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జిపీ  రాయపెదిద్ కానంద్

"ఓహ మై గాడ. నీవు దెయాయ్నిన్ నిజంగా చూశావా?" 
"అఫ కోరస్. చూటట్మే కాదు ఆ దెయయ్ంతో ఇదే జిపీస్లో పర్యాణించా, మాటాల్డాను, ఆ దెయయ్ం తాలుకు ఒక పని 

అసంపూరిత్గా మిగిలిపోయినది చేసి పెటాట్ను. అవినీన్ ఇపుప్డు తలచుకుంటే కాసాత్ భయం కలుగుతుంది" 
"ఏమిటి ఈ జిపీస్ లో పర్యాణించావా దెయయ్ంతొ?" విభర్ముడై అడిగాడు రాజివ. 
"అసలు ఈ జిపీస్ ఆ దెయాయ్నిదే" చావు కబురు చలల్గ చెపాప్ను నేను. 
"అదేంటి గురు, అలా చెపుతునాన్వు? మనకేం పరేల్దు కద" రాజివ కంఠంలో భయం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
నేను నవువ్తూ వుండి పోయాను 
"అదేంటి గురు. నవువ్తావు? నాకు ఇకక్డ పై పార్ణాలు పనే పోతునాన్యి. అసలేం జరిగింది మొతత్ం చెపుప్" రాజివ 

వణికి పోతునాన్డు భయంతో సమయం రాతిర్ ఒంటి గంట దాటింది. చిమమ్చీకటి. మేం పర్యాణిసుత్నన్ జిపీస్ మొరాయించటంతో ఆ అరథ్రాతిర్ 
ఆ కీకారణయ్ంలో చికుక్కుపోయాం. కౄరమృగాల నుంచి, చలి నుంచి రక్షణకి నెగడు ఏరాప్టు చేసుకుని , కాలకేష్పానికి కబురుల్ 
చెపుప్కుంటునాన్ం. 

***** 

ఆ దటట్మైన అరణయ్ంలొ పర్యాణం చేయాలంటే పగటి పూటనే భయం అవుతుంది. అలాంటి భయంకరమైన 
అరణయ్ంలొ జిపీస్లో పెటోర్లు అయిపోవటం వలల్ ఆగిపోయాము.  

ఈ కథలో జిపీస్ని కారు అని జీపు అని కూడా వయ్వహరిసూత్ వుంటాను మీరు కనూఫ్య్జ అవకండి. 
అది పెదద్పులుల అభయారణయ్ం. అంటె అ అడవిలో పెదద్ పులుల వేట పూరిత్గా నిషేదం. 
’ఛ! పెటోర్లు అయిపోయింది" జిపీస్ ని రోడుడ్కు ఒక సైడుకు తీసి ఆపుతూ నిటూట్రాచ్ను నేను సరిగాగ్ మూడు 

గంటల కిర్తం.  
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పర్యాణానికి ముందు రోజే పెటోర్ల టాయ్ంకు ఫుల చేయించె భాదయ్త రాజీవికి అపప్జెపిప్ నేను నిశిచ్ంతగా 
వుండటం ఎంత పొరపాటు అయిందో నాకు అరథ్మవుతోంది. 

పెటోర్లు ఇండికేటర పనిచేయక దాదాపు నెల రోజులు దాటింది నేను దానిని సరి చేసుంటే ఈ ఇబబ్ంది వుండేది 
కాదు. 

ఇంకో వంద కిలో మీటరుల్ పర్యాణం చేసేత్ గమయ్ం చేరిపోయుండే వారం.  
మేమా అడవిలో చికుక్కు పోయి దాదాపు మూడు గంటలు అవుతోంది. 
రాతిర్ తొమిమ్ది నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల దాకా ఆ అడవిగుండా వాహనాల రాకపోకలు పూరిత్గా నిషేదం.  
మా వెహికల తరావ్త మరే వాహనం పర్వేశించినటుట్ లేదు అడవి దారిలో. ఏదురు గా వచేచ్ వాహనాలు ఒకటెర్ండు 

ఎదురయినా మమమ్లిన్ చూసి కూడా ఆపలేదు, ఎందుకొచిచ్న రిసక్ అని అనుకునాన్రేమో. ఆ అడవిలొ నకస్లైటల్ భయం కూడా ఎకుక్వే. 
చలి కూడా బాగానే వుంది. 
రోడుడ్కు అటు వైపు, ఇటూ వైపూ కూడా దటట్మైన కీకారణయ్ం. కనున్ పొడుచుకునాన్ కానరాని చీకటి.  ఒక వైపు 

అడవిలో కాసాత్ లోపలికి నడచుకుంటూ వెళితే లోతైన లోయ ఆ కిర్ందనే భయంకరంగా పర్వహిసుత్నన్ కృషాణ్ నది వుందని ఇందాక 
చూసుకునన్పుప్డు మొబైల లో గూగుల మాప చెపిప్ంది. ఇకక్డ మొబైల సిగన్లస్ కూడా లేవు. 

వుండుండి అడవిలో నుండి పెదద్పులుల గాండిర్ంపులు, ఇతర కౄరమృగాల అరుపులు వినిపిసుత్నాన్యి.  
ఎండుటాకులపైన ఏదో జర జరమని పాకిన చపుప్డు వినిపించి మేము ఇదద్రం ఉలికిక్ పడాడ్ం. చూసుత్ండగానే ఒక నలల్ తార్చు రోడుడ్ వారగా 
పాకుతూ చెటల్లో కలిసి పొయింది. 

పారిక్ంగ లైటుల్ ఆన చేసి వుంచాము మొదట. ఆ తరావ్త కార బాటరీ ఖరుచ్ అయిపోతుంది అనెచ్పిప్ అది కూడా 
ఆరేప్శాం ఇపుప్డు.  

దటట్ంగా కాటుక వార్సినటుట్ చీకటి. అలాంటి చీకటిని ఎపుప్డూ చూసి వుండలేదు నేను ఇది వరకెపుప్డు. 
తెలల్వారి టార్ఫిక కి అనుమతి ఇచిచ్న తరావ్త నే ఏదైనా వాహనం వసేత్నే మాకు విముకిత్ అని అరథ్ం అయింది. 
ఆ చీకటోల్ మా అతమ్సైథ్రాయ్నిన్ కోలోప్కుండా, ఏ పులినోటో పడకుండా తెలల్వారే వరకు ఆ అడవిలో కేష్మంగా 

గడపటం మా ముందర వునన్ పెదద్ ఛాలెంజ అని మాకు అరథ్మయియ్ంది. 
"అయామ రియలీల్ సారి గురు. నేను పెటోర్ల పటిట్ంచుకుని వచిచ్ంటే ఈ ఇబబ్ంది ఉండకపోను" రాజీవ మరొకక్ 

సారి పశాత్తాత్పపడాడ్డు. 
అతడు పశాత్తాత్ప పడాడ్ లాభం లేదు.  
ఫసట్ థింగస్ ఫసట్. మేము పర్ధానంగా చేయాలిస్ంది మా పార్ణాలిన్ కాపాడుకోవటం. అది అభయారణయ్ం 

అయినందువలల్ ఆ సమయంలో మాపై ఏ పులో దాడి చేసినా మమమ్లిన్ మేము కాపాడుకోవటానికి దానిన్ గాయపరచ్టానికి సయితం వీలేల్దు. 
అసలా సమయంలో మేము అకక్డ వుండటమే చటట్విరుదద్ం. నా దగగ్ర లైసెనస డ రివాలవ్ర ఉనాన్ కూడా అది ఏ మాతర్ం ఉపయోగం లేనటేట్ 
లెకక్. 
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అది ఓపెన టాప జిపిస్ జీప అయినందువలల్ అది మాకు కౄరమృగాల నుండి ఏమాతర్ం రక్షణ కలిప్ంచదు. 
మమమ్లిన్ మేము కాపాడుకోవటానికి మా ముందు వునన్ ఏకైక మారగ్ం, నెగడు ఏరాప్టు చేసుకుని, అది ఏ మాతర్ం ఆరకుండా చూసుకుంటూ 
గడిపేయటమే. 

అలా అనుకునన్ తక్షణం సెల ఫోన లో టారిచ్ లైటు సాయంతో అటు ఇటు తిరిగి ఏండు కరర్లు, చినన్ చినన్ 
దుంగలు సేకరించుకుని వచిచ్, డాష బోరడ్ లో వునన్ ఇంజిన ఆయిల టిన తీసి, నెగడు రగలిచ్ దాని ఎదురుగా అటు ఇటు కూరుచ్నాన్ం. 

చెక పోసుట్ దాటకముందే ధాభాలో డినన్ర పూరిత్ చేయటం వలల్ ఆకలి బాధ లేదు ఉనన్ంతలొ. 
"అనన్టుట్ ఈ అడవిలో కౄరమృగాలే కాక, దెయాయ్లు వుండొచుచ్ అంటావా?" అడిగాడు అకసామ్తుత్గా రాజీవ. 
"నేను అతని వంక ఒక సారి తేరిపారా చూసి, ఈ అడవిలో దెయాయ్లు వునాన్యో లేదో తెలియదు నా జీవితంలో 

దెయయ్ంతో చితర్మైన అనుభవం ఒకటుంది." నేను సమాధానం చెపాప్ను. 
"ఓహ మై గాడ. నీవు దెయాయ్నిన్ నిజంగా చూశావా?" 
"అఫ కోరస్. చూటట్మే కాదు ఆ దెయయ్ంతో ఇదే జిపీస్లో పర్యాణించా, మాటాల్డాను, ఆ దెయయ్ం తాలుకు ఒక పని 

అసంపూరిత్గా మిగిలిపోయినది చేసి పెటాట్ను. అవినీన్ ఇపుప్డు తలచుకుంటే కాసాత్ భయం కలుగుతుంది" 
"ఏమిటి ఈ జిపీస్ లో పర్యాణించావా దెయయ్ంతొ?" విభర్ముడై అడిగాడు రాజివ. 
"అసలు ఈ జిపీస్ ఆ దెయాయ్నిదే" చావు కబురు చలల్గ చెపాప్ను నేను. 
"అదేంటి గురు, అలా చెపుతునాన్వు? మనకేం పరేల్దు కద" రాజివ కంఠంలో భయం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
నేను నవువ్తూ వుండి పోయాను 
"అదేంటి గురు. నవువ్తావు? నాకు ఇకక్డ పై పార్ణాలు పనే పోతునాన్యి. అసలేం జరిగింది మొతత్ం చెపుప్" రాజివ 

వణికి పోతునాన్డు భయంతో. 
 

^^^^^^ ^^^^^^ 
ఆ రాతిర్ నాకు ఇపప్టికి గురేత్. 
అపుప్డు సమయం పది దాటి వుంటుంది. నిండు పునన్మి వెనెన్ల. అలాంటి రాతిర్ వేళ, వెనెన్లలో, టాప లేని జిపీస్ 

పర్యాణం నాకు చాలా ఇషట్ం. 
తారోర్డుడ్ పై జిపీస్ సాఫీగా సాగిపోతోంది. అది కొని అపప్టికి వారం కూడా కాలేదు. 
నేను యూసడ్ కారస్ డీలరిష్ప నడుపుతునాన్ను. సెకండ హేండ కారుల్ అమేమ్ ఇతర సాధారణ డీలరల్ కీ లేని చాలా 

పర్తేయ్కతలు మా కంపెనీకి వునాన్యి. 
ఆటోమొబైలస్ అంటే నాకునన్ సహజమైన ఆసకిత్వలల్ ఆటొమొబైల ఇంజినీరింగ చేసి, ఇషట్ంతో ఈ రంగంలోకి 

వచాచ్ను నేను. ఒక చినన్ షేడ లో పార్రంభమయిన మా కంపెనీ అతి తవ్రలోనే దేశవాయ్పత్ంగా బార్ంచీలు పెటిట్, మొబైల ఆప, ఆన లైన దావ్రా 
అమమ్కాలు, కొనుగోళుళ్ ఇలా ఎవవ్రూ ఊహించడానికి కూడా వీలు కాని దశలోనే మా కంపెనీలో ఈ సేవలనీన్ పర్వేశ పెటాట్ం. అంతేకాక 
కషట్మర సరీవ్స అతుయ్తత్మ సాథ్యిలో వుండే విధంగా చూసుకుంటాం. 
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కొతత్ కారు కొనే కషట్మర ఏ విధంగా సంతృపిత్గా , నిశిచ్ంతగా ఫీలవుతాడో అదే సాథ్యి నిశిచ్ంత సెకండ హేండ 
కారల్ రంగంలో ఇచేచ్ ఏకైక కంపెనీ మాది అనన్ పెరు అతి తవ్రలో తెచుచ్కునాన్ం. 

బాటాకిరువైపులా కొబబ్ర తోటలు, అకక్డకక్డా తారస పడుతునన్ చినన్చినన్ వాగులు, పిలల్ కాలువలు, చిరు చలి 
చాలా అహాల్దంగా వుంది పర్యాణం. 

నాకు కార లో వీలయినంత  లాంగ డైరవ కి వెళళ్టం చాలా ఇషట్ం. నాకు వాహనాలంటె పిచిచ్. లారీలు, బసుస్లు, 
ఇలా ఏ ఆటోమొబైల అయినా నాకు చాలా ఇషట్ం. కారల్ంటే చెపప్లేనంత పిచిచ్. కారల్ంటే ఎంత ఇషట్మో మాటలోల్ చెపప్లేను. వృతిత్ పర్వృతిత్ 
ఒకక్టే కావటం నా అదృషట్ం. 

దేశమంతటా బార్ంచీలు ఉనాన్యి, డబుబ్లకు కొదవలేదు. 
వృతిత్ రితాయ్ కొని అమేమ్ కారుల్ సరే సరి . అవి కాకుండా నా సరదాకు , నా సవ్ంత  వాడకానికి నెను కొనన్ కారేల్ ఓ 

ఇరవైముఫై వుంటాయి.  
అతయ్ంత ఖరీదైన మెరిస్డీస బెంజ, అవుడి, బీఎండబూయ్ లతో పాటు అతి సాధారణమైన మారుతి 800 కూడా 

వునాన్యి నా కలెక్షన లో.  
ఈ కథకి మూల కారణం అయిన జిపీస్ కూడా అలాగే కోరి కోరి కొనుకుక్నాన్ను. 
మారుతీ కంపెనీ వారు తమ జిపీస్ మోడల ని మాములు వినియోగదారులకి అమమ్టం కనాన్ ఎకుక్వగా 

రక్షణరంగానికి అమమ్డానికే పార్ధానయ్త ఇసాత్రు. 
దానికి తోడు ఆరీమ్ వారి మెయింటెనెనస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.  
తన దగగ్రకొచేచ్ కల్యింటుల్ చాలా మంది "ఆరీమ్ వారి జిపీస్ కావాలి" అని ఆడిగి మరీ అడావ్నస్ ఇచిచ్ వెయిట చేసూత్ 

వుండటం సహజం. 
అందువలల్ నేను ఆరీమ్ వారి జిపిస్ కోసం పర్తేయ్క శర్దధ్తో వెదకుతూ వుంటాను. అలాంటి అనేవ్షణలో భాగంగా నాకు 

దొరికిందే ఈ జిపీస్. 
సాధారణంగా ఆరీమ్ వారి జిపీస్లు, ఆకుపచచ్ రంగులోనో, తెలల్ రంగులోనో, బూడిద రంగులోనో లభయ్మవుతాయి. 

ఈ జిపిస్ కలర కూడా పర్తేయ్కం. ఇది చెటల్ పొదల రంగులో కలిసిపోయే ఆరీమ్ యూనీఫాం రంగు అయిన ఖేమూఫాల్ష (camouflage) 
రంగులో లభించింది. 

లవ ఎట ఫసట్ సైట అంటారు కద, అలాగా నాకు ఈ జిపిస్ని చూడంగానే మొదటి చూపులోనే తీవర్మైన ఇషట్ం 
ఏరప్డింది.  

ఆరీమ్ వారు తరచు వేలం పాట పాడి పాత కారల్ను, జీపులిన్, ఇతర వాహనాలిన్ అమేమ్సుత్ంటారు.  నా దగగ్ర 
తెలల్రంగు జిపీస్ వునన్పప్టికీ ఈ ఖెమూఫాల్ష జిపీస్ని కొనేశాను. అంతగా ఆకటుట్కుంది ఇది ననున్.  

అంత అదుభ్తంగా మెయింటెయిన చేయబడడ్ సెకండ హేండ కారుని నేను అపప్టిదాకా చూసింది లెదు. దానిని 
కొనన్ది లగాయతు, నా దగగ్ర వునన్ కారల్ని అనిన్ంటిని పకక్న పెటేట్సి పర్తి పనికి దానేన్ వాడటం మొదలు పెటాట్ను. అంతగా ఆకటుట్కుంది ననున్ 
అది. 

ఇక ఆ వెనెన్ల రాతిర్ జిపీస్లో పర్యాణం చాలా కీలకమైనది.  
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ఒక ముఖయ్మైన వాయ్పార లావాదేవి నిమితత్ం నేను రెండు వందల కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ కృషణ్గిరికి వెళాళ్లిస్ 
వచిచ్ంది. మహా అంటే మూడు గంటల పర్యాణం. తెలల్వారు ఝామునేన్ బయలుదేరి, అకక్డికి వెళీల్ పని ముగించుకుని సాయంతార్నికలాల్ 
వెనుదిరిగి వచేచ్యవచుచ్. కానీ ఈ వెనెన్ల రాతిర్ ఈ లాంగ డర్యివ , జిపీస్లో పర్యాణం నాకు సరదా. అందుకే బయలు దేరాను ఆ రాతిర్. 

తేలికగా రాతిర్ ఆహారం ముగించి, చినన్ బాయ్గు తీసుకుని, సుమారు పదింటికి టాప లేని జిపీస్ తీసుకుని 
బయలుదేరాను. 

మా ఇలుల్ ఇంచుమించు నగర శివారల్లో వుంటుంది. శీర్మతికి, పిలల్లకి వీడోక్లు చెపిప్ మేడ దిగి పోరిట్కోలోకి వచిచ్ 
జిపీస్ వదద్కు వచాచ్ను, అవుటు హవుస లో వుండే డర్యివర పరుగున వచిచ్ డైరవింగ సీటోల్ కూరుచ్ని బయలుదేరబోయాడు. నేనతనిన్ 
సునిన్తంగా తిరసక్రించి, బాయ్గ వెనుక సీటోల్ పడేసి సీట్రింగ ముందు కూరుచ్నాన్ను. 

మా వీధి మలుపు తిరగంగానే జాతీయ రహదారి పార్రంభమవుతుంది. 
ఆ పర్యాణం లో డైరవర ని తిరసక్రించకుండా నాతో తీసుక్ పోయివుంటే ఎలా వుండేదో అని ఎనిన్ సారల్నుకునాన్నో 

లెకక్ లేదు. 
వాతావరణం చాలా అహాల్దంగా వుంది.  
పిండారబోసినటుట్ వెనెన్ల. చలల్టిగాలులు, పలచ్టి మబుబ్లు. వెనెన్ల వెలుగులో వెలవెల బోతునన్ నక్షతార్లు. 
సెలూయ్ట చేసి గేటుల్ తీశారు సెకూయ్రిటి గారుడ్లు. గేటు తీసి ముందుకురికించాను జిపీస్ని. నా వెనుకే నెమమ్దిగా 

మూసుకునాన్యి గేటుల్. 
వీధి మలుపులో జాతీయ రహదారిని ఎకిక్ంచేటపుప్డు చూశాను ఓ వయ్కిత్ని దూరం నుంచే. అతడు 

ఆజానుబాహుడు. రోడుడ్ పర్కక్నే నిలబడి కార ఆపమని సైగ చేసుత్నాన్డు. 
నా జీవితంలో జరిగిన అనేకానేక వింత సంఘటనలకి ఇది నాంది అనుకోవచుచ్. 
కార దగగ్రయేయ్కొదిద్ అతని రూపం సప్షట్ంగా కనిపించసాగింది. అతనో ఆరీమ్ ఆఫీసర అని చూడంగానె అరథ్ం 

అవుతోంది. 
నెమమ్దిగా ఆయన ముందు కారాపాను. 
చాలా సప్షట్మైన ఉఛాఛ్రణతో, మంచి సాథ్యి వునన్ ఆంగల్ంలో  అతడు అడిగాడు, తలను కాసాత్ ముందుకు వుంచి 

"కృషణ్గిరి దాకా రావొచాచ్?" 
ఆరీమ్లో అతను చాలా పైసాథ్యిలొ వునన్ అధికారి అని అతని మెడలస్, డర్సుస్ తెలుపుతునాన్యి. అతడి భాష, అతడి 

బాడీ లాంగేవజ్ , ఆతని హుందాతనం ఆతనిన్ చూడగానే గౌరవ భావం కలిగించే లాగునాన్యి. ఇంగీల్ష భాషలో ’కమాండింగ ది రెసెప్కట్’ అనన్ 
పదబంధం అతనికి సరిగగ్ సరిపోతుంది.   

అతని అభయ్రథ్నని తిరసక్రించటానికి నాకేం కారణం కనిపించలేదు. 
చిరునవువ్తో తల పంకిసూత్, కాసాత్ నా ఎడమ వైపుకి వంగుతూ తలుపు తీశాను. ’కృతఙజ్తలు’ చెబుతూ కారెకిక్ నా 

పకక్సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. 
కారు బయలుదేరింది. జాతీయ రహదారి మీద వేగంగా పరుగులు తీయటం మొదలుపెటిట్ంది. 
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ఎనిమిది వరుసల జాతీయ రహదారి చాలా విశాలంగా వుంది. ఇంత హాయి అయిన రహదారి పైన పర్యాణం 
ఇంకో పది కిలోమీటరేల్. ఆపై ఎడమ వైపుకు మలుపు తీసుకుని సింగిల రోడుడ్ మీద పర్యాణం పార్రంభం ఆవుతుంది. ఆ తరువాత కృషణ్గిరి 
వరకు ఇలా సింగిల రోడుడ్ మీదనే పర్యాణం. 

లిఫట్ అడిగేటపుప్డు ఎవరైనా ’మీరే ఊరికి వెళుతునాన్రనో’ లేదా ’నేను ఫలానా ఊరికి వెళుతునాన్ను. మీరు అటు 
వేపుగానీ వెళుతునాన్రా’ అని గాని అడగటం కదుద్. 

కానీ ఈ ఆరీమ్ ఆఫీసర నా పర్యాణం కృషణ్గిరికే అని ముందరే తెలిసినటుట్ పర్వరిత్ంచడం నాకు కాసాత్ ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించింది. 

జాతీయ రహదారి పై వాహనాల రదీద్ విపరీతంగా వుంది. లాఘవంగా జిపీస్ నడుపుతూ కూడా పరిచయం 
చేసుకునాన్ను ననున్ నేను. 

ఆయన కూడా తన పరిచయం చేసుకునాన్డు. ఆయన పేరు కలన్ల శీర్ధర అని చెపాప్రు. జమూమ్ కాశీమ్ర లో 
పాకిసాథ్న సరిహదుద్లో విధి నిరావ్హణలు నిరవ్హిసుత్నాన్డని చెపాప్రు. 

టార్ఫిక రదీద్ కారణంగా నేను ఆయనతో కరచాలనం చేయలేకపోయాను. ఒక వేళ షేక హాండ ఇచేచ్ పర్యతన్ం 
చేసుంటే ఆయన మనిషీ కాదు ఆతమ్ అని ఆరోజే తెలుసుకొనగలిగి వుండే వాడిని. 

చాలా అతయ్వసరమైన వయ్కిత్గతమైన పనుల వలల్ పర్సుత్తం ఇకక్డికి రావాలిస్ంచిచ్ందట. అంత మాతర్మే 
చెపుప్కొచాచ్రాయన. ’వయ్కిత్గతమైన పనులు అని ఆయన అనటం వలల్ నేను కూడ "ఏ పని మీద వచాచ్రు?" అని అడగలేదు నేను రెటిట్ంచి.  

మా మధయ్ సంభాషణ చాలా మటుకు ఆంగల్ంలో సాగిపోతోంది. 
కృషణ్గిరి కి వెళేళ్ సూచిక కనపడుతోంది ఆకు పచచ్ రంగు బోరుడ్ పై తెలల్టి రేడియం అక్షరాలతో. 
ఏడమ వైపు చివరి లేనోల్కి కర్మంగా బండిని మళిళ్సూత్ ఒక దగగ్ర నెమమ్ది చేసి, ఇండికేటర వేసూత్ ఎడమవైపుకు 

మలుపు తిపిప్ సింగిల లేన రోడుడ్ పై పరుగులు పెటిట్ంచటం మొదలెటాట్ను. 
"నాకీ కార చాలా ఇషట్ం. మీరు చాలా జాగర్తత్గా హేండిల చేసుత్నాన్రు. అయాం హేపీ" ఎదో తన కారుని నేను 

నడుపుతునన్టుట్  అభినందించారు. 
అరథ్ం కానటుట్ చూశాను. 
"అదే జిపీస్ అంటే నాకు ఇషట్ం" తిరిగి ఆయనే చెపాప్రు.  
ఆయన చాలా మాటకారి. చమతాక్రంగా మాటాల్డుతు ఎదుటివారిని ఆకటుట్కునేలా మాటాల్డటం ఆయనకు 

వెనన్తో పెటిట్న విదయ్ అని నాకు అరథ్మయిపోయింది. 
చాలా విషయాలలో మా అభిరుచులు కలుసుత్నాన్యి. ముఖయ్ంగా కారల్ సేకరణ, లేటేసట్ కారల్ గురించి విషయ 

సేకరణ, లాంగ డర్యివస్, కార రేసింగస్, సాహసోపేతమైన ఏడారి కార రాయ్లీలు, మౌంటేన టెరేర్న కార రాయ్లీలు ఇలా చాలా అంశాలలో  మా 
ఇదద్రి అభిరుచులు కలుసుత్నాన్యి. నాకిషట్మయిన చాలా మంది ఛాంపియనస్ ఆయనకు కూడా ఇషట్ం. 

ఈ అభిరుచుల కారణంగా మేం చాలా తకుక్వ సమయంలో మేం చాలా కాలం నుంచి పరిచయం వునన్ వారిలా 
మారిపోయాం.  
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నేను ఒకటి గమనించాను. ఆయన నీలిరంగు కళుళ్ చాలా ఆకరష్ణీయంగా వునాన్యి. ననున్ ఆశచ్రయ్ పరిచిన 
అంశం ఏమిటంటె నేను చూసుత్ండగా ఆయన కను రెపప్లు ఆడించలేదు ఒకక్సారి కూడా. మాటాల్డేటపుప్డు ఎదుటి వయ్కిత్ని కను రెపప్ 
వేయకుండా తదేకంగా చూసూత్ మాటాల్డుతునాన్రు ఆయన. 

బహుశా ఆరీమ్ శిక్షణ వలల్ అలవడిందనుకుంటా ఆ అలవాటు. 
ఆయన సాంగతయ్ం లో ఒక విధమైన పర్శాంతతని అనుభవిసోత్ంది నా మనసుస్. శరీరం కూడా అసలు అలసట 

అనన్ది ఎరుగని ఒక విధమైన విశార్ంతి ని అనుభవిసోత్ంది. 
అపుప్డపుప్డూ ఏదో పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటునాన్ము, లేదంటే మౌనంగా తదేక దీక్షతో డైరవ చేసుత్నాన్ను. నా 

మనసు ఎనన్డు ఎరుగని ఒక విధమైన ధాయ్న సిథ్తిని అనుభవిసోత్ంది. ఇదో కొతత్ అనుభూతి నాకు. 
పర్యాణం సాఫీగా సాగిపోతోంది.  
ఎదురుగా ఓ పెదద్ కొండ అడుడ్గా వసుత్ంది మా దారికి. ఇది వరకు ఆ కొండను చుటుట్కుంటూ వెళాళ్లిస్న విధంగా 

వుండేది దారి. కానీ ఇటీవలే ఆ కొండ పై ఘాట రోడుడ్ వేశారు, ఇదొక ఆకరష్ణ ఈ పర్యాణంలో. 
ఇపప్టికీ పాత రోడుడ్ను కూడా వాడుతుంటారు కొంత మంది. కానీ ఆ దారిలో ఒక పది కిలోమీటరల్ 

పర్యాణదూరం ఎకుక్వ వుంటుంది. 
“మనం ఈ ఘాట రోడుడ్లో కాకుండా మాములు రహదారిలో వేళదాం" ఆయన తీరుప్ చెటిట్నటుట్ పర్కటించారు. 
వేగానిన్ కాసాత్ తగిగ్ంచి ఆయన వంక అయోమయంగా చూశాను. 
"మీరు సరిగాగ్నే వినాన్రు. ఘాట రోడుడ్పై కాకుండా చుటూట్ తిరిగినా సరే పాత దారిలోనే వెళదాం"ఆయన నా వైపు 

చూడకుండా రోడుడ్ వైపు తదేక దీక్షతో చూసూత్ చెపాప్రు. 
ఘాట రోడుడ్పై పర్యాణం బాగుంటుంది. ఎందుకీ పెదద్మనిషి వదద్ంటునాన్డు. నాకు చిరాకేసింది. 
"ఎందుకలా?" చిరాకుని వీలయినంత అణచుకుంటూ అడిగాను ఆయనని. 
"ఘాట రోడుడ్ పై తొమిమ్దో నెంబరు మలుపులో కొండ చరియలు విరిగి పడబోతునాన్యి. ఈ కారుకి చినన్ గీత 

పడినా నేను భరించలేను" అంతే సిథ్రంగా చెపాప్రాయన. 
"ఏమిటి కొండ చరియలు విరిగి పడాడ్యా? పడబోతునాన్యా? మీరు సరిగాగ్నే మాటాల్డుతునాన్రా?" కోపానిన్ 

అణచుకుంటూ అడిగాను 
ఆయన చెపిప్న తొమిమ్దో  మలుపు చేరుకోవటానికి ఇంకా అరగంట పర్యాణం వుంది. 
నా పర్శన్కు ఆయన సమాధానం చెపప్లేదు. మౌనం వహించాడు. 
అపుప్డు సమయం రాతిర్ పదినన్ర అయుయ్ంటుంది.  
రోడ జంక్షన రానే వచిచ్ంది. నేరుగా వెడితే ఘాట రోడుడ్, కుడి వైపు మలుపు తిరిగితే పాత రోడుడ్. ఆయన ననేన్ 

చూసుత్నన్టుట్ అనిపించింది. అసంకలిప్తంగా నేను కుడి వయిపుకి మలుపు తిపాప్ను. 
ఆ తరావ్త ఇదద్రం పెదద్గా మాటాల్డుకోలేదు. కృషణ్గిరి చేరుకునేటపప్టికి రాతిర్ దాదాపు పనెన్ండునన్ర అయింది. 
"నా మాట పై గౌరవం పెటిట్ ఘాట రోడుడ్పై రానందుకు ధాంకస్. కారు ఇకక్డ ఆపేయయ్ండి" ఇంకా ఊరు రాక 

ముందే శివారల్లో దిగిపోయారు ఆయన. అకక్డ చెపుప్కోదగగ్ పెదద్ భవనాలు ఏవీ లేవు. ఇంచుమించు నిరామ్నుషయ్మైన పర్దేశం అది. 
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దూరంగా ఎకక్డో నకక్లు ఊళలు పెడుతునాన్యి. చలి గాలి శరీరాలిన్ వణీకిసోత్ంది. 
"ఆయన సిథ్రమైన చూపుతో నా వంక సూటిగా చుసూత్ అగరావ్ల బర్దరస్ మిమమ్లిన్ కలువలేరు. మీ పర్యాణం 

వృధా అని నాకనిపిసోత్ంది" అని అనాన్రు కారు దిగి. 
ఈ మనిషి కి ఏమనాన్ పిచాచ్? శుభం పలకరా పెళిళ్కోడుకా అంటే ఏదో అనాన్డట. అలా వుంది ఈయన 

వయ్వహారం. 
నాకు చాలా చిరాకేసింది. అగరావ్ల బర్దరస్ తొ చాలా ఇంపారెట్ంట కాంటార్కట్ సంతకం చేయబోతునాన్ను. వారు 

డబుబ్ కూడా సిదద్ం చేసుకుని వునాన్రు. వారం కిర్తమే మా అపాయింట మెంట ఫికస్ అయింది. తీరా బయలుదేరేముందు కూడా రాతిర్ ఫోన 
చేసి కనఫ్రమ్ చేసుకునాన్కే బయలుదేరాను. కాబటిట్ అగరావ్ల బర్దరస్ ని నేను కలవలేకపోవటం అనన్ది అసాధయ్ం. 

ఈ పెదద్మనిషికి కాసాత్ పిచిచ్ అనుకుంటాను.  
ఒక చిరునవువ్ నవివ్ కారు బయలుదేరదీశాను. అంతా ఓ యాభై అడుగుల దూరం వెళళ్గానే నాకు ఆపుప్డు 

తోచింది, అసలు నేను కృషణ్గిరికి వసుత్నన్టుట్, అగరావ్ల బర్దరస్ ని కలవబోతునన్టుట్ ఈ పెదద్మనిషికి ఎలా తెలుసు? అసలు ఎవరు ఇతడు?  
ఆ ఆలోచన వచిచ్న తక్షణం సడన బేర్కు వేశాను. కీచు మని చపుప్డు చేసూత్ కారు ఆగింది. నేను కారు దిగి అతనిన్ 

దింపిన పర్దేశం వంక చూశాను. అకక్డ ఎవరూ లేరు ఆ చుటుట్పర్కక్ల ఎకక్డా కూడా అతను కనిపించలేదు. అకక్డ ఏవిధమైన గలీల్లు, 
మలుపులు ఏమీ లేవు, ఎకక్డికి వెళాళ్డబాబ్? 

నాకు వెనున్లో కాసాత్ చలిపుటిట్ంది. 
"ఈ కారుకి ఏమనాన్ అయితే నాకు కోపం వసుత్ంది అని చెపాప్నా? ఇలా సడన బేర్కులు వేయకండి" చాలా 

సప్షట్మైన కంఠంతో నా పర్కక్నే నిలబడి వునాన్డు కలన్ల శీర్ధర. నేను ఉలికిక్ పడాడ్ను.  
నా ఆ అయోమయం పతాక సాథ్యికి చేరుకుంది. 
"ఎనీ హౌ గుడ నైట" అని చెపేప్సి క్షణమ ఆలశయ్ం చేయకుండా వేగంగా చీకటోల్ కలిసి పోయాడు. 
నా గుండె చపుప్డు నాకే సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. 
ముందే బుక చేసుకునన్ గెసట్ హవుసి కి వెళిళ్పోయాను. ఇతర ఆలోచనలు పెటుట్కోకుండా పర్శాంతంగా నిదర్ 

పోయాను ఆ రాతిర్. 
 

****** 
 
ఉదయం నిదర్ లేవంగానే నాకు షాకుల మీద షాకులు. 
ఎంత ఆలశయ్ంగా పడుకునాన్ కూడా ఉదయం అయిందింటికి నిదర్ లేచే అలవాటు వుంది నాకు.  ఉదయానేన్ 

కాసినిన్ గోరువెచచ్ని నీళుళ్ తార్గి వాకింగ , యోగా ముగించుకుని బాలక్నీ లో విశార్ంతిగా టీ తార్గటానికి  కూరుచ్నాన్ను. 
ఎదురుగా టీ పాయ పై ఆవేళిట్ వారాత్ పతిర్కలు పెటిట్ వెళాళ్డు రూం సరీవ్స బాయ. 
రూం లోని టీవి కిటికీలోంచి కనిపిసోత్ంది. టీవి వాలూయ్ం పెదద్గానే వుంది. చాగంటి కోటేశవ్ర రావు గారి 

ఆధాయ్తిమ్క పర్వచనాల తరావ్త వారాత్ పర్సారం పార్రంభం అయియ్ంది. 
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ఘాట రోడుడ్పై కిర్తం రాతిర్ సరిగాగ్ కలన్ల శీర్ధర చెపిప్న సమయానికి కొండ చరియలు విరిగి పడాడ్యట. అదృషట్ 
వశాతుత్ ఆ సమయం లో వాహనాలు ఏవి లేకపోవటం వలల్ పెదద్ పర్మాదం తపిప్ పోయిందని చెబుతునాన్రు. 

పర్తిపకాష్లు ఆ కాంటార్కట్ర కి అధికార పారీట్తో సనిన్హిత సంబంధాలు వునాన్యని,  రహదారుల శాఖామాతుయ్డు 
తక్షణం రాజినామా చెయాయ్లని డిమాండ చేసుత్నాన్రు. 

రిమోట తో టీవీ కటేట్శాను. 
అంటే అరగంట ముందరే ఆ విషయం నాకు చెపిప్ నా పార్ణాలు కాపాడాడనన్ మాట ఆ శీర్ధర. అసలు అతడికి 

ఎలా తెలుస్ ఆ కొండ చరియలు విరిగి పడే విషయం? ఇందులో ఏదనాన్ కుటర్ వుందా? ఆ కుటర్ చేసిన మనుషులు ఈయన గాయ్ంగ లోని 
వారా? నాకు ఆలోచనలు పరిపరి విధాలా పోతునాన్యి. 

ఇంతలో నా ఫోన మోర్గింది. సీర్క్న పై అగరావ్ల పొర్ఫైల పిక నవువ్తూ కనిపిసోత్ంది. కానీ అతను చెపిప్న విషయం 
విని నా నవువ్ మాయం అయింది. 

కిర్తం రాతేర్ ఆయన పెదద్ అనన్యయ్ కి హఠాతుత్గా గుండె పోటు రావటంతో హుటాహుటిన నగరానికి తీసుకు 
వెళాళ్రట. అపప్టికి అరథ్రాతిర్ దాటి వుండటం తొ ఫోన చేసి చెపప్లెదు, ’మీరు ఇంకా బయలుదేరకుండా వుండుంటే తక్షణం ఆగి పొండి, 
మరలా ఎపుప్డు కలుదాద్ం అనన్ విషయం మళీళ్ ఫోన చేసి చెబుతాన” అని అంటునాన్డు అటు నుండి అగరావ్ల. 

నాకు ఒక లాంటి జలదరింపు కలిగింది. అది భయమా.. భయం కాదేమో. మానావాతీత శకుత్లు, మన ఊహకు 
అందని పరిణామాలు మన జీవితంలోనే జరిగితే కలిగే లాంటి ఉదివ్గన్త అది. 

ఏదో పారానారమ్ల ఆకిట్విటీస సినిమాలోల్ జరిగితే చూసి థిర్ల ఫీలవవ్టానికి బాగుంటాయి కానీ సాకాష్తుత్ మన 
జీవితాలొల్ జరిగితే భరించలేము అనిపించింది. 

కలన్ల శీర్ధర గురించి నాకు మూడు విషయాలు పజిల గా మిగిలి పోయాయి. 
 
ఒకటి. నేను కృషణ్గిరికే వెళుతునాన్ని తెలిసినటుట్ ఎలా పర్వరిత్ంచగలిగాడు? అపప్టికి నేను కృషణ్గిరి డైవరష్న 

తీసుకోలేదు. ఇంకా కరెకుట్గా చెపాప్లి అంటే నేను అపప్టికి ఇంకా హైవేనే ఎకక్లేదు. నేను సిటిలోనికి కూడా వెళేళ్ అవకాశం వుంది కద. 
మామూలుగా అయితే నా గమయ్ం ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం కూడా లేదు. 

 
రెండు. అరగంట ముందరే విరిగి పడబోయే కొండ చరియల విషయం అతడు ఎలా చెపప్గలిగాడు? 
మూడు. పకాక్గా ముందరే ఫికస్ అయి వునన్ నా బిజినెస మీటింగ కానెస్ల అవుతుందని ఎలా చెపప్గలిగాడు.  

అతను అలా చెపిప్న సమయానికి అగరావ్ల అనన్యయ్కి ఇంకా గుండె పోటు రాలేదు. 
 
నాకయితే అంతా అయోమయంగా వుంది. చేసేదేం లేక నేను నగరానికి తిరిగి వచేచ్శాను. 
నా దినచరయ్ అంతా యధావిధిగా ఎటువంటి వింత సంఘటనలు లేకుండా గడిచిపోతు వుంది.  
కానీ అంతా మాములుగా జరిగితే ఈ కథే లేదు. 
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ఎనిమిది లేనుల్ వునన్ అవుటర రింగ రోడుడ్ అంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. ఒక రాతిర్ బిజినెస డీలింగ ముగించుకుని 
ఇంటి దారి పటాట్ను. అవుటర రింగు రోడుడ్ మీద సాఫీగా సాగి పోతోంది జిపీస్. వేగం దాదాపు నూటా ఇరవై- నూటా ముఫై మధయ్ 
నడుపుతునాన్ను. కారోల్ నాతో ఎవరూ లేరు. 

ఎందుకో తెలియదు నా చూపు వుండుండి నా పర్కక్ సీటు పై పడుతోంది. మసక వెనెన్ల, చిరు చలి. వాతావరణం 
అదోలా వుంది. ఏదో ఇంగీల్ష బుక లో చదివాను దెయాయ్లకి చలి వాతావరణం అంటే ఇషట్మట. ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది నా మనసులో 
కలుగుతోంది. 

తదేక దీక్షతో రోడుడ్ వంక చూసూత్ నడుపుతునన్ నేను కను చివరల్ నుండి గమనించాను పకక్ సీటోల్ ఎవరో కూరొచ్ని 
వునన్టుట్. అపుప్డు తల తిపిప్చూశాను. అతను నా పర్కక్న సీటోల్ కూరుచ్ని వునాన్డు. సప్షాట్తి సప్షట్ంగా చూడగలుగుతునాన్ను. ఇది నా భర్మ 
కానేకాదు. 

అతడు కలన్ల శీర్ధర. క్షణం కిర్తం లేడు. వందకిలోమీటరల్కు పైగా వేగంతో వెళుతునన్ వాహనంలోకి ఎలా 
రాగలిగాడు? 

’కీచు’ మని చపుప్డుతో ఆగిపోయింది కారు., నేను సడన గా బేర్కస్ వేయటం వలల్. 
"హఠాతుత్గా బేర్కస్ వేయకండి అని ఇదివరకు కూడా మీకు ఒక సారి చెపాప్ను. నాకు ఈ కారంటే పార్ణం. దీనికి 

చినన్ గీత పడినా కూడా నేను సహించలేను" సిథ్రంగా చెపాప్డు కలన్ల శీర్ధర. 
అతని సిథ్రతవ్ం చూసి నాకు చిరెర్తుత్కు వచిచ్ంది. 
నేను సభయ్త సంసాక్రాలు కూడా పాఠించకుండా "ఇడియట. ఇది నా కారు నా ఇషట్ం. మధయ్లో నీ బోడి ఇషాట్ 

అయిషాట్లు ఎవడికాక్వాలి. అసలు కదిలే కారోల్ కి ఎలా రాగలిగావు? పిచిచ్ పిచిచ్గా వుందా?" అని గటిట్గా కేకేశాను. 
"ఓ అయాం సారి. మీరు చాలా కోపంలో వునన్టుట్నాన్రు.మరో సారి కలుదాద్ం" అంటూ అతడు నా కళళ్ముందరే 

అదృశయ్ం అయాయ్డు. 
పలచ్టి మంచు తెర లాగా కర్మకర్మంగా పలచబడి కీష్ణించిపోతూ శూనయ్ంలోకి కలిస్ పోయాడు. ఆ తరువాత 

అకక్డ అతని ఆనవాలే కనపడలేదు. 
అపుప్డరిచాను నేను "దెయయ్ం....దెయయ్ం" అంటూ దికుక్లు పికక్టిలిల్ పోయేలాగా. నేను అంత గటిట్గా 

అరవగలనని నాకే తెలియదు. 
ఛాతీలో ఎడమవైపున మొదలయిన నొపిప్ కర్మంగా తీవర్మయింది క్షణాలలో. నాకు అసలు గుండె సమసయ్ లేదు 

అపప్టిదాకా. 
నా కేకలు అరణయ్రోదనే అయాయ్యి నిరామ్నుషయ్మైన అవుటర రింగు రోడుడ్పైన. 
కర్మంగా ముందుకు వాలి సీట్రింగ వీల పై వాలిపోయాను. నా వతిత్డికి హారన మోర్గటం పార్రంభించింది. ఆ 

హారన చపుప్డు వినిపిసుత్ండగా కర్మంగా సప్ృహ కోలోఫ్యాను.  
అదే నా చివరి ఙాజ్య్పకం సప్ృహకోలొఫ్యే ముందు. 
 
*** ***** ***** 
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కళుళ్ తెరిచి చూసేటపప్టికి అరథ్మయింది నేను ఆసుపతిర్లో వునాన్నని. 
రెండు పూరిత్ రోజులు సప్ృహలో లేనట ఆసుపతిర్ లో.  
హైవే పెటోర్లింగ సిబబ్ంది గురిత్ంచి ఆసుపతిర్లో చేరిప్ంచారట. 
నాకు మెలకువ రావటంతో పర్కక్నే కూరుచ్ని వునన్ శీర్మతి రిలీఫ గా నిటూట్రిచ్ంది. ’నా అరచేయి మీద చేయి వేసి 

తన సప్రశ్ దావ్రా నాకు భరోసా ఇచిచ్ంది. 
తరావ్త బజజ్ర పెర్స చేసి, నరిస్ంగ సాట్ఫ ని, డాకట్రస్ ని పిలిపించింది. 
ఆ తరావ్త సంభాషణలో  ’ఏమి జరిగింది?’ అని డాకట్రుల్ అడిగిన పర్శన్కి నా సమాధానాలు విని వాళుళ్ నమమ్లేదు 

నా మాటలిన్. ననోన్ వెరిర్వాడిగ చూశారు. శీర్మతి నా వంక జాలిగా చూసోత్ంది. 
ఏదో షాక కి గురి అవటం వలల్ నేను అలా పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డుతునాన్నని వారు భావించారు.  
వారం రోజుల చికితస్ అనంతరం ఇంటికి పంపించారు. 
నేను చెపిప్న సంగతి నమిమ్నా నమమ్క పోయినా నా శీర్మతి ఆ కారుని ఆమేమ్యమని గోల పార్రంభించింది. 
ఇదిలా వుండగా ఇంకో సంఘటన జరిగింది. 
అది నిండు పౌరణ్మి రాతిర్. సమయం పది అయి వుంటుంది. 
బెడ రూంలో పడుకుని ఏదో పుసత్కం చదువుకుంటునాన్ను. శీర్మతి వంట గదిలో ఏదో పని చేసుకుంటూ వుంది. 
ఏసీ చలల్దనంతో గదిలో వాతావరణం హాయిగా వుంది. బుకస్ చదువుకుంటూ గడపటంలో వునన్ ఆనందం నాకు 

కంపూయ్టర, సామ్రట్ ఫోనుల్, టీవీలలో లభించదు. నాకు బుకస్ చదవటం చాలా ఇషట్ం. 
బుక చదువుతునన్ వాడినలాల్ అసంకలిప్తంగా ఒక సారి బయటకు చూశాను. 
గది కిటికోలోంచి బయటి వెనెన్ల చకక్గా కనిపిసోత్ంది. మా కాంపౌండ లో వునన్ పెదద్ పెదద్ కొబబ్రి చెటుల్, 

మామిడిచెటుల్ వెనెన్లొల్ మెరిసిపోతూ చూడటానికి చాలా అందంగా వుంది వాతా వరణం. 
లాన, పచచ్టి పచిచ్క, ఫౌంటెనస్, వరుసగా పారక్ చేయబడి వునన్ నాకారుల్, ఇవనీన్ కాదు నా దృషిట్ని ఆకటుట్కుంది. 
కలన్ల శీర్ధర కనిపించాడు మా కాంపౌండ లో. జిపీస్ లో కూరుచ్ని వునాన్డు చిరునవువ్లు చిందిసూత్. సీట్రింగ వీలు 

పటుట్కుని డైరవింగ సీటోల్ కూరుచ్ని కనిపించాడు. అతడు కూడా నా వంకే చూసుత్నాన్డు. 
ననున్ ’రమమ్’నన్టుట్గా తల కదిలించాడు. 
చితర్ంగా నాకు భయం వేయలేదు ఈ సారి.  
ఈ వయ్వహారం ఏమిటో తేలేచ్సుకుందాం అని నాకు అనిపించింది. బుక పకక్న పెటేట్సి, మేడ దిగి మెయిన డోర 

తిసుక్ని బయటకు వచాచ్ను.  
’పార్డో’ ఒక సారి గటిట్గా కేకేశాను. గేట దగగ్రనుంచి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది మా జరమ్న షెపరడ్ కుకక్.  చాలా 

ఆరోగయ్ంగా, ఉతాస్హంగ వుంది. అది ననున్ చూసి చూడంగానె రెండు కాళళ్నీ నా భుజాలపై వేసూత్ ఆనందం వయ్కత్ం చేసింది. 
నేను ఆ సమయంలో తలుపు తీసుకుని బయటకు రావటంతో, సెకూయ్రిటి గారడ్ కూడా నా వదద్కు వచిచ్ ’సెలూయ్ట’ 

చేసి వినయంగా నిలబడాడ్డు. 
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నా వెంబడి రమమ్ని సైగ చేసి నిశశ్బద్ంగా మేడ వెనుక వైపు కి కదిలాను.  నాతో పాటు పార్డో కూడా ఉతాస్హంగా 
బయలుదేరింది. టారచ్ తీసుకుని సెకూయ్రిటీ కూడా నాతొ కదిలాడు. 

వెనెన్ల కాంతి పలచ్గా పరచుకుని వుంది. దూరంగా ఎకక్డి నుంచో మైకులో ఏవో హిందీ సినిమా పాటలు 
వినిపిసుత్నాన్యి. 

మేము అకక్డికి చేరుకునే సరికి అతను సీట్రింగ ముందరనుండి దిగి జిపీస్ పర్కక్న నిలబడి వునాన్డు. అవే దుసుత్లు 
వేసుకుని వునాన్డాయన. ఏమీ మారుప్లేదు ఆయన గెటప లో. 

"శీర్ధర గారు మీకు ఇది భావయ్మా? ఇలా చెపాప్పెటట్కుండా ఇలా ఇండల్లోకి జొరబడవచుచ్నా? అసలు 
మీరెవరు,మీకేమి కావాలి?" అని ఆయనని సూటిగా పర్శిన్ంచాను. 

’సాబ! ఆప కిస సే బాత కర రహే( హై?’ అని కంగారు పడుతునాన్డు సెకూయ్రిటీ గారడ్. 
నేను సెకూయ్రిటి వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ’నా ఎదురుగా చెటట్ంత మనిషి వుంటే ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్ను 

అంటావేమిటి?’ అని చిరాగగ్ చూశాను 
"నేను మీకు తపప్ ఎవవ్రికీ కనపడను" నెమమ్దిగా చెపాప్డు కలన్ల శీర్ధర. 
నేను పార్డో వంక చూశాను. కొతత్ మనిషి కనిపించినపుప్డు సాధారణంగా చాలా దారుణంగా అరుసుత్ంది అది. 

అలాంటిది అది ఏమి అరవకుండా ఆయన వంక నిశశ్బద్ంగా చూసోత్ంది. మొదట కాసాత్ అరిచింది, ఆ తరువాత అది మంతర్ముగధ్లా అతనేన్ 
చూసుత్ నిలుచుంది. 

శీర్ధరే తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించారు. 
"భయపడకండి. నేను మీకు ఏ హానీ చేయను. నేను మీకు హాని చేయటానికి రాలేదు. ఇపప్టి దాకా నేను మీకు ఏదీ 

అబదద్ం చెపప్లేదు. కాకపోతే నేను మీకు ఒక నిజం చెపప్లేదు. అదే నా మరణం గురించి. అది మీరు నినన్నే గూగుల చూసి 
నిరాధ్రించుకునాన్రు.అవును నేను చనిపోయాను. ఈ నిజం నాకే ఇంకా సరిగాగ్ జీరణ్ం కాలేదు.  

సరిగాగ్ సంవతస్రం కిర్తం జమూమ్ కాశీమ్ర లో ఉగర్వాదులతో జరిగిన ఒక పోరులో నేను చనిపోయాను. 
ఉగర్వాదులు సాథ్నిక పర్జలను హూయ్మన షీలడ్ గా పెటుట్కుని మమమ్లిన్ దొంగ దెబబ్తీసి చంపేశారు. చనిపోయిన తక్షణం నాకు అంతా 
తెలుసూత్నే వుంది. నాకు అందరూ కనిపిసూనే ఉనాన్రు. కానీ నేనే ఎవవ్రికీ కనిపించటం లేదు. మరి దెయాయ్నాన్? కాదు. మరి ననేన్మనాలి? 
ఆతమ్నా? కాదేమో? 

సాధారణంగా కుకక్లకి ఘార్ణ శకిత్, అతీందిర్య శకుత్లు వుంటాయి. వాటికి నేను కనిపిసుత్నాన్ను కానీ ననున్ చూసి 
భయంకరంగా మొరగటం చేయటం లేదు. అవి ననున్ సాధు ఆతమ్గా గురిత్ంచి వుంటాయనుకుంటాను. 

ఒకటి మాతర్ం నిజం పార్ణాలతో వునన్పుడు ఎలా అలోచించగలిగే వాడినో, అలా నిరంతరం నాలో చైతనయ్ 
సర్వంతిలాగా ఆలోచనలు ఝరిలా కొనసాగుతూనే వునాన్యి.  

అంటే నేను శరీరం లేని ఆలోచనల ఝరిననన్మాట. నా ఊహ పారిన చోటికి నేను తక్షణం వెళిళ్ ఆయా పర్దేశాలు 
చూడగలుగుతునాన్ను. నా సవ్గార్మం ఒరిసాస్ లో వుంది. అకక్డికి వెళళ్గలుగుతునాన్ను, నా భారాయ్ బిడడ్లిన్ చూడగలుగుతునాన్ను. నాకిషట్మైన 
ఈ జిపీస్ని ఆరీమ్ వారు సెకండస్ డీలరల్కు వేలం వేసే దగగ్రికి వెళళ్గలిగాను. ఆ వేలం పాట తతంగానీన్ యావతూత్ చూడగలిగాను.  మీరు జిపీస్ 
కొనటం చూశాను. 
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ఇంకా చితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఇనిన్ రోజులుగా నెనెంత పర్యతన్ం చేసినా ఎవరూ ననున్ చూడ 
లేకపోయారు.  నేను మాటాల్డుతూనే వునాన్ను,నా మాటలు ఎవవ్రికీ వినపడలేదు.  

కానీ అదృషట్వశాతుత్ మీరు ననున్ చూడగలుగుతునాన్రు, వినగలుగుతునాన్రు. ఇంకో చితర్మైన విషయం 
ఏమిటంటే మీరు కూడా నేను ఈ జిపీస్కి కేవలం పదడుగుల దూరంలో వుంటేనే చూడగలుగుతునాన్రు. అది కూడా పునన్మి రాతుర్లలోనే 
చూడగలుగుతునాన్రు. 

హేతువాదులకు, నాసిత్కులకు ఈ విషయాలు చెపిప్నా నమమ్లేరు. ’టూర్త ఈస సేట్ర్ంజర దేన ఫిక్షన’ వాసత్వం 
ఎనన్టికీ కలప్నకనాన్ విచితర్ంగా వుంటుంది. అది మీకు తెలుసు.  

నా మొహంలో భావాలిన్ చదివే పర్యతన్ం చేసూత్ కాసేపు నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు శీర్ధర. 
నా వంక అయోమయంగా చూసుత్ండిపోయిన సెకూయ్రిటిగారడ్ ను తన సాథ్నానికి వెళిళ్పొమమ్ని నెమమ్దిగా సైగ 

చేశాను.  
చలి గాలి శరీరానిన్ వణికిసోత్ంది. దూరంగా హైవే పై వాహనాల రొద చెవులిన్ తాకుతోంది. 
"మీరు నాకు చినన్ సాయం చేయాలి. ననున్ మీరు ఎపుప్డైతే చూడగలిగారో ఆ రోజే అరథ్మయిపోయింది నాకు 

సాయం చేయగలిగింది మీరు ఒకక్రే అని" నేను ఆయన వంకే చూసుత్ండి పోయాను. 
"మనం ఒరిసాస్ వెళాళ్లి. అకక్డ మీరు నెరవేరాచ్లిస్న కారయ్ం ఒకటుంది. వచేచ్ పునన్మి రోజు ఉదయానేన్ 

బయలుదేరి మనం ఒరిసాస్ వెళదాం" శీర్ధర చెపాప్డు. 
నాకు కాసాత్ భీతి కలిగింది. 
"నేను మీకు ఏ హాని చేయను. అది నా హామీ" శీర్ధర అలా చెపిప్ నెమమ్దిగా దూరంగా గాలోల్ కలిస్పోయాడు. 
నేను ఆ వైపే చూసుత్ండి పోయాను.  
 
*** **** ****  
దరింగ బడి (హిల సేట్షన) ఒరిసాస్ 
 
మేము అకక్డికి చేరుకునే సరికి సాయంతర్ం ఆరవుతోంది. పలచ్టి చీకటుల్ అలుముకుంటునాన్యి. చాలా చలిగా 

వుంది వాతావరణం. 
పర్కక్నే కూరుచ్నన్ శీర్ధర దారి చూపిసుత్ండగా ఓ ఎతైన మలుపులో ఉనన్ ఇంటికి చేరుకునాన్ము. అది చాలా పెదద్ 

ఇలుల్.  
కశీమ్ర ఆఫ ఒడిశా అని పేరు వుంది కొండలపై ఉనన్ ఆ ఊరికి. ఎటు చూసినా అదుభ్తమైన పర్కృతి దృశాయ్లు 

మైమరిపింపజేసాత్యి.  
ఊరికి కాసాత్ దూరంగా ఉనన్ ఆ ఇలుల్ పర్కృతి ఒడిలో ఉనన్టుట్ంది. దూరంగా ఎటూచూసినా పసుపు తోటలు. ఆ 

పార్ంతంలో పసుపు, అలల్ం తోటలు పర్తేయ్కం. 
ఏవో పలెల్ పదాలు పాడుకుంటూ ఇండల్కు వెళుతునాన్రు కారిమ్కులు, వాళళ్ వసత్రధారణ, భాష వింతగా వుంది. 
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ఆకాశం చాలా  సవ్చచ్ంగా వుంది. 
ఆ ఇంటి గేటు ముందు జిపీస్ ఆపి కాలింగ బెల నొకాక్ను. 
సెకూయ్రిటీ గారడ్ నెమమ్దిగా గేటు తీశాడు. 
సెకూయ్రిటీ గారుడ్కి అరథ్ం కాలేదు నేనెవరో. కానీ జిపీస్కునన్ రంగును బటిట్ నాకు ఆరీమ్కి ఏదో సంబంధం వుందని 

అంచనా వేశాడు. 
’అమమ్గారునాన్రా’ అని హిందీలో అడిగి, అతనికి నా విజిటింగ కారడ్ ఇచిచ్ ఆవిడకు ఇచిచ్ రమమ్నాన్ను. 
ఇంతలో ఎవరూ ఉహించని విధంగా వాళళ్ ఇంటి నుంచి లాబర్డార  బీర్డ కి చెందిన వారి పెంపుడు కుకక్ పరుగున 

వచిచ్ ముందరి సీటోల్ ఉనన్ శీర్ధర పై పేర్మ గా ఎగబడి అతనిన్ నాకే పర్యతన్ం చేసోత్ంది.  
అతను నాకు మాతర్మే కనిపిసుత్నాన్డు. సెకూయ్రిటీ గారుడ్కు అయోమయంగా వుంది. దానిన్ బలవంతంగా 

లాకుక్పోతునాన్ అది లోనికి వెళళ్టం లేదు.  
అందుకే శీర్ధర కార దిగి లోనికి నడిచాడు. అతడి వెంబడే అది కూడా లోనికి నడిచింది. 
 **** ***** ***** 
విషయం మొతత్ం వివరంగా చెపాప్ను తిర్వేణి కి. ఆసలే పెదద్వైన ఆమె కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో మరింత పెదద్వయాయ్యి. 
సోఫాలో తిర్వేణికి ఎదురుగా కూరుచ్ని మాటాల్డుతునాన్ను. ఆమె ఒడిలో ఆరేళళ్ బాబు, ఆమె పర్కక్నే సోఫాలో 

కూరుచ్నన్ పదేండల్ పాప కూడా నా మాటలు ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. 
"ఇపుప్డు కలన్ల శీర్ధర మీ పకక్నే కూరుచ్ని వునాన్డు సోఫాలో. మిమమ్లిన్ కళాళ్రా చూసుకుంటునాన్డు. ఆయనిన్ 

నేను చూడగలుగుతునాన్ను, మీరు చూడలేక పోతునాన్రు." 
అలా చెబుతునన్పుప్డు నా కంఠం రుదధ్మయింది. 
"అమామ్ మీ ఇదద్రు పిలల్ల బాధయ్త, వృదుధ్లైన శీర్ధర గారి తలితండుర్ల బాధయ్త ఇవనీన్ మీ భుజసక్ంధాలపై 

పడాడ్యి. వారు మీ గురించి బాధపడుతునాన్రు. పెనష్న డబుబ్లు ఎలాగు వసాత్యి, కానీ శీర్ధర గారు మీ తోటల తాలుకు కొనిన్ ముఖయ్మైన 
డాకుయ్మెంటల్ని బాయ్ంకు లాకర లో పెటాట్రట. మీకు ఆ విషయం తెలియక ఆ డాకుయ్మెంటుల్ పోయాయి అని కంగారు పడుతునాన్రట. 
చెబుదామంటే మీతో వారు కమూయ్నికేట చేయలేకపోతునాన్రు.  అవి కాక వారు చేసిన కొనిన్ ఇనెవ్సట్ మెంటల్ గురించిన వివరాలు మీకు 
చెబుతునాన్రు.  

ఇవి కాక వారు కొనిన్ పాస వరడ్ లు మీకు చెపాప్లని తపన పడుతునాన్రు. ఇవనీన్ నాకు వివరంగా చెపాప్రమామ్. 
మీరు ఇక పై డబుబ్ల గురించి ఏ విధమైన ఆందోళన చెందకండి.  

ఈ వివరాలనీన్ మీకు తెలియజేయాలని వారు ఎంత ఆందోళన చెందారో చెపప్లేను” 
ఆ వివరాలనీన్ ఆవిడకి చెబుతుంటే ఆయన ఆనంద పడటం పర్తయ్క్షంగా చూడగలిగాను. 
ఆయన ఆనందానిన్ కండాల్రా చూడగలిగాను అనన్ తృపిత్లో వెయియ్కిలోమీటరల్కు పైగా పర్యాణం చేసిన అలసట 

మరిచ్పోయాను. 
ఓ మంచి పని చేశాననన్ తృపిత్తో శీర్ధర వంక చూశాను. 
ఆయన వీడోక్లు చెబుతునన్ భంగిమ లో కర్మంగా అదృశయ్మయిపోయారు. 
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ఆ తరావ్త నేనాన్యనిన్ ఎనన్డు చూడలేదు. 
***** ****** ****** 
"ఓ మై గాడ. ఈ జిపీస్ వెనుక ఇంత కథ వుందనన్ మాట." అనాన్డు రాజీవ. 
వేగంగా వెళుతునన్ జిపీస్లో చలల్టి ఉదయపు గాలులు మా ఇదద్రినీ తాకుతునాన్యి. 
ఉదయానేన్ ఫారెసట్ డిపారట్ మెంట రేంజరస్ మా పరిసిత్థ్తి విని వాళళ్ దగగ్ర వునన్ కాయ్న లోని కాసత్ పెటోర్లు ఇచిచ్ 

మమమ్లి ఆదుకునాన్రు.  
మేము చేయాలిస్న మొదటి పని ఇంకాసేపటోల్ వచేచ్ చినన్ ఊరిలో టీ తార్గినా, తార్గకునాన్ టాయ్ంకు నిండా పెటోర్లు 

పటిట్ంచాలి. 
"ఇంతకూ ఆ కలన్ల ఆ తరావ్త ఎపుప్డైనా కనిపించాడా మళీళ్?" రాజీవ పర్శిన్ంచాడు ఉతక్ంఠతో. 
"లేదు రాజీవ. ఐ మిస హిమ ఎ లాట. వాళళ్ కుటుంబానికి చెపాప్లిస్న విషయాలు చెపేప్శాక ఆయన తృపిత్గా 

వెళిళ్పోయారు. ఆ తరావ్త ఆయన మళీళ్ ఎపుప్డు కనిపించలేదు. ఇది జరిగి ఓ రెండు సంవతస్రాలు అవుతోంది. ఆ సంఘటనలు జరిగి 
ఆయన అలా అదృశయ్ం అయిపోయాక, చాలా పునన్మి రాతుర్లు నేను జిపీస్ దగగ్రే కూరుచ్ని ఆయన కోసం చూసే వాడిని ఆతృత గా. కానీ 
ఆయన కనిపించలేదు ఆ తరావ్త మరెనన్డు" చెపాప్ను నేను. 

దూరంగా కనిపిసుత్నన్ పెటోర్లు సేట్షన వంక జిపీస్ని నడపసాగాను.  
 

------ సమాపత్ం--------- 
After watching this you tube video, I got inspiration to write this story 
https://www.youtube.com/watch?v=-PHxPa_26NA  
https://en.wikipedia.org/wiki/Om_Banna 
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