
శిఖరారోహణ 

 నంబూరి పరిపూర్ణ 

 

ఇంటర్పస్ట్క్లాసులోపాసయికంప్యూటర్బి.ఎస్సీ.చేయాలనుకంటుననభాయగవికిహఠాత్తుగా

చదువు మానేమభన్ననడు తండ్రి. కూత్తరు గ్రాడ్యూయేటయితే.పోసు్గ్రాడ్యూయేట్ అల్లాడ్నన

తేవాల్సీవసుుందనే బమం. తల్సా , తమ్ముడ్య కూడా తండ్రి మాటనే టు్కనేసరికి ఆశలక

నీళ్లాదలకతపలేదదు. 

 

గోవిందరావుకచిననతనంలోనే అబిినతాగుడలవాటు, పెళ్ాయిన తరాాత ఇంక్లమ్మదిరింది.

పొగాకవాూపాయంచేస్తుడుదండ్నగాసంపాదిస్తుడు.క్లనీ, మూడంత్తల్లతాగుడ్నకీ, జూదానికీ

ఖరుుచేసిమిగిల్సందిభాయూకిచిుదానా్లనేఅనినగడమాంటాడు.అతనిదృష్్టలోసంస్తయంఖరుుల్ల

తపమిగతావనీన వృధా ఖరుులేద? ఇంటికి సంఫంధంచి ప్రతిదిపొదుపుగా జయగాల్స. గడడ కట్ట్

చల్సలో వేడ్ననీళ్లావరు పోసుకోకూడదు. నడ్నవేసవయిన్న ఫ్యూనుా తియగ్గగడదు. పిలాలెవరైన్న

వేసుకంట్ట చటుకున ఆపేస్తుడు. చుటా్లొస్తు అనవసయ ఖరుు. వాళ్ా కోసభని ప్రతేూకంగా

కూయల్ల, వంటలూచెమూకూడదు.ఎడమ్మఖంపెడమ్మఖంగావుంట్టతాయగావెళ్లాపోతాయనితన

పొదుపుచయూలనినటినీత్త.చతపకండాఅభల్లచేసుుంటాడు. 

 

నితూంతాగోస్తుడు.తనేమ్మందుగాసుష్్ంగాభోజనంమ్మగిస్తుడు.తీరాభారాూపిలాల్లఎవరితో

కరితో ఏదోకగొడలేదపిసుబద్రభువీపునువిమానంమోతమోగిస్తుడు.తల్సాదుుఃఖానిన

మింగుతూ, పిలాల్ల ఆభోజనంగా ఎన్లన రాత్రుల్ల వెళ్ాబుచ్చురు. ఈ భధూ తాగుడు భరీ

ఎకువంది. ఇంటిని బొతిుగా టి్ంచుకోవడం మానేశాడు. టెన్తు చదివే కొడుక భాసుర్

ఎనినస్తయాడ్నగిన్న తండ్రి ఫీజుక డబిివకపోతే ఏకంగాస్కులేదమానేయాల్సీ వచిుంది. వాూపాయ



నుల మీద చుటు్టా వుండే ఊయాకెళ్లావచేు గోవిందరావు ఈ భధూ ఇంటికే రావడం లేదదు.

తనొచిు బతూమిస్తునే పొయిూలో పిల్సాలేదచేది. రోజుల తయఫడ్న తండ్రి  ఇంటికి రాకపోయేసరికి

పిలాల్లఆకల్సతోనకనకలాడస్తగారు.సుబద్రమ్ముమో'ఈభనిషేభయినటు్' తాగిరోడుడమీదడ్న

యాకిీడేంట్టం చేసుకోలేదదు గదా? అని దిగుల్లగా బయు కోసం ఎదురు తెనునల్ల చూస్కు

కూచుంటంది. 

 

రానురానూ...దిహేనురోజులకీ, ఇయవరోజులకీరావడంమొదలెటా్డు.గోవిందరావుఈస్తరి

అతనొచిు రండు నెలలయిపోయింది. సుబద్రభుక ఏమి పాల్లపోలేదదు. ఏం చేసి పిలాల

కడుపుకింతతిండ్నపెటు్కోవాలోతెల్సమడంలేదదు.ఇంటిల్సాపాదిసుులతోగడుపుత్తన్ననరు.ఈ

దుసిితిలోంచి ఫమటడేదందుక కూత్తరు భాయగవి నడుంబిగించింది. తల్సా తమ్ముడ్య

నిసీహాయుల్ల.తనుఎంతోకొంతచదువుకందిఅంచేతతనేఏదోకదారివెదక్లల్స.ఏచినన

ఉదోూగందొరికిన్నచేదాాభనిగటి్గాప్రమతినంచింది.చివరికిఫ్యూనాకంపెనీలోఅకంటంట్గా

చేరింది. రండు వేల్ససుున్ననరు. తల్సాతోపాటు మ్మగుగరూ కడుపు నిండా తింటూ నిశ్ుంతగా

ఫత్తకత్తన్ననరు. తల్సా మ్మఖంలో భళ్లా కళ్ వచిుంది. తమ్ముడు భళ్లా స్కుల్లకెళుత్తన్ననడు

సుబద్రభుకభాయగవిస్తక్షాతూుఅననప్యయణగాకనిపిస్తు, భాసుర్కతనఅకుసయసాతీసారూంగా

తోస్ుంది.గోవిందరావుఏభయాూడో, ఎకుడున్ననడోఏమాత్రంతెల్సమడంలేదదు. 

 

యయయయయ 

 

గోవిందరావు తిరిగి ఇంటికొచేుసరికి ప్యరిుగా సంవతీయం గడ్నచింది. రావడంతోనే తనింత

క్లలం ఎకుడుందీ అడగ్గగడదని శాసించ్చడు.మ్మరికుపు గొడుునన ఫట్ల్ల తీయించి. ంటికి

చమ్మరుబాగాటి్ంచితలంటించిందిసుబద్రభుబొతిుగాఎమ్మకలపొగైవచ్చుడుఎంతోజాల్స



కల్సగిందామెక. రోజూ ల్సవరూ తదితయ పుష్్టనిచేు ఆహాయం పెటి్ నెలకలాా ఏనుగలేదా తయారు

చేసింది. 

 

నెభుదిగా ఇంటి సిితిగత్తలనంచన్న వేమడం మొదలెటా్డు గోవిందరావు. ఇన్ననళుా తను

లేదకపోయిన్న వీళ్లామీ ఇఫిందుల్ల డ్ననటు్గా లేదదు. వసుు సంభోగాలోు ఇపుపడుఇల్లా నిండుగా

వుంది.భరిభాయగవిఉదోూగంచేసిసంపాదిస్ుందిగదాఈజరుగుబాటుకీతనేక్లయణం.తన

భాయూకీఇపుపడుకూత్తరుఅండబాగాదొరికింది.తనమాటకింకేంలెకుచేసుుంది? ఇదివయకలా

బమడదూఇకఅడుగులకభడుగులొత్తుత్తందా? 

 

తన అనుమానం తీరుుకోవలని..క రోజున బాగా తాగి నిషా ఎకిుంచుకొన్ననడు. వచ్చు

రావడంతోనే'ఏయ్' భంచినీళుాట్రా!''అంటూభాయూనుకేకేశాడు.ఆమెతెచిుగాాసందిసుుండగానే

''ఏమిటింతాలసూం?'' నీళ్ాడగాగనే అందించకండా అకుడచేసుునన పెతున్నలేదమిటి?' అనిగాాసు

విసిరికొట్ిసుబద్రభునుడఫడబాబాధడంమొదలెటా్డు. 

 

అపుపడేవచిునభాయగవి' ఏంటిన్నన్నన!ఎందుకలాకొడుున్ననవ్అభును?'' అనిగటి్గాగదిమింది. 

 

'' అమాుయ్ ! నువాడుడ రాక. దీనికీ  భదూ న్నమాటంట్టబొతిుగా లెకులేదకండాపోయింది.

జల్లబొదిల్సంచేస్తుఇవాాళ్' మాఅమిుంతక్లలంనీవలాతిననదెఫిల్లచ్చలేదా.ఇకనించిడనిచేుది

లేదదు. భళ్లా చెమూతాుయంట్టఊరుకోను' అని వారినంగిచిు అభునింటాకి తీసుకెళ్లాంది  భాయగవి.

కూత్తరివంకమింగేస్తలాచూస్కుఫమటకెళ్లాపోయాడుగోవిందరావు. 

 



భరానటీ నుంచ్చ భాయగవికీ, తండ్రి స్తధపుల్ల వేధంపుల్ల మొదలయాూయి. 'అమాుయ్ ! న్న

కూత్తరుఫమటకెళ్లాఉదోూగంచేసుుందంట్టన్నకదిచ్చలాచిననతనం.ఆడపిలాఅయజనమీదఫతికే

అవసయం లేదదు మాకేవరికీ. నువుా రేటినంచ్చ ఉదోూగానికెళ్ాదుా అజాాపిసుుననటుాగా చెపాపడు

గోవిందరావు. 

 

దానిమీద  తండ్రికూతళ్ాకీ వాదన రోజూ వాదన జరుగుతోంది. ఇంటాంచి ఎపుపడు వెళ్లాదీ, 

తిరిగిపుపడచేుదితెల్సమని, నిలకడలేదని తండ్రి తిుడ్నకిలొంగదల్లచుకోలేదదు భాయగవి. తనందరీన

ఆదుకంటుననఫంగాయంలాంటిఉదోూగానినఅసలేదవదలదల్లచుకోలేదదు. 

 

నెలగడ్నచిందోలేదదెచెపాపపెట్కండాఎటవెళ్లాపోయాడుగోవిందరావు.తరువాతమూడ్ననలకో, 

అరనళ్ాకో వస్కు క నెలపాటు భాయూతో స్తవల్ల చేయించుకోవడం, ఆమె ఇంటి ఖరుుకని

దాచిపెటు్కొనన డబుిల్ల టు్కపోవడంమామ్మలయిపోయింది. అతనిమీద ఎవరికీ బరోస్త

వుండటం లేదదు. ఇంటికి రాకపోవడమ్మ మ్మలనుకంటున్ననరు. బాగా ఆలోచించి సుబద్రభు

భాూంక్ లోన్త తీసుకంది. న్నల్లగేదెల్సన కొని కేంద్రానికి పాల్లబోస్కు నెలకి వెయిూన్ననయవయక

సంపాదిస్ుందని తెల్లసుకొనన గోవిందరావు వెంటనే ఇంటికి వచ్చుడు.భాయూ మీద ఎపుపడ్య

చూపించనంతప్రేభకరిపించ్చడు.వాూపాయమీుదపెడ్నతేభంచిలాభాలొస్తుయానినచుజెపిప

సుబద్రభు పోగేసిన డఫింతా టు్కపోయాడు. అయితే ఇదివయకటిలా క్లకండా ఇపుపడు

తయచుగావసుున్ననడు.వాూపాయంపేరుచెపిపడబుితీసుకపోతూనేఉన్ననడు. 

 

కస్తరిలావచిుడబిివభంటూటు్కననపుపడుఇకనుంచితనదగగయచిల్సాగవాదొయకదు.డబుి

కోసమ్మ అయితే రానవసయం లేదదని సుబద్రభు ఖచిుతంగా చెపిపంది. దాంతో ఉగ్రుడైపోయి

తల్లపులేదసి కొట్డం మొదల్లపెటా్డు. అంతటితో ఆగక చేత్తలతో మెడను బిగించ్చడు.

కిటికీలోంచిఆదృశూంఅపుపడేవసుుననభాయగవికంటఫడటంతోవెంటనేఇరుగుపొరుగువాళ్ాను



కేకేసి, తల్లపుల్ల ఫమటనుంచి 'నువాసల్ల భనిష్టవేన్న?' మాటిమాటికీ వచిు ఎందుక

పీడ్నసుున్ననవుభభుల్సన? ఆడాళ్ళఅయజననికిరాదననువుాభరిపడుమాకషా్రిజతానెనందుక

తనునకపోత్తన్ననవు? భరికుడ్ననంచి కదుల్ల ! లేదదా పోల్ససుల్సన పిలవాల్సీ వసుుంది'' అంది

కోంతో. 

 

ళుళ టటకోరుకతూ కూత్తరి వపు చూసి ' ఎంత పొగరే నీక ! ఉదోూం చేసి

ఉదారిసుున్ననవనే ఈ పొగయంతా? అదెన్ననళ్ళంటుందో చూస్తును. మూడ్రోజులాో ఊస్్ట

చేయించకపోతేన్నపేరుగోవిందరావేక్లదంటూ' పెదాపెదాఅడుగులేదసుకంటూవెళ్లాపోయాడు. 

 

ఆ మారానడే భాయగవి నిజేస్త కంపేనీ ఎం.డీని కల్ససి 'స్తర్! మా భాయగవి ఎంత జెపిపన్న

పెళ్లాకొపుపకోవడం లేదదు. చేసుకనేవాడు ఉదోూగంమానిపంచేస్తుడని బమం. సంఫంధాలనీన

పోత్తన్ననయి.మీరేస్తమడాల్స. ఏదో కక్లయణం చెపిపదానిన నిలోనుంచి తీసెమూండ్న.

'అపుపడ్నకపెళ్లాకితపకండాపుపకంటుంది.క్లసుపుణూంకటు్కొండ్నఅనిబ్రతిమాలాడు.ఎం.డ్న.

తలూపాడుగానీభాయగవిలాంటిభంచివయురినవదుల్లకోవడంఇష్ంలేదదతనికి. 

 

అయితేభరానటక్లలాాబుర్రలోఏంతోచిందోదేశమిుదికెళ్లాపోయాడుగోవిందరావు.భళ్లాఇంటి

మ్మఖంచూడలేదదు. 

 

    @@@ 

 



పిలాచేక ఈతొచిునంత సహజంగా భాసుర్క కూడా తండ్రి లక్షణాలనీన అబిిన్నయి. అకు

ఉదోూగం చేమడం, ధీమాగా ఫతకడం అతనికేందుకో రుచించడం లేదదు. తన చదువు ఆమె

సహామంతోప్యయుయినమాటనిజమ్మ!క్లనీ, తనిపుపడుఐ.టి.ఐఎలక్లానిక్ట్రేడ్చదివిడ్నపాామో

సంపాదించ్చడు.గవయనమెంటుదోూగంవచేులోపుగాఒప్రైవేటుకంపెనీలోనెలకదిహేనొందల

జీతంతో నిచేసుున్ననడు. పాడ్న మీద అభుకీ కూడా బాగానే వస్ుంది.  భరిక అకుకి

ఉదోూగమెందుక చేమడం? పెళ్లా చేసుకొని అతురింటికెళ్లు ... తనకీ, కటుంబానికీ ఎంతో

గౌయవంగావుంటుంది. 

 

కూత్తరిపెళ్లాచింతసుబద్రభుకిబాగాటు్కొంది.ఎనినసంఫంధాలొచిున్నపుపకోవడంలేదదు.

ఉననకొదీావమసుమ్మదిరిపోత్తంది.చెపిపనకొదాిమొండ్నకేసుుందిభాయగవి. 

 

భాయగవికేమోపెళ్లాపారీ్ల్లస్తగించేబేయస్తరాలకళుాభండ్నపోత్తంది.కొంచెంహోదావునన

వరునికికనీసంఐదులక్షల్లకటనంక్లవలంట.గుభస్తు, ఫసుీకండాక్ర్కేడర్కరండుఅక్షల్ల

పోనీ, తకువ రేటుక పుపకోబోతే పెళ్ళయాూక ఉదోూగం మానేయాలట. ఏం ఎందుక

మాన్నల్స? ఎందుకంతబమంఉదోూగంచేస్తభాయూంట్ట? 

 

కస్తరిభాయగవిమ్మందేఆమెపెళ్లాగురించితల్సాతోమాటాాడుతూ... ''అమాు!దీననసల్లచదివించి

తపుప చేశావు. పైగా ఉదోూగం కూడా చేమనిచ్చువు. అది వుందనే ధీమాతోనే గదా పెళ్లా

చేసుకోవడం లేదదు. ఇకనైన్న ఉదోూగానిన మానిపంచు. అపటి వయక అది పెళ్లా చేసుకోదు.

ఇపటికేఫ్రండ్ీఅందరూఅడుగుత్తన్ననరు'పెళ్లాందుకవలేదదని? అన్ననడుభాసుర్...వంశగౌయవం

నిల్సపేబాధూతతనదేననిస్కచిస్కు. 

 



'' ఒరేయ్ భనల్సన విడ్నచి న్ననన వెళ్లాపోత్తన్నన... ఈ ఉదోూగమ్మంది క్లఫట్ట్ ఎవరినీ చెయిూ

చ్చచకండాఫతిక్లం.నీచదువుప్యయుయేూందుకూఇదేఆధాయమందనేదిగురుుంచుకోకొంచెం

అందిభాయగవి. 

 

ఆ మాటక తల్సా కల్సపంచుకంటూ ''ఒమబోి ! మా అవసరాలనీన నువేా గడ్నపినటు్

మాటాాడుత్తన్ననవే? భరీనేనుపాడ్నమీదసంపాదించినదంతాఏభవుత్తననటు్? నువెాననయిన్న

చెపమాుయ్ ! ఇపుపడ్నక నీక పెళ్లా మ్మఖూంగానీ ఉదోూగం క్లదు.కటు్కననవాడు వదాంట్ట

ఉదోూగంమానేయాల్సఉదోూగంలేదకపోతేఎటాాఅవుతాయిపెళ్లాళ్లా?'' అందికూత్తరిమాటను

తీసిపారేస్కు.ఆమాటలకతెలాపోయితల్సామ్మఖంలోకిచూస్కుండ్నపోయిందిభాయగవి. 

 

భాయగవి ఆఫీసుకెళ్లాందుక సిటీ ఫసుీకుత్తండగా భాసుర్ ఫ్రండకడు హఠాత్తుగా 'భై' చెపిప

చెయ్యూడం చూసి నవుాకంది. క్లనీ రోజూ అదే టంక చెయిూ ఊడం మొదలెటా్డు.

చిరాకడ్నకటిరండ్యస్తరుావారినంగిచిుంది.క్లనీఅతనుమానడంలేదదు.పైగావెకిల్సనవుాల్ల

కూడాజతచేశాడు.ఇకతపనిసరైపోలీసుకంాయింట్చిుంది.ఆఏరియాసబ్ 

 

సబ్-ఇన్తసెపక్ర్అతనినస్త్షన్తకపిల్సపించిగటి్గాపాఠంచెపాపడు.అపటినంచివాడ్నంక్లకక్షగటి్

చెడుకథల్లకల్సపంచిభాసుర్కఎకిుంచస్తగాడు. 

 

భాసుర్ గఫగబా ఇంటికొచిు భండ్నడుతూ 'ఉదోూగ మానభని ఎంతజెపిపన్న నువెాందుక

మానడం లేదదో ఇపుపయిమంది. ఉదోూగమ్మంట్ట మీ కొలీగతో కల్ససి సినిమాలకీ, ష్టక్లయాకూ

వెళ్ళడమ్మన్న? రేటినంచిఫమటకెళ్ళళవంట్టఇంటాంచిగంట్టస్తునుఅన్ననడు. 

 



భాయగవి అవమానంతో ఊగిపోయింది'నువెారివిరా - ననున ఉదోూగం మానభనీ, 

ఫమటికుదలొదానీచెపడానికీ? పోకిరీవెధవలమాటలేదనిజమానీక? తమ్ముడుపైకిరావాలని

కష్డ్ననిజేసిఆదుకన్ననను.లేదకపోతేఏహోటలాోన్లకపుపల్లకడుగుత్తండేవాడ్నవీపాటికి'' 

అందిఈసడ్నంపుగా. 

 

'' ఏంకూశావేభళ్లళఅనుఆమాట' అంటూచెయ్యూతిుమీదకొసుుననకొడుకుఅడడండ్నవెనకిు

నెటు్కెళ్లాందిసుబద్రభు. 

 

భాసుర్ ఆరోజుకచలాఫడ్నన్న, ఏదోక సందయభంచూసుకనిఅకుతోతగాదాకదిగుతూనే

ఉన్ననడు. అపుపడపుపడు చేయి కూడా చేసుకంటున్ననడు. ఇక అకుడుండటం భంచిది

క్లదనుకొందిభాయగవి.తల్సాఇంటాలేదనిసభమంచూసితనఫట్ల్లసరుికనిఫమటకొచేుసింది. 

@@@ 

 

వరిుంగ ఉమెన్తీ హస్లాో చేరింది. మూడేళ్ళ నుంచి అకుడే వుంటంది. ఒ కు ఉదోూగం

చేస్కునే 'దూయవిదూ' దాారాఉననతవిదూను, ఉననతమనఉదోూగానినస్తధంచింది.ఆర్.డ్న.ఒగా

జాయినవాడానికిఫమలేదారుతూఆమ్మందురాత్రితల్సాకిఉతుయంరాసింది. 

 

న్నప్రిమమనఅమాు! 

 

నువుా క్షేభంగా వున్ననవనీ, తమ్ముడు నినున బద్రంగా చూసుకంటున్ననడనీ తల్లసుున్ననను.

తమ్ముడ్నవఖరిబరించలేదకనేనుఇంటినుంచివచేుసిన్నన్నజాాక్లలనిండానువేావున్ననవు. 



 

అమాు అలా వచిునందుకన్నకెంతగాన్లమ్మల్ల జరిగిందమాు !మొదటిది 'దూయవిదూ' దాారా

ఏం.ఎప్యరిుచేశాను.ఆర్.డ్న.ఒగాఎంపికయాూను.శ్రీక్లకళ్ంజిలాాఒఉదోూగంలోచేయబోత్తనన

న్నకనీనిండుఆశీరాాచన్నల్లక్లవాల్స. 

 

ఇపుపడున్నకభంచి చదువు, హోదా, సంపాదన అనిన ఉన్ననయి. ఇనన అయహతల్లన్నన నేను

బయునుకొనుకోువలసిందేన్న? న్నఅయహతలీన, వూకిుతాానీఇష్డ్న.న్నజీవితభాగస్తామిఅవాాలని

కోరేవూకిుఎదుయయినపుపడుతపకండాపెళ్లాచేసుకంటాను. పెళ్లాకననపిలాల్లఎకువఇష్ం

న్నక. అయితేమాతృతాంకోసభనిపిలాల్సన కని, రేపేదన్ననఅయిఅతనువెళ్లాపోతే ...వాళ్ాని

టు్కొనిఏడుస్కునీలాకూరోును.అనీనఅనుకూల్సంచినపుపడుసంస్తయజీవితంలోకిజాగ్రతుగా

అడుగుపెడతాను. తమ్ముడ్న పెళ్ళయాూక నువుా న్న దగగయకొచిు ఎపటికీ న్న దగగరే వుంటావని

ఆశ్స్కు, విశాసిస్కు. 

 

నీభాయగవి. 

 

 

 

 

 

 

 


