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జరిగిన కథ
జరిగిన కథ: వం , మహతి చిననాటి న్ తులు. ఒకే ఊళోల్ ఉంటారు. వం , మల సం రంలో ంత 
సంకోష్భం రగులుతూ ఉంటుంది. మహతికి రూమేమ్ట్ గా మహతి, వం ల చినన్పప్టి మరో న్ తురాలు గౌతమి 
వ త్ంది. ముగుగ్రూ కలి  వం  అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడు ళిళ్ జాతర చూ  వ త్రు. మ తో ఇక 
సరిపడదని వం  నిరణ్యించుకుంటాడు. మహతి ఆనంద్ తో లి న్ రిలేషన్ ప్ కి ధధ్మ తుంది. గౌతమి 
వం ని ఆకరి త్ంది. వం కి ఆమె ళిళ్పోబోతోందని మహతి దా రా తెలు త్ంది. 

( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు) 

   

14 
"... rog ho jaaye.. usko bhool naa behtar.." కూనిరాగం తీసుత్ నాన్డు ఆనంద్. 

కిచెన్ పాల్ ట్ ఫాం ని ఆనుకుని నిలబడి పొంగబోతునన్ పాలని దీకష్గా చూసుత్ నాన్డు వంశీ.  

"లాస్ట్  సమ్ వేర్?" ఆనంద్ చిరునవువ్తో వంశీని కదిలించాడు. 

"ప్చ్... డాకట్రేల్ రోగాలిన్ మరిచ్పోమంటే ఎలాగా అని." వంశీ సనన్గా నవావ్డు. 

"హహాహ్ .. ! పాటలిన్ కూడా ఫిలట్ర్ చేసుకోవాలయితే!"  

 

ఆనంద్ కాగిన పాలని కపుప్లోల్ కి వంపి పంచదార డబాబ్ అందుకోబోతూండగా "వంశీకి పాలు. కాఫీ మనిదద్రికే.." అంటూ మహతి 

కిచెన్ లోకి వచిచ్ంది.  
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"హాయ్.. నువువ్ నాకు థాంక్స్ చెపాప్లి. మీ ండ్ రోడ్ మీద నిలబడి నినున్ తిటట్కుండా కాపాడినందుకు. అయినా గెస్ట్  

ని రమమ్ని నువువ్ ఇంటోల్  లేకపోతే ఎలా! నేను వచేచ్సరికి గుమమ్ంలో నిలబడి ఉనాన్రు పాపం."  

వంశీ గలగలా మాటాల్ డుతునన్ ఆనంద్ ని పరీకష్గా చూశాడోసారి.  

"Sorry guys!! సగం దూరం వచేచ్సాక మా ఫెసర్ కాల్. వెనకిక్ వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. ఫిక్.. అయినా నువువ్ ఆన్ ది 

డాట్ వచేచ్సాత్ వని నాకేం తెలుసూ! వచేచ్సాత్ నులే అనుకునాన్ను." వంశీ వెపౖు చూసూత్  చెపిప్ంది. వంశీ నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 

"మొహం కడుకుక్నిరా.. టెర్ౖడ్?" ఆనంద్ చాలా మామూలుగా మహతి నుదుటి మీదకి పడుతునన్ ముంగురులు  

సరాద్ డు. వంశీ ఇబబ్ంది దాచుకోడానికి పర్యతిన్సూత్  హాలోల్ కి కదిలాడు.  

 

 

*** 

 

"ఏం ఆలోచించావు? తనతో మాటాల్ డుతావా అయితే? ఇకక్డికి రమమ్ననా?" సోఫాలో వంశీ పకక్నే కూరుచ్ంటూ 

అడిగింది మహతి. 

"ఏం మాటాల్ డను మహతీ..?" వంశీ కళళ్లోని పర్శన్లో నిజాయితీ. 

"చెపుప్.. నీకేమనిపిసోత్ ందో చెపుప్. తనేమనుకుంటోందో అడుగు. ఆపె ౖఏం చెయాయ్లో నిరణ్యించుకోవచుచ్. నీ ఫీలింగ్స్ 

నిజమౖెనవయినపుప్డు.. తనకి తెలియకుండా దాచడం ఎందుకు?"  

"ఉహు.. అనీన్ చెపాప్క 'అయితే ఇపుప్డేం చేదాద్ మనుకుంటునాన్వ్?' అని తను అడిగితే నా దగగ్ర సమాధానం లేదు 

మహతీ. అది నాయ్యం కాదు. అయాం నాట్ సింగిల్. పీరియడ్."  

"అబాబ్.. కట్ ద ప్! వెళిళ్పోతోంది వంశీ. ఊరు వదిలి వెళిళ్పోతోంది. ఫోనూల్ , మౖెల్స్ లో జరిగేవి కావు కొనిన్ కొనిన్. 

ఇది రెట్ౖ టెంౖ. ఇపుప్డే ఎందుకూ అని అడకుక్. ఇంటూయ్షన్."  

"మహీ.. " వంశీ ఏదో చెపప్బోతూ ఆనంద్ వచేచ్సరికి ఆపేసాడు.  

"డి నన్ర్ బయటేనా?" బయటికి వెళేళ్ందుకు రెడీ అయి హాలోల్ కి వచిచ్న ఆనంద్ ని అడిగింది. 
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"యెస్. మీటింగ్ ఉంది. టెన్ అవుతుంది. చేంజ్ చేసుకుందామనే వచాచ్ ఇంటికి." అంటూ వంశీని చూసి "నెస్ౖ 

మీటింగ్ యూ వంశీ! " అని చెయియ్ జాపాడు. 

"లెక్ౖ వెజ్ౖ.." లేచి షేక్ హేండ్ ఇచాచ్డు వంశీ. 

సోఫాలో కూరుచ్నన్ మహతి దగగ్రగా వంగి, బుగగ్మీద ముదుద్  పెటుట్ కుని, చెయియ్ నొకిక్ బె ౖచెపిప్ బయటికి నడిచాడు 

ఆనంద్. గాలిలో పరూఫ్య్మ్ అలుముకుంది. కళళ్కి జరజరా పాకిన ఒకరకమౖెన భావానిన్ అణుచుకోవాలని విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్ నాన్డు 

వంశీ. కట్ అయిన టాపిక్ ని మళీళ్ ఎతుత్ కుంది మహతి.  

"గౌతమిని ఇకక్డికి రమమ్ని పిలుసాత్ ను. 'వీకెండ్ వెళిళ్పోతునాన్వు కదా.. డినన్ర్ కి రమమ్ని'. ఆనంద్ కూడా లేడు కదా. 

ఏం?" పాల్ న్ వేసేసోత్ ంది.  

"ఓయ్.. చెపూత్ ంటే నీకాక్దా మహీ? ఏమిటిది చినన్పిలల్లా? అయినా తనకేం ఖరమ్. ఇదేమౖెనా రాజుల కాలమనుకునాన్వా 

జనాలు రాజుగారికి ఇదద్రు రాణులు అని చెపుప్కోడానికి? రాళిళ్చుచ్కొక్డతారు." చిరాకు దాచుకోలేదతడు. 

"అయినా తనేమనుకుంటోందో తెలిసేత్..." పంతంగా అదే మాట వలిల్సోత్ ంది. 

"షటప్ మహతీ. ఇంకాపు. అందరి లెఫ్ౖ నీలా ఉండదు. ఇట్స్ కాంపిల్కేటెడ్.." గభాలున అనేసి, తతత్రపాటుగా తన 

మొహంలోకి చూశాడు. మహతి మామూలుగా ఉంది. కళళ్లో అదే అమాయకతవ్ం, పంతం. 

 

"కైర్మ్ అది. అయినా తనకీ లెఫ్ౖ ఉంది." మళీళ్ తనే అనాన్డు.  

"లేదు వంశీ." సిథ్రంగా చెపిప్ంది మహతి. 

అరధ్ం కానటుట్  చూశాడు.  

"తనకి లెఫ్ౖ లేదు. ఒంటరిగా ఉండిపోదామని నిరణ్యించేసుకుందెపుప్డో. కానీ తనకి తెలియకుండానే నీకు అ క్ట్ 

అయిందేమో అనిపిసోత్ ంది. ఇపుప్డు నువువ్ ఒకక్ అడుగు ముందుకు వేసేత్ మీ ఇదద్రి లెఫ్ౖ మరోలా ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్ లీస్ట్  

గివిట్ ఎ టైర్!"  

"వాట్? పెళిళ్ చేసుకోదా? ఏం?" 

"గౌతమి పెళిళ్ పీటల దాకా వచిచ్ ఆగిపోయింది. ఇక ఆ చాపట్ర్ తన లెఫ్ౖ లో లేదని డిసెడౖెపౖోయింది తను." 

"పిచేచ్ంటి? ఏమయిందసలు?" అయోమయంగా అడిగాడు. 

"ఇవేవీ ఎవరితోనూ చెపప్కూడని విషయాలు. తన పరస్నల్. కానీ.. చెపేత్నే బెటరేమో అనిపిసోత్ ంది. ఏం లేదు వంశీ.. 

నీకూ, సీమకీ ఓ కూతురుంటే.. తన లెఫ్ౖ ఎలా ఉంటుంది? గౌతమిదీ అచచ్ం అలాంటి పరిసిథ్తే. తన పెళిళ్ కుదిరాక ఏదో చినన్ 
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గొడవయిందట.. వాళళ్మమ్ గారు దానిన్ చాలా పెదద్ది చేసేశారు. 'తలేల్ ఇలా ఉంటే కూతురెలా ఉంటుంది?' అని పెళిళ్ కేనిస్ల్ 

చేసేసుకునాన్రు వాళుళ్. గౌతమి చాలా హర్ట్ అయింది." 

"అందుకని పర్పంచంలో ఇంకెవరూ దొరకరా? పర్తీవాడూ ఇదే మాట అంటాడా? హౌ సిలీల్.."  

"అనకపోవచుచ్. ఒకక్సారి ఆలోచించు. మూడేళళ్కే ఇంత విసిగిపోయావే.. ఇరవె ౖరెండేళుళ్ భరించింది తను. అఫోక్ర్స్.. 

కూతురిగానే. కానీ.. ఎవరి కోటా కషాట్ లూ, చిరాకులూ వాళళ్కి ఉంటాయి కదా! రిస్క్ తీసుకునో, తనంతట తను వెతుకుక్నో పెళిళ్ 

చేసుకుందే అనుకో.. ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలుసు? అదీ తన పాయింట్. ఒక ఫెయిల్డ్  మేరేజ్ కి ఫలితం తను. చినన్తనం 

మామూలుగా గడిచి ఉండదు. మనకీ తెలుసుగా.. బాగా చినన్పుప్డు వాళళ్ పెదబాబాయ్ దగగ్రే ఉంది. నీకు గురుత్ ందా? ఎపుప్డూ వాళల్ 

ఇంటికి ఎవరినీ పిలిచేది కాదు. ఇంటోల్  ఎనిన్ చూసూత్  పెరిగిందంటావ్!  'వెధవపెళిళ్.. లేకపోతే చచిచ్పోతామా?' అని కోటల్మంది 

అనుకుంటారు. అలాగే తనూ విసిగిపోయింది. ఇకచాలు అనేసుకుంది. వంశీ.. నువవ్నాన్వు చూడు.. పెళిళ్ లాటరీ అని. నువువ్ ఆడి 

గెలుచుకోలేకపోయావు. నేను లాటరీ టికెట్ కొనలేదు అని ననున్ నేను మభయ్పెటుట్ కుంటునాన్ను. తను.. కొనడానికే భయపడుతోంది. As 

simple as that."  

చాలాసేపు ఆలోచిసూత్  ఉండిపోయాడు. చటుకుక్న ఏదో సుఫ్రించి మహతి వెపౖు చూశాడు. 

"యెస్.. నీ గురించి తనకి తెలుసు. ఇట్స్ ఎంబరాసింగ్! నేను చెపప్లేదు." గబగబా చెపేప్సింది.  

"ఎలా??" వంశీ మొహంలో బోలెడు పర్శాన్రధ్కాలు. 

"ఇట్స్ టూ మచ్ ఫర్ యూ! కానీ.. నీకు తెలియడమే మంచిది. ఆ మధయ్ మేమిదద్రం ల  నగర్ లో ఓ బొటీక్ కి వెళిళ్ 

వసూత్ ంటే.. సీమ కనిపించింది." 

"అబాబ్... " వంశీ కణతలు రాసుకుంటూండిపోయాడు.  

మహతి లేచి కిచెన్ లోకి వెళిళ్ మంచినీళుళ్ పటుట్ కొచిచ్ంది. వదద్నన్టూట్  తలూపి కళుళ్ మూసుకుని సోఫాలో వెనకిక్వాలి 

అలా ఉండిపోయాడు చాలాసేపు. 

 

*** 

 

ఇలుల్  తాళం వేసుకుని బయటికి వచిచ్ నడుసుత్ నాన్రిదద్రూ.  

"ఆకలేసోత్ ంది." చెపాప్డు. 
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"నాకూక్డా.. నువేవ్మో ఏదో ఆలోచిసుత్ నాన్వని చెపప్లేదు కానీ.. దారుణమౖెన ఆకలి. ఇక నావలల్ కాదు. ఏదో ఒకటి 

తిందాం అరజ్ంట్ గా.." చెపుత్ నన్ మహతి వెపౖు నొచుచ్కుంటూ చూసి గబగబా ఎదురుగా కనిపిసుత్ నన్ చాట్ బండీ వెపౖు నడిచాడు. 

"Was she too harsh?" చాట్ పేల్ట్ ఖాళీ చేసుత్ నన్ మహతిని అడిగాడు ఇంక ఆపుకోలేక.  

తలెతిత్ చూసి చెపిప్ంది. "మరిచ్పో.. డిటెల్ౖస్ అనవసరం. నీకు చెపప్దద్ని ఇదద్రం అనుకునాన్ం. నేను చాలా హర్ట్ 

అయాయ్నారోజు. గౌతమి చాలా చాలా మామూలుగా తీసుకుంది. ననున్ సముదాయించింది. తనకి నేనేమీ చెపప్కక్రేల్కుండానే చాలా 

అరధ్మయాయ్యి. నిజానికి మేమేం మాటాల్ డుకోలేదు సీమ గురించి. కాకపోతే తను చాలా ఆలోచించిందనుకుంటా.. చాలాసేపటి 

తరువాత 'వంశీ పిలల్లని కనకపోతే బాగుండును.' అంది." 

"షూట్.. ఛీ జీవితం..." వంశీ మొహం జేవురించింది. 

"ఈజీ.. తను మన ండ్. ఎంబరాసెమ్ంట్ లు జీవితంలో చాలా అవసరం. కొనిన్ కొనిన్ డెలౖమాలు కిల్యర్ 

అయిపోతాయ్ వాటివలల్. నేనే ఎగాజ్ ంపుల్. ఆ రోజు రవి వాళళ్ పేరెంట్స్ కాల్ చేసి అంత అసహయ్ంగా మాటాల్ డి ఉండకపోతే.. నేను ఆ 

అబాబ్యిని వదులుకోలేక చాలా ఇబబ్ంది పడేదానిన్. ఇపుప్డు ఆనంద్ దాకా వచేచ్దానేన్ కాదు." 

"రవి పేరెంట్స్ నీకు కాల్ చేసారా!! నాకెపుప్డూ చెపప్లేదేం?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.  

"మౖె లిటిల్ సీ ట్!" కళుళ్ చికిలించి నవివ్ంది. 

"ఓ చినన్ కనెఫ్షన్" నడుసుత్ నన్వాడలాల్  ఆగి మహతివెపౖు చూసూత్  చెపాప్డు. 

బాటిల్ ఎతిత్ మంచినీళుళ్ తాగుతూ కళళ్తోనే ఏవిటనన్టూట్  చూసింది.  

"కొంచెం.. ఉహు.. చాలా జెలస్ అనిపించింది." తపుప్చేసినటూట్  చెపాప్డు. 

"ఏంటీ? ఎవరి మీదా?" అరధ్ం కానటుట్  అడిగింది. 

"మీ మీదే.. నువూవ్ ఆనంద్. మస్ట్  టెల్ యూ.. వెరీ హేపీ ఫర్ యూ బోత్!"  

"హహహ్ హా... అదా! నో వ స్.. ఆనంద్ రాకముందు నాకూ చాలా జంటలిన్ చూసేత్ ఇలాగే అనిపించేది." వంశీ భుజానిన్ 

తన భుజంతో ఢీకొడుతూ చెపిప్ంది అలల్రిగా.  

మహతి చేతిలోంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటూ నిజమా అనన్టుట్  చూశాడు. 

"నిజమా నిజమునన్రా.. గోడ మీద పాకుతునన్ చీమల జంట మీద కూడా అసూయనిపించేది. నమిమ్తీరాలి నువువ్." 

గటిట్గా నవేవ్సూత్  చెపిప్ంది. 

"సో... ఆ ఇంటివెపౖు వెళుత్నాన్ం ఇపుప్డు. జస్ట్  మాటాల్ డుదాం. తను వెళిళ్పోతోందని నినన్ చెపిప్నపుప్డు నీ ఫేస్ 

చూడాలసలు! ఫోటో తీసి గౌతమికి చూపిసేత్ తనకి ఇటేట్  అరధ్మయిపోయేది విషయం." ఆటపటిట్ంచింది. 
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"లేదు మహతీ. నువవ్నుకుంటునన్ంత ఈజీ కాదీ సమసయ్. ఒకరిగురించి ఒకరికి తెలిసినంత మా న సరిపోతుందా? 

ఏవో సవాలకష్ అనుకుంటాం. అనీన్ జరగవు. లీవిట్." మహతి ఇంటివెపౖు దారితీసూత్  చెపాప్డు. 

దాదాపు ఇంటికి వచేచ్దాకా మహతి ఏమీ మాటాల్ డలేదు. బయట పార్క్ చేసి ఉనన్ బెక్ౖ దగగ్ర నిలబడి ఇక 

బయలుదేరుతాననన్టుట్  చూశాడు.  

"వాయేజర్ తెలుసా?" ఉనన్టుట్ ండి అడిగింది. 

"ఉహూ.." 

"సెవెంటీ సెవెన్ లో నాసా పంపించిన సేప్స్ ఫ్ట్ . వాయేజర్ వన్ అండ్ టూ.. వారం తేడాలో రెండు."  

"వినాన్నేమో.. ఊ.. పేరు వినన్టేట్  ఉంది. చెపుప్." చేతులు కటుట్ కుని నిలబడి వింటునన్టూట్  తలూపాడు. 

"సోలార్ సిసట్మ్ ని దాటి వెళిళ్ ఎకక్డెనౖా లెఫ్ౖ ఉందేమో చూడాలి. అదీ దాని మిషన్." 

"ఊ.." 

"అది వెళిళ్ంది. చాలా దూరం.. దాదాపు ఆరువేల బిలియన్ కిలోమీటరల్ దూరం వెళాళ్క వెనకిక్ తిరిగి భూమి ఎలా 

ఉంటుందో ఫోటో తీయమనాన్రు. తీసి పంపింది. ఆ ఫోటో పేరు "Pale Blue Dot" ఇంటికెళాళ్క గూగుల్ చెయ్. ఓ వీడియో వసుత్ ంది. 

అది చూసి నాకు కాల్ చెయ్."  

"సరే.."  

"కాల్ చేసుత్ నాన్వ్." 

"యెస్.. వీడియో చూసి కాల్ చేసాత్ ను. దడుచుకోను కదా.. నాకసలే సేప్స్ అంటే భయం." నవువ్తూ బెక్ౖ సాట్ ర్ట్ చేసూత్  

అడిగాడు. 

  

మాటాల్ డకుండా రెండడుగులు వెనకిక్ వేసి చెయూయ్పింది.  

 

 

*** 

 

"వీడియో చూశావా?" అని ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసూత్ నే అడుగుతుందనుకునాన్డు. అలా అడగలేదు మహతి. 

"చెపుప్ వంశీ." మహతి మాటలోల్  ఎపుప్డూ లేని గాంభీరయ్ం.  
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"ఊ.. ఇంటర్సిట్ంగ్! మాటలోల్  చెపప్లేని ఫీలింగ్. మన ఇంత చినన్వాళళ్మా యూనివర్స్ లో..." ఏదో చెపప్బోయాడు. 

"వంశీ.. కార్ల్ సాగన్ మాటలు రోజుల తరబడి ననున్ హాంట్ చేసాయి. ఆరువేల బిలియన్ కిలోమీటరల్ దూరం నుండి 

ఫోటో తీసేత్.. ఓ చినన్ సెప్క్ లా కనిపించింది మనముంటునన్ ఇంత పెదద్ భూమీ. అలా ఫోటో తీయాలనిపించడం ఓ గొపప్ 

విషయమౖెతే.. దాని గురించి అతను చెపిప్న మాటలు ఉనాన్య్ చూడు.. అవీ నాకు అదుభ్తమనిపించినవి. That Dot.That's home. 

That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who 

ever was, lived out their lives. ఆ ఫోటోలో కనిపిసుత్ నన్ బుజిజ్ నీలం చుకక్ మన ఎర్త్. చినన్ అణువులో ఇంకా అతిచినన్ పారిట్కల్స్ 

మనం. మన లెఫ్ౖ అంతా ఆ చినన్ నీలం చుకక్లో ఉంది. అంతే. మన తెలివితేటలు చాలా గొపప్వి. సోలార్ సిసట్మ్ అవతల ఏముందా 

అని వెతికేంత గొపప్వి. ఏవేవో సాధించేసుత్ నాన్ం. మంచిదే.. కానీ ఆఫట్రాల్ మన జీవితం ఎంత వంశీ? అరవె ౖ ఏళుళ్.. అది కూడా 

రోగాలేల్కుండా బతికితే. అపుప్డే సగం దాటేసాం. రాజీ పడుతూ, ముసుగులేసుకుంటూ.. ఇలా బతకాలా? ఇలా బతికేసి చచిచ్పోవాలా? 

ఇంతేనా లెఫ్ౖ? మ లేకుండా.. ఈ శరీరానీన్, మనసునీ హింసించుకుంటూ బతకమనా ఇంత గొపప్ జనమ్ ఎతిత్ంది? In our obscurity 

– in all this vastness – there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves."  

 

"నిజమే.. కానీ.." 

 

వంశీ గొంతులో సందిగాధ్ నికి ఒకే ఒకక్ మాటతో చెక్ చెపేప్సింది మహతి. 

 

"నీకునన్దీ ఒకే ఒకక్ జీవితం వంశీ..." 

 

                                                                     *** 

ఇంకా ంది. 
                                  (రచయి  బాల్ గు http://kothavakaya.blogspot.com/)                                     
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