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పెళిళ్ మురళినీ, శాంతనీ ఇదద్రీన్ మారిచ్ంది. శాంత బలంగా, నిండుగా ఇదివరకటికంటే అందంగా కనిపించింది. 
సతరీకి సతీతవ్ం పర్సాదించిన సమగర్త ఏమో అది. జీవితమంటే ఎంతో తెలిసినదానిలాగా గడుసుగా ఉంది. మురళీ మరీ 
సనన్ంగా రివటలాగా తయారయాడు. అరిగి నాణెంలాగా ఉనాన్డు. ఇదివరకునన్ అందం, అమాయకతవ్ం కనిపించలేదు. 
వాటి సాథ్నే అనుభవం నేరిప్న ధీమా, జీవిత రహసాయ్లిన్ గర్హించిన తృపీత్ ముఖంలో కనిపించాయి 

అలుల్డికోసం మంచి గాల్సోక్ పంచెలు తెపిప్ంచాడు మాధవరావు. పనిలో పనిగా తనకూ రెండు తెచుచ్కునాన్డు. 
కొతత్ బటట్లోల్ ఇదద్రూ కొతత్యింటి అలుల్ళళ్లాగే కనిపించారు. పండుగనాడు మామగారిచిచ్న పంచెలో నిటారుగా 
కనిపించాడు మురళి. 

తండిర్ ఇదివరకటికంటే ఆరోగయ్ంగా, సంతోషంగా ఉండడానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది శాంత. అతని పెటెట్లో 
రెండు మూడు రకాల సెంటుల్ కనిపించాయి. రెండు కొతత్ పెదాద్పురం సిలుక్ లాలీచ్లు దండానికి ఉనాన్యి. అమలాపురం 
చెపుప్లు పువువ్లు అలిల్నవి రెండు జతలు తెపిప్ంచి  ఉంచాడు. నవివ్తే, ఇపుప్డు బంగారం పనున్ తళతళమంటుంది. 

"నానన్గారిలో మారుప్కు కారణం నీకు తెలుసా?" అనడిగింది మాటల సందరభ్ంలో శాంత సీతని. 
సీత నవివ్ "తెలుసు" అంది. 
"ఏమిటి?" 
"నీకు పెళళ్యిపోయిందని." 
ఆ కారణం అంత తృపిత్ కలిగించలేదు శాంతకి. ఎందుకంటే తన పెళిళ్కోసం ఎపుప్డూ ఎకుక్వ బాధపడలేదు 

తండిర్. కనీసం పడినటుట్ కనిపించనూ లేదు. అదొక బాధయ్తలాగా పెళిళ్చేసి చేతులు కడుకుక్నాన్డు. అసలు కారణం 
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ఏమిటో ఆవిడకి ఎంతకీ అరధ్ం కాలేదు. అయినా తండిర్ పదికాలాల పాటు బాగుంటే తనకీ సంవతస్రానికోసారి గురుత్ 
చేసుకోవడానికైనా పుటిట్లుల్ ఉంటుందనుకుంది. 

సీత తలంటి పోసుకుని భుజం మీద జుటుట్ తిపుప్కుని ఆరబెటుట్కుంటునన్ సమయంలో కొతత్ పెళిళ్కొడుకులాగా 
బంగారు జరీకండువా కపుప్కుని వచాచ్డు మాధవరావు. చేతిలో కాగితం పొటాల్ం ఉంది. 

పసుపు పచచ్గా మెరుసుత్నన్ ముఖానిన్ వెలిగించిన ఎరర్టి బొటుట్ను చూసూత్ క్షణకాలం ముగుధ్డయి 
నిలబడిపోయాడు. 

"ఏమిటి మామయాయ్?" అంటే 
"నలల్ కలువలాగా ఉనాన్వమామ్ నువువ్. ఒకరు కాదు ఇదద్రు కురార్ళుళ్ నినెన్లా మరచిపోయి దూరంగా పోగలిగారా 

అని ఆశచ్రయ్ం నాకు" అనాన్డు. 
సిగుగ్పడి ఎండ వెలుగులోకి నడిచింది సీత. తలిల్తో మాటాల్డడానికి అతను లోపలికి వచాచ్డనుకుంది. కాని తనకి 

రహసయ్ం చెపుత్నన్ంత సమీపంలో 'సీతా ' అని పిలిచేసరికి తుళిళ్పడింది. 
"నువేవ్మీ అనుకోకపోతే నాదొక చినన్ కోరిక" అనాన్డు.  
ఏమిటని అడిగే వయ్వధి కూడా ఇవవ్లేదతను. "నువీవ్ చీర కటుట్కోవాలమామ్" ఆమె దిగార్భ్ంతురాలయి చూసేత్ 

"కనీసం నా సంతోషానికి" అనాన్డు. 
"నాకెందుకు మామయాయ్ ? నాకిపుప్డేం వదుద్" అంది సీత తొందరగా. 
వరధ్నమమ్ ఇంటోల్ంచి వసారాలోకి వసూత్ మాధవరావుని చూసి ఆగింది.  
"ఏం అనన్యాయ్, పొదుద్టే వచాచ్వు?" అంటూ. 
"ఏం లేదమామ్? నీ తోబుటుట్వు వుంటే ఇలాంటి కోరిక కోరేవాడా కాదా చెపుప్. సీతకి చీర పెటాట్లనిపించింది. 

తెచాచ్ను. వదద్ంటుంది చూడు. పండగపూట నలుగురిలో నవువ్తూ తిరిగితే నాకూ ఆనందం." 
అతని ఆపాయ్యతకీ, పేర్మకీ కళళ్నీళుళ్ వచాచ్యి వరధ్నమమ్కి. నిజమే. ఆమెకి తోబుటుట్వులు లేరు. కాని ఉంటే 

ఇంత పేర్మాభిమానాలు చూసేవారు కారా? 
"తీసుకో అమామ్, ఆయన మనకి ఆతీమ్యుల కనాన్ ఎకుక్వ. అకక్డ ఉంచండనన్యాయ్. అదే కటుట్కుంటుంది" అంది. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe] 2023 

   3 
fH¨¥n<j −¥cQL¸  

బలల్మీద ఉంచుతూ, జుతుత్ ఆరబోసుకుంటునన్ సీతతో అనాన్డు "కటుట్కుని నా కళళ్బడాలమామ్య. మరచిపోకు" 
అంటూ బయటికి నడిచాడు. 

అతని పేర్మకు సీత కూడా చలించిపోయింది. తనకి గురుత్నన్ంతలో ఇంత ఆదరానిన్ ఎవరూ ఈ మధయ్ చూపలేదు 
తమ మీద. చీర రెండు చేతులోల్కి తీసుకుంది. పెదద్ ఆడంబరంగా లేకుండా నలల్టి రంగు మీద తెలల్టి చుకక్ల చీర. 
నవువ్కుంది. 

అతనికి ఎంపిక కూడా తెలీదు. తన నలల్టి శరీరం మీద ఈ చీర, నలల్టి ఆకాశం మీద చుకక్ల పందిరిలాగా 
ఉంటుంది. 

PPP 
మనసుస్ ఆనందంగా ఉనన్పుప్డు, ఆనందం కరువైన క్షణాల జాఞ్పకాలు వెంట తరుముతాయి. సుఖానికి గానీ, 

కషాట్లకి గాని వీగిపోకుండా సమాభార్నిన్ కాపాడే తార్సు మనసుస్. 
కొతత్చీర కటుట్కుని సంధయ్ వాకిటోల్ మంచం మీద కూరుచ్ంది. ఒకటి రెండుసారుల్ కూతురిన్ పిలిచి, 

పలకక్పోయేసరికి బయటికి వచిచ్ంది. లైటు వేసుకోకుండా చీకటోల్ కూరుచ్నన్ కూతురిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. లైటు వేసేత్ 
కళళ్నీళుళ్ ధారాపాతంగా కురుసుత్నాన్యి సీతకి. 

"సీతా" అంటే తుళిళ్పడి కళుళ్ తుడుచుకుంది. 
"ఏం అమామ్?" అని లేచి నిలబడింది. 
ఇలాంటి సమయాలోల్ ఒంటరి తనం భయానిన్ మరింత రెచచ్గొడుతుంది. ఆ విషయానిన్ గర్హించింది వరధ్నమమ్. 
"ఒకక్సారి శాంత వాళిళ్ంటికి వెళిళ్రామామ్. మామయయ్ ఈ చీరతో నినున్ చూసాత్ననాన్డు. నమసాక్రం చేసి రా" 

అంది. 
మరోమాట చెపప్కుండా బయలుదేరింది సీత. 
చీకటి దురామ్రుగ్డి దురాలోచనలాగా పర్పంచమంతా అలుల్కుపోయింది. నలల్ని ఆకాశం మీద చుకక్లు భూమి మీద 

పర్తిఫలించినటుట్గా ఉంది సీత. 
సీత గొంతు వినేసరికి కాఫీ పెటుట్కుంటునన్వాడలాల్ వాకిటోల్కి వచాచ్డు మాధవరావు. 
"రా అమామ్ - రా, రా - రోజంతా వసాత్వని ఎదురుచూశాను. ఉండు, మిఠాయి తెసాత్ను" అని లోపలికి వెళాళ్డు. 

మిఠాయి పళెళ్ంతో వచిచ్న మాధవరావు కాళళ్కి వంగి నమసాక్రం చేసింది. 
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"ఇదేమిటమామ్, మనమధయ్ ఈ మరాయ్దలేమిటి? లే" అని రెండు భుజాలు పటుట్కుని లేవనెతాత్డు.  
భకిత్తో వినమర్మైన ఆమె ముఖానీన్, కళళ్నీ దిగర్భ్మతో అలానే చూసుత్నన్ అతని దృషిట్ని తపిప్ంచుకునే ఉదేద్శంతో 

"శాంత ఏది మామయాయ్?" అంది సీత భుజం  వదిలించుకుంటూ. 
"పండగ కదు? తీరికగా ఇదద్రూ సినిమాకు బయలుదేరారు. వాళళ్ వెనుక గిరిజ కూడా పడింది. కాఫీ 

పెటుట్కోవడం, వంట చెయయ్డం నా నెతిత్న పడేసి అంతా వెళాళ్రు" నవావ్డు. 
"ఆ చేతికి కటేట్మిటి?" 
"పొయియ్ వెలిగించబోయి చెయియ్ కాలుచ్కునాన్ను." 
జాలేసింది సీతకి. 
"నేను చేసి పెడతాలే మావయాయ్" అని లేచింది. 
"బాగుందమామ్. ఇంటికొచిచ్న అతిధి చేత వంట చేయించడమా? నువువ్ మిఠాయి తింటూ ఉండు. కాఫీ చేసి 

తెసాత్ను" అనాన్డు. 
 కానీ కూచోలేదు సీత. అతని వెనుకనే వంట ఇంటోల్కి వచిచ్ంది. ఒకక్రైనా సరిగాగ్ తిరగడానికి వీలులేని ఆ గదిలో 

తంటాలు పడుతునాన్డు మాధవరావు. 
"నువువ్ లే మావయాయ్ నేను చూసాత్ను" అంది. 
ఇంక కాదనలేదు. కాఫీ పని సీతకి అపప్చెపిప్ బయటికి వచేచ్శాడు. 
ఉనన్టుట్ండి సెంటువాసన ఇలల్ంతా గుపుప్మంది. గదిలో మాధవరావు ఏదో పాట గొణుగుతునాన్డు. 
"నాకు కాఫీలో చకెక్ర తకుక్వ వెయియ్ సీతా" అని కేక పెటాట్డు. 
పెదాద్పురం పటుట్ గదిలో రెపరెపలాడింది. 
పొయియ్ మీద బియయ్ం పడేసి సీత కాఫీ తెచేచ్సరికి మాధవరావు కొతత్బటట్లు వేసుకుని ఉనాన్డు. 
"ఉదయం నుంచి బటట్లు తొడిగి చూసుకోలేదమామ్! చూడు, కురార్ళళ్కి కుటిట్నటుట్ షోకు చేశాడు ఈ దరీజ్వాడు" అని 

నవావ్డు.  
అతనిన్ చూసి విసిమ్తురాలయింది సీత. 
వంటగదిలో పచిచ్పులల్ల పొగకి సీత కళుళ్ జోయ్తులాల్గా అయాయి. ఎంత తుడుచుకునాన్ కళళ్నీళుళ్ ఆగలేదు. 

అసలే పెదద్ కళుళ్ తడిలో మరీ నిండుగా, ఎరర్గా కనిపించాయి. ఆమెను చూడగానే అతని నవువ్ మాయమైంది. 
"ఏమైంది సీతా, ఏమైంది?" అని దగగ్రకు వచాచ్డు. 
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"ఏం లేదు మామయాయ్" అంటూ కారణం చెపప్బోయింది. కానీ అపప్టికే ఆమె చేతిలో కాఫీ గాల్సు అందుకుని 
బలల్మీద పెటాట్డు. 

"బాధపడకు సీతా, ఎందుకు కళళ్నీళుళ్ కారుసుత్నాన్వో నాకు తెలుసు. అలాంటి సంతోషకరమైన సమయంలో నీతో 
కలిసి తిరిగిన సేన్హితురాలు సంతోషంగా ఉండడం చూసేత్ నీకు అలాగే ఉండాలనిపిసుత్ంది. నాకు తెలుసు" 

తను ఈరష్య్ పడుతునన్దని అతను పరోక్షంగా చేసే ఓదారుప్ ఆమెకి ఉదాసీనత కలిగించింది.  
"లేదు మావయాయ్ అదేం కాదు" అంది. కాని అతనెన్లా వొపిప్ంచాలో అరధ్ం కాలేదు.  
"నేను దాని గురించి ఆలోచించడం లేదు" అని ఏమేమో చెపప్బోయింది. ఆ నిసస్హాయతలో నిజంగానే కళళ్నీళుళ్ 

తిరిగాయి. 
"నేనరధ్ం చేసుకోగలను సీతా" అంటూ దగగ్రకి వచిచ్ భుజం చూటూట్ చేయివేసి కళళ్నీళుళ్ కండువాతో తుడిచాడు. 

కండువాకి ఉనన్ సెంటు అంతా ముఖానికి అంటుకుంది. సువాసన తపిప్ంచుకోలేని జాఞ్పకంలాగా శరీరానిన్ చుటేట్సోత్ంది. 
"పాత అనుభవాలు గురుత్కొసుత్నాన్యా?" 

తెలల్బోయి అతనిన్ చూసింది. 
దయగా, ఆదరంగా నవావ్డు మాధవరావు. భుజం మీద అతని చెయియ్వణుకుతుంది. సీత ఆ చేతులని మెలల్గా 

తపిప్ంచుకోబోయింది. ఆ పలకరింతకి గుండె గొంతులో కదిలింది. దుఃఖం తెరలాగా వచిచ్ంది. 
"అనవసరంగా జీవితానిన్ నషట్పెటుట్కునాన్వు సీతా, మరేం బాధపడకు. నేనునాన్ను" అంటునాన్డు. 
అవసరంలేని ఓదారుప్ కలిగించే బాధ ఉపశమనం కలిగించదు.  తనకి ఆ ఓదారుప్ అవసరం లేదని చెపేప్ వయ్వధి 

కూడా ఇవవ్డం లేదు మాధవరావు. ఇటు చూడబోతే సీతని మెలల్గా తనవేపు తిపుప్కుంటునాన్డు. పెదాద్పురం సిలక్ 
చెమటతో తడిసింది. ఆమె కనీన్రు అతని గుండెకు తగిలి దానిన్ కరిగించలేకపోయింది. తనకిపుప్డు కనీన్రు రావడంలేదు.  

కానీ "వదద్మామ్, కనీన్రు వదుద్, నేను చూడలేను" అని తనని చుటేట్సుత్నాన్డు. ఆ వయసుస్లోనూ అతని బలానిన్ 
ఎదిరించలేకపోతోంది సీత.  

"మావయాయ్" అనబోయింది దిగార్భ్ంతురాలయి. 
కాని ఆమెని మాటాల్డనివవ్లేదు. "నువేవ్ం చెపప్కు. నాకంతా తెలుసు" అని రహసయ్ంగా చెవిలో అనాన్డు. తన వీపు 

మీద అతని చేతులు బిగుసుకుంటునాన్యి. ఆ తొందరలో జడ అతని చేతిని పగపటిట్న తార్చుపాములాగా మెలిక 
వేసుకుంది. చెయియ్ విదిలించుకోబోతే, సీత తపిప్ంచుకుని కుపప్లా కూలబడిపోయింది దుఃఖంతో. 

"ఏమిటీ మావయాయ్ ఇది? ఛీ,ఛీ నువువ్ మా పటల్ చూపిన పేర్మంతా ఇందుకేనా?" అంది. 
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అసలు ఆ విషయమే మాటాల్డడం లేదు మాధవరావు. "ఏడవకు సీతా, నాకామాతర్ం కృతజఞ్త చూపలేవా? నీకేం 
భయంలేదు." 

అతని మీద ఎకక్డలేని జుగుపాస్ పుటుట్కొచిచ్ంది. ఒకక్ మాటయినా అనకుండా, లేచి విసురుగా వీధి గుమమ్ం వేపు 
పోబోయింది. అలా జరుగుతుందని తెలుసులాగుంది. మాధవరావు ఆ క్షణంలో అకక్డే వునాన్డు. ఆ విసురులో అతని 
చేతులొల్ఖే జారింది మళీళ్. 

"ననున్ పోనీ" అంది. 
"ఇనాన్ళూళ్ మీకు చేసుత్నన్ సహాయం ఎందుకో ఊహించలేవా సీతా, నీకిదేం కొతాత్? నీకేం బయం లేదు" మలీళ్ 

చుటూట్ చేతులు బిగించాడు. మెడమీద చెయియ్ బిగుసుకుంటోంది. మెడకి చెమట పటిట్ చెయియ్ జారింది. గింజుకుంది. 
జాకెటుట్ మీదికి చెయియ్పోయింది. తోక తొకిక్న తార్చయింది. బలంగా చేతిని కొరికింది. 

ఆ ఉదేర్కంలో అది గాయమనిపించలేదు మాధవరావుకి. ఆమె కొరికిన చోట చపప్రించాడు.  
"నా రకత్ం కూడా చపప్గానే ఉంటుంది సీతా. కోరికలకి వయసుస్తో సంబంధం లేదు. ఇందుకు నేనేమీ 

అనుకోనులే. రా" 
విసురుగా అతని చేతులోల్ంచి తపిప్ంచుకోబోతే అతను కొనిచిచ్న తెలల్చుకక్ల నలల్చీర అతని చేతులోల్నే చిరిగింది. 
భయంతో, దైనయ్తతో, పగతో అతనిన్ చూసూత్ సథ్ంభానికి చేరబడిపోయింది సీత. 
ఆ చూపుకి అరధ్ం తెలిసింది మాధవరావుకి. "నువువ్ ననేన్ం చెయయ్లేవు సీతా. నువీవ్ విషయం నలుగురికి చెపిప్నా 

ఎవరూ నమమ్రు. నేను ఎంత మంచివాడినో మీ ఆఫీసులో గుమాసాత్లు చెపుతారు. మీ మేనేజరు గురాన్ధం చెపుతాడు. మీ 
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ చెపుతారు. అంతెందుకు? మీ అమమ్ చెపుతుంది. నా మంచికి ఇనిన్ నెలల రుజువుంది. మరి నీ చరితర్కీ 
చాలా నెలల రుజువుంది." 

నిరాఘ్మంతపోయింది సీత.  
"ఇందుకేనా ఇనాన్ళూళ్ మాకు తోడై నిలిచింది? నలుగురికీ మంచివాడిలా కనిపించింది" 
ఇనాన్ళళ్కి పిడికిలి విపిప్ రహసయ్ం బటట్బయలు చేసినవాడిలాగా గరవ్ంగా నవావ్డు. 
"అది నువువ్ అనుకోడంలో ఉంటుంది. మిమమ్లిన్ చూసి జాలిపడి సహకరించానని ఎందుకనుకోకూడదు?" 
నిసస్హాయతతో భోరుమని ఏడవాలనిపించింది సీతకి. కళుళ్ ధారాపాతంగా కురవడం పార్రంభించాయి. మలీళ్ 

జాలి, దయ అతనిన్ ఆవరించుకునాన్యి. 
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"ఛఛ! ఏడవకు సీతా, ఏడిసేత్ నేను భరించలేను. ఊరుకో, అతా మంచే జరుగుతుంది" అని మళీళ్ దగగ్రకి వచిచ్ 
తలని గుండెకి పొదుపుకునాన్డు. అందులో కొనిన్ మాటలే వినిపించాయి సీతకి. దయకీ, జాలికీ ఇంకా అరధ్ం తెలీని సీత 
అతని చేతులోల్ ఒరిగిపోయింది. 

ఇకక్డ ఏభై ఏళళ్ ఆకలి తీరుచ్కుంటునన్ మాధవరావుకి లోపల పొయియ్ మీద మాడి బొగుగ్లవుతునన్ అనన్ం మీద 
దృషేట్లేకపోయింది. 

26 
ఒకే ఒకక్ సాయంకాలం - 
ఒకక్ సాయంకాలపు నిశశ్బద్ంలో జరిగిన ఒకే ఒకక్ సంఘటన ఈ పర్పంచానేన్మీ మారచ్లేదు. 
మరాన్డూ మామూలుగానే తెలల్వారింది, సీత జీవితంలాగే. 
ఆమెకు మాధవరావు మీద కోపం, అసహయ్ం కలగలేదు. తన మీద తనకే అసహయ్ం కలిగింది. వాడిపోయిన పువువ్ 

కనిపిసేత్ పకక్కి తోసెయయ్క చేసేదేముంది, తలమీద పెటుట్కోలేదని కోపం ఎందుకు? 
అపుప్డామెకి తెలిసి వచిచ్ంది. మృతుయ్వు ఎంత విలువైన వరమో. అది అందరికీ పర్సాదితం కాదు. లోకంలో 

మృతుయ్వు ఆహావ్నించేవాళళ్ంతా దానిన్ అపారధ్ం చేసుకుంటారు. మృతుయ్వుని ఆహావ్నించేవాళళ్ని అది ఆపారధ్ం 
చేసుకుంటుంది. 

"ఏమే అలా వునాన్వు?" అని అడిగింది వరధ్నమమ్ చెదిరిన జుటుట్, పీకుక్పోయిన కళళ్తో ఆలసయ్ంగా నిదర్లేచిన 
సీతని. 

"నేనిక ఎపుప్డూ ఇలాగే ఉంటాను" అంది సీత పరాకుగా. ఆమె తరచు చెపేప్ వేదాంతంలో ఇది ఒక భాగమేనని 
తలిల్ ఆ మాటని సరిపెటుట్కుంది. 

శాంత నవువ్తూ వచిచ్ "నినన్ ఇంటికి వచిచ్ అనన్ం వండిపెటాట్వటగా? మా నానన్ వండిన వంట చూశాను. అనన్ం 
మాడీ బొగుగ్ అయింది" అంది. 

"అవును, ఆయన ఆకలి తీరింది" అనుకుని నవువ్కుంది సీత. 
"మీ నానన్ చేసిన సహాయానికి ఎంత చేసేత్ ఋణం తీరుతుందమామ్. మా చరమ్ం వొలిచి చెపుప్లు కుటిట్ంచి ఇవావ్లి" 

అంది వరధ్నమమ్. 
ఇక అకక్డ కూచోలేక లేచిపోయింది సీత. సాయంతర్మవుతునన్ కొదీద్ మరీ సావ్సథ్య్ం లేకుండా పోయింది. పర్తీ 

సాయంకాలం భయంకరమైనదిగా కనిపించేటంత పీడకల అయిపోయింది కిర్తం రోజు సంఘటన. 
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లోపభూయిషట్మైన పర్పంచంలో పాపభూయిషట్మైన బర్తుకు బర్తికే పార్ణికి లోపరహితుడు, పరమపావనుడూ 
అయిన భగవంతుడొకడునాన్డనన్ ఆలోచన చాలా ఆనందానిన్సుత్ందేమో. 

సవ్చచ్ంగా, పర్శాంతంగా చిరునవువ్ నవివ్ పలకరించే రాధ గురుత్కొచిచ్ంది సీతకి. ఆమె సమక్షంలో మనసాత్పానిన్ 
కొంతవరకూ మరిచిపోగలదనిపించింది. అనిపించడమే తడవుగా గురాన్ధం ఇంటికి బయలుదేరింది. 

ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. ఇంటిముందు కారులేదు. గురాన్ధం భారయ్ను తీసుకుని ఎకక్డికయినా వెళాళ్డేమో? 
తిరిగి వెళిళ్పోదామా అనుకుంది. అయినా ఒకక్సారి కనుకుక్ని పోవడంలో తపుప్లేదు. 

ముందు హాలోల్నే కనిపించాడు గురాన్ధం. కురీచ్లో కూరుచ్ని మరొక కురీచ్ మీద కాళుళ్ పెటుట్కునాన్డు. అతని 
కాళళ్మీద అబాబ్యి నిదర్పోతునాన్డు. అతనిన్ చూడగానే నిశేచ్షుట్రాలయింది సీత. జుటుట్ చిందరవందరై ఉంది.  టై వదులై 
జారింది. కాలికి ఇంకా మేజోళుళ్ వునాన్యి. బూటుల్ నేలమీద పడివునాన్యి. ఎపుప్డూ అతను సిగరెటుల్ కాలచ్డం 
చూడలేదు. అలాంటిది నేలంతా కాలిచ్న సిగరెటుల్ పడివునాన్యి. రాతర్ంతా నిదర్పోయినటుట్ లేదు. ముఖం పీకుక్పోయి 
ఉంది. కళుళ్ ఎరర్గా వునాన్యి. తను లోపలికి వచేచ్సరికి కునుకు తీసుత్నాన్డు. తలుపు కదిలిన శబాద్నికి కళిళ్పాప్డు. అతనిన్ 
చూసి మొదట భయపడింది. ఒకక్మాటైనా అనకుండా గేటువేపు పరిగెతాత్లనిపించింది. కానీ చాలా తాపీగా, మెలల్గా 
పలకరించాడు. 

"రా సీతా! అపుప్డే నీకెలా తెలిసింది?" అంటూ. 
ఆమెకి పర్శన్ అరధ్ం కాలేదు. 
"ఏమిటి?" అంది ఆశచ్రయ్పోతూ. 
 అతనూ వింతగా ఆమె ముఖం చూశాడు. అబాబ్యిని ఎతుత్కుని సోఫాలో పడుకోపెటాట్డు. 
"నీకు తెలీదా? తెలల్వారుఝామున రాధ హాసిప్టలోల్ పోయింది" 
తలమీద పిడుగు పడినటట్యింది సీతకి. తన చెవులిన్ తానే నమమ్లేకపోయింది. 
"నిజంగా?" అంది. 
నవావ్డు - "అబదద్మని వీణిణ్ నమిమ్ంచాలని అపప్టున్ంచి పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఇందాకే నిదర్పోయాడు. రాతిర్ 

కడుపులో నొపప్ని బాధపడింది. వెంటనే హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్ను. బిడడ్ పొజిషన తపిప్ందట, వెంటనే ఆపరేట 
చెయాయ్లనాన్రు. పురుడు సరిగాగ్ రాలేదు. తెలల్వారుఝామున పోయింది." 

ఏం చెపప్డానికీ, ఏం చెయయ్డానికీ తోచలేదు సీతకి. ఒకక్సారి రాధ ముఖం మనసుస్లో కదిలింది. తనకి 
తెలియకుండానే కళళ్నీళుళ్ తిరిగాయి. 

"ఇకక్డ ఉనాన్రేం మరి?" అంది ఎంతోసేపటికి. 
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"ఏం చెయయ్ను? ఆమె పకక్న కూచోలేకపోయాను. హాసిప్టల అధికారులకి ఫోన చేశాను. శవానిన్ తీసుకెళళ్డానికి 
ఇంకా అనుమతి రాలేదు" ఆగాడు. 

"నినన్ పదిగంటలవరకూ నాతో కబురుల్ చెపూత్నే ఉంది. ఇంకా ఆ మాటలు వింటునన్టేట్ ఉంది" అనాన్డు. 
వాళళ్ అనోయ్నయ్తని కళాళ్రా చూసింది సీత. ఈ కషట్ం అతని జీవితం మీద ఎలాంటి దెబబ్ తీసుత్ందో 

ఊహించలేకపోయింది ఆ క్షణంలో తన బాధ మరచిపోయింది "మీకింత కషట్ం వసుత్ందనుకోలేదు గురాన్ధంగారు. 
రాధగారు పోయారంటే నమమ్లేకుండా ఉనాన్ను." 

"నాకు కనీన్ళుళ్ రావడం లేదు సీతా, తలమీద పెదద్ దెబబ్ తగిలితే దిముమ్ ఎకిక్నటుట్గా ఉంది. పోవాలనిలేదు  లేదు. 
'డాకట్ర, మేలుకుని ఉండడానికి మందు ఇవవ్ండి ' అని అడిగాను. డాకట్ర నా బాధని కనిపెటిట్నటుట్నాన్డు. ఈ సిగరెటుట్ 
పాకెటుట్ నా జేబులో ఉంచాడు" అని కాలిన సిగరెటుట్ట్ పీకలిన్ చూపించాడు. 

చివరగా కాలిచ్న సిగరెటుట్ నేలమీద పొగ వదులుతోంది ఇంకా. బాధాతపత్ హృదయం వదిలిన నిటూట్రుప్లాగా 
ఉంది ఆ పొగ. 

PPP 
గురాన్ధం ఆ దుఃఖానిన్ తటుట్కునాన్డు. కొడుకు కోసం ఒక నరుస్ని పెటాట్డు. పదిహేనురోజులోల్ మళీళ్  

యథాపర్కారం ఆఫీసుకు వచేచ్శాడు. 
 అతనిన్ చూసి సీత విసిమ్తురాలయింది. అంత సథ్యిరయ్ం అంత తకుక్వ వయ్వధిలో ఎలా కూడదీసుకునాన్డా 

అనిపించింది ఆ మాటే సంశయించకుండా అడిగింది కూడా. 
"మేం మగవాళళ్ం. మేం వాడే మందులు మీరు వాడలేరు" అనాన్డు గురాన్ధం. 
మాధవరావు మాతర్ం ఇంటికి రావడం మానలేదు. ఆపాయ్యంగా పలకరించడమూ మానలేదు. అతని ముందు 

తనే ఒదుగుబాటుతో, సిగుగ్తో తనే ఏదో నేరం చేసినటుట్ తపిప్ంచుకు తిరగడం బాధాకరంగా కనిపించింది సీతకి. ఈ 
అంతరుయ్దాద్నిన్ తటుట్కోలేని పరిసిత్తికి వచిచ్ంది. ఒకరోజు తలిల్ ముందు బయటపడింది. 

"ఈ ఇంటోల్ మనం ఉండొదుద్. మరో ఇంటికి పోదాం." 
వరధ్నమమ్కి అరధ్ం కాలేదు.  
"ఇపుప్డేమొచిచ్ందే?' 
"నాకికక్డ బాగుండడం లేదు." 
"ఏం? మాధవరావుగరు మంచివారు. ఈ సహాయం మనకి మరో చోట దొరుకుతుందా" 
"అతను లేకపోతే మనం చచిచ్పోతామా?" 
"అదేమిటే అలా అంటావ?" 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              |òæãÁe] 2023 

   10 
fH¨¥n<j −¥cQL¸  

"ననిన్ంకేం అడకుక్. నేనికక్డుంటే బర్తకను." 
ఆవిడకి అరధ్ం కాలేదు. సీత మొదటున్ంచి చేసుత్నన్ తెలివితకుక్వ పనులోల్ ఇది ఒకటని సరిపెటుట్కుంది. సీత 

మొదటినంచీ చేసుత్నన్ తెలివి తకుక్వ పనులోల్ ఇదీ ఒకటని సరిపెటుట్కుంది. సరిపెటుట్కోక చేసేదేమీ లేదు. సీతకి నచచ్చెపేప్ 
శకిత్ ఆమెకి ఏనాడో పోయింది. అయితే ఆ రోజు చెడు నుండి ఆమెని మళిళ్ంచలేకపోయింది, ఈ రోజు మంచివేపు 
మొగిగ్ంచలేకపోతోంది అనుకుంది. అనుకుని ఇక మాటాల్డలేదు. 

ఈ విషయం విని మాధవరావు అనాన్డు "ఇపుప్డు ఇలుల్ మారే అవసరం ఏమొచిచ్ందమామ్, పదేళుళ్గా 
ఉంటునాన్రాయె. నేను అదెద్ అడిగానా?మీ ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డే ఇవవ్ండి. మీరు వెళిళ్పోతే మీలాంటి వాళుళ్ దొరుకుతారా?" 
అని అరధ్యుకత్ంగా అనాన్డు. 

"మీలాంటి 'మంచి 'వారికి చాలామందే దొరుకుతారు మామయయ్గారూ. లోకంలో మాలాంటి దురదృషట్వంతులకీ, 
మీలాంటివాళళ్కీ కొదవలేదు" అంది సీత. ఫెడీలుమని ముఖం మీద కొటిట్నటుట్. అతని ముఖం నలల్నయింది. మరి 
మాటాల్డలేదు. కానీ ఈ సంబంధం ఇంతతోనే తెగిపోయినందుకు బాధ కలిగింది. 

ఇంతలో ఎలా పుటిట్ందో, ఒక భయంకరమైన పుకారు ఆ వీధంతా వాయ్పించింది. అమామ్యిని ఎరగా పెటిట్ 
ముసలావిడ మాధవరావుని లోబరుచుకునన్దని, అతని చేత సమసత్ చాకిరీ చేయించుకుని తమ అవసరం తీరిపోగానే 
జారిపోతునాన్రని. ఒకరిదద్రు తెలిసినవాళుళ్ "అయితే ఇలుల్ ఖాళీ చేసుత్నాన్రటగా" అని అడిగారు. 

సీత సమాధానం చెపప్కముందే "అయినా దేవుడులాంటి ముసలాయన. మనకి మొహం మొతాత్లి కాని, 
ఎనాన్ళుళ్నాన్ కంటికి రెపప్లాగా కాపాడే మనిషి" అని వయ్ంగయ్ంగా అంటూ నవువ్కునాన్రు. ఇలాంటి మాటలు ఆనోటా ఈ 
నోటా పాకి వరధ్నమమ్కు కూడా తెలిసాయి. ఆ రాతర్ంతా తలీల్కూతుళిళ్దద్రూ ఏడుసూత్ కూరుచ్నాన్రు. 

ఈ పర్చారం ఎకక్డ పార్రంభమైందో సుళువుగా అరధ్మైంది సీతకి. ఇలుల్కూడా వదిలిపోయే పరిసిథ్తి వచాచ్క తన 
పర్యోజకతవ్ం బయటపడుతుందని భయపడి మాధవరావే మొదట నోరు చేసుకునాన్డు. కనీసం నలుగురి నోళళ్లోనైనా 
సీతతో పొతుత్ కుదిరినటుట్ తెలిసేటటుల్ తృపిత్పడాడ్డు. ఇలాంటి పర్పంచంలో, తపుప్ ఎవరిదైనా, మగాడికి అఖండ గౌరవం 
లభిసుత్ంది. సతరీదే షట్మంతా. 

"మగాడికి దూరంగాఉండకక్రాల్? అయినా దానికి బుదిద్లేకపోతే అతనేం చేసాత్డు?" అని ఒక తీరుప్ ఉండనే ఉంది. 
ఈ పర్చారం కూడా పార్రంభమయాక ఆ ఇంటోల్, ఆ వీధిలో ముళళ్మీద ఉనన్టట్నిపించింది సీతకి. చుటుట్పకక్ల 

ఇళళ్వాళుళ్ ఫలహారాలతోపాటు సీత కథ చెపిప్, ఆమెను చూపించి  కనువిందూ చేసి పంపుతునాన్రు 
చీమలు కరుసుత్నాన్ లేవడానికి శకిత్ చచిచ్పోయిన వానపాములాగా తలవొంచి వాళళ్ మధయ్ నుంచి నడిచిపోవడం 

నేరుచ్కుంది. 
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ఒకరోజు గురాన్ధం సీతని పలకరించాడు. "రోజూ చూసుత్నాన్ను. అలా ఉనాన్వేం? ఆరోగయ్ం బాగుండలేదా?" 
అని. 

ఆ మాతర్ం పరామరశ్కి ఈ మధయ్ నోచుకోలేదు సీత. కానీ ఆ పర్శన్కు ఏ ఒకక్ కారణం జవాబుగా చెపాద్మా అని 
మనసుస్ని శోధిసేత్ ఎనోన్ కారణాలు కనిపించాయి. 'ఇలుల్ బాగోలేదు. మారాలి ' అని మాతర్ం అనగలిగింది. మిగతావి 
చెపుప్కోగలిగేవి కావు. 

"ఇంతేనా? ఇంత చినన్ సమసయ్కి ఇంత బాధా?" అనాన్డు. 
"నాకు మాతర్ం ఈ బాధ పార్ణాలిన్   తీసేసోత్ంది. మీకు తెలిసేత్ ఏదైనా ఇలుల్ చూపించి పుణయ్ం కటుట్కోండి" అంది. 
అపప్టికింకేం మాటాల్డలేదు. మరాన్డు మధాయ్హన్ం గదికి పిలిచి 'అంతగా ఇలుల్ అవసరమైతే మన టీ గోడౌన 

ఆవరణలో ఔట హౌస ఉంది. పెదద్ ఆవరణ పర్శాంతంగా ఉంటుంది. ఏం భయం లేదు. నైట వాచర ఉంటాడు. కావలిసేత్ 
అకక్డ దిగండి' అనాన్డు. 

సీత మరి ఆలోచించలేదు. ఆలోచించే వయ్వధి కూడా వృధా చెయయ్లేదు. తపప్కుండా దిగుతామని చెపిప్ మరాన్టికే 
ఇలుల్ మారేచ్సింది. 

 
                               (   )  
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