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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 
  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, ÄEoQLMnjÎFc. 
°FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï McÿFcÓk, ×.FcAKc, 
MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï ±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, 
²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' 
FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá GS¸CyadÓj.
GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk ¥qÂfHTdëtj..

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo MLjVFL$qO~Ój. 
¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ ½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ 
MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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గెలుపే!! 
పొదుద్నేన్ పాలు తీసుకోవడానికి తలుపు తీసిన వనిత గుమమ్ం చుటూట్నూ, తలుపు మీదా కటిట్ ఉనన్ రంగు రంగుల బుడగలు చూసి 

ఆశచ్రయ్పోయింది. తలుపు మీద ' వైదేహీ, పుటిట్న రోజు శుభాకాంక్షలు!! ' అని రాసి ఉనన్ చినన్ సిట్కక్ర.  
“అరే! అమమ్ పుటిట్నరోజు కదా ఈ రోజు?? కానీ ఆ విషయం ఎవరికి తెలుసు ఇకక్డ? ఎవరు చేసుంటారీపని?" అనుకుంటూ 

అపారెట్మ్ంట కారిడార చివరికంటా దృషిట్ సారించింది.  
దూరంగా వయసు తెచిచ్న అలుపుతో నెమమ్దిగా అడుగులు వేసుత్నన్ పెదాద్విడ తపప్ మరెవరూ కనిపించలేదు.  
 పిలల్లు సూక్ళళ్కీ, భరత్ ఆఫీసుకీ వెళాళ్కా కూరుచ్ని తలిల్తో కబురుల్ చెపూత్ ఈ పర్సాత్వన తెచిచ్ంది.  
 “మా అపారెట్మ్ంట లో ఒకరికొకరు ఈ రకంగా విషెస చెపప్డం మామూలే నమామ్, కానీ కేవలం రెండు నెలల కిర్తం వచిచ్న నీ 

పుటిట్నరోజు గురించి ఎవరికి తెలుసు? పైగా చేతోత్ తయారుచేసిన ఈ గీర్టింగ కారడ్ ఎంత బావుందో చూడు. పుటిట్న రోజు శుభాకాంక్షలు 
పిర్యమైన వైదేహీ! అని నీ పేరుతో సహా రాశారు. అదే నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది, నా సేన్హితులకి నువొవ్సుత్నన్ సంగతి తెలుసు కానీ, నీ పేరు 
కూడా తెలీదు, అలాంటిది నీ పుటిట్నరోజు విషయం అసలు తెలిసే అవకాశమే లేదు..” 

" ఓకవేళ పిలల్లేమైనా చేశారేమో?" అంది పెదాద్విడ. 
" సరేలే! వాళళ్కి వాళళ్వి తపప్ మరెవరివీ గురేత్ ఉండవు, వాళుళ్ చేశారంటే నాకు నమమ్కం లేదు" అంది.  
పదకొండునన్రకి పని అమామ్యి రాధ వసూత్ ' అమామ్ తలుపుకి పెటిట్ ఉంది" అంటూ ఒక కవర తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.  రెండు తెలల్టి పాల్సిట్క 

బాకస్ లు. ఒక దాంటోల్ మంచి ఇంగువ పోపుతో ఘుమ ఘుమలాడుతునన్ దబబ్కాయ పులిహోర, మరొ దానిలో చికక్టి పాలతో తయారుచేసిన 
బాసుంది.  

మళీళ్ అదే చేతి రాతతో చినన్ చీటీ. " నాకు గురుత్నన్ నీకిషట్మైన వంటకాలు నేసత్ం! ఈ ఇషాట్లు మారవు, నువూవ్ మారవు, నాకు 
తెలుసు"  

అవి చూసిన వనిత తలిల్ " ఇందు".. ఇది ఇందు పని. ఇందు ఇకక్డుందా? నీకు తెలుసా వనితా ఇందు ఎకక్డుందో?' అని ఆతర్ంగా, 
ఉదేవ్గంగా అడిగింది. 

"ఇందెవరమామ్? ఆపేరుగల వాళెళ్వరూ నాకు తెలీదే " అంది వనిత, అలా అంటూనే గురుత్తెచుచ్కోవడానికి పర్యతిన్సూత్. 
" ఇది ఖచిచ్తంగా ఇందు పని.. పొదుద్నిన్ంచీ గురుత్ తెచుచ్కోడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ ఈ చేతి రాత ఇందుదే" అంది ఆవిడ వీధి తలుపు 

వైపు పరుగుతో నడుసూత్.. 
తలుపు తీసి అటూ, ఇటూ చూసుత్నన్ తలిల్ వెనకే నడిచింది వనిత.. బాగా పొడుగాగ్ ఉనన్ కారిడార లో అదే భారపు నడకతో నెమమ్దిగా 

నడుసుత్నన్ ఆ పెదాద్విడ మసగాగ్ కనిపించింది. ఆ దిశగా వడివడిగా వెళుతునన్ తలిల్ని అమామ్, ఎకక్డికి?" అంటూ అనుసరించింది వనిత.  
'ఇందూ', ‘ఇందూ’.. పిలుసూత్ ఆ పెదాద్విడ వెనకే పరుగులాంటి నడకతో వెళిళ్ంది వనిత తలిల్ వైదేహి. 
ముందు వెళుతునన్ ఆవిడకి ఆ పిలుపు వినిపించిందో లేదో తెలియదు కానీ ఆవిడ ఇంకాసత్ వడిగా నడుసుత్నన్టట్నిపించింది వనిత కి.  
" అమామ్, ఎవరమామ్?" అడిగింది తలిల్ని.. 
" ఇందు , ఇందీవర, నా సేన్హితురాలు.. నా చినన్నాటి సేన్హితురాలు" అంది ఆవిడ ముందు నడుసుత్నన్ ఆవిడని చూపిసూత్.. 
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"అలాగా? వాళీళ్ మధయ్నే వచాచ్రు. నేను రెండు మూడు సారుల్ చూశాను, అంతే. ఉండు నేను గబ గబా వెళిళ్ పిలుచుకొసాత్ను" 
అంటూ పరుగున వెళిళ్ ఆవిడని ఆపింది.. 

" ఆంటీ, నమసేత్! నా పేరు వనిత. మీ ఫెర్ండ వైదేహి గారి కూతురిన్. అమమ్కి శుభాకంక్షలు చెపిప్, ఇషట్ మైన పదారాధ్లు ఇచిచ్ ఇలా 
ఇంటోల్కి రాకుండా వెళిళ్పోతారేమిటి? రండి మా ఇంటికి వెళదాం, మీ చేతి రాత ని గురుత్ పటిట్, మీ వెనకే వసోత్ంది అమమ్ చూడండి" అంది 
ఆవిడ పకక్గా వెళుతూ.. 

ఆవిడ వంచిన తల ఎతిత్ ఒకసారి వనితని చూసి, ఆపైన మళీళ్ నడవడానికి సిదధ్ం అవుతూ... 
వదద్మామ్,మళీళ్ వసాత్ను’ అందావిడ నెమమ్దిగా. ఎరర్బడిన ఆవిడ ముఖం, పైకి కనిపించక పోయినా అవిడ గొంతులో అసప్షట్ంగా 

వినిపిసుత్నన్ బాధ చూసి వనిత కి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. 
" లేదు, ఈ రోజు తపప్క మీరు రావాలి, అమమ్ పుటిట్నరోజు కూడా. అసలు మీరు అమమ్కి ఎపుప్డు, ఎకక్డ ఫెర్ండ అనే విషయం కూడా 

నాకు తెలీదు, అమమ్ ఎపుప్డూ చెపప్లేదు. కాని ఇకక్డ ఇలా కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందుకని మొదటి పరిచయం లోనే ఇలా 
అధికారపూరవ్కంగా మాటాల్డుతునాన్నని, మరోలా అనుకోకుండా ఈ రోజు మా ఇంటికి రావాలిస్ందే. ఇది నా రికెవ్సట్ మాతర్మే. అమమ్నిలా 
చూసి ఎనిన్ రోజులయియ్ందో? దట టెలస్ మీ దట యూ ఆర సెప్షల!” అంది గబ గబా.. 

అపప్టికి నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వైదేహి కూడా అకక్డ చేరుకుని..  
"ఇందూ!, ఇనేన్ళళ్కి కలిసి ముఖం చాటేసాత్వా? ఇంటోల్కి రావూ?" అంది ఇందీవర చేతిమీద చెయియ్ వేసూత్.. 
" వదుద్, వైదూ! రాలేను.. అసలు జీవితంలో మళీళ్ చూడగలనా? అనుకునన్ నినున్ ఇనేన్ళళ్కి మళీళ్ చూడగలిగలిగాను. అది చాలు.. 

ఇపప్టికైనా నువువ్ క్షమిసేత్! " ఆపైన మాటలు రాలేదు ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుంటూ.  
“అవేం మాటలిందూ, అవనీన్ ఇపుప్డెందుకు? మాటలెందుకు? “అందావిడ. 
“ అది నీ పెదద్ మనసు, అంతే! నా తపుప్ లాగే!" అంది ఆవిడ. ఆమాట పూరత్వవ్కుండానే ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుని ఇంటోల్కి లాకుక్ని 

వెళళ్సాగింది. తపప్ందనన్టుట్ కదిలిందావిడ. 
" మీరిదద్రూ ఇకక్డ కూరోచ్ండి. నేను టీ చేసి తీసుకొసాత్ను” అంటూ వంటింటోళ్కి నడిచింది వనిత. అపప్టికి ఒంటరిగా మిగిలిన 

సేన్హితురాళిళ్దద్రి మధాయ్ మౌనం.. 
"వైదూ, నువూవ్, ఆనంద ననున్" అంటూ ఎదో చెపుత్నన్ ఆమె మాటలు విననటుట్ వైదేహి " నువెవ్లా ఉనాన్వో ముందు చెపుప్! ఇకక్డకి 

ఈ మధయ్నే వచాచ్రుట కదా! మీవారెలా ఉనాన్రు? పిలల్లేం చేసుత్నాన్రు? ఎంతమంది?" లాంటి పర్శన్లు వేసింది.. 
ఇందీవర మాతర్ం ఏమీ మాటాల్కుండా తన చేతిని పటుట్కునన్ సేన్హితురాలి చేతి గాజులు సవరిసూత్ మౌనంగా ఉంది..  
“ఆనంద!" అంది ఇందీవర సేన్హితురాలి వైపు చూసుత్.. 
"అవును, రెండేళళ్యింది" అంది వైదేహి భారంగా.  
“ఎవరో ఒకరు ముందు వెళళ్వలసినదే కదా, మా ఇదద్రిలో ఆనంద ముందు..  అంతే ” అంది వైదేహి. 
 వాళేళ్ం మాటాల్డుతునాన్రో అరధ్ం కావడంలేదు అపుప్డే టీ తీసుకొనివచిచ్న వనితకి.. 
టీ తాగు ఇందూ, అంది వైదేహి సేన్హితురాలికొక కపుప్ ఇసూత్.. 
“ వదుద్, వైదు.. నేను వెళతాను ఇంక..” అంది.. 
" అపుప్డేనా? ఈ పూట మాతోనే భోజనం చెయాయ్లి మీరు, నేను వెళిళ్ అంకుల ని పిలుచుకుని వసాత్ను" అంది వనిత.. 
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" లేరమామ్, వాళళ్ చెలెల్లికి సుసీత్గా ఉంటే చూసిత్ రావడానికి వెళాళ్రు, ఎలుల్ండి వసాత్రు”  అందావిడ. 
“ మరింకేం? ఇకక్డే ఉండండి ఈ పూట" అంది వనిత.. 
" పాపది అంతా ఆనంద పోలికే, అందుకే తవ్రగా గురుత్ పటాట్ను, నీ రాకతో అంతా మంచులా విడిపోయింది “ అంది ఆవిడ వనిత 

చెంపలు తడుముతూ.. 
అవును అంది వైదేహి. 
ఏంతో ఆతీమ్యత నిండిన బంధానిన్ మరేదో విషయం బయటపడనీకుండా చేసోత్ందని అనిపించింది వనితకి. ఇదద్రూ చినన్నాటి 

సేన్హితులంటునాన్రు, ఇనాన్ళుళ్ కలుసుకోలేదు సరే అమమ్ కూడా ఎపుప్డూ చెపప్లేదు. అనుకుంది వనిత.. 
తలీల్ కూతుళళ్ బలవంతమీమ్ద భోజనం చేసి మధాయ్హన్ం వెళిళ్ందావిడ తన ఫాల్ట కి. ఆ తరావ్త అడిగింది తలిల్ని 
“ఎవరమామ్ ఆవిడ?” అని.. 
“ నా చినన్నాటి సేన్హితురాలు వనితా. ఒకపుప్డునా పార్ణసేన్హితురాలు చెపాప్లంటే “ అంది వైదేహి.. ఆపైన నిదర్ వసోత్ందని వెళిళ్ 

పడుకుంది. అమమ్ తీరు చితర్ంగా అనిపించింది వనితకి..  
మరో పదినిమిషాలకి తన మొబైల కి మెసేజ.. “ఒకక్సారి మా ఇంటికి రాగలవా తలీల్!” అని. 
అమమ్ పడుకుంది కదా అని తలుపు దగగ్రకి వేసి ఇందీవర ఫాల్ట కి వెళిళ్ంది వనిత.. తలుపు తీసి ఉంచి ఎదురుచూసోత్ంది ఆవిడ. 

ఎరర్బడడ్ ముఖం, ఏడిచ్ అలసినటుట్నన్ కళుళ్..  
“చెపప్ండాంటీ” అంది వనిత.. 
మీ అమమ్ నీకేమీ చెపప్దు నాకు తెలుసు, అందుకే నేనే చెపాత్ను అంది.. ఆపైన ఆవిడని ఆపడం ఆవిడ తరమే కాలేదు..వాళుళ్ 

చూడనిది తలుపవతల నిలుచ్నన్ వైదేహిని.. 
“పదిహేడు, పదెధ్నిమిదేళళ్ తెలిసీ తెలియని వయసు.  
వైదేహిదీ, నాదీ ఎనాన్ళళ్ సేన్హమో చెపప్లేను. నాకు ఊహ తెలిసినపప్టినించీ నాకునన్ సేన్హితురాలు అదే.. వాళళ్ నానన్గారు ఊరోల్ 

పెదద్ డాకట్ర, బాగా కలిగిన కుటుంబం. ముగుగ్రనన్తముమ్ల తరావ్త అపురూపంగా పుటిట్ంది వైదేహి. ఎనిమిదిమంది పిలల్లునన్ పేద కుటుంబం 
మాది. నేను ఆరోదానిన్. అకక్లకి పెళిళ్ళుళ్ చేసి, అనన్లిదద్రికి మాకునన్ కాసత్ పొలము ఇచేచ్సరికి మిగిలిన మా ముగిగ్రికీ ఏం మిగిలిందో 
దేవుడికెరుక. నానన్ చేసే పకక్ ఊరి టీచర గిరీ, అమమ్ చేసే వేణీణ్ళళ్కి చనీన్ళళ్ సాయాల మధయ్ ఎలాగో పెరిగి పెదద్యాయ్ం. 

 నాకునన్ఆసత్లాల్ కనున్ చెదిరే అందం, మీ అమమ్ సేన్హం, ఎలాగో అబిబ్న కమమ్ని కంఠం. మీ అమమ్ ఒకక్తే కావడాన అతత్యయ్గారు 
అదే మీ అమమ్మమ్, ననున్ ఎపుప్డూ వైదేహికి తోడుగా ఉండమనేవారు. అలా నేను మా ఇంటోల్ తకుక్వ, మీ అమమ్మమ్గారింటోల్ ఎకుక్వా 
పెరిగాననే చెపాప్లి. చదువులో చురుగాగ్ ఉండేదానిన్ కనక దానికి రానివనీన్ చెపేప్దానిన్. 

తమ ఇంటోల్ పిలల్లా ననెన్ంతో బాగా చూసేవారు వాళిళ్ంటోల్పండగలకి దానితో సమానంగా బటట్లు కొనేవారు. నా పుటిట్నరోజు ఎంతో 
బాగా చేసేవారు. అలా ఎంతో ఆనందంగా ఉండే మాఇదద్రి బంధం అందరికీ ఈరయ్ కలిగించేలా ఎదిగేకర్మంలో ఎకక్డో, ఏమూలో నాకు 
తెలీకుండా నాలోనూ వైదేహి అంటే ఎకక్డో తెలీని చినన్ అసూయ మొదలయింది. 

 ఎందుకో తెలీని వయసు, ఏమిటో కూడ అరధ్ం కానంత చినన్ మనసు. దానికునన్ నగలూ, బటట్లూ, ఇంటోల్ జరిగే అపురూపాలు 
చూసేమో బహుశా.. అపప్టి నా మనసేమిటో నాకే తెలీదు.  
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‘ ఎంత డబుబ్ంటేనేం? నీకునన్ చకక్దనం దానికేది? నీలా చదువుతుందా?’ లాంటి అమమ్ ఊరట మాటలు నాలో తెలీని అహానిన్ 
నిదర్లేపేవి.  

‘ మా వైదేహికి కాసత్ నీలా మంచి మారుక్లు వచేచ్లా చూడమామ్’, అంటే ఆనందంతో పొంగిపోయేదానిన్. అయినా సరే, నాకెనిన్ 
పర్తేయ్కతలునన్ దానికునన్ సంపద ముందు తకుక్వే అనిపించేది. అనిన్ విషయాలోల్నూ ఎపుప్డూ దానిదే గెలుపు అనిపించేది. 

మీ అమమ్కి మాతర్ం మొదటినించీ ఏమీ తెలీదు. ఎపుప్డూ ఒకేలా ఉండేది.మనసులో ఏమునాన్ తన సేన్హానిన్ మాతర్ం ఒదులుకోవడం 
అనే ఆలోచనే నాకు వచేచ్ది కాదు.  దానికి చాలా కారణాలు. వాళుళ్ చూపే మంచితనానికి, నాలో రేగుతునన్ సప్రధ్కీ మధయ్ 
సతమతమయేయ్దానిన్. ఆ పరిసిథ్తులోల్ మా మధయ్కి వచాచ్డు ఆనంద.  

" ఈ రోజు వాళిళ్ంటికి వెళళ్కే, వైదేహికి పెళిళ్చూపులుట" అంది అమమ్.  
" దానికి పెళిళ్ చూపులైతే నేను వెళళ్డానికేం? అయినా వాటిగురించి నాకు తెలియకపోతేగా, రేపు మన వైదు ని చూసుకోవడానికి 

పెళిళ్వారొసుత్నాన్రు. నువువ్ తవ్రగా వచెచ్యియ్, దాని ముసాత్బు అదీ నాకు తెలుసుత్ందా? అని అతత్యయ్గారే చెపాప్రు" అనాన్ను నేను  
" పిచిచ్ మొదుద్, వాళళ్కివే మీ  పటట్వు కంక నీకేమీ చెపప్లేదు అతత్యయ్గారు. వయసులో ఉనన్ పెళిళ్ కాని చెలెల్ళళ్నీ, సేన్హితురాళళ్నీ 

రానివవ్రు, అందులోనూ పిలల్కనాన్ అందంగా ఉనన్వాళళ్నిఎపుప్డేమవుతుందో చెపప్లేం" అంది అమమ్.  
ఆ మాటలకి నాకు సరదా వేసింది. ఏమవావ్లో చూడాలని మరీ అనిపించింది. ఎనోన్ సినిమాలోల్ చూశాను, నవలలోల్ చదివాను 

ఇలాంటివి, ఈరోజు నిజంగా అవుతుందా? ఏమో? ఇదే ఆలోచనతో నిరల్క్షయ్ంగా తలెగరేసి ఎపప్టిలాగే వెళాళ్ను. 
ననున్ చూసి అతత్యయ్గారు ”రామామ్!”  అంటూ వైదేహి ముసాత్బంతా నా చేతిలో పెటేట్సి మిగతా పని చూసుకోవడానికి 

వెళిళ్పోయారు. 
నాకు మొదటి చూపులోనే ఎంతగానో నచాచ్డతను. పటన్ంలో డాకట్ర, ఒకక్డే కొడుకు. అంతకంటే కావలసినదేముంది? అతనూ 

ననున్ చూశాడు, నను చూడగానే అతని కళళ్లోల్ కనిపించిన మెరుపు నా వయసుకీ, మనసుకీ తెలిసింది.  
" నాకు ఆ అమామ్యి నచిచ్ంది, నేను తననే చేసుకుంటాను" అంటాడనుకునన్ మాటలు అతను అనలేదు.  
వైదేహి తనకి బాగా నచిచ్ందని తలిల్ తండుర్లతో చెపాప్డుట. నా ఊహలోల్, నాకు తెలిసిన కధలోల్ జరిగినటుట్గా నిజజీవితంలో 

జరగలేదు. అది నాకు నచచ్లేదు, నా అందానికీ, చదువుకీ తగిలిన దెబబ్గా నేను భావించాను. అహంభావిని కదా!!  
“ మా అమామ్యి పార్ణ సేన్హితురాలు. ఎంత చకక్నిదో, అంత తెలివైనది. బాగా చదువుతుంది" కలమ్షం లేని అతత్యయ్గారి 

పరిచయం కూడా నాకు సహాయపడలేదంటే అది నాకెంతో అవమానం అనిపించింది.  
దానికి తోడు ఆనంద అమమ్గారు వెళుతూ అతత్యయ్గారితో " అమామ్యి లక్షణంగా ఉంది, మా ఎరికలో ఎవరైనా తగగ్వారుంటే 

చెపాత్ను" అనడం నాకు కారం రాసుకునన్టట్యింది.  
ఆవిడ కనీసం నాకింకో కొడుకునాన్ బావుండును లాంటి మాటలు మాటాల్డకపోవడం నాకు ఎంతో బాధగా అనిపించింది. ఆ 

బాధలోంచి కోపం,ఉకోర్షంలాంటివెనోన్ వచాచ్యి. 
 దాని ఫలితమే నేను చేసిన పని.. నేను చెపుత్నన్ది కనీసం నలభై ఏళళ్కిర్తం విషయం.. నాకెంతో ముఖయ్మైన వయ్కిత్, ననెన్ంతో పేర్మించే 

సేన్హితురాలు వైదేహి గురించి తపుప్గా ఆనంద గారికి ఉతత్రం రాశాను. 
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 నముమ్తావా అమామ్?, ఆక్షణాన నా వివేకం, నా చదువు, తెలివీ ఏమయిందో ఇపప్టికీ నాకరధ్ం కాదు. అంత పార్ణంగా ననున్ 
చూసుకునన్ పిలల్ మీద నింద వెయయ్డానికి, అది ఉతత్ర రూపంలో రాయడానికీ నాకు మనసెలా వచిచ్ందో? ఆ దురామ్రగ్మైన ఆలోచనని ఎలా 
అమలు పరిచానో తలుచుకుంటే ఇపప్టికీ నామీద నాకు అసహయ్మే.  

అపుప్డలా అనిపించలేదు. ఆ దెబబ్తో దాని పెళిళ్ ఆగిపోతుంది, అనుకునన్ సమయానికి పెళిళ్ ఆగకూడదని సినిమాలోల్ లా వాళుళ్ 
ననున్ వెతుకుక్ని వసాత్రులాంటి పిచిచ్ ఊహలోల్ ఉండేదానిన్.  

కానీ నిజం వేరు, నా ఉతత్రానిన్ మీ నానన్ తేలిగాగ్ తీసుకునాన్రు. కానీ వైదేహితో చెపాప్రు, నమమ్కంతో మొదలుకావలిస్న వైవాహిక 
జీవితానికి తనవంతుగా అది వైదేహికి చూపించడం తన ధరమ్మని చెపాప్రుట.  దానికి వందల పేజీల నోటస్ రాసిచిచ్న నా చేతిరాతని అది 
గురుత్ పటట్డం, గుటుట్ విడిపోవడం అనీన్ క్షణాలోల్ జరిగిపోయాయి. 

 ఇంత జరిగాక  కూడా వాళిళ్దద్రూ పెదద్వాళెళ్వరితోనూ ఒకక్ మాట కూడా చెపప్లేదు, గొడవ చెయయ్లేదు. అది వాళళ్ సంసాక్రం. 
రేపు పెళళ్నగా బుగగ్న చుకక్తో, కాళళ్ పారాణితో నూ నాదగగ్రకొచిచ్న మీ అమమ్ ఒకే మాట అంది తలీల్!ఒకే మాట!  
 " ఇందూ, నువువ్.. నువేవ్నా ఇది?" అని..  
దాని చేతిలో నలుగుతునన్ ఉతత్రం, కళళ్వెంట కారుతునన్ నీరు, పెళిళ్కూతురవబోతునన్ వేళ దాని మనసు పడడ్ కోష్భ.. 
 అపప్టికి కానీ నాకరధ్ం కాలేదు నేను చేసిన వెధవ పని.. ఆపైన దానికి నా ముఖం చూపించలేదు.. అమమ్తో పంతం పటిట్ పినిన్ 

దగగ్రకి వెళిళ్ బి.యే బియీడీ చదువుకునాన్ను. మీ అమమ్ గురించిన వివరాలు అడపా, దడపా తెలుసుత్నాన్ ఎపుప్డూ కలుసుకునే సాహసం 
చెయయ్లేదు. 

అది ననున్ చూసిన చూపు, ఇందు నువేవ్నా? అనన్ మాట ఏళళ్తరబడి ననున్ తరిమేవి.. నిదర్లోంచి కూడా నిలబెటేట్వి.. ఆనంద నమిమ్ 
ఉంటే, కనీసం అనుమానించి ఉంటే దాని పరిసిథ్తి ఎలా ఉండేది? అనన్ ఆలోచన నా మనసుని తినేసేది. అలాంటివేమీ లేవని, ఎంతో 
సంతోషంగా ఉందనీ, భరత్తో కలిసి అమెరికా వెళిళ్ందనీ తెలిసాక నా మనసు కుదుట పడింది. కానీ దానిన్ కలిసే ధైరయ్ం మాతర్ం రాలేదు. 

 ఇవనీన్ మీ అంకుల తో కూడా దాచలేదు నేను. కలిసి పనిచేసేవాళళ్ం, ఆయన ననిన్షట్పడాడ్రని నాకు చెపప్గానే నేను చెపిప్నది ఇదే, 
ఆయనా మీ నానన్లాగే ఎంతో పెదద్మనసుతో ననన్రధ్ం చేసుకునాన్రు. కొనేన్ళళ్పాటు కౌనిస్లింగ చేసేవారు.. ఆపైన నెమమ్దిగా నేను 
మాములుగా అవగలిగాను. ఎకక్డునాన్ వైదేహి సుఖంగా ఉండాలనే ఇనాన్ళూళ్ కోరుకునాన్ను. 

 ఇనాన్ళళ్కి ఇలా అనుకోకుండా కలవడం.  పూరిత్గా మీ నానన్ పోలికలతో ఉనన్ నినున్ మొదటిసారి చూడగానే పోలుచ్కునాన్నమామ్! 
ఆపైన రెండునెలల్ కిర్తం మీ అమమ్ ని చూశాకా ఇంక ఆపుకోలేకపోయాను. నాగుల చవితి దాని పుటిట్నరోజు.. ఇంటోల్ నవకాయ పిండివంటలు 
వండినా సరే మా అమమ్ కలిపే పెరటి చెటుట్ దబబ్కాయలంటే పీర్తి దానికి, పర్తీ పుటిట్నరోజుకీ పెదద్ డబాబ్ నిండా చేసి ఇచేచ్ది అమామ్. అలాగే 
అమమ్ మెడార్స లో ఉండే పినిన్ దగగ్రనించి నేరుచుకునన్ బాసుంది అంటేకూడా. 

ఈ రెండు లంచం పెటిట్ ఎలాగైనా సరే దాని కాళళ్ మీద పడి,  క్షమారప్ణ అడుగుదామున్కునాన్ను, దానికీ ధైరయ్ం రాలేదు. అందుకే 
ఇలా..  

కానీ చూసావా అమామ్, ఇపప్టికైనా ఒకక్ మాటందేమో! అది దాని మనసు, అపప్టికీ, ఇపప్టికీ అదే అందమైన మనసు.. ఆ మనసు 
ముందూ, ఆ మనిషి ముందు ఎపుప్డూ ఓడిపోవడమే నాకు మిగిలేది.. అపుప్డూ అంటే, ఇపుప్డూ అంతే! అయితే ఈ ఓటమి నాకు గెలుపే.., 
దాని మనసులో నాకింకా చోటుందని తెలిసిన గెలుపే!! 
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ఇవనీన్దానికి చెపప్లేకపోయినా నీకు చెపప్గలిగాను.. ఐ యాం టోటలీల్ రిలీవడ్ నౌ" అంటునన్ ఆవిడ ఏడుపుని ఆపుకునే పర్యతన్మేదీ 
చెయయ్డం లేదు..  

"ఇందూ" అంటూ లోనికొచిచ్న సేన్హితురాలిని చూసిన తరావ్త అది వరదగోదావరే అయింది.. ఆ ఇదద్రినీ చూసూత్ ఉండిపోయింది 
వనిత.. 

 
 COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_mahanagaram_kathalu_comments.htm

