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అఅగిన్గిన్పర తాలుపర తాలు  
పపదామ్వతీ గంగాధర్దామ్వతీ గంగాధర్ 

(1962  యువ మాసపతిర్ క, దీపావళి సంచిక నుంచి) 
 

 అనుకోకుండా బాబాయి దగగ్ర నుంచి ఉతత్రం రావడంతోమనసుస్లో 
మానుపడుతునన్ గాయం కెలక వేసినటట్యింది. గడచిన అయిదారు సంవతస్రాలుగా 
జరిగిన సంగతులనీన్ ఒకక్సారిగా జాఞ్పకం వచిచ్నయి. బర్తికి ఉనన్నాన్ళూళ్ నానన్ని 
నానాయాతనలూ పెటిట్ ఒక విధంగా ఆయన చావుకి కూడా తానే కారణమైన బాబాయి, 
దేవతలాంటి అనన్యయ్ జీవితం నిరరథ్కం చేసిన బాబాయి, పరోక్షంగా అయినా సుందరి 
అకక్ అకాలమరణానికి కారణభూతుడైన బాబాయి, ఇపుప్డు తన అనుగర్హానిన్ నా మీదకు 
మళిళ్ంచినటుల్ంది ! చేతలను బటిట్గాక, వార్తలనుబటిట్, మాటలను బటిట్ మనుషులిన్ అరథ్ం 
చేసుకోవలసి వసేత్, ఈ ఉతత్రం చూసి బాబాయిని ఎవరయినా ధరమ్రాజు అనుకుంటారు.  

ఎదురుగా డార్యరు మీద గాలికి రెపరెప కొటుట్కుంటునన్ ఆ ఉతత్రం తీసి మళీళ్ 
ఒకసారి సావధానంగా చదివాను.  

*   *   * 
చిరంజీవి చినన్బాబుకు దీవించి వార్యునది. ఎపుప్డూ ఉతత్రం వార్యని 

బాబాయి యీనాడు వార్సుత్నన్ందుకు ఆశచ్రయ్ పడుతునాన్వా బాబూ ! ఏం చేయను ? 
కాటికి కాళుళ్ చాచిన ఈ వయసుస్లో కూడా నాకు సంసార జంజాటం తపప్లేదు.  

నీకు రెండేళుళ్ నిండకముందే కుటుంబ భారమంతా నాకపప్చెపిప్ మా అనన్యయ్ కళుళ్మూశాడు. ఆయనను నీవు ఎరగవు బాబూ ! ఆయన 
సాకాష్తుత్ శీర్రామచందర్మూరిత్, ఆ రోజులు తలుచుకొంటే, ఇపప్టికీ నాకు కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తాయి. బర్తికిననాన్ళూళ్ నలుగురిలో మంచి అనిపించుకొని 
వెళిళ్పోయాడు. సతయ్ హరిశచ్ందుర్డు, దానకరుణ్డు అనేవాళుళ్ అంతా ఆయనిన్. అంత యోగుయ్డు మా అనన్యయ్ ! అయితే ఆయన అతిమంచితనం వలల్ 
కుటుంబం ఆరిథ్కంగా కొంత దెబబ్తింది. అడడ్మయిన వాళళ్కూ అడడ్ం ఉండి మోసపోయాడు. నోటూ, పతర్ం లేకుండా అపుప్లు ఇచాచ్డు. నువువ్ పుటిట్న 
కొనాన్ళళ్కు మన భాగసుథ్లు మోసం చేయడం వలల్ వాయ్పారంలో నషట్ం వచిచ్ంది, ఆ నషట్మంతా మన నెతిత్నే రుదాద్లని వాళుళ్ పర్యతిన్ంచారు. ఎనన్డూ 
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అనన్యయ్ మాటకు ఎదురు చెపిప్ ఎరుగని నేను, ఆ రోజున మాతర్ం, ఉండబటట్లేక నినున్ ఎతుత్కొని తీసికెళిళ్, “ఈ పసివాళల్ కోసమైనా మీరు ఖచిచ్తంగా 
ఉండండి. అభంశుభం, ఎరుగని బిడడ్లకు అడుకుక్తినే గతి పటిట్ంచకండి” అని పార్ధేయపడాడ్ను. ఆవాళ మీ అమమ్ ఎంతగా ఏడిచ్ందో తలుచుకుంటే కడుపు 
తరుకుక్ పోతుంది. అందరం పటుట్పటట్డం వలల్ ఎలాగో ఆ వయ్వహారం నుంచి కొదిద్ నషట్ంతోనే బైటపడగలిగాం. ఆ తరువాత కొదిద్ రోజలోల్ అనన్యయ్ 
చనిపోయారు.  

ఆనాటి నుంచి నేటిదాకా సంసారం బరువంతా, ఈ ఒకక్ భుజం మీద మోసుకొసుత్నాన్ను చినన్బాబూ! అనన్యయ్ చేసిన అపుప్లనీన్ తీరిచ్ పిలల్లు 
నలుగురిలోనూ తలెతుత్కు తిరగటానికి వీలుగా ఆసిత్లో కొంతలో కొంతయినా మిగలచ్గలాగ్ను.  

చదువుకోసం నినున్ బసీత్లో పెటిట్న తరావ్త ఇకక్డి పరిసిథ్తులేవీ నీకు సరిగా తెలియవు. ఎపుప్డు వచిచ్నా చుటట్ంచూపుగా వసుత్నాన్వు, వెళుత్నాన్వు. 
“చినన్వాడు వాడికి ఈ బాధలనీన్ చెపిప్ వాడి మనసుస్ కషట్పెటట్టమెందుకులే” అని నేను ఎపుప్డూ ఏ విషయమూ నీకు చెపప్లేదు. నా తరావ్త మన కుటుంబ 
గౌరవం నిలబెటట్వలసి ఉనన్ మీ మేలుగోరే ఏ పనయినా చేసూత్ వచాచ్ను. గిటట్నివాళుళ్ ఎలా అనుకునాన్ నేను బాధ పడను.  

పెదద్బాబు అదొకరకంగా తయారయాయ్డు. వాడు పుటిట్నపుప్డు వంశోదాధ్రకుడు పుటాట్డని ఎంతో సంబరపడాడ్ం. బారసాల, అనన్పార్శన, 
అక్షరాభాయ్సం ఎంతో ఘనంగా చేశాం. ఎందుకీ అటాట్హాసమంతా అని అనన్యయ్ అంటునాన్ వినకుండా “వంశానికి పెదద్బిడడ్, ఇపుప్డు ఖరుచ్పెటట్కపోతే 
ఎపుప్డు పెడతాం” అని నేను పటుట్బటాట్ను. మీ అందరిలోకీ వాణేణ్ ఎకుక్వగా నేను దగగ్రికి తీశాను. రోజూ నా దగగ్రే అనన్ం తినేవాడు. పినతలిల్ నిదద్రపుచిచ్తే 
తపప్ నిదర్ పోయేవాడు కాదు. చచిచ్ ఏలోకంలో ఉందో ! దానికీ వాడంటే పంచపార్ణాలూను.  

వాడు సుఖంగా వుంటే చూసి సంతోషించాలని, బోలెడంత ఆసిథ్తో చదువుకునన్ పిలల్ను తెచిచ్ పెళిళ్ చేశాను. అందుకే చివరికి వాడికి నేను విరోధిని 
అయాయ్ను. ఆ పిలల్తో సరిగా ఉండడం లేదనీ, చెడు తిరుగుళుళ్ కూడా తిరుగుతునాన్డని, ఎనోన్ మాటలు వింటునాన్ను. ఆ మనిషి తతవ్ం ఏమిటో నాకరథ్ం 
లేకుండా ఉంది. ‘ఏమిరా’ అంటే దేనికీ సమాధానం చెపప్డు. ఎనిన్ అనాన్ విని సమాధానంగా ఒకక్ నవువ్ నవివ్ వెళిళ్పోతాడు. భగవంతుడు ఎందుకిలాల్ 
ననున్ పరీకిష్సుత్నాన్డా అనిపిసుత్ంది.  

నాకూ రోజులు దగిగ్రకు వసుత్నాన్యి. నాలుగడుగులు వేసేత్ ఆయాసం. ఎవరిది వాళళ్కు అపప్జెపిప్, కృషాణ్, రామా అనుకుంటూ కాలం 
గడపవలసిన యీ వయసుస్లో కూడా సంసారభారం తపప్లేదు నాకు.  

ఇంతకూ చెపప్దలచుకునన్ది చెపప్కుండా ఏదో చాదసత్ంగా వార్సుకు పోతునాన్ను. మీ పెదద్కక్ కూతురు, ‘సుశి’ నీ వెరుగని పిలల్గాదు. ఇపుప్డు 
వాళళ్ంతా మన ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. ఆసిత్ పాసుత్లకు ఏమీ తకుక్వలేదని నీకు తెలుసు కదా ! ఆ పిలల్ను నీకిచిచ్ పెళిళ్ చేయాలని మీ పెదద్కక్ 
ముచచ్టపడుతూంది. అకాక్, బావా, సవ్యంగా వచిచ్ నినేన్ అడగాలనుకునాన్రు. కాని పెదద్వాణిణ్ గదా అని ముందుగా నాతో చెపాప్రు. “చినన్ బాబు నా 
మాట కాదనడు, నేను వార్సి కనుకుక్ంటాను” అనాన్ను. సవ్యంగా వచిచ్ నీతో మాటాల్డుదామంటే శకిత్ లేకుండా పోయింది. కుటుంబంలో కుటుంబం 
అంతా కలిసి మెలిసి సుఖంగా ఉంటే చూసి కళుళ్ మూసాత్ను. నామాట కాదనకు బాబూ ! తండిర్ తరువాత తండర్ంత వాణిణ్. నీ అంగీకారం తెలిపితే 
పెదద్బాబుతో కూడ మాటాల్డుతాను...  

*   *   * 
ఉతత్రం ఎంత జాగర్తత్గా చదివినా బాబాయి నిజసవ్రూపానిన్ పటిట్ ఇచేచ్ పొలుల్ మాట ఒకక్టి కూడా కనిప్ంచలేదు.  
మానవుడు, ఎంత కిల్షట్మైన పర్శన్ ! సృషిట్ రహసాయ్లనీన్ అరథ్ం చేసుకునాన్నని విరర్వీగే మానవుడికి తనని గురించి మాతర్ం తనకు తెలియదు. ఈ 

క్షణం దానవుడిగా కనిపించిన వయ్కేత్ మరోక్షణంలో దేవతగా గోచరిసాత్డు. ఒకరికి దేవతగా అనిపించిన వయ్కిత్ మరొకడికి దానవుడుగా కనిపిసాత్డు.  
సుందరి అకక్ హటాతుత్గా గుండె ఆగి చనిపోయిందని నూయ్యరుక్ నుంచి కేబిల వచిచ్నపుప్డు, ఎందరెందరు ఎనెన్నిన్ విధాలుగా అనుకోలేదూ ? 

పాతికేళళ్కే, నూరేళూళ్ నిండిపోయిన సుందరి అకక్ జీవితం నిజంగా ఒక కథలాగా అయిపోయింది.  
*   *   * 

సుమారు రెండేళళ్వుతుంది. మదార్సు ‘లా’ కాలేజీలో బి.యల. చదువుతునాన్ను. ఒక ఆదివారం పయికార్ఫుట్ రోడుడ్ వెంట మెరీనా బీచికి 
పోతూవుంటే పేవ మెంటల్మీద పరచి అముమ్తునన్ సెకండు హాండు పుసత్కాలోల్ నా అభిమాన రచయిత వాలట్ విట మన వార్సిన ‘లీవస్ ఆఫ గార్స’ 
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కనిపించింది. వెంటనే వాడడిగిన ధర ఇచిచ్ అది కొనాన్ను. బీచ లో కాసేపు కాలకేష్పం చేసి ఆ దారిన అటే హోటలుకు వెళిళ్ భోజనం చేసి నా అదెద్ గదికి 
చేరుకునేటపప్టికి రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలయింది.  

టేబుల లైటు వేసుకొని, ఈజీచైర లో కూరొచ్ని సాయంతర్ం కొనన్ పుసత్కం ఒక సారి తిరగేదాద్మని టేబిల మీదనునన్ పుసత్కం తీసి తెరచాను. 
దాంటోల్నుంచి మడతపెటిట్ ఉనన్ కాగితాలు కిందపడినయి. ఏమిటో ఆ కాగితాలని తీసి చూశాను, మొదటి వాకయ్ం చదివి, ఇదేదో కథలా ఉందని చివరి 
వరకూ చదివాను.  

నిజానికి అది కథగాదు. ఎవరో పేర్మికుడు వార్సిపెటుట్కొనన్ పర్ణయ వృతాత్ంతం. ఎవరా ఈ పేర్మికుడని ఆ పుసత్కంలోపలి పేజీ తీసి చూచాను. 
డాకట్రు పి.రఘునాథరావు, యం.ఏ.పి.హెచ డి. అని ఉంది.  

ఒక అపరిచిత వయ్కిత్ పర్ణయగాథ చదవటం తపేప్మో అని మొదట సంకోచించాను. కాని కుతూహలం పటట్లేక ఆ కాగితాలు మొదట నుండి 
చివరి దాకా చదివాను.  

ఆ రఘునాథరావు ఎవరో నాకు తెలీదు గాని ఆ కథలోని నాయిక సుందరిని గురించి చేసిన వరణ్న అంతా మా సుందరి అకక్కు సరిపోతోంది. ఆ 
గాథ నాలో ఎనెన్నోన్ అనుమానాలు, విడతీయలేని పర్శన్లు రేకెతిత్ంచి ననున్ చాల కలచివేసింది.  

*   *   * 
సముదర్పు అలలతో ఆడుకొంటూ, సముదర్ం నురుగులో పాదాలు తడుసూత్ ఉండగా మదార్సు బీచివెంట నడుసూత్ సుందరీ, నేనూ. ఎనోన్ 

సాయంతార్లు గడిపాం. సుందరి నిజంగా సముదర్ంలాంటి మనిషి. అంతలో కలకలమని నవేవ్ది. అంతలో కోపం తెచుచ్కొని పెడమొగం పెటేట్ది. ఆమె 
మనసుస్లో భావం రవవ్ంత కూడ పైకి పొకక్నిచేచ్ది కాదు. అయినా నాతో ఎంతో చనువుగానుండేది. తెగనవివ్ంచేది, కవివ్ంచి కవివ్ంచి విసిగించేది. 
సముదర్ంలాగ గంభీరమైన ఆమె మనసత్తావ్నిన్ అరథ్ంచేసుకోలేని నా తెలివి తకుక్వ తనానికి నేను చల బాధపడుతూ ఉండేవాణిణ్.  

సుందరితో ఎవరైనా మాటాల్డుతూ ఉంటే నేను ఈరష్య్తో కుమిలిపోయేవాణిణ్. అపుప్డపుప్డు ఆపుకోలేనంత కోపం వచేచ్ది. కాని వాళళ్ను నెను ఏమి 
చేయగలను ? నా అశకత్తకు నాకు నేనే సిగుగ్పడి తలవొంచుకు పోతూ ఉండేవాణిణ్. చాల సారుల్ వాళళ్ను నిలబెటిట్ ‘నా సుందరి మీతో ఏమి చెపిప్ంది’ అని 
అడగాలనిపించేది. ఎవరిని ఎపుప్డు ఏ పర్శన్ అడగవచుచ్నో, ఏ పర్శన్ అడగ కూడదో నాకు తెలియదు. చినన్నాటినుంచీ అలాంటి నేరుప్ నాకు అలవడలేదు. 
మనసుస్లో ఉనన్ మాట నిరభ్యంగా పైకి చెపిప్వేయాలనీ, సంఘంలో అందరిలాగా నేనూ తలెతుత్కు తిరగాలనీ అనుకొనే వాణిణ్. కాని ధైరయ్ం చాలేది కాదు. 
నేను పుటట్డమే పిరికితనం సవ్రూపంగా పుటిట్నటుట్నాన్ను. అంతా ననున్ అదొక మాదిరిగా చూసి వెళిళ్ పోతుండేవారు. నా వెనక నా గురించి 
నవువ్కుంటునన్టుట్ నాకనిపించేది. వాళళ్ంతా ననొన్క పిచిచ్వానిగా భావిసుత్నాన్రని నా అనుమానం. అందుకే లోకంలో అందరినీ శతుర్వులుగానే నేను 
చూసేవాణిణ్. నా భాష వాళళ్కరథ్ంకాదు. వాళళ్ భాష నాకరథ్ంకాదు.  

ఎడారి లాంటి నా జీవితంలోకి తొలకరిలాగా పర్వేశించింది సుందరి. అందరిలాంటి మనషిగాదు సుందరి. లోకానికంతకూ నాలో వకర్తలుగా 
కనిపించిన లక్షణాలే సుగుణాలుగా పోగేసి సుందరి పొగడేది. కేవలం జాలితో అలా నటిసుత్నన్దేమోనని కడా సుందరిని నేను అనుమానించిన సందరాభ్లు 
లేకపోలేదు. అంత అనుమానంతో, అంత భయంతో బర్తికిన నాకు సుందరి లాంటి దేవత ఎలా దకుక్తుంది ? కలలాగ, కథలాగ నా జీవితానిన్ మిగిలిచ్ 
ఆమె వెళిళ్పోయింది.  

అసలు నేను పుటట్క మునుపే, అమమ్ కడుపులోనే చనిపోయి ఉంటే ఎంతో బాగుండేది. అమమ్ అలాంటి పర్యతాన్లు ఏమయినా చేసిందేమో నాకు 
తెలియదు. ఛ! అమమ్ అలాంటిది అయివుండదు. కాని అమమ్ను అలా చేయమని చాలా మంది సలహా మాతర్ం ఇచిచ్ ఉంటారు. ఆమె ఆ సలహాలు పాటించి 
ఉంటేనే బాగుండేదేమో అనిపిసూత్ంది. అపుప్డు నాకు ఏ సమసాయ్ ఉండేది కాదు గదా ! ఎందుకూ కొరగాని ఈ డబుబ్ మాతర్ం నాకు మిగిలిచ్ ఆమె దారిన 
ఆమె వెళిళ్పోయింది.  

ఆ రోజు నా జనమ్లో ఎపుప్డూ మరచిపోలేను. బీచికి వెళాద్మా, వదాద్ అనుకుంటూనే బీచివైపు నడచాను. జన సమరాధ్నికి దూరంగా ఇసుకలో 
నడుసూత్ ఉండగా ఒక చోటకొచేచ్టపప్టికి నా కాళుళ్ భూమిలో పాతుకు పోయినటుల్ నిలిచిపోయినాయి. అకక్డ నుంచి మరి కదలటానికి మొరాయించాయి. 
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నా కళళ్ను నేనే నమమ్లేకపోయాను. ఒంటరిగా అలలవంక చూసూత్ ఏదో ఆలోచిసూత్ అకక్డ సుందరి కూరొచ్ని ఉంది. ఎవరో మహాశిలిప్ తన సరవ్తపసూస్ 
ధారవోసి ఆ జగదేక సుందర విగర్హం సృషిట్ంచి అకక్డ కూచోపెటిట్ వెళిళ్పోయినటల్నిపించింది.  

వేసవి కాలపు ఆదివారం, బీచి అంతా రంగురంగుల దుసుత్ల జనంతో, విలాస పురుషుల చేతులోల్ని టార్నిస్సట్ర రేడియోల నుంచి వచేచ్ సిలోన 
రికారుడ్ సంగీతంతో నిండిపోయి ఉంది.  

సుందరి దగగ్రకు వెళిళ్ పలకరించాలనుకొనాన్ను. అలా అనుకునే సరికే ఒళళ్ంతా ముచెచ్మటలు పోసినయి. ధైరయ్ం చేసి ఆమెకు కనబడేటటుల్ 
రెండు సారుల్ యిటూ, అటూ పచారుల్ చేశాను, ఆమె ననున్ చూసి చిరునవువ్ నవివ్నటల్నిపించింది. అయినా ధైరయ్ం చాలలేదు. ఆమెకు కొంచెం దూరంలో 
చతికిలపడి అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ ఆమె అపురూప సౌందరాయ్నిన్ ఆసావ్దిసూత్ కూరుచ్నాన్ను. చూసూత్, చూసూత్ ఉండగానే మబుబ్ కముమ్కు వచిచ్ంది. 
వానవచేచ్టటుట్ంది. మదార్సులో ఏమాతర్ం నోటీసు ఇవవ్కుండానే వచేచ్సుత్ంది వాన. హడావిడిగా జనం ఇంటిముఖం పటాట్రు. సుందరి కూడా లేచింది. 
ఆమెను నాలుగడుగులు వేయనిచిచ్ నేనూ లేచి ఆమెకు తెలియకుండా ఆమె వెనకాతలే బయలేద్రాను.  

బసుస్సాట్పులో బసుస్కోసం ఎదురు చూసూత్ంది సుందరి. నేను ధైరయ్ం చేసి ముందుకు వెళిళ్ “నా కారు ఇకక్డే ఉంది... మీ కభయ్ంతరం లేకపోతే.. 
మిమమ్లిన్ మీ యింటివదద్ దిగబెడతాను” అనాన్ను మాటలు తడబడుతూ.  

“థేంకుస్... మీకు శర్మ ఎందుకు ?... బసుస్మీదనో, టాకీస్మీదో వెళతానులెండి” అంది, ఎంతో సౌమయ్ంగా నవువ్తూ.  
“ఇందులో పెదద్ శర్మేముందండి ? వాన వచేచ్టుట్ంది... తడిసిపోతారు... నా కారు దగగ్రలోనే పారుక్చేశాను... రండీ...” అనాన్ను. నాటి నా 

ధైరాయ్నికి నాకే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది యిపప్టికీ, ఆ మాట గురుత్కొచిచ్నపుప్డలాల్.  
ఒకరి పకక్న ఒకరం నడుసూత్ కారు దగిగ్రకు వచిచ్న క్షణాలు, నేను ఫర్ంటు డోరు తీయగా ఆమె నా పకక్న కూరుచ్ని, వాళళ్ యిలుల్ వచేచ్దాకా 

గడిపిన ఆ మధుర క్షణాలూ నా జీవితంలో మరపురావు. పర్తి మనిషి జీవితంలోనూ అలాంటి క్షణాలు బహుకొదిద్గా మాతర్మే ఉంటాయి. కాని ఆ 
కొదిద్క్షణాలనే నెమరు వేసుకొంటూ ఒక జీవితకాలం గడిపి వేయవచుచ్!  

రోజూ తన వెంట బీచికి వచేచ్ వయ్కిత్ వాళళ్ అనన్యయ్ అని తెలుసుకొనన్పుప్డు నా హృదయం ఎంతో తేలికపడింది. మా కాలేజీలోనే సుందరి 
జువాలజీ యమ.ఎసిస్. చదువుతుందని తెలుసుకొనన్పుప్డు మరీ సంతోషమైంది. కారులో వాళళ్ యిలుల్ చేరుకొనన్ తరువాత నేను లోపలకు వచిచ్ కాఫీ 
తీసుకొని వెళితేగాని వీలు లేదని ఆమె పటుట్పటిట్ంది. అలా ఆరంభమైంది సుందరితో నా పరిచయం.  

అందం అంటే సుందరిదే అందం. ఎంత మంది ఆడపిలల్ల మధయ్ ఉనాన్ గులకరాళళ్ మధయ్ రతన్ంలాగా సుందరి మెరిసిపోతూ ఉండేది. సనన్గా 
రివటలాగా ఉండి, నడుసూత్నన్పుప్డు విలాసంగా ఊగిసలాడే ఆ శరీరం, ముఖం మీద నిరంతరం పర్తయ్క్షమయేయ్ ఆ చిరునవూవ్, గంభీరమైన సౌందరయ్ 
సరసుస్లాల్ కనిపించే ఆ కాటుక కళూళ్, నుదురమీద దోబూచులాడే ముంగురులూ, గడడ్ం మీద కుడి పర్కక్గా ఆ చినన్ పుటుట్మచాచ్, పర్తి కదలికలోనూ, 
విసప్షట్మయేయ్ ఆమె చురుకుదనం __ సుందరిని ఒకసారి చూసిన వాళళ్కు, ఇక జనమ్లో ఆమె మూరిత్ మరుపు రాదు.  

ఆమె భవిషయ్తుత్ను గురించే నేను ఎపుప్డూ ఆలోచిసూత్ ఉండేవాణిణ్. ఇంత అందమైన సుందరికి, ఇంత విజాఞ్న ఖని అయిన సుందరికి ఎటువంటి 
భరత్ లభిసాత్డో కదా అనుకొనేవాణిణ్. సమాంతర రేఖలు అనంతంలో గాని కలువవు అంటారు కొందరు విజుఞ్లు. కాని సుందరి విషయంలో అలా 
కాకూడదనుకుంటూండే వాణిణ్. మేము తరచు కలుసుకుంటూనే ఉనాన్, ఆమె నాతో చనువుగా మాటాల్డుతూనే ఉనాన్, ఆమెను నా భావి భారయ్గా 
ఊహించుకునే ధైరయ్ం మాతర్ం నాకు ఉండేది గాదు. ముందూ వెనుకా ఎవరూ లేని నావంటి నిరాభ్గుయ్డికి అంతటి అదృషట్మా ? ఎకక్డో ఒక చోట సుందరి 
సుఖపడటమే నాకు కావలసింది అనుకునేవాణిణ్.  

ఆమెను వివాహమాడాలనే కోరికను ఎనిన్ సారుల్ మనసుస్నుంచి తుడిచి వేసుకునాన్ తిరిగి, తిరిగి అది పర్తయ్క్షమయేయ్ది. నాలో నేను ఇలా 
ఆలోచించుకొనేవాణిణ్...”తపేప్ముంది? తినన్గా వెళిళ్ సుందరి అనన్యయ్నే అడుగుతాను. ఒక ధరఖాసుత్ పెటుట్కొనన్టుల్గా నా కుటుంబ పరిసిథ్తీ, ఆసిత్పాసుత్ల 
వివరాలూ, నా చదువు సంధయ్లూ, భవిషయ్తుత్ని గురించిన నా ఆలోచనలూ __ అనిన్ సంగతులు దాపరికం లేకుండా ఉనన్ది ఉనన్టుల్ చెపేప్సాత్ను... ‘నా 
ఇషట్ం ఏమీ లేదు, అంతా సుందరి ఇషట్ం’ అంటాడేమో ఆయన, సుందరి అందుకు యిషట్పడుతుందా ? నేనంటే ఇషట్ంలేకపోతే ‘కాఫీ తాగుదాం రం’డంటే 
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నాతో రోజూ కాయ్ంటీనుకు ఎందుకు వసుత్ంది ? ఇదద్రికీ కాల్సులు లేనపుప్డలాల్ కాయ్ంటీనులోనో, కాలేజీ ఆవరణలోనునన్ జువివ్ చెటుట్నీడనో జేరి పిచాచ్పాటీ 
మాటాల్డుతూ గడిపేవాళళ్ం. అనేక పరాయ్యాలు నాతో ఒంటరిగా బీచికి వచిచ్ంది. నేనంటే సుందరికి బహుశః ఇషట్మేనేమో!” 

‘ఒకరోజున ఒక గమమ్తుత్ జరిగింది. కాయ్ంటిన లో కాఫీ తాగుతునాన్ం. సెలవలోల్ వాళళ్ మేనమామగారి ఊరు వెళాళ్లనుకొంటునన్టుట్ మాటల 
సందరభ్ంలో సుందరి అంది. వాళుళ్ చాలా సారుల్ నిషూట్రం వేశారట ! వెళళ్కపోతే కోపం వసుత్ందట ! తన మేనతత్ చాల మంచిదట... ఏమిటేమిటో చెపుప్కు 
పోతూంది. కాని ఒకక్ మాటా నా చెవిని పడలేదు. కొంతసేపయాక ఉనన్టుట్ండి “వాళళ్కు పిలల్లునాన్రా ?” అని పర్శిన్ంచాను.  

“ఆ! నాకనాన్ పెదద్వాడు ఒక కొడుకునాన్డు. ఇపుప్డు అతడు యం.బి. ఆఖరి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు. ఇదద్రు కూతుళుళ్ కూడా ఉనాన్రు. 
వాళుళ్ నాకంటే చినన్వాళుళ్. కాలేజీ చదువులకు వచాచ్రు...” అంది.  

“అయితే మీ అనన్గారికి శర్మలేదనన్మాట...” అనాన్ను.  
ఒకక్ నిముషం ఏమీ సమాధానం చెపప్కుండా ఊరుకొని. తరువాత నా ముఖంలోకి సూటిగా చూసూత్ కిలకిలా నవవ్డం మొదలు పెటిట్ంది.  
“ఎందుకలా నవువ్తావు...” అనాన్ను ఏదో తపుప్చేసినవాడిలా ఖంగారు పడుతూ. ఆమె మళీళ్ నవివ్ంది.  
“నా ముఖంలో తోలుబొమమ్లు ఏమీ ఆడటం లేదే...” అనాన్ను వచీచ్రాని కోపం పర్దరిశ్సూత్. నా హృదయావేగానిన్ కపిప్పుచచ్డానికి పర్యతిన్సూత్.  
పమిటి చెంగు నోటికడడ్ం పెటుట్కొని అలా నవువ్తూనే, ఆ నవువ్తెరలమధయ్ “మీ... ముఖం సంగతి... మీకెటాల్ తెలుసుత్ంది ?.. ఎదురుగా కూరుచ్నన్ 

నాకు తెలుసుత్ంది గాని...” అని అంది సుందరి.  
ఇంక చేసేదేమీ లేక నేనూ నవువ్ ముఖం పెటాట్లని పర్యతిన్ంచాను.  
“మీరు నవావ్లని పర్యతిన్సుత్నన్ సంగతి కూడ మీ ముఖం చెపుతోంది... మీ మనసుస్లో ఏదో గాలిదుమారం చెలరేగుతునన్ సూచనలు మొఖంలో 

సప్షట్ంగా కనబడుతూనే ఉనాన్యి....” అంది సుందరి వసుత్నన్ నవువ్ను ఆపుకొంటూ.  
“ఏమిటి మరీ ఇవావ్ళ ఇలా...” 
“ఏముంది ?... నేను నవువ్తో ఏదో అంటే అబాబ్యిగారు గాబరాపడిపోయారు. మా మేనతత్కు పిలాల్లేరు, పీచూ లేరు. ఇంక తమరు సిథ్మితంగా 

పూరావ్శర్మానికి తిరిగి రావచుచ్...”  
మాంచి సంతోషంగా ఉనన్పుప్డు చూడాలి సుందరిని. అంతకంటే పసిపిలల్ మరి ఉండదు. ఆ గాంభీరయ్మంతా ఎకక్డికి పోతుందో?... నవివ్సుత్ంది. 

కవివ్సుత్ంది. చుటూట్ ఉనన్ లోకానిన్ మరిచిపోయి ఏదో సవ్రగ్లోకపు పొలిమేరలోల్ విహరిసుత్నన్టుల్ కనిప్సుత్ంది.  
‘మళీళ్ నిరాశ. నిసప్ృహ ఆవరించిన క్షణాలోల్ సుందరి అంత వేదాంతం ఎవవ్రూ మాటాల్డరు. అలాంటి సందరభ్ంలో ఆమె మీద నా గౌరవం 

ఎకుక్వ అవడంతో పాటు, ఆమె లోని ఆ నిసప్ృహని తుడిచివేసే శకిత్ నాకు లేకపోయెనే అనే దిగులు ననున్ కాలిచ్ వేసుత్ంది.  
‘నా కుటుంబం సంగతి తెలిసేత్ మాతర్ం ఈ పెళిళ్కి సుందరి ఒపుప్కోదేమో అనే భయం ఒకటి ననున్ నిరంతరం వెంటాడుతూండేది. ననున్ 

నిరాకరించటమేగాక, ఇనాన్ళూళ్ నేను నాటకమాడానని, ననున్ ఎంతగా ఏవగించుకుంటుందో అనిపించేది.’ 
*   *   * 

ఇకక్డిదాకా వచిచ్ హఠాతుత్గా కథ ఆగిపోయింది. తరువాతి కాగితాలు ఎకక్డయినా పోయినాయో, లేక ఆ రఘునాధరావు అంతవరకే రాశాడో 
తెలియదు.  

నా చినన్తనంలోనే అమామ్ నానాన్ చనిపోవటం వలల్ అనన్యయ్, సుందరకక్ ననున్ అతిగారాబంగా పెంచారు. నేను కాలేజీ చదువుకు 
వచిచ్ంతరువాత కూడ వాళుళ్ ననున్ పసివాడుగానే చూసేవాళుళ్. వాళళ్ వాతస్లయ్ం ఒకక్టే నేనెరుగుదును గాని వాళళ్ జీవిత సంపుటాలలోని లోపలి పుటలలో 
ఏమునన్దో నాకేమీ పెదద్గా తెలియదు. వాళళ్ సమసయ్లు, కషట్సుఖాలు నాతో చెపిప్ నా మనసుస్ నొపిప్ంచటం ఇషట్ం లేక అనుకొంటాను.. వాళెళ్పుప్డూ 
సంసార విషయాలు గాని, తమ వయ్కిత్గత విషయాలు గాని నాతో మాటాల్డేవాళుళ్ కాదు.  

ఒక వేళ ఈ పర్ణయ కథలోని నాయిక సుందరి అకేక్నేమో ? కాని అలాంటి పర్ణయఘటట్ం ఆమె జీవితంలో సంభవించి ఉంటే అవివాహితగానే 
ఆమె చనిపోవటం ఎందుకు జరుగుతుంది ? ఆ రఘునాధరావయినా పెదద్ చదువు చదివినవాడే కదా ! సుందరకక్ యిషట్పడితే ఎంత కటన్మైనా పోసి 
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అనన్యయ్ ఆమెకు వివాహం చేయకుండా ఉంటాడా ? అంతా చితర్ంగా ఉంది. అనిన్ ఏళళ్ వరకూ సుందరి అకక్ వివాహం విషయంలో అనన్యయ్ 
ఆలోచించక పోవటంలో అనన్యయ్ ఉదేద్శయ్మేమిటి ? 

ఇలాంటి పర్శన్లు మనసుస్లోకి రాకుండానే ఉండాలిగాని వచిచ్న తరువాత వాటికి జవాబులు దొరికేవరకూ మనసుస్కు సిథ్మితం ఉండదు. ఈ 
సారి అనన్యయ్ మదార్సు వచిచ్నపుప్డు ధైరయ్ంగా అనన్యయ్నడిగి కుటుంబానికి సంబంధించిన సంగతులనీన్ వివరంగా తెలుసుకోవాలని 
నిశచ్యించుకునాన్ను.  

తరువాత వారం రోజులకే ఏదో ఆఫీసు పనిమీద అనన్యయ్ మదార్సు వచాచ్డు. ఎపుప్డూ ఉలాల్సంగా నవువ్తూ పేలుతూ ఉండే నాలో ఏదో మారుప్ 
అనన్యయ్కు కనిపించినటుల్ంది. ఆ రాతిర్ భోజనాలు చేసి గదికి చేరుకొనన్ తరువాత “ఏమిటి చినన్బాబూ ! ఏదో దీరాఘ్లోచనలో పడినటుల్ అదోలా వునాన్వు 
ఈసారి...” అనాన్డు అనన్యయ్. నేను అనుకోని పర్శన్ అది. ఎంత ధైరయ్ం కూడదీసుకొనాన్ ఆయనకు నేను ఏమీ సమాధానం చెపప్లేక పోయాను. తరువాత 
నా డార్యరులో భదర్ంగా ఉంచిన రఘునాధరావు పర్ణయగాథ తాలుకు కాగితాలు తీసి అనన్యయ్ చేతికి ఇచాచ్ను. “ఏమిటివి?” అంటూ జేబులోంచి 
కళళ్జోడు తీసి పెటుట్కొని అనన్యయ్ ఆ కాగితాలు అదయ్ంతం చదివాడు.  

చదవటం పూరత్యిన తరువాత ఇదద్రం కొంత సేపు మౌనంగా ఉండిపోయాం. అనన్యయ్ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరగటం, నేనెకక్డ చూసిపోతానో అని, 
అతి పర్యతన్ం మీద ఆయన ఆపుచేసికోవటం నేను గమనించాను.  

ఒకసారి గొంతుక సవరించుకొని “అవును చినన్బాబూ ! నీ అనుమానం సరి అయిందే. ఈ కథలో సుందరి మన సుందరే బాబూ! రఘూ, 
సుందరీ ఒక కాలేజీలోనే చదువుకుంటూ ఉండేవాళుళ్. సుందరికి కూడా అతడంటే చాలా ఇషట్ం. ఆ మాట ఎపుప్డూ నాతో ఎదురుగా సుందరి 
అనకపోయినా అనేక పరిసిథ్తులను బటిట్ నేనే సవ్యంగా ఆ విషయం తెలుసుకొనాన్ను అదంతా ఒక కథలాగే జరిగిపోయింది చినన్బాబూ ! ఈ గొడవలనీన్ 
నీకు ఎపుప్డూ తెలియకుండా ఉంటేనే బాగుంటుందనుకొనాన్ను గాని ఇంతవరకూ వచిచ్న తరువాత యిక నీ దగగ్ర ఏ సంగతీ దాచలేను...” అంటూ 
అనన్యయ్ టవలుతో కళుళ్ వతుత్కొనాన్డు.  

“ఇదద్రూ... ఇషట్పడడ్పుప్డు మరి... రఘుతో సుందరి అకక్ వివాహం ఎందుకు జరుగలేదు అనన్యాయ్...” ధైరయ్ం అంతా కూడ తీసుకొని అనన్యయ్ను 
అడిగాను.  

ఏదయినా సంగతి, కళళ్కు కటిట్నటుల్ అంత చకక్గా అనన్యయ్ చెపప్గలడని ఆ రోజు వరకూ నాకు తెలియదు. మధయ్ మధయ్లో, నా మనసుస్లో 
తలెతుత్తునన్ సందేహాలనీన్ ఆయన ఎలా పసిగటేట్వాడో, ఎపప్టికపుప్డు నేను అడకుక్ండానే నా సందేహాలు తీరిపోతూ ఉండేవి. ఒక కాలు పైకి పెటిట్ కురీచ్లో 
ముందుకు వంగి కూరొచ్ని, సిగరెటుట్ కాలుచ్కొంటూ ఆ రోజున ఆ సంగతులనీన్ చెపిప్న అనన్యయ్ మూరిత్ నాకెనన్టికీ మరుపు రాదు.  

*   *   * 
“సుందరిని ఒక ఇంటిదానిన్ చేయలేక పోతునాన్నే అని నేను ఎంత బాధపడేవాణోణ్ ఆ భగవంతుడికే తెలుసు బాబూ! కాని యీ పాపిషిట్ చేతులతో 

ఆమెకు అంతయ్కిర్యలైనా చేసె భాగాయ్నికి నేను నోచుకోలేదు.  
“రోజూ, నేనే, సుందరిని వెంటపెటుట్కొని బీచికి తీసికెడుతూ ఉండేవాణిణ్. కాని ఆమె కాలేజీలో పై తరగతులోల్కి వచిచ్న తరువాత “తోటి” 

సేన్హితులెవరైనా కనిపిసేత్ మాటాల్డటానికి వీలు లేకుండా నేనెందుకు ఆమె వెంట ? అని తరచు ఏదో వంక చెపిప్ ఆమె వెంట వెళళ్టం మానేసేవాణిణ్. 
అలాంటి ఒక సందరభ్ంలోనే రఘుతో ఆమెకు పరిచయం అయిందనన్ మాట. వాళళ్ సేన్హం బాగా ముదిరేవరకూ ఆ విషయం నేను గురిత్ంచలేక పోయాను. 
సుందరికి అతని మీద పేర్మ ఉనన్టుల్ చూచాయగా నాకు అరధ్ం కాగానే ఆ రఘు కుటుంబం మంచి చెడడ్లు విచారించాను.  

“అతడొక దురదృషట్ వంతుడు. పుటట్డం అయితే ఉనన్త కుటుంబంలోనే పుటాట్డు. కాని అతని పుటుట్క గురించి అనేక విధాలుగా చెపుప్కొంటూ 
ఉంటారు. వాళళ్ నానన్కు రెండు పెళిళ్ళుళ్. మొదటి సంబంధానికి పది, పదిహేనేళళ్ కొడుకునాన్ బంధువుల పోర్దబ్లంవలల్, ఆయన మరల పెళిళ్ 
చేసుకొనాన్డు. ఆ రెండవ భారయ్ కూడా మంచి కుటుంబం లోనుంచే వచిచ్ంది. కాని ఆమె దురదృషట్వశాతుత్ పెళళ్యిన సంవతస్రానికే గుండె జబుబ్తో భరత్ 
హఠాతుత్గా చనిపోయాడు. తరావ్త ఆమె పుటిట్ంటికి పోకుండా ఆసిత్ పాసుత్లు చూసుకుంటూ ఆ సవతి కొడుకుని చదివిసూత్ అకక్డే ఉండిపోయింది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               e÷]Ã    2019  

   7 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

“కొడుకుని హైసూక్లు చదువు పూరత్యిన తరావ్త కాలేజీ చదువుకు పటన్ం పంపించింది. ఒకసారి శలవలకి ఇంటికి వసూత్ అతడు తనతో పాటు 
తన సేన్హితుణిణ్ ఒకణిణ్ వెంటపెటుట్కు వచాచ్డు. వాళుళ్ వచిచ్న రెండు మూడు రోజులకే ఆ సవతి కొడుకు సవ్ంత మేనమామకు పార్ణం మీదికి వచిచ్ందనీ, 
మెనలుల్ణిణ్ చూడాలంటునాన్డనీ కబురు వచిచ్ంది. సేన్హితుణిణ్ కూడ తన మేనమామగారి ఇంటికి తీసుకువెళళ్టం ఎందుకని అతణిణ్ యికక్డే వదలి ఆ 
అబాబ్యి ఒకక్డే బయలేద్రి వెళాళ్డు. అతడు వెళిళ్న రోజునే మేనమామ చనిపోవడంతో మళీళ్ పది రోజులదాకా అతడు రాలేకపోయాడు.  

“ఆ పదిరోజులోల్నూ అది ఎలా జరిగిందో తెలియదుగాని పటన్ంనుంచి వచిచ్న ఆ అబాబ్యితో ఆమెకు సంబంధం ఏరప్డింది. ఆ అవినీతికరమైన 
సంబంధానికి ఫలితంగా పుటిట్నవాడే ఈ రఘు.” 

“సేన్హితుడుగా వచిచ్న ఆ అబాబ్యి ఎంత దోర్హానికి తలపెటాట్డు” అనాన్ను నేను ఆవేశంగా.  
జీవితం తిరగవేసి బోరల్ వేసి చూసిన పరమవేదాంతిలాగ ఒకక్ నవువ్ నవివ్ అనన్యయ్ “అలా ఆవేశపడతావేం చినన్ బాబూ ! మనుషయ్ జీవితం 

చాలా చితర్మైంది. పరిసిథ్తుల చేతులోల్ కీలు బొమమ్లు మనుషుయ్లంతాను. మంచి చెడడ్లూ, ధరామ్ధరామ్లూ నిరణ్యించడం అంత తేలిక కాదు చినన్ బాబూ ! 
ఆ అబాబ్యి ననవలిస్న పనేమునన్ది చెపుప్ ? అభం శుభం తెలియని వయసుస్ అతనిది. నడియౌవనంలో వైధవయ్ కషాట్నికి గురి అయిన నిరాభ్గుయ్రాలే అతని 
చేత ఆ తపుప్ చేయించి ఉండవచుచ్. ఒక విధంగా చూసేత్ ఆమె పర్వరత్నను ఖండించలేము. అతడిని చూసేటపప్టికి ఆమెలో నిదార్ణువై ఉనన్ కోరిక 
బలవంతాన అణచిపెటుట్కొనన్ కోరిక ఆమెనలా పిచిచ్ దానిని చేసుండవచుచ్ .. ఆమెకు అలాంటి బాలయ్ సేన్హితుడొకడుండి వుండవచుచ్... ఆమెలో ఆనాడు 
అతడిన్ వివాహమాడాలనే కోరికుండవచుచ్... వాళిళ్దద్రకు బాలయ్ంలోనే అలాంటి అనుబంధ సంబంధాలునన్వేమో.. ఆ కురర్వాడిలో తన మొదట సేన్హితుణిణ్ 
చూచి ఆమె ఆవేశపడి ఉండవచుచ్... అలాంటి విచితర్ పరిసిథ్తి ఏరప్డి ఉండకపోతే ఆమె కూడా జీవితాంతం పవితర్ంగానే బర్తికి సంఘం చేత సెబాష 
అనిపించుకొనేదేమో ! మన హిందూ సంఘంలో ఎనిన్ మంచి గుణాలునాన్ ఒక సంగతి మాతర్ం నేను హరిష్ంచలేను. వయ్కుత్ల అవసరాలను ఎంతమాతర్ం 
పటిట్ంచుకోకుండా సంఘం కోసమే పర్తి వయ్కీత్ బర్తకాలని ఆదేశిసుత్ంది మన హిందూ సంఘం...” అనాన్డు.  

కొంతసేపు మౌనంగా ఊరుకొని మళీళ్ అనన్యయ్ చెపప్టం సాగించాడు.  
“తరువాత కొనాన్ళళ్కు పాపం ఆ కురర్వాడు తాను చేసిన పని మహాఘోరంగా భావించి ఆతమ్హతయ్ చేసుకొనాన్డట... ఇక ఆ తలిల్ సంగతి... 

అడడ్మైన వాళూళ్ గరభ్సార్వం చేయించుకోమని ఆమెకు సలహా యిచాచ్రట... అలా చేసాత్ం, ఇలా చేసాత్ం అని బెదిరించారట కూడానూ... కాని ఆ అబాబ్యి 
ఆతమ్హతయ్ సంగతి వినన్ తరావ్త ఆమె పూరిత్గా మొండికెతిత్ంది... ఆ అబాబ్యి వంశాంకురానిన్ లోకంలోకి రాకుండా నిరోధించే హకుక్ తనకు లేదని 
తీరామ్నించుకొంది. ఆసిత్లో తన వాటా అముమ్కొని సొముమ్ చేసుకొని, ఆ ఊరునుంచి వెళిళ్పోయింది. ఆ తరువాత పటన్ంలో ఆమె ఆసప్తిర్లో పర్సవించి 
చనిపోయిందనీ, ఆమె భరత్ మితుర్డయిన ఒక డాకట్రు ఆమె సవతి కొడుకుతో కూడ సంపర్దించి ఆ శిశువు సంరక్షణ బాధయ్త తాను వహించాడనీ, ఆయనే 
రఘుని పెంచి పెదద్ చేసి అతని ఆసిత్ అతనికి వపప్చెపాప్డనీ అంటారు.” 

*   *   * 
అపప్టికే బాగా పొదుద్ పోయింది. పొర్దుద్టి నుంచీ టౌనులో తిరిగి, తిరిగి అలసిపోయాడేమో అనన్యయ్ ఆవులించడం మొదలు పెటాట్డు. 

ఆరిపోయిన సిగరెటుట్ను పారవేసి “నిదద్ర వసోత్ంది చినన్బాబు, నీకు యింకా చాలా సంగతులు చెపాప్లి. రేపు మాటాల్డుకొందాం...” అనాన్డు అనన్యయ్ 
ఎంతో బడలికగా.  

పడుకోగానే గాఢమైన నిదర్పటేట్సింది అనన్యయ్కు. ఎనెన్నోన్ అగిన్పరవ్తాలు హృదయంలో పెటుట్కొని చీకూ చింతా లేకుండా అనన్యయ్ ఎలా 
బర్తుకగలుగ్తునాన్డో, నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది.  

లైటు తీసేసి ఈజీచైర లో వెనున్ వాలిచ్ కిటికీలోనుంచి కనిపిసుత్నన్ అరధ్చందుర్డు కేసి చూసూత్ ఏవేవో ఆలోచనలోల్ పడాడ్ను.  
మా అనన్యయ్ చదువు సంధయ్లు ఎలా సాగిందీ నాకు బాగా తెలీదు. చదువు పూరిత్ కాగానే ఉదోయ్గంలో చేరి సుందరి అకక్ను తనదగగ్రే ఉంచుకొని, 

కాలేజీలో చదివిసూత్ ఉండేవాడు. ఆ రోజులోల్ మా అనన్యయ్కు పెళిళ్ సంబంధాలు చాలా వచేచ్వి. మిగిలిన సంబంధాలు అనీన్ కాదని చివరకు మా వదినతో 
మా అనన్యయ్ పెళిళ్ నిశచ్యమైనపుప్డు చాలా మంది చాల రకాలుగా చెపుప్కొనాన్రు. ఆ రోజులోల్ మా అకక్ కూడా ఒకసారి చాటుగా ఏడుసూత్ ఉండడం 
నేను చూశాను. అనన్యయ్ అయినా అంత సంతోషంగా ఉనన్టుల్ కనిపించలేదు.  
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మా వదిన తండిర్ గారు ఒక తరానికి పూరిత్గా సరిపోయేటంత ఆసిత్ సంపాదించి చనిపోయాడు. ఇదద్రే ఇదద్రు ఆడపిలల్లు. అంతా బాగానేవుంది, 
కాని మా వదిన తండిర్ వాళళ్మమ్ను ఉంచుకొనాన్డట; పెళిళ్ చేసికోలేదట. పోతూ పోతూ ఆసిత్ అంతా ఆమెకూ, పిలల్లకూ రాసి యిచాచ్డట ! 

ఒకొక్కక్పుప్డు డబుబ్ ఎనిన్ అవగుణాలనయినా కపిప్ పెటట్గలదు. మా వదిన ఆకక్గారి పేరు చెపితే ఆ వాడకటుట్కే హడలు. మా వదినను గురించి 
కూడ చాలా పుకారుల్నాన్యి. పెళిళ్కాక ముందే కాలేజీలో చదువుకొంటునన్ రోజులోల్నే ఒకసారి ఎవరితోనో లేచిపోయిందట... అంతే గాదు. ఒకటి రెండు 
గరభ్సార్వాలు కూడా జరిగాయంటారు. ఆ రోజులోల్ మా ఊళోళ్ ఎకక్డ చూసినా మా అనన్యయ్ పెళిళ్ని గురించే చరచ్. మా వదిన తలిల్కీ మా బాబాయికి 
సంబంధం ఉందని కూడ ఎవరో అనగా వినాన్ను.  

ధరమ్రాజులాంటివాడు అనన్యయ్, బాబాయి వచిచ్ మెడలు వంచటం చేత, చేసేదిలేక ఆ పెళిళ్కి ఒపుప్కొనాన్డు. వదినతో సహా అనన్యయ్ పటన్ంలో 
కాపురం పెటిట్న తరావ్త కూడ వదిన తన సేవ్చాఛ్ సంచారాలకు సవ్సిత్ చెపప్లేదు. ఎనోన్సారుల్ అనన్యయ్ మందలించినా లాభంలేక పోయింది. చివరకు చెయియ్ 
చేసి కొనేటంతటి వరకూ కూడా వచిచ్ంది. “నా ఇషట్ం, నువెవ్వరివి నాకడుడ్రావటానికి ? నీ మోచేతి నీళుళ్ నేనేమీ తాగటం లేదుగదా... నువువ్ చెపిప్నటట్లాల్ 
వంటింటి కుందేలుగా పడిఉండటానికి” అంటూ ఎదురు తిరిగి మొరాయించేది. అలాంటి సంసార జంజాటంలో పడడ్ అనన్యయ్కు ఏమాతర్ం మనశాశ్ంతి 
లేకుండా పోయింది.  

వదినకు సుందరి అకక్తో పడేది గాదు. అందుకే తపప్నిసరిగా అనన్యయ్ అకక్యయ్ను హాషట్లులో చేరిపించవలసి వచిచ్ంది. కాని హాషట్లులో చేరి 
సంవతస్రం తిరుగక మునుపే అకక్యయ్కు పర్మాదకరంగా జబుబ్ చేసింది. దాంతో హాషట్లు మానిపించి అకక్ను యింటికి తీసుకొచాచ్డు అనన్యయ్. ఆ 
రోజున నానా హంగామా చేసి అందరినీ ధికక్రించి తన తాలూకూ పూచిక పులల్ సొమమ్నాన్ వదలిపెటట్కుండా అంతా కటుట్కొని పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది 
వదిన. అంతే ! సుందరకక్ చనిపోయిన తరువాత కాని మళీళ్ ఆమె కాపురానికి తిరిగి రాలేదు. ఆ తరువాత అనన్యయ్ను మరొక చోటుకు బదిలీ చేసారు.  

అనన్యయ్, వదినా, ఇపప్టికీ సరిగా మాటాల్డుకోరనీ ఎవరిదోవ వారిదేననీ అంటూ వుంటారు. ‘విడకులిచిచ్ మరో పెళిళ్ చేసుకోరాదా’ అని 
అనన్యయ్కు సలహా చెపిప్న వాళుళ్ కూడ ఉనాన్రు. కాని మొదటి నుంచీ అనన్యయ్ తతవ్మే వేరు. సంఘం కోసం, పదిమందీ మెచుచ్కోవటం కోసం తన 
సవ్ంత సుఖానిన్ తాయ్గం చేయటమే ఆయన లక్షయ్ంగా పెటుట్కొనాన్డు.  

సుందరి అకక్నాన్, నేననాన్, అనన్యయ్కు పంచ పార్ణాలు. మా యిదద్రి సుఖం కోసమే ఆయన బర్తుకుతునాన్డా అనిపించేది. అకక్ చనిపోయిన 
కొతత్లో ఒక సందరభ్ంలో ఆయన నాకు ఉతత్రం వార్సూత్ “మీరిదద్రూ నాకు రెండు కళుళ్ అనుకొనాన్ను బాబూ! ఇపుప్డు ఒక కనున్ గుర్డిడ్ది చేశాడు 
భగవంతుడు. ఇక నా బర్తుకూ, నా ఆశా అంతా రెండోకనున్మీదే ఆధారపడి ఉంది... మనసుస్లో ఎలాంటి సంకోచం పెటుట్కోకుండా, ఎం కావాలనాన్ 
ననున్ అడుగు బాబూ...” అంటూ ఎంతో యిదిగా ఏదేదో వార్శాడు.  

ఈ ఆలోచనలతో ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో ఆ ఈజీ చైర లో పడుకొని అలానే నిదర్పోయాను.  
*   *   * 

మరాన్డు రాతిర్ మళీళ్ అనన్యేయ్ ఆ పర్సాత్వన తెచాచ్డు.  
“నీ మనసుస్లో బాధిసుత్నన్ పర్శన్ నాకు తెలుస్ బాబూ ! రఘుతో సుందరకక్ వివాహం జరిగి ఉంటే ఆమె బర్తికేదేమోనని నీ ఆశ. కాని రఘుతో 

ఆమె వివాహం జరకుక్ండా నేను ఎందుకు కాలయాపన చేశానో నాకూ, ఆ భగవంతుడికీ మాతర్మే తెలుసు. నా హృదయానిన్ దహించి వేసుత్నన్ ఆ 
అగిన్పరవ్తానిన్ ఏం చేసుకోవాలో నాకు తెలియక చివరికి పార్ణంకంటె ఎకుక్వయిన నా సుందరినే దానికి బలిచేశాను బాబూ!” 

అనన్యయ్ ముఖంలో కనిప్ంచిన ఆవేదన చూసి నేను భరించలేకపోయాను. ఏది మరిచిపోవాలనుకుంటునాన్డో దానేన్ కుళళ్గించి అనవసరంగా 
ఆయనకు మనసాత్పం కలిగించానని ఎంతో బాధపడాడ్ను. పర్సంగం మరోవేపుకు మళిళ్ంచాలనే ఉదేద్శయ్ంతో “అది కాదనన్యాయ్... పై చదువులకని 
ఒంటరిగా సుందరకక్ను అమెరికా పంపించకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో” అనాన్ను.  

అనన్యయ్ కొంచెం తేరుకొని మళీళ్ చెపప్సాగాడు... “యం.యస సి. లో సుందరి ఫసుట్ కాల్సులో పరీక్షకాగానే, వాళళ్ కాలేజీలోనే దానికి ఉదోయ్గం 
రావటం. దాని మనసుస్ నొపిప్ంచటం యిషట్ంలేక దానికి నేను అంగీకరించటం నీకు తెలుసు. ఢిలీల్ యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం అయి రఘు ఢిలీల్ 
వెళిళ్పోయినపప్టినుండి సుందరి పర్వరత్నలో ఒక విధమైన మారుప్ వచిచ్ంది. కొనాన్ళుళ్ పోతేగాని ఆమె మనసుస్ సిథ్మితపడదనీ, అంతవరకూ ఆమె దగగ్ర 
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వివాహ పర్సాత్వన తేకూడదనీ నేను ఊరుకునాన్ను. వాళూళ్ వీళూళ్ ఎపుప్డయినా మాటవరసకు పెళిళ్ పర్సాత్వన తెచిచ్నపుప్డలాల్ సుందరి చికాకు పడుతూ 
ఉండటం నేను గమనించాను.  

సుందరి ఎపుప్డూ ఉదోయ్గాలను గురించీ, ఇంకా పై చదువులిన్ గురించే ఆలోచిసూత్ండేది ఆ రోజులోల్. నాకు తెలియకుండా ఎపుప్డూ అమెరికాకు 
అపల్యి చేసిందో ఏమో, చికాగో యూనివరిస్టీ నుంచి అనుకోకుండా ఆమెకు సాక్లర షిప వచిచ్ంది. ఇక వాళళ్ పొర్ఫెసరూ వగైరా అందరూ వచిచ్ ననున్ 
మెడలు విరిచారు. అలాంటి అవకాశం ఎవరికోగాని రాదనీ, ఆమె ఉజజ్వ్ల భవిషయ్తుత్కు నేను అడుడ్నుంచోటం భావయ్ం కాదనీ వాదించారు. నేను ఆ 
పర్యాణానికి ఒపుప్కోనేమో అనే ఆందోళన సుందరి ముఖంలో నేను చూడలేకపోయాను. ఆ అవకాశం తీసుకొని బాబాయి నామీద కతుత్లు దూయటానికి 
సిదధ్పడాడ్ లక్షయ్ం చేయకుండా సుందరి కోసం, సుందరి మనసస్ంతృపిత్ కోసం అయిషట్ంగానే అయినా ఆ పర్యాణానికి నేను అంగీకరించవలసి వచిచ్ంది. 
ఏమో ! నువవ్నన్టుట్ అమెరికా పంపకుండా ఉంటే మన సుందరి మనకు దకేక్దేమో !...” 

మళీళ్ అనన్యయ్ గొంతు గాదగ్దికమైంది. ఆయనకు బాధ కలిగించే పర్సాత్వన తపిప్ంచాలనుకొని కూడా మళీళ్ ఆ పర్సాత్వన తెచాచ్నే అని 
కించపడాడ్ను.  

“నేను చాలా సారుల్ నినున్ అడగాలనుకొనాన్ను అనన్యాయ్... బాబాయి మన మీద కతుత్లు నూరుతుంటే మనం అధమాధములాల్గ పడి 
ఉండవలసిన అవసరం ఏమొచిచ్ందీ అని... ఆయన చేతిలోనుంచి మన ఆసిత్ మనం లాకొక్ని ఆయన జోలీ లేకుండా మన మానాన మనం బర్తకవచుచ్ 
కదా...” అనాన్ను.  

ఈ సారి నా పర్యతన్ం ఫలించింది. బాబాయి సంగతి ఎతేత్టపప్టికి అనన్యయ్ కళుళ్ ఎరర్పడాడ్యి. ఒకసారి గొంతుక సవరించుకుని మరల 
చెపప్టం పార్రంభించాడు.  

“బాబాయి సంగతి నీకు తెలియదు__ చినన్ బాబు! ఆయన పయోముఖ విషకుంభం. మనం ఎనన్టికీ ఆయన గుపిప్టోల్ంచి తపిప్ంచుకొనిపోయే 
వీలు లేకుండా ఆయన చేసుకొంటునాన్డు. చనిపోయేముందర అమమ్ ననున్ దగగ్రకు పిలిచి “ముళళ్మీద వేసిన గుడడ్ జాగర్తత్గా తీసికోవాలి పెదద్ బాబు...” 
అని చెపిప్ంది. తరావ్త కొనాన్ళళ్కు గాని అమమ్ అనన్మాటలు పూరిత్గా నాకు అరథ్ం కాలేదు. 

“నానన్, బాబాయి, అతాత్ అంతా కలిసి ఉమమ్డి కాపురంగా ఉంటునన్ రోజులు నాకు కొంచెం జాఞ్పకం. మన మేనతత్కు చినన్తనంలోనే 
పెళళ్యింది. కూతురు పుటిట్న తరావ్త క్షయవాయ్ధితో ఆమె భరత్ చనిపోయాడు. కుటుంబంలో క్షయ ఉందనే వాదు వలల్ కొంతా, అతత్ నోరుకు జడిసి కొంతా 
ఆమె కూతురికి సంబంధాలు రాలేదు. అపుప్డు చెలెల్లిమీద ఉండే పేర్మతో నానన్ బాబాయిని భయపెటీట్, బర్తిమాలీ ఎలాగో ఆమె కూతురిన్ పెళిళ్ 
చేసుకునేందుకు ఆయనను ఒపిప్ంచాడు. కూతురితో పాటు ఆమె కూడ వచిచ్ మన యింటోల్నే తిషఠ్వేసింది. ఆ పెళిళ్ జరిగిన దగగ్ర నుంచీ, బాబాయి, అతత్ 
లాలోచీ అయాయ్రు. నానన్ నోరులేని వాడవటంతో సంసారం గుటుట్మటల్నీన్ వాళుళ్ చేజికిక్ంచుకొని, ఆ రోజు నుంచి యీ రోజు దాకా మనందరీన్ తమ 
చేతులోల్ కీలు బొమమ్లు చేసి ఆడిసుత్నాన్రు బాబూ ! 

“ఎంత డబుబ్ ఉనన్దో ఎవవ్రికీ తెలియదు. ఊళోళ్ మాతర్ం చాల సంపనన్ కుటుంబం అనీ, అయినా కాకికి కూడా చెయియ్ రాలచ్ని మనుషుయ్లమనీ 
అంతా అనుకుంటారు. మనం గటిట్గా నిలదీసి అడిగితే సునాన్కి సునాన్ హళిళ్కి హళీళ్ లెకక్ తేలిచ్ మనకి చిపాప్ కరార్ చేతికీయగల శకిత్ ఉంది బాబాయికి. 

“బాబాయి ఎంత ఘటికుడో అరథ్ం కావటానికి ఒక చినన్ సంఘటన చెపుతా చూడు. ఆయన నా వివాహం ఎలా జరిపించాడో అదంతా ఒక 
పెదద్గాధ. అదలా ఉంచు, బాబాయి గారి అలుల్డు నీకు తెలుస్గదా ! అతడు మనిషో పశువో చెపప్టం కషట్ం. అతడికి లేని దురలవాటు అంటూ లేదు. 
తాగుడూ, జూదం, వయ్భిచారం __ అనిన్ అవలక్షణాలూ ఉనాన్యి. మన అతత్నీ, బాబాయినీ కొనాన్ళుళ్ గజగజలాడించాడు. అతను అనన్మాట కాదంటే 
చేయి చేసుకొనటానికి కూడా సందేహించేవాడు కాదు. పులిలాగ అందరీన్ భయపెటేట్ బాబాయి అతని దగగ్ర పిలిల్ అయిపోయాడు. చంపుతాడేమోనని 
బయమేమో ! అంతే. అలాంటి వాళుళ్ అలాగే భయపడుతూ ఉంటారు.  

చివరికి చితర్ం ఏమిటంటే _ అలాంటి వాణిణ్ కూడా బాబాయి తన చెపుప్ కిర్ంద తేలు లాగ పడి ఉండేటుట్ చేసుకో గలిగాడు. చెడు తిరుగుళుళ్ వలల్ 
అతగాడి ఖరుచ్లు అపుప్లు కూడ పెరిగిపోయాయి. మారావ్డీ నోటీసు ఇచాచ్డు. ఆ అవకాశం తీసుకొని, నేరుప్గా బాబాయి అతని ఆసిత్ అంతా కూతురి పేర 
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రాయించి ఆ మారావ్డీ అపుప్ తీరాచ్డు. ఎంత ఓపిగాగ్ బాబాయి అలాంటి అవకాశం కోసం ఎదురు చూశాడో తెలుసుకుంటే, బాబాయి ఎంత నేరప్రో అరథ్ం 
అవుతుంది. ఇపుప్డతను కోరలు తీసిన పాము. బాబాయి ఎంత చెబితే అంత.” 

ఆ తరువాత కొంతసేపు ఎవరి ఆలోచనలోల్ వాళళ్ం పడి నిశశ్బద్ంగా ఉండి పోయాం. కాసేపటికి అనన్యేయ్ సుందరకక్ను గూరిచ్ చెపప్ మొదలు 
పెటాట్డు.  

“అమెరికాలో సుందరి జీవితం సంతోషంగానే గడిచింది చినన్బాబూ ! వారం, వారం నాకు ఉతత్రాలు రాసూత్ వుండేది. అకక్డ తన సేన్హితులిన్ 
గురించీ, తన పొర్ఫెసరు తనంటే ఎంత అభిమానం చూపెడుతూ ఉందీ, తన చదువు ఎంత సంతోషంగా సాగుతునన్దీ అంతా వివరంగా వార్సూత్ ఉండేది.  

“ఒకసారి ఒక చితర్మైన ఉతత్రం వచిచ్ంది. తన రూంమేటు ఒక అమామ్యి ఉందట. చాలా మంచిదట, చాలా అందంగా నిరాడంబరంగా 
ఉంటుందట. కాని ఆ అమామ్యి ఆరోగయ్మే అంతంత మాతర్ం. ఒకసారి ఏదో జబుబ్ చేసినపుప్డు, ఇంక కొనిన్ సంవతస్రాలకంటే ఎకుక్వ కాలం ఆ 
అమామ్యి బర్తకదని డాకట్రుల్ అనాన్రట. ఆ సంగతి ఆ అమామ్యికి తెలియకుండా బంధువులు దాచి పెటాట్రు. ఆ అమామ్యికి దూరపు బంధువు ఒకామె ఏదో 
మాటల సందరభ్ంలో సుందరితో ఆ మాట చెపిప్ందట. “ఆ అమామ్యికి ఆ విషయం తెలిసేత్ ఎలా కుమిలిపోతుందో అనన్యాయ్” అంటూ, పిచిచ్ తలిల్ ! 
సుందరి ఎంతో గాభరా పడిపోతూ ఉతత్రం వార్సింది. ఆ ఉతత్రం ఎనాన్ళోళ్ ననున్ కలచి వేచింది.” 

*   *   * 
మళీళ్ అనన్యయ్ ముఖం మీద విషాద మేఘాలు ముసురుకోడం గురిత్ంచాను. పైకి ఎంతో గంభీరంగా పెదద్ పులిలా కనిప్ంచినా నిజానికి అనన్యయ్ 

హృదయం బహు సునిన్తమైంది. సుందరకక్ జీవితం విషయంలో ఆయన ఏదో దాసుత్నాన్డని ఉనాన్ ఏమాటంటే అనన్యయ్ మనసుస్ ఇంకా బాధపడుతుందో 
అని భయపడి, ఊపిరి బిగపటిట్ కూరుచ్నాన్ను. ఆ రోజున అనన్యయ్ ధోరణి చూసేత్ ఎలాగూ ఆయన తన మనసుస్లోని రహసాయ్లనీన్ నాకు చెపిప్ వేయటానికే 
పూనుకొనన్టుల్ కనిపించింది. ఇంతలో నేను తొందరపడటం దేనికని ఊరుకునాన్ను.  

కాసెపు మౌనంగా ఉండి నాకు కనబడకుండా పకక్కు తిరిగి కళుళ్ వతుత్కొని కొంచెం సిథ్మిత పడిన తరావ్త మళీళ్ అనన్యేయ్ చెపప్టం సాగించాడు.  
“సుందరి అమెరికాలో ఉండగా బాబాయి ఒక చితర్ం చేశాడు. నాతో మాట మాతర్ం కూడా అనకుండా సుందరికి ఒక పెదద్ ఉతత్రం వార్సాడు. 

సుందరికి ఓ వరుణిణ్ నిరణ్యించి, ఆ వరుణేణ్ తపప్క చేసుకోవలసిందని ఉపదేశిసూత్ వార్సిన ఉతత్రం అది. ఆ వరుడు కూడ అపుప్డు అమెరికాలోనే ఇంకో 
యూనివరిస్టీలో ఏదో పెదద్ చదువు చదువుతునాన్డు. ఏదో పనిమీద అతడు సుందరి చదువుతునన్ యూనివరిస్టీకి రాబోతునాన్డనీ అతడిన్ కలుసుకొని 
మాటాల్డి వివాహానికి అంగీకారం తెలియ జేసేత్ మిగిలిన ఏరాప్టల్నీన్ తను చేసాత్ననీ వార్శాడు.  

“ఆ వరుడు ఎవరో కాదు. మన అమమ్కు ఒక అనన్గారు ఉండేవాడని నీవు వినే ఉంటావు. నాకే ఆయన సరిగా గురుత్ లేరు. పెళళ్యిన తరావ్త 
ఆయనకొక కొడుకు పుటట్డం, వాడు పుటిట్న పది పదిహేను రోజులలోకే ఆయన చనిపోవటం జరిగింది. తరావ్త కొదిద్ రోజులకే ఆయన భారయ్ అరధ్రాతిర్కి, 
అరధ్రాతిర్ ఎవరీన్ తీసుకొని లేచి పోయిందట. ఆనాటి నుంచీ వాళళ్తో మన కుటుంబానికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు. కాని కురర్వాడు పెదద్వాడైన 
తరువాత, వాడు మాతర్ం అపుప్డపుప్డు వచిచ్పోతూ ఉండేవాడు. నేనూ వాడిని ఒకటి రెండు సారుల్ చూసిన గురుత్. నాకంటే ఒక ఏడాది చినన్వాడు. ఇపుప్డు 
మన బాబాయి సుందరికి వార్సిన వరుడు వాడే.  

“చికాగోలో అతడిన్ కలుస్కొనన్ తరువాత సుందరి అదంతా ఒక పెదద్ కథగా నాకు ఉతత్రం వార్సింది. చదువులకోసం అమెరికా వెళిళ్న మన 
దేశసుథ్లు చాలమంది చాల దారుణంగా పర్వరిత్సూత్ ఉంటారట. తమకు పెళిళ్ అయి. బిడాడ్, పాపా, ఉనాన్, పెళిళ్ కానటుట్ నటిసాత్రట. ఇకక్డ మధయ్తరగతి 
కుటుంబాలకు చెందిన వాళళ్యినా, తాము జమిందారులమనీ, మహా సంపనున్లమనీ గపాప్లు చెబుతారట. అలా చెపిప్ అమెరికన ఆడపిలల్లకు ఆశలు 
కలిప్ంచి మోస పుచుచ్తారట. మన దేశానికి కొనిన్ వేల మైళళ్ దూరంలో ఉనాన్. మనం అంతా ఒక దేశానికి చెందిన వాళళ్ం అనే భావం లేకుండా 
సంకుచితమైన కులమత దేవ్షాలతో, భాషా విభేదాలతో అసూయతో, ఒకళళ్నొకళుళ్ దేవ్షించుకుంటూ నికృషట్ంగా బర్తుకుతూ ఉంటారట. పర్తివాళళ్ను 
గురించీ ఏవేవో పుకారుల్ పుటిట్ంచి అసభయ్ంగా పర్వరిత్సాత్రట.  

“అమెరికాలో ఉనన్ భారతీయ విదార్రుద్ల సమావేశం ఒకటి ఏరాప్టు చేసేత్ సుందరి కూడా దానికి వెళిళ్ందట. ఆ సందరభ్ంలోనే అకక్డకు వచిచ్న 
మన మేనతత్ కొడుకు శేఖర ఆమె తటసథ్పడాడ్డట. బాబాయి అతడిన్ గురించి వార్సి అతడి ఫోటోకూడా పంపటం వలల్ తెలికగానే అతడిన్ పోలుచ్కొనగలిగ్ందట. 
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కాని అతడి పదద్తి మాతర్ం సుందరికి ఏమాతర్ం నచచ్లేదు. అతడు ఆమెతో మాటాల్డిన కాసేపటిలోనే తన గొపప్లు చెపుప్కోవటం తపప్ మన చదువు 
సంగతిగాని, సుందరి చదువు సంగతి గాని ఏమీ ఎతత్లేదట.  

“అతడు మాటాల్డి వెళిళ్న తరావ్త సుందరికి పరిచితురాలైనా ఒక అమామ్యి వచిచ్ ‘ఏమండీ ! ఆ శేఖర మీకు ఎలా తెలుసు ?’ అని అడిగిందట. 
తమ చుటట్రికం సంగతి చెపిప్, సుందరి అదే తాను మొదటిసారిగా అతడిని కలుస్కోవటం అందట. ఆ అమామ్యి కూడా శేఖరు చదువుతునన్ 
యూనివరిస్టీలోనే చదువుతూంది. తమ యూనివరిస్టీలో శేఖర పర్తాపానిన్ గూరిచ్, ఆ అమామ్యి చితర్ విచితార్లయిన కథలెనోన్ చెపిప్ందట. అతడికి 
ఆడపిలల్ల పిచిచ్ అనీ, అందమైన ఆడపిలల్ కంటపడితే చాలు ఎలాగో అలా తంటాలు పడి పరిచయం సంపాదించుకొని తన గొపప్లు చెపుప్కొని పెళిళ్ కూడ 
చేసుకొంటానని మాటయిచిచ్ మోసం చేయటానికి చూసుత్ంటాడనీ, ఇపుప్డు అతణిణ్ అందరూ అసహయ్ంగా చూసుత్నాన్రనీ చెపిప్ందట.  

“బాబాయికి కోపం రాకుండా, తనకు ఆ సంబంధం ఇషట్ం లేనటుట్ ననున్ ఏదో విధంగా సరిద్ ఉతత్రం వార్యమంది సుందరి. ఆ ఉతత్రంలోనే 
చూచాయగా తన మనసుస్లోని అభిపార్యం తెలియపరిచింది. పెళిళ్ చేసుకోవటం అంటూ వసేత్ రఘూనితపప్ మరొకరిన్ చేసుకోకూడదని ఆమె నిశచ్యం 
చేసుకొనన్టుట్ కనిపించింది.  

‘... నా ఉదేద్శయ్ంలో పేర్మించడం అనేది ఒకసారే జరుగుతుంది. ననెన్వరయినా అడిగితే నా పెళిళ్ నిశచ్యమైనదనే చెబుతునాన్ను. మనసారా 
పేర్మించుకుంటే పెళిళ్ చెసుకొనన్టేట్ గదా అనన్యాయ్...’ అని వార్సింది.  

“సుందరి ఇక నాలుగైదు నెలలోల్ చదువు పూరిత్ చేసి ఇండియాకు రాబోతునన్టుల్ ఉతత్రం వార్సిన తరువాత నాలో మళీళ్ నూతన శకిత్ వచిచ్నటుల్ 
అనిపించింది.  

*   *   * 
“కిర్షట్మస శలవలకు తన సేన్హితురాళళ్తో కలిసి నూయ్యారుక్ చూడటానికి వెళుళ్తునాన్ననీ, పది పదిహేను రోజుల పాటు ననున్ ఉతత్రాలు 

వార్యవదద్నీ, తనే వార్సుత్ంటానని వార్సింది. అటు తరువాత వాషింగ టన నుంచి సుందరి ఒక వుతత్రం వార్సింది. అకక్డ వైట హౌస, అవీ వరిణ్సూత్ చాలా 
సంతోషంగా వార్సింది. ఆ ఉతత్రం చూసి సుగుణాల రాశి, చదువుల రాణి అయిన మన సుందరి వంశానికి ఎంతో పర్తిషట్ తేబోతుందిగదా అని నేను ఎంతో 
పొంగిపోయాను.  

“అంతే ! అదే ఆమె దగగ్ర నుంచి వచిచ్న ఆఖరు ఉతత్రం. అటు తరువాత వారం రోజులకే సుందరి హఠాతుత్గా గుండెజబుబ్తో చనిపోయినటుట్ 
నూయ్యారుక్ నుంచి కేబుల వచిచ్ంది. నా రెండు కళళ్లోల్ ఒక కనున్ దేవుడు పొడిచేశాడు. అంతలో అంత ఘోరం జరుగుతుందని కలలో కూడ అనుకోలేదు. 
ఆ వారత్ననున్ ఎలా కుర్ంగదీసిందో నేనెలా జీవచచ్వంలా అయిపోయానో, అదంతా నీకు చెపప్నకక్రలేదు చినన్బాబూ. కాని నూయ్యారుక్ నుండి ఆమె 
సేన్హితురాళుళ్ వార్సిన ఉతత్రంలో సుందరి చావుకు నిజమైన కారణం తెలియక చాల తికమక పడాడ్ను. తరావ్త కొదిద్ రోజులకే అనుకోకుండా ఎకక్డినుండో 
ఊడిపడడ్టుట్ రఘు వచాచ్డు.  

“నేను అతడి ముఖం చూడలేకపోయాను. ఒంటోల్ బాగుండలేదనో, ఇంటోల్ లేననో చెపిప్ పంపించి వేదాద్మనుకునాన్ను. కాని సుందరి 
హృదయపూరవ్కంగా పేర్మించిన వయ్కిత్ అతడు అని జాఞ్పకం వచిచ్న తరావ్త అలా చేయలేక పోయాను.  

“రఘు చాల ఉతాస్హంగా కనిప్ంచాడు. అతడికి ఇంకా ఆ వారత్ తెలిసినటుట్ లేదు. తన యూనివరీస్టీ తరపున మూడు నెలల పాటు అమెరికాలో 
టూరు చేసి వచిచ్నటూట్, వసూత్ వసూత్ నూయ్యారుక్లో సుందరిని కలుసుకొనన్టూట్ చెపాప్డు. తన పర్యాణం ఏరాప్టల్నీన్ పూరత్యిన తరావ్త సుందరి 
కనిపించినందువలల్ ఎకుక్వ సేపు ఆమెతో గడపలేక పోయాననాన్డు. అతడు సుందరిని కలుసుకునన్టుట్ చెపిప్న రోజుకి, మరాన్డే సుందరి చనిపోయినటుట్ 
నాకు కేబుల రావటం నాకు చాల ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. నా భయాలనీన్ నిజమైనటుల్ కనిపించింది. ఆ దురావ్రత్ అతడికి ఎలా చెపాప్లో తోచక మౌనంగా 
అలాగే కూరుచ్ండి పోయాను.  

“కాసేపయాక అతడే బెరుకుబెరుకుగా మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే నేనూ సుందరీ వివాహం చేసుకోవాలను కుంటునాన్మండీ... నా కుటుంబ 
పరిసిథ్తి అంతా రవవ్ంత కూడ దాచకుండా సుందరికి చెపిప్వేశాను... ఆమె తనకేమీ అభయ్ంతరం లేదండి. అయితే... మీ మాటమీద ఆమెకు ఎంత గురో, 
మీరంటే ఎంతగౌరవమో నాకు తెలుస్... మాటల సందరభ్ంలో చాలా సారుల్ అంది... మిముమ్లను తండిర్కంటే ఎకుక్వగా చూసుకొంటూ ఉంటానని.. మీ 
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ఆశీరావ్దం లేనిదే ఈ వివాహం జరుగదు...’ అని చెపాప్డు. మధయ్ మధయ్ తడబడుతూ, నా కేసి సూటిగా చూడలేక కిటికీలోనుంచి కనిపిసుత్నన్ కొబబ్రిచెటల్ 
కేసి చూసూత్ రఘు చెపుప్కుపోతునాన్డు. 

నేనింక దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయాను. రఘు నా వేపు తిరిగి చూసేసరికి నా కళుళ్ ఎరర్పడి ఏ క్షణం అయినా వరిష్ంచడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ 
వరష్మేఘాలాల్గ ఉండటం చూసి అతడు నిరాఘ్ంతపోయాడు.  

బికుక్బికుక్మంటూ ‘ఏమండీ ఒంటోల్ బాగుండలేదా ?... నా తెలివితకుక్వ తనం చేత మిమమ్లిన్ నేనేదైనా నొపిప్ంచేమాట అని ఉంటే క్షమించండి... 
పోనీ మళీళ్ వసాత్ను...” అంటూ లేవబోయాడు.  

చేతితోనే కూరోచ్మని సంజఞ్చేసి, పొంగి పొరలి వచేచ్ దుఃఖానిన్ కషట్ం మీద దిగమింగి, గదగ్ద సవ్రంతో ‘సుందరి మనందరినీ వదలిపెటిట్ 
శాశవ్తంగా వెళిళ్ పోయింది రఘూ’ అనగలాగ్ను.  

“పిడుగు పడడ్ వాడిలాగ నిరాఘ్ంత పోయి కదలికా మెదలికా లేకుండా అలాగే కూరుచ్ండి పోయాడు రఘు. నేను కంగారుపడాడ్ను. సుందరితో అతడి 
అనుబంధం అంత గాఢమైందని నేను అనుకోలేదు. లేకపోతే అంత హఠాతుత్గా ఆ వారత్ అతనికి చెపిప్ ఉండను. పర్కక్న చేరి వెనున్ నిమురుతూ నూయ్యారుక్ 
నుంచి కేబుల రావడం, తరువాత నాలుగు రోజులికి సుందరి సేన్హితురాండర్ నుండి వచిచ్న ఉతత్రంలోని వివరాలు అనీన్ చెబుతూ కూరుచ్నాన్ను.  

కాసేపటికి రఘు రెండు చేతులతో ముఖం కపుప్కుని చినన్ పిలల్వాడిలా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవ్డం మొదలు పెటాట్డు. వరష్ం వచేచ్ముందు ఉమమ్రించే సిథ్తే 
దారుణమైంది. వరష్ం ఆరంభమైన తరావ్త ఇక ఫరవాలేదు. మబుబ్ పూరిత్గా వరిష్ంచిన వెంటనే తెరిపిచేచ్సుత్ంది. రఘు విషయమై నా ఆందోళన తగిగ్ంది. 

“మరో చితర్మైన అనుభూతి. సుందరి మరణవారత్ వినన్ దగగ్ర నుంచి ఆ అగిన్కి నేనొకక్ణేణ్ పర్ధానమైన ఆహారం అయాయ్ను. అపుప్డు సుందరి 
వియోగం వలల్ నాకంటే ఎకుక్వగా దుఃఖిసుత్నన్ మరో పార్ణి కనిపించేసరికి చితర్ంగా నాకెంతో ఊరట కలిగింది. 

“వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్నే ‘నా జీవితానికింకేమి మిగిలింది?.. నా ఒకే ఒక ఆశ గంగ పాలైపోయింది... నూయ్యారుక్లో నేను ఆమెను 
కలుసుకొనకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది ?.. మచచ్లేని సుందరి జీవితానికి మచచ్ తెచాచ్ను...’ మధయ్ మధయ్ ఆగి ఆగి అనాన్డు రఘు. 

“రఘు మాటలతో సుందరి ఆకసిమ్క మరణానికి కారణం నాకు అరధ్మైపోయింది. ఒకక్ క్షణం రఘూ మీద నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. నా 
సుందరిని పొటట్న పెటుట్కొనన్ హంతకుడు లాగ నాకు అతడు కనపడాడ్డు. కాని మరుక్షణలో కొంచెం తమాయించుకొని నిదానంగా ఆలోచిసేత్ __ రఘుది 
గాని సుందరిది గాని ఇందులో తపుప్ ఏముంది ? ఆ మాట నేను వాళళ్కు చెపిప్ ఉంటే వాళుళ్ అంత అవివేకంగా పర్వరిత్ంచి ఉండేవాళుళ్ కాదు. ఆ మాట 
ఎవరికీ చెపప్కుండా దాచి పెటిట్న నేనే హంతకుణిణ్ అనిపించింది.  

“సుందరి హఠానమ్రణానికి కారణం రఘూతో చెబుదామా అనుకొనాన్ను. కాని ఏమి లాభం ? జీవితాంతం ఒక ఆరనిచిచుచ్ అతడి హృదయంలో 
రగులొక్లపటమే అవుతుంది. అంతకంటే పర్యోజనం లేదు. “ఏ అగిన్ పరవ్తానిన్ నా హృదయంలో దాచుకొని ఈ విపతుత్కు నేను కారణమయయ్నో, ఆ అగిన్ 
పరవ్తం నాలోనే అణగి ఉండి జీవితాంతం ననేన్ దహించనీ” అనుకొనాన్ను. కాని ఇపుప్డు నాలో ఓరుప్ నశించింది. ఇవాళ ఇక ఆ రహసయ్ం నీ ముందు 
నేను దాచలేను చినన్బాబూ!” 

*   *   * 
ఆవేశంతో అనన్యయ్ గొంతు బొంగురు పోయింది. కాసేపు ఆగి, ఆవేశానిన్ దిగమింగి మళీళ్ తాపీగా అనన్యేయ్ చెపుప్కు పోయాడు.  
“హాషట్ల లో ఉండగా సుందరికి పెదద్ జబుబ్ చెయయ్డం, తరువాత ఒక సంవతస్రం చదువు మానిపించి ఆమెను నా దగగ్రే ఉంచుకోవటం నీకు 

తెలుసు. ఆ జబుబ్ నయమైన కొతత్లో బలంపటట్డానికి ఏమైనా టనిక లు రాసి ఇవవ్ండని ఒక రోజు నేను డాకట్రు గారి దగగ్రకు వెళాళ్ను. ఏవో మందులు 
రాసి యిచిచ్ తరువాత ఆయన చాల తటపటాఇసూత్ ‘ముందు జాగర్తత్ కోసం మీకొక విషయం చెపాప్లనుకొంటునాన్నండీ’ అనాన్డు. ‘దానికేముంది అవశయ్ం 
చెపప్ండి డాకట్రుగారూ...’ అనాన్ను. నా గొంతుకలో కనిపించిన ధైరయ్ంవలల్ ఆయనలో సంకోచం తగిగ్ ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్నటుట్ ఆయన కనిపించాడు. 
ఆవాళ ఆయన చెపాప్రు. సుందరి గుండె.. అదేదో పేరు చెపాప్డు అలాంటి గుండె ఉనన్వాళళ్కి శారీరకంగా ఎకుక్వ ఉదేర్కం కలిగితే గుండె ఆగిపోయే 
పర్మాదం ఉందట. అలాంటి గుండె ఉనన్ సతరీలలో చాలమంది భరత్తో పర్థమసంయోగం నాడు గుండె ఆగి చనిపోవచచ్ట. 
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ఆయన మాటలకు నేను చాల బేజారై పోయినటుల్గా ముఖంలో ఆయన గురిత్ంచినటుట్నాన్రు. ‘వెళిళ్వసాత్ డాకట్రు గారూ...’ అని నేను లేచేసరికి 
ఆయన దగగ్రకు వచిచ్ భుజం తడుతూ ‘ఆదూరాద్ పడకండి... కర్మంగా శరీర తతవ్ం మారి గుండె మళీళ్ మామూలు పరిసిథ్తికి వచేచ్ అవకాశం కూడ 
లేకపోలేదు. కాని వివాహానికి ముందు డాకట్రుతో పరీక్ష చేయించి పర్మాదం లేదని నిరాధ్రణ చేసుకొని మాతర్ం వివాహం చెయయ్ండి...’ అనాన్డు.  

“ఆయన అనన్ ఆఖరి మాటలు కేవలం ననున్ ఓదారచ్టానికి అనాన్రని గురిత్ంచలేకపోయాను. ఆ మాటలు కలిప్ంచిన ఆశతోనే ఈ సంగతి 
అనాన్ళూళ్ గుండెలోల్ దాచుకునాన్ను. సుందరి అమెరికా వెళళ్టానికి, ‘విసా’ తీసుకొనే ముందు డాకట్రు పరీక్ష చేసి, ఎకస్రే కూడా తీశారు. వాళేళ్మీ 
అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. అది నాకు మరీ ధైరాయ్నిన్ ఇచిచ్ంది. అమెరికానుంచి తిరిగి రాగానె సుందరిని డాకట్రుతో పరీక్ష చేయిసేత్ ఆమె గుండె మాములుగా 
ఉనన్టుట్ తేలుతుందనీ, అపుప్డామెను ఒక ఇంటిదానిన్ చేయవచుచ్ననీ గంపెడు ఆశతో ఉనాన్ను... నా ఆశలనీన్ నిరాశలైనాయి... దేవుడు ననున్ 
మొదటనుండీ చలల్గా చూడటం లేదు చినన్బాబూ !” 

అంతవరకూ ఆపుకొంటూ వచిచ్న దుఃఖం అంతా ఒకక్సారిగా పైకి వచిచ్ంది. అనన్యయ్ను ఓదారచ్టం ఎలాగో నాకు తెలియలేదు. అంత బేలగా 
అనన్యయ్ దుఃఖపడడం నేనూ అదే మొదటి సారి చూడటం. నాకూ దుఃఖం ఆగలేదు. దేవుడిలాంటి అనన్యయ్ను అపారథ్ం చేసుకునన్ందుకు నామీద నాకే 
ఏవగింపు కలిగింది.  

రాతిర్ ఒంటిగంట కొటిట్ంది. లోకం అంతా నిదార్ ముదిర్తమై ఉనన్ సమయంలో, అదెద్ గదిలో నేనూ, అనన్యాయ్ ఒకళళ్నొకళళ్ం ఓదారుచ్కొంటూ 
చలికి గజగజ వణుకుతునన్ రెండు గువవ్లాల్గా ముడుచుకొని కూరుచ్నన్ దృశయ్ం, మనుషయ్ జీవిత వాసత్విక పార్ంగణంలోకి మొటట్ మొదటిసారిగా అనన్యయ్ 
నా చెయియ్ పటుట్కొని ననున్ పర్వేశ పెటిట్నటుట్ అనిపించిన ఆ రాతీర్, నా సమ్ృతి పథంలో ఎనన్టికీ చెరిగిపోవు. 
.       
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