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ముట్ట డి 

ర ెండు గెంటలుగా ఎవరో ఆ ‘మిస్’ కోసెం తన మేడగదిలో వాసు 
కాచుకొనివున్నాడు. ఇక తనళలేక, ఎఱ్ఱపాఱ్ిన ముఖెంతో కూర్చునావాడు, కోపెంతో 
లేచి వెళ్ళి అలమారా తెరిచనడు. 

అెందులో అెందమ ైన సవర్ూపాలోో  మదయెం తనగడననికి ర్కర్కాల గాజు గాో సులూ, 
పావు నిెండిన ఒక విస్కీ స్కసా కనిప ెంచనయి.  ఒక కళాతాక పరదర్శన చూస్  
మురిస్ పో యినటటు   వాసు ఆహో్లదిెంచనడు.  

ఆ గాజుకుపపె, గాో సులు చూస్తే  మదయెం విరోధులనుకూడన తనగమని పురికొలేె ఒక 
కళాస ెందర్య దృష్ ు  వాటిలో కనిప ెంచిెంది. 

‘అదృష్ువశెంగా లేక దుర్దృష్ువశెంగా నైె్తిక బాధయత అనే్ వెంకలో ‘ఇవన్నా విష్ 
పదనరాా లు!’ అని తిర్సీరిెంపబడినవి ఈ పరపెంచెంలో ఉనాత శోభలుగా 
మమరిపో యమయ్!’ అని గొణుకుీెంటూ, తన మనసులో బొ బబలుపపటటు   భావనలు 
అణచుకోవాలనే్ ఆవేశెంతో వాసు తనకి దొరికిన పరసాదెంలమగ ఆ స్కసాలోని సారాయెం 
ఒకే గుకీలో మిెంగేస్ , మళ్ళి ఇెంకొక గాో సుని నిెంపుకొని వర్ెండనకి వచనుడు. 

ఆ వరాెండన, అతని ఏర్ కెండిష్న్ గది ర ెండూ పాశాుతయ రీతిలో ఉన్నాయి. వాసు 
చిెంతన, దృకెథెం కూడన చనలమమటటు కు పాశాుతయ శ ైలినే్ అనుసరిెంచనయి. 

వెదుర్చ తడికలలమగ, పాో స్ ుక్ లో కటిున తెర్లు త ెంగుతునా ఆ వరాెండన మూల 
ఒక రేడియోగార ెంని వాసు చేర్చకున్నాడు. తన గాో సుని దననిమీద ఒక పకీ పపటిు , ఒక 
రికార్చు  ఎెంచుకొని రేడియోగార ెంలో పపటాు డు. 

మర్చక్షణెం ‘Number fifty-four, the house with the bamboo door . . . ’ అనే్ 
పాటని, దనని తనళెంకి అనుగుణెంగా తన వేళి ధవనితో మ లోగా కొటటు తూ, వాసు ఆ 
వర్ెండనలో కిెందన మీదన తిర్గసాగాడు.  

అకీడ ర ెండు దిెండు సో ఫాల మధయ ఉనా టీపాయ్ లో ఒక చెస్ బో ర్చు లో వర్చసగా 
నిలబెటిున పావులని ఆ పాట ముగిెంపు వర్కూ అతను చూడనే్లేదు. పాట 
అెంతమవగానే్ కిటికీదనవరా బయటకి త ెంగి చూసాడు; ఆ తర్చవాత హ్లలులోని 
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గడియమర్ెం చూసాడు; ఆ తర్చవాత మధ్నయహ్ాెం ర ెండుగెంటలనుెంచి తను ఆపతస్ , 
కాచుకొనివునా ఆటన్న, ఆ చదుర్ెంగ పావులని చూసాడు. ఆ ‘మిస్’ తను మూడు 
గెంటలకి వసాే నని చెప ెెందే! 

నినా రాతిర ఒక విెందులో వాసు ఆమ ను కలుసుకున్నాడు. ఆమ ను ఆకరిషెంచి, 
తనూ ఆమ  వలన ఆకరిషెంచబడి, ఇకీడ వసాే నని వాగాా నెం ఇచిున ఆమ  పతర్చకూడన 
వాసు ఇపుెడు మరిచిపో యమడు.  

అతనికి పతర్చో  ముఖయెంకాదు; చుటురికెం పరధ్ననెం కాదు; వాసు భావనలని 
అనుచరిసాే డు; అెందనలని ఆరాధి్సాే డు; కేవలెం శారీర్క ఆకర్షణకే సులభెంగా 
మ ైమర్చిపో తనడు.  అలమ వశమ ైపో వడెం తపుెకాదని వాదిసాే డు. ఇతర్చలని 
ఆకరిషెంచనలని తన ర్ూపెం, నడత, ఆచనర్వయవహ్లరాలు, సెంభాష్ణలలో, ఒక విధమ ైన 
శోభనెం పపెంచుకోవాలనే్ లక్షయెంతో తన జీనితశ ైలిని  వాసు తీరిుదిదుా కున్నాడు. ఆ 
నమాకెం అతని ఈ ముపపైెఐదు సెంవతసరాల జీవితెంకి బాగా దోహ్దెం చేస్ ెంది. తనతో 
మ లిగినవారికి ఎది ఇష్ుమో, ఎది కావాలో, అవన్నా వాసు ఎలమగ ైన్న సమకూర్చుతనడు. 
కాని చనలమమటటు కు అతనికి కావలస్ నవన్నా ఎటటవెంటి శరమలేకుెండన వాసు 
అెందుబాటటలోనే్ ఉన్నాయి. 

నినా అలమగే ఆ ‘మిస్’ తో  మమటాడుతూ  ఆమ కి ఎది చనలమ ఇష్ుమ ైన ఆట అని 
అడిగి, ఆమ  ఒక చెస్ చనెంప యన్  అని తెలుసుకొని వాసు సెంతోష్ ెంచనడు. ఎెందుకెంటట 
అతనికీ ఆ ఆటతో పరిచయముెంది; అెందువలనే్ తమమషాగా ఆమ కి ఒక సవాలు 
వదిలమడు.   

“న్నతో ఆడి ననుా గ లుసాే వా?” అని కొెంచెెం అహ్ెంకార్ెంతోనే్ వాసు అడిగినపుెడు 
ఆమ  “I will try my best!”  అని ఆ సవాలుని తీసుకుెంది.  

“ఆటలో గ లవడెం ఎెంత సహ్జమో అెంత సహ్జమే ఓడిపో వడమూ,” అని ఒక 
వేదనెంతిలమగ వాసు పలికిన మమటలు ఆమ కి నచనుయి.  

తన సవాలుని ఆమ  అెంగీకరిెంచడమే తనకొక పపదా విజయమని వాసు 
భావిెంచనడు. అతని లక్షయమెంతన ఆమ  రాకగురిెంచేగాని, ఆమ  వచిునతర్చవాత 
జర్చగబో యేి ఆటలో ‘ఎవర్చ గ లుసాే ర్చ, ఎవర్చ ఓడిపో తనర్చ?’అని కాదు. ఒక ఆడది, 
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ఒక మగవాడు మధయ జరిగే పో టీ అది. ‘గ లిచేవార్చ ఓడిపో వడెం, ఓడిపో యినవార్చ 
గ లవడెం ఎపుెడూ జరిగేదే!’ అని అతనికి తెలుసు.   

**          **          ** 

ఇపుెడు వాసు అనుభవిెంచే చికాకుకి తన ప లుపుని అెంగీకరిెంచి ఆమ  
రాకపో వడెంతో ఏర్ెడిన నిరాశే కార్ణెం. 

రేడియోగార మ్ మీదునా మదయెం తీసుకొని ఆవేశెంతో వాసు గతుకుీమని 
మిెంగాడు.  

మూడుగెంటలకి వసాే నని మమట ఇచిు, ఐదునార్వర్కూ రాకుెండన, 
టెలిఫో నులోనూ ఏ కార్ణెం తెలియజేయకుెండన, ఆమ  తనుా మోసెం చేస్ ెందని వాసు 
మెండిపడను డు. ఇెంతస్తపూ ఆమ కోసెం తను కాచుకొనివునాెందుకు స్కగుు  పడి, ఆ 
అవమమనెం భరిెంచలేక ఆ ర ెండు సో ఫాలమధయవునా టీపాయ్ ని ఒక తనుా తన్నాడు.  

తెలుపు, నలుపు ర్ెంగుల చదర్ెంగెం పావులు చెలమో చెదరి, లిన్ోలియెం పర్చిన 
నే్లమీద వాలమయి.  

తన కోపెంని తనే్ వశెం చేసుకోవాలనే్ పరయతాెంలో వాసు ఆ సో ఫాలో కూరొుని 
కళళి మూసుకున్నాడు. 

నిశులమ ైన ఆ క్షణనలోో  అతని చెవులోో  వీణ ధవని మ లోగా వచిు మోోగిెంది.  
ఆ ఇెంటి మిదాెకిరెంద - ర ెండు గెంటలు కాదు, ర ెండు సెంవతసరాలుగా - అతనికోసెం 

కాచుకొనియునా ఆ యువతి - అతని భార్య స్కత - జఞా పకెం ఆ సాధ్నర్ణ వీణ న్నదెం 
వలన అతనికి వచిుెంది. 

ర ెండు సెంవతసరాలముెందు తనకిష్ుెం వచిునటటు  జీవితెం గడుపుతునా వాసుని 
ఒక కుటటెంబ భార్ెం అనే్ అదుపులో ఉెంచనలని అతని తలోిదెండుర లు అతనికి భార్య అనే్ 
ఒక చుటురికెం ఏర్ెర్చనర్చ. 

సరేనని వాసు ఒపుెకున్నాడు; అెంతమటటు కు అబాబయి మెంచివాడని 
తలోిదెండుర లు సెంతోష్ ెంచనర్చ.  
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“న్న అభిలమష్  నే్న్ొక సవతెంతర పుర్చష్ుడుగా మ లగాలి; దననికి మిెంచి న్నలో 
మరేెం దుర్లవాటట ఉెంది?” అని అతను అడిగిన పరశాకి సర ైన జవాబు ఇవవడననికి ఆ 
కుటటెంబెంలో ఎవర్ూ లేర్చ.  

తన చనతుర్యెం, సమరా్తతోనే్ వాసు - పూరావరిిత ఆస్ ే  ఎెంతో ఉన్నా, దననిా 
ఎదుర్చచూడక - Building Contract వృతేిలో మెంచి పతర్చ సెంపాదిెంచనడని అతని 
తెండిరకి చనలమ సెంతోష్ెం. కాని ఎటటవెంటి కటటు బాటట లేని ఆ కొడుకు జీవిత శ ైలి అతనికి 
ఒక పపదా కొఱ్తగా  కనిప ెంచిెంది.  

భార్య అని ఒకర ే వస్తే  అబాబయి మమర్చతనడేమో అనే్ వాళో నమాకెం వలనే్ స్కత 
వాసుకి భార్యగా వచిుెంది. అతనిెంకా అలమగే ఉన్నాడెంటట అెందుకు అతని భారేయ కార్ణెం 
అని అతని తలోిదెండుర లు నిశుయిెంచేసార్చ.  

స్కత మనసులో ఏముెందో? తన భరే్ తనుా నిరో్క్షయెం చేస్ నటటు  ఆమ కూడన అతని 
కార్యకలమపాలేవీ పటిుెంచుకోకుెండన - ఏకాెంత జీవితెం - గడుపుతోెంది. 

ఏకాెంత జీవితమమ? 
మనసు కలిస్ న ఇదార్చ జీవులు వేరే వేరే పరపెంచనలోో  విడి విడిగా జీవిెంచిన్న  ఆ 

అనుభవెంకూడన దనెంపతయమే! ఇదార్చ జీవులు పొ తుే  లేకుెండన ర ెండు శరీరాలు కలిస్  
మ లిగిన్న అది ఏకాెంత జీవితమే! 

అలమగే, ఒకే ఇెంటిలో జీవిసూే , భరే్ ప లిచిన వెెంటనే్, పరతీ క్షణెం అెందుకే 
కాచుకొనివునాటటు , పర్చగ తుే కొని వెళ్ళి, అతని ఎదుట నిలబడి, అతని కోరిక ఏదో 
దననిా నిర్వేరిు, ఒక హ ెందు భార్యకి ఉెండవలస్ న  సెంపరదనయమలు పాటిెంచిన్న ఆ 
ఏకాెంత జీవితెం వలన స్కత కళిలో నితయమూ  నిదననమ ైన శోకమే కనిప సుే ెంది.  

ఎన్ోా రోజులు రాతిరవేళ, చనలమస్తపు,  ఆడవార్ూ, మగవార్ూ, మేడమీద భరే్తో 
కలిస్   గలభా, ఒడలు తెలియని తెంతన్నలు  చేస్ నపుెడు ఇెంటి వెంటమనిష్  - ఆ 
మసలమా - ఆ కూతలు, సెందడి భరిెంచలేక, “ఇదేెం గొడవరా?వీరేెం మనుష్ులో?” 
అని అదిరిపడినపుెడుకూడన స్కత, దూరాన వొదిగివుెండి  జీవితెం లోని ఘటనలు 
చూసుే నా ఒక జఞా నిలమగ  ఒక చిర్చనవువ నవివ ఊర్చకుెంటటెంది; ముసలమాతో ఏమీ 
మమటాడదు.   
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వాసు అవగాహ్నలో స్కత ఒక సామమనయమ ైన, దీనమ ైన స్కే గీా కనిప ెంచిెంది. తన 
భార్యగా వచిున స్కత పతర్చలో ర్హ్సయెంగా దనగియునా, తనకి తెలియని  మహ్తవమ ైన 
అరాా లు, వాసు ఎర్చగడు. ఐతే ఇపుెడు అతను ఆమ ను గుర్చే చేసుకోడననికి 
కార్ణముెంది. 

ఇవాళ ఉదయెం వాసు ప లిచనడని స్కత మేడమీదకి వచిుెంది; చనకలికొటటు కని 
అతని మరికిగుడులు పో ర గుచెయయడననికి ఆమ  వచిుెంది. అపుెడు ఆ 
మురికిగుడులతోబాటట అతని కోటట జేబులో ఆ ఎవరో ‘మిస్’ ఇచిున visiting card 
తను పపటిునటటు  వాసు గుర్చే  చేసుకున్నాడు.  

వీణ ధవనిని అనుసరిెంచి స్కత, దనని తర్చన్నత తన మురికిగుడులు, వాటిలో 
ఒకటిగా ఆ  ‘మిస్’ visiting card - ఇవన్నా జఞా పకెం రాగానే్ వాసు తనలో 
నవువకున్నాడు.  

పకీనే్నునా calling  bell న్ొకాీడు; వీణ న్నదెం ఆగిెంది.  
భార్యనికూడన calling  bell దనవరా ప లవడననికి కార్ణెం అతను ఏమ ైన్న సరే ఆ 

ఇెంట ిమిదాెకిరెందకి వెళికూడదని నిశుయెం చేసుకున్నాడు. అెందుకు కార్ణెం తనకిష్ుెం 
లేకపో యిన్న ఇతర్చల భావనలకి వాసు చూపత న్నగతికత,  మరాయద. అతను ఒక సారి 
కాళిలో చెపుెలతో, చెయిలో స్ గర టటు తో పరవేశెంచినపుెడు భార్త న్నగరికత ఒక స్కే  ీ
ర్ూపెంలో పపైబడినటటు  స్కత అతనిా ఆప  కోపెంతో “ఇది పూజ గది!” అని గరి్న చేస్ ెంది. 
అనుచితమ ైన తన పరవరే్నకి క్షమమపణ కోర్చతూ “I am sorry!” అని గొణుకుీెంటూ 
వాసు వెనకాడనడు. ఆ తర్చవాత ఈ ర ెండు సెంవతసరాలలో అతనిా ఎవర్ూ అకీడకి 
ర్మాని ప లవలేదు, అతనూ వెళిలేదు. వెళ్ళిన్న అకీడునావి - తులస్క కోట, పూజ 
గది, ఆవు పతడతో పూతపూస్ న నే్ల, ర్ెంగుల ముగుు లు - చూస్  అతను 
తీదర్పడివుెంటాడు.   

అతను కావలస్ నపుెడు ఉనాచోటటనుెంచే భార్యని ప లవడననికి ఈ ఆధునిక 
యుగెంలో ఎనిా వసతులున్నాయి!  

అదిగో, స్కత మ టటో  ఎకిీ అతని ముెందు వచిు నిలబడిెంది. 
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అపుెడు అకీడ వాయప ెంచిన వాసనలో అతని మనస్ సతాి ఆమ  ఊహ ెంచకలిగిెంది. 
కాని ఆమ  మొహ్ెం చిటోిెంచుకునాటటు  ఏ సూచన్న కనిప ెంచలేదే? చిర్చనవువతో ఎదుట 
నిలబడే భార్యని ఎర్రకనుాలు తెరిచి వాసు చూస్  తనూ నవావడు.  

“Laundry కి బటులు వేస్ నపుెడు పాక టోన్నా  చూడనలని చెపాెను, న్నకు జఞా పకెం 
ఉెందన?” 

“అవును, మీర్చ చెపాెర్చ.” 
“ఇవాళ చూసావా?” 
“చూసాను . . . ఇదే ఉెంద.ి మీర్డిగితే ఇదనా మనుకున్నాను” అని అెంటూ ఆమ  

అెందిెంచిన visiting card తీసుకొని, ఒక సారి దననిా చూస్   వాసు,  ఆమ కి thanks 
చెపాెడు. స్కత ఇెంకొక చిర్చనవువ నవివ వెనకాడిెంది.  

“స్కతన . . . ” అని ఏదో ఆలోచనతో వాసు ఆమ ను ప లిచనడు. 
ఆమ  తిరిగి అతనిా చూస్ ెంది.  
“ఇకీడికి రా,” అని ఆమ ని దగుర్కి ప లిచనడు. “నువువ మీ ఊర్చలో పదవ 

కాో సువర్కూ చదివున్నావ్ కదన? ఏదీ, ఇది చదువు చూదనా ెం!” అని ఆ visiting card 
అెందిెంచనడు.  

 “Miss. Suguna . . . Lecturer in English,” అని దననితోబాటట ఒక స్కే లీ కాలేజీ 
పతర్చకూడన చదివి, స్కత ఆమ  ఇెంటి ఫో ను నెంబర్చ వలోిెంచిెంది.  

దననిా చదివినతర్చవాత ఆమ  మొహ్ెంలో ఏమ ైన్న చలనముెందన అని వాసు 
ఆర్స్ ెంచి చూసాడు. ఎపెటిలమగే చిర్చనవువతూ స్కత నిలబడివుెంది. ఆ మొహ్ెంలో 
ఎటటవెంటి బాధకెంకి వశెంకాని భావన చూస్  ‘దీనికి ఇదెలమగ సాధయెం?’ అనే్ పరశేా  
ముెందుగా అతని మనసులో  చోటటచేసుకుెంది. 

అతను ఆమ  కళళి తేఱ్ిచూసాడు. అెందులో అణచుకునా శోకెం అతనికి 
బో ధపడిెందో  లేదో? ‘న్నక ెందుకు దీనితో గాఢమ ైన పొ తుే  లేదు?’ అనే్ కార్ణెం ఇపుెడే 
అతను ఆలోచిెంచనడు. ఆ తర్చవాత ‘న్నతో దననికి ఏదైెన్న పొ తుే  ఉెందన?’ అని తనే్ా  
అడుకుీన్నాడు. ఆఖరికి,  ‘పొ తుే  ఉెందో  లేదో , చటుెం పరకార్ెం అది న్న భార్య!’ అని 
తృతీయ పక్షెం ధ్ోర్ణిలో తనకునా మూర్ఖపుపటటు  గుర్చే చేసుకున్నాడు.  
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చనలమస్తపు తోడు కావాలని కాచుకొని వాసుకి విసుగు పుటటుస్ ెంది; అెందుకే 
అతనిపుెడు స్కతని తోడుకి ప లిచనడు. 

స్కత అతని ఎదుట ఇెంకొక సో ఫాలో కూర్చుెంది. నే్లమీదునా చెదరిన పావులలో 
ఒకటి ఆమ  కాలుని తనకిెంది. దననిా చెయిలో తీసుకొని, తల వొెంచి చూస్ ెంది.   

“అదేెంట  ోచెపుె చూదనా ెం!” అని ఒక బాలికని అడుగుతునాటటు  వాసు అడిగాడు.  
“Chess piece.” 

 

“హ్ ెం . . . ” అని ఆమ ని శాో ఘ ెంచి, “అదేెం chess piece అని న్నకు తెలుసా?” 
అని అడిగాడు.   

‘White Bishop.” 

 

“న్నకు chess ఆడడెం తెలుసా?” 

“ఏదో కొెంచెెం తెలుసు.” 

“Let us see! బో ర్చు  తీసుకొని arrange  చెయ్!” అని చెప ె వాసు ఒక స్ గర ట్ 
వెలిగిెంచుకున్నాడు.  

స్కత వొెంగి నే్లమీదునా పావులు పో గుచేసూే ెంటట వాసు ఆమ నే్ చూసుే న్నాడు. 
కొనిా క్షణనలతర్చవాత తను ఆమ  అెందననిా చూస్  ఆనెందిసుే నాటటు  
గుర్చే చేసుకున్నాడు. 

ఆమ  chess board స్ దాెం చెయయగానే్  దననిా పరీక్ిెంచి చూస్  వాసు “న్నకేెం 
కావాలి? Black or White?”  అని అడిగాడు.  

“Black!” అని చెప ె వాసు తన పావులని కదలమెలని స్కత కాచుకొనివుెంది.  
అతన్ొక సారి పావు కదలెగానే్ ఆట ఆర్ెంభమ ైెంది; స్కతకూడన పావులని  

కదలిెెంద.ి ఇలమగ న్నలుగ ైదు కదలికలు సాగాయి.  
వాసు ఆమ ను అడిగాడు: “నువేవెం theory చదివున్నావా?” 

“లేదు. ఎపుెడో ఆడిన అలవాటట.” 
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అపుెడే టెలిఫో ను మోోగిెంది.  ర ెండు మూడు సార్చో  దనని ధవని లెకీచెయయక 
ఆటలో నిమగామ ైపో యిన వాసు, “అదెవరో కనుకోీ,” అని స్కతకి చెప ె పెంపాడు. 
స్కత లేచి వెళ్ళి టెలిఫో ను రిస్కవర్ అెందుకుెంది.  

“Hello . . . yes, yes, Mr. Vasu’s house . . . I am his wife . . . సరే, 
చెపాే నులేెండి . . . No mention, please . . . ” అని రిస్కవరిా పపటటుస్  తిరిగివచిున స్కత 
తన మొహ్ెంలో ఎటటవెంటి చలనమూ కనిప ెంచకుెండన వాసుకి ఈ సెందేశెం 
అెందిెంచిెంది: 

“మిస్ సుగుణన . . .  నినా ఎకీడో పారీులో మీర్చ కలుసుకున్నార్ట . . . ఇవాళ 
మూడు గెంటలకి వసాే నని చెపాెర్ట . . . కాలేజీలో ఏదో త ెందర్గా పని . .  . 
ఇపుెడు వెెంటనే్ వసుే న్నార్ట . . . ” అని చెప ె ఆటని కొనసాగిెంచడననికి సో ఫాలో 
కూర్చుెంది స్కత.  

ఆమ  తన పావుని కదలిెంచిన తర్చవాత కూడన వాసు ఆమ నే్ తేఱ్ిచూసూే  
కూర్చున్నాడు. 

“ఇక మీ move!” అని స్కత అతనికి గుర్చే  చేస్ ెంది. అదేెం వినిప ెంచుకోకుెండన వాసు 
ఆమ ని అడిగాడు: 

“న్న గురిెంచి నువేవమనుకుెంటటన్నావ్?” 

“నే్నే్ెం అనుకోవాలి? మీర్చ ననుా పపళాిడనర్చ - అెంటట న్న భరే్ అని 
అనుకుెంటటన్నాను . . . ” 

వాసు నుదుటని గోకుీెంటూ తల వెంచనడు. కొెంచెెం స్తపు ఆగి మళ్ళి అడిగాడు: 
“న్నకు న్న మీద కోపమమ?” 

“లేదు.” 

“బాధగా ఉెందన?” 

“హ్ ెం, లేదు!” 

“బెెంగగా ఉెందన?” 

“లేదు.” 

“ఎెందుకు లేదు?”  
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“ఎెందుకు ఉెంటాలి?” 

అతని పరశాలకనిాటికీ ఆమ  జవాబు ఇచిుెంది. కాని ఒక పరశాకి జవాబుగా ఆమ  
ఇెంకొక పరశాఅడగాు నే్ వాసు  ఏ జవాబూ ఇవవలేకపో యమడు.  

‘న్న గురిెంచి ఈమ  మనసులో ఏముెంది?’ అని తెలుసుకోవాలని వాసుకి ఆతుర్త. 
దననికి ‘ఏమీ లేదు,’ అనే్ జవాబు ఇెంపుగా లేదు. ఆ జవాబు వినాపుెడే అతనికి 
స్కత తనవలన ఏకాెంతెంగా ఎెంత శోకెం అనుభవిసేో ెందని, ర్హ్సయెంగా ఆమ కి 
భరే్మీదునాఅతయెంత దేవష్ెం, విరోధభావెం బో ధపడిెంది. ఇపుెడుకూడన ‘సరే, న్న 
గురిెంచి మీ మనసులో ఏముెంది?’ అని స్కత తనుా అడుగుతుెందని వాసు 
ఆశెంచనడు. కాని అటటవెంటి పరశా అడగాలనే్ తలపుకూడన ఆమ కి లేదని ఇపుెడు 
గరహ ెంచనడు. ఆవిధెంగా తన దనెంపతయెంలో దనగియునా నిజెం - శూనయత, కటటతవెం - 
బటుబయలెైన తర్చవాత దననిా అెంగికరిెంచనలో లేక తిర్సీరిెంచనలో తెలియక వాసు 
పపనుగులమడనడు.  ఆ కార్ణెంవలనే్ అతనిా ముటుడిసూే  ఒక వూయహ్ెం చోటటచేసుకుెంది.   

‘నే్ను ప లుస్తే  ఈమ  వసోే ెంది; నే్ను కూరోుమెంటట కూర్చుెంటటెంది; పో మెంటట 
పో తుెంది; నవవమెంటట నవువతుెంది. కాని . . . ఈమ  ననే్ాెం అడగదు . . . నే్నూ 
దీనికోసెం ఏమీ చెయయడెం లేదు . . . ఇది న్న అధి్కార్ెంలో ఉెంది . .  దీనికి నే్నెంటట 
పతరమమ లేదు, పగా లేదు . . . పతరమమ, పగా చూపాలెంటట  ఒక విధమ ైన బాెంధవయెం 
ఉెండనలి;  దీనికి  న్నతో ఎటటవెంటి బాెంధవయమూ లేదు . . . విర్కిే, ఉపతక్ష తోనే్ ఈమ  
న్నతో కాపుర్ెం చేసేో ెంది . . . ‘ 

“నే్నెంటట న్నకేెం బెెంగ లేదు; అలమగే నే్నుకూడన న్న గురిెంచి నిరో్క్షయెంగా 
ఉెండనలెంటటనావా? అదే న్నకు వసతి, అవున్న? నే్ను న్నకిష్ుెం వచిునటటు  ఎది చేస్ న్న 
న్నకు అభయెంతర్ెం లేదు! దననికి అరా్ెం నువువ న్నకిష్ుెం వచిునటటు  ఎదైెన్న చెయయవచుు! 
అదేన్న న్న వాదెం?” అని తనగిన మ ైకెంలో వాసు ఆమ ని ఎతేిపొ డిచనడు. 

స్కత కళళి చెమాగిలమో యి, కాని ఆమ  ఏడవలేదు. ‘ఇదే ఆడజనా కర్ా అెంటట! ఎది 
చేస్ న్న తపతె!’ అని తనలో గొణుకుీెంది. తర్చవాత చెప ెెంది: “నే్న్ొక హ ెందీ స్కే నీి. 
ఎవర్ూ ఎవరిన్న చెడగొటులేర్చ. చెడిపో యేివాళిని ఎవర్ూ ఏమీ చెయయలేర్చ!” 
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ఆమ  మమటలు విని వాసు మనసులో ఆరాటెం కలిగిెంది. ‘ఇెంకొక గాో సు మదయెం 
తనగుదనెం!,’ అని లేవబో యమడు. కాని ఎెందుకో “వొదుా !” అని నిశుయిెంచి తన చెయిని 
మొహ్ెంకి ఎదుర్చగా విసుర్చతూ మళ్ళి కూర్చున్నాడు. 

ఏవేవో ఆలోచనలలో పడిపో యి, చనలమస్తపు మౌనెంగా కూరొుని, ఆఖరికి “Yes, 

let’s play . . . ”  అని వాసు నిటూు ర్చె విడిచనడు. 
“మీదే next move!”  అని స్కత అతనికి గుర్చే చేస్ ెంది.  
‘దీనిా ఎలమగ ైన్న గ లవాలి!’ అనే్ గురితో వాసు పావులు కదలెసాగాడు.  
అటలో స్కత తన శకిేవెంతమ ైన పాపులన్నా వర్చసవర్చసగా కోలోెతూ వచిుెంది. 

వాసు పావులన్నా బో ర్చు లో ముెందుకుపో తూ స్కత పావులునా గళిని 
ఆకరమిెంచుతూవున్నాయి. 

ఆఖరికి స్కత ఒక తెలో పావుని బో ర్చు నుెంచి తీస్  “Check & Mate!”  అని అెంటూ 
ఆటని ముగిెంచిెంది. 

వాసు బో ర్చు లో మిగిలివునా ఉనా తన తెలుపు  పావులని - వేరే వేరేగా - 
పరీక్ిసూే  వాటిలో ఏదైెన్న తన ‘రాజు’ విముకిేకి సాయెం చేసుే ెందన అని చూసాడు. 
అన్నా ‘ముటుడి’ లోన్ే ఉన్నాయి.  అతని పావులు బో ర్చు లో ముెందుకి సాగిన్న, 
శకిేవెంతమ ైన స్కత పావులని  అవి సాధి్ెంచిన్న, ఆఖరికి వాసు ‘రాజు’ స్కత పనిాన 
ముటుడిలో చికుీకునాది అనివార్యమ ైన సతయెం. 

“Well done, Sita!” అని వాసు ఉతనసహ్ెంతో ఆమ  భుజెం తటాు డు.  
ఎపెటిలమగే స్కత మొహ్ెంలో నిదననమ ైన చిర్చనవేవ చోటటచేసుకుెంది. 
అపుెడు కిరెందనిెంచి calling bell ధవని  వినిప ెంచిెంద.ి 
“స్కతన . . . అదే వచిువుెంటటెంది . . . నే్నిెంటోో  లేనని చెపతెయ్!” అని వాసు 

భయెంతో ఒక అబదాెం చెపెగానే్ స్కత  కటటవైెన చిపునవువతో మేడమ టటో  దిగి వెళ్ళిెంది. 
“దననిా పెంపతస్  నువువ రా” అని చెప ెన తర్చవాత వాసు ర ెండవ ఆడకి  చదుర్ెంగ 

బో ర్చు లో పావులు అమర్ుసాగాడు. 
కొెంచెెంస్తపు తర్చవాత మేడమ టోమీద మ టెుల సెందడి విని అతని దేహ్ెం 

పులకరిెంచిెంది. ఇపుెడు ఆమ  అతనికి ఎదుట వచిు నిలబడినపుెడు వాసు కళిలో 
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ఇెంతవర్కూ అతను అనుభవిెంచని ఒక నూతన భావన తళతళమని మ రిస్ ెంది. కాని 
ఆమ  కళిలో నితయమూ పదిలమ ైన ఆ శోకెం మమర్నే్లేదు.  

అతను ఆమ ని ఆటకి ప లిచనడు; ఆమ కూడన ఆడిెంది. 
******** 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
   
    
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 


