
అమ్మకో లేఖ  
 

ప్రియాతి ప్రియమ ైన అమ్మకు, 
 

నీ సుచితి్ వ్రి యుట. నేను ఇకకడ కే్షమ్ంగరనే ఉననాను. నువ్వూ ననననా చెలీ్ల అనాయాా 

క్షేమ్ంగర ఉననారని త్లచుచుననాను. ఈ నలె ఎనిమిది వ్ేలే పంపుత్ుననాను. వ్చచే నెల పదీ 

పదిహేను వ్లేు పంపడననికి పియతిాస్రా ను. వ్సంత్కక ఇకకడ ననకు చనలా స్రయం చచసుా ంది. 

అపుుడపుుడు ఆమ  దగ్గ రే అపుు తీసుకుంటుననాను. చలీె్ల ఫీజు కటటే శరరర? నననా ఆరోగ్ాం 

ఏమ ైనన కుదుటపడ ందన? అనాయా తనగ్ుడు మ్ానేశరడన లేదన? అనాయాను ఏదోక పనిలో 

ప్ెటే్ంచండ . వ్సంత్కక, బుజ్జకకల స్రయంతో ననేు ఎలాగ ైనన సర ేపియత్ాం చచసర బయటకొచచే  

స్రహసం చచస్రా ను. అనీా అనుకునాటటే  జ్రిగితచ వ్చచే నెలోీ నే ఇంట్కొచచేస్రా నమ్ామ! మ్నూళ్ళోన ే

కూలో ననలో చచసుకుని మిమ్మల్లా పో షరస్రా ను. అందరినీ అడ గినటుీ  చెపుమ్ామ. నీ ఆరోగ్ాం 

జ్ాగ్రతా్. వ్ేళకి తిను. 

ఉంటానమ్ామ   

సుచితి్.      
 

“ఏంటో వ్సంత్కరక! వ్రటాాప్, ట్ూటేర్ అని ఏవ్ేవ్ో వ్చిే ఉతా్రరల్లా సంక్ష పా సమ్ాచనరరలుగర 

మ్ారిేనన, కరగిత్ం ప్ెనూా తీసుకుని లేఖ రరయాలంటట మ్ాతి్ం మ్నకు తెల్లయకుండననే పరత్ 

పదధతిలోనే రరససే్రా ం కదన! మ్రీ ‘ఉభయకుశలోపరి’ అని రరయలేదులే!” నవ్ుూత్ూ వ్సంత్కక 

చచతిలో ఉతా్రం ప్ెటే్ పో సే్ట చచయమ్ని చపెరును. 

“ప్రంకీ...” 



“అదిగో ననేా ప్రలుసుా ననారు! ఈ ప్ేరుకి అలవ్రటు పడడననికి ఆర ాలుీ  ప్ెనేై పటే్ంది. వ్స్రా నకరక. 

ఇంకర ట్ఫరన్ కూడన చచయలేదు. అపుుడచ ఎవ్డ కి కొంప మ్ుంచుకొచిేందో ! అకరక! ఉతా్రం ఈ రోజ్ే 

పో సే్ట చయె్యా. డబుులు కూడన ఇవ్రూళ్ే పంప్రంచు. మ్రిేపో కు” రహసాంగర చెప్రు లోపల్లకి 

నడ చనను.  

“సర  సరే!” అనుకుంటూ వ్ెళ్ళోపోయ్యంది వ్సంత్కక.   
 

చీర కుచిేళలీ  సరుు కుంటూ గ్దలిోక ళ్ళోను. దచవ్ుడ  దయ వ్లీ మ్నిషర బానే ఉననాడు! 

ఆరోగ్ాంగర...శుభింగర! ‘హమ్మయా’ అనుకుని “గ్ంటా?” అని అడ గరను. 

“ర ండు గ్ంటలు” అననాడు. 

‘ర ండు గ్ంటలు ఏం చచస్రా వ్ురర బాబు! ఒక పకక ఆకల్లకి నకనకలాడుత్ుంటట’ మ్నసులో 

తిటుే కుంటూ మ్ంచమ్మమద కూరుేననాను. 

“నీ ప్ేరేంట్?” నన చచయ్య అత్ని తొడ మ్మద ప్ెటుే కుంటూ అడ గరడు. 

“ప్రంకీ” 

“అసలు ప్ేరు చెపప ుచుేగర!” నవ్రూడు. 

‘వ్రమ్మమ! వీడు కబురుీ  చెబితచ కరనీ పని కరనిచచే వ్రడ లా లేడు! వ్చిేన పని చూస్ప కని 

వ్ెళ్ళోచుేగర. ఈ స్ో ది మ్ాటల ందుకు?’ అనుకుని “నన ప్ేరు ప్రంకీనే! రండ ” అని ఆహ్వూనించనను. 

“హ్మమ! ననకు చనలా టెనషన్ా రర ఆఫీసులోనూ ఇంటోీ నూ. ఆ టెనషన్ా త్గరగ లంటట ఇది కరవ్రల్ల. కరనీ 

మ్ా ఆవిడ ఒపుుకోదు. నేనంటట కోపం త్నకి” 

“మ్ందు అలవ్రటు లేదన?” 

“అందరికీ మ్ందు పనిచచయాలని లేదు గర” 

చెతా్ కబురుీ  చెబుత్ూ మొతనా నికి ర ండు గ్ంటలు పవరాి కరకుండననే వ్ెళ్ళోపో యాడు. 



 

కొదిు  సేపట్కి ననేూ సో్ నీ ఇడలీ  తింటుంటట వ్చిే పకకనే కూరుేంది మ్హిత్. అలవ్రటుగర ఇడలీ  త్న 

నోటోీ  ప్ెటేబో త్ూ చూశరను. ప్దెవి చిటీ్, మ్ుటుే కుంటట రకాం కరరేటటుే ంది! 

“ఏంటట? కొరికరడన?” కంగరరుగర అడ గరం నేనూ స్ో నీ. 

“వ్రడ  మొహం! అంత్ రొమ్ాన్ా ఏడ ేందన మ్గరళోకి! నిజ్ం తలెుాకుని గోడకేసర కొటాే డు. మ్ూతి 

పగిల్లంది! హహహ” ఆమ  నవ్ుూకి రకాం ఉబికి బయటకు కరరుతోంది! 

“నిజ్ం చెప్ుేశరవ్ర?” ఆశేరాపో త్ూ అడ గింది స్ో నీ. 

“వ్రడ  మ్ంచి కోసమే తొడుగ్ు వ్ేస్ో కమ్ని చపెరును. ససమేిరర వ్సే్ో కను అని నన మ్ాట బయటకు 

రరకుండన నోరు నొకిక బలవ్ంత్ంగర చచశరడు గరడ ద కొడుకు! ననుా వ్దలి్లప్ెటాే క చపెరును, ఇక 

మ్మ ఆవిడతో కలవ్కు ననకు ఎయ్యడ్సా ఉందని. హహహ హహ !! ఒకక దెబు కొటే్ మొహం మ్మద 

ఊసరపో యాడు.” పకపకర నవ్ుూత్ూ చపె్రుంది మ్హిత్. 
 

ఇవి మ్ాకు రోజూ ఉండచ గరధలే! మేమేం మ్ాటాీ డుకుంటామ్మ, ఏం చచసుా ననామ్మ, ఏం 

తింటుననామ్మ అనీా దళ్ళరీ, కరపలాదురుల కనుసనాలోీ నే జ్రుగ్ుతనయ్య. ప్దెు  

భవ్నం...వ్ందల మ్ందమిి ఉంటాం. అయ్యనన నిత్ాం పితి ఒకకరి మ్మదన ఒక కనుా వ్సే ే

ఉంచుతనరు. 
 

వ్సంత్కక రరక ననలుగ్ు రోజులౌతోంది. ఉతా్రం పో సే్ట చచసరందో  లేదో  తలె్లదు. ఇకకడ నుంచీ ఉతా్రం 

మ్ా ఊరు చచరడననికి మ్ూడోిజులు పడుత్ుంది. అందిన రోజ్ ేఅమ్మ జ్వ్రబు రరసర పో సే్ట చచసరనన, 

ననకు చచర ేసరిక ిమ్రో మ్ూడోిజులు. అది వ్సంత్కక చచతిలోంచి నన చచతిలోకొచచే సరికి ఇంకర ఎనిా 

రోజులు పడుత్ుందో ! అమ్మ చచతి వ్రి త్ కోసం ఎంత్గర ఎదురుచూసుా ననానో చెపులేను. ఒకే కపుు 



కింద ఉననా వ్సంత్కకని కలవ్డం మ్ాటాీ డడం అంత్ సులువ్ు కరదు. ఆమ  దగ్గరుాంచి అమ్మ 

రరసరన ఉతా్రం తీసుకుంటూ దళ్ళరలీ చచతికి చికికతచ ఇక అంతచ సంగ్త్ులు!  
 

వ్సంత్కక భరా చినా మ కరనిక్. ఇదురు కవ్ల ప్రలీలు. ర కరకడ తచ గరనీ డొకరకడని పరిసరాతి. భరాకి 

ఎవ్రింటోీ నో పనిక ళలత్ుననానని చెప్రు ఇకకడకొచిే డబుులు సంపరదించుకుని 

ఇంట్క ళ్ళోపో త్ుంది. బుజ్జకక కథ కూడన అంతచ. అలాంట్ ఇలాీ ళలో చనలామ్ంది ఉననారికకడ. ఆ 

గోవింద్ గరడు ననుా కిడనాప్ చచయకుండన ఉండుంటట ఎనిా కష్రే లు పడ  అయ్యనన సరే ఈపరటకి్ 

చదువ్ుకుంటూ ఉండచదననిా! ఛ!  
 

ఇవ్నీా ఆలోచించుకుంటుండగర ఇదురు రరవ్డం పో వ్డం జ్రిగిపో యాయ్య. ఇంత్లో బయటంతన 

హడనవ్ుడ , అరుపులు! గ్బగ్బా చీర కటుే కుని వ్ెళీ్ళ చూసే సరికి హ్వరికని మ్ుగ్ుగ రు మ్నుషులు 

ఎత్ుా కుని వ్రండనలో మ్ంచమ్మమద పడుకోబటెాే రు. పరుగ్ు పరుగ్ున హ్వరిక దగ్గ రిక ళ్ళోను. 

చలనం లేకుండన పడుంది. భోరున ఏడుసూా  ‘ఏమ ైందని’ అడ గరను చుటూే  మ్ూగిన 

అమ్ామయ్యలని. ‘ఉరి పో సుకుందని’ చెపరురు మ్లీ్లకర, అనురరధ. 

నినా మ్ధ్నాహామే ననతో చనలా దిగ్ులుగర మ్ాటాీ డ ంది హ్వరిక. ఈ రోజు విగ్త్జీవిగర 

మిగ్ులుత్ుందని అసాలు ఊహించలేదు. అందరం విష్రదంలో మ్ునిగిపోయాం. 

“సచిే మ్ంచి పని చచసరంది మ్ుండ! దనని ఏడుపు కొటుే  మొహంతో యాపరరమే లేదు. ప్ెైగర తిండల 

నీడ దండగ్!” హ్వరిక చనవ్ునీ ఆమ  శవ్రనీా చీదరించుకుంటుననాడో  బోి కర్. 

“రోజూ వీళో తిటూీ  దౌరజనాం పడలేకే ఆత్మహత్ా చచసుకుందచమ్మ!” కనీాట్తో అనింది పలీవి. 

“హ్వరిక చనిపో య్యంది అందుకరకదు. డ ప్ెషిన్ వ్లీ” మ్ుకుక చీదుత్ూ అననానేాను. 



“అదచ మమే్ూ చెప్ేుది. వీళలో ప్ెటటే  కష్రే లు త్టుే కోలేక బాగర డ ప్ెసి్ట అయ్యా ఆత్మహత్ా 

చచసుకునుండొచుే” పిసనా.  

“అందుకరకదు”  

“మ్రి?” షీల 

“రోజూ ఇదచ పని చెయాడం వ్లీ”  

“అందరం చచసుా ననాంగర!” గరయతిి  

“అందరికీ ఎయ్యడ్సా లేదుగర! అలాగ,ే ఎనోా రోజులుగర కొందరమ్ామయ్యలు ఇదచ పనిలో ఉండడం 

వ్లన డ ప్ెిషన్ కి లోనవ్ుత్ుంటారు. అది కొనిా స్రరుీ  ఆత్మహత్ాకు ప్ేిరేప్రసుా ంది కూడన. మ్న 

హ్వరికకూ అదచ జ్రిగింది. అమ్ామయ్యలని బలవ్ంత్ంగర ననలుగ ైదు రోజుల పరటు బంధ్ించి ఎకుకవ్ 

స్రరుీ  అతనాచనరం చచసరనపుుడు కూడన వ్సుా ంటుంది. హ్వరికలో అదచ దిగర్రంతిని చూశరను. కరని 

ఇంత్ పని చచసుా ందనుకోలేదు” 

“ఇళోలోీ  ఇలాంట్వి లేవ్నుకుంటుననారర? ర ండచళో పరటు నన మొగ్ుడూ వ్రడ  ఫెిండ్సా ననుా 

పరడు చచసర ఐదు లక్షలకి ఇకకడ అమేమశరరు. ఆ రోజు నుంచీ ఇకకడ ఎంతోమ్ంది ననుా పరడు 

చచసూా నే ఉననారు. మ్నకో ననాయం లేదు, చటేం లేదు! నేను కూడన ఏదో  రోజు హ్వరికలా...” 

కుమిల్లపప త్ూ చపె్రుంది జ్ోత్ాన. 

“ఊరుకోవ్”ే మ్ాధురి. 

ఇకకడ అంత్కంటట ఓదనరేడం జ్రగ్దు. అందరిదీ అదచ పరిసరితి. స్రధ్నరణంగర చెప్ేు ఓదనరుు 

మ్ాటలు ‘నీకు చనలా భవిషాత్ుా oది, నువిూంకర జీవిత్ంలో ఎనోా మ టీెకరకల్ల...’ లాంట్వ్వేి ఇకకడ 

పనికి రరవ్ు. 

“అందుకే! ఏదచమ ైనన ఇకకడ నుంచి వ్ెళీ్ళపో వ్రల్ల!” కసరగర అననాను నేను.  



“రరధ్ికనేం చచశరరో తెల్లదన? పరరిపో య్యన దననిా తీస్ప కచిే మ్ూడోిజులు అనాం ప్ెటేకుండన రోజుకి 

నలభెై మ్ందిని పంపరరు! చనవ్ు దనకర వ్ెళీ్ళ బతికింది. అయ్యనన మ్నం ఇంట్కి వ్ెళ్ళతచ స్రూగ్త్ం 

చెపుడననికి ఎవ్రూ సరదధంగర ఉండరు! మ్నం మ్ాతి్ం ఏం మొహం ప్ెటుే కుని వ్ెళ్ళా ం? మ్నకునా 

రోగరలు తెల్లసేా  గ్ుండనగి చస్రా రు మ్నవ్రళలో” సివ్ంతి. 

“మ్ా అమ్మ ననుా కచిేత్ంగర రరనిసుా ంది” కళలో త్ుడుచుకుంటూ అననాను.  

అందరూ ననుా చూసర ఘొలుీ న నవ్రూరు! 

“మ్ా అమ్మ మ్మద ననకర నమ్మకమ్ుంది” పౌరుషంగర అననాను.  

“అదచ జ్రిగితచ మ్ాకూ సంతోషమే కదచ!” హసీనన. 
 

ఉనాటుే ండ  ఓ గ్దలిోంచి బేబీ మ్మద రంక లు వ్సేుా నా అరుపులు వినబడుత్ుననాయ్య. మ్ాకు 

ఇవ్ేం కొతా్ కరదు కరబటే్ విననా పటేనటుే  మ్ాటాీ డుకుంటుననాం. అపుుడు గ్ురొా చిేంది బేబీకి 

రరతిి జ్ూరమొచిేందని! దననికి ఆరేళో వ్యసనా చచదు నిజ్ం మ్రిేపో య్యేది కరదు కరబటే్ 

పితచాకంగర గ్ురుా చచసుకోనవ్సరం లేదు! వ్ెంటనే బేబీ దగ్గరకి వ్ళె్ళోను. ఓప్రక లేక 

నిలబడలేకపో త్ుంది. దననిా బండ బూత్ులు తిడుత్ూ గ్దుమ్ుత్ుననాడో  దళ్ళరీ. 

“ఏంటననా! పసరప్రలీకి జ్ూరమొచిేనన వ్ెళోమ్ంటావ్. నిదిపో నీ అననా. నేను వ్ళె్ళా ను” 

“నీలాంట్ దునాపో త్ులు ఆయనకి పనికిరరరు. దీనిలాంట్ లేగ్ దూడలే కరవ్రల్ల. పో  

ఇకకడుాంచి” 

“అననా! పరపమ్ననా! చినా ప్రలీననా! పో నీ వ్రషని పంప్రంచననా” బతిమ్ాలాను. 

“వ్రరష ? అది మొనేా చనప్ెకికంది కదచ! అదీ పని చెయాదు. పో ” 



ఏ దచవ్ుడ కి మొకికతచ ఏ అదుుత్ం చచసర బేబీని కరపరడుతనడు? జ్ూరం వ్చిేన పసరపరప పడచ వ్ేదన 

చూసే కంటట శవ్మ ైన మ్ుప్ెైుయ్యేళో హ్వరిక విమ్ుకాిని పప ందిందనా ఆనందననిా ఆశరూదించడం 

నయమ్నిప్రంచింది! 
 

బేబీని గ్దిలోకి పంపరడత్ను… 

 

ఆకల్లతో ఉనా కౄర మ్ృగరలు చిటేెలుకను సెైత్ం వ్దిల్లప్ెటేవ్ు 

కడుపు మ్ాడ న రరబందు అంగ్ుళం వ్రనపరమ్ునీ వ్దిల్లప్ెటేదు 

దనహంతో ఉనా సరంహం చీమ్ రకరా నీా ప్ీలేగ్లదు  

డొకకల ండుకుపో య్యన ఊరకుకకకి చెతా్కుపులో పసరకందెైనన ఒకటట...పరడెైన అనామ ైనన ఒకటట!   

కరనీ కరమ్ంతో మ్దమ కికన మ్గరడు అంత్కు మించచ హింసరంచగ్లడు! 
 

ఏం జ్రగ్బో త్ుందో  బేబీకి తెలుసు. ఇపుట్కీ ఎనోా స్రరుీ  అనుభవ్మే! ననేు ఏడచళో వ్యసుాలో 

మ్ురికివ్రడలోీ  వ్రద పరమ్ులతో ఆడుకునేదననిా. బేబీ ఆరేళోకే కోడెననగ్ులోా  

కరటటయ్యంచుకుంటుంది! నన మ్నసంతన సాబుు గర నిల్లచిపో య్యంది. దొంగ్ చనటుగర కిట్కీలోంచి 

చూశరను. గౌను విప్ేుసర బేబీని పడుకోబెటాే డు. అత్నికి నలభె ైఐదచళో ప్ెనైే ఉంటాయ్య. మొహం 

పరీక్షగర చూశరను. రోజూ టీవిలో కనబడచ మ్హ్వనుభావ్ుడు! 

బేబీ జ్ూరంతో వ్ణికిపో త్ుంది...కళలో తెరవ్డం లేదు. అత్నూ నగ్ాంగర బేబీని హత్ుా కుని 

పడుకుననాడు. ఈ నగ్ా సత్ాం చూడడం కంటట రోజూ అత్ను చెప్ుే శ్రరరంగ్ నీత్ులు వినడం 

మేలేమ్మ! సల సల కరలే  బేబీ ఒళోంతన జ్ూరం మ్ుదుు లు ప్ెటాే డు. అలా కరసేపు కరవ్ల్లంచుకుని 

పంప్ేశరడు. అపియత్ాంగర మ్నసులో ఆ ‘ఘనుడ ’కి దండం ప్ెటే్ బేబీకి మ్ాతి్లు వ్సేర 

పడుకోబెటాే ను. 



* 

చచతికి మ్ందు రరసుకుంటూ వ్చిేంది వ్సంత్కక ఇరవ్ెై రోజుల త్రువ్రత్. 

“ఏమ oైదకరక? అర రే సరగ్ర టాే !” 

“అవ్ును రర!” 

“మ్రి ఇంటోీ  ఏం చపెరా వ్?” 

“రంకు నేరిేనమ్మ బ ంకు నేరూదన??” 

ఇదురం నవ్ుూకుననాం. 

వ్సంత్కక ఇకకడ నుంచీ ననుా బయటకు తీసుకొచచే మ్ారగం గ్ుసగ్ుసగర వివ్రిసూా  అమ్మ 

పంప్రన ఉతా్రం నన చచతిలో ప్ెటే్ంది ఎవ్రూ చూడకుండన. అమ్మ ఇంత్ త్ూరగర ఉతా్రం రరసుా ందని 

అసాలు ఊహించలేదు. ‘నేను కూడన హ్వరికలా చనిపో కూడదు! నన కుటుంబానిా పో షరంచనల్ల’ 

అనుకుంటూ ఒకక క్షణం కూడన ఆలసాం చెయాకుండన ఆశగర ఉతా్రం చదవ్డననికి 

బాత్ూి మ్ులోక ళ్ళోను. 
 

ప్రియమ ైన సుచితి్కి అమ్మ వ్రి యునది.  

ఎలా ఉననావ్ు త్లీ్ల? నననాకి రకా పరీక్ష చచయ్యంచమ్ననారు. ఆయన ఆరోగ్ాం బావ్ుండటటీ దు. 

అనాయా నువ్ుూ పంప్రన డబుుతో ఎవ్తినో తీసుకుని పరరపిో యాడు. చెలీ్ల కరలేజీ ఫజీు 

కటేనందు వ్లీ పరీక్షలు రరయనివ్ూలేదు. ఇంట్ దగ్గ రే స్రయంతని లు ప్రలీలకి పరఠరలు చబెుతోంద.ి 

కుటుే  మిషను అమేమసర కొంత్ వ్డలీ  కటే్, నననాకి మ్ందులు, ఇంటోీ  సరుకులు కొననాను. 

నువ్వూచచేస్రా నని రరశరవ్ు. అద ిచదవిిన దగ్గరుాంచి ననకు నిది పటేడం లేదు. నువ్వూచచేసేా  చుటుే  

పకకలందరికీ ఏమ్ని చపెరుల్ల? కూల్ల పనితో ఎంత్ని సంపరదసి్రా వ్మ్ామ? పవట కూడన గ్డవ్దు! 

చెలీ్లకి మ్ంచి సంబంధం చూసర ప్ెళీ్ళ చచయాల్ల. నననాకి వ్ెైదాం చచయ్యంచనల్ల. అపుులు తీరరేల్ల. 

నినుా ఎత్ుా క ళ్ళోన వ్రడు ఒక రకంగర మ్నకి మ్ంచచ చచశరడు! మ్మ్మల్లా క్షమించి ఈ జ్నమకింతచ 



అనుకుని అకకడచ ఉండ  డబుులు పంప్రంచమ్ామ! వ్చచే నెల పదిహేను వ్లేు పంపుతననననావ్ు 

మ్రిేపో కు. ఉంటానమ్ామ. 

ప్ేిమ్తో, 

అమ్మ. 
 

ఉతా్రం భారంగర మ్డత్ ప్ెటే్ చించచసర ఫీ్ష్ చచశరను. ‘ఉతా్రం’ అనేది మ్న చచత్ ‘ప్రియమ ైన’ , 

‘ప్ేమి్తో’ అనే పదనలను యాంతిికంగర రరయ్యoచచసుా ంద.ి నిజ్ంగర మ్నసులో అనుభూతి ఉననా 

లేకపో య్యనన.  
 

నిసాహ్వయంగర బయటకొచిే రహసాంగర దనచిప్టే్ెన డబుు తీసర వ్సంత్కక చచతిలో ప్ెటాే ను. ఈ 

లంకంత్ భవ్నంలో  డబుు దనయడం మ్ా అందరికీ ప్ెదు  సవ్రలు! జ్ాక టుే లో దనసేా  రోడుీ  మ్మద 

నోటీ కటేలు పరిచినటటే . ఎవ్డు పడ తచ వ్రడు చచత్ులు ప్ెటే్ వ్ెత్ుకుకంటాడు! అందుకే డబుులు 

పరుపులో ప్ెటే్ కుటటేస్రా ను. 
 

“అదచంట్? వ్చచే నలెలో ఎటూ మ్మ ఇంట్కి వ్ెళ్ళోపో తననననావ్ు!? ఈ లోప్ే డబుు పంప్రంచడం 

ఎందుకు?” అడ గింది వ్సంత్కక. 

“నేను రరవ్టటీ దకరక. ఇక ఇకకడచ..!” శూనాంలోకి చూసూా  చెపరును. 
 

నన మ్ుఖంలో దిగ్ులు చూసర అమ్మ ఉతా్రంలో ఏం రరసుంటుందో  అరధం చచసుకుంది వ్సంత్కక. 

వ్చిేన పని పవర తాపో య్యంది కరబటే్ సేూచఛగర ఇంట్కి బయలుదచరింద.ి రోడుీ  మ్మదకు వ్ెళ్ళోన 

వ్సంత్కక వ్నెకిక తిరిగి మేడ మ్మదునా ననుా చూసరంది. అవి జ్ాల్ల చూపులనుకుంటానని 

అనుకుంటుందచమ్మ వ్సంత్కక. ఇననాళళో ఆమ  కేవ్లం ననుా బయటకు తసె్రా నని మ్భా 



ప్ెడుత్ుందని ననకు తెలుసు! ననుా అమేమ అమేమసరందనా పచిే నిజ్ం కూడన ననకు తలెుసు!! 

కరనీ ఏ మ్ూలో కనా ప్ేమి్ కరిగి ననకో అవ్కరశం ఇసుా ందని ఆశంచి అమ్మకో లేఖ రరశరను. కరని 

అమ్మ కరగ్లేదు. 
 

కనా వ్ెంటనే ఏ చెతా్ కుపులో పరరేసరనన నేను చచనేక కుకకలూ పందులూ ప్ీకుకతినేవి. ఈ 

మ్ానవ్ కుకకలకి అమేమశరవ్ు అమ్ామ! రోజూ ననుా బతికుండగరనే చీలుేకు తింటుననారు! 

మ్ురికి నీళోతో ననకు లాల పో సర, నన ఆకల్ల కేకలకి జ్ోల పరడ , నీ చీకిపో య్యన చీర చింప్ర ననకు 

ప్ెైటటసరనపుట్ నుంచీ ఉనా ప్దేరికరనిా ఒకకస్రరిగర వ్చిేన నన వ్యసుతో కొనేశరవ్మ్ామ!  
 

అమ్మ రరసరన ఉతా్రంతో ఈ సుచితి్ మ్రణించింది! ఆ ప్ేరు కేవ్లం మ్ా అమ్మకు ననేు రరస ే

ఉతా్రరలోీ నే కనిప్రసుా ంద.ి ఇక ఎపుట్కీ వినిప్రంచదు! నన చెలీ్లని ఇకకడ పప రపరటున కూడన 

చూడకూడదంటట నేను ఇకకడచ ఉండ  తీరరల్ల. 

“ప్రంకీ...! ఎకకడుననావ్? త్ూరగర రర! నీ గ్దిలో ఎదురు చూసుా ననారు” 

కరటుక చెరిగిపో కుండన కనీాళోని కళోతోనే మింగి శరశూత్ంగర లోపల్లకి వ్ళె్ళోపో యాను...  
 

                                               ***************** 

          -ఎండూీ రి మ్ానస  
 

                 ‘చినుకు’ మ్ాస పతిిక 

          పితచాక సంచిక, 2016 

 


