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  ((   ,,  19194040       ) ) 
ఎనిన్ శాసాత్ర్లు వలిల్సేత్నేం, ఎంత తెలివయిన వాడైతేనేం కనయ్ జీవితానిన్ అధోగతి పాలు చేసూత్ సావ్రథ్ం కోసం 

సంచారం చేసూత్, సంఘాచార సంపనున్నంటూ సంకలెగుర వేసుక తిరగడం. ఉనన్ భూమిని వృదిధ్ చేసుకుంటూ 
సతయ్భామలాంటి చకక్ని రెండో పెళిళ్ పెళాళ్ంతో సంతోషంగా కాలం గడుపుకుంటూ నాకేసయినా చూసేవాడు కాదు 
మానానన్. కనన్కడుపు కాబటిట్ నేను అమాయకురాలిగా ఉనన్పప్టికీ ఆనంద సందిళళ్లో ననన్దిమి ముదెద్టుట్కునేది మా 
యమమ్... యీ మారేడు తలోల్ మాయా నెపాలోత్ ననున్ మరీ మరీ సాధించుక తినేది. ఎదురుగా చూసూత్ పెళాళ్ం మాటలు 
పేర్మ సుధారసంలా ఎంచుకొని, పైగా ననున్ తిడుతూయుండే వాడు మా నానన్... మారు పెళిళ్ చేసుకొనన్ కొందరు 
మహనీయులు భారయ్ చేతులోల్ కీలుబొమమ్లాల్ తయారవుతారు కావోసు.. నా చినన్తనానేన్ కళళ్లోల్ కారంగొటిట్ 
పెళిళ్చేయడమా? తీరా పర్పంచ ఊహలోల్ పడేటపప్టికలాల్ పెళిళ్ చేసుకునన్ వారు పరలోకానిక్ చేరుకోవడమా? అనెన్ం 
పునెన్ం తెలీని నాలాంటి అందగతెత్ల పని అంతేకదూ ? అందమేమిటి ? అందం లేకపోవడ మేమిటి? యీ నాలాంటి 
కనయ్ల బర్తుకంతే ? ఎవరూ సమాధానం చెపేప్వారూ.. విధం చెడని ఆడాళళ్కు మళీళ్ పెళిళ్ చేసేత్ తపాప్ ? అనాచారంగా 
అనాయ్యంగా అసహయ్ంగా మగవాళుళ్ ఎనిన్ పెళిళ్ళుళ్ చేసుకునాన్ తపుప్లేదూ ?.... అవును సంఘ సంసక్రత్లు, మగ 
మహారాజులు వారికేం.  

మా యింటెదురుగా శాసిత్ గారు దాము యిలుల్ంది. వాళళ్ దామూ నేనూ అయిదో కాల్సు వరకూ ఒకక్ సూక్లోల్నే 
చదువుకునాన్ం. చాలా శాంత సవ్భావం కలవాడని అతని నడవడికలే చెబుతాయి. మేం చదువుకొనే సమయంలో కూడా 
చాలా తెలివిగా మాషట్రల్కు సమాధానం యిసూత్ వాళళ్ పేర్మకు పాతుర్డయేయ్వాడు. అతని సదుగ్ణాలోత్ బాటు అందం కూడా 
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అభివృదిధ్ జెందుతూంది. వాళళ్ నాయన ధనం కలాడు కనుక బి.ఏ. పాసయేయ్ంత వరకూ చదువు చెపిప్ంచాడు. ఉదోయ్గం 
మాతర్ం దొరకక్ పోవడం వలల్ దాము యీ మధయ్ యింటిదగగ్రనే ఉంటునాన్డు. నేనెందుకైనా మా వీధి అరుగుమీద కొసేత్ 
నాకేసి జాలిగా చూసూత్ పెదిం విపప్బోయేవాడు మాటాడానిక్. నాకు మాతర్ం చాలా భయం వేసి యింటోల్కి వచేచ్సే దానిన్ 
అతని మనోభావం బాగా అవగాహన చేసుకోగలాగ్ను. నానాటికీ అతని విరాజిలేల్ నేతార్లోల్ంచి వచేచ్ పేర్మ వీచికలు నా 
హృదయంలో నాటుక పోయాయి.  

*  *  * 
ఆ రోజున మనశాశ్ంతనే దానిక్ నా హృదయంలో తావులేదు. కారణం ఏమిటో అరథ్ం చేసుకోడానిక్ నా మటుట్ 

నాకు గార్హయ్ం కావడం లేదు. అటు యిటూ తిరిగాను. అలిల్బిలిల్గా అలుల్కొనన్ మాలతీ తీగ చూచేటపప్టికలాల్ నా మనో 
సాగరం ‘తహతహ’ లాడింది. పర్కృతిలో ఉండే పర్తి వసుత్వునీ పరిపరివిధాల విమరిశ్ంచా ఏలా తరిక్ంచినా నా మనో 
బాధకు శాంతి అనేది శూనయ్ం. యింకేమీ నాకు తోచలే, తినన్గా వీధరుగు మీదికి పోయి నిలబడాడ్ ఎదురుగా దాము 
పర్తయ్క్షమయాయ్డు... ఏదో పేపరు చూసూత్ యునాన్డు. నేను కొదిద్గా కాలుతో ధవ్ని చేశా. పర్కక్ వాటుగా నాకేసి చూశాడు. 
శాంతి యుతంగా యుండే చలల్ని చూపుల వలల్ నా మనసుస్లో ఉండే కలవరం కొంత శాంతించింది. ‘చిలిబిలా’ 
చిందులాడే ఆ పెదాల చిరునవువ్ నాకు సవ్రగ్ధామంలా తోచింది. నా నేతార్ల కోరిక చూసినా యింకా చూడాలనే ఉంది. నా 
జంకు వాంఛా ఎవరయినా చూడబోతారు యింటోకి నడు అనన్టుట్ంది యిపుప్డెటాల్...  

“లీలా... యిలారా...” 
అనే మధురధవ్ని నా చెవులకు శోకింది... “కలా...” అనుకునాన్ మళాళ్ అదే పిలుపు... “ఎవరా?...” అని 

ఆశచ్రయ్ంగా చూశాను. అరథ్ం లేని ఆనందం ననాన్వరించింది. ఆ పిలుపులో వాణి పర్తిధవ్నిసుత్ంది. ‘చటుకుక్న’ లేచి తన 
వీధరుగు మీద దాము నిలబడాడ్డు. అతడే పిలాచ్డు అనుకునాన్ అపుప్డు.  

యీ సమసయ్ ఎలా పరిషాక్రం కావడం భావి వాంఛకు భగవానులాల్ తోసుత్నాన్డు. ఎనన్డూ ననున్ ఆహావ్నించని ఆ 
చకక్ని పిలుపును ఏలా తిరసక్రించనూ? వెళాళ్లి తపప్దు.. అయోయ్! అనిన్ంటికీ అపప్టోల్ ఆధారంగా కనుపించే సవతి తలిల్ 
చూసేత్ చంపేయదూ?... చంపినా యిషట్మే లేని పోని అపనింద నా మీద తోర్సేత్ నే భరించగలనూ?... వెళూళ్ వెళూళ్ వదుద్... 
వదుద్... అంతరాతమ్ ఆ మాయా మనసు నాలో అటట్హాస కోలాహాలానిన్ రేకెతిత్సుత్నాన్యి.  

“ఏం... లీలా... నీకంత భయం. పిలిసేత్ రాకూడదూ...” అనాన్డు ఆదరణగా దాము.  
“... రాకేం.. కాని.. మా..” అంటూ తలవంచుకొని ఎదురకు ఒకక్ పాదం వేశా “సిగూగ్__ బొగూగ్__ లేదటే; 

వెధవముండవు. వీధిలో పడి వయసొచిచ్న కురార్ళళ్తో మాటాట్డుతావూ .. యింటోల్కి రావేం... తలగొరిగేసేత్నె గాని నీ 
రోగం కుదరదు. మీ నానన్ రానియియ్..” రయియ్ మంటూ రణగొణ ధవ్నితో నా దగగ్రకు మా సవతి తలిల్ వసేత్ అటేట్ నా 
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పార్ణాలు పోయినటట్యింది. దాము నిరాఘ్ంత పడి నా అభాగయ్ జీవితానిక్ ఆశచ్రయ్పోతూ అలాగె నిలబడి పోయాడు. ఎదురు 
కేసిన పాదం వెనకేక్సుకునాన్ నా కళళ్లోంచి ధారగా కనీన్టి జలం పర్వహించింది. అదే దాము పాదారిప్తం అనుకునాన్  
సావ్తంతర్ము లేని జీవశచ్వం లాంటి నా జనమ్ వృధా...  

*  *  * 
ఆ రాతిర్....  
యిదద్రూ కలసి ఏకటాకీని అరద్రాతర్ం వరకూ అనరాని మాటుల్ అంటూంటే అనిన్ంటికీ వోరుచ్కునాన్. పెళాళ్ం మాట 

ఊతంగా తీసుకొని అనాయ్యంగా “ఏమేవ అమామ్యీ నీ బుదిధ్ మారిపోతూంది మా కులానిన్ భర్షట్త గావించేలాగునాన్వూ” 
అనాన్డు మా నానన్.  

“యింకా సందేహం ఎందుకూ?” రాగంతీసూత్ మరీ అంది మారేడు తలిల్.  
“మరీ__ దీనికీ___ ఆలోచన.” 
“ఏముందీ__ నునన్గా క్షవరం చేయించడమే__” 
అబాబ్! ఏమిటో దుఃఖ మైకం ననున్ కమేమ్సింది ఆలోచన అవగాహనా అనీన్ శూనయ్మయాయ్యి. ఆ సమయంలో 

అందంగా నొకుక్ నొకుక్లుగా నొకుక్కో మెరుపుతో ‘తళుక’ మని మెరసిపోయే నా తల వెండుర్కలిన్ ఖండన చేయడానిక్ ఆ 
మంగలాడిక్ చేతులెటాల్ వసాత్యి... ఆ మాట ఉఛచ్రించడానిక్ మా నానన్కు నోరెటాల్ వసుత్ందీ? .. అయోయ్! నా మనసుస్ 
కోమలం. అంచేత అందరి మనసూస్ అలాంటి మృదుతవ్ం దాలేచ్ వుంటుందని నా అభిపార్యం. అంత సునిన్త మనసుస్ 
సంఘానాన్శర్యించుక తిరగేవాళళ్కుండవు. వాళళ్వి మనసుస్లు కావు నలల్టి యినుప గుళుళ్.  కఠినపు పాషాణపు రాళుళ్.  
ఒకళళ్ను ఏడిప్ంచడం వాళళ్ ఉసురు తమ శరీరానిక్ మరద్నా చేసుకోవడమే వాళళ్ నితయ్ పర్వరత్న. ‘ఉసురు’ అంటే 
హృదయంలోంచి వచేచ్ వేడి నిటూట్రుప్. అదే కఠినాతుమ్లను పటాపంచలు చేసే పరవ్ ఔషధం అదే విధవ కనయ్ల ఒంటినింకి 
యునన్ రకత్ధార అదే దానికి గురి అయిన వాళళ్ను అధోగతి పాలు చేసె పిశాచం.  

ఛీ! ఛీ! నూరేళళ్ జీవితం దుఃఖ సాగరంలో చేతరాని యీతతో శర్మపడే దానికనాన్ ఒక ఘడియలో అకాల 
మృతుయ్వునకు బలి కావడం మంచిది. ఆ తరువాత యీ జీవి ఎటు పోతే ఎవరికేం:  భగవత సృషిట్లో బాలయ్ యవవ్న 
కౌమార వృదాధ్పాయ్లోత్ మిళితమై పుటిట్న యీ శరీరానీన్, భరత్లేని బాధపడే భయానక నరక కూపానిన్ తయ్జిసేత్నే మంచిది.  

చకక్టి ఆలోచన. అంధకార బంధురమైన ఆ అరధ్రాతార్నిన్ యిలుల్ విడచి బయటపడాడ్. నలుదిశలూ నలల్టి మసి 
పూచినటుట్ంది నా హృదయ సీమ ఆ ఆకారమే దాలుచ్ంది. కాని ఆకాశానేక్సి చూసేత్ ‘మిలుకు మిలుకు’ మంటూ 
నక్షతార్లు’ పూరణ్ వెలుత్రు లేక మెరుసుత్నాన్యి. వాటిని చూడడ్ంతోనే ఆశ బంధువులు కూడా నా అతమ్లో అకక్డకక్డా 
ఉదభ్విసూత్నాన్యి. దాము నా హృదయ పటం మీద సప్షట్పడుతూ భావి  వాంఛకు పాశబదుధ్రాలుగా చేసుత్నాన్డు. ఛీ ! ఆ 
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నక్షతార్లు కూడా గగనానిన్ లేకుండా వుంటే ఒకక్ మేఘం వచిచ్ ఆ నక్షతార్లనిన్ంటినీ మింగేసేత్ నా దాముని కూడా 
మృతుయ్వాత పడేంత వరకూ మరిచ్పోగలను. 

*  *  * 
అపుప్డే మైలుదూరం వరకూ నడిచా, శరీరం అంతా ముచచ్మటలు కూడా పోశాయి. ఎదురుగా తన 

చినన్వాగులుతో చెలరేగుతూనన్ నదీగరభ్ంలో దాకొక్ందామనే వాంఛ మరీ పెరిగిపోయింది. ఆ చీకటి రేయి, ఆ అరధ్రాతిర్ 
సమయానీన్,  ఏం పుటెట్ మునిగిపోయిందో ‘కూఁ!’ అని కూసూత్ంది కోకిల. దానికూత యిదివరోల్ ఎంతో ఆనందం గొలేప్ది. 
కాని యిపుప్డో ఆ కూత ఒక బలెల్ం పోటులా అనిపిసుత్ంది. నిశశ్బద్ంగా వునన్టట్యితే నా కారాయ్నిన్ నెరవేరుచ్కోడానిక్ ఏమీ 
అడడ్ంకులూ రావు. కాని యీ శకుంతసంతానాలు కొదిద్గా గజబిజ చేసూత్ంటే నా మనసుస్ భయ కంపిత మవుతుంది.  

నది దగగ్రగా చేరుకునాన్ నదీ తరంగాలోల్ంచి చలల్ని పిలల్ వాయు వీచికలు ‘రా’ రమమ్ని నా శరీరానిన్ తమ సప్రశ్చే 
లాగుతునాన్యి. నవమీ రాతిర్ కావడం వలల్ అరధ్బింబాకారంతో శశాంకుడు సముదర్ గరభ్ంలోంచి అపుప్డే లేసూత్ వెలుతురు 
రేఖలు విరజిముమ్తునాన్డు. ఆ చందర్ బింబానిన్ చూడడ్ం తడవుగా దాము నా హృదయంలో కదిలాడు. కదలడంతోనే 
భావివాంఛకు మనసుస్ వెనుకిక్ లాగుతోంది.  

తరజ్నభరజ్న చేసే కొదీద్ భావికాలానిన్ దాముతో సంచరించాలనే వాంఛనీయం పెచుచ్ పెరుగుతోంది. ‘పిచిచ్ దాము... 
నాతో సంచరిసాత్డూ? వటిట్ది కలల్ అబదధ్ం.. సంఘానిన్ నిరసించడు’ అనుకునాన్ పూరిత్గా విరకిత్భావం కలిగింది. నదివడుడ్కు 
జేరి చేతులెతిత్ “కృషాణ్! నాలాంటి అభాగయ్ జీవితాలిన్ నీ నాటక రంగంలో సృషిట్ంచదుద్. సృషిట్ంచినా నా సోదరీ మణులకు 
భరత్లతో తులతూగే భాగయ్ం కలగజెయియ్. అనాయ్యంగా నాలాంటి కనయ్లను తనపొటట్ను పెటుట్కొంటునన్ యీ సంఘానిన్ 
మారణ హోమంలో తోర్చెయియ్.  కృషాణ్ నీలో నను ఐకయ్ం చేసుకో!” అంటూ చేతులెతిత్ అమాంతంగా గోదావరి గరభ్ంలో 
వాలిపోయా... 

.......................... 
“ఎ...వ...రూ” వికారంగా వుంది. తల తిరిగిపోతూంది. కళళ్ంట ముకుక్ వెంటా నీళుళ్ కారుతునాన్యి. నా శరీరం 

నాయధీనానిన్ లేదు. ఓపిక లేకుండా ఎదురుగా నిలబడడ్ వయ్కిత్ని పర్శిన్ంచా! 
“లీలా.. మాటాట్డేవూ..  బర్తికావూ.. “అంటూ అపరిమిత సంతోషంతో నా చేతులదిమి పటిట్ ముఖంలో ముఖం 

పెటిట్ చూశాడు. చందమామలేల్ వెలుతురల్లో. అతని ముఖంలో చకక్ని మెరుపు పర్తిధవ్నించింది. అతని శిరోజాలు చింపిరి 
చింపిరిగా నీటితో తడిసుత్నాన్యి. ఆపాద మసత్కంగా నీటితో తడిసుంది. చలితో వడకుతునాన్డు. ఆంత అవసత్కు గురి 
అయిన వారెవరా ? అని తేరిబార చూశా!  అరధ్మయింది.  

“దామూ?” అని పర్శిన్ంచా 
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“ఆఁ లీలా! నినున్ నీటిలోంచి పైకి లాగింది నేనే! నేనే!” అతుయ్తాస్హంగా ఆతుర్త భావంతో సమాధానం 
యిచాచ్డు.  

“నాలాంటి అభాగుయ్లను దుఃఖ పరంపరలో కృంగిపోయేదారి చూపించడానిక్ అవతరించావా దామూ?”   
“ఏం నేనేం తపుప్చేశా?” 
“నా దుఃఖానిన్ నదిగరభ్ంలో అంతం చేయడానీక్ ఆనందంతో దుంకితే నా ఆనందానిన్ మళాళ్ దుఃఖమయం 

చేయడానిక్ పైకి లాగావు అది తపుప్ కదూ?” 
“దుఃఖానిన్ అంతం చేసి ఆనందానిన్ చేకూరాచ్లనే సదాభ్వంతోనే పైకిలాగేను లీలా! నాపై అలాంటి నేరం మోపడం 

అధరమ్ం కదూ?” 
“ఏటాల్ నాకు ఆనందానిన్ చేకూరచ్గలవూ?” 
“పెళేళ్ ఆనందానిక్ కారణం” 
“సంఘం” 
“ఆ.. సంఘం. సతరీల పాలిటి ఆనంద భంగం. సావ్రథ్ం కోసం పార్కులాడే ఆ సంఘానిక్ లొంగను లీలా!”  
“నిజం... నిజం...” అపరిమిత నూతనోతాస్హంతో అనాన్ను.  
“ముమామ్టికీ__” ఆనందంతో సమాధానం యిచాచ్డు.  
“దామూ నేనిలా వెడతాననీ గోదావరిలో పడాతాననీ నీకేలా తెలుస్?” 
“నినన్ నీకు అవమానం జరగడం నాకాశాభంగం కలగడం మొదలు మీ యింటిలోంచి వచేచ్ పర్తిధవ్నీ ఆలకిసూత్ 

పర్తిఛాయా పరిశీలిసూత్ వునాన్. అరథ్రాతార్నిన్ నీ విలా రావడం నేను నీ వెనుకాలే బయలుదేరడం నీవు నీటిలో పడిన 
తరావ్త నే లేవదీయడం యిది జరిగిన కథ.  అయితే లీలా యింత సాహసించడం నీలాంటి...” 

“సాహసించాను. కాబటేట్ యింత సంతోష పర్ధమైన ఆనందమయమైన భావి.  వాంఛకు గురి అయాయ్” అనాన్ను.  
ఆనాటి నుంచి మేమిదద్రం ఒకటయాయ్ం.  
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