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అతని తలితండుర్లు ఆ రాతిర్ బాగా ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.
’చినబాబు అంతగా ఇషట్పడుతునాన్డు కాబటిట్ అతని అభిషాట్నిన్ మనిన్దాద్ం. అనవసరంగా అతని మనసు కషట్పెటిట్
మనం బావుకునేది ఏమి లేదు’ అనన్ది ఆ నిరణ్యం.
వాసత్వానికి అతని తలిల్కి నూటికి నూరు పాళుళ్ ఇషట్మేమి లేదు. అబాబ్యి మనసు కషట్పెటట్కూడదు అనన్ ఒకే ఒక
కారణంగా వారు ఆ నిరణ్యానికి వచాచ్రు. ఇక వాళళ్ నానన్గారి విషయానికి వసేత్ ఆయన కాసత్ ఆధునికంగా ఆలోచించే
మనిషి. ఆయనకి నూటికి నూరుపాళుళ్ నచిచ్ంది ఈ ఆలోచన.
తానొకటి తలచిన దైవం ఒకటి తలచు అని నానుడి ఉండనే ఉంది కద. తెలల్వారే సరికి ఆ అబాబ్యి చెపిప్న
నిరణ్యం విని వాళుళ్ హతాశులయాయ్రు. వాళళ్ అమమ్గారు మాతర్ం చాలా రిలీఫ గా నిటుట్రాచ్రు.
కిర్తం రాతిర్ ఆ అబాబ్యికి నిదర్ పటట్లేదు అసస్లు. రాతర్ంతా ఆలోచిసూత్ నే గడిపాడు. డైనింగ టేబుల దగగ్ర తలిల్
మాటాల్డిన మాటలు చెవులోల్ గింగురుమంటునాన్యి.

ఆ అబాబ్యి ఊహించినది ఒకటి అయినది ఒకటి. ఆమె

మనఃసూప్రిత్గా అంగీకరిసుత్ంది అనన్ది అతడు భావన. కానీ అది ఒటిట్ అడియాస అని అరథ్ం అయిపోయింది. అతను
చినన్పుప్టున్ంచి కూడా తన తలిల్ని బాధించి ఎరుగడు. ఆమెని ఏదో రకంగా ఆనందపెటట్డమే తన జీవిత ధేయ్యం అనన్టుట్
మసలు కునే వాడు. ఆమె తాను చేసిన పనికి ఆమె నుంచి వచేచ్ అభినందనలు అతనికి కొతత్ శకిత్ని ఇచేచ్వి.
అందరి ముందు కూడా అమె ’మా అబాబ్యి నేను చెపిప్న మాట జవదాటదు. మాకోసం ఏమయినా చేసాత్డు.
మేము చాలా అదృషట్వంతులము ఇలాంటి అబాబ్యిని దేవుడు మాకు ఇచాచ్డు’ అని తరచు అతను వినే లాగా అనేది. ఆ
మాటలు అతనికి కొతత్ శకిత్ని ఇచేచ్వి.
ఆవిడ సైకాలజి కోరుస్ ఏది చెయకునాన్ అతని సబ కానష్స మైండ ని చకక్టి అఫరేమ్షనస్ తో మంచి దిశగా
మలచగలిగింది.
"మా వాడు అబదాద్లు చెపప్డు"
"మా వాడు మా దగగ్ర ఏదీ దాచడు"
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"మా వాడికి ఏ దురభాయ్సాలు లేవు"
"మా వాడికి దైవ భకిత్ ఎకుక్వ"
"దేవుడిని మొకక్ందే ఏ పని మొదలెటట్డు"
"ఆడపిలల్లతో చాలా గౌరవంగా వయ్వహరిసాత్డు"

ఇలాంటి మాటలు చాలా పర్భావానిన్ చూపిసాత్యి పసి

హృదయాలపై.
పిలల్ల పెంపకంలో ఇదొక మంచి టెకిన్క. ఇతర ఇరుగు పొరుగు సతరీలతో , బంధువరగ్ం తో ఎకక్డైనా పెళిళ్ళూళ్
పేరంటాలొల్ కలిసినపుప్డు, అతడు చాటుగా వునన్పుప్డు, అతనికి వినపడేలా ఇలాంటి మాటలు ఆమె తరచు చెపేప్ది. ఆ
మాటలోల్ ఎంతో గరవ్ం ఎంతో సంతోషం వయ్కత్ పరిచేది.
ఇది అతని వయ్కిత్తవ్ం మీద చాలా చకక్టి పర్భావానిన్ చూపించింది. అతడు ఆవిడ చెపేప్ పై లక్షణాలనీన్ తన
వయ్కిత్తవ్ంలో భాగం చేసుకునాన్డు. అమె అతడిని తరచు అతని వయ్కిత్తావ్నిన్ అభినందించేది.
అతడు ఆమె పొగడత్ల కోసం సదా తనను తాను మంచి మారగ్ంలో వుంచుకోవటానికి పర్యతన్ం చేసే వాడు.
సూక్ల వయసు నుంచి కూడా తన గురించి మంచి రిమారుక్లు ఇంటికి చేరేలాగా తాపతర్య పడే వాడు. తన బురర్, తెలివి
తేటలు పరిమితి చేసినంత మేరకు కషట్పడి చదివే వాడు. మారుక్లు సంగతి అటుంచితే ఆయా సబజ్కుట్లలోని సారానిన్
పూరిత్గా ఆకళింపు చేసుకుని ఉపాధాయ్యుల ముందు నిరంతరం తన పర్తిభని పర్దిరిశ్ంచే వాడు.
దానికి తోడు అతనికి సహజసిదద్ంగా కవితవ్ం ఒంటబటిట్ంది.
నలుగురిలో మంచి పేరు తెచుచ్కోవడానికి ఏయే మారాగ్లు వునాన్యో అవనీన్ అతడు ఎనున్కుని నిరంతరం
పొగడత్లు పొందటానికి అలవాటు పడాడ్డు. అవి లభించని నాడు ఒడుడ్న పడడ్ చేపపిలల్లా విలవిలలాడే వాడు.
ఇలాంటి నేపథయ్ంలో అతని వయ్కిత్తవ్ం వికసిసూత్ వచిచ్ంది.
ఒక రకంగా చెపాప్లి అంటే పైన పేరోక్నన్వనీన్ మంచి వయ్కిత్తవ్ లక్షణాలే. కానీ తలితండుర్లను ఇంపెర్స చేయాలి,
వారితో మంచి అనిపించుకోవాలి, మంచిగా పర్వరిత్ంచాలి అనే ఒక విధమైన అబెస్షన చోటు చేసుకుంది అతనిలో.
ఈ కారణంగా , తలిల్ నుంచి ఎదురయిన వయ్తిరేకత అతనిలో తీవర్ భావసంచలనానిన్ కలుగజేసింది. అదే
సందరభ్ంగా అతడు ఒక ఆతమ్ ఘాతుక నిరణ్యానిన్ తీసుకునాన్డు.
దురదృషట్వశాతుత్ వారు తనకు అనుకూలంగా నిరణ్యం తీసుకునాన్రనన్ విషయం అతడికి తెలియదు.
మరుసటి రోజు ఉదయం కాఫీలు తార్గే సమయంలో పర్కటించాడు.
"అమామ్ ననున్ మనిన్ంచు. నాకు నీవు చెపిప్న విషయాలనీన్

సరి అయినవి అనే అనిపిసుత్నాన్యి. నేను ఆ

అమామ్యి విషయంలో ఇక ఎంత మాతర్ం ముందుకు పోను. నా చదువు సంధయ్ల మీద ఏకాగర్త చూపిసాత్ను"
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వాళళ్ అమామ్నానన్లకు చాలా సంతోషం కలిగించింది అ వారత్. కానీ అతడు అనుభవించిన మానసిక సంఘరష్ణ
వారికి తెలియదు. వారు కాసాత్ అనునయించి ఓదారుప్గా అతనితో మాటాల్డి, ’మాకు సమమ్తమే ఆ అమామ్యి’ అని ఒక
మాట చెపుప్ంటే పరిసిథ్తి ఎలా వుండేదో, కానీ వాళుళ్ కూడా రిలీఫ గా ఫీలయాయ్రు.
అపుప్డు అతడు నెమమ్దిగా చెపాప్డు
"నేను హైదరాబాద వెళిళ్ పీవీ జానకిరాం గారిని కలుసాత్ను. అనుమతినివవ్ండి. హిపాన్టిజం దావ్రా నేను ఆ
అమామ్యిని పూరిత్గా మరచిపోవటానికి పర్యతన్ంచేసాత్ను" రాషట్రంలో అందరిలాగానే జానకిరాం గారు చాలా గొపప్వాడు
అనే భర్మలో వునాన్డు అతను.
వాళళ్కు అపప్టికయినా అతనిలోని సంఘరష్ణ అరథ్ం అయుయ్ంటే బాగుండేది. ’మరిచ్ పోతాను అంటునాన్డు కద.
మంచిదేలే’ అనుకునాన్రు. కాని దాని తరావ్త పరిణామాలు చాలా దారుణంగా వుండబోతునాన్యి అనన్ది వారు
ఊహించలేక పొయారు.
PPP
"మీరేనా ఆదోని నుంచి వచిచ్ంది?" జానకి రాం గారు గదిలోకి వసూత్ చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచారు.
ఇదద్రూ లేచి నమసక్రించారు. పరిచయ కారయ్కర్మం ముగిశాక, కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవటం మొదలెటాట్రు
వాళళ్ అనన్ గారు విషయం మొతత్ం పూసగుచిచ్నటుట్ వివరించారు. చివరోల్ చెపుప్కొచాచ్రు " మా వాడికి మీరంటే
చాలా గౌరవం సార. మీ మీదే పూరిత్ ఆశలు పెటుట్కుని వచాచ్డు"
"ఓకే" గంభీరంగా తలపంకించాడు జానకిరాం గారు "మీరు ఇకక్డే కూరోచ్ండి, నేను ఈ అబాబ్యి తో
మాటాల్డతాను. ఇవావ్ళే మొదటి సిటిట్ంగ టేకప చేసాత్ను. అతనితో మాటాల్డిన తరావ్త ఎనిన్ సిటిట్ంగ లు
అవసరమవుతాయో చెపప్గలను. ఈ మొదటి సిటిట్ంగ కి సంబంధించి, కనస్లేట్షన కి సంబంధించి మీరు అమౌంట పే
చేయండి" అంటూ ఒక మొతత్ం చెపాప్డు. ఆ రోజులోల్ అది చాలా పెదద్ మొతత్ం.
అనన్గారు మారు మాటాల్డకుండా చెలిల్ంచారు.
జానకి రాం గారు మేడ పైభాగానికి తీసుకు వెళాళ్రు ఈ అబాబ్యిని. బాగా ఇరుకుగా వునన్ పాతకాలం మేడ అది.
కొబబ్రాకులు తొంగి చూసుత్నాన్యి. కొబబ్రాకుల చాటు నుంచి నిండు చందుర్డు దోబూచులాడుతునాన్డు.
ఆ అబాబ్యికి మారుతి వాళళ్ మేడమీది కొబబ్రాకులు, చందుర్డు గురుత్ వచాచ్యి. ఒక సారి తల విదిలించాడు
బలంగా. ఆ అమామ్యిని ఎంత మరచి పోవాలనాన్ మరచి పోలేక పోతునాన్డు. ఖచిచ్తంగా ఈ జానకి రాం గారె
సహాయం చేయాలి.
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ఆఫిస బాయ రెండు కురీచ్లు ఎదురెదురుగా వేశాడు. ఆయన ఒక దాంటోల్ కూరుచ్ని తన ఎదురుగా వునన్ కురీచ్లో
ఈ అబాబ్యిని కూరోచ్మనాన్డు. ఆఫీసు బాయ మేడ దిగి పోయాడు.
అంతటా నిశశ్బద్ం. పకక్ అపారట్మెంట లోంచి దూరదరశ్న పర్సారాలు వినిపిసుత్నాన్యి. కింద రోడుడ్ పైనుంచి
చినన్గా టార్ఫిక చపుప్డు వినిపిసోత్ంది.
"ఎంత మంది ఆంటీలని పడేసావు?" ఊహించని విధంగా ఆయన అలా అడిగేసరికి అతడు నిరుతత్రుడు
అయాయ్డు.
"నినేన్ అడుగుతునన్ది. ఎంత మంది ఆంటీలని పడేశావు"
"ఆంటీలేమిటి?’ గొంతు పెగలుచ్కుని అడిగాడు ఈ అబాబ్యి.
"నాకు తెలుసులేవోయి మీ కురార్ళళ్ సంగతి. సెకస్ బుకస్ బాగా చదువుతావా? మందు కొడతావా? బీరు గీరు
లాంటి వాటితోనే ఆపేశావా" అనీన్ తనకే తెలుసనే అఙాజ్నం ఆయనలో కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది.
"సర. మీకు తపుప్గా అరథ్ం అయింది. నాకలాంటి అలవాటేల్వి లేవు. నేను ఒకమామ్యిని మనఃసూప్రిత్గా
పేర్మిసుత్నాన్ను. కానీ మా అమమ్నానన్లకు ఇషట్ం లేదేమో ఆ అమామ్యి అని అనిపిసోత్ంది. అందుకే వారిని తృపిత్
పరచటానికి ఆ అమామ్యిని మరచి పోదలచుకునాన్ను. మీ సహాయం కావాలి అందుకు" చాలా సినిస్యరగా చెపాప్డా అ
అబాబ్యి
"మీ అమామ్నానన్లను తరువాత తృపిత్ పెడుదువుగానీ, నీవు సవ్యంతృపిత్ పొందుతుంటావా? రోజుకు ఎనిన్ సారుల్
హసత్ పర్యోగం చేసుకుంటావు?" తన జోకుకు తానే నవువ్కుంటు అతని సమాధానం కోసం ఎదురు చూడసాగాడు
"సర. మీరు చాలా దారుణంగా మాటాల్డుతునాన్రు. మీ హిపాన్టిజం దావ్రా నేను ఆ అమామ్యిని మరచి పోవాలని
అనుకుంటునాన్ను"
"తపప్కుండా మరచి పోదువు గానీ, అసలు నీ వయ్కిత్తవ్ం ఇదీ అని నాకు తెలిసేత్ కద కేసులోని లోతు ఎంతో, ఎనిన్
సిటిట్ంగ లు అవసరమౌతాయో తెలుస్కోవటానికి"
అంటూ ఇలాంటివే అసంధరభ్మైన పర్శన్లు గుపిప్ంచి, కాసేపయాయ్క తన అసిసెట్ంట (అదే ఆఫీస బాయ) ని బెల
కొటిట్ పిలిచాడు.
ఆ అబాబ్యికి ఇది మామూలే ఏమో. ఒక టేప రికారడ్ర, హెడ ఫోనుల్ పటుట్కొచాచ్డు. ఎకెస్ట్ండర దావ్రా కరెంట
కనెక్షన ఇచిచ్, టేప రికారడ్ర ఆన చేశాడు. ఆ రోజులొల్ నేషనల పానసోనిక కంపెనీ సీట్రియో రికారడ్ర అంటే చాలా లగుజ్రీ
కిందలెకక్.
అందులోని కాయ్సెట సూప్ల నెమమ్దిగా తిరగటం పార్రంభించింది.
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హెడ ఫోనుల్ ఆ అబాబ్యి తలమీదుగా చెవులకు తగిలించి, “కళుళ్ మూసుకుని ఇది విను. అందులో చెపిప్నటుట్
చెయియ్”. అని చెపిప్ ఆయన, ఆఫీస బాయ కిర్ందకి వెళాళ్రు.
ఆయన మాటలోల్ ఒక సబెజ్కుట్ (పేషంట) పటల్ వుండాలిస్న దయ, జాలీ ఎవీ కనిపించడం లేదు. ఈ కాలం
కురార్ళళ్ంతా పనికిమాలిన వాళుళ్ అనన్ ఒక కృతనిశచ్యత ఆయన పర్వరత్నలో కనిపిసోత్ంది.
అతను సినిస్యర గా ఆయన చెపిప్న పర్కారం కళుళ్ మూసుకుని అందులో వచేచ్ సూచనలకు అనుగుణంగా ఊపిరి
పీలుసూత్, వదులుతూ కూరుచ్నాన్డు.
ఇంతా చేసేత్ అది సెలఫ్ హిపాన్టిజం కాసెట. అది ఆయన రూపొందించినదే.
ఆ విధంగా మరో రెండు రోజులు ఈ పర్కిర్య కొనసాగింది.
"యెస. ఈ అబాబ్యి ఆ అమామ్యిని పూరిత్గా మరచి పోయాడు” అని పర్కటించాడు ఆయన.
నిజానికి అతని మనసంతా అమె నిండి వుంది. ఎపుప్డెపుప్డు ఆదోనికి వెళిళ్ ఆమెని చూదాద్మా అని వుంది. కాని
వదుద్ వదుద్ వెళళ్కూడదు చూడకూడదు అని తనలో తనే తపన పడుతునాన్డు.
కంపూయ్టర హారడ్ డిసక్ లోని డేటాని డిలీట చేసినటుట్ తన మెదడు లోంచి ఆమె తాలూకు ఙాజ్పకాలు, ఆమె అంటే
వునన్ ఇషట్ం తొలగిపోతాయని భావించాడు అతడు, హైదరాబాద కి వెళళ్టానికి ముందు.
అది అసాధయ్మని అరథ్మయి పోయింది. అతడికి ఒకటి అరథ్మయిపోయింది ఈ హిపాన్టిజం అనేది ఒటిట్ బోగస,
లేదా ఈ జానకి రాం ఒక ఫార్డ. ఈ రెండిటిలో ఒకటి నిజం ఉండాలి.
మన మనసుని మనం సంభాళించుకోవాలే తపప్ ఇలాంటి చిటాక్లు ఏవీ పని చేయవని అరథ్ం అయిపోయింది.
జానకి రాం గారు కూడా అదే చెపాప్డు. కొనిన్ రోజుల పాటు అ ఊరికి ఆ పరిసరాలకు దూరంగా వుంటే మంచిది.
అదే పరిసరాలు, అవే మనుషులు వుంటే మళీళ్ అవే ఙాజ్పకాలు చుటుట్ముటుట్తాయి అని చెపాప్రు.
PPP
అతడు హైదరాబాద వెళిళ్ డాకట్ర జానకి రాం గారిని కలవటానికి ముందు జరిగిన సంఘటన అతనికి పదే పదే
గురుత్ వసోంది.
"మీ అమామ్నానన్లతో మాటాల్డేవా?" అడుగుతోంది ఆ అమామ్యి. ’మాటాల్డానా, అవును మరి వారు ఏమనాన్రు.
ఔననాన్రా? కాదనాన్రా?’ తనలో తానే పర్శిన్ంచుకుంటు విరకిత్గా నవావ్డు అతడు.
"ఏయ నీకేమయింది ఈ వేళ?" అంటోంది ఆ అమామ్యి.
"నీవు మీ అమామ్నానాన్లను ఒపిప్ంచి ఒకక్సారి వారు మా అమామ్ నానన్లతో మాటాల్డితే ఒక పని అయిపోతుంది.
ఏమంటావు. మనం తొందర పడాలి"
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అతడేం పలకలేదు.
అతడి మౌనానిన్ ఆమె చదవగలుగుతోంది. వాళళ్ అమమ్గారికి తన పటల్ అయిషట్త వుందనన్ది సుసప్షట్ం.
ఇక తన విషయానికి వసేత్ . అమామ్నానన్లను తను అడగాలంటె కాసాత్ బిడియంగా వుంది. ముఖయ్ంగా ఈ కురార్డి
చదువే పూరిత్ కాలేదు కద. పైగా వాళిళ్ంటోల్ వాళళ్కు ఇషట్ం లేకుండా మనం ఎందుకు ముందడుగు వేయాలి అని తన
అమామ్నానన్ అడిగితే ఏం సమాధానం చెపుప్కోవాలో తెలియని సిథ్తిలో వుందామె.
కాని ఒక విషయం లో ఆమె కి చాలా సప్షట్త వుంది. ఆ అబాబ్యి తనకు సరి అయిన జోడి.
ఆ అమామ్యి సహజంగా సిగగ్రి, బిడియసుత్రాలు. ముఖయ్ంగా తన పరిమితిని దాటి ఒకక్ మాట ఎకుక్వగా
మాటాల్డదు. జీవితానిన్ ఎదురోక్వటం లో, పేదరికంతో పోరాడటంలొ తన ధైరయ్ సాహసాలిన్ పర్దరిశ్సూత్ వసోత్ంది
ఇనాన్ళూళ్.
తన ఇలుల్, తన చదువు, సూక్లోల్ ఉదోయ్గం ఇలా తన లోకం లో తాను బర్తుకుతూ ఉండినది ఇనాన్ళూళ్, కానీ
అతని పేర్మ ఇచిచ్న శకిత్ వలల్ ఆమెకి ఆతమ్సైథ్రయ్ం పెరిగినటుట్ అనిపిసోత్ంది.
ఆమెలో భవిషయ్తుత్ పటల్ కొతత్ ఆశలు, జీవితం పటల్ సానుకూల ధొరణి బలపడుతునాన్యి. అతను కొతత్వాడు అని
అనిపించడం లేదు. అతను తన కోసమే పుటాట్డా అనన్ంత హాయైన అనుభూతి ఆమెలో కలుగ్తోంది.
అతనితో మాటాల్డుతు వుంటే ఎనోన్ జనమ్ల నుంచి తెలిసిన ఆతీమ్య నేసత్ంలా అనిపిసుత్ంది ఆమెకి. సాధారణంగా
మనం ఎదుటి వారితో ఏదైనా మాటాల్డేటపుప్డు ఒకటికి రెండు సారుల్ ఆలోచించి, సరిగాగ్నే మాటాల్డుతునాన్మా లేదా అని,
ఎదుటి వయ్కిత్ ఏమనుకుంటారో అని యోచించి ఆపై మాటాల్డతాము.
కాని దగగ్ర వారిదగగ్ర మాటాల్డేటపుప్డు ఇలాంటి బిడియం, మొహమాటం ఏవీ పాటించము. అందుకే అంటారు
"మనలిన్ ఎవరు ఎకుక్వ పేర్మిసాత్రో వారే మనలిన్ ఎకుక్వ ఏడిపిసాత్రు అని".
ఆ చనువుతోనే నోరు తెరిచి అతనిన్ ఒక మాట అడిగేసింది.
ఒక సంవతస్రం కిర్తం అయితే ఆమె అంత ధైరయ్ం చేసి వుండదు. ఆమె కి తనలోని ఈ మారుప్ తనకే సప్షట్ంగా
కనపడుతోంది.
అతనిన్ అలా అడిగేశాక ఆమెకే అనిపించింది, తనేనా అలా అడిగింది అని.
కాని నోరు తెరిచి అడిగే వరకు ఆమెకే తెలియదు, తను అలాంటి పర్పోజల చేయగలదని. అతనితో తాను
మానసికంగా ఎంత సానిన్హితాయ్నిన్ అనుభవిసోత్ందో ఆమెకే తెలిసి వచిచ్న క్షణం అది.
ఇంతకూ ఆ అమామ్యి ఏమి ఆడిగిందో చూదాద్ం.
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"మన కాలనీ ముందర నుంచి వెళేళ్ రోడుడ్ ఎకక్డికి వెళుతుందో తెలుసు కదా?" అరథ్ం లేని ఆ పర్శన్కి అతడు
ఉలికిక్ పడి ఆమె వంక అయోమయంగా చూశాడు
"ఊ. తెలుసు. ఎమిమ్గనూరు కి, ఆపై మంతార్లయం వెళుతుంది ఈ రోడుడ్"
"ఏయ మొదుద్. మీ అమామ్ వాళుళ్ ఒపుప్కోకునాన్ కంగారు పడకు. మనం మంతార్లయం వెళిళ్ పెళీళ్ చేసుకుని
వచేచ్దాద్ం. అపుప్డు ఇక ఎవరికీ మనం భయపడాలిస్న పని లేదు. ఏమంటావు?" ఆమె మాటలు వింటూ వుండిపోయాడు
అతడు.
"అందరూ ఒపుప్కుంటే బాగుంటుంది కద" చివరికి ఒక అరథ్ం లేని మాట అనేశాడు.
" నిజమే .బాగుంటుంది. మరి మీ అమామ్ వాళళ్ను ఒక సారి ఒపిప్ంచు. ఈ బాయ్ంకు కురార్డిది పెదద్ పీడ అయింది
నాకు, అమామ్ వాళుళ్ చెపిప్న బాయ్ంకు కురార్డు, వాళళ్ అమామ్నానన్ లు వచాచ్రు నినన్. ననున్ చూసుకోవటానికి. వాళళ్కు
నేను నచాచ్నట" నెమమ్దిగా చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. ఆమె కళళ్ నిండా కనీన్ళుళ్.
ఆమె వంకే చూసుత్నాన్డు అతడు.
అతడి కళళ్లో ఏ విధమైన భావం లేదు. ఏమి మాటాల్డాలొ అరథ్ం కాని వాడిలా "ఆ అబాబ్యి బాగునాన్డా? నీకు
నచాచ్డా?" అని అడిగాడు.
"ఏయ. ఏమి మాటాల్డుతునాన్వు నువువ్. జోకులకు ఇది సమయం కాదు. వాళుళ్ చాలా తకుక్వ కటన్ం
ఆశిసుత్నాన్రు. మా వాళళ్కు నచిచ్న అంశం అది. పెళిళ్ కూడా చాలా సింపుల గా చేసేత్ చాలు అంటునాన్రు"
అతడేమి పలకలేదు.
వాళిళ్దద్రూ ఆ అమామ్యి ఇంటి గేట (ముళుళ్ కంచె) దగర నిలబడి వునాన్రు. అపప్టికే మసక చీకటి కముమ్కుంది.
వీధి లైటుల్ ఇంకా వెలగలేదు. దూరంగా రణమండల శిఖరాల మెటల్దారి వెంబడి వెలుగుతునన్ దీపాలు
తళుకులీనుతునాన్యి.
"నేను ఆడపిలల్నయినా సిగుగ్విడిచి నా అభిపార్యానిన్ చెపేప్శాను. నాకు నువువ్ కావాలి. నువేవ్మి చేసాత్వొ నువేవ్
ఆలోచించి నిరణ్యం తీసుకో. మీ అమామ్నానన్లిన్ ఒపిప్ంచు. ఎవరు వచిచ్ ఎవరిని అడగాలి అనన్ది కూడా సమసయ్ కాదు.
మీ వాళుళ్ కాసత్ సానుకూలంగా వునాన్రు అంటే నేను మా అమామ్వాళళ్ని ఒపిప్ంచి మీ ఇంటికే తీసుకు వసాత్ను.
తీరా నేను ఒపిప్ంచి తీసుకు వచిచ్న తరావ్త, మీ వాళుళ్ ససేమిరా అంటే బాగుండదు.
లేదా ఇది ఇంపాజిబిల అనుకుంటావా, నేను ఇందాక చెపిప్న మాట మీదా వుంటాను. అవును నిజంగా
చెబుతునాన్ను. అయ లవూయ్ రా"
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తన పేర్మని ఆమె అపప్టి దాకా , పేపర మీద పెటిట్ందే గానీ మొదటి సారి ఆమె తన పలుకులతో అలా చెబుతుంటే
అతనికి ఆనందం కలగాలి వాసత్వానికి.
"అవునార్. నాకు నివవ్ంటె పిచిచ్. పిచిచ్ పేర్మ. ఎంతో హుందాగా నాలోకంలో నేనుండే దానిన్ నేను. ననున్
పిచిచ్దానిన్ చేశావు నువువ్. వేరే ఎవరోన్ చేసుకోవటం కంటే చచిచ్పోవటం మేలు అనిపిసోత్ంది నాకు" ఆమె కంఠంలోంచి
మృదు భావనాతరంగాలు జాలువారుతునాన్యి.
పరిసిథ్తులు అతనిన్ పిచిచ్వాడిని చేసుత్నాన్యి. మనసారా ఆనందించాలిస్న ఆ క్షణంలో అతని హృదయంలో విషాద
రాగాలు పలుకుతునాన్యి.
తలిల్ నిరసన ఒక వంక, తననే వెరిర్గా నముమ్కునన్ నెచెచ్లి పేర్మ ఒక వంక.
అతనికి తనలోని మారుప్ తనకే సప్షట్ంగా అరథ్మవుతొంది. పైకి కనపడేటంత ధైరయ్వంతుడు కాడు తను. ఏ కషట్ం
లేనపుప్డు ధైరయ్ంగా ఎవడైనా వుంటాడు. నిజమైన కషట్ం వచిచ్నపుప్డె ఒక మగ వాడు ధైరయ్ంగా వుండాలి. సరి అయిన
నిరణ్యం తీసుకోవాలి.
సరిగాగ్ ఒక సంవతస్రం కిర్తం తను ఎంత ధైరయ్ంగా వుండే వాడు. ఎవడు ఎదురైతే నాకేమి, దేనినైనా
ఎదిరించగలను అనన్ ఆతమ్విశావ్సం తన సవ్ంతంగా వుండేది. అలాంటి తనకేమయింది ఇపుప్డు?
"ఏమి మాటాల్డవేంటి?" ఆమె రెటిట్ంచింది. అపప్టికే ఆమె కళళ్లో కనీన్ళుళ్ సుడులు తిరుగుతునాన్యి.
"డోంట వరీర్, మనం ఏదోకటి చేదాద్ం" అసంకలిప్తంగా ఆమె చేతిని అందుకోబోతూ చెపాప్డు.
తన చేతిని అతనికి దూరంగా లాగేసుకుంటూ "నీ ఇషట్ం. మనుషుల విలువ మనుషులు దూరం అయినపుప్డు
తెలుసుత్ంది. నిరణ్యం తీసుకోవాలిస్ంది నువేవ్. బై. గుడ నైట"
అలా చెపేప్సి ఆమె లోనికి వెళిళ్పోయింది వాళళ్ నానన్గారు రావటంతో.
"నమసేత్ అంకుల" అని ఆయనిన్ గీర్ట చేసి వచేచ్శాడు ఈ అబాబ్యి.
PPP
మహాయోగి లక్షమమ్ కళాయ్ణ మండపం
ఆదోని.
"లకీష్ వెడస్ సుధాకర" బయట పెదద్ బోరుడ్ దరశ్నం ఇసోత్ంది.
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మంగళ వాదాయ్లు జోరుగా మోర్గుతునాన్యి. పెండిల్ మండపం హడావుడిగా వుంది. అపుప్డే మాంగళయ్ధారణ
కారయ్కర్మం ముగిసింది.
వాళళ్ కాలేజి లోని ఒక లెకచ్రర గారి అమామ్యి పెళిళ్. అటు కాలేజి సాట్ఫ, ఇటు కాలనీ వాసులు, ఇరువైపుల
నుండి బంధువరగ్ం చాలా కోలాహలంగా వుంది వాతావరణం.
అనాన్ వదినెలిన్తీసుకుని కార నడుపుకుంటూ వచాచ్డు అతను. అంతకు అరగంట కిర్తమే ఆ అమామ్యి కూడా
వాళళ్ అమామ్నానన్లతో బాటుగా వచిచ్ంది అదే పెండిల్కి.
అదే పెండిల్ మండపం సాకిష్గా ఒక ఘోరం జరుగుతుంది అని ఎవవ్రూ ఉహించలేదు.
PPP
వధూవరులను ఆశీరవ్దించి, భోజనశాల వైపు వెళేళ్ వాళుళ్ కొందరు, కులాసాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ
మండపంలో కూరుచ్నన్ వారు కొందరు ఇలా వాతావరణం చాలా ఉలాల్సంగా వుంది.
ఆమె ఉండుండి

అతనేన్ చూసూత్ వుంది. మాంగళయ్ధారణ జరిగేటపుప్డు ఆమె చూపంతా అతనిపైనే వుంది.

దాదాపు రెండు నెలల తరావ్త చూసొత్ంది అతనిన్.
ఆమె వేషధారణ చాలా సింపుల గా వుంది. చినిన్ జరీ అంచుతో కూడిన నీలం రంగు మైసూర సిలక్ చీర, అదే
రంగు జాకెట ధరించి వుంది. చినిన్ బొటుట్, కాసినిన్ గాజులు, పలచ్టి వెండి మువవ్లు. అంతే ఆమె అలంకరణ. సూక్లుకి
ఏదో కాల్సులు చెపేప్టపుప్డు వెళిళ్నటుట్ వుందే గానీ ఆమె అలంకరణ, పెళిళ్కి వసుత్నన్టుట్ లేదు.
ఆమె కి మనసు ఏమాతర్ం బాగాలేదు. తలి తండుర్ల బలవంతం మీద పెళిళ్కి వచిచ్ందే గానీ ఆమె కి వంటరిగా
ఇంటోల్నే వుండిపోయి భోరున ఏడావ్లనుంది.
ఈ రెండు నెలలు ఉతత్రాలు లేవు. చివరికి కంటి చూపులు లేవు.
అనిన్ రోజుల ఎడం తరావ్త అతడు కనపడంగానే ఆమెకి ఎంతో ఉదివ్గన్ంగా వుంది. పరుగున వెళిళ్ అతని పర్కక్న
కూరుచ్ని మాటాల్డాలని, అతని కేష్మ సమాచారాలు అడగాలని, అసలు అనిన్ రోజులు కనపడకుండా ఎకక్డికి వెళాళ్డని
అడగాలని వుంది. ఆతనేన్ చూసోత్ వుంది.
పేర్మ అనేది మనుషులిన్ కలుపుతుంది, పేర్మ అనేది ఒక అందమైన మనోహరమైన భావన అని వినాన్ను. మరి
మన విషయంలో ఇలా అవుతోంది ఏమిటి?
ఆమెకి ఎనోన్ చెపాప్లని వుంది.
నినున్ కలవకుండా చేసుత్నన్ ఈ పేర్మ నాకొదుద్.
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ఆమె చేతిలో అతనికై వార్సి తెచుచ్కునన్ ఉతత్రం వుంది. పరుస్లో ఉనన్ ఆ ఉతత్రానిన్ ఒక సారి తడిమి చూసుకుంది
PPP
పిర్యాతి పిర్యమైన నీకు,
పేర్మ అంటే అదొక మధుర భావన అని, పేర్మ మనుషులిన్ కలుపుతుంది అని వినాన్ను ఇదివరకు. అదంతా
అబదద్మేమో అనిపిసోత్ంది. ఈ పేర్మ మంచిది కాదురా. అవునురా ఇది ఏ మాతర్ం మంచిది అని అనిపించటం లేదు. ఇది
నిటట్నిలువునా మన ఇదద్రీన్ దూరం చేసోత్ంది.
ఎంత హాయిగా నవువ్తూ మాటాల్డుకునే వారం. ఎవరూ చూసాత్రనే భీతో, భయమో వుండేవి కావు. నీవు
మాటాల్డేటపుప్డు నీ పర్తి మాటతో పేర్రణ పొందే దానిని. సహజంగా నేను చాలా ధైరయ్వంతురాలిలాగా కనిపిసాత్ను కానీ,
విధిలేని పరిత్సిథ్తులలో ఆ ఉదోయ్గం చేసూత్ డిగీర్ని దూరవిదయ్ దావ్రా చేసే దానిని , అదేం పెదద్ గొపప్ కాదు. నీకే అది చాలా
గొపప్గా అనిపించి నా గురించి చాలా గొపప్గా పొగిడే వాడివి. నిజానికి నీ నుంచి పొందిన ఙాజ్య్నం, ధైరయ్ం, పేర్రణ
మాటలోల్ చెపప్లేనివి. నా జీవితంలో నేను గడిపిన అతయ్ంత విలువైన క్షణాలు అంటే సాయంతార్లు పిలల్లకు పాఠాలు
చెబుతూ నీతో మాటాల్డిన క్షణాలే. అంత గందరగోళంలో కూడా నీవు నాకు ఎంత ఙాజ్య్నానిన్ అందించే వాడివి. నీకు
తెలియని విషయం లేదా అని ఆశఛ్రయ్ం అవుతుంది నాకు ఒకోక్సారి. నీలాంటి సేన్హితుడు నాకునాన్డు అని ఎంత
గరివ్ంచే దానినో నాకే తెలియదు.
అకక్డితో ఆపేసి వుంటే ఎంత బావుండేది? నా అతాయ్శ నాకు, నీకు కూడా దుఃఖానిన్ కలుగచేసుత్ందని నాకు
ఊహామాతర్ంగా కూడా తెలియదు రా.
నీ మెహం పై చిరునవేవ్ తపప్నిచిచ్, ఏ ఇతర భావాలు నేను చూసి వుండలేదు. నినున్ ఇటీవల చూసుత్ంటే కడుపు
తరుకుక్పోతోంది. నీ ఇంతటి కషాట్నికి నేనే కద కారణం. ననున్ ఎనన్టికయినా క్షమిసాత్వా?
ఈ పేర్మ అనన్ భావన మన మధయ్ కలగకుండా వుండుంటే మనం హాయిగా మన సేన్హానిన్ కొనసాగించి వుండే
వారం కద అని ఎనిన్ సారుల్ అనిపిసోత్ందొ ఈ మధయ్.
నీ అమాయకతవ్ంతో కూడిన వెనెన్ల లాంటి నవువ్, ధైరాయ్నిన్ ఇచేచ్ నీ మాటలు, భావుకతవ్ం ఉటిట్ పడే నీ కవితలు,
ఉతేత్జానిచేచ్ నీ పేర్రణాతమ్కమైన వాకుక్లు ఇవనీన్ నాకు వినిపించవా?
మనం సేన్హంగా వునన్ కాలంలో మనం ఎంత ధైరయ్ంగా కలిసి మాటాల్డుకునే వారం. ఏమయిపోయాయి ఆ
మాటలనీన్, ఏమయిపోయాయి ఆ రోజులనీన్. అవనీన్ ఉతిత్ కలలేమో.
నాకు నువువ్ కావాలిరా. నీ నవువ్ కావాలి. నీ మాటలు కావాలి.
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పేర్మ అనన్ ఈ ఒకక్ పదం కారణంగా మన మధయ్ ఇంత ఎడబాటు ఏరప్డుతుంది అనుంటే అసలు పేర్మ అనన్
పర్సకిత్ మన మధయ్ నేను తీసుకు వచుచ్ండే దానిని కాదు.
నీ తేజసుస్ని, నీ ఆనందానిన్, నీ ఉతాస్హానిన్ దోచేసిన దోషిని నేనే నేమో అనన్ భావన ననున్ కలచి వేసోత్ంది.
వదుద్ ఇవేవి వదుద్ మనం మళీళ్ ఇది వరకులా హాయిగా వుందాం.
సాయంతార్లు మా పూదోటలో గడుపుదాం. మలెల్ల కనాన్ సవ్చచ్మైన నీ మాటలు వింటాను.
నీ నవువ్ల చలల్దనానిన్ పొందుతాను. నీ సానిన్ధయ్ంలో నేను ఎంత ధైరాయ్నిన్, నిబబ్రానిన్ పొందే దానినో మాటలోల్
చెపప్లేను. బర్తికుండగానే నరకానిన్ చవి చూసుత్నాన్ను. మనుషుల మధయ్ ఈ బంధాలు ఎందుకు ఏరప్డతాయి రా.
అసలు రెండేళళ్ కిర్తం వరకు నీవెవరు, నేనెవరు? అసలు నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచాచ్వు? ఎందుకు నాలో
ఆశలు కలిప్ంచావు?
నాకు కొతత్ జీవితానిన్ ఇచేచ్ది నీవే అనన్ భర్మ నాలో కలుగుతుండగా దానిన్ నువువ్ తొలగించే పర్యతన్ం ఎందుకు
చేయలేదు?
’ఏయ నీవనిన్ ఉతిత్ కలలు. పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలు మానేయి’ అని నా మొదటి ఉతత్రం అందిన రోజే ఎందుకు
నాకు మొటిట్కాయలు వేసి బుదుద్లు చెపప్లేదు?
నీతో పెదద్ చికేక్మిటంటే నీవు లేని ననున్ ఊహించలేకుండా చేసేశావు. అంతలోనే కరక్శంగా ఇనిన్ యుగాలు
ననున్ ఒంటరిని చేసి, నాతో మాట మాతర్ంగా నైనా చెపప్కుండా ఎకక్డికో వెళిళ్పోయావు.
నేననన్దానిని ఉనాన్నో లేదో అనన్ ఆలోచన అయినా వచిచ్ందా అసలు నీకు?
నాతో చెపిప్, ఒకక్ నెల కాదు, రెండు నెలలు కాదు , రెండు యుగాలయినా సరే నీవు దూరంగా వెళితే నేను ఆ
బాధను సహిసాత్ను. నీకై ఎదురు చూడడ్ంలో ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్ ఆ అనుభూతులను సిరాతో అక్షరాల రూపంలో
నికిష్పత్ం చేసూత్ , ఆ ఉతత్రాల దొంతరలని నీకై దాచిపెడుతూ, ఆ ఎడబాటును సయితం ఆసావ్దిసూత్ వుండే దానిని కద.
పర్తి క్షణం నాకు ఒక యుగం లాగా గడిచింది. నినున్ చూడక పర్తి రోజు ఒక శిక్షలాగా గడిచింది. నేసత్మా, నీవు
నా జీవితంలో పర్వేశించక ముందు నేను ఎలా కాలం గడిపానో నాకే తెలియదు.
ఒకక్ రోజు నువువ్ కనపడకుంటే నాకది నరక సదృశయ్మే. ఎందుకు నాకీ పర్తయ్క్ష నరకానిన్ శిక్షగా వేసి నీవు
ఎకక్డికో వెళిళ్పోయావు?
అనీన్ పర్శన్లే. ఒకక్ దానికి నీవు జవాబు ఇవవ్వు. నేను వార్సుత్నన్ ఈ పిచిచ్ రాతలు అసలు నీకు అందుతాయా
అసలు?
నీవు ఎకక్డికి వెళాళ్వో తెలియదు. నీకు ఏ చిరునామాకి ఉతత్రం వార్యాలో తెలియదు.
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ఎందుకు నాకు ఇంత పెదద్ శిక్ష?
ఓ నేసత్మా, నీవు ఇంత బరువు మోయవదుద్. నాపై పేర్మని మీ అమామ్నానన్లకు చెపిప్ ఒపిప్ంచలేకపోతునాన్నని
నిరాశ చెందకు. సంఘానిన్, అయిన వాళళ్ని ఎదిరించి పారిపోయి పెళీళ్ చేసుకోవాలా, అబబ్ అంత సాహసం నేను
చేయాలా అని కూడా కంగారు పడకు.
అలాంటి వెరిర్ సాహసాలు చేసేత్నే పేర్మ అని నేను కూడా అనుకోను.
ఇవేవి సాధయ్ం కాదు అనుకుంటే మనం మళీళ్ మంచీ సేన్హితులుగా మిగిలిపోదాం. ఈ కోపాలు, అలకలు, ఈ
నిశశ్బాద్లు, ఎకక్డికి వెళాళ్వో తెలియకపోవటాలు ఇవేవి వదుద్.
నాకు నీతో హాయిగ సేవ్ఛఛ్గా మాటాల్డగలిగే సిథ్తి చాలు.
నువెవ్పప్టికి నాతో ఇది వరకటాల్ సేన్హాంగా వుంటే చాలు.
నువేవ్మి మనసులో పెటుట్కోకు.
మనం పేర్మ అనే ఈ భావన వలల్ ఏమి సాధించాము? సేవ్చచ్ కోలోఫ్యాము. ఎద నిండా దుఃఖానిన్ కొని
తెచుచ్కునాన్ము. ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసోక్కుండా వుండి పోతునాన్ము.
నీ గుండే మీద చేయి వేసుక్ని చెపుప్. మనం ఒకరిన్ ఒకరం అసలు తాకుకునాన్మా? మనం ఒకరితో ఒకరం
హదుద్లు దాటి ఏనాడయినా మాటాల్డుకునాన్మా?
మనం మన పెదద్లు సిగుగ్తో తలవంచుకునే పనులు ఏమయినా చేశామా?
మనం ఇది వరకు ఎలా ఉనాన్మో ఇపప్టిదాకా కూడా అలాగే వునాన్ము కద.
మనం చేసిందలాల్ ఒకక్టే దోషం, అదేమిటంటే మనం ఎనన్టికీ కలిసి వుందాము అని కల కనటం.
మన సవ్పాన్లు అనీన్ నెరవేరాలని రూలేం లేదు కద. బాధ పడకు.
నాకు ఒకక్టే ఒకక్ వరం ఇవువ్. నాతో సేన్హానిన్ కొనసాగించు కనీసం. నాతో ఈ దూరానిన్ పాటించకు.
భరించలేను.
నీవు ఈ పెళీళ్కి వసాత్వని నాకు తెలుసు. అందుకే ఈ ఉతత్రం తీసుకు వసుత్నాన్ను. నీకై వార్సి వార్సి పోషుట్ చేయని
ఎనోన్ ఉతత్రాలు వునాన్యి. అవనీన్ తెచిచ్ నినున్ బాధ పెటట్ను లే. ఇదొకక్టే ఇసాత్ను.
ఏ మాతర్ం వీలునాన్ ఈ ఉతత్రం నీకు అందిసాత్మని ఆశతొ వార్సుత్నాన్ను.
నీ
పిర్యాతిపిర్యమైన సేన్హితురాలు
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