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CnÓj$qjÔLÓFL¼öCLÔL¿öCLPy CLFL¥q¸^k μ¥q öGHCoõ¥q ¬bEcõNqkÂï GSjMLO~êXLO~ÓCy Æº¸ÔLjŠFLï ÅÇ¢ Mo^k¿ GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë
$cOqj, fSÂ¢Oq¸$qöGHMoQcÂ¥h MLjj¸Eo ²Fyï ¥qÄCLÓj, $oNqkÓj, $oNqjOqkGH¥cÓj, ¥qDÍÓj, McõTdÓj, fSÂ¢ GSÄ£jXLÓj, gS¿NqjP|û
öMcQcOqFLï ÄGRNqj¸ ¬¸Í¿¥i CnÆfS °¸<¥qJwMLÔLjá. − Oy¾Py÷ Mc¿ ¥qÓ¸sHOqj÷ ¥xÂï - QLjAKLÅÇ¢, O~MLj¸, GSOq+..
Mo^k¿$c¿ fSÂMLkNojCLOq TdfUCcõÂï Jd>OqŠÓ¥h ¬¸Á¸ÔL<Moj ¯ Ç¤¿ú¥q MLjj#yõEoíQL¸. ¯ ¬¸QcÓÂ ¥{MLjjÁ¥h ¬¸Á¸¼FL,
GHlFLOqjôöÍ*¥h ¬FLjMLjÀ¸¼FL Mo^k¿ OqÄöGH¥c}R(GSj¸ÍOqO~MLjMLjk¿ë$c¿ rHÍí ŠMLkOqj<j)$c¿¥h ¥{MLjjÁ bÍFLõMcEcÓj
CnÆNqjÔoTwë¸Á.

పరయ్యాలు

- టూరి

(1959 పెట్ంబర్ ౩౦ - ఆం ప క

ందరరామూమ్రిత్

రప క నుంచి)

"ఇదిగో! ఇదే ఆఖరుసారి చెబుతునాన్ - తరావ్త ననన్ని
పర్యోజనం లేదు. గడువులోగా నాకివవ్వాలిస్న ఆరువేలూ అణాపైసలోత్ సహా
చెలిల్ంచావా సరి. లేదా నా పెళాళ్ం బిడడ్లిన్ నీవు శపించి లాభం ఉండదు
జాగర్తత్!"
చెపప్వలసిన మూడుముకక్లు ఠకీమని చెపిప్ వెనకిక్ తిరిగాడు
వీరభదర్ం.
నడిరోడుడ్కెకిక్న

బర్తుకుతో,

ముళళ్కంచెపై

దుపప్టిపడడ్వానిలా

కరమ్వివశుడై నిగూఢంగా నిటూట్రాచ్డు సూరయ్ం.
ముఖసాగరంలో విషాద లహరులు రెండు సుడులు రేగాయి
చకర్వరిత్కి.
PPP
"అమామ్యి రాణీ! నువువ్ ఎపుప్డెళాళ్లమామ్ కాలేజీకి - ఎంతకటాట్లి?
అసలు మొతత్ం నీకెంత కావాలి?" వీరభదర్ం కూతురుని అడిగాడు.
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"మామూలు టెరం ఫీజు కాక ఈనెలకు మూడువందలు కావలసి ఉంటుంది నానాన్" హుందాగా జవాబిచిచ్ంది రాణి.
"మూడువందలే! ఏమీటే మహలావు ఖరుచ్లు నీకు - ఎంతసేపు గుడడ్లు. దేనికైనా అంతూ బొంతూ ఉండాలి. జారిజ్కూతురు కూడా కటిట్ ఉండదు
చదువుకునే రోజులోల్ ఈ జారెజ్టూల్, సాటినలూను. ఎకక్డి డబూబ్ కటిట్న అందం ఉండిచావని గుడడ్లకు పెడతారు. ఏం పిదపకాలం వచిచ్ందే" విసుకుక్నాన్డు
వీరభదర్ం రాణి నొచుచ్కునన్ది. ఒక వైఖరిగా కళుళ్ చిటిల్ంచి సూదిమొనలాల్ చూపులు పెటిట్ "నానాన్ అయితే ఆడవాళళ్ బటట్లదగగ్రిన్ంచీ వాటి ఖరీదులిన్ంచీ
నీకు అకక్రేల్నిదంటూ లేదనన్మాట. మూడువందలకు బటట్లేం రావు నానాన్ హోదాగా బర్తకాలనుకుంటే. ఈ మాతార్నికే నీకింత కషట్ం దేనికి సరైన బటట్లైనా
లేక సాటివాళళ్లోల్ తలెతుత్కెలా తిరగాలి" అకక్సును అక్షరాలోల్కి అనువదించింది రాణి.
కండువా విదిలించి భుజంపై పారేసి మూడు నోటూల్ సోఫాలో పెటిట్ వెడుతూ "కానీ అమామ్ కానీ.. ఇదుగో పైకం నా మాటలు అటేట్ పటిట్ంచుకోకండి
మీరంతా - రోజులు గడవనీయండి ఎటాల్గో" అంటూ ఆవేశంగా అని బరువుగా వెళిళ్పోయాడు వీరభదర్ం.
"ఆ మనిషి తీరే అంత" అంటూ ఆ నోటుల్ చేతపటుట్కు వచిచ్ అమామ్యిని అనునయించింది వరధ్నమమ్.
నవావ్రుతో కటిట్న పాత జంపఖానా బెడిడ్ంగు, గుండీకి బదులు ఒక పినీన్సు పెటుట్కునన్ షరుట్తో చకర్వరిత్, కొతత్కానావ్స హోలాడ్లు మొదలైన
టిపటాప సామానులతో కూలింగ గాల్సెసతో రాణి, మరునాడు ఉదయం బండికి వచిచ్ థరుడ్కాల్సులోనూ, ఫసుట్కాల్సులోనూ ఎకాక్రు. రైలు కదిలిపోయింది
నిశచ్లంగా.
చకర్వరిత్ని గురించి రాణి అభిపార్యం 'మనున్ తినన్ పాము ' అని.

PPP

రాణీని గురించి అభిపార్యపడవలసిన అవసరం, అవకాశం లేకపోయాయి చకర్వరిత్కి.
ఇదద్రూ మదార్సులో ఒకే కాలేజీలో చదువుతునాన్రు. ఆ విషయం ఇదద్రికీ తెలుసు. కానీ ఒకే కాల్సు కాదు. చకర్వరిత్ ఎం.ఏ ఫైనల ఇయరు. రాణీ
బి.యేలోనే ఉంది.
కాలేజీ డే ఉతస్వాలోల్ లైలా మజూన్ నాటకం పర్దరిశ్ంచాలని తలచారు విదాయ్రిధ్ సంఘం.
మజూన్ పాతర్ధారిగా చకర్వరిత్ని ముందే నిరణ్యించాడు సూతర్ధారి. మేకప చేసి చూసి 'మైగాడ అచచ్ం మజూన్వే ఫో!' అంటూ జబబ్ విరగొగ్టాట్డు
మితుర్డు మోహనరావు.
"చకర్వరిత్ యెపుప్డూ ఇంత అందంగా కనిపించలేదు. వెలగల దుసుత్లు వేసేత్ అతను చకర్వరిత్లాగానే ఉనాన్డు. బీదతనం అందానిన్
మకమకలాడిసోత్ంది" అనన్ది సరోజ - రాణితో మది పర్శిన్ంచే కనుపాపలోత్.
ఈసుతో నిరల్క్షయ్ంగా కళుళ్ చకర్వరిత్పైకి తిర్పిప్న రాణీ లజజ్తో మోసులు వేసే ఊసులతో కళళ్ను సరోజవైపు తిపిప్ంది. తరావ్త అదో లోకంలో
నివసించడం మొదలుపెటిట్ంది రాణి.
దేహం ఇకక్డే వదిలి మరో లోకంలోకి బటావ్డా అయిన రాణిని బుగగ్పై వేలోత్ కోపంగా పొడిచి సప్ృహ తెపిప్ంచి మరీ అడిగింది మాలిని, 'అవతల
పిలుసుత్నాన్రు వినపడుతోందా' అని.
రాణీ వెనుదిరిగి చూసేసరికి కాలేజి విదాయ్రిధ్ సంఘం నాయకుడు, నాటక సూతర్ధారీ అయిన ఫలానారావుగారు “సదరు నాటకం వేసే విషయంలో
లైలా పాతర్కు మిమమ్లిన్ ముందే బుక చేసుకుని వెనకాల అడగాలని వచాచ్ం - ఇందుమూలంగా నామకః మీ అంగీకారం అడుగుతునాన్ం గనుక అది
ముందే ఇచేచ్సినటుల్ భావిసూత్ మీకు నమసేత్" అని తరువాత కారయ్కర్మంలోకి వెళిళ్పోయాడు.
పెదవిదాకా వచిచ్ ఆగిపోయిన అనుమానాల అభయ్ంతరాల అనేక కారణాల మరీ భయాలు తిరసాక్రం పురసాక్రంగా మారి పువొవ్తిత్లా నవువ్లు
రాలువారాయి రాణీకి - మేకపుప్లో చకర్వరిత్తవ్ం పెంపరలాడుతునన్ చకర్వరిత్ చలించాడు ఒకింత. "వీరభదర్ం కూతురు రాణియా?"
"అవునార్ - అపుప్డే విషాద భంగిమా నువూవ్నూ. ఇహ పద నీ పోరష్న చదవాలి" అనాన్డో నేసత్ం.
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పేర్క్షకుల కరతాళ ధవ్నుల మధయ్ సవాలక్ష నవొవ్తుత్లమధయ్ నాయికా నాయకులు రజతపాతర్లందుకునాన్రు ఉతత్మ నటనకు. కాలేజీడే ఉతస్వాలు
దీపావళిలా వెలుగుతో వెలసిపోయాయి.
PPP
వీరభదర్ం సూట ఫైలు చేశాడు కోరుట్లో - సూరయ్ం ఫలానా తేదీలోగా బాకి మొతత్ం కకాక్లని లేదా అటాచమెంటు తపప్దనీ జడిజ్ గరిజ్ంచాడు.
సదరు తేదీకి అనీన్ అయిపోయాయి. సూరయ్ం సూరయ్చందార్దులు కూడా తోడుండే పాకలో కాపురం - బతకలేక బడిపంతులు ఉదోయ్గం బరువుగా
లాగుతూ.
ఇంటోల్ వళుళ్ పటిట్ంచుకుంటూ వీరభదర్ం.
సూరయ్ం చెంబూ తపేప్లా, ఇలూల్ వాకిలీ వేలం వేసిన బాపతు డబుబ్ అంతా బాకీ కిర్ంద జమ కటిట్ంచి గుమాసాత్ రామనాధంతో “ఏమంటునాన్రు
తండీర్ కొడుకూను?" అనాన్డు వైఖరిగా తన దెబబ్కు సూరయ్ం చకర్వరీత్ ఏమనుకుంటునాన్రో తెలుసుకుందామని.
భాగయ్వంతుల కొంపలోల్ భాషాపర్వీణ

రామనాధం చేతులు నలుపుతూ - "ఆ ఇంకా అనేదేముంది కొంపంతా చీకటయాయ్క వాడింకా

సూరయ్మేమిటి?" అనాన్డు దీరఘ్ం తీసూత్.
సింహంలా నోరంతా తెరిచి 'హహహా ' అని హాసగరజ్న చేశాడు సీవ్య విజయ చిహన్ంగా వీరభదర్ం. కొంచెంసేపు ఇలా గడిచింది.
“చకర్వరిత్ట. కొడుకు పేరు పెటాట్డు చూడు. దేనికి చకర్వరోత్! అడుకుక్తింటానికి’

అనాన్డు బొజజ్ నిమురుకుంటూ వీరభదర్ం ఏవగింపు

మొహంతో..
"అయాయ్ ఒకక్మాట. పర్పంచం చూడండి- అనీన్ విపరాయ్యాలూ, విపరీతాలూనూ. గాల్సెడు మంచినీళుళ్ తెచిచ్పెటట్ని పిలల్పేరు గంగ. కానీలేని
బిచచ్గతెత్ పనెన్ండో కూతురు పేరు రాజకుమారి, పటెట్డనన్ం పెటిట్ ఎరగని మహాతలిల్ అనన్పూరణ్. హేదో -విలో మానుబంధాలు, విపరాయ్నువాదాలును లోకం
-" అనన్ రామనాధం పాండితయ్ పర్కరష్కు బొబబ్గింత పెటిట్ నవివ్ 'అదుభ్తం' అని తలవిదిలించి కాంపిల్మెంటిచాచ్డు వీరభదర్ం.
తన కూతురు నిజంగా రాణీయే అనుకునాన్డు సగరవ్ంగా తనలోతాను.
“'అనన్టుట్ అమామ్యి దగగ్రున్ంచి ఉతత్రాలే లేవేమిటో, ఈ గొడవలోల్ మరచాను”
రామనాధం అందుకునాన్డు.
“అమామ్యిగారు మూడు లెటరుస్ రాశారండీ వారం వారం తేడాతో - మూడు మూడు వందలు పంపమని - తొమిమ్ది వందలు సదరు మేరకు
దాఖలు చేశానండి మనియారడ్రుగా - ఈ గొడవలోల్ నేనూ మరచాను “ అనాన్డు కంఠం, కాళూళ్ వణుకుతూ వినయం పర్సుఫ్టమౌతునన్ రామనాధం.
కాలుత్నన్ వళుళ్ పటిట్ంచుకోలేక మండుతునన్ ఉకుక్పిండంలా సాన్నాలకొటోల్కి వెళిళ్ అవుతఖానాజీవం తీసేశాడు వీరభదర్ం.
“ఆయన తతత్వ్మే అంత ఇవాలిట్దా “ అని రామనాధంతో అంటూ మూతివిరుసుత్ వెనుదిరిగి లోపలికి వెళిళ్ంది వరధ్నమమ్.
ఒకనాడు వీరభదర్ం పేరిట ఉతత్రం వచిచ్ంది.

PPP

పరీక్షలకు అమామ్యి హాజరు కాలేదని హాసట్లోల్ ఆమె ఉండటం లేదని పదిహేనురోజుల కిర్తం ఖాళీ చేసిందని...
తెలల్బోయాడు వీరభదర్ం. బావురుమంది వరధ్నమమ్. కనుబొమలు ముడివేసి మరీ ఆలోచించసాగాడు రామనాధం.
వరధ్నమమ్కు ధైరయ్ం చెపిప్, రామనాధం భారయ్ను ఆమెకు తోడుగా ఉంచి వీరభదర్ం రామనాధం ఆదురాద్గా బయలుదేరి వెళాళ్రు మూడుగంటల
బండిలో మదార్సు.
రైలు నడుసుత్ండగా రామనాధం అనాన్డు "మన సూరయ్ం కొడుకునాన్డే వాడికైనా తెలీకుండా ఉంటుందంటారా..? ఏమిటో ఏం జరిగిందో
ఎకక్డైనా అమామ్యి కనిపించి ఐనా ఉండదూ!?"
చటుకుక్న ఏదో సుఫ్రించిన వీరభదర్ం "లేకపోతే మనమీద పగచేత ఆ దికుక్మాలిన చకర్వరిత్గాడు ఏమైనా అతాయ్చారం చేయించలేదుగదా"
డగుగ్తిత్కతో సందేహం వెలువరించాడు.
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"ఛాఛా వాడివలల్ అటువంటిదేం జరగదు. అయినా మొనన్ తలిల్దండుర్లిన్ కూడా పిలిపించాడట మదార్సు. వాళుళ్కూడా వెళిళ్ పక్షం కావసోత్ంది"
అంటూ రామనాధం చెపుప్కు రాసాగాడు.
ఏవిటో గొడవ అనన్టుట్ వీరభదర్ం కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్ కాసేస్పు ఆలోచించాడు.
PPP
ఆదురాద్తో పిర్నిస్పాల రూములో అడుగుపెటిట్, తొటుర్పాటు గొంతుతో తన విషయం వివరించి పిర్నిస్పాల వార్సిన ఉతత్రం చూపించి ఏమిటని
పర్శిన్ంచాడు వీరభదర్ం. ఆశతో ఆచూకీలకొరకు రామనాధంకూడా కొనిన్ పర్శన్లు వేశాడు. కానీ ఇదద్రూ నిరుతాస్హంతో బయటికి వచాచ్రు.
మళీళ్ ఏదో జాఞ్పకం వచిచ్ రామనాధం లోపలికి వెళిళ్ బయటికి వచాచ్డు. "చకర్వరిత్గాడు పరీక్షలు కూడా వార్శాడట" అనాన్డు వీరభదర్ంతో..
“అయితే యిపుప్డేమంటావ?" అనాన్డు వీరభదర్ం.
"వాడింటి అడెర్సు తీసుకునాన్ను.. పోదాం పదండి మాంబళం" అంటూ దారితీశాడు రామనాధం.
ఇంటిగేటు మూసివుంది. "చకర్వరిత్ సినీ ఆరిట్సట్" అని బోరుడ్ ఉంది.
గేటు దగగ్ర తారటాల్డుతూ “పెదద్ కాంపౌండూ, బంగళానూ, వీడెవరో సినిమా యాకట్రు - ఛా వీడై ఉండడు “ అనగానే గేటు వెనక భౌమనన్
ఆలేస్షియన కుకక్ అరుపుకు ఉలికిక్పడాడ్డు వీరభదర్ం. 'కుకక్లునాన్యి జాగర్తత్ ' అని నతుత్రు నతుత్రుమంటూ వార్సి ఉనన్ బోరుడ్ చదివాడు రామనాధం.
ఇంతలో బంగళా సింహదావ్రం లోంచి సిలుక్లాలీచ్, పైజమా వేసుకునన్ ఒక యువకుడు మూరిత్గొనన్ యువతలాగా, సుందరతలాగా దగగ్రకు
వచిచ్ చూసి, గేటు తెరిచాడు రామనాధం నిలువునా ఆశచ్రయ్పోయి నేనెవరో అనబోయాడు “అదేమిటండి.. గురుత్పటాట్ను రండి “ అని ఆపాయ్యంగా నవివ్
ఆహావ్నించాడు యువకుడు.
వీరభదర్ం వెనుదిరిగి చూశాడు. అవమానం, ఆశచ్రయ్ం, భయం మూడు ముపిప్రిగొని ఉకిక్రి బికిక్రైపోయాడు. తలదించుకుని మెలిల్గా అడుగులు
వేసూత్ వెళిళ్పోయాడు వీరభదర్ం. రామనాధం ఏమీ చేయలేక ఇటు యువకుడివైపూ అటు వీరభదర్ంవైపూ చూసూత్ నిలబడాడ్డు. యువకుడు ఆశచ్రయ్ంతో
చూసూత్ ఉండిపోయాడు క్షణం.
ఇంతలో పెదద్ పిల్మత కారు ఒకటి మెలిల్గా నడచి రెండడుగులు సాగిన వీరభదర్ం ముందు ఆగింది.
కారోల్ంచి దిగిన ఒక బకక్పలచ్టి పెదద్మనిషిని చూసి వీరభదర్ం నివెవ్రపోయాడు. అయిదువేళళ్కు తొడిగిన రాళళ్ ఉంగరాలు ధగధగ
మెరుసుత్ండగా వీరభదర్ం భుజంపై చెయియ్ వేసి "రండి.. వీరభదర్ంగారూ" అంటూ లోపలికి ఆహావ్నించి తీసుకువచాచ్డు.
గేటు దగగ్ర నిలుచుండిపోయిన యువకుణిణ్ చూపిసూత్ "వీడెవరో మీకు తెలుసనుకుంటాను" అనాన్డు ఆ వయ్కిత్.
గొంతు కాసత్ సరుద్కుని “మీ అబాబ్యి” నేను గురుత్పటాట్ను అనాన్డు అధోసవ్రంతో వీరభదర్ం. “కారు అయితే సరిగా గురిత్ంచలేదు. పర్ఖాయ్త
సినీనటుడు. లకాష్ధికారి పూరావ్శర్మంలో ఒక బడిపంతులు కొడుకు - పేరుకు మాతర్ం చకర్వరిత్ “ అని కొంచెం ఆగి పరిహాసంగా చూశాడు వీరభదర్ం
ముఖంలోకి ఆ పెదద్ మనిషి.
అణువు అణువు తనువెలాల్ మాటలు ఈటెలై బాధించగా "సూరయ్ం అదృషట్వంతుడివి నాకు ఈ జనమ్లోనే బాగా బుదిద్ చెపాప్వు" అని గొణిగాడు
తలవంచుకుని వీరభదర్ం.
ఏమీ అరధ్ంకాక తనను తను గిలిల్ చూసుకుని మరీ చూసుత్నాన్డు రామనాధం.
తిరిగి సూరయ్ం అందుకునాన్డు. “అపప్టి చకర్వరిత్కాదు సుమండీ వీరభదర్ం గారు. అనాన్నికి లేనివాడు చకర్వరిత్ ఏమిటంటూ మీరు నా ముఖానేన్
నిందించారు కనుకనే మీ ముఖానేన్ నేను ఒక మాట చెపప్వలసివసుత్నన్ది. నా కొడుకు ఈనాడు మీ ఇంటికే చకర్వరిత్ - మీ అమామ్యి నా కోడలు.”
ఈ మాటలు విని ఒకక్సారి గరిమనాభి తిపిప్నటల్యింది వీరభదార్నికి. ఉపెప్నలో తెపప్మీద ఉనన్టుల్ కళుళ్ తిరిగిపోయాయి.
"మంగళాశంసనం పొలిమేర దగగ్రనే అయిందిగా. సరే లోపలికి దయచేయండి బావగారూ, అమామ్యినీ అలుల్ణీణ్ దీవించండి “ అంటూ సూరయ్ం
దారితీశాడు భావగరిభ్తంగా.
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వెంటనే వెనకనించి రామనాధం అనాన్రు. “ఇంత ఆసిత్పరులై కటన్ం ఆశించలేదు సరిగదా, ఉనన్ చెంబూ తపేప్లా కూడా ఎదురిచిచ్
చేసుకునన్టల్యింది” అనాన్డు.
వీరభదర్ం "దౌ టూ బూర్టస" అనన్పప్టి సీజర ముఖం పెటిట్ “రామనాధం ఆయన అనన్ది చాలక నువువ్ కూడానా" అనాన్డు సినిమాలో
నటుడిలాగ.
అమామ్యిని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ ఒక గొపప్ ఇంటి కోడలిగా చూసిన ఆనందంతో వీరభదర్ం, విపరయ్య సిదాధ్ంత పర్వకత్ రామనాధం ఇలుల్
చేరుకునాన్రు మరాన్డు.
మరాన్డు ఒళుళ్ పటిట్ంచుకుంటూ వీరభదర్ం ” నీ విపరయ్య సిదాధ్ంతం వీగిపోయిందోయ రామనాధం, దానిపర్కారం చకర్వరిత్ ఏమీ లేని వాడు కావాలి.
ఆ కారల్లో షికారు చేసేవాడు ఎలా అవుతాడు? ” అనాన్డు సలాల్పంగా.
“లంకంత మీ కొంపకు వాడు చకర్వరిత్ అయాయ్డే. బర్తకలేక బడిపంతులు కొడుకు విపరయ్యం కాదుటండీ” అనాన్డు రామనాధం.
“మరి వాళళ్ పెళిళ్ మన అంతసుథ్కు తగగ్టుట్ చేదాద్మండీ- ఆ రిజిషటరీ పెళిళ్తో సరిపెటుట్కోక. ఒకక్గానొకక్ పిలల్ మనకు ” అంది వరధ్నమమ్.
“చినన్పిలల్లు పెదద్వాళళ్కు బాగా బుధిధ్ చెపాప్రు. ఓడలు బళూళ్, బళుళ్ ఓడలూనూ. సదరు కధ అంతా విపరయ్యాలూ, విడూడ్రాలూనూ” అని
గొణుకుక్ంటూ మెటుల్ దిగి ఇంటికెళాళ్డు రామనాధం.
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