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  విరామం 

1939 నుంచి 45 వరకూ జరిగిన రెండో పర్పంచ మహాయుదధ్ం మానవ జాతి మనుగడలో ఒక బృహతత్ర ఘటట్ం. 
ఈ సమరంలో రాజాయ్లు చూసూత్ండగా పేక మేడలాల్ కూలిపోయేయి. మహానగరాలు తిరగటోల్ పపుప్లా పిండైపోయేయి.  
మనుషులు కుంపటోల్ పడడ్ చీమలాల్ మాడిపోయేరు. ఆ విధవ్ంసకాండ అభూతం! వరణ్నాతీతం. 
పోతే, యిక మరి యుదధ్ం వదద్నిపించిందా? మరి హింస వదుద్ అనిపించిందా? ఉహుఁ యుదధ్మనాన్, హింసనాన్, 
జంకుపోయిందేమో...యుదధ్మే యెలల్పుప్డూ సాగేది. శాంతి ఒక “విరామం” లాంటిది. 
ఆంధర్జోయ్తి సచితర్వార పతిర్కలో ధారావాహికంగా వెలువడడ్ ఈ నవలోల్ అడుగడుగునా “నేను” వునాన్ ఇది కేవలం నా 
వూహ కాదు. ఈ పర్దేశాలు నా కళళ్తో చూసినవి. అయితే, రచనకి కలప్న అవసరం. ఇందులో కలప్న 'అంత మాతర్మే' 
వుంది. 

అ    
ఒక చినన్ మాట! 
ఇటీవల తెలుగులో వసుత్నన్ నవలలనీన్ అపౌరుషేయాలు. భబానీ భటాట్చారయ్ బెంగాల కాష్మం గురించి వార్సిన 'సోమెనీ 
హంగరస్ తో తులతూగ గల మొటట్మొదటియుదధ్ దుషఫ్లితాల నభివయ్కత్ం చేసే నవల తెలుగులో 'విరామం' అంటే ఎవరూ 
ఆశచ్రయ్పోనకక్రలేదు. సాంసక్ృతిక జీవనం పూరిత్గా సత్ంభించిపోయి, అనిన్ కళలూ, శాసాత్ర్లూ, సరవ్మూ సినిమాకు, 
రాజకీయాలకూ దాసయ్ం చేసుత్నన్ ఈ రోజులలో, శకిత్మంతమైన రచనలు రావటానికి ఉనన్ అవకాశాలు దాదాపు మృగయ్ం. 
సాహితయ్ంలో వచేచ్ కొతత్ పోకడలను పసికటిట్, ఆదరించి పోర్తస్హించే సిథ్తిలో పతిర్కలు, పర్చురణకరత్లు లేకపోయినటల్యితే, 
ఇక ఆ దేశపు దౌరాభ్గయ్ం గురించి చెపప్నవసరం లేదు. మనుషుయ్లలో ఏ ఒక జాతిపటల్నైనా దేవ్షం పర్కటించడం యావతుత్ 
మానవజాతినీ దేవ్షించడం కాగలదనే జాఞ్నం కూడా లేని రచయితలునన్ మన దేశంలో, సాహితయ్ం కాలకేష్పానికి తపప్ 
మరెందుకూ పనికి రాదేమో...ఈ పై సందేహాలనిన్టికీ నివృతిత్ 'విరామం' నవల. అందుచేత తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలో శీర్ 
అంగర వెంకట కృషాణ్రావుగారి 'విరామం' ఒక కొతత్ మలుపు. బెంగాలీలో భబానీ భటాట్చారయ్, బిభూతి భూషణ 
బందోపాధాయ్య, మానిక బందోపాధాయ్య, మలయాళంలో తకాక్ళి శివశంకర పిళైల్, తమిళంలో ఆర.కె.నారాయణ, కానా 
శివసుబర్హమ్ణయ్ం వంటి రచయితల కోవలోకి చేరుతారుతెలుగులో చాసో, కె.కె., రా.వి. శాసిత్, అంగర వెంకట కృషాణ్రావు, 
కాళీపటన్ం రామారావులు.ఇతివృతత్ం, భాష, శైలి శిలప్ం, పాతర్ పోషణతో సహా అనిన్ంటోల్నూ 'విరామం' భారతీయ భాషలలో 
వచేచ్ ఏ ఉతత్మ నవలకు తీసిపోదని నవినయంగా మనవి చేసుకుంటునాన్ను. 

ణ  ణ  
                      , 24-1-1970 
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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
     
“అకక్కి గరభ్సార్వం కలగడానికి చేసిన పర్యతాన్లనీన్ వృథా అయేయ్యి. ఏడో నెలలో నానన్గారు చనిపోయేరు. 

మేమంతా యికక్డికొచేచ్ సేం...  
"అకక్ ఆసప్తిర్లో పురుడైంది. అసలే మతిలేని మనిషి. అందులో పురుడు కషట్మైంది. పెదద్ పార్ణానికి 

నషట్మొసుత్ందని జడిసి ఆపరేషను చేసి బిడడ్ను తీశారు. బిడడ్కి పార్ణం లేదు. అకక్కి మతిలేదు...  
"పెదనానన్గారావిణిణ్ సీతాకుండీలో వుంచేరు. అది మామూలు పలెల్, గాలి మంచిది. అదీ అకక్ సంగతి.” 
పదమ్ కథ విని నా వళుళ్ నీరు విడిచిపోయింది. ఆ పిలల్ మనసు గాజుకుపెప్లా నాజూకైనది. రాక్షసుడు ఫిష పూల 

చేసిన దురంతానికి బలైపోయింది. 
తండిర్ గతించినా, అకక్కి మతిపోయినా, సంసారం అవమానం పాలైనా, సాథ్నభర్షట్తవ్ం కలిగినా, పాపం చినన్ది 

ఉమ దైరయ్ం కూడ గటుట్కుని, యింటికి పెదద్దై, సంసారం బరువు తలమీద పెటుట్కుంది. 
పరిసిథ్తుల పర్భావం మహాచెడడ్ది. దాని దాడికి ఒక వయ్కేత్ కాదు, దేశమే కాదు, ఒకొకక్పుప్డు పర్పంచమే తల 

వొగాగ్లి. 
మరాన్డు సాయంతర్ం నా సేన్హితులు కొందరు భోజనానికొసుత్నాన్రని, భోజనం యేరాప్టు చెయయ్మని లహరీతో 

చెపాప్. లహరీ మంచి ఏరాప్టుల్ చేసేడు. కాని ఎవరొసుత్నాన్రో అతనికి తెలీదు. ఏరియా ఆఫీసు నించొసుత్నాన్రని మాతర్ం 
చెపాప్. 

ఆరునన్రకి ఉమ, చెలెల్ళుళ్ వచేచ్రు. వాళళ్ని చూసి లహరీ ఆశచ్రయ్పోయేడు. వాళళ్ని డైనింగు రూములోకి 
తీసుకెళాళ్. 

“మిస ఉమ! ఇతను నా సేన్హితుడు బైదయ్నాథ లహరి. లహరీ! ఈమె మా ఆఫీసు టైపిసుట్ మిస ఉమ” అని 
పరిచయం చేశా. ఉమ "నమషాక్ర” అంది. లహరీ బొమమ్లా నిలబడిపోయేడు. 

చికో మాతో కలసి భోంచేసేడు. లహరీకి పదమ్ సంగతి అపుప్డే తొలిసారి చెపాప్. ఫిష పూల జరిపిన అతాయ్చారం 
మాతర్ం చెపప్లేదు. తండిర్కి జబుబ్చెయయ్డం వలల్ వుదోయ్గం మానేసిందని, అతని మరణం ఆమె మనసుని తీవర్ంగా 
గాయపరిచందని చెపాప్. 

పదమ్ని చూడాడ్నికి పై ఆదివారం అంతా కలిసి సీతాకుండీ వెళళ్డానికి నిశచ్యించేం. 
లహరీ ఉమని చెలెల్ళళ్నీ వాళిళ్ంటికి దిగబెటిట్ వచేచ్డు.  
“లహరీ! నువువ్ ఉమని పేర్మిసుత్నాన్వా?” 
“ఔను...”  
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"పెళిళ్ చేసుకుంటావా?” 
“ఔను...” 
“బాగా ఆలోచించు. నీకు అనన్లునాన్రు. వదినలునాన్రు. ఎనోన్ అడడ్ంకులు రావచుచ్." 
“లేదు జమేదార సాబ! నేను ఉమని తపప్కుండా వివాహమాడతా. నేనామెని గాఢంగా పేర్మిసుత్నాన్.” 
అపుప్డు లహరీకి పదమ్ అసలు సంగతి చెపాప్. లహరీ దిమెమ్రపోయేడు.  
“కమల ఎకక్డునాన్డు....”  
“ఢాకాలో బేస ఆసప్తిర్లో సివిలియను కాల్రుక్గా వునాన్డు.” 
"అతనొసేత్ పదమ్కి నయమౌతుందేమో...” 
“బహుశా. రేపుతత్రం రాసాత్ పై ఆదివారం రమమ్ని. మనం సీతాకుండీ వెళదాం.” 
“ఇపుప్డతను బైటపడొచాచ్...” 
“బైట పడొచాచ్ అంటే, పడొచుచ్. యుదధ్ం ముగిసింది. పోలీసులు పాత కేసులన్ంత పటిట్ంచుకోకపోవచుచ్. ఇంతకీ 

అతని మీద పోలీసు కేసు ఉందో లేదో తెలీదు. అనుమానం కొదీద్ పరారీ అయిపోయేడు. కాని ఈ అహుజా కేసుంటుంది. 
అందులో కూడా అతని మీద ఛారీజ్లునాన్యో లేవో. వారంటు జారీ చేశారో లేదో. పోతే, మిలిటీర్లోంచి పరారీ అయిన 
కేసుమాతర్ం తపప్కుండా వుంటుంది. అతను ఏ యెడర్సిచేచ్డో ఆ జిలాల్ పోలీసు సూపరెమ్ంటు పేర రిపోరుట్ వెళుతుంది. 
అతనే తపుప్ అడర్సిచేచ్డు. ఇంతకీ యుదధ్ం అయిపోయింది. పరారీ కేసులు బుటట్ దాఖలా అయిపోతాయి. కాని నువువ్ 
ఉమని మోసంజేసేత్, అసలే కుంగిపోయిన వాళళ్ సంసారం మీద మరో దెబబ్ కొటిట్నవాడివవుతావు....” 

“లేదు లేదు. పర్మాణంచేసి చెపుత్నాన్. ఉమ నాది, నేను ఉమ వాణిణ్". 
“సరే..." 
మరాన్డు సాయంతర్ం సేన యింటికి వెళాళ్. సీనియర సేన తో పదమ్, ఉమల సంగతంతా చెపాప్. ముసలాయన 

వోపిగాగ్ అంతా వినాన్డు. 
“'పదమ్ కమల కలిసేత్, కలసి కొనిన్ రోజులుంటే, పదమ్ మళీళ్ మనిషవుతుందని నా నమమ్కం...” 
“పదమ్ని కమల ఈ పరిసిథ్తిలో వివాహమాడతాడా?” 
“తపప్కుండా - ఆమెకోసం అతను తపించిపోతునాన్డు. 
“పై ఆదివారం అతనొసాత్డు. నేను, అతను, లహరీ మీ యింటికొసాత్ం. మనం అంతా కలిసి సీతాకుండీ వెళదాం. 

కమల ని చూసేత్ పదమ్లో కొంత మారొప్సుత్ందని నా అంతరాతమ్ చెపుతూంది. మీరు కాసత్ దీనికి పూనుకోవాలి...” నేను 
పార్ధేయంగా అనాన్. 
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"మైడియర జమేదార సాబ! వీళళ్ంతా నా వాళుల్. నువివ్ంతలా చెపాప్లా. నా శాయశకుత్లా పాటుపడి ఈ రెండు 
వివాహాలు చేయిసాత్...”  

“వీళళ్ంతా మీ వాళేళ్... నిజమే. కాని నా వాళుళ్ కూడా... ” గొంతు బొంగురుపోయి అనాన్ను.... 
“తెలుసు, నాకు తెలుసు, మనం అంతా ఒక కుటుంబం...”  
నా మనసు తేలికపడింది. 

22 
కలన్ల జేముస్కి కలకతాత్ బిర్గేడాఫీసుకు బదిలీ అయిపోయింది. శనివారం టెలిగార్మొచిచ్ంది, ఏరియా ఆఫీసు 

సంతోషంలో మునిగి తేలింది. అంతా తృపిత్గా నిటూట్రేచ్రు. కలన్లు సోమవారం బిర్గేడాఫీసులో చేరాలి. ఒంటిగంటకి 
అందరితో కరచాలనం చేసేడు. నాతో చేసూత్ “జమేదార సాబ! తవ్రలో కలుదాద్ం” అనాన్డు. కలియడం, విడిపోడం 
మామూలే గనక అతని మాటలోల్ అంతరారథ్ం గర్హించడానికి నేను యతిన్ంచలేదు. కానీ కెపెట్న నూయ్సన మొదలైన వాళుళ్ 
దానిన్ గురించి కొంత చరిచ్ంచేరు. 

మంగళవారం ఎయిర మెయిల లో నాకూ తాఖీదొచిచ్ంది. ననున్ కూడా బిర్గేడ హెడ కావ్రట్రుస్కి బదలాయించేరు. 
నేను శనివారం నాడకక్డ హాజరుకావాలి. వయ్వధి లేదు. వెంటనే పర్యాణం. 

ఉమ ఆఫీసులో యేడిచ్ంది. నేనామెనోదారాచ్ : పెదద్ సేన గారితో చెపిప్నదంతా చెపాప్. 
నా బదిలీ సంగతి విని లహరీకి మూరచ్వచిచ్నంతపనయింది. లహరీ ననొన్క సవ్ంత అనన్లా చూసుకుంటునాన్డు. 

అతను నా దగగ్ర కొచిచ్నపుప్డు సిపాయి. వృతిత్లో మూడో గేర్డు. కర్మంగా అతనిన్ నాతో సమానం చేశా. మొదటి గేర్డుకి 
ఎతాత్. నాకు పొర్మోషనొచిచ్ నపుప్డు సంతోషం పటట్లేక లహరీ ముందుకి వెనకిక్ పదిసారుల్ మారిచ్చేసి పదిసారుల్ సెలూయ్ట 
చేశాడు. 

"లహరీ! యెలుల్ండి కలకతాత్ బైలేద్రుతునాన్. కమల వసాత్డు. నువవ్తనిన్ సేన గారి దగగ్రికి తీసుకెళుళ్. మీరంతా 
సీతాకుండీ వెళళ్ండి. నేను తిరిగి పదామ్నది దాటి యిటు రాననుకుంటా. మనం తిరిగి ఈ సరీవ్సులో కాదు, ఈ 
జీవితంలోనే కలియమేమో. అసలు మనదేశ పరిసిథ్తే మారిపోవచుచ్. భారం అంతా నీది. నువువ్ ఉమని దగాచేయకు. 
కమల పదమ్ సుఖంగా వుండాలి. అదే నా కోరిక...” 

ఉదేర్కంతో అతని మొహం బిగుసుకు షోయింది. లహరీ నాతో సేట్షనుకొచాచ్డు. ఒదద్ంటునాన్ ఉమ కూడా 
వచిచ్ంది.. 'మనసులోల్ 'బాధ చేత మేమేం మాటాల్డుకోలేకపోయాం. ఉమ ఉండుండి కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంటోంది. 

రైలొచిచ్ంది. నా సామానుల్ కంపారుట్ మెంటులో పెటాట్ం.  
గారుడ్ విజిలూదేడు. గంట మోగింది, రైలు కూసింది. 
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“ఓకే, లహరీ!" అని చేతులు జాపా. 
లహరీ నా గుండెలకి హతుత్కుపోయేడు. ఇదద్రం శాశవ్తంగా విడిపోతునన్ందుకు చంటి పిలల్లాల్ యేడిచాం. ఉమ 

మొహం అటు తిపుప్కుంది. 
రైలు వెళిళ్పోతుంది. నేను గుమమ్ంలోంచి వంగి "లహరీ! మరిచ్పోకు” అనాన్. అతనలాగే అనన్టుట్ తలూ పేడు. 

వాళిళ్దద్రూ కనిపించే వరకూ చూసుత్నాన్. 
పదామ్నది మీంచి లాంచి వెళిళ్పోతూంది. ఆవాళ పౌరిణ్మ. 
అనీన్ తెలిసిన పదమ్ చంటిపిలల్లా వెలల్కిలా వెనెన్లోల్ పడుకుని చందుర్డివేపు చూసూత్ ఏమీ తెలియని దానిలా 

నవువ్తూంది.  
( ) 

https://koumudi.net/comments/january_2021/jan21_viramam_commentts.htm

