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ఒ చిత్ర కథ
అదదం మందు నిలుచుంది ఆమె.
తనని తాను తీక్షణంగా చూసుకుంటంది. చెదిర్ణన జుట్టు, ఉబ్బిన మొహం, ఎరుపెకిిన
కళ్ళు, ఆఫీసునుండ్డ వచ్చాక మాయాని ఫట్ులు కనిపిసుున్ననయి ట్యూబ్ైట్ ప ప్రిర్ణం వ లులులో. . ఆ
కనిపిసుుననవేవీ ఆమెకు నచాట్ం లేదు. కిన లేని అరుున్ను అదదం.  ఉననట్టు ఊంంచుో
సాగంది.
ఊహాల అదదం.  కనిపిసుునన తభ జంట్. , తనని చెర్ణపేసుకొని, ఆ సాానం.  అరుున్కు
నచిాన సినిమా హీరోయిన్ను నిలట్టింుంది. గనగనిపించ్చరు ళ్ళిదుదదరు. హీరోయిన్ను చెర్ణపేసి
తనను పెట్టుకుంది భళ్ళు! అబ్బి.. గనలేదు.
ఆ ఊహ. కి భనోహర్ జొయఫడ్డిడు అకసాిత్తుగా. ప్రతిిందనగా డ్రెసింగ్ టేబుల్
మందునన చినన స్టుల్ మీద కూలఫడ్డపోయింది. కళ్ళు మూసుకొంది. స్టుజ పైన భనోహర్ కిన
ఆమె దండలతో నుంచునన జ్ఞాకం మందుకు తోసుకొచిాంది.
పైనుండ్డ పూలళ్న. ఎదురుగా కాలేజి విద్యూరుాల చట్టు. అదో నిజభనిపిం వ అఫదధం.
ఆ ఏడ్డది జయగబోయే ళ్ర్ణిక న్నటూతసవం.  జంట్గా డ్డన్స  వమటానికి ఆమె, భనోహర్
ఎంపికయ్యూరు. కావూని కాకుండ్డ, తనని ఎందుకు ఎంచుకున్ననయనన అనుమానం వస్టునే ఉన్నన,
ఆనంద్యతిశ్య్యలు ఆమెను తోచనివవలేదు. అంత. నే, అది టాగోర్ రాసిన ‚చిత్ర‛ న్నట్కం
ఆధాయంగా రూపందిసుునన నృతూన్నట్కభనీ, అందు.  చిత్ర పాత్రకు ‚యఫ్‛గా, ‚మానీు‛గా ఉండే
అమాియిని కాళ్లస వచిాందని ో-ఆర్ణినేట్ర్ చెపినప్పడు భనసు చివ్వవకుిభంది. వయం
పంద్యక అందంగా మార్ణపోయిన చిత్రగా కావూకూ పాత్ర ఉందని తెలస నీరుగార్ణపోయింది.
భనోహర్కు దగగయగా ఉండడ్డనికి ఇంతకు మ్మంచిన అవకాశ్ం రకయకదని ప్పకుంది.
ర్ణహాయసల్స జర్ణగే కొద్దద ఆమెకు తాను ధర్ణసుునన పాత్ర. ని మానసిక ింక్షిష్ుత, తన భనసు. ని
అలజడ్డ రెండూ గనగా అయాభయ్యూయి. న్నట్కం. నూ భనోహర్ ఆమెను చూడడు. కావూని
చూడిం మానడు.
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అరుునుడు కాదన్ననక చిత్ర మానసిక ింఘయిణకు . నవ్వత్తంది. అతడ్డని పించ్చలని,
ప్పకునేద్యకా ప్రాధేమడ్డలని తపిసుుంది. మందు ఈ సీన్ను మథాతథంగా చిత్రీకర్ణంచడ్డనికి
పూనుకున్ననరు. ఆమె భనోహర్కు తన భనసు. ని మాట్ చెపాల, భనోహర్ కాదంటాడు, ఆమె
భనోహర్ కాళ్ు మీద డ్డవేడుకుంట్టంది. ఇది వినన లెకాయర్ కరు ‚రాజ్ఞూనిన ఏలే సాభయాయం
ఉనన వూకిు, ఆ రాజ్ఞూనికి రాజు తరావత రాజంతటిం స్త్రీ, కేవలం భనసుడి ళ్డు కాదన్ననడని, ఇలా
దేఫర్ణసుుంద్య?!‛ అనన ప్రశ్న లేవనెతాురు. జళ్బుగా భరో రెండు పాత్రలు ప్పట్టుకొచ్చాయి.
స్టుజి భధూ.  క తెలుని తెయ కటింు, ద్యని లునుక క ఆడ్డ, భగలను నిలట్టింు, ళ్ర్ణ నీడలను
చిత్రారుునల ఆతిలుగా చూపించ్చలని నియియించ్చరు. ర్ణహాయసల్  వసి చూద్యదభనుకున్ననరు.
చిత్ర తన ప్రేభను వూక్తుకర్ణం వట్ప్పడు ఆమె ఆతి (తెయలునుక నీడై) కూడ్డ అచుా అలానే
లమఫదధంగా ఆడుత్తంది. అరుునుడూ, అరుునుడ్డ ఆతి ఆమె ప్రసాువన తియిిర్ణంచి, లుళిదుపోడ్డనికి
లునకిి తిరులోతారు. చిత్ర అలానే చూస్టు ఉంట్టంది, గంభీయంగా. తెయలునుక నీడలా ఉనన ఆమె
ఆతి మాత్రం కిసార్ణగా అరుుని ఆతి కాళ్ుపై డుత్తంది. అరుునుడూ, ఆతి నడుచుకుంట్య స్టుజి
కి వింగ్. కి లుళిదుపోతారు. చిత్ర అలానే చూస్టు ఉంట్టంది. ఆమె ఆతి అరుుని ఆతి వ
ఈడవఫడుతూ కి వింగ్. కి లుళిదుపోత్తంది.
ైటాసఫ్!
భళ్ళు ైట్టు వేస్ట. ప్ప ఆమె హాిుల్కు ర్ణగెత్తుకొనిపోయింది, రొప్పతూ, ఆయ్యిడుతూ,
ఏడుస్టు. ఆమె ర్ణసిాతి గ్రంంచిన సీనిమర్ అయిన రూమ్మిట్ ప, ‚తొలప్రేభ సినిమా చూశాళ్
నువ్వవ? అందు.  వేణు మాధవ్ అమాియిలను ఎ,బ్బ,సి కాుసులుగా వర్గగకర్ణసాుడు. కావూ ‘ఎ’ కాుస్.
ఏ అయహత్తలు ఉన్నన లేకపోయిన్న, అందరూ ‘ఎ’ కాుస్ అమాియిలకే ఎగఫడతారు. ఆ.. జీవితం
మప్పతిలు పెటింు, మకుి పిండ్డనప్పడు, నీలాంటిం, న్నలాంటిం ‘బ్బ’ కాుస్ అమాియిలను పెళిదు
జేసుకుంటారేమోగానీ.. ప్రేమ్మంచరు. అందు.  కావూ కూడ్డ భనోహర్ను కాళ్లనుకుంట్టంది.
భర్ణాపోవడమ్మ నీకు అనిన విధాలా శ్రేమిియం.‛ అని గీతోదేశ్ంజేసింది.
సీనిమర్ మాట్లు తళ్వలని ఫలంగా ోరుకుంది. భనోహర్ దృష్టు తన మీద
డుతోందిగానీ నిలువలేకపోత్తందని తెలుసకుంది. అందుోిం నచాని, నని నులు ఎనోన
 వసింది. ళ్టిం.  చ్చలావయకూ ఇప్పడు భర్ణాపోయింది. కొంచెం కష్ుభనిపించిన్న ఆ దశ్నుండ్డ
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తవయగానే ఫమట్డ్డంది. గాడ్డన డ్డన జీవితం భళ్ళు ఆమెను అలాంటిం ర్ణసిాత్త. ునే నిలట్టింుంది,
ఈసార్ణ అరుున్ ఎదురుగా!
వేణుమాధవ్ లెకిలు అగనియిలకు అనవయించుకుంటే, అరుున్ ‘ఎ’ కాుస్ళ్డు. అందగాడు,
జీతగాడు, భంచిళ్డు. ఆరెనలు ర్ణచమం.  అతడ్డతో బవిష్ూత్తు ఎంత అందంగా, ఆనందంగా
ఉండగలదో ఊంంచుకునే కొద్దద గనధ. అందదని అనిపిసుునన ఆ ద్రాక్ష ప్పలుగా అవవలేదింకా. ఆ
ద్రాక్షను అందుకునే అయహత తనకెలాగైన్న వస్టు గనలోణినన చినన ఆశ్ ఆమె వ యంలోయంలోల అద్యదల
మ్మడను కటింుంచింది. అందు.  ప్రతి అదదం. నూ ఆమె, అరుున్.
కల చెదిర్ణంది. కళ్ళు తెర్ణచింది. ఎదురుగా అదదం.  ఆమె ఎటింలానే ఉంది. ఆమ్మ ఉంది.
* * *
ఆ మాయ్యబవనం. కి ఆమె అడులోపెట్ుగానే అడులోలకు భడులోలొత్తుతూ ఒ
ఇదదరుమలోగరు యువత్తలు ఆమెను . లకి తీసుకొనిలుళ్ళురు. ఆమె ఒ యువరాణి అయిూనట్టు
భరాూదలు  వశారు. పానీయ్యలూ, పలహారాలు వదదంట్టన్నన వదలేుదు. ఎగుకూూటింవ్ వచిా బ్రైడల్
పాకేజ లోర్ణంచి అనయగళ్ంగా చెప్పకుంట్య పోతూంటే, ఆమెను ఆపి పెళిదుకి తయ్యయవట్ం కాదు,
పెళ్ుయేూలా తయ్యరు  వమడం కుదురుత్తంద్య అని అడ్డగంది. మ్మకప్, మ్మోవర్ కన్నన
మ్మంచినదేదో అడులోత్తందని గ్రంంచి, పెదద  వపే వల.  చికిిందనన ఆనందం.  తలాడ్డంచింది
ఎగుకూూటింవ్.
మొదట్ ఆమె నిలులుత్తు 3డ్డ ఫొట కటిం తీసి, పెదద ఎల్.ఇ.డ్డ స్రీన్.  ఫీ చ  వశారు. ద్యంటు
ఆమెకు నచిానట్టు మారులు  వసుకుంట్య పోయ్యరు. ఫైనల్గా క మ్భి అనుకున్ననరు.
అనుకునన మారు. ు ఏవేవి ఆమె శ్ర్గరానికి ిర్ణడతాయో చూడ్డినికి తలలుంట్రుక నుండ్డ
కాలగోటిం ద్యకా అనినంటిం ర్గక్షలూ  వశారు.
ర్గక్షలయ్యూక ఎగుకూూటింవ్ వచిా, ప్రతి ట్రీట్ింట్ పకూ ఇంత ఇంత అంట్య వేసుకుంట్య
పోతూ, ‚మొతుం ఇంత!‛ అని తేలాంది. తిర్ణగపోత్తనన ఆమె కళ్ుకు బ్రేక్ వేస్టు ‚అంతా
కట్ునవయం లేదు ఇప్పడే. మందు ది రెసంట్ ప కట్ుండ్డ. ట్రీట్ింట్ పస అయేూ కొద్దద మ్మగతా డబుిలు
కట్ుచుా.‛ అంది. అయిన్న కూడ్డ, అంత మొతుం ఎటింకి తీసుకురాగలదు?
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‚మీరేం వర్రీ కాకండ్డ. ఈ.ఎం.ఐ ఆపర్ ఉంది మా దగగయ. మీరు ఏ విష్మం చెపేు, నేను
మా గనంక్ ళ్ళ్ుతో మీటింంగ్ అరేంజ  వసాును.‛
అంత మొతుం పెడ్డతే భాయతదేశ్ం.  ఒ భహానగయం.  ఖర్గదైన ఇలుు కనుోివచుాను.
భనసుడ్డనళ్డ్డని భనుళ్డకపోయ్యక, ఇలుుంటే ఏంటిం? లేకపోతే ఏంటిం? అని ఆమెకు
అనిపించింది. అందం, సులబ ళ్యిద్య దధతి.  వసాునంటే కాదనుోవడ్డనికి ఆమె సిదధడలేదు.
ఇంటు మాట్మాత్రంగానైన్న చెకుండ్డ, ినినంత్తల ిలహా కూడ్డ తీసుోకుండ్డ ింతకాలు
 వసింది, ఎకిడడ్డతే అకిడ.
ట్రీట్ింట్ పస మొదలయ్యూయి. కొనిన తేలగాగ అయిపోతే, భర్ణకొనిన తిలుపెటాుయి. కొనిన
వదదని డ్డకురుు ళ్ర్ణంచిన్న, ఆమె వినిపించుోలేదు. ోి ట్రీట్ింట్ ప ోియకంగా గనధంచింది.
అయిన్న బర్ణంచింది.
ఆరెనళ్ు. ు ఇంతకు మనుప్పలేని నిగార్ణంప్ప ఆమె.  చూసి ‚పెళిదుకళ్!‛ అని చెవ్వలు
కొరుకుిన్ననయందరూ. లుతకకిరేుకుండ్డనే భంచి ింఫంధం వచిాన ింఫయం.  కూత్తర్ణ. 
ింతోషానిన చూడగలగారేగానీ తలుదండ్రులు, ఆమె.  కొతు అంద్యనిన టింుంచుోలేదు.
ళ్యంళ్యం కొతుకొతుగా కనిపిం వ ఆమె. ని మారుల చిటాును మొదట్ శ్రదధగానే లెకెిటింున కొలీగ్స
కొన్ననళ్ుకు ఆ ప్రమతాననిన వదులుకున్ననరు. కాలేజి రోజులక్త ఇటింక్త వచిాన మారును అటిం
స్టనంత్తలు పోలుాోలేకపోయ్యరు. ‘ఏం  వయించుకున్ననవో మాకూ చెచుా కదే తలీు! అరుున్
అంతటింళ్డు కాకపోయిన్న, మ్మమూ ఎవరో కర్ణన డేయ్యలగా!’ అని అంట్య ఆరా తీశారుగానీ,
యహిూం తెలుసోలేకపోయ్యరు.
మ్మసెస్. అరుున్ - ఆ కొతు పేరు ఆమెను ప్పలకింజేసింది. ఆమె అందం భర్ణంత
ఇనుభడ్డంచింది. దిభంది.  ఉననప్పడు ఎకుివ చూప్పలు తనవైప్ప తియగడం, కొతు. ు
ఇఫిందిపెటింున్న,

గయవంతో

కూడ్డన

ింతోషానిన

అందించింది.

పార్గుల. 

తనను

ర్ణచమంజేస్టట్ప్పడు అరుున్ కళ్ు. ు మెరుప్ప ఆమెను ఉకిిర్ణబ్బకిిర్ణజేసింది.
* * *
సైక్రియ్యట్రిస్ు దగగయ ఎట్ుకేలకు ఆమె నోరు విపింది.
‚అరుున్ ోిం  వశాను.‛ అని ఆమె జళ్బు, డ్డకుర్ వేసిన ప్రశ్నకు.
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తన ోిమా? తన ోిం ఎవరు  వమభన్ననరు?
తాను ఏన్నడైన్న అడ్డగాడ్డ ఇలా  వమభని? లేదే?! ఆమెను
చూడకుండ్డనే ప్రేమ్మంచలేద్య? అిలు ఇండ్డయ్యకి ఇంకా
లుళ్ుకమందే ఆమె లోర్ణంచి ఇంటు చెపి, పించలేద్య?
అమాియిని తనూ చూడలేదని, ఆఫీస్ ప్రొఫైల్.  క
పాస్పోరుు

టోటనే

చూశాననీ,

ఆమె

పెదదగా

గనగోకపోయిన్న పెళిదుచూప్ప. ునే ఏ నియిమం తీసుోవదదనీ
తనళ్ళ్ుని ఫతిమ్మలాడుోలేద్య? ళ్ళ్ుక్త న వాసి పెళిదు ఏ
అడింకులూ లేకుండ్డ అయిపోయిందిగానీ, ఏ అడింకి
వచిాన్న ద్యనిన ఎదురోిళ్లని తాను మందే అనుోలేద్య?
భర్ణ అలాంటిం తనను అరాధగా నిలట్డుత్తందేంటిం?
డ్డకుర్ ఇంకేవో అడులోత్తన్ననడు. ఆమె ఏడుప్ప
ఆగనప్పడలాు ిమాధాన్నలు చెడ్డనికి ప్రమతినస్ుంది.
కాలేజిన్నటిం ింగత్తలేవో చెప్పకొస్ుంది. ళ్డెవడో కాదన్ననడని ఏం తోచితే అది  వస్టమట్మ్మన్న?
భగాడుగా ప్పటింున ప్రతిళ్డూ అంద్యనికి త భర్ణదేనిక్త లొంగడని తీరాినించుోవడమ్మన్న?
చిరాకేస్ుంది అతడ్డకి.
న్నలుగేళ్ు కాప్పయం.  పిలులు ప్పట్ుకపోవడం అతణిి కలవయయచలేదు. ఇదదరూ మొదటిం
రెండుమూడు ఏళ్ళు కెర్గయుపైనే దృష్టు పెటాురు. ఇంత.  అట్టవైప్ప, ఇట్టవైప్ప పెదదళ్ళ్ళు తిుడ్డ
తెచ్చారు, భనవలోిం. స్టనంత్తలూ, తెలసనళ్రూ కనేస్టు ఒ నయిూ పోత్తందిగా అననట్టు
ిలహా ఇచ్చారు. దినెలల నుండ్డ ప్రమతినసుున్ననరు పిలుల ోిం.
కొనిన నెలలక్రితం ఒ అగనయిన్! కొంచెం బమభనిపించిన్న రేుదనుకున్ననడు. కానీ అటిం
నుండ్డ ఆమె మభావంగా ఉండడం మొదలెటింుంది. ఆమె.  ఉతేుజం మామభయిూంది. చిత్రంగా
రోజులు గడ్డ వకొద్దద ఆమె తేరుోవడం అట్టంచి, ఇంకా ఇంకా కూరుకుపోయినట్ునిపించింది.
ఎంత అడ్డగన్న చెపేది కాదు. తనకి చెట్ం లేదని ఇంటుళ్ర్ణతో అడ్డగంచ్చడు. అయిన్న లాబం
లేకపోయింది.
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చివయకు గైనకాలజిస్ు దగగయ విష్మం ఫమట్డ్డంది. ఆమె కనీసవ్ కాకలేకపోవచుాననీ,
కనీసవ్ అయిన్న కూడ్డ చ్చలా కాంపిుకేష్న్స వసాుమని తేలా చెపింది డ్డకుర్. మెడ్డకల్ ంిుర్గ
లోర్ణంచి నొకిి, నొకిి డ్డకుర్ అడ్డగనప్పడు పెళిదుకి మందు  వయించుకునన ట్రీట్ింట్ ప వివరాలు
ఫమట్డ్డియి.
విష్మం తెలసన అందరూ ఆమెను కిసార్ణగా బోను.  నిలట్టేుసి, తీరులవవట్ం
మొదలెటాురు. తెలమని అమామకతవం.   వసిందని లునకేసుకొచిాంది తనే! కానీ ఆమె ర్ణసిాతి
మాత్రం

దిగజ్ఞర్ణంది.

శార్గయకంగా

కయకమైన

ఇఫిందుైతే,

మానసికంగా

కూడ్డ

కృంగపోయింది.
డ్డకుర్ భందులేవో రాసిచిా, ఆమె ఆ. చన. ు కూరుకుపోకుండ్డ, బ్బజిగా ఉండేట్టు
చూడభని అతడ్డకి ిలహా ఇచిా, భళ్ళు వ వాళ్యం యభిని చెపి ంపేశాడు.
ఇంటింకి  వరుకొని ఆమెకు వేయ్యలసన భందులు వేసి, ఆమె డుకున్ననక వచిా హా. ు,
చీకటు, మూూట్ ప పెటింున టింవి మందు కూరొాని, లాప్టాప్ తెర్ణచ్చడు.
చ్చలా ంట్ర్ణగా ఉననట్టు అనిపించింది అతడ్డకి. అంతకు మ్మంచి అలిట్గా ఉంది.
‚అరుున్ ోిం  వశాను‛ అననది భరుప్పకు రావడంలేదు. ఆమె  వసినవనీన  వమడ్డనికి తానేమైన్న
దోహదడ్డిడ్డ? మాట్మాట్. ు తనకు తెలీకుండ్డనే ఆమెను ఇలా  వమడ్డనికి ప్రేరేపించ్చడ్డ?
పిలులు ప్పట్ుకపోతే పోనీ -అంత ద్యకా వస్టు, దతుత తీసుోవచుా- కానీ ఆమెకి భరే విధంగానైన్న
ఆరోగూం చెడ్డతే?! నెలనెలా తన సంత ఖరుాలంట్య ఎవర్ణకి డబుి ట్రానసపర్  వసుుందో
టింుంచుోననందుకు తనని తాను తిట్టుకున్ననడు. ఎప్పడు ఆమె స్టిల్, కాలేజిల లోర్ణంచి అడ్డగన్న
ఏవో మకిలను జ్ఞగ్రతుగా అతికినట్టు చెప్పకొ వాదేగానీ, ఇష్ుంగా చెపేదికాదు. రానురాను ఆ
కబురూు తకుివైపోయ్యయి. అలంకయణలపై ఆికిు ఆడళ్ళ్ు అలళ్ట్నుకున్ననడుగానీ, అది
అబద్రతను స్టచిసుుందని ఇటిం వయకు తట్ులేదు. అమాిన్నననలను, దేశానిన వదిల తనతో
వచిానట్టుగా, అటింవయకూ ఆమె తాను జీవించిన ఇయవై మూడేళ్ు జీవితానిన వదిలవ వాసినట్టు
వూవహర్ణం వది. అది అతడ్డకి ఇప్పడు ఎట్ిట్టుగా తోచి, ఇఫింది పెటింుంది.
‚ఏభన్ననర్రా డ్డకుర్?‛ - అకి పింగ్  వసి దినిమషాలవ్వత్తందని గ్రంంచ్చడు.
‚ఏం లేదు. ఏవో భందులచ్చారు. ిభమం డుత్తందని అన్ననరు.‛
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‚నులువలా ఉన్ననవ్?‛
‚ఏదో.. ఉన్ననను.‛
‚ఎకుివ ఆ. చించకురా! జర్ణగందేదో జర్ణగపోయింది. జస్ు ట్రై ట్ట గెట్ ప ఒవర్ ఇట్ ప..‛
‚హమ్మి.. ప్రమతినసుున్ననను. ప్రసుుతానికి మాటాుడే ఒపిక లేదు. నిద్రపోతాను. బై.‛
అవతల వైప్ప నుండ్డ ఏం ిమాధానం వచిాందో కూడ్డ చూసుోకుండ్డ లాప్టాప్
మూస్టశాడు. ిభిూకు ిమాధానం లుత్తోివడమా, లేక ిమాధనడిమా అని భధనడుతూ
డుకున్ననడు.

*
— మీ ిందన తెలమజేమండ్డ —
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