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తన గదిలో కూరుచ్ని అపుప్డే భోజనం ముగించాడు చకర్పాణి. ఫోరత్ కాల్స ఎంపాల్య ఓబలేసు వచిచ్ టేబుల శుభర్ం చేసి పేల్టు
తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు. సమయం పదిగంటలు కావసోత్ంది. షెడుయ్ల టైం పర్కారం ఇంకో గంటలో హైదరాబాదు పాయ్సింజర రైలు రావాలి. కాని ఆ టైరన
ఎపుప్డు టైంకు రాదు. పర్తిరోజు ఒకటి రెండు గంటలు ఆలసయ్ంగా రావటం మాములే.
పావురాలపలిల్ పెదద్ ఊరుకాదు. ఆ రూట లో పెదద్గా రష కూడా ఉండదు. పర్తిరోడు ఆ ఊళోళ్ రెండు రైలు మాతర్మే
ఆగుతాయి. ఒకటి పగలు వసుత్ంది. అయిదునిమిషాలు మాతర్ం ఆగుతుంది. రెండోది రాతిర్ వచేచ్ పాయ్సింజర టైరన. పది నిమిషాలు ఆగుతుంది. ఈ మదయ్లో
ఎనోన్ రైళుళ్ వసాత్యి కాని ఏది పావురాలపలిల్లో ఆగవు. అందుకే సేట్షన మాసట్ర గా చకర్పాణికి ఎకుక్వగా పనిఉండదు. కాకపోతే అతని డూయ్టికి టైం
అంటు ఉండదు. రాతిర్ వచేచ్ పాయ్సింజర రైలు పర్తిరోజు ఆలసయ్ంగా రావటం వలల్ అతను చాల సేపు సేట్షన లో ఉండవలసివసుత్ంది. ఆ రైలు వెళేళ్ంతవరకు
కాచుకుని ఉండాలి. అది వెళిళ్పోతే కాని అతని డూయ్టి పూరిత్కాదు.
గదిలోంచి బయటకు వచిచ్ చుటుట్ చూశాడు చకర్పాణి. సేట్షన లో పెదద్గా పర్యాణికులు లేరు. ముగుగ్రు మాతర్ం ఒక మూల
కూరుచ్ని పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అపుప్డే వాతావరణంలో విపరీతమైన మారుప్ వచిచ్ంది. ఆకాశం మేఘాలతో పూరిత్గా నిండిపోయింది.
నలల్చీర కపుప్కునన్టుట్ ఆకాశం పూరిత్గా కారుమబుబ్లతో నిండిపోయింది.

గాలివేగంగా వీసోత్ంది. ఏ సమయంలోనే అయిన వరష్ం వచేచ్ సూచన

కనిపిసుత్ంది.
అతను ఊహించింది నిజమైంది. సనన్గా వరష్ం మొదలైంది. అసలే పాయ్సింజర రైలు. ఏ రోజు టైంకు వచిచ్న పాపాన
పోలేదు. ఇపుప్డు ఈ వరష్ం కూడా తోడైతే ఇక చెపప్వలసిన పనిలేదు. రాతర్ంతా జాగరణ చెయయ్వలసివసుత్ంది. ఈ రకంగాఆలోచిసూత్ చకర్పాణి లోపలికి
వెళళ్బోతుంటే అపుప్డే ఒక అమామ్యి అతనికి ఎదురుపడింది. చాల పెదిద్ంటి అమామ్యిలా ఉంది. ఖరీదైన చీర జాకెటుట్ వేసుకుంది. అది కాదు అతనిన్
ఆశచ్రయ్ం పరుసుత్ంది. ఒంటినిండా నగలు దిగేసుకుంది. సాధారణంగా రాతిర్వేళ పర్యాణం చేసేటపుప్డు ఎవరు ఇనిన్ నగలు పెటుట్కుని పర్యాణం
చెయయ్రు.
“అంకుల హైదరాబాదు పాయ్సింజర ఎపుప్డు వసుత్ంది?”అడిగింది.
“ఇంకో గంటలో రావాలి. కాని ఈ వాతావరణం చూసుత్ంటే ఎపుప్డు వసుత్ందో చెపప్లేను”అనాన్డు చకర్పాణి.
“వరష్ం వసుత్ంది లోపల కూరోచ్వచాచ్?”అడిగింది ఆ అమామ్యి.
“నిరభయ్ంతరంగా వెళిళ్ కూరోచ్. దీనికి పరిమ్షన అవసరంలేదు”అనాన్డు చకర్పాణి.
ఆమె ఠీవిగా నడుసూత్ వెళిళ్ బెంచిమీద కూరుచ్ంది.
చకర్పాణి ఆమెకు ఎదురుగా కూరుచ్ని “ఎకక్డికి వెళాళ్లి?”అని అడిగాడు.
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“హైదరాబాదు.”
“ఒకక్దానివే వెళుతునాన్వా? తోడుగా ఎవరు లేరా?”
“నాతో మా బావ వసుత్నాన్డు. తనకు ఏదో అరజ్ంట పనిపడింది. ననున్ ముందు వెళిళ్టికెటుట్ తీసుకోమని చెపిప్ తరువాత తను
వసాత్నని చెపాప్డు.”
“నీ పేరు ఏమిటమామ్? ఇలా అడుగుతునన్ందుకు ఏం అనుకోకు. నీ తండిర్లాంటి వాడిని.”
“ఫరావ్లేదు అంకుల నా పేరు సావ్తి.”
ఆ పేరు వినగానే ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడాడ్డు చకర్పాణి.
“ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. నా కూతురు పేరు కూడా సావ్తి.”
“మీకు నా లాంటి కూతురు ఉందనన్మాట.”
“ఉండేది కాని పర్సుధ్తం ఇకక్డ లేదు.”
“ఎకక్డ ఉంది. సిటిలో చదువుకుంటుందా?”
“ఈ పర్పంచం విడిచి వెళిళ్పోయిందమామ్” అనాన్డు విచారంగా చకర్పాణి.
“వెరిసారీ అంకుల. మీ అమామ్యిని గురుత్చేసి అనవసరంగా మీకు బాధ కలిగించాను”అంది ఆ సానుభూతిగా
“ఇంతకి మీ అమామ్యి ఎలా చనిపోయింది? జబుబ్చేసి చనిపోయిందా?”
“జబుబ్తో చనిపోయి ఉంటే ఇంత బాధపడేవాడిని కాను. నా ఖరమ్ అనుకుని సరిపెటుట్కునేవాడిని. కాని ఒక నీచుడిని నమిమ్
మోసపోయింది. వాడు నా కూతురిన పేర్మించినటుట్ పేర్మించి కోరిక తీరుచ్కుని పారిపోయాడు. ఆ అవమానం తటుట్కోలేక నా కూతురు మానసీక వేదనతో
చనిపోయింది. నినున్చూసుత్ంటే నా కూతురిని చూసినటుట్గా ఉంది. పైగా నీ పేరు కూడా సావ్తి కావటం ఇంకా ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. భగవంతుడే నా
కూతురిని నీ రూపంలో చూపించాడని తోచింది. అందుకే పని గటుట్కుని నినున్ పలకరించాను”అనాన్డు చకర్పాణి.
ఆ అమామ్యి ఏదో మాటాల్డబోయింది. ఇపుప్డే వసాత్నని చెపిప్ చకర్పాణి వెళాళ్డు. వరష్ం యడతేరిపిలేకుండ ఇంకా కురుసుత్నే
ఉంది. అపుప్డపుప్డు ఢాం అంటు ఎకక్డో పిడుగుపడిన చపుప్డు చెవులను బదద్లు చేసోత్ంది. దానికి తోడు కళుళ్ మిరమిటుల్ గొలిపే మెరుపులు. ఒకక్
మాటలో చెపాప్లంటే వాతావరణం భీభీతస్ంగా ఉంది. ఈ రోజు పాయ్సింజర రైలు పరిసిధ్తి ఇంతే. అది ఎపుప్డు వసుత్ందో ఎవరు ఊహించలేరు. ఈ
విషయం మాతర్ం చకర్పాణి ఆ అమామ్యితో చెపప్లేదు.
“మిమమ్లిన్ ఒక పర్శన్ అడుగుతాను ఏం అనుకోరు కదా?”అంది ఆ అమామ్యి.
“నిరభయ్ంతరంగా అడుగు. ఏం అనుకోను “ అనాన్డు చకర్పాణి.
“మీ అమామ్యి చనిపోయిందని చెపాప్రు కదా. ఎలా చనిపోయిందా తెలుసుకోవాలని ఉంది అంకుల. మీకు ఇషట్మైతే ఆమె
గురించి చెపప్ండి”.
“చెపాత్ను విని తటుట్కోగలవా అని నా భయం. అంత దయనీయంగా ఉంటుంది నా సావ్తి కధ.”
“ఫరావ్లేదు చెపప్ండి”అని సరుద్కుని కూరుచ్ంది ఆ అమామ్యి.
“సావ్తి నాకు ఒకక్గానొకక్ కూతురు. చినన్తనంలోనే తలిల్ని కోలోప్యింది. అపప్టినుంచి నేను తలిల్ తండిర్ని అయి పెంచి
పెదద్ చేశాను. ఏ కషట్ం రాకుండ కంటికి రెపప్లా చూసుకునాన్ను. తను ఏది కావాలని అడిగిన వెంటనే తెచిచ్ఇచేచ్వాడిని. చినన్ విషయానికి కూడా ఆమెకు
కషట్ం రాకుండ చూసుకునాన్ను. ఒక మాటలో చెపాప్లంటే ఒక మహారాణిలా పెంచాను. నాది సేట్షన మాసట్ర ఉదోయ్గం. పర్తిరెండు సంవతస్రాలకు బదీలీలు
తపప్నిసరి. పర్భుతవ్ం ననున్ సిటి ఏరియాకు టార్నస్ ఫర చెయయ్కుండ పర్తి సారి పావురాలపలిల్ లాంటి చినన్ ఉళళ్కు బదిలీ చేసేది. అకక్డ చదువుకోవటానికి
పెదద్గా వసతులు ఉండవు. మంచి సూక్లస్ కాని కాలేజిలు కాని లేవు. అందుకే సావ్తిని సిటిలో హాసట్ల లోఉంచి చదివించాను.”
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“నాకు సావ్తి తపప్ ఈ పర్పంచంలో వేరేవరులేరు. ఆమెను సంవతస్రాలతరబడి విడిచి ఉండటం చాల కషట్ంగా తోచేది.
సావ్తి కూడా నాకు దూరంగా ఉండటం ఇషట్పడేది కాదు. కాని నా కూతురు భవిషయ్తుత్ బాగుండాలని ఆమె అభివృదిద్లోకి రావాలని నా కోరిక జీవితాశం.
అందుకే మనసుస్లో ఎంత కషట్ంగా ఉనాన్ అనిన్ దిగమింగుకుని సావ్తిని పంపించాను. ఆమె వెళిళ్న తరవాత ఒంటరితనంతో నేను ఎంత బాధపడాడ్నో ఆ
దేవుడికే తెలుసు. ఒకోక్కోక్సారి పిచిచ్పటటినటుట్గా ఉండేది.”
“సూక్ల చదువు అయిన తరువాత సావ్తి కాలేజికి వచిచ్ంది. తను ఎపుప్డు చదువులో ముందుండేది. పర్తి కాల్సులో మెరిట
లో విజయం సాధించేది. ఆమెను బాగాచదివించి ఉనన్త శిఖరం మీద పెటాట్లి. పర్తి నిమిషం ఇదే ఆలోచించేవాడిని. సావ్తి కూడా నా మనసుస్ తెలుసుకుని
దానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేది. రోజులు గడుసుత్నాన్యి. సావ్తి డిగిర్ ఫైనల ఇయర కు వచిచ్ంది. డిగిర్ అయిన తరువాత ఆమెను ఐఏయస కు
కూరోచ్పెటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందుకే ఆమె పరీక్షలు ఎపుప్డు పూరిత్అవుతాయా ఎపుప్డు ఇంటికి వసుత్ందా అని ఆతర్ంగా ఎదురుచూసేవాడిని. “
“డిగిర్ చివరిసంతవతస్రం ఆఖరి సెమిసట్ర పరీక్షలు రాసి ఇంటికి వచిచ్ంది నా కూతురు. నా సంతోషానికి అవధులు లేకుండ
పోయింది. కొనిన్ రోజులు విశార్ంతి తీసుకోనిచిచ్ తరువాత ఐఏయస పరీక్ష గురించి మాటాల్డాలని అనుకునాన్ను. ఒకరోజు నా సేన్హితుడు రాజగోపాల
మా ఇంటికి వచాచ్డు. అతను నాకు ఎంతో ఆతీమ్యుడు. ఇదద్రం చినన్తనంలో ఒకే సూక్లులో చదివాం. తరువాత అతను కాలేజి చదవు చదవటానికి వేరే
ఊరికి వెళాళ్డు. నేను మా ఊళోళ్నే లోకల కాలేజిలో చేరాను. “
“శారీరకంగా మేము దూరం అయిన తరుచు ఉతత్రాలు రాసుకునేవాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు ఫోన లో మాటాల్డుకునేవాళళ్ం.
అపప్టిలో సెల ఫోనస్ కాని లాండ లైన ఫోనస్ కాని విరివిగా ఉండేవి కావు. అందుకే అతను పోసట్ ఆఫీసకు కాల చేసేవాడు. అతనికి నాకంటే రెండు
సంవతస్రాలు ముందు పెళళ్యింది. వాడికి ఒకక్డే కొడుకు. కంపూయ్టర కోరస్ లో పెదద్ డిగీర్ తీసుకుని పెదద్ కంపెనిలో సాఫట్ వేర ఇంజీనీర గా చేరాడు.
మనిషి చూడటానికి చాల బాగుంటాడు. తనకు సావ్తిని కోడలిగా చేసుకోవాలని చెపాప్డు. “
“ నాకు సంతోషంతో మాటలు రాలేదు. ఇది కలా నిజమా అనన్ సందేహంలో పడిపోయాను. తరువాత సంతోషంతో
ఊగిపోయాను. నిజానికి సావ్తికి ఇంతకంటే మంచి సంబంధం నేను తీసుకురాలేను.అదృషట్ం కొదిద్ ఒక గొపప్ సంబంధం ననున్ వెతుకుక్ంటు వచిచ్ంది.
పైగా రాజగోపాల కొడుకులో ఒంక పెటట్టానికి నాకు ఏం కనిపించేదు. నా సాధ్నంలో ఇంకేవరైన ఉంటే వెంటనే సరే అనేవారు. కాని నేను అలా
అనలేకపోయాను. ఒకసారి సావ్తితో మాటాల్డి తరువాత నా నిరణ్యం చెపాత్నని అనాన్ను. రాజగోపాల ఏం అనుకోలేదు. చిరునవువ్తో అలాగే అనాన్డు. “
“ఒకరోజు సావ్తి మంచి మూడ లో ఉండటం చూసి పెళిళ్ పర్సాత్వన తీసుకువచాచ్ను. కాబోయే పెళిళ్కొడుకు ఫోటో కూడా
చూపించాను. ఆ ఫోటో చూసి ఎగిరిగెంతెసి పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటుందని భావించాను. సంతోషంతో ఆమె మొహం వెలిగిపోతుందని అనుకునాన్ను. కాని
అలాంటిది ఏం జరగలేదు. నేను అనుకునన్ది ఒకటి జరిగింది ఇంకోకటి. పెళిళ్కొడుకు ఫోటో చూడగానే నా కూతరు మొహం సునన్ం కొటిట్నటుట్ తెలల్గా
పాలిపోయింది. ఒకక్ క్షణం పాటు నాతో ఏం మాటాల్డలేకపోయింది. తరువాత మెలల్గా తేరుకుని అంది.
“నీ మాట కాదంటునన్ందుకు ఏం అనుకోకు నానన్. నాకు ఈ సంబంధం ఎంత మాతర్ం ఇషట్ంలేదు. నేను ఇదివరకే ఒక
అబాబ్యిని పేర్మించాను. అతను కూడా ననున్ ఎంతో ఇషట్పడాడ్డు. ఇదద్రం పెళిళ్చేసుకోవాలని తీరామ్నించుకునాన్ం. ఈ విషయం నీకు చెపాప్లని ఎనోన్సారుల్
అనుకునాన్ను. కాని ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. ఇపుప్డు ఈ పర్సాత్వన వచిచ్ంది కనుక చెపుప్తునాన్ను అంది.”
“ఇంతకి ఆ అబాబ్యి ఎవరు? “శాంతంగానే అడిగాను.
“లోకల యం.యల ఏ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఇదద్రం ఒకే కాలేజిలో చదువుకుంటునాన్ం. పైగా అతను నా కాల్స మెట.
నేనంటే చాల ఇషట్ం తనకి. ననున్ విడిచి ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేడు. నువువ్ సరేనంటే అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటాను”అంది చినన్పిలల్లా.
వెంటనే నాకేం మాటాల్డాలో తోచలేదు. ఆ యం.యల ఏ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. దాదాపు పది అవినీతి కేసులలో
అతను ఇరుకుక్పోయాడు. అతని మీద సిబిఐ దరాయ్పుత్ కూడా మొదలైంది. ఈ విషయం అనిన్ పేపరస్ లోను పర్ముఖంగా వచాచ్యి. అయిన సావ్తికి ఈ
విషయం ఎలా తెలియలేదా అని ఆశచ్రయ్పోయాను. ఒక వేళ అబాబ్యి మంచివాడే కావచుచ్. నేను మనసుస్ మారుచ్కుని ఈ సంబంధానికి సరే అనవచుచ్.
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కథ కంచికి అమామ్యి యింటికి

కొండగుంట ంకటే

కాని యం.యల. ఏ ఒపుప్కుంటాడా. అతని అంతసుధ్కి నా అంతసుధ్కి భూమికి ఆకాశానికి ఉనన్ంత తేడాఉంది. ఒక సామానయ్మైన సేట్షన మాసట్ర తో
సంబంధం కలుపుకుంటాడా అతను.
అదే విషయం సావ్తికి చెపాప్ను.
“తండిర్ చెడవాడే కావచుచ్. కాని అబాబ్యి చాల మంచివాడు నానన్. ఒకవేళ అతని తండిర్ ఈ పెళిళ్కి ఒపుప్కోకపోతే ఏం
ఫరావ్లేదు. తండిర్ని ఎదిరించి ధైరయ్ంగా ననున్ పెళిళ్చేసుకుంటాడు. అ నమమ్కం నాకుంది”అంది సావ్తి.
కాని నాకు మాతర్ం ఏ మాతర్ం నమమ్కం కలగలేదు. రాజకీయనాయకుల సంగతి నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే సావ్తిని
అతనిన్ మరచిపోమని చెపాప్ను. నేను తెచిచ్న సంబంధానకి ఒపుప్కోమని మెలల్గా చెపాప్ను. కాని సావ్తి వినిపించుకోలేదు. తను పటిట్న కుందెలుకు మూడే
కాళుళ్ అనన్టుట్గా పర్వరిత్ంచింది. అతనిన్ తపప్ ఇంకేవరిని పెళిళ్చేసుకోనని ఖరాఖండిగా చెపిప్ంది.
ఇంత శాంతంగాచెపిప్న సావ్తి వినకపోయేసరికి నా సహనం పూరిత్గా పోయింది. కోపంతో ఊగిపోయాను. ఆరునూరైన నేను
తెచిచ్న సంబంధం చేసుకోవాలని లేకపోతే నా చావు చూసాత్వని బెదిరించాను. దాంతో సావ్తి ఏడుసూత్ తన గదిలోకి వెళిళ్ గడియవేసుకుంది. ఆ రాతిర్ ఆమె
భోజనం కూడా చెయయ్లేదు. నేను చాలసారుల్ తలుపు తటిట్ పిలిచాను. కాని లోపలనుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు. నాకు కూడా ఆరోజు భోజనం
చెయాయ్లనిపించలేదు. అలాగే ఖాళీ కడుపుతో పడుకునాన్ను. “
“మరుసటి రోజు ఉదయం కొంచం ఆలసయ్ంగా నిదర్లేచాను. రాతిర్ జరిగిన సంఘటన గురుత్కువచిచ్ంది. వెంటనే లేచి సావ్తి
గదిలోకి వెళాళ్ను. తలుపులు బారాల్ తెరిచిఉనాన్యి. లోపల సావ్తి లేదు. ఆమెతో పాటు ఆమెకు సంబంధించిన సామానులు లేవు. ఇలల్ంతా వెతికాను.
ఎకక్డ కనిపించలేదు. దాంతోనాకు అంతా అరద్మైంది. నేను అనుకునన్ంతపని చేసాత్నని భయపడి నా కూతురు ఇంటోల్ంచి పారిపోయింది. పచిచ్గా
చెపాప్లంటే లేచిపోయింది. అది నిజమే అని నిరూపిసూత్ టిపాయ మీద ఆమె రాసిన ఉతత్రం కనిపించింది. అందులో రెండు వాకాయ్లు మాతర్ం ఉనాన్యి.
“నానన్గారు నేను వెళిళ్పోతునాన్ను. నాకోసం వెతకొదుద్. పెళిళ్ చేసుకునన్ తరువాత నా భరత్తో మీ ముందు ఉంటాను.”
“ఉతత్రం పటుట్కుని నేలమీద కూలిపోయాను. ఆ షాక నుంచి తేరుకోవటానికి నాకు పది రోజులు పటిట్ంది. ఇనిన్ రోజులు
గడిచిన సావ్తి మాతర్ం రాలేదు. బహుశా నా మీద కోపంగా ఉండిఉంటుంది. తవ్రలోనే వసుత్ందని సరిపెటుట్కునాన్ను. కాని నెలరోజులు గడిచిన ఆమె జాడ
లేదు. కనీసం నాకు కాల కూడా చెయయ్లేదు. నాకు చాల భయం వేసింది. పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్ను.”
“రోజులు గడిచిన సావ్తి జాడమాతర్ం తెలియలేదు. ఎకక్డుందో ఏం చేసుత్ందో అని పర్తిక్షణం తలల్డిలిల్పోయాను. ఎలోగో
మనసుస్ కుదుటపరుచుకుని నా రొటిన జీవితంలో పడిపోయాను. ఆరునెలలు గడిచాయి. ఒకరోజు ఆఫీసునుంచి లేటుగా వచాచ్ను. గుమమ్ం దగగ్ర ఒక
ఆకారం కనిపించింది. చీకటిగా ఉండటం వలల్ ఆ ఆకారం మొహం కొంచం కూడా కనిపించలేదు. ఎవరమామ్ నువువ్ “ అని అడిగాను.
“నేను నానన్ సావ్తిని “అని నా కూతురు గొంతు వినిపించింది.
ఆశచ్రయ్ం సంతోషం ననున్ ఒకక్సారిగా కుదిపేశాయి. ఆ సమయంలో ఆ బలం ఉతాస్హం ఎలా వచాచ్యో తెలియదు
వేగంగా వెళిళ్ సావ్తిని దగగ్రకు తీసుకునాన్ను. వెకిక్వెకిక్ ఏడుసూత్ ననున్ చుటుట్కుపోయింది. మెలల్గా నడిపించుకుంటు లోపలికి తీసుకువెళాళ్ను. లైటు
వెలుగులో ఆమెను చూసిన నేను కటార్యిలా బిగుసుకుపోయాను. నా మైండ బాల్ంక అయిపోయిన ఫీలింగ కలిగింది. నా సావ్తి వాలకం పూరిత్గా
మారిపోయింది. అపుప్డు ఉనన్ సావ్తికి ఇపుప్డు నా కళళ్ ముందు ఉనన్ సావ్తికి ఎంతో తేడా ఉంది. అపుప్డు అందంగా బారీబ్డాల లా ఉండేది. ఇపుప్డు
చిరిగి పోయిన మాములు బొమామ్లా ఉంది. శరీరం మీద నలల్ని మచచ్లు కొటోట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్నాన్యి. సావ్తి ఏదో జబుబ్తో బాధపడుతుందని నాకు
అరధ్మైంది.”
కొంచంసేపటితరువాత తేరుకుని అసలు కధ చెపిప్ంది సావ్తి.
“అతను ననున్ దారుణంగా మోసం చేశాడు. పెళిళ్ చేసుకుంటానని నమిమ్ంచి గొంతు కోశాడు. తన కోరికను తీరుచ్కని నా
జీవితానిన్ సరవ్నాశనం చేశాడు. అంతటితో విడిచిపెటట్కుండ డబుబ్కోసం ననున్ ఒక బోర్తల కంపెనికి అమేమ్శాడు. అకక్డనుంచి తపిప్ంచుకోవాలని
ఎంతో పర్యతిన్ంచాను. కాని వీలుకాలేదు. పైగా యజమానురాలితో చావు దెబబ్లు తినాన్ను. కుకక్ను కొటిట్నటుట్ కొటిట్ంది. ఇంకోసారి తపిప్ంచుకుంటే
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చంపేసాత్నని బెదిరించింది. ఆ తరువాత నేను మళిళ్ తపిప్ంచుకోవటానికి పర్యతిన్ంచలేదు. నా ఖరమ్ ఇంతే అని సరిపెటుట్కునాన్ను. నీ మాటలు విననందుకు
నాకు తగిన శాసీత్ జరిగిందని అనుకునాన్ను. అందుకే మానసీకంగా శారీరకంగా అనిన్టికి సిదద్మైపోయాను. “
“కొనిన్ రోజుల తరువాత నా అదృషట్ం బాగుంది. ఒక యన జీ వో సంసద్ పోలీసుల సహయంతో మా బోర్తల మీద
దాడిచేసింది. యజమానురాలితో సహ ఆమె అనుచరులందరిన అరెసట్ చేసింది. అకక్డ నా లాంటి వాళుళ్ చాల మంది ఉనాన్రు. వాళళ్కు డబుబ్ ఇచిచ్
వాళళ్వాళళ్ ఊరికి పంపించేసింది. ఆ విధంగా నేను ఇకక్డికి చేరుకునాన్ను. ననున్ క్షమించు నానన్. ఆ రోజు నీ మాటలు విని ఉంటే నా జీవితం ఇలా
ఉండేది కాదు. నా మూరఖ్తవ్ం వలల్ నా పరువుతో పాటు మన ఇంటి పరువు కూడా మంటకలిపాను. సమాజం నినున్ చీదరించుకునేలా చేశాను. అందుకు
ననున్ క్షమిసాత్వా నానన్”అంది.
నా తండిర్ మనసుస్ తలల్డిలిల్పోయింది. వెంటనే మరునాడు ఆమెను మంచి హాసప్టల లో చేరాచ్ను. రెండు రోజుల వరకు
సావ్తి బాగానే ఉంది. టీర్ట మెంట కు రెసాప్ండ అయింది. కాని మూడో రోజు ఏమైందో తెలియదు. పరిసిధ్తి విషమించింది. ఆమెను కాపాడటానికి డాకట్రస్
ఎంతో పర్యతిన్ంచారు. కాని ఏం లాభం లేకుండ పోయింది. సావ్తి చనిపోయింది. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కూతరు ననున్ శాశవ్తంగా విడిచి దూరతీరాలకు
వెళిళ్పోయింది. నా జీవితానిన్ నిసాస్రంగా చేసి మరి వెళిళ్ంది.”
“సావ్తి వెళిళ్ పోయిన తరువాత నాకు జీవితం మీద విరకిత్కలిగింది. ఒకోక్కోక్సారి ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన వచేచ్ది.
కాని చావటానికి ధైరయ్ం చాలలేదు. జీవితం అనేది జీవించటానికి చావటానికి కాదు అనన్ మాటలు గురుత్కువచిచ్ ఆగిపోయాను. ఆ క్షణం నుంచి సావ్తిని
తలుచుకుంటు ఇలా బతుకుతునాన్ను ఇది నా కధ “అని ముగించాడు చకర్పాణి.
అతని కళళ్లో నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి.
“బాధపడకండి అంకుల”అంది పేలవంగా ఆ అమామ్యి.
ఈ కధతో సంబంధం లేకుండ బయట మాతర్ం ఇంకా వరష్ం కురుసుత్నే ఉంది. ఇపుప్డిపుప్డే తగేగ్లా కనిపించటం లేదు.
“సార ఇంకో అరగంటలో రైలు వసుత్ంది సార”అనాన్డు కంగారుగా ఓబలేసు.
“రామామ్ టికెట ఇసాత్ను”అని లేచి రిఫెర్ష రూమ లోకి వెళాళ్డు చకర్పాణి. అతను శుభర్ంగా మొహం కడుకుక్ని వచేచ్సరికి
బెంచి మీద కూరుచ్నన్ ఆ అమామ్యి లేదు. ఆమె బాయ్గ కూడా లేదు.
“ఓబలేసు ఆ అమామ్యి ఏమైంది?”అడిగాడు చకర్పాణి.
“వెళిళ్పోయింది సార “అనాన్డు ఓబలేసు.
“ఒకసారి బయట ఉందేమో చూసి రా”అని ఓబలేసును పంపించాడు చకర్పాణి.
క్షణం తరువాత తిరిగివచాచ్డు ఓబలేసు.
“సార ఆ అమామ్యి ఎకక్డ కనిపించలేదు”అనిచావు కబురు చలల్గా చెపాప్డు.
అంతవరకు ఉదేవ్కంతో ఉనన్ చకర్పాణి మొహంలో ఎంతో రీలీఫ కనిపించింది. గటిట్గా ఒకసారి లోపలికి గాలి పీలీచ్ పెదద్గా
నవావ్డు.
“ఎందుకు సార అలా నవువ్తునాన్రు?”ఆడిగాడు ఆశచ్రయ్ంగా ఓబలేసు.
“నా కధ రకిత్కటిట్నందుకు నవువ్తునాన్ను. నా నటన ఆసాక్రడ్ అవారడ్ లెవల లో ఉనన్ందుకు నవువ్తునాన్ను. నీకు తెలియని
విషయం చెపాత్ను విను. ఆ అమామ్యి ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు. ఈ ఊరి మోతుబరి రాజారావుగారి కూతురు. ఎవడో అనామకుడిని పేర్మించినటుట్ంది.
ఆ విషయం తండిర్కి చెపప్టానికి భయపడింది. ఒకవేళ చెపిప్న తండిర్ తన పేర్మను అంగీకరించడని గర్హించింది. అందుకే పిర్యుడితో పారిపోవాలని
పధకం వేసింది. ఆమెను పేర్మించినవాడు ఒక లోఫర. అందుకే నగలతో రమమ్ని చెపిప్ ఉంటాడు. ఈ అమామ్యి అతని మాటలు నమిమ్ ఇంటోల్ ఉనన్ నగలు
వేసుకుని వచిచ్ంది. నాతో బావతోడు వసుత్నాన్డని చెపిప్ంది. ఒకవేళ నిజంగా బావ ఉంటే అతను ఆమెను ఇలా రానిచేచ్వాడు కాడు. దాంతో నాకు అంతా
అరధ్మైంది. మాములుగా ఆమెకు నచచ్చెపిప్ పంపించవచుచ్. ఇంత పెదద్ నాటకం ఆడవలసిన అవసరం లేదు. కాని ఈ కాలపు అమామ్యిలు అబాబ్యిలకు
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మంచి మాటలు రుచించవు. సలహాలు అసలు పడవు. అందుకే సెంటిమెంట తో కొటాట్లని అనుకునాన్ను. మనిషి దేనికైన లొంగకపోవచుచ్ కాని
సెంటిమెంట కు మాతర్ం తపప్కుండ లొంగిపోతాడు. ముఖయ్ంగా భారతీయులు తపప్కుండ లొంగిపోతారు. దానికి కారణం భారతీయుల జీవితాలు చాల
వరకు సెంటిమెంటస్ తో ముడిపడిఉంటాయి. అందుకే నాకు ఒక కూతురు ఉనన్టుట్ తన పేరు సావ్తి అని ఒక కధ అలాల్ను. ఆ కధకు దయనీయమైన
సెంటిమెంట ను జోడించాను. దాంతో కధ రకిత్కటిట్ంది. పిచిచ్ అమామ్యి నా మాటలు నిజమని నమిమ్ంది. తను ఎంత పెదద్ తపుప్చేసుత్ందో గర్హించింది. తన
జీవితం కూడా నా కూతురి జీవితం లాగా అయిపోకుడదని తెలుసుకుంది. అందుకే నాతో చెపప్కుండ వెళిళ్పోయింది. ఇపుప్డు నాకు చాల సంతోషంగా
ఉంది. నేను అనుకునన్ పని విజయవంతంగా పూరిత్అయింది. రాజారావు నాకు పెదద్గా సేన్హితుడు కాడు. కాని అతని గురించి బాగా తెలుసు. చాల
మంచివాడు. సహృదయుడు. ఎంతో మరాయ్దగా మాటాల్డతాడు. అతని ఒకక్గానొకక్ కూతరి జీవితం నాశనం కాకుండ కాపాడగలిగాను. ఆ అవకాశం
భగవంతుడు ఇచిచ్నందుకు చాల ఆనందంగా ఉంది”అని ముగించాడు చకర్పాణి.
తరువాత ఇదద్రు గదిలోంచి బయటకు వచాచ్రు. అపుప్డే వరష్ం వెలిసింది. ఓబలేసు పచచ్జెండపటుట్కుని ఊపాడు. క్షణం
తరువాత రైలు మెలల్గా వచిచ్ పాల్ట ఫారం మీద ఆగింది. అపుప్డే ఒక యువకుడు ఎవరి కోసమో వెతుకుతూ చకర్పాణి వైపు వచాచ్డు. అతనే సావ్తి
పిర్యుడని ఆమె కోసమే వాడు వెతుకుతునాన్డని చకర్పాణికి అరధ్మైంది. ఈ విషయం చకర్పాణి మాతర్ం అతనికి చెపప్లేదు. చెపప్వలసిన అవసరం అతనికి
లేదు. వాడే తెలుసుకుని నిరుతాస్హంతో వెళిళ్పోతాడు
చకర్పాణి ఊహించినటుట్గానే జరిగింది. పదినిమిషాలు ఆ యువకుడు సేట్షన అంతా తిరిగాడు. చివరకు నీరసంగా సేట్షన
లోంచి బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
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