డాకట్ర రఘు అనాన్డు. 
“సర ఇది చాల అనాయ్యం సర ఏదో మైనర కిడీన్ పార్బల్ం అని హాసిప్టల లో జాయిన అయేయ్ ముందర చెపాప్రు. కాని ఇపుప్డేమో 

ఆపరేషన చేయాలి అంటునాన్రు” కోపంగా అనాన్డు ఆనంద. 
“దానికి ననేన్ంచేయయ్మంటావయయ్ తీసుకొచిచ్న వెంటనే తెలిసిపోవడానికి ఇది ఏమైనా చినన్నా చితక జవ్రమా! కిడీన్ పార్బల్ం సో ఎంత 

పెదద్ డాకట్ర కి అయినా పర్పంచంలో నువువ్ ఎకక్డికి తీసుకువెళిళ్నా  తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచు” అంతే 
ఆవేశంగా చెబుతూ “మీకు మీ భారయ్ పార్ణాలు దకాక్లంటే పది లక్షలు రెడీ చెయయ్ండి. లేదంటే మీ వైఫ ని డిసాచ్రిజ్ చేసేసాత్ం తీసుకెళిళ్పొండి. కాని ఒకటి 
మాతర్ం నిజం.. ఆపరేషన చేయకుండా తీసుకువెళేత్ మాతర్ం మీ వైఫ ఇంకో ఆరు నెలలకు మించి బతకదు” అని చెపిప్ ఉనన్ విషయానీన్ నిరొమ్హమాటంగా 
బయట పెటాట్డు డాకట్ర రఘు. 

ఏం చెయాయ్లో తోచక ఆనంద అకక్డే నేల మీద కూలబడాడ్డు. ఆనంద ని చూడగానే డాకట్ర రఘు కి కొంచం జాలి కలిగింది. అతను 
ఆనంద దగగ్రకు వెళిల్ “చూడండి మిసట్ర ఆనంద నిజం చాలా కఠినంగా వుంటుంది బట వుయ హావ టు ఫేస ది రియాలిటి. ఆపరేషన  చేయయ్కపోతే మీ  
భారయ్ చనిపోతుంది అనన్ది ఎంత నిజమో ఆపరేషన చేసేత్ బతుకుతుంది అనన్ది అంతే నిజం. కాబటిట్ మీరు ఎంత తవ్రగా డబుబ్ రెడీ చేసేత్ అంత మంచిది. 
ఆలసయ్ం అయేయ్ కొదిద్ పర్మాదం ఎకుక్వ ఆవుతుంది” కొంచెం చనువుగా హెచచ్రించాడు డాకట్ర రఘురాం. 

“కాని ఇపప్టికిపుప్డు పది లక్షలు అంటే కషట్ం కదా డాకట్ర. అందులోను నాకు ఉదోయ్గం లేదు. ఆసిథ్ అంతసుత్లు లేవు తలిల్ తండుర్లతో 
గొడవపడి సంధయ్ను పెళిల్ చేసుకునాన్ను.ఈ పరిసిథ్తులలో ఆ డబుబ్ నేను ఎలా సరధ్గలను” కళళ్నీళల్ పరయ్ంతం అయాయ్డు ఆనంద. అతను తన భారయ్ను 
హైదరాబాద లో ఒక పెదద్ కారోప్రేట హాసిప్టల లో జాయిన చేసాడు. కొదిద్రోజుల కిర్తం జవ్రంగా ఉండి ఎపప్టికి తగగ్కపోతే అతను హాసిప్టల లో జాయిన 
చేసాడు.  మొదట మాములు జవ్రమే అనాన్రు కాని ఇపుప్డు ఆ జవ్రం కిడీన్  పార్బల్ం కింద మారి దాని ఖరీదు పది లక్షలు అయియ్ంది.   

“చూడు మిసట్ర ఆనంద, మీరు ఇలా బాధపడడంవలల్ పర్యోజనం ఏమిలేదు యాజ ఏ డాకట్ర డబుబ్ తెచేచ్ వరకు నేను కూడా  
చెయయ్గలిగింది ఏమిలేదు. కాని మీ తండిర్గారికి నేను చినన్నాటి సేన్హితుడిని అవవ్డం వలల్ ఒక చినన్ మాటసాయం చేమాతర్ం చెయయ్గలను” అనాన్డు 
డాకట్ర రఘురాం ఆ మాటలు వినగానే ఆనంద లో ఏదో చినన్ ఆశ కలిగింది. మొదటిసారి తన భారయ్ను తను రకిష్ంచుకోగలను అనే నమమ్కం కలిగింది. 
డాకట్ర వైపు ఆనందంగా చూసాడు.  
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“డాకట్ర మీరు నాకా మాట సహాయం చేయయ్గలిగ్తే నేను మీకు జీవితాంతం ఋణపడి వుంటాను. చెపప్ండి డాకట్ర ననున్ ఎం 
చెయయ్మంటారు” అని అడిగాడు ఆనంద. డాకట్ర తన రివోలివ్ంగ చైర లో కొంచం సరుద్కుని  

“నీకు మహేందర్ గారు తెలుసు అనుకుంటాను” అని అనాన్డు. 
“అంటే మహందర్ అండ మహేందర్ గూర్ప అఫ కంపెనీస చైరమ్న మహేందర్ గారే కదా” కొంచెం ఉతాస్హంగా అడిగాడు ఆనంద. 

“అవును ఆయనే చినన్పుప్డు మా వూరిలో ఉండేవారు. అయన నేను ఒకే చోట చదువుకునేపుప్డు నేను అయన చాల మంచి సేన్హితులం. నీకు తెలిసే 
ఉంటుంది మహేందర్ గూర్ప పేరిట చారిటబల సరీవ్సెస ఎనోన్ చేపటాట్రు.కావాలంటే నువువ్ ఆయనదగగ్రకు వెళుళ్ నేను నీ పేరుని రికమెండ చేసాత్ను.ఆయన 
ఏదో ఒక మారఘ్ం చూపించకపోడు. యాజ ఏ డాకట్ర అండ యువర ఫామిలీ ఫెర్ండ నేను ఇంతకనాన్ నీకు ఎకుక్వ సహాయం చెయయ్లేను” అని చపిప్ 
మహేందర్ గారి ఇంటి అడర్స తో పాటు ఒక లెటర కూడా రాసి ఆనంద కు అందచేసాడు డాకట్ర రఘురాం.  

***** 
“కౌన హాయ ఆప కాయ్ చాహియే ఆపోక్” ఆ ఇంటి వాచ మాన అడిగాడు.అదొక పెదద్ భవంతి తన చారిటీస దావ్ర పర్పంచవాయ్పత్ంగా 

ఖాయ్తి గడించిన రాజా మహేందర్ భూపతి నివాసముండేది అకక్డే. పది ఎకరాల విసీత్రణ్ంలో నిరిమ్ంచబడిన అతయ్ంత ఆధునికమైన భవనం అది. ఆ ఇంటి 
చుటూట్ ఉనన్ పర్హారీ గోడ పర్పంచంలోని ఏడు వింతలలో ఒకటైన చైనావాల ను తలపిసోత్ంది.  

“రాజా సాబ కో మిలాన్ హై”తను వచిచ్న పని ఏంటో చెపప్కుండా గూరఖ్ని అడుగుతునాన్డు ఆనంద.        
 “అభి నహి సాబ సో రహే హై. అభీ జావో ఆర బాద మే ఆవొ” నేపాలి గూరఖ్ తన ఇంటి యజమాని పటల్ విశావ్సం చూపించడానికి 

అనన్టుల్ ఆనంద ని ఆపుతునాన్డు. ఎంత బతిమాలినా ఆనంద కి అనుమతి లభించటేల్దు.ఇంకా ఆశ వదులుకుని వెను తిరిగిన సమయంలో  
“రాంలాల, ఉస ఆదిమ్కో అందర భేజో” అనే సవ్రం వినిపించింది.  
“జీ అచచ్ సాబ” అని గేటు తెరిచాడు వాచ మాన.  ఆనంద లోపలి పర్వేశించాడు. ఎదురుగుండా అతనికి ఒక పెదద్ విగర్హం దాని 

చుటూట్ ఉనన్ వాటర ఫౌంటైన కనిపించాయి. అతను మెలల్గా గారెడ్న దాటుకుని ఇంటిలోపలకి పర్వేశించాడు. లోపల ఎంతో సృజనాతమ్కత తో నిరిమ్ంఛిన 
కటట్డానిన్ అతను చూసాడు.  

“కూరోచ్ండి మిసట్ర ఆనంద” అనాన్డు మహేందర్. అయన గొంతులో ఒక రకమైన గంభీరం ఉంది. అది ఎలాంటి వారినైనా ఒక క్షణం 
భయం తో కూడిన గౌరవానికి గురి చేసుత్ంది.  

“నీ పేరు నాకెలా తెలుసు అని అనుకుంటునాన్వా? నాకు డాకట్ర రఘురాం ఫోన చేసి నీ గురించి అంతా చెపాప్డు” విసమ్యంతో 
చూసుత్నన్ ఆనంద ని ఉదేద్శించి అనాన్డు.  

“సర మీకు డాకట్ర గారు చెపేప్ ఉంటారు నా సమసయ్ గురించి. కాబటిట్ నేను ఉనన్ విషయం సూటిగా చెపుత్నాన్ను నాకు అరెజ్ంటు గా మీ 
సంసథ్ తరఫు నుండి పది లక్షలు కావలి సర ” అనాన్డు ఆనంద.  

అనవసరమైన విషయాలతో కాలయాపన చెయయ్డం అతనికి ఇషట్ం లేదు.  
“మిసట్ర ఆనంద మా సంసథ్ నుంచి మీకు పది లక్షలు ఇవవ్డానికి నాకు ఎటువంటి అభయ్ంతరం లేదు. కాని మీరు ఏదో ఒక ఉదోయ్గం 

చేసే వారైతే మా పని కొంత వరకు సులభమవుతుంది. మీకేమో ఉదోయ్గం లేదని రఘురాం చెపాప్డు. మీరు ఏదైనా  ఒక ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉంటె నేను మీకు 
తపప్కుండా పది లక్షలు గార్ంట చేయిసాత్ను. ఈ విషయమ ఫోన లో చెపప్డం నాకు ఇషట్ం లేక నీకే సవ్యంగా చెపాద్మని నినున్ రమమ్నాన్ను ” అని తన 
నిసస్హాయతను తెలిపాడు మహేందర్. 

“అంటే ఇంకా ఏ విధంగాను నా భారయ్ బతికే అవకాసం లేదా?” అని నిరాశగా అనాన్డు ఆనంద.  
“నో నో అలా ఎందుకు నిరుతాస్హపడతారు. మీ పర్యతన్ం మీరు చెయయ్ండి. నేను కూడా టైర చేసాత్ను కాని మా సంసథ్ నుంచి సహాయం 

అందాలి అంటే తపప్నిసరిగా ఉదోయ్గం ఉండాలి” అని ఉనన్ విషయానిన్ బయటపెటాట్డు భూపతి. కరర్ విరగకుండా పాము చావకుండా చెయయ్డం అంటే 
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ఇదేనేమో అని మనసులో అనుకునాన్డు ఆనంద. ఏమి చెయాయ్లో తోచని పరిసిథ్తిలో అకక్డే కాసేపు తన భారయ్ సమసయ్ గురించి మహేందర్ గారితో అనిన్ 
రకాలుగా చరిచ్ంచి లాభం లేదని తెలిసాక తిరిగి ఇంటి దారి పటాట్డు ఆనంద.  

****** 
“ఇకక్డి నుంచి హైదరాబాద ఎంత దూరం” చాయ బండి వాడిని అడిగాడు ఆనంద. అతనిపుప్డు విజయవాడ నుండి హైదరాబాద వెళేళ్ 

జాతీయ రహదారి మీదునన్ ఒక చాయ దుకాణంలో ఉనాన్డు. మహేందర్ గారి సంసథ్ విజయవాడ లో ఉంది. అకక్డ పని సఫలం కాకపోవడం వలన అతను 
తన బండి మీద తిరుగు పర్యాణం అయాయ్డు.  

“ఇకక్డి నుంచి ఒక వంద కిలో మీటరుల్ ఉంటుంది సర ” చెపాప్డు చాయ బండి అతను.  
ఆనంద కి చాలా  నిరుతాస్హంగా ఉంది. దానికి కారణం లేకపోలేదు. చినన్పటినుంచి అతను తనకు ఏ విధంగా ఇతరులు 

సహాయపడతారా అనే ఆలోచించేవాడు కాని తన పని తాను చేసుకునే వాడు కాదు. అతను ఇంజనీరింగ చదువుతూ ఉండగా సంధయ్ పరిచయం అయియ్ంది. 
అందరిలాగే సంధయ్ కూడా నాలుగవ సంవతస్రం కాంపస లో సెలెకట్ అయియ్ంది. సంధయ్కి మొదటి నుంచి ఆనంద అంటే వాళళ్ మాలిన అభిమానం, పేర్మ. 
కారణం ఆనంద అమాయకతవ్ం, తెలివితేటలు కావచుచ్ లేదా మరింకేదైనా కావచుచ్. జీవితంలో కొనిన్ కొనిన్ సంఘటనలు చాలా యాదృచిఛ్కంగా 
మాములుగా జరిగినా అవి మన మీద బలమైన పర్భావం చూపిసాత్యి. కారణం ఏమైనపప్టికీ సంధయ్కి మొదటోల్నే ఆనంద బాగా నచాచ్డు.  

కాని ఆనంద ఎపుప్డు సంధయ్ విషయంలో  పేర్మ గురించి ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే అపప్టికింకా అతను నిరుదోయ్గి. పైగా తలిల్ 
తండుర్లంటే అభిమానం గౌరవం భయం ఉనాన్య. కాని సంధయ్ అంటే ఏ మూలో పేర్మ లేకపోలేదు. ఒకసారి సంధయ్ కొంత చొరవ తీసుకుని ఆనంద పటల్ 
తన ఇషట్ం తెలియచేసింది. ఎలాగో తను ఉదోయ్గం చేసుత్ంది కదా ఏదో ఒక విధంగా ఆనంద కి కూడా తన కంపెనీ లో ఉదోయ్గం  వేయించవచుచ్ అని 
సంధయ్ ఆలోచించింది. సంధయ్ కాంపస లో సెలెకట్ అవవ్డం వరకు బాగానే ఉంది కాని ఆ కంపెనీ నషాట్లోల్ ఉండడం వాళళ్ ఇంజినీరింగ పూరిత్ అయియ్ ఆరు 
మాసాలు గడచినా ఇంకా జాయిన కావడానికి పిలుపు రాలేదు. ఇంకా ఎకుక్వ కాలం ఇంటోల్ ఉండటం ఇషట్ం లేక ఏదో ఒక విధంగా బతకవచుచ్ అని 
ఆనంద, సంధయ్ కొంత డబుబ్ తీసుకుని హైదరాబాద వచాచ్రు. ఆనంద సంధయ్లు ఇదద్రు ఒకే రూంలో ఉండడం గమనించిన చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ ఆరా 
తియయ్డం మొదలు పెటాట్రు. ఇలా మంచిది కాదని ఆనంద సంధయ్ ఇదద్రు కొంతమంది సేన్హితుల సహాయంతో వివాహం చేసుకునాన్రు.  

ఒకసారి అనుకోకుండా షాపింగ చేసుత్ంటే డాకట్ర రఘురాం కనిపించాడు. అయన వెంటనే ఆనంద ను గురుత్ పటాట్డు. విషయం 
అడగగా ఇంటోల్ నుండి వచేచ్సిన విషయం సంధయ్తో పెళిల్ వివరంగా చెపాప్డు ఆనంద. డాకట్ర రఘురాం ఆనంద కి మంచి జరుగుతుందనే ఉదేద్శంతో  
ఆనంద వాళళ్ తలిల్తండుర్లకు విషయం తెలియ చేశాడు.  

ఈ విషయం తెలుసుకునన్ ఆనంద తలిల్తండుర్లు జీవితంలో మళీళ్ అతనిన్ చూడకూడదు అనే నిశచ్యానికి వచిచ్ అదే విషయానీన్ 
అతనికి తెలిపారు. పెళిల్ అయియ్న ఒక సంవతస్రం వరకు కూడా సంధయ్కి తను సెలెకట్ అయియ్న కంపెనీ నుండి పిలుపు రాలేదు. వాళిళ్దద్రూ  చేసే చినన్ చితకా   
ఉదోయ్గాలు ఇదద్రినీ బతికించేవి. మొనన్ మొనేన్ ఇదద్రికీ పారట్ టైం జాబస్ కూడా పోయాయి దానికి కారణం కూడా అందరికి తెలిసిన అంతరాజ్తీయ ఆరిధ్క 
సంకోష్భమే. సంధయ్కి అనారోగయ్ంగా ఉంటే మొదట కొనిన్ మందులు వాడాడు. తగగ్కపోతే లాభం లేదని డాకట్ర రఘురాం సహాయంతో కారోప్రేట హాసిప్టల 
లో జాయిన చేశాడు. అపుప్డు అతనికి డాకట్ర రఘురాం చెపిప్న అసలు విషయం తెలిసింది. ఇపుప్డు అతను తన భారయ్ను ఏ విధంగా ఐనా 
బతికించుకోవాలనే తపనలో ఉనాన్డు. 

****** 
తన భారయ్ను ఎలా అయినా బతికించుకోవాలని పరధాయ్నంగా ఆలోచిసూత్ బండి మీద చాయ దుకాణం నుంచి పర్యాణం అయాయ్డు 

ఆనంద. రోడ మీద చాల వేగంగా వెళుత్నాన్డు.ఎంత ఆలోచించినా అతని కి ఎటువంటి దారి “కనిపించలేదు. “హెలప్ హెలప్”అని శబద్ం వినిపించడంతో 
ఆలోచనలనుంచి బయటకి వచిచ్ బండిని రోడ పకక్న ఉనన్ ఒక చెటుట్ కింద ఆపాడు. శబద్ం ఐతే వినిపించింది కాని అతనికి ఆ చుటూట్ పకక్ల ఎకక్డా 
మనిషి జాడ కనిపించలేదు. రోడ మీద అడపాదడపా వెళేళ్ వాహనాలు తపప్ మళిళ్ ఆ శబద్ం కూడా వినిపించలేదు. తన భర్మ అయుయ్ంటుందని బండి 
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దగగ్రకు వచిచ్ తిరుగు పర్యాణం అవుదాం అనుకోగానే “హెలప్ హెలప్” అని మళిళ్ అదే ఆరత్నాదం వినిపించింది. ఈసారి లీలగా ఆ ధవ్ని వచిచ్న వైపు 
చూపు సారించాడు. రోడ కి ఎడం పకక్గా ఆ శబద్ం వసుత్నన్టుల్ గమనించాడు. మెలల్గా ఆ ధవ్నిని అనుసరిసూత్ పొదల మధయ్కు వెళాళ్డు.అయినా అతనకేమి 
కనిపించలేదు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళల్గా అతనికి మూలుగులతో కూడిన ఆరత్నాదాలు దగగ్ర అయాయ్యి.  

పొదలను తపిప్ంచుకుని ఎదరకు వెళిళ్న అతను హతాశుడయాయ్డు. కారణం అతనికి ఎదురుగా ఒక పెదద్ చెటుట్కు గుదుద్కుని నేల మీద 
చావు బతుకుల మధయ్ వునన్ ఒక వయ్కిత్ చేసిన ఆకర్ందనలు అవి. అతనిన్ చూడగానే ఆనంద భయకంపితుడై “ఆకిస్డెంట ఆకిస్డెంట” అంటూ రోడ మీదకు 
పరుగు పెటట్లనుకునాన్డు. కాని ముందు అతని పరిసిథ్తి చూడాలనుకుని దగగ్రకు వెళిల్ ముకుక్ దగగ్ర చెయియ్ పెటిట్ చూసాడు. అతనింకా కొన ఊపిరితో 
ఉనాన్డు. ఆనంద చెయియ్ పెటట్గానే గటిట్గా మూలిగాడు అతను. భయంతో ఆనంద వెను తిరగబోతుంటే “సర” అని పిలిచాడు.  

”ఏంటి?” అనన్టుల్ చూసాడు ఆనంద. 
“ననున్ ఈ ఆకిస్డెంట కి గురి చేసింది ఎవరో తెలీదు ఇపుప్డు మీరు ననున్ హాసిప్టల కి తీసుకు వెళేళ్ అంత వరకు నేను బతుకుతానో 

లేదో కూడా తెలీదు. మీరు నాకొక చినన్ సహాయం చెయాయ్లి” అనాన్డు ఆ వయ్కిత్. 
ఆనంద కి చూచాయగా విషయం అరధ్ం అయియ్ంది. ఎవరో హైవే మీద తాగేసి వాహనం నడుపుతూ ఈ ఆకిస్డెంట చేసి ఉండాలి. 

పర్మాదంతో అదుపు తపిప్ బండి రోడ మీద కాకుండా ఇలా పొదలోల్కి వచిచ్ పడింది. హై వే కదా ఎవరికీ కనిపించడం లేదని తెలుసుకునన్ ఆకిస్డెంట చేసిన 
వాళుళ్. తమ మీదకు కేసు రాకుండా ఉండాలని చలల్గా జారుకునాన్రు. విషయం తెలీక తను వచిచ్ ఇతని దగగ్ర ఇరుకుక్నాన్డు. ఇపుప్డు ఇతను ఏం 
సహాయం అడుగుతాడో ఏంటో.  

“సర మా తలిల్గారు చావు బతుకుల మధయ్ వునాన్రు సర. ఆమెకు ఆపరేషన కు పది లక్షలు అవసరం అయియ్ంది“ ఆయాసం 
తీరుచ్కోవడానికి అనన్టుల్ ఆగాడు ఆ వయ్కిత్. కుతూహలం తటుట్కోలేక ఆ వయ్కిత్ని అడిగాడు ఆనంద.           

 “ఏ హాసిప్టల లో జాయిన చేసారండి” అతను కొంత ఊపిరి తీసుకుని “కేర ఎమరెజ్నీస్ హాసిప్టల లో” వెంటనే ఆనంద గుండె 
ఝలుల్మంది ఎందుకంటే తన భారయ్ సంధయ్ను కూడా తను అదే హాసిప్టల లో జాయిన చేశాడు.  

“మా తలిల్గారికి కిడీన్ పార్బల్ం సర. ఆపరేషన కి పది లక్షలు అవసరమైనది. నేను విజయవాడ నుంచి మా మావయయ్గారి దగగ్ర మాకు 
రావాలిస్న డబుబ్లు తీసుకుని వసూత్ ఉండగా ఈ ఆకిస్డెంట జరిగింది. నేనింకా ఎంత సేపు బతుకుతానో కూడా తెలీదు. మీరు దయ చేసి సాయంతర్ం 
నాలుగు గంటల లోపల ఎలాగైనా ఈ డబుబ్ హాసిప్టల లో కటిట్ నా తలిల్గారి పార్ణం కాపాడండి సర ” అని చెపేప్ తన చేతులోల్ ఉనన్ బాగ ఆనంద చేతిలో 
పెటిట్ సప్ృహ కోలోప్యాడు ఆ వయ్కిత్. హతాశుడై అతని వంక చూసుత్నన్ ఆనంద అతను ఇచిచ్న బాగ చూసి  ఉలికిక్పడాడ్డు. ఆ బాగ చివర అంచు కొంత మేర 
రకత్ంతో తడిసి ఉంది.  

***** 
“పేరేంటి అనాన్రు?” అడిగింది కాష కౌంటర లో ఉనన్ మధయ్ వయసు సతరీ. “వీ.ఆర. సంధాయ్ దేవి” చెపాప్డు ఆనంద. ఆ వయ్కిత్ ఇచిచ్న 

డబుబ్ను తీసుకుని హాసిప్టల కు చేరుకొని ఆ డబుబ్ను ఆపరేషన కోసమై కాష కౌంటరోల్ కడుతునాన్డు ఆనంద. ఆ డబుబ్ను తన భారయ్ ఆపరేషన కి 
వాడుకోవడం ఎంత వరకు సమంజసమో అతనిపుప్డు ఆలోచించే సిథ్తిలో లేడు. తన ముందు ఉనన్ లక్షయ్ం తన భారయ్ పార్ణాలు కాపాడుకోవడం. దానికోసం 
ఇంకొకరి పార్ణాలు వెల కటట్డం ఎంత వరకు నాయ్యం. ఆనంద లో ఇపుప్డు పాపభీతి తొంగి చూసింది. తన భారయ్ పేరున ఆ డబుబ్ కడుతునన్పుప్డు ఆ 
బాగ అంచున చివర ఉనన్ రకత్ం మరక అతనిని వెకిక్రించింది. ఇంకా హాసిప్టలోల్ ఉండలేక తన భారయ్ ఆపరేషన ఇంకొక రెండు గంటలలో 
మొదలౌతుందని తెలిసి కూడా తన ఇంటికి బయలేద్రాడు ఆనంద.   

ఒక పకక్ తన భారయ్ ఆపరేషన విజయవంతం అవుతుందా లేదా అనే ఆలోచన, ఇంకొక పకక్ ఇతరుల అతయ్వసరమైన డబుబ్లు తన 
సావ్రధ్ం కోసం వాడుకుంటునాన్ను అనే పాపభీతి తో పరధాయ్నంగా బండి నడుపుతునన్ఆనంద ఎదురుగా వసుత్నన్ ఎదుద్ను ను గమనించలేదు, అయితే 
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అపప్టికే వలసిన నషట్ం జరిగ్పాయింది. సడన బేర్క వెయయ్డంతో కీచు మని శబద్ం చేసూత్ చెటుట్కు గుదుద్కుంది బైక. అంత ఎతుత్న ఎగిరి ఎడం వైపుగా పడాడ్డు 
ఆనంద. “”ఆకిస్డెంట!!!”” ఎవరో గటిట్గా అరిచారు.  

***** 
“గుడ ఈవినింగ మిసెస సంధయ్ ఆనంద.మీకొక గుడ నూయ్స” ఉతాస్హంగా డోర తెరుచుకుని వచిచ్న డాకట్ర రఘురాం అనాన్డు. 
“గుడ ఈవినింగ డాకట్ర. నేను ఇకక్డునాన్ను ఏంటి? నాకు ఏం జరిగింది?“ అయోమయంగా అడిగింది సంధయ్. వారం రోజుల కిర్తం 

జవ్రం తగగ్టేల్దని ఆనంద తనను తీసుకు వచిచ్ కేర హాసిప్టలోల్ జాయిన చేశాడు. అంతవరకే తనకు గురుత్ంది .ఆ తరువాత ఏమి జరిగిందో తెలీదు. 
“జసట్ రిలాకస్ మిసెస సంధయ్ మీకు ఏమి కాలేదు. మా వలేల్ ఒక చినన్ పొరపాటు జరిగింది” కొంచెం ఇబబ్ందిగా చెపాప్డు డాకట్ర రఘు 

“మీరు అందుకు మమమ్లిన్ క్షమించాలి”అనాన్డు. 
”పొరపాటా ? ఏమిటది డాకట్ర. నేను మిమమ్లిన్ క్షమించడం ఏంటి?” కొంచెం ఖంగారుగా అడిగింది సంధయ్. 
“మిసెస సంధయ్ నేను చెపేప్ది ఖంగారు పడకుండా చివరిదాకా వినండి.వారం రోజుల కిర్తం మీ భరత్ జవ్రం తగగ్టేల్దని మిమమ్లిన్ ఈ 

హాసిప్టల లో జాయిన చేశాడు. టెసుట్ల్ అనిన్ చేసాక మీకు కిడీన్ పార్బల్ం ఉందని తెలిసింది”అని చెపిప్ కొంచెం సేపు ఆగాడు. ”నో” అని అరవబోతునన్ సంధయ్ 
ను వారించి ”పీల్జ మిసెస సంధయ్ నేను చెపేప్ది పూరిత్గా వినండి. డోనట్ గెట ఎగెజ్ౖటేడ” అని మళిళ్ విషయం కొనసాగించాడు.”మీకు కిడీన్ పార్బల్ం అని తెలిసిన 
తరువాత మీ భరత్ ఆనంద చాల బాధపడాడ్డు. ఎలాగైనా మిమమ్లిన్ బతికించుకోవాలని ననున్ బతిమాలుకునాన్డు. నేను ధన సహాయమై నా సేన్హితుడు 
మహేందర్ను కలుసుకోమని మీ భరత్ను విజయవాడ పంపాను. ఆయన ఇంకా తిరిగి రాలేదు. నేను ఆయన సెల కి రెండు గంటల నుంచి టైర చేసుత్నాన్ను 
సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది” అని మళిళ్ సంధయ్ వైపు చూసాడు.  

“మరి నా ఆపరేషన కు డబుబ్ ఎలా సమకూరింది డాకట్ర?” కొంచెం కుతూహలంగా అడిగింది సంధయ్ “అదేచెపప్బోతునాన్ను సంధయ్ 
గారు.. ఈ విషయం లోనే మీరు ననున్ మా హాసిప్టల సాట్ఫ అందరిని క్షమించాలి. నిజానికి మీకు వచిచ్ంది మాములు మలేరియా జవ్రమే కాకపోతే 
కొంచెం సీరియస గా వచిచ్ంది. కాని మా సాట్ఫ అజాగర్తత్ వలల్ వేరే వాళళ్కు వెళాళ్లిస్న ఎకస్ రే రిపోరట్స్ తారుమారు అవవ్డం వలల్ మీకు కిడీన్ పార్బల్ం 
అనుకుని అదే విషయం మీ భరత్కు చెపాప్ను” అంటూ విషయం వివరించాడు డాకట్ర రఘురాం.  

“మరి నాకు కిడీన్ పార్బల్ం లేదనే విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది?“ అడిగింది సంధయ్. 
 “మీ దగగ్రకు రావడానికి ముందర నేను ఒక యాభై సంవతస్రాలు పైబడిన సతరీకి కిడీన్ ఆపరేషన కి అవసరం ఐతే మీ పకక్నునన్ ఐ సి 

యు లోకి వెళాళ్ను. అకక్డ ఆమె కేస షీట, రిపోరట్స్ చూడగానే నేను షాక అయాయ్ను, ఎందుకంటే అందులో కిడీన్ పార్బల్ంకి సంబంధించిన రిపోరట్స్ లేవు. 
ఏదో మాములు జవ్రం గురించినవి వునాన్యి అంతే. అనుమానం వచిచ్ నేను ఆమె పేరు చూసేత్ ఆర. సంధాయ్ దేవి అని ఉంది. నాకు వెంటనే మీ పేరు గురుత్ 
వచిచ్ంది. మీరు వీ. ఆర. సంధయ్ దేవి కదా“ అడిగాడు డాకట్ర రఘు. అవుననన్టుల్ తలూపింది సంధయ్.  

“వెంటనే నేను మీ రిపోరట్స్ తీసుకువచిచ్ చూసేత్ ఆవిడ ఉనన్ సిథ్తికి సరిపోయాయి. నాకు విషయం అరధ్మయియ్ంది. నేను వెంటనే మీ 
అయన సెల కి టైర చేసాను. మీరు సెడటివ డోస వలల్ ఇంకా మగత నిదర్లో ఉనాన్రు. అందుకే మీరు లేచిన తరువాత మీకు విషయం చెపాప్ను” అని 
ముగించాడు డాకట్ర రఘు. 

”ఇంతకి డాకట్ర, ఆ కిడీన్ పార్బల్ం ఉనన్ ఆమెకి ఇపుప్డు ఎలా ఉంది?” కొంచెం కుతూహలంగా అడిగింది సంధయ్. 
“గాడ ఇస దేర. ఆవిడ ఆపరేషన సకెస్స అయియ్ంది. ఇపుప్డు ఆమె కేష్మంగానే ఉంది” అనాన్డు డాకట్ర రఘు.  
“మరి పది లక్షలు అవసరం అయియ్ంది ఆమె కిడీన్ పార్బల్ం కి కదా వాళళ్  బంధువులెవరైనా కటాట్రా?”అడిగింది సంధయ్.  
 “అదే నాకు అరధ్ం కావడం లేదు. హాసిప్టల మొతత్ం విచారించిన ఆపరేషన అయియ్న తరువాత ఆవిడకు సంబంధించిన వాళుళ్ ఒకక్రూ 

కనబడలేదు. కాని ఆపరేషన కి అయియ్న డబుబ్ పే చేసినటుల్ రిజిసట్ర లో ఉంది. ఇది ఎలా జరిగిందో మరి“ కొంచెం అయోమయంగా అనాన్డు డాకట్ర.  
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“ఎలా జరిగినా కాని ఆమె కేష్మంగానే ఉంది కదా అంత దేవుడి దయ. ఇంతకి ఆనంద ఏమైనటుట్?” అరధ్ం కానటుట్ అడిగింది సంధయ్. 
తనకి కూడా తెలీదు అనన్టుల్ భుజలెగారేసాడు డాకట్ర రఘురాం. 

***** 
“చాలా అదృషట్వంతుడివయాయ్. తుర్టిలో ఈ రోజు నీకు పార్ణాపాయం తపిప్ంది” తన పకక్నునన్ వయ్కిత్ అనడంతో మెలకువ వచిచ్న 

ఆనంద చుటూట్ చూసాడు. అతని పకక్న ఒక పది మంది వరకు  గుంపుగా మూగి  ఉనాన్రు. 
”నాకు ఏమైంది?” అయోమయంగా ఆడిగాడు ఆనంద.  
“ఏమి కాలేదు బాబు. ఎదుద్ ఎదురు పడడం వలల్ బైక అదుపుతపిప్ చెటుట్కు గుదుద్కుంది. నువువ్ అంత ఎతుత్న గాలి లోకి ఎగిరావు. కానీ 

అదే సమయానికి అటుగా వచిచ్న ఇసుక లారీలో పడడం వలల్ నీకు సప్ృహ తపిప్ంది. కాని ఎటువంటి నషట్ం జరగలేదు” ఇందాక తనను లేపిన మధయ్ 
వయసు అతను అనాన్డు.  

ఆనంద కి మెలిల్గా విషయాలు అనిన్ గురుత్కురాసాగాయి. ఆ ఆకిస్డెంట అయిన వయ్కిత్, తన భారయ్ కిడీన్ఆపరేషన కోసం అతను ఇచిచ్న 
డబుబ్ను తన భారయ్ పేరు మీద చెలిల్ంచడం, ఎదుద్ ఎదురు రావడంతో బండి అదుపు తపప్డం అంతా కళళ్ముందు కదిలాయి. వెంటనే అతను తన భారయ్కు 
ఎలా వుందో అని ఖంగారుగా బయలేద్రుదాం అనుకునాన్డు. కాని ఆకిస్డెంట కారణంగా బండి పూరిత్గా ధవ్ంసం అవవ్డంతో ఆటోలో హాసిప్టల కి 
చేరుకునాన్డు. డాకట్ర రఘు తన భారయ్ వునాన్ ఐ సి యు లో ఉనాన్డని తెలుసుకుని అకక్డకు పరిగెతాత్డు. డోర తెరుచుకుని లోపలి పర్వేశించగానే డాకట్ర తో  
నవువ్తూ కబురుల్ చెపుత్నన్ సంధయ్ను చూసి అతని మనసు కుదుట పడింది. 

“డాకట్ర సంధయ్ను బతికినిచ్ననుద్కు చాలా కృతజఞ్తలు డాకట్ర “ అంటూ ఎంతో ఉదేవ్గంతో డాకట్రున్ అభినందించాడు ఆనంద. 
“కూల డౌన మిసట్ర ఆనంద. ఇపుప్డే మీ భారయ్కు విషయం మొతత్ం చెపాప్ను. మీకు కూడా చెపాప్లి” దయచేసి నేను చెపిప్ంది పూరిత్గా 

వినండి. “ అంటూ జరిగిన విషయం మొతత్ం ఆనంద కు వివరించాడు డాకట్ర రఘురాం. అంత వినన్ తరువాత కొంచెం అయోమయంగా  
“అంటే నా భారయ్కు కిడీన్ పార్బల్ం లేదనన్మాట. మరి ఆ కిడీన్ పార్బల్ం ఉనన్ సతరీకి డబుబ్లు ఎవరు కటాట్రు. ఆమె తాలూక వాళుళ్ ఎవరు 

లేరనాన్రు కదా” అడిగాడు ఆనంద.  
“ఈ విషయం, గురించే నువువ్ వచేచ్ముందు మీ భారయ్తో చరిచ్సుత్నాన్ను. కాని ఎంత ఆలోచించినా మాకు అరధ్ం కాలేదు.” అని 

అనాన్డు డాకట్ర రఘు.  
“నాకు అరధ్ం అయియ్ంది. ఇది కూడా మీ హాసిప్టల సాట్ఫ చలవే. నేను వీ.ఆర. సంధయ్దేవి పేరున కటిట్న డబుబ్లు వాళుళ్ ఆర. సంధాయ్ దేవి 

పేరున కటిట్ ఉంటారు ” అంటూ ఉనన్ విషయానిన్ బయట పెటాట్డు ఆనంద. 
“మరి నీకు ఇంత డబుబ్ ఒక రోజులో ఎలా దొరికింది” అనుమానంగా అడిగాడు డాకట్ర రఘు. ఇంతలో ఒక కంపౌండర ఖంగారుగా 

అకక్డకు వచిచ్ “డాకట్ర ఒక ఆకిస్డెంట కేస వచిచ్ంది. కండిషన చాలా సీరియస గా ఉంది. మీరు అరెజ్ంటు గా రావాలి“ అని తొందరపెటాట్డు. వెంటనే ఆ 
సంభాషణ అంతటితో ఆపి ఆ ఆకిస్డెంట కేసు దగగ్రకు వెళాళ్డు డాకట్ర రఘు. ఆయనను అనుసరించి వెళిళ్న ఆనంద బెడ మీద పార్ణాపాయ సిథ్తిలో ఉనన్ 
ఆకిస్డెంట తాలూకు వయ్కిత్ని చూసి ఉలికిపడాడ్డు. కారణం అతను ఉదయం హైవే మీద తనకు డబిబ్చిచ్ సప్ృహ కోలోప్యిన వయ్కేత్.  

“ఆనంద ఏమిటలా చూసుత్నాన్వ? ఇతను మహేందర్ గారి మేనలుల్డు” అని అనాన్డు డాకట్ర రఘు. వెంటనే ఆనంద బయటకి 
వచేచ్సాడు. తను చేసిన తపుప్కి అతను చాల పశాచ్తాపప్డాడ్డు. డాకట్ర రఘు మహేందర్ గారి మేనలుల్డిని టీర్ట చేసి ఒక గంటలో సబ ఆరిడ్నేటస్ కి పని 
అపప్గించి వచిచ్ ఆనంద ను కలుసుకునాన్డు. 

“ఏంటి ఆనంద ఆందోళనగా ఉనాన్వ? నీ భారయ్కు ఏమి పార్బల్ం లేదుగా” అడిగాడు డాకట్ర రఘు. 
“అదికాదు డాకట్ర“ అంటూ విజయవాడ హై వే మీద ఆకిస్డెంట విషయం మహేందర్ గారి మేనలుల్డు తన చేతిలో డబుబ్ ఉంచి సప్ృహ 

కోలోప్వడం ఈ విషయం అంతా  బయట పెటాట్డు ఆనంద.  
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  అనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమేఅనగనగా ఓ రాజకుమారి    బోడపాటి రమే  

“డోనట్ వరీర్ ఆనంద. నువువ్ ఇందులో బాధ పడాలిస్ంది ఏమి లేదు. నువేవ్ కనుక సమయానికి ఆ డబుబ్ చెలిల్ంచకపోయి ఉంటే అతని 
తలిల్గారికి ఆపరేషన జరిగి ఉండేది కాదు. నీ ఉదేద్శం వేరైనపప్టికీ దేవుడు మంచే చేశాడు. ఆవిడతో పాటు నీ భారయ్ను కూడా బతికించాడు. అఫ కోరస్ నీ 
భారయ్కు ఏ పార్బల్ం లేదనుకో. నేను మహేందర్ గారి మేనలుల్డితో మాటాల్డి నువువ్ చేసిన సహాయానికి నీకు ఏదో ఒక ఉదోయ్గం వచేచ్ ఏరాప్టు చేసాత్నులే“ 
అనాన్డు డాకట్ర రఘు సంతోషంతో డాకట్ర రఘు చెయియ్ ఊపుతూ.  

“థాంక యు వెరీ మచ డాకట్ర నేను జీవితాంతం మీకు ఋణపడి ఉంటాను” అంటూ ఉదేవ్గంతో అనాన్డు ఆనంద.  
“ నువువ్ రుణపడి ఉండాలిస్ంది నాకు కాదు ఆనంద. ఒకక్ ఆకిస్డెంట తో ఇనిన్ జీవితాలు చకక్ దిదిద్న భగవంతుడికి” అనాన్డు డాకట్ర 

రఘు. ఆనందంతో తన భారయ్ గది వైపు నడిచాడు ఆనంద.  
PPP 

 
 ఊహాదేశపు మహారాజు అపుప్డే సభ చాలించి అంత:పురం చేరుకుంటునాన్డు. ఆయన వెంట మహామంతిర్ కూడా ఉనాన్డు.  
 "పర్భువులు ఎందుకనో ఆందోళన చెందుతునన్టుల్నాన్రు." 
  "............" 
 "మన రాజాయ్నికి ఏదయినా ఆపద సంభవిసోత్ందా? శతృ రాజులెవరైనా మన మీద దాడి చేసుత్నన్టుల్ వేగులు వారత తెచాచ్రా?        

మీ బాధకు కారణం చెపప్ండి పర్భూ." మంతిర్ ముఖంలో ఆందోళన.  
 "ఏం లేదు మహా మంతీర్.. మీ దేశభకిత్, శకిత్సామరాధ్య్లవలల్ భగవంతుని ఆశీసుస్లతో మన పర్జలు సుఖంగానే ఉనాన్రు. శతృ రాజుల 

వలల్    ఆపద కూడా లేదు. కానీ..." 
 "చెపప్టానికి సందేహిసుత్నాన్రేం ? అది నేను వినకూడని విషయమా పర్భూ?" అనాన్డు ఆతృతగా. 
  "అదేంకాదు. అంత:పురం లోని విషయాలే  కలవరపెడుతునాన్యి అమాతాయ్. ముఖయ్ంగా మా చినాన్రి యువరాణి        

ఊహా కుమారి విషయం లోనే మేము ఆందోళన చెందుతునాన్ము". 
   "యువరాణి వారు ఏమయినా అనారోగాయ్నికి గురయినారా  పర్భూ?" 
   "శారీరక అనారోగయ్ం లేదు కానీ మానసికంగా చాలా బాధ పడుతునన్టుల్ తోసుత్నన్ది. చెలికతెత్లతో ఆడి పాడదు. ఏదో ఊహాలోకం 

లో   విహరిసుత్నన్టుల్ తోసుత్నన్ది." 
  "యుకత్ వయసు వచిచ్నది కదా ఆమె వివాహ విషయమై పర్భువులవారు ఆలోచించాలి. ఏ రాకుమారునైనా వరించెనేమో?        

లేదంటే సవ్యంవరం  ఏరాప్టుల్ చేయమందురా ?" 
    "ఇపప్టోల్ వివాహ పర్యతాన్లు పార్రంభించటం పర్మాదకరం. అందరు రాకుమారులు ఆమెను కాంకిష్ంతురు. ఎవరికి కోపము 

కలిగిననూ    యుదధ్ములు తపప్వు." 
    "అటల్యిన నృతయ్ సంగీతములతో ఆమెకు కాలకేష్పము కలిగించవచుచ్నేమో?" 
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   "అదియూ విఫలమయినది. మా చినాన్రికి సంగీతమనన్ ఆసకిత్ లేదు. ఆమె గొంతెతిత్ పాడిన అంత:పురవాసులందరూ 
వాయ్ధిగర్సుత్లగుదురు.  చినన్తనం నుండి రాచరికం లో  పెరిగినదేమో  నృతయ్ం ఆమెకు అలవి అగుటలేదు. పైగా ఆమె శరీర శర్మకు ఓరుచ్కొనలేదు.        
గర్ంధపఠనం మీద మకుక్వ ఉనన్టుల్గా మహారాణీ వారు గర్హించి మాకు మనవిచేసుకునాన్రు."అనాన్డు మహారాజు ఒకింత దరప్ంగా. 

     "అయినచో ఇంకేమీ మనవదద్ పురాణ గర్ంధములు, పతివర్తల కధలు, వర్తకధలూ ఉనన్వి కదా. వాటి శర్వణమునకు ఏరాప్టుల్ 
చేయమందురా?" 

        "వాటి మీద మాపటిట్కి అయిషట్త. అవి అనిన్యూ పాతకాలపు భావములనియూ అనాదిగా  సతరీని అణగ దొకుక్టకు ఆమె వయ్కిత్ 
సావ్తంతర్ం   హరించుటకు పురుషులు కలిప్ంచిన కటుట్కధలని ఆమె అభిపార్యం". 

          "హరిహరి. ఇదేమి విపరీతం పర్భూ. అనాదిగా ఆదరశ్పార్యములైన రామాయణ భారతాది పురాణ గర్ంధములను 
ఈసడించటమా! మన రాకుమారివి  విపరీత భావములుగా తోచుచునన్వి.మానసిక చికితచ్ అవసరమేమో, రాజవైదుయ్లను పిలిపించమందురా?". 

             "వదుద్ మహామంతీర్ మా చినాన్రిని మానసిక వైదయ్మునకు గురిచేయటం మాకు ఇషట్ంలేదు." 
               "మరి" 
                "మన రాజయ్ంలో గర్ంధములు రచింప గలవారికోసం దండోరా వేయించండి. పదయ్ కవితవ్మనన్ మా చినాన్రికి గిటట్దు. 

వచన కవితవ్మే కావలెను.   ఉదయమునుండి రాకుమారి రాతిర్ శయనించువరకూ ఆమెకు గర్ంధ పఠనం కావించవలెను. సతరీలకు పార్ధానయ్ం. తను మెచిచ్న 
రచన చేసినవారికి   తగిన సతాక్రం అని పర్కటించండి." 

                  "మన ఆసాథ్న కవులునాన్రు కదా." 
                   "వారు మగవారు. వారి రచనలు మా రాకుమారికి రుచించవు." 
                    "మరి పర్తిదినమూ బహుమతి సతాక్రములు జరపవలెననన్ మన ఆరిధ్క పరిసిథ్తి కీష్ణించునేమో." 
                     "ఇక మీరు వెళళ్వచుచ్". 
                      "చితత్ం పర్భూ". 
                                                  *       *           * 
 
                      రాజయ్మంతటా సతరీల నుండి రచనలు రాకుమారి కొరకు రావలెనని దండోరా వేయబడింది. బహుమతులు కూడా 

పర్కటించటంతో ఆమె అనుగర్హానికి  పోటీ పడేవాళుళ్ రోజు రోజుకి ఎకుక్వవుతునాన్రు. వీరినందరినీ అంత:పురం తీసుకువెళళ్టం  రాజోదోయ్గులకు తలకు 
మించిన భారంగా తయారయింది.                                    . 
                                         "ఇందులో నువువ్ చెపప్దలచుకునన్ భావమేమి ?" ఆ  రచయితిర్ని పర్శిన్ంచింది, అపుప్డే వినన్ రచన గురించి. 

                   "ఏం లేదు రాకుమారీ, సతరీలకు అనిన్ సమయములందునూ పురుషుని రక్షణ కావలెనని, అది లేనిచో ఆమె అగచాటుల్ 
పడునని. "వణుకుతూనే చెపిప్ంది. 

                    "అంటే సతరీ పురుషునకు  బానిసగా ఉండటం తపప్దనే కదా." రాకుమారి గదిద్ంచింది. 
                     ".......  "           .. 
                      "ఈ రచనలో పురుష పర్మేయం కనిపించుచునన్ది. నిజం చెపుప్. " 
                      "మనిన్ంచండి. నేను నా పిలల్ల బాగోగులు చూసుత్ంటే మీ బహుమతికి ఆశ పడి నా భరత్ చేసిన పర్యతన్ం." 
                      "చూచితిరా మగవాని దౌరజ్నయ్ం. కేవలం బహుమతికి ఆశపడి ఈమెను తన పిలల్లకు దాసిగా నియోగించి ఆమె 

సవ్తంతర్ భావములను అణగదొకుక్చూ  తన భావములను అమె పేరు మీద పర్చారం చేయ బూనుకునన్ కుతిస్తుడు. ఎవరకక్డ.?"        
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ఊఊటట........!!                                  డాడా..  లల  వర ద్వర ద్ 

వచిచ్న భటులతో" ఈమె భరత్ను ఆరు మాసములు కారాగారం లో బంధించమని మా తండిర్ గారికి చెపప్ండి.అతడు తిరిగివచుచ్వరకూ  కుటుంబ పోషణకు        
ఏరాప్టుల్ చేయండి".  

                                            *            *          * 
 
                                       రోజులు గడుసుత్నాన్యి,  రాజాయ్నికి భారంగా.  
                                       రాజు, మంతిర్ మళీళ్ భేటీ. 
                                      "విచారంగా ఉనాన్రేం పర్భూ." 
                     "ఏముంది. ఇదివరలో మా చినాన్రి ముచచ్ట తీరచ్టానికి  రచనలను పోర్తస్హించాను. అదే నా అశాంతికి 

కారణమయింది." 
                    "నిజమే పర్భూ.  మన రాజయ్పు ఆరిధ్కసిథ్తి కూడా ఆందోళన కలిగిసోత్ంది.". 
                    "అందరి రచనలు వినన్ మా రాకుమారికి తను కూడా రచనలు చేయాలనే ఆసకిత్ మొదలయింది. రచనలు చదివి 

వినిపించటం పాత పదధ్తి.  నటీనటులతో నిరంతర ధారావాహికలు నిరిమ్ంచి దృశయ్ ,శర్వణ పరికరాలతో పర్జలు తమ ఇంటి వదేద్  వీకిష్ంచే ఏరాప్టుల్ 
చేయించమని కోరింది. రాజయ్మంతా   అటువంటి పరికరాలు అందచేయండి." 

                     మంతిర్కి మతి పోయినటల్నిపించి   "అవి మన రాజయ్ం లో తయారవవువ్ పర్భూ." అనాన్డు అయోమయంగా. 
                     "ఏ రాజయ్ం లో తయారయితే అకక్డినుంచి తెపిప్ంచండి." 
                      "మన ఆరిధ్క పరిసిథ్తి." 
                      "నాణాలు ముదిర్ంచండి. లేకపోతే పర్జలమీద పనున్లు ఎకుక్వ వేయండి. మా చినాన్రి ఆనందమే మా ఆనందం,. 

పర్జల  ఆనందం కావాలి.    మా చినాన్రే పర్జ. తక్షణం అమలు చేయండి". 
                     'చితత్ం మహారాజా 'అనే మాట వినిపించక పోవటంతో ఆశచ్రయ్ంగా చూసిన రాజుకు చితత్రువులా నిలబడడ్ మంతిర్ 

కనిపించాడు.  
  

PPP 
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  శాంతమమ్కు మెలకువ వచిచ్ంది. పకక్నునన్ టారచ లైట  వేసి గోడగడియారం వైపు చూసింది. సమయం ఉదయం 3.00 గంటలు 

అవుతోంది. నినన్టికంటే అరగంట ముందే మెలకువ వచిచ్నటుట్ంది. టారచ్  ఆఫ  చేసి మళీళ్ పడుకోవడానికి పకక్కు దొరిల్ంది. నైట  బలబ్  వెలుగులో పర్కక్ 
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బెడ పై నిదర్పోతునన్ ముసలాయనిన్ చూసింది. ఆయన హాయిగా నిదర్పోతునాన్డు. తను కూడా నిదర్పోవాలనే బలవంతంగా కళుల్ మూసింది. క్షణకాలం 
కూడా కాలేదు. కళుల్ తెరుచుకునాన్యి. మళీల్ పకక్ మారిచ్ంది. అయినా నిదర్ రావడం లేదు. ఈ 60 సంవతస్రాల ముసలితనానికి అనిన్ ఆలోచనలే....ఆ 
ఆలోచనల నిండా ‘నీళేల్...’. 

 
 ఎండాకాలం మొదలయినపప్టి నుండి నెలరోజులు గడిచాయే లేదో బోర  మోటారోల్ నీరు సరిగా అందడం లేదు. గలీల్లో 

కొతత్గా బోరు వేసుకొని ఇలుల్ కటుట్కునన్వారికి కూడా నీళుల్ ఉండడం లేదు. పై పెచుచ్ ఒకరి తరావ్త ఒకరు లోతుగా బోరుల్ వేసుత్ంటే నీళుల్ 
అడుగంటిపోతునాన్యి. ‘పోనీ మునిస్పాలిటి నలాల్లో నీళల్యినా వసాత్యి కదా అనుకుంటే అదీ రెండు రోజులకొకసారి.... అదీ తాగటానికి మాతర్మే 
సరిపోతాయి. మరి పనులనిన్ంటికో ....?’  

 
 మరోసారి టారిచ్ని గడియారం వైపు వేసింది. ఈసారి సమయం 3.15 నిమిషాలు కావసోత్ంది.  శాంతమమ్ ఉండలేక 

పోయింది. మంచం మీద నుండి లేవాలనుకుంది. కాని నడుం పటేట్సినటుల్ ఉండడం వలన ఒకేసారి లేవలేకపోయింది. అయితే ఈ టైమ లో రాతిర్ నీటి ఊట 
బోరులో వుంటుంది. ఈ టైమ లో బోర  మోటార  వేసేత్ టాయ్ంకులో కొనిన్ నీళుల్ నింపుకోవచుచ్. ఈ ఆలోచన బలానిన్ ఇచిచ్నటల్యింది. మరోసారి పర్యతిన్ంచి 
లేచి కాసేపు మంచంపైనే కూరుచ్ంది. కాసేపాగి టారచ్  చేతిలోకి తీసుకొని తలుపు తీసింది. బయటకు వెళిల్ చినన్ బకెటోల్ నీళుల్ తీసుకొని ఈశానయ్ంలోని బోర  
మోటార  వైపు మెలిల్గా అడుగు వేయడం మొదలుపెటిట్ంది. బోరులో నీరు అందకపోవడం వలల్ పైనుండి మోటార  పంపు బోలుట్ తీసి కొనిన్ నీళుల్ అందులో 
నింపుతే కాని అది సాట్రట్  కాదు. అందుకే చీకటోల్ ఒక చేతోత్ టారచ్  మరో చేతోత్ చినన్ బకెట  పటుట్కొని నీటి విషయంలో ఇంటాయన పటిట్ంచుకోకపోవడానిన్ 
మనసులో ఆడిపోసుకుంది. ఈ పెదద్ మనిషి కనీసం భూమిలో వుండే బోర  మోటార  వేయించినా బాగుండేది. బయటకు బాగా శబద్ం చేయకుండానే నీళల్ని 
టాయ్ంకులో నింపేది. పిలల్లు ఉనన్నిన్ రోజు అనీన్ వాళేల్ చూసుకునాన్రు. ఇపుప్డు వాళుల్ పకుష్లాల్ ఎగిరిపోతే ముసలాయన తను ఇదద్రే మిగిలిపోయారు. 
మెలిల్మెలిల్గా నడుచుకుంటూ బోర  మోటార ను చేరుకుంది.  

 
 మోటార  పర్కక్నునన్ రంధార్నిన్ మూసి ఉనన్ బోలుట్ని విపిప్ టారచ్  ఆన  చేసి నీళుల్ పైకి రావడానికి  మగుగ్తో ఆ బోర  పైపులో 

నీళుల్ పోసింది. ఇలా రెండు మూడు మగుగ్ నీళుల్ పోసిన తరావ్త పైపు నుండి నీళుల్ పైకి వచాచ్యి. పకక్నునన్ బోర  మోటార  సివ్చ  వేసింది. బోర  మోటర  
‘‘ఉయ ....’’ అంటూ నీళుల్ టాయ్ంకులోకి వెళుత్నన్టుట్గా నిశశ్బద్ంలో వినిపిసోత్ంది. అయినా మనసుస్ కుదుటపడలేదు. ఒకోక్సారి శబద్ం మాతర్మే వసుత్ంది. 
పైపులోకి భూమి లోపల ఊట అందక బోర  మోటార  శబద్ం మాతర్మే చేసుత్ంది. కాబటిట్ ఓసారి డాబాపై ఉనన్ నీటి టాయ్ంకు మూత తీసి చూసేత్ మంచిది 
అనుకుంది.  

 
 ఈశానయ్ం మూల నుండి మెలిల్ మెలిల్గా నడుచుకుంటూ డాబాపై నైరుతి మూల టాయ్ంకు వైపు వెళళ్డానికి మెటల్కెక్డం 

పార్రంభించింది. మెటుల్ ఎకక్డం కాసత్ ఇబబ్ందిగా ఉనన్ డాబా పైకి వెళుత్నన్ కొదిద్ టాయ్ంకులో నీళుల్ పడే శబద్ం చెవుకు చేరగానే శాంతమమ్కు కాసత్ ఊరట 
కలిగింది. ఓసారి డాబాపై నైరుతి మూలకు మెలిల్ మెలిల్గా చేరుకొని నీటి టాయ్ంకు మూత తీసి టారచ్   వేసింది. వయాయ్రంగా వెళుత్నన్ నీళళ్ని కళల్నిండా 
చూసుకుంది. టాయ్ంకులో పడుతునన్ ఆ శబాద్నిన్ వింటూ అకక్డే టాయ్ంకు దగగ్ర కూరుచ్ండిపోయింది. ఇపుప్డు శాంతమమ్కి ఆ శబద్మే సంగీతం.  హాయిగా 
కళుల్ మూసుకుంది.  

 
 క్షణం గడిచిందో లేదో.. ‘‘కుతుక ...కుతుక ...’’ మంటూ మెలిల్ మెలిల్గా నీళుల్ ఆగిపోయాయి. బోర  శబద్ం మొరటుదేలింది. అది 

‘బావ ...బావ ...’ బావురమంటూ వింత శబాద్నిన్ చేయడం మొదలు పెటిట్ంది. శాంతమమ్కు అరధ్మయింది. బోర  బావిలో ఊట అయిపోయిందని. గబుకుక్న 
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లేవడానికి పర్యతిన్ంచి మళీల్ కూరుచ్ండిపోయింది. కాని నీళుల్ లేకుండా బోర  నడుసేత్ మోటార  పాడయిపోతుంది. ఓసారి అలా పాడయితే అది రిపేర  
అయేయ్వరకు మూడు రోజు నానా అవసథ్లు పడాలిస్వచిచ్ంది. ఈసారి శకిత్నంతా కూడగటుట్కొని ఒకక్సారిగా లేచి నిలబడి టారచ్  ఆన  చేసి మెలిల్ మెలిల్గా 
మెటుల్ దిగింది. ఆయాస పడుతూనే వెళిళ్ బోర  సివ్చ  ఆఫ  చేసింది. నిశశ్బద్ రాతిర్లో బోర  మోటార  వికృత శబాద్లు ఆగిపోయాయి.  

 
 నిశశ్బాద్నికి కొంత సావ్ంతన చెందినా శాంతమమ్ మాతర్ం నిరాశ చెందింది. ఈ రాతిర్ సమయంలో కూడా నీళుల్ సరిగా 

టాయ్ంకులో పడలేదు. పటుట్మని అయిదు నిమిషాలు కూడా కాలేదు. అపుప్డే బోర లో నీటి ఊట అందడం లేదు. మళీళ్ బోర  వేదాద్మంటే ఓ అరగంట వరకు 
బోర  పైపుకి భూమి లోపల ఊట అందదు. చేసేది లేక శాంతమమ్ పెరటోల్నే బోర  గదెద్పై కూరుచ్ంది. 

 
 పిలల్లుంటే వాళేల్ ఇదంతా చూసేవారనిపించింది. కాని ఒకక్రు కూడా ఇంటి పటుట్న లేకపోవడం వెలితిగా తోచింది. ఏమిటో 

ఈ జీవితం... పిలల్లు చినన్గునన్పుప్డే బాగుండేది. ఎంత ఎండలు మండినా ఇంటి బావిలో పుషక్ంగా నీళుల్ ఉండేవి. పిలల్లు తలో చేయి వేసి గంగాళానిన్ 
నింపేవారు. సంవతస్రాలు గడుసుత్నన్ కొదిద్ బావిలో ఎంత పూడిక తీసినా పర్యోజనం లేకపోయింది. మెలిల్మెలిల్గా బావి బావురుమంది. ఒకక్ చుకక్ నీరు 
కూడా లేకుండా పోయింది. అందరి ఇండల్లోని బావులకు ఇదే గతి పటిట్ంది. అపుప్డు కూడా పిలల్లు లకిష్, రమేష  తలో చేయి వేసి దగగ్రునన్ సరాక్రు చేతి 
పంపు నుండి నీళుల్ పటుట్కొచిచ్ ఇంటోల్ సిమెంటు కుండీని నింపేవాళుళ్. అలా వాళుల్ నీళుల్ మోసుకుని తీసుకరావడం, నేను నీటి కోసం నానా హైరానా పడటం 
ఆయనకి కషట్ంగా అనిపించి బాయ్ంకులో లోన  తీసుకొని మరీ బోర  వేయించారు. అపప్టి నుండి నీటికి లోటు లేకుండా పోయింది. పెరటోల్ మొకక్కు కూడా 
కషట్ం తీరిపోయింది. పకిక్ంటి వాళుళ్, ఎదురింటి వాళుల్ నీళళ్కోసమని వచిచ్ చాలాసేపు కబురల్తో కాలకేష్పం చేసి వెళేల్వారు. కాని ఇపుప్డు గలీల్ నిండా అందరి 
ఇండల్లోల్ బోరుల్.... ఒకరిని మించి మరొకరు లోతుకు నీళల్ను తోడేసుత్నాన్రు. అయినా పిలల్లెపుప్డు పెదద్యిపోయారో, ఈయన ఎపుప్డు రిటైర  
అయాయ్రో...తనకెపుప్డు వయసుస్ పైబడి శరీరం సహకరించకుండా పోయిందో...అంతా కలగానే వుంది.  

 
 ఇదద్రు పిలల్లకి పెళిళ్లుల్ అయాయ్క మాతర్ం తన జీవితంలో పెను మారుప్లు వచాచ్యి. కూతురు లకిష్ పిలల్ల పురుళుళ్ 

అయేయ్ంతవరకే ఇంటికి వసూత్ పోతూ వుండేది. ఇపుప్డు రమమ్ని పిలిచినా నా కుటుంబం, నా పిలల్లు అంటూ రావటమే మానేసింది. కొడుకు కూడా 
పెళల్యాయ్క కోడలుతో ఉదోయ్గరీతాయ్ పటన్ంలోనే కాపురం పెటాట్డు. పిలల్లు పెదద్యాయ్క జీవితంలో ఇవనిన్ సహజమని ఎంత సరిద్చెపుప్కునాన్ మనసుకి 
మాతర్ం ఓ మూల బాధగానే వుంటుంది. ముసలితనంలో ఈ బాధ వారికి అరధ్ం కావాలంటే పిలల్ల మనసులో కూడా మా సిథ్తిని అరధ్ం చేసుకునే ఊట 
ఊరాలిస్ ఉంది. అది ఎపుప్డు సాధయ్ం అవుతుందో....! అది ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. 

 
 అపప్టికి కొడుకు మా ఇదద్రిని కూరోచ్పెటుట్కొని ‘‘నా ఉదోయ్గరీతాయ్ నాకు ఇకక్డ ఉండడం సాధయ్ం కాదు కదా...! రండి 

మాతోనే సిటీకి వచేచ్యండి...మాతోనే వుండండి’’ అనాన్డు. సరే పటన్ం వెళాద్మంటే వాడిది చినన్ ఉదోయ్గం, చాలీ చాలని జీతం, ఇరుకైన ఇలుల్, ఎవవ్రూ 
పలకరించని  అదో రకమైన వాతావరణం అనిన్ంటిని దృషిట్లో పెటుట్కొని ‘‘మీ అమమ్కి ఇంకా చాతన అవుతుంది, కటుట్కునన్ ఇంటిని, ఉనన్ ఊరుని వదిలి 
మీతో ఎలా వచేచ్ది, మరీ కషట్కాం వసేత్ అపుప్డు చూదాద్ం లే...’’ అంటూ ఆయన దాటవేశాడు.  ఇక అపప్టి నుండి వాడు ‘పండుగకో...పబాబ్నికో తపప్’ 
ఇంటికి రావడం మెలిల్ మెలిల్గా తగిగ్పోయింది. వాడికి రావాలని ఉనాన్ ఉదోయ్గరీతాయ్ సెలవు దొరకక్పోవడం ఒకవైపు అయితే మరోవైపు వాడికి పుటిట్న 
కొడుకు రాహుల   ఆలనా పాలనా అనీన్ చూడడం వలల్ తరచూ రావడం తగిగ్ంచేశాడు. అయినా ఎపుప్డూ ఫోన  చేసుత్ంటాడు. ముసలాయన ఆరోగయ్ం  
ఇబబ్ందిగా ఉంటే మాతర్ం పటన్ం తీసుకెళిల్ ఓపిగాగ్ హాసిప్టల  తీసుకవెళిల్ డాకట్రల్కు శర్దధ్గా చూపిసాత్డు, మందులు గటార్ ఇపిప్సాత్డు. ఇంటికి వెళేత్ కోడలు 
కూడా అనిన్ సపరయ్లు సమయానికి శర్దధ్గా చేసి పెడుతుంది. మనవడు రాహుల తో కూడా సమయం హాయిగా గడిచిపోతుంది. కాని ఇపుప్డు వెళాద్మంటే ఈ 
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ఎండాకాలం అది కూడా సాధయ్ం కాదు. ఎందుకంటే పటన్ంలో  కూడా నీటి కషాట్లు తకుక్వేం కాదు. దినదిన గండమే.  నీళుల్ కూడా 
కొనుకోక్వాలిస్ందే...తాగటానికే కాదు వాడుకోవడానికి కూడా....!  

 
 మనవడు రాహుల  గురుత్కురాగానే ఒకసారి మనసుని మెలిపెటిట్నటుట్గా అనిపించింది. కనీసం వాళల్నైనా ఇకక్డికి 

రమమ్ందామంటే నీళల్కు కరువాయే. ఏం చేయాలో శాంతమమ్కి పాలు పోలేదు. అపర్యతన్ంగానే ఉబికి వచిచ్న కనీన్టి ఊటను కొంగుతో తూడుచ్కుంటూ 
ఎలాగోలా ఇకక్డే సరుద్కుపోదాం అంటే  పైబడుతునన్ వయసుస్, పైగా నీటి కరువు రెండూ ఇబబ్ంది పెడుతునాన్యి.  

 
 శాంతమమ్ అరగంట అయిపోయి వుంటుందని మెలిల్గా లేచి మళీల్ చినన్ బకెటోల్ంచి మగుగ్లో నీళుల్ పటుట్కుంది. టారచ్  ఆన  చేసి 

బోర  పైపు రంధర్ంలో నీళుల్ పోసింది. నాలుగైదు మగుగ్లు పోసిన తరావ్త నీళుల్ ఉబికి పైకి వచాచ్యి. ఇక బోర  మోటార  వేదాద్మనుకునే లోపల పకిక్ంటోల్ంచి 
కూడా బోర  మోటార  శబద్ము వినబడింది. చూసేత్ అకక్డ కూడా లైట  వెలుగుతూ కనపడింది. బహుశా నాలుగు గంటలయి వుంటుంది. తను మొదటిసారి 
బోర  వేసినపుప్డే ఆ శబాద్నికి లేచినటుల్నాన్రు. శాంతమమ్కి పొరుగింటివాళల్పై కోపం వచిచ్ంది. పొరుగువారు ఎంత మంచివాళల్యినా వాళల్కి కూడా నీళుల్ 
కావాలిగా అనుకోగానే కాసత్ కోపం తగిగ్ంది.  

 
 బలవంతంగా మోటార  సివ్చ  వేసింది. ‘‘బూర ....’’మని మోటార  శబద్ం పెదద్గా శాంతమమ్కు వినపడిరది. కొదిద్ సేపటికి బోర  

శబద్ం కొంచెం తగిగ్ంది. నీళుల్ సనన్ ధారగా టాయ్ంకులో పడుతునన్టుట్గా శాంతమమ్కు అనిపించింది. ఎనిన్ నీళుల్ పడుతునాన్యో చూదాద్మని మళీల్ మెలిల్ 
మెలిల్గా మెటుల్ ఎకుక్తూ నైరుతి వైపు ఉనన్ టాయ్ంకు దగగ్రికి చేరింది. మూత తీసి టారచ్  వేసింది. ‘చినన్ పిలాల్డు పోసే ఒంటేలుకు మలేల్’ నీళుల్ టాయ్ంకులో 
పడుతునాన్యి. టారిచ్తో పరీక్షగా టాయ్ంకులో కిర్ందునన్ నీళల్ను చూసింది. ‘ఓ నాలుగు బకెటుల్ నీళుల్ పడాడ్యనుకుంది...ఈ నీళుల్ దేనికి 
సరిపోతాయి...పొదుద్నున్ంచి రాతిర్దాకా ఎనిన్ పనులకి నీళుల్ అవసర మవుతాయో ఈ మగవాళల్కేం తెలుసు...అనిన్ సవయ్ంగా జరగాలని మాతర్ం 
అనుకుంటారు’.  

 
 మళీల్ బోర  మోటార  శబద్ం పెరిగిపోయింది. శాంతమమ్కి అరధ్ం అయింది, పకిక్ంటి వాళుల్ బోరుల్ వేయడం వన ఇపప్టికి బోర  

మోటారోల్ నీటి ఊట తగిగ్పోయిందని. చేసేది లేక మెలిల్ మెలిల్గా నడుసూత్ ఆయాసపడుతూ వెళిళ్ మోటార ని ఆపేసింది. ఈసారి బోర లోకి నీరు చేరాంటే చాలా 
సమయం పడుతుంది. తెలల్వారుతోంది కదా అందరూ బోరుల్ వేసాత్రు.. మధాయ్హన్ం వరకు గాని మళీల్ బోర లోకి నీరు ఊరదు.  

 
 చేసేది లేక గది తలుపు తెరచి బెడ  దగగ్రికి వచిచ్ంది. టారచ్  ఆన  చేసి గోడ గడియారం వైపు తిపిప్ంది. ఉదయం 4.30 ని॥లు 

అవుతుంది. ఓసారి ముసలాయన వైపు ఆలంబనగా చూసింది.  తనూ మంచంపై నడుం వాలిచ్ంది. శరీరం అలసినందుకు కాసత్ హాయిగా అనిపించినా 
మనసంతా అదోలా వుంది. కళుల్ మూసుకుంది. కషట్మైనా సరే ఈసారి రమేష  ఫోన  చేసేత్ చాలా మాటాల్డాలని అనుకుంది. మా పరిసిథ్తిని అరధ్ం చేసుకుని 
మముమ్లిన్ కనిపెటుట్కు ఉండడానికి మా దగగ్రికి వాడు రాకపోతేనేం...! మేమైనా వెళిల్ వాడికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండచుచ్.... ఆరిధ్కంగా వాడిపై భారం 
కాకుండా ఆయనని ఒపిప్ంచి బాయ్ంకులో ఉనన్ కొంత డబుబ్ని వాడికి ఇపిప్ంచేలా చేసాత్ను. అయినా మా తదనంతరం అంతా వాడిదేగా....! నేనిలా 
అనుకుంటునాన్ను కాని ఆయన ఏమంటారో...? కనీసం వాళల్యినా ఇకక్డకు వసేత్ బాగుండు. కొడుకు, కోడలు, బిడడ్ అలుల్డు అందరూ ఇంటికి రాక 
ఎనిన్నెలలు అయియ్ందో.....! మనవడు రాహుల పై మనసుస్ కొటుట్కుంది. అపర్యతన్ంగానే శాంతమమ్ కళల్లో మళీల్ కనీన్టి ఊట ఉబికి వచిచ్ంది. పిలల్లిన్ 
తలచుకుంటూ నిదర్లోకి జారుకుంది.  
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భూమి                                   ర  కొపప్రపుభూమి                                   ర  కొపప్రపు 

 ‘‘ఎదురుగా కొడుకు రమేష , కూతురు లకిష్ ఒకరి తరావ్త మరొకరు పోటీగా పక పకా నవువ్కుంటూ  సరాక్ర  బోర  నుండి 
నీళుల్ తీసుకొసుత్నాన్రు. నీలి రంగు నీళల్ డబాబ్ని నింపుతునాన్రు.. మనవడు రాహుల  నీటిలో చేతులు పెటిట్ ఆడుతునాన్డు...!’’.  

 
 ఇంతలో ‘‘శాంతా...శాంతా...! లేవవే ఆరునన్ర అయింది.... నీళల్ టాయ్ంకర  వచిచ్నటుల్ంది... పకిక్ంటోల్ బిందేల శబద్ం 

అవుతునాన్యి.... లే...! ఈ రోజు పోతే మళీల్ రెండు రోజులకు గాని టాయ్ంకర  రాదు... ఈరోజు మునిసిపాలిటి నలాల్ కూడా రాదేమో...? తొందరగా లెవువ్’’ 
అనగానే కల నుండి ఉలికిక్పడి లేచింది శాంత.  

 
 ఎదురుగా కూతురు, కొడుకు లేకపోయేసరికి క్షణకాలం శాంతమమ్ నిరాశ చెందింది. తెరచివునన్ గది తలుపునుండి ఇంటి 

గుమమ్ం వైపు ఓసారి చూసింది. కాసత్ తేరుకొని ఎకుక్వసేపు టాయ్ంకర  ఉండదు, కాబటిట్ వెంటనే వంటిటోల్కి వెళిల్ంది. బిందెలిన్ గబా గబా కడిగి టాయ్ంకర  వైపు 
నడిచింది.  

PPP 
 

 "నువువ్ వినాన్వా ఆ వారత్? నిజమేనా?"  ఇంటికి రాగానే అడిగారు ఆయన. తొందరగా వచేచ్సారు ఇవాళ. ఆయనికి పని మీద కంటే, 
నా మీదే పేర్మెకుక్వ. ఆఫీసులో ఏమాతర్ం పని లేకపొతే, వెంఠనే ఇంటికి వచిచ్ నా దగగ్ర వాలిపోతారు. వచిచ్, ననున్ దగగర పెటుట్కొని కూరుచ్ంటారు. 
అసస్లు వదలరు. నాకేమో చాలా పనులు, నేను కూడా ఆఫీసు నుంచి వచిచ్న తరువాత.  

నేను తలెతత్కుండానే జవాబు చెపాప్ "చాలా వినాన్ ఇవాళ. ఏది మీరు అడిగేది?".  
చిరాకుగా అనాన్రు "అబాబ్, నువువ్ పని చేసేదే అలాంటి విషయం మీద. పైగా పర్భుతవ్ అంతరిక్ష పరిశోధనా లాయ్బ లో...ఇంత కనాన్ 

వేరొక ముఖయ్మైన వారత్ ఏముటుంది మీకు? అసలు ఎవరికైన ఇవాళ ఇంతకంటే అదుభ్తమైన వారత్ ఏముంటుంది?"   
కరకేట్, ఇవాళ పొదుద్నే ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్ంటే, దేశాధయ్కుష్డు, ఆయనతో పాటు మా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంసథ్ ముఖాయ్ధికారి (అంటే 

నా బాస) పర్పంచం ఉలికిక్పడే వారత్ చెపాప్రు. మానవాళి ఎపప్టి నుంచో ఎదురు చూసుత్నన్ వారత్. ఈ విశాల విశవ్ంలో ఇకనుంచి మనం ఒంటరిగా లేము. 
మనలాంటి గర్హం ఒకటి వుందని, ఉండడమే కాదు, ఆ గర్హం మీద వేరే జీవులునాన్రని పర్కటించారు. సరే, ఈ విషయం నాకు ముందే తెలుసు. 
ఎందుకంటే ఆ పరిశోధనలో నేను కూడా పాలు పంచుకునాన్ను కాబటిట్! కాని ఎవవ్రికి ఈ విషయం చెపప్లేదు. చెపప్నివవ్లేదు. దేశాధయ్కుష్డికి కూడా చాలా 
ముందే తెలుసు. కాని  పర్పంచానికి ఎలా చెపాప్లో, ఎపుప్డు చెపాప్లో అనేది తరజ్నభరజ్నలు పడి, చివరకి ఈ వారత్ మీడియా  వాళళ్కి ఎలాగో 
తెలిసిపోయిందని, వాళుళ్ పర్పంచానికి చెపేప్లోపే అధికారికంగా చెపేత్ జనాలకి పర్భుతవ్ం ఏదో దాసుత్నన్దని ఆలోచన రాకుండా చూడచుచ్. పైగా, 
పర్భుతవ్మే సవ్యంగా చెపేత్, మీడియా  వాళుళ్ లేని పోని భయాలు కలిప్ంచకుండా ఉండేందుకు ఆసాక్రం ఉంటుంది. అసలు ఏమి లేకుండానే వాళుళ్ పర్తి  
విషయానిన్ 'సంచలన ' వారత అంటారు. మరి ఈ రేంజులో ఉనన్ వారత్ అనధికారికంగా తెలిసేత్ ఇంకేమైనా వుందా? 

"ఆ వారత్ నిజమే. నాకు ముందే తెలుసు. కాని ఎవరికీ చెపప్దొనాన్రు" అనాన్నేన్ను.  
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ఆయనేమి మాటాల్డలేదు. నా సమాధానం కంటే, టెలీవూయ్ లో వచేచ్ వారత్లు చూసుత్నాన్రు. ఏదో చరాచ్ కారయ్కర్మం అనుకుంటా. ఏదో 
వాదించుకుంటునాన్రు. ఒకరేమో ఇది చాలా దురావ్రత్ అని, లేని పోని తలనొపుప్లు మనకు ఎందుకని, మనం  వాళళ్కు ఏమీ సంకేతాలు పంపకక్రేల్దని, 
దీని మూలంగా మనకు చాలా హాని కలుగుతుందని వాదిసుత్నాన్రు. మన గురుంచి అందరికి టాంటాం  దేనికని, వాళుళ్ ఎలాంటి వాళోళ్ తెలియకుండా 
ఏమి చెయొయ్దద్ని వాదన.  

 
ఇంకొకరేమో, మనకు ఇషట్మునాన్ లేకపోయినా, కొందరు అతి ఉతాస్హవంతులు  ఎవరో ఒకరు  ఖచిచ్తంగా మన గర్హం నుంచి 

సంకేతాలు పంపిసాత్రని. అలా ఎవరికి వాళుళ్ ఇషట్మొచిచ్ పంపే బదులు పర్భుతవ్మే అధికారికంగా పంపిసేత్ మంచిదని. పైగా  సంకేతాలోల్ భయంకరమైన 
విషయలేమీ పంపకక్రేల్దని 'హలో మేము ఇకక్డ వునాన్ము, మేము ఇలాంటి జీవులం, ఇలా వుంటాము ' అని  సందేశం ఇసేత్ చాలని అంటునాన్రు. దానికే 
మరీ ఇంత 'అతి ' సప్ందన అనవసరం అని వాళళ్ భావన. మన గురుంచి ఏమి చెపప్కుండా, వాళళ్ నుంచి విషయాలు రాబటట్డానికి పర్యతిన్ంచచుచ్. 
అసలు విషయం అది కాదు. 

మన గురుంచి వాళళ్కి తెలిసినా  వెంఠనే ఏమీ చెయయ్లేరు. వెంఠనే ఏమిటి, కనీసం ఒక 40 ఏళుళ్ పడచుచ్ వాళుళ్ అసలు ఇకక్డికి 
రావాలనుకుంటే. అంత దూరంలో వునాన్రు..అది కూడా వాళళ్కు చేతనైతే. చూసుత్ంటే వాళుళ్ మనకనాన్ కనీసం 100 సంవతస్రాలు వెనకబడి వునాన్రు. 
మనం  రాకెటుల్ వేసుకొని మన సౌర కుటుంబం లోని గర్హాలకి  వెళళ్గలుతునాన్ము.. పదిహేనేళళ్ కిర్తం, ఒక పైరవేటు కంపెనీ మన సూరుయ్డికి దగగ్రలోని 
ఒక నక్షతార్నికి రాకెటుట్ పంపించింది...అది అకక్డికి చేరిందని సంకేతం వచిచ్ంది. మళీళ్ దాని గురుంచి వారత్ లేదు. కాబటిట్, చూసుత్ంటే మనమే వాళళ్కనాన్ 
టెకాన్లజిలో  ముందునాన్ము. బలహీనుడి ముందు బలవంతుడికి భయం దేనికి?. అని ఇంకొందరి వాదన. 

"ననన్డిగితే మనకు పోయేదేమి లేదు.  కాని మన మతాలు, మన దేవుడి మీద నమమ్కం అనీన్ పర్శిన్ంచుకోవాలి ఇపుప్డు 
అనాన్రాయన..."ఎలా?" అడిగానేన్ను, భోజనం పెడుతూ.." ఎందుకంటే మన దృషిట్లో  మనం దేవుడిని ఊహించుకునాన్ం...ఇపుప్డు మన దేవుడు 
వాళళ్నెందుకు సృషిట్సాత్డు? అసలు వాళుళ్ దేవుడిని నముమ్తారా? లేదా మనమే నముమ్తునాన్మా? ఇలాంటి చాలా పర్శన్లు వునాన్యి" . 

"అది సరేగాని, మీ ఆఫీసులో ఏమంటునాన్రు?" అడిగారాయన..."అసలు నాకెంత గరవ్ంగా ఉందో తెలుసా? ఇది కనుకోక్వడంలో నీ 
పాతర్ ఎంత వుందో నాకు తెలీదు కాని, నా ఫెర్ండస్ అందరూ ననున్ అభినందిసుత్నాన్రు. నేను చాలా ఫోజు కొడుతునాన్ను..కొంతమంది మన ఇంటికి కూడా 
వసాత్మనాన్రు. నేనే ఇపుప్డు వదద్నాన్ను".  

నేను మౌనంగా వుండడం చూసి అడిగారాయన "ఏంటి ఇవాళ ఎకుక్వ మాటాల్డటేల్దు? అసలు ఇవాళ నేను ఎకుక్వ మాటల్డుతునాన్ను 
నీకంటే ఈ విషయం మీద. రోజు ననున్ నీ పరిశోధన విషయాలతో చెపిప్ చకక్గా నిదర్ పుచేచ్దానివి, ఇవాళ ఏమి మాటాల్డవా? అసలే నాకు నిదర్ వచేచ్ టైము 
అయియ్ంది" అనాన్రు నవువ్తూ. 

 భోజనం అయియ్ంది..ఇదద్రం కూరుచ్నాన్ము. 
"మీకో విషయం చెపాప్లి" నసిగా... 
"చెపుప్, ఇంతకంటే బర్హామ్ండం బదద్లయేయ్ విషయం ఏముంటుంది?"   
మెలల్గా చెపప్డం మొదలెటాట్ "మీకు గురుత్ందో లేదో మొనాన్మధయ్ ఒక పైరవేటు కంపెనీ దగగ్రోల్ని నక్షతార్నికి రాకెటుట్ పంపించింది".  
 "ఆ, దాని గురుంచే మరిచ్పోయాను..నేనేంటి, చాలా మంది మరిచ్పోయారు..ఏమైందో దానికి తెలియలేదు కదా?" అనాన్రు...  
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"మీరు ననున్ మరిచ్పోరు కదా?"  ఆయన వైపు చూసూత్ అనాన్. 
 ఆయన నవివ్, "నువువ్ చెపేప్ విషయాలు మరిచ్పోతా గాని, నినున్ ఎలా మరిచ్పోతాను, పైగా నువేవ్దో ఆ రాకెటోల్ వెళళ్లేదు కదా?"  
 నేనేమీ మాటాల్డలేదు. ఆయన వైపే చూసూత్ ఉండిపోయా.  
ఆయన అనుమానంగా చూసూత్ "ఏంటి నువువ్ చెపేప్ది?" అని అడిగారు. 
 
"కొంత కాలం కిర్తం ఆ కంపెనీ ఒక కొతత్ టెకాన్లజి కనుకుక్ంది. దాని మూలంగా ఇంతవరకు మనం చేసుత్నన్ అంతరిక్ష పర్యాణం 

పదో వంతుకు తగుగ్తుంది. ఆ కంపెనీ, మా అంతరిక్ష పరిశోధన లాయ్బ సహాయంతో ఒక రాకెటుట్ తయారు చేసింది ఆ నక్షతర్ం దగగ్రికి పంపేందుకు. 
పదిహేను సంవతాస్రాల అయియ్ంది అది వెళిళ్.." ఆగానేన్ను.. 

"అబాబ్, ఇవనీన్ ఇపుప్డు ఎందుకు? అసలు విషయం చెపుప్" అనాన్రాయన. 
"అకక్డికే వసుత్నాన్. ఆ రాకెటుట్ వెళిళ్ంది ఎకక్డికో కాదు. మీరు ఇవాళ చూసిన వారత్లోల్ని గర్హానికే".  
అదిరిపడాడ్రాయన.. "ఏంటి?? నిజమా? అంటే...అంటే...మీ అందరికీ ఈ గర్హం గురించి 15 ఏళళ్ కిర్తం ముందే తెలుసా?!!" 
 ..చెపప్డం సాగించా నేను "తెలియడమే కాదు, ఆ గర్హ జీవుల గురుంచి చాల విషయాలు కూడా తెలుసుకునాన్ము. కాని ఆ రాకెటుట్ ని 

వాళుళ్ చూసారు, ఏదో ఎగిరే పళెళ్ం అనుకుంటునాన్రు. ఆ గర్హానీన్, గరహ జీవులీన్ మరింత దగగ్ర నుంచి పరిశోధించడానికి కొంతమందిని మరో రాకెటోల్ 
పంపిసుత్నాన్రు. ఆ బృందంలో ననున్ కూడా రమమ్ని అడిగారు". 

నేను చెపిప్న విషయం అరథ్ం అవవ్డానికి కొంత సమయం పటిట్ందాయనకు. అరథ్ం అవవ్గానే భయం కనిపించింది ఆయనోల్. అది 
ఎవరోన్ పోగొటుట్కొనే భయం. దానికి కారణం ఉంది. ఆ గర్హం దగగ్రికి  పర్యాణం చెయయ్డానికి కనీసం పదిహేనేళుళ్ పడుతుంది. మళీళ్ తిరిగి రావడానికి 
ఇంకో పదిహేను...కనీసం ముపైప్ ఏళుళ్ . అది కూడా వెళిళ్ వెంఠనే తిరిగి వసేత్, మధయ్లో ఏమీ కాకుండా ఉంటే...ఇకక్డే ఒక వింత విషయం ఉంది. 

ఈ ముపైప్ ఏళుళ్ జరిగేది ఆ రాకెటోల్ వెళేళ్ వాళళ్కి కాదు. వెనక ఉండిపొయే వాళళ్కి,. సాపేక్ష సిదాధ్ంతం పర్కారం, రాకెటోల్ ఉండేవాళళ్కి 
కేవలం పదేళుళ్ కంటే ఎకుక్వ అనిపించదు. దాని మూలంగా, రాకెటోల్ ఉండేవాళళ్ కంటే, వెనక ఉండిపోయే వాళళ్కి ఎకుక్వ వయసుస్ ఉంటుంది. అంటే, 
నేను తిరిగి వచేచ్ సరికి, ఆయన నాకంటే దాదపు ముపైప్ ఏళుళ్ పెదద్వాళైళ్పొతారు! 

"వెళళ్దుద్, అసలు నేను ఆఫీసులో ఉంటేనే ఎపుప్డెపుప్డు నినున్ కలుదాద్మని వుంటుంది. ఇంక నువువ్ ముపైప్ ఏళుళ్ వెళిళ్పోతే??" బేలగా 
అనన్రాయన.  

"నేనింకా ఏమీ చెపప్లేదు  వాళళ్కి. నాకూ వెళాళ్లని లేదు, కాని గర్హాంతర యానం చెయయ్డానికి యెంతమందికి అవకాశం 
దకుక్తుంది? అలాగని మిమమ్లిన్ వదులుకోలేను. ఏమి చెయాయ్లో తోచటేల్దు" 

" నీ బదులు వేరే ఎవవ్రూ వెళళ్లేరా?" దిగమింగుకుంటూ అడిగారు..  
"ఉనాన్రు కాని, నాలాగ ఈ గర్హం గురుంచి పరిశోధన చేసిన వాళుళ్ తకుక్వ. పైగా మిగతా వాళళ్ందరు నాకంటే వయసుస్లో చాల 

పెదద్. అసలు ఈ బృందంలో అందరూ నాలాగే తకుక్వ వయసుస్నన్ వాళుళ్. నేను అనిన్ విధాల సరిపోతానని ననున్ అడిగారు..".  
కొదిద్ సేపు మౌనం...అది కొంతసేపో, మాకు అలాగ అనిపించిందో తెలీదు...రకరకాల అలోచనలు ఇదద్రికీ. 
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  ఉండండి నానాన్ఉండండి నానాన్!       !       డాడా..పేరం ఇందిరా దేపేరం ఇందిరా దే  

కొంచెం సేపు అలోచించారాయన. నా మూడు వేళుళ్ పటుట్కొని "నా సావ్రధ్ం కోసం నినున్ వుండమనను...నా దగగ్రే వుంటే నీకు, ఆ 
గర్హాంతర యానం చేసినంత పేరు రాదు. నువువ్ వెళితే, నీ పేరు తర తరాలకి గురుత్ండి పోతుంది...చరితర్లో శాశవ్తంగా ఉండిపొతావు..." 

"నేనేమీ చెపప్దలుచుకోలేదు ఇపుప్డే. ఇంకా సమయం వుంది.. పైగా, ఆ గర్హం ఎకక్డికీ పోదు, అకక్డే  వుంటుంది" అనాన్నేన్ను.  
"అనన్టుట్, అడగడం మరిచ్పోయా...ఆ గర్హానిన్ మీరేమని పిలుసుత్నాన్రు?" 
లేసూత్ అనాన్ను "ఇంతకు ముందు మేము పంపిన రాకెటోల్, ఆ ఏలియనస్ వాళళ్ గర్హానిన్ ఏమని  పిలుసుత్నాన్రో తెలిసింది...మేము కూడా 

అదే పేరుతో పిలుసుత్నాన్ము"...     
"ఏమని"? 
"భూమి" 

PPP 

 
 చాలా రోజులుగా కూతురునన్ ఊరికి వెళళ్లేదు నారాయణ రెడిడ్. ఇపుప్డతనికి  ఆ వూరోల్ పనుంది. ఇపుప్డు కూతురు కోసం కాకుండా 

పనికోసం వచాచ్నంటే కూతురు బాధపడుతుంది. పైకి ఏమీ అనకపోయినా మనసులో అయినా ననున్ పటిట్ంచుకోలేదు కదా అనుకుంటుంది. నిజమే 
కూతురిన్ పటిట్ంచుకోలేదు. పటిట్ంచుకోకూడదని కాదు అలాంటి పరిసిథ్తిలో వునాన్ను మరి అనుకునాన్డు. నారాయణ రెడిడ్ అంటే  వూరోల్ మంచి 
వయ్వసాయపు భూములునన్ వయ్కిత్ . ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా మాట మీద నిలబడే ఖచిచ్తమైన మనిషి, నలుగురికి సాయం చేయడంలోను, కుటుంబ  
వివాదాలొసేత్, భూమి తగాదా లొసేత్, తగవు తీరేచ్ పెదద్మనుషులోల్ నిజంగా పెదద్ మనిషి. నొపిప్వవ్క తానొవవ్క అనే సిదాధ్ంతంతో పాటు ఎవరైనా 
నొపిప్ంచినా, అతడే పరిసిథ్తిలోల్ అలా చేశాడో అనుకుని, మనసుని మళిల్ంచుకుని, మనిన్ంచి మరిచ్పోయే వాడు. అందుకే అతని వదనంలో శాంతం 
తాండవిసుత్ంది, లేత గులాబీ రంగులో ఎనభైలో కూడా ఆయన ఛాయ మెరుసుత్ంది. నీ కొడుకుల మొహాలోల్ ముడతలునాన్యి  నీవేమి అమృతం తాగావా 
అని అతని సేన్హితులు అబుబ్ర పోతుంటారు. తల దించుకునే పనెపుప్డూ ఆయన చేయలేదు. కషాట్లకు కనీన్ళల్కు కుర్ంగక, లొంగక మేరు పరవ్తంలా 
నిలబడాడ్డు. 

కానీ ఇవాళెందుకో ఆయన మనసుకు  కషట్oగా వుంది. ఎపుప్డో అమిమ్న ఓ భూమి తాలూకు రిజిసేట్ర్షన గురించి పేరు రాయడంలో ఏదో 
పొరపాటు జరిగినందుకు వాళుళ్ కారు పంపిసాత్ం రమమ్నాన్రు. తీరా బయలు దేరుతుంటే ఆయనలో ఈ సందేహం మొదలయియ్ంది.  కూతురికి వసుత్నాన్నని 
ఫోన చేదాద్మని అనుకునాన్డు కానీ మనసొపప్ లేదు. పని మీద వసుత్నాన్నని చెపప్డం అతనికి కషట్oగా వుంది. భారయ్కు చెపేప్శాడు. “జానకికి నువువ్ ఫోన 
చెయియ్ నేను వసుత్నాన్నని“   అనాన్డు. అమామ్ కూతురు రోజూ మాటాల్డుకుంటుంటారు అపుప్డపుప్డు ‘నానన్ కివవ్మామ్ ‘ అని కూతురు అడిగితే 
మాటాల్డుతుంటాడు ,అదే పనిగా కూతురుకు అతనేమీ ఫోన చేయడు.  

దారి వెంట అంతా కూతురు గురించి ఆలోచించాడు నారాయణరెడిడ్. సంవతస్రం దాటింది కూతురిన్ చూసి అతనికి అయిదేళల్ 
వయసులో వునన్పుప్డు తలిల్ని కోలోప్యాడు. అతనికి లీలగా గురుత్నన్ది చనిపోయే ముందు తల నిమిరిన తలిల్ చేతి సప్రశ్, అంతవరకు ఏడవ్ని అతని తాత 
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కూతురిన్ చితిపై పడుకో బెటాట్క పొడవైన ఆమె జడ చితి పైనుండి నేలపై జీరాడుతుంటే దానిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని గుండెలు పగిలేలా మనవడిని హతుత్కుని 
భోరుమనడం. నారాయణ రెడిడ్ తన తలిల్ అందం, రంగు, పొడవాటి జుటుట్ పుణికి తెచుచ్కునన్  కూతురిన్ చూసుకుని మా అమమ్ అని మురిసిపోయేవాడు . 
అతని తలిల్ పేరు జానకి. అదే  పేరు కూతురుకు పెటుట్కునాన్డు. వూరోల్ ఆడపిలల్లు ఎవరూ చదువుకోకునాన్ జానకిని బీఎసీస్ బియీయ్డీ చదివించాడు. జానకి 
తముమ్ళుల్ డిగీర్లు చేసినా వయ్వసాయంలో తండిర్కి సాయంగా ఉండిపోయారు.  

జానకికి టీచర వుదోయ్గం వచిచ్ంది.మంచి కుటుంబం నుండి  సంబంధం కూడా వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. ఒకక్డే కొడుకు, అతాత్మామ  
మంచి వాళళ్ని తెలిసింది.  అలుల్డు బంగారం, కెమిసీట్ర్ లెకచ్రర గా పని చేసుత్నాన్డు. కటన్ కానుకలు ఏమీ అడగలేదు. జానకి అదృషాట్నికి  నారాయణరెడిడ్ 
మురిసిపోయాడు. ఉనన్ంతలో పెళిల్ బాగా చేశాడు. జానకి కానుప్కు అమమ్గారింటికి వచిచ్ంది, ఆరునెలలు మనవడిన్  మురిపెంగా  కిర్ందపెటట్కుండా  
మోశాడు. మళీళ్ మనుమరాలు పుటిట్ంది. మూడో నెలలోనే బాబుకు సూక్ల ఉందని జానకి బిడడ్ను తీసుకుని వెళిళ్పోయింది. కొడుకులకు పెళిల్ళుల్ అవడం, 
వాళల్కు పిలల్లు పుటట్డం, వాళళ్తో అనుబంధం, ఇలా సాగుతునన్ సమయంలో జానకి భరత్ గుండెపోటుతో  మరణించాడు.  కుమిలి పోతునన్ కూతురిన్ చూసి 
కనన్ వాళళ్ హృదయాలు భగుగ్మనాన్యి. అతత్మామలు కోడలిన్ బాగా చూసుకునాన్ ,తలిల్ దండుర్ల పేర్మ , అండ  ఆ సమయంలో అవసరమని జానకి దగగ్ర 
చాలా కాలం  వునాన్రు. 

కాలం అనిన్ గాయాలిన్ మానుప్తుంది.  నెమమ్దిగా జానకి ఉదోయ్గానికి వెళిళ్ంది. పిలల్లిన్ మంచిగా తీరిచ్ంది. అమామ్యికి పెళిల్ చేసింది. 
పెళళ్యాక కూతురు అలుల్డు  అమెరికా వెళిల్పోయారు. కొడుకు ముందే అమెరికాకు చదవడానికి వెళిల్  అకక్డే వుండిపోయాడు. అతాత్ మామ నాలుగేళల్లో 
ఒకరు ముందు ఒకరు వెనక కాలం చేశారు. ఇపుప్డు జానకి ఒకక్తే వుంది. అది తలుచుకుంటేనే తండిర్ మనసు బరువవుతుంది. అతత్ కాలం చేశాక ఓ ఆరు 
నెలలు అమెరికాలో వునన్ కూతురు, కొడుకు దగగ్రకు వెళొళ్చిచ్ంది. జానకి పుటిట్ంటికి వచిచ్నపుప్డు నారాయణ రెడిడ్ ఓ సేన్హితుడికి ఆరోగయ్ం బాగా లేకపోతే 
బెంగుళూరు హాసిప్టల కు వెళుతోంటే సహాయంగా వెళాళ్డు అందువలన కూతురిన్ చూడక ఏడాది అయింది.  

‘ఎపుప్డూ తముమ్ళల్ దగగ్రే ఉంటారే …ఏం నానాన్ నా దగగ్రకు రారేం ?’ అని కూతురు అడగలేదు కానీ … కూతురు దగగ్ర ఉండలేక 
పోతునాన్నే  అపరాధ భావం అతనికే కలిగింది. జానకి కూతురు, కొడుకు ఒంటరిగా వునన్ అమమ్ను వదిలి ఎందుకు అమెరికాలో వునాన్రో అరథ్ం కాలేదు . 
బంధాలు, బాంధవాయ్లు అనేవి లేకుండా సావ్రథ్ం పెరిగి పోతోంది. సాంకేతికంగా ఎదిగి , సౌకరాయ్లు పెరిగి మానవుడు సంకుచితుడు అయిపోతునాన్డు . 
ఏమవుతాయి మానవ సంబంధాలు?  ఎనోన్ బాధయ్తలు, బాధలు వునాన్, నా కూతురు ఒంటరిగా ఉందని తలచుకుని మేం బాధ పడుతునాన్మే … జానకి 
పిలల్లకు ఎందుకు ఆ ఆలోచన రావడం లేదు?  మారుప్ సహజమే .. తరాల  అంతరాలలో తేడాలుంటాయి కానీ  కనీసం కనన్తలిల్ గురించి ఆలోచించలేని 
పరిసిథ్తి ఉంటుందా! ఏమో మరి పార్ధానయ్తలు మారిపోయాయి! మానవ సంబంధాలనీన్ ఆరిధ్క సంబంధాలు అయినపుప్డు డబుబ్ తెచేచ్ సౌకరాయ్లు, 
సంతోషాలకు పార్ధానయ్త పెరుగుతుంది. నా బంగారు తలిల్కి అలుల్డు పోవడంతోటే అనిన్ శాంతులు అనిన్ సంతోషాలు పోయాయి. ఇపుప్డు గానీ అలుల్డు 
ఉంటే జానకి గురించి తాను ఇలా వయ్ధ చెందేవాడా! తెలియకుండానే కళళ్లో కనీన్ళుల్ తిరిగాయి. అలుల్ని మంచితనం, అందమైన చిరునవువ్, కూతురి 
కళళ్లో నైరాశయ్ం గురుత్కొచేచ్కొదీద్  నారాయణ రెడిడ్కి దుఃఖం ఎకుక్వయింది. కారులో వునన్ది అపరిచితులు కాబటిట్ వాళుళ్ అతని కేసి చూడలేదు. వాళళ్ 
మధయ్ సంభాషణ కూడా జరగలేదు కాబటిట్ నారాయణ రెడిడ్కి కూతురి గురించిన ఆలోచనలు బాధించాయి . అయిదు గంటల పర్యాణంతో అలిసిపోయి 
కూతురింటికి వచాచ్డు.  

తలిల్ పోలికలునన్ కూతురిన్ చూసేత్ అతనికి ఒక రకంగా సంతోషం మరొక రకంగా కూతురు ఇలా ఒంటరయిందే అని బాధ. చాలా 
కాలం తరావ్త కూతురుతో కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోంచేశాడు మరుసటి రోజు “సెలవు పెడతా నానాన్ !” అని జానకి చెపప్గానే 
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“ రిజిసాట్ర్ఫీసు లో పని చూసుకోవాలి కదా సెలవు ఎందుకు వృధా చేసుకుంటావు ? రోజంతా బయటే వుంటాను కదమామ్ !” అనాన్డు.          
మధాయ్హన్ం భోజనానికి ఏరాప్టు చేసి  సూక్లుకు వెళిళ్పోయింది జానకి. సాయంతర్ం తండిర్ కిషట్మైన కూరలు వండి పెటిట్ంది. 

నారాయణ రెడిడ్కి మనసు చలల్గా వుంది. కూతురు సమక్షం ఆయనకు పర్శాంతత నిచిచ్ంది. అదీ ఇదీ మాటాల్డుతూ  
“అమామ్ పిలల్లిన్ మన దేశం వచేచ్యమని చెపప్రాదా! ఇకక్డ వాళల్కు ఉదోయ్గాలుండవా ఏమిటీ ? నీవు ఒకక్దానివి  అయాయ్వు … నీ 

పిలల్లు ఇకక్డుంటే నీవు వాళళ్ దగగ్రకు పోవడమో వాళుళ్ నీ దగగ్రకు రావడమో చేయొచుచ్ కదా ! ” 
“లేదు నానాన్…నేనేమీ చెపప్ను.   వాళళ్ జీవితం వాళిళ్షట్ం.  వాళల్కు నచిచ్నటుల్ వుంటారు, వాళల్కు ఇషట్మునన్ చోట వుంటారు. 

నేనెందుకు కలిప్ంచుకోవడం? ఒక వేళ నేను అడిగినా, వాళేళ్మీ సప్ందించరు. ఒంటరితనం అంటారా.. అది నాకు అలవాటయింది” జానకి కళళ్లో 
నిసేత్జం చూసి  అతనికి చాలా కషట్మేసింది.  

“బడి సంగతేంటమామ్ గవరన్మెంట బళుళ్ పూరిత్గా అధావ్నన్ం అయిపోతునాన్యని పేపరోల్ రాసుత్నాన్రు. “ అనాన్డు  
“నిజమే నానాన్! సూక్ళుల్ మూతపడే పరిసిథ్తికి వచాచ్యి.. అందరూ కానెవ్ంట కెళితేనే చదువనుకుంటునాన్రు,  మధాయ్హన్ 

భోజనపథకం కొంతవరకు కొనాన్ళుళ్ పిలల్లిన్ బడికి రపిప్ంచింది  కానీ ఇపుప్డు అదీ పని చేయడం లేదు.  ఒకటి నుండి పది తరగతులకు 54 మంది 
వునాన్రు. వాళల్లో బడికి వచేచ్ది ముపైప్మందే. ఆసకిత్ పోతోంది నానాన్ ఈ వుదోయ్గం చేయడం పై! ఒకపుప్డు పేద, పలెల్ విదాయ్రుథ్లకు చదువు చెపప్డంలో 
ఎంతో ఇషట్ం ఉండేది. మనవూరోల్ మాకు ఎంత బాగా చెపేప్వాళుళ్. మా టీచరల్ను చూసి నేను టీచర కావాలని కోరుకునాన్. కానీ ఇపుప్డు పరిసిథ్తులు ఈ 
వృతిత్కి గౌరవం ఇచేచ్లా లేవు. విదాయ్రుథ్లకు గురువుల పటల్ గౌరవం కూడా లేదు .. టీచరల్లో కూడా మునుపటి  నిబదధ్త కూడా లేదు…  “ 

“విలువలనీన్ మారిపోయాయమామ్ .. మంచిని మరిచి వంచనే నేరిచ్న వాడు నెగుగ్కొసుత్నాన్డు. పోనీ నీకు వుదోయ్గంలో తృపిత్ 
లభించకపోతే.. వదిలేసి మా దగగ్రకొచేచ్యమామ్  నీ పిలల్ల దగగ్రకు కూడా ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డు వెళొల్చుచ్  “ 

“అలా పూరిత్గా నిరాశలో లేనులే నానాన్ …చదువుకోవాలని వచేచ్ ఒకక్ విదాయ్రిథ్కైనా చదువు చెపప్డం నా విధి కదా! ”-         
“నీ ఇషట్ం తలీల్ ..నీకు ఏది చేయాలనిపిసేత్ అది చేయమామ్ .. నీవు సంతోషంగా, పర్శాంతంగా వుండు “ అంటుంటే ఆతని గొంతు 

వణికింది.   
ఎగసి పడే అలలా వుండే కూతురు  కదలిక లేని సరసుస్లా నిబబ్రంగా వుంది. జానకి నవివ్తే గలగల పాడే సెలయేరులా అనిపించేది. 

జానకి ఇంటోల్ ఉంటే తుళిళ్ంతలు, కేరింతలు వుటిట్పడేవి. జానకి పెళల్యి వెళిళ్ పోయాక ఇంటోల్ని నిశశ్బద్ం తటుట్కోలేక…నారాయణరెడిడ్, అతని భారాయ్ 
,తముమ్ళుల్ దిగాలు పడాడ్రు. నెమమ్దిగా జానకి “ఆడ” పిలల్ అని “ఈడ” పిలల కాదని గర్హించారు. తవ్రలోనే అందరికి జానకి ఒక చుటట్ం లాగా 
అయిపొయింది. మరాయ్దలు పాటించడం మొదలు పెటాట్రు . తముమ్ని భారయ్లు భయంతో అణకువతో ఆమెకు సేవ చేయడానికి వసేత్  జానకి నవేవ్సేది “.. 
నా ఇంటోల్ నాకు మరాయ్దలా ! “అని చిరు కోపం పర్దరిశ్ంచేది. అయినా అవి అలానే సాగేవి .  

భరత్ మరణం తరావ్త జానకి ఎపుప్డూ మౌనంగానే ఉండేది. పిలల్లు  కూడా అదే ధోరణిలో వాళళ్మమ్ను అంటిపెటుట్కుని ఎవరి దగగ్రకు 
వచేచ్వాళుళ్ కాదు. ఇపుడెలా వునాన్రో మరి ఏండల్ తరబడి అమమ్ను చూడకుండా! అడాడ్లనాడు బిడడ్లు, గడాడ్లనాడు కాదు అని ఇలాంటి పరిసిథ్తిలోనే  
పెదద్లు అని వుంటారు.    

సాయంతర్ం సూక్లు నుండి రాగానే తండిర్కి తాను  తీసుకొచిచ్న చీనీ పండుల్ వలిచి ఇచిచ్ంది జానకి.  సాయంతర్ం నుండి జానకి 
దగుగ్తూనే వుంది.  
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“డాకట్ర దగగ్రకు వెళల్రాదా అమామ్! ఇపుప్డైనా వెళదాం పద !” అనాన్డు తండిర్ .  
“ఇది జలుబు వలన లే నానాన్ … కాల్సులు తీసుకుంటే సాయంతర్ం కొంచం ఉంటుంది … పొర్దుద్నకు తగుగ్తుందిలే.  మీరు 

పడుకోండి, ఏవైనా కావాలంటే లేపండి.. మందులనీన్ వేసుకునాన్రా ?  ఇదిగో నీళుల్ మీ మంచం పర్కక్నే పెటాట్ను.” జానకి అనిన్ జాగర్తత్లు చెపిప్ 
వెళిల్పోతుంటే  

“ఉదయానేన్ వెళిళ్పోతాను తలీల్ .. తీసుకొచిచ్న వాళుళ్ మళీళ్ కారులో దిగబెడతామంటునాన్రు “ అనాన్డు.  
“ఉండొచుచ్ కదా నానాన్ కొనిన్ రోజులు! “అనబోయి తమాయించుకుంది జానకి .  
నానన్తో అలా సాయంతార్లు గడపడం .. ఆమెకు బావుంది. కానీ నానన్కు వయ్వసాయం, వూరోల్ ఎనోన్ పనులు, అమమ్ ఉంటే కూడా 

తొందర పెడతాడు వెళాల్లని,  కానీ జానకి తలిల్ మాతర్ం వసేత్ పదిరోజులు తకుక్వ కాకుండా ఉంటుంది. నారాయణ రెడిడ్ మాతర్ం అతని సొంత వూరు విడిచి 
ఉండలేడు. ఎందుకు నానన్ని ఉండమని అడిగి బాధించడం? అనుకుంది జానకి . 

ఎనిన్ రోజులుండగలడు ? తానెపుప్డైనా ఒంటరే ! ఈ ఒంటరితనానికి తానెపుప్డో అలవాటుపడింది.  మెలిల్గా కళుళ్మూసుకుంది . కానీ 
నిదర్రాలేదు. భరత్ గురుత్కొచిచ్ ఆమెకు తెలియకుండానే కనీన్ళుల్ వచాచ్యి ఇంత పర్పంచానికి చోటుండగా అతనికెందుకు లేదు? అనన్ పర్శన్ పాతికేళుల్గా ఆమె 
వేసుకుంటోంది.  

మూడురోజులుగా జానకి జలుబు దగుగ్తో బాధపడుతోంది. సెలవు లేదని సూక్లుకు  అలాగే వెళుతోంది. పకక్ గదిలో కూతురు 
దగుగ్తోంటే కనన్తండిర్ కి కునుకు పటట్లేదు. లేచి వచిచ్ చూశాడు. రోజంతా అలసిపోవడం వలన జానకి అంత దగుగ్ వసుత్నాన్ నిదర్ పోతోంది. జానకి ని 
ఒంటరిగా చూసుత్నన్ కొదీద్ తండిర్ మనసులో అలజడి మొదలైంది. ఉదయానేన్  జానకిని వదిలి పర్యాణం చేయాలంటే మనసొపప్డం లేదు. కొనిన్  రోజులు 
జానకి దగగ్ర వుండి పోతే బావుంటుంది అనిపిసోత్ంది. ‘వయ్వసాయం, బాధయ్తలు ఇంకా వూరోల్ పంచాయితీలు అనుకుంటూ జానకి గురించి పటిట్ంచుకొనే 
లేదు. పెళిల్, కానుప్లు చేయగానే ఆడపిలల్ బాధయ్తలు తీరిపోయాయనే భావనతోనే వునాన్ము.  కషట్ం వచిచ్నపుప్డు కూడా వచిచ్ కొంతకాలం వుండి పోయాం, 
కానీ ఎందుకో ఇపుప్డు  జానకిని వదిలి వెళళ్బుదిధ్ కావడం లేదు, మనసులో ఏదో పీకుతోంది, ఇకక్డ పొదుద్పోని మాట వాసత్వమే, అయితే జానకి సూక్లుకు 
వెళిళ్నపుప్డు ఏదో  చదువు కుంటూ గడిపేసేత్ సరిపోతుంది. కానీ ఉదయమే వెళతానని చెపేప్శానే...  వెళిల్ కొనిన్రోజుల తరావ్త మళీళ్ వదుధ్నా!’ ఇలా 
ఆలోచిసూత్ నిదర్ పోయాడు.          

ఉదయానేన్ టిఫిన చేసుత్ండగానే  కారు వచిచ్ంది. కూతురు వుండి పొమమ్ంటే ఉందామని వునాన్డు నారాయణ రెడిడ్. జానకి వాళళ్మమ్కు, 
తముమ్ళల్కు, పిలల్లకు ఏవో సంచిలో సరిద్ంది. తండిర్ తెచిచ్న డబాబ్లు మళీళ్ నిండుగా బరువుగా వునాన్యి. నారాయణ రెడిడ్ గుండె కూడా బరువెకిక్ంది. 
జానకి నిరిల్పత్ంగా సూక్లుకు తయారవుతూ తండిర్కి ఆరోగయ్ం గురించి జాగర్తత్లు చెబుతోంది. మూడురోజులు తండిర్ సమక్షంలో బాగా గడిచాయి. 
“ఇంకొనిన్ రోజులు వుండండి నానాన్” అందామని వునాన్ … 

 “పనులునాన్యి పోవాలమామ్ .. ఇంకోసారి వసాత్లే “ అనే సమాధానం తండిర్ దగగ్ర నుండి వసుత్ందని జానకి నోరువిపప్లేదు. 
కారులో కూరుచ్నాన్డు నారాయణ రెడిడ్.. ‘వుండండి నానాన్’ అంటుందేమో జానకి అని ఎదురు చూసిన అతనికి నిరాశ కలిగింది.  

కూతురు తన సమకాష్నిన్  అంతగా ఆశించడం లేదనన్ విషయం అతనిన్ బాధించింది. కారు  కదులుతుండగా  చూశాడు కూతురు కళళ్లో లీలగా తిరిగిన 
కనీన్ళుల్. అవి చెపప్కనే చెపాప్యి “వుండండి నానాన్ “అని. అపప్టికే కారు సందు మలుపు తిరిగింది.  

                                                          PPP  


