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 భూమి పొమమ్ంటోంది       తాటిపామల మృతుయ్ంజయుడు 
     

 øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  
 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 

         
 ధం బిరాయ్నీ, పిజాజ్, బరగ్రల్ రెసాట్రెంటుల్ వీధివీధినా తెరుసుత్ంటే, ఫిజియోథెరపీ డాకట్రుల్, డయాగన్సిత్క సెంటరుల్ సందుసందునా వెలుసుత్నన్ రోజులివి. 

ఇరవై ఏళలకే నడుం నొపుప్లు, ముపైప్ఏళల్కే షుగరు వాయ్ధులు ఒంటోల్ పర్వేశిసుత్నాన్యి. అలాంటి వాయ్ధుల బారిన పడతానేమో అనన్ భయంతో మొదట 
ఇషట్ం లేకునాన్ శని, ఆదివారాలు హైదార్బాదులోని నెకేల్స రోడుడ్ పకక్నునన్ ఫుట పాత పై పరిగెతత్డం మొదలెటాట్ను. నెకెల్స రోడుడ్కు ఒక చివర లుంబిని 
పారుక్ ఉంటే మరోచివర ఎంటీ ఆర గారెడ్న ఉనాన్యి. నడిచేదారిపై అకక్డకక్డా సిమెంట బెంచీలు వేసిఉనాన్యి.  

మనిషి ఒక పని చెయాయ్లంటే కనీసం ఒక పేర్రణ ఉండాలి. వాయ్ధుల భయం ననున్ షూ లేసులు కటుట్కొని ఇంటోల్నుండి బయటకు తరిమితే, 
పరుగుతో అలసిపోయి సేద తీరుచ్కొంటునన్పుప్డు నాకు కంపేనీ ఇచేచ్ ఆ మనిషి మరో పేర్రణ. దాదాపు గంటసేపుగా  సాగే వాయ్యమంలో నేను ఒక 
నిరీణ్త సథ్లంలో సేద తీరుచ్కోటానికి కొంతసేపు ఆగుతాను. సిమెంట బెంచీకి ఒక పకక్ నేను కూరుచ్ంటే అతను ఇంకో పకక్ కూరొచ్ని ఉంటాడు. అతనితో 
కనీసం పది నిమిషాలు మాటాల్డుతాను. మాటాల్డిన పర్తిసారీ అతని మాటలోల్ ఒక కొతత్ కోణం ఆవిషక్రింపబడుతుంది. 

అతని పేరు ఓబులేసు. ఓబులేసు ఆకాశహరామ్య్ల మధయ్లో పూరిగుడిసెలా ఉంటాడు. మిలమిల మెరిసిపోతునన్ నియాన లైటల్ మధయ్లో దీపపు 
పర్మిదలా అగుపడుతాడు. ఖరీదైన పేయింటింగుస్ మధయ్లో తెలల్కాగితంపై గీసిన పెనిస్ల బొమమలా ఉంటాడు. వెరసి నవీనకాలపు ఆబివృదిధ్తో 
పెళపెళలాడుతునన్ నెకెల్స రోడుడ్, అకక్డి పరిసరాలకు అతను సరిపోడని ఇటేట్ చెపప్వచుచ్. ఓబులేసు పంచెను మోకాళల్ పైకి కటుట్కొని గోచీ బిగిసాత్డు. మటిట్ 
కొటుట్కుపోయిన తెలల్లాలిచ్ చేతులను పైకి మడుసాత్డు. కండువాను చెవులపైగా చుటుట్కొని తలపాగా ధరిసాత్డు. నెరసిన గడడ్ంతోను, మాసిపోయిన చరమ్ంతో 
దరశ్నమిసాత్డు. ఎపుప్డూ అతడు ఎదో ఆలోచిసుత్నన్వాడిలా గాలిలోకి చూసుత్ంటాడు.అపుప్డపుప్డు దృషిట్నిమరలుసూత్ పరిసరాలని గమనిసాత్డు. దూరంగా 
ఉనన్ దేనినో పరిశీలిసుత్నన్టుట్గా చూపు నిలుపుతాడు. వచిచ్పోయే మనుషులపై కొనిన్ క్షణాలు దృషిట్ సారిసాత్డు గూడా. 

నా బాలయ్ం పదేళల్ వరకు ఊళోల్నే గడిచింది. అటు తరావ్త, పిలల్ల చదువులకోసం అమామ్నానన్లు పటాన్నికి వచాచ్రు. ఊరివాళల్తో పరిచయం 
అంత కొతత్కాదు, మరీ పాత కాదు. వింతగా అగుపించే ఓబులేసుతో మాటాల్డడం మొదలెటాట్ను.  మొదట కొనిన్ రోజులు నేను అతనిని పటిట్ంచుకోలేదు. 
కాని, నేను వెళిల్న పర్తిసారి ఠంచనుగా అతను అకక్డే కూరుచ్ని దరశ్న్మిసాత్డు. కుతూహలం పటట్లేక ఒక రోజు మాటాల్డం మొదలెటాట్ను.  

పరిచయాల తరావ్త 'హైదార్బాదులో ఏం చేసుత్ంటావు?' అడిగాను 
అతను నా దికుక్ ఓ జీవంలేని చూపు విసిరాడు. 'ఏం చెయయటేల్' నిరల్క్షయ్ంగా అనాన్డు. 
'ఊళోల్ భూములునాన్యా? వయ్వసాయం చేసుత్నన్వా?' 
'పిచోచ్డివా?' అనన్టుట్గా నా దికుక్ చూసాడు. ఓ క్షణం నేను అగౌరవంగా ఫీలయాయ్ను. 
'భూమి ఉంది గాని సాగు చెయయ్టేల్. అయినా ఇపుప్డు ఊళోల్ ఏవుందని? బీడు తపప్'. ఆ మాట అంటునన్పుప్డు అతనిలో నిరిల్పత్త 

చోటుచేసుకొనన్ది. 
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నేను పలెల్ మొహం చూడక ఎనేన్ళల్యిందో. ఇంగీల్షు మీడియం చదువులు. పోటీ పరీక్షల్ పరుగులు, ఐటీ జాబుతో వచేచ్ కారు, అపారుట్మెంటు 
హంగులు, పిలల్లిన్ ఇంటరేన్షనల సూక్లోల్ చేరిప్ంచడంలాంటి షోకులతో పూరిత్గా మునిగితేలుతునాన్ను. 

'మీరంతా వెకిక్రిసుత్ననటుట్గా ఎరర్బసుస్ ఎకిక్ వచిచ్నోళల్ం. పర్తిరోజు పొదుద్న పొటట్చేత పటుట్కొని ఎకక్డ కూలిపని దొరుకుతుందా అని 
అడాడ్మీదకు చేరుకుంటాం. హైటెక సిటీలో మీ అభివృదిధ్కి పనికొచేచ్ బిలిడ్ంగులు కటుట్తాం. పంటచేను కాపలా కాయాలిస్న మా బతుకులు మీ 
అపారుట్మెంటల్ ముందు కాపాలా కుకక్లు అయాయ్యి ' అంటునన్ అతని మాటలు ఒళల్ంతా సూదులాల్ పొడిచాయి.  

వెంటనే నాకు మా అపారుట్మెంటులో ఉండే వాచ మెన గురుత్కొచాచ్డు. సనన్కారు రైతు. నీటికొరకు పోలంలో మూడుసారుల్ బావి వేయించి 
విఫలం చెందాడు. వేరే ఆశ, సహాయం లేక భారయ్ పిలల్లోత్ పటన్ం చేరుకొనాన్డు. భారయ కొనిన్ ఆపారుట్మెటల్లో పాచిపని చేసుత్ంది. బేసుమెంటోల్ ఒ చినన్ 
గదిలో ఇదద్రు చినన్పిలల్లతో కాపురం. అలాగే, మనమంతా చాతి విరుసూత్ గొపప్గా చెపుప్కొంటునన్ హైదార్బాద విమానాశర్యం ఊళల్ తరలి వచిచ్న వెలాది 
కుటూంబాల వలేల్ సాధయ్మయింది. 

ఇంకో రోజు మా మాటలోల్ సినిమాలు గురించి దొరాల్యి. 
'సినిమాలు చూసాత్వా?' 
'ఆ, అపుప్డపుప్డు మా వూరి మండలం సినిమా హాలోల్' 
'ఈ మధయ్ ఏం సినిమా చూసావు?' 
'ఏ సినిమా చూసేత్ ఏముంది? మా జీవితాలకి ఏం సంబంధం లేదుగా. మాకు ఆ సినిమాలనిన్ వింతగా అనిపిసాత్యి. సినిమాలో అనీన్ ఇంగీల్షు 

మాటలే. చివరకు సినిమా పేరుల్ కూడా తెలుగులో వేసేత్ ఒటుట్. కాఫీలు తాగడాలు, కారల్లో తిరగడం, కురచ బటట్లు వేసుకోవడం, కల్బుబ్లోల్ తాగడం, 
విదేశాలోల్ పాటలు పాడుకోవడం. ఇవేగా మీరు తీసే సినిమాలు. వీటిలోల్ ఏ విషయానిన్ మా జీవితాలకి అనవ్యించుకోవాలి? పచచ్ని పొలాలు, 
పిలల్కాలువలు, మా కటుట్భొటుట్, ఆచారవయవహారాలు మీకెపుప్డు ఆనాయని సినిమాలోల్ పెటుట్కోడానికి. ఎదో నవువ్లాటకి, పేరు గొపప్కి తపిప్సేత్.' 

అలా మాటాల్డుతునన్పుప్డు నా చూపులు పకక్నే ఉనన్ పీవీ ఆర థియేటరల్ దికుక్ అపర్యతన్ంగా మళాల్యి. 
'మీదేమో మలిట్పెల్కస్ సంసక్ృతి. మేమేమో సి సెంటరల్ పేర్క్షకులం. మా పిలల్లు అభిమాన సంఘాలు పెటాట్లి. మొదటిరోజు మొదటి ఆట టికెటుట్ 

కొరకు పార్ణాలు ఇవావ్లి. మీరు తీసే సినిమాలకు మాకు ఏమాతర్ం సంబంధం లేకునాన్ మేం మాతర్ం సిలిమా విజయవంతం చేయాటనికి కృషి చేయాలి '. 
అలా అంటునన్పుప్డు అలసట అతని ముఖంలో కనిపించ లేదు కాని, చూడగలిగే కనులకు అతని చూపులోల్ తపప్క కనిపిసుత్ంది. 

ఓబులేసు ఎంతవరకు చదువుకునాన్డో తెలియదు కాని ఏ విషయం పైన అయినా అతను వెలిబుచేచ్ అభిపార్యాలు ముకుక్సూటిగా, నిషక్రష్గా 
ఉంటాయి. ఇంటికెళిల్నా సాయంతర్ం అపుప్డపుప్డూ గంభీరమైన అతని ముఖం నాకు గురుత్కు వసూత్నే ఉంటుంది.  ఆఫీసులో కూరుచ్ని పని చేసుత్నాన్ లోతైన 
అతని కళుల్ ననున్ అనుసరిసుత్నన్టుట్గా అనిపుసుత్ంది. 

మరోరోజు అతనితో మాటాల్డుతునన్పుడు పర్జా సంఘాల నాయకులు, ఇతర సాంసక్ృతిక, సేవా సంసథ్లు రైతుల సమసయ్లపై అవగాహన 
కలిప్ంచడం, పలెల్ జీవితాల ఎగుడుదిగుడులను పర్జాదృషీట్కి తేవడం మా మాటలోల్ దొరాల్యి. 

 
'మా పలెల్లు, మా జీవితాలు, మా సమసయ్లు మీకు కథలు, కవితలు రాసుకోడానికి పనికొసుత్నాన్యి. పాటలు కటిట్ సేట్జీలెకిక్ పాడుకోటానికి 

బాగుంటాయి. పండుగ సంబురాలు చేసుకోటానికి, సభలు, సతాక్రాలొల్ శాలువలు కపుప్కోటానికి, బిరుదులు పర్దానం చేసుకోటానికి పనికి వసాత్యి. 
అంతేగాని మాకుగాని, మా పలెల్లకు గాని ఒరిగిందేమి లేదు ' అని పులల్ విరిచినటుల్ మాటాల్డాడు. 

ఐదేళల్ మా అబాబ్యి చదువుతునన్ కానెవ్ంట సూక్లు పిలల్లను రాబోయో 'ఛాలెంజింగ వరలుడ్ ' కు తయారు చేసుత్నాన్మని డబాబ్ కొటుట్కుంటూ, 
ఎకక్డ లేని ఫీజులు వసులు చేసుత్నన్పుప్డు, మన దేశానికి జీవనాధారమైన రైతును పటిట్ంచుకునే నాథుడే లేడంటే నమమ్శకయ్ం కావడం లేదు. 
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'ఇవనీన్ మాటాల్డుకోవడం అనవసరం. ఏం జరగబోతుందో తెలుసుత్నే ఉందిగా. కొంతకాలానికి మాబోటి రైతులు పలేల్లొల్ ఒకక్డు మిగలడు. మా 
తరంతోనే రైతు జాతి అంతరిసుత్ంది. ఈ కటుట్, బొటుట్, వేషధారణ, పదధ్తులు ఇవేమి ఉండవు. పుఇసత్కాలోల్ రాసుకునన్ చరితర్గానే మిగిలిపోతుంది.' 
అంటూనన్ అతని ముఖంలోనికి చూడటానికి భయం వేసింది. అయినా ధైరయ్ం తెచుచ్కొని చూసాను. మరి, ఆ లోతైన కళల్ వెనకాల జరుగుతునన్ అలల్కలోల్లం 
మాతర్ం వినిపించలేదు, కనిపించలేదు. అదే, ఓబులేసుతో వచిచ్న ఇబబ్ంది. చాలా అరథ్వంతంగా మాటాల్డుతాదు గాని, ముఖంలో భావాలేమి చూపడు. 

శకిత్ని కూడగటుట్కొని నెమమ్దిగా లేచాను. అతని వంక చూడకుందా నెమమ్దిగా అకక్డినుంచి నడిచాను. కారులో ఇంటికి చేరాను. మా  అబాబ్యి 
నాకోసమే చూసుత్నన్టుట్నాన్డు. ననున్ చూడగానే సంతోషంతో 'డాడీ, నినన్ మేము సూక్లునుండి శిలాప్రామం టూర కు వెళాల్ం కదా. మా టీచర ఆ 
ఫోటోలను అమమ్కు పంపించింది చూడు ' అను చూపెడుతూ తనకు తెలిసింది చెపప్డం మొదలెటాట్డు. వాటిలోల్ గార్మీణ జీవనానికి సంబంధించిన ఫోటోలు 
కొనిన్ ఉనాన్యి.  

అందంగా కటిట్న గుడిసెలోల్ కమమ్రి వాళుళ్ ఇనుముముటుల్ పనిచేసుత్నన్టుట్, కుమమ్రుల్ మటిట్తో కుండలు చేసుత్నన్టుల్, ఇంటిముందు పశువులు, ఆ 
ఇళల్లో ఉండే మనుషుల బొమమ్లు అందంగా తయారు చేసి నిలెబెటాట్రు. వాటి గురించి మా అబాబ్యి ఎంతో సంతోషంగా చెపుప్కుపోతునాన్డు. ఆ 
వృతుత్లల్ని ఇపుప్డు వూళల్లో దాదాపుగా అంతరించిపోయినవే. 

వెంటనే, చివరగా ఓబులేసు మాటలు గురుత్కు వచాచ్యి. అంటే కొనేన్ళల్కి ఓబులేసు బొమమ్, అతని ఇలుల్, మిగతా సామానుల్ ఇకక్డ 
చోతుచేసుకుంటాయనన్ మాట. అది తలుచ్కోగానే వెనున్ జలదరించింది. ఏమీ మాటాల్డకుండా లేచి బెడ రూంలోకి వెళుల్తునన్ నా వెనకాల 'డాడీ, డాడీ' 
అంటూ వచాచ్డు. ఆ పిలుపు పటిట్ంచుకోకుండా నేను తలుపు వేసుకునాన్ను. 

 
*** 

 
మా ఆఫీసులోని మూడో అంతసుత్లో ధారళంగా మీటింగు కొనసాగుతోంది. గాజుగోడలతో నిరిమ్ంచిన విశాలమైన గదిలో తళతళలాడుతునన్ పెడడ్ 

టేబుల, దాని చుటుట్ ముపైప్ వరకు మెతత్ని కురీచ్లు వేసి ఉనాన్యి. అమెరికానుండి వీడియో కాంఫరెనుస్లో బిజినెస టీం మెంబరుస్ రాభోయే పార్జెకట్ 
గురించి వివరిసుత్నాన్రు. మేమంతా వేడి కాఫీలి తాగుతూ, బిసక్టుల్ తింటూ శర్దధ్గా వింటునాన్ము.  

"మన కంపెనీకు ఈ పార్జెకట్ చాలా పర్తిషాఠ్తమ్కమైనది. కాబటిట్ సరైన పర్ణాలికతో పనిచేసూత్, బడెజ్ట దాటకుండా, డేటస్ మిసస్వకుండా దీక్షతో 
పనిచేసి ఆరెన్లల్లో మన పార్డకుట్ను మొదట ఇండియాలో లాంచ చేయాలి. అకక్డి తొలిదశలోని జయాపజయాలను బేరీజు వేసుకొని మన పార్డకట్ ని 
మిగతా ఆసియా దేశాలొల్ విడుదల చేయవచుచ్. మొదటగా ఇండియాను ఎందుకు ఎనున్కునాన్మంటే ఇండియాలో మధయ్తరగతి కుటుంబాల సంఖయ్  

మరియు వారి వారిష్క ఆదాయం అనూహయ్ంగా పెరిగిపోతునన్ది. ఇందుకు కారణం టెకాన్లజీ డెవలపెమ్ంటే. ఇంటరెన్ట ఒళోల్, అరచేతిలో 
ఉండేసరికి ముఖయ్ంగా యువత ఖరుచ్పెటేట్ విధానంలో కూడా గణనీయమైన మారుప్లు వచాచ్యి. కాబటిట్, ఈ విషయంలో మన కాంపిటీటరుస్ తేలుసుకొని 
తేరుకొనేలోగా మనం ఈ మారెక్ట ను ముఖయ్ంగా మొదట నాలుగు పెదద్ పటట్ణాలొల్ ఆకర్మించుకోవాలి..." చెబుతునాన్డు అటువైపు నుండి బిజినెస వైస 
పెర్సిడెంట. 

'మళీల్ భారతదేశానిన్ టారెగ్ట చేసూత్, యువతని ఆకరిష్సూత్ మరో పార్జెకట్ మొదలవబోతునన్ది. అవును, ఎవరి జేబులో డబుబ్లుంటే, వారిపైనే అనిన్ 
బిజినెస పర్యోగాలు. డబుబ్లేని పేదవాని గురించి, ఊళోల్ ఉండే రైతుల గురించి ఎవరు పటిట్ంచుకొంటారు...'. నా ఆలోచనలు పరిపరివిధాలుగా 
సాగుతునాన్యి. తల దిమమ్ తిరుగుతునన్ది.  

"ఎవరికైనా, ఏవైనా పర్శన్లునాన్యా?" అడుగుత్నన్ది బిజినెస టీం. 
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"మరి ఓబులేసో?" నా నోటోల్ంచి పర్యతన్ంగా పర్శన్ వెలువడింది. తెలుగులో అడిగిన పర్శన్ అమెరికా వాడికి అరథ్ం కాలేదు. నాతో పాటు 
కూరుచ్నన్ కొందరు పెళుళ్న నవావ్రు. మరికొందరు విసమ్యంగా చూసారు. 

"ఫణీందర్, నువెవ్ం మాటల్డుతునాన్వో నీకు తెలుసా?" మా టీం లీడర అడిగాడు. 
"అవును, తెలిసే అడుగుతునాన్ను. మరి, నా ఓబులేసు మాటేంటీ?' మళీల్ అదే పర్శన్ సునాయాసంగా అడిగాను. నా మాట మీద నాకు వశం 

తపిప్ంది. 
"జోకస్ కు ఇది సమయం కాడు. ఇది చాలా సీరియస పార్జెకట్" అనాన్డు లీడ. 
"హూ కేరస్ అబౌట దిస పార్జెకట్" చేతిలోని పేపరస్ ను అపర్యతన్ంగా గాలోల్కి విసిరాను. 
"నీ పర్వరత్న నీ ఉదోయ్గానికే ముపుప్ కావచుచ్" అంటూ నెమమ్దిగా హెచచ్రించాడు. 
"ఎగైన, ఐ డోంట కేర మై జాబ. విదేశాల వాళల్కు మన రైతుల గురించి ఎలాఘు అవగాహన లేదు. అలాగే మనం, మన పర్భుతావ్లు 

పటిట్ంచుకోకుండా ఉంటే ఓబులేసులాంటి రైతుల గతి ఏంటి? వాళుల్ ఈ భూమి  
మీదనుండి అంతరించి పోవలిస్ందేనా?"  
అందరూ ననున్ పిచిచ్వానిలా చూసుత్ంటే విసురుగా మీటింగ హాలోల్ంచి బయటకు నడిచాను.  
ఉనన్ పళంగా ఓబులేసును చూడాలనిపించింది. కారును నెకెల్స రోడుడ్ వైపు నడిపించాను. ఓబులేసు కూరుచ్నే బెంచి ఖాళీగా ఉంది. చుటూట్ 

చూసాను. దూరంగా అతను ఎవరితో మాటాల్డుతూ కనిపించాడు. గబగబా అటు దికుక్ నడిచాను. 
"అయాయ్, మీ ఇంటోల్ ఏదైనా పని ఉందా? చేసి పెడతాను" ఎవరినో అడుగుతునాన్డు. ఆ వయ్కిట్ దగగ్రనుండి జవాబు రాలేదు. 
"సారూ, అనన్ం తిని చాలా రోజులైంది. ఆకలేసొత్ంది. కొదిద్గా ధరమ్ చెయయ్ండి" ఇంకెవరినో అభయ్రిథ్సుత్నాన్దు. 
 'ఓబులేసుకు ఈ సిథ్తి రావడమేంటి? వరి అనన్ం పండించే చేతులు చివరికి బిచచ్మెతుత్కుంటునాన్యా? ఇతరుల ముందు చేయిసాచి 

అడుకోక్వటం చాలా హీనసిథ్తి. మరి అలాంటి సిథ్యికి చేరుకునాన్డా?'. నాకు కడుపులో తిపిప్నటట్యింది. భళుల్న వాంతి చేసుకోబోయాను. 
 

*** 
 
ఒకక్సారిగా నిదర్లోంచి మెలకువ వచిచ్ంది. చటుకుక్న మంచంలోంచి లేచి కూరుచునాన్ను. నుదిటిపైన, మెడపైన చెమటలు పోసాయి. 

అరచేతులు చలల్గా ఉనాన్యి. ఒంటోల్ సనన్ని వణుకు పార్రంభమైంది. 'అంటే, ఇపప్టి దాకా ఆ మీటీంగోల్ గొడవ, ఓబులేసు బిచచ్మెతుత్కోవడం' అంతా 
కలప్న అనన్ మాట. నిజం కానందుకు సంతోషమేసింది. హాయిగా ఊపిరి పీలుచ్కొనాన్ను. ఉనన్ ఫళంగా ఓబులేసు దగగ్రకు వెళాల్లనిపించింది.  

ఐదు నిమిషాలోల్ తయారై షూ లేసైనా సరిగాగ్ కటుట్కోకుండా బయటకు వెడుతుంటే 'ఉదయపు నడకకు ఎపుప్డు లేని అంత తొందరేంటీ? కాఫీ 
తాగెళొల్చుచ్గా?' పిర్యసఖి అడుగుతునన్ పర్శన్కు జవాబివవ్కుండా నెకెల్స రోడుడ్ చేరుకునాన్ను. 

ఆశచ్రయ్ం! ఓబులేసు కూరుచ్నే సిమెంట బెంచీ ఖాళీగా ఉంది. కర్మం తపప్కుండా రోజు అకక్డ కూరుచ్నే వాడు ఈ రోజు ఎందుకో రాలేదు. 
ఒళల్ంతా అశకత్త ఆవరిసుత్ంటే నేను ఆ బెంచీపై చతికిలపడాడ్ను. 

'ఓబులేసు ఇంకొదిద్ సేపటోల్ వసాత్డులే' అనన్ ఆశ ఒకవైపు, 'ఏమయియ్ందో ఏమో? అసలు రాడేమో?' అనన్ భయం మరోవైపు, ఈ రెండు 
ఆలోచనల మధయ్లో నా మనసు గిలగిలలాడింది. 

 
*** 
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అవయ లు మొలిచిన మని                         ఎమీ  రామిరెడిడ్ 

     
 øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  

 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 
         

1 
సాయంతర్ం అయిదునన్ర... కంపూయ్టరల్తో కుసీత్పటిట్ అలసిపోయిన సాఫట వేర  ఉదోయ్గులు సుమారు రెండొందల మంది ఆ హాలోల్ 

సమావేశమయాయ్రు. 
శాలిని ఆహావ్నించగానే, శేఖర  కుడిచేతోత్ మైక  అందుకుని, తన గతంలోకి పర్యాణం పార్రంభించాడు. 
      2       
పకక్టెముకల దగగ్రెకక్డో కారిచ్చుచ్ మొదలై, అది మెలల్గా తొడ గుండా పర్యాణించి, కుడి మోకాలి వదద్ కేందీర్కృతమైంది. మెడనరాల 

దగగ్ర రగిలిన మరో జావ్ల జరజరా పాకి ఎడమ భుజంలో పాగా వేసింది. 
నిరీజ్వ దేహానికూక్డా నొపిప్ తెలిసొచేచ్ మంట. శవానికి సైతం సప్ృహ తెపిప్ంచే సెగ.  
అగిన్శిఖలు అటూ ఇటూ తచాచ్డి, ఆఖరికి, కోమాలోకి వెళిల్న మెదడు కణాలను సైతం నిదర్ లేపాయి. 
శేఖర కు మెలకువ వచిచ్ంది.  
ఎవరో గొడడ్లితో నరికినటుల్... కుడికాలు మండుతోంది. కతిత్తో ఖండించినటుల్... ఎడమచేయి పోటెతుత్తోంది. 
అతికషట్ం మీద కళుల్ తెరిచాడు. తానెకక్డునాన్డో అరథ్ం కాలేదు. కళుల్ మూసుకుని, ఆలోచనా శకిత్ని కూడదీసుకునాన్డు. మెదడు మెలల్గా 

పని చేయడం మొదలుపెటిట్ంది. 
తననెవరో తోసుత్నాన్రు. నిపుప్లోల్కి. సుడిగుండంలోకి. పాతాళంలోకి. దబుబ్న పడిన శబద్ం.  
తోసినవాడి మొహం అసప్షట్ంగా మసిత్షక్పు తెరపై కదలాడుతోంది. 
కళుల్ విపిప్, చుటూట్ చూశాడు. తెలల్టిగూళుల్. నిండా ముసుగులు కపుప్కొని పడుకునన్ మనుషులాల్. 
నాసికా గర్ంథులకూ జీవం వచిచ్ంది. ఏదో దురగ్ంధం. భరించలేని దురావ్సన. 
శకిత్ని కూడదీసుకునేందుకు పర్యతిన్ంచాడు. సాధయ్ం కాలేదు. మళీల్ పర్యతిన్ంచాడు. ఈసారి గురుతావ్కరష్ణను నడుం వదద్ 

కేందీర్కరించి, అతికషట్ం మీద కూరోచ్గలిగాడు. ఎడమచేయి వేలాడుతోంది. 
ఎడమకాలిని మంచం మీంచి కిందికి వేలాడేశాడు. కుడికాలు మొండికేసింది. కుడిచేతిని మోకాలి కింద దూరిచ్, కటెట్పులల్ను 

జరిపినటుల్గా కుడికాలిని కూడా కిందికి వేలాడేశాడు. 
లేచి నిలబడబోయి, కుపప్కూలాడు. విశవ్పర్యతన్ంతో మళీల్ నిలబడాడ్డు. ఒక కాలిని ఈడుచ్కుంటూ ఒకోక్ అడుగూ ముందుకేశాడు. 

అటూ ఇటూ మంచాలు. వాటిమీద తెలల్టి మూటలు. వాటి మధయ్ నుంచి కుంటుతూ కూలుతూ ఆ హాలు నుంచి బయటకు నడిచాడు. 
మరో హాలు వెలిసింది. రెండువైపులా మంచాలు. వాటిమీద అకక్డకక్డా మనుషులు. వాడిపోయిన కాడలాల్, వడలిపోయిన కాయలాల్. 

అదో ఆసుపతిర్ అని అరథ్మైంది. 
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గోడ గడియారం వైపు చూశాడు. ఉదయం ఏడు దాటుతోంది. నడిచొచిచ్న దారివంక చూశాడు. నెతుత్రోడిన అడుగుజాడలు భయం 
గొలుప్తునాన్యి. 

ఖాళీగా ఉనన్ మంచం మీద కూలబడాడ్డు. కడుపులో అలజడి. నొపిప్ని మించిన శోష. కళుల్ తిరుగుతునాన్యి.  
ఆకలి దహించివేసోత్ంది. కడుపులో ఏదో ఒకటి పడితే తపప్ పార్ణం నిలిచేలా లేదు. 
కీచుమంటూ శబద్ం. ఆ వెనకే అవతలి దావ్రం నుంచి ఓ బండిని తోసుకుంటూ వారుడ్బాయ  హాలోల్కి వచాచ్డు. ఉపాహారంతో కూడిన 

పళేల్లు ఒకొక్కక్రికీ అందిసూత్ ముందుకు నడుసుత్నాన్డు. చివరి మంచం మీదునన్ శేఖర  ఠకుక్న లేచి కూచునాన్డు. బాయ  దగగ్రకు రాగానే ఏదో 
అడగబోయాడు. మాట పెగలేల్దు. గొంతు సవరించుకుని ఒకోక్ మాటా కూడగటుట్కుంటూ ''అనాన్, నాకూ ఇవవ్వా'' అనాన్డు. 

బాయ  పర్శాన్రథ్కంగా చూశాడు. ''ఎవరున్వువ్? ఎపుప్డు జాయినింగు? కేస  షీటేదీ? రాతిర్ కూడా లేవుగదా?'' 
శేఖర కు వివరణ ఇచేచ్ ఓపిక లేదు. జేబులో చెయియ్ పెటట్బోయి, విఫలమయాయ్డు. 
''అనాన్, నా పాయ్ంటుజేబులో పరుస్ంది. కాసత్ తీసిపెటట్వూ'' అభయ్రిథ్ంచాడు. 
బాయ  ఓ క్షణం అనుమానంగా చూసి, శేఖర  జేబులో చెయియ్ పెటిట్, పరుస్ బయటికి తీశాడు. 
''అందులో యాభై నోటుంది, తీసుకో. నాకు రెండు ఇడీల్ ఇచిచ్ పుణయ్ం కటుట్కో''. 
బాయ  నోటును తన జేబులోనూ, పరుస్ను శేఖర  జేబులోనూ పెటాట్డు. ఇడీల్ పళేల్నిన్ మంచంమీద ఉంచి, బండిని తోసుకుంటూ 

నిషర్క్మించాడు. బర్ష  చేసుకోవాలనన్ సప్ృహ లీలగానైనా అతనిన్ తాకలేని సిథ్తిలో, కుడిచేతోత్ ఇడీల్లు ఆవురావురుమంటూ తినాన్డు. పార్ణం 
తిరిగొచిచ్నటల్యింది. 

చేతినెలా కడుకోక్వాలా అని ఆలోచిసుత్ండగా, ఇదద్రు నరుస్లు హడావుడిగా వచాచ్రు. 
''ఏయ , ఎవరున్వువ్?'' చిరాగాగ్ చూసూత్ అడిగిందొక నరుస్. పిచిచ్చూపులు చూశాడు శేఖర. 
''ఇతను... ఇతనిన్ మొనన్ మార ...'' మాట పూరిత్ కాకముందే కెవువ్మని అరిచింది మరో నరుస్. 
మళీల్ సప్ృహ కోలోప్తునన్ శేఖర కు వాళల్ మాటలు లీలగా వినిపిసుత్నాన్యి.  
''మేరీ... ఏమైంది... ఎందుకలా వణికిపోతునాన్వ?'' 
''యాకిస్డెంట  కేస ... డెత  కనఫ్రమ్ ... ఇతనిన్ నినన్ రాతిర్... రాతిర్... మారుచ్రీలో పెటాట్ం...'' 

+++++++++++ 
శేఖర కు సప్ృహ వచేచ్సరికి బెడ మీద ఉనాన్డు. శరీరంలోకి సెలైన  ఎకుక్తోంది. 
కుడికాలికీ, ఎడమచేతికీ సిమెంటు కటుల్ ఉనాన్యి. ఆ రెండు అవయవాలూ కొలిమిలో కాలిపోతునన్టుల్... భరించలేని బాధ. 'సందేహం 

లేదు, నరకమంటే ఇదే!' అనుకునాన్డు. 
బండిని తోసుకుంటూ వచిచ్న బాయ  అనన్ం పళేల్నిన్ మంచం పకక్న పెటిట్, శేఖర కు దగగ్రగా వచిచ్, ''అనాన్, ఈడ నీకు సకక్ంగ వైజెజ్ం 

జెయయ్రు. నా మాటిని పైరవేటు దవాఖానకు బొయియ్ సూపిచుచ్కో'' అనాన్డు. 
తండిర్ ఫోన  నంబరు ఇచిచ్, సమాచారం అందించమని అభయ్రిథ్ంచాడు శేఖర. 
''బైటికెలిల్ జేసాత్లే'' అంటూ వెళిల్పోయాడు బాయ. 
శేఖర  భారంగా కళుల్ మూసుకునాన్డు. 
తననెవరో తోసుత్నాన్రు. నిపుప్లోల్కి. ఎవరో కాదు. ఆపుత్డే. ఒకే గదిలో నివశించే సేన్హితుడే. రాజేందర్! 
ఆరోజు జరిగిన సంఘటన మనసుతెర మీద పర్తయ్క్షమవుతోంది... 
శాలిని వచేచ్సరికి రాజేందర్ రైసుమిలుల్లో పనికెళిల్పోయాడు. తను వంట చేసుత్నాన్డు. 
''అరెజ్ంటుగా రాజేందర్ను కలవాలి. ఈరోజు అటో ఇటో తేలుచ్కుంటాను'' శాలిని. 
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''నా మాట వినండి మేడమ . మీరు చదువుకునాన్రు. వాడు రైసుమిలుల్లో డైరవర . బాధయ్త గురెత్రగని మనిషి'' నచచ్జెపప్డానికి 
పర్యతిన్ంచాడు తను. 

''అతనిన్ మరిచ్పోలేకపోతునాన్ను. నాకతను కావాలి'' ఏడుసోత్ంది. 
''పదండి వెళాద్ం'' తలుపులు మూసి, శాలినిని వెంటబెటుట్కుని బయలేద్రాడు. 
గొరెర్లకాపరి అయిన తండిర్ తాహతును దృషిట్లో ఉంచుకుని, పదో తరగతి తరావ్త ఐటీఐలో చేరాడు తను. జిలాల్ కేందర్ంలో 

మారుమూలన ఓ గది తీసుకుని, చదువు మీద దృషిట్ సారించాడు. 
టీకొటుట్ దగగ్ర పరిచయమైన రాజేందర్ మెలల్గా తన గదిలో మకాం వేశాడు. వయసులో పెదద్వాడైనపప్టికీ, అలల్రిచిలల్రగా తిరుగుతునన్ 

రాజేందర్ను ఒపిప్ంచి, ఓ రైసుమిలుల్లో డైరవరుగా పనికి కుదిరాచ్డు తను. 
నెలనెలా జీతం వసుత్ండటంతో రాజేందర్ నిలదొకుక్కునాన్డు. అందంపై శర్దధ్ పెరిగింది. అమామ్యిలపై మోజు పెరిగింది. ఆ దిశగా 

చేసిన పర్యతాన్లోల్ భాగంగా శాలిని సేన్హం దొరికింది. 
'సరదాగా వల వేసేత్, సీరియస గా వెంటపడుతోందిరా. వదిలించుకోవాలి' అనేవాడు రాజేందర్. 
'తపప్నాన్. ఆమె చాలా మంచిది. బాగా చదువుకుంది. ఉదోయ్గం సంపాదించుకోగలదు. ఇదద్రూ హాయిగా బతకొచుచ్' హితబోధ 

చేసేవాడు తను. 
'నీ మొహం. నీకు తెలియదులే' కొటిట్పారేసేవాడు రాజేందర్. 
నాలుగేళుల్ పెదద్దైన శాలిని అంటే తనకు అభిమానం. సేన్హితుడి గురించి చెడుగా చెపప్డానికి మొహమాటం. కానీ, ఆమె 

తేలుచ్కోవడానికి సిదధ్మైందని తెలిసి, నిజం చెపాప్లని పర్యతిన్ంచాడు. ఆమె వినలేదు. 
రైసుమిలుల్ దగగ్రైంది. పకక్నే ఉనన్ బిలిడ్ంగులోని మొదటి అంతసుత్లో ఆఫీసు. డూయ్టీ మీద బయటికి వెళల్కపోతే, ఆఫీసు పకక్నునన్ 

రూములో దొరుకుతాడు రాజేందర్. మొదటి అంతసుత్కు చేరుకుని, దగగ్రగా మూసి ఉనన్ ఆ రూము తలుపులిన్ తాకబోతుండగా ''శేఖర . నువువ్ బయటే 
ఉండు'' అందామె. 

శేఖర  వెనకిక్ నడిచి, పిటట్గోడ మీద కూచునాన్డు. తలుపులు తోసుకుని, ఆమె లోపలికి వెళల్డం కనిపిసూత్నే ఉంది. గోడ మీంచి వెనకిక్ 
చూశాడు. విదుయ్త  టార్నస ఫారమ్ర  పకక్నే రెండు కుకక్లు పోటాల్డుకుంటునాన్యి. పైకి చూశాడు. చేతికందేంత ఎతుత్లో కరెంటు సత్ంభాల వైరుల్. 

రెండు నిమిషాలు గడిచాయో లేదో, శాలిని ఏడుసూత్ బయటికొచిచ్ంది. ''వాడు... వాడు... రోగ ... బాసట్రడ్ ... నాకొదుద్...'' కళుల్ 
తుడుచుకుంటూ మెటల్మీంచి కిందికెళిల్పోయింది. 

ఏం జరిగిందో తనకు అరథ్ం కాకముందే, రాజేందర్ చొకాక్ తొడుకుక్ంటూ బయటికొచాచ్డు. ఎదుద్లా బుస కొడుతూ... వసూత్నే శేఖర పై 
దాడి చేశాడు. 

''ఏం బే, ఈడ నా ఇషట్మొచిచ్నటుల్ంట. నాకు నచిచ్న దాంతో కులుకుతుంట. వచేచ్సాత్వా... ఏడకి బడితే ఆడికి దానిన్ తీసుకుని 
వచేచ్సాత్వా...'' అదుపు తపిప్న ఆవేశంతో శేఖర ను గటిట్గా తోశాడు. 

క్షణంలో వందో వంతు... మెదడులో టార్నస ఫారమ్ర  కదిలింది. పిటట్గోడ మీంచి వెనకిక్ పడకుండా నిభాయించుకోవడానికి ఎడమచేతిని 
పైకెతిత్, అందిన ఆధారానిన్ దొరకబుచుచ్కునాన్డు. ఆ ఆధారం విదుయ్తీత్గ. 

ఆ షాక కు ఎగిరి కింద పడాడ్డు. అంతే, ఆ తరావ్త తనకు తెలివొచేచ్సరికి 'తెలల్మూటల' మధయ్ పడి ఉనాన్డు. 
+++++++++++ 

రెండు గంటలోల్పే శేఖర  తలిల్దండుర్లు ఆసప్తిర్కి చేరుకునాన్రు. కొడుకుని చూసి కుమిలి కుమిలి ఏడాచ్రు. పైరవేటు ఆసప్తిర్కి 
తరలించారు. అకక్డ అతయ్వసర వైదయ్ం అందించారు. 
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శేఖర  తండిర్ని పిలిచి ''అకక్డ అడడ్దిడడ్ంగా కటుల్ వేశారు. అసలది వైదయ్మే కాదు. అంతకనాన్ మేం వాళల్ను నిందించలేం. ఇపప్టికైనా 
వాసత్వ పరిసిథ్తి మీకు తెలియాలి...'' అనాన్రు డాకట్రుల్. 

''సెపప్ండయాయ్'' అడిగాడు తండిర్, కనీన్టిని పంటిబిగువున అదిమిపెడుతూ. 
''మీ అబాబ్యికి ఎడమచేతిని చంకలోల్ దాకా... కుడికాలిని మోకాలి దాకా తీసెయాయ్లి. పెదద్పెదద్ ఆపరేషనుల్ అవసరం. డబుబ్ చాలా 

ఖరచ్వుతుంది...'' 
''అయాయ్, పానం సంగతి సెపప్ండి. ఆడు మా కళల్ముందు ఊపిరి పీలుసాత్ ఉంటే అదే సాలు...'' 
''పార్ణాలకేం పర్మాదం లేదు పెదాద్యనా'' భరోసా ఇచాచ్రు. 
''ఎంత కరస్యినా పరేల్దు సామీ. ఆపరేసనుల్ మొదులుబెటట్ండి'' రెండు చేతులూ జోడించి చెపాప్డు. 
సొంతిలుల్ అమేమ్శాడు. గొరెర్లిన్ సంతలో తెగనమామ్డు.  
వైదుయ్లు సవాలుగా తీసుకుని రెండు రోజులపాటు ఆపరేషనల్లో తలమునకలయాయ్రు. 
ఒంటినిండా తెలల్టి కటుల్తో వారం రోజులపాటు ఐసీయూలో ఉండి, పర్తేయ్క గదికి చేరుకునాన్డు శేఖర. 
మూడు నెలలు ఆసప్తిర్లో ఉండాలనాన్రు. మరో మూడు నెలలు ఇంటోల్నే విశార్ంతి తీసుకోవాలని చెపాప్రు. 
రెండు నెలలు గడిచేసరికే ఒళల్ంతా పుళుల్ పడాడ్యి. 
పొలం పనులు తపప్, పడకేసిన వారికి సేవలెలా చెయాయ్లో తెలియని శేఖర  తలిల్కి అదో శిక్షగా మారింది. 
కదలని క్షణాలు, శరీరం నిండా పరుచుకునన్ గాయాలతో అతనికి జీవితం మీద విరకిత్ మొదలైంది. 
ఆ సమయంలో ఓరోజు ఆకాశం నుంచి జారిపడిన పూలమొకక్లా ఆసప్తిర్కి వచిచ్ంది శాలిని. 
''సారీ శేఖర . అంతా నా వలల్నే. నువువ్ చనిపోయావని చెపాప్రు. థాంక  గాడ . బతికునాన్వు'' కనీన్టి పరయ్ంతమైంది. శేఖర లో సరికొతత్ 

ఉతాస్హం. 
''అసలు... ఆరోజు... నేను పడిపోయాక ఏం జరిగింది?'' పర్పంచంతో మాటాల్డి చాలా కాలమైనటుల్ తన గొంతు తనకే కొతత్గా 

అనిపించింది. 
''నీ కేక వినిపించి నేను పైకి పరుగెతుత్కొచాచ్ను. రాజేందర్ క్షణాలోల్ మాయమయాయ్డు. నువవ్సలు పార్ణంతో ఉనాన్వో లేదో తెలియదు. 

మిలుల్ కారిమ్కుల సాయంతో పర్భుతావ్సుపతిర్కి చేరాచ్ను. నాలుగైదు గంటల తరావ్త నువువ్ చనిపోయావని చెపాప్రు. పోలీసులొచాచ్రు. ఒకక్సారి చూసాత్నని 
బతిమాలినా ఒపుప్కోలేదు. మీ అమామ్నానన్లకు కబురు చేసాత్మనాన్రు. అపప్టికే మా అమమ్ చాలాసారుల్ ఫోనేజ్సింది, మందులు కావాలని. నేను 
ఇంటికెళిల్పోయాను...'' 

''పరేల్దు. ఇపుప్డు నాకాక్సత్ ధైరయ్ం కావాలి. మీరిసాత్రా...'' 
''తపప్కుండా. నువువ్ మామూలు మనిషివయేయ్దాకా నేనుంటా...'' భరోసా ఇచిచ్ందామె. 
ఆ గది కిటికీలోంచి చొచుచ్కువచిచ్న గాలి రోగనిరోధకశకిత్ని వీచింది. సూరయ్కిరణాలు నులివెచచ్గా తాకాయి. పూలతోటలోంచి వచేచ్ 

పరిమళాలు కొతత్ సువాసనలు వెదజలాల్యి. 
కరర్ సాయంతో నడవడం సాధన చేశాడు. 
ఇంటికి చేరుకునాన్, అపుప్డపుప్డూ శాలిని వచిచ్ వెళుతోంది. ధైరయ్ం చెబుతోంది. ఉతాస్హపరుసోత్ంది. 
ఓరోజు మరింత ఆనందంగా వచిచ్ంది. తనవెంట వచిచ్న ఓ సవ్చఛ్ందసంసథ్ నిరావ్హకుడు శేఖరకు జైపూర  కొయయ్కాలిని అమరాచ్డు. 

మొదటోల్ నడుసుత్ంటే మోకాళల్ దగగ్ర మంటలు రాజుకునేవి. పంటిబిగువున ఆ బాధ భరిసూత్ నడవడం మొదలు పెటాట్డు. 
మరో మూడు నెలలు గడిచాయి.  
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శేఖర  నడవగలుగుతునాన్డు. కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కోవడం, సాన్నం చేయడం, బటట్లు తొడుకోక్వడం, అనన్ం తినడం... అనీన్ 
సొంతంగా చేసుకోగలుగుతునాన్డు. 

''నాకు హైదరాబాదులో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. రేపే వెళుత్నాన్'' సీవ్ట బాకుస్తో వచిచ్ మరీ చెపిప్ంది శాలిని. 
''కంగార్టస్ '' నవువ్తూ సీవ్టు అందుకునన్ అతని మొహంలో దిగులు పరుచుకుంది. 
''ఎందుకలా ఢీలా పడాడ్వ ? నీతోనే ఉండిపోనా?'' నవువ్తూ అడిగిందామె. 
''ఛఛ, అపారథ్ం చేసుకోకండి. నా దిగులంతా నానన్ గురించే''. 
''ఏమైంది ఆయనకు?'' 
''భారమైంది. నేనూ పదో పరకో సంపాదించగలిగితే...'' 
''అరథ్మైంది. నీకు హారడ వేర  అంటే చాలా ఇషట్ం కదా?'' 
''అవును'' అతని మొహం విపాప్రింది. 
''అయితే పద'' అపప్టికపుప్డు శేఖరిన్ తీసుకుని జిలాల్కేందార్నికి వెళిల్ంది. తన పెదనానన్ కొడుకు నడుపుతునన్ సెల ఫోన  షాపులో అతనిన్ 

ఉదోయ్గానికి కుదిరిచ్ంది. 
ఆమెకు సెలూయ్ట  చేశాడు. శాలిని అతనికి దగగ్రగా వచిచ్, నుదుటిపై ముదుద్పెటిట్, చకచకా వెళిల్పోయింది. 
ఎనిమిది నెలలు గడిచాక లోన  తీసుకుని, తనే సొంతంగా షాపు తెరిచాడు. ఆతమ్విశావ్సం కుదురుకుంది. ఒంటిచేతోత్ సైకిలు తొకక్డం 

బాగా అలవాటైంది. సాయంతర్ం వేళలోల్ పరిగెతత్డం మొదలు పెటాట్డు. కర్మంగా అదో వయ్సనంలా మారింది. తను సైకిలు తొకుక్తునన్ ఫొటోలు, 
పరిగెతుత్తునన్ దృశాయ్లు ఫేస బుక లో పెటేట్వాడు. ఎనోన్ లైక లు వచేచ్వి. అలా పరిచయమైన ఓ మలయాళీ ఓరోజు ఫోన  చేశాడు. 

''వచేచ్ ఆదివారం హైదరాబాదులో 10కె రన  ఉంది. పారిట్సిపేట  చేసాత్వా?'' 
అతను కూడా తనలాంటి బాధితుడే. ఇపుప్డు రనన్ర గా గురిత్ంపు తెచుచ్కుంటునాన్డు. 
''షూయ్ర''. 
ఆరోజు పర్ముఖుల సమక్షంలో 10కె రన  జరిగింది. అందరి కనాన్ చివరగా లక్షయ్ం చేరిన శేఖర  ఆనందంతో గంతులు వేసుత్నాన్డు. 

రెండు కాళల్కూ షూలూ, జీనస పాయ్ంటు వేసుకుని దుకక్లా ఉనన్ శేఖర  అలా ఎందుకు ఎగురుతునాన్డో అరథ్ం కాక అకక్డ చేరిన కొందరు తల గోకుక్నాన్రు. 
ఎగిరీ ఎగిరీ, కింద చతికిలబడిన అతనిన్ ఓ పెదాద్యన సమీపించి ''అందరికనాన్ వెనకొచిచ్, ఎందుకలా ఎగిరిపడుతునాన్వ?'' అనాన్డు. 
శేఖర  ఆయన వంక అదోలా చూసి, కుడికాలివైపు పాయ్ంటును మోకాళల్ దాకా పైకి లాగాడు. 
పోర్సథ్టిక  లెగస్  అమేమ్ షాపు ఓనర అయిన ఆ పెదాద్యన శేఖర  తొడుకుక్నన్ చెకక్కాలిని చూసి ఆశచ్రయ్పడలేదు. పరిగెతత్డం వలల్ అది 

ఒరుసుకుని, విపరీతంగా కారిన రకత్ం చూసి, షాకయాయ్డు. 
''మొదటి సారా?'' అడిగాడాయన. 
''అవును. అందుకే ఇంత ఆనందం'' బాధను కపెప్టిట్న నవువ్ మొహంతో బదులిచాచ్డు శేఖర. 
పార్థమిక వైదయ్ం అందించాక, ఆయన శేఖర ని వెంట తీసుకెళాల్డు.  
షాపులో కూరోచ్బెటిట్, ఎనోన్ పర్శన్లు వేశాడు. శేఖర  ఆతమ్విశావ్సంతో జవాబిచాచ్డు. 
''జైపూర లెగ  బరువెకుక్వ. మనిన్క తకుక్వ. సెపిట్క  అయేయ్ పర్మాదముంది. ఇపుప్డందరూ పోర్సథ్టిక  లెగస్  వాడుతునాన్రు. నీకది ఫీర్గా 

ఇసాత్. మా షాపు తరఫున మారెక్టింగ లో ఉదోయ్గమిసాత్. ఇషట్మేనా?'' 
అపప్టికే షాపు నషాట్లోల్ నడుసుత్ండటంతో ఆయనిచిచ్న అవకాశం బంగారు బాతుగుడుడ్లా కనిపించింది. 
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షాపును అమేమ్సి, లోన  చాలావరకు తీరేచ్సి, హైదరాబాదు చేరుకునాన్డు. అమీర పేటలో రూము తీసుకునాన్డు. పోర్సథ్టిక లెగ  చాలా 
తేలిగాగ్, సొంత కాలునన్ంత సౌకరయ్ంగా ఉండటంతో సైకిల్ంగ ను సీరియస గా తీసుకునాన్డు. డబుబ్ కూడబెటుట్కుని, 'రనిన్ంగ  బేల్డ' కొనుకుక్ని పరుగు 
సాధనను ముమమ్రం చేశాడు. 

చాలా కాలం తరావ్త ఆరోజు రాతిర్ శాలినికి ఫోన  చేశాడు. 
+++++++++++ 

రాషట్రసాథ్యి సైకిల్ంగ  పోటీలు మొదలయాయ్యి. 
అనిన్ అవయవాలూ సరిగా ఉనన్వారితో పోటీ పడుతునాన్డు శేఖర. 
కాళల్ దగగ్ర బేర్క  ఉండేలా పర్తేయ్కంగా తయారు చేయించుకునన్ సైకిల ను... ఒంటిచేతోత్ కంటోర్ల  చేసుకుంటూ... శకిత్నంతా 

కూడదీసుకుని తొకుక్తునాన్డు. 
సేట్డియంలో కూరుచ్నన్ శాలిని ఉతక్ంఠగా చూసోత్ంది. 
ఒకోక్ రౌండు పూరత్వుతోంది. మొదటోల్ ముందంజలో ఉనన్ శేఖర  కర్మంగా వెనకబడిపోతునాన్డు. 
శాలినికి ఏడుపు తనున్కొసోత్ంది. 
చివరి రౌండు. ఒకక్సారిగా పుంజుకునాన్డు శేఖర . చూసుత్ండగానే రివువ్న దూసుకొచిచ్, రెండో సాథ్నంలో నిలిచాడు. శాలిని కేరింతలు 

కొటిట్ంది. పరుగు పరుగున సేట్డియంలోకి వచిచ్, కౌగిలించుకుంది. 
''అసలు నీ లక్షయ్ం ఏమిటి?'' సాయంతర్ం వేళ సేట్డియం మైదానంలో ఓ మూలన కూరుచ్ని, అతని మొహంలోకి చూసూత్ అడిగింది 

శాలిని. శేఖర  సమాధానం చెపప్లేదు. నవావ్డు. 
హైదరాబాదులో ఇపుప్డు ఇదద్రూ ఒకే రూములో ఉంటునాన్రు. వంట చేసుకుంటునాన్రు. 
''పోనీ, నేను చెపప్నా?'' కళుల్ గుండర్ంగా తిపుప్తూ అడిగిందామె. కళల్తోనే అంగీకరించాడు తను. 
''పారాలింపికస లో గోలడ్ మెడల  సాధించాలి''. 
''అవును... ఈ డొకుక్ సైకిల తో!'' పెదద్గా నవావ్డు తను. 
''కెరోలీ టాకాకస్  హంగేరీ అనే వయ్కిత్ మిలిటరీలో పని చేసేవాడు. షూటింగ లో అతను దిటట్. పర్పంచంలోనే అతుయ్తత్మ షూటర గా 

గురిత్ంపు పొందాలనీ, 1940 ఒలింపికస లో సవ్రణ్ పతకం సాధించాలనీ అతని కల...'' 
ఆమె దేని గురించి చెబుతుందో అరథ్ం కాక ఆసకిత్గా చూసుత్ండిపోయాడు. ఆమె కొనసాగించింది. 
''దురదృషట్వశాతుత్ ఓ పర్మాదంలో కుడిచేతిని పోగొటుట్కునాన్డు. అతని మితుర్లంతా సానుభూతి చూపించారు. అతనూ 

కుంగిపోయాడు. కానీ ఓ మితుర్డు ఓదారాచ్డు. ధైరయ్ం చెపాప్డు. 'నువువ్ కోలోప్యింది చేతులు కాదు, చెయియ్' అనాన్డు. ఆ మాటల మధయ్ మిళితమైన 
అంతరారాథ్నిన్ గర్హించిన కెరోలీ మరుసటి ఏడాది జాతీయసాథ్యిలో జరిగిన పోటీలకు హాజరై ఎడమచేతోత్ పతకం సాధించాడు. ఇనుమడించిన 
ఉతాస్హంతో 1940 ఒలింపికస కు సిదధ్మయాయ్డు. దురదృషట్ం రెండో పర్పంచయుదధ్ం రూపంలో వెంటాడింది. ఆ కీర్డాసంబరం రదద్యింది. మరో 
నాలుగేళుల్ ఓపిగాగ్ ఎదురు చూశాడు. ఏవో కారణాల వలల్ 1944 ఒలింపికస్  కూడా జరగలేదు. పనెన్ండేళల్పాటు లక్షయ్ం మీద మనసు లగన్ం చేసి ఉంచడం 
ఎంత కషట్మో బహుశా ఈ పర్పంచంలో కెరోలీకి మాతర్మే తెలుసు. కాబటేట్ 1948 ఒలింపికస లో 38 ఏళల్ వయసులో సవ్రణ్ం సాధించాడు. మరో నాలుగేళల్ 
తరావ్త కూడా తనే పర్పంచ విజేతగా నిలిచాడు...'' 
అబుబ్రంగా చూశాడు శేఖర. 

''అందుకే, రేపు నువువ్ మా ఆఫీసుకొసుత్నాన్వు''. 
''ఎందుకు?'' అయోమయంగా అడిగాడు.  
ఆమె జవాబివవ్లేదు. 
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     3    
''కట  చేసేత్... నేను మీ ముందునాన్ను. నా జీవితం మీకు సూఫ్రిత్నిసుత్ందో లేదో తెలియదుగానీ, మీ మధయ్ కూరుచ్నన్ శాలిని మేడమ  

నాకో చుకాక్ని. దారి చూపారు. ధైరయ్మిచాచ్రు. ఇపుప్డు నా ముందు రెండే లకాష్య్లు. సైకిల్ంగ  అండ  రనిన్ంగ . రాబోయే పారాలింపికస లో ఈ రెంటిలో మన 
దేశం తరఫున పతకాలు సాధించడమే నా ధేయ్యం. మనకు కనిపించని అవయవాలుంటాయి. వాటిని మనమే మొలిపించుకోవాలి...'' అని ఆగాడు శేఖర. 

గంటసేపు ఆవరించిన గంభీర నిశశ్బద్ం బదద్లైంది. చపప్టుల్ పర్తిధవ్నించాయి. 
     4 
''గాడ ! ఎలా జరిగింది'' ఆందోళనగా అడిగింది శాలిని. 
''కారు ఢీకొటిట్ంది. నడిపే కురార్డు తాగి ఉనాన్డు. ఫెల్ౖ ఓవర  దిగాక, సీప్డ  కంటోర్ల  కాక పకక్రోడుడ్ మారిజ్న లో వెళుత్నన్ శేఖర ను 

ఢీకొటేట్శాడు. బాగా దెబబ్లు తగిలాయి..'' తోటి సైకిల్సుట్ ఫోన తో శాలిని హడావుడిగా కారులో ఆసప్తిర్కి బయలేద్రింది. కారు వేగంతో ఆమె ఆలోచనలు పోటీ 
పడుతునాన్యి. 

నెల రోజులోల్ నేషనల లెవల  సైకిల్ంగ  పోటీలు. ఆరోజు శేఖర  పర్సంగం వినన్ తమ ఆఫీసు వాళల్ంతా సంభర్మాశచ్రాయ్ల నుంచి తేరుకుని, 
అతనికి యథాశకిత్ ఆరిథ్కసాయం పర్కటించారు. ఆ మీటింగుకు హాజరైన కారొప్రేట  సోషల  రెసాప్నిస్బిలిటీ హెడ  ఏకంగా పారాలింపికస కు కంపెనీ తరఫున 
సాప్నస్ర  చేసాత్మనాన్రు. 

ఆ సహకారంతో అనిన్ హంగులతో కూడిన లేటెసట్  మోడల  సైకిల  కొనన్రోజు శేఖర  ఆనందానికి అవధులేల్వు. హెలెమ్ట , గాగులస్ , జీపీఎస  
మీటర , బూటుల్, గౌల్జులు... అనీన్ కొతత్వే.  

విపరీతమైన సాధన మొదలుపెటాట్డు. తను కోచ ను కూడా కుదిరిచ్ంది. 
అపప్టికే రెండొందలు, అయిదొందల కిలోమీటరల్ నాన సాట్ప  సైకిల్ంగ  ఫీటుల్ విజయవంతంగా పూరిత్చేసి వారత్లోల్కెకాక్డు శేఖర . నేషనల  

లెవల  పోటీలకు ఎంపికయాయ్డు. 
ఇంతలోనే ఈ ఉపదర్వం! 
కారు పారక చేసి, హడావుడిగా ఆసప్తిర్లోకి చేరుకుంది. అపప్టికే శేఖర కు ఆపరేషన  మొదలైంది. 
నాలుగు గంటల సుదీరఘ్ ఎదురుచూపు తరావ్త ఐసీయూలోకి అనుమతించారు. 
మతుత్లో ఉనన్ శేఖర  నిసస్హాయంగా పడి ఉనాన్డు. ఈసారి కుడికాలు! 
శాలినికి దు:ఖం వరదలా పొంగుకొచిచ్ంది. శేఖర ను ఆ సిథ్తిలో చూసి పొగిలి పొగిలి ఏడిచ్ంది. 
మూడోరోజు రూముకు మారాచ్రు. కర్మంగా కోలుకునాన్డు శేఖర . పది రోజుల తరావ్త డిశాఛ్రజ్  చేశారు.  
అతనిలో మునుపటి ఆతమ్విశావ్సం మాయమైంది. ఎపుప్డు చూసినా ఏదో లోకంలో ఉనన్టుల్ండేవాడు. 
శాలిని బలవంతం మీద రెండు పోర్సథ్టిక  లెగస తో మళీల్ పార్కీట్స పార్రంభించాడు గానీ ఉతాస్హం లేదు. 
మరో పదిరోజులోల్ పోటీలు. 
ఆరోజు శేఖర  దిగులుగా కూచొని కిటికీలోంచి బయటికి చూసుత్నాన్డు. 
శాలిని టీకపుప్లతో వచిచ్ంది. 
''మరియపప్న  తంగవేలు పేరు వినాన్వా?'' ఓ కపుప్ శేఖర కు అందిసూత్ అడిగింది. 
అనాసకత్ంగా చూశాడు శాలిని వైపు. 
''తమిళనాడులో ఓ మారుమూల గార్మంలో పుటాట్డు. నిరుపేద కుటుంబం. పిలల్లిన్ తండిర్ గాలికొదిలి పారిపోతే, బాధయ్త 

భుజాలకెతుత్కుంది తలిల్. రోజూ కూలికి వెళిల్ పిలల్లకు పిడికెడనన్ం పెటేట్ది. నలుగురు పిలల్లోల్ ఒకడైన తంగవేలు అయిదేళల్ వయసులో ఇంటిబయట 
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  అమమ్                                           ఎం. .ఎ .ఎ . ద్ 

ఆడుకుంటుంటే ఆరీట్సీ బసుస్ ఢీకొటిట్ంది. కుడికాలి పాదం చితికిపోయింది. కరర్సాయంతో నడిచే తంగవేలు కుంగిపోయాడు. తలిల్ పోర్తాస్హంతో కీర్డలపై 
ఆసకిత్ పెంచుకునాన్డు. పాదం లేకపోయినా పాదరసంలా పరిగెతుత్తునన్ ఆ కురార్ణిన్ డిర్లుల్ మాసాట్రు పోర్తస్హించాడు...'' 

శేఖర అపర్యతన్ంగా మనసు కేందీర్కరించాడు. శాలిని కొనసాగించింది. 
''సేలంలో కీర్డాశిక్షణ శిబిరంలో చేరుదాద్మని తలిల్కి సలహా ఇచాచ్డు. ఆటల సంగతి ఎలా ఉనాన్ కొడుకిక్ ముపూప్టలా ముదద్ 

దొరికుతుందనన్ ఆశతో ఆమె ఒపుప్కొంది. అకక్డ తంగవేలు రాతిర్ంబవళుల్ కషట్పడాడ్డు. కఠోర సాధన చేశాడు. కాలికి గాయాలైనా, పాదం రకత్మోడుతునాన్ 
లెకక్ చెయయ్లేదు. అవయవాలనీన్ చకక్గా ఉనన్ అథెల్టల్తో పోటీపడాడ్డు. జిలాల్ నుంచి రాషట్రసాథ్యికి, జాతీయసాథ్యికి ఎదిగాడు. ఇరవై ఏళుల్ వచేచ్నాటికే 
హైజంప లో పర్పంచంలో నంబర  వన గా నిలిచాడు. మొనన్ రియోలో జరిగిన పారాలింపికస లో సవ్రణ్ పతకం సాధించి, దేశానికే వనెన్ తెచాచ్డు...'' 
శేఖర  మొహంలో కొతత్ కాంతి. 

     5 
శేఖర తన లగేజీ బాయ్గుతో కారు దిగాడు. హైదరాబాదులోని శంషాబాద  ఎయిర పోరుట్లోకి వెళల్బోతుండగా ''శేఖర...'' ఆరిత్గా పిలిచింది 

శాలిని. 
ఏమిటనన్టుల్ చూశాడు శేఖర. అతనిన్ తేరిపార చూసిందామె. 
ఆ యువకుడు జీనస పాయ్ంటుతో ధీమాగా నిలబడి ఉంది కృతిర్మకాళల్ మీదననన్ విషయం ఎవవ్రూ గురిత్ంచే అవకాశం లేదు. 

పంజాబ లో జరగబోతునన్ నేషనల  లెవల  సైకిల్ంగ  పోటీలోల్ జనరల  కేటగిరీలో పోటీ పడటానికి వెళుతునన్ యోధుడనన్ విషయానీన్ ఎవవ్రూ గురిత్ంచలేరు. 
కోలోప్యిన ఎడమచెయియ్ మాతర్మే... మనిషికి దిషిట్చుకక్లా! 
''మేడమ ... పిలిచారు..?'' 
''ఏం లేదు శేఖర'' 
''ఉంది. మీరు మరిచ్పోయారు. నేను గురుత్ చెయయ్నా?'' అంటూ ఆమె నుదుటి మీద ముదుద్పెటిట్, నవువ్తూ సాగిపోయాడు వడివడిగా. 

ఆమె ఆ వైపే చూసూత్ండిపోయింది.  
విజయంతో అతను తిరిగొచేచ్దాకా ఆ చూపులు అకక్డే గడడ్ కటుట్కుపోతాయనన్ విషయానిన్ ఆమె గురిత్ంచే సిథ్తిలో లేదు. 
   (నలొగ్ండ జిలాల్కు చెందిన సైకిల్సుట్ శేఖర  జీవితం ఆధారంగా) 
      

PPP 

 
 అది ఊరికి దూరంగా ఉనన్ బంజరు భూమి.నిజానికి దానిని భూమి అనడం  కనాన్ చిటట్డవి అనడం నాయ్యం. ఎకక్డ చూసినా ముళళ్ 

చెటుల్, పిచిచ్ మొకక్లు, దటట్ంగా అలుల్కునన్ రకరకాల తీగలు, పొదలు.  సరిగాగ్ చెపాప్లంటే అది  మనుషులు ఉండదగగ్, ఉండే సథ్లం కాదు.  బహుశా ఇంకా 
అది ఎవరి దృషిట్లో  పడలేదు కాబోలు బంజరు భూమిగానే మిగిలి పోయింది.            

 కానీ ఊరిలో  ఎకక్డా  ఉండే సోత్మత లేక, ఉనన్ ఇళళ్కు అదెద్ ఇచుచ్కోలేక, అకక్డ గుడిసెలు  వేసుకుని నివసిసుత్నాన్యి కొనిన్ 
కుటుంబాలు.అకక్డ ఉనన్ అందరూ కూలి, నాలి చేసుకునే బతికే వారు,  వారి కుటుంబాలు. .కాకపోతే ఎకుక్వ కుటుంబాలు తమ శకిత్కి మించింది అయినా 
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తమ పిలల్లని చదివిసుత్నాన్యి. తమ కంటే తమ పిలల్లు ఉనన్త సిథ్తిలో ఉండాలనుకోవడం సహజం కదా.చినన్ పెదాద్ కలిసి ఒక ఏభయ మంది వరకూ 
ఉంటారు అకక్డ. 

ఆ రోజు ఉదయం కూడా ఎపప్డి లాగే తెలాల్రింది. అకక్డి మనుసులు తమ తమ పనులలో నిమగన్ం అయి ఉనాన్రు.  ఉదయం పది 
గంటలు అయియ్ంది. చదువుకునే పిలల్లు సూక్ళళ్కి వెళాళ్రు. తకిక్న వాళళ్లో పెదద్  పిలల్లు పొలాల గటల్ మీద ఆడుకోడానికి వెళితే, మరీ చినన్ పిలల్లు ఇళళ్లో 
ఉండి పోయారు. మగవారు అందరూ, ఆడవారిలో కొంత మంది పనులకి బయటకి వెళిపోతే ,ఇంటోల్ ఉనన్ ఆడవాళుళ్ వంట పర్యతన్ం లో ఉనాన్రు. వాళళ్ 
జీవితాలలో ఇంచుమించు రోజూ అలాగే పార్రంభం అవుతుంది. 

కానీ ఆరోజు అసలు ఎవరూ ఊహించని ,అనుకోని సంఘటన జరిగింది.అది వాళళ్ జీవితాలను చినాన్భినన్ం  చేసింది.ఒకక్సారిగా ఒక 
గుడిసెలో పెదద్ అగిన్ కీల లేచింది.బలంగా గాలి వీసూత్ ఉండడం  వలన క్షణాలలో అగిన్ అనిన్ గుడిసెలను ఆకర్మించుకుంది. అంతటా హాహాకారాలు 
మొదలు అయాయ్యి.ఇంటోల్ ఉనన్ వాళుళ్ కంగారుగా, ముందుగా పసిపిలల్లను,ముసలి వాళళ్ను ఇళళ్ లోంచి బయటకు తీసుకువచాచ్రు.తరువాత 
ముఖయ్మైన సామానులను తీసుకు వచేచ్ పర్యతన్ం చేసారు. కానీ భయకరంగా ఎగసిపడడ్ అగిన్ జావ్లలు వాళళ్కి సామానులు తీసుకునే  అవకాశం 
ఇవవ్లేదు.అంతలో జరిగిన విషాదం గురించి తెలిసి, పనికి వెళిళ్న వాళుళ్ పరుగు పరుగున అకక్డకు చేరుకునాన్రు.వాళళ్లో కొంత మంది మంటలను ఆరేప్ 
పర్యతన్ం చేసారు. కానీ వాళళ్కి నీరు దరిదాపులోల్ లభించలేదు.నిజానికి వాళళ్ చుటట్ పకక్ల ఉనన్  నీటివసతులు వాళళ్కి తాగడానికే సరిపోవు!!?? అయినా 
ఉనన్ కొంచం నీటితో ఏదో విధంగా మంటలను అదుపు చేయాలనీ పర్యతిన్ంచారు. వాళళ్ పర్యతాన్లు పెదద్గా  ఫలించలేదు. చూసుత్ండగానే అనిన్ 
గుడిసెలు పరశురామ పీర్తి అయిపోయాయి. అకక్డ బతుకుతునన్ వాళళ్ దుఃఖానికి అంతు లేకుండా పోయింది. దాదాపు అందరూ కటుట్బటట్లతో మిగిలారు. 
ఆడవాళళ్ రోదనలు మినున్ ముటట్ సాగాయి.పిలల్లు గోలగా అరుసూత్ ఉంటే,మగవాళుళ్ విషణణ్  వదనాలతో నిలబడి ఉనాన్రు. 

అంతలో ఫైర  ఇంజిన వచిచ్ంది.పూరిత్గా బూడిద అయిన పర్దేశం మీద నీళుళ్ జలిల్ంది .నిజానికి  ఫైర సరీవ్స వాళుళ్ వచేచ్సరికే 
జరగాలిస్ంది అంతా జరిగిపోయింది. 

విషాదం జరిగిన గంటలోపే పతిర్కల వాళుళ్,టీ వీ వాళుళ్ అకక్డకి చేరుకుని’అసలు పర్మాదం ఎలా జరిగింది !!??ఎపుప్డు ఎవరు 
ముందుగా చూసారు !!?? మంటలను ఆరేప్ పర్యతన్ం ఎలా చేసారు !!??’ లాంటి పర్శన్లతో అకక్డ వారిని ఉకిక్రి బికిక్రి  చేయడం పార్రంభించారు. 
ఎవరికి తోచిన సమాధానాలు వాళుళ్ చెపాప్రు.నిజానికి కారణాలు ఎవవ్రికీ  తెలియదు.ఎవరు ఏమి చెపిప్నా ,ఏమి వివరించినా కేవలం ఊహే!!?? 

కొదిద్ సేపటికి వివిధ రాజకీయ పకాష్ల నాయకులూ అకక్డకు చేరుకునాన్రు. 
‘ఇంతటి భారి అగిన్ పర్మాదం జరిగి అనిన్ కోలోప్యిన వారికీ మా సానుభూతి.  జరిగిన దానికి విచారిసుత్నాన్ం అని’  ఒకరంటే  
‘ఈ పేదల నషాట్నిన్ పూరించడం లో నా వంతు కృషి చేసాత్ ‘అని ఒకరు అనాన్రు. 
 ’బాధితుల ని పూరిత్గా ఆదుకునే వరకు నేను నిదర్ పోను’ అని  ఒకరు పర్గలాభ్లు పలికారు. 
ఇంకొక ఆయన ‘జరిగిన విషాదానిన్ చూసుత్ంటే నా గుండె తరుకుక్ పోతోంది.నాకు కనీన్ళుళ్ ఆగటం లేదు' అంటూ కళుళ్ కండువాతో 

తుడుచుకునాన్డు.పొగ వలల్ తన కళుళ్ మండి ,నీళుళ్ వచాచ్యి అనన్  సంగతి ఎవరైనా గర్హిసాత్రేమోనని చుటూట్ పకక్ల చూసూత్ ఆ మాటలు అనాన్డు.కానీ 
ఎవరు అవి పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేరు.ఒకరిదద్రు అసలు విషయం గర్హించినా నవువ్కుని ఊరుకునాన్రు. 

మెలల్గా అకక్డ వాతావరం మరోరకంగా వేడి ఎకక్డం మొదలు పెటిట్ంది. వివిధ రాజకీయ నాయకుల మధయ్ వాగివ్వాదాలు 
మొదలయాయ్యి .దానికి కొందరు పతిర్కల వాళుళ్, టీవీల వాళుళ్ నెయియ్ ,సమిధలు వేయసాగారు.కర్మంగా అసలు విషయం దారి మళిళ్ంది. పెదద్ గందర 
గోళం పార్రంభం అయియ్ంది. 

అపుప్డు జరుగుతునన్దంతా ఛానల వాళళ్కి ,పతిర్కల వాళళ్కి మంచి ఆహారం లభించినటల్యింది. 
పర్మాదం జరిగి చాలా  సేపయియ్ంది.  వచిచ్న వాళుళ్ ఎవరి గొడవలో వాళుళ్ మునిగిపోయారు. 
బాధితులు అకక్డకు వచిచ్న వాళళ్ వైపు ఆశగా ,నిసస్హాయంగా చూసూత్ ఉండి పోయారు. 
కొంత సేపటికి ఒక నాయకుడు ‘రెండు రోజులలో మీ గుడిసెలు కటిట్సాత్ం’ అంటూ పర్కటించాడు. 
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‘నషట్ పోయిన పర్తి కుటుంబానికి లక్ష చొపుప్న పరిహారం ఇపిప్ంచే బాధయ్త నాది ‘అని ఇంకొక నాయకుడు బిగగ్ర గా  అరిచాడు. 
‘పర్తి కుటుంబానికి బసాత్ బియయ్ం,వంట సామానులు అందించే పూచీ నాది’ఇంకొక నాయకుని హామీ. 
‘ఇంటికొక ఉదోయ్గం వచేచ్ వరకూ  పోరాడుతాను!!’ అంటూ ఇంకొక నాయకుడు తన పోరాట పర్తిమ వెలల్డించాడు. 
ఏ ఒకక్రూ తమ హామీలను నిజంగా నిలుపుకోకక్రేల్దని వాళళ్కి తెలుసు!!??ఫీర్గా చేసే ఎనిన్ వాగాధ్నాలు అయినా  చెయయ్వచుచ్  

కదా!!?? 
ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే భాధితుల గురించి అంత వరకు నిజంగా పటిట్ంచుకునన్ నాధుడు ఒకక్డూ లేడు!!?? 
కొంత సేపటికి నాయకుల హడావిడి తగిగ్ంది. 
అపుప్డు హడావిడిగా సవ్చఛ్ంద సంసథ్ల వాళుళ్ రంగ పర్వేశం చేసారు. 
పోటా పోటిగా బాధితుల మీద పర్శన్ల  వరష్ం కురిపించారు.అపప్డికి అవే అవే పది సారుల్ చెపిప్న బాధితులకి విసుగు,కోపం,అసహనం 

కలిగాయి.అసలే ఇలుల్,సరవ్సవ్ం కోలోప్యి బాధ పడుతుంటే ఈ పర్శన్ల పరంపరలు ఏమిటా  అని తలలు  పటుట్కు కూచునాన్రు. 
కానీ వచిచ్న వాళుళ్   ఏది అయినా సహాయం చెయయ్క పోతారా అని ఆశగా,ఓపికగా అనిన్టి పర్శన్లకి  సమాధానం ఇవవ్సాగారు. 
‘మేము మీ  పిలల్లకు జీవితాంతం సూక్ల ఫీజులు  భరిసాత్ం.వాళళ్కి ఉచిత టూయ్షన సదుపాయాలు కలగాజేసాత్ం.’ఒక సవ్చఛ్ంద సంసథ్ 

పర్తినిధి వాగాద్నం. 
‘మీ ఇళళ్లోల్ ఆడవారికి వృతిత్ నైపుణయ్ం లో టైరనింగ ఇపిప్సాత్ము.వాళుళ్ ఎవరి కాళళ్ మీద వాళుళ్ నిలబడేలా తరీఫ్దు ఇసాత్ం.ఇంటి దగగ్రే 

కూచుని డబుబ్ సంపాదించుకునే మారగ్ం ఏరాప్టు చేసాత్ం.సతరీలను అనిన్ విధాలా సవ్తంతుర్లు అయేయ్లా  చూసాత్ం .’హామీల వరష్ం గుపిప్ంచింది మరొక 
సవ్చఛ్ంద సంసథ్. 

‘ఇకక్డ నివసించే పర్తి ఒకక్రూ  ఉచితంగా చదువుకునేలా ఏరాప్టు చేసాత్ం .రాతిర్ పాఠశాల,వయోజిన విదయ్ కలిప్సాత్ం.అక్షరాసయ్తతో 
లోక జాఞ్నం మెరుగు పడుతుంది .సంపాదించే శకిత్ పెరుగుతుంది.మీలో పర్తి ఒకక్రూ మంచి విదయ్వంతులయేయ్లా చూసాత్ం ‘మరొక సవ్చఛ్ంద సంసథ్ హామీ. 

విచితర్ం ఏమిటంటే ఎనోన్ రకాల సహాయాలు అందిసాత్ననన్ సవ్చఛ్ంద సంసథ్లలో ఏవి నిజంగా సేవ చేసాత్యో,వేటికి గురిత్ంపు ఉందో ఆ 
భగవంతునికే ఎరుక!!?? 

అలా రక రకాల వయ్కుత్ల హామీలతో నిజంగా ఆ క్షణంలోనే అవి పొందినంత సంతోషం లో మునిగి పోయారు అగిన్ పర్మాద బాధితులు. 
మెలిల్గా మధాయ్హన్ం అయియ్ంది.వచిచ్న వాళుళ్ ఎకక్డ వాళుళ్ అకక్డకు వెళిళ్పోయారు. 
ఇక మిగిలింది ఆ పార్ంతం వాళుళ్. 
ఒకక్కోక్రు తాము ఏమి కోలోప్యారో చెపుప్కోవడం పార్రంభించారు. ఒక కుటుంబం తమ కూతురు పెళిల్  కోసం పైసా పైసా కూడబెటిట్ 

దాచుకునన్ డబుబ్ అంతా బూడిద అయి పోయిందని బోరుమంది. 
ఇంకొక కుటుంబం తమ కొడుకుకి ఫీజు కటట్డానికి ఇంటోల్ పెటిట్న డబుబ్,అంతకు ముందు రోజే కొనుకుక్నన్ పుసత్కాలు చూసుత్ండగానే 

మసి అయిపోయాయని బావురుమంది. 
ఇంకొక కుటుంబానిది మరీ దీన గాధ. ముసలిది అయిన  యజమాని తలిల్కి  వైదయ్ం చేయిదాద్మని ,అపుప్ చేసి తెచిచ్న న డబుబ్,అలాగే 

ఆవిడికి ఒకరు దయతో చేయించి ఇచిచ్న కృతిర్మ కాలు అగిన్కి ఆహుతి అయియ్పోయాయి.ఇపుప్డు ఆ ముసలావిడ ఎలా నడుసుత్ంది!?ఎలా బతుకుతుంది?? 
ఇలా ఒకరికి ఒకరు తమ దీన గాధలు చెపుప్కుంటూ, కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ,ఒకరిని ఒకరు  ఓదారుచ్కుంటూ కూచుని 

ఉనాన్రు.  
చితర్ం ఏమిటంటే అంతదాకా హామీలు గుపిప్ంచిన ఎవవ్రూ ఆ విషయాలు అడగక పోవడం, చరిచ్ంచకపోవడం.వాళుళ్ వచిచ్న 

పర్యోజనం వేరు !!?? 
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అంతలో అటుగా ఓ ముసలి సతరీ నడుచుకుంటూ వచిచ్ంది.అసహయ్కరమైన బటట్లతో,మురికి ఓడుతూ ఉంది.ఆమె వేషధారణ  ఆమె 
బిచచ్కతెత్ అని చెపప్కనే చెపుతోంది. 

ఆమెని చూసేసరికి అకక్డి వాళళ్ంతా చిరాకు పడాడ్రు. అకక్డ ఉనన్ వాళుళ్ తాము సరవ్ం కోలోప్యి ఉంటే, ఆ సమయంలో 
అడుకోక్డానికి ఆమె ఎలా  వచిచ్ంది, అని అందరూ కోపం,అసహయ్ం మిళితమైన భావం తో ఆమెను  చూడసాగారు. 

అదేమీ పటట్నటుట్ ఆమె వాళళ్కు బాగా దగగ్రగా వెళిళ్ంది. 
“అయోయ్ ఇళుళ్ కాలి పోయినటుల్నాన్యే!!??”అని అడిగింది ఆమె. 
అకక్డ ఉనన్ ఒక వయ్కిత్కి నషాళం అంటి పోయిందేమోగాని 'అబేబ్ లేదు !!సరదాగా దీపావళి జరుపుకునాన్ం' అనాన్డు విపరీతమైన 

కోపంతో. 
“అదేమిటి బాబూ అలాగనాన్వు!!??.....నా పేరు పారవ్తి ......   నేను పెదద్ దానినే .కానీ అంత గుడిడ్ దానిని ,తెలివి తకుక్వదానిని 

కాదు.” అంది శాంతంగా. 
“ఇకక్డ నీ పేరు, అడెర్సస్ ఎవరకీ అకక్రేల్దు .   నా పేరు వీరబాబు ....అయితే ఏమిటట!!??” అంటూ కోపంగా పర్శిన్ంచాడు వీరబాబు 

అనే అతను. 
“అంత కోపం ఎందుకు బాబూ...”ఏదో చెపప్బోయింది పారవ్తి. 
“చాలు వెళళ్వమామ్ ...అడుకోక్డానికి సమయం సందరభ్ం ఉండకక్రేల్దా!!??” కోపంగా అరిచాడు వీరబాబు. 
“అయోయ్ బాబూ ...నేను అడుకుక్నే దానేన్ కాదనను ......కానీ ఇపుప్డు మీ దగగ్రికి అడుకోక్డానికి రాలేదు..” అంది పారవ్తి. 
“ఓహో!! విందు చెయయ్డానికి వచాచ్వా !!?? విసిగించక పో....పొదుద్నున్ంచి వచేచ్ వాళుళ్ ,వెళేళ్వాళళ్తో  విసిగిపోయి ఉనాన్ం.” అంటూ 

తన చూపుడు  వేలితో పొమమ్నన్టుట్ సంజఞ్ చేసాడు. 
“చూడు బాబు .....”అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ పారవ్తిని చేయయ్పటుట్కుని లాకుక్ వెళళ్బోతునన్ వీరబాబుని  అకక్డ కుటుంబాలలోని  

ఒక వయసుస్ మళిళ్న సతరీ వారించింది. 
“అమామ్...నీకనాన్  నా మీద  దయ కలిగింది......అమామ్  నేను ఇకక్డ అడుకోక్డానికి రాలేదు.”అంది పారవ్తి  ఆ పెదాద్మెని ఉదేద్శించి . 
“మరెందుకు వచిచ్నటుట్!!??”వీరబాబు సవ్రం లో కోపం తగగ్లేదు. 
“వీరూ...”పెదాద్విడ అతనిని సముదాయించడానికి పర్యతిన్ంచింది. 
“నీకు తెలీదు పెదద్మామ్ .ఇటువంటి వాళుళ్ ఈ హడావిడిలో వీలు చూసుకుని చేతికి అందినది పటుట్కుపోతారు.”అనాన్డు వీరబాబు. 
“బాబూ...మరీ అంత అనాయ్యంగా మాటాల్డకు.....నేను అడుకుక్నే దానేన్ కావచుచ్ కానీ  దొంగను కాదు....అమామ్  నీతో ఒక నిమషం 

మాటాల్డవచాచ్ !!??”అంది పారవ్తి  ఆ పెదాద్మె వైపు తిరిగి. 
వీరబాబు ఏదో అనబోతే పెదాద్మె వారించింది. 
“చూడమామ్ .. ....మా పరిసిథ్తి చూసావు కదా ...ఇపుప్డు మేమే అడుకుక్నే వాళళ్లా అయిపోయాం....” అంది ఆ కుటుంబాలలో 

పెదద్మమ్ . 
“అమామ్ .నేను అడుకోక్డానికి రాలేదు. చేతనైన సహాయం చేదాద్మని వచాచ్ను.” అంది పారవ్తి నెమమ్దిగా . 
“ఏమిటి!!?? ...నువువ్...సహాయం ..చేయడానికి వచాచ్వా!!??” పర్తి మాట వతుత్తూ పలికాడు వీరబాబు. 
“ఉదయం నుంచి చాలా మంది వచిచ్ మమమ్లిన్ ఊదరగొటిట్ వెళాళ్రు. ఇక ఇపుప్డు నువువ్ వచాచ్వు ఏదో గొపప్ సహాయం 

చెయయ్డానికి!!?? “ అనాన్డు వీరబాబు వయ్ంగంగా. 
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 చిగురించిన జాఞ్పకం                             మణివడల్మాని 

“అవును బాబూ.... నువువ్ అనన్టుట్గా పెదద్ సహాయం  ఏమీ చెయయ్లేను గాని నాకు తోచింది ,నేను చెయయ్గలిగింది 
చేదాద్మనుకుంటునాన్ను........ .ఈ కారీత్క మాసమంతా  నేను ఉండే గుడి కి జనం బాగా వచాచ్రు......పర్జలలో ధరమ్ గుణం ఎకుక్వ అయియ్ందో ఏమో..” 
అంటూ నవివ్ంది పారవ్తి. 

మరల చెపప్ సాగింది పారవ్తి ”నా దగగ్ర అయిదు వేల రూపాయల వరకు ఉనాన్యి “ అంటూ తన దగగ్ర ఉనన్ సంచి లోంచి వందల 
నోటుల్ బయటకు తీసింది. 

“మాములుగా చిలల్రకి ఎకుక్వ డబుబ్లిసాత్రు కదా. అలాగా కొంచెం ఎకుక్వ వచిచ్ంది.. పరిసిథ్తి  చూసేత్ మీరు ఎవవ్రూ తినడానికి కూడా 
ఏమి మిగలచ్లేదు ఆ అగిన్ దేవుడు. నువువ్ అయితే కురార్డివి రెండు రోజులు తినక పోయినా ఉండ గలవు .పాపం పెదద్ వాళుళ్,పిలల్లు తినకుండా ఉండలేరు 
కదా ....మీరు అందరూ ఈ పూటకి భోజనం చేయడానికి ఈ డబుబ్లు సరిపోతాయికదా. ఈ డబుబ్ ఉంచు. మీ అమమ్ ఇచిచ్ంది అనుకో. .ఇది ఖరుచ్ 
అయిపోయిన తరువాత మీ  బాధలేవో మీరు పడుదురు గాని .”అంటూ తన దగగ్ర ఉనన్ డబుబ్ అంతా వీర బాబు చేతిలో పెటిట్ంది. 

 ఆ క్షణంలో వీరబాబు ముఖం లో ఎనోన్ తెలియని భావాలూ పర్వేశించాయి.అయితే ఆశచ్రయ్ం అనిన్ంటిని అధిగమించింది. 
‘ఉదయం నుంచి వచిచ్న వాళళ్ంతా శుషక్  పిర్యాలు చెపిప్ , శూనయ్ హసాత్లు చూపించారు. వాళుళ్ ఎపుప్డో ఏదో ఒరగ పెడతామని 

చెపాప్రు.పర్సుత్త పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకునన్వారు ఒకరూ  లేరు.తమకు వెంటనే కావలిసింది  ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. తమకు పర్సుత్త అవసరం ఆకలి 
తీరుచ్కోవడం ..... అమమ్ రూపం లో ఉనన్ ఈ దేవత అందరి కడుపు నింపడానికి వచిచ్ంది. తలిల్కంటే పిలల్ల ఆకలి ఎవరికీ తెలుసుత్ంది !? ఛీ! అటువంటి 
దేవత గురించి ఎంత నీచంగా ఊహించుకునాన్ను.’ అనుకునాన్డు వీరబాబు.   

“అదేమిటి నువువ్...మాకు ఇవవ్డం..అది కాక  ఉనన్దంతా మాకు ఇచేచ్సేత్.........!!??” అరోత్కిత్లో ఆగిపోయాడు వీరబాబు. 
 “అయోయ్ నాదేముంది బాబూ ...గుడిలో పది రూపాయిలు రాకపోవు...... అయినా ఏ క్షణం లోననాన్ రాలి పోయే ఈ పండుటాకుకు అ 

దేవుడే రక్ష.  వసాత్ను  బాబూ ......వసాత్నమామ్” అంది పారవ్తి.  
“అమామ్ ...”అంటూ కళళ్లోల్ కృతజఞ్తతో నిండిన అశుర్వులు తో    ఆ అనన్పూరణ్ కి ,జగజజ్ననికి,  అమమ్ల గనన్అమమ్కి నమసక్రించాడు 

వీరబాబు.అతనితో ఎనోన్ చేతులు కలిసాయి                          
PPP 
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        మనుషులు కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయిన వారి గురుత్లు  జాఞ్పకాలు కొనెన్యైనా మిగులుతాయి. కొంతకాలానికి ఆ జాఞ్పకాలు  కూడా మరుగున 
పడిపోతాయి. కానీ ఈ మధయ్న  ఓ జాఞ్పకం నివురును తొలగించుకొని బయటకు వచిచ్ంది. ఎలా మరిచ్పోయవంటూ  కేకలు వేసింది. చితర్ంగా  అది ఎకక్డ 
వచిచ్ంది అంటే ఈ మధయ్ పిలల్లిన్ తీసుకుని నారత్ఇండియా టూర వెళిళ్నపుప్డు. ఆగార్,మధుర,బృందావనం వెళాళ్ము. ఆ బృందావన వీధులలో  తిరుగుతూ 
ఉంటె  జాఞ్పకం వచిచ్ంది. నిజానికి ఆ జాఞ్పకానికి ఆ ఊరుకి  పొంతన లేదు. అయితేనేం మరిచ్పోయిన జాఞ్పకానికి అకక్డ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 

** 
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టూర నుంచి వచాచ్కా ఓ  ఆది వారం రోజున   సందడి అంతా  మా ఇంటోల్నే. మా పెదద్ తముమ్డి పిలల్లు శుర్తి,కృతి  చెలెల్లి పిలల్లు, 
సౌమయ్,వంశీ  నా పిలల్లు,దివయ్,కావయ్  వెరసి  అర డజను మంది. ఇలల్ంతా పీకి పందిరివేసుత్నాన్రు.                                                                         

గోల గోల చేసుత్నన్  పిలల్లకి   చెపాప్ను.  
“ఈ రోజు మీకు ఒక అసైన మెంట ఇసాత్ను అది చెయాయ్లని.”                                                                          
 “ఏమిటేమిటి” అంటూ ఎగిరారు                                                                                            
  “పాత ఆలబ్మస్ అనిన్ తీసి  సాక్న చేసి పెటట్ండి అనిన్ కంపూయ్టర లో సేవ అయియ్ ఉంటాయి.సరేనా?                     
  “సరే సరే” అంటూ  చెపప్గానే బుదిధ్మంతులా పని మొదలు పెటేట్సారు.                                                                                  
   పైన అటక మీదునన్ సూటేక్సు కిందకి దింపారు. “అబబ్ ఎనిన్ ఆలబ్మోస్!” అంది చినన్ మేనకోడలు కృతి. 
  దానికి పర్తీది ఆశచ్రయ్మే!                                                                                                                           
ఆ పోటో లు చూసూత్ తెగ నవువ్కుంటునాన్రు.పిలల్లు. 
 అబోబ్  “అకాక్! మమిమ్ని చూడు ఆ రెండు జడలు,ఆ లంగా వోణిలో  యెంత గమమ్తుత్గా ఉందొ, అని కావయ్ కామెంట,                           

“మమీమ్ ఏంటాఆ పొడుగు బొటుట్  హహహ,” అని దివయ్ మొహం చిరాకుగా పెటిట్ంది.                                                                                           
“అయాయ్,ఇకక్డ చినన్తత్ని చూడు, ఎటో చూసోత్ంది”                                                                                        

“ఇది తాత గారు కదా, భలే యంగ  గా ఉనాన్రు, తాజమహల దగగ్ర కదా “                                                                      
“నేను చూడలేదు తాతగారిని , నేనూ చూడలేదు  నేను చూడలేదు అని దివయ్,సౌమయ్  తపప్ మిగతావాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు                                               
ఇక ,పర్తి ఫోటో గురుంచి ఏదో ఒకటి మాటాల్డుతూ విరగ బడి నవువ్తునాన్రు.                                                                                                   
“పెదద్తాత్ అపుప్డు నువువ్ ఎంత సనన్గా ఉనాన్వో,” శుర్తి కామెంట                                                                      

 “మమిమ్  పినిన్ పెళిళ్కి నేను రాలేదా? అని  నా చినన్కూతురి కొంటె పర్శన్                                                                      
 “అపుప్డు నువువ్ మీ మమీమ్ బొజజ్లో ఉనాన్వు” అని కృతి కిసుకుక్న నవివ్ంది.                                                                
 “అమామ్! ఇది అనిన్ పెదద్ మాటలు మాటాల్డుతోంది” అని  నా పెదద్కూతురు దివయ్ కంపెల్ౖంట చేసింది.                
  “అబబ్బబ్ దెబబ్లాడు కోకుండా పని చేయండి” అని కసిరాను.   అపప్టికి కాసత్ ఊరుకొని   మళిళ్ ఏదో ఒకటి లొడ లొడ వాగుతూనే 

ఉనాన్రు. 
ఫోటోలు చూసుత్నన్ చినన్ మేన కోడలు కృతి ఒక ఫోటో తీసి చూపిసూత్ ఈవిడ “వీళుళ్ ఉనాన్రేంటి? అని అడిగింది.”నేను అందుకొని 

చూసాను.  
అది మా మా నానన్మమ్, చినాన్నన్మమ్ఉనన్ ఫోటో . మెదడు లో ఏదో కదలిక                         
“ఏది ఏది” అంటూ అందరూ చూసారు, అపుప్డు దివయ్ చెపిప్ంది “ఆవిడ ఎవరంటే  మన తాతగారు ఉనాన్రు కదా! అదే మీ డాడీ వాళళ్ 

డాడీ కి పినిన్ అవుతుంది”                                                                                          
 “అవును  వాళిళ్దద్రూ జుటుట్ లేకుండా, బౌల్జ లేకుండా అలా టిపికల గా ఎందుకునాన్రు?”  అని అనాన్రు ఆ పర్శన్కి  దివయ్కి కూడా  

ఏం జవాబు చెపాప్లో తెలియలేదు.  
వాళుళ్ ఎందుకలా ఉనాన్రనే  భావం వాళళ్ మొహాలోల్  పర్సుఫ్టంగా కనిపిసోత్ంది.   
వెంటనే  నేను వాళళ్తో “కృతీ, పాత రోజులలో హసెబ్ండ పోతే ఆడవాళుళ్ అలాగే  ఉండేవారు. తరువాత ఆ పదద్తి మారిపోయింది. 

ఇపుప్డు ఎవరు అలా ఉండటం లేదు”  అని చెపాప్ను 
“పాపం వాళళ్కి జుటుట్ లేకపోతె   ఏడేచ్వారు కాదా?” అని అమాయకంగా అడిగింది. 
దానిన్ ఎలాగో సమాధాన పరిచి ఆ ఫోటో తీసుకోని  బయటికయితే  వచాచ్ను కానీ 
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ఆ  మాటలు మాతర్ం  నా చెవిలో గింగురుమంటూ ఉనాన్యి. 
** 

మా టూర నుంచి వచాచ్క ఓ ఫెర్ండ ఇంటోల్, ఒక మహిళా దరశ్కురాలు వితంతువు ల  మీద తీసిన సినిమా చూడటం జరిగింది. 
అందులో ని  చినన్పిలల్ పాతర్ ని  చూడగానే మటుకు  చినాన్నన్మమ్ గురించి, నానన్మమ్ చెపిప్నవనీన్  కళళ్ముందు నిలిచాయి.  

ఏడేళల్ పిలల్కి పెళిల్ చేసారుట, అతనికి దాదాపు ఇరవయేయ్ళుల్ ఉనాన్యేమోట  ఏదో జబుబ్ చేసి ఆయన కాసాత్ హరీమనాన్రుట. అపప్టి 
నుంచి పుటిట్ంటోల్ అనన్గారి దగగ్ర ఉండిపోయారు.  

ఇంతకీ ఆ పెళిళ్ చేసింది’ఆవిడ మేనతత్. ఇంటోల్ ఆడపిలల్ ఎదిగిపోతోందని,మేనలల్డుకి భారం తీరిపోతుందని  బాధయ్త నిరవ్హించి పెళిల్ 
అయితే చేసింది కానీ.”అతను జబుబ్ మనిషి  అని తెలియదు” అని చేతులు దులిపెసుకుంది. “పైగా వాళుళ్ బోలెడు  ఆసిత్పరులే మనోవరిత్ ఇసాత్రు” అంటూ 
చెపప్బోయేసరికి. మా నాయినమమ్ అనన్గారు ‘ ఇక చాలేల్ జరగాలిస్న అనాయ్యం జరిగిపోయింది. ఇక నోరుముసుకో అని ఆవిడని కసిరేసి పంపించేసారు.. 

ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలి. మా తాతగారు పెదద్ అభుయ్దయ వాది, రాజారామోహన రాయ మాటలకు చాలా పర్భావితం 
అయాయ్రుట. అందుకే  మరదలుని    చూసినపుప్డలాల్. చినన్పిలల్,మళిళ్ పెళిల్ చేసేత్ బావుంటుందని, ఆయనకి అనిపించేది అని నానన్మమ్ చెబుతుంటే మా 
తాతగారు ఓ హీరో లా అనిపించారు. .                                                                                                                       

  అంతే ఆ మాట కాసత్ మా నానన్మమ్ అనన్గారికి తెలిసి ఈ బావగారు తన చెలెల్లికి ఎకక్డ మళిళ్ చేయించేసాత్డో అని  వెంటనే ఆవిడని  
ఇంటికి పిలిపించి గుండు గీయించి,తెలల్చీర కటిట్ ముసుగేసి కూరోచ్పెటాట్రుట.  

ఆవిడకి జుటుట్ తీసిన  సంఘటన  గురుంచి చెబుతుంటే,నాకు మా చెలెల్లుకి   ఎంత బాధ వేసిందో.పాపం ఏవిటి ఆవిడ బతుకు అటు  
పుటిట్ంటపంచన,లేకపోతె  అతిత్ంటి  పంచన చేరి ఎంత నరకం అనుభవించుంటుందో కదా అనిపిసుత్ంది. 

అటు ఇదద్రు అకక్ల ఇళళ్లో,  అనన్గారి ఇంటోల్, ఇటు అతత్గారి వైపు వాళళ్ ఇళళ్లో  పురుళళ్కి,పుణాయ్లకి, ఇంకా ఇతరతార్ పనులకి 
అంకితమయింది .చెయయ్ని తపుప్కు అందరి చేత, తిటూల్ .ఈసడింపులూ మధయ్ ఆవిడ జీవితం తెలాల్రిపోయింది. 

అవనీన్ వింటునన్ మాకు ఉకోర్షం వచిచ్  మానానన్మమ్తో అనాన్ము “మీరు ఎందుకు మన ఇంటోల్నే ఉంచేసుకోకపోయరా అంటే, 
దానికి ఆవిడ రెండు కారణాలు చెపాప్రు “ఒకటి  ఇపప్టి కాలం లా కాదురార్  అపుప్డు అనిన్టికి భయమే, రెండోది మీతాతగారు కూడా  చినన్ వయసులోనే 
పోయారు. మీ నానన్కి ఐదు ఏళుళ్,అతత్యయ్కి మూడేళుల్ నాకే దికుక్లేదు. మీ నానన్ ఓచోట, నేను ఓచోట  ఉండేవాళళ్ము ఇక దాని సంగతి ఏం 
ఆలోచిసాత్ను. మీ నానన్కి ఉదోయ్గం,పెళిల్, అయాయ్క, అది మళిళ్ నా దగగ్రకు  రావడం మొదలుపెటిట్ంది” అని కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు. 

ఇంతలో బయట హడావుడి వినిప్ంచింది. నా ఆలోచనలకు  సవ్సిత్ చెపిప్ బయటకు వచాచ్ను.  శీర్వారు ఆఫీసు నుంచి వసూత్నే  
హుషారుగా “కారోల్ ఓ రెండు రోజులు ఎకక్డికైనా వెళదాము” అనగానే  ఠకుక్న  “మామిడాడ వెళాద్ము” అనాన్ను 

“అదేమిటి  అకక్డికి ఎందుకు” అనగానే  పిలల్లు “మమీమ్ ఎందుకో చినన్ తాతమమ్ను తలచుకొని   అపెస్ట అయింది”  అని చెపాప్రు. 
“అరె అదేమిటి ఎపుప్డో జరిగిన దానికి ఇపుప్డు తలచుకుని బాధ పడితే ఎలా?” అని అనాన్రు. 
“అదేం లేదు లెండి ఏదో మా చినన్ తనం ఆ రోజులు,నానన్గారు,నానన్మమ్ ఇలా అనిన్ జాఞ్పకాలు కలిపి  గురుత్కొచాచ్యి” అనేసరికి  
“సరే! మరి ఆ ఊరోల్  ఎవరు ఉంటునాన్రు అనాన్రు. “ఇంకో చినాన్నన్మమ్ కొడుకు ఉంటునాన్డ. అని అనాన్ను. 
“ఓకే అయితే అకక్డికే  వెళాద్ము” అనాన్రు. 

** 
అనుకునన్టుల్గానే శనివారం పొదుద్నేన్ మేము నలుగురం బయలుదేరాము. మధయ్లో సూరాయ్పేట లో టిఫినుల్ కానిచుచ్కొని 

బయలుదేరాము. 
అపుప్డు నా పకక్నే కూరొచ్నన్  దివయ్ అడిగింది “మమీమ్ చినన్తాతమమ్ గురుంచి నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. ఇపుప్డు వివరంగా  

చెపుప్”  
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దానికి చెబుతూ నేను  గతం లోకి  వెళిళ్పోయాను .ఆవిడని మొదటి సారి చూసిన దృశయ్ం గురుత్కొచిచ్ంది. అపుప్డు నాకు పదేళుల్. ఐదవ 
కాల్సు చదువుతునాన్ను. ఓ రోజున మా ఇంటికి వచాచ్రు ఆవిడ పేరు యశోద,కాని అందరూ సోదెమమ్ అని  పిలిచేవారు. 

చూడటానికి కొంచెం పొటిట్ గా,బొదుద్గా లా ఉండే వారు. ఆవిడవి  చకక్టి ముఖకవళికలు. ఎపుప్డువచిచ్నా  పిలల్లునన్ ఇలుల్ అని ఏదో 
ఒకటి చేసి తెచేచ్వారు. ఆరోజున కూడా అలాగే  రెండు చేతుల నిండా సంచులు,అందులో జంతికలు,చేగోడీలు,ఇంకా అపప్డాలు వడియాలు కూడా 
తెచాచ్రు. రాతిర్ అయింది. అందరూ భోజనాలు చేసి పడుకునాన్రు. మంచి నిదర్ లో ఉనన్ నాకు  ఎకక్డ నుంచో మూలుగు వినిపిసోత్ంది,అది అంతకంతకూ 
అది  పెదద్దిఅయింది,”బాబోయి చచిచ్పోతునన్రోయి,అంటూ కేకలు”, ఉలికిక్పడి  గబగబా లేచాను, 

అపప్టికే నానన్గారు,అమమ్,నానమమ్ అందరూలేచారు. 
నిదర్మతుత్లో ఉనన్ నాకు ఏమైందో తెలియటం లేదు.                                                                                                       
 మా నానన్మమ్ మాతర్ం “వెధవ కడుపు నొపిప్ దాని పార్ణాలు తిసేసోత్ంది” అని మెలల్గా అంటునాన్రు.                                        
 మాఅమమ్ “పోనీ నేను వెళిల్ చూసాత్ను” అంది.                                                                                                 
  “నువెవ్ళిళ్ ఎలా చూసాత్వు, అది అసలే ఇంటోల్కి రాకూడదు” అనాన్రు.                                                                                    
“పరావ్లేదు లెండి సాన్నం చేసాత్ను” అని అమమ్ అంది                                                                              
“అబబ్ అలా ఆవిడ లుంగలు చుటుట్కు పోతుంటే చూడ లేకపోతునాన్ను, అసలు  ముందు ఆవిడని ఆ సందులోంచి  వచిచ్ లోపల 

పడుకోమను. ఏదైనా పురుగు,కుటిట్ందంటే పర్మాదం,ఆ కడుపు నొపిప్ తగగ్డానికి కాసత్ వాము నీళుళ్ ఇవవ్ండి” అని  నానన్గారు అనాన్రు. 
అమమ్ వెళిల్ ఆవిడని లోపలకి  తీసుకొచిచ్ ఓ మూలగ చాపమీద పడుకో పెటిట్ంది,ఆవిడ నానన్గారిని చూసి తెగ 

మొహమాటపడిపోతోంది. “ముందు వాడిని లోపలికి వెళిల్ పడుకోమను. ఈ వెధవబాధ నాకెపుడు ఉండేదే” అనిఅనాన్రు. 
దానికి నానన్గారు వెంటనే “పినీన్!నువువ్ ఇపుప్డు ఏంమాటాల్డకమామ్”అని అమమ్ వైపు తిరిగి 
“ఆవిడని రేపో సారి  హాసిప్టల కి తీసుకెళిళ్  ఆ చాకో గారికి చూపించు” అనాన్రు. 
“అమామ్,ఏమైంది చినాన్నన్మమ్కి అని అడిగాను,                                                                                                              
 “ఏదో లే నీకెందుకు పెదద్వాళల్ విషయాలు అని కసిరేసారు”  ఆ సంఘటన  నా మనసులో చెరగని ముదర్ వేసుకుపోయింది.        

నా మాటలు  వింటునన్ దివయ్ “మమీమ్ ఛీఛీ  ఘోరం కదా అది ఆవిడకి  పాపం పీరియడస్ లో వచేచ్ కడుపు నొపిప్ వచేచ్దా,అబబ్ వింటుంటే నే భలే బాధగా 
ఉంది” అంది.                                                                                   

  “అవును, దివాయ్ ! అపప్టోల్ కొనిన్ పదద్తులు అలానే ఉండేవి.”అని మళిళ్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్ను. ఎపప్టిలాగే  ఆవిడ ఎవరికి 
సాయం కావాలనాన్ వాళళ్ ఇళళ్కి వెళళ్డం,అకక్డ చాకిరీ  చేసుత్ండగానే,ఇంకో ఇంటోల్చి పిలుపు వచేచ్ది..అలా ఎవరికి అవసరం ఉంటె అకక్డికి వెళుతూ 
ఉండేవారు. అయితే ఆ పనులకి తగిన గురిత్ంపు ఎవరం ఇవవ్లేదేమో అనే ది గుచుచ్తూఉంటుంది 

నానన్గారికి టార్నస్ఫ్రస్ మూలంగా మేము ఊరుల్ మారినపుప్డు మటుకు  మా మేనతత్ వాళిల్ంటోల్ ఉండేవారు ఆవిడకూడా బాగా 
చూసుకునే వారు. వాళళ్ ది పెదద్ ఫాయ్మిలీ,డబుబ్నన్వాళుళ్ కూడా .వాళళ్ పిలల్లతో ఆవిడ చాల సరదాగా ఉంటూ కాలకేష్పం చేసేవారు. మధయ్లో మా అతత్యయ్ 
తెలుసునన్ లేడీ డాకట్ర దావ్రా  ఆవిడకు ఆపరేషన చేయించారు. దానితో ఆవిడ కడుపు నొపిప్ బాధ పోయింది. 

ఆవిడ అందరికి సాయం చేసింది. ఆవిడ అకక్పిలల్లు,అనన్పిలల్లకి కాకుండా మొహమైనా తెలియని భరత్ వైపు వాళళ్కి, 
మరుదులు,ఆడపడచులు పెళిళ్ళళ్కి,పురుళళ్కి,వెళిల్ ఇంటెడు చాకిరీ చేసేది. కానీ తలచుకుంటే ఎంతో బాధ వేసుత్ంది ఇంతా చేసి ఆవిడ ఏం 
సుఖపడింది,తంకో ఇలుల్ లేదు,తన సొంతవాళుళ్ యెవరులేరు. సంచారిలా అందరిళుళ్ తిరిగేది.  ఎవరి ఇంటోల్ను ఓ పరుపుమీద గాని,మంచం మీద గాని  
పడుకోవడం ఎరగదు. ఏదో మూల చాపవేసుకొని పడుకునేవారు.  ఆ తరావ్త,తరావ్త మా నానన్గారు ఆవిడ కోసం ఒక మంచం చేయించారు. “అబేబ్ 
నాకు మంచం వదుద్రా! కొంగు పరచుకుని పడుకుంటే చాలు” అని అనేవారు. 

ఆ అభిమానంఅను,కృతజఞ్త అను ఆవిడ ఖరుచ్లకి మేము(నేను, పినిన్, మావయయ్లు)  డబుబ్ ఇసూత్ఉండేవాళళ్ము   
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ఆవిడకి సినిమాలు అంటే ఇషట్ం,బయటకు వెళళ్డం సరదా, ఇవనిన్ అందరికి ఉండే అతి సామనయ్మైన కోరికలు. అవికూడా  తీరలేదు.  
మా ఇంటికి వసేత్, ఆవిడకి ఒక విధమైన సవ్తర్ంతర్ం ఉండేది. మా నానన్గారు అల చూసుకునే వారు.అపప్టోల్ నేను పినిన్ అనే వాళల్ము “మీరు కొంచెం 
ధైరయ్ం చేసి ఉంటె  బావుండేది.నానన్మామ్ అంటే   “ఒసే ఒసే అలా మాటాల్డకండే,అవనీన్ పాపపు మాటలే నరకం లో కొరత  వేసాత్డే” అనేది. ఆవిడ 
అమాయకతావ్నికి  జాలి వేసేది. అనన్టికంటే నేను పినిన్ విలవిల లాడింది దేనికంటే జుటుట్ పెరిగిపోయింది మంగలి వాడిని పిలవమని అనన్పుప్డు మటుకు 
ఇదద్రిమీద జాలి వేసేది,  “ఆ మంగలి వాడిని పకక్నే ఉనన్ గంత లోంచి రమమ్నమను అని చెపప్టం చాల బాధ గ ఉండేది.  

ఇలా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి. నాకు,పినిన్కి పెళిళ్ళుళ్ అయి  ఇకక్డకు వచేచ్సాము.  ఫొటోస లో చూసారు కదా . ఆ తరువాత మా 
అతత్యయ్ వాళిల్ంటోల్ కూడా  పరిసిథ్తులు మారాయి. మానానన్మమ్ పోయారు,ఆ వెంటనే మానానన్గారు కూడా పోయారు. మా అమేమ్ మా దగగ్రుకు 
వచేచ్సింది. ఇక ఆవిడ మళిళ్ పుటిట్ంటికి మామిడాడ వెళిళ్పోయారు. ఆ ఇంటోల్ మా నానన్మమ్ ఇంకో చెలెల్లు కొడుకు దగగ్ర ఉండి చివరి రోజులు గడిపారు 

ఆవిడ పోయినపుప్డు  నాకు  ఆపరేషన అవటం వలల్  వెళల్లేకపోయాము. ఆ తరువాత  అకక్డి కి వెళాళ్లిస్న పని లేకపోయింది. 
కానీ ఎందుకో మనం టూర వెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ బాగా గురొత్చాచ్రు. అందుకనే ఒకక్సారి ఆ ఊరు వెళాళ్లని చాల బలంగా 

అనిపించింది” అని చెపప్డం ముగించాను. 
కొంచెం సేపటి వరకు ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. వాతావరణం తేలిక చేయడానికి డైరవ చేసుత్నన్ మా వారు ఏదో  సరదా కబురుల్ చెపిప్ 

నవివ్ంచారు. 
పర్యాణం మధయ్లో  రెండు సారుల్ ఆగాము ఒక సారి లంచ కోసం తణుకు దగగ్ర.ఆ తరువాత రామచందర్పురం బైపాస రోడ లో  టీ 

కోసం ఆగాము. మారెండో అమామ్యి కావయ్ ,మా వారు  మాటాల్డుకుంటూ బానే తొందరగానే  తీసుకొచేచ్సారు. 
సాయంకాలం కలాల్ కాకినాడకి వెళిల్ పోయాము అకక్డ హోటల ఆ రాతిర్ గడిపి , పొదుద్నేన్. మామిడాడ బయలుదేరాము. 
దారోల్ బికక్వోలులో  వినాయకుడిని,గోలింగేశవ్రుడుని చూసుకొని మామిడాడ ఊరోల్కి చేరుకునాన్ము.ఆ ఇంటోల్ ఉనన్  ఇంకో 

చినాన్నన్మమ్ కొడుకిక్ ఫోన చేసేత్ ఆయన దారిగురుత్లు చెపాప్రు. ఆ గురుత్లు పటుట్కొని  సరాసరి  ఇంటి ముందే వెళిల్ ఆగాము. అపప్టికే వాళుళ్  మాకోసం  
ఎదురు  చూసుత్నాన్రు. మమమ్లిన్ చూసి వాళుళ్ ఎంతో సంబరపడిపోయారు.  భోజనాలు అయేయ్ లోపల ఎదురుకుండా ఉనన్   సూరయ్భగవానుడి గుడికి వెళిల్ 
దరశ్నం చేసుకునాన్ము. ఈ గుడి గురించి కూడా ఎపుప్డూ చెబుతూ ఉండేవారు. లోపల ఊరోల్కి వెళితే కోదండరామాలయం కూడా ఉంది. మా నానన్మమ్ల 
కిషట్మయిన పుటిట్ంటి రాముడు. 

ఈ ఇంటి మనవరాలు మొగుడు అని మా ఆయనకి సెప్షల గా వెండికంచం వేసి సుషుట్గా భోజనంపెటాట్రు.పిలల్లు కూడా పెదద్ 
పరిచయం లేకపోయినా వాళళ్తో  బాగా కలిస్పోయారు.  

ఆ ఆతీమ్యత వెలకటట్లేనిది. 
మా నానన్మమ్ పుటిట్లుల్ వందేళుళ్ నాటి పెంకుటిలుల్. ఆకారం ఉంది గాని. ఇలుల్ లోపల అంతా పాడు బడిపోతోంది, ఏవో చినన్చినన్గ 

మరమమ్తుత్లు చేయించారు.  
ఎరర్మందారం,జూకామందారం చెటుల్, బూడిదగుమమ్డి,చికుక్డు పాదులు ఆ పకక్కి  నూతిపళెళ్ం అచుచ్ చినాన్నన్మమ్ వరిణ్ంచి నటేల్ 

ఉనాన్యి. చినాన్నన్మమ్  చివరి రోజులలో ఇకక్డే గడిపారు.ఆ ఇలుల్ మొతత్ం ఆవిడ సమ్ృతులతో నిండి ఉంది. ఇలల్ంతా కలయ తిరిగాము.కొనిన్ పాత ఫోటోలు 
చూసాము మసకబారి,మచచ్లుపడి,మొహాలు కనిపించకుండాఉనాన్యి,అయినా ఇనాన్ళుల్గా గుండెలోల్ ఉనన్  బరువు ను  చేతోత్ తీసేసినటుల్గ ఉంది.  వాళళ్ని  
చూసి కలసి మాటాల్డినంత ఆనందంగా అనిపిసోత్ంది. మమమ్లిని ఇకక్డ చూసి తపప్కుండా ఆవిడ పై నుంచి ఆశీరవ్దిసాత్రు అనుకునాన్ను 

వాళళ్కి చెపిప్ తిరుగుపర్యాణం అయాయ్ము. 
ఆ ఇలుల్, గురుత్లు శిథిలమవుతునాన్ లోపల నుంచి  మళీళ్ ఓ జాఞ్పకం చిగురిసోత్ంది ఆకుపచచ్గా!  

******* 
 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net  

24   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

 మారగ్దరి                                            మంథా భానుమతి 
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         తలుపు తీసి బైటికి రాబోతూ జేబు తడుముకునాన్డు ఆనంద. ఖాళీగా తగిలింది. లోపలికెళిల్ పరస్ తీసుకుని తెరిచి కావలసినవనీన్ ఉనాన్యా 
అని చూసుకుని జేబులో పెటుట్కుని బైటికొచిచ్ తలుపు తాళం వేశాడు. బిలిట్న గాడెర్జ లాక. అడడ్గడియ మాతర్ం వెయయ్లేదు. ఇంటోల్ మనుషులు ఉనాన్రని 
అనుకోవాలి బైటనుంచి ఎవరైనా చూసేత్. 

  ఎపుప్డు బైటికెళిల్నా పరస్ లో అనీన్ పెటుట్కుని, పరస్ జేబులో పెటుట్కుని వెళల్మని శీర్మతి సరసవ్తిగారి ఆరడ్ర. ముఖయ్ంగా సెల ఫోన, తన 
విజిటింగ కారుడ్, ఆధార కారుడ్, కెర్డిట కారుడ్. లాకర తాళం చెవి, బీరువా తాళాలు ఇంటి గుతిత్లోనే ఉంటాయి.. అవనీన్ ఎందుకంటే అలక..  “చటుకుక్న 
ఏదైనా ఐతే.. కళుల్ తిరిగితే, కారుడ్ ముకుక్ంటే ఫోన చేసి చెపాత్రెవరైనా ధరామ్తుమ్లు. అలాగే, మనం లేనపుప్డు దొంగలు వచిచ్నా, బీరువా తాళాలు వాళల్కి 
చికక్వు..” నిజమే.. ఎపప్టికపుప్డు మంచి సలహాలిసూత్ మారగ్దరిశ్ అయింది, తన జీవితంలోకి పర్వేశించినపప్టి నుంచీ. 

  ఆవిడని తలుచుకుని నవువ్కుంటూ గేటు తీశాడు. ఆనంద కి డెబైభ్ ఏళుల్ నిండాయి వారం కిర్తమే. రోజూ పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలలోపు 
వాకింగ కి వెళల్డం నలభై ఏళల్ నించీ అలవాటు. 

  ఇంకా తెలల్వారలేదు. మసక చీకటిగానే ఉంది. వచీచ్రాని సూరుయ్డు, వెళీల్ వెళల్ని చందుర్డు ఊసులాడుకుంటునన్టుల్, వింత వెలుగు 
పరుచుకుంది, గేటు లోపలా బైటా కూడా. చలికాలం.. చేతిలో ఉనన్ మంకీకాప తగిలించి, గేటుతీసి బైటికెళూత్, చేతి కరర్ మీద ఆనుకునన్టుల్గా నిలుచ్ని 
వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు ఆనంద. 

  కొబబ్రి, మామిడి, అరటి చెటల్ మధయ్లో ఠీవిగా నిలుచ్ంది ఆనంద ఇలుల్. తమ ఇదద్రి కలల పంట. ఒకరి నొకరు పర్తీ చినన్ విషయం 
సంపర్దించుకుంటూ కటిట్న ఇలుల్. కాంకీర్ట పోరిట్కో వదద్ని, కరర్ సత్ంభాలతో దిటట్మైన పందిరి వేయించింది సరసవ్తి. దాని మీదికి మాలతీ తీగ,  
రాధామనోహరం తీగలు పాకించింది. ఇంటోల్కొచేచ్ వారికి తలలూపుతూ తెలల్ని, ఎరెర్రర్ని పూలూ తమ సుగంధాల సావ్గతాలు పలుకుతాయి. రోజూ 
పైనుంచి పడే తుకుక్ తుడవటం కషట్ం అని వదద్నాన్డు ఆనంద. అదంతా నేను చూసుకుంటా అని భరోసా ఇచిచ్, నిజంగానే తనే బాధయ్త తీసుకుంది. రోజూ 
రెండు పూటలా తుడిపించడం, వారం వారం పందిరి మీద ఎండాకులు ఏరించి, శుభర్ం చేయించడం..      

  ఆనంద కి గరవ్ంతో హృదయం ఉపొప్ంగినటల్యింది. 
  మూడు పడగగ్దుల ఇలుల్.. ఊరికి దూరంగా కటుట్కునాన్.. కాలకర్మేణా ఊరు పెరిగి, అదే ఊరి మధయ్కు వచేచ్సింది. ధర కూడా 

అనూహయ్ంగానే పెరిగింది. కోటీశవ్రులయాయ్మని సంబరంగా చెపుప్కునే సరసవ్తిని మురిపెంగా చూసుకోడం ఆనంద కి చాలా ఇషట్ం. 
  నెమమ్దిగా నడుసూత్, చుటూట్ పరికిసుత్నాన్డు. చెపప్దూద్.. కాలనీ సుందరవనంలా తయారయింది. గత ఇరవయేయ్ళల్లో చెటల్నీన్ బాగా 

పెరిగి, వీధులకి సహజ తోరణాలనేరప్రిచాయి. రెండు వీధులవతలునన్ పారుక్ దగగ్రవుతునన్ కొదీద్ వేగం పెంచాడు ఆనంద. అపప్టికే తన సేన్హితులంతా 
మారచ్ చేసుత్నన్టుల్ నడవడం కనిపిసోత్ంది. నాలుగు వీధుల మధయ్లో పారక్. పర్తీ వీధికీ గేటు. లోపల చెటల్ మధయ్లో నడక దారి. కొంత భాగం తీరుగా, కొంత 
భాగం అడవిలా పెంచారు చెటుల్. కాలనీ సెకెర్టరీ, తన శీర్మతి సరసవ్తే దానికి కారణం. నగరంలో తమ కాలనీ, అందులోని పారుక్ పర్తేయ్కంగా ఉంటాయి. 
ఆమధయ్ని పర్భుతవ్ గురిత్ంపు కూడా వచిచ్ంది తమ పారక్ కి. 
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  “ఆనంద.. ఇటు ఇటు..” తన ఆఫీసులోనే పనిచేసి, తన తరావ్త రెండేళల్కి రిటైరయిన వెంకట పిలిచాడు. ఆనంద వాళల్ పకక్ వీధిలో 
ఉంటాడు. ఆకాలనీలో సగం మంది పైగా తమ ఆఫీసు వాళేల్. ఆనందే అందరినీ పోర్తస్హించి కొనిపించాడు సథ్లాలు. అపప్టోల్ చాలా చవగాగ్ వచాచ్యి. 
ఒకళల్ తరువాత ఒకళుల్ ఇళుల్ కటేట్సుకుని సిథ్ర పడాడ్రు. 

  ముగుగ్రు ముగుగ్రుగా నడక సాగించారు. 
  అమెరికా ఎలక్షనల్ దగగ్రున్ంచి ఆవకాయ వరకూ సాగుతుంటుంది చరచ్.. మధయ్లో అటూ ఇటూ మారుతూ, అలిసి పోతే కాసేపు 

కూరుచ్ంటూ, రెండు గంటలు పైగా గడుపుతారు రోజూ. కొంత మంది బెంచీల మీద కూరుచ్ని పార్ణాయామాలు చెయయ్డం, యువతీ యువకులు చెవులోల్ 
తీగలు పెటుట్కుని పరుగెతుత్ కుంటూ వెళల్డం, ఇంకా చినన్ పిలల్లు తండిర్ పోరు పడలేక, నిదర్ కళల్తో, కళుల్ నులుముకుంటూ తూలుతూ నడుసూత్ 
అపుప్డపుప్డు కూలబడుతూ.. ఆహాల్దంగా ఉంది వాతా వరణం. 

  ఆ రోజు వెంకట తన ఇంటికి పిలిచాడు ఆనంద ని, వేడి వేడి ఇడీల్ తినెళుద్వుగానని. మారిన్ంగ వాక కి వెళేల్ ముందే సాన్నం చెయయ్డం 
అలవాటు ఆనంద కి. మనసులోనే, భగవనాన్మ సమ్రణ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకే ఏ సంకోచం లేకుండా వెళిల్, ఇడీల్తో, వేడి వేడి కాఫీకూడా కానిచిచ్ 
ఇంటికి బయలేద్రాడు. 

  దారిలో కనిపించిన కొందరు మితుర్లతో, కాలనీ అభివృదిధ్కి తీసుకోవలసిన చరయ్లు చరిచ్ంచాడు. చెతత్ తీసెయయ్డానికి ఏరాప్టుల్, వాన 
నీళుల్ నిలవకుండా కాలువలు తవవ్డం, వెలగని వీధి దీపాలు.. ఏదో ఒక సమసయ్ పుడుతూనే ఉంటుంది పర్తీ రోజూ. చేతి కరర్ ఊపుకుంటూ, సూక్లు 
బసుస్కోసం వెళూత్ ఎదురు పడడ్ చినాన్రులకి టాటా చెపూత్ గేటు తీశాడు ఆనంద. 

  గేటు దగగ్రున్ంచే.. మీద పడడ్ సూరయ్కిరణాలకి తళుకుక్మని మెరుసూత్ కనిపించింది తలుపు మీద. అయెమయంగా, ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ 
ముందుకి అడుగులేశాడు. వీధితలుపుకి అడడ్ గడియవేసుంది. దానికి, మెరుసూత్ పెదద్ తాళం కపప్. కొతత్ది. గాడెర్జ నవతాళ.. 

  కాళల్లోంచి ఎవరో శకత్ంతా లాగేసినటల్వగా అకక్డునన్ సిమెంటు బెంచీ మీద కూలబడాడ్డు ఆనంద. ఆనుకుని కూరోచ్డానికి వీలుగా 
కటిట్ంచాడు తోటలో అకక్డకక్డ బెంచీలు.. తనే. 

  “అయయ్గారూ! వచాచ్రా?” ఇంటిపకక్ సందులోంచి వచిచ్ పిలిచింది అలివేలు.. పనిచేసే అమామ్యి.  
  అయోమయంగా చూశాడు ఆనంద. 
  “అబాబ్యిగారు వచిచ్ చాలా సేపు లోపలునాన్రండీ. నేను వాకిలంతా ఊడుసూత్ ఉనాన్ను. పెదద్ సంచులిన్ండా ఏవో సామానుల్ 

పెటుట్కొని, తాళం ఏసుకోని వెళిల్పోయారు. మీరొసేత్ వాళిల్ంటికి రమమ్నాన్రు.” 
  “నువెవ్ళిల్పో. నేను వెళాత్లే..” 
  ఆలివేలు వెళిల్పోయింది. ఆనంద నిసాత్ర్ణగా బెంచీ మీదే కూరుచ్ండిపోయాడు.. వెనకిక్ ఆనుకుని కళుల్ మూసుకునాన్డు. చితర్ంగా.. కళుల్ 

రెండూ పొడారిపోయాయి. మనసులోని వేదనంతా బయటికి రానంటోంది. 
 
  ఆనంద, సరసవ్తిలకి ఒక అబాబ్యి, ఒకమామ్యి. అమామ్యి అమెరికా. అబాబ్యి అదే ఊళోల్ తన పిలల్ల సూక్లుకి దగగ్రగా, తన భారయ్ 

ఆఫీసుకి నాలుకిక్లోమీటరల్ దూరంలో అపారట్ మెంట తీసుకుని ఉంటునాన్డు. సవ్ంత వాయ్పారం. కంపూయ్టర టైరనింగ సెంటర నడుపుతాడు. 
  సరిగాగ్ సంవతస్రం అయింది సరసవ్తి, ఆనంద ని వదిలి సవ్రాగ్నికెళిల్.  
  అమామ్యి రమమ్నాన్, అబాబ్యి వచెచ్యయ్మనాన్ ఇంటోల్ంచి కదలేల్దు. పర్తీ అంగుళంలో సరసవ్తి సంచరిసూత్, తనకి సందేశాలిసుత్నన్టేల్ 

ఉంది. అలివేలుకి అనిన్ పనులూ నేరిప్ంది. ఆనంద కి కావలసినటుల్ వండి పెడుతోంది. ఎకక్డికైనా ఎందుకెళాల్లి? అలవాటయిన చోటు, సేన్హితులూ, 
కాలకేష్పం. రెండు మూడురోజులకొకసారి, తన వయసువాళల్తో కలిసి సేవా కారయ్కర్మాలకి వెళుత్ంటాడు. తనకి సరిపోగా పెనష్న లో ఇంకా మిగులుతుంది.  

  ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో, నలుగురికీ పనికొచేచ్ సలహాలనిసూత్, పుసత్కాలు చదువుకుంటూ కాలంగడుపుతునన్ ఆనంద కి వేదన ఎందుకు?  
  సరిగాగ్ నెల కిర్తం మొదలయింది ఆనంద జీవితంలో ఘరష్ణ. 
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  అమామ్యి దగగ్రున్ంచి వారం వారం పిలుపులు, చూడాలని ఉంది రమమ్ని. 
  అబాబ్యి వతిత్డి పెరిగింది. తమ దగగ్రికి వచెచ్యయ్ మని.  
  పారుక్లో కలిసే సేన్హితుల పరిసిథ్తి కూడా ఇంచు మించు అదే.. కొందరిది తపప్. ఎవరికీ తమ సేవ్చఛ్ని పోగొటుట్కోవడం ఇషట్ం లేదు.  
  కానీ.. ఆనంద కి జరిగిన విధంగా ఎవరికీ జరగలేదు.  
  తను బైటికెళిల్నపుప్డు కొడుకు వచిచ్ తాళం వేసెయయ్డం.. తెలుసు ఆ సమయంలో వాకింగ కి వెళిల్ రెండు గంటలు గడుపుతాడని. వాడి 

దగగ్ర డూపిల్కేటు తాళం ఉంటుంది. అది ఉపయోగించుకుని.. ఇటువంటి పని చెయయ్డం ఊహకి కూడా అందలేదు ఎపుప్డూ! సరైన విలువలు 
చెలియజెపప్కుండా పెంచారా పిలల్లిన్ తాము? 

  ఆనంద కి రెండు రోజుల కిర్తం జరిగింది గురుత్కొచిచ్ంది. 
 
  “నానాన్! మీరొకక్రూ ఇకక్డెందుకు? మా దగగ్రకొచెచ్యయ్ండి.” అబాబ్యి వచిచ్, పడకుక్రీచ్లో కూరుచ్నన్ నానన్ కాళల్ దగగ్ర కూరుచ్ని 

అడిగాడు, అనునయంగా. 
  “నాకికక్డ బానే ఉందిరా. ఒకక్డినీ ఉనాన్ననన్ బాధ లేదు. అలా గేటు ముందు నిలుచుంటే ఎవరో ఒకరు కనపడతారు. ఇంటోల్ అనిన్ 

పనులూ పనమామ్యి చేసుత్ంది. మీకు భారంగా ఉండడం ఎందుకు?” కొడుకు పేర్మకి, బాధయ్తకి మురిసి పోతూ అనాన్డు ఆనంద. 
  “మీకు బానే ఉంది.. కానీ మాకే..” 
  “ఏమయిందిరా?” ఆదురాద్గా అడిగాడు ఆనంద. 
  “ఏం లేదు.. మన ఇంటి పకక్ రెండిళుల్, వెనుక నునన్ మూడిళుల్ కలిపి కొని అపారట్ మెంటుల్ కడాత్నని ఒక పేరునన్ బిలడ్ర వచాచ్డు. మనకి 

మూడు ఫాల్టుల్ ఇసాత్డుట. అది కాక కొంత కాష. నాకూ పిలల్లు పెరుగుతునాన్రు, ఖరుచ్లు కూడా..” ఆపేశాడు ఎరర్ బడిన ఆనంద మొహం చూసి. 
  “ఈ కాలనీలో అందరం బిలడ్రస్ కి ఇళుల్ అమమ్ కూడదని నిరణ్యించుకునాన్ం. కనీసం, మేం బర్తికునన్నాన్ళూల్. మన పకక్, వెనుక వాళుల్ 

కూడా అమమ్రు. ఇది జంగిల లాగ ఉండడం మాకు ఇషట్ం. కాంకీర్ట జంగిల కాదు.” ఆనంద నిషూఠ్రంగా అనాన్డు. 
  “అది కాదు నానాన్! మనం ముందుకొసేత్ అందరూ వసాత్రు. డబబ్ంటే ఎవరికి చేదు చెపప్ండి?” 
  “మీ ఖరుచ్లు మీ సంపాదనకి తగగ్టుల్గా పర్ణాలిక వేసుకోండి. మేము అలాగే చేసేవాళల్ం మీకు తెలుసు కదా! నెలకొక సినిమా, ఒక 

సారి బైటికెళిల్ తినడం. అదే రకంగా, సూక్లస్ కూడా, మీ తాహతుకి తగగ్ వాటిలోల్ చేరిప్ంచాలి. ఇంటరేన్షనల అంటూ లక్షలు కడూత్..” ఇంక మాటాల్డడ్ం 
ఇషట్ం లేనటుల్ ఆపేశాడు ఆనంద.  

  ఏమనాన్ సలహా ఇవవ్బోయినా, దానిన్ మంచిగా తీసుకోవడం లేదు ఈ తరం వాళుల్. వాళల్ పిలల్లు ఏదడిగినా ఇచెచ్యాయ్లి. కాదంటే 
వాళూల్ ఒపుప్కోరు, వాళల్మామ్ ఒపుప్కోదు. 

  ఆనంద కి అందుకే తన ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండటమే ఇషట్ం. వారానికి రెండు మూడు సారుల్ ఇంటికి పిజాజ్ తెపిప్ంచుకుంటారు.. అది 
వాళల్ భోజనం. రాతిర్ ఆ మైదా వంటకం తింటే పడదు ఆనంద కి. పైగా వెయియ్ రూపాయల పైనవుతుంది. అంటే నెలకి పదివేల పైన పిజాజ్కే.. 
ఆలోచిసుత్ంటేనే అదోలా అయిపోతుంది ఆనంద మనసు. అదే విధంగా పైకి చెపుప్కోలేని అనేక ఇబబ్ందులు.. కలతతో కళుల్ మూసుకునాన్డు,  

  “నానాన్!” అబాబ్యి పిలుపుకి కళుల్ తెరిచి చూశాడు. 
  “ఇంకొకక్ సారి ఆలోచించండి. మా కషాట్లిన్ గురుత్ంచుకోండి. పాతిక లక్షలు కాష ఇసాత్ననాన్డు బిలడ్ర. మన ముగుగ్రికీ మూడు అపారట్ 

మెంటుల్ంటాయి.” 
  “చెపాప్ను కదురా! నా తరువాత మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చేసుకోండి.” ఇంకేం చెపప్డానికి లేదనన్టుల్ లేచి లోపలికెళిల్ పోయాడు ఆనంద. 
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  అంటే.. ఈ విధంగా తనని వాడింటికి రపిప్ంచుకుని, అనుకునన్ది సాధించుకుందామను కుంటునాన్డనన్మాట. ఆనంద బెంచీ మీద 
కూరుచ్ని, ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచించ సాగాడు. 

  అంతలో ఫోన మోగింది.. తీసి చూశాడు. అమామ్యి, అమెరికా నుంచి. 
  నిరిల్పత్ంగా నొకాక్డు. అపుప్డే వారత్ చేరిచ్, తనకి అనుకూలంగా మాటాల్డమని తయారు చేసుంటాడు అనన్గారు. 
  “నానాన్! ఎలా ఉనాన్రు?” 
  “బాగునాన్..” 
  “ఎకక్డునాన్రు? 
  “మనింటోల్నే. ఇంకెకక్డుంటా?” ఆనంద కూడా గుంభనగానే మాటాల్డ సాగాడు. 
  కుశల పర్శన్లయాయ్క అసలు విషయానికొచిచ్ంది అమామ్యి.  
  “ఈ వయసులో మీరు ఒంటరిగా ఎందుకు నానాన్? అనన్యయ్ రమమ్ని పిలుసుత్నాన్డు కదా! వెళిల్పోండి హాయిగా.. ఆ ఇలుల్, జంజాటం 

అదీ ఎందుకు పెటుట్కుంటారు..” అలా పావుగంట పైగా సాగింది పర్బోధం. 
  “ఊ..ఊ..” తపప్ రెండో అక్షరం పలకటేల్దు ఆనంద. 
  “ఏంటి నానాన్ అలా ఉనాన్రు. ఏం మాటాల్డటేల్దు. అసలెకక్డునాన్రు మీరు?” 
  “మన తోటలో బెంచీ మీద కూరుచ్నాన్. మళీల్ మాటాల్డాత్.” 
  “అనన్యయ్ చెపిప్న మాట వినండి నానాన్.. పీల్జ..” అమామ్యి ఇంకా ఏదో చెపుత్ండగానే ఆపేశాడు ఆనంద. 
  ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? కొడుకు దగగ్రికి వెళిల్ ఆ లంపటంలో ఇరుకోక్వడం అసస్లు ఇషట్ం లేదు. కళుల్ మూసుకుని ధాయ్నంలోకి 

వెళల్పోయాడు. ఆ అంతరాయ్మే సూచిసాత్డు తన గమాయ్నిన్. 
  నెతిత్ మీద ఎండ చురుకుక్మంటుంటే కళుల్ తెరిచి, టైమ చూసుకునాన్డు ఆనంద. పనెన్ండు దాటింది. ఇంకా ఆకలి మొదలవలేదు. 

మనసు పర్శాంతంగా అనిపించింది. రెండు గంటలోల్ బాంక మూసేసాత్రు.  
  బాంకుకీ, తన పెనష్న ఆఫీసుకీ దగగ్రలో ఉనన్ హోటలోల్ గది తీసుకునాన్డు. బజారుకి వెళిల్ తనకి కావలసిన బటట్లు, అవసరమైన 

వసుత్వులు, ఒక సూట కేసు కొనాన్డు. సాయంకాలం లోగా వీలయిననిన్ పనులు ముగించుకోవాలి. అనిన్ చోటాల్ సహాయం చేసే సేన్హితులునాన్రు. నోరు 
మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుందని పెదద్లు ఊరికే అన లేదు కదా! 

  టార్వల ఏజంట దగగ్రికి వెళిల్ తనకి కావలిసిన చోటికి టికెట కొనాన్డు. వయ్వధి తకుక్వ ఉంది కనుక ఎకుక్వ ఖరీదు.. కానీ తపప్దు. 
చెపప్వలసిన వాళల్కి చెపప్దలచు కునన్ది చెపాప్డు. 

 
  అబాబ్యికి చాలా ఖంగారుగా ఉంది. అనుకునన్దొకటి, అయిందొకటి. తాళాలు వేసి వచేచ్సేత్ వేరే దారి లేక తండిర్ తన దగగ్రకు 

వచేచ్సాత్డనుకునాన్డు. రెండు వారాలయింది.. ఏమైపోయారో తెలీదు.  
  తెలిసిన అనిన్ చోటల్కీ వెళిల్ వెదికాడు. ఎవరన్డిగినా ఏ సమాధానం లేదు. వాకింగ సేన్హితులైతే, అబాబ్యి కనిపిసేత్ వాయిసుత్నాన్రు.. 

తనకి తెలీకుండా ఎకక్డి కెళాత్డని. 
  ఇలుల్ తెరిచి అంతా తిరగేశాడు. ఇంటి తాలూకు కాయితాలు కూడా ఎకక్డా లేవు. అమెరికా నుంచి రోజూ అమామ్యి వాయిసోత్ంది 

రెండు పూటలూ. రెండు రోజులున్ంచీ ఏడుపు కూడా.. తనే మాయం చేశాడేమో నానన్ని అనన్టుల్ నెపం వేసోత్ంది. 
  ఇంటోల్ భారాయ్ భరత్లకి కూడా గొడవలెకుక్వై పోయాయి. తమకునన్ సమసయ్లు తీరక పోగా కొతత్వి వచిచ్ పడాడ్యి. 
  ఒక నెల నీరసంగా గడిచాక, అబాబ్యికి ఈ మెయిల వచిచ్ంది. అమామ్యికి కాపీ కూడా!  
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  సంబోధన ఏమీ లేదు! 
  “ఎనోన్ చెపాప్లని ఉంది. కానీ, మీకు చదివే టైము, చదివినా పాటించే ఓపిక ఉండవని నాకు తెలుసు. 
  మీకు కావలసిన వనీన్ అమరిచ్, మానవతవ్పు విలువలు తెలిసేలాగ పెంచామనే అనుకునాన్ము మీ అమామ్, నేనూ. మా అభిపార్యాలు, 

ఆశలు మీ మీద రుదద్కుండా, మీకు కావలసినటుల్ జీవితానిన్ మలుచుకునేటుల్ చేశాము. ఏ నాడూ దేనికీ మిమమ్లిన్ బలవంతం చెయయ్ లేదు. 
  మరి ఇపుప్డు ననున్ ఎందుకు బలవంత పెడుతునాన్రు? 
  బలవంతమే కాదు.. బల పర్యోగం కూడా చేసుత్నాన్రు. నా ఇంటికి తాళం మీరు వేసుకుని వెళిల్పోవడం అంటే అది బల పర్యోగం 

కిందికే వసుత్ంది. నమమ్క దోర్హం కింద అనిపించింది. నా మనసుకి తగిలింది దెబబ్. అది మానలేని గాయానిన్ చేసింది. 
  అందుకే నేనొక నిరణ్యానికి వచాచ్ను. 
  నా పెనష్న నాకు సరి పోతుంది ఎకక్డునాన్. పైగా రిటైర మెంట బెనిఫిటస్ ఉండనే ఉనాన్యి. మీ మీద ఆధార పడి లేను. ఒకక్ రూపాయి 

కూడా ఆశించ లేదు. నేను కషట్పడి, ఎనోన్ కలలు కని కటుట్కునన్ ఇలుల్ కూలేచ్సాత్నంటే ఒపుప్కోలేక పోయాను. నువువ్ ఉంటానంటే అందులో ఉండు. లేదా 
మంచి వాళల్కి అదెద్కియియ్. ఇంటి కాగితాలు నా తరువాత నీకు అందేలాగ ఏరాప్టు చేశాను.  

  అసలు ఏ ఆశర్మానికో ఇచేచ్దాద్మనుకునాన్ కానీ.. మీకు ఇవవ్డం నా బాధయ్త అనిపించింది. అది తపప్ ఇంకేమీ నా దగగ్రనుండి 
ఆశించకండి. 

  ననున్ వెతకడానికి కూడా పర్యతిన్ంచకండి. దొరకను. 
  భగవంతుడిచిచ్న ఓపిక, ఆరోగయ్ం ఉనాన్యి. ఆఖరు క్షణం వరకూ ఇలాగే ఉండ నీయమని ఆయనిన్ కోరుకుంటునాన్ను. 
  ఒక చోటంటూ లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటాను. ఎపుప్డు ఎకక్డుంటానో నాకే తెలియదు. ఆ పర్దేశం బాగుంటే, నాకు నచుచ్తే.. ఎకుక్వ 

రోజులుంటాను. లేక పోతే కొదిద్ రోజులే ఉంటాను. ఈ ఆధునిక సాంకేతికత వలల్ పెనష్న ఎకక్డునాన్ వసుత్ంది. బయో మెటిర్కస్ సహకారంతో, లైఫ సరిట్ఫికేట 
కి కూడా రానకక్రేల్దు. 

  నాకు పార్పంచిక సుఖాల మీద ఆసకిత్ లేదు. ఆధాయ్తిమ్క గురువుల పర్వచనాలు వింటూ, ధాయ్నం చేసుకుంటూ ఉంటాను.  
  నేనీ పర్పంచానిన్ వదిలి నపుప్డు మీకు సమాచారం వచేచ్ ఏరాప్టు చేశాను. కరమ్కాండలేమీ చెయయ్కక్రేల్దు. సనాయ్సం పుచుచ్కోక 

పోయినా, మానసికంగా నేను సనాయ్సినే.  
  ఇటువంటి నిరణ్యం తీసుకునే లాగ నాకు అవకాశం కలిప్ంచి నందుకు నీకు ధనయ్వాదాలు. జీవిత చరమాంకంలో నా వంటి వారు 

తీసుకోవలసిన నిరణ్యం ఇది. 
జీవితమంతా అవసరమైన సలహాలిసూత్ మీ అమమ్ మారగ్దరిశ్ అయితే, ఈ చరమాంకంలో ఏం చెయాయ్లో సూచించి నువువ్ మారగ్దరిశ్ 

అయావు. 
  చివరగా ఒక సలహా.. మీ ఆదాయం చూసుకుని ఖరుచ్ పెటుట్కోండి. ‘అతి’కి పోతే మిగిలేది ‘అలప్ం’. కషట్ కాలానికి కొంత దాచుకోవాలి. 

వీలయినంతలో ఇతరులకి సహాయం చెయయ్డం నేరుచ్కోండి. ఈ విధంగా రాశానని మీ సంసారాలను పాడు చేసుకోకండి. సామరసయ్ంగా 
పరిషక్రించుకోండి సమసయ్లను.” 

 
  మెయిల చదివిన అమామ్యి, అనన్గారికి ఫోన చేసింది.. కానీ మాటాల్డాడ్నికి మాటలే దొకలేదు. ఏం మాటాల్డుతుంది? అనన్గారికి ఆ 

సలహా ఇచిచ్ంది తనే మరి! 
 

PPP 
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నెన్ల బాసలు                        నిధి యెలాల్ల 
 
  
గంధం రంగుతో కొతత్గా పూసిన ఇలుల్, దావ్రబంధాలకి కటిట్న తోరణాలు, బంతిపూల మాలలు, ఇంటినిండా అలుల్కునన్ మెలికల 

ముగుగ్లు, మరుసటి రోజు కోసం చినన్ చినన్ బుటట్లోల్ తెపిప్ంచిన మరువం, సనన్జాజి, కనకాంబరం మొగగ్లు, వంట వారు ఒకొక్కక్టిగా మోసుకొసుత్నన్ 
గంగాళాలు మరియు వంట సామానుల్... అనీన్ కలిసి ఆ ఇంటికి ఒక కొతత్ సొబగుని అదుద్తునాన్యి. ఇంటి వెనుక మూలగా వునన్ మలెల్పందిరి ముందు 
పరిచిన చాప పైన, ముకాక్లి పీటపై కూరుచ్ని, తన పరికిణీ  అంచులని కాసత్ పైకి లాకుక్ని, అలవోకగా, మొహం పై ఎగురుతునన్ పటుట్ కురులని జాగర్తత్గా 
ఒక వేలితో వెనకిక్ తోసూత్, అలవాటు లేని ఓణీ పిలల్ గాలికి తెరచాప లాగా పైకి లేసుత్ంటే, ముంజేతి దాకా పెటుట్కునన్ "మెహందీ" తో సరిచేసుకోవడం 
కుదరక, నాయనమమ్ని రమమ్ని  పిలిచింది మనివ్త . మనవరాలికి ఎపుప్డు ఏ అవసరం వసుత్ందో అని కనిపెటుట్కుని ఉనన్ సావితర్మమ్, పరుగున వచిచ్, 
మనివ్త పైటని చుటూట్ తిపిప్ నడుములో దోపింది.  ఆఖరి  మనవరాలి పెళిల్ ముచచ్టుల్ అనీన్ తన ఇంటోల్నే, తన చేతుల మీదే  జరగాలని సావితర్మమ్ కోరిక. 
ఆమెరికా పెళిల్కొడుకిక్ పలెల్లో ఏరాప్టుల్ సౌకరయ్ంగా ఉండవని, మనివ్త నానన్గారి అభిపార్యం. వీరిదద్రంటే మనివ్తకి అమితమైన ఇషట్ం , పేర్మా .. కనుక 
ఎవరినీ నొపిప్ంచకుండా పెళిల్కూతురుని చేసే పని సావితర్మమ్ చేతుల మీదుగా తమ సొంత వారి మధయ్న తమ పలెల్లోని సవ్గృహంలో జరిపించి, అకక్డి 
నుండి బయలుదేరి పకక్నే మదనపలెల్లో, ఫంక్షన హాలులో పెళిల్ చేసేటటుల్ సరిద్ చెపిప్ంది మనివ్త.   

"మరీ ఆరాభ్టాల పెళిల్ళుల్ అయిపోతునాన్యి ఈ రోజులోల్. అయినవారినందరిని పిలిచి చకక్గా మన ఊరోల్ చేసేత్ ఏం  పోతుంది అంట. 
అమెరికా పెళిల్కొడుకైతే మాతర్ం వాడేమనాన్ అమెరికా దొరసానికి పుటాట్డా ?  మన పకక్ ఊరులోనే గా వాళళ్ అమమ్ని ఇచిచ్ంది! ఎటువైపు చూసినా అంతా 
బీరకాయ పీచు చుటట్రికాలే కదా !!అమమ్ పుటిట్లుల్ మేనమామకు తెలీదా అనన్టుట్, ఉదోయ్గాలు మిడకడానికి పటన్ం వెళిల్, పిలల్లిన్ దేశాలకి పంపేసి ఏమి 
సొగసులు పోతునాన్రార్ మీరు?”, అంటూ అటు కొడుకునీ, ఇటు వియయ్పు వాళళ్నీ కలిపి నిషూట్రం వేసోత్ంది సావితర్మమ్.  

"ఏదో మా చినాన్నన్ కోడలు సుజాత మధయ్వరిత్తవ్ం చేసి, పూచీ ఉండబటిట్, ధైరయ్ం చేసాము. నటిట్ంటోల్ కంపూయ్టర పెటిట్, అందులోకి 
పెళిళ్కొడుకుని పిలిచి, అటు ఇటూ పెదద్లు కూరుచ్ని  పెళిల్చూపులు కానిచేచ్సారు. ఇంకా నయం పెళిల్కనాన్ తరలివసుత్నాన్డు పెళిళ్కొడుకు, సంతోషం," అని 
ఆపకుండా చెపుప్కు పోతూనే ఉంది. సైక్ప లో జరిగిన మనివ్త పెళిల్చూపులు ఆవిడకి వింతగానూ, చికాకుగానూ అనిపించాయి. 

"నానీ ... మీరోజులోల్లా అనీన్ కుదరవు కదా ఇపుప్డూ! అవనీన్ వదిలేసేయ, చూడు నా డిజైన . బాగుందా? ఇందులో మా ఇదద్రి పేరుల్ 
ఉనాన్య తెలుసా ? కనిపెటాట్లి నువువ్, ఇటు రా నానీ,” అంటూ మనివ్త టాపిక ని మారేచ్సింది.  టౌన నుండి వచిచ్న మెహందీలు వేసే అమామ్యి, పకక్నే 
ఒకేలాంటి లంగా వోణీలోల్ ఉనన్ ఇదద్రు అమామ్యిలకు చక చకా  పెటట్డం మొదలెటేట్సింది.  వాళుల్ మనివ్తతో పాటూ చదువుకుని, పర్సుత్తం బెంగళూరులో 
ఇలుల్ తీసుకుని, కలిసి ఉంటూ జాబస్ చేసుత్నన్ మనివ్త ఫెర్ండస్.  పలెల్టూరిలో పెళిల్, అందుటోల్నా  తమ కోల్జ ఫెర్ండస్ లో మొదటి పెళిల్ అనే ఉతాస్హం వాళళ్ 
నవువ్లోల్నే  కనిపిసోత్ంది. బామమ్ మాటలు వింటూ ఆనాటి పెళిల్ కబురుల్ చెపిప్ంచుకుంటూ, ఆడపిలల్లంతా నవువ్తూ  పెటిట్ంచుకుంటునాన్రు మెహందీ .  
నాయనమమ్ మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి, దగగ్రగా లాకుక్ంటూ ఒక ఫోటో తీయించుకుంది మనివ్త. తరావ్త ఒకే లాంటి బటట్లోల్ ఉనన్ సేన్హితురాండర్ంతా 
కలిసి "బైరడస్ మైడస్ " ఫోటోస రకరకాల పోజులు పెటిట్ తీయించుకునాన్రు.  
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అంతలో వంట మాసాట్రు దిగాడు తన పటాలంతో. అదే సమయానికి మనివ్త అమమ్గారు కూడా ఊళోళ్ ఉనన్ తోడికోడళల్ందరిని 
పిలుచుకొచిచ్ంది, లడూడ్లు పటట్డానికి సాయానికి. ఇంటోల్ పెళిళ్కి బంధువులే లడూడ్లు పటట్డం అదొక సరదా. వంట మాసాట్రు చేసిచిచ్న బూందీని అందరూ 
అలా మధయ్లో ఉడడ్గా వేసుక్ని, చేతులకి నెయియ్ రాసుకుంటూ, లడూడ్లు చెయయ్డం పార్రంభించారు. ఇక సావితర్మమ్కి ఎకక్డ లేని హుషారు వచేచ్సింది. 
వాళళ్పై అజమాయిషీ చేసూత్ తాను కూడా కూరుచ్ంది.  

ఇలాంటి సమయం కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్ మనివ్త, తన సేన్హితులైన అను, దివ్జా లతో కలిసి బయటికి బయలుదేరింది. 
నాయనమమ్ హడావిడిగా ఉంది కదా అని, మెలిల్గా పిలుల్లాల్ బయటికి కదిలారు. ఎంత మెలిల్గా గేటు తీసినా , సావితర్మమ్ పటేట్సింది దొంగలని.  

" ఎకక్డికే మనూ, బయలేద్రావూ? రేవు పెళిల్కూతురిని చేసుత్నాన్ము, కాసత్ ఇంటిపటుట్నే ఉండరాదు!" అని కేకేసింది కూరుచ్నన్ 
చోటునుండే.  

"నానీ, మరేమో చెరుకు తోట చూసాత్మనాన్రు మా వాళుళ్. అలా వెళిల్ వసాత్ం నానీ . మళీళ్ రేపు పెళిల్కూతురిని చేసాక ఎకక్డికి పంపవు 
గా, ఒకక్సారి తోట చూసి వసాత్ను" అని గోముగా అడిగింది.  

ఏడుమలెల్ల ఎతుత్ తెలుగుతనం, అంత గారంగా అడిగితే కాదనే దముమ్ ఎవరికి ఉంది కనుక.  
"సరే వెళిల్ రండి, డొంక దారిలో వెళుళ్, ఊరోల్ అందరి కళళ్లో పడకుండా. దిషిట్ తగులుతుండి," అని కేకేసింది సావితర్మమ్ చెరో చేతితో 

లడుడ్ంటలు చుడుతూ ..  
“హమమ్యయ్,” అని అనుకుని, ముగుగ్రూ బయలుదేరారు. డొంక వెంబడి బయలుదేరి, మామిడితోపు దాటుకుని, గార్మ దేవత గుడి 

వెనగాగ్ ఉనన్ చెరుకు తోటకి వెళాల్రు ముగుగ్రు. ఏపుగా పెరిగిన తోట, వారి లాగే పరువంతో మిస మిస లాడుతూ, వాళళ్ నవువ్లకి పోటీగా అనన్టుల్ గాలికి 
ఊగుతూ చిరు సవవ్డి చేసోత్ంది.  పచచ్ని పరికిణి పై ముదురు నీలం డిజైనర ఓణీతో, మెడలో నాయనమమ్ వేసిన సావ్తిహారంతో, నవువ్తునన్పుప్డు ఊగే 
బుటట్ కమమ్లతో , గటుట్పైన పడకుండా జాగర్తత్గా నడుసుత్ంటే వసంత కనయ్లా ఉంది మనివ్త.   

కాసత్ దూరం నడిచాక పొలం మధయ్లో చాపలా ఉనన్ విశాలమైన రాయిపైన కూరుచ్నాన్రు ముగుగ్రు మితుర్లు. ఆ రాయిని ఆనుకుని 
ఉనన్ చింత చెటుట్, మన కావయ్ నాయకి ఎండకి కందకుండా ఉండేటటుట్ గొడుగుపటిట్ంది. కనెన్ పిలల్ల నవువ్లకి, పులకించినటుట్గా చింతచెటుట్ కూడా చలల్ని 
గాలిని వీసూత్ తన పూతని రాలుసోత్ంది వాళల్పై.  

"ఇంతకీ మీ బావ నుండి, ఫోన వచిచ్ందా మను? నీ ఉతత్రం తనకి చేరేసాడా?" కూడా  తెచుచ్కునన్ లడుడ్ంటని కసుకుక్న కొరుకుతూ 
మోచేతిపైన వెనకుక్ వాలుతూ అడిగింది అను! 

"ఏంటో దీని వెరిర్, ఎలుల్ండి పెళిల్ పెటుట్కుని, ఇపుప్డీ పిచిచ్ వేషాలేంటే బాబు. పైగా ఉతత్రాల గోలేంటే!" అంది దివ్జ. 
"ఈపాటికి ఫోన చెయాయ్లె బావ. వచేటపుప్డే అడిగాను అకక్ని, బావ  బయలేద్రాడంట . అందుకే ఇకక్డికి తెచాచ్ మిమమ్లిన్. ఇకక్డైతే 

సిగన్ల బాగా వసుత్ందట. ఇంటోల్ అసస్లు రాదు, మిదెద్ పైకి ఎకిక్ ఊరంతా వినపడేటటుల్ అరిసేత్ తపిప్ంచి అవతలి వారికి ఏమీ వినపడదు. " 
ఇంతలో మనివ్త తన బావకి చేసుత్నన్ కాల కనెకట్ అయియ్ంది.  
"హలో ... ఆ… బావా…...తను కలిసాడా? ... నేనిచిచ్న లెటర ఇచాచ్వా?...ఒపుప్కునాన్డా?... సరే సరే బావా!! ..పీల్జ ఈ ఒకక్సారికి 

..ఇంక ఏం అడగను నినున్ ..థాంకస్ ఎ లాట ." అంటూ ఫోన కట చేసింది.  
అపప్టిదాకా మనివ్త  ఏకపాతార్భినయం చూసుత్నన్ ఇదద్రూ, ఆసకిత్గా ముందుగు జరిగారు. దివ్జ భుజం పై ఆతర్ంగా ఒరిగి పోయిన 

అను, "ఏంటంటే ..ఒపుప్కునాన్డా? .. వావ ..థిర్లిల్ంగ... లైఫ టైం ఎకీస్ప్రియనుస్   ,"...అంటూ ఆనందంతో చపప్టుల్ కొటిట్ంది.  
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"నీ మొహం, నాకైతే ఎందుకో భయంగా ఉందే. సిటీలోల్, టౌనల్లో ఓకే గానీ , పలెల్లోల్ ఇంత సాహసం ఎందుకే బాబు. ఒకక్రికి తెలిస్నా 
రచచ్ రచైచ్ పోతుంది. అసస్లే మీ నానమమ్ మమమ్లిన్ బంగారు తలుల్లని సరిట్ఫికెట ఇచిచ్, ‘మీరేమిటోళుల్’ అని కూడా ఆరాతీసేసింది. తేడా వొసేత్ ...వామోమ్ !" 
అంది దిజుజ్, గాలోల్ చేతులు ఊపేసూత్ ....   

"ఎలుల్ండి ఈపాటికి పెళిల్ అయిపోతుంది. ఇపుప్డు ఈ సవ్తంతర్ం అవసరమా? చకక్గా అమెరికా సంబంధం. ఎందుకొచిచ్న గొడవా!! 
"అని దివ్జ అంటుండగానే తన  నోరు మూసేసింది అను.  

తన సేన్హితురాళల్ మాటలు వింటూ, పైకి లేచిన మను, వాళళ్ని కూడా బయలేద్రదీసింది. ఎండ దిగిపోవడంతో కాసత్ చలల్బడి, హాయిగా 
వీసోత్ంది గాలి. కాసత్ దూరం వెళాళ్క , మోటార పంప దగగ్రికి వచాచ్రు. మోటార  పంపు లోంచి దూకే నీళళ్ని పటట్డానికి చినన్సైజు సివ్మిమ్ంగ పూల అంత 
గుంటని తవివ్ , అందులో కరెంటు ఉనన్పుప్డు నీరు  నింపి, అవసరమైనపుప్డు నీరు పొలం లోకి వదిలేలా గటుట్ కటాట్రు.  

నిలువ నీటిలో అకక్డకక్డా నాచు పటిట్,  గటుట్ చుటూట్తా ఉనన్ కొబబ్రి చెటల్తో ఎంతో అందమైన పెయింటింగ లాగా ఉంది. నీళళ్ని 
చూడగానే దివ్జ, అను చినన్పిలల్లైపోయారు. గటుట్పై కూరుచ్ని కాళళ్ని నీళళ్లోల్ పడేసి మెలిల్గా ఊపుతూ, చలల్టి నీళళ్ని, సాయంతర్ం వెచచ్దనానిన్ ఒకేసారి 
అనుభూతి చెందుతునాన్రు. మధయ్లో ఉనన్ మనివ్త  చెరో భుజం పై వాలి, తమ చేతులను పెనవేసుకునాన్రు సేన్హితులు ముగుగ్రూ .  సాయంతర్ం 
నీరెండలో, కొబబ్రాకుల మధయ్నుండి నీళల్పై పడడ్ బంగారు కిరణాలు, ముగుగ్రి పైనా నాటయ్ం చేసుత్నాన్యి.  

 పొడుగాగ్ ఉనన్ కొబబ్రి ఆకుతో నీటిపైన బొమమ్లు గీసూత్ తనలో తానే మాటాల్డుకుంటునన్టుట్గా చెపుతోంది మనివ్త, " బతకడానికీ , 
జీవించడానికి చాలా తేడా ఉందే. బతుకు పోరు లో ఎపుప్డైనా అలసిపోయినపుప్డు, జీవితం నిసాస్రమైనపుడు, తలచుకోడానికి కొనిన్ మధురమైన 
జాఞ్పకాలు ఉండాలి. అవి, జీవితం పై ఆశని కలుగజేసి, మరింత కొతత్ ఉతాస్హానిన్ నింపుతాయి. ఊహ తెలిసిన నాటినుండి పేర్మ పై నాకు చాలా గౌరవం, 
మంచి అభిపార్యం ఉనాన్యి. ఎంతో ఉనన్తంగా ఊహించుకునేదానిన్. అమామ్నానన్ , నాకు కావలసినంత సేవ్చచ్ని ఇచిచ్నా , బహుశా అందుకేనేమో నాకు 
ఎవరూ ఇంతవరకు నచచ్లేదు. కానీ, ఇది నా కోరిక వే, పెళైళ్తే ఇవనీన్ కుదరవని కాదూ….. ఆ పేర్మా, ఆ అధికారం వేరు. ఇది నా లాసట్ ఛానస్, ఇక పై 
అడుగు పెటట్బోయే జీవితానిన్ ఎదురొక్ని, నాకు తోడుగా నిలిచి ననున్ ఊరడించే ఒకక్ అనుభూతి, నాకు చాలా అవసరం." అంటూ చెపప్డం ఆపింది. 

ఎంతో సునిన్త మనసుక్రాలు, భావుకురాలు ఐన తమ సేన్హితురాలి మనసుస్ తెలిసిన ఇదద్రూ, చెరో బుగగ్ పై ముదుద్ పెటుట్కునాన్రు.  
" మనూ, ఆరేళళ్ నా లవ సోట్రీ లో అలకలు, కోపాలు, కాంపర్మైసూల్, గీర్టింగ కారుడ్లూ, చోకేల్టుల్ తపప్ ఏమి ఎరుగమే. నినున్ చూసేత్ 

తెలుసోత్ంది పేర్మ గురించి తెలియాలంటే, పేర్మికులై ఉండాలిస్న పని లేదు. పేర్మను పేర్మించగలిగే మనసుస్ ఉంటె చాలని. పైగా అబాబ్యిలతో పాటు 
పోటీగా చదువులోల్, ఉదోయ్గాలోల్ పరిగెతేత్ మనకి, సరుద్కుపోయే మనసత్తవ్ం తకుక్వ. అందుకేనేమో ఎమోషనల బేర్క డౌన కి ఎపుప్డు దగగ్రగా ఉంటాము 
మనం. ఎవరి పరుగులు వారివి అయిన నేటి లైఫ సెట్ౖల లోల్, జీవితాలను పెనవేసి ముడివేసే అనుభవాలు ముఖయ్మే కాదు అవసరం కూడా అనుకుంట," 
అంది దివ్జ.  

"ఏంటో మీ గోల. పదండి, పదండి.లేట అయియ్ంది, ఈపాటికి అపుప్డే పిండిన, ఫెర్ష పాలతో కాఫీ ఇసుత్ంది ఆంటీ" అంటూ 
బయలుదేరింది అను. 

 "ఏయ, కాసత్ ఉండవే బాబూ, పెదద్ దారి తెలిసిన దాని మాదిరి పోతునాన్వు. ఇది మా ఊరు, గురుత్ంచుకో! అటు వైపు కాదు, ఇటు వైపు. 
డొంక వెంబడి.  అటు వెళేత్ ఊరోల్ నుండి వెళాళ్లి. పర్తి ఇంటోల్నూ చుటట్మే, రేపు పొదుద్నన్ గానీ ఇలుల్ చేరం.."మందలించింది మనివ్త.  

“వామోమ్వ! మీ వాళళ్ కవ్శచ్న బాయ్ంకు కి, ఆనస్రస్ ఇవవ్డం …..ఇంపాజిబుల .."అంటూ పరుగున వెనకిక్ వచిచ్ మనివ్త చెయియ్ 
అందుకుంది అను. 
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 ముగుగ్రూ ఇంటికి వచేచ్సారు. మొహాలు కడుకుక్ని కాఫీలు, టిఫినుల్ కానిచాచ్రు. మనివ్తని వాళళ్ అకక్, మిదెద్పైకి వెళిల్  
ఎదురుచూడమంది.  కాసేపటికి అకక్, బావా మిదెద్పైకి వచాచ్రు. “అబాబ్, ఏంటే ఇంతసేపా?” అని విసుకుక్ంది మనివ్త, అకక్ని. 

"నీ మొకం. నీ ఆతర్ం అందరికి ఉండొదూద్.  వీళళ్ లడుడ్లు ఏమో గానీ, పావు గంట కోసారి కాఫీలు అంటారు. ఈ రొండు రోజులకీ 
కలిపి మొతత్ం మన ఊరి చెరువంతా కాఫీ పెటేట్సేత్ సరి. పైగా ఆ వంట మాసాట్రు అనీన్ ఒకక్సారి అడుగుతాడా అంటే, అదీ లేదు.. ఒకసారి చినన్ మికీస్ 
అంటాడు, ఒకసారి యాలకుల పాకెటట్ంటాడు .ఈయనకనాన్ మా ఆఫ షోర మేనేజర నయం. ఇహ నానీ చెపేప్ పనులతో పోలిసేత్ మా పార్జెకట్ మేనేజర 
అసలు దేవుడే ,” హైదరాబాద లో సాఫట్ వేర ఇంజినీరైన మనివ్త వాళళ్ అకక్, అలవాటులేని హడావిడి పనులకి విసుకుక్ంటూ పిటట్గోడపై వాలి 
చెపుప్కుంటూ పోతోంది .  

"సరేలే. అసలు పాయింటుకి రా, ఇంకాసేపాగితే మనూ ఏడేచ్టటుట్ ఉంది. మనూ, నేను రాతిర్ 9.30 కి ఇంటోల్ంచి బయలేద్రి బైక తో, 
ఊరి మొదటోల్ మైలు రాయి దగగ్ర ఉంటాను. నువువ్ సరిగాగ్ పావు గంట ఆగి, ననున్ కలుసుకో! సరేనా ? " 

"మరి తను?" అని అడిగింది మనివ్త ఆతర్ంగా! 
అకాక్ బావా ఒకరినొకరు చూసుక్ని  నవువ్కునాన్రు.  
"హీరో రాకపోతే ఎలా మరి సీన పండేది! హీరో ఎంటీర్ కూడా అదిద్రిపోయేలా చూసాత్ం లే!" అంటూ ఫోన రావడంతో పకక్కి వెళిల్, 

ఊరంతా వినపడేలాగా అరుసూత్ మాటాల్డడం మొదలుపెటాట్డు సిగన్లస్ అందక.  
పదవే కిందకి పోదాం అనన్ మనివ్తని లాగి కింద కూలేసూత్, "కాసేపాగవే బాబూ , పూలు కడదాం రమమ్ంటే , దివ్జాని, అనూని అకక్డ 

పెటిట్ వచాచ్. ఇపుప్డు వెళళ్గానే, జాకెటుట్ ముకక్లు, పసుపు కుంకాలు రిటరన్ కవరల్లో పెటట్మంటుంది నానమమ్ . కాంటార్కుట్కి ఇచేచ్సేత్ ఐపోయేదిగా అంటే, 
గయియ్ మని లేసుత్ంది.  కాసేపు కూరుచ్ని వెళాద్ం." అంది మనివ్త వాళళ్ అకక్.  

ఇంతలో సావితర్మమ్ కేకలెయయ్డంతో కిందకి దిగారు ఇదద్రు. వరండాలో కూరుచ్ని బుదిద్గా సనన్జాజులనీ, కనకాంబరాలనీ జతలు 
జతలుగా  సరుద్తోంది దిజుజ్, వాటిని చటుకుక్న లాకుక్ని, దారానిన్ సుతారంగా తిపుప్తూ మాల కడుతోంది  సావితర్మమ్.  మధయ్ మధయ్కి మరువం 
అందిసోత్ంది అను.  కిందికి దిగుతునన్ మనివ్తని చూసూత్ , "హేయ మనూ , నీకోసం మాతర్మే సెప్షల గా, మీ నానీ సవ్యంగా కడుతోంది, రేపు నీ జడ 
కోసం ," అంది.  

ఏదోలా నవేవ్సింది కానీ, మనివ్త మనసు మనసులో లేదు. ఒకక్సారిగా వాతావరణం అంతా గందరగోళంగా అయిపోయినటుట్ 
అనిపించసాగింది. తన గుండె చపుప్డు తనకే వినపడసాగింది. చూపులు తెలీకుండానే గోడపై గడియారం కేసి మాటి మాటికీ వెళుత్నాన్యి. ఫంక్షన హాలులో 
తన కోసం, ఏ చీరకా చీర జాకెటుట్, పెటిట్కోటు, నగలూ, పర్తేయ్కంగా ఒక పెటిట్లో సరుద్తూ మాటాల్డుతోనన్ అమమ్తో కూడా , మరబొమమ్లా ఊకొడుతూ 
ఉంది. తమ ఫెర్ండు బాధని గమనించి, పెళిళ్కూతురికి నిదర్ చాల అవసరం అని చెపిప్, తవ్రతవ్రగా  అనాన్లు  తినాన్మంటే తినాన్ము అనిపించి, ఎనిమిది 
కలాల్ మిదెద్ గదిలోకెళిళ్ పడుకునేసారు ముగుగ్రూ .   

నిమిషం  ఒక యుగం లాగా గుడుసుత్ంటే, నిదర్ నటిసూత్ సమయం కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్రు. ఇంతలో తొమిమ్దినన్ర కలాల్ వెళూత్ 
వెళూత్, మనివ్త వాళళ్ బావ, మిసడ్ కాల ఇచిచ్ వెళాళ్డు.  తన గుండె చపుప్డు తనకే వినిపిసూత్ ఉండగా, పార్ణం అంతా ఫోనోల్నే ఉందేమో అనన్టుట్, కాల్క లో 
మారుతునన్ అంకెలను చూసూత్ ఉంది మనివ్త. సరిగాగ్ పావుగంట తరావ్త నెమమ్దిగా లేచి, తానులేని సమయం లో మేనేజ చెయయ్మని సేన్హితురాళళ్కి 
చెపిప్, వెనక గుమమ్ంనుండి, బయలేద్రి, అపప్టికే తన కోసం ఎదుచూసుత్నన్ అకక్ తో కలిసి, ఊరి మొదలోల్ ఉనన్ బావ దగగ్రికి చేరింది. చపుప్న, ఇకక్డ 
ఉనన్టుల్ వచేచ్యాలి అని మనూకి చెపిప్, వెనుదిరిగింది మనివ్త అకక్ .  
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బావతో కలిసి బండిపై కూరుచ్ంది కానీ, ఎందుకో ఒళళ్ంతా చలల్బడిపోయింది మనివ్తకి. కొనిన్ పనులు అనుకునన్ంత తేలిక కావు.  
తెలీని ఒక సంచలనం, ఆనందం, భయం తనని ముపిప్రిగొనాన్యి.   

కొంచెం దూరం వెళాళ్క, చెరువు కటట్పైన బైక ఆపాడు మనివ్త బావ.  “జాగర్తత్ మనూ,” అని తాను అకక్డే ఆగిపోయాడు. ఆ చోటు 
మనివ్త వాళుళ్ చెఱకుని బెలల్ం ఆడించే గానుగ. కటట్కి  ఎడమవైపు ఉనన్ సనన్టి కాలిబాట వెంబడి కాసత్ ముందుకి వెళిళ్ ,చినన్ సిమెంటు గూడులో, కోలగా 
వునన్ నునన్ని నలల్ని రాయికి పసుపు రాసి, బొటుల్ పెటిట్న అమమ్వారి రూపుని దాటుకుని మలుపు తిరగగానే ,అదిగో అకక్డే ఉనాన్డతను. తాను 
చూడాలనుకునన్ వాడు. పుచచ్పూవులా పూసిన వెనెన్లోల్ , గడిడ్వాము ముందు, చెరువుకి ఎదురుగా , మిణుగురు పురుగులతో చుకక్ల తెర కపిప్నటుట్గా వునన్ 
కానుగ చెటుట్ కింద, పాత చెరుకు మిషనిన్ ఆనుకొని, ఈ దారి వెంబడి వచేచ్ తన కోసం ఎదురుచూసూత్… ఒకక్సారి ఊపిరి తీసోక్వడం ఆపేసింది మనివ్త. 
ముందుకి నడవాలంటే అడుగులు తడబడుతునాన్యి.  

"ఇంతదాకా వచిచ్, ననున్ ఇంత దూరం రపిప్చిచ్ , అంతలోనే అంత దూరంలో ఆగిపోయావేంటి అమామ్య?" అనాన్డు తను, చెయియ్ 
చాసూత్ .  

మంతర్ం వేసినటుట్ తన చేతిని, అతని చేతిలో పెటిట్ంది మనివ్త. అతని కూడా వెళిల్ , అకక్డే ఉనన్ చెకక్ బెంచిపై కూరుచ్నాన్రు, చెరువుకి 
ఎదురుగా . ఎపుప్డూ గల గలా మాటాల్డే మనివ్త, మొదటిసారి మాటల కోసం వెతుకుక్ంటూ ఉండిపోయింది. తన తనువంతా కనులై, అకక్డునన్ పర్తి, 
చినన్ విషయానీన్ నిశితంగా గమనిసూత్, గుండె గూటిలో భదర్ంగా దాచుకుంటునన్టుట్గా ఉంది. 

"మాటాల్డవా? అయితే వెళిల్పోనా ?" అనాన్డతను.  
చపుప్న చూసింది అతని కళళ్లోల్కి మనివ్త , కంగారుగా! 
"చీకటంటే భయం అనాన్వుగా? భయం వెయయ్లేదూ,?" చటుకుక్న అడిగేసి, మనసులో అంత చచుచ్ పర్శన్ వేసినందుకు తనని తానే 

తిటుట్కుంది మనివ్త. సెమినారల్లో, కానఫ్రెనుస్లలో దడ దడలాడించే పిలల్కి, మాటాల్డదామంటే ఇపుప్డు నాలుక తడబడిపోతోంది . 
"ఏమో, మీ ఊరోల్ వెనెన్ల ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఈ చోటు ఆ వెలుగులో ఇంకెంత బాగా ఉంటుందో, మనసు ఊరేటుట్ 

చెపేప్దానివి కదా, చూదాద్మనీ!! అందులోనూ ఈ రోజు లంగా ఓణీ వేసుకుంటాననాన్వు గా! వెనెన్లోల్ నడిచొచేచ్ ఈ కనెన్ బంగారుని ఎలా మిస అవావ్లి  
చెపూప్!!! పైగా వచిచ్ కలిసే వరకు మెసేస్జ లు , ఫోన కాలస్ బంద అని చెపాప్వు కదా! అందుకే  భయానిన్ అటకెకిక్ంచి వచేచ్సా!" అనాన్డతను .  

అందంగా నవేవ్సింది మనివ్త, ఆ వెనెన్ల రాతిర్కి ఇంకొనిన్ జిలుగులని అదుద్తూ.  
కాసేపు, లోకంలో ఎవరికీ అకక్రలేని, వారికి  మాతర్ం అపురూపమైనవీ అనుకునే విషయాలు మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్రు. మనివ్త 

తనకి తెలియకుండానే, అతని భుజంపై తల వాలిచ్ంది. తన వెనగాగ్ వచిచ్, తన నడుముని చుటిట్న అతని చెయియ్ , ఒక భదర్తాభావానిన్ కలిగించింది 
మనివ్తలో.  

కాసేపలాగే  ఉండిపోయారు ఇదద్రూ.. ఆ క్షణం అలాగే శాశవ్తంగా తమ గుండెలోల్ నిలిచిపోయేలా .   
"ఒక సెలీఫ్ తీసుకుందామా? " అడిగాడు అతను.  
" పీల్జ వదుద్. ఈ క్షణం ఇలాగే మన మనసుస్లలో మిగిలిపోనీ ... ఇది కేవలం మన ఇదద్రికే సొంతం.. మూడో కంటికి కాదు కదా, 

చివరికి కెమెరా కంటికి కూడా తెలీడానికి వీలేల్దు! మనం ఒకరినొకరం తొలిసారి కలుసునన్ ఈ క్షణం ఎపుప్డు కళుళ్ మూసుకునాన్, ఎదురుగా నిలిచే 
తియయ్టి సవ్పన్ం అయుయ్ండాలి," అంది మనివ్త,  తన చేతిలో ఉనన్ అతని చేతిని పెదవులకి ఆనుచ్కుంటూ. మనివ్త కోరికకు అంగీకారంగా , తన 
నడుముపై ఉనన్ పటుట్ని మరి కాసత్ బిగిసూత్ , దగగ్రికి లాకుక్నాన్డతను.  
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“అమామ్యిగారి కోరిక తీరినటేట్నా?” అడిగాడతను మనివ్త గుండెలపై మెలికలు పడి ఉనన్ సావ్తి హారానిన్ సరిచేసూత్! 
“అవును మరి, ఇదంతా నాకోసమేనా? మన కోసం కాదూ !! సైక్ప లో పెళిల్చూపులు కానిచేచ్సావు. నీకు పగలైతే నాకు రాతిర్! కాబటిట్ 

మాటాల్డేటపుప్డు ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరు ఎపుప్డూ  నిదర్లో జోగాడుతూ ఉండేవాళళ్ం. అపప్టోల్నే మా తాతయయ్ మా నానీని చూడడానికి, పెళిల్ ముందే 
వచేచ్వాడంట తెలుసా? మీ కనాన్ మేమే నయం అని నానీ నవివ్నపుప్డలాల్ ఎంత ఉడుకుక్నేదానోన్ !" ఉకోర్షం నటిసూత్, అతనిన్ కాసత్ విడిపించుకుని రెండు 
చేతులూ  నడుముపై పెటిట్ ఆరోపిసోత్ంది మనివ్త. 

"అవును మరి, వాళళ్ ఊరికీ వీళళ్ ఊరికీ ఈ చెరువేగా అడడ్ం, మనలా సపత్సముదార్లు దాటాలా ఏంటి? పైగా మేనతత్ కూతురిన్ 
చూడడానికి కూడా ఎంత సాహసం చేసి ఉంటాడో, తోటరాముడు తాతయయ్!" తనూ అంతే ఉడుకుక్నాన్డు. 

"అయినా నేనేమనాన్ బలవంతం పెటాట్నా, నీతో పెళిళ్చూపులోల్నే….. "  
"అవి పెళిళ్చూపులా?", దబాయించింది మనివ్త.  
"అదేలే, సైక్ప చూపులోల్నే, లోపల గదిలోకి వెళళ్మని, మాటాల్డానా లేదా? చేసుకుంటే ఈ అబాబ్యినే చేసుక్ంటా అని తెగేసి 

చెపిప్ందెవరో ?" అని తనూ దబాయించాడు .  
"నీతో కాసేపు మాటాల్డి, నినున్ కాదనే అమామ్యి ఎవరో చూపించు? పెదద్ పోజు కొటొట్దుద్లే!" వెకిక్రిసుత్నన్టుట్గా అంది మనివ్త .  
తనని పొగిడిందో, తిటిట్ందో అరధ్ం కాక, అయోమయం మొహం పెటేట్సాడు . 
“రేపొదుద్న పిలల్లకీ, వాలల్ పిలల్లకి చెపుప్కో, మేము రాతియుగం వాళళ్ లాగా ఒకక్సారి కూడా ఎదురెదురూ కలుసుకోకుండా పెళిల్ 

చేసేసుక్నాన్ం అని!! పపీప్ షేమ అయిపోతాం!” అంది. 
"ఎలాగూ  ఇంకో 48 గంటలోల్ అయిపోతాం కదా !!" చినన్పిలాల్డిలా మొహం పెటిట్ అనాన్డు .  
"ఏంటీ  అయేయ్ది ?" 
"పపీప్ షేమ !!" అంతే అమాయకంగా అనాన్డతను .  
"ఛీ ! నే చెపేప్దేంటి, నువ అడిగేదేంటీ ?" అలిగినటుల్గా చేసి దూరం వెళళ్బోయింది. 
చటుట్కుక్న  బలంగా వునన్ తన రెండు చేతులతో మనివ్త నడుం పటిట్ లాకుక్ని ఒళోళ్ కురోచ్పెటుట్కునాన్డతను.   
"సరే సరే మన కోసమే. ఒపుప్కుంటునాన్గా." అనాన్డు. 
తన చేతులని అతని మెడ చుటూట్ వేసి , అతని ఒళోళ్ ఒదిగి కూరుచ్ంది మనివ్త. "అలా ఉతత్రం రాసి తపప్కుండా రావాలిస్ందే అని, 

వచిచ్ కలిసేదాకా మాటాల్డనని రాసినందుకు కోపం వచిచ్ందా?" అడిగింది మనివ్త. 
"ఎకక్డో తిలక గారి అక్షరాలోల్ ఉండే, వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్, సవ్యంగా రమమ్నీ, కలవాలనీ ఉందని అంటే, రాకుండా ఉండగలనా?" 

అనాన్డతను.  
" నేను నమమ్ను," అంది మనివ్త తలెతిత్ చిలిపిగా తననే చూసుత్నన్ అతని కళళ్లోకి చూసూత్. 
"నిజం చెపప్నా? సరిగాగ్ పది రోజుల ముందు దిగానా ఇండియాలో, ఆలోపూ నువువ్ నీ పోసిట్ంగు, వీసా పనులు ముగించుకుని ఊరు 

వచేచ్సావు. ఇక నేను వసూత్నే షాపింగ అనీ, పెళిల్ పనులనీ హడావిడి పెటేట్సారు!!రోజూ చాటింగ చేసుక్ంటునాన్మా?, వీలైనపుప్డు సైక్ప లో 
చూసుకుంటునాన్ం కదా? మళీళ్ కలవడం ఎందుకూ అనుకునాన్ను నేను ! పైగా సిటీలో షాపింగ చేసి అలసిపోయి ఊరికి వచాచ్నో లేదో, బోలెడు చుటాట్లు, 
పెళిల్ పనులు. ఇంతలో మీ బావతో రాయబారం పంపావు.అది కూడా ఉతత్రం.నినున్ఫలానా చోట పెళిళ్కిముందు ఒకక్సారి కలుసుకోవాలి అనీ, అంతవరకు 



  

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net  

35   ¥q>bEc¥{MLjjÁ 

మెసేజీలు , ఫోనుల్ బంద  అని. కోపం రాదూ మరి! ఎంత భయపడుతూ వచాచ్నో తెలుసా? నువొచేచ్దాకా హనుమాన చాలీసా వింటూ కూరుచ్నాన్!! ఆ” 
అనాన్డు అమాయకంగా మొహం పెటిట్. 

"అంత కోపం వసేత్, మరెందుకు వచిచ్నటోట్?”  తాను అలిగి ఉనాన్ననన్ సంగతి మరచి, నవువ్తూ అతని  ముకుక్ పటిట్ లాగుతూ 
అడిగింది మనివ్త.  

"ఈ వెనెన్ల బొమమ్ కోసం, మన కోసం. ఒక జీవితానికి సరిపోయే తియయ్ని అనుభవం మనూ ఇదీ. నువువ్, నేను మనంగా మారడానికీ, 
ఎపప్టికీ ఒకక్టై ఉండడానికి మన ఇదద్రికి మాతర్మే సొంతమైన ఒక అనుభవం కావాలి అనాన్వు గా... అందు కోసం. మనం కాపురం మొదలుపెటేట్ 
కాంకీర్ట జంగల లో, మనకంటూ నీడనిచిచ్, పార్ణ వాయువుని అందించే మధురానుభవాలోల్ ఇది మొదటిది. ఇలాంటివి మరెనోన్ నీతో పంచుకోవాలని నేను 
ఎదురుచూసుత్నాన్ను మనూ .." అనాన్డతను తన ఒడిలోని మనివ్తని గాఢంగా గుండెలకి హతుత్కుంటూ.  

చినన్పప్టినుండీ వింటునన్ "మనూ " అనే పిలుపు, అతని నోటి నుండి వచేచ్సరికి , గమమ్తుత్గా, తాను అపుప్డే సరికొతత్గా పుటిట్నటుట్గా 
అనిపించింది మనివ్తకి.  మనసు పులకరించగా మరింత దగగ్రగా హతుత్కుంది అతనిన్. వారిరువురి హృదయాలు తమ జతులని సరిచేసుకుని, ఒకే 
తాళంతో కొటుట్కోవడం ఆరంభించాయి.  

ఆ వెనెన్ల బాసలే , వారి భావి జీవితానికి పూల బాటలు వేసుత్నన్టుట్గా ఉంది . 
కాసేపటికి ఇదద్రి ఫోనుల్ రింగైనాయి ." ఆ వచేచ్సుత్నాన్ం " అంటూ ఇదద్రూ అవతలి వారితో చెపాప్రు.  
"అవును ఇంతకీ నువువ్ కూడా తోడు తెచుచ్కునాన్వా?” మునిపంటికింద పెదవిని కొరుకుతూ నవావ్పుకుంటూ అడిగింది మనివ్త.  
"భయానికి, ఆడా మగా తేడాలేదమామ్య. మా బావ వచాచ్డు తోడు. మరి కాబోయే పెళిళ్కొడుకుని ఒంటరిగా పంపిసాత్రేంటి? అయినా 

మా అకక్ పెళల్పుప్డు ఎంత సరీవ్సు చేసాను తనకీ? ఆ మాతర్ం ఋణం తీరాచ్లి  కదా?" అంటూ నవావ్డతను, మనివ్త గుండెలు తుళిళ్  పడేలా, సనన్జాజుల 
వానలా ! 

"లవ యూ  " 
"నాకు తెలుసు అమామ్య" 
"మరి నువువ్?" అడిగింది మనివ్త.  
మాటలోల్ చెపప్లేను అనన్టుట్ మరొకక్సారి దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. 
ఉరకలు వేసూత్, కుదురులేకుండా పర్యాణిసుత్నన్ నది, సాగర సంగమం చేరగానే తన అలజడిని తగిగ్ంచుకుని, పర్శాంత అనంత 

సాగరునిలో ఐకయ్ం అయినటుట్. ఎనోన్ సందేహాలతో, అరధ్ం లేని భయాలతో, వునన్ మనివ్త మనసుకి కూడా, తన ఇనేన్ళల్ నిరీక్షణకి జవాబు దొరికినటుట్, 
పెనవేసుకునన్ది అతనిన్. 

వెళల్లేక వెళోత్నన్ మనివ్తని, మరొకక్ సారి దగరికి తీసుక్ని, నుదుటి పై ముదుద్ పెడుతూ, చెరో వైపు వీడిపోయారు, ఇంకో రోజులో 
ఒకక్టైయేయ్ వారిదద్రూ .  

ఇంటికి దగగ్రగా వసుత్ంటే, అంత దూరం నుండి, ఇంటికి కటిట్న సీరియల లైటింగులోల్ వెలిగిపోతునన్ "మనివ్త వెడస్  శరివ్ల " అనన్ 
బోరుడ్ని తృపిత్గా చూసుకుంది మనివ్త. 

PPP  
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పుషప్క మానం                      ర  కొపప్రపు 
 
  
 ఈ సంఘటనలు కొనిన్ వేల సంవతస్రాలవి. కాల గరభ్ంలో కలిసిపోయి, దాని ఛాయలు మన పురాణ ఐతిహాసిక కథలలో కనిపిసాత్యి. 
 

****** 
దాదాపు రెండు వేల సంవతాస్రాల కిర్తం, అవంతి రాజయ్ం,  ఉజజ్యిని నగరంలో భదర్భటుట్ అనే ధనికుడైన ఒక వరత్కుడుండేవాడు. తన 

వాయ్పార విషయాలోల్ చాలా సునిశితమైన దృషిట్ వుండేది. ఏదైనా మంచి లాభదాయకమైన విషయం గమనిసేత్, వెంఠనే పటేట్సేవాడు. అందుకే తరగని సంపద 
వచిచ్ంది.   వరహా ధరమ్ం చెయయ్డు.  ఉజజ్యిని నగర పెదద్లతో, మహరాజులతో మంచి సంభంధాలు ఉండేవి. 

అతనికి పుషప్ అని ఒకే కూతురు. సౌందరాయ్నికి మారు పేరులా ఉంటుంది. పాలరాతి ఛాయ,  చకక్గా దిదిద్నటుట్ వుండే కళుళ్, 
చూడడానికి ఒక అదుభ్తమైన దేవకనయ్లాగా ఉండేది. ఇరవై సంవతాస్రలొచేచ్సరికి, చదువుతో పాటు, మంచి లోక ఙాన్నం కూడా నేరుచ్కుంది. కాని 
చదువుకునన్ది వలల కాబోలు, తండిర్ లాగ కాకుండా, దయా దాకిష్ణాయ్లు, ఉపకార బుధిధ్ వునాన్యి. 

అదే ఊళోళ్ కాశీయపప్ అనే వాసుత్శిలిప్కి విశవ్కరమ్ అనే కొడుకు వునాన్డు. విశవ్కరమ్ చాలా సృజనాతమ్క  దృషిట్ కలవాడు.  కొతత్ కొతత్ గా 
ఆలో చించి, వాటి తాలూకు నమూనాలు తయారుచేసేవాడు. ఒక సారి ఒక దురిభ్ణి తయారు చేసి, దూరపు వసుత్వులు దగగ్రగా చూసే అవకాశం 
కలిపించాడు. ఇంకోసారి, కటట్డాలకి ఉపయోగించే సామాగిర్  తయారు చేసి, అవి వాళళ్ నానన్కు చూపించాడు. అవి ఆయనకి ఎంతగానో 
ఉపయోగపడాడ్యి. కాని ఆయనకు ఇవనిన్ అనవసరపు పనులుగా అనిపించాయి.   బుధిధ్గా తమకు అచొచ్చిచ్న పని, అనన్ం పెటేట్ పని చేసుకోకుండా, 
ఇలాంటి పనులేంటి?  అందుకే ఆయన తన కొడుకుని పోర్తాస్హించలేదు.  తెలిసిన వాళుళ్ ఆ అబాబ్యి ఎపుప్డూ ఏదో ఒకటి తయారు చెయయ్డం చూసి, 
ఒక పిచోచ్డని అనుకునేవాళుళ్. 

ఆ ఊళోళ్ పురుషదతుత్డు అనే వజార్లవాయ్పారి కొడుకునాన్డు. పురుషదతుత్డికి చినన్పప్టున్ంచి  ఏది కావాలంటే అది దొరికే 
అలవాటయియ్ంది. దాని మూలంగా, డబుబ్ందని అహంకారంతో పాటు, తమకంటే సాథ్యి లో తకుక్వుండే వాళళ్ంటే అసహయ్ం.  అతను భదర్బటుట్డి 
కుమారెత్కి అపుప్డపుప్డు ఖరీదైన బహుమతులు ఇసూత్ వుండేవాడు. భదర్బటుట్ కూడా, పురుషదతుత్డు తన కూతురుతో సనిన్హితంగా వుండడం చూసి ఏమీ 
అనేవాడు కాదు. వజార్ల వాయ్పారితో బంధుతవ్ం  కలుపుకుంటే తన వాయ్పారానికి కూడా మంచిదే కదా. 

పురుషదతుత్డుకీ, విశవ్కరమ్కీ ఆ పుషప్ అంటే ఇషట్ం. విశవ్కరమ్ వాళళ్ నానన్ తో పాటు భవనాలు, ఇళుళ్ కటేట్ పని నేరుచ్కునాన్డు. ఒకసారి 
భదర్భటుట్డుండే భవనానికి ఏదో మరమతుత్ పనులు చేసూత్, పుషప్ని చూసి మనసు పారేసుకునాన్డు.  

 తను మాతర్ం ఇదద్రినీ సమానంగా చూసేది.  విశవ్కరమ్ ఏదో వంకతో పుషప్ని అపుప్డపుప్డూ కలుసూత్ వుండే వాడు, తను తయారు 
చేసిన వాటిని ఆమెకు ఇచేచ్వాడు. కొనిన్ సారుల్ అవి పని చేసేవి, కొనిన్ సారుల్ మొరాయించేవి. పనిచెయయ్ని వాటిని సరిచెయయ్డానికి అతను పడే అవసథ్ చూసి, 
పుషప్ గల గలా నవేవ్ది.  కాని కించపరిచేది కాదు. పోర్తాస్హించేది. అతను చేసేవి కొతత్గా వునాన్యని, ఇంకా చేసూత్ ఉండమని చెపేప్ది. ఇంకేముంది? 
నచిచ్నమామ్యి ఇలాగ పోర్తాస్హమిసేత్ ఎకక్డలేని శకిత్ రాదు? 
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పురుషదతుత్డికి విశవ్కరమ్ వేసుత్నన్ వేషాలు తెలిసింది. ఒకసారి తన మందీ మారబ్లం తీసుకెళిళ్, వాళళ్ నానన్ ముందే హెచచ్రించాడు.  
ఇది తెలిసి కాశీయపప్ తన కొడుకుని అతని ముందే తిటిట్, మళీళ్ ఇలాగ జరగదని మాటిచాచ్డు.   ఇంక ముందు ఇలాంటి చెతత్ పనులు, ఊరికే కూరుచ్ని 
పనికిరానివి తయారుచెయయ్డం ఆపి, తన పనిలో బుధిధ్ పెటట్మనాన్డు. 

 మనసు ఊరుకోదు కదా. పైగా పుషప్ కూడా కాసత్ సేన్హంగానే వుంది. విశవ్కరమ్ రహసయ్ంగా కొతత్వి తయారు చెయయ్డం, ఏదో విధంగా 
కలవడానికి పర్యతాన్లు చేసూత్నే వునాన్డు. పుషప్ కూడా, ఇతను అందరిలాగా కాకుండా, కొంచెం విభినన్ంగా వుండడం, తనని నవివ్ంచడం చేసూత్ంటే 
కాసత్ మంచి అభిపార్యం కలిగింది. 

కొనిన్ రోజుల తరువాత, ఒక సారి తనను కలవమని పుషప్ తాలూకా ఎవరో వచిచ్ చెపాప్రు విశవ్కరమ్కి.  ఉజజ్యిని నగరం లోని ఒక 
వసత్ర దుకాణం కి రమమ్ని కబురు. అతను అకక్డికి వెళాళ్డు. దుకాణం బయట పుషప్ తన సేన్హితురాళళ్తో మాటాల్డుతూ వుంది. ఇతను వెళిళ్, మెలల్గా 
నసుగుతూ మీరు రమమ్ని చెపాప్రట అని అడిగాడు. ఆశచ్రయ్పోవడం ఆ అమామ్యి వంతయియ్ంది. తనేమీ రమమ్ని చెపప్లేదంది. ఈ తికమకేంటో అతనికి 
అరథ్ం కాలేదు. 

ఇంతలో పురుషదతుత్డు తన మనుషులేన్ కాకుండా, కొంత మంది రాజ భటులని కూడా వెంట తెచాచ్డు.  విశవ్కరమ్ని చూపించి అతనిన్ 
వెతకమనాన్డు. భటులు వెతికితే అతని దగగ్ర ఒక వజార్ల హారం దొరికింది.  పుషప్ నమమ్కశయ్ం కాని మొహంతో అతనిన్ చూసింది. విశవ్కరమ్ తనేమీ 
చెయయ్లేదని ఎంత మొతుత్కునాన్ భటులు వినలేదు. అకక్డే పడేసి చావు కొటుట్డు మొదలు పెటాట్రు. పురుషదతుత్డు వాళళ్ని ఆగమని, పుషప్తో ఈ హారం నీ 
కోసమని నేను తెసేత్, వీడు కొటేట్సి నీకిదాద్మనుకునాన్డు,  నీకు దగగ్రయేయ్ందుకు పర్యతిన్ంచాడు, ఇలాంటి అలగా జనానికి ఇలాంటి బుదుధ్లే వసాత్యని 
నోటికొచిచ్నటుట్ తిటాట్డు. ఇంకా నమమ్లేని సిథ్థిలో వుంది పుషప్..కింద పడి వునన్ విశవ్కరమ్ దగగ్రకెళిళ్ విషయం అడిగింది. అతని మళీళ్ తనేమీ చెయయ్లేదని 
చెపాప్డు. తనకు దగగ్రయేయ్ విషయం మటుకు వాసత్వమని, తనని పేర్మిసుత్నాన్నని చెపాప్డు. అది విని పురుషదతుత్డు బిగగ్రగా నవివ్, పది జనమ్లెతిత్నా 
తనలాంటి అమామ్యి అతనికి దకక్దని, ఎవరి సాథ్యిలో వాళుళ్ వుండాలని, అసలైనా నీ దగగ్రేముందని, ఎగతాళి చేశాడు. 

ఇంతలో ఈ గొడవ విషయం ఎవరో చెపేత్ భదర్భటుట్ తన కూతురిని వెతుకొక్ని వచాచ్డు. పురుషదతుత్డు విషయం చెపేత్, భదర్భటుట్ 
ఉగుర్డయాయ్డు. తన ఇంటికి పనికి వచిచ్, తన కూతురి మీద  ఆశపడడం నచచ్లేదు. విశవ్కరమ్ని తిటిట్, ముందు ఏదైనా పర్యోజకమైన పని చెయయ్మని, 
డబుబ్ సంపాదించి, అపుప్డు తనని చూసే సాథ్యికి రమమ్ని కూతురుని తీసుకెళాళ్డు. పురుషదతుత్డు భటులిన్ ఈ దొంగ ఇకక్డెందుకని చెపేత్, వాళుళ్ 
విశవ్కరమ్ని తీసుకెళిళ్ కారాగారంలో వేసారు. 

విషయం తెలిసిన కాశీయపప్, నానా తంటాలు పడి తన కొడుకుని విడిపిచిచ్కొని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ తిటిట్పోసాడు. పెదద్వాళళ్తో ఎందుకు 
పెటుట్కునాన్వని, ఆ వజార్ల హారం నువువ్ దొంగలించలేదని తెలుసని, కాని డబుబ్నన్ వాళళ్తో ఎందుకీ తలనొపుప్లని, మళీళ్ ఆ అమామ్యి వంక చూడొదద్ని 
చెపాప్డు. తండిర్ వెళిళ్పోయిన తరువాత, తలిల్ వచిచ్ దెబబ్లు మీదా వేడి గుడడ్తో వతుత్తూ, ఎందుకురా ఇవనీన్ మనకు, నువేవ్వో తయారుచేసుకుంటునాన్వు 
కదా, ఊరికినే పనికిరానివి తయారుచెయయ్డం కంటే  ఏదైనా ఉపయోగపడేది చెయయ్మని ఓదారిచ్ బటట్లు బయట ఆరెయయ్డానికి వెళిళ్ంది. 

విశవ్కరమ్ బయట మంచం మీద పడుకొని, జరిగిన సంఘటనలనీన్ గురుత్ తెచుచ్కుంటునాన్డు. ఏదైనా కొతత్ది తయారు చేసి అందరినీ, 
ముఖయ్ంగా ఆ భదర్భటుట్ని, పుషప్ని అబుబ్రపరచాలి. దాని మూలంగా పేరు పర్ఖాయ్తలే కాకుండా, డబుబ్ కూడా సంపాదించాలి. ఇంతవరకూ ఎవవ్రూ 
ఊహించనిది, అదుభ్తమైనది  చెయాయ్లి. డబూబ్, పేరు అతయ్వసరం. అపుప్డు ఆ పురుషదతుత్డి మీద కూడ కసి  తీరుచ్కోవాలి.  ఎలా? ఏం చెయాయ్లి? 

ఏదో చెయాయ్లని కసి, తపన వునాన్ ఏం చెయాయ్లో తోచల..పడుకొని ఆకాశంలోకి చూసేత్ పకుష్లు ఎగురుతునాన్యి...మనకు కూడా 
ఎగిరే శకిత్ వుంటే బాగుండు. తల తిపిప్ పకక్న చూశాడు. తన తలిల్ బటట్లు ఆరేసోత్ంది, వాటికి దగగ్రగా చకెక్ల పొయియ్ మీదా గినెన్లో ఏదో ఉడుకుతోంది. ఆ 
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పొయియ్ కారణంగా వచేచ్ పొగతో బటట్లు పైపైకి లేసుత్నాన్యి. విశవ్కరమ్ మళీళ్ ఆకాశంలోని పకుష్ల వంక చూశాడు. మళీళ్ తల తిపిప్ ఆ పొగ, బటట్ల వంక 
చూశాడు.    

మెదడులో ఒక మెరుపు. ఒకక్ క్షణం ఆలోచించాడు. అవును, చెయయ్చుచ్. తనేం చెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో అరథ్ం అయియ్ంది. దిగుగ్న 
లేచి గటిట్గా అరిచి, వాళళ్మమ్ని గటిట్గా హతుత్కునాన్డు. వాళళ్మమ్ ఆరేసిన పెదద్ కొలత బటట్లు  పీకి ఇంటోల్కి పరిగెతాత్డు.  ఆవిడ ఉలికిక్పడి, తన కొడుకు 
ఇంక పూరిత్గా పిచిచ్వాడైపోయాడని అనుకుంది.    

ఒక రోజు తరువాత అతననుకునన్ది తయారు చేశాడు. ముందు బటట్లనీన్ ఒకదానికొకటి జత చేసి కుటిట్, దాని కింద తాళుళ్ కటిట్, 
వాటికి ఒక లోహం డబాబ్ కటాట్డు.  ఆ డబాబ్లో చెకక్ పులల్లు పెటిట్ పొగ వచేచ్లా చెశాడు. ఆ పొగ రావడం దావ్రా జత చేసిన బటట్లు ఒక పెదద్ బుడగ లాగ 
ఉబిబ్ పైకి లేచింది. అతను సంతోషంతో చపప్టుల్ కొటాట్డు. ఇంక దీనిని పెదద్ది చేసేత్ తను ఈ గాలి బుడగలో కూరుచ్ని ఆకాశయానం చెయయ్చుచ్.   
పర్పంచంలో ఆకాశయానం చేసిన మొటట్మొదటి మనిషి తనే అవుతాడు. అంతే కాకుండా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి తవ్రగా కూడా వెళళ్చుచ్. 

 నెల రోజులు కషట్పడి ఇంకో పెదద్ గాలి బుడగ తయారు చేశాడు.  తెలిసినవాళళ్ందిరికీ ఊరి బయట రమమ్ని, సోమవారం ఉదయం 
ఆకాశయానం చేసే మనిషిని చూడొచచ్ని చెపాప్డు. ఎవరూ ఇతనిన్ పటిట్చుచ్కోలేదు. ఆ రోజు ఒక పటుట్మని పది మంది కూడా రాలేదు. అయిన సరే 
విశవ్కరమ్ సిధధ్మయాయ్డు. సమయానికి తన పెదద్ గాలి బుడగలో పొగ రాజేసేత్, అది మెలల్గా పైకి వెళళ్డం మొదలెటిట్ంది. కింద వునన్వాళుళ్ నోరెళళ్బెటాట్రు.  
ఆ బుడగ అలా నెమమ్దిగా ఎగురుతూ, చాలా ఎతుత్కు చేరి, గాలి వలల్ చాలా దూరం వెళిళ్, అయిదు కోసుల (10 మైళుళ్) దూరంలో వునన్ గార్మం దగగ్ర 
దిగింది. అకక్డి వాళుళ్ ఇదేంటో తెలీక భయంకంపితులయియ్, దానిన్ తగలబెటట్డానికి వసేత్, విశవ్కరమ్ కాళాళ్ వేళాళ్పడి ఏదో చెపిప్ మళీళ్ ఉజజ్యిని కి 
వచాచ్డు. 

ఈ విషయం దావానలంలా వాయ్పించింది. చివరికి పుషప్కి, భదర్భటుట్కి, పురుషదతుత్డికీ కూడా చేరింది. చివరికి ఉజజ్యిని మహరాజుకి 
కూడా తెలిసింది. ఆయన కబురంపాడు. తనే సవ్యంగా వచిచ్ చూసాత్నని, మళీళ్ చెయయ్మని ఆదేశం. విశవ్కరమ్కి తననుకొనన్ అవకాశం దకిక్ంది. 
మహరాజు గారు మెచిచ్తే ఇంక తనకు తిరుగుండదు. పుషప్ని అడిగే తాహతు కూడ వుంటుంది అపుప్డు. 

ఇంకో నెల రోజుల తరువాత ఊరి బయట, ఇసక వేసేత్ రాలని జనం మధయ్ మహరాజు గారు, ఆయన మందీ మారబ్లం ఉనాన్రు. 
పుషప్, ఆమె తండిర్ భదర్భటుట్, పురుషదతుత్డు కూడా వచాచ్రు. ఇంక విశవ్కరమ్ బుడగ లోకి  ఎకుక్తూ పుషప్ వంక చూశాడు. తన అందమైన చిరునవువ్తో 
తలాడించింది. అతను కూడా చినన్గా నవివ్ ఆమె వైపు చెయియ్ వూపాడు. పురుషదతుత్డు వైపు చూసేత్ అతను కూడా నవువ్తునాన్డు. విశవ్కరమ్కి చితర్ం గా 
అనిపించింది. ఎందుకు నవువ్తునాన్డు? సరే వెళేళ్ సమయమయియ్ంది. 

గాలి బుడగ మెలల్గా పైకి లేచింది. హాహాకారాలు జనం లోంచి. అలాంటి దృశయ్ం ఎనన్డూ చూడలేదు. బుడగ పైపై కి వెళుత్ంటే 
విశవ్కరమ్ కింద చూసూత్ అందరికీ చెయియ్ ఊపుతునాన్డు. ఇంతలో పెదద్ కుదుపు. కటిట్న తాళళ్లో ఒకటి ఊడొచిచ్ంది.  తను నిలొచ్ని వునన్ డబాబ్ కిందకి 
వంగింది..దాని మూలంగా అతను  జారి అంత ఎతుత్ నుండి దాదాపు కిందకు పడిపోయేవాడు. కాని డబాబ్ అంచు పటుట్కొని, పైకి పాకాడు. లోపల బుడగ 
ఎగరడానికి పెటిట్న పొయియ్ కూడా జారుతోంది. అది జారితే మొతత్ం బుడగ మంట అంటుకుంటుంది. దానిన్ ఇంకో చేతోత్ పటుట్కొని కింద కదలకుండా 
పటాట్డు. 

ఇపుప్డరథ్మయియ్ంది అతనికి పురుషదతుత్డు ఎందుకు నవువ్తునాన్డో. లేదు, తను విఫలం కాకూడదు. ఎలాగైనా సరే ఆ గార్మం దాక 
వెళాళ్లి. ఈ పొగ పొయియ్ జరగనంత వరకు పరావ్లేదు. దానిన్ అలానే పటుట్కొని ఒక చేతోత్, ఇంకో చేతోత్ బుడగ తాడుని పటుట్కొని వేళాళ్డుతూ అలా ఆ 
గార్మం వచేచ్వరకు ఉనాన్డు. 
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 అకక్డ మహరాజుగారి భటులు అతనిన్ మళీళ్ మహరాజు గారి దగగ్రికి వెనకుక్ తీసుకొచాచ్రు. జనాలందరూ విశవ్కరమ్ని చుటుట్ 
ముటాట్రు. మహరాజుగారి ఆనందానికి అవధులు లేకపోయింది. అతనిన్ విపరీతంగా మెచుచ్కొని, తన మెడలోని హారాలిన్ బహుమతులిచిచ్, ఇక నుంచి 
రాజయ్ సభలో ముఖయ్ సలహా దారుడిగా ఉండాలని, రాజాయ్నికి అవసరమైనపుప్డు ఉపయోగపడే వసుత్వులు తయారు చెయాయ్లని చెపాప్రు. ఇంత కంటే 
కావలిస్ంది ఏముంది? 

అందరూ వెళిళ్న తరువాత, భదర్భటుట్, పుషప్ వచాచ్రు. పురుషదతుత్డు ఎకక్డా కనిపించలేదు. భదర్భటుట్ మెదడు చురుగాగ్ పని చేసింది. 
ఈ బుడగ దావ్రా తన వాయ్పారం ఇంకా పెంచుకోవచుచ్.. నిజంగా ఆకాశమే హదుద్. పైగా మహరాజుగారి కి అతయ్ంత ఆంతరంగీకుడైయాయ్డు. అవకాశానిన్ 
ఎలా పటాట్లో వరత్కుడికి బాగా అనుభవం. ఇంతకు ముందు జరిగినవి మరిచిపోవాలని, ఇదద్రికీ ఇషట్మైతే పెళిళ్కి కూడా అభయ్ంతరం లేదని చెపాప్డు. పుషప్ 
అందమైన నవువ్ చూసి, విశవ్కరమ్ మాటలేల్కుండా వుండిపోయాడు.. 

************ 
ఇదద్రికీ పెళిళ్ జరిగి సంవతస్రమయియ్ంది...సంపద, పేరు, మరాయ్ద అనీన్ వచాచ్యి.. 
ఒక రోజు తన భవనం బయట వుంటే, తన మామగారు భదర్భటుట్,  ఎవరొ ముగుగ్రు తమ పరివారంతో రావడం కనిపించింది. తన 

దగగ్రికి వచిచ్ "వీళుళ్ ఏదో దీవ్పం నుంచి వచాచ్రు. మన భాష రాదు. కాని తెలిసిందేంటంటే నువువ్ చేసిన బుడగ గురించి విని, దాని కోసం వచాచ్రు.." 
వాళళ్ వంక చూసేత్ వేరే దేశసుథ్లులా వునాన్రు. తనని పరిచయం చేసుకునాన్డు. 
"నా పేరు విశవ్కరమ్. ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు?” 
  మామగారు వాళళ్తో చెపేత్, వాళుళ్ ఏదో చెపాప్రు.  మామగారు మళీళ్ మాటాల్డుతూ, 
"వీళుళ్ లంక దీవ్పం నుండి వచాచ్రట." 
"అలాగా, మీకు పుషప్క విమానం కావాలా?" 
మామగారు అరథ్ం కాక చూసారు. 
"అదే, మీ కూతురు, నా భారయ్ అయిన పుషప్ పేరే పెటాట్ను నా గాలి బుడగకి. తనే కదా దానికి సూఫ్రిత్"   
 మామగారు వాళళ్తో ఏదో చెపిప్, మళీళ్ అనాన్రు. 
"ఈయన పేరు కుబేరుడు. వారి అనన్గారు లంక దీవ్పానికి చకర్వరత్ట. నీ గాలి...అదే పుషప్క విమానం చకర్వరిత్ గారికి కావలట. ఏదో 

ముఖయ్మైన పని వునన్దట దానితో. కొనిన్ మారుప్లు చెయాయ్లట." 
"అలాగా..ఆ చకర్వరిత్ పేరు?" 
వాళళ్తో మాటాల్డి చెపాప్రు మామగారు 
"రావణ చకర్వరిత్" 
 

PPP 
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పా  నిండుగా నది                     డా. గరిమెళల్ నారాయణ  
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 "సూరాయ్రావు మాషాట్రి రిటైరెమ్ంట రేపు సాయంతర్ం. ఏమైనా వార్సివవ్గలవా?" 
నా ఫోన-కాల చివరిలో మా బావగారు అడిగారు. 
ఊహించని ఈ విషయానికి నేను తేరుకొని "మాషాట్రు అపుప్డే రిటైర అవుతునాన్రా?" అనుమానం కనాన్ ఎకుక్వ ఆశచ్రయ్మే నాది. 
"అమెరికా నుండి అయయ్ వచేచ్ వరకూ ఇకక్డ అమావాసయ్ ఆగదండి!" నవువ్తూ ఆట పటిట్ంచారు. 
"నానన్ గారి రిటైరెమ్ంట నాటికి అతనికి పదేళళ్ సరివ్స మిగిలి ఉందని తెలుసు. పదేళుళ్ గిరుర్న తిరిగి పోయాయా! ఇంతకీ, నేను 

ఎపప్టిలోగా వార్యాలి?" 
"రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకలాల్ నాకు ఈమైల లో పంపితే మిగతాది నేను చూసుకుంటాను. ఉపాదాయ్యులు విదాయ్రుధ్ల తరపున 

వార్సేత్ బాగుంటుంది" అనాన్రు.   
"తపప్కుండా పర్యతిన్సాత్ను" అని బావ గారికి చెపిప్ సెలవు తీసుకునాన్ను. 
నేను ఆ రోజు చెయయ్వలసిన పనుల జాబితాలో ‘సూరాయ్రావు మాషాట్రి రిటైరెమ్ంట సభలో అతనికి ఇవవ్డానికి కవిత వార్సి ఈమైల లో 

పంపాలి’ అని వార్సుకుని ఎదురుగా ‘అమెరికా కాలమానం పర్కారం రాతిర్ తొమిమ్ది గంటల ముపైప్ నిమిషాల లోపల’ అని వార్సుకునాన్ను. 
అనుకునన్ సమయము కనాన్ రెండు గంటల ముందే కవిత ను ఈమైల చేశాను. బావగారు ఆ కవితను మెచుచ్కుంటూ పది 

నిమిషాలలో జవాబు ఈమైల ను పంపారు. ఆ తరువాత నాలుగు గంటల తరువాత మరొక ఈమైల ను నాకు పంపారు. ఆ ఈమైల కు చేసిన అటాచెమ్ంట 
లో సరావ్ంగ సుందరంగా కాపీ చేసి ఫేర్ం కటట్బడి బహుమతిగా ఇవవ్డానికి సిధధ్ంగా ఉంది నేను  నాలుగు గంటల కిర్తం వార్సి పంపిన కవిత. దళసరి 
ఆకుపచచ్ని రంగు కాగితం మీద ముతాయ్ల కోవ లాంటి బావ గారి చేతి వార్తలో ఆకరష్ణీయంగా ఉంది. సెక్చ పెనున్తో బాపుగారి లిపిలా వార్సిన అక్షరాలు, 
కవితకు చుటూట్ గీసిన అంచులూ, దానికి చేసిన లామినేషన, చుటూట్ అదాద్ల ఫేర్ం తో వెరసి నా అక్షరాలు చేసుకునన్ పూరవ్జనమపుణయ్ం అకక్డ 
కనిపించినటట్నిపించింది.  

ఉదయం నుండీ మాషాట్రి గురించి ఆలోచనలు పునశచ్రణం అవుతునాన్యి.  
సూరాయ్రావు మాషాట్రు నానన్ కనాన్ పదేళుళ్ చినన్ వారు. అటట్డుగు సాథ్యి నుండి సవ్శకిత్ తో ఎదిగిన గొపప్ మనిషి.  ఉపాధాయ్యుడిగా 

అనేక విషయాలలో చెరగని ముదర్ వేసి  రేపటి పౌరులను తీరిచ్దిదేద్  సూరాయ్రావు మాషాట్రు అంటే మా అందరికీ చాలా ఇషట్ం.  
నేను ఆయన దగగ్ర చదువుకోక పోయినా, నానన్కు తరువాత అకక్ బావ గారికి అతను వేరు వేరు పాఠశాలలలో సహ-ఉపాధాయ్యుడు 

కావడం తో అతని గురించి చాలా విషయాలు పర్సాత్వనకు వచేచ్వి. ఇండియాలో నా కాలేజీ చదువులు రోజులలో మాషాట్రు పలుమారుల్ వాళళ్ సూక్లు కి 
ననున్ ఆహావ్నించారు. బడిలో పిలల్లకు కధలు, సైనస్ విషయాలు లాంటివి చెపప్మనే వారు. పిలల్లకి నా అతిధి బోధన ఇషట్ంగా ఉండేది. అలాంటి 
సమయాలలో ఒకోక్సారి మాషాట్రి బోధన తీరు, చెపేప్ విషయాలు, పిలల్లకు ఆయన పటల్ ఉనన్ గౌరవ మరాయ్దలు నా దృషిట్కి వచిచ్ మాషాట్రి మీద నా 
అభిమానానిన్, గౌరవానిన్ అంతలింతలు చేసేవి. అవనీన్ నా దృషిట్ పథం లో శాశవతమైపోవడంతో కవితను ఈ రోజు అలవోకగా వార్యగలిగాను. 
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చినన్పప్టి నుండి పుటిట్న రోజు, పెళిళ్ వేడుకలులాంటి పలు కారయ్కర్మాలకు కవితలు వార్సి బహుమతి గా ఇవవ్డం నాకు అలవాటు. ఆ 
అలవాటు వలన నాకు వచిచ్న పర్శంసల మాట ఎలా ఉనాన్, నాకు ఇతరుల మీద ఉండే ఇషాట్నిన్ వారి పటల్ నాకునన్ శేర్యోభావానిన్ చెపుప్కోడానికి ఈ 
కవితలు సాధనాలుగా ఉపయోగపడేవి. ఆ అలవాటే ఈ రోజు ఈ కవిత వార్సి ఇచేచ్టుట్ చేసింది. వార్సిన కవితలు నాకు ఎపుప్డూ గతమై పోతాయి. కానీ 
వయ్కుత్లు మాతర్ం ఎపుప్డూ వరత్మానం గానే అనిపిసాత్రు. 

రిటైరెమ్ంట సభలో మాషాట్రు తో పాటూ, ఉపాధాయ్యులు మరియు విదాయ్రుధ్లు ఆ కవితను, అది వార్సిన ననూన్ మెచుచ్కునాన్రని అకక్, 
బావ గారు చెపాప్రు. అలాగే, సూరాయ్రావు మాషాట్రు నా కేష్మ సమాచారాలు కూడా అడిగి తెలుసుకునాన్రని చెపాప్రు. 

*** 
మాషాట్రి రిటైరెమ్ంట జరిగి ఐదేళుళ్ దాటి పోయింది.  
నెల రోజుల పాటూ సెలవు పెటిట్ అమెరికా నుండి ఇండియా వెళిళ్న నా కారయ్కర్మాల చిటాట్ను అమామ్ నానన్ల సహాయం తో సిధధ్ం 

చేశారు అకాక్ బావగారు. నా భారాయ్ పిలల్లూ కొదిద్ రోజులు మా అతాత్రింటోల్ ఉంటామనాన్రు. నేను కూడా ఆ సమయానిన్ నా తలిల్దండుర్లు తోబుటుట్వులతో 
గడపాలనుకునాన్ను. ఆ సమయము లోనే ఒక రోజు ను మాషాట్రిని కలవడానికని  నిరణ్యించి, అకాక్ బావ గారు తో కలిసి ఆయన ఉంటునన్ ఊరు 
విషుణ్పురానికి వెళాళ్ను. 

ఎంతో కాలం కావడం తో మాషాట్రుని, అతని భారయ్నీ చూశాక అమామ్ నానన్ను చూసినంత సంతోషంగా అనిపించింది. నా 
నమసాక్రానికి పర్తిగా మాషాట్రు ననున్ ఆలింగనం చేసుకునాన్రు. ఆ సప్రశ్ కీ ఆపాయ్యత కీ కళుళ్ వరిష్ంచాయి.  

ఆ తరువాత కుశల పర్శన్లు, ఫలహారాలు, కాఫీ టీలు రెండు గంటల సమయానిన్ మాకు తెలియకుండా చేసేశాయి. మా నానన్గారు 
అడిగినంత ఆపాయ్యంగా నా ఉదోయ్గం, పర్గతి, అమెరికా సంగతులు వంటి వివరాలనీన్ మాషాట్రు  దంపతులు అడిగారు. నేను కూడా వారి ఆరోగాయ్లు, 
బాగోగులు, వారి పిలల్ల కుటుంబాలు మొదలైన ఇతాయ్ది విషయాలను గురించి ఇషట్ంగా అడిగి తెలుసుకునాన్ను. అకాక్ బావ గారు మాషాట్రిని సంవతస్రానికి 
ఒకక్ సారైనా కలుసుత్ంటారు. అందువలన వారిదద్రూ ఎకుక్వసేపు పేర్క్షకుల పాతర్లనే పోషించారు.  

మరొక పది నిమిషాలలో బయలేద్రాలని మేము చేతి గడియారాలను చూసి సైగలు చేసుకునాన్ము. 
మా సైగల అరాధ్నిన్ గర్హించారో ఏమో మాషాట్రు లేచి వెళిళ్ ఇంటిలో నుండి గోడకు తగిలించి ఉనన్ ఒక అదాద్ల ఫేర్ం ను తీసుకు వచిచ్ 

నా ముందుంచారు. అది మాషాట్రి రిటైరెమ్ంట సందరభ్ంగా నేను వార్సిన కవిత అని గురుత్పటట్డానికి అటేట్ సమయం పటట్లేదు. 
దాని మీద ఏ దుమూమ్ ధూళీ లేవు. అక్షరాలనిన్ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. ఆ కవితను అంత మంచి గా వార్సి ఫేర్ం చేయించిన బావగారి 

వైపు కృతజఞ్తగా చూశాను. దానిని గోడకి తగిలించి శర్దధ్గా చూసుకుంటునన్ మాషాట్రి వైపూ కృతజఞ్తగా చూశాను. కవితలో ఇలా వార్సి ఉంది. 
  మీరే మా బంగారు బాటల పాఠాయ్ంశం 
పిర్యమైన సూరాయ్రావు మాషాట్రికి, 
బడికైతే 
పదవీ విరమణ టాటా చెపిప్ 
మరి రాను అంటారేమో కానీ 
భరోసా ఇచిచ్ మరీ మీరు తీరిచ్దిదిద్న 
బాలల బంగారు బాటలలో మాతర్ం 
ఎపుప్డూ తారసపడుతూనే ఉంటారు మాషాట్రూ! 
 
అందరిలో ఒకరిలా  ఉంటూనే 
మీదైన సూప్రిత్ ముదర్ను మా ఉపాధాయ్యులలో వేశారు 
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మేము చెపేప్ పాఠాలలో 
మీరు తపప్క తొంగి చూసుత్ంటారు మాషాట్రూ! 
 
మీ ఎకాక్లూ లెకక్లూ వలెల్ వేసిన చిరుతలకే 
'పిలల్లాల్రా పాపలాల్రా రేపటి భారత పౌరులాల్రా' అనే 
పాటనూ నేరిప్ 
వితత్నాలకు మీరే నీరూ సారం చేరాచ్రు. 
పువువ్లోల్ ఫలాలోల్  కూడా ఉండేదీ మీరే మాషాట్రూ. 
 
తలిల్ని పేర్మించమనో 
తలిల్ లాంటి భాషను పేర్మించమనో 
దైవం లాంటి వృతిత్ని పూజించమనో 
పర్పంచానిన్ వీకిష్ంచగలిగే ఆంగల్ం నేరచ్మనో 
మీరు చెపప్కపోయినా 
మీరు చేసి చూపిన మారగ్ము 
మాకు చెపప్కనే చెబుతుంటుంది మాషాట్రూ 
 
విరామమెరుగక శర్మించినందుకు 
విశార్ంతిలో కొంత సేద తీరండి 
మీలో గరావ్నిన్ పూయించబోయే 
విదాయ్రుధ్ల భుజాలు తటట్డానికి మాతర్ం 
ఎపప్టిలా సిధధ్ంగా ఉంటూనే ఉండండి మాషాట్రూ 

(- గౌరవ అభిమాన హృదయాలతో, ఉపాధాయ్యులు మరియూ మీ విదాయ్రుధ్లు) 
“నేను ఈ కవిత వార్సిన విషయము పూరిత్గా మరచిపోయానండి. అమెరికాలో వార్సిన కవిత మీ ఇంటి వరకూ పర్యాణించి ననున్ 

చాలా సంతోషపరిచింది. ధనయ్వాదాలు మాషాట్రూ” అనాన్ను.  
“ధనయ్వాదాలు మీకు నేను చెపాప్లి. మీరు వార్సిన ఈ కవిత పర్యాణం అది మా ఇంటికి చేరడం తో ఆగిపోలేదు” కొనసాగింపుగా 

అనాన్రు మాషాట్రు. 
"మరి!?" తెలియని కుతూహలం తో అడిగాను. 
నాకు దగగ్రగా తన కురీచ్ని జరుపుకుని చెపప్డం పార్రంభించారు. 
"పెదద్వనుకునన్ సమసయ్లనీన్ నాకు ఎపుప్డో తీరిపోయాయి. అంటే పిలల్ల చదువులు, పెళిళ్ళుళ్, పురుడులూ, మనవలూ మనవరాళూళ్ 

పుటుట్కలు వంటివనీన్ను. అవనీన్ సవయ్ంగా జరిగిపోయి రిటైర అయేయ్నాటికి నాకు పర్శాంతమైన జీవితం సిదధ్ంగా ఉంది". 
"మంచిదే కదా మాషాట్రు! మీరు ఈ విషయములో కూడా అదృషట్వంతులే" అకక్యయ్ అంది మెచుచ్కోలుగా. 
"లేదమామ్, పర్శాంతత ఎపుప్డూ ఒకేలా ఉండదు" అనాన్రు. అలా అనన్పుప్డు ఆయన భృకుటి మీద ముడతలు కనిపించాయి.  
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మళీళ్ తనే అనాన్రు. "ఏ పనీ పాటూ పెదద్గా లేకనో, మరి  టీవీ లో వారత్లు చూసూత్ వారాత్ పతిర్కలు కూడా అదే పనిగా తిరగేసూత్ 
అందరి సమసయ్లూ నావిగా భావించడం వలల్నో ఏమో నాకు తవ్రగానే జీవితం అంటే విరకిత్ కలగడం మొదలయియ్ంది. ‘అనుభవించినది చాలు ఇక తనువు 
చాలిదాద్మా’ అని చాలా సారుల్ అనిపించింది." 

మాషాట్రి మాటలకు అతని భారయ్ గంభీరంగా అయాయ్రు. మేము ముగుగ్రమూ అవాకక్యాయ్ము. 
అతను ఉపాధాయ్యుడిగా అనేకమంది జీవితాలను తీరిచ్దిదాద్రు. సిథ్రంగా జీవించడం నేరిప్ంచారు. అంతటి పెదద్ మనిషి ఈ రోజు ఇలా 

మాటాల్డటం మాకు నమమ్శకయ్ం కావటేల్దు.  
మా అనుమానానిన్ ఎకుక్వ సేపు కొనసాగనివవ్క మళీళ్ అతను చెపాప్రు. 
“అలాంటి సమయాలలో నా భారయ్ నాకు కొండంత ధైరయ్ం చెపిప్ జీవితానిన్ నిలిపింది. సరిగా అపుప్డే నీవు వార్సిన ఈ కవితను కూడా 

పదేపదే చదువుకునాన్ను. తెలియని శకిత్ వచిచ్ంది. జీవితం మీద మరింత ఇషట్ం కలిగింది.” 
నాకు ఆ మాటలకి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించి కుతూహలం పెరిగింది. అకాక్ బావ గారిదీ కూడా అదే పరిసిథ్తి. 
"నీ కవితలో ఆశావాదం ఉంది. కాదు కాదు. ఆశావాదంతో ఆ కవిత నిండి పోయింది. అందులో పడమటి సంధయ్ చాలా అందంగా, 

పరిపకవ్ంగా కనిపించింది. దానిని కోలోప్దలచుకో లేదు. వృధాగా పోనివవ్దలచుకోలేదు. అపుప్డే ఒక మంచి నిరణ్యం తీసుకునాన్ను" అతను చెపుప్కుంటూ 
పోతునాన్రు.  

ఆ మాటలు వింటునన్కొదీద్ పర్పంచం పెదద్గా గొపప్గా తోచింది.  ఆయన మాటలు ఏవో దిశలకు నిరేద్శాలుగా అనిపిసుత్నాన్యి. అతని 
నిరణ్యం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనన్ కోరిక మరింత ఉతాస్హంగా ఆయన మాటలు వినేటుట్ చేసోత్ంది. 

"నీ కవిత నా జీవితములో ఇంత ఆశను కలిగ్సేత్, ఇలాంటి కవితలు మరెందరి జీవితాలలోనో వెలుగులు నింపగలవని అనిపించింది. 
కానీ నాకు కవితవ్ం రాదు. ఒక వేళ, నేను కవితవ్ం లా వార్సినా చదివి నాలా అందరూ అరధ్ం చేసుకుంటారో లేదోనని అనుమానం. ఏదైనపప్టికీ మంచి 
అక్షరాలలో ఏదో మహతుత్ ఉంటుందని ఎపప్టినుండో తెలిసిన విషయమే మరొకసారి రూఢిగా అనిపించింది. అక్షరాలంటే పదాలు, వాకాయ్లూ అందులో 
పొదిగిన భావాలు, మనం పరిపూరణ్ శేర్యోభిలాషిలా మరొకరి పటల్ ఆశించిన ఆశలూ అనిపించింది” 

వాకర్ప్వాహం లో ఆవేశానికో ఏమో దగుగ్ వచిచ్ అడుడ్కటట్ వేసింది.  
అపుప్డతని భారయ్ అనాన్రు. 
“అవును బాబూ పదిమందికీ పర్యోజనం కలిగేలా ఏమైనా వార్యాలనుకునాన్రు. అపప్టి నుండీ ఇపప్టి వరకూ వార్సుత్నాన్రు. నువువ్ 

ఇచిచ్నటేట్ ఫేర్ము కటిట్ మరీ అందిసుత్నాన్రు. ఆయన కి ఇపుప్డు ఏ దిగులూ లేదు. సమయము ఎలా గడుసుత్ందో అనన్ చింత అసస్లు లేదు” 
కొతత్గా అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటునాన్ము. 
అంతకంతకూ ఉతుస్కత పెరుగుతోందే తపప్ తగగ్డం లేదు. మాషాట్రు తిరిగి అందుకునాన్రు.  
“ ఈ రోజులలో చినన్ చినన్ విషయాలకే పిలల్లు మొదలు పెదద్ల వరకూ ఆతమ్హతయ్లు చేసుకుంటునాన్రు. మా సేన్హితుడు గణపయయ్ 

కూతురు పనేన్ండేళళ్ పిలల్ ను అసత్మానం టి.వీ. చూడొదద్ని తలిల్దండుర్లు మందలించారని బొదిద్ంకలమందు తాగేసింది. ఆ మందు కకిక్ంచి దానిని 
బతికించుకోడానికి తాతలు దిగి వచాచ్రు. అలాగే పంట గతి ఏమౌతుందోననన్ దిగులుతో మా ఊరి రైతొకరు మంచం పటిట్ పోయాడు. అతిత్ంటివారు పదే 
పదే కటన్ం అడుగుతునాన్రని ఒక ఆడపిలల్, ఎదగడానిన్ ఓరుచ్కోలేక ఉదోయ్గం లో దెబబ్కొటాట్రని మంచి వయసుస్లో ఉనన్ అబాబ్యి ఉరి వేసుకు 
చచిచ్పోయారు. ఇలా నితయ్ం కుంగుబాటుల్, ఆతమ్ హతయ్లూ పెచచ్రిలిల్ పోతునాన్యి. నా వంతుగా నేను ఏదో ఒకటి చెయాయ్లనిపించింది. ఈ కవిత వలన 
అనుకోకుండా నేను అదనంగా పర్యోజనం పొందాక అరధ్ం అయియ్ంది." 

మాషాట్రి భారయ్ దూరంగా అదాద్ల బీరువాలో ఉనన్ అటట్లకి అతికించిన రంగు కాగితాలు, సెక్చ పెనున్లూ, పెనిస్ళూళ్, ఖాళీగా ఉనన్ 
ఫొటో ఫేర్ములూ తీసుకొచిచ్ చూపించారు.  
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‘ఇవి కాదు అసలువి చూపిసాత్ను’ అని మళీళ్ ఆ గది లోకి వెళిళ్ ఒక ఫైల తీసుకొచిచ్ మాకు ఇచాచ్రు. అందులో మాషాట్రి సవ్దసూత్రిలో 
పెదద్ పెదద్ అక్షరాలు వార్సి ఉనన్ కాగితాల దొంతర ఉంది. మొదటి కాగితం పై ఇలా వార్సి ఉంది.  

"రంగ బాబు గారు, 
మీరు చాలా మంచోళుళ్. గొపోప్ళుళ్. దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగయ్ం ఇచాచ్డు. నూరేళుళ్ కూడా ఇంతే ఆరోగయ్ంగా బతకమని 

కోరుకుంటునాన్డు. మీకు చేతనైనంతలో మీ కుటుంబంలో బాధయ్తలనీన్ మీరు చకక్గా నిరవ్హించారు. చినన్పుప్డు మా పాప కనిపించకపోతే మీ 
దంపతులిరువురూ కలిసి ఊరంతా వెదికి మరీ మా పిలల్ను తెచిచ్ మాకిచాచ్రు. మీ తముమ్డు కి పార్ణం మీదకి వసేత్ మీరొకక్రూ పటాన్నికి వెళిళ్ డాకట్ర ని 
తెచిచ్ అతని పార్ణం నిలబెటాట్రు. ఊరిలో పిలల్లు రాతిర్ పూట పరీక్షల సమయములో చదువుకునే బిలిడ్ంగ కటట్డానికని చందాలు అడిగితే మీరు ఐదు వేల 
చందా ఇచాచ్రు.  మీరు ఇలాంటి మంచి పనులెనోన్ చేశారు. అందరి మంచీ కోరుకునాన్రు.  మీకు ఆ దేవుడి దయ వలన ఎపుప్డూ ఏ కషట్ం రాలేదు. రాదు 
కూడా. మీకు మీ కుటుంబానికి నా లాంటి చిరు సేన్హితులు అనేకమంది ఎపుప్డూ అండగా ఉంటారని, మీ బాగుని, ఆరోగాయ్నిన్, ఆనందానీన్ 
కోరుకుంటారనీ ఎపుప్డు మరిచి పోకండి." 

ఆ వాకాయ్లు చదివి ముగుగ్రం ఆనంద చకితులమయాయ్ము. 
రెండవ కాగితం వెంటనే తీసి చూశాము. 
"అబాబ్యి సుధాకర బాబు, 
నువువ్ పటన్ం లో చదువుకోడానికి వెళుత్నాన్వని ఊరిలో అందరూ సంతోషంగా ఉనాన్రు. నా దగగ్ర చదువుకుని నువువ్ ఎదిగినందుకు 

నాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. మీ అమామ్ నానాన్ నినున్ పార్ణాలలో పెటుట్కుని పెంచారు. నువువ్ చదువులోల్ బాగా రాణించి మంచి ఉదోయ్గంలో చేరితే 
నినున్ చూసి మీ అమామ్ నానేన్ కాదు, ఊరు ఊరంతా గరవ్ పడుతుంది. ఒక వేళ, ఏ కారణం తో ఐనా అనుకునన్టూట్ జరగక పోతే నీ మేలు కోరే వాళుళ్ 
ఊరి నిండా ఉనాన్రని గురుత్ చేసుకో. నినున్ తిరిగి గాడి లో పెటుట్కోగలరు. నితయ్ం ఉతత్రాలు వార్సూత్నో ఫోనులూ చేసూత్నో మీ అమామ్ నానన్ల బాగోగులు 
తెలుసుకుని నీవి వారికి చెబుతూ ఊండు. సదా నీ బాగును, నీ వలన ఊరికి కొంత బాగును మేము కోరుకుంటునాన్ము." 

వేరొక ఉతత్రమూ ఇలాగే నిండా వయసుస్ పెరిగి వృధుధ్లైపోయిన దంపతులకు వార్సినది. మరొక ఉతత్రం పెళిళ్కి సిదద్ం అవుతునన్ 
పెళిళ్కూతురికి, ఇంకొకటి కాపురానికి వెళుత్నన్ ఆడ పిలల్కి, మరొకటి కూతురు పుటిట్న సందరభ్ములో ఇదద్రు దంపతులకీ, ఇలా వందకు పైగా చకక్ని 
అక్షరాలతో ఉతత్రాల లాంటి ఉదేద్శయ్ వచనాలు కనిపించాయి. ఇవనీన్ ఫేర్ములలో పెటిట్న తరువాత కాపీ తీసినందుకు నిదరశ్నంగా పర్తి కాగితానికీ చుటూట్ 
ఫేర్ం అంచుల ఆనవాళళ్ గీతలూ కనిపించాయి.  

తనకు తెలిసిన మనుషులని కాపాడుకోడానికీ, బాగు పరచుకోడానికీ మాషాట్రు కంకణం కటుట్కునాన్రని అరధ్ం అయియ్ంది.  
తనకి పెదద్ ఆసిథ్ పాసుత్లూ బాయ్ంకు నిలవలూ ఏవీ లేక పోయినా మాషాట్రు ఊరందరి తరపునా వకాలాత్ పుచుచ్కుని ధైరయ్ వచనాలు 

కాగితాల నిండా పలికారు. వినడానికి తన చెవి ఉందనాన్రు. కషాట్లు చెపుప్కోమనాన్రు.  
ఇలాంటి భరోసా ఇచేచ్ ఉతత్రాలో లేదా వాకాయ్లో చదివితే ఎవరికి మాతర్ం బతుకు మీద రోత పుడుతుంది. ఎవరికి మాతర్ం దురుభ్దిద్ 

పుడుతుంది. పైగా ఈ వాకాయ్ల పర్భావానికి తమను తాము తీరిచ్దిదుద్కునన్ ఎవవ్రూ తిరిగి ఇలాంటి వాకాయ్లు వార్సి పదిమంది మేలూ కోరుకోకుండా 
ఉండలేరనిపించింది.  

నా ఆలోచనలకు అంతరాయమిసూత్ మాషాట్రి భారయ్ ఖాళీ ఐన కాఫీ గాల్సులు అందుకుంటూ అనాన్రు. 
“ఇపప్టి వరకూ ఈ ఉతత్రాలు అందుకునన్ అందరూ మాషాట్రిని పర్తి రోజు తలచుకుంటునాన్మని చెపాప్రు. వారి కుటుంబ సభుయ్లు, 

బంధు మితుర్లు కూడా గోడకి తగిలించుకునే వీలుండే ఈ ఉతత్ర సందేశాలని పర్సాత్విసూత్ మెచుచ్కుంటునాన్రని కూడా తెలిసింది” చెబుతునన్పుప్డు ఆవిడ 
కళుళ్ మెరుసుత్నాన్యి.  
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నినాన్- నేడూ                                        డా. భ  దుల 

“కొందరు ఎవరికి వారే ఇలాంటివి వార్సుకుని గోడలకి తగిలించుకుని వారిని వారు ముఖయ్మైన వారిగా భావించుకుంటునాన్రట. 
ఇంకొందరు తమకూ ఇలా వార్సి ఇవవ్మని మాషాట్రిని పార్ధేయపడుతునాన్రు. ఇంకా తమకు తెలిసిన వారికి బహుమతిగా ఇవవ్డానికి ఇవి ఎలా వార్యాలో 
మాషాట్రిని అడిగి తెలుసుకుంటునన్ వారు కూడా ఉనాన్రు.  వారు మాతర్మే కాకుండా వారి వారంతా కూడా పలుసారుల్ మాషాట్రికి కృతజఞ్తలు చెపాప్రు. 
చూసుత్ంటే మాషాట్రు అనుకునన్ది అవుతునన్టేట్ అనిపిసోత్ంది” తమ అనుభవాలను హుషారుగా మాతో పంచుకునాన్రు. 

నేను కవిత రూపంలో ఏమి చెపాప్నో మరచిపోయాను. కానీ మాషాట్రు ఆ కవిత పేరు తో పెదద్ యజాఞ్నికే శీర్కారం చుటాట్రు. ఆ యజఞ్ 
ఫలాల గురించి నాకు ఏ సందేహమూ కలగటేల్దు. ఏ అపనమమ్కమూ లేదు. 

సజల నయనాల తో మాషాట్రు దంపతుల నుండి సెలవు తీసుకుని ఇంటికి పర్యాణమయాయ్ము. ఆ తరువాత అమెరికాకి వెళాళ్క కూడా 
ఈ విషయాలు గురుత్కు వచిచ్న పర్తి సారీ ఎవరో నా భుజం తడుతునన్టుట్ లేదా వేరెవరి భుజమో నేనే తడుతునన్టూట్ భావనలు కలుగుతునాన్యి. 
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" రోజులు రోజు రోజుకీ మారిపోతునాన్యి" అంది శారద చదువుతునన్ పేపర పకక్న పెటిట్ నిటూట్రుసూత్. 
ఆమె అనన్ తీరుకు ఫకుక్న నవావ్డు గోపాల. “ రోజూ మారే దానేన్ రోజు అంటారు. ఎలాగో చెపప్నా? నేడు రేపటిని నినన్వుతుంది, 

అలాగే " అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ భరత్ గోపాల ని ఆపి.. 
" అబాబ్! నేను అంటునన్దేమిటి? మీరు చెపుత్నన్దేమిటి?" అంది విసుగాగ్.. 
"నీవనన్దే నేననన్దీ!” అంటూ రాగం తియయ్బోయి ఆమె ముఖం చూసి ఆపేశాడు. “నువెవ్ందుకో కాసత్ అపెస్ట అయినటుట్ 

కనిపిసుత్నాన్వు శారూ!  ఏమయింది?" అనాన్డు నెమమ్దిగా. 
" ఫలానా అని లేదు లెండి.. రోజు రోజుకీ వెరిర్తలలు వేసుత్నన్ పోకడలు చూసుత్ంటే మనమూ, మనతోపాటు ఈ సమాజమూ 

ఎటువెళుతోందా? అనిపిసోత్ంది నాకు. అపుప్డపుప్డు పేపర చదవాలనాన్, నూయ్స చూడాలనాన్ కూడా భయం వేసోత్ంది" అంది కాసత్ వేదన ధవ్నిసుత్నన్ 
గొంతుతో.. 

" మారుప్ సహజం శీర్మతిగారు. నినన్ ఉనన్ది నేడు ఉండదు, నేడు మనం అనుకునన్ది రేపటికి పనికి రానిదవవచుచ్.. ఎవరో 
పర్ముఖులు చెపిప్నటుట్ మారుప్ మాతర్మే శాశవ్తం" అనాన్డు నవువ్తూ.. 

" అయినా ఇపుప్డు నినన్ంత కలత పెటిట్న విషయమేమిటో తెలుసుకోవచాచ్?" అనాన్డు కొంత నాటక ఫకీక్లో. 
" ఇదిగో ఇది చూడండి.. ఈ మాజీ విశవ్సుందరి తనకి కావలసినపుప్డు పిలల్లు కలిగేలా తన అండాలను ( ఎగస్) ని ఎనోన్ ఏళళ్కిర్తం  

భదర్పరుచుకుందిట. ఇపుప్డు తను కోరుకునన్ వాడిని పెళిళ్ చేసునాన్కా, తనకి బిడడ్లని కనాలనిపించిన తరుణంలో వాటిని ఉపయోగించి పాపకి 
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జనమ్నిచిచ్ందిట. అది చాలా పర్ముఖంగా పర్చురించారు పేపరల్లో, టీ.వీలోల్ చెపుత్నాన్రు ఇది ఒక ఉదాహరణ మాతర్మే, ఇలా ఎందరో అమామ్యిలు ఈ బాట 
పటిట్ తమ కలలని సాకారం చేసుకుంటునాన్రు అంటూ పెదద్ వాయ్సం రాశారు. ఆమె ఫోటోలు కూడా వేశారు. చూడండి" అంది శారద. 

గోపాల తల పంకించాడు.. ఆమె భావం అతనికరధ్ం అయింది అపప్టికే. అయినా కానటుట్గా..  
" గుడ.. అభివృదిధ్ చెందిన విజాఞ్నపు మహతయ్ం.. వెరీ నైస" అనాన్డు.. 
" ఏమిటి నైస? ఇలా ఎవరిషట్ం వచిచ్నటుట్ వారు చేసేత్ దీనిన్ నైస అంటారా? విపరీతం అంటారు. ఏం ఆ అమామ్యి కేం 

కొముమ్లునాన్యా? చకక్గా సరి అయిన వయసులో సకర్మంగా చేసుకోవచుచ్ కదా? అపుప్డేమో చదువులనీ, ఉదోయ్గాలనీ, కెరియర లనీ, ఈ పిలల్ లాంటి 
వారి విషయం లో అయితే మోడలింగ లనీ, పర్కటనలనీ ఇలా గడిపేసి. ఆ తరవాత తీరిగాగ్ ఈ ఆలోచనలకి మళళ్డమెందుకు?ఈ విపరీతపు 
ధోరణులెందుకు?" అంది.. ఎందుకో తెలీదు కానీ ఆమె గొంతులో చినన్ పాటి కోపపు జీర.. 

" ఆ అమామ్యి జీవితం, ఆ అమామ్యి ఇషట్ం.. మధయ్లో మనకెందుకూ అభయ్ంతరం?" అనాన్డు గోపాల. 
మూడు దశాబాద్ల సహచరిగా తన ఇదద్రు పిలల్ల తలిల్గా శారద ఆలోచనలూ, అభిపార్యాలు అతనికి బాగా తెలుసు. పెదద్లు కుదిరిసేత్ 

శాసోత్ర్కత్ంగా జరిగిన వివాహం తమది. అతత్మామలకు అనుగుణంగా కొనాన్ళుళ్ వారితో కలిసీ, ఆ పైన తన ఉదోయ్గ రీతాయ్ విడిగానూ కాపురం చేసి మంచి 
ఇలాల్లు  అనిపించుకునన్ మహిళ శారద.  

ఒక గృహిణి గా, యాభై కి అటువైపు అడుగుపెటిట్న మహిళగా జీవితం పటాల్, సమాజం పటాల్ ఆవిడకి నిరుద్షట్మైన 
అభిపార్యాలునాన్యి. అవే సరి అయినవి, అందరూ అలాగే నడుచుకోవాలనన్ అమాయకతవ్మూ ఉంది.. అదే గోపాల కి అనిన్ంటికనాన్ ఇషట్మైనది. తను 
నమిమ్నదానిన్ సరి అయినది అని బలంగా నమిమ్ వాదించే భారయ్తో వాదులాడడం అతనికో గొపప్ సరదా.. 

" నేడు శీర్మతికి మాతోటి వివాదం" అంటూ పాటలు పాడి  మరీ ఆమెతో వాదిసాత్డు.. సరదాకే అని తెలిసినా అందులో పూరిత్గా 
నిమగన్మై పోయి శారద మాతర్ం అపుప్డపుప్డూ కళళ్నీళళ్వరకూ వెళుతుంది.. 

" ఏవిటి ఆ అమామ్యి జీవితం? ఇలా ఎవరిషట్ం  వచిచ్నటుట్ వాళుళ్ పర్వరిత్సేత్నే లోకం ఇలా తగలడుతోంది.. రోజురోజుకీ దిగజారుతునన్ 
విలువలూ, వింత పోకడలూ మొదలవుతునాన్యి." అంది..  

" నిజమే!" అనాన్డు గోపాల ఒపుప్కుంటునన్టుట్గా. 
ఎపుప్డూ పావుగంటైనా వాదులాడనిదే ఏ విషయనిన్ తనతో ఏకీభవించని భరత్ అలా అనేసరికి ఆమెకి గొపప్ సంతోషం వేసింది. తను 

సరి అయిన పాయింట ని పటుట్కునాన్ననన్ ఆనందం ఆమె ముఖంలో పర్తిఫలించింది. 
" అబాబ్! ఇనాన్ళళ్కి నేననన్ది ఒపుప్కునాన్రు మొదటిసారి" అంది కాసత్ సంబరంగా. 
" నువు అవునంటె నే కాదనిలే!" అంటూ పాటందుకుని  
" నిజమే అనన్ది నీ మాట ఒపుప్కుని కాదు బంగారం, నిజమే, ఆ అమామ్యి ఫలానా శారద గారి పరిమ్షన తీసుకోవలసింది అని 

చెపప్బోతునాన్ను ఇంతలో నువువ్ అందుకునాన్వు" అనాన్డు నవువ్తూ. 
ఉకోర్షంగా చూసింది భరత్ వైపు. '” నేనేం అలా అనలేదు. నా పరిమ్షనేమిటి మధయ్లో! మీరేమంటునాన్రు ఇపుప్డు? " అంది కోపంగా.  
చెంపల దగగ్ర నెరుసుత్నన్ జుటూట్, తలంటుపోసుకునన్ తడి ఆరని జుటుట్. ఎరర్టి చేనేత చీర, నుదుట  కుంకుమ బొటుట్.. ఎంతో 

అందంగా కనిపించింది శారద అతని కళళ్కి.. 
" ఇపుప్డైనా అదే మాట అంటాను. ఆ అమామ్యి జీవితం, ఆ అమామ్యి ఇషట్ం. ఏ పరిసిథ్తులోల్ అలా చెయయ్వలసి 

వచిచ్ందో?“అసలయినా ఎవరైనా తమకిషట్మైన పని చెయయ్డానికి ఫలానా పరిసిథ్తే ఉండాలని రూలేం లేదు. ఆమె చేసిన పని చటట్ వయ్తిరేకం కాదు, ఆమెకి 
కావలసినంత డబుబ్ ఉంది, చెయాయ్లనన్ ఇషట్ం ఉంది, కారణం ఉందో లేదో మనకనవసరం.. అందుకని ఆమె ఇషట్ం. అంతేనా?" అనాన్డు. 

" కనే వయసునేమో రాంప వాక లకీ, సినిమాలోల్ వేషాలకీ ధారపోసి ఆ తరావ్త తీరిక చికాక్కా చేదాద్మనుకుందేమో?" అంది శారద.. 
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" తపుప్ శారదా! అలా పరుషంగా మాటాల్డే హకుక్ మనకేముంది? ఎవరి నాడు వాళుళ్ చేసినవే ఇలాంటి పనులనీన్. ఇపుప్డు నువవ్నన్టుట్ 
ఆ అమామ్యి చేసినది తపైప్తే మనమూ, మనలాంటి మరెందరో చేసినదీ తపేప్. దానికి రక రకాల పేరుల్ మనం పెటుట్కోవచుచ్. అది వేరే సంగతి" అనాన్డు 
గటిట్గా. 

" మనమా?" అంది శారద. ఆమె కళళ్లోల్ ఆశచ్రయ్ంగా. 
" అవును శారూ! ఆలోచించు.. ఒకక్సారి మాన చినన్ అమామ్యి మైతిర్ పుటిట్న తరావ్త రోజులు గురుత్ తెచుచ్కో" అనాన్డు అతను..  

------------- 
" గోపాల! నానాన్ మళీళ్ లకిష్  బోసినవువ్లతో, మెరుపుల చూపులతో నడిచి వచిచ్ందిరా, మనింటోల్కి!! ఆడపిలల్.. కోడలూ, పిలాల్ 

సుఖంగా ఉనాన్రు.. ఉండి సావ్మికి ముడుపు కటిట్ వసాత్ను.. అనన్టుట్,  నీకు తీపి తినిపించలేదు కదూ, ఇదిగో పటికబెలల్ం" గోపాల తలిల్ పర్సూనాంబ 
హడావిడి పడుతోంది.. 

ఆవిడ మాటలు విని ఎంతో సంతోషించాడు గోపాల. తలీల్ బిడాడ్ కులాసాగా ఉనన్ందుకు. వసుధకి తోడు చెలెల్లు పుటిట్నందుకు..  
శారద మాతర్ం మళీళ్ ఆడపిలల్ని కాసత్ నిరుతాస్హపడింది. ‘ఒక పాప ఉంది కదా, రెండో సారి బాబు పుడితే బావుండేది!’ అని చాలా 

సారుల్ గోపాల తోనూ, అతత్ గారితోనూ కూడా అనేది. వసుపర్ద అని పేరు పెటాట్రు..  
" అలాగే లేమామ్, మనకేం లేదా, పోదా? తాతలనాటి ఆసిథ్ ఉంది, వాడికి బర్హామ్ండమైన ఉదోయ్గం ఉంది. మరోసారి చూడు, 

మగపిలల్వాడు పుడితే నీ కోరికా తీరుతుంది." అంది పర్సూనాంబ. 
" అదేమిటమామ్ నువువ్ కూడా అలా అంటావు? ఈ రోజులోల్ ఇదద్రు చాలని తెలీదూ మనకి? ఏదో సరదాకి అంటోంది శారద" అనాన్డు 

గోపాల. 
" తపేప్ముంది రా? పిలల్లు దేవుడిచేచ్ వరాలు. ఈ నాడు పిదపకాలపు బుధుధ్లు పుటుట్కొచిచ్ అందరూ మాకిదద్రు చాలు, ముగుగ్రు చాలు 

అని అంటునాన్రు కాని ఇదివరలో ఇలా ఉండేదా? ఇంటినిండా పిలల్లు తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత కళగా ఉంటుందీ? అలాంటిది ఇంకొకక్రిని చూడడానికి 
నీకు కషట్ం గా ఉందేం?" అంది ఆవిడ కోపంగా. 

" ఆడైనా, మగైనా ఒకటే అంటూ అందరినీ సమానంగా చూసూత్, పేర్మించే ఆధునిక భావాలునన్ అమమ్, అందరినీ ఒకేలా పేర్మించాలి, 
చకక్గా చదివించాలి. ఏ బిడెడ్ౖనా తలిల్ పడే వేదన ఒకటే, వాళుళ్ తమతో తెచేచ్ సంతోషమూ ఒకటే అంటూ చెపేప్ అమమ్ అలా మాటాల్డడం ఆశచ్రయ్ంగా 
అనిపించింది గోపాల కి. 

" మళీళ్ ఆడపిలేల్ పుడితేనో అతత్యాయ్?" అని శారద అంటే.. 
' పిచిచ్ పిలాల్, ఎవరైనా ఒకటే అనుకోవాలి తపప్ కేవలం మగపిలల్వాడే కావాలి అనుకుంటేనే కదా నీకు కషట్ం.. నాకింకో బిడడ్ కావాలి, నా 

కూతుళిళ్దద్రికీ తోడు అనుకుని చూడు. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో!" అంది.. 
పెరుగుతునన్ జనాభాని దృషిట్లో ఉంచుకుని పర్భుతవ్ం వారు చేపటిట్న సంసక్రణలవలల్నైతేనేం, పెరిగిన అవగాహన వలెల్ౖతేనేం గోపాల 

దంపతులు ఇదద్రు పిలల్లతో సరి పెటాట్రు.   
" ఆయన వదద్నాన్రతత్యాయ్, పర్భుతవ్ం వారింత పోరుత్ పెడుతుంటే కూడ కనీసం మనలాంటి చదువుకునన్వాళుళ్ కూడా పాటించకపోతే 

ఇంకెనిన్ చటాట్లు చేసి ఏ పర్యోజనం? ఎంతగా చెపేత్ మాతర్ం ఏం ఉపయోగం? అంటునాన్రు. ఆయన అనన్దీ నిజమే కదూ, వీళిళ్దద్రినీ బాగా పెంచి, 
చదివించి పెదద్వాళళ్ని చేసేత్ చాలనిపిసోత్ందినాకు కూడు కూడా.” అంది శారద అతత్గారితో.. 

ఆవిడ మాటాల్డలేదు. పైకి చెపిప్న శారదకీ, చెపప్కపోయినా తలిల్కీ కనీసం ఇంకోసారి చూసేత్ అబాబ్యి పుటేట్వాడేమో! అనన్ ఆశ ఉందని 
గోపాల కి తెలుసు.. తను తీసుకునన్ నిరణ్యం వారి మనసులని కషట్పెటిట్ందని తెలుసు. ముఖయ్ంగా ఎనిమిది మంది పిలల్లునన్ నానన్మమ్, తాతగారల్నీ మరీ.. 

" మారుతునన్ కాలం, ఆ పర్కారమే మనమూ పర్వరిత్ంచాలి కదా!” తండిర్ తలిల్తో చెపిప్న మాటలు గోపాల కి తెలుసు. 
 గురుత్ చేసుకుంటూ ఆగింది శారద..  
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" అపుప్డు మనం చేసింది మన వెనక తరం వారికి తపుప్గా అనిపించింది, గిరుర్న తిరిగిన కాలంతో పాటు తిరిగి నిలబడితే, ఈ నాడు 
మనం  సాథ్నం మారి మనం అకక్డునాన్ం. అందుకే నీకివనీన్ అలాగే కనిపిసుత్నాన్యి.. అవునా, కాదా?" అనాన్డు గోపాల. 

మాటాల్డలేదు శారద.. 
“కానీ అపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ పెరుగుతునన్ జనాభాని నియంతిర్ంచడానికి అంతకంటే మారగ్ం లేదు కదా! పైగా అది చటట్పరంగా, 

పర్భుతవ్పరంగా ఆమోదం పొందినది. ఇది అలా కాదు కదా! మనిషే పర్కృతిని నియంతిర్ంచడం లా కనిపిసోత్ంది నాకు" అంది శారద.. 
" కరకట్ గా చెపాప్వు. నువువ్ చెపిప్నవనీన్ నిజమే. ఒకక్ నిమిషం చటట్ం అనన్ విషయానిన్ పకక్న పెటిట్ చూడు.. 
“ వివాహం, వంశాభివృదిధ్ ఇవనీన్ పర్కృతిపరమైన పరిణామాలు. మనిషి జీవితంలో సాధారణంగా, సజావుగా జరగవలసినవి.. 

ఒకక్సారి గతంలో అవి ఎలా మారుప్ చెందాయో చూడు.. 
మీ నానన్మమ్ తాతగారల్కి  తొమిమ్ది మంది పిలల్లు, మీ అమమ్మమ్కి ఆరుగురు.. మీ అమమ్గారికి మీరు నలుగురు.. అలాగే మా వైపు.. 

కర్మంగా తగిగ్ంది. మన బంధువులలోనూ, సేన్హితులలోనూ ఇదే కనిపిసుత్ంది.. గత నలభై, యాభై సంవతస్రాలోల్ ఇదద్రు లేదా ముగుగ్రు పిలల్లకంటే ఎకుక్వ 
ఉనన్ కుటుంబాలు దాదాపు లేవనే చెపప్వచుచ్.  

“ఒక బిడడ్ చాలు!  పర్సుథ్త పరిసిథ్తులోల్ ఒకరు, లేదా ఇదద్రికంటే పెంచలేం, భరించలెం, చదివించలేం అంటునాన్రు కదా ఇపుప్డు!..  
అదే మరి సంపనన్ దేశాలను తీసుకుంటే ఈ ధోరణి కనిపించదు కదా? అపుప్డేది రైటు? కొనిన్ దేశాలోల్ జనసంఖయ్ పెరగాలని ఎకుక్వ 

మంది పిలల్లునన్ వారిని పోర్తస్హించి, బహుమతులూ అవీ కూడా ఇసాత్రు కదా, అపుప్డది రైటా, తపాప్? 
సిజేరియన ఆపరేషనుల్ వచేచ్వరకూ పర్కృతిపరమైన పధధ్తి తపప్ మరో దారి లేక ఎంతో మంది తలుల్లూ, బిడడ్లూ పార్ణాలు 

కోలోప్యారు. అలాంటి వాటికి వరంగా వచిచ్న ఈ పధధ్తి వలల్ ఎంత లాభం జరిగిందో మనకి తెలుసు. దానిన్ కూడా ఈ కాలపు పిలల్లు తమ  కిషట్మైన 
రీతిలో వాడుకుంటునాన్రు కదా! అది తపాప్, రైటా? 

ఫలానా వయసుకే పెళిళ్ జరగాలనీ, ఫలానా టైములో పిలల్లుండాలని ఎవరో ఎందుకు నిరేద్శించాలి? వాళళ్ మాట మేమెందుకు వినాలి? 
అనన్ వాదన ఒకటయితే.. పెరుగుతునన్ చదువులూ, ఉదోయ్గాలు. బాధయ్తలూ వీటినడుమ జీవితానికి పరమావధి పెళేళ్ కాదనన్ ఆలోచన వచాచ్కా 
అమామ్యిలు తమకిషట్మైనపుప్డు పెళిళ్ చేసుకుంటునాన్రు, అలాగే పిలల్లుకూడా.  

నీలా పదిహేడు, పధెధ్నిమిదేళళ్కే పెళిళ్ళుళ్ చేసుకోవడం లేదు కదా? మన పిలల్లకే మనం ఇరవై రెండు దాటితే కాని సంబంధాల మాటే 
తలపెటట్లేదు కద! అది మారుప్ కాదా? అది రైటా, తపాప్? 

భరత్ చెపుత్నన్ మాటలని శర్ధధ్గా వింటోంది శారద.. 
" అవును, కనీసపు చదువైనా లేకుండా పెళిళ్ చేసేత్ ఏం చేసాత్రు పిలల్లు? ఉదోయ్గం చేసాత్రా, లేదా అనన్ది వాళిళ్షట్ం. కానీ 

అందుకవసరమైన చదువు చదువుకుని ఉండాలి కదా? అంది.. 
కరకట్, అదే నేను చెపేప్ది. ఇది మన తరానికి వచిచ్న ఆలోచన.. మీ అమామ్, నానన్గారుల్ ఇలా ఆలోచించలేదు కదా! అబాబ్యి 

బావునాన్డు, చకక్టి ఉదోయ్గం అని నినున్ నాకిచిచ్ చేసేశారు కదా!”  అనాన్డు నవువ్తూ.. 
నవివ్ంది శారద.. 
" నినిన్ంకా చదివిసేత్ బావుంటుందని అనుకోలేదు. నువువ్ కూడా హాయిగా నవలుస్ చదువుకుంటూ, ఇలుల్ చూసుకుంటూ ఉంటాను 

అనుకుని సంతోషంగా ఒపుప్కునాన్వు కదా! అది మన పిలల్లు చెయయ్లేదు.సో నేను చెపేప్ది ఏమిటంటే మారుప్ అనేది కర్మంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. 
సమాజమూ, శాసత్ర పరిజాఞ్నమూ సమాంతరంగా ఎదుగుతునాన్యి" అని.. 

" ఎంతైనా పర్కృతి ధరామ్నిన్ తపప్కూడదు కదా! దానిన్ జయించాలనుకోకూడదు కదా! నాకెందుకో ఇది అంత సరి అయినది గా 
అనిపించడం లేదు మీరెనిన్ చెపిప్నా సరే" అంది.. 
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గంగిగో                                          ఆర్. శరమ్ దంతురిత్ 

" పర్కృతితో మనిషి పోరాటం, ఆదిపతయ్ం చెలాయించాలనుకోవడం అనిన్ రంగాలోల్ ఎనోన్ రకాలుగా జరుగుతూనే ఉంది శారదా. 
దానికి ఇదొకక్టే ఉదాహరణగా చెపప్లేము. 

అనీన్ మన సౌలభయ్ం కోసం, సౌకరయ్ం కోసం అపుప్డపుప్డు దురాశతోనూ ఎనోన్ విపరీతమైన పనులు చేశాము, చేసుత్నాన్ము.. అందులో 
మనకి ఉపయోగపడినవాటిని మంచివంటునాన్ము, లేనివాటిని ధికక్రిసుత్నాన్ము, తపప్ంటునాన్ము.. ఇదీ అంతే.. 

పర్కృతి సహజంగా పిలల్లు కలగని వారికి ఎనోన్ రకాల పధధ్తులు వైదయ్ విజాఞ్న శాసత్రం చూపించింది. అందులో ఇదీ ఒకటి.. వేరేవ్రు 
కారణాలవలల్ సరి అయిన సమయంలో జరగనివారికి ఇది కూడా ఒక వరమే కదా!.. అసలు పిలల్లే వదద్నుకునే వారు కూడా ఎందరో ఉనాన్రు కదా!" 
అనాన్డు.. 

ఆమె ఆలోచిసూత్ ఉంటే.. అతనే మళీళ్ అనాన్డు. 
" ఈ రోజు పేపరోల్ వచిచ్న వారత్ కనక ఇంతగా ఆలోచిసుత్నాన్వు. రేపు మన అమామ్యే ఏ కారణం వలల్నో ఇలాంటి పధధ్తిని 

ఆశర్యించాలిస్ వసేత్ నువివ్లాగే మాటాల్డగలవా?  పాపం ఇనాన్ళళ్కి తలిల్ అవావ్లనన్ దాని కోరిక తీరింది అని చనివిడీ, చకిక్లాలూ పంచవూ.. మీ పినిన్ 
కొడుకూ, కోడలూ కృతిర్మ పధధ్తులదావ్రా పిలాల్డిని కంటే " ఖరుచ్ అయితే అయింది కానీ మన రకత్ం, మన బిడడ్" అని మా పినిన్ ఎంత సంబరపడిందో అని 
నువువ్ సంతోషించలేదూ".. ఆగిపోతునన్ గుండెని తిరిగి ఆడేలా చేసే విజాఞ్నం గొపప్దైతే, పిలల్లకోసం తపించే వారి జీవితంలో చినాన్రి  చిరుదివెవ్లని 
తీసుకొచేచ్ విజాఞ్నమూ గొపప్దే.. మన అవసరానిన్ బటేట్ దాని విలువ పెరిగినా, తరిగినా! కాదంటావా?  

అందుకే అనాన్ను రోజూ కాదు కాదు.. రివాజుగా మారేదే రోజు అంటే.. నినన్ మనకి తపప్నిపించినది నేడు రైటవచుచ్, రేపు అవసరం 
అవచుచ్.. అంతే!! అంతకనాన్ ఏమీ లేదు ఇందులో.. " అనాన్డు.. 

" అతననన్ మాటలోల్ నిజానిన్ గురిత్ంచింది శారద.. నిజమే ఈ రోజు పేపరల్లో వారత్లుగా ఉనన్వి ఎవరిళళ్లోల్కి వచిచ్ నిజాలవుతాయో 
ఎవరూ చెపప్లేం కదా!" అనుకుంది.. మౌనంగా తలఊపింది భరత్ మాటలకి. 

 
PPP 

     
   

 బి. కాం పాసై మూడేళుళ్ రోడల్ మీద తిరుగుతూ అనేకానేక టెసుట్లూ ఇంటరూవ్య్లూ అయేయ్క చందరార్వుకి రెండు ఉదోయ్గాలొచేచ్యి. 
ఒకటి ఊళోళ్నే ఉనన్ కోపరేటివ బేంకులో కల్రక్ ఉదోయ్గం, రెండోది రైలేవ్లో టిటిఇ. ఉనన్ ఊళోళ్నే జేరితే ఒక రకమైన సదుపాయం. ఇంటదెద్ లేదు, సైకిల 
మీద వెళిళ్ వచేచ్యవచుచ్. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా, తనకి నచిచ్న సుజాత ని పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ఆ అమామ్య నానన్ ఒపుప్కోవచుచ్. చేతిలో ఉదోయ్గం 
ఉంటుంది కనక తాను ధైరయ్ంగా సుజాత ఇంటికెళిళ్ సుజాత అమామ్ నానన్లోత్ మాటాల్డగలుడ్. ఐతే ఇందులో ఓ చికుక్ంది; ఉదోయ్గం ఎపుప్డు పోతుందో 
చెపప్డం కషట్ం. కానీ అసలు ఉదోయ్గం అంటూ ఉంటే ఇకక్డే ఈ ఊళోళ్నే రిటైర అవొవ్చుచ్. జననీ జనమ్భూమీ జయ జయోసుత్ మాతృభూమి అని 
పాడుకుంటూ ఇకక్డే జీవితం గడిపేయవచుచ్. ఇంకో విషయం, ఎకక్డికీ టార్నస ఫర చేయరు కానీ ఈ ఉదోయ్గంలో జీతం గొరెర్ తోక. 

రెండో ఉదోయ్గం రైలేవ్లో కనక పటాట్లు ఉనన్ంతవరకూ పర్యాణం ఉచితం తనకీ, తన కుటుంబానికీను. తాను వెళళ్కపోయినా ఆ పాస 
ఎవరికైనా ఇచిచ్నా – ఉచితంగానో లేకపోతే డబుబ్లకో – ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. అయితే భీమవరంలో ఉనన్ తాను ఇపుప్డు ఉదోయ్గంలో చేరడానికి 
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విజయవాడ వెళాళ్లి. అకక్డ మళీళ్ ఇంటి అదెద్, భోజనం ఖరుచ్లూ అనీన్ పోతే జీతం ఎంత మిగులుత్ందో? రైలేవ్ వారంటే బండి మీద షిఫట్ డూయ్టీలు 
ఉండొచుచ్. ఉండొచేచ్మిటి ఉంటాయి కూడాను. ఆ ఉదోయ్గం ఎటు తిరిగి ఎటొసుత్ందో? 

ఏ విషయం తేలుచ్కోలేక తండిర్తో మాటాల్డేడు చందర్ం. రెండింటోల్ ఉనన్ సాధాయ్సాధాయ్లు ఇదద్రూ కూరుచ్ని చరిచ్ంచేరు, పకక్నుంచి 
చందర్ం అమమ్ వింటూంటే. ఆవిడకి కొడుకిక్ వెంఠనే పెళిళ్ చేసి కోడలిని తెచుచ్కోవాలని ఆరాటం.  పర్సుత్తానికి ఏదో జరిగిపోతే చాలనుకునే ఆలోచించే 
మనసత్తవ్ం ఆవిడది. “ఈ ఊళోళ్నే వచిచ్న ఉదోయ్గం వదులుకోవడం ఎందుకురా?” అనేసింది.  

“కోపరేటివ ఉదోయ్గం అంటే జీతం కడిగి చేతులో పెడతారు,” తండిర్ అనాన్డు. 
చందర్ం అరధ్ం కానటుట్ చూసేడు తండిర్కేసి. పకక్న ఉనన్ అమమ్ చెపిప్ంది దానరధ్ం, “పై సంపాదన ఏమీ ఉండదు. లంచాలూ గటార్ 

రావు, మీ నానన్ చేసే పంచాయితీ ఆఫీసు ఉదోయ్గం లాగానే ఉంటుంది.” 
చందర్ం నవేవ్డు. “ఏవో అపుప్లూ అవీ శాంక్షన చేసినపుప్టు కాసిని డబుబ్లు మిగలవా?” 
“పెదద్ పెదద్ బేంకులోల్ మిగులాత్యేమోలే కానీ కోపరేటివ లో ఏమీ మిగలుద్రా అబాబ్య” తండిర్ తేలేచ్సేడు. 
ఎలాగా ఈ రెండింటిలో ఓ ఉదోయ్గంలో చేరినటేట్ కనక చందర్ం ధైరయ్ం చేసి అనేసాడు, “ఇకక్డే ఉదోయ్గం చేసేత్ నేను సుజాతని 

చేసుకోవాలనుకుంటునాన్.” 
తలిల్ విపాప్రిన కళుళ్ పెటుట్కుని చూసింది తాను ఒపుప్కుంటునన్టూట్. 
“ఆ మాతర్ం తెలుసులేవోయ వెధవాయ, ఓ సారి ఆలోచించు, సుజాతని చేసుకుంటానని వెళిళ్ అడిగితే ఆ అమామ్యి నానన్ రైలేవ్ 

ఉదోయ్గం అయితేనే పెళిళ్ చేసాత్నంటాడు కానీ గొరెర్ తోక కోపరేటివ బేంక కల్రక్ కి చేసాత్డా?” 
తండిర్ మాట వినాన్క ఆయన చెపిప్నది నిజమే అనిపించింది. తరావ్త మరోరోజు ఇటా అటా అంటూ చరిచ్ంచుకుని పై సంపాదనకి 

ఆకాశమే హదుద్గా ఉనన్ రైలేవ్లో జేరడానికి చందర్ం విజయవాడ బయలేద్రేడు. నాలుగు నెలల టైరనింగ లో సేట్షన కి ఆనుకునే ఉనన్ టి.టి.ఇ. రెసట్ హౌస లో 
రూమిచేచ్రు దకిష్ణ మధయ్ రైలేవ్ వారు.  భోజనం మధాయ్హన్ం ఉచితం టైరనింగ లో భాగంగా. రాతిర్ ఏదో ఒక సతర్ం లో వెదుకోక్వడమే. రోడుడ్కో హోటల 
ఉనన్ విజయవాడలో భోజనానికేం కొదువ? కావాలిసేత్ నారత్ ఇండియన, బొంబాయ మీలస్, అలా ఆఖరికి పపుప్లో ఉలిల్పాయలు వేసే పాక హోటలస్, టిఫిన 
సెంటరస్ ఉనాన్యి కదా? 

పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ భీమవరం నుంచి వచిచ్ టైరనింగ లో జేరిన చందార్నికి కృషాణ్ జిలాల్లో తెలిసొచిచ్న మరోవిషయం – కాసత్ సెట్ౖల 
గా మాటాల్డాలి విజయవాడ అంటే. హోటలోల్ ‘చారు’ అనన్ తెలుగుమాట అనరాదు. ‘రసం’ అనే తమిళ పదం వాడితే గౌరవం.  ఇంక చందార్నికి 
ఉదోయ్గంలో హిందీ వచిచ్ తీరాలి లేకపోతే దకిష్ణ భారతంలో అతి పెదద్దైన విజయవాడ జంక్షన లో అనిన్ భాషల వారినీ నెగుగ్కు రాలేం. ముఖయ్ంగా 
చెపుప్కోవాలిస్నది విజయవాడ పాల్ట ఫారం నెంబర 7. అకక్డ పర్యాణీకులకి రైలేవ్వారికీ మధయ్ జరిగే లావాదేవీలు చెపప్నేల? అకక్డ కనక ఉదోయ్గం 
వచిచ్ందా, మూడేళళ్లో విజయవాడలో మేడ కటుట్కోవచుచ్ అతి సులభంగా అనేది పర్తి రైలేవ్ ఉదోయ్గికీ తెలిసిన సీకెర్టుట్. 

* * * 
టైరనింగ అయిన వెంఠనే చందార్నికి టార్వెలింగ టికెట ఎకాజ్మినర - టిటిఇ - గా విశాఖపటన్ం పడింది మొదటి సాట్పు. “తంతే బూరెల్ 

బుటట్లో పడాడ్వు గురూ, మంచి రూటు” అంటూ తనకూడా టైరనింగ కి వచిచ్న వాళుళ్ అంటే నిజమే కాబోలనుకునాన్డు చందర్ం.  తనకొచేచ్ జీతంతో 
విశాఖపటన్ంలో కాపురం పెటట్డం కషట్ం. అనకాపలిల్ అయితే ఏదో బండిమీద రోజూ వెళిళ్ వచేచ్యవచుచ్. అదిగో అలా టైరనింగ అయిన మూడు నెలలకి 
సుజాతని పెళిళ్ చేసుకుని చందర్ం భారయ్తో నూకాలమమ్ తలిల్కి నమసాక్రం పెటుట్కుని అనకాపలిల్లో కాపురం, ఉదోయ్గం మొదలుపెటేట్డు. పొదుద్నేన్ లేచి 
దొరికిన బండిలో విశాఖపటన్ం వెళేత్ అకక్డనుండి చెపాత్రు ఎటువెళాళ్లో. సాధారణంగా విశాఖపటన్ం నుంచి విజయవాడదాకా ఎనిమిదిగంటల డూయ్టీ. ఆ 
రాతిర్కి విజయవాడలో టిటిఇ గెసట్ హౌస లో పడుకుని మళీళ్ మరాన్డు మరో ఎనిమిది గంటల డూయ్టీలో విశాఖపటన్ం వచేచ్యవచుచ్.  కొతత్లో తిరుగుడు 
ఉతాస్హంగా ఉనాన్ చూసిన ఊరల్ పేరేల్ – అనకాపలిల్, యలమంచిలి, తుని, అనన్వరం, రాజమండిర్, నిడదవోలు, తాడేపలిల్గూడెం అని అనడానికి 
తెలుగువారికి నచచ్దు కనక టిపిగూడెం, - చూసి చూసి బోరు కొడుతోంది చందార్నికి. పై సంపాదన రావడానికి ఇపప్టిదాకా ఏమీ దారి దొరకలేదు. 
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అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవాలిస్ంది తనని పనికిరాని డూయ్టీలోల్ వేసారు. పనికిరానివంటే లకీష్ కటాక్షం తగిలే గోదావరి ఎకస్పెర్స లో ఏ.సి కోచ కి 
టిటిఇ గానూ, లేకపోతే పొదుద్నన్పుప్డు నడిచే అసలు రిజరేవ్షన అకక్రేల్ని సింహాదిర్ ఎకస పెర్స కి టికెటుల్ చూడడానికీను. ఏ.సి కోచ లో పర్తీ పెదద్మనిషీ 
టికెట లేకుండా ఎకక్రాదు. ఎవడూ తనని బెరత్ కావాలని అడగడు. తాను ఆ పెదద్మనుషులకి మలేల్ తెలల్టి బటట్లేసుకుని పీక నులిమేసేలాగా టై కటుట్కు ‘సర 
టికెట పీల్స’ అని అడగాలి. ఇంకా నయం తెలుగులోనా మాటాల్డడ్ం? తనపరువు పోయి అందరూ నవవ్రూ?  ఓ సారి టికెట చెకింగ అయేయ్క ఖాళీ బెరత్ 
చూసుకుని గోళుళ్ గిలుల్కుంటూ కూరోచ్వడమే వెళేళ్టపుప్డు విజయవాడ, వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు విశాఖపటన్ం వచేచ్దాకా. మహా అయితే గియితే తనని ఎవరో 
వచేచ్ సేట్షన పేరో, వాళళ్కి అకక్డ తినడానికో, తాగడానికో ఏదైనా దొరుకుతుందో లేదో అడుగుతారు. ఇంకాసత్ ముందుకి పోతే దారిలో అమేమ్ జాంకాయల 
పళళ్ బుటట్లూ, మసాలా వడల మామమ్లూ ఈ ఏ.సి కోచ లోకి రాకుండా కాపలాకాయాలి తాను. ఇసతరీ బటట్లేసుకుని, టై కటుట్కుని ఇదీ తాను చేసేపని.  

సింహాదిర్ డూయ్టీ మరీ దారుణం.  తటాట్ బుటాట్ పటుట్కుని ఎకేక్సి ఎకక్డపడితే అకక్డ కూరుచ్నే జనాలిన్ తపిప్ంచుకుంటూ ఈ మూల 
నుంచి ఆమూల దాకా ఎవరికి టికెట ఉందో లేదో వెతకాలి.  ఈ కోచ ల మధయ్ ఒకోక్సారి - ఒకోసారి ఏం ఖరమ్? చాలాసారుల్ - ఉండాలిస్న వెసిట్బూయ్ల 
ఉండదు. అంటే ఒక కోచ లో ఎకిక్ అకక్డ అందరీన్ చూసి పకక్ కోచ లోకి వెళాళ్లంటే బండి వచేచ్ సేట్షన లో ఆగే దాకా దికుక్లు చూడడ్మే. తాను టికెట 
చూడాడ్నికి వసుత్నాన్డని తెలియగానే ఫైన, లంచం తపిప్ంచుకోవడానికీ మరో కోచ లోకి మారిపోయే టికెట లేని జనాలు కొతత్గాదు. మొతాత్నికి ఈ సింహాదిర్ 
ఎకస పెర్స లకీష్నాధుడైన అపప్నన్ పేరుపెటుట్కునాన్ చందార్నికి మిగిలేది సునాన్! సింహాదిర్ ఎకస పెర్స అనేది నామకః ఎకస పెర్స, కానీ సీప్డు ఏనాడూ ముపైఫ్ 
కిలోమీటరల్కి మించదు. ఖరమ్ కాలి ఏ దూరం పోయే కోరమాండల ఎక పెర్సోస్, ఈసట్ కోసట్ ఎకస పెర్సోస్, బొకారో, గౌహతి పోయే బండో తగిలేత్ ఈ సింహాదిర్ని 
పకక్నే ఉనన్ లూప లైన లోకి తోలేసి ఆ పెదద్ బండి ని వదలాలి. అటువంటపుప్డు చందార్నికి ఎనిమిది గంటల ఉదోయ్గం తొమిమ్దీ, పదిగంటలు పడుతూ 
ఉంటుంది. 

తండిర్ చెపిప్న పై సంపాదనేదీ? ఎపుప్డో ఓ మధయ్ ఓ సారి తండిర్తో చెపేప్డు ఈ సంగతి – “కంగారు లేదురా నానాన్, కాసత్ ఓపిక పటుట్ 
అనీన్ దారిలోకి  

ఉదోయ్గంలో సుళువులు నేరుచ్కుంటునాన్డు చందర్ం. అపుప్డపుప్డూ చినన్ చినన్ తాయిలాలు దొరుకుతునాన్యి. టీ  అముమ్కునే 
కురార్డిని కోచ లోకి రానిసేత్ తనకి టీ ఉచితం. జాంపళళ్ గంపలో ఓ రెండు పళుళ్ ఉచితం. అనకాపలిల్లో ఎకేక్ మామమ్ కూరల్ గంపలో పావు కేజీ 
వంకాయలో, నోటోల్ నాలికలేని మరో కురార్డో ఎకిక్తే వాణిణ్ గదమాయించి అరకేజీ దాకా దొండకాయలో తీసుకోవచుచ్. ఫరావ్లేదు తండిర్ చెపిప్నటూట్ తన 
జీవితం దారిలో పడుతోంది. 

* * * 
ఇలా చినన్ చినన్ సరదాలు తీరుచ్కుంటూ రైలేవ్ ఉదోయ్గసుత్డు చందర్ం జీవితంలో, ఉదోయ్గంలో పాఠాలు నేరుచ్కుంటునన్పుప్డు అనుకోని 

పై సంపాదన అనే అవకాశం చందర్ం తలుపు తటిట్ంది. ఆ రోజు విజయవాడలో ఎకిక్న చందర్ం విశాఖపటన్ంలో దిగి మేనేజర కి అనిన్ కాయితాలు ఇచేచ్సి 
బయటకొచేచ్డు. మరాన్డూ, ఆ పై రోజూ చందార్నికి శెలవు. అనకాపలిల్లో ఇంటికిపోయి పడుకోవడమే. దాదాపు అయుదునన్రకి బయలేద్రే గోదావరి 
ఎకస పెర్స లో అనకాపలిల్ వెళళ్డానికి బండి ఎకిక్ ఏ.సి చెయిర కార లోకి దూరేడు చందర్ం. ఈ చెయిర కారోల్ వెళేళ్ జనం తకుక్వ. వెళేత్ ఏసిలో పడుకునే బెరత్ 
ఉనన్దాంటోల్ వెళాత్రు పెదద్వారు లేకపోతే సెకండ కాల్స ఏసీ, అది లేకపోతే మామూలు సెకండ కాల్స లో బెరత్ దొరికితే అది. ఏ విధమైన టికెటూట్ కొరకక్పోతే 
ఇందులో ఎకాక్లి కానీ లేకపోతే ఈ చెయిర కారోల్ కూరుచ్ని హైదార్బాద దాకా ఎవరు వెళేళ్ది? ఎవరికంత దూరం కూరుచ్నే ఓపిక? 

కోచ లోపలకి వెళిళ్న చందార్నికి మొతత్ం చెయిర కార అంతా ఖాళీగా కనిపించింది. అసలే శీతాకాలం అందులోనూ ఉపవాసం ఉండే 
శివరాతిర్ తపప్ ఏ పండగా లేని ఫిబర్వరి నెలలో ఈ కోచ ఖాళీగా ఉండడంలో కొతేత్ం లేదు. మహా అయితే ఇంకో తనకి తెలిసిన టిటిఇ వచిచ్ పలకరిసాత్డు. 
గంటలో అనకాపలిల్ చేరుకోవచుచ్. ఈ ఆలోచనలోత్ ఉండగానే గోదావరి మెలిల్గా కదలడం పార్రంభించింది చినన్ కుదుపుతో. కోచ తలుపులు ఇంకా లాక 
చేయలేదులా ఉంది తీసే ఉనన్య. దాదాపు పాల్ట ఫారం దాటుతూంటే ముగుగ్రు కురార్ళుళ్ చెయిర కార లోకి చొరబడాడ్రు, ఒగురుచ్కుంటూ. 

“ఒరే ఇది ఏసి కోచ, ఇందుకో ఎకక్కూడదు” అనాన్డొక కురార్డు. 
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“పోరా, బండి కదిలిపోతూంటే ఎకేక్ం చూసుకోలేదు. అయినా ఎవడు ఇకక్డ మనలిన్ అడిగేది? ఇదే బండిలో రోజూ వెళళ్టేల్దా?” రెండో 
కురార్డు సమాధానం. 

“నేను ఎకేక్ముందు అరుసుత్నాన్ మీరిదద్రూ ఎకేక్సారార్. ఇపుప్డేం చేదాద్ం?” 
ఈ మాటలు వినన్ చందార్నికి ఏం చేయాలో తెలియడానికి అయిదు నిముషాలు పటట్లేదు. బండిని సీప్డు అందుకోనిచిచ్ జూలు విదిలిచ్న 

సింహంలాగా లేచాడు. కోచ రెండు పకక్లకీ అటూ ఇటూ నడిచి ఎవరూ లేరని నిరాధ్రించుకునాన్క, నాలుగు తలుపులూ లాక చేసి కురార్ళల్దగిగ్రకొచిచ్ 
అడిగేడు సెట్ౖల గా, “టికెటుల్ చూపించండి, ఎకక్డికి వెళుత్నాన్రు?” 

“మాది అనకాపలిల్ నుంచి విశాఖపటన్ం రోజూ పాస అండి. ఇలా పొదుద్నేన్ కాలేజీకి వచిచ్ సాయంతర్ం వెళిళ్పోతాం. ఈ రోజు బండి 
కదిలిపోతూంటే ఏసీ అని చూసుకోకుండా ఇందులో ఎకేక్శాం. అనకాపలిల్ రాగానే దిగిపోతాం.” ముగుగ్రూ ఒకేసారి చెపేప్రు. 

మొహం గంభీరంగా పెటిట్ చందర్ం అనాన్డు, “మీ పాస లూ, ఏకాలేజీలో చదువుతునాన్ ఆ ఐడి కారుడ్లూ ఉనాన్యా?” 
ముగుగ్రూ అడిగినవి బయటకి తీసి చూపించారు. అనీన్ సరిగాగ్ ఉనాన్యాలేదా చూసేక చందర్ం చెపేప్డు, “ఏసీ కోచ లో ఈ పాస తో 

ఎకక్కూడదు. ఫైన కటాట్లి. ఒకొక్కక్రికీ మూడు వందలు అవుతుంది; డబుబ్లు బయటకి తీయండి.” 
“అదేంటి సార ఒకక్ సాట్ప అనకాపలిల్. చూసుకోకుండా ఎకేక్సాం. అయినా ఇది ఏసి అని మాకు తెలియదు.” ఓ కురార్డు కాసత్ 

అనునయంగా చెపేప్డు బతిమాలుతునన్టూట్. 
“తెలియదా? ఈ కురార్డు, ఎకక్గానే ఏమనాన్డో నేను వినలేదనుకుంటునాన్రా? నేను ఎకేక్ముందు అరుసుత్నాన్ మీరిదద్రూ ఎకేక్సారార్ 

అనాన్డా లేదా?” చందర్ం వాళళ్ పాస లూ ఐడి కారుడ్లూ తన కోటుజేబులో పెటుట్కుంటూ గదిద్ంచేడు. 
అలా అరిచిన మూడో కురార్డి ముఖంలో కతిత్వాటుకి నెతుత్రు చుకక్లేదు. మిగతా ఇదద్రూ ఆ సరికి లేచి నుంచుని చందార్నిన్ బతిమాలట్ం 

మొదలుపెటేట్రు. చందర్ం ఊరుకుంటాడా? అసలే తనకి ఇది అనుకోకుండా వళోళ్కి వచిచ్ పడిన మొదటి తాంబూలం. “ఎటువంటి పరిసిథ్తిలోనూ టికెట 
లేకుండా ఏసి కోచ లోకి ఎకక్కూడదు. మీరు ఏం చేసినా అరిచి గీపెటిట్నా వదిలేది లేదు.  డబుబ్లు తీయండి బయటకి; లేకపోతే అనకాపలిల్లో ఆర పి ఎఫ కి 
చెపిప్ అపప్గిసాత్ను. ఆర పి ఎఫ అంటే తెలుసా? రైలేవ్ పొర్టక్షన ఫోరస్ అంటారు దానిన్. వాళుళ్ రైలేవ్ పోలీసులు. బయట పోలీసులకి లంచం ఇచిచ్నటూట్ 
వాళల్తో కుదరదు మరి.  ఆ తరావ్త మీరు వాళల్తో జైలోల్ ఉండడమే ఫైన కటేట్దాకా. తేలుచ్కోండి ఏం చేసాత్రో?” మరింత బెదిరించేడు చందర్ం. 

కురార్ళుళ్ మరింత బతిమాలడం మొదలుపెటట్గానే చందర్ం ఏదో పుసత్కంతీసి చూపిసూత్ చెపేప్డు కురార్ళల్తో, “ఇదిగో చూడండి, ఏసిలో 
టికెట 260 రూపాయలు. మీరెకిక్నదానికి చారీజ్లు కటట్వలిస్ందే. మీ పాస పర్కారం మీరు సెకండ కాల్స రిజరేవ్షన లేని కోచ తపప్ మరేదీ ఎకక్కూడదు. 
ఒకొక్కక్రూ 260 బయటకి తీయండి. ఇపుప్డే టికెట రాసాత్ను.” ఇలా అంటూ చందర్ం వాళల్ వంక చూసేడు కురార్ళుళ్ ఎలాంటి వాళోళ్ అసలు అంచనాకి. 
మహా బాడీ బిలడ్రస్ అయితే ముగుగ్రూ తనమీద పడి తనిన్నా తనకి ఈ కోచ లో దికుక్ండదు. జాగర్తత్గా ఉండొదూద్? 

ముగుగ్రికీ అపుప్డే గెడాడ్లు వసుత్నన్టుట్నాన్యి. పదిహేడూ పదెద్నిమిదేళుళ్ ఉండొచేచ్మో. వీళాళ్ తనని కొటేట్దీ, ఈ బేరం పోనీవవ్కూడదు, 
చందర్ం ఇలా ఆలోచిసూత్ంటే ఆ కురార్ళుళ్ బతిమాలుతూనే ఉనాన్రు, ఇలా చూసుకోకుండా ఎకేక్సాం. ఈ సారికి వదిలేయండి అంటూ.  చందర్ం వాళల్ని 
గదమాయిసూత్నే ఉనన్డు పెనూన్, చేతిలో చారీజ్ల పుసత్కంతోనూ. 

అనకాపలిల్ వచిచ్ంది. ముగుగ్రితోనూ కిందకి దిగేడు చందర్ం.  బండి ఆగేది ఐదు నిముషాలే కనక ఎకేక్ దిగే జనం అటూ ఇటూ 
పరుగెడుతూంటే చందర్ం వీళళ్నో పకక్కి  తీసుకొచిచ్ ఆర పి ఎఫ దగిగ్రకా, ఫైన కడతారా, లేకపోతే తను అడిగినంత ఇచిచ్ వెళిళ్పోతారా అని బేరం 
మొదలుపెటాట్డు. ఇంజినీరింగ కురార్ళుళ్ ఎంత డబుబ్నన్వాళోళ్ తనకి తెలియదా? ఇసాత్రో ఛసాత్రో తనకేం? వీళల్ పాస లూ ఐడిలు తన దగిగ్రునాన్యి కనక 
తనని వదిలి పోలేరు ఇపుప్డు. 

ముగుగ్రు కురార్ళుళ్ చందర్ం అనేసరికి కాళళ్బేరానికొచిచ్ ఏడుపు మొహాలతో అడిగేరు “ఎంతివావ్లండి?” 
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ఓ రైలేవ్ పోరట్ర వీళల్ దగిగ్రకొచిచ్ అడిగేడు, సామాను మోసే బేరం ఏదైనా ఉందేమో అని. చందర్ం వాడితో చెపేప్డు, “ఇది నీ బేరం కాదు. 
వెళుళ్, వీళుళ్ టికెట లేకుండా ఏసి ఎకిక్తే పటుట్కునాన్ను.” ఈ మాటలు సాగుతూంటే ఎవరో పకక్న వెళూత్ ఆగినటుట్ ఆగి చందర్ంకేసి పలకరింపుగా నవేవ్డు 
కానీ కలగజేసుకోలేదు. తనది కాని బేరంలో తల దూరచ్కూడదని మరో రైలేవ్ ఉదోయ్గసుత్డికి ఆ మాతర్ం పొర్ఫెషనల కరెట్సీ తెలియదా? 

“ముగుగ్రికీ ఫైన వేసేత్ ఆరువందల నుంచి వెయియ్ దాకా తేలుతోంది. నాకు నాలుగొందలు ఇసేత్ ఫైన లేకుండా చేసాత్!” చందర్ం చెపేప్డు 
గంభీరంగా. 

“అంత ఇచుచ్కోలేమండి, ముగుగ్రూ తలో యాభై వేసుకుని నూట యాభై ఇసాత్ం,” చెపేప్రు కురార్ళుళ్. 
“నూట యాభై ఓ పంటికిందకి రాదు కానీ నాకెందుకొచిచ్న గోల రండి ఆర పి. ఎఫ దగిగ్రకి పోదాం. వాళుళ్ మీ తాట వలుసాత్రు. 

మీరెలాపోతే నాకేల?” ఆఖరి బర్హామ్సత్రం పర్యోగించేడు చందర్ం ముందుకి నడవబోతూ. 
“ఇపుప్డు డబుబ్లు లేవండి. ఇంటికెళిళ్ రేపు తెసాత్ం,” దాదాపు ఏడుసుత్నన్టూట్ చెపేప్డు మూడో కురార్డు. 
ఓ సారి ఇలా లొంగిపోయేసరికి చందర్ం భుజాలు పొంగేయి. “అలా అయితే రేపు ఇకక్డికే వచిచ్ డబుబ్లిచిచ్ పాస లూ ఐడిలూ 

తీసుకెళళ్ండి. రేపు సాయంతర్ం మొదటి పాల్ట ఫారం మీద టికెట కలకట్ర ఆఫీసులో కలుస్కొండి. సరేనా?” 
“మరి రేపు కాలేజీకి వెళాళ్లండి, పాస లు ఇసాత్రా?” 
“అలాంటి ఆటలు పనికిరావు. రేపు కాలేజీ కి టికెట కొనుకుక్ని వెళళ్ండి. ఇవి మీ చేతికిసేత్ మళీళ్ నాకు కనిపిసాత్రా? ఐడి లు డూపిల్కేట 

గా తీసుకునీ, పాస లు పోతే మరోటి కొనుకుక్నీ ననున్ మోసం చేదాద్మనుకుంటే నేను మీ కాలేజీకొచిచ్ రిపోరట్ చేసాత్ ఇలా చేసారని. సరైన టికెట లేకుండా 
ఎసి కోచ ఎకిక్నటుట్ మీరు ఒపుప్కోవడం ఎలాగైనా ఉంది. ఆ పైన మిమమ్లిన్ జైలోల్ పెటట్డానికి ఆర. పి. ఎఫ ఉండనే ఉంది. ఇది అలా తేలిపోయే వయ్వహారం 
కాదు. మీరు ఫైన కటిట్నా సరే నాకు డబుబ్లిచిచ్నా సరే.” మరో మాట లేకుండా చందర్ం ముందుకి నడిచేడు. ముగుగ్రు కురార్ళూళ్ దిగాలు పడిన మొహాలతో 
చందర్ం వెనకనే నడిచారు. 

సేట్షన లోంచి బయట కెళేళ్ గేటు దగిగ్ర టి.సి తో చందర్ం ఈ ముగుగ్రు కురార్ళుళ్ తన కేస అని చెపాప్క ఆయన వీళళ్ని బయటకి 
వదిలేడు. పొర్ఫెషనల కరెట్సీ అని చెపుప్కునాన్ం కదా? 

కురార్ళల్ని వెళల్నిచిచ్ చందర్ం తన వాగాధ్టికీ, కురార్ళళ్ని డీల చేయడంలో తాను చూపించిన తెలివికీ మనసులో విజయగరవ్ంతో 
చిరునవువ్ నవువ్కుంటూ రికాష్ ఎకేక్డు ఇంటికెళళ్డానికి. 

ఇదే సమయానికి అనకాపలిల్ సేట్షన నుంచి ఓ ఫోన వెళిళ్ంది చందర్ం మేనేజర ఆఫీసుకి. ఫోన చేసినాయన - చందర్ం పాల్ట ఫారం మీద 
కురార్ళల్తో బేరం మాటాల్డుతునన్పుప్డు మొహమాటంగా నవువ్తూ పటిట్ంచుకోనటుట్ మరాయ్దగా పొర్ఫెషనల కరెట్సీ చూపిసూత్ నడిచిపోయిన మరో రైలేవ్ 
ఉదోయ్గి, అనకాపలిల్ పాల్ట పారం మీద పనిచేసే టికెట కలెకట్ర, లేదా రైలేవ్ వారి పరిభాషలో ఉతిత్ టి.సి. 

* * * 
మరాన్డు సాయంతర్ం చందార్నికి శెలవు. అనకాపలిల్ సేట్షన లో టిసి ఆఫీసుకొచిచ్ కూరుచ్నాన్డు తనకి రాబోయే మొదటి పెదద్ 

తాంబూలం కోసం. ఆరు దాటుతూండగా ముగుగ్రు కురార్ళళ్లో ఓ కురార్డొచేచ్డు. చందర్ం లేచి బయటకొచిచ్ కురార్డిన్ చూసూత్ కళెళ్గరేసాడు 
సంగతేమిటనన్టూట్. 

కురార్డు జేబులోంచి డబుబ్లు తీసూత్ంటే అతణిణ్ దూరంగా తీసుకెళిళ్ అడిగేడు చందర్ం, “ఫైన కడుతునాన్రా? నాకా?” 
“మీకేనండి ఇవిగో డబుబ్లు.” నాలుగు వందనోటుల్ తీసేడు బయటకి. 
చందర్ం ఆ డబుబ్లు జేబులో పెటుట్కుని ముగుగ్రు కురార్ళళ్ ఐడి లూ, పాస లూ చేతికిచిచ్ చెపాప్డు, “జాగర్తత్గా ఉండండి. మొదటిసారి 

కనక ఇలా డబుబ్లు తీసుకుని వదిలేసాను. రెండోసారి అలా కుదరదు. మరింత ఖరుచ్ అవుతుంది.” 
కురార్డు చందార్నిన్ పురుగుని చూసినటుట్ చూసి అపుప్డే చికక్బడుతునన్ చీకటోల్ విసవిసా పాల్ట పారం మీద నడుచుకుంటూ 

వెళిళ్పోయేడు చివరలో ఉనన్ పారెస్ల ఆఫీసుకేసి.  
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¬ML$qCL¸                      JdÓ$qjÄjô O~MLj¥qßadêO~MLl   

డబుబ్లు తీసుకుని బయటకొచిచ్న చందార్నికి ఆ కురార్డు పారెస్ల ఆఫీసులో మరో రైలేవ్ ఉదోయ్గసుత్డికి, తాము ముగుగ్రూ చందార్నికి 
ఎంత ఇచాచ్రో, తమని చందర్ం ఎలా ఆట ఆడించాడో అనీన్ పూస గిచిచ్ చెపేప్సినటూట్ చందార్నికి తెలియదు.  

* * * 
తనకి దొరికిన తాయిలం జేబులో పెటుట్కుని ఆ రోజు రాతిర్ హోటలోల్ భోజనం, సుజాతతో సినిమాకి వెళాళ్డు చందర్ం తన విజయానిన్ 

సెలెబేర్ట చేసుకోవడానికి.  మరాన్డు కూడా చందార్నికి శెలవు. 
మూడో రోజు చందర్ం యధావిధిగా డూయ్టీకి విశాఖపటన్ం వెళేళ్సరికి మేనేజర రమమ్ంటునాన్డని ఆఫీసులో పూయ్న చెపేప్డు. తనకింకా 

మరో గంట ఉంది రాబోయే టైరన లో టిటిఇ డూయ్టీ మొదలుపెటట్డానికి. 
ఏమీ ఉపోదాఘ్తం లేకుండా నవువ్తూ అడిగేడు మేనేజర, “ఎంతండీ కలెక్షన మొనన్?” 
“ఏం కలెక్షన? ఏం మాటాల్డుతునాన్రు?” బుకాయించబోయేడు చందర్ం. 
“హనన్నాన్ తపుప్కాదూ? మీరు చూడబోతే మంచి భవిషయ్తుత్ ఉనన్ కురార్ళుళ్. అలా దాచకూడదు.  మనందరం ఒక రైలేవ్కి 

చెందినవాళల్ం. మనదందరిదీ ఒకే కుటుంబం. జయమో అపజయమో అనీన్ ఒకళళ్కొకరు చెపుప్కుంటూ చాలాకాలం కలిసి ఉండాలి. మీరు దాసాత్నంటే 
దాగుతుందా? చెపప్ండి ఎంత కలెక్షన కురార్ళల్ దగిగ్రున్ంచి?” 

“కురార్ళుళ్ మేము చదువుకునే వాళళ్ం, అనిన్ డబుబ్లు లేవంటే తలో యాభై తో పోనిచాచ్నండి.”  
“అబదధ్ం ఆడితే అతికినటుట్ండాలి చందర్ం గారూ. మీకు కురార్ళిళ్చిచ్న నాలువందలోల్ రెండు వందలు ఇలా పారేయండి. అదే ముషిట్ 

అనుకుంటే మళీళ్ నేను అందులో వీర ముషిట్ నా పై వాడికివావ్లి.” 
చందార్నికి నోటమమ్ట మాట రాలేదు. ఈయన చూడబోతే ఆవులిసేత్ పేగులు లెకక్పెటేట్లా ఉనాన్డు. ఇంకేం మాటాల్డితే ఎటు తిరిగి 

ఎటుసుత్ందో? జేబులోంచి రెండు వందలు తీసి టేబిల మీద పెటిట్ వెరిర్నవువ్ నవువ్తూ అనాన్డు, “ఇది మొదటిసారి సారి ఇలా తీసుకోవడం. దీనిలోనే మీరు 
సగం తీసుకుంటునాన్రు. కొంచెం ఎకుక్వ సంపాదించి ఉంటే సంతోషంగా ఇచిచ్ ఉండేవాణిణ్ కానీ….” 

మేనేజర నవువ్తూ చెపేప్డు, “చందర్ంజీ, మీరు ఇంకా చాలా నేరుచ్కోవాలండి.  అడిగినదానికి సరైన సమాధానం చెపప్కుండా అబదాధ్లు 
ఆడితే రోజూ అటువైపు విజయవాడ వెళేళ్ డూయ్టీ మారిచ్ ఇటు దండకారణయ్ం కేసి గూడస్ బండికి పడుతుంది డూయ్టీ.  బండికి డైరవర ఈ చివరా మీరు ఆ 
చివరా కూరుచ్ని రాతర్ంతా గంటకి అయిదు కిలోమీటరుల్ వెళేళ్ గూడస్ బండిలో తిండీ, తిపప్లూ, లైటూ అదీలేని చినన్ గారుడ్ పెటెట్లో చీకటోల్ చలిలో వణకాలి 
మరి.  అయినా మీరు జేరి అపుప్డే ఏడాది కాలేదు కదా? ఇంకా బోలుడ్ భవిషయ్తుత్ ఉంది. ఎందుకు కంగారు అంతా ఇపుప్డే సంపాదించడానికి? మన రైలేవ్ 
గంగిగోవు. దానిన్ జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటే ఎంతకాలం కావాలిసేత్ అంతకాలం చికక్టి పాలు పిండుకోవచుచ్. పై ఆఫీసరల్తో జాగర్తత్గా ఉండండి. వృదిధ్లోకి 
వసాత్రు. మేమంతా అంతా అలాగే పైకి వచాచ్ం కదా?” 

చందర్ం మరో వెరిర్ నవువ్నవువ్తూ తనెకక్బోయే గోదావరి ఎకస పెర్స పటుట్కోవడానికి పాల్ట ఫారం మీదకి నడిచేడు. 
PPP 

 
GSOqjíŠJwML<¸ ½¡ÄCL¸Py ÔcPe MLjj[õMnjÎFL ÄGRNqj¸. ¬Á PoÂMc+j" ½¡ÄCcÂï FLGRæJwML<¸ GSÿ×.¸. FoFLj TdÄöÀCy GHEo GHEo 

¯ ÄGRNqkFoï Ôn_jCLk MLÔcáFLj. −Mnj Fc MLk^ Pn¥qÚ ÔnNqjõPoÍj.  
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''FoFLj ¯ ®¸=y÷ °¸<Po¥qJwCLjFcïFLj'' ¬¸Á ³<jGSkë. − MLk^Š FcŠ KcbÍ ¥qÆ»¸Á, ¥yGH¸ ML¼á¸Á. `²¸ÍjŠ?` 
¬Â Fc öGHQLï O~Š¸@~Fo ×.McÃ¼á¸Á, ''¬CLëNqjõŠ FoFL¸=o ®GRæ¸PoÍj.''  

''¬_Ííî¸'' FoFLj rHÎ¥h $q=hæ$cFo ¬FcïFLj. Fc ¥q¸>OqGSøOq¸ ¥x¸Ôn¸ $q¸bÃ¢Oq¸. °Æ¥hÚGH¨¸Á.  
¬MLjô‚@~ Fc MLk^Ój Ä¸^j¸EoMnkFLÂ AKLNqj¸ MofS GSøO~Âï CL»Ü¸ÔcFLj. ''FLjMLlø MLk ¬MLjôFLj CLGHlð$c ¬Oqíî¸ 

ÔoGSjŠ¸^jFcïMLl. Â¢Cy rHÈ"¥h öJwCLûfU¸¼¸Á MLk ¬Mojô.''  
¬Oqíî¸ ¥cÂEcÂPe MnjjVÂï MLjj¨MofS¸Á. Fc MLk^Ój GSðGRæ¸$cFo °Fcïtj. TdÄöÀ VMLAKcMcÓj FLFLjï ¼¥cŠ rH=hæFc 

$qCL¸Py¥h Cx¸»ÔLk<@~Â¥h ¬Ä GSVNqj¸ ÔoTdtj.  
¬MLjô¸=o FcŠ ²¸ÍjŠ ¬¸CL ösHMLj?  
Fc ½¡ÄCL¸Py öGHÀ ¬<j$qj ¬MLjô öJwCcûÿMoj. FoFo¸ ÔLÍMcPy ÂOqêtj¸¼ FLFLjï öJwCLûfU¸¼¸Á. GH¿XLÓj GHmOqëNojõMLOqŠ 

=o_jP| PnÎ^j MLjj¸Íj FoFLj, MnFLj¥q ¬MLjô. ¬MLjô Fc¥qFcï MLjj¸Íj ÂöÍJwML<¸ FoFnGHlð<k ÔLk<PoÍj.  
XL*¸ À£¿¥qPoÂ °Eyõ$q¸Py ®OqjŠÚJwtjFL Oy¾Py÷ ‚@~ ¬MLjô Fc −¥qÆ ¬MLGSO~Âï $qjOqjërH^jæŠÂ Fc ¥q<jGHl Â¸sHÁ.  
''FcFcï FLjMLlø rHÈ" ÔoGSj¥yMcÆO~'' ¬¸Á ¬MLjô μ¥qOy¾. FoFLj MLj¿¸CL GSj[ML¸CLMnjÎFL ½¡ÄCcÂï $q<JdÓÂ ¬MLjô ¥y¿¥q. 

FoFxGHlð¥yPoÍj.  
''®¸¥c ²Fcï+j" Â¢¥yGS¸ FoFLj ¥qGRæGH@~Æ?'' ¬¸Á. μGHlð¥y¥q CLGHðPoÍj.  
''MLk ¬MLjô GHEo GHEo FcŠ ÔnGHð¥qJwCo FoFLj ¯ GS¸_¸bEcÂ¥h ¬¸»¤¥q¿¸ÔoMc¨Â ¥cFLj.''  
TdÄöÀ CnÓ÷Kytj¸Á. ''¯ rHÈ" Ä£jŠ ®GRæ¸PoEc?''  
FoFLj GSOqjí¥yMLÓfS ML¼á¸Á. ''®GRæ¸ PoÍ¸=o ®GRæ¸PoÍÂ ¥cÍj. ¬GHlð<j rHÈ"Ä£jÍ Fc¥y ¬bÃöJdNqj¸ PoÍj.''  
''®GHlð<j ®GRæGH<jCLjFcïO~?''  
CLÓÀ¥qÚ öGHQLï. AKcO~õAKLOqëÓ MLjbÍõ ®adæÓj, ösHMLjÓj ¬¸^k öGHÀEcÂ¥h GSMLkbEcFL¸ ÔnGHðPo¸. ''®GHlð<j FoFLj Â¢Š ³¸ Py^j 

ÔoTdFLÂ ®Pe¸=h öGHQLïÓj MoGSjëFcïMLl? ®GRæ¸ Po¥qJwCo Â¢Cy ¥cGHlOq¸ ²Pe ÔoTdëFLj? ®GRæ¸ Po¥qJwtj¸Á Â¢Š. ®¸=y÷ À£¿$cÜ ‚OqjáÂ 
PoÂ ¥qadæÓFLj FnMLjOqjMoGSjŠ¸^k ²Íj=h MLjÂfRPy CLGHlðÆï MnCLjŠCLjFcïMLl. ¬MLkô FcFLïÓj rHÍíMc+j" ³Ey ¬¸=cOqj. 
GSOqjíŠJwMcÆ. Fc ¼FLïGHlð<j MLk FcFLïMLjô ‚@~ ¬Pe$o ¬FoÁ. MLk ¬MLjô ¥cGHlOq¸ ÔoGSj¥yPoÍk! GSOqjíŠJwMcÆ TdÄöÀ£ 
GSOqjíŠJwMcÆ.'' − Oy¾Š ¥qDÍ MLjj»fS¸Á.  

TdÄöÀ MLjÈ¢" Fc Í$qÜOq ¬MLjô $qj¿¸¼ IfHO~õÍj ÔnNqjõPoÍj. FcCy ‚@~ ÔcPe MLjjAKcML¸$c °¸<^¸ MnjjÍÓj rH=hæ¸Á. 
FcÓj$qj Oy¾Ój $q¨sSë $x<ML ¬Eo GSOqjíŠJwCLj¸Á. ®Á Fc IfHPeGSIgH.  

FoFLj ¬FLjŠFLï¸CL CoÆ$cÜ GSMLjGSõ MLjj»fSJwML<¸ PoÍj. TdÄöÀ Fc Í$qÜOq¥x¼áFLGHlð<Pe÷ ML¸=h¸=y÷ ¥q¸ÔcÓj, »FnïÓ ÔLGHlð+j" 
²ŠÚML$c ÄFLGH<jCLjFcïtj. ²¸Cy −JdõNqjCLCy TdÄöÀCy MLk=c÷@~ÓFLjŠ¸=c. − XL*¸PyFo ®Pe¸=h GS¸IGHj^FLÓj ³My MLk 
MLjbÍõ Ey_kÔLjPe<Cctj.  

''³Äj=h? FLjMLlø ML¸=hÓj÷ GS¿í O~PoEc?'' GSMLkbEcFL¸ PoÍj. FoFLj MLjOyTd¿ ¬<$qPoÍj. FcÁ ×.Mc_jPoÂ öGHQcï? FcŠ ¥yGH¸ 
ML¼á¸Á. TdÄöÀ Mnjjÿ¸Py¥h ÔLkTdFLj. − Mnjjÿ¸ ‚@~ Fc AKcMcPo GHÓjŠCy¸Á. ¬¸Co. Moj¸ 96Py¥h MLk¿JwNqkMLjj.  

− Oy¾Š MLÙFL NqjjÍíî¸ MLjj»fS¸ÍFLjŠ¸=o MLjOqjGS=h Oy¾ À¿» ¬Mo QLKcíÓj. TdÄöÀÂ öGHÇï¸¼ PeAKL¸ PoÍÂ FoFo μ¥qÚ 
°Íj^FL ML¸^$qÁPy¥h MnWc"FLj.  
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''³MLjtj¸Á¥qÚ@~? ¯ ÔLGHlðWo"Ä=h?'' rHÍí$c ¬¿ÔcFLj. ¬MLjô ÃCLëOqJwtj ÔLkfS¸Á. ¬MLjô Ä£jÍ ®¸CLŠ MLjj¸EnGHlð<k 
FoFLj ®Pe ¬OqMLPoÍj. −Ä< ¥q+"Py Â¢+j" À¿$ctj. FoFLj ¬OqML<¸ CLGHðÂ FcŠ ¬GHð=h¥h ¥cÂ¢ GSjñ¿¸ÔLPoÍj. ''³MLjtj¸ÍMLkô?'' 
¬FcïFLj TzMLjõCL ¥xÂ CnÔLjáŠÂ.  

¬MLjô ¥yGH¸CyFo ×.McÃ¼á¸Á, ''®MLÂ¢ï MLk −<Mc+" MLõMLVO~Po÷. Â¢¥n¸ÍjŠ? FLjMnø+j".''  
FoFLj MnFLŠÚ MLÔoáTdFLj. ¬MLjô MLk^Ój −»JwPoÍj. ''¥cfSÂï Â¢+j"JwfS ÍjÆsHsSë »FnïÓj ¥q¨»FL^jæ ¥cÍj. ML¸=hÓj÷ ÔLksSë 

²MLOnÎFc FLÄøJwCcOqj.''  
''ÔosS GHÂ GSMLõ¸$c ÔnNqkõÆ'' MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ McÆJwCLj FoFLFLïMLk^ ¬Ex¥qÚ=o. TdÄöÀ Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³¨á¸Á.  
''²¸ÍjŠ ³<jGHl? ®GHlð<j FoFoMLjFcïFLÂ?''  
''FoFLj ÔofSFL GHFoÄj=y Ä£jOqj ÔLkTdO~?'' ¥qÂ¢ï+"Cy ‚¨FL MLk^Py÷ GHMLOnŠÚML °¸^j¸EoMnk! FoFLj GSMLkbEcFL¸ 

ÔnGHðPo¥qJwNqkFLj. TdÄöÀ MLk=c÷<jCLkFo °¸Á. ML¸=h¸=y÷ QL_ícÓj MLGSkëFo °Fcïtj. − On¸<k ²GHlð@~$cNnk FcŠ CnÆNqjÍj.  
CnÓ÷McOqj Oq]kMLjjFL MnjÓjŠML ML¼á¸Á. McCcMLOq*¸ öGHQc¸CL¸$c °¸Á. O~öÀ GS¸IGHj^FL MLjÈ¢" −Py¼¸ÔcFLj. TdÄöÀ 

¬¨»FL MLk^Py CLGHlðPoÍj. FoFLj Â×.¸$c ÔLk<PoÍj. ¬MLjô ¬FLïEc¸=y÷ ‚@~ CLGHlðPoÍj. ¬Á −<Mc+" ÄGRNqj¸. FoFLj 
CLÓÍkOqá‚<Íj. ¥y¨‚CLÓj ÄÂ ¥q+j" Cn¿¼¸Á TdÄöÀ.  

''Td¿¢ TdÄöÀ. ³Ey CnÆNqjŠ¸@~Fo ¬¨$cFLj.'' TdÄöÀ Po¼ _^æ GSOqjíŠÂ _Nqj^Š FL¨¼¸Á.  
''FoFLj Td¿¢ ÔnGHð<¸ GSOnÎFLEoFc?'' MLjÈ¢" −PyÔLFLÓj ¬^j GHOqj$n=cætj.  
−IgHGSjPy ‚@~ ®Mo −PyÔLFLÓj. ÔosS GHÂPy GSMLõCL PyfHTwë¸Á. GSÿyEyõ$qjÓj ¥qÂrH=oæTdOqj. gSøNqj ¬FLjAKLML¸ 

¬Nqjj¸<MLÔLjá. ''McOq¸ Oy¾Ój rSÓMLl rH=hæ ÿÂ¢MLjkF|¥h Ôn¥nÚN|j $qjOqk'' ¬Â GSÓV ®ÔcáOqj.  
O~öÀ ÿjadOqj$c TdÄöÀ ÔnÄPy ±EcFLj. −Mnj Mnjjÿ¸ Ä¥qfS¸¼¸Á. MLjO~ï<j @nÎÂ¸$| =o_jÓj Í$qÜOq ¬MLjôŠ ÔnJdðFLj. 

''±=i¥h MnWc"ÓFLjŠ¸^jFcï¸'' ¬Â.  
''μ¥qÚ ±=iNojFc?''  
''¬Pe MLjbÍjOnÎ ‚@~ MnÈCo Kc$qj¸^j¸ÍFLjŠ¸^jFcïFLj.''  
''FoFLj MLjbÍjOnÎ ÔLk<PoÍjO~. ²ÂïTdOqj÷ ¬¨»Fc Ä£j FcFLï $qjMLjô¸ Ec=h ¥qÍÓÂ¢NqjPoÍj. Â¢ ¼FLïGHlð@oMnk FLjMLlø FL<MLPoMLÂ, 

rHÍíNqkõ¥q GSkÚÓj Jd<MLlCLj¸ÍÂ. öGHÀ¥cPeÂ¥h ÂFoï ML¸¥q$c ÔLkfH¸ÔoMcOqj. ®GHlð@oMnk −NqjFL MLj¸ÔL¸ Ä£jÍ, FoFLj ML¸=h¸=y÷FLj. 
®Íí¿¥i GS¿Jwtj¸Á.''  

''JdGH¸ ¬MLjôFLj ‚@~ OqMLjô¸=o'' FoFLj TdÄöÀ¥éfS À¿$o^GHð=h¥h ¬¸CL Mo$q¸$cFLj ML¸=h¸=h¥éfS À¿»Jwtj¸Á.  
''MLjbÍõPy FoFn¸ÍjŠPo MLjjGSÆEcÂï. Ä£jOqj Mn+"¸¨'' ¬¸Á ¬MLjô FoFLj ¬<ŠÚ¸@~Fo ¬¸Cc CLFLŠ ¬OqíîMnjÎJwtjFL^j÷.  
''Â¢ ®GRæ¸. MLsSë O~''  
O~öÀ TdÄöÀ Mnjjÿ¸Pe$o ®GHlð<j ¬MLjô Mnjjÿ¸ ‚@~ MnÆ»Jwtj¸Á.  
− GS¸CyGR¸ ¬¸CLMLOq¥é. öGHNqk*¸ ¬¸Cc On¸<j öGH¥qÚPe ³<jGHlÓj, ¬Ó¥qÓCy FL¨¼¸Á. TdÄöÀ¥h GSOqjíŠJwMcÆ ¬Fo 

MLk^ MLk öGHNqk*¸Py ¬Fo¥qTdOqj÷ ÔnJdðFLj.  
XoMLj¸$c ®¸=h¥h À¿» MLÔcáMLjj ¥cÂ¢ rSÓMLÓj Í¸<$qNqkõNqjÂ ¬ÂfH¸¼¸Á. − CLOqjMcCL TdÄöÀ ®¸=y÷ GSOqjíŠJwtjFL=o÷ 

FL=h¸¼¸Á. − FL^FLPyFo μ¥q JdGHFLj ¥qÂ Fc ÔoÀPy rH=hæ¸Á.  
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FL^FLŠ ³Ey μ¥q Oy¾ CnOqGH<jCLj¸Á. ¬MLkôFcFLïÓj ¥q+"Â¢+j" rH^jæŠÂ ¬FcïOqj. ''Ä£j −Ä<Š MLkCy °¸<^¸ 
®GRæ¸PoÍjO~. ®Pe¸=h EcÂCy ²Pe ¥cGHlOq¸ ÔoGSjëFcïMLlO~!''  

''³MLj¸^j¸Á?'' Fc ÔoÀPy JdGH ¥éO|MLj¸Á. FoFLj Pn¥qÚÔnNqjõPoÍj. ''ÔnGHðMLkô ³¸ ×.Oqj$qjCy¸Á ®¸=y÷. Fc¥qOqíî¸¥cML<¸ 
PoÍj.''  

¬MLjô FyOqj ÄfHð¸Á. ''³¸ ¬FLÍj. ML¸^ ÔnNqjõMLj¸=o ‚Oq MLk@oáGSjë¸Á. ®Ój÷ QLjöbKq¸ ÔoGSj¥yML<¸ CnÆ£Íj. ²¥qÚ¨ _^æÓj 
¬¥qÚ@o. ³MLj¨»Fc ¥yGH¸. GHÁMLj¸Á MLÔoá ¥x¸GH. ®Pe °¸=o ²Pe? ³¸ MLk=c÷¨Fc CLGHlð GH^jæŠ¸^j¸Á. MLk gH< 
MLÍjÓjá¥yML@~Â¥h ®¸CL ÄGR¸ rH=hæFc −QLáOqõJwFL¥qÚOqPoÍj'' TdÄöÀ ²ÍjOqj$cFo CcO~Tdìtj¥h MnÈ"¸Á ¬MLjô.  

FcFLï ×.CL¥qÆTd<j. ''−¥qÆ$c °¸ÍMLkô ¥cGSë IGHÓVOq¸ ÔnNqjõMLj¸=o FLFyï GHlOqj$qjFLj ÔLkfSFL^j÷ ÔLkfS¸ÁO~''  
FoFLj TdÄöÀÂ rHÈ" ÔoGSjŠÂ ÔcPe rHÍí CLGHlð ÔoTdFLÂfH¸¼¸Á − XL*¸Py. MLõMLVOq¸ Cx¸< MLjjÁ¿ ±GSOqÄÆ÷ 

¬tj¸ÍFLï^÷tj¸Á.  
FoFLj ÔcPe Cx¸ÍOq$c ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFcïFLj. TdÄöÀÂ MnFLŠÚ GH¸sHTdFLj. GH¸fH¸ÔoGSkë μ¥q MLk^ ¬FcïFLj. ''GHl¿=h¥qÂ 

GHl=hæ¸=h¥h MnÈ"FL EcÂÄ Â¢Š ¬¥qÚ< À¸¨ Kc$c ML¸^_=hæ¸Á. ®¥qFLj¸¨ ¬¥qÚ@o °¸<j.'' TdÄöÀ $qj<÷Â¢Oqj ŠŠÚŠ¸Á.  
ÀOqj$qj ^JdPy Fc ®¸=h¥h ¬CLëMLkMLjÓj, _¸bÍjMLlÓj - ö_ÀMLkÓ=cÓj, ¥c+j" GH^jæ¥yML@~Ój. ¬MLkôFcFLïÓ GSÓV 

À£GSjŠFcïFLj.  
¥qDÍ MLkMLjkPo. TdÄöÀÂ GHl=hæ¸=y÷ Á¸sHNqj<¸ CLGHðÂ GS¿ ¬tj¸Á. JdGHFLj FcCyFo °¸ÔLjŠFcïFLj.  
JdGH JdMLÂ$c ²Á»¸Á. ®OqMnÎOn¸<j GS¸MLCLûO~Ój $qÀ¸¼JwNqktj. ®GHlð<j ¬MLkôFcFLïÓj PoOqj. JdMLÂ Td}IHæMoO| ®¸×.Â¢O| 

¬tj¸Á. MLjOy Td}IHæMoO|Š ®Pe÷Ój ¬tj¸Á.  
¥qDÍ MLjÈ¢" MnjjÍ=h¥x¼á¸Á.  
JdMLÂ IJwF| ÔofS ÔnfHð¸Á ''FcFcï FoFLj MoOqjGH<jCLjFcïFLj. Ä£j ®¸=h¥h O~MLÔcá? Ä¤Po÷Í¸=o ³EnÎFc VGSæPy÷ °¸=cFLj'' IJwF| 

¥q=| ¬tj¸Á.  
FcŠ MLjÀJwtj¸Á. Motj MyÓjæÓ ÄÍjõC| IGHkCL¸ CL»ÆFL^÷tj¸Á. ''®EoÄj=h ®Pe ×.¿»¸Á. MLj¸¼ GS¸_¸bÍ¸ ÔLkfS 

MLj¿¢ ÔoTdFLj. ¬Ój÷<j ³MnjÎFc ¬Fcï@~? ®ÍíOqk ÔLÍjMLlŠFLï Mc+j", On¸<j ÔoCLjPe GS¸JdÁ¸ÔLjŠ¸^jFLïMc+j". GSj[¸$c MnÈ"JwNoj 
GS¸TdOq¸Py $x<MLPo¸ °¸=ctj?  

À¿» JdMLÂ¥h IJwF| ÔoTdFLj. ''¬MLkôN|j FoFLj ¬Ój÷¨Cy MLk=c÷<CcFLj. ¥q¸$cOqj GH<Š''  
''¬MLGSOq¸ PoÍj FcFcï. Fc ¥x<jŠFLj Fc FLj¸¨ ÍkOq¸ ÔoGSjëFcïMLl ¬¸^k $x<MLrH=hæ¸Á −Ä<. −Ä<¥é ¥x<jŠFcï<j, 

McWo" MLjFLjGRjÓj. ³¸, Mc+j" FLFLjï Ä£j Í$qÜOqFLj¸¨ ÍkOq¸ ÔnNqjõPoÍk? ¬Eo ÂÓÁ¤fS ¬¨$cFLj. − ±OqjŠ ¯ ±Oqj ²¸CL 
ÍkOqMnk ¯ ±OqjŠ − ±Oqk ¬¸Co ÍkOq¸.'' ¥q^jMLl$c MLk=c÷¨ MLjOyTd¿ IJwF| ¥q=| ÔofS¸Á.  

¥qFLï‚CLjOqj ¥cGHlOq¸ MLÍjÓjŠFo fSìÀ¥h ML¼á¸Í¸=o Fc MLjFLGSj ¥q¥cÄ¥qÓ¸ ¬tjJwtj¸Á. ²Âï ÄbEcÓ −Py¼¸¼Fc 
MLkOqÜ¸ ExOq¥q<¸ PoÍj. TdÄöÀÂ ®¸=y÷¸¼ GH¸fH¸ÔofSFLGHlð<j FoFLj ®¸CL$c −Py¼¸ÔLPoÍj. TdÄöÀ CL¸ö¨ ®Pe$o MLjbÍFLGH@~è@oMnk?  

¬GHlð<j FoFLj CL¸ö¨ TdìFL¸Py PoFLj$c. FcŠ − KcbÍ CnÆNqjÍj. ®GHlð<j ¥cÓ¸ FLFLjï CL¸ö¨ TdìFL¸Py ÂÓKn=hæ¸Á. JdMLÂ 
−PyÔLFLFLj GS¿ÁEcíÓ¸=o FoFo¸ ÔnNqkõÆ?  

MnjjÍ^ TdÄöÀ Í$qÜOqŠ MnÈ" Fc CLGHlðFLj μGHlðŠÂ XLÄj¸ÔLMLjÂ ¬<$cÆ.  
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ఏడడుగులు                                             తీ పాద  

$qCL¸Py PyJdÓFLj $qj¿ë¸¼ AKLÄGRõCLjëFLj GS¿ÁÍjí¥yMcÓFLj¥yML<¸ $xGHð MLkOqÜMoj. ¥cÂ¢ − $qCL¸ μ¥q öJdMLkBh¥qMnjÎFL 
GSMLjNqj¸ ¬tjFLGHlð@o ¬Á TdbÍõGH<jCLj¸Á. ÂFLï, MnjjFLï ¥xÂï Oy¾Ó ö¥h¸Í^, ¥xÂï FnÓÓ ö¥h¸Í=h CLGHlðFLj GS¿ÁÍjíŠFo ¬ML¥cQL¸ 
°¸Á. MLj¿ ®Foï+" CLOqjMcCL.  

MLjÈ¢" rSP| ¿¸$qtj¸Á. ¬Ój÷<j Í$qÜOqFLj¸¨ IJwFLj. fSøÔ| −}IH ÔoTdFLj. MLjj¸Íj TdÄöÀÂ ¥qÓjGSj¥yMcÆ. − CLOqjMcCo 
MLk^Ój.  

PPP 
 

                       
 øöeTT~ ` s¡#·q ìs¡«Væ≤+∫q  ø£<∏ä\ b˛{°(2017)˝À  

 kÕ<Ûës¡D |üÁ#·Ts¡D≈£î m+|æ¬ø’q ø£<∏ää. 
 

ఎకక్డ చూసినా ఒకటే హడావిడి. రంగు రంగుల పరికిణీలు ఒకచేతోత్ ఎతిత్పటుట్కుని ఇంకా రెకక్లు సరిగాగ్ రాని  సీతా కోక చిలుకలాల్ 
అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నన్ పదేళళ్ కు అటూ ఇటూ గా ఉనన్అమామ్యిలూ , ఆమమ్ల చేతులు పటుట్కు గాలి బుడగలాల్ ఊగుతూ, గారాలుపోతూ, అది 
కావాలి ఇది కావాలని వేదిసుత్నన్ రెండు మూడేళళ్ అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ సినిమాలోల్ చూసిన లేటెసట్ టెర్ండ సాంపర్దాయిక డిజైనర ల౦గా వోణీలు గిలట్ 
వో బంగారమో కాని వడాడ్ణాలు,వంకీలూ, కాసుల పేరుల్,  ఓరచూపులూ  పెళీల్డు ఆబాబ్యిల  కళళ్లో పడాలనన్ తపనలూ వీటనిన్ంటోల్ కొతత్మెరుపు కాగితం 
లో చుటిట్ కటిట్న పూలగుచాచ్లాల్  వయసుస్లో ఉనన్ అమామ్యిలు.  

అవును. అసలు కనాన్ ఆడంబరం ఎకుక్వై పోయిన పెళిళ్ళుళ్. లేత గులాబీ రంగు గోరింటాకు చూసి ఎనాన్ళళ్యి౦ది! పచచ్ని ఆకు 
తెంపుకు వచిచ్ రుబిబ్ పెటుట్కునన్ ర౦గుకో నానా కెమికలస్ కలిపి పొటాల్లు కటిట్న మెహందీకి పూల వనానికీ ఒక జంతు పర్పంచానికీ ఉనన్ంత ఆంతరం.  

మోచేతులదాకా  ముదురు తోపు రంగులో చెయయ్ంతా అలుల్కు పోయిన డిజైనుల్ చూసేందుకే వెగటుగా అనిపిసుత్నాన్యి. ఎనాన్ళళ్కో 
కలిసిన బందువరాగ్లు ఒకరితో ఒకరు పరామరశ్లూ, కషట్సుస్స్ఖాలు కలబోసుకోడం ఎకక్డి వాతావరణం అకక్డ కనిపిసోత్౦ది.  

ఇపప్టికి నా పెళైళ్న నలభై నాలుగేళళ్లో  కనీసం ఒక వంద పైగా పెళిళ్ళుళ్ చూసాను. ఒక రొటీన తంతు. పెళిల్ వారిని ఎదురోక్డం, 
దుముమ్ కాళుళ్ కడగటం అంటూ పీట మీద నించో బెటిట్ పెళిళ్కొడుకు కాళుళ్ కడగటం, మంగళ హారతులు, వెనకాల వచిచ్న ఆడవాళళ్కు బొటుట్ జాకెట 
గుడడ్లు ఇవవ్డ౦. ఆ సరికే పెళిల్ కూతురు పెళిల్ పందిరి అనే వేదిక మీద గౌరీ పూజ చేసూత్ ఉంటుంది. బావమరిది వరసైన వాళుళ్ కడిగిన కాళుళ్ నెలకు 
ఆనకుండా ఎతుత్కు తీసుకు వెళిల్ వేదిక ముందు భాగాన వేసిన కురీచ్లో ఆమెను చూడనివవ్కుండా ఆశీనుడిని చెయయ్డం ... ఒకక్దానిలోనూ ఒక యాంతిర్కత 
తపప్ సహజతవ్మే కనబడదు.  ఎవరి ధాయ్సలో వాళుళ్. నెమమ్దిగా తలతిపిప్ అందరినీ ఒకసారి గమనించాను. పెళిల్ వేదికకు ఆ పకక్న పెళిళ్కొడుకు తరఫు 
వాళుళ్ ఈ పకక్న పెళిల్ కూతురి తరఫు వాళుళ్. ఇదివరకులా చాపాలమీద కూరుచ్నే కాలం చెలిల్పోయి౦ది. అందరికీ కీళళ్నొపుప్లు ముపైప్ దాటకుండానే 
వసుత్నాన్యి. అందుకే కురీచ్లు ... లైవ టెలికాసట్ కి ఏరాప్టుల్. పెళిళ్కూతురి వెనక కొతత్గా పెళెల్ౖన, పెళిల్ కావలసిస్న  అమామ్యిలూ, పినున్లూ , మేనతత్లూ 
అవసరం లేకునాన్ ఏదో ఒకటి సవరిసూత్ ...  
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వదద్నాన్మనసు  గతంలోకి వెళిల్ పోయి౦ది. ఎంత నిరాడంబరంగా జీవితాలు పంచుకునాన్రు? ఒకరంటే ఒకరికి వలల్మాలిన 
అభిమానం, దూరమై బర్తకలేమనిపి౦చాక, తలిదండుర్లను ఒపిప్౦చలేమని అరధ్మయాక  నలుగురు మితుర్ల మధయ్ జరిగిన పెళిల్. అయినా తలెతిత్ అతని 
వంక చూసేందుకే ఎంత బెరుగాగ్ ఉండేది. ఒకరి కొకరు మనసులు తపప్ మరేదీ ఇచిచ్ పుచుచ్ కోలేదు.  

ముపైప్ మూడేళళ్ తరువాత కూడా “ ఇంకా ఇలా కొతత్ పెళిళ్కూతురిలా సిగుగ్పడతావు” అనేవాడు. కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.  
నినన్ గాక మొనన్ కవివ్ంపుగా అతను పాడిన ఆ పాట చెమమ్ ఇంకా తడి ఆరలేదు. “ ఇరువుర మొకటై పరవశించగా ఇంకా జాగేలా 

బేలా” కంటిలో నీటి పొర కదిలింది. అది చుకక్గా మారి కొలకులు దాటకుండా జాగర్తత్పడాడ్ను.  
తలుచుకుంటే గుండె బరువెకిక్ పోతుంది. ఎలా ఉనాన్ను తను లేకుండా ? అనిపిసుత్౦ది. మరుక్షణమే ఓదారుప్గా వీచిన గాలి చెకిక్ళుళ్ 

తాకి అతని చేతి పరామరశ్లా లాలిసుత్౦ది.  
ఏమిటో ... నేను మాతర్మే ఇలా ఎ౦దుకునాన్నో, ...  
పెళిల్ జరుగుతునాన్ ఆలోచనలు తమ దారిన తాము సాగుతూనే పోయాయి. పెళిల్ కూతురు  లావణయ్ పెదద్నన్యయ్కు నాలుగేళళ్ కిర్తం 

పెళెల్ౖంది. ఆరెన్లల్లో ఆ పిలల్ నాకు నచచ్లేదు. ససేమీరా నేను దానితో కలిసి ఉండలేనని విడాకులకు వెళిల్ పది లక్షల నషట్ పరిహారం ఇచిచ్  
వదిలి౦చుకునాన్డు. పాపం అనిపి౦చి౦ది. రుచి  చూసి నచచ్లేదని ఏకూరో వదిలేసినంత సులువా ఇలా జీవితంలోకి వచిచ్న మనిషిని వదిలెయయ్డం 
అనుకునాన్ను. అదిగో ఆ చివర కూచునన్ సుమతి కొడుకు పెళెల్ౖ నాలుగేళుళ్. రెండేళుళ్గా కోడలు రావడం లేదు. కలిసి ఉండటం నా వలల్ కాదు విడిగా 
వసాత్వా రా లేదూ నీ దారి నీది నా దారి నాది అందట.  

మనసు చివుకుక్మంది.  
పెళిళ్కి కొతత్ నిరవ్చనం ఇవావ్లేమో.  
సంపర్దాయానిన్ ఎగతాళి చేసుత్నన్టుట్ పెళిళ్కి ముందే కలిసి కబురూల్ షికారూల్ సీవ్ట నతి౦గస్ అనీన్ అయాక మళీళ్ తెరచాటు పరదాలు, 

జీలకరర్ బెలాల్లు, ... మంతార్లు ... తంతార్లు  
తుమిమ్తే ఊడే ముకుక్లా తయారైన  ఈ పెళిల్ళల్కు ఇలా డిజైనర చీరలూ, సినిమా షూటి౦గ లా మేకప లు  వెడిడ్ంగ ధీమ లూ, 

అటట్హాసంగా లైవ టెలికాసట్ ... కనీసం ఒకక్సారైనా ఇతనే నా జీవన సహచరుడు అనుకోలేని దౌరాభ్గయ్౦, అపోప్  సొపోప్ లక్షలు ఖరుచ్ అవాలిస్౦దే 
అటట్హాసంగా పెళిల్ జరగాలిస్ందే.  

బంగారు బొమమ్ రావేమే -సనాన్యిపాట. అవును బంగారు బొమమ్లే కావాలి.ఒ౦టి ని౦డా బంగారం దిగేసుకునన్ బొమమ్లు. వరుడు 
మనసైన వాడో కాదో ... గాని  

ఛ మరీ పెళిళ్కి వచిచ్ ఈ ఆలోచనలేమిటి అనుకునాన్ను.  
వెనకాల ఎవరో అమామ్యిలూ గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు. వదద్నాన్ మాటలు వచిచ్ చెవులను మనసును తాకుతూనే ఉనాన్యి.  
“ మొనన్ మొనన్టి దాకా వాడు లేకుండా బర్తకలేనని అంటివి గదా , మరి వీడితో పెళెళ్ందుకు చేసుకునాన్వు?”  
వాడు , వీడేనా మరాయ్ద ఆనేదే లేదా అనుకునాన్ను.   
“ ఇపుప్డు కూడా వాడిని చూడకపోతే అంతేనే కాని ఏ౦చేసాత్ను? తపప్లేదు. అమమ్కు నానన్కు వాడు నచచ్లా ... చదువు లేదంటారు. 

కాని ఎంత పేర్మగా మాటాల్డతాడు? అది చాలే.తిండీ తిపప్లు లేకునాన్ బతికెయయ్డానికి. కాని మేం చూసిన వాడిని చేసుకోకపోతే చిలిల్గవవ్ ఇవవ్మనాన్రు. 
ఇదద్రూ కొ౦పలు మునిగి నటుట్ ఒకటే ఏడుపు. అమమ్ చెపిప్ందిలే. పేర్మ పేర్మే పెళిల్ పెళేళ్ దేని దారి దానిదని. అదే అనుకునాన్ం. వీలైనపుప్డు కలుసాత్ం. ఫోన 
చేసాత్ననాన్డు రోజూ”  

తలతిపిప్ చూదాద్మని ఎంత బలంగా ఆనిపి౦చినా అతి కషట్ం మీద ఉగగ్బటుట్కునాన్ను.  
ఎటు పోతో౦దీ యువత?  
ఒకరిదద్రు తెలిసిన వారు పలకరించారు. ఒక చిరునవువ్ ఒక కరచాలనం.  
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ఏం పటుట్కుపోయేది ఉంది.  
ఇంతలో మంగళ  సూతర్ ధారణ ముగిసినటుట్ంది. మిగతా కారయ్కర్మాలు జరుగుతునాన్యి. తలంబార్లు అంటూ పాతికేళుళ్ దాటిన 

వారు అక్షంతలు పోసుకోడం ఫోటోలో ఒకొక్గి౦జా రావాలని మొహాలు సరిగాగ్ కనబడాలనీ సవరించుకుని కృతకంగా  ఫోటోలు... 
ఈ లోగా పెదద్ వాలూయ్ం తో మైక గరగరమంది. కాసేస్పటికి సరుద్కునాన్క అరధ్ం అయింది. పెళిల్ పాటలు పాడే బృ౦ద౦ ఏరాప్టు 

చేసారని. సంపర్దాయ గీతాలు వినిపిసాత్రేమోనని మనసులోనే సంబరపడాడ్ను కాని అది ఆవిరవడానికి ఎంతో సమయం పటట్లేదు. పాతకాల౦ మొదలు 
నినన్మొనన్టి వరకు వచిచ్న సినిమాలలో పెళిల్ పాటలు పాడి౦ది ఆ బృ౦ద౦.  

పటట్ పగలు నూతన దంపతులకు చుకక్ను చూపించాక అదే అరుంధతి ఇహ అతిధుల ఆశీరవ్చనాలు. రెండు  దాటింది. ఆకలితో 
నకనకలాడుతూ ఉగగ్ బటుట్కు  కూచునన్ వాళుళ్ ఒకక్సారి లేచారు.  

ఈ  అరుంధతి ఆచారం ఎందుకో ఈ తరం వారికి.  
ఈ లోగా ఒకొక్కక్రూ లేచి బంధుమితర్ ఉభయకుశలోపరిగా పరామరశ్లు.  
ఇహ ఏదో కాసత్ తినాన్ననిపించి సెలవు తీసుకోడం మంచిదనుకునాన్ను. 
లేచి రె౦డడుగులు   వేశానో లేదో ఆరెన్లల్ కిర్తం పెళళ్యిన పారుల వాళళ్మమ్ పలకరి౦చారు.  
గుజరాతీ అమామ్యి,శశాంక తనూ ఒకే ఆఫీస -పేర్మ పెళిల్.  
బాగానే వుంది. అమమ్యయ్ కాసత్ కాసత్ మారుతునాన్రు కులం మతం అంటూ వేళాళ్డడ్ం మాని అనుకునాన్ను.  
కాని పారుల వాళళ్మమ్ ఏం చెపోత్౦దో ముందు అసలు అరధ్ం కాలేదు.  
“ నరకం చూపిసుత్నాన్రు”  
ఎవరు ఎవరికి నరకం చూపిసుత్నాన్రు , ఆ మాటా నాకెందుకు  చెపోత్౦ది...  
తెలల్మొహం వేశాను.  
“ నాలుగు నెలలుగా నా కూతురిన్ నాతోనే ఉంచుకునాన్ను. పెళైళ్న మూడో రోజునుండే మొదలు సతాయ౦పు. ఎంత గార్ండ గా పెళిల్ 

చేశాము. ఎవరూ కనీవినీ ఎరగని విధంగా , అయినా ఏ౦ తెచాచ్వని రోజూ సతాయి౦పే. రాతీర్  పగలూ ఉదోయ్గం చేసి పైసా పైసా లెకక్లు 
చెపాప్లట...పారల్ర కి వెళాళ్ లనాన్ చివరికి సానిటరీ నాపిక్నస్   కూడా లెకక్ చెపాప్లట........” 

నా తల గిరుర్న తిరిగింది.  
“శశాంక ఏమీ అనడా?” ఎందుకు అడిగానో నాకే తెలియదు.  
“ఏమీ అనడు మూగ మొదుద్లా నిలుచ్౦టాడు... వాడి అకక్లూ అంతే ..కోరట్ కి వెళళ్మంటునాన్రు “ అలుల్డిని వాడు అనన్ ఆమె 

సంసాక్రం ఎకుక్వేమీ కాదనిపించింది.  
నెమమ్దిగా అకక్డినుండి ఎవరినో మాటాల్డిసూత్ తపిప్ంచుకునాన్ను..  
మనసుకు బె౦గగా అనిపి౦చి౦ది.  
నేనూ తనూ ఎపుప్డో అనుకునన్ మాటలు మళీళ్ మనసుస్స్లో మెదిలాయ. 
తొలితొలి రోజుల  అలకలు కోపాలు ఒకటి రె౦డు  సారుల్ చూసాక కాబోలు, ఆ రోజున అందరూ నిదర్పోయిన అరధ్రాతిర్, ఆలసయ్ంగా  

ఉదయి౦చిన నవమి నాటి వెనెన్టోల్ చాపమీద వాలిన అతని ఎదపై తల పెటుట్కుని  ముని వేళళ్తో మీసాలు సవరిసూత్  
“ మనిదద్రం ఈ వెనెన్ల సాకిష్గా ఒక పర్మాణం చేదాద్ం” అనాన్ను  
“ ఊ చెపెప్యియ్” 
“ఇహపై మనకు ఒకరి భావాలు ఒకరికి నచచ్కపోతే, ఈ అలల్కలూ కోపాలూ వదుద్. అది రంపపు కోతలా ఉ౦టు౦ది. ఎవరిషట్ం వారిది 

అనుకుందాం. మాటాల్డకపోతే నాకు భయంగా ఉ౦టు౦ది. ...” ఆపైన మాటలు రాలేదు కళళ్లోని నీళుళ్ అడడ్ంపడి.  
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బాధయ్త                                                         మన ని  

దగగ్రకు  లాకుక్నిఉకిక్రిబికిక్రి చేసూత్ , “నువువ్ చెపాప్వు నేను చెపప్లేదు అదేరా తేడా... సరే ఇహపై మనకు వాదనలే వదుద్. అందరిలా 
జీవితాంతం వరకీ కాదు ఒకరికొకర౦ ఎపుప్డూ కలిసే ఉందాం”  

నిజమే ...  
అందుకే గదా నా చుటూట్ పర్తి క్షణమూ అతనే.  
కాని ఈ తుమిమ్తే రాలిపడే ఉలక్లాల్ ఈ కాలపు పెళిళ్ళుళ్ ఎటు దారి తీసుత్నాన్యి.  
అనయ్మనసక్ంగా ఒక చివర కూచునాన్ను. అ౦ద’రికీ దూరంగా ............ 
“వదద్ంటే వినవు కదా కామాకీష్ ఆ కళళ్కు కాటుక పెటుట్కుంటే నలుగురి కళూళ్ నీ మీదే, అందుకే దిషిట్ తగిలి వొళుళ్ వెచచ్బడింది.  
“ఒరే సుబాబ్రావ, ఇంకా నీకు అనుమానం పోలేదా ఎవడో ననున్ ఎతుత్కు పోతాడని.. “ముసిముసిగా నవువ్.  
తలతిపిప్ ఓరగా చూసాను  
పండుటాకులాల్ , రేపటి తరానిన్ వెకిక్రిసూత్ ఒకరి చూపులోల్ ఒకరు కరిగిపోతూ కామాకీష్ సుబాబ్రావూ—తొ౦భైలోల్కి అడుగుపెటిట్న  

పెళిళ్కూతురి తండిర్  నాయనమమ్ ముతాత్తా.  
వణుకుతునన్ ఆమె పెదవులపై “మీ నగు మోమూ  నా కనులారా.........”  

 
PPP 
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 “అమామ్, శరమ్గారు ఎలాగునాన్రు?” అడిగాడు రమేశ. సొంత ఊరిలో కొనిన్ ఏళళ్ తరావ్త తహశీలాద్రు హోదాలో అడుగుపెటాట్డు. కొడుకు 
ఉనన్తి చూసి, పొంగిపోయింది ఆ తలిల్. 

“ఎవరార్, శరమ్గారు?” అడిగింది విజయయ్మమ్. 
“ఆయనేనే, మా తెలుగు మాషాట్రు, మన ఇంటి దగగ్ర గుడిలో పూజలు చేసేవారు!” 
“ఓహ, పెదద్పంతులుగారా? ఆయన నీకు శరమ్గారు ఎపప్టినుంచి? హై సూక్లుకని ఈ ఊరు వదిలేంతవరకు, ఆయనిన్ పంతులు అనే 

వాడివిగా?” 
“లేదమామ్, ఆయన గురించి చెపుప్డు మాటలు విని, ఆయన అహంకారి అనుకుని, అలా అనేవాడిని. ఆయన పదద్తులు, అపప్టోల్ నాకు ఆయన 

ఆచారాలు నచేచ్వి కావు” 
మాటకు అడుడ్ తగులుతూ, “ఆయన కషట్ం వింటే, కడుపు ఎవరికైనా తరుకుక్ పోతుంది. ఈ వయసుస్లో కొడుకు అనీన్ చూసుకుంటాడు 

అనుకుంటే, అతనే సంపాదన సరిగాగ్ లేక ఇబబ్ంది పడుతునాన్డు. చినపంతులుగారు  ఊరోల్నే ఉదోయ్గం చేసుకుంటాడు అనుకుంటే, ఆ సూక్లు పిలల్లులేక 
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మూతబడింది. గుడికి కూడా జనాలు రావడం తకుక్వైపోయింది. పెదద్పంతులుగారు ముసలివాడైపోయాడు. పెనష్న కూడా సరిగాగ్ రాదు. ఉనన్ రెండెకరాల 
పొలం కూతురు పెళిళ్కి అమేమ్శారు.” 

“అయోయ్, ఓడలు బండల్వవ్డమంటే ఇదేనేమో” అంటూ వీధిలోకి వెళిళ్పోయాడు రమేశ. 
 

*** 
 

“ఏరా, గుడికి నెలనెలా వెయియ్ రూపాయలు ఇసాత్ననాన్వంట, చినపంతులుగారు చెపాప్రు,” నెల తరావ్త ఊరికి వచిచ్న కొడుకును అడిగింది 
విజయమమ్. 

“నా జేబులోంచి కాదులే, పర్భుతవ్ం ఇసోత్ంది, దానికి కావలసిన ఏరాప్టు చేయించాను. తహసీలాద్రు అయుయ్ండి మన ఊరికి నేను చెయయ్కపొతే 
ఇంకెవరు చేసాత్రు?” చెపాప్డు రమేశ. 

“అదేంటి, నీకూ గుడి అంటే పడదు కదా, అకక్డ మనకి విలువ లేదు, ననున్ అకక్డికి వెళళ్డం మానెయయ్మని పోరుపెటేట్వాడివి?” 
“నేను గుడిని, గుడిలో రాయిని నమమ్ను, నాకూ నేను రోజూ కొలిచే దేవుడు ఉనాన్రు. సాటి వాడికి సహాయం చేసినవాడు ఎవవ్రైనా నాకు దేవుడే. 

నాకు చినన్పుప్డు పంచుకోవడంలో ఉనన్ సుఖం నేరాప్డు ఒక దేవుడు. అదే చేసుత్నాన్, ఇది నా బాధయ్త,” తేలేచ్శాడు రమేశ. 
“ఇంతే కాదు, మూతబడడ్ అపప్ర పైరమరీ కూడా మళిళ్ తెరుచుకుంటుంది. ఊరికి కొతత్ మాసాట్రు అవసరం లేదు. మీ చిన పంతులుగారు 

ఉనాన్రుగా? మరి అందులో పిలల్లాంటావా, అది నీ బాధయ్త. ఈ పేటలో ఉనన్ పిలల్లందరూ ఆ బడికి వెళాళ్లి. నువువ్ ఏమి చేసాత్వో, ఎలా చేసాత్వో నాకు 
తెలియదు. అవసరమైతే, చినన్పుప్డు ననున్ బెతత్ంతో బెదిరించే దానివే, అలాగ మళిళ్ చేయియ్,” ఆజఞ్ వేశాడు కొడుకు. కించిత గరవ్ం కలిగింది విజయమమ్కు. 
తన ఇంటివాడు జబుబ్ చేసి అనుకోకుండా పోయి, కొడుకు ఎమైపోతాడో అని భయపడుతూ ఉంటే, పెదద్పంతులుగారు సముదాయిసూత్ చెపిప్న మాటలు 
గురుత్కు వచాచ్యి. “నీ కొడుకు మొండి వాడే కాని, తెలివిగలవాడు. నువువ్ చేసుత్నన్ సేవకు ఆ దేవుడు మంచి దోవ చూపెడతాడులే”. మనసులోనే ఆయనకీ 
దణణ్ం పెటుట్కుంది.   

అలా అడుగులు వేసూత్, శరమ్గారి ఇలుల్ దాటి గుడిదాటి కోనేరు దాకా వెళాళ్డు. అకక్డే మెటల్ మీద కూరుచ్ని, గతానిన్ జాఞ్పకం చేసుకునాన్డు. 
 

********* 
 

“ఎవరార్ అకక్డ గొడవపడేది?” అడిగాడు శరమ్గారు. 
“నానాన్, వీడు రమేశ మన మావిడి చేటోల్ంచి కాయలు  దొంగలించి తీసుకుపోతునాన్డు,” నెపం మోపాడు శరమ్గారి అబాబ్యి మనోహర. 
శరమ్గారు దగగ్రకు వచిచ్ అడిగారు. “అయాయ్, ఈ వేళ ఉగాది కదా, పచచ్డి చేసుకుందామని అమమ్ చెబితే, ఒక మామిడికాయ కోసం వచాచ్. 

అమమ్ ఇచిచ్న డబుబ్లకి, చింతపండు, బెలల్ం మటుకే వచాచ్యి. వేప పువువ్ గుడి దగగ్ర చెటోల్ దొరికింది. మామిడికాయ కోసం వచాచ్. ఒకక్టి చాలు అయాయ్ 
మాకు. మా ఇంటోల్ ముసిలి తాత చాల ఇషట్ంగా అడిగితే మా అమమ్ కూలి డబుబ్లలోంచి ఇచిచ్ంది” చెపాప్డు రమేశ. 

“నువువ్ విజయయ్మమ్ కొడుకువి కదూ?” రోజు గుడిలో ఏంతో సేవ చేసే విజయంమని గురుత్ చేసుకుంటూ అడిగాడు శరమ్గారు. అవునంటూ తల 
ఊపాడు. 

“మనోహర, వాడికి ఆ మామిడికాయతో బాటు, ఇంకో నాలుగు  ఇవువ్, ఆవకాయ పెటుట్కుంటారు. అలాగనే మీ అమమ్నడిగి, ఒక సోలెడు ఆవ 
పిండి కూడా తీసుకురా”, ఆజాఞ్పించాడు శరమ్గారు. 

“నానాన్, వాడు దొంగతనంగా తీసుకువేళుత్నాన్డు, వాడికి ఇవనీన్...?” అడిగాడు మనోహర. ఇదద్రూ ఒకే కాల్సులో చదువుకోవటంవలల్ పోటీ 
ఎకుక్వ.  
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ఆఖరు లు                                        డేగల అనితా రి  

“ఒరేయ, మన చెటుట్కు కొనిన్ వందల కాయలు కాసాత్యి, మనకి కావలసినవి కాకుండా మిగతావి పంచితేనే, ఆ చెటుట్ ఇంకా ఎకుక్వ కాసుత్ంది. 
పంచుకోవటంలో ఉనన్ సుఖం తెలుసుకోరా” అంటూ, కొనిన్ మామిడి రెమమ్లు కూడా కోసుకోమని చెపాప్డు శరమ్గారు. 

జూన నెల సూక్లు మొదలుకాబోతోంది. ఊరిలో ఉనన్ అపప్ర పైరమరీ సూక్లుకు తెలుగు మాసట్రు తోబాటు, హెడామ్సాట్రుగా చేసుత్నాన్రు 
శరమ్గారు. రమేశ, మనోహర ఇదద్రు హైసూక్ల లోకి వచాచ్రు. ఉనన్ ఊరిలోకనాన్, ఇరవై మైళళ్ దూరంలో ఇంకా మంచి సూక్లు హాసట్ల తో కూడి ఉంది. 
రమేశ తెలుసుకునన్ దాని పర్కారం పకక్ ఊరోల్ ఉనన్ హై సూక్లోల్ ఒకే సీటు ఖాళీ ఉంది, దానికీ, శరమ్గారి రెకమెండేషను ఉంటే ఖచిచ్తంగా ఇసాత్రు. 
ఆయన, వాళళ్ అబాబ్యికి ఇసాత్రు కాని, తనకు ఎందుకు ఇసాత్రు అని అనుమానిసూత్, సూక్లుకు వెళాళ్డు రమేశ. ఇంతలో, ఆ పకక్ ఊరి సూక్లు 
హెడామ్సాట్రు, పరమేశం గారు కూడా అకక్డ ఉండటం చూసి, ఇక పని అవవ్దు అనుకుంటూ, హెడామ్సాట్రుగారి రూము బయట నిలబడి వింటునాన్డు 
రమేశ. 

“అదేంటండి, మీ అబాబ్యికి కాదని రమేశ కి ఇవవ్మంటారా? నాకేమి అభయ్ంతరం లేదు. కానీ, నాకు మీ ఆలోచన అరధ్ం కాలేదు” అడిగాడు 
పరమేశం గారు. 

“పరమేశం గారు, నాకు మాతర్ం మా వాడు వృదిధ్లోకి రావాలని లేదా? అయితే, ఇకక్డే వుంటే వాడు కాసత్ నా దగగ్ర వేదం, పూజలు 
నేరుచ్కోవచుచ్. వాడికి పెదద్ వుదోయ్గం రాకునాన్, నా సాథ్నంలో ఇకక్డి సూక్లులో టీచరు ఉదోయ్గం చేసుకునేంత చదువు వసేత్ చాలు. నా తరావ్త, ఎటూ ఆ 
గుడి కూడా చూసుకోవాలి. రమేశ అయితే, వాడే కాదు, వాడి కుటుంబం, ఆ పేట కూడా కాసత్ బాగుపడుతుంది. వాడు మంచి చదువు చదువుకుంటే, వాడిని 
చూసి ఆ పేటలో మిగతా పిలల్లు చదువుకోడానికి కాసత్ ముందుకు వసాత్రు” వివరించారు శరమ్గారు. 

“మీలాంటి వారి వలేల్ ఇంకా వరాష్లు కాసత్ పడుతునాన్యి. సరే, అలాగే కానిదాద్ం” పరమేశంగారు కూడా ఏకీభవించారు. 
ఇంకొదిద్ సేపటోల్ ఇదద్రూ బయటకి వసాత్రు అని గర్హించి, చమరిచ్న కళళ్తోనే పరుగు లంఘించుకునాన్డు రమేశ. ఆ రోజు కూడా, కోనేటి మెటల్ 

మీద ఇలానే కూరుచ్ని. తన మనసుస్లో ఉనన్ సందిగాధ్లనీన్ పకక్కు తోసి, కేవలం చదువు మీద ధాయ్స కుదురుచ్కునాన్డు. 
PPP 

గతానిన్ తలచుకోగానే, కళుళ్ మళీళ్ చెమరాచ్యి. తనిన్ తమాయించుకుని, శరమ్ గారిని, అదే, పెద పంతులుగారిని కలుసుకుని, ఆయన పెనష్న 
గురించి తెలుసుకుందామని బయలుదేరాడు.   

PPP 
 

 

     
  "ఏమండీ ఆఫీసుకు టైమౌతోంది లేవండి. ఈ లోపు కాఫీ తెసాత్" అంటూ లేపి వెళిళ్పోయింది సుభాషిణి. 
ఎపుప్డూ "అబాబ్! మరికాసేస్పు పడుకుంటే బాగుండు. అయినా లేవక తపప్దు కదా?" అనుకుని చిరాకుపడే నాకు చటుకుక్న 

మెలకువొచిచ్ంది. ఓ క్షణం కళుళ్మూసుకునాన్. రేపిలా అనలేందు కదా సుభాషిణి అనిపించింది. గుండెలోల్ ఏదో వెలితి. 
నునన్గా షేవింగ చేసి సాన్నం ముగించి , వదద్నాన్ కొడుకు కుటిట్ంచి పెటిట్న కొర్తత్ బటట్లు తొడుకుక్ని వచేచ్సరికి వేడివేడి టిఫిన పేల్ట లో 

వడిడ్సూత్ కనిపించింది సుభాషిణి. కొడుకు ఆఫీస కు వెళూత్ 'బై నానాన్' అనాన్డు. సరేనని తలాడించి టిఫిన ముగించి లేచా. నాకోసం పర్తేయ్కం గా 
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తయారుచేసిన లంచ బాయ్గ చేతికిచిచ్ంది సుభాషిణి. ఎపుప్డూ లేంది కోడలు విందయ్ కూడా సుభాషిణి తో కలిసి కారుదాకా వచిచ్ంది సాగనంపడానికి. 
పెదవులపై నవువ్ వింతగా మెరిసి మాయమైంది. 

డైరవర నాచేతిలోని బాయ్గ అందుకుని కారు డోర ఓపెన చేసి లోపలపెటిట్ నిలబడాడ్డు. వాడి కళళ్లో చినన్గా మెదిలిన అభిమానపు భావన 
నా చూపులిన్ దాటిపోలేదు. 

@@@@@ 
 
రోడుడ్మీద పరుగులుతీసోత్నన్ కారు కొదిద్సేపటికే సోల్ అయియ్ంది. షరా మామూలే. .. టర్ఫిక జాం. ఏనుగులాల్ బస లు, చిరుతలాల్ కారుల్, 

జింకలాల్ బైక లు, ఎలుగులాల్ ఆటోలు దేనిపరుగు దానిదే, దేని ఆతర్ం దానిదే అనన్టుట్ కారిచ్చుచ్రేగితే దికుక్తోచక పరుగెటేట్ వనయ్ మృగాలాల్ వురుకుతునాన్య. 
ఎందుకోగానీ రోజులా విసుగు, చిరాకు అసస్లనిపించలేదు. పైపెచుచ్ చుటూట్ చూసూత్ హాయిగా ఆసావ్దిసుత్నాన్. 'నేనేనా?' అని 

డౌటొచిచ్ంది నామీద నాకే! 
అలా..అలా..సిగన్ళుళ్, సీప్డ బేర్కరుల్ దాటుకుంటూ ఆఫీసుముందుకొచేచ్శాం. రాజుకోట లాంటి నా కారాయ్లయ దావ్రాలు బాహుబలి 

బాహువులాల్ బారచాచి రారమమ్ని సావ్గతించాయి ఎనోన్ యేళళ్ వాతస్లయ్మంతా నింపుకునన్టుట్ ఆరిత్గా. నినన్టి వరకూ అనిపించని వింత భావన! దావ్రం 
లో రక్షకభటులు చేసే ఐ.డి కారుడ్ పరిశీలన కోపం తెపిప్ంచేది. రోజూ చూసుత్నాన్ అడుగుతునాన్రని. ఈరోజు వారి విధి నిరవ్హణా దీక్ష కనిపించిందేమిటో! 
అడగకముందే ఆదరంగా చూపించి లోపలికి పర్వేశించాం. 

కారులోంచి దిగి లిఫట్ ముందు నిలబడాడ్. ఇంకా ఆరులో వుంది. ఎపప్టాల్ అసహనం ఆవరించలేదు. అకక్డునన్ తెలిసినవారి శుభోదయ 
అభివాదాలను అందుకుని పర్తిగా చిరునవువ్తో సప్ందిసూత్ వేచివునాన్. 

 
నా ఛాంబర లోకి అడుగు వేసుత్ంటే కాళళ్లో ఏమిటో చినన్గా తడబాటు. నా కురీచ్ హాటీస్ట లా, ఏసుపర్భువు తలమీది ముళళ్ కిరీటంలా 

కనిపించేది కాసాత్ మళీళ్ బాలాయ్నిన్ వెనకిక్తెచిచ్నటుట్ అమమ్పొతిత్ళళ్లా మెతత్గా హాయిగా అనిపించింది. హాయ్ండ రెసట్ మీద చేతులు పెటిట్ వెనకుక్వాలి దీరఘ్ంగా 
శావ్సతీసుకునాన్. హిమాలయాల కొండంచున కూడా ఆకిస్జన అందినంత ఫీర్ గా అనిపించింది.  

అటెండర రిజిషట్ర తెచిచ్ ముందుంచాడు. తెరిచిపటుట్కునన్ దానిమీద ఓ సంతకం పడేయటం తపప్ మరో అభిపార్యం లేని నేను దానిన్ 
రెండు చేతులోల్కీ తీసుకుని నెమమ్దిగా సంతకం పెడుత్ంటే వేర్ళుళ్ సనన్గా వణికాయి. ఎనిన్సారుల్ నాలో బి.పి. పెంచిందో, ఎనిన్సారుల్ లెకిక్ంచుకుంటూ 
తొందరగా రావాలని ఉరుకులు, పరుగుల తో గుండెవేగం రెటిట్ంపు చేసిందో గురొత్చిచ్ంది. సంతకం చేసి మూసి ఇచాచ్ను.  

అటెండర తీసుకెళుత్ంటే దాని మనసు నాతో నిషూఠ్రంగా పలికినటట్నిపించింది, 'ఇక నా గురించీ నీకే టెనష్న వుండదు నేసత్ం...ఇక 
సెలవ!" అని. 

ముఖయ్మైన కొనిన్ ఫైళుళ్ సంతకాలకోసం ఎదురుచూసూత్ కనిపించాయి. ఈలోపే సేన్హితులు ..అంటే , ఒకే బాయ్చేమ్టస్ గా కలిసిన 
వాళుళ్, ఈ ముపైప్ మూడేళళ్లో కలిసి పనిచేసిన కలీగస్, పరిచయాలతో దగగ్రైనవాళుళ్ ఒకొక్కక్రే, కొంతమందిగానూ కలిసి రాసాగారు. 

ఎనోన్ సంతోష క్షణాలిన్ నెమరేసుక్నాన్ం, మరెనోన్ దాటివచిచ్న కఠిన సమసయ్లిన్ గురుత్చేసుక్నాన్ం, ఇంకెనోన్ మధురానుభూతులిన్ 
పంచుకునాన్ం. పెదద్గా నవువ్కునాన్. ఒకరొన్కరు అభిమానపూరవ్కం గా చూసుకునాన్ం. 

ఆ తరువాతో అరగంట సమయం దొరికింది. అపుప్డు ఫైళుళ్ పటుట్కునాన్. ఎకుక్వ లేవు. పదో పదిహేనో అంతే! ముందు జాగర్తత్గా 
చాలా వరకూ నినన్నే ముగించినందువలల్. రెండుంబావు అవుతోంది. ఇక లంచ మేటస్ వచేచ్ టైమవుతోంది. 

అనీన్ చూసి పర్కక్న పెటిట్నా ఏమనిపించలేదు. చివరగా ఒక ఫైల మిగిలింది. అంతా చదివాక గతం మళీళ్ సినిమారీలాల్ కళళ్ముందు 
కదలాడింది. ఎనిన్ జీవితాలోల్ ఈ ఫైళుళ్ వెలుగులు నింపాయో! మరెనిన్ జీవితాలిన్ తెలిసి తెలిసి ఏమీ చేయలేక రిజెకెట్ౖ నిరాశలోల్ పడేశాయో. కొనిన్ ఫైళుళ్ 
కలలోల్ సైతం కనిపించేవి. మరికొనన్యితే నిదర్పటట్నీకుండా చేసేవి. కొనన్యితే కొరీర్లతో బురర్ను రామకీరత్న పాడించేవి. ఇంకొనిన్ బాగా ఏడిపించాక 
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విజేతగా నెగిగ్ మనసును ఆనంద డోలికలోల్ ఓలలాడించేవి. కొనిన్ మొండి ఫైళళ్ సంగతి తేలచ్డానికి ఎనిన్ రూలస్ తిరగేయాలొస్చేచ్దో. మరికొనన్యితే 
సమయమంతా తినేసి ఎనోన్సారుల్ ముఖయ్మైన పుటిట్నరోజులు, పెళిళ్రోజులిన్ సైతం మరిపించి ఇంటోల్ అలకలు, గొడవలకు కారణాలయేయ్వి.ఎనిన్ సీప్కులు, 
ఎనిన్ డిసక్షన లు, ఇంకెనిన్ మీటింగ లు, ఒతిత్డులు చవిచూపాయో! కానీ, పరిసిథ్తి ఏదైనా ..రోజులో ఎనిన్సారుల్ 'ఫైలు...ఫైలు' అంటూ రామకోటిలా ఫైలు 
కోటి జపించానో లెఖేఖ్ లేదు. అయినా..ఈ ఫైళేళ్ కదా ఇనాన్ళుళ్ నాకు అనన్ం పెటిట్న దేవుళుళ్!? 

కొనిన్సారుల్ కోపం వచిచ్ ఫైళళ్ను పెదాద్ఫీసరుల్ విసిరేయటం, మరికొనిన్సారుల్ ఆ విసురులో తానొచిచ్ బలల్మీద గిరాటేయటం జరిగేది. 
నాకు నేనే కొర్తత్గా ఆలోచిసుత్నాన్ననిపించింది. ఎపుప్డూ లేంది ఈ ఫైలో దేవతలా అనిపించింది. నెమమ్దిగా ముఖం దగగ్రికి తీసుకుని కళళ్కదుద్కునాన్. గీర్న 
పెన అందుకుని చివరిగా ఆఖరు ఫైలుమీద సంతకం పెడుతుంటే నా అధికారానెన్వరో లాకొక్ంటునన్టుట్, నీ అవసరమిక తీరిపోయింది వెళళ్మనన్టుట్, నీ 
సేవలికో నమసాక్రం అనన్టుట్ అనిపించింది. కళళ్లో నీటిపొర చేసుత్నన్ సంతకానిన్ అలుకుక్పోయినటుట్ చేసింది. కానీ, అలవాటు కొదీద్ పెటట్డం పూరిత్చేసి 
మిగతా ఫైళళ్ పైన నెమమ్దిగా పెటేట్సుత్ంటే గుండెనెవరో చికక్బటిట్నటెట్ౖంది. 

"హాయ...! హాయ..." అంటూ వచేచ్శారు  లంచ మేటస్ ఆరుగురి తో కూడిన బృందం. 
"ఏమిటోనోయ నీ ఛాదసత్ం...ఇవావ్ళ మేమంతా బయట హోటలోల్ టీర్టిదాద్మని పాల్న వేసేత్ ఆదివారానికి పోసోట్ప్న చేశావ. పైగా ఎవరూ 

తెచుచ్కోవదద్ని సెప్షల టీర్ట ఇసాత్నంటావ" కినుకగా వాపోయారు వాళుళ్. 
ఈలోపు నా కాయ్రేజోల్ని వెజిటబుల రైస, గారెలు, పాయసం పేల్టల్లో వడిడ్ంచాడు అటెండర. కబురల్తో  తినటం ముగించాక అటెండర తో 

మంచి సీవ్ట షాప నుంచీ సీవ్ట, హాట పాయ్కెటస్ చేయించి తెపిప్ంచి సెక్షనల్నీన్ సవ్యం గా తిరిగి పంచి నమసాక్రాలతో సీటుకొచేచ్సరికి నాలుగయియ్ంది. 
పెదాద్ఫీసరుల్, ముఖయ్మైనవాళుళ్, సాట్ఫ మెంబరస్ అంతా కానఫ్రెనస్ హాలోల్ చేరారు. శాలువాలు సతక్రించాయి, బొకేలు పలకరించాయి, 

జాఞ్పిక గురుత్ంచుకొమమ్ని నవివ్ంది, వీడియోలు, ఫోటోలు తీశారు. నా గురించీ, నిజాయితీ గురించీ, నా కుటుంబం గురించీ చినన్ విశేల్షణ వినిపించారు. 
కొందరు నాతో వారి అనుబంధాలిన్ గురుత్చేసుకునాన్రు. నేనూ నాకనిపించిన భావాలిన్ పంచుకునాన్. అందరికీ కృతజఞ్తలు తెలిపా. అంతా చపప్టల్తో విషెస 
తెలిపారు. కుటుంబ సభుయ్లూ వసేత్ బావుండేదనాన్రు. నిజమే. కానీ, ఎందుకో నాకే ఇషట్ం లేకపోయింది. వారిని చూసుకుంటూ వీళళ్తో పూరిత్మనసుతో 
ఆసావ్దించలేననిపించింది. 

వాహనం వరకూ అందరూ వచిచ్ వీడోక్లు పలికి వెళాళ్రు. అటెండర పూలహారాలు, శలువాలు, జాఞ్పిక, బొకేలు తెచిచ్ కారోల్ 
సరాద్డు.  కారు కదిలింది. 

"సార..సార.." ఎవరో కారు కి అడడ్ంగా చేయి ఊపుతూ  ఆపారు. డైరవరిన్ ఆపమనాన్. అపప్టికి ఐదునన్రవుతోంది సమయం. 
"సార..ఈ ఫైల రావటం కాసత్ ఆలసయ్మైంది. సారీ మిమమ్లిన్లా ఆపాలొస్చిచ్ంది. దీనివలల్ ఇతని జీవితం బాగుపడి వీళళ్నానన్ ఉదోయ్గం 

వసుత్ంది" చెపాప్డు సెక్షన హెడ.  
వెంటనే ఫైలందుకునాన్.  సంతకంచేసి ఇచేచ్శా. తలెతిత్ చూసేత్ మొనాన్మధయ్ సెక్షన లోనే హారట్ ఎటక తో వాలిపోయిన సీనియర 

అసిసెట్ంట భారయ్, కొడుకు కనిపించారు. ఇదద్రూ నమసక్రించారు. చెయెయ్తిత్ ఫరావ్లేదనన్టుట్ చూశాను. వారికళళ్లోని కృతజఞ్త నిండిన చూపుల ముందు నా 
పర్కక్నునన్ శాలువాలు బొకేలు చినన్బోయాయి. 

అపుప్డనుకునాన్. మధాయ్హన్ం నేను పెటిట్ందే ఆఖరు ఫైల అనుకునాన్. కానీ, నా ఆఖరు ఫైల ఎంత మంచి పర్యోజనంతో ముగించాడా 
పైవాడు?' అని. కారు సరిగాగ్ బిరాల్ మందిరం పర్కక్కే వచిచ్ంది. అపర్యతన్ం గా చెయెయ్తిత్ నమసక్రించా తృపిత్గా! 

PPP 
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యథా..తథా..                                   పాలపరిత్ జోయ్తిషమ్తి  
     

 
 పనంతా పూరిత్చేసుకుని పదిగంటలవేళ టీవీ పెటుట్కూక్రుచ్నాన్ను.  

              ''కొంతమంది ఉంటారు, అనీన్ వాళళ్ కనుకూలంగానే జరగా లనుకుంటారు. కొంచెంకూడా సరుద్బాటు చేసుకోడానికి ఇషట్పడరు. ముందు వాళళ్ 
సుఖం చూసుకుంటారు. పకక్ మనిషినిగురించి ఆలోచించరు. సాటివారికి సహాయం చెయయ్డం వాళళ్ బాధయ్తగా తీసుకోరు. అటువంటివాళళ్మీద 
సామానయ్ంగా మనకి కోపం వసుత్ంది, ఒకోక్సారి అసహయ్ంకూడా వేసుత్ంది. నిజానికి కనీస సంసాక్రం లేని వాళళ్మీద జాలిపడాలి మనం...''  
             టీవీలో గురువుగారు పర్వచనం చెపుత్నాన్రు. వింటూ వింటూ ఆలోచనలోల్కి జారిపోయాను నేను.  
            రెండురోజులుగా నా మసిత్షాక్నిన్ ఆకర్మించి సిథ్మితం లేకుండా చేసుత్నన్ ఆ కురార్డిమీద ఇపుప్డు నేను జాలి పడాలనన్మాట.  
            నిజానికి ఆ కురార్డిమీద నాకు కోపంగానీ, అసహయ్ంగానీ కలగలేదు. టీనేజ  పిలల్లు ఇటాల్ ఉనాన్రేమిటి అనన్ ఆలోచన ననున్ ఆందోళనకి 
గురిచేసోత్ంది.  
          అనుకోని పనిమీద హైదరాబాదు వెళిళ్ మొనన్ ఉదయం తిరిగి వచాచ్ను. పని పూరత్యి తిరుగు పర్యాణం ఎపప్టికి కుదురుతుందో తెలీక రిజరేవ్షన  
చేసుకోలేదు. బసాట్ండుకి వచిచ్ ఎదురుగా కనిపించిన, మా ఊరిమీదుగా వెళేళ్ బసుస్ ఎకిక్ కండకట్రుని 'సీటు ఖాళీ ఉందా?' అని అడిగితే ఒక సీటు నాకు 
పర్సాదించాడు.  
          కాసేపటికి ఒక కురార్డు, ఏ బీటెకోక్ చదువుతూ ఉండి ఉంటాడు, వచిచ్ నా పకక్న కిటీకీ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు.  
          నేను కూరుచ్నన్ సీటుకి అవతలపకక్ సీటోల్ కిటికీపకక్న ఒకాయన, ఇవతల ఒకావిడ కూరుచ్నాన్రు. ఆవిడకూడా నాలాగే రిజరేవ్షను లేకుండా 
ఎకిక్కండకట్రు దయకతమున ఆ సీటోల్ కూరోచ్గలిగింది. ఆవిడ భరత్ ఇంకెకక్డో, కిటికీ సీటు ఎవరో రిజరవ్  చేసుకుంటే వాళళ్ పకక్న ఖాళీ సీటోల్ 
కూరుచ్నాన్డు.  
              'ఈ రిజరేవ్షనుల్ చేసుకునేవాళుళ్ ఎవరికివాళుళ్ తలాఒక విండోసీటు రిజరవ్  చేసుకుని పకక్ సీటల్నీన్ ఖాళీగా వదలకపోతే పొందిగాగ్ 
వరుసకర్మంలో చేసుకోవచుచ్కదా' అని మనసులోనే సమసత్ పర్యాణీక లోకంమీద విసుకుక్ని ''బాబూ! నీకభయ్తరం లేకపోతే అటు కూరుచ్ంటావా? 
ఆడవాళళ్ం ఒకచోట కూరుచ్ంటాం'' అనాన్ను నా పకక్న కూరుచ్నన్ కురార్డితో అటుపకక్ సీటు చూపిసూత్.  
           ''విండో సీటు కావాలండీ! గాలి కావాలి'' అని నాకు సమాధానం చెపిప్, బాయ్గ లోకి చేతులు దూరిచ్ ఏదో వెదుకులాడుకోవడం మొదలుపెటాట్డు.  
              కేవలం సహాయం చేసే తతవ్ం లేకపోవడమే కాదు, ఉచితసలహా లిచేచ్ అలవాటుకూడా ఉనన్టుట్ంది ఆ కురార్డికి. 'ఆయనేన్ ఇకక్డ 
కూరోచ్మనండి' అంటూ ఒకటి నా మొహాన కొటిట్ చెవులోల్ వైరుల్ దూరుచ్కుని సెల ఫోన లో సినిమా చూసూత్ వేరే లోకంలోకి వెళిళ్పోయాడు.  
             ఈ కురార్డొచిచ్ నా పకక్న కూరోచ్కముందే ఆ పకక్సీటోల్ఆవిడ, ఆమె భరత్ కూరుచ్నన్చోటికి వెళళ్మని అతనిన్ అడగడమూ, 
కాదనిపించుకోవడమూ అయిపోయాయి. అతను చెపిప్నమాటకూడా అదే 'విండోసీటు కావాలి, గాలి కావాలి' అని.  
           నిజానికి 'ఒక మగాడి పకక్న కూరుచ్ని రాతర్ంతా పర్యాణం చెయాయ్లా?' అని భయపడాలిస్న వయసుకాదు నాదికానీ, ఆ కురార్డిది కానీ 
సాపేక్షంగా చూసేత్.  
           సమవయసుక్డైన పరపురుషుడి పకక్న కూరోచ్వలసివచిచ్న, ఆ పకక్సీటోల్ని నడివయసు సతరీ ఇబబ్ందిని దృషిట్లో ఉంచుకుని నేను ఆ కురార్డితో సీటు 
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మారే పర్తిపాదన చేశాను. కాదనిపించుకునాన్క ఆ విషయం అకక్డితో వదిలేసి నా ధాయ్సలో నేను పడాడ్ను. కానీ తలిల్లాంటి ఒక సతరీ కోరిన చినన్ ఫేవర ని ఆ 
కురార్డు అంగీకరించలేక పోవడానిన్ నేను అంగీకరించలేక పోతునాన్ను.  
           నా ఆలోచనలోల్ నేనుండగా ''అతత్యాయ్...!'' అంటూ సుడిగాలిలా వచిచ్ నా పకక్న కూరుచ్నాన్డు నా ముదుద్ల మేనలుల్డు.  
పకక్ వీథిలోనే ఉంటునన్ నా తముమ్డి కొడుకు వాడు. చెనైన్లో ఎంబియేయ్ చదువుతునాన్డు. వాళళ్మమ్ ఉదోయ్గానికి వెళితే చినన్పుప్డు నా దగగ్రే పెరిగాడు 
వాడు. ఆ మాటకొసేత్ నా తముమ్డుకూడా నా చేతులోల్నే పెరిగాడు.  
           టీవీని మూయ్ట లో పెటిట్ ''ఎపుప్డొచాచ్వురా?'' అనాన్ను ఆనందం ఆశచ్రయ్ం కలగలిసిన సవ్రంతో.  
           ''పొదుద్నేన్ వచాచ్ను. అమమ్ నీ కిది ఇచిచ్ రమమ్ంది'' అంటూ ఒక కవరు నా చేతిలో పెటిట్ లేచి నిలుచ్నాన్డు.  
         ''కూరోచ్రా, అపుప్డే లేచావేంటి?'' అంటూ వాడి చెయియ్ పటిట్ లాగాను ఆ కవరోల్ ఏముందో చూడనుకూడా చూడకుండా ఓ పకక్న పెడుతూ.  
          నేను లాగిన ఊపుకి నా పకక్న కూలబడుతూ ''రాతిర్ పర్యాణానికి ఒళుళ్ హూనమైపోయిం దతత్యాయ్! పడుకోవాలి'' అనాన్డు.  
          ''అదేంటిరా, సీటు రిజరువ్ చేసుకోలేదా? నిలుచుని వచాచ్వా?'' అనాన్ను ఆదురాద్గా.  
               ''సుబబ్రంగా కిటికీపకక్సీటే రిజరవ్  చేసుకునాన్ను. కానీ నా సీటోల్ నేను కూరోచ్లేదు'' అనాన్డు వాడు.  
                ''ఎందుకని?'' కుతూహలంగా అడిగాను ఏదో అరథ్మవుతునన్ టట్నిపించినా.  
              ''చినన్ అడెజ్సట మెంట . ఒక వృదధ్జంట రిజరేవ్షన  లేకుండా ఎకాక్రు. నా పకక్ సీటు ఖాళీగా ఉంది. ఇంకో ఖాళీసీటు వెనకెకక్డో దొరికింది 
వాళళ్కి.వాళుళ్ రికెవ్సట్  చేశారు. నేను వెనక సీటుకి మారిపోయాను. ఎతెత్తిత్ వేసిందనుకో. కిటికీ సీటుకూడా కాదు. అసస్లు గాలాడలేదు, నిదర్ పటట్లేదు'' 
అనాన్డు వాడు బదధ్కంగా ఆవులిసూత్.  
               ''సౌకరయ్వంతమైన సీటు రిజరువ్ చేసుకునికూడా ఇబబ్ంది పడాడ్వనన్మాట'' అనాన్నేన్ను నిటూట్రుసూత్.  
               ''పోనేల్ అతత్యాయ్! నేను సీటివవ్క పోయుంటే పాపం ఆ పెదాద్యనో, ఆవిడో ఆ వెనకసీటోల్ కూరోచ్వలసి వచేచ్ది. నాకే ఇంత బడలికగా 
అనిపిసుత్ంటే ఆ వయసులో వాళుళ్ ఆ పర్యాసకి తటుట్కోగలరా?'' అంటూ మళీళ్ లేచాడు వాడు.  
              ''సరే! వెళిళ్ పడుకో'' అనాన్నేన్ను వాణిణ్ సాగనంపడానికి లేసూత్.  
           ''అయినా ఇపుప్డు నేను చేయాయ్లిస్న రాచకారాయ్లుమాతర్ం ఏమునాన్యిలే, పడుకుని నిదర్పోవడం తపప్. మళీళ్ సాయంతర్ం వసాత్లే'' అంటూ 
వెళిళ్పోయాడు.  
             వాడితోబాటు గుమమ్ందాకా వెళిళ్న నేను 'వీళళ్ నానన్కూడా ఇంతే చినన్పప్ణిణ్ంచీ. ఎవరికి ఏ అవసరం వచిచ్నా సహాయం చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా 
ఉంటాడు' అని మురిపెంగా అనుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగితే మూయ్ట లో పెటిట్న టీవీలో పెదవులు కదులుసూత్ కూరుచ్నన్ గురువుగారు ననున్ మళీళ్ జాలి పడడం 
దగగ్రికి లాకెక్ళాళ్రు.  
            కిటికీ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్ని తపప్ పర్యాణం చెయయ్లేని ఆ కురార్డిమీద కాదు, కొడుకిక్ కనీస సంసాక్రం నేరప్లేకపోయిన తలిల్దండుర్లమీద జాలి 
కలిగింది నాకు.  
             పనిలో పనిగా ఆపకక్సీటోల్ అతనిమీదకూడా జాలి పడాడ్ను, 'రేపెపుప్డైనా విండో సీటు దొరకకపోతే ఈ మనిషి పర్యాణ మెటాల్ చేసాత్డా?' అని 
కాదు, 'భవిషయ్తుత్లో అతని సంతానంకూడా ఈ కురార్డిలాగే తయారవుతారు గదా' అనిపించి.  
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పెళిళ్ రా కి అనగా..                       డా.చెళళ్పిళళ్ రయ్లU  
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‘పుసస్’ అనే శబద్ంతో పొలమారింది, పెళిళ్ళళ్ పేరయయ్ రామశాసిత్కి.  
అతనికి మంచినీళళ్ందిసూత్, “ఏమిటి శాసిత్గారూ, మా ఆవిడ మజిజ్గలో అలల్ం, పచిచ్మిరిచ్ గటిట్గా దటిట్ంచిందా ఏం?” అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్. 
కొనిన్ మంచి నీళుళ్ తాగి, మిగిలిన మజిజ్గ పూరిత్ చేసి, ‘బేర్వ’ మని తేర్ంచి, కండువాతో నుదుటి మీదునన్ చెమటను తుడుచుకుంటూ, “ఎంత 

మాటనాన్రండీ ఎండాకాలంలో నాకు మజిజ్గ దానం చేసిన మహాతలిల్ని? నేనులికిక్ పడింది మీరు పెళిళ్కొడుకులో కోరుకునన్ లక్షణం గురించి”, అనాన్డు 
రామశాసిత్.  

“అంత కాని కోరికేం కోరానండీ బాబూ! మీ ఉలికిపాటు చూసినవాళెళ్వారైనా నేను మిమమ్లిన్ భయపెటాట్నేమో అనుకుంటారు”, అనాన్డు 
వేంకటేశవ్రుల్. 

 “భయం కాదూ మరి! మీరు మీ అమామ్యికి సంపనున్ల సంబంధం తెమమ్నండి, తెసాత్ను; ఆఫీసర సంబంధమా, సరే సరే! మీ కులం అబాబ్యిని 
వెతికి తెమమ్ంటారా, ఇంకా సులభం; అమెరికా సంబంధం కావాలా, కొంత సమయం పడుతుంది; ఇలల్రికపుటలుల్డు కావాలా, దొరుకుతాడు. ఇవనీన్ 
వదిలేసి, కర్మశిక్షణాపరుడు అనే ఒక విశాలమైన పదానిన్ నా మీదకి వదిలేసి,  అటువంటి సంబంధం తెమమ్ంటే నా వలల్వుతుందంటారా?” గుకక్ 
తిపుప్కోకుండా మాటాల్డి, మంచి నీళుళ్ గడగడా తాగేశాడు రామశాసిత్.  

“అదా మీ కంగారుకి కారణం? హహహ! నేను ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబీకుణిణ్. ఓ మోసత్రుదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. సొంతిలుల్ంది. సిగరెట, 
తాగుడు, సతరీలోలతవ్ం లేనివాణిణ్. అది నా కర్మశిక్షణ. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కూతురికి అటువంటి అబాబ్యిని కోరుకోవడం తపుప్ కాదుగా! మొనాన్మధయ్ మా 
పకిక్ంటి వాళళ్బాబ్యి పాతికేళళ్కే పోయాడు, కానస్ర తో. బాధ పడాలిస్న విషయమే. పకిక్ంటోల్ ఉనన్ పుణాయ్నికి మేమెరిగిన విషయమేమిటంటే ఆ అబాబ్యి 
తెగ సిగరెటూల్దేసేవాడు. అదృషట్ వశాతుత్ పెళిళ్ కాలేదుగానీ, అదే జరి గుంటే ఆ అమామ్యి తన తపుప్ లేకుండా అశుభసూచకం అయుయ్ండేది. నా కూతురికి 
అలాంటి జీవితం వదుద్.  

“తాగితే మనిషి పశువవుతాడని అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఈ మధయ్ ‘సోషల డిర్ంకింగ’ పేరిట పారీట్లోల్ మగా, ఆడా కలిసి మందు కొటట్డం 
సరవ్సాధారణమైపోయింది. నా పెంపకంలో పెరిగిన మా అమామ్యి బీరు కోసం బారు చుటూట్ తిరగదు. 

 “మా బటట్లు ఇసతరీ చేసే చినాన్రావు ఏకంగా మరో సతరీని ఇంటోల్కే తెచిచ్పెటుట్కునాన్డు. ఆవిడ మాటలోల్ పడి కొనాన్ళళ్కి భారాయ్బిడడ్లిన్ 
ఇంటోల్ంచి తరిమేశాడు. ఇలాంటి వాణిణ్ చేసుకునాన్, చేసుకోకపోయినా ఒకటే.  

 “మా మూడో ఇంటిని మూణెణ్లల్ కిర్తం ఖాళీ చేసిన సుబాబ్రావు గారు పేరు మోసిన పైరవేటు కంపెనీలో జనరల మేనేజర. వాళళ్ ఓనర 
ఎవరో వగలాడి వలలో పడి దివాలా తీసి, తన కంపనీలో పని చేసే వారి కుటుంబాలను రోడుడ్కీడాచ్డు. 

 “మా ఆఫీసర గారి డైరవర కొడుకిక్ ఎంసెట లో ఇరవై వేల చిలల్ర రాంక వసేత్, ఎకక్డా ఫీర్ సీటు రాలేదు. వాళళ్ నానన్కి పైడ సీటు కొనే 
సోథ్మతు లేదు. ఆ పిలల్వాడు చేసిన గోలకి తండిర్ సవ్చఛ్ంద పదవీ విరమణ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ఎంతో మంచివాడైన ఆ డైరవర ఇలా ఉదోయ్గం వదలడం మా 
అందరికీ బాధ తెచిచ్ంది. మా అమామ్యికి పదిహేను వేల చిలల్ర రాంక వసేత్ తనకి ఇంజనీరింగ చదివే తార్ణ లేదని రుజువయియ్ందని, తనను బీకాంలో 
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చేరిప్ంచమని కోరింది. అదయాయ్ మా పిలల్ మంచితనం. అందువలల్, అందని వాటికి అరుర్లు చాచే అబాబ్యి నాకొదుద్. ఉనన్దాంతో సంతృపిత్ పడి, రెకక్ల 
కషట్ంతో ఇదద్రూ కలిసి, ఆడంబరాలకు పోకుండా తమ కుటుంబానిన్ నడుపుకుంటే చాలు. వయసుతో బాటు వాళూళ్ వృదిధ్లోకి వసేత్ చాలు.  

 “పెదద్ ఆఫీసరో, అందగాడో అవకక్రలేదు. కర్మశిక్షణాపరుడైతే చాలు”, అంటూ ముగించాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
 “అదకక్రలేదు-ఇదకక్రలేదు అంటూ చాలా పెదద్ లిసేట్ ఇచాచ్రండీ. ఆ ఏడుకొండలవాడి దయుంటే  ఆ అబాబ్యి మనకు తవ్రలోనే 

కనబడతాడు,” అని బయలుదేరాడు రామశాసిత్.  
*** 

 మూడు నెలల్ తరువాత..... 
  “అయాయ్, మీ అంచనాలకు మించిన వరుడు దొరికాడండీ! జాతీయ బాయ్ంకులో ఆఫీసరు. నోటల్ రదుద్ విషయంలో అతని 

సహోదోయ్గులు కకుక్రిత్ పడినా ఇతను పడలేదట. అంటే, నిజయితీపరుడనన్ మాట. పెదద్ ఆఫీసరూ, అందగాడూను. ఫోటో చూసేత్ మీరే ఒపుప్కుంటారు. 
అమామ్యి ఉదోయ్గం చేయకపోయినా ఫరవాలేదట. మీరూ మీరూ చూసుకుని, మాటలాడుకుని ఏ విషయం తేలుచ్కుంటే బాగుంటుంది”, అనాన్డు 
రామశాసిత్ దాహం తీరుచ్కుంటూ. “అమామ్యిని వంటింటి కుందేలుని చేసాత్డా ఏమిటి?” అనుమానాసప్దంగా ఫోటో చూసూత్ అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్. 
“అనన్నాన్, ఎంత మాటండీ! మీరు అమమ్గారి చేత ఉదోయ్గం చేయించలేదు; అంత మాతార్న ఆవిణిణ్ అగౌరవ పరచలేదు కదండీ! అలాగే అనుకోండి!” అని 
జవాబిచాచ్డు రామశాసిత్.  

జాతకాలు కుదిరాక మగ పెళిళ్ వారు సుజూకి సివ్ఫట్ డిజైర కారులో వచిచ్ పిలల్ని చూసుకుని, రెండు రోజులోల్నే అమామ్యి నచిచ్ందనీ, మాటలకి 
రమమ్నీ కబురంపారు. వేంకటేశవ్రుల్, భారాయ్ తీరా అకక్డికి వెళాళ్క ఆడంబరంగా వివాహం జరిపించాలని పటుట్పటాట్రు. రామశాసిత్ అకక్డ గనక ఉనన్టల్తే 
వేంకటేశవ్రుల్ అతణిణ్ వాళెళ్దురుగానే నిలదీసి, మగ పెళిళ్వాళల్కి గుడ బై కొటిట్ వచేచ్సేవాడు. ఇపుప్డు మధయ్వరిత్ లేకపోబటిట్ వాళుళ్ తమముందు కొటేట్ 
గొపప్లనీన్  భరించలిస్ వచిచ్ంది ఆ దంపతులకి. “మా అబాబ్యి ఉదోయ్గానికీ, అందానికీ, మా కుటుంబపు సోథ్మతు బటిట్ ఎంతమంది అతని కోసం 
ఎగబడాడ్రో తెలుసా! మా తదనంతరం ఈ భోగాలనీన్ మీ అమామ్యికే సొంతం!” అని ఏవేవో చెపుప్కు పోతోంది పెళిళ్కొడుకు తలిల్. ముకాత్యింపుగా, 
“పెళిళ్కి మేమే పాతిక తులాల బంగారం పెడతాం. మీరు ఒక హోండా సిటీ కారు కొనిసేత్ సరిపోతుంది”, అని ఆవిడ ముగించింది.  

“అమామ్, మా గురించి రామశాసిత్ గారు చెపప్లేదా?” అని అయిషట్ంగా, నీళుళ్ నములుతూ అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
“చెపాప్రే! మీకు ఇంకా మూడేళళ్ సరీవ్సుందనీ, సొంతింటి మీద అపుప్లనీన్ తీరిపోయాయని!” 
“క్షమించండి, అయన అసలు విషయం చెపప్కుండా మిమమ్లిన్ శర్మపెటాట్డు. మీకు తూగగలిగిన వాళళ్ం కామండీ!” అనాన్డు వేంకటేశవ్రుల్.  
“అదేమిటండీ, మీ ఒకక్ అమామ్యికీ మేమింత చేసాత్మంటే పది-పనెన్ండు లక్షలకి చూసుకుంటునాన్రు!” అనాన్డు పెళిళ్కొడుకు తండిర్.  
“అది కాదండీ, మేము కొనిన్ ఆదరాశ్లని పాటిసాత్ము. నిరాడంబరంగా ఉండాలనన్ది మా ఉదేద్శయ్ం. పెళిళ్ మీద ఇంత డబుబ్ ఖరుచ్ చేసే బదులు ఏ 

వృదాధ్శర్మానికో, అనాథ శరణాలయానికో విరాళమివవ్చుచ్; లేదా మన సంతోషానిన్ వాళళ్తో పంచుకోవచుచ్. ఉనన్ కారు సరిపోక పెదద్ది కొనాలంటే 
అబాబ్యి లోను తీసుకుని కొనుకోక్వచుచ్ కదండీ!” 

“ఓ, ఈ విషయమా! దాని గురించి శాసిత్ గారు చెపాప్రు లెండి! అందరూ ఈ రోజులోల్ రూలుస్ మాటాల్డుతూనే వాటిని ఉలల్ంఘిసాత్రు కదండీ! 
ఘనంగా పెళిళ్ చెయయ్కపోయినా, ఆడ పెళిళ్ వాళుళ్ ఖరీదైన బహుమతివవ్కపోయినా మా చుటాట్లోల్ మాకు నగుబాటు! అందుకనే సూటిగా చెపేప్శాం”, 
అంది పెళిళ్కొడుకు తలిల్. 

ఇక చరచ్ కొనసాగించి పర్యోజనం లేదని వేంకటేశవ్రుల్, “మమమ్లిన్ ఆలోచించుకోనివవ్ండి”, అని చెపిప్ భారయ్ మంగతో సహా ఇంటికొచాచ్డు. ఈ 
విషయం పెళిళ్కూతురు అవనితో చెబితే, ఆమె తన తలిల్దండుర్లనే సమరిథ్ంచింది. ఆ సంగతి మగ పెళిళ్వాళళ్తో చెపాప్లంటే రామశాసిత్ ఊళోళ్ లేడాయె. ఈ 
సందిగధ్ంలో వీళుళ్నన్పుప్డు, పెళిళ్ కొడుకు తండిర్ ఫోన చేసి,  జాతకాలు కుదరలేదని సారీ చెపాప్డు. పచిచ్ అబదధ్ం కానీ గొడవ వదిలిపోయిందని 
సంతోషించిందా కుటుంబం.  

*** 
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ఊరు నుండి వచిచ్న రామశాసిత్ విషయం తెలుసుకుని పెళిళ్ వాళళ్ డాబు గర్హించనందుకు బాధపడి, కొనాన్ళళ్కి మరో సంబంధం తెచాచ్డు. 
“ఇదిగో, ఈ ఫోటో చూడండి! ఈ అబాబ్యి పేరు రామగోపాల. రాముడిలాంటి వాడు. ఇంటరు చదువుతునన్పుప్డు తండిర్ పోతే, అకక్డితో చదువాపేసి, 
పర్భుతవ్ంలో కారుణయ్ నియామకం పుణయ్మా అని గుమాసాత్గా చేరి, ఇపుప్డు, ఇరవై ఏడేళళ్ వయసుకి, ఈ మధయ్నే ఆఫీసరయాయ్డు. ఒక తముమ్డు, ఒక చెలిల్. 
ఇదద్రినీ కర్మశిక్షణలో పెటిట్ గొపప్ వారిని చేశాడు. చెలెల్లికి పోయినేడు పెళిళ్ చేసి ఈ ఏడు పురిటికి తీసుకొచాచ్డు. తముమ్డు పార్జెకట్ నిమితత్ం అమెరికాలో 
ఉనాన్డు. చెడడ్ అలవాటుల్ లేవు. సతరీలంటే బలహీనత లేదట. కటన్ం కానీ అకక్రలేదు. మరీ పెదద్ అందగాడు కాడు. జాతకాలూ, అవీ చూడమంటారా?” 
అడిగాడు రామశాసిత్.  

పెళిళ్ చూపులోల్ రామగోపాల పర్వరిత్ంచిన విధానం అందరినీ ఆకటుట్కుంది. తన చెలీల్, బావ గారూ కూడా మగ పెళిళ్ వాళళ్లా గిరి గీసుకుని 
భీషిమ్ంచుకోకుండా, కలుపుగోలుగా ఉనాన్రు. అపప్టికపుప్డే తనకి అమామ్యి నచిచ్ందని, ఆమె అభిపార్యం కనుకొక్ని చెపప్మని వెళాళ్డు. 
బాధయ్తాయుతుడుగా కనిపించి, బుదిధ్గా మసలుకునన్ అబాబ్యి విషయంలో ఆడ పెళిళ్వాళళ్కి ఏం అభయ్ంతరముంటుంది? వెంటనే ఝామమ్ని నిశిచ్తారథ్ం 
జరిగిపోయి, పెళిళ్కి రోజులు దగగ్ర పడసాగాయి. 

రోజూ అమామ్యీ, అబాబ్యీ తెగ మాటాల్డుకునేవారు. పెళిళ్రోజు కోసం ఎదురు చూసూత్ండే వారు. అపుప్డపుప్డు అవని కాబోయే ఆడబడుచు 
అంజలి తోనూ, కాబోయే అతత్గారితోనూ కూడా సంతోషంగా మాటలాడుతుండేది.  

*** 
పెళిళ్కి రెండు రోజులు ముందుగా పెళిళ్వారు తరలి వచాచ్రు. రామగోపాల తముమ్డు నందగోపాల పెళిళ్ కోసమని సెలవు పెటిట్ అమెరికా నుండి 

వచాచ్డట. పెళళ్యిన తరువాతి రోజు మధాయ్హన్ భోజనం ఒక వృదాధ్శర్మంలోనూ, మరుసటి రోజు ఉదయపు ఫలహారం ఒక అనాథ శరణాలయంలోనూ 
నిరాధ్రింపబాడాడ్యి.  

రాతిర్కి పెళళ్నగా సాయంతార్నికి అవని తనకు ఈ పెళిళ్ వదద్ని మొండి పటుట్ బటిట్ంది. వేంకటేశవ్రుల్, మంగ నిరాఘ్ంతపోయారు.  
ఎవరూ లేకుండా తలుపులు బిడాయించి, ఆ కుటుంబం మంచి చెడడ్లు చరిచ్ంచుకునాన్రు. “బుదుధ్ండే ఈ మాటంటునాన్వా?” అనాన్డు 

వేంకటేశవ్రుల్. “రోజూ ఇషట్ంగానే గంటల తరబడి కబురాల్డుకునే వారు కదే! ఇంతలోనే అతను ఎందుకు నచచ్లేదు?” అని గదిద్ంచింది మంగ. ఎపుప్డూ 
మితభాషియై తన పని చేసుకునే మంగ ఇలా మాటాల్డడం విని అవని, వేంకటేశవ్రుల్ ఆశచ్రయ్పోయారు.  

“ఇవావ్ళ ననున్ పెళిళ్కూతురిన్ చేసినపుప్డు అంజలి, నందు వచిచ్ నాతో కొంత సేపు మాటాల్డారు కదా! ఆ తరువాత బరువైన మనసుతో ఈ 
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను”.  

“అరథ్మయేయ్టుట్ చెపుప్ తలీల్! వాళళ్నన్యయ్ సుఖపడకూడదని ఏమైనా కుళుళ్బోతు పనులు చేశారా ఈ చినన్ పిలల్లు?” అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
“అబేబ్, అలాంటిదేమీ లేదు. పెళిళ్కొడుకు కర్మశిక్షణాపరుడైతే చాలుననుకునాన్ం మనం. ఇతను కర్మశిక్షణ పేరుతో చెయియ్ చేసుకుంటాడట 

నానాన్! తను ఆశించిన విధంగా మారుక్లు రాకపోతే చెలెల్లిని, తముమ్ణిణ్ బెలుట్తో కొటేట్వాడట నానాన్. చెపప్ండి, ఎదిగొచిచ్న చెలెల్లిని, తముమ్ణిణ్ కొటేట్ అతను 
రేపు ననూన్, నా పిలల్లీన్ కొటట్డని ఏమిటి గారంటీ?” 

“నువవ్నన్ది నిజమే. కానీ, పెళిళ్ మండపంలో ఇలాంటి మాటలు మీ మధయ్ ఎలా వచాచ్యే?” అడిగింది మంగ.  
“అంజలి నా పూల జడ సరదాగా లాగి, ఏవో సరుద్బాటుల్ చేయబోయింది. మీకు తెలుసుగా, ఎవరైనా నా జుటుట్ని పటుట్కుంటే చిరాకని? అందుకే, 

మరాయ్దగా ననన్డిగి నా జుటుట్ పటుట్కోమనాన్ను నేను. మాటవరుసకి అపుప్డామె, ‘ననున్ కొటేట్టపుప్డు మా అనన్యయ్ అడకుక్ండానే నా జడ లాగి బెలుట్తో 
కొటేట్వాడు’, అంది. నేను షాక అయాయ్ను. అపుప్డు నందు తన అనుభవానిన్ పంచుకునాన్డు. ‘మీకు కోపం రాలేదా? మీరు బాధ పడలేదా?’ అనడిగితే 
ఇదద్రూ, ‘అనన్యయ్ మా మంచి కోరే కదా అలా చేశాడు?’ అని ననున్ ఎదురు పర్శిన్ంచారు. సామదానభేదాలొదిలేసి ఈ దండనేమిటి అనుకునాన్ను. నేను 
మాటలాడినంతలో వీళుళ్ దండనకి అరుహ్లైనంత మొండి వాళుళ్ కారు. తను అనుకునన్ కర్మశిక్షణలో ఏపాటి లోపం ఉనాన్ అతను సహించడట. మనం 
మెచేచ్ అబాబ్యి ఒక అంతరించిపోతునన్ జీవరాశి అనుకునేదానిన్. ఇతను తారసపడినపుప్డు ఎంత సంతోషించానో మీకు తెలియనిది కాదు. ఇతనిన్ పెళిళ్ 
చేసుకుని, తరువాత దెబబ్లు తిని, ఓడిపోయిన ఒక భారయ్గా మనింటికి రావాలని లేదు. అంతయ్ నిషూఠ్రం కనాన్ ఆది నిషూఠ్రం మేలు అని 
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ఒకక్రోజు                                                     వ ంధర  

నేననుకుంటునాన్ను. మీరేమంటారు? నేను కోరిన భరత్ దొరకక్పోతే అంతరించిపోయిన జీవరాశిని కోరుకునన్ ఒక మూరుఖ్రాలిలా మిగిలిపోతాను. అంతేగా! 
కానీ, కర్మశిక్షణ పేరుతో దండనకు దిగే ఈ ‘దండ’నాయకుణిణ్ చేసుకోడానికి మాతర్ం నా మనసాస్కిష్ ఒపుప్కోవటేల్దు. ఇక జరగాలిస్న విషయం గురంచి 
ఆలోచించాలి. ఒక చినన్ మనవి- నిజం చెపిప్న పుణాయ్నికి పాపం అంజలి, నందూల పేరుల్ బయటపెటట్కుండా జాగర్తత్ పడాలి”, అంది అవని. 

కాసేస్పు నిశశ్బద్ం తరువాత వేంకటేశవ్రుల్ తేరుకుని, “నీ నిరణ్యం సబబైనదే. నువువ్ కోరినటేట్ అంజలి, నందగోపాల పేరుల్ బయటికి రావు. కానీ, 
దానిన్ ఈ సమయంలో చెపప్డం వలల్ వచేచ్ చెడడ్ పేరు మాతోనే ఉండనీ. నువువ్ కోరుకునే జీవరాశి ఇంకా జీవించి ఉండాలని, నీకు దొరకాలని ఈ క్షణంలో 

నీ తండిర్గా దేవుణిణ్ పార్రిథ్సాత్ను”, అని మంగతో కలిసి మగపెళిళ్వారి విడిది వైపు వెళాళ్డు.  
PPP 
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 పుటట్గానే సరిపోదు. బిడడ్ పుటుట్కకు గురిత్ంపునిచేచ్ది బరత్  సరిట్ఫికెట. 
ఆధునిక యుగంలో బిడడ్ మనుగడకి బరత్  సరిట్ఫికెట  కావాలి. మనుగడ అంటే బర్తుకుతెరువే కాదు, ఒకోసారి కేవలం మనుగడకే కూడా! 
పుటిట్న పర్తి మనిషికీ మరణం తపప్దు. దానికి డెత  సరిట్ఫికెట  అవసరం. ఐతే ఒకోసారి బరత్  సరిట్ఫికెట లోనే జీవనమ్రణ సమసయ్ 

ఉండొచుచ్. అదెలాగంటే..... 
    - - - - - 
ఖరీదైన కారు ఆ భవనం ముందాగింది. ముందు సీటోల్ంచీ తలుపు తెరుచుకుని డైరవరు దిగాడు. అతడి దుసుత్లు పరిశుభర్ంగా ఉనాన్, 

కారు హోదాకి కాక, డైరవరు హోదాకి తగినటుల్ ఉనాన్యి.  
డైరవర  వెనకిక్ వెళిల్ బాయ్క డోర  తలుపు తీసి పటుట్కునాన్డు.  
కారోల్ంచీ దిగాడో శాలీత్. పేరు రామనాథం.  
ఖదద్రు పంచె, ఖదద్రు లాలీచ్, ఖదద్రు కండువా. ఐనా కూడా ఖరీదైన మనిషిలా ఉనాన్డు.  
రామనాథం ముందుకి కదలేల్దు. సావ్గతం పలకడానికి ఇంకా ఎవరూ రారేమని భవనం వైపే చూసుత్నాన్డు. ఆ చూపులు భవనంలోకీ 

చొరబడి అకక్డునన్ సుదరశ్నం అనే చిరుదోయ్గి భుజం తటిట్ హెచచ్రించాయి. అతడు వెంటనే పరుగులాంటి నడకతో బయటికొచాచ్డు. ఆయాసపడుతూ 
ఆయనకి రెండు చేతులూ జోడించి, “చివరి క్షణంలో చేతిమీద టీ ఒలికింది సార ! ఆ చేతోత్ తమకెలా దణణ్ం పెడతాను? చెయియ్ కడుకొక్చేచ్సరికి ఇలా 
ఆలసయ్మైంది. తమరికేం ఇబబ్ందవలేదుగా?” అనాన్డు.  

సంజాయిషీ ఇవవ్డం మరాయ్ద. సుదరశ్నం పాటించిన మరాయ్దకి రామనాథం ముఖం కాసత్ పర్సనన్మైంది.  
సుదరశ్నం ముందుకి దారి తీశాడు. రామనాథం హుందాగా అతణిణ్ అనుసరించాడు. ఆయన డైరవరు నెమమ్దిగా బాయ్క డోర  మూసి కారు 

పారుక్ చేసుకునే పర్యతన్ంలో పడాడ్డు. 
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రామనాథం భవనంలో కింద అంతసుత్లో హాలోల్ పర్వేశించాడు. అకక్డ పని చేసుకుంటునన్ ఉదోయ్గులోల్ కొందరు చపుప్న లేచి 
నిలబడాడ్రు. వాళల్ని చూసి మిగతావాళుల్ లేచారు. రామనాథం ఎవరీన్ పటిట్ంచుకోలేదు. తనకా పార్ంతం సుపరిచితమే ననన్టుల్ నేరుగా అకక్డునన్ పర్తేయ్కమైన 
ఎయిర  కండిషనుడ్ గదిలో దూరాడు.  

“ఎవరాయన?” అనాన్డు రెణెణ్ళల్ కిర్తమే అకక్డ చేరిన ఓ కొతత్ ఉదోయ్గి. 
“పేరు రామనాధం. చాలా పెదద్ తలకాయ. పలెల్నుంచి ఢిలీల్దాకా ఎంతటి పెదద్లకైనా తలలు మారచ్గల అఖండుడు. ఆయనతో 

పెటుట్కునన్వాళల్కి తలలుండవు. ఇలా మనసులో అనుకోగానే, అలా పనులైపోతాయ  ఆయనకి. కానీ ఈరోజు సవ్యంగా వచాచ్డు. ఎవరికో మూడింది” 
అనాన్డు పకక్నునన్ ఉదోయ్గి. చేరి ఏడాదే ఐనా అకక్డి విషయాలు చాలా తెలుసనన్ గరవ్ం అతడి మాటలోల్ తొణికిసలాడింది. 

అతణిణ్ కాసత్ తగిగ్ంచాలనన్టుల్, “నీకింకో విషయం తెలియదు. మామూలుగా ఐతే ఆ ఎయిర  కండిషనుడ్ గది వెయిటింగ  రూం. కానీ 
రామనాధానికి మీటింగ  రూం. ఇపుప్డు చూడు, మన బాసే ఆయనిన్ కలవడానికి ఆ రూంకి వెడతాడు” అనాన్డు ఇంకొంచెం పాత ఉదోయ్గి.  

ఆ మాటలు నిజం చేసూత్, కొదిద్ క్షణాలోల్నే వాళల్ బాస  వినయ  ఆ గదిలోకి వెళాల్డు.  
అపప్టికి రామనాథం సోఫాలో వెనకిక్ జారగిలబడాడ్డు. వినయ  వచేచ్క కూడా ఆయన అదే భంగిమలో ఉనాన్డు. అంతవరకూ 

ఆయనముందు బాగా వంగి నిలబడడ్ సుదరశ్నం, బాస  రాగానే అదే భంగిమలో బయటకు వెళిల్పోయాడు. అపుప్డు వినయ  ఆయనున్ సమీపించి అచచ్ం 
సుదరశ్నంలాగే వంగి నిలబడాడ్డు. 

రామనాథం ముందు వినయ  అలా వంగడం రహసయ్మేం కాదు. ఐనా అది చినన్ సాట్ఫ  ముందు జరకూక్డదు. అందుకే సుదరశ్నం 
వెళిల్పోయాడు. ఆ ఏరాప్టు రామనాథానికీ ఇషట్మే.  

“బరత్  సరిట్ఫికెట  రెడీ అయిందా?” అనాన్డాయన. 
“ఇంకా లేదండి!” అనాన్డు వికాస. 
రామనాథం కళుల్ఎరర్బడాడ్యి. “ఎందుకని?” అనాన్డు. మాట కూడా ఎరర్గానే ఉంది. 
“రికారడ్స్నీన్ ఖచిచ్తంగా ఉనన్పుప్డు మారచ్డం కషట్మండి. పైగా ఆ సీటుమీద పీఎంఓ నిఘా ఉందండి” 
“ఉంటేనేం? చినన్ పని - చినన్ పని చెయయ్లేరా? ఎందుకునన్టుల్ మీరంతా?”  
వికాస  గొంతు సవరించుకుని, “ఒరిజినలిన్ మారచ్డం చినన్ పనేనండి. ఆ మారుప్ని వెనకిక్ తీసుకోవడం అంత చినన్ పని కాదండి. 

చాలామందిని ఆకటుట్కోవాలి” అనాన్డు. 
“మారుప్ జరిగిన రికారుడ్స్ మాఫీ చెయయ్లేరా?” అనాన్డు రామనాథం.  
“మీకు తెలియందేముంది? ఈ డిపారుట్మెంటోల్ నందిని పంది చెయయ్గలం. మళీల్ పందిని నంది చెయాయ్లంటే అంత సులభం కాదండి”  
రామనాథం తల అడడ్ంగా ఊపి, “ఒరిజినలోల్ తపుప్ందనుకుని సవరించమని కోరాం. సవరించారు. ఇపుప్డేమో ఒరిజినలే కరెకట్ని 

తెలిసింది. కరెకుట్ మనుషులం, కరెకుట్గా ఉండాలనుకోవడం తపుప్ కాదుగా! అందుకే ఒరిజినలిన్ రిసోట్ర  చెయయ్మంటునాన్ం. ఐనా సైనుస్ బోలుడ్ 
డెవలపప్యింది. ఒరిజినలే కరెకట్నడానికి, మెడికల  టెసుట్లు కూడా ఉనాన్యి. ఏమిటి కషట్ం?” అనాన్డు. 

“కషట్మంతా పీఎంవో నిఘా వలల్నండి” అనాన్డు వికాస. 
“ఈ దేశంలో చటట్ం దారి చటాట్నిదే. మన దారి మనదే. నిఘా దారి నిఘాదే. ఎటొచీచ్ విషయం నాదాకా రాకూడదు. అవసరమైతే 

డబుబ్తో గోడ కటుట్” అనాన్డు రామనాథం తేలికగా. 
“గోడ కటట్డం కషట్ం కాదండి. వాటికి చెవులు మొలవకుండా ఆపడమేనండి చికుక్!” అనాన్డు వికాస. 
“సవ్యంగా ఇకక్డికొచాచ్ను. ఆ విషయం తెలియాలిస్నవాళల్కి తెలిసేత్, మొలవాలిస్న చెవుల మాటటుంచు.  ఇపప్టికే మొలిచునన్ చెవులు 

కూడా గళల్డిపోతాయ . ఇక మాటలొదుద్. ఈరోజుకి సరిగాగ్ వారం తరావ్త మళీల్ ఇకక్డికొసాత్ను. బరత్  సరిట్ఫికెట  నా చేతికందాలి” అని లేచాడు రామనాథం.  
ఆయన మొహంలో గాంభీరయ్ముంది. అది మేకపోతు దనుకుందుకు లేదు.  
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“నా పర్యతన్ం నేను చేసాత్నండి. ఆపైన మీ దయ, నా పార్పత్ం” అనాన్డు వికాస.  
రామనాథం దయకీ, వికాస  పార్పాత్నికీ ఉనన్ అవినాభావసంబంధం ఆ ఇదద్రికీ తెలుసు. 

2 
ఏడాది వయసు బాబు. తెలల్గా బొదుద్గా ముదుద్గా ఉనాన్డు. డయపర  మినహా ఏ ఆచాఛ్దనా లేదు. రెండు తపప్టడుగులు ముందుకేసి 

ఆగి వెనకిక్ తిరిగాడు. సోఫాలో కూరుచ్ని తనని ముచచ్టగా చూసుత్నన్ పలల్వి కనిపించింది. 
వెంటనే వాడి ముఖంలో చిరునవువ్. అందులో కొంచెం చిలిపితనం. కొంచెం ఆశ. కలిపి చినిన్కృషుణ్డి దైవతవ్ం. అలాంటి నవువ్ వాడి 

వయసుకే సాధయ్ం, అదీ తలిల్ని చూసినపుప్డే.  
పలల్వికి అరథ్మైంది. తనిపుప్డు వాణిణ్ పటుట్కోవడానికి లేవాలి. వాడు పారిపోతాడు. తను పటుట్కోలేకపోతే పటట్రాని సంతోషంతో 

కిలకిలమంటాడు. ఏ మధురగాయనికీ అందని సవ్రంలో పలికే హాసరాగమది.  
పలల్వి లేచి నిలబడింది. బాబు గొంతులోంచీ కేరింత - పాంచజనాయ్నిన్ పూరించినటుల్. వాడి తపప్టడుగులోల్ వేగం - ఉసైన  బోలట్  

పేర్రణతో.  
పలల్వి కదిలింది, “ఒరేయ , ఆగరా” అంటూ. వాడు ఆగలేదు. ఒలింపిక  మెడల  కోసం పరుగెడుతునాన్డు.  
పలల్వి నటిసోత్ంది. ముందే నిరణ్యించిన పర్కారం, ఆమె వేగం వాడి వేగానిన్ మించలేకపోతోంది.  
బాబు ఆగి వెనకిక్ తిరిగి తలిల్ అసహాయతని చూసి ఆనందంగా నవావ్డు. ఆమె అడుగు ముందుకెయయ్గానే మళీల్ వెనకిక్ తిరిగి 

హడావుడిగా పరుగెతత్బోయి కింద పడాడ్డు.  
పలల్విలో కంగారు - వాడి ముఖం పచచ్డైపోతుందని. కానీ వాడి తపప్టడుగుల అనుభవం తకుక్వదేం కాదు. చేతులతో కాసుకుని 

నేలకి ఆని, నెమమ్దిగా లేచి నిలబడాడ్డు. తలిల్ వచేచ్సోత్ందని కంగారుగా వెనకిక్ చూసి, ఆమె ఆగిందని గర్హించడంతో, వాడి ముఖంలో గరవ్ం. పడిపోయినా 
నాకు నేనుగా లేవగలననీ, పడి లేచినా కూడా ననన్ందుకోవడం నీవలల్కాదులే అనీ ఆ గరవ్ం!  

మళీల్ పరుగు మొదలు. ముందు వాడు, వెనుక ఆమె. ఇదద్రూ హాలంతా పరుగులు. అడుగుల చపుప్డు లయగా, బాబు నవువ్లే సవ్రంగా, 
కొనసాగుతోంది సంగీత కచేరీ మధురంగా. 

ఒకసారి పడాడ్డుగా, ఈసారి జాగర్తత్గా అడుగులేసుత్నాన్డు బాబు. మధయ్మధయ్ వెనకిక్ తిరిగి, తలిల్ వెనుకబడి ఉండడం చూసి 
మురిసిపోతునాన్డు.   

అలా ఎంతసేపు - ఐదు నిముషాలు! అంతే, బాబు అలసిపోయాడు. వాడి తపప్టడుగుల వేగం తగిగ్ంది. ఉనన్టుల్ండి ఆగి వెనకిక్ 
తిరిగాడు. పలల్వి నవువ్తూ వాణిణ్ సమీపించి రెండు చేతులూ ముందుకు చాచింది.  

అపుప్డు బాబుకి పోటీ గురుత్ లేదు. గెలుపోటములు తెలియవు. అమమ్ వెచచ్ని కౌగిలిలోనే వాడికి హాయి. అమమ్ పిలుపులోని 
సమోమ్హనశకిత్త్కి లొంగిపోవడమే వాడికి గెలుపు. పరుగున వచాచ్డు.  

అమమ్ను చేరుకునేటపుప్డు వాడికి జాగర్తత్ తీసుకోవాలని గురుత్ండదు. దాంతో బొకక్బోరాల్పడబోయాడు. కానీ పలల్వి మెరుపు వేగంతో 
వాడిని చేరుకుని పడిపోకుండా ఆపింది. రెండు రెకక్లూ దొరకపుచుచ్కుని పైకెతిత్త్ వాణిణ్ బలంగా హృదయానికి హతుత్కుంది. వాడు కూడా తలిల్ని 
కరిచిపెటుట్కు పోయాడు….. 

    - - - - - 
విడియో ఆఫ  చేసి కళుల్ తుడుచుకుంది పలల్వి.  
ఆమెకింకా బాబుని హతుత్కునన్టేల్ ఉంది. పసిబిడడ్ని సాకడంలో ఎంత ఆనందం?  
ఇంటర  పాయ్సవగానే తనకి పెళిల్ కుదిరితే, కోల్జ  ఫెర్ండ  వనజ తిటిట్ంది – “లైఫ  ఎంజాయ  చెయయ్కుండా ఇపప్టిన్ంచీ పెళేల్మిటే! ఇంకా 

చదివి, మన కాళల్మీద మనం నిలబడి, ఒకటి రెండేళుల్ సరదాలనీన్ తీరుచ్కునాన్క, తపప్దంటే అపుప్డాలోచించాలి పెళిల్ గురించి” అని. 
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ఆ మాట తలిల్ జయలకిష్ కి చెబితే, “నీ ఫెర్ండ  కూడా పెళిల్ వాయిదా వెయయ్మంది కానీ, వదద్నలేదు. ఏ మనిషికైనా పెళిల్, పిలల్లే జీవితంలో 
గొపప్ ఎంజాయ మెంట! అందుకిదే సరైన వయసు. ఈ వయసు దాటితే - పెళిల్, పిలల్లు బరువైన బాధయ్తలాల్ తోచి జీవితం నిసాస్రమౌతుంది. అపప్టోల్ ననున్ 
నిరసించినవాళుల్ తరావ్త నా దగగ్ర ఒపుప్కునన్ నిజమిది. ఆపైన ఇపుప్డు నీకొచిచ్న సంబంధం, నీ అదృషట్ం. కాలదనున్కుంటే, మళీల్ ఇలాంటిది దొరకదు. 
ఐతే - ఫెర్ండ  చెపిప్ందనో, అమమ్ చెపిప్ందనో కాదు. నీ జీవితం నీ ఇషట్ం. పెళిల్ విషయంలో ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్, నీకు నా సపోరుట్ంటుంది. సరా?” అని 
తనదైన పదధ్తిలో హామీ ఇచిచ్ందామె. 

పలల్వి కాల్సులో టాపర . ఇంకా చదవాలని లేకపోలేదు. కానీ తలిల్ మాటలు వినగానే వికాస  సుఫ్రణకొచిచ్ మనసు పెళిల్వైపు లాగింది.  
వికాస  వాళల్కి దూరపు బంధువు. పలల్వికంటే ఐదేళుల్ పెదద్. చినన్పప్టిన్ంచీ కొంచెం పరిచయముంది. వాళల్కి ఆసిత్పాసుత్లునాన్యి. 

ఇంజనీరింగు పూరత్వగానే అతడికి మంచి ఉదోయ్గమొచిచ్ంది. తనకంటే కాసత్ చినన్పిలల్ని పెళిల్ చేసుకోవాలనుకునాన్డు. తన భారయ్ గృహిణిగానే ఉండాలని 
అతడి ఆశ. 

పెళిల్కిముందు ఇదద్రూ ఓసారి కలుసుకుని మాటాల్డుకునాన్రు. 
“నేను భారయ్ని పేర్మిసాత్ను. గృహిణిని గౌరవిసాత్ను. నా అభిపార్యంలో భారయ్, గృహిణి ఒకటి కాదు. భారయ్ంటే నాలో సగం. గృహిణి 

అంటే మనింటి బాధయ్త. చదువులరాణివైన నువువ్ గృహిణి బాధయ్త తీసుకుంటే, నీ నషాట్నిన్ పూడాచ్లిస్న బాధయ్త నాది. పర్తి నెలా నీకు నా శకిత్మేరకి కొంత 
డబిబ్సాత్ను. ఆ డబుబ్పై సరావ్ధికారాలూ కేవలం నీవి. నా ఆదాయంలో మిగతాదంతా మనది. దానిపై సరావ్ధికారాలూ మనిదద్రివీ. ఏ ఖరుచ్కైనా ఇదద్రికీ 
వీటో చేసే అధికారముంటుంది. అదీ ఆదరశ్ దాంపతయ్ం” అని చెపాప్డు వికాస  ఆమెకి. 

ఒకసారి పెళల్యేయ్క నువూవ్, నేనూ అనే తేడా ఉండదని పలల్వి మనసులో అనుకుంది కానీ పైకి అనలేదు. వికాస  సంసాక్రం నచిచ్ - 
అతడికిషట్మైనటుల్ మసలాలనుకుంది. ఐనా అడగనూ అడిగింది - తను శాశవ్తంగా గృహిణిగా సిథ్రపడిపోవాలిస్ందేనా అని.  

“కొనాన్ళుల్ గృహిణిగా ఉండి చూడు. ఆ జీవితం నీకు నచచ్కపోతే, నీ ఇషట్పర్కారం చదవొచుచ్. ఉదోయ్గమూ చెయొయ్చుచ్. అందుకు నా 
పూరిత్ సహకారం ఉంటుంది” అనాన్డు వికాస . అది నమమ్దగగ్ హామీలా ఉంది.  

పెళిల్లో కటాన్లు, లాంఛనాలు లేవు. ఇరుపకాష్లూ ఖరుచ్లిన్ లెకక్వేసి సమంగా పంచుకునాన్రు.  
పలల్వి పదెద్నిమిదేళల్కి వికాస  భారయ్ అయింది. ఇరవైఏళల్కి బాబుకి తలిల్ అయింది.  
రోజులు హాయిగా గడిచిపోతునాన్యి. వేరే కెరియర  గురించి ఆలోచించాలిస్న అగతయ్ం ఆమెకి రాలేదు. తగిన గౌరవం లభించే హోదా 

దొరికితే, దానున్ంచి బయటపడాలని ఎవరూ అనుకోరు.  
వికాస  కూడా కెరియరోల్ చకచకా ఎదుగుతునాన్డు. గృహిణిని గౌరవించే మగవాడి ఎదుగుదలకి ఢోకా ఉండదు మరి. ఐనా బాబుకి 

రెండేళుల్ నిండేక అడిగాడు వికాస  పలల్విని - కాలేజిలో చేరతావా అని.  
కాలేజి అంటే - రోజూ ఎనోన్ గంటలు బాబుని వదిలుండాలి. ఆ ఆలోచనే దురభ్రం ఆమెకి!  
అలాగని ఆమె ఇంటోల్ ఊరికే కూరోచ్లేదు. రెండేళల్లోనూ కొనిన్ కంపూయ్టర  కోరుస్లు చేసింది. ఇంటోల్ంచే చినన్ ఆన లైన  ఉదోయ్గమొకటి 

చేసోత్ంది. వాళుల్ కొనిన్ సరుక్య్లరుల్ పంపుతారు. ఇంగీల్షువి తెలుగులోకీ, తెలుగువి ఇంగీల్షులోకీ తరుజ్మా చేసి పంపాలి. అది చేసూత్నే మధయ్మధయ్ బాబు 
విడియోలు చూసుత్ంటుందామె. అవి చూసినపుప్డలాల్ ఆమెలో ఏవో మధురానుభూతులు. కానీ ఒకోసారి వేరే ఆలోచనలొసాత్యి. 

కానీ ఇపుప్డు విడియో చూసిన కారణం వేరు.  
ఇంటర తో చదువాపి వికాస ని పెళిల్ చేసుకుని ఓ బాబుకి తలిల్గా సంతృపిత్కరమైన జీవితం గడుపుతోంది తను. బాబు తరావ్త పాప. మళీల్ 

పాపతోనూ ఇవే అనుభూతులు. ఆ తరావ్త.... 
పిలల్లు పెదద్వాళల్యి కర్మంగా తనకి దూరమౌతారు. వికాస కి తన ఉదోయ్గమే ఓ వాయ్పకం. మరి తనేం చెయాయ్లి? అపుప్డు కొతత్గా 

కెరియర  ఆరంభించగలదా? 
తన కాల్స మేటుస్ చాలామంది ఇంజనీరింగ  పూరిత్ చేశారు. కెరియర  గురించే ఆలోచిసుత్నాన్రు.  
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తపుప్ చేశానా అనిపిసుత్ంది. ఆ వెంటనే, ‘అందమైన జీవితమంటే, ఆదాయం తెచిచ్పెటేట్ కెరియర  మాతర్మే కాదు. ఇరవైఏళల్ లేత 
యౌవనంలో - భరత్తో అరాథ్ంగితవ్ం, బాబుతో మాతృతవ్ం ఓ అపూరవ్ం. ఆడపిలల్కి ఇదీ ఓ గొపప్ కెరియర . ఈ మధురానుభూతుల పరిమళానిన్ 
ఆసావ్దించడానికి ముగధ్తవ్ం అవసరం. అది ముపైప్ఏళల్ వయసులో దొరకదు’ అనన్ తలిల్ మాటలు గురుత్కొసాత్యి.  

కానీ ఈ ముగధ్తవ్ం ఎవరికోసం అని ఆలోచిసేత్ - తన ఇంటి పేరు భరత్ది. తన బాబు ఇంటిపేరు భరత్ది. తను పెళిల్ చేసుకునన్ది భరత్ 
వంశాభివృదిధ్కోసం. మరి తన ఉనికికి గురిత్ంపు ఏదీ?  

ఇలా ఆలోచించినపుప్డు ఆమెకి మళీల్ తలిల్ గురుత్కొసుత్ంది.  
జయలకిష్  టెనుత్లో టాపర . సైనుస్, మాథస్  ఆమెకి ఇషట్మైన సబజ్కుట్స్. కానీ తలిదండుర్లు ఇంటరవగానే పెళిల్ చేసేశారు. ఆమెకింకా 

చదవాలనుంది. ఆమె ఉతాస్హం చూసి శీర్రాం సరేనంటే, పర్యివేటుగా ఎమేమ్ దాకా చదివింది. తరావ్త బియీయ్డీ కూడా చేసింది. పిలల్లు కాసత్ 
పెదద్వాళల్యేయ్క కొనాన్ళుల్ టీచరుదోయ్గం చేసింది. ఇంటి బాధయ్తలతో పొసగక, ఆ ఉదోయ్గం మానేసి పూరిత్గా ఇంటికే అంకితమైపోయింది.   

శీర్రాం జయలకిష్ కి అంతగా విలువివవ్డనిపించేది పిలల్లకి. సంపాదిసుత్నాన్ననన్ అహం అపుప్డపుప్డు సుఫ్రించేది. జయలకిష్  
పటిట్ంచుకునేది కాదు. ఒకసారి పలల్వే ఆమెని ఆ విషయమై నిలదీసింది. 

“దాంపతయ్మంటే రెండు వయ్కిత్తావ్ల ఏకతవ్ం అంటారు. అది మా విషయంలో పూరిత్గా నిజం. ఆయన ననేన్మనాన్ నాకది అహంలా 
అనిపించదు. ఆ క్షణంలో ఆయన మానసిక సిథ్తి తెలుసుకుందుకు పనికొసుత్ంది. ఎవరు ఎవరిన్ నిందించినా అది ఇదద్రికీ వరిత్సుత్ందనే తపప్, ఒకరికి 
చినన్తనమని మాకనిపించదు. అందుకే మామధయ్ ఏ పొరపొచాచ్లూ లేవు” అని తేలిగాగ్ తీసిపారేసిందామె.  

భరత్, పిలల్లు - ఇదేనా తన జీవితం అనన్ ఆలోచన వచిచ్నపుప్డు కలిగిన నిసప్ృహని ఒకసారి ఫోనోల్ తలిల్తో పంచుకుందామె. అపుప్డు 
జయలకిష్  నవేవ్సి, ‘కారే రాజులు? రాజయ్ముల  కలుగవే? గరోవ్నన్తిన  బొందరే? వారేరీ? సిరి మూట కటుట్కొని పోవంజాలిరే? భూమిపై పేరైనం గలదే? శిబి 
పర్ముఖులున  పీర్తిన  యశఃకాములై ఈరే కోరెక్లు? వారలన మరచిరే ఇకాక్లమున ’ అంటూ భాగవతంలోని పదయ్ం ఒకటి వినిపించింది. తరావ్త, “ఎవరు 
తమ ఉనికిని తాయ్గం చేసుత్నాన్మనుకుంటునాన్రో, వారే శిబి పర్ముఖులు! మనింటోల్ పేరు నానన్దని నువవ్నుకుంటునాన్వు. పిలల్ల హృదయాలోల్ నా 
సాథ్నమెపుప్డూ పదిలమేనని నేననుకుంటాను” అందామె.  

నిజానికి పలల్వికీ అసంతృపిత్ లేదు. మెజారిటీకి భినన్ంగా ఉనన్పుప్డు, మోరల  సపోరుట్ కోసం తలిల్కి ఫోన  చేసింది. అది లభించగానే, 
“వికాస  నా పార్ణం. బాబు నాకు పార్ణాతిపార్ణం” అనుకుందామె. 

“ఉంటానే మరి లవ లీ” అని ఫోన  పెటేట్సింది జయలకిష్ . 
ఉలికిక్పడింది పలల్వి. ‘లవలీ” - అనన్ ఆ పదమే ఈ రోజు ఆమె బాబు విడియో చూడాడ్నికి కారణం. చూసుత్నన్పుప్డు కళల్లో నీళుల్ 

తిరగడానికీ కారణం.   
లవ లీ జయలకిష్  ఆమెకి పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరు. మిగతావాళల్ంతా పలూల్ అంటే, తలిల్మాతర్ం లవ లీ అంటుంది. ఆమె నోట ఆ పిలుపు 

కలిగించే మధురానుభూతి అనుభవైకవేదయ్ం. అది పలచనైపోకూడదనే, భరత్కి కూడా తనని లవ లీ అనే అవకాశమివవ్లేదు పలల్వి.  
గంట కిర్తం పలల్వికి ఓ ఫోనొచిచ్ంది. చేసింది సుధీర . అతడామెని, ‘హలో’ అనలేదు. ‘లవ లీ’ అనాన్డు.  
అతడలాగనడం మొదటిసారి కాదు. ఆ పిలుపుకి ఆమెలో కలిగిన కలవరం వళల్ంతా వణుకు పుటిట్ంచింది.  
ఆమె బాబు విడియో చూడాడ్నికి కూడా, ఆ ఫోన కాలే కారణం! 
   - - - - - 
పలల్వి టెనుత్కొచిచ్నపుప్డు సుధీర  అదే సూక్లోల్ ఆరులో చేరాడు. ఒకరోజు సుధీర  తలిల్ గౌరి జయలకిష్ కి ఫోన  చేసి, తనున్తాను 

పరిచయం చేసుకుని, “మా సుధీర  లెకక్లోల్ వీక . మీ అమామ్యి హెలప్  కావాలంటునాన్డు. డైరవరిన్చిచ్ కారోల్ పంపిసాత్ను. ఓ గంటలో డౌటుస్ తీరుచ్కుని 
వెళిల్పోతాడు. ఈలోగా కావాలంటే మీరు కారు కూడా ఉపయోగించుకోవచుచ్” అంది. 
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గౌరి గొపిప్ంటిది. సేన్హపూరవ్కంగా మాటాల్డింది. హెలుప్ కావాలిస్ంది ఆరో తరగతి కురార్డికి. జయలకిష్ కి కాదనడానికి కారణం 
కనబడలేదు. సుధీర కి పలల్వి దగగ్ర సట్డీస  మొదలయాయ్యి. 

నాలుగు రోజులు గడిచేసరికి పలల్వికి అరథ్మైపోయింది - సుధీర  చాలా తెలివైనవాడని. “నీకు నా హెలప్  అవసరం లేదు” అని 
చెపిప్ందామె మెచుచ్కోలుగా. 

“ఆ విషయం నాకూ తెలుసు లవ లీ” అనాన్డు సుధీర  వెంటనే.  
పలల్వి ఉలికిక్పడి, నీకా పేరెలా తెలుసని అడిగితే, “నువువ్ నాకు ముదొద్సాత్వు. నీ ముదుద్ పేరు తెలియకుండా ఉంటుందా?” అనాన్డు. 
పలల్వి తెలల్బోయింది. ఐనా అతడి వయసుని దృషిట్లో ఉంచుకుని, “తపుప్. ఇలా మాటాల్డొచాచ్?” అంది. 
సుధీర  వెంటనే, “ఐలవ యూ లవ లీ. నినున్ చూసేత్ ఇలాగే మాటాల్డాలనిపిసుత్ంది” అనాన్డు.    
పలల్వి ఇంకా అతణిణ్ సీరియస గా తీసుకోలేదు, “పేర్మించాలంటే నీ వయసువాళల్ని చూసుకో. నేను నీకంటే నాలుగేళుల్ పెదద్దానిన్!” అంది 

నవువ్తూ.  
“నీకు తెలీదా? తెండూలక్ర  భారయ్ అంజలి కూడా తనకంటే నాలుగేళుల్ పెదద్” అనాన్డు సుధీర  వెంటనే. 
మాటలు దూరం వెడుతునాన్యని అరథ్మైంది పలల్వికి. ఐనా సౌమయ్ంగా, “పెదద్యేయ్క నీకంటే పెదద్మామ్యిని పెళిల్ చేసుకోవచుచ్లే. 

పర్సుత్తానికి బుదిధ్గా చదువుకో” అంది. 
“నేను పెదద్యేయ్సరికి నీకు పెళెల్ౖపోతుంది. నేను తటుట్కోలేను. నువువ్ నా పార్ణం” అనాన్డు సుధీర. 
“అలాగని ఇపుప్డెలా పెళిల్ చేసుకుంటావ , చటట్ పర్కారం నేరం” అంది పలల్వి ఆరిందాలా. 
“అందుకో ఉపాయముంది. ఇపుప్డు నాతో కమిటైపో. ఒకక్సారి కమిటైపోతే, మంచింటి ఆడపిలల్ మరో పెళిల్ జోలికి వెళల్దుటగా” 

అనాన్డు సుధీర. 
బదులుగా పలల్వి అతణిణ్ సాచి లెంపకాయ కొటిట్ంది.  
“ననున్ కొడతావా, ఫలితం అనుభవిసాత్వ . నేను నినున్ వదలను” అని సినిమా హీరోలాల్ చూపుడువేలితో హెచచ్రిసూత్ వెళిల్పోయాడు 

సుధీర. 
పలల్వి ఊరుకోలేదు. జరిగింది తలిల్కి చెపిప్ంది. ఆమె సుధీర  తలిల్కి ఫోనోల్ జరిగింది చెపిప్, “సూక్లోల్ ఫిరాయ్దు చేయాలిస్న అవసరం 

రానివవ్కండి” అంది. తరావ్తేమయిందో, సుధీర  సూక్లు మారాడు.  
ఆతరావ్త ఇనేన్ళల్కి ఈ రోజు ఫోనొచేచ్దాకా, సుధీర  విషయమే మరిచ్పోయిందామె.  
సుధీర  ఫోనోల్ సూటిగానే చెపాప్డు. అతడికి పలల్వి కావాలి. వారం రోజులు టైమిచాచ్డు. తనకి తానుగా లొంగిపోతే, గుటుట్గా 

ఉంటుంది. లేదూ, ఆమె కొడుకుని కిడాన్ప  చేసి, ఆమెని రేప  చెయయ్డానికి ఆయుధంగా వాడుకుంటానని బెదిరించాడు.   
“నీ గురించి వెంటనే పోలీస  కంపల్యింటిసాత్ను” అంది పలల్వి వెంటనే. 
“బీహారోల్ రాకీ, ఆదితయ్ని ఏంచేశాడో తెలుసుగా! నాదీ అదే లెవెలు. నా వెనకాల డబుబ్ంది, పవరుంది. బుదిధ్గా నేను చెపిప్నటుల్ వింటే, 

సరే! లేకపోతే నీ బర్తుకే బజారు పాలౌతుంది. ననెన్వరూ ఏంచెయయ్లేరు”  
ఏ గురిత్ంపూ లేని గృహిణి జీవితంపై మోజుతో, చదువూ కెరియరల్ భవిషయ్తుత్ని తాయ్గం చేసిన సామానయ్ మహిళ పలల్వి. ఆమె 

భవిషయ్తుత్పై పంజా విసురుతునాన్డు సుధీర . భయపడిపోయిన పలల్వి డైవరష్న కి బాబు విడియో చూసేత్, వాడి భవిషయ్తుత్ సుఫ్రించి కంటోల్ నీరు, వంటోల్ 
వణుకు పుటిట్ంది.  

--- 
ఖదద్రు పంచె, ఖదద్రు లాలీచ్, ఖదద్రు కండువా. రామనాథం బయలేద్రుతుంటే, “రెండోర్జులిన్ంచి బయటికెళల్ నివవ్కుండా గదిలో పెటిట్ 

ఉంచారు సుధీరిన్. కనన్బిడడ్నన్ జాలి కూడా లేదా మీకు?” అంది గౌరి.  
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ఇంగీల్  టీచర్                                 డా.పేరం ఇందిరాదే   

ఆయన ఆగి, “వాడిమీద జాలే కాదు, పేర్మా ఉంది కాబటేట్ - అలా చేశాను. పలల్వి విషయంలో ఒకక్ రోజు కూడా ఆగనంటే ఏంచేసేది? 
అనుకునన్టుల్ బరత్  సరిట్ఫికెట  వసేత్ సరేసరి, లేకుంటే - వాణిణ్ కొనాన్ళుల్ ఫారిన  పంపేసాత్ను!” అనాన్డు.  

“అపుప్డేమో, మీ పెదనానన్గారు మేజరల్యిన మనవళల్కందరికీ తలో రెండు కోటూల్ ఇసాత్ననాన్డని, కకుక్రిత్పడి మన సుధీర  బరత్  
సరిట్ఫికెట  మారిప్ంచి, వయసు ఏడాది పెంచి మేజరిన్ చేశారు. తలిల్ పుటిట్లుల్ మేనమామ కెరుకే కదా, ఆయన మనవాడికి పైసా ఇవవ్లేదు. ఇపుప్డేమో బరత్  
సరిట్ఫికెట  మళీల్ యథాపర్కారం మారిప్సుత్నాన్రు. దీనివలల్మాతర్ం వాడికి పర్యోజనముంటుందని నమమ్కమేమిటి?” విసుకుక్ంది గౌరి. 

రామనాథం ఏదో అనబోగా జేబులో మొబైల  మోర్గింది. తీసి అవతలి మనిషి చెపిప్ంది విని, “పది లక్షలు కాదు, ఇరవై ఇసాత్ను. కానీ 
సరిట్ఫికెట  ఇంకో గంటలో రావాలి. రేపటిదాకా తెలీదంటే, నాకిక దాంతో పని లేదు. ఒకక్ పైసా కూడా ఇవవ్ను, తెలిసిందా?” అనాన్డు చిరాగాగ్. 

“ఏంటీ, ఒరిజినల  సరిట్ఫికెట  రిసోట్ర  ఔతుందిటా?” అంది గౌరి కుతూహలంగా.  
రామనాథం మొబైల  కట  చేసి, “ఔతుందని గాయ్రంటీ ఇవవ్లేదు. ఏ విషయం రేపు తెలుసుత్ందిట. సరిట్ఫికెట  రిసోట్రైతే రేపటితో 

మనవాడికి పదెద్నిమిది నిండుతాయి. అంటే మనవాడికిక ఈవేళ ఒకక్రోజే టైముంది. అసలే మీడియా సిట్ంగులు పటుట్కు తిరుగుతునన్ రోజులివి. సరిట్ఫికేట  
రిసోట్రైతే, మనవాడు దొరికిపోయినా, జువెనైల గా చినన్ శిక్షతో బయటపడొచుచ్. ఆ విషయం అరథ్ం చేసుకోకుండా, ఒకక్ రోజుకి తేడా ఏమిటంటాడు ఫోనోల్ 
వాడు” అని విసుకుక్నాన్డు. 

అచోచ్సిన ఆంబోతులు విచచ్లవిడిగా తిరుగుతునన్ దేశంలో -  
నేరాలిన్ బరత్  సరిట్ఫికెటల్తో ముడిపెటిట్న చటట్ంతో -  
ఒకక్ రోజు కొందరి జీవితానేన్ మారేచ్సుత్ందని ఆయనకే కాదు, పలల్వికీ తెలుసు! 

      PPP 
     

సుజన ఆరోగయ్ం బాగా పాడయియ్ంది. ఏమీ మాటాల్డదు. మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూ మౌనంగా అయిపోతుంది. యాభై లోకి రాగానే 
కోరుట్ లో తన కల్రక్ వుదోయ్గానికి వాలంటరీ రాజీనామా ఇచేచ్సింది.       

 నేను ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వచేచ్పప్టికి నవువ్తూ కాఫీ అందించేది, అకక్డి కెళదాం ,ఇకక్డికెళదాం అని పర్ణాళికలు పెటేట్ది, నాకు 
పని వతిత్డి ఉంటే తన సేన్హితులతో వెళిల్పోయేది , షాపింగ లని ,కిటీట్ పారీట్లని , సేన్హితుల పిలల్ల పెళిల్ళల్కు చకక్గా అలంకరించుకుని వెళేళ్ది.  

మా సంతానం అజయ, అనిమ  బాగా చదువుకునాన్రు, అనిమ తానే  మంచి వరుడిన్ ఎనున్కుంది, పెళిల్ చేశాo, భరత్తో అమెరికా 
వెళిళ్పోయింది, అజయ కూడా అమెరికాలోనే  ఎమెమ్స చేశాడు , తరావ్త ఎంబీఏ చేసి వుదోయ్గం చేసుత్నాన్డు.  మొనన్టి వరకు ఏమీ ఆదురాద్ పడే విషయాలు 
ఉండేవి కావు. కానీ సుజన కొదిద్ రోజులుగా పర్తి చినన్ విషయానికి కోపం, విసుగు చూపడం, ఏడవటం  ఇలా తన నైజం కానివి చేసోత్ంది. ఎవరినీ 
కలవడానికి ఇషట్పడడం లేదు, ఎవరైనా వచిచ్నా మొకుక్బడిగా పలకరించడం, టీవీ కూడా పెటుట్కోకుండా గదిలోనే ఎపుప్డూ పడుకోవడం, కారణం అడిగితే 
తలనొపిప్ అనడం, డాకట్ర దగగ్రకు వెళదామంటే తరావ్త  వెళదాం అని చెపేప్సి తపిప్ంచుకోవడం, గటిట్గా నిలదీసేత్ ఏడవటం.  నాకేమీ అరథ్ం కావడం లేదు  
మోనోపాజ సమసయ్ అని డాకట్రుల్ అనాన్ , ఆమె ఎకుక్వ దిగులు పడుతునన్ది అజయ, అనిమల  గురించి అని నాకు తెలుసు. వాళళ్ను అమెరికా  పంపడానికి 
సుజన వయ్తిరేకించలేదు. వెళాళ్క కూడా రెండేళుల్ వాళుళ్ దూరంగా వునాన్రని అని బాధపడేది కూడా కాదు. సైక్ప లో మాటాల్డుతుండేది కాబటిట్ దాదాపుగా 
వాళళ్ని రోజూ చూసేది, వాళుళ్ వంట చేయడం కొతత కారుల్ కొనడం, పారీట్లకు వెళల్డం సేన్హితులతో గడపడం అనీన్ సైక్ప లో వాళుళ్ చూపడం అవనీన్ 
నాకు చెపప్డం, అలా కాలం బాగానే గడిచింది. రాను రాను లాపాట్ప లో  సైక్ప  సంభాషణలు తగిగ్పోయాయి, సామ్రట్ ఫోనోల్ వీడియో కాలస్ కొదిద్కాలం 
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నడిచాయి. ఆఫీసుకు వెళూత్ డైరవింగ చేసూత్ కొనిన్ రోజులు మాటాల్డే వాళుళ్. నెమమ్దిగా వారంలో ఒకక్ రోజు ఏదో సమయంలో పలకరింపులు జరిగేవి.  
అనిమ అపుప్డపుప్డైనా మాటాల్డేది కానీ అజయ అసలు దొరికే వాడు కాదు.  వాటస్ ప లో కాల చేయమని మెసేజ పెటిట్నా కాల చేయలేదని ఎపుప్డూ నాకు 
పిరాయ్దు చేసేది, అజయ  దొరికినపుప్డు  వాడితో  కనన్వారితో మాటాల్డే తీరిక లేదా అని పోటాల్డేది. వాళళ్ ఉజవ్ల భవిషయ్త కోసం మేము చేసిన తాయ్గాలు 
ఏకరువు పెటేట్ది. కనన్వాళల్కు అది బాధయ్త కదా అని వాడనాన్డని “వాడికి తలిల్దండుర్ల పటల్ బాధయ్త లేదా వాడిలా మాటాల్డతేమిటండీ మీరు వాళళ్నేమీ 
అనరా?” అని నాతో పోటాల్డేది.  

ఇది ఇలా జరుగు తుండగానే అనిమ తన భరత్ నుండి విడిపోయింది, ఇదద్రి మధయ్ ఎందుకు గొడవలొచాచ్యో కూడా అనిమ తలిల్తో 
చెపప్లేదు. కూతురు చేసిన పని అసలు నచచ్లేదు. సుజనకు అలుల్డు చాలా మంచివాడని ఇదే అతనితో చినన్వాటికి గొడవ పడి  ఉంటుందని 
మందలించమని ననున్ పోరుతుంటే, కూతురును అడిగాను. తన వయ్కిత్గత విషయాలోల్ కలిప్ంచుకోవడానికి మాకు హకుక్ లేదని అనిమ అనడం నాకు బాధ 
అనిపించినా, సుజనకు అది అవమానంగా, అసహజమైన పరిణామంగా అనిపించి తీవర్ మైన నొపిప్ని కలిగించింది. ఆ వారత్  ఎలాగో మా బoధువులకు 
కూడా తెలిసి పోయింది, తన పెంపకంలో లోపమేముందో అని ఆతమ్ పరిశీలన చేసుకోవడం లోనే సుజన తీర్వర్ ఘరష్ణకు గురయియ్ంది. అనిమతో 
మాటాల్డినపుప్డంతా సుజన కాపురం చకక్దిదుద్కోమని చెపప్డంతో  అనిమ కూడా సుజనతో మాటాల్డడ్ం తగిగ్ంచింది. పిలల్లిదద్రి పర్వరత్న గురించి నాకు 
కూడా బాధగానే వుంది కానీ చేయగలిగింది ఏమీలేదని నాకు తెలుసు, కానీ సుజన వాళళ్ కారణంగా నలగడం నాకు నచచ్డం లేదు. సైకాలజిసట్  దగగ్రకు 
తీసికెళిళ్ చూపించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇనాన్ళుల్ పిలల్ల భవిషయ్తుత్ గురించి ఇదద్రం ఆలోచించాము.బీ ఎస ఎన ఎల ఇంజనీర గా నాకు వుదోయ్గ 
ధరమ్ంతో రోజులో సగం సమయం గడిచి పోతుంది, కానీ సుజన ఇంటోల్ వుండి ఇలా వేదన పడి నలుగుతోంది. 

కరూన్లు లో నేను డిగీర్ చదువుకునన్ ఉసామ్నియా కాలేజ నుండి పూరవ్ విదాయ్రుథ్ల సమేమ్ళనంకు తమ భారయ్లతో  రమమ్ని ఆహావ్నం 
అందింది.  ముపైప్ఏళళ్ కిర్ందట చదువుకునన్పప్టి తోటి విదాయ్రుథ్లను కలవడం అంటే నాకు చాలా ఉతాస్హం కలిగింది. కరూన్ల అనగానే నాకే కాదు 
సుజనకు కూడా ఉతాస్హం కలుగుతుందని అనుకునాన్ను. దానికి కారణం అకక్డునన్ ఇంగిల్ష టీచర రేచల. ఆమె దగగ్రే నేను సుజన కలుసుకుంది. 
సుజనకు రేచల మేడం అంటే ఎంతో ఇషట్ం. మా పెళల్యాయ్క చాలా ఏళుళ్  హైదరాబాదులో వుదోయ్గం చేసినా కరూన్ల లో మా ఇదద్రి కుటుంబాలు 
లేకపోయినా మేము రేచల మేడం ను కలవడానికి వెళేళ్వాళళ్ం. దాదాపుగా అయిదేళల్యింది మేడంని కలవక, కిర్సమ్స కు గీర్టింగస్ చెపప్డo తపప్ తరావ్త 
మేడంకు ఫోనుల్ చేయడం కూడా మరిచ్పోతునాన్ం. కరూన్ల కు చాలాసారుల్ వెళిల్నా మేడం లేక, కొనిన్సారుల్  మాకు కుదరక, కలవలేకపోయాం.  

ఇంటర లో ఉండగా ఇంగిల్ష లో సుజన నేను ఇదద్రం  వెనకబడేవాళళ్ం. మేము రెండో సంవతస్రంలోకి రాగానే కొర్తత్గా వచిచ్న రేచల 
మేడం మాకు ఇంగిల్ష అంటే వునన్ భయం పోగొటిట్ంది ,అంతే కాదు మాకంటే నాలుగయిదేళుల్ పెదద్దయిన మేడం మాతో ఒక సేన్హితురాలిగా కలిసిపోయి,  
మాలో చదువు పటల్ ఆసకిత్ని కలిగించింది. ఆమెను ఇషట్పడని విదాయ్రుథ్లు ఉండేవారు కాదు. సుజన నాకు కాల్సేమ్ట అయినా  పరిచయం అయింది మాతర్ం 
మేడం ఇంటి దగగ్రే. కాలేజ చదువు అయినా తరావ్త కూడా చాలా మంది మేడం ఇంటికి వెళేల్వారు, అకక్డే మా పరిచయం పేర్మగా, పెళిల్గా మారింది. 
మేడంని కలవడం వలన సుజనకు సంతోషం కలుగుతుంది. రెండురోజులనాన్ కొంచం మారుప్ ఉంటుంది అనుకునాన్.  కరూన్ల కు వెళదామనగానే ,రేచల 
మేడం ను చూదాద్మనగానే సుజన కళళ్లో కాంతి, ముఖంలో ఉతాస్హం కనపడగానే నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది.  

సుజన నా పార్ణం, నా జీవితానికి ఒక అరథ్ం కలిగించిన జీవన జోయ్తి. ఆమెకు కషట్ం కలిగించింది నా బిడడ్లు అయినా వాళళ్ను నేను 
క్షమించలేకపోయాను. వాళళ్తో కోటాల్డి  మరుసటిరోజు పిలల్లతో  ఆమె మామూలుగా మాటాల్డగలుగుతుంది కానీ నేను వాళళ్తో మామూలుగా  
మాటాల్డలేకునాన్ను. సుజన తరావ్తే నాకు ఎవరైనా. ఇనాన్ళుల్ రేచల మేడం దగగ్రకు వెళాల్లని నాకు ఆలోచన కలగనoదుకు ననున్ నేను తిటుట్కునాన్ను 
.వారం రోజులు సెలవు పడేసి కరూన్ల బయలుదేరాం. 

మా కాలేజ  పూరవ్ విదాయ్రుథ్లతో కళకళ లాడింది. ఈ మధయ్ వాటస్ప లో మా కాల్సేమ్టస్  ఫోన నంబరుల్ దొరకడం వలన చాలా మంది 
కలిసి మాటాల్డుకుంటునాన్ం, మెసేజ చేసుకుంటునాన్ము మిగతా వాళుళ్ కూడా ఇపుప్డు కలిశారు.చాలా మంది భారాయ్ సమేతంగా వచాచ్రు అందరం  
సంతోషంగా గడిపాo. కానీ అందరు మాలాగే పిలల్లపటల్ నిరాశగా మాటాల్డారు, వాళుల్  ఆరిథ్కంగా  ఉనన్తంగా  ఎదిగినందుకు మంచి ఉదోయ్గాలోల్ 
వుంటునన్oదుకు  గరవ్పడినా, వెంటనే వాళళ్ కళళ్లో పిలల్లు  భౌతికంగానే కాక  మానసికంగా  దూరమయాయ్రని బాధని గమనించాను .నాకు, సుజన 
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కునన్ సమసయ్నే   అందరిదీ కూడా అని  గర్హించాక నాకు కొంత ధైరయ్ం కలిగింది. కానీ  సుజనకు అది తనకొకక్రికే కలిగిన బాధగా, తన దురదృషట్ంగా 
భావించడం ఆపలేదు. నాకు ఆమెను కనివ్నస్ చేసే శకిత్ సనన్గిలిల్ంది. ఆమెకునన్  సమసయ్ కంటే ఆమె ఊహించుకునే సమసేయ్ ఎకుక్వ అని నాకు అరథ్మైనా 
అది చెపేప్ ధైరయ్ం నాకు లేదు ఎందుకంటే సుజన మానసిక పరిసిథ్తి ఇపప్టి కంటే ఇంకా అదావ్నన్ంగా అవుతుందేమో అనే భయం నాకుంది.        

సేన్హితులందరూ  వెళిళ్పోయాక  మేము రేచల మేడం దగగ్రకు వెళాల్లని ఫోన చేసాం.   
“నేను బయట వునాన్ను ఓ గంటలో వసాత్ను, మీరు ఇంటికి వెళిల్పోండి, ఇలుల్ మారాను” అంటూ ఇంటి గురుత్లు చెపాప్రు. సుజన కు  

ఉతాస్హంగా  వుంది మేడం ను కలవబోతునన్ందుకు.రేచల మేడం ఇలుల్ కనుకోక్వడం కషట్మేమీకాలేదు. వూరికి కొంచం దూరంగా వుంది. చినన్ ఇలుల్ పెదద్ 
తోట. గేటు తీసుకుని లోపలి వెళేళ్ లోపల ఒకమామ్యి ఎదురుగా వచిచ్ంది.  

”మేడం ఫోన చేశారు. మీరు సాన్నం చేసుకుని రండి, కాఫీ పెడతాను, నా పేరు గాయతిర్ “ అంది.          
“ఓహ అలాగా, నేను సుజన ఇతను నా భరత్ ముకుంద , మాకు ఇంటర లో  మేడం లెకచ్రర, సార ఎలా వునాన్రు ? ఏమైనా  మేలేనా 

?” అంది సుజన 
“ ఉహూ..  అలాగే వునాన్రు.. రండి చూదుద్రు గానీ,  ఈ మధయ్ మరీ బాగా లేకుంటే సాక్న చేపించారు ఆ రిపోరట్ తీసుకుని వెళాల్రు 

సీతారాం డాకట్ర దగగ్రకు, చాలా రదీద్గా ఉందట “ అంది గాయతిర్. 
గాయతిర్ తీసికెళిళ్న గదిలో మంచానికి అతుకుక్ని వునన్ ఆయనిన్ చూసేత్ కళళ్కు నీళొళ్చాచ్యి.వాళళ్ పెళిళ్లో  ఆజానుబాహుడైన జాన 

సార తో  మేడం ఎంతో అందమైన జంట .మేడం పెళిల్ కి అతిథులంతా విదాయ్రుథ్లే. పదేళల్ కిర్ందట టైరన ఆకిస్డెంట లో వెనెన్ముక దెబబ్తినడం వలన 
మంచానికి పరిమితం అయిపోయారు. చికితస కోసం ఎనోన్ చోటల్కి తిరిగారు. .అయినా ఆయన పరిసిథ్తిలో మారుప్ లేదు.  

సాన్నం చేసి బయటికి వచేచ్సరికి  ఒక రెండేళళ్ బాబు నా దగగ్రకు పరుగున వచాచ్డు ఎతుత్కోమని చేతులు చాసూత్. ఎతుత్కుని 
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను ఎవరబాబ్యని !  

మేడం నవువ్తూ నుంచునాన్రు. “ఎలా వునాన్రు ముకుంద ? చాలాకాలం అయింది మిమమ్లిన్ చూసి, ఈ మధయ్ సుజనను మిమమ్లిన్ 
గురుత్ చేసుకుంటునాన్ను “   

నా చేతులోల్ంచి  వాడు మేడం దగగ్రకు ఉరికాడు.వాడిన్ చూసేత్ గుండె నిండా హాయి నిండింది. బొదుద్గా, ఉంగరాల జుటుట్తో, కిలకిలా 
నవువ్తూ హడావుడిగా అటు ఇటు  తిరుగుతూ ఉంటే వాడినే చూడాలనిపిసుత్ంది. మేడంలో నాకు పెదద్ మారేప్మీ కనపడలేదు అలాగే వునాన్రు. ఆమెను 
చూసేత్ నాకు ఇంటర రోజులు గురొత్చాచ్యి మమమ్లిన్ ఆమె తీరిచ్న పదధ్తి గురొత్చిచ్ంది ఎనోన్ సారుల్ నలుగురు అయిదుమంది అబాబ్యిలం  అకక్డే 
భోంచేసేవాళళ్ం. ఎంతమందికి ఆమె ఇంగీల్షంటే  భయం పోగొటిట్ చదువులో ముందుకు పోనిచాచ్రో లెకక్లేదు. ఎంతో మంది ఆమెను  దేవతలా 
చూసేవారు. చిరునవువ్   చెదరకుండానే ఓపిగాగ్ మా ఇంగిల్ష రాని మొదుద్లిన్ మెరకలుగా చేసిందో ! ఇలాంటి కరుణామయి ఈ రోజు మారుమూల ఓ చినన్ 
ఇంటోల్ ,అవిటివాడై మంచాన పడడ్ భరత్తో  విభవం వీడి జీవించడం నాకు మింగుడు పడలేదు. 

“ చేతన ఉంటే సమయమే చాలదు వీడి ముదుద్ మాటలు వింటే అనీన్ మరిచ్పోతాం “ అని మేడం అంటుండగానే సుజన సాన్నం చేసి 
వచిచ్ంది. మేడం సుజన ముఖాలోల్ ఆనందం తాండవించింది. ఇదద్రూ  చేతులు పటుట్కుని ఒకరినొకరు కౌగలించుకునాన్రు. సుజనను అలా చూడక ఎనిన్ 
రోజులైందో…! అనిమ అజయ ల గురించి దిగులు పడుతూ సుజన ఎంత పాడయియ్ంది?       

సుజన చేతన తో ఆడుకుంటూ మేడంతో మాటాల్డుతోoది.చేతన  కొతత్ పాత లేకుండా  అందరి దగగ్రకు రావడం నాకు ఆశచ్రయ్ం 
కలిగింది ముగుగ్రం చేతన ను తీసుకుని తోటలోకి వచాచ్ం  ఊపిరి తీసుకోలేకపోయింది సుజన. తోట  అంత అదుభ్తంగా వుంది అనేక రకాల పూల 
మొకక్లతో.  హైదరాబాదులో మాకునన్ అపారెట్మ్ంట లో బాలక్నీలో సుజన కూడా చాలా చెటుల్ పెటిట్ంది. మొకక్ల మధయ్ తిరుగుతూ అడిగాను.    

“మీ పాత ఇలుల్ అమేమ్శారా మేడం … ఎంత పెదద్ ఇలుల్ ! ఎంత బావుండేది ఆ ఇలుల్ . ఎనిన్ చెటుల్ ! ఎనిన్  మొకక్లు …  ఎందుకని 
అమేమ్శారు ?”  
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మేము చదువుకునే రోజులోల్  మేడం వుండే ఆ పెదద్ ఇలుల్ మేడం ఆంగోల్ ఇండియన తాతగారు  బిర్టిష సెట్ౖలోల్  కటిట్ంచింది. యాభై  సెంటల్ 
లో  ముందంతా పెదద తోట, తరావ్త పెదద్ ఇలుల్, రాజభవనం లాగా ఉండేది.ఇంటోల్ ఆ కాలం నాటికే అధునాతనమైన  పరికరాలు  ఉండేవి. జరమ్న షెపరడ్, 
బుల డాగ ,లాబిర్డార కుకక్లు ఏమీ అనకునాన్ భయపడి చచేచ్వాళళ్ం. మేడం నానన్గారు కరూన్ల లోనే పర్ఖాయ్తి చెందిన లాయర. మేడం ఒకక్తే కూతురు, 
ఇంపాలా కారులో రాజకుమారి లాగా కాలేజ కు వచేచ్ది. ఆమెకు వుదోయ్గం చేసే అవసరం లేకునాన్  కేవలం బోధన పటల్ ఆమెకునన్ ఆసకిత్ వలన  చేసేది.  

ఇపుప్డు ఆ ఇలుల్ అమేమ్సిందంటే ఆరిథ్కపరమైన ఇబబ్ందుల వలన ఉండొచుచ్.. 
“అంత పెదద్ ఇలుల్ మాకు అవసరం లేదు పైగా డబుబ్ అవసరం కూడా మమమ్లిన్ అది అమేమ్టుట్ చేసింది. ఆ ఇలుల్ అమామ్క  ఈ ఇంటిని 

మీ జూనియర సుదరశ్న ఆరు నెలలోల్ కటిట్ంచాడు. తాతగారి ఇలుల్ అని కొంచం మమకారం ఉండేది. కానీ తపప్లేదు . మేడం ముఖం లో కొదిద్గా కూడా 
బాధ కనపడలేదు. “     

“సార సాక్న గురించి ఏమనాన్రు మేడం డాకట్ర ?” 
“జాన నాడీ వయ్వసథ్ పని చేయడం మానేసోత్ంది,  మెమరీ లాస వచిచ్ంది ఎవరీన్ గురుత్ పటట్డం లేదు “ 
“రోషన, రోజా ఎలా వునాన్రు? ఎకక్డునాన్రు ? ఈ మధయ్ రాలేదా ?”..  
“రోషన జరమ్న అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుని అకక్డే వునాన్డు , రోజా సేట్టస్ లోనే వుంది  తను కూడా అమెరికాలోనే సెటిల అయిన 

అబాబ్యిని చేసుకుని సంతోషంగా వుంది.. రెండేళల్ కిర్ందట వచాచ్రు .. బాగా బిజీగా వుంటారు .మేం వెళాల్లంటే జాన కి హెలత్ ఇషూయ్స….  “ 
“అదేంటి మేడం బిజీ అంటే ఎలా? వాళళ్ను కనీ, పెంచి,పెదద్ చేసి, చదివించి ఇంత వాళుళ్ అయాయ్క వాళుళ్తాము బిజీ అని మనలిన్ 

పటిట్ంచుకోకుంటే ఎలా మేడం ? ఈ కాలం పిలల్లు అందరు ఇలా తయారయాయ్రేంటి?  జీవితం అంటే ఇంతేనా! పిలల్ల నిరల్క్షయ్ం భరిసూత్ ఏడుసూత్ 
చావడమేనా ? అనిమ అజయ కూడా అంతే మేడం… ఫోన చేయడానికి కూడా వాళల్కు తీరిక లేదు ఆదివారాలు శనివారాలు కూడా ఫెర్ండస్ తో పిక నిక 
లతో బిజీ అదేమని నిలదీసేత్ అసలు మాటాల్డరు… , బిజీ బిజీ ఈ మాట వింటే కోపం వసుత్ంది … నా పిలల్ల గురించి అనుకుంటే బాధ  , మీ పరిసిథ్తి 
చూసుత్ంటే .. సార పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే నాకు  దుఃఖం వసుత్ంది మేడం, పిలల్లిన్ మీరు వచేచ్యమని అడగలేదా రోజా అమెరికాలో ఉండకపోతే వాళళ్ నానన్ 
గారిని చూసుకోవడానికి ఇండియా వచేచ్యరాదా … ఏముంది మేడం అమెరికాలో జీవితం? ఉరుకుల పరుగుల జీవితం .. డాలరుల్ తపప్ అకక్డయితే నాకు 
ఏమీ కనపడలేదు. మనం చసేత్ కూడా వాళుళ్ రావడానికి లేదు… ఏదో రావాలంటే రావాలని వచేచ్ వాళళ్కోసం శవాలిన్  కుళిల్పోయే వరకు ఫీర్జర బాకుస్లోల్ 
పెటట్డమెందుకు మేడం నేను చచిచ్పోతే వాళల్కు చెపాప్లిస్న అవసరం కూడా లేదని ముకుంద కు చెపాప్ మేడం … “ దుఃఖం తో గొంతు పెగలేల్దు  సుజన 
కళళ్లో కనీన్ళుల్ బుగగ్ల పై ఉరికాయి.  

మేడం నెమమ్దిగా సుజనను దగగ్రకు తీసుకుని కనీన్ళుల్ తుడిచింది. ఏమీ మాటాల్డలేదు. చాలాసేపు సుజన ఏడుసూత్నే వుంది. నేను 
పేర్క్షకుడిని అయాయ్ను.   మేడం ఏమి చెబుతుందో  అని ఎదురు చూశాను. ఆమె  ఏమీ చెపప్లేదు సరికదా  అసలు మాటాల్డలేదు. జారుతునన్ సుజన 
కనీన్ళల్ను తుడుసూత్ వుంది.  తరావ్త నాకు అనిపించింది .. ఆమె ఏమిచెబుతుంది ? ఏమి చెపప్గలదు? ఆమెదీ అదే పరిసిథ్తి కదా !  

నెమమ్దిగా సుజన తేరుకుని “సారీ మేడం .. నా బాధంతా చెపిప్ మిమమ్లిన్ విసిగించాను”. అంది పేలవంగా నవువ్తూ .  
“ఏమీ పరవాలేదు.  పద లోపలి వెళదాం. ఆ ..  మరిచ్పోయా నీకు కొనిన్ మొకక్లు చూపాలి ఒక ఫెర్ండ తెచిచ్చిచ్ంది. పూలు రెండు 

నెలల వరకు వాడవు ..” అని ఆ మొకక్ల పర్కక్కు దారి తీసింది.  
నిజంగానే ఆ మొకక్లపై పూలు గుతుత్లు గుతుత్లుగా చాలా బాగునాన్యి. వాటిని చూసి సుజన ముఖం లో దుఃఖం. మాయమవడం 

కళుళ్  ఆనందంతో  మెరవడం గమనించాను. మేడం సుజన మూడ  ని మారచ్డానికి చేసిన పర్యతన్ం ఓహ ఆమె ఒక గొపప్ టీచర అనన్  విషయం 
గురుత్చేసింది. అకక్డి నుండి ఇంకో పర్కక్కు వెళాల్ం అకక్డ ఓ మూల కుందేళళ్ చినన్ ఇలుల్ వుంది. తెలుపు, గోధుమ రంగు నలుపు రంగులోల్ కుందేళళ్ను 
చూసి చేతన సంతోషం తో అరవడం సుజన కూడా చినన్పిలల్లా వాటి దగగ్ర ఆడడం నాకు సంతోషానిన్చిచ్ంది.  

“చేతన కోసం కుందేళళ్ను తెచాచ్ం వీడి ఆనందం చూడు ముకుంద “ మేడం చేతన చూసి మురిసిపోతోంది..  
“రోజాకు , రోషన కు పిలల్లు లేరా మేడం “ అనాన్ను.  
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“ఇదద్రికీ వునాన్రు రోషన కు పాప , రోజాకు కూడా పాప  ఫోటోలు చూపిసాత్లే”     
మొకక్లిన్ , కుందేళళ్ని  చూసుత్నన్ కొదీద్ మేడం వాటితో  చాలా కాలం గడుపుతుంది అనిపించింది .  
చీకటి పడుతుండగా లోపలి వెళాల్ం  మేడం సార దగగ్రకు తీసి కెళిళ్ంది . చినన్పిలాల్డిని ఒడిలోకి తీసుకునన్టుల్ అతనిన్ ఒడిలోకి 

తీసుకుంది బుదిధ్గా ఆమె వొడిలో పడుకునాన్డు.“ 
“ముకుంద సుజనా వచాచ్రు చూడు… జాన” అనన్ది కానీ జాన సార మమమ్లిన్ గురుత్పటట్లేదు, మేడం మాటలు అరథ్ం అయాయ్యో 

కూడా తెలియలేదు. అనన్ం పపుప్ కలిపి మికిస్ కేసి మెతత్గా చేసి రెండు గినెన్లోల్ వేసింది ఒక గినెన్ నుండి  సూప్న తో సార కు  తినిపించింది. మరో గినెన్లో 
నుండి చేతన కు తిని పించింది చేతన తింటూ ఉంటే ఆయన తింటునాన్రు. చేతన తినకుండా పర్కక్కు పోతే ఆయన చేతన లేడు కాబటిట్ తాను తినమని 
మారాం చేసుత్నాన్రు. గాయతిర్ చేతన ను పటుట్కొచిచ్ంది “తాతయయ్ తొందరగా  తినేశాడని చేతనిన్, చేతన  తొందరగా తినేశా”డని జాన ని ఇదద్రినీ లాలించి 
బుజజ్గించి మేడం తినిపించారు, 

“రోజూ ఇలాగ చేసేత్ కానీ ఇదద్రు తినరు….అంతకు ముందయితే ఇదద్రికీ వేరు వేరు గా పెటట్టానికి చాలా ఇబబ్ంది పడేదానిన్ .. 
ఇపుప్డు ఇదద్రూ పోటీగా తింటునాన్రు” అనాన్రు.  

ఎవరీ గాయతిర్ .. ఆమె బిడడ్పై మేడం కెందుకు అంత మమకారం ? మేడం సందరభ్ం వచిచ్ నపుప్డు చెబుతారులే అనుకునాన్ను  
రోషన రోజాల ఫోటోలు చూపారు..  
“జరమ్న అమామ్యి కోడలు గా వపుప్కునాన్రా మేడం?” అంది సుజన. 
“మనం వపుప్కోవడం, వపుప్కోక పోవడం అనన్ పర్శన్ ఏముంది సుజనా! వాళళ పెళిల్ వాళళ్ ఇషట్ం”  
“మనకేమీ పర్మేయం లేదా… మన బిడడ్ల పెళిళ్ళల్ లో .. మన కుటుంబం లోకి వచేచ్ అమామ్యి మనకు తెలియవదాద్ మేడం?“  
“వాళుళ్ అనుకోవాలి కదా మనం అంతా ఒక  కుటుంబం అని వాళుళ్ వాళుళ్ ఏరప్రుచ్కునన్దే కుటుంబం అనుకుంటునాన్రు. వాళళ్ 

జీవితంలో మనకు చోటు లేదని అనుకుంటునాన్రు .మనమేమి చేయగలం సుజనా? వాళుళ్ అలా అనుకునన్పుప్డు  అది జరమ్న అయినా ఇండియన 
అయినా మనకెందుకు? వాళుళ్  దూరంగా వుండాలని అనుకునన్పుప్డు మనం దగగ్రగా పోవాలని అనుకునాన్ పర్యోజం లేదు కదా ! మనకు దగగ్రగా 
రావాలని పర్యతిన్ంచే వాళల్ను పేర్మించే నైజం మనంఅలవరుచ్కోవాలి…లేకపోతే మనకు పేర్మించడానికి ఎవరూ వుండరు, మనలిన్ పేర్మించే వాళుళ్ 
వుండరు“ 

సుజన ఆలోచిసూత్ వుంది. 
మేడం రిటైర అయినపప్టి ఫోటోలు చూపారు. మేము సీనియర ఇంటర లో ఉండగా మేడం  ఇరవై రెండు  వయసులో కాలేజ లెకచ్రర 

గా తన పర్సాథ్నం మొదలెటాట్రు. ఒక టీచర  రిటైర మెంట కు  అపప్టి విదాయ్రుథ్లే  కాక  ముపైప్ అయిదేళల్ కిర్ందటి విదాయ్రుథ్లు కూడా రావడం బహుశా 
చాలా తకుక్వ మంది టీచరల్ కు జరిగే గౌరవం అనుకుంటా ఫోటోలు చూసాక. సుజన చేతన ని ఆడిసూత్ ఉంటే,  నేను సుజన పిలల్ల గురించి పడుతునన్ 
వేదన గురించి ,పిలల్ల పర్వరత్న లో అంత మారుప్ ఎందుకొచిచ్ందో నా కునన్  సందేహం కూడా మేడం కు చెపాప్ను ,దానికి పరిషాక్రం చెపప్మని అడిగాను . 

” సుజన నువువ్ ఒక వారం ఇకక్డుండండి” అనాన్రు మేడం.  
తల ఊపాను..  
“చేతన తో సుజన ఎంత సంతోషంగా వుందో చూడండి మేడం .. ఆమె నవువ్లు చూడక ఎనిన్ రోజులైందో.. గాయతిర్ ఎవరు మేడం ? “ 
సుజన చేతన ఎతుత్కుని వచిచ్ పడీపడీ నవువ్తోంది. ముకుంద వీడు టివ్నిక్ల టివ్నిక్ల లిటిట్ల సాట్ర రైమ చెబుతాడు విను. చేతన  చెపుప్ 

కనాన్ “  వాడు సిగుగ్ పడుతూ తల ని పైకెతిత్ సాట్రస్ ని చూపిసూత్ వచీచ్రానీ ముదుద్ మాటలతో చెబుతుంటే నిజంగానే మాకు చెపప్లేని సంతోషం కలిగింది. 
 మేడం, సుజన ఒకరి తరావ్త ఒకరు వాడిన్ ముదుద్లాడారు. పసి పిలల్లు ఎంత సంతోషానిన్ తెసాత్రు ఇంటికి?   
“గాయతిర్  నా సూట్డెంటే తన తలిల్దండుర్ల ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా  ఓ అబాబ్యిని పేర్మించి పెళిల్ చేసుకుoది. వాడు కొదిద్కాలం తరావ్త 

ఇంకో అమామ్యిని  పెళిళ్చేసుకుని ఇంటికి తెచిచ్, వదద్నన్ గాయతిర్ని నిండు గరభ్వతిని  చంపడానికి పర్యతిన్ంచాడు. మృతువుతోపోరాడి బర్తికింది. 
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ఆశర్యం కోసం వచిచ్ంది, నిజానికి గాయతిర్ రోజా కంటే కూడా ఎకుక్వ నాకు. రోషన,రోజాల పిలల్లు మన దగగ్ర వుండరు. మన, పర ఎందుకు 
ముకుంద? .ఎవరికీ మనం అవసరమో, ఎవరు మనలిన్ ఆశిసాత్రో  ఎవరు మన పేర్మని గౌరవిసాత్రో వాళేళ్ మనవాళుళ్. గాయతిర్ ఈ రెండేళల్లో బాగా 
చదువుకుంది. వుదోయ్గం వసేత్ వెళిళ్పోతుంది.. తన జీవితం తాను నిరిమ్ంచుకుంటుంది. అది కూడా నేను ఆశిసుత్నాన్ తన కంటూ ఒక సొంత జీవితం 
వుండాలని... ”      

సుజన మేడం మాటలు వింటూ ఆలోచిసోత్ంది. 
రాతిర్ నా గుండెలపై తలపెటుట్కుని ” ముకుంద ఎంతబావుంది కదూ ఇకక్డ ! నాకయితే ఇకక్డే ఉండిపోవాలని వుంది .. ”  
“ఉందాం వారం రోజులు” 
“ఆహా… ఇకక్డే  ఉండి పోదాం “ 
“సరే ఆలోచిదాద్ం”     
ఉదయానేన్ గాయతిర్ లేపింది ” సార..మేడం వాకింగ వెళుతునాన్రు మీరు వసాత్రా?” అని అడిగారు.  
సుజన ఎగిరి కూరుచ్ంది.  
మేము బయటికి వచేచ్పప్టికి మేడం సార కు సాన్నం చేపించి వీల చైర లో కూరోచ్పెటిట్ సార వళోళ్ చేతన ను కూరోచ్ పెటిట్ బెలట్ వేశారు 

.. వాడు బుదిధ్గా కూరుచ్నాన్డు..  సార ఏదో మాటాల్డుతునాన్డు కానీ అవి మాకు అరథ్ం కాలేదు. మేడం వాటికి సమాధానం చెబుతోంది. చేతన తో 
ఆయనేదో నవువ్తూ చెబుతునాన్డు చేతన ఆయనిన్ మాటి మాటికీ మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి ముదుద్ పెడుతునాన్డు. మేడం కి ఇదద్రూ పసివాళేల్ అనిపించింది. 
ముగుగ్రం ఒకరి తరావ్త ఒకరం వీల చైర ని తోసుకుంటూ వెళాల్ం.  

దారోల్ వృదాధ్శర్o తీసికెళాళ్రు. అకక్డునన్ కొందరితో మాటాల్డాను. అకక్డ ఏదో  నిరాశలో వుండే ముసలివాళుళ్,రోగులు 
వుంటారనుకునాన్ .. కానీ అకక్డ చాలా అరథ్వంతమైన జీవితం నడుసోత్ంది. చదువుకునన్ వాళుళ్ , నిరక్షరాసుయ్లు కూడా ఉనాన్రట.  చాలా విశాలమైన ఆ 
పర్దేశంలో  మంచి తోట పెటాట్రు . పూల మొకక్లతో పాటు ,వరి, కూరగాయలు ,ఆకుకూరలు పండిసుత్నాన్రు. వాళల్కు సరిపోయి మళీళ్ మారెక్ట కు కూడా 
వేసాత్రట. వాళల్లో ఎకక్డా నిరాశ కనపడలేదు. చదుకునన్ వాళళ్కోసం చినన్ లైబర్రరీ నడుసోత్ంది నూయ్స పేపరుల్ పతిర్కలు ,పుసత్కాలు 
వునాన్యి.అకక్డివాళళ్తో మేడం మాటాల్డుతుంటే వాళళ్కళళ్లో మెరుపు చూశాను ..  

“పర్తిరోజూ వసాత్ను ఇకక్డికి … ఎంతో బావుంటుంది ఈ వాతావరణం” అనాన్రు మేడం     
“పిలల్లు వుండి  కూడా ఇలాంటి చోట ఉండాలిస్న దురదృషట్ం పటిట్ంది కదా మేడం వీళళ్కి,  వీళళ్ను చూసుత్ంటే బాధగా వుంది” అంది 

సుజన 
“అదృషట్ం దురదృషట్ం అనేవి లేవు సుజనా! జీవితానిన్ ఎలా వచిచ్నా సీవ్కరించాలి. మనకు అనుగుణంగా మారుచ్కోగలిగితే 

మారుచ్కోవాలి. మారచ్లేనిదానిన్ అంగీకరించి ముందుకు పోవాలి… పిలల్లిన్ మనం దోషులుగా చేయలేం పర్తి దానికి,  వాళళ్మీద చాలా పర్భావాలునాన్యి 
. మన సంసాక్రం వాళళ్కెందుకు రాలేదంటే,  వాళుళ్ పర్పంచపు పోకడలిన్ ఎకుక్వ చూసుత్నాన్రు ,వాటికి ఎకుక్వ పర్భావితమవుతునాన్రు . మనకాలంలో 
మనం తలిల్ దండుర్లమీద ఎకుక్వ ఆధారపడాడ్ం, ఎకుక్వ సమయం గడిపాం.  అందుకని వాళళ్తో మనకు అనుబంధం వుంది , పర్తి దానికి వాళళ్ అనుమతి  
కోరాం  ఒంటరిగా ఏ నిరణ్యం తీసుకోలేకపోయేవాళళ్ం .ఇపుప్డు వీళల్కు మనం ఇచిచ్న సేవ్చఛ్ , నిరణ్యానిన్ తీసుకునే అధికారం, వాళళ్ని ఎకుక్వ 
సవ్తంతార్నిన్ తీసుకునేలా చేశాయి.  ఇపప్టి  పర్పంచపు రీతులు,సోషల మీడియా, చినన్ వయసులో ఆరిధ్క సావ్తంతయ్ం  యువత పై ఎకుక్వ పర్భావం 
చూపాయి. ఇకక్డే ఇలావుంటే అమెరికాలో వునన్ జీవన విధాన పర్భావం అకక్డి కెళిల్న మనవాళల్పై పడకుండా ఎలా వుంటుంది? అతి కొదిద్కాలం లో 
మనదేశం కూడా అమెరికా లాగే ఉంటుంది మనం అపుప్డు దానికి అలవాటు పడిఉంటాం .” 

దారోల్ సుజనకు మేడం కు జరుగుతునన్ సంభాషణ ఉంటునాన్ను. 
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“పాతికేళుళ్ మనతోవుండి  ఈ  దేశం ఇచిచ్న చదువును , అవకాశాలిన్ ఉపయోగించుకుని మన తాయ్గం తో ఎదిగి ఇపుప్డు మా 
జీవితంలో మీకు చోటు లేదంటే , మన గురించి ఆలోచనే చేయకుంటే  మనం ఏమవుతునాన్  వాళల్కు సంబంధం లేదంటే ఎలామేడం ?” సుజన కళళ్లో 
నీళుల్ తిరిగాయి.    

“ సుజనా  హృదయ సంసాక్రం పనిచేయని చోట ఏదీ పని చేయదు, నాకు తెలిసి అది బాహయ్మైన విషయాలను  తెలియజేయడం 
వలన ఏరప్డదు. సాధారణంగా డబుబ్, కేరియర లాంటి వాటికి పార్ధానయ్త హెచిచ్నచోట అది అసలు ఏరప్డదు.” 

“ఏమో మేడం.. పిలల్లు ననున్ పటిట్ంచుకోవడం లేదని. వాళుళ్ మాకు కాకుండా పోయారని నేను చాలా కుర్ంగి పోతునాన్ను, ముకుంద 
నా బాధ చూడలేక వాళల్కు నచచ్జెపప్డానికి పర్యతిన్ంచినా, వాళుళ్ లెకక్చేయడం లేదు”  

“మన పిలల్లు మనకెపుప్డూ  మన పర్పంచంగా అనిపిసూత్  వుంటారు, పసితనం లో వాళల్కు మనం తపప్ లోకం తెలియనంతవరకు 
వాళల్కు మనమే కదా పర్పంచం ! తరావ్త కూడా అలా ఎలావుంటారు ? ఇపుప్డు చేతన ని మనం ఎలా పెంచామో, ముదుద్లాడామో  వాడు పెదద్యాయ్క 
గర్హిసాత్డంటావా?... ఇది పర్కృతి ధరమ్ం సుజనా..మన జీవితం మనo జీవించి..వాళళ్ జీవితం కూడా మనమే జీవించాలంటే ఎలా సుజనా !” 

“అయితే మనమేం చేయాలి  మేడం? నాకయితే పిలల్లు లేకుండా పండుగలు లేవు, పర్తి నిమిషం వాళుళ్ గురొత్సాత్రు.  ఒకక్ రోజు వాళుళ్ 
మాటాల్డకపోతే జీవితం శూనయ్ంగా అనిపిసుత్ంది” 

“ వాళల్కు నచిచ్నటుల్ వాళుళ్ గడుపుతునాన్రు కదా ! మనం కూడా సమయానిన్  కావ్లిటేటివ గా గడపాలి.  మనకంటూ  వునన్ది ఒకటే 
జీవితం, ఇందులో ఎనిన్ ఒడిదుడుకులునాన్, మనం చేయాలిస్న పనులు చేయాలి ,చేయాలనుకునన్ పనులు , ఇషట్మైన పనులు చేయాలి. ఉదోయ్గ రీతాయ్ కానీ 
,బాధయ్తల వలన కానీ ఇంతకాలం మనకు తీరిక లేదనుకో ఇపుప్డు  మనకు సంతోషానిన్చేచ్ సేన్హితులిన్ బంధువులిన్ కలవాలి, మనకిషట్మైన పర్దేశాలు 
తిరగాలి. ఒకటి జరగలేదని ఇంకేవీ జరగరాదా సుజనా !”    

సుజన దీరఘ్ంగా ఆలోచిసోత్ంది.  
సిథ్తపర్జఞ్త తో కూడిన ఆమెను చూసూత్నే వునాన్ను ముపైప్ అయిదేళల్ నుండి; వృదాధ్పయ్ం ఆమెను ఏ మాతర్ం అనిశచ్లంగా గానీ 

చంచలంగా చేయలేదు. భాధలు ఆమె ఆతమ్సెథ్ౖరాయ్నిన్ దెబబ్ తీయలేదు.  
భరత్ అనారోగయ్ం  ,అవిటితనం,  పిలల్ల నిరల్క్షయ్ం, కరిగి పోయిన ఆసుత్లు , వెడలిపోయిన అంతసుత్లు ఏవీ ఆమెను కృంగదీయలేదు 

.ఎనిన్ సమసయ్లు ఎదురైనా  ఆమె చిరునవువ్ చెదరలేదు , జీవిత సమరానికి ఆమె బెదర లేదు. మాకు, ఇంకా అనేక మంది వయసుమళుల్తునన్   వాళళ్కి 
సాధయ్ం కానిది ఈమెకు ఎలా సాధయ్మయింది ? సుజన కు ఇపుప్డు రేచల మేడం నిజమైన చదువు నేరాప్లి.  

“దీపావళికి ఓ సేన్హితురాలు ఇవాళ రాతిర్కి  భోజనానికి రమమ్ంది వెళదాం” అంది మేడం.  
“మీరు వెళిల్ రండి మిమమ్లిన్ పిలుసేత్ మేము వసేత్ ఎంబావుంటుంది?” అనాన్ను. 
“అదేం లేదు మీరునాన్రని చెపాప్ ..అందరీన్ పిలిచింది”  
సార తో సహా అందరం వెళాల్ం. మేడం సేన్హితురాలు విజయ ఇంటి ముంగిటోల్కి వెళళ్గానే ఆ ముగుగ్లు, ముగుగ్లోల్ అందంగా 

అలంకరించిన దీపాలు మమమ్లిన్ ఆశచ్రయ్ చకితులిన్ చేశాయి.  పర్కక్నునన్ రాంప పైనుండి సార  వీల చైర ని తీసుకొచాచ్0. ఆ రాంప సార కోసమే 
కటిట్ంచారని మేడం చెపాప్రు . లోపలికి వెళాళ్క  ఇలుల్ మొతత్ం ఒక అందమైన కళాఖండంలా అనిపించింది. మమమ్లిన్ పలకరించిన వయ్కిత్ని చూడగానే  నేను 
సుజన ఆమె కాయ్నస్ర పేషంట అని గర్హించాము. కానీ ఆమె ఎంత చలాకీగా తిరుగుతోందో చూసి ఆశచ్రయ్పోయాం. ఆమె మాటలు వింటే, పెదవుల పై 
కదలాడే చిరునవువ్ చూసేత్….ఆమె ఎంత ఆశావాదో అరథ్మయింది. ఆమె చాలా రకాల వంటకాలు చేశారు. అనీన్ సవ్యంగా చేశారట. బాగా చదవడం 
,ఇలుల్ ,తోట అంత చకక్గా పెటుట్కోవడం ఆమె హాబీ అని మేడం చెపాప్రు. కీమో థెరిపి తీసుకుంటునన్టుల్ ఆమె పిలల్లు కూడా ఎకక్డో ఉనన్టుల్  వాళిళ్దద్రి 
సంభాషణ లో తెలిసింది. భరత్ మరణించినటుల్ ఒక ఫొటోకు పూల దండ వేయడం వలన, అతనామె భరత్ అని అతను ఆమె తీసుకునన్ ఫోటో వలన 
తెలిసింది. ఆమె తో మాటాల్డడ్ం ఒక ఎడుయ్కేషన అనిపించింది . ఆమె పెదద్గా చదువుకోలేదని, డిగీర్లేవీ లేవని  మేడం పోర్దభ్లం తోనే పుసత్కాల చదవడం 
మొదలెటాట్నని ఆమె చెపిప్ నపుప్డు  మేము నమమ్లేక పోయాము.  
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 హమ్ తేజ                       అనాన్పంతుల జగనాన్థ రా   

విజయ గారి గురించి మేడం చెబుతునాన్రు దారిలో. “ఫోరత్ సేట్జ లో వునన్ లింఫాటిక కాయ్నస్ర తో బాధపడుతునాన్రు . కాయ్నస్ర 
వచిచ్ందని తెలిసి సింగపూర లో వునన్ కొడుకు కూతురు వచిచ్ తీసికెళిళ్ టీర్టెమ్ంట ఇపిప్ంచారు. ఎకుక్వకాలం బర్తికే అవకాశం లేదని తెలిశాక  ఆమె ఇకక్డే 
వుండాలని నిరణ్యించుకునాన్రు . పిలల్లు అపుప్డపుప్డు వసుత్ంటారు.భరత్ అయిదేళల్ కిర్ందటే మరణించారు. ” 

“ఆమె ఉకుక్ మహిళ లాగా వుంది మేడం.. ఇనిన్ సమసయ్లతో .. కూడా అంత ఆశావాదమా !” 
“జీవితo  పై పేర్మ… బర్తికిసుత్ంది ముకుంద ..అదీ చాలా అరథ్వంతమైన జీవనం సాగించడానికి” 
సుజన ఏమీ మాటాల్డకుండా అలోచిసూత్ ఉండిపోయింది.              
మరుసటి రోజు  మేం  మేడం దగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్ం. “ఈ వారం రోజులు మన పిలల్లు మనకసలు ఫోన చేయలేదని నీవు ఒకక్ 

సారి కూడా అనలేదు సుజనా ..!” 
“అవును ముకుంద.. నేను ఇంకెపుప్డూ అలా వాళళ్ ఫోన రాకపోతే ,వాళుళ్ మనలిన్ పటిట్ంచుకోలేదని బాధపడను , మంచాన పడడ్ సార 

తో , పటిట్ంచుకోని  పిలల్లతో  నలుగురికి సహాయం చేసూత్ మేడం  ఎంతో సంతోషంగా వుంది కదా! కాయ్నస్ర తో బాధపడుతూ కూడా పిలల్లిన్ ఆశించకుండా 
ఒంటరిగా తనకు నచిచ్నటుల్గా  వునన్ విజయ గారిన్ చూశాక , భరత్ వదిలేసినా చినన్ బిడడ్ని పటుట్కుని తన జీవితానిన్ చదువుతో దిదుద్కోవడానికి పర్యతిన్చే 
గాయతిర్ , వీళళ్ని చూసి కూడా నేను ఏడిసేత్ ఎలా ? ననున్ పార్ణంలా చూసుకునే నీవుండగా కూడా,  లేని వాటి గురించి ఇంతకాలం బాధపడాడ్ను, నినున్ 
బాధపెటాట్ను . ముందుగా పనిలో నిమగన్మవుతాను ,  ఇంక ఎపుప్డూ విచారంగా ఉండను . పిలల్ల పటల్ కూడా నాకేమీ వయ్తిరేకత లేదు.“  

సుజన మాటలు ననున్ చాలా సంతోషపెటాట్యి. థాంకస్   రేచల మేడం అనుకునాన్ మనసులో .   
PPP 

     
 ఆకలి.  మూడక్షరాల మాట. మనిషిని ముపుప్తిపప్లు పెటేట్ మాట. జఠరాగిన్ని తటుట్కోవడం కషట్మనిపిసోత్ంది నారాయణ సోమయాజికి.  అనన్ం 

తిని మూడు రోజులైంది.  మూడు రోజుల కిందట సాయంకాలం తినన్ గుపెప్డు అటుకులే ఆఖరి ఆహారం.  రెండురోజుల నుండీ మంచినీళళ్ తోనే కాలం 
గడుపుతునాన్డు.  పొదుద్నన్ పంటి బిగువున సంధాయ్వందనం చేశాడు.  అపప్టి నుంచి నిసాత్ర్ణగా పడుకొనే వునాన్డు మండువాలో.  లేచి మంచినీళుళ్ 
తాగడానికి కూడా సతుత్వ లేదు.  కానీ కడుపులో అగిన్హోతుర్డు వూరుకుంటాడా? బలవంతంగా లేచి వంటింటోల్కి వెళాళ్డు.  కాసినిన్ మంచినీళుళ్ 
తాగడంతో కొదిద్గా ఓపికవచిచ్నటుట్ అనిపించింది.  “అమామ్, గంగాభవానీ, నా పార్ణాలు నిలబెడుతునాన్వా తలీల్” అనుకునాన్డు. 
 
 ఇలల్ంతా కలయ జూశాడు. లంకంత యిలుల్.  ఒకపుప్డు పిలాల్ పాపలతో, వచేచ్పోయే బంధువులతో కళకళలాడుతూ వుండేది. తన దగగ్ర వేదం 
చెపుప్కొనే విదాయ్రుధ్లే పదిహేను యిరవై మంది వుండేవారు యింటోల్.  అంతమందికీ విసుకోక్కుండా మూడు పూటలా అనన్ం వండి పెటేట్ది తన భారయ్ 
సావితిర్. ఎపుప్డు లేచేదో, యెపుప్డు నిదర్పోయేదో తెలియదు.  ముఖంపై చిరునవువ్ చెదరనివవ్కుండా పనులనీన్ చకక్బెటేట్ది.  ఆ వైభవం యేదీ యిపుప్డు?  
తాతలు, తండుర్లు సంపాదించిన ఆసుత్లనీన్ హారతి కరూప్రంలా హరించుకు పోయాయి.  ఇంటోల్ వునన్ వసుత్వులనిన్టికీ కాళుళ్ వచేచ్యి.  ఆఖరికి యిలుల్ 
కూడా కుదువ పెటట్వలసి వచిచ్ంది.  కీష్ణిసుత్నన్ తన ఆరిధ్క సిథ్తిని చూసి బంధువులందరూ నెమమ్దిగా ముఖం చాటేశారు.  ఇంటోల్ భోజనం పెటిట్ విదయ్ 
నేరిప్ంచే సోత్మత లేకపోవడంతో శిషుయ్లెవరూ రావడం లేదు. రెండేళళ్ కిందట అనారోగయ్ంతో సావితిర్ కనున్మూసింది.  తనకి వైదయ్ం చేయించడానికి వేరే 
దారి లేక యిలుల్ తనఖా పెటట్వలసి వచిచ్ంది. అయినా మనిషి దకక్లేదు.  జీవితపు మలిసంధయ్లో వొంటరి వాడైపోయాడు. 
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 ఎంతోమందికి ఆశర్యం కలిప్ంచిన యిలుల్ యిపుప్డు కళావిహీనంగా మారి బోసిపోయింది.  తనకి సంతతి లేకపోయినా, శిషుయ్లే సంతానంగా 
భావించేవాడు.  తన దగగ్ర వేదం చెపుప్కునన్ శిషుయ్లంతా పర్యోజకులయాయ్రు.  భోజన వసతులు కలిప్ంచి వుచితంగా విదాయ్దానం చెయయ్డమే తన 
యింటోల్ వంశానుగతంగా వసుత్నన్ సాంపర్దాయం.  శిషుయ్లు అభిమానంతో యేమిచిచ్నా పుచుచ్కొనే అలవాటు యేనాడూ లేదు.  రెండు నెలల కిందట, తన 
దగగ్ర వేదం చెపుప్కొని ఘనాపాటీ అనిపించుకునన్ కేశవుడు వచిచ్, తన పరిసిథ్తిని చూసి కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్డు.  “గురువుగారూ, మీరింక యికక్డ 
వుండొదుద్.  నాతో వచేచ్యండి. మిమమ్లిన్ నా కనన్తండిర్లా చూసుకుంటాను” అనాన్డు.   
 
 “నామీద నీకునన్ అపేక్ష నాకు తెలుసురా కేశవా.  కానీ, జననీ జనమ్ భూమిశచ్ సవ్రాగ్దపి గరీయసీ అనే రామాయణ వాకయ్ం మరిచిపోయావా?” 
అనాన్డు తను.  
 
 “అదికాదు గురువుగారూ! అమమ్గారు కూడా లేరు.  ఈ వయసులో మీరు యికక్డ వొంటరిగా...” నసిగాడు కేశవుడు.  
 
 “ఒరేయ! నేను పుటిట్ పెరిగిన యిలుల్రా యిది.  ఈ గాలి, యీ వూరు వీటితోనే నా జీవితం ముడిపడిపోయింది.  ఈ యింటితో నాకెనోన్ 
జాఞ్పకాలు, అనుబంధాలూను.  వీటనిన్టిని వదిలి నేను యెకక్డికీ రాలేను.  ఈ కటెట్ యికక్డే రాలిపోవలసిందే” గాదగ్దికంగా అనాన్డు నారాయణ 
సోమయాజి. 
 
 “మీ నోటివెంట అమంగళం పలకకండి గురువుగారూ” అంటూ కొంత పైకం తీసి యివవ్బోయాడు కేశవుడు. 
 
 “నాకు ధనసహాయం చేసేంత పెదద్వాడి నయాయ్ననుకుంటునాన్వురా?” చిరుకోపంతో అనాన్డు నారాయణ సోమయాజి. 
 
 “ఎంతమాట గురువుగారూ. ఇది సహాయం కాదు, గురుదకిష్ణ అనుకోండి” అనాన్డు కేశవుడు. 
 
 “ఎలాంటి పర్తిఫలం ఆశించకుండా విదాయ్దానం చెయయ్డమే మా పెదద్లు నేరిప్ంచిన వరవడి.  ఇపప్టి వరకూ నేను అదే మారాగ్నిన్ అనుసరిసూత్ 
వచేచ్ను.  పర్సుత్తం జీవితం చరమాంకంలో వునాన్ను. ఇపుప్డిక ధనాపేక్షతో పితృ పితామహుల గతికి  తపప్లేను” అనాన్డు నారాయణ సోమయాజి. 
 
 చేసేదేమీ లేక భారంగా వెనుదిరిగాడు కేశవుడు. 
 

-000- 
 
 నీళుళ్ తాగి ఘడియైనా కాలేదు.  ఆతామ్రాముడు మళీళ్ ఆకలీ అంటునాన్డు.  ఇక లాభం లేదు, లేచి బయటకు వెళిళ్ యేదో ఒక పర్యతన్ం 
చేయకపోతే పార్ణాలు నిలిచేలా లేవు అనుకునాన్డు నారాయణ సోమయాజి.  పోనీ, పార్ణాలు పోతేనేం, తాను యిక యెవరికోసం బతకాలి? కానీ ఆలా 
చేసేత్ అది ఆతమ్హతయ్కింద అవుతుంది.  ఆతమ్హతయ్ మహాపాపం అని శాసాత్ర్లు ఘోషిసుత్నాన్యి. శరీరమాదయ్ం ఖలు ధరమ్సాధనం అని కదా శృతి వాకయ్ం.  
అంచేత శరీరానిన్ నిలుపుకోవాలి. కాబటిట్ యేదో ఒకటి చెయాయ్లిస్ందే. ఇంతవరకూ తను యెవవ్రి దగగ్రా చెయియ్ సాచి యెరుగడు. అనాన్రధ్మై 
యాచించడమంటేనే యేదోలా వుంది.  కానీ యేం చెయయ్డం?  యాచించవలసి వచేచ్సరికి, విషుణ్మూరిత్ అంతటి వాడే వామనుడైపోలేదా? 
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 ఇలా అనుకుంటూ, వుతత్రీయం భుజాన వేసుకొని, యింటోల్ంచి బయటకు వచాచ్డు.  జేషట్మాసం, మిటట్ మధాయ్హన్ం కావడంతో గీర్షామ్దితుయ్డు 
భీషణంగా పర్తాపం చూపిసుత్నాన్డు.  రహదారి నిపుప్ల కొలిమిలా వుంది.  వీధిలో యెకక్డా నరసంచారం లేదు.  అనిన్ యిళుళ్ తలుపులు మూసేసి 
వునాన్యి.  అయినా యెవరింటికి వెళతాడు, యేమని అడుగుతాడు.  
 
 పచచ్ని మేని ఛాయ యెరర్గా మారిపోయింది.  కళుళ్ బైరుల్ కముమ్తునాన్యి. నాలుక తడారిపోతోంది.  దేహమంతా చెమటతో తడిసి ముదెద్ౖ 
పోతోంది. పాదరక్షలు లేకపోవడంతో పాదాలు బొబబ్లెకుక్తునాన్యి.  గమయ్ం తెలియకుండా నడుసుత్నాన్డు నారాయణ సోమయాజి.  మూసిన తలుపులు 
వెకిక్రిసుత్నాన్యి.  ఒకపుప్డు వేదమే యీ దేశంలో సామాజిక జీవనానికి మూలం.  అలాంటిది ఆ వేదానికి పర్తినిధియైన తాను యీనాడు కుష్దాబ్ధతో 
నడివీధి పాలయాయ్డు.  “అమామ్, వేదమాతా! యేమిటి తలీల్ యీ పరీక్ష?” అనుకునాన్డు నారాయణ సోమయాజి. 
 
 వీధి చివరలో పెదద్ గడీ.  తలుపులు తీసి వునాన్యి.  అపరాహణ్వేళ కాబటిట్, యింకా భోజనాలు అయి వుండక పోవచుచ్ అనుకుంటూ గడీలోకి 
అడుగు పెటాట్డు నారాయణ సోమయాజి.  అదే వూళోళ్ వుంటునాన్ యింతకు ముందెపుప్డూ గడీలో అడుగు పెటట్లేదు నారాయణ సోమయాజి. ఎదురుగా 
యెతైత్న అరుగుల మీద దొరగారు కూరొచ్ని వునాన్రు.  వారి చుటూట్ ఐదారుగురు కూరొచ్ని తాంబూలచరవ్ణం చేసుత్నాన్రు. అంటే భోజనాలు 
అయిపోయాయనన్మాట – నిరాశగా అనుకునాన్డు నారాయణ సోమయాజి. అయితేనేం, యేదో వొక సహాయం దొరకక పోతుందా అనుకుంటూ దగగ్రగా 
వెళేళ్డు.  అతని రాకని యెవరూ గమనించలేదు.  చినన్గా దగాగ్డు. ఫలితం శూనయ్ం. అయినా యేమని అడుగుతాడు.  నాకు ఆకలి వేసోత్ంది, అనన్ం 
పెటట్ండీ అని అడుగుతాడా? అందుకు అభిమానం అడొడ్చిచ్ంది.  కానీ, ఆకలిదే పై చెయియ్ అయింది.  సరే, యేదైతే అది అవుతుంది అనుకుంటూ 
తడారిపోయిన పెదవులను నాలుకతో తడుపుకుంటూ “శతమానం భవతి శతాయు: పురుష శశ్తేందిర్య ఆయుషేయ్వేందిర్యే పర్తితిషఠ్తీ” అంటూ 
ఆశీరవ్చన మంతర్ం చదివాడు.  
 
 దొరగారు కళెళ్తిత్ చూశారు. నారాయణ సోమయాజి ఆశగా చూశాడు. దొర పకక్న కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ “అడుకుక్ తినేటోలల్కి యేలాపాలా లేకుండా 
పోతాంది” అనాన్డు. అతని పకక్న కూరుచ్నన్ యింకొకడు “యేలాపాలా లేక పోవడమేంది.  సరిగాగ్ బోయినాల యేల జూసోక్నే వచిచ్ండు బాపనాయన” 
అనాన్డు నవువ్తూ.  నారాయణ సోమయాజి సిగుగ్తో చితికిపోయాడు.  భూమి నిలువునా చీలిపోయి తనలో ఐకయ్ం చేసుకుంటే బావుణుణ్ అనిపించింది. 
వెనకిక్ తిరగబోతుండగా, లోనికి పో అనన్టుట్గా కళళ్తో సైగ చేశాడు దొర.  వేరే దారి లేక లోనికి నడిచాడు నారాయణ సోమయాజి. వెనక నుంచి వెకిలి 
నవువ్లు వినిపిసూత్నే వునాన్యి.   
 
 ఒకొక్కక్ గుమమ్ం దాటుకుంటూ లోనికి వెళుత్నాన్డు నారాయణ సోమయాజి.  ఒక గదిలో కొంతమంది యువకులు కూరొచ్ని, పులి జూదం 
ఆడుతునాన్రు.  పకక్గా వెళుత్నన్ నారాయణ సోమయాజిని చూసి “ఓయ, యేడకి పోతునాన్వ?” అంటూ గదిద్ంచి అడిగాడొకడు.   
 
 “దొరగారు లోనికి వెళళ్మనాన్రు” సమాధానం చెపాప్డు నారాయణ సోమయాజి. 
 
 “ఏం గావాలే?” మళీళ్ అడిగాడు వాడు. 
 
 “భో.. భో..జనం” తడబడుతూ అనాన్డు నారాయణ సోమయాజి. 
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 “ఇదేమైనా నీ అతోత్రి యిలల్నుకునాన్వు. ఇంటలుల్నికి మలెల్ పోతుంటివి?” గటిట్గా అడిగాడు ఆ యువకుడు.  నారాయణ సోమయాజికి యేం 
జవాబు చెపాప్లో తోచలేదు.   
 
 “పోనీయ రా, పాపం బాపనాయన” అనాన్డు పకక్నే వునన్ మరొకడు.  
 
 “బాపనాయన అయితేంది.  మూడుసారుల్ పుటిట్ండా? ఇగో, యిటాట్ రా.  ఇయనీన్ దీసి పెరటోల్ బావి కాడ పెటిట్ పో” పకక్నే వునన్ యెంగిలి కాళీ 
గాల్సులు, వుమేమ్సిన పాతర్లు చూపిసూత్ అనాన్డు ఆ యువకుడు. నేనా అనన్టుట్ చూశాడు నారాయణ సోమయాజి.  “ఏం, యీ పని నువువ్ చెయయ్రాదని 
యేడైనా రాసుందా?” వంకర నవువ్ నవువ్తూ అనాన్డు ఆ యువకుడు.  చేసేది లేక పాతర్ సామాను పటుట్కొని లోనికి నడిచాడు నారాయణ సోమయాజి.  
“బాపనాయనకి మంచిగ బుదిధ్ చెపిప్నావ రా” అంటునాన్రెవరో.  వెనకిక్ తిరిగి చూడలేకపోయాడు నారాయణ సోమయాజి.   
 
 రెండు గుమామ్లు దాటి వెళేళ్సరికి, పటుట్ చీర కటుట్కొని, ఒంటి నిండా నగలు ధరించి వునన్ దొరసాని యెదురైంది.   ఎనిన్ నగలు ధరిసేత్నేం, నలల్ని 
ఆమె శరీర ఛాయకి అవి వనెన్ తీసుకురాలేకపోతునాన్యి. నారాయణ సోమయాజికి సావితిర్ గురుత్కు వచిచ్ంది.  నారచీర కటుట్కునాన్, పసుపుతాడు 
వేసుకునాన్, నుదుటన కాసంత బొటుట్పెటుట్కొని, అనన్పూరాణ్ దేవిలా వుండేది.    
 
 తాంబూలం నములుతునన్ నోటితోనే “ఏం గావాలే?” అని బొంగురు గొంతుతో అడిగింది దొరసాని.  ఆమె పకక్నునన్ దాసి, అతని చేతిలో వునన్ 
పాతర్ సామానుల్ అందుకొని, పెరటోల్కి వెళిళ్పోయింది.   
 
 “దీరఘ్ సుమంగళీ భవ! అమామ్, అనాన్రిధ్నై వచాచ్ను” అనాన్డు  నారాయణ సోమయాజి. 
 
 ఎగాదిగా చూసి, రా అనన్టుట్ సైగ చేసి, లోనికి నడిచింది దొరసాని.  ఆమె వెనుక నిసస్హాయంగా నడిచాడు నారాయణ సోమయాజి.  రెండు 
గదులు దాటిన తరువాత, విశాలమైన భోజనశాలకి ఆనుకొని వునన్ వంటింటోల్కి నడిచి, “ఇగో, ఆడునన్ సిబెబ్లు, గినెన్లు అనీన్ మంచిగ శుభర్ం చెయ” 
అంటూ అంటల్ గినెన్లు చూపించి, తను వసారాలో వునన్ తూగుటూయాయ్లలో కూరొచ్ని వూగసాగింది దొరసాని. నారాయణ సోమయాజి 
నిరాఘ్ంతపోయాడు.  ఎలాంటి వాణిణ్, యెలా అయిపోయాను అనుకునాన్డు.  మంతర్సాని పనికి వొపుప్కునాన్క అనీన్ చెయాయ్లిస్ందే అనుకుంటూ 
ఆతామ్రాముణిణ్ తిటుట్కుంటూ దొరసాని అపప్గించిన పని ముగించి, ఒక పకక్న నిలుచునాన్డు.  
 
 దొరసాని యెంతకీ తనవైపు చూడదే.  వంటింటోల్ గటుట్మీద పచచ్ని అరటి గెలలు వునాన్యి.  నాలుగైదు పళుళ్ కింద రాలిపడాడ్యి కూడానూ.  
దాసీది వచిచ్, వాటిని తీసి బయట పడేసుత్ంటే పార్ణం వుసూరు మంది నారాయణ సోమయాజికి.  రెండు ఘడియలు గడిచేయి.  నిలుచుని నిలుచుని కాళుళ్ 
నొపెప్డుతునాన్యి.  కడుపులో అగిన్హోతుర్డు జవ్లించిపోతునాన్డు.  ధైరయ్ం చేసి దొరసాని ముందుకు వెళిళ్ నిలబడాడ్డు.  అతని వంక చిరాగాగ్ చూసూత్, 
“ఇయాయ్లకేం లేవుగానీ, రేపు రా, పో” అంది దొరసాని.  నారాయణ సోమయాజికి కోపం, వుకోర్షం తనున్కొచాచ్యి.  ఏం చెయయ్గలడు తను? 
శపించలేడు, రోదించలేడు. ఉదరంలో జవ్లిసుత్నన్ అగిన్హోతుర్ణిణ్ తలచుకుంటూ  ఋగేవ్దాంతరగ్తమైన అగిన్ సూకత్ం అందుకునాన్డు. 
 
 “అగిన్మీళే పురోహితం యజఞ్సయ్ దేవమృతివ్జమ | హోతారం రతన్ధాతమమ ||  
 అగిన్: పూరేవ్భిర ఋషి భిరీడోయ్ నూతనై రుత ! సదేవాన ఏమ వక్షతి !!  
 అగిన్ నా రయిమశన్వత పోషమేవ దివే దివే !యశసం వీర వతత్మమ !! 
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 అగేన్యం యజఞ్ మధవ్రం విశవ్త: పరిభూరసి ! స ఇదేద్వేషు గచఛ్తి !!” 
 
 వేదం వలిల్సూత్నే, ఎవరి వంకా చూడకుండా, పెదద్ పెదద్ అంగలేసూత్, యింటోల్ నుంచి బయటకు వచేచ్సుత్నాన్డు.  ఎరర్బడిన దేహంతో నడిచివసుత్నన్ 
హుతాశనుడిలా వునాన్డు.  ఇంకా పర్ధాన దావ్రం వరకూ రాకముందే, పెరటోల్ నుంచి అరుపులు వినిపించాయి.  దాసీలు, పనివాళూళ్, అంతా హాడావుడిగా 
పెరటోల్కి పరుగులు తీసుత్నాన్రు.  ఎలాంటి నిపుప్ రవావ్ పడకుండానే, ధానాయ్గారం తగలబడిపోతోంది.  అగిన్ హోతుర్డు వేయి నాలుకలతో 
చెలరేగుతునాన్డు.  మంటలు వేగంగా వంటింటి వైపు విసత్రిసుత్నాన్యి. పనివాళళ్తో పాటు, యింటోల్ వునన్ వాళళ్ందరూ దొరగారితో సహా బెంబేలెతిత్ 
పరుగెడుతునాన్రు. ఎవవ్రూ యేమీ చెయయ్లేకపోతునాన్రు.  
 
  వేదోచాఛ్టన చేసూత్ వసుత్నన్ నారాయణ సోమయాజికి యేం జరుగుతోందో తెలియడం లేదు.  పూనకం వచిచ్న వాడిలా నడుసూత్, గడీ లోంచి 
బయటకు వచేచ్సి, ఎదురుగా వునన్ యింటి అరుగుమీద కూరుచ్నాన్డు.  వూరు వూరంతా కదలి వచిచ్ంది.  అగిన్ కీలలు తమ యిళళ్ మీదకి యెకక్డ 
వాయ్పిసాత్యోనని భయభార్ంతులౌతునాన్రు.  ఎవరో వచిచ్ నారాయణ సోమయాజిని అడిగారు “ఏం జరిగింది సావ్మీ?” అని.  
 
 “బర్హమ్ తేజసుస్ ఆకలి తీరుచ్కుంటోంది” నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు నారాయణ సోమయాజి.  చుటూట్ వునన్ బార్హమ్ణాయ్నికి అరధ్మైపోయింది. ఈ మహా 
పండితునికి  యేదో జరగరాని అవమానం జరిగి వుంటుంది.  దాంతో అగిన్ని ఆవాహన చేశాడు అని.  చుటుట్పకక్ల యిళుళ్నన్ వాళుళ్ వచిచ్ “రకిష్ంచండి 
సావ్మీ” అంటూ నారాయణ సోమయాజి కాళళ్ మీద పడాడ్రు.  
 
 అపప్టికి పూరిత్గా లౌకిక జగతుత్లోకి వచాచ్డు నారాయణ సోమయాజి. ఎదురుగా చూసేత్, దొరగారి గడీ అంతా మంటలోల్ దగధ్మౌతూ 
కనిపించింది.  తనవంక భయంతో, ఆశతో చూసుత్నన్ జనం కనిపించేరు.  వెంటనే “యచిచ్దిధ్ తే విశో యథా పర్ దేవ వరుణ” అంటూ వరుణసూకత్ం 
వలిల్ంచడం మొదలుపెటేట్డు.  రెండు నిమిషాలలో, యెకక్డా మబుబ్ తునకైనా లేకుండానే, దటట్మైన వరష్ం గడీ వునన్ మేరకు గోడ కటిట్నటుట్గా 
కురవసాగింది. పర్జలంతా ఆశచ్రయ్పోయి చూసుత్నాన్రు. పకక్నునన్ యిళళ్మీద ఒకక్ నీటి చుకైక్నా పడలేదు.  అగిన్ జావ్లలు చలాల్రాయి.  గడీ మొతత్ం 
బూడిద కుపప్లా మారింది.  విషయం దొర చెవిన చేరింది.  దొర పరుగెటుట్కుంటూ వచిచ్ నారాయణ సోమయాజి పాదాల మీద పడాడ్డు.  
 
 “నీ వైభవం నీతోనే సరి.    నీ వంశంలో నీ తరవాత యింకెవవ్రికీ సుఖ పార్రబధ్ం లేదు.  ఇది దైవ నిరణ్యం” అంటూ వుతత్రీయం బుజాన 
వేసుకొని బయలేద్రాడు నారాయణ సోమయాజి.  అతని నోట వచిచ్న మాట అక్షర సతయ్మై చరితర్లో నిరూపితమైంది.  

(ఇది తెలంగాణలో నవాబుల కాలంలో జరిగిన యదారధ్ సంఘటనగా జనశుర్తిలో వుంది) 
PPP 
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నెక్ ట్                                              యమున చింతపలిల్  
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 “నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉంది” 
“దేని గురించి “ 
“రావలసిన డేట దాటిపోయి నాలుగు  రోజులు అయియ్ంది”  
“ఛా, వదద్నాన్ వినలేదు నువువ్.... అందుకే ఇలా అయియ్ంది” విశాల కంఠం నిండా విసుగు. 
ననున్ తపుప్ పటట్టం యెంతో తేలిక విశాల కు. తనని పెళిల్ చేసుకునన్ ఈ రెండేళళ్లోల్ నేను గమనించిన విషయం అది.అసలు అది మాతర్మే తేలిక తనకి. 

ఇంటి పని అందుకోవటం,చినిన్ చినిన్ అందాలను ఆసావ్దించటం అవనీన్ కషట్మే. కాని ఆ తేలిక తనానిన్ అంత తేలికగా ఈ మాటు భరించాలనిపించలేదు.  
“చూడు విశాల, కొనిన్పనులు కేవలం ఒకక్రు మాతర్మే చెయయ్లేరు.రెండు చేతులూ కలిసేత్నే జరుగుతాయి” నా గొంతులో తీవర్త నాకు తెలుసూత్నే 

ఉంది. 
“నిజమే.కాని అరధ్రాతిర్ నిదర్ పోతునన్  ననున్ లేపి....” 
“చట “ చిటుకుక్న అకక్డనుండి లేచి వెళిల్ పోయాను. 
పునన్మి రోజున చందుర్ని చూసి మనసులో చెలరేగే పర్ణయ భావాలకి అడుడ్కటట్ వెయయ్లేక  జీవితభాగసావ్మి ‘తటిట్ లేపి’, ఎదచేరి....అనుభవించి, 

ఆసావ్దించి......అలసి... ఆ జాఞ్పకానిన్ పదిలపరుచుకోవటమే నేను చేసిన తపాప్? ఇది తపుప్ ఒపుప్ల సమసయ్ కాదు.ఆ కలయిక ఓ జీవిగా 
ఊపిరిపోసుకుంటుందేమో అనే భయం. అలా ఊపిరి పోసుకోకూదడనే ఓ ఆలోచన.... 

ఆ ఆలోచన విశాల కే ఉందా....నాకు లేదా? నాకూ ఉంది. ఈ ఆలోచన పాపం కాదా?కాదు,కాదు...బంగారు భవిషయ్తుత్ పటల్ మమకారం. ఎవరికి 
బంగారు భవిషయ్తుత్? నాకా...మాకా...ఎపుప్డో భవిషయ్త లో పుటట్బోయే బిడడ్కా... ‘అందరికి’. ‘అందరికా ‘ ఎవరో నిలదీసుత్నన్ భావన. మళీళ్ ఆలోచన విశాల 
మాటల మీదకి మళిళ్ంది.అసలు విశాల అంత చీప గా యెటాల్ మాటాల్డాడు ననున్ భాదుయ్రాలిని చేసూత్... 

“మనం తొందరపడాడ్ము.కాసత్ జాగర్తత్లు తీసుకునుంటే బాగుండేది” అని విశాల మాటాల్డి ఉంటే కొంత ఊరటగా అనిపించేది. కాని ఇలా ననున్ వేలెతిత్ 
చూపటం నాకు కషట్ంగా ఉంది. 

“కూల ఇందు! ఒకోక్సారి పిరియడ మామూలుగా ఆలసయ్ం అవొవ్చుచ్ కదా| ముందు టెసట్ చేసి పెర్గన్నీస్ అవునో కాదో తేలుచ్కో. ఆ తరువాత 
ఆలోచిదాద్ము ఏం చెయాయ్లో” టీ ని మరగపెడుతునన్ నా వెనకగా విశాల. తనలో నచేచ్ది అదే. తను తొందరపడాడ్ , నేను తొందరపడాడ్ ముందుగా అడుగేసి 
అనునయంగా మాటేల్డేది విశాలే. 

“పెర్గన్నీస్ టెసట్ కిట కొనుకొక్చుచ్కోవాలి. ఇపుప్డు ఆఫీసు టైం అయియ్ందిగా. సాయంతర్ం టెసట్ చేసుకుంటాను” అంతకు ముందు తన మీదునన్ ఉనన్ 
చిరాకు పోయి నా బాధ ని చెపుప్కోవటానికి అవకాశం వచిచ్ందనే రిలీఫ తో నా జవాబు. 

“టెనష్న పడకు . అలాంటి తపుప్ అవవ్దులే “ అనాన్డు నా భుజం మీద చెయియ్వేసి ధైరయ్ం చెపుతునన్టుల్గా. 
ఏది తపుప్? ఆ రాతిర్ని ఆసావ్దించటమా...కనీస్వ అవవ్టమా?  దానికి సరియైన జవాబు నా దగగ్ర ఏమి లేదు మూగ పోయిన మనసు తప 

 **** 
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“ఏంటి ఇందూ ,ఈ రోజు అంత డల గా ఉనాన్వు?” కొలీగ సేన్హ పేర్మగా అడిగింది. 
“టెనష్న గా ఉంది” 
“దేనికీ , పర్మోషన వసుత్ందో రాదో అనా” 
“దాని గురించి కాదు పెర్గన్నీస్ ఏమో అని భయంగా ఉంది” 
“ఏంటి, జాగర్తత్లు తీసుకోలేదా ? నీకు పర్మోషన వసుత్ందని  గటిట్ నమమ్కం ఉంది. పర్మోషన వచిచ్న వాళళ్ని ఒక సంవతస్రం పాటు పార్జెకట్ కోసం 

అమెరికా పంపిసాత్రని నీతో సహా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ పరిసిథ్తి లో పాల్న లేకుండా నువువ్ ఇలా చెయయ్టమేమిటీ?“ కసిరినటేల్ అడిగింది. 
సేన్హ నా కనాన్ రెండేళుళ్ సీనియర. చాల కలిసిపోయే తతవ్ం. రెండుసారుల్ పేర్మ విఫలం అయిన తరువాత ఇపుప్డు ‘సహజీవనం’ లో ఉంది. నా పెళిల్ 

కుదిరిందని చెపప్గానే ‘ ఇందూ , చేసుకునన్వాడు ఎలాంటి వాడో తేలేదాకా పిలల్ల గురించి ఆలోచించకు. ఒక వేళ ఏదనాన్ తేడా వచిచ్ విడాకులు తీసుకోవాలంటే 
పిలల్లు ఉంటే పెదద్ తలనొపిప్. ఆ తరువాత వేరే పెళిల్ చేసుకోవాలనాన్ కూడా కషట్మే“ అని సలహా చెపిప్న వయ్కిత్. 

 “ఈ నెల నేను ఫాయ్మిలీ పాల్నింగ పిలస్ వాడల. రోజుల లెకక్ , ఇంకా వేరే పదధ్తులు ఫాలో అవవ్టంలో ఏదో పొరపాటు జరిగింది” 
“ఉదోయ్గం, జీవితం రెండూ తేలికగా తీసుకునే నాలాంటి వాళళ్ంటే ఫరవాలేదు. కెరియర మీద శర్దధ్, మంచి కావ్లిఫికేషనస్ (అరహ్తలు) ఉనన్ నీలాంటి 

వాళుళ్ ఇలా ఉంటే ఎలా ఇందు?” 
నిలదీసి  అడుగుతునన్ సేన్హకు జవాబు చెపప్లేనటుల్ నిసస్హాయంగా చూసాను. నా మొహం చూసి జాలేసిందేమో “కూల, ఇందు. డోంట వరీర్. అదే 

నిజమైతే నెకట్స్ ఏం చెయాయ్లో ఆలోచించు.డి.ఎం.సి చేయించుకోవచుచ్. చేయించుకునన్ కొనిన్ గంటలలోనే డిశాచ్రజ్ చేసేసాత్రు. జసట్ టు డేస రెసట్. 
అంతే.సాధయ్మయినంత తొందరగా చేయించుకోవటం మంచిది. ధైరయ్ంగా ఉండు. నేను హెలప్ చేసాత్ను. నాకు ఆ విషయం లో కూడా అనుభవముందిలే. మీ పెదద్ 
వాళల్కు మాతర్ం తెలియనీకు. వాళుళ్ ఇలాంటి నిరణ్యానిన్ ఒపుప్కోకపోవచుచ్. వాళల్కి సెంటిమెంటస్ అడుడ్వసాత్యి” అని ఏ భావము లేకుండా యెంతో మామూలుగా 
చెపిప్ంది. 

నాలో ఏదో ఒతిత్డి...తలలో భారం. ఇహ తటుట్కోలేక  ‘కాఫీ తాగి వసాత్ను’ అని నా ఆలోచనలను కూడగటుట్కుని  ఒంటరిగా  కాయ్ంటీన కి 
బయలుదేరాను. 

     **** 
నా టెనష్న కి తోడు ఆఫీసులో పని ఎకుక్వయియ్ బయటపడేసరికి ఏడు దాటిపోయింది. వసూత్ వసూత్ మెడికల షాప లో ‘పెర్గాన్ఎడావ్నస్ డివైస’ కిట 

కొనుకొక్చాచ్ను. పొర్దుద్నున్ండీ వరక్ తో బిజీ గా ఉండి ఈ విషయం గురించి ఆలోచన , ఆందోళన తగిగ్ంది. ఈ కిట కొనగానే మరల మొదలయియ్ంది. ‘పెర్గెన్నీస్ 
అవునా , కాదా’ దోవంతా ఒకటే ఆలోచన.  

 రాగానే టెసట్ చేసాను. టెసట్ రిజలట్స్ తెలిసే ఆ కొనిన్ నిమిషాలు నా గుండె చపుప్డు నాకే వినపడుతోంది....రిజలట్  నెగటీవ వచిచ్ంది. ‘హమమ్యయ్ , నేను 
భయపడడ్టుల్ ఏమీ కాలేదు. నా పర్మోషన, ఆ పైన పార్జెకట్ కు అమెరికా వెళళ్టం అనీన్ హాయిగా జరిగిపోతాయి. ఇహ ఏ సమసయ్ లేదు’  ఆనందంతో బాత రూమ 
లో ఎదురుగా అదద్ం లో కనపడుతునన్నా పర్తిబింబానికి ‘ఇందు, యు ఆర లకీక్ ‘ అని చెయెయ్తిత్ థమస్ప సైన చూపించాను .  

విశాల కి ఫోన చేసాను. డైరవింగ లో ఉనాన్డేమో మొబైల ఎతత్లేదు. నా సంతోషానిన్ వెంటనే ఎవరితో ఒకరితో పంచుకోవాలని తీవర్మైన కోరిక. అమామ్, 
నానన్లకి చెపప్లేను. ఇంకా ఎవరు? సేన్హతో చెపితే? అవును,తను కూడా సంతోష పడుతుంది.. వెంటనే ఫోన చేసాను. 

ఫోన లో విషయం చెపాప్ను. ‘కంగార్టస్ . నాకు చాల సంతోషంగా ఉంది. చినన్ విషయం ఇందు, ఆ టెసట్ కరకట్ గానే వసుత్ంది కాని ఒకక్ శాతం 
తపప్యేయ్ అవకాశం ఉంది. అందుకని నువొవ్క పనిచెయియ్ . రేపొర్దుద్న నిదర్ లేవగానే ఎరీల్ అవరస్ యూరిన తో టెసట్ చేసుకో. అపుప్డు చేసేత్ వచేచ్ రిజలట్ నూటికి 
నూరు పాళుళ్ కరెకట్. ఆ సారి రిజలట్ కూడా  నెగటీవ వసేత్ పెర్గెన్నీస్ రాలేదని ఖచిచ్తంగా నమొమ్చుచ్. ఆల ది బెసట్“ అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సింది సేన్హ. 

క్షణం కిర్తం ఉనన్ ఆనందం ఆవిరయిపోయింది. అరగంట తరువాత వచిచ్న  విశాల కు విషయం చెపాప్ను. 
“ఇది తపప్యేయ్ందుకు వన పరస్ంటే కదా ఛానస్. రేపు కూడా నెగటీవే వసుత్ందిలే. టెనష్న పడకు. ఆలసిపోయినటుల్నాన్వు. తొందరగా పడుకో “ అంటూ 

తేలిగాగ్ తీసుకుని భోజనం చేసి హాయిగా నిదర్పోయాడు.నాకు మటుకు అసస్లు  నిదర్ రాలేదు. ఒకటే టెనష్న. ఆందోళన పడీ పడీ అలసిపోయి అరధ్రాతిర్ ఎపుప్డో 
నిదర్పోయాను. 
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తెలల్వారుతుండగా మెలకువ వచిచ్ంది. ఉలికిక్పడి లేచి హడావిడిగా వెళిల్ టెసట్ చేసుకునాన్ను. 
రిజలట్స్ తెలిసే ఆ నాలుగు నిమిషాలోల్ అమెరికా పార్జెకట్ నుండి రక రకాల దేవుళళ్ పార్రధ్నలు దాకా అనీన్ బురర్ లో గిరుర్న తిరిగాయి.... రిజలట్ 

పాజిటీవ.... కళళ్లోల్ నీళుళ్ వచాచ్యి...ఛా , ఇహ నా అమెరికా పర్యాణం, పార్జెకట్ అనీన్ గాలోల్ కలిసిపోయినటేల్నా?ఊహు, వాటిని 
పోగొటుట్కోను...పోగొటుట్కోకూడదు. మరి ఏమి పోగుటుట్కోవాలి? 

మనసంతా విచారం....ఎలాగో నడుచుకుంటూ వెళిల్  హాలోల్ సోఫాలో వాలి పోయాను. కడుపులో తిపుప్తునన్టుల్ంది. కడుపుతో ఉనన్ ఫలితమా లేదా రాతిర్ 
నిదర్ లేని కారణమా?!  నేనేం దోషం చేసానని నాకు ఈ శిక్ష. 

సినిమాలోల్ , నా తోటి ఉదోయ్గసుత్లు కడుపుతో ఉనాన్మని తెలియగానే సీవ్టుల్ పంచటం , హడావిడి చెయయ్టం చూసాను. మరి నేనేంటి శిక్షలా 
అనుకుంటునాన్ను. నాకెందుకు ఇంత దుఃఖం ...నేను మంచి అమమ్ని కాదా ? రాక్షసినా? ఉహు, నేను మంచి అమమ్నే. ఎకక్డ పిలల్లిన్ చూసినా పలకరించకుండా 
ఉండలేను. వాళళ్ని చూసేత్నే చాలు నాకు చాల సంతోషంగా అనిపిసుత్ంది. ననున్ నేను మరిచిపోయి ముదుద్ చేసాత్ను. కాని ఇపుప్డే తలిల్ని అయియ్ ఉదోయ్గంలో ఎదిగే 
అవకాశానిన్ వదులుకోవటం నాకు,విశాల కి ఇదద్రికీ ఇషట్ం లేదు. అందుకే ఈ బాధంతా. 

“ఏంటి ఇందూ, ఇకక్డ పడుకునాన్వు. ఒంటోల్ బాలేదా“ లేచి వచిచ్న విశాల పర్కక్న కూరుచ్ని ఆతుర్తగా అడిగాడు. ఆపుకోలేని దుఃఖంతో విశాల ని 
చుటేట్సాను. 

         **** 
ఆఫీసుకి లీవ మెయిల చేసి హాసప్టల లో అడుగుపెటాట్ను. ఎనోన్ పైరవేట  హాసిప్టలస్ లానే ఆ ఆసుపతిర్ కూడా కళ కళ లాడుతోంది...హాసిప్టల  కళ 

కళలాడటం అనటం తపేప్మోరిసెపష్న లో డబుబ్లు చెలిల్ంచి , పేరు రాయించుకుని టోకెన తీసుకునాన్ను. నా  నెంబర పది. వెయిట చెయాయ్లి.  వచిచ్ కురీచ్లో 
కూరుచ్ని చుటూట్తా చూసాను.  

నా పర్కక్న చేతిలో చినన్ బిడడ్తో ఓ అమామ్యి. నా వయసే ఉంటుంది. ఆ బిడడ్ మీదకి వంగుని ముదుద్ చేసూత్ ఇంకో యువతి . ఆ అమామ్యి చెలెల్లేమో. 
ఇంకో పర్కక్ గుస గుస లాడుకుంటూ యువతీ , యువకుడు. మరో పర్కక్ మధయ్ వయసుక్రాలు. ఆమె పర్కక్న కూతురో లేక కోడలోకూరుచ్నుంది. నా పరిసిథ్తి 
తెలిసుంటే అమోమ్, అతత్యోయ్ ఇలాగే ఊరినుండి ఆఘమేఘాల మీద ఊడిపడి నాకు తోడుగా వచేచ్వారేమో. కాని వాళళ్కి తెలియటం మాకిషట్ం లేదు. అందుకే 
చెపప్లేదు. బహుశా నేను ఒకక్దానేన్నేమో ఒంటరిగా వచిచ్ంది. రేపు అయితే విశాల కూడా వచేచ్వాడు. ఈ రోజు తన ఆఫీసు హెడ వసుత్నాన్డు. సెలవు 
తీసుకోవటం కషట్ం. రేపటిదాకా ఆగే ఓపిక లేక ఒకక్దానేన్  వచేచ్సాను. 

 ఎతైత్న పొటట్తో ఆయాస పడుతూ ఓ పాతికేళళ్ అమామ్యి, ఆమె చేతిని పటుట్కుని  ఓ పెదాద్మె నడుచుకుంటూ వచిచ్  నా ఎదురు కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు. 
నాకు కూడా అంత పెదద్ పొటట్ వసుత్ందా...ఊపిరి ఆడుతుందా ...నేను వచిచ్నది ఎందుకు ... ఆలోచించే విషయం ఏమిటీ ? అదా నా భవిషయ్త? ఉహు, అది 
కాదు.అది కాకపొతే మరేమిటీ? అదీ నా భవిషయ్త లో భాగమే కాని అది ఇపుప్డు కాదు. మరి ఎపుప్డు? ....రక రకాల ఆలోచనలతో అయోయ్మయంగా ఉంది. 

“ఎనోన్ నెల “ ఇంకాసత్ ఆవల కూరుచ్ని ఉనాన్మె నా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్మెని ఆసకిత్గా అడిగింది.  
“ఎనిమిదో నెల” 
“పెళిల్ అయియ్ ఎనేన్ళుళ్” 
“పెళిల్ అయి ఇంకో రెండు నెలలకి ఏడాది నిండుతుంది “ 
“వెంటనే  వచిచ్ందా “  
“అవును. ‘హాయిగా , సేవ్చచ్గా ఎంజాయ చెయయ్క ఈ పిలల్ల గోల ఏమిటీ’ అని వాళుళ్ ఏదో పిచిచ్ పని చేదాద్మనుకునాన్రు. ‘ఫాయ్మిలీ పాల్నింగ టాబెల్టస్ 

ఏళళ్తరబడి వాడటం, ఏదనాన్ తేడా వసేత్ అడుడ్ తొలగించుకోవటం....అవనీన్ఆరోగయ్మైన పనులు కావు. తొందరపడి తికక్ పనులు చెయయ్కండి. మీకు ఇబబ్ంది 
లేకుండా పుటేట్ బిడడ్ని  మేమే పెంచుతాము’ అని ఇరు పెదద్లం అడడ్ంపడి చెపిప్ ఎలాగో  ఒపిప్ంచాము” ఆమె దభాయించి చెపుతోంది. ఆ కడుపుతో ఉనన్ అమామ్యి 
చిరాకును అణచుకుంటునన్టుల్ చూసోత్ంది.   
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ఏంటో మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది. మొబైల లో వాటస్ప ఓపెన చేశాను. జోకస్, మంచి మెసేజస, పిలల్ల సరదా వీడియోలు .....దానిలో పూరిత్గా 
మునిగిపోయాను.   

 “హాయ ఇందు “ పలకరింపుకు తలెతిత్ చూసాను. ఎదురుగా మధురిమ నాలుగేళల్ తన పాప చెయియ్ పటుట్కుని. 
  “హాయ, మధూ ఎలా ఉనాన్వు”  
“బర్హామ్ండంగా ఉనాన్ను. నువేవ్ంటి ఇకక్డికి వచాచ్వు...ఏదనాన్ శుభవారాత్ “ మొహమంతా సంతోషం నింపుకుని అడుగుతోంది మధురిమ. 
ఏం చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు.ఇంతలో  ‘ఆంటీ , మీ ఫోన లో కొతత్ గేమస్ ఉనాన్యా “ అంటూ నాలుగేళల్ పాప నా చేతిలో ఫోన తీసుకోవటంతో 

సంభాషణ మారి పోయింది. 
“దీనికి , భలే తెలివి. ఏది చూసిన యిటేట్ పటేట్సుత్ంది. డానస్ నేరుచ్కుంటోంది . ఆ టీచర కూడా ‘మీ అమామ్యి చాల ఫాసట్ అండీ అంటుంది’. సేట్ట 

కాపిటలస్ అనీన్ చెపేప్సుత్ంది. యు టూయ్బ లో పెటాట్ను. లింక పంపుతా చూడు “ గల గలా తన పాప తెలివి గురించి ఆనందంగా చెపుతోంది. 
“అమామ్ , నేను చెలిల్ తో ఆడుకోవాలంటే ఇంకా ఎనిన్ రోజులు ఆగాలి’ తను ఇకక్డికి వచిచ్నది ఎందుకో గురుత్కొచిచ్నటుల్ ఫోన నా చేతికిచేచ్సి ఊపిరి 

ఆడకుండా అడుగుతోంది పాప. 
బి.టెక. అయియ్ ఉదోయ్గంలో చేరిన  ఆరునెలలకే మధురిమకి పెళిల్ చేసేసారు పెదద్లు. పెదద్ కుటుంబము, వచిచ్పోయే బంధు వరగ్ము...చాల బిజీ జీవితం 

తనది. పెళిల్ అయియ్ ఏడాది తిరకుక్ండానే పాప. దాంతో జాబ కి సవ్సిత్ చెపిప్ కుటుంబ భాధయ్తలను సావ్గతించింది. అంత తీరుబడి లేని జీవితమైనా కూడా 
అందరితో ఉనన్ సేన్హబంధానిన్ చాల చకక్గా నిలుపుకుంటుంది. 

“ఇది వేసే పర్శన్లతో మనం మాటాల్డుకోవటానికి ఉండదు. ఓ సారి నువువ్, విశాల భోజనానికి ఇంటికి రండి. గుడ నూయ్స ఉంటే ఫోన చేసి చెపుప్ 
ఇందూ “ అంటూ పిలల్ని తీసుకుని వెళిళ్పోయింది. 

ఆనాడు అంత తొందరగా పెళిల్ చేసుకుని వెంటనే పిలల్ని కనేసిన దానిన్ చూసి ఫెర్ండస్ అందరం తెగ బాధ  అయిపోయాము. కాని దాని మొహం లో ఉనన్ 
ఆనందం, తృపిత్ చూసేత్ మేము పడడ్ బాధ తపేప్మో అనిపిసోత్ంది. 

“ ఈ మా బంగారు తలిల్ పెంపకం కోసం మీ అమమ్ ఉదోయ్గం వదులుకుంది” అని నానన్ ఒకసారి మురిపెంగా నాతో అనన్ మాటలు కూడా ఆ క్షణం 
గురుత్కొచాచ్యి. అది వినన్ ఆ రోజు ‘నాకోసం అమమ్ ఉదోయ్గం వదులుకుంది‘ అని నాలో ఓ గరవ్ం. అలాంటిది ఈనాడు నేను ఆలోచిసుత్నన్ది ఏమిటి? 

“మేడం, మీరు రూమ లోకి వెళిల్ కూరోచ్ండి” రిసెపష్న మాటలకు ‘లోపల ఇంకో రౌండ వైటింగా’ అనుకుంటూ రూమ లోకి నడిచాను. 
“ ‘పెళళ్వవ్గానే పిలల్లేంటీ ‘ అని మూడు సంవతస్రాలుగా మందులు మింగావు. అపుప్డు వదద్నుకునాన్వు ఇపుప్డు కావాలనుకుంటే పెర్గన్నీస్ రావటం 

లేదు” డాకట్ర రూమ నుండి బయటకు వచిచ్ ననున్ దాటి వెడుతునన్ ఆ మధయ్ వయసామె పర్కక్నునన్ అమామ్యితో అంటునన్ మాటలు వినపడి నా మనసులో ఏదో 
కలవరం.ఆ అమామ్యి మొహం నిండా విచారం. 

     **** 
 
మధయ్లో సీర్క్న తో రెండుగా డివైడ చెయయ్పడడ్ ఆధునికంగా ఉనన్ ఎసి రూమ అది.  అకక్డునన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. అవతల డాకట్ర పేషెంట తో ఏదో 

జోకు వేసినటుల్ంది . నవువ్లు  వినపడుతునాన్యి. 
డాకట్రస్ కి జాలీ మూడస్ కూడా ఉంటాయా?  ‘కారోప్రేట ఉదోయ్గాలు మెకానికల ,ఎలా చేసాత్రో’ అని మమమ్లిన్ అంటారు కాని పొర్దుద్నున్ండి రాతిర్ దాకా 

రక రకాల కేసులు...ఒకరు బిడడ్ కావాలని వసేత్ మరొకరు వదద్ని, వచిచ్న గరాభ్నిన్ నిలుపుకోవాలని తాపతర్యంతో కొందరు వసేత్ వచిచ్న గరాభ్నిన్  
పోగొటుట్కోవాలని ఇంకొకరి ఆరాటం ....ఆతుర్త ఆపుకోలేక ఆడా, మగా అని అనుమానం తీరుచ్కోవటం కోసం ఇంకొందరు. అమోమ్ , అనిన్ రకాల మనుషయ్లతో 
డీల చెయయ్టం యెంత కషట్మో!  

 “పీర్తి, ఈ సారి కూడా అబారష్న చేయింకోవాలనుకుంటునాన్వా? డాకట్ర గానే కాదు నీ మంచి కోరే మనిషిగా కూడా చెపుతునాన్ను. ఇపప్టికే రెండు 
సారుల్ అబారష్న  చేయించుకునాన్వు. అసలే ఈ రోజులోల్ ఆలసయ్ంగా పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుంటునాన్రు. దానికి తోడు పిలల్లు , పెంపకం మీ ఎదుగుదలకు అడడ్మని ఇలా 
చేసుకుంటూ పోతే కావాలిస్నపుడు కనీస్వ కాలేకపోవచుచ్. ఇంకోసారి ఆలోచించు” జాలీ మూడ పర్కక్న పెటిట్ సిథ్రంగా చెపిప్న డాకట్ర మాటలు బయటకు 
వినపడాడ్యి. 
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“లేదు డాకట్ర. పాల్నింగ ఫెయిల అయియ్ వచిచ్న పెర్గన్ంసీ కాదిది. బేబీ కావాలని నేను , మా వారు నిరణ్యించుకునాన్ము. సో, వుయ ఆర డీర్మింగ ఎబౌట 
అవర సీవ్ట బేబీ”   

“ఓహ, దెన కంగార్టస్”. పది నిమిషాలు మౌనం. రిపోరట్స్ ఏమనాన్ చూసోత్ందో ... టెసట్ చేసోత్ందో!?  
“గుడ పీర్తి. పెర్గెన్నీస్ వదద్నుకుని ఒకటికి రెండుసారుల్ అబారష్న చేయించుకునాన్ కావాలనుకోగానే కనీస్వ అవవ్టం అంత తేలిక కాదు. అందరికీ ఇలా 

జరగక పోవచుచ్.ఆ విధంగా నువువ్ చాల లకీక్ పీర్తి. యై యాం వెరీ హాయ్పీ పీర్తి” సంతోషం నిండిన గొంతుతో అభినందిసోత్ంది డాకట్ర. 
“థాంక యు డాకట్ర “ అని చెపిప్ ఇవతలకు వచిచ్న ఆ పీర్తి అనబడే ఆమె మొహం నిండా ఏదో ఆనందం, విజయ గరవ్ం. 
“నెకట్స్” డాకట్ర పిలిచింది. 
“అవును , నెకట్స్  ఏమిటీ ? నేనేం చెయాయ్లి ? ఏది నిలుపుకోవాలి... కెరియర నా ....బిడడ్నా? “ 
“నెకట్స్” మరోసారి గటిట్గా పిలిచిన డాకట్ర పిలుపుకు మనసు నిండా ముసురుకునన్ ఆలోచనలతో లేచి సీర్క్న అవతల అడుగు పెటాట్ను. 

PPP 
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JvÀë+"Py GHfSJdGH ÂöÍJwCy¸Á. MLjbÍõ MLjbÍõ °Æ¥hÚGH<jCy¸Á, FLMLløŠ¸=y¸Á, CLjÈ" GH<jCy¸Á, ÔoCLjÓk ¥c+k" 
¥x^jæŠ¸=y¸Á. GHfS ÿßÍNqj¸Py ³ ¥qÓÓj MLGSjëFcïNnk ²ML¿¥i CnÆNqjÍj.  

‚CLj¿MnÎsH ÔLkTwë¸Á GSjMLjÀ. GS¸CcFL¸ ¥qÆ»¸ÍFo −FL¸Í¸ ¥q¸=o GHl=hæFL ‚CLjOqj AKLÄGRõCLjë ³MLjMLlCLj¸EyFLFo AKLNqj¸, 
CLFLPe$o ¬MLøMLÓfS MLGSjë¸EoMnkFLFo −¸Ey+FL MLjFLGSjûPy öGH+Nqj¸ OoGHlCy¸Á.  

Ä¤bÁPyÂ MLjfU+Ó¸Cc MLGSjëFcïOqj. GHfSJdGHÂ ÔLkfS Mn+jCLjFcïOqj. ¬¸Í¿ ÍßfRæPy μ¥é −PyÔLFL ''MLjOy −<fHÓ÷ - ¯ 
Ä¤bÁPy MLjOy ¬¸$q¨ KxMLjô ×.Âô¸¼¸Á.''  

‚CLjOqj CL<_@o ¬<j$qjÓCy, GH<jCLk PoGSkë FL<jTwë¸Á. MLÔiáO~Â MLk^ÓCy MLjjÍjíMLjjÍjí$c MLk=c÷<jCy¸Á. − 
tj¸^ ¬¸Í¿¥i JdGH MLPo÷ GS¸Í¨, ¥cÓXoGH¸. MLNqjGSjû rH¿» MLk^Ój Fo¿á tj¸^ ÀOqj$qjCLk MLl¸=o, ‚CLj¿ MLNqjGSjû 
rHOqj$qjCLjFLï¸ÍjŠ GSjMLjÀ MLjFLGSjûPy Kn¸$q rHOqj$qjCy¸Á. − tj¸^ McCcMLOq*¸Py rH¿»Co AKLÄGRõCLjë ²Pe MLl¸^j¸Ey CLFLŠ 
¬FLjAKLMLMoj. ¬Eo JdGH ÄGRNqj¸Py AKLNqjrH<jCy¸Á.  

TdNqj¸öCL¸ Ä¤bÁ $qjMLjô¸Py ÂÓ_¨ MLl¸Á. JdGH ÂöÍJwCy¸Á. GHÁOy¾Ó ö¥hCL¸ ×.¿»FL GS¸IGHj^FL $qj¿¸¼ −Py¼Twë¸Á 
TdÄöÀ.  
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− Oy¾ O~öÀ ³<j$q¸^Ó¥h FcNqjŠO~Ój fHÆ¼ - CLFLÂ, OqMLjÂ ¬ö<GSj ÔnfHð MnÈ" O~öÀ $q¨fH OqMLjô¸Á. ®ÍíOqk  
_NqjÓjEo¿ Mn+jCLkMLl¸<$c rHÍí MLNqjGSj$qÓ MLjjGSPeÄ<Â¢, tjÍíOqj ¼FLï fHÓ÷ÓÂ¢ ‚@~ À£GSjŠÂ Mn+"MLj¸Á. Mc+"¸Cc CLMLj 
‚@~ ²¸Íj¥y ¬Oqíî¸¥cPoÍj. CnÓ÷McOqjOq]kMLjjFL À¿» MLGSkëMLl¸<$c JwÆ£GSj ¬<è»¸Ôc<j. − GSMLjNqj¸Py MLjjGSPeÄ< 
GSMLjNqjGSkñ¿ëCy CLFLÂ, OqMLjÂ ‚CLj+"Â, fHÓ÷Ój MLjFLMLÓj ¬Â ÔnfHð¸Á. JwÆ£GSj MLkOqjMLk=c÷<PoÍj. CLFL¥h MLköCL¸ μ+"¸Cc 
ML*jŠ, $qj¸@nPy÷ Í<. − Oy¾FL JwÆ£GSj sSæGRF|¥h À£GSjŠÂ MnÈ" ÄÔc¿¸¼ MLl¸=o MLjOqjGS=hOy¾ JdGH CLÆ÷ ²¥qÚ< MLl¸ÍÂ 
tjÓ÷¸Cc MnCLjŠÚFoÁ. − CLO~øCL EcÂ ½¡ÄCL¸ ³Äj=h?  

Ôi¥q=hGH@oMo+ ¬tj¸Á GSjMLjÀ −PyÔLFLPy÷ MLl¸<$c GS¸Íj ¼MLOq$c CLFL MLNqjGSjû$qÓ ögSë FL<¼ O~ML^¸ ¥qÂfH¸¼¸Á. − 
GSMLjNqj¸Py ³ FLkCLFL ögSë, − GS¸ÍjPy¥h O~ML=cÂ¥h TdÿGS¸ ÔnNqjõÍj. MLsSë GSMLk×.¸ − ögSëÂ ‚@~ ¬¸$q¨ KxMLjô$cFo 
GH¿$qBhGSjë¸Á.  

FL<¼ Í$qÜOqŠ MLÔoá ¥xÁ¤í ²¥qÚ@y ÔLkfSFL Mnjjÿ¸Pe ¬ÂfH¸¼ GH¿Ç¤ÓFL$c ÔLkfS¸Á. Í$qÜOqŠ O~$cFo $qjOqjëGH=hæ¸Á. 
GHÓ¥q¿¸ÔL=cÂ¥h GS¸QLtj¸¼¸Á. MLÙFL¸$c MLl¸¨Jwtj¸Á.  

$qjMLjô¸ MLjj¸Íj ÂÓ_¨ ''FLjMLlø GSjMLjÀMo ¥qÍk'' ¬¸Á − ögSë.  
Mnj^j÷ Á» ''GSjbEc! FLjMcø ²PeMLlFcïM|?'' ¬¸^k ²Fyï öGHQLïÓj Mn¸^Mn¸^Fo ¬¨»¸Á GSjMLjÀ.  
''_Nqj=o ÂÓ_¨ MLk=c÷<CcMc? ®¸=y÷¥h O~Â¢NqjMc?'' ¬¸Á GSjbÍ. ''GSjbEc! FLjMLlø tk Ä¤bÁPy¥h O~ML^Moj ±fU¸ÔLPoÍj. 

rHÎ$c tj¸=y÷¥h MLTdëFL¸^jFcïM|'' ¬¸^k PyGHÆ¥h FL¨¼¸Á.  
GSjbÍ FLMLløCLk ''GSjMLjÀ£ öGHGSjëCL¸ FoFLj GSøÔLáî¸Í sSMc GS¸IGHjGS¸GSÚOqëÂ CnÓjTd! O~ ¬¸^k $q<GHEc=h PyGHÆ¥h ML¼á 

Š¿¢áPy ‚OqjáÂ ''öGHGSjëCL¸ ³¸ ÔoGSjëFcïM|?'' ¬¸Á.  
''³MLl¸Á? ¯ Ä¤bÁPyÂ Kc$yCL¸ Â¢Š CnÆNqjÂÁ ¥cÍj''  
''²¸CLMLOqŠ ÔLÍjMLlŠFcïMLl?''  
''²ÂÄjÁMLOqŠ''  
''¬¸=o FoFLj MLmOqj MLÁÆMnÈ"FL CLO~øCL ÔLÍjMLlFoQcMc?'' ¬¸Á GSjbÍ.  
Â^kæOqjGSkë ''GSjbEc! FcPe¸=h Mc+"¥h ÔLÍjMLl Ä£jÍ ²¸CL tjGRæ¸ MLlFcï, ¯ McCLMLOq*¸Py ÔLÍjMLl¥yML<¸ GH<Íj. MLNqjGSj 

rH¿», Qc¿¢Oq¥q MLkOqjðÓj MLÔoáGS¿¥h ¬MLjô _¨¥h GH¸GH^¸ MLkFofS¸Á. ³@~áFLj À¸¨ MLkFoQcFLj. ¬tjFc ¬MLjô CLFLGH^jæ Ä<MLPoÍj. 
MLjFLŠ ÔLÍjMLl PeAKL¸PoÍj, FLjMLlø rHÎ ÔLÍjMLlÓ¥h MnÈ"Fc GSMLk×.¸Py Â¢ $qj¿ë¸GHl MLkOqÍj. ¬¸ÍOqk −QL$c ¥q+"CyFo ÄGH¿¢CcO~íîÓj 
MLÔoáPe ÔLkTdëOqj. CLO~øCL ÔoCLjÓj MoTdëOqj. GSk=iJw=i MLk^ÓCy Â¢ MLjFLGSjû¥h CLk^j÷ Jv<jTdëOqj. ¬Ä FLjMLlø ÄFLPoMLl. MLjFL 
½¡ÄCcÓj tj¸Co. ¯ Ä¤bÁPy ¬¸ÍOq¸ ¬¸$q¨ KxMLjôÓMoj. MLNqjGSj MLlFLï¸CL¥cÓ¸ Td$qjCLj¸Á. − CLO~øCL ¬¸Cc AKL$qML¸CLj¨ 
ÍNqj'' ¬¸Á ¬MLjô FoFLj MLj¿¸¥q MLk=c÷<PoÍj.  

®¸=y÷Fo MLl¸¨ ²Fyï GHlGSë¥cÓj ÔLÁMcFLj. − CLO~øCL GRO~MLkMLjkPo. ²¸CyMLj¸Á GHlOqjGRjÓj ögSëÂ ×.FLÂ, bÍ¿öÀCy 
JwÓjTdëOqj. ¬¸Íj¥é ¥cKyÓj ¬¸CLMLj¸ÁÂ AKL¿¸ÔoQL¥hëÂ tjÔcá<j AKL$qML¸CLj<j. öGHÀ£MLjÂfR ¬MLGSOq¸ À£OoMLOqŠ Oq¸AKL, ±OqøÇ ¬Â 
Jv»@oMcOo. − CLO~øCL ¥qFLGH¨Fc, Mnjjÿ¸ Ôc^j ÔoGSjŠÂ MnÈ"JwCcOo ¥cÂ¢ GHÓ¥q¿¸ÔLOqj. MLjFL¸ GHÓ¥q¿sSë ¬EoEy CLGHlð$c AKcÄ¸¼ 
Mnjjÿ¸ ¼=h÷¸¼ ÔLkTdëOqj. μ¥é MLõ¥hë Fc ½¡ÄCL¸Py öGHMoÇ¸Ôc<j. ²¸Cy ÔnJdð<j. −QLGH@~èFLj. ÔcPe¥cÓ¸ ¥qÆfSMLlFcï¸. CLFL Í$qÜOq 
MLlFLï¸CL¥cÓ¸ MLjFLTd McÔc GHÀöMLCLPeFo MLlFcïFLj. ¬CLÂCy MLl¸<$cFo $qOqóMLÀFLNqkõFLj, ²Fyï ¥qÓÓj ¥qFcïFLj ®ÍíOq¸ ¥qÓfS JdGHCy 
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−<j¥yML<¸ ¬Ó÷¿ ÔoNqj^¸, JdGHÂ ²CLjëŠÂ ÔoCLjÓj MLkOqjáŠ¸^k ¬Pe FL<jÔLjŠ¸^k Mn+"^¸ ²¸CL −FL¸Í¸$c 
°¸^j¸EyFLÂ −QLGH@~èFLj. − MLjÂfR μ¥qOy¾ ¥qFLGH<Š¸@~ JwNqk<j. À¿» GHXh $qk=h¥h Ôo¿Jwtj¸Á.'' ¬Â GSjMLjÀ ÔnGHlCLk 
MLl¸<$c ''¬MLkô'' ¬¸^k GSjMLjÀ ‚CLjOqj CL<_@o ML¨ML¨ ¬<j$qjÓCy ML¼á GSjMLjÀ ŠÔná+j" GH^jæŠ¸Á. KxÍjí$c MLl¸Á. 
FLMLløCy¸Á, MLÔiáO~Â MLk^Ój GHÓjŠCy¸Á. JdGHÂ ÔLk<$cFo GSjbÍ¥h MLjjÔLá=ofS¸Á. ²CLjëŠÂ MLjjEcí¨¸Á.  

''GSjMLjÀ£ JdGHÂ ²Pe rH¸ÔLjEcMLjFLjŠ¸^jFcïM|?'' ¬¨»¸Á GSjbÍ  
''GSjbEc! JdGHÂ GSkÚPy÷ ÔoOqá$cFo CL¸ö¨ ²MLOqÂ ¬<j$qjCcOqj. ²ML¿ sHOqj O~NqkÆ? TdøOqíî OqfUCL CLÆ÷ fHÓ÷Ó¥h CL¸ö¨Cy 

$qj¿ë¸GHl MLl¸@~ÓÂ ¥yOqjŠ¸^j¸Á. ¥cÂ¢ CL¸ö¨ ²¸CL TdøOqíîGHOqj<¸=cM|? MLk Í$qÜOq CLFL ¥y¿¥q À£OoMLOqŠ Fc fHÓ÷Ó¸=c<j − 
CLO~øCL ²ML¿ fHÓ÷Ój ¬¸=c<j. ¬Eo GH¿fSìÀ FoFLj ²ÍjOyÚKyCLjFcïFLj.  

JdGH AKLÄGRõCLjë CLÓÔLjŠ¸=o ¬¸Cc ¬$qMLjõ$yÔLOq¸. Fc CL¸ö¨ ²MLOqj ¬Â ¬¨»Co ³¸ ÔnJdðÆ. OoGHl Fc ½¡ÄCL¸ ³Äj=y 
CnÆsSë Fc ¬GSMLjOqíîCL¥h, ÔosS MLßÀë¥h ÔLksS ÔLkGHl ²¸CL ³ML»¸GHl$c MLl¸^j¸Ey? −Py¼GSkë¸=o MLjFLGS¸Cc ¥q¥cÄ¥qÓMnjÎJwCLk 
MLl¸^j¸Á.''  

''³¸ ÔoEcíMLjFLjŠ¸^jFcïM|?''  
''MLNqjGSjû MLlFLï¸CL¥cÓ¸ ×.Oqj$qjCLj¸Á. − rHÎFL AKL$qML¸CLj¨ ÍNqj. ²¸CL¥cÓ¸ tjPe MLl¸=cMnk ‚@~ CnÆNqjÍj. ²Âï 

×cö$qCLëÓj À£GSjŠFcï öGHGSjëCL¸ MLlFLï ×._jòÓj $qj¿¸¼ Â¢Š ÔnGHðFLMLGSOq¸PoÍj. JdGHÂ ¯ JdGHGH¸¥hÓ¸Py¥h O~Š¸@~ ÔoNqj@~Â¥h 
QLCLÄbEcÓ öGHNqjÀïTdëFLj. ¬MLjôPe MLköCL¸ ÔnNqjõFLj'' ¬¸Á GSjMLjÀ fSìOq¸$c.  

''JdGHÂ MLÁÆ °¸<$qÓMc?''  
''¬¸=o''  
''FcCy GH¸fHÔotj FoFLj GSøÔLáî¸Í sSMc GS¸GSìPy GHÂ ÔoGSjëFcïFLÂ ÔnJdðFLj¥qEc! JdGH AKLÄGRõCLjë KcbÍõCL FoFLj MLfUTdëFLj. 

MLkŠ ¯ ±Wy" ¬FcbÍ QLOqBcÓNqj¸ MLl¸Á. Â¢Š ²GHlð@nÎFc ÔLk@~ÓÂfHsSë ÔLkfHTdëFLj. ¬¸CLMLOqŠ FLjMLlø O~MLÍjí'' ¬¸Á GSjbÍ.  
XL*¸ MLÙFL¸ MLfU¸¼¸Á GSjMLjÀ. − XL*¸PyFo ÂOqêNqj¸ À£GSjŠ¸Á. − ÂOqêNqkÂ¥h ¥q+"Py Â¢+j" °Ã¥h MLÔcátj. 

¥x¸$qjCy CLj<jÔLjŠ¸Á. ²ÍjOqj$c JdGH ÔiOq GH=hæPe$qjCy¸Á ²CLjë¥yMLj¸^k ÔoCLjÓj Ôc¼¸Á. JdGHÂ ²CLjëŠÂ ''GSjbEc! Â¢ ‚@~ 
À£GSjŠÂ MnÈ"Jw. FcŠ fHÓ÷Po PoOqFLjŠ¸=cFLj ²GHlð@nÎFc ÍkOq¸ FLj¸¼ ÔLkTdëFoMnk ¥cÂ¢, Fc ÕÔcNqj ‚@~ EcÂÄ£jÍ GH<ÂMLøFLj. 
¥qFLïCLÆ÷Â ¬Fo −PyÔLFo GSMLkbÁ ÔoTdëFLj. Fc ‚CLj¿ AKLÄGRõCLjë¥q¸=o Fc¥cÚMLÆû¸Á ³MLjj¸Á? ¯ GSMLk×.¸Py FcŠFLï ÄÓjMoÄj=y 
FcŠ CnÓjGSj. Fc ‚CLj¿¥h ³ ÄbÍMnjÎFL $qj¿ë¸GHlMLl¸^j¸Ey Â¢Š ÔnGHð[ÛOo÷Íj. ¬¸Íj¥é Fc ‚CLjOqÂ ²ML¿¥i ÔnGHðŠ. ''MLjFLGSjûPy 
²¸CL Íj$qíî MLlFcï, Mnjjÿ¸ Ä£jÍ FLMLløÂ ¬Ó¸¥q¿¸ÔLjŠÂ MLÔoáMLõŠëÓCy $q<JdÆ. Qc¿¢Oq¥q¸$c ²Âï KcbÍÓj MLlFcï, − XL*¸ 
¶OqjáŠÂ ¬¸»¤¥q¿¸ÔcÆ CLGHðÍj. EcÂMLjj¸Íj JdGHÂ Â¢¥qGHð ÔnGHð^¸ ÔcPe CoÆ¥qtjFL ÄGRNqj¸. OoGHl FoFLj ½¡ÄCL¸ MLjj»¸Ôc¥q ³ 
Í¿¥h ÔoOqCcFy CnÆNqjÍj. Fc¥é ¥cÍj ²ML¿¥i CnÆNqjÍj. ¥cÂ¢ ½¡ÄCLGHl Â¢<Ój AKLkÄ£jôÍ MLl¸=ctj. − Â¢<Ój Fc ‚CLj¿ Ä£jÍ 
GH¨Co GH¿fSìÀ ³Äj=h? ¬¸Íj¥é ÍNqjÔofS Fc $qj¿¸¼ CLFLŠ ÔnGHðŠ, Fc ÕÔcNqjPy CLFL ½¡ÄCL¸ MLl¸@oÍÂ ³Fc<k _Nqj^ rH^æ¥q'' 
¬¸Á.  

''MLk=c÷¨FL¸CL GSjÓjMLl$c CLÆ÷$c _¸bEcÂï MLÍjÓj¥y$qÓMc? ÂOq¸CLOq¸ Â¢ ¥q+"Py JdGH MnjÍjÓjCLkFo MLl¸^j¸Á¥qEc, 
GSjMLjÀ£'' ¬¸Á GSjbÍ.  
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''FLjMLlø ¬¨»FL Mn¸^Fo Â¢ MLk^Py÷ FcŠ JdGH AKLÄGRõCLjë ¥hOq*¸ $yÔL¿¸¼¸Á. GSjbEc! ösHMLj QcQLøCL¸. ÿßÍNqkÂ¥h 
Í$qÜOq$c À£GSjŠÂ MLjFLTdO~ Â¢Š FoFLjFcïFLj ¬Fo MLõ¥hë FcŠ ½¡ÄCL¸Py ÓbÃ¸ÔLPoÍj. ®¥q ÓbÃTdë<Â −Ç¸ÔL^¸ ÍjO~QL. ¯ fSìÀ Fc 
‚CLj¿¥h O~‚<ÍÂ ¯ ÂOqêNqj¸ À£GSjŠFcïFLj. JdGHÂ À£GSjŠÂ MnÈ"Jw'' ¬¸^k JdGHÂ GSjbÍ ÔoCLjPy÷ rH=hæ¸Á. ÔoCLjPy÷ 
rH^æ$cFo MLjFLGSjûPy Oo$qjCLjFLï GS¸IGHjOqú*Â −GHl¥yPo¥qJwtj¸Á. OyÁ¸ÔL^¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. ¥x¸CL GSMLjNqkÂ¥h CoOqjŠ¸Á. 
''−¿íî¥q¸$c JdGH KcbÍõCL FoFLj MLfUTdëFLj. GSMLk×.¸Py ²Á$o KcbÍõCL FLjMLlø À£GSj¥y'' ¬¸Á.  

''¬MLÂ¢ï FcŠ MLÁPotj'' ¬¸Á GSjbÍ.  
PPP 

GSjMLjÀ ¬Íí¸Py CLÓÍjMLløŠ¸^k ÔLkGSjŠ¸Á. CnÓ÷Mn¸ö^j¥qÓj ¥qFLGH@~ètj. Oq¸$oGSj¥yMcÆ CLGHðÍj. ®Pe MLl¸=o MLÔoá 
Ä^jÓj ‚@~ O~Oqj. MLNqjGSjû rHOqj$qjCy¸Á. MLj¿¥x¸CL ¥cÓ¸JwCo ²Pe ö_CL¥cÆ? − −PyÔLFL O~$cFo AKLNqj¸ MofS¸Á. CLFL 
KcbÍõCL MLfU¸ÔL=cÂ¥h Cy<j ²MLOqk PoOqj¥qEc ¬ÂfH¸¼¸Á. ‚CLjOqj $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. ²Pe MLl¸Ey ³Äj=y? ÔLkfS GHFnï¸<j 
GS¸MLCLûO~ÓtjJwtj¸Á. ¯ ¥cÓ¸Py ²¸CL ÔLk@~ÓÂfH¸¼Fc $qj¸@n Á^MLl ÔoGSjŠÂ ÍkOq¸$cFo MLl¸Á. O~öÀ+j" $qjOqjëŠ ML¼áFc, 
¥qÂ¢ï+j" CLÓ$q<Ä£jÍ GH@oMo¥cÂ¢ MLjFLGSjû O~tjPe ÔoGSj¥yML@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼¸Á. ¯ GSMLk×.¸Py ‚CLjOqj¥h μ¥q TdìFcÂï 
³OqðOqÔL=cÂ¥h CLFLj ³MnjÎFc IGHOo÷Íj ¬Â −Py¼¸¼¸Á. CLFL¥h ¯ ®Po÷ GSøOqÜ¸, FLOq¥q¸. rHÎ¥h MnÈ"FL CLO~øCL ÔLksSë CLFLj ³¸ 
TdbÁ¸¼¸Á ¬Â ÔLkGSjŠ¸=o, Äj»PoÁ ¬GSMLjOqíî ½¡MLFcÂ¥h ³ Oy¾¥h − Oy¾ GH@o öJdŠPe^, ¼¿»FL $qj<ègHÆ¥qPe¸=h ½¡ÄCL¸ 
CLFLÁ. −Py¼GSjë¸<$c $qjMLjô¸ Í$qÜOq ¬Æ¥h¨ ¬tjFL^j÷ ¬ÂfH¸¼ $qjMLjô¸ MnÎGHl ÔLkfS¸Á.  

²ÍjOqj$c $qjMLjô¸Py GSjbÍ ¥qFLGH¨¸Á.  
''GSjbEc! ¯ GSMLjNqj¸Py ¬FLj¥yÂ ¬ÀbÁPe MLÔcáMo. ³Äj=h ÄGRNqj¸?'' ¬¸Á.  
''³¸ ÔoGSjëFcïMLl GSjMLjÀ£'' ¬¸Á GSjbÍ.  
''TdNqj¸öCL¸ ¬MLlCy¸Á ¥qEc GRO~MLkMLjkPo ¬Íí¸Py Fc MLjjGSÆCLFLGHl ÕÔcNqjÓj ÔLkGSjŠ¸^k AKLÄGRõCLjë $qj¿¸¼ 

−Py¼GSkëMLl¸=o JdGH $qjOqjëŠ ML¼á¸Á. ®¸CLPy FLjMLlø MLÔcáMLl'' ¬¸Á.  
''GSjMLjÀ£ Â¢ ‚CLj¿Â Mc$oíÄ GSkÚPy÷ ÔLÁÄGSjëFcïFLÂ Â¢Š μ¥qÚEcÂ¥é ÔnJdðFLj. − ÄGRNqj¸ FLjMLlø ²ML¿¥nÎFc ÔnJdðMc?''  
''PoEo. ¬tjFc ÔnJdðÆûFL ¬MLGSOq¸ ³MLjj¸Á? EcÂ ½¡ÄCL¸ Kc$qjGH¨Co Fc¥q¸Co ÔcÓj. GHÍMLCLOq$qÀ ¥c$cFo 

®¸^¿¢ô¨Nqj=|Py ²¥qÚ< ×ctjF| ÔnNqkõPy ²Pe ÔosSë Kc$qj¸^j¸Ey FLjMoø ÂOqêtj¸ÔLj. EcÂ¥h CLÆ÷, CL¸ö¨, MLkOqÜÍ¿ùÄ FLjMoø.''  
''Kc$c −Py¼¸ÔLj. ²¸Íj¥q¸=o Â¢ JdGH ²MLOy GSkÚÓj Nqk×.MLkFcõÂ¥h CnÆfSJwtj¸Á. öGHAKLjCLø¸Py öGHMLjj[ °Eyõ», 

_ÿjQc −O|.©.¶ ¬FLjŠ¸=c, JdGHPe¸=h Mc+j" − _¨Py MLl¸=o Äj»ÆFL fHÓ÷Ó Ä£jÍ − öGHAKcML¸ GH<jCLj¸ÍÂ, ¬FcbÍÓÂ 
×ctjF| ÔoGSjŠFo MLjj¸Íj TdbÍõMLjtjFL¸CL MLOqŠ Mc¿ ÔL¿öCL CnÓjGSj¥yMcÓÂ $q=hæ$c ÔnJdð<Â Fc ¬FLjMLkFL¸'' ¬¸Á GSjbÍ.  

''³ ¨JdOqjæMnj¸^j ¬FcïMLl'' ¬¨»¸Á GSjMLjÀ.  
''−O|.©.¶'' ¬¸Á GSjbÍ.  
''$qjOqjë¥xTwë¸Á. −Oqj FnÓÓ ö¥hCL¸ O~×cO~MLl Fc Í$qÜOqŠ MLÔcá<j. FoFLj ÔnJdðFLj $qjOqjëMLl¸Ey PoEy FoFLj MLNqjGSjûPy 

MLl¸@o^GHlð<j FLFLjï μ¥q MLõ¥hë Í$qÜOqŠ À£Td<j. CLFLCyJd=o MLl¸¨ MLjOnML¿Â¢ Í¿ÔoOq‚<ÍÂ ¬Fcï<j. ÔcPe −QLGH@~èFLj. ½¡ÄCL¸ 
fSìCLGH<jCLj¸ÍÂ FLMLkôFLj. − GSMLjNqj¸PyFo $qOqóMLÀFLNqkõFLj. − CLO~øCL ¥qFLGH<PoÍj. _ÁÆ£ ¬tjJwtj MnÈ"JwNqk<Â CnÆfS¸Á. 
¬GHð=y÷ ¨GHmõ=i CLÿÇ¤PeíOqj$c ÔoGSjë¸@oMc<j. ¬CLFo O~×cO~MLl. − CLO~øCL öGHMnkGRF| ML¼á¸ÍÂ CnÆfS¸Á. − ö¥qMLj¸Py −¿¢èMy 
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¬Nqkõ@oMnk, ¯ ±¿¥h O~$cFo ¥qÆTd<j. ¬CLÂCy °FLïGHlð@o $qOqóMLÀFLNqkõFLÂ CLFL¥h CnÓjGSj. ¬¸Íj¥é ¥x<j¥c, ‚CLjO~ ¬Â 
¬¨$c<j. ÔnJdðFLj.  

³¸ ÔoGSjë¸ÍÂ ¬¨$c<j, CLFL ‚CLjOo ¥qEc ¬Â ¬FLjŠFcïFo¥cÂ¢ EcÂ AKLÄGRõCLjë ®Pe ÄGRGHm¿CL¸ ÔoTdë<Â ¬¸CL Â¢ÔL 
MLjFLGSjÚ<Â ±fU¸ÔLPoÍj'' ¬¸Á GSjMLjÀ.  

''GSOo − ÄGRNqj¸ FcŠ MLÁPotj. JdGH GH¿¢XLÓj O~sSPe ÔLkTdëFLj. MLjOnMLø¿ Í$qÜO~ ¯ öGHGSë¥hë À£GSjŠÂ O~Š. ¬MLkôtj 
Kc$c ÔLÍjMLlCy¸Á. GHÍMLCLOq$qÀ GH¿¢XLÓtj¸CLO~øCL ³¸ ÔnNqkõPy −Py¼Ecí¸. Nqk×.MLkFLõ¸Cy FoFLj MLk=c÷<CcFLj. FLjMLlø 
¥q¸$cOqjGH<Š'' ¬Â GSjbÍ MnÈ"Jwtj¸Á.  

− O~öCL¸Cc ÂöÍPo¥q tjEo ÄGRNqj¸ −Py¼GSkë ŠÄjÆJwtj¸Á GSjMLjÀ.  
PPP 

TdNqj¸öCL¸ −Oqj$q¸^ÓMLlCy¸Á. MLjÆGS¸bÍõPy Ä¤Ôo $cÓjÓCy McCcMLOq*¸ −V÷Í¸$c MLl¸Á. GSkÚÓj MnjÎEcFL¸Py 
¬Ó¸¥q¿¸ÔL_¨FL MoÁ¥q −GSkÚÓj TdìtjÂ öGHÀÃ¸Ã¸GHÔoTwë¸Á. GSjMLkOqj MntjõMLj¸Á fHÓ÷Ój Mc¿ CLÆ÷Í¸ö<jÓCy MnjÎEcFL¸Py 
GSj#egSFLjPnÎMLlFcïOqj. fHÓ÷Ó¸Cc MLjk<j GS¸MLCLûO~ÓFLj¸¨ GHÁsUFLj GS¸MLCLûO~ÓPyGHl MLNqjGSjû$qÓMcOo. ¼FLï fHÓ÷Ój MnjÎEcFL¸Py 
¥é¿¸CLÓj ¥x<jCLk −<jCLk MLl¸=o, ¥x¸CLMLj¸Á ÄEcõOqjíîÓj MoÁ¥q öGH¥qÚ$c CcMLjj MoÁ¥qÄ£jÍ ÔnNqjõKyNoj ¥cOqõö¥qMLkÓj ¿VOqûP|û 
ÔoGSjŠ¸^jFcïOqj.  

− Š¿¢áÓPy MLjkÓ$c ‚OqjáÂ MLl¸Á GSjMLjÀ. ×.Oq$qKyNoj ¥cOqõö¥qMLj¸Py CLFL ‚CLj¿¥h ‚@~ JdöCLMLl¸ÍÂ 
$qOqøGH<jCy¸Á. ¥cÂ¢ CLFL ‚CLjOo ¬Â ²Ój$nÀë ÔnGHlð¥yPoÂ fSìÀPy MLl¸Á. −OqjFnÓÓ ö¥hCL¸ GSjbÍO~ML<MLjk, JdGH $qj¿¸¼ 
¬<$q<MLjk, O~×cO~MLl ÔofSFL Â¢ÔLMnjÎFL GHÂ $qjOqjëŠ ML¼á¸Á.  − −PyÔLFLPy÷ MLl¸<$c GSjbÍ ML¼á¸Á.  

''GSjMLjÀ£ Â¢ ‚CLjOqj IGHPeÂ¢ ¬Â CnÆfSJwtjFL CLO~øCL GHÍMLCLOq$qÀ GH¿¢XLÓNoj¸CL MLOqŠ JdMLÂ GSkÚPy÷Fo MLl¸ÔL¸¨. 
MLjbÍõPy GH¸fH¸ÔosSë − JdGH AKLÄGRõCLjë FcQLFL¸ ÔofSFLMc+"¸ ¬MLlCc¸. ÍNqjÔofS − GH¿fSìÀ À£GSjŠÂ O~MLÍjí ¬Â ÔnfHð μfHð¸ÔcFLj. 
¯ ÄGRNqj¸ MLjOnMLø¿¥i CnÆNqjÍj'' ¬Â ÔnfHð MnÈ"Jwtj¸Á.  

MLjj[õ ¬ÀbÁ$c −O|.¨.¶ O~×cO~MLlÂ, GSkÚÓj ÔnÎOqôF|Â GSkÚP| @nÎOn¥qæO|Â MoÁ¥q FLÓ¸¥q¿¸ÔLMLÓfSFLÁ$c rU@|MLkTdæOqj 
fHÆÔcOqj.  

GSkÚP| ÔnÎOqôF| MLk=c÷<jCLk ''¥xÂï GS¸IGHj^FLÓj ½¡ÄCL¸Py ²Pe ²¸ÍjŠ ×.Oqj$qjCctj? Mc=h öGHAKcML¸ ²Pe 
MLl¸<KyCLj¸Á? ¬FoÁ ±fU¸ÔLPoMLjj. ¥cÂ¢ MLjFL¸ ÂTdøOqíî¸$c ÔosS GHFLjÓMLÓ÷ μ¥x¥qÚTd¿ ¬FLj¥yŠ¸@~ GSCLðÆCcÓj ÓbÃTdëtj. 
¬Pe¸=h GS¸IGHj^FL MLjFL GSkÚPy÷ ×.¿»¸Á. GSjbÍ, Td¸fbHj¥q sSMc ¥cOqõ¥qOqë, GHFnï¸<j GS¸MLCLûO~Ó ö¥hCL¸ ¬FcbÍ¸^k JdGHÂ 
À£GSjŠÂ ML¼á, GSkÚPy÷ ×ctjF| ÔoGSj¥yMLjÂ, − JdGH GHm¿ë KcbÍõCL CcFo MLfUTdëFLÂ ¬¨»¸Á. MnjjÍ=y÷ GS¸EofU¸¼Fc JdGH¥h 
ÔLÍjMLl FoOqð^¸Py MLk¥xÔoá FLGRæ¸PoÍFLjŠÂ, °¼CL¸$c ×ctjF| ÔoGSjŠÂ Fo=h MLOqŠ MLk VGSæP|PyFo MLl¸ÔLjŠFcï¸. ''MojMLjj − 
JdGH¥h ÔofSFL GSVNqj¸ ¥q¸=o Fo<j − JdGH MojMLjj $qOqøGH@oPe GSkÚÓj¥h À£GSj¥x¼áFL sHOqj öGHÀGRæÓj ²ŠÚML. − ÄbÍ¸$c − JdGH 
MLk _jj*¸ À£OqjáŠ¸Á'' ¬¸Cc GSjbÍ MnÎGHl ÔLkTdOqj.  

''GSjbEc! ÄEcõAKcOqÀÂ À£GSjŠO~MLkô'' ¬Fcï<j. GSjbÍ ÄEcõAKcOqÀÂ MoÁ¥q Ä£jÍŠ À£GSjŠÂ ML¼á¸Á. ÔnÎOqôF| − JdGHÂ 
Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ ''¯ JdGH GHÍMLCLOq$qÀ GH¿¢XLPy÷ O~öGRæTdìtjPy MnjjÍ=h TdìFL¸ GS¸JdÁ¸¼¸Á.'' ¬Â Mnj<Py $yP|èMnj<P| MofS 
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''MLk GSkÚÓj Nqk×.MLkFLõ¸ CLOqGHlFL ÄEcõAKcOqÀ¥h ®¸^¿¢ô¨Nqj=| ÔLÍML@~Â¥qNojõ [Oqjá MojMoj AKL¿TdëMLjÂ¢, ¯ JdGH¥h MLj¸¼ 
AKLÄGRõCLjë ¥qÓ$cÓÂ¢ ¥yOqjCLk, ¯ JdGHÂ MLk _¨Py Ôo¿áFL¸ÍjŠ GSjbÍŠ bÍFLõMcEcÓj CnÓjGHlCLjFcïFLj'' ¬Â ‚OqjáFcï<j.  

öGH¥q^FL ÄFoGS¿¥h °Eoø$q¸Cy GSjMLjÀ Mn¥hÚ Mn¥hÚ ³<ML^¸ MnjjÍÓjrH=hæ¸Á. öGH¥qÚFL Mc+"¸ÍOqk GSjMLjÀ ML¸¥q ÔLk<^¸ 
MnjjÍÓjrH=cæOqj. CLMLktj¸ÔLjŠÂ, ¥x¸$qjCy ¥qÂ¢ï=hÂ CLj<jÔLjŠ¸Á. − ¥x¸$qj Â¸@~ ¬¥qÚ<¥qÚ@~ ÔoCyë ¥x=hæFL ¼Oqj$qjÓj 
°Fcïtj.  

MoÁ¥q Ä£jÍ −O|.¨.¶ O~×cO~MLl MLk=c÷<jCLk ''CLÆ÷ $qOqó¸ EcÆá FLMLMnkTdÓj MnkfS ¥qFLï CLO~øCL ¬FcbÍPe MLÁPoNqj@~Â¥h 
²Fyï ¥cOqBcÓj - −¿íî¥q¸$c ¥cÂ¢, MLNqjGSjû −¥qOqú*¥hPyFnÎ GSMLk×cÂ¥h AKLNqjGH¨ ¥cÂ¢, CLFLjFLï McCcMLOq*¸Py Ã<è AKLÄGRõCLjë ³ 
ÄbÍ¸$c MLl¸^j¸Ey ¬Fo AKLNqj¸MLÓ÷ ¥cÂ¢ ³EnÎFc ¥cMLÔLjá. − GSMLjNqj¸Py CLÆ÷GH@o MoÍFL, XyAKL ²Pe MLl¸^j¸ÍFoÁ AKcOqCL¸Py Š¸À 
¥qOqjê¨Â Â¢^ MLÁPofSFL GS¸IGHj^FL ''Š¸À£ ÄPeGH¸'' ÔLÁÄCo CnÓjGSjë¸Á. ¥qOqjê¨¥h ÍjOyõbÍFLj¨ −GSO~ Ex¿¥hCo ÄEcõAKcOqÀ¥h GSjbÍ 
−GSO~ Ex¿¥h¸Á. ¯ JdGH CLFLŠFLï öGH×å, ¥qßfR, GH^jæÍÓ, −QLNqkÓCy MnjÎÓjO~+j" TdbÁTwë¸Á. AKLÄGRõCLjëPy MLjOnFyï Mnj^j÷ 
²¥cÚÓÂ, −Ç¤OqøÁGSkë CLFL¥h ÔLÍjMLl¥yML@~Â¥h ¥cMLÆûFL GSVNqj, GSÿ¥cO~Ój ¬¸ÁTdëFLÂ GSAKcMLjj[¸$c CnÆNqj×oGSjëFcïFLj.'' 
¬Fcï<j.  

−ÿjCLjÓ ¥qOqCc+bÍøFLjÓj ÄjFLjMLjj=cætj.  
O~×cO~MLl öGHGS¸$q¸ ÄFLï GSjMLjÀ ÄGSjëKytj¸Á. ¥qFLï‚CLj¿ï _¨Py FLj¸¼ MnÆMoNqj@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼FLMc<j GHOqGHÀ 

¥yGS¸ ÔofSFL öGH¥q^FLPy ²¸CL TdøOqíî¸ MLl¸Ey $qjOqjë¸¼¸Á. ÂO~íîXh*õ¸$c _¨Py FLj¸¼ GH¸fH¸¼ MnNqjõ@~Â¥h öGHNqjÀï¸¼FL MLõ¥hë, 
O~KyNoj ¥cÓ¸Py ³¸ ÔoTdë@yFLFo ±sU AKLNqj¸ ÄÿøO~ÓjÂ ÔofS¸Á. CLFL ‚CLj¿¥yGS¸ ²Âï ¬<è¸ŠÓj ML¼áFc ²Íj¿¢EcÓÂ 
MLjFLGSjûPy fSìOqÂOqêNqj¸ À£GSjŠ¸Á.  

PPP 
ÄFyÍ ¥cOqõö¥qMLkÓj GHmOqëNojGS¿¥h O~öÀ CxÄjôÁ $q¸^Ótj¸Á. GSjbÍ GSjMLjÀ Í$qÜOqŠ ML¼á ''GSjMLjÀ£! JdGHÂ À£GSjŠÂ 

O~Fc! MLk=c÷<CcMc?'' ¬¸Á.  
''MLÍjí. Kc$c ÔLÍjMLlCy¸Á. MLßÁíîPy¥h MLsSë Fc¥qEo GHÁMoÓj. MoÁ¥q Ä£jÍ ÔLkQcFLj ¥qEc ¬Á ÔcÓj. `ÄEcõAKcOqÀ` sHOqj Kc$c 

rH=cæMLl. ®Í¸Cc Â¢ ÔLÓMo'' ¬¸^k GSjbÍ ÔoCLjÓj CLFL ÔoCLjPy÷¥h À£GSjŠÂ ¥q+"¥qÍjíŠ¸Á.  
GSjMLjÀ Ôi¥q=y÷ tj¸=hMnÎGHl FL<jTwë¸Á. öGH¥qÚFLj¸¼ ¥cOqjMnÈ" Ôi¥q=y÷Fo Oy<jè öGH¥qÚ$c −»¸Á. @yO| Cn¿¼ O~×cO~MLl 

ö¥h¸Á¥h Á» ÂÓ_@~è<j. GSjMLjÀ Í$qÜOqŠO~$cFo ''GSjMLjÀ£! FLFLjï XLÄj¸ÔLj'' ¬Fcï<j.  
GSjMLjÀ MLk=c÷<PoÍj CLÓÁ¸ÔLjŠFo MLl¸Á.  
''‚CLj¿ï ÍkOq¸$c MLl¸¼, GS¸MLCLûO~Ó CLOq_¨ ÔLk<FnÎFc ÔLk<Š¸@~ MLl¸¨, EcÂ AKLÄGRõCLjë ¥yGS¸ FLjMLlø À£GSjŠFLï 

bÍßb< ÂOqêNqkÂ¥h MLjFLTdO~ ¬bÃFL¸ÁGSjëFcï. ²¸CL¥cÍFLjŠFcï JdGH MLjÂÍí¿ JdGH. Fc öGHÀGRæ¥h AKL¸$q¸ ¥qÓj$qjCLj¸EoMnkFLÂ 
Nqk×.MLkFLõ¸Cy FoFLj MLk=c÷¨¸Á CLsHð. Fc MLk^ Ä£jÍ Nqk×.MLkFLõ¸ JdGHÂ MnÆMofS °¸=o ÂadÚOq*¸$c μ¥q −<fHÓ÷ ½¡ÄCL¸ 
FcQLFL¸ ¬tjJwtj °¸@oÁ. ¥cÂ¢ Nqk×.MLkFcõÂ¥h JdGHÄ£jÍ °FLï FLMLjô¥cÂ¥h ×yVOqj÷. ®¥qÄ£jÍ^ tjPe¸=h GS¸IGHj^FL 
×.Oq$qÂMLøFLj. FcŠ tkFc=h¥i fHÓ÷Ój PoOqj. JdGH Fc ‚CLjOqÂ ÔnGHlð¥y$qÆ$o fSìÀPy FoFLj PoFLj. FLjMLlø ³Fc=h¥nÎFc CLÆ÷Â FoFLÂ 
ÔnGHlð¥y$qÓMoMnk ¥cÂ¢, GSMLk×cÂ¥h ÔnGHð$qÆ$o bEnÎOqõ¸ FcŠPoÍj. XLÄj¸ÔLj. JdGH¥h ÔLÍjMLl ÄGRNqj¸Py ²¸CL [Oqjá ¬tjFc GSOo 
MnFLj¥c<¥q. FoFLj tjÁMLOqŠPe MLk=c÷<^¸PoÍj. −Fc=h _jÁíîMoOqj, ¯Fc=h _jÁíî MoOqj. ¯ Oy¾ ×.¿»FL GS¸IGHj^FL Fc ¥q+j" 
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కల                                                                 దాయ్రిథ్  

Cn¿fH¸¼¸Á. JdGH ½¡ÄCL¸ ¥yGS¸ FLjMLlø ¬FLjAKLÄ¸¼FL FLOq¥qNqkCLFL Fc MLjFLGSjûÂ QZkÓ¸Pe Cc¥h¸Á. JdGH ×cö$qCLë. ¯ MLjj¿¥h 
‚GH¸Py¸¼ ±Oqj MLÁÆ MnÈ"Jw. ¬MLGSOqMLjtjCo GSjbÍ GSVNqj¸ À£GSj¥y. −¿íî¥q ÄGRNqkÓj Fc¥xÁPotj. ³Ey μ¥qOy¾ ½¡ÄCL¸ 
MLjj»sS PyGHÓ JdGHÂ Í$qÜOqŠ À£GSjŠÂ Â¢ FcFLïÂ FoFo ¬Â ÔnfHð XLMLkOqð* ¥yOqCcFLj'' ¬¸^k GSjMLjÀ ÔoCLjÓj GH^jæŠFcï<j'' 
O~×cO~MLl.  

CLÓ ²Àë GSjMLjÀ O~×cO~MLl ¥q+"Py¥h ÔLkfS¸Á. − ÔLkGHlÓj FLMLjôÍ»FLÄ$cFo MLlFcïtj. O~×cO~MLl ÔoCLjÓj $q=hæ$c 
GH^jæŠ¸Á. ''¯ ½¡ÄCcÂ¥h tjÁ ÔcÓj'' ¬FLï^j÷$c.  

PPP 
     

 ధనా ధనా .. ఢమా ఢమా పరిగెతుత్కు వసుత్నన్ బూటల్ చపుప్డు. తలుపులు భళుళ్న తెరుచుకునాన్యి.  
అలసి, అలసి, ఎదురుచూసుత్నన్ పెదాద్విడ కనురెపప్లు  బరువుగా తెరుచుకునాన్యి. మంచం మీదనుండి కదలేల్కపోయారు. కనీసం తల 

కూడా తిపప్లేకపోయారు. 
"మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, సూక్ల బెల కొటట్గానే పోటీ వేసుకుని పరిగెతుత్కొచేచ్సా. అందరి కంటే నా సూక్ల బాగ లో 

పుసత్కాలెకుక్వ ఉంటాయి కదా, అందుకుని నా బాగ  అందరి బాగ  లకనాన్ బరువు ఎకుక్వ కదా, అందుకని నేను గెలవలేదు. మెటుల్ ఎకుక్తునన్పుప్డు సూక్ల 
బాగ  బరువు ఇంకా ఎకుక్వ వుంటుంది గదా”, అంటూ గుకక్ తిపుప్కోకుండా చెపేప్సి ఆయాసం తీరుచ్కుంటోంది చిలక. 

మూడవ తరగతి చదువుతోంది చిలక. రోజూ సూక్లుకి వెళేల్టపుప్డు ఆగి పెదాద్విడకి రెండు కబురుల్ చెపుతుంది. సూక్లునుంచి రావటం 
రావటమే కబురుల్ మొదలు పెడుతుంది. అదో పలుకుల చిలక, వలపుల గిలక. చెపేప్ కబురల్నిన్టికీ అభినయం కలుపుతుంది. ఎనిన్ సారుల్ వారించినా 
అరమరికలేకుండా ఇంటి విషయాలు, సూక్లు విషయాలూ, ఇంకా ఏమైనా సరే చెపుప్కుంటూ పోతుంది. తురుర్పిటట్ లాగా ఇటాల్ వసుత్ంది, అటాల్ వెళుత్ంది. 

"ఏం, ఇవాళ అనన్మేమీ తినలేదా మీరు? మంచి నీళుల్ కూడా తాగలేదే? అసలు మంచం మీద నుంచి లేచి కూరుచ్నాన్రా? ఈ టీపాయ  
మీద మీకు కావలిస్నవి అనీన్ పెటిట్ మంచానికి దగగ్రగా ఈ టీపాయ ని జరిపి వెళాల్నుగా సూక్లుకి వెళేల్టపుప్డు?  అమోమ్, మిమమ్లని సాయంకాలం 
సూక్లునుంచి వచేచ్టపుప్డు ఎకుక్వ విసింగచకుండా వెంటనే ఇంటికొచేచ్యమని చెపిప్ంది మా అమమ్! ఇవాళ ముకోక్టి ఏకదశి, తొందరగా సాన్నం చేసి 
కొతత్ బటట్లు కటుట్కోవాలని చెపిప్ంది. మళీల్ కాసేపాగి వసాత్" అంటూ తురుర్మంటూ వెళిల్ంది. 

తన పై అంతసుత్ అపారుట్మెంటులో రెండు సంవతస్రాల కిర్తం వచిచ్న కుటుంబం ఈ చిలక వాళల్ది. వచిచ్నపప్టి నుంచి తనని రోజూ 
పలకరించేది ఈ చిలక ఒకక్టే. 

వచిచ్న కొతత్లో, "ఏం, ఇంకా భోజనం ఎందుకు చెయాయ్లేదూ?" అని అడిగేది. సంవతస్రం కిర్తం తనకి మంచం దిగే ఓపికలేకపోతే, 
తనే టిపాయ మంచం దగగ్రకి జరిపి, పళెల్ం, మంచి నీళుల్ అందేటటుల్ పెటిట్ంది. మూడు నెలల కిర్తం ఓపిక కూడ దీసుకుని బాతూర్ంకి వెళేల్ తొందరలో తూలి 
శోష వచిచ్ పడితే, ఎపుప్డు చూసిందో ఏమో, వాళల్ అమామ్ నానన్ని పిలిచి ఆసుపతిర్లో చేరిప్ంచింది.  ఆ ఆసుపతిర్ నుంచి వచిచ్నపప్టి నుంచి మంచం మీద 
వెలల్కిలా పడుకుని పైన తిరుగుతునన్ ఫాయ్నునీ, ఇంటి కపుప్నీ చూసూత్ బందీగా ఉండటమే అయియ్ంది. 
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రెకక్లు వచిచ్న తన పిలల్లు ఒకరు అటు వైపు దేశానికి, ఇంకొకరు ఇటు పర్కక్ దేశానికి ఎగిరి వెళాల్రు. వాళల్కి చదువులు చెపిప్ంచి, 
పర్యోజకులని చేసి, వాళుల్ ఆ దేశాలకి వెళితే సంతోషించింది తనే కదా? మంచి పిలల్లు, ఒకరి తరవాత ఒకళుల్ వచిచ్ తనని ఆసుపతిర్లోనూ, ఇంటికి వచిచ్న 
తరువాతా ఎంతో బాగా చూసుకునాన్రు. వాళల్ వాళల్ కుటుంబాలని చూసుకోవటానికి, వాళల్ ఉదోయ్గాల కోసం తిరిగి వెళాల్రు. ఎవరి జీవిత ధరమ్ం వాళల్ది. 

 
తను మాతర్ం తన అమమ్ నానన్లను కానీ, అతత్ మామలనికానీ ఎంత కాలం ఉండి చూసుకోగలిగింది? ఇదివరకటి కాలంలో తనూ, తన 

పెనిమిటితో కలసి సొంత ఊరు వదిలి ఉదోయ్గ ధరమ్మా అంటూ వేరే పటట్ణంలో కాపురం పెటాట్రు. రోజులు మారి ఈ కాలానికి రెకక్లు వచిచ్న పిలల్లు 
పటట్ణాలు కూడా వదిలి వేరే దేశాలలో కాపురాలు పెటాట్రు. తమ పెదద్వాళల్ పరిసిథ్తి  ఆరోజులలో ఎంతో, ఈ రోజుకి తన పరిసిథ్తి కూడా అంతే. ముందు 
వాళుల్, ఇపుప్డు తన వంతు. 

ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మా తాతయయ్ వాళుల్ వచాచ్రు. ఆయన సెల ఫోన తెచుచ్కునాన్, గేంస ఆడుకోవడానికి. 
మా తాత ... సరేల్ సరేల్, ‘మా తాతగారు’ అని అంటా, కోపప్డమాకండే! మా తాతయయ్ సెల ఫోనోల్ అనీన్ భకిత్ పాటలే, ఆయనకు ఈ ఫోన పూరిత్గా దండగ, 
ఎనిన్ గేంస ఉంటాయో ఆడుకోటానికి. నిమిషానికి ఒకళుల్ ఆయనకి ఫోన చేసాత్రు, అదేమో రింగ టోన బదులు ఏదో భకిత్ పాట మోగుతుంది. వినీ, వినీ 
విసుగొచేచ్సుత్ంది. మా అమమ్ ఇంకొంచెం సేపు ఆడుకుని రమమ్ంది, ఫోన మోగగానే వెంటనే రమమ్ంది" 

 
ఫొన మోగింది. రింగ టోన లోని పాట వినిపించసాగింది  
 
"సాథ్పకాయ చ ధరమ్సయ్,  
సరవ్ ధరమ్ సవ్రూపిణే,  
అవతార వరిషాఠ్య   
రామకిర్షాణ్య తె నమః"   
 
"ఊ, అమామ్, ఇపుప్డేగా నేను వచిచ్ంది, ఇంకొంచెం సేపు ఆగి, ఆడుకుని వసాత్. సరేల్, ఈ సారి పిలవగానే వసాత్. అలాగే, మామమ్గారిని 

విసిగించను” అని ఫోనోల్ చెపిప్ంది చిలక. 
"మామమ్గారూ ఫోనోల్ వచిచ్ందే, ఆ పాటకు అరథ్ం తెలీదుగానీ, నాకు ఆ పాట అంటే చాలా ఇషట్ం. ఎవరో సుబుబ్లకిష్  అంట పాడింది. 

అదేం పేరో?  హి, హి, హి. ఇంటి పేరు ఎంఎస అంట. అలా అయితే బాగానే ఉంటుందిలే! మా తాత అయితే, సరేల్, సరేల్ .. మా తాతగారు అయితే ఆవిడ 
గాతర్ంలో దైవతవ్ం ఉంటుందంటాడు. అంటే ఏమిటో? నాకు అసలు అరథ్ం కాదు బాబూ!!! సరేల్, కిర్ందకి వెళిల్ మా ఫెర్ండస తో  ఆడుకుని వసాత్ను". 

మామమ్గారికి కను రెపప్లు బరువెకిక్, మగతగా మూసుకునాన్యి. కళల్లో తన పిలల్లు అదే వయసులో కనబడాడ్రు. సంసారం అంతా 
ఒకక్ గదిలో ఉండేది. అంతకంటే తాహతులేని రోజులు. ఒక వసుత్వు తియయ్బోతే పది వసుత్వులు సరాద్లిస్ వచేచ్ది. అకక్డే వంట, అకక్డే పడక. తన పిలల్లు 
అకక్డే ఒక మూల కూరుచ్ని చదువుకొనేవారు. తను ఎంత కఠినంగా వుండి చదివించిందీ??? పాపం పిలల్లు ఎలా భరించేవారో? ఆ పిలల్లే, తన ఒకక్ దాని 
కోసం మూడు పడక గదుల అపారుట్మెంట  కొని పెటాట్రు. ఇపుప్డు ఇనిన్ గదుల ఇంటోల్ ఉండే తను, ఒక గదిలో బందీ. తన పిలల్లని చదువు, చదువూ అని 
ఆ రోజులలో అంత కఠినంగా ఉనన్ందుకు, ఇపుప్డు గుండెలలో వేదన ఎంతో పెరిగిపోయింది మామమ్గారికి. 

ఇంతలో చిలక తన సేన్హితులతో పరిగెతుత్కు వచిచ్ంది. ఒకక్ సారిగా తన పిలల్లు తనకు ఇచిచ్న ఐపాడ ను  అందుకునాన్రు. పిలల్లు 
అనిన్టిమీద చేతులు వేసూత్ంటే తనకి మహా చిరాకు. అయితేనేం, ఈ చిలక లేకపోతే తనకి ఐపాడ వాడటం చేతకాదు.  
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"మామమ్గారు, మామమ్గారు, ఫేస బుకుక్లో మీ మనవరాలి కాలేజీ గార్డుయ్వేషన ఫొటోలంట, అందరూ ఉనాన్రు చూడండి", 
మామమ్గారు బరువుగా కళుల్ తెరుచుకుని తన సంతానానిన్  అంతా మురిపెంగా చూసుకునాన్రు. గబగబా ఫొటోలు మారిచ్ తన కొడుకు కుటుంబానిన్, 
కూతురు కుటుంబానిన్ చూపించింది చిలక. మిగతా పిలల్లతో ఇపుప్డు మనం "కుకక్ పిలల్ల గురించి చూదాద్ం" అని అనన్ది. 

ఇంతలో ఫోన మోగింది, రింగ టోన పాట వినిపించసాగింది. 
“భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ మూఢమతే 
సంపార్పేత్ సనిన్హితే కాలే   
నహి నహి రక్షతి డుకృణ కరణే  
 
భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ మూఢమతే”   
 
"ఆ అమామ్, ఇంకొంచెం సేపు ఆడుకుని వసాత్, ఆ తొందరగానే వచేచ్సాత్" అని ఫోన పెటేట్సింది. 
"మామమ్గారు, ఈ పాట నేరుచ్కుంటే ఇంకా గార్మరు చదువుకోవాలిస్న అవసరం లేదని మా మామయయ్ చెపాప్డు. అమేమ్మో 

నేరుచ్కోకపోతే ఊరుకోదు. ఇపుప్డే వసాత్" అంటూ తన సేన్హితులతో కలసి తురుర్మనన్ది చిలక. 
మామమ్గారికి కళల్లో తన పిలల్ల పసితనం గిరుర్న తిరిగింది. అవును, బడికి వెళేల్ పిలల్లని తను ఎంత జాగర్తత్గా కాపాడిందీ? తన భరత్ 

ఉదోయ్గ రీతాయ్ టూరల్లో తిరుగుతూవుంటే తనే ఒంటరిగా పిలల్లని చదివిసూత్ కాలం గడిపింది. దగగ్ర కూరుచ్ని వాళల్కి తెలుగు వాయ్కరణం నేరిప్ంది, లెకక్లు 
నేరిప్ంది అనిన్ రకాల పాఠాలూ వీలయినంతవరకూ తను నేరుచ్కుని వాళల్కి నేరిప్ంది. ఒకొక్కక్సారి ఎంత కఠినంగా వయ్వహరించిందీ? పిలల్లని అంత 
హింసించటం అవసరమా? అది తలుచుకుంటే కళల్లో బాధ తొంగిచూసింది. అయితేనేం, పిలల్లు పర్యోజకులయాయ్రు. తన కర్మశిక్షణ కొలిమిలిలో 
విదాయ్బుదుద్లతో తీరిచ్దిదిద్న ఉకుక్ శిలాప్లు తన పిలల్లు. వాళల్ ఎదుగుదల, సౌభాగయ్ంతో తన మనసు నిండుగా ఉనన్ది. ఇంతకంటే తలిల్కి ఏమి కావాలి? 
గరవ్ పడాడ్రు మామమ్గారు. 

ఇంతలోనే మళీల్ వచిచ్ంది చిలక.  "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మన అపారట మెంట కిర్ంద ఇసతరీ బండి వాచమాన ఉనాన్డే, ఆ 
వాచ మాన కి కుకక్ ఉంటుందే, దానికి ఏడు పిలల్లు పుటాట్యి. మూడేమో నలల్ కుకక్పిలల్లు, వాటికి తెలల్ మచచ్లునాన్యి. మూడేమో తెలల్ కుకక్పిలల్లు, వాటికి 
నలల్ మచచ్లు. ఒకటేమో నలుపు మీద తెలల్ మచచ్లా, లేకపోతే తెలుపు మీద నలల్ మచచ్లో అరథ్ం కావటం లేదు. మీకు తీసుకొచిచ్ చూపిసాత్మంటే వాచ మాన 
కోపడాడ్డు" అని బికక్ మొహం పెటిట్ంది చిలక. 

ఇంతలో ఫోన రింగ టోన మోగి పాట వినపడసాగింది. 
 
"యావదివ్తోత్పారజ్న సకత్ః  
తావనిన్జ పరివారో రకత్ః 
పశాచ్జీవతి జరజ్ర దేహే  
వారాత్ం కోపి న పృచచ్తి గేహే 
 
భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ మూఢమతే” 
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"ఆ అమామ్, వచేచ్సుత్నాన్, గురుత్ంది, గురుత్ంది, ఇవాళ ముకోక్టి ఏకదశి పండగని. వచేచ్సుత్నాన్, వచేచ్సుత్నాన్, వచిచ్ సాన్నం చేసాత్లే" అని 

ఫోన పెటేట్సింది.  
"మామమ్గారు, మామమ్గారు, మేము తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు కోతి పిలల్లని కూడా చూశాం.  బోలెడు కోతులునాన్యి. అవి అనీన్ భలే కలిసి 

ఉంటునాన్యిలే, అనీన్ చుటాట్లేమో!  మొనన్టిసారి తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు కాదు, మా అమామ్ నానన్గారూ అపుప్డు వారం రోజులుగా మాటాల్డుకోలేదని 
చెపాప్ను కదా, గురుత్ందా? అపుప్డు మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్ అకక్యయ్ పెళిల్కి తరవాత అందరమూ కలిసి తిరుపతి వెళాల్మే, అపుప్డనన్మాట. మేము 
కూడా అందరం కలిసి వెళాల్ం కదా, భలే ఆడుకునాన్ంలే! పిలల్లందరం రైలులో అసస్లంటే అసస్లు   పొడుకోలేదు. ఈ బెరత్ మీద నుంచి ఆ బెరత్ మీదకీ 
ఎకుక్తూ దిగుతూ భలే ఆడుకునాన్ంలే. మేము పిలల్లందరూ అలా ఆడుకుంటూ ఉంటే, సంబంధాల తాతగారేమో ఆయనని నిదర్పోనివవ్టంలేదని, 
మమమ్లిన్, అంటే పిలల్లందరినీ బోలెడు కోపప్డాడ్రు. సంబంధాల తాతగారెవరంటే మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్య పెళిల్ ఫొటో ఆలబ్ం మీకు 
చూపించినపుప్డు, చివరిలో భోజనాల ఫొటోలలో నోరు బారాల్ తెరిచి, నాలుక బయట పెటిట్ పెదద్ పెదద్ ముదద్లు తింటునాన్రే, ఆ తాతగారు అనన్ మాట. 
ఇపుప్డేమో ఆయన మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ చినన్కక్య ఫొటోలూ, చినన్ పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్యయ్ ఫొటోలు పటుట్కు తిరుగుతూ ఉంటారు. నాకు ఆయనంటే 
చాలా కోపం.  అయినాసరే, భలే ఆడుకునాన్ం. సరేల్, మా అమమ్ ఇంకోసారి ఫోన చేసిందంటే తెగ కోపప్డుతుంది" అంటూ తురుర్మంటూ వెళిల్ంది చిలక.  

మామమ్గారికి గతం మళీల్ కళల్లో కనబడింది. పిలల్లు హైసూక్లుకి వచేచ్టపప్టికి రెండు గదుల ఇంటిలోకి మారే సోత్మత వచిచ్ంది. 
దానికి సరిపడా బంధువులందరూ పటట్ణంలో అవసరాలు తీరుచ్కోవటం కోసం చేరటం మొదలుపెటాట్రు. మళీల్ అదే ఇరుకు. తన పిలల్లకు చేసిన కూరలు 
వేళకాని వేళకు వచేచ్ బంధువులకు పెటట్టంతో సరిపొయేది. ఎపుప్డనాన్ రూపాయి పొదుపుచేసి దాచుకోగలిగితే, తన పిలల్లకి ఖరుచ్ పెటేట్ లోపల కషట్ం 
చెపుప్కునే బంధువులు వచేచ్వారు. ఎంతమందిని ఆదుకోగలిగిందీ? ఆసుపతిర్ అవసరాలకోసం వచేచ్వాళూల్, వయ్వసాయం పనిముటల్కి రూపాయి తగిగ్ంది 
తరువాత ఇసాత్మని తీసుకునన్వాళూల్, వాళల్ పిలల్లకి పుసత్కాలు కొనటానికి రుపాయి తకుక్వయియ్ందనే వాళూల్, ఇలా ఎంత మంది అవసరాలు  తీరిచ్ంది 
తను?. ఏరి, ఏమయాయ్రు వాళల్ందరూ? తన తోబుటుట్వుల పిలల్లకి, ఆడపడుచుల  పిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచింది తనే కదా? అయినా ఇంకొకరికి 
ఉపయోగపడాడ్మని, వారు మనలని గురుత్ంచుకోవాలని అనుకోవటం ఎందుకు? వాళుల్ కూడా ఇంకొకరికి సాయం చేసినవాళేల్నేమో? అవును, తన 
కుటుంబం వాళల్కే కాదు,  ఎంతమందికో తన చేతితో అనన్ం వడిడ్ంచింది,  తన చేతితో ఓదారిచ్ంది, పర్తిఫలం ఆశించకుండా తన చేతితో సాయం 
అందించింది. కానీ తన చెయియ్ ఇంకొకరి చేతి కిర్ంద ఎపుప్డూ పెటట్లేదు. అదే సంతృపిత్, అదే ఒక  సాఫలయ్ం.  

ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, సాన్నం చేసి కొతత్ బటట్లు కటుట్కుని మీకు చూపించుదామని వచాచ్. 
నెమలి ఫించం బటట్లు,  బాగునాన్యా? అంటూ పటుట్ పరికిణీని రెండు చేతులతో పైకి పటుట్కుని, తల ఆడిసూత్  మూడు సారుల్  గిర గిరా తిరిగింది 
వలపులగిలక. మామమ్గారు అతి కషట్ం మీద కళుల్ తెరిచి చూసారు. ఎంత అందమైన దృశయ్ం, చకక్ని చుకక్. మామమ్గారు రెప రెపలాడే కను రెపప్లతోనే 
గిరుర్న తిరుగుతునన్ ఆ వలపులగిలకని దీవించారు. 

ఇంతలో ఫోన రింగ టోన లో మళీల్ పాట వినబడ సాగింది. 
 
సుర మందిర తరు మూల నివాసః 
శయాయ్ భూతలమజినం వాసః | 
సరవ్ పరిగర్హ భోగ తాయ్గః  
కసయ్ సుఖం న కరోతి విరాగః 
 
భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ మూఢమతే” 
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"ఆ, అమామ్ వచేచ్సుత్నాన్. ఏంటీ? మామమ్గారు మధాయ్హన్ం అనన్మా? ఏమీ తినలేదు. అటాల్గే ఉంది. సరేల్, వచిచ్ పర్సాదం తీసుకువసాత్, 

సరేల్, సరేల్, చీకటి పడితే పడింది, నాకేమీ భయం లేదు" అని ఫోన పెటేట్సింది. 
"మామమ్గారు, మామమ్గారూ, మా పెద పెదద్మమ్ వాళల్ పెదద్కక్యయ్కు పెళిల్ అయియ్ందే, ఆ అకక్యయ్ కటుట్కోను పొమమ్ంటూ 

విసిరికొటిట్ందని చెపాప్నే, ఆ చీర చించి మా చినన్ పెదద్మమ్ వాళల్ చినన్కక్యయ్కూ, నాకూ కుటిట్ంచింది మా అమమ్మమ్. మా పెదద్కక్యయ్ ఎందుకు 
విసిరికొటిట్ందంటే, మీకు అంతకు ముందు చెపాప్ను కదా, పెళల్యిన తరువాత మా పెదద్ అకక్యయ్ పొడుకునే మంచం మీద మా బావగారు పొడుకుంటే ఆ 
మంచం విరిగి పోయింది అని, అపుప్డనన్మాట. మంచం విరిగిపోయిన రెండు రోజుల తరువాత  మా తాతగారు ననున్ తీసుకువెళితే మా పెద పెదద్మమ్ 
వాళిల్ంటికి వెళాల్ను. అపుప్డు మా బావగారికి మా పెద పెదద్మమ్ నేతి గారెలు, లడూడ్లూ చేసి పెటిట్ంది. మా బావగారు నేతి గారెలు, లడూడ్లూ తింటూంటే మా 
చినన్కక్యేయ్మో ననున్ పకక్ గదిలో కూరోచ్బెటిట్ సంగీతంలో గీతం నేరుప్తానని చెపిప్, "లంబోదర లడుల్ మెకక్రా" అని గటిట్గా పాడించింది. అపుప్డేమో మా 
పెద పెదద్మమ్ వచిచ్ మా చినన్కక్యను చీపురు తిరగేసి కొడుతుంటే, చినన్కక్యయ్ పడి పడి నవివ్ంది. నాకేమో మొటిట్కాయలు పడాడ్యి. భోలెడు ఏడేచ్శాను. 
అపుప్డేమో పెదద్కక్యయ్ చీర విసిరి కొటిట్ంది. నాకయితే అసలేమీ అరథ్ం కాలేదు. ఆ చీరే, చించి, కుటిట్ంచారు.  మా పెద పెదద్మమ్ నాకు ఒకక్టి కూడా నేతి 
గారె కానీ, లడూడ్ కానీ  పెటట్లేదు. సరేల్, మా అమమ్ మళీల్ పిలిచే లోపల వెళిల్ వసాత్" అంటూ తురుర్ మంది చిలక. 

మామమ్గారికి మళీల్ గతం కనబడింది. పిలల్లలు కాలేజీ చదువుకొచేచ్టపప్టికి ఫీజులు కటట్లేకపోవటం గురుత్కు వచిచ్ంది. అదే 
సమయంలో తమ పెదద్ వాళల్కి వచిచ్న ఆరోగయ్ సమసయ్లు. ఈ ఖరుచ్లనీన్ తటుట్కోవటానికి భారాయ్ భరత్లిదద్రూ పడిన కషాట్లు ఒకటి అని చెపుప్కోవటానికీ, ఆ 
రోజులలో అది కషట్ం అని తలుచుకునే సమయం కూడా లేకపోయింది. తమ కుటుంబంలో ఏ ఒకక్రికీ సరి అయిన బటట్లు వుండేవి కావు, పచచ్డి అనన్ం 
తపప్ కూర అనన్ం ఉండేది కాదు. కానీ భాధయ్తలు ఎపుప్డూ మరవలేదు, అనీన్ గుటుట్గా జరుపుకునన్ సంసారం తనది. సుఖదుఃఖాలు అనేవి పూరిత్గా మన 
ఆలోచనా రీతులలోనే ఉంటాయేమో? జీవన సర్వంతిలోని ఒడిదుడుకులు తటుట్కుని ముందుకు సాగటమే సుఖం. అపుప్డే ఆ నాటి కషాట్లు నేటికి 
విజయాలుగా మారుతాయి. పూరిత్గా సంతృపిత్ పడాడ్రు మామమ్గారు. 

ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. "మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మీరేమీ మధాయ్హన్ం తినలేదని మా అమమ్ లెమన టీ, చకెక్ర పొంగలి 
ఇచిచ్ంది. లెమన టీ ఏమో మా అమమ్ చేసింది. మా అమమ్వనీన్ టీవీ వంటలే. ఆ టీవీ వంటలు తింటుంటే బొజజ్ గోవిందమే!. మా అమమ్మమ్ చేసినవయితే 
చాలా బాగుంటాయి.  ఇవాళ ముకోక్టి ఏకాదశి కదా, మా అమమ్మమ్ చకెక్ర పొంగలి చేసి, తాతగారు అమమ్మమ్ గుళోల్ నైవేదయ్ం పెటిట్, మా ఇంటికి తీసుకుని 
వచాచ్రు. మీకు కూడా పెటట్మని మా అమమ్ ఇచిచ్ంది. టీ ఇపుప్డు తాగుతారా, చలల్ బడిన తరువాత తాగుతారా? మీ తులసి మొకక్లోనుంచి మూడు ఆకులు 
వేసేత్ తులసి టీ అవుతుందంట. వేసాత్ను" అని గభాలున బాలక్నీలోకి పరిగెతిత్, మూడు తులసి ఆకులు కోసుకుని వచిచ్  టీలో వేసింది. మామమ్గారు ఏమీ 
పలకలేదు.  

"సరేల్, నేనే సూప్నుతో ఇసాత్ను" అంటూ చకక్ర పొంగలి ఒక సూప్నుతో తినిపించబోయింది. మామమ్గారు వణుకుతునన్ పెదాలతో 
కొంచెం పర్సాదం చపప్రించారు.  

"మంచి నీళుల్ కావాలా? పోనీ, ఊది ఊది టీ ఇసాత్నులే " అంటూ తులసి టీ మూడు సూప్నులు తాగించింది. 
ఇంతలో మళీల్ ఫోన రింగ టోన మోగింది. "మామమ్గారు, మామమ్గారు, మీరేమీ మాటల్డకుండా ఇకక్డ వినండే, ఇకక్డ భలే పాడుతుంది 

“తసయ్ యమేవ న చరాచ్” అంటూ, అంటే నాకేమీ అరథ్ం కాదు, కానీ భలే పాడుతుందిలే" అంటూ కళుల్ చారెడేసి చేసి, చేతులు పకక్కి పెటిట్, తల అటూ 
ఇటూ ఊపుతూ అభినయం చేసింది చిలక. 

భగవదీగ్తా కించిదధీత 
గంగా జలలవ కణికాపీతా | 
సకృదపి యేన మురారి సమరాచ్  
కిర్యతే తసయ్ యమేవ న చరచ్ 
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భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ మూఢమతే” 
 
"ఆ అమామ్, వచేచ్సుత్నాన్, వచేచ్సుత్నాన్. ఆ( .. హోంవరక్ ఏమీ లేదులే. సరేల్ వసుత్నాన్" అంటూ తురుర్మంది చిలక. 
 
మామమ్గారికి ఆలోచనలు కొనసాగినవి. పిలల్లు పై చదువులకు వచేచ్నాటికి తన భరత్ అనారోగయ్ం, అసత్మయం. నిసస్హాయత, 

నిసప్ృహలతో కూడిన ఆరిధ్క సమసయ్లు. తన భరత్ సాయం అందుకునన్వారెవరూ కనబడని రోజులు. ఊరు అనుకోవటానికి లేకుండా ఎకక్డో ఊరి 
పొలిమేరలలో అదెద్ తకుక్వని తీసుకునన్ ఒంటరి ఇంటిలో ఉనన్ రోజులు. రోహిణీ కారెత్ ఎండలు. మధాయ్హన్ం తను మజిజ్గ అనన్ం తినబోయే సమయానికి 
తలుపు బయట నుండి “దాహం దాహం” అంటూ పిలిచిన నీరసపు కేకలు. భయపడుతూనే తలుపు తీసేత్, ఎవరో ఒక బిచచ్గాడు, జంగం ఏమో? దాహం 
దాహం అంటూ మళీల్ అడిగితే, మంచి నీళుల్ ఇసేత్, "భగవతీ, గంగా జలం పోసి దాహం తీరాచ్వు" అని అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ం, ఆ రోజులలో తమ లేమితనానిన్ 
చూసి చులకన చేసినవాళేల్ కానీ, తనని ఒక మనిషిగా చూచి గౌరవించిన వాళుల్ ఎవరూ లేరు. తనకోసం ఉంచుకునన్ కొంచం అనన్ం మజిజ్గ నీళుల్, ఆ జోగికి 
ఇచిచ్ంది. ఎండ తగిగ్న తరువాత ఆ జోగి వెళుతూ, "భగవతీ, ధైరయ్లకిష్  నీ వెనన్ంటే ఉండుగాక. ధైరయ్లకిష్ ని నీవు నిలుపుకోగలిగితే, అనిన్ లకుష్మ్లు నీ ఇంట 
చేరుతాయి." అని చెపిప్ వెళాల్డు. తను చేసిన పని ఏమిటి? ఎవరో తెలియని మనిషికి కొంచెం దాహం తీరిచ్ంది. నిషాక్మ కిర్య. ఎకుక్వ చదువుకోక 
పోయినా భగవదీగ్త సారాంశం ఇదేనేమో?  ఆ జోగి దీవించబటేట్ తను ఎపప్టికీ ధైరయ్ం కోలోప్లేదేమో? జీవితంలో నాకు నేను సాధించాను అని 
అనుకోవటంకంటే, ఎందరివో దీవెనలు మనని వెనన్ంటి నడిపించి గమయ్ం చేరుచ్తాయి. అందరూ గురువులే.  అందరికీ మనసుస్లోనే నమసక్రించింది.   

ఇంతలో చిలక మళీల్ వచిచ్ంది. “మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, పైన అందరూ కలసి ఏదో ఏదో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నేను ఏమిటో 
చెపప్మని అడిగితే, చినన్ పిలల్వు, నీకినిన్ ఆరాలెందుకు? ఇపుప్డు విసిగించమాకు, చినన్పిలల్వు నీకు ఈ విషయాలనీన్ ఎందుకు అంటూ ఏమీ చెపప్రు. కానీ, 
నాకు అనీన్ తెలుసు. మామమ్గారికి రాతిర్ భోజనానికి కొంత చారు అనన్ము, పెరుగనన్మూ కలిపాను, ఇదిగో తీసుకు ఫో అని పంపించింది మా అమమ్" 
అంటూ టీ పాయ మీద రెండు గినెన్లు పెటిట్ంది చిలక. 

"మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, మా ఇంటోల్నేమో ననున్ మాటల్డనివవ్రు, సూక్లుకి వెళితేనేమో అకక్డ ఎంత సేపూ సైలెనస్ సైలెనస్ 
అంటూ టీచరుల్ అరుసాత్రు. మీరొకక్ళే ననున్ మాటాల్డనిచేచ్ది. మొనన్ సూక్లోల్ మా లెకక్ల టీచరయితే ననున్ బాగా కోపప్డింది, ఎకుక్వ మారుక్లొచిచ్నంత 
మాతార్న సరిపోదు, కాల్సులో మాటల్డకూడదు అని. ఈ సంవతస్రం తరువాత రిటైరైయిపోతుందిలే. మేం పిలల్లమంతా ఆ టీచరుని గురాఖ్ టీచారని 
పిలుసాత్ం. ఎందుకంటే, ఆవిడకి మదాయ్హన్ం కాల్సులేవి ఉండవు. మదాయ్హన్ం సాట్ఫ రూంలో వాలు కురీచ్లో పొడుకుని గురక పెడుతుంది. నిదర్పోతూ 
నోటితో గాలి పీలేచ్టపుప్డు గుర ర ర అంటుంది. గాలి వదిలేటపుప్డు మాతర్ం ఒకక్సారిగా ఖా అంటుంది. అందుకే గురాఖ్ టీచరనమాట. మాకెవరికీ ఆ 
టీచరంటే ఇషట్ం లేదు. మా కాల్స టీచరయితే ఎవరినీ కోపప్డదు, అందుకే మాకందరికీ ఇషట్ం" 

ఇంతలో ఫోన రింగ టోన మాళీల్ మోగింది.   
 
“గురుచరణా౦బుజ నిరభ్ర భకత్ః 
సంసారాదచిరారభ్వ ముకత్ః | 
సేందిర్యమానస నియమాదేవం 
దర్క్షయ్సి నిజ హృదయసథ్ం దేవం 
 
భజగోవిందం భజగోవిందం 
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పు లు      పోడూరి ంకటరమణ శరమ్   

గోవిందం భజ మూఢమతే”  
 
మామమ్గారికి తనకు కలుగుతునన్ ఆలోచనల మీద ఆలోచన వచిచ్ంది. జరిగినది, కనపడినది తన లోచనములకా? లేక ఆ 

లోచనములను నియంతిర్సుత్నన్ మనసుకా?  మరి ఏవి తన ఆలోచనలు, ఏవి తన అనుభూతులు? అనీన్ ఒక అనంతమైన కలలోని భాగాలేమో? మరి 
తనకునన్ అనుబంధాలు, తన విజయాలూ అనీన్ కూడా ఈ అనంతమైన కలలోని భాగాలా? అనుబంధాలు లేకపోతే ఆలోచనలు కూడా ఉండావు, మరి ఈ 
అనుబంధాల పొగమంచు తొలగిన సతయ్మేది?  

 
గతం అంతా ఒక కల లాగా అనిపించింది. ఇది ఒక తియయ్టి కల. ఈ ఆలోచనలు కూడా జీవుడు చేసుత్నన్ సతాయ్నేవ్షణలో భాగమైన 

కలలేమో?  మరి ఈ కలలలోని కషట్సుఖాలు అనంతములోని శీతోషణ్ముల వంటివా? 
మామమ్గారి ఆలోచనలు ఆగినవి. ఒక నిశావ్సతో తనకు ఉనన్ కోరికలూ, అనుబంధాలు విడిచిపెటాట్రు. మనసులో వునన్ సంకలాప్లు 

విడివడాడ్యి. అనంతములోని అంతులేని ఆనందంతో మనసుస్ నిండింది. కైవలయ్ం.  
ఇంతలో ఫోన రింగ టోన మళీల్ మోగింది.  
 
“భజగోవిందం భజగోవిందం 
గోవిందం భజ ……………..” 
కలవరిసుత్నన్ మామమ్గారి పెదవులు వంత పాడాయి. 
"ఆ అమామ్, మామమ్గారు ఇంకా ఏమీ తినలేదు. మామమ్గారూ, మామమ్గారూ, ఈ చారనన్ం కొంచెం తింటారా, లేకపోతే పెరుగనన్ం 

తింటారా? నిదర్పోతునాన్రా? ఇంత తొందరగా రాతిర్వేళ నిదర్ పోరుగా మీరు? ఆ.., అమామ్, మీరే కిర్ందకు తొందరగా తొందరగా రండి. మామమ్గారు ఏమీ 
తినటంలేదూ, ఏదో కలవరించారు”,  పలికింది చిలక.   

  
PPP 

     

  విఐటి  వెలూల్రు లో బె టెక ఫైనల పరీక్షలు రాసి సెలవలకి హైదరాబాద ఇంటికి వచాచ్ను. ఇంటికి రాగానే అమమ్ చెపిప్ంది, రెండు 
రోజులలో రాజు మావయయ్ వసుత్నాన్డని.   చాలా ఆనంద మేసింది. మా అమమ్ అయిదుగురు అపప్ చెలెల్ళల్కి రాజు మావయయ్ తపప్ మిగతా అనన్ దముమ్లు 
ఎవరూ లేరు. చినన్పుప్డు,  రాజు మావయయ్ వసుత్నాన్డంటే మా పిలల్లందరికీ చాలా ఉతాస్హం.  పిలల్ లందరికీ ఎదో ఒక పర్తేయ్కమయిన సీవ్ట పటుట్కు 
వచేచ్వాడు. చినన్పుప్డు వేసవి సెలవలకి తాతగారి ఊరు వీరవాసరం వెళళ్డానికి పెదద్ అటార్క్షన రాజు మావయేయ్. ఆయన కూడా పిలల్లతో సెలవలకి 
వీరవాసరం వచేచ్వాడు  పిలల్లనద్రినీ చేరదీసి రకరకాల ఆటలు ఆడించే వాడు. ఒకొక్కక్పుప్డు ఒకొక్కక్ళళ్ని వెంటపెటుట్కుని తోటలోల్కి తీసుకు 
వెళేళ్వాడు.  కూడా  వెళళ్డానికి మేము ఒకళళ్తో ఒకళళ్ం పోటీ పడుతూ ఉండేవాళళ్ం. 
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నానన్గారికి తరుచు బదిలీలు ఉండడం, తాను ఢిలీల్ లో సెటిల అవడంతో మాకు జాఞ్న మొచిచ్న తరువాత ఆయన తో ఎకుక్వ రోజులు 
గడిపింది తకుక్వే. చినన్పుప్డు ఆయన ఏపని చెపిప్నా చేయడానికి అందరం పోటీ పడుతూ ఉండేవాళళ్ం. మా చేత అలా పనులు చేయించడంలో ఆయన 
చిటాక్ అపుప్డు మాకు తెలియదు.   

నానన్గారు ననున్ సేట్షన కి వెళళ్మంటే నేను వెళిల్ రాజు మావయయ్ని రిసీవ చేసుకునాన్ను. ఆటో అతను చాలా రదీద్ గా ఉనన్ టార్ఫిక 
లోంచి సడన బేర్కులు వేసి ఏ వెహికిల కీ గుదిద్ంచ కుండా సీప్డ గా నడపడం మావయయ్కి చాలా ఆశచ్రయ్ మేసింది . ఇలాంటి సిక్ల ఎకక్డా చూడం 
అని,  ఆటో అతని తో కూడా మాట కలిపి అతనిన్ అభినందించాడు. దారిలో ఏటీఎం దగగ్ర ఒక సారీ, పులాల్రెడిడ్  సీవ్ట షాప దగగ్ర ఇంకోసారీ ఆటో ఆపి 
పనులు చేసుకునాన్ ఆటో అతను ఏమీ విసుకోక్క పోవడం నాకు ఆశచ్రయ్మే. ఇంటికి చేరిన తరువాత మావయయ్ సూట కేసు ఆటో లోంచి తీసోత్ంటే,  ఆటో 
అతను అందుకొని లోపలిదాకా తీసుకు వచిచ్ పెటాట్డు. హైదరాబాద లో ఆటో అతను ఆ పని చేయడం నాకు నిజంగా వింతే. 

  
భోజనాలు అయిన తరువాత అమమ్తో కబురల్లో పడాడ్డు మావయయ్. మయంలో ననున్ పిలిచీ " ఒరేయి ఎలుల్ండికి నరాస్పూర ఎకెర్స్ప్స 

లో వీరవాసరానికి  కి రెండు టికెక్టుల్ ఉనాన్యేమో చూడు, నువువ్ కూడా నాతో వదుద్వు గాని" అనాన్డు అమమ్కేసి వాడు రావడం అభయ్నత్రం లేదుగా అనన్టుట్ 
చూసూత్  

"వీరవాసరం వెళాల్లా ?" అంది  అమమ్ కుతూహలంగా  
" అవునే,  ఆ మధయ్న మన ఇంటి పకక్న  ఉనన్ సథ్లం కొనాన్ము కదా? దానిలో ఎవడో రాటలు పాతాడట. కోరుట్ లో కేసు వెయాయ్లి అని 

చెపాప్డు మన పొలాలు చూసే రామభదర్ం. ముందు అకక్డికి వెళిల్ చూసి భీమవరం లో  కోరుట్ లో వెయాయ్లి. భీమవరం లో  రెండు  రోజులు 
ఉండాలేమో"  అనాన్డు మావయయ్ పర్యాణం కారణం  చెబుతూ  

" భీమవరం లో మన నరుసులు పినిన్ కొడుకు మాధవ ఉనాన్డు. వాళళ్ ఇలుల్ పెదద్దే. అకక్డ దిగు. వాడూ సంతోష పడతాడు" అంది 
అమమ్.   

" మామూలు గా దొరకక్ పోతే తతాక్ల అయినా చూడరా. లోయర బెరుత్ పెటుట్. మోకాళళ్ పార్బెల్మ తో పైకి  ఎకక్ లేను " అనాన్డు  కారుడ్ 
పరుస్ లోంచి తీసి ఇచిచ్.  

మావయయ్ భయ పడడ్టేట్ లోయర బెరత్ దొరకలేదు. ఒకటి మిడిల, ఒకటి అపప్ర దొరికాయి.  
**** 

 టైరన టైంకి కొంచం ముందుగానే సేట్షన చేరుకునాన్ము. సేట్షన లో బండి పెటట్గానే, ఎకిక్ సామాను సదిద్ మా సీటల్లో కూరుచ్నాన్ం. 
అపప్టికి మా సెక్షన లో ఉనన్ ఆరు సీటల్కి, మేమిదద్రమే ఎకాక్ము. "ఎవరినయినా లోయర బెరత్ రేకెవ్సట్ చేదాద్మా  మావయాయ్  అనాన్ను."  " చూదాద్ం లే, 
వచిచ్న వాళుళ్ మనకంటే వాళళ్కే   అవసరమయితే  ఏమి అడుగుతాము?" అనాన్డు మావయయ్  

కొదీద్ సేపటికి ఒక నడి వయసు వయ్కిత్, భారయ్, ఇదద్రు పిలల్లతో వచిచ్ మా ఎదురుగా కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్కి కొంచం సామాను ఎకుక్వగా 
ఉంది. ఆయన వాటిని సదుద్కోవడం లో సతమత మవుతోంటే, మావయయ్ లేచి, మా సామాను కూడా జరిపి, వాళళ్ సామాను సదద్డం లో సహాయం చేశాడు.  

వాళళ్ ఇదద్రు పిలల్లలో,  అబాబ్యికి ఏడూ, అమామ్యికి ఒకటో, ఒకటినన్రో  ఉంటాయి అనుకుంటా. అబాబ్యి కి కళళ్జోడు. వాడు 
ఎదో బొమమ్ల పుసత్కం చూసుకుంటునాన్డు. అమామ్యి మాతర్ం ఉండుండి ఏడుసోత్ంది. ఎందుకు ఏడుసోత్ందో ఆవిడకి అరథ్ం కాక సతమత మవుతోంది. 
కాసేపు పరిశీలించి, ఆ అమామ్యిని ఇవవ్మని మావయయ్ ఎతుత్కునాన్డు. మావయయ్ చేతులోల్  కూడా ఊరు కొక పోతే, ఆ పిలల్ దృషిట్ మరలచ్డానికి 
రెండుచేతులతో పైకి ఎతిత్నపుప్డు, ఆ పిలల్ కాలికి ఉనన్ వెండి పెటాట్ హుకుక్ దగగ్ర, రేకులాటిది ఆ పిలల్కి గుచుచ్కోవడం చూశాడు. అది ఆవిడకి చూపించి 
ఆపటాట్  తీసేయిసేత్ ఆ పిలల్ ఊరుకుంది.  

ఆవిడ భోజనాలు కెరీయర లో సరుద్కు వచిచ్ంది. భరత్కీ పిలల్లకి పెటట్ బోతూ, మాకు కూడా  ఆఫర చేసింది. " లేదండి  తెచుచ్కునాన్ము" 
అని మేము సేట్షనోల్ కటిట్ంచిన పాయ్కెటుల్ విపాప్ము 
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భోజనాలు అయిన తరువాత  " పవర ఎకుక్వగా ఉనన్టుట్ందే! అబాబ్యికి ఎపప్టినుంచీ కళళ్జోడు అవసరమైంది సార ? సైట ఉనన్టుట్ 
ఎలా తెలిసింది?"మావయయ్ ఆయనని అడిగాడు  

" అవునండీ మైనెస అయిదు. కానెవ్ంట వాళుళ్ అందరికీ మెడికల చకప చేయించినపుప్డు తెలిసింది" అనాన్డు ఆయన  
" ఇంత  చినన్ వయసులో వచిచ్నపుప్డు రెండేళల్కోమాటు జంప ఆయె అవకాశం ఉంది. పాండిచేచ్రి అరబిందో ఆశర్మం వాళుళ్ 

ఒక  ఎకస్రైస్జ చెపిప్, కిట ఇసాత్రు. మా అబాబ్యిని తీసుకువెళాల్ను. కొదిద్గా ఉపయోగపడింది. ఇంకా చినన్వయసులో అయితే ఎకుక్వ ఉపయోగపడేది 
అనాన్రు. మీవాడు చాలా చినన్వాడు కాబటిట్   ఒక మాటు తీసుకు వెళళ్ండి " అనాన్డు మావయయ్ సలహా ఇసూత్.  

" తపప్కుండా తీసుకువెడతామండి" అంది ఆవిడ ఉతాస్హంగా.  వాళళ్ని ఎలా కాంటాకట్ చేయాలో మావయయ్ ఆయనకి  వివరించాడు.  
కాసేపు కబురుల్ అయిన తరువాత " మెలిల్గా పైకి ఎకుక్దాము రా, మోకాళుళ్ నెపుప్లయినా,  తపప్దు కదా?" అనాన్డు మావయయ్  లేసూత్  
" కిర్ంద రెండు బెరుత్లూ మావే. మీరు ఒకటి తీసుకోండి."  అంది ఆవిడ మొహమాటానికి కాకుండా, సినిస్యర గానే  
" మీకు ఇబబ్ందేమో? "  అనాన్డు మావయయ్ సందేహిసూత్  
" లేదండి, పిలాల్డూ, ఆయన పైకి వెడతారు ఏమీ ఫరవాలేదు" అని భరత్ కేసి చూసింది. ఆయన వెంఠనే " ఏమీ పోర్బల్ం లేదండి " అని 

అంగీకారం తెలపడంతో మావయయ్ బెరత్ పోర్బల్ం సాలవ్ అయింది. 
నేను నా బెరత్ మీదకి ఎకుక్తూ  మావయయ్ 'చిటాక్' గురించి నాకు కొంత అవగాహన కలుగుతోందేమో అనుకునాన్ను.  
  

**** 
  
వీరవాసరం లో దిగి తాతయయ్ గారి ఇంటికి చేరేటపప్టికి ఉదయం ఎనిమిదయింది. రామభదర్ం ఇలుల్ కాసత్ శుభర్ం చేయించి ఉంచాడు. 

అమమ్మమ్, తాత గారు పోయిన తరువాత, ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉండటం లేదు. ఎపుప్డయినా భూములు చూసుకోవడానికి రాజు మావయయ్ వసేత్ ఉండడానికి 
వీలుగా కొదీద్ పాటి సామాను తో మూడు గదులు నివాసయోగయ్ంగ చేశాడు రామభదర్ం. మిగతా ఇలుల్ అంతా చాలా పాడుపడి పోయింది. ఇలుల్ మెయిన 
రోడుడ్ మీద ఉండడంతో డెవెలప మెంట కి అడుగుతునాన్రు. ఆ ఇంటి సథ్లంతో కలిపి అమిమ్తే ఎకుక్వ రేటు వసుత్ందని పకక్ సథ్లం కొనాన్డు మావయయ్. 
అనుకునన్టుట్ గానే ఇపుప్డు రేటుల్ బాగా పెరిగాయి. అందువలేల్ అవతల పకక్ మందుల షాపు వాడు కొంత సథ్లం కలుపుకోవడానికి ఎదో లిటిగేషన పెటాట్డు.  

రామభదర్ం పంపించిన భోజనాలు చేసి ఒక కునుకు తీశాము . మధాయ్హన్ం,  రామభదర్ం ఎవరో మధయ్వరుత్లని తీసుకు వచాచ్డు రాజీ 
కుదరచ్డానికి. వెళిళ్పోతూ వాళళ్లోల్ ఒకాయన రాజయయ్ గారు వెనకిక్ వచిచ్ సలహా ఇచాచ్డు . ఆయనకి  తాత గారు  ఎపుప్డో చాలా సహాయం చేశారట. 
ఆయన అనేదేమిటంటే, రాజు మావయయ్ ఢిలీల్ లో ఉండి  లిటిగేషన నడపలేడనీ , కోరుట్ల చుటూట్ట్ తిరగలేడనీ మొతత్ం ఇలుల్ తో సహా సథ్లానిన్, కొంత కాలం 
లిటిగేషన నడిపి తకుక్వ రేటుకి తానే కొనేదాద్మనే  ఉదేద్శయ్ంతో పకక్ మెడికల షాపు రోశయయ్  ఇదంతా లేవదీశాడనీ చెపాప్డు. అందుచేత రాజీ ఏమి 
పడకుండా  కోరుట్లో వెయయ్మని చెపాప్డు. ఇకక్డ లాయర కాకుండా,  భీమవరం లో ఉనన్ ఎవరయినా మంచి లాయరిన్ పెటిట్   కేసు వేయమనాన్డు. తాను 
చేయవలసిన సహాయం చేసాత్ననాన్డు.   

 ఆ సాయంతర్ం భీమవరం మాధవ మావయయ్ ఇంటికి బయలుదేరాము. దారిలో మావయయ్ చెపాప్డు. చినన్పుప్డు మాధవ మావయయ్ 
వీరవాసరం లో తాతగారి ఇంటోల్ ఉండి చదువుకునాన్డట. మావయయ్ కంటే కొదిద్గా సీనియర. చాలా విషయాలలో " ఒరేయి మాధవ ని చూసి నేరుచ్కోరా" 
అని మావయయ్తో అనేదట అమమ్మమ్ . పొర్దుద్టే లేవడం, తన పనులు తాను చేసుకోవడం, శర్దధ్ గా చదువుకోవడం లాంటి అనిన్ విషయాలలో 
మావయయ్కంటే మెరుగట.  వాడు మిలిటరీ సరీవ్స కి వెళల్డం వలల్  చూసి చాలా చాలా రోజులయింది అనాన్డు.  

భీమవరం లో ఒక పెదద్ అపారెట్మ్ంట కాంపెల్క పకక్న ఒక చినన్ కాంపౌండ లో ఇండిపెండెంట హౌస వాళళ్ది. వీధివైపు వునన్ రెండు 
కిటికీల షేడస్ మీద రెండేసి పూలకుండీలు, కిందకి వేళాళ్డుతునన్ పూల తీగలతో చాలా అందానిన్చాచ్యి. కాంపౌండ వాల కీ ఇంటికీ మదయ్ లోపలికి వెళీళ్ 
దారికి ఇరు పకక్లా   గులాబీ మోకక్లు పూల తో నిండి ఉనాన్యి.  
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మాధవ మావయయ్ చాలా ఆపాయ్యంగా రిసీవ చేసుకునాన్డు. ఆయన, అతత్యాయ్ ,  ఇదద్రే ఉంటునాన్రు. వాళళ్ అమామ్యి పెళిల్ అయి, 
దుబాయిలో ఉంటోందని తెలిసింది.  

"ఎలా ఉనాన్రు వదినగారు. ఎపుప్డో సుబుబ్లు పినిన్ కూతురు రాజయ్ం పెళిళ్లో కలిశాము. మళీళ్ ఇపుప్డు. ననున్ మరిచి పోయి 
ఉంటారు" అనాన్డు రాజు మావయయ్ అతత్యయ్ని పలకరిసూత్. " మా పెదద్కక్ కొడుకు చందర్ం " అని ననున్ పరిచయం చేశాడు .  బాగా మారిపోయాననీ 
ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూశానని చెపిప్ లోపలికి  వెళిళ్ంది అతత్యయ్  

హాలులో సోఫాలలో కూరుచ్నాన్ము. " యూరప లో చాలా ఇళల్లోల్ కిటికీ షేడల్ మీద పువువ్ల కుండీలు, కుండీలు కనపడకుండా తీగలు 
కిర్ందకి వాలుతూ ఉంటాయి. అచచ్ం అలాగే ఉనాన్యి మీ ఇంటి ముందు. చాలా బాగా పెంచావే" అనాన్డు రాజు మావయయ్ మెచుచ్కుంటూ  

" మనదేమీ లేదురా, అనీన్ మీ వదిన ఐడియాలే. సినిమాలలో చూసి చేసినవే. పువువ్లు కూడా కోయదు. గులాబీలు చూశావు కదా? అవి 
అకక్డే ఉండాలి అంటుంది"  భారయ్ గురించి చెబుతుంటే ఆయన కళళ్లోల్ కొంచం గరవ్ం తొణికసలాడడం నేను గమనించాను  

ఇంతలో అతత్యయ్ కాఫీలు తెచిచ్ంది. అందరం మెలిల్గా తాగుతునాన్ము. "నీ పూల మొకక్లనీ, కుండీలనీ మెచుచ్కుంటునాన్డు రాజు " 
అనాన్డు మావయయ్ భారయ్తో. ఆవిడ నవివ్ ఊరుకుంది  

" అదుభ్తం!  ఇలాంటి ఫిలట్ర కాఫీ ఈ మధయ్న తాగలేదు. ఎరా చందర్ం  మీ వెలూల్ర లో ఇలాంటిది ఎపుప్డయినా తాగావా? అనాన్డు 
రాజు మావయయ్ నాకేసి చూసి  

"కుంభకోణం డిగీర్ కాఫీ అని ఫిలట్ర కాఫీ ఉంటుంది కానీ. దానికంటే ఇది చాలా బాగుంది" అనాన్ను అతత్యయ్కేసి మెచుచ్కోలు గా 
చూసి. 

  
రాజు మావయయ్,  మేము వచిచ్న పని చెపాప్డు మాధవ మావయయ్కి. తనకి తెలిసిన అడొవ్కేట ఉనాన్డనీ అతని దగగ్రకి 

పొర్దుద్టే  వెడదామని చెపాప్డు 
డార్యింగ రూమ కి ఎడమవైపుగా ఉనన్ బెడ రూమ మాకు ఉండడానికి ఏరాప్టు చేశారు. కొంచం ఉకక్ గా ఉందని, ఇదద్రం సాన్నాలు 

చేసి రెడీ అయాయ్ము. రాజు మావయయ్ ఎవరో చినన్పప్టి కాల్స మేట ఉనాన్డని, అతనిని కలిసి వసాత్నన్ని వెళాళ్డు. నేను అతత్యయ్ తో కబురల్లో పడాడ్ను.  
రాతిర్ ఎనిమిదింటికి రాజు మావయయ్ తిరిగి రాగానే డైనింగ టేబుల దగగ్ర ముగుగ్రికీ వడిడ్ంచింది.  చాలా పదారాధ్లు చేసింది అతత్యయ్.  
కూరుచ్ంటూనే అనాన్డు రాజు మావయయ్ " ఏమిటి ఇనిన్ ఐటెమస్ చేశారు వదిన గారు". నవువ్తూ  "ఆ ఏమునాన్యి?మామూలుగా 

చేసేవే" అంది ఆవిడ  
భోజనాలు చేసుత్ంటే, ఏ ఐటెం ఎవరు తింటునాన్రో చూసి అవి మళీళ్ వడిడ్ంచడానికి తేవడం లో ఆవిడ శర్దద్ నాకు బాగా నచిచ్ంది  
కొబబ్రి కాయతోటి, శనగపపుప్ తోటీ రెండు మూడు ఐటెంలు చేసింది ఆవిడ. అవి రుచి చూసి "ఇవి ఎపుప్డూ తిన లేదే,  చాలా 

బాగునాన్యి" అనాన్డు  మెచుచ్కుంటూ రాజు మావయయ్.   
" ఆ రెండూ మీ వదిన సెప్షలస్ రా  ఎవరు తినాన్ రెసిపీ తెలుసుకుని వెడతారు" అనాన్డు కొంచం గరవ్ంగా మాధవ మావయయ్.  
భోజనాలు అయిన తరువాత ఒక పళెల్ం లో పళళ్ ముకక్లు, ఆ తరువాత వేరే పళెల్ంలో తమల పాలకులు, వకక్[పొడి, 

వలిచిన  ఏలకులు నీట గా అమరచ్డం-, ఇలా రాతిర్ పడుకునే దాకా అతత్యయ్ చేసిన  వాటిని రాజుమావయయ్ మెచుచ్కోవడం, దానికి మాధవ మావయయ్ 
ఆనంద పడడం నాకు తెలుసూత్నే ఉంది.   

మరునాడు పొర్దుద్టే మమమ్లిని ఇదద్రినీ అడవ్కెట దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు మాధవ మావయయ్. ఆయనకి మొతత్ం అంతా  చెపిప్, 
అవసరమయితే వీరవాసరంలో ఉనన్ రాజయయ్ సహాయం చేసాత్డని చెపాప్డు మావయయ్.  కాగితాలు అనీన్ రెడీ చేసి వకాలత మీదా, మిగతా వాటి 
మీద  సంతకం పెటిట్ంచుకునాన్డు అడొవ్కేట. మేము తిరిగి వసోత్ంటే " మీరు ఎకక్డో ఢిలీల్ నుంచి తరచు రావడం కుదరదు కాబటిట్. ఇకక్డ ఎవరికయినా 
పవర ఇచిచ్. రాజయయ్ని కూడా ఆ ఊళోళ్ వాళళ్ సాక్షయ్ం కోసం కలుపుకోవడం మంచిది అనాన్డు" అనాన్డు అడొవ్కేట.  
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అలాగే టైర చేసాత్నండి అని మావయయ్ అనగానే " నా పేర పవర కి కాగితాలు తయారుచేయండి సార,నేను ఇకక్డ ఉనాన్ను కదా?, 
రాజయయ్ నాకూ తెలుసు, అకక్డ వాళల్ందరితో నేను మాటాల్డుతా, చాలా అవసరమయినపుప్డే రాజుని పిలిపిదాద్ము" అనాన్డు మాధవ మావయయ్  

రాజు మావయయ్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని " చాలా థాంకస్ రా. నీకు శర్మ అవుతుందేమో" అనాన్డు కృతజఞ్త ముఖం లో పర్సూఫ్ట 
మవుతుండగా  

" భలేవాడివే ఆ మాతర్ం మనకి మనం చేసుకోవడం లో ఏముంది? " అనాన్డు నవువ్తూ. దానికి సంబంధించిన పేపరస్ కూడా 
సంతకాలు అయిన తరువాత బయలు దేరి వచేచ్శాము. 

  
రాతిర్కి టైరన లో తినడానికి అతత్యయ్ ఇచిచ్న పాయ్కెటుల్ కూడా తీసుకుని సేట్షనిక్ బయలు దేరాం. " ఈ మాటు వచేచ్టపుప్డు, మా 

చెచెలెల్లిని కూడా తీసు రా తపప్కుండా" అంది అతత్యయ్ రాజు మావయయ్తో, సాగనంపడానికి గుమమ్ం దాకా వచిచ్.  
" తపప్ కుండా, మీ దగగ్ర నేరిప్ంచవలసినవి చాలా ఉనాన్యి" అనాన్డు నవువ్తూ మాధవ మావయయ్ కేసి చూసూత్. ఆయన కూడా 

ఆనందంగ నవేవ్డు.  
*** 

తిరుగు పర్యాణం లో ఇదద్రికీ లోయర బెరుత్లే రావడంతో పార్బెల్మ లేకపోయింది. బాయ్గులు సదిద్ సీటల్లో సెటిల అయిన తరువాత 
అపప్టి వరకూ ననున్   దొలుసుత్నన్ "మావయయ్ చిటాక్" విషయం మనసులో పైకి వచిచ్ంది.  హైడెరాబాద  లో సేట్షన నుంచి తీసుకువచిచ్న  ఆటో వాడి 
దగగ్రనుంచి, టైరనోల్ బెరత్ ఆఫర చేసిన కుటుంబం, భీమవరం లో మాధవ మావయయ్ కోరుట్ కేసు సహాయానికి ఆఫర,   అనీన్ ఒకక్ మాటు గురుత్కు 
వచాచ్యి.   ఆటో వాడిని పొగడడం, టైరన లో వాళల్కి సహాయం చేయడం, అతత్యయ్ని పొగడడం దావ్రా మాధవ మావయయ్ని ఆనంద పరచడం, ఇవనీన్ ఒక 
ఫలితానిన్ ఆశించి పాల్న పర్కారం జరిగాయా, లేక సహజంగా మావయయ్ వయ్కిత్తవ్ం లో ఉనన్ మంచితతనం వలల్ జరిగాయా అనన్ విషయం నాకు సందేహం 
గానే మిగిలిపోయింది.  

మనసులో పీకోక్వడం దేనికి?  మావయయ్నే అడిగేదాద్ం అనుకుని ఆయనతో నా మనసులో వచిచ్న పర్శన్ గురించి చెపాప్ను.  
ఆయన  " సహజంగా చెటుట్కు పూసిన మలెల్పూల నుంచి వచేచ్ సువాసన ఆహాల్ద పరిచినటుట్, ఎంత అందంగా ఉనాన్ పాల్సిట్క పూలు 

ఆహాల్ద పరచవుకదరా " అనాన్డు నవువ్తూ  
మరాన్డు పొర్దుద్నన్ హైదరాబాద రైట టైం కె చేరింది టైరన.   ఇంటికి వెళిల్ సాన్నాలు చేసి,  డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ము. అమమ్ 

ఇదద్రికీ కాఫీ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. కాఫీ సిప చేసూత్ అనాన్డు మవయయ్ "అకక్యాయ్ మన చందర్ం  ఈ రెండురోజుల టిర్ప లో చాలా హెలప్ ఫుల గా ఉనాన్డు. 
నాకేమీ శర్మ లేకుండా అనీన్ తా నే మానేజ చేశాడు" అనాన్డు నవువ్తూ  

" నాకు మలిల్ పూల వాసన వేసోత్ంది మావయాయ్ " అనాన్ను నవువ్తూ. ఆయనకి  అరథ్ మయింది  
"నేను పాల్సిట్క పువువ్ను కాదు కాదురా  "  అనాన్డు నవువ్తూ   
ఆ జవాబు కి నాకుకూడా పెదద్గా నవువ్ వచిచ్ంది  
 ఇదద్రం ఎందుకు నవువ్కుంటునాన్మో అరథ్ం కాక అమమ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ నిలబడి పోయింది 

 
PPP 
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కథ కంచికి అమామ్యి యింటికి                     కొండగుంట ంకటే    

     
 తన గదిలో కూరుచ్ని అపుప్డే భోజనం ముగించాడు చకర్పాణి. ఫోరత్ కాల్స ఎంపాల్య ఓబలేసు వచిచ్ టేబుల శుభర్ం చేసి పేల్టు 

తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు. సమయం పదిగంటలు కావసోత్ంది. షెడుయ్ల టైం పర్కారం ఇంకో గంటలో హైదరాబాదు పాయ్సింజర రైలు రావాలి. కాని ఆ టైరన 
ఎపుప్డు టైంకు రాదు. పర్తిరోజు ఒకటి రెండు గంటలు ఆలసయ్ంగా రావటం మాములే.   

 పావురాలపలిల్ పెదద్ ఊరుకాదు. ఆ రూట లో పెదద్గా రష కూడా ఉండదు. పర్తిరోడు ఆ ఊళోళ్ రెండు రైలు మాతర్మే 
ఆగుతాయి. ఒకటి పగలు వసుత్ంది. అయిదునిమిషాలు మాతర్ం ఆగుతుంది. రెండోది రాతిర్ వచేచ్ పాయ్సింజర టైరన. పది నిమిషాలు ఆగుతుంది. ఈ మదయ్లో 
ఎనోన్ రైళుళ్ వసాత్యి కాని ఏది పావురాలపలిల్లో ఆగవు.  అందుకే సేట్షన మాసట్ర గా చకర్పాణికి ఎకుక్వగా పనిఉండదు. కాకపోతే అతని డూయ్టికి టైం 
అంటు ఉండదు.  రాతిర్ వచేచ్ పాయ్సింజర రైలు పర్తిరోజు ఆలసయ్ంగా రావటం వలల్ అతను చాల సేపు సేట్షన లో ఉండవలసివసుత్ంది. ఆ రైలు వెళేళ్ంతవరకు 
కాచుకుని ఉండాలి. అది వెళిళ్పోతే కాని అతని డూయ్టి పూరిత్కాదు. 

 గదిలోంచి బయటకు వచిచ్ చుటుట్ చూశాడు చకర్పాణి. సేట్షన లో పెదద్గా పర్యాణికులు లేరు.  ముగుగ్రు మాతర్ం ఒక మూల 
కూరుచ్ని పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  అపుప్డే వాతావరణంలో విపరీతమైన మారుప్ వచిచ్ంది. ఆకాశం మేఘాలతో పూరిత్గా నిండిపోయింది.  
నలల్చీర కపుప్కునన్టుట్ ఆకాశం పూరిత్గా కారుమబుబ్లతో నిండిపోయింది.  గాలివేగంగా వీసోత్ంది. ఏ సమయంలోనే అయిన వరష్ం వచేచ్ సూచన 
కనిపిసుత్ంది.  

 అతను ఊహించింది నిజమైంది. సనన్గా వరష్ం మొదలైంది.  అసలే పాయ్సింజర రైలు. ఏ రోజు టైంకు వచిచ్న పాపాన 
పోలేదు. ఇపుప్డు ఈ వరష్ం కూడా తోడైతే ఇక చెపప్వలసిన పనిలేదు.  రాతర్ంతా జాగరణ చెయయ్వలసివసుత్ంది. ఈ రకంగాఆలోచిసూత్ చకర్పాణి లోపలికి 
వెళళ్బోతుంటే అపుప్డే ఒక అమామ్యి అతనికి ఎదురుపడింది. చాల పెదిద్ంటి అమామ్యిలా ఉంది. ఖరీదైన చీర జాకెటుట్ వేసుకుంది. అది కాదు అతనిన్ 
ఆశచ్రయ్ం పరుసుత్ంది. ఒంటినిండా నగలు దిగేసుకుంది. సాధారణంగా రాతిర్వేళ పర్యాణం చేసేటపుప్డు ఎవరు ఇనిన్ నగలు పెటుట్కుని పర్యాణం 
చెయయ్రు. 

 “అంకుల హైదరాబాదు పాయ్సింజర ఎపుప్డు వసుత్ంది?”అడిగింది. 
 “ఇంకో గంటలో రావాలి. కాని ఈ వాతావరణం చూసుత్ంటే ఎపుప్డు వసుత్ందో చెపప్లేను”అనాన్డు చకర్పాణి. 
 “వరష్ం వసుత్ంది లోపల కూరోచ్వచాచ్?”అడిగింది ఆ అమామ్యి. 
 “నిరభయ్ంతరంగా వెళిళ్ కూరోచ్. దీనికి పరిమ్షన అవసరంలేదు”అనాన్డు చకర్పాణి. 
 ఆమె ఠీవిగా నడుసూత్ వెళిళ్ బెంచిమీద కూరుచ్ంది. 
 చకర్పాణి ఆమెకు ఎదురుగా కూరుచ్ని “ఎకక్డికి వెళాళ్లి?”అని అడిగాడు. 
 “హైదరాబాదు.” 
 “ఒకక్దానివే వెళుతునాన్వా? తోడుగా ఎవరు లేరా?” 
 “నాతో మా బావ వసుత్నాన్డు. తనకు ఏదో అరజ్ంట పనిపడింది. ననున్ ముందు వెళిళ్టికెటుట్ తీసుకోమని చెపిప్ తరువాత తను 

వసాత్నని చెపాప్డు.” 
 “నీ పేరు ఏమిటమామ్? ఇలా అడుగుతునన్ందుకు ఏం అనుకోకు. నీ తండిర్లాంటి వాడిని.” 
 “ఫరావ్లేదు అంకుల నా పేరు సావ్తి.” 
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 ఆ పేరు వినగానే ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడాడ్డు చకర్పాణి. 
 “ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. నా కూతురు పేరు కూడా సావ్తి.” 
 “మీకు నా లాంటి కూతురు ఉందనన్మాట.” 
 “ఉండేది కాని పర్సుధ్తం ఇకక్డ లేదు.” 
 “ఎకక్డ ఉంది. సిటిలో చదువుకుంటుందా?” 
 “ఈ పర్పంచం విడిచి వెళిళ్పోయిందమామ్” అనాన్డు విచారంగా చకర్పాణి. 
 “వెరిసారీ అంకుల.  మీ అమామ్యిని గురుత్చేసి అనవసరంగా మీకు బాధ కలిగించాను”అంది ఆ సానుభూతిగా 
 “ఇంతకి మీ అమామ్యి ఎలా చనిపోయింది? జబుబ్చేసి చనిపోయిందా?”      
 “జబుబ్తో చనిపోయి ఉంటే ఇంత బాధపడేవాడిని కాను. నా ఖరమ్ అనుకుని సరిపెటుట్కునేవాడిని. కాని ఒక నీచుడిని నమిమ్ 

మోసపోయింది. వాడు నా కూతురిన పేర్మించినటుట్ పేర్మించి కోరిక తీరుచ్కుని పారిపోయాడు. ఆ అవమానం తటుట్కోలేక నా కూతురు మానసీక వేదనతో 
చనిపోయింది. నినున్చూసుత్ంటే నా కూతురిని చూసినటుట్గా ఉంది.  పైగా నీ పేరు కూడా సావ్తి కావటం ఇంకా ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. భగవంతుడే నా 
కూతురిని నీ రూపంలో చూపించాడని తోచింది. అందుకే పని గటుట్కుని నినున్ పలకరించాను”అనాన్డు చకర్పాణి. 

 ఆ అమామ్యి ఏదో మాటాల్డబోయింది. ఇపుప్డే వసాత్నని చెపిప్ చకర్పాణి వెళాళ్డు. వరష్ం యడతేరిపిలేకుండ ఇంకా కురుసుత్నే 
ఉంది. అపుప్డపుప్డు ఢాం అంటు ఎకక్డో పిడుగుపడిన చపుప్డు చెవులను బదద్లు చేసోత్ంది.  దానికి తోడు కళుళ్ మిరమిటుల్ గొలిపే మెరుపులు. ఒకక్ 
మాటలో చెపాప్లంటే వాతావరణం భీభీతస్ంగా ఉంది. ఈ రోజు పాయ్సింజర రైలు పరిసిధ్తి ఇంతే. అది ఎపుప్డు వసుత్ందో ఎవరు ఊహించలేరు. ఈ 
విషయం మాతర్ం చకర్పాణి ఆ అమామ్యితో చెపప్లేదు.  

 “మిమమ్లిన్ ఒక పర్శన్ అడుగుతాను ఏం అనుకోరు కదా?”అంది ఆ అమామ్యి.  
 “నిరభయ్ంతరంగా అడుగు. ఏం అనుకోను “ అనాన్డు చకర్పాణి. 
 “మీ అమామ్యి చనిపోయిందని చెపాప్రు కదా. ఎలా చనిపోయిందా తెలుసుకోవాలని ఉంది అంకుల.  మీకు ఇషట్మైతే ఆమె 

గురించి చెపప్ండి”. 
 “చెపాత్ను విని తటుట్కోగలవా అని నా భయం.  అంత దయనీయంగా ఉంటుంది నా సావ్తి కధ.” 
 “ఫరావ్లేదు చెపప్ండి”అని సరుద్కుని కూరుచ్ంది ఆ అమామ్యి. 
 “సావ్తి నాకు ఒకక్గానొకక్ కూతురు.  చినన్తనంలోనే  తలిల్ని కోలోప్యింది. అపప్టినుంచి నేను తలిల్ తండిర్ని అయి పెంచి 

పెదద్ చేశాను. ఏ కషట్ం రాకుండ కంటికి రెపప్లా చూసుకునాన్ను. తను ఏది కావాలని అడిగిన వెంటనే తెచిచ్ఇచేచ్వాడిని.  చినన్ విషయానికి కూడా ఆమెకు 
కషట్ం రాకుండ చూసుకునాన్ను. ఒక మాటలో చెపాప్లంటే ఒక మహారాణిలా పెంచాను. నాది సేట్షన మాసట్ర ఉదోయ్గం. పర్తిరెండు సంవతస్రాలకు బదీలీలు 
తపప్నిసరి. పర్భుతవ్ం ననున్ సిటి ఏరియాకు టార్నస్ ఫర చెయయ్కుండ పర్తి సారి పావురాలపలిల్ లాంటి చినన్ ఉళళ్కు బదిలీ చేసేది. అకక్డ చదువుకోవటానికి 
పెదద్గా వసతులు ఉండవు. మంచి సూక్లస్ కాని కాలేజిలు కాని లేవు. అందుకే సావ్తిని సిటిలో హాసట్ల లోఉంచి చదివించాను.” 

 “నాకు సావ్తి తపప్ ఈ పర్పంచంలో వేరేవరులేరు. ఆమెను సంవతస్రాలతరబడి విడిచి ఉండటం చాల కషట్ంగా తోచేది. 
సావ్తి కూడా నాకు దూరంగా ఉండటం ఇషట్పడేది కాదు. కాని నా కూతురు భవిషయ్తుత్ బాగుండాలని ఆమె అభివృదిద్లోకి రావాలని నా కోరిక జీవితాశం. 
అందుకే మనసుస్లో ఎంత కషట్ంగా ఉనాన్ అనిన్ దిగమింగుకుని సావ్తిని పంపించాను. ఆమె వెళిళ్న తరవాత ఒంటరితనంతో నేను ఎంత బాధపడాడ్నో ఆ 
దేవుడికే తెలుసు. ఒకోక్కోక్సారి పిచిచ్పటటినటుట్గా ఉండేది.” 

 “సూక్ల చదువు అయిన తరువాత సావ్తి కాలేజికి వచిచ్ంది. తను ఎపుప్డు చదువులో ముందుండేది. పర్తి కాల్సులో మెరిట 
లో విజయం సాధించేది. ఆమెను బాగాచదివించి ఉనన్త శిఖరం మీద పెటాట్లి. పర్తి నిమిషం ఇదే ఆలోచించేవాడిని. సావ్తి కూడా నా మనసుస్ తెలుసుకుని 
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దానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేది. రోజులు గడుసుత్నాన్యి. సావ్తి డిగిర్ ఫైనల ఇయర కు వచిచ్ంది. డిగిర్ అయిన తరువాత ఆమెను ఐఏయస కు 
కూరోచ్పెటాట్లని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందుకే ఆమె పరీక్షలు ఎపుప్డు పూరిత్అవుతాయా ఎపుప్డు ఇంటికి వసుత్ందా అని ఆతర్ంగా ఎదురుచూసేవాడిని. “ 

 “డిగిర్ చివరిసంతవతస్రం ఆఖరి సెమిసట్ర పరీక్షలు రాసి ఇంటికి వచిచ్ంది నా కూతురు. నా సంతోషానికి అవధులు లేకుండ 
పోయింది.  కొనిన్ రోజులు విశార్ంతి తీసుకోనిచిచ్ తరువాత ఐఏయస పరీక్ష గురించి మాటాల్డాలని అనుకునాన్ను. ఒకరోజు నా సేన్హితుడు రాజగోపాల 
మా ఇంటికి వచాచ్డు. అతను నాకు ఎంతో ఆతీమ్యుడు. ఇదద్రం చినన్తనంలో ఒకే సూక్లులో చదివాం. తరువాత అతను కాలేజి చదవు చదవటానికి వేరే 
ఊరికి వెళాళ్డు. నేను మా ఊళోళ్నే లోకల కాలేజిలో చేరాను. “ 

 “శారీరకంగా మేము దూరం అయిన తరుచు ఉతత్రాలు రాసుకునేవాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు ఫోన లో మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. 
అపప్టిలో సెల ఫోనస్ కాని లాండ లైన ఫోనస్ కాని విరివిగా ఉండేవి కావు. అందుకే అతను పోసట్ ఆఫీసకు కాల చేసేవాడు. అతనికి నాకంటే రెండు 
సంవతస్రాలు ముందు పెళళ్యింది. వాడికి ఒకక్డే కొడుకు. కంపూయ్టర కోరస్ లో పెదద్ డిగీర్ తీసుకుని పెదద్ కంపెనిలో సాఫట్ వేర ఇంజీనీర గా చేరాడు. 
మనిషి చూడటానికి చాల బాగుంటాడు. తనకు సావ్తిని కోడలిగా చేసుకోవాలని చెపాప్డు. “ 

 “ నాకు సంతోషంతో మాటలు రాలేదు. ఇది కలా నిజమా అనన్ సందేహంలో పడిపోయాను. తరువాత సంతోషంతో 
ఊగిపోయాను. నిజానికి సావ్తికి ఇంతకంటే మంచి సంబంధం నేను తీసుకురాలేను.అదృషట్ం కొదిద్ ఒక  గొపప్ సంబంధం ననున్ వెతుకుక్ంటు వచిచ్ంది. 
పైగా రాజగోపాల కొడుకులో ఒంక పెటట్టానికి నాకు ఏం కనిపించేదు. నా సాధ్నంలో ఇంకేవరైన ఉంటే వెంటనే సరే అనేవారు. కాని నేను అలా 
అనలేకపోయాను. ఒకసారి సావ్తితో మాటాల్డి తరువాత నా నిరణ్యం చెపాత్నని అనాన్ను.  రాజగోపాల ఏం అనుకోలేదు. చిరునవువ్తో అలాగే అనాన్డు. “ 

 “ఒకరోజు సావ్తి మంచి మూడ లో ఉండటం చూసి పెళిళ్ పర్సాత్వన తీసుకువచాచ్ను. కాబోయే పెళిళ్కొడుకు ఫోటో కూడా 
చూపించాను. ఆ ఫోటో చూసి ఎగిరిగెంతెసి పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటుందని భావించాను. సంతోషంతో ఆమె మొహం వెలిగిపోతుందని అనుకునాన్ను. కాని 
అలాంటిది ఏం జరగలేదు. నేను అనుకునన్ది ఒకటి జరిగింది ఇంకోకటి. పెళిళ్కొడుకు ఫోటో చూడగానే నా కూతరు మొహం సునన్ం కొటిట్నటుట్ తెలల్గా 
పాలిపోయింది. ఒకక్ క్షణం పాటు నాతో ఏం మాటాల్డలేకపోయింది. తరువాత మెలల్గా తేరుకుని అంది.  

 “నీ మాట కాదంటునన్ందుకు ఏం అనుకోకు నానన్. నాకు ఈ సంబంధం ఎంత మాతర్ం ఇషట్ంలేదు. నేను ఇదివరకే ఒక 
అబాబ్యిని పేర్మించాను. అతను కూడా ననున్ ఎంతో ఇషట్పడాడ్డు. ఇదద్రం పెళిళ్చేసుకోవాలని తీరామ్నించుకునాన్ం. ఈ విషయం నీకు చెపాప్లని ఎనోన్సారుల్ 
అనుకునాన్ను. కాని ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. ఇపుప్డు  ఈ పర్సాత్వన వచిచ్ంది కనుక చెపుప్తునాన్ను అంది.” 

 “ఇంతకి ఆ అబాబ్యి ఎవరు? “శాంతంగానే అడిగాను. 
 “లోకల యం.యల ఏ ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఇదద్రం ఒకే కాలేజిలో చదువుకుంటునాన్ం. పైగా అతను నా కాల్స మెట. 

నేనంటే చాల ఇషట్ం తనకి. ననున్ విడిచి ఒకక్ క్షణం కూడా ఉండలేడు. నువువ్ సరేనంటే అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటాను”అంది చినన్పిలల్లా. 
 వెంటనే నాకేం మాటాల్డాలో తోచలేదు. ఆ యం.యల ఏ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. దాదాపు పది అవినీతి కేసులలో 

అతను ఇరుకుక్పోయాడు. అతని మీద సిబిఐ దరాయ్పుత్ కూడా మొదలైంది. ఈ విషయం అనిన్ పేపరస్ లోను పర్ముఖంగా వచాచ్యి. అయిన సావ్తికి  ఈ 
విషయం ఎలా తెలియలేదా అని ఆశచ్రయ్పోయాను. ఒక వేళ అబాబ్యి మంచివాడే కావచుచ్. నేను మనసుస్ మారుచ్కుని ఈ సంబంధానికి సరే అనవచుచ్. 
కాని యం.యల. ఏ ఒపుప్కుంటాడా. అతని అంతసుధ్కి నా అంతసుధ్కి భూమికి ఆకాశానికి ఉనన్ంత తేడాఉంది. ఒక సామానయ్మైన సేట్షన మాసట్ర తో 
సంబంధం కలుపుకుంటాడా అతను. 

 అదే విషయం సావ్తికి చెపాప్ను. 
 “తండిర్ చెడవాడే కావచుచ్. కాని అబాబ్యి చాల మంచివాడు నానన్. ఒకవేళ అతని తండిర్ ఈ పెళిళ్కి ఒపుప్కోకపోతే ఏం 

ఫరావ్లేదు. తండిర్ని ఎదిరించి ధైరయ్ంగా ననున్ పెళిళ్చేసుకుంటాడు. అ నమమ్కం నాకుంది”అంది సావ్తి. 
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 కాని నాకు మాతర్ం ఏ మాతర్ం నమమ్కం కలగలేదు. రాజకీయనాయకుల సంగతి నాకు బాగా తెలుసు. అందుకే సావ్తిని 
అతనిన్ మరచిపోమని చెపాప్ను. నేను తెచిచ్న సంబంధానకి ఒపుప్కోమని మెలల్గా చెపాప్ను. కాని సావ్తి వినిపించుకోలేదు. తను పటిట్న కుందెలుకు మూడే 
కాళుళ్ అనన్టుట్గా పర్వరిత్ంచింది. అతనిన్ తపప్ ఇంకేవరిని పెళిళ్చేసుకోనని ఖరాఖండిగా చెపిప్ంది. 

 ఇంత శాంతంగాచెపిప్న సావ్తి వినకపోయేసరికి నా సహనం పూరిత్గా పోయింది. కోపంతో ఊగిపోయాను. ఆరునూరైన నేను 
తెచిచ్న సంబంధం చేసుకోవాలని లేకపోతే నా చావు చూసాత్వని బెదిరించాను. దాంతో సావ్తి ఏడుసూత్ తన గదిలోకి వెళిళ్ గడియవేసుకుంది. ఆ రాతిర్ ఆమె 
భోజనం కూడా చెయయ్లేదు. నేను చాలసారుల్ తలుపు తటిట్ పిలిచాను. కాని లోపలనుంచి ఎలాంటి జవాబు రాలేదు. నాకు కూడా ఆరోజు భోజనం 
చెయాయ్లనిపించలేదు. అలాగే ఖాళీ కడుపుతో పడుకునాన్ను. “ 

 “మరుసటి రోజు ఉదయం కొంచం ఆలసయ్ంగా నిదర్లేచాను. రాతిర్ జరిగిన సంఘటన గురుత్కువచిచ్ంది. వెంటనే లేచి సావ్తి 
గదిలోకి వెళాళ్ను. తలుపులు బారాల్ తెరిచిఉనాన్యి. లోపల సావ్తి లేదు. ఆమెతో పాటు ఆమెకు సంబంధించిన సామానులు లేవు. ఇలల్ంతా వెతికాను. 
ఎకక్డ కనిపించలేదు. దాంతోనాకు అంతా అరద్మైంది. నేను అనుకునన్ంతపని చేసాత్నని భయపడి నా కూతురు ఇంటోల్ంచి పారిపోయింది. పచిచ్గా 
చెపాప్లంటే లేచిపోయింది. అది నిజమే అని నిరూపిసూత్ టిపాయ మీద ఆమె రాసిన ఉతత్రం కనిపించింది. అందులో రెండు వాకాయ్లు మాతర్ం ఉనాన్యి. 

 “నానన్గారు నేను వెళిళ్పోతునాన్ను. నాకోసం వెతకొదుద్. పెళిళ్ చేసుకునన్ తరువాత  నా భరత్తో మీ ముందు ఉంటాను.” 
 “ఉతత్రం పటుట్కుని నేలమీద కూలిపోయాను. ఆ షాక నుంచి తేరుకోవటానికి నాకు పది రోజులు పటిట్ంది. ఇనిన్ రోజులు 

గడిచిన సావ్తి మాతర్ం రాలేదు. బహుశా నా మీద కోపంగా ఉండిఉంటుంది. తవ్రలోనే వసుత్ందని సరిపెటుట్కునాన్ను. కాని నెలరోజులు గడిచిన ఆమె జాడ 
లేదు. కనీసం నాకు కాల కూడా చెయయ్లేదు. నాకు చాల భయం వేసింది.  పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్ను.” 

 “రోజులు గడిచిన సావ్తి జాడమాతర్ం తెలియలేదు. ఎకక్డుందో ఏం చేసుత్ందో అని పర్తిక్షణం తలల్డిలిల్పోయాను. ఎలోగో 
మనసుస్ కుదుటపరుచుకుని నా రొటిన జీవితంలో పడిపోయాను. ఆరునెలలు గడిచాయి. ఒకరోజు ఆఫీసునుంచి లేటుగా వచాచ్ను. గుమమ్ం దగగ్ర ఒక 
ఆకారం కనిపించింది. చీకటిగా ఉండటం వలల్ ఆ ఆకారం మొహం కొంచం కూడా కనిపించలేదు.  ఎవరమామ్ నువువ్ “ అని అడిగాను.  

 “నేను నానన్ సావ్తిని “అని నా కూతురు గొంతు వినిపించింది.  
 ఆశచ్రయ్ం సంతోషం ననున్ ఒకక్సారిగా కుదిపేశాయి.  ఆ సమయంలో ఆ బలం ఉతాస్హం ఎలా వచాచ్యో తెలియదు 

వేగంగా వెళిళ్ సావ్తిని దగగ్రకు తీసుకునాన్ను. వెకిక్వెకిక్ ఏడుసూత్ ననున్ చుటుట్కుపోయింది. మెలల్గా నడిపించుకుంటు లోపలికి తీసుకువెళాళ్ను. లైటు 
వెలుగులో ఆమెను చూసిన నేను కటార్యిలా బిగుసుకుపోయాను.  నా మైండ బాల్ంక అయిపోయిన ఫీలింగ కలిగింది. నా సావ్తి వాలకం పూరిత్గా 
మారిపోయింది. అపుప్డు ఉనన్ సావ్తికి ఇపుప్డు నా కళళ్ ముందు ఉనన్ సావ్తికి ఎంతో తేడా ఉంది.  అపుప్డు అందంగా బారీబ్డాల లా ఉండేది. ఇపుప్డు 
చిరిగి పోయిన మాములు బొమామ్లా ఉంది. శరీరం మీద నలల్ని మచచ్లు కొటోట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్నాన్యి. సావ్తి ఏదో జబుబ్తో బాధపడుతుందని నాకు 
అరధ్మైంది.” 

 కొంచంసేపటితరువాత తేరుకుని అసలు కధ చెపిప్ంది సావ్తి.  
 “అతను ననున్ దారుణంగా మోసం చేశాడు. పెళిళ్ చేసుకుంటానని నమిమ్ంచి గొంతు కోశాడు. తన కోరికను తీరుచ్కని నా 

జీవితానిన్ సరవ్నాశనం చేశాడు.  అంతటితో విడిచిపెటట్కుండ డబుబ్కోసం ననున్ ఒక బోర్తల కంపెనికి అమేమ్శాడు.  అకక్డనుంచి తపిప్ంచుకోవాలని 
ఎంతో పర్యతిన్ంచాను. కాని వీలుకాలేదు. పైగా యజమానురాలితో చావు దెబబ్లు తినాన్ను.  కుకక్ను కొటిట్నటుట్ కొటిట్ంది. ఇంకోసారి తపిప్ంచుకుంటే 
చంపేసాత్నని బెదిరించింది. ఆ తరువాత నేను మళిళ్ తపిప్ంచుకోవటానికి పర్యతిన్ంచలేదు. నా ఖరమ్ ఇంతే అని సరిపెటుట్కునాన్ను. నీ మాటలు విననందుకు 
నాకు తగిన శాసీత్ జరిగిందని అనుకునాన్ను. అందుకే మానసీకంగా శారీరకంగా అనిన్టికి సిదద్మైపోయాను. “ 

 “కొనిన్ రోజుల తరువాత నా అదృషట్ం బాగుంది. ఒక యన జీ వో సంసద్ పోలీసుల సహయంతో మా బోర్తల మీద 
దాడిచేసింది. యజమానురాలితో సహ ఆమె అనుచరులందరిన అరెసట్ చేసింది. అకక్డ నా లాంటి వాళుళ్ చాల మంది ఉనాన్రు. వాళళ్కు డబుబ్ ఇచిచ్ 
వాళళ్వాళళ్ ఊరికి పంపించేసింది. ఆ విధంగా నేను ఇకక్డికి చేరుకునాన్ను. ననున్ క్షమించు నానన్. ఆ రోజు నీ మాటలు విని ఉంటే నా జీవితం ఇలా 
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ఉండేది కాదు. నా మూరఖ్తవ్ం వలల్ నా పరువుతో పాటు మన ఇంటి పరువు కూడా మంటకలిపాను.  సమాజం నినున్  చీదరించుకునేలా చేశాను. అందుకు 
ననున్ క్షమిసాత్వా నానన్”అంది. 

 నా తండిర్ మనసుస్ తలల్డిలిల్పోయింది. వెంటనే మరునాడు ఆమెను మంచి హాసప్టల లో చేరాచ్ను. రెండు రోజుల వరకు 
సావ్తి బాగానే ఉంది. టీర్ట మెంట కు రెసాప్ండ అయింది. కాని మూడో రోజు ఏమైందో తెలియదు. పరిసిధ్తి విషమించింది. ఆమెను కాపాడటానికి డాకట్రస్ 
ఎంతో పర్యతిన్ంచారు. కాని ఏం లాభం లేకుండ పోయింది. సావ్తి చనిపోయింది. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కూతరు ననున్ శాశవ్తంగా విడిచి దూరతీరాలకు 
వెళిళ్పోయింది. నా జీవితానిన్ నిసాస్రంగా చేసి మరి వెళిళ్ంది.” 

 “సావ్తి వెళిళ్ పోయిన తరువాత నాకు జీవితం మీద విరకిత్కలిగింది. ఒకోక్కోక్సారి ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన వచేచ్ది. 
కాని చావటానికి ధైరయ్ం చాలలేదు. జీవితం అనేది జీవించటానికి చావటానికి కాదు అనన్ మాటలు గురుత్కువచిచ్ ఆగిపోయాను. ఆ క్షణం నుంచి సావ్తిని 
తలుచుకుంటు ఇలా బతుకుతునాన్ను ఇది నా కధ “అని ముగించాడు చకర్పాణి. 

 అతని కళళ్లో నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి.  
 “బాధపడకండి అంకుల”అంది పేలవంగా ఆ అమామ్యి. 
 ఈ కధతో సంబంధం లేకుండ బయట మాతర్ం ఇంకా వరష్ం కురుసుత్నే ఉంది. ఇపుప్డిపుప్డే తగేగ్లా కనిపించటం లేదు. 
 “సార ఇంకో అరగంటలో రైలు వసుత్ంది సార”అనాన్డు కంగారుగా ఓబలేసు. 
 “రామామ్ టికెట ఇసాత్ను”అని లేచి రిఫెర్ష రూమ లోకి వెళాళ్డు చకర్పాణి.  అతను శుభర్ంగా మొహం కడుకుక్ని వచేచ్సరికి 

బెంచి మీద కూరుచ్నన్ ఆ అమామ్యి లేదు. ఆమె బాయ్గ కూడా లేదు.  
 “ఓబలేసు ఆ అమామ్యి ఏమైంది?”అడిగాడు చకర్పాణి. 
 “వెళిళ్పోయింది సార “అనాన్డు ఓబలేసు. 
 “ఒకసారి బయట ఉందేమో చూసి రా”అని ఓబలేసును పంపించాడు చకర్పాణి.  
 క్షణం తరువాత తిరిగివచాచ్డు ఓబలేసు.  
 “సార ఆ అమామ్యి ఎకక్డ కనిపించలేదు”అనిచావు కబురు చలల్గా చెపాప్డు. 
 అంతవరకు ఉదేవ్కంతో ఉనన్ చకర్పాణి మొహంలో ఎంతో రీలీఫ కనిపించింది.  గటిట్గా ఒకసారి లోపలికి గాలి పీలీచ్ పెదద్గా 

నవావ్డు.  
 “ఎందుకు సార అలా నవువ్తునాన్రు?”ఆడిగాడు ఆశచ్రయ్ంగా ఓబలేసు. 
 “నా కధ రకిత్కటిట్నందుకు నవువ్తునాన్ను. నా నటన ఆసాక్రడ్ అవారడ్ లెవల లో ఉనన్ందుకు నవువ్తునాన్ను. నీకు తెలియని 

విషయం చెపాత్ను విను. ఆ అమామ్యి ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు.  ఈ ఊరి మోతుబరి రాజారావుగారి కూతురు. ఎవడో అనామకుడిని పేర్మించినటుట్ంది. 
ఆ విషయం తండిర్కి చెపప్టానికి భయపడింది. ఒకవేళ చెపిప్న తండిర్ తన పేర్మను అంగీకరించడని గర్హించింది. అందుకే పిర్యుడితో పారిపోవాలని 
పధకం వేసింది. ఆమెను పేర్మించినవాడు ఒక లోఫర. అందుకే నగలతో రమమ్ని చెపిప్ ఉంటాడు. ఈ అమామ్యి అతని మాటలు నమిమ్ ఇంటోల్ ఉనన్ నగలు 
వేసుకుని వచిచ్ంది.  నాతో బావతోడు వసుత్నాన్డని చెపిప్ంది. ఒకవేళ నిజంగా బావ ఉంటే అతను ఆమెను ఇలా రానిచేచ్వాడు కాడు. దాంతో నాకు అంతా 
అరధ్మైంది.  మాములుగా ఆమెకు నచచ్చెపిప్ పంపించవచుచ్. ఇంత పెదద్ నాటకం ఆడవలసిన అవసరం లేదు. కాని ఈ కాలపు అమామ్యిలు అబాబ్యిలకు 
మంచి మాటలు రుచించవు. సలహాలు అసలు పడవు. అందుకే సెంటిమెంట తో కొటాట్లని అనుకునాన్ను. మనిషి దేనికైన లొంగకపోవచుచ్ కాని 
సెంటిమెంట కు మాతర్ం తపప్కుండ లొంగిపోతాడు. ముఖయ్ంగా భారతీయులు తపప్కుండ లొంగిపోతారు. దానికి కారణం భారతీయుల జీవితాలు చాల 
వరకు సెంటిమెంటస్ తో ముడిపడిఉంటాయి.  అందుకే నాకు ఒక కూతురు ఉనన్టుట్ తన పేరు సావ్తి అని ఒక కధ అలాల్ను. ఆ కధకు దయనీయమైన 
సెంటిమెంట ను జోడించాను. దాంతో కధ రకిత్కటిట్ంది. పిచిచ్ అమామ్యి నా మాటలు నిజమని నమిమ్ంది. తను ఎంత పెదద్ తపుప్చేసుత్ందో గర్హించింది. తన 
జీవితం కూడా నా కూతురి జీవితం లాగా అయిపోకుడదని తెలుసుకుంది. అందుకే నాతో చెపప్కుండ వెళిళ్పోయింది. ఇపుప్డు నాకు చాల సంతోషంగా 
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ఊరంతా సందడి                     ఉదయలకిష్  ముపప్లనేని 

ఉంది. నేను అనుకునన్ పని విజయవంతంగా పూరిత్అయింది. రాజారావు నాకు పెదద్గా సేన్హితుడు కాడు. కాని అతని గురించి బాగా తెలుసు. చాల 
మంచివాడు. సహృదయుడు. ఎంతో మరాయ్దగా మాటాల్డతాడు. అతని ఒకక్గానొకక్ కూతరి జీవితం నాశనం కాకుండ కాపాడగలిగాను. ఆ అవకాశం 
భగవంతుడు  ఇచిచ్నందుకు చాల ఆనందంగా ఉంది”అని ముగించాడు చకర్పాణి. 

 తరువాత ఇదద్రు గదిలోంచి బయటకు వచాచ్రు. అపుప్డే వరష్ం వెలిసింది. ఓబలేసు పచచ్జెండపటుట్కుని ఊపాడు. క్షణం 
తరువాత రైలు మెలల్గా వచిచ్ పాల్ట ఫారం మీద ఆగింది. అపుప్డే ఒక యువకుడు ఎవరి కోసమో వెతుకుతూ చకర్పాణి వైపు వచాచ్డు. అతనే సావ్తి 
పిర్యుడని ఆమె కోసమే వాడు వెతుకుతునాన్డని చకర్పాణికి అరధ్మైంది. ఈ విషయం చకర్పాణి మాతర్ం  అతనికి చెపప్లేదు. చెపప్వలసిన అవసరం అతనికి 
లేదు. వాడే తెలుసుకుని నిరుతాస్హంతో వెళిళ్పోతాడు 

 చకర్పాణి ఊహించినటుట్గానే జరిగింది. పదినిమిషాలు ఆ యువకుడు సేట్షన అంతా తిరిగాడు. చివరకు నీరసంగా సేట్షన 
లోంచి బయటకు వెళిళ్పోయాడు.  

PPP 

         
      రఘురామయయ్గారి మనవరాలికి పెళిళ్చేయాలనుకుంటునాన్రు. సంబంధాలు రెండు మూడు చూసి పెటుట్కునాన్రు. నాయనమమ్ నాగరతన్మమ్గారు 
"ఏవండీ ఈ రోజు గురువారం శాసిత్గారి దగగ్రకు వెళిళ్ సంబంధాలు గురించి చెపిప్ ఎపుప్డు మంచిరోజులో కనుకుక్రండి" అనాన్రు. 

ఆయనతోపాటు చినాన్డు పెరటోల్ కాసిన గుమమ్డికాయ, చకెక్రకేళీ హసత్ంతో బయలుదేరాడు. 
"ఇంటికి చినన్ చినన్ మరమమ్తుత్ పనులునాన్యి. వడిడ్ కోటయయ్కు, అలాగే వడర్ంగి కోటేశవ్రార్వుకు కూడా కబురు చేయండి. ఆ తరావ్త సునాన్లు, 

రంగుల పనులు ఉండనే ఉనాన్యి. నానన్ రామారావుకి అనీన్ ఒకక్సారే అయితే ఇబబ్ంది”  అమమ్ అరుంధతమమ్ చెపిప్ంది.  
ఊళోళ్కి దూదేకుల బాబావలి సరంజామాతో దిగాడు. అలుల్డికి అమామ్యికి బూరగదూది పరుపులు కుటిట్ంచాలని అమమ్కోరిక. ఎండిన 

కాయనుండి దూది వడికి మెతత్టి ఇపరుపులు, దిళుళ్ తయారు చేశాడు బాబావలి. గుండెలనిండా దుముమ్ నింపుకుని పటుట్ పరుపులు కుటిట్ ఇచిచ్న ఆ 
కషట్జీవిని ఆ తరావ్త ఎంత ఎతుత్ పరుపులమీద పడుకునాన్ మరువగలమా!? 

సంబంధం ఖాయం అయింది. లగన్పతిర్క వార్సుకుని పసుపు కొటట్టంతో పెళిళ్పనులు పరుగందుకునాన్యి. "పెళిళ్పనులు మొదలు పెటాట్రా?" 
అంటూ  పచారీ కొటుట్ లింగయయ్గారు తాతయయ్గారిని పలకరిసూత్ గేటు తీసుకుని వరండాలోకి వచాచ్రు.  

"రావయాయ్ లింగయాయ్ కూరోచ్" అంటూ  కురీచ్ చూపించారు తాతయయ్గారు. 
"మా పెదాద్డు బాపటల్లో హోల సేల షాపు పెటాట్డు. పెళిళ్కి పెదద్ ఎతుత్న సరుకులు కావాలికదా. నాణయ్మైన సరుకులు మనకోసం ధరలు కూడా 

చూసి వేసాత్డు. మీతో చెపాద్మని వచాచ్ను" అనాన్రు లింగయయ్గారు. 
"అలాగే లేవయాయ్ అకక్డే తెపిప్దాద్ం" భరోసా ఇచాచ్రు తాతయయ్గారు. కాసేపు ఆ సంగతులూ, ఈ సంగతులు మాటాల్డి కాఫీ తార్గి వెళాళ్రు 

లింగయయ్గారు. 
జాండర్ పేట నుండి పేరయయ్గారు ఆయన తముమ్డు వాళళ్ మగాగ్ల మీద నేసిన చీరలు, పంచెలు, పరికిణీలు బటట్ల మూటలతో వచాచ్రు. ఆ రోజు 

పెళిళ్ంటోల్ ఎంతెంత సందడో. ఎవరికి కావలసినవి వాళుళ్ ఎనున్కోవటం, మళీళ్ మళీళ్ చూసుకోవటం. పెళిళ్బటట్లు, తలంబార్ల బటట్లు పెళిళ్కి 
నాలుగురోజుల ముందే నేయించి తీసుకొసాత్నని సంతోషంగా బయలుదేరి వెళాళ్రు పేరయయ్గారు. 
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"రారా భదర్యాయ్ నీకే కబురు చేయాలనుకుంటునాన్ను. నీవే వచాచ్వు" వాకిటోల్ చూడగానే సంతోషంతో ఎదురు వచిచ్ పలకరించి కూరోచ్మనాన్రు 
నాయనమమ్. “భదర్యాయ్! మేనమామలు నలుగురు మేనకోడలిని పర్ధానం బుటట్లో తీసుకుని రావాలంటునాన్రు. బుటట్ చకక్గా అందంగా అలిల్ంచు. అలాగే 
కాలిగోళళ్ దగగ్ర వడుల్ పోయటం కోసం, వంటదగగ్ర కావలసిన జలిల్బుటట్లు కూడా కావాలి అంటూ 'అబాబ్య కావలిస్నవి తెపిప్ంచుకోవాలిగా భదర్యయ్కి 
డబుబ్లు తెచిచ్వువ్ ‘ అని చెపిప్” తిను భదర్యాయ్ “ అంటూ లడుల్, బూందీ అరటిపళుళ్  తెచిచ్పెటాట్రు. 

గురువారం మంచిరోజని పందిళుళ్ వేసే సుబాబ్రావు తండీర్, కొడుకులతో వచిచ్ పందిరేసి భోజనాలు చేసి గౌరవంగా ఇంటికెళాళ్రు.  
బజారంతా అతత్రు వాసనే. ఇంకేముందు అతత్రు సాయిబుగారు ఊళోళ్కి వచాచ్రు. ఆయనిన్ చూడగానే అందరికీ ఒకటే హుషారు.  "అతత్రుందా, 

పనీన్రుందా, ఏ సెంటు ఉంది?" ఎవరికి కావలసినవి వాళళ్కు, పెళిళ్కి కావలసిన కరూప్రపు దండలు, పూల గుతుత్లు, పెళిళ్దండల ఆరడ్రంతా ఆయనకే 
మరి. 

 గాజుల రామయయ్ మలారం మోసుకుంటూ పచచ్ని పందిటోల్ కాలుమోపాడు. పండు ముతైత్దువుల నుండి పసిపిలల్లదాకా అందరికీ పండగే. 
ఎవరికి కావలసిన రంగురంగుల గాజులు వాళెళ్నున్కుని చేతులనిండా గాజులేయించుకునాన్రు. పెదాద్ళుళ్ గాజుల మలారానికి, పెళిళ్కూతురు, మిగతా 
వాళుళ్ రామయయ్ కాళళ్కు దండం పెటుట్కునాన్రు. మనసు నిండిన తృపిత్తో నిండుగా దీవించాడు రామయయ్. 

చాకలి వెంకనన్, భారయ్ సరసవ్తిని చేతి చలవ అంటూ పెళిళ్ పనులోల్ ముందుపెడుతునాన్రు. వెంకనన్ వేరే ఊళళ్లోల్ ఉనన్ చుటాట్లందరికీ 
శుభలేఖలు పంచి వచాచ్డు. మగపిలాల్డి పెళళ్యితే 'పర్దానం' బాదయ్తంతా వాళళ్దే మరి. 

మంగలి మంగళవాయిదాయ్లతో, పసుపు కుంకుమలు కానుకలతో గరిక బుడిడ్కోసం బయలుదేరాడు. పెళిళ్రోజు రానే వచిచ్ంది. మంగలి 
శీర్రాములు వేకువ ఝామున సనాన్యి మేళంతో వచిచ్ అందరినీ మేలుకొలుపుతో నిదర్లేపాడు. కుమమ్రి నాగనన్ ఇంటికి మంగళవాయిదాయ్లతో వెళిళ్ 
కానుకలిచిచ్ గరికబుడిడ్ తీసుకొచాచ్రు. పెళిళ్ భోజనాలకి అనన్ం వండి రాసిపోసి దీపారాధన చేసేది నాగనన్ కుటుంబమే.  

బాసికాలకు, మంగళసూతర్ం, నలల్పూసల కోసం వీరాచారిగారింటికి మేళతాళాలతో, కానుకలతో వెళిళ్ తీసుకొచాచ్రు. 
కాలగోళళ్ సమయంలో శీర్రాములు భారయ్ వసంతదే పెతత్నమంతా. "నాకు ఎం.ఎల.ఏ పంచెలు, వసంతకు సిలక్ చీర తెచాచ్రా?" అంటూ 

కోరికలు.  
"మీకు తేకుండా ఉంటామా రాముడూ!" అంటూ నాయనమామ్. 
అంగరంగ వైభవంగా కళాయ్ణం కమనీయంగా జరిగింది. సంకార్ంతి నెల పటాట్రు. గుళోళ్ ధనురామ్సం పూజలు, వేకువఝామునే వచేచ్ 

హరిదాసులు. చినాన్రి తలిల్ చిటిట్ చిటిట్ దోసిలిలో బియయ్ం పోసుత్ంటే వంగి పోయించుకుంటూ ఆయన ఇచేచ్ దీవెనలు ఆ పసి మనసుకు జీవితం అంతా 
గురుత్పెటుట్కుని ఉండే మంతార్లే అవి. 

బుడబుకక్ల వాళుళ్, గంగిరెదుద్ల వాళుళ్, లంబాడీలు  అందరికీ వాకిటోల్ నిలేసిన ధానయ్ం ఒక బసాత్ అయిపోగానే ఇంకోటి ముడి విపుప్తూ 
పంచిపెడుతునాన్రు తాతయయ్గారు. 

PPP 
 అవి..బంగారు రోజులు! పెళిళ్ అంటే ఒక సామూహిక సహజీవన సౌందరయ్ంగా వెలుగొందిన రోజులు..!!  కాలచకర్ం తిరిగితిరిగీ మళీళ్ 

ఎపప్టికైనా ఆ రోజులు తిరిగొసాత్యా!? 
PPP 

 
 

 
 
  

   


