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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్కం 
  

 
The Forgotten Daughter – Renita D’Silva   

 మనిషికి కుటుంబం అనేది కనిపించని కోటలాంటిది. ఏ పరిసిథ్తులోల్నయినా సరే అండగా ఉండే  సవ్ంతవాళుళ్నాన్రు అనే 
ఆలోచన గొపప్ భరోసాని కలిగిసుత్ంది.  మనవాళళ్ని పేర్మిసాత్ము, అలుగుతాము, సాధిసాత్ము, పోటాల్డతాము, ఏడుసాత్ము, తిరగబడతాము. 
అవనీన్ మనకి వాళళ్మీద రకత్ సంబంధంతో వచిచ్న హకుక్లు అని ధీమా.  అటువంటిది తనవాళుళ్ అని తను నమిమ్నవారు  తనకేమీ 
కారనీ,  అసలు సవ్ంతవాళుళ్ తనని  అకక్రేల్దు అని దూరం చేసుకునాన్రని తెలిసేత్...???   

 
నిషా లండన లో సాట్టిసిట్కల ఎనలిసట్ గా పనిచేసుత్నన్ ఇండియన యువతి. లెకక్లే ఆమె 

పర్పంచం. ఆమె తలిల్దండుర్లు లేఖా కామత , రవి కామత లు ఇదద్రూ పేరొందిన సైంటిసట్స్.  మాటల కనాన్ 
చేతలు గొపప్వి అని నమిమ్నవారు. సెంటిమెంటస్ అసలు లేవు. చినన్పప్టినుంచీ నిషాకి పార్కిట్కాలిటీనీ, చదువు 
విలువ,  శర్మ విలువ నేరుప్తూ వచాచ్రు. ఎపుప్డూ పేర్మని బయటకి పర్కటించడం అనేదాని మీద వాళల్కి 
నమమ్కం లేదు. ఎపుప్డూ నిషాకి we love you అని చెపప్లేదు కానీ ఆమెను 
పేర్మతోనూ కర్మశిక్షణతోనూ  పెంచారు. చినన్పప్టి  నుంచీ కూడా ఏడిచ్ సాధించుకోవడం లాంటివి 
సాగనివవ్లేదు. కావాలిస్నది పొందాలంటే దానికి తగిన అరహ్త తెచుచ్కోవాలని చెపేప్వారు. నిషాకి కూడా వారి 
అలవాటేల్ వచిచ్, ఎంత చికుక్ సమసయ్లొచిచ్నా కూడా మనసులోనే కషట్మైన లెకక్లు సాధన చేసుకుంటూ 
ఎమోషనస్ కంటోర్ల చేసుకోవడం, భావోదేవ్గాలను దాచుకోవడం అలవాటైపోయింది. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ 
తొణకని వయ్కిత్తవ్ం ఆమెది.  

 
నిషా బోయ ఫెర్ండ మేట, ఒక కాలేజ లో మాథస్  పొర్ఫెసర. అతనికి నిషా అంటే పార్ణం. మేట తెలివైనవాడు, మంచి 

మనసునన్వాడు. నిషాని కలిసిన మొదటిసారే ఆమె తెలివితేటలకి ఆకరిష్ంచబడాడ్డు. వారి సేన్హం నెమమ్దిగా ఇషట్ంగా మారి, ఇదద్రూ కలిసి ఒకే 
అపారెట్మ్ంటోల్ నివసిసించేవరకూ వచిచ్ంది. నిషా తలిల్దండుర్లకు కూడా అతను నచాచ్డు. మేట పెళిళ్చేసుకుందాం అని ఎనిన్సారుల్ అడిగినా, 
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ఇంకా తనకి కొంత టైం కావాలని  నిషా దాటవేసుత్ంది. తనకి మేట అంటే అభిమానం, సెప్షల ఫీలింగస్ ఉనాన్యని ఆమెకు తెలుసు, కానీ అది 
పేర్మేనా అని  ఆమెకి అనుమానం. పేర్మ పర్కటించడం అలవాటు లేదేమో, ఎపుడూ love you అని అతనికి  చెపప్లేదు. ఎపుడనాన్ చెపాప్లని 
అనిపించినా కూడా, గొంతు నొకుక్కుపోయినటట్యి మాట పెగలదు. ఆమె మనసత్తవ్ం తెలిసిన వాడవటడం వలన మేట అరధ్ం చేసుకుని 
ఓపికగా ఎదురుచూసూత్ ఉంటాడు.  

 
నిషా తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఒక కారు పర్మాదంలో మరణిసాత్రు.  నిషా ఉనన్టుట్ండి ఒంటరిదయిపోయింది. వాళళ్ 

అంతయ్కిర్యల సమయంలో కూడా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్నా ఎలాగో తమాయించుకుని అందరిముందూ ఏడవకుండా బయటపడింది. వాళళ్ 
లాయరు తలిల్దండుర్లు నిషా కోసం వార్సిన  ఒక లెటర ఇచాచ్డు. అందులో "నిషా, నువువ్ మా సవ్ంత కూతురివి కాదు."  అనన్ మొదటి 
వాకయ్ం  చూడగానే నిషాకి ఒకక్సారిగా తన పర్పంచం కూలిపోయిన ఫీలింగ.   కొనిన్ నిమిషాలు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. వాళుళ్ జోక 
చేసుత్నాన్రేమో అనుకుంది ముందు, కానీ వాళళ్ సంగతి తెలిసినదవటంతో నిజమే అని నమామ్లిస్ వచిచ్ంది. ఇంకా అందులో "నీకు ఈవిషయం 
ఈ లెటర దావ్రా తెలుసుత్ందీ అంటే, ఇపప్టికి మేము లేము అని అరధ్ం. లేకపోతే మేమే నీకు ఎపుప్డో సవ్యంగా చెపాప్లనుకునాన్ము.  నినున్ 
మేము మంగళూర దగగ్ర ధోనికటేట్ లోని ఒక కిర్సిట్యన  కానెవ్ంట నుండి తెచుచ్కునాన్ము. కానీ మేమిదద్రం  నినున్ నిజంగా పేర్మించాము." 
అనీనూ, కానెవ్ంట అడెర్స, ఫోన నంబర మాతర్ం ఉనాన్యి.  

 
నిషాకి మెదడు షాక తో పనిచెయయ్డం మానేసింది. ఎనోన్ ఆలోచనలు, జాఞ్పకాలూ, పర్శన్లూ, వేదనలూ ఆమెని 

ఆకర్మించాయి. ఊహ తెలిసిన నుంచీ ఆమెకి తను కేవలం బిర్టీష దేశసుత్రాలు మాతర్మే అనీ, ఇండియాతో తనకేమీ సంబంధం లేదనీ గటిట్ 
అభిపార్యం. దానికి తగగ్టేట్ ఎపుప్డూ సెలవుల కోసం కూడా వాళుళ్ ఇండియా వెళళ్లేదు. మిగతా ఇండియనస్ వెళుత్నన్టూట్ మనం ఎందుకు 
ఇండియా శెలవులకి కి వెళల్డం లేదూ అని అడిగినదానికి, తలిల్ తమకి అకక్డ ఎవరూ చుటాట్లు లేరు వెళళ్డానికి అని చెపిప్ంది.  కానీ సెలవులోల్ 
తనకి కనన్డ భాష కూడా నేరిప్ంచారు. ఎందుకూ అని అడిగితే అది మన మాతృభాష కాబటిట్ నువూవ్ నేరుచ్కోవాలిస్ందే అని చెపాప్రు. 
ఇనాన్ళూళ్ తను వీళేళ్ తన సవ్ంత తలిల్దండుర్లు అనుకుంది. ఇపుడు అది అబదధ్ం అని తేలిపోయింది. ఇనాన్ళుళ్ తనకి చెపప్కుండా మోసం 
చేసారని కూడా అనుకుంది. తను వాళళ్ పిలల్ కాకపోతే మరి తన తలిల్దండుర్లెవరు? వాళుళ్ తనని ఎందుకు వదిలేసారు? ఏ పరిసిథ్తులోల్ తనని 
ఇచెచ్యాయ్లిస్ వచిచ్ంది? తనని ఎందుకు వదద్నుకునాన్రు? తను కానెవ్ంటోల్ దొరికింది అని చెపాప్రు అంటే తన అసలు వాళుళ్ తనని కానెవ్ంటోల్ 
వదిలేసారనన్మాట. అసలు ఇది నిజం అని నమమ్డానికి ఋజువు ఏమిటి అనుకుంది. ఏదీ ఋజువు లేకుండా నమమ్కూడదని ఆమెకి 
తలిల్దండుర్లే నేరిప్ంచారు మరి.  అపుడు ఆమెకి, తన చినన్పప్టి ఫొటోస ఏమీ లేవని గురొత్చిచ్ంది. తన చినన్పప్టి ఫొటోస   లేవేమని అడిగితే 
తలిల్ అవనీన్ ఒక అగిన్పర్మాదంలో కాలిపోయాయని చెపిప్ంది.  అది నిజం కాదనీ, అవి లేకపోవడమే ఈ విషయం నిజమనడానికి ఋజువు 
అని అరధ్మయియ్ంది నిషాకి. ఐదేళళ్ వయసునన్పుప్డు మొదటిసారి సూక్లిక్ వెళుత్నన్పుప్డు తీసిన ఫోటోలు గురొత్చాచ్యి. తనకి 
తెలిసినంతవరకూ అవే తన మొదటి ఫోటోలు. వాటిలో తనకి నోటికి పెదద్ గర్హణపు మొరిర్ ఉండటం గురుత్కొచిచ్ంది.  తరువాత దానికి 
ఆపరేషన చేసి సరిచెయయ్డంతో ఇపుడు దాని గురుత్గా ఒక మచచ్ మాతర్ం  మిగిలింది.  
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నిషాకి మళీళ్ ఆలోచనలు చుటుట్ముటాట్యి. తన నోటి మొరిర్  వలన వికృతంగా  ఉండటమే తనని కనన్వాళుళ్ 
వదిలించుకోడానికి కారణమా అనుకుంది. తనకి మొదటి ఫోటో ఐదేళళ్పుప్డు ఉందీ అంటే, తనని వాళుళ్ అపుప్డే తీసుకొచుచ్కుని ఉండాలి. 
మరి మనిషికి మెదడులో జాఞ్పకాలు మూడేళళ్ వయసు నుండీ ఉంటాయంటారు కదా, మరి తనకి ఎందుకని ఏమీ  గురుత్ లేవు అనుకుంది. తన 
కనన్వాళుళ్  తనని అకక్రేల్దని వదిలించుకునాన్రు అనన్ వూహని ఆమె భరించలేకుండా ఉంది. పెంచుకునన్వాళుళ్  పేర్మగా చూసుకునన్ 
విషయాలు గురుత్కొచిచ్నా అవి ఏమాతర్ం సాంతవ్న ఇవవ్టం లేదు ఆమెకి. అపప్టి వరకూ తనకో కుటుంబం ఉండేది, తనకో అసిత్తవ్ం ఉండేది. 
ఇపుడు అసలు తానెవరో తన మూలాలేమిటో కూడా తెలీకుండా పోయాయి. తన పర్పంచం మొతత్ం తలకిర్ందులైన భావం. తనెవరికీ అకక్రేల్దు, 
తనకెవరూ లేరు, తనని ఎవరూ పేర్మించలేదు  అనన్ భావం ఆమెని  కృంగదీసింది. ఎవరిని నమామ్లో ఎవరిని నమమ్కూడదో తెలీనటుట్ 
అయిపోయింది. దుఃఖం కోపం అదుపు చేసుకోలేక, ఇంటోల్ని సామానులు విసిరి పగలగొటిట్ంది. పిచిచ్గా కేకలు పెటిట్ంది.  ఆమెలోని  సిథ్రతవ్ం, 
పరిణితి మాయమయియ్, బేలగా వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది. కొంచే తేరుకునన్ తరువాత తనేనా అలా సమతులయ్త కోలోప్యిందని ఆమెకే ఆశచ్రయ్ం 
కలిగింది.  

 
నిషాకి తనని ఎందుకు వదిలేసారు అనన్ది పెదద్ వయ్ధగా  మారింది. 'ఒకవేళ తన అసలు తలిల్కి  పెళిల్ కాకుండానే తను 

పుటిట్ందేమో, ఓ ఇరవయేయ్ళళ్ కిర్తం రోజులోల్ ఇండియాలో ఆమెకు  అది పెదద్ సమసయ్గానే పరిణమించి ఉండాలి. బహుశా అందుకే ననున్ చరచ్ 
లో వదిలేసిందేమో. నా వికృతమైన మొరిర్ కారణం అయిఉండదు ' అనుకుంది. మళీళ్ 'ఏమో రెండూ కారణాలేనేమో' అనుకుంది.   ఏ 
ఆలోచనా ఆమెకి ఊరటనివవ్లేదు.   ' నా అసలు తలిల్దండుర్లెవరు? ననెన్ందుకు వదిలించుకునాన్రు? అసలు నేనెవరిని?' అనే 
పర్శన్లు పదేపదే ఆమెని వేధించసాగాయి. ఆమె మనసైత్రాయ్నిన్ కోలోప్యింది.  ఈ పర్శన్లకి సమాధానాలు తెలుసుకునే వరకు తనకి 
మనశాశ్ంతి ఉండదని ఆమెకి అరధ్మయియ్ంది. 

 
అంతకు కొనిన్రోజుల కిర్తం నుంచీ నిషాకి ఏదో అసప్షట్మయిన కల  వచేచ్ది. కలలో ఏం జరిగిందో గురుత్ ఉండదు 

కానీ,  మెలకువ తరావ్త కూడా వదలని మలెల్ల పరిమళం, యేవో పురా సమ్ృతులు  వెంటాడుతునన్ భావన.  తనే రోజూ మలెల్పూలని 
చూడలేదు, మలెల్ల సెంట వాసన తపప్. ఆ కలకి అరధ్ం ఏమిటా అని రీసెరచ్ చేసింది కానీ ఏమీ తెలీలేదు. ఇపుడు హటాతుత్గా ఆ కలకి 
పొడిగింపు గురుత్కు రాసాగింది ఆమెకి.  చరచ్ లో పార్రధ్నకు కూరుచ్నే బెంచీల వాసన ,  మలెల్ల అతత్రు కలిసి వాయ్పించిన కరూప్రపు పరిమళం, 
సనాయ్సినులు మందర్ంగా పాడుతునన్పార్రధ్నా గీతాలు... నిషాకి అది నిజంగా కలలో జరిగిందా, లేక తన మెదడులో తనకి తెలీకుండానే 
జరుగుతునన్ కలప్నలా  అనన్ అనుమానం కలిగింది.  అసలు తను చరచ్ లో ఎందుకుంది? తను హిందువా లేక కిర్షిట్యనా అనుకుంది. 
తలిల్తండుర్ల ఇంటోల్ తన గురించి ఇంకేమనాన్ వివరాలు దొరుకుతాయేమో అని వెతకటం మొదలు పెటిట్ంది. చివరికి ఒక ఫైల లో 
ఇండియాలోని  వాళళ్ పరిశోధన వివరాలతో పాటు, మంగుళూర లో టివ్నస్ ఉనాన్రని తెలిసినటుట్, వారిలో ఒక పాపకి మొరిర్  ఉనన్టుట్ 
రాసుకునన్ నోటస్ కనిపించాయి. చూడగానే అవి తన గురించే అని అరధ్మయియ్ంది నిషాకి.  అదే ఫైలోల్ ఒకే రూపుతో ఉనన్ నెలల వయసునన్ 
కవలపిలల్ల ఫోటో దొరికింది. ఇదద్రూ అచచ్ం ఒకేలా ఉనాన్రు అయితే, ఒక పాప మామూలుగా ఉంటే, ఇంకో పాపకి మాతర్ం నోరు గర్హణపు 
మొరిర్ ఉంది.  తనకి ఒక కవల సోదరి ఉందనన్ విషయం  నిషాకి సంతోషానిన్ విచారానిన్ ఏకకాలంలో కలుగచేసాయి.  'తన సోదరి కూడా 
తనతో పాటే చరచ్ లో ఉండేదా? మరి తన గురించి తనకెందుకు ఏమీ గురుత్లేదు' అనుకోసాగింది. ఆ విషయాలే ఆలోచిసూత్ మగత నిదర్లోకి 
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జారుకుంది నిషా. ఆ మగతలో జాఞ్పకాల అటట్డుగు పొరలోల్నుంచి కొనిన్ సంఘటనలు అసప్షట్ంగా గురుత్కు రాసాగాయి. ఒక  మూడు 
నాలుగేళల్  చినన్పిలల్ ఒక కానెవ్ంట బిలిడ్ంగ లోని చరచ్ లో పరుగులు పెటట్డం... మలెల్పందిరి పకక్న కూరుచ్ని పూలు మాల కడుతునన్ సిసట్ర 
పిర్య మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి వూగుతూ ఆడటం... ముందునన్ తోటలో ఆడుకుంటుంటే, దాని గేట వూచలలోంచి ఎవరో సతరీ తనని 
గమనిసూత్, ఆ పాప ఆమెని చూసిందని తెలియగానే కనిపించకుండా పకక్కి పోయిన సంగతి, ఆమెని గురుత్ పటిట్  పరుగున గేటు దగగ్రికి వెళిళ్, 
ఆ వూచలోల్ంచి బయటకు చూసూత్ గాటిట్గా ఏడవటం... ఆ సతరీ కనిపించకుండా పోతే పరుగున కానెవ్ంట లోపలికి వెళిళ్  సిసట్ర పిర్య దగగ్రికి 
వెళిళ్ కౌగలించుకుని ఏడవటం... లీలగా గురుత్కు రాసాగాయి. మెలకువ వచిచ్న నిషాకి కలలోని సంగతులు ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించాయి. ఆ 
సిసట్ర పిర్య ఎవరో గానీ ఆమె దగగ్ర తనకు బాగా చేరిక అని అరధ్మయియ్ంది. అవి కేవలం కల కాదేమో,  తన చినన్పప్టి జాఞ్పకాలేమో 
అనిపించాయి. 'మరి ఆ జాఞ్పకాలోల్ తన సోదరి ఎందుకు లేదు? తనకి నేను గురుత్నాన్నా? తను ననున్ ఎపుప్డనాన్ మిస అయియ్ందా? ' అన 
పర్శన్లూ కలిగాయి. ఇపుడు అచచ్ం తనలాగే ఉనన్ తన సోదరిని కలుసుకోవాలనన్ కోరిక బలంగా కలిగింది నిషాకి.    

 
 
ఇండియా వెళిళ్ అయినా అసలు విషయాలు తన మూలాలు కనుకోక్వాలని నిషా నిశచ్యించుకుంది. లేకపోతే తనకి శాంతి 

ఉండదని ఆమెకు అరధ్మయింది.  మేట కూడా ఆ విషయాలు తెలుసుకుంటేనే ఆమెకి శాంతి, లేకపోతే ఆవిషయం ఆమెని సిథ్మితంగా 
ఉండనివవ్దు  అనుకుని, దానికి  పోర్తస్హించాడు. తలిల్ ఉతత్రంలో వార్సిన  కానెవ్ంట ఫోన నంబర కు కాల చేసింది నిషా.  ఫోన ఆనస్ర చేసిన 
నన తో  పిర్య తన విషయం చెపిప్, ఆ కానెవ్ంట నుంచి తనని దతత్త ఇచిచ్నటట్యితే  ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను అని 
అడిగింది. ఆమె తమ దగగ్ర పాత రికారుడ్లేవీ లేవనీ, అయినా మరునాడు ఫోన చేసేత్ ఈలోగా వెదికి  చెపాత్నని  చెపిప్ంది. ' సిసట్ర పిర్య అని 
ఎవరనాన్ అకక్డ ఉనాన్రా?' అని అడిగితే ఆమె 'ఒకపుప్డు ఉండేవారు, ఇపుడు వృదాద్య్పయ్ం వలన ఆరోగయ్ం పాడయి హాసిప్టలోల్ దాదాపు 
కోమాలో ఉనాన్రు.'  అని చెపిప్ంది. అపప్టోల్ కానెవ్ంటోల్ పని చేసిన వాళళ్కెవరికైనా తెలుసుత్ందేమో అని నిషా అంటే,  అపప్టి వాళుళ్ ఎవరూ 
ఇపుడకక్డ లేరని, అయినా పర్యతిన్సాత్నని  చెపిప్ంది ఆ నన.  మరునాడు కానెవ్ంట కి ఫోన చేసేత్ ఆ నన తను కొనిన్ విషయాలు 
తెలుసుకోగాలిగాననీ, తనెలాగూ ఇండియా రావాలనుకుంటుంది కాబటిట్ వచిచ్న తరువాత సవ్యంగా మాటాల్డొచుచ్ అని  చెపిప్ంది. ఆ సంగతి 
మేట కి చెపిప్ వెంటనే ఇండియా పర్యాణమయింది.  మేట  తానూ తోడు వసాత్ననాన్డు కానీ, నిషా  తానొకక్తే వెళతానని వారించింది. 
అవసరమయితే తనని రమమ్ని పిలుసాత్ను అని చెపిప్ంది.  అకక్డేం విషయాలు తెలిసినా, ఏం జరిగినా అపెస్ట అవొవ్దద్నీ, తలిల్నీ  చెలిల్నీ కలిసి 
కొంతకాలం గడిపి తిరిగి తనదగగ్రికి వచేచ్యయ్మనీ, ఆమె కోసం ఎదురు చూసుత్ంటాననీ చెపిప్ పంపాడు.  ఇండియా వెళిళ్న తరువాత అకక్డేం 
తెలుసుకోవాలిస్ వసుత్ందో అనీ, తలిల్ గానీ, సోదరి గానీ తనతో ఎలా పర్వరిత్సాత్రో, అసలు మాటాల్డటా నికి ఇషట్పడతారో లేదో లాంటి 
సందేహాలతో నిషా ఇండియా బయలుదేరింది. 

 
దేవి ఒక కాలేజీ సూట్డెంట. మంగుళూరు దగగ్ర ఒక చినన్ పలెల్టూరిలో తలిల్ శిలప్తో కలిసి ఉంటుంది. శిలప్కి దేవి మీదే 

పంచపార్ణాలూనూ. కూతురు మంచి పర్వరత్నతో వూరిలో ఎవరిచేతా వేలెతిత్ చూపించుకోకూడదని ఆమె ఆశ.  అచచ్మైన టీనేజ అమామ్యికి 
పర్తీక దేవి. సమాజం అమామ్యిల పటల్ చూపించే వివకాష్, అబాబ్యిలకి  ఉనన్ పర్తేయ్క హకుక్లూ, రాయతీలూ  అంటే విపరీతమయిన కోపం. 
అబాబ్యిలు వారికిషట్మొచిచ్నటుట్ పర్వరిత్ంచవచుచ్ కానీ అమామ్యిలు మాతర్ం అణిగి ఉండాలి, అమామ్యిలు అబాబ్యిలతో 
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మాటాల్డకూడదు  అనే భావాలు ఆమెకు చిరాకు తెపిప్సూత్త్ ఉంటాయి.  తలిల్ చూపించే పేర్మ కూడా ఆమెకి విపరీతంగా తోసుత్ంది. అసత్మానూ 
తలిల్ని విసుకుక్ంటుంది ఆ అతి పేర్మకి.  ఎపుప్డు తలిల్ నుండి దూరంగా వెళిల్పోతానా అని ఎదురుచూసూత్ ఉంటుంది. కాలేజీలోనే తను 
పేర్మించిన రోహన ని పెళిల్ చేసుకుని అతని పై చదువుల కోసం ఇంగాల్ండ వెళిళ్పోతుంది. అకక్డ తనకి ఆంక్షలు పెటేట్వారు ఎవరూ లేరని, 
తనకి  ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ సవ్తంతర్ంగా బర్తకొచచ్నీ  సంతోషించినా, కొనిన్ రోజులకే ఆ జీవితం విసుగు పుటిట్ంది. తలిల్ మీద బెంగ 
మొదలయియ్ంది. తలిల్ పేర్మ కొంచెం కొంచెం అరధ్ం అవవ్సాగింది. అపప్టి వరకూ ఎపుప్డు దూరంగా వెళిళ్పోతానా అని చూసిన తను 
ఇపుడు  తలిల్ని ఎపుడు చూసాత్నా అని ఎదురు చూసోత్ంది.  ఈలోగా తను తలిల్ కాబోతుందని తెలిసి ఆ సంగతి తలిల్తో పంచుకోవాలని ఫోన 
చేసుత్ంటే ఎనిన్సారుల్  చేసినా ఆమె ఫోన తియయ్డం లేదు. చివరకు  పర్కిక్ంటి ఆవిడ తీసి, తలిల్కి కొనిన్రోజులుగా ఆరోగయ్ం బాగోలేదని, 
కోమాలోకి వెళిళ్పోయి ఆసుపతిర్లో ఉందనీ చెపిప్ంది. దేవి వెంటనే బయలుదేరి ఇండియాకి వచిచ్ తలిల్ దగగ్రే ఉండి ఆమె సప్ృహలోకి వచిచ్ 
తనని గురుత్పటేట్రోజుకోసం ఎదురు చూసోత్ంది. ఇంటోల్ తలిల్ డైరీ ఒకటి దొరికేతే అది చదువుతూ తనకి తెలియని తలిల్ కథ తెలుసుకుంటోంది.  

 
శిలప్ మంగళూరు దగగ్రి ఒక పలెల్టూరులో పేదరైతు కూతురు.  ఆమెకు  పదమూడేళళ్ వయసులో తలిల్  ఒక డైరీ 

బహుమతిగా ఇచిచ్ంది.  ఆడపిలల్ బాధయ్త పెళిళ్చేసుకుని చకక్ని పిలల్లని కనడమే అని  చెపేప్ది తలిల్.  భరత్ పేర్మను 
సంపాదించుకోడానికి  మారగ్ం రుచికరంగా వండి పెటట్డమే అని చెపిప్ శిలప్కు చకక్గా వంటలు నేరిప్ంచేది తలిల్. ఆ వంటలను డైరీలో 
వార్సుకుని, వాటితో పాటు రోజూ జరిగిన ముఖయ్ విషయాలని , తన ఆలోచనలిన్ కూడా అందులో వార్సుకునేది శిలప్. కొనాన్ళళ్కి పర్కక్ వూరి 
నుంచి మనోజ అనే రైతు యువకుడు పెళిల్చూపులకోసం వచిచ్ , శిలప్ని ఇషట్పడి కటన్ం లేకుండానే పెళిల్ చేసుకునాన్డు . మనోజ శిలప్ని ఎంతో 
పేర్మగా చూసుకునేవాడు. ఎనేన్ళుళ్ గడిచినా వాళళ్కి పిలల్లు కలగలేదు. ఇలవేలుప్ గణపతికి మొకుక్కునాన్ కూడా ఫలితం 
లేకపోయింది.  ఆవూరి చివర చెటల్ కిర్ంద దేవి అనే ఒకామె ఇహపరాలు పటిట్ంచుకోకుండా ఉండేది. అందరూ ఆమెని పిచిచ్ది అనేవారు. 
శిలప్కు మాతర్ం ఆమెకు మహిమలు తెలుసని నమమ్కం కలిగింది. ఆమెతో సేన్హంగా ఉండేది. ఒకరోజు ఆమెతో పిలల్లు కావాలని అడిగితే, 
'నీకు పిలల్లు పుడతారు కానీ నువువ్ దానికి తగిన మూలయ్ం చెలిల్ంచాలిస్ వసుత్ంది . అది నీకు ఇషట్మేనా' అని అడిగింది ఆమె. ఏమయినా పరేల్దు 
నాకు పిలల్లు కావాలి  అని అడిగింది శిలప్. సరే అయితే, వెళిళ్ గణపతికి పూజ చేసుకో అని చెపిప్ పంపింది. కొనాన్ళళ్కు శిలప్ గరభ్వతి 
అయింది. మనోజ ఆమెని ఎంతో పేర్మగా జాగర్తత్గా చూసుకోసాగాడు. శిలప్కు నెలలు నిండుతుండగా భారాయ్భరత్లిదద్రూ పొలం నుంచి వసూత్ 
ఒకరోజు భయంకరమైన తుఫానులో  జరిగిన పర్మాదంలో మనోజ మరణించాడు. చావుబర్తుకులోల్ కొటాట్డుతూ తనదగగ్రే ఉండమని శిలప్ని 
అడుగుతునాన్, పొటట్లో పిలల్లను రకిష్ంచుకోవాలని భరత్ను అకక్డే వదిలేసి డాకట్రు దగగ్రకు పరిగెడుతుంది. మరణించే  ముందు  మనోజ 
నిసస్హాయపు చూపు ఆమెని వెంటాడుతూ బాధకు గురి చేసూత్ ఉంది.  

 
శిలప్కు ఇదద్రు ఆడపిలల్లు పుటాట్రు. ఒక పాప చకక్గా చందమామలా ఉంటే, రెండో పాపకి నోటి దగగ్ర గర్హణం  మొరిర్తో 

వికృతంగా ఉండేది. ఒకరికి దేవి అనీ , ఇంకొకరికి నిషా అని పేరుల్ పెటిట్ంది శిలప్.  నిషాని చూసి వూరిలో అందరూ ఏదో శాపం తగిలిందనీ, 
ఆపాపని ఏవో దుషట్గర్హాలు ఆవహించాయనీ శిలప్ మొహం మీదే అంటునాన్ శిలప్ వాళళ్ని పటిట్ంచుకోలేదు.  అందరూ దేవిని ఎతుత్కుని 
ముదాద్డేవారు గానీ, నిషా వైపు చూసే వారు కాదు. దేవి ఆ పిలల్లిదద్రూ శిలప్ దగగ్ర కొంత కాలమే ఉంటారనీ, ఒకరిని తను వదులుకోవాలనీ 
చెపిప్ంది.  పిలల్ల కోసం భరత్ని పోగొటుట్కునాన్ను కదా అని అడిగితే, 'ఇంకా ఆ బదులు తీరలేదు' అని చెపిప్ంది.  ఇదద్రిలో ఎవరు అని అడిగితే 
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జవాబు చెపప్కుండా, ఉనన్నాన్ళూళ్ వాళళ్తో చకక్గా గడుపు అని చెపిప్ంది దేవి. శిలప్ ఇదద్రినీ చకక్గా చూసుకోసాగింది. దగగ్ర సేన్హితులు 
కూడా నిషాని ఉనన్టేట్ గురిత్ంచనటూట్  పర్వరిత్సుత్ండడంతో శిలప్ నిషాని తనే జాగర్తత్గా, పేర్మగా చూసుకొనేది.  అందరి చేతా నిరల్క్షయ్ం 
చెయయ్బడడ్దని నిషా అంటే పర్తేయ్కమైన పేర్మ శిలప్కి. పిలల్లకు రెండునన్రేళుళ్ ఉనన్ టైంలో విపరీతమయిన జవ్రం వచిచ్ ఎనిన్ రోజులయినా 
తగగ్క సప్ృహ కోలోప్యారు.  ఆసుపతిర్లో చేరిచ్నా ఫలితం కనిపించలేదు. తనకి  దేవి మాతర్మే దికక్ని తలిచి ఆమె కాళళ్ మీద పడి 
పార్రిధ్ంచింది శిలప్.  దేవి 'నువువ్ ఒకరిని వదలాలిస్న సమయం ఇదే. వెంటనే ఆ పని చెయియ్. లేకపోతే నీకు  ఇదద్రూ దకక్రు.' అని చెపిప్ంది. 
చేసేది లేక ఏం చెయాయ్లని అడిగితే 'దోనేకటిట్ దగగ్ర సేకెర్డ హారట్ కానెవ్ంటోల్ వదిలిపెటుట్, మళీళ్ ఇంకెపుప్డూ వెనకిక్ తీసుకురాకు. అలా చేసేత్ నీకు 
సరవ్నాశనమే మిగులుతుంది ' అని చెపిప్ంది. ఎవరిని వదులుకోవాలి అని అడిగితే, అది నువేవ్ నిరణ్యించుకో అని చెపిప్ంది దేవి. శిలప్కి 
అలోచించగా నిషాని వదలటమే మంచిది అనిపించింది. తన దగగ్రుంటే చుటుట్పకక్ల వాళళ్ నిరాదరణ తపప్ ఆ పాపకి దకేక్ది ఏమీ ఉండదనీ, 
పేదరికంతో ఆ వైకలాయ్నిన్ బాగు చేయించే శకిత్ కూడా తనకి లేదు కాబటిట్ అకక్డయితే ఏదో ఒకటి చేసే అవకాశం ఉందని ఆమెకి 
అనిపించింది. గుండె రాయి చేసుకుని నిషాని తీసుకు వెళిళ్, దేవి చెపిప్న కానెవ్ంటోల్  ఒక సిసట్ర చేతులోల్ వదిలి వచిచ్ంది. కొంతసేపటికే 
ఆశచ్రయ్కరంగా దేవి చెపిప్నటుట్ చినన్దేవికి జవ్రం తగిగ్ బాగుపడింది. అకక్డ కానెవ్ంటోల్ ఎంతకీ జవ్రం తగగ్క పర్మాద సిథ్తిలో ఉనన్ నిషాని చివరి 
ఆశగా, చరచ్ లో జీసస దగగ్ర పెటిట్ పార్రిధ్ంచగానే నిముషాలోల్ బాగుపడింది. ఆవిషయం అందరికీ తెలిసి నిషాని మిరకిల చైలడ్ అని 
అనుకోవడం మొదలుపెటాట్రు.  ఆ విషయం వూరంతా తెలిస్ంది.  

 
శిలప్ ఎనోన్సారుల్ కానెవ్ంట దగగ్రికి వెళిళ్ నిషాని దూరం నుంచే చూసి ఏడుసూత్ తిరిగి వచేచ్ది. నిషా ఆమెని గమనించి 

దగగ్రకు వచేచ్లోగా కనిపించకుండా మాయమయేది. కొనాన్ళళ్కి కానెవ్ంట నుండి ఒకామె వచిచ్ ' ఇంగాల్ండ నుండి వచిచ్న ఇదద్రు సైంటిసుట్ల్ 
నిషా గురించి విని, వాళుళ్  చేసుత్నన్ పరిశోధనలో భాగంగా ఆపాపని చూడడానికి వచాచ్రు. కానీ ఆ పాపని చూడగానే వాళళ్కి ఆమె మీద పేర్మ 
కలిగి ఆమెని దతత్త తీసుకోవాలని అనుకుంటునాన్రు. పాపని ఇంగాల్ండ  తీసుకువెళిళ్ చకక్గా పెంచుకుంటారు. మొరిర్ కూడా 
బాగుచేయిసాత్రట. నీకిషట్మయితే పాపని దతత్త ఇవావ్లని అనుకుంటునాన్ము.  వాళళ్ దగగ్ర పాపకి మంచి భవిషయ్తుత్ ఉంటుంది 
అలోచించుకోమని ' చెపిప్ంది.  శిలప్ నిషా  భవిషయ్తుత్ గురించి అలోచించి, ఇక తనకెపుప్డూ ఆమెని మళీళ్ చూసే అవకాశం ఉండదు అని 
తెలిసి కూడా ఒపుప్కుని, దతత్త పేపరస్ సంతకం చేసి ఇచిచ్ంది. అపపిత్ నుండీ నిషా మీది పేర్మని కూడా దేవి మీదే చూపించడం 
మొదలుపెటిట్ంది. ఇకక్డి వరకూ తలిల్ డైరీ చదివిన దేవి, తనకో కవల సోదరి ఉందని తెలిసి ఆశచ్రయ్పోయింది. వెంటనే ఆమెని చూడాలని 
అనిపించింది. వివరాలేమనాన్ దొరుకుతాయేమో అని ఇలల్ంతా వెదికింది కానీ ఏమీ దొరకలేదు. తను ఇంగాల్ండ తిరిగి వెళాళ్క నిషా గురించి 
వెదకాలని అనుకుంది. తలిల్ డైరీ నిషాకి కానుకగా ఇవావ్లనీ, దానితో ఆమె మీద తలిల్కి ఎంత పేర్మో తెలుసుత్ందని అనుకుంది.  

 
ఇండియా వచిచ్న నిషా ఎలాగో కషట్పడి కానెవ్ంట అడర్స కనుకుక్ని వెళిళ్ంది. లోపలి వెళిళ్ చూసేసరికి ఆ పరిసరాలు 

ఆమెకు ఎపుప్డో తనకి తెలిసినటుట్, అకక్డ కొనిన్ సంఘటనలు గురుత్కురావటం మొదలయియ్ంది.  ఫోనోల్ మాటాల్డిన నన తనకు అంతకు 
ముందు అకక్డ ఉండి వెళిళ్న ఇంకో సిసట్ర దావ్రా తెలిసిన  నిషా కథ  చెపిప్ంది. నిషాని ఆసుపతిర్లో ఉనన్ సిసట్ర పిర్య దగగ్రకు తీసుకు వెళితే, 
అపప్టివరకూ ఎవరినీ గురుత్పటట్ని సిథ్తిలో ఉనన్ ఆమె చితర్ంగా నిషాని గురుత్ పటిట్, 'ఆమె ఒక మిరకిల చైలడ్ అనీ, ఆమెని అందరూ చాలా 
ఇషట్పడేవారనీ , ఆమె ఇంగల్ండ  వెళిళ్పోయాక అందరూ తలుచుకునే వారనీ' చెపిప్, అంతకు ముందు ఆమె తలిల్ తరచూ చూడడానికి 
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వచేచ్దనీ  చెపిప్ంది. అపుడు నిషాకి ఆ కలలో గేటు దగగ్ర కనిపించిన ఆమె తన తలిల్ అని అరధ్మయింది. తనని చూడాడానికి వచేచ్దంటే 
తనంటే పేర్మ ఉందనన్మాట, కావాలని వదిలించుకోలేదు అని సంతృపిత్ కలిగింది. సిసట్ర పిర్య నిషా తలిల్ పేరు శిలప్ అనీ, పకక్నే ఉనన్ 
సోంపేట అనే వూరోల్ ఉంటుందనీ చెపిప్ంది. నిషా మళీళ్ వసాత్నని చెపిప్ సెలవు తీసుకుని తలిల్నీ, సోదరినీ కలవాలని బయలుదేరింది. 

 
ఇది కేవలం నిషా కథ మాతర్మే కాదు. ముగుగ్రు సతరీల కథ. నిషా తన మూలాలు వెదుకుక్నన్ అనేవ్షణ , దేవి లాంటి వాళుళ్ 

దాదాపు పర్తీ ఇంటిలోనూ కనిపిసాత్రు. ఆ వయసులో ఉనన్పుప్డు జాగర్తత్తో అమమ్లు పెటేట్ ఆంక్షలూ,  చూపించే పేర్మా అసహజంగాను, 
అసహనంగానూ ఉండటం అతి సహజం. వాటి నుంచి ఎపుడు పారిపోదామా అని చూసేవాళుళ్  చాలా మందే ఉంటారు.  శిలప్ ఒక విధి 
వంచిత. ఆమె మాటలోల్ చెపాప్లంటే 'దేవుడిని తనకి భరత్ పిలల్లు కావాలని అడిగింది. అనీన్ ఇచాచ్డు  కానీ అనీన్ ఒకక్సారే కాకుండా ఒకదాని 
తరువాత ఒకటి ఇచాచ్డు.'  ఎంతో ఎదురు చూసిన పిలల్ల కోసం భరత్ని పోగొటుట్కుంది. ఆ గిలట్ ఫీలింగ ఆమెని చివరి వరకూ వెంటాడింది. 
పిలల్లని చూసైనా ఆ బాధ తగిగ్ంచుకోవాలనుకుంది, కానీ ఆ ఆశ కూడా పూరిత్గా తీరలేదు. ఒకరిని దూరం చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఇదద్రి మీదా 
పేర్మని ఒకరి మీదే చూపించి తృపిత్ పడాలనుకుంది, కానీ ఆ అతి పేర్మని అరధ్ం చేసుకోలేని కూతురు దూరంగా పారిపోయింది. శిలప్ లాంటి 
వాళూళ్ చాలా మందే ఉంటారు.  రచయితిర్ ముగుగ్రి మనసత్తావ్లనీ ఎంతో చకక్గా, వైవిధయ్ంగా తీరిచ్ దిదాద్రు. కథలో అకక్డకక్డా కొనిన్ 
పర్దేశాలు, వాతావరణం, తిండి వరణ్నలు కొంచెం ఎకుక్వగా ఉనాన్యనిపించినా మరీ విసిగించవు. దాటేసి చదవటానికి ఇబబ్ంది ఉండదు.  

 
ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవాలిస్న పాతర్ చితర్ణ మేట.  పాతర్ నిడివి తకుక్వే అయినా, కనిపించే పర్తీ సీనోల్నూ తన ముదర్ 

వెయయ్కుండా ఉండదు.   ఎదుటివారికి తన మీద ఉనన్ది పేర్మో కాదో వాళళ్కే తెలీని సిథ్తిలో ఉనన్పప్టికీ, అసలు అంత అన కండిషనల గా 
పేర్మించడం ఎలా సాధయ్ం అనిపిసుత్ంది.  ఎనోన్సారుల్ నిషానే అనుకుంటుంది 'ఇతని నుంచి ఇంత పేర్మ పొందటానికి నాకునన్ అరహ్తేంటి ' 
అనీ. అతని మీద నిషాకి ఫీలింగస్ ఉనాన్యని తెలుసు, అవి బయటకి చెపప్లేకపోవటం ఆమె బలహీనత అనీ తెలుసు. అయినా ఎపుప్డూ 
ఆమెని ఆ ఇషట్ం సప్షట్ంగా చెపప్మని బలవంతం చెయయ్డు. విసుగు పొందాడు. పైగా ఆమెకి ఎమోషనల సపోరట్ అవసరమైన పర్తీసారి అరధ్ం 
చేసుకుని ఆమె అడగకుండానే తోడుగా ఉంటాడు. One of very few male characters from literature make a long 
lasting impression.  

 
రచయితిర్ గురించి:  రెనీటా డిసిలావ్ (Renita D'Silva) కరాణ్టక లోని 

మంగళూరుకు దగగ్రలోని చినన్ వూరికి చెందిన వారు. నివాసం ఇంగాల్ండోల్. వృతిత్ రీతాయ్ సాఫట్ వేర 
ఇంజనీర. పిలల్లు పుటిట్న తరువాత   ఉదోయ్గం నుంచి విరామం  తీసుకునాన్రట. ఆమెకు చినపప్టి నుంచీ 
చదవటం వార్యటం అంటే ఇషట్మట. బుక షాప  ఓనర గానో, లైబేర్రియన గానో ఉండటం తన డీర్ం 
జాబ అని చెపుతారు. పిలల్లు సూక్ల కి వెళల్డం మొదలుపెటాట్క నెమమ్దిగా పతిర్కలకి  కథలు వార్యడం 
మొదలు పెటాట్రు. 2013 లో తన మొదటి నవల Mansoon memories పర్చురణ జరిగింది. ఇది తన 
రెండవ నవల ఫిబర్వరి 2014 లో పర్చురణ జరిగింది.  తన చుటూట్ కనబడే వయ్కుత్లూ,  ఇళళ్లోల్ జరిగే 
సంఘటనలే తన కథలకి పేర్రణ అంటారు.  
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ఆమె ఇంటరూవ్య్ ఇకక్డ  chai-pe-Bulaiya మరియు ఇకక్డ  బుక రిలీజ  చదవొచుచ్.  
 

(Pictures Source: internet) 
 

(రచయి  బాల్ గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 
 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్ కంతో కలు కుందాం) 
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