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    ఆరోజు ఆదివారం. పొదుద్న తొమిమ్దిగంటలకు బంగారార్జు ఇంటోల్ సమావేశముందని వరత్మానమందటంతో 

ఆ సమయానికి అకక్డికి వెళాల్ను. బంగారార్జుమేడ మావీధిలో బురుజువైపు వరసలో ఎనిమిదో ఇలుల్. నేవెళేల్సరికే మావీధి 
సంకేష్మసంఘం పెదద్లు పదిమందిదాకా వచిచ్ విశాలమైన డార్యింగ రూములో రోజ ఉడ సోఫాలోల్ కూరుచ్ని 
మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వేడిగా ఇడీల్లు, గారెల ఉపాహారం, కాఫీలయాయ్క సమావేశం మొదలైంది.  

     మా ఉపాధయ్కుష్డు ఆడిటరు నారాయణమూరిత్ సమావేశం పార్రంభించి అనరగ్ళంగా పావుగంటసేపు విషయం 
వివరించాడు.  

     ‘మనవీధిలో అందరూ ధరమ్రక్షణ కంకణాబదుధ్లు, పాపభీతి, దైవభకిత్ గలవారు. సంపర్దాయానిన్ తు.చ. 
తపప్కుండా పాటిసాత్రు. అసలు ఊళోల్వాళల్కే మనవీధి ఆదరశ్ం. మనవీధి సంకేష్మసంఘం ఇందుకు సంబంధించి 
అనిన్టాముందుంటుంది. సమసయ్లను పరిషక్రించి సమాజానిన్ సజావుగా నడిపిసుత్ంది. ఐతే ఇపుప్డు మనకే ఒక చినన్ 
సమసయ్ వచిచ్ంది’ 

     ‘గుడిపకక్న రెండోయింటోల్ ఉండిన, సవ్రగ్సుత్డైనపాత పూజారి చందర్మౌళి ఎంతో నియమనిషట్లతో 
మారక్ండేశవ్రాలయ పూజారిగా తన బాధయ్తలు నిరవ్హించాడు. దురదృషట్వశాతూత్ ఆయుషుష్తీరి రెండేళల్కిందట 
అనారోగయ్ంతో మధయ్వయసులోనే అకాలమరణం పొందాడు. ఆసమయంలో వీధిలోని పెదద్లంతా ఆయనభారయ్, ముగగ్రు 
పిలల్లునన్ ఆ కుటుంబానికెంతో సహాయం చేసారు.  చందర్మౌళి పోయాకకూడా మనం మన ఆదరణ కొనసాగించాము. 
వాళల్కుటుంబమూ అలాగే పదద్తిగానేవుండేది’  

     ‘అలాంటి సతుప్రుషుడి పెదద్కూతురైన విమలను చినన్పప్టున్ంచి మనం చూసాము. యెంతో నెమమ్దిగా, 
మాటవినపడకుండా, చకక్గా వొదిగి ఆడపిలల్లకు ఆదరశ్ంగా వుండేది. యెపుప్డూ ఆయిలూల్, గుడితపప్ మరోలోకముండేది 
కాదు. ఏడాదికిందట విమల బియేయ్ పూరిత్చేసి ఒక పైరవేటు కంపెనిలో ఉదోయ్గంలోచేరిందని తెలిసి అందరం ఎంతో 
సంతోషించాము’  

     ‘ఐతే ఆమె పర్వరత్న ఈమధయ్కాలంలో అంతగా బావుండడంలేదని ఫిరాయ్దులొసుత్నాన్యి. ఎంతో బాధయ్తోత్ 
మనవీధి ఆడవాళుల్ తెచిచ్న పెళిల్సంబంధాలనిన్టినీ విమల తిరగొగ్టిట్ంది. సిటిలోలాగ ఫాయ్షన గా తయారౌతోంది. తరచుగా 
ఆపిలల్ రాతిర్ళుల్ ఆఫీసునుంచి ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వసోత్ంది. అదికూడా ఎవరో కారులో దింపుతునాన్రు. వొకోక్సారి 
కాయ్ంపులనిచెపిప్ రెండోర్జులు ఇంటికే రావడం లేదు. కొతత్వాళైల్న మగవాళుల్ ఆమెకోసం ఇంటికొసుత్నాన్రు. ఈ విషయాలనీన్ 
వీధిలో అందరూ గమనిసుత్నన్వే. అఫీసులోనూ గుసగుసలుగా ఉందంట. అంతేకాదు, ఉదోయ్గంలోచేరిన ఈ యేడాదిలోనే 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             qe+ãsY 2021 

   3 బురుజువీధి కథలు 

ఆమె తమ అపుప్లనీన్ తీరేచ్యడం, ఫిర్జ, సోఫాసెటుట్లాంటి ఖరీదైన వసుత్వులు, మంచిబటట్లేకాక ఒక సూక్టర కూడా 
కొనడం మనవాళల్ దృషిట్ని తపిప్ంచుకుపోలేదు.’ 

     ‘ఇది ఎంతో సంపర్దాయ పర్తిషట్గలిగిన వీధి. అంతా మరాయ్దసుత్లునన్ వీధి. వయసులోవునన్, వయసుకొసుత్నన్ 
ఆడపిలల్లునాన్రు. పోనీలే మనపిలేల్గదా నాలోర్జులోల్ తెలుసుకుంటుందని ఎదురుచూసాము. కొంతమంది మనవీధి 
ఆడవాళుల్ ఆ అమామ్యికి మంచిచెపిప్ చూసారు. కానీ ఆపిలల్లో మారుప్లేదు. కాబటిట్ ఒక పెదద్మనుషుల బృందం ఈపూట 
వాళిల్ంటికి వెళిల్ తగినవిధంగా చెపిప్ ఆపిలల్ను దారిలో పెటాట్లి.’  

     ఇదీ నారాయణమూరిత్ ఉపనాయ్ససారాంశం. 
     ‘విమలగురించిన సమసయ్’ అంటూ సమావేశం పెటిట్ ఇలా మాటాల్డతారనుకోలేదు నేను. ఆకుటుంబానికేదైనా 

సహాయం చెయయ్డంకోసమేమో అనుకునాన్. విమల చినన్పప్టినుంచి నాకు తెలుసు. మా ఆవిడ కామేశవ్రితో 
సనిన్హితంగా ఉండేది. హైసూక్లు రోజులున్ంచి మాయింటికొచిచ్ జెనరల పుసత్కాలు, మంచి సాహితయ్ం పుసత్కాలు 
తీసుకెళిల్ చదివేది. తెలియనివనీన్ అడిగి తెలుసుకునేది. ఉదోయ్గంవచాచ్క రావడం తగిగ్పోయింది. నిజమేదైనా ఆపిలల్మీద 
ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం నాకు కషట్ంగావుంది. 

     నేనీ మీటింగుకొచేచ్ముందు మా ఆవిడ కామేశవ్రి అసహనంగా కనపడింది. 
     “విమల వీళుల్తెచిచ్న రెండోపెళిల్వాణిణ్ పెళిల్చేసుకొని అటాల్ దీనంగా పడివుండకుండా సవ్శకిత్తో వుదోయ్గం 

తెచుచ్కుని సవ్తంతర్ంగా బతుకుతునన్ందుకు యేడుపుతో ఆపిలల్మీద యివాళ పంచాయతి పెటిట్నటుట్నాన్రు. నువువ్ 
వాళల్మాటలకు లొంగిపోయి తలూపకు” అని కామేశవ్రి పొదుద్న నాకు ఆవేశంగా వారిన్ంగిచిచ్ంది.  

     ఉదేవ్గంతో సలహాలనివవ్డం ఆడవాళల్కు సులభం కావచుచ్, కానీ వీధిలోని పెదద్మనుషుల మాటను 
వయ్తిరేకించడం మగవాళల్కు అంత సులభంకాదని కామేశవ్రికి తెలియదు. 

     సమావేశంలో సుమారు గంటసేపు తరజ్న భరజ్నలు, వాదోపవాదాలు ఆయాయ్యి. నిజాలు తెలుసుకోకుండా 
వొక ఆడపిలల్మీదునన్ అభాండాలను నిరాధ్రించడం సబబుకాదని నేనూ, చలపతి చెపాప్ము. రెండోరౌండు కాఫీల తరావ్త 
మితవాదులు ఓడిపోయి అతివాదులు గెలాచ్రు. ‘వెంటనే ఓ నలుగురు వాళిల్ంటికివెళిల్ గటిట్గా మాటాల్డి, ‘పర్వరత్న 
మారుచ్కుంటానని’ ఆపిలల్చేతే అనిపించి, దారోల్ పెటాట్’లని ఒక నిరణ్యం తీసుకోబడింది. తాము ఆ నిరణ్యానిన్ 
బలపరుసుత్నాన్మని ఐతే ఈ విషయంలో తాము ఇంతకంటే ముందుకు వెళల్లేమని మునిరెడిడ్, బసవలింగం, బంగారార్జు, 
సావ్మినాయుడు చెపాప్రు.  

     ‘యితరుల దైనందిన జీవితాలకు, మన మూలధరామ్లకు భంగం కలిగించని వయ్కిత్సేవ్చచ్ను వైదికశాసాత్ర్లు 
అంగీకరిసాత్యని’ కాశీనాథ చెపాప్డుగాని ఎపప్టిలాగే అతని మాటలనెవరూ ఖాతరు చెయయ్లేదు. 
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     ఆమీదట ఐదుగురితో ఒక బృందానిన్ ఎంపిక చేసారు. ఆ బృందానికి నారాయణమూరేత్ నాయకుడు. 
మాసంఘ ఏకైక సతరీ సభుయ్రాలు సుగుణమమ్, సోమయాజులు, రంగశాయి, చలపతి ఇతరసభుయ్లు. చలపతి అయిషట్ంగానే 
ఒపుప్కునాన్డు. నావరకూ రాదనుకుని సిథ్మితంగా కూరుచ్నన్ ననూన్ ఆ బృందంలో అదనపు సభుయ్డిగా చేసారు. 
సాధారణంగా ఇలాంటివిషయాలోల్ తలదూరచ్ని నేను చాలా ఇబబ్ందిలో పడాడ్ను.   

     అందులోనూ విమల నిసప్ృహతో ఉదోయ్గాలవేటలో ఉనన్పుప్డు నేనామెకు పుసత్కాలు కొనిచిచ్, ఫీజులుకటిట్, 
ధైరయ్ంచెపిప్ నాకు తోచిన సహాయం చేసాను. అదితెలిసే నాకు దండనగా ననీన్ బృందంలో వేసారని నాకు అరథ్మైంది.  

     “ఎవరి మంచితనం మీదైతే మనకు బాగా నమమ్కముంటుందో వాళల్గురించిన చెడేమైనా తెలుసత్ందని 
అనుమానమొసేత్ మనం సందిగధ్ంలో పడతాం. నిజం తెలుసుకోవడానికంటే దానిన్ దాటవేయడానికే పర్యతిన్సాత్ం, కానీ 
అది తపుప్, నిజమెలాంటిదైనా తెలుసుకోవడానికి వెనకాడకూడదు” అంటుంది కామేశవ్రి. కానీ నాకు ఇలాంటివిషయాలోల్ 
కామేశవ్రికునన్ంత నిబబ్రం లేదు. ఒక ఆడపిలల్ సావ్తంతార్య్నిన్ పర్శిన్ంచడానికి, అందులోనూ ఇలాంటి విషయం 
పర్సాత్వించడానికి  ఆ బృందంతో విమలవాళిల్ంటికి వెళల్డం నాకిషట్ం లేదు. ఐతే, సంఘనిరణ్యానిన్ వయ్తిరేకించాలంటే 
భయం కాబటిట్ వాళల్తో బయలుదేరక తపప్లేదు.  

     మేం విమలవాళిల్ంటికి వెళేల్సరికి పదకొండయియ్ంది. మావీధి సందడిగాలేకపోయినా ఇంతమంది 
సంఘసభుయ్లం ఒకేసారి కలసివెళల్డం వీధిలో తిరుగుతునన్వాళల్కి వింతగా కనపడింది. ఒకయింటిముందు ‘వారత్ల 
వనజమమ్’ ఎవరోత్నో మాటాల్డుతూ ఒకకనున్ మావైపేసింది. ఒకటెర్ండు ఇళల్లో తలుపుచాటుగా మమమ్లిన్ చూసుత్నాన్రు. 
నాకు ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. చెటల్నీడలతో, వీధిచివర నదిపైనున్ంచి వసుత్నన్ గాలితో చలల్గావుంది. 

     విమలయిలుల్ రెండొందలగజాల సథ్లంలో చినన్ పెంకుటిలుల్. ఇంటిముందు దేవగనేన్రు, పారిజాతం చెటుల్. 
మటిట్గోడపైన బండలు పరిచిన పర్హరీగోడ చాలాచోటల్ బీటలువారింది. పాత చెకక్గేటు తెరుచుకుని లోపలికెళాల్ం.  

     ముందుగా పూల సువాసనలు మమమ్లిన్ ఆహావ్నించాయి. ముందుభాగంలో చకక్గా పెంచుతునన్ మలెల్, జాజి, 
చేమంతి, బంతి, కనకాంబరం, లిలీల్, నందివరద్నం, మందార, గనేన్రులాంటి పూలచెటుల్నాన్యి. చందర్మౌళి 
బతికునన్పుప్డు గుడిలోనివాటికి అదనంగా ఇంటిపూలనీన్ గుళోల్ వాడేవాడు. విమల తలిల్ లలితమమ్ చకక్టి పూలదండలిన్ 
తయారుచేసేది. వాళల్పరిసిథ్తి బాగలేనపుప్డుకూడా ఇంటిపూలను గుడికే ఇచేచ్వాళుల్. ఇపప్టికీ ఇసుత్నాన్రు. 

     తలుపు తీసేవుంది. వరండాలో కొతత్ లేడీస సూక్టర పెటిట్వుంది.  
     తలుపుదగగ్ర ఆగి పిలిచాం. లలితమమ్ లోపలున్ంచి వచిచ్ చూసి చీరకొంగు భుజంచుటూట్ కపుప్కుని గాబరాగా 

"రండి, రండి" అని లోపలికి ఆహావ్నించింది. ఇదివరకు బకక్చికిక్ ఉండేది. ఇపుప్డు కాసత్ పరవాలేదనన్టుట్గ ఉంది.  
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     వరండాదాటి హాలోల్కి వెళాల్ం. హాలు ముందుభాగంలో కొతత్ సోఫాసెటుట్ంది. పాతటేబుల మీద టీవి, ఒక చెకక్ 
రాయ్క లో పుసత్కాలునాన్యి. కిటికీలకు కొతత్తెరలు, మూలలోల్ మటిట్కుండీలోల్ పూలు ఉనాన్యి. హాలు రెండోభాగంలో 
నేలమీదకూరుచ్ని పుసత్కాలు ముందేసుకుని చినన్కూతురు చదువుకుంటోంది. ఆమె కొడుకు చినన్వాడి అలికిడి లేదు, 
ఆడుకోవడానికి వెళిల్నటుట్నాన్డు. 

     "కూరోచ్ండి బాబూ" అని లలితమమ్ మాకు సొఫాచూపించి గోడకానించివునన్ మడతకురీచ్లను సోఫాపకక్న 
వేయమని చినన్కూతురికి పురమాయించింది. అందరం కూరుచ్నాన్ము.  

     నారాయణమూరిత్ ఆమె కేష్మసమాచారాలను అడిగి తెలుసుకునాన్డు. సోమయాజులు విమల 
ఉదోయ్గంగురించి, రంగశాయి పిలల్ల చదువువిషయం పర్సాత్వించారు. చివరగా సుగుణమమ్ తాము విమలతో మాటాల్డాడ్నికి 
వచాచ్మని ఆమెవుంటే పిలవమని చెపిప్ంది. 

     ఆమె భయంగా తలవూపి లోపలికెళిల్ంది.  
     కాసేస్పటోల్ విమల వచిచ్ అందరికీ నమసాక్రం చేసి గోడకానుకుని నిలుచ్ని మమమ్లిన్ విడివిడిగా 

కుశలపర్శన్లడిగింది. తలసాన్నం చేసి వదులుగా జడవేసుకుంది. ఎరర్ంచు తెలల్టి కాటన చీరలో సనన్గా కనిపించినా 
హుందాగా ఉంది.  

     విషయమెలా మొదలుపెటాట్లో తెలియక ఓ పావుగంటసేపు పిచాచ్పాటి మాటాల్డాం. చివరోల్ ఆమె ఉదోయ్గం 
పర్సకిత్ తెచాచ్డు రంగశాయి. కాసేపయాయ్క నారాయణమూరిత్ అందుకుని ఆమె రాతిర్ళుల్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికిరావడం, కారోల్ 
దింపడంలాంటివి పర్సాత్వించి ఆమె అలాంటి ఉదోయ్గం చెయయ్డంపటల్ ఆమెకు సానుభూతి చూపిసూత్నే మావీధి పెదద్ల 
విముఖతను పరోక్షంగా, మెతత్గా వయ్కత్ం చేసాడు.  

     విమల ఆయన మాటలకు చినన్గా నవివ్ంది. అంతకు ముందే మావీధిలోని కొందరు ఆడవాళుల్ ఈ 
విషయంలో ఆమెను హెచచ్రించడంలాంటివి జరిగాయి కాబటిట్ మా రాకలోని అంతరారథ్ం పసిగటిట్ ఆమె తయారుగానే 
ఉనన్టుట్ నాకనిపించింది.  

     “నాకూ యిబబ్ందిగానే వుంది. యేంచెయయ్ను, ఆ వుదోయ్గం అలాంటిది” అంది విమల  
     "వేరే మంచివుదోయ్గం వచేచ్దాకా ఆగాలిస్ంది. డబబ్వసరమని యెలాంటి వుదోయ్గమైనా చేసాత్మా" అనాన్డు 

సోమయాజులు. 
     విమల మళీల్ నవివ్ "యింటోల్ నలుగురు బతకాలగదా అంకుల. మీఅందరికీ తెలుసు, మానానన్ హైసూక్లు 

ఫషొట్చాచ్డు. పై చదువులకు సాక్లర షిప కూడా వచిచ్ందంట. మంచివాడని యీ వీధిలోని అపప్టి పెదద్లంతా మా 
తాతమీద వొతిత్డి తెచిచ్ మానానన్ని వంశపారంపరయ్ పూజారిని చేసారు. ఆ తరువాత పకక్వీధులోల్ కొతత్దేవాలయాలు 
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వెలిసి మన గుడి ఆదాయంతగిగ్ మానానన్కు సగం జీతంకూడా వచేచ్ది కాదు. ఐనా ఆయన నిషట్గా పూజలు చేసేవాడు, 
పళెల్ంలో ఆయనకిచిచ్న కానుకలనుకూడా హుండిలో వేసేవాడు. వారంలో మూడురోజులు పసుత్లుండి ఆయన 
ఆరోగయ్ంపాడై మధయ్వయసులోనే చనిపోయాడు. నేనాడమనిషిని కాబటిట్ మీరు వేరేపూజారిని పెటుట్కునాన్రు. అదే మానానన్ 
యేవుదోయ్గమో చేసివుంటే మాకీ బాధలుండేవికాదు అనిపిసుత్ంది" అని కళుల్ మూసుకుని తల వొంచుకుంది. 

     “మీ నాయన పోయినపుప్డు మేమంతా చందాలువేసుకోని మీకు డబిబ్చిచ్నాము, నువువ్ 
మాకూతురాల్ంటిదానివేగదా అమామ్" అంది సుగుణమమ్.   

     “మీ సహాయానికి మేమెపప్టికీ కృతఙుఞ్లమే. కానీ మాది నలుగురునన్ కుటుంబం. వొకక్పూటే భోజనం 
చెయయ్డంవలల్ మీరిచిచ్ందాంతో ఆరెన్లుల్ గడిచాయి. యిలాంటిది జరిగినపుప్డు ఆ కుటుంబంలో మరోమనిషి 
నిలదొకుక్కునేవరకూ బాధయ్త తీసుకునే పదద్తి లేకపోవడంతో ఆరెన్లల్ తరువాత మేము యాచిసూత్ అవమానాలోత్నే 
గడపాలొస్చిచ్ంది. వూళోల్ అందరూ మంచివాళేల్ వుండరుగదా! సంఘం విధించిన నియమాలను పాటిసూత్ మీరు చెపిప్న 
పదధ్తిలోనే మేము పెరిగాము. గుడిపనులుతపప్ వేరే విదయ్లు, పనులు నేరుచ్కోలేదు. ఐతే మానానన్ పోయాక, 
మీసంపర్దాయం పర్కారం గుడివుదోయ్గం మాకుటుంబానికి రాకపోయేసరికి మేము యెవరికీకాకుండా ఐపోయామని 
తెలిసింది. నైపుణయ్మునన్ పనులేవీరాక, డబూబ్లేక మమమ్లిన్ పెంచిన సమాజానికే వొకక్సారిగా పరాయివాళల్మైపోయాం. 
అషట్కషాట్లుపడి నా బియేయ్చదువు పూరిత్చేసుకొని యేదోవొక వుదోయ్గం వెతుకోక్వాలిస్వచిచ్ంది” అంది తలొంచుకునే.  

      “వీధిలో మేమూ యెవరికి వాళల్మే, యీవీధి వొక గవరన్మెంటో, కంపెనీయో కాదుగదా తలీల్” అనాన్డు 
నారాయణమూరిత్.  

     ‘అలాంటపుప్డు మీకు పర్తేయ్కం ఒక గుడి ఎందుకు? అసలు మరి మీరంతా కటట్గటుట్కుని 
ఇపుప్డెందుకొచాచ్రు?’ అని అడుగుతుందనుకునాన్ను. కాని ఆమె తన ధోరణిలో చెపుప్కుపోయింది. 

     “మనవీధి ‘పరోపకారి పాండురంగ బాబాయ’, సుశీలపినిన్ మా కేష్మం కనుకుక్ంటూనే వునాన్రు. 
యెకుక్వమంది పటిట్ంచుకోకపోయినా కొందరు మొనన్టిదాకా దయతో సహాయం చేసారు. వాళల్ని మేమెపప్టికీ 
మరిచ్పోలేము” అని నావైపు చూపిసూత్ “సూరయ్ం ఆంకుల పెదద్గా గుడికెపుప్డూ రాకపోయినా మాకు అండగా వునాన్రు" 
అంది.  

     “నే రాకపోతేనేం, గుడికి మా ఆవిడ వచేచ్దిగా” నేనామెకు అదనంగా సహాయం చెయయ్డానిన్ 
సమరిద్ంచుకుంటూ అనాన్ను. కామేశవ్రి సేన్హితురాళల్తో కలసి ఎకుక్వగా గుడిలోనే సాంసక్ృతిక, సాంఘికసేవా 
కారయ్కర్మాలు చేసూత్ంటూంది. అసలు దేవాలయాలు కటిట్న ఉదేద్శయ్మే వేరంటుంది. 
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     ఆమె మావీధి పెదద్లను పొగుడుతూనే, ఎవరీన్ తపుప్పటట్కుండానే తాముపడిన కషాట్లని, అవమానాలిన్ 
చెపుప్కుపోతోంది. ఆమె మా సానుభూతి ఆశించినటుట్గా కాకుండా వాటిని ఖచిచ్తమైన సమాచారం అందించినటుట్గా 
లాజికల గా, వినయంగా చెపప్డం నాకాశచ్రయ్మైంది.  

     "యీమె చెపేప్ది నిజమే. వాళల్నానన్ది మనవాళల్ విశావ్సంమీద ఆధారపడిన వుదోయ్గం,  పునాదిలేని 
మేడలాంటిది. ఆమెకో మంచివుపాది దొరికేదాకా ఆమెబాధయ్త మనదేగదా" అనాన్డు మాయెదురింటి చలపతి నా చెవిలో 
చినన్గా. నేనేం మాటాల్డలేదు.  

     "మా నానన్పోయాక నాకా వుదోయ్గం రావడమే గొపప్. అదైనా యింగీల్షు నేరుచ్కోవడంతో వచిచ్ంది. యిక 
అందులో లోపాలిన్ వెతికి వదిలేసేత్ మేం బతకడమెలా మీరే చెపప్ండి, మళీల్ మీకు భారం కాలేముగదా" అని మెలికవేసింది 
విమల.  

     కొంచెంసేపు ఎవరూ మాటాల్డలేదు. పరిసిథ్తి తమ చెయియ్ దాటిపోతోందని గర్హించినటుట్నాన్రు మా 
బృందసభుయ్లు.  

     "మా సవ్ంత పిలల్లాంటిదానివి. చెడడ్పేరు మూటగటుట్కుంటునాన్వేమో, నీకునువేవ్ సరిచూసుకుంటావని 
చెపప్డానికే వచాచ్ం. మనమంతా పరువు పర్తిషట్లుగల వాళుల్ండే వీధిలోవునాన్ం" అనాన్డు రంగశాయి.  

     నాకే భయమేసిందిగాని ఇంతమాట వినాన్కకూడా ఆమె తొణకలేదు. 
     "నా దురదృషట్ంకొదీద్ నేను తపుప్ చేసుత్నన్టుట్గా మా ఆఫీసులోకూడా కొందరు అనుకుంటూంటే ఆధారాలు 

చూపమని అడిగాను. చూపలేకపోయారు" అందామె తాపీగా.  
     "యిలాంటివాటికి పర్తయ్క్షఆధారాలెవరు చూపించగలరు? వుదోయ్గంలోచేరిన ఆరునెలల్లోనే సోఫాలు, సూక్టర 

లాంటి ఖరీదైన వసుత్వులు కొనుకుక్నాన్వంటునాన్రు" అనాన్డు మూరిత్.  
     "అంకుల మీరు జిలాల్లోనే పెదద్ ఆడిటరు, మీకు తెలియందేముంది? మా ఆఫీసుకెవరైన్నా పంపించి 

చూడమనండి. నేను తీసుకునన్ లోనుకి జీతంలో కంతులు మినహాయిసుత్నాన్రో లేదో. సోఫాలేల్కపోతే మీలాంటి 
పెదద్మనుషులొచిచ్నపుప్డు యెకక్డ కూరోచ్బెడతాం" అంది నవువ్తూ వాళుల్కూరుచ్నన్ సోఫావైపు చూసి. ఆమెకు 
కోపంగాని, దుఖంగాని రాకపోవడంతో మావాళల్కు అసహనం పెరుగుతోంది.  

     “మరి రాతిర్ళుల్ లేటుగా మీ బాసు కారోల్ రావడం దేనికి? మిగతావాళుల్ అలా లేరే అనన్ పర్శన్వసుత్ందిగదా?" 
అడిగాడు సోమయాజులు. 

     "మా యెండిగారిగురించి వాకబుకూడా చేసివుంటే మీరిలా మటాల్డేవారు కాదు. ఆయనకు డెబైభ్యేళుల్. అది 
పకక్నపెడితే మాది ఆయురేవ్దమందులు తయారుచేసే కంపెని అని మీకు తెలుసు. పదిమైళల్దూరంలోవునన్ ఫారుమ్ 
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ఆవరణలో మా యెండీగారికి కాయ్ంపు ఆఫీసువుంది. వారంలో రెండుమూడు రోజులు మధాయ్హాన్లు అకక్డే పనివుంటుంది. 
బాగా ఆలసయ్మైనపుప్డే నేను సూక్టరోల్రావడం కేష్మంకాదని ననున్ కారోల్ దింపుతారు. నెలకోసారి మా డీలరల్తో 
మీటింగులు దూరంగా సిటీలోల్ ఉంటాయి. నేను ఆయన సెకర్టరీని కాబటిట్ వెళళ్క తపప్దు. నేనేకాదు, యింకా వొకరిదద్రు 
ఆడవాళుల్కూడా వసాత్రు” 

     "పోనీ డెసుక్దగగ్ర కూరొచ్ని చేసుకునే పని లేదామామ్?" అంది సుగుణమమ్ సానుభూతిగా 
     “వయసులోవుండి, పొర్ఫెషనల డిగీర్లు లేకుండా, కొంచెం బాగా మాటాల్డగలిగిన ఆడపిలల్లకు 

యిలాంటివుదోయ్గాలే వసుత్నాన్యి. మాకిషట్మునాన్ లేకునాన్ తపప్డంలేదు. కుటుంబాలను పోషించే ఆడపిలల్లెందరో యెనోన్ 
నిందలు, యిబబ్ందులు తటుట్కుంటూ యీ వుదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. అలాంటివాళల్ని చులకనగా చూడడ్ం యింకా 
అనాయ్యంకాదా? ఆ వుదోయ్గాలుకూడా మా వయసు పెరిగితే పోతాయి. అందుకే ముందుజాగర్తత్గా మూలికలపెంపకం, 
మందులతయారీలో శిక్షణకూడా తీసుకుంటునాన్ను" అంది పాఠం చెపుతూనన్ టీచరులాగ. 

     లలితమమ్ చినన్కూతురిచేత కొతత్ గాజుగాల్సులోల్ అందరికీ మజిజ్గ పంపింది. గుళోల్ నైవేదయ్ం గంట 
గణగణమోగింది. గుడివెనకునన్ చెటల్మీది పకుష్లు కలకలమని అరిచాయి. వీధిలో టార్కట్ర వెళిల్న చపుప్డు పళల్మేమ్ 
ఆడమనిషి కేకలో కలిస్పోయింది. 

     “మాకూ ఆడపిలల్లునాన్రుగదా?" అని సెంటిమెంటులోకి దిగాడు రంగశాయి ఖాళీగాల్సు కిందపెటిట్.  
     ఆమె చినన్గా నవివ్ "యిరవైనాలుగగ్ంటలూ మీతోవుండి, మీ సతర్ప్వరత్న చూసూత్, మీ మాటలువింటూ 

పెరుగుతూనన్ మీపిలల్లు కేవలం నాగురించిన నాలుగు గాలివారత్లు విని చెడిపోతారని యెందుకనుకుంటునాన్రు? 
మాలాకాకుండా వాళల్ంతా చకక్గా పొర్ఫెషనల కోరుస్లు చదువుకుంటునాన్రు. రేపొప్దుద్న వాళుల్ సిటీలోల్ మంచి వుదోయ్గాలు 
చేసినపుప్డు నాలాంటి పరిసిథ్తే యెదురోక్వాలిస్ రావచుచ్. అందుకే మారుతునన్కాలంలో మనసంపర్దాయాలు 
కొతత్మారుప్లను తీసుకోకతపప్దు" అంది.   

     “అయితే అవనీన్ గాలివారత్లే అంటావ” అనాన్డు నారాయణమూరిత్. 
     "కాదని మీరు నిశిచ్తంగా కనుకుక్ని చెపప్ండి, నేను ఆరోజే యీవుదోయ్గం మానేసి మీరడిగినటేట్ యింటోల్ 

కూరుచ్ంటాను" అందామె సిథ్రంగా. 
     ఎవవ్రూ ఏమీ మాటాల్డలేదు. తిరిగి ఆమే అంది.  
     "యిందాక చెపిప్నటుట్ మా ఆఫీసులోకూడా కొంతమంది వాళేల్ పొగ సృషిట్ంచుకుని నిపుప్ందేమోనని చూడాడ్నికి 

నాదగగ్రికొచాచ్రు" అంది చినన్గా నవివ్.  
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     ఇక మాటాల్డేదేమీలేదని మా పెదద్లకు అరథ్మైంది. విధేయత చూపిసూత్నే యెకక్డా సందివవ్కుండా గటిట్గా 
నిలబడిందనన్ సంగతి తెలుసూత్ంది. చేసేదేమీ లేక మళీల్ కొనిన్ జాగర్తత్లుచెపిప్ మేమంతాలేచి బయటికి నడిచాము. 

     “వినయంగా మాటాల్డినా, అంత చినన్మామ్యి అంత పెదద్విషయాలు అలా నికక్చిచ్గా చెపిప్, అసలు మొదట 
మనదే ‘బాధయ్తారాహితయ్ం, చాందసం’ అంటూంటే మనపెదద్లేమీ మాటాల్డలేకపోయారు" వీధిలోకొచాచ్క చలపతితో 
అనాన్ ను.  

     "దీనేన్ సైకాలజిలో 'అడలట్ టు అడలట్' అంటారని వినాన్ను. జీవితంలో రోజూ డకాక్మొకీక్లు తినేవాళల్కు 
అలాంటివి అవే తెలుసాత్యనుకుంటా. లేకపోతే యీకాలపు ఆడపిలల్లు యెలా నెటుట్కొసాత్రు? చినన్పిలైల్నా మన పెదద్లకు 
పెదద్పాఠమే నేరిప్ంది. మనం ‘చూసింది‘ పరోక్ష ఆధారంగా యమధరమ్రాజులా వెళాల్ం. ఆమె మారక్ండేయుడిలా ‘నిజానిన్’ 
అంటిపెటుట్కునివుంది” అనాన్డు చలపతి వెనకిక్తిరిగి మా మారక్ండేశవ్ర గుడివైపు చూసూత్. 

     "అంటే విమల యీవిషయంలో తను ‘నిపుప్’ అని మనకు తెగేసి చెపిప్ందంటావా?" అని అడిగాడు మావెనక 
నడుసూత్ వచిచ్న రంగశాయి. 

     "అంతేకాదు మనం ‘పొగ’ అనికూడా తేలిచ్ందనుకుంటా" అనాన్డు మా యెదురింటి చలపతి వాళిల్ంటివైపు 
వెళూత్. 

  
      

             (      ) 
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