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 పుటట్గానే సరిపోదు. బిడడ్ పుటుట్కకు గురిత్ంపునిచేచ్ది బరత్  సరిట్ఫికెట. 
ఆధునిక యుగంలో బిడడ్ మనుగడకి బరత్  సరిట్ఫికెట  కావాలి. మనుగడ అంటే బర్తుకుతెరువే కాదు, ఒకోసారి కేవలం మనుగడకే కూడా! 
పుటిట్న పర్తి మనిషికీ మరణం తపప్దు. దానికి డెత సరిట్ఫికెట  అవసరం. ఐతే ఒకోసారి బరత్  సరిట్ఫికెట లోనే జీవనమ్రణ సమసయ్ 

ఉండొచుచ్. అదెలాగంటే..... 
- - - - - 

ఖరీదైన కారు ఆ భవనం ముందాగింది. ముందు సీటోల్ంచీ తలుపు తెరుచుకుని డైరవరు దిగాడు. అతడి దుసుత్లు పరిశుభర్ంగా ఉనాన్, 
కారు హోదాకి కాక, డైరవరు హోదాకి తగినటుల్ ఉనాన్యి.  

డైరవర  వెనకిక్ వెళిల్ బాయ్క డోర  తలుపు తీసి పటుట్కునాన్డు.  
కారోల్ంచీ దిగాడో శాలీత్. పేరు రామనాథం.  
ఖదద్రు పంచె, ఖదద్రు లాలీచ్, ఖదద్రు కండువా. ఐనా కూడా ఖరీదైన మనిషిలా ఉనాన్డు.  
రామనాథం ముందుకి కదలేల్దు. సావ్గతం పలకడానికి ఇంకా ఎవరూ రారేమని భవనం వైపే చూసుత్నాన్డు. ఆ చూపులు భవనంలోకీ 

చొరబడి అకక్డునన్ సుదరశ్నం అనే చిరుదోయ్గి భుజం తటిట్ హెచచ్రించాయి. అతడు వెంటనే పరుగులాంటి నడకతో బయటికొచాచ్డు. ఆయాసపడుతూ 
ఆయనకి రెండు చేతులూ జోడించి, “చివరి క్షణంలో చేతిమీద టీ ఒలికింది సార ! ఆ చేతోత్ తమకెలా దణణ్ం పెడతాను? చెయియ్ కడుకొక్చేచ్సరికి ఇలా 
ఆలసయ్మైంది. తమరికేం ఇబబ్ందవలేదుగా?” అనాన్డు.  

సంజాయిషీ ఇవవ్డం మరాయ్ద. సుదరశ్నం పాటించిన మరాయ్దకి రామనాథం ముఖం కాసత్ పర్సనన్మైంది.  
సుదరశ్నం ముందుకి దారి తీశాడు. రామనాథం హుందాగా అతణిణ్ అనుసరించాడు. ఆయన డైరవరు నెమమ్దిగా బాయ్క డోర  మూసి కారు 

పారుక్ చేసుకునే పర్యతన్ంలో పడాడ్డు. 
రామనాథం భవనంలో కింద అంతసుత్లో హాలోల్ పర్వేశించాడు. అకక్డ పని చేసుకుంటునన్ ఉదోయ్గులోల్ కొందరు చపుప్న లేచి 

నిలబడాడ్రు. వాళల్ని చూసి మిగతావాళుల్ లేచారు. రామనాథం ఎవరీన్ పటిట్ంచుకోలేదు. తనకా పార్ంతం సుపరిచితమే ననన్టుల్ నేరుగా అకక్డునన్ పర్తేయ్కమైన 
ఎయిర  కండిషనుడ్ గదిలో దూరాడు.  
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“ఎవరాయన?” అనాన్డు రెణెణ్ళల్ కిర్తమే అకక్డ చేరిన ఓ కొతత్ ఉదోయ్గి. 
“పేరు రామనాధం. చాలా పెదద్ తలకాయ. పలెల్నుంచి ఢిలీల్దాకా ఎంతటి పెదద్లకైనా తలలు మారచ్గల అఖండుడు. ఆయనతో 

పెటుట్కునన్వాళల్కి తలలుండవు. ఇలా మనసులో అనుకోగానే, అలా పనులైపోతాయ  ఆయనకి. కానీ ఈరోజు సవ్యంగా వచాచ్డు. ఎవరికో మూడింది” 
అనాన్డు పకక్నునన్ ఉదోయ్గి. చేరి ఏడాదే ఐనా అకక్డి విషయాలు చాలా తెలుసనన్ గరవ్ం అతడి మాటలోల్ తొణికిసలాడింది. 

అతణిణ్ కాసత్ తగిగ్ంచాలనన్టుల్, “నీకింకో విషయం తెలియదు. మామూలుగా ఐతే ఆ ఎయిర  కండిషనుడ్ గది వెయిటింగ  రూం. కానీ 
రామనాధానికి మీటింగ  రూం. ఇపుప్డు చూడు, మన బాసే ఆయనిన్ కలవడానికి ఆ రూంకి వెడతాడు” అనాన్డు ఇంకొంచెం పాత ఉదోయ్గి.  

ఆ మాటలు నిజం చేసూత్, కొదిద్ క్షణాలోల్నే వాళల్ బాస  వినయ  ఆ గదిలోకి వెళాల్డు.  
అపప్టికి రామనాథం సోఫాలో వెనకిక్ జారగిలబడాడ్డు. వినయ  వచేచ్క కూడా ఆయన అదే భంగిమలో ఉనాన్డు. అంతవరకూ 

ఆయనముందు బాగా వంగి నిలబడడ్ సుదరశ్నం, బాస  రాగానే అదే భంగిమలో బయటకు వెళిల్పోయాడు. అపుప్డు వినయ  ఆయనున్ సమీపించి అచచ్ం 
సుదరశ్నంలాగే వంగి నిలబడాడ్డు. 

రామనాథం ముందు వినయ  అలా వంగడం రహసయ్మేం కాదు. ఐనా అది చినన్ సాట్ఫ  ముందు జరకూక్డదు. అందుకే సుదరశ్నం 
వెళిల్పోయాడు. ఆ ఏరాప్టు రామనాథానికీ ఇషట్మే.  

“బరత్  సరిట్ఫికెట  రెడీ అయిందా?” అనాన్డాయన. 
“ఇంకా లేదండి!” అనాన్డు వికాస. 
రామనాథం కళుల్ఎరర్బడాడ్యి. “ఎందుకని?” అనాన్డు. మాట కూడా ఎరర్గానే ఉంది. 
“రికారడ్స్నీన్ ఖచిచ్తంగా ఉనన్పుప్డు మారచ్డం కషట్మండి. పైగా ఆ సీటుమీద పీఎంఓ నిఘా ఉందండి” 
“ఉంటేనేం? చినన్ పని - చినన్ పని చెయయ్లేరా? ఎందుకునన్టుల్ మీరంతా?”  
వికాస  గొంతు సవరించుకుని, “ఒరిజినలిన్ మారచ్డం చినన్ పనేనండి. ఆ మారుప్ని వెనకిక్ తీసుకోవడం అంత చినన్ పని కాదండి. 

చాలామందిని ఆకటుట్కోవాలి” అనాన్డు. 
“మారుప్ జరిగిన రికారుడ్స్ మాఫీ చెయయ్లేరా?” అనాన్డు రామనాథం.  
“మీకు తెలియందేముంది? ఈ డిపారుట్మెంటోల్ నందిని పంది చెయయ్గలం. మళీల్ పందిని నంది చెయాయ్లంటే అంత సులభం కాదండి”  
రామనాథం తల అడడ్ంగా ఊపి, “ఒరిజినలోల్ తపుప్ందనుకుని సవరించమని కోరాం. సవరించారు. ఇపుప్డేమో ఒరిజినలే కరెకట్ని 

తెలిసింది. కరెకుట్ మనుషులం, కరెకుట్గా ఉండాలనుకోవడం తపుప్ కాదుగా! అందుకే ఒరిజినలిన్ రిసోట్ర  చెయయ్మంటునాన్ం. ఐనా సైనుస్ బోలుడ్ 
డెవలపప్యింది. ఒరిజినలే కరెకట్నడానికి, మెడికల  టెసుట్లు కూడా ఉనాన్యి. ఏమిటి కషట్ం?” అనాన్డు. 

“కషట్మంతా పీఎంవో నిఘా వలల్నండి” అనాన్డు వికాస. 
“ఈ దేశంలో చటట్ం దారి చటాట్నిదే. మన దారి మనదే. నిఘా దారి నిఘాదే. ఎటొచీచ్ విషయం నాదాకా రాకూడదు. అవసరమైతే 

డబుబ్తో గోడ కటుట్” అనాన్డు రామనాథం తేలికగా. 
“గోడ కటట్డం కషట్ం కాదండి. వాటికి చెవులు మొలవకుండా ఆపడమేనండి చికుక్!” అనాన్డు వికాస. 
“సవ్యంగా ఇకక్డికొచాచ్ను. ఆ విషయం తెలియాలిస్నవాళల్కి తెలిసేత్, మొలవాలిస్న చెవుల మాటటుంచు.  ఇపప్టికే మొలిచునన్ చెవులు 

కూడా గళల్డిపోతాయ . ఇక మాటలొదుద్. ఈరోజుకి సరిగాగ్ వారం తరావ్త మళీల్ ఇకక్డికొసాత్ను. బరత్  సరిట్ఫికెట  నా చేతికందాలి” అని లేచాడు రామనాథం.  
ఆయన మొహంలో గాంభీరయ్ముంది. అది మేకపోతు దనుకుందుకు లేదు.  
“నా పర్యతన్ం నేను చేసాత్నండి. ఆపైన మీ దయ, నా పార్పత్ం” అనాన్డు వికాస.  
రామనాథం దయకీ, వికాస పార్పాత్నికీ ఉనన్ అవినాభావసంబంధం ఆ ఇదద్రికీ తెలుసు. 

2 
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ఏడాది వయసు బాబు. తెలల్గా బొదుద్గా ముదుద్గా ఉనాన్డు. డయపర  మినహా ఏ ఆచాఛ్దనా లేదు. రెండు తపప్టడుగులు ముందుకేసి 
ఆగి వెనకిక్ తిరిగాడు. సోఫాలో కూరుచ్ని తనని ముచచ్టగా చూసుత్నన్ పలల్వి కనిపించింది. 

వెంటనే వాడి ముఖంలో చిరునవువ్. అందులో కొంచెం చిలిపితనం. కొంచెం ఆశ. కలిపి చినిన్కృషుణ్డి దైవతవ్ం. అలాంటి నవువ్ వాడి 
వయసుకే సాధయ్ం, అదీ తలిల్ని చూసినపుప్డే.  

పలల్వికి అరథ్మైంది. తనిపుప్డు వాణిణ్ పటుట్కోవడానికి లేవాలి. వాడు పారిపోతాడు. తను పటుట్కోలేకపోతే పటట్రాని సంతోషంతో 
కిలకిలమంటాడు. ఏ మధురగాయనికీ అందని సవ్రంలో పలికే హాసరాగమది.  

పలల్వి లేచి నిలబడింది. బాబు గొంతులోంచీ కేరింత - పాంచజనాయ్నిన్ పూరించినటుల్. వాడి తపప్టడుగులోల్ వేగం - ఉసైన  బోలట్  
పేర్రణతో.  

పలల్వి కదిలింది, “ఒరేయ , ఆగరా” అంటూ. వాడు ఆగలేదు. ఒలింపిక  మెడల  కోసం పరుగెడుతునాన్డు.  
పలల్వి నటిసోత్ంది. ముందే నిరణ్యించిన పర్కారం, ఆమె వేగం వాడి వేగానిన్ మించలేకపోతోంది.  
బాబు ఆగి వెనకిక్ తిరిగి తలిల్ అసహాయతని చూసి ఆనందంగా నవావ్డు. ఆమె అడుగు ముందుకెయయ్గానే మళీల్ వెనకిక్ తిరిగి 

హడావుడిగా పరుగెతత్బోయి కింద పడాడ్డు.  
పలల్విలో కంగారు - వాడి ముఖం పచచ్డైపోతుందని. కానీ వాడి తపప్టడుగుల అనుభవం తకుక్వదేం కాదు. చేతులతో కాసుకుని 

నేలకి ఆని, నెమమ్దిగా లేచి నిలబడాడ్డు. తలిల్ వచేచ్సోత్ందని కంగారుగా వెనకిక్ చూసి, ఆమె ఆగిందని గర్హించడంతో, వాడి ముఖంలో గరవ్ం. పడిపోయినా 
నాకు నేనుగా లేవగలననీ, పడి లేచినా కూడా ననన్ందుకోవడం నీవలల్కాదులే అనీ ఆ గరవ్ం!  

మళీల్ పరుగు మొదలు. ముందు వాడు, వెనుక ఆమె. ఇదద్రూ హాలంతా పరుగులు. అడుగుల చపుప్డు లయగా, బాబు నవువ్లే సవ్రంగా, 
కొనసాగుతోంది సంగీత కచేరీ మధురంగా. 

ఒకసారి పడాడ్డుగా, ఈసారి జాగర్తత్గా అడుగులేసుత్నాన్డు బాబు. మధయ్మధయ్ వెనకిక్ తిరిగి, తలిల్ వెనుకబడి ఉండడం చూసి 
మురిసిపోతునాన్డు.   

అలా ఎంతసేపు - ఐదు నిముషాలు! అంతే, బాబు అలసిపోయాడు. వాడి తపప్టడుగుల వేగం తగిగ్ంది. ఉనన్టుల్ండి ఆగి వెనకిక్ 
తిరిగాడు. పలల్వి నవువ్తూ వాణిణ్ సమీపించి రెండు చేతులూ ముందుకు చాచింది.  

అపుప్డు బాబుకి పోటీ గురుత్ లేదు. గెలుపోటములు తెలియవు. అమమ్ వెచచ్ని కౌగిలిలోనే వాడికి హాయి. అమమ్ పిలుపులోని 
సమోమ్హనశకిత్త్కి లొంగిపోవడమే వాడికి గెలుపు. పరుగున వచాచ్డు.  

అమమ్ను చేరుకునేటపుప్డు వాడికి జాగర్తత్ తీసుకోవాలని గురుత్ండదు. దాంతో బొకక్బోరాల్పడబోయాడు. కానీ పలల్వి మెరుపు వేగంతో 
వాడిని చేరుకుని పడిపోకుండా ఆపింది. రెండు రెకక్లూ దొరకపుచుచ్కుని పైకెతిత్త్ వాణిణ్ బలంగా హృదయానికి హతుత్కుంది. వాడు కూడా తలిల్ని 
కరిచిపెటుట్కు పోయాడు….. 

    - - - - - 
విడియో ఆఫ  చేసి కళుల్ తుడుచుకుంది పలల్వి.  
ఆమెకింకా బాబుని హతుత్కునన్టేల్ ఉంది. పసిబిడడ్ని సాకడంలో ఎంత ఆనందం?  
ఇంటర  పాయ్సవగానే తనకి పెళిల్ కుదిరితే, కోల్జ  ఫెర్ండ  వనజ తిటిట్ంది – “లైఫ  ఎంజాయ  చెయయ్కుండా ఇపప్టిన్ంచీ పెళేల్మిటే! ఇంకా 

చదివి, మన కాళల్మీద మనం నిలబడి, ఒకటి రెండేళుల్ సరదాలనీన్ తీరుచ్కునాన్క, తపప్దంటే అపుప్డాలోచించాలి పెళిల్ గురించి” అని. 
ఆ మాట తలిల్ జయలకిష్కి చెబితే, “నీ ఫెర్ండ  కూడా పెళిల్ వాయిదా వెయయ్మంది కానీ, వదద్నలేదు. ఏ మనిషికైనా పెళిల్, పిలల్లే జీవితంలో 

గొపప్ ఎంజాయ మెంట ! అందుకిదే సరైన వయసు. ఈ వయసు దాటితే - పెళిల్, పిలల్లు బరువైన బాధయ్తలాల్ తోచి జీవితం నిసాస్రమౌతుంది. అపప్టోల్ ననున్ 
నిరసించినవాళుల్ తరావ్త నా దగగ్ర ఒపుప్కునన్ నిజమిది. ఆపైన ఇపుప్డు నీకొచిచ్న సంబంధం, నీ అదృషట్ం. కాలదనున్కుంటే, మళీల్ ఇలాంటిది దొరకదు. 
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ఐతే - ఫెర్ండ  చెపిప్ందనో, అమమ్ చెపిప్ందనో కాదు. నీ జీవితం నీ ఇషట్ం. పెళిల్ విషయంలో ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్, నీకు నా సపోరుట్ంటుంది. సరా?” అని 
తనదైన పదధ్తిలో హామీ ఇచిచ్ందామె. 

పలల్వి కాల్సులో టాపర . ఇంకా చదవాలని లేకపోలేదు. కానీ తలిల్ మాటలు వినగానే వికాస  సుఫ్రణకొచిచ్ మనసు పెళిల్వైపు లాగింది.  
వికాస  వాళల్కి దూరపు బంధువు. పలల్వికంటే ఐదేళుల్ పెదద్. చినన్పప్టిన్ంచీ కొంచెం పరిచయముంది. వాళల్కి ఆసిత్పాసుత్లునాన్యి. 

ఇంజనీరింగు పూరత్వగానే అతడికి మంచి ఉదోయ్గమొచిచ్ంది. తనకంటే కాసత్ చినన్పిలల్ని పెళిల్ చేసుకోవాలనుకునాన్డు. తన భారయ్ గృహిణిగానే ఉండాలని 
అతడి ఆశ. 

పెళిల్కిముందు ఇదద్రూ ఓసారి కలుసుకుని మాటాల్డుకునాన్రు. 
“నేను భారయ్ని పేర్మిసాత్ను. గృహిణిని గౌరవిసాత్ను. నా అభిపార్యంలో భారయ్, గృహిణి ఒకటి కాదు. భారయ్ంటే నాలో సగం. గృహిణి 

అంటే మనింటి బాధయ్త. చదువులరాణివైన నువువ్ గృహిణి బాధయ్త తీసుకుంటే, నీ నషాట్నిన్ పూడాచ్లిస్న బాధయ్త నాది. పర్తి నెలా నీకు నా శకిత్మేరకి కొంత 
డబిబ్సాత్ను. ఆ డబుబ్పై సరావ్ధికారాలూ కేవలం నీవి. నా ఆదాయంలో మిగతాదంతా మనది. దానిపై సరావ్ధికారాలూ మనిదద్రివీ. ఏ ఖరుచ్కైనా ఇదద్రికీ 
వీటో చేసే అధికారముంటుంది. అదీ ఆదరశ్ దాంపతయ్ం” అని చెపాప్డు వికాస  ఆమెకి. 

ఒకసారి పెళల్యేయ్క నువూవ్, నేనూ అనే తేడా ఉండదని పలల్వి మనసులో అనుకుంది కానీ పైకి అనలేదు. వికాస  సంసాక్రం నచిచ్ - 
అతడికిషట్మైనటుల్ మసలాలనుకుంది. ఐనా అడగనూ అడిగింది - తను శాశవ్తంగా గృహిణిగా సిథ్రపడిపోవాలిస్ందేనా అని.  

“కొనాన్ళుల్ గృహిణిగా ఉండి చూడు. ఆ జీవితం నీకు నచచ్కపోతే, నీ ఇషట్పర్కారం చదవొచుచ్. ఉదోయ్గమూ చెయొయ్చుచ్. అందుకు నా 
పూరిత్ సహకారం ఉంటుంది” అనాన్డు వికాస . అది నమమ్దగగ్ హామీలా ఉంది.  

పెళిల్లో కటాన్లు, లాంఛనాలు లేవు. ఇరుపకాష్లూ ఖరుచ్లిన్ లెకక్వేసి సమంగా పంచుకునాన్రు.  
పలల్వి పదెద్నిమిదేళల్కి వికాస  భారయ్ అయింది. ఇరవైఏళల్కి బాబుకి తలిల్ అయింది.  
రోజులు హాయిగా గడిచిపోతునాన్యి. వేరే కెరియర  గురించి ఆలోచించాలిస్న అగతయ్ం ఆమెకి రాలేదు. తగిన గౌరవం లభించే హోదా 

దొరికితే, దానున్ంచి బయటపడాలని ఎవరూ అనుకోరు.  
వికాస  కూడా కెరియరోల్ చకచకా ఎదుగుతునాన్డు. గృహిణిని గౌరవించే మగవాడి ఎదుగుదలకి ఢోకా ఉండదు మరి. ఐనా బాబుకి 

రెండేళుల్ నిండేక అడిగాడు వికాస  పలల్విని - కాలేజిలో చేరతావా అని.  
కాలేజి అంటే - రోజూ ఎనోన్ గంటలు బాబుని వదిలుండాలి. ఆ ఆలోచనే దురభ్రం ఆమెకి!  
అలాగని ఆమె ఇంటోల్ ఊరికే కూరోచ్లేదు. రెండేళల్లోనూ కొనిన్ కంపూయ్టర  కోరుస్లు చేసింది. ఇంటోల్ంచే చినన్ ఆన లైన  ఉదోయ్గమొకటి 

చేసోత్ంది. వాళుల్ కొనిన్ సరుక్య్లరుల్ పంపుతారు. ఇంగీల్షువి తెలుగులోకీ, తెలుగువి ఇంగీల్షులోకీ తరుజ్మా చేసి పంపాలి. అది చేసూత్నే మధయ్మధయ్ బాబు 
విడియోలు చూసుత్ంటుందామె. అవి చూసినపుప్డలాల్ ఆమెలో ఏవో మధురానుభూతులు. కానీ ఒకోసారి వేరే ఆలోచనలొసాత్యి. 

కానీ ఇపుప్డు విడియో చూసిన కారణం వేరు.  
ఇంటర తో చదువాపి వికాస ని పెళిల్ చేసుకుని ఓ బాబుకి తలిల్గా సంతృపిత్కరమైన జీవితం గడుపుతోంది తను. బాబు తరావ్త పాప. మళీల్ 

పాపతోనూ ఇవే అనుభూతులు. ఆ తరావ్త.... 
పిలల్లు పెదద్వాళల్యి కర్మంగా తనకి దూరమౌతారు. వికాస కి తన ఉదోయ్గమే ఓ వాయ్పకం. మరి తనేం చెయాయ్లి? అపుప్డు కొతత్గా 

కెరియర  ఆరంభించగలదా? 
తన కాల్స మేటుస్ చాలామంది ఇంజనీరింగ  పూరిత్ చేశారు. కెరియర  గురించే ఆలోచిసుత్నాన్రు.  
తపుప్ చేశానా అనిపిసుత్ంది. ఆ వెంటనే, ‘అందమైన జీవితమంటే, ఆదాయం తెచిచ్పెటేట్ కెరియర  మాతర్మే కాదు. ఇరవైఏళల్ లేత 

యౌవనంలో - భరత్తో అరాథ్ంగితవ్ం, బాబుతో మాతృతవ్ం ఓ అపూరవ్ం. ఆడపిలల్కి ఇదీ ఓ గొపప్ కెరియర . ఈ మధురానుభూతుల పరిమళానిన్ 
ఆసావ్దించడానికి ముగధ్తవ్ం అవసరం. అది ముపైప్ఏళల్ వయసులో దొరకదు’ అనన్ తలిల్ మాటలు గురుత్కొసాత్యి.  
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కానీ ఈ ముగధ్తవ్ం ఎవరికోసం అని ఆలోచిసేత్ - తన ఇంటి పేరు భరత్ది. తన బాబు ఇంటిపేరు భరత్ది. తను పెళిల్ చేసుకునన్ది భరత్ 
వంశాభివృదిధ్కోసం. మరి తన ఉనికికి గురిత్ంపు ఏదీ?  

ఇలా ఆలోచించినపుప్డు ఆమెకి మళీల్ తలిల్ గురుత్కొసుత్ంది.  
జయలకిష్ టెనుత్లో టాపర . సైనుస్, మాథస్ ఆమెకి ఇషట్మైన సబజ్కుట్స్. కానీ తలిదండుర్లు ఇంటరవగానే పెళిల్ చేసేశారు. ఆమెకింకా 

చదవాలనుంది. ఆమె ఉతాస్హం చూసి శీర్రాం సరేనంటే, పర్యివేటుగా ఎమేమ్ దాకా చదివింది. తరావ్త బియీయ్డీ కూడా చేసింది. పిలల్లు కాసత్ 
పెదద్వాళల్యేయ్క కొనాన్ళుల్ టీచరుదోయ్గం చేసింది. ఇంటి బాధయ్తలతో పొసగక, ఆ ఉదోయ్గం మానేసి పూరిత్గా ఇంటికే అంకితమైపోయింది.   

శీర్రాం జయలకిష్కి అంతగా విలువివవ్డనిపించేది పిలల్లకి. సంపాదిసుత్నాన్ననన్ అహం అపుప్డపుప్డు సుఫ్రించేది. జయలకిష్ 
పటిట్ంచుకునేది కాదు. ఒకసారి పలల్వే ఆమెని ఆ విషయమై నిలదీసింది. 

“దాంపతయ్మంటే రెండు వయ్కిత్తావ్ల ఏకతవ్ం అంటారు. అది మా విషయంలో పూరిత్గా నిజం. ఆయన ననేన్మనాన్ నాకది అహంలా 
అనిపించదు. ఆ క్షణంలో ఆయన మానసిక సిథ్తి తెలుసుకుందుకు పనికొసుత్ంది. ఎవరు ఎవరిన్ నిందించినా అది ఇదద్రికీ వరిత్సుత్ందనే తపప్, ఒకరికి 
చినన్తనమని మాకనిపించదు. అందుకే మామధయ ఏ పొరపొచాచ్లూ లేవు” అని తేలిగాగ్ తీసిపారేసిందామె.  

భరత్, పిలల్లు - ఇదేనా తన జీవితం అనన్ ఆలోచన వచిచ్నపుప్డు కలిగిన నిసప్ృహని ఒకసారి ఫోనోల్ తలిల్తో పంచుకుందామె. అపుప్డు 
జయలకిష్ నవేవ్సి, ‘కారే రాజులు? రాజయ్ముల  కలుగవే? గరోవ్నన్తిన  బొందరే? వారేరీ? సిరి మూట కటుట్కొని పోవంజాలిరే? భూమిపై పేరైనం గలదే? శిబి 
పర్ముఖులున  పీర్తిన  యశఃకాములై ఈరే కోరెక్లు? వారలన  మరచిరే ఇకాక్లమున’ అంటూ భాగవతంలోని పదయ్ం ఒకటి వినిపించింది. తరావ్త, “ఎవరు 
తమ ఉనికిని తాయ్గం చేసుత్నాన్మనుకుంటునాన్రో, వారే శిబి పర్ముఖులు! మనింటోల్ పేరు నానన్దని నువవ్నుకుంటునాన్వు. పిలల్ల హృదయాలోల్ నా 
సాథ్నమెపుప్డూ పదిలమేనని నేననుకుంటాను” అందామె.  

నిజానికి పలల్వికీ అసంతృపిత్ లేదు. మెజారిటీకి భినన్ంగా ఉనన్పుప్డు, మోరల  సపోరుట్ కోసం తలిల్కి ఫోన  చేసింది. అది లభించగానే, 
“వికాస  నా పార్ణం. బాబు నాకు పార్ణాతిపార్ణం” అనుకుందామె. 

“ఉంటానే మరి లవ లీ” అని ఫోన  పెటేట్సింది జయలకిష్. 
ఉలికిక్పడింది పలల్వి. ‘లవ లీ” - అనన్ ఆ పదమే ఈ రోజు ఆమె బాబు విడియో చూడాడ్నికి కారణం. చూసుత్నన్పుప్డు కళల్లో నీళుల్ 

తిరగడానికీ కారణం.   
లవ లీ జయలకిష్ ఆమెకి పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరు. మిగతావాళల్ంతా పలూల్ అంటే, తలిల్మాతర్ం లవ లీ అంటుంది. ఆమె నోట ఆ పిలుపు 

కలిగించే మధురానుభూతి అనుభవైకవేదయ్ం. అది పలచనైపోకూడదనే, భరత్కి కూడా తనని లవ లీ అనే అవకాశమివవ్లేదు పలల్వి.  
గంట కిర్తం పలల్వికి ఓ ఫోనొచిచ్ంది. చేసింది సుధీర . అతడామెని, ‘హలో’ అనలేదు. ‘లవ లీ’ అనాన్డు.  
అతడలాగనడం మొదటిసారి కాదు. ఆ పిలుపుకి ఆమెలో కలిగిన కలవరం వళల్ంతా వణుకు పుటిట్ంచింది.  
ఆమె బాబు విడియో చూడాడ్నికి కూడా, ఆ ఫోన కాలే కారణం! 
   - - - - - 
పలల్వి టెనుత్కొచిచ్నపుప్డు సుధీర  అదే సూక్లోల్ ఆరులో చేరాడు. ఒకరోజు సుధీర  తలిల్ గౌరి జయలకిష్కి ఫోన  చేసి, తనున్తాను 

పరిచయం చేసుకుని, “మా సుధీర  లెకక్లోల్ వీక . మీ అమామ్యి హెలప్  కావాలంటునాన్డు. డైరవరిన్చిచ్ కారోల్ పంపిసాత్ను. ఓ గంటలో డౌటుస్ తీరుచ్కుని 
వెళిల్పోతాడు. ఈలోగా కావాలంటే మీరు కారు కూడా ఉపయోగించుకోవచుచ్” అంది. 

గౌరి గొపిప్ంటిది. సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డింది. హెలుప్ కావాలిస్ంది ఆరో తరగతి కురార్డికి. జయలకిష్కి కాదనడానికి కారణం 
కనబడలేదు. సుధీర కి పలల్వి దగగ్ర సట్డీస  మొదలయాయ్యి. 

నాలుగు రోజులు గడిచేసరికి పలల్వికి అరథ్మైపోయింది - సుధీర  చాలా తెలివైనవాడని. “నీకు నా హెలప్ అవసరం లేదు” అని 
చెపిప్ందామె మెచుచ్కోలుగా. 
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“ఆ విషయం నాకూ తెలుసు లవ లీ” అనాన్డు సుధీర  వెంటనే.  
పలల్వి ఉలికిక్పడి, నీకా పేరెలా తెలుసని అడిగితే, “నువువ్ నాకు ముదొద్సాత్వు. నీ ముదుద్ పేరు తెలియకుండా ఉంటుందా?” అనాన్డు. 
పలల్వి తెలల్బోయింది. ఐనా అతడి వయసుని దృషిట్లో ఉంచుకుని, “తపుప్. ఇలా మాటాల్డొచాచ్?” అంది. 
సుధీర  వెంటనే, “ఐలవ యూ లవ లీ. నినున్ చూసేత్ ఇలాగే మాటాల్డాలనిపిసుత్ంది” అనాన్డు.    
పలల్వి ఇంకా అతణిణ్ సీరియస గా తీసుకోలేదు, “పేర్మించాలంటే నీ వయసువాళల్ని చూసుకో. నేను నీకంటే నాలుగేళుల్ పెదద్దానిన్!” అంది 

నవువ్తూ.  
“నీకు తెలీదా? తెండూలక్ర  భారయ్ అంజలి కూడా తనకంటే నాలుగేళుల్ పెదద్” అనాన్డు సుధీర  వెంటనే. 
మాటలు దూరం వెడుతునాన్యని అరథ్మైంది పలల్వికి. ఐనా సౌమయ్ంగా, “పెదద్యేయ్క నీకంటే పెదద్మామ్యిని పెళిల్ చేసుకోవచుచ్లే. 

పర్సుత్తానికి బుదిధ్గా చదువుకో” అంది. 
“నేను పెదద్యేయ్సరికి నీకు పెళెల్ౖపోతుంది. నేను తటుట్కోలేను. నువువ్ నా పార్ణం” అనాన్డు సుధీర. 
“అలాగని ఇపుప్డెలా పెళిల్ చేసుకుంటావ , చటట్ పర్కారం నేరం” అంది పలల్వి ఆరిందాలా. 
“అందుకో ఉపాయముంది. ఇపుప్డు నాతో కమిటైపో. ఒకక్సారి కమిటైపోతే, మంచింటి ఆడపిలల్ మరో పెళిల్ జోలికి వెళల్దుటగా” 

అనాన్డు సుధీర. 
బదులుగా పలల్వి అతణిణ్ సాచి లెంపకాయ కొటిట్ంది.  
“ననున్ కొడతావా, ఫలితం అనుభవిసాత్వ . నేను నినున్ వదలను” అని సినిమా హీరోలాల్ చూపుడువేలితో హెచచ్రిసూత్ వెళిల్పోయాడు 

సుధీర. 
పలల్వి ఊరుకోలేదు. జరిగింది తలిల్కి చెపిప్ంది. ఆమె సుధీర  తలిల్కి ఫోనోల్ జరిగింది చెపిప్, “సూక్లోల్ ఫిరాయ్దు చేయాలిస్న అవసరం 

రానివవ్కండి” అంది. తరావ్తేమయిందో, సుధీర  సూక్లు మారాడు.  
ఆతరావ్త ఇనేన్ళల్కి ఈ రోజు ఫోనొచేచ్దాకా, సుధీర  విషయమే మరిచ్పోయిందామె.  
సుధీర  ఫోనోల్ సూటిగానే చెపాప్డు. అతడికి పలల్వి కావాలి. వారం రోజులు టైమిచాచ్డు. తనకి తానుగా లొంగిపోతే, గుటుట్గా 

ఉంటుంది. లేదూ, ఆమె కొడుకుని కిడాన్ప  చేసి, ఆమెని రేప  చెయయ్డానికి ఆయుధంగా వాడుకుంటానని బెదిరించాడు.   
“నీ గురించి వెంటనే పోలీస  కంపల్యింటిసాత్ను” అంది పలల్వి వెంటనే. 
“బీహారోల్ రాకీ, ఆదితయ్ని ఏంచేశాడో తెలుసుగా! నాదీ అదే లెవెలు. నా వెనకాల డబుబ్ంది, పవరుంది. బుదిధ్గా నేను చెపిప్నటుల్ వింటే, 

సరే! లేకపోతే నీ బర్తుకే బజారు పాలౌతుంది. ననెన్వరూ ఏంచెయయ్లేరు”  
ఏ గురిత్ంపూ లేని గృహిణి జీవితంపై మోజుతో, చదువూ కెరియరల్ భవిషయ్తుత్ని తాయ్గం చేసిన సామానయ్ మహిళ పలల్వి. ఆమె 

భవిషయ్తుత్పై పంజా విసురుతునాన్డు సుధీర . భయపడిపోయిన పలల్వి డైవరష్న కి బాబు విడియో చూసేత్, వాడి భవిషయ్తుత్ సుఫ్రించి కంటోల్ నీరు, వంటోల్ 
వణుకు పుటిట్ంది.  

--- 
ఖదద్రు పంచె, ఖదద్రు లాలీచ్, ఖదద్రు కండువా. రామనాథం బయలేద్రుతుంటే, “రెండోర్జులిన్ంచి బయటికెళల్ నివవ్కుండా గదిలో పెటిట్ 

ఉంచారు సుధీరిన్. కనన్బిడడ్నన్ జాలి కూడా లేదా మీకు?” అంది గౌరి.  
ఆయన ఆగి, “వాడిమీద జాలే కాదు, పేర్మా ఉంది కాబటేట్ - అలా చేశాను. పలల్వి విషయంలో ఒకక్ రోజు కూడా ఆగనంటే ఏంచేసేది? 

అనుకునన్టుల్ బరత్  సరిట్ఫికెట  వసేత్ సరేసరి, లేకుంటే - వాణిణ్ కొనాన్ళుల్ ఫారిన  పంపేసాత్ను!” అనాన్డు.  
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“అపుప్డేమో, మీ పెదనానన్గారు మేజరల్యిన మనవళల్కందరికీ తలో రెండు కోటూల్ ఇసాత్ననాన్డని, కకుక్రిత్పడి మన సుధీర  బరత్  
సరిట్ఫికెట  మారిప్ంచి, వయసు ఏడాది పెంచి మేజరిన్ చేశారు. తలిల్ పుటిట్లుల్ మేనమామ కెరుకే కదా, ఆయన మనవాడికి పైసా ఇవవ్లేదు. ఇపుప్డేమో బరత్  
సరిట్ఫికెట  మళీల్ యథాపర్కారం మారిప్సుత్నాన్రు. దీనివలల్మాతర్ం వాడికి పర్యోజనముంటుందని నమమ్కమేమిటి?” విసుకుక్ంది గౌరి. 

రామనాథం ఏదో అనబోగా జేబులో మొబైల  మోర్గింది. తీసి అవతలి మనిషి చెపిప్ంది విని, “పది లక్షలు కాదు, ఇరవై ఇసాత్ను. కానీ 
సరిట్ఫికెట  ఇంకో గంటలో రావాలి. రేపటిదాకా తెలీదంటే, నాకిక దాంతో పని లేదు. ఒకక్ పైసా కూడా ఇవవ్ను, తెలిసిందా?” అనాన్డు చిరాగాగ్. 

“ఏంటీ, ఒరిజినల  సరిట్ఫికెట  రిసోట్ర  ఔతుందిటా?” అంది గౌరి కుతూహలంగా.  
రామనాథం మొబైల  కట  చేసి, “ఔతుందని గాయ్రంటీ ఇవవ్లేదు. ఏ విషయం రేపు తెలుసుత్ందిట. సరిట్ఫికెట  రిసోట్రైతే రేపటితో 

మనవాడికి పదెద్నిమిది నిండుతాయి. అంటే మనవాడికిక ఈవేళ ఒకక్రోజే టైముంది. అసలే మీడియా సిట్ంగులు పటుట్కు తిరుగుతునన్ రోజులివి. సరిట్ఫికేట  
రిసోట్రైతే, మనవాడు దొరికిపోయినా, జువెనైల గా చినన్ శిక్షతో బయటపడొచుచ్. ఆ విషయం అరథ్ం చేసుకోకుండా, ఒకక్ రోజుకి తేడా ఏమిటంటాడు ఫోనోల్ 
వాడు” అని విసుకుక్నాన్డు. 

అచోచ్సిన ఆంబోతులు విచచ్లవిడిగా తిరుగుతునన్ దేశంలో -  
నేరాలిన్ బరత్  సరిట్ఫికెటల్తో ముడిపెటిట్న చటట్ంతో -  
ఒకక్ రోజు కొందరి జీవితానేన్ మారేచ్సుత్ందని ఆయనకే కాదు, పలల్వికీ తెలుసు! 

          ---0--- 
 

  
 

******* 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

  
   

Click here to share your comments on this story 

http://koumudi.net/comments/november_2018/nov18_katha2_comments.htm

