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సెమినార ఇనాగరేషన కి తానొచిచ్నపుప్డు "జే.కే.సర, నేను బెనరీజ్గారమామ్యిని, తను దిలీప, మై హసెబ్ండ, మా పెళిళ్కి మీరొచాచ్రు 

కూడా, గురుత్ందా సర.." అంటూ పలకరించిన అమాయకమైన శైలజ ముఖం ఒకక్సారి కళళ్ముందు కదలాడి మనసు భారమైంది.  
అపర్యతన్ంగా చుటూట్ చూసాడు. ఎకక్డా దిలీప జాడ లేదు.  

"ఏమయియ్ంది సర, ఎలా..శైలజ...ఎందుకంత తొందర పడింది..?"బాధగా అడిగాడు.  
"తొందరపడింది నా కూతురు కాదయాయ్..., నా..అలుల్డు.. పార్ణంగా పేర్మించాను అదీ, ఇదీ అనాన్డు.. నమిమ్ంది.. ఇపుప్డేమో వేరే 

ఆడదానితో మంచమెకిక్ దాని కళళ్బడాడ్టట్. పిచిచ్ది మొగుణొణ్దిలేయలేక పార్ణాలొదిలేసింది జే.కే.!, నా కూతురు పార్ణాలే వదిలేసింది." 
భోరుమనాన్డాయన. 

ఉలికిక్పడాడ్డు భరదావ్జ. ఎవరి దావ్రానో వినటం వేరు. కళాళ్రా చూడటం వేరు. భరత్నలా చూసిన ఆ అమామ్యి మనఃసిథ్తి 
తలుచుకుంటే గుండె వికలమైంది. పిచిచ్ పిలల్... పాపమామె వయసెంతని అంత దారుణమైన వయ్వహారాలు చూసి తటుట్కోవడానికి.. జాలిగా 
ఆయనిన్ ఓదారచ్సాగాడు. నెమమ్దిగా సంబాళించుకునాన్డాయన. కాసేపటికి అందరూ వచాచ్రు. దాదాపుగా ఒంటిగంట అవుతుంటే, శైలజని 
తీసుక్ని వాళళ్ంతా సెప్షల ఫైల్ట లో బయలేద్రారు.అంత దుఃఖంలోనూ, నిబబ్రంగా వెళుత్నన్ ఆయనిన్ చూసి నివెవ్రపోయారంతా.  

జీవితం నేరిప్నంత గొపప్గా ఇంక ఏ గురువూ పాఠాలు నేరప్లేరేమో... 
ఆ కొదిద్ రోజులోల్నే శైలజ తో బాగా కోల్జ ఐన డాకట్రల్ంతా దిగాలుగా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. పైల్ట వెళిళ్పోవడంతో ఏర పోరట్ 

సదుద్మణిగింది. మధయ్మధయ్లో వినిపిసుత్నన్ అమామ్యిల ఏడుపులూ, వెకిక్ళూళ్ తపప్ అకక్డంతా సత్బద్ంగా ఉంది.  
"..డీటెయిలస్ కనుకుక్నాన్ను సర. మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు.. తన సూయ్సైడ కి ఎవరూ బాధుయ్లు కారని ఆ అమామ్యే నోట రాసి 

పెటిట్ంది. అండ మోరోవర.. పైగా ఎవరీన్ దోషులిన్ చేయవదద్ని కూడా రాసి.." తటపటూయిసూత్ ఆగాడు పాణి.  
తల పరికించాడు భరదావ్జ. అంతలో విసురుగా తలెతాత్డు ఆనంద. అతని కళుళ్ ఎరర్బారివునాన్యి.   
"రాసిపెటట్దూ మరి. వేల, కోటల్మంది అమామ్యిల మూరఖ్తావ్నికి, వెరిర్తనానికి పర్తినిధిలా పెదద్ రాసింది.. ఎవరూ బాధుయ్లుకారట.. 

మైండ లెస ఇడియట.... సెనస్ లెస కీర్చర..." కసిగా అనాన్డు ఆనంద. అపర్యతన్ంగా అందరూ అతని వైపు చూశారు. 
"సాట్ప ఇట రా. నీకు శైలూ మూరఖ్తవ్మే కనిపిసోత్ందా.. పాపం పిచిచ్దిరా.. అలా రాయడంలో ఆ పాపమా పిచిచ్దాని పేర్మ లోతు 

తెలీటంలేదూ.." కోపంగా అంది మనోఙఞ్. 
"పేర్మా... మై ఫుట... ఏదా పేర్మ మనూ... షో మీ...ఐ సే... ఎకక్డుంది? పేర్మంటే ఇదద్రికీ ఉండాలిస్న ఫీలింగ.. అంతేగానీ ఒకరిసేత్ 

ఇంకొకరు ఫీర్ గిఫట్ లా పుచుచ్కుని పోయేది కాదు. ఏమనాన్వ పిచిచ్దా.. యూ ఆర హండర్డ పరస్ంట రైట.. ఎస పిచేచ్ దానికి.. వాడో వెధవపని 
చేశాటట్, అందుకని తన పార్ణం తీసేసుక్ంటుందా..! పైగా వాణిణ్ రకిష్ంచడానికో చెతత్ వుతత్రం. చేతకాని దదద్మమ్లు, ఎమోషనల ఫూలస్ మీ 
ఆడవాళుళ్.. అదే నేనైతేనా.. ముందు వాడిన్ చంపి ఆ తరవాత ఆలోచించేవాడిన్." కరక్శంగా పలికిందతని గొంతు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã  2017 

   2 మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్ 

నెమమ్దిగా తలెతిత్ంది మనోఙఞ్, ఆమె కళళ్ నిండుగా నీళుళ్, "అవునార్.. చంపేసాత్వు.. ఎంతైనా అదే జాతి కదా.. మగాడివి కదూ..! 
నిమిషం పటట్దు.. కానీ మేము.. కరెకేట్రా చాలా బాగా చెపాప్వు.. శైలూ లాగా.. మేం అంతా .. అందరం.. పూయ్రీల్ మైండ లెస కీర్చరస్ మేరా.. 
దదద్మమ్లమే. పేర్మంటే నథింగ లెస దాన ఎ బిజినెస డీల అనీ,ఇచిచ్ పుచుచ్కోవాలనీ, డిమాండ చెయాయ్లనీ తెలియక ముందే తనువూ-
మనసూ, అనీన్ ఇచేచ్సి, ఖాళీ చేతులతో మీరిచేచ్ రవంత ఆపాయ్యత కోసం దేహీ.. అని బిచచ్గతెత్లాల్ ఎదురుచూసాత్ం కదూ..! మాకిదే కరెకట్. ఈ 
మోసపోవడమే కరెకట్ యాంటీడోట, అండ చావే కరెకట్ పనిషెమ్ంట... నీకు శైలు పిచిచ్తనమే కనిపిసోత్ందేమో, నాకు మాతర్ం చావులోనూ 
పేర్మించినవాణిణ్ బాధపెటట్లేని నిండుమనసే కనిపిసోత్ంది. అరె ఎంత పిచిచ్ది కాకపోతే తన చావు వలల్ అతని జీవితం 
పాడవకూడదనుకుంటుంది.. ఆఖరి నిమిషంలో అది మాటాల్డిన నాలుగు మాటలూ గురుత్లేవా నందూ.. నీకు? అది చనిపోయినది 
మోసపోయానని కాదురా.. తన పేర్మ ఓడిపోయినందుకు, తనతో వుండి కూడా అతను వేరే వయ్కిత్తో బెడ షేర చేసుకోగలిగాడంటే.. 
అసలలాంటి ఆలోచన వసేత్నే, అది తమ ఫెయిలూయ్ర అనుకునేంత లోతైన ఫీలింగస్ కలిగునన్ మేమంతా పిచిచ్వాళళ్మే, దదద్మమ్లమే.. ఎస.. 
మా చేతకానితనానికి కనీసం.. ఎవవ్రి.. ఎవవ్రి సానుభూతి.. కూ..డా వద.. వదుద్.. అసలూ..." ఇక మాటాల్డలేక అరిచేతులోల్ మొఖం దాచుకుని 
వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది.   

నిశేచ్షుట్లై చూసుత్ండిపోయారంతా.. ఆమె మాటలోల్ చేదు నిజానిన్ గురిత్ంచి, ఏమీ మాటాల్డలేక మౌనంగా ఉండిపోయారు.  
ఆ నిశశ్బద్ంలో వాళళ్ విషాదానిన్ పంచుకుంటునన్టుట్ బాధగా కళుళ్మూసుకునాన్డు భరదావ్జ. 'అక్షరం అబదధ్ంలేదు. ఎందరో 

ఆడపిలల్ల నిరేవ్దానికి నిరవ్చనాలే ఆ మాటలు..' అనుకుని గాఢంగా నిటూట్రాచ్డు. అంతలో అకక్డ సిటూయ్యేషన సరిచేయాలిస్న బాధయ్త 
గర్హించి మెలల్గా తేరుకునాన్డు.  

"పాణీ.. అందరికీ ఏమనాన్ తాగడానికి వేడిగా ఏ కాఫీయో, టీయో ఉనాన్యేమో చూడు..", అని చెపిప్ వాళళ్కేసి చూశాడు. మనోఙఞ్, 
రేఖల వెకిక్ళళ్ శబద్ం తపప్ అకక్డ ఏమీ వినిపించటేల్దు. ఆనంద మోకాళళ్మీద చేతులానిచ్, అరచేతులోల్ మొఖం దాచుకుని కూరుచ్నాన్డు. 
మిగతావారంతా జీవంలేనటేట్ సత్బద్ంగా కూరుచ్నాన్రు. టీ రాగానే నెమమ్దిగా లేచి ఆనంద పకక్న కూరుచ్ని అతని భుజం మీద తటాట్డు 
ఓదారుప్గా. మనోఙఞ్, రేఖలకేసి చూసి అనాన్డు, "చూడండి, ముందీ టీ తాగండి, పీల్జ. మిమమ్లిన్ మీరు కంటోర్ల చేసోక్ండి. మనోఙాఞ్.. 
ఆనంద.. మీరిదద్రు చెపిప్నదాంటోల్నూ నిజముంది. మీ బాధలో, ఆవేశంలో అరథ్మూ వుంది. కానీ, ఇది ఆవేశాలు పడే టైమ కాదు. ఇపుప్డది 
కాసేపు వదిలేయండి. కారణాలేవైనా మీకందరికీ శైలజంటే ఇషట్మే కదా..?" పర్శిన్ంచాడు. తలలూపారు."మరి తన వలల్ ఈ వాదులాట 
జరుగుతోందంటే అంత సెనిస్టివ అమామ్యి మనసు బాధపడదూ, ఇదంతా చూసిన తన సోల కి పీస ఉంటుందా చెపప్ండి? తన వలల్ ఎవరూ 
కషట్పడకూడదంది కదూ మీ సేన్హితురాలు.. అవునా.." సత్బద్ంగా అతని వంక చూసి తలలూపారందరూ అతను చెపిప్నదానికి కనివ్నస్ 
అయినటుట్, "సో పీల్జ, నా మాటవిని ముందు టీ తాగండి. కాసత్ వేడిగా ఏదైనా గొంతు దిగితే యూ విల ఫీల బెటర.." చెపాప్డు మృదువుగా.  
కళుళ్తుడుచుకుంటూ మౌనంగా గాల్సులందుకునాన్రు. రిలీఫ గా చూశాడు. కాసేపు వేరే విషయాలు మాటాల్డి ధైరయ్ం చెపిప్ కాటేజ కి 
బయలేద్రదీశాడు.  

మనోఙఞ్ వాళళ్ కాటేజ ముందు ఆగారంతా.  
"థాయ్ంకస్ ఫర ఎవీర్థింగ సర. మా కోసం మీరింత శర్మ..", మొహమాటంగా చెపప్బోయాడు సంజయ.  
వారిసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "..శర్మేంటి సంజయ, మనిషిని కానా, సాటి మనిషితో బాధని పంచుకోవడం కూడా శర్మేనా... 

ఇపుప్డవనీన్ ఎందుకు గానీ మీరంతా జరిగినది మరిచ్పోయి కాసత్ ధైరయ్ంగా వుండండి... టేక కేర.." 
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"లోపలికి రండి సర.."తేరుకుని పిలిచింది మనోఙఞ్. రిలీఫ గా చూశాడు. అంతసేపూ ఆమెనలా దుఃఖంలో చూడటం నిజంగానే చాలా 
బాధించిందతనిన్.  

"ఇపుప్డు కాదు. మరోసారి మీరంతా పర్శాంతంగా వునన్పుప్డూ, నవువ్తూ పిలిచినపుప్డు వసాత్ను. సరేనా.. జాగర్తత్ మరీ..." అని చెపిప్ 
బయలేద్రాడు.  

మనోఙఞ్ మాటలు, ఆమె కనీన్ళుళ్ రాతిర్ మొతత్ం కళళ్ముందు కదులూత్నే ఉనాన్యి. ఈ కొదిద్ రోజులోల్ ఆమెతో వాకింగ పేరుతో 
పర్తిరోజూ చాలా టైమ గడపడంతో ఆమె సునిన్తతవ్ం, మనసత్తవ్ం బాగా అరధ్మయాయ్యతనికి. తెలల్వారుతూనే ఫోన చేశాడు. ఒకక్ రింగ కే 
లిఫట్ చేసిందామె.  

"సర.." బరువుగా వుందామె గొంతు.  
"రాతర్ంతా నిదర్ పోనేలేదా..?"లాలనగా అడిగాడు.  
"ఊహు..రాతర్ంతా శైలూనే గురొత్చీచ్..."వణికిందామె గొంతు దుఃఖంతో. 
"వాక కి రా. మాటాల్డుకుందాం. కాసత్ ఛేంజ గా ఉంటుంది. యూ విల ఫీల బెటర." చెపాప్డు. 
 

∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ 
  
ఏడిచ్ ఏడిచ్ కళుళ్ ఎరర్గా, ఉబిబ్పోయి, వాడిపోయిన మొఖంతో ఒకక్ రోజులో పది లంఖణాలు చేసినటుట్ందామె ముఖం.  
"ఏంటిది? మనోఙాఞ్.. ఇంతగా దిగులు పడితే ఎలా.. ఏం చేసాత్ం చెపూప్. మన చేతులోల్ ఏముంది. ఐ నో ఇటస్ డిఫికలట్.. కానీ ఇక.. 

జరిగింది మరిచ్పోవాలి.. తపప్దు.." ఆమె వైపు బాధగా చూసి అనాన్డు. 
"మరిచ్పోతానెల్ండి సర. దిలీపే క్షణంలో దులిపేసుక్నాన్డు. నాకు తనతో ఉనన్ పరిచయం ఎంతని? ఈ కొదిద్ రోజులేగా, కాసేపాగితే 

అసలామె పేరే గురుత్రానంత.." ఆమె కళళ్లో గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి. ఒకక్సారిగా చలించిపోయాడు. జాలిగా ఆమె తల నిమరబోయి అంతలో 
సంకోచంగా చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకునాన్డు.  

ఆమె సనన్గా రోదించసాగింది. 
"మనోఙాఞ్, పీల్జ.. నినిన్లా చూడలేను. సాట్ప కర్యింగ.. కనీసం నాకోసమనాన్ మామూలవావ్లి నువువ్.. పీల్జ నా కోసం.. ఫర మై 

సేక...", వేదనగా అనాన్డు. 
చపుప్న తలెతిత్ంది. ఏదో మంతిర్ంచినటుట్గా తలూపింది. కళుళ్ తుడుచుకుని బలవంతంగా నవవ్డానికి యతిన్సూత్, "ఓ.కే. భరదావ్జా.. 

మీ కోసం అవుతాను... ఎనీథింగ ఫర యూ..." అంది ఆరిత్గా.  
అతని గుండెని సూటిగా తాకాయా మాటలు. భయంగా చూశాడు. 'అంత బాధ తనకోసం పకక్న పెటట్గలదా. లేక బాధ 

పకక్నపెటిట్నటుట్ నటిసుత్ందనా.. అసలు ఏపాటి పరిచయం వుందని ఎనీథింగ ఫర యూ అనడానికి.. ఏమిటి ఆ మాటకరథ్ం?' మైండ లో 
తిరుగుతునన్ రకరకాల ఆలోచనలనీ, భావాలని కవర చేసుక్ంటూ నవావ్డు. "ఓ.కే. దటస్ లైక ఎ గుడ గరల్.. ఇంతకీ ఇది చెపూప్, నువూవ్, 
ఆనంద.. బెసట్ ఫెర్ండాస్..?" టాపిక మారుసూత్ అడిగాడు. 

"ఔను. అసలు పుటట్డమే కలిసి పుటాట్మంటారంతా. నాకంటే వారం రోజులే పెదద్ వాడు.. అంతే.. నానన్.. అంకుల చాలా కోల్జ 
ఫెర్ండస్.. సో.. వాళళ్లాగే మేము కూడా.." చెపిప్ంది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã  2017 

   4 మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్ 

"ఓ.. ఐ సీ... కాకపోతే కొంచెం కొటుట్కునే టైప ఫెర్ండస్ ఏమో కదా.." నెమమ్దిగా నారమ్ల అవుతునన్ ఆమెని తృపిత్గా పరికిసూత్ 
అనాన్డు.  

"మరీ అంత మొహమాటపడకక్రేల్దు సర.. పిలిల్-ఎలుక టైప లో పోటాల్డుకుంటూనే ఉంటాం. వాడిదీ, నాదీ ఒకక్ ఒపీనియన కూడా 
కలవదు. కాకపోతే ఒకక్రోజు కూడా నాతో మాటాల్డందే.., పర్తీ విషయంలో నా సలహా లేనిదే గడవదు వాడికి. నాకూ.. అలవాటైపోయిందా 
యుదధ్ం, ఒకక్రోజు పోటాల్డుకోకపోయినా ఏంటోగా ఉంటుంది.." చెపిప్ంది. 

"ఓ.కే. అంటే.. కేవలం సేన్హమేనా...!?" మామూలుగానే అడిగినా ఏదో చేదు మింగిన ఫీలింగ. 
"లకాష్ తొంభై..." నవివ్ంది. చాలాసేపటి తరవాత విరిసిన ఆమె నవువ్కేసి రిలీఫ గా చూశాడు.  
"ఏమిటా లకాష్ తొంభై..?" 
"మా ఇదద్రి గురించీ ఈ పర్శన్ అడిగినవాళుళ్.." 
"ఔనా.. ఇంతకీ మరి మీ సమాధానం..??" సందేహంగా అనాన్డు. 
"హీ ఈజ మై బెసట్ బడీడ్.. నా వరకూ ఐతే.." 
"అంటే అతను.. బట ఐ థింక హీ లైకస్ యూ.. అతని కళళ్లో కిల్యర గా కనిపిసుత్ంది. మిమమ్లిన్ మొదటిసారి  షాపింగ సెంటర 

దగగ్ర చూసినపుప్డే అనుకునాన్ను.. ఇఫ అయామ నాట రాంగ..?" సాలోచనగా అనాన్డు. 
"... వెల.. యూ ఆర రైట సర. తనకా ఉదేద్శయ్ం ఉంది. బట.. మెలల్గా తెలుసుకుంటాడు. ఎపుప్డూ డైరెకట్ గా మాటాల్డుకోలేదు. బట ఐ 

నో.. హీ విల గెట ఓవర ఇట.." అంది మామూలుగా. 
"కానీ ఏదైనా ఓపెన గా మాటాల్డుకోవడం బెటరేమో మనోఙాఞ్! ..అదీ నీకా ఉదేద్శయ్ం లేనపుప్డు. లేదంటే లేని పోని అపారాథ్లొచేచ్ 

ఛానస్ వుంటుంది కదా. అతనూ హరట్ అవుతాడు కదా మరీ లోతుగా వెళాళ్కా కాదని తెలిసేత్. ఐ మీన. ఇది మీ పరస్నల విషయం అనుకో.. ఐ 
గెస అయామ ఇనూట్ర్డింగ టూ మచ ఇన టూ ఇట..సారీ.." 

"నో.. నో.. సర.. నాట ఎటాల.. నందూకి తెలుసు భరదావ్జా.. నాకతని మీద అలాంటి ఒపీనియన లేదని. అందుకే నాతో ఓపెన గా 
చెపప్డు. నాకూ ఈ విషయం మాటాల్డేసేత్ ఇపుప్డునన్ ఈకేవ్షన పాడైపోతుందని భయం. అందుకే.. అలా దాటేసుత్నాన్ం.. బట ఐ నో.. హీ విల 
గెట ఓవర ఇట వెరీ సూన.."అంది నెమమ్దిగా. 

"హోప సో.. అది సరే మరి నీ సంగతేంటి.. ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా.. ఆనంద కంటే సెప్షల పేల్స లో.." చిరునవువ్తో అడిగాడు. 
కళెళ్తిత్ ఒకసారి అతని కేసి చూసి మెలల్గా దించుకుంది. ఆ ఒకక్ చూపులో సరవ్ం అరథ్మైన భావన. భరదావ్జ ముఖంలో నవువ్ 

ఇంకిపోయింది. ఒకక్సారిగా ఒళళ్ంతా భయంతో వణికిన ఫీలింగ. అంత చలల్టి వాతావరణం లో కూడా ఒకక్సారిగా చెమటలు 
అలుముకునాన్యతనికి. ఔననలేదు. కాదనలేదు. ఐనా, మీకు తెలియదా అనన్టుట్ ఉందా చూపు. అనవసరంగా అడిగాడా. నిజంగా తెలియకే 
అడిగాడా.. ఛెళుళ్న చరిచినటైట్ తటాలన్ ముఖం తిపుప్కునాన్డు.  

"కాఫీ తాగుదామా..?" మెలల్గా అడిగింది. తలూపాడు. ఏదో అసప్షట్మైన భావన నెమమ్దిగా ఆకృతి దాలుచ్కుంటునన్ ఫీలింగ.. తెలిసీ 
తెలీని ఇబబ్ంది. హఠాతుత్గా మాటలు కరవైనటుట్ తోచగా నెమమ్దిగా లేచి నడక సాగించారు. దూరంగా చెటల్ను కొటిట్ పారక్ కి మరోవైపు నుండి 
దారి చేసుత్నాన్రు. ఒకోక్ గొడడ్లి వేటు తన గుండెనే తాకుతునన్ అనుభూతి. 'తన వయసేంటి,ఆ పిలల్ వయసేంటి? ఏమిటిదంతా...? తపుప్కదూ.. 
అటార్కట్ అవడం వేరు.. కానీ ఇది అటార్క్షన మాతర్మే కాదు.. తెలుసోత్ంది... మరైతే ఇదేంటి... అయితే తానూహించింది నిజమేనా .. ఐతే... 
మనోఙఞ్ తనని...'  
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ఒకక్సారిగా ఫటుట్మనన్ శబద్ంతో ఓ పెదద్ బెరడు ముకక్ విసురుగా వచిచ్ మనోఙఞ్ కాలిని తాకింది. 
"అమ.. మా...", ఒకక్సారిగా బాధతో కాలు పటుట్కుని ముందుకు వంగింది.  
చపుప్న ఆమెని చేరాడు,"మై గాడ.. ఏంటది.. చూసుక్ని కొటొట్దాద్.." కోపంతో గటిట్గా అరిచాడా వరక్రస్ మీద.  
తవ్రతవ్రగా ఆమెని పకక్నునన్ బెంచ మీద కూరోచ్బెటిట్ వాటర బాటిల ఓపెన చేసి "ఏదీ గాయం ..ఎకక్డ తగిలింది.?" కంగారుగా 

అడిగాడు. నొపిప్ని పంటి బిగువున అదిమి పెటిట్ మెలల్గా టార్క పాంట పైకి జరిపింది. పాదం నుండి మోకాలి కింద వరకూ పరుచుకుందో 
నెతుత్టి చార. "ఓ..నో.. ఇటస్ బీల్డింగ..." అంటూ జేబులోంచి కరీచ్ఫ తీసి తడిపి గాయానిన్ అదాద్డు జాగర్తత్గా. "సస్.."బాధ గా మూలిగింది. 
"ఫార్కచ్ర కాదుగా.." కంగారుగా అడిగాడు.  

"ఊహు..నేను బాగానే ఉనాన్ను మీరు ముందు లేవండి.. అలా కాళళ్ ముందు నుంచీ..", మొహమాటంగా అంది. అపుప్డు 
గమనించాడు. ఆమె పాదానిన్ చేతులోల్ పెటుట్కుని తన మోకాలి మీద ఆనించుకుని సినిమా హీరో లెవెలోల్ ఆమె ముందు కింద కూరుచ్ని 
ఉనాన్డు. అపర్యతన్ంగా అతని పెదాలమీద నవువ్ వెలసింది. లేవకుండానే అడిగాడు,"నిజంగా ఓ.కే. నా..?" 

"ఊ.." అంటూ కాలు వెనకిక్ తీసుకుంది పాంట కిందకి జరుపుతూ, సరుద్కునే పర్యతన్ంలో ఇబబ్ందిగా. చపుప్న మొఖం పకక్కి 
తిపుప్కుంటూ పైకిలేచాడు. అది గమనించి ఆమె పెదాలమీద తనదైన రెగూయ్లర అలల్రి నవువ్ పర్వేశించింది. ఒక నిమిషమాగిన తరావ్త ఆమె 
వైపు తిరిగి, "కాసేపు కూరుచ్ంటావా.. కాఫీ తీసుకురానా.." ఆపాయ్యంగా అడిగాడు.  

నవివ్ లేచి నిలబడింది. "ఊహు.. ఏమొదుద్.. వసాత్ను..", అంటూ ఒకక్ అడుగు వేసూత్నే "అబాబ్..", అంటూ ఆగిపోయింది.  
"అరెరే.. కేన యూ వాక.. వెయిట.. కార తెపిప్సాత్నుండు.."అంటూ సెల తీశాడు. 
"అహాహా.. కారొదుద్.. కాకపోతే ఇక ముందుకెళాళ్లంటే మీ తోడు లేకుండా ఐతే కాదు భరదావ్జా.. "ఆమె ముఖంలో అదిమి పటిట్న 

చిరునవువ్ మనసులో మాటని చెపప్కనే చెపోత్ంది.  ఒకక్సారిగా భరదావ్జ గుండె లయ తపిప్ంది. అతనేమీ అమాయకుడు కాదు, ఆ మాటలోల్ 
లోతూ, అరథ్మూ తెలుసుకోలేకపోవడానికి. మరో సమయంలో అయితే మందలించేవాడేమో. ఆమె వునన్ సిథ్తి లో ఏమీ అనలేక, ఏమనాలో 
తెలీక.. ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి చేయి సాచాడు. కళాళ్రప్కుండా అతని చేతిని ఒకక్సారి తదేకంగా చూసింది. వెంటనే అపురూపంగా ఆ 
చేతిని అందుకుని పైకి లేచింది. లేసూత్నే  అతనికి దగగ్రగా జరిగింది అలల్రిగా. మొహమాటంగానే ఆమెని పటుట్కుని నడిపించసాగాడు.  

మెలల్గా ఆగుతూ, నడుసూత్ కాటేజ దగగ్రకి చేరారు. కాటేజ మెటుల్ చూడగానే అంతదూరం కషట్పడి కాలీడుచ్కుంటూ వచిచ్న మనోఙఞ్ 
కళళ్లో నీళొళ్చిచ్నంతపనైంది. "ఓహ గాడ.." అంటూ డీలాగా చివరి మెటుట్మీదే కూరుచ్ండిపోయింది.  

"చెపాప్నా. కారులో వదాద్ం అంటే వినాన్వు కాదు. అంత దూరం నడిచొచాచ్వు. ఇపుప్డు చూడు ఆ ఎనరీజ్ మిగులుచ్కునుంటే ఇకక్డ 
మెటెల్కక్గలిగేదానివి కదా.."మందలింపుగా అనాన్డు.  

"ఆహా.. కారు లో వసేత్ ఇంత మంచి గోలెడ్న ఛానస్ మిసస్యిపోయేదానిన్ కదా.." అలల్రిగా అంది. సీరియస గా చూశాడు. చపుప్న 
సరుద్కుని, "అదే.. ఒక సేట్ట మినిసట్ర తో సేవలు చేయించుకునే భాగయ్ం ఎంతమందికి దొరుకుతుంది చెపప్ండీ..", కొంటెగా నవివ్ంది. 

"మాటలు దాటెయయ్డం బానే వచుచ్. ముందు మెటెల్లా దాటాలో చూడు.. " తనూ తగగ్కుండా చెపాప్డు. తలూపి లేవబోయింది. 
వలల్కాలేదు. "ఎంతా ఒకక్ ఫైవ మినిటస్ కూరుచ్ంటే అదే సెట అయిపోతుంది. ఏం టెనష్న పడకండి. హాయ్పీ గా ఎకేక్సాత్ను."తేలిగాగ్ చెపేప్సింది. 

చుటూట్ చూశాడోసారి. చలికి ఎవవ్రూ ఇంకా కాటేజీలలోంచి బయటకి రాలేదు. చపుప్న వంగి ఆమెని రెండు చేతులమీదా పైకి 
లేపాడు. ఊహించని ఆ పరిణామానికి, అతనేం చేసుత్నాన్డో అరథ్ంకాక కెవువ్న అరిచిందామె, "ఓ మై.. గాడ.."అంటూ. ఆమె అరుపు 
పూరత్యేయ్లోపు నాలుగు అడుగులోల్ మెటెల్కిక్ ఆమెని డోర ముందు దింపేశాడు. మనోఙఞ్ ఇంకా షాక నించి తేరుకోలేదు. అంతలో లోపలున్ంచీ 
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రేఖ పరుగున వచిచ్ంది. "ఏమైంది మనూ అరిచావా..?"కంగారుగా అడిగింది. అవుననన్టోట్, కాదనన్టోట్ తెలీకుండా అడడ్దిడడ్ంగా తలూపింది. 
"మనూ.. ఏమైందే..?", అయోమయంగా అడిగింది రేఖ.  

తాను కలిగించుకోక తపప్దని గర్హించి చెపాప్డు భరదావ్జ, "ఏం లేదూ, చినన్ దెబబ్ తగిలించుకుంది". అపప్టికి తేరుకునన్ మనోఙఞ్ 
బుగగ్లోల్ ఎరుపుదనం చోటుచేసుకుంది. సిగుగ్ని కవర చేసుకోవడానికి టైర చేసూత్ కళుళ్ తిపుప్కుంది. 

 అదేం పటట్ని రేఖ "మీరా సర... అవునా.. దెబాబ్.. ఓ.. మై గాడ.. ఏమైంది..?"మరింత కంగారు పడుతూ అడిగింది. 
ఒకక్సారిగా ఫకాలన్ నవేవ్శాడు భరదావ్జ. "ఈ ఓ మై గాడ అనన్ది మీ అందరికీ కామన ఊత పదమా.. ఎనీవేస.. చినన్దే 

కంగారుపడకండి."  
మనోఙఞ్ ముఖం దించుకుంది. సంతోషంతో తేలిపోతునన్టుట్ందామెకి అతను సాయంలాగే చేసినా ఏదో తీయని అనుభూతి మనసంతా 

పరుచుకునన్ భావన.   
"రండి సర. లోపలికి రండి.. బయటేనించోబెటాట్ము సారీ.. "మొహమాటపడుతూ ఆహావ్నించింది రేఖ. నవివ్ మనోఙఞ్ వంక చూశాడు. 

"రండి.. పీల్జ.."కళుళ్ బలవంతంగా పైకెతిత్ చూసి పిలిచింది. తలూపి లోపలికి నడిచాడు వారి వెంట.  
"బాగుంది మీ కాటేజ.." సోఫాలో కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు. 
"థాంకూయ్ సర...కాఫీ..టీ..ఏం తీసుకుంటారు.." అడిగింది రేఖ సగౌరవంగా. 
"ఏం వదద్మామ్..వెళాత్ను..ఇంతకీ ఆనంద వాళేళ్రి..మీకు తోడుంటామనాన్రుగా నినన్?"అడిగాడు.  
"అంటే అమామ్యిల కాటేజ కదా. రాతిర్పూట బాగోదని కాసేపు కూరుచ్ని వెళిళ్పోయారు."చెపిప్ంది మనోఙఞ్.  
"ఐ.సీ. అదిసరే. నువావ్ కాలికి ఏదనాన్ చెయియ్ సేర్ప్, ఆయింటెమ్ంట ఏదనాన్..?", ఆదురాద్గా అనాన్డు.  
"నో పార్బెల్మ భరదావ్జా. ఇపుప్డు బానే వుంది." నవువ్తూ చెపిప్ంది. వింతగా చూసింది రేఖ ఆ పిలుపుకి. 
"ఇంతకీ సెమినార వీడియో అనాన్వ.. వచిచ్ందా..?" అడిగాడు.  
"ఆ తెపిప్ంచాను... ఇపుప్డే తెసాత్నుండండి.."అంటూ చపుప్న లేచింది.  
"ఏయ..కాలు.." ఒకేసారి చెపాప్రు భరదావ్జ, రేఖలు కంగారుగా.  
"అయామ ఓ.కే."నవేవ్సి చెపూత్ కాలీడుచ్కుంటూ నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిళ్ంది. 
"థాంకూయ్ సర.. థాంకూయ్ వెరీ మచ.."చెపిప్ంది రేఖ, మనోఙఞ్ లోపలికి వెళాళ్గానే.  
మొహమాటంగా చూశాడు. "అదేం మాట రేఖా.. మీరైతే ఆమాతర్ం సాయం చేయరా. అయినా ఆ అమామ్యి నాకు చేసిన 

సహాయంతో పోలుచ్కుంటే ఇదెంత.." 
"లేదు సర. ఈ దెబబ్ గురించి కాదు నేననేది. నినన్, ఇవాళ పొదుద్నన్ మనూని చూసిన వాళెళ్వరూ అనుకోరు తను మళీళ్ ఇంత తవ్రగా 

మామూలౌతుందని. పేషంట లా తయారయింది. చాలా భయం వేసింది తనని చూసేత్. రాతిర్ మీరు బలవంతంగా తాగించిన టీయే. 
తరావ్తంతా ఏడుసూత్నే ఉంది. పచిచ్ మంచినీళుళ్ ముటట్లేదు. కోలుకోడానికెనాన్ళుళ్ పడుతుందో అని భయం వేసింది. మీరు మళీళ్ తనని 
మామూలుగా నవేవ్లా చేశారు. మీరు చెపిప్న ధైరాయ్నికి చాలా చాలా థాంకస్.." అంది కృతఙఞ్తగా చూసూత్.  

ఇబబ్ందిగా కదిలాడు. 'పొగడత్లు కొతత్ కాదు గానీ, కనిపించకుండా తమ మధయ్ నడుసుత్నన్ ఆ ఫీలింగ తెలిసేత్ వీళళ్ంతా ఇలా 
గౌరవిసాత్రా. తాను ధైరయ్ం చెపప్డం కాదూ, ఏమాటంటే మనూ తన దుఃఖానిన్ పకక్న పెటిట్ందో తెలిసేత్...గాడ..' తల విదిలాచ్డు. 

"ఇదిగోండి సెమినార వీడియో.." పెన డైరవ అందించింది అపుప్డే వచిచ్న మనోఙఞ్.  
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"ఓహ.. ఓ.కే. థాంకస్ .. చూసి చెపాత్నైతే. వెళాత్ను మరి." అది అందుకుంటూ లేచాడు.  
"అపుప్డేనా...?" చపుప్న అనేసింది. భరదావ్జ కంగారుగా, రేఖ వింతగా చూశారు.  
"ఐ మీన.. కనీసం టీ.. బిసక్టస్.. ఐనా తీసుకోరా..? మొదటిసారి వచాచ్రు కదా.."తడబడింది.  
"అయోయ్. మాటలోల్ మరేచ్పోయాను. ఒకక్ పది నిమిషాలు కూరోచ్ండి సర. పీల్జ.. "అంటూ భరదావ్జ వారిసుత్నాన్ వినకుండా 

హడావిడిగా లోపలికి నడిచింది రేఖ.  
ఇబబ్ందిగా ముళళ్ మీదునన్టుట్ కూరుచ్నాన్డు.  
"సారీ.." మెలల్గా అంది. తలతిపిప్ చూశాడు. అపుప్డే విరిసిన గులాబీలా, సవ్చఛ్ంగా, లేతగా, సునిన్తంగా.. వుందామె ముఖం.. కానీ.. 

ఛ.. జే.కే. నీ ఆలోచనలని దారి తపప్నీయకు, చినన్పిలల్ ఆమె. ఈ తీవర్మైన ఆకరష్ణ నుంచి తనే తపిప్ంచుకోలేకపోతే పాపం ఆమెంత. కానీ 
ఆపాలి. తాను కూడా కొంతవరకూ బాధుయ్డే ఆమెలో అలాంటి ఆలోచనలు రావడానికి. ఐనా ఇకనైనా ఈ పర్వాహానిన్ ఇకక్డతో ఆపేయాలి. 
ఎస..చెపాప్లి. ఆమెకి తమ మధయ్ వయసు లో ఉనన్ అంతరానిన్ గురుత్చేయాలి. ఎలా..ఎలా..'  

అంతలో టీ తీసుక్ని రేఖ రావడంతో అతని ఆలోచనలకి బేర్క పడింది. కాసేపటి మామూలు సంభాషణ తరావ్త వెళాత్నంటూ లేచాడు. 
అతనిన్ సాగనంపడానికి లేచారిదద్రూ.  
"జాగర్తత్ మరి. రేపు రెసట్ తీసుకో. వాక కి వదుద్." చెపాప్డు. 
"ఊహు.. తగిగ్పోతుంది. వసాత్ను. చినన్దెబేబ్గా.." , 
"మనోఙాఞ్.. నా మాట విను. చినన్దిగా వునన్పుప్డే కేర తీసుకుంటే తొందరగా తగిగ్పోతుంది.." మృదువుగా అనాన్డు. 
"అదేంలేదు, నే బానే ఉనాన్..." పంతంగా చెపిప్ంది. 
"అలా అంటావేంటి జే.కే. సర అంతగా చెపుత్ంటే..."మందలింపుగా అంది రేఖ.  
"పరేల్దు.. ఆయనకి ఫార్కచ్రయినపుప్డు వాడిన సిట్క అపప్డుగుతాలే.."నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
చినన్గా తలకొటుట్కుంది రేఖ, "ఇంత వాకింగ పిచెచ్లా పటుట్కుందే నీకూ.." అనేసి భరదావ్జని చూసి నాలికక్రుచుకుంది.  
తేలిగాగ్ నవేవ్శాడు. "దానేన్ సహవాస దోషం అంటారు తెలుగులో . మీ కానెవ్ంట పిలల్లకి తెలోస్, లేదో.. " 
"అబాబ్..అకక్డికి మీరేదో పెదద్ తెలుగు విదావ్న అయినటుట్..." అలల్రిగా అంది మనోఙఞ్. 
"అఫోక్రస్ అయామ... చాలా కషట్పడి బోలెడు భాష నేరుచ్కునాన్ను తలీల్. మీలాంటి వాళళ్కి సీప్చ లివవ్డానికి.." బదులిచాచ్డతను. 

ఇదద్రూ నవేవ్శారా మాటకి. 
బయటికి వెళళ్బోతుండగా పిలిచింది మనోఙఞ్, "భరదావ్జా.. వన మినిట.." అపర్యతన్ంగా ఆగాడు. కాసత్ వింతగా చూసింది రేఖ, 

అంతలో మనోఙఞ్ అతనితో ఏదో మాటాల్డాలనుకుంటుందని గర్హించి సందిగథ్ంగానే లోపలికి తపుప్కుంది ఏదో పనునన్టుట్గా. 
అతనితో పాటు బయటకి నడిచింది మనోఙఞ్. 
"యామ సారీ... నువువ్ ఎకక్లేవనిపించి చనువు తీసుకుని అలా దాటించాను. వేరేలా అనుకోకు.." గిలీట్గా చెపాప్డు.  
"తెలుసు. థాంకూయ్.. ఐనా.. యూ నీడ నాట బీ సారీ ఫర దట.. " మెలల్గా అంది. 
"ఇక చాలు ఆగిపో. మెటుల్ చూశావా.." బెదిరింపుగా అనాన్డు.  
"నాకేం భయం మీరుండగా.." ధీమాగా చెపిప్ంది. 
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ఆగి ఆమెకేసి చూశాడు, "నేనేమనాన్ సూపర మేన ని అనుకుంటునాన్వా.. లేక యంగ అండ డైనమిక హీరోని అనుకుంటునాన్వా 
నినున్ ఎతుత్కుని పైకీ, కిందకీ తిరగడానికి.. నీకసలు.... తెలుసా..." ఆగి అనాన్డు "అసలు డూ యూ నో వాట మై ఏజ ఈజ.. 46.. నలభై 
ఆరేళుళ్ నాకు.." సూటిగా చూసూత్ చెపాప్డు.  

మనోఙఞ్ ఏం మాటాల్డలేదు. తన మాటలు తనకే చిరాకేశాయి. ఒక చకక్టి భావానిన్ బలవంతంగా కరెపట్ చేసుత్నన్టుట్ ఏదో బాధ. కానీ 
తపప్దు. మనసుని నొకిక్పటిట్నటుట్నన్ అనీజీనెస తో వెళళ్బోయాడు.  

"నాకు 24 భరదావ్జా...." హఠాతుత్గా అంది. తుళిళ్పడి, గిరుకుక్న వెనుదిరిగాడు. అతని కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్ చెపిప్ంది, "నా 
వయసు ఇరవైనాలుగు. మీకు సరిగాగ్ తెలీదేమో.. నినన్ మాటలోల్ అనాన్రు కదా నిండా ఇరవై ఏళైళ్నా లేవు అని. అందుకే చెపుతునాన్ను. మీకూ-
నాకూ 22 ఏళుళ్ తేడా.. నాకు తెలుసు.. మీకంటే ముందే..." సిథ్రంగా వుందామె గొంతు.  

భరదావ్జ ముఖం పాలిపోయింది. ఆమె భావం అరథ్మైంది. ఇక మాటలూ, సమరిథ్ంపులూ ఏమీ లేవు.  
"వసాత్ను.."చెపాప్డు హీనసవ్రంతో. తలూపింది. మెలల్గా మెటుల్దిగాడు భారమైన మనసుతో. 'ఈ పరయ్వసానం నిజంగానే తాను 

ఊహించనిదా!! ' 
PPP 

 "ఎలా ఉంది.. ?" అడిగాడు. 
"ఊ.. బెటర.." నవివ్ంది. 
"ఎందుకొచాచ్వసలు..?"మందలింపుగా అనాన్డు. 
"మీరు రీజన లేకపోయినా, ఫార్కచ్ర కాలు పెటుట్కుని మరీ తిరిగారు కదా! మరి నాకు రీజన వునాన్ మళీళ్, మళీళ్ ఎందుకలా 

అడుగుతారూ..?" అతనేన్ చూసూత్ అంది. 
కార్ఫ లోకి వేళుల్ పోనిచుచ్కుంటూ విసుగాగ్ చూశాడు., "ఏమిటో ఆ రీజన...?" 
"మీరే.." ఠకుక్న చెపిప్ంది.  
ఒకక్సారిగా ఏదో సుడిగాలి చుటుట్ముటిట్నటుట్ ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్డు. "మనోఙాఞ్..!!" 
"అవును. భరదావ్జా.. ఈ సమయం మళీళ్ వసుత్ందా..? మనం మళీళ్ కలిసినా సిటీ లో ఇంత మంచి వాతావరణం, ఈ తీరిక, 

ఏకాంతం, ఈ పర్శాంతత, ఇవనీన్ మళీళ్ వసాత్యా చెపప్ండి? మీరు కూడా.., మీరూ నాకోసం ఎదురు చూశారు. చూశారా లేదా, నిజం 
చెపప్ండి..?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది.  

అపర్యతన్ంగా తలూపాడు. "మరి ఎందుకు భరదావ్జా.. ఈ క్షణాలని ఎందుకు వేసట్ చేసుకోవాలి? అందుకే వచాచ్ను. వసాత్ను. 
మీరొదద్నాన్సరే.. మీ కోసం.. ఇది నిజం.." ఉదేవ్గంగా అంది.  

మౌనంగా ఉండిపోయాడు భరదావ్జ. ఆ ఒకోక్ మాటా బాణమై గుండెని నిలువునా చీలుసుత్నన్ భావన. ఆమె ఉదేద్శయ్ం పూరిత్గా 
అరథ్మయియ్ంది. తన మనసూ తెలుసోత్ంది. తెలియనిదొకక్టే. గమయ్ం ఏమిటి..? ఇదంతా ఎకక్డకి దారి తీసోత్ంది.. లేదు.. ఆపాలి.. తపుప్కోవాలి. 
కానీ.., ఆమెని నొపిప్ంచకుండా తపుప్కోగలడా? అసలు తపుప్కోవాలని తనకి ఉందా? వదుద్. ఈ వయసులో లేని పోని ఆశలొదుద్. మన 
సిప్యరస్ వేరు మనోఙాఞ్... అని ఎలా నచచ్జెపప్ను.. నినెన్లా బాధ పెటట్ను. దిగులుగా అనుకునాన్డు. చిరుగాలిలా మొదలై సుడిగాలిలా తనని 
చుటేట్సుత్నన్ ఆమెని కాదని తపుప్కుని తిరగడానికి సరిపడ మానసిక సైథ్రయ్ం తనలో ఉందా? 
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"కాఫీ చలాల్రిపోతోంది భరదావ్జా.." ఆమె తియయ్ని పిలుపుకి తేరుకునాన్డు. ఎపుప్డు కాఫీషాప కి చేరినదీ, ఎపుప్డు కూరుచ్నన్దీ 
కూడా తెలీనంతగా ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడా! 

యాంతిర్కంగా కప అందుకుంటూ,"ఇంతకీ నా కరీచ్ఫ ఏదీ.." ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని అడిగాడు. 
 గాయం తుడిచిన కరీచ్ఫ కదా వాష చేసిసాత్నని ఆమె ముందురోజు తీసోక్వడం గురొత్చిచ్.                    
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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