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     ఆరోజు మా ఆఫీసుకు పైనున్ంచి అధికారులు వచిచ్వెళల్డంతో నేనింటికి రావడం బాగా ఆలసయ్మై మా 

బురుజువీధిలోకి నేను తిరిగేసరికి రాతిర్ పదకొండు దాటింది. సాయంతర్మే వరష్ంపడి కరెంటు పోయింది. వీధిమొదటోల్ 
బురుజుకు మరోవైపునన్ కచేరిసతర్ంలో బిచచ్గాళుల్ సనన్ని గొంతుకలతో జీవితానుభవాల గురించి మాటాల్డుకుంటూ 
నిదర్కుపకర్మిసుత్నాన్రు.  

     పూరవ్కాలంలో మాది రాజవీధట, ఎవరైన్నా రానిచేచ్ముందు కచేరిసతర్ంలో తనిఖీచేసి పంపేవాళల్ట. 
ఆతరువాత దాని యాజమానయ్ంమీద దశాబాద్లుగా కోరుట్ కేసులుండడంతో అది పాడుబడి బిచచ్గాళల్నిలయంగా 
సిథ్రపడింది. అందులో దొంగలుకూడా ఉంటునాన్రని మావీధిపెదద్లు ఫిరాయ్దుచేసినపుప్డంతా పోలీసులు అకక్డునన్వాళల్ని 
వెళల్గొడుతూంటారు, మళీల్ మామూలే. ఐతే, ‘రాజులకాలంలోనే అకక్డ పర్జలిన్ దోచుకునే లంచగొండుల్ండేవాళల్ని, ఇపుప్డే 
అది నిజమైన పర్జాసేవ చేసోత్ం’దని మా ఎదురింటి చలపతి అంటాడు. 

     ‘కేసులుతేలి అకక్డ షాపింగ కాంపెల్కస్ కడితే, దొంగలభయం తపుప్తుందేమో’ అనుకుంటూ మాఇంటివైపు 
నడుసూత్ ధనరాజ ఇంటిదగగ్రకొచాచ్ను. మావీధిలో అది మావరసలో అంటే కచేరిసతర్ం లైనోల్ నాలుగోయిలుల్. అనిన్టికనాన్ 
దివయ్మైన భవంతి అదే. అతను పెదద్వాయ్పారసుత్డు, ఊళోల్ని ధనవంతులోల్ ఒకడు. మావీధి సంకేష్మసంఘ సభుయ్డు, 
ధరమ్రక్షణకోసం పార్ణమిసాత్డు. రాతిర్లైటల్లో వెలిగిపోయే అతని ఇలుల్, కరెంటులేని చీకటోల్ మసగాగ్ కనిపిసోత్ంది. 
వాళిల్ంటిముందునన్ దిరిశెనచెటుట్ కిందికొచాచ్ను. చిమమ్చీకటోల్ రోడుడ్ తెలియడంలేదు. నేను ఆగి మొబైల బయటికి తీసి 
లైటు వెలిగించాను.  

     సరిగాగ్ అపుప్డే నాముందు ధనరాజ పర్హరీగోడలో పనిమనుషులువాడే సైడుతలుపు కొదిద్గా తెరుచుకుని 
ఒకరు తల బైటికిపెటిట్ అటుఇటూ చూసారు. వెంటనే ఒక ఆకారం చేతిలో ఒక సంచీతో బయటికొచిచ్ంది. నేను 
"యెవరది?" అనాన్ను.  

     ఆ సనన్టిఆకారం ఉలికిక్పడి సంచి నేలమీదికి వదిలేసి నావైపు తిరిగింది. నేను ఆ ఆకారంమీదికి లైటు ఫోకస 
చేసాను.  

     పాతికేళల్ యువకుడు, మొహం తెలిసినటేట్వుంది, కాని గురుత్పటట్లేకపోయాను.  
     అతను దొంగ కాకపోవచచ్నుకుని, నేనెవరో అతనికి తెలిసేటుట్ ఒకసారి లైటు నామొహంవైపు తిపిప్ "యెవరు 

నువువ్? యీటైంలో యెందుకొసుత్నాన్వు?” అనడిగాను.   
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     అతనేదో చెపప్బోయేంతలో "అతను మామనిషే, వెళల్నివవ్ండి సూరయ్ం అంకుల" అనన్ మృదువైన ఆడగొంతు 
తలుపులోంచి వినబడింది.  

     నేనాశచ్రయ్పోయి లైటు తలుపువైపు తిపాప్ను. ధనరాజ చినన్కూతురు శీర్వలిల్ బతిమాలుతునన్టుట్ మొహం పెటిట్ 
అకక్డ నిలబడివుంది. నేనేదో చెపప్బోయాను.  

     "రేపు నేను మీయింటికొచిచ్ అనీన్ చెపాత్. యిపుప్డతనిన్ వెళల్నివవ్ండి" అంది దీనంగా మొహంపెటిట్.  
     "సరే వెళుల్" అని నేను అనగానే అతను సంచీ తీసుకొని బురుజువైపు వెళిల్పోయాడు. పైన తలుపు 

మూసుకుంది. నేను ఇంటిదారి పటాట్ను. 
     మరోరెండిళుల్దాటి మాయిలుల్ చేరేసరికి అతను ‘జీత మల’ అని గురొత్చిచ్ంది. అదేకాక ఆరాతిర్ ధనరాజ ఇంటోల్ 

ఎవరూలేరని, టౌనోల్ చుటాట్లింటోల్ పెళిల్కెళాల్రనికూడా గురొత్చిచ్ంది. ఈమాట మా ఆవిడ కామేశవ్రి పొదుద్న 
ఫలహారంచేసూత్ండగా చెపిప్ంది. ఐతే శీర్వలిల్ పెళిల్కి వెళల్లేదనన్మాట. ‘ఈ రాతిర్సమయంలో జీత మల ఎందుకొచాచ్డో’ 
అనుకునాన్. 

     మరుసటోర్జు పొదుద్నేన్ కాఫీతాగుతునన్పుప్డు కామేశవ్రితో రాతిర్ చూసింది చెపాప్ను.  
     "జీత మల అంటే సనన్గా, పాలిపోయినటుట్ంటాడు. గుళోల్ పర్తి సోమవారం భజనలు పాడతాడు. మంచి 

శార్వయ్మైన గొంతు. ఆకురార్డేనా?" అంది, పెదద్గా ఆశచ్రయ్పడకుండా.  
     "అతనే. వాళల్ది గుజరాత. బరోడాలో వాళల్కుటుంబానికి ఎలెకిట్ర్కల సామానల్ పంపిణీ వాయ్పారముంది. 

యితనికక్డ వాళల్యేజెనిస్ చూసుకుంటాడు. డబుబ్నన్వాళేల్మీ కాదు. నెమమ్దైన వాడు. అతనికి అంతరాతిర్పూట 
ధనరాజింటోల్ యేంపనో?" అనాన్ను  

     "వలిల్ వచిచ్ అనీన్ చెబుతానందిగా? యింకెందుకూ బురర్ చెడగొటుట్కోవడం?"  
     "నిజంగా వసుత్ందంటావా? అపుప్డేదో తపిప్ంచుకోవడానికి అలా చెపిప్ంటుంది"  
     "వలిల్ వాళిల్ంటోల్ అందరోల్కి నిఖారైస్న పిలల్. సవ్తంతర్ వయ్కిత్తవ్మునన్ మనిషి. మనం చినన్పప్టున్ంచి తెలుసు. 

తపప్కుండా వసుత్ంది" అంది కామేశవ్రి లేచి లోపలికెళూత్. 
     'సంఘం నిరేద్శించిందానికి భినన్ంగా ఏమనిషి పర్వరిత్ంచినా అది ఇతరులోల్ ఆసకిత్ని, అనుమానానిన్ 

రేకెతిత్సుత్ంది. సంఘనిరామ్ణం పాకిష్కంగా కూలినా కొనిన్ఇటుకలు తమమీద కూడా పడతాయని భయం కాబోలు' 
అనుకునాన్. ఆరోజు ఆఫీసులో జీత మల గురించి ఆరా తీశాను. అతను జైన మతసుత్డని, హిందుసాత్నీ సంగీతం గొపప్గా 
పాడతాడని, గురిత్ంపులేక యిలాగునాన్డని చెపాప్రు. ‘అతను సంగీతంపిచిచ్తో వాయ్పారానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేయడంవలల్ ఇకక్డి 
ఏజెనిస్ మూసేసేసిథ్తిలోవుంద’ని తీరుప్కూడా ఇచాచ్రు.  
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     సాయంతర్ం కామేశవ్రికివనీన్ చెపిప్ "వలిల్ అతనికి ధనసహాయం చేసూత్ందంటావా? అతనితో యేం 
అనుబంధముందని అంతభారం తలకెతుత్ంటుంది?” అనడిగాను  

     "వూళోల్ అతనెకక్డపాడినా వలిల్ హాజరౌతుందని వినాన్. విషయమేంటో ఆపిలల్నే అడుగు. నేనేదనాన్ చెపేత్ 
మనవీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ చేరవేసిన సమాచారమా అంటావు" అంది కవివ్ంపుగా నవివ్. 

     రాతిర్ మావీధి సదుద్మణిగాక వలిల్ మాయింటికొచిచ్ంది. బజారునుంచి వసుత్నన్టుట్ంది, చేతులోల్ కొతత్బటట్లు, 
సామానల్ సంచులునాన్యి. హైదార్బాదులో పీజీలో చేరుతునన్టుట్ చెపిప్ంది. ‘రాతిర్ విషయం’ పర్సాత్విసూత్ "అతనిన్ దొంగేమో 
అనుకునాన్" అనాన్ను. 

     “జీతూ, నేను పేర్మించుకుంటునాన్ం. పెళిల్ చేసుకోబోతునాన్ం" అంది వలిల్. 
     రాతిర్ జీత మలిన్ అకక్డ చూడడ్ంకంటే ఈమాటకు ఎకుక్వ ఆశచ్రయ్పోయానేన్ను. 
     "మీ యింటోల్వాళుల్ వొపుప్కోరుగా" అంది కామేశవ్రి.  
     ఔనంటూ తల ఊపింది వలిల్. 
     "అతనిన్ గురించి పూరిత్గా తెలుసుకునే యీ నిరణ్యం తీసుకునాన్వా" అడిగాను.  
     "పేర్మించాక వివరాలు తెలుసుకునాన్, నిరణ్యంలో మారుప్రాలేదు" అంది నవువ్తూ. 
     “మరేంచేదాద్మనుకుంటునాన్వు? రహసయ్ంకాకపోతేనే చెపుప్" అంది కామేశవ్రి.  
     "రహసయ్మే. నినన్రాతిర్ అంకుల ననూన్ అతనీన్ చూసారు. పొరపాటుతో యీవిషయం మానానన్కు చేరితే నా 

పాల్నల్నీన్ దెబబ్తినడమేకాక, జీతూకు పర్మాదం. అందుకే మీరీవిషయానిన్ మరిచ్పోవాలని అభయ్రిథ్ంచడానికొచాచ్ను" అంది.  
     నేను ‘ధనరాజ కుటుంబపర్తిషట్కు ఇచేచ్ విలువ, పటుట్దల గురించిచెపిప్, అతనికి కూతురు వలిల్ అంటే 

ఎంతపేర్మో వివరించి, జీత మల దగగ్ర సంగీతంతపప్ మరేమీలేదని గురుత్చేసి, మరోసారి అలోచించుకో’మనాన్ను.  
     “నీకు ఈవిషయంలో సొంతనిరణ్యం తీసుకునే హకుక్వునాన్ పేర్మగా పెంచిపెదద్చేసిన తలిల్దండుర్లకు ఒక 

అవకాశమివవ్డంకూడా నాయ్యమేగదా” సూచించింది కామేశవ్రి.  
     ఆమె ఆలోచనలో పడి, "యీ మాటే జీతూకూడా చెపుత్నాన్డు. కాని మానానన్ సంగతి తెలిసుకాబటిట్, 

రహసయ్ంగా పెళిల్చేసుకుందామని నేనే జీతుమీద వొతిత్డి తెసుత్నాన్ను" అంది. 
     నేనూ కామేశవ్రి సూచనను బలపరిచాను. మరికొంతసేపు చరచ్ నడిచింది. 
     ఆమె మెతత్బడి "మా అసలుపాల్ను పర్కారం జీతు యికక్డి వయ్వహారాలనీన్ ముగించుకుని యీ ఆదివారం 

బరోడా వెళిల్పోతాడు. నేను పీజిలో చేరడానికి హైదార్బాదు వెళాత్ను. అతను పెళిల్కి యేరాప్టుల్ చేసాక నేను బరోడా వెళాత్ను" 
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అని నవివ్ “సరే నాకూ మీరుచెపిప్ంది వొకవిధంగా కరెకేట్ అనిపిసోత్ంది. హైదార్బాదు వెళాల్క మాఅమామ్ నానన్లతో 
మాటాల్డతాను, వాళుల్ వొపుప్కోకపోతే మా అసలుపాల్ను వుండనేవుంది" అంది.  

     "తొందరేముంది? మీరు సిథ్రపడినతరువాత చేసుకోవచుచ్గదా?" అడిగింది కామేశవ్రి.  
     "మాకు తెలిసినవాళల్లోల్ యెవరు పేర్మవివాహం చేసుకునాన్ ఆరోజు మా నానన్ అపెస్ట అయేయ్వాడు. యీ 

మధయ్నే మా నానన్ నాపెళిల్ నిరణ్యించేసాడు. పెళల్వగానే నేను పీజి మానెయాయ్లని యిరుపకాష్లు నిరణ్యించి ముహూరాత్లు 
చూసుత్నాన్రు. అంతా సినిమాలోల్ లాగే" అని నవివ్ లేచి ముందుగదిలోకి నడిచి “పెళిల్ఖరుచ్లకు అవసరమైతే 
తాకటుట్పెటట్మని రాతిర్ నా వజార్లనగలు జీతుకిచాచ్ను…" అని తలుపుగొళెల్ం తీసూత్ ఆగింది. 

"అతను బరోడా వెళాల్క నినున్ పిలువకపోతే" అనాన్ను ఆందోళనగా  
     "పిలవకపోతే అపుప్డు నగలే పోయుండేవి. కానీ జీతు నా నగలు తీసుకోలేదు, రాతిర్ అతను పటుట్కెళిల్న 

సంచిలో నా పెళిల్బటట్లే వునాన్యి" అంది, వీధితలుపు తీసూత్ వెనకిక్తిరిగి.  
     నేను తొందరపడి మాటాల్డినందుకు సిగుగ్పడాద్ను. కామేశవ్రి నవేవ్సి పరిసిథ్తిని తేలికపరిచ్ంది. 
     వారంతరావ్త వలిల్ హైదరాబాదుకు, జీత మల బరోడాకు వెళిల్నటుట్ వలిల్దావ్రానే తెలిసింది. 
     “ఆడవాళుల్ తెలివైనవాళల్ంటావు, యీపిలల్ అతనెన్లా పేర్మించిందో" అనాన్. 
     “వలిల్ తన నిరణ్యం కేవలం భావోదేవ్గంతో తీసుకునన్దని అనుకోలేం. ఆలోచించి కూడా తీసుకొనివుండొచుచ్. 

అతనిన్ ‘పండిట జీత మల, పదమ్భూషణ గర్హీత’ని చేసుత్ందేమో” అంది కామేశవ్రి నవివ్. 
     రెండువారాలు గడిచాక ధనరాజ ఇంటోల్ గొడవలు జరుగుతునన్టుట్ మా ఆవిడకు మావీధి ఆడవాళల్ నెట వరక్ 

దావ్రా తెలిసింది, దానిన్ ‘వారత్ల వనజమమ్’ ధుర్వపరిచింది. 
     "హైదరాబాదునుంచి తలిల్దండుర్లకు తన పేర్మవిషయం చెపిప్ందట వలిల్. ధనరాజ వొపుప్కోలేదట. వలిల్ 

హాసట్లోల్ లేదట. యెకక్డుందో తెలుస్కోవడానికి రహసయ్ంగా పర్యతిన్సుత్నాన్రట" అంది కామేశవ్రి.  
     "మనసలహా పాటించినటేట్వుంది. యిదద్రూ యేదోవొక రాజీకొసాత్రనుకుంటా" అనాన్. 
     రెండోర్జులపోయాక ఆరోజురాతిర్ తొమిమ్దినన్రకి ధనరాజ ఇంటికి రమమ్ని నాకు, చలపతికి కబురొచిచ్ంది. 

విషయం గోపనీయమని, ఇంటోల్వాళల్కూక్డా తెలియరాదని చెపాప్రు.  
     తొమిమ్దింపావుకి నేను ఇంటినుంచి బయటికొచిచ్ మాయెదురింటి చలపతి వచేచ్దాకా వేచివునాన్ను. వీధిలో 

జనసంచారం లేదు. నదికవతలివైపునన్ మూసేసిన జూట మిలుల్ చీకటోల్ ఆకాశంలో కలిస్పోయింది. నదివొడుడ్నునన్ 
గుడిమూయడంలో పూజారికి సాయంచేసి మావీధి ‘పరోపకారి పాండురంగ’ ఇంటికెళుత్నాన్డు.  
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     చలపతి రాగానే అతనికి శీర్వలిల్ విషయంలో జరిగిందంతా కుల్పత్ంగా చెపాప్ను. తరువాత మేమిదద్రం ధనరాజ 
ఇంటికెళాల్ము. 

     మేం వెళేల్సరికి పర్ధానసభుయ్లంతా వచిచ్వునాన్రు. తకుక్వకాంతిలో, చినన్ గొంతులతో చరిచ్సుత్నాన్రు. ధనరాజ 
మొహంలో, కోపము, అవమానమేకాక బాధకూడా కనిపిసోత్ంది. అతని శీర్మతి భాగయ్లకిష్ పకక్నేవుంది. ఆమె 
అంతకుముందు ఏడిచ్నటుట్గా మొహంమీద కనీన్టి చారికలునాన్యి.  

     కాసేస్పు చరిచ్ంచాక, మావీధి మాపెదద్లందరికీ చాలావిషయాలోల్ ఏకాభిపార్యం కుదిరింది. ధనరాజ కు 
చాలా అనాయ్యం జరిగిందని, ఎంతో పేర్మతో పెంచుకునన్ చినన్కూతురు ఇలా తలిల్దండుర్లను ఖాతరు చెయయ్కపోవడం, 
అవమానానికి గురిచెయయ్డం  దారుణమని, సమాజంలో పెడధోరణులవలల్ ధరమ్హాని జరుగుతోందని, ఇందులో ఏదో 
కుటర్కూడావుందని, వాడు ఆసిత్కోసమే ఈపని చేసాడని, పెళిల్కాలేదు కాబటిట్ వలిల్ని ఎలాగైనా ఇంటికి తీసుకురావాలనన్ 
అభిపార్యాలను అందరూ ఒపుప్కునాన్రు.  

     ధనరాజ కలగజేసుకుని తనకు సరైన సలహాయివావ్లని, ఈవిషయానిన్ రహసయ్ంగా ఉంచాలని, ఇంకా తాము 
నిరణ్యించిన పెళిల్కొడుకువాళల్గాగ్ని, చుటాట్లగాగ్ని చెపప్లేదని వివరించి సంఘసభుయ్లు తనకు అనిన్విధాలా సహాయపడాలని 
అభయ్రిథ్ంచాడు.  

     మళీల్ చరచ్ కొంతసేపు సాగిందిగాని ఏంచేయాలనే విషయంలో మా సంఘసభుయ్లోల్ ఏకాభిపార్యంకుదరక 
రెండువరాగ్లుగా విడిపోయారు.  

     పోలీసు రిపోరిట్చిచ్, పలుకుబడి ఉపయోగించి రహసయ్ంగా వలిల్  ఆచూకిని తెలుస్కుని ఇంటికి తీసుకొచేచ్లా 
చెయాయ్లని సావ్మినాయుడు, బసవలింగం, సోమయాజులు సూచించారు.  

     నారాయణమూరిత్, మునిరెడిడ్, బంగారార్జు దానిన్ బలపరచలేదు. శీర్వలిల్కి మైనారిటి తీరిందని, పోలీసులు 
ఆమెను బలవంతంగా తీసుకురాలేరని అనాన్రు. తామే తమ పలుకుబడి ఉపయోగించి జీత మల కుటుంబానిన్ 
ఆశపెడితేనో, బెదిరిసేత్నో సమసయ్ పరిషాక్రమౌతుందని అభిపార్యపడాడ్రు. 

     “వధూవరుల పరసప్ర అంగీకారంతోనే వివాహం జరపాలని మన మూల ధరమ్శాసాత్ర్లు చెపుత్నాన్యి” అని 
కాశీనాథ అనాన్డుగాని ఎవరూ దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు 

     “వలిల్ అలావెళిల్పోవడం తపేప్. యిది మనసుకు సంబంధించింది. యింతవరకూ వచాచ్క వాళల్ని విడదీయడం 
మంచిదికాదు. పంతాలు యింకాపెరుగుతాయి. ధనరాజ వాళుల్ వొపుప్కోగలరేమో ఆలోచించాలి. లేదా ఆవిషయం వలిల్కి 
చెపేప్సి ఆమెదారినామెను వొదిలేసి యిక వూరుకుంటే అఘాయితాయ్లు, అవమానాలు తపుప్తాయి" అనాన్డు చలపతి.  

     నేను చలపతిని బలపరిచాను. ఐతే మా అభిపార్యం ఎవరికీ నచచ్లేదు.  
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     "వొపుప్కుంటే యిక సమాజంలో కర్మశిక్షణ ఉండదు. మనమంతా వొక సంఘంగా కలిసుండడంలో 
అరథ్ముండదు. సంపర్దాయానిన్ పాటించడంలోనే మన మరాయ్దసుత్ల బలము, గౌరవమూ వునాన్యి. యిది యేవొకక్రి 
సమసోయ్ కాదు. రేపొప్దుద్న అందరికీ యిబబ్ందే" రంగశాయి హెచచ్రించాడు. సభుయ్లందరూ 'అంతే' అనన్ 
భావపర్దరశ్నతో తలవూపారు. 

     "అటాల్ంటివాణాణ్ పేర్మించేది? మాకాక్బోయే వియయ్ంకులది జిలాల్లోనే గౌరవమైన కుటుంబం. వాళల్కెంత 
అవమానం. వాళల్నెటాల్ సముదాయించాల?" అనాన్డు ధనరాజ. 

     ఎవరేవిధంగా సహాయం చెయయ్గలరో ఆలోచించుకొని మరుసటిరోజు రాతిర్ తొమిమ్దికి రహసయ్ంగా అకక్డే 
కలిసి, ముందుకెళల్డానికి ఒక మారాగ్నిన్ నిరేద్శించుకోవాలని చివరికి నిరణ్యించారు.  

     మరుసటిరోజు సమావేశానికి నాకు, చలపతికి ఆహావ్నం రాలేదు. ఆరోజు కూడా సమావేశంలో 
ఏకాభిపార్యం తేలలేదని తెలిసింది.  

     ఇక ఎవరూ చేసేదేమీ లేదని, వలిల్ ఎవరికీ తెలియకుండా బరోడావెళిల్ పెళిల్ చేసుకుంటుందని నిరాధ్రించుకొని 
మేము మా పనులోల్ పడిపోయాము. 

     ఆ రెండోరోజురాతిర్ నేను నిదర్కుపకర్మిసుత్ండగా చలపతి, ధనరాజ, భాగయ్లకిష్ మాయింటికి వచాచ్రు. ఇది 
అనుకోని పరిణామం. హలోల్ కూరుచ్నాన్ం. ఇంటోల్ నేనొకక్ణేణ్ ఉనాన్ను. కామేశవ్రి వాళల్పినిన్కి బాగలేదంటే హైదార్బాదు 
వెళిల్ంది. 

     "అలోచిసేత్ వాళల్కు మన సలహా నచిచ్ందట. మనతో విడిగా మాటాల్డాడ్నికొచాచ్రు" అనాన్డు చలపతి. 
‘యిందులో భాగయ్లకిష్ ఒతిత్డి ఎకుక్వునన్టుట్ంది’ అనుకునాన్ను.  

     "మాకాక్బోయిన వియయ్ంకులతో యెటాల్గో చెపిప్నా. ‘ముందే తెలిసింది మేలైంది, మేమీసంబంధం 
వొదులుకుంటునాన్ము’ అని వాళుల్ గౌరవంగా చెపిప్నారు. గొపప్ సంబంధం పోయింది. సరే, మా చుటాట్లకెటోల్ 
చెపుప్కుంటామనుకోండి. ఐనా యీ పేర్మలెటాల్ యేరప్డతాయో అరథ్ంకాదు. వాణిణ్ చూసేత్ యెందుకూ తరంగాడు, బికారి. 
పైగా వేరేమతమంట" అనాన్డు విచారంగా. 

     "అతను చాలా బాగా పాడతాడు. భవిషయ్తుత్లో పేరునన్ విదావ్ంసుడౌతాడు" అనాన్ను.  
     ధనరాజ ఒకసారి అరచేతోత్ నుదురు కొటుట్కునాన్డు.  
     "పెదద్వాళల్గా యిక మాకు తపప్డంలేదు. మేమొపుప్కుంటునన్టుట్ వలిల్కి చెపాప్ం" అంది భాగయ్లకిష్. ధనరాజ 

తలవూపాడు.  
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     చలపతి కలిప్ంచుకుని "పర్సుత్త పరిసిత్తులోల్ పెళిల్ యికక్డ చెయయ్లేరట. పిలెల్లెలాగూ ఆగరుకాబటిట్ యిపప్టికి 
వాళల్ను బరోడాలోనే చేసుకోమని చెపుత్నాన్రు. పెళిల్కి ధనరాజ కుటుంబమొకక్టే వెళుత్ంది. యికక్డంతా సదుద్మణిగాక 
రిసెపష్న పెటుట్కుంటారట" అనాన్డు  

     "మేము పెళిల్కిముందొకసారి హైదార్బాదులో వలిల్ని కలిసి, ఆమె నగలు, డబుబ్, పెళిల్సామానుల్ యిసాత్మని 
చెపాప్ము" అని, నుదురు కొటుట్కొని "మామాటలను వలిల్ నమమ్డంలేదు. చూసారా తలిల్, తండిర్ మాటలే పిలల్లు నమమ్ని 
సిథ్తివొచిచ్ంది" అనాన్డు ధనరాజ ఇబబ్ందిగా.  

     "మీరు మొదటోల్నే మీ అమామ్యిని విశావ్సంలోకి తీసుకొనివుంటే యీపరిసిథ్తొచేచ్ది కాదుగా" అనాన్ను. 
ఈసారి భాగయ్లకిష్ తలవూపింది. 

     "నువేవ్ సాయం చెయాయ్లి సూరయ్ం" అని "నువువ్గాని, చలపతిగాని వచేచ్టైట్తేనే కలుసాత్నంది వలిల్. మమమ్లిన్ 
నేరుగా పెళిల్కే రమమ్ంది. చలపతికి వెళల్డానికి కుదరడ్ంలేదు. నువువ్ శర్మఅనుకోకుండ రెందుమూడోర్జులోల్ హైదరాబాదెళిల్ 
వలిల్కివి యిచిచ్రావాలి. మాతరఫున నువూవ్ కామేశవ్రి వెళల్ండి. ఆమె అకక్డేవుందటగా" అనాన్డు.  

     నేను ‘సరే’ననాన్ను. 
     ధనరాజ తనుతెచిచ్న బాయ్గ తీసి, శీర్వలిల్ నగలు, డబుబ్, అపప్టికే వాళుల్చూసిన సంబంధంకోసం కొనన్ 

పెళిల్వసుత్వులు, పటుట్చీరలు అనీన్ చూపించి వాటిలెకక్వునన్ చీటీ నాచేతిలో పెటాట్డు.  
     తరువాత ధనయ్వాదాలు చెపిప్ వెళిల్పోయారు. నేను కామేశవ్రికి ఫోన చేసి జరిగిందంతా వివరించి పర్శాంతంగా 

నిదర్పోయాను. 
     ఆ ఆదివారం సాయంతర్ం కామేశవ్రి, నేను హైదార్బాదులో ఒకహోటలోల్ వలిల్ని కలిశాం. ఒకమూల 

టేబులుదగగ్ర కూరుచ్నాన్ం. జనం పెదద్గాలేరు.  
     "నిజంగా మీరు మంచిసలహా యివవ్బటిట్ యిలా జరిగింది. లేకపోతే మా అమామ్నానాన్ ననెన్పప్టికి 

క్షమించివుండేవాళుల్ కాదు" అంది వలిల్ కళల్లో తడితో.  
     "నీ సవ్తంతార్నిన్ నువువ్ వుపయోగించుకోవడంలో తపుప్లేదుకాని అది వీలైనంత కనన్వాళల్తో 

ఘరష్ణలేకుండావుంటే మంచిదికదా" అంది కామేశవ్రి ఆమె భుజంమీద చేయివేసి.  
     "పెదద్వాళల్మీద సమాజం వొతిత్డివుంటుంది. వాళల్కు వయ్వధి యిసేత్ అనీన్ సరుద్కుంటాయి" అని "మీ 

అమామ్నానాన్ యిచిచ్న నీ నగలు, పెళిల్వసుత్వులు, డబుబ్ తీసుకో" అని ధనరాజ ఇచిచ్న బాయ్గ ఇచాచ్ను.  
     వలిల్ తీసి చూసి, పెళిల్వసుత్వులు మాతర్ం తీసుకుని తన బాయ్క పాయ్క లో పెటుట్కుంది. తన నగలు, డబుబ్ తిరిగి ఆ 

బాయ్గ లో పెటిట్ నాకు వాపసు ఇసూత్ "నేను జీతూని పేర్మించినపుప్డే పేదరికానికూక్డా సిదధ్పడాడ్ను. యిపప్టివరకు నా 
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జీవితంలో ఖరీదైన బటట్లు, నగలు, పారీట్లు తపప్ మరేమీ లేవంకుల. మానానన్ చూసిన పెళిల్సంబంధంలో అవే యింకా 
నాలుగింతలునాన్యి. అవంటే నాకు భయం" అంది.  

     కామేశవ్రి ఆమెనగలు తీసి మళీల్ ఆమెకిసూత్ "యివి నీవి, వుంచుకో. ఆపతస్మయానికి పనికొసాత్యి. 
అవసరంలో యెవరిదగగ్రికెళిల్నా తకుక్వగా చూసాత్రు" అని వలిల్ చేతిలో ఆపాయ్కెట ఉంచింది. వలిల్ ఈసారేమి 
మాటాల్డకుండా దానిన్ తన బాయ్క పాయ్క లో పెటుట్కుంది. 

     మటాల్డుకుంటూ అకక్డే డినన్ర చేసి ముగగ్రం బయటికొచాచ్ము. చలల్గాలి వీసోత్ంది. కామేశవ్రి మాకు కాయ్బ 
బుక చేసింది. వలిల్ తన ఫెర్ండుబైకులో వచిచ్ంది.  

     "మీనానన్ డబుబ్ను తీసుకోవచుఛ్గదా, కొతత్సంసారమంటే ఖరుచ్ లుంటాయి" అనాన్, ‘ఈపిలల్లో ఇంత 
పరిణితి ఎలావచిచ్ందో, కొందరికి సహజంగా వసుత్ందేమో’ అనుకుంటూ.  

     "వొక చినన్ కుటుంబానికి యెంతకావాలి అంకుల, పర్సుత్తం మేమిదద్రం బతకడానికి మనవీధి 
రామారావుగారమామ్యి రేవతకక్ నాకు వుదోయ్గం యిపిప్సాత్నంది. జీతు తన సమయానిన్ పూరిత్గా సంగీతం పార్కీట్సుకు 
వినియోగిసాత్డు" అంది వలిల్.  

     కామేశవ్రి ముందుకెళిల్ రోడుడ్పకక్న ఆగుతునన్ కాయ్బులోల్ మా కాయ్బ కోసం చూసోత్ంది.  
     "డబుబ్, నగలు, పారీట్లు వీటిమీద విరకిత్ చెందావుసరే, సంగీతంతపప్ అతనికేమీ లేదుకదా? అతనిలో యేం 

చూసి పేర్మించావు?" అనడిగాను. 
     "వునన్దొకక్టే జీవితం, కషట్నషాట్లునాన్యని మనకు నచిచ్నదారిని వొదిలేసాత్మా? నాకు చినన్పప్టున్ంచి 

సంగీతమంటే పార్ణం. సావ్నుభవంతో చెపుత్నాన్ను. జీతూ గానంలో అదుభ్తమైన నాదముంది. లోపలెకక్డోవునన్ పార్ణానికి 
శాంతిని, హాయిని కలిగించే శకిత్వుంది. అతనింకేమీ చెయయ్ఖఖ్రేల్దు, పాడుతూంటే చాలు. మిగతావనీన్ నేనే 
చూసుకుంటాను. నేను వూహాలోకంలో లేను, యిది భౌతిక మైన నిజం" అంది.  

     ఆ ఇరవైయేళల్ పిలల్ తన జీవితం గురించి ఆలోచిసుత్నన్ విధానం నాకు అరథ్ంకావడానికి నాకు కొంత సమయం 
పటిట్ంది. ఇంతలో మా కాయ్బ రావడంతో వలిల్కి శుభాకాంక్షలు చెపిప్ కారెకాక్ము. 

                 
      (      ) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2021/jan21_buruju_veedhi_comments.htm

