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గర్ హబలంగర్ హబలం    
టిటి.. ..శంకరంశంకరం  

(యువ - 1963 జనవరి సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

            “అయిపోయింది. అయిపోయింది ! అంతా అయిపోయింది ! 
ఈదెబబ్తోటి అందరి కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి.” అనాన్డు సీతపప్ వసారాలో చెపుప్లు 
విడుసూత్నే. 

రావమమ్గారు చాకలికి వేసేబటట్లు మూటగటట్బోతూ, ఒకటి రెండు 
బటట్లకు చినుగులుంటే కుటుట్తునన్ది. సీతపప్ వచిచ్నటూట్, ఏదో అనన్టూట్ 
గర్హంచింది గాని ఏవనన్దీ వినలేదు. అదేదో తరువాత నింపాదిగా అడిగి 
తెలుసుకోవచుచ్-ముందు తానాయనకి చెపాప్లిసిన కబురొహటునన్ది. 
 ఆవిడలేచి భరత్కి ఎదురొచిచ్, “వినాన్రా?” అనన్ది ఉపోదాఘ్తంగా. 
ఉపోదాఘ్తం మటుకే చదివి పుసత్కవంతా చదివాననుకుని రివూయ్ రాసేసే 
విమరశ్కుడిలాగా సీతపప్, “యెందుకు విననే పిచిచ్దానా? అంతా వినాన్ !” 
అనాన్డు. కాని ఆయన మొహాన ఆనందరేఖలేల్వు. 
 “ఆఫీసుకూక్డా ఉతత్రముమ్కొక్చిచ్ందాయేమిటి?” అనన్ది రావమమ్. 

 “నాకు రాలేదనుకో. మా ఆఫీసులో ఇదద్రి కొచాచ్యుతత్రాలు! రవణాశర్ం నుంచి !” అంటూ కోటువిపిప్ వొంకీకి తగిలించాడు సీతపప్. 
 ఆయననేది రావమమ్ కొకక్ముకక్ బోధపళేల్దు. “మీరనేదేవిటో నాకొకక్ ముకక్ బోధపళేల్దు,” అనన్దావిడ. “రవణాశర్వవేవిటి? ఉతత్రాలేవిటి?” 
 “ఎవరికీ పటట్నటూట్రుకునాన్రాయిరందరూ!. ఆరవణాశర్ం వాళేల్ లోకహితం కోరేవారు గనుక, ఏవరోర్య, కొంపలంటుగుంటునాన్యి. జాగర్తత్పడి 
పార్ర్ణాలు రకిష్ంచుకోండవటాని ఎరిగునన్వారందరికీ పోషుట్ ఖరుచ్లు భరించి రాసుత్నాన్రు! కరపతార్లు పంపుతునాన్రు! అంతకంటే వాళుల్మాతర్ వేం 
చేయగలూర్?” అనాన్డు సీతపప్ చొకాక్ కూడా విపిప్ జంఝం దువువ్కుంటూ. 
 రావమమ్కు జాఞ్నోదయమయింది. 
 “నేనొక విషయం మాటాల్డుతుంటే మీరు మరోటి మాటాల్డుతునాన్రాల్వుంది. మనకోడలి పర్సవం గురించి నే మాటాల్డుతూంట!” అనన్దావిడ. 
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 “ఏవిటేవిటీ? ఇంతసేపాయి చెపప్వేం? ఏం పిలల్వాడు పుటాట్టట్?” అనాన్డు సీతపప్. మిగతా విషయాలనీన్ మరిచిపోయి తాను తాత అయిన 
సంబరంలో ముణిగితేలుతూ. 
 “నేనింతసేపూ ఆ మాటే చెబుతూంట. సుకార్రం నాడు – అంటే సరీహా వారం దాటి రెండు” 
 “కనేరోజులేనూ ! మనం మరిచే పోయాంగానీ ! పేరెటట్డం దగిగ్రే అసలు పేచీ. చంటాడికి నా పేరే పెటట్డం వోపధద్తనుకో. అయితే కొందరికి 
పటిట్ంపు – తాత బతికుండగా అదే పేరు పెటాట్రాదనీ! ఏవిటో వెరిర్పటిట్ంపులు! అదలా వుంచి మన యింటి దేవుడు శీర్రామచందర్మూరిత్వారునాన్రు. 
అవతల యేడు కొండలవాడుండనే వునాన్డాయిరి. ఏవనాన్ తకుక్వ దేవుడు గనుకనా! అబోబ్, చెపప్నలవిగాని మహతుత్మరి!_” అని సీతపప్ సోదిలోపడాడ్డు. 
 “మీరింకా పెరతాద్రినే వునాన్రు అబిబ్కి” 
 “అయితే యేడుకొండల వాడితో అటేట్ పేచీ లేదు. ముందు వెంకట అని చేరేచ్సేత్ అతడికి తృపేత్నూ. మాటవరసకి వెంకట శీర్రామచందర్మూరిత్ అని 
పెటాట్వనుకో, ఇదద్రి దేవుళూల్ సమాధానపడి పోతారు, అంతగా అయితే వెంకట శీర్ సీతారామచందర్మూరీత్ అంటే నా పేరు కలిసొచిచ్నటేట్ అవుతుంది !” 
 “అబిబ్కి ఆడపిలల్ !” అంది రావమమ్ సందు చూసుకుని. 
 “ఆడ_!” సీతపప్ తెరిచిన నోరు మూయలేదు. ఆయన కటుట్కునన్ ఏ గాలి యిళోల్ కుపప్న కూలిపోయాయి. 
 “ఎపుప్టాట్?” 
 “మెదటి సంతానం ఆడపిలల్వడం అదృషట్ం. లకిష్పుటిట్ంది.” అనన్ది రావమమ్. 
 “లకిష్ – అపుప్డే బారసాలా, నామకరణవూ అంతా చేసేశారేవిటి?” అనాన్డు. 
 “అబేబ్! కానుపొచిచ్ ఆ కిందటి సుకార్రవే గదూ. నినన్టికి వారం! బారసాలా గటార్ ఎలుల్ండో ఆ మరాన్డో చేసాత్రు.” 
 “అనన్టుట్ నీకిదంతా ఎవరు చెపేప్రూ?” అనాన్డు సీతపప్. 
 “అబిబ్ ఉతత్రం రాశాడు. ఇసాత్నుండండి.” 
 సీతపప్ ఉతత్రం చూసుకుని సంగతులనీన్ గర్హించుకునాన్డు. తొమిమ్దో తారీఖు రాతిర్ పదిగంటల నలభై రెండు నిమిషాలకి సీతారతన్ం ఆడపిలల్ను 
కనన్ది. దుషట్నక్షతర్ం కావటం చేత పెదద్ పెటుట్న శాంతీ, నవగర్హ పూజా వగైరాలు చేయించాలి. నాలుగైదొందలు ఖరుచ్ంటుంది గనక సీతపప్ డబుబ్ 
సేకరించి ఉతత్రం అందిన మూడోనాడు బయలుదేరి రావలెను. ఇంతే సంగతులు. 
 నాలుగైదొందలే ? ఎకక్డి డబూబ్ హరించి పోతోందిగద! 
 “అసలే ఆడపిలల్. ఆపైన వచేచ్ శాంతట! ఖరుచ్లు మనం భరించాలట! ఎకక్డైనాకదాద్? ఎవరింట పురుడోసుకుంటే వారు ఖరుచ్భరించడం సబువు. 
ఏవంటావు?” 
 “శాంతికయే ఖరుచ్మనవే భరించవలిసుంటుందేవో మరి ” అనన్ది రావమమ్ అనుమానంగా. 
 “అసలు నువుండు. దీని వైనవంతా శాసుత్లుల్గారన్డిగి తెలుసుకొసాత్ను. వాళళ్ కేం దెలుసే, వెరిర్దానా? వొటిట్ నాసిత్కులు ! ఓ దేవుళేళ్డు, ఓ 
దైవంలేడు ! అలానే ఈ పర్ళయం విషయంకూడా కనుకొక్సాత్! “ అనాన్డు సీతపప్. నాసిత్కులే పెదద్శాంతి అవటాంటూంటే శాసుత్లుల్ గారు యాగాలె 
చెయాయ్లంటాడేవోనని సీతపప్కు లోపల దడగానే ఉంది. 
 ‘పర్ళయవేవిటండోయ?” అనన్ది రావమమ్. 
 “సారిపోయింది! నువివ్ంకా వినేలేదూ? నేను రాగానే దానిన్ గురించే గదూ చెపాత్? పర్ళయం వచేచ్సోత్ందిట. నవగర్హకూటం. అంటే, 
తొమిమ్దిగర్హాలునూన్ ఆ పళంగా ఒకక్ చోటచేరి ఊరుకుంటాయి. ఇంక అడిగావూ, భూకంపాలేవిటి, అగిన్పరవ్తాలు బదద్లు కావడవేవిటి, పిడిగులు 
పడిపోడవేవిటి, అంతలేసి మేడలు గభాలన్కూలిపోడవేవిటి, నదులు సముదార్ర్లు పొంగేసి భూమిని ముంచెయయ్డవేవిటి _ సరవ్నాశనమనుకో! ఒకక్ పార్ణి 
మిగలుద్! సూరీడు కనిపించటట్! ఎటో వెళిల్పోయి దాకుక్ంటాడు. సూరయ్ చందుర్లు గతులు తపప్డవంటే ఇదేనూ. నవగర్హకూటవంటే మాటలా ! అబోబ్ !” 
 ‘అయితే మరి మీ ఆఫీసో?” అనన్ది రావమమ్ అంతా విని. 
 “ఫరవాలేదు, అంతపుప్రావనన్టుట్, ఓ చెంపని పర్ళయం వచేచ్సి సరవ్నాశనవైపోతుంటే ఇంకా ఆఫీసేవిటే, వెరిర్దానా?” 
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 “ఈ పర్ళయం ఎపుప్డొసుత్ందిటా?” 
 “ఎపుప్డోనా? పైమాసం నాలుగైదు తేదీలోల్నే. మదార్సుమీదికి వెయియ్ నిలువుల నీరొచిచ్ ఇరవైనాలుఘఘ్ంటల సేపు తియయ్కుండా ఉండిపోతుందట!” 
 రావమమ్ ఆశచ్రయ్ంతో బుగగ్లు నొకుక్కుని, “ఈ ఉపదర్ం తపేప్ దారే లేదా ?” అని అడిగింది. 
 “ఎందుకు తపప్దూ? చాలా మంది పర్యాణపు ఏరాప్టుల్ చేసేసుత్నాన్రు. మా ఆఫీసులో సహంమందికి పైగా ముందుగానే సెలవు దరఖాసుత్లు 
పెటేట్శారు. జలపర్ళయం తీసిపోయాక వసాత్రు. మదార్సు పటట్ణవంతా మళీళ్కటుట్కోవాలి.” 
 రావమమ్కు గొపప్ ఆలోచనవచిచ్ంది. “అపుప్డు మనంకూడా ఎకక్డో ఇంత సధ్లం కొని ఇలుల్కటేట్సాత్ం. అదెద్కింద ఎంతడబూబ్ నాశనవైపోతోంది.” 
అనన్ది. 
 “భేషుగాగ్ చెపాప్వు!” అనాన్డు సీతపప్. 
 

2 
సీతపప్ భయపడినంతా అయింది. శాసుత్లుల్గారు పిలల్ జననకాలం చూసూత్నే చకర్ం వేసేసి, “ఎబేబ్, చాలా పాడు నక్షతర్ం. ఇటూ అటూకూడా 

అందరీకీ చెరుపు” అనాన్డు. 
 సీతపప్కు దడపుటిట్ంది. తన కసలే రోజులు బాగులేవు. ఎందుకోమరి ఆ శీర్రామచందర్మూరిత్వారు తన నిలా పరీకిష్సుత్నాన్డు. 
 “శాంతీ గటార్ర్ చేయిసేత్ అశుభం తొలగదంటారా శాసుత్లుల్గారూ?” అనాన్డు సీతపప్. 
 శాసుత్లుల్గారికి శషభిషలు పనికిరావు. 
 “అయాయ్, సీతపప్గారూ, నేనొకక్టే చెబుతాను వినండీ. మంతార్లతో చింతకాయలు రాలవనన్పుప్డు శాంతులతో గర్హసిధ్తి మారుతుందండీ? అలా 
మారే మాటుంటే ఇంక జోయ్తిషవెందుకూ తగలేటట్నా?” అని అడిగాడు. 
 “మరి శాంతులూ గటార్ చేసూత్నే ఉనాన్ం గదా!” అనాన్డు సీతపప్ జిడుడ్గా. 
 “అదంతా మనమంచికోసం. మాట వరసకి చెబుతా. ఈ పిలల్ తాతగారి గండాన పుటిట్ందనుకోండి. తాతగారికి గండం తపప్టం ఎలానూ 
ఉండదు. కాని చచాచ్క ఆ లోకంలో తాతగారికి దశలూ, విదశలూ కలిసొసాత్యి.”  అనాన్డు శాసుత్లుల్గారు. 
 “చచాచ్క దశలూ, విదశలూ ఏవిటి శాసుత్లుల్గారు?” అనాన్డు సీతపప్. 
 “అలానుకోకండి. ఒక దివయ్వైన మహాదశారంభంలో కొందరు చచేచ్పోతారు. కాని చచాచ్క అవతలి లోకంలో వారికా మహాదశ అదుభ్తంగా 
యెగించి సుఖపడిపోతారు. చచిచ్నంతమాతార్న గర్హాలు వదిలేసాత్యనుకునాన్రు గావోసు? పొరపాటు.” 
 “శాంతిచేసినా ఫలితం ఉండదనాన్రుగా? ఆలోకంలోగాని ఫలితం ఉంటుందా ఏమిటి?” 
 “ఫలితవంటే ఏవిటీ? గర్హాలు కషట్సుఖాలు తెచిచ్పేటట్గలవేగాని వాటికి తటుట్కునే శకిత్ మనోల్వుంది. గర్హశాంతి చేసేత్ మనం తటుట్కోగలుగుతాం. 
మాట వరసకి ఈ పిలల్ తాతగారికి ధననషట్ం రాసిపెటుట్ందనుకోండి. గర్హశాంతి చేసినటట్యితే ఆసత్ంతా తుడిచిపెటుట్కుపోయినా ఖాతరు చెయయ్డు. ఒకక్ 
చిటికేసి ధనారజ్నకు నడుంకటిట్ బయలేద్రతాడు.” 
 “తవరు చెపిప్ందిపుప్డు నాకు బోధ పడింది. అయితే గర్హశాంతి చెయయ్టవే మంచిదని తమసలహా? అలాగేచేదాద్ం.” అంటూ సీతపప్ శాసుత్లుల్గారి 
దగగ్ర సెలవు పుచుచ్కునాన్డు. 
 ఇంటికి తిరిగొసూత్నే ఆయన రావమమ్తో, “శాసుత్లుల్గారు పిలల్చకర్ం వేసి అంతా విశదంగా చెపేప్శారు. పిలల్ పుటిట్న నక్షతర్ం చెడద్దేనూ. మనవాడి 
మావగారికి ఖాయంగా పార్ణగండంట! ఆసత్ంతా కరారావుడై పోతుందిట. వెరిర్బార్హమ్డు, నా ఖరుచ్తో శాంతి జరుపమంటునాన్డు. అందువలల్ ఒకక్ పిసరు 
లాభవుండదు. శాంతిఖరుచ్లు మీరేభరించండి, ఎందుకు చెపాప్నో చెపాప్ను, అవటాని ఉతత్రంముకక్ రాసేసాత్ను,” అనాన్డు. 
 అనటవేవిటి, రాయటవేవిటి అంతా క్షణంలో అయిపోయింది. “చితత్గించవలెను” అని రాసి సీతపప్, సంతకం పెటట్టానికిగాను కారుడ్కు 
కొంచెంఎగువగా గాలిలో తనపేరు రాయడం రిహారస్ చేసుత్ండగా “శేషుపినిన్” గారొచాచ్రు. 
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 “రండి, పినిన్గారూ! వినాన్రుగా? మనవరాలు కలిగింది. శాంతిట ! హోవశాంతీ, గర్హశాంతీ అంటునాన్రు. మా వారు శాసుత్లుల్గారినడిగొచాచ్రు 
కూడానూ.” అని రావమమ్ గబగబా క్షణంలో అనిన్ సంగతులూ చెపేప్సింది. 
 ఆడంగులు మాటాల్డుతుంటే విని సీతపప్ ఎపుప్డూ అసూయపడేవాడు. వాళుళ్ ఎనోన్ విషయములు ముచిచ్మూడు ముకక్లోల్ చెపేప్సాత్రు. టెలిగార్ం 
కొటిట్నటేట్నూ! వాళళ్కాటిర్కుక్ తెలుసును. మనకి  అంటే మగాళళ్కి  ఆ సులువు తెలీదుమరి. ఒకక్ చినన్ విషయం చెపప్డానికే ఎంతోసేపవుతుంది. అపప్టికీ 
చెపేప్దిసరిగా చెపాప్నాలేదా అనన్ అనుమానం అటేట్ ఉండిపోతుంది. ఆడాళాళ్ ! అమోమ్ వేదవాయ్సుడాడదై ఉంటే భారతమంతా అయిదుపేజీలోల్ రాసును. కాని 
దానెన్వరూ చదవకేపోదురు. అదీ అసలు కిటుకు. తన భారయ్ శేషుపినిన్గారికంతా చెపిప్ందేగాని ఆవిడ తెలుసుకోవలిసిన అసలు విషయం చెపప్నేలేదు. 
 “అసలు సంగతి నేనరటిపండులా వొలిచిపెడతాను వినండి, పినిన్గారూ! నక్షతర్వైతే చెడద్దేనూ. చెడద్నక్షతర్వనాన్క శాంతీ గటార్ర్ 
చేసుకోకవీలేల్దాయిరి. ఏవంటారు? మీరేచెపప్ండి. శాసత్రరీతాయ్నునూన్, ఈ శాంతిగటార్ మన మంచికేగాని దీని వలల్ గర్హగతులు మారేది లేదుగదా. ఎవరో 
మహాపతివర్తలు_అదైనా ఏ దావ్పరయుగంలోమటుట్కాక్దు! సూరయ్చందార్దులిన్ నిలవేశారు గాని, ఈ కాలంలో మన తరవా? అయితే ఈ శాంతీగటార్ 
ఎవరి మంచికీ అనన్ పర్శొన్సుత్ంది గదా మరి. గర్హ వీక్షణంవలల్ ఎవరికి చెరువుంటే వారే గద శాంతి చేసుకోవాలి! ఇపుప్డీ సందరభ్ంలో శాంతి చేసుకునే 
పూచీ అంతానునూన్ మా వియయ్ంకుడు గారి మీదే పడినటుల్ శాసుత్లుల్గారు సప్షట్ంగా చెబుతునాన్రు.” అనాన్డు సీతపప్. 
 పినిన్గారసాధుయ్రాలు! సిధాధ్ంతిగారి కోడలా, మరోటా! ఠకీమని, “మాతామహసాధ్నానికి చెరుపని శాసుత్లుల్గారు చెపాప్రందరూ !” అనేసింది. 
 సీతపప్ మొహం శీతాకాలంలో కొబబ్రి నూనెలా పేరుకు పోయింది. ఆయన ఒకక్ గుటకేసి, “మాతామహ.. తానూ అంతయిదిగానునూన్ తాతతాత్” 
అనాన్డు. 
 “చెరుపు పితామహసాధ్నానికో, మాతామహసాధ్నానికో సప్షట్ంగా తేలుచ్కోవాలనన్గారూ” అనన్ది శేషుపినిన్. 
 సీతపప్ కొంచెం తెపప్రిలుల్కుని, “అదే వచిచ్పడింది. ఆ శాసుత్లుల్గారేదీ సప్షట్ంగా చెపప్లేదు. అసలు గర్హశాంతేవిటి పొమమ్నటానాన్డు కాసేస్పు. 
మరి కాసేస్పు శాంతిచేసుకోవడం మంచిదేనూ అనాన్డు. ఇంకాసేస్పు తాతగారికి చెరుపనన్టేట్ చెపాప్డు మరి. పిలల్ – అంటే మా కోడలు – పుటిట్ంది 
లగాయతూనునూన్ – నా ఉదేద్శం. పెళళ్యాకకూడా వారింటేఉండి, అకక్డే పురుడోసుకుని, అకక్డే అంతా గనక గర్హదోషం వారినే హెచుచ్గా బాధిసుత్ంది 
గదా అని  “ అంటూ నీళుళ్ నవిలాడు. 
 “నువు మాతర్ం తాతవు కాదుటయాయ్, వెరిర్బార్హమ్డా?” అనేసింది శేషుపినిన్. “బారసాల ఆవులెలుల్ండనా అనాన్రు? నికేష్పంగావెళిల్ 
శాంతిచేసేసుకోండి. మెడ మీద తలునన్వాడెవడూ శాంతి వదద్ండు!” 
 శేషుపినిన్గారు చాలా సేపు కూచుని దుషట్నక్షతార్ల పర్భావమూ, దుషట్ గర్హాల పర్భావమూ గురించి ఎనోన్ ఉదాహరణలు చెపిప్ంది. సీతపప్ ఒక 
చెవితో అదంతా వింటూనే ఇంకో చెవితో కరత్వయ్ం ఏవిటిగదా అని తీవర్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. 
 “ ఆ పిలల్ సవరాత్డిన నక్షతర్ం మహాచెడద్ది. వైధవయ్యోగవని మా మావగారపుప్డే చెపేప్శారు. శాంతి భారీ ఎతుత్న జరిపారు. వారికేం? 
మహారాజులు, లకాష్ధికారుల్. తరువాత గరాభ్దానానికి ముహురత్ం కూడా నిరణ్యించారు. ఎలుల్ండి గరాభ్దానవనగా పిలల్ మొగుడు కాసాత్ చచిచ్ 
ఊరుకునాన్డు. ఆ మరుసటేడు దాని మేనమామ కూతురు అదే నక్షతార్న రజసవ్ల అయింది. శాంతి చేశారు. నక్షతర్ జపం చేయించారు. గరాభ్దానం 
కాకుండానే దాని మొగుడూ పోయాడు. ఇపుప్డు మీ మనవడు పుటిట్న నక్షతార్నే ఆ కోదండరావయయ్గారి రెండో కోడలు కూడా పర్సవించింది. బిడడ్కు 
ఆరునెలుల్ నిండకుండానే కోదండరావయయ్గారి ఇలూల్, పొలాలు తుడిచి పెటుట్కుపోయాయి. మరో ఆరునెలల్కి కోదండరావయయ్గారికే కాలం తీరిపోయింది 
…” 
 ఇలాటి దాఖలాలనీన్ వింటునన్కొదీద్ సీతపప్కూ, రావమమ్కూ కూడా గుండె బెదురు హెచిచ్పోసాగింది. శేషుపినిన్ గారు వసాత్నం జెపిప్ లేచి వీధి 
గుమమ్ం కూడా దాటిందో లేదో, రావమమ్, “ఏవవనీండి గాక, ఎంత ఖరచ్వనీండి గాక, శాంతి యధావిదిగా జరిగితీరవలిసిందే !” అనన్ది. 
 “నాకూ అలానే అనిపించింది సీమ్, నే నింకా దూరవాలోచించాను. నక్షతార్లే ఎంత చెడద్వో వినాన్ం గదా. నక్షతార్ల కనన్ గర్హాలు బలవతత్రవైన 
వాయెను. చెడద్ నక్షతర్వంటే, ఆ నక్షతార్న సవరాత్డడ్వొ, పురుడు రావడవో జరిగితే ఆ ఒకక్ మనిషికి మాతర్మే చెరుపు; తతుమామ్ మనుషులంతా సుఖంగానే 
వుంటారు. గర్హాలలాకాక్దే. అవి నక్షతార్లాల్గా ఉనన్చోటుండక ముందుకీ ఒకొక్పుప్డు వెనకీక్ నడుసుత్ంటాయిట. అవి రాగూడని చోటి కొచాచ్యో 
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యావనమ్ందికీ చెరుపే. వీడూ వాడూ అనన్ విచక్షణ వుండదు. ఓః, భూకంపాలేవిటి, సముదార్లుపొంగి పడవలు మునిగిపోవడవేవిటి, పడవలోల్ వాళుళ్ అలో 
లక్షమ్ణా అంటూ తెపప్కొయయ్లూ, తెరచాపలూ పటుట్కొని సముదర్ంలోపడి, దారీ తెనూన్ తెలీకుండానునూన్ కొటుట్కుపోవడవేవిటి, ఇలుల్ ఉనన్ పళంగా గభాలన్ 
కూలిపోయి ఇంటిలిల్పాదీ దానడుగున నలిగి చచిచ్ పోవడవేవిటి, ఎనన్యినా భయోతాప్తాలు జరుగుతాయి. వచేచ్ మాసం రాబోయే నవగర్హకూటం వుంది 
చూడూ. ఎనన్డూ కనీవిననిది. ఉతిత్నే రైళుళ్పడి పోవడాలూ, ఇళుల్ కూలిపోవడాలూ, తుఫానూ వచిచ్ వేలాది జననషట్ం కలుగుతోంది గదా, ఈ నవగర్హ 
కూటవెలా వుండబోతుందో వుహించుకో! అసలే బిడడ్కలిగిన నక్షతర్ం శాంతి నక్షతర్వంటునాన్రాయిరి. మనం పటాన్నికి నలభై మైళళ్లోపున ఉండడం 
పర్మాదం. మనం బారసాలకు పోదాం. పోయి, ఈ గర్హకూటం దాటిపోయిందాకా అకక్డే ఉండిపోదాం. రాకరాకొచాచ్వని వియాయ్లవారు సంతోషిసాత్రు. 
సోవిదేవి సంగతి చెపేప్ అకక్రేల్దు. ఒక పూట వియాయ్ల వారింటా, ఓ పూట సోవిదేవింటా, ఓ పూట వారింటా, ఓ పూట వీరింటా - ! మంచి ఆలోచనే 
చేశానని నువొవ్పుప్కు తీరాలి !” 
 “మీరాలోచన చెయయ్డవూ, అది మంచిది కాకపోవడవూనా ?” అనన్ది రావమమ్ ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ. 

3 
 “వచేచ్శాం !” అనాన్డు సీతపప్ వియాయ్ల వారింట అడుగు పెడుతూనే. 
 “ఎందుకూ ?” అనాన్డు సతయ్ం మావగారు సీతాపతి గారు. 
 “ఇవాళేగదూ బారసాలా, శాంతీగటార్ ?” అనాన్డు సీతపప్ బితత్రపోయి. 
 “శాంతి వదద్నాన్రుగా? ఆపర్యతన్వే మానుకునాన్ం” అనాన్డు సీతాపతి. 
 “పర్యతన్వే మానుకునాన్రా? చెడద్ నక్షతర్వనాన్రు ?” అని సీతపప్ అడిగాడు. 
 “మాకు నక్షతార్ల పటిట్ంపులూ అవీ లేవు. మాదంతా బర్హమ్సమాజం పదద్తి గదూ? మీరే మూఢతవ్ం కొదీద్ అలాటివి జరిపించి 
తీరాలంటారేమోనని ఓ కారుడ్ ముకక్ రాసి పడేశాను. మీ జవాబు చూడగా మీకవేవీ పటట్నటుట్ కనబడింది. మరీ మంచిది లెమమ్నుకునాన్ం.” 
 సీతపప్ గుండెలోల్ పర్ళయం ఆరంభమయింది. పరిసిధ్తి ఇలా విషమించి పోయిందని సీతపప్ కలోల్గూడా ఊహించలేదు. బార్హమ్లు చెపేప్దానికనన్ 
దానాలూ అవీ మరోనయాపైసా హెచుచ్గానే ఇదాద్వటాని బాంకిలోంచి ఆరువందలు తీసి భారయ్ను వెంటబెటుట్కుని చకాక్వచాచ్డు. కాని ఏం పర్యోజనం 
శాంతిలేదు సరేగదా, బారసాలా, నామకరణవూలేదు; గుమామ్లకి పసుపు కుంకాలేల్వ. అధమం ఓ మామిడిమండైనా కటాట్రు గాదు! ఇది 
నాసిత్కతవ్మనుకోవాలో, పచిచ్ కమూయ్నిజ మనుకోవాలో సీతపప్కి బోధపడింది కాదు. చాలా కాలంగా తనని ఏదో దుషట్గర్హం వేపుకు తింటుందనన్ 
అనుమానం మరింత రూఢి అయింది. ఏం చెయయ్బోయినా పొదెద్దురవుతూంటే ఎలా యాడవడం? 
 “పోనీ ఇపుప్డు శాంతికి ఏరాప్టుల్ చేసేత్నో?” అనాన్డు సీతపప్ 
 “మీకు సాధయ్వయేటుట్ంటే మహారాజులా చేయించండి. వయ్వధి లేకుండా ఏరాప్టుల్చూడద్ం నావలల్ అయేపని గాదు. అయినా మీరు మీ ఆలోచన 
మళీళ్ ఎందుకు మారేచ్సుకునాన్రో నాకరధ్వవకుండా వుంది.” అనాన్డు సీతాపతి. 
 సీతపప్ ఒకక్గుటకవేసి ఊరుకునాన్డు. ఏడవడానికీ, ఏం చెయయ్డానికీ ఆయనకు పాలుబోకుండా వచిచ్కూచుంది .. 
 రావమమ్ను చూసూత్నే ఇంటిఆడవాళుల్, “వచాచ్రా? రావనుకునాన్వే?” అనాన్రు. సీతారతన్ం అతత్గారిని పలకరించనైనాలేదు. బాలింతరాలంటే 
ఎంతో కళగా, నవనవలాడుతూండాలి, ఏకళాలేదు. సాన్నవయిందిగాబోలు, జుటుట్కు ధూపం వేసుకుంటోంది. 
 రావమమ్గారు, “మనవరాలేదీ? నాకూక్డాచూపరూ?” అనన్దాకా ఎవరూ కదలేల్దు.  
 “శాంతంటే మాకు నమమ్కం లేదనాన్రు. నావకరణవైనా చేసుకోవడం లేదేం?” అనన్ది రావమమ్. 
 “అది పుటట్కముందే ఆడపిలల్ అవుతుందని నరసుచెపేప్శాడు. దానికి ఆవా అని పేరెటేట్శాడుకూడాను.” అనాన్రు వాళుళ్. 
 “బొడూడ్డనిపిలల్కి అవవ్ని ఎవరేనా పేరెటుట్కుంటారా?” అనన్ది రావమమ్ విసుత్పోయి, చెయియ్తిపిప్ గడడ్కింద సపోరుట్పెటుట్కుంటూ. 
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 “అవవ్కాదు. ఆవాగారడ్నరు. మా అనన్కి అభిమాన హాలివుడ తార. చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఎనోన్ లక్షలమంది ఆవిడకి రోజూ 
పేర్మలేఖలురాసుత్ంటారట్. ఉనన్ మొగుణిణ్ వదిలేసి మమలిన్ పెళిళ్ చేసుకోమని కోటీశవ్రులు అడుగుతూంటారట్!” అని సీతారతన్ం అతత్గారికి వివరించి 
చెపిప్ంది. 
 రావమమ్కు వాంతి అయినంతపని అయింది. అలాంటిమనిషి పేరా బిడడ్కి పెటుట్కునేది ? ఏ పతివర్తపేరో, దేవుడి పేరో పెటుట్కోక ! 
 ఆమెకకక్డ ముళళ్మీద ఉనన్టుట్ండి ఎదురుగావునన్ సోవిదేవిని చూడటానికెళిళ్ంది. 
 తలిల్ని చూడగానే సోవిదేవి మొగం విపాప్రింది. 
 “వచాచ్వా, అమామ్ ? నానన్ కూడా వచాచ్డా? మీరార్వడంలేదని చెపాప్రూ. సరేగాని శాంతి వొదాద్నాన్రటేవిటీ? ఎకక్డేనాకదాద్ ? అంత 
పాడునక్షతర్మనన్పుప్డు శాంతిచేసుకోరూ? నానన్ ఇలాగంటాడని నేను కలోల్కూడా అనుకోలేదుసీమ్ !” అనన్ది సోవిదేవి. 
 “దానికంతా వుందిలే. ఆయన శాంతొదద్నిరాయలేదు. అలా ఒకక్నాటికీ రాయరు. శాంతిఖరుచ్లు అయిదొందలవుతాయి ఆచుచ్కోమంటే, అంత 
డబుబ్ లేదు. కొంతమీరుకూడ భరించడవటాని రాసుంటారు. పోనీగాని చితుత్గాడేడీ? అలుల్డుగారు కులాసాయేగదా ? పారవ్తికి మళీళ్ యేవైనా  ?” 
 “ఏంలేదు. పాపం ఆవిడికి సంతానరేఖ ఉనన్టుట్ కనబడదు.” అంటూ సోవిదేవి నిటూట్రిచ్ంది. అంతలోనే గొంతుమారిచ్, “చితుత్గాడు బడికెళిళ్ 
పోయాడు, వాడింటో క్షణంవుండడు. ఊరంతా వాడికి నేసాత్లేనూ!” అనన్ది. 
 “వాడి దారే వేరు !” అనన్ది తలిల్. 
 వాళుళ్ మాటాల్డుకుంటూండగానే సీతపప్ వచాచ్డు. 
 సీతాపతివాళిళ్ంటిలో వాళళ్ంతా అదో రకం మనుషులనీ, సతాయ్నిన్ ఏవంత మరాయ్దగా చూటట్ంలేదనీ, వాడసత్మానమూ ఆ పెర్సుస్లుకాడుండి 
అడవాచాకిరీ చేసుత్నాన్డనీ; రాతిర్బవళుళ్ విధి విరామవూ వుండడంలేదనీ సోవిదేవి తలిల్దండుర్లతో మాటసందరభ్గా అనన్ది. 
 కాని సీతపప్ అదంతా కొటట్వతల పారేశాడు. 
 “వాడిపుప్డు వాళళ్లో మనిషేనూ. అలాటపుప్డు మరాయ్దేవిటీ? ఆతీమ్యతా, అపాయ్యతా ముఖయ్ంగానీ! పనంటావూ? సొంతపనేగదూ? మనపని 
మనం చూసుకోకపోతే మరెవరు చూసాత్రూ? ఇంకో గమమ్తుత్ చూశావూ? మనవాడలా అహోరాతుర్లు, అనాన్హారాలులేక, ఎండనక, వాననక, చెమటోడిచ్ 
పరిశర్మించడంవలల్ అతత్వారికి వాడంటే వలల్మాలిన అభిమానపూ అదీ పుటుట్కొసుత్ంది. వాడోపూట ఖాయిలాపడాడ్డనుకో, చెయియ్విరిగినటట్యి పోతుంది. 
ఏవిటనుకునాన్వేవిటోనూ!... ఆ సంగతివదిలేయ ! ఇపుప్డసలు ఉపదర్ం పటాన్నికొచిచ్ంది. నువివ్నేవుంటావు. పేదద్ ఉపెప్నొచేచ్సి పటన్ం చుటూట్రానునూన్ 
ముపైప్ నలభైమైళళ్ మేర ముంచెతేత్సుత్ందిట. వెయియ్నిలువుల నీరు ఇరవై నాలుఘఘ్ంటల పాటలా నిలిచిఉండి పోతుందిట. ఇళుళ్ కూలిపోవడవేవిటి, 
ఊపిరాడక మనుషులు చచిచ్పోవడవేవిటి అడకుక్మరి! దారుణం! … వీళిళ్ంకా తెలుసుకోకుండా ఉనాన్రు. వెయియ్నిలువుల ఉపుప్నీరొచేచ్సేత్ గరికూక్డా 
చచూచ్రుకుంటుంది. పటన్ం చుటూట్ ముపైప్మైళళ్మేర యెడారైపోతుందంటే నముమ్. ఇంకో గమమ్తుత్చూశావా? ఆ యెడారి గజం పావలాకిమమ్నాన్ 
ఇచేచ్సాత్రు. ఓ రెండెకరాలు కొని ధరలు పెరిగాక ఇళళ్సధ్లాల కింద అమేమ్దాద్వవటాని అమమ్ ఆలోచనచేసింది. అలాగే చేదాద్ం గాని ముందు ఈ 
పర్ళయంనుంచి పార్ణాలతో బయటపడనీ అనాన్, పారిపోయెచేచ్శావంటే నమమ్ంతే !” 
 సోవిదేవికి ఒకక్టే అనుమానం వచిచ్ంది. 
 “ఈ జలపర్ళయం గురించి ఇకక్డ కూడా తెగ చెపుప్కుంటునాన్రు. కాని వెయయ్డుగుల నీరొసుత్ందని మాతర్మే అంటునాన్రే?” అనన్దామె. 
 “వెయయ్డుగులా? ఇంకానయం! వెయయ్డుగులయితే చెపుప్కోడందేనికీ? వెయియ్ నిలువులు!” అనాన్డు సీతపప్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి. ఆయనకు 
ఎకక్డలేని కవితవ్మూ పుటుట్కొచేచ్సింది. జరిగిన సంఘటనలు కళాల్రా చూసినవాడు వరిణ్ంచిన విధంగా ఆయన జరగబోయే జలపర్ళయ భీభతావ్నిన్ 
కూతురికి వరిణ్ంచి చెపాప్డు. 
 మాటల సందడిలో సీతపప్కి కాలం ఎలాగడిచిందీ తెలియలేదు. “గనుకనునూన్, మేంజేసిన ఆలోచన ఏవిటంటే నునూన్, ఎలాగో ఇలుల్కదిలి 
రానేవచేచ్శావా, చెపుప్లోల్ పర్యాణం బెటుట్కుని వసేత్ అటు వియాయ్లవారూ ఒపప్రు, మీ ఆయనా ఒపప్డు. ఇదేవిటి? ఇపుప్డొచిచ్ ఇపుప్డే వెళిళ్పోవడవా, 
వలల్గాదవటంటారు తపప్విడిచి మరొహటుండబోదు. అంచేతను మరోనాలోర్జులకక్డా, సరదాగా ఉండిపోయి, యేకంగా జల పర్ళయం తీశాక 
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తిరిగిపోవడానికి నిశచ్యించుకు చకాక్ వచాచ్ం– చెపొప్దూద్? నెలోర్జులు సెలవడిగేశాను. నే సెలవు తీసుకుని ఏళళ్యిందంటే నముమ్. మా ఆఫీసులో 
మిగిలిన వాళళ్ంతా తదిద్నాలనీ, ఊరికెళాళ్లనీ, అకక్రొచిచ్ందనీ చీటికీ మాటికీ సెలవుచీటుల్ పంపిసూత్ంటారు. నేనలా ఎనన్డూ చెయయ్ను. ఎందుకడగాలి, 
ఎందుకు లేదనిపించుకోవాలి? శరీరం అముమ్కునాక పనిచెయయ్వలిసిందే. పనంటే పనేనూ ! రోటోల్ తలదూరిచ్ రోకటి పోటుకు జంకితే ఎలా ? ఎనన్డూ 
సెలవడిగి యెరుగనేవో అడగాగ్నే గార్ంటు చేసి పారేశారు. చకాక్వచాచ్ం.  రాకరాకొచిచ్ నాలోర్జులైనా కళెల్దుటుండకుండా కటుట్దిటట్వై మరీ వచాచ్వనుకో!” 
అని సీతపప్ అంటుండగా ఫాయ్కట్రీలు కూశాయి. 
 “అమమ్యోయ్! అపుప్డే పనెన్ండే? ఏవేవ, వేగిరం, వేగిరం! అవతల పెదద్ మనుషులు మనకోసం ఆపోశన పటట్కుండా కనిపెటుట్కూక్చునుంటారు. 
పద, పద!” అని సీతపప్ భారయ్ను తొందరచేశాడు. 
 కాని సీతాపతిగారింటోల్ భోజనాలెపుప్డో అయిపోయాయి. ఆ సంగతి తెలీక సీతపప్ తన వియయ్ంకుణిణ్చూసి, “ఈ బార్హమ్డింకా భోజనం 
చేసేయతన్ంలో లేడేవిటి చెపామ్?” అనుకునాన్డు. 
 రావమమ్ని వియయ్పరాలు మాతర్ం, “మీ సోవిదేవిగారింట ఈ పూట వంటకాలేవిటో?” అనడిగింది. 
 “తెలీదుసమ్ండీ. అడిగానుకాను.” అనన్ది రావమమ్గారు. 
 “మీరింకా భోజనాలే చెయయ్లేదూ? ఎంతకీ రాకపోతే అకక్డే భోంచేశారనుకునాన్ం.” 
 కడిగిన వంటిలోల్ చితచితలాడుతోంది. వంటకాలు చపప్చలాల్రిపోయాయి. సీతపప్ నాలుగు మెతుకులు నోటవేసుకునాన్ననిపించాడేగాని 
ముదద్దిగడం చాలాకషట్వైపోయింది. రావమమ్గారు తినొచేచ్సరికి కూరమిగలేల్దు. మజిజ్గ గటిట్గా రెండి చెంచాలు మిగిలింది. 
 ఆ పుణయ్దంపతులు భుకాత్యాసంలేని భోజనం చేసి బయటి అరుగుమీద చేరారు “కాసేస్పు నడుం వాలుసాత్రాయేవిటి?’ అనన్వారుగాని, ఓ 
మంచంవేసి మరాయ్ద చేసినవారుగాని లేరు. 
 “తపుప్పటట్డానికాక్దుగాని, వీరి మాటతీరూ మరాయ్దతీరూ అదోమోసత్రు సుమండీ ! ఇపుప్డేం ? అబిబ్పెళిళ్నాడే ఈ సంగతి గమనించా,” అనన్ది 
రావమమ్. 
 “నేనొకక్టే చెబుతునాన్ చూడూ. మనం అలాటివేవీ పెటుట్కోగూడదు. మన సంగతి చందర్మతీ హరిశచ్ందుర్లవంతు అయింది. ఇలూల్వాకిలీ 
విడిచివచేచ్శాం. మన చూరుకింద మనం నిలబడే యోగయ్త లేకుండా చేసేశాయి నవగర్హాలు. నవగర్హ జపవూగటార్ అవుతుందిగదా అనుకుంటే ఇకక్డ 
అసలుశాంతే జరగలేదు. అంచేత మనవి ఈ గర్హాలు ఓ పటాట్న వదిలిపెటట్వు. మనవా, ఇవాళొచిచ్రేపెళిళ్ పోతునన్వాళళ్ం కాకపోతివి. పర్ళయం 
జరిగిపోయి, కలియుగం ముగిసి మళాళ్ కృతయుగం ఆరంభమయే వరకూనునూన్ ఇకక్డే ఉండిపోతునాన్ అలాటపుప్డు మాటలనీ, మరాయ్దమనీ 
పెటుట్కూక్చుంటే అవుతుందా? కలిపీడితులైన నలదమయంతులను ఆ మహారణయ్ంలో ఎవరు మరాయ్ద చేశారు? ఏవిటో! మనం వారి కనన్ 
లక్షరెటుల్నయమనుకో – లక్షరెటుల్ !” అనాన్డు సీతపప్ తలకింద చెయియ్ పెటుట్కుని పడుకుంటూను. 
 రావమమ్ మాతర్ం గోడకి చేరగిలబడి కూచుని, “ఇదేం పర్యాణం! ఇదేం కధ కోడలు నీళాళ్డింది. చంటిబిడడ్ను చేతిలో పెటిట్ ముచచ్టలు 
పలికినవాళుళ్లేరు. కొడుకింతవరకు కంటికే కనిపించలేదు. ఎపూప్డనగా వెళాళ్డో, ఎకక్డ అనన్ం తినాన్డో? బారసాలలేదు, పాడూలేదు. నినన్ంటే 
నినన్పుటిట్న బిడడ్కి అవవ్అని పేరెటాట్రట! చూడగా అంతా కలలా ఉందిగాని నిజంలాగాలేదు … గోదావరి నీరు పటన్ం నీరులా కాక్దు, ఆనది 
కరకరలాడుతుందిగాబోలు” అనుకుంటూ కూచునే కునుకులు పడింది. 

 
(ఐపోయింది) 
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