


పరిమళ ( నవల) 

               
ఆఫీసుకి వచ్చి సీట్లో  కూర్చిని చుట్టూ  చూస ింది పరిమళ !  
చాలా మింది కొలీగ్స్ అపపటి్కే పనిలో పడి సీరియస్ గా వర్క్ చేసుక ింట్ున్ాార్చ. 
కొనిా సీట్ుో  ఇింకా ఖాళీ గా ఉన్ాాయి. బహుశా వాళళు ఇింకా వచ్చినట్ుూ  లేదు.  
స సూిం ఆన్ చేస  అది బూట్ అయియేవర్క  ఫో న్ లో ఉనా వాట్్ప్ మెసేజ ల  చూస  
, కొనిాటి్క ి రిపోయ్ ఇచ్చిింది. బూట్ అవగానే్ ఫ ైల్స్ ఓప న్ చేస  పని 
ప్ాార్ింభించ్చింది.  
 
" మేడిం ..టీ్ " అని ఆఫీస్ బో య్ ఆమె మ ిందు కప్ ప టి్ూ   వెళ్ళుప్ో యాడు.  
టీ్ స ప్ చేసూూ  సీట్లో  వెనకి్  వాలింది. ఎిందుకో ఒక్ సారగిా ఆమెను అదో  ర్కమెైన 
ఒింట్రి తనపు భావన ఆవహ ించ్చింది. రాతా్రళళు సరిగాా  నిదపాట్ూదు. బహుశా 
శారీర్కింగా కోరిక తీర్క కాబో ల . ఆ బాధని పక్క  ప టి్ూ  కింట్లా ల్స చేసుక న్ాా 
మనసు ప ట్టూ  బాధను మాతిాం తట్ుూ కోలేకప్ో త ింది. ' నే్ను ఒింట్రనిి..న్ాక  
ఎవవర్ూ లేర్చ ..' అనా ఫీలింగ్స చాలా పమాాదకర్ిం. శారీర్క అవసర్ిం కింట్ట 
మానస క అవసరాల  తీర్కప్ో తే మనిష  తట్ుూ కోలేడు కదా . 
చ్చనాగా నిట్టూ రిి టీ్ కప్ ట్టబ ల్స ప ైన ప టి్ూింది.  
బో య్ వచ్చి ఆ కప్ తీసూూ  " మేడిం ..సార్క మిమమలా ర్మమింట్ున్ాార్చ " అని 
చెప్ాపడు.  
బాస్ కేబిన్ వైెపు కదిలింది. గాో స్ డోర్క త సుక ని లోనికి వెళుగానే్ " హాయ్ 
పరిమళా ..కమిన్ " అని త్రయేగా ప లచాడు సురేింద.ా  



" హాయ్ సార్క .." అని అతని ఎదుర్చగా కూర్చిింది. అమెనే్ త్రనే్సేలా 
చూసుూ న్ాాడు సురేింద.ా  
కొించెిం ఇబబిందిగా కదలి " చెపపిండి .." అింది.  
సర్చు క ని " ఆ..ఏిం లేదు..పని ఎింతవర్క  వచ్చిింది అని అడుగ దామని ప లచా 
..అింతే .." సీవట్ గా అన్ాాడు  
" అవుత ింది సార్క.."  
" ఆ ఏిం.. పరేోదులే ..." అని , కొించెిం లో గ ింత కత  " ..రాతా్రళళు ఎలా 
నిదపా్ో త న్ాావు.. న్ాక ైతే నువువ గ ర ూ చ్చి అసల  నిదపాట్ూదు తెల సా  .." 
అన్ాాడు  
పరిమళ కొించెిం కోపింగా " ..ఏిం పక్న ీ  ఆిడడ లేదా .." అింది 
" అబబ ..దాని గ రిించ్చ ఇపుపడెిందుక .. నీ మ ిందు అదెింత ..నువువ ఐ ఫో న్ 
అయితే అది డబాబ ఫో న్ .. ఐ ఫో న్ ఎక్్ీరియింస్ కావాల న్ాక  " అన్ాాడు 
చేత్రలో ఉనా మామూల  ఫో న్ ప సుక తూ. 
" ఇక న్ే వెళాూ .." అింట్ట లేచ్చ వచేిస ింది.  
" న్ాక  ఐ ఫో న్ కావాల..మరిిప్ో క  " అన్ాాడు వెనక నుించ్చ సురేింద.ా  
సీట్ క  వచ్చి , బాటి్ల్స లో మించ్చ నీళళు తాగి న్ార్మల్స కావడానిక ిపయాత్రాసోూ ింది 
పరిమళ...ఎవర్ూ లేని అిందమెైన ఒింట్రి సీూ  ీపరిమళ !! 
                      * * * 
ఒింట్రి సీూ  ీకి , ప ైగా అిందమెైన సీూ  ీకి ఈ సమసేల  ఎపుపడూ ఉనావే !  
ఒకపుపడు పపా్ో జ చేస  తపుపక నే్ వాళళు మగాళళు. ఇపుపడు రోజుల  మారాయి. 
టె్కాాలజీ ప రిగపి్ో యిింది. మనుష లోో  జీవన ిడధానిం మారిప్ో యిింది. పతాీ 



దానిా తేలగాా  తీసుకోవడిం అలవాట్యిపో్ యిింది. ఒక రాయి ిడస రి టైె్ ీ చేదాు ిం , 
పడితే ఎింజాయ్ చేదాు ిం లేకప్ో తే వదిలేదాు ిం అని ఆలోచ్చించే మగవాళళు 
ప రిగిప్ో యార్చ. వీల ైతే వేర్చ కాపుర్ిం ప టి్ూ   సహజీవనిం చేసేదాు ిం  అనుక నే్  
పబా దుు ల  కూడా ప రిగిప్ో యార్చ. స ల్స నె్ింబర్క దొరికితే  రాతా్రళళు వాట్్ప్ 
మెసేజ ల  ప ట్టూ  మగాళళు, ' వసాూ వా ' అని అడిగే మగాళళు ఎక ్వయిప్ో యార్చ.  
  
పరిమళ చాలా అిందింగా ఉింట్ుింది. ఒక్సారి చూసేూ  మరిచ్చప్ో లేర్చ  ఎవవర్ూ. 
అదే ఆమెక  సమసే గా మారిింది.  
ఎవరిత  కొించెిం చనువుగా మాట్ాడిన్ా , తరావత్ర స ూప్ లో స క్స్ కోసమే పపా్ో జ 
చేసాూ ర్చ. ఇింట్లో  ఉనాింతవర్క  , ఎవరిత నూ కలవక ిండా జాగరతూపడుత ింది. కానీ 
ఉదోేగ రీతాే బయట్క  రావడిం తపపని సరి . ఎవరో ఒకరిత  మాట్ాో డట్ిం 
తపపనిసరి. అలా ఇింటె్రాక్సూ అయినపుపడే చాలా మింది ఆమెను ల ైన్ లో ప ట్ాూ లని 
టైె్ ీ చేసుూ ింట్ార్చ. అలాింటి్ వాళుని వదిలించుకోవడిం ఆమెక  ప దు  తలన్ొప ప గా 
మారిింది.  
 
పసాుూ తిం కూడా ...సీట్లో  కూర్చిని ఆ ిడషయమే ఆలోచ్చించ్చసాగిింది. కించే చేను 
మేస ింది అనాట్ుూ  ..బాస్ సురేింద ాతనని లోబర్చికోవాలని టైె్ ీ చేసుూ న్ాాడు. ఏదో 
ర్కింగా తప పించుక ింట్లింది కానీ  అది తాతా్లకమే . ఒక రోజు తప పించుక న్ాా 
..ఇింకొక రోజు మళీు మొదలయియే  వేవహార్మే. జాబ్ మాన్యె్యేచుి కానీ ఇింకో 
జాబ్ కి వెళ్ళున్ా , అక్డ కూడా ఇలాింటి్ వార్చ ఉిండర్ని గాేర్ింటీ్ ఏమిటి్ ? 
అిందుకే జాబ్ మానడిం పరిష్ా్ర్ిం కాదని ఆమెక  అర్థిం అయిింది. వేరే ిడధింగా 



ఈ సమసే ని డీల్స చెయాేలని నిర్ణయిించుక ింది. ఆ ఊహ త  మనసు తేలక 
పడిింది ఆమెకి.   
 
వర్క్ కోో జ చేస  బయట్కొచ్చిింది. ప్ారి్ింగ్స లో ఉనా సూ్టీ్ దగార్క  వెళళుసరికి , 
అక్డ ఒక అపరచి్చత డు ఉన్ాాడు. పరమిళను చూడగానే్ -                                                                               
" న్ా పేర్చ సురేష్  !  ఎింత  కాలింగా మిమమలా ఫాలో అవుత న్ాాను. 
మిమమలా తొలసారి చూడగానే్ న్ాలో పాేమ పుటి్ూింది. దానికి కార్ణిం న్ాక  
తెలీదు. న్ా పాేమను ీ ర్చ అింగకీరిించాల.మిమమలని ిడవాహిం చేసుక ింట్ాను " 
అింట్ట ఎదుర్చగా నిల చుని చెబ త నా ఆ అిందమెైన య వక డిని 
కన్ాార్పక ిండా చూడసాగిింది పరమిళ . నవవవచ్చిింది ఆమెకి. ఏిం చెప్ాపలో అర్థిం 
కాక కాసేపు తట్పట్ాయిించ్చ న్ెమమదిగా చెప పింది.  
" న్ా గ రిించ్చ ీ క  ఏిం తెల సని పాేమిించానని చెబ త న్ాార్చ " సూటి్గా 
అడిగిిందామ ె
" ఏమో న్ాక  అవనీా తెలీవు. ీ  ీ ద పాేమ మాతిాం నిజమని న్ాక  తెల సు. 
ీ  అింగీకార్ిం కోసిం ఎనిా రోజుల ైన్ా ఎదుర్చ చూసాూ ను " చెప ప గబ గబా 
వెళ్ళుప్ో యాడు ఆ య వక డు.   
 
సూ్టీ్ సాూ ర్కూ చేస  మ ిందుకి దూకిించ్చింది. ఒక్సారిగా ఆలోచనల  చుట్ుూ  
మ ట్టూసాయి. తనగ రిించ్చ ఏదేదో ఊహ ించుక ింట్ట అతడు ఈ ిడధింగా పపా్ో జ చేస  
ఉింట్ాడు. ఇలాింటి్ిడ ఎనిా చూడలేదు తను . అిందుకే ల ైట్ తీసుకోవాలని 
నిర్ణయిించుక ింది. సురేష్ సామానుేడు కాడని , ఆమెను అింత తొిందర్గా 



వదలడని ఆ క్షణిం ఆమెక  తెలీదు.         
* * * 

ఇింటి్కొచాిక ఫ ాష అయి కాఫీ కల పుక ని టీ్వీ మ ిందు  కూర్చిింది. టీ్వీలో 
నూేస్ వసోూ ింది. ఎవరిన్ో ఆతమ వెింట్ాడి బెదిరిసోూ ిందని చెబ త న్ాార్చ . 
నవువక ింది ' ఈ రోజులోో   కూడా ఆతమల  , దయాేల   ఉన్ాాయా ? ఒకవేళ 
ఉన్ాా ఈ మనుష ల మ ిందు వాటి్ పపుపల  ఉడుక తాయా ? ' అని 
అనుక ింది.  
డినార్క టైె్మ  అయియట్పపటి్కి ..వింట్ చేసుక ని త్రనే్స ింది. తరావత ఏదో  బ క్స 
తీసుక ని బెడ ీ ద వాలప్ో యిింది. చాలా సేపు చదివాక రిలీఫ్ కోసిం కిట్ిక ్
దగార్క  వచ్చి బయట్క  చూస  ష్ాక్స అయిింది. అక్డ ..బయట్ రోడుు  ీ ద 
సురేష్ . ఆమె బెడూామ  వైెపు చూసూూ . చట్ుక ్న ిడిండో మూసేస ింది. అింట్ట 
..చాలా రోజుల నుిండి ఇలాగే ఫాలో అవుత న్ాాడనా మాట్. ఎిందుకో ఒక 
ర్కమెైన అభదతాా భావిం కలగిింది ఆమకెి. మళీు నె్మమదిగా కిట్ిక్ లో నుిండి 
చూస ింది. కానీ సురేష్ అక్డ లేదు. ' హమమయే ' అనుక ని బెడ ీ ద 
వాలప్ో యిింది.  
 సరిగాా  అర్థ రాతా్ర దాట్ుత ిండగా ...చట్ుక ్న మెలక వ వచ్చిింది పరిమళకి. 
ఇింట్లో  ఏదో శబుిం కావడింత  మెలక వ వచ్చిింది ఆమకెి. ఎవరో కదుల త నా 
చపుపడు. వింట్ గది కిట్ిక్ ర క్ గాలక ి కొట్ుూ క ింట్లింది. బెడ దిగి నె్మమదిగా 
నడుచుక ింట్ట కిచెన్ లోకి వెళ్ళు ష్ాక్స అయిింది. గిర్చక ్న వెనుత్రరిగ ి
అదుర్చత నా గ ిండెలత  వచ్చి బెడ ీ ద వాల దుపపటి్ కపేపసుక ింది.  
                       * * *  



ఆఫీసు లో కూర్చిని పని చేసుక ింట్లింది పరిమళ.  
మనసు మాతిాం గత రాతా్ర జరిగిన సింఘట్న ల  ీ దే త్రర్చగ త ింది. కిచెన్ లో 
కనబడిన ఆ దృశేిం.. బయట్ రోడుు  ీ ద కాపు కాస న సురేష.  
దేనిా నమామల.. ఏది నిజిం..ఏది భమా ? అింట్ట సురేష్ మనసులో ఉనాది 
నిజింగానే్ పాేమ లేక ఇింకేదెైన్ా ?  
ఆలోచ్చసుూ ింట్ట బ ర్ర వేడెకి్ ప్ో త ింది ఆమెకి. బాస్ సురేింద ా ర్మమింట్ునాట్ుూ  
ప ల పు వచ్చిింది. ' వీడొకడు ...న్ా ప్ాాణానిక ి ' అని త్రట్ుూ క ింట్ట అతని 
కేబిన్ వైెపు కదిలింది.  
" కమాన్ డియర్క ..కమాన్ " అింట్ట త్రయేగా ఆహావనిించాడు సురేింద.ా  
" చెపపిండి సార్క .." అింది పరమిళ 
" నిన్ొాక ఐ ఫో న్ ఆర్ుర్క చేసాను ఆన్ ల ైను లో .. ఇింకా డెలవరీ అవలేదు.. 
నీకమేెైన్ా ఐడియా ఉిందేమో అని .." అింట్ట నస గాడు" ఆర్ుర్క చేస ింది ీ ర్చ 
...ీ కే తెలయాల ఆ ిడషయిం " గటి్ూగా అింది  
" కూల్స బేబీ ..కూల్స .." అింట్ట చ్చనాగా నవావడు సురేింద ా " ..ఐ ఫో న్ అింట్ట 
న్ాక  చాలా ఇషూిం .. ఎలాగ ైన్ా చేజికి్ ించుక ింట్ాను " " ఆల్స ద బెస్ూ సార్క .. 
దయచేస  ననుా ఇబబింది ప ట్ూకిండి ..ఎింత  రిచ్ ీ ర్చ.. తలచుక ింట్ట దేనిని 
అయిన్ా కొనగలర్చ .." అని చెప ప వచేిస ింది.  
ఒక కూర ర్మెైన నవువ కదలాడిింది సురిేంద ా ప దవుల ీ ద. కావాలనుక నా 
దానిని ఎలాగ ైన్ా ప్ ిందే మనసూతవిం అతనిదని పరమిళక  తెలీదు. 
 
రోజింతా ఆఫీసులో అనేమస్ింగానే్ గడిప ింది. సాయింతిాం ఆఫీసు నుిండి 



బయట్క  వచ్చి చూసేూ  సూ్టీ్ దగార్ వెయిట్ చేసుూ నా ' సురేష్ '. చ్చర రత ూ కొచ్చిింది 
ఆమెకి.  
" ఏిం రాతా్ర న్ా ఇింటి్ ఎదుర్చగా కాపు కాసుూ న్ాావు ..అదేన్ా పాేమింట్ట " అని 
కసు్మింది  
అతడు చ్చనాగా నవువతూ " మిమమలా కింటి్కి ర పపలా కాప్ాడట్మే న్ా కర్ూవేిం 
కదా .." అన్ాాడు . మాట్ల గార్డీ పనిచేస ింది. పరిమళ కోపిం దిగపి్ో యిింది.  
అతడన్ాాడు " ..మిమమలా చూడక ిండా  క్షణిం కూడా ఉిండలేకప్ో త న్ాాను. 
ఇింతకింట్ట ఎలా చెపపను..ీ త  జీిడతిం న్ాక  కావాల.. " అని. 
మెతూబడిింది పరిమళ. " ఆలోచ్చించ్చ చెబ తాను.. సర ే" అని  చెప ప సూ్టీ్ ఎకి్ 
సాూ ర్కూ చేస ింది. మెతూగా నవువక న్ాాడు సురషే్. స ల్స తీస  ఎవరికో కాల్స చేసాడు . 

           * * *                                                                   
కాఫీ బార్క లో కూర్చిని తన సేాహ త రాల  సుధ త  మాట్ాో డుత ింది పరమిళ.  
" ఏిం చెయేమింట్ావు చెపపవే ...వాడేమో సడన్ గా ఈ ప ళ్ళు పపా్ో జల్స మ ిందు 
ప ట్ాూ డు " నిస్హాయింగా అింది  
" ననాడుగ తావేింటి్ ? నీక  తెలీదా ! చూడబో తే నీకూ్డా అతనింట్ట  ఇషూిం లాగ ే
ఉింది " టీ్జిింగ్స గా అింది సుధ 
" ఇషూమా ..న్ా మొహమా ... మించ్చవాడిలాగే కనిప సుూ న్ాాడు ..అయిన్ా 
జీిడతింలో ఒక త డు అింట్ట ఉిండాలగా ! "  
" అవునవును ...కర్కేూ " ఒపుపక నాట్ుో  అింది సుధ 
" చూసాూ ను ...కొించెిం ఆలోచ్చించ్చ న్ా నిర్ణయానిా అతనిక ి చెబ తాను " లేసూూ  
చెప పింది పరిమళ.  



" ఆల్స ద బెస్ూ  " అింది సుధ . సమావేశిం మ గిస ింది.   
                        * * * 
చాలా చీకట్ి గా ఉింది ఆ ర్ూమ లో ...ప ైగా చ్చనా ర్ూమ  అది. స టీ్ కి దూర్ింగా 
ఉనా చ్చనా బసీూ  లాింటి్ ప్ాాింతిం లో ఉనా గది. తల పుల  , కిట్ిక్ల  అనీా 
కోో జ చేస  ఉన్ాాయి. ర్ూమ  నిిండా స గర ట్ ప్ గ. గోడక  అింటి్ించ్చ ఉనా టీ్వీ సీరీన్ 
ీ ద బూో  ఫ ల్సమ నడుసోూ ింది. దాని ఎదుర్చగా సో ఫా లో కూర్చినా వేకిూ ,  ిడసీ్ 
స ప్ చేసూూ  ఆ బూత  స నిమాని కస గా చూసుూ న్ాాడు. ఆ వేకిూ సురేష్ !! 
ఏ ఉదోేగిం సదోేగిం లేని బేవార్క్ లాింటి్ సురేష్ క ి అనిా ఫ స లట్ీస్ ఎలా  
వసుూ న్ాాయనే్ది  సమాధానిం లేని పశాా. !  
సురేష్  !! అతని బాలేిం అింతా ఒక సోిం ఏరియాలో గడిచ్చింది. సురేష్  క ితన 

తలోదిండుాల వరో తెలీదు. ఒక యాచక డి కి  రోడుు  పక్న చెతూ  బ ట్ూలో దొరికాడు 

అని చెబ తార్చ. చ్చనాపపటి్ నుిండీ ఆ యాచక డి దగారే ప రిగాడు. కొించెిం 

ప దుయాేక చెతూ  ఏర్చక నే్ పని చేసేవాడు. తరావత ఆ యాచక డు చనిప్ో వడింత  

ఎవరో దయతలచ్చ సాింఘ క సింక్షేమ హాసూల్స లో జాయిన్ చేసేూ  చదువుకోవడిం 

మొదల ప ట్ాూ డు. అపుపడు కూడా చ్చనా చ్చనా దొింగ తన్ాల  చేసేవాడు. కొించెిం 

ప దుయాేక అనిా చెడు అలవాట్ుో  నే్ర్చిక న్ాాడు. కానీ ఎపుపడూ ఎవరిక ్దొరికే 

వాడు కాదు. ప ైకి చాలా మించ్చవాడు లా కనిప సూూ  సీక రట్ గా నే్రాల  చెయేడింలో 

ఆరితేరాడు. డిస ూన్్ ఎడుేకేషన్ దావరా డిగీర పూరిూ చేసాడు. తరావత ఒక ప ైవేీట్ 



కింప నీ లో జాయిన్ అయి అక్డే పనిచేసుూ న్ాాడు. ఇదింతా ప ైక ి కనిప ించే 
వేవహార్ిం. కానీ తెర్ వెనుక అతన్ో నే్ర్సుథ డు. చట్ాూ నిక ిదొర్కని ప దు నే్ర్సుథ డు. 

అిందుక ే ఊరిక ి దూర్ింగా ఒక చ్చనా ర్ూమ  అదెుక  తీసుక ని ఉింట్ున్ాాడు. 

ఎపుపడు వసాూ డో ఎపుపడు వెళతాడో ఎవరిక ్ తెలీదు. పసాుూ తానిక ి ర్ూమ  లో 

కూర్చిని బూో  ఫ ల్సమ ఎింజాయ్ చేసుూ న్ాాడు. అద ేర్ూమ లో ఒక మూల కాళళు 

చేత లూ కట్ూబడి ఉనా ఒక అమామయి గిింజుక ింట్ట మూల గ త ింది. స టీ్ లో 

ర ిండోజుల కిరతిం కనపడక ిండా ప్ో యిన అమామయి తను. ఆమెత  ఏిం చేసాూ డో  
సురేష్  కే తెలయాల.    

      * * * 

ఒక అిందమెైన సాయింతిాం ... 
 పక్షుల  గ ింపుల  గ ింపుల గా ఎగ ర్చతూ వెళళత న్ాాయి. సూరాేసూమయిం 
కనుిడిందుగా ఉింది. పరమిళ మనసు ఆనింద డోలకలోో  తేల తూ ఉింది. తన 
జీిడతింలో  సింత షిం పూయబో త ింది.కోటి్ వీణల  మోోగబో త న్ాాయి.  
 
పరిమళ క  తన బాలేిం గ ర ూ చ్చిింది. తిండి ాఒక చ్చర్చదోేగి. చాలీ చాలని జీతిం. 
అపుపల  చేసూూ  క ట్ుింబానిా నె్ట్ుూ కొచేివాడు. కానీ ఆ ఫ్సేాూ షేన్ త  ఎపుపడూ 
చ్చరాగాా , అసహనింగా ఉిండేవాడు. అలా సాగ త ిందగా , కొన్ాాళుకి ఏదో  అింత  
పట్ూని అన్ారోగేింత  చనిప్ో యాడు. మొతూిం క ట్ుింబ భార్ిం తలో ీ ద పడిింది. 



తలో ఏవో చ్చనా పనుల  చేసూూ  క ట్ుింబానిా నడిప ించ్చింది కానీ ఆమెక  కూడా 
అన్ారోగేిం.  తరావత దూర్ిం చుట్ూిం ఎవరో వీళును చేర్దీసాడు . అింతవర్క  బానే్ 
ఉింది కానీ ఓ చీకట్ ిరాతా్ర అతను పరిమళ  ీ ద దాడి చేయడింత  ఆ ఇల ో  వదిల 
వచేిసార్చ. అలా ప్ారపి్ో యి ఊర ిచ్చవర్ ఉనా సోిం ఏరియా కి చేర్చక న్ాార్చ.  
బాగా చీకట్ిగా ఉిండట్ింత  ఆ సోిం లో ఎక్డ ఏమ ిందో తెలీడిం లేదు. నడుసుూ ింట్ట 
వాళు కాళుకి బ ర్ద అింట్ుకోసాగిింది. ఆ సోిం కి ఆనుక ని ఏదో  స నిమా 
హాల్స ఉింది. అర్థరాతా్ర దాట్డింత  స క ిండ షో్  కూడా అయిప్ో యినట్ుూ ింది. ప దుగా 
శబుిం లేదు. అలాగ ే నడుచూింట్ట మ ిందుక  వెళ్ళు అక్డ ఉనా చ్చనా 
కమూేనిటీ్ హాల్స లాింటి్ దాింట్లో  తల దాచుక న్ాార్చ.  
తెలోవారిింది.. సోిం  లో ఉిండే సామాింయ జనిం వచ్చి వీళుని చూడసాగార్చ. ' 
ఎవర్చ ీ ర్చ ' , ' ఎక్డి నుిండి వచాిర్చ ' లాింటి్ పశాాల   సింధిించడిం 
మొదల ప ట్ాూ ర్చ. 
 సమాధానిం చెపపక ిండా బితూర్ చూపుల  చూడసాగార్చ పరిమళ , ఆమె తలో 
సాిడతా్ర.  
ఇింతలో ఒక సీూ  ీమ ిందుకొచ్చి " వీళళు మా పుటి్ూింటి్ తర్పు వాళళు.. " అని , 
పరిమళ వాళుని చూసూూ  " ..ఇక్డే ఎిందుక  ఉిండిప్ో యార్మామ...ఇింటి్క ి
రాక ిండా.." అింట్ట వాళుని చేత్ర త  లేప  తన గ డిస  వైెపు తీసుక ళ్ళుింది. అది 
చూస  అిందర్ూ తలో దారి వెళ్ళుప్ో యార్చ.  
 గ డిస  లో కి వెళాుక " మమే   ఎవరో తెలీకప్ో యిన్ా మమమలా నీ పించన 
చేర్చిక న్ాావు ..నమసా్ర్మమామ.. " అింట్ట చేత ల  జోడిించ్చింది సాిడతా్ర.  
" మనిం అిందర్ిం ఒకట్ట జాత్ర.. లేని వాళు జాత్ర.. నే్నూ ఒింట్రి దాన్ేా ...న్ాక  



ీ ర్చ త డు.. న్ాత న్ే ఉిండిండి.. ఏీ  పరావలేదు " అింది ఆమె. శోభ ఆమె పేర్చ 
. ఎక్డి నుిండి వచ్చిిందో తెలీదు. ఈ సోిం లోనే్ ఉింట్ుింది. ఒింట్రి సీూ .ీ అిందుకే 
వీళుని చేర్దీస ింది.  
" సరే అమామ.. అలాగే " అింది సాిడతా్ర. తలో పక్న ఒదిగిప్ో యిింది పరిమళ. 
కాలింత  ప్ాట్ట సర్చు క న్ాాక , నె్మమదిగా చ్చనా చ్చనా పనులోో  క దుర్చక ింది 
సాిడతా్ర. తలోకి సాయిం చేసూూ  ఉిండేది పరిమళ. కూర్గాయల  అమమడిం, చ్చనా 
చ్చనా క ట్ుూ  పనుల  చెయేడిం మొదల ప టి్ూింది సాిడతా్ర. దానికి కావాల్న ఆరిుక 
సాయిం చేస ింది శోభ. పరమిళ దగారోో  ఉనా ఒక కాలేజీ లో ఇింట్రీమడియట్ లో 
జాయిన్ అయిింది. 
చదువు లో చుర్చక గా ఉిండట్ింత  ఆ మ రకిివాడ లోని ప లోలిందర్ూ " అకా్ 
..మాక  చదువు చెపపకా్.." అింట్ట రాసాగార్చ. పరిమళ వాళును కూరోిబెటి్ూ  
ట్టేషన్ చెపేపది. ఆ బసీూ  ప లోల జీిడతాలోో  వెల గ  నిింపడానిక ిఇింతకింట్ట మించ్చ 
మారా్మమే ింది. అలాగ ేసాిడతమామ కూడా అిందరిక ్తలలోని న్ాల కలా ఉిండేది. 
తనక నా లోక జాా నింత  వాళు సమసేలని పరిష్రిసూూ  ఉిండేది. రోజుల  
ఆనిందింగా గడుసుూ నా టైె్మ లో చ్చనా సమసే  వచ్చిింది వాళుకి. 
రోజూ లాగే ఆ రోజు కూడా కాలేజీకి వచ్చి కాో సు ర్ూమ లో కూర్చిింది పరమిళ. 
బేకా్స లో ఒక అబాబయి ఆమ ె దగార్కి వచ్చి " ీ త  కొించెిం మాట్ాో డాల 
..కాో సులవగానే్ బయట్ వెయిట్ చెయేిండి " అన్ాాడు. గ ిండె దడ దడ లాడిింది  
పరిమళక . ఇలాింటి్ అనుభవిం ఆమకె  ఎపుపడూ లేదు. కాో సుల  అయాేక 
బయట్క  రాక ిండా , కాో సు ర్ూమ లోనే్ కూర్చిని ఉిండిప్ో యిింది. అతడే లోనికి 
వచాిడు.  



 " ఏింటి్ ఇక్డే ఉిండిప్ో యావ .. నీత  మాట్ాో డాలన్ాాను గా .." నె్మమదిగా 
అన్ాాడు 
" తొిందర్గా చెపపిండి ...నే్ను వెళాుల.." అింది పరిమళ 
" నువవింట్ట న్ాక  చాలా ఇషూిం.. నే్ను నినుా పాేమిసుూ న్ాాను.. నువువ కూడా 
ననుా పాేమిించాల.. న్ాత  ప్ాట్ట ఎక్డింట్ట అక్డికి రావాల " ఆర్ుర్క వేసుూ నాట్ుూ  
చెప్ాపడు.  
" న్ాక  ఇలాింటి్ిడ క దర్విండీ ...దయచేస  ననుా వదిలేయిండి .." అభేర్ునగా 
అింది పరిమళ 
" హ..హ.. తొిందరేీ  లేదు ...బాగా ఆలోచ్చించుక ని చెపుప " అింట్ట 
వెళ్ళుప్ో యాడు.  
' హమమయే.. ' అని ఊప రి పీల ిక ని వడి వడి గా వచేిస ింది పరమిళ. 
ఇింటి్కి వచ్చిన దగార్చాిండి పర్ధాేనింగా  ఉనా పరిమళను చూస  
అశిర్ేప్ో యిింది సాిడతమామ. ఆమ ె మనసులో ఏదో అనుమానిం ప్ డసూప ింది. 
కానీ అడిగితే పరమిళ డిసూర్కబ అవుత ిందని మౌనింగా ఉిండిప్ో యిింది. రాతా్ర 
భోజనిం అయాేక మించిం ీ ద నిద ా ప్ో క ిండా అసహనింగా కదుల త నా 
పరిమళను గమనిించసాగిింది. వయసుక ివచ్చిింది కదా , ఏదెైన్ా సమసే ఏమో 
అనుక ింది. ' తరావత చూదాు ిం లే ' అనుక ని నిదపా్ో యిింది. అదే ఆమె చేస న 
తపుప . 
                                 *    *   * 
 
మిత ాలత  మిందు కొడుత న్ాాడు శౌర్ే.  



" ఏింట్ాా మామా ిడషయాల .." అడిగాడో మిత ాడు. 
" ఆ ...ఏమ ింది ..ఒక ఫ గర్క ని క లకాను.. దాని ర సాపన్్ చూడాల .."  
" నువువ మామూలోడిిడ  కాదురోయ్ .. దేనైె్ాన్ా పడగ డతావ .." అన్ాాడు 
ఇింకోవాడు, ప్ గిడితే బాగా ఖుషీ అయి , డబ బ వెదజల ో తాడని . 
కిస  కసిా నవావడు శౌర్ే. ఇింట్రీమడియట్ చదివే వయసు కాదు అతనిది. 
మ క ్క ింట్ట మూల ా క ింట్ట మ దిరపి్ో యి ఇింట్ర్క లో జాయిన్ అయాేడు. 
అతని తిండి ాప్ లట్కిల్స సరి్ల్స్ లో బాగా పల క బడి ఉనా వేకిూ. దేనిక ్లోట్ు 
లేదు. అిందుకే ఈ యవావరాలనీా. ! 
 
" తొిందర్గా దానిత  పని కానియేరా.." అన్ాాడు  ఇింకొకడు 
" ఆ పని ీ దే ఉన్ాా.. ఐ లవూే చెప్ాపను.. కొింత టైె్మ  ఇచాిను.. చూదాు ిం 
..ఏమింట్ుిందో .." అన్ాాడు శౌర్ే. అిందరిక్ మిందు బాగా తలక కి్ ింది. తరావత 
ఒక  బూో  ఫ ల్సమ చూస  ఎింజాయ్ చేసార్చ.  
శౌర్ే ఇక తట్ుూ కోలేక ఎవరికో ఫో న్ చేసాడు. కాసేపటి్కి ఒక అిందమెైన కాల్స గాళ్ 
వచ్చిింది అక్డికి.ఆమెను పూరిూగా అనుభిడించ్చ నిదపా్ో యార్చ.  
 
తరావత్ర రోజు మధాేహాిం కాలేజీకి వచాిడు శౌర్ే. అతని కళళు పరమిళ కోసిం 
వెదికాయి. భీత  హరిణి లా కాో సు ర్ూమ లో ఒక పక్గా కూర్చిింది ఆమె.  
శౌర్ే ఆమెను సీ ప ించ్చ " ఏిం ఆలోచ్చించార్చ న్ా గ రిించ్చ ? " అన్ాాడు 
పరిమళ ర ిండు చేత ల  జోడిించ్చ " చాలా పేద దానిా నే్ను.. రోజూ త్రిండి 
దొర్కడమే కషూిం మాక . మా జీిడతాలక  పాేమ లాింటి్ిడ క దర్వు. దయచేస  



ననుా వదిలేయిండి " అని బతా్రమాలింది.  
చ్చరాగాా  చూసాడు శౌర్ే. " ప్ాడిిందే ప్ాడరా అనాట్ుూ  ఎనిా సార్చో  చెబితావు ఇదే 
సోూ రీ ...న్ా దగార్ బో ల డు డబ బ ఉింది.. నీక  ఏ లోట్ట రాక ిండా  మహరాణి లా 
చూసుక ింట్ాను.. ననుా నమ మ " అని వల ిడస రాడు. తల వించుక ని 
మౌనింగా ఉిండిప్ో యిింది పరమిళ. శౌర్ే " రేపు తపపని సరిగా ఏదో ఒకట్ ి
చెప్ాపల " అని ిడసుర్చగా వెళ్ళుప్ో యాడు.  
ఆ సాయింతిాం ఇింటి్ క ి వచాిక బ క్స్ పక్న ప్ారేస  బెడ ీ ద వాలప్ో యిింది  
పరిమళ. ిడపరీతమెైన తలప్ో ట్ు. ట్టేషన్ కోసిం వచ్చిన ప లోలని కూడా ప్ మమని 
చెప పింది. అలాగే నిదపా్ో యిింది. కూర్గాయల  అమేమసాక  ఇింటి్కొచ్చిన సాిడతా్ర 
కూత ర్చ మించిం ీ ద నిదపా్ో వడిం చూస ింది. ఒింట్లో  బాగాలేదమేో అనుక ని 
తన పనులోో   మ నిగిప్ో యిింది. 
భోజన్ానికి , పరిమళను నిదలాేప ింది సాిడతమామ. " ఏింట్మామ ..అలా 
ఉన్ాావు..ఒింట్లో  బాగా లేదా.. " అని అడగిిింది.  
" బాగానే్ ఉిందమామ.. " అని తప పించుక ింది పరిమళ.  
" సరే ..లే.. కొించెిం అనాిం త్రను " అని పోేట్లో  వడిు ించ్చ ఇచ్చిింది. కాసేపు క లక ి
త్రన్ాాననిప ించ్చింది పరమిళ. మళీు నిదపా్ో వడానిక ి మించిం ీ ద వాలప్ో త ింట్ట 
సాిడతమామ " ఏిం జరిగిిందో  చెపపమామ..ఇలా డీలా గా ఉింట్ట న్ాక  ఎలా 
తెల సుూ ింది.. " అని బతా్రమాలింది. వెకి్ వెకి్ ఏడవసాగిింది పరమిళ. ఆ బాధింతా 
తీరేదాకా ఏడిి జరగిిింది తలోత   చెప పింది .  
' అయ్యే ..ప లోక  లోపల ఇింత బాధ ఉిందా ..' అని కలవర్పడిప్ో యిింది 
సాిడతమామ.  



" సరే అమామ..న్ాక  చెప్ాపవు కదా ..ఆలోచ్చదాు ిం..నువువ నిశ్ిింతగా నిదపా్ో  " 
అని కూత ర్చకి చెప పింది కానీ ఆ రాతిాంతా నిదకా  దూర్మయిింది ఆమె.  

   * * * 
కూత ర్చకి భరోసా అయితే ఇచ్చిింది కానీ... సమసేను ఎలా పరిష్రిించాలో 
అర్థిం కాలేదు సాిడతమామక . అిందుక ే శౌర్ే ను కలస  బతా్రమాల దామని 
నిర్ణయిించుక ింది.  
అతని గ రిించ్చ  వాకబ  చేస ింది. అతడు ఒింట్రిగా గడిపే ఫార్కమ హౌస్ దగారిక ి
వచ్చి అతనిా కలస ింది. అలా కలవడిం పమాాదిం అని తెల సు. కానీ తన 
కూత రి భిడషేత ూ  కోసిం ఆ మాతిాం రసి్్ తీసుకోవాలని అనుక ింది.  
తన మ ిందు నిల ినా  అిందమెైన మధేతర్గత్ర సీూ  ీ ని చూస  " ఎవర్చ 
నువువ..ఇక్డికి ఎిందుకొచాివు .." కరే ోస్ గా అడిగాడు శౌర్ే. అపపటి్కే ఒక 
ర ిండ మిందు ీ ద ఉన్ాాడు.  
" నే్ను పరమిళ తలోని.."  
" ఓహ ..నువావ.. అదేింటి్ నే్ను నీ కూత రనిి ర్మమింట్ట ..నువేవ 
వచాివా..అయిన్ా నువువ కూడా కత్రూ  లా ఉన్ాావు " అింట్ట వాగ త న్ాాడు  
చేత ల త్రూ  నమస్రిించ్చ " న్ా కూత రి జోలకి రావదుు ..నీక  దిండిం  ప డతాను.. 
నీక  తలో లాింటి్ దానిా  " అని వేడుకొింది సాిడతా్ర.   
" మనక  అలాింటి్ స ింటి్మెింట్్ లేవు.. బెడ ర్ూమ లోకి పద .." అని నవావడు.  
సాిడతా్ర ఆలోచనలో పడిింది. చ్చవరికి " సరే ..న్ా కూత రి జోలకి ఎపుపడూ రానని 
మాట్ ఇవువ..." అింది  
" ఓహ ..తపపక ిండా..అసల  మాక  నీ కూత ర్చ ఎవవరో కూడా తెలీదు ఈ క్షణిం  



నుిండి " అన్ాాడు.  
" అవసర్ిం తీరాక మాట్ మారాివో చింపేసాూ ను ...జాగరతూ " అింది. " సరే..సరే.." 
అింట్ట ఆమనెి బెడూామ లోక ితీసుక ళాుడు. ఆమెను ఆకరమిించుక ని తన కోరిక 
తీర్చికోసాగాడు. సాిడతా్ర కారిిన కనీాటి్త  తలగడ తడిస ప్ో యిింది. కోరకి పూరిూగా 
తీరాక సాిడతా్రని వదిలేసాడు శౌర్ే. చచ్చిప్ో యిన మనసుత  అక్డి నుిండి 
వచేిస ింది సాిడతా్ర. ఇింటి్కొచాిక తలారా సాానిం చేస  ఆ అనుభవానిా 
కడిగేసుక ింది. తలప ై నుిండి జార్చత నా నీటి్లో ఆమె కనీాళళు కూడా 
కలస ప్ో యాయి. అలా కూత రి శీలానిా కాప్ాడుకొింది సాిడతా్ర. జరిగిన సింఘట్న 
పరిమళక  ఎపపటి్క్ తెలసే అవకాశిం లేక ిండా జాగరతూ  పడిింది. 
తరావత శౌర్ే పరమిళ జోలకి రాలేదు. కాలేజ లో కూడా ఆమెను చూస  
తెలయనట్టూ  వెళ్ళుప్ో యియవాడు. అలా అతని సమసే తీర్డింత  పూరిూగా చదువు 
ీ ద దృష ూ  ప టి్ూింది పరమిళ. చదువు పూరిూ చేస  జాబ్ లో చేరిింది . అద ీ ఆమె 
బాలేిం  నుిండి ఉదోేగనిి గా మారిన దాకా సాగిన జీిడతిం.  
 
కానీ …ఆ తరావత జరగిిన సింఘట్నల  ఆమ ె హుు దయానిా బదుల  చేసాయి. 
జీిడతిం పటో్ ఆశను కోలోపయియలా చేసాయి. బతా క  ఎడారిలా 
మోడువారిప్ో యిింది. పసాుూ తానికి బతాకడానికి లోట్ు లేదు కానీ ఏదో  శూనేిం  .. 
దానిని భరీూ చేసుకోవడానికే  సురేష్ గ రిించ్చ ఆలోచ్చించడిం మొదల ప టి్ూింది. అనిా 
ిడధాలా ఆలోచ్చించ్చ చ్చవర్క  సురేష్  ని ప ళ్ళు చేసుక ని తన జీిడతింలోకి 
ఆహావనిించాలని నిర్ణయిించుక ింది.  
తరావత అనుక నా సమయిం రానే్ వచ్చిింది. ఉనా కొదిుప్ాటి్ సేాహ త ల 



సమక్షింలో పరమిళక  సురేష్  త  ప ళుయిింది.  
 
తొలరాతా్ర !! 
 శోభనిం ఏరాపట్ుో  చేసార్చ ఆమె ఫ ాిండ్ . అప్ర్స లా అలింకరిించార్చ పరమిళని.  
ప్ాల గాో సు త  కార్ేిం గదిలోక ివెళ్ళుింది . 
ఆమెను చూడగానే్ కళళు తెరిచ్చ ిడభాాింత్ర త  చూడసాగాడు సురేష్. రోజూ 
చూసేదానికింట్ట ఎన్ోా ర ట్ుో  అిందింగా ఉింది. ప ళ్ళు తింత  వలో ఆమ ె బ గాలోో  
నిగారిింపు ప రిగిింది. అిందాల  మరిింత ిడచుిక నాట్ుూ  నిిండుగా కనిప సోూ ింది. 
నరాల  జివువమన్ాాయి సురేష కి . ఈ అిందిం చూసే కదా ఆమె వెింట్ పడిింది , 
తవర్లో ఈ అిందిం అింతా తన స ింతిం కాబో త ింది కదా అనా ఉతా్హింత  
ఆమెను తన క గిలలోకి ఆహావనిించాడు. స గ ా పడుతూ అతని క గలిలో గ వవలా 
ఒదిగి ప్ో యిింది పరమిళ. ప్ాల గాో సు ఖాళీ అయిింది. నె్మమదిగా ఆమెను 
ట్టేన్ చెయేసాగాడు సురేష్. శృత్ర చేస న వీణలా అతని చేతలక  అనుగ ణింగా 
సపిందిసోూ ింది ఆమె. ల ైట్ నె్మమదిగా తగిా  బెడ ల ైట్ వెల గ  అింతా పర్చచుక ింది. 
ఇదుర్ూ పూరిూగా నగాింగా మారిప్ో యార్చ.  
సురేష్ కళళు పూరిూగా ిడప్ాపరి ఆమె అిందాలని తనిిడతీరా చూసుూ న్ాాయి. 
ఇన్ాాళళు బట్ూల వెనక చూస న ఆమె స ిందర్ేిం ఇపుపడు ఒింటి్ ీ ద 
నూల ప్ో గ  లేక ిండా చూడట్ింత  ఆశిరాేనికి లోనయాేడు. నిిండైెన  ఆమె 
వక్షోజాల  , వాటి్ ప ైన ప్ గర్చగా చూసుూ నా బరాన్ కలర్క నిప ల్స్ అతనిా మరిింత 
ఊరిసుూ న్ాాయి. నె్మమదిగా వాటి్ని తన చేత లోో  కి తీసుక ని , నిప ల్స్ 
మ దాు డాడు. ' ఇస్' మని సపిందిించ్చింది పరిమళ. తరావత వాటి్ ర్చచ్చ 



చూడసాగాడు. సుఖ ప్ార్వశేింత  మూలగసాగిింది  ఆమ ె . ఆమె పూరిూగా 
మూడ లోకి వచ్చిిందని తెలసాక , ఆమెలోకి పవేాశ్ించాడు సురేష్. మత ూ గా 
మూలగిిందామ ె . కామకేళ్ళ మొదల ైింది. ఇదురి శరీరాల  పూరిూగా ఏకిం 
అవసాగాయి. చాలా సేపు ఆ క్రడ లో మ నిగి తేలార్చ ఇదుర్ూ. పూరిూగా  
సహకరిించ్చింది పరిమళ. మొతూిం  ఆమె అిందాలా జుర్చర క న్ాాక అలస  పక్కి 
వాలప్ో యాడు సురేష్. తృప ూగా నవువక ని  అలాగే కళళు మూసుక ింది. తొలరేయి 
వాళ్ళుదురినీ చూస  నవువక ింది.  
ఆ ిడధింగా కొతూ  కాపుర్ిం ప్ాార్ింభించార్చ ఇదుర్ూ !! 

   * * * 
 వడి వడి గా నడుసుూ న్ాాడు సురేష్. అపుపడపుపడే చీకట్ుో  కమ మక ింట్ున్ాాయి. 

పరిమళ త  బయట్క  వెళళుసాూ ను అని చెప ప వచాిడు. తన ప్ాత ర్ూమ  వైెపు 
వెళళూ న్ాాడు. ప ళ్ళు గ డవలోో  పడి ర్ూమ లో బింధిించ్చన అమామయిని కొనిా 
రోజుల  నె్గ ోక్సూ చేసాడు. ఇపుపడు దాని పరిస థత్ర ఏింట్ల అని వరీర అవుత న్ాాడు. 
అసలే మూడో కింటి్కి తెలీక ిండా  కిడాాప్ చేస   తీసుకొచాిడు. ప్ో లీసుల  కూడా 
ఆ అమామయి కోసిం వెత క త న్ాార్ని నూేస్ లో చూసాడు. అసల  అపుపడే 
అనుభిడించ్చ చింప  ప్ారేసేూ  అయిప్ో యియది. ఈ పరిమళ గ డవలో పడి వదిలేసాడు. 
ఇలా ఆలోచ్చసూూ   ర్ూమ  లోకి ఎింట్ర్యాేడు . అక్డి దృశేిం చూస  గ ిండె 
ఆగినింత పనయిింది సురేష్ కి. !! 

      * * * 
ఆఫీసు కి చేర్చక నా పరిమళ ను అిందర్ూ  అభనిందిించసాగార్చ. " హేపీ మేరీడ 
ల ైఫ్ " అని ిడష స్ చెబ త న్ాార్చ. సీట్లో  కూర్చిని ఆ ఆనింద క్షణాలని ఎింజాయ్ 



చెయేసాగిింది. బో య్ వచ్చి " మేడిం ...బాస్ ప ల సుూ న్ాార్చ " అని చెప్ాపడు 
' అబబ వీడొకడు ' అనుక ింట్ట వెళ్ళుింది.  
" వావ ..కొతూ  ప ళ్ళుకూత రా ...వెల్ిం...వెల్ిం.." అింట్ట ఆహావనిించాడు సురేింద.ా  
ఒళళు మిండిప్ో యిింది పరిమళక . అయిన్ా బయట్పడక ిండా " థాింకూే 
సార్క .." అింది 
కిస కిసా నవువతూ " థేింక్స్ నే్ను చెబ తా.. న్ా ఐ ఫో న్ స ింతమయినపుపడు " 
అన్ాాడు . చ్చరాగాా  చూస ింది. 
" ఫ్స్ూ నైె్ట్ అయిిందనుక ింట్ా...బాగా ఎింజాయ్ చేస  ఉింట్ావు ..లక్్ ఫ లో నీ 
మొగ డు " అన్ాాడు  
" సార్క ..పోీజ ..ఎిందుక  ప లచారో చెపపిండి .."  
" ఇింక ిందుక  ప ల సాూ ను ..నీక  తెలీదా.." చ్చనాగా అన్ాాడు  
" వర్క్ గ రిించ్చ ఏదైెన్ా ఉింట్ట చెపపింది సార్క .." అింది  
" మనిదురిక్ ఒకట్ట వర్క్ ..నే్ను చెపేపది దాని గ రిించే .." అని పక పకా  నవావడు  
చ్చవువన లేచ్చ బయట్క  వచేిస ింది. చేత్రలోకి స ల్స ఫో న్ తీసుక న్ాాడు సురేింద.ా. 

* * * 
 తెలోగా తెలవారిింది. బదుకింగా ఒళళు ిడర్చచుక ింట్ట నిద ా లేచాడు సురేష్. 
అపపటి్కే పరిమళ ఆఫీసుకి వెళ్ళుప్ో యిింది. బెడ దిగి వాష్ ర్ూిం కి వెళళుచ్చి 
డైెనిింగ్స ట్టబ ల్స ీ ద ఫ్ాో స్్ లో ఉనా టీ్ ప్ో సుక ని స ప్ చెయేసాగాడు. పరమిళ 
అమాయకతవిం గూరిి  నవువక న్ాాడు. నినా పరమిళ త  జరిగిన సింభాషణ 
అతనికి గ ర ూ చ్చిింది.  
పరిమళ అింది “ ఏమిండీ ..ప ళ్ళు సింబర్ిం మ గిస ిందిగా ..ఇక ఆఫీసుకి వెళుిండి “ 



అని  
చ్చనాగా నవావడు సురేష్ . “ …ఇింక క్డి ఆఫీసు ..దేిడ గారి మోహింలో పడి 
ఎపుపడో మాన్ేసాను “ అన్ాాడు  
“ ..వాట్..” అదిరిపడిింది పరమిళ  
“ అవును ..అింత ఆశిర్ేప్ో త న్ాావ ..అదేమెైన్ా గవర్ామెింట్ జాబా ..”  
“ ఏదో  ఒక జాబ్ .. వదిలేసేూ  ఎలా..” ిడసుక ్ింది  
“ ఇింకోటి్ చూసుక ిందాింలే …బాగా ఎింజాయ్ చేసాక “ అన్ాాడు కేర ోస్ గా . 
ిడసుూ ప్ో యి చూస ింది పరమిళ. ఇది సురేష్ లోని కొతూ  కోణిం ఆమకెి. అయిన్ా 
తొిందర్పడట్ిం ఎిందుకని మాట్ జార్లేదు ఆమె.  
 
టీ్వీ లో ఏదో బేకాిింగ్స నూేస్ గట్ిూగా చెబ త ిండట్ింత  వాసూవింలోకి వచ్చి నూేస్ 
ీ ద దృష ూ  ప ట్ాూ డు. డగా్స్ కేసు లో ఎవరో పమా ఖుల  దొరికార్నా నూేస్ అది. 
తేలగాా  తీసుక న్ాాడు. కిచెన్ లోకి వెళ్ళు బేకా్స ఫాస్ూ తెచుిక ని త్రనడిం 
మొదల ప ట్ాూ డు. స ల్స ఫో న్ రిింగ్స అయిింది. లఫ్టూ చేసాడు  
“ బాగా ఎింజాయ్ చేస నట్ుూ న్ాావు ..” అట్ునుిండి ఒక గ ింత  
“ …అవును  ..”  
“ కొించెిం మా ఎింజాయ్ మెింట్ కూడా గ ర్చూ  ప ట్ుూ కో …”  
“ అలాగే..” . ఫో న్ కట్ అయిింది. ఫో న్ పక్కి ిడస రేస  త్రనసాగాడు.    

* * * 
 
లించ్ బేకా్స..  



పరిమళ ఆఫీసు కేింటీ్న్ లో కూర ిని లించ్ చేసోూ ింది.  " హాయ్ ..హౌ ఈస్ య వర్క 
మేరీడ ల ైఫ్ " అింట్ట వచ్చిింది కొలీగ్స కర్చణ.  
పరిమళక  ఆమెత   చక్టి్ సేాహిం ఉింది ..దానిక ి కార్ణిం ' ఎదుటి్ వాళు  
గ రిించ్చ గాస ప్్ మాట్ాో డకప్ో వడిం ' అన్ే మించ్చ లక్షణిం ఇదురిలోనూ కామన్ గా 
ఉింది. ఆ కావలట్ీ నే్ ఇదురినీ దగార్ చేస ింది. చాలా ిడషయాల  షేర్క చేసుక ింట్ార్చ. 
ఒకరి బాధల  ఒకర్చ చెపుపక ింట్ార్చ.  
" ీ  హబీబ ని తీసుక ని ఒక సారి ఇింటి్కి రావచుి కదా .." ఆహావనిించ్చింది 
కర్చణ.  
" తపపక ిండా వసాూ మ  ..దానికమే ింది " అింట్ట నవేవస ింది పరమిళ. తరావత 
ట్ాప క్స కర్చణ కొడుక  ీ దక  మళ్ళుింది.  
పరిమళ "..ఎలా ఉన్ాాడు ీ  అబాబయి " అింది  
" ఇపుపడు బానే్ ఉన్ాాడు.. తన జోలక ి వెళునింత వర్క  బాగానే్ ఉింట్ాడు.. 
ఏమెైన్ా అడిగితే కోపిం వచేిసుూ ింది వాడికి. టీ్నే్జ లో ఉన్ాాడు.. వయసు 
అలాింటి్ది ..ఏిం చేసాూ ిం .." నె్మమదిగా చెప పింది కర్చణ.  
" అలా అని చూసూూ  అతనిా ప్ాడు చేయలేమ  కదా.. "  
" అదీ కర కేూ... కానీ ప ైవీసీ కావాలింట్ాడు.. తన ర్ూమ లో ఒక్డే డోర్క లాక్స 
చేసుక ని ఉింట్ాడు. ఎపుపడో ఆకలేస నపుపడు బయట్క  వచ్చి కిచెన్ లో 
ఉనాదేదో త్రనే్స  మళీు ర్ూమ లోకి వెళీు లాక్స చేసుక ింట్ాడు. అదీ కాదింట్ట ఏ 
స వగీా  లోన్ో ఫ్ుడ ఆర్ుర్క చేసుక ని త్రింట్ాడు. " 
 " అదేింటీ్ ...మరీ ఎక్స్ టీ్ిాం గా ఉింది ..ఒకే ఇింట్లో  ఉింట్ట ఇలా దూర్ింగా 
ఉింట్ున్ాాడా ..." ఆశిర్ేప్ో యిింది పరమిళ  



" ఏిం చేసాూ ిం ..నే్ను  ..మా ఆయన్ా ఆఫీసు పనులోో  బిజీ .. వాడిా కనిప ట్ుూ క ని 
ఉిండలేిం కదా.." అింది కర్చణ.  
" సరేలే.." అింట్ట "..ఇింకేింటి్ ిడషయాల ...ష్ాప ింగ్స ఏమెైన్ా చేసావా .." అని 
ట్ాప క్స మారిిింది పరమిళ.  
లించ్ అయాేక ఎవర ి సీట్ కి వాళళు వెళ్ళుప్ో యార్చ. ఈ తతింగమింతా దూర్ిం 
నుిండి బాస్ సురేింద ాచూసుూ న్ాాడని వాళుకి తెలీదు.  

               * * * 
ఊరికి దూర్ింగా ఉనా ఆ గ స్ూ హౌస్ లో సురేింద ా రిలాక ్డ గా మిందు 
కొడుత న్ాాడు. సమయిం దాదాపు రాతా్ర తొమిమది దాట్ిింది.  
 అతని పక్నే్ ప గ్స ఫ క్స్ చేసూూ  తెగ వగల  ప్ో త ింది ర్మే. ఆమె తలలో నుిండి 
వసోూ నా పూల వాసన మరిింత మతెూకి్ సోూ ింది. గ స్ూ  హౌస్ లో వాళళు తపప 
ఇింక వర్ూ లేర్చ. పనివాళుని సాయింతమా ేపింప ించేసాడు సురేింద.ా తన మనసుక ి
నచ్చిన ఆడవాళుని వలలో వేసుక ని , తనిిడతీరా అనుభిడించడానికి ఇక్డిక ి
తీసుకొసూూ  ఉింట్ాడు . పసాుూ తిం అతని వలలో పడి గడపడానిక ి  వచ్చిన ర్మే 
అతని ఆఫీసులోనే్ పనిచేసుూ ింది. మొదట్ ల ింగలేదు..కానీ ర్క ర్కాల మారాా లోో  
పయాత్రాించాక ఒపుపక ింది ర్మే. దానిక ిఆమె కార్ణాల  ఆమెకి ఉన్ాాయి. 
" కమాన్ బేబీ .." అింట్ట గట్ిూగా హత ూ క న్ాాడు ర్మేని. మెతూగా 
ఒదిగిప్ో యిింది. ఇక లాభిం లేదని బెడ ీ దక  తీసుక ళాుడు.  
బెడ ర్ూమ లో ..ల ైట్ిింగ్స అదుుతింగా ఉింది . చలోటి్ ఏసీ గాల..చక్టి్ పరమిళిం 
మూడ ని మరిింత ఎలవేట్ చేసుూ న్ాాయి. సురేింద ా మించ్చ ఉత్సహిం ీ ద 
ఉన్ాాడు. అింది వచ్చిన అవకాశానిా సదివనియ్యగిం చేసుకోవాలనే్  తాపతయాిం 



కనబడుత ింది.  
ర్మేను నె్మమదిగా ిడవసూ  ీను చేసాడు. ప్ాలారాత్ర త  చెకి్న శ్లపిం లా ఉిందామె 
శరీర్ిం. నిిండైెన క చ దవయిం.. పల చటి్ ప్ ట్ూ  ..లోతన న్ాభ ..దానికి కొించెిం 
దిగ వున.. ఊప రి బిగబటి్ూ చూసుూ న్ాాడు ఆ అిందాలా సురేింద.ా   
" అబబ ..ఇింకా ఆలసేిం ఎిందుక  ...ర్ిండి " మత ూ గా ఆహావనిించ్చింది ర్మే 
ఆమె ీ దక  ఎగబాాకాడు సురేింద.ా ఇదురి ప దవుల  కల సుక న్ాాయి. 
అధరామృతానిా జుర్చర కోసాగాడు . ఎతెతూన ఆమె సూనదవయిం అతని బాహువులోో  
నలగిప్ో త న్ాాయి. ఆ సపరాా సుఖానిా అనుభిడసూూ  ఆమె లోకి మరిింత 
కరిగిప్ో యాడు సురేింద.ా  
 
త్రయేటి్ సుఖానిా అనుభిడించాక సో లప్ో యార్చ ఇదుర్ూ. అతని ఛాతీ ీ ద 
తలవాలి ిడశరమిించసాగిింది ర్మే. ఆమ ె తల నిమ ర్చతూ " థాింకూే బేబీ.." 
అన్ాాడు సురేింద.ా  
 " థాింక్స్ ఎిందుక ..ఇది న్ా అదృషూిం.." మ రిస ప్ో యిింది ర్మే 
" సరే..ఇింతక్ ఏమింట్ుింది ఆ పరమిళ .."  
" అస్ల  చాన్్ ఇవవడిం లేదు..ీ  గ రిించ్చ ఏిం చెబ దామన్ాా వెింట్నే్ కట్ 
చేస  ట్ాప క్స మారేిసుూ ింట్ుింది .."  
" ఐసీ ...చూదాు ిం.. ఎింతకాలిం బెట్ుూ  చేసుూ ిందో  .."  
" ఇపుపడు ఇింకా కషూిం అిండీ ..ప ళ్ళు అయిప్ో యిిందిగా.."  
చ్చనాగా నవావడు సురేింద.ా " నే్ను తలచుక ింట్ట కాని పని అింట్ట లేదు..అద ి
నీక  మ ిందు మ ిందు తెల సుూ ింది " 



" మ ిందెిందుక ..ఇపుపడే తెలస ిందిగా.. ననుా ీ  పక్లోకి చేర్చికోలేదా.." కిల 
కిలా నిడవింది 
" సామర్కూ బేబీ.. " అింట్ట చ్చనాగా తల ీ ద మొటి్ూ మళీు దగార్క  తీసుక న్ాాడు 
ఇింకో ఆట్క  సమాయతూమవుతూ..      

    * * * 
కర్చణ ఆఫీసు నుిండి ఇింటి్కి వచేిట్పపటి్కి ..సాయింకాలపు చీకట్ుో  
కమ మక ింట్ున్ాాయి 
తన ర్ూమ లో కూర ిని ఫో న్ లో మ నిగిపో్ యి ఉన్ాాడు కొడుక  శర్త్. !  
ఒక్గాన్ొక్ కొడుక  , ఏమెైన్ా అనడానిక ిమనసు రాదు. అలాగని ప లాో డు దారి 
తపుపత ింట్ట చూసేూ  ఊర్చకోలేదు కదా ..  
“ డాడీ వచాిరా న్ాన్ాా..” అని అడగిిింది.  
“ న్ాక  తెలీదమామ.. ననుా డిసూర్కబ చెయేక  “ అని గట్ిూగా అరిచాడు 
చ్చనాబో యిింది కర్చణ. తనింట్ట లక్షేిం లేదు వాడికి. ఏమి అడిగిన్ా ఇలాగ ే
అర్చసాూ డు అని బాధపడి కిచెన్ లోకి వెళ్ళుింది టీ్ సూవ ీ ద ప ట్ూడానికి.  
టీ్ అయియేలోపు ఫ ాష్ అయి వచ్చిింది. భర్ూ ఇింకా రాలేదని అతనిక ికాల్స చేదాు మని 
అనుక ింది  మళీు మనసు మార్చిక ని సో ఫాలో వాలప్ో యి టీ్ స ప్ 
చెయేసాగిింది.  
 
ప దు  డూప ో క్స్ ఇల ో  అది..ఒక గేట్ెడ కమూేనిటీ్ లో ...అిందర్ూ బాగా 
సింప్ాదిించేవాళళు ..హ ై ప్ ా ఫ ైల్స లో ఉనా వాళళు ...తలోదిండుాలకి ప లోలా 
పటి్ూించుక నే్ింత తీరిక ఉిండదు..ప లోలకి తలోదిండుాలా గ ర్ిడించేింత సింసా్ర్ిం  



ఉిండదు.. శర్త్ ర్ూమ  ఫ్స్ూ ఫ్ోో ర్క లో ఉింట్ుింది. అవసర్మెైతే తపప అిందులో 
నుిండి బయట్క  రాడు. తలోదిండుాల త  కలస  సమయిం గడపడు. తన ఈడు 
వాళుత నే్ బాగా ఇింటె్రేక్సూ అవుతాడు. 
 
శర్త్ తన్ ర్ూమ  లో నుిండి బయట్క  వచ్చి “ మీ మ ..నే్ను బయట్క  
వెళళుసాూ  ..” అని కేర ోస్ గా చెప ప వెళ్ళుప్ో యాడు.  
“ తొిందర్గా వచెియ్ న్ాన్ాా.. “ వెనక నుిండి అరిచ్చింది. సమాధానిం చెపపక ిండా 
ిడసుర్చగా వెళ్ళుప్ో యాడు. చ్చనాగా నిట్టూ రిి  టీ్ స ప్ చెయేసాగిింది కర్చణ . 
ఇింతలో ఆమె భర్ూ అర్చణ్ వచాిడు. బాగా అలస ప్ో యినట్ుూ  రాగానే్ సో ఫాలో 
వాలప్ో యాడు . కర్చణ కిచెన్ లోకి వెళ్ళు టీ్ తీసుకొచ్చిింది. " శర్త్ ఉన్ాాడా ..? " 
అని అడిగాడు.  
" లేడిండీ ..ఇపుపడే బయట్క  వెళాుడు.." చెప పింది  
" ఆహా.. ఈ మధే బాగా బయట్ త్రర్చగ త న్ాాడు..ఎపుపడు వసుూ న్ాాడో 
...ఎపుపడు ప్ో త న్ాాడో తెలీడిం లేదు.. ఒక కన్ేాస  ఉించాల " అన్ాాడు అర్చణ్ 
" అవునిండీ ..అయిన్ా వయసు అలాింటి్ది ..మనిం మాతిాం ఏిం అనగలిం "  
" కర కేూ ..కానీ వాడి ఫ ాిండ్ ని చూసావు కదా ..ప దు  మ దుర్చో  .." అని టీ్ స ప్ 
చేయసాగాడు. ఇదీ అని చెపపలేని మౌనిం రాజేమేలింది వాళ్ళుదురి మధే. తరావత 
డినార్క ఏరాపట్ుో  చెయేడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళుప్ో యిింది కర్చణ . టీ్వీ చూడట్ిం 
ీ ద దృష ూ  ప ట్ాూ డు అర్చణ్ . కొడుక  గ రిించ్చ అింతకింట్ట ఎక ్వ ఆలోచ్చించే ఓప క 
లేదు ఆ దింపత లదురకి్. 

    * * * 



గేట్ెడ కమూేనిటీ్ లో ిడలాో స్ కి దూర్ింగా.. చీకట్ి పర్చచుక నా ఆ చెటో్ వెనకాల 
..స గర ట్ తాగ తూ తాదాతమయత త  కళళు మూసుక న్ాాడు శర్త్.  
" ఇింట్లో  ...ఏిం చెప ప వచ్చిన్ావురా.." అడిగాడు ఫ ాిండ రిత్రవక్స.  
" బయట్క  ప్ో య్యసాూ  అని చెప పన్ా.." స టూల్స గా చెప్ాపడు శర్త్.  
" నువువ కేకరా.. " అన్ాాడు రిత్రవక్స . చ్చనాగా నవావడు శర్త్.  
రిత్రవక్స తలోదిండుాలదుర్ూ స నిమా ఇిండసీూ  ేక   సింబింధిించ్చన వాళళు. చాలా బిజీగా 
ఉింట్ార్చ. కొడుక  గ రిించ్చ పటి్ూించుక నే్ింత సమయిం లేదు వారిదురిక్.. కానీ 
అపుపడపుపడు అతని చదువు గ రిించ్చ మాతిాం అడుగ తూ ఉింట్ార్చ. అపుపడు 
ఏదో  ఒకట్ ి చెప ప మేనే్జ చేసుూ ింట్ాడు రతి్రవక్స . పసాుూ తిం శర్త్ త  కలస  స గర ట్ 
తాాగ త న్ాాడు. అద ి మామూల  స గర ట్ కాదు.. బాగా మత్రూ చేి స గర ట్ .. 
య వతను నిరీవర్ేిం చేసే పమాాదకర్మెనై ' పదార్ుిం '  ఉనా స గర ట్ . ఇదుర్ూ 
బాగా బానిస అయిప్ో యార్చ. ఒక రోజు స గర ట్ మిస్ అయిన్ా తట్ుూ కోలేర్చ. రోజూ 
ఇలా దొింగతనింగా కల సుకోవాల్ిందే ! స గర ట్ తాాగాల్ిందే !  
" ఇింకేింట్ాా ిడషయాల  .." అడిగాడు శర్త్ 
" ఏమ ింట్ాయిరా.. ఈ డిగీర అయిప్ో గానే్ ఎబాాడ వెళ్ళు ఎమెమస్ చేదాు ిం.. 
అక్డయితే హేపీగా ఉిండొచుి.. రోజూ ఈ పేర ింట్్ దొబ బడు ఉిండదు " అన్ాాడు 
రిత్రవక్స 
" అవునురా..కర క్సూ .. అలాగ ేచేదాు ిం.. అయిన్ా మా ఇింట్లో  అింతా న్ా ఇషూమే .. న్ా 
ర్ూమ లోక ిన్ా పరిమషన్ లేక ిండా ఎవర్ూ రార్చ తెల సా .. అది న్ా సామాో జేిం.." 
గర్వింగా చెప్ాపడు శర్త్.  
 " అవున్ా.. ఇింకేిం ..మన ఏకూిడటీ్స్ అనీా నీ ర్ూమ లోనే్ చేసుక ిందాిం.. 



అపుపడపుపడు వసాూ  .."  
" ఓహ ..షూేర్క .. కానీ కొించెిం జాగరతూ  .." హ చిరిించాడు శర్త్ 
" షూేర్క .. " అని చెప ప " ..బాయ్ రా.. ఇక వెళాూ .." అన్ాాడు రిత్రవక్స 
" సరే...బాయ్ " అని చెప ప తమ ిడలాో   వెపైు కదిలాడు శర్త్.  
ఇింటి్కి వచాిక నె్మమదిగా తన ర్ూమ లోకి వెళ్ళప్ో యాడు అక్డే  హాలోో  
కూర్చినా తన పేర ింట్్ వైెపు కనీసిం కన్ెా త్రూకూడా చూడక ిండా ..!! 

      * * *  
 
సురేష్ మనస థత్ర చ్చతిాంగా ఉింది..ఒక వైెపు పరిమళ దావరా సర్వ సుఖాల  
అిందుత న్ాా , ఇింకోవైెపు తన బిందీ లో నుిండి తప పించుక ని ప్ారిప్ో యిన 
అమామయి ఏమయిిందో అనా టె్నషన్.  
తన ప్ాత ఇింటి్ని పూరిూగా లాక్స చేస  పరమిళ ఇింట్లో నే్ గడుపుత న్ాాడు. అతని 
బేక్స  గ ర ిండ గ రిించ్చ పరమిళ ఎపుపడూ అడగలేదు. అదే అతనిక ిఎడావింట్టజ.  
ఒింట్రి గా ఉిండట్ింత   గతింలో చేస న ఒక నే్ర్ిం అతని కళు మ ిందు కదలిింది.  
 
" ఫేస్ బ క్స వాడట్ిం సురేష్ కి హాబీ. అదుుతమెైన ప్ో స్ూ ల  ప డుతూ ఒక మించ్చ 
వేకిూ లా కలరిింగ్స ఇచేివాడు.    దాని దావరా చాలా మింది అమామయిలత  
ఫ ాిండ ష ప్ చేసేవాడు. కొించెిం కోో జ అయాేక వాళుత  రాతా్ర బాగా ప్ దుు ప్ో యాక 
చాట్ిింగ్స మొదల  ప టి్ూ  ఏ తెలోవార్చ జామ న్ో ఆపేవాడు. కరమింగా వాళుని ఉచుి 
లోకి లాగేవాడు. ఒక సారి ఇలాగే ఒక అమామయి అతని వలలో పడిింది. చాట్ిింగ్స 
మొదల  ప ట్ాూ డు . అపపటి్కే ట్ెమై   రాతా్ర పనె్ాిండు దాట్ిింది.  



" హాయ్ ..బేబీ ..ఏిం చేసుూ న్ాావ ..." పాేమగా అడిగాడు  
" నథిింగ్స ...థిింకిింగ్స అబరట్ య  ..." సీవట్ గా రిపోయ్ ఇచ్చిింది 
" ఓహ ..కూేట్..." 
" వాట్ ఎల్స్.. "  
" నువేవ చెప్ాపల.. " అన్ాాడు  
" మిమమలా కలవాలని ఉింది .."  
" ఇపుపడా.."  
" అబబ ..ఇపుపడెలా క దుర్చత ింది ..."  
" మరి ఎపుపడు .." త్రయేగా అడిగాడు.  
" ీ రే చెపపిండి..టైె్మ  ..ల కేషన్ " అింది . చ్చనాగా నవువక ని ఎపుపడు 
కలవాలో , ఎక్డ కలవాలో అనా ిడషయిం టైె్ప్ చేసాడు. " థాింక్స్ " అని చెప ప 
చాట్ిింగ్స మ గిించ్చింది.  
తరావత్ర రోజు అతని ఇింట్లో  .. వాళ్ళుదుర్ూ  కల సుక న్ాార్చ. ఆమ ె అిందానిా 
చూస  సింత షపడాు డు సురేష్. భర్ూ వలో సుఖిం లేని ఆమె తన కోరికల  
తీర్చికోవడానికి తనని ఎించుక ిందని అతనికి అర్థిం అయిింది.  
త్రయేటి్ మాట్ల  చెప ప ఆమెను మ గ ా  లోకి దిించాడు. ఆమె కూడా ఈ 
సమయిం కోసమే ఎదుర్చచూసుూ నాట్ుూ  అతని క గిల లోకి చరేిప్ో యిింది.  
మనమధ య దుిం మొదల ైింది. ిడశాలమెైన ఆమె మనేి ప ై అచెిర్చవవిందిించే 
అిందాల . వాటి్ స గసును ఒడుపుగా ఆసావదిించసాగాడు.  
 తనిిడతీరా ఆమెను అనుభిడించాక అసల  ర్ూపిం పదారిాించాడు. " కొించెిం 
డబ బల  కావాల న్ాక  " అన్ాాడు  



సుఖానుభవింత  రిలాక్స్ అవుత నా ఆమ ె" కొించెిం అింట్ట .." అింది  
ఎింత  చెప్ాపడు. " ..మెైగాడ ..అింత డబాబ.. " ష్ాకయినట్ుూ  అరిచ్చింది 
" అవును .. నీ భర్ూ సింప్ాదిసుూ న్ాాడుగా ..అడుగ  "  
" ఏమని అడగాల..ఇది బయట్క  చెపుపక నే్ వేవహార్మా.."  
" ఏదో  ఒక కార్ణిం చెప ప అడుగ  .." సలహా ఇచాిడు  
" అలాగే.." అని చెప ప వెళ్ళుప్ో యిింది. " ప ట్ూ  వలలో పూరిూగా పడిింది .." అని 
కూర ర్ింగా నవువక న్ాాడు సురేష్.  
 
తరావత ఆమె నుిండి ర సాపన్్ రాకప్ో యియసరికి ఆమెక  కాల్స చేసాడు. " ..ఏమెైింది 
..స ైల ింట్ అయిప్ో యావు .." అన్ాాడు  
" ఏిం చెయేమింట్ావు ..మనీ ఎడజస్ూ కాలేదు .." అింది ఆమె చ్చరాగాా  .. 
 
" అవున్ా.. ఒక వీడియ్య వాట్ా్ప్ పింప సుూ న్ాా  చూడు .." అని , వాళ్ళుదుర్ూ 
శృింగార్ింలో మ నిగి తేలన వీడియ్య ని ఆమెక  పింప ించాడు.  
కాసేపట్లో  ఆమె నుిండి సమాధానిం వచ్చిింది.  " నీక  దిండిం ప డతాను.. ఏదో  
ర్కింగా మనీ ఎడజస్ూ చేసాూ ను " అని. శాడిస ూక్స గా నవువక న్ాాడు సురేష్ . 
కొనిా రోజుల తరావత ఆమె కాల్స చేస  ఊరి చ్చవర్ ఉనా ఒక మామిడి త పు దగార్క ి
ర్మమని , డబ బ తీసుక  వసుూ న్ాాని చెప పింది. వెింట్నే్ ఆమె చెప పన సాపట్ కి 
వెళాుడు సురేష్.  
కానీ ఆమె రాలేదు . కాల్స చేసేూ  " వసుూ న్ాా.. వెయిట్ చెయిే..న్ా ప్ో ా బోెింస్ న్ాక  
ఉింట్ాయి కదా .." అని రిపోయ్ ఇచ్చిింది. సాయింకాలిం చీకట్ుో  



మ సుర్చక ింట్ుిండగా ఒక బేగ్స త  వచ్చిింది.  
" డబ బ తెచాివా ..." ఆతిాంగా అడిగాడు ఆమెను చూడగానే్  
" తెచాిను ..అయిన్ా నీత  కొించెిం మాట్ాో డాల .." అింది 
" తెచాిను ..అయిన్ా నీత  కొించెిం మాట్ాో డాల .." అింది 
" చెపుప.."  
" ఆ వీడియ్య మళీు ఎక్డా కనపడకూడదు.. అది చూసేూ  న్ా భర్ూ ననుా 
చింపేసాూ డు.. "  
" అలాగే ..డబ బ ఇవువ .." అన్ాాడు  
ఆమె బేగ్స లో నుిండి డబ బ తీసుూ నాట్ుూ  నటి్సూూ  సడన్ గా చ్చనా కత్రూ  బయట్క  
తీస  అతని ీ ద దాడి చేస ింది.  
ఇలాింటి్ది మ ిందే ఊహ ించ్చన సురేష్ ఒడుపుగా తప పించుక ని , ఆమె చేత్రని 
వెనకి్ త్రప ప గట్ిూగా  పట్ుూ క న్ాాడు. కత్రూ   ఆమె చేత్రలో నుిండి జారిప్ో యిింది.  
కానీ సురేష్ ఆమనెి వదలాలనుకోలేదు. గ ింత  ప సకడిం  మొదల  ప ట్ాూ డు. 
ఆమె గిింజుకోసాగిింది. అయిన్ా వదలేో దు సురేష్. కాసేపటి్క ి ఆమ ె ప్ాాణాల  
అనింత వాయ వులోో  కలస ప్ో యాయి. అచేతనింగా పడిప్ో యిింది. ఆమె శవానిా 
అలాగే ఈడుిక ప్ో యి బాగా లోపల ప్ాతబడిన బాిడ లో పడేసాడు. ప ైన 
ఎిండుట్ాక ల  , పులోల  కప ప తగలబెట్టూసాడు.  
తరావత డబ బ తీసుక ని అక్డి నుిండి వచేిసాడు.  
ఆ కేసు గ రిించ్చ నూేస్ ఏమెైన్ా వసుూ ిందేమో అని చాలా కాలిం చూసాడు కానీ 
ఎిందుకో ఎట్ువింటి్ వార్ూల  లేవు. కొింత కాలానికి అతను కూడా ఆ ిడషయిం 
మరిిప్ో యాడు. "  



అదీ జరిగిన క ైరిం. పసాుూ తిం ...ఈ సింఘట్న గ ర ూ చ్చినిందుక   క్షణకాలిం 
భయపడాు డు . మళీు న్ార్మల్స అయిప్ో యాడు. రోజింతా ఎలా ఎింజాయ్ చెయాేలా 
అని మారాా ల  వెదుకో్సాగాడు. 

         * * *  
 
ర్మే..ఇింట్లో  చాలా పదుత్ర గా ఉింట్ుింది. ఆమె భర్ూ రాజేష్  క   దుర్దృషూవశాత ూ  
ఒక ఏకి్డెింట్ లో వెనుామ క దెబబత్రింది. బెడ రిడెన్ . వృదుు ల ైన అతాూ  మామల . 
సూ్ల్స కి వెళళు ఒక కొడుక . కోటి్ ఆశలత  ప ళ్ళు చేసుక ింది. ఆమె తలోదిండుాల  
చాలా పేదవార్చ. కట్ాిం ఇచుికోలేక ఆమెను ప ళ్ళుపేర్చత  వదిలించుక న్ాార్చ. 
అదుుతమెైన ఆమె అిందానిా చూస  ఇషూపడి రాజేష్  ప ళ్ళు చేసుక న్ాాడు. సవరా్ 
సుఖాలని అనుభిడించార్చ. ఒక ప లాో డు పుట్ాూ క ిడధి వక్రకరిించ్చింది. ఏకి్ డెింట్ క ి
గ ర్యి మించిం ీ ద పడాు డు. క ట్ుింబ భార్ిం మొతూిం ర్మేీ ద పడిింది.  
ఎవరి దావరాన్ో పరిచయిం అయిన సురేింద ాఆమ ెఅిందానిా చూస  , ఎపపటి్క ైన్ా 
పనిక ి వసుూ ిందని తలచ్చ జాబ్ ఇచాిడు. ఆ జాబ్ దావరా వచేి జీతిం ీ దనే్ 
క ట్ుింబిం నడుసోూ ింది.  
ఆఫీసులో ర్మేను సురేింద ా స పషల్స గా టీ్టా్ చేసేవాడు. ఫ స లట్ీస్ కూడా కొించెిం 
ఎక ్వే కలపించాడు మిగతా ఉదోేగ ల కింట్ట. మొదట్లో  ర్మేక  ఈ స పషల్స 
టీ్టా్ మెింట్ అర్థిం కాలేదు.  
 
ఒక రోజు ర్మేను లేట్ గా ఉిండమన్ాాడు  సురేింద.ాఆశిర్ేప్ో యిింది  ఆమె.  
 నె్మమదిగా ఆమెను సీ ప ించాడు సురేింద.ా వెనక నుిండి చేత ల  చాచ్చ ఆమెను 



క గలించుక న్ాాడు. ిడపరీతింగా ష్ాక్స అయిింది ర్మే.  
 
" సార్క .. వదలిండి పోీజ ..అిందుకే ఆగమన్ాారా .." అని ఏడవసాగిింది.  
" చాలా అిందింగా ఉన్ాావు....ఈ అిందమింతా వృధా అవవకూడదు.. పోీజ ఒపుపకో 
" అని బతా్రమాలాడు సురేింద ా
" పోీజ సార్క ..ననుా వదిల యేిండి " అని అతనిా ిడడిప ించుక ని , హేిండ బేగ్స 
తీసుక ని గబ గబా వెళ్ళుప్ో యిింది.  
 
 " వెళళు ...మళీు నువేవ వసాూ వు " అని కూర ర్ింగా నవువక న్ాాడు సురేింద.ా  
 
ఆ రాతా్ర.. ఒింట్రిగా ఆలోచ్చించ సాగిింది ర్మే. ఆమెక  ఎిందుకో తన బాలేిం 
గ ర ూ చ్చిింది. ఆన్ాట్ి జాా పకాల  ఒక్సారిగా ఆమె కళుమ ిందు కదిలాయి                                 
     * * * 
బాగా వెనకబడిన పల ో ట్టర్చ అది. తెలోవారాక ఒక ఆరీూసీ బస్ పడుతూ లేసూూ  
వచ్చి ఆగిింది ఆ ఊళళు . చేత్ర లోని సించీ త  నె్మమదిగా  బస్ దిగాడు రాయ డు. 
నిదానింగా నడుచుక ింట్ట ఊళళో కి కదిలాడు.  
అతని రాక ను దూర్ిం నుిండి  చూస న ర్మే" అమామ ..ప ద న్ానా వసుూ న్ాాడు 
" అని తలోత  చెప పింది.  
" సరే.. " అని చెప ప వింట్గదిలోకి వెళ్ళుప్ో యిింది కమలమమ.  
రాయ డు ఇింట్లో కి రాగానే్ " బాగ న్ాావా అన్ాాయాే.. " అని పలకరిించాడు 
వెింకట్యే.  



" బాగ న్ాాను రా.." అని సమాధానమిచ్చి కూర్చిన్ాాడు రాయ డు.  
" బాగ న్ాారా బావగార్ూ.." అని గాో సు త  మించ్చ నీళళు ఇచ్చిింది కమలమమ.  
నీళళు తాాగి గాో సు ఆమె చేత్రకి ఇచాిడు.  
వచ్చిన ిడషయిం చెపపసాగాడు. " తమ మడూ.. ఈ సారి పింట్ల  బాగా పిండ 
లేదు. నీక  తెల సుకదా ...మధేలో  వానల  దెబబతీసాయి.. ప దుగా రాబడి 
లేదు. నీ వింత గా ఇవవడానికి ఇదే మిగలిింది " అని వెింకట్యే చేత్రలో కొనిా 
డబ బల  ఉించాడు.  
" అదేింట్నాయాే.. పతాీసారి ఇలాగ ే చెబ త న్ాావు .." నె్మమదిగా అన్ాాడు 
వెింకట్యే 
" అింట్ట ఏింట్ాా  నీ ఉదేుశేిం....నే్ను నినుా మోసిం చేసుూ న్ాాన్ా .."  
 వెింకట్యే నిశాబుింగా అయిప్ో యాడు. కాసేపు అయాేక ఏదో మూల గ క ింట్ట 
వెళ్ళుప్ో యాడు రాయ డు.  
కమలమమ వచ్చి " అదేింట్ిండీ ..ఆ ప్ లిం పనే్దో మనమే చేసుక ిందాిం అని 
చెపపలేకప్ో యారా.. ఇలా లాభాలనీా తీసుక ని మనక ి ఇలా మ ష ూ  వేసుూ న్ాాడు 
ీ  అనాయే.." అింది 
" అింత సతాూ  న్ాకే ఉింట్ట మనకి ఈ బాధలనీా ఎిందుక  " అని మూలగాడు.  
" ఏింట్ల ఈయన ..ఎింత చెప పన్ా మార్ర్చ.." అని ిడసుక ్ింట్ట వింట్గదిలోక ి
వెళ్ళుప్ో యిింది. ఈ ఎప సో డ అింతా డీప్ గా అబజర్కవ చెయేసాగిింది ర్మే. ' తమ 
వాట్ాగా వచ్చిన ప్ లానిా ప దన్ాన్ేా సాగ  చేసుూ న్ాాడు. ఏదో  కొింత స మ మ 
మొహిం ీ ద మ ష ూ  గా ిడదిలసుూ న్ాాడు. అలా  ప్ లిం ీ ద వచ్చిన డబ బల   
తమ అపుపలకి, బతాకడానికి ఏ మాతిాం సరిప్ో వు. అయిన్ా న్ానా న్ోర్చ మెతూని 



వాడు. అమమ మాతమాే ఏదో కిిందా ీ ద పడి సింసారానిా గ ట్ుూ గా లాకొ్సుూ ింది ' 
అనుక ని అర్థిం చేసుక ింది.  
 
ఒక రాతా్ర ..ర్మేక  నిద ారాక బెడ ీ ద ప్ ర్చో త ింది. ఇింతలో తలో లేచ్చ బయట్క  
వెళుడిం గమనిించ్చింది. ఇది మామూల  ిడషయమే ఆమెకి. రాతా్రళళు ఇింటి్ క ి
కొించెిం దూర్ింగా ఉనా దడి లోకి వెళ్ళు లఘ శింక తీర్చిక ని వచేిసూూ  ఉింట్ార్చ. 
అయితే ఈ సారి తలో ఎింతసేపటి్క్ రాలేదు. అనుమానిం వచ్చిింది ర్మేక . 
నిదపా్ో త నాట్ుూ  నటి్సూూ  గమనిించసాగిింది. చాలాసేపటి్ తరావత నిశాబుింగా వచ్చి 
మించిం ీ ద వాలప్ో యిింది ఆమె తలో. ఏదో తేడాగా ఉిందని అర్థమెైింది ర్మేక . 
తెలోవారిింది. మామూల గా పనులనీా సాగిప్ో త న్ాాయి. కమలమమ కూడా  
చాలా మామూల గా తన పనుల  తాను చేసుకోసాగిింది. ర్మేఆమె దగారిక ి చేర ి
నె్మమదిగా అడిగిింది " అమామ..రాతా్ర నువువ ఎక్డికి వెళాువు " అని 
ఉలకి్పడిింది కమలమమ. తరావత చ్చనాగా ఏడవసాగిింది .  
" నువువ చ్చనా ప లోిడ.. ఇలాింటి్వనీా నీక  అనవసర్ిం.." అింది 
" మరి నువువ ప దుదానిిడ కదా.. నీక  అవసర్మా.."  
" ఇల ో  గడవాలింట్ట ...ఒక దనుా కావాలింట్ట ఇవనీా అవసర్ిం.. ఇింక పుపడూ ఈ 
పసాాూ వన  న్ా దగార్ తకే  " అని మ గిించ్చింది కమలమమ.  
 
ఆ తరావత ఎపుపడూ అడగలేదు ర్మే. కానీ తమలాింటి్ వాళు బత క  
సజావుగా సాగాలింట్ట ఇలాింటి్ిడ తపపని సరి అని అర్థమెైింది ఆమెకి.  
గతిం లోించ్చ  బయట్పడి...ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిింది ర్మే. ఇింత ప దు  పట్ూణింలో 



బతా క్డాిలింట్ట  తాను కూడా తలో లాగే ...ఇక ఆలోచ్చించలేకప్ో యిింది. ఒక వైెపు 
మించిం  ీ దే పడి ఉనా భర్ూ దుస థత్ర. ఇింకాలోకిం తెలయని కూత ర్చ.. ఇవనీా 
ఆలోచ్చించ్చ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిింది.      
 
మరాాడు ఆఫీసుకి వెళుగానే్ ...సురేింద ాకబేిన్ లోకి వెళ్ళుింది.  
" ఓహ ..బేబీ ..కమాన్ ..కమాన్ " అింట్ట మొహిం చాట్ింత చేసుక న్ాాడు 
సురేింద.ా  
 
 " సార్క ..ీ క  గ డ మోణిింగ్స చెబ దామని వచాిను సార్క .." క ల క తూ చెప పింది 
ర్మే.  
 " సో  సీవట్ ...వెరీ గ డ మోణిింగ్స ..." అని నవువతూ  "...నీక  ఏిం కావాలన్ాా 
చెపుప ...మొహమాట్పడక .. మిగతా ిడషయాల  సాయింతిాం అిందర్ూ 
వెళ్ళుప్ో యాక ఏకాింతింగా మాట్ాో డుక ిందాిం " అన్ాాడు హుష్ార్చగా.  
" ఓకే సార్క ..అలాగ ే.." అని నవువతూ బయట్క  వచేిస ింది.  
" మొతాూ నికి దారోో కి వచ్చిింది " అని హాయిగా నవువక న్ాాడు సురేింద.ా  

   * * *                             
ప ళుయి నె్లరోజులయిింది.  
 పరిమళక  రోజు గడవడానిక ిజాబ్ ఉింది. సురేష్  క ిఅలాింటి్దేీ  లేదు. త్రనడిం 
, ఎింజాయ్ చెయేడిం . ఇదే పని. వేరే వాేపకిం లేదు.      
ఆఫీసుక  చేర్చక న్ాాక సీట్లో  కూర్చిని ఆలోచ్చచసాగిింది పరమిళ. ప ళ్ళు చేసుక ని 
తపుప చేసాన్ా అని ఒక క్షణిం బాధపడిింది. ' పేర్స ైట్ ' అనా పదానికి పతా్రర్ూపిం 



' సురేష్  '. తన సింప్ాదన ీ ద బతాకడిం అలవాటైె్ప్ో యిింది అతనికి. ప ైగా ' భర్ూ 
' ననా అహింకార్ిం. ఆఫీసు నుిండి ఇింటి్కి కొించెిం ఆలసేింగా వెళ్ళతే సవాలక్ష 
పశాాల  అడుగ తాడు. అనుమానిం. తన ఇనీఫీరయిారిటీ్ ని 
కప పపుచుికోవడానికి మాట్లత  హ ింస ించ్చ చింపేసూూ  ఉింట్ాడు. ..కానీ పతా్ర 
క ట్ుింబిం లోనూ ఇలాింటి్ సమసేల  ఉిండనే్ ఉింట్ాయి. ఏదో  ర్కింగా 
సర్చు క ప్ో తేనే్ బెట్ర్క ! అనుక ని గాఢింగా నిట్టూ రిి పని చేసుకోవడింలో 
నిమగామెైప్ో యిింది.  
ఒక రోజు…సాయింతిాం ఆఫీసు నుిండి ఇింటి్కొచేిసరిక ి ఇింటె్ర ాట్ మ ిందు 
కూర్చిని స క్స్ స ైట్ ల  చూసుూ న్ాాడు సురేష్ . పరమిళని చూడగానే్ అిడ కోో జ 
చేస  " ర్ిండి మేడిం...కొించెిం చాయ్ ప టి్ూ  ఇవవిండి " అని ఆర్ుర్క వేసాడు. ఒళళు 
మిండిప్ో యిింది పరమిళక  . ప్ దుు టి్ నుిండీ ఇింట్లో నే్ ఉన్ాాడు , తను రాగానే్ 
పాేమ గా కాఫీ కలప  ఇవవలేడా ? తాళ్ళ కట్ిూన మొగ డిని అనా ప్ గర్చ. అత్ర కషూిం 
ీ ద కోప్ానిా కింట్లా ల్స చేసుక ింది.  
బాతూాిం కి వెళ్ళు ఫ ాష్ అప్ అయి వచ్చి స ూ వ వెలగిించ్చ ప్ యిే ీ ద టీ్ గిన్ెా 
ప టి్ూింది. కాసేపట్లో  చాయ్ క త క తా ఉడక సాగిింది కోపింత  ర్గిలప్ో త నా ఆమ ె
మనసు లాగే !  

* * * 
అిందమెైన సాయింతిాం..చలోటి్ గాల ల  వీసుూ నా వేళ ... 
గ స్ూ హౌస్ లో రిలాకి్ింగ్స గా ర్మేకోసిం వెయిట్ చేసుూ న్ాాడు సురేింద.ా నీట్ గా ర్డ ీ
అయి శృింగార్ పుర్చష డిలా ఉన్ాాడు. అతని చేత్రలోని గాో సులో ఉనా ఖరీదెైన 
మదేిం గమమతెతూన కిక్స ని ఇసోూ ింది. కాసేపట్లో  ..అతని ఎదుర్చ చూపుల  



ఫ్లించ్చనట్ుూ  ...ర్మేవచ్చిింది. శృింగార్ దేవతలా ఉనా ఆమనెి చూస  సూన్ 
అయిప్ో యాడు సురేింద.ా ఆడది వలచ్చ వచ్చినపుపడు మరిింత అిందింగా 
ఉింట్ుిందని అతనికి అర్థిం అయిింది.  
మృదువుగా ఆమెని క గలించుక న్ాాడు. " ఆగిండి ..అింత తొిందర్ దేనికి " అని 
చ్చనాగా ిడడిప ించుక ింది ర్మే.  
" అబాబ.." అింట్ట గాో సు లోని మధువు చపపరిించాడు.  
ర్ూమ లో చలోటి్ ఏసీ ...మతెూకి్ించే ప ర్ూఫీయిం వాసన వాతావర్ణానిా మరిింత ర్కిూ 
కట్ిూసుూ న్ాాయి. అతని కి దగార్గా వచ్చిింది ర్మే.  
నె్మమదిగా ఆమనెి బెడ ీ ద శయనిింపజేసాడు.  అతని చేత్ర వేళళు మేజికల్స గా 
ఆమెను ిడవసూ నీు చెయేసాగాయి. క్షణాలోో  ఆమె అదుుత స ిందర్ేిం 
బయట్పడిింది. కళళు ిడప్ాపరిి అలా చూసూూ  ఉిండిప్ో యాడు. చాలా గ పప 
అిందగతెూ  ఆమె. శరదుగా చెకి్న శ్లపిం లా ఉింది. మ ట్ుూ క ింట్ట కిందిప్ో యియలా ఉనా 
శరీర్ ఛాయ. మిసమిసలాడ ే అిందిం. తన పింట్ పిండిింది అనుక ని 
సింబర్పడిప్ో యాడు సురేింద.ా నె్మమదిగా ఆమెను ఆకరమిించుక న్ాాడు. ఆమెను 
అనుభిడసూూ  ఆనిందలోకింలో ిడహరిించసాగాడు. ఆ మెైకిం లో ర్మేకార్చసుూ నా 
కనీాళళు అతనికి కనపడలేదు . అిడ బెడ లో ఇింకిప్ో యాయి. ఆ ిడధింగా అతనిక ి
ల ింగిప్ో యిింది ర్మే. తదావరా అతని నుిండి ఆరిథక సహాయిం ప్ ిందసాగిింది. 
తను న్ాశనిం  అయిప్ో యిన్ా పరావలేదు.. తన క ట్ుింబిం మాతిాం బాగ  పడాలని 
ఆశ్ించ్చింది..అింతే ! 

           * * *  
గేట్ెడ కమూేనిటీ్  లో ... 



 
తన ర్ూమ లో కూర్చిని మొబైెల్స లో చాట్ చేసుూ న్ాాడు శర్త్ . గ ర ిండ ఫ్ోో ర్క లో ఉనా 
తలోదిండుాల  కర్చణ ,అర్చణ్ అతని గ రిించ్చ నిర్ింతర్ిం ఆలోచ్చసూూ  ఉింట్ార్ని, తన 
నిరో్క్షేపు పవార్ూన వాళుకి బాధ కలగిసుూ ింది అనా సపృహ కూడా లేదు అతనికి. 
తనకో పపాించిం కావాల.. అిందులో తను, తను అనుమత్రించే వాళళు మాతమా ే
ఉిండాలని అనుక ింట్ట ఉింట్ాడు. ఈ వయసులోనే్ అతనికి ప ైవీసీ కావాల. దానిక ి
ఎవర్ూ భింగిం కలగిించకూడదు.  
ఇింతలో చ్చనా శబుిం అయిింది. ఉలకి్పడి చూసాడు శర్త్ . కిట్ిక ్ ర క్ ీ ద 
న్ాక్స చేసుూ నా చపుపడు. బెడ దిగ ి వెళ్ళు చూసాడు. ఆశిర్ేింగా అక్డ ..బయట్ 
ఒక అమామయి ...కిట్ిక్కి వేలాడుతూ.. 
" నే్ను లోపలకి రావాల...ఓప న్ చెయ్ " అని అడుగ త ింది.  
ఒక్ క్షణిం ఆల చ్చించాడు. ఆ అమామయి చాలా అిందింగా ఉింది. అిందుకే చాన్్ 
తీసుక ిందామనుక న్ాాడు. డోర్క ఓప న్ చేస  ఆమెను లోనికి ఆహావనిించాడు .  
లోనికొచాిక " థాింక్స్ " అింట్ట అక్డే ఉనా బో టి్ల్స లో నీళళు గట్ గట్ా తాాగ ి
బెడ ీ ద పడిప్ో యిింది. తరావత నిదలాోకి  జార్చక ింది. ఆమెను డిసూర్కబ 
చెయేదలచుకోలేదు శర్త్.  
నిదానింగా ఆలోచ్చించ సాగాడు.  
' చూడట్ానికి అమామయి చాలా బాగ ింది...ఏదో  ర్కింగా ల ైన్ లో ప టి్ూ  
అనుభిడించాల ' అని అనుక న్ాాడు. ' ప ైగా.. తన ర్ూమ లోకి ఎవవర్ూ రార్చ.. 
సో  ఏ ప్ో ా బోెమూ ఉిండదు ' అని హేపీగా ఫీల్స అయాేడు.  కొింత కాలిం కిరతిం 
కనపడక ిండా ప్ో యిన అమామయి తనే్ అని, ఆమెను కిడాాప్ చేస న సురేష్ 



బిందీ లో నుిండి తప పించుక ని ప్ారిప్ో యి వచ్చిింది  అని అతనికి తెలస ే
అవకాశిం లేదు. ఆమెను అనుభిడించాలని తపుపగా ఆలోచ్చసుూ న్ాానని, అది 
మరిింత పమాాదకర్ిం అని ఆ క్షణిం లో తెలీదు శర్త్ కి.   
                     * * * 
ఆ రాతా్ర... 
బెడ ర్ూమ లో మించ్చ మూడ ీ ద ఉన్ాాడు సురేష్  . పరిమళ చాలా సింత ష 
పడిింది. కనీసిం ఈ అవసర్ిం కోసమెైన్ా  తన భర్ూ తనని ఆ కాసేపు పాేమగా 
చూసుక ింట్ాడనా ఆశ !  
బాగా తాగి మతెూకి్  ఉనాసురేష్  పరిమళని దగార్క  తీసుకొని పాేమగా నిమిరాడు. 
పులకిించ్చప్ో యిింది ఆమె. నె్మమదిగా ఆమెని ిడవసూ నీి చేసాడు. వాతావర్ణిం 
వేడెక్ సాగిింది.  
" రోజూ ఒకే లాగ చేసుక ింట్ట ఏిం బాగ ింట్ుింది...కొించెిం వెర ైటీ్ టైె్ ీ చేదాు మా ? " 
మత ూ గా అన్ాాడు.  
" వెర ైట్ీ అింట్ట ఏమిటి్ ? ఇపుపడు మన స క్స్ ల ైఫ్ బాగానే్ ఉింది కదా ? " 
అమాయకింగా అడగిిింది. 
అతడు తనక  ఏిం కావాలో చెప్ాపడు. అవనీా నీల చ్చతాాలోో  చూప ించే స క్స్ 
పదుత ల . జుగ ప్గా అనిప ించ్చింది ఆమెక.ి  
' అట్ువింటి్ిడ న్ాక  ఇషూిం లేవు ' అని దృఢింగా చెప పింది. ఆమె చెింప చెళళు 
మనిప ించాడు సురేష్ . ఏడుసూూ  ఏడుసూూ  అలాగే నిదపా్ో యిింది పరమిళ.  
రాతా్ర పనె్ాిండు దాట్ిింది.అింతట్ా నిశాబుిం.  అసహనింగా అట్ట ఇట్ట పచార్చో  
చేసుూ న్ాాడు సురేష్ . కోరకి తీర్క చ్చరాగాా  ఉిందతనికి. మత ూ  దిగపి్ో యిింది . ఫ ాజ 



లో నుిండి ిడసీ్ బో టి్ల్స తీస  గాో సులో ప్ో సుక న్ాాడు.  కొించెిం కొించెిం స ప్ చేసూూ  
ఆలోచ్చించసాగాడు. పరిమళను ప ళ్ళు చేసుక ింట్ట డబ బ , సుఖిం ర ిండూ 
దొర్చక తాయనుక న్ాాడు. కానీ తను అనుక నాట్ుో  జర్గడిం లేదు. ఈ మధే 
మరీ త్రర్గబడుత ింది అనుక ింట్ట మిందు కొట్ూ  సాగాడు. ఇింతలో ఏదో శబుిం 
అయిింది. ఎవరో మనిష  నడుసుూ నాట్ుో  అనిప ించ్చింది. కళళు నుల మ కొని 
చూసాడు. ఏదో  పలచటి్ ఆకార్ిం. చ్చతిాంగా అది ఒక మగాడిది. అదిరి పడాు డు . 
కొింపదీస  దొింగమేో అనుక న్ాాడు. లేచ్చ దాని దగార్క  వెళాుడు . చ్చతిాంగా అద ి
అదృశేిం అయిప్ో యిింది. ఒక్సారి గ ిండె ఝల ో  మింది అతనికి. వెనకి్  త్రరిగ ి
చూసేూ  ఎదుర్చగా ఆ ఆకార్ిం నిలబడి ఉింది. కానీ మొహిం సపషూిం గా కనపడట్ిం 
లేదు. అసపషూింగా ఏదో గ ణ గ తూ ఆ ఆకార్ిం సురేష్  ని బలింగా ప ైకి లేప  
ిడస రేస ింది. గట్ిూగా కేక ప టి్ూ  ఎగిరి అవతల పడాు డు. అతడి అర్చపులకి పరిమళ 
పర్చగ త ూ క ింట్ట వచ్చిింది.  
" ఏమెైిందిండీ ? ఏిం జరిగిింది ? " ఆదురాు గా అడిగిింది. సురేష్  కి మత ూ  
నె్మమదిగా వదల సాగిింది. తల ిడదిలించ్చ " ఏిం లేదు...నువెవళ్ళు పడుకో " అని 
చెప్ాపడు. ఆమె వెళాుక కూర్చిని ఆలోచ్చించాడు.ీ ద కొిండింత బర్చవు పడినట్ుో  
ఒళుింతా న్ొపుపల .  తను మత ూ  లో ఉనాది వాసూవమే అయిన్ా జరగిిింది 
గ ర్చూ ింది. ఎవరిది ఆ అకార్ిం? మనిష దా లేక ఆతమదా ? ఎన్ోా సిందేహాల . 
ఆలోచ్చసూూ  అలాగే నిదలాోకి జార్చక న్ాాడు.  

      * * *      
ప్ దుు నా ఆఫీసు అవర్క్.  
కింపూేట్ర్క మ ిందు కూర్చిని పని చేసుక ింట్లింది పరమిళ.  



" హాయ్ ! ...హౌ ఆర్ూే ? "  అింట్ట వచ్చిింది ఫ ాిండ సుధ .సమాధానిం 
చెపపక ిండా మౌనింగా ఉిండిప్ో యిింది పరమిళ. ఏదో  తేడా అయిిందని అర్థమెైింది 
సుధక . లించ్ టైె్మ లో అడిగి తెల సుకోవాలనుక ింది. అింతవర్కూ ఓప క 
పటి్ూింది.  
లించ్ లో ... 
" చెపపవే ఎిందుకింత మ భావింగా ఉన్ాావు ? ఏిం జరిగిింది ? " అడిగిింది సుధ. 
ఒక్  సారగిా ిడపరీతమెైన దుఖిం కలగిింది పరిమళక . మించు కరిగి నట్ుో  ఆమ ె
గ ిండెలో గూడు కట్ుూ క నా బాధ కనీార ై కర్గడిం ప్ాార్ింభించ్చింది. 
ఆశిర్ేప్ో యిింది సుధ. ప ళ్ళు చేసుక న్ాాక ల ైఫ్ ఎింజాయ్ చేసుూ ిందని అనుక ింది. 
కానీ పరిస థత్ర వేత్రరేకింగా ఉింది.  
" నువువ ఏడుసుూ ింట్ట న్ాక లా అర్థమవుత ింది...ిడషయమేింట్ల చెపుప ? "  
" న్ా జీిడతిం మళీు సమసేలోో  పడిింది...సురేష్  ఒక స క్స్ శాడిస్ూ  ! పేర్స ైట్ ! 
రోజూ న్ాక  నర్కిం చూప సుూ న్ాాడు " చ్చనాగా చెప పింది.  
" మెైగాడ ! వాడు పాేమిసుూ న్ాానని ధైెర్ేింగా చెప పనపుపడే అనుక న్ాాను ...ప దు  
మ దుర్ని ...అయిన్ా ఇపుపడేిం చెయేలేిం , అతనిలో మార్చప కోసిం 
పయాత్రాించడిం తపప " ఓదార్చపగా అింది. కళళు త డుచుక ింట్ట మామూల గా 
అవడానిక ి పయాత్రాించ్చింది పరమిళ. ఆఫీసు ిడషయాల  మాట్ాో డుక ింట్ట 
నె్మమదిగా ఇదుర్ూ లించ్ చేయసాగార్చ 

       * * * 
" నీ పేరేింటి్ .." అడిగాడు  శర్త్. 
" ఇపుపడు కాదులే ..సమయిం వచ్చినపుపడు చెబ తాను.. " అపుపడే 



నిదలాేవడింత  బదుకింగా చెప పింది ఆ అపరచి్చత అమామయి  
 " సరే ..కానీ మా ఇింట్లో కి ఎలా రాగలగావు .." ఆసకిూగా అడిగాడు 
 " కొింతమింది ర డీల  ననుా రేప్ చెయేడానికి వెింబడిించార్చ..వాళు నుిండి 
తప పించుకోవడానికి పర్చగ డుతూ ీ  గేట్డె కమూేనిటీ్ లోకి పవేాశ్ించాను.."  
" అదేింటి్ ...మా స కూేరిట్ీ గార్కు నినుా ఆపలేదా.." 
" అబబ..అతనిా మేనే్జ చేసాలే...నీక  అనీా డౌట్ లే .." అింది చ్చర్చకోపింత . 
స ైల ింట్ అయాేడు శర్త్ . ఆమె చెబ త నాది కహానీ అని అర్థిం అవుత ింది. ఏదో 
ప దు  సమసేలోనే్ ఆమె ఉిందని తెల సోూ ింది. నె్మమదిగా ిడషయిం రాబట్ాూ ల 
అనుక న్ాాడు. వీల ైతే ఫ ాిండ రిత్రవక్స ని కూడా ఇిందులో ఇన్ావల్సవ చెయాేల అని 
అనుక న్ాాడు . 
" సరే..సరే..మ ిందు ఫ ాష్ అవువ ..తరావత అనీా మాట్ాో డుక ిందాిం " అన్ాాడు. 
లేచ్చ వాష్ ర్ూమ  వైెపు వెళ్ళుిందామె.  
స ల్స తీస  రిత్రవక్స కి కాల్స చేసాడు.  
" చెపపరా.. " అన్ాాడు రిత్రవక్స 
 " రేయ్ ..నీకో గ డ నూేస్ చెప్ాపల " అన్ాాడు శర్త్ 
" చెపపరా.." ఉదివగాింగా అన్ాాడు రిత్రవక్స 
" అబాబ..ఊరిక ే చెపేపసాూ న్ా.. న్ాక  కావల్ింది తీసుక ని మా ఇింటి్కి రా.. " 
ఊరిసూూ  అన్ాాడు. 
" వచాిక చెపపకప్ో తే చింపేసాూ ను .."  
" చెపపడిం ఏింటి్ ...చూప సాూ ను ...రా..నువేవ ష్ాక్స అవుతావు "  
" అవున్ా..సరే అయితే..డన్ " అని చెప ప ఫో న్ కట్ చేసేసాడు రిత్రవక్స.  



ఇింతలో ఆమ ెవాష్ ర్ూమ  నుిండి రావడింత  వాట్్ప్ చెక్స చేసుూ నాట్ుూ  ఏకిూింగ్స 
చెయేసాగాడు శర్త్. చ్చనాగా నవువక ిందామ.ె  
                    * * * 
" ఏింటి్...మేడిం గార్చ ఈ రోజు అదోలా ఉన్ాార్చ ? " వేింగేింగా అడగిాడు సురేష్ 
. చుర్చగాా  చూస ింది పరమిళ.  
"..అవునులే ఇింట్లో  మొగ డు నచిక బయట్ ర్ింక  మొగ డు ని చూసుకొని 
ఉింట్ావు ...అవున్ా ? " అర్థిం లేక ిండా ఏదేదో వాగ త న్ాాడు.  
అపపటి్కే తాాగి ఉన్ాాడు.  బాధ పడుతూ బెడూాింలోకి వెళ్ళు పడుక ింది పరిమళ. 
తాగ తూ ఆలోచ్చించ సాగాడు సురేష్ . 
' ఏదో  అిందింగా ఉింది , ఒింట్రిగా ఉింది... బాగా అనుభిడించ్చ ... బేవార్క్ గా 
ఎింజాయ్ చేస  …తరావత వదిలించుక ిందాిం అని  పథకిం వేస  ప ళ్ళు 
చేసుక న్ాాడు . కానీ సీన్ రివర్క్ అయిప్ో యిింది. తను చెప పనట్ుో  ిడనక ిండా 
తన ీ దే త్రర్గబడుత ింది. ఇలాగే కొనసాగితే కొన్ాాళుకి తనని బయట్క  
త స యేడిం ఖాయిం. ఏదో  ఒకట్ి చెయాేల. ఏిం చెయాేలా ? ' అని ఆలోచ్చించ 
సాగాడు.స ల్స ఫో న్ తీసుకొని తన ఫ ాిండ ర్ిడకి ఫో న్ చేసాడు.  
" నే్ను రా ...సురేష్  ని " అని చెప ప తన సమసే ిడవరిించాడు. వాడొక 
దిక ్మాలన సలహా ఇచాిడు. అద ి ఆరాతా్రక ే ఇింప ోమెింట్ చెయాేలని 
నిర్ణయిించుక న్ాాడు.  

      * * *  
గేట్ెడ కమూేనిటీ్  లో ... 
అపుపడే సాయింకాలిం చీకట్ుో  మ సుర్చక ింట్ున్ాాయి. కర్చణ , ఆమె భర్ూ 



అర్చణ్ ఇింట్లో  హాల్స లో కూర్చిని టీ్ టైె్ిం ని ఎింజాయ్ చేసుూ న్ాార్చ.  
కర్చణ అింది " శర్త్ మనత  మాట్ాో డట్ిం బాగా తగిాించేసాడిండీ ...వయసులో 
ఉనా క రార డు.. ఎపుపడు ఏ తపుప  చేసాూ డో  అని భయింగా ఉింది "  
అర్చణ్ చ్చనాగా తల పింకిించాడు . " అవును.. అిందుక ే మనిం కూడా కొించెిం 
గమనిసూూ  ఉిండాల.." అన్ాాడు  
" ఎక్డిండీ ...కనీసిం మనలా తన ర్ూమ లోనికి కూడా రానివవడు. గట్ిూగా 
అడిగితే బాధపడతాడని ఆలోచ్చసుూ న్ాాను" బాధగా అింది. ఇింతలో 
రిత్రవక్స వచాిడు.  
" ఆింటీ్ ...ఒక సారి శర్త్ ని కలవాల " అని అడిగాడు.  
" సరే బాబూ ..ప ైన ర్ూమ లో ఉన్ాాడు ..వెళళు .." అని ఆగ ి"..ఏింటి్ పని .." 
అింది  
" సబెజక్సూ లో కొనిా  డౌట్్ ఉన్ాాయి ఆింటీ్...కాో రిఫ ై  చేసుకోవాల.. శర్త్ చాలా 
ఇింటె్లజ ింట్ కదా.." అని ప్ గిడాడు. మ రసి ప్ో యిింది  కర్చణ. 
 మెటోె్కి్  ప ైన ఉనా శర్త్ ర్ూమ  వైెపు వెళాుడు రిత్రవక్స.  
 
నె్మమదిగా డోర్క ప ైన న్ాక్స చేసాడు. లోపల ఉనా శర్త్ ిడసుగాా  డోర్క ఓప న్ చేసాడు. 
న్ాక్స చేస ింది తలోదిండుాల  అయితే గట్ిూగా త్రట్ాూ లని అనుక ని డోర్క ఓప న్ చేసాడు. 
ఎదుర్చగా ఉనా రిత్రవక్స ని చూస  ల ైట్ గా ష్ాక్స అయి, అతనిా లోపలకి లాగి డోర్క 
కోో జ చేసాడు.  
 " చెపపక ిండా వచాివేింట్ాా.. అయిన్ా మన రాజమారా్ిం ఉింది కదా.. అలా 
రాక ిండా ప దు  బ దిుమింత డిలా మ ిందు నుిండి వచాివా .." అన్ాాడు 



" అపుపడపుపడు అలా రావాలాా.. అది మన మించ్చకే .." ప దు  ఆరిిందలా అన్ాాడు 
రిత్రవక్స. 
రిత్రవక్స ర్ూిం లో స టి్ల్స అయాేక జరగిినది చెప్ాపడు శర్త్ . థిలా్స అయిప్ో యాడు 
రిత్రవక్స.  
" మరి ఆ అమామయి ఏదిరా .." అన్ాాడు 
" డోర్క ీ ద నువువ న్ాక్స చెయేగానే్ చేస ింది ర్ూమ లోక ిపింప ించేసాను. " అని 
చెప ప గ పపగా నవావడు.  
" నువువ గేరట్ రా .." అని మెచుిక న్ాాడు రిత్రవక్స " ..ీ  పేర ింట్్ కి 
తెలయక ిండా బాగానే్ మేనే్జ చేసుూ న్ాావురా.. " " ఆ అదేిం పరావలేదులే.. 
ననుా ఎవర్ూ డిసూర్కబ చెయేర్చ.. అదే మనక  ఎడావింట్టజ .. ప ైగా ఈ అమామయి 
మన రాజ మారా్ిం గ ిండా వచ్చిింది కాబటి్ూ  ఎవరిక్ తెలసే అవకాశిం లేదు.. 
కాకప్ో తే అపుపడపుపడు ర్ూిం క్ోన్ చెయేడానికి వచేి పనిమనిష  త నే్ జాగరతూగా 
ఉిండాల.."  
" నువువ సూపర్క రా " అని ఆరాధనగా చూసాడు రిత్రవక్స.  
శర్త్ వాష్ ర్ూమ  దగార్క  వెళ్ళు " నువువ బయట్క  రావచుి " అని ఆ 
అమామయిని ప లచాడు.  
డోర్క తీసుక ని వచ్చిన ఆ అమామయిని ఆశిర్ేప్ో యి చూసూూ   ' అబబ.. చాలా 
అిందింగా ఉింది ఈ అమామయి ' అనుక న్ాాడు రిత్రవక్స. 
" హాయ్ ...అయాిం రిత్రవక్స .." అని తనని పరిచయిం చేసుక న్ాాడు.  
" హాయ్ .. " అని చెప ప శర్త్ వైెపు చూసూూ  కళళుగరేస ింది. " ..న్ా ఫ ాిండ ...ఏీ  
పరావలేదు " అని చెప్ాపడు శర్త్. 



తరావత మ గ ా ర్ూ సర్దాగా మాట్ాో డుక న్ాార్చ. శర్త్ ర్ూమ  బయట్క  వెళ్ళు , 
ఇింట్లో  గ ర ిండ ఫ్ోో ర్క లో ఉనా కిచెన్ లో నుిండి సేాక్స్ తీసుకొచాిడు.  
" ఏరా.. రిత్రవక్స నువువ చదువుక ింట్ున్ాార్చ కదా.." అని  తలో అడగడింత  " 
అవునమామ.." అని  చెప ప ప ైకి వచేిసాడు శర్త్. 
 ర్ూమ లోకి రాగానే్ సేాక్స్ త్రన్ాార్చ మ గ ా ర్ూ. కాసేపు టైె్మ  గడిచాక .." నే్ను 
వెళళుసాూ రా ..." అన్ాాడు రిత్రవక్స.  
" వెళళు గానీ ...మళీు వచేిట్పుపడు మన కాల్స చేస  మన రాజ మారా్ిం గ ిండా 
రా.." అని కిట్కి్ వెైపు చూప ించాడు.  
రిత్రవక్స నవేవస  " సరేరా.. కానీ జాగరతూ  " అని చెప ప వెళ్ళుప్ో యాడు.  
డోర్క కోో జ చేసేస  బో ల్సూ ప ట్టూసాడు శర్త్. 

* * *  
రాతా్ర టైె్మ  పనె్ాిండు దాట్ిింది.  
యధాిడధిగా సురేష్  మదేిం మత ూ లో ఉన్ాాడు. పరిమళ దగార్క  పాేమగా 
వెళాుడు . బెడూామ లో పరమిళ నిద ాపట్ూక అట్ట ఇట్ట దొర్చో త ింది.  
" పరిమళా.. డారిోింగ్స " అని పాేమగా ప లచాడు  
క్షణిం సేపు ిడసుూ ప్ో యిింది. స క్స్ అవసర్ిం కోసమ ేతనని పాేమగా ప ల సుూ న్ాాడని 
అర్థించేసుక ని  
" చెపపిండి .." అింది.  
" సార.ీ."  
" ఎిందుకిండీ.." 
" న్ా ిడపరీతమెైన కోర ్ లత  నినుా బాధ ప ట్ాూ ను కదా ..అిందుక  "  



" సరే అిండీ.. అలాింటి్ిడ న్ాక  ఇషూిం ఉిండవు .." అింది 
" అిందుక ే ...మనిం మామూల గానే్ పాేమగా ఎింజాయ్ చేదాు ిం .." అన్ాాడు. 
మ రిస ప్ో యిింది పరిమళ.  
తనే్ కిచెన్ోో క ివెళ్ళు ఫ ాజ లో నుిండి జూేస్ తీస  ర ిండు గాో సులోో  ప్ో స  తీసుకొచాిడు.  
" వుయ్ ిడల్స సాూ ర్కూ ిడత్ జూేస్.. " అని ఒక గాో స్ పరిమళక  ఇచాిడు  
" అబబ..వదుిండీ .." అింది 
" వదుు  అనకూడదు..న్ా బ జిజిడ కదా.."  
కిసుక ్న నిడవ జూేస్ తాగడిం మొదల  ప టి్ూింది.  
" గ డ " అని తను కూడా గాో సు ప దాల దగార్క  తీసుక ని స ప్ చెయేసాగాడు.  
పరిమళక  జూేస్ తాగగానే్ నె్మమదిగా మత ూ  ఎక్డిం ప్ాార్ింభించ్చింది.   సురేష్  
వైెపు చూసేూ  అతను వింకర్గా నవవడిం కనిప ించ్చింది . ' రాస ్ల్స..నినుా 
అనవసర్ింగా నమామను ..' అనుక ని కళళు మూసేసుక ింది.  
‘ హమమయే .. తను పయా్యగిించ్చన మత ూ  మిందు పనిచేస ింది ‘ అనుక ని 
నె్మమదిగా ఆమెని ిడవసూ నీు చెయే  సాగాడు సురేష్  . 
ఒింటి్ ీ ద నూల  ప్ో గ  కూడా లేక ిండా ఉనా పరిమళ ను చూడగానే్ 
ప చెికి్నట్ుూ  అనిప ించ్చింది  అతనిక.ి తన పింట్ పిండిింది అనుక ని ిడకృత ర్త్ర 
కారాేనిక ిస దుిం కాసాగాడు.  
ఇింతలో.. చ్చనాగా ఏదో  శబుిం అవడింత  సురేష్  ఎలర్కూ అయాేడు.  ఎవరో మనిష  
నడిచ్చ వసుూ నాట్ుో  శబుిం. మొదట్ సారిగా భయపడ సాగాడు సురేష్ . కరమింగా ఆ 
ఆకార్ిం అతడి దగార్గా వచ్చిింది.  
" ఏయ్..ఎవడాా నువువ .." అని గట్ిూగా అరిచాడు సురేష్    



" నే్నె్వరో  నీక  అనవసర్ిం..ప చ్చి ప చ్చి వేష్ాల  వెయాేలని చూసావో 
చింపేసాూ ను..జాగరతూ .." అని సురేష్  ని దూర్ింగా ిడస రేస ింది ఆ ఆకార్ిం    
కిిందపడి మూలగాడు సురేష్ . పరిమళ ఒింటి్ ీ ద బట్ూల  కప ప , ఆమె చెకి్ల 
ీ ద నె్మమదిగా సపృశ్ించ్చింది ఆ ఆకార్ిం. చ్చతిాంగా మత ూ లో నుిండి బయట్పడి 
కళళు తెరిచ్చ చూస ింది పరిమళ. అింతలో ఆ ఆకార్ిం అదృశేమయిింది. 
సురేష్  ఇక లాభిం లేదనుక ని బెడూాిం లో నుిండి బయట్క  వచేిసాడు.  
' ఈ ఇింట్లో  ఏదో ఉింది ...దాని గ రిించ్చ తెల సుకోవాల మ ిందు.. లేకప్ో తే తను 
ఏీ  చెయేలేడు ' అని గట్ిూగా నిర్ణయిించుక న్ాాడు .  
వెింట్నే్ స ల్స తీసుక ని ఎవరకిో కాల్స చేసాడు.  
" ఆ... చెపుప " అన్ాార్చ అట్ునుిండి 
" ీ ర్చ న్ాక  అపపగిించ్చన పని అింత ఈజీ కాదు .." అన్ాాడు సురేష 
" అదేింటి్ బ ట్ూలో వేసుక ని ప ళ్ళు దాకా లాకొ్చాివు కదా.. ఈజీ కాదు 
అింట్ావేింటి్ " ఆశిర్ేప్ో యాడు అవతల వేకిూ  
" ీ కేింటి్ ...అలాగే చెబ తార్చ.. ఏదో అదృశే శకిూ ఆమె జోలకి వెళుక ిండా ననుా 
అడుు క ింట్లింది .." భయింగా అన్ాాడు . 
" వాట్ ..అదృశే శకాూ .." అని పగలబడి నవావడు అట్ువైెపు వేకిూ." ...మిందేమెనై్ా 
ఎక ్వైెిందా.."  
 " నే్ను సీరియస్ గానే్ చెబ త న్ాాను.. నమమకప్ో తే ీ  ఇషూిం .." 
" సరే ..సరే ...దాని సింగతేింట్ల చూదాు ిం ..నువేవీ  వరీర కాక  .." అని ప ట్టూసాడు 
అవతల వేకిూ. కస గా ఫో న్ ని పక్క  ిడస రసేాడు సురేష్.    

    * * * 



" కొించెిం నే్ను బయట్క  వెళాుల .." అడిగిిందా అమామయి 
" పరావలేదు వెళళు ..." అన్ాడు శర్త్ 
" ఇపుపడు కాదు ...కొించెిం చీకటి్ పడాు క వెళతాను "  
" అలాగే ..కానీ మళీు వసాూ వా.. అలాగే వళె్ళుప్ో తావా.." ఆశగా అడిగాడు  శర్త్ 
" ఏమో.. న్ా పరిస థత్ర న్ాకే తలెీదు...అవసర్మెైతే మళీు వసాూ ను.." అింది  
తరావత అక్డి నుిండి బయట్పడి రోడుు  ీ దక  వచ్చి ....ఆట్ల ఎకి్  వెళాుల్న 
చోట్ు డైెవీర్క కి చెప పింది. ఆట్ల ర్య్ మని దూసుక ప్ో యిింది.  
 ఆట్ల దిగి.. సురేష్ ప్ాత ఇింటి్ వైెపు కదిలింది. చీకట్ి పడట్ిం వలో ఆమెను 
ఎవర్ూ పటి్ూించుకోవడిం లేదు. ఆ ఇింటి్కి దగారోో నే్ కాపు కాస ింది. కానీ సురేష్ ఆ 
ఇింటి్లో ఉనా జాడల  కనపడుిం లేదు. ఇింకొించెిం దగార్గా వెళ్ళతే మ ిందు 
తల పుకి వేలాడుత నా తాళిం కపప కనిప ించ్చింది. డిజప్ాపయిింట్ అయిింది ఆమె. 
అయిన్ా సరే అతనిా వదలాలనుకోలేదు. హాయిగా ఆడుతూ ప్ాడుతూ ఉనా తన 
జీిడతానిా న్ాశనిం  చేస న అతని అింత  చూడాలని గట్ిూగా నిర్ణయిించుక ింది. 
త్రరిగి అర్థరాతా్ర దాట్ాక రాజ మారా్ిం లో శర్త్ ర్ూమ కి చరే్చక ింది. 
 ఆమె రాకను చూస  సింత షపడిప్ో యాడు శర్త్ . ఆమ ె తనని లవ చేసుూ ిందని 
సింబర్పడిప్ో యాడు.  

   * * * 
సురేష్ సావధానింగా ఆలోచ్చించసాగాడు.  
పరిమళ ను కొనిా కార్ణాల వలో ఇింప ాస్ చేస  ప ళ్ళు చేసుక న్ాాడు. భర్ూ హో దాలో 
ఆమె అిందానిా అనుభిడించాడు. అయితే అతని గమేిం అద ికాదు. వేరే ఉింది. 
కానీ అది నె్ర్వేరాలింట్ట ఆమె గతిం గ రిించ్చ తెల సుకోవాల. 



అిందుకే ఒక సాయింతిాం వేళ ...నె్మమదిగా ఆమె సర్సక  చేరాడు. అతనిా చూస  
ప్ామ ను చూస నట్ుూ  భయపడిింది పరమిళ. 
"పరిమళా నీత  కొించెిం మాట్ాో డాల "  అన్ాాడు 
" చెపుప ఏిం కావాల ? " అనుమానింగా అింది 
" న్ాక  నీ గతిం గ రిించ్చ తెల సుకోవాలని ఉింది " 
" న్ా గతిం గ రిించ్చ చెప్ పదుు  అన్ాావు...ఇపుపడొచ్చి అడుగ త న్ాావెిందుక   ? 
" గట్ిూగా సమాధానిం ఇచ్చిింది 
" లేదు ...ఇపుపడు నీ గతిం గ రిచ్చ నే్ను తెల సుకోవాల ...ిడవర్ింగా చెపుప " 
అన్ాాడు  
' చెబితేనే్ బెట్ర్క ...నచికప్ో తే వదిల వెళ్ళుప్ో తాడు ' అనుక ని నె్మమదిగా చెపప 
సాగిింది . తనక   హరషీ్  త  పరిచయిం అయిన  దగార్ నుిండి మొదల ప టి్ూింది 

* * * 
డిగీర పూరిూ చేస  జాబ్ లో జాయిన్ అయిన్ాక కూడా ...తనను ఒకపుపడు చేర్దీస న 
సోిం ఏరియాలోనే్ ఉిండసాగిింది పరిమళ. రోజూ బసాూ ప్ కి వచ్చి బస ్కి్  ఆఫీసుక ి
వెళుడిం , సాయింతిాం అద ేబసాూ ప్ లో దిగి ఇింటి్కి  రావడిం  ..ఇదే ఆమ ె దిన 
చర్ే. ఆదివార్ిం మాతిాం ...అలా..ష్ాప ింగ్స పేరిట్ బయట్క  వెళ్ళు వచేిది. 
ఒక ఆదివార్ిం అలాగ ే ..రోడుు  పక్న ఉనా ష్ాపులోో  ఏదో ఒకట్ ికొిందామని ...ఆ 
ష్ాపులవైెపే చూసుక ింట్ట వెళళత ింది పరిమళ. ఇింతలో ‘ ..ఓయ్ ...ఓయ్.. 
తపుపకోిండి ..తపుపకోిండి ..’ అింట్ట ఒక య వక డు బైెక్స ని కింట్లా ల్స 
చెయేడానిక ి తింట్ాల  పడుతూ పరిమళ ీ దక  వచేిసాడు. ఆమెను కొదిుగా 
ట్చ్ చేస  కిింద పడిప్ో యాడు. అదిరపి్ో యిింది పరిమళ. వెింట్నే్ అతనిా 



లేవదీస ింది. మోచేత ల  కొట్ుూ క  ప్ో యాయి అతనిక.ి ' అయేయ్యే ..' అింట్ట 
తన చీర్ కొింగ త  అతని ర్కాూ నిా త డిచ్చింది. హేిండ బేగ్స లో ఉనా ఏదో క్రిం తీస  
ఆ గాయాలక ిఎప టో  చేస ింది. 
" చాలా థేింక్స్ అిండీ.." అన్ాాడు ఆ య వక డు. అతనే్ హరీష్.   
" పరావలేదు..కొించెిం చూసుకొని డైెవీ చెయాేల" అని చెప పింది పరిమళ.  
" అలాగ ే అిండీ...న్ా పేర్చ హరీష్..ీ  పేర్చ " అని అడిగాడు. చెప పింది. అలా 
మొదల ైన పరిచయిం చాలా మ ిందుక  వెళ్ళుింది. దానిక ి కార్ణిం హరీష్ 
సత్ీవర్ూన...సీూ లీ పటో్ అతనిక ిఉనా గ ర్విం.  
నె్మమదిగా ఒకర ి పటో్ ఒకర్చ ఆకరిషత ల  అవవసాగార్చ. పరిమళ లాగ ే అతనిక ి
కూడా ఎవవర్ూ లేర్చ. అతని తలో ఈ మధేనే్ చనిప్ో యిింది. ఒింట్రివాడు. త డు 
కోసిం ఎదుర్చచూసుూ నావాడు.   
ఒక న్ాడు ధైెర్ేిం చేస  తన మనసులోని మాట్ను బయట్ప ట్ాూ డు.  
అతనిా కాదనడానిక ి పరిమళక  ఏ కార్ణమూ కనపడలేదు.ఒక 
శుభమ హూరాూ న గ డిలో ప ళ్ళు చేసుక ని ఇదుర్ూ దింపత ల  అయాేర్చ. ఒక 
మించ్చ ఏరియా లో ఇల ో  అదెుక  తీసుక ని  కొతూ  కాపుర్ిం ప్ాార్ింభించార్చ.  
 
తొల రాతా్ర...అిందమెైన రాతా్ర. ! 
అగర త ూ ల పరమిళాల ...మల ో ల సిందడుల ...ఉత ్కత..తడారిన గ ింత  
...ఇవనీా కలస కట్ుూ గా దాడి చేసే ిడచ్చతమాెనై రేయి !  
బెడ ీ ద స గ ా గా కూర్చిింది పరిమళ. ఆమె ని నె్మమదిగా తన క గిట్ 
బింధిించాడు హరీష్.  



" ఇింత అిందానిా న్ా స ింతిం చేస న ఆ దేవుడికి శతకోటి్ విందన్ాల  .." అింట్ట 
ప్ గడూలత  మ ించేసుూ న్ాాడు.  
అిందింగా స గ ా  పడి అతనికి పూరిూగా దాసో హమయిింది పరిమళ. అిందమెైన ఆ 
రేయి కరగిి తెలో వారిింది. అలాింటి్ అిందమెైన రాత ాల  ఎన్ోా కరగిిప్ో యాయి. 
వారిదురిక్ మధురానుభూత లని మిగిలాియి.కాలిం పర్చగ తూ  సాగిింది.  

   * * *  
ఆ రోజు ఆదివార్ిం.  
కిచెన్ లో వింట్ పనుల  చేసోూ ింది పరమిళ. హరీష్  ఇింకా నిదపా్ో త న్ాాడు. రాతా్ర 
చేస న అతని చ్చలప  పనుల  గ ర ూ చ్చి ఆమె ప దాల ప ైన నవువ దోబూచులాడిింది. 
పగలింతా ఎలా ఉన్ాా రాతా్ర మాతిాం తనని చాలా పాేమగా దగారిక ితీసుక ింట్ాడు 
హరీష్ . అర్థరాతా్ర మొదలయియే వారి సర్సాల పయాాణిం తెలోవార్చ  జామ  దాకా 
సాగ తూనే్ ఉింట్ుింది.ఆ తరావత అలస  స లస  నిదపా్ో తార్చ. చ్చనాతనిం నుిండీ 
పాేమ కోసిం ఎదుర్చ చూస న తన మనసు దాహానిా , హరీష్  పూరిూగా 
తీర్చసుూ న్ాాడు.  
 
" అమామ పర్ూ ...ఏిం చేసుూ న్ాావు.." అింట్ట తలో ప ల పు ిడనబడట్ింత  హాలోో క ి
గబ గబా వచ్చిింది. అక్డ ఉనా తలోని చూస  " రా అమామ.. రా.." అింట్ట 
సింబర్పడిప్ో యిింది.  
" అల ో డేడమామ.. " అింట్ట అక్డే  క రీిలో స టి్ల్స అయిింది. 
 " నిదపా్ో త న్ాార్మామ.. స లవు కదా.." అని చెప ప కిచెన్ లోకి వెళ్ళుింది తలోకి టీ్ 
తీసుక రావడానికి. 



టీ్ కపుపత  వచ్చి " చెపపమామ..ఎలా ఉన్ాావు " అింట్ట తలో పక్నే్ కూర్చిింది.  
" బాగానే్ ఉన్ాానమామ...మన శోభ క  కొించెిం ఆరోగేిం బాగ ిండట్ిం లేదు.. 
మనిం కష్ాూ లోో  ఉనాపుపడు ఆశరయిం ఇచ్చి ఆదుక నా మహా తలో.."  
" అవునమామ...మనమే ఆదుకోవాల. ఏ సాయమెైన్ా చేసాూ ను..పరావలేదు. " 
అింది పరిమళ. ఇనత ో  హరీష్  బెడ ర్ూమ  లో నుిండి వచాిడు.  
" అతూగార్ూ బాగ న్ాారా.." అింట్ట మరాేదపూర్వకింగా పలకరిించాడు.  
" బాగ న్ాానయాే.. " అని పాేమగా అింది సాిడతమామ.  
" తలోీ కూత ళళు చాలా కాలానికి కలసార్చ.. తీరిగాా  మాట్ాో డుకోిండి " అని  
నవువతూ బాతూామ లో కి వళెాుడు హరషీ్ . 
కొదిు  సేపు మౌనింగా ఉింది పరిమళ. తరావత " శౌర్ే  సింగత్ర ఏమెైిందమామ..ఆ 
రోజు ఏిం చేసావు...అతను మళీు న్ా జోలక ిరాలేదు " అింది తలోత . 
 " అతను నీ జోలకి ఎపపటి్క్ రాడమామ.. అయిన్ా జరిగపి్ో యిన దాని గ రిించ్చ 
ఇింకా ఎిందుక  ఆలోచ్చసాూ వు.. మరిిప్ో .." అింది సాిడతమామ.  
" సరేనమామ..టి్ఫ న్ ర్డీ చేసాూ ను ..." అింట్ట  కిచెన్ లోకి వెళ్ళుప్ో యిింది  
పరిమళ. కళు నుిండి కార్చత నా కనీాటి్ ని త డుచుక ింది సాిడతమామ. 

* * * 
తమక  ఆశరయిం కలపించ్చ ఒక బతా క ను ఇచ్చిన శోభ హాస పట్ల్స లో ఉిందని తలో 
చెపపడింత  ... ప దు  హాస పట్ల్స కి వచ్చిింది పరిమళ , హరీష్  త  కలస .  
హాస పట్ల్స లో బెడ ప ైన ఉనా శోభ ను చూస  కనీార్చ ప ట్ుూ క ింది.  
సాిడతా్ర " ఊర్చకోమామ.. చ్చనా అన్ారోగేమ ే..తగిాప్ో త ింది " అని ఓదారిిింది. శోభ 
కళులోో  ' తన కోసిం పరమిళ వచ్చిింది ' అనా సింత షిం కనబడిింది.  



సాిడతా్ర "చూడమామ ..ఎలాగూ హాస పట్ల్స కి వచాివు కాబటి్ూ  ..ఒక సారి లేడ ీ
డాకూర్క కి చూప ించుకో " అని సలహా ఇచ్చిింది. తలో ఆ సలహా తనక  
ఎిందుకిచ్చిిందో అర్థమెైింది పరమిళక .  
" ఇపుపడు ప లోలకి తొిందరేిం వచ్చిిందమామ" అని ిడసుక ్ింది.  
" నువువ చ్చనా ప లోిడ..నీక  తెలీదు.. ఏ వయసులో జర్గాల్న మ చిట్ ఆ 
వయసులో జర్గాల ..చూప ించుకో " అని చెప పింది సాిడతా్ర.  
 తలో మాట్ కాదనలేక గ ైనకాలజిస్ూ ని కలస ింది సాిడతా్ర. ఆ డాకూర్క పరిమళను 
చెక్స చేస  ' సమసే ఉింది ...ప లోల  కలగాలింట్ట టీ్టా్ మెింట్ తీసుకోవాల ' అని 
చెప పింది.  
నిరాశగా అనిప ించ్చింది పరమిళక . హరీష్  కూడా డిస ప్ాపయి ింట్ అయాేడు.  
ఇన్ాాళళు తనలో లోపిం ఉిందనుక న్ాాడు. కానీ అసల  కార్ణిం ఇదనా మాట్. 
' పరిమళా.. టీ్టా్ మెింట్ తీసుకో ' అని తన అింగీకారానిా కూడా తెలప్ాడు.  
ఆ రోజు రాతా్ర.. 
ఒింట్రిగా  బాధపడుత నా పరమిళ ను దగార్క  తీసుక న్ాాడు హరీష్ . 
" ఎిందుక  పరిమళా ..డల్స గా అయిప్ో యావు.." పాేమగా అన్ాాడు 
" న్ాక  ప లోల  కలగరేమో అని భయింగా ఉిందిండీ .." అింది  
 " కలగకప్ో తే ఏింటి్.. న్ాక  నువువ ..నీక  నే్ను.."  
భయింగా చూస ింది పరమిళ. " మన పాేమక  ఒక పతా్రర్ూపిం కావాల కదా.." 
అింది 
" ఏిం పరావలేదు..మన పయాతాిం మనిం చేదాు ిం.. తరావత భగవింత ని దయ. 
అయిన్ా నువేవ న్ాక  ప లోిడ.. ఈ అలోర ిచాలదా " అింట్ట క గలించుక న్ాాడు 



హరీష్ . గ వవలా ఒదిగపి్ో యిింది పరమిళ. 
    *   *   * 

జీిడతిం ఇలా గడచి్చప్ో త నా తర్చణింలో ...పరిమళక  ఒక ష్ాక్స తగిలింది. 
ఏకి్డెింట్ జరిగి  తలో సాిడతా్ర చావుబతా క లోో  ఉిందని తెలస ింది. గ ిండె బదాుల ైన 
ఫీలింగ్స కలగిింది ఆమెక . పర్చగ  పర్చగ న హాస పట్ల్స కి వెళ్ళుింది. తలో ని ఐ.సీ.య  
లో చూస  గ ిండెలిడసేలా ఏడిిింది.  
ఎలగ ైన్ా తలోని బతా్రకిించమని దేవుడిని ప్ాారిథించ్చింది. కానీ ఆమె ప్ాార్థనల  
ఫ్లించలేదు.  సాిడతా్ర త ది శావస ిడడిచ్చింది.  
ఈ సింఘట్న పరిమళ మనసుని పూరిూగా చింపేస ింది. చాలా కాలిం దాకా 
మామూల  మనిష  కాలేకప్ో యిింది. హరీష్  ఆమెని చ్చనా ప లోలా సాకేవాడు. 
అతని సాహచర్ేిం వలో మళీు మామూల  స థత్రక ి వచ్చిింది పరమిళ. వెల గూ 
చీకట్ి లా , ఆనింద ిడష్ాదాల  పక్ పక్నే్ ఉింట్ాయి  అనాట్ుూ  , పరిమళ ను 
టీ్టా్ చేసుూ నా లేడీ డాకూర్క ఒక శుభ వార్ూ చెప పింది. పరిమళ మనసు ఆనింద 
డోలకలోో  తేలయాడిింది. తన భర్ూ క  ఈ ిడషయానిా మించ్చ మూడ లో 
ఉనాపుపడు చెబ దామని అనుక ింది. 
 
ఒక  రోజు హడావుడిగా ఆఫీసులకి ర్డీ అవసాగార్చ ఇదుర్ూ.  
" సాయింతిాం ీ కో గ డ నూేస్ చెబ తాను " అింట్ట ఊరిించ్చింది పరమిళ. 
ఎక ై్టి్ింగ్స గా ఫీల్స అయాేడు హరీష్. ఆ రాతా్ర బెడ ీ ద అతడి చెిడలో చెప పింది - 
ీ ర్చ తిండి ా కాబో త న్ాార్ని. సింబర్ పడిప్ో యాడు హరీష్. పాేమగా ఆమనెి 
దగార్క  తీసుకొని మ దుు ల వర్షిం క రిప ించాడు. సనాగా ఆమె ఏడవ సాగిింది.  



" ఎిందుకా కనీాళళు ? " కింగార్చ పడాు డు 
" పాేమ ిడవాహిం చేసుక న్ాామ . ఇపుపడు తలోని కూడా కాబో త న్ాాను .. 
ఇలాింటి్ ఆనిందకర్ సమయింలో మా అమమ ఉిండి ఉింట్ట ఎింత  సింత ష పడే 
దానిా "  
" ప్ో నీలే ...జరిగిన దానిా మరిిప్ో . న్ాక  నువువ నీక  నే్ను ...అింతే ! బాధ 
పడక  " ఓదారాిడు. కాసేపటి్క ిఆమె న్ార్మల్స అయిింది.  
తరావత వారి మధే జరిగిన శృింగార్ిం ఎబాార్మల్స అయిింది.  
 
జీిడతిం ఎపుపడూ ఒకేలా ఉిండదు. ఉింట్ట అది జీిడతిం అవవదు. సాఫీగా 
సాగిప్ో త నా వార ిసింసార్ న్ౌక ను సుడిగ ిండిం లోకి నె్టి్ూ  వేసే సమసే ఒకట్ ి
వచ్చిింది.  అది - హరీష్ కి ఈ మధే తర్చుగా కనిప సుూ నా అన్ారోగేిం. రోజు 
రోజుక్ చాలా డల్స గా అయిప్ో త న్ాాడు. ఇదీ అని చెపపలేని బాధ.                   
 
డాకూరో్ చుట్టూ  త్రర్గడిం మొదల  ప ట్ాూ ర్చ. అనిా పరీక్షల  చేస న తరావత 
మనశాాింత్రని కొలోగ ట్టూ  ప డుగ  లాింటి్ వార్ూ ఒకట్ి చెప్ాపడు డాకూర్క. ఆ భయింకర్ 
నిజిం పేర్చ కేన్ర్క. అవును, హరీష్ కనే్ర్క త  బాధ పడుత న్ాాడు. అద ి
తెలయగానే్ గ ిండె బదులయిన ఫీలింగ్స కలగిింది పరిమళక . త ఫానులో 
చ్చక ్క నా న్ావలా అలోలాో డిప్ో యిింది. ఒక వైెపు తనకి నె్లల  నిిండుత నా 
సింత షిం ఉన్ాా ఇింకో వైెపు క్షీణిసుూ నా భర్ూ ఆరోగేిం ఆమె క  మనశాాింత్ర 
లేక ిండా చేసేది. భర్ూక  అనిా ర్కాల వైెదేిం చెయిేించ్చింది ..అయిన్ా ఫ్లతిం లేక 
కొింతకాలానికి  హరీష్ ఈ లోకానిా ిడడిచ్చ వెళ్ళుప్ో యాడు. ఆ ిడష్ాదిం ఆమెని 



ష్ాక్స లో దుఖిం లో మ ించెత్రూ ింది. అపపటి్కి పరిమళక  తొమిమదో నె్ల గర్ుిం. 
పసావానికి స దుింగా ఉింది. న్ా అనా వాళళు ఎవవర్ూ లేక ిడల ిడలాో డిప్ో యిింది . 
ఆ టైె్మ లో తనకి ఆసరాగా నిలచ్చింది ఫ ాిండ సుధ మాతమాే . ఎింత  ధైెర్ేిం 
చెప పింది. పసావ సమయింలో తలోలా త డుగా ఉింది. పసావానింతర్ిం పరిమళ 
తీసుక నా ఒక నిర్ణయానికి ఇషూిం లేకప్ో యిన్ా సహకరిించ్చింది. ఆ తదుపరి 
జీిడతానిా ఫేస్ చెయేడానిక ి కావాల్న  ధైెరాేనిా ఇచ్చిింది. అలా …కాలింత  
ప్ాట్ట పయనిించ్చింది పరమిళ. గ ిండెక  తగిలన గాయాిం మానసాగిింది. పీడ 
కలలాింటి్ గతానిా నె్మమదిగా మర్వసాగిింది. శ్శ్ర్ ఋత వు తరావత వసింతిం 
వచ్చినట్ుో  ప్ాాపించ్చక ఆనిందాల  నె్మమదిగా ఆమ ెజీిడతింలోకి రాసాగాయి. అదీ 
ఆమె గతిం .!! 

* * * 
పరిమళ చెప పన ఆమె గతిం  అింతా ిడన్ాాక .... సురేష్  
" మెై గాడ... నీ వెనక ఇింత కథ ఉిందా ? " అింట్ట ఆశిర్ేప్ో యాడు   
" అవును ...నే్ను నినుా మ ిందే అడగిాను న్ా గ రిించ్చ తెల సా అని..కానీ నీవు 
ిడనలేదు " చ్చరాగాా  చెప పింది పరమిళ.  
" అింట్ట చనిప్ో యిన నీ మొదటి్ మొగ డు ఆతమగా మారి ననుా 
హ ింస సుూ న్ాాడనా మాట్ " భయింగా అన్ాాడు 
" ఏమో న్ాక  తెలీదు ...బహుశా అది నీ భమా కావచుి "  
" భమా కాదు..నిజిం. రోజూ హూనమవుత నా న్ా ఒళళు దానికి సాక్షేిం. "  
"సరే ఇక నుిండైెన్ా బ దిుగా ఉిండు, ప చ్చి వేష్ాల  వెయేక  " గటి్ూగా చెప పింది 
" ఏిం చెయాేలో న్ాక  తెల సు , నువువ చెపపక్రేోదు " ిడసుర్చగా చెప్ాపడు . 



సింభాషణ మ గిస ింది. నిద ా పట్ూక రాతిాంతా మిందు కొడుతూ కూర్చిన్ాాడు 
సురేష్  .   

     * * *    
లించ్ బేకా్స లో రిలాక్స్ అవుత న్ాార్చ పరమిళ, ఆమె ఫ ాిండ సుధ.  
" చెపపవే ...ఇపుపడేమెైన్ా మార్చప వచ్చిిందా సురేష్  లో ? " అడిగిింది సుధ. 
చ్చనాగా నిట్టూ రిిింది పరమిళ. " ఏ మార్ూప రాలేదు, ఇింకా దరిదిాంగా 
తయార్యాేడు. ఈ మధే ఇింకో న్ాట్కిం మొదల  ప ట్ాూ డు. న్ా మొదటి్ భర్ూ 
ఆతమ అతడికి కనిప ించ్చ హ రాస్ చేసుూ ిందట్. ఎింతవర్క  నమొమచోి  అర్థిం కావడిం 
లేదు. ఆ వింకత  ననుా మరిింత ట్ార్ిర్క చేసుూ న్ాాడు. " దిగ ల గా చెప పింది.  
" మెై గాడ ! ఇదొక టి్వసాూ  ? " ఆశిర్ేపో్ యిింద్ సుధ. " అయిన్ా వాడికవనీా 
ఎవర్చ చెప్ాపరే ? "  
" వాడే అడిగి తెల సుక న్ాాడు. చెపేపదాకా వదలేో దు "  
" సరే అదీ ఒక ిడధింగా మించ్చదే . కొించెిం భయపడతాడు "  
" ఓకే లే న్ా బాధల  ఎపుపడూ ఉిండేవే కానీ నీ ప ళ్ళు సింగత్ర ఎింత వర్క  
వచ్చిింది ? "  
" ఇింట్లో  సింబింధాల  చూసుూ న్ాార్చ. బహుశా ఫ క్స్ అయిప్ో వచుి . ఏదెైన్ా 
స టి్ల్స అయితే నీక  చెపపక ిండా ఉింట్ాన్ా "  
" ఏమోనమామ ఎవర్చ చెప్ పచాిర్చ...అమామయి గారి మనసులో ఎవర ైన్ా 
రాక మార్చడు ఉన్ాాడేమో నని " గట్ిూగా నవేవస ింది పరిమళ. " అింత సీన్ లేదు 
లేవే " అింట్ట తనూ జత కలప ింది సుధ.  
ఇది జరిగిన కొన్ాాళుకి సుధకి మేరేజ ఫ క్స్ అయిింది. అబాబయి కూడా సాఫ్టూ  వేర్క 



ఇింజనీర్క. మించ్చ అిందగాడు. సుధ సింత ష్ానికి అవధుల  లేవు. పరమిళ త  
కలస  హుష్ార్చగా ష్ాప ింగ్స చేస ింది. నగల  అవీ కొనుక ్ింది. ప ళ్ళురోజు రానే్ 
వచ్చిింది. అింగర్ింగ వైెభోగింగా ప ళ్ళు జరిగిింది. 
" హమమయే ! చక్గా ప ళ్ళు జరగిిింది ...హాయిగా ఎింజాయ్ చెయిే " 
హుష్ార్చగా చెప పింది పరమిళ 
" థాింకూే డాళ్ళింగ్స " అింట్ట నవేవస ింది సుధ.  

    * * *  
ఎపపటి్లాన్ే కాలిం గడిచ్చప్ో తూ ఉింది. సురేష్  పవార్ూనలో కొించెిం కూడా మార్చప 
లేదు. కానీ అపుపడపుపడు ఎిందుకో కొించెిం నిశాబుింగా ఉింట్ున్ాాడు . బహుశా 
త ఫాను మ ిందు పశాాింతత ఏమో ! లేదా ఏదైెన్ా క ట్ ాపనుాత న్ాాడేమో ! 
ఒక రోజు రాతా్ర ... 
మగతగా నిదపా్ో త ింది పరమిళ క  ఎవరో తన ఒింటి్ని సపృశ్సుూ నా భావన 
కలగిింది. ర ిండు చేత ల  ఆమె ఒింటి్ ీ ద కదుల త న్ాాయి. ఎక్డెక్డో 
తడిమి ఆమెలో నిదపా్ో త నా కోర ్లని తటి్ూ  లేపుత న్ాాయి. ఆమ ె కూడా 
వారిించలేదు. అలాగే నిద ాప్ో త నాట్ుో  ఉిండి ప్ో యిింది. నె్మమదిగా ఆ చేత ల  
ఆమె మెడ చుట్టూ  బిగ సుకో సాగాయి. అనుమానింగా కళళు తెరచి్చ చూస ింది. 
ఎదుర్చగా ిడకృతమెైన సురేష్  మ ఖిం. ఆమనెి హతే చేయడానిక ి
పయాత్రాసుూ న్ాాడు. భయింత  గట్ిూగా అరచి్చింది.  
సురేష్  చేత ల  మరిింత బిగ సుక న్ాాయి. ఊప రాడక కొట్ుూ  మిట్ాూ డుత ింది 
పరిమళ. ఇింకాసేపు ఉింట్ట ఊప రాడక చచేిది కానీ ఏిం జరిగిిందో  ఏమో ఎగిర ి
అవతల పడాు డు సురేష్ . వెళ్ళు గటి్ూగా గోడను ఢీ కొట్ాూ డు. నుదుర్చ చ్చట్ిో  ర్కూిం 



కార్సాగిింది.  
" రేయ్ ! ఎవడాా నువువ ...నినుా చింపేసాూ ను " అింట్ట అర్చసుూ న్ాాడు. కానీ 
అక్డ ఎవర్ూ లేర్చ. లేచ్చ నిలబడాు డు. మళీు ఎవరో బలింగా ిడస రేస నట్ుో  
దూర్ింగా ఎగిరి పడాు డు. పరమిళక  అింతా ఆశిర్ేింగా ఉింది. ఊప రి బిగ బటి్ూ 
చూసోూ ింది.  
" ఏయ్ ! పరిమళా చూడు...చచ్చిన నీ మొదటి్ మొగ డు దయేమెై న్ా ీ ద 
దాడి చేసుూ న్ాాడు. ననుా చింపేసాూ డు " అింట్ట హ సీూరిక్స గా అర్చసుూ న్ాాడు 
సురేష్ . ఏిం చెయాేలో త చక చూసూూ  ఉిండిప్ో యిింది పరిమళ. కాసేపటి్క ి
హడావుడి తగిాింది. నె్మమదిగాలేచ్చ వెళ్ళుప్ో యాడు సురేష్ . ఊప రి పీల ిక ింది 
పరిమళ. ' అింట్ట సురేష్  చెప పింది నిజమేననా మాట్. అింట్ట తను చాలా కాలిం 
కిరతిం కిచెన్ లో చూస  ష్ాక్స అయిన ఆకార్ిం తన మొదటి్ భర్ూదే అనా మాట్.  
తన మొదటి్ భర్ూ హరీష్ దయేమెై అతనిా పీడిసుూ న్ాాడు...అదీ తనక  హాని 
చెయాేలని తలప్ో స నపుడు మాతమాే . ' అనుక ని బెడ ీ ద వాలప్ో యిింది.  
హాలోో కి వచ్చిన సురేష్  క రీిలో పడిప్ో యాడు. భయిం అింట్ట ఏమిట్ల తెలస  
వసోూ ింది అతనికి. కానీ పరమిళని ఎక్స్ ప్ాో యిట్ చెయేడిం ఎలా ? ఇదే అతనిక ి
ఉనా ఆలోచన. ఆ ఆలోచనత నే్ స మమస లో క రీిలో వాలప్ో యాడు.  
                     * * *  
సుధక  ఆ రోజు మొదటి్ రాతా్ర.  
ఆమె అలింకర్ణ అింతా పరమిళ దగార్చిండి చూసోూ ింది. సహజింగానే్ అిందగతెూ  
అయిన సుధ మేకప్ లో మరిింత మరెిస ప్ో త ింది. ఆమె భర్ూ కలాేణ్ ఈ అిందిం 
చూసే పడిప్ో యి ఉింట్ాడని నవువక ింది పరిమళ.  



శోభనిం గద ిలో అడుగిడిన సుధను ప్ దిిడ పటి్ూ బెడ దగార్క ినడిప ించాడు కళాేణ్. 
స గ ా త  మ డుచుక ప్ో యిింది సుధ.  
ఆమ ెచుబ కానిా ప ైకి లేప  " అబో బ ...ఇదింతా స గేా.." అింట్ట సర్సమాడాడు 
" ఛీ ప్ ిండి.." అని అతని చేత్రని ిడదిలించ్చింది  
" ప్ మమింట్ట ర్మమని అర్థిం లే .." అింట్ట ఆమెను మరిింత దగార్క ి
తీసుక న్ాాడు. ఆమ ె ప దాలప ైన ఒక మ దిుచ్చి మూడ లోకి దిించాడు కళాేణ్. 
నె్మమదిగా సహకరిించసాగిింది సుధ. వల వల  వీడి చాలా సేపయిింది. మనమధ 
య దుిం మొదల ైింది. వారిదుర ి తనువూ , మనసూ ఒకట్ె ై ఆనింద ప్ార్వశేింలో 
మ నిగితేలార్చ. సింతృప ూ  శ్ఖరానిా చేర్చక న్ాాక అలసట్గా సో లప్ో యార్చ 
ఇదుర్ూ. 

* * * 
సుధ శోభనిం గదిలోకి వెళుగానే్ అక్డి నుిండి తన ఇింటి్కి వచేిస ింది. తల పు 
తీస  లోనికొసుూ ింట్ట - 
" ర్ిండి మేడిం...ర్ిండి ...ఏింటి్ తొిందర్గా వచేిసార్చ. శోభనిం అయియే దాకా వుిండి, 
వీల ైతే వాళుక  కొించె టైె్నీిింగ్స ఇచ్చి రాలేకప్ో యారా ...అసలే మించ్చ 
అనుభవజాురాలిడ కదా ! " అింట్ట అసహేింగా నవవసాగాడు సురేష్ . ఒళళు 
మిండిప్ో యిింది పరిమళక . కానీ కింట్లా ల్స చేసుకొింది.వింట్ చేసుకొని ఏదో 
త్రన్ాాననిప ించ్చ నిదకా పకరమిించ్చింది.  
 
యధాిడధిగా మిందు  ీ ద  కూర్చిన్ాాడు సురేష్ . పగలింతా టీ్వీ , ఇింటె్ర ాట్ 
లత  గడపట్ిం, రాతా్ర కాగానే్ మిందు కొట్ూడిం ఇవే అతడి కార్ేకరమాల . అడిగ ే



వార్చ లేర్చ. పాేమిించ్చ ప ళ్ళు చేసుక నా మొగ డు, ప ైగా ర ిండో మొగ డు. ఏదో 
దయతలచ్చ ప ళ్ళు చేసుక న్ాాడని అిందర్ూ అనుక ింట్ున్ాార్చ.  గ డవ పడితే 
ఇతను కూడా తనక  త డు ఉిండదేమో ననా కార్ణాలత  పరమిళ న్ోర్చ 
తెర్వక ిండా అతడిని భరిసోూ ింది. దానిా అల సుగా తీసుకొని మరిింత 
ర చ్చిప్ో త న్ాాడు సురేష్ .  
 
అర్థరాతా్ర దాట్ుత ిండగా సడన్ గా మలె కవవచ్చిింది పరమిళక . ఎవరో తన 
దగార్గా ఉనా ఫీలింగ్స. జాగరతూ గా పరకిిించ్చ చూస ింది. ఏదో ఆకార్ిం. తనక  మరిింత 
దగార్గా వచ్చి తల ీ ద చెయిే వేస  పాేమగా నిమ ర్చత ింది. ఆమెక  అర్థమెైింది 
అది హరీష్ ఆతమ అని. అలాగ ే వెకి్  ఏడుసూూ  ఉిండి ప్ో యిింది. నిరివకార్ింగా 
చూసోూ ింది హరీష్ ఆతమ.  
 
కాసేపటి్కి సురేష్  నె్మమదిగా ఆర్ూమ లోకి తూల క ింట్ట వచాిడు.  
" ఏయ్ ! ఏింట్ట అలా పడుక న్ాావ ? మొగ డి కోరకి తీరాిలని నీక  తెలీదా ? నీ 
మొదటి్ మొగ డు త  కూడా ఇలాగే చేసేదానివా ? " అర్చసుూ న్ాాడు. నిశాబుింగా 
చూడసాగిింది. బెడ ీ దక  దూకి ఒక్సారిగా ఆమె ీ ద దాడి చేసాడు సురేష్ .  
బితూర్ప్ో యిింది ఆమె. ఇింకా ఏిం చేసే వాడో గానీ హరీష్ ఆతమ అతడిని ిడస ర ి
కొటి్ూింది. క వువన అరచి్చ " రేయ్ ! ఎక్డాా నువువ ...ధైెర్ేమ ింట్ట న్ా మ ిందుక  
రారా " అింట్ట వెరిరగా అర్చసుూ న్ాాడు. హరీష్ ఆతమ సురేష్  ని లాక ్ింట్ట 
హాలోో కి తీసుక ప్ో యిింది. ఒళుింతా హూనిం అయిప్ో యిింది సురేష్  కి. అలాగ ే
క రీిలో కూలబడిప్ో యడు. ఈ సింఘట్న త  హరీష్ క ి తనప ైన ఉనా పాేమ 



సాిందతా అర్థమెైింది పరిమళక . భరత్రకింగా చనిప్ో యిన్ా తన ీ ద పాేమ చావక 
హరీష్ ఆతమ వసోూ ిందని అర్థమెైింది. ఎిందుకో దిగ ల గా అనిప ించ్చ నె్మమదిగా 
ఏడవసాగిింది.   

       * * * 
సుధ తన భర్ూ కలాేణ్ త  ఏకాింత సమయిం గడుపుత ింది.  
" నీ ఫ ాిండ పరమిళ కొించెిం డల్స గా కనపడుత ింది ...ఏింటి్ కార్ణిం ? " ఆసకిూగా 
అడిగాడు కలాేణ్ 
" ఏిం చెపపమింట్ార్ిండీ దాని బాధ . మొదటి్ భర్ూ చనిప్ో తే ర ిండో ప ళ్ళు చేసుకొింది. 
వాడు పర్మ శాడిస్ూ . రోజూ నర్కిం చూప సుూ న్ాాడు. మిింగ లేక కక్లేక బాధ 
పడుత ింది " నె్మమదిగా చెప పింది.  
" ఆహా..అలాగా , సరే అపుపడపుపడు మనిం వెళ్ళు కొించెిం చూసుూ ింట్ట పరిస థత్ర 
న్ార్మల్స అవుత ిందేమో కదా "  
" అవును ీ ర్చ చెప పింది కర్కేూ ! ఈ వీక ిండ ఒక సారి వెళాు మ  " అని చెప పింది. 
ఇదుర్ూ తేలగాా  ఊప రి తీసుక న్ాార్చ.  
 
వీక ిండ రానే్ వచ్చిింది. సుధ భర్ూ త  సహా పరమిళ ఇింటి్కి వెళ్ళుింది. ఎింత  
సాదర్ింగా ఆహావనిించ్చింది పరిమళ. ఇింట్లో కి వచ్చిన అత్రధుల  స టి్ల్స అయాేక 
నె్మమదిగా ప లోలా వచాిడు సురేష్ . ఎింత  ిడనయింగా " బాగ న్ాారా ? " 
అింట్ట ిడష్ చేసాడు. ఆశిర్ేప్ో యిింది పరిమళ. వీడిలో ఈ ట్టల ింట్ కూడా ఉిందా 
అనుక ింట్ట చూసూూ  ఉిండిప్ో యిింది.   
  



అిందర్ూ సర్దాగా కబ ర్చో  చెపుపక ింట్ట భోించేసార్చ. సురేష్  మించ్చ మరాేద 
చూస  ఎింత  ఇింప ాస్ అయాేర్చ సుధ ఆమె భర్ూ కలాేణ్ . ఒక్ క్షణిం పరిమళ 
చెపేపది అబదుమేమో అనిప ించ్చింది. సురషే్  వేకిూతవిం లో ఎట్ువింటి్ లోపమూ 
కనబడలేదు వాళుకి. సర్దాగా గడిప  కాసేపు అయాేక స లవు తీసుకొని 
వెళ్ళుప్ో యార్చ. వాళళు వెళాుక సురేష్  లోని అసల  వేకిూ బయట్క  వచాిడు.  
" ఏింటి్ ...ఆ కలాేణ్ గాడిత  పడి పడి మాట్ాో డుత న్ాావు ? అింత బాగా 
నచాిడా ? " వెట్కార్ింగా అన్ాాడు 
దెబబత్రనాట్ుో  చూస  " ఏిం నినుా వదిల వాడిని తగ ల క ింట్ానని 
భయపడుత న్ాావా ? " కోపింగా అింది.  
" తగ ల కో ! ఎవర్చ నినుా ఆపగలగేది. నినుా కాప్ాడట్ానికి నీ మాజీ మొగ డి 
ఆతమ ఎలాగూ ఉింది కదా ? "  
" నీ లాింటి్ రాక్షసుడుని ఏ ఆతమ మాతిాం ఏిం చెయేగలదు " నిట్టూ ర్చసూూ  అింది.  
" ష ట్... ఎవడు అడొు చ్చిన్ా నినుా వదిలేదు లేదు " అని త్రట్ుూ క ింట్ట అక్డి 
నుిండి వెళ్ళుప్ో యాడు సురేష్  . బాధత  మూగబో యిింది పరమిళ.   

      * * *         
  
ప్ో లీస్ సేూషన్ లో కింప ోయిింట్ వాాసుూ న్ాాడు సురేష్ .రోజూ ఒక ఆతమ వచ్చి తనని 
హ ింస సుూ ిందని , తనక  ర్క్షణ కలపించాలని దాని సారాింశిం. ప గైా ఆ ఆతమ తన 
ప ళాుిం మాజీ భర్ూదని న్ొకి్ వకా్ణిించాడు.  
అది చదిిడ గట్ిూగా నవావడు ఎస ై్. " నీకేమెైన్ా మత్ర ప్ో యిిందా ? ఈ రోజులోో  
దయాేల  ఎక్డిిడ , మనమే దయాేలిం ,కొించెిం మిందు కొట్ూడిం తగిాించుకో " 



అింట్ట ఎకస క్ిం చేసాడు  
" ఏమో సార్క న్ాక  అవనీా తెలీవు. జర్చగ త నాది వాాస  ఇచాిను. ీ ర్చ 
కొించెిం చూసుకోిండి " చెప్ాపడు సురేష్  
" సరేలే...చూదాు ిం...అవసర్మెైతే ఫో న్ చెయిే " అని చెప ప పింప ించేసాడు. సురేష్  
వెళుగానే్ "  వీడు కొించెిం తేడా గా ఉన్ాాడు. ఒక కన్ేాస  ఉించిండి " అని పక్నే్ 
ఉనా కానిసేూబ ల్స కి చెప్ాపడు ఎస ై్ .  

* * *  
శర్త్ ...తన ర్ూమ లో ఉనా అపర్చ్చత అమామయి తనను పాేమిసుూ ిందని 
ఊహ ించుకోసాగాడు. ఆ వయసు లో అదో  ప దు  ఎచీవెమింట్ కదా..  
అిందుకే ఆమెను తాకాలని పయాత్రాించాడు. చుర్చగాా  చూస ిందామె.  
" ఏయ్ .. ఏింటి్ ...ఒింటి్ ీ ద చేయి వేసుూ న్ాావు " అని కసుర్చక ింది  
 " తపేపింటి్.. ఇనిా రోజుల గా న్ాత నే్ ఉింట్ున్ాావు.. నీ గ రిించ్చ బయట్క  
రాక ిండా చూసుక ింట్ున్ాాను.. ఇింకా చెప్ాపలింట్ట నినుా లవ చేసుూ న్ాాను.." 
అన్ాాడు శర్త్.  
 పగలబడి నిడవిందామె. " ప చ్చి ప చ్చి ఆలోచనల  ప ట్ుూ కోక .. న్ా  గమేిం  వేర్చ 
..." అింది.  
నిశాబుింగా అయిప్ో యాడు శర్త్ . తరావత తనే్ చెప పింది. " ఒక పని ీ ద ఇలా 
నే్ను అజాా తింలో ఉన్ాాను. అద ి పూర్ూవవగానే్ వెళ్ళుప్ో తాను. న్ా లాింటి్ దానిత  
లవూవ గివూవ ఎిందుక  ? ఓకేన్ా.." అని.  
" సరే.." అన్ాాడు. ఇింతలో రిత్రవక్స ఫో న్ చేసాడు.  
" ఏింట్ాా.. ఏమింట్లింది ఆ అమామయి.. వర్్వుట్ అయిిందా.. "  



" నే్ను తరావత ఫో న్ చేసాూ ను ..ప టె్ూయ్ .." అన్ాాడు శర్త్ కింగార్చగా   
" సరే ..అలా అయితే ..మన అడాు కి వచ్చి కల వు ..మాట్ాో డుక ిందాిం " అని 
ప ట్టూసాడు రిత్రవక్స 
 
హడావుడిగా ర్డీ అయి ఇింట్లో  నుిండి బయట్పడాు డు శర్త్ . రిత్రవక్స ని తమ అడాు  
లో కలసాడు.  స గర ట్ుో  తాగాకా -  
" చెపపరా.. ఏిం జర్చగ త ింది నీ ర్ూిం లో " అడిగాడు రిత్రవక్స 
" ఆ అమామయి ఏదో అవసర్ిం కోసిం న్ా ర్ూమ లో తలదాచుక ింట్లింది. 
అపుపడపుపడు  బయట్క  వెళ్ళు మళీు  వసోూ ింది. తన పని పూరిూ అయాేక 
శాశవతింగా వెళ్ళుప్ో తాను అింట్లింది. " చెప్ాపడు శర్త్ 
" మనక ిఈ రిస్్ అవసర్ిం  అింట్ావా.."అనుమానింగా అన్ాాడు రిత్రవక్స " ...ఒక 
వేళ  ఆమె ఏ ఏింటీ్ సో షల్స ఎలమెింట్ల  అయితే ఇింకా ప్ో ా బోెిం కదా .."  
 " అది కూడా  నిజమేరా.. చూసాూ ... నె్మమదిగా వదిలించుక ింట్ా.." భయింగా 
అన్ాాడు శర్త్.  
 
శర్త్ ర్ూమ లో నుిండి బయట్క   వెళుగానే్... 
అతని లేప్ ట్ాప్ ని ఓప న్ చేస  లాగిన్ అయిింది. దాని ప్ాస్ వర్కు ఆమెక   ఎపుపడో 
చెపేపసాడు శర్త్.  
 చాలా సేపు ఆ లేప్ ట్ాప్ ని ఉపయ్యగిించుక న్ాాక , బరాజిింగ్సహ సూరీ డిలీట్ చేసేస  
కోో జ చేసేస ింది. తరావత బయట్క  వచ్చి సురేష్ ని వెదికే పని లో 
నిమగామయిింది . 



* * * 
ప్ో లీస్ సేూషన్ లో .. 
ఎస ై్ లోకేష్ చ్చరాగాా  ఉన్ాాడు. ఎదుర్చగా ఉనా ఇదుర్చ దింపత ల  అతనిా 
ిడస గిసుూ న్ాార్చ. 
" అయాే.. చెపపిండయాే.. మా అమామయి ఆచూక్ ఏమెైన్ా దొరికిిందా .." అని  
ఎస ై్ " దొరకిితే చెబ తాిం కదమామ.. కొించెిం ఓప క పట్ాూ ల " అన్ాాడు 
" చాలా రోజులయిిందయాే.. అసల  బతా్రక ేఉిందా....వయసు లో ఉనా ప లో.. మా 
భయిం మాక  ఉింట్ుింది కదయాే.." నె్మమదిగా అన్ాార్చ 
అలా వాళుత  మాట్ాో డుత నా టైె్మ లోనే్ సురేష్ ఫో న్ చేస  " సార్క ..న్ా కేసు 
సింగత్ర ఏమెైింది సార్క .. ఆ ఆతమ సింగత్ర తేలిిండి సార్క " అని బతా్రమాల త న్ాాడు 
. అతని త  మాట్ాో డి , ఆ సింగత్ర చూసుకోమని కానిసేూబ ల్స క ి చెప్ాపడు ఎస ై్. 
తరావత -  
ఎదుర్చగా ఉనా దింపత లని చూస  " ఇింకా ..కేసు 
కోో జ చెయేలేదమామ..వెదుక త న్ాాిం.. ఆచూక్ తెలయగానే్ మిమమలా ప ల సాూ ను 
..వెళుిండి " అని చెప్ాపడు. నమస్రిించ్చ  వెళ్ళుప్ో యార్చ వాళళు .  
' ఉనా కేసులత నే్ చసోూ ింట్ట ..ఈ తలా త కా  లేని దెయేిం కేసుల  ఒకట్ి ' 
అనుక ని కానిసేూబ ల్స ఇచ్చిన టీ్ స ప్ చెయేసాగాడు.  
టీ్ పూర్ూయియేట్పపటి్కి ...కానిసేూబ ల్స వచ్చి " సార్క ...ఒక ఇింఫ్రేమషన్ ..ఊరి చ్చవర్ 
ఉనా ఒక కాలనీ లో ...అనుమాన్ాసపదింగా ఉనా ఒక ఇల ో  అయిడెింటి్ఫ  ై
అయిింది సార్క .. ీ ర్చ ఓకే అింట్ట స ర్కి చేసాూ ిం .." అన్ాాడు 
 " అవున్ా.. సరే ...చూదాు ిం.." అని దాట్వేసాడు. అదే అతను చేస న తపుప. 



అతను ఏ మాతిాం ఇింటె్సా్ూ  చూప ించ్చన్ా...వాళళు  సస పక్సూ చేస న ఇల ో  సురేష్ 
ఇింతక  మ ిందు ఉింట్ునాదే అని ..అతడు కిడాాప్ చేస న అమామయి ..అతని 
బిందీ నుించ్చ తప పించుక నా అమామయి ...ఇపుపడే వచ్చి వెళ్ళున దింపత ల 
కూత ర్చ అని తెలస  ఉిండేది. తీగ లాగితే డొింక అింతా కదిలేది. అతడు 
తీగలాగలేదు. డొింక కదలలేదు.. తవర్లో లాగ తాడమేో చూడాల. 

* * * 
సురేష్  ప్ాత ఇింటి్ పరిసరాలోో  కాపు కాస ింది ఆ అమామయి.  
సురేష్  ఆ ఇింటి్కి అసల  వసుూ న్ాాడా అనా సిందేహిం కలగిింది ఆమెక . అద ి
తెలయాలింట్ట తపపనిసరిగా ఆ ఇింటి్ లోకి వెళాుల.కానీ దాని వలో్స రిస్్ ఉింది. 
చాలా సేపు ఆలోచ్చించ్చ , వెళుడానిక ేనిర్ణయిించుక ింది.  
ఎవరిక్ అనుమానిం రాక ిండా ...ఆ ఇింటి్ పక్నే్ నడుసూూ  ..గబ క ్న కాింప్ ిండ 
లోకి దూకిింది. ఆమ ెఅలా దూకడానిా దూర్ిం నుిండి గమనిించ్చ ఎలర్కూ అయాేడు 
కానిసేూబ ల్స. ఈ అవకాశిం కోసమే చాలాకాలిం నుిండి ఎదుర్చ చూసుూ న్ాాడు. 
నె్మమదిగా అతను కూడా ఆ ఇింటి్ని సీ ప ించాడు.  
లోనికి వెళ్ళున ఆ అమామయి లోన అింతా పరిశీలించ్చింది. తను అక్డి నుిండి 
తప పించుక నా తరావత ప దుగా మార్చప ల  లేవు. అింట్ట సురేష్  ఈ ఇింటి్క ి
అసల  రావడిం లేదనా మాట్.' అయితే ఎక్డ ఉింట్ునాట్ుూ  ' అనా సిందేహిం 
వచ్చిింది ఆమెకి. అది తొిందర్గా కనుకో్వాల అనుక ింది. ఈ లోగా ఎవరో 
వసుూ నా శబుిం కావడింత  అక్డి నుిండి జార్చక ని చీకట్లో  కలస  ప్ో యిింది. ఆమ ె
కోసిం లోనికి వచ్చిన కానిసేూబ ల్స ఆమ ె తప పించుకోవడిం త  క్షణిం ష్ాక్స అయి 
ర్ూిం ని పరశిీలించడిం లో మ నిగి ప్ో యాడు. అది ఎవరో కిరమినల్స ఉిండే చోట్ు 



అని వెింట్నే్ అర్థిం అయిింది అతనికి. ఈ ిడషయాలనీా తెల సుకోవాల అనుక ని 
అక్డి నుిండి వెళ్ళుప్ో యాడు . 
అపుపడే ర్ూమ  లోకి వచ్చిన ఆ అమామయి ని చూస  " ఎక్డిక ి వెళాువు అని 
అడిగాడు శర్త్. 
"కొించెిం పని ీ ద  బయట్క  వెళాును .." చెప పింది 
" ఏిం పని..?"  
" అది ఇపుపడు చెపపలేను " 
 " న్ా ర్ూమ లో ష లూర్క తీసుక ింట్ున్ాావు.. చెపపకప్ో తే  ఎలా.." 
 " అవసర్మెైనపుపడు చెపుతాను  కదా.." గోమ గా అింది . పడిప్ో యాడు శర్త్ 
" అలా అని కాదు.. ఎవరిక్ తెలీక ిండా నినుా ర్ూమ లో ఉించుక ింట్ున్ాాను 
...రేపు ఏదైెన జరిగితే న్ాక  రిస్్ కదా.. " అన్ాాడు శర్త్ 
" నీక  పమాాదిం కలగిించే పనుల  ఏీ  చెయేనులే .." అింది ఆ అమామయి. 
సమాధానపడినట్ుూ  కనిప ించాడు శర్త్ . అది చాలా పమాాదిం అని ఆ సమయింలో 
తెలీదు శర్త్ కి !! 

  * * * 
సురేష్ ఇింటి్ దగార్నుిండి గోడ  దూకి బయట్క  వచ్చిన ఆ అమామయి చీకట్లో నే్ 
తన ఇింటి్ వైెపు వెళ్ళుింది. ఆ సమయింలో  వృదుు ల ైన ఆమె తలోదిండుాల  
..దిగాల గా కూర ిని బాధపడుత న్ాార్చ.  
కాసేపటి్ కిరతమే ప్ో లీస్ సేూషన్ నుిండి వచాిర్చ వాళళు.  
కనిప ించక ిండా ప్ో యిన తమ కూత రి గిరిించ్చ ఎస ై్ ఏ ిడషయమూ 
చెపపకప్ో వడింత  ..నిరాశక  లోనైె్ అలా అచేతనులయాేర్చ.  



ఇింట్లో కి వెళుక ిండా బయట్ గోడ వెనక దాకొ్ని ఇదింతా గమనిించసాగిింది ఆ 
అమామయి. తన తలోదిండుాల మ ిందుక  వెళుడానికి ఇషూపడలేదు ఆమె.  
అజాా తింలో నుిండి బయట్పడకూడదని అనుక ింది. సురేష్ ని అింతమొిందిించే 
దాకా తను చీకట్లో నే్ ఉిండాలని నిర్ణయిించుక ింది. అిందుక ే అలా ర్హసేింగా 
తలోదిండుాల సింభాషణ ిడింట్లింది.   
మ సలాయన నె్మమదిగా లేచ్చ లోనిక ి వెళాుడు. కాసేపటి్ తరావత ఒక  ఫో ట్ల 
ఆలబిం త  బయట్క  వచాిడు. మ సలామె పక్న కూర్చిని దానిా తెరచి్చ 
ఆమెక  చూప ించసాగాడు.  కనీాళు పర్ేింతిం అయిిందామె.  
" ఎింత బాగా ప ించామిండీ అమామయిని..ఈన్ాడు మనక  కనబడక ిండా 
ప్ో యిింది " అని బాధపడసాగిింది .  
" ఎక్డిక్ ప్ో లేడు..తపపక ిండా త్రరిగ ి వసుూ ింది..బాధపడక  "  అింట్ట 
ఓదారాిడు  
" అయిన్ా భగవింత డు నిర్ుయ డు అిండీ.. అమామయిని ఇచ్చినట్టూ  ఇచ్చి 
ఇింతకాలిం తరావత తీసుక ప్ో యాడు " అింది  
" అవనీా ఇపుపడు ఎిందుక ..మనక  పుట్ూకప్ో యిన్ా స ింత కూత రి కింట్ట 
ఎక ్వగానే్ ప ించ్చ ప దు  చేసామ  కదా.." అన్ాాడాయన  
 
ఇదింతా ిడింట్ునా ఆ అమామయి మాో ింపడిప్ో యిింది. భూమి బదాులవుత నాట్ుూ  , 
సమ దాాల  ప్ ింగ త నాట్ుూ  ..ఆమె చెవులోో  హో ర్చ.  
" ఏమిటి్ వీళళు అింట్ునాది..తను వీళు స ింత కూత ర్చ కాదా " అని దిగ్రమ క  
లోనయిింది    



తను ిడింట్ునాది కలో నిజమో ఆమెక  అర్థిం కాలేదు. మెైిండ బాో ింక్స అయిింది. 
వీళళు తన స ింత పేర ింట్్ కాకప్ో తే అసల  వాళళు ఎవర్చ ? ఎక్డ ఉన్ాార్చ ? 
వాళుని ఎలా కలవాల ? ఈ పశాాలనిాటి్త  బ ర్ర త్రర్చగ త నాట్ుూ గా 
అనిప ించ్చింది. ఇక అక్డ  నిలవలేక నిశాబుింగా శర్త్ ఇింటి్కి వచేిస ింది.   
 
                       *   *   *  
శర్త్ తన  ర్ూమ లో కూర్చిని ఫ ాిండ రిత్రవక్స త  ఫో న్ లో మాట్ాో డుత నాడు.  
అట్ునుిండి  రిత్రవక్స " ఏమింట్ుిందిరా నీ  ర్ూమేమట్ " అన్ాాడు 
" ఎింతక్ ర సాపిండ అవడిం లేదురా..అపపటి్క్ అడిగాను.. ఇలా నువువ న్ా ర్ూిం 
లో ఉింట్ట న్ాక  పమాాదిం కదా అని..తను అలాింటి్ దానిా కాదని...తన వలో ఏ 
పమాాదమూ రాదని అింట్లింది.. ఆమె శరీరానిా   ట్చ్ చెయాేలని చూసేూ  సీరియస్ 
అయిింది " అన్ాాడు శర్త్ 
" అవున్ా.. అయితే కొించెిం సోో  గా డీల్స చెయాేల.. జాగరతూ .." అని ప ట్టూసాడు 
రిత్రవక్స. 
ఇింతలో రాజమారా్ిం గ ిండా ర్ూమ  లోకి వచ్చిింది ఆ అమామయి.  
 శర్త్ ని చూసూూ  " ఇింకా నిదపా్ో లేదా.." అింది  
" నీ కోసమ ేఆలోచ్చసూూ  ఉన్ాాను..నిద ాఎలా పడుత ింది " అన్ాాడు శర్త్ 
" అబో బ.. చాలా మాట్ల  నే్రాివు .." 
" నీ అిందిం చూసేూ  మాట్లేింటి్ ...కిడతవమే వసుూ ింది.." అన్ాాడు 
పక పకా నవేవస ింది ఆ అమామయి. ఇింతలో కిింది నుిండి తలో అర్చణ " 
శర్త్ ..కొించెిం అనాిం త్రనరా.." అని గట్ిూగా ప లచ్చ చెప పింది.  



" ఆ ..త్రింట్ానమామ.." అని చెప ప ర్ూమ లో నుిండి బయట్క  వెళాుడు. కిింద 
కిచెన్ లోకి వెళ్ళు ఒక పోేట్ లో ఫ్ుడ అయిటె్ింస్ ప ట్ుూ క ని మెటోె్క ్త ిండగా , తలో 
అర్చణ " వేళకి  త్రను శర్త్ ..లేకపో్ తే ఆరోగేిం ప్ాడవుత ింది " అని 
హ చిరిించ్చింది 
" అబాబ.. అలాగే అమామ " అింట్ట తన ర్ూమ లోకి వచ్చి తల పేసేసాడు.  
ఆ అనాిం పోేట్ ని ఆ అమామయి మ ిందుించ్చ " త్రను.." అని పాేమగా అన్ాాడు 
" ఓ..థేింక్స్ ..." అింట్ట పోేట్ తీసుక ని త్రనసాగిింది. ఆమనెి అపుర్ూపింగా 
చూసూూ  ఉన్ాాడు శర్త్.  
 
 " ఏింటి్ అలా చూసుూ న్ాావు.." అడిగిింది ఆ అమామయి 
" నువెవవరో..నే్నె్వరో..ఇలా కలసాిం.. అింతా ఫేట్ కదా.." అన్ాాడు శర్త్ 
" అవును..నిజింగానే్ ఫేట్ .. " అింది  
" ఇపుపడైెన్ా చెప్ పచుి కదా..నువెవవరో ...ఎిందుక  ఇలా న్ా ర్ూమ లోక ి
వచాివో.." అని అడిగాడు 
నె్మమదిగా నిశవస ించ్చ ఆమ ె చెప పింది." నే్ను ఒక దుర్దృషూవింత రాలని.. కనా 
తలోదిండుాలక  దూర్మెై..ప ించ్చన తలోదిండుాలను చేర్చకోలేక..ఇలా అజాా తిం లో 
గడుపుత న్ాాను. న్ా బతా క  ని న్ాశనిం చేస న ఒక వెధవని పట్ుూ కోవడానిక ి
పయాత్రాసుూ న్ాాను. ఆ పని పూర్ూవవగానే్ ఇక్డి నుిండి వెళ్ళుప్ో తాను. ఇింతకింట్ట 
ఎక ్వ చెపపలేను " అింది.  
 
" అమోమ..నీ వెనక ఇింత సోూ రీ ఉిందా..చాలా తపుపగా అర్థిం చేసుక న్ాాను.. " 



అన్ాాడు శర్త్ . అనాిం త్రనడిం పూరిూ చేస ిందామె.   " ఇక నే్ను నిదపా్ో తా " 
అింది. శర్త్ లేప్ ట్ాప్ ఓప న్ చేస  ఏదో  వర్క్ చేసుకోవడానికి కూర్చిన్ాాడు. ఆమ ె
నవువక ింట్ట బెడ ీ ద వాలప్ో యిింది.    
 
                               *  *  *  
 పరిమళ ఇింటి్ దగార్ కానిసేూబ ల్స కాపు కాయడిం మొదల  ప ట్ాూ డు. ఎస ై్ ఇచ్చిన 
ఆర్ుర్క పకాార్ిం సురేష్ ని అబజర్కవ చేస  రిప్ో ర్కూ ఇవావల. ప్ దుు నే్ా భార్ే ఆఫీసుక ి
వెళుగానే్ నిింప్ాదిగా  లేచ్చ , తీరిగాా  కాలకృతాేల  తీర్చిక ని బేకా్స ఫాస్ూ చెయేడిం, 
తరావత టీ్వీ చూడట్ిం , మళీు లించ్ చెయేడిం , మళీు నిదపా్ో వడిం.  
మధే మధేలో ఫో న్ కాల్స్ చెయేడిం తపప ఇింకేీ  అసాధార్ణ పనుల  సురేష్ 
డైెలీ ల ైఫ్ లో కనిప ించలేదు కానిసేూబ ల్స కి. 
అిందుకే సురేష్ ని తేలగాా  తీసుక ని అక్డి నుిండి వెళ్ళుప్ో యాడు. అద ే
ిడషయానిా ఎస ై్కి చెప్ాపడు " సార్క ..అతన్ో సో ింబేరి సార్క .. ప ళాుిం ీ ద 
ఆధార్పడు  ఒక పేర్స ైట్ ..అింతక  మిించ్చ అతనిా అనుమానిించాల్న పని లేదు 
సార్క " అని. 
" అలాగా ..సరేలే ..." అని ల ైట్ గా తీసుక న్ాాడు ఎస ై్.  
    అదే రోజు ...సురేష్ క ికాల్స చేసాడు పరమిళ బాస్ సురేింద.ా  
" ఎింతవర్క  వచ్చిింది పని..ఎవరో మించ్చ ఫ గర్క దొరికిింది అన్ాావ .. కానీ మళీు 
తప పించుక ప్ో యిింది అని చెప్ాపవ . ఏింటి్ న్ాట్కాల  ఆడుత న్ాావా..నే్ను 
అడిగిింది  తపప నీ అనిా ఎింజాయ్ మిెంట్ ల  బాగానే్ చూసుక ింట్ున్ాావు.. 
జాగరతూ .." అని చెప ప ఫో న్ ప ట్టూసాడు.  



 
 ఫో న్ ని బదుల గ ట్టూదాు ిం అనాింత కోపిం వచ్చిింది సురేష్ కి. ఎఫ్ అన్ే అక్షర్ింత  
వచేి పదిం త  తనను తాన్ే కస గా త్రట్ుూ క న్ాాడు.   
సురేింద ాఅపపగిించ్చన పని అింత చ్చనాదేీ  కాదు. తాన్మేో ఈ పరిమళ ఇింట్లో  
చ్చక ్క న్ాాడు. బయట్క  వెళ్ళతే తపప అవదు. వీల  చూసుక ని ఆ పనుల  
పూరిూ చెయాేల. పరమిళ సింగత్ర తరావత చూడొచుి అని నిర్ణయిించుక న్ాాడు. 
అలా బయటి్కి వెళుడిం అతని ప్ాాణానికే పమాాదిం అని ఆ క్షణింలో తెలీదు 
అతనికి.   

* * * 
శర్త్ ర్ూమ లో ఉనా అమామయి ...అక్షర్. ప ించ్చన తలోదిండుాల  ప టి్ూన పేర్చ 
అది.  
ఇపుపడు దీర్ఘింగా ఆలోచ్చించసాగిింది. తన అసల  తలోదిండుాల  ఎవర్చ ? తను 
ఎక్డ పుటి్ూింది ?పుడితే వీళు చేత లోో కి ఎలా వచ్చిింది ? ఈ పశాాలనిాటి్క ్
సమాధాన్ాల  కావాల. ప ించ్చన తలోదిండుాల  ఎపుపడూ ఈ ిడవరాల  చెపపలేదు. 
మరి కనుకో్వడిం ఎలా ? తన బర్కూ సరిూఫ కేట్ చూసేూ  తెల సుూ ిందేమో అనుక ింది. 
అపపట్లో  ఒక సారి చూస ింది కానీ ప దుగా పటి్ూించుకోలేదు. అయితే బర్కూ సరిూఫ క ట్ 
ఇింట్లో  ఉింది. తెచుికోవడిం  ఎలా అని ఆలోచ్చించ్చింది. ఈ ిడషయింలో శర్త్ హ ల్సప 
తీసుకోవాలనుక ింది.  
 అతనిా కదిప  చూస ింది. " శర్త్ ..న్ాకో హ ల్సప చెయాేల.. " అని అడిగిింది  
" చెపుప ..ఏిం చెయాేల " అన్ాాడు శర్త్ 
 



ఏిం చెయాేలో చెప పింది అక్షర్. " సరే .." అని కారాేచర్ణ లో దిగాడు శర్త్.  
తరావత్ర రోజు.. అక్షర్ వాళు ఇింటి్కి  వెళాుడు. " ఎవర్ిండీ ..లోపల " అని 
ప లచాడు. మ సలాయన బయట్క  వచ్చి " ఎవర్చ బాబూ నువువ...ఏిం కావాల 
" అని అడిగాడు  
" మమే  మెడికల్స డిప్ార్కూ మెింట్ నుిండి వచాిమిండీ ..ిడవరాల  
సేకరిసుూ న్ాామ .. తవర్లో అిందరిక్ కరోన్ా వేకి్న్ మూడో డోస్ వెయాేల. ీ  
ఇింట్లో  పదెునిమిదేళళు దాట్ిన ప లోల  ఉన్ాారా.. ? " అని అడిగాడు శర్త్ 
 " అదీ..అదీ.." అింట్ట నీళళు నమ ల త న్ాాడు మ సలాయన  
 
" పరావలేదు చెపపిండి.."  
" మా అమామయి అక్షర్ ఉిందిండీ .." చెప్ాపడు మ సలాయన.  
" ఆహా..అలాగా ..ఆమ ెఎక్డ పుటి్ూింది ..బర్కూ ఇయర్క? "  
గత క ్మన్ాాడు మ సలాయన. తరావత సర్చు క ని హాస పట్ల్స పేర్చ, పుటి్ూన 
సింవత్ర్ిం  తేదీ చెప్ాపడు. శర్త్ అిడ న్ోట్ చేసుక ింట్ునాట్ుూ  హడావుడి చేస  
అక్డి నుిండి వచేిసాడు.  
" బాబూ..పసాుూ తిం అమామయి ఊర ళ్ళుింది..వచాిక వేసుక ింట్ుింది వేకి్ న్ " 
అింట్ున్ాాడు మ సలాయన వెనక నుిండి. " అలాగే అిండీ..న్ో ప్ో ా బోెిం " అని చెప ప 
వచేిసాడు.  
ఇింటి్కి రాగానే్ ఆ ిడవరాల  అక్షర్క  అిందజేసాడు. " థాింక్స్ శర్త్ .." అని అతని 
చేత్రని మ దుు  ప ట్ుూ క ింది. ఆ మాతాానికే మ రిస ప్ో యాడు  శర్త్.  

     *  *  * 



బాిటి్ష్ వాళు కాలింలో కట్ిూన ఆ ప్ాత ప దు  హాస పట్ల్స మ ిందు నిలబడి ఒకసారి 
మొతూిం చూస ింది అక్షర్.  
 
ిడశాలమెైన  హాస పట్ల్స అది. ప్ాత కాలిం న్ాట్ి రాత్ర కట్ూడిం. వచీి ప్ో యియ 
సామాింయమెైన  రోగ లత  , హడావుడిగా త్రర్చగ త నా డాకూరో్త  , నర్చ్లత  
ర్దీు  గా ఉింది.  తను జనిమించ్చింది ఈ హాస పట్ల్స లోనే్ అని ఊహ ించుక ింట్ుింట్ట 
ఆమె ఒళళు పులకిించ్చింది. కానీ తన తలోదిండుాల  ఎవరో తెలీదు అసల  అపుపడు 
ఏిం జరిగిిందో  తెలీదు. ఎలాగ ైన్ా తన తలోదిండుాల డీటె్యిల్స్ రాబట్ాూ లని లోపలక ి
పవేాశ్ించ్చింది. త్రనాగా రికార్కు ర్ూమ లోకి వెళ్ళుింది. అక్డ ఒక వయసు మళ్ళున 
వేకిూ ప దు  ప దు  కళుదాు లత  కూర్చిని ఉన్ాాడు. అతనే్ ఆ స క్షన్ కి ఇన్ చార్కజ.  
 అతని ట్టబ ల్స దగార్కి వెళ్ళు " సార్క ..సార్క .." అని  ప లచ్చింది. 
 ఆయన నె్మమదిగా తల త్రూ  " ..ఎవర్మామ నువువ ..త్రనాగా వచేిసావు..అలా 
రాకూడదు .." అింట్ట ఏదో  చెబ త న్ాాడు. అక్షర్ కొించెిం  మ ిందుక  వింగ ి
చ్చలప గా నిడవింది.  
 అతను కొించెిం తడబడి " అింట్ట ..అదీ..అదీ.. కూరోిమామ " అన్ాాడు  
 " సార్క .. న్ాక  కొనిా డీటె్యిల్స్ కావాల .." గోమ గా అింది.  
 " ఏిం డీటె్యిల్స్.."  
 ఒక పేపర్క మ ిందుక  త స  .." ఈ సింవత్ర్ిం లో ఈ తేదీన డెలవర ీఅయిన సీూ లీ 
పేర్చో  .." అని అడగిిింది 
 " కొించెిం కషూమమామ..అయిన్ా పయాత్రాసాూ ను " అని లోపల ష ల్సఫీ ల దగారిక ి
వెళాుడు. చాలా సేపు వెత్రక ివచ్చి " అవనీా కింపూేట్ర్క లో ఎకి్ించాిం ఈ మధేనే్ 



..చూసాూ ను ఉిండు " అని  మ ిందునా డెస్్ ట్ాప్ లో తలదూరాిడు. స ర్కి చేసాక 
కొనిా పేర్చో  చెప్ాపడు. లక్్గా ఆ రోజు అిందరిక్ మగప లోల  పుట్ాూ ర్చ. ఒక్ 
ఆమెక  తపప .  
 " ఆిడడ పేర్చ చెపపిండి " అని అడిగిింది అక్షర్  
 పది సార్చో  చెక్స చేస  చెప్ాపడు అతను. " పరిమళ " అని. ఒక ిడింత భావిం 
కదలాడిింది అక్షర్క  తన తలో పేర్చ తెల సుకోగానే్  
 " చాలా చాలా థేింక్ిండీ .." అని అతనికి షేక్స హేిండ ఇచ్చిింది . " అవసర్మెైతే 
మళీు రామామ.." అని చెప్ాపడు ఆ ఇన్ చార్కజ .   నవేవసూూ  వచేిస ింది అక్షర్.    
 " తన తలో పేర్చ పరిమళ. " అని పది సార్చో  మనసులో తలచుక ని 
ప్ ింగిప్ో యిింది అక్షర్ 

*  *  * 
హాస పట్ల్స లో దొరికిన  తలో ఎడసా్ ని మళీు ఒక సార ిచూసుక ింది అక్షర్. ఆట్ల లో 
ఆ ప్ాాింతానికి వెళ్ళు ఎింక ైవరీ మొదల  ప టి్ూింది.  
 
అడసా్ లో ఉనా ఇింటి్లో ఇపుపడు ఎవరో ఉింట్ున్ాార్చ. అది పరమిళ , హరీష్  
కాపుర్ిం ఉనా ఇల ో . హరీష్  మర్ణిం  తరావత, కూత ర్చ  పుటి్ూన్ాక ఆ ఇల ో  
ఖాళీ చేస   వచేిస ింది పరిమళ . అిందుక ేపసాుూ తిం ఉనా వాళుకి ఆమె గ రిించ్చ 
తెలీదు. అయిన్ా పట్ుూ  వదలకూడదు  అనుక ింది అక్షర్. 
 ఆ ఇింట్లో  ఉనా వాళళు " నీ ఫో న్ నె్ింబర్క ఇవవమామ.. ఏదెైన ఆచూక ్ తెలసేూ  
ఫో న్ చేసాూ మ  "అన్ాార్చ. వాళుకి తన  స ల్స నె్ింబర్క ఇచ్చి అక్డి నుిండి 
వచేిస ింది.  



సురేష్ గ రిించ్చ ఆలోచనల  కూడా మనశాాింత్ర లేక ిండా చేసుూ న్ాాయి అక్షర్క . 
అతడు దొర్కడిం లేదు.  ఎక్డ దాక ్న్ాాడో తెలయడిం  లేదు. 
 ర్ూమ కొచాిక శర్త్ త  తన  బాధ ని చెప పింది. అతనికి కూడా పరమిళ ను ఎలా 
కనుకో్వాలో అర్థిం కాలేదు. ఆ పేర్చత  ఉనా ఆడవాళు లస్ూ  దొరికితే తెల సుూ ింది 
కానీ అలాింటి్వనీా స నిమాలోో నే్ సాధేిం. నిజ జీిడతింలో అింత నె్ట్ వర్క్ ఉనా 
సేాహ త ల  ఉిండర్చ కదా. అయిన్ా ఆ ఏింగిల్స లో పయాత్రాసేూ  బాగ ింట్ుిందని 
అనిప ించ్చింది ఇదురిక్. 
శర్త్ తన తలోదిండుాలక  ఉనా ఇన్ ఫ్ుో యి ింస్ త  ఒక ప్ో లీస్ ఆఫీసర్క ని కాింట్ాక్సూ 
చేసాడు. అతనికి తన సమసే ని  చెప్ాపడు. జ నూేన్ గా అనిప ించడింత  
సహాయిం చేసాూ నని చెప్ాపడు ఆ ప్ో లీస్ ఆఫీసర్క . అతని దావరా పరమిళ అనా 
పేర్చత  ఉనా వాళు లస్ూ వీళుకి దొరికిింది.         
పక్నే్ ఫో న్ నె్ింబర్చో  ఉన్ాాయి. ఓప గాా  వాట్నిాటి్క్ పయాత్రాించాలని అనుక ింది 
అక్షర్. ఒకొ్క్రిక ్ కాల్స చేస  " బాగ న్ాావమమ ..నే్ను నీ కూత ర్చని " అని 
అనసాగిింది. చాలా మింది త్రటి్ూప్ో స  ఫో న్ కట్ చేసుూ న్ాార్చ. ఇింకొింతమింది ' 
మాకిింకా ప ళ్ళు కాలేదమామ ..' అని నవేవసుూ న్ాార్చ. కానీ ఒక్ సీూ  ీమాతిాం కాసేపు 
ష్ాక్స అయి నిశాబుింగా ఫో న్ ప ట్టూస ింది. ఆమే తన తలో అని అనిప ించ్చింది అక్షర్క . 
ఆ ఎడసా్ ని పాేమగా తడిమిింది ఒకసారి. శర్త్ కి ' థాింక్స్' చెప పింది. ఒక సమసే 
తీరినిందుక  హాయిగా ఫీల్స అయిింది. తన కనా తలో ని కలవబో త నాిందుక  
ఉదివగాింగా ఫీల్స అవుత ింది. ఆమె భావోదేవగానికి అడుు పడదలచుకోలేదు శర్త్. 

      *  *   * 
' నే్ను ీ  అమామయిని  మాట్ాో డుత న్ాా ' అని ఫో న్ కాల్స వచ్చిన తరావత బాగా 



డిసూర్కబ అయిింది పరిమళ.  
ఆఫీసులో ఉనాపపటి్క ్, చుట్టూ  కొలీగ్స్ త్రర్చగ తూ ఉన్ాా కూడా ఆమె మనసు 
గతకాలపు ఆలోచనలోో కి పర్చగ త్రూ ింది.  
 
భర్ూ హరీష్  , తలో సాిడతా్ర ఇదుర్ూ తనను ిడడిచ్చ వెళ్ళుప్ో యాక బాగా 
ఒింట్రిదయిప్ో యిింది పరమిళ. న్ా అనా వాళళు ఎవవర్ూ లేర్చ. అపపటి్కే నె్లల  
నిిండి  పసావానికి స దుింగా ఉింది. తనకింట్ట వయసులో బాగా చ్చనాదైెన కొలీగ్స' 
సుధ ' మాతిాం అపుపడపుపడు  వచ్చి ఆమె బాగోగ ల  చూసుక నే్ది.  
ఒక రోజు సాయింతిాం బాగా వర్షిం మొదల ైింది. నిిండు గరిుని  పరమిళ పురిట్ ి
న్ొపుపల  పడసాగిింది. వెింట్నే్ సుధ క  ఫో న్ చేస  ' ఒక సార ిరా..' అని అడగిిింది. 
సుధ వెింట్నే్ వచ్చిింది.  
అపపటి్కే బాగా ఇబబింది పడుత ింది పరమిళ . ఆట్ల  ని ప లచ్చ ప దు  హాస పట్ల్స క ి
తీసుక  వచ్చిింది సుధ. వెింట్నే్ మెట్ర్ారీ వార్కు లోకి ష ఫ్టూ  చేసార్చ పరిమళని. వర్షిం 
మాతిాం ఆగక ిండా క ర్చసూూ నే్ ఉింది. ఆ రాతా్ర బాగా ప్ దుు ప్ో యాక ఒక ఆడప లోక  
జనమ నిచ్చిింది పరమిళ. 
హాస పట్ల్స బెడ ీ ద నీర్సింగా పడుక ింది పరిమళ. చక్టి్ ఆడ ప లోకి జనమ 
నిచాిక సింతృప ూగా ఫీల్స అయిింది. కానీ వెింట్నే్ మనసింతా బాధగా అయిింది. ఈ 
సింత ష్ానిా పించుకోవడానికి తన భర్ూ హరీష్ ఈ లోకింలో లేడు.కేన్ర్క త  
చనిప్ో యాడు. చ్చవరికి తలోదిండుాల  కూడా లేర్చ . అది తలచుకోగానే్ బాధ 
మరిింత ఎక ్వ అయిింది.  
ఆమె తలప ైన ఒక అమృత హసూిం చలోగా కదిలింది. తల త్రూ  చూస ింది పరిమళ. 



ఎదుర్చగా సుధ . " కింగార చుేలేషన్్..చక్టి్ ఆడప లోక  జనమ నిచాివు " అింది. 
సుధ చేత్రని గట్ిూగా పట్ుూ క ని భోర్చన ిడలప ించసాగిింది పరమిళ.  
" అర  ...ఎిందుకేడుసుూ న్ాావు...ఇపుపడేమెైింది .." పాేమగా అింది సుధ 
" ఇపుపడు న్ాక  ఎవర్చన్ాార్ని సింత షపడట్ానిక ి...ఈ ఆడ ప లోను నే్ను ఎలా 
సాకగలను .." అింది పరిమళ  
" అలా అింట్ావేింటి్.. తలోిడ నువువిండగా ఆ ప లోక  ఏిం భయిం .."  
" నీక  అర్థిం కావడిం లేదు సుధా.. అిందర్ూ దూర్మె ై మానస కింగా నే్ను 
చచ్చిప్ో యాను..ఈ బాధేతను మోసేింత  ఓప క న్ాక  లేదు.. నువేవ ఒక మారా్ిం 
చూడు " అని ప్ాాధేయపడిింది పరమిళ.  
 మౌనింగా  అయిప్ో యిింది సుధ. ఇలాింటి్ ిడషయాలా డీల్స చేసేింత వయసు, 
మానస క పరిపకవత లేవు ఆమకెి. అిందుకే తన తలోదిండుాలని కాింట్ాక్సూ చేస ింది. 
వాళళు ఒక సలహా ఇచాిర్చ. ఆ సలహా పకాార్ిం - పరిమళ డిశాిర్కజ అయాేక 
పుటి్ూన ఆడ ప లోను , ప లోల  లేని వేరే దింపత లకి ప ించుకోవడానికి ఇచేిసార్చ. 
వయసు ీ రిన ఆ దింపత ల  కూడా ఆనిందింగా ఆ ఆడప లోను సీవకరిించార్చ. ఆ 
ిడధింగా పుట్ూగానే్ తలోకి దూర్మెైింది ఆ ఆడప లో. 
ఆ తరావత…ఒింట్రిగా జీిడసుూ నా  పరిమళను చూస  అిందర్ూ ప ళ్ళుకాని 
అమామయి జాబ్ చేసుక ింట్ట ఉింట్లిందని అనుక నే్ వార్చ. సురేష్  కూడా ఆ 
ిడధింగానే్ ప్ ర్బడి పాేమిించానని పపా్ో జ చేసాడు.మించ్చ వాడేమో అని నమిమ ప ళ్ళు 
చేసుక నాిందుక  తరావత నర్కిం చూప ించాడు.  జరగిినదింతా గ ర ూ చేిట్పపటి్క ి
మనసింతా అదోలా  అయిప్ో యిింది పరిమళక .    
అయితే అలా అపుపడు వాళుకి అపపగిించబడిన ఆడప లో ఇపుపడు తన గ రిించ్చ 



వాకబ  చేసోూ ిందా అనా ఊహ పరమిళ మనసులో వేయి వీణల  మోోగేలా 
చేసోూ ింది. త్రయేటి్ అనుభూత్ర కలగిింది ఆమెక . 

*  *  * 
  
గ స్ూ హౌస్ లో ...పరిమళ బాస్ సురేింద ా....ర్మేత  ఆనిందింగా గడుపుత న్ాాడు.  
ర్మేఅింది " ..ఏింటి్ ఇవాళ మించ్చ ఊపు ీ ద ఉన్ాార్చ.." అని  
మన్ోహర్ింగా నవావడు సురేింద.ా " దేిడగార్చ ...చాలా కాలానిక ి కర్చణిించార్చ 
కదా..అిందుకని " అన్ాాడు గాో సులోని ప గ్స లాగిసూూ .  
" అవున్ా..." అింట్ట  గ వవలా ఒదిగపి్ో యిింది అతని క గిలలో . నె్మమదిగా 
ఆమెను ిడవసూ నీు చేసాడు. ఎనిా సార్చో  చూస న్ా ఆమె అిందాల  కొతూగానే్ 
అనిప సాూ యి అతనికి. మెతూ టి్ ఆమె శరరీ్ సపర్ా ఎగిసే అల లాింటి్ ఉతేూజానిా 
కలగిసుూ ింది అతనికి. పూరిూగా ఆమెను ఆకరమిించుక ని అనుభిడించసాగాడు. 
త్రయేటి్ మూల ా ల  , నిట్టూ ర్చపలత  గది మార్చ మోగపి్ో యిింది. ఆమెలోని 
మకర్ిందానిా పూరిూగా గోర లాక, లేచ్చ ల ింగీ కట్ుూ క ని స గర ట్ వెలగిసూూ  బయట్ 
స ట్ౌట్ లోకి వచాిడు సురేింద.ా  
" అయిిందా ఎింజాయ్ మెింట్ .." అని పక్నుిండి ిడనబడట్ింత  చ్చవువన తలత్రప ప 
చూసాడు. ఎదుర్చగా నవువతూ సురేష. అక్డే తీరగిాా  కూర్చిన్ాాడు. 
" నువావ..ఎపుపడొచాివ ..." చ్చరాగాా  అన్ాాడు సురేింద ా 
" వచ్చి చాలా సేపయిింది.. అయిన్ా తమర్చ చాలా బిజీగా ఉన్ాార్చ కదా.. 
నే్న్ొచ్చిింది ఎలా తెల సుూ ింది.." కేర ోస్ గా అన్ాాడు  
" షట్ప్ .. బలస ిందా..ఎక ్వ మాట్ాో డుత న్ాావు.. " కోపింగా అన్ాాడు సురేింద ా 



" ఎవరికి బలస ిందో కనిప సుూ ింది కదా.. న్ాక  డబ బల  కావాల ..ఇవువ " 
 " డబ బలా...ఎనిా సార్చో  ఇవావల.. ఇపపటి్కే చాలా ఇచాిను..ఇక కషూిం.. వెళళు 
...తరావత కల దాు ిం.."  
" ఏిం...నే్ను ఇక్డ ఉింట్ట నీక  డిస ూర బన్ా్ ...." అింట్ట లోపలకి తొింగి చూసాడు 
సురేష.  
" రాస ్ల్స ...ఏింట్ాా మాట్ాో డుత న్ాావ .. పో్  బయటి్కి " అని అరిచాడు సురేింద.ా 
ఈ గ డవకి లోపల నుిండి బయట్క  వచ్చిింది ర్మే. సురేష్ ని చూస  కొించెిం 
తడబడిింది.  
సురేింద ా" ర్మే..నువువ లోపలకి  వెళళు " అని కసుర్చక న్ాాడు. ఆమె లోనిక ి
వెళ్ళుప్ో యిింది.  
సురేష్ ని చూసూూ  " ఇింకా  ఇక్డే ఉన్ాావేిం ...వెళుమని చెప్ాపను  కదా.." అని 
అరిచాడు సురేింద.ా" సరే..ఇపుపడు వెళాూ ను ...మళీు ఎపుపడు ర్మమింట్ావు " 
కూల్స గా అడిగాడు సురేష్  
" అది నే్ను తరావత చెబ తాను .."  
సురేష్ నె్మమదిగా అన్ాాడు. " న్ా చేత ఎన్ోా నే్రాల  చెయిేించావు..చ్చవరిక ి
పరిమళ ను ప ళ్ళు చేసుక నే్లా  చేసావు. ఆమెను నీ పక్లోక ి
పింప ించమన్ాావు. నీ కోసిం ఎింత  మింది అమామయిలని కిడాాప్ చేసాను. నీ 
చేత్రలో పడాు క వాళళు ఏమయాేరో తెలీదు. ఇవనీా గ ర్చూ  ప ట్ుూ కో ...ననుా 
కింట్లా ల్స చెయాేలని చూడక . జాగరతూ  " అని చెప ప వెళ్ళుప్ో యాడు.  
సురేింద ా గాఢింగా నిశవస ించాడు. " వీడు బాగా మ దిరిప్ో యాడు. లాభిం లేదు 
...ఏదో  ఒకట్ి  చేస  వీడిా వదిలించుకోవాల " అని గట్ిూగా నిర్ణయిించుక న్ాాడు. 



* * * 
ప్ దుు నే్ా పరమిళ ఇింటి్ దగార్ కాపు కాస ింది అక్షర్.  
కాసేపటి్కి పరిమళ బయట్క   వచ్చి ఆఫీసు కి వెళ్ళుప్ో యిింది. ఆ ఇింట్లో  ఇింకా 
ఎవర వర్చ ఉన్ాారో తెల సుకోవాలని అనుక ింది అక్షర్. అిందుకే వెయిట్ 
చెయేసాగిింది. కానీ ఎవర్ూ ఉనా ఆచూక్ ఆమెక  కనబడలేదు. కనీసిం పని 
ఆమె కూడా ఆ ఇింటి్క ివసుూ నాట్ుూ  అనిప ించలేదు. ' సరే ..తలో ని తీరిగాా  కల దాు ిం 
' అనుక ని వెళుబో త ిండగా , అపుపడే బయట్క  వచ్చిన సురేష్ కనిప ించాడు. 
అదిరిపడిింది అక్షర్. ' మెైగాడ ...వీడు తన తలోత  ఉన్ాాడేింటి్ ? ' అని 
ిడపరీతమెైన ఆశిరాేనికి లోనయిింది. ఇదేదో తలోనే్ అడగిి తెల సుకోవాల్న 
ిడషయిం అని అనిప ించ్చింది. నిశాబుింగా అక్డి నుిండి వచేిస ింది. తలో కి 
సింబింధిించ్చన ిడషయాలత  ప్ాట్ట , సురేష్ ఆచూక్ కూడా దొర్కడింత  హేపీగా 
ఫీల్స అయిింది అక్షర్.  త్రనాగా శర్త్ దగార్కి వచ్చిింది. 
" శర్త్ ..నే్ను అనుక నా లక్షయేనికి చాలా దగార్గా వచాిను. ఇపుపడు బయట్క  
వెళళూ న్ాాను..మళీు వసాూ న్ో రాన్ో తెలీదు " అింది 
" అవున్ా..కింగార ట్్ .. నువువ తపపక ిండా ిడజయిం సాధిసాూ వు.. ఆ నమమకిం 
న్ాక ింది. ఆ దేవుడు దయతలసేూ  మళీు మనిం కల సాూ ిం" అన్ాాడు శర్త్ 
" కానీ..నువువ న్ాకో మాట్ివావల.. "  
" ఏింట్ది ..."  
" అనిా చెడు అలవాట్ుో  మాన్ెయాేల.. నీ తలోదిండుాలత  పాేమగా ఉిండాల.. "  
" అబాబ..ఏిం ఫ టి్ింగ్స ప ట్ాూ వు..."  
" న్ా ీ ద నీ పాేమ నిజమెైతే నువువ నే్ చెప పనవనీా చెయాేల ...ఓకేన్ా.."  



" అలాగే తపపక ిండా.." అన్ాాడు శర్త్.  
" బైె..బైె.." అని చెప ప అక్డినుిండి వచేిస ింది అక్షర్. తలో ని కలవడానికి ఆమ ె
ఆఫీసుకి వెళ్ళుింది. 
 
" మేడిం ...ీ  కోసిం ఎవరో అమామయి వచ్చిింది " అని పూేన్ చెపపడింత  
బయట్క  వచ్చిింది పరిమళ.  
అక్డ నిలబడి ఉనా అమామయి ని చూడగానే్  అపయాతాింగా గ ిండెలో ఏదో 
సవవడి మొదల ైింది. పేగ  బింధిం కదిలింది. కళులోో కి నీళళు వచ్చి చేరాయి. 
వాటి్ని కింట్లా ల్స చేసుక ింట్ట  
" ఎవర్మామ నువువ...ఎిందుకొచాివు .." అని అడిగిింది 
" అదేింట్మామ...  గ ర్చూ పట్ూలేదా..అలా ఎలా వదిలేసావు ననుా " ఏడుసూూ  అింది 
అక్షర్.  
పాేమగా ఆమెను దగార్క  తీసుక ింది పరమిళ. " నినె్ాలా మరిిప్ో తాను తలోీ.. 
న్ా జీవన జోేత్ర ిడ. నే్నే్ రాక్షస  ని . నినుా దూర్ిం చేసుక న్ాాను " అని 
బాధపడసాగిింది గ ిండెలో భార్ిం దిగేదాకా అలా ఆలింగనిం చేసుక ని ఉన్ాార్చ. 
తరావత ఇదుర్ూ కేింటీ్న్ వైెపు వెళ్ళు ఒక పక్గా కూర్చిన్ాార్చ. సర్వర్క వచ్చి టీ్ 
ప టి్ూ  వెళాుడు.  
అక్షర్ " చెపపమామ..అసల  ఏిం జరిగిింది ..ననుా ఎిందుక  వదిలేసావు..వేరే 
వాళు దగార్ ఎిందుక  ప ర్గనిచాివు " అని అడిగిింది.  
గాఢింగా నిశవస ించ్చ మొతూిం తన గతానిా చెప పింది పరిమళ. ఒక ిడచ్చతమాెైన 
నిశాబుిం ఆవరిించ్చింది వాళ్ళుదురి మధే. చాలాసేపటి్ తరావత దానిా భగాిం చేసూూ  " 



అది సరే.. ఆ సురేష్ ఎలాింటి్ వాడో తెలీక ిండా ప ళ్ళు ఎిందుక  
చేసుక న్ాావమామ.." అని అడగిిింది అక్షర్.  
" త డు కోసిం అమామ.. ీ  అిందరినీ దూర్ిం చేసుక న్ాాను..ఒింట్రి ఆడదానిా.. 
అిందుకే అతనిా ప ళ్ళు చేసుక న్ాాను "  
" ప్ో నీలేమామ. తవర్లోనే్ వాడి పీడ ిడర్గడవుత ింది నీక .."  
" అింట్ట..ఏింటి్ ..అతను ననుా వదిలేస  వెళ్ళుప్ో తాడా.. " ఆశిర్ేింగా అడిగిింది 
పరిమళ . 
తడబడిింది అక్షర్. " అబేబ ..అది కాదమామ..అతనే్ మించ్చగా మార్తాడని.." సరిు 
చెప పింది అక్షర్.  
" సరే అమామ..పసాుూ తిం ఒక ఫ ాిండ దగార్ ఉింట్ున్ాాను..మళీు కల దాు ిం " అని 
లేచ్చింది .  
" అలాగ ేఅమామ.. జాగరతూ .." అని కూత ర ిభ జిం తటి్ూ ఆఫీసులోక ివెళ్ళుప్ో యిింది 
పరిమళ. 

*  *  *          
  స ల్స రిింగ్స అవుత ింట్ట చూస  ఎత్రూ ింది పరిమళ. " న్ాక  బాగా మూడ వసోూ ింది 
...ఇింటి్కి వచెియ్ " అని అడిగాడు సురషే 
" ఛీ..ఛీ.. నీకమేెైన్ా బ దుు ిందా ? ఇపుపడెలా వసాూ ను? ఆఫీసు పనిత  బిజీగా 
ఉన్ాాను. " సునిాతింగా చెప పింది పరిమళ 
" ఏింట్ట నీత ల  చెబ త న్ాావు...నీక  ఎలాగూ మొగ డి అవసర్ిం లేదు , 
ఇపుపడు నే్నె్వరి దగారిక ి వెళాుల ? " అింట్ట గట్ిూగా అరిచాడు. ఏిం చెప్ాపలో 
తెలీక ఫో న్ ప ట్టూస ింది పరమిళ.  



* * *     
 
ఆ మధాేహాిం  ప్ో లీస్ సేూషన్ లో ఫో న్ రిింగ్స అవసాగిింది. కానిసేూబ ల్స రిసీవర్క ఎత్రూ  
" హలో ...ఎవర్ూ ? " అన్ాాడు 
" నే్ను...సురేష్  ని ...దయేిం..దయేిం... ననుా చింప్ాలని చూసోూ ింది.... "  
అింట్ట ఏదో   చెబ త ిండగా ల ైన్ కట్ అయిింది.  అనుమానిం వచ్చి కానిసేూబ ల్స 
సురేష్  ఇింటి్క ి వెళాుడు. అపపటి్క ే జర్గరాని ఘోర్ిం జరిగపి్ో యిింది. ప్ాాణాల  
ప్ో యిన సురేష్  శవమెై పడి ఉన్ాాడు. వెింట్నే్ ఈ ిడషయానిా సేూషన్ క ిఇింఫార్కమ 
చేసాడు కానిసేూబ ల్స . కూో స్ టీ్ిం వచ్చి అనిా కూో స్ కల క్సూ చేసుక ని వెళ్ళుింది 
.అింబ ల న్్ వచాిక శవానిా ప్ో స్ూ  మార్ూిం కోసిం తర్లించార్చ.   
 
తెలస న వాళళువరో ఫో న్ చేయడింత  హతాశురాల ై ఇింటి్కి వచ్చిింది పరమిళ. 
అపపటి్కే ఎస ై్ అక్డికి వచ్చి ఉన్ాాడు.  
" నీ మాజీ భర్ూ ఆతమ తనని హ రాస్ చేసుూ ిందని  కింప ోయిింట్ ఇచాిడు ీ  
ఆయన, ఈ రోజు శవమెై తేలాడు. చాలా అనుమాన్ాల  ఉన్ాాయి ఈ కేసులో. 
ీ ర్చ మాక  కొించెిం సహకరిించాల " అని పరమిళత  చెప ప వెళ్ళుప్ో యాడు. 
నిశచిష ూ రాల ైింది. అసల  ఏిం జరిగి ఉింట్ుిందో అర్థిం కాలేదు. నిజింగానే్ సురేష్  ని 
హరీష్ ఆతమ చింపేస  ఉింట్ుిందా ? అింత అవసర్ిం ఏమొచ్చిింది ? ఎన్ోా 
సిందేహాల  ఆమె మదిలో కదిలాయి. 

      * * * 
ప్ో స్ూ  మార్ూిం రపి్ో ర్కూ లో ' సురేష్  ిడపరతీమెైన భయానిక ి గ ర ై గ ిండెప్ో ట్ు త  



చనిప్ో యాడని  ' తేలింది. అతడు అిందరిక్ చెబ త నాట్ుో గానే్ , ఇన్ాాళళు 
అతడిని వేధిించ్చన హరీష్ ఆతమ అతడిని చింపేస ింది. ఇలాింటి్ కేసుని 
పరిశోధిించడిం టైె్ిం వేస్ూ అని ప్ో లీసుల  కసే్ కోో జ చేసేసార్చ. కాలిం గడచి్చప్ో త ింది. 
కానీ పరమిళ మనసులో ఎన్ోా సిందేహాల . సురేష్  అింత భయ ిడహవల డు 
కావడానికి దారి తీస న పరిస థత ల  ఏింట్ల ఎింత ఆలోచ్చించ్చన్ా అర్థిం కాలేదు.  
 
తరావత ఒక రోజు ..ఆఫీసుకి వెళాుక తెలస న  వార్ూను చూస  మరిింత 
ష్ాక్స అయిింది పరమిళ . ' బాస్ సురేింద ాఘోర్ రోడుు  పమాాదిం లో చనిప్ో యాడని ' 
తెలస ింది.  ఆఫీసు అింతా ిడష్ాదిం అలమ క ింది. ఎిందుకిలా జరిగిింది అని 
అిందర్ూ చరిిించుకోసాగార్చ. ' బాగా తాగ ిఉన్ాాడని ' ఒకర్చ.. ' లేదు ...లేదు.. 
సీూరిింగ్స కింట్లా ల్స తప ప పక్నే్ ఉనా లోయ లోకి పడిప్ో యాడని ' ఒకర్చ ఇలా ర్క 
ర్కాల గా చెపుపక ింట్ున్ాార్చ. కాసేపటి్కి ప్ో లీసుల  వచాిర్చ. అిందర్ూ 
స ైల ింట్ గా అయిప్ో యార్చ వాళుని చూస .  
"  అిందరనిీ కొించెిం ఇింటె్రాగేట్ చెయాేల..పోీజ కోపరేట్ ిడత్ అజ .. " అన్ాాడు 
ఎస ై్.  
ఒకొ్క్రినీ ప లచ్చ ర ట్ీన్ పశాాల  వేసార్చ. వీళళు చెప పన సమాధాన్ాలా న్ోట్ 
చేసుక న్ాార్చ. ర్మేను మాతిాం చాలా సేపు పశాాలత  వేధిించార్చ.  
" ీ  బాస్ సురేింద ాఎలాింటి్ వార్చ.." అడిగార్చ ర్మేను  
" చాలా మించ్చ వార్చ .." చెప పింది  
" మించ్చ అింట్ట .."  
" మించ్చ అింట్ట ..మించ్చ అిండీ ..ఎలా చెప్ాపల.. "  



" అిందరినీ బాగా వేధిసాూ డని తెలస ింది.. మ ఖేింగా ీ  లాింటి్ అిందగతెూలని 
...అిందుకే అడుగ త న్ాాిం " 
" ఏమో సార్క ...న్ాత  చాలా డిగిాఫ ైడ గా ఉిండేవార్చ .." చెప పింది ర్మే.  
" మరి అతని గ స్ూ హౌస్ కి ఎిందుక  వెళళువార్చ.."  
" అదీ..అదీ.." నీళళు నమలసాగిింది ర్మే 
" సరే ...అవసర్మెైతే సేూషన్ కి ప ల సాూ ిం.. ఒకసారి రావాల్ ఉింట్ుింది " అని చెప ప 
పింప ించేసార్చ.  
తరావత పరిమళ ను ప లచార్చ. " చెపపిండి  సురేింద ా ఎలాింటి్ వార్చ .. " అని 
అడిగార్చ  
' అింత మించ్చ వార్చ అని చెపపలేమ  ...."  
" అింట్ట ..."  
" సీూ  ీలోల డు సార్క.. ఊరికే వేధిసుూ ింట్ాడు .."  
" ఓకే.. ీ  భర్ూ సురేష్ త  ఆయనకమేిటి్ సింబింధిం .."  
ష్ాక్స అయిింది  పరిమళ ఈ పశాా త  . సురషే్ కి తన బాస్ త  సింబింధమా.. ?  
అిందుకే " ఏమో అిండీ ీ  పశాా న్ాక  అర్థిం కాలేదు.. న్ా భర్ూక  ఆయనత  
పనే్ింటి్.. ప ైగా ఆయన కూడా చనిప్ో యార్చ " అింది " అది మాక  తెలీదు కానీ.. 
ీ  భర్ూ సురేష్ తర్చుగా ఆయనుా గ స్ూ  హౌస్ లో కల సూూ  ఉిండేవార్చ.." 
అన్ాాడు ఎస ై్. ఈ మాట్ల  ిడని మరిింత కింఫ్ూేజన్లో పడిప్ో యిింది  పరమిళ.  
" సరే ...అవసర్మెైతే సేూషన్ కి ప ల సాూ ిం.. వెళుిండి " అని చెప ప పింప ించేసార్చ 
ఆమెను. ' ఏింట్ల తన జీిడతిం.. అనీా అర్థిం కాక ిండా  ఉన్ాాయి ' అనుక ని తన 
సీట్లో  కూలబడిింది. 



* * *  
అక్షర్ , ప ించ్చన తలోదిండుాల దగార్కి వెళ్ళుింది. అదీ ఎవర్ూ చూడని  రాతా్ర 
సమయింలో.  
ఆమెను చూడగానే్ బావుర్చమన్ాార్చ ఆ వృదు  దింపత ల .  
 " ఎక్డికి వెళ్ళుప్ో యావమామ.. మమమలా వదిల " అని వాప్ో యార్చ. 
" అదింతా ఒక పీడ కల అమామ..ఆ భగవింత డి దయ వలో క్షమేింగా 
బయట్పడాు ను. " అింది అక్షర్ 
 " సరే అమామ..ఇక ీ దట్  మమమలా వదిల వెళుక  .." ప్ాాధేయ పడాు ర్చ 
వాళళు.  
మౌనింగా అయిప్ో యిింది అక్షర్.  
" నే్న్ొక పశాా అడుగ తాను.. చెపపిందమామ.." అింది అక్షర్  
" ఏింట్మామ ...అడుగ  .." అింది మ సలామె  
" న్ా తలోదిండుాల  ఎవర్మామ.."  
ష్ాక్స అయాేర్చ ఆ దింపత ల . " అదేిం పశాా అమామ.. మమేే కదా నీ 
తలోదిండుాలిం .." బాధగా అన్ాార్చ  
" న్ాక  అనీా తెల సమామ.. నే్ను ీ  న్ోటి్ నుిండే ిడన్ాాను.."  
" మమే  ఎపుపడు చెప్ాపమమామ.."  
" సరే అవనీా ఇపుపడెిందుక .. నే్ను న్ా తలోని కలసానమామ.." నె్మమదిగా 
చెప పింది అక్షర్  
ఇది ిడని కనీాళు పర్ేింతమయాేర్చ ఆ దింపత ల . " ఎపుపడో నినుా పుట్ూగానే్ 
మాక  ఇచేిసార్చ ...నినుా ప ించ్చ , ిడదాేబ దుు ల  నే్రిప ఇింత దానిా చేసామ . 



ఇపుపడు మమమలా వదిలేసాూ వా తలోీ "  
" అలాింటి్దేీ  ఉిండదమామ.. నే్ను మరీ అింత మనసు లేని దానిని కాదు. 
మిమమలా జాగరతూ గా చూసుక ింట్ాను. సరనే్ా.. " అని  భరోసా ఇచ్చిింది అక్షర్  
తెరిప న పడాు ర్చ వాళళు. " మళీు వసాూ నమామ.." అని చెప ప అక్డి నుిండి 
వచేిస ింది . తరావత్ర రోజు ఆ దింపత ల  ప్ో లీస్ సేూషన్ కి వెళ్ళు తమ అమామయి 
త్రరిగి ఇింటి్కి వచ్చిిందని చెప ప కేస్ కోో జ చెయిేించార్చ. ఆ కథ ఆ ిడధింగా 
మ గిస ింది వాసూవాలా మర్చగ న దాచ్చ. 

*  *  *   
ఆఫీసు కేింటీ్న్ లో కూర్చిని మాట్ాో డుక ింట్ున్ాార్చ సుధ , పరిమళ . 
ఈ మధే జరగిిన పరిణామాల వలో వాళ్ళుదుర్ూ మనసు ిడప ప మాట్ాో డుక నాది 
తక ్వ. అిందుకే ఈ రోజు ఇలా సమావేశమయాేర్చ.  
" ఏింటి్ పరమిళా.. ఈ సింఘట్లనీా.. అనీా ిడింత ిడింతగా ఉన్ాాయి " అింది 
సుధ.  
" అవును సుధా.. న్ాకూ అదే అర్థిం కావడిం లేదు. ఒక దానికొకట్ ిలింక్స ఉింట్లింది. 
చూసావు కదా ..మొనా ప్ో లీసుల  మనిందరినీ ఎలా ఎింక ైవరీ చేసారో.."  
" అవును ..సరే గానీ అమామయి  కలస ింది అని చెప్ాపవు.. ఇపుపడెలా వుింది .."  
" బాగానే్ ఉింది ..ఎవరో ఫ ాిండ త  కలస  ఉింట్లిందట్. మళీు కల సాూ నని 
చెప పింది..అయిన్ా ఆన్ాడు నువువ సాయిం చేస  ఉిండకప్ో తే మమే   ఏిం 
అయిప్ో యియవార్మో ..." ఆప్ాేయింగా అింది  
" సరేలే ...గడిచ్చప్ో యిన సింగత్ర ఎిందుక ...అసల  సురేష్ కి మన బాస్ 
సురేిందకా  లింక్స ఏింటి్.. వీళ్ళుదురిక్ మ ిందే పరిచయమా...అసల  సురేష్ , సురేింద ా



లిడ సహజ మర్ణాలేన్ా.. ఏదో  ఉింది పరిమళా..మనక  తెలయని ర్హసేమదోే 
ఉింది ..." అనుమానింగా అింది సుధ.  
పరిమళక  కూడా అది నిజమే అని అనిప ించ్చింది. కాసేపు మాట్ాో డుక న్ాాక 
స క్షన్ కి వచ్చి పని లో మ నిగిప్ో యార్చ. 
ఆ సాయింతిాం ఇింటి్కొచాిక ...సురేష్ కి సింబింధిించ్చన వసుూ వుల  పరిశీలించడిం 
మొదల ప టి్ూింది పరమిళ.  
అనుమానిించే వసుూ వులేీ  దొర్కలేదు కానీ ...బాగా వెతగాా  దొరికిన ఒక ఫో ట్ల 
పరిమళను భయింకర్మెైన ష్ాక్స కి గ రి చసే ింది. అది -అక్షర్ ఫో ట్ల !  
 అింట్ట ..సురేష్ కి అక్షర్ మ ిందే తెల సా.. ? అసల  అక్షర్త  వీడికి పనే్ింటి్.. ? 
సురేింద ా క   కూడా దీనిత  సింబింధిం ఉిందా ..? సుధ అనాట్ుూ  వీళు చావుల 
వెనుక ఏదైెన్ా ర్హసేిం దాగి ఉిందా ..?  
సమాధానిం లేని అనిా పశాాల  ఒక్సారే చుట్ుూ మ ట్టూసరికి అలాగే 
కూలబడిప్ో యిింది పరమిళ. 

 *   *   * 
సురేింద ాచనిప్ో యాక ర్మేపరిస థత్ర బాగా దిగజారిప్ో యిింది.  
ఇింతక  మ ిందు ఆమె ' బాస్ కేిండిడేట్' అనా భయింత  ఆమె ఏిం చేస న్ా 
ఎవవర్ూ ప దుగా అడుు  చెపపలేదు. ఆమె చెప పిందే వేదిం అనాట్ుూ  సాగిప్ో యిింది. 
కానీ ఇపుపడు సప్ో ర్కూ లేకప్ో వడిం వలో ఇన్ాాళళు ఆమె ీ ద పగబటి్ూ  ఉనా 
శతృవుల  నె్మమదిగా బయట్క  వచాిర్చ.  
ఆమె చుట్టూ  చేరి " మా దగారికి ఎపుపడు వసాూ వు " అని వేధిించడిం మొదల  
ప ట్ాూ ర్చ. ఒక రోజు ఈ బాధ తట్ుూ కోలేక ఏడవడిం మొదల  ప టి్ూింది.  



సుధ, పరిమళ ఆమెను వేరే కాింఫ్ర ింస్ ర్ూిం లోకి తీసుకొని వెళ్ళు 
ఓదార్ిసాగార్చ.  
సుధ అింది " ఊర్చకో ర్మాే.. చ్చనా ప లోలా ఏడుసుూ న్ాావ .." అని  
" వాళళు అలా ననుా అింట్ుింట్ట బాగా ఏడుప్ చేిస ింది " బాధగా అింది ర్మే.  
" అయిన్ా ..ఆఫీసు అన్ాాక ర్క ర్కాల వేక ూ ల  ఉింట్ార్చ..మనమే కొించెిం 
జాగరతూ గా ఉిండాల " అింది పరమిళ  
" అవును ...అయిన్ా నే్ను చేస నది తపేప ...కాదనను..కానీ న్ా పరిస థత్ర 
అలాింటి్ది ..అిందుకే సురేింద ాక  సర ిండర్క అయాేను ..."  
సుధ, పరిమళ ఒకరి  మొహాల  ఒకర్చ చూసుక న్ాార్చ . బాధలో ర్మేతను 
చేస న తపుపని బయట్ప డుత ింది. అది తమక  అనవసర్ిం.  
అిందుకే " ప్ో నీలే ..అవనీా ఇపుపడు ఎిందుక .. నీ క ట్ుింబిం గడవాలింట్ట ఈ 
జాబ్ నీక  కావాల. కాబటి్ూ  ఇవనీా పటి్ూించుకోక ిండా మ ిందుక  వెళాుల.. ఇక 
ీ దట్ అలాింటి్ వాటి్లోో క ివెళుక ిండా చూసుకోవాల ...సరేన్ా" అింది పరమిళ.  
" అలాగే.." అని తలూప  కనీాళళు త డుచుక ింది ర్మే. ' హమమయే ' 
అనుక న్ాార్చ సుధ, పరిమళ  
 
ఆ రాతా్ర తన ఇింటి్లో ...భర్ూ రాజేష్  దగార్ కూర్చిని ఉింది ర్మే. బాగా 
ప్ దుు ప్ో వడింత  ఇింట్లు వాళళు నిదాావసథ లో ఉన్ాార్చ. ఇళుింతా అదో  ర్కమెైన 
నిశాబుిం. రోజూ ఉిండే  నిశాబుిం. బెడ రిడెన్ అయిన రాజేష్  కి కావాల్న ట్టబోెట్్ 
అవీ అిందిించ్చ తను కూడా నిదకా  ఉపకరమిసుూ ింది మామూల గా. కానీ ఈ రోజు 
ఆమె క  నిద ా రావడిం లేదు. మనసులో ర్గ ల త నా బడబాగిా ఆమెను 



పశాాింతింగా ఉిండనివవడిం లేదు.  
" ఏమిండీ.." అని భర్ూను ప లచ్చింది  
" ఊ ..." అన్ాాడు రాజేష్   
" ీ త  ఓ ిడషయిం మాట్ాో డాల.."  
" చెపుప.."  
" న్ా ీ ద ీ  అభప్ాాయిం ఏమిటి్ ? "  
" మించ్చ భార్ేవు.."  
నిశాబుింగా ఏడవసాగిింది ర్మే. రాజేష్  ఆమ ె చేత్ర ీ ద చెయిే వేస  గట్ిూగా 
పట్ుూ క న్ాాడు. అతని కళులోో క ి చూస ింది ర్మే. ' న్ాక  తెల సు..' అనాట్ుూ  
అతని చూపులోో  భరోసా.  
నె్మమదిగా అన్ాాడు." జరగిిింది పీడకల..మరిిప్ో .. న్ాక  నువువ..నీక  నే్ను.. 
అింతే " అని. పాేమ ఉప్ పింగగా అతని నుదిటి్ ీ ద మ దుు  ప టి్ూింది ర్మే. కిట్ిక ్
పక్న ఉనా మల ో  తీగ ఆనిందింగా ఊగిింది.  

   *  *  *   
 
గేట్ెడ కమూేనిటీ్ లో .. 
అర్చణ్ , కర్చణ దింపత ల  తమ అబాబయి శర్త్ గ రిించ్చ 
చరిిించుక ింట్ున్ాార్చ.  
" ఏింట్ల అిండీ ...ఈ మధే మనవాడు ర గ ేలర్క గా కిచెన్ లోకి వచ్చి అనాిం 
ప ట్ుూ క ని ర్ూమ కి వెళళూ న్ాాడు. ..ఏదో  తేడాగా ఉింది వేవహార్ిం " అింది కర్చణ  
" అవున్ా.. న్ాక  తేడా ఏీ  కనబడుిం లేదు..అయిన్ా నీక   ఎిందుక  వచ్చిింది 



అనుమానిం " అన్ాాడు అర్చణ్  
" ఈ మధే పని అమామయి వాడి ర్ూిం ఊడవడానిక ి వెళ్ళతే చాలా సేపు బయట్ 
నిలబెటి్ూ  ...తనే్ ర్ూిం క్ోన్ చేసుక న్ాాడట్ ..దానిా ర్ూమ  లోనికి రానివవలేదట్. 
ఇింతక  మ ిందు ఎపుపడూ అలా చెయేలేదు "  
" సరేలే ...అపుపడు వాడి ఫ ాిండ్ ఎవర ైన్ా ఉన్ాారేమో ..నీక  అనీా అనుమాన్ాలే 
" తేలగాా  కొటి్ూపడేశాడు అర్చణ్ . 
చ్చన్ాాగా నిట్టూ రిిింది కర్చణ . ఇింతలో రిత్రవక్స తలోదిండుాల  వచాిర్చ వాళ్ళుింటి్కి. 
సాదర్ింగా ఆహావనిించార్చ వాళుని.  
వసూూ నే్ గ డవక  దిగార్చ వాళళు. " ఏింట్ిండీ ఇది.. ీ  అబాబయి  త  చేరి మా 
వాడు చెడిప్ో త న్ాాడు..అనీా చెడు అలవాట్టో  ీ  వాడికి " అింట్ట 
అర్చసుూ న్ాార్చ.  
దెబబత్రనాట్ుూ  చూసార్చ అర్చణ్ , కర్చణ దింపత ల .  
" అయిన్ా ...మా వాడిదే తపుప ఎలా అవుత ిందిండీ.. ఇదుర్ూ కలస ే త్రరిగార్చ 
కదా..." అింది కర్చణ  
" మాక  అవనీా తెలీవిండీ.. ీ  వాడే ఎపుపడూ వాట్ా్ప్ లో మా వాడికి మెసేజ 
ల  ప డుత ింట్ాడు. ఎక్డెక్డికో ర్మమని ప లసుూ ింట్ాడు .." అని స ల్స ఫో న్ లో ఆ 
ఛాట్ిింగ్స చూప ించార్చ.  
ఖింగ  త్రనడిం వీళు వింతయిింది. ' మన బింగార్ిం సరిగాా  ఉింట్ట వేరే వాళుని 
అన్ేదేమ ింది ' అనుక ని " సారీ అిండీ.. మా వాడిా కింట్లా ల్స లో ప డతామ  " 
అని సరిు చెప్ాపర్చ వాళుకి.  
" సరే ..చూదాు ిం.." అింట్ట వెళ్ళుప్ో యార్చ వాళళు.  



చాలా డిప ాస డ గా ఫీల్స అయాేర్చ కర్చణ , అర్చణ్ . బో ల డింత 
సింప్ాదిించార్చ..అయిన్ా ఏిం లాభిం ? ఉనా ఒక్గాన్ొక్ కొడుక  చెప పనట్ుూ  
ిడనడు. తన పపాించింలో తనుింట్ాడు. ఇింట్లో  వాళుత  కలవడు. అయిన్ా ఏదో 
ఒకట్ి తేలేియాేల అని కొడుక ని కిిందికి ర్మమని గట్ిూగా కేకేస ింది. తలో 
ప లవడింత  కిిందికి వచాిడు శర్త్.  
" ఏింట్మామ.. చెపుప " అన్ాాడు తలోత   
" ఏింట్ాా ఇది.. ఆ రిత్రవక్స వాళు పేర ింట్్ వచ్చి న్ాన్ా గ డవ చేస  వెళాుర్చ. నువేవ 
వాడిా ప్ాడు చేసుూ న్ాావని..ఎిందుక రా ఇవనీా " అని కొడుక ని నిలదీస ింది. 
జర్చగ త నాది చూడసాగాడు అర్చణ్  
" నే్నే్ిం అలా చెయేలేదమామ.. వాడే మాట్ి మాట్కి్ ర్మమింట్ాడు.. సో మక్స 
చేదాు మింట్ాడు .." అని మెలోగా చెప్ాపడు శర్త్ . ష్ాక్స అయాేర్చ కర్చణ , అర్చణ్  
 " సరే ...ఇక ీ దట్ ఎపుపడూ వాడిత  ఫ ిాండ ష ప్ చెయేక  " అింది కర్చణ.  
" అలాగే అమామ..అయిన్ా నే్ను పూరిూగా మారపి్ో యాను.. ఇక ీ దట్ నే్ను 
ీ త  మిస్ బిహేవ చెయేను అమామ.. " అన్ాాడు  
సింత షింగా చూస ింది కర్చణ. కొడుక లో ఇింత మార్చప రావడిం ఆమెక  
ిడపరీతమెైన ఆశిర్ేిం కలగిించ్చింది.  
 అిందుకే " ఏింటి్ న్ాన్ాా... నే్ను ిడింట్ునాది నిజమేన్ా " అింది  
" అవునమామ.. దీనికింతటి్క్ కార్ణిం ఒక అమామయి...న్ా సేాహ త రాల .. " 
అన్ాాడు స గ ా గా  
అర్చణ్ , ప దు  మాట్ల  మాట్ాో డుత నా కొడుక ని ిడింతగా చూసుూ న్ాాడు.  
 " ఎవరార .. ఆ సేాహ త రాల  .." అింది కర్చణ . స ల్స ఫో న్ తీస  అక్షర్ ఫో ట్ల 



చూప ించాడు. ఆ ఫో ట్ల చూస   సింతృప ూగా ఫీల్స అయిింది కర్చణ. ప్ో నీలే ఈ 
ిడధింగా అయిన్ా కొడుక  లో మార్చప వచ్చినిందుక  సింత షపడిింది.  
" సరే న్ాన్ాా ...మ ిందు సూడీస్ కింపోీట్ చెయిే ...ఆ తరావత నీ ఇషూిం.. 
అపపటి్దాకా ఎట్ువింటి్ ప చ్చి పనుల  చెయేకూడదు ...ఓకేన్ా " అింది.  
" డన్ అమామ.. డన్ .." అింట్ట బొ ట్నవేల  ప ైక త్రూ  చూప ించాడు శర్త్.  
" అబో బ..తలోీ కొడుక ల  ఒకట్ి అయిప్ో యారే " అింట్ట గట్ిూగా నవేవసాడు 
అర్చణ్ . చాలా కాలిం తరావత ఆనిందిం వెలో ిడరిస ింది ఆ ఇింట్లో . అద ీ అక్షర్ 
దావరా.. సింత షిం .. సరేవ జన్ా సుఖిన్ోభవింత .  

    *  *  *  
పరిమళ  , ఒింట్రిగా ఇింటి్లో కూర్చిని , తన జీిడతింలో జరగిిన ిడచ్చతమాెైన 
సింఘట్నల గ రిించ్చ ఆలోచ్చసూూ  ఉిండగా కాలింగ్స బెల్స మోగ సాగిింది. వెళ్ళు 
తల పు తీస ింది .ఎదుర్చగా అక్షర్ ! 
" రామామ ...రా లోనిక ి " అింట్ట పాేమగా ఆహావనిించ్చింది.  వసూూ నే్ తలోని 
క గలించుకొని చాలా సేపు ఉిండిప్ో యిింది  అక్షర్. తరావత చ్చనాగా ఏడవసాగిింది 
" అయేయ్యే ఎిందుకమామ అింత బాధ పడతావు ? "  
" కాదమామ ...కాదు ...నీ జీిడతిం ఎిందుకిలా అయిప్ో యిిందో అని బాధగా 
వుిందమామ " అింట్ట చెప పింది అక్షర్ . 
"ప్ో నీలేమామ అది న్ా తల రాత. ిడధిని తప పించలేమ  కదా " ఓదార్చపగా 
చెప పింది.  
 
కాసేపటి్కి న్ార్మల్స అయిింది అక్షర్. వేడి వేడి కాఫీ కపుపలో ప్ో స  తెచ్చిింది 



పరిమళ. దానిా స ప్ చేసూూ  " సురేష్ నీక  ఎలా దగార్యాేడమామ.." అని 
అడిగిింది . 
జరిగిింది అింతా చెప పింది పరిమళ " అయిన్ా నీక  సురేష్ మ ిందే తెల సు కదా 
.." అని అడగిిింది అక్షర్ ని 
" అవునమామ.. వాడు ననుా కిడాాప్ చేస  ఒక చీకట్ ి గదిలో నిర్ుిందిించ్చన 
దురామర్చా డు అమామ..వాడూ , సురేింద ా ఒక టీ్ిం. ఇలాింటి్ నే్రాల  చెయేడింలో 
ఆరితేరిన వాళళు. అదృషూవశాత ూ  నే్ను క్షమేింగా తప పించుక న్ాాను " అింది 
".. ఇింతక్ సురేష్  ఎలా చని ప్ో యాడమామ ? " అడిగిింది అక్షర్.  
" ఏమోనమామ న్ాకూ అింత  బట్ూడిం లేదు. డాకూరేోమో హార్కూ ఎట్ాక్స అని చెప్ాపర్చ. 
హార్కూ ఎట్ాక్స రావల్నింత దృశేిం అతనే్ిం చూసాడో న్ాక  అర్థిం కావడిం లేదు " 
చెప పింది పరిమళ.  
" న్ాక  తెల సమామ " అింట్ట బాింబ్ పేలిింది అక్షర్.  
" మెైగాడ ! నీక లా తెల సు ? " ిడపరీతింగా ఆశిర్ేప్ో యిింది 
" సురేష్  చనిప్ో యిన రోజు నే్ను ఇక్డిక ివచాినమామ " నె్మమదిగా చెప పింది.  
" నువవవచాివా ? అసల  ఏిం జరిగిింది , న్ాక  చెపుప " అింట్ట ర ట్ిూించ్చింది 
పరిమళ.  
కళులోో  నుిండి కనీార్చ కార్చత ిండగా ఆ రోజు జరిగినది చెపపసాగిింది అక్షర్.  
 
                *             *           *         
 
ఆ రోజు...అింట్ట సురేష్  చనిప్ో యిన రోజు... 



 తనక  బాగా మూడ వసోూ ిందని , వెింట్నే్ ఆఫీసు నుిండి  వచేియమని 
పరిమళక  ఫో న్ చేసాడు. పరమిళ రానని చెపపడింత  ిడపరీతమెైన కోపిం వచ్చిింది 
అతనికి. అయిన్ా చేసేదేిం లేక మిందు బాటి్ల్స ఓప న్ చేసాడు. మిందు స ప్ చేసూూ  
టీ్వీలో బూో  ఫ ల్సమ ప ట్ుూ కొని చూసూూ  తనలోని కామదాహానిా చలాో ర్చికోసాగాడు. 
కాసేపటి్కి అతనిక ికిక్స ఎక్సాగిింది. ఇింతలో కాలింగ్స బెల్స మోగిింది. అసహనింగా 
టీ్వీ ఆఫ్ చేస  వెళ్ళు తల పు తీసాడు. ఎదుర్చగా అిందమెైన ఒక అమామయి . 
మొహిం పూరిూగా కవర్కు ఉింది . అతడి కళళు మెరసిాయి. ఆ దేవుడే దయతలచ్చ ఈ 
అమామయిని పింప ించ్చనట్ుో న్ాాడు అనుక ింట్ట   
" రామామ..లోపలకి రా ..." అింట్ట తపుపకొని దారిచాిడు.   
" మీ మ లేదాిండీ " అింట్ట లోనికొచ్చి కూర్చిింది అక్షర్.  
" మీ మ న్ా ? ఆిడడెవర్చ ? " ఆశిర్ేప్ో యాడు సురేష్ . 
 " ీ ర్చ ఈ మధేనే్ ప ళ్ళు చేసుక నా పరిమళ న్ా తలో . నే్ను ఆమె మొదటి్ 
భర్ూక  పుటి్ూన అమామయి ని . చాలా...  ఇింకా కాో రిట్ీ కావాలా ? " నవువతూ 
చెప పింది.   
" ఓహో  ! పరమిళ ప ింపకానిక ి ఇచ్చిన  అమామయి ిడ నువేవ అనా మాట్. 
నువెవపుపడూ ఈ ఇింటి్క ిరాలేదు కదా..  అిందుకే న్ాక  తెలీదు "  
" సర ోిండి… తెలయక ప్ో వడిం వలన వచ్చిన నషూమీే  లేదు.ఇింతక ్ మీ మ 
ఉిందా లేదా ? "  
" ఆ బెడూాిం లో ఉింది...వెళళు " అని చెప్ాపడు. అక్షర్ ఆ బెడూాిం లోక ివెళ్ళుింది. 
సురేష్  కూడా ఆమె వెనకే బెడూాిం లోకి వెళ్ళు బో ల్సూ  ప ట్టూసాడు. కామింత  కళళు 
మూసుక  ప్ో యి ిడచక్షణ కోలోపయిన స థత్రలో ఉన్ాాడు.  అిందుకే దొరికిన 



అవకాశానిా వదుల కో దల ికోలేదు. లేడి ప లో ీ ద దాడి చేసే పులలా అక్షర్ 
ీ ద కలబడాు డు. అక్షర్ కూడా ఈ అవకాశిం కోసమే చూసోూ ింది. సురేష్ ఒింట్రగిా 
దొరికాడు. ఇక వీడిా వదలకూడదు అనుక ింది . మ ిందు కొించెిం 
భయపడుత నాట్ుూ  నటి్ించాల అనుక ని - 
" ఏయ్ ...ఏింటి్ది ...వదుల ...వాిడ వర్సల  లేవా నీక  ? " అింట్ట 
గిింజుకోసాగిింది.  
" నువేవమెైన్ా న్ా స ింత కూత ర్చవా ? వాిడ వర్సల  చూడాు నికి " అింట్ట గట్ిూగా 
క గిలించుక న్ాాడు. ప నుగ లాడ సాగిింది అక్షర్. ఇింకా పట్ుూ  బిగిించాడు సురేష్ . 
ఒక్ సారిగా మొతూిం బలానాింతా ఉపయ్యగిించ్చ సురేష్  ని గట్ిూగా తనిాింది. 
క్చుగా అరిచ్చ దూర్ింగా వెళ్ళు పడాు డు. ఊహ ించని ఈ పరిణామానికి కొించెిం 
తడబడాు డు. మొహానికి ఉనా మ సుగ  తీసేస ింది అక్షర్.  
" రాక్షసీ..నువావ ... అపుపడు తప పించుకొని ప్ో యి ఇక్డ తగలడాు వా ...నీ 
అింత  చూసాూ  " అింట్ట అక్షర్ ీ దికి వచాిడు సురేష్ .  
" రారా..నే్నూ నీ అింత  చూడాు నికే వచాిను ..ననే్ా కాక  న్ా తలోని కూడా 
హ ింస సాూ వా ..స ైకో  వెధవ " అింట్ట ప్ో రాట్ానిక ిర్డ ీఅయిింది అక్షర్.  
అపుపడొక అదుుతమెైన సింఘట్న జరిగిింది. ఎవరో బలింగా ిడస రేస నట్ుూ  
దూర్ింగా ఎగిరి పడాు డు సురేష. 
గాలోో కి చూసూూ  " దయేిం...దయేిం " అింట్ట భయపడుతూ వణికిప్ో త న్ాాడు  
వీడికేదో  హ సీూరియా వచ్చి  ఉింట్ుింది అనుకొని నిశాబుింగా గమనిించసాగిింది 
అక్షర్. ఇింతలో ఎవరో ఇింట్లో క ివచ్చిన శబుిం అయిింది. చపుపన డోర్క కర ూన్ వెనక 
దాక ్ింది. ఆ వచ్చిన వేకిూ సురేింద.ా  



రాగానే్ " ఏరా.. న్ాక ే ఎదుర్చ చెబ తావా ...ననుా బాో క్స మెయిల్స చెయాేలని 
చూసాూ వా.. " అింట్ట సురేష్ ీ దికి దూకాడు. సురేష్ అపపటి్కే ' 
దయేిం..దయేిం..' అని అర్చసూూ  సురిేంద ా ని పటి్ూించుకోవడిం లేదు. అద ే
అదనుగా సురేింద ాగ ో వ్ తొడుక ్నా చేత లత  సురేష్ గ ింత  ప స కి చింపేసాడు. 
' కాగల కార్ేిం గింధర్చవలే  చేసార్చ ' అనాట్ుూ  చాలా హేపీ గా ఫీల్స అయిింది 
అక్షర్. కానీ చ్చతిాంగా సురేింద ాకూడా ' అమోమ దయేిం.. దయేిం.. ' అింట్ట అలాగ ే
ప్ారిప్ో యాడు . తరావత తన కార్చ డైెిీడింగ్స చేసూూ  మత్ర తప ప స ల్సఫీ ఏకి్ డెింట్ కి 
గ ర్యాేడు. ' ఇక తను చెయాేల్ింది ఏీ  లేదని ' అక్డి నుిండి నిశాబుింగా 
తపుపక ింది అక్షర్.    

         *  * *  
" అదమామ జరిగిింది ... అయితే సురేష్  , సురేింద ాఎిందుక  ‘దెయేిం … దెయేిం’ 
అింట్ట అరిచారో న్ాక  తెలీదు. ప్ో నీలే.. ఆ రాక్షసుడి పీడ మనక   వదిలింది " 
అింట్ట నిట్టూ రిిింది అక్షర్.  
 
జరిగిింది అర్థమెైింది పరిమళక . హరీష్ ఆతమ తనను ఎలాగ ైతే ర్క్షిసుూ ిండేదో  ,  
కూత రి ప్ాాణానిా , మాన్ానిా  కూడా అలాగే కాప్ాడుక ింది. ఇక తమక  ఏ 
భయమూ లేదు..మ ిందునాదింతా  మించ్చ కాలమే అనుక ింట్ట అక్షర్ను 
దగారికి తీసుక ింది పరిమళ . శుభిం అనాట్ుో  దూర్ింగా ఎక్డో గ డి గింట్ల  
మోోగ త న్ాాయి.   
                
                      ----------00000-------- 


