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నాకు నిజంగా ఈ కథ చెపేప్ అరహ్తలేదు. ఇందులో పర్ధాన వయ్కుత్లని సవ్యంగా ఎరగను. మొదటోల్ 'జోయ్తి' అనన్ 

పేరు అందమైనదనుకోవడం తపప్ వేరే కుతూహలం ఆమె పటల్ లేదనే వొపుప్కోవాలి. 'జోయ్తి' అనన్ పేరు నాకిషట్ం అంతే. 
ఇంకా మంచి పేరుల్ లేవని కాని, వాటిని నేనెరగనని కాని అనడంలేదు నేను. ఎరుగుదును. ఉదాహరణకి, హేమభాగిని, 
వేగవాహిని. వాళళ్ని చూశాక మరోమారు చూడాలనిపించదు. 

జోయ్తి అలాల్కాదు. ఆనాటి నాటయ్ పర్దరశ్నం ఇంకా పార్రంభం కాలేదు. రావలిస్న పెదద్లు వొసేత్కాని ఆరంభం 
కాదట. కాలేజీలో   పొర్ఫెసర గా వుంటునన్ మితుర్డు రామంతో సంభాషిసుత్నన్పుప్డు జోయ్తి పర్సాత్వన వొచిచ్ంది "ఇపుప్డు 
భరత్తో వుండటం లేదు" అనాన్డు కుల్పత్ంగా మితుర్డు రామం.  

'ఆమే జోయ్తి' అని మా ముందు సీటల్లోల్ కూరుచ్నన్ జోయ్తిని చూపించాడు. 
మాకు ఆమె వెనక భాగం కనపడుతోంది. నాటయ్ పర్దరశ్నకి అనువైన దుసుత్లు కాబోలు, పాతకాలపు జరీ 

పూలచీర, మోచేతుల మీదికి జారిన ఎరర్ సిలుక్, మామిడి గుతుత్ల జరీ డిజైన జాకెటుట్ వేసుకుంది. మెడకింది భాగం, వెనున్ 
దిగువభాగం దీపం వెలుగులో మెరుసుత్నాన్యి. మరోమారు చూసేటటుల్ చేసింది ఆమె జడ. అందులో ఎరర్పూలు, ఎతుత్గా 
దటట్ంగా, నిగనిగ మెరిసిపొయేయ్ తల వెంటుర్కలు, బలంతో మెలి తిపిప్తేకాని, పాయకి లొంగనటుల్, లాగి బిగించి, 
అమరిచ్న పొడుగాటి జడ, కురీచ్కిందికి జారుతోంది. పర్కక్నునన్ మరొకామెతో మాటాల్డాడ్నికి తల తిపిప్నపుప్డు జోయ్తి 
మొహం చూశాను. పర్శాన్రధ్కంగా సుఫ్టంగా తీరిచ్దిదిద్న ముకుక్, దూరానికి ముడుచుకునన్ గులాబిలాంటి నోరు, నలల్టి 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             Ä>∑dtº  2022   

   2 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

చిరువెంటుర్కల వెనకదాగిన చెవిని మెరిసే డైమండ దుదుద్లు, కొవొవ్తిత్ వెలుగులా, ఆఠీన ఆకృతిలో నుదుటనునన్ ఎరర్టి 
కుంకుమ. నిజంగా జోయ్తి అనన్పేరు సారధ్కమైమదనుకునాన్. 

యవవ్నం వెలుగులో ఏళుళ్, పురుగులలా నశింపవుతాయి. ఆమె వయసెస్ంత అనన్ పర్శన్ రాలేదు. రామం 
చెపాప్డు. పాతికమించవని. యవవ్నానికి వీడోక్లివవ్డానికి సిదద్ంగా లేదామె. 

"పిలల్లా?" 
"ఉహూ." 
తరావ్త, ఏవో, అవీ ఇవీ మాటాల్డుకునాన్ం. అయినా, ఎకక్డో మెదడులో మూలగా జోయ్తి వృతాత్ంతం వుండనే 

వుంది. నేనేకాదు రామం కూడా అంతేననుకుంటా. పర్దరశ్న సగం అయిన తరావ్త, విరామం వచిచ్ంది. జోయ్తి వెనకిక్ 
తిరిగి చూసినపుప్డు మళాళ్ ఆమె మొహం పూరిత్గా చూసే అవకాశం వచిచ్ంది. ఏదో ఒక ఆకరష్ణ వుంది. నవువ్ 
మొహమా? మెరిసిపొయేయ్ నేతార్లా? ఆ పెదద్ తలకటాట్? శీలం సూచించే ఆ ముకాక్? ముంగురులు మరుగుపరచలేని 
వొంపు తిరిగిన నుదురా? ఇవేవీ కాక, కేవలం, ఆ దుసుత్లూ, ఆభరణాలూ, ఆ డైమండ దుదుద్లూనా? ఏమో, నాకపుప్డు 
తెలిసింది కాదు. 

అందం అనే పదానిన్ చులకనగా వాడేసే సవ్భావం మనందరికీ వుంది. ఒకరికి అందంగా అగుపడిన వయ్కిత్. 
మరొకరికి అందంగా కనపడకపోవచుచ్నని చెపుప్కోడమూ వుంది. ఇందుకు నేనొపుప్కోను. వయ్కిత్గతమైన అభిరుచులతో 
నిమితత్ం లేకుండా. ఏదో శాసతరీయరీతాయ్ నిరీణ్తమైనటుల్, అందరికీ అందంగా కనపడడ్పుప్డే, 'అందం' అనే పదం 
పర్యోగించాలనే తతవ్ం నాది. ఒక వయ్కిత్ని వందమంది చూసేత్, ఆ వందమందికీ అందంగా వునన్పుప్డే ఆ వయ్కిత్ 
అందమైనదనన్ నిరవ్చనం చెయొయ్చుచ్. అలా అంగీకరించికూడా, ఆ వందమందిలో కొందరికి నచచ్కపోవచుచ్. అది వేరే 
విషయం. మొతాత్నికి అందరూ అందంగా వునన్దని అంగీకరించడం ముఖయ్ం. 

ఆ విధంగా, అందరూ అంగీకరించగల అందం జోయ్తిది అనుకునాన్ను. అది ఎందులోవుందో విభజించి చెపప్డం 
నావలల్కాదు. జడ, ముకుక్, కళుళ్, పేరు - ఇవేవీ కావేమో ఆమెపటల్ ఏరప్డడ్ కుతూహలానికి కారణం "ఇపుప్డు భరత్తో 
వుండటంలేదు" అని రామం చెపిప్న విషయమే నా కుతూహలానికి కారణం. ఈ విధంగా కుతూహలపడడ్ వయ్కిత్ నేనొకక్ణేణ్ 
కాననీ, ఇంకా చాలామంది వునాన్రనీ తరావ్త తెలిసింది. జోయ్తిని గురించి మళాళ్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు. 

"భరత్ పీల్డరు." 
"భరత్తో వుండటం లేదంటే?" అని అడిగాను. 
“అంటే, అంతే." 
"మరెకక్డ వుంటోంది?" 
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"వాళళ్వూళోళ్. అమామ్, నానాన్ దగగ్ర." 
"చదువుకుందా?" 
"కాలేజిలో వొకేడు చదివి మానేసింది" 
"ఏం?" 
"పెళిళ్ చేసుకుంది." 
"పీల్డరాన్?" 
జోయ్తికి మా సంభాషణ వినబడుతుందని కాబోలు, కంఠం దించి, దగగ్రగా జరిగి చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు 

రామం, మధయ్ మధయ్ ఆమెవైపు చూసూత్. ఆమె కాసత్ దూరంగా కూరోచ్డం మెరుగైంది. దగగ్రలో వుంటె ఆమెని చూసూత్ 
కూరోచ్డం తపప్, మాటాల్డాడ్నికి అవకాశమే వుండదు. 

"అవును. పేరు కోదండరామయయ్. ఓ రకం బంధుతవ్ం కూడా వుందిట. చాలా సిథ్తిపరుడు. ఒకరిన్ వొకరు 
ఎరుగుండి, చాలా ఏళళ్ సేన్హం, పేర్మగా పరిణమించింతరావ్త జరిగిన పెళిళ్" 

"మరెందుకు విడిచి వెయయ్డం? సంతానం లేకనా?" 
"ముందు కలగొచుచ్గా. ఇపుప్డు అతని వయసుస్ ముపైప్ రెండు మించదు. నాలుగైదేళేళ్గా కలిసి కాపరం చేసత్" 
మళాళ్ పర్దరశ్న పార్రంభమైంది. మా సంభాషణ నిలిచిపోయింది. అపుప్డపుప్డు జోయ్తి కూరుచ్నన్వైపు 

చూసినపుప్డు, ఆమె కాళుళ్ కదలచ్డం గమనించాను. కాళుళ్ కదపడం మొగాడి అలవాటు. ఆ పని సతరీలు చేసేత్ హరిష్ంచరు. 
ఎరర్ వెల వెట జోళళ్ పాదాలు వూగిసలాడుతునాన్యి. ఆ చరయ్ మానసిక అసంతృపిత్ చిహన్ం అనుకుంటా. నోటోల్, 
ముకుక్లో, చెవులో వేళుళ్ పెటుట్కోవడం, కాళుళ్ కదలచ్డం, చేతివేళుళ్ మడిచి తెరవడం ఇటాల్ంటి ఆలవాటుల్ 
చాలామందికుంటాయి, మిలిటరీవాళళ్లో తపప్. ఇతరులు మందలిసేత్ గర్హించుకుని కొందరు విడిచి పెడతారు. ఇవనీన్ 
మనసుస్లో ఊహలో జరిగే కలోల్లానిన్ ఆరాటానిన్ శరీరరీతాయ్ అదుపులోకి తీసుకురావడం కోసం జరిగే పెనుగులాట 
నిదరశ్నాలనొచుచ్. ఊహతో సమరం, సతరీలో అంత పర్సుఫ్టంగా బహిరగ్తం కాదు, గనక, అలాల్ కాళుళ్ వూపిన సతరీలో ఏదో 
వొక పేచీ వుండి తీరుతుందనుకుంటా, నాటయ్ పర్దరశ్న కారయ్కర్మంలో చివరి అంశం జరుగుతుంటే, ముందు సీటల్లో 
వొకరిదద్రు వయ్కుత్లు బైటకి వెడుతునాన్రు. ముందుగా ఇంటికి వెళేళ్ందుకు వాహనాలు వెదుకుక్నేవారు కాబోలు. జనం 
వొతిత్డి లేకుండా కాసత్ ముందుగా వెళేళ్ అలవాటు నాకూ వుంది. కాని ఆనాడు మితుర్డు రామంతోపాటే లేవడానికి, 
సంసిదుద్డనయాయ్ను. మరో నాలుగైదు నిమిషాలుందేమో. 

"అదుగో - అతనే కోదండరామయయ్" అని రామం, ముందుగా వెళేళ్ వయ్కిత్కేసి చూపించాడు. అతను మేం 
కూరుచ్నన్ గేటు ముందునుండే నడుసుత్నాన్డు. అంత పరిశీలనగా చూడలేకపోయినా, వయ్కిత్ బానే వునాన్డనుకునాన్. 
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పాంట, లోపల కాలర బనీన టెనిన్స ఆటగాడు వేసుకునేది, ఎగదువివ్న కార్పింగ, కళళ్జోడు, కాసత్ ఎతుత్గా, కొంచెం 
ఎరుపుగా, బలంగానే కనిపించాడు. అంతా బాగానేవుంది కాని... 

"పద. పోదాం" అని రామం లేచాడు. తొందరగా గేటుదగగ్రకి నడిచాం. పర్దరశ్న పూరత్యింది. కాని జనం 
లేవలేదు.   చివరలో పర్ముఖుని అభినందన ఉపనాయ్సం నాటయ్బృందానికి పతకాల బహూకరణ ఇంకా తంతుంది 
కాబోలు. నేనూ, అతనూ, అటాల్గే గేటోల్నుండి పొయాయ్ము. మరో ఐదారు నిమిషాలయాయ్క, మా ముందు సీటల్లో బృందం 
కదిలారు. వారిలో జోయ్తి వుంది. మా ముందుగా నడిచి వెడుతునాన్రు. జోయ్తిని పరిక్షగా చూశాను. రాతిర్పూట ఏదో పెదద్ 
ఉతస్వం జరుగుతుండగా, దీపాలనీన్ ఆరోప్యి, ఎవరో వొక కాగడా వెలిగించినటుళ్గా వుంది, జోయ్తిని చూసేత్. పెదద్ 
అడివిమధయ్   చీకటోల్ పర్వహించే నదిలో చందమామ పర్తిబింబం మెరిసినటుల్.. 

ఆలయంలోపల చీకటోల్ వొకక్ పర్మిదలో వెలిగిన జోయ్తిలా.. 
ఇంటికి వెడుతునాన్ం. 
"కోదండరామయయ్కేం లోటు నికేష్పలా వునాన్డు" అనాన్ను. 
ఆ రాతిర్ భోజనాలయాయ్క చెపాప్డు మితుర్డు రామం. 
"కోదండరామయయ్ జుటుట్ నెరిసిపోయింది అందుకట" అని నవవ్డం మొదలుపెటాట్డు. వెంటనే 

సుఫ్రించకపోయినా, నేనూ నవవ్డం మొదలుపెటాట్ను. అపుప్డు జఞ్పిత్కొచిచ్ంది. కోదండరామయయ్ అనిన్విధాల బాగానే 
వునాన్డనుకునాన్, ఏదో ఒక లోటుంది, అది ఏమిటో అతనిన్ చూసినపుప్డు లోపలునన్ అసంతృపిత్, సవ్రూపం తెచుచ్కుని 
పైకి రాలేదు. అవును, పైకి ఎగదువివ్న కార్పింగ చాలా భాగం నెరిసినటేల్వుంది. అలా అకక్డకకక్డ తెలల్వెంటుర్కలుంటే, 
అదొక అందం కూడాననుకునాన్. రామంతో అనాన్ను. 

"అకక్డకకక్డ నెరిసేత్ పేచీలేదు. పూరిత్గా నెరిసింది. అదే జోయ్తి గొడవ" అనాన్డు రామం. 
"అంతమాతార్నికే పేర్మించి చేసుకునన్ భరత్ని విడిచెయాయ్లా? ఈ రోజులోల్ బోలెడు మందులునాన్యి. వెంటుర్కలు 

నలల్బడటానికి." 
"జోయ్తి పోరు పడలేక, ఆ మందులనీన్ వాడేవాడట. అసలవి వాడటంకూడా వొక అపరాధం కిర్ంద భావించిందట." 
"దాని మూలాన అతనేమీ వికృతంగా లేడే" 
“తనకేమీ లేదు. తనని ఎరుగునన్ సేన్హితురాళుళ్, బంధువులు, తన భరత్ సంగతి చెపుప్కుని హేళన చెయయ్డం 

తనకి తలవొంపుగా వుండేదట" అని నవువ్తునాన్డు రామం. లోపల ఈ సంగతి వింత ధోరణిలో వితరిక్ంచుకుంటూనాన్, 
ఆ సమయంలో నేనూ పైకి నవేవ్శాను. అసలు ఇంకా ఏదో వుండాలి. కేవలం కాసిని తల వెంటుర్కలు నెరిసినంత మాతార్న 
భరత్ని విడిచెయయ్డం, మన సమాజంలో జరగదు. కాని, జనం ఇలా చెపుప్కుంటారు కాబోలు. ఆ కారణంగా విడిచిపెటిట్ 
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వెయాయ్లనన్ ఉదేద్శం లోలోన వునన్ సతరీలు ఈనాటి సమాజంలో వునాన్, దానిన్ ఆచరణలో పెటట్గల సాహసం వునన్వారు 
అరుదేమో. ఆ రాతర్లాల్ జోయ్తిని గురించి ఆలోచించాను. సాహసించి, తెగించి. తనకి చేతనైనంతలో పర్ధానంగా 
తోచినవాటిని పొందేటందుకు కొనిన్ సౌకరాయ్లను తాయ్గం చెయాయ్లనన్ ఆధునిక తతవ్ం బాగా ఎముకలకి పటిట్న 
నవయువతులకు పర్తినిధిలా కనిపిసోత్ంది జోయ్తి. సౌందరయ్ం కోసం, సౌకరయ్ం తాయ్గం చెయయ్డం నాగరికత అంటునాన్రు. 
సౌందరాయ్నిన్ గాఢంగా పేర్మించేవారు వుండడం అరుదుకాదు. తమచుటూట్వునన్ వయ్కుత్లు, వసుత్వులు, తాము, ఎపుప్డూ 
అందంగా వుంటేనే. తమ పార్ణం కుదుటపడడ్టుట్గా వుంటుంది. అటాల్ంటి వారికి బటట్, బొటుట్, జుటుట్, మాట, చూపు అనీన్ 
అందంగా చేసుకోవాలి వారు. నలుగురూ చెపుప్కోవాలి. 

ఆ అందంవలల్ వారు దైనందిన జీవితంలో సాధించే పర్యోజనం ఏమీ వుండదు వారి మనసుస్ బాగుంటుంది. 
అంతే. పర్యోజనం పర్సకిత్తో మలినం కాని సౌందరాయ్నిన్ ఆరాధించినవారు సాధించే విలువలు కూడా లేకపోవొచుచ్. కాని 
వారి నిజసవ్రూపం, ఉనికి  అందంలోనే వుంటుంది, యోగి తపసుస్దావ్రా శాంతిని సాధించడంలో ఉనన్టుల్. యోగి 
తపసుస్వలల్ ఇతరులకు సంకర్మించే పర్యోజనం ఏమీ లేనటేల్. వీరి సౌందరయ్సాధనకూడాను. జోయ్తి గాయకురాలు కాదు. 
కవయితిర్కాదు, నరత్కి కాదు. తను తనుగా వుండటమే, తను సాధించిన పర్యోజనం. ఇది సాధించడం అనుకునన్ంత 
సుళువు కాదు. పైకి నలుగురితోపాటు హేళనగా నవేవ్సినా, లోలోన ఆమెని అభినందించానని వొపుప్కోక పోవడం, ననున్ 
నేను వంచించుకోవడం అవుతుంది. ఆమెని ఆదరశ్వయ్కిత్గా పర్దరిశ్ంచడంలేదు నేను. గాఢంగా విశవ్సించి అలవరుచ్కునన్ 
ఆదరాశ్నిన్ అమలు జరుపుకోవడంలోగల శీలానిన్ అభినందిసుత్నాన్ను. 

PPP 
మరో రెండేళుళ్ గడిచాకగాని జోయ్తి విషయం తెలుసుకునే అవకాశం రాలేదు. నా మితుర్డు రాజనన్ కాలేజీలో 

జీతాలిచేచ్ ఎకౌంటెంట. అతని భారయ్ రంగనాయకమమ్. ఆమె చెపిప్ంది జోయ్తి వృతాత్ంతం. 
"మొగుణిణ్ విడిచేసిందిగా." 
"అవునవును. ఇదివరలో వినాన్ను. భరత్ కార్పింగ నెరిసిందిట. నలుగురూ చెపుప్కుని వెటకారం చేసూత్ండడం 

సహించలేక విడిచేసిందని వినాన్ను" అనాన్ను. 
"అవును. అందగతెత్. సుఫ్రదూర్పి.  బారెడు జడ. నెరిసిన కార్పింగ చూసి సేన్హితులంతా ముసలాణిణ్ 

కటుట్కుందంటునాన్రు" అంది రంగనాయకమమ్. ఆ వొకక్ వాఖయ్తో రంగనాయకమమ్ పటల్ నా గౌరవభావం పెరిగింది. ఒక 
సతరీ మరో సతరీ అందమైందని వొపుప్కోవటం నే ఎరగను. "జుటుట్ రంగు ఏదైతే ఏం? వైఖరి, మొహం అసలు వయసుస్ 
చాటదంటారా?" అనాన్ను. 
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"ఎందుకు చాటదు? నికేష్పంలాంటివాడు కోదండ రామయయ్ చదువుకునన్ వాడు, ఏదో పార్కీట్సుంది. బోలెడాసిత్ 
మంచి కుటుంబం. ఆమెని తృపిత్ పరచడానికి రంగు వేసుకునాన్డట. దాంతో వొచిచ్ంది పేచీ" అని నవువ్తుంది 
రంగనాయకమమ్.  

రంగనాయకమమ్ అందమైన మనిషే అనుకుంటా. ఇందాక చెపిప్నటుల్, శాసత్రరీతాయ్ కొలత బదద్తో చూసేత్. ఏ 
అవయవానికా అవయవం. అందంగా, కర్మంగా పర్తి అవయవమూ ఏరప్డివుంది. కాని అదేం చితర్మో. అవనీన్ కలితే 
గొపప్గా వుండాలిగా అలా లేదు. ఏదో తిరకాసుంది. నడివయసుస్తో వచేచ్ నిండుతనం ఆమెకి ఒక హుందాతనానిన్ 
కలిప్ంచింది. కాసత్లో బెసికిపోయిన అందంతో చనువుగా వుండటం నాకంత కషట్ంకాదు. 

"విడిచివేసేత్ మాతర్ం, ఫలానా వయ్కిత్ భారయ్గా ఆమెని సేన్హితురాండుర్ వెకిక్రించడం మానతారంటారా?" 
"విడిచేసిందని మరీ చెపుప్కుంటారు. నిజమే. కానీ ఆమెకి అది అంత బాధగా తోచదు కాబోలు." 
మధయ్లో అపుప్డే కాలేజినుండి వచిచ్న రాజనన్ అందుకునాన్డు. 
“అసలు సంగతి అదికాదు. మా కాలేజ లో హిసట్రీ లెకచ్రర మధుసూదనానిన్ పేర్ంమించిందట. గడువేదో వుందట. 

అదవగానే విడాకులిచిచ్ వివాహం.." 
"చాలు చాలెల్ండి” అంటూ భరత్మీద విరుచుకు పడింది రంగనాయకమమ్. జోయ్తి ఆదరశ్వయ్కత్నీ, అటాల్ంటి పని 

తలపెటట్దనీ, ఆ దంపతులిదద్రూ ఉతత్ములనీ. ఏదో కారణాంతరాలవలల్ విడిపోయినా, మళీళ్ కలిసి తీరతారనీ, ఆవిడ 
ఉపనాయ్స సారాంశం. నాకు రంగనాయకమమ్ వాదం నమమ్దగిందిగా వునాన్. వొపేప్సుకోడానికి మనసుస్ చటుకుక్న 
సిదద్పడలేదు. పర్తివారిన్ గురించి మంచిగా చెపేప్వారంటే నాకు మొదటినుంచీ భయం. 

"అయినా మీకెటాల్ తెలుసు?" 
"మా కాలేజీలో జరిగేవి నా చెవిని పడకుండా వుంటాయా? జోయ్తి కాలేజీలో చేరిందిగా, తను తీసుకొనన్ సబెజ్కట్ 

హిసట్రీ. మధుసూదనం హిసట్రీ లెకచ్రర, కురర్వాడు. ఈ మధయ్నే ఫసుట్గా పాయ్సై కాలేజీలో చేరాడు. సాక్లర షిప మీద 
ఇంగల్ండుకూడా పంపుతారట" అనాన్డు రాజనన్. 

కానీ ఈ పేర్మ ఉదంతం రంగనాయకమమ్ అంగీకరించలేదు. భరత్ని బాగా చివాటుల్ పెటిట్ కంఠం దించి 
మాటాల్డేటటుల్ చేసింది. పేర్మ తాతాక్లికమైందనీ. దాని  వలల్ పెదద్ ఉపదర్వం జరగదనీ ఆమెవాదం. కలరా కిర్మి చినన్దే. 
కాని చాలా గడబిడ చేసుత్ందంటాడు రాజనన్. వారిలా జోయ్తి విషయం తగువులాడుకునాన్, వారిదద్రి మధయ్ వునన్ అనోన్నయ్ం, 
సేన్హం, ననున్ ముగుధ్ణిణ్ చేసుత్ంది. ఒకరికొకరు అంతగా కావలిస్ వచిచ్నవారు తగవులాడుకోవడం, సంసార జీవితంలో 
మధుర ఘటాట్లలో ఒకటి. అపప్టోల్ జోయ్తి తొకిక్న కొతత్ పంథాని ఎకుక్వగా వితరిక్ంపలేదు నేను. ఏమిటో చితర్ం, మరీ 
ఎకుక్వ వితరిక్ంచినా అసలు వితరిక్ంచకపోయినా జీవితం అరధ్ంకాదు. 
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మరో ఐదారు మాసాలు జరిగాక, ఈసారి మా మితుర్డు రామం దావ్రా మరి కొనిన్ విషయాలు వినాన్ను. 
"మధుసూదనానిన్ పేర్మించిందో లేదో నాకు తెలియదు. విడాకులిచిచ్న పిదప పెళిళ్ చేసుకోవాలనన్ సంకలప్ం 

వునన్టుల్ తెలుసోత్ంది" అనాన్డు రామం. రామం కూడా ఆ కాలేజీలోనే పనిచేసూత్ వుండడం వలల్, అతను పోగుచేసిన 
భోగటాట్ని తోసెయయ్కూడదు. పెండిల్ విషయం సంకోచం లేకుండా చెపుతునాన్డు రామం. కానీ పేర్మించిన విషయం 
చెపప్డంలేదు. ఆమె ఎవరీన్ పేర్మించడం అతనికిషట్ంలేనటుల్. రామం ఇంకా యువకుడే, సౌందరాయ్నిన్ చూసి 
ఆనందించగలగడం యవవ్నానికే సాధయ్ం అంటారు పెదద్లు. 

"పేర్మలేకుండా పెళిళ్ చేసుకుంటుందా జోయ్తి?" అని అడిగాను. 
"పేర్మించి చేసుకునన్ పెళిళ్ కోరినటుల్ పరిణమించలేదు. వివాహం నెగగ్డంలో, బాహయ్ సిథ్తిగతులకి, 

వంశపారంపరాయ్ సంకర్మించే విలువలకి కూడా కొంత పర్మేయం వుంటుందేమో. కేవలం పేర్మించుకునన్ వారి 
వయ్కిత్తావ్లపై ఆధారపడుతుందని అనలేం. ఈసారి ఆ పొరపాటు చెయయ్కుండా బాహయ్సిథ్తిగతులను మాతర్ం చకక్బెటుట్కుని, 
ఆ వివాహం ఫలితం ఎటాల్ంటిదో చూడ సంకలిప్ంచిందేమో తెలీదు" అనాన్డు కొంచెం దిగులుగా రామం. 

"అంత దిగులుగా చెబుతునాన్వేం?" 
"నవొవ్సుత్ంది - జాలితో కూడుకునన్ నవువ్ సుమా." 
"ఏం కథ?" 
"చెపాత్విను. మధుసూదనం ఇంగాల్ండెళిళ్పోయాయ్డు. రెండు నెలలైంది. మేమంతా పారీట్ కూడా ఇచాచ్ం. విదాయ్రిధ్ని 

అవడం మూలాన. జోయ్తి పారీట్లో లేదు. ఆమెకు చెపప్కుండా వెళాళ్డుట." 
“అదేంటి, చితర్ంగా వుందే” 
“ఉతత్రానికి జవాబు కూడా లేదుట.” 
“ఎందుకో?” 
"నాకు తెలీదు. కానీ ఊహించగలను. పూరిత్గా ఊహ కాదు సుమా," 
"చెపుప్, చెపుప్ విన కుతూహల పడుచుంటి." 
"జోయ్తి తల నెరిసిపోయింది. అందుకు" 
ఇదద్రం మౌనంలోపడాడ్ం. ఎనోన్ పర్శన్లు లేచిపోయిన పిర్యురాలిన్ వెదుకుతునన్టుల్. వాటి వెనక వేగిరపడే 

అసప్షట్మైన సమాధానాలు. 
"అదంతా. నాలుగైదు నెలలోల్ జరిగింది. ఒక ఉదయం తలంటుపోసుకుని అదద్ం చూసుకుంది. చాలాభాగం 

తెలల్వెంటుర్కలే" ఇది వినాన్క. తలంటు పోసుకుని అదద్ం చూసుకోవాలంటే భయమేసుత్ంది. 
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"రంగు వేసుకుంటునాన్రుగా ఇపుప్డు" అనాన్ను. 
"అది ఆమెకిషట్ం లేదు. వాళళ్ నానన్కి కూడా చినన్తనంలోనే వెంటుర్కలు నెరిసిపొయాయ్యిట. అది మొదటినుంచీ 

కుటుంబ పెదద్ల శరీర వైఖరిట. అకక్డో తెలల్ వెంటుర్క. ఇకక్డో తెలల్ వెంటుర్క కనబడటం మొదలెటిట్ కర్మంగా ఐదారు 
నెలలోల్ చాలాభాగం తెలల్బడిపోయిందట. మధుసూదనం ఈ కారణంగా ఆమెనుండి పారిపొయాయ్డనుకోలేను కాని, 
గమనించకుండా వుంటాడా? ఈ కారణంగా ఆమె భరత్ను విడిచేసిందని అతనికి తెలియకుండా వుంటుందా?" రామం 
ఆలోచనలో పడాడ్డు.  

ఏ రకం ఆలోచనో నేనీమారు ఊహించలేకపొయాయ్ను. జోయ్తి పరిసిథ్తికి జాలేసింది. వెంటనే ఆమె దగగ్రకెళిళ్ 
వోదారాచ్లనిపించింది. ఈ కుష్దర్జగతుత్నుండి ఆమెను దూరంగా ఏదో సౌందరయ్ సీమలో దిగవిడిచి రావాలనిపించింది, 
లక్షమ్ణుడు, సీతాదేవిని వనంలో విడిచినటుల్. అంతగా సౌందరాయ్నిన్ కాంకిష్ంచి, అది లోపించిన భరత్ను తాయ్గం చేసిన 
జోయ్తికే ఇది సంభవించడం. విధివేసే కుపిప్గంతులనిన్ంటిలోనూ హేయమైందిగా కనబడింది. 

"నువువ్ జోయ్తిని చూశావా?" అనాన్ను.  
"చూడకేం. రోజూ చూసూత్నే వునాన్ను." 
"నే చూడడ్ం వీలవుతుందా?" 
"అవదేమో.. ఇంగల్ండ కి జోయ్తి ఏర మెయిల లెటరస్ వార్సేత్. సమాధానమే లేదుట." 
"నీకెటాల్ తెలుసు?" 
"అబుద్ల ఖాదర అతని సేన్హితుడు. మా కాలేజీలో లెకక్ల పొర్ఫెసర లే. అతనికి వార్సూత్, ఇంగల్ండ రాకుండా అకక్డే 

వుంటే చికుక్లో పడేవాడిననీ, అందుకు కారణం, అబుద్ల ఖాదర వూహించగలడనీ, వార్శాడుట మధుసూదనం" అనాన్డు 
రామం. 

"ఆ మాతార్నికే బెసికిపోయినవయ్కిత్. ఆమె పేర్మ పొందడానికి అరహ్డుకాడేమో" అనాన్ను కాసత్ రోషంతో. 
"అటాల్గయితే కోదండరామయయ్ పేర్మ పొందడానికి జోయ్తి అరుహ్రాలా?" అనాన్డు అంత ఆవేశంతోనూ. 
ఇది చవకబారు ఎతిత్ పొడుపులా ధవ్నించింది ఆ క్షణంలో. 
జోయ్తి ఒక ఆరిట్సుట్. ఇతరులకి అనవ్యించే కటుట్బాటుల్, విలువలు, ఆరిట్సుట్కి అనవ్యించవు. సంపర్దాయం అనే 

'గల్వస్'తో బండచేతులను కపిప్ ఆ చేతులతో ఆమెను ఆరాధించడం, పవితర్ పేర్మ శిఖరంపై మటిట్కాలుపెటిట్ మలినం 
చెయయ్డం అనిపించుకోదా ఏమిటో ఇదంతా అరధ్ంలేని ఆవేశం. 

"ఇంతకు చూడటం ఎందుకు వీలుపడదు?" అని అడిగాను. 
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"మధుసూదనం చూపిన విముఖత, నిరల్క్షయ్ం ఆమెని గాయపరిచాయి. పరీక్షకి కూరోచ్డం మానేసి, వాళళ్వూరు 
వెళిళ్పోయింది. చూడదగగ్ వయ్కిత్. ఆ తెలల్వెంటుర్కలు మెలితిపిప్ కటిట్న ముడి, ఆమెకొక కొతత్ ఠీవిని, దరాజ్నీ 
ఆపాదించాయంటే నముమ్. వృదుద్లలో తెలల్వెంటుర్కలు గమనించం మనం. జోయ్తిని పర్తివాడూ తేరబారి చూడాలిస్ందే." 

అలాల్ వరిణ్సుత్ంటే రామం మొహంలో నేనెనన్డూ చూడని వొక కాంతిని, వికాసానిన్ చూడగలిగాను ఆనాడు. ఆమె 
సమ్రణే అంతటి చైతనాయ్నికి కారణమైందంటే జోయ్తి ఆరిట్సుట్ అనుకోడంలో నా తపేప్మీలేదు. 

"అంటే ఆమె జీవితం? పరయ్వసానం ఏమిటో?" 
తనకేమీ పాలుపోనటుల్ పెదవి విరిచాడు రామం. 
"కోదండరామయయ్ చాలామంచివాడు" అనాన్డు రామం, రెండుమూడు నిమిషాలయాయ్క. అది అరధ్ంలేని 

నిరవ్చనం. నాకు మంచివాళళ్ంటే ఎందుకో భయం, అందులోనూ చాలా మంచివాడంటే మరీ భయం. మంచివాడు 
అనగానే సావ్రధ్రహితుడు. తనకేం జరిగినా పటిట్ంచుకోడు. తబిబ్బబ్వడు; తనకి జరగనటుల్ సరుద్కుపోతాడు. ఏమీ చెయయ్డు, 
చరయ్కి దిగడు, ఎంతగానో పేర్మించిన సౌందరయ్మూరిత్ జోయ్తి, తనని విడిచిపోతే. ఏమీ చెయయ్లేదు. తనకి సంబంధం 
లేనటుల్ ఊరుకునాన్డు. అది నడివయసుస్లో సంకర్మించే సత్బద్తకాదు. అతని వయసుస్, ముపైప్, ముపైప్ మూడు దాటలేదు. 
అణిచేసి, విడిచేసిన శరీర శకుత్లూరుకుంటాయా? ఎపుప్డో అపుప్డు, తిరుగుబాటు చేసి అతనిచేత ఏదో భయంకరమైన 
కారయ్ం చేయించి తీరతాయి. జోయ్తిని హతయ్ చెయొయ్చుచ్; ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవొచుచ్. సనయ్సించవొచుచ్. మధుసూదనానిన్ 
చంపొచుచ్. 

నాగరికుడిలో పశుతవ్ం, పార్చీనతవ్ం విజృంభిసేత్ ఏవిధంగా చెలరేగుతాడో ఎవవ్డూ చెపప్లేడు. అందుకనే నేటి 
సమాజంలో చాలామంచివాళళ్ంటే భయం నాకు.  

"ఆమె తన దగగ్రకొసేత్ కోదండరామయయ్కి ఏ అభయ్ంతరమూ లేదు. ఎగిరిగంతేసి కౌగలించుకుని, సీవ్కరించి 
పువువ్లలో పూజించడానికి సిదద్ం. ఆమె పటల్ దేవ్షమూ, కోపమూ లేవట. నేరసుథ్రాలుగా పరిగణించడుట. 
క్షమించవలిస్ంది ఏదీ లేదుట. పరిసిథ్తులు, బాహయ్సౌందరయ్ం, ఆమెచేత ఆ పని చేయించినవి గాన, ఆమెలో 'వయ్కిత్' 
బాధయ్తలేదు. పేర్మించిన వయ్కిత్ ఎలాంటిదైనా బెసికిపోక సిథ్రంగా వుండే పేర్మే పేర్మ. అలాల్ కాకపోతే పేర్మకి అరధ్ంలేదుట" 
అని సవ్గతంలా, కాల్స లో లెకచ్ర ధోరణిలో చెపుప్కుపోతునాన్డు రామం. ఇదంతా రామం ఊహలో కలిప్ంచిన వాయ్ఖాయ్నం 
గాని నిజంగా కోదండరామయయ్ అభిపార్యాలుగా సీవ్కరించలేకపోతునాన్ను. నేనేమంత మంచివాణిణ్ కానేమో. అంతటి 
మంచితనం పటల్ నాకు విశావ్సం లేదేమో. పర్గలభ్ంతో ఆదరశ్శిఖరానికి ఎగబాకే బడాయికోరైన పర్తి మంచివాడూ, 
కుంటివాడని నమేమ్వాడినేమో, అలా భావించినందుకు. నాపైన నాకు గౌరవం సనన్గిలల్డమూ వుంది, మళాళ్ అదేమిటో. 

"నీకెలా తెలుసు?" 
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రామం ఉలికిక్పడాడ్డు మంచులో నడుసుత్ంటే పాదానికి నిపుప్కణం తగిలినటుల్. 
"ఆమెకి ఉతత్రాలు వార్శాడు. కబురంపాడు, అతత్మామలతో చెపుప్కునాన్డు. అంతటి మంచి భరత్లుండరు." 
భరత్గా మాతర్ం అంత మంచివాడంటే నాకంత పేచీలేదు. అంగీకరిసాత్ను. భరత్గా తన ధరమ్ం అలాల్ నిరవ్రిత్సుత్ంటే, 

అతనెలాంటి వయ్కోత్ ఊహించి విలువలు కటట్గలను. కొంతమెరుగు. అమమ్యయ్ అనుకునాన్ను. 
ఐదారు నెలల తరావ్త మళాళ్ రామంని కలుసుకునాన్ను. ఆ రోజు పండుగ. రాజనన్ మమమ్లిన్ ఇదద్రీన్ వారింటికి 

భోజనానికి ఆహావ్నించాడు. రంగనాయకమమ్గారి భోజనం అంటే నాకెంతో ఇషట్ం. ఇదద్రం వెళాళ్ం. భోజనాలయాయ్క 
తాంబూలం వేసుకునే తంతు జరుగుతోంది. 

"మీకు జోయ్తిని చూడాలనుందా?" అనాన్డు రాజనన్. 
"ఎందుకుండదు. ఆయనకింకా పెళిళ్ కాలేదుగా" అంది రంగనాయకమమ్ కొంటెగా. 
"అయిన వాళళ్కి చూడాలనుండకూడదా?" అనాన్డు రామం. 
"అసలు వాళళ్కే ఎకుక్వుంటుంది. కరమ్ పైకి పర్కటించకూడదు. మావారిన్  చూడరాదు" అంది రంగనాయకమమ్. 
"ననూన్ జతచెయయ్ండి" అనాన్డు రామం. దానితో సంభాషణ పర్మాదంగా మారే అవసథ్దాటింది. మళాళ్ లెకచ్రర 

ధోరణిలో మొదలెటాట్డు రామం. 
"సంబంధం చూడాడ్నికి వెళిళ్నవాడు పెళిళ్కూతురిన్ మాతర్ం పరిశీలనగా చూసాత్డు. నిజానికి అది చాలదు. ఆమె 

తలిల్దండుర్లిన్ పరీక్షగా చూడాలి. పెళిళ్కూతురు పెదద్యింతరావ్త, ఏ అవతారం దాలుసుత్ందో, అమామ్ నానన్నీ చూసి 
వూహించుకోవచుచ్. మన పూరువ్లు అందుకే కుటుంబ సంపర్దాయం. చరితర్ తెలుసుకోవాలని నికక్చిచ్ చేసేవారు. 
పెళిళ్కూతురు కుటుంబంలో ఉనామ్దం, హిసీట్రియా, టుయ్బర కోల్సిస. నేరసుథ్ల నైజం. జైలురికారుడ్, అవయవాల అవకతవక 
మడత నాలుక, మెలల్ మొదలైనవి. ఇవనీన్ చూసి. నచిచ్న పిదప చేసుకోమని శాసించారు. అలాల్గే, చినన్ వయసులో 
తలనెరవడంకూడాను. పెళిళ్కూతురు తలిదండుర్ల తల నలభయోయ్ పడిలో నేనెరిసేత్, అమామ్యి వైఖరికూడా అలాల్నే 
అవుతుందని అంచనా వేసుకోవొచుచ్." 

విరామం వొసేత్ అందుకోడానికి సిదద్ంగా వునన్ రంగనాయకమమ్, విరామం రాకుండానే అందుకుంది. 
"అమామ్యిలమాట చెపాప్రు - బాగానే వుంది. అబాబ్యిలమాటో? ఏ మేనమామనో, గుమాసాత్నో తీసుకుని 

పెళిళ్చూపుల కొసాత్డు అయయ్. పెదద్యితే అతని అవతారం ఎలాల్ వుంటుందో వూహించే భాగయ్ం అమామ్యిలకి అకక్రేల్దేం? 
మీరు అమలు జరపబొయేయ్ శాసనంలో. పెళిళ్కొడుకుతోబాటు పెళిళ్చూపులకి అతని అమామ్నానాన్ కూడా వొచిచ్ తీరాలని 
వార్యించండి" రాజనన్, భారయ్ చమతాక్రానికి నవువ్తునాన్డు. 
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"పెళిళ్కొడుకు రూపురేఖలు ముఖయ్ంకాదని పెదద్లనన్దే గనక. ఆ తీరామ్నం ఉపసంహరించుకోడం మంచిది" 
అనాన్డు. 

"అవును మరి పెదద్లకి చకక్దనం పటట్దు. అకక్రేల్దు. కాని కనయ్కి కావాలి. పాపం నోరులేదు పైకి చెపప్రు. 
ఈనాడంటే కాసోత్ కూసోత్ చదువుకునన్ ఆడది సాహసించి చెపప్గలుగుతోంది. కాని ఆమె ఘోష అమామ్నానన్కి అరధ్ంకాదు. 
వాళళ్కి ఏవేవో కావాలి చదువు, ఉదోయ్గం, హోదా, ఆసిత్, విధవైన చెలెల్లు లేకపోవడం వగైరా" అంటూంది 
రంగనాయకమమ్. తాంబూలంతో ఎరర్బడిన ఆమె నోరు ఎంతో  అందంగా వుంది. చెపాప్గా, దేనికది, చెవులు.ముకుక్, 
నోరు. కళుళ్, విడివిడిగా ఆకరష్ణీయంగా వుంటాయి. అవనీన్ కలిసేత్నే ఏదో లోపించినటల్యిందని. మళాళ్ అందుకుంది. 

"మరోటి. తలిల్తండిర్ సుఫ్రదూర్పులు అయికూడా, సంతానం కోతులవడంలేదంటారా? అటాల్ంటపుప్డు, 
పెళిళ్చూపులకెళిళ్నవాడు కాబొయేయ్ అతత్గారి చకక్దనానికి మురిసిపోయి కూతురు మరక్టమమ్ని కటుట్కోగూడదేమో?" 

నాకీవాదమూ సబబుగానే తోచింది. కాబటిట్ ఏమిటి చెయాయ్లి? లోపల  వేసుకునన్ పర్శన్కి సమాధానం ఎవరు 
చెబుతారు. వీటిక్ సమాధానం దొరకక, మతిపోయి. పెదద్లు, విధిపైనా. దైవంపైనా తోసేశారు. పెళిళ్ పరయ్వ్వసానం. 
నాకిదిషట్ంలేదు. వారు ఏరికోరి చేసుకునన్దానికి వారే బాధుయ్లు కావాలి. లేకపోతే నైతిక చింతనకి తావేలేదు. సమాజం 
కటుట్బాటేల్ లేవు. సమాజంతో నిమితత్ంలేని ఏ కొదిద్మంది మేధావుల విషయం నినహాయిసేత్. ఉదాహరణకి.. నా ఊహ 
తెలుసుకుని వాకయ్ం పూరిత్చేసినటుల్ రంగనాయకమమ్ అనేసింది. 

"జోయ్తి విషయం. ఎంచకాక్ మొగుడి దగగ్రకి చేరింది." 
ఆశచ్రయ్ం పర్కటించాను. పూరిత్గా చెపప్మని కోరాను. కోరిక అకక్రేల్కుండానే చెపప్డానికి సిదద్ంగా వుంది 

రంగనాయకమమ్. 
"జోయ్తికి వాళళ్నానన్ కొంత సథ్లం వార్సిచాచ్డు. ఆ సథ్లంకొని ఇలుల్ కడదామని కోదండరామయయ్ సంపర్దింపులు 

జరిపాడు. జోయ్తి అమమ్డానికి అంగీకరించింది. సథ్లం తాలూకు కాగితాలు అవీ సంతకాలు పెటిట్ంచి తీసుకెళళ్డానికి వాళళ్ 
ఊరు వెళాళ్డు కోదండరామయయ్. ఆ రోజు జోయ్తికి జవ్రం తగిలింది. డాకట్ర దేవళ రాజుని తనే తీసికెళిళ్ మందిపిప్ంచాడు. 
ఆమెకి నయమైంది. రెసుట్గావుంటుంది, తనింటికి రమమ్ని ఆహావ్నించాడుట. ఆమె సరేనందిట. అతని ఔదారాయ్నికో, జవ్రం 
నిమమ్ళించిన అవసథ్లోనో. జోయ్తి ఏడేచ్సిందిట" 

"భరత్ భుజంపైన తల ఆనించి కనీన్రు కారిచ్ంది అనాలి వెరిర్దానా" అని సవరించాడు. రాజనన్. 
"భరత్భుజంపైన తల ఆనించి ఏడిసేత్ ఏ మొగాడికీ పటట్దు. పిర్యుడి భుజంపైన ఆనించి ఏడిసేత్, కథలు, కావాయ్లూ 

అలుల్తారు, పెళాళ్ం అటల్కాడ పోటల్కీ, రాచిచ్పప్ విసురుళళ్కీ తలలు బొపిప్కటిట్న కవిశేర్షుఠ్లు" అనన్ది రంగనాయకమమ్. 
అందరం నవువ్తునాన్ం. పోసుట్ జవాను ఉతత్రాలు పడెయయ్డంతో అంతరాయం కలిగింది. 
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"ఇదిగో చూడండి" అని రాజనన్ కవరు లోంచి తీసి తన పేరవచిచ్న ఆహావ్నపతార్నిన్ మా ముందు పడేశాడు. 
"చూడు,. కోదండరామయయ్ సథ్లం కొని ఇలుల్ కటేట్శాడు. రేపు గృహపర్వేశం -" 
అందులో జోయ్తి, కోదండరామయయ్ దంపతులు తమ నూతన గృహం 'జోయ్తి' గృహపర్వేశానికి బంధుమితర్ 

సమేతంగా రావాలిస్ందిగా ఆహావ్నం. ఆ పతర్ం ఆకరష్ణీయంగా వుంది. మొదటిపుట. రెండు తలుపులుగా. అవి తెరవగానే 
'జోయ్తి' అనన్ అక్షరాలు, దానివెనక, మిగత వాకాయ్లు. 

"మీరు చూడాలనుకుంటునాన్రుగా, మాతో మీరూ రండి" అంది రంగనాయకమమ్. 
రామం కూడా జోయ్తి చదివిన కాలేజిలో పనిచేసుత్నాన్డు గనక. అతనికీ ఆహావ్నంవొచిచ్ వుంటుంది. కానీ ఆహావ్నం 

లేనిదే నేనెలాల్ వెళళ్ను? 
"బంధుమితుర్లనుందిగా ఫరవాలేదురా" అని రాజనన్ నికక్చిచ్ చేశాడు. నిజంగా అంత నికక్చిచ్ అవసరంలేదు - 

ఎలాల్నూ వెళాళ్లనుంది. 
ఆ మరాన్డు, నేను, రామం, రాజనన్ దంపతులూ గృహపర్వేశానికి బైలుదేరాం. రామం, రాజనన్ వొటిట్చేతులతో 

వెళల్కుండా ఏదేనా ఇవవ్డానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. నేనూ కొంత వేసాత్ను ముగుగ్రం కలిసి, వెండి దీపం శెమమ్ ఇదాద్ం. 
అనన్ నా సలహా అంగీకరించారు. 

సాయంతర్ం ఆరు కావొసోత్ంది. వొచేచ్జనం పొయేయ్జనం. దీపాలు, కొతత్ భవనం తాలూకు చిహాన్లు, సిమెంట 
బసాత్లు, ఇంకా అమరచ్ని గేటుల్. సునన్ం, కోసిన కరర్ వోమూలగా, టెంట కింద కనిపిసూత్నే వునాన్యి. పాటకచేచ్రి 
సాగుతోంది. 

జోయ్తి, కోదండరామయయ్ వేదికవదద్ కూరుచ్నాన్రు. ఆమె తలంటు పోసుకుంది. పాపిట రెండుపర్కక్లా 
తెలల్వెంటుర్కలు మెరుసుత్నాన్యి. కోదండరామయయ్ కార్పింగ చూశాను. ఆశచ్రయ్మేసింది. దానిన్  చరిచ్ంచే 
అవకాశంలేకుండా, నా మితుర్లిదద్రూ లాంఛనంగా తెచిచ్న దీపం శెమమ్ ఇవవ్డం, అది సీవ్కరించి, కోదండరామయయ్ 
కృతజఞ్త చెపప్డం జరిగింది. రంగనాయకమమ్ వారికి ననున్ పరిచయం చేసింది. జోయ్తి నాకేసి ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. 
సంభాషణలేదు. అటాల్ంటపుప్డు ఏమనాలో నాకు బాగా తెలియదు. 

"రండి 'జోయ్తిని' చూదాద్ం" అని రంగనాయకమమ్ కదలడంతో, అందరం లేచి, ఇలుల్ చూడాడ్నికి వెళాళ్ం. ఏ గదిలో 
కెళిళ్నా జనమే. పిలల్ల పరుగులు, వంటసామాను  కలకలం, నీళుళ్. కొబబ్రికాయలు. తమలపాకులు, జనంతో నిండిన 
కొతిత్లుల్ పథకం నాకు బోధపడదు. కోదండరామయయ్, పాల్ను. కొలతలు, ఖరుచ్లు, ఇంకా ఏమేమి చెయయ్దలుచ్కొనన్ది 
చెబుతునాన్డు. ఆ వరణ్నంతా పూరత్యేయ్ అవకాశంలేదు. జడిజ్గారు, వారి సతీమణి రావడంతో, వారిని ఆహావ్నించేటందుకు 
'జోయ్తి' భరత్ వెళిళ్పొయాయ్రు మరొకాయనిన్ అపప్గించి. ఆయన కొంత చెపిప్, మరొకరిన్ అపప్గించి వెళాళ్డు. ఇలుల్ 
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నాలుగుమూలలా చూసి. మండువాలో అమరిచ్న కురీచ్లు, బలల్ల దగగ్రకు చేరుకుని, ఏరాప్టైన ఫలహారాలు సేవిసుత్ండగా, 
జోయ్తికి ఆ మధయ్ జబుబ్ నయం చేసిన, డాకట్ర దేవళార్జు చకాక్ వొచాచ్డు. ఆయన రామంని ఎరుగును. సంభాషణతో 
మాకు కాలకేష్పం కలిగించాడు, “మనం కూడా వెళిళ్ సంగీత కచేచ్రి విందాం” అంటూనే. 

కోదండరామయయ్ని దగగ్రగా చూసిన క్షణం నుండీ ననొన్క పర్శన్ బాధిసూత్ంది. దానికి సమాధానం డాకట్ర చెపిప్న 
కబురల్లో దొరికింది. కోదండరామయయ్ కార్పింగ నలల్గా వుంది. బాగా పరిశీలించి చూశాను. ఎకక్డా వొకక్ తెలల్వెంటుర్క 
కనిపించలేదు. జోయ్తి జుటుట్ అకక్డకక్డ, ముందుభాగం, మధయ్భాగం, నెరిసింది. ముంగురులుగా నుదుటిమీద, 
చెవులమీదా మూగిన వెంటుర్కలు కూడా, దీపం వెలుగులో, సుఫ్టంగా. తెలుపుగా, నలుపుగా, కనిపించాయి.  

ఈ డాకట్ర చెపిప్న సలహా పర్కారం చికితస్ జరిపితే. అతని కార్పింగ నలల్బడిందా? అటాల్గయితే ఆ చికితస్ జోయ్తికి 
కూడా జరిపించవచుచ్గా. 

డాకట్ర విపులీకరించాడు. ఏ చికితాస్ జరగలేదుట. రంగు వేసుకోలేదట. ఒక వయసుస్లో చరమ్ంలో కొనిన్ లోపించి, 
తాతాక్లికంగా వెంటుర్కలు తెలల్ బడటం వుంటుందిట. సరైన పోషణ, తిండిలో జాగర్తత్. వాయ్యామం, కుదుటపడిన 
మనసుస్. ఇవనీన్ సకర్మంగా వుంటే. మళాళ్ మామూలుగా నలల్బడతాయట. ఆ రకం మారుప్. వయసుస్లో వచిచ్న తెలల్ 
వెంటుర్కలకు వరిత్ంచదట. ఎండోకీర్న పాటరన హారామ్నస్. ఫాలికిలస్, మెటబాలిజమమ్ పిగ మెంట. ఏవేవో పదాలు వాడి 
విపులీకరించాడు. అరధ్మైనటుట్, తలలూపుతునాన్ం. 

“అవుతే జోయ్తి విషయం?” రామం అడిగేశాడు. 
డాకట్ర, చిరునవువ్ పర్దరిశ్ంచి, మాటాల్డటం మొదలెటాట్డు. 
"జోయ్తి జుటుట్ మళాళ్ నలల్బడుతుందనుకోను. ఆమె తలిదండుర్లకు నడివయసుస్లోనే నెరవడం జరిగిందనుకుంటే 

జోయ్తికి కూడా అదే జరిగిందనుకోవచుచ్. అదికాకపోయినా, మానసిక ఆలోచన శరీరంపై ఛలాయించిన పర్భావంవలల్, 
అలా జరిగిందని నా నమమ్కం.." 

"ఆ రకం బెంగ, మనోవాయ్ధి వునన్వారందరి జుటూట్. ముపైప్ ఏళళ్లోపుగానే నెరిసిందనగలమా?" అనాన్డు రామం. 
"అనలేం. బాలయ్ంలో తన శరీరంపై ఆమెకి ఎకుక్వ ఆకరష్ణ వుండివుంటుంది. శరీరం అంతలోనూ ముఖయ్ంగా 

జడంటే అమిత ఇషట్ం అనుకుందాం. దానికేం జరిగినా భరించలేదు. ఊడడం, నెరవడం, వగైరా ఇబబ్ందులు. 
అటాల్ంటిదేదో తన జడకి జరుగుతుందనన్ భయానిన్, ఆమె మనసుస్లోని అధోలోకంలోకి అదే 'లిబిడో' అంటె, నెటిట్వేసి 
వుండచుచ్. భరత్ జుటుట్ నెరవడం, నలుగురూ చెపుప్కోడంతో ఆ దాచేసిన భయం, మళాళ్ పైకివొచిచ్, శరీరానిన్ ఆవరించి, 
జుటుట్పై తన పర్భావం చూపించివుండాలి ఆ జుటుట్ నెరవడంతో తన వయ్కిత్తత్వ్ంలో. జీవితంలో వొకలోపం 
సిథ్రపడిపోయిందని గర్హించుకుని, సమాధానపడి, మళాళ్ భరత్తో కాపురం కొనసాగించడానినికి నిరణ్యించుకుంది. భరత్ 
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చాలా మంచివాడు. ఆమెపటల్ నిజమైన పేర్మగలవాడు. గతానిన్ దిగవిడిచి పర్సుత్తానిన్ నిబబ్రించగలవాడు. హాయిగా 
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. అతని పార్కీట్సు పెరిగింది. ఆమెను చూడాలని వచేచ్వారు లేకపోలేదు. వారి ఇపప్టి అనోయ్నయ్ం 
చూసి అసూయని ఆపాయ్యతగా మారుచ్కుని చూసి కుతూహలానిన్ తృపిత్పరచాలని వచేచ్వారూ వునాన్రు. బోలెడంత 
పార్కీట్సు పైగా అతని జుటుట్ నలల్బడింది. దానితో జోయ్తి వయ్కిత్తవ్ంలో తికమకలు సరుద్కుని, సమాధానపడగల నిగర్హశకుత్లు 
సిథ్రపడిపోయి, ఆమె జీవితానికొక విషాదఛాయని ఆపాదించాయనే అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు డాకట్ర. 

నాకో సందేహం వచిచ్ంది. 
"కర్మకర్మంగా, కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు నెరవాలిస్న తల, అంతా. వొక నెలలోగా నెరిసిపోవడం ఎలాల్ 

జరిగిందంటారు?" అని అడిగాను. 
"నెలకూడా అవసరంలేదు ఒకక్ రోజులో నలల్జుటుట్ తెలల్గా అయిపోవడం లేకపోలేదు. ఒకక్ గంటలో కూడా ఆ 

మారుప్ జరగొచుచ్ట. అదంతా ఆవేదన వొతిత్డి, ఆ పరిసిథ్తులోల్ శరీరంలో తటుట్కునే శకుత్ల సమూహ బలం వాటిపైన 
ఆధారపడుతుందంటారు. ఫెర్ంచి విపల్వంలో  లూయీ చకర్వరిత్ ఆయన సతీమణి మేరీ అంటాయినె పర్జల దౌరజ్నాయ్నికి గురై 
తలలు పోగొటుట్కునన్ ఉదంతం ఎరుగుదురుగా. ఆ మేరి అంటాయినె జుటుట్ వొకక్ రాతిర్లో తెలల్బడిపోయింది. అలాంటివి 
అరుదనుకోండి.." 

ఇంకా చెపప్బోతుండగా, దీపాలు పొయాయ్యి. 
ఎందుకో తెలియదు. ఒకక్సారిగా సందడి నిలిచిపోయింది. అంతటా నిశశ్బద్ం గాతర్పాట, వయలిన నిలిచి 

పొయాయ్యి. వొకక్ మృదంగం మాతర్ం కొనసాగుతుంది. 
అందరం ముందువైపుకు నడిచాం. కొందరు బాయ్టరీలైటుల్, సిగరెట లైటరుల్, అగిగ్పులల్లు వేసుత్నాన్రు. ఎవరో 

కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి వేదికపై వుంచారు. మేం హాలోల్ంచి నడిచి కుడివైపు గదికేసి వెళళ్గా, జోయ్తి ఆ గది తలుపు తీసి 
లోపలికెళిళ్ంది. దీపం శెమమ్ వెలిగించింది. ఆ చీకటిలో ఆమె కోల మొహం, జావ్లలా వెలిగింది. నుదుట జావ్ల ఆకృతిలో 
ఎరర్ కుంకుమ, పాపిట మధయ్ కుంకుమ, నుదుటిమీద మూగిన ముంగురులు, ఎరర్టి పెదవుల మధయ్ తళుకుక్మనన్ 
పళళ్వరస పేర్మానేవ్షణ విరమించిన చేపలలా సగం ముడుచుకునన్ నేతార్లలో దైనయ్ం. సిలుక్చీర పమిట మడతల వెనక 
సుఫ్టంగా కనబడే రొముమ్లు చటుకుక్న గాలికి శెమమ్లో జావ్ల ఆరిపోయినా, చీకటోల్ మరికొంతసేపు మెరిసిన ఆ విషాద 
సౌందరయ్ దృశయ్ం నేనెనన్డూ మరిచిపోను. 

మానవ చరితర్ పార్రంభంలో నిరీణ్తమైన శారీరక శకుత్లలో చికుక్కుంది జోయ్తి- అందరిలాగే. ఒకక్సారి విపల్వం 
చేసి విముకిత్కోసం పెనుగులాడింది. ఓడిపోయింది. శరీర శకుత్లు జయించాయి. ఆ ఓటమి ఆమెకొక నిండుతనానిన్, 
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సంపూరణ్తావ్నిన్ ఆపాదించింది. ఎనెన్నోన్ నాగరికతలు విజృంభించి, పతనం చెందాయి. వెలిగి ఆరిన దీపాలవలె. ఆ 
అగిన్జావ్లలు కొండగుహలలో వేసిన నలల్కాలుప్ మచచ్లు మాతర్ం మిగిలాయి. 

జుటుట్ అకారణంగా తెలల్బడి, మళాళ్ అకారణంగా నలల్బడిన కోదండరామయయ్  అదృషట్వంతుడు. అతని జీవితం, 
లెకక్ల పుసత్కం చివరలో వుంటుంది. ఆ సమాధానం చూసి, ఆ సంఖయ్ వొచేచ్లాగ ఏవో అంకెలు వేసిచూపి, సమాధానం 
సరైందిగా మారుక్లు తెచుచ్కుని, ఉపాధాయ్యుణిణ్ మోసగించిన విదాయ్రిధ్లాగ, అతను సమాధానం తెలుసుకునాన్డు కాని 
అది ఎలావొచిచ్ందో తెలియదు. అది జోయ్తికి తెలుసు. అందుకే వారిదద్రూ అనోయ్నయ్ంగా, ఆదరశ్దంపతులుగా 
ఏకమైనారేమో.  
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