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(1978 –    ) 
పర్తి ఆదివారం వసుంధర ఏదో ఒక కొతత్ 

కారయ్కర్మం తలపెడుతుంది, ఈ గదిలో టేబుల ఆ 
గదిలో పెటట్డం, ఆ మూలనునన్ టర్ంకు పెటెట్లు ఈ 
మూలకి మారచ్డం, ఉతత్ర దకిష్ణాలుగావునన్ 
పడకమంచానిన్ తూరుప్ పడమరలుగా తిపప్డం, 
ముందు గదిలోవునన్ పుసత్కాల బీరువా వెనక గదిలోకి 
ఫిరాయించడం - ఏదో ఒకటి! ఆదివారం ఉదయం వేళ 
వసుంధర ఎపుప్డూ సిత్మితంగా కూచోదు. పర్తిసారీ 
జగనాన్ధం మారుప్ని మొదటోల్ హితవుగా చూడక ఏవో 
కుంటికారణాలు చెబుతాడు. ఆఖరికి వసుంధర చెపిప్ంది 
అక్షరాలా ఆమోదించి, ఆరు రోజులూ గృహకృతాయ్లు 
నిరవ్హించిన ఎడుయ్కేటెడ గృహిణికి ఏడోరోజున తనకి 
చేతనైన సాయం తను చేసాత్డు. 

జగనాన్ధానికి రోజూ యింగీల్షు వారత్లొచేచ్ వేళకి (అనగా ఎనిమిది గంటలకి) నిదద్రలేవడం అలవాటు. 
ఆదివారాలు మాతర్ం కాసత్ బదధ్కించి తొమిమ్దినన్రదాకా పకక్మీద దొరుల్తూ వుంటాడు. ఈ లోగా వసుంధర రెండు 
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తడవలై నా మేలుకొలుపులు పాడుతుంది. పాలవాడూ పవిమనిషీ లేకపోతే తనూ పదిగంటలదాకా మహరాజులా 
పడుకునేదానన్ంటుంది. 

మదార్స వచిచ్న ఆరేళళ్బటీట్, వసుంధరా జగనాన్ధాల ఆదివారాలు బహురమయ్ంగా నడుసుత్నాన్యి. ఉదయం 
పదకొండునన్రదాకా యిలుల్ సదుద్కు, దుముమ్ దులుపుకోడం. ఈ తతంగంలో పనిమనిషి కూడా సాయంగా ఉంటుంది. 
అవసరమైతే, తరవాక జగనాన్ధం విధిగా అభయ్ంగన సాన్నం చెయాయ్లి. మారాంచేసేత్ వసుంధర వూరుకోదు. ఆరురోజులు 
ఆఫీసులో పనిచేసి వచిచ్న తరావ్త, ఏడోనాడు వంటికీ మాడుకీ దిటట్ంగా నూనె పటిట్ంచి తలనిండా వేనీన్ళళ్ సాన్నం 
చెయయ్కపోతే కళుళ్మంటలూ, తలనొపిప్ వసాత్యంటుంది వసుంధర. మొదటిరోజులోల్ జగనాన్ధం కాసత్ 
మొరాయించేవాడుగాని తరవాతత్రవాత ఆతమ్సమరప్ణ చేసుకునాన్డు. సాన్నానంతరం పాయసంతో భోజనం.  

మధాయ్హన్ం టిఫిన కి - ఆవడలో, పులిహోరో, మినపసునోన్, కారపుగారెలో - ఫకుత్ తెలుగువంటకం తయారు 
చేసేది వసుంధర. ముందుజాగరత్గల మనిషి కనక జగనాన్ధం శనివారం సాయంతర్మే ఆదివారం మొదటాటకి సినీమా 
టికెటుల్ కొని తెచేచ్వాడు. టీ అనంతరం భారాయ్భరత్లు సినీమాకి వెళేళ్వారు. మళీళ్ సోమవారం ఉదయం నుంచీ 
జగనాన్ధానికి ఆఫీసూ, వసుంధరకి యిలుల్. ఇనేన్ళళ్బటిట్ కాపరం చేసుత్నాన్ వసుంధకకి పిలల్లు కలగలేదు: జగనాన్ధానికి 
తనకి సంతానం లేక పోయిందనే చింత లేదు. 

ఆ ఆదివారం ఉదయం వాలుకురీచ్లో కూచుని, గడిచిన రాతిర్ వినన్ వారత్లు పతిర్కాముఖంగా చదువుతునాన్డు 
జగనాన్ధం. తలంటికింకా గంట టైముంది. వసుంధర వంటింటోల్ ఉంది. చుయ మంటునాన్యి. గారెలో బూరెలో కాని, 
కొరియా పర్జల గురించి మనసులో వాపోతునాన్డు జగనాన్ధం. 

“ఏమండోయ, యిలా వసాత్రూ !" వంటింటోల్నుంచి ఆజాఞ్పూరవ్కమైన ఆహావ్నం. 
జగనాన్ధం భుజంమీద తువావ్లేసుకుని, పేపరు చేతబుచుచ్కుని వంటగదిలోకి వెళెళ్డు. 
"చూడండి — ఈ కబోబ్రడ్ యిటు పకక్గా జరిపి, బొగుగ్లబసాత్ ఆ మూల పెడితే, కుళాయి తిపుప్తునన్పుప్డు నీళుల్ 

బొగుగ్లమీద చిందవు."  
పర్సుత్తం కుళాయినీళల్ వలల్ బొగుగ్లు తడుసుత్నాన్యా అని జగనాన్ధం అడగదలుచుకోలేదు. అదంతా హోమ 

డిపారుట్మెంటుది. 
"అయితే బొగుగ్లబసాత్ ఆ మూలపెటట్మనాన్వా?" అని అడిగాడు. ఆదివారాలు అలాటి పనులకి అలవాటుపడడ్ 

జగనాన్ధం. 
“ మీరు మోసాత్రుటండీ బొగుగ్లబసాత్! బటట్లు మసై పాడుపాడుకావూ: మధాయ్హన్ం పనిమనిషి చేత పెటిట్సాత్ను. మీ 

సలహా అడుగుదామని పిలాచ్ను. " 
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జగనాన్ధం వనుంధర ఆలోచన భేషుగాగ్ ఉందనాన్డు. 
“ఏమిటా మరిచ్పోయిందని పొదుద్టున్ంచీ యిదవుతునాన్ను. తోలు పెటెట్లోవునన్ ఉతత్రాలకటట్లు బయట 

పారెయయ్ండి. అవి మంటబెటిట్ మీకు వేనీన్ళుల్ కాసాత్ను. ఉతత్రాలతో యిదో గొడవ. అవి ముకక్లుగా చించి వీధిలో 
పారేసేందుకు వీలేల్దు. ఇరుగూ పొరుగూ ఆ ముకక్ లేరుకు చదువుతారేమోనని భయం. అయినా వెధవ ఉతత్రాలు. 
ఎందుకాచెతత్? మనం పటన్ంలో ఉంటునాన్మేగాని మనది పటన్వాసపు కాపరంకాదు. ఇంటినిండా చెతాత్చెదారం 
పోగుచేసాత్రు. ఎందుకు చెపప్ండి పనెన్ండేళల్ కిందటి ఉతత్రాలు? "గుకక్ తిపుప్కోకుండా ఒక భారతం చదివింది. 

" కాని ...."అనాన్డు జగనాన్ధం. 
“కానీ లేదు. అరధ్ణాలేదు. రేపు మా మామయయ్గారింటికి పెళిళ్కెళేల్ందుకు నాకు పెటెట్లేదు. తొరగా ఖాళీ చేదుద్రూ - 

మీకు పుణయ్ముంటుంది." అనన్ది. 
"పెటెట్ ఖాళీ చేసాత్ను. కాని ఉతత్రాలు పరశురామపీర్తిచెయయ్డమెందుకు? ఎకక్డో ఒకచోట కటట్కటిట్పారెయ, ఎంతై 

నా ..... ఉతత్రాలు!" అని సమాధానపరచబోయాడు జగనాన్ధం. 
“నాలిక గీసుకుంటారా! అందుకూపనికిరావు. వెనక ఆ అలమారులో పుసత్కాలు పెడితే, ఏమయాయో 

చూశారుగా! చెదపురుగులకి సమరిప్ంచే బదులు ఒక కాగెడు నీళుళ్ కాచుకోడం మంచిది కాదూ?" 
జగనాన్ధం బికక్ మొహం పెటాట్డు. వసుంధరకి నిజంగా దురుబ్దిధ్ పుటిట్ంది. ఇంటోల్ కటెట్పులల్లుండగా పాత 

ఉతత్రాలు కావలిస్వచాచ్యా నీళుళ్ కాచేందుకు? దహనకాండలో తను తటసత్ంగా వుండగోరి, వాలుకురీచ్లోకొచిచ్ 
కూచునాన్డు జగనాన్ధం. చటాలున జీన కిర్సోట్ఫర జీవితఘటట్మొకటి సుఫ్రణకివచిచ్ంది. 

రోమెన రోవా సృషిట్ంచిన జీన కిర్సోట్ఫర, రీన హారుట్ దంపతులకు సేన్హితుడవుతాడు. ముగుగ్రి మధాయ్ అరమరికలు 
ఉండవు. కాని, ఊసుపోని ఊళళ్వాళళ్కి వీరి పవితర్బాంధవయ్ం గిటట్క, రీన హారుట్ సతిమీద అపవాదు కలిప్ంచి, 
ఆకాశరామనన్ ఉతత్రాలు ముగుగ్రికీ రాసూత్ంటారు. ఎవరికివారు మిగతా యిదద్రికీ ఎలా చెపప్డమా అని మధనపడి ఒక 
రోజున కుండ బదద్లుకొడతారు. పర్జలు చలిల్న కలమ్షంవలల్ వీరి సేన్హలతకపుప్డే పురుగుపటిట్ంది. "ఆ ఉతత్రాలు 
విపప్కుండా పొయియ్లోకి గిరవాటు వేసే ఆతమ్బలం మనకి లేక పోయింది.  కనక విడిపోదాం" అంటూ కిర్సోట్ఫర 
తపుప్కుంటాడు. 

జగనాన్ధానికి కిర్సోట్ఫర అంశ ఏ మాతర్మూ లేదు. అతని శకిత్లో సహసార్ంతం కూడా లేదు. కాని ఉతత్రాలు 
కాలచ్డం గురించి ఎపుప్డు ఎకక్డ వినాన్, ఈ ఘటన బురర్లో మెదులుతుంది. వసుంధర చుంయ మనిపించడం పూరిత్చేసి, 
తన దగగ్రకొచిచ్నపుప్డు ఈ కథ చెపాప్డు జగనాన్ధం.  
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"నిజమె - లోకులు కాకులు. కిర్సోట్ఫరు ఎంత గొపప్వాడు !" అంది వసుంధర. శాల్ఘించడం పూరత్యిందో లేదో, 
“ఉతత్రాలకటట్లు యింకా బయట పడెయయ్లేదేం?" అంది. 

జగనాన్ధం వివరుణ్డయాడనొచుచ్: నిశేచ్షుట్డయాడనొచుచ్; కతిత్వాటుకి రకత్పుచుకక్ లేదనొచుచ్. ఈలోగా 
ఉతత్రాలకటట్లు సతీమణి పెలల్గించింది.  

వసుంధరకెందుకో ఆ ఉతత్రాలోల్ దాచుకోదగగ్ పరిమళం లేదని నమమ్కం. జగనాన్ధం తనను పెళాల్డటానికి పూరవ్ం 
కమల, విమల అను యిదద్రు అమామ్యిలిన్ పేర్మించాడు. వాళిల్దద్రూ అపాప్చెలెల్ళుల్ కారు. కమలని పేర్మించి, ఆ పేర్మలో 
పలీట్కొటిట్, కమలని మరిచేందుకు విమలని పేర్మించి, అగిగ్బరాటాలాటి విమలని పెళాల్డే ధైరయ్ంలేక తనకోసం చెయియ్ 
చాచాడు. వసుంధరకి కమలా విమలల చరితర్ తేదీలతో సహా తెలుసు. కాపరానికొచిచ్న కొతత్రికంలో జగనాన్ధం తన 
రోమానుస్లు రోజుకుంటూ రోజుకుంటూ చెబుతునన్పుప్డు తను కొదిద్గా ఈరష్య్పడేది. అదైనా గడిచిన దానికోసం కాదు. 
భరత్కి ముందెనన్డూ చపలతవ్ం కలగకూడదని. 

కాసత్ తెలివిగల ఆడదాని చెపుప్ చేతలోల్ మసులుకునేందుకు జగనాన్ధం లాటిమనిషి యిటేట్ వొపుప్కుంటాడు. 
జీవితంలో నిసాస్రత ఏరప్డి సమ్ృతుల మీద బతికేకాలంలో, ఒకొక్కక్ సాయింతర్ం జగనాన్ధం కమలా విమలల రోమానుస్ 
నేమరేసూత్ంటే వసుంధర వోపిగాగ్ వినేది.  'అనగా అనగా రాజు - ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు' అంటూ కొడుకు కథ 
చెబుతూంటే తలిల్ ఎంత నిదానంగా వింటుందో, అలా వినేది. భారయ్లోల్ ఈ మాతృతవ్పు ఛాయే లేకపోతే మొగాళుళ్ 
బతకగలరా? 

కమలా విమలలు జగనాన్ధానికి ఉతత్రాలు రాయలేదు. ఆ విషయం వసుంధరకి సప్షట్ంగా తెలుసు. ఈ యిదద్రీన్ 
కాక జగనాన్ధం మరొక సతరీని కనెన్తిత్ చూసివుండడు. అలాటి చిలల్ర పర్ణయమేదైనా జరిగివుంటే, యింత కాలం తనతో 
చెపప్కుండా దాచగలడా? 

1935 నుంచి 1944 దాకా సంవతస్రాల పర్కారం కటట్లు. ఎవరెవరో ఎకక్డెకక్డివాళోల్ రాసినని. ఆ 
మనుషులిపుప్డెకక్డునాన్రో ఏమయారో తెలీదు. పెదద్ పెదద్ ఉతత్రాలు, జగనాన్ధమూ రాసేవాడు, వాళూళ్ రాసేవారు. తాము 
చదివిన పుసత్కాలూ, చూసిన తమాషాలూ, తిరిగిన పర్దేశాలు. జీవితాదరాశ్లపటల్ తమ ఆమూలాయ్భిపార్యాలూ 
యిలాటివనీన్ రాసుకునేవారు. జీవితం మారుతుంది; అభిపార్యాలు మారుతాయి. మనుషులు మారుతారు; కాని 
సమ్ృతులు చెరకుక్ండా నిలుసాత్యి. 

వసుంధర కటట్లు జగనాన్ధం ముందు పెటిట్ంది. అకక్డకక్డ కొనిన్ మచుచ్కి తీసిచూడటం మొదలెటాట్డు 
జగనాన్ధం. ముపఫ్యిలోల్ తను ఎనిన్ ఘనకారాయ్లు చెయయ్గలనని అనుకునాన్డు.  1938 లో పర్పంచం మీద పేర్మ, 
మనుషులపటల్ సహనం, బాధితులందే కరుణ - ఏ సతరీకీ తను అందకుండా పెదద్ పెదద్ డిగీర్లు సంపాయించి, యింగల్ండూ 
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అమెరికా వెళిల్ వచిచ్ ... అబోబ్ చాలా చేదామనుకునాన్డు. కలలనీన్ పూసాత్యా? లోకానిన్ ఉదధ్రించాలనే తపన ఒక పకక్ 
పీకుతూంటే, 'నినున్ నువువ్ తెలుసుకో' అనే తతవ్ం మరోపకక్కి లాగేది ఆ రోజులోల్. 

భారాయ్భరత్లిదద్రూ కాసేపు ఉతత్రాలు చదువుకు జాఞ్పకాలు నమిలారు. ఈ ఉతత్రాలనీన్ జగనాన్ధం వికసిత జీవన 
పర్ధమదశకి పర్తిబింబాలు. అపుప్డపుప్డు వసుంధర ముడతలుపడే జగనాన్ధం నుదుటిమీది చెమటబొటుల్ చూసి తనీ 
ఉతత్రాలకటట్లు మంటబెడతాననే మంకుపటుట్పటట్డం పొరబాటా అని సందేహించేది. కాని వసుంధరలాటి ఆడవాళుళ్ 
తాము తలబెటిట్న పని చేసి తీరుతారు. తమది తపప్ని రూఢి ఐతే మూడు రోజులపాటు ఏడవననాన్ ఏడుసాత్రుగాని, 
పార్రంభించిన పని మధయ్లో ఆపరు. 

జగనాన్ధం బతిమాలినా, వదద్ని ఘటిట్గా అనాన్, వసుంధర ఉతత్రాలు మంటబెటిట్ నీళుళ్కాచడం  మానేది. కాని 
జగనాన్రం అలా అడగడు. వసుంధర వాదంలో తనకి బాధ కలిగించే నిజం ఉందని భావించాడు. "పాత గుడడ్లు 
పారేసాత్ం, పాత వసుత్వులు పారేసాత్ం. పాతపతిర్కలు పారేసాత్ం. కాని ఎందుకూ కొరగాని పాత జాఞ్పకాలు ఆ తోలు 
పెటెట్నిండా ఎందుకు?" అని అడిగింది, వసుంధర. సరజ్న రోగి మంచికే కోసాత్డు; కాని, ఏడవకుండా రోగి ఉండగలడా?  

ఆ ఉతత్రాలమంట చూసుత్నన్ంత సేపూ జగనాన్ధావికి కళుళ్ చెమరచ్డమే కాదు. కనీన్ళుల్ కూడా కారాయి. వసుంధర 
చూసుత్ందేమోనని సిగుగ్పడాడ్డు. నీళుళ్ సలసలకాగాయి. అభయ్ంగన సాన్నం సమాపిత్ అయింది. 

పాయసం వడిడ్సూత్ వసుంధర అంది! “ఏమండీ మీకు చినన్పుప్డెపుప్డైనా భోగిపళుల్ పోశారా మీ అమమ్గారు?" అని. 
“ఏం. నీకు పొయాయ్లని ఉందా?" 
"అందుకు కాదు, ఆ ఉతత్రాలమంట చూసుత్నన్ంత సేపూ నాకు భోగిమంటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి." 
వసుంధరకి భోగిమంటలెందుకు జాఞ్పకంవచాచ్యో జగనాన్ధం అడగనూలేదు, ఆమె చెపప్నూ లేదు. 
ఆదివారంనాటి పోర్గార్ం పర్కారం నాలుగు గంటల వేళ కారపుగారెలు తిని సినీమాకి బయలుదేరారు.  
సీజర అండ కిల్యోపాతార్ పికచ్రోల్ ఐగుపీత్య పండితుడు థియోడిటస అలెగాజ్ండిర్యా గర్ంథాలయం కాపాడమని 

సీజర కాళాళ్ వేళాళ్పడతాడు. మనుషులు పుసత్కాలసాయంతో కలలు కనడం మాని జీవించాలనీ, భూతకాలపు బూడిదలో 
నుంచి భవిషయ్తుత్ మొలుసుత్ందనీ పలికే రోమన వీరుడికి బరబ్రులచరితర్లు తగలబడటం ఒక లెఖాక్ - తన సేనలు 
సంరకిష్ంచుకోవాలిగాని! “పాతవనీన్ తగలడవలిస్ందే' అంటాడు సీజర.  

అపుప్డు వసుంధర జగనాన్ధం చెయియ్ తన చేతిలోకి తీసుకుని వేళుల్ నొకిక్ంది. ఒకక్సారి తలపకక్కి తిపిప్ 
జగనాన్ధం భారయ్ని చూశాడు. చెంపలు తళతళలాడుతునాన్యి. కాని ఆమె మనసంతా పికచ్ర మీదనే! 

ఆ రాతిర్ జగనాన్ధానికి వసుంధరలో ఎనోన్ కొతత్ అందాలు కనిపించాయి. 
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