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ఇంజనీరింగ మూడో ఏడాది వారిష్క పరీక్షలు. పకక్నే ఉనన్ మరో కాలేజీ ఎగాజ్ం సెంటర. నాకు అంతగా ఆసకిత్ లేని
సబెజ్కట్ ఆ రోజు. గంటకే శుభం కారుడ్ వేసి.. హాల అంతా చూసుత్నాన్. కిటికీ దగగ్ర బిజీ బిజీగా ఎగాజ్మ రాసూత్ ఓ అమామ్యి.
బహుశా తన ఫేవరేట సబెజ్కట్ ఏమో, చేయి ఆపకుండా రాసూత్ పోతోంది. తన రింగుల జుటుట్... ఆ కళుళ్ చాలా
బావునాన్య. ఎంతలా అంటే.. చూడగానే నచేచ్సేటంతలా.
మరుసటి రోజు, ఎగాజ్ం తరావ్త ఏదో కాయ్జువల గా ఓసారి మాటాల్డాలనుకునాన్. కానీ ఆరోజు ధైరయ్ం చాలేల్దు.ఆ
రాతర్ంతా అదే ఆలోచన.తెలాల్రితే ఆఖరు పరీక్ష.నఇక రేపు మిసస్ అయితే మళీళ్ జీవితంలో చూసాత్నో లేదో. ఎందుకో
గానీ.. ఎలాగైనా మాటాల్డాలనిపించి టైర చేశా. కానీ అనిన్ మనం అనుకునన్టుట్ జరగవు కదా!ఆ అమామ్యి తవ్రగా
వెళిల్పోయింది.బయటకొచిచ్ చూసేత్ ఎకక్డ కనిపించక పోయేసరికి వేగంగా కాల్స రూం లోకి పరిగెతాత్. తన బెంచ పై ఉనన్
హాల టికెట నంబర ను నోట చేసుకునాన్.
*హాలీడేస*....
ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర సాట్రట్ అయింది. కొతత్ బిలిడ్ంగ. కొతత్ కాల్స రూం. కొతత్ టీచరస్, కానీ నాకేం కొతత్
లా...అనిపించలేదు. అసలు నేను ఈ లోకం లోనే లేను అనన్టల్నిపించింది. అవును నేను ఆ అమామ్యిని
మరువలేకపోయా! అంతలోనే రిజలట్స్ వచాచ్య.నా నంబర కంటే ముందే ఆ అమామ్యి నంబర చూసా.అమోమ్ 86%
తనకి. నేను షాక. మనకెపుప్డు 70% దాటిందే లేదు. పేరు. పీర్తి మల రెడిడ్. వెంటనే ఫేసుబ్క కి వెళిల్ వెతికా.
దొరికిపోయింది. నాకు మూయ్చువల ఫెర్ండస్ చూపిసూత్. ఆశచ్రయ్మెంటేంటే మేమిదద్రం ఒకే కాలేజ. చూసా ఆమె ఫేసుబ్క
అకౌంట లో. తను కంపూయ్టర సైనస్ డిపారుట్మెంటు. ఆనందంతో ఎగిరి గంతేసినంత పనైంది. తనతో మాటాల్డాలి కానీ
ఎలా? ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలో తెలియని ఉదివ్గన్ పరిసిథ్తులోల్ అలాల్డిపోయాను. ఇక ఏమైనా కానీ, వెంటనే ఫెర్ండ
రికెవ్సట్ పెటీట్ మెసేజ చేశా. “కంగార్టస్ టాపర” అని ఏదో పెదద్ కవితవ్మే రాసి పంపా. మెసేజ ఐతే చూసుకుంది. కానీ
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రికెవ్సట్ ఆకెస్పట్ చేయకపోగా, కనీసం మెసేజ కి రిపల్య కూడా ఇవవ్లేదు. అసలు ఈ మూడు సంవతస్రాలు నాకు తను
ఎందుకు ఎదురవవ్లేదని తిటుట్కునాన్.
మరుసటి రోజు కంపూయ్టరస్ సైనస్ డిపారెట్మ్ంట ముందు చాలా సేపు నిలబడి చూసా.తను కనిపించలేదు. బహుశా
తను కాల్స టైమ లో బయట తిరగదేమో అనుకునాన్. ఎంతైనా టాపర కదా! లోపలికి వెళిళ్ చూసి వదుద్నా..? అమోమ్ వదుద్
అందరూ అమామ్యిలే. ఎవరైనా చూసేత్ బాగోదు. బాగోకపోవడం సంగతి పకక్న పెడితే, పకక్ డిపారెట్మ్ంట లో నీకేం పని
అని పిర్నిస్పల ససెప్ండ చేసే రకం. ఎందుకొచిచ్న గొడవనుకొని ఊరుకునాన్. మధాయ్హన్ం అలా కాయ్ంటీన కి వెళాళ్. మెటుల్
ఎకుక్తునాన్... పైనుంచి ఒక అమామ్యిల గుంపు ఎదురుగా వసూత్ దిగుతునాన్రు. తల ఎతిత్ చూశా. ఎదురుగా తను.
అమోమ్ తనే..గుండె ఆగినంత పనైంది. ఊపిరి బిగపటిట్ చూసుత్నాన్. తనూ నా వైపే చూసోత్ంది. కాళళ్ కింద భూమి
కంపించినటట్యింది. కళుళ్ మూసి తెరిచలోగా.. ఆమె క్షణాలోల్ ననున్ దాటి వెళిల్పోయింది. నా మనసంతా తన రూపంతో
నిండిపోయింది. ఏవో పర్శన్లు. అంతు చికక్ని సమాధానాలు. తను ననున్ చూసూత్..ఎందుకలా ఒకక్ క్షణం ఆగిపోయింది.
ఫేసుబ్క లో ననున్ చూసిందా?చూసే ఉంటదిగా! గురుత్ పటిట్ందా? లాగి ఒకక్టిదాద్ం అనుకుందా ? ఏమో, అనుకుంటూ
రూం కొచేచ్సా. ఫెర్ండస్ అలల్రి. పర్శాంతంగా అలా వరండా లో గాలికి తిరుగుతూ చందమామను చూసూత్ ఉనాన్. ఆ
కనూఫ్య్జన ను పకక్కు నెటాట్. కాసేపటోల్నే వైబేర్షనస్ తో ఫోన కి మెసేజ. చిరాకుగా ఓపెన చేశా. ఫేసుబ్క లో, మెసేజ
ఫర్మ సింగిరెడిడ్ అని చూపించింది. రోబో లాగా ఓపెన చేసీ, శిలల బిగుసుకుపోయి చూసుత్నాన్.
“ఈరోజు మధాయ్హన్ం...... మధాయ్హన్ం నువేవ్నా...నువేవ్నా కాయ్ంటీన దగగ్ర.....?” అని ఆ మెసేజ!
చేతులు, కాళుళ్ వణుకుతునాన్య..ఎందుకో మరి!
'ఆ .. నేనే ' అని రిపల్య ఇచాచ్..
“ఎవరు నువువ్” ..? అడిగింది.
“నేనా...?నా పేరు చుపించటేల్దా ఫేసుబ్క నీకు?” అనాన్ను నేను.
అంతే ఇక. ఇంకో మెసేజ రాలేదు అకక్డినుంచి.
మా డిపారెట్మ్ంట లో నీళుళ్ రావటేల్దు.పిర్నిస్పల కి కంపైల్ంట చేసేత్ ...బాగు చేసేదాకా పకక్ డిపారెట్మ్ంట లోకెళిల్ నీరు
తాగి రమమ్ని చెపప్డంతో ఇక నా సంతోషానికి హదేద్ లేకుండా పోయింది. ఇక ఊరుకుంటామా. నెకస్ట్ డే నుంచి బాటిల
ఒకటి వేసుకొని, బేర్క దొరికినపుప్డలాల్ తన డిపారెట్మ్ంట కి వెళళ్డం..తనని వెతకడం. ఓరోజు నీటి కొళాయి దగగ్రుండగా,
ఎవరో వచిచ్నటట్నిపించి వెనకిక్ చూశా. తనే..నా వెనకాలా. తననలా చూసూత్ ఉండిపోయేసరికి బాటిల నిండి పోయి నీళుళ్
కిందకి పారాయి. తను నవువ్తూ..”హేయ చూడకక్డ... లే జరుగు పకక్కు” అనగానే ... తేరుకొని తవ్రగా
బయటకొచేచ్శా.
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ఆ మరుసటి రోజు నుంచి ఎకక్డ కనపడిన నవువ్తూనే ఉండేది ననున్ చూసి. నాకు ఏదో సిగుగ్గా అనిపించేది.
అకక్డినుంచి పరిగెతేత్ వాడిని. ఓరోజు లైబర్రీ లో కూడా బుకస్ అకక్డ వదిలేసి వచాచ్. ఆ రాతిర్ తన నుంచి ఓ మెసేజ
వచిచ్ంది.
“ఏం ..? నినేన్మైన చంపేసాత్నా నేను.ఎంటీ నీ ఓవర యాక్షన..?”అని.
“అవును మరి మీ చూపులు అలాగే ఉనాన్య” అనాన్న నేను.
“సరేల్ ..నీ పేరేంటి ?”
“ అనిల “ చెపాప్ నేను .
“ఏ డిపారెట్మ్ంట?”..
“సివిల ఇంజనీరింగ” .
“ఓహ బిలిడ్ంగస్ కడతావా”( సైమ్లీ ఇమోజీస తో)..అంది.
“ఎస” అనాన్న నేను.
“సరేల్ ఎందుకు మెసేజ చేశావ? నేనెలా తెలుసు నీకు? నా రిజలట్స్ నీకెలా తెలిసాయ? నా హాల టికెట నంబర
ఎవరిచాచ్రు నీకు..?” వామోమ్ కాయ్ంపస పేల్సెమ్ంట లో కూడా అనిన్ కవ్శచ్నస్ అడగరేమో ఒకేసారి! నేను జరిగిందంతా
చెపాప్.
“ఏ మెంటలా నీకేమైనా?” అంది తను.
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. ఆమె అమాయకపు నవువ్, ఆ అందం చూసి మతి పోయినటల్యింది నాకు. ఒకరినొకరు
చూసూత్ నవువ్కునే వాళళ్ం దూరం నుంచి. ఏరోజూ ఒకదగగ్ర కూరొచ్ని మాటాల్డుకుంది లేదు. కానీ మా మనసులు
మాతర్ం పకక్పకక్నే ఉనన్టల్నిపించేది. దూరం పెదద్ దూరమేం కాదు అనిపించేది. ఫోన నంబరస్ ఇచుచ్కునాన్మ
ఒకరికొకరం. వాటస్ప లో రాతిర్ళుళ్ చాటింగ లు.మాటలు కలుసుత్నాన్యి. చాటింగ ఒకోక్ రోజు అరధ్రాతిర్ దాటేది.
ఒకరికొకరి అభిరుచులు, ఇషాట్యిషాట్లు పంచుకునాన్ం. సప్షట్మైన ఆలోచనలు, సునిన్తమైన మనసత్తవ్ం తనది. ఓ రాతిర్
చెపేప్శా. "ఐ లవ యూ” అని. అఫిషియల గా అపుడే చెబుతునన్పప్టికీ, తనకి తెలుసు నేను ఎపప్టినుంచో తనని లవ
చేసుత్నాన్ అని. కానీ ఏమీ తెలియనటుల్ "ఏయ పిచాచ్ నీకు?” అంది. (నవువ్తునాన్ ఇమోజిస తో). “లేదు నువవ్ంటే నాకు
చాలా ఇషట్ం,పెళిల్ చేసుకుందామా?” అడిగా నేను.
“మెంటాలా నీకు?” (నవువ్తునాన్ ఇమోజీ తో).
రోజు అంతే ఇక. ఎపుప్డడిగిన ఇదే సమాధానం. నవువ్తుంది తపప్ రిపైల్ ఇవవ్దు నా పర్శన్ కి. కానీ ఇన డైరెకట్ గా
నాకు అరధ్మయేయ్ది తనకి నేనంటే ఇషట్మని. ఎలా చెపప్గలవ? అంటే ఏ అబాబ్యి చెపప్లేడు గాని, వాళల్కి తెలిసిపోతుంది.
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కొనిన్ ఫీలింగస్ బయటకు ఎకెర్స్ప్స చేయలేరు, అంతే అది. చాటింగ మధయ్లో ఇంకా చెపుప్ అనన్పుప్డలాల్...'ఐ లవ యూ'
అనే వాడిని.ఓ రోజు సప్ందించింది. “లేదు అనిల ఇపుడు ఇవనీన్ వదుద్, ఈ వయసులో ఎనోన్ అనుకుంటాం. కానీ అవనీన్
మనం ఊహించినంత ఈజీగా ఉండవ. ఒక ఏజ కి వచాచ్క మంచి ఉదోయ్గం, మన కాళళ్ మీద మనం బతకగలిగే
సాథ్యికి వెళాళ్క గానీ ఇలాంటి నిరణ్యాలు తీసుకోవదుద్” అంది.
“ఇపుప్డేమైంది మరి, ఇదద్రం సెటిల అయాయ్కే కదా పెళిల్”అనాన్ను నేను.
తను మళీళ్ “హేయ మెంటల” నవువ్తూ ఉనన్ ఇమోజీస తో...(ఎనోన్ సారుల్ ఇలాగే ).
“నువవ్ంటే నాకిషట్ం అనిల, మా డాడీ,అనన్యయ్ల తరావ్త నేను పూరిత్గా ఏ అబాబ్యినైనా నముమ్తానంటే అది
నినేన్” ఇలా ఎనోన్ సారుల్ చెపేప్ది. అంతవరకు వచిచ్ అలా చెపిప్ందంటే, ఇంకేం కావాలి ? ఆ మూడు పదాలు కూడా
చెపాప్లిస్న అవసరం ఇంకెందుకు అనిపించేది. నా సంతోషానికి పటట్పగాగ్లేల్వ. ఇక ఆమెతోనే నా జీవితం అనుకునాన్.
భవిషయ్తుత్ పర్ణాళికలు వేసుకునాన్. ఒకక్రోజు కాలేజీకి వెళల్కపోయినా “ఏంటి ఎందుకు రాలే నువు?” అని మెసేజ చేసేది.
కాలేజీలో దూరం నుంచి ఒకరికొకరం చూసుకునే వాళళ్ం. “లైబర్రీకి వసుత్నాన్ ఎకక్డునాన్వ?” అని మెసేజ చేసేది.
ఎదురెదురు గా కూరొచ్నేవాళళ్ం రోజూ.
కాలానికి అంత తొందరెంటో చూసూత్ వుండగానే ఇయర ఎండింగ వచేచ్సింది. పార్జెకట్ వేటలో కాలం
గడిచిపోతుంది. తన నుంచి మేసేజ లేదు. నేనూ చేయలేదు. కోరుస్ ఎండింగ లో ఎవరి బిజీ వాళళ్ది కదా! అనుకునాన్.
తను కాయ్ంపస పేల్స మెంట లో మంచి ఉదోయ్గానికి సెలెకట్ అయింది. తన ఫెర్ండ ఒకరి దావ్రా నాకు ఆ విషయం తెలిసిన
మూడోర్జుల తరావ్త..తన నుంచి మెసేజ వచిచ్ంది. "హాయ అనిల, నాకు జాబ వచిచ్ంది” అని
“ఓహ కంగార్టస్” ఆనాన్న నేను.
“థాంకస్” రిపైల్ వచిచ్ంది అంతే.
ఇంజనీరింగ అయిపోయింది. మా ఊరికి వచేచ్శా. ఇంకా నెకస్ట్ టారెగ్ట? ఉదోయ్గం. ఆ తరావ్త మా పెళిల్. అపప్టికే
తనకి జాబ రావడం మాకు కలిసొచేచ్ విషయం అనుకునాన్. అసిసెట్ంట ఇంజనీర జాబస్ కి నోటిఫికేషన వచిచ్ంది. బాగా
చదువుతునాన్. ఎగాజ్మ అయిపోయాక మాటాల్డదాం లే అనుకునాన్!
ఓ రోజు నా ఫెర్ండ దగగ్రున్ంచి ఒక మెసేజ “అనిల ఎకక్డునాన్వ రా? నీకో విషయం తెలుసా...సుధీపిత్ పెళళ్ంట
కదా!?” అని.
“జోక చేసుత్నాన్వా” అనాన్న నేను! ఫోన పెటేట్సి వాటస్ప లో వెడిడ్ంగ కారడ్ పంపించాడు.నిజమే రెండోర్జులోల్ తన
పెళిల్. గుండె ఆగిపోయింది ఒకక్ క్షణం. గత పదేళుల్గా కనీన్ళేల్ రాని నా కంటి నుంచి నీళుల్ జలపాతాలాల్ దూకుతూ
పడుతునాన్యి. నోరు తెరుచుకోలేదు. సప్రశ్ లేదు. కళుళ్ తెరిచే ఉనాన్ ఏమి కనపడటేల్దు. బాధతో దాదాపు పిచిచ్
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వాడినయాయ్. జీవితాంతం తోడుంటుందనుకునన్ పేర్మ, ననున్ అరాధ్ంతరంగా వదిలి వెళిళ్పోయినందుకు జీవితమే భారం
అనిపించింది. ఎనోన్ నిదర్ లేని రాతుర్లు. ఏవేవో పర్శన్లు. అసలు మా మధయ్ ఏ గొడవా లేకుండానే..ఎందుకిలా చేసింది.
“నీ గురించి అనిన్ విషయాలు పంచుకునాన్వ,ఏ సమసాయ్ ఉనన్ చెపుప్కునాన్వ. ఎందుకిలా నాతో ఒకక్ మాటైనా
చెపప్కుండా వదిలేసి వెళాళ్వ...?” అని నా మనసులో అనుకోని రోజే లేదు.
తను పేర్మించిన అమామ్యి, తనను పెళిళ్ చేసుకుంటేనే సుఖపడుతుందని పర్తీ పేర్మికుడూ నముమ్తాడు.
కానీ అలా జరగనపుప్డు ఎవరేం చేయగలరు? తెలిసీ తెలియని వయసులో పేర్మలో పడాడ్. ఉదోయ్గం కోసం
పర్యతన్ం చేసే ఏజ లో ఇలా సమయం వృధా చేసుకుంటునాన్.
ననున్ నేనే మోసం చేసుకుంటునాన్నా? అనే భావనలో కొటుట్మిటాట్డుకుపోయా. సంవతస్రం పాటు ఎవరితో
మాటాల్డకుండా ఒంటరిగా కుమిలి పోయా. ఆ సంవతస్రం ఉదోయ్గ పర్యతన్ం విఫలమైంది. అసలే పేదరికం,బతుకు
భారమైంది. ఇంకెనిన్ రోజులు ఇలా కురోచ్నూ అనిపించింది. నా మీద నాకే అసహయ్మేసింది. తరావ్తేంటి? నేను మారాలి..
పూరిత్గా మారి పోవాలి. నేను ఎదగాలనే తపన, నా భవిషయ్త గురించిన సావ్రధ్ం నా మనసును, శరీరం నుంచి వేరు
చేశాయి. సావ్రధ్ం, భయం, లక్షయ్ం, ఆశయం, పేర్మ...ఇవనీన్ మనిషి శరీరానీన్, మనసునీ వేరు చేయగలవనీ అపుప్డే
తెలుసుకునాన్. ఉదోయ్గం సంపాదించాలనే కాంక్ష నాలో మొదలైంది. అనుక్షణం ఆమెనే గురుత్ చేసుకుంటూ ఉదోయ్గ
పర్యతాన్లు చేశా. ఆ కషట్ం ఊరికే పోలేదు. మంచి గీర్న పెన హోదాలో పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం సాధించా..! కానీ గెలిచానని
సంతోషపడలా? ఒడిపోయానని బాధ పడాలా? అని అరథ్ం కాకుండానే రెండేళుల్, నా ఉదోయ్గంలో తీరిక లేకుండా గడిపా.
కానీ తనని గురుత్ చేసుకోని రోజే లేదు.
మూడు సంవతస్రాలయింది అపప్టికి తనతో మాటాల్డక. విడిపోవడం కూడా ఒక పదద్తి పర్కారం జరగలేదు మా
బంధం. ఏం జరుగుతుందోనని తేరుకొనేలోపే అంతా అయిపోయింది.
తన జాఞ్పకాలు ననున్ వెంటాడుతూనే వచాచ్యి. ఓ రోజు దైరయ్ం చేసి ఫేసుబ్క లో మెసేజ పెటాట్ 'హాయ' అని.వారం
రోజుల తరావ్త రిపైల్ వచిచ్ంది."హాయ అనిల ఎలా ఉనాన్వ?"అని. పెళళ్యాక అందరూ వాళళ్ ఫాయ్మిలీ తో బిజీ
అయిపోతారని ఆ వారం రోజుల లేట రిపైల్ చెపిప్ంది నాకు.
“బాగునాన్” అనాన్ను నేను.
తన కుటుంబం గురించి మొతత్ం నాతో పంచుకుంది. కంటికి రెపప్లా చూసుకునే ఆమె భరత్ , ముదొద్చేచ్ తన బులిల్
కూతురిని చూసేత్ ముచచ్టేసింది. “ఏం జరిగిందసలు?” అని నేనేం అడగలేదు.తనూ..చెపప్లేదు! నారమ్ల గా చాలా రోజుల
తరావ్త
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తిరిగొచిచ్ంది.ఒకక్సారిగా నా పర్పంచమంతా కొతత్గా కనిపించటం పార్రంభమయింది. ఇలా కూడా బాగుంది. తను నాకు
టచ లో ఉంటే చాలు అనన్టుట్. తను ఎకక్డునాన్ సంతోషంగానే ఉందిగా అనన్టుట్!
అమామ్యిని

పేర్మించడం

అంటే

నా

దృషిట్లో

అమామ్యిని

మాతర్మే

పేర్మించడం

కాదు.

ఆమె

కషాట్లు,ఇషాట్లు,బాధయ్తలు సంతోషాలీన్ పేర్మించగలగాలి. నిజమైన పేర్మ అదే నాకు తెలిసి. అవును ఇపప్టికీ తనని నేను
పేర్మిసూత్నే ఉనాన్...ఉంటా...ఎపప్టికీ...! కాలం మారినా, నువువ్ మారినా! నా మనసులో, నీమీద ఉనన్ పేర్మ మాతర్ం నా
ఊపిరి ఆగే చివరి క్షణం దాకా మారదు..!
***
.
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