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1. జాహ్నవి, ఆకంక్ష
అకో్బర్ 10,2012.
తెలలవార్మ జామున..
అబబ... తొమ్ముది అయియంది. ఈయన ఇంకా లేవలేదంటి?” అన్న జాహ్ివి చిరాకుగ
అనుకుంటూ, న్నద్రపోతుని ఆదిత్య న్న లేపడాన్నకి ప్రయత్నిస్తంది.
“ఆదిత్య.... ఆదిత్య... ఫోన్ వస్తంది, హాస్పోట్ల్ నుంచి ఏదో అర్జంట కేస్ అంట్..
ప్చ్..లెగువు ఆదిత్య... ఎమర్జన్సీ అంట్” ఆ మాట్లకూ మెలుకువ వచి్నా ఆదిత్య..
“గుడ్ మార్డింగ్ జాను... అకిి లేచిందా?”
“ఆ.. స్కిల్ కి ర్డీ కూడ అయిపోయింది. నేను వెళ్లల డ్రాప్చ చేస్ప వస్తతనులే హాస్పోట్ల్ కి
నువుు వేళ్ళు తొంద్ర్గా”ఆ మాట్లు విని ఆదిత్య బద్ధకంతో
“అబాా! అంత్ అర్జం టా?...”
“ప్చ్ పాపం గంట్ నుంచి కాల్ చేస్కతనే వునిర్ంటే అర్ధం చేస్కి, లేచి వేళ్ళు తొంద్ర్గా నేను
అకిి న్న డ్రాప్చ చేస్ప డైర్క్ట్ గ హాస్పోట్ల్ కి వచే్సత...” అన్న అకిిన్న తీస్కొన్న ఇంటినుంచి
వెళ్లలపోయింది జాహ్ివి
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3 గంట్ల త్ర్మవాత్
ఆపరేషన్ పూర్డత చేస్కొన్న ఆపరేషన్ థియేట్ర్ నుంచి బయట్కి వచి్ జేబు ల్ప ఉని ఫోన్
తీస్ప చూడగా... 25 మ్మస్పీడ్ కాల్ీ ఎవరా అన్న చూస్తత అన్ని జాహ్ివి కాల్ీ, ఏమైంయిందో
ఏంటో అనుకుంటూ వెంట్నే కాల్ చేస్తడు.
కాల్ ల్పఫ్ట్ చేస్ప ఎవరో మగ గంతుతో “హ్ల్ప”అంటార్మ.
అప్పోడు ఆదిత్య.. “హ్ల్ప? ఎవర్ండీ?” అన్న సందహ్ంగా అడిగాడు ఆదిత్య
“బాబు ఎన్ని స్తర్మల కాల్ చేయాల్ప అయాయ... నువుు ఇంకా ఎత్తవేమోనన్న బాడీస్ట న్న మోరాారీ
కి పంపబోతునాిం.”అప్పోడు ఆదిత్య ఆశ్్ర్యం తో
“మొరే్రీ కా? ఎవర్మ మీర్మ? ఎవర్డ బాడీస్ట? అయినా జాను ఫోన్ మీ ద్గగర్ ఉందంటి?”
అన్న ఆదిత్య కంగార్మగ అడుగగా
“ఓ.. న్సకు ఇంకా తెల్పయదా...? మీ ఆవిడకి యాకిీడంట్ అయింది, పకినే స్కిల్ పిలల కూడ
ఉంది మీ కూతుర్మనుకుంట్, ఇద్దర్మ స్తోట్ ల్పనే చన్నపోయార్మ. ఆ విషయం చెపోడాన్నకే
పొద్దదనుంచి కాల్ీ మీద్ కాల్ీ చేస్తనాిం, నువేుమో ఎత్తకపోయే...” అన్న యట్కార్ంగా
సమాధానం ఇచ్చ్డు ఆ పోలీస్ట ఆయన”
“వాట్? ఎం మాటాలడుతునిర్మ మీర్మ? అసలు ఎవర్మ మీర్మ?” అన్న అడిగాడు ఆదిత్య
ఆశ్్ర్యం తో
“బాబు నేను బంజారా హిల్ీ CI న్న.. న్సకు నముకం లేకపోతే గాంధీ హాస్పోట్ల్ మోరాారీకి
వెళ్లల తెలుస్కో.. ఆ ఇంకోటి వెళ్ళుట్ప్పోడు మా ద్గగర్కి వచి్ మీ ఆవిడా వస్తవులు ఉనియ్
తీస్కెళ్ళు”
” అన్న పోలీస్ట అయన కోపంగా అనేసర్డకి
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పోలీస్ట అయన మాట్లు విని ఆదిత్యకి ఎం అర్ధం కాలేద్ద. “చన్నపోట్ం ఏంటి? ఇప్పోడే
వస్తత అన్న వెళ్లలర్మ కదా? నేను వెళ్ళలంటే ఇద్దర్మ బ్రత్నకేవాళ్ళలమో? అసలు నా జీవిత్ం ఏంటి
ఇలా త్యారంది? ఆలా ర్కర్కాల ఆల్పచనలు ఆదిత్యకి వస్తండగా...
ఇంత్ల్ప పోలీస్ట అయన.. “బాబు..” అన్న గటి్గ అర్వగా... ఉల్పకిిపడి ఆదిత్య వెంట్నే
“అయ్యయ! ఇద్ంతా న్నజామా.. వొస్తని ఇప్పోడే” అన్న కంగార్మగ అనిడు ఆదిత్య
ఆ మాట్లు విని ఆదిత్య, కోపంల్ప గటి్గ నర్ీ అన్న అర్వడంతో, ఆదిత్య అర్మప్ప విని
నర్మీలు అంద్రూ ఉనిటండి ఆపరేషన్ థియేట్ర్ ద్గగర్కి వచ్చ్ర్మ.
“నాకోసం పోలీస్ట వాళ్ు నుంచి కాల్ వచి్ందా?” అన్న ఆదిత్య అర్వగా
“వచి్ంది డాక్ర్, ఏదో కేస్ గుర్డంచి అనుకుంట్” అన్న కంగార్మగా చెపిోంది ర్డసెపషన్నస్ట్
“మర్డ ఎంద్దకు పిలవలేద్ద ననుి?”
“మీరే కదా డాక్ర్, ఆపరేషన్ ల్ప ఉనిప్పడు డిస్ర్ా చేయొద్దద అనిర్మ”
“పిచ్చ్ న్సకు? అకిడ జాహ్ివి అకిికి యాకిీడంట్ అయింద్ట్. ఎం చేయమంటావ్
ఇప్పోడు?”ఆ మాట్లు విని ర్డసెపషన్నస్ట్..
“అయ్యయ! స్తరీ డాక్ర్, ఆ విషయం కాల్ చేస్పనా అత్ను చెపోలేద్ద, ఏదో కేస్ గుర్డంచి
మీతో మాటాలడతాను అనిర్మ. డాక్ర్ ఆపరేషన్ ల్ప ఉనిర్ండి అయిపోయాక చెపాతను
అనిను అంతే, న్నజంగా నాకేమ్మ తెలీద్ద డాక్ర్. స్తరీ...”
ఇంత్ల్ప డాక్ర్.. అంటూ డాక్ర్ అన్నల్ పర్డగెతుతకుంటూ ఆదిత్య ద్గగర్కి వచి్
“ర్ండో వార్ి పేషంట్ లక్ష్మికి కార్డియాక్ట అర్స్ట్ వచి్ంది డాక్ర్ అర్జంటగ ర్ండి” అనిడు
ఆలుప్పతో
“నువుు చుస్కి అన్నల్, నేను అర్జంటగ వెళ్ళతని”
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అన్న కంగార్మగా అకిడుించి పర్డగెతుతకుంటూ వెళ్లుపోయాడు ఆదిత్య.
గాంధీ హాస్పోట్ల్ మోరాారీకి వెళ్లల చూడగా.. అకిి జాను మృత్దహాలు సెెచర్ మీద్ వునియి.
ఆదిత్య ఆశ్్ర్యంతోనే వాళ్ు ద్గగర్కి వెళ్లల చూస్ప బాధ త్ట్కోలేక కింద్ పడిపోయాడు. కళ్ళు
ఎర్రగా అయిపోయాయి కాన్స చుకి కన్సిర్మ కూడ కార్్లేద్ద ఆదిత్య. 2,3 గంట్ల్పల త్న
జీవిత్ం త్లకింద్దలు అవుతుంద్న్న ఎప్పోడు ఆల్పచించలేద్ద ఆదిత్య, తాను కూడ డాక్ర్
కదా, ఏమైనా ఛాన్ీ ఉందమో అన్న అకిి జాను దహాలన్న పర్డశీల్పంచ్చడు. కాన్స త్లకి
బలమైనా గాయం అవుడం తో ఇంక ఎం చేయలేము అన్న తెలుస్ కొన్న... అకిడే కింద్
పడిపోయాడు. కొంచం స్తప్ప త్ర్మవాత్ స్తిహితులు విషయం తెలుస్కొన్న హాస్పోట్ల్ కి
రావడం, త్రాుత్ రోజు అకిి జానులకి అంత్యక్రియలు చేయడం..
అన్ని జర్మగుతునియి కాన్స ఆదిత్య మాత్రం ఎవర్డతో ఒకి మాట్ కూడ మాటాలడకుండ, ఒక
చుకి కన్సిర్మ కూడ కార్్కుండ, కొండంత్ బాధ న్న గుండల్పనే దిగమ్మంగుకొన్న ల్పపలే
మద్న పడుతూ, ఒంట్ర్డగ త్న బెడ్ రూమ్ ల్పనే రోజుల పాట కూర్చ్న్న ఉండేవాడు.
ఎవర్మ ఫోన్ చేస్పనా ల్పఫ్ట్ చేస్తవాడు కాద్ద, ఎంత్ మంది బ్రత్నమాలాడటాన్నకి వచి్నా
ఎవర్డతో మాటాలడే వాడు కాద్ద, సర్డగాగ త్ననేవాడు కాద్ద, ఎప్పోడు న్నద్రపోయేవాడో ఎప్పోడు
లేచ్చవాడో కూడ ఎవర్డకీ తెలీద్ద.
పన్న మన్నషి పద్ు, ఆమె భర్త వాచెున్ రామయయ కూడ ఆదిత్య ఇంటోలనే వుండేవాళ్ళు కాన్స..
వాళ్ళు కూడ నెలకి ఒకటి ర్ండు స్తర్మల మాత్రమే చూస్తవార్మ. పద్ు భోజనం కోసం త్లుప్ప
త్డితే త్లుప్ప ద్గగరే పెటి్ వెళ్లుపోమునే వాడు ఆదిత్య.
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2. ఆదితయ
డాక్ర్ ఆదిత్య, కార్డియాలజిస్ట్ అనగా గుండ జబుాలు నయం చేస్త వైద్దయడు. అత్న్న భార్య
పేర్మ జాహ్ివి త్ను కూడ డాక్రే, వాళ్లుద్దర్డకీ ఒక కూతుర్మ, పేర్మ ఆకాంక్షా. ఆదిత్యకి ఎవర్మ
లేర్మ కూతుర్మ, భార్య త్పో. చినిప్పోడే త్ల్పలద్ండ్రులు కార్మ ప్రమాద్ం ల్ప చన్నపోవడం తో
కుటంబాన్నకి ద్గగర్ బంధువు అయినా శ్రీన్నవాస రావు గార్డ ద్గగరే పెర్డగాడు. త్న కూతుర్ని
భార్యని ఆదిత్యకి ఎనలేన్న ప్రేమ.
వంద్ల కోట్ల ఆస్తలునాి... చినిపోటినుంచి ఒంట్ర్డగా పెర్డగాడు. జీవిత్ం ల్ప ఎన్ని
ఒడుద్దడుగులు ఉని వాటి నుంచి ఇదొక విషయం తెలుస్కొన్న, త్నకంటూ తాను
సమాజం ల్ప ఒక స్తతనం ఉండాల్ప అనుకునేవాడు.
ఆదిత్య బాలయం మొత్తం ఒక చిని ఊర్మల్పనే గడిచిపోయింది. త్ల్పలద్ండ్రులు లేర్ని కలత్
త్నన్న వదిల్ప ఎప్పోడు వెళ్ులేద్ద, అనుక్షణం త్న త్ల్పలత్ండ్రులు గుర్డంచే ఆల్పచించే వాడు.
చద్దవు ల్ప ముంద్ద ఉండే వాడు కాన్స ఎప్పోడు సంతోషంగా ఉండే వాడు కాద్ద.
ఉండటాన్నకి లంక అంత్ ఇలుల ఉని, త్న గది ల్ప ఒక మూలన కూర్చ్న్న త్నకు తానే
ఏదోకటి ఆల్పచించుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒకటి ర్ండు స్తర్మల శ్రీన్నవాస రావు గార్మ కూడ
అంద్ర్డతో కలవమన్న చెపేోవార్మ, కాన్స ఆదిత్య ఎప్పోడు ఒంట్ర్డగ ఉండే వాడు. ఎకుివ
ఎవర్డతో కల్పస్త వాడు కాద్ద.
చినిపోటినుoచి ఎప్పోడు ఆట్లు ఆడేవాడు కాద్ద, త్నకు దెబాత్గిల్పతే త్నన్న
చూస్కోడాన్నకి అము లేద్ద. త్ప్పో చేస్తత ద్ండించడాన్నకి నాని లేర్మ, తాను ముచ్టల చెపేత
వినడాన్నకి ఎవర్మ లేర్మ. శ్రీన్నవాస రావు గార్మ ఉని కాన్స త్ల్పలత్ండ్రులు లేన్న ల్పట తీర్్ లేర్మ
కదా. అలా ఎన్ని విషయాలు త్నన్న జీవిత్ప్ప ఆనందాలు నుంచి దూర్ం చేస్తయి.
స్తిహితులుని కూడ వాళ్ుతో ఎకుివగా మాటాలడేవాడు కాద్ద. అవసర్మైనంత్వర్కే
మాటాలడేవాడు.
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అలా ఊర్డల్పనే ఇంట్రీుడియట్ పూర్డత అయాయక. త్నకి నచి్న చద్దవు హైద్రాబాద్దకు వెళ్లల
చద్దవుకోమన్న శ్ృన్నవాస్ట రావు బాబాయ్ అనడం తో, ఆదిత్య సరే అన్న త్నకు నచి్న కోర్మీ
చేయడాన్నకి హైద్రాబాద్ద కి వచ్చ్డు నచి్న కాలేజీ ల్ప చేరాడు, త్నకు డాక్ర్ అవాులన్న
చినిపోటినుంచే కోర్డక ఉండడంతో ఎంబీబీస్ట ల్ప చేరాడు. ఎంబీబీస్ట ల్ప చేరాక త్న బాధ
పోవడమే కాకుండా కొత్త జీవిత్ం మొద్లైనట్ అన్నోంచింది ఆదిత్య కి..
అలా ఎంబీబీస్ట చద్దవుతుండగా జాహ్ివి పర్డచయం అయింది, త్ను కూడ అద త్ర్గత్న
కావడం అదికాక ఇద్దర్డకీ చద్దవుల్ప పోటీఉండట్ం తో మార్మిల మధయ మొద్లైన
పర్డచయం మొద్ట్ స్తిహాన్నకి త్రాుత్ ప్రేమకి ఆ త్రాుత్ పెళ్లుకి దార్డతీస్పంది.
ఎంబీబీస్ట చద్దతునిప్పడే త్నకి గుండ జబుాల చికిసత సంబంధంచినా శాస్త్రం మీద్ ఇష్ం
కల్పగింది. అలా కొన్ని ఏళ్ు కృషి త్ర్మవాత్ చివర్డకి త్నకు నచి్నా కార్డియాలజిస్ట్ అయాయడు.
చద్దవు అయిపోయాక ఇద్దర్మ కల్పస్ప ఒక హాస్పోట్ల్ కట్కునిర్మ. దాంటోల కార్డియాలజిస్ట్/
చైర్ునగ ఆదిత్య, హౌస్ట సర్జనగ జాహ్ివి పన్న చేస్కుంటనిర్మ. సంత్ ఇలుల, వాళ్ుకంటూ
ర్ండు కార్మల, అలా బాగా చద్దకొన్న ఇద్దర్మ మంచిగా స్పిర్పడాిర్మ. ఆకాంక్ష ప్పటి్నా
త్ర్మవాత్, త్న జీవిత్ంల్ప పాత్ చీకటి రోజులు గడిచిపోయాయి, ఇకపై వచే్వి అన్ని
మంచి రోజులన్న అనుకునిడు ఆదిత్య.
కాన్స ఒకిరోజు ల్ప తాను కని కలలన్ని ఆవిరపోయాయి..
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3. శ్ర
ీ నివాస రావు
అలా కాలం గడిచిపోతుండగా.
4 నెలల త్రాుత్...
ఉద్యం 9 గంట్లు
అప్పోడే న్నద్ర లేచి, త్న రూమ్ బాలిన్స వెలుతుర్మ ల్ప కూర్చ్న్న వునిడు ఆదిత్య. ఇంత్ల్ప పన్న
మన్నషిన్న త్లుప్ప త్టి్.. బాబు?... బాబు?. ఆదిత్య న్న పిలవగ
“ఏంటి పద్ు?”
“బాబు... శ్రీన్నవాస రావు గార్మ వచ్చ్ర్ండి.”
“ఆ వస్తని... టీ కాఫీ ఏమైనా ఇవుు బాబాయ్ కి” అన్న బద్దల్పచ్చ్డు ఆదిత్య
“సరే బాబు”
కొంచం స్తప్ప త్రాుత్
పాత్ బట్్లు వేసిన్న చ్చల బాధగా, జబుా పడినా వాడి లాగ, సరనా త్నండి లేకుండా
న్నద్రలేకుండా, దిగాలుగా బాలిన్స ల్ప వుని శ్రీన్నవాస రావు గార్డ ద్గగర్కి వచి్ “బాబాయ్” అన్న
పిల్పచ్చడు న్సర్సంగా.
బయట్కి చూస్తని శ్రీన్నవాస రావు గార్మ ఆదిత్య పిలుప్ప విన్న “ఆ ఆదిత్య అంటూ”ఆదిత్య
వైప్ప త్నర్డగాడు. అలా ఆదిత్య న్న చూస్ప..
“ఏంట్రా ఇది?”
“ఎం లేద్ద బాబాయ్, ఎలా వునిర్మ మీర్మ?”
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“నేనా? బగాలెనురా. న్ననుి ఇలా చూస్తక నేను ఎంద్దకు బాగుంటాను. అయినా ఏంటి
ఇది? నాకు తెలుస్ నువుు ఎంత్ బాధల్ప ఉనివో. అయినా, ఇన్ని రోజుల? అనియ ఫోన్
చేస్తత కాల్ీ ల్పఫ్ట్ చెయయటేలద్oట్. ఇంకా లాభం లేద్న్న నేనే వచ్చ్ను. ఎలా పెంచ్చనురా న్ననుి,
ఎన్ని కష్ట్లు వచి్నా ధైర్యంగా ఎద్దర్మ న్నలుచోవాలన్న కదా న్సకు చెపిో పెంచింది..”
“ఆ..”
“మర్డ ఏంటిది... నువుు బాధగా ఉంటె, నేను మీ అనియయ ఎలా హాయిగా ఉంటాము.
కష్ట్లు మనుషులకి కాకపోతే చెట్లకి ప్పట్లకి వస్తతయా? నేనేం న్ననుి హాస్పోట్ల్ కి వేళ్ళు
అనడం లేద్ద ... ఎవర్డతో కలవటేలద్ంట్.. ఒక పూట్ త్నన్న ఇంకో పూట్ త్ననడం లేద్ంట్?”
“అదం లేద్ద బాబాయ్”
“పద్ు చెప్పతూనే వుంది న్స గుర్డంచి, ఇలా ఉండకూడద్ద ..... అనియయ వస్తతడు లే రేప్ప..
కొన్ని రోజులు ఉంటాడులే న్సతో, వాడితో నైనా మాటాలడు. ల్పపల ల్పపలే బాధ పడితే బాధ
పెర్డగిదిద త్పో త్గగద్ద. లేకపోతే రా ఊర్డకి వెళ్లుపోదాం. కొన్ని రోజులు అకిడేవుండి, మనస్
మారాక త్నర్డగి రావొచు్..”
“ఒద్దద లే బాబాయ్... అనియ తో నేను మాటాలడాతను లే..”
“ఒకటి గుర్మతపెట్కో ఆదిత్య మనతో ఉని వాళ్ుంద్రూ పోయార్న్న మనము పోవాల్పీనా
అవసర్ం లేద్ద, ఏదో ఒక రోజు మనకు నచి్నట్ మన జీవిత్ం మార్మతుంది ఆదిత్య, మీ
పిన్ని చన్నపోయాక, నేను కూడ పోతే నువుు, అనియ ఇలా వుండేవాళ్ళు? కాద్ద కదా. ఇలా
మాత్రం ఉండకు ఆదిత్య నేను చూడలేను” అన్న ఊర్డకి వెళ్లలపోయార్మ శ్రీన్నవాస రావు గార్మ
బాబాయ్ మాట్లు విని ఆదిత్య కి తాను ల్పపల మధన పడట్ం ఎవర్డతో
మాటాలడకపోవడం త్ప్పో అన్నపించింది.. త్న కోసం అంత్ దూర్ం నుంచి బాబాయ్
రావడం కర్క్ట్ కాద్ద అన్నోంచి ఇంక చ్చలు ఇలా ఉండకూడద్ద అనుకునిడు.
మర్సటి రోజు తెలలవార్డ జామునే.. లేచి.. జాగింగ్ కి వెళ్లుడు ఆదిత్య..
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కొంచం దూర్ం వర్కు బాగానె ఉంది కాన్స.. త్రాుత్ జాహ్ివి తాను కల్పస్ప జాగింగ్
చేస్తనట్గానే అన్నపిస్తంది ఆదిత్య కి, జాగింగ్ చేస్తనిడు కాన్స త్న ఆల్పచనలు మాత్రం
జాహ్ివి గుర్డంచే వస్తనియి. చ్చలా రోజుల నుంచి బయట్కి రాకపోవడం, సర్డగాగ
త్ననకపోవడం వలల కొంచం దూరాన్నకి అలసట్ రావడం మొద్లైంది. అలా మాటి మాటికి
అల్పస్పపోడం ఆదిత్యకి నచ్క మొండిగా ఎంత్ కష్మైనా పర్డగెతాతల్ప అనుకునిడు. త్న
ఆల్పచనల మీద్ ఏ మాత్రం న్నయంత్రణ లేన్న ఆదిత్య, అలా జాగింగ్ చేస్కుంటూ ఫుట్ పాత్
మీద్ నుంచి రోడ్ మీద్కి వచే్స్తడు. రోడ్ మీద్ వెళ్ళతని వాహ్నాలకు ఎద్దర్మగ వేళ్ు
స్తగాడు, ఇంత్ల్ప ఎద్దర్మ నుంచి వేగంగా వస్తని ఒక కార్మ ఆదిత్య న్న బలంగా గుదిదంది.
ఇంత్ల్ప అకిడుని జనం అంద్రూ ఆదిత్య చుటూ్ గుముుగుడార్మ. రోడ్ అంత్ ర్కతం.
అంద్రూ అలా ఆదిత్యనే చూస్కతఉండగా ఆదిత్య ఫోన్ ర్డంగ్ అయియంది.
ఆదిత్య చుటూ్ గుముగూడిన వాళ్లల్ప ఒకత్ను ఫోన్ ఎత్నత, “హ్ల్ప”అనగా
“డాక్ర్ ఆదిత్య?”
“ఆదిత్య కాద్ద వాస్ ది మేస్త్రి” అన్న చెపాోడు తాపీగ
“వాస్ ఆ.. ఏయ్ ఎవడ్రా నువుు? అనిడు అన్నల్ కోపంగా
“చెపాోకద్రా ది మేస్త్రి అన్న, నువుు ఎవడ్రా?” ఆ మాట్లు విని అన్నల్ కోపంతో
“ఈ ఫోన్ ఆదిత్య ది కదా నువుు ఎవర్మ?”
“ఓ ఇకిడ పడిపోయినా వాడు పేర్మ ఆదిత్య ఆ..”
“పడిపోయాడా? ఎకిడా?
“ఆ.... మీ వాడు పోయి ఏకంగా కార్మనే గుదాదడు”
“వాట్? ఎకిడ?”
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“టాయంక్ట బండ్ వేమన స్కతపం ద్గగర్ ఉనిడు వచి్ తేస్కుపో”
“సరే వస్తని, ఆదిత్యన్న రోడ్ పకికి కూరో్ పెట్్ండి”
“సరే నువుు రా.. నేను పోత్ వీడి ఫోన్ తీసిన్న. బాయ్..” అన్న అకిడినుంచి
పార్డపోయాడు వాస్ ది మేస్త్రి.
మర్సటి రోజు.. ఆదిత్య కి ఆపరేషన్ త్రాుత్..
ఆదిత్య వాళ్ు అని శ్ంకర్, వాళ్ు నాని శ్రీన్నవాస రావు .. ఆపరేషన్ థియేట్ర్ బయట్
డాక్ర్ కోసం ఎద్దర్మ చూస్కత ఉనిడు.. ఇంత్ల్ప డాక్ర్ అన్నల్ బయట్కి వచ్చ్ర్మ.
అపోటిదాకా కూర్మ్ని శ్ంకర్ వెంట్నే లేచి.
“ఏమైంది డాక్ర్?”
“శ్ంకర్.. కార్ యాకిీడంట్ కదా, కొంచం గటి్గానే త్గిల్పంది.. త్లకి పెద్ద గాయం, బలడ్
కాలట్ అయింది. ప్రాణాలకు ఎం భయం లేద్ద కాన్స”
“కాన్స.. ఏంటి డాక్ర్?”
“డాక్ర్ ఆదిత్య, కోమా ల్పకి వెళ్లలపోయార్మ. ఎప్పోడు బయట్కి వస్తతర్మ అన్న చెపోలేం.. ఒక
రోజు, వార్ం, ఏళ్ళు కూడ పట్ట్చు్. ఏదొక మ్మరాకిల్ జర్డగితే త్పో డాక్ర్ ఆదిత్య
కోలుకోవడం కష్మే” ఆ మాట్లు విని శ్ంకర్ న్నరాశ్తో
“ప్చ్...ఈ మధయనే ఫామ్మలీ కూడ కోల్పోయాడు అన్నల్, ఇప్పోడు ఇలా?” శ్ంకర్ మాట్లు
విని శ్రీన్నవాస రావు గార్మ...
“నువేుం కంగార్మ పడకురా, ఎన్ని ఒడుద్దడుగులు వచి్నా బలంగా న్నల్ప్ మన్న నేర్డోంచ్చ
వాడికి, టం పట్ట్చు్ కాన్స కచి్త్ంగా మాములు మన్నషి అవుతాడు చూడు.”
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అలా మాటాలడుకుంటూ శ్రీన్నవాస రావు గార్మ వాళ్ు అబాాయి శ్ంకర్ హాస్పోట్ల్ నుంచి
వెళ్లలపోయార్మ.
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4. నక్షత
ీ
ఇంత్ల్ప....
ఎవరో చినిపిలల నవుు .... ఆదిత్య ఆల్పచనల్ప....
హ్హాాహ్.....డాడీ... ననుి పట్కో చూదాదం ...హ్హ్...
ఆదిత్య అకిి గంతు నాతో ఆడుకుంటంది..
నాని ననుి పట్కోలేవుగ నువుు, ఇంత్ల్ప జాహ్ివి ఆడుకుంది చ్చలు కాన్స ర్ండి డినిర్
అయిపోయింది.
ఆ కమ్మంగ్ మమీు, అప్పోడు జాహ్ివి మళ్లు ఆదిత్యన్న పిల్పచింది “ఆదిత్య?”
ఆదిత్య హ్ఠాతుతగా.. కళ్ళు తెర్డచ్చడు, ఎవర్మ కన్నపియలేద్ద. అకిి ఉండద్ద, జాను ఉండద్ద...
ఓహ్! కలా.. అనుకోన్న, కళ్ళు మూస్కొన్న మళ్ళు తెర్డచి చూస్తత అంత్ మసక మసకగ
ఉంటంది, కొంచం స్తపటికి బాగానె కన్నపించడం మొద్లయాయక, ఎకిడునిడో ఏంటో
అన్న అట ఇట చూడగా ఎట వైప్ప చూస్పనా తెలలన్న మంచు తెర్లాగా ఉంటంది. ఏదో
మంచు లాగ ఉందంటి అన్న ఆశ్్ర్యంగ చూస్తడు, కాన్స మంచు కాద్ద. ఆకాశ్ం, భూమ్మ
ఎట చుస్పనా ల్పకం మొత్తం తెలలగా ఉంటంది.
ఎకిడునిడో అర్ధం కాద్ద ఆదిత్య కి “హ్ల్ప? ఎవరనా ఉనిరా? నేను ఎకిడునినూ?
ఎవరనా హెల్ో చేయండి” అన్న అర్డచ్చడు. ఎం చప్పోడు రాలేద్ద. అలా చూస్కత ఉనిడు కాన్స
ఎవర్మ రార్మ ఎం శ్బదం రాలేద్ద. “అసలు ఎకిడునిన్న అన్న అట ఇట నడిస్తతనే కదా
తెల్పస్తది” అన్న మనస్ల్ప అనుకోన్న, అలా నడుస్కత ఉనిడు.
అలా కొంచం స్తప్ప నడిచిన త్రాుత్, దూర్ంగా ఒక చెట్ కన్నపిస్తంది. ఏంటా? అన్న చెట్
ద్గగర్కి పర్డగెతుతకుంటూ వెళ్లుడు ఆదిత్య..
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అకిడ, ఆ చెట్ కింద్ ఒక బెంచ్ ఉంది. దాన్న మీద్ ఎవరో కూర్మ్నట్ అన్నపిస్తత వెళ్లల
చూస్తడు, అకిడ ఒక 5,6 ఏళ్ు చిని పిలల పింక్ట వైట్ గౌన్ వేసిన్న దిగాలుగా కూర్మ్ంది.
ఆమెన్న చూస్ప ష్టక్ట అయిన ఆదిత్య ఆమె ద్గగర్కి వెళ్లల..
“ఓయ్.. ఎవర్మ నువుు? ఇకిడ ఎంద్దకు కూర్మ్నివ్?
అన్న ఆదిత్య ప్రశ్ించగా, ఆ చిని పిలల ఎం మాటాలడద్ద. ఒక సర్డ ఆదిత్య మొహ్ం అలా చూస్ప
వెంట్నే త్ల త్నప్పో కుంటంది.
సరే ఈస్తర్డ మెలలగా అడుగుదాం అన్న “పాప ఎవర్మాు నువుు?” అన్న అనాిడు ఆదిత్య.
అప్పోడు ఆ చినిపిలల ఆదిత్య న్న చూస్ప..
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“అంకుల్ నా పేర్మ నక్షత్ర.. నాకు ఎం గుర్మతరావటేలద్ద అంద్దకే ఇలా కూర్మ్ని. మీర్మ నాకు
స్తయం చేస్తతరా? అన్న నక్షత్ర అమాయకంగా అడిగింది
“స్తయం ఆ... సరే చేస్తత నక్షత్ర, కాన్స నువుు కూడ ఒక విషయం చెపాోల్ప సరే నా?”
“సరే. ఫస్ట్ నేను..”
“ఆ సరే..”
“నేను ఇకిడ రోజు ఏదోకటి తాయార్మ చేస్కత వుంటాను, కాన్స ఈరోజు ఎం
గుర్మతరావటేలద్ద.”
“అవునా, ఎం తాయార్మ చేస్తతవ్ నువుు?” అన్న అడిగాడు ఆదిత్య సందహ్ంగా
“న్ననేిమో లేక్ట చేశా, మొనేిమో పెద్ద చెట్ తాయార్మ చేశా, కాన్స ఈరోజు ఎం గుర్మతకు
రావటేలద్ద. నాకు ఈరోజు, ఒక ఇలుల చేయాలన్స వుంది.”
“న్నని లేక్ట చేస్తవా? ఈరోజు ఇలుల చేస్తతవా? ఎలా చేస్తతవ్?” అన్న ఆశ్్ర్యంగా ప్రశ్ించ్చడు
ఆదిత్య
“నేను ఎలా అనుకుంటే అలా చేస్తత అంకుల్, అంతే”
“నా చెవిల్ప ఏమైనా పూలు కన్నపిస్తనియా?” అన్న యట్కార్ంగా ఆదిత్య అడుగగ
“చెవిల్ప ఎం లేవు అంకుల్. అయినా చెవిల్ప ఎంద్దకు ఉంటాయి? పూలు త్లల్ప కదా
ఉండేది.” అన్న అమాయకంగా నక్షత్ర్ అడగడంతో
“సరే వదిలేయ్ కాన్స. అద ఎలా చేస్తతవ్?
“ఆ... ఒక ఇలుల ఎలా ఉంటంది చెపోండి, నేను చూపిస్తతను” అన్న నముకంగా అంది నక్షత్ర
“ఆ సరే.. ఇలుల అంటే ఒక చిని గుడిసె ఎలా ఉంటందో చెపాతను”
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“ఆ ఓకే”
“మటి్తో చేస్పనా నాలుగు గోడలు, ముంద్ద గోడకి ఒక త్లుప్ప, మ్మగతా గోడలకి చిని చిని
కిటికీలు, పైనా ఎండు గడిి తో ఒక కప్పో, అంతే గుడిసె అయిపోతుంది”
“ఓ.. అంతేనా, ఆగండి నేను చూపిస్తత”
“ఆ చూపించు”
నక్షత్ర కళ్ళు మూస్కొన్న ఏమో ఆల్పచిస్కత ఉంటంది, ఆదిత్య నక్షత్ర న్న చూస్కత ఉనిడు.
ఇంత్ల్ప హోర్మనా గాల్ప వీస్తంది, మబుాలు గుద్దదకుంటని శ్బాదలు వస్తంటాయి. ఇంత్ల్ప
తెలలగ ఉని, ఆ భూమ్మ నుండి మటి్తో చేస్పన నాలుగు గోడలు కింద్ నుంచి పైకి వస్కత
ఉంటాయి, ఆదిత్య కి ఎం అర్ధం కాక అలా గోడలను చూస్కత న్నంచుంటాడు. ఇంత్ల్ప
“అంకుల్? ముంద నా త్లుప్ప ఉండేది”
ఆదిత్య ఎం పలకపోవడం తో అంకుల్ అన్న గటి్గ పిల్పచింది. “ఆ ఆ...”అంటూ ఆశ్్ర్యం
నుంచి బయట్కి వచి్, “ఆ అవును ముంద ఉంటంది”అంటాడు.
“ఆ సరే” అన్న “ముంద్ద ఒక త్లుప్ప, మ్మగతా గోడల మీద్ చిని కిటికీలు” అన్న మనస్ల్ప
అనుకుంటూ ఉంటంది. ఇంత్ల్ప కిటికీలు, త్లుప్ప కూడ వచే్స్తతయి. మళ్ళు నక్షత్ర ఆదిత్యన్స
పిల్పచి, పైనా కప్పో అనిర్మ కదా, ఏ కలర్ వేదాదం.
“ఏదొక కలర్ వెయియ” అన్న నక్షత్ర తో అన్న, “వామోు ఏంటిది” అన్న మనుస్ల్ప అనుకుంటూ
అలా శ్లలాగా చూస్తంటాడు ఆదిత్య.
ఇంత్ల్ప నక్షత్ర “అంకుల్ అయిపోయింది” అన్న అనగ, ఆ వింత్ను చుస్పనా ఆదిత్య.
“ఓయ్ ఎలా చేస్తవ్ ఇద్ంతా?”
“మీరే చెపాోర్మ కదా...”
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“నేను చెపాోనన్న, చేస్తస్తవా?” అన్న అడిగాడు ఆదిత్య ఆశ్్ర్యంగా
“ఇప్పోడు మీర్మ చెయయండి...”
“నేను చేయాలా? ఎలా చేస్తతర్మ?” అన్న అడిగాడు ఆదిత్య ఆశ్్ర్యంగా
“అనుకోండి అయిపోతుంది”
“అనుకుంటే అయిపోతుందా. వామోు! సరేల అనుకుంట్, అవును ఇంత్కీ ఎం అనుకోను?”
“ఆ ఒక లేక్ట అనుకోండి”
“వామోు! అంత్ పెద్దది వధమాు, ఏదైనా చినిది చెప్పో”
“ఒక ప్పవుు అనుకోండి”
“ప్పవాు? ఆ సరే అనుకుంటని”
అన్న కళ్ళు మూస్కొన్న ఆల్పచిస్తతడు ఆదిత్య, కొంచం స్తప్ప అయియంది. ఇద్దర్మ ప్పవుు కోసం
ఎద్దర్మ చూస్కత వుంటార్మ, కాన్స ఎం కాద్ద.
“అనుకుని కాన్స, ఎం కాలేద్ద నక్షత్ర” అన్న న్నరాశ్గా చెపాోడు ఆదిత్య
“మళ్ళు అనుకోండి అంకుల్” అన్న నముకంగా అంది నక్షత్ర
“ఆ సరే” అన్న మళ్ళు కళ్ళు మూస్కొన్న ఆల్పచిస్తతడు, ఎం కాద్ద.
“అంకుల్ మీర్మ మేజిక్ట చేయలేరా?”
“ఆ? మేజిక్ట ఏంటి? నేను ఎంత్ అనుకుని రావటేలద్ద” అన్న న్నరాశ్గా చెపాోడు ఆదిత్య
“ఓ.. అంటే మీకు రాదా?”
“అంటే” అన్న అమాయకంగా అడిగాడు ఆదిత్య
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“సరే నేను చేస్ప చూపిoచనా?”
“ఆ..”అనగా మళ్లు కళ్ళు మూస్కుంటంది నక్షత్ర.
మళ్ళు హోర్మనా గాల్ప, మబుాల శ్బదం, తెలలగ ఉని ల్పకం మొత్తం కాగిత్ంలా కాల్పపోతుంది,
వాతావర్ణం మార్డపోతుంది, కళ్ళు మూస్ప తెర్డచే ల్పపల ఆదిత్య ఒక పార్ి ల్ప న్నంచొన్న
వునిడు.
“ఇదంటి నక్షత్ర? ననుి ఇకిడికి తీస్కొచ్చ్వు”
“మా నానము నాకు ఇలా గార్ిన్ గుర్డంచి చెపిోంది అంకుల్ అంద్దకే నాకు ఈ గార్ిన్
అంటే చ్చలా ఇష్ం, అంద్దకే ఇది అనుకుని” అన్న ఆనంద్ంగా చెపిోంది నక్షత్ర
“నానమాు?”
“ఆ... నేను, మా తాత్యయ, నానముతోనే వుంటాను. డాడీ, మమీు న్న దవుడు ఇంకా
పిలవలేద్ద అంట్, నానము చెపిోంది. వాళ్ళు ఇంకా కింద్నే వునిర్మ.” అన్న అమాయకంగా
చెపిోంది నక్షత్ర
“కింద్ వునిరా?”
“ఆ అవును, సరే అంకుల్” మా నానము మేజిక్ట రాన్న వాళ్ు ద్గగర్ ఎకుివ స్తప్ప ఉండొద్దద
అన్న చెపిోంది.
“ఏయ్ ఆగు నక్షత్ర” అన్న ఆదిత్య అంటండగానే చిటికెల్ప మాయం అయిపోయింది నక్షత్ర...
“నక్షత్రా? నక్షత్రా?” అన్న అర్డచ్చడు కాన్స నక్షత్ర జాడ మాత్రం కనపడద్ద. అలా గముతుతగ
మాయం అయిపోవడం ఏంటో అర్ధంకాక భయం వేస్ప అకిడ నుంచి ఎలాగైనా
వెళ్లుపోవాల్ప అన్న పర్డగెతుతకుంటూ వెళ్ళతంటాడు ఆదిత్య.
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5. ఐశ్వరయ
అలా వెళ్ళతండగా...
ఇంత్ల్ప మళ్ళు హోర్మనా గాల్ప వస్తంది. మల్పల ఎవరో రాబోతునాిర్న్న ఆదిత్య కి అర్ధం
అయియంది. అలా ఆగి చూస్కత ఉనిడు. ఇంత్ల్ప మళ్ళు వాతావర్ణం మార్డపోతుంది. కళ్ళు
మూస్ప తెర్డచే ల్పగ ఆదిత్య ఒక హాస్పోట్ల్ కార్డడార్ ల్ప న్నలబడి ఉనిడు. ఆదిత్య వాళ్ు
హాస్పోట్లే, డాక్ర్మల, నర్మీలు హాస్పోట్ల్ ల్ప వున్న జనం అట ఇట హ్డావిడిగ త్నర్మగుతూ
వునాిర్మ. ఇంత్ల్ప ఒక నర్ీ స్కటి గ ఆదిత్య వైపే వస్తంది, ఎంత్కీ ఆగటేలద్ద. అలా ఆదిత్య
వైపే వేగంగా వస్తంటే ఎకిడ ఢీ కొడుతుందమోనన్న ఆదిత్యకి భయం వేస్ప గటి్గ కళ్ళు
మూస్కునిడు. తీరా చూస్తత ఆ నర్ీ ఆదిత్య ల్పపల నుంచి వెళ్లుంది, అలా కళ్ళు మూస్కొన్న
ఒకటి ర్ండు న్నముష్టలు అలానే ఉండిపోయాడు. నాల్ప నుంచి వెళ్లలపోయిందా? అలా
ఎలా వెళ్ళతంది? అన్న ఆశ్్ర్యంగా అనుకుంటూ ముంద్దకు రాగ, ఆపరేషన్ థియేట్ర్
బయట్ ఎద్దర్మచూస్కత కురీ్ మీద్ ఒక 60,65 ఏళ్ు ద్ంపతులు బాధగా కూర్చ్న్న
వుంటార్మ. ఇంత్ల్ప ఆపరేషన్ థియేట్ర్ ల్ప నుంచి ఇద్దర్మ డాక్ర్మల బయట్కి వచి్, ఆ
ద్ంపతులకు ఏదో చెపాతర్మ. ఆ మాట్లు విని, ఆ ద్ంపతులు ఇద్దర్మ అకిడికకిడే ఏడవడం
మొద్లు పెటా్ర్మ.
ఎవరా అన్న చూస్తత బయట్కి వచి్న ఇద్దర్మ డాక్రోల ఓకర్మ అన్నల్, ఇంకోర్మ డాక్ర్ వర్మణ్.
అప్పోడు ఆదిత్య అన్నల్ ద్గగర్కి వెళ్లల “ఏమైంది అన్నల్? ప్రాబలమ్ ఏంటి?” అన్న అడుగగా
అన్నల్ అసలు ఆదిత్య లేనట్గ ప్రవర్డతంచ్చడు. వెంట్నే వర్మణ్ ద్గగర్కి వెళ్లల “వర్మణ్
ఏమైంది?” అన్న అడుగగా వర్మణ్ కూడ అంతే అన్నల్ న్న చూస్కత వునిడు కాన్స అసలు
అన్నల్ న్న పటి్ంచుకోనేలేద్ద. ఆ ద్ంపతుల ద్గగర్డకి వెళ్లల “ఏమైంది అము? ఎంద్దకు
ఏడుస్తనిర్మ? మీ ప్రాబెలమ్ ఏంటి?” అన్న వాళ్ుద్గగర్డకి వెళ్లల అడగగా, ఇద్దర్మ సమాధానం
ఇవులేద్ద. ఆ ద్ంపతులు పకినే ఒక 20,25 ఏళ్ు అమాుయి కూడ కూర్చ్న్న ఉంటంది.
అసలు ఆదిత్య వాళ్ుకి కన్నపిస్తనిడా లేదా? అన్న, ఆ ద్ంపతులు కళ్ు ముంద్ద చేతులు
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అట ఇట ఊపాడు, కాన్స అసలు ఎవర్మ ఆదిత్య అకిడ ఉనిట్ కూడ గ్రహించలేద్ద.
అలానే ఆ పకినే వుని అమాుయి ద్గగర్ కూడ వెళ్లల చేతులు అట ఇట ఊపాడు. ఆ
అమాుయి వెంట్నే, కోపంగా అర్మస్తంది.
“ఏంటి చేతులు ఉప్పతునివ్? ఏమైంద్ంటా? వేళ్ళు అవత్లకి..” అన్న ఆమె అర్వగానే
దూర్ంగా వెళ్లుపోయాడు ఆదిత్య
“నువుు కూడ ఈ హాస్పోట్ల్ ల్ప డాక్రే కదా?”
“ఈ హాస్పోట్ల్ నాదనండి.” అన్న ఆదిత్య అనగా
“అవునా? అయితే నువుు కూడ ఇలాంటి చెత్త పనులే చేస్ప ఉంటావ్ కదా?” అన్న కోపంగా
అంది ఆమె
“అసలు ఏమైంది మీర్మ ఎంద్దకు ఏడుస్తనిర్మ? ఎవర్మ వాళ్ళు? అన్న అమాయకంగా
ప్రశ్ించ్చడు ఆదిత్య
“ఏడవక నవు మంటావా? మీలాంటి వాళ్ు వలేల మాలాంటి స్తమానయ ప్రజలు కష్ట్లు
పడుతునిర్మ”
“నేనా? నేనేం చేస్తనండి?”
“ఎంద్దకు ఇంత్ చద్దవుతార్ండి? మీ చద్దవులకి, మీ సర్దాలకు ఖర్మ్పెటి్న డబుా
మొత్తం మా ద్గగర్ వస్లు చేయడాన్నకా? మర్డ బిజినెస్ట అయిపోయింది, డాక్ర్ గార్మ
మముల్పి కాపాడండి అన్న మ్మముల్పి దవుడిలాగా చూస్తంటే మీర్మ మాత్రం మముల్పి మోసం
చేస్తనిర్మ” ఆ మాట్ విని ఆదిత్యకి కోపం వచి్
“హ్ల్ప! ఎవర్మ మీర్మ? ఇష్మొచి్నట్ మాటాలడుతునిర్మ, అయినా నేను డాక్ర్ అన్న మీకు
ఎలా తెలుస్?”
“న్స గుర్డంచి ఇకిడ అంద్ర్డకి తెలుస్”
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“నా గుర్డంచి అంద్ర్డకి తెలుస్త?”
“న్స గుర్డంచి తెలుస్, మీ ఆవిడా గుర్డంచి తెలుస్, మీ కూతుర్మ ఆకాంక్ష గుర్డంచి కూడ
తెలుస్..”
“జాను అకిి ఆ? వాళ్ు గుర్డంచి మీకు ఎలా తెలుస్? ఎకిడునిర్మ వాళ్ళు? ఇకిడే ఉంటే
వాళ్ున్న నాకు చూపిస్తతరా?”
“ఏంటి చూపించేది? న్సకు ఇష్ం వచినట్ చూపించమoటే కుద్ర్ద్ద. నువేుమ్మ మా లాగ
చన్నపోయి రాలేద్ద? న్సకు నేను చూపించలేను. వాళ్ళు కూడ చూడాల్ప అనుకుంటేనే నువుు
వాళ్ున్న చూడగలవు”
“చన్నపోలేదా? అసలు ఏంటి ఇది? అసలు ఎవర్డకీ కన్నపియనప్పడు, న్సకు ఎలా కన్నపిస్తని?
నువెవునా చెప్పో నాకు అర్ధం కాకా చచి్పోతుని..” అన్న చిరాకుగా అడిగాడు
“ఆ మాత్రం అర్ధం కాకుండా, నువెులా డాక్ర్ అయాయవ్ అయాయ?...చెపాత విను..
మనుషులు చన్నపోయాక వాళ్ు ఆత్ు శ్రీర్ం వదిల్ప ఇకిడికి వస్తంది. నువుు చుస్పన, ఆ తెలల
ల్పకమే, ఈ ల్పకం. ఇకిడ ఆకల్ప వేయద్ద, దాహ్ం ఉండద్ద, మనకు నచి్నట్ గ
ఉండొచు్ మనకు నచి్నట్ గ త్నర్గచు్. ఇకిడ ఎవర్మ వచి్నా వాళ్ు గుర్డంచి అంద్ర్డకి
తెల్పస్పపోతుంది..” అన్న వివర్ంగా చెపిోంది ఐశ్ుర్య
“అవునూ, ఇంత్కీ న్స పేరేంటి? నువెుంద్దకు ఇలా ఊహించుకునివు?”
“నా పేర్మ ఐశ్ుర్య. నేను బి.కం చేశాను. నాకు చినిప్పోడే కానీర్ వచి్ంద్ంట్. ఆదిత్య
ఇప్పోడు ముదిర్డ నేను చన్నపోయాను”
“ఒహ్ా! స్తరీ. న్సకు చినిపటినుంచి కానీర్ వునిప్పడు, మేము ఎం చేస్తం? ననుి ఎంద్దకు
త్నడుతనివ్?” అన్న ఆదిత్య ప్రశ్ించగా
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“నేను చన్నపోయినా నాలుగు రోజుల దాకా మా అము నాని గార్డకి చెపోలేద్ద మీ డాక్ర్మ.ల
ఆపరేషన్ చేయాలన్న ఇంకా పది లక్షలు తీస్కునిర్మ మా త్ల్పలద్ండ్రుల ద్గగర్. మాది అసలే
మధయ త్ర్గత్న కుటంబం. అయినా అప్పో చేస్ప, కూతుర్మ కోసం అన్న అంత్ డబుా
తీస్కిచ్చ్ర్మ. తీరా ఆపరేషన్ అయియపోయిన త్ర్మవాత్, “మేము చ్చలా ప్రయత్ిం చేస్తం,
స్తరీ అన్న” అన్న అబధం చెపిో చేతులు ద్దలుపేస్కునిర్మ. అసలు మీ డాక్ర్మల
మనుషులేనా? నేనే లేనప్పడు ఎవర్డ కోసం వాళ్ుకి అప్పో బాధ. జీవిత్ం మొత్తం నాకోసం
కష్పడ్తతనే వునిర్మ. నేను పోయాక కూడ కష్పడుతూనే వుంటారా?
ఎం అనాల్ప మీ డాక్ర్లన్న, త్నటా్లా? కొటా్లా? ఎం చేయలేక ఇలా ఉహించుకొన్న బాధ
పడుతూ వుంటాను.” అన్న ఐశ్ుర్య బాధగా చెపిోంది
“అయాయయ్య.. స్తరీ ఐశ్ుర్య గార్మ, నాకు తెలీద్ద ఈ సంగత్న తెల్పస్ప ఉంటే కచి్త్ంగా ఇలా
జర్డగి ఉండేది కాద్ద. దాయచేస్ప మమల్పి క్షమ్మంచండి, వాళ్ు పన్న నేను చూస్కుంటాను.
మా వాళ్లల్ప కూడ చ్చలా మంచి వాళ్ళు వునిర్మ, కాన్స డబుా వాళ్ున్న అలా మారే్స్తంది. ఎం
చేయలేక పోతునాిం.”
“అయినా, మీర్మ ఎం చేస్తతర్మ లే, అంత్ నా కర్ు” అన్న న్నరాశ్గా అంటంది ఐశ్ుర్య
కొంచం స్తప్ప మౌనం త్ర్మవాత్..
“అవును, అంద్ర్డకి ఉహించుకొన్న చూడగల్పగే శ్కుతలు వునియ్ కదా, మర్డ నాకు ఎంద్దకు
లేవు?”
“మీకు లేవు అన్న ఎలా తెలుస్?”
“ఇందాక ఒక చిని పాప ఒక ప్పవుును ఉహించుకొన్న చూహించమంది, కాన్స నేను
చేయలేకపోయాను”
“ఓ.. నక్షత్ర న్న కల్పస్తరా?”
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“ఆ అవును”
“మీకు యాకిీడంట్ అయింది కదా, త్లకు పెద్ద గాయం అవుడం తో మీకు బలడ్ కాలట్
అయియ, మీర్మ కోమా ల్పకి వెళ్లలర్మ. అంటే మీ శ్రీర్ం ఇంకా భూల్పకం ల్పనే వుంది, కాన్స మీ
ఆత్ు మాత్రం ఇకిడికి వచి్ంది”
“ఓహో..”
“ఎవరనా బలంగా కోర్మకుంటేనే, ఇలా స్తధయం అవుుతుంది”
“ఓహ్ ఎవర్మ కోర్మకొన్న వుంటార్మ?” అన్న ఆదిత్య ఆశ్్ర్యంగా ప్రశ్ించగా
“ఇంకెవర్మ? మీ భార్య జాహ్ివే” అంటూ నముకంగా చెపిోంది.
“ఆ? త్నకి తెలుస్త నేను ఇకిడికి వచ్చ్నన్న”
“అయ్యయ రామ, న్ననుి ఇకిడికి తెపిోంచింద తాను కదా?”
“ఐశ్ుర్య గార్మ త్న ద్గగర్కి ననుి తీస్కొన్న వెళ్ురా? నాకు వాళ్ళు ఇద్దర్డన్స చూడాలన్న వుంది”
“కుద్ర్ద్ద డాక్ర్ గార్మ, వాళ్ళు అనుకుంటూనే మీర్మ చూడగలర్మ”
“అదంటి?” ఆదిత్య అడిగాడు ఆశ్్ర్యంగా
“నువుు చన్నపోయి రాలేద్ద కదా? వాళ్ళు అనుకుంటేనే వచ్చ్వు, అలానే వాళ్ళు అనుకుంటేనే
చూడగలవు వాళ్ున్న”
“ఓహో... సరే అండి”
“సరే నేను వెళ్ళతని” అన్న చిటికెల్ప మాయం అయియపోయింది.
మళ్ళు వాతావర్ణం తెలలగా మార్డపోయింది. ఎకిడికి వచ్చ్డో అర్ధం అయియంది కాన్స,
ఎంద్దకో వచ్చ్డో అర్ధం కాక అలా కూర్చ్న్న ఆల్పచిస్కత ఉనిడు.
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ీ క్
6. కర్త
కొంచం స్తప్ప త్ర్మవాత్....
దూర్ంగా ఎవరో పిలుస్తనిట్గ అన్నపించింది ఆదిత్యకి, ఎవరా అన్న చూస్తత ఆదిత్య కాలేజ్
ఫ్రండ్ కారీతక్ట.
ఆదిత్య.. ఆదిత్య.. అన్న అర్మచుకుంటూ ఆదిత్య ద్గగర్కి వచ్చ్డు. అత్న్ని చూస్పనా ఆదిత్య
కొంచం ఆనంద్ంగా కొంచం బాధగా పలకర్డంచ్చడు. ఆదిత్య గమన్నంచిన కారీతక్ట.
“ఏమైంది రా మొహ్ం అలా పెటా్వ్?
“అదం లేద్దరా చ్చలా రోజులు అయియంది కదా, న్ననుి చూస్ప అంద్దకే”
“చ్చలా రోజుల త్రాుత్ చూస్పనప్పోడు, ఆనంద్ంగా ఉండాల్ప కాన్స ఏడుో మొహ్ం ఏంట్రా
ఏడుప్పగట్ వెద్వ”
“సరే పోన్స”
“అయినా ఫ్రండ్ అంటే నువేు రా ఆదిత్య, అప్పోడు ననుి వద్లేలద్ద, ఇప్పోడు ననుి వద్లేలద్ద.
“ఆ అవును అంతే కదా”అనిడు ఆదిత్య సందహ్ం గా
“నేను చన్నపోయి చ్చలా రోజులు అయియందా, ఒకి వెద్వ కూడ ననుి చూడటాన్నకి రాలేద్ద
రా..”.
“ఆ? రాడాన్నకి ఇది ఏమైనా ఫార్ు హౌస్త...? చ్చవు రా... చ్చవు”
“అద అనుకో, నువుు చూడు నాకోసం వచ్చ్వ్, మనం ఎంచకి ముచ్టాలడుకోచు్ ఇంక”
అన్న ఉత్ీహ్ంగా అనిడు కారీతక్ట
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“ఓహో

న్సకు

అలా

అర్ధం

అయియందా?”
“ఏదోకటి

లేవయ్,

ఇంకేం

సంగతులు” ఆ మాట్లు విని
ఆదిత్య
“ఒరేయ్ నాకంటే ఎవర్మ లేర్మ,
న్సకు మీ మమీు డాడీ, పెద్ద
ఫాయమ్మలీ ఉంది కదా? న్సకు
బాధగా లేదా రా?”
“ఎంద్దకు బాధ?”
“అద ఎవర్మ లేకుండా ఇకిడ
ఒంట్ర్డగా”
“తొకిల్ప బాధ. ఇకిడ చూడు ఆకల్ప ఉండద్ద, దాహ్ం ఉండద్ద. ఇష్మొచి్నట్ త్నర్గచు్,
అంద్మైన అమాుయిలు కూడ వునాిర్మ. కావాలంటే సైట్ కూడ కొట్ట్చు్ ఇంకేం ప్రాబెలమ్?”
“అబోా ....”
“మర్డ.. న్సకంటే పెళ్లుం, పిలల. వాళ్ుకి చ్చకిరీ చేస్ప చేస్ప చచి్పోవడం కంటే ముంద
చచి్పోవడం బెట్ర్.. హ్హ్....” అనిడు నవుుకుంటూ కారీతక్ట
“ఓర్డన్న.... చూస్తంటే నువుు భూమ్మ మీద్ కని ఇకిడే ఆనంద్ంగా వునివ్ కదా రా..”
“మర్డ, మనం ఎకిడుని హాయపీ గానే ఉంటాం అనుకో...”
“మంచిద...”

26 | P a g e

అంతరంగం

“అవును ఇంకేం సంగతులు? ఎలా వునిర్మ అంద్రూ? నేను పైనుండి చూస్కతనే వుని...
వంశ్ గాడికి ఇద్దర్మ మగ పిలలలంట్ కదా, వాడికి త్గగటే్ ఉనిర్మ ఇద్దర్మ కూడాను. త్ననడం,
పోవడం ఎప్పోడు అద పన్న, వాళ్ున్న చూస్కోలేక చచి్పోతునిడు... హ్హ్హ్...”
“హ్హ్హ్.... న్స పన్న బాగుంది రా కారీతక్ట, అంద్రీి చూస్ప నవుుకుంటనివ్...”
“మర్డ...రాజురా నేను ఇకిడ... ఆడింద ఆట్ పాడింద పాట్...”
“హ్హ్హ్....”
“చూస్కత వుని అంద్రీి... చిని చిని కష్ట్లు వుని బగానే వునిర్మ లే అంద్రూ...”
“అంద్రూ బగానే వునిర్మ రా.... న్సకె ఇలా అయియంది...” అన్న బాధగా అనిడు ఆదిత్య
“ఊరోి రా బాబు, ఇలా ఉండట్మే.. బెట్ర్...నా మాట్ విన్న ఇకిడే వుండు...”
“సర్డపోయింది... నువుు ఉండమంటే ఉండన్నస్తతద్ ఈ పేలస్ట ననుి? మా ఆవిడ
పిల్పచింద్ంట్, ఇందాకే ఐశ్ుర్య చెపిోంది.”
“ఎవర్మ రా ఐశ్ుర్య... బాగుంటందా?” అన్న ఆశ్గా కారీతక్ట అడుగగా
“ఊరోి రా బాబు, నాకే ఎం అర్ధం కాకపోతుంటే. బాగుంటందా అంట్. మా హాస్పోట్ల్ ల్ప
వెద్వ డాక్ర్మల ఏదో మోసం చేస్తర్మ అంట్”
“నువుు చెపేోది. ఆ ఏడుో గట్ ఐశ్ుర్య గుర్డంచ్చ? ఒద్దద రా బాబు.. పోయి పోయి
దాన్నతోనే మాటాలడావా? ఎప్పోడు ఏడుస్కతనే ఉంట్ది. ఆ పిలల నా ద్గగర్కి వస్తత, ఎంద్దకు
చచి్పోయా అన్నపిసతది నాకే.. వామోు...”
“హ్హ్హ్...నువేు భలే వునివ్ రా కారీతక్ట గ. ఎవడైనా పోతే బాధ పడతాడు నువెుంటో
ఆనంద్పడుతనివ్..”
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“ఆ మర్డ...మనం చదివింది ఎంబీబీస్ట రా బాబు.. అమాుయిలు బాగుంటార్న్న మా నానితో
గడవ పడి మర్డ జాయిన్ అయితే. టెస్్ల మీద్ టెస్్లు, న్నర్మత్నర్గన్న వింత్ వింత్
పదాలు, మాథ్సీ త్పిోంచునాిం రా బాబోయ్ ఇంకా హాయిగా ఉండొచు్ అనుకుంటే.
అనాట్మీ అంట్ బయ్యకెమ్మస్ట్రె అంట్, పాథాలజీ అంట్ వామోు. మనకు అవసర్మా అవన్సి?
మంచిదైంది ముంద పోయా లేకపోతే ఆ సబెజకు్లే చంపేస్తవి ననుి” అన్న నవుుకుంటూ
అనిడు కారీతక్ట
“హ్హ్హ్హ్హ్.......”
“కాన్స... ఆదిత్య మనుషులు మానవత్ుం కోల్పోయార్మ రా...”
“ఆ అవును రా.. నాకే తెలీద్ద కాన్స, మా హాస్పోట్ల్ ల్పనే చ్చలా జర్మగుతునియి.”
“నేను ఎలా చన్నపోయాన్న తెలుస్తరా న్సకు?” అన్న కారీతక్ట ప్రశ్ించగా
“అద యాకిీడంట్ అన్న తెలుస్రా అంతే” అన్న సంకోచిస్కత అనిడు ఆదిత్య
“సరే చెపాత విను... నేను, ర్మేష్, అక్షయ్ ఇంకా స్తయి గాడు కల్పస్ప మా కార్మ ల్పనే కాలేజ్
నుంచి ఇంటికి వెళ్ళతనాిం. అయితే అపోటికే లేట్ అయియంది కదా భోజనం చేదాదం అన్న ఒక
చోట్ ఆగాము. త్ననిక నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తత అన్న పోయి డ్రైవర్ స్ట్రట్ ల్ప కూర్మ్ని. మేము త్నని
దాబా నుంచి 4 కిల్పమీట్ర్ల దాక యూ ట్ర్ి లేద్ద అనిర్మ, అంద్దకే మేం ముంద్ద వచి్నా
యూ ట్ర్ి ద్గగర్డకే ర్డవర్ీ ల్ప వెళ్లుం. ఇంత్ల్ప పెద్ద ట్రక్ట ఎద్దర్మ గ వచి్ంది. మేం స్కల గానే
వునాిం కాన్స హైవే కదా, ట్రక్ట వాడు వేగంగా వచే్స్తడు. అద్దం మొత్తం ట్రక్ట హెడ్ లైట
పడి, నేను కంట్రోల్ చేయడాన్నకి కూడ రోడ్ కనపడలేద్ద. ఇంకేముంది ట్రక్ట వాడు
గుదదస్తడు. మ్మగత్వాళ్ుకి చిని చిని గాయాలు అయాయయి, ఎద్దర్మ నేనే వుని కదా, నాకే
గటి్గ త్గిల్పంది. కాన్స వెంట్నే ప్రాణం పోలా, గటి్ పిండం కదా... హ్హ్..
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అయితే వెనక కూర్మ్ని స్తయి గాడు వెంట్నే అంబులెనుీ కి ఫోన్ చేస్తడు, గంట్నిర్
అయినా రాలేద్ద వాళ్ళు. సరేల అన్న బొకి పడినా కార్మల్పనే, ఒక కిలన్నక్ట ఏదో ఉంటే వెళ్లుము.
వాడు చిని బాయండ్ ఎయిడ్ కటి్, మా ద్గగర్ ఇంత్కని ఏమ్మ లేవు వెళ్లుపోమనిడు.
సరే అన్న ద్గగరోల ఏదో ప్రైవేట్ హాస్పోట్ల్ ఉంద్ంటే అకిడికి వెళ్లుం. ఆ ప్రైవేట్ హాస్పోట్ల్
వాడు ఒక అర్గంట్ చెక్ట చేస్ప, బలడ్ బాగా పోయింది, యాకిీడంట్ కేస్, మా వలల కాద్ద.
మాకు ప్రాబెలమ్ అవుతుంది. మీర్మ గవర్ిమెంట్ హాస్పోట్ల్ కి వెళ్ుండి అనిడు. అకిడుించి
గవర్ిమెంట్ హాస్పోట్ల్ కి వెళ్ళతనిమా.... మధయల్పనే ప్రాణం పోయింది” అన్న కారీతక్ట వివర్ణ
ఇవుగా
“ఓహ్ స్తరీ రా కారీతక్ట, నా వళ్ు మళ్ళు ఆ సంగత్నన్న గుర్మత చేస్కునివ్” అన్న ఆదిత్య
క్షమాపణకోరాడు
“పోన్స రా ఆదిత్య. ఇప్పోడు బాగానే ఉని కదా. మనల్పి ఎవడు ఆప్పతాడు? మా నాని అము
కూడ కింద్నే వునిర్మ. ఇంకా హాయిగా ఉండొచు్. హ్హ్... సరేల కాన్స, మీ ఆవిడ మళ్ళు
నాతో మాటాలడి టం వేస్ట్ చేస్తనివ్ అంట్దమో... హ్హ్..”
“ఎం కాద్ద లేరా అలా ఎం అనద్దలే” అన్న కారీతక్ట కి నవుుకుంటూ బద్దల్పచ్చ్డు ఆదిత్య
“సరే కాన్స.. నేను వెళ్ళతని... తొంద్ర్గా వచ్చ్య్ ఇకిడే ఉందాం..”
“హ్హ్...ఆ సరే సరే, బాయ్ రా....” అన్న అనoద్ంగా స్తగనంపాడు ఆదిత్య
అన్న తెలలన్న శునయం ల్పకి మాయం అయిపోయాడు, కారీతక్ట.
కారీతక్ట తో మాటాలడుతూ తాను అడుగుదాం అనుకుని విషయమే మర్డ్పోయాడు ఆదిత్య..
అది ఏంటి అంటే, అసలు జాహ్ివిన్న ఎలా కలవాల్ప? త్నన్న ఇకిడికి ఎంద్దకు తీస్కిచ్చ్ర్మ?
అన్న
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ఇందాక త్న ఫ్రండ్ వచినట్ మళ్ళు ఎవరనా వస్తతరేమో అన్న ఎద్దర్మ చూస్కత ఉనిడు
ఆదిత్య. ఎవర్మ రాలేద్ద, చ్చలా స్తప్ప అయియంది. ఇంక ఎవర్మ రాలేద్ద, ఇలా కాద్ద లే అన్న.
త్నే నడుచుకుంటూ వెళ్తతవుంటే ఎవరనా కన్నపిస్తతరేమోనన్న అలా అకిడుించి ముంద్దకు
కదిలాడు.

30 | P a g e

అంతరంగం

7. శ్ర
ీ ను
అలా కొంచం దూర్ం నడుచుకుంటూ వెళ్లుక..
మళ్ళు హోర్మనా గాల్ప వీస్తంది, మళ్ళు మబుాల శ్బదం, వాతావర్ణం మార్డపోతుంది, మళ్ళు
ఏదో జర్మగుతుంద్న్న త్ను ఎకిడికో వెళ్లబోతునిడన్న అర్ధం అయియంది ఆదిత్య కి....
కళ్ళు మూస్ప తెర్డచే ల్పగ.. మొత్తం మార్డపోయింది...
మ్మట్్ మధాయహ్ిం... ఎండల్ప.. హైవే మీద్. ఒక మూలన న్నలుచొన్న వునిడు ఆదిత్య. రోడ్
మీద్ లారీలు, బస్ీలు, కార్మల వేగంగా వెళ్ళతనియి. కొంచం స్తప్ప అట ఇట చూస్తడు
ఆదిత్య. బండల మీద్, కార్మల్ప వెళ్ళల జనం త్ననే చూస్కతవుంటార్మ. ఆదిత్య కి ఎం అర్ధం కాద్ద.
త్నన్న ఎంద్దకు చూస్తనిర్బాా? అన్న అనుకుంటూ ఉండగా, త్న కుడి కాలు ద్గగర్ ర్కతం..
త్న వెనక నుంచి ఒక ర్కతప్ప దార్ పార్మతుంది. హ్టా్తుగా వెనకిి త్నర్మగగా...
ఒక 18,19 ఏళ్ు కుర్రాడు కింద్ పడిపోయి ఒళ్ుంత్ భారీ గాయాలతో వునిడు. ఆ కుర్రోడిన్న
చూస్ప ఆదిత్య ఆశ్్ర్యం ల్ప “హ్ల్ప... ఎవరనా ర్ండి, కాపాడండి, చ్చలా ర్కతం పోయింది”
అన్న అర్డచ్చడు కాన్స ఎవర్మ పటి్ంచుకోలేద్ద ఇలా కాద్ద అన్న రోడ్ మీద్కి వెళ్లల వాహ్నాలన్న
అపోడాన్నకి ప్రయత్నించ్చడు. కాన్స అన్ని వాహ్నాలు, త్నల్ప నుంచి వెళ్ుడంతో త్న
మాట్లు, త్న అల్పకిడి కూడ ఎవర్డకీ వినపడద్న్న. అర్ధం అయియంది ఆదిత్యకి...
ఇంత్ల్ప అటగ బండి మీద్ వెళ్ళతని 30,35 మధ్య వయస్ గల ఇద్దర్మ మగవాళ్ళు వచి్
ఆగార్మ. వెంట్నే వాళ్ున్న చూస్ప, వాళ్ు ద్గగర్డకి వెళ్లుడు ఆదిత్య. వాళ్ళు బండి పకికి పెటి్, ఆ
కుర్రోడి ద్గగర్కి వచ్చ్ర్మ. వాళ్ళు ఏమైనా స్తహ్యం చేయబోతునిరేమోనన్న వాళ్ు మాట్లు
వింటూ ఉనిడు ఆదిత్య.
ఇంత్ల్ప ఒకత్ను.. “రేయ్..ఏమైంద్ంటావ్?”
“యాకిీడంట్ ఏ అనుకుంట్ రా..” అన్న ఇంకోత్ను జవాబు ఇచ్చ్డు..
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“త్లకి గటి్గానే త్గిల్పనటలంది గా..”
“ఆ అద లారో బసీ గుదస్పనట్ంది..”
“20,22 ఏళ్ు కుర్రోడి లాగ వునిడు. వీడే రాంగ్ రూట్ ల్ప వచి్ ఉంటాడు”
“ఈ మధయ ఇదో ఫాషన్ అయిపోయింది రా బాబు. సెకండ్ హాయండ్ బండుల కొనడం
ఇష్మొచి్నట్ త్నర్గడం. రూల్ీ పాటించర్మ, పెట్్ర్మ.”
ఇంత్ల్ప ఒక పెద్దయన అకిడికి వచి్...
“ఏం అబాాయిలు ఎం అయియంది? యాకిీడంటా?”
“అనుకుంట్ బాబాయ్”
ఇంత్ల్ప ఆ పెద్దయనా ఫోన్ తీస్ప, వీడియ్య తీయడం మొద్లు పెటా్డు.
అది చుస్పనా వాళ్లలద్ర్మ “ఏమైంది బాబాయ్? ఎంద్దకు వీడియ్య తీస్తనివ్?”
“మర్డ యాకిీడంట్ జర్డగింది, అన్న మన్నళ్ుకి తెల్పయాల్ప కదా?”
“మన్నళ్లు?”
“టీవీ వాళ్ళు రా. ఈ మధయ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఇలాంటి వీడియ్యలు ఏమైనా తీస్ప పంపితే,
డబుాలు ఇస్తనిర్మ.”
ఆ మాట్ వినిక వాళ్ళు కూడ, ఆ కుర్రోడిన్స వీడియ్య తీయడం మొద్లుపెటా్ర్మ. అప్పోడు ఆ
పెదాదయన, “రేయ్, నేను పంపిన ఛానలలకి మీర్మ పంపకండి. సరే నా?”
“సరే బాబాయ్” అన్న వాళ్ళు జవాబు ఇచ్చ్ర్మ...
ఇంత్ల్ప వాళ్ున్న చూస్తని ఆదిత్య కి కోపం వచి్ “రేయ్ వెద్వలాలరా, ఏంట్రా మీర్మ చేస్తది?
మన్నషి ప్రాణంతో డబుాలు సంపాదించడం ఏంట్రా? స్పగుగ లేద్ద రా మీకు? ఛీ..
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ఒక 5,10 న్నమ్మష్టల్పలనే, 20,30 మంది జనం గుముుగుడార్మ, ఆ జనంల్ప సగం మంది త్ల
ఓక ఫోన్ తీస్కొన్న వీడియ్యలు తీస్తనిర్మ.
ఇంత్ల్ప ఒక పెద్ద ఆవిడా అకిడికి వచింది..
“ఒరేయ్ బాబు, ఎం జర్డగింది?”
“ఎవడో కుర్రాడి రాంగ్ రూట్ ల్ప వచి్ లారీ కింద్ పడి చన్నపోయాడు”
“మర్డ ఎవరనా అంబులెనుీ కి ఫోన్ చేస్తరా?”
అకిడుని ఎవర్మ మాటాలడలేద్ద..
“ఏంట్రా ఎం సమాధానం ఇవుటేలద్ద? చేయలేదా? ఎం మనుషులు రా మీర్మ.. మన్నషి
చన్నపోతే ఫోటో లు తెస్తనిరేంటి రా? స్పగుగ లేకపోతే సర్డ...”
ఇంత్ల్ప ఒకత్ను.. “ఏయ్ ముసలాదనా... అంబులెనుీ కి ఫోన్ చేస్తత వాళ్ళు పోలీస్ వాళ్ున్న
కూడ తీస్కొస్తతర్మ.. వాళ్ుకి సమాధానం ఎవడు చెపాతడు.. మాకు అవసర్మా అద్ంతా?
అంత్గా కావాలంటే నువేు చేస్కి”
“సరే రా నేనే చేస్తతను. మీ జిముడిపోను”
పకినే వుని ఒకతాన్నకి ఫోన్ ఇచి్ బాబు, ఇదిగో అంబులెనుీకి ఫోన్ చెయియ అయాయ, నేను
మాటాలడతాను, అలా అత్న్నకి చెబుతూవుంది. ఇంత్ల్ప ఆ కుర్రోడి ప్రాణం పోయింది.
అదిచుస్పనా ఆదిత్య కంటోల న్సళ్ళల త్నర్డగాయి.
“ఎం మనుషులు రా మీర్మ? ఇంత్ దార్మణంగా ఉంటారా? ఎవరనా?” అన్న వాళ్ున్న ఆదిత్య
త్నట్కుంటూ ఉండగా ల్పకం మళ్ళు మార్డపోయి, తెలలటి శునయం అయిపోతుంది. బాధతో,
కోపం తో వాళ్ున్న త్నట్కుంటూ అకిడే కూర్చ్న్న వుని ఆదిత్యకి, ఇంత్ల్ప దూర్ం నుంచి
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ఒక నవుు విన్నపిస్తంది, ఎవరా? అన్న ఆదిత్య చూడగా, చన్నపోయినా కుర్రోడు దూర్ం
నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తనాిడు. ద్గగర్కి వచ్చ్క, అత్ను..
“డాక్ర్ గార్మ, మీ మాట్లు వాళ్ుకి వినపడవండి. హ్హ్హ్”
అత్న్ని చూస్పన... ఆదిత్య కోపం బాధ దిగమ్మంగుకొన్న..
“స్తరీ బాబు. నేను ఉంటె న్నజంగా ఏమైనా చేస్తవాడిి. మరీ జనాలు ఇంత్ దార్మణంగా
ఉంటార్న్న నాకు తెలీద్ద.”
“పరేలద్ద డాక్ర్ గార్మ, అయిపోయింది గా. అయినా ఇకిడికి రావడమే మంచిగా అయియంది
నాకు. అలాంటి మనుషుయలు ఇకిడ వుండర్మ, ఒక వేళ్ల అలంటి మనుషుయలు ఇకిడికి
వచి్న త్ర్మవాత్ మంచిగా మార్డపోతార్మ.”
“చూస్కత ఉంటే చన్నపోడమే మంచిది అన్నపిస్తంది.. ఇంకా ఎన్ని దార్మణాలు చూడాల్ప
నేను” అన్న ఆదిత్య అనుకుంటండగా
“చ్చలా వునియండి.. నేను ఇకిడికి వచ్చ్క చ్చలా చూస్ప హ్ముయయ చన్నపోయా
అనుకుని..”
“అవును ఇత్న్నకి న్న పేరేంటి బాబు?”
“శ్రీను అండి”
“శ్రీను అసలు యాకిీడంట్ ఎలా అయియంది?”
“నేను పొలం ల్ప పన్న చూస్కొన్న బండి మీద్ వస్తనినండి. నేను వాళ్ళు అనిట్గ, రాంగ్
రూట్ ఎం రాలేద్oడి. కర్క్ట్ గానే వెళ్ళతని, కాన్స వెననుంచి వేగంగా వస్తని ఒక లారీ
గుదదస్పంది. చిని లూనా కదా... ఎగిర్డ రోడ్ మూలన పడాిను. త్రాుత్ సంగత్న మీకు
తెల్పీంద.”
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“స్తరీ శ్రీను.”
“మీర్మ ఎం చేస్తతర్మ లెండి డాక్ర్ గార్మ, జర్మగుతూవుంటాయ్. మీర్మ జాగ్రత్త అండి.”
“సరే శ్రీను..” అన్న ఆదిత్య త్ల పైకి లేపి చూస్త సర్డకి శ్రీను మాయం అయిపోయాడు.”
శ్రీను.. శ్రీను.. అన్న ఆర్డస్తడు, కాన్స ఇంకా అర్వడం వలన ఎటవంటి సమాధానం రాద్న్న
తెల్పస్ప అర్వడం కూడ ఆపేస్తడు. అసలు నాకు ఇలాంటి సంఘట్నలు ఎంద్దకు జాహ్ివి
చూపిస్తందో అర్ధం కావటేలద అనుకుంటూ ముంద్దకు కదిలాడు.
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8. గాజుల సుబ్బారావు
ఇంత్ల్ప ఎకిడుించో 40,45 వయస్ గల ఒకత్ను పర్డగెతుతకుంటూ ఆదిత్య ద్గగర్కి
వచ్చ్డు. ఆదిత్య ద్గగర్కి వచి్, ఆదిత్యన్న అద విధంగా పైకి కింద్కి చూస్ప..
“డాక్ర్? మీ స్త్తోస్కిప్చ ఏది?” అన్న సందహ్ంగ అడిగాడు.
అప్పోడు ఆదిత్య ఆశ్్ర్యం తో “ఆ? స్త్తోస్కిప్చ ఆ ? అసలు ఎవర్మ మీర్మ?”
“అయ్యయ డాక్ర్, నాకు చినిపోటినుంచి ఒక సమసయ వుంద్oడి”
“ఇంత్కీ అసలు ఎవర్ండీ మీర్మ? ఇదమైనా హాస్పోట్లా మ్మముల్పి చెక్ట చేయడాన్నకి,
అయినా మీ ప్రాబెలమ్ ఏంటి?”
“నా పేర్మ గాజుల స్బాారావు, అంద్రూ గాజులు అంటార్ండి. అయితే నాకు
చినిపోటినుంచి గుర్క సమసయ వుంది, ఎంత్ మందికి చూపించినా ఎం లాభం లేద్ద. మీర్మ
ఇకిడికి కొత్తగా వచి్నా డాక్ర్ అన్న తెల్పస్ప వచ్చ్ను.”
“ఆల్రెడీ చన్నపోయావ్ కద్యాయ..? ఇంక త్గాగల్పీన అవసర్ం ఏంటి?”
“అయ్యయ! ఇకిడ వాళ్ళు కూడ త్నడుతునిర్ండి నా గుర్క వినలేక.”అనిడు బాధగ..
“అసలు మీర్మ ఎలా చన్నపోయార్మ? ముంద్ద ఆ సంగత్న చెపోండి. త్రాుత్ ఎం చేయాల్ప
చెపాతను.”
“త్పోదా డాక్ర్?” అన్న సందహ్ంగా అడిగాడు.
“త్పోద్ద కచి్త్ంగా చెపాోల్పీంద.”
“సరే డాక్ర్ చెపాతను.
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ఆ రోజు నేను ఆఫీస్ట పన్న మీద్
ముంబై

కి

వెళ్లల

పన్న

ముగించుకొన్న, ముంబై నుండి
హైద్రాబాద్ కి బయలుదరాను.
రాత్రి ప్పట్ ట్రైన్ తెలలవార్డ కలాల
హైద్రాబాద్ద

కి

చేర్మకొచు్,

హాయిగా ట్రైన్ ల్పనే పడుకొవచు్
అదీకాక ఆఫీస్ట వాళ్ు డబుాలే
కదా అన్న 3AC ల్ప ల్పయర్ బెర్త
బుక్ట చేస్కుని.
ట్రైన్ బయలుదరే సమయం 11
:45 న్నమ్మష్టలు.
అయితే 11:30 కె ట్రైన్ ఎకిి
హాయిగా

నా

బెర్త

ల్ప

పడుకునిను. పడుకుని కొంచం స్తపటికి ట్రైన్ కదిల్పనట్గ అన్నపించింది. హ్ముయయ
ఇంకేం వుంది? తెలలవార్డకి హైద్రాబాద్ద వెళ్లలపోతాం హాయిగా పడుకుందాం అనుకునిను..
కొన్ని గంట్ల త్ర్మవాత్, ననుి ఎవరో కదిల్పస్తనిట్ అన్నపించింది, ఎవరా? అన్న చూస్తత నా
ముంద్ద స్ట్రట్ ఆయన.
“నేను వెంట్నే కాయ హువా భయాయ?” అన్న అడిగాను.. అప్పోడు అత్ను కోపంగా..
“ఆప్చ హుంకో బహుత్ డిస్ర్ా కార్ ర్హే హై...”
ఆ మాట్లు విని నేను “మెయిన్ కాయ కారా భయాయ?”అనగా
“ఆప్చ బడీ ఆవాజ్ స్త ఖార్రటే కార్ ర్హే హై”
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“ఖార్రటే?” అన్న ప్రశ్ించగా..
“స్కిర్డంగ్.” అన్న ఇంగ్లలష్ ల్ప సెలవిచ్చ్డు అత్ను
“ఓహ్ స్కిర్డంగ్ ఆ... స్తరీ భయాయ.. స్తరీ..” అన్న నేను సంజాయిషీ కోర్గా అత్ను సరే అన్న
పడుకునిడు..
ఇలా కొంచం స్తప్ప త్ర్మవాత్, త్లకి బలంగా ఏదో త్గిల్పనట్ అన్నపించింది. ఏంటా? అన్న
కళ్ళు తెర్డచి చూస్తసర్డకి, నేను టాయిలెట్ ఎద్దర్మగ న్నల్చ్న్న వునిను.
ఇంత్కి మీకు చెపోడం మర్డ్పోయా, నాకు న్నద్రల్ప నడిచే అలవాట కూడ ఉంద్ండోయ్”
అన్న తాపీగ చెపాోడు గాజులు.
"ఆదిత్య కూడ వుందా? సరే చెప్పో త్రాుత్ ఏమైంది?” అన్న ఆసకిత తో అడిగాడు ఆదిత్య
“అప్పోడు.. నా త్లకి బలంగా త్గిల్పంది ఆ టాయిలెట్ డోర్ అన్న తెలుస్కొన్న. అకిడుించి
నా బెర్త ద్గగర్కి వెళ్లదం అన్న వెనుకకి త్నర్మగగా భోగి ల్ప వుని జనమంతా ననేి చూస్తనిర్మ.
ఆమోు! అంద్ర్డకి తెల్పస్పపోయింద్న్న మనస్ల్ప అనుకోన్న.. స్పగుగతోనే త్లదించుకొన్న నా
బెర్త ద్గగర్కి వెళ్లల పడుకునిను.
మళ్లు కొంచం స్తప్ప పడుకునిక, ఎకిడుించో మళ్లు అర్మప్పలు విన్నపించ్చయి. ఏంట్బాా?
అన్న కళ్ళు తెర్డచి చూస్తత, ఒక ఆవిడా గటి్గటి్గా అర్మస్తంది. ఎం అయియంది అన్న ఒక చెవు
ఆమె మాట్ల వైప్ప వేయగా...
"యహాన్ కాయ హో ర్హ్ హై? యే ఆదీు ఇతాి జోర్ స్త ఖర్రాటే లేతేహై తో హ్ం కైస్త స్క
సకేత హై? యే ఆదీు కో యహా స్త, దూసరే కంపార్్మంట్ కో బీజావ్” అన్న ఆమె అర్మప్పలు
విన్నపించ్చయి. ఆమె ననేి అర్మస్తంద్న్న నాకు అర్ధం అయియంది. నేను మనకు ఎంద్దకు లే
అన్న అట ఇట చూడకుండా మళ్లు పడుకునిను.
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కొంచం స్తప్ప అయాయక, మళ్లు ఏదో శ్బాదలు. చ్చలా మంది అర్మస్తనిట్ వుంది. ఇంత్ల్ప
ననుి ఎవరో కదిల్పస్తనిర్మ, ఎవరా అన్న లేచి చూస్తత టీస్ట్ర.
నేను వెంట్నే లేచి “కాయ హువా సర్?” అన్న అడగగా..
“ఆప్చ యహ్ బహుత్ హ్ల్ల్ మనా ర్హే హై , ఆపోి మే దూస్రా కంపార్్మంట్ మే బెర్త దతా
హుం ఛల్ప..”
“నహి సర్, అబ్ స్త కుచ్ త్కిలఫ్ట నహి ఆయేగా.” అన్న టీస్ట్రకి చెపిో, వెంట్నే నా బెర్త మీద్
నుంచి లేచి అంద్ర్డకి స్తరీ చెపిో మళ్లు నా బెర్త ల్ప నేను పడుకునిను.
అంతే డాక్ర్, అద నా సమసయ. ఇంకా నా సమసయ నయం అవుడాన్నకి ఏదైనా పర్డష్టిర్ం
చెపోండి.
“ఆ? అదంటి? అసలు ఎలా చన్నపోయావో చెపోలేద్ద. ముంద్ద అది చెప్పో ఆ త్రాుత్ న్న
సమసయకు పర్డష్టిర్ం చెపాతను.” అన్న సందహ్ంగా అడిగాడు ఆదిత్య.
“వదిలేయండి డాక్ర్, చ్చలా వింత్గా ఉంటంది నా చ్చవు”
“ఎం పరేలద్ద కాన్స చెప్పో.” అన్న తాపీగ అనిడు ఆదిత్య
“సరే కాన్సయండి,
అలా అంద్ర్డకి స్తరీ చెపిో పడుకునిక, కొంచం స్తప్ప అంతా మాములు గానే వుంది. మళ్ళు
ఏంటో చలలగా గాల్ప త్గులుతుంది ఎద్దర్మనుంచి. ఏంటా అన్న చూస్త సర్డకి కంపార్్మంట్
డోర్ ద్గగర్ వునిను, అదంటి ఇకిడునిను? అన్న కంగార్మల్ప వెనకకి త్నర్డగి చూస్త సర్డకి నా
వెనక చ్చలా మంది జనం వునిర్మ. అంద్రూ కోపంగా ననేి చూస్తనిర్మ. ఇంత్ల్ప
ఒకావిడ..
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“లాత్ మారో ఊస్త బహార్ ఘీర్ జయేగా..”అనగానే నా వెనకుని ఒ వయకిత ననుి ఒకిటిచే్
సర్డకి నేను దెబాకి బయట్ పడి.. అంత్ స్ట్రోడ్ ల్ప ట్రైన్ ల్ప నుంచి బయట్ పడితే ఇంక బ్రత్నకి
వుoటానా? ” అన్ని చెపాోడు తాపీగ
ఆ మాట్లు విని ఆదిత్య ఆశ్్ర్యం తో “ఏంటి? గుర్క పెటా్వ్ అన్న బయట్కి త్నేిశారా?"
“అట ఇటగ అంతే డాక్ర్, గుర్క పెటా్నన్న బయట్కి త్నేిస్తర్మ."
“హ్హ్హ్... న్స కథ వినిక నవాుల్ప ఏడవాల్ప అర్ధం కావటేలద్యాయ?” అన్న నవుుతూ అనిడు
ఆదిత్య
“నవుండి డాక్ర్ నవుండి. అంద్దకే చెపోనన్న అనిను.”
“మర్డ ఇంత్ వింత్గా కూడ చన్నపోతార్న్న తెలీద్ద నాకు..”
“నాదం చూస్తర్మ, ఇంకా చ్చలా వింత్ చ్చవులు వునియ్.”
“అవునా ఏంట్వి?” అన్న సందహ్ంగా అడిగాడు ఆదిత్య.
“1975 ల్ప ALEX MITCHEL అన్న వయకిత, టీవీ ల్ప ఒక కామెడీ షో చూస్తనాిద్ంట్. అయితే
కామెడీ షో చూస్కత 25 న్నమ్మష్టలు నవిు నవిు గుండ ఆగిపోయి చన్నపోయాడంట్. ఆ
త్ర్మవాత్ Alex Micthel వాళ్ు ఆవిడా ఆ కామెడీ షో వాళ్ుకి లెట్ర్ పంపింద్ంట్ “మా
ఆయన్ని చ్చలా హాయిగా చంపేశార్మ మీర్మ.. థాంక్ట యు” అన్న.. హ్హ్హ్..” అన్న
నవుుకుంటూ చెపాోడు గాజులు.
“హ్హ్హ్... భలే ఉంద్యాయ... ఇంకేం తెలుస్?”నవుుతూ అడిగాడు ఆదిత్య
“చ్చలా వునియ్.. గడిం ఎకుివ పెంచుకొన్న, అద గడిం కాళ్ల ఎద్దర్మ పడి కింద్ పడిపోయి
త్ల పగలకొటకునిడు ఒకడు.. వాడి నాలుకను వాడే కొర్రుకోన్న ఇనెెక్షన్ అయియ
చన్నపోయాడు ఒకడు, ఐస్కిరం త్నన్న ఒకడు, చ్చక్ట పీస్ట త్నన్న ఒకడు, సర్డగాగ త్ననలేక ఒకడు,
బాగా త్నన్న ఒకడు అసీలు అర్ధం పర్ధం లేకుండా చన్నపోతునిర్మ జనం. మీకో విషయం
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తెలుస్త, బాబర్ కొడుకు హుమాయూన్, మెట్ల మీద్ నుంచి పడి.. పోయాడంట్, అలానే
Jack daniels తెలుస్త మీకు?
“తెలీద్ద. ఎవర్మ అయన?
“Jack daniels విస్ట్రి బ్రండ్ ఓనర్ అండి. ఒకరోజు అయనా వాళ్ు ఆఫీస్ట స్త్ఫ్ట మీద్ కోపం
వచి్, అయన రూమ్ ల్ప వుని బలలను త్నిడంట్, అయితే ఆ దెబాకి కాలుకి ముంద్ద సెపి్క్ట
అయియ, ఆ త్ర్మవాత్ ఇనెెక్షన్ అయియ చన్నపోయాడంట్.. అసీలు భలే కామెడీ డాక్ర్ గార్మ.”
అన్న నవుుకుంటూ చెపాోడు గాజులు
“హ్హ్హ్.. చ్చవున్న కూడ మనం కామెడీగ వాడేస్కుంటనాిం కదా. హ్హ్హ్..” అన్న
నవుుకుంటూ అనిడు ఆదిత్య.
“సరే డాక్ర్ ఇంక నా గుర్క కి పర్డష్టిర్ం ఏదైనా చెపోండి.”
“సరే చెపాత విను...
మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గార్మ చెపిోనట్, భూమ్మ మీద్ 20,000 ర్కాల జబుాలు
వునియట్ అయితే అన్నిటోల కంటే భినిమైనా జబుా గుర్క జబుా, ఈ జబుా వలల చ్చలా
మంది ద్ంపతులు విడాకులు కూడ తీస్ింటనిర్ంట్ తెలుస్త?
అది కాక, ఒకోి సంగ్లత్ వాయిదాయన్నకి ఒకోి శ్బదం వచి్నట్.. ఒకోి మన్నషికి ఒకోి శ్బదం
వస్తంద్ట్.
"ఓహో... మర్డ నాకు ఎం శ్బదం వస్తందో డాక్ర్, నాకు తెలీద్దగా? ఒకస్తర్డ పడుకుంటాను.
నా గుర్క మీర్మ వింటారా?” అన్న అమాయకంగా అనిడు అత్ను.
"వామోు! ఒద్దదలే కాన్స, ముంద్ద నా మాట్ వినవయాయ...”
“చెపోండి డాక్ర్”
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"గుర్క బ్రత్నకి వునిప్పడు వస్తంది కాన్స చన్నపోయాక కాద్ద. నువుు గుర్క వస్తందమో అన్న
భయంతో అలా అనుకుంటనివు త్పో ఏమ్మ అవుటేలద్ద. అసలు త్నండి త్నననప్పడు, పొట్్
ఎంద్దకు వస్తంది? కొవుు ఎకిడ పడుతుంది? అసలు గుర్కే ఎంద్దకొస్తంది? ఇకిడ
అసలు ఎవర్డకి గుర్కే రాద్ద. అంతా న్స భ్రమ"
"అంతేనా డాక్ర్? నా భ్రమే అంటారా?” అన్న గాజులు అడిగాడు ఆనంద్ంగా
"కచి్త్ంగా న్స భ్రమే, నువుు ఇంకా తాపీగ వుండు."
ఆ మాట్లు విని గాజులు “థాంక్ట యు డాక్ర్ అంటూ”ఆనంద్ంతో ఆదిత్య ద్గగర్ నుంచి
వెళ్లుపోయాడు.
అత్న్ని చూస్ప ఆదిత్య నవుుకుంటూ ముంద్దకు స్తగాడు..
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9. పద్మ
కొంచం స్తప్ప త్ర్మవాత్..
ఇంత్ల్ప ఎకిడుించో గటి్గ అర్మప్ప విన్నపిస్తంది. ఆదిత్య అట ఇట చూస్తడు కాన్స
ఎవర్మ కన్నపించలేద్ద. ఏదో ఒక మగ గంతు అసోష్ంగ విన్నపిస్తంది. ఒకటి ర్ండు
న్నముష్టలు విన్నపించి, ఆ త్రాుత్ ఆగిపోయాయి. ఏమో లే అనుకుంటూ మళ్ళు
నడవస్తగాడు ఆదిత్య.
మళ్ళు అర్మప్పలు విన్నపించ్చయి, ఈస్తర్డ బాగా సోష్ంగా విన్నపిస్తనియి. అద మగ గంతు,
“చిత్ర..చిత్ర..” అన్న అర్మస్తనిడు. ఎట చుస్పనా మనుషులు మాత్రం కనపడటేలద్ద. కొంచం
కొంచంగా ఆ అర్మప్పలు ద్గగర్కి వస్తనియ్, కాన్స ఎవర్మ కనపడటేలద్ద ఆదిత్యకి. ఆదిత్యకి
భయం వేస్పంది, కాళ్ళు చేతులు ఆగలేద్ద. ఎం అవుతుందో అర్ధం కాక, అకిడుించి
దూర్ంగా వెళ్ుడాన్నకి ప్రయత్నించ్చడు.
కాన్స ఎట కద్ల లేకపోయాడు. ఎవరో త్నన్స కటే్స్పనట్, అలా వుండిపోయాడు. తాడులు
మాత్రం లేవు కాన్స అలానే శ్లా లాగ వుండిపోయాడు. ఆదిత్యకి ఒళ్ుంతా చెమట్లు
పటే్స్తయి, ఇంత్ల్ప అర్మప్పలు ఆగిపోయాయి. అప్పోడు ఆదిత్య
“ఎవర్మ, ననుి ఇలా కటే్స్తర్మ. నాకు భయం వేస్తంది, ననుి వద్లండి. జాను? జాను?
ఒకవేళ్ జోక్ట అయితే, చ్చలు ఇంక నాకు భయం వేస్పంది బయట్కి వచెయియ”
ఏ చప్పోడు లేద్ద.
మళ్ళు అర్మప్పలు విన్నపిస్తతయి. “బాబు గార్మ, తొంద్ర్గా వెళ్ుండి. అమ్మగర్మ ఎకుివ స్తప్ప
త్ట్కోలేర్మ.” అనే అర్మప్పలు విన్నపిస్తనాియి
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ఇంత్ల్ప మళ్ళు హోర్మనా గాల్ప వీచింది. మబుాలు ఇంత్కు ముంద్ద కంటే గటి్గా శ్బాదలు
చేస్తనియి. వాతావర్ణం మళ్ళు మార్మతుంది, ఈస్తర్డ ఎం అవుతుందో అన్న భయపడుతూ
ఆల్పచించు కుంటూ ఉనిడు ఆదిత్య.
చిటికెల్ప, ఆదిత్య తెలలటి శునయం నుంచి వేగంగా వెళ్ళతని పాత్ అంబాసడర్ కార్మ డ్రైవర్ స్ట్రట్
పకి వుని స్ట్రటోల కూర్చ్న్న వునిడు. రాత్రివేళ్ రోడ్ అంత్ న్నరాునుషంగా వుంది, చలలగా
వర్షం పడే స్కచనగా ఉనిట్oది.
కార్ డ్రైవర్మ స్ట్రట్ ల్ప ఒకాయనా దాదాప్ప 30,33 వయస్ ఉండొచు్, జమీందార్మ లాంటి
ద్దస్తలు ధర్డంచి కార్మన్న నడుప్పతునిడు. వెనక స్ట్రట్ ల్ప ఒక గర్డిణీ స్త్రీ ప్పర్డటి నొప్పోలతో
కొట్ మ్మటా్డుతుంది. ఆమె పకినే, ఒక ఆమే కూర్మ్ంది, ఆదిత్యకి చికటోల ఆమె మొహ్ం
కూడ సర్డగాగ కనపడట్ం లేద్ద. డ్రైవర్ స్ట్రట్ ల్ప కూర్మ్ని వయకిత మొహ్ం మాత్రమే
కన్నపిస్తంది.
ఇంత్ల్ప ఆ మగమన్నషి “చిత్రా.. ఎం కాద్ద న్సకు. వచే్స్తం హాస్పోట్ల్ ద్గగర్డకి, ఇంకో పది
న్నమ్మష్టల్పల వెళ్లుపోతాం నువుు కంగార్మ పడకు.
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వెనకు వుని ఇంకో ఆమె “బాబు గార్మ? అమ్మగర్డకి నొప్పోలు బాగా ఎకుివ వస్తనిట్
వునియండి.”ఓర్మ్కోలేక పోతునిర్మ.
“ఒక పది న్నముష్టలు పద్ు, వచే్స్తం అన్న నువుు ధైర్యం చెపాతవుండు ఇంత్ల్ప హాస్పోట్ల్ కి
వెళ్లుపోతాం.”
సరే బాబు గార్మ.
వెనక వుని పద్ు, ఆమెకి ధైర్యం చెబుతూవుండగా, కార్మ ఎంద్దకో నెముది అయియంది.
ఏమైంది బాబు గార్మ అన్న పద్ు అడుగగా...
“వుండు పద్ు వచే్స్తని, ఒకి న్నమ్మషం” అన్న కార్మ దిగి బయట్కి వెళ్లుడు, బాబు గార్మ.
ఆదిత్య బాబు గార్డతో పాట బయట్కి దిగి చూస్తత. పెద్ద పెద్ద లైటల త్మ వైపే వస్తనియ్,
దూర్ంగా డప్పోల శ్బాదలు కూడ విన్నపిస్తనాియి. బార్డ జనల గుంప్ప త్మవైపే వస్తంది.
ఏదో పెళ్లల ఊరేగింప్ప అనుకుంట్ అన్న మనస్ల్ప అనుకునాిడు ఆదిత్య.
ఇంత్ల్ప ఆ బాబు గార్మ లైట్ల ద్గగర్డకి పర్డగెతుింటూ వెళ్లల, అకిడ ఒకాయన్ని పిల్పచి.
“ఏవండీ మా ఆవిడికి ప్పర్మటి నొప్పోలతో బాధ పడుతుంది, హాస్పోట్ల్ కి తీస్కెళ్ళతనాిం,
కొంచం మీ వాళ్ున్న జర్గమనండి. మాకు ఇంకో దార్డ కూడ లేద్ద” అన్న అడిగాడు. ఇంత్ల్ప
అత్ను కాయ? అన్న బద్దల్పచ్చ్డు.
“ఓహ్ మీకు తెలుగు రాదా..?” అన్న బాబు గార్మ కంగార్మగా అడగగా..
అకిడుని పెద్ద మన్నషి ... “తెలుగు? న్న గుజరాత్న తాపీగా స్తమాధానం చెపాోడు ఆ పెద్ద
మన్నషి.
అప్పోడు బాబు గార్మ “మై వైఫ్ట ప్రెగెింట్, హాస్పోట్ల్ జారే” అన్న అనిడు
అప్పోడు ఆ పెద్ద మన్నషి..ఆశ్్ర్యం తో “ఓహ్.. ప్రేగిన్్ హాస్పోట్ల్ గోగో”
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“ఓయ్ జగత్, మెహ్క్ట... కార్ మాతే జాగయ అపో (కార్మకు దార్డ ఇవండీ)” అన్న గుజరాత్న తో
వాళ్ు వాళ్ుoద్ర్డకి అర్డచి చెపాోడు. “త్నక చే” అన్న వార్మ పెద్ద మన్నషికి బద్దల్పచి్ అంద్ర్డకి
జర్గమన్న చెపాోర్మ. ఒకికిర్మ మెలలగా దార్డ ఇస్తండగా, బాబు గార్మ ఆదిత్య కార్మ ద్గగర్కి
పర్డగెతుతకుంటూ వచి్, కార్మ ఎకాిర్మ.
ఇంత్ల్ప వెనకుని పద్ు.. “బాబు గార్మ ఇంకా ఎకుివ స్తప్ప ఓపికగ అమ్మగర్మ ఉండలేర్మ,
బిడి బయట్కి వచే్ట్ట్గ వునిడు.” అన్న కంగార్మగ చెపోగా..
“అయిపోయింది పద్ు అయిపోయింది.. ర్ండు న్నముష్టలు వెళ్లుపోతాం” అన్న కార్మ
ముంద్దకు తీశార్మ బాబు గార్మ. ఆ పెళ్లల వాళ్ళు అంద్రూ కార్మ కి దార్డ ఇచ్చ్ర్మ. ఇంత్ల్ప
ఒకత్ను తాగేస్ప హ్ఠాతుతగా రోడ్ మీద్ కింద్పడిపోయాడు. వేగం ల్ప వుని, కార్మ అత్న్న
కాలు మీద్కి ఎకేిస్పంది. వెంట్నే కార్మ ఆపి బాబు గార్మ. “స్తరీ భయాయ” అన్న అత్న్న కార్మ
కింద్ నుంచి బయట్కి లాగట్ం మొద్లు పెటా్డు. ఇద్ంతా చుస్పనా అత్న్న బంద్ద
మ్మత్రులు, బాబు గార్డ మీద్కి ఒకిస్తర్డగ ఎగబడాిర్మ. ఒకర్డ త్ర్మవాత్ ఒకర్మ ఆక్రోషం తో
త్మ వాడిన్న కార్మతో తొకేిస్తడు అన్న త్నట్్డం మొద్లు పెటా్ర్మ, అంత్ల్పనే ఒకర్డద్దర్మ
చెయియ చేస్కునిర్మ, ఒకర్డ త్ర్మవాత్ ఒకర్మ బాబు గార్డన్న కొడుతుండగా బాబు గార్మ
త్పిోంచుకోడాన్నకి ప్రయత్నించ్చడు కాన్స చ్చలా మంది అయిపోయే సర్డకి, ఏo
చేయలేకపోయాడు.. ఇంత్ల్ప గటి్గ అర్మప్ప విన్నపించిoది...
“బాబు గార్మ? మీకు మగ బిడి ప్పటా్డు, కాన్స అమ్మగర్మ చన్నపోయార్మ.” అన్న
ఏడు్కుంటూ చెపిోంది.
ఆ మాట్ విని బాబు గార్డ గుండ వెంట్నే ఆగిపోయింది, అకిడికిడే చన్నపోయార్మ బాబు
గార్మ. అద్ంతా ఆదిత్య చూస్కతoడగా, బయట్కి దిగిన పద్ు ఎవరో కాద్ద, యవునం ల్ప
వుని పన్నమన్నషి పద్ు గార్మ. అంటే ప్పటి్నా మగ పిలాలడు తానే అన్న త్నకు అర్ధం అయియంది.
కార్మ ల్ప చన్నపోయినా చిత్ర గార్మ త్న త్ల్పల అన్న, కార్మ బయట్ వాళ్ుందిర్డతో త్నుిలు తీన్న
చన్నపోయిన ఆ బాబు గార్మ త్న నాని అన్న తెలుస్కొన్న అకిడికకిడే పడిపోయాడు.
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ఆదిత్య కంటి నుంచి కన్సిటి ధార్లు కారాయి. అము నాని అన్న ఏడిచ్చడు, ఏడుస్తండగానే
మళ్ళు ల్పకం మార్డపోయింది.
తెలలటి శునయం ల్పకి రావడం తెలుస్కొన్న “ఏంటి జాను ఇది? ఎలా చన్నపోయారో
చూపించడాన్నకి తీస్కిచ్చ్వా? లేదా నేను ఎలా ప్పటా్న్న చూపించడాన్నకి తీస్కిచ్చ్వా?
పాపం జాను... నా వళ్ు ఇద్దర్మ చన్నపోయార్మ. ఎం బ్రతుకు జాను నాది, ప్పటి్నప్పోడే
త్ల్పలద్ండ్రుల్పి చంపేస్తను. పెద్దయయక మ్మముల్పి చంపేస్కునిను. నా వలేల జాను ఇద్ంతా..”
అన్న ఏడుస్తండగా
జాహ్ివి ఆకాంక్ష నడుస్కత త్న ద్గగర్డకి వచ్చ్ర్మ. వాళ్లుద్దర్డన్న చూస్పన ఆదిత్య
పర్డగెతుతకుంటూ వాళ్ు ద్గగర్డకి ఇద్దర్డన్స కౌగిల్పంచుకునిడు. అకిి మొహ్మంతా ముద్దదలు
పెటి్...
“ఏంటి ఇది? జాను ఏంటి ఇది? నా జీవిత్ం ఏంటి ఇలా అయిపోయింది.
ఎన్ని కలలు కనాిను, అము నాని లేకా నువుు అకిి లేక ఎంద్దకు ఈ బ్రతుకు.”ఇంత్ల్ప
వెనకు నుంచి ఒక ఆడ గంతు విన్నపించింది. “అము నాని లేరా? ఇకిడే వునాిం కదా.”
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10. సూరయ, చిత
ీ
ఆదిత్య వెనకిి త్నర్డగి చూస్తత వెనక ఆదిత్య త్ండ్రి స్కర్య, త్ల్పల చిత్ర ఆదిత్య న్న
చూస్కతవుంటార్మ.
త్ల్పలద్ండ్రులన్న చుస్పనా ఆదిత్య కి కన్సిర్మ ఆగక వాళ్ు ద్గగర్డకి వెళ్లల ఇద్దర్డన్స గటి్గ
కౌగించుకునాిడు.
“ఆము.. నాని...ననుి క్షమ్మంచండి మీర్మ లేర్మ అనిను.”
ఇంత్ల్ప చిత్రము..
“ఊరోి నాని ఏడవకు, అంద్ర్ం ఉనాింగ న్సతో పాట ఇకిడ. ఎవడకు.”అప్పోడు ఆదిత్య
స్కర్య గార్డ వైప్ప చుస్ప.
“ననుి క్షమ్మంచండి నాని, జాహ్ివి అకిిన్న జాగ్రత్తగా చూస్కోలేక పోయాను.”
“ఎం కాద్ద లే రా, నువుు బాధ పడకు. నువుు లేకపోతే ఏ, మేం వునాిం కదా.” అప్పోడు
ఆదిత్య
“మ్మముల్పి కలుస్తతనన్న ఎప్పోడు అనుకోలేద్ద. మీర్మ లేన్న ల్పట ఎప్పోడు వుంది నాకు. ఎన్ని
కోటల వుని మీర్మ లేర్నే కలత్, ననుి ఎప్పోడు వదిల్ప వెళ్లలేద్ము.”
“అంద్రూ అములు వాళ్ు పిలలలకి గోర్మముద్దలు కల్పపి పెడుతుంటే నాకు ఎన్ని స్తర్మల
ఏడుపొచి్ంది తెలుస్త? ఎన్ని స్తర్మల ఏడా్ను నాని, నాకు సైకిల్ నేర్డోంచే వాళ్ళు ఎవర్మ
లేర్న్న. ననుి కొటే్వాళ్ళు ఎవర్మ లేర్న్న, ఆదిత్య చేయాల్ప ఇది చేయకూడద్ద అన్న మంచి చెడు
చెపోవాళ్ళల కూడ ఎవర్మ లేర్న్న ఎన్ని స్తర్మల బాధపడాిను. శ్రీన్నవాస రావు బాబాయ్ వునిర్మ
కాన్స, మీ ల్పట ఆయన తీర్్లేద్ద కదా” ఆ మాట్లు విని చిత్రమ్మ.
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“బాధపడకు నాని, న్ననుి మేము పైనుంచి చూస్కతనే వునాిం రా. మేము లేకుండానే, ఇంత్
పెద్దవాడివి అయాయవు. న్సకింద్ ఎంతో మంది డాక్ర్మల పన్న చేస్తనిర్ంటే మాకు అంత్కని
ఇంకేం కావాల్ప నాని. ఇంక జాను అకిి లన్న చూడు, మేము ఎంత్ కష్పడినా జాహ్ివి
లాంటి అమాుయిన్న న్సకు తీస్కురాగలమా? మాకు చ్చలా సంతోషం గ వుంది నాని.
మేము లేకపోయినా, చ్చలా బాగా పెర్డగి పెద్దవాడివి అయాయవు. ఇంక మేము ఉంటే ఇంత్
బాగా పెంచేవాళ్ుమో కాదో. చ్చలా గరాుంగా ఉంది రా మాకు.”
వాళ్ు మాట్లు అయిపోయాక... జాహ్ివి ఆదిత్య న్న పిల్పచింది.. ఆదిత్య జాహ్ివి ద్గగర్కి
ఏడు్కుంటూ వెళ్లగా
“ఏయ్ ఆదిత్య ఎంద్దకు ఏడుస్తనివ్, మేము వచే్స్తం కదా? న్సకోసం అత్త మముయయ
కూడ తీస్కిచ్చ్o కదా?” ఆ మాట్లు విని ఆదిత్య.
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“ఆ తీస్కిచ్చ్ర్మ. స్కిల్పి వెళ్లలస్తతం అని ఇద్దర్మ మళ్ళు కనపడకుండా పోతే ఎలా ఉంటాడో
తెలుస్త? న్ననుి త్లుచుకొన్న రోజు లేద్ద. ప్రాణం దహ్ం వదిల్ప పోయినట్ అన్నపించేది.
మీర్మ లేర్ని ఊహ్ కూడ నేను త్ట్కోలేక పోయాను.”
ఇంత్ల్ప అకిి.."ఇంకా STOP dady, Why are you crying? మెం వచే్స్తం కదా..."
అకిి న్న చుస్పనా ఆదిత్య.. అకిిన్న ఎతుతకొన్న... “I miss you రా అకిి”
“I miss you too dady, but you don’t look good when you are crying, so stop
crying OK?”
“సరే అకిి” అన్న కళ్ళుతుడుచు కొన్న
“సరే పద్ండి, వెళ్లుపోదాం ఇకిడుించి.”
“హ్హాాహ్... అలా కుద్ర్ద్ద ఆదిత్య.”
“కుద్ర్దా? ఎంద్దకు కుద్ర్ద్ద. లేద్ంటే నేనే ఉండిపోతా ఇకిడ.”
“అది కూడ కుద్దర్ద్ద. మేము చన్నపోయాం ఆదిత్య న్సకు నచి్నా నచ్కపోయినా, ఇది
న్నజం. మేము న్సతో వెళ్లడాన్నకో, నువుు మాతో వుండటాన్నకో, నువుు ఇకిడికి రాలేద్ద.
“ఏదైనా కాన్స మీర్మ నాతోనే ఉండాల్ప జాను.”
“ఆదిత్య. చెపేోది వినండి. మీర్మ మమల్పి కలవక ముంద్ద, కొన్ని సంఘట్నలు చూస్తర్మ
కదా?”
“అవి సంఘట్నలు కాద్ద ప్రమాదాలు. మనుషులు చేస్త ప్రమాదాలు.”
“ఆ అవును. మనుషులు చేస్పనవే. మేము అవి మీకు కావాలన్న చుపించ్చము. ఆ మనుషులు,
నా కోర్డక మీద మ్మముల్పి కల్పస్ప ఆ సంఘట్నలు చూపించ్చర్మ.”
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“అవునా? ఎంద్దకు? నేనేం చేయగలను?”
“మేం ఇకిడికి వచ్చ్క తెల్పస్పంది, ఈ ప్రపంచం ల్ప ఎన్ని త్ప్పోలు జర్మగుతునియ్య అన్న,
కాన్స చన్నపోయాక తెల్పస్ప ఎం ప్రయ్యజనం? అన్ని చూడగలం, వినగలం, కాన్స ఎం
చేయలేము. ఎం మార్్లేము. త్ప్పో చేస్తంటే చూడగలము కాన్స ఆపలేము. అలాంటి
ఎనెిన్న చూస్కత ఉండలేక పోయాను. ఏదోకటి చేయాల్ప అనుకునిప్పోడే, న్సకు యాకిీడంట్
అయియ నువుు కోమా ల్పకి వెళ్లువ్. నేను ఎం చేయలేకపోతునినే అన్న బాధ పడుతుంటే.
ఇకిడ వుని కొంత్మంది చెపాోర్మ నాకు, మనవాళ్ళు ఎవరనా కోమాల్ప వునిప్పడు, మనం
భలంగా కోర్మకుంటే కోమాల్ప వుని వయకిత ఆత్ు మనల్పకం ల్పకి మన కోర్డక మేర్కు
వస్తంది అన్న. మీర్మ వస్తతర్న్న ఇకిడుని వాళ్ు కోర్డకను బాధలు తీర్మస్తతర్న్న. ఇకిడ చ్చలా
మంది ఎద్దర్మ చుస్తనిర్ండి.”
“ఇకిడ ఎంత్ మంది వునిర్మ? అము నాని నువుు అకిి ఏ కదా?”.
“కాద్ద”.
“మర్డ?” అన్న ఆదిత్య ప్రశ్ించగా, మళ్ళు హోర్మనా గాల్ప వేస్తంది. మబుాల శ్బాదలు క్షణం
క్షణం కి పెర్మగుతునియి. అట ఇట చూస్త ల్పపల కనుమేర్ చూప్పల్ప ఎకిడ చుస్పనా
జనమే, తెలలటి శునయం జన సమూహ్ం తో న్నండిపోయింది. అప్పోడు జాహ్ివి
“ఇంత్మంది ఉనాిం ఆదిత్య. ఎన్ని కలలు, ఎన్ని ఆశ్ల మధయ కొట్మ్మటా్డుతుని
జీవితాలు, అకస్తుతుతగ అంత్ం అయిపోయాయి. ఇత్ర్మల స్తుర్ధం వలల కొంత్మంది, చిని
చిని త్పిోదాల వాళ్ు చన్నపోయినా వార్మ కొంత్మంది, పస్పగడుిలన్న కూడ చూడకుండా
రాక్షస్ల వలల చన్నపోయినా వార్మ ఇంకొంత్మంది. ఇలా చ్చలా మంది వునిర్మ ఆదిత్య.
రాక్షుస్లు త్నర్మగుతునిర్మ, ఆదిత్య భూమ్మ మీద్. వేరే వాళ్ు వలల, ఏ ఒకిర్మ ఇకిడికి
రాకుండా నువేు చూస్కోవాల్ప.”
“నేనా? ఎలా చేయగలను నేను?”
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“మేము న్సకు సహాయం చేస్తతము.”
“అవునా ఎలా?”
“మేము న్సతో మాటాలడాల్ప అనుకునిప్పడు, ఇందాక జర్డగినటే్ గాల్ప హోర్మనా వీస్తంది,
మబుాల శ్బదం వస్తంది. అలా జర్డగిన వెంట్నే నువుు ఎకిడికైనా చీకటిల్పకి వెళ్లల
కళ్ళుమూస్కో.. మా మాట్లు న్సకు విన్నపిస్తతయి”
“ఓహ్.. ఒకే. మర్డ నేను మ్మముల్పి చూడాల్ప అనుకుంటే”
“న్స కలల్పకి మేము వస్కతనే ఉంటాం ఆదిత్య”
“కాన్స, ఇంకో స్తర్డ ఎవుర్మ వేరే వాళ్ు స్తుర్ధం వళ్ు చన్నపోకూడద్ద. ప్రత్న జీవితాన్నకి ఒక
అర్ధం ఉంట్ది, అది మధయల్పనే ముగిస్పపోకూడద్ద. నా కోసం, ఆకిి కోసం, అత్త
మామయయల కోసం, మన కోసం, ఎంత్మందిన్న కుదిర్డతే అంత్ మందికి సహాయం చెయియ
ఆదిత్య. అప్పడే మా చ్చవుకి ఒక అర్ధం ఉంటంది.”
“సరే జాను, అలానే చేస్తతను. మ్మముల్పి మ్మంచింది నాకైనా ఏముంట్ది. అవును ఇంత్కీ
మీర్మ ఎలా ఇకిడికి వచ్చ్ర్మ? నేను మార్మ్రీకి వెళ్ళల సర్డకి మీర్మ చన్నపోయి వునిర్మ.”
“ఆ... ఆ రోజు నేను అకిిన్న స్కిల్ ల్ప డ్రాప్చ చేయడాన్నకి వెళ్ళతండగా, రోడ్ మీద్ ఒక
ముసలావిడ, రోడ్ దాటతుంది. మేము కొంచం వేగంగానే వునాిం, ఆమె కూడ
దూర్ంగానే వుంది. ఆమెన్న మేము చ్చలా స్నాయాసంగా దాటేయొచు్, కాన్స ఇంత్ల్ప
ఆమె కార్మ ముంద్ద వచే్స్పంది. త్పిోంచబోయి ఆమెను గుదదస్తము అద వేగంతో డివైడర్
న్న కూడ ఢీ కొటా్ము. బండి గాల్పలకి ఎగిర్డంది, ఇద్దర్ం అకిడికికడే...”
“ఒహ్ా.. మ్మముల్పి కాపాడుకోలేక పోయా స్తరీ జాను. అవును ఇంత్కీ ముసలావిడ
గుదెదము అనిర్మ కదా ఆమె సంగత్న ఏంటి?”
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“ఆమె కూడ చన్నపోయింది, ఆదిత్య మా వలల. నేను అంత్గా మద్న పడటాన్నకి ముఖయ
కార్ణం అద.”
“నాకేం పరేలద్ద బాబు” అంటూ ఆ ముసలావిడ అంత్ మంది జనం మధయల్ప నుంచి
ముంద్దకు వచి్ంది.
“అయ్యయ! క్షమ్మంచండి అము. మా వాళ్ు వళ్ు మీకు ఇలా జర్డగింది.”
“ఎం పరేలద్ద బాబు. మాది ఎలా అయినా న్నర్మపేద్ కుటంబమే, నా కొడుకు కోడల్ప
కష్ట్ర్డజత్ం వాళ్ుకే సర్డగాగ మూడు పూట్లు త్ననడాన్నకే సర్డపోవటేలద్ద. నేను వాళ్ు ద్గగర్
వుండి భార్ం అయిపోయాను. అంద్దకే నేను ఎకిడికైనా వెళ్లుపోదాం అన్న రోడ్ మీద్ కి
వచ్చ్ను ఇంత్ల్ప ఇలా జర్డగింది.”
“సరే ఆదిత్య ఇంకా నువుు వెళ్లలల్పీన. టం వచి్ంది. మేము న్సకు కన్నపిస్తంటే ఉంటాం
ఆదిత్య. జాగ్రత్త.”
“జాను. నా వాళ్ు కాద్ద రా మీర్మ లేర్ని జీవిత్ంల్ప నాకు వుండబుదిధ కాద్ద” అప్పోడు అకిి
“డాడీ మేము ఎకిడికి వెళ్లటేలద్ద. ఎప్పోడు మీతో ఉంటాం కదా?”
“అవును ఆదిత్య మేము ఎప్పోడు న్సతోనే ఉంటాం, జాగ్రత్త.”
“అము, నాని, అకిి అంద్రూ జాగ్రత్త జాను.”అనేసర్డకి మళ్ళు శ్బాదలు విన్నపిస్తతయి,
అకిడుని మనుషులంద్రూ మాయం అయిపోయార్మ. తెలలగా వుని వాతావర్ణం నలలగా
మార్డపోయింది.
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11. మధ్య తరగతి కుటంబం
ఆదిత్య కోమా ల్ప నుండి బయట్కి వచి్నా 40 రోజుల త్రాుత్...
మార్మమూల ఊర్మ ప్రాంత్ం.
స్తయంత్రం 4 గంట్లు.
చిని పెంకుటిలుల వంట్గది ల్ప ఇంటి ఆవిడా ఏదో పన్న చేస్ింటూ.
“ఏవండీ... ఏవండీ... ఎవరో త్లుప్ప త్డుతునిటనిర్మ చూడండి. అబాా! ఒరేయ్ సండ్
త్గిగంచరా” అన్న వాళ్ు పెద్ద కొడుకున్న అర్మస్తంది.
“ఏవండీ. ఎవరో త్లుప్ప త్డుతునిటనిర్మ చూడండి”
టీవీ ఎద్దర్మగ వుని బలల మీద్ కూర్మ్ని ఇంటి ఆయన లెగిస్ప, త్లుప్ప తెర్డచ్చడు.
ఎవర్మ లేర్, అరే ఇదంటి ఏదో కవర్ వుంది అన్న మనస్ల్ప అనుకునిడు ఆశ్్ర్యం తో
“యేవే, ఏదో కవర్ వుంద ఇకిడ”
“మన ఇంటికి కావరా? చూడండి ఏముందో”
ఇంత్ల్ప టీవీ ద్గగర్ నుంచి కొడుకులు, వంట్గది నుంచి భార్య ఇంటి ఆయన ద్గగర్కి వచి్
ఏముందో అన్న ఆశ్కితగ ఎద్దర్మ చూస్తనాిర్మ..
తెలల కవర్ ల్పపల ర్ండు 1000 రూపాయిల న్నట్ల కట్్లు.
నలుగుర్మ ఆశ్్ర్యంల్ప వుండగా. అప్పోడు “ఏంట్ండీ ఇది?” అన్న ఇంటి ఆవిడా వాళ్ు
ఆయన్ని అడుగగా... అప్పోడు ఆయన.
“నాకేం తెలుస్త”
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“నాన్నియ్, కింద్ ఏదో పేపర్ పడింది” అప్పోడు కింద్పడిన ఆ పేపర్ న్న ఇంటిఆయిన
చూస్ట్ర
“ఒరేయ్ ఇది ఏదో లెట్ర్ లాగ వుంది రా పెదొదడా, నువుు చద్దవు.”
లెట్ర్ ల్ప..
“మా వళ్ు మీ కుటంబాన్నకి తీర్న్న నష్ం జర్డగింది. మమల్పి క్షమ్మంచండి.
మీర్మ ఆర్డధకంగా కష్ట్ల్పల వునిర్న్న, మీ అము గార్డ దాురా మాకు సమాచ్చర్ం అదింది.
కావున మా నుంచి మీకో చిర్మ కానుక.”
“అంతే నాని”
“యేవే ఎంటె ఇది?”
“దవుడు మన బాధలు చూడలేక ఇచ్చ్దమోనండి.”
అలా మాటాలడుకుంటూ సంబర్మాశ్్ర్యంల్ప మున్నగిపోయింది ఆ కుటంబం.
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“నేను బ్
ర తకాలంటే వేరే వాళ్ళని మోసట చేయాలి అని ఒకడు.
ఎవడు ఎలా పోతే నాకటటి, నా ఆనటదమే నాకు ముఖ్యట అని ఇటకొకడు.
ఎవరికి వారు వాళ్ళ స్వార్
ా రు.
ధ ట కోసట బ్
ర తుకుతుటే, మనుషులు చనిపోక ఇటకట చేస్వ
నీకు నువ్వా మోసట చేసి వెళ్ల
ి పోతే, ఆ బాధ తో ఆత్మాహతకయ చేసుకుటటారు కొటతకమటది.
నీకు నువ్వా మోసట చేసి వెళ్ల
ి పోతే ఆ బాధ తో మనుషుంటేనే కోపట వచ్చి వేరేవాళ్
ి ని
రేప్ల
ి చేసుకుటటూ చటప్లకుటటూ వెళ్లళపోత్మరు ఇటకొటతక మటది.
ా నానట.
తెలుసో తేలికో మనమే చాలా మటది కిర మినల్స్ ని త్మయారు చేసు
ఈ జీవితకటలో మనకు నచ్చినట్ట
ు గ మనట బ్
ర తకకొచ్చి, ాలనీ మన చర్యలు వేరే వాళ్ళని ఏ
ఇబ్బటది పెట్
ు నటతక వర్క.
ాలరు ాలనీ ై బ క్ ాలనీ ఎటతక వేగటగా అయినా నడుప్లకోటడి, ాలనీ ఎవారిని ఢీ
కొట్
ు నటతకవర్క.
ా పట్ట
ా తోనే చస్వ
కత్త
ా డు, ఆశాలెకుువ్వనన వాడు ఆ ఆశం వల్ల
ా డు,
ు కుననవాడు కత్త
ి చస్వ
అలానే నువ్వా ఒకడి దగ
గ ర్ దోచ్చకుటే ఇటకొకడు నీ దగ
గ ర్ దోచ్చకుటటాడు. అది
సహజట.
ప
ై నా ప
ర త్త చర్యకి దానికి సమానమ
ర త్తచర్య ఉటట్ది.
జాగ
ర ా తక .”

-ఇటల రోహిత్ కట్్
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