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1  ఉమమ్డి – లేచ్రు చం ఖర్ 

 ఉమమ్డి లేచ్రు చం ఖర్

 “సింహం అనన్యయ్ రాలేదా?” 
రికాష్ దిగుతూనే పర్శిన్ంచా పెదద్తత్ని…, 
“ఇంకా ఇంటోల్ అడుగుపెటట్నే లేదు, అదేం పర్శోన్య? అయినా ఆయనొసేత్ ఇలుల్ ఇలా వుంటుందా?” అంది అతత్ నవువ్తూ ముందు 

కొచిచ్ రికాష్దిగుతునన్ రజని చంకలో బాబుని ఎతుత్కుంటూ… 
“ఏరా పర్యాణం సుఖంగా సాగిందా?” అనాన్రు నానన్ పడకుక్రీచ్లోంచే...  
“ఆ” అనాన్…, ఎకక్డుందో సేన్హ పరిగెటుట్కుంటూ వచిచ్ చేతిలో సూట కేసు తీసుకుంది. దాని రెండుజడలోల్ ఒక జడ పీకా... అదే 

దానిన్ పలకరించడం. 
“పర్సాద గారు ఎపుప్డూ లేటే” అంటూ ఎదురొచాచ్డు పెదద్నన్యయ్. 
“శలవు దొరకడం కషట్ం అనన్యాయ్” అనాన్. 
“కారణాలు చెపప్కు. ఆలసయ్ం అయింది అంతే” అని నవువ్తూ,“ఢిలీల్నుండి రాజయ్ం అతత్కూడా వసాత్నంది.” అనాన్డు. 
“రాజయ్ం పినిన్ వసోత్ందా?” అంది ఆనందంగా రజని  
“ఆ అది కూడా తోడైతే వేరే బోగిమంట అకక్రేల్దు.”అంది పెదద్తత్ నవువ్తూ.  
“ఏరా రెండోర్జులముందొసేత్, ఏం పోయింది?’’ అంటూ అమమ్ఎదురొచిచ్ంది. 
“అతాత్ ఈ మధయ్ ఈయన వంటింటోల్కి కూడా రావడం లేదు.... ఎకుక్వ ఆశలు పెటుట్కోకండి.” అంది రజని. 
“అమామ్ కాఫీ” అంటూ లోపలికి పోయా. 

----------------------- 
సాయంకాలం ఇంటిముందు రికాష్లో చినన్వదిన, బొండాంగాడు దిగారు.  
“అనన్యేయ్డీ?” అనాన్...  
“ఆయన ఆ సెంటరోల్ దిగారు అందరీన్ పలకరించి వసాత్రు.” మూతి విరిచింది చినన్ వదిన  
“అంతేనా ఎవరేన్నా పర్తేయ్కించి పలకరించడానికి వెళాళ్డా?” 
“అది మీ అనాన్తముమ్ళళ్కే తెలియాలి” చినొన్దిన ఎతిత్పొడుసూత్. 
చినొన్దిన వచిచ్న అరగంటకి పర్కాశం వచాచ్డు. పర్కాశం వచిచ్న అరగంటకి సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు. అందరీన్ పలకరించి “ఏడీ 

ఎరర్చిబుకం రాలేదా?” అనాన్డు.  
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“బెంగపెటుట్కోకు వచాచ్లే” అనాన్డు పర్కాశం లోపలిన్ంచివసూత్…పర్కాశానిన్ సింహంఅనన్యయ్ ఎరర్చిబుకం అంటాడు. దానికి 
కారణంకూడా చెపాత్డు. ఎవరికేనా కోపం వసేత్, బుగగ్లెరర్బడతాయి, కళెళ్రర్బడతాయి వీడికి మాతర్ం చిబుకం ఎరర్బడుతుంది... అంటాడు.  

“ఏమోలేరా ఎటెమోలోజిక గురించి ఎవరు చెపాత్రా” అని  బెంగ అనాన్డు.  
“నీకు ఎటెమోలజీ ఎందుకు, అన నాచురల పెల్జరిషుట్ని.” 
ఇంకా సంభాషణ ముందుకి వెళుళ్ను కానీ... 
నానన్ “వొరేయ వెళిళ్ సాన్నం చెయ… వాదించుకోడానికి మూడోర్జులుంది వెళుళ్”అని గదమాయించారు.  
సింహం అనన్యయ్ టవల తీసుకు బాతూర్ములోకి పోయాడు.  
నేను పర్కాశంతో “అనాన్చురల కాదు అనఎధికల రా, పెల్జరులో నేచురల అనాన్చురల వుండవు.” అనాన్  
“చెపేప్వి శీర్రంగనీతులు దూరేవి...., “ 
“అందరూ అంతో ఇంతో అంతే,” 
ఇదద్రం పెరటోల్కి వెళిళ్ నూతిగటుట్ మీద కూరుచ్నాన్ం  
“ఏమైనా పెళిళ్ అదీ ఆలోచించావా?” 
“లేదు వెళేత్ అమెరికా వెళాద్మనుకుంటునాన్… పోషుట్డాకట్రల చెయయ్డానికి “ 
“నీకు పెటుట్బడిదారీ కంటీర్ ఎందుకురా?” 
పర్కాశం మాటాల్డలేదు.  
“రాజయ్ంఅతత్ ఎందుకొసోత్ందో ఇనాన్ళళ్తరావ్త?వాళళ్ అమామ్యిని నీకిదాద్మనుకుంటోందేమో?” 
“ఏమో? మీ బామమ్రిద్ ఆసిధ్లెకక్ చెపప్మనాన్డట” 
“నానన్ చెపేప్సేడుగా,” 
“పిలల్కాకికేం తెలుసు వుండేలు దెబబ్.” 
”వాడు అనన్దాంటోల్ కొంత నిజం లేకపోలేదు మా అమమ్ ఈ ఇంటికి చేసిన చాకిరి వెలకటట్మనాన్డా?” 
“అతత్ చేసిన సేవకి వెలేం కడతావురా?, మీ అతత్గారికి సపోరుట్ వెళళ్కు.... ఆలోచించు.?” 
“ఏమిటాలోచించేది లేబరు లేబరేకదా అతత్ కారిమ్కసాద్యి నుండి మధయ్తరగతిలో చేరింది. ఆవిడ విలువలు మారిపోలేదు. ఇంకా 

సేవచేసూత్నే వుంది. కాని కొడుకిక్ చదువూ సంసక్ృతి పెరిగాయి. సావ్రధ్ం కొంచెం చూపించాడేమో?.” 
“కాదు నానన్ పెతత్ందారీ విధానం వాడికి నచచ్లేదు. సావ్రధ్ం లేదేమో, నేనిపుప్డెటువేపు నానన్ తరుపు మాటాల్డాలా, బావమరిది తరుపు 

మాటాల్డాలా?” 
“......................” 
“అతత్ని తీసుకెళాద్ం అనుకుంటునాన్” అనాన్... చినన్గా ఈలవేసాడు పర్కాశం  
అపప్టికి సింహం అనన్యయ్ లుంగీ పైకికటుట్కునూతిగటుట్ కొచాచ్డు.  
”ఏరా ఎరర్చుబుకం రషాయ్లో చైనాలో పరిసిద్తులు బాగునాన్యా?” 
“ఏమంటోంది ఇండియా, ఇందిరమమ్ ఎమరెజ్నీస్ చూసి చంకలుగుదుద్కుంటునటుట్నాన్రు…, మీ కమూయ్నిషుట్లు.” 
“వడిడ్ంచిన విసత్రి మీ జీవితం మరాయ్ద, మపిప్తం,... నడతానాణయ్తల విషయం ...నిశచ్లనిశిచ్తాలు మీవి.” 
సింహం అనన్యయ్ పకపకానవావ్డు.  
“నీకు ఎకక్డ పొడవాలో తెలుసు అంతే...అయినా మీవదినకు లేని బాధ నీకెందుకురా?” 
“వదినెకు బాధలేదని ఎందుకనుకునాన్వు.” 
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పెళైళ్నమొదటి రాతేర్ చెపాప్ను నా విషయం, రాణికి నాకు సంభందం వుందని ఆమెని వదలేల్నని....,,  
“మరి ననెన్ందుకు చేసుకునాన్రని అడగలా?” పర్కాశం ఎతిత్పొడుపు . 
“లేదు మరిననెన్ందుకు చేసుకునాన్రని అడగడం మూరఖ్తవ్ం... నా సాధ్యి ఏమిటి?” అని అడిగింది. 
“నీ సమాధానం?” 
“ఈ కుటుంబంలో రెండోకోడలవు, నాకు భారయ్వు అనాన్ మరి రాణో మీ వదిన పర్శన్  
పేర్మిక అనను అదో భాదయ్త అటాచ మెంట తపప్దు... ఏమవుతుందో చూదాద్ం?” ....,అనాన్.  
“అంటే నువోవ్ హిడోనిషుట్వనన్మాట” 
“అంటే?” 
 “నువువ్ చేసిన పని మంచిదో కాదో నువేవ్ నిరణ్యిసాత్వు... నైతికత నీవేపే వుందని నీ ఆలోచన మన గాంధీలాగ అయనాఅంతే 

నాయకతవ్ం అంట కటేట్సరికి ఆయన చేసింది పర్తీదీ రైటు అనే అహంకారంతొ దానిన్మనమీద రదేద్సాడు, నాయ్యం వేరు గాంధీనాయ్యం వేరు అయి 
కూరుచ్ంది. ఆయనే కాదు ఇందిరాపిర్దరిశ్ని అంతే ఎమరెజ్నీస్ విధించడం వొక రైటుయ్వసెన్స అనుకుంది. ఆవిడ పేరులో గాంధీ  కూడా అదే. ఈ సెలఫ్ సెట్ౖలడ్ 
రైటుయ్వసెన్స మనుషులోల్ నువూవ్ వునాన్వు, అయితే లెవెల తకుక్వ! ముందుముందు ఇంకా ఎకుక్వ వుంటుంది. ఈ వుమమ్డి జీవితాలని, సమాజపు 
కటుట్బాటులని పర్శిన్సుత్ంది. తపప్దు.” 

“మంచిదే కదా?” 
“మంచిదా? కాదా? అనన్ది కాదు పర్శన్... పునాదులు కదులుతునాన్యా? లేదా? అనన్దిముఖయ్ం” 
“ఇవి పునాదులు కావురా పర్కాశం..... వుమమ్డి కుటుంబం, కులవవ్వసథ్, వుమమ్డి సమాజికనాయ్యం, ఒక యాంతిర్కఏరాప్టు మాతర్మే 

యంతర్ం చెడవచుచ్, ఎందుకంటే యివనీన్భౌతికఅవసరాలని బటిట్ ఏరప్డడ్ భౌతికపరిసిథ్తులు......కానీ చైతనయ్ం వేరు దాని పునాదులు వేరు. మానసిక 
చైతనయ్ం, దాని అవసరాలు వేరు. అది అధి భౌతిక శాసత్రం దేహం, వుదేర్కం, వూహ(మనసు),బుదిద్(relativity),...ఇంకా ఇలాంటి సాథ్యిలు వునాన్యి. 
అవనీన్ వాటి సవ్రూపసవ్భావాలోల్ తేడా వలల్ వచిచ్నవి. వాటిని మనుషులకి ఎలా అనవ్యించాలనన్, విషయంలో మనకో విషన వుంది. అదే..,సాంఖయ్. 

మొటట్మొదట ఈ మటిట్లో పుటిట్ ఈ మటిట్లో కలిసే మనకి ఇకక్డి సంసక్ృతి సంసాక్రం తపప్ మరొకక్టి అబబ్దు. ఇంకొకటి 
అబిబ్ంచుకుంటే అది కృతకం ఎనాన్ళోళ్ సాగదు. 

ఈ కృతకం లిషుట్లోకి మతం పేరుతో కిర్షిట్యనుల్, సిదాధ్ంతం పేరుతో మారిక్స్సుట్లు మారుతునాన్రు. ఇలా మారుదామని మారాచ్లని 
ఎపప్టినుండో హిందూ సమాజానికి లోపలనుండి, బైటనుండిపీడన జరిగింది. ఏదోకొంచెం పీడించగలిగింది కానీ సమూలంగా మారుప్ తేలేక పోయింది. 

నూరేళళ్ బర్షట్ యోగి మారుక్స్, సుమారు రెండువేల పేర్మ యోగి జీసస, సుమారు పదిహేనువందల ఏళళ్ వయసు కలిగిన నిరివ్కార 
సంసాక్రి మహమమ్ద... ఈ హిందూ సమాజానికి కొతత్కాదు, మనకి మతం  మతుత్మందు కాదు. మావో దలైలామాతో చెపిప్నటుట్ విషమూ కాదు. పర్తీ 
దానికి పరమారధ్౦  నీచారధ్ం రెండూ వుంటాయి. కానీ మనిషికి సాధన, అనుభూతి, దరశ్నంనుండి పుటిట్నవే ఈ మతాలు. 

ఇతర మతాలపై దేవ్షం కలిగిన మతం, కుష్దర్మతం..., జీసస గొపప్వాడు, కానీ కైరసత్వం కాదు,మహమమ్ద  గొపప్వాడు, ఇసాల్ం కాదు, 
బుదుధ్డు గొపప్వాడు కావచుచ్ బౌదధ్ం కాదు. పై వాటిలా హిందూమతం అని నువవ్నుకుంటునన్ది, యే వయ్కిత్ దావ్రానో రాలేదు. అందుకే దీనిన్ సనాతనధరమ్ం 
అనాన్రు. ఆహారం కలీత్ అయిందని ఆహారం మానెయయ్ంకదా! కేషుట్ సిషట్ం అంటావా , కేషట్ కాకపోతే, కాల్సు వుంది. మన కేషట్లనీన్ సిక్లడ్ పని 
వాళుళ్...,సమాజంలో బతకడానికి ఏదో సిల్క్ల  పార్కిట్స చేసినవాళుళ్. “ 

“రషాయ్లోను, చైనాలోను రాలేదా?” 
“ఏమిటి వచిచ్ంది. సాట్లిన కూర్రతవ్ం, మావో ఎకస్పేనిష్జం.., తపప్” 
“సమసమాజం ఏరప్డలేదా?” 
“అంతలా ఏరప్డితే కానస్టేర్షన కేంపు లెందుకు?” 
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“మారుప్ రాలేదా, ఈనాడు అవి బలమైనదేశాలు..,” 
“అవును బలమైన దేశాలే., అవి ఆ బలానిన్ ఎలా సాధించాయి., హింసతో ఆ హింస పర్జలు భరించగలిగినాన్ళుళ్... అవి వుంటాయి.., 

తరావ్త మూటాములెల్ సరుద్కుంటాయి. హింసతో ఈ దేశానిన్ ఆకర్మించిన మంగోలయనస్..,వాయ్పారం పేరుతో ఈ దేశానికి జాఞ్నం నేరప్దామనుకునన్ బర్టిష 
ఎవరూ మిగలేల్దు. వాళళ్ని మనం హింస తో పంపేయలేదు. మనకి రెండో దారివుంది. ఆ దారిలో పోయాం, మృదువుగా మీ అవసరం మాకు లేదని 
చెపప్గలిగాం ఎందుకంటే ఈ దే శ సంసాక్రం గొపప్ది గనుక!” 

“ఏమిటి గొపప్, కరమ్ సిధాద్ంతమేనా?” 
“అదొకక్టేనా వైశేషికం(logic) యోగా, నాయ్య, సాంఖయ్, మనజీవితాలని సమాజానిన్ నిరిమ్ంచాయి, ఈ పునాదులు అంత తొందరగా 

కదలవు. గాంధీ అవలంబించిన నాయ్యం గౌతముడి నాయ్య సూతార్లే, నిరాహారదీక్ష యోగశాసాత్ర్నికి పార్కిట్కల. బౌధిధ్కమైన వుపుప్సతాయ్గర్హందానితో 
ఆయన సాధించిన భౌతికమైన ఆందోళణ, సాంఖయ్కి వాయ్ఖయ్నం కాదా?.” 

“వీటి ఆధారాలతో నిరిమ్ంచబడిన వయ్కిత్, సమాజం..., ఇంకో సంసాక్రం ఏది అలవరుచ్ కుందామని పర్యతిన్ంచినా (conflict ) 
కాంఫిల్కట్ మిగులుతుంది. అంతే!” 

 “వొరేయ ఎరర్చుబుకం ఎకుక్వ చదివి నువువ్ పాడయిపోయావు. కొంచెం ఈ దేశానికి సంబంధించినవి కూడా చదువు ”  
“నా  సంగతొదిలెయ దురగ్ ఎటూ నిరణ్యించుకోలేకపోతునాన్డు. అతత్ని తనతో తీసుకెళాత్ం అంటునాన్డు నీ వుదేద్శం చెపుప్. ...” టాపిక  

మారుసూత్ పర్కాశం.  
“అతత్ని నువువ్తీసుకెళళ్డం ఫేలసీ ... అతత్ నానన్ని వదిలి నీతో వసుత్ందా అది పాయింటు.”  
“ అమోమ్ సింహంగారు ....సింహంగారే ...” అనాన్డు పర్కాశం నవువ్తూ.  
“వీడికి అతత్మీద అంత అభిమానం ఎందుకొచిచ్ందో తెలుసా, వీడిబామమ్రిద్ ఆసిత్ పంచమని నానన్ని నిలదీసాడు. నానన్ ఆసిత్ అంటూ 

ఇసేత్ అతత్ పేరే ఇసాత్డు. అందుకు అతత్మీద అభిమానం పెరిగింది వీడికి....” 
“మీ  ఇదద్రూమాటాల్డు కోండి. నే పోతా” అనాన్ చికాకుగా .  
“ఇది పచిచ్నిజంరా వుడుకోక్కు....,” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్. వీడికి ఎవరు పెటాట్రో నరసింహం అని వీడు నిజంగా నరులోల్ 

సింహమే,  
అనన్యాయ్ అమమ్ భోజనానికి రమమ్ంది. సేన్హ  పిలుపుకి  ముగుగ్రం ఇంటోల్కి పోయాం.  
భోజనం దగగ్ర నానన్, “రాజయ్ం వసోత్ంది వెళిళ్ తీసుకురావాలి.” 
 పెదద్నన్యయ్ “నేవెళాత్లే నానన్”  అనాన్డు.  
వెంటనే పెదొద్దన చీకటోల్ మీరెందుకు పర్కాశం వెళాత్ళెళ్ండి. అంది  
“పరావ్లేదు వదినా, అనన్యయ్ వెళాత్డేల్...” అనాన్డు పర్కాశం. పెదద్నన్యయ్ ఏం మాటాల్డాల్ అంటే వెళాత్డనన్మాట... వదిన ఏం 

అడుడ్చెపప్లా...  
“వొరేయ దురాగ్ రేపు బేంకుకి వెళిళ్ నయాపైసలు పటార్ బాబుకి భోగీపళుళ్ పోయాలిగా. దొరుకుతునాన్యా రాగిపైసలు వసుత్నాన్యా.” 
“-------“ 
“చూడు రాగిపైసలే అందం.”  
“వొరేయ దురాగ్ మారెక్టోల్కి వెళేత్ రెండు చీరలు పది జాకెట గుడడ్లు పటార్... చీర చినన్తత్కి” అంది అమమ్ .  
చినన్తత్కి చీర అని చెపప్డంలో పర్తేయ్కం వుంది ఆవిడకి చీర నచచ్కపోతే ఏ బియయ్ండబాబ్మీదో పెటేట్సి పోతుంది.  
“పర్కాశం, కటెట్లు కొటేట్వాడిన్ రమమ్నాన్, పెరటోల్దుంగని కొటిట్ంచు. పోలమమ్దగగ్రకి వెళేత్.... భోగిపిడకలు ఇసాత్నంది. సేన్హతో 

వెళిళ్తీసుకురా.” 
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అంటూ అందరికీ అనీన్ పనుల్ పురమాయించారు నానన్. “రాజేష రాలేదేం ...?” అని అడిగా అతత్ని, రాజేష రజని తముమ్డు ... 
ఇంజనీరింగ చదువుతునాన్డు.  

“మూడోర్జులే శలవులట ... రేపొసాత్డు,” అంది అతత్.  
”ఇంతకు ముందు పండగ శలవులు పదిహేనురోజులిచేచ్వాళుళ్... ఇపుప్డవి కిర్సమ్స శలవులకింద మారేచ్సారు. పండకిక్ మూడేరోజులు 

శలవులిసుత్నాన్రు.  
“ఇంతమందికీ వంటకషట్ం వంటావిడని పిలిసేత్ ...,” పర్కాశం . 
“ఎంతమంది వునాన్రోయ నేను మీ అమమ్ లేమూ.. వండిపడేసాత్ం... రాజయ్ం రానే వసుత్ంది.” 
“రాజయ్ం నీలాగ అనుకుంటునాన్వా, అతాత్ ఈ నాలుగురోజులేనా సుఖంగా వుందామని వచాచ్.... అకక్డేవుంటే తకుక్వ సేవతో 

సరిపొయేయ్ది...,అంటూ వాపోతుంది.” 
“నీది మరీ చోదయ్ంరా పర్కాశం ....నేను అదీ ఈ ఇంటిఆడబడుచులం ఆమాతర్ం చెయయ్లేమా?”  
“చెయయ్గలరు కానీ అతాత్ మరి నీకొడుకు నానన్ని నిలదియయ్లేదా నువేవ్దో ఇకక్డ కషట్పడిపోతునాన్వని ....” 
“పర్కాశం నోరుముయియ్...” అనాన్రు నానన్ విసుగాగ్.  
“పర్కాశం అనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది నానన్ ...?” సింహం అనన్యయ్ సపోరుట్.  
“తపుప్ందిరా దాని కొడుకు దాని కషట్ం గురించి మాటాల్డితే అది అభిమానంతో పర్శిన్ంచినటుట్... నువువ్ మాటాల్డితే అది వెకిక్రింపు 

....నువువ్ దాని కొడుకువు కాదు....అదే తేడా” 
సింహం అనన్యయ్కి  అరధ్ం అయింది.  
భోజనాలయాయి, అందరూ వీధరుగుమీదకి చేరాం.... పెదద్నన్యయ్ సూక్టరేసుకు సేట్షన కి బయలుదేరాడు. రాజయ్ం అతత్ వాడికనన్ 

పదేళుళ్ పెదద్, పెదద్రికం చూపించి వాడిన్ వెనగాగ్ తిపుప్కునేది. రాజయ్ం పెళళ్యేవరకూ దానిన్ వదలేల్దు వీడు.  
“వొరేయ చీకటి.. జాగర్తత్” అనాన్రు నానన్  
సమాధానం చెపప్కుండా వెళాళ్డు పెదద్నన్యయ్.  
పర్కాశం, సింహం ఎమరెజ్నీస్ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్రు నాకు చిరాకేసి ... లోపలికి పోయా.  
రాతిర్ పనెన్ండుకి రాజయ్ం అతత్ వచిచ్ంది. అందరి పలకరింపులూ అయాక, “సింహం ఏడీ?” అనాన్డు అనన్యయ్ .  
“సివంగి దగగ్రికి పోయుంటాడు...తెలాల్రివసాత్డేల్ పడుకోండి..” అంది రాజయ్ం అతత్… 
కొందరు ముసిముసిగా నవువ్కునాన్రు. కొందరు మూతి ముడుచుకునాన్రు. అందరూ వెళిళ్ పడుకునాన్రు.  
“అమమ్ని మనతో తీసుకెళుత్నాన్మా ?” రజని.  
“ఊ....”  
“అమమ్ని అడిగారా?” 
“లేదు రాజేష వచాచ్క మాటాల్డుతా” 
“అమమ్ రాదు....” 
“ఏం...?” 
“వాళళ్ వదినిన్ వదిలి ఆవిడరాదు అతత్వాళళ్ అతిత్గని వదలుద్.”  
“-----------“ 
“రాజేష మావయయ్ని ఆసిత్ పంచమని అడగడం పొగరంటారా,? ధైరయ్ం అంటారా?”, 
“నువేవ్ం అనుకుంటునాన్వ”  
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“నేనేం అనుకుంటునాన్నో అనన్ది కాదు ... మావయయ్ ఏం మనుకుంటునాన్రో?” 
“నానన్ అవుననికానీ కాదని కానీ అనేల్దుగా?......,” నా మాటముగియనే లేదు. 
వో మూలనుండి రాజయ్ం అతత్, ”ఇదద్రూ పెరటోల్కి పోయి మాటాల్డుకోండిరా పడుకోనివవ్ండి, “అంది. లైటారేప్సి నంతమాతార్న 

అందరూ పడుకునాన్రనుకోడం పొరపాటు....., అందరం కాకపోయినా కొందరు పడుకునన్టుట్ నటించాం. 
................. 

అటు ఆకాశవాణి భకిత్గీతాలతో తెలివొచిచ్ంది. బెర్ష కి పేషుట్ పెటుట్కు పెరటోల్కి వెళేళ్సరికి, అతత్ పెరటోల్ మొహం కడుకొక్ంటోంది.  
“ఏరోయ వొళుళ్ చేసావ” ,అంది.  
నవేవ్సి వూరుకునాన్ ... ఈలోగా సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు పెరటోల్కి  
“ఈయన పేరుకి సింహంగాని గార్మసింహమేరా” అంది అతత్ సెటైర వేసూత్.  
“అమోమ్రాజధాని వచేచ్సింది” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్ అపుప్డే బైటకొచిచ్న రజని ఫకుక్మని నవివ్ంది.  
అది రాజయ్ం అతత్కి నచచ్లా  “ఏమే బాబుకి మీనానన్పేరు పెటట్లేదటగా ... పెటిట్వుంటే బావుండేది” అంది.  
అపుప్డే కాఫీగాల్సు సింహం అనన్యయ్కి అందించి “దురగ్ ఇషట్ంలెదూద్ అయినా పాతకాలం పేరుల్ ఏం బావుంటాయి.” అంది అతత్.  
“పాతకాలం పాతపేరల్ వాళుళ్ మనుషులు కాదుగామోసు” అంది రాజయ్ం అతత్ ననున్ చూసూత్  
“కొతత్ పేరల్వాళళ్ని నువువ్ ఎతుత్కోవా?,”  సింహం అనన్యయ్ దెపిప్పొడుపు.  
“వాళళ్ అమామ్ నానన్ని ఎతిత్ మోసింది చాలు.. ఇంక వాళళ్ పిలల్లిన్ కూడా ఎతిత్ మోయాలా?”  
“పర్సాద ని ఎతుత్కునాన్వ గాని అతాత్ ననెన్తుత్కోలేదు ....” 
“అపప్టికి నీకు నాలుగేళుళ్ దునన్పోతులా వునాన్వ ఇంకా ఎతుత్కోలేదని కంఫెల్ౖంట కూడానా?..... 
అందరూ నవువ్తూ చూసుత్నాన్రు ఇదద్రీన్..... 
అపుప్డు నానన్ పెరటోల్కి వచాచ్రు. రాగానే ఇదద్రూ ఏదో వాదించుకుంటునాన్రని గర్హించారు.  
“తెలాల్రిందీ వాదనలకి ...” అనాన్రు.  
“వాదనకాదు నానన్ పండకిక్ పొటేట్లు పందెం పెటిట్ంచాం, ఒకటి ఢిలీల్నుంచి రపిప్ంచాం... ఇంకోటి విజయవాడనుండి రపిప్ంచాం...” 

అనాన్ నవువ్తూ.  
“ఏరా ఢిలీల్ నించి రపిప్ంచావా ...వెళేళ్లోగా పొడిచిపోతా కాచుకో....” అంది రాజయ్ంఅతత్ నవువ్తూనే.  
“సరిసరి అందరూ చేరేరూ వేనీన్ళుళ్ చలాల్రిపోతాయి. డేగిశాలోనీళుళ్ తొలుపుకు పోసుకోండి. ...పని కానీయండి....” అంటూ 

అమమ్వచిచ్ అందరీన్ అదిలించింది. అందరూ బుదిద్గా విడిపోయాం . 
అంతమంది చేరినపుప్డు మేనేజ చెయయ్డం కషట్ం కానీ ఏ మేనేజ మెంటు డిగీర్లేని అమమ్ఎంత బాగా ఈవెంటస్ మేనేజ చేసుత్ందో.  
పొదుద్నేన్ కాఫీలు... ఎనిమిదిలోగా టిఫినుల్ .... మళీళ్ కాఫీలు ... పిలల్లకి పాలు. పనెన్ండింటికి ...భోజనాలు ....తరావ్త కునుకులు. 

తరావ్త రోజుకి ఏం కావాలో ... బజారునుండి ఏంతేవాలో అనిన్ పనుల పురమాయింపులు.....  
నాలుగుగంటలకి ... చిరుతిళుళ్ ..కాఫీలు .. రాతిర్కి భోజనాలు ... పడకలు ఏరాప్టుల్ ... తరావ్త చినన్ కునుకు .... మళీళ్ రోజు 

మొదలు.... ఇవనీన్ జరిగిపోవాలి .... ఏమాతర్ం తపిప్నా, ఇంటోల్వాళళ్ంతా వునాన్రా కటట్కటుట్కు ఎకక్డికేనా పోయారా, అనన్ విరుపుమాటలు.  
సాయంకాలం అయేసరికి,, ఎవరో పంపారు అంటూ చెరకుగడలు, రేగిపళుళ్, అరటిపళళ్గెల, ఖరూజ్రం వచాచ్యి. “అమామ్ 

పాలువచాచ్యి నాలుగుశేరుల్ సరిపోతాయా?” ....అనన్యయ్ ఎంకైవ్రీ...  
“చాలవు మరోరెండు పుచుచ్కో ఎనిన్ పాలు కాఫీలకే చాలడంలేదు....”  
“అదేమిటి అలా అనేసావ మేం అంతా కాఫీలు ఎకుక్వ తాగేసుత్నాన్మా,?” సింహంఅనన్యయ్ అమమ్మీద విసురు...  
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“తాగడంలా... అయినా అలా అనడం ఏమిటి ఇందులో పైవాళెళ్వవ్రా ... పొడుచుకురావడానికి ...,” అమమ్  
“అలా అనండి అతత్యాయ్ బావగారికి ఎపుప్డూ ఏదో తంపు పెడదామనే ధాయ్స” అంది రజని .  
“ఆవిడ రెండో ఆడబడుచు ముందు నేనెందుకూ పనికిరానే రజని “ 
రాజయ్ం అతత్ని కెలకబోయాడు అనన్యయ్. 
“నీ వలలో పడనుగానీ ...పెదోద్డితో చీరసెలక్షన కి పోతునాన్.....” అంటూ పెదద్నన్వెనకాలే వెళిళ్పోయింది రాజయ్ం అతత్.  
“సేన్హ, రజనీ రేపు పొదుద్నన్వెళిళ్ బాబుకి సాయంకాలం భోగిపళుళ్ పోసుత్నాన్మని పేరంటానికి పిలవండి.”   
“టైము చెపప్దూద్?” ....,  
“ఆ అయిదుగంటలకని చెపప్ండి.” అమమ్. 
“రజనీ రాణిని కూడా పిలవండి.....” సింహం అనన్యయ్.   
రజని అనన్యయ్కి సమాధానం చెపప్లేదు. అమమ్వేపు చూసింది. “సరెల్ పిలవాలో వదోద్ రేపుచెపాత్....”అంది అమమ్.  
నానన్ సలహా తీసుకు చెపుత్ంది..... ఎపుప్డూ అందరం కూడలేదు. అపుప్డు ఇంటోల్ పేరంటానికి రాణిని పిలిచేవారు. కానీ ఈసారి 

రాజయ్ం అతత్వుంది. ఏమైనా అనేసేత్ లేనిపోని ఇబబ్ంది అని అమమ్ ఆలోచన. నానన్తో చెపేప్సేత్ నానన్కి తెలుసని రాజయ్ంఅతత్కి తెలుసేత్ ... ఇంకేం మాటాల్డదని 
అమమ్ వూహ, 

సింహం అనన్యయ్ మరి మాటాల్డలేదు.  
రాణిని పిలవడం పిలవకపోవడం పెదద్సమసయ్ కాదనన్టుట్ తేలేచ్సింది అమమ్. కానీ సమసేయ్ అని అందరికీ తెలుసు. చినన్వదిన 

చినన్బుచుచ్కుంటుంది. పెదద్వదిన ఏమీ అనదు కానీ నచచ్దు.  
పర్కాశం వూళోళ్కి పోయాడు. సింహం అనన్యయ్ రాణింటికి పోయాడు. అకక్డ వాడికోసం బాల్క నైట విసీక్యో బేక పైపరు విసీక్నో 

వుంటుంది. ఏం చెయాయ్లో తోచక సేన్హ ఇంటిముందు రోడుడ్మీద మటిట్పోదాద్ం రావే అనిపిలిచా, అది పరిగెటుట్కు వచిచ్ంది.  
రోడుడ్కు పకక్గా మటిట్ పరిచాం దానిమీద భోగిమంటకి తయారుచేసాం ....  
అపుప్డొచాచ్డు రాజేష.  
రాజేష ని చూసి  లోపలికెళిళ్పోయింది సేన్హ ... 
అందరూ వచిచ్ పలకరించారు.  
“చంటమమ్ ఏదీ?”  
“అది వసుత్ందని నీకెలా తెలుసు?” అతత్, 
“నే వసుత్నాన్ చాలా రోజులయింది నినున్ చూసి ఎనిన్ పనుల్నాన్ రారా “అని వుతత్రం రాసింది.  
“మారెక్టుట్కి కెళాళ్రు.”  
“రాజేష చదువెలా వుంది?” అంటూ అడిగా . 
“వంట చదువు కుదరడం లేదు.”  
“వంటేమిటి హాషట్లోల్ లేవా?”  
“లేదు ఓరూము తీసుకునాన్...”, 
“చెపప్లేదేం?” రజని ఆశచ్రయ్ం  
“చెపప్డానకేముందకాక్ ...” 
వీడు రూముతీసుకు వేరేగా వుండడానికి చాలా బలమైన కారణం వుండే వుంటుంది. వీడికి ఈ సలహా ఎవరు చెపాప్రు. అనన్ 

ఆలోచనలు పొడిచాయి.  
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“నానన్తో చెపాప్వా?” 
“ఇందులో చెపప్డానికి ఏముంది.”  
“నీకు పంపుతునన్డబుబ్ సరిపోతుందా?”  
“లేదు సరిపోటం లేదు కానీ ......................”  
రాజేష మౌనం చాలా అనుమానాలకి దారి తీసోత్ంది. కాని... పర్తి విషయంలో నాతో, రజనితో అంత కోల్జ గా వుండే రాజేష .... 

అంతలా ఎందుకు మారాడు. అతత్ సలహా లిసుత్ందంటే నమమ్బుధిద్ కావడం లేదు. ఇక మిగిలింది రాజయ్ంఅతత్ ఇదద్రి మధాయ్ వుతత్రాలు నడుసుత్నాన్యంటే.... 
అనుమానమే.  

ఈ లోగా రాజయ్ంఅతత్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు. పర్కాశం వచాచ్డు.  
“ఏరా బావునాన్వా?” అంటూ రాజయ్ంఅతత్ రాజేష ని పర్తేయ్కంగా పలకరించింది. రాతిర్ భోజనాలయాయ్యి. భోజనాల దగగ్ర రాజయ్ంఅతత్, 

“వదినా గాజులు కొతత్వా మిలమిలామెరిసిపోతునాన్య” అంది.  
“అవును కొతత్వే” అంది అమమ్ ముభావంగా .  
అమమ్ కొతత్గాజులు చేయించుకుందా నానన్కి రాబడిబాగానే వుందా మరి మూడునెలల కిర్తం డబుబ్ సరుద్బాటు చెయయ్మని వుతత్రం 

రాసారే, సింహానికి, పర్కాశానికి అలాగే రాసారని తెలుసు.  
కానీ మేం మాకు వీలయింది మాతర్ం పంపాం....అంతే కాని ఆయనకి అవసరమైంది పంపలేదు. ఇపుప్డీ గాజుల వయ్వహారం చూసుత్ంటే 

డబుబ్కేం ఇబబ్ంది వునన్టుట్ లేదు.  
నేనాలోచిసుత్నన్టేట్ పర్కాశంకూడా ఆలోచిసుత్నాన్డా? రాజేష గాడి ఆలోచన ఏమిటో తనతలిల్ పేరవునన్ పొలం రాబడి నానన్ 

వాడేసుకుంటునాన్డనన్ వాడి ఆలోచనకి సపోరుట్ దొరికినటట్యింది.  
అందరి గురించి నేనాలోచించడం చిరాకేసింది. పర్కాశంతో కలిసి వీధిచివరికి పోయా సిగరెటుట్ అయిందనిపించికు, వచేచ్సరికి ఇంటోల్ 

అమమ్ అనన్యయ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అయిన ఖరుచ్లు అందులో హెచుచ్తగుగ్ల గురించి......................  
“రాజయ్ంఅతత్ చీర కొంచెం ఎకుక్వఖరీదే...నేనేం అనలేకపోయా ..” 
“పోనేల్ నచిచ్ందా?” అమమ్  
“ఆ నచచ్దా! నేనెపుప్డో గాని రాను అంటూ ... కేర్ప సిలక్ చీర తీసుకుంది...” 
“అదేమిటార్ అంత ఖరేచ్ .... అయినా నినున్ దానితో పంపడం .... దాని తీరే అంత” అమమ్ నోటివెంట రాణి మాటలని మనం బేరీజు 

వేసుకోవచుచ్ ...... 
కాసేపు చలల్గా వుంటుంది అని పెరటోల్కి పోయా, నూతిగటుట్ దగగ్ర అతత్, రాజయ్ంఅతత్ రాజేష కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.  
“వదినవి గిలుట్గాజులు.... కిర్తంనెల అనన్యయ్కి  బాగా జబుబ్ చేసింది. పెదద్వాడూ, సింహం పంపింది సరిపోలా అందుకు గాజులు 

తాకటుట్పెటిట్ంది. చేతులు బోసిగావుంటే బాగుండవని గిలుట్గాజులు కొని వేసుకుంటోంది.” అంది అతత్. 
రానురాను ఈ కుటుంబం మారుతోందా, ఏ విధంగా, దేని ఆధారాలు కదులుతునాన్యి. నైతిక, ఆరిధ్క..., పునాదులోల్ మారుప్ వసోత్ంది. 

ననున్ చూసి టాపిక మారేచ్సారు.  
బోగి 
తెలల్వారి మూడు గంటలకి అందరినీ లేపేసింది అమమ్. 
ఇంటికి పకక్గా రోడుడ్మీద కరర్లు పేరిచ్ పిడకలువేసి, అంతా తయారు చేసేసరికి, ఇంటిలిల్పాదీ లేచారు. నాలుగు గంటలకి 

చినన్చిరుచలిలో భోగీమంట అందుకుంది. మంటపెరిగినకొదీద్ దానిసెగ బాగా తగులుతోంది, చిటపటుల్ లేసుత్నాన్యి. 
తెలాల్రేసరికి ఇంటోల్ అందరి సాన్నాలు అయాయి. 
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నానన్ అందరీన్ పిలిచి, కొతత్ రూపాయి నోటుల్ పదిపదిగా అందరికీ పంచారు. అందరం ఆయనకి నమసక్రించాం, ఆయన 
ఆశీరవ్దించారు. 

“చాలా ఏళళ్నుండి కటన్ం ఏం పెరగటం లేదు ” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్ హాసయ్ంగా... 
సమాధానం హాసయ్ంగా రాలేదు. “నా జేబుకి అనారోగయ్ం అనే చిలుల్పడింది రా, ఈ సారికి దీనితో సరిపెటుట్కోండి” 
పండగ వాతావరణం వచేచ్సింది. రంగు రంగు పటుట్ పరికిణీలు అందరి ఇళళ్ ముందు రెపరెపలాడాయి. 
రధంముగుగ్, అషట్దళపదమ్ం, అరవైనాలుగు చుకక్లు, డెభైభ్ఆరు చుకక్లు, అంటూ నినన్జరిగిన చరచ్లోల్ సారాంసంగా ఇళళ్ముందు 

చితర్విచితర్మైన ముగుగ్లు వెలిసాయి. 
రాజయ్ం అతత్, పెదద్ అనన్యయ్, పర్కాశం, నేను పేకాటకి కూరుచ్నాన్ం. 
పెదొద్దిన, చినొన్దిన, రజని వంటగదిలో హడావిడిగా వునాన్రు. 
పేకాట చాలజోరుగా సాగింది. నయాపైసలోత్ మొదలై రూపాయినోటుల్ వరకూ వెళిళ్ంది.  
మధయ్లో సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు. తనూ కూరుచ్నాన్డు. 
పిలల్ల భోజనాల తరావ్త, అమమ్ బలవంతంచేసేత్.., అందరం పేకాటనుండి లేచాం. 
భోజనాలుఅవుతునాన్యి. 
“అతాత్ మావయయ్ గూడా వచిచ్వుంటే బావుండేది” అనాన్ 
“వొకటి రెండోర్జులకి అంతదూరం నుండి రావడం కషట్ం, ఎకుక్వ రోజులకి శలవు దొరకదు” 
భోజనాలుఅయాయి.  తరావ్త కునుకులు. 
సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకి బోగీపళళ్ హడావిడి మొదలయింది. 

------------------ 
ఈ రోజు సంకార్ంతి. 
నినన్ భోగీపళళ్కి రాణిని పిలవలేదని సింహం అనన్యయ్కి బోగీనాడు సాయంకాలమే తెలిసింది. ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయాడు. 

సంకార్ంతినాడు ఇంతవరకు రాలేదు. భోజనాలు కునుకులు అయింతరావ్త, అతత్ కాఫీ లిచిచ్ంది. అమమ్ సేన్హని తీసుకు పసుపు కుంకుమ పంచడానికి 
వెళళ్ంది. 

అందరం కూరుచ్ని కాఫీలు తాగుతునాన్ం.., 
“సేన్హని చేసుకోడానికి, ఆయన బదరీ ఇదద్రూవపుప్కోవడం లేదురా అనన్యాయ్” 
అందరికీ రాజయ్ం అతత్ ఎందుకొచిచ్ందో అరధ్ం అయింది! 
“దానికేమే...,కాకపోతే నేను నువవ్నుకునన్ంత కటన్ం ఇచుచ్కోలేను” 
“కటన్ంకాదు సమసయ్...,మేనరికం మంచిదికాదని” 
“ఇదేమిటి కొతత్ తెలువులు పుటుట్కొసుత్నాన్యి” 
“మేనరికాలు మంచివి కావని సైంటిఫిక గా పూర్వ చేసత్నాన్రు,పిలల్లు సరైనవాళుళ్ పుటట్రని” పర్కాశంతనవంతు లాజిక ఇచాచ్డు..., 
“మరి రజనిని పర్సాదుకి చేసుకునన్పుప్డు ఈతెలివితేటలు లేవే ఎవరూ ఏమీ మాటాల్డ లేదే. పైగా నువువ్ కాబటిట్ మమమ్లిన్ నీ నీడలో 

దాచావు అనన్యాయ్ అనన్ భావుకత వొకటి.” 
నానన్కి వళుళ్ మండిపోతునన్టుట్ వుంది. 
“అది నీ ఇషట్ం అయి చేసావు నానాన్” 
“మీ సైనస్ లో ఇషాట్ఇషాట్లు కూడా వునాన్యేమిటి?” 
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“---------------------------“ 
“అయినా ఇందులో ఇషాట్ఇషాట్లు ఎకక్డార్, ఈనాడు తపప్యినది, నినాన్ తపప్యివుంటుంది. రేపూ తపేప్ కదా “ 
“అవును అది తపేప్” 
“కొనిన్ వందల ఏళళ్ నుండి సాంపర్దాయంగా వసుత్నన్ది, రాతిర్కి రాతేర్ తపప్యిపోతుందా?...లేక తపుప్ చేసేసారా?” 
“అపుప్డు ఈ విషయం తెలీకా” 
“ఇపుప్డు కొతత్గా తెలిసింది ఏమిటి? పిలల్ల పుటుట్కలో తేడా వుంటుదనేనా? మనకి అవసరం అయినపుప్డు ఆధునిక ఆలోచన! 

లేనపుప్డు సంపర్దాయం, ఈ అవకాశవాదం ఇంతకుముందు మనలో లేదే?” 
“-------------” 
“వంద మేనరికాలోల్ పుటిట్న పిలల్లిన్ చూసి చెపప్ండి, ఎంతమంది తేడాతో పుటాట్రో?” 
“-----------” 
“రకత్ం చెడకోడదని అనాన్చెలెల్ళేళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటారటగా ఈజిపిష్యనుల్” అనాన్డు రాజేష. 
వాడిని చూసి నోరెళళ్ బెటాట్రందరూ, సింహం అనన్యయ్ వుంటే వేరుగా వుండేది, అయినా రాజేష నానన్కి సపోరట్ ఎందుకువెళాళ్డో 

అరధ్ంఅవుతోంది. 
“ఈ వెధవ ఆలోచనలు, ఙానాలు, మీ చదువులవలేల్ వసుత్నన్యా?” నానన్ చిరాకు 
“అవనీన్ కాదులే అనన్యాయ్ బదరీ ఇంకా చదువుదామనుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డే పెళిళ్ వదద్ంటునాన్డు.. ” 
నానన్ సేన్హని బదరీకి చేదాద్మని అనుకుని వుంటాడు, అది రాజయ్ం అతత్కి రాసుంటాడు, చినన్తత్కి తెలుసు నానన్ దగగ్రనుండి కాసులేమీ 

రాలవని..., 
ఈ సంభాషణ ముగియకుండానే అమమ్ సన్హ వచేచ్సారు. 
“సింహం వూళోళ్ లేడా?” అమమ్ పర్శన్.., 
“లేడు రాణీ పిలల్లతో అనన్వరం వెళాళ్డు” పర్కాశం సమాధానం 
“అందుకే ఇలుల్ తాళం పెటిట్ వుంది” సేన్హ 
పసుపు కుంకుమ పంచడానికి రాణి ఇంటికి వెళిల్ వుంటారు. రాణిని నినన్ పేరంటానికి పిలవనందుకు ఇది బేలనిస్ంగ యాకట్ అనుకుని 

వుంటుంది. కానీ సింహం అనన్యయ్కి కోపంవచిచ్ వాళళ్ందరితో అనన్వరం వెళిళ్ పోయాడు. 
అయినా సింహం అనన్యయ్ తనరెండో పెళాళ్నిన్కూడా ఈ వుమమ్డిలో భాగం చేదాద్మని, ఆవిడకీ మరాయ్దలు జరగాలని అనుకోడం.., 

అదేదో హకుక్ మేమంతా కాదనన్టుట్, కోపగించుకోడం నాకరధ్ం కాలేదు. 
“ఇంకా పంపకాలు మిగలి పోయాయి,” అంటూ అమమ్, సేన్హా వెళాళ్రు. నే పెరటోల్కి పోయా ........ 
“మీరూ ఎవరి ఆలోచనలోనేనా పడాడ్రా?” అంటూ వచిచ్ంది రజని. 
“నువువ్ అవకాశమిసేత్నా..... ఇంకెవరి గురించేనా ఆలోచించడానికి” 
“నేనేం చేసానూ?” 
“చినన్పప్టినుండి బావా..బావా అంటూ వదిలితేనా” 
“ముదుద్ పెటుట్కునన్పుప్డూ, చాటుగా వడిసి పటుట్కునన్పుప్డూ, మరదలు పనికొచిచ్ందే..., ఇపుప్డు ఎందుకో ఈ దెపుప్డు” 
“అకాక్ తమమ్ళుళ్ ఇదద్రూ గటిట్వాళేళ్…” 
“ఏం అనాన్తముమ్ళుళ్ గటిట్వాళుళ్ కారా...” 
“సేన్హ బాగానే వుంటుంది కదా..... నలుగురనన్దముమ్లం ఏదో సాయం చేదుద్ము కదా” 
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“ఈ మాట పెళిళ్మాటలపుప్డు ఏ అనన్దముమ్డూ అనలేదేం” 
“ఎందుకు అకక్డ అనాలా?” 
“మరి..,మావయయ్ పెళిళ్ మాటలు మాటాల్డితే, బాధయ్త అంతా ఆయనదే..,ఆయన పెదద్గా వెనకవేసింది లేదు కాబటిట్...పెళిళ్ ఆయన 

తాహతుకి తగినటుట్గానే వుంటుంది..అంటే సేన్హ పెళిళ్ మావయయ్ కూతురిగానే జరుగుతుంది, తపప్ నలుగురు సంపాదనకలిగిన అనన్దముమ్లచెలెల్లుగా 
వుమమ్డి బాధయ్తతో మాతర్ం జరగదు” 

“ఎందుకలా అనుకుంటునాన్వు ” 
“మీనలుగురూ ఎపుప్డైనా మావయయ్తో సేన్హ బాధయ్త గురించి ఆలోచించారా? లేదు, ఎందుకు అది మీబాధయ్త అని మీరనుకోలేదు” 
“అలా నుకోవాలా” 
“అనుకోనకక్రేల్దా?” 
“ఏమో?” 
“ఏమో కాదు, మీ చదువులకి మీ ఎదుగుదలకి మావయయ్ చేసుత్నన్ ఖరుచ్ మీ హకుక్గా భవించలేదా?” 
“వురుము వురిమి మంగలం మీద పడిందట” 
“వురుము ఇంకా వురమలేదు, రేపు వురుముతుంది, మావయయ్మీద పడుతుంది” 
నేనేదో అడిగేలోగా, బాబు ఏడుసుత్నాన్డంటూ, రజని వెళిళ్పోయింది. 
మేం నలుగురు అనన్దముమ్లం లౌకయ్ంగా సేన్హ బాధయ్త మాది కాదనన్టుట్ పర్వరిత్ంచామా?..,ఎందుకో అవుననే అనిపించింది. నానన్ 

మాతో ఈ విషయం పర్సాత్విదాద్మని చూసారు. మేమెవరం ఆసకిత్ చూపలేదు.  
అంతవరకూ వసేత్ నానన్ జబుబ్కి చేసినటుట్ తోచినసాయం చేసుండేవాళళ్మే కానీ, నానన్ అవసరానికి కావలసిన సాయం 

చెయయ్కపోయుండేవాళళ్ం మేమో?. 
నానన్కి సేన్హ పెళిళ్కూడా వొక జబేబ్నా? 
రజనికి మేం సరిగాగ్ సప్ందించలేదు  అనన్ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది.  నానన్ జబుబ్కి నానన్ ఆసించిందానికనన్ తకుక్వ పంపండంవలాల్? 

లేక ఆడపిలల్గా ఆలోచించిందా? 
సేన్హకూడా ఇలాగే ఆలోచిసుత్ందా? 
మిగతావాళుళ్ కూడా ఇలాగే ఆలోచిసుత్నాన్రా? ఎవరూ ఎందుకు బయట పడరు. బయటపడీ లాభం లేదనా? 
నానన్ లౌకయ్ంగా రాజయ్ం అతత్ని అడిగాడు. రాజయ్ం అతత్కూడా లౌకయ్ంగా తిరసక్రించింది. 
ఈ ఘటనలో నిజం ఎంత? రాజయ్ం అతత్కి సేన్హ ఇషట్ం లేదా? నానన్ ఆరిధ్కపరిసిత్తి నపప్లేదా? బదరీ నిజంగానే చదువుకి పెళిళ్ పెళిళ్ 

అడుడ్ అనుకునాన్డా? లేక ఇంకేదైనా కారణం వుందా? 
అమమ్ సేన్హ రావడంతో అందరూ భోజనాలకి తయారయారు. 

---------------- 
మరాన్డు కనుమ 
పొదుద్నేన్ కనుమసాన్నాల హడావిడితో మొదలయింది. కనుమనాడు మినువు తినాలి అంటూ అమమ్ గారుల్ పెరుగుగారుల్, చేసింది. 

భోజనాలవరకూ, ఎవరూ ఆగలేదు, రాజేష, రజని, సేన్హ, వేడిగా బలేగా వనాన్యి అంటూ, తలోపేల్టు, తెచాచ్రు, చినాన్ పెదాద్ అనిలేకుండా, అందరూ 
రెండేసి పేల్టుల్, తినాన్రు. దాంతో భోజనాలు లేటయాయ్యి. 

సరిగాగ్ భోజనాల టైముకి సింహంఅనన్యయ్ వచాచ్డు. 
“ఎకక్డకి పోయావురా రెండురోజులు కనపడల్దు.” అనాన్రు నానన్..., 
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అనన్యయ్ సమాధానం చెపప్ లేదు. చెపప్డం ఇషట్ం లేకో తెలీదు. నేను సరవ్ సవ్తంతుర్డిని, సమాధానం చెపప్వలసిన అవసరం 
లేదనుకునాన్డేమో. మేమంతా సవ్తంతర్లమా బైటకి అలాగే కనిపిసుత్నాన్ ఏదో తెలీని బంధం పెనవేసి వుమమ్డిగా వుంచింది, వుమమ్డి అంటేనే తలీల్దండుర్లకి 
వొక అథారిటి, పెటిట్ పోతలకో డిమాండు, పెళిళ్ పేరంటాలు వో బాధయ్త, అయి కూరుచ్ంటాయి. ఇందులో పరిధులిన్ గురిత్ంచడం కషట్ం, ఎందుకంటే 
పరిధులు, చాలా నాజూకుగా వుంటాయి. సింహం అనన్యయ్ ఆ నాజూకుని గురిత్ంచలేదు. అలాగని సరవ్ సవ్తంతుర్డిని అని పర్కటించి తెగతెంపులు 
చేసుకోనూ లేదు, మేనేజ చేసుత్నాన్డు.  

రాణి సంగతి సింహం అనన్యయ్ పెళిళ్ తరావ్తే తెలిసింది. వదినే సమాధాన పడినపుప్డు, మేమెవరం ఆ వూసు ఎతత్డానికి, సింహం 
అనన్యయ్ కులంలో అమామ్యినిని పెళిళ్ చేసుకుని, రాణి సమసయ్ని పరిషక్రించుకునాన్డు.  

మధాయ్హన్ం భోజనాల హడావిడి మొదలైంది... ఆతరావ్త పడకలు.., 
--------------- 

నానన్ ఏదో గటిట్గా అనడం వినిపించి లేచాను. 
వసారాలోకి వెళేళ్సరికి...., 
నానన్ పడకకురీచ్లో..,దూరంగా రాజేష నిలబడి వునాన్డు. పెదద్నన్యయ్ కక్డే కూరుచ్ని వునాన్డు. రాజేష నానన్తో అమమ్ని 

నాతోతీసుకెళత్ననాన్డట..., 
“నువువ్ తీసికెళతావు సరే అది వసుత్ందా?” అని పెదద్తత్ని పిలాచ్డు. 
పెదద్తత్ చేతులు తుడుచుకుంటూ వచిచ్ంది. వెనకే రజని వదినలు, సింహం, పర్కాశం అందరూ వచాచ్రు, అమమ్ తపప్...., 
“ఏమే వాడు నినున్ కాకినాడ తీసుకెళతాడట.., వెళాత్వా?” 
“అదే నాతోనూ అనాన్డు అనన్యాయ్”  అంది పెదద్తత్.., అంతే గానీ.., తను వెళుత్ందోలేదో చెపప్ లేదు. 
“వాడి సంగతి సరే... నీ కిషట్మేనా?” 
“ఇందులో ఇషాట్ అయిషాట్లు ఏమునాన్యి అనన్యాయ్. వాడికి అవసరంగా వుందేమో అనిపించింది.” 
“అంటే వెళత్వనన్ మాట..” 
అతత్ మౌనం.., 
“అకక్డ వుండటానికి మరికొంప.., సామానుల్ అవీ కావాలిగా ” 
“మా అతాత్రింటివి, ఆ కొటుట్గదిలో పడి వునాన్యుగా మారెచ్సేత్ మాకుసరిపడా సామానులు వచేచ్సాత్యి” 
“ఆలోచించే పెటుట్ కునాన్వనన్ మాట., వేరెళతానంటావు” 
పెదద్తత్ లౌకయ్ం అంతవరకే, నానన్ చెపిప్నటుట్ ఈ ఆలోచన ఎపప్టినుండో జరుగుతోంది. తెలియని వెరిర్ వాళళ్ం అలాల్ నేను రజని, 

నాఆలోచనోల్ నే వుండగానే, రాజయ్ంఅతత్ పెదద్తత్కి మదద్తుగా ”ఇందులో వేరెళళ్డంకలిసుండడం ఏమిటి అనన్యాయ్ ఏదో అవసరానికి వెళాత్నంటోంది 
అవసరం అవగానే తిరిగి వచేచ్సుత్ంది” 

“వాడికి తలిల్ అవసరం వాడి పెళిళ్ అయేవరకు వుంటుంది” 
“--------------“ 
“మరి నీ భూమి మీద వచేచ్ ఫలసాయం మీఇదద్రికీ సరిపోతుందా” 
ఎవరూ మాటల్డలేదు, నానన్ అసహనం అందరికీ అరద్ం అయింది. నానన్ని శాంత పరుదాద్మనుకునాన్డో ఏమో రాజేష 

”మావయాయ్నువువ్వపుప్ కుంటే సేన్హని పెళిల్ చేసుకుంటాను  ” 
అకక్డి వాతావరణంలో  అగిన్ పరవ్తం బదద్లైంది. 
లావా ఎటు మళుళ్తుందో...... ఈ మాట చెవిని పడగానే అమమ్ లోపలినుండి వచిచ్ంది. 
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నేను రజని వేపు చూసాను. రజని ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు. 
అందరికనాన్  ముందు తేరుకునన్ది నానన్. 
“అది నీకనాన్ రెండేళుళ్ పెదద్ది తెలుసా?” 
“అయితేయేం “ 
“వరహీనం కాదా?” 
“అంటే?.....” 
“అవును నిజమే వయసు తకుక్వైనంత మాతార్న చేసుకోకూడదా?” .....పర్కాశం  
“చేసుకోవచుచ్ ఎందుకు చేసుకోకూడదు ......తెలిసిన వాళుళ్ ....అనగలిగిన వాళుళ్ మొహం మీద వుమేమ్సాత్రు” ...నానన్  
“ఎవరి సంగతో మాకెందుకు?  మీ ఇషాట్ఇషాట్లు చెపప్ండి” 
“మా ఇషాట్ ఇషాట్లు మాతర్ం నీకెందుకు?”...నానన్  
రాజేష నుండి మాట పలుకూ లేదు. 
సింహం అనన్యయ్ అపప్టి వరకూ మౌనంగా వునాన్ రాజేష బాసటగా వసూత్ “ఈ లేనిపోని ఎథికస్  మనం  కలిప్ంచుకునన్వే..........”  
“వీటిని ఎథికస్ అంటారా మరి సంసక్ృతి  అని దేనిన్  అంటారో?” 
“ఇది సంసక్ృతా?” 
“మరి పచిచ్మాంసం తినక పోడం, వండుకు తినడం అనన్ రెండింటిలో సంసాక్రం లేదా? జంతు సవ్భావం నుండి బయటపడడం 

కాదా? ఇదీ అంతే  జంతువులకి జత కటట్డానికి,  ఆహారానికి అనుభూతి సరిపోతుంది. 
మనకి విచక్షణ వుంటుంది అది మన సంసాక్రం బటిట్ వుంటుంది.  ఈజిపట్ లో అనాన్చెలెల్ళుళ్ పెలిల్చేసుకునాన్రని, ఇడిపస కాంపెల్కస్  

గీర్కులలో వుందని, ఎలెకాట్ర్ కాంపెల్కస్  ఆంగోల్ సాకేస్న లో  వుందని, అనే ఎంగిలి సంసాక్రం ఎంతవరకూ సమంజసం. ఈ సమాజం ఎనిన్ సంసక్రణలకు 
లోనై, ఈ దశకి చేరుకుంది. దీని వెనకాల యెంత ఆలోచన వుంది. ఈ విషయానిన్ సగం మెదడుతో అలోచించి ఇదింతే అదంటే అంటే, సరిపోతుందా? 
అందుకే పర్పంచం వొక సహజ జీవనానికి అలవాటు పడడ్టుట్గా, నీలేనిపోని సూతార్లకి లొంగదు.  పర్పంచంలో కుడిచేతి వాటం వాళేళ్ ఎకుక్వ,  
వాళళ్కోసమే పర్పంచం ఎడమచేతి వాళుళ్ తకుక్వ వాళళ్ ఆలోచనలు తకుక్వే.  

నేను సేన్హ పెళిల్ రాజేష తో చేసేత్, ఏదో చేతకాక వదిలించుకోడానికి చేశానంటారు. అదే ఏ వయసు యే ఎకుక్వ వయసు ఉనన్వాడితో 
చేసినా అలాగే అంటారు. ఈడూ జోడూ చూసి చెయాయ్లంటే, నా ఆరిధ్కసోత్మత సరిపోదు. ఈ కుటుంబ వయ్వసథ్, ఈ సాంఘిక కటుట్బాటుల్ యెంత వతిత్డి 
నిసుత్నాన్యో!  అంత రక్షణ కూడా నిసుత్నాన్యి.” 

“ఏమిటి రక్షణ వొతిత్డే కనిపిసోత్ంది”    
“నామీద వొతిత్డి కనిపిసోత్ంది కానీ సేన్హకి అది రక్షణ కాదా? ఆమెకి నాయ్యం చేదాద్మనన్ వతిత్డి” 
“జంతు పర్వరత్ననుంచి ఎదగడం వొక నియమనిషట్ పాటించడం సంసాక్రం అయితే, మేనరికాలు చేసుకొని హిందుసాత్నీ వాళుళ్ , 

మనకనాన్ సంసాక్రం వునాన్ వాళుళ్ కదా”  అంది రాజయ్ం అతత్. 
“ మన జీవితం మనం జీవించడానికి కూడా ఏదోలేని దానిన్ ఊహించుకు భయపడడం సంఘం నియమం అనే గిరి గీసి  గిరికునన్ 

పరిధులిన్ చూసి భయపడడం నాకయితే అరధ్ంలేదనిపిసోత్ంది.” అనాన్డు సింహం  
“ఏమిటిరా అరధ్ం లేనిది,  నువువ్ ఈదేశంలో పుటాట్వు, ఈ వూరిలో పుటాట్వ,  ఈ ఇ౦టోల్ పుటాట్వ, ఈ సంసక్ృతిలో  పుటిట్ పెరిగావ...... 

వీటికి వేటికీ పనికిరానంత తెలివితేటలు కుదురుచ్కు అది వయ్కిత్  సేవ్చచ్  అంటునాన్వు. అలా కాకుండా ఈ కటుట్ బాటుల్కి, కటుట్ బడడ్ వాళళ్ని  చేతకాని వాళుళ్,  
అనుకుంటునాన్వు. అంటే తేడా.....!” 

ఎవరూ మాటాల్డ లేదు. ఆయన ఎవరి గురించి అలా అంటునాన్రో అరధ్ం అయిపొయింది.  
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పర్కాశంకి అరధ్ం అయిపొయింది. “ మధయ్లో నా విషయం ఎందుకు?” అనాన్డు చిరాగాగ్  
నానన్ అంతకంటే చిరాగాగ్ “ మరేవరి గు౦రిచి మాటాల్డాలి.  నీకేనోన్ సంబంధాలోసుత్నాన్యి. నువువ్ తలొంచితే సేన్హ పెళిల్ సజావుగా 

జరిగిపోతుంది. రాజేష కి సేన్హ పెళిల్ విషయం ఎతేత్ ధైరయ్ం వుండకపోను. నాకీ మనసాత్పం వుండకపోను. అలా కాదె అందరూ జాఞ్నులే, సవ్జనులకి ఒక 
కుటుంబానికి పనికి రాని జాఞ్నం...” 

“ అందుకే ఆడపిలల్ పటల్ కూడా మారుప్ రావాలి “ 
“ఆడపిలల్లో ఎనిన్ మారుప్ లొచిచ్నా....ఆడది అనన్ దృషిట్లో మారుప్ రాదురా! మగాడికే కాదు ఆడదానికి కూడా......” 
ఈ మాట పర్కాశానిన్, సింహానిన్,రాజాయ్నిన్ ఉలికిక్ పడేటుట్ చేసాయి. 
“ అంటే మిగతావనీన్ నేలవిడిచి చేసే సాములు చూడాడ్నికి బావుంటాయి. ఈ సమాజంలో అనిన్ రకాల ఆలోచనలు వుంటాయి. అనిన్ 

రకాల మనుషులూ వుంటారు. కానీ సామానయ్ంగా కుటుంబం మౌలికంగా వుండే సమాజం మనది. ఇకక్డ కుటుంబం, మనం అనిన్ంటికీ మించి,.......వయ్కిత్ 
సేవ్చచ్ లేదా అంటే వుంది. కానీ దానిన్ నేను పర్శిన్ంచనంత వరకూ, నీ సేవ్చచ్ని  సమాజం వోపుప్కుంటుంది.  అలా వొపుప్కోవాలనే నువువ్ నా అనుమతి  
అడిగావు.  ఎందుకు?  నీలో దాగి వునన్  సంసాక్రం వలల్ ఆ సంసాక్రం  ఈ నేల ఈ జీవితం  నీకు నేరిప్ంది. నీకు దీని పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు తెలియవు 
అకక్రలేదు కూడా,  అదే ఈనేల సంసాక్ర సవ్భావం. ఇంక వయ్కిత్ సేవ్చచ్ లేదా అంటే వుంది.....ఇచచ్ వేరు.... సేవ్చచ్ వేరు.  ఇచచ్ విసృనఖ్లతవ్ం కింద 
మారకుండా, ఈ కుటుంబం కటుట్బాటు కాపాడుతుంది.  

సింహం చేసింది అసాంఘికమా? తపాప్? వొపాప్? అనన్ పర్శన్ వచిచ్నపుప్డు కుటుంబం అతనిన్ ఎంతవరకూ సీవ్కరించింది, అనన్ దాని 
మీద ఆధారపడి వుంటుంది. కుటుంబం అనే వోకటుట్బాటుకు నేను బానిసని అని మీవుదేద్శం. మీసేవ్చచ్కి నేను అడుడ్రాకోడదు. రాను కూడా కానీ మీ 
విశృంఖలతకు అడుడ్ వసాత్ను. తపప్దు. విశృంఖలత సేవ్చచ్ కాదు.....అదే సేవ్చచ్ అని వాదిసేత్ .....చేసేదేమీ లేదు ఘరష్ణ తపప్!.....   

పెదద్ పండగ వెళిల్ పోయింది.                                    
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