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సీత అందమైనది కాకపోయినా అనాకారి మాతర్ం కాదు! ముఖయ్ంగా విశాలంగమైన గుండర్ని కాటుక కళుల్
కావయ్నాయికలను గురుత్కుతెసాత్యి. సౌజనయ్ం సౌశీలయ్ం సీతను అందగతెత్ గా మలిచాయి. సీత ఇంటినించి కాలేజీకి
వెళుత్ంటే సవ్యంవరానికి రాకుమారులు నిలుచ్నన్టుట్ రోడుడ్డ్కి అటూయిటూ అబాబ్యిలు సీత కటాక్షవీక్షణాలకోసం
యెదురుచూసూత్ వుంటారు. తల వంచుకుని వెళుత్ంది, వసుత్ంది. అయినాసరే
ఒకోక్చోట

కాపుకాసాత్రు.

వాళళ్పంతం

సీత

సౌశీలయ్ం

వాళుల్ గడకరర్లాల్గా ఒకక్కక్ళుల్

పోటీపడుతూవుంటాయి .

ఈ

పదమ్వూయ్హానిన్

ఛేదించుకుంటూ పోవడం ఆమెకు వెనన్తోపెటిట్న విదయ్!
సూరోయ్దయం అయినా ఆలసయ్ం అవుతుందేమోకానీ శివరాం మాతర్ం అనిన్కాలాలో కర్మతపప్కుండా పారక్
దగగ్ర హాజరువేసాత్డు. రామం ఆయురేవ్దకిల్నిక దగగ్ర యెదురు చూసుత్ంటాడు. రఘురాం ఏదో పోయిన వసుత్వు
వెతుకుతునన్టూట్ కాసేపు అటూ కాసేపు యిటూ చూసూత్ సత్ంభం దగగ్ర నడుసుత్ండాడు. అయితే సీత యీ
సమాంతర రేఖలను దాఁటుతూ వెళిల్పోతుంది !
మంగళ సీత సేన్హితురాలు. అనిన్ సంగతులూ కాలేజీలో ఫీర్ సమయం మాటాల్డుకుంటారు.

సీతకోసం

అబాబ్యిల పడిగాపులు మంగళకు తెలుసు !
"ఒసేయ సీతా నీ అందమైన కళుల్ దేవుడు నాకే వుండుంటే యీ పర్పంచానేన్ నా గుపిప్టోల్ పెటుట్కునేదానిన్
!నువువ్కాబటిట్ అలా వసుత్నాన్వు ,వెళుత్నాన్వు !"అనన్ది మంగళ .
సీత నవువ్తూ "పిచిచ్ మంగళా కాటుక పెటుట్కుంటే నీ కళుల్ కూడా అందం గా వుంటాయి.
అందమైనమనసు వుండాలి ,నీ కళల్లోల్ అందమైన మనసునన్ది . "అనన్ది
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"నా కళల్ను నువువ్ పొగడాలిస్ందే !! చూడు నీ కటాక్షవీక్షణాల కోసం అబాబ్యిలు యెలా పడిగాపులు
కాసాత్రో ! అయినా కనీసం కళెల్తిత్ కూడా చూడవు ,వాళుల్ ఆలా వెళాల్డడం మానరు !"అనన్ది మంగళ .
"అది నా దురదృషట్ం ,నేనేమీ అందాలపోటీకి వెళళ్డడం లేదు. చదువుకోవడానికి వసుత్నాన్ను .
బాగాచదువుకోవాలి ,తీయని పాటలు వినాలి ,పర్కృతిని మనసుతో కళల్తో ఆసావ్దించాలి !నిజంగా జీవితం యెంత
మధురం!" సీత చెపూత్ చెపూత్ వివశురాలయింది .
"సీతా ........ నువువ్ యింకా ఎకక్డోవునాన్వు ,నీ అభిలాష వూహలు ,భావాలూ అందంగా వునాన్యి ,.
పొగడత్లకు లొంగవు ,ఆకరష్ణలకు లొంగవు . ననున్ చూడు చినన్చినన్ పొగడత్లకు కూడా యెండమావిలాగా
యెదురు చూసుత్ంటాను . " నవువ్తూ సితకేసి చూసింది మంగళ .
"నా ఊపిరేదో ననున్ పీలుచ్కోనిసేత్ చాలు !నిరంతరం అంగరక్షకులలాగా యీ కాపలాలేమిటి ? నీకేం
తెలుసు నా బాధ ? నాకెంత చిరాగాగ్ వుంటుందో !! ఒకోక్సారి అసహయ్ం వేసుత్ంది . అయినా నేనెపుప్డూ యెవవ్రినీ
కవివ్ంచలేదు ,రెచచ్గొటట్లేదు . ఆలా అనీ వయాయ్రాలు వొలకబొయయ్టం లేదు. " అనన్ది సీత .
________________
_కాలేజీలో విదాయ్రిథ్ సంఘ ఎనిన్కలు మొదలయాయ్యి. అంతా సందడీ ,హడావిడీ ,కోలాహలం !!
పర్చారాలూ ,కరపతార్లు ! భాషాభాగానికి విదాయ్రిథ్నిని నిలబెటాట్లనుకునాన్రు .
ఎవరి గూర్పులు వాళుల్ వాళల్వాళల్కోసం పర్చారానికి తయారవుతునాన్రు.
భాషావిభాగానికి అందరూ యేకగీర్వంగా సీత ను నిలబెడదామని నిరణ్యించారు .
"సీత పేరు చెపేత్ సీతను నిలబెడితే మొతత్ం గూర్పంతా గెలుసుత్ంది . సూట్డెంటస్ంతా పిచెచ్కిక్నటూట్
వోటేల్సిపోతారంతా మనకే " యిలా యెవరి గూర్పు వాళుల్ వాళల్ వాళల్ గూర్పులోల్ చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు .
కానీ సీత ను యెవరు అడుగుతారు! యెవరు సీతను ఒపిప్సాత్రు! యెవరు వెళిల్ అడుగుతారు !
తరజ్నభరజ్నలు జరిగాయి .
శివరాం గూర్పువాళుల్ చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు . శివరాం యీ అవకాశానిన్ సదివ్నియోగం
చేసుకోవాలనుకునాన్డు .
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ఒకరోజు టిర్మ గా తయారయాయ్డు. చెటుట్కింద కూరుచ్నన్ సీతా, మంగళల వైపు వెళిల్ కొదిద్దూరం లో
నించుని "సీతగారూ "అని పిలిచాడు .
యివాళ యీ గొటట్ంగాడు యేదో సాహసానికి పూనుకునన్టుట్నాన్డు అనుకునన్ది సీత..
"ఏమిటండీ శివరాం గారూ "అంటూ సీత అతనికి కొంచెం దూరం లో వచిచ్ నిలుచ్ంది .
"మా గూర్పు ఎనిన్కలకు పోటీ చేసుత్నాన్ం !” భయం భయం గా జంకు జంకు గా శివరాం గొణిగాడు !
"సరే నా ఓటు మీకే వేసాత్ను "అంటూ సీత వెనకిక్ వెళళ్బోతునన్ది ,వెంటనే శివరాం కంగారు కంగారుగా
"సీతగారూ ఆగండీ ,మిమమ్లిన్ భాషా విభాగానికి అభయ్రిథ్నిగా నిలబెడదామనుకుంటునాన్ం , సరేనా?
!!"అడిగాడు .
"క్షమించండి నాకిలాంటివి నచచ్వు "అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది సీత !
"అయోయ్ మీరలా అంటే మేమేం కావాలి "జాలిగా మొఖం పెటాట్డు .
సీతకు చిరెర్తిత్ంది ,కోపం వచిచ్ంది " గంగలో దూకండి " సరా సరా వెళిల్పోయింది .
శివరాం యుదధ్ం లో ఓడిపోయిన వీరుడిలాగా తిరుగుముఖం పటాట్డు .
శివరాం చుటూట్ అతని గూర్పు చేరింది .
"ఏమయిందిరా సీత ఒపుప్కుందా ,మనతో పర్చారానికి వసాత్నందా ?"
"నువువ్ అదృషట్వంతుడివిరా

సీత నీతో మాటాల్డింది "

" సీత నవువ్తూ మాటాల్డిందా , శివరాం చెపప్రా? "
పర్శన్ల పరంపర !!!!
అభినందనల వరష్ం !
" ననున్ చంపకండిరా బాబూ

మనలిన్ గంగలో దూకమంది! బాగా తిటిట్ పంపింది "అనాన్డు

బికక్మొహంతో శివరాం .
"ఓహో

అలా అనన్దా !!! సీత చేత చివాటుల్ తినన్ మొదటి హీరోవి నువువ్ . అయితే యింకా

అదృషట్వంతుడివిరా "అందరూ శివరాం చుటూట్ చేరి ఒకటే గోల !!
, ,,,,,,,,,,,,,,,,
సీత కోపంగా మంగళ దగగ్రకొచిచ్ంది .
"సీతా
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"వాడి మొఖం

ఎనిన్కలుట

నేను నిలబడాలిట

యేదో నెపం తో నాతో మాటాల్డాలని వచాచ్డు

నాకిలాంటివి నచచ్వు "సీత నిరల్క్షయ్ంగా పలికింది .
"అసలేం అడిగాడు? " కుతూహలం అడిగింది మంగళ .
.."మంగళా నీకు మతిపోయిందే యింత చినన్విషయానికి అంత పార్ధానయ్త యెందుకు !! సవాలక్షగాళుల్
వసుత్ంటారు ,పోతుంటారు !.వదిలెయియ్ "అనన్ది సీత .
మంగళ సీతను ఒక జగదేకసుందరిని చూసుత్నన్టుట్ తనమ్యం గా చూసుత్నన్ది నవువ్తూ !
"ఏమిటే యీ తనమ్యతవ్ం!? " సీత కూడా నవువ్తూ పర్శిన్ంచింది !
"సీతా నిజం చెపప్వే వాళుల్ ఆలా నీ చుటూట్ తిరుగుతుంటే నీకు కూడా సంతోషం వుంటుంది కదూ !
పైకి వాళల్ను విసుకుక్ంటావు కానీ లోలోపల వాళుల్ ఆలా పడిగాపులు నీకు సరదా కదూ " కవివ్సూత్ అడిగింది
మంగళ .
సీత కోపం గా "చాలేల్ నీ యక్షపర్శన్లు పద "అంటూ మంగళను వెంటబెటుట్కుని కాల్సుకు వెళిల్ంది .
---------- ----ఎనిన్కలు ముగిసాయి - సీత ఓటువెయయ్డానికి కూడా వెళల్లేదు .మళీల్ అంతా మామూలే !అబాబ్యిల
పడిగాపులు ,యెదురుచూపులు ,సీత పటట్నటుట్ వెళిల్పోవడం .
కొతత్సంవతస్రం కొతత్ విదాయ్రిథ్ విదాయ్రిథ్నులు జాయిన అవుతునాన్రు . నళిని కొతత్గా జాయిన అయియ్ంది .
అయితే తన తండిర్ బదిలీవలల్ కాబటిట్ తనుకూడా సీత తో పాటు రెండవ సంవతస్రం లో వచిచ్ంది. కాలేజీలో
కొతత్వెలుగు , కొతత్తళుకుక్!! సీతకనాన్ చాలా అందమైన అమామ్యి ! పచచ్నిపసిమి అందమైనశరీరసౌషట్వం !!
హుషారైన చూపులు ,నవివ్ంచేపలువరుస !! అనిన్ంటికీ మించి మంచి చలాకీతనం సరదా అమామ్యి ! ఎపుప్డూ
చుటూట్ ఫెర్ండస్ !!! అందరితో కలిసిపోయింది. అబాబ్యిలతో కూడా సరదాగాగా వుంటుంది .
యిపుప్డు సీతకు అబాబ్యిల పడిగాపులు కనిపించడం లేదు. మొదటోల్ సీత పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు కానీ
రెండురోజుల తరావ్త వుండబటట్లేక మంగళను అడిగింది .
"ఏమిటే మంగళా అబాబ్యిలంతా దోవలో పడిగాపులు, యెదురుచూపులు లేవు !పిర్నిస్పల గారు యేమైనా
చరయ్ తీసుకునాన్రా!! అయినా నాకు హాయిగావుంది. పీడ వదిలింది " సీత మాటలోల్ ఆనందం

కనాన్ యేదో

ఆతుర్త గమనించింది మంగళ .
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"పిచిచ్ సీతా యిపుప్డు అబాబ్యిలకు నీకోసం యెదురుచూపులు అవసరం లేదు. నళినీ చుటూట్
తిరుగుతునాన్రు. నేనూ నళినీ తో మాటాల్డాను ,బలేచురుకు అందరూ నీలా గిరిగీసుకుని వుండరు సీతా "అంటునన్
మంగళ ను సీత చిరాగాగ్ చూసింది. మొదటిసారి సీత కు తనలిన్ యెవరూ గురిత్ంచడం లేదనన్ భావన కలిగింది .
"యెంతసేపూ నళినీ
"నళినీ

నళినీ భజన తపప్ మరో పనిలేదా వీళల్కు!! "ఉకోర్షం వచిచ్ంది సీతకు .

నళినీ అవును యిపుప్డు అబాబ్యిలంతా అదే భజన .సీతా సీతా భజన ముగిసిన గతం " అనన్ది

మంగళ . "అయినా నీకిపుప్డు యెవరూ వెంటబడడం లేదని బాధలేదుకదా ,హాయిగా వుందిగా "మంగళ నవివ్ంది .
---------ఆ రాతిర్ సీతకు నిదర్పటట్లేదు . యేదో చెపప్లేని వెలితి !చెపప్లేని దిగులు! తనలో ఆకరష్ణ తగిగ్ందా ??
తనకళుల్ యిపుప్డు అందం గా లేవా ?? యేదో అశాంతి ,ఆరాటం !!!! అదీ యిదీ అని నిరవ్చించలేని వేదన !!
అదద్ంలో కళుల్ చూసుకుంది . కళల్లో కాంతి తగిగ్నటుట్గా భావించుకునన్ది. అందమైన సీత యెంత వదద్నుకునాన్
అబాబ్యిలు తనను పటిట్ంచుకోవడం లేదనన్ నిజానిన్ ఒపుప్కోలేకపోతునన్ది .
మళీల్ మరోసంవతస్రం కాలేజీలో ఎనిన్కలు మొదలయాయ్యి !! హడావిడీ ,సందడీ పర్చారాలూ ,కరపతార్లు
!!కానీ యీసారి యెవవ్రూ సీతను అడగలేదు. నేరుగా నళినీ దగగ్రకు అబాబ్యిలు వెళాల్రు !భాషావిభాగానికి
యేకగీర్వం గా నళినీ పేరు సూచించారు . నళిని నవువ్తూ ఒపేప్సుకుంది . సీత చాలా అవమానం గా ఫీల
అయియ్ంది. అసలు సీతను యెవవ్రూ పటిట్ంచుకోలేదు . కనిపించినా చూడకుండా వెళిల్పోతునాన్రు !
కాలేజీలో వకత్ృతవ్ పోటీలు మొదలయాయ్యి . అందరూ తమ తమ పేరల్ను కారయ్దరిస్కి యిసుత్నాన్రు ! కానీ
సీతను యెవవ్రూ అడగలేదు. అంతకుముందు సంవతస్రం పోటీలో సీతకు మొదటి బహుమతి వచిచ్ంది . యీ
సారి సీత పేరివవ్డానికి వెళేత్ అకక్డ యెవవ్రూ పలకరించనుకూడా లేదు. సీతకు తల కొటేట్సినంత అయియ్ంది.
అయినా పేరిచిచ్ తలవంచుకుని వచేచ్సింది .
నళినీ వేదిక పైకి రాగానే హాలంతా చపప్టుల్!! నళినీ అందమైన నవువ్ ,అందమైన హావభావాలు అందమైన
చలాకీతనం అందరు ఆసావ్దిసుత్నాన్రు . భాష సరిగా లేకపోయినా భావం సరిగా తెలపలేక పోయినా నళినీ
పర్తివాకాయ్నికి హాలంతా చపప్టుల్!హుషారయిన సందడి. నళిని ఏం మాటాల్డిందో ,ఏం వినాన్రో !!1
తరావ్త సీత వేదిక పైకి మాటాల్డడానికి వచిచ్ంది. వినయంగా ,ఒదిద్కగా వచిచ్ంది చేతులు జోడించి
నమసక్రించి తన ఉపనాయ్సం మొదలుపెటిట్ంది.

చపప్టుల్ లేవు, సంతోషం లేదు !ఒకొక్కక్ళూల్ మెలల్మెలల్గా లేచి

వెళిల్పోతునాన్రు . అసలు సీతను చూడడమే విసుగాగ్ వుంది అకక్డ చాలామందికి . సీత మొదలుపెటట్గానే
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వెకిక్రింతలు ,పిలిల్కూతలూ !! అవహేళన !! సీత అవమానం భరించలేక సగం లోనే కనీన్ళల్తో వేదిక దిగింది !
నళినికి మొదటి బహుమతి పర్కటించారు . అందరూ నళినీ చుటూట్ చేరారు .
----------------సీత ఆ హడావుడిలో ఒంటరిగా యెపుప్డు యింటికి చేరిందో యెవరికీ పటట్లేదు . ఇపుప్డు సీత ఒకనాటి
సౌందరయ్ పీఠానిన్ అధిషిట్ంచిన దేవతకాదు. ఒకనాడు అందరిచేత ఎదురుచూపులూ ,అలుపెరుగని పడిగాపులు
చేయించిన సీత యిపుప్డు అందరిచేత తిరసక్రింపబడిన సీతగా మిగిలిపోయింది. ఆనాటి సీతకు అందరూ
ఆరాధిసుత్ంటే యేదో తృపిత్ ,అహంకారం ,అభిమానం! యీనాటి సీతకు అందరూ తిరసక్రిసుత్ంటే చెపప్లేని
అవమానం ,వేదన ,నైరాశయ్ం !!
సీతలోని నిరిల్పత్త గమనించింది మంగళ .
"సీతా యేందుకే దిగులు? అనీన్ మరిచ్పో

నీ చదువూ నీలోకం అంతే !! యిది జీవితం , అబాబ్యిలకు

నళిని మన కాలేజీలోకి రానిరోజులోల్ నువువ్ వాళల్కు సౌందరయ్ ఆరాధయ్ దేవతవు !యిపుప్డు నళిని అబాబ్యిలకు
ఆరాధయ్ ,సౌందరయ్ దేవత ! యింకో అందమైన నళినీ కనాన్ అందమైన అమామ్యి వసేత్ అపుప్డు అందరూ తననీ
మరిచ్పోయి ఆ అమామ్యి చుటూట్ తిరుగుతారు . ఇది సహజం ! అయినా యింకో సంవతస్రం తో మన
చదువయిపోతుంది !తరావ్త యెవరికి యెవరో ! జీవితం మనకు పాఠాలు నేరుప్తుంది. యీ కొదిద్రోజులు హాయిగా
నవువ్తూ అందరితో సరదాగా గడుపుదాం !! అబాబ్యిలూ బాదయ్తలు ,అమామ్యిలూ బాధయ్తలూ ఇకముందు
జీవితమంతా కదా !! సీతా నీ మనసులోని నిరాశను తరిమేసేయియ్ " భావోదేర్కంతో నిండుమనసుతో
సజలనయనాలతో మంగళ సీతను వుతాస్హపరిచింది .
సీత మంగళ మాటలతో తనలిన్ తానే పర్శిన్ంచుకుని సమాధానం వెతుకుక్ండి . సీతగా తన వయ్కిత్తావ్నిన్
నిలుపుకుంది . ఆ సంవతస్రం తనకిషట్మైన గణితం లో విశవ్విదాయ్లయ బంగారుపతకం పొందింది. విదాయ్వేతత్ల
మెపుప్పొందింది . మనసారా తృపిత్గా హాయిగా నవువ్కుంది . తన జీవనపయనం అరధ్ం చేసుకుంది .
జీవన సమర తొలిఉషోదయం యుకత్వయసుస్లో ,యవవ్నపు భావనలు అందం చుటూట్ తిరుగుతాయి!
గురిత్ంపు కోసం తపన !!కానీ మరోకొదిద్పయనం యెనోన్ మలుపులు !! యెనోన్ పాఠాలు !! అనిన్ంటినీ ఆసావ్దిసూత్
ఆనందంగా గడిపెయాయ్లి .
---------
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