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     “నడివయసులో తొలిపేర్మ సాధయ్మా?” అనడిగాను మా ఎదురింటి చలపతిని. ఇదద్రం ఆసాయంకాలం 

ఆఫీసులనుంచి వసూత్ మా బురుజువీధి మొదటోల్ కలిసి మా ఇళల్వైపు నడుసూత్ అపుప్డే ధనుంజయ ఇలుల్ దాటుతునాన్ము. 
ఎపప్టిలాగే మా వీధిలో అంతగా జనం లేరు.  

     “ధనుంజయ, రతన్మమ్ల గురించేనా నువవ్డుగుతునన్ది?” అని నవివ్ “పేర్మ యేవయసులోనైనా కొతత్గా 
పుటొట్చుచ్. కానీ యవవ్నంలో పుటిట్, పెళిల్తో అంతమయేయ్వాటిని మాతర్మే సంఘం ఆమోదిసుత్ంది. అదీ సంఘనియమాలకు 
లోబడివుంటేనే" ఆనాన్డు చలపతి.  

     “మరి భగన్ పేర్మికులను సంఘం కీరిత్సుత్ందిగా” అనాన్ను.  
     “పాటించడం, మెచుచ్కోవడం ఒకటికాదు. కీరిత్ంచడంలో సంఘానికి బాధయ్తేమీ ఉండదు. అదొక సప్ందన. 

గాంధీగారిని కీరిత్ంచినటేట్" జవాబిచాచ్డు చలపతి.  
     "ధనుంజయ చనిపోయి అపుప్డే యిరవై రోజులౌతోంది. యేడుగంటలకి వాళిల్ంటోల్ మన వీధి సంకేష్మ సంఘం 

సమావేశముంది. నువూవ్ వసుత్నాన్వుగా అకక్డ కలుదాద్ం" అని మాయింటివైపు తిరిగాను. 
     ఏడుగంటలకంతా బటట్లు మారుచ్కుని సమావేశానికి తయారయాయ్ను. మా ఆవిడ కామేశవ్రి పెరటి వాకిలి 

దగగ్ర ఆరిన బటట్లు మడత పెడోత్ంది. 
     "మీ సంకేష్మ సంఘ సమావేశం రతన్మమ్ గురించేనా. ఐనా ధనుంజయ కూతురు కమల నినన్నే 

వెళిల్పోయిందిగా" అంది కళెల్తిత్ చూసి.  
     "ఆమె అనన్లిదద్రూ యింకా వునాన్రుగా. యీ వయ్వహారం సెటిల చేసుకుని రాతిర్కి వెళిల్పోతారుట" అనాన్ను.  
     "మీ సంఘం పెదద్లు సవయ్ంగా సెటిల చేసాత్రనే? అదీ రతన్మమ్ లాంటి యెవరూ లేని ఆడమనిషి విషయంలో" 

అంది నిరసనగా.  
     "వాళుల్ అనిన్కోణాలోల్ అలోచించే యేదైనా చేసాత్రు. మీ అనధికారిక మహిళా సంఘానికి వాళల్ంటే పడదు 

కాబటిట్ అనీన్ నెగెటివ గా చూసాత్రు" అనాన్ను.  
     కామేశవ్రి పెదవి విరిచి మౌనంగా పెరటోల్కెళిల్ంది. నేను ధనుంజయ గురించిన అలోచనలోల్ పడిపోయాను. 
     ధనుంజయ ఇలుల్ మా బురుజువీధిలో కచేరిసతార్నికి గుడికి మధయ్న, సతర్ం వైపు ఉంటుంది. అది మూడు 

పడగగ్దుల పెంకుటిలుల్. ఇంటిముందు అరుగులు, పెరటోల్ కొబబ్రి, వేప చెటుల్ంటాయి. ఉగాదిరోజు మావీధిలో సగం ఇళల్కు 
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వేపూప్త అకక్డినుంచే సరఫరా ఔతుంది. ఫారమ్సి చదివిన ధనుంజయకు పెదద్బజారోల్ సవ్ంత మందుల షాపుండేది. 
అతనికి ఇదద్రు కొడుకులు శేషు, మణయ్ం. తరువాత కమల. ముగగ్రికీ పెళిల్ళైల్పోయి ఉదోయ్గాలోల్ దూరంగా ఉంటునాన్రు.  

     ధనుంజయ భారయ్ ఆరేళల్కింద జబుబ్చేసి మూణెణ్లల్పాటు అవసత్పడి చనిపోయింది. తాయారమమ్ తనకు జబుబ్ 
చేసినపుప్డు ఇంటోల్ చేసేవారు లేక సాయంకోసం తన దూరపు చుటట్మైన రతన్మమ్ను తెచిచ్ ఇంటోల్ పెటుట్కుంది. రతన్మమ్కు 
ఎవరూలేక టౌనోల్ అకక్డా ఇకక్డా వంటలు చేసూత్ కాలం గడిపేది. 

     తలిల్పోయాక వాయ్పారానిన్ మానేసి తమదగగ్రకు రమమ్ని తండిర్ని కొడుకులు పిలిచారు. ధనుంజయ వెళల్లేదు. 
తనకు సహాయంగా రతన్మమ్ను యింటోల్నే ఉంచేసుకునాన్డు. కొడుకులకు ఇషట్ం లేకపోయినా చేసేదేమీ లేక 
ఊరుకుండిపోయారు. కమలకు పురుళుల్కూడా ఆమే పోసింది.  

     మొదటోల్ రతన్మమ్ సనన్గా, ఎండిపోయినటుట్గా ఉండేది. కటుట్కోవడానికి సరైన చీరలుకూడా లేక బయటికి 
ఎకుక్వ వచేచ్దికాదు. తాయారమమ్ పోయిన ఏడాది తరావ్త ఆమెలో కర్మంగా మారుప్ వచిచ్ంది.  

     వయసు పదేళుల్ తగిగ్నటుట్గా మనిషి ఆరోగయ్ంగా తయారైంది. మొహంలో కళ వచిచ్ంది. వీధిలో ఎవరింటోల్ 
ఫంక్షనుకు పిలిచినా మంచి చీరకటుట్కుని, పెదద్ బొటుట్తో, తలనిండా పూలతో వచేచ్ది. అందరోత్ మంచిగా, సాయంగా 
ఉండేది.  

     ధనుంజయలో కూడా మారొప్చిచ్ందని, మంచి బటట్లు వేసుకుంటునాన్డని, పెడసరంగా ఉండిన అతను 
ఉతాస్హంగా నవువ్తూ మాటాల్డుతునాన్డని, ఇదివరకటాల్ కాక ఇంటోల్ ఎకుక్వ సమయం గడుపుతునాన్డని చెపుప్కోవడం 
మొదలైంది.  

     వీధిలో ఈ మారుప్లను కొందరు ఆహావ్నిసేత్ మరికొందరు వయ్తిరేకించారు. ధనుంజయతో ఆమెను టౌనోల్ 
సినిమాహాలోల్, ఎగిజ్బిషనోల్ చూసామని గుసగుసలు బయలుదేరాయి. వాళుల్ తిరుపతిలో పెళిల్ చేసుకునాన్రని పుకారుల్కూడా 
వచాచ్యి.  

    తాయారమమ్తో ధనుంజయకి చినన్వయసులోనే పెళల్వడం, వెంటనే పిలల్లు పుటట్డం, వాయ్పార ఒతిత్డితో 
ఉండడం వలల్ ఇనేన్ళూల్ అతను యాంతిర్కంగా గడిపాడని ఇపుప్డే అతనికి పేర్మ, అనురకిత్ తెలుసుత్నాన్యని మావీధిలోని 
విఙుఞ్లు విశేల్షణ చేసారు.  

     ఐతే ఇదంతా మా సంకేష్మ సంఘం పెదద్లకి నచచ్లేదు. సంపర్దాయం మంటగలసిపోతోందని ధనుంజయను 
హెచచ్రించారు. కొడుకులతో చెపిప్ంచారు. రతన్మమ్ను పరోక్షంగా వెలివేసారు. చివరికి రతన్మమ్ను పెళిల్చేసుకుంటే 
తమకేమీ అభయ్ంతరం ఉండదని చెపాప్రు.  
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     ధనుంజయ మా సంఘ పెదద్లిన్ లెకక్చెయయ్లేదు, ఆమెను పెళీల్ చేసుకోలేదు. అందరికీ అదొక పజిల గా 
అనిపించింది. అతను పెళిల్ చేసుకుని పేర్మలోని ఆనందానిన్ పోగొటుట్కోలేకే అలా ఉండిపోయాడని మా విఙుఞ్లు మళీల్ 
తీరామ్నించారు. 

     దాదాపు నాలుగేళుల్ అలాగే గడచిపోయాయి. ధనుంజయకు మంచికాలం ముగిసినటైట్ంది. ఆరెన్లల్కిందట 
ధనుంజయకూక్డా పెదద్ జబుబ్ చేసి మంచం పటాట్డు. 

     ఇరవైరోజుల కిందట చనిపోయేవరకూ అతను దాదాపుగా మంచంమీదేవునాన్డు. ఆ జబుబ్ పర్మాదకరమని, 
రతన్మమ్ డబుబ్, బంగారం చేజికిక్ంచుకుని అతనిన్ వదిలేసి వెళిల్పోతుందని మళీల్ పుకారుల్ వచాచ్యి. కాని ఆమె అతనిన్ 
కంటికిరెపప్లా చూసుకుంటూ కడవరకూ అనిన్ సేవలూ చేసింది.  వాళిల్దద్రిమధాయ్ ఎలాంటి సంబంధముండేదనేది ఒక 
మిసట్రీగానే మిగిలిపోయింది.  

     అలోచనలున్ంచి తేరుకుని నేను సమావేశానికి బయలుదేరాను. చీకటిపడుతోంది. చివరి పకుష్లు గూళుల్ 
చేరుతునాన్యి. పూలు, సోడాలమేమ్ బళల్వాళుల్ వెళిల్పోతూ చివరిసారిగా అరుసుత్నాన్రు. కొబబ్రిచెటుల్ గాలికి బరువుగా 
ఊగుతునాన్యి. వీధిమొదటోల్ ఎతైత్న బురుజు మసకబడుతోంది. వీధికుకక్లు దిగులుగా తిరుగుతునాన్యి. ధనుంజయ 
పాతబడిన ఇలుల్ చీకటోల్కి ఒరుగుతోంది. 

     హలోల్ మాకోసం వేసిన కురీచ్లు తపప్ ధనుంజయ ఇలుల్ ఖాళీగా ఉంది. అపప్టికే మా సంఘ పెదద్లు వచిచ్ 
కూరుచ్నాన్రు. ‘మావీధి పరోపకారి’ పాండురంగ అందరికీ నీళుల్, బిసక్టుల్, టీ ఇసుత్నాన్డు. ఒక మూలగా రతన్మమ్ 
దిగాలుగా కూరోచ్నుంది. యీ ఆరెన్లలోల్ చికిక్పోయి ముందులాగ కళావిహీనంగా తయారైంది. పకక్నే పాండురంగ భారయ్ 
సుశీల కూరుచ్ని ఆమెకు ఏదో చెపోత్ంది.  

     అందరూ సరుద్కునాన్క ధనుంజయ పెదద్కొడుకు శేషు పాత సంగతులు గురుత్చేసుకుని, ‘తాము దూరంగా 
ఉండడంవలల్ తమ తండిర్ చనిపోయింతరావ్త ఆ యిలుల్ అదెద్కిచేచ్సా’మని వివరించి, అంతకాలం తమకుటుంబానిన్ ఎంతో 
ఆదరించి దనున్గా నిలబడిన సంకేష్మ సంఘం పెదద్లకు కృతఙఞ్తలు చెపాప్డు. అతని తముమ్డు మణయ్ం సంఘసభుయ్లను 
ఒకొక్కక్రినే పొగుడుతూ వాళల్తో తమ అనుబంధానిన్ గురుత్చేసుకునాన్డు. 

     ఆతరువాత మా సంఘం ఉపాధయ్కుష్డు మూరిత్, మిగతా సభుయ్లు వాళల్ని మెచుచ్కుంటూ మటాల్డారు. 
     "ఇదేదో పరసప్ర అభినందన సభకు వచిచ్నటుత్ందే" అనాన్డు చలపతి నాతో చినన్గా.  
     "సంపర్దాయ రాజకీయం" అనాన్నేన్ను నవివ్.  
     అందరూ మాటాల్డాక "రతన్మమ్గారికి యేదైనా యేరాప్టు చేసారా?" అనడిగాడు చలపతి.  
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     "అదే చెపాద్మనుకుంటునాన్ం. ఆమెకు జీవితాంతం యే యిబబ్ందీలేకుండా ఆమె పేరుమీద బాయ్ంకులో 
యాభైవేలు డిపాజిట చేసాం. ఆవిడ తన చుటాట్లోల్ యెవరిదగగ్రికైనా వెళిల్ గౌరవంగా వుండవచుచ్" అనాన్డు శేషు.  

     "యాభైవేలా? వడీడ్రేటుల్ బాగా తగిగ్పోయాయి. వడిడ్ నెలకు మూడొందలైనా వసుత్ందా?" అనాన్నేన్ను.  
     అందరూ మావైపు కోపంగా చూసారు.  
     “ఆమె మాయింటోల్ కొనాన్ళుల్ సాయంగా ఉండడానికి వచిచ్నా మానానన్ యింతకాలం ఆమెకు తిండికీ బటట్కూ 

లోటూ రాకుండా చూసారు. ధనసహాయం చేసారు. ఇంకా యేం చెయాయ్లి? యిదైనా మేంకాబటిట్ అభిమానంతో 
యిసుత్నాన్ం" అనాన్డు మణయ్ం.  

     "నేను జీతానికొచిచ్న పనిమనిషినా బాబూ? నాకే డబూబ్ అకక్రేల్దు నాయనా. మీరందరూ బాగుంటే అంతే 
చాలు" అంది రతన్మమ్ గాదిగ్కంగా. 

     “నువీవ్కుటుంబం దగగ్ర ఆరేళల్గా పనిచేసుత్నాన్వు. అలా యివవ్డం వాళుల్ ధరమ్ంగా భావిసుత్నాన్రు. కాదనకు" 
అనాన్డు మూరిత్.  

     "నీకూ వాళల్కూ యే సంబంధం లేకపోయినా నీ కేష్మం కోరుకుంటునాన్రు గదమామ్" అనాన్డు 
సావ్మినాయుడు.  

     "ననున్ తాయారకక్ సవ్ంత చెలెల్లాల్గే చూసుకుంది. అనక ఆయనెలా చూసుకునాన్రో మీకందరికీ తెలుసు. 
నాకేమీ అకక్రేల్దు బాబూ, పెదద్వాళుల్ మీరంతా వసాత్రంటే వునాన్ను" అంది రతన్మమ్ చీరచెంగుతో కళొల్తుత్కుంటూ.  

     "ఐతే ఆసిత్లో భాగం రాసిమమ్ంటావా?" అవేశంగా అడిగాడు శేషు. 
     “నువావ్వేశపడకు మేం మాటాల్డుతునాన్ంగా” అని శాంతింపజేసాడు బంగారార్జు.  
     “నీ మనసులోని మాటేదో చెపుప్ రతన్మామ్” అంది మా సంఘ ఏకైక సభుయ్రాలు సుగుణమమ్ అనునయంగా.  
     “నాకు ఆయనేమౌతాడో, అయనకు నేనేమౌతానో ఆ భగవంతుడికే తెలుసు. ఆయన మంచంమీదునన్పుప్డు 

యెటాల్ చూసుకునాన్నో మీకందరికీ తెలుసు. కమల పురుళల్కొచిచ్నపుప్డు ఆమెను నా సవ్ంత కూతురిలాగా చూసుకునాన్ను. 
ఆయన కొడుకులు నాకూ కొడుకులే" రతన్మమ్ కళుల్ సగం మూసుకుని చెపుప్కుపోతోంది.  

     "అదంతా సరే రతన్మామ్, యిపుప్డు నీకేంకావాలో చెపుప్" అనాన్డు ధనరాజ అడుడ్తగులుతూ.  
     "నాకేమీ వదుద్ బాబూ, ఆయన మంచంలో వునన్పుప్డు గాలి వెలుత్రు బావునాన్యని ఆ పెరటివైపునన్ గదిలోనే 

వుండేవారు. నేనాయనకు అకక్డే సేవ చేసుకునాన్ను. మరో రెండేళుల్ ననున్ ఆ గదిలో వుండనివవ్ండి. మిగతాయిలల్ంతా 
మీరు అదెద్కిచిచ్నా యెవరికీ యిబబ్ంది వుండదు. ఆయనున్ తలుచ్కుంటూ యీ రెండేళూల్ నేనకక్డుంటాను. అదొకక్టే 
నేనడిగేది" అంది రతన్మమ్. 
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     “రెండు సంవతస్రాలే యెందుకు? అడిగాడు బసవలింగం  
     "మా అకక్ కొడుకు ఆఫిర్కాలో యేదో దేశంలో వుదోయ్గంలో వునాన్డు. నేనే వాణిణ్ పెంచి పెదద్ చేసాను. వాడు 

రెండేళల్ తరువాత మనదేశం వచేచ్సాక ననున్ తీసికెళాత్ననాన్డు" అంది రతన్మమ్ .  
     కాసేస్పు ఎవరూ మాటాల్డలేదు.  
     "అదంతా కుదరదు. యిపుప్డావిడను యీ యింటోల్ వుంచడం మాకిషట్ంలేదు. కావాలంటే మరో 

పదివేలిసాత్ము" అసమమ్తిని తెలియజేసాడు శేషు.  
     “ఆవిడ వెళిల్పోతానని చెపోత్ందిగదా. మీ నానన్కు యెంతో సేవ చేసింది. ఆమెకు వొకరూము యివవ్డంవలల్ 

మీకొచిచ్న నషట్ం యేముంటుంది?” అనాన్డు చలపతి. 
     "మా కుటుంబానికి ఆవిడ వలల్ వచిచ్న అపర్దిషట్ మీకు తెలుసు. ఆవిడ యింకా యీయింటోల్ వుంటే పుకారల్ను 

మేమే నిజం చేసినవాళల్మౌతాము" అనాన్డు మణయ్ం. 
     “మీ నానేన్ పోయాక యిక పుకారల్ను యెవరు గురుత్ పెటుట్కుంటారు మణయ్ం?" అనాన్ను నేను. 
     “సతరీ పురుషులిదద్రూ యిషట్పడి ఒకే కపుప్కింద సహజీవనం చేసేత్ తపేప్మీ లేదని మన మూల సంపర్దాయం 

చెపుత్ంది” అనాన్డు కాశీనాథ.  
     “మణయ్ం చేపేప్ది తీసేసే విషయం కాదు సూరయ్ం. వాళిల్చిచ్న డబుబ్ తీసుకుని ఆమె వెళిల్పోవడమే అందరికీ 

మంచిది” అనాన్డు మూరిత్ కాశీనాథ మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా. 
     మిగతా సభుయ్లంతా మూరిత్ని బలపరచి ‘ఇంటి యజమానులు వెళల్మనాన్క ఇక రతన్మమ్కు వేరే మారగ్ం 

లే’దని గటిట్గా చెపాప్రు. రతన్మమ్ కళల్నీళుల్ పెటుట్కుంది. 
     సమావేశం ముగిసి అందరం బయటకు నడిచాము. 
     ఆతరువాత కామేశవ్రి ఆహావ్నం మీద కొనాన్ళుల్ రతన్మమ్  మాయింటోల్ ఉంది.  
ఒకరోజు ఆమె తన సామానల్ను తీసుకుని మారక్ండేయసావ్మి గుడిలోని ఒక చినన్ గదిలోకి వెళిల్పోయింది.  
     "జీతం బతెత్ంలేని పనిమనిషిలాగా మీరు ననున్ వాడుకుంటునాన్రని మన వీధి పెదద్వాళుల్ అంటునాన్రు బాబూ. 

నాలాంటి కొంతమంది జీవితాలంతే, సహాయం చేసినవాళల్కుక్డా చెడడ్పేరు తెసాత్రు" అంది వెళేల్ముందు.  
     "యింకా యీ వీధిలో వుండడమెందుకు? హైదార్బాదులో నాకు తెలిస్న వాళల్కు కాయ్టరింగ బిజినెస వుంది. 

అకక్డ గౌరవంగా యీ మూడేళూల్ గడుపు" అంది కామేశవ్రి.  
     రతన్మమ్  తలవొంచుకుని "పెళైల్న కొనాన్ళల్కే భరత్ను పోగొటుట్కొని వొంటరి ఆడదానిగా యిరవైయేండుల్ 

ఎకక్డెకక్డో యెనోన్ అవమానాలు పడి యింక చచిచ్పోదామనుకునే సమయంలో ధనుంజయ ననున్ వొక మనిషిలాగ 
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అభిమానంగా, పేర్మగా చూసారు. ఆ పెంకుటింటోల్ ఆయనతో వునన్ యీ ఆరేళేల్ నేను బతికినటుట్. బయటినుంచైనా ఆ 
యిలుల్ చూసూత్ కొనాన్ళుల్ యీవీధిలోనే వుంటాను" అంది. 

     "మా సంఘపెదద్ల ఆదేశాలకు విరుదధ్ంగా యికక్డే వుంటే నినున్ మనశాశ్ంతిగా వుండనిసాత్రా?" అడిగానేన్ను.  
     "అవమానాలు నాకు కొతాత్ బాబూ. యీవీధిలో మీలాంటి మంచివాళుల్కూడా వునాన్రుగా. దికుక్లేని ఆడదాని 

వుసురు తగులుత్ందేమోనని కొంతమంది చెపాప్క మూడునెలుల్ గుళోల్ వుండడానికి మీ సంఘ పెదద్లు వొపుకునాన్రు" అని 
వెళిల్పోయింది రతన్మమ్ . 

     “మీ సంఘ పెదద్లు సంపర్దాయానిన్ సవ్లాభంకోసం వాడుకుంటునాన్రు కాబటిట్ అపుప్డపుప్డూ అందులోని 
యిటాల్ంటి రివరస్ లాజిక కి లొంగిపోక తపప్దుగదా" అంది కామేశవ్రి నవువ్తూ. 

     తరువాతి రోజులోల్ గుడికెళిల్నపుప్డంతా అకక్డ ఏదోవొక పని చేసూత్ కనపడేది రతన్మమ్. ఏపని చేసుత్నాన్ మా 
సంఘ పెదద్ల కంటోల్ పడకుండా జాగర్తత్ పడేది. ఎవరింటోల్ ఏ కారయ్మైనా రోజూ వెళిల్ వాళల్కి సహాయపడేది. ఎవరైనా 
తృణమో ఫణమో ఇసేత్ తీసుకునేది, ఇవవ్కపోయినా అడిగేది కాదు. ఏరోజు తింటునన్దో ఏరోజు లేదో ఎవరికీ 
తెలియనిచేచ్దికాదు. 

     పర్తిరోజూ సాయంకాలం చీకటి పడాడ్క ఒకక్తే కాసేస్పు ధనుంజయ ఇంటి అరుగుమీద కూరుచ్నేది.  
     రతన్మమ్ గుళోల్ చేరి రెండునన్ర నెలలు దాటిపోయాయి. మా సంఘపెదద్లు గుళోల్ హోమం తలపెటాట్రు. ఆమె 

ఉంటునన్ రూము అవసరమైంది. మా పెదద్ల సంఘం తరఫున సెకర్టరి మునిరెడిడ్ ఆమెను కలసి మరో పదిరోజులోల్ రూము 
ఖాళీ చెయాయ్లని చెపాప్డు. అంతే కాకుండా ‘ఆ రూము ఆ తరువాతకూడా గుడికి అవసరమనీ, ఆమె ఏదైనా శాశవ్త 
పరిషాక్రం చూసుకుంటే మంచి’దని సలహా ఇచాచ్డు.  

     ఇక ఆమె నాలుగురోజులోల్ రూము ఖాళీ చెయాలిస్వుండగా ఆ సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి ఇంటికొచిచ్న నాకు 
అపుప్డే కామేశవ్రితో మాటాల్డి వెళుత్నన్ ‘వారత్ల వనజమమ్’ ఎదురైంది.  

     "వనజమమ్ యేదైనా కొతత్వారత్ మోసుకొచిచ్ందా?" అడిగాను నవువ్తూ.  
     "వనజమమ్ అపుప్డపుప్డూ మంచివారత్లు కూడా మోసుకొసూత్ంటుంది. వూళోల్ యేదో ఆఫీసులో మిగిలిపోయిన 

పనిమీద రేపు కమల వసోత్ందట. కొతత్ కాలనిలో సేన్హితురాలింటోల్ దిగుతోందట. యెలుల్ండి వెళిల్పోతుందట" అంది 
కామేశవ్రి.  

     "అది మంచివారత్ యెలా ఐంది?"  
     "కమల రతన్మమ్కు వాళిల్ంటోల్ ఆ గది యిసుత్ందేమో అడిగి చూదాద్ం"  
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     "నీ పిచిచ్గాని ఆమె అనన్లు రతన్మమ్ను వెళల్గొటిట్న విషయం ఆమెకు తెలిసీ వూరుకుంది. ఆ యిలుల్ అదెద్కూక్డా 
యిచేచ్సారు. యిపుప్డామె యేదో చేసుత్ందని యెలా అనుకుంటునాన్వు? అసలు ఆమె మనవీధివైపు వసుత్ందో రాదో" 
అనాన్ను.  

     "గుళోల్ రేపు సాయంతర్ం ఆమె పూజ చేయిసోత్ందట. వసుత్ందనే అంటునాన్రు"  
     "ఐతే నువేవ్ వెళిల్ మాటాల్డు" అనాన్.  
     "నువువ్కూడా రా. ఆమెను వెళల్గొటిట్న రోజూ మీటింగులో నువువ్ కూడా వునాన్వు. అసలేంజరిగిందో నువేవ్ 

చెపప్గలవు" 
     “సరే నీ తృపిత్కోసం వసాత్” అనాన్ను. 
     ఆ మరుసటిరోజు సాయంతర్ం గుడికి వెళూత్ కమల మొదట మాయింటికే వచిచ్ంది. పెరటోల్ కూరుచ్నాన్ం. 

కుశలపర్శన్లయాయ్క రతన్మమ్  పర్సకిత్ వచిచ్నపుప్డు ఆమెకు జరిగిందంతా చెపిప్ంది కామేశవ్రి. ఆరోజు ఎంజరిగిందో నేను 
వివరించాను.  

     కమల కాసేపు ఏమీ మాటాల్డలేదు. మొహం ఎరర్బడింది. ఆ తరువాత ఆమె ఏదో చెపప్బోయేంతలో గుడి 
పూజారి పంపిన మనిషి వచిచ్ పూజకు వేళ దాటిపోతూందని పిలిచాడు.  

     "మీరు కూడా గుడికి రండనాన్" అని మాకు చెపిప్ ఆమె అతనితో వెళిల్పోయింది.  
     అరగంట తరువాత నేను కామేశవ్రి గుడికెళాల్ము. నదికవతల ఫాయ్కట్రి మొండిగోడలు అపప్టికే పూరిత్గా 

చీకటోల్ కలసిపోయాయి. వీధి సదుద్మణిగింది. ఎదురుగా రాయుడిగారి మేడలో సందడి లేదు. గుళోల్ జనం లేరు. పూజ 
ముగిసి కమల అపుప్డే గరభ్గుడినుంచి బయటికి వసోత్ంది.  

     మమమ్లిన్ చూసి గుడి వెనకవైపునన్ రూములవైపు దారితీసింది కమల. వెనక భాగంలో పూలతోటకవతల 
పర్హరీ గోడకానుకుని మూలలోల్ రెండు రూములునాన్యి. అందులో ఒకరూములో రతన్మమ్  ఉంటోంది.  

     చినన్ గది, మసిబారిన రాతిగోడలు, పాత బలుబ్. సగం చీకటిగానే ఉంది. రతన్మమ్  అటు తిరిగి గోడకునన్ 
అరలను శుభర్ం చేసోత్ంది.  

     కమల గదిలోకి వెళిల్ “పినీన్” అని పిలిచింది.  
     రతన్మమ్  కమలను చూసి మొహమంతా నవువ్ చేసుకుని లేచి “యెపుప్డొచాచ్వమామ్” అంటూ ఆదరంగా 

కమలను దగగ్రికి తీసుకుంది.  
     “యింటోల్ కాకుండా ఇకక్డునాన్వేంటి పినీన్” అంది కమల కళల్నీళల్తో  
     “యెకక్డుంటేనేమమామ్ వొకక్దానిన్” అంది రతన్మమ్   
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     “వీలేల్దు పినీన్ నువువ్ యింటోల్నే వుండాలి. నినాన్యింటోల్నే వుంచమని అనన్యయ్లకి చెపాప్నే. 
నువవ్కక్డుంటేగాని నానన్ ఆతమ్ శాంతించదు పినీన్”  

     “అది మీ అనన్ల యిలుల్ వాళిల్షట్పర్కారమే కానీయమామ్” అంది రతన్మమ్ నవువ్ తెచుచ్కుని.  
     “అది వాళల్యిలుల్ యెందుకౌతుంది? మీకు చెపప్లేదా? నానన్ పోయాక పంపకాలోల్ ఆయిలుల్ నాకొచిచ్ంది. 

దానిమీద వాళల్ పెతత్నమేమీ లేదు. రేపొప్దుద్నే అదెద్కునన్వాళల్తో చెపిప్ ఆ రూము ఖాళీ చేయిసాత్ను. రేపు సాయంతర్ంలోపల 
నువవ్కక్డికి మారాలి. నువువ్ మారాకే నేను వూరెళాత్ను" అంది కమల. 

     రతన్మమ్ కళల్లో నీళుల్ జలజలా రాలాయి. ఆమె కమల చేతులోల్ తన మొహం ఉంచింది.  
     “పినీన్ నువువ్ యెంతకాలం వుండాలనుకుంటే అంతకాలం ఆ యింటోల్ వుండు. నీపేరుతో వేసిన ఆ డబుబ్ 

కూడా వాడుకో. యింకా అవసరమైనపుప్డు నాకు చెపుప్ పంపిసాత్ను. నీ మనమలు నీకిది పంపించారు తీసుకో” అని ఒక 
బటట్ల పాయ్కెట రతన్మమ్ చేతిలో పెటిట్ంది. 

     రతన్మమ్ కాసేపు అలాగే కమలవైపు చూసి “చలల్గా వుండు తలీల్” అంది. అందరం బయటికి నడిచాము.  
     “నేను పొదుద్నేన్ వసాత్ను. సామానుల్ సరుద్కుని రెడీగావుండు. వీధిలోని పెదద్మనుషులిన్ పటిట్ంచుకోకు. 

నాలోర్జుల తరువాత వాళేల్ వూరుకుంటారు" అని ధైరయ్ం చెపిప్ "అపుప్డపుప్డూ నేనొచిచ్ మావూరు తీసుకెళూత్ంటాను" అంది 
కమల.  

     రతన్మమ్ గుళోల్నే ఆగిపోయింది. మేము ఇంటిదారి పటాట్ము.  
     “పినిన్కి ఆయింటోల్నే వసతి యివవ్మని మా నానన్ పోయేముందు చెపాప్రు. ఆమెకు యిబబ్ంది లేకుండా 

అవసరమైనంత డబూబ్ ఆమె పేరోత్ వెయయ్మని అనాన్రు. అనన్యయ్లెందుకలా చేసారో" అంది కమల మాతో.  
     “చినన్దానివైనా నీది పెదద్ మనసు" అంది కామేశవ్రి కమల చేతిని తనచేతిలోకి తీసుకుని  
     “మీ అనన్యయ్లు పరువుగురించి ఆలోచించారు” అనాన్ను నేను.  
     కమల నవివ్ంది.  
     మాయిలుల్ రాగానే ఆమె మాకు ధనయ్వాదాలు చెపిప్ వెళిల్పోయింది.  
     “యెంతైనా ఆడమనిషి మనసే వేరు” అంది కామేశవ్రి తాళం తీసూత్.  
     “నీ పాట నీదే” అనాన్నేన్ను నవువ్తూ.      

             (      ) 
Post your comments 
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