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కే క ప్రశ్న
కొనిన సంవతసరాల తరావత ళ్ళెయకుకండా హాయిగా నిద్రపోయాను. ఎంతలా నిద్రపోయానంటే
తెలాూయడం కూడా తెలమనంతగా. ఒ ఄద్భుతమైన ప్రశాంతత భనసుని అవరించంది. శ్రీయభంతా
సేదదీరిన ఄనుభూతి. ముఖం మీద నుంచ ద్భటి తీసానో లేదో కకసారిగా విసమమం.
నోరెళ్ెబెటిట ఈండిపోయాను. చుట్టట నా ఫంధుజనభంతా గుమిగూడి ఈనానరు. కొడుకులు కోడళ్ళె, భనవలు - భనవరాళ్ళె, ఆరుగుపొరుగువాళ్ళె, ఆంకా కొంతభంది సనినహిత
మిత్రులు. ఄందరూ నిశ్శఫదంగా ఈనానరు, వాళ్ె వదనాలలో ద్భఃఖం వయకతభవుతంది. నేనేదో కల
కంటునాననేమోనని ఄనుకునానను. నా అతీమయులంతా నా దగగరే ఈననటుూ - ఎంత భంచ కలో!
కానీ వీళ్ెలో నా ప్రిమమైన ఄరాధంగి భాగీ... భాగయశ్రీ లేద్భ. నా మీద ఎంద్భకంత కోం తనకి?
జీవితంలోంచ ఎట్ట వెళ్ళెపోయింది, కనీసం కలలోకైనా రాదంద్భకు? ఇ కల చెదయకూడద్భ.
ద్భటి కప్పసుకుని భళ్ళె డుకుండిపోనా? ఄప్పడైనా వసుతందేమో. ఆలా ఄనుకుని, నేను ద్భటి
కప్పకోబోతంటే... నా ఎద్భరుగా కూరుునన జనాలు గటిటగా ఄయవసాగారు. ఆలా ఆంట్లూ
కకసారిగా చెలరేగిన ఇ హడావుడిత నాకయథమైంది - నేను కలగనడం లేదని. పైగా రాత్రి
భంచం మీద ఈననవాడిని, ఆప్పడిలా నేలమీద రిచన ఒ పాతకంఫళ్ళ మీదకి ఎలా వచ్చునో ఄయథం
కాలేద్భ. “ఫతికే ఈనానరు..” ఄంట్ట కే గంతత ఄరిచ్చరు.
తాభనుకుంటుననటుూ నేను చచుపోలేదని వాళ్ెకి ఄయథభవడానికి ఎకుకవ సభమం
ట్టలేద్భ. ఎద్భరుగా ఈనన గోడ మీది గడియాయం దకొండు గంట్లు చూపిసోతంది. రోజూ
పొద్భదనేన ఐద్భ గంట్లకలాూ లేచే నేను, ఇ రోజు సుఖమైన దీయఘనిద్రలో ఈనానను. ఄది శాశ్వతనిద్ర
ఄనుకుని, మావాళ్ెంతా నాకు ఄంతిభ వీడ్కకలు చెడానికి ఆకకడ చేరారు. వాళ్ెంతా, వెంట్నే,
కరిత భరొకరు గుసగుసలాడుకుంట్ట ఫమట్కు నడిచ్చరు. ఆరుగుపొరుగు వారు కూడా
వెళ్ళెపోయాక, కోడళ్ళె లేచ, తభ తభ నులోూ నిభగనభయాయరు. కొడుకులు ఫమట్కి
వెళ్ళెపోయారు. వాళ్ె ముఖాలు ఆందాకటి కంటే భరీ గంభీయంగా ఈనానయి. నానన ఫతికునానడనన
అనందం వాళ్ె ముఖాలోూ ఏ మాత్రం కనిపించలేద్భ. ఫహుశా నేను ఫతికి, వాళ్ె అశ్ల మీద నీళ్ళె
జలాూనేమో. వాళ్ళె ఫమట్కు వెళ్ళె ఆంకా రావలసన ఫంధువులకు, మిత్రులకు - ఆంక రానవసయం
లేదని - ఫోనుూ చేసుతనానరు.
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ననున ఆటిదాక ఎవరూ ఄడగని ప్రశ్న - నా భనవలు - ఄడిగారు. ఄందరూ వచు నా
ళ్ళె దూరారు. “తాతగారూ, మీకేభయింది? మీరు చచుపోయాయని... కాద్భ కాద్భ... దేవుడి
దగగయకు వెళ్ళెపోయాయని ఄందరూ ఄనానరు. మీరు దేవుడిని చూసారా? దేవుడు ఎలా ఈంటాడు?”
ఄంట్ట ప్రశ్నల వయషం కురిపించ్చరు. కాని జవాబులు చెపాలసన ఄవకాశ్ం నాకు దొయకలేద్భ.
నలుగురూ వాళ్ెలోూ వాళ్ళె సమాధానాలు చెప్పకునానరు. “దేవుడెలా ఈంటాడ్క నీకు తెలమద్భ”
ఄని కయంటే, “భనం గుడిలో చూసే విగ్రహంలానే ఈంటాడు” ఄని భరొకరు, “ఒయ్ మొదూద,
దేవుడు కనఫడడు, కాని ఄనిన చోటాూ ఈండాడు” ఄని ఆంకొకరు ఄంటే - నాలుగోవాడు - “ఏదైనా
కనఫడడం లేదంటే - ఄది లేనటేట. ఄంటే దీనయథం దేవుడు లేడని...” ఄని ఄనానడు.
పిలూల ఇ వాద్భలాట్లో పాల్గగనే ఈతాసహమేమీ నాకు లేద్భ. ఄంద్భకని వాళ్ెని ఫమట్కి
ంప్పసాను. ఆప్పడు నేను నా గదిలో నేల మీద రిచన పాత కంఫళ్ళ మీద ంట్రిగా కూరుుని
ఈనానను. నేను చనిపోయాననుకుని ఆకకడ ఆంతభంది చేరారే, కాని ఫతికి ఈనన నాకోసం వాళ్ెలోూ
ఎవరికీ రెండు నిముషాల సభమం లేద్భ. మాకు సనినహితలైన పొరుగువాళ్ళె కరిదదరు భళ్ళె
వచ్చురు - ఫహుశా ననున ఏవో ఄడగటానికేమో. కాని మా ఆంట్లూవాళ్ె ప్రవయతన చూసి, లోలకి
రావడానికి వెనుకాడి, వెళ్ళెపోయారు. ఫహుశా వాళ్ెకి ఏవో నులుండి ఈంటాయి. ఈరుకులు
రుగులు తీసే నేటి అధునిక జీవితంలో ఈననటుూండి ఎవరికైనా సభమం కేటాయించ్చలంటే
కష్టమే.
రిటైయయిన

తరావత

లభంచన

ఖాళ్ళ

సభయానిన

ప్పసతకాలు

చదవడంత

ఈయోగించుకునానను. నిజానికి ఇ భధయ నేను చద్భవుతననదంతా - చ్చవు ఄనుభూతికి
లోనయిన వయకుతల గురించే. ఄటువంటి సంఘట్ల గురించ చదవడం నాకంత అసకితగా ఈంట్లది.
ఏవేవో ఉహాలోూ తేలయాడుతనానను. వీటి వెనుక నిజానిజాలని తెలుసుకోవాలని భనసు
తహతహలాడుతంది. నాలుగేళ్ె క్రితం భాగయశ్రీ చనిపోయినప్పడు, శ్వానిన చతి మీద
డుకోప్టేటవయకూ కూడా, అమె లేచ కూరుుంటుందని ఉహించ్చను నేను. చచు ఫతికిన వాళ్ె
వేలలోూ కరుంటారేమో, కాని ఈంటారు. ఄలాంటి ఄదృష్టం నా భాగీకి ఈండుంటే ఎంత
బాగుందేది? చచు ఫతికినప్పడు కలగే అ ఄనుభూతి ఎలా ఈంటుందో, అమె ఏం చూసిందో అమెని
ఄడిగి ఈండేవాడిని. ఄంతే కాద్భ, అమె ఈండుంటే ఇ వృదాధాయం ఆంత విషాదబరితంగా ఈండేది
కాద్భ.
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భాగయశ్రీ విష్మంలో ఄటువంటిదేమీ జయగలేద్భ. కానీ నాకేం తెలుసు బగవంతడు అ
ఄదృషాటనిన నాకిదాదభనుకుంటునానడని? కానీ నేనీ వాతావయణంలో నా దీయఘనిద్రలోని యహసాయనిన
ఛేదించట్ం ఄటుంచ, కనీసం జాాకం కూడా చేసుకోలేకపోతనానను. ఄయచేతలు రుద్భదకుని కళ్ె
మీద ఈంచుకునానను. ధాయనముద్రలో కూరుుని అ యహసయం గురించ అలోచంచసాగాను. ఄప్పడు
మా ప్దదబాాయి మాట్లు నా చెవిన డాాయి. “ఆంట్లూ ముసలోళ్ళె ఇ యకంగా తమాషాలు
చేసుతంటే ఏభనాల? పిలూలత పోటీ డుతననటుూగా ఈంది నానన వయవహాయం. పొద్భదనునంచీ
ఄందరికీ ద్భరావయత చెడానికి ఫోనుూ చేసేత, ఆప్పడేమో ఇ వాయత చెడానికి భళ్ళె ఄందరికీ
చేయాల్గససోతంది. కథంతా చెడం, రావదదని ఄనడం... కానీ ఎంతభంది ఫమలేదరిపోయారో”.
వాడి భాయయ శ్ృతి కలపింది. “ఫోనుూ చేసేత మీకు సరిపోతంది, మా సంగతి అలోచంచండి. కబురు
తెలమకుండా ఎంత భంది వసుతనానరో... ఎంతభందికి వంట్ చేయాలో... రోజంతా చ్చకిరీ తనే
సరిపోతంది....”.
నడిపోడు కోంత భండిడాాడు. “ఆదేం తమాషానో నాకయథం కావడం లేద్భ. పిలూలు ఫడికి
వెళ్ెలేద్భ. భనం అఫీసులకి వెళ్ెలేకపోయాం. నా సంగతి అలోచంచండి. ఆవాళ్ 11 గంట్లకి
నాకు ఒ ముఖయమైన కూయింట్ మీటింగ్ ఈంది. ఄంద్భలో నేను మా కొతత ప్రాడక్టట డెమో ఆవావల.
రెండు గంట్ల క్రితం అఫీసుకి ఫోన్ చేసి చెపాను - మా నానన చచుపోయాడని, మీటింగ్
వాయిదా వేమభని! వాళ్ళెలా మానేజ్ చేసారో తెలమద్భ. నానన ఫతికునానడని వాళ్ెకి తెలసేత నా
గురించ ఏభనుకుంటారు? డెమో తపించుకోడానికి ఆంత దారుణమైన నెం ఎంచుకునాననని
ఄనుకోరూ? ఄసలు ఈదోయగం ఈంటుందో ఉడుతందో ఄని బమం వేసోతంది” ఄంట్ట నాకేసి
చూసి నిశ్శఫదంగా ఈండిపోయాడు. వాడి కళ్ెలో నానన చనిపోయాడనన ద్భఃఖం కనాన, ఈదోయగం
పోతే ఎలా ఄనన భీతే ఎకుకవ కనఫడుతంది. ఆటువంటి రిసిథతిలో చకుకకుననంద్భకు నాకూ
బాధగానే ఈంది. కాని జరిగిన దాంట్లూ నా ప్రమేమం ఏముంది? అఁ, క విష్మంలో మాత్రం నా
తప్ప ఈంది. నా ఇ కొడుకిక నేను ఫతికే ఈనానన్రా ఄని చెకపోవడం నా తప్ప! లేకపోతే నా
ఄంతిభ సంసాకరాలు చేసేసి నువువ అఫీసులో నీ పొజీష్న్కి ఏమీ ప్రమాదం రాకుండా చూసుకో,
ఎలాగైనా నీ ఈదోయగం కాపాడుకో ఄని చెలేకపోయాను. ఆక అఖరివాడు కాలు కాలన పిలూలా
ఆంట్లూకి, ఫమట్కి తిరుగుతనానడు. పోనేూ కనీసం వీడికైనా నానన ఄంటే ఄభమానం ఈంది
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ఄనుకుని సంతషంచ్చను. వాడు ఇ రోజు కాలేజికి వెళ్ెలేదని, పాఠాలు పోయింటామని
ఄయథమైంది.
ఇ గందయగోళ్ంలో ఎవరు మాత్రం ఏం అలోచంచగలరు? ఒట్మిని ప్పకుని కళ్ళె
తెరిచేసరికి నా ముంద్భ కొంతభంది ఫంధువులు దిగ్రురభ చెంద్భతూ నిలుచుని ఈనానరు.
వాళ్ెందరి అందోళ్న, దిగులు సరైనవే. వాళ్ళెవవరూ ఆటిదాక, చచునవాడు లేచ కూరోుడం
చూడలేద్భ. నేను నోరు తెరిచ లకరించగానే వాళ్ె సంతషానికి ఄంత లేకుండా పోయింది.
వాళ్ెకి కలగిన ఄసౌకరాయనికి నేను క్షమాణలు కోరితే, వాళ్ళెమో నా జీవితంత పోలసేత ఇ
ఄసౌకయయం ప్దదదేం కాదని ఄనానరు. వాళ్ెకి కబుయందగానే ఫమలేదరి వచ్చురు, వాళ్ళె
ఉహించనటుూ ఆకకడేం జయగనంద్భకు సంతషంచ్చరు. వాళ్ెందరి మాట్లు వింట్ట నేను పైకి
లేచ కొకకకరిని హతతకునానను. ప్రతీ కకరీ అలంగనప్ప ఄనుభూతి విభననంగా ఈంది. కొందరిది
గాఢంగా ఈంటే, భరికొందరి కేవలం భరాయద కోసం ఄననటుూంది. కొందరు సంతష్ంత
కౌగిలంచుకుంటే, ఆంకొందరు ఎగతాళ్ళగా హతతకునానరు. ఎనోన ఏళ్ళెగా నాలో ఈనన
ఄనుమానాలన టాంచలు చేసిందీ కలయిక.
ఄప్పడే నా కోడళ్ె ఆఫాంది నాకు గురొతచుంది. నిజమే. ఆంతభందికి వండి వడిాంచే
భాయభంతా ప్దద కోడలమీదే డింది. పాం వీళ్ెకి రోజూ తభ మొగుళ్ెకీ, పిలూలకీ వండి
ప్ట్టడమో గగనమైపోతంది. నేను వెంట్నే మా మేనలుూడిని పిలచ, వాడి చేతిలో కొంత డబుా ప్టిట,
ముంద్భ వచున వాళ్ెకి టీ పలహారాలు ఏరాటు చేమభని, అ తరావత ఏదైనా హోట్ల్ నుంచ
భోజనాలు తెపించభని చెపాను. ఇ మాట్లు వినగానే కొందరు ఄబయంతయం చెపారు, ఄయినా,
“మీయంతా భోజనం చేయాల గదా, ఆప్పడు బాధత కాకుండా, సంతష్ంత తిందాం... నాకేమో
చ్చవు తపింది, మీకేమో ఇ చలకాలంలో చనీనళ్ె సాననం తపింది” ఄని నవువతూనే ఄనానను.
ఄంతే, జనాలందరూ కకసారిగా గలుూభని నవావరు.
నా సోదరీభణులదదరూ ముంద్భకు వచు నా నోరు మూసారు. “పిచు మాట్లు మాటాూడావో
జాగ్రతత. చచేుది నీ శ్త్రువులు. మేము కటిటన రాఖీ దారాలు గటిటవి. మా ప్రాయథనలను దేవుడు
అలకించ్చడు” ఄనానరు. ప్దదకక కొడుకుని పిలచ, నేనిచున డబుాలు తిరిగిచేుమభంది. ఖయుంతా
తను ప్టుటకుంటానంది. ఇ మాట్లు విని నేను సంతష్ం ట్టలేకపోయాను. భళ్ళె ఆంకొంత
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డబుా తీసి చనన మేనలుూడి చేతిలో ఈంచ్చను. “తందయగా వెళ్ెండి. ఆదదరూ కలసి వెళ్ళె వచున
వాళ్ూందరికీ చకకని భోజనాలు ఏరాటు చేమండి” ఄంట్ట ఫమట్కి ంపాను.
లోలగదిలోంచ కోడళ్ె మాట్లు వినఫడుతనానయి. చనానవిడ ప్దద కోడలత వయంగయంగా
ఄంట్లంది. “వింటునానవా ఄకాక, ముసలామనకి ఇ వమసులో కూడా జీవితం మీద ఎంత అశో.
ఎప్పడైనా జేబులోంచ పైసా తీసాడా? ఆవాళ్ చచు ఫతికేసరికి పారీట చేసుకుంటునానరు.”
“ఄవును, అమన చచు ఫతికాడు, భనకి నయకం చూపిసుతనానడు. మా ఄమామనాననల్ల
ఈనానరు, కసారి చసేత భళ్ళె లేవలేద్భ. భళ్ళె ఫతకడం ఄనే మాటే లేద్భ” ఄంది ప్దద కోడలు.
వీళ్ళెదదరి సంభాష్ణ ఆంటికొచున ఄతిథుల చెవిన డే ఈంటుంది. నిజానికి వాళ్ెంతా
వినాలనే వాళ్ళె ఄంత గటిటగా మాటాూడుకుంటునానరు. నాకు చ్చలా బాధ వేసింది. కనీసం
జనాలంతా వెళ్ళెవయకూ ఄయినా అగచుు కదా. నా మీద నాకు బాధ కలగడం లేద్భ, వాళ్ళెదదరి ట్ూ
బాధ కలుగుతంది. నా కోడళ్ె వయవహాయంపై నేను వేసి ఈంచన తెయని వాళ్ళె రోజు తలగించేసారు.
చచు ఫతికానేమో గానీ, నావాళ్ె ముంద్భ ఈతత వెధవనైపోయాను. దీనికి ఫద్భలుగా నిజంగా
చచుపోయినా, అ అఖరి కాయయం కాఫటిట కొడుకులు కోడళ్ళె సంతష్ంగా చేసేవారేమో.
జనాలు ఆంకా వస్తతనే ఈనానరు. భోజనాల ఏరాటుూ జరుగుతూనే ఈనానయి. నేను చచు
ఫతికిన సంగతి మా వాళ్ెకి భరి కొందరికి తెలసింది. ఆంటికొచు ప్పనరీీవితడనైంద్భకు నాకు
ఄభనందనలు చెపారు. ననున కలవాలని, శుభాకాంక్షలు చెపాలని, ఄసలేం జరిగిందో
తెలుసుకోవాలని అరాట్డాారు. సామంత్రభయ్యయ సరికి నా భరో ఄనుమానం కూడా
తీరిపోయింది. నా అఖరి కొడుకు పొద్భదనన ఄంత కంగారుగా ఎంద్భకు లోలకి ఫమట్కి తిరిగాడ్క
ఄయథమైంది. పొద్భదనేన తనని కలుసుకోడానికి ఎంద్భకు రాలేకపోయాడ్క గర్ూఫ్రండకి ఫోన్లో
గంట్లకొదీద వివరిసుతనానడు వాడు. ఫహుశా అ ఄమామయిత ఏకాంతంగా మాటాూడుకోడానికి వాడు
చోటు వెతకుకనానడేమో. నేనేమో ఄదంతా నా మీద ప్రేభ ఄనుకుని మురిసిపోయాను.
రాత్రి నా గదిలో ంట్రిగా కూరుుని వెకిక వెకిక ఏడాును. చననప్పడు ఄభమ చెప్పది - నేను
ప్పటిటనప్పడు మా ఈభమడి కుటుంఫంలో - ప్దద ండగలా ఈతసవం జరుప్పకునానయట్. వీధి
వీధంతా మిఠాయిలు ంచ్చయట్ తాతగారు. నేను ప్పటిటన తరావత వచున భోగి ండగని ఘనంగా
చేసుకునానయట్. నా ప్పటుట వెంట్రుకలని నానన వైష్ణోదేవి అలమంలో తీయించ్చయట్. ననున ఫడిలో
వేసిన రోజున ఫడి మొతాతనికి మిఠాయి బిళ్ెలు ంచ్చయట్. ఄలాంటిది నేనివాళ్ ప్పనరీీవితడనైతే...
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నా వాయసులే ఎంత బాధ డుతనానరు, ఎంత కృంగిపోయారు. వాళ్ె మాట్లంకా నా చెవిన
డుతూనే ఈనానయి.
నా దౌరాుగయం చూడండి... యమూ పోయిందీ, ఆహమూ పోయింది. ఄకకడికి
వెళ్ెలేకపోయాను, ఆకకడ ఈండలేకపోతనానను. చ్చవు ఄనుభూతి గురించ నేను ఏవైతే చదివానో
ఄవేవీ నా ఄనుబవంలోకి రాలేద్భ. ఄంత దీయఘ నిద్రలో నాకు ఏ తేజోప్పంజమూ కనిపించలేద్భ.
మభదూత గానీ, చత్రగుప్పతడు కానీ, సవయగం కానీ నయకం కానీ... చవరికి బగవంతడూ
కనిపించలేద్భ.
భరానడు ఈదమం ఎటిలానే ఐద్భ గంట్లకి లేచ యోగాసనాలు వేమడానికి మేడ మీదకి
వెళ్ళెను. ఄకకడునన వసుతవులని చూసి నివెవయపోయాను. ఄవనీన నా ఄంతిభ సంసాకరాల కోసం
తెపించనవి. ఄంటే పాడె, శ్వం మీద కప్ప గుడా, భటిట కుండ, శాలువా.. మొదలైనవనీన బద్రంగా
ఈంచఫడాామకకడ. వాటిని తిరిగి ఆచేుమలేద్భ, ఫమట్ డేమనూ లేద్భ... దీనికి ఎవరిని
నిందించ్చల? నా కుటుంబానాన, ఇ కొతత తరానాన, ఇ గాలనా లేక నా ఄదృషాటనాన?
చ్చవు ఄనుభూతి నాకంద్భకిలా ఈంది? ఆంత ద్భఃఖబరితమూ, ఆంత బయానకమూ ఄని
ముందే తెలుసుంటే అ ఄనుబవానిన కోరుకునేవాడినేకాద్భ. నేనా రోజే కాలుడిలో లీనమైపోయుంటే
ఎంత బాగుండేదో, భళ్ళె నా కళ్ళె తెరుచుకుంటే... నేను నా వాయసుల దగగయ కాకుండా కొతత
రూంలో ఏ ఄమామనాననల ళ్ళెనో ఈండి ఈండేవాడినేమో. ననున పొందిన అనందంలో వాళ్ళె
ఈతసవాలు చేసుకునేవాళ్ళె, జాతకం చెపించుకునేవారు, రోజూ నాకు దిషట తీసేవారు. ననున
తిడుతూండేవారు, దీవిస్తత ఈండేవారు.
భరిప్పడ్క... మేడ మీద డునన ఇ పాడె తదితయ సామానుూ, మా ఆంట్లూ వాళ్ె చూప్పలు
కే క ప్రశ్న ఄడుగుతనానయి... ఎప్పడు చసాతవని?

*
మూలకథ ప్రముఖ అన్లైన్ హిందీ త్రైమాసిక త్రిక “హిందీ చేతన” జూలై-సెప్టంఫర్ 2014
సంచకలో “एक

ही सवाल”

ప్పరుత ప్రచురితమైంది (ప్పట్లు 8-10). హిందీ కథ ప్రచురితమైన

త్రికని ఇ లంక్టలో చదవచుు.
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మూల యచయిత్రి గురించ:
కొతత ఢిలీూకి చెందిన రీతా కశ్యప్ అలండియా రేడియోలో 30 ఏళ్ళె
నిచేసి సవచఛంద దవీవియభణ చేసారు. 'వివశ్', 'జోడ్కం కీ తలాశ్ మే'
ఇవిడ కథా సంప్పటాలు. 'నిమతి' నవల. 'మేరీ తౌబా' హాసయవయంగయ
యచనల సంకలనం. దాదాప్ప రెండు వందల కథలు రాసారు. వీరి
కథానికలు, వాయసాలు, వయంగయ కథనాలు భరెనోన వివిధ త్రికలలో
ప్రచురించఫడాాయి. ఫహుభతలు పొందాయి. కలం దావరా సమాజానికి కొతత దిశ్ని, కొతత
అలోచనలని ఄందివావలనేది రీతా గారి లక్షాం. యచయిత్రి గురించ భరింత సమాచ్చయం కోసం
ఇక్రింది లంక్టని ఄనుసరించండి:
http://in.linkedin.com/pub/rita-kashyap/65/3a1/868
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