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అరేయ మై డియర ఫెర్ండూ,
నీకిలా ఉతత్రం రాయగలుగుతానని కలలో కూడా అనుకోలేదురా. నాకసలు లోకజాఞ్నం ఏమీ లేదా, నువువ్ ఆపత్
మితుర్డివి కాబటిట్ దగగ్రుండి అనీన్ నేరిప్ంచావా, పేకముకక్ మొహం చూడని నాతో పేకమేడలు కటిట్ంచావా, కూలిర్డ్ంక
ఎరుగని ననున్ విసీక్లో ముంచావా – ఇవనీన్ అయాయ్క, ఇదిగో ఇలా ఆరోగయ్ం చెడి హరీమని

ఇకక్డ నరకానికి వచిచ్

పడాడ్!! నా పార్ణాలు పైకి పోతుంటే ‘నేరిప్ంచినోడు బాగానే ఉనాన్డు, మా ఆయనకే వచిచ్ంది రోగం’ అని మా ఆవిడ
ఏడుపు వినబడుతూనే ఉంది.
నరకం నుంచి ఉతత్రం ఎలా రాసుత్నాన్ను అనేది తరువాత చెపాత్ను.
అంతకనాన్ముందు ముఖయ్మైన విషయం, ఆపత్ మితుర్డివి కాబటిట్ చెబుతునాన్. ఈ సవ్రగ్ం, నరకం అనీన్ ఉతత్
టార్ష, అవెకక్డేడాచ్యి అనుకునే వాళళ్ం కదా! అలా కాదురా. సవ్రగ్ం ఉంది, నరకం ఉంది, వైతరణీ ఉంది. ఇకక్డ వీళుల్
పెటేట్ బాధలు భరించలేక పోతునాన్రా. కుంభీపాకమూ, కిర్మి భోజనమూ, రౌరవమూ ఇంకా నానా పేరుల్ గల నరకాలు,
శిక్షలూ అనీన్ ఉనాన్యిరా బాబూ. చితర్మేమిటంటే చచాచ్క ఆతమ్కు నోపేప్మిటి అనుకునాన్ం గానీ అనీన్ ఉనాన్యి.
ఎటొచీచ్ వీళేళ్నిన్ చితహింసలు పెటిట్నా పార్ణం పోయి చావదు. పార్ణసేన్హితుడివి కదా ముందు తెలుసుకుంటే
నువవ్యినా జాగర్తత్ పడతావని ఈ ఉతత్రం రాసుత్నాన్. ఇక ఈ ఉతత్రం రాసి నీకందజేసే అవకాశం ఎలా వచిచ్ందో చెపాత్.
నేను పైకొచిచ్న కాసేస్పటికే పాపం మా ఆవిడా పైకొచేచ్సిందట. యమధరమ్రాజు దగగ్ర లైనోల్ నా వెనకాల ఆమె
కూడా ఉందట. అయితే ఈ విషయం మాకిదద్రికీ తెలియదు. నా వంతు వచేచ్సరికి యమధరమ్రాజు నాకు నరకం
అనాన్డు. మనం చేసిన పాపాలు తకుక్వా మరి!. ఇక మా ఆవిడకేమో సవ్రగ్ం దొరికింది. పుణాయ్తుమ్రాలుకదా పాపం.
సవ్రాగ్నికెళాళ్క ‘మా ఆయనేడీ?’ అని అడిగిందట. మన ఆధార కారుడ్ లాంటి సిసట్మేదో వాళళ్కీ ఉనన్టుట్ంది. నా ఆచూకీ
కనిపెటిట్ ‘అమీమ్, మీ ఆయన నరకంలో ఉనాన్డు’ అని చెపాప్రట. అంతే! నానా గొడవా చేసిందట. ‘నేనికక్డుంటే మా
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ఆయన నరకంలో ఏమిటి, రపిప్ంచండ’ని. పాపం, నేనంటే చాలా ఇషట్ం రా. నేనే దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేశాను. రూలస్
ఒపుప్కోవని ఎంత చెపిప్నా వినలేదట.
ఇక దాని గోల పడలేక ఒకసారి చూసి రమమ్ని ఓ రథమూ, ఓ సారథినీ ఇచిచ్ ఇకక్డికి పంపించారు. ఇకక్డ
ననూన్, నాకు వేసుత్నన్ శిక్షలనూ చూసి వలవలా ఏడిచ్ంది. ‘మా ఆయనిన్ పంపండి నా వెంట సవ్రాగ్నికి తీసెక్ళాత్’ అని
యమధరమ్రాజుతో పెదద్ పేచీ. ఆయనకు సావితిర్ దిగివచిచ్నంత పనైంది.
ఈ ఆడవాళుళ్ అసాధుయ్లురా బాబూ. చివరికి వాళేల్ ఏదో రూలస్ అమెండెమ్ంట లాంటిది చేసుకుని అదే రథంలో
దాని వెంట ననున్ సవ్రాగ్నికి పంపించే ఏరాప్టు చేశారు. అదిగో అపుప్డొచిచ్ంది నాకీ ఆలోచన. ఈ నరకమూ, శిక్షలూ
వగైరాలు నిజంగా ఉనాన్యని నీకు తెలియజేసేత్ జాగర్తత్పడతావని. కానీ మారగ్ం లేదే. అదే విషయం మా ఆవిడతో చెపేత్
‘చూదాద్ం, దానికేం భాగయ్ం’ అని అకక్డే భూలోకానికి బయలేద్రుతునన్ యమభటులు ఇదద్రు కనిపిసేత్ పిలిచింది, ‘అబాబ్య,
ఓ ఉతత్రం ముకక్ ఉంది. ఫలానా వారి కివావ్లి’ అని. ఈవిడ పర్తాపం చూసి ఉనాన్రు కాబటిట్ వాళిళ్దద్రూ మొహాలు
చూసుకునాన్రు. ‘అదేందయాయ్, ఆమాతర్ం చేయలేరా ఏంటి?’ అనన్ది మా ఆవిడ.
అపుప్డు చెపాప్రు ‘అమామ్, ఉతత్రం ఇవవ్డానికి మాకేం అభయ్ంతరం లేదు గానీ మేము ఎవరికైనా కనిపించామూ
అంటే వారికి ఇంక నూకలు చెలిల్నటేట్’ అని. ‘అంటే ఉతత్రం చదివే టైమ కూడా ఉండదా?’ అనన్ది మా ఆవిడ. ‘దానికేం
తలీల్, ఉతత్రం చదవొచుచ్ కానీ అకాల మరణం...’ అనాన్రు.
‘అయితే ఆయనగారి అసలు చావెపుడో ఓ సారి మీ లిసట్ లో చూసి చెపుప్’ అనన్ది మా ఆవిడ వాళళ్ చేతులోల్ ఉనన్
చిటాట్లు గమనించి. వాళుళ్ ఆ చిటాట్లనీన్ వెదకి నీ పేరు పటుట్కునాన్రు.
‘తలీల్, మేం గనక ఈ ఉతత్రం ఆయనకి అందిసేత్ ఆయన అసలు టైమ కంటే పావుగంట ముందే పోతాడమామ్’
అని నసుగుతూ చెపాప్రు.
‘ఓస ఇంతేనా. వీళుళ్ పేకాటలోల్, మందు పారీట్లోల్ రోజులు రోజులే తగలేశారు. ఓ పావుగంట తగిగ్తే ఏం
పోయింది’ అనన్ది మా ఆవిడ.
‘అటాల్ కాదు తలీల్ , మాలెకక్లో పావుగంట అది. మీ లెకక్లో పదిహేను సంవతస్రాలమామ్’ అనాన్రు వాళుళ్.
‘మరేం పరేల్దు లెండి. మా ఆయన ఉతత్రం రాసాత్రు. మీరు పటుట్కెళిళ్ ఆయనకి ఇచెచ్యయ్ండి’ అని మొతాత్నికి
యమభటులని ఒపిప్ంచిందిరా మా ఆవిడ. గటిట్ పిండం కదూ!. ఇదిగో ఇలా అవకాశం వచిచ్ందని నీకీ ఉతత్రం
పంపిసుత్నాన్. జాగర్తత్! మళీళ్ మనం కలుసాత్మో లేదో. ఇక ఉంటా.”_____ ఇటుల్ నీ పిర్య మితుర్డు.
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