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 ముఖ చి  ప ం టి. .ఎ . రామానుజ రా  

 “పొటట్ పెరిగిపోయింది మారిన్ంగు వాక చెయయ్మని చెవినిలుల్ కటుట్కుని పోరుతునాన్ వినరయేయ్! అలా 
పొటట్ పెరగడం మంచిది కాదు” అంటూ పొదుద్నేన్(అంటే మరీ పొదుద్నేన్ కాదు సుమా, సుమారు 8 గంటల సమయం) 
లేవగొటిట్, బర్ష మీద పేసుట్ వేసిచిచ్, “బర్ష చేసుకుంటూ అలా నాలుగడుగులు నడిచిరండి” అంటూ పురమాయించింది 
భారాయ్మణి.   

“అసలు ఇలుల్ చెవిలో కటుట్కోవడం ఏమిటి? మా అమామ్ నానన్ ఇచిచ్పోయిన ఇలుల్ండగా నీకు నా 
చెవులోల్నూ, ముకుక్లోనూ ఇలుల్ కటుట్కోవాలిస్న ఖరేమ్ం పటిట్ంది? ఎలా వుందామనుకుంటునాన్వు అకక్డ? అయినా ఇలా 
నోటోల్ బర్ష పెటుట్కుని వెడితే ఎవరనాన్ ఏమనుకుంటారు?” ఎదురు పర్శన్ వేయగలిగానని ఆనంద పడాడ్డు పర్భాకర.  

“అలాయితే మొహం కడుకుక్ని వెంటనే బయలేద్రండి, మీరు మారిన్గ వాక కు వెళళ్కపోతే, కాఫీ కలపను” 
అంటూ బర్హామ్సత్రం పర్యోగించేసరికి ఇక తపప్లేదు. పొదుద్నేన్ కాఫీ తాగకపోతే నీరసం వసుత్ంది కనుక, కాఫీ తాగి 
వాకింగు చేసాత్నని నమమ్కంగా చెపాప్క ఆవిడ కాఫీ ఇచిచ్ంది. ఒక పది నిముషాలు కాఫితాగడంలో ఆనందం 
అనుభవించి, బయటకు వెళళ్డానికి చేసుకోవాలిస్న మేకప చేసుకుని,  ఇంటి దగగ్రలో  వునన్ పారుక్లో వాకింగుకు 
బయలేద్రాడు. కరోనా సంవతస్రం  కనుక దొంగ లాగా  భయం భయంగా అటూ ఇటూ చూసుకుంటూ, ఎవరూ 
తాకకుండా, నెమమ్దిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుసుత్ండగా, ఒకాయన ఎదురయాయ్డు. ఒకరినొకరు 
హంతకుడిని చూసినటుల్ కోపంగా చూసుకుంటూ తపుప్కుని, వాకింగు సాగించారు . రోజూ  ఆయన కూడా వాకింగుకు 
రావడం చూసి పర్భాకర ఆయనపై  జాలిపడాడ్డు . పాపం, ఇంటి దగగ్ర ఈ మానవుడు ఎటువంటి బాధలు పడుతునాన్డో 
కదా అనిపించింది. కొనాన్ళళ్కు చిరునవువ్లతో మొదలై, తరావ్త అలల్ంత దూరానిన్ంచే చేతులూపడం వరకూ వచిచ్ంది, 
కరోనా జాగర్తత్ల పరిచయం. ఇదద్రూ  నడి వయసుకు చేరారేమో , సూరుయ్డు వాళళ్  తలల మీదే తన అందానిన్ 
చూసుకుంటునాన్డు.  వాకింగు చేసి అలసిపోయి, ఒకరోజు ఎదురెదురు బెంచిలపై కూరొచ్ని మాటాల్డుకునాన్రు .  మాసుక్ 
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కొదిద్గా మాతర్మే తపిప్ంచి, ఆయన తానే ముందు పరిచయం చేసుకునాన్డు. తన పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం అనీ, తను మొనన్టి 
దాకా ఏదో పలెల్టూళోళ్ పర్భుతవ్ం వారి సూక్లోల్ పని చేశానని, ఈ పటట్ణంలో సూక్లుకు టార్నస్ఫ్ర కావడంతో 
వచాచ్మనాన్డు. మాటలోల్ ఇదద్రూ  ఎలిమెంటరి సూక్లోల్ సహ విదాయ్రుధ్లని తెలిసింది. వయసుతో పాటు బొజజ్లు పెరిగి, 
తలలు  అదాద్లు కావడంతో తొందరగా గురుత్ పటట్లేక పోయామనీ నవువ్కునాన్రు.  హై సూక్లు చదువుల 
దగగ్రకొచేచ్సరికి, వాళళ్ నానన్గారికి టార్నస్ఫ్ర కావడంతో సుబర్హమ్ణయ్ం వాళుళ్ వేరే వూరు వెళిళ్పోయారట. 

సూక్లోల్ పని అనగానే “ సూక్లోల్ ఏం చేసాత్రు?” అని అడిగాడు పర్భాకర . 
“అదే, మాసాట్రు ఉదోయ్గం” అనాన్డు. 
 “మీరు తెలుగు మాసాట్రా, మీరు కవులు కాదు గదా?” భయం భయంగా అడిగాడు. 
“అబేబ్, నేను తెలుగు మాసాట్రిన్ కాదండి. మీకు కనబడినా కనబడక పోయినా, నాకూక్డా వినబడినా  

వినబడకపోయినా, నేను కవిని కాను; కవితవ్ం చెపప్నంటే చెపప్ను, నేను పటమట సూక్లోల్ హిందీ మాసాట్రిన్” నవువ్తూ 
అనాన్డు. అమమ్యయ్ అని ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు పర్భాకర.  

“ఏం అలా అడిగారు?” అడిగాడు పర్భాకర మోహంలోకి చూసూత్. 
“ఏం లేదు. నేను ఏ. కే. టి. పి. సూక్లులో లెకక్ల మాసాట్రిన్. మా ఆవిడేమో తెలుగు టీచరు.”  
 “చాలా సంతోషం. మనమంతా ఒకే కుటుంబంకు చెందినవారనన్మాట. అయినా మనం మీరు, అండీ  

అనుకోవడం ఏమిటి, చినన్పప్టి సేన్హితులం కదా?” అనాన్డు నవువ్తూ.   
అతను తెలుగు టీచరమో అని పర్భాకర  భయపడటానికి కారణం వుంది. వాళాళ్విడ  తెలుగు టీచరే కాదు, 

డికేట్టర కూడా. అంటే,  తెలుగులో (మాటాల్డే భాషలో) తపుప్లు దిదిద్, డికేట్షను ఇసూత్ వుంటుంది. తరచుగా  అతను, 
పిలల్లూ ఈ శిక్షకు గురవుతూ ఉంటారు .  

మరుసటి ఆదివారం ఒకే బెంచీ పై అటు చివర ఒకళూళ్, ఇటు చివర ఒకళూళ్ దూరంగా కూరుచ్ని 
మాటాల్డుకునాన్రు. ముందు తనే మొదలుపెటాట్డు. తన భారయ్ పెదద్గా చదువు కోలేదట. కానీ, ఇంటి పనులవీ అనీన్ తనే 
చూసుకుంటుందని చెపాప్డు. ‘ఇంటోల్ భాష పోరు లేదు, పని పోరు లేదు. కాల్సులో పెదద్గా కషట్పడి చెపాప్లిస్న పని లేదు. 
సుఖపడుతునాన్డు మానవుడు” అసూయ పడాడ్డు పర్భాకర . అతనికి ఇదద్రు పిలల్లు, ఒకడు రెండో కాల్సు, రెండవ వాడు 
ఎల. కె. జి. ట.  

“మీ కెంతమంది పిలల్లు?” అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  
“ముగుగ్రు. పెదద్ వాడు ఆరో తరగతి చదువుతునాన్డు. వాడి పేరు అలల్సాని.” 
“అదేం, పూరిత్ పేరు అలల్సాని పెదద్న అని పెటట్చుచ్గదా?” అడిగాడు ఆశచ్రయ్ంగా. 
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“మా ఆవిడ అలల్సాని పెదద్నన్ అని పూరిత్ పేరే పెడదామనుకుంది. కానీ వీడు  పుటట్గానే ఏడిచ్నపుప్డు అది 
“అలల్ ,అలల్ “ అనన్టుల్ వుందిట. అలాని కవితవ్ంలా లేదని సగం పేరే పెటిట్ంది. ఐదో తరగతి దాకా తెలుగు మీడియంలోనే 
వీడి చదువంతా. ఇపుప్డు ఆరో తరగతి. ఇంగీల్షు మీడియంలో చదువుతునాన్డు. వాడు ఫేసుబ్క కనాన్ వేగంగా విశేషాలు 
మోసుకోసాత్డు. అందుకని వాడిని మెసెస్ంజెర అని పిలుసాత్ను. ఇక రెండోది తెనాలి రమణి. అది రెండో కాల్సు 
చదువుతోంది. దానికి మాటలు వసుత్నన్పప్టి నుంచీ,  మేము ఏం మాటాల్డినా, ఆ మాట తిరగేసి, వయ్ంగయ్ంగా  
మాటాల్డుతుంది. అందుకని తెనాలి రామలింగడి పేరు, వాళళ్ అమమ్ పేరు  కలిపి పెటిట్ంది. దానికేది దొరికినా జాగర్తత్గా 
దాచేసుత్ంది. అందుకని ఆరైక్వస్ అని పేరుపెటాట్ను. చివరివాడి పేరు ముకుక్ వేమన. వాడికి మూడేళుళ్. వాడికి వొంటి మీద 
బటట్లుంటే చిరాకు. ముకుక్తో మాటాల్డుతాడు. అందువలల్ ముకుక్ తిమమ్న పేరు, వేమన పేరు కలిపి పెటిట్ంది. అనీన్ వాడి 
టైం పర్కారమే జరిగిపోవాలి. అందుకని నేను వాడిని టైం లైన అని పిలుసాత్ను” చెపాప్డు పర్భాకర.  

“బాగుంది, ఆవిడ మహా కవుల పేరుల్ పెటాట్రు బాగానే వుంది. నువువ్ మీ పిలల్లకు అనీన్ ఫేసుబ్క పేరుల్ 
పెటట్డానికి కారణమేమైనా ఉందా? మీది  పేర్మ వివాహమా? మీరిదద్రూ ఎలా కలుసుకునాన్రు?” 

“అదేదో సినిమాలో బర్హామ్నందం చెబుతాడు, అలాగా.  పేర్మ వివాహమే కానీ పేర్మించింది ఆవిడ, పెళిళ్కి  
ఒపుప్కునన్ది నేను.” 

“వివరంగా చెపుప్ , అరధ్ం కాలేదు.” 
“కధ కొంచెం ముందు నుంచీ చెబుతాను. లేకపోతే నీకు అరధ్ం కాదు. నా హై సూక్లు చదువంతా 

మునిసిపల సూక్లోల్నే. ఒకోక్ కాల్సులో ఆరు సెక్షనుల్, ఉండేవారు. మా సూక్లోల్ తెలుగు మాసాట్రు ఒకాయన వుండేవారు. 
ఆయన పరీక్ష పేపరుల్ దిదిద్తే, మాకు గుండెలు జారిపోయేవి. సెక్షనుకు యాభై మంది సూట్డెంటుల్ చొపుప్న, ఆ కాల్సు మొతత్ం 
ఆరు సెక్షనల్కు  మూడు వందల మందిలో  ఒకళోళ్, ఇదద్రో పాయ్సయేయ్ వారు.  ఆయన అక్షరం పకక్న అర సునాన్ 
పెటట్కపోతే అర మారుక్ తీసేసేవాడు. ఎవరికనాన్ నలభై మారుక్లు వసేత్, ఆయన వాళళ్ కాల్సుకు వచిచ్, చూసి, ఆ పిలల్వాడు 
కాపీ కొటట్లేదని నిరాధ్రించుకునాన్కే మారుక్లు వేసేవాడు.   తొమిమ్దో కాల్సు చదువుతు నన్పుప్డు, మూడునెలల పరీక్షలో 
నేను అనిన్ంటికీ అర సునాన్లు పెటేట్సేత్ ఎకుక్వ మారుక్లు వసాత్యని, మొతత్ం అనిన్ మాటలకు అరసునాన్లు  పెటాట్ను. ఆ 
పరీక్షలో మొతత్ం సునాన్ మారుక్లు ఇచాచ్డు. అడిగితే, “అనిన్ అరసునాన్లు పెటిట్నవాడికి, నేను ఒక  నిండు సునాన్ అనాన్ 
ఇవవ్దాద్?” అనాన్డు. ఇదిగో, మా ఆవిడా అటాల్ంటిదే. తను కూడా ఆ సూక్లోల్నే చదివింది. ఆ మాసాట్రికి పకాక్ శిషుయ్రాలు. 
అసలు తను మా చుటాట్ లమామ్యే. నేను సూక్లు ఫైనల చదివేటపుప్డు, తను తొమిమ్దో కాల్సు. అపప్టికే తెలుగులో 
కవితలూ, కధలు రాసుత్ండేది. నాతో మాటాల్డదామని చూసేది. నాకు కవులనాన్, రచయితలనాన్ భయం. అందువలల్ 
దూరంగా వుండేవాడిన్.  ఆతరావ్త, నేను డిగీర్ పూరిత్చేసి, బి.ఎడ. చేయగానే లెకక్ల మాసాట్రు  ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఒక 
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రెండేళళ్నాన్ ననున్ హాయిగా తిరగనీకుండా, మా వాళుళ్ వెంటనే పెళిల్ పర్యతాన్లు మొదలు పెటాట్రు. ఈవిడ అపప్టికే, 
తెలుగు పండిట కోరుస్ ఏదో పూరిత్ చేసి, పిలల్లకు తెలుగు చకక్గా నేరాప్లని కంకణం కటుట్కుంది.   టీచర ఉదోయ్గం 
చేసాత్నని ఈవిడా, పెళిల్ చెయాయ్లని తలిల్దండుర్లు!  వాళళ్ పర్యతాన్లోల్ నేను దొరికిపోయాను.   

ఒక రోజు వాళళ్ నానన్ మా ఇంటికి వచిచ్, పెళిల్చూపులకు రమమ్ని ఆహావ్నించాడు. అమామ్యిని చూసి 
రాగానే, మా అమమ్ “ఏరా అబాబ్య, ఏమంటావు? అమామ్యి బాగుంది, చదువుకునన్ది కూడా. మనకు తెలిసిన వాళేళ్. 
తను రేపు నీతో పాటు ఉదోయ్గం కూడా చెయయ్గలదు. హాయిగా చిలక గోరింకలాల్ ఇదద్రూ  ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ 
ఉండవచుచ్” అంటూ నా బురర్ తినెయయ్డం మొదలు పెటిట్ంది. నానన్కూ ఇషట్మేనని చెపేప్సింది.  

ఇక లాభం లేదని, “ అమామ్, ఆ అమామ్యిని చాలా సారుల్ చూశాను. తన తెలుగు పాండితయ్ం అంతా 
కనబడిన వాళళ్ మీద కుమమ్రిసుత్ంటుంది. రేపు నీమీద, నా మీద కూడా చూపిసుత్ంది.” అనాన్ను.  

“ఏమంటుందిరా, నువువ్ అనిన్ంటికీ వంక పెడతావు?” కోపంగా అడిగింది  అమమ్. 
“నువువ్ పాల తరక అనాన్వనుకో. అందులో అర సునాన్ పెటట్లేదు కనుక, నీకు భోజనంలో పెరుగు కట 

అంటుంది. రేపు నీ  వంట నచచ్కపోతే, మనుచరితర్లో పదాయ్లు అపప్చెపప్మనవచుచ్. తెనాలి రామలింగడి సినిమాలో 
లాగా, “తుర్వవ్ట  బాబా తలపై” అని నినున్ రాయమని పరీక్ష పెటిట్ందనుకో, నీ పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఇంకా చెబుతా, విను. 
తను రాసిన కవితో, కధో వింటేనే నీకు అనన్ం పెడతా అనవచుచ్. ఇక తనేం రాసినా అచుచ్ వేసుకోవడానికి “చంటబాబ్యి” 
సినిమాలో జగగ్యయ్ కునన్టుల్ నానన్కు పెర్సుస్, పతిర్కా లేవు కదమామ్! పుంఖానుపుంఖాలుగా కధలూ, కవితలూ రాసి దేశం 
మీదకు వదలడం, అవి అచుచ్ కాకపోతే బెంగపడి పోవడం, ఇవే ఆవిడ కారయ్కర్మాలు. రచనలు అచుచ్లో చూసి తను 
ఆనంద పడితే, మనం బర్హామ్డం అని పొగడాలి; అవి తిరుగు టపాలో వెనకిక్ వసేత్, దిగులుపడదద్ని ధైరయ్ం చెపాప్లి. వీలైతే 
ఆ ఎడిటరును దుమెమ్తిత్ పొయాయ్లి. ఇక ఇంటినిండా అచుచ్ వేసిన పుసత్కాలు గుటట్లు గుటట్లు చేరతాయి .  తరచూ దుముమ్ 
దులుపుకుంటూ, అవి చెదలు పటట్కుండా చూసుకోవాలి! ఇపుప్డు కరోనా కషట్ కాలం కనుక వాళళ్ సభలూ, సనామ్నాలూ 
లేవు. అవే ఉంటే, వాటనిన్ంటికి నువోవ్, నేనో వెంట వుండాలి. రేపు పిలల్లు పుటాట్రనుకో, ఒకడిన్ భుజాన వేసుకుని, మరోడికి 
పాల సీసాలో పాలు పడుతూ,  మనం కూడా వెళాళ్లిస్ందే.  ఇలాంటి వాళుళ్ మనకొదద్మామ్! అసలు ఈ కాలం  కోడళుళ్ 
అతత్లనే ఆరళుళ్ పెడుతునాన్రు. నువవ్సలే  అమాయకురాలివి. హాయిగా వునన్ పార్ణానిన్ ఎందుకు కషట్పెటుట్కుంటావు? 
అయినా ఇపుప్డు నా పెళిళ్కి తొందరేం వచిచ్ంది?” ఇలా ఏవేవో చెపిప్ అమమ్ను భయపెటాట్లనుకునాన్ను. లాభం 
లేకపోయింది.  

బంధువులం కనుక, ఉనన్ ఊళోళ్ మా ఇదద్రికీ పరమ్నెంట ఉదోయ్గాలు వేయిసాత్ననీ, తమ కళెళ్దుటే మేము 
ఉంటామనీ, మామగారు మా అమమ్కూ, నానన్కూ కబురు పెటాట్రు. ఒకక్తే కూతురు అయినందువలల్, కూతురూ, అలుల్డూ 
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ఎదురుగా వుంటారనే  ఉదేద్శయ్ంతో అడుగుతునాన్మని ఒకటికి నాలుగు సారుల్ మా ఇంటి చుటూట్ తిరిగేసరికి, మావాళుళ్ 
కరిగి పోయారు. పైగా ఉనన్ ఊళోళ్నే ఉదోయ్గాలంటే మాటలు కాదుగదా! దానోత్ మా అమామ్ నానాన్ లొంగిపోయారు. 

 ఇపుప్డే పెళిళ్ వదద్నన్ నా మాట అమామ్, నానన్ల దగగ్ర చెలల్లేదు. నానన్ ఏమీ అనకపోయినా, అమమ్ కళళ్ 
నీళుళ్ పెటుట్కుని “నీతో మాటాల్డను పొమమ్”ని భీషిమ్ంచుకుంది. ఒక వారం రోజులు ఆవిడ మూగనోముతో, నా  మౌన 
వర్తంలో గడిచిపోయాయి. ఒక రోజు  సరళ, ( మా ఆవిడ) మా ఇంటికి వచిచ్ంది. సరాసరి మా అమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్, 
కాసేపు మాటాల్డింది. ఆ అమామ్యి ఎందుకు వచిచ్ందో నాకు అరధ్ం అయేయ్లోపు, నా గదిలోకి వచిచ్, కురీచ్ లాకుక్ని 
కూరుచ్ంది. నేను తనని చూడనటుల్ పేస బుక ఓపెన చేసి, చూసుకుంటునాన్ను.  

“ఆ లాప టాప కాసేపు కటేట్సాత్రా? నేను మీతో మాటాల్డాలి!” అంది. 
ఈ పిలల్కి ఇంత ధైరయ్ం ఏమిటార్ బాబూ అనుకుంటూ “చెపప్ండి” మొహమాటంగా అనాన్ను.  
“చెపప్ండి కాదు, చెపుప్ అనండి. హై సూక్లోల్ చదువుతునన్పప్టి నుంచీ పర్యతిన్సుత్నాన్ను. మీతో ఎపుప్డు 

మాటాల్డదామనాన్, ననున్ చూసేత్ మీరు పారిపోతునాన్రు. మీ పర్వరత్న  చూసి, పేస బుక లో మీరు పోసుట్చేసేవి చూసి, 
మీరంటే ఇషట్ం పెంచుకునాన్ను. మీ పేస బుక లో ఫెర్ండు రికెవ్సట్ పెటాట్ను, కనీసం చాటింగు అనాన్ చేదాద్మని. కానీ, మీరు 
ననున్ డిలిట చేసారు. ఎందుకని?” 

“అమమ్, పేస బుకాక్, నీ మూలంగా ఇలా దొరికిపోయానివాళ!”  అనుకునాన్ను.  
తన పర్శన్కు నేను  జవాబివవ్క మౌనంగా వుండేసరికి, “మా అమమ్ నానాన్ మీరంటే ఇషట్పడుతునాన్రు. మీ 

వాళళ్కు కూడా ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు. మీకు మాతర్మే అభయ్ంతరం అని అరధ్మైంది. కారణం చెబుతారా? నేనేమీ 
అందవికారిని కాను, చదువుకునాన్ను కూడా.” అడిగింది సరళ. 

తను అటాల్ అడిగేసరికి నీళుళ్ నమిలాను. ఏమి చెపాప్లో అరధ్ం కాలేదు. కాసేపటికి గొంతు పెగులుచ్కుని, 
“మీ తెలుగు .... అరసునాన్లు ..” అనాన్ను నటుల్ నటుల్గా. సరిగా మాటాల్డ లేకపోయినటుల్ చాలా సేపటికి అరధ్మైంది కానీ, 
చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కోవడం అంటే ఇదేనేమో!. ఆ అమామ్యి వెంటనే, “ఓ, ఆ తెలుగు మాసాట్రి భయం మీకింకా 
పోలేదా? నేను ఆయన శిషుయ్రాలిని కనుక, నా తెలుగుతో మిమమ్లిన్ బాధ పెడతానేమోననా? అలాంటి భయం మీకు 
అకక్రేల్దు. నేను ఇంటోల్ గార్ంధికం మాటాల్డను. నాకు మా అమమ్ నానన్లెంతో, మీ అమమ్ నానన్లు కూడా అంతే! వాళళ్ని 
పేర్మగానే చూసాత్ను. మీరంటే నాకు చాలా ఇషట్మని చెపాప్నుకదా, మిమమ్లిన్ కనన్వాళళ్ని వేరేగా ఎలా చూసాత్ను? 
చదువుకునన్ వాళళ్ంతా  దురామ్రుగ్లేం కాదు. ఉదాహరణకు మీరే!  మీలాంటి మంచి వయ్కిత్ని నేనెకక్డా చూడలేదు. అందుకే 
నాకై నేనే మీతో మాటాల్డి, తేలుచ్కుందామని వచాచ్ను. నిజంగా చెపప్ండి, నేను నచచ్క పోవడం కారణం కాదు గదా ? లేక, 
నాపై ఇంకా మీకు అనుమానా లునాన్యా?” సరళ పర్శన్కు ఏం జావాబు చెపాప్లో తెలియలేదు. తల అడడ్ంగా ఊపాను. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         &çôd+ãsY   2020     

6  ముఖ చి  ప ం       -    టి. .ఎ . రామానుజ రా  

“ననున్ చేసుకోవటానికి ఇంకా మీకు అభయ్ంతరాలు ఏవైనా ఉనాన్యా? మీ అనుమానాలు తీరినటేల్నా?” 
సరళ మృదువుగా అడిగేసరికి గటిట్గా కాదని చెపప్లేకపోయాను. “మౌనం అంగీకార సూచన” అంటూ లేచింది. 

ఆ పిలల్ ఏం మాటాల్డుతోందో, నేనెకక్డ మొహం మీదే వదద్ని చెపెప్సాత్నో అని భయపడుతూ, అమమ్ నాగది 
లోకి వచిచ్ంది. సరళ  అమమ్ కాళళ్కు దణణ్ంపెటిట్, “మీ అబాబ్యి ఒపుప్కునాన్రతత్యాయ్” అంటూ వరస కలిపే సరికి, అమమ్ 
ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రి అయియ్ంది. “నా తలేల్, నా బెంగ తీరిందే అమామ్! ఎవరిన్ చూసినా వీడేదో ఒక వంక పెడుతుండే! 
ఈ కొరకరాని కొయయ్ని దారికి తెచాచ్వే తలీల్” అంటూ సరళను దగగ్రకు తీసుకుంది. టి.వి. లో అపుప్డే “ఎకక్డికీ పోతావు, 
చినన్వాడా?” పాట వసోత్ంది. సరళ నా వంక నవువ్తూ చూసి  వెళిళ్పోయింది.     

అలా నా అభిపార్యంతో పెదద్గా పేర్మేయం లేకుండానే సరళకు , నాకు పెళళ్యి పోయింది. అపుప్డు, 
ఇపుప్డూ కూడా సరళకు కాదని చెపప్లేకపోవడం నా బలహీనతా? తనేమో “ఎకక్డకు పోతావు చినన్వాడా” అని పాడేసూత్ 
ఇపుప్డు కూడా నను వెకిక్రిసుత్ంటుంది.”  

అకక్డితో ఆపి, “భోజనం టైం అవుతోంది, తను ఎదురు చూసుత్ంటుంది. రేపు కలుదాద్ం “ అంటూ లేచాడు.     
*      *  *  *  *  *  
ఆ మరాన్డు, అటు తరావ్త రోజూ కూడా సుబర్హమ్ణయ్ం వాకింగుకు రాలేదు.  మూడో రోజు రెండవ 

శనివారం అవడంతో  మళీళ్ పారుక్లో వాకింగు చేసూత్ పర్భాకర  దూరం నుంచే సుబర్హమ్ణయ్ంని చూసి, “ఇనాన్ళూళ్ 
రాలేదేమని” అడిగాడు.  ఇంటోల్ ఏవో పనులుండటం వాళళ్ రాలేకపోయానని చెపాప్డతను.  

వాళిళ్దద్రూ  దూరం పాటిసూత్ ఒకే బెంచీ పై కూరుచ్నాన్క,  ఆపేసిన  కధ కొనసాగింపు చేయమని కోరాడు 
సుబర్హమ్ణయ్ం.   

“పాప  పుటేట్దాకా తను ఉదోయ్గం చాలా ఇషట్ంగా చేసూత్ండేది. అది పుటాట్క దాని ఆలనా పాలనా 
చూసుకోవడం, అటు సూక్లోల్ పిలల్లతో అరచి అరచి వచిచ్ అలసి పోతుండేది.  ఇంటి దగగ్ర నేనూ, అమామ్ ఎంత సహాయం 
చేసినా, కొనిన్  పనులేవో తను చేయక తపేప్ది కాదు. తనకు  కాసత్ విశార్ంతిగా వుంటుందని అపుప్డపుప్డూ సినీమాలకు 
తీసుకెళేళ్ వాడిని. ఆ సినిమాలోల్ పాటలోల్, మాటలోల్ను  తపుప్లు వెతికేది. ఒక సారి నాకిషట్మైన నటి సినిమాకు వెళాళ్ం. 
అందులో ఆవిడ సంభాషణలనీన్  వతుత్లే లేకుండా  చెపిప్ందట. ఆవిడచేత  లక్ష వతుత్ల నోము నోయించాలి అని 
మొదలుపెటిట్ంది. టీవి లో పోర్గార్ములు తెలుగు సరిగాగ్ రాని వాళుళ్  యాంకరుల్గా నిరవ్హించడం ఆవిడకు కోపం. 
అందుకని టీవి చూడదు.     

 ఒక సారి ఆరవ కాల్సులో అంతకిర్తం తను చెపిప్న  వేమన పదయ్ం “ అలుప్ డెపుప్డు పలుక్” 
విదాయ్రుధ్లనదరీన్ మళీళ్ చదువుకుని రమమ్ని చెపిప్ందట. మరాన్డు ఒకడిని  “సజజ్నుండు పలుక్ చలల్గాను” అనేదానికి అరధ్ం 
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చెపప్మందట.  వాడు కాసేపు ఆలోచించి, “సజజ్నుడు అనేవాడికి ఆకలేసి, అనన్ం పలుకుగా వునాన్ మజిజ్గ కలుపుకుని  
తినాన్డు” అని చెపాప్డట.   మరొకడిని “కనకంబు” అనే పదానికి అరధ్మేమిటని అడిగింది.  

వాడు వెంటనే, “మా ఇంటోల్ పనమామ్యి వాళళ్ నానన్” అనాన్డు. అదేమిటని అడిగితే, వాళళ్ పనమామ్యి 
పేరు కనకం. కనకంబు అంటే, కనకం వాళళ్ అబబ్ అయివుండచఛ్ని అలా చెపాప్డట. దాంతో తనకు కోపం వచిచ్, 
వాళిళ్దద్రీన్  రెండు దెబబ్లు వేసింది.  

ఆ మరాన్డే ఆ పిలల్ల తలిల్దండుర్లు  తనపై హెడ మాసట్రుకు  పిరాయ్దు చేశారు. వాళళ్ పిలల్లకు తెలుగు 
పదాయ్లు రాకపోయినా, అసలు చదువు రాకపోయినా పరేల్దు కానీ, టీచర కొటట్కూడదట. “అసలు  తెలుగు ఎవడికి 
కావాలి? ఇవాళ తెలుగు చదువు కుంటేనే వుదోయ్గాలొసాత్యా?” అని ఎదురు పర్శిన్ంచే సరికి తను హతాశురాలైంది.  
వాళళ్కు క్షమాపణ చెపాప్లిస్ందేనని పటుట్బటాట్రు. ఈవిడ తను ససేమిరా చెపప్నంది. హెడ మాసాట్రు, నేనూ ఎలాగో 
వాళళ్కు సరిద్ చెపిప్ పంపేశాము. కానీ వాళుళ్ అంతటితో వూరుకోక, పైకి పిరాయ్దు చేశారు. సూక్ళల్ ఇనెస్ప్కట్రు గారు వచిచ్ 
విచారించి వెళాళ్డు. ఆయన కూడా క్షమాపణ చెబితే పోయేదానికి, ఇంతదాకా ఎందుకు తెచుచ్ కునాన్వమామ్ అనే చెపాప్డు.  

“తెలుగు కూడా సరిగాగ్ నేరుచ్కోలేని పిలల్లకు రేపు మిగతా  విషయాలోల్ ఎలా నైపుణయ్ం వసుత్ందీ, వాళుళ్ రేపు 
దేశానికి ఏ రకంగా వూపయోగపడతారు? చదువు చెపేప్టపుప్డు రెండు దెబబ్లు వేసేత్ తపప్ంటే  ఎలా?” అంటూ ఎదురు 
పర్శన్ వేసేసరికి ఆయనేం మాటాల్డలేకపోయాడు. చివరికి ఆయన రిపోరుట్లో కూడా టీచర క్షమాపణ చెపాప్లని రాసేసరికి, 
తను రిజైను చేసింది.” 

“ఓ గాడ! ఎంతపని జరిగిందీ? ఈ కాలం పిలల్లకు అసలు  చదువుకోవాలనన్ ధాయ్సే వుండటం లేదు. తలిల్ 
దండుర్లూ  అలాగే వుంటునాన్రు. అందరికీ వుదోయ్గాలు, డబుబ్ సంపాదించడం పైనే దృషిట్” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.   

“గేర్ట, మీ ఆవిడ చాలా గొపప్ కమిటెమ్ంట వునన్ టీచర. అంతే కాదు, గొపప్ ఆతామ్భిమానం వునన్ మనిషి.  
మరి      తనిపుప్డేం చేసుత్నాన్రు?” పర్శిన్ంచాడు.  

“ఏముందీ, నేనూ, పిలల్లూ మాటాల్డే మాటలోల్ తపుప్లు వెతుకుతుంది. ఆ తపుప్లు మళీళ్  మాటాల్డకుండా 
మాచేత వలెల్ వేయిసుత్ంది” అనాన్డు పర్భాకర  లేచి నిలబడి.                      

•      *  *  *  *  * 

గేటు తెరుచుకుని లోపలికి వసుత్నన్ సుబర్హమ్ణయ్ం  ఎదురుగా తులసి మొకక్కు నీళుళ్ పోసుత్నన్ పెదాద్విడను 
చూసి, “నమసాక్రం అమామ్, పర్భాకర  వునాన్డా?” అని అడిగాడు.  

“మీరెవరు బాబూ?” అడిగిందావిడ.  
“నేనూ, తానూ చినన్పుప్డు ఒకే సూక్లోల్ చదువుకునాన్మమామ్, నా పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం” చెపాప్డు.  
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“ఏం చేసాత్రు మీరు? ఎకక్డుంటారు? ” మళీళ్ అడిగిందావిడ.  
“నేనూ మీవాడిలాగానే టీచర ని . ఈ పేటలోనే వుంటాము.  ఇదద్రం రోజూ పారుక్లో మారిన్ంగ వాక లో 

కలుసుత్ంటాం.”    ఎందుకీవిడ ఇనిన్ పర్శన్లు అడుగుతోందబాబ్ అనుకునాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం.   
“కాసేపు కూరోచ్ండి బాబూ, ఈ కురీచ్లో.   ఆయనవసాత్రు” అంటూ లోపలికి వెళిళ్పోయింది.  
హలోల్ అడుగుపెటట్గానే, ఎదురుగా రెండు పెదద్ అదాద్ల బీరువాలు వాటి నిండా తెలుగు కావాయ్లు, కధల 

పుసత్కాలు  కనిపించాయి. వాటికి ఒక పకక్ టేబుల పై ఒక కంపూయ్టరు, మరొక పకక్ గోడ మీద  ఫోటో కనిపించాయి. 
ఫోటోలో పర్భాకర, అతని పకక్న వాళళ్ నానన్ కాబోలు, ఇదద్రూ దాదాపు ఒకేలా వునాన్రు.   

ఇంతలో లోపలి నుంచీ, “ఎవరూ?” అంటూ ఒక పెదాద్యన టవల తో మొహం తుడుచుకుంటూ హలోల్కీ 
వచాచ్డు.  

“నమసాక్రమండి ! నా పేరు సుబర్హమ్ణయ్ం. నేనూ, మీ అబాబ్యి సేన్హితులం” లేచి నిలుచుని 
నమసక్రించాడు.   

 పెదాద్యన మొహంలో చిరునవువ్ కనిపించింది. “కూరోచ్వయాయ్” అని  వెనకిక్ తిరిగి, “ఏమేవ, మన 
పర్భాకర సేన్హితుడట. కాసత్ కాఫీ తెచిచ్పెటుట్” చెపాప్డు.  

సుబర్హమ్ణయ్ం మోహమాటపడుతూనే, ఆవిడ ఇచిచ్న కాఫీ తాగాడు.  
“పర్భాకర లేడా అండీ?” అడిగాడు సుబర్హమ్ణయ్ం.  
“ఆయనే పర్భాకర బాబూ!” అని మూసిముసి నవువ్లు నవివ్ంది.  
ఒకక్ క్షణం తెలల్బోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం. “మరి నాతో రోజూ వాకింగుకు వచేచ్ లెకక్ల మాసట్రు పర్భాకర, 

తెలుగు పండితురాలైన అతని  భారయ్  సరళ ?” సందిగధ్ంగా అడిగాడు.    
“పర్భాకర ఆయనేనయాయ్! ఆ సరళనీ  నేనే! రోజూ  మారిన్ంగ వాకుకు వచేచ్దీ  ఆయనే. ఆయన లెకక్ల 

మాసట్రూ  కాదు, నేను తెలుగు పండితురాలినీ కాదు.  పారుక్లో కొతత్  పరిచయసుత్లు కనబడితే ఇలాగే కధలలిల్ చెబుతారు.  
ఇదొక కాలకేష్పం ఆయనకు.  మా పిలల్లలంతా  అమెరికాలో వునాన్రు. మేమిదద్రమే ఇకక్డునాన్ము”  అంది ఆవిడ  పెదద్గా 
నవువ్తూ.  

“ నారహసయ్ం చెపేప్శావా?” అడిగాడు  అపుప్డే చొకాక్ గుండీలు పెటుట్కుంటూ  వచిచ్న పర్భాకర.  
ఒక క్షణం ఆయన వంకే  ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండి పోయాడు సుబర్హమ్ణయ్ం . వెంటనే తేరుకుని పెదద్గా 

నవేవ్శాడు.              (ఈ కధలో పాతర్లూ, సనిన్వేశాలు కేవలం కలిప్తమే.  హాసయ్ం కోసం రాసినవి తపప్ ఎవరినీ 
ఉదేద్శించినవి కాదు–రచయిత) 
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