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- తొమిమ్దవ కథ - 
పిజి చేసే రోజులోల్, మా టెర్యినింగ లో భాగంగా, తమిళనాడులోని ఒక మిషనరీ హాసిప్టల లో కొనిన్ నెలలు పనిచేయాలనేది ఒక 

రూల ఉండేది. ఆ హాసిప్టల లో విపరీతమైన రదీద్ ఉంటుందనీ, మాకు అనుభవం, అదీ బాగా వసుత్ందని మా పొర్ఫెసర ఆ ఏరాప్టు చేశారు. 
అకక్డ ఉనన్నిన్ రోజులు హాసిప్టల ఆవరణలో ఉనన్ హాసట్ల లో ఉండేదానిన్.  

    ఆ హాసిప్టల లో శారద గారని మాకు గైనిక హెడ గా ఉండేవారు.  వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ఆవిడకూ, నాకూ ఎందుకో  
చాలా తవ్రగా సేన్హం కలిసింది.  

ఆవిడకు చదువు, వృతిత్ తపప్ వేరే లోకమే తెలియదు. వృతిత్లో కొతత్ విషయాలు తెలుసుకోవడం, ఎపప్టి కపుప్డు జరన్లస్ 
చదువుకోవడం , అవి మళీళ్ జూనియరస్ కు పాఠాలు చెపప్డం ….అదే పర్పంచం ఆవిడకు. అరథ్ రాతిర్ ఎపుప్డైనా సరే, జూనియర డాకట్ర కు 
ఒకక్ ఫోన కాల దూరంలో అందుబాటులో ఉండేవారు. ఆపరేషన మధయ్లో ఏదైనా సమసయ్ వసేత్ అయిదునిముషాలోల్ వచిచ్ అది 
పరిషక్రించేవారావిడ. సూట్డెంటస్ కూ, కొలీగస్ కూ ఆవిడంటే చాలా అభిమానం.  

   ఆవిడ భరత్ కూడా డాకట్రే. ఆయన కూడా అదే హాసిప్టల లో ఎనసీథ్షియా విభాగంలో పనిచేసేవారు. ఆవిడ సరజ్రీ చేసుత్ంటే ఆయన 
ఎనసీత్షియా ఇచేచ్వాళుళ్. ఇంటిదగగ్ర  ఒకటి  సారి రెండు సారుల్ కనిపించారు కానీ, ‘హలో , నమసేత్’ కనాన్ ఆ పరిచయం ముందుకు 
సాగలేదు . ఇదద్రు మగపిలల్లూ బాగా తెలివికలవాళళ్నీ,  ఐ ఐ టీ లో మంచి రాంకులు సంపాదించి ఇంజినీరింగ చదువుతునాన్రనీ డిపారట్ 
మెంటోల్ ఎవరో చెపాప్రు. 

ఆ హాసిప్టల కు సంబంధించిన మెడికల కాలేజీలో ఆవిడ పాఠాలు చెపేప్వాళుళ్. ఒకోక్సారి నాకు కాల  డూయ్టీ లేనపుడు, ఆవిడ 
తనతో బాటే,  మెడికల కాలేజీకి తీసుకెళేళ్వారు. ఆ తరావ్త , వాళిళ్ంటికి తీసుకెళిళ్  టీ తాగించి సాయంతార్నికి మళీళ్ హాసట్ల లో దించేవారు. 
శారదగారికి వృతిత్ అంటే ఎంత పార్ణమో, ఇంటిపనులనాన్, వంటపనులనాన్ అంత బదధ్కం. ఆవిడకు కనీసం కాఫీ కలుపుకోవడం వచాచ్ 
అని అనుమానం వచేచ్ది.  పొర్ఫెషన లో ఇరవైనాలుగగ్ంటలూ పనిచెయయ్మనాన్ సరే అలుపూ సొలుపూ లేకుండా పని చేసాత్రు కానీ, ఇంటోల్ 
వంట చెయాయ్లిస్ వసేత్, పసేత్ ఉంటానంటారు. ఇదద్రు పిలల్లిన్ ఎలా పెంచారో అరథ్ం అయేయ్ది కాదు.  

  పర్తి సాయంతర్ం ఒక గుడికి తీసుకెళేళ్వారు.  ఒకే రాతితో కటాట్రు కదా అనిపించే రాతి గోడలతో, ఆకుపచచ్ని కోనేరుతో, గుడి   
ఎంత బాగుందీ అనుకునేదానిన్. గుడి హడావుడికి కొదిద్ దూరంలో  చలల్ని రాతి మండపం లో కూరోచ్బెటిట్ , కబురుల్ చెపేప్వారావిడ. వృతిత్లో 
అనుభవాలే మాటాల్డేవారు.. తన గురించి ఒకక్ మాటా ఉండేది కాదు. మిగతా ఆడవాళళ్లాగా భరత్ గురించి, పిలల్ల గురించి ఆవిడ 
మాటాల్డగా నేను వినలేదు.   ఆవిడ ఏం చెపుత్నాన్ సరే  ఎంత నిజాయితీ, ఎంత నికక్చిచ్ మనిషీవిడ అనిపించేది. మోసం, అబదధ్ం, తెలిసి 
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తపుప్ చేయడం లాంటివి సహించలేరు. ఆమెతో సేన్హం నాకు ఎపప్టికపుప్డు భయం కలిగించేది. ఏదైనా పొరపాటు చేసాత్నేమో, ఎపుప్డైనా 
కోపం తెపిప్సాత్నేమో , ఈ సేన్హం తెగిపోతే ఎంత బాధపడాలో అని.. 

  రుకిమ్ణి అనే పనిమనిషి ఇంటిపనులు, వంట పనులు చూసుత్ందని నాతో ఒక సారి అనాన్రు. వంట పనులేమో గానీ , ఇంటిపనులు 
చూసేందుకు ఎవరూ లేరని ఆవిడ ఇంటికెళేత్ తెలిసింది.  అదొక సముదర్ం లానే ఉండేది. పుసత్కాలు, జరన్లస్, ఉతత్రాలూ అనీన్ సోఫాలోల్నూ, 
కురీచ్లోల్నూ, ఉండేవి. కూరోచ్వాలంటే , వాటనిన్టినీ తీసి సరాద్లనాన్కూడా కుదిరేది కాదు. ఇలల్ంతా నిండుగా ఉండేది.  

ఇంటికనాన్ గుడి పదిలం అని ఎందుకనాన్రో ఆవిడ ఇంటిని చూసేత్ తెలిసేది. 
ఓ రోజు కానఫ్రెనస్ విషయాలు చరిచ్ంచేందుకు అందరూ వసుత్నాన్రని ననూన్ తీసుకెళాళ్రు. తోటి  డాకట్రల్ంతా,  రెండు కారల్లో మేడం 

ఇంటికి బయలు దేరారు .ఇలుల్ విశాలమైనదే కానీ, కూరోచ్డానికి ఎకక్డా జాగా ఉండదు. వీళళ్ందరూ ఎకక్డ కూరుచ్ంటారని నేను 
భయపడుతునాన్ను కానీ, శారద గారు మాతర్ం నవువ్తూ తుళుళ్తూ మాటాల్డుతునాన్రు. ఇంటికెళేళ్సరికి , ఎకక్డి వసుత్వులకక్డ సరిద్ 
ఉనాన్యి. ఎపుప్డూ లేనంత విశాలంగా కనిపిసోత్ంది.  

 అందరూ సోఫాలోల్ కూరుచ్నాన్రు. అవీ చాలక  డైనింగ టేబిల చుటూట్ ఉనన్ కురీచ్లనీన్ తీసుకెళిళ్ సోఫాల మధయ్లో వేసుకునాన్రు. 
అకక్డునన్ టీపాయ మీద కాగితాలు పెటిట్ వివరాలు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ఇలేల్మిటి ఇంత శుభర్ంగా ఉందని , నేను కాసేపు ఆశచ్రయ్పోయి, 
హాలోల్నే ఓ పకక్గా వేసి ఉనన్ దీవాన మీద, విడిగా కూరుచ్ని అటూ ఇటూ చూసుత్నాన్ను.  ఎటూ ఆ కానఫ్రెనస్ టైముకు నేను అకక్ణుణ్ంచి 
వెళిళ్పోతాను.  

 రుకిమ్ణి ఎకక్డుందో తెలియదు. ఓ అమామ్యి హాలోల్ తడిగుడడ్తో శుభర్ంగా తుడుసోత్ంది. అకక్డ అంత మంది మనుషులు 
గోలగోలగా మాటాల్డుకుంటునాన్రనన్ ధాయ్స లేనటుట్, మౌనంగా హాలంతా తుడుసోత్ంది.  

ఇంతలో మేమొచిచ్న అలికిడి విని రుకిమ్ణి బయటకొచిచ్, పనిచేసుత్నన్ ఆ అమామ్యితో చెవిటి వాళల్తో మాటాల్డినటుల్ “ లోపలకెళిళ్ 
అంటుల్ తోము ఫో .” అంది. 

ఆ తడిగుడడ్ , నీళళ్బకెట నీ అలాగే హాలోల్ వదిలేసి లోపలికెళిళ్ంది.  
బకెట అదీ తీసుకుని రుకిమ్ణి లోపలికెళిళ్ంది.  
పావుగంట తరావ్త, ఆ అమామ్యి, రుకిమ్ణి వచిచ్ అందరికీ టిఫిన పేల్టుల్ అందించింది. .  కాసేపటికి ఆ అమామ్యి చేతిలో కాఫీ 

కపుప్లునన్ టేర్ పటుట్కుని వచిచ్ నుంచుంది. టేర్ పటుట్కుని అందరి ముందూ నుంచునన్ ఆ అమామ్యి పైట చెదిరిపోయింది. అయినా 
పటిట్ంచుకోకుండా అలానే నుంచుంది.  గభాలన్ రుకిమ్ణి వచిచ్ పైట సరి చేసి  “లోపలికి ఫో ” అని గదిమినటుట్ నెమమ్దిగా అంది.  

నేను టిఫిన తినేసి  పేల్ట వంటింటోల్ పెటట్డానికి తీసుకెళాళ్ను. ఆ అమామ్యి సింక ముందు నిలబడి అంటుల్ తోముతూ ఉంది. 
నేనొచిచ్న విషయం కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. విచితర్ంగా, ఆమె మొహంలో  ఏ రకమైన భావమూ లేదు.   ఆ అమామ్యి పనిచేసే పదధ్తి 
చూసేత్.. చేసుత్నన్ పనిమీద అవసరమైన దానికనాన్ కూడా ఎకుక్వ శర్దధ్ చూపిసుత్ందేమిటీ అనిపించింది.  

కాసేపటికి అందరూ వెళిళ్పోతుంటే, వాళళ్లో ఎవరో ఒకరికి,  ననున్ నా హాసట్ల దగగ్ర దింపమని చెపాత్రేమో అనుకుని బాగ తీసుకుని 
రెడీ అయాయ్నుకానీ వాళళ్ందరీన్ పంపించి వెనకొక్చిచ్ నాతో పాటు దీవాన మీద కూరుచ్నాన్రు.  

హాలోల్ ఖాళీ పేల్టుల్, కపుప్లు తీసుకెళళ్డానికొచిచ్ంది ఆ అమామ్యి.  మా వంక  ఒకక్ చూపుకూడా లేదు. ఒక రోబో లాగా పనిచేసోత్ంది.  
“ఈ అమామ్యెవరు మేడం, ఎపుప్డూ చూడలేదు?” అడిగాను 
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“అది మన రుకిమ్ణి కూతురు, రోజా.  నరిస్ంగ కాలేజ హాసట్ల లో ఉంటుంది.  రుకిమ్ణి ఇదివరకు రెండు మూడిళల్లో చేసేది.  
ఇంటిదగగ్ర వదిలేసి రావడానికి భయమేసి దీనిన్ అకక్డ కాలేజీ హాసట్ల లో చేరిచ్ంది. నరిస్ంగ కాలేజ చూసుకునేది మన చూడామణి గారే , 
రోజాకు నరిస్ంగ హాసట్ల లో ఆయాగా ఉదోయ్గం వేయించారు. అకక్డైతే దానికి సేఫీట్ ఒకక్టే కాదు. జీతమూ వసుత్ంది. అందరిలా ఐకుయ్ 
తకుక్వ కానీ, ఏ పనైనా చకక్గా చేసుత్ంది.”  

“అదే చూసుత్నాన్. ఇలల్ంతా మెరిసిపోతోంది.” 
“అదెనాన్ళుళ్, ఇంకా వారం రోజులే. అకక్డ కాలేజీ తెరవగానే అది వెళిళ్పోతుంది. ఇహ  ఆ తరావ్త  రుకిమ్ణీ, నేనూ, ఇంటోల్ 

వసుత్వులనీన్ ఎడా పెడా పడేసుకోవచుచ్. .”  
PPP 

ఆ హాసిప్టల లో నా టెర్యినింగ ఇంకా వారం రోజులోల్  అయిపోతుందనగా,  కిర్స మస సెలవలకని వచిచ్ంది రోజా.  
ఆ రోజు , ఇంటికెళాద్మని శారదగారు తీసుకెళుత్ంటే, ఇంటికొదుద్, గుడికెళాద్మనాన్ను.    
“నువెవ్ందుకొదద్ంటునాన్వో నాకు తెలుసు. ఇవాళ  రోజా వచిచ్ంది. ఇలుల్ నీట గా పెటేట్ ఉంటుంది. రా ” అంటూ తీసుకెళాళ్రు.  
ఇంటి లోపలికి వెళళ్గానే “రుకిమ్ణీ , టీ తీసుకురా”  అని లోపలికి కేకపెటాట్రు.  
రుకిమ్ణి లోపలున్ండి బయటకు వచిచ్ంది. “అమమ్గారూ గేస అయిపోయింది. ఫోన చేశాను. ఓ అరగంటలో తెసాత్ననాన్డు.” 
రోజా మా ముందే కూరుచ్ని ఉంది. ఇదివరకులా పని చెయయ్డం లేదు. కిటికీ లోనుండి బయటకు చూసుత్ంది. అలా ఖాళీగా 

కూరోచ్వడం ఎపుప్డూ లేదు. 
రోజా , బాగునాన్వా?” అనాన్ను. 
నా వంక చూసి కళెళ్తిత్ చూసి నవువ్కుంటూ తన జడ చివరివరకూ అలుల్కుంటోంది.  
రోజా మొహం లో నవువ్ వింతగా ఉంది.  
ఇంకా పలకరించాలనిపించింది. 
“ఈసారి ఎనాన్ళుళ్ంటావు?” 
“ఉండను. వెళిళ్పోతా..” 
“ఏం?” 
“అకక్డ ఆడుకోవాలిగా నేను.” 
ఇంతలో గాస సిలిండర భుజాన వేసుకుని వచాచ్డో అబాబ్యి. బటట్లనీన్ మటిట్ గొటుట్కు పోయాయో, మరి అతనేసుకునన్ది మటిట్ రంగు 

యూనిఫామో తెలియలేదు.  
రోజా కూరుచ్నన్దలాల్ లేచి నుంచుంది. అతని వంక సిగుగ్గా కళెళ్తిత్ చూసి ముసిముసిగా నవువ్తోంది. పైట పకక్కు వెళిళ్పోయిన 

విషయం పటిట్ంచుకోవడం లేదు. అతను గాస పుసత్కం లో శారద గారి సంతకం పెటిట్ంచుకుంటుంటే దగగ్రకొచిచ్ " ఆడుకుందామా?" అని 
అడిగింది.  

ఆమె వాలకం చూసి అతను కొంచం బెదిరినటుట్ చూశాడు.  
రోజా లోపలిగదిలోకి వెళిళ్ , కాసేపటికి బయటకు వచిచ్ంది.   
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ఇంతలో సంతకం పెటిట్ంచుకుని ఆ అబాబ్యి వెళిళ్పోయాడు.  రోజా మొహం మీద పిండి అదిద్నటుల్ పౌడర గురుత్లు , దానితో పాటే 
పాండస్ పౌడర వాసనా .. 

గుమమ్ందాకా వెళిళ్ బయటకు  రెండుమూడు సారుల్ చూసింది. 
“రుకిమ్ణీ”  శారద గారు పిలిచారు.  
“ఏవైంది దీనికి, ఎపుప్డూ లేనిది మనుషులతో మాటాల్డుతోంది.” అడిగారు. . 
“పోనీలెండి మనుషులోల్ పడింది. అంతే చాలు.  ఎవరితోనూ మాటాట్డదు పెళెళ్టాట్ చెయాయ్లా అని దిగులుపడి సచేచ్దానిన్ రోజూ .  

దాని జీతం అదీ బాంక లో కదిలిచచ్కుండా  దాసుత్నాన్ను . అదిసేత్ ఎవరో ఒకళుళ్ దొరకక్పోరు.” 
“ఛీ… దానికి పెళేళ్ంటి? నీకేమైనా మతిపోయిందా?” శారద గారు కసురుకునాన్రు.   
“నేను మాతర్ం ఎనాన్ళళ్ని ఉంటాను. ఎవడైనా మంచోడు దొరికితే మూడు ముళుళ్ ఏపిదాద్మని.”  
 కానఫ్రెనస్ దగగ్రపడుతోంది. శారద గారు సీరియస గా,  ఆ  ఏరాప్టల్ గురించి చెపుత్నాన్రు.  
 రోజా వంకే చూసుత్నాన్ను. నా దగగ్రకొచిచ్,  “అబాబ్యెలిల్పోయాడా?” గేస అబాబ్యి గురించి కాబోలు ననన్డిగింది.  
“ఏయ లోపలికెళుళ్”  అంటూ అకక్డే ఉనన్ రుకిమ్ణి విసుకుక్ంది.  
 శారదగారి భరత్ వచిచ్ మాకు హలో చెపిప్ లోపలికెళాళ్రు.  
“అయయ్గారికి టీ ఇవువ్ “ అంది తలిల్తో.  రుకిమ్ణి ఏదో పనిలోఉండి పటిట్ంచుకోలేదు.  
మా దగగ్రకొచిచ్, “అయయ్గారికి టీ !” అంది శారద గారితో.. 
“మాకు లేని టీ ఆయనకెందుకే?” అని నవావ్రు.  
మళీళ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ తలిల్ని “అయయ్గారికి టీ ఇవువ్” అంటూ గొంతు పెదద్ది చేసి అరిచింది.  
మేము మాటలాపేసి రోజా వంక చూసుత్నాన్ం. హాలోల్ ఓ మూల కూరుచ్ని ఏడవడం మొదలెటిట్ంది.  
వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసోత్ంది. ఆపమనన్ కొదీద్ ఎకుక్వవుతోంది కానీ ఆగడం లేదు.  
రుకిమ్ణి టీ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్న తరావ్త కానీ ఏడుపాపలేదు.  
చీకటి పడుతోందని, ననున్ పంపించడానికి శారదగారు బయటకు వచాచ్రు.  ఇదద్రం ఆవరణలో ఉనన్ వేప చెటల్ చెటల్ కింద 

నడుసుత్నాన్ం. లైటల్ వెలుగులో,  చెటుల్ గాలికి ఊగుతునాన్యి.  
శారదగారు ఏం మాటాల్డడం లేదు. ఆవిడ అంత మౌనంగా ఉండడం కొతత్గా ఉంది.  
ఓ పావుగంట నడిచాక, దగగ్రోల్ ఉనన్ ఓ బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్ం. "పాపం దానికీ వయసొచిచ్ంది. తోడుకావాలనిపిసోత్ందనుకుంటా.” 
నేనేం మాటాల్డలేదు. 
“తెలివి ఉండీ, చదువుకునన్ అమామ్యిలే పెళిళ్ తరావ్త, వచిచ్న వాడు ఎలా చూసాత్డో అని భయపడుతునాన్రు. రోజాకు 

పెళిళ్చేయాలంటే..."  
కాసేపాగి. " ఎంతటి  ఓపికమంతుణిణ్ తీసుకురావాలి." అంటూ నిటూట్రాచ్రు.   
 

PPP 
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  నేను అకక్ణుణ్ంచి వచేచ్సిన తరావ్త, మా వూళోళ్ పార్కీట్సు పెటుట్కునాన్ను. కొనాన్ళుళ్ మా ఇదద్రిమధాయ్ ఉతత్రాలు నడిచాయి. ఆ 
తరావ్త కొనాన్ళళ్పాటు ఆవిడ దగగ్రున్ండి ఏ కబురు లేదు.  పార్కీట్సు, పిలల్లు, చదువులు ఈ గొడవలో పడి దాదాపు పదేళుళ్ గడిచిపోయాయి. 
కానీ ఆమెను మరిచ్పోయింది ఎపుప్డూ లేదు.  ఏదైనా కషట్మైనకేసు వచిచ్నపుడు, అలాంటి కేసులోల్ ఏం చెయాయ్లో ఆవిడ మాటాల్డిన మాటలు 
గురుత్కొసూత్ ఉండేవి.     

ఓ సారి నేషనల కానఫ్రెనస్ వాళళ్ సిటీలోనే జరుగుతుందని నోటిఫికేషన వచిచ్నపుడు  దానికి తపప్కుండా వెళాళ్లని అనుకునాన్ను.  
కానఫ్రెనస్ కు వెళాళ్లనన్ ఉతాస్హం లో   శారదగారిని కలవొచచ్నన్ సంతోషం పాలే ఎకుక్వ.  

వెళళ్బోయే ముందు శారదగారికి ఉతత్రం వార్శాను. ఫలానా రోజున వసుత్నాన్ను, కలవడానికి వీలవుతుందా అని.  వెళళ్బోయేవరకూ 
నాకేం రిపైల్ అందలేదు.  

దిగులనిపించినా సరే, శారదగారు తపప్కుండా కానఫ్రెనుస్కు వసాత్రు. ఆవిడనెలాగైనా చూడొచచ్ని ఆశతోనే వెళాళ్ను.  
లంచ బేర్క లో అందరి ముఖాలూ జాగర్తత్గా చూసూత్ ఉంటే ఒక చోట ఈవిడ శారదగారే అనిపించే ఒకావిడ కనిపిసేత్ నేను వెళిళ్ 

ఆవిడ పకక్నే  నుంచునాన్ను. ఒక పోసట్ర దగగ్ర నుంచుని ఏదో రాసుకుంటూ ఎవరితోనో మాటాల్డుతునాన్రు.   
పదేళళ్కే ఇంత వయసు మీద పడుతుందా అనన్టుల్నాన్రు.  గొంతుకూడా వినన్ తరావ్త ఇక అనుమానమే లేకుండా పోయింది. 
ఆవిడ శారద గారే.. 
ఆవిడతో మాటాల్డుతునాన్విడ పకక్కెళళ్గానే, ఆమెను పలకరించి నేనెవరో గురుత్ చేశాను.  
కాసేపు ననున్ తేరిపార చూశారు. ఆవిడ మొహంలో సంతోషమూ, ఆశచ్రయ్మూ.  
అమమ్యయ్ … కానఫ్రెనస్ వర్తానికి  ఫలం దకిక్ంది .   
మౌనంగా ననున్ కౌగలించుకునాన్రు.  
“నేనొసుత్నాన్నని మీకు లెటర వార్శాను.” నాకు రిపైల్ ఇవవ్లేదని నిలదీసుత్నన్టేట్  అడిగాను.  
విడిపడాడ్క, నా చెయియ్ పటుట్కునే నావంక చూసూత్ ఉనాన్రు.  ఏమామ్టాల్డకుండా నా చెయియ్ పెదవులకానించుకునాన్రు. 
ఎలా ఉనాన్వు, ఏం చేసుత్నాన్వు లాంటి వివరాలేం అడకుక్ండా.. 
“ఇపుప్డు నాలుగో హాలోల్ చెయిర పరస్న గా కూరోచ్వాలి. సాయంతర్ం నాలుగింటి వరకూ ఉండాలి. నాకోసం వెయిట చెయియ్. 

వెళిళ్పోకు"  అనాన్రు. 
ఆరోజు పోర్గార్ం ముగిసిన తరావ్త నాతోపాటే వచిచ్ , నేనుంటునన్ హోటల రూం ఖాళీ చేయించి ,  ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.  
ఆ ఇలుల్. ఆ ఇంటిని చూడబోతునాన్నని చాలా సంతోషంగా వెళాళ్ను  కానీ, ఆవిడ తీసుకెళిళ్న ఇలుల్ ఇదివరకు నేను చూసిందికాదు.  
 చాలా పోష లొకాలిటిలో ఒక లకజ్రీ విలాల్. 
 ఆ ఇంటికి వెళాద్మనుకుంటుంటే ఇకక్డకు తీసుకొచాచ్రే అని మనసు గునుసూత్ ఉంది.  
 ఇలల్ంతా శుభర్ంగా  ఉంది. ఫరిన్చర అదీ చాలా చకక్గా పదధ్తిగా సరిద్ ఉనాన్యి. ఇంటోల్ ఎవరూ లేరు.  
 ఎకక్డా పుసత్కాలూ, జరన్లూస్ అనన్ మాటే లేదు. ఆయనెకక్డా కనిపించలేదు.  
ఏవైనా జరగరానిది జరిగిందా? ఏమడగాలో, ఎలా అడగాలో తోచలేదు. “తవ్రగా రెడీ అవు. గుడి దగగ్రకు తీసుకెళాత్ను.” అని 

తొందరపెటాట్రు. నేను రెడీ అయి వచేచ్సరికి, ఎవరో  దోశలు, కాఫీ తెచిచ్ ఇచాచ్రు. ఆ గేటెడ కమూయ్నిటీలో హోటల ఉందనీ అకక్ణుణ్ంచే 
అనీన్ వసాత్యనీ చెపప్రావిడ. ఆకలి మీద ఉనాన్ను. ఏం మాటాల్డకుండా తినేశాను.  
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పుసత్కాలు లేకుండా.. మేడం ఎలా ఉంటునాన్రు. ఏమీ అరథ్ం కాలేదు.  
ఇంటినుండి బయటకు తీసుకుని వెళుత్ంటే ,  
“గుడి అంటే మనం ఇదివరకు వెళేళ్వాళళ్ం, కోనేరు, రాతి మండపం..అలాంటి గుడేనా ?”  అడిగాను.  
 “అలాంటి గుడి అంటే కషట్ం”  అంటూ ఆ విలాల్ ల మధయ్ కటిట్న ఓ పాల రాతి మందిరం లో కూరోచ్బెటాట్రు. 
లోపల మురళి వాయిసూత్ పాలరాతి కృషుణ్డు కనిపించాడు. ఒకళిళ్దద్రు తపప్ ఎవరూ లేరు ఆ మందిరంలో. కాసేపటికి గుడి 

తలుపులు మూసి వాళుళ్ కూడా వెళిళ్పోయారు. మేమిదద్రం మిగిలాము.  గుడి ముందు ఆవరణ లో గారెడ్న  లైటల్ వెలుగు కొదిద్గా పడుతోంది 
తపప్ చీకటిగానే ఉంది. 

ఆ ఇలుల్ ఏమైంది.  
సార కనిపించలేదే..?  
పుసత్కాలేవీ ఇంటోల్? 
మనసులో పర్శన్లు బయటికి అడగలేక   
“ఇలుల్ బాగుంది మేడం , కానీ ఆ ఇంటికి తీసుకెళాత్రనుకునాన్ను.” 
“ఆ ఇంటినుండి వచేచ్శాను.”  ఆ వాకయ్ం ఎంతో బరువుగా ఉంది.   
వచేచ్సెయయ్డమంటే ? ఏమైంది? మరి ఆయన .. 
“ఆయనతో విడిపోయాను.” 
విడిపోవడమేంటీ...అదీ ఈ వయసులో... 
“ఆ ఇలుల్ వదిలి వచేచ్శాను. ఆయనిన్ వదిలి వచేచ్శాను. రోజా గురుత్ందా, అదే మన రుకిమ్ణి కూతురు. అకక్డ నరిస్ంగ కాలేజ లో 

పనిచేసుత్ండగా, అకక్డ కాలేజి డైరవర ఆడుకుందామని చెపిప్, దానికో ఆట నేరాప్డు. పాపం దానికేం తెలుసు. సెలవకొచిచ్నపుడు 
ఇకక్డకూడా ఆడుకోవాలనుకునేది. నేరుచ్కునన్ ఆట ఆడుకోవాలనుకోవడం సహజమే కదా..  మిగతా ఆట ఇకక్డ ఈయన ఆడించాడు .” 

“ఆటా?”  
“అవును. అవును నాకూక్డా చాలా రోజుల వరకూ తెలియలేదు. రోజాకు కడుపు పెరుగుతుంటే, అనుమానమొచిచ్,  ఓ రోజు పరీక్ష 

చేసి అడిగితే ఇవనీన్ చెపిప్ంది.  ఆ తరావ్త దానికి కూతురు పుటిట్ంది. నేనే డెలివరీ చేశాను.” 
ఆవిడ చెపేప్ పర్తి మాటకూ  ఆశచ్రయ్పోతునాన్ను.  
“  ఆ విషయం తెలిసిన రోజున ఎందుకిలా జరిగిందని అడిగితే, ఎనోన్ అనాన్డు. నేను అందంగా ఉండననాన్డు. అందరిలా భరత్ను 

చూసుకోవడం రాదనాన్డు. వండిపెటట్లేదనీ, తనలోని మగవాణిణ్ సంతృపిత్ పరచలేకపోయాననీ,  ఎనోన్ అనాన్డు.. ఎనోన్ ఏళుళ్ కలిసి 
గడిపాము. ఒకక్సారిగా అనిన్ నిందలు తటుట్కోవడం ...నా వలల్ కాలేదు. అంతా బాగానే ఉందని నేననుకునాన్ను కానీ తన మనసులో 
అసంతృపిత్ పేరుకుంటోందని అనుకోలేదు. తన తపుప్కు నేను కారణమని నిరూపించబోయాడు. ఆ రోజు  అవనీన్ విని కూడా నేను ఎలా 
బతికునాన్నా అని ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే." 

"నేనూ నా చదువు, నా పేషంటూల్ ఇవే లోకంగా హాయిగా గడిపాను. ఎవరినో సంతృపిత్ పరచాలనీ, అదొక బాధయ్త నామీద ఉందని 
నేనెనన్డూ అనుకోలేదు.  తెలియకుండానే అతను నాకునాన్డనే భరోసా  ఏదో ఏరప్డింది.  మనతో కలిసి బతుకుతునన్ మనిషే మనలిన్ 
ఇంతలా దేవ్షిసాత్డని, మోసం చేసాత్డని అనుకోలేకపోయాను. . నేను చెపేప్ది రోజాకు కూతురు పుటిట్న విషయం గురించి కాదు. నామీద 
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ఇంత దేవ్షం , అసహయ్ం ఆయన మనసులో ఉందని నేనేనాడూ అనుకోలేదు.  నిజమే, భారయ్ అంటే ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అలా 
నాకు రాదు కూడా."   

ఎంత గొపప్ డాకట్ర ఆమె. ఎంత మంది సూట్డెంటస్ ఆమెకు అభిమానులుగా ఉండేవాళుళ్. సబెజ్కట్ లో తనకు తెలియని అపేడ్ట ఏదీ 
ఉండదని ఎంతో గరవ్ంగా ఉండేవారు.  

 అలాంటిది అదేదో విషయం నాకు తెలియదని, రాదని ఆవిడ ఒపుప్కోవడం మనసంతా కలచివేసింది.   
నా కళళ్వెంట కారుతునన్ నీళుళ్ చీకటోల్ కలిసిపోతునాన్యి.  ఆమెకు తెలియకూడదని జాగర్తత్గా ఊపిరి పీలుసుత్నాన్ను. 
" ఇపుప్డు హాయిగానే ఉనాన్ను. భారయ్ చేసే పనులు అపుప్డు తెలియక చెయయ్లేదు. ఇపుప్డు చెయాయ్లిస్న అవసరం లేదు"  
కాసేపు కూరుచ్నాన్క చీకటి పడుతోందని ఇంటికి తిరిగి వచాచ్ము. తలుపులు తెరిచే ఉనాన్యి. వంటింటోల్ అలికిడి అవుతోంది. 
ఇదేంటి తలుపు తీసి ఉనాన్యంటే“రుకిమ్ణి వచిచ్ ఉంటుంది. తన దగగ్ర కూడా తాళం ఉంటుంది.”  
‘రుకిమ్ణి ఇకక్డే ఉందా ? మరి  రోజా ఎకక్డుంది? 
నేను లోపలికి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచేచ్సరికి  
“భోంచేదాద్మా?” అంటూ వచాచ్రు.  
“వదద్ండీ. ఆకలి లేదు.” 
“ఫరావ్లేదు. కొదిద్గా పెరుగనన్ం తిను” అంటూ 
“రుకిమ్ణీ!”  అంటూ పిలిచారు. 
రెండు జడలు వేసుకునన్ పదేళళ్ అమామ్యి వచిచ్ంది. హోం వరక్ చేసుకుంటుందేమో నోట బుక తో సహా వచిచ్ శారదగారి ముందు 

నుంచుంది.   
“అమమ్ని మాకు  భోజనం పెటట్మని చెపుప్. నువువ్ తినాన్వా?” 
“ఇపుప్డేగా టూయ్షన నుండి వచాచ్ము . కాసేపాగి తింటా.”  
ఆ అమామ్యి లోపలికి వెళిళ్ంది.  
“రుకిమ్ణి అంటే … ఈ పాపా?” 
“అవును. మన  రోజా కూతురు. .” 
‘రోజా కూతురు ఇకక్డా?’ మనసులోనే ఆశచ్రయ్ పడాడ్ను.  
“మరి ఆ రుకిమ్ణి. అదే… రోజా వాళళ్మమ్, ఏదీ?”    
“రోజా డెలివరీ కాకముందే , సోట్ర్క వచిచ్ పోయింది.” 
రెండు నిముషాల తరావ్త , వంటింటోల్నుండి రోజా  వచిచ్ంది.  మౌనంగా  డైనింగ టేబుల మీద అనీన్ సరుద్తోంది.   
రోజా పని చేసుత్ంటే, పైట చెంగు పొడుగాగ్, నేలమీద జారిపోయింది.   
 దానిన్  పైకి తీసి , నడుము చుటూట్ జాగర్తత్గా చుటిట్ంది రుకిమ్ణి.   
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