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             ( 1961      ) 
కాలేజ కమిటీ సెకర్టరీ నుంచి వచిచ్న ఎపాయింట మెంట ఆరడ్రు చూసేత్ 

వెంకటేశవ్రరావు ఉతాస్హం సగం చచిచ్పోయింది. అతను అనుకునన్టుట్ ఉదోయ్గం 
టౌనులో కాదు. అకక్డికి పదిమైళళ్ దూరంలో ఉనన్ ఒక పలెల్టూళోళ్. వాళళ్ మేనేజ 
మెంటు కిందే ఉనన్ మరో కొతత్ కాలేజీట అది. ఇంటికి రాగానే రంగ పై ఎడర్సు చూసి, 
మొగుడి మొహం చూసి అరధ్ం చేసుకోలేక మరింత ఉకిక్రి బికిక్రి అయింది. రావు 
జరిగింది చెపుతూ అనాన్డు. 

'మనం ఈ మారుమూల పలెల్టూళోళ్ ఉండలేక దీనికి ఎపైల్ చేశాం. పటన్ం 
ఏమోనని ఆశపడాడ్ను. ఇంతా చేసేత్ మళీళ్ ఇలాంటి దికుక్మాలిన ఊరేనా? వదద్ని 
రాసేసాత్ను.' 

'తొందరపడకండి. అంత మరీ పలెల్టూరు అయితే అందరు సూట్డెంటూస్ 
లెకెచ్రరూస్ అకక్డెలా ఉండగలరు? ఒకవేళ టౌన నుంచి కాలేజీ బస ఏరాప్టు ఏదైనా 
ఉందేమో?' 

'నోరుమ్య. నినెన్వరూ అడగలేదు. ఆడదాంతో ఆలోచిసేత్ అఘోరించినటేట్' 
అనాన్డు రావు ఆ కోపానన్ంతా భారయ్మీద చూపిసూత్. అలాంటి కోపం అతని 
కళళ్లోంచి వసుత్ందో, నోటిలోంచి వసుత్ందో, లోపలున్ంచి వసుత్ందో రంగకి బాగా 
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అనుభవమే. గదిలోకి వెళిళ్ ఓ పచచ్నోటు పటుట్కొచిచ్ంది. పొదుద్ట మనియారడ్రొచిచ్ంది. "నానన్ పంపాడు, దీపావళికి 
మనం వెళళ్లేదుగా, బటట్లు కుటిట్ంచుకోమనాన్డు." 

"ఆయనంతలా పార్ధేయపడతాడు కాబటిట్ పుచుచ్కోవలసి వచిచ్ంది. లేకపోతే నీ సొముమ్ అందుకోడానికి నాకేం 
ఖరమ్? అలా బలల్మీద పెటిట్ లోపలికి వెళుళ్, మా ఫెర్ండస్ వచేచ్ వేళయింది" అనాన్డు రావు అటు తిరిగి.  

రంగ నోటకక్డ వుంచి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. రంగా వాళళ్ నానన్ అంటూంటాడు. 'ఆతామ్భిమానులమని 
తమంత తాము అనుకునే కొందరు మొగవాళుళ్ అతత్గారివైపు పూచిక పులల్ పుచుచ్కోరు. మంచిదే. కానీ పుటిట్ంటినుంచి 
ఏమీ తేలేదని భారయ్లను సాధించని క్షణం ఉండదు. ఇలాంటి వాళళ్ందరికనాన్ మా అలుల్డు కాసత్ నయమే.' ఆ మాట 
జాఞ్పకం వచిచ్ రంగకి నవొవ్చిచ్ంది. ఆ చపుప్డు వినబడి రావు లోపలికొచాచ్డు. 

"ఎందుకా నవువ్?" 
రంగ తలెతిత్ మొగుణిణ్ చూసింది. ఆ మొహం చూడగానే మరింతగా నవివ్ంది. ఇంతలో ఎవరో వచిచ్ అతనిన్ 

పిలిచారు. 
"సంసారికి అంత విరగపాటు పనికిరాదు. కాసత్ అణచుకో” అతను వీధిలోకి వెడుతూండగా ఆమె పైట చెంగు 

నోటోల్ దోపుకుంది. తలుపులు మూసి ఉనన్ ఒక గదిలో కూచుని ఇలా అనుభూతులిన్ అణుచుకోవలసిన అవసరం తన 
కేముంది? కాపురానికి వచిచ్న కొతత్లో రంగని ఈ పర్శన్ చాలా బాధించింది. 

మొటట్మొదటి రోజులోల్ ఒకసారి వెంకటేశవ్రార్వూ అతని కాల్సుమేటూస్ వీధిలో డార్యింగ రూంలో కూచుని ఏదో 
మాటాడుకుంటునాన్రు. రంగ కాఫీ టిఫినూ తెచిచ్ అకక్డ బలల్మీద పెటిట్ంది. ఎవరైనా పలకరిసాత్రేమో, భరత్ తనని 
ఎవరికైనా పరిచయం చేసాత్డేమో అని అయిదు నిమిషాలు అకక్డ ఆగి చూసింది కూడా. నిరాశతో లోపలికి 
వెళిళ్పోయింది. వాళళ్ని వెళళ్నిచిచ్ రావు చరచరా లోపలికి వచాచ్డు. 

"నీకేమైనా మతుందా, పోయిందా?" 
"అదే నేను మిమమ్లిన్ అడగదలుచ్కునాన్ను. అలా నేను నిలబడిపోతే, వాళళ్ందరూ ననున్ గుచిచ్ గుచిచ్ చూసుత్ంటే, 

కూరోచ్మనైనా అనరేం, ననున్ వాళళ్కు యింటర్డూయ్స చెయయ్రేం?" 
"పరాయి మొగాళళ్ పరిచయానికి ఎగబడే నీకు బుదిద్ లేకపోతే పోయింది, అలా ఎంకరేజ చెయయ్లేదేమని ననున్ 

తపుప్పడుతునాన్వా? గృహిణికి ఉండవలసిన ఆ మాతర్ం సిగూగ్ లజాజ్ కూడా వదిలేశావా? ఇంటోళ్ ఇదద్రు నౌకరీ 
వెధవలుండగా అసలు నలుగురు మొగాళళ్ మధయ్కి వచేచ్ అవసరమేం కలిగిందంట నీకు?" 

మలినమైన హృదయంతో వికారమైన మొహంతో రంగ తలెతిత్ంది. 
"చూడూ, ఇలాంటి వేషాలేం నాకు నచచ్వు. ఇంకేమీ అడకుక్. చెపిప్ంచుకోకు - తెలిసిందా?" 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            qe+ãsY   2022   

   3 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

తాతాక్లికంగా నోరు అవుననాన్ కాదు కాదని మనసు రొదచేసింది. ఎతుత్గా, తెలల్గా, ఒళుళ్గా ఉనన్ తన మొగుడు 
నుంచి కొనిన్ వందల ఏళళ్ కిర్ందటి భావాలు ఆమె ఆమోదించలేకపోయింది. 

"అలా ఇదద్రం కలసి చలల్గాలిలో కొంతదూరం నడిచివదాద్మా?" అంది ఒకనాడు సాయంకాలం భరత్ యింటికి 
రాగానే. చూసుత్ండగా అతని కనుబొమలు ముడిపడిపోయాయి. 

"ఏం, మనం యిలా చలల్గా సంసారం చెయయ్డం నీకిషట్ం లేదా?" ఎదురు చూడని ఈ జవాబుకి రంగ 
గిలగిలాల్డిపోయింది. 

"ఇందులో తపేప్ముందండీ, నేను మీతో వసాత్ననాన్నుగాని మరెవరితోనైనా.." అంటూ నాలిక కరుచుకుంది. 
"పోనీ నీకంత సరదాగా ఉంటే అలాగే చెయయ్కూడదూ?"  
అయినా రంగ ఊరుకోదలుచుకోలేదు. 
"మొగుడూ పెళాళ్ం అనన్ తరవాత సరదాలే ఉండవుటండీ?" 
"అవి కథలోల్, సినిమాలోల్. సంసారాలోల్ మాతర్ం కాదు." 
"మరి చెయీయ్ చెయీయ్ పటుట్కుని చిలకా గోరింకలాల్ తిరుగుతునన్ ఈ అశేష జనానికి ఈ మాతర్ం జాఞ్నం 

లేదంటారా?" 
"ఒకళళ్ సంగతి నాకు అనవసరం. వెధవేవ్షాలేసి లోకం ఎలా తగలడిపోతోందో యింటోల్ కూచునన్ 

ఆడకూతుళళ్కేం తెలుసుత్ంది." 
"అందుకనే కాసత్ మీ కూడా నాలుగు వీధులూ చూపెడితే.." 
రంగ వీపు చురుర్మంది. 
"ఇలాంటి బురర్ తిరుగుడు కబురుల్ యిపుప్డు చెబితే చెపేప్వ మరెపుప్డూ చెపప్కు.." 
రంగ భరత్తో మరెపుప్డూ అలా చెపప్లేదు. కానీ పకిక్ంటి శంకరీబాయి ముందు దుఃఖమంతా వెళళ్గకుక్కుంది. 

ఆమె ఫకాలుమని నవివ్ంది. 
"మళీళ్ పెదద్ వాయ్పారసుథ్డి కూతురినంటావ. ఆ మాతర్ం వయ్వహార జాఞ్నమైనా ఒంటబటట్ లేదుటే అమామ్య, నీకూ, 

పొదుద్కు పదింటికి వెడితే మళీళ్ అయిదింటికి గాని యిళుళ్ చేరుకోరు మొగాళుళ్. వాళళ్తోనే పర్పంచం అనుకుంటే మనకెలా 
కుదురుతుందీ? వాళుళ్నన్ కాసేస్పూ మాటకి మాటా అని కోపం తెపిప్ంచడం ఏం గడుసుతనం? ఇక వాళుళ్ యిలుల్దాటాక 
అనాన్వా వాళుళ్ ఏడుపు వాళళ్దే మన ఏడుపు మనదే"  

అయితే ఆమె హితోపదేశం ఊరికేపోలేదు. బొతిత్గా తన పర్పంచం తనదే అనుకోకపోయినా రంగ తెలివి కలిగి 
పర్వరిత్ంచడం మరిగింది. నిజం చెపిప్ బతకడం కనాన్ చినన్ చినన్ అబదాద్లు చేరచ్డమే హాయి అని గర్హించింది. 
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దూరమైపోతాడేమో అని బెంగపెటుట్కునన్ భరత్ను మరింత దగిగ్రగా తిపుప్కోడం నేరుచ్కుంది. లేకపోతే పాతకాలపు 
బూజులిన్ పటం కటిట్ భదర్పరచే తన భరత్ పలెల్టూరి కాపురం తను వదద్ని పటుట్పడితే మాతర్ం వినేవాడేనా? 'ఈ పరాయి 
పలెల్టూళోళ్ మనవైపు మంతార్లు వచిచ్న ఒక బార్హమ్ణుడైనా కనపడడు. పూజా, వర్తకలప్ము చెపేప్ వాళుళ్లేక ఆ మధయ్ 
మంగళ గౌరీ వర్తమూ చెయయ్లేకపోయాను. వీరార్ఘవుడికి దీపం పెటుట్కుందామనుకునాన్ను. అదీ కుదిరింది కాదు. 
మొనన్టికి మొనన్ కారీత్క సోమవారం పూజా యిలాగే చేజేతులా చెడింది. భాష తెలియని ఈ దికుక్మాలిన ఊళోళ్ ఏ 
నోమూ నాకు కుదరదు. పుణయ్మూ, పురుషారధ్మూ కలసి వచేచ్ మరో చోటికి ననున్ తీసుకెళదామని యీయనకి తోచదు" 

ఈ మాట భరత్ చెవిని పడాడ్నికి వీలుగా మరికాసత్  గటిట్గానే అంది రంగ. పటన్వాసమనేది పతివర్తా ధరామ్నికి 
ఏమంత వయ్తిరేకంగా తోచలేదు. వెంకటేశవ్రార్వుకి వెంటనే అపైల్ చేశాడు. 

2 
పోనీ ఓ మారు వెళిళ్ చూసొసేత్ ఏం పోయిందని వెంకటేశవ్రార్వు తను పని చేసుత్నన్ పలెల్టూరునుండి ఆ టౌనుకి 

వెళాళ్డు. టౌనులో ఉండి పర్తిరోజూ బసుస్మీద పదిమైళూళ్ వెళిళ్రావడానికి అవకాశం ఉందో లేదో కనుకుక్నాన్డు. కాలేజి 
బస అంటూ ఏమీ లేదటగాని,పర్తి అరగంటకీ ఆ టౌన నుండి ఆ కాలేజీ ఉనన్ గార్మానికి బయలుదేరే సేట్ట బస లు 
ఉనాన్యట. 

"ఇంత మరీ పలెల్టూళళ్లో కాలేజీలు పెటట్డం దేనికో వీళుళ్?" అనాన్డు రావు, అపుప్డే పరిచయమైన బోటనీ 
లెకచ్రరు భాసక్రమూరిత్తో, అతను మొదటున్ంచీ రాషేట్ర్తర ఆంధుర్డే. అతను చెపాప్డు 'పలెల్టూరని ఆ పేరు గల ఒక ఊరు 
పిలల్లే ఆ కాలేజీలో చదవరు. ఆ చుటుట్పకక్ల అనిన్ పలెల్ల నుండీ వచిచ్ చదువుకుంటారు. వీళళ్లోల్ యిపుప్డిపుప్డే విదాయ్సకిత్ 
పెరుగుతోంది." 

ఆ అనయ్రాషట్రం గురించి వెంకటేశవ్రరావుకి ఆటేట్ మంచి అభిపార్యం లేదు. దాని గురించి అటేట్ పొగడడ్ం 
వినలేకపోయాడు. "దానికేంగాని మీరు యికక్ణుణ్ంచి రోజూ వెళిళ్ వసాత్రా? అథారిటీస ఎలౌ చేసాత్రా?" 

"ఇపప్టికేం అబెజ్కట్ చెయయ్లేదు మరి. అదిగాక యీ టౌన లో మా ఓన హౌసుంది. పొదుద్టెళిళ్ సాయంకాలం 
వచేచ్సూత్ంటాము." 

"బహువచనం వాడుతునాన్రు." 
"అవును నేనొకక్ణీణ్ కాదు. ఇంకా కెమిసీట్ర్ లెకచ్రూర్, ఆయనా తెలుగాయనే. సినిమాల వెరెర్కుక్వ. అందుకని కంటీర్ 

లైఫ లైక చెయయ్డు. తకిక్న యిదద్రు లెకచ్రరూల్ మన భాష వాళుళ్ కాదనుకోండి, ఇదద్రూ ఇంగీల్షు చెబుతారు. వాళళ్తనే ఒక 
ఫిజికుస్ డిమానిసేట్ర్టరు ఉనాన్డు. ఇందరం ఇకక్ణుణ్ంచి వెళిళ్ వచేచ్వాళళ్మే." 
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"ఏమో బాబూ నా మటుకు నాకు తలుచ్కుంటే భయం వేసోత్ంది. ఉదోయ్గం లేకపోతే పీడాపోయిరి. పర్తిరోజూ 
ఇరవైమైళుళ్ టార్వెల చెయయ్డం, అందులో బసుస్మీద, మీకెంత ఓపికో ఏమో నావలల్ మాతర్ం కాదు" 

భాసక్రమూరిత్ చినన్గా నవావ్డు. 
"ఇది ఇవాళా నినాన్ పుటిట్ంది కాదు సార. ఎటొచీచ్ సమసయ్ జటిలమైతే అది వేరే విషయం. సట్ర్గుల ఫర ఎగిజ్సెట్నస్. 

కలకతాత్లో పనిచేసుత్నన్ మా పెదద్ బావకి ఆఫీసుకీ యింటికీ పదెద్నిమిది మైళళ్ దూరం. కికిక్రిసిన బసుస్లోల్ టార్ములోల్ ఎలా 
వెళిళ్వసుత్నాన్డంటారు? అతని సరీవ్సెంతో తెలుసా, పదిహేనేళుళ్. మెడికల రిపర్జెంటేటివూస్, సేలుస్ మెన వీళల్ంతా 
మైళల్కొదీద్ తిరకక్పోతే వీళళ్ ఉదోయ్గాలు ఎలాగ?" 

ఇంతలో ఒకామె అకక్డి కొచిచ్ంది. 
"మిస మనోరమా చటరీజ్.. బెంగాలీ చెబుతారు." 
"గాల్డ టు మీట యు" అని ఆమె చెయియ్ జాపింది. అటు చూడనటుట్ నటించి వెంకటేశవ్రరావు పకక్కి తిరిగిపోయ, 

అకక్ణుణ్ంచి రహసయ్ంగా ఆమెను చూడడ్ం పార్రంభించాడు. 
"ఆ మొహం అంత తెలల్గా ఉంది. ఇంకా అంత పౌడరెందుకు? ఆ మెడ అంత తెలల్గా ఉంది. ఆ ముతాయ్ల దండ 

కూడా ఎందుకు? ఆ చేతులు అంత తెలల్గా ఉనాన్యి? ఆ దంతపు గాజులు దేనికి? అసలు మనిషే అంత తెలల్ని మనిషి. 
అంత మరీ తెలల్చీర ఎందుకు?" 

వెంకటేశవ్రరావు తెలల్బోయాడు. ఇంతకు ముందు ఏ ఆడదాని వలాల్ తనిలా ఆకరిష్తుడయింది లేదు. ఎవరి గురించీ 
ఇలా ఆలోచించిందీ లేదు. 

ఆమె భాసక్రమూరిత్తో ఏదో అంటోంది. ఆ భాష రావుకి వచిచ్ చావదు.  
"ఏమిటంటుంది ఆవిడ?" అని అడిగాడు. 
"చెపప్మనాన్రా?" అని మూరిత్ ఆవిడిన్ అడిగాడు. 
చెపప్ండి నేనేం లేని మాటంటే కదా, నాకేం భయం?" అందావిడ. 
"మరేం లేదు. ననున్ చూసి తెలుగు వాళళ్ంతా నలల్గానే ఉంటారని ఆవిడనుకుందిట. ఇపుప్డు మిమమ్లిన్ చూసేత్ ఆ 

అభిపార్యం మారుచ్కోవలసి వచిచ్ందిట. ఎండబడితే ఎరుపెకేక్ంత తెలుపుతనం మొగాళళ్కుండడం ఎంతైనా చితర్ంట." 
"బాగుంది వరస" అనాన్డు రావు. 
"ఏమిటంటారు ఆయన?" మనోరమ అడిగింది. 
ఇదద్రూ గటిట్గా నవేవ్శారు. మూరిత్ కాసత్ మారిచ్ చెపాప్డు. 
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"ఆవిడకు ఈ టౌనులో బంధువులునాన్రు కాబోలు. చూడాడ్నికి వచిచ్ందా ఆ గార్మం నుంచి?" అని రావు 
అడిగాడు. 

"లేదే ఆవిడా రోజూ మాతోపాటు బసుస్లో వసూత్ పోతూ ఉంటుంది. 
ఈసారి వెంకటేశవ్రార్వుకి తల తీసేసినటట్యింది. మొదటి పరిచయంలోనే ఎండ కనెన్రుగని సుకుమారుడుగా 

ఆవిడ తనని వేళాకోళం చేసింది. ఎందుకూ పనికిరాని ఆడకూతురే ఈ బసుస్ పర్యాణానికి సిదద్పడితే తనకైనా అంత 
చేతకానిది? ఆఖరికి యీవిడకనాన్ తీసిపోయాడా తను? డేమమ్ ఇనస్లట్. తన కొకడికే కాదు. యావత మగ జాతికి.  

"ఏమిటండీ, ఏం డిసైడ చేశారు? మా కాలేజీలో జాయిన అవుతారా లేక అకక్డే కంటీనూయ్ చేసాత్రా?" భాసకర 
రాముమ్రిత్ అడిగాడు.  

"వచేచ్సాత్నండీ .. బస జరీన్ టీడియస గా ఉంటుందేమో అనుకునాన్. ఇందరుండగా నాకేం లోపం? ఇవాళే కాలేజీ 
అధారిటీస కి నా అంగీకారం తెలియబరుసాత్. ఈలోగా ఈ టౌన లో నాకో మంచి యిలుల్ చూసిపెటాట్లి. ఆరీట్సీ కనెస్షన 
టికెట కి ఎలా అపైల్ చెయయ్లో చెపాప్లి" అనేశాడు వెంకటేశవ్రార్వు గబగబా. 

3 
కొతత్కాలేజీ, కొతత్ పిర్నిస్పాలూ కొతత్ సూట్డెంటూస్ పటన్ంలో కొతత్ ఇంటోల్ తమ కాపురమూ యివేవీ తరువాతి ఆరు 

నెలలోల్ వెంకటేశవ్రార్వు పిర్నిస్పులుస్కి ఏ మాతర్మూ అడుడ్రాలేదు. ఒకరి జోలికి వెళళ్కుండా తన పనేదో తను 
చూసుకుపోతాడనీ, ఇచిచ్న లెకచ్రయినా బాగా పిర్పేరయి సూట్డెంటుస్కి బాగా అరధ్మయేలా చెబుతాడనీ అతనికి పేరు 
కూడా వచిచ్ంది. అయితే మానసికంగా అతని పరిసిథ్తి వేరు. పర్తి క్షణం మనోరమ అతనికి ఓ పెదద్ సమసైయ్  కూచుంది. 
అదెలా పరిషక్రించడమో అతనికి అరధ్ం కూడా కాలేదు. పర్తీరోజూ బసుస్లో ఆమెతో పర్యాణమూ అతనికి తపప్లేదు. 
ఎంత తలొంచుకుని కళుళ్ మూసుకుని కూచునాన్ ఆమె ఆలోచనూల్ అతనిన్ విడవలేదు. 

విషయమేమిటంటే  సతరీల విషయంలో వెంకటేశవ్రార్వు మనసులో కొనిన్ పరిమితాలైన పరిధులునాన్యి. అవి 
మారుచ్కోవలసిన అవసరం లేకుండా అతనికి ఈ పాతికేళూళ్ గడిచిపోయింది. 'మొగవాడు ఎంత పెదద్ పదవిలో ఉంటేనేం, 
అతనిన్ నడిపించేది ఆడదే" అనే అభిపార్యం అతను ఏ మాతర్మూ ఆమోదించడు. గృహ నిరవ్హణ పురుషులూ, ఉదోయ్గ 
నిరవ్హణ సతరీలూ పూరిత్గా నిరవ్హించే రోజులు ఒకవేళ వచిచ్నా వెంకటేశవ్రార్వు ఒపుప్కోడు. వంట చెయయ్డం, పిలల్లిన్ 
కనడం యింతకు మించి ఆడదానికి ఉదోయ్గమేమిటని అతని పర్శన్. మొగాడు బొతిత్గా చేతకాని వాడైతేనే పెళాళ్ం చేత 
ఉదోయ్గం చేయిసాత్డని అతని నమమ్కం. భరత్ చనిపోయినా, లేదా ఉనాన్ పరమ చవట దదద్మమ్ అయినా తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ 
జీవనోపాధికోసం ఆడది సంపాదించవచుచ్ననీ, అదయినా ఏ అపప్డాలు వతోత్, ఏ వంటపని చేసో అంతకుమించి ఆడదాని 
ఉదోయ్గం అతను భరించలేడు. రావులో చెపుప్కోదగగ్ లక్షణం ఉంది. అతని భావాలు సాధారణంగా పైకి వెలిగకాక్డు. 
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ఎవరితోనూ వాదించడు. కనీసం పర్సుత్త పరిసిథ్తులతో పోలుచ్కోడు. ఇంటిదగగ్ర కూడా అతనికి అపజయం లేదు. అటేట్ 
చదువుకోక సంసారపక్షంగా ఉనన్ రంగనాయకిని తను చేసుకునాన్డు. మొదటోల్ కొదిద్గా తెలివి తకుక్వతనం చూపించినా 
తరవాత తరవాత రంగ తనకెనన్డూ మనఃకేల్శం కలిగించలేదు. తన మానసిక చితర్ం చెరుపుకోవలసిన అవసరం 
వెంకటేశవ్రరావు కెపుప్డూ కలగలేదు. కానీ ఇదేమిటీ మనోరమ? తను మనోరమను పేర్మిసుత్నాన్డా? మానసికంగా 
వయ్భిచరిసుత్నాన్డా? లేదు. ఎంతమాతర్ం లేదు. పేర్మించడం మాట దేముడెరుగు. మనసూఫ్రిత్గా దేవ్షిసుత్నాన్డు. ఆ దేవ్షానిన్ 
నిలుపుకునే అవకాశాలు దొరకక్ విచారిసుత్నాన్డు. 

ఆవిడ బెంగాలీ ఎమేమ్ట. రావుకేమో ఆ భాష కొదిద్కొదిద్గా వచుచ్. అపుప్డే ఏడాదై ఆ పార్ంతాలోల్ ఉనాన్డు గనక 
ఒకరు మాటాల్డితే ఓ మోసత్రుగా అరధ్మౌతుంది. తను తిరిగి చెపప్లేడు. పోనీ ఇంగీల్షులో మాటాడదామంటే అతని 
ఉచాచ్రణ ఆమెకూ, ఆమె ఉచాచ్రణ అతనికీ ఇంపుగా ఉండక ఏమిటో మాటాల్డుకునాన్మనన్ సంతృపేత్ మిగలదు. 
భాసక్రమూరత్యితే కొంచెం సీరియస నెస ఉనన్ వాడు గనక ఉనన్దునన్టుట్ యింటర పర్ట చేసాత్డు. కెమిసీట్ర్ లెకచ్రర 
మోహనరావు మాతర్ం లేనిపోనివి చెపిప్ వేళాకోళం పటిట్సాత్డు. అయినా పరాయి ఆడది ఆవిడతో తనకి మాటలేమిటి? కానీ 
ఈ మనోరమ అలా బతకనివవ్దే? తనని ఒకక్ క్షణమైనా నిశశ్బద్ంగా ఉండనియయ్దు. తన పర్తీ అనుభూతీ ఎదుటివారు 
పంచుకోవాలి. చినాన్, పెదాద్ ఆడా, మొగా? కొతాత్, పాతా ఈ భేదమేలేదు ఆమెకి. నోరు మూసుకుని విని చెపిప్న దానికలాల్ 
అవునని తలలూపే చచుచ్రకం శోర్తలిన్ ఆమె ఏ మాతర్మూ భరించలేదు. అలాంటి ఆమెను రావు ఏ మాతర్మూ 
భరించలేడు. 

"చలనమూ, చైతనయ్మూ, సౌందరయ్మూ ఉనన్ మానవులం మనం ఊరికే ఎలా పడుండగలం" అనన్ ధోరణిలో 
మాటాడుతుంది ఆమె.  

"బరితెగించిన రకం" అని అరధ్ం చేసుకుంటాడు వెంకటేశవ్రార్వు. చాలా నీటుగా ముసాత్బై వసుత్ంది మనోరమ 
ఎంతో అందంగా హుందాగా కనబడుతుంది. ఎకక్డా చెకుక్ చెదరకుండా మడత నలగకుండా అలంకరించుకుంటుంది. 
కానీ బసుస్ పర్యాణం ఆమె 'ఎలిగెనుస్ను' హరించి వేసుత్ంది. నిజం చెపాప్లంటే ఆమె నలిగిపోడం బసుస్ కుదుపువలల్ 
కాదు. అంతూదరీలేని ఆమె కబురల్వలల్. అలా కబురుల్ చెబుతునన్పుడు ఆ కళుళ్, ఆ జడలు, ఆ చేతులు అలా నాటయ్ం 
చెయయ్వలసిందే. అయితే చితర్మేమిటంటే అలా బసుస్ దిగిన మనిషి తినన్గా లేడీస వెయిటింగ రూంలోకి కాలేజీలో ఆమెకు  
పర్తేయ్కించినది-వెడుతుంది. లోపల అంత తకుక్వ టైంలో ఎలా ఏం చెయయ్గలుగుతుందో యివతలికి వచేచ్సరికి రాతర్ంతా 
అమమ్ని తెగబరికి, కడుపునిండా పాలు ఊనబటిట్, ఒళుళ్ తెలియని నిదర్తీసి, అపుప్డే మేలుకునన్ పసిపాప కళళ్లోని 
వెలుగులా నిరమ్లంగా తయారయి వసుత్ంది. లోపల ఎంతెంత లోపాలు లేకపోతే ఇనిన్నిన్ పై మెరుగులు దేనికి? ఆడదానికి 
అతి ముఖయ్మైనది శీలం. పాతికేళుళ్ పైబడినా యీమెకు పెళిళ్ కాలేదంటే అలా కాకపోయినా ఇంత పైలాపచీచ్సుగా 
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తిరుగుతోందంటే ఏనాడో చెడిపోయి ఉంటుందని సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. అవి కపెప్టుట్కోవడానికే ఇనిన్ నాటకాలు 
ఆడుతోంది" అనుకునాన్డు వెంకటేశవ్రార్వు. 

 కానీ దానికి ఒకక్ రుజువు దొరకక్ అతని మనసు బాధపడింది. "ఇలాంటి వాళుళ్ పైకి తేలతారా   నా వెరిర్గాని. 
అని సమాధాన పరుచుకుందామనాన్ అతనికి ఉండబటట్లేదు. ఎపుప్డూ ఏ విషయమూ ఎంత తెలిసిన వాళళ్దగగ్రైనా 
ఎకస్ పెర్స చెయయ్డం ఎరగని అతను యీ విషయం తెలిసిన ఇదద్రు ఆంధార్ లెకచ్రరుస్ దగిగ్ర వెలిగర్కక్క తపప్లేదు. 

"రామ, రామ. ఆమె గురించి అంత నీచంగా మాటాల్డడ్ం ఘోరం" అనాన్డు భాసక్రమూరిత్. అంతేకాదు. ఆమె 
గొపప్తనానిన్ గంటల తరబడి చెపప్డం పార్రంభించాడు. రెండేళైళ్ ఆమెను ఎరుగునట. వెకిలితనం మచుచ్కైనా లేదుట. 
వాళళ్ది చాలా సాంపర్దాయమైన పెదద్ కుటుంబమట. వాళళ్ కుటుంబానికి మనోరమ కొంత ఆరిధ్క సాయం కూడా 
చేసునన్దట. 

"ఆ చలల్ని చిరునవువ్ వెనక, ఆ తెలల్ని బటట్లవెనక, చకక్ని హృదయంకూడా ఉంది. ఓసారి బసుస్లో  ఏం 
జరిగిందనుకునాన్రు? బసుస్ కుదుపుకి, అది రాతర్యినా, పటట్పగలయినా, సగం పైగా ఆపర్యాణీకులు నిదర్కి  
ఉపకర్మించడం మీకే తెలియని విషయం కాదుగదా, రావుగారు? అవాళ మనోరమ పకక్ సీటోల్ ఓ పదేళళ్ కురార్డు 
కూచునాన్డు తలనిండా బాగా నూనె రాసుకునాన్డు. మనోరమ అవాళ కొతత్చీర కటుట్కొచిచ్ంది.  వాడు నిదర్లో జోగిజోగి 
ఆమె మీద పడడం. ఆమె చీర భుజం దగీగ్ పెదద్ నూనె మరక అయిపోయింది.  ఈ సంగతి చూసి పకక్నే ఉనన్ ఆ కురార్డి 
తలిల్ వాణిణ్ ఓ లెంపకాయ వేసింది. మనోరమ ఏ మాతర్మూ విసుగయినా కనబరచకపోగా తన గురించి ఆ కురార్డు 
దెబబ్తినన్ందుకు ఎంతో బాధపడి, బసుస్ దగిగ్రకి అపప్డాలు అమొమ్సేత్ వాడికి కొనిపెటిట్ ఊరుకో పెటిట్ంది. ఇంకా అది 
నయమే. మరోసారి...” 

“ఎందుకులెదుద్రూ నేను కొంత వరకూ చూసుత్నాన్ను గదా" 
"అలాకాదు వినండి ఒకావిడ ముగుగ్రు పిలల్లిన్ వెంట బెటుట్కుని బసెస్కిక్ంది. మనోరమ పకక్నే కూచుంది.ఇదద్రు 

పిలల్లిన్ ఒకవైపు కూచోపెటుట్కుని మూడోవాణిణ్ చంటిపిలాల్ణిణ్ తొడమీద బురర్పెటిట్ జోకొటిట్ంది. వాడు కాళుళ్ దరాజ్గా 
మనోరమ టెరిల్ను చీర మీదకు జాచాడు. ఆమె ఏమీ అనకపోగా ఆ కాళళ్ని తన ఒడిలోకి లాకుక్ని మృదువుగా వాణిణ్ 
జోకొటిట్ంది. వెలల్కిలా పడుకుని ఇందర్భోగం అనుభవిసుత్నన్ ఆ గుంట నాగమమ్ ఊరుకోవచాచ్? మరుక్షణం ఫౌంటెన లోంచి 
వచిచ్నటుట్, ఆమె కళూళ్ బుగగ్లూ పావనం చేశాడు. అకక్డ మనోరమకాక మరెవరునాన్ పెదద్ రాదాద్ంతం జరిగి ఉండేదే. 
బటట్లు పాడయినందుకు కాకపోయినా బసుస్లో వాళుళ్ నవివ్నందుకయినా మరొకరు ఆ పాపను బజాయించి ఉందురు. 
"మిసుచ్వన రాసెక్ల" అంది నవువ్తూ. ఆ పకక్నునన్ ఇలాల్లు మరీ మరీ క్షమాపణ చెపుప్కుంది. 
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"డోంట వరీర్ సిసట్ర. మనం ఆడవాళళ్ం. ఎపుప్డో అపుప్డు ఇలాంటి అవసథ్లకు సిదద్ంగా ఉండవలసిందే" అంది 
తేలికగా. 

"పిలల్లిన్ కనన్వారు కాబటిట్ మీరు అరధ్ం చేసుకునాన్రు. ఇంకోళళ్యితే ఎంతగొడవ చేదుద్రో" అంది ఆ పిలల్ల తలిల్ 
ఆమె గురించి తెలీక. మనోరమ నవేవ్సి ఊరుకుంది. 

"ఎందరమామ్ మీకు పిలల్లూ?" అని మళీళ్ ఆవిడే అడిగింది. మనోరమ ఏం జవాబు చెపిప్ ఉంటుందో మీరు 
ఊహించగలరా రావుగారూ?' 

భాసక్రమూరిత్ పర్శన్కు వెంకటేశవ్రార్వు కళుళ్ చిటిల్ంచి జవాబు చెపాప్డు. 
'దీనికి పెదద్ ఊహించలేనిదంటూ ఏంఉంది? జవాబుగా మళీళ్ నవేవ్సి ఉంటుంది." 
'అదేంకాదు, మనోరమ చెపిప్ందీ పర్సుత్తం నాకు రెండొందల యాభైమంది పిలల్లు అని" 
"అంటే?" 
"ఆ మాతర్ం పోలుచ్కోలేరా? మన కాలేజీ సూట్డెంటుస్ మొతత్ం అంతేగదా" భాసక్రమురిత్ మనోరమ గురించి యింకా 

చెపప్బోతుండగా వెంకటేశవ్రార్వే వినలేక అకక్ణుణ్ంచి ఏదో వంకపెటుట్కుని బయటకు వెళిళ్పోయాడు. అతనిలో పుటిట్న 
అగిన్హోతర్ం మరింత పర్జవ్లించింది. మోహనరావుతో మాటాడినపుడు మాతర్ం అంత బాధపడలేదు. కారణం 
మోహనరావు యింకా బాగా కురార్డు. ఎలా బడితే అలా మాటాల్డగలవాడు.  

"భాసక్రమూరిత్ ఆవిణణ్ంతలా వెనకేసుకు రావడంలో అరధ్ం లేకపోలేదులెండి" అనాన్డతను అదోలా నవువ్తూ.  
వెంకటేశవ్రార్వుకి కాసత్ పార్ణం తెపప్రిలల్నటల్యింది. 

"మనం ఎందరుండనీండి. షి పిర్ఫరస్ టు సిట బై హిజ సైడ ఇన ది బస, ఎంచేతంటారు?" 
రావు మోహన తో కలసి  హాయిగా నవావ్డు. 
"మరి చెపప్రేం?" అంటూ సెప్షల టీకి ఆరడ్రిచాచ్డు. ఐతే దానికి రుజువు ఆ మరాన్డే దొరకడంతో రావుకి ఇంకా 

ఈ పర్పంచం ఎందుకు భగగ్ని మండిపోలేదో అరధ్మయింది. ఆవేళ లాసుట్ పిరియడ కాల్స పూరిత్ చేసుకుని రావుమోహన తో 
కలసి బసుస్ దగిగ్రకి వచేచ్సరికి కాసత్ ఆలసయ్మైంది. బసుస్ నిండిపోడంచేత నిలబడవలసి వచిచ్ంది. ఎకక్డో ముందు సీటోల్ 
మనోరమ భాసక్రమూరీత్ ఉండడంచేత, బసుస్కికిక్రిసి ఉండడం చేత వీళళ్కి వాళెళ్కక్డ ఉనాన్రో సరిగా కనబడలేదు. ఇంక 
టౌను ఒకటి రెండు మైళుళ్ందనగా మోహన అటుచూడమని రావుని మోచేతోత్ పొడిచాడు. 

'ఫరవాలేదు. యు కెన రెసట్ ఆన మి' అంటోంది మనోరమ. భాసక్రమూరిత్ కళుళ్ మూసుకుని ఆమె భుజం మీద తల 
వాలుచ్కుని పడుకునాన్డు. 
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రైలు సేట్షనోల్, బండి లేటుకదా అని ఒక లావుపాటి ఆసామీ నిదద్రోతునాన్డు. ఒక జేబుదొంగ అతని పాయ్ంట 
జేబులో చెయియ్పెటేట్ వేళకి అతను అటున్ంచి ఇటు ఒతిత్గిలడం సంభవించింది. 

అంతే. ఆ చెయియ్ మరి రాలేదు. ఇదద్రు పోలీసులు సాయంబటిట్ విడిపించారు చివరికి. 
'నిండు బసుస్లో పటట్పగలు పేర్మ పారవశయ్ం. ఆ రెండూ వదిలేసేత్సరీ పర్పంచంలో ఎలాగేనా బతకొచుచ్' అనన్ 

మోహన ఆ క్షణంలో రావుకి ఆపత్మితుర్డయిపోయాడు. 'కేవలం లెకచ్రరేస్కాక టౌనునుంచి పర్తీరోజూ విలేజికి వచిచ్ 
చదువుకునే సూట్డెంటూస్ ఎపుప్డూ బసుస్లో ఉంటారు. కనీసం వాళుళ్నాన్రనయినా.." 

"దీనికి ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి. ఈ మనోరమలాంటి వాళళ్ని రూపుమాపుతేగాని ఈ దేశం బాగుపడదు" అనాన్డు 
రావు. 

బసుస్ దిగి వాళుళ్ వెళిళ్పోయాక అతను ఉండబటట్లేక పకక్నునన్ సూట్డెంట తో అనాన్డు. 
'చూశావుటోయ వైకుంఠం, ఈ మూరిత్ సంగతి ఏమనాన్ బాగుందీ?" 
"ఏం బాగులేదు సార. పాపం బసుస్లో చాలా బాధపడిపోయారు. బెంగాలీ లెకెచ్రరు ఆయనిన్ హాసిప్టల కి 

తీసికెళాళ్రు. ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారి వచేచ్సింది. నూట నాలుగు జవ్రం" 
"పేర్మజవ్రం కాబోలు" అనాన్డు మోహన, రావు చెవిలో. కానీ రావుకి ఆ సమాధానం ఏ మాతర్మూ 

తృపిత్నివవ్లేదు. 
4 

"ఏమోగాని మీరు మునపటాల్ ఉండడంలేదు. పరధాయ్నం ఎకుక్వై పోయింది" అంది రంగనాయకి ఒకనాడు 
భరత్తో. అతనేమీ మాటాడలేదు. మునపటి కాలేజీయే నయం. నికేష్పంలా ఉండేవారు. ఇకక్డ నీళూళ్ అవీ 
ఒంటబటట్లేదేమో, సనన్పడి పోతునాన్రు. అనవసరంగా నేనే పలెల్టూరు పలెల్టూరని మిమమ్లిన్కక్డికి లాకొక్చాచ్ను. నితయ్ం 
మైళళ్కు మైళుళ్ యీ బసుస్ పర్యాణం మీకు పడడ్టుట్లేదు" 

రావు అపప్టికీ మాటాల్డలేదు. 
"మునపటి పిర్నుస్పాలుకనాన్ ఇతనెంతో మంచివాడనాన్రు. ఎవళళ్పని వాళుళ్ చేసుకుపోడమేగాని కాలేజీలో 

ఎలాంటి రాజకీయాలూ లేవనాన్రు. మరి మీకొచిచ్న చికాకు ఏమిటి?" 
"నీతో చెపప్వలసింది కాదు. నువువ్ తీరేచ్ది కాదు.  నీ పనేదో నువువ్ చూసుకో- లోపలికి పో.   
నాకు కాలేజీకి వేళయింది. ఎపుప్డూ ఆ వీధి గుమమ్ంలోనే అఘోరించకు. కాసత్ అపుప్డపుప్డూ లోపలికి కూడా 

తగలడుతూండు" 
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వెంకటేశవ్రార్వు బసుస్సాట్ండు వైపు గబగబా నడిచిపోయాడు. అయిదు నిమిషాలు అకక్డే నిలుచుని చూసింది 
రంగ. మూతి విరిచింది. చేతులు వెకిక్రించినటుట్ తిపిప్ంది. భళళ్ని తలుపు వేసేసింది. అరగంటలో భోజనమూ పైపనీ 
ముగించింది. పెటెట్ తెరచి పరుస్ తీసింది. రెండు పదిరూపాయల నోటూల్, నాలుగు రూపాయల నోటూల్, రెండూర్పాయల 
చిలల్రా పరుస్లో వేసుకుని పెటెట్ తలుపు వేసేసింది. శుభర్మైన చీరా జాకెటూట్ వేసుకుని మరోమారు తలదువువ్కుని, 
పౌడరదుద్కుంటే బాగుణేణ్మో అనిపించింది ఆమెకు, బీరువాలో బిగించబడిన అదద్ంవైపు చూసుకుంటే, "ఎబేబ్. ఇపప్టికే 
ఆలసయ్మైపోయింది” అనుకుని గబగబా వీధి తాళాలు వేసుకుని వీధినిబడి తొందరగా నడవసాగింది, దరిలో దాసీమనిషి 
ఎదురుబడి ఆ సీప్డు చూసి నవువ్తూ అంది. 

"పరుగేనా పెటట్ండి తలీల్. ఆనక పని చెడిపోయేను."  
"ఒసే మంగీ నోరుముయియ్. నేనిలా వెడుతునాన్నని బాబుగారికి ఎవరివలల్ తెలిసినా సరే ముందు నీ పీక 

నొకుక్తాను తెలిసిందా?" 
"అలాగే. చెపప్కుండా ఉనన్ందుకు లంచం ఏమిసాత్రు?" 
"పీక నొకక్కపోడమే వెళుళ్ అంటగినెన్లు ఎదురుచూసుత్నాన్యి" రంగ తాళాలగుతిత్ తీసి ఒక తాళం వేరే తీసి 

యిచిచ్ంది. అది అందుకుని మంగి వెళిళ్పోయింది రంగ మరింత చకాచకా నడుసూత్ ఒక ఇంటి ముందు ఆగింది. 
ఒకక్సారి అటూ యిటూ చూసి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. అది ఆదరశ్మహిళామండలి. అకక్డ ఉదయము పది మొదలు 
సాయంకాలము నాలుగు వరకు పర్తిదినము డబేబ్సి పేకాట ఆడబడును.  

సరిగాగ్ ఇదే సమయంలో వెంకటేశవ్రార్వుతో మనోరమ బసుస్లో అంది. 
"ఎనోన్సారులు మీ మిసెస ని చూపిసాత్ననాన్రు. ఒకే ఊళోళ్ ఉనన్ మనకు ఇది యింత యింపాజిబుల థింగ అంటే 

ఎవరేనా నవువ్తారు. ఈ ఆదివారం మీ ఇలెల్కక్డో నేనే వెతుకుక్ వసాత్ను. వసేత్ తగిలెయయ్రు కదా? ఏమో ఆ వేళకి మీ 
శీర్మతిని ఎకక్డికైనా పంపిచేసేత్? అలాకాదు చెపాప్పెటట్కుండా నేనే ఎపుప్డో వచిచ్ మీ ఆవిణిణ్ ఎతుత్కుపోతాను. అపుప్డు మీరే 
ననున్ బతిమాలుకోవలసి వసుత్ంది. అయినా ఈ ఇరవైయోయ్ శతాబద్ంలో యింకా యింత ఆరోధ్డాకుస్ ఏమిటండీ మీరు? 
ఒకక్సారైనా ఆవిణిణ్ మీకూడా పైకి తీసుకురారేం? అసలు ఈయనికి పెళైళ్ందా? అని. భాసక్రమూరిత్గారూ. మీరు మిసెస 
వెంకటేశవ్రార్వ ను చూశారూ?" 

"బాగుంది, ఆడాళళ్  కంటపెటట్డానికే ఆయనకి భయం. ఇక మా లాంటి మొగ ముండాకొడుకులికి చూపిసాత్డూ, 
ఇంకేమైనా ఉందా?" బుగగ్లేకాక మెడంతా ఎరర్పడేదాకా మనోరమ నవివ్ంది.అలా విరగబడి నవువ్తునన్ మనోరమ పకక్ని 
రంగని తలుచుకుంటే ఒకక్సారి అసహయ్ంతో రావు మనసు వికలమైపోయింది.  
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"నేనే ఎపుప్డో వచిచ్ మీ ఆవిణిణ్ ఎతుత్కు పోతాను" అనన్ ఆమె మాట తరతరాల మన భారతీయ సంసక్ృతికి గొడడ్లి 
పెటుట్గా అతనికి తోచింది.  

"నీతికీ నిబంధనకీ ఎపుప్డయితే కటుట్బడి వుండదో అపుప్డే ఆడది చెడింది, ఆడది ఎపుప్డిలా రచచ్కెకిక్ందో ఆనాడే 
దేశం నాశనమయింది. అనుకునాన్డతను, "రేపొదుద్న నాకూ ఆడపిలల్లు పుడతారు. ఇలాగే చేజేతులా భర్షుట్లిన్ చేసాత్నా? 
ఇంటోల్నే తెలుగూ లెకక్లూ చెపిప్సాత్ను. పదహారు వెళళ్కుండా పెళిళ్ళుళ్ చేసి అతాత్రిళళ్కు సాగనంపుతాను. పతివర్తా 
తిలకాలైన నా కుమారెత్లు ఏ యింటోల్ పాదం పెడతారో అకక్డ మళీళ్ మన సతాస్ంపర్దాయం జీవం పోసుకుంటుంది. 
భారతమాత మొహం మళీళ్ కళకళలాడుతుంది" రావు తెలల్ని బుగగ్లోల్ తగుమాతర్ం అరుణిమ తొంగిచూసింది. 

"మనం చెపిప్ందంతా విని రావుగారు 'టెలిపతి' దావ్రా వారి భారయ్కు అందచేసుత్నాన్రనుకుంటాను. కావలసేత్ ఆ 
మొహం చూడండి." 

భాసక్రమూరీత్, మోహన అనాన్డు. 
"అతని తియయ్ని కలలు పాడుచెయయ్కండి పాపం" 
”అకక్రేల్దు. మనం ఎనన్నుకునాన్ ఆయన ధోరణి ఆయనదే" 
వెంకటేశవ్రరావు గటిట్గా జవాబు చెబుదామనుకునాన్డు. కానీ సమయానికి అతని నోటంట మాట పెగలుద్. భాష 

సరిగాగ్ పటుట్బడక అనుకునన్వనీన్ అతను చెపప్లేదు కూడాను. పైకి కకక్లేని జవాబులు మాతర్ం అతనిలో రెడీగానే 
ఉంటాయి. 

'నాది నాది కాక నీ దోరణీ నా ధోరణీ ఒకటెలా అవుతుందే  మనోరమా? అసలు నీకు యింకొకరితో పోలుచ్కునే 
యోగయ్తెకక్డిది? తపుప్దారిన నడిచే నీలాంటి వాళళ్కి విదాయ్రుధ్లైన వారి దుసిథ్తికి ముందు విచారించాలి. ఈపాటికైనా నీకు 
తగిన మారుపేరు ఒకటి తగిలించి కాల్సులో కొచేచ్సరికలాల్ ముపుప్తిపప్లూ పెటట్ని విధాయ్రుధ్ల అమాయకతావ్నికి 
విచారించాలి. ఇలాంటి వాళళ్ని తెలుసుండి ఉపేక్ష చేసుత్నన్ పరిపాలకవరగ్ం చేతకానితనానికి విచారించాలి. కానీ, 
మనోరమా నీ ఆటలు ఎలల్కాలం సాగవు. ఎలల్కాలం ఇలాగే నవువ్తూ గడపగలననుకోడానికి నీ జీవితంలో చెపుప్కో 
తగింది ఏం సాధించావు గనక. ఇంత బహిరంగంగా విచచ్లవిడిగా తిరుగుతునన్ నీకు పెళళ్నేది గగనకుసుమం కదా" 
వెంకటేశవ్రార్వు తనలో తనే నవువ్కునాన్డు. 

"అలల్రి చిలల్రి తిరుగుళేళ్ తిరిగావుగాని చలల్ని సంసారం అదెంత చకకిన్దో అనుభవించే గీత పాపం నీకు లేదుకదే" 
అని అతడు గరవ్పడిననాన్ళుళ్ పటట్లేదు. ఆ మరుసటి వారం ఆమె నాలుగు రోజులు వరసగా శెలవు పెటీట్ంది. ఎవరితోటీ 
ఎకుక్వ ఏమీ మాటాడక రిజరువ్డుగా ఉండే రావుకి ఏ కబురయినా అందరికంటే ఆఖరున తెలియడం మాములే. అదైనా 
ఆ మోహన వలేల్ తెలిసింది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            qe+ãsY   2022   

   13 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

"మీరు వినలేదా ఏమిటి? మనోరమా ఛటరీజ్ పెళిళ్నిశచ్యమైందిట" రవు 'షాక 'లోంచి తేరుకోక పూరవ్మే అతను 
మళీళ్ చెపాప్డు. 

"అతను కూడా ఎమేమ్నే అట. ఫసుట్ కాల్సే కాక యూనివరిస్టీ ఫసుట్ట. రిసెరిచ్ సాక్లరుగా ఉంటునాన్డట." 
వదద్నుకునాన్ ఆ కబురుల్ చెవిలో పడాడ్యి. వదద్నుకునాన్ మనసు ఆలోచించడం మానలేదు. ఎవరో ఎరకక్ ఈ 

ఉచుచ్లో చికుక్కునాన్డంటే అది వేరే విషయం. పర్ఫులల్ చందర్కుమార ఆవిడ మేనతత్ కొడుకేట. 
మానసికంగా తనకు జరిగిన ఈ అపజయానిన్ వెంకటేశవ్రార్వు ఎంతమాతర్ం తనలో యిముడుచ్కోలేకపోయాడు. 

ఎపుప్డూ లేనిది అవాళ లెకచ్రు కాల్సులో కొనిన్ తపుప్లు చెపాప్డు. ధైరయ్మూ తెలివి తేటలూగల ఒక కురర్వాడు అవి ఎతిత్ 
చూపిసేత్ ఆనవసరంగా ఇరిటేటై కాల్సంతటినీ తిటిట్పోశాడు. కాల్సంతా వాకౌట చేదాద్మనుకునాన్రుగాని సమయానికి 
పిర్నిస్పాలు వచిచ్ సరిద్చెపాప్డు. ఆ దెబబ్తో రావు మూడురోజులు కాయ్జువల లీవు పెటేట్శాడు. 

ఆ మూడురోజులోల్ ఇంటిదగిగ్ర వెంకటేశవ్రార్వు సజీవ సమాధి అనుభవించాడు.  ఆ బాధ మింగలేనిది, కకక్లేనిది. 
ఆ విసుగంతా  సహజంగా సహధరమ్చారిణి మీద చూపించాడు. భరత్ యింటోల్ చేరి ఆమె నితయ్కృతాయ్నికి అడుడ్రావడం చేత 
ఆమెకూడా సహజంగా సహనం కోలోప్యింది. ఎపుప్డూ లేనిది మాటకు మాట జవాబు చెపిప్ంది. దాంతో  అతను 
రెచిచ్పోయి నాలుగు తగలిన్చాచ్డు.  

"ఆడదాని బతుకు అరాధ్నన్పు బతుకు. ఎంత పెటిట్ పుడితేనేం ఒకరి పంచచేరి, అణిగి ఉనాన్క?" అంది రంగ 
ఏడుసూత్. రావుకి ఆ మాటలో ఏదో అరధ్ంతోచింది. అతని చికుక్లనీన్ విడిపోయినటట్యింది ఎపుప్డూ లేనిది రంగని దగగ్రకు 
తీసుకుని అనునయించాడు. 

"అకక్రేల్దు. అవతలి కెళళ్ండి. మీరు మునపటాల్ లేరు. కొనాన్ళుళ్ దూరమైతేగానీ నా విలువ మీకు తెలిసిరాదు. 
నానన్దగిగ్రకు మండపేట పోతాను. నాకేం లేదా, పోదా?" రావు ఆమెను బతిమాలాడు. 

భగవంతుడు ఆమెనోట నిజం చెపిప్ంచి తనకు మళీళ్ జీవం పోశాడు. ఎంతటి ఆడదయినా అణిగి మణిగి ఉండక 
తపప్దు. ఎంత మేనతత్ కొడుకయినా మొగుడు మొగుడే. అంత చదువుకునన్వాడు వాడి ఖరమ్ కాలిపోతే, పెళాళ్ం చేత 
ఉదోయ్గం చేయించుకుంటాడా? అందులో యీవిడ వేషాలు ఏమాతర్ం తెలిసి వచిచ్నా గడప దాటనిసాత్డా? అకక్డితో 
ఆగుతుంది మనోరమ నాటకం. అంతటితో కుదురుతుంది మనోరమ సంకటం. గాలిపడగలా సోలిపోడం నీటి నురగలా 
తేలిపోడం ఇంకెనాన్ళుళ్? అనీన్ చపప్గా కుదిరి మొహం నిండా ముసుగు వేసుకుని ఏ వంటింటోల్నో ఏ మండీ మండని 
కరర్ల పొయియ్ దగగ్రో ఏడుసూత్ంటే అపుప్డు చూడాలి ఆ మోహినీ అవతారం. ఆ ఒళుళ్ తెలియని కబులూ, ఆ నవువ్లూ 
బసుస్లో ఉనాన్ బసుస్ను మిచిన ఆ సీప్డూ,  ఇంకెనాన్ళుళ్? ఆవిడ రాజీనామా పతర్ం కాలేజీకి వచిచ్ననాడు తనకు 
పుటిట్నరోజని బొంకి వెంకటేశవ్రరావు ఘనంగా టీపారీట్ చేశాడు. 
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5 
ఆవిడ రిజైను చెయయ్డం ఖాయమే అని తెలిసిననాడు ఆ కాలేజీ విదాయ్రుధ్లలో సంచలనమే చెలరేగింది. 
"బంకిం చందర్ చటోపధాయ్య సంపుటీకరించిన 'బిబిధ పర్బంధ' ఆవిడే చెపాప్లి. గిరీశ చందర్ఘోస రచించిన 

'బుదద్దేవ చరిత'లో పదాయ్లు ఆవిడ నోటనే వినాలి. ఠాగూరు గీతాంజలి ఆవిడే బోధపరచాలి. పర్పంచ సాహితయ్ంలో పర్సిదద్ 
భాగమై కూచునన్ వంగ భాషా వాజమ్యం వనెన్ చినెన్లు ఆవిడే చాటాలి. మరీ ఓ లెకచ్రరు దగిగ్ర అవి ఆశించడం 
అనూహయ్ం. కనీసం యీ యేడాదయినా దీదీ కంటినూయ్ చెయయ్కపోతే మేం సట్ర్యికు చేసాత్ం" అని కాలేజీ యూనియన 
పెర్సిడెంటుదావ్రా పిర్నుస్పాలుకు కబురు వెళిళ్ంది. "ఆవిణిణ్ కాపురానికి వెళళ్నియయ్కుండా మీ గోల ఏమిటరార్? మీరు సైట్ర్క 
చేసేత్ రేపొదుద్నన్ ఆవిడ మొగుడొచిచ్ ఆకలి దపుప్లు మాని కాలేజీ గేటు దగగ్ర సతాయ్గర్హం పార్రంభించగలడు" 
అనాన్డాయన నవువ్తూ. కురార్ళళ్ను సమాధానపరచి పంపే సరికి అతని తల పార్ణం తోకకి వచిచ్ంది.  

ఇక 'సెండాఫ'నాడు ఎంత హడావుడి జరిగిందో  చెపప్లేం. పిలల్లందరూ పెర్జంటల్తో ఆమెను ఉకిక్రి బికిక్రి 
చేశారు. ఆ సాయంకాలం ఆవిడ వెళిళ్పోతుందని తెలిసి సాయంకాలం అవుతునన్ది కొదీద్ పిలల్ల మొహాలమీద మరింత 
సప్సట్ంగా విచార రేఖలు కనుపింపజొచాచ్యి. ఒకరిదద్రు ఉండబటట్లేక ఏడేచ్శారు కూడాను. 

"మనవాళళ్ పెళిళ్ళళ్లో అపప్గింతలంటూ ఒక తంతు పెడతారు. దానోల్ ఉనన్ సిప్రిట ఏమిటో ఇవాళ తెలుసోత్ంది" 
అనాన్డు భాసక్రమూరిత్. ఫేర వెల పారీట్, ఫోటో, టీ పారీట్ అనీన్ అయిపోయాక మనోరమ భరత్ను తీసుకు వచిచ్ 
వెంకటేశవ్రార్వుతో అంది. 

"మా పెళిళ్కి మీరొకక్రే రాలేదు. నేనెంత డిసపాప్యింట అయానో తెలుసా? వీరేనండీ నేను చెపుతూ వచాచ్నే 
ఎకనమికస్ లెకచ్రరు. ఈ కొదిద్ నెలలోల్నే పిలల్ల దగిగ్ర చాలా బాగా చెబుతారని పేరు గడించారు. రోజూ మా కో టార్వెలరు. 
ఎటొచీచ్ కొంచెం మితభాషిగాని మనిషి చాలా మంచివారు. కదుటండీ, రావుజీ, మిమమ్లేన్" 

రావుకి ముచెచ్మటలు పోశాయి. లోలోపల గొణుకుక్నాన్డు. 
"ఉదద్రించావుగాని వెళుళ్ కావాలంటే వందమంది ఎక సాట్ర్ల చేత అపప్గింత పాట పాడిసాత్ను. ఈ కాలేజీనీ, ఈ 

పరిసరాలీన్ ఇంతవరకు నువువ్ పావనం చేసింది చాలు. ఇక వెళుళ్ చిటిట్తలీల్" 
మరాన్డు వెంకటేశవ్రార్వు చాలా హుషారుగా వునాన్డు. ఆవాళ బసుస్లో ఎపప్టాల్ మనోరమ లేదు. "ఇపప్టికి 

భగవంతుడి దయవలల్ ఈ శని వదిలింది. నిజంగా యింత తవ్రలో యీ పీడ పోతుందనుకోలేదు. ఎపుప్డో ఋషులు రాసి 
పెటేట్శారు. ఆడది తిరిగీ, మగాడు తిరకాక్ చెడకూడదనాన్రు. అబల అనాన్రు, చపల అనాన్రు. అనుక్షణం ఒకరి రక్షణలో 
ఉండాలనాన్రు. ఇలాగే గదెద్నెకక్మనాన్రా, బలల్గుదిద్ చెపప్మనాన్రా? పర్తీ ఆడదానికి ఎంత రాసిపెటిట్ ఉండాలో మనోరమకీ 
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అంతే జరగాలి, అంతే జరిగింది కూడాను"  రావుకి తన ఆనందం ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలనిపించింది. భాసక్రమూరిత్ 
మొహం ఎతిత్ చూశాడు. అనీన్ కోలోప్యినటుట్ంది అది.  

"ఇనాన్ళూళ్ ఈ బసుస్లో నేనే పర్యాణం చేశానా అనిపిసోత్ంది. ఒకక్ రోజుకే ఇంత బోరింగుగా ఉంటే యింక 
ముందు ముందెలాగో" 

మోహన కూడా ఆ పకక్ సీటోల్నే ఉనాన్డు. ఆఖరికి అతను కూడా అనాన్డు. 
"మనో దీదీ ఉండేది కాబటిట్ మనకేం తెలిసేది కాదు. ఇక ఈ ఇంజను హోరూ, ఈ బేర్కుల చపుప్డూ కండకట్రు 

కేకలూ యివి తపప్ మనకి మరొకటి వినపడవు. ఈ దిన దిన గండం ఇక మనవలల్ కాదు. కాలేజీ దరిదాపులోల్నే ఒక రూం 
చూడండి భాసక్రమూరిత్ గారూ, అకక్డే మనం పడి ఉందాం." 

రావు ఖాళీగా ఉన వెనక సీటోల్కి వెళిళ్పోయాడు. అకక్డే కూచుని దీరఘ్ంగా ఆలోచించాడు. తరావ్త వారం 
పదిరోజులు చాలా చోటల్ కూరుచ్ని దీరఘ్ంగా ఆలోచించాడు. మనోరమ నిజంగా వెళిళ్పోయింది. అకక్డే ఉంటే మనోరమ 
ఒకక్ చోటే ఉండేది. ఆమె వెళిళ్పోయాక ఎకక్డ చూసినా మనోరమే. 

ఆవాళ కాల్సులో కూచునాన్ పాఠం చెపప్క వెంకటేశవ్రార్వు సూట్డెంటుస్కి ఏదో వరిక్చిచ్ ఎపప్టాల్ దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ 
కూచునాన్డు. లెకచ్ర హాలు గేటు దగిగ్ర బంటోర్తు ఉనాన్డు. వాడి మొహం చూసేత్ ఏమంటునన్టుట్ ఉంది? "కషట్ం సుఖం 
తెలిసిన తలిల్ వెడుతూ వెడుతూ పదిరూపాయల నోటు చేతిలో పెటిట్ంది. వెయేయ్ళుళ్ వరిధ్లాల్లి" కిటికీలోంచి దూరంగా చూసేత్ 
పిర్నుస్పాలు కనిపించాడు. అవాళ సాట్ప కామన రూంలో ఏమనాన్డు? 

 "నా సరీవ్సులో ఎందరో లెకచ్రరుస్ని చూశాను. ఇంత బాధయ్తాయుతంగా పని చేసిన వయ్కిత్ని ఎకక్డా చూళేళ్దు. 
ఇంత కొదిద్కాలంలోనే ఈ కాలేజీలో పర్తి అంగుళానికి ఆతీమ్యురాలైపోయింది. ఆమెను ఒక క్షణం మరచినా మనం 
మనుషులమే కాము" 

దూరంగా హెడ కల్రుక్ ఎకక్డికో హడావిడిగా వెడుతూండడం కనిపించింది. వాణిణ్ చూసూత్ంటే మొదటున్ంచీ 
మంట. లేకపోతే అవాళ కురార్ళళ్ దగిగ్ర ఆవిణిణ్ వెనకేసుకొసూత్ ఏమిటి కూశాడు? 

"మీరింకా యింకా ఆవిణిణ్ యికక్డ వుండిపొమమ్ని బలవంత పెటట్డం బాగులేదబాబ్యిలూ. ఇంతగా 
అభిమానించిన యిందరు పిలల్లిన్ ఒకక్సారి వదిలిపెటిట్ వెళళ్యిందా? దానికి ఆ తలిల్ ఎంత కుమిలి పోతోందో మీకేం 
తెలుసు? కానీ అంతా అలా వచిచ్ంది. ఈవిడ అతత్గారికి కీళళ్ వాతంతో ఒకక్సారి రెండు కాళూళ్ పడిపోయాయి. కళుళ్ 
కూడా సరిగా కనబడవు. నితయ్ం ఎవరో మనిషి ఆసరా కావాలిట. ఏం చెయయ్మంటారు చెపప్ండి. ఆవిడకి ఏది ముఖయ్ం?" 

"అసత్మానూ నవేవ్దానికీ, తేలికయిన విలువగలదానికీ ముఖయ్మూ, అముఖయ్మూ అంటూ ఏముంటాయి? అంతా 
నాటకం" అనుకునాన్డు రావు. దానికి వచిచ్ంది ఒకటే ఒకటి మోసం మాయ. లేకపోతే ఇంతమందిని ఒకక్సారి 
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సమోమ్హితులిన్ చెయయ్గలదా? వెంకటేశవ్రార్వు విదాయ్రుధ్లందరీన్ ఒకక్సారి తేరిపార చూశాడు. ఆ వెనక బెంచీవాళుళ్ తన 
గురించి చెపుప్కుని నవివ్నటల్యింది. మనోరమ పర్వరత్న మంచిదికాదని తాను చూచాయిగా ఆ మధయ్ అనబోతే కొటిట్నంత 
పని చేసిన రౌడీ వెధవలు వాళేళ్కదూ. పటాన్నికి వెళిళ్ సేట్షను దాకా ఆ దంపతులిన్ దిగబెటిట్ వచిచ్న దౌరాభ్గుయ్లేకదూ యీ 
ముందు బెంచీ వాళూళ్. 

లాభం లేదు, మనోరమ కలుషితం చేసి పారేసిన ఆ సంసథ్లో తనకిక సాథ్నం లేదు. ఈ కరువు, కాటకాలు 
ఎందుచేత ఏరప్డుతునాన్యో దీనిన్ ఎందుకు కలికాలమంటారో రావుకి ఒకక్సారిగా అరధ్మయింది. లెకచ్రు కాల్సులోంచి 
పిర్నస్ పాలు రూంలోకి  ఒక అంగలో వెళిళ్ రిజిగేన్షను దాఖలు చేశాడు. ఏవో లేనిపోని కారణాలు జతచేసి, పిర్నుస్పాలు 
అనాన్డు. 

"లాభంలేదు. మిమమ్లిన్లా మధయ్లో రిలీవ చెయయ్లేము" 
"మనోరమగారిన్ ఎలా రిలీవ చేశారు?" 
"అది అడగడానికి మీకధికారం లేదు. కావాలంటే పైకి రాసుకోండి. ఒక మంత నోటీసయినా లేకుండా మిమమ్లిన్ 

వదలేల్ము" 
రావుకి పటుట్దల పెరిగింది. ఒక నెలజీతం కటిట్ అపప్టికపుప్డు రిలీవు చేయించుకునాన్డు. 'ముందూ వెనకా 

చూసుకోకుండా సతాస్ంపర్దాయాలేల్ని యిలాంటి సంసథ్లోల్ దూరినందుకు యిదే పార్యశిచ్తత్ం. కానియియ్. పతివర్త అయిన 
భారాయ్, ధనికుడైన మామగారూ నాకునాన్రు. ఈ ముషిట్ జీతం ఒకటేనా నాకు ముఖయ్ం, మనశాశ్ంతిగాని." 

వెంకటేశవ్రార్వు యింటికి చేరేసరికి రంగ రైలోల్ ఉంది. ఆమె బదులుగా గూటోల్ చీటీ ఉంది. 
"బొతిత్గా పలకరిసేత్ కసిరికొటేట్ మీ వయ్వహారం ఈ వారం రోజులున్ంచి చూసుత్ంటే నేనూ ఓ మనిషిననిపించుకోడం 

ఎలాగో ఇవాళకి తెలిసింది. నానన్ ఆసిత్ రెండు మేడలూ అమేమ్సి నా పేర వేసేసి కాశీ వెళిళ్పోయాటట్. ఇవాళేకాయితాలూ, 
ఉతత్రమూ వచిచ్ంది. రకిష్ంచాడు. నేనూ, నా నగలూ, ఆ ఆసీత్ కేష్మం. ఇంక నా ఏడుపు నాదే అనుకుంటే నాకు మరింత 
కేష్మం. నాతో మీ సంబంధం తెగిపోయందని యిందు మూలంగా తెలీయజేసుత్నాన్ను గనక మీరు మరో పెళిళ్ 
చేసుకోవచుచ్. ఇంటోల్ కనిపెటుట్కుని వుంటుంది కనక మోకాళళ్వరకు తెగిన వనితనెవతెనైన పెండాల్డిన  బాగుండునని నా 
సలహా."  
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