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( ందటి నెల నుంచి కొన గింపు)
IX
రవికి మరో శుభలేఖ వచిచ్ంది. ఇదివరకులా రిజిషట్రు పోసుట్లో కాకుండా మామూలు పోసుట్లోనే వచిచ్ంది! ఇందిర మారిన నిజాయితీ
మీద అందరికీ నమమ్కం కలిగినటుట్నన్ది! ఇది పర్సాద గృహపర్వేశ ఆహావ్నపతిర్క, హైదరాబాదోల్ ఉంటునన్ తన చినన్ తముమ్డు ఒకక్సారే రెండు పాల్టస్
కొనాన్డట. ఒక వారం వయ్వధిలో గృహపర్వేశాలు. శుభలేఖతోపాటు ఒక ఉతత్రమూ జతచేయబడింది.
"పిర్యమైన అనన్యయ్, గౌరవనీయులైన వదిన గారూ నమసాక్రం. రెండు గృహపర్వేశాలు ఒకేరోజున ఏరాప్టు చెయయ్డానికి వీలు
లేకపోయింది.అందువలన వేరేవ్రు వయ్వధిలో ఏరాప్టుచేశాం, 'గృహపర్వేశాలకు మీరిదద్రూ, వంశీ కుటుంబమూ కూడా రావాలి. రెండు గృహపర్వేశాలు
అయేయ్వరకూ మీరికక్డే ఉండాలని నా కోరిక, మీరుండటానికి తగిన ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్ను. అలాగే మన కుటుంబ సభుయ్లందరూ కూడా ఆ వారం కలిసి
ఉండే గొపప్ అవకాశం-వారంపాటు-తలచుకుంటూంటేనే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇక గడిపితే వచేచ్ సంతోషం చెపప్నలవికాదు. మన జీవితాలోల్ ఇది
మరో సువరాణ్వకాశంగా భావించి మీ రాకకోసం ఎదురుచూసాత్ను. ఈ వారం రోజులూ అమామ్నానన్ గారూ కూడ ఇకక్డుండటానికి అంగీకరించారు. నేను
వంశీతో కూడా మాటాల్డతాను. కనీసం వాడు ఆ రెండవ గృహపర్వేశం టైమక్నాన్ వచిచ్ మనతో కలుసాత్డని, కలవాలని వాడిని రికెవ్సుట్ చేసాత్ను. మీరూ,
వదినా,వంశీ భారాయ్, బాబూ మాతర్ం ముందు రోజే రావాలి. వెంటనే రిజరేవ్షనస్ చేయించుకుంటారని నెలముందుగా శుభలేఖలు పంపుతునాన్ను.
ఉంటా?” రవి చేతిలోంచి తీసికుని ఇందిరా చదివింది.
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"ఏమంటావు ఇందిరా, తముమ్డి రికెవ్సుట్కు?”
ఏమాతర్ం ఆలోచించకుండానే ఇందిర సమాధానం చెపిప్ంది.
"అంటానికేముందండీ మనం, రాధికా బాబూ తపప్క ముందుగా వెళాల్లిసిందే! రెండు ఫంక్షనస్ల్కు అటెండవటం, వారం అకక్డుండటం

కూడ అవసరమే!”
“ ఎంతమారుప్! మహాశచ్రయ్ం!”
“'ఎందుకలా ఆశచ్రయ్పోతారు? మనమందరం కలసి ఆనందించడానికి ఇది పొడిగింపు! మీకు ఇంకోసారి చెబుతునాన్ను. మన
రాకపోకల గతానుభవాలను పీడకలలుగా మరిచిపోదాం.”
రవి ఇంకా ఆశచ్రయ్ం నుండి తేరుకోలేదు. మళీల్ ఇందిరే హెచచ్రించింది.
“మీ ఆశచ్రయ్ పరవ్ంనుండి మేలొమ్ని రిజరేవ్షనుకు బయలుదేరండి. ఈలోగా నేనూ రాధికకి చెబుతాను."
రవికి ఆనందోతాస్హాలు. ఇందిరవైపు ఆపాయ్యతా అనురాగపు దృకుక్లు. ఇందిరా శుభలేఖ తీసుకుని రాధిక దగగ్రకు వెళిల్ంది" అమామ్
రాధికా, ఏంచేసుత్నాన్వు?” అంటూ పిలవగా ఆ సమయంలోనే రాధిక చేతిలోనూ అదే శుభలేఖ!
"రండతత్యాయ్! మీ చేతిలో ఉనన్ శుభలేఖే నాకూ వచిచ్ంది. చినన్ మామయయ్గారి గృహపర్వేశమట కదా!"
“అవునమామ్! మనం వెళాళ్లి, వంశీతోనూ మాటాల్డతానని పర్సాద ఉతత్రంలో రాశాడు. వీలుంటే రెండవ గృహపర్వేశం నాటికయినా
రమమ్ని అడుగుతాడట!”
“'రెండు గృహపర్వేశాలకు మధయ్ వారం వయ్వధి ఉందికదా మరిదేనికి వెళాల్లి?”
“ దేనికేమిటి, రెంటికీను. ఈ వారం మనకు అకక్డ సేట్ ఏరాప్టు చేసే బాధయ్త పర్సాదేద్! ఆ మాటా రాశాడు. మన ఫర్ండస్, చుటాట్లూ
హైదరాబాదులో ఎలాగూ ఉంటారు. ఈ వంకని వాళల్నీ కలవవచుచ్.”
“మరి ఆయనతో చెపప్కుండా…"
“ఈ విషయం గురించి వంశీయే మాటాల్డొచుచ్. నీతో లేకపోతే మనమే మాటాల్డదాం. వెళల్డం వెళల్డమే".
“అలాగే అతత్యయ్గారూ!”
అతత్యయ్ గారి హడావుడి చూసేత్, రాధిక తెగ ఆశచ్రయ్పోయింది. బహుశా ఇదంతా కాకినాడ ఎఫెకుట్ కాబోలు!
వెంటనే సంతోషంగా వచిచ్న ఇందిరని చూసి "ఇందిరా, ఏమంది నీ కోడలు??”
“'అంటానికేముందడీ, వెళల్వలసిందే అని గటిట్గా చెపాప్ను. అవసరమయితే వంశీతో మాటాల్డదాం అనీ చెపాప్ను. సాయంకాలం మీరే
వంశీతో మాటాల్డండి, రాధిక, నేనూ ఉండగానే",
"అలాల్గే" అని రవి అంగీకరించాడు.
సాయంకాలం 5 గంటలకి రవి, ఇందిరా రాధిక దగగ్రకు వెళాల్రు. రవి వంశీకి మిసడ్ కాలిచాచ్డు. వెంటనే వంశీ రెసాప్ండయాయ్డు.
“ఇంత కిర్తమే చినాన్నన్ నాతో మాటాల్డాడు నానన్గారూ! ఏదీ ఫోను రాధిక కివవ్ండి.” రాధిక ఫోనందుకుంది.
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"రాధికా! చినాన్నాన్ నాతో మాటాల్డాడు. అమమ్ నానన్లతో నువూవ్ బాబు గృహపర్వేశాలకి వెళిల్ రండి. వీలయితే 2వ గృహపర్వేశం

టైముకయినా నేను వసాత్ను.”
“గతంలోనూ మీరిలాగే చెపాప్రు, కృషణ్మోహన పెళిల్కి"
“ఏం చెయయ్ను చెపుప్? అపప్డు ముందుగా తెలియదు కదా! తపప్క పర్యతిన్సాత్ను. ఇది మనమందరం కలుసుకుని వారం పాటు
ఆనందించే సమయం. ఇటువంటివి ఎపప్డో కాని రావు. ఈ అవకాశానిన్ మనం జారవిడచుకోకూడదు. “ సిథ్రంగా చెపాప్డు వంశీ.
***
పర్సాద గృహపర్వేశానికి ఒక రోజు ముందే రవి కుటుంబం హైదార్బాదు చేరింది. పర్సాద పని చేసేది పెదద్ కంపెనీ, అమెరికన బేసడ్
కంపెనీ. దాంటోల్ ఒక పెదద్ గెసట్ హౌసు ఉనన్ది. కంపెనీ హెడాడ్ఫీసు నుండి ఇతర పెదద్ నగరాల నుండి తరచుగా ఎగిజ్కూయ్టివస్ వసూత్ంటారు. ఆ గెసట్
హౌసులోనే దాదాపు 30,40 మంది ఉండే పోర్విజన ఉనన్ది. అనిన్ సౌకరాయ్లుతో పాటు ఒక కుక కూడా ఉంటాడు. తన గృహపర్వేశ సందరభ్ంలో ఇకక్డే
తనవాళల్నుంచడానికి కంపెనీ నుండి అనుమతి పొందాడు.
రవీ, ఇందిరా, రాధికా, బాబు డైరెకుట్గా అకక్డే చేరారు. అకక్డికే రవి తలిల్తండుర్లు, జోయ్తి శివలు, తన పెదద్ తముమ్డు రామచందర్ం
దంపతులూ వాళల్ పిలల్లూ అందరు ఒక చోట చేరచ్బడాడ్రు. కృషణ్మోహన ఎలాల్గూ ఒక పాల్ట తీసుకుని హైదార్బాదోల్నే ఉనాన్డు. అటాల్గే అతని అకాక్
బావలు అకక్డే ఉనాన్రు. అకక్డే దిగినా చినన్నన్యయ్ రామచందార్నీన్ చినన్ వదినెననూ పర్సాద తన రెసిడెనిస్క్ తీసుకెళిల్పోయాడు. గృహపర్వేశపు ఏరాప్టల్లో
తనకూ, తన భారయ్కూ సహకారం అందించడానికి, గృహపర్వేశం అయేయ్ పాల్టికి పర్సాద రెసిడెనస్ కీ దగగ్రే అవడం వలన ఇరుడోటల్నుండీ రాకపోకలు
జరగడానికి తగిన ఏరాప్టుల్ జరిగాయి.
గృహపర్వేశం ఉదయం 9 గంటలకి, అంతకుముందే బందుమితుర్లు పాల్టిక్ చేరుకునాన్రు.

కాఫీ, టిఫినుల్ అయాయ్క

గృహపర్వేశముహూరత్ం.
కాకినాడ కృషణ్మోహన పెళిల్నాటి వాతావరణం నెలకొనన్ది. శీర్రామచందర్మూరిత్గారి పెదద్కుటుంబ సభుయ్లందరూ ఒకరినొకరు
పలమ్రింపులు, యోగకేష్మాలు తెలుసుకోవడం - దీనికి తోడు హైదార్బాదోల్ ఉనన్ వారి బంధుమితుర్లూ అకక్డకు చేరారు. ఎటుచూసినా సంతోషం,
ఉతాస్హం అనిన్ంటికి పర్ధాన ఆకరష్ణ - ఈ పెదద్ కుటుంబంలోనికి రవి దంపతుల పునరాగమనం, కూడా వాళల్ కోడలూ, బాబూ కూడ మరో ఆసకిత్కరమైన
విశేషం. పర్సాద గృహపర్వేశాలుపూరిత్యాయ్క ఎవరిళల్కు వాళుల్తిరిగి వచేచ్రు.
కోరుట్వారుకేసుని మరో ఆరునెలలు వాయిదావేసి ఈలోపులో రవి కుటుంబం అదే ఇంటోల్ ఉండవచచ్ని తీరుప్ చెపాప్రు.
***
ఓ రోజు యుగంధర యాకిస్డెండోల్ చనిపోయినటుట్ వారత్ అందింది. రవి దంపతులు నిశేచ్షుణ్లయాయ్రు. రవి చూసి సానుభూతి
పర్కటించి వచేచ్డు. దశావహం తరావ్త యుగంధర భారయ్ ఫోన విని రవి అకక్డికి వెళాల్డు. ఆమె చెపిప్న సంగతులు విని నిశేచ్షుట్డయాయ్డు. ఆమె చెపిప్న
దాని సారాంశం: “చనిపోయే ముందు ఆయన తన విలుల్ రాసి రిజిషట్రు చేయించారు. దాని పర్కారం యుగంధర ఇలుల్ రివరస్ మారట్ గేజులో ఉంది.
యుగంధర దంపతులు—ఇదద్రు జీవించి ఉనన్ంతవరకు ఇంటిలో ఉండవచుచ్. ఆ తరావ్త మారేట్గ్జోల్న బాకీ చెలిల్ంచిన వారే ఇలుల్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
దాని పర్కారం ఆయన పోయారు గనుక జీవితాంతం ఇంటి మీద సరవ్హకుక్లు భారయ్కే. తదనంతరమే అపుప్ చెలిల్ంచిన వారో, బాయ్ంకువారో ఇంటిని
సావ్ధీనం చేసుకుంటారు".
ఈ విలుల్ చదవడం పూరత్యేయ్సరికి యుగంధర పిలల్లకు ముచెచ్మటలు పోశాయి. తండిర్ని తిటుట్కుంటూ అందరూ వెళిల్పోయారు.
ఇదంతా చెపిప్
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“అనన్యయ్ గారూ! ఇలాగే మీ పెదద్బాబ్యి మిమమ్లిన్ ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మనాన్డనాన్రు. ఆ పరిసిథ్తే వసేత్ మీరికక్డకు వచిచ్ ఒక పోరష్నోల్

ఉండండి. మీరు తోడుండటం నాకు కొండంత అండ".
రవి "కోరుట్ వాడికి అనుకూలంగా లేదమామ్! మీ మంచి మనసుకు ధనయ్వాదాలు. ధైరయ్ంగా ఉండండి. ఒకసారి మా శీర్మతిని తీసుకుని
వసాత్ను" అంటూ ఆమెదగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్డు.
X
ఇందిర తండిర్ జానకిరామయయ్ గారికి రాసిన ఉతత్రం మరోసారి చదువుకునాన్రు.
"నమసాక్రం. మీ ఉతత్రం ననున్ షాకిక్ గురిచేసింది. మీకొచిచ్న కేనస్రు పర్మాదకరమైనది. ఖరెచ్ంతయినా వెనుకాడక వైదయ్ం
చేయించండి. ఇపప్టకే మీరు హైదరాబాదోల్ కొంత వైదయ్ం చేయించుకునాన్రు. బొంబాయిలో తాతా టర్సుట్ కేనస్ర హాసిప్టల అని ఉనన్ది. కేనస్ర చికితస్కిది
మనదేశంలో గొపప్ హాసిప్టల అనన్యయ్ను తీసుకుని అకక్డకు వెళల్ండి. వారు రానంటే నేనూ మీ అలుల్డు గారూ అకక్డకు వచిచ్ బొంబాయి తీసుకుని వెళేల్
ఏరాప్టుల్ చేసాత్ం. మీ ఉతత్రం కోసం ఎదురు చూసాత్ం."
కూతురు రాసిన ఉతత్రం చూపించకుండా జానకి రామయయ్గారు కొడుకులతో బొంబాయి పర్యాణం గురించి చరిచ్ంచారు. వాళుల్
తండిర్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళల్డానికి ససేమిరా అంటునాన్రు. అసలే ఆయన తమ కునన్ రెండు ఎకరాలు అమిమ్ అపప్లు తీరిచ్నందుకు గురుర్గా
ఉనాన్రు. ఒక ఈ ఖరుచ్లెవరు భరిసాత్రూ? అనేది వాళల్ భయం. కొడుకుల రియాక్షన తెలియజేసూత్ ఆయన కూతురుకు ఉతత్రం రాశారు. ఈ ఉతత్రం
చూసిన వెంటనే రవిదంపతులు ఏలూరు (జానకి రామయయ్గారు ఉండే చోటుకు) వచిచ్ ఆయనిన్ బొంబాయి తీసుకునివెళాల్రు. అకక్డ టెసుట్లవీ చేసి
“పోజిషన ఎంకరేజింగాగ్ లేరు. మీరీయనను హైదార్బాదోల్ బసవతారకం కేనస్ర హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచండి".అనాన్రు.
రోగిని తీసుకుని రవి దంపతలు ఏలూరు తిరగి వచాచ్రు. రవి ఇందిరతో
“హైదరాబాదులో డబుబ్ చాలా ఖరుచ్వుతుంది. ఏంటిదారి?” అని ఆలోచించుకునాన్రు.
ఇదద్రూ కలిసి జానకి రామయయ్గారితో చరిచ్ంచి ఆయనకి మిగిలిఉనన్ ఇంటిని రివరస్ మారేట్గ్జ చేయడమొకటే పరిషాక్రంగా
తేలుచ్కునాన్రు. ఇది కొడుకులకు తెలియకుండా చెయాయ్లి, ఇందిర అనన్యయ్లకు తెలియకుండా రివరస్ మారేట్గ్జోల్న తొమిమ్ది లక్షల యాభైవేలు వచేచ్టటుల్
రవి మేనేజ చేశాడు. 50,000/- ఏలూరులోనే జానకిరామయయ్ దంపతులు జాయింట ఎకౌంటోల్ ఉంచి మిగిలినది హైదరాబాదులో ఉనన్ కృషణ్మోహన
ఎకౌక్ంట కు టార్నస్ఫ్ర చేయించాడు రవి.
అందరూ హైదరాబాద చేరి జానకిరామయయ్గారిని బసవతారకం హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచారు. భరత్ తన తండిర్ పై చూపిసుత్నన్ శర్దద్కు
ఇందిర కృతజఞ్తతో తలమునకలవుతునన్ది. గతంలో తన భరత్నీ అఫీషియల పర్మాదం నుండి కాపాడిన ఉతత్ముడైన ఈ కురార్డు, కృషణ్మోహన తన
తండిర్ని హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచడమేగాక తన పలుకుబడి ఉపయోగించి తండిర్కి మంచి వైదయ్మూ అందించే ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్డు. ఇంతటి ఉతత్మమైన
తలిల్దండుర్లను తాను తన భరత్తో కలిసి అనేక అవమానాలు పాలు చేసింది. జోయ్తి జబుబ్తో బొంబాయి వసేత్ తామపప్డు బొంబాయిలో ఉండి కూడ
ఒకక్నాడు ఆమెను చూడలేదు. ఈ పశాచ్తాత్పం తనను దహించివేసుత్నన్ది. జోయ్తి దంపతులకు, కృషణ్మోహనిక్ ఆయురారోగాయ్లు కలిగాలని భగవంతుడిని
మనసూప్రిత్గా పార్రిధ్ంచింది.
హాసిప్టలులో ఉనన్నిన్ రోజులు కృషణ్మోహన రోగికి ధైరయ్ం చెపూచ్ చూసూత్ డాకట్రల్తో మాటాల్డుతూ, తలలోనాలుకలో పర్వరిత్ంచాడు.
జానకిరామయయ్ రోగం కర్మకర్మంగా తీవర్మై ఆయనిన్ డాకట్రుల్ పెదవివిరిచి ఇంటికి తీసుకుని పొమమ్ని డిశాచ్రడ్ చేశారు. అందరూ ఏలూరుచేరిన మరునాడే
ఆయన తుది శావ్స విడిచాడు.
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వెంటనే రవిదావ్రా కబురు తెలుసుకుని మూరిత్ దంపతులు, రామచందర్ం, పర్సాద దంపతులూ, జోయ్తి దంపతులూ ఏలూరు చేరుకుని

జానకిరామయయ్ కుటుంబ సభుయ్లనూ, ఇందిరనూ ఓదారాచ్రు.
అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టుల్ చేసుత్ండగా శేఖర, చినన్బాబు (జానకి రామయయ్ కొడుకులు) లకు జానకి రామయయ్ ఇలుల్ రివరస్ మారేట్గ్జోల్
ఉందని తెలిసి తోకతొకిక్న తార్చుపాములా అందరీన్ ముఖయ్ంగా రవిని తిటిట్ తిటిట్ వెళిల్పోయారు. ఎవరు చెపిప్నా తండిర్కి తలకొరివి పెటట్ం అని తేలిచ్
చెపాప్రు.
బాధయ్తంతా పరంధామయయ్, మూరిత్ గారి మీద పడింది. బార్హమ్డుతో చరిచ్సేత్" కొడకులు పెటట్కపోతే కూతురూ పెటట్వచచ్ని కాని
అలుల్ళుల్ పర్కక్నే ఉండాల"ని నిరణ్యించారు. జానకిరామయయ్ పెదద్లుల్డు తాను భారయ్ తో కలిసి ఆమె తండిర్ తలకొరివి పెటట్డానికి నిరాకరించాడు. అది తన
తండిర్ బర్తికి ఉనాన్డుకనుక కుదరదని చెపేప్శాడు. ఇక మిగిలింది ఇందిర, రవి. అందరూ రవి వంక, మూరిత్గారి వంక చూశారు.
మూరిత్ రవి వంక తిరగి
“'అబాబ్యి రవీ! నీ అభిపార్యం ఏమిటి?”
"మీ యిషట్ం నానన్గారూ! నాకైతే అభయ్ంతరం లేదు. దాని వలన దేవుడు లాంటి మీకేమి అశుభం జరకక్ండా ఉండాలి. ఫైనలాగ్ మీరేమి
చెబితే అదే చేసాత్ం”
మూరిత్ గారీ పరిసిథ్తిని ముందే ఊహించి ఒక నిరణ్యానికి రానే వచాచ్రు.
“రవీ, ఇందిరా మీరిదద్రూ లకొరివి పెటట్డానికి నాకేం అభయ్ంతరం శివుని ఆజన్ లేనిదే చీమయినా కుటట్దు. ఈ ఆచారాలు, నియమాలు
మూరఖ్మైనవని నా నమమ్కం. సతయ్ం, మానవతవ్ం అసలైన నిజాలు. వాటి ననుసరించే వారికి ఎటువంటి హాని జరగదు. జరగాలిసిందంతా భగవంతుడు
ముందే నిరణ్యించి ఉంటాడు. మనం నిమితత్మాతుర్లం. అందువలన నువూవ్ కోడలు ఏ రకమైన అనుమానాలు పెటుట్కోక ఈ కారయ్కర్మానిన్ నెరవేరచ్ండి".
అకక్డునన్ వారందరూ మూరిత్గారి నిరణ్యానికి ఆశచ్రయ్ంతో ఆయన కాళల్కు నమసక్రించారు. ఇందిర కయితే మామగారి పెదద్మనసుకు
ఆరాధనా భావంతో, కృతజఞ్తతో నిండిపోయి ఆయన పాదాలను కనీన్ళల్తో తడిపింది. మూరిత్ ఆపాయ్యంగా ఆమె తల నిమిరి “ధైరయ్ంగా ఉండుతలీల్!
మేమందరం నీకూ నీ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం".
జానకిరామయయ్ గారి అంతయ్కిర్యలోల్ మూరిత్గారి మిగిలిన ఇదద్రు కొడుకులూ, కొడళూళ్ కూతురూ, అలుల్డూ కూడా పాలొగ్ని తమ
బాధయ్తని, నిజాయితీని నిరూపించారు. వాళల్ పిలల్లతోసహా, సావ్రధ్ంతో, అసూయతో నిండిన తన అనన్లిదద్రూ కనుచూపు మేరలో లేనటుల్ ఇందిర
గురిత్ంచింది. "ఇటువంటి దైవసవ్రూపులైన అతత్మామలను, తన ఆడపచునీ, ఆమె భరత్నూ, మరుదులనూ, తోటికోడళల్నూ తాననేక సారుల్ అమానించడమే
గాక తన పిలల్లనూ, భరత్నూ కూడ వాళల్తో కలవకుండా పరమ కిరాతకంగా పర్వరిత్ంచింది! ఇకనైనా తన పర్వరత్నను సరిదిదుద్కుని మూరి గారి కుటుంబం
యెడల కృతజఞ్తా భావం కలిగిఉండాలి" అని ధృఢనిశచ్యానికి వచిచ్ంది.
అంతయ్కిర్యలకు రాకపోయినా జానకిరామయయ్ కొడుకులు ఆయన చినన్దినానికి, పెదద్దినానికి వచిచ్ కరమ్కాండ నిరవ్హించేలా
మూరిత్గారు వాళల్ను ఒపిప్ంచి వాళల్ చేతే ఆ పనిచేయించగలిగారు. ఇందిర మామగారి చాకచకాయ్నికి ఆశచ్రయ్పోయింది.
రవి, ఇందిరా, మూరిత్ దంపతులు తపప్ మిగిలిన మూరిత్గారి కుటుంబ సభుయ్లందరూ అంతయ్కిర్యలయిన మరునాడు వాళల్ ఊళల్కు వెళిల్
పెదద్ కారయ్ం సమయానికి వచిచ్ ఇందిరకు సంతృపిత్ని కలిగించారు.
ఇందిర "మామయయ్ గారూ! మీరు దైవసవ్రూపులు! ఇది నేను ఆలసయ్ంగా తెలుసుకునాన్ను. మన పెదద్ కుటుంబ సభుయ్లతో నాపర్వరత్న
క్షమించరానిది. అనేక అపారాగ్లు కలగడానికి మీ మనసుస్లు నొపిప్ంచడానికి చెయయ్రానివి ఎనోన్ చేయడమేగాక ఉతత్ముడైన నా భరత్ను ఈ నా దురామ్రగ్పు
పనులోల్ భాగసావ్మిని చేశాను. అయినా మీరెపప్డూ ననున్పలెల్తుత్మాట అనలేదు. అతత్యయ్గారు, ననెన్పప్డూ ఒకక్ పరుషవాకయ్ంతో నిందించలేదు.
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మిమమ్లిన్, క్షమించమని అడిగే అరహ్త నాకు లేకపోయినా మమమ్లిన్ క్షమించమని అరిధ్సుత్నాన్ను.” అంటూ ఇందిర మూరిత్ దంపతుల పాదాలను మరోసారి
కనీన్టితో కడిగింది.
రవి తలిల్దండుర్లకు నమసక్రించాడు.
“నానన్గారూ! చినన్ ఉదోయ్గంలో ఉండీ నాకు పెదద్ చదువు చెపిప్ంచారు. చదువుకునన్ అమామ్యిని కోడలుగా చేసుకోవాలని నాకు
పెళిల్చేశారు. పెళల్యిన క్షణంనుండీ - సావ్రథ్పరతవ్ంతో, నిరల్క్షయ్ంతో మీకు దూరమవుతూ వచాచ్ను. దానికి నా భారయ్బలహీనత తోడయినా అసలు
నేరసుత్డిని నేనే! మీలాంటి పుణయ్దంపతుల పెంపకంలో పెరిగిన నేను ఉతత్మ పౌరునిగా, ఉతత్మ పుతుర్నిగా ఉండలేకపోవడం నా తపుప్! చినన్వాడు
కృషణ్మోహన చెపిప్నటుల్ నేను తపప్ మిగిలిన మీ ముగుగ్రు సంతానం మీతోనూ, వాళల్లోవాళూళ్ వాళల్కుటుంబాలతో కలిసిమెలిసి ఉంటునన్పుప్డు నేనొకక్డినే
ఎందుకిలా మీకు దూరమయాయ్ను? నా భారాయ్ బిడడ్లనూ మీకు, నా సోదరీసోదరుల కుటుంబాలకూ దూరం చేశాను! నా విచక్షణాజాఞ్నానిన్ గంగలో కలిపి,
అనుబంధాలనూ, అనురాగాలను విసరిజ్ంచి, మీకషట్సుఖాలోల్ను, సోదరీసోదరుల కషట్సుఖాలోల్ను పాలుపంచుకోకపోవడం క్షమారష్ం కాదు. అయినా మీరు
వాటిని పటిట్ంచుకోకుండా పెదద్మనసుతో మన కుటుంబ సభుయ్లందరూ కలిసి ఉండే వాతావరణం కలిప్ంచారు. ఇక నుండి సనామ్రగ్ంలో నడుసాత్నని, నా
భారాయ్ పిలల్లతో సహా మన కుటుంబసభుయ్లందరితో మమేకమవుతానని మీకు మాట ఇసుత్నాన్ను.. మమమ్లిన్ క్షమించమని మరోసారి పార్రిధ్సుత్నాన్ను."
చివరి మాటలంటుంటే రవి గొంతు మోగపోయింది.
పెదద్కొడుకునూ, కోడలినీ మూరిత్ దంపతులు లేవనెతిత్ తమ అకుక్న చేరుచ్కునాన్రు. వాళుల్ సేద తీరేవరకు ఆగి "నాయనా రవీ! అమామ్
ఇందిరా! మీరు చేసిన పొరపాటల్నీన్ కాష్ళనమైపోయాయి. మీ పశాచ్తాత్పం దురాగతానిన్ క్షమిసుత్ంది!" అనాన్రు.
** అయిపోయింది.**

రచయిత ముగింపు

కాయ్లు

పా లూ – స భా లు
- కొటిట్ రామారా రచయిత
1950 పార్ంతాలోల్ తెలుగులో వచిచ్న నవలలలో ఎకుక్వ భాగం శరత బాబువి, బంకించందర్ ఛటరీజ్ వి, పేర్మచ్ందివ్, రాగూర వి- కొనిన్
ఇంగీల్షు నుండి తెలుగులోకి అనువదింప బడినవే. ముఖయ్ంగా శరత బాబు నవలలు విరివిరివిగా తెలుగులోకి అనువందింపబడాడ్యి. ఆరోజులోల్ శరత
తెలుగు రచయితే అనుకునేంతగా పర్సిదుధ్డు. మన గార్మీణ వాతావరణానికి, బెంగాల వాతావరణానికి పోలికలు ఎకుక్వగా ఉండటమే ఇందుకు పర్ధాన
కారణం కావచుచ్. ఆ కాలంలోనే శీర్పాద, విశవ్నాథ, బుచిచ్బాబు, గోపీచంద, అడవిబాపిరాజు, మొదలైనవారి నవలలు వచేచ్యి. 1950 పార్ంతాలోల్ నేను
శరత నవలలను, కథలు దాదాపు అనీన్ చదివాను. తిరిగి వీరి రచనలనీన్ - అనువాదాలు - పదేళళ్ కిర్ందట విశాలాంధర్ పర్చురుణాలయం దావ్రా 10
వాలూయ్ములుగా వచిచ్నవి నేను కొని చదివాను, అపప్టికి ఇపప్టికి అవగాహనలో ఎంతో వయ్తాయ్సం! 1950 కేవలం పాఠకుడినే. ఇపుప్డు రచయితను,
పాఠకుడినీ కూడ.
శరత కథలు, నవలలోల్ పాతర్ల సవ్భావానిన్ ముందు ఎసాట్బిల్ష చేసాత్డు. ఇక వాటి పర్వరత్నకు రచయిత జవాబుదారీ కాదు. ఇదే
విధానానిన్ బాగా ఆలోచించి నా కథలోల్ను, నవలలోల్ను అమలుపరచాను. చాలా మంది రచయితలు ఇదే చేసూత్ండవచుచ్. ఈ పరిసిథ్తులోల్ నాకు
అనిపించింది ఏమిటంటే - "పాతర్ల సవ్భావానిన్బటేట్ వాళళ్ పర్వరత్న ఉంటుందని. అందువలన ఆయా పాతర్ల అనుచిత పర్వరత్నకు రచయితను తపప్పటట్
వలసిన అవసరం లేదు" అని.
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ఈ నవల 'అనుబంధాలు-అనురాగాలు’లో పర్ధాన పాతర్లు ఇందిర, రవి. ఈ ఇదద్రూ భరత్ృహరి పదయ్ం “తమకారయ్ంబు పరితయ్జించి

పరారథ్ పార్పకుల సజజ్నుల.ఎరుంగన శకయ్మే ఏరికిన" లో విభజించిన నాలుగు కేటగిరీలలోకి రారు. ఇకక్డ ఈ పదయ్భావానిన్ కుల్పత్ంగా వినన్వించడం
అపర్సుత్తం కాబోదు. 1. 'తమ పనిని మాని ఇతరులకు సహాయపడేవారు సజజ్నులు. 2. తమ పనిని చేసుకుంటూనే ఇతరులకు సహాయపడే వారు
మధయ్ములు. 8. తమ కారయ్సాధనకు ఇతరుల పనిని చెడగొటేట్వారు అధములు, 4. వృథాగా ఇతరుల పనులను చెడగొటేట్వారెవరో చెపప్లేము" అనాన్డు
భరత్ృహరి. కాని ఇంతటి గొపప్ కవి కూడ మరొక రకం మనుషులను కనుకోక్లేకపోయారు. పైన చెపిప్న పాతర్ల సవ్భావం- ముఖయ్ం గా ఇందిర పాతర్ధారి
పై నాలుగు కేటగిరిలకు అందనిది. ఈమెకు తన పుటిట్ంటివారు కావాలి. భరత్ పుటిట్ంటివారు అకక్ర లేదు. భరత్ పుటిట్ంటివాళేల్ కాదు, వాళళ్ బంధువులు,
సేన్హితులు కూడ అకక్రలేదు. ఈ మేరకు భరత్ను తన దారిని నడపటంలో కృతకృతుయ్రాలైంది. ఇకక్డ ఒక విచితర్మైన సంగతిని గమనించాలి. రవి
సవ్తహాగా నిబదధ్త గలవాడు. డబుబ్కు లొంగనివాడు. అతని కుటుంబ నేవధయ్ం

సంసాక్రవంతమైనది. అయినా భారయ్ చెపుప్డు మాటలకు

లొంగిపోయాడంటే “కుటుంబ నేపథయ్ం తలిల్దండుర్ల సంసాక్రము వయ్కుత్ల మీద పనిచేయదా?” అనే అనుమానం కలుగుతోంది.
ఇందిర పర్వరత్నకు కారణం ఆమె చెడడ్ సవ్భావం కాదని కేవలం ఇన ఫీరియారిటీ కాంపెల్కేస్ పర్ధాన కారణమని నేను భావించాను.
కాంపెల్కుస్ల్ – ఇన ఫీరియారిటీ, సుపీరియారిటీ - చెడడ్ లక్షణాలు కావని అందువలన ఆ కాంపెల్కస్ల్ను తొలగిసేత్ వాళళ్ మామూలు మనుషులుగా
తయారవవ్డానికి అవకాశముందని భావించి నేను చేసిన పర్యతన్మే ఈ “అనుబంధాలు - అనురాగాలు' నవల.
ఈ నవలకు ముందు మాట రాయమని నా మితుర్డు కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీ అవారు గర్హీత శీర్ అంపశయయ్ నవీనిన్ కోరాను.
అదుభ్తమైన ముందుమాట " చేసుకునన్వాళల్కు చేసుకునన్ంత" అనన్ శీరిష్కతో ఆయన రాసింది సరిగాగ్ నా హృదయ కవాటాలను తెరచి, శోధించి
రాసినటుల్గా నేను నముమ్తునాన్ను. శీర్ అంపశయయ్ నవీనుక్ నేను ఆజనామ్ంతం ఋణపడి ఉంటాను.
“అనుబంధాలు — అనురాగాలు’ నవలను ఆనైల్న పతిర్క కౌముది (అమెరికా)లో తీసుకుని రావడానికి అంగీకరించిన నా చినన్
మితుర్డు, మేధావి బందరులో పుటిట్ పెరిగిన కిరణ పర్భ విశవ్విఖాయ్తుడైనందుకు నాకు ఆనందం, గరవ్ం కలుగుతునాన్యి. ఇతనికి చేదోడు వాదోడుగా ఉనన్
ఆయన సతీమణి మా అభిమాన పతిర్క చి| కాంతి కిరణ కూ నా ఆశీసుస్లు,
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