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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 
  

చీకటి వెయియ్కళళ్ రాకాసి . రాతిర్ మేలుకునుండాలి ఎలా? పగలంతా పడుకుంటే రాతిర్ తెలివిగా వుండం సాధయ్ం మేలుకునుంటే 
మిగత పనులు సానుకూలంవుతాయి.  

సాధాయ్సాధాయ్లు తరావ్త ముందు మేలుకునుండాలి యెపప్టిలా ఆరోజు రాతిర్ ఎనిమిదిగంటలకి భోజనం చేసి పకక్మీదకి చేరా, నే 
పకక్మీదకి చేరిన గంటకి సాంబడు కరర్ చపుప్డు వసారాలో వినిపించింది. సాంబడికి తలుపు తీసి, వాడు లోపలికి వచాచ్క, వంటావిడ 
మామమ్ మంచం చూసి, పకక్ బటట్లు మారచ్డం మొదలుపెటిట్ంది అంటే మామమ్పకక్బటట్లు పాడుచేసినటుట్ంది. పకక్బటట్లు మారిచ్ మామమ్ని 
సుభర్ం చేసి, నూతిగటుట్దగగ్రకెళిళ్ సాన్నం చేసి వచిచ్ంది. అంటే ఈ రాతిర్ మనమ్ధుడి విజిట వుందనన్మాట.  

పగలలాల్ నిదర్పోవడం వలల్... కనున్రెపప్కూడా పడటం లేదు. వంటావిడ పకక్ చేరేసరికి పదిదాటి వుంటుంది. చీకటి గాఢంగా 
చికక్బడి, చింతగీరల్ ధవ్ని ఎకుక్వైంది. గదిలో బలుల్లు “చప చప”  అంటూ శబధ్ం చేసుత్నాన్యి. లోకం నిశశ్బధ్నిశిలోకి జారుకుంది.  

మనిషికి సహనం అవసరం...దానితో చాలా పనులు చకక్బడతాయి. అనుకునన్ పని అతితకుక్వ పర్యతన్ంతో సానుకులపడాలి 
అంటే...అనుకూలమైన సమయం కోసం వేచి చూడక తపప్దు. చాలా సేపటి తరావ్త మామమ్ గదిలోఅలికిడయియ్ంది. అటు తిరిగి చూసా... 
మామమ్ గదిలో లాంతరు వెలుగు తగిగ్ంది. వంటావిడ నిశశ్బద్ంగా బైటికి వచిచ్, గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి నా గదివేపు చూసింది. అపుప్డనుమానం 
వచిచ్ంది. వంటావిడ నా చూపుని పటేట్సిందా, నేను తెలివిగా వునాన్నని ఆవిడకి తెలిసిందా యెందుకకక్డ నిలబడింది? యేమిటి చూసోత్ంది?  
నా అనుమానాలనీన్ తీరుసూత్,వంటావిడ అడుగులోఅడుగేసూత్ వసారాలోకివెళిళ్, వెళూత్నే తలుపు మూసేసింది.  

నేనింక ఆలసయ్ం చెయయ్లేదు. గబగబా లేచి దిండుకిందనుండి పెన టారిచ్ తీసా, చపుప్డు చెయయ్కుండా మామమ్గదిలోకి వెళాళ్, మామమ్ 
గదిలో లాంతరు బాగా తగిగ్ంచి వుండడం వలల్, మసకమసకగా కనబడుతోంది. మామమ్ మంచం దగగ్రకెళిళ్ టారిచ్వేసి చూసా, చకిక్దవళుళ్ 
సాగదీసి నోరొదిలేసి వూపిరి పీలుసోత్ంది మామమ్,జీరిణ్ంచిపోయిన చరమ్ం..అరిగిపోయిన యొముకలిన్... ఆశర్యించిన పార్ణానికింత గటిట్దనం 
యెలా వచిచ్ందో ముకుక్ దగగ్ర వేలుపెటిట్ చూసా. వెచచ్టి వూపిరి ఈలోకానికి పరలోకానికి ఈగాలే సంబంధం...నాలోమొదటిసారి వుదేవ్గం 
మొదలయింది. నేను చేయదలుచ్కునన్పనికి నానరాలు యెదురు తిరిగి నటట్యింది. కానీ ఆలోచనలోల్ బలం పోలేదు. అవి 
చెపుత్నాన్యి...ఆలసయ్ం చేసేత్ వంటావిడ వచేచ్సుత్ందని, మామమ్ కాళళ్కింద దిండుతీసా దానిన్మొహానికి ఆనించి గటిట్గా నొకాక్... యెంతసేపు 
నొకాక్ను, యేమిటి నాకే అరధ్ంకాలేదు. మామమ్లో చలనం లేదు. మొహం మీంచి దిండు తీసి ముకుక్దగగ్ర వేలుపెటిట్ చూసా, యిందాకటి 
గాలి..వెచచ్టి వూపిరి వేలికి తగలేల్దు.  
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అయినా యేదో అనుమానం మామమ్ అంత తొందరగా చచిచ్పోదని పెన టారిచ్వేసి మొహానిన్ పరీకిష్ంచా..యిందాకటికనాన్ నోరు 
తెరుచుకుంది. నోటోల్ నాలుక కనిపిసోత్ంది.కళుళ్ అరమోడుప్కనులాల్ విచుచ్కునాన్యి. కళళ్ని నోటిని మూసి, దిండుని మళీళ్ కాళళ్కింద 
పెటాట్...మామమ్ పోయిందా వుందా అనన్ది. రేపు వంటావిడ చెపాప్లి. మంచం దగగ్ర నిలబడి క్షణం సేపు మామమ్ని పరీక్షగా చూసా 
యిందాకటికి యిపప్టికి తేడా యేదీ కనిపించడంలేదు. టారిచ్ తీసుకు మామమ్ గదిలోంచి బైటికి వచిచ్ వసారా తలుపు దగగ్ర నిలబడాడ్...యేదో 
వుదోవ్గం...గుండె చపుప్డు నాకే సప్షట్ంగా వినబడుతోంది.  

వసారాలో సాంబడు వంటావిడ యేసిధ్తిలో వునాన్రు. ఇపుప్డే తలుపు తెరిసేత్ మంచిదా లేక కాసేపు ఆగి గుండె చపుప్డు తగిగ్ంచుకోడం 
మంచిదా యేదీ నిరణ్యించుకోలేని, నిసస్హాయత...సమయం ఆగిపోయింది. యెందుకింద నిశశ్బధ్ంగా వుంది? ఆలోచన ముగియనేలేదు. 
నిశశ్బాధ్నిన్ చీలుసూత్ మూలుగు తలుపువెనుక, సుఖమైన మూలుగు... నిటూట్రుప్ భారంగా, వుగేవ్గంగా వేగంగా..ఇంక తను యెదురు 
చూడకక్రలేదు. చపుప్డు చెయయ్డానికి తలుపు తెరిచి టారిచ్ వెలిగించి వాళళ్మీదవేసా. నాగబంధంలో యిదద్రూ,కామశిఖరాలోల్... అగిన్ 
కీలలోల్... మైమరపు వదిలి నిశేచ్షుట్లైపోయారు. నేను లైటారిప్ వెనకిక్ వచిచ్ నా మంచం మీద పడుకునాన్...అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్గా 
జరిగింది. రేపేం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇంక ఈలోకంతో పనిలేదు. అనన్టుట్ గోడవేపు తిరిగి పడుకునాన్....  

------------------------------------- 
తెలల్వారాఝ్మున“బాబూ బాబూ” అని సాంబడు లేపితే తెలివొచిచ్ంది విడీవిడని కళళ్తో వాడిన్ చూసా, వాడు కంగారుగా ”బాబూ 

మామమ్గారు పోయారు” అనాన్డు.  
నానన్కి కబురెళిళ్ంది...మధాయ్హాన్నికి నానాన్ అమామ్ వచాచ్రు. నానన్ మామమ్దగగ్ర కూరుచ్ని యేడుపు...ఈయేడుపు నిజమా  అబధధ్మా  

జీవితంలో పర్తి మలుపు దగగ్ర...అడుగడునా..నటన అవసరం వుంటుంది. లోకం కోసం నైతికత ...లోకానిన్ మభయ్పెటట్డానికి...ఈ 
నిజంలాంటి అబధధ్ం అవసరం...నిజానికి విలువుంటే...అబధాధ్నికి బలం వుంది. లోకం మభయ్పోవడానికి సిధధ్ంగా వుంటుంది. విచితర్ం! 

నానన్ కరమ్ చేసారు. ఆఖరి రోజున తిరుగు పర్యాణం నాడు యిలుల్ పొలం అమమ్కానికి పెటట్మని..వూరిపెదద్లకి చెపిప్, విశాఖపటన్ం 
చేరాం.  

.............................. 
మామమ్ పోయిన ఆరెన్లల్కి ఇలూల్పొలం అముమ్డయాయి. అనుకునన్ దానికనాన్ తకుక్వ వచిచ్ంది.  
నేను లక్షరూపాయలు డొనేషను కటిట్ ఇంజనీరింగ చదవడానికి బెంగుళూరు వెళాళ్ను . నానన్ వుదోయ్గం మానేసి యెకస్ పోరట్ బిజినెస 

లో కొంత డబుబ్ పెటాట్రని తెలిసింది. నానన్ పెటిట్న డబుబ్ తిరిగి రాలేదు. పోగొటుట్కునాన్రు. ఇంకెవరితోనూ పారట్నర గా జాయిన అవకుండా 
సవ్యంగా రొయియ్లఎగుమతి మొదలుపెటాట్రు. నాచదువు సాగుతోంది. అడిగిన డబుబ్ ఇంటినుండి వసోత్ంది. శలవులోల్ ఇంటికి వెళళ్కుండా 
ఫెర్ండస్ తో తిరుగుతునాన్..  

నానన్ కొతత్గా ఇలుల్ కొనాన్రు చాలాపెదద్ఇలుల్. ..దసరా శలవులకి ఇంటికి వెళాళ్...అందరం మారాం నానన్లో మారుప్.... నాలో 
మారుప్... కానీ అమమ్లో మారుప్రాలేదు. ఇంతకు ముందు ముతకచీరలు వెడలాప్టి అంచువి కటేట్ది. ఇపుప్డు టెఫెట్డ జరీవునన్ చీరలు 
కడుతోంది. కానీ...అభిమానంలో.. అమమ్ అమేమ్... తేడాలేదు. నానన్లో విచితర్మైన మారుప్ మాటాడేవిధానంలో వో కానిప్డెనస్...మాటాల్డడ్ంలో 
వో విధమైన బూయ్రోకెర్టిక టచ మోడషిట్ వచాచ్యి.  
”ఇంజనీరింగ తరావ్త యేం చేదాద్మనుకుంటునాన్వ?” 
“మేనేజ మెంటులో పోషట్ గార్డుయ్యేషను” 
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నేచెపిప్న సమాధానానికి వోహొ అనలేదు...సరె అనలేదు...మరి మాటాల్డేలేదు. ఆ విధంగా ఇంజనీరింగ అవగానే పోషట్ గార్డుయ్యేషన 
మొదలయింది. విదాయ్రిధ్ జీవితంలో వోమసిత్ వుంటుంది. వో హాయి వుంది. అందువలల్ లోకంలో జరిగేవి.. జరుగుతునన్వి. మనసుకి 
పటట్వు...అవసరం లేదుకూడా. కాలం హారతి కరూప్రంలా హరించిపోతుంది. అలాగే హరించిపోయింది కూడా.... యెందుకంటే  చేతిలో 
డబుబ్వుంది.  

.............................. 
మేనేజ మెంటు పి.జి చేసి ఇంటోల్అడుగుపెటేట్సరికి, జీవితం మరో మలుపు తిరుగుతుందనిగానీ.... మళీళ్ నా తతావ్నికి విరుధద్ంగా 

ఆలోచించాలిస్వసుత్ందనిగానీ... అనుకోలేదు.ఆమలుపుకి నాంది.... అమమ్శోకం... కనీకనబడని వయ్ధ యెందుకు బాధపడుతోంది. అసలు 
బాధపడుతోందా? లేక నేను లేనిపోనివి ఆలోచిసుత్నాన్నా? లేదు యేదో యెందుకో బాధపడుతోంది. నానన్ ఇంటోల్వుండటంలేదు 
వాయ్పారనిమితత్ం ఏవో పనులోల్ బిజీగా, టూరుల్ వెళుత్నాన్రు. అమమ్కి దేవుడిదాయ్స ఎకుక్వైంది.  

----------------------------------- 
ఏపని తోచక నానన్గారి ఆఫిసుకెళాళ్... అకక్డ పనంతా దివాకర చూసుత్నాన్డు. దివాకర నానన్కి నమిమ్నబంటు. నేను ఆఫీసుకి 

వెళుత్నన్రోజులోల్నే అరధ్ం అయింది. ఆఫీసులో నాకనాన్ యెకుక్వ విలువ గౌరవం దివాకర కి దకుక్తునాన్యి. అంటే దివాకర బంటుమాతర్మే 
కాదు మరీ పర్తేయ్కతేమిటి. 

యెవరో విసిరిన జోక తో పరిసిధ్తి అయోమయంగా అరధ్ం అయింది. దివాకర నానన్కి బావ అవుతాడు. యెలా నానన్ రెండో పెళిళ్ 
చేసుకునాన్రని తెలిసింది. టూరల్పేరుతో నానన్ఇంటికి రాకపోడానికి కారణం బిజ నెస కాదు. సమీర, సమీర దివాకర చెలెల్లు. దివాకర 
నానన్గారి ఫరమ్లో అకౌంట టెంట గా జాయిన అయాడు. ఇదద్రూ పాతకంపెనీ యూనియన కారైబ్డ కొలీగస్. నానన్ పెటిట్న కంపెనీకి కల్రుక్లు 
అవసరమై, సమీరని చేరాచ్డు.సమీర యయ. యస. సి పాసయింది. చాలా కలలు కనే వుంటుంది. కానీ మధయ్తరగతి శాపం, ఆరిధ్కపరిసిధ్తి 
అడొఢ్చిచ్ చినన్చినన్వుదోయ్గాలు చేసూత్వయసు ముఫైప్కి పెంచింది. ఇంక కలలు కలల్లు అని తేలిపోయుంటాయి. 

ఆ సమయంలో నానన్గారి ఆఫీసులో జాయిన అయింది. అలా జాయిన అయిన కొనాన్ళళ్కి నానన్గారితో అనుబంధం పెరిగింది. 
నానన్ ఆమెని రెండోపెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఇపుప్డు ఇదద్రికీ పిలల్లుకూడా యాభైఏళళ్వయసులో నానన్కి పిలల్లు నాకు తోబుటుట్వులు. అంటే 
సహించలేకపోయాను. కానీ నే  చేయగలిగిందేమీ లేదు. వారసతవ్పు ఆసిత్, నా సాహసం వలల్ తెగింపువలల్, నానన్కి దకిక్ంది. అందుకే యెంత 
సరిదిదుద్కుందామనాన్ మనసు, నానన్ చేసిన పనిని అంగీకరించలేదు. నేఅంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా సమయం వెనకిక్ రాదు.  

ఇది నా ఆసిత్ నేను దకిక్ంచుకోవాలి. అది పరుల పాలుకావడం గానీ, దానిన్ ఇంకొకళుళ్ పంచుకోడం కానీ నాకిషట్ం లేదు. కానీ యివేవీ 
పైకి చెపుప్కోలేను. లోపల దాచుకోనూలేను. ఆ సమయంలోనే మావయయ్ జాఞ్పకం వచాచ్డు.  

........................... 

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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