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నాపేరు శ్రీరామ్
త్న్ పేరు జాన్కి.. రోజూ మా ఆఫీస్ లో కనిపిసూూ ఉంటంది. చాలా తెలలగా, సరిపడా ఎత్తూతో,
అందమైన్ మొహంతో చూపు తిపుికోలేని రూపం త్న్ది. అపుిడపుిడు ఆఫీసులో కనిపిసూూ ఉంటంది.
మొదటోల పెదదగా పట్టంచుకోలేదు గానీ ఇపుిడు మాత్రం ఎపుిడనాన కనిపిస్తూ బావుణ్ణు అనిపించడం
మొదలంది.
ఇలాంట్ మొహాలు పెళ్లిచూపులకి వెళ్లిన్పుడు ఎందుకు కన్పడవా అని చాలాసారుల నిట్టటరాాను
కూడా. ఇది త్పుి అని తెలుసు కానీ ఊహలోలనే కదా అని, దూరం నుండే కదా అని త్న్ని త్న్కి
తెల్పయకుండా చూడడం మాన్లేదు. అలా అని మాట్లలడే ప్రయత్నమూ, ఎదురుపడే ధైరయమూ
చెయయలేదు.
ఒకరోజు లోకల్ రైలేవ స్తటషన్ లో ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూసుూనానను. త్ను కనిపించింది. త్న్ మొహం
చూడాలనిపించింది. కంచెం దగ్గరకు వెళ్లలను. ఇంత్లో మేము ఎకకవలసిన్ ట్రైన్ వచ్చాసింది. నాకు
చాలా బాధేసింది. ట్రైన్ వచిాంది. ఆగంది. కంచెం కషటంగానే రష్గగ ఉన్న ట్రైన్ ఎకకడం అనే పనికి
ఉపక్రమంచబోతూ త్న్ని మరోసారి చూసాను. త్ను వచిాన్ ట్రైన్ ని పట్టంచుకోకుండా దిగాలుగా
కూరుాంది. ట్రైన్ వెళ్లిపోయంది నేను అకకడే ఉండిపోయాను. నిజానికి త్న్కోసం నేను ఆగ్లేదు ట్రైన్
ఎకకలేకపోయాను అంతే.
త్డిచిన్ కళ్ళి త్తడుచుకుంట్ట న్నున చూసింది. నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఎదురుగా ఉన్న న్నున
చూసి దిగాలుగా చూసింది. నాకు ఏం చెయాయల్ప అరథం కాలేదు. త్నే వాటర్ బాట్ల్ తీసుకని ప్లలట్లార్్
చివరివరకు వచిా వాటర్ తో మొహం కడుకుకని త్తడుచుకుంట్ట నావైపు చూసింది.
' మీరు కూడా ఇదే స్తటషన్ లో ట్రైన్ ఎకుకతారా ? ' మాటలు కల్పపింది.
' అవున్ండి ' సమాధాన్ం ఇచాాను.
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అలా మొదట్ పరిచయం అయంది మాకు. త్రువాత్రోజు ఆఫీసుకు రాలేదు తాను. ఆ మరుసట్ రోజు
వచిాంది. కానీ ఎందుకో ఈసారి త్న్ని చూడాలనిగాని, పలకరించాలనిగాని చెయ్యయదుద అని మన్సు
గ్ట్టగా చెపోూంది. ఈ పరిచయం ఎకకడికి దారి తీసుూందో అని భయం వేస్ూంది. ఈ ఆలోచన్లు అనీన
పకకన్ పెట్ట పనిలో పడిపోయాను. ఇంత్లో త్నువచిాంది నా పేలస్ వెత్తకుకని.
' కంచెం ఫ్రీ గా ఉంటే కాఫీ తాగ వదాదం వసాూరా ? ' అని అడిగంది. కాఫీ ముగంచి వచ్చాసాము.
పనిలో పడిపోయాము. అదే రోజు నా నంబర్ తీసుకున్న త్ను ఒక మెస్తజ్ చ్చసింది.
' ఈవెనింగ్ స్తటషన్ లో వెయట్ చ్చసాూరా ? కంచెం లేట్ గా వెళ్లదం ' అని. నా మన్సుకు నా ఆకరషణకి
మధ్య చిన్న యుదధం జరిగంది. నాకు నేను ఎందుకో పెదదగా న్చాడంలేదు. మన్ం కాని ఆలోచన్లు
గాని, మన్ం కాని పనులుగాని చ్చస్తటపుిడు వచ్చాలాంట్ ఫీల్పంగ్ వచిాంది.
సమయం సాయంత్రం ఐదు గ్ంటలు. స్తటషన్ లో కూరుాని ఉనానం. తాను త్న్ గురించి చాలా
విషయాలు షేర్ చ్చసుకుంది. త్న్ లక్ష్యయలు, జీవిత్ం మీద త్న్ అభిప్రాయాలూ, త్న్ వృతిూ పరమైన్
లక్ష్యయలు ఇంకా త్న్ కుటంబ విషయాలు ఇలా చాలా షేర్ చ్చసుకుంది. అలానే ఇంటోల వాళ్ళి కనీసం
ఎంకవయరీ చెయయకుండా ఒక సంబంధ్ం ఓకే చెయాయలని చూసుూనానరని, అబాాయకి త్ను న్చాడమే
చాలు అన్నటల పెళ్లల విషయంగా ముందుకు వెళ్లలలని నిరుయంచుకున్నటల చెపిింది. మంచి పొజిషన్లల
ఉండి మంచి ఫామలీ నుండి వచిాన్ అందమైన్ అబాాయ కావడం వలల వాళ్ి పేరంట్్ కి వదుద
అన్డానికి కారణాలేమీ కన్పడలేదు అని నాకు అరథం ఐయంది.
అత్ను ఎంత్ అదృషటవంత్తడూ అని నాకు అనిించింది. అవును మరి ఇంత్ అందమైన్ మంచి
అమా్య దొరకడం అంటే మాటలా ? త్న్ మాటలు వింట్టనే నా ఆలోచన్లు పరుగెడుత్తనానయ.
ఇంత్లో నా ఆలోచన్లకి అడుుపడూూ ' మీరు న్నున రోజూ చూసూూ ఉండడం నేను చాలాసారుల
గ్మనించాను. మీ గురించి ఆఫీసులో అందరు చాలా మంచిగా మాట్లలడుకోవడమే వినానను త్పి
ఎవరూ ఎపుిడూ త్పుిగా మాట్లలడడం విన్లేదు. ఎవరో తెల్పయని వయకిూని జీవిత్ంలోకి ఆహావనించడం
నాకు ఇషటం లేదండి. జీవిత్ం ఎలా ఉంటంది అని మన్ం అంచనా వెయయలేము కానీ కదిదగా అయనా
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ఎదుట్ వయకిూ గురించి తెల్పస్తూనే పెళ్లలచ్చసుకోవాల్ప అని నా న్మ్కం అండి. స్ మీకు ఓకే అంటే మన్ం
మమ్ల్పన పెళ్లల చ్చస్కవడం నాకు ఇషటమే. అలోచించి చెపిండి.' అని చెపిింది.
నేను ట్రైన్ దిగ ఇంట్ వైపు అడుగులు వేసుూనానను. ఆమె మాటలు చెవులోల మారు మ్రోగుత్తనానయ.
చాలా త్పుి చ్చసిన్ ఫీల్పంగ్ న్నున తొల్పచ్చస్ూంది. త్ను న్నున పెళ్లికి ప్రొపొజ్ చ్చసింది అంటే నాకు తాను
ఇషటం అని త్న్కి అరథం అయ్యంత్లా నేను ప్రవరిూంచానా అనేది నాకు కషటంగా ఉంది. ఇంట్కి వెళ్లల త్ల
సానన్ం చ్చశాను. కళ్ిలో కదిదగా నీళ్ళల తిరుగుత్తనానయ. టవల్ కటటకుని బయటకి వచిా ఫోన్ చ్చతిలోకి
తీసుకని ఒక మెస్తజ్ పెట్లటను త్న్కి.
' మీ పేరంట్్ ఖచిాత్ంగా మీ మంచి కోసమే అలోచించి ఉంట్లరు. ముందే కట్ట ప్లరయయకుండా
ఒకసారి ఆ అబాాయతో మాట్లలడి చూడండి. ఒక కాలరిటీ వచాాక నిరుయం తీస్కండి. మీ ఆలోచన్లకు
సరిపోడు అని అనిపిస్తూ ఏ క్షణాన్ అయనా సంబంధ్ం కాయన్్ల్ చ్చసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ
పేరంట్్ కూడా చూసూూ చూసూూ మీకు ఇషటం లేని పెళ్లల చెయయరని నా గ్ట్ట న్మ్కం. ఒకసారి
మాట్లలడిన్ త్రావత్ ఒక మంచి నిరుయం తీస్కండి. అలానే నా త్రుపు నుండి క్షమాపణ కూడా
స్వవకరించండి. నాకు పెళ్లల అయ ఆరు నలలు అయంది. మీరు కత్ూగా జాయన్ అవడం వలన్ అండ్ ఆ
ట్లపిక్ ఎపుిడూ మాట్లలడకపోవడం వలన్ మీకు తెల్పయకపోయ ఉండొచుా. గుడ్ నైట్'
ఒకకసారిగా చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది. నాకు నేను మళ్ళి నాలాగ్ కనిించాను.
ఇంత్లో ' అన్నం వడిుంచమంట్లరా ? మీకిషటమైన్ కూరతో భోజన్ం సిదధం ' కంటెగా ప్రశినంచింది నా
భారయ. ఎందుకో ఈరోజు నాకు తాను చాలా గొపిగా కనిించింది. తేడా నా దృష్టటలోనే అని నాకు
తెలుసు. త్పిటడుగులు వెయయడానికి చాలా అవకాశాలు వసాూయ కానీ ఎపుిడు ఉత్ూమంగా
ఉండడానికి చాలా నిబదధత్ ఉండాల్ప.
- వంశీ కమల్
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నా ఫొటోలో ఉన్నది నేను కాదు
ఈరోజు ఇలుల మొత్ూం గ్ందరగోళ్ంగా ఉంది. నేను గ్త్ రండు రోజులుగా ఏడుసూూనే ఉనానను. హరిష
ఫోటో సూటడియో నుండి వచిాన్పిట్ నుండి ఇంటోల ఒకకరికి కూడా మన్సు ప్రశాంత్ంగా లేదు. హరిషణి
మా అమా్య ఐదో త్రగ్తి చదువుతోంది. ఒకకతే కూత్తరు. ఒకకతే అంటే ముందు సారి కానుపు
కషటం అయ ఒక ఆడపిలల చనిపోయ పుట్టంది. త్రవాత్ హరిషణి పుట్టంది. చాలా గారాభంగా
పెంచుకున్న పిలల. నిన్న దురాగ హోమం జరిపి ఇలలంతా అమ్ రక్ష ఏరాిట చ్చసాము అపిట్ నుండి
హరిష ఒకక మాట కూడా మాట్లలడలేదు. న్లరు విపిడం లేదు. ఆఖరిసారి ఫోటో సూటడియో నుండి
వచిాన్పుడు మాట్లలడింది అరిచింది గొడవ చ్చసింది. పిచిా పట్టన్ దానిలాగా ప్రవరిూంచింది.
అత్ూయయగారు హోమం చ్చయదాదం మంచిది అనానరు. సక్రమంగానే చ్చయంచాము. కానీ, నిన్నట్నుండి
మౌన్ంగా ఉంది. డాకటర్ కి చూపించాం. రిపోర్ట్ ఈరోజు వసాూయ.

అసలు ఆరోజు బడిలో ఏదో దరఖాసుూ కోసం పిలలలు అందరినీ ఫొటోస్ తీసుకని రమ్నానరు. వాళ్ి
నాన్న తీసుకెళ్లల ఫోటో తీయంచారు. త్రవాత్ రోజు ఫోటో తెచుాకోడానికి వాళ్ి నాన్న త్ను వెళ్లలరు.
అకకడ సూటడియో వాళ్ళి ఫొటోస్ ఇచాారట. హరిషణి ఫోటో చూసి ఇది నా ఫోటో కాదు అని చెపిిందట.
అత్ను మరోసారి సరిచూసి నీదేకదమా్ అనానరు. వేరే ఎవరి ఫోటో న్ల చూపించి నాది అంట్లరేంట్ ?
అంట్ట బికకమొహం వేసిందట. ఆశారయపోయ వాళ్ి నాన్న ఆ ఫోటో చూస్తూ సరిగాగనే ఉందట. ఇంట్కి
తీసుకచాారు. రావడంతోనే పుసూకాల సంచీ విసిరికట్ట ఏడవడం మొదలు పెట్టంది. నా ఫొటోలో
ఉన్నది నేను కాదు అంట్ట గొడవ మొదలు పెట్టంది. అందరం ఎంత్ న్చా చెపిినా కూడా
విన్లేదు. చాలా గొడవ చ్చసి పిచిాగా ప్రవరిూంచడం మొదలెట్టంది.
అత్ూయయగారు మొకుక తీరాడం మరిాపోయాము అందుకే ఇలా అని కంగారు పెటటడంతో హోమం
చ్చయంచి ఇంట్కి రక్ష కట్టంచాము. అపిట్నుండి మాట్లలడడం మానేసింది. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లల ఏవో
పరీక్షలు చ్చసారు. ఇదంతా గురుూ చ్చసుకంట్ట ఉండగా శేఖర్ గారు వచాారు. ఆయన్ మావారి
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స్తనహిత్తలు పేరుమోసిన్ వైదుయడు. హరిష నా ఒళ్ళి పడుకుని ఉంది. మావారు శేఖర్ గారు
మాట్లలడుకుంటనానరు.
' విన్డానికి విచిత్రంగా ఉండొచుా రాజా. కానీ హరిషకి సవరపేట్కలో సమసయ ఉంది. అది పుటటకతో
వచిాన్దానిలాగా ఉంది. దాని ప్రకారం త్ను చిన్నపిట్ నుండి మూగ్ది అయ ఉండాల్ప. కానీ ఇనానళ్ళల
త్ను ఎలా మాట్లలడింది అనేది ఆశారయంగా ఉంది' అనానరు శేఖర్ గారు.
'అదేంట్రా. నిన్నట్ వరకూ చకకగా మాట్లలడుతూ ఉన్న అమా్యని పటటకుని అలా అంట్లవ్ ?'
అడిగారు మావారు. నాకు అంతా అయోమయంగా ఉంది.
'అదే విచిత్రంగా ఉంది రా. నేను చాలా సారుల మళ్ళి మళ్ళి సరిచూశాను. నేను చెపేిది నిజం రా. మీ
అమా్య పుటటకతో మూగ్ది' శేఖర్ గారు.
నాకు దుుఃఖం ఆగ్డం లేదు. కానీ ఏమీ అరథం కావడం లేదు. అత్ూయయగారు ఏడవడం మొదలెట్లటరు.
అపుిడే అకకడికి వచిాన్ పూజారిగారు అంతా వింటనానరు. నా దగ్గరకు వచాారు ఏదో అరథం అయన్
వారిలా. నా ఒళ్ళి పడుకుని ఉన్న హరిషని త్న్ చ్చత్తలోలకి తీసుకుని ఇంట్ బయటకు తీసుకుని వెళ్లలరు.
మేమంతా ఆయన్ని అనుసరించాము. త్న్ మెడలో ఉన్న సిట్క మాలని తాకి ఏదో స్రించి ఆయన్
బొటన్ వేలు హరిషని నుదుట్ మీద ఉంచారు. ఒకకరిగా ఏదో కుదుపుకు గురి అయన్టల హరిష కదిదగా
వణికింది. నేను పటటకోబోయాను వదదని చెప్లిరు.
' ఎవరు నువువ ? ' అని హరిషని ప్రశినంచారు.
' నా పేరు వరిషణి ' సమాధాన్ం చెపిింది హరిషణి.
అందరం ఆశారయంతో ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకునానం.
' ఎందుకు ఈ ప్లపని పటటకునానవ్ ?' మళ్ళి గ్ంభీర సవరంతో అడిగారు పూజారిగారు.
' చెపిను' అంది ప్లప
' చెప్లిల్ప. ఇంక నువువ ఈ ప్లపని వదిల్ప వెళ్లిల్ప' గ్దిదంచారు.
ప్లప చాలా ఏడిాంది. ఎకికళ్ళి పెట్ట ఏడుసూూ త్న్ కథ చెపిింది.
' నా పేరు వరిషణి. నాకు మా అమ్ అంటే చాలా ఇషటం. నేను అంటే మా అమ్కి ఇంకా చాలా ఇషటం.
నేను కడుపులో పడిన్ దగ్గర నుండి మా అమ్ నా గురించి ఎన్లన కలలు కంట్ట రోజు ఎన్లన కబురులు
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చెబుతూ ఎంతో ప్రేమంచ్చది. నేను కూడా మా అమ్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవాల్ప అనుకునే దానిన.
నాకు వరిషణి అనే పేరుకూడా మా అమే్ పెట్టంది. నేను ఆడపిలలని అయ ఉంట్ల అని త్న్ న్మ్కం. ఆ
న్మ్కంతోనే పేరు కూడా పెటేటసింది. నేను కడుపులో ఉన్నపుిడు మకికల్ప జాాన్ంతో ఉనానను కాబట్ట
పరావలేదు కానీ బొడుు తాడు కతిూరించగానే గ్త్ం మరిాపోతానే అపుిడు మా అమ్ నాపై చూపించిన్
ప్రేమ మరిాపోతానేమో అని భయంతో ఉండేదానిన. అనుకోకుండా ప్రమాదం జరిగ ప్రసవం కషటం
అయ నేను పుటటకుండానే చచిాపోయాను. కానీ మా అమ్ని విడిచి ఉండడం నాకు ఇషటం లేదు.
అందుకే ఈ భూమమీదనే తిరుగుతూ ఉనానను. మా అమ్ కనానళ్ికి న్నున మరిాపోయ మళ్ళి నల
త్పిింది. అపుిడు నేను మా చెల్పలలో ప్రవేశించాను. అమ్ ప్రేమను నేనే పొందాలని త్న్ శరీరంతో
ప్లట పెరుగుతూ న్నున నేనే మరిాపోయాను. అదదంలో చూసుకున్నపుడలాల నాకు నారూపమే
కనిించ్చది. ఎపుిడు అనుమాన్ం రాలేదు. మొన్న ఫోటో తీసుకున్నపుడు కూడా మీ అందరికి కనిపించ్చది
హరిషణి రూపం అని నాకు నేను మాత్రం వరిషణి లాగా కనిపిసుూనానను అనికూడా గురుూ రాలేదు. మీరు
హోమం చ్చసిన్ త్రావత్ ఈ ఇంట్లోకి నాకు అడుగుపెటేట అరహత్ కోలోివడం వలల బయటకి రావాల్ప్
వచిాంది. ఇపుిడే నాకు అంతా గుర్తూచిాంది. ' అని చెపిింది
నాకు దుుఃఖం కటటలు తెంచుకుంది. నా బిడుకి నా మీద ఉన్న ప్రేమకి వెకిక వెకిక ఏడిా త్న్ని
పటటకునానను.
' క్షమంచు అమా్. నా సావరథంతో చెల్పలకి నీ ప్రేమ దకకకుండా చ్చశాను. ఇపిట్కి నా త్పుి తెల్పసింది.
మళ్ళి జన్్ అంట్ట ఉంటే నీకే పుడతాను.' అంట్ట వెళ్లిపోబోయంది.
' ఆగ్మ్ ఆగు వరిష వరీష ' అని నేను పిలుసుూనానను. అపిట్కే త్ను న్నున వదిల్ప వెళ్లిపోయంది. హరిష
కళ్ళి తిరిగ పడిపోయంది.
' ఒకసారి పిలవండి పూజారిగారు' అని అడిగాను
' క్షమంచు త్లీల. ఇంక నీ బిడు ఆత్్ లాగా తిరిగ్దు. మరో త్ల్పల గ్రభంలోకి వెళ్లలల్ప్న్ సమయం
వచిాంది' అని చెపిి వెళ్లలపోయారు.
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అలా కంత్కాలం గ్డిచిపోయంది. హరిషకి మంచి వైదయం చ్చయంచాము. త్న్కి మాట్లలడడం వచ్చాసింది
ఇపుిడు. నాకు ఇపిట్కీ అరథం కానీ విషయం ఒకట్ ఉంది. నేనపుిడైనా పొరప్లటగా వరీష అని పిల్పస్తూ
మాత్రం ఉన్న చోటే నిలబడి కాసూ న్వువకుని రండు చ్చత్తలు న్డుము మీద వేసుకని కంటెగా
పరిగెత్తూకుంట్ట వసుూంది నా దగ్గరకి అచఛం హోమం చ్చయంచక ముందు హరిషణి లాగా. త్ను నాతోనే
ఉందేమో అని నా అనుమాన్ం కూడా.
- వంశీ కమల్
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రామాయణంలో నేను
ఆరోజు ప్రతి రోజులానే నిద్రలేచాను. మాగ్నున నిదరలోనే చెయయ ఫోన్ కోసం త్డిమంది.
దొరకలేదు. చ్చతికి పచాగ్డిు లాంట్ది త్గులుతోంది. ఆశారయంగా అనిపించి కళ్ళి తెరిచి చూస్తూ నేను
పచాట్ పచిాకబయలు మీద ఉనానను. చపుిన్ లేచి నిలుానానను. అంతా కత్ూ ప్రదేశం. కనుచూపు
మేరలో అంతా పచాదన్మే. ఆకాశం కూడా ఎంతో నిర్లంగా ఉంది. ప్రకృతిలో ప్రతి రంగూ చాలా
సిషటంగా కనిపిస్ూంది. ఇనానళ్లల నా కళ్ళి మసకబారిపోయాయో లేక ఇకకడ గాల్పలో సిషటత్ ఎకుకవగా
ఉందో తెల్పయదు గానీ. సడన్ గా ఏదనాన కంపూయటర్ స్క్కీన్ స్తవర్ లో ఉనాననా ? అనిపించింది.
అడుగులు ముందుకు వేసుూనానను. ఒక తోటలాంట్ పొలం. ఎలా చెప్లిలో తెల్పయడంలేదు. తోటలో
గ్రికెలు అనుకుంట్ల. న్డుసూూ ఉనానను. ఒక పెదాదయన్ కనిపించాడు. వెండిలాగా మెరిస్త జుటట
పెరిగన్ మీసాలు గ్డాులతో ఋష్ట పుంగ్వునిలా ఉనానడు.
' ఎవరు నాయనా నీవు ? ఈ ప్రాంత్ం వాడిలా లేవు ? ' ప్రశినంచాడు మహానుభావుడు.
' అవును సావమ. నాకు అదే అరథం కావడంలేదు. నేను ఇకకడివాడిని కాదు. ' సమాధాన్ం చెపేి
ప్రయత్నం చ్చశాను.
' నీ పేరు ఏమట్ నాయనా ? ' మళ్ళి అడిగారు
' నా పేరు .. నా పేరు .. ' ఎంత్ ఆలోచిసుూనాన గురుూ రావడం లేదు. నాలో రగలే ప్రశనల సునామీకి
తోడు పేరు కూడా మరిాపోవడం ఏంట్ కామెడీ కాకపోతే.
' సరేలే పద నాయనా. దగ్గరలోనే ఆశ్రమం ఉంది ' నా పరిసిథతి అరథం చ్చసుకునానరు అనుకుంట.
' మీరు ఎవరు సావమ ? ' న్డుసూూ అడిగాను
' న్నున వాలీ్కి అంట్లరు. ' చెప్లిరు
' కంపదీసి రామాయణం రాసింది ... ' న్సుగుత్తనానను
' అవును ఆ వాలీ్కినే ' అనానరు.
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మబుాలు ఎగరిపోయాయ. నేను సిథరంగా ఉండి భూమ ఆకాశం గర్రున్ తిరిగన్ ఫీల్పంగ్. త్రావత్
తెల్పసింది దానేన త్ల తిరగ్డం అంట్లరని. మొత్ూం చీకట్. ఏమైందో తెలీదు. కాస్తపట్కి నమ్దిగా
కళ్ళి తెరిచాను. నా నుదిట్కి పసరు రాసి నా అరికాలు మరదనా చ్చసూూ కనిపించాడు సావమ. గ్బగ్బా
కాళ్ళి లాకుకని 'సారీ సావమ .. అదే క్షమంచండి ' అనానను.
' ఫరవాలేదు నాయనా. ఎందుకు మూరిఛలాలవో తెలుసుకోవచాా ?' అడిగారు.
' హై టెక్ సిటీ నుండి అడవిలోకి ఎందుకు వచాానా అని ఆలోచిసుూంటే మీరు కాలం కూడా కాదు
యుగ్మే మారిపోయంది అంటే మూరఛ పోకుండా ఇంకేం చెయయను సావమ ?'
చిన్న చిరున్వువ ఇచాాడు అయన్.
' శ్రీరామరాజయంలో చూపిన్ స్వత్మ్ త్ల్పల ఉండే పేలస్ ఇదేనా సామ ? ఆ మహాత్ల్పల ఉనానరా ? '
అత్ృత్తో అడిగాను.
' శ్రీరామరాజయంలో ఉండాల్ప్న్ స్వత్ ఇకకడ ఎందుకు ఉంటంది ?' ఈసారి ఆయన్ కన్ఫ్ాూస్
ఐయాయడు. లోపల ఎకకడో చిన్న ఇగో శాట్సాాక్షన్.
' సామీ సామీ ఎవరో పునీత్ మన్ వన్ంలో శోకిసూూ కూరుాంది. నిండు గ్రిభణి. ' ఒక బుడోుడు అరుసూూ
చెప్లిడు.
'అదిగో చెపినా సావమ ??? ఆవిడ స్వత్మ్ త్ల్పల.' అరిచాను.
ఆయన్ కంచెం అయోమయంలో పడాురు. ' మహా సాథ్వవ శిరోమణి అడవిలో శోకించనేల ?'
ప్రశనఅరథకంగా
' రాములవారు పంపిసాూరు సావమ ఎవరో ఏదో అనానరని.. పదండి త్వరగా చూదాదం' అంట్ట
ఉరుకుత్తనానను నేను. స్వత్ మహా మాత్ని చూడబోత్తనానను అని ఉతా్హంతో.
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రిలాక్్ రిలాక్్ అంట్ట ఆకాశవాణి లాగా అశరీర వాణి లాగా ఎదో గొంత్త వినిపిస్ూంది. ఏమ రిలాక్్
ఎవరు రిలాక్్ ఏమీ అరథం కావటేలదు.
' నమ్దిగా కళ్ళి తెరవండి. నమ్దిగా తెరవండి. ఫరవాలేదు. ' అంటనానరు ఎవరో పెదద బేస్ వాయస్
వేసుకుని.
మేము స్వత్మ్ కోసం అడుగులు వేసుూనానం. గొపి ఉపెిన్లాగా చపిటల ఈలలు గోలలు మధ్య
బలవంత్ంగా కళ్ళి తెరిచాను. విపరీత్మైన్ వెలుగు. ఒక చెకకబలలమీద పడుకుని ఉనానను ఒక
స్తటడియం లాంట్ ఆడిటోరియం లో. నా పకకన్ ఒక మైక్. పెదద పెదద స్క్కీన్్ పెట్ట నా లవ్ వీడియో పేల
అవుతోంది. ఇపుిడిపుిడే గుర్తూస్ూంది కనినగ్ంటల క్రిత్ం ఈ హైపోనట్స్ట డెమో కోసం ఎవరనాన రండి
అంటే నేను వచిా పడుకునానను అని.
' ఇపుిడు వరకు వినానరు కదా ? ఒక మనిష్ట ని హైపోనట్స్ చ్చసి ఒక వరుావల్ వరల్ు లోకి పంపిస్తూ
ఎలాంట్ ఇలూయషన్ ఫీల్ అయాయడో ? మర్తకకసారి గ్ట్టగా చపిటల' అంట్ట అరిచి అరిచి చెపుూనానడు.
' ఛీ నీ ఎంకమా్ ఇంకో ప్రయోగ్ం చ్చస్తూ చ్చసావు. ఇంకో పది నిముష్గలు ఉంచొచుాకదా స్వత్మ్ని
చూస్తవాడిని' అని తిటటకుంట్ట నిట్టటరుసూూ నీరసంగా బలలదిగ నా స్తనహిత్తలవైపు అడుగులు
వేసాను.
- వంశీ కమల్
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శిల్పి
సుందర మూరిూ మాసటరు. క్రమ శిక్షణకు మరో పేరు. ఆయన్ దగ్గర చదువుకునే రోజులోల ఆయన్ంటే
మాకు విపరీత్మైన్ భయం, చాలా కోపం కూడా. చాలా చిన్న త్పుి చ్చసినా కూడా చాలా పెదద పెదద
శిక్షలు వేస్తవారు. ఆరోజులోల త్ల్పలదండ్రులు బడికి వెళ్లల మా అబాాయని ఎందుకు కట్లటరని
ప్రశినంచ్చవారు కాదు. మావాడే ఏదో చ్చసుంట్లడు అందుకే భయం చెప్లిరు అనుకుని ఉప్లధాయయులకు
మమ్ల్పన వదిలేస్తవారు. వారేమో మమ్ల్పన ఏకేస్తవారు. మగ్తా మాసటరుల ఎలా ఉనాన, సుందరం
మాసటరు మాత్రం మమ్ల్పన బాగా హింసించ్చవారు. జీవిత్ంలో ఎపుిుడు ఎలాంట్ చిన్న అవకాశం
వచిానా కూడా ఆయన్ మీద పగ్ తీరుాకోవాలని మేమందరం అనుకునే వాళ్ిము. చదువు
అయపోయాక ఆయన్ మళ్ళి మాకు గానీ మేము ఆయన్కు గానీ కన్పడలేదు. అలాంట్ది ఈరోజు
ఉదయం మా కారాయలయంలో కన్పడాురు. కిట్కీ లోంచి న్నున చూసారు. గురుూ పెట్లటరో లేదో
తెల్పయదు. ఆయన్కి ప్రభుత్వం నుండి కంత్ న్గ్దు రావాల్ప్ ఉంది. దానికి సంబంధంచిన్ కాగతాలకి
నా సంత్కం అవసరం ఉంది. అందుకే ఆయన్ వచాారు. సాధారణంగా ఇలాంట్ పని అనీన సక్రమంగా
ఉంటే వెంటనే అయపోత్తంది. ఎందుకు అయనా మంచిదని ఒక రండు రోజులు సమయం తీసుకని
పూరిూచ్చసాూం. దానికి ఒక రోజు సెలవ్ వచిా మా నిరలక్షూం తోడైతే పది రోజులు అయనా పని పూరిూ
కాకపోవచుా. అత్యవసరం అనుకున్న వాళ్ళి, వేచి ఉండలేని వాళ్ళి మా బండ్రోత్త త్ృపిూ పరిచి ఫైల్
మా దగ్గరకి తెపిిసాూరు. బంట్రోత్త ఇంకా కందరిన త్ృపిూ పరచాల్ప్ ఉంటంది. అది వేరే విషయం
అనుకోండి.
మాసటరుకి సంబంధంచిన్ కాగతాలు నా దగ్గరకి వచాాయ కానీ నేను అవి పకకన్ పెటేటసాను. ఆయన్
చాలా స్తపట్ నుండే ఎదురు చ్చసుూన్నటలనానరు. నా పని నాది. ఇంత్లో భోజనాల సమయం
అయంది. ఈరోజు మా అబాాయని బడి నుండి నేనే తీసుకుని రావాల్ప. మాసటరు ఎదురుచూసుూనానరు.
నేను ఆయన్కి సంబంధంచిన్ కాగతాల వంక కనీసం కననతిూ కూడా చూడలేదు. పనికి కాసూ
విశ్రంతిని ఇచిా హడావిడిగా బయలుదేరాను. నేను వేగ్ంగా బయటకి న్డుసూూ వెళ్ళూనానను. నా
బంట్రోత్త నాకు కంచెం ముందుగా న్డుసూూ ఉనానడు. బయటకి రాగానే సుందరం మాసటరు మరి
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కంత్మంది లేచి నిలుానానరు. వాళ్ి పని నేను చెయాయల్ప్న్ వాడిని అనే గౌరవం చూపిసుూన్నటలగా.
కానీ నేను కననతిూ కూడా ఏ ఒకకరినీ చూడలేదు. వేగ్ంగా ప్రభుత్వ వాహన్ంలో మావాడి బడికి
బయలుదేరాను.
ఒక అయదు నిముష్గలు కళ్ళి మూసుకునానను. వాహన్ం బడిని చ్చరింది.
వాహనానిన పకకకి నిల్పపి వాడికోసం వెతికాను. వాడు ఆట సథలంలో ఒక చోట కూర్తాని ఉనానడు.
అకకడ ఏవో బొమ్లు చ్చసుూనానరు. మావాడు వాట్ని చాలా శ్రదధగా గ్మనిసుూనానడు. ఒక శిల్పి ఒక పెదద
రాయని చెకుకతూ ఉనానడు. వాడు దాని మీద నిలబడి మొహం చెకుకత్తనానడు. చాలా చకకట్ కృష్ణుడి
విగ్రహం అది. కంచెం పెదదగానే ఉంది. శిల్పి కి ఇంకా ఎకకడా కూరుాని లేదా నిలబడి మొహం
చెకకడానికి వీలు కాలేదేమో కృషుయయ గుండెలమీద కాలు మోపి మొహం చెకుకత్తనానడు. మండు వేసవి
కాలం ఏమో రాయ చాలా వేడిగా పొగ్లు కకుకతూ ఉంది. ఆ శిల్పి ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా
చెపుిలతో కృష్ణుడి గుండెల మీద నిలబడాుడు. మేము గుడిలో చూసి మొకేక విగ్రహానిన గుండెల మీద
త్నునత్తనానడని చాలా కోపం వచిాంది.
ఉండబటటలేకపోయాను.
" ఏమయాయ నువేవమనాన నాసిూకుడివా ? ఏంట్ ? ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా సావమ వారి గుండెల
మీద కూరుానానవు ?"
" అబేా అదేం లేదయాయ. నేను భకుూడినే. కానీ త్పుి ఏమీ లేదయాయ " అనానడు నిస్ంకోచంగా
" అలా త్నేనసూూ త్పుిలేదంట్లవేంట్ ? " గ్ట్టగానే అడిగాను
" ఇదొట్ట రాయ్న్యయ. ప్రాణ ప్రతిషట చ్చసి కోవెలలో నిలబెటేట వరకు మాత్రం మా కళ్లకారులకి మాత్రం
సావమని కాల్పతో తాకినా త్పుి లేదయాయ. " చెప్లిడు
నేను ఆశారయపోయాను. " అదేంట్ ? ప్లపం తాకదా ? " అడిగాను
" సృష్టటలో శిల్పికి మాత్రమే ఈ అరహత్ ఉంది అయాయ. గుళ్ళల పెటేటక మాత్రం అందరూ సమాన్మే
అపిట్వరకూ మా కాలు త్గల్పనా అది మా పని కిందకి వసూదిగాని ప్లపం కాదయాయ " చెప్లిడు.
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" ఓహ్ అలాగా ! నాకు ఇవాళే తెల్పసింది " అని చెపిి నమ్దిగా మా బుడోుడిని తీసుకని
బయలుదేరాను.

మేమదదరం

కారాయలయానికి

బయలుదేరాం. ఏవో

కనిన

ఆలోచన్లు

చుటటముడుత్తండగా.
" నానాన .. ఎందుకు ఆ సావమ ని అనిన దెబాలు కడుూనానరు ? నొపెియయదా సావమకి ?" అడిగాడు నా
కడుకు
" లేదు నానాన. అనిన దెబాలు త్టటకుంట్లడు కాబటేట ఆయన్ దేవుడు ఐయాయడు. ఎనిన దెబాలు కడితే
సావమ విగ్రహం అంత్ అందంగా త్యారవుత్తంది. జీవిత్ం కూడా అంతే నానాన మన్ం ఎంత్
ఓరుాకుంటే అంత్ ఎదుగుతాం. చదవడానికీ, పని చెయయడానికి వెన్కాడకుండా కషటపడిన్ వాళేల
జీవిత్ంలో పైకి వసాూరు. అనిన దెబాలు తినానడు కాబటేట మన్ం సావమకి ఎన్లన పూజలు చ్చసాూం "
చెప్లిను
" మరీ సుతిూ ఇంకా స్తన్ కూడా చాలా దెబాలు తింటోంది కదా నానాన ? మరి వాట్ని ఎందుకు ఎవరూ
గురిూంచటేలదు ?" సూట్గా ప్రశినంచాడు. ఒకకసారిగా ఆశారయంగా నా కడుకుని చూసాను. ఒకక క్షణం
న్లట మాట రాలేదు.
శిలిం కంటే కూడా ఎన్లన రటల ఎకుకవ దెబాలు తింట్ట సుతిూ, స్తనా కళ్ిలో మెదిలాయ. ఇందాక
మాట్లలడుూన్నపుడు ఆ శిల్పి ఒంట్నుండి కారిన్ చెమట రాయ మీద పడి బుస బుసమని ఆవిరి
అయపోవడం గుర్తూచిాంది. వెంటనే ఆ శిల్పికి అన్నం తీసుకచిాన్ నిండు చూలాలు ఐన్ అత్ని భారయ
గుర్తూచిాంది. ఆ పకకనే విగ్రహం న్మూనా కోసం త్యారు చ్చసిన్ ఒక చిత్రపటం గుర్తూచిాంది. ఓహో.
ఈ లంకెలకి అంత్ం లేదు. ఎందుకో అకసా్త్తూగా నాకు నేను గుర్తూచాాను. న్నున ఉదోయగ్సుూడిగా
చూడాల్ప అన్న మా అమ్ గుర్తూచిాంది. ఒకోక రూప్లయ దాచి పెట్ట చదివించిన్ నాన్న గుర్తూచాాడు. ఈ
ఉదోయగ్ ప్రయతాననికి సంబంధంచి సమాచారం ఇచిాన్ వాడు, దరఖాసుూకు చిలలర త్కుకవగా ఇచిానా
చూసి చూడన్టల వదిలేసిన్ పుసూకాల కటట వాడు, నాలో పటటదల త్గ్గకుండా ఎపిట్కపుిడు న్నున
చైత్న్య పరచిన్ నా ఉప్లధాయయులు. న్నున తిట్ట, కట్ట చదివించిన్ అధాయపకులు ఇలా అనుకుంట్ట
అకకడ ఆలోచన్ ఒక క్షణం ఆగంది.
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" ఇపుిడు సరిగాగ మారుకలు తెచుకోకపోతే రేపు ఉదోయగాలు రాన్పుిడు తెలుసాూది" అంట్ట కట్ట, తిట్ట,
శిక్షంచి చదివించిన్ సుందరం మాసటరు గుర్తూచాారు. ఇంత్లో కారాయలయానిన చ్చరుకునానము.
వాహన్ం దిగ రండు అడుగులు వెయయగానే అలసి వెళ్లలపోత్తన్న మాసటరు ఎదురయాయరు. నా హృదయం
ఎంత్గాన్ల కరిగపోయంది.
" మాసటరు గారు ! మీరా ? ఏం పని మీద వచాారు ?" ఆప్లయయంగా అడిగాను.
" ఒక అనుమతి కాగత్ం కోసం వచాాను. కనీసం పది రోజులు పడుత్తంది అనానరు. ఏం చెయాయలో
తెల్పయక " అంట్ట ఆ అనుమతికి సంబంధంచిన్ వివరాలు చెప్లిరు.
" ఒకక నిమషం ఉండండి మాసటరు " అని లోపలకి వెళ్లల కాగత్ంతో గర్రున్ తిరిగొచాాను. దాని మీద
కావాల్ప్న్ సంత్కాలు చ్చస్తసి రస్వదు తీసుకచిా " తీసుకోండి మాసటరు. ఇది మీ దరఖాసుూ మాకు
అందిన్టల రస్వదు. ఎలులండికలాల అనీన అనుమత్తలు పూరిూచ్చసి మీ కాగతాలు మీ ఇంట్కి తీసుకుని
వసాూను. మీరు నిశిాంత్గా వెళ్లిరండి మాసటరు" అనానను.
ఆయన్కి కదిదగా కళ్ిలో నీళ్ళల తిరిగాయ. "కూత్తరు పెళ్లల పెటటకునానను అయాయ. సమయానికి ధ్న్ం
కూడుత్తందో లేదో అని కంగారు పడుత్తనానను. ఇకకడ లంచం లేనిదే పని తొందరగా జరగ్దని
నిరాశగా వెళ్లిపోత్తనానను. ఇంత్లో దేవుడులాగా " అంట్ట న్మసాకరంగా చ్చత్తలు దగ్గర చ్చసారు.
వారి చ్చత్తలు పటటకుని " నేను మీ విదాయరిథని మాసటరు. మీరు నేరిిన్ విలువలు ప్రాణం ఉన్న వరకూ
మరిాపోను. నేను అవినీతికి పూరిూ వయతిరేకిని కాబటేట ఇంత్ త్కుకవ కాలపు స్తవలోనే ఇనిన బదిలీలు "
నిజాయతీని

ఎవరు

గురిూంచరు.

ముందు మొదట్సారి నిజాయతీగా

కానీ
ఉదోయగ్ం

ఆ

నిజాయతీకి

కారణం

చ్చసుూన్నందుకు ఆరోజు

నాకు

అయనా

మాసటరు

చాలా

గ్రవంగా

అనిపించింది.
"సంతోషం నాయనా .... " అంట్ట మా బాబు వైపు చూసి " మీ నాన్న అంత్ట్ వాడివి కావల్ప " అని
దీవిసూూ వెళ్లలపోయారు.
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ఒకక క్షణం అందరి న్మసాకరాలు అందుకునే న్నున తొకిక పెట్ట నార తీసి ప్రయోజకుడిని చ్చసిన్ శిల్పి
లాగా మాసటరు కనిపించారు.
- వంశీ కమల్
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ముసలోడు
ఆ ముసలోడి పేరు దేవదాసు. రోజు పొదుదనేన వచిా నా కార్ గాలస్ త్తడిచి వెళ్తాడు. నాకు వాడు
అంటేనే అసహయం. పైకి ఎగ్గ్ట్టన్ మాసిన్ పంచె తో, భుజం మీద ఒక త్తండు గుడు కపుికుని మాసిన్
గ్డుంతో పొదుదనేన వసాూడు. మా అప్లరుటమెంట్ లో వేరే పని వాళ్ళి అందుబాటలో లేకపోడం వలల,
కత్ూగా వచిాన్ నాకు ఈ ఏరియా ఇంకా అలవాట కాకపోడం వలాల వీడితో గాలస్ త్తడిపిసుూనానను. నాకే
కాదు మా కుకకకి కూడా వాడు అంటే ఇషటం ఉండదు. వాడు వాడి గార పళ్ళి. వాడు వస్తూ చాలు మా
కుకక మీదకు దూకేయయడానికి చూసాూది.
ఆరోజు శుక్రవారం. ఆఫీస్ కు లేట్ అయపోయ హడావిడిగా బయలేదరిన్ నాకు వెధ్వ మొహం వేసుకని
ఎదురువచాాడు.
' అయాయ. దవాఖాన్కు పోవాలే పైసల్పసూరా ?' అతి విన్యం న్ట్సూూ అడుగుత్తనానడు. ఛీ పొదుదనేన వీడి
మొహం చూసాను ఏమవుతాదో అని మన్సుకు పీకుతూ ఉంది.
' శుక్రవారం త్పి మనీ అడగ్డానికి ఇంకో రోజు దొరకలేదా నీకు ? 250 రూప్లయల కోసం ఏదో
పెదద కాబూలీ అడిగన్టల అడుగుత్తనానవు. వెళ్ళి రేపు కన్పడు' కసిరాను నేను. ఏమీ మాట్లలడకుండా
వెళ్లిపోయాడు. ఇలాంట్ వాళ్ిని ఇలానే అనాల్ప లేకపోతే ఆమో్.
శనివారం పొదుదన్న బైటకి వెళ్దామని కిందకి వచాాను. గాలస్ అంతా డరీట గా కన్పడింది. ఎకకడలేని
కోపం వచ్చాసింది నాకు. వాడు ఇవాళ్ రాలేదు. ఎంత్ పొగ్రు. అడగాగనే డబుాలు ఇవవలేదని గాలస్ కీలన్
చ్చయలేదు ముసలోడు. చాలా చిరాకచిాంది. ఒక గుడుముకక తీసుకని కషటపడి నేనే గాలస్ కీలన్
చ్చసుకునానను. ఈవెంట్ కి లేట్ అయపోతోంది ఒక పకకన్. అసలు నాకు వచిాన్ కోప్లనికి ముసలోడు
కన్పడితే ఐపోయ్వాడు ఈరోజు.
మా ప్లప కోసం పిజాా తీస్కకని ఇంట్కి వచాాను. ప్లప చాలా సంతోషంగా తిన్నది. దానికి చాలా
ఇషటం. ఎవరో డోర్ బెల్ కట్లటరు. చూస్తూ ఎవడో కుర్రోడు.
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' సార్. మా తాత్ దవాఖాన్ల కారుు కోయంచాలంట పైసలడగ్మనిండు. ' అన్గానే అరథం అయంది
వాడు ఎవడో.
' పనికి రాకుండా డబుాలు ఎలా అడుగుతాడురా మీతాత్? రేపు పనికి రమ్ను. ఇసాూను' అనానను
నేను.
' జొరం సారూ తాత్కి. పోనీ నేను వసాూ సరూ ' అనానడు.
' అడగ్గానే డబుాలు ఇవవలేదని పొగ్రు చూపిసుూనానడు మీ తాత్. డబుాలు కావాలంటే రేపు వాడిన
రమ్ను. లేకపోతే ఇంక రావొదదని చెపుి. ఇంకోకకడిన చూసుకుంట్లను' చాలా కోపంగా అనానను. మా
ప్లప ఆ బుడోుడికి పిజాా మగల్పంది ఇవావలని చూసింది. ఆ కుర్రోడు పొగ్రుగా వెళ్లలపోవడం నాకు అరథం
ఐయయంది. బలుపు ఎకుకవ ఈ వెధ్వలకి అని నాకు తెలు్. అవత్ల్పకి పొమ్ని గ్ట్టగా చెపిి మంచి పని
చ్చశాను.
ఈరోజు రాత్రి ఎందుకో మా కుకక చాలా అలలరి చ్చసింది. నైట్ దానిన బయటకు తీసుకెళ్లల వచాాను.
చాలా నిద్ర వచ్చాస్ూంది ఒక పకకన్. అలాగే దానిన సెలాలర్ లో వదిలేసి గ్బగ్బా వెళ్లల పడుకుండి
పోయాను. తెలాలరిన్టలంది అలారమ్ మోగుతోంది. ఇంత్లో మా కుకక చాలా పెదదగా మొరగ్డం
వినిపిస్ూంది బైటనుండి పెదద పెదద కేకలు. ఏమైందో అని పరుగెత్తూకుంట్ట వెళ్లిను. ఆ ముసలోడు ఏదో
చ్చసిన్టలనానడు మా కుకక వాడి మీద దాడి చ్చసింది. బాగానే కరిచిన్టలంది నేను పట్టంచుకోలేదు.
కుకకని తీసుకెళ్లల కటేటసాను. దానిన కంట్రోల్ చెయయడానికి నాకు చాలా టం పట్టంది. ఈవెంట్ కి లేట్
అవుతాది అని రడీ అవవడానికి పైకి వచ్చాసాను.
పైకి వెళ్లిక మా ఆవిడ అడిగంది ఏమైంది అని ' ఆ ముసలోడు ఏదో కెల్పకిన్టలనానడు ట్లమీ ని
అనానను ' .
'మీరు ట్లమీ ని కటటలేదా రాత్రి ' అని అడిగంది.
' ఏమో సరిగాగ గురుూ లేదు ' అని రడీ అయ వీకెండ్ ఈవెంట్ కి బయలుదేరాను. ఈరోజు కూడా నా
గాలస్ నేనే కీలన్ చ్చసుకోవాల్ప్ వచిాంది.
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సాయంత్రం ఆరుగ్ంటలు. చాలా నీరసంగా ఉంది. కాఫీ పెటటమని అడుగుతాం అనుకుంటే మా ఆవిడ
లేదు. చాలాస్తపట్ వచిాంది.
' ఎకకడికి వెళ్లివ్ ? ' అడిగాను సమాధాన్ం లేదు.
సానన్ం చ్చసి వచిాంది.
' అడుగుత్తంటే సమాధాన్ం చెపివేంట్ ? ' అరిచాను.
కళ్ిలో నీళ్ళల తిరుగుతూ చెపిింది ' దేవదాస్ తాత్ ఇంట్కి వెళ్లల వచాాను అని '
' అంత్ అవసరమా గ్లీజ్ వాళ్ి ఇంట్కి వెళ్లడం. పనీ ప్లట లేదు నీకు ' హంకరించాను.
' మీకంటే వాళ్ళి గ్లీజ్ వాళ్ళి కాదండి.' అరిచింది.
ఏంట్ నా మీద అరుస్ూంది. ఇది మొదట్సారి నాకు తెల్పసి.
' మీకు కోపం వచిానా సరే అదే నిజం. మీ పొగ్రు మీ నిరలక్షూం వాడి పేదరికం అనిన కల్పసి.. అనీన
కల్పసి ' ఎకికళ్ితో ఏడిాంది.
నేను దగ్గరకి వెళ్లబోయాను. అసహయంగా దూరం జరిగంది.
' మీకు ఏ కంచెం మాన్వత్వం ఉనాన ఈరోజు దేవదాసు చనిపోయ్ వాడు కాదు. కేవలం కేవలం
మీవలేల దేవదాసు తాత్ ప్రాణం కోలోియాడు. మీ అహంకారం వలేల' ఏడుసూూ బెడ్ రూమ్ లోకి
వెళ్లిపోయ డోర్ విసిరి కట్టంది.
కాల్ప కింద భూమ కంపించిన్టల అనిపించింది.
- వంశీ కమల్
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అభిప్రాయము
మొదట ఆవిడని చూసిన్పుిడు నాకు ఎలాంట్ అభిప్రాయమూ లేదు. కానీ రండోసారి చూసిన్పుడు
ఆమె అందం కంచెం ఆకరిషంచింది. ఆమె వృతిూ ఏంటో తెల్పసాక నా అభిప్రాయం మారిపోయంది.
ఆమెపై గౌరవం త్గగపోయంది. కానీ ఇపుిడు అలా కాదు.
ఈ సెలవులోల రదీదగా ఉండే చోట ఒక మందుల ష్గప్ లో పనికి కుదురుకునానను. సెలవులోలన్ఫ్,
వారాంతాలోలన్ఫ్ పని చెయయడం అలవాట నాకు. అలా వచిాన్ పైకం నా చదువుకు ఎంతో
సహాయపడుత్తంది. అలా వచిాన్ పైకం లోంచి నా చదువుకు త్పి ఒకక పైసా కూడా వేరే దేనికీ
ఖరుాపెటటను. రోజులాగానే నా పని సాగుతూ ఉంది. ఒకరోజు సాయంత్రం ఆమెని మొదట్సారి
చూసాను. కత్ూ చీర, పూలు, పౌడర్ రాసిన్ మొహం, చ్చతిలో ఒక చిన్న రుమాలు, చమీకలు ఉన్న
చెపుిలు అనినంట్కీ మంచి అందమైన్ రూపం. ఇవే నా మన్సులో ముద్రంచుకునానయ. వయసులో
నాకంటే పెదదనే. అలా చూసుూండగానే ఆమె ఎదురు చూసుూన్న ఎవరో రావడం బండి మీద ఇదదరూ
వెళ్లలపోవడం జరిగంది.
మరుసట్ రోజు సుమారు అదే సమయానికి మళ్ళి వచిాంది. మళ్ళి ఎవరో వచాారు. ఏదో
మాట్లలడుకుంటనానరు. అత్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు.
' కుదరలేదు అనుకుంట్ల ' అంట్ట పగ్లబడి న్వువతూ మా యజమాని ఇంకా అత్ని స్తనహిత్తడూ
కూడా అనుకోడం చూసాను. అపుిడు వరకు నాకు తెలీదు మా యజమాని కూడా త్న్ని రోజూ
గ్మనిసుూనానడని. కాస్తపు వీళ్లలదదరి సంభాషణా వినానక చూచాయగా ఆమె వృతిూ గురించి అరథం
ఐయంది. నాకు ఇదంతా జీరిుంచుకోవడానికే కషటంగా అనిపించింది. ఇలాంట్ది కందరికి వృతిూలాగా
ఉంటంది అన్న విషయం అపుిడపుిడే నాకు అరథం అవుత్తన్న రోజులు. అదీ మొదట్సారి ఆమె వలలనే
తెల్పసింది.
ఆరోజు నుండి సాయంత్రాలు ఆమె కనిపిస్తూ నా కళ్ళి ఆమె వైపు తిరిగనా కూడా నా మొహం లో
ఒకవిధ్మైన్ ఏహయ భావం. ఏదో తెల్పయని అయషటత్.
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ఒక ఆదివారం సాయంత్రం ఆమె మా దుకాణానికి వచిాంది. ఈరోజు ఎందుకో చాలా మాములుగా
ఉంది. ఒక సాధారణ గ్ృహిణిలానే ఉంది. అంటే త్న్ని చూడగానే నా మన్సులో ముద్రంచుకున్న
పూలు, పొడి, మెరుపుల చెపుిలు ఇలాంట్వి ఏమ లేకుండా చాలా సాధారణంగా ఉంది. పకకన్ ఒక
చిన్న ప్లప్ల ఉంది. వాళ్ి అమా్య లాగా ఉంది. నేను ఆమెనే గ్మనిసుూనానను. నేను ఊహించుకున్న
అసహియంచుకున్న ఆమెకీ ఈమెకీ చాలా తేడా ఉంది. మరీ అంత్ ఏహయ భావన్ అయతే లేదు నాకు
ఎందుకో. బహశా ఆమె వాళ్ి ప్లప తో న్డుచుకునే విధాన్ం ఎంతో ముచాటగా ఉండడం వలన్
అనుకుంట్ల. కనిన మందులు, ప్లపకి చాకోలెటల కనుకుకనానరు. ఆ ప్లప అమాయకత్వమైన్ న్వువ, ఆ
న్వువకు కారణం ఐన్ ఆమె ప్రేమ ఆమె గ్త్ం గురించి న్నున ఆలోచించనివవటేలదు.
ఒకరోజు హోరున్ వరషం. చీకట్ మా దుకాణం ముందుకు వచిా నిలుాంది. ఏమ కావాల్ప అని
అడిగాను. 'అండి' అని గౌరవం కూడా ఇవవలేదు. ఆమె ఏమ చెపికుండా కంచెం కంగారుగా మా
యజమాని కురీా వైపు చూసింది. మళ్ళి రండు మూడుసారుల అడిగాను. ఆమె ఏమీ లేదు అన్నటల త్ల
ఊపింది. చాల స్తపు అలానే దుకాణం దగ్గర త్చాాడుతూ ఉంది. ఎవరనాన గ్మనిసాూరని వెళ్లిపోడం,
మళ్ళి వచిా మా యజమాని కోసం చూడడం చ్చస్ూంది. నేనే కల్పించుకుని ' మా యజమాని ఇవాళ్
రారు ' అనానను కంచెం విసుగాగనే. కంచెం కంగారు పడింది. చీర కంగుతో మొహం త్తడుచుకుని.
'బాబు ఈ మందులు కావాల్ప. నా దగ్గర ఇపుిడు డబుాలు లేవు. మా ప్లపకి బాగోలేదు.' అంట్ట
చ్చతిలో మడత్లు విపుితూ చీటీ చూపిస్ూంది. నాకు ఆ ప్లప న్వువ గుర్తూచిాంది. వెంటనే భారీ
కాయుడైన్ మా యజమాని హకుం గుర్తూచిాంది. ప్రాణం మీదకి వచిాన్ వాడే మన్ దగ్గరకి వసాూడు.
జాల్ప చూపించ్చ వాయప్లరం కాదు మన్ది. ఒకక న్యా పైసా కూడా మీరు జాల్ప చూపించి త్కుకవ
తీసుకునాన జీత్ంలోంచి కతిూరిసాూను అనేవాడు. ఎందుకో తెల్పయదు ఎకుకవ సమయం ఆలోచించలేదు
నేను. చీటీ తీసుకని మందులు ఇచిా డబుాలు ఎంత్ ఐయాయయో లెకక వేసాను. 86 రూప్లయలు
అయంది. ఒక వరం నాకు ఇచ్చా జీతానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది అది. నా పుసూకాలు గుర్తూచాాయ.
కళ్ిలో కదిదగా చెమ్ వచిాంది నాకు. కంచెం కషటమే అయనా ధైరయం చెపుికునానను. ఒకరికి
ఉపయోగ్పడని చదువు వలల ఎవరికీ ఉపయోగ్ంలేదు. నా చదువుకు త్పి దేనికీ ఉపయోగంచని నా
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సంప్లదన్ మొదట్సారి ఒక ప్లప కోసం ఖరుా కాబోతోంది అని కంచెం త్ృపిూగానే అనిించింది. ఒక
సంచిలో వేసి మందులు ఇచ్చాసాను. నా చ్చతిలోంచి గుంజుకుని వరషంలో పరిగెతిూంది ఆమె.
ఎందుకో ఆరోజు మా అమ్ దగ్గర పడుకునానను. న్డుము చుట్టట చెయయ వేసుకని అమ్ భుజం మీద
త్ల పెటటకుని.
రండు, మూడు రోజులు ఆవిడ కన్పడలేదు. నేను ఆమె నుండి డబుాలు తిరిగ ఆశించలేదు.
యజమానికి మాత్రం జీత్ంలో త్గగంచాల్ప్న్ స్కము్గా చెప్లిను. ఒకరోజు ఆవిడ మా దుకాణం వైపు
రావడం చూసాను. మా యజమాని దుకాణంలోనే ఉనానడు. కంగు ముడి విపుికుంట్ట వస్ూంది. అది
చూడగానే కంగారు వచిాంది నాకు. డబుాలు తిరిగ ఇవవడానికి వసుూందేమో అని. నాకు ఆరోజు చాలా
భయం వేసింది. మా యజమాని దగ్గర ఏం చికుకలు వసాూయో అని కండంత్ కంగారు గుండెలోల.
ఇంత్లో ఊహించిన్ దానికి వయతిరేకంగా జరిగంది. ఆమె కంచెం దగ్గరకి రాగానే మా యజమాని
కంచెం కంగారు గ్లాల పెటెటలోంచి డబుాలు తీసాడు. ఒక నాలుగు అనుకుంట్ల యాభై న్లట
కాగతాలు గుపిిటతో తీసుకుని కంచెం బయటకి వొంగ ఆమె చ్చతిలో పెట్ట ' ఇదిగో డబుాలు. దుకాణం
దగ్గరకి మాత్రం రావొదదని చెప్లినా ?' అంట్ట కోపంగా భుజం పటటకుని తోసిన్టటగా అని కంగారుగా
అట ఇట చూసుూనానడు. ఆమె కంగు అపిట్య్ విపిి ఉంది అందులో డబుాలు కనిిసుూనానయ. ఒక
యాభై కాగత్ం రండు పది కాగతాలు ఇంకా చిలలర కనిపిస్ూంది. ఆవిడ డబుాలు తిరిగ ఇవవడానికి
వసాూరని నేను ఊహించలేదు. ఆవిడ మందులు తీసుకున్న విషయం మా యజమానికి తెల్పయదు.
కంచెం వెన్గాగ నిల్చాని ఆమెకి మాత్రం కన్పడేలాగా చిన్నగా సైగ్ చ్చశాను. డబుాలు ఇవవకండి అని
దణుం పెడుూన్నటలగా చెప్లిను. న్నున యజమాని చంపేసాూడు అని. ఆమెకి విషయం వెంటనే అరథం
అయంది.
యజమాని ఇచిాన్ డబుాలు ఇంకా ఆవిడ తెచిాన్ డబుాలు రండూ కల్పపి ముడి వేసుకని నా వైపు
చిన్నగా చూసి వెళ్లిపోయంది. ఆవిడ మా యజమాని లేన్పుడు నా డబుాలు నాకు తిరిగ ఇచ్చాసాూరని ఆ
చూపులో నాకు అరథం అయంది. కానీ నేను యజమానికి చెపికుండా ఆవిడకు సాయం చ్చసాను
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అని కృత్జాత్తో చూసిన్ చూపు అని అపిట్ కంగారులో నాకు అరథం కాలేదు. ఆవిడ మా యజమాని
కోప్లనిన, విసుగుని భరించారు త్పి నేను ఇలా డబుాలు ఇవవడానికి వచాాను నీ గురించి కాదు అని
చెపిలేదు. చెపేూ నాకు ఇబాంది అవుత్తంది అని అంత్ వేగ్ంగా అరథం చ్చసుకని న్నున రక్షంచిన్ ఆమెకి
మన్సులోనే కృత్జాత్లు చెపుికునానను. ఆవిడ వెళ్లిపోయంది. అట ఇట దికుకలు చూసి తిరిగ వచిా
త్న్ కురీాలో కూరుానానడు మా యజమాని. వీడు ఆమెకి డబుాలు ఎందుకు తిరిగ ఇసుూనానడా అని
అరథం చ్చసుకోడానికి నాకు ఎకుకవ సమయం పటటలేదు. కానీ ఆరోజు ఆమె మీద ఎంతో హాసయం చ్చసిన్
ఇత్ను ఇలాంట్ పనులు చ్చసుూనానడు అనేది అత్ని మీద ఉన్న గౌరవానిన త్గగంచింది. అవసరాల కోసం
గ్తి లేక ఆమె చ్చస్త పనీ, ఆన్ందం కోసం భారయను మోసం చ్చసూూ ఈయన్ చ్చసిన్ పనీ ఒకటే కావొచుా.
కానీ, దానేన వృతిూగా తీసుకున్న వయకిూ ఆకాశమంత్ ఎత్తూలోన్ఫ్, ఆ వృతిూని అపహాసయం చ్చసిన్ వాడు
ప్లతాళ్ం అంత్ లోత్తలోన్ఫ్ కనిించడం నాకు ఆశారాయనిన కల్పగంచ్చ విషయం.
- కనిన నిజ సంఘటన్ల ఆధారంగా
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నైతికం

నా బలహీన్త్లు నాకు బాగా తెలుసు. అదే నా బలం. నేనేం చెయయలేన్ల నాకు తెలుసు కాబటేట,
చెయయగ్ల్పగన్

వాట్ని

బాగా

చెయాయల్ప.

నాకు

త్పుి,

ఒపుి

అని

ఆలోచించ్చ

ఓపిక

మానాన్నతోనే పోయంది. నా చుట్టట ఉన్న సమాజం ఒక వాయప్లరం అని మా నాన్న ప్రాణం ఖరీదు కట్ట
మరీ నేరిించింది నాకు ఈ సమాజం. మా చుటట పకకల ఊళ్లలో బాగా ప్రచారం చ్చసిన్ ఒక సంసథ
అందరితోన్ఫ్ రకూ దాన్ం చ్చయంచుకుంది. ఆరోగ్యంగా ఉన్న అందరం దాన్ం చ్చశాం.
దురదృషటవశాత్తూ నాన్నకి ప్రమాదం జరిగంది. ఆలోచన్ మేరలో ఒకకరు కూడా కన్పడలేదు దాన్ం
చెయయగ్ల్పగన్ వాళ్ళి. ఎవరైతే మా అందరితో రకూదాన్ం చ్చయంచారో వాళ్లనే వెళ్లల అడిగాము.
ఉచిత్ంగా ఇవవలేము అనానరు. అదేంట్ ? అని గొడవ చ్చసాము. మేము ఉచిత్ంగా దాన్ం చ్చసినా
కూడా దానిన దాచి ఉంచడానికి వారికి ఖరుా అవుత్తందని పైసల్పస్తూగాని ఇవవలేమని చెపేిసారు.
యుదధం చెయాయలన్నంత్ కోపం ఉనాన సమయం లేదు. ఎలాగో రకూం తీస్కకని పరిగెతాూ ఆసుపత్రికి.
చాలా ఆలసయం అయపోయందని, ప్రమాదం జరిగన్ వెంటనే తీసుకచిా ఉంటే ఖచిాత్ంగా
బ్రతికేవారని చెప్లిరు. అత్యంత్ బాధ్ కల్పగంచిన్ విషయం ఏంటంటే ? ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోయన్
నాన్నని చూసూూ మన్కెందుకులే అనుకుంట్ట చాలా మంది వదిలేసి వెళ్లడం. ఎపుిడో ఎవరో
మహానుభావుడు చూసి ఆసుపత్రికి త్రల్పంచాడు కానీ ఆలసయం అయపోయంది. పది రోజులు
తిరకుకండానే చుట్లటలు సహా అందరూ వదిలేసి వెళ్లలపోయారు. నేను, అమ్, చెలీల మగలాం.
రండ్రోజులకే పత్రాలు పటటకుని అపుిలోళ్ళల వచాారు. ఒకకసారిగా ప్రపంచానికి ఏమీ కానివారం
అయపోయాము. మా నుండి ముఖయంగా నాన్న నుండి సాయం పొందిన్ ఎందరి నుండో ఒకకరనాన
మావైపు చూసాూరనుకునానను. జరగ్లేదు.

26

అపిట్ నుండి నాకు రండే తెలుసు లాభం, న్షటం అంతే. ఈ పని చ్చస్తూ నాకు లాభమా? న్షటమా? అనే
ప్రశనకు సమాధాన్ం మీదే నా నిరుయం ఆధారపడి ఉంటంది. ఇకకడే నా పయన్ం మొదలంది
అనుకునానను కానీ వయకిూగా నా పత్న్ం మొదలంది అని తెల్పయడానికి సమయం పట్టంది.
నా మొదట్ మోసం నా కుటంబం ఆకల్ప తీరాడంతో మొదలంది. ఆరోజు మోసం చ్చసి మాత్రమే
అన్నం పెట్లటలని గ్ట్టగా నిరుయంచుకునానను. కత్ూగా వచిాన్ అపిలకేషన్లల భోజన్ం ఆరుర్ చ్చశాను.
డెల్పవరీ ఐయాయక కసటమర్ కేర్ కి ఫోన్ చ్చసి అడిగంది కాకుండా వేరేది ఇచాావని గొడవ పెటటకునానను.
వాడు క్షమాపణ చెపిి, మీ డబుాలు మీకు పంపిసాూను మీ ఆరుర్ వెన్కిక ఇచ్చాయండి మా డెల్పవరీ బాయ్
వసాూడని చెప్లిడు. సరే అనానను. వాడు వచాాడు కానీ నేను మా ప్లయకెట్ తిరిగ ఇవవలేదు. మీ కంపెనీ
వాడు క్షమాపణ చెపిి ఫుడ్ డబుాలు వెన్కిక వేసాడు త్పి నీకు వెన్కిక ఇవవమని చెపిలేదని
దబాయంచాను.

వాడు

వెళ్లిపోయాడు.

అపుిడే

తెల్పసింది

న్లరు

ఉంటే

మోసం

చ్చసినా

దరాాగా బతికెయ్యయచాని.
ఏదో మొదట్సారి పని పూరిూ అయపోయంది. అనినసారూల ఇలా జరుగుత్తందా ? ఏమట్ ? అనుకున్నదే
త్డవుగా ఒకసారి పరీక్షంచుకోవాల్ప అనిపించింది. ఈసారి ఇంకాసూ తెల్పవైన్ వాళ్ితో ప్రయతినదాదం
అనుకునానను. అట్ట ఇట్ట త్చాాడుతూ ఒక పుసూకాల కటట దగ్గరకి వెళ్లిను.
"ఏం కావాల్ప ? " అని కటటవాడు అడిగాడు. పకకన్ ఎవరో రవిన్ఫ్య సాటంప్్ కన్డం చూశాను.
"రవిన్ఫ్య సాటంప్్ ఎంత్?" అని అడిగాను. "రండు రూప్లయలని" చెప్లిడు. "పోస్ట ఆఫీస్ లో ఒకక
రూప్లయ్ కదా ?" అని అనానను. "అయతే అకకడే కనుకోక" అని కోపంగా సాటంప్్ లోపల పేటేటశాడు.
ఏమటబాా వీడి ధైరయం అనుకునానను. అడకుకండానే పకకన్ అంకుల్ చెప్లిడు. మా ఊరు పోస్ట ఆఫీస్
కి రవిన్ఫ్య సాటంప్్ రాగానే వీళ్ళి కనేసుకుంట్లరట. ఆలోచించాను.
మరుసట్ రోజు గ్రంధాలయం దగ్గరకి వెళ్లిను. ఏదో సంప్లదించ్చదాదమని కాదుగాని ఈ పనులు బహ
సరదాగా అనిపిసుూనానయ. గోడ మీద ఒక పోసటర్ అంట్ంచాను.
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2015, 2016 లో బి. కామ్. మరియు బి. టెక్. చదివిన్ విదాయరుథలకి ఉదోయగ్ అవకాశాలు కలవు.
ప్రవేశ రుసుము లేదు. వివరాలకై సవంత్ చిరునామా గ్ల ఇనవలప్ మీద రండు రవిన్ఫ్య సాటంపులు ఒక
ఐదు రూప్లయల సాటంప్ అంట్ంచి క్రింది చిరునామా కి పంపగ్లరు అని మా తాత్యయగారి అడ్రస్
ఇచాాను. నాలుగు రోజులోల సుమారు ఎన్భై కవరుల వచాాయ. నాకు భలే న్వొవచిాంది. కనీస ఇంగత్
జాాన్ం లేని వీళ్ిందరూ ఉదోయగ్ ప్రయతానలోల ఉనానరా అని. చకకగా సాటంపులు అనీన పీకి అదే
పుసూకాల కటటలో అమే్సాను. మాములు సాటంపులు కన్ను అనానడు. ఉచిత్ంగా ఇచ్చాసాను. ఇలా నా
విజాాన్ ప్రదరశన్ మొదలంది. మొదటోల చాలా సరదాగానే ఉండేది. ఆ సరదాలోల పడి శారద అనే
అమా్య వెంటపడి ఏడిపించడం కూడా మొదలు పెట్లటను. సరదాగా మొదలన్వి ఇపుిడు
అలవాటలగా మారిపోయాయ. అలవాట అవవగానే సరదా త్గ్గడం. మళ్ళి సరదా కోసం మరో కత్ూ
అలవాట చ్చసుకోడం.
ఇపుిడు నేను దారిలో ముకుక మొహం తెల్పయని వాడు చూసినా కూడా ఛీ అనుకునేలా
త్యారయాయను. పరిచయంలేని వాళ్ళి కూడా అసహియంచుకునేంత్ దిగ్జారిపోయంది నా విలువ.
ఇంత్ తెల్పవైన్ వాడిని కంచెం కూడా విలువలేనివాడిగా ఎందుకు అయపోత్తనానన్ల అనే ప్రశన
మొదలంది. నాలో విలువలు లేకపోవడం వలల అని నాకు అపిట్కి తెల్పయలేదు. కానీ ఆత్్ పరిశీలన్
బాగా ఎకుకవైంది. నాన్న దూరం అయన్ ఆరునలలలోనే నాలో వచిాన్ మారుిలు గ్మనించడం వలలన్ల
తెలీదు, అందరి ముందు మంచివాడు అనిపించుకోవాలనే కోరిక వలన్ల తెల్పయదు. మనిష్టని ఏ ఒకక
కారణమో, సంఘటన్ల మారాలేదు. అంత్కు ముందే అంత్రీలన్ంగా మారుి కోరుకునే మన్సు ఉండాల్ప.
అపుిడే కనిన సంఘటన్లు ఉత్ప్ిీరకంగా పని చ్చసాూయ. అలాంట్ రోజొకట్ నా జీవిత్ంలోకి వచిాంది.
అంతా బాగానే చ్చశాను అనుకుంట్టనే ఒక చిన్న పొరప్లట చ్చశాను. ఆనలలన్ లో ఆపిల్ ఫోన్ ఆరుర్ చ్చసి
ఫోన్ బదులు రాళ్ళల వచాాయని ఫిరాయదు చ్చసి మోసం చ్చస్త ప్రయత్నంలో పొరప్లటన్ నా మీద నిఘా
ఉన్న ఫోన్ నంబర్ వాడేసాను. వెంటనే అరథం అయయంది. సిమ్ కారుు తీసి ప్లరేసాను. కానీ అపిట్కే
జరగాల్ప్న్ న్షటం జరిగపోయన్టలంది. మా ఇంట్కి ఒక పోలీస్ జీప్ వచిాంది. ఒక ఆఫీసర్ జీప్ దిగ
ఇంటోలకి వసుూనానడు. ప్లరిపోడం నా నైజం కాదు. బహశా అదే న్నున కాప్లడిందేమో. గ్బగ్బా
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పరిగెత్తూకుని కింది గ్దిలోకి వెళ్లిను. ఆరడుగుల ఆజానుబాహవైన్ ఆఫీసర్ అపుిడే గ్డప దాట్
లోపల్పకి వచాాడు. వెన్కాలే ఒకమా్య వచిాంది. త్ను మరవరో కాదు. శారద.
"వీడేనా ?" అని అడిగారు ఆఫీసర్. నేను ఆశారయపోయ్ సమాధాన్ం ఇచిాంది శారద "అవును డాడీ "
అని. పోలీస్ కూత్తరిని ఏడిపించానా ? అయపోయాను అనుకునానను. నిపుి కణికలాల మండుత్తన్న
ఆయన్ కళ్ళి మా నాన్న ఫోటో మీద పడాుయ. ఒకకసారిగా ఆయన్ వదన్ం కోపంనుండి సాధారణ
సాథయకి చ్చరింది.
"ఆయన్ కడుకువా? నువువ ?" అనుమాన్ంతో ఒక రకమైన్ బాధ్ మొహం పెట్ట అడిగారు
"హా అవునుసర్ " అనానను
" ఆయన్ కడుపున్ పుట్ట త్పుిడు పనులు చెయయడానికి సిగుగగా లేదా?" ప్రశినంచారు
" లేదు " అనానను. ఆయన్కి కోపంవచిాంది. నా త్ల బిరుసుత్నానికి.
" ఇకకడ అందరూ మోసమే చ్చసుూనానరు సర్. సమాజంలో కంచెం మాన్వత్వం ఉనాన మా ఇంట్కి
నేను యజమానిని అవావల్ప్ వచ్చాది కాదు సర్. ఎవరికైనా ప్రమాదం జరిగతే మన్ం ఏం చ్చయగ్లమో
చ్చదాదం అని పరిగెత్తూకు వచ్చా వారికనాన, ఎవరో ఒకరు వసాూరులే అని పకకనుండి వెళ్లలపోయ్వారే
ఎకుకవ సార్. ఆ ఎవరో ఒకరు వచిా ఆసుపత్రికి తీసుకచ్చా వరకు మా నాన్న ప్రాణం
ఆగ్లేకపోయంది " మొదట్ సారి నా మన్సులో మాటలు కనీనళ్లతో బయటకి వచాాయ. "ఆయన్
కంచెంస్తపు ఓపిక పట్టనా, బలడ్ ప్లయకెట్ తొందరగా దొరికినా మా జీవితాలు వేరేలాగా ఉండేవి " కళ్ి
నీళ్లతోనే చెప్లిను.
" త్పుి చ్చస్త ప్రతి ఒకకడికీ కారణాలు ఉంట్లయ. నీకు ఎదురైన్ సంఘటన్లోల ఉన్న వయకుూలు త్పేి
చ్చసుండొచుా అంత్ మాత్రాన్ నీ త్పుి త్పుి కాకుండా పోదు " అనానరు
త్లదించుకునానను.
ఆయన్ చెపిడం మొదలు పెట్లటరు.
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" త్పుి చ్చస్త ప్రతి ఒకకడికీ కారణాలు ఉంట్లయ. సమరిథంచుకున్నంత్ మాత్రాన్ త్పుి ఒపుి అవదు.
సంఘటన్ల ప్రభావం వలన్ల, సరదా వలన్ల ఇలా ఆలోచించడం మొదలెట్లటవని న్ము్త్తనానను.
అందుకే చిన్న కథ చెప్లూను. ఓపిక లేకపోయనా విను.
కనిన సంవత్్రాల క్రిత్ం ఇదదరు మత్రులు ఉండేవారు. ప్రభుత్వ ఉదోయగ్ం కోసం ప్రయతానలోల ఉనానరు.
ఇదదరికీ అవకాశం వచిాంది కానీ లంచం అడిగారు. ఒకడు అపుి చ్చసి ఉదోయగ్ంలో చ్చరాడు. రండో
వాడు త్పుి చెయయన్ని అపిట్కి నిరుదోయగగా ఉండిపోయాడు. త్రావత్ చిరుదోయగగా జీవిత్ం నటేటశాడు.
కారణం ఒకకసారి చ్చసినా కూడా త్పుి త్పేి అని. ఈకాలపు ఆలోచన్లతో ఉన్న మొదట్వాడు ఈ
ఒకకసారి త్పుి చ్చసి అయనా సిథరపడిపోతే ఇకపై నీతిగా ఉండొచుా అనుకునానడు. కానీ లంచం కోసం
చ్చసిన్ అపుిలు, లంచం తీసుకన్నవాడి కిందే ఉదోయగ్ం కావడం వలల ఒతిూడితోన్ఫ్ మరి కనిన త్పుిలు
చెయయక త్పిలేదు. పరిసిథత్తల కోసం త్పుి చ్చసూూ పోతే అది అలవాట గాను వయసన్ంగాను
మారిపోత్తందని తెల్పసిన్ అత్ను ఎదిరించాడు. ఇకకడితో ఈ నీతిలేని జీవితానికి ముగంపు
చెప్లిలనుకునానడు. అది ఎవరికీ రుచించలేదు. ఒతిూడులూ, బదిలీలు ఎకుకవయాయయ. చిన్న చిన్న
పనులు చ్చసుకోడానికి కూడా ఆటంకాలు సృష్టటంచ్చవారు త్మదారిలో తీసుకుపోడానికి. త్న్ మత్రుడిని
గురుూ చ్చసుకంట్ట సూారిూ పొందుతూ పరిసిథత్తలతో పోరాడుతూ ఉండే వాడు. కానీ ఒకరోజు విలువైన్
ఉదోయగ్మా ? విలువలా అనే పరిసిథతి వచిాంది. స్తనహిత్తడు గుర్తూచాాడు. ఉదోయగ్ం వదిలేసాడు.
ఉదోయగ్ంలో రేపే ఆఖరి రోజు అన్గా ఈరోజు ఒక ముఖయ సంఘటన్ జరిగంది అత్ని జీవిత్ంలో.
త్న్ జీవిత్ంలో సూారిూ నింపి చాలా కలం క్రిత్ం త్న్కు దూరం ఐన్ స్తనహిత్తడు చనిపోయాడనీ, అత్ని
కడుకు త్పుిదారిలో న్డుసుూనానడనీ తెల్పసి మన్సుకు బాధ్ కల్పగంది. నీకు అరధమయ్య ఉంటంది. ఆ
మొదట్ మత్రుడు మీ నాన్న. రండో మత్రుడు నేను. " ఆయన్ కళ్ిలో నీళ్ళల తిరుగుత్తనానయ.
" నాలాంట్ మా మత్రుల ఎందరి జీవితాలోలన్ల విలువలు నింపిన్ మీనాన్న పెంపకంలో నువువ ఇలా
త్యారయ ఉంట్లవని నేనైతే న్మ్ను. లోపలెకకడో నేను ఇది కాదని, నేను నాలా ఉండాలనే ప్రశన నీ
మన్సులో ఉదయంచిన్ రోజున్ న్నున కలువు. మీ నాన్నకి ఏమీ చెయయలేకపోయాను. నేను
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మొదలెటటబోయ్ వాయప్లరంలో నీకు కూడా నీతిగా సంప్లదించుకునే అవకాశం ఇసాూను. లేదు నేను
ఇలానే ఉంట్లను ఇదే నేను అనుకుంట్లవా? నువువ నా స్తనహిత్తడి కడుకువి అని దయచ్చసి ఎవరికీ
చెపికు." చ్చతిలో విజిట్ంగ్ కారుు పెటేటసి చాలా ఖరాఖండిగా చెపేిసారు.
ప్రపంచంలో ఏ మనిషీ కూడా పకకవాళ్ి మాటలు విని మారిపోరు. లోపల ఎకకడో త్మకి మారాలని
ఆలోచన్ ఉండి ఏదైనా బలమైన్ సంఘటన్ జరిగన్పుడు త్న్ నిజమైన్ న్డవడికలోకి అడుగు
పెడతాడు. అలాంట్ సంఘటనే అపుిడు జరిగంది. ఈయన్ అలా వెనుతిరగ్గానే మా అమా్, చెలీల
ఇంటోలకి వచాారు. బయట ఎవరో బాగా భయపెట్ట ఉంట్లరు పోలీసు మీ ఇంట్కి వచాారని.
రావడంతోనే కనీసం మొహం కూడా చూడకుండా ఆయన్ కాళ్ి మీద పడిపోయంది అమ్.
ఒకకసారిగా నా గుండె పగల్పపోయంది. ఒకక క్షణం 'అమా్' అని పిల్పచినా కూడా గొంత్త పెకళేలదు.
" నా బిడు ఏం త్పుి చ్చసాడో తెల్పయదు. కానీ దయచ్చసి వాడిని క్షమంచండి. వాళ్ి నాన్న దూరం
ఐయ్యసరికి మన్సు విరిగపోయ త్పుిడు దారిలో పడాుడు సార్. ఇనానళ్ళల వాడే మారతాడని వదిలేసాను
సార్. ఇపుిడు నేను చెపిి మారుాకుంట్లను. దయచ్చసి ఈసారికి క్షమంచండి" అని మా అమ్ భోరున్
ఏడుసూూ బ్రతిమలాడుతోంది.
"సరేలేమా్. ఈసారి జాగ్రత్ూగా చూసుకో" అంట్ట వాళ్ిమా్య చెయయ పటటకుని ధారగా కారుత్తన్న
కనీనళ్ళల త్తడుచుకుంట్ట, ఆయన్ ఫలానా అని చెపేూ మా అమ్ ఇంకెంత్ చిన్నత్న్ం ఫీల్ అవుతాదో
అని పలకరించకుండానే వెళ్లలపోయారు.
జరిగన్ సంఘటన్లనీన అరథం చ్చసుకున్న శారద వాళ్ి నాన్న వెహికల్ డ్రైవ్ చ్చసూూ ఆయనిన
తీసెకళ్లలపోయంది. నేను గోడకి జారబడి కిందకి కూలబడిపోయాను. ఒక చ్చతిలోకి ఆయన్ ఇచిాన్
విజిట్ంగ్ కారుు, మర్తక చ్చతిలోకి నాన్న ఫోటో తీసుకని పశాాతాూపంతో ఎకికళ్ళి ఆపుకుంట్ట
ఏడేాశాను.
- వంశీ కమల్
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ఈ కాలం పిలలలు
ఈరోజు మా ఇంటోల అందరం ఎంతో సంతోషంతో ఉనానం. మాఅమా్య పదో త్రగ్తిలో మా టౌన్
కి ఫసటవచిాంది. నాకు చాలా గ్రవంగా అనిపించింది. అందరూ ముందు మెచుాకోవడం వెంటనే
"త్రావత్ ఎకకడ చదివిసాూరని" అడగ్డం. అలా అడిగన్ వాళ్లలో కందరి సలహా తీసుకుని
త్న్ భవిషయత్తూ బావుంటంది అని మాకు భారంగా ఉనాన కూడా ఒక పెదద పేరుమోసిన్ కార్తిరేట్
కాలేజీలో చ్చరిించాం.
కానీ దురదృషటం. మా అమా్యకి మమ్ల్పన వదిల్ప హైదరాబాద్ వెళ్లల అందరికీ దూరంగా హాసటల్ లో
ఉండడం ఇషటం లేదు. చాలా న్చా చెప్లిము విన్లేదు. బ్రతిమలాడం విన్లేదు. మొదటోల
మొరాయంచినా కూడా తానే మారుత్తందని బలవంత్ంగా చ్చరిించ్చసి వచాాము. అకకడ చదువు త్పి
ఇంకే వాయపకాలు ఉండవు. వేరే ఆలోచన్లేవీ ఉండవు. మొదటోల వారం వారం వెళేల వాడిని. ఎందుకో
అకకడ పిలలలెవరి మొహాలోలన్ఫ్ సంతోషం కన్పడేది కాదు. బికుక బికుకమంట్ట ఉండేవారు. చిన్న
పిలలలు కదా ఇలుల వదిల్ప రావడం వలల వచిాన్ బెంగ్ అని అనుకునానను.
ఒకమా్య పిల్పచింది. ఏంటమా్ అని అడిగతే ఒకేసారి ఫోన్ ఇసాూరా? ఇంట్కి చ్చసుకుంట్లను అంది.
సరేన్మా్ అని ఇచాాను. వాళ్ి డాడీ అనుకుంట్ల. ఎందుకు రాలేదని గొడవ పెటటకుని ఏడుసూూ
మాట్లలడుతోంది. అపుిడు గ్మనించాను. అకకడున్న ప్రతి అమా్య ఎవరో ఒకరి ఫోన్ తీసుకని
మాట్లలడూూనే ఉనానరు. ఈ ప్లప ఫోన్ తిరిగ ఇవవగానే మరో అమా్య తీసుకుంది. నేను మా బంగారం
తో బెంచ్ మీద కూరుానానను. త్ను చాలా బెంగ్గా ఉంది. న్నున తీసెకళ్లిపో డాడీ అని ఏడవడం
మొదలు పెట్టంది. ఆరోజు న్చాజెపిడానికి చాలా కషటం అయంది. లోపలెకకడో నాకు కూడా కంచెం
బాధ్గానే అనిపించింది కానీ ఇది సరి అయన్ సమయం ఇపుిడు చదువు మీద ధాయస పెటటకపోతే ఈ
పోటీ ప్రపంచంలో పిలలలు ఏమైపోతారో అని భయం.
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కదిద రోజులకి హోమ్ సిక్ హాల్పడేస్ ఇచాారు. కంచెం మోహంలో వెలుగు కన్పడింది. రోజు
సాయంత్రం ఇంట్కి వచ్చాసరికి దగ్గరకి వచ్చాది. కంచెం స్తపు కబురుల చెపిి నా ఫోన్ తీసెకళ్లిపోయ
వాళ్ి ఫ్రండ్్ తో మాట్లలడుకుంట్ట ఉండేది. పోనిలే కంచెం మాములుగా ఉంటోంది అని నేను పెదదగా
పట్టంచుకునే వాడిని కాదు. అలా త్న్కి ఫోన్ బాగా అలవాట అయపోయంది. కత్ూ ఫోన్ కని
ఇమ్న్డం మొదలు పెట్టంది. నేను ఇవవలేదు. ఇపిట్నుండి ఫోన్ వదదని నా ఉదేదశం. ఇపుిడు ఫోన్
కోసం గొడవ చెయయడం మొదలు పెట్టంది. అలా పోరు పెడుతూనే కాలేజీ కి మళ్ళి వెళ్లిపోయంది. ఈ
సారి నేను హాసటల్ కి వెళ్లిన్పుడు కూడా గ్మనించాను వెళ్ిగానే ఫోన్ తీస్కడం దానితోనే గ్డపడం.
కంచెం చిరాకేసింది. కానీ ఇంట్ బెంగ్ అయతే పోయంది కదా అని తేల్పకగా తీసుకునానను అదే త్న్
ప్రాణాల మీదకి తెసుూందని అనుకోలేదు.
ఇంత్లో దసరా సెలవలు ఇచాారు. ఫోన్లల చాట్టంగులు ఎకుకవ ఐయాయయ. అబాాయలు అమా్యలు
అని లేకుండా చాట్ంగులు చ్చస్తది. ఒకరోజు ష్గప్ కి బయటకు వెళ్లలన్ మా అమా్య మీద ఒకడు దాడి
చ్చసాడు. ప్రేమసుూనానను అని చెపేూ కాదు అన్నందుకు క్రూరంగా దాడి చ్చయబోయాడు. అదే
సమయానికి నేను అటే వెళ్ళూండడంతో రక్షంచుకోగ్ల్పగాను. పోలీస్ లకి పట్టంచి బలంగా కేసు కూడా
పెట్లటను. వాళ్ి నాన్న వచిా బ్రతిమలాడారు. ఆయన్ నాకు తెలుసు. ఆయనొక సంఘ సంసకరూ. సమాజ
స్తవా కారయక్రమాలు చ్చసూూ ఉంట్లరు. అలాంట్ వారికీ ఇలాంట్ అబాాయ పుట్లటడా అనుకునానను.
ఎంతైనా పెంపకంలో ఉంటంది. ఆయన్ సమాజ స్తవ అంట్ట తిరిగ పిలాలడు ఎలాంట్ తిరుగుళ్ళి
తిరుగుత్తనానడో గ్మనించలేకపోయాడు. " ఇపిట్ కాలం లో పిలలల్పన పదధతిగా పెంచడం కూడా
సమాజ స్తవే సార్. ఇలాంట్ వాళ్ిని మాలాంట్ వాళ్ి మీదకి వదిలేసి మీరు స్తవ అంట్ట తిరగ్డం
హాసాయసిదం. ఇకమీదట ఇలా జరగ్కుండా చూస్కండి" అని గ్ట్టగా హెచారించి కేసు వాపసు తీసుకని
నా బిడుని తీసుకని ఇంట్కి వచ్చాసాను. ఎంతైనా మన్ పిలలల మీద మన్కి చాలా ప్రేమ, న్మ్కం
ఉంట్లయ కదా! విషయం ఇంత్వరకు వచిాంది అంటే మా అమా్య కూడా అంతో ఇంతో చనువు
ఇచిాందంట్లవా అనే ఆలోచన్ అపుిడు రాలేదు నాకు.
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ఇలాంట్ విషయాలోల నేను కంచెం పట్టంపుగా ఉంట్లను. పకకవాళ్ి పిలలలనా సరే వెళ్లల త్ల్పలదండ్రులని
కూడా మందల్పసాూను. కనిన రోజులకి ఫోన్ కి దూరంగా అయంది. కాలేజీ లో ఒతిూడి కంచెం
ఎకుకవగానే ఉండేది. మళ్ళి ఫోన్ చ్చసినా, కల్పసినా చదువు మానేసాూన్ని గొడవచెయయడం చ్చస్తది. కనీసం
మన్ ఊరులోనే వేరే కాలేజీ కి అయనా మారిించండి అని బ్రతిమలాడింది. మొదట్ సంవత్్రం
చివరకి వచిాంది కదా! ఇంకకక సంవత్్రమే కదా అని ఒపిించాను. మొదట్ సంవత్్రాంత్
సెలవులు ఇచాారు. సెలవులోల త్న్ పుట్టన్రోజుకి త్న్కి ఎంతో ఇషటం ఐన్ మొబైల్ గఫ్ట గా ఇచాాను.
ఏదోలాగా త్న్ని సంతోషపరచి ఈ సంవత్్రం కాలేజీ కూడా నటెటయాయలని నా ఉదేదశం. త్న్లో
ఎపుిడు లేన్ంత్ సంతోషం కన్పడింది. ఇపుిడు నేను రోజూ న్చాజెప్లిల్ప్న్ పని త్గగంది కంచెం.
కానీ త్న్ ప్రవరూన్లో విపరీత్మైన్ మారుి. ఎపిడు చూసినా ఫోన్లలనే ఉండేది. ఎవరనాన వస్తూ దాచ్చస్తది.
పగ్లు రాత్రి అని తేడాలేదు. నేను వచ్చా టం కి ఫోన్ పకకన్ పెట్ట న్ట్ంచ్చది.
" ఏంటండీ ? అది ఎపుిడు చూసినా ఫోన్లలనే ఉంటోంది. కత్ూగా ప్రవరిూసుూంది. అరథరాత్రిలు కూడా మేడ
మీదకెళ్లి ఫోన్ తో ఉంటోంది. మీరు కంచెం కనుకోకండి. నాకు సమాధాన్ం చెపిటేలదు. ఈ
వయసులో ప్రేమ దోమ అంట్ట అన్వసరపు ఆకరషణలు త్పుిదారి పట్టసాూయ" బాధ్గా చెపిింది నా
భారయ. "సరే నేను మాట్లలడతాను అనానను" త్న్ రూమ్ వైపు వెళేలసరికి దుపిట్ ముసుగులో ఫోన్
చూసుకుంటోంది. నేను గ్మనించన్టలగా పిల్పచాను. పకకన్ కూర్తాని మాట్లలడాను. ఈ మధ్య త్న్
ప్రవరూన్లో వసుూన్న మారుిలు అనినట్ గురించీ అడిగాను. ఎంతో ప్రేమగా ఉండే నువువ ఈ మధ్య
మాతో టం గ్డపడమే మానేసావు. ఏదనాన రండో సారి అడిగతే చాలు చాలా విసుగు ప్రదరిశసుూనానవు.
అరథరాత్రి అపరాత్రి ఫోన్ తోనే ఉంటనానవు. అని ఫోన్ తీసుకోబోయాను. వెన్కిక లాకుకంది. నా
మన్సు కంచెం చివుకుకమంది. మా అమా్య నాకు చాలా దూరం అయపోయన్టల అనిపించింది.
మొహమాట పడకుండా అడిగేసాను.
"ఎవరినైనా ప్రేమసుూనానవా? అమా్ " అని. నాకెలా తెల్పసిందా అన్నటల చూసింది. వెంటనే
త్మాయంచుకుని చెపిింది.
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" అలాంట్వి ఏవి లేవు నాన్న... నేను పెళ్లల అంట్ట చ్చసుకుంటే మీరు చూపించిన్ అబాాయని మాత్రమే
" అని చెపిింది.
కంచెంస్తపు చాలా న్మ్కంగా మాట్లలడింది. నేను కూడా త్న్ని న్మా్ను. కానీ ఒకరోజు జాబ్ పని
మీద వేకువ ఝాము ట్రైన్ కి ఊరు వెళ్దామని మూడు గ్ంటలకు నిద్ర లేచాను. బయలుదేరేముందు
చూస్తూ త్ను మా ఇంట్ వాటర్ ట్లయంక్ మీద నిలబడి కన్పడింది. గాభరా పడి పరిగెతాూను. "ఏం లేదు
డాడీ నిద్ర పటటక సాంగ్్ వింటనాన" అని చెపిింది. సరే వెళ్లల పడుకో అని చెపిి స్తటషన్ కి
బయలుదేరాను. ఆటో స్తటషన్ కి చ్చరుకునే దారిలో నా సూకటీ కన్పడింది. ఆటో తొందరగా ఆపమని
చెపిి అట పరిగెతాూను. అపుిడే నా ఫోన్ కి ఒక మెస్తజ్ వచిాంది "క్షమంచు డాడీ నీకు అబదధం
చెప్లిను" అని. గుండె దడ పెరిగపోయంది నాకు. అట ఇట పిచిావాడిలా పరిగెతాూను. త్ను
కన్పడింది కానీ వేగ్ంగా వసుూన్న రైలుకి ఎదురుగా నిలబడి. గ్ట్టగా అరుసూూ పరిగెతాూను త్న్ని
కాప్లడుకోవాలని. నేను అందుకునేలోపు అందని దూరాలకు ఎగరిపోయంది. వేగ్ంగా వచిానా రైలు ఢీ
కట్ట త్ను చనిపోయంది. పకకనే ఉన్న నా ముందు త్న్ కుడి చెయయ వచిాపడింది. అందులో త్న్
ఆత్్హత్య సెలీా వీడియో అపోలడ్ అవుతూ కనిించింది. నేను దిగ్భభీంతిలోనే ఫోన్ చ్చతిలోకి తీసుకోగానే
ఒక మెస్తజ్.
" FINAL ROUND COMPLETED. YOU WON THE GAME, BUT LOST
YOUR LIFE"
" ఆటలో గెలుపొంది జీవిత్ంలో ఓడిపోయావు" అనే మెస్తజ్ ఎర్రని అక్షరాలతో కనిపించింది.
అపుిడుగానీ నాకు తెల్పయలేదు. ఈ మధ్య న్ఫ్యస్ లో చూపించిన్ బూల వేల్ అనే ప్రాణాలు తీస్త ఆట నా
కూత్తరు కూడా ఆడింది అని. గ్త్మంతా కళ్ిముందు మెదిల్ప నా త్పుిలనీన కనిించాయ. నా భారయకి
ఏమని చెప్లిలో, ఎలా చెప్లిలో, నిజం తెల్పసాక త్ను ఏమైపోత్తందో అనే భయాల మధ్య మా
అమా్య చ్చతిమీద బేలడ్ తో చెకికన్ బూల వేల్ బొమ్ "నీ బిడు చ్చతిని బేలడ్ తో కోసుకునాన కూడా
పట్టంచుకోలేన్ంత్ బిజీ గా మీలాంట్ త్ల్పలదండ్రులు ఉండడం వలలనే నాలాంట్ గేమ్ కూడా మీమీద
గెల్పచింది" అని వెకికరింత్గా న్వివంది.
- వంశీ కమల్
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ప్రేమ పెళ్లల
మాది ప్రేమ పెళ్లల. మేము ప్రేమంచుకునానమని మా పెదదవాళ్ికి తెల్పయదు. అదృషటవశాత్తూ మా ఇదదరికే
పెళ్లల సంబంధ్ం మాట్లలడడం ఇదదరివైపు పెదదలూ ఒపుికోవడం అనీన ఎవరో ముందుగా అనుకున్నటలగా
జరిగపోయాయ, అంతే. అందుకే అంట్ట ఉంట్లను జీవిత్ం ఎవరో రాసిన్ కథలా ఉంటంది
అని. త్న్కి నేన్ంటే పిచిా అన్డం కంటే నేనే త్న్ ప్రపంచం అన్డం సరియైన్దేమో.
ఈ మధ్య త్న్ ప్రేమలో కంచెం తేడా కనిపిస్ూంది. నాతో గ్డిపే సమయం రోజు రోజుకు త్గగపోతోంది.
పెళ్లిన్ కత్ూలో ఉన్నంత్ ప్రేమ త్రవాత్ ఉండదు అని అందరు అంట్ట ఉంటే ఏదో అలా చెప్లూరు కానీ
మేము అలా కాదు అనుకునానను. కానీ వాళ్ళి అనుభవంతో చెపిింది నిజమేమో అనిపిస్ూంది.
వీలన్ంత్ సమయం ఆఫీస్ లోనే గ్డిపేసుూనానడు. డబుా మీద కంచెం ప్రేమ ఎకుకవైంది అనిపిస్ూంది.
న్నున గానీ, మా అమా్ వాళ్ిని గానీ డబుాలు అడగ్డం లాంట్వి ఏమీ చెయయటేలదు కానీ త్న్
సమయానిన డబుాలాగా మారాాలని ప్రయతినసుూనానడని మాత్రం అరథం అయంది. ఏది ఏమైతేనేం
మేము ప్రేమతో ఎకుకవగా గ్డిపే సమయం అంతా త్కుకవగా అయపోతోంది. దూరం ఎకుకవగా
అయపోతోంది. వారాంత్ంలో ఎకకడికైనా తీసుకెళ్లూడేమో అని ఆశపడతాను ప్లర్ట టం జాబ్ కి వెళ్లిల్ప
అంట్లడు. ఆఫీస్ ఐయాయక నాతో సమయం గ్డిపితే బావుణ్ణు అనుకుంట్లను. ఎవరికో సపోర్ట ఇవావల్ప
అంట్లడు. ఏమనాన అంటే నీకోసం అంట్లడు. కానీ, నాకు అవేమీ అకకరేలదు నీతో గ్డిపే సమయం
కావాల్ప అంట్లను. అది మాత్రం ఇవవడు.
అలాంట్ సమయంలోనే నా ప్లత్ స్తనహిత్తడు సంతోష్ మళ్ళి సామాజిక మాధ్యమంలో దరశన్ం
ఇచాాడు. వీలున్నపుిడలాల మెస్తజ్ చ్చస్తవాడు. మొదటోల పెదదగా సిందించకపోయనా నమ్దిగా
నాకోసం సమయం కేట్లయంచ్చ వారు దొరకడం నాకు చాలా ఒతిూడిని దూరం చ్చసిన్టల అనిపించింది.
సమయం ఉన్నపుిడలాల ప్లత్ విషయాలు, ప్లత్ మత్రుల సంఘటన్లు గురించి మాట్లలడుకునే వాళ్ిం.
అలా నాకు సమయం తెల్పయన్ంత్ సమయం త్న్తో గ్డపడం జరిగేది. నమ్దిగా పర్న్ల్ లఫ్
విషయాలు కూడా మాట్లలడుకోవడం మొదలంది. అనిన విషయాలు పంచుకునే వాళ్ిం. ఒక మంచి
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మత్రుడు దొరికిన్ందుకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. ఒకరోజు కలుదాదం అనానడు. సరే
అనానను.
ఒక ఆదివారం ఇంట్కి వచాాడు. ఆరోజే తెల్పసింది. త్ను నానుండి ఏమ ఆశిసుూనానడో. చెపుి చూపించి
బయటకి పొమ్నానను. అదే సమయానికి మా ఆయన్ వచాాడు. ఒకక క్షణం గుండె ఆగన్ంత్ పని
అయంది.
"రాత్రి చెప్లివ్ మీ ఫ్రండ్ ఎవరో వసుూనానరని ఈయనేనా ?" అంట్ట న్నున అడిగ " హలో నా పేరు
రాఘవ్" అని పరిచయం చ్చసుకునానరు. తొందరగా వెళ్లలల్ప్న్ పని ఉంది అని చెపిి సంతోష్
ఉడాయంచాడు అకకడ నుంచి. " ఎందుకు మీ ఫ్రండ్ అకసా్త్తూగా వెళ్లిపోయాడు ? " అని రాఘవ్
అదోలా అడిగారు. ఏదో అబదధం చెపిి త్పిించుకునానను. రాఘవ్ త్న్ పని ఒతిూడిలో పడిపోయ
పట్టంచుకోలేదు ఏమీ తెల్పయదు త్న్కి అనుకునానను. నాకు ఇదొక పెదద గుణప్లఠం. ఎమోషన్ల్ గా
వీక్ గా ఉన్న వాళ్ిని ఎలా లోబరుాకోవాలా ? అని చూస్త అబాాయలు గురించి వారూలోలనే కాకుండా
మొదట్సారి చూసాను. అయనా నాలాంట్ అమా్యలది కూడా త్పుి ఉంది. భరూ మన్కోసం
మన్కక అందమైన్ జీవితానినవాలని ఎంతో కషటపడూూ ఉంటే ఇంకా త్న్కి వెనునదనునగా నిలవాల్ప్ంది
పోయ ఎవడో దారిన్పోయ్ దాన్యయలతో ముచాటల పెడతాం. అలాంట్ పరిచయాలే లేనిపోని
ఆలోచన్ల్పన పుట్టంచి బంధాలని, జీవితాలని సరవనాశన్ం చ్చసాూయ. నాకు మొదటోలనే ఇలాంట్
అనుభవం జరగ్డం మంచిదిలే అనిపించింది. ఇకమీదట చాలా అప్రమత్ూంగా ఉంట్లను
అనుకునానను. అనీన మన్ం అనుకున్నటల జరిగతే జీవిత్ం ఎందుకు అవుత్తంది?
నా భరూకు ఒక శుభ వారూ చెప్లిలని కాల్ చ్చశాను. బిజీగా ఉనానరు. చాలా సారుల కాల్ చ్చసాక లన్
దొరికింది. కానీ ఇంక అపిట్కి నాకు చెప్లిల్ప అనిపించలేదు.
" రాఘవ్ సాయంత్రం ఇంట్కి త్వరగా రండి. మీకు ఒక మంచి వారూ చెప్లిలని ఎదురుచూసుూనానను.
అది ఫోన్లల కాకుండా మీతోనే చెప్లిల్ప" అని చెపేిశాను. కంచెం ఆలోచిస్తూ అరథం అయ ఉండేది. కానీ,
పని ఒతిూడిలో ఉనానరు ఏమో "సరే" అని ఫోన్ పెటేటశారు. రాత్రి చాలా ఎదురు చూసాను. కానీ ఆయన్
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జాడ లేదు. ఫోన్ చ్చస్తూ సిందన్ లేదు. సుమారు రాత్రి తొమ్ది గ్ంటల ప్రాంత్ంలో కాల్ చ్చసారు. కానీ
ఆయన్ ఫోన్ నుండి మరవరో లేడీ మాట్లలడింది. ఈ టములో ఆయన్ ఫోన్ నుండి వేరే వాళ్ళి అదీ
ఆడవాళ్ళల మాట్లలడడం ఏంటో అరథం కాలేదు.
" మేడం. రాఘవ్ గారికి చిన్న ప్రమాదం జరిగంది. మా హాసిిటల్ లో జాయన్ ఐయాయరు. ఇపుిడే
సిృహలోకి వస్తూ మీకు కాల్ చ్చసి చెపుూనానం. " అని హాసిిటల్ అడ్రస్ చెప్లిరు. గుండెలో అగన పరవత్ం
బదదలంది.

కనిన రోజులకి ఇంట్కి తీస్కచాాము. ఆయన్ ఇంకా స్కంత్ంగా న్డవలేడు. వీల్ చైర్ లోనే మగల్పన్
జీవిత్ం. పెళ్లి ఇది రండో సంవత్్రం. మా అమా్ వాళ్ళి తెగ్ తెంపులు చ్చసుకుందాం వచ్చాయ మాతో
అనానరు. నేను ధ్ృడంగా ఒకకటే చెప్లిను.
" నా భరూ వేద మంత్రాల సాక్షగా నాతి చరామ అని అగన సాక్షగా ప్రమాణం చ్చసాడు. నేను కూడా
ఆయన్కి అనుకూలవతిగా న్డుచుకుంట్లన్ని, అనిన విషయాలోల సగ్మై తోడుంట్లన్ని తాళ్ల
కట్టంచుకునానను. దానికే కటటబడి ఉంట్లన్ని చెప్లిను". నా ప్రేమ అరథం అయందో లేక న్న్లన పిచిాది
అనుకునానరో తెల్పయదు. వెళ్లలపోయారు. ఆరోజు నుండి ఆయన్కి అనీన నేనై తోడునానను. కానీ
దురదృషటం ప్లలు ఇంకా మగలే ఉంది అన్నటల రాఘవ్ ప్రవరూన్లో చాలా తేడా మొదలంది. అవసరం
అయనా కాకపోయనా కావాలని పిలవడం, ఊరికే న్నున తిపిించడం, విసిగంచడం మొదలు పెట్లటడు.
ఒకక క్షణం నేను ఎదురుగా లేకపోయనా కూడా గ్ట్ట గ్ట్టగా అరిచి పిల్పచ్చవాడు. ఒకోకసారి సానన్ం
చెయయడానికి వెళ్లల ఆలసయం అయనా సరే గావు కేకలు పెటేటవాడు. ఏంట్ ఈ మనిష్టకి కృత్జాత్లేదు
అనిపించ్చది. ఆయన్ కోసమే కదా నేను కషటపడి స్తవలు చ్చస్ూంది. ఇంట్కి వచిా నల కూడా కాలేదు
న్రకం చూపిసుూనానడు. స్తవ చెయయడం పరేలదు గానీ ఈ మాన్సిక హింసని జీవితాంత్ం ఎలా
త్టటకోవాలో అరథం కాలేదు. ఒకరోజు చిరాకుతో విసుకుకనానను. అంతే మాటలు పెరిగపోయాయ.
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"ఆరోజు నీ స్తనహిత్తడు ఎందుకు వచాాడో నాకు తెల్పయదు అనుకునానవా? నేను ఆరోజు త్లుపు
దగ్గరకు రాగానే వాడు నినున ఏమ ఎదిగాడో నేను వినానను. నాకు పూరిూగా తెలుసు మీ భాగోత్ం"
అనానడు. ఒకక క్షణం భూమ బదదలపోయంది అనిపించింది.
" నేనే త్పుి చెయయన్పుిడు అన్వసరంగా నీ మన్సుకు బాధ్ పెటెట విషయం ఎందుకు? అని నీతో ఆ
విషయం ఎపుిడూ మాట్లలడలేదు. అయనా ఆరోజు మా మాటలు పూరిూగా విని ఉంటే నువువ ఇలా
మాట్లలడవు. " అంట్ట నా త్పుి లేదంట్టనే కోపం లో నేను కూడా విశావసం లేదు నీకు ఇంత్ స్తవ
చ్చసుూనాన కూడా అనేశాను.
" అనీన బాగున్నపుడే ఒకడు ఇంట్కి వచాాడు. ఇపుిడు నినున ఎలా న్మా్ల్ప? నేను నీతో కల్పసి
ఉండలేను. " అని నానా యాగీ చ్చసి పెదదలోల పెట్ట, పెదద గొడవ చ్చసి విడాకుల వరకు తీసుకచాాడు.
బ్రతిమలాడాను చాలా సారుల ప్రాధేయపడాును. తొందరలో న్లరు జారిన్ందుకు క్షమంచమని
కల్పసుందామని బ్రతిమలాడినా విన్లేదు.
త్ను ఎంత్ గొడవ చ్చసినా ఇంత్కు ముందు త్ను నాపై చూపిన్ ప్రేమే నాకు గుర్తూస్ూంది. కానీ ఒకక
నల రోజులకే త్న్కి నామీద న్మ్కం లేని త్న్ం వచ్చాసింది. త్ను అకసా్త్తూగా దివాయనుగడు
అయపోవడం వలల దానిన జీరిుంచుకోలేక అలా విపరీత్ంగా ప్రవరిూసుూనానడని నా గ్ట్ట న్మ్కం. కానీ
కౌన్ల్పంగ్ ఇపిించ్చ టం కూడా నాకు ఇవవటేలదు. ఎలా అయతేనే మొతాూనికి త్న్ కోరిక మేరకు మేము
విడిపోయాము. చాలా ప్రేమ ఉనాన కూడా న్నున ఇంత్లా దూరం చెయయడం అత్ని మీద చాలా కోపం
వచ్చాలా చ్చసింది. ఎపిట్కీ త్న్ని నేను క్షమంచలేను.
- అంట్ట త్న్ జీవిత్ంలో ఎదురైనా ఒడిదుడుకులు దూరం ఐన్ ప్రేమా వయసుకచిాన్ త్న్ కూత్తరు
శోలక కు వివరించి చెపిింది శశిరేఖ.
" క్షమంచలేన్నే మాట మాత్రం అన్కమా్ " అంట్ట ఏడేాసింది శోలక
" ఏమైందమా్ ? ఎందుకు ఏడుసుూనానవు ? అయనా ఎందుకు ఇవాళ్ ఇవనీన అడుగుత్తనానవు ? "
ప్రశనలు కురిపించింది యాభై ఏళ్ి శశిరేఖ
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ఇవాళ్ కాలేజీ ఫ్రండ్్ తో కల్పసి ఒక ఓల్ు ఏజ్ హోమ్ కి వెళ్లిం అమా్. నీ ప్రతి బర్ూ డే కి వచ్చా నువువ
ఈ ఇయర్ ఎకకడికీ రాలేను అనానవు కదా! సరే అని కేక్, ఫ్రూట్్ తీసుకెళ్లల పంచిపెట్లటం. అందరు
తీసుకునానరు కానీ ఒకరు తీసుకోలేదు. ఒంటరిగా కూరుాని బాధ్పడుత్తనానరు. నువువ చెప్లివు కదా!
ఇలాంట్ వాళ్ళి మన్ం ఇచ్చా వాట్కోసం కనాన మన్సూారిూగా మాట్లలడే వాళ్ి కోసం చూసాూరని. స్
ఆయన్ దగ్గరకి వెళ్లల కూరుాకునానను. చాలా స్తపట్కి త్మాయంచుకుని నాతో మాట్లలడడం మొదలు
పెట్లటరు.

" మన్సులో బాధ్ ఎవరికనాన చెపేూ త్గగపోత్తంది. ఈ వయసులో మీరు బాధ్ని మొయయడం కనాన మీ
బిడులాంట్దానిన అనిపిస్తూ నాతో షేర్ చ్చస్కవచుా. కాసూ రిలాక్్ అవుతారు." అనానను. ఆయన్ నువువ
నాకు చెపిిన్దంతా చెప్లిరు అమా్ (ఇంకంచెం ఏడుసూూ). ఆరోజు మీ ఫ్రండ్ తో నువువ చెపిిన్ ప్రతి
మాట అక్షరం పొలుల పోకుండా ఇంకా గురుూ పెటటకుని చెప్లిరమా్. ఒక స్తనహిత్తడుగా దగ్గరైతే అత్ను
నీకు వేరే ఉదేదశంతో దగ్గరయాయడని. అది నువువ గ్రహించి నీ త్పుి తెలు్కుని బయటకి పొమ్నానవని
చెప్లిరమా్. ప్రతి పురుష్గరథంలో ఆయనలా అయతే నాకు తోడుంట్లన్ని ప్రమాణం చ్చసారో నేను
కూడా ఆయన్లో సగ్ంలాగా బ్రత్కడానికి పుట్లటన్ని నువువ చెపిిన్పుడు నాన్నకి కళ్ళి చెమరాాయట
అమా్. అందుకే చిన్న వయసులో నీ జీవిత్ం ఆయన్ చక్రాల కురీాలో పడి తిరగ్కూడదని కావాలని
నీకు దూరంగా వెళ్లలపోయాన్ని చెప్లిరు. త్న్ జాాపకంగా నీ దగ్గర ఏదీ ఉంచకుండా తీసెకళ్లలపోయాన్నీ
అలా అయనా త్న్ని మరిాపోయ ఇంకో పెళ్లల చ్చసుకని సంతోషంగా ఉంట్లవనుకుని దూరం
వెళ్లలపోయారమా్" అంట్ట ఏడుసూూ చెపుూంటే. శశి రేఖ కూడా ఏడుసూూ కూత్తరిన పటటకుంది.
"జాాపకాలు అనీన తీసెకళ్లలపోయాను అనుకుంట్ట... అయన్ ప్రతి రూపం అయన్ నినున నాకు ఇచిా,
నినున చూసుకుంట్ట బ్రత్కమని వెళ్లిపోయాడు అమా్ మీ నాన్న. ఆయన్కి అంకిత్ం అనుకున్న
జీవిత్ంలో ఇంకో మగ్వాడిని ఎలా ఊహిసాూను అనుకునానరమా్ ? పద వెళ్లదం... ఎకకడునానరు "
అంట్ట కళ్ి నీళ్ళల త్తడుచుకుంట్ట పరుగుపెట్టంది శశిరేఖ.
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జీవిత్ంలో ఏం జరిగనా, ఏం కోలోియనా రాఘవ్ లో సగ్ం అయ తోడు నీడగా న్డవాల్ప అనుకునే
శశిరేఖ. త్ను ప్రాణంగా ప్రేమంచిన్ వయకిూ కి దూరంగా ఉండడం అనే కష్గటనిన కూడా ఇషటం గా భరిసూూ
త్న్ సంతోషం కోసం ఏదైనా కోలోివడానికి సిదధంగా ఉండే రాఘవ్. మరి కదిట స్తపట్లో
కలుసుకోబోత్తనానరు.
వివాహ బంధ్ం నిజమైన్ అరథం తెలుసుకుని ఎపుిడూ ఒకట్గా న్డిచ్చ నిత్య ప్రేమకులకు ఈ
కథ అంకిత్ం చ్చసూూ....
- వంశీ కమల్
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మాన్వత్వం
చాలా చిన్న వయసులోనే నేను ఇలుల వదిల్ప వచ్చాశాను. త్మని తాము సాకుకోడానికే ఇబాంది
పడుత్తన్న నా త్ల్పలదండ్రులకి నేను ఇంకో భారం కాకూడదు అనుకునానను. పైగా అపిట్ నా మాన్సిక
సిథతికి ఎవరినీ న్మే్ పరిసిథతిలో గానీ, వాళ్ి మీద ఆధారపడే పరిసిథతిలోగానీ లేను. నా సంఘరషణ
నాది.
అలాంట్ పరిసిథతిలో ఉండగా వహీదా గారు అని నాకు జీవితానిన ఇచాారు. ఆకల్ప, అనారోగ్యంతో
అలమట్సుూన్న నాకు ఆసరాగా నిల్పచారు. ఆవిడ సినిమాలోల పని చ్చసాూరట. సిమ్రన్ అకక ఋణం
తీరుాకోలేను. అకేక న్నున వహీదా గారి దగ్గరకి తీసుకెళ్లలంది. నా పరిసిథతి నాకు చెపుికోడం కూడా
రావడంలేదు. అకక చెపిడం వలలనే ఆరోజు ఆవిడ ఆకల్ప తీరిా, ఆరోగ్యం ఇచిా, స్కంత్ డబుాతో
అవసరం అయన్ ఆపరేషన్ కూడా చ్చయంచింది. సుమారు రండున్నర లక్షలు ముకూక మొహం
తెల్పయని నాకు ధారపోసింది ఆ త్ల్పల. సిమ్రన్ అకక వాళ్ళి ఉండే చోటకి తీసుకని వెళ్లింది. వాళ్ి
వాళ్ిని పరిచయం చ్చసింది. అందరు చాలా మంచివారు న్నున చాలా ఆదరించారు. ఈ సమాజంలో
ఎలా ఉండాల్ప ? ఎలా ఉండకూడదు అని చాలా నేరిించారు. కానీ రాత్ని ఎవరూ త్పిించలేరు
అన్నటల సుబారాజు నా జీవిత్ంలోకి వచాాడు.

న్నున పెళ్లల చ్చసుకుంట్లన్నానడు. జీవిత్ం ఇసాూను అనానడు. నా గురించి అంతా తెల్పస్త
మాట్లలడుత్తనానవా అని అడిగాను. త్న్కి అంతా తెలుసని, నాకు నీ మంచిత్న్ం త్పి ఇంక ఏమీ
అవసరం లేదు అని చెప్లిడు. ఈరోజులోల మంచివాడు ఉనాన కూడా న్ట్సుూనానడేమో అని
అనుమానించ్చ పరిసిథత్తలు. కానీ సుబారాజు ఉన్నత్మైన్ భావాలు న్నున కాదు అన్నివవలేదు. ఒక
మగాడి అవసరం, తోడు కూడా జీవితానికి ఉండాల్ప కదా అనిపించింది.
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మా పదధత్తల ప్రకారం పెళ్లల చ్చసారు. నేను నా బత్తకుని చూసుకుని మురిసిపోయాను. సుబారాజు రోజు
ఉదయానేన వసాూడు ఒక నాలుగు ఐదు గ్ంటలు మాత్రమే నాతో ఉంట్లడు. త్రావత్ పనికి
వెళ్లిపోతాడు. వారం కూడా తిరగ్కుండానే వాడికి తాగుడు అలవాట బాగా ఉందని తెల్పసింది.
మొగుడు కదా భరించ్చదానిన. ఒకసారి కూడా నాకు ఒకక రూప్లయ కూడా ఇవవకపోయనా నా
సంప్లదన్తోనే నటటకచ్చాదానిన. నమ్దిగా గొడవలు మొదలయాయయ. న్నున డబుాల కోసం
వేధంచడం మొదలు పెట్లటడు.
"నువువ ఎంత్ అడిగనా నేను డబుా ఇవవను. అది నా సంప్లదన్. నీకు హకుక లేదు" తెగేసి చెప్లిను
"ఇవవకపోతే గుంజుకుని పోతాను. అయనా నాకు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఉంట్లదే హకుక "
ప్రశినంచాడు.
"నీ పెళ్లినికి ఉంట్లది రా నీ పెళ్లినిన అడుగు &*#%$#%&*" అని తిట్లటను
ఒకకసారిగా నిరాఘంత్పోయాడు.
" నాకు ముందే తెల్పస్తూ ఎపుిడో త్నిన త్రిమేస్తదానిన రా. పెళ్లల అయ పెళ్లిం ఉండి న్నున పెళ్లల
చ్చసుకునానవ్. పైగా డబుాలు గుంజుకుంటనానవ్. ఛీ నీ బత్తకు " గ్ట్టగానే తిటేటసాను.
"డబుా కోసం కాకపోతే నీలాంట్దానిన ఎవడు పెళ్లల చ్చసుకుంట్లడే %&*^$ దానా " అంట్ట
బయటపడిపోయాడు.
ఒకక ఉదుటన్ మెడ పట్ట బయటకి గెంటేసాను. అదే నేను చ్చసిన్ త్పుి. ఆ తోపులాటలో నా చ్చతిలో
ఉన్న డబుామూట విసురుగా లాకుకని బైట పడిపోయాడు. పైగా త్లుపుకి గొళ్ిం వేసి ప్లరిపోయాడు.
సుమారు తొమ్ది సంవత్్రాల నా సంప్లదన్ ఆ దురా్రుగడి స్కంత్ం అయపోయంది. త్రావత్ వాడు
ఏమైపోయాడో తెల్పయదు.
చుటట పకకల వాళ్ళి జాల్ప చూపినా నాకు నామీద జాల్పగా ఏమీ అనిపించలేదు. మగ్జాతి అంటే
అసహయం పటటకుంది అంతే. అకాక వాళ్ళి ఇంకో పెళ్లల చ్చసుకోమనానరు కానీ నాకు ఇంకా మన్సు
రాలేదు. అలానే జీవిత్ం వెళ్ిబోసుూనానను. కనిన సంవత్్రాల త్రావత్ సుబారాజు మళ్ళి కనిించాడు
కానీ ప్రాణాలతో కాదు. రోడుు ప్రమాదంలో మరణించి కనిపించాడు. వాడి భారయ అనుకుంట పకకన్
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విగ్త్ జీవిగా పడి ఉంది. గుకక పెట్ట ఏడుసూూ పసి ప్లప ఉంది. చుట్టట సుమారు ప్లతిక మంది
'మగాళ్ళల' ఉనానరు. ఒకకడిలోన్ఫ్ చలన్ం లేదు. దారిన్పోతూ కందరు ఆడాళ్ళి చూసుూనానరు. ఒకకరు
కూడా ఆగ్లేదు.

సాయం చెయయండయాయ లాకెకళ్లల కపెిడదాం అని అడిగాను ఒకకరు కూడా ముందుకు రాలేదు. ఈ
మగాళ్ళల. అకకకి ఫోన్ చ్చశాను. కందరు కుర్రాళ్ిని తీస్కకని వచిాంది. కారయక్రమాలు పూరిూ ఐయాయయ.
మూడో రోజు అకకని అడిగాను న్నున ముండమోపించమని.
" ఎందుకే నీకు ? వాడు వలల ఏం పొందిన్వని ?" అని అడిగంది అకక .
" ఏం పొందినా పొందకునాన తాళ్ల కట్టండు కదా ? దాని విలువ దానికే ఇయాయల. కాదన్కు"
అనానను.
ఆ త్ంత్తకూడా అయపోయంది.
" గా బిడుని ఏం జేదాదం ?" అని అకక అడిగంది
" నే పెంచుకుంట్ల " అనానను
" నువావ ? నీకే గ్ంజి లేదు. దీననట్లల సాకుత్వ్ ?" ఏదన్న ఆశ్రమంలో చ్చరుదాదమని అకక చెపిింది.
" ఇనానళ్ళల నేనటల బతికిన్లన గ్టలనే సంప్లయసాూ. ఎవడనాన పనిస్తూ జేసాూ. లేదంటే రైళ్లలో, రాసాూలోల
ట్లప్, టప్ మని చపిటల గొడూూ వచిాన్ పది పరక బెట్ట సదివిసాూ. బయట మనుష్ణలు మన్ంత్
మంచిగ్ లేరకాక. మగాళ్ికి బాధ్యత్ గ్న్పడలా, ఆడోళ్లకి బాధ్ కన్పడలా, వాళ్ికి దూరంగా ఉండడం
వలలన్ల ఏమో మన్మే కంచెం మనుష్ణలెలకక ఉనానం. చూసిన్ం కదా! దీని బాబు చచిా పడుంటే
ఒకకరు కూడా చల్పంచలే. అందుకే మన్మే సాకుదాం." అంట్ట దగ్గరకి తీసుకునానను.
- వంశీ కమల్
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