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మారుప్మారుప్    
  పిని టిట్పిని టిట్   ర్ రామమూరిత్ర్ రామమూరిత్   

 
 ఇసస్.. భరించడం కషట్ం ఎంతకాలం. పర్కృతిని చూసేత్ పార్ణాలు లేచొసుత్నాన్యి, పేర్మ తీగె పెంపొందుంతూంది. అబాబ్ అదుగో 

శశాంకమణి చకక్గా నాకేసే చూసూత్ నీ భావం గర్హించా అని నవువ్తోంది. చూడు గోదావరి తరంగాలు... కాదు, నా హృదయ సముదర్ 
తరంగాలు.  ఎంత అందం. ఎంత మృధుతవ్ం.. ఎంత సునిన్తం.. ఎంత సోయగం.. ఆ మలెల్పువువ్. కాదు నా హృదయ కమలం; ఎలా 
వికసిసూత్ందో ఆ సువాసన ఎంత మధురంగా విరజిముమ్తూందో అయోయ్ కళుళ్ తేలిపోతునాన్యి. పేర్మ మైకం.. బంధించా యిపప్టివరకూ నా 
సునిన్త మనసుని కఠినంగా అంటకుండా చేశా. ఆ కామానిన్ అనాయ్యంగా ఎందుకూ సంఘానిన్ లెకక్ చేయకుండా పునరివ్వాహ పర్యతాన్లు 
మానానన్ చేసాత్డని, ఏం లాభం. ఎనాన్ళుళ్ చూసినా  ఆయన మనసుస్లోకి ఆ తలంపే రావడం లేదు. యిపప్టికి నాలుగేళళ్యింది పుషప్వతి 
అయి. ఎందుకూ అనుకుంటే ఆవేదనా తరంగాలొచిచ్... ననున్ తబిబ్బుబ్ చేసుత్నాన్యి. పుటిట్న పదేళళ్కే పెళిళ్.  పెళిళ్ అయిన రెండో 
సంవతస్రానికీ విథవను. అభాగినిని ఛీ!ఛీ! ఎందుకూ నే పుటట్డం  చావడానాక్  యీ మధయ్ సౌందరయ్ం... సౌఖయ్ం.. అనుభవించడానిక్ అరహత 
లేదూ_ ? ఎందుకు లేదూ ఉంది. నేనేంతపుప్ చేశా.. చినన్పుప్డే పెళిళ్ చేయమని పోరెటేట్నా ? లేదు. ఆయన ననున్ ముటట్కుండా పోయునాన్డు   
మళీళ్ పెళిళ్ చేసాత్నంటే వదద్నాన్నా ఏదీ లేదు. యిది అనాయ్యం... దోర్హం.. ననూన్ ఒక చెటుట్లా పడి ఉండమనా!?  అయితే చెటుట్కూక్డా 
పుషిప్ంచడం ఫలించడం అంటూ వుంటుందే!  సరే ఒక పకిష్ని... అదుగో ఎదురుగా ఆ మామిడి తోపులో గూడెటుట్కొని పిర్యుని కేసి ఎలా 
పరికించి చూసుత్ందో పేర్మామణి పకిష్.  పకిష్కనాన్ యింకేముంది ఒక రాతిబండను. అయోయ్ యీ కాళూళ్ యీ చేతులు యీ అందంగా 
ననెన్దిరిసూత్నన్ నడుజవవ్నం.. యివవ్నిన్ వృధా కాదు, కాదు. నేను ఒక మానవజాతికి చెందిన సతరీనే నాకూ హృదయం, పేర్మ, ఆశా   అనీన్ 
నాలో నిబిడీకృతమై ఉనాన్యి. నాకూ యీ పర్పంచ పర్కృతి సౌందరాయ్నిన్ పొందటానిక్ ఆశ ఉంది. అరహ్త కూడా ఉంది. 

లేని రోగం... ఉనాన్ రోగమే; విరహం. వెరార్డు మా నానన్ నా వాలకం చూసి డాకట్రిన్ పిలచాడు. ఆ డాకట్రు వచిచ్ ననున్ పరీకిష్సూత్ 
నాకేసి ఒకక్సారి చూశాడు. అతని కళళ్లోల్ చకక్ని తేజసుస్ గోచరమయింది. నేనూ చూశా నా చూపులో ఏం చూశాడో అలాగే చూడడ్ం 
పార్రంభించాడు. యిదద్రి చూపులూ ఏకాగర్తగా అలాగే ఒక నిమిషం వరకూ పేర్మ మిళితంగా చూశాయి. అపుప్డే యిదద్రి పెదాలంటా చకక్ని 
చిరునవువ్ తొణుగులాల్డుతోంది. అయితేనేం నాలో ఉనన్ రోగం ఆ డాకట్రు అనాన్ పేర్మా.. అపుప్డే కాదు, పూరిత్గా గర్హించాడు. ఏదో 
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మందిసుత్నాన్ అనే మిసమీద ననున్ చూడాడ్నిక్ రోజూ మాయింటికొసూత్ యుండేవాడు. మా యిదద్రిలో అపుప్డే కొర్తత్మారుప్ కనిపించింది. అతనిన్ 
చూడడ్ంలోనే నాలో ఉలాల్స తరంగం ఉబికి పైకి వచేచ్ది. ఎనాన్ళుళ్ యిలా దాపరికం అనుకునాన్! నేనే సాహసించా  నా పేర్మ ఒక ఉతత్రం 
దావ్రా తెలియపరాచ్.  అందుకూ ఆయనా ఒపుప్కునన్టుట్ తలవూపాడు. ఉతత్రాలు గుపాప్డు; దాంతో నాకు మరింత ఆనందం కలిగ్ంది. అతనికీ 
పెళిళ్ కాలేదటని తెలిసి.  

 
ఊ   అంటే ఊ  అనుకునాన్ం. అందచందాలకూ   తెలివి తేటల్కూ   యిదద్రిదీ సమాన చేయే   అయితేనేం   మా యిదద్రకూ ఒకక్టే 

తేడా   కులం   దానికేంలే  
* * * 

నాకు యిపుప్డు తెలిసింది భారాయ్ భరత్లోల్ వుండే ఆనందం. వారు లేనిదే నాకు పర్పంచం లేదు. నేను లేనిదే వారికీ శూనయ్ంలాగే 
తోసాత్ంది. అంత పేర్మోనన్తి శిఖర భాగానునాన్ం.  

 
ఇంతకూ ఈ మారుప్కు కారణం చినన్తనానేన్ పెళిళ్ చేసుకొని పరలోకానిక్ వెళిళ్న ఆయన గారిదా ? లేక చినన్పుప్డే పెళిళ్ చేసిన నా 

తలిల్దండుర్లదా?   నా జవవ్నానిన్ వృధా చేయకుండా మరొకనిన్ చేసుకునన్ నాదా ?   మళీళ్ పెళిళ్ చేసేత్   మా లోకం... పదిమందీ పలకరిసాత్రా  
నేను వపుప్కుంటానా!?   అని గరిజ్ంచే సంఘభలూల్కానిదా? ఆలోచించండి. 
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