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ఓ అమామ్యి కథ డా.చి కుల పదమ్జ

 "నమసేత్ మేడం" ఉదయానేన్ ఫోన. 
"నమసేత్, చెపప్ండి శంకరార్వు గారూ" అనాన్ను. 
"వచేచ్ నెల పదకొండో తారీకు కొతత్ కథకుల వరక్ షాప పెడుతునాన్ము. దయచేసి మీరు ఒక మెంటార గా 

రావాలి" చాల మరాయ్దగా రికెవ్సట్ చేసారు. నేనొక మోసత్రు కనాన్ఎకుక్వే పేరునన్ రచయితిర్ని. కొనిన్ వందల కధలు, 
సమీక్షలు, పదుల సంఖయ్లో నవలలు నా ఖాతాలో వునాన్యి.  

"అమామ్. నా జడ. తవ్రగా, టైం అవుతోంది" మా అమామ్యి అరుసోత్ంది. నాకు ఇదద్రు కవల పిలల్లు. 
పాప, బాబు. ఇంటర చదువుతునాన్రు, ఎనిమిది కలాల్ కాలేజీ కి వెళిళ్పోవాలి. అదీ దాని గోల. 

ఫోన అలాగే భుజం మీద పటుట్కుని తల వంచి మాటాల్డుతూనే దాని జడ ముగించాను. తపప్కుండ 
వసాత్నని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సాను.  

ఎనిమిది కలాల్ పిలల్లని పంపి, తొమిమ్ది కి శీర్వారిని పంపి, ఒక అరగంట లో అంతా సరుద్కుని, టీ కపుప్ 
పటుట్కుని బాలక్నీ లో కురీచ్ని చినన్గా తాగడం పార్రంభించా. ఉదయం నించి హడావిడి సరిపోతుంది, ఈ కాసేస్పు టైం 
మాతర్మే హాయిగా కూరుచ్ని, తీరిగాగ్ టీ ని ఆసావ్దిసుత్ంటాను.  

కుండీలో గులాబీ చెటుట్ పువువ్ పూరిత్గా పూసింది ఈ రోజు. దానిన్ నాలుగు రోజుల నుంచి చూసుత్నాన్ను. 
చినన్ మొగగ్తొ మొదలై పూరిత్ పూవు గా మారింది. 

ఇలాగే జరిగింది నా రచనా వికాసం కూడా. చినన్పుప్డు చందమామ, బాలమితర్ లతో మొదలైంది నా 
పఠనా వాయ్సంగం. సూక్ల లో వునన్పుప్డు చినన్పిలల్ల కధలు ఒకటి రెండు రాసాను. తరావ్త కాలేజీ మాయ్గజైన కి కధలు, 
కవితలు రాసేదానిన్. పెళిల్, ఆ వెంటనే పిలల్లు తో తరావ్త నా ఆసకిత్ ని పూరిత్గా మరిచ్పోయాను.  

పిలల్లు కాసత్ పెదద్యాయ్క, కొతత్గా వచిచ్న ఫేసుబ్క పుణయ్మా అని పేరాగార్ఫ కధలు గా చినన్ చినన్రైటపస్ 
మా ఫెర్ండస్ కి పోసట్ చేసేదానిన్. అది చూసిన అందరూ ఎంకరేజ చేసే వారు మళీల్ రాయటం మొదలుపెటుట్ అని.  
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సరే కదాని, మొదలు పెడదామని కూరుచ్ంటే పెన కదలదే. కాయ్జువల గా అయితే బోలడ్ంత రాయగలను 
గాని, కథ రాయాలి అని కూరుచ్ంటే తడబడిపోతునాన్ను. మొతాత్నికి కొనిన్ రాసాను. అవివ్ చదివి మా పిలల్లు ఒకటే నవువ్. 
వాళళ్ నానన్ ఇంటికి రాగానే చెవులోల్ ఊదేశారు.  

"తెలుసా, అమమ్ కధలోల్ అందరూ హైలీ ఎడుయ్కేటెడ" మా అమామ్యి కామెంట. 
"అవునమామ్, తాను బాగా చదువుకుంది కదా" వయ్ంగంగా అనాన్రు. 
"హీరో, హీరోయినే కాదు, చివరికి పనిమనిషి కైనా మినిమం టెనత్ కావ్లిఫికేషన" ఇంకా నవివ్ంది. 
"అది చాలక, ఒక కధలో హీరోయిన సివిలస్ రాసుత్ందిట. ఆ అమామ్యికి అలాంటి సంబంధమే 

చేసాత్మంటే, హీరో UK నుంచి వచేచ్సి సివిలస్ కొటిట్ అమామ్యిని చేసుకుంటాటట్" వాళళ్ నవువ్లోత్ హాల దదద్రిలిల్పోయింది. 
నాకుకూడా నవువ్ వచిచ్ంది. ఇంకొనిన్ కధలు రాసి చూపించాను. "అబాబ్, కుటుంబ కధలు, హాసయ్ కధలు, 

కనువిపుప్ కధలు వదేద్ బాబు. కావాలంటే థిర్లల్రస్ రాయి" సలహా పారేసారు మా వారు. 
"ఆమోమ్. మొదలే థిర్లల్రస్ అంటే నా వలల్ కాదు" అనాన్. 
"అయితే కధలో ఎవరినైనా చంపు, బాగా పండుతాయి" 
"ఛీ.. ఛీ..అసలు చెయయ్ను ఆ పని"  
అసలే కొనిన్ సినిమాలోల్ కొనిన్ జరకుక్ండా ఉంటే బాగుండునని బాధపడుతుంటాను. సాగరసంగమం లో 

జయపర్ద కమలహాసన దగగ్రికి ఓకే చెపప్డానికి పరిగెతుత్కుంటూ వసుత్ంది. అపుప్డు తన భరత్ కనిపిసాత్డు. చివరికి 
అతనితో కెనడా వెళిళ్పోతుంది. అతను రాకుండా ఉంటే ఎంత మంచి జంటని చూసేవాళళ్ం... అని ఎనోన్ సారుల్ 
అనుకుంటాను.  అలాగే గజని సినిమా లో కూడా ఆసిన సూరాయ్ నే సంజయ అని తెలీకుండానే చనిపోతుంది. ఇది కూడా 
ఆలా జరకుక్ండా ఉంటే బాగుండునని ఇపప్టికి అనిపిసుత్నే ఉంటుంది. అటాల్ జరిగితే ఇంక సినిమా ఏముంది అంటారు 
మా ఇంటోల్. 

వీటనిన్టి మధయ్ నా కధలు కొనిన్ తకుక్వ టైం లో నే పబిల్ష అవటం జరిగింది. పర్తి కధకి నా ఆలోచనలు, 
రైటింగ ఇంపూర్వ అవవ్డం, కర్మంగా పోటీలోల్ బోలెడనిన్ బహుమతులు గెలుచ్కోటం కూడా జరిగిపోయింది.  

ఇక అపప్టినుంచి అపారెట్మ్ంట లో నా విలువ పెరిగిపోయింది. ఏమి ఈవెంటస్ జరిగినా నాకు సెప్షల 
సేట్టస ఇవవ్టం మొదలు పెటాట్రు. అంతకు ముందు పెదద్గా పటిట్ంచుకోని వాళుళ్ కూడా కింద సెలాల్ర లో నేను కనపడితే 
చాలు మరాయ్దగా పలకరిసుత్నాన్రు. 

"ఏమో అనుకునాన్ం. మాకూక్డా గొపప్గానే వుంది" మా పిలల్లు ఆనందపడాడ్రు. మా అయన పైకి తేలే 
రకం కాదనుకోండి, కానీ మనసులో సంతోషించారనే నా అనుమానం. 
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*** 
ఆలోచనలోల్ంచి బయటపడి, ఒక సీరియల రాసూత్ కూరుచ్నాన్ను.  
పిచుచ్కలు రొద చేసుత్నన్టుల్ండే మా కాలింగ బెల మోగింది.  
"హాయ ఆంటీ" మా ఎదురు ఫాల్ట లో వుండే అమామ్యి. 
"రామామ్" చిరునవువ్తో లోపలికి ఆహావ్నించాను.   
"మీరు బిజీ ఏమో. కాసేస్పు టైం సేప్ర చేసాత్రా?" మొహమాటపడుతూనే అడిగింది. 
"పరావ్లేదు, కూరోచ్మామ్"  
"థాంకూయ్". 
"మీ పేరు గీత కదా" అనాన్ను. ఎపుప్డైనా చూడటమే తపప్ పెదద్గా పరిచయం లేదు.బయట చాలా  

తకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. పైగా వాళళ్ మెయిన డోర కొంచెం పకక్కి ఉంటుంది కాబటిట్ కావాలని వెళేత్ తపప్ లోపలి వాళుళ్ 
కనిపించరు. 

"మీరు బాగా ఆలోచిసాత్రు, మీ కధలోల్ మంచి సామజిక సప్ృహ ఉంటుంది. నాకేమైనా పరిషాక్రం 
చెపప్గలరేమో అని వచాచ్ను ఆంటీ" తన కంఠం రుదధ్మైంది. 

"అయోయ్.. బీ కూల" చేతిలో చెయియ్ వేసి పటుట్కునాన్ను. 
వాళళ్ది లవ మాయ్రేజ అట. బి.టెక. లో కాల్సేమ్టస్ అట. ఇదద్రి కులాలు వేరని, ఇంటోల్ ఒపుప్కోలేదని 

ఆరయ్సమాజ లో పెళిల్ చేసుకునాన్రట. కాయ్ంపస ఇంటరూవ్య్ లో వచిచ్న జాబస్ చేరి, తరావ్త ఈ ఇలుల్  కొనుకుక్నాన్రట. 
మొదటోల్ బాగుండేవాళళ్ట. అయితే కొంతకాలం గా అవినాష లో మారుప్ వచిచ్ందని చెపిప్ంది. మధయ్ మధయ్ లో వాళళ్ 
ఇంటికి వెళిల్ రావటం చేసుత్నాన్డట. పోనీలే ఫామిలీ లో కలుసాత్మని సంతోషించిందట. 

కానీ రాను రాను వింతగా బిహేవ చేసుత్నాన్డట అవినాష. ఎకుక్వగా వాళళ్ ఇంటోల్నే వుంటునాన్డట. తాను 
ఒకతె ఉందనే విషయమే మరిచ్పోయినటుల్ వుంటునాన్డట. ఈ కలతల మధేయ్ పేర్గన్నట్ అయిందిట. రెండు రోజుల పాటు 
ఏమి మాటాల్డకుండా తరావ్త కొనిన్ టాబెల్టస్ ఇచిచ్ వేసుకోమనాన్డట. అదేంటి అంటే మనం ఇంకా సెటిల అవావ్లి. మా 
ఫామిలీ ఇపుప్డే కాసత్ మాటాల్డుతునాన్రు, అంతా కుదురుకునాన్క అయితే బాగుంటుంది అని బలవంతాన మింగించాడట. 
ఆ పిలస్ వలల్ అబారష్న అయియ్ పార్ణం మీదకి వచిచ్, యుటెరస డామేజ అయిందని తీసేసారుట. అందువలల్ జాబ మానేసి 
ఇంటోల్ రెసట్ తీసుకుంటోంది. కర్మంగా గొడవలు పెదద్వయాయ్యిట. అతాత్మామలు రాకపోకలు సాగిసుత్నాన్రట. అవినాష 
లేని సమయంలో బాగా సాధిసుత్నాన్రట. అతనికి చెపప్బోతే మా పేరెంటస్ మీద నేరాలు మోపకు అనాన్డట. మానసిక 
వేదన ఎకుక్వై ఎమోషనస్ తటుట్కోలేక గటిట్గా మాటాల్డితే పిచిచ్ది అని ముదర్ వేసారట. అవినాష జాబ మానేసి ఫామిలీ 
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బిజినెస చూసుత్నాన్డట. ఇంక వాళళ్కి వయ్తిరేకంగా ఏమీ వినడట. ఇపుప్డు నీకింక పిలల్లు పుటట్రు, విడాకులు ఇచేచ్య, 
మా వాళల్లోనే మంచి సంబంధం చేసాత్ం అని మొదలు పెటాట్రట. రోజూ ఇదే పెర్షర ట. చచిచ్నా విడాకులు ఇవవ్ను 
అందట, అయితే చావు అని హేళన చేశారట. అవినాష వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేడు, గటిట్గా మాటాల్డితే నీకు సైకోసిస 
వచిచ్ంది అంటునాన్డట. తన పెళిల్ వలల్ తన వాళుళ్ కూడా దూరమయాయ్రు, ఎవరికి చెపుప్కోవాలో అరధ్ం కావటేల్దు. చెపూత్నే 
వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది గీత.  

ఇదంతా విని బితత్ర పోయాను నేను. అందుకేనేమో పాపం ఎపుప్డు బయటకి రాదు (రానివవ్లేదేమో). 
ఎపుప్డు ఏ మీటింగ కానీ, ఈవెంట కానీ జరిగితే అవినాష అటెండనస్ వేసుకుంటాడు తపప్ గీత ఎపుప్డు కనపళేళ్దు. 
వచిచ్న కొతత్లో ఒకసారి వినాయక చవితికి కింద విగర్హం పెడితే గీత ని పిలవమంటే, పకక్ ఫాల్ట శాయ్మల 
గారనాన్రు...వదుద్లేమామ్ ఆ అమామ్యి కి మెంటల ట అని.  

గీత దుఃఖం కాసత్ తగగ్నిచిచ్ అనాన్ను" ఊరుకోమామ్.. పర్తి సమసయ్కి ఎదో ఒక పరిషాక్రం ఉంటుంది. నీ 
సమసయ్కి చాలా మారాగ్లునాన్యి చటట్పరంగా. అయితే అంత పేర్మించి చేసుకునాన్డంటునాన్వ. ఖచిచ్తంగా అవినాష ని 
మారేచ్ పర్యతన్ం చేదాద్ం ముందు. కొంచెం ఓపిక పటుట్. నేను కొంచెం అలోచించి చెపుతాను". 

"అందుకే మీ దగగ్రికి వచాచ్ను. చచిచ్పోదామనిపిసోత్ంది ఆంటీ" వెకుక్తూ అంది గీత. 
"ఛ..ఛ.. పిచిచ్ పనులు చెయయ్కు. నాకు చెపాప్వు కాబటిట్, నేను చూసాత్ను. అయితే ఈ లోపు నువువ్ నీ హెలత్ 

మీద శర్దధ్ పెటుట్. కాసత్ బాగా మంచి ఫుడ తిని రికవర అవువ్, కొంచెం తేరుకో" ఓదారిచ్ పంపాను. 
ఆ రోజంతా మనసు చెదిరిపోయింది. చదువులేని వాళల్కు తెలీదు అనుకోవచుచ్, కానీ ఇంత హై సొసైటీ 

ఫామిలీ అయియ్ ఉండి ఈ బుదుధ్లేంటి ...  అసహయ్ం వేసింది నాకు. 
ఆ సాయంతర్ం మా అనన్యయ్ ఫోన చేసాడు. మా మేనకోడలు కావయ్ కి మంచి సంబంధం వచిచ్ందిట, 

మాటాల్డుకోవాలి అరెజ్ంటుగా బయలుదేరి వచేచ్యమని. చాలా ఆనందం కలిగించిందీ వారత్. అదంటే చాలా ఇషట్ం నాకు. 
వూరికెళొళ్చిచ్ గీత పని చూదాద్ం లెమమ్ని ఝామమ్ని వెళిళ్పోయాను. ఆ వెళళ్టం, వెళళ్టం రావటానికి ఇరవై రోజులు 
పటిట్ంది. అబాబ్యికి లీవ లేదని, వెంటనే పెళిల్ చెయయ్వలిసి వచిచ్ంది. అంతకాలం మా వారు, పిలల్లే మేనేజ చేసుకునాన్రు. 
పెళిల్ కి వచిచ్నపుప్డు మా పిలల్లు చెపాప్రు.. ఒకరోజు సాయంతర్ం గీత వచిచ్ందట నా కోసం.. లేనని తెలిస్ వెళిల్పోయిందట. 
అయోయ్ అనుకుని, మళీల్ నా హడావిడిలో నేను పడిపోయాను. 

*** 
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పదకొండో తారీకు రానే వచిచ్ంది. ఉదయం ఎనిమిది కలాల్ రమమ్ని చెపాప్రు శంకరరావు గారు. ఒక 
కాలేజీ సెమినార హాల తీసుకునాన్రు. నేను వెళిల్న కాసేస్పటికి రాజారామ గారు వచాచ్రు. చాల పెదాద్యన, 
వయసులోనూ, విదవ్తుత్లోనూ. లేచి నమసాక్రం చేశాను.  

"వూ...యేంటమామ్య. ఎలా సాగుతోంది కథ?" నవువ్తూ అడిగారు. మేము ఎలా ఉనాన్మని 
అడిగారనన్మాట అయన. 

"మా కధకేంటి బాబాయ గారు.. అది జీడిపాకమే" నవువ్తూ కౌంటర వేసాను. 
మాటాల్డుతూ ఉండగానే రాజయ్లకిష్ గారు, రామారావు గారు, పర్సాద గారు వచాచ్రు. అందరూ 

సాహితీలోకంలో లబధ్పర్తిషుఠ్లు. రాజయ్లకిష్ గారంటే నాకు చాలా అభిమానం, ఇషట్ం కూడా. వీళల్ందరితో కలిసి పని 
చేసేందుకు అవకాశం ఇచిచ్న శంకరార్వు గారికి మనసులోనే థాంకస్ చెపుప్కునాన్ను. 

ఈ నవతరం లో పుసత్కాలు చదవటం దాదాపుగా మృగయ్మై పోయింది. కాసత్ పాత అభిరుచులు వునన్వాళుల్ 
తపప్ సాహితయ్ం చదివే వాళుళ్ లేరనే చెపాప్లి. చదివే వాళేల్ లేకపోతే ఇంక రాసే వాళుళ్ ఎకక్డ వుంటారు?సాహితీ పర్కిర్య 
కనుమరుగవకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి వరక్ షాపస్ చాలా అవసరం. చాలా మందికి తమలో నిదార్ణమై ఉనన్ టాలెంట 
తెలియదు. ఒకవేళ తెలిసినా రొటీన లైఫ లో ఇలాంటివి ఆలోచించరు కూడా. మంచి సాహితయ్పు అవసరం తెలియచెపిప్, 
కాసత్ ఉతాస్హం అందిసేత్ మంచి మంచి సాహితయ్కారులు బయటపడతారు. ఖరుచ్కూక్డా వెనకాడకుండా తపన పడే 
శంకరార్వు గారి లాంటి వాళళ్ ఆశయం నెరవేరుతుంది.   

ఇవావ్లిట్ సాహితీ అంశం "కథ". పోర్గార్ం షెడూయ్ల చూసి, మారుప్లు, చేరుప్లు చేసాం. నలభై మందికి 
పైగా పారిట్సిపంటస్ రిజిసట్ర అయాయ్రు. ఎకుక్వ మంది చినన్ వయసుక్లే. ఉదోయ్గాలు చేసేవాళుళ్,గృహిణులు కుడా 
వునాన్రు.   

పదింటి కలాల్ జోయ్తి పర్జవ్లన చేసి పోర్గార్ం సాట్రట్ చేసాము.అపప్టికి ఆహూతులంతా వచేచ్సారు. మమమ్లిన్ 
వచిచ్న వారికి పరిచయం చేసారు శంకరార్వు గారు. రాజారామ గారు ముఖయ్ అతిథి గా చినన్ ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు.. కథ, 
దాని ఆవశయ్కత మీద. 

ముందు సెషన రాజయ్లకిష్ గారిది. అసలు కథ అంటే ఏంటి, దానిలోని అంశాలు, శిలప్ం, నడక వగైరా 
లనీన్చాలా బాగా వివరించారు. తరావ్త నా వంతు. అసలు కథ ఎలా మొదలు పెటాట్లి? ఏమి రాయాలి? 

"ముందు మంచి మంచి పుసత్కాలు చదవండి. వాళుళ్ రాసిన శైలి గమనించండి. ఎలా మొదలు 
పెడుతునాన్రు, ఎలా నడిపిసుత్నాన్రు, చివరికి ఎలా ముగిసుత్నాన్రు..ఇలాంటివి చూడండి" చెపాప్ను. 

ఒకతను "అవి బాగానే చదువుతునాన్ం మేడం, కానీ మేమేమి రాయాలో అరధ్ం కావటేల్దు" అడిగాడు.  
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"మన చుటూట్ జరిగేవి చూడండి. నూయ్స పేపరస్ లో, సోషల మీడియా లో రకరకాల సంఘటనలు 
కనిపిసూత్ ఉంటాయి. మనసుకు హతుత్కునేవి కొనిన్ అయితే, మనసుని పిండేసేవి కొనిన్ కనిపిసాత్యి. అంతే కాదు. మీ 
ఇంటోల్నో, బంధువులోల్నో, ఆఫీస లోనో ఏదో పర్తేయ్కమైన జీవన విధానమో, వింత వింత పాతర్లో ఎదురవచుచ్.  మీకు 
నచిచ్నవి ఎంచుకోండి. ఆ సంఘటననే మీ మాటలోల్ కథగా రాయండి. కర్మంగా ఊహించటం మీకే అలవాటు 
అవుతుంది" చెపాప్ను. 

ఇంకొక అమామ్యి లేచింది ... "ఇలాంటివి నేను అనుకునాన్ను మేడం. కానీ మన వాళళ్ గురించి రాసేత్ 
వాళుళ్ హరట్ అవుతారేమో, మన విషయాలు బయట పెటిట్ంది అనుకుంటారేమో అని భయంగా వుంది". 

"అటువంటపుప్డు చాలా కాజువల గా ఒకక్ మెయిన ఐటమ మాతర్ం వాళళ్ సంగతి తీసుకుని, 
చుటుట్పకక్ల వేరే పాతర్లు సృషిట్ంచి ఆ సమసేయ్దో చరిచ్ంచచుచ్" సలహా ఇచాచ్ను. 

తరావ్త వాళళ్ని సింపుల గా ఒక పేజీ కధ రాయమని గీతిక విషయం టూకీగా చెపాప్ను. అందరినీ 
రాయమని టైం ఇచిచ్, తరావ్త అందరి పేపరుల్ తీసుకుని లంచ తరావ్త ఫీడ బాయ్క ఇసాత్నని చెపిప్లంచ బేర్క ఇచాచ్ను. మేం 
కూడా లంచ చేసి అందరి పేపరస్ తీసుకుని చదివాం. పర్ణీత అనే అమామ్యి రాసిన విధానం బాగా నచిచ్ంది నాకు. మంచి 
పటుట్నన్ రైటర అవుతుంది అనిపించింది. 

అందరికీ పేపరస్ వెనకిక్ ఇచిచ్ పది నిముషాలోల్ నేను చెపాప్లిస్ంది చెపిప్ వచేచ్సాను. తరావ్తి సెషన 
రామారావు గారు వాళళ్ది. 

చివరగా ధనయ్వాదాలు చెపిప్ వరక్ షాప ముగించి బయలుదేరుతుండగా పర్ణీత నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 
"మేడం, మీకెలా తెలుస్ మధాయ్హన్ం ఇచిచ్న కధ" అడిగింది. 
"నూయ్స పేపర లో చూసాను" తల తిపుప్కుని సమాధానం చెపాప్ను. చేదు జాఞ్పకాలు గొంతుకు అడడ్ం 

పడాడ్యి. 
"ఆ నూయ్స లోని అమామ్యి పేరు గీతిక. నా కాల్స మేట" కళళ్లో నీళుల్ తిరుగుతుండగా చెపిప్ంది. షాక 

కొటిట్నటల్యింది నాకు. 
"సూసైడ చేసుకుంది....మీరు రాయలేదా దీనిపైన కధ?" అడిగింది మళీళ్. రాశాననన్టుట్ తలూపాను. 
నువువ్ రాసినటేల్, నేనూ ఆ కథని విషాదాంతం చెయయ్లేదు అని చెపాప్లనుకునాన్ను కానీ కనీన్ళల్ మధయ్ 

మాటలు బయటికి రాలేదు 
      ***     
.            
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