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          ఊరిమ్ళ కుటుంబానిన్ చూసుత్ంటే రామచందార్నికి ఊరిమ్ళ పటల్ తగని జాలి కలిగేది. 
“దేవుడి లీలలను ... మరోటను. ఏమిటో ఈ గందరగోళం ఊరిమ్ళా! నేను నీలోకి పరకాయ పర్వేశం చేయగలిగితే 

ఈ మాలతిని తనని తగిలేదుద్ను. సీతను మీ ఇంటి ఛాయలకు రాకుండా కాళుళ్ విరగేదుద్ను. అనసూయమమ్ అతత్ ఎలా నీ 
నగలు కాజేసిందీ వివరించి ఆమె నోరుకు సీలు వేదుధ్ను. కనీసం రామానుజం అనన్యయ్లో పరకాయ పర్వేశం 
చేయగలిగినా ఈ ఇంగితం అతగాడికి కలిగించి ఈ బృహతత్ర కారయ్కర్మాలు జరిపిదుధ్ను” అనాన్డు ఆవేశంగా. 

ఊరిమ్ళకు రామచందర్ం వసేత్ మనసుకి హాయిగా వుంటుంది. 
తోబుటుట్వులు ఎవరూ లేని తనకి రామచందర్ం తోబుటుట్వు. తన ఆసిత్ మీద పేర్మతో అనసూయమమ్ పెదద్మమ్ 

చూపిన కొదిద్పాటి పేర్మ నటన, తన పెళిల్ విషయంలో విరిగి పోయింది పూరిత్గా. సీతకక్ సరే సరి. ఆగరభ్ శతుర్వులానే 
చూసుత్ంది నేటికీ. శీర్నివాసానికి పర్తేయ్కం శతుర్తవ్ం మితర్తవ్ం లేదు తనపటల్. వాడి సినిమాలూ, షికారూల్, సినిమా 
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సూట్డియో చుటూట్రా వేషాల కోసం తిరగటాలూ అలా చెడిపోయాడు బొతిత్గా. రామచందర్ం ఒకక్డే తనని ఆతీమ్యంగా 
చూచుకుంటాడు. అలా రామచందర్ం అంటుంటే నవివ్... 

“పోనేల్ రామచందర్ం! ఎవరి కరమ్ పర్కారం వాళల్కు జరుగుతుంది” అంటుంది. 
“ఆ మాటంటే నాకు కోపం వసుత్ంది ఊరిమ్ళా! కరేమ్మిటి? నీ ఆసిత్ జలాస్ చేసూత్ నినున్ చులకనగా చూసాత్డు నీ భరత్ 

రామానుజం. నీ ఆసిత్లో పడి తింటూ ఆ మాలతి అతిత్ంట వుండి, భరత్ను అనుసరించుకు పోవలసినది, దాని పిలల్ల పనులు 
కూడా అది చేసుకోలేని ఒళుళ్ బలిసిన తతవ్ంతో సీతతో కలిసి నినున్ ఆడిపోసుకుంటోంది. అది ఉంటునన్ ఈ ఇలుల్ దాని 
బాబుగాడి సొముమ్ కాదు, నీది. నీ పితార్రిజ్తం. నువువ్ మెడబటిట్ గెంటితే అవతలికి పోవలసిన అది నినున్ వంకలు 
పెడుతోంది. 

ఇక మీ అతత్గారు సుభదర్మమ్గారు... ఆపసోపాలు అరువు తెచుచ్కుని నినున్ కాలుచ్కు తింటోంది. నువువ్ 
ఉదోయ్గంలో చేరి మంచిపని చేశావు. ఈ నరకం నుంచి కొంత రిలీఫే. రామానుజం అనన్యయ్ని వో దులుపు దులపనా?” 

“ఒదుద్ రామచందర్ం! ఆయనగారు నా భరత్ అనే సంగతి గురుత్ంచుకో” అంది ఊరిమ్ళ కోపంగా. 
రామచందర్ం పకపక నవువ్తాడు. “ఈ పాతివర్తయ్మే నీ పీకల మీదికి తెసోత్ంది ఊరిమ్ళా! ఆయనగారి మీద ఈగ 

వాలనివవ్వు. సీత చూడు. నరసింహం అనన్యయ్ని నానాగడీడ్ తినిపిసోత్ంది ఈ మధయ్. అసలే చవట అయిన ఆయనిన్ ‘రంకు 
రాక్షసుడి’ గా అభివరిణ్ంచి తరిమి తరిమి చంపుతోంది.” 

అదీ నిజమే! నరసింహానికీ, మరెవరో సతరీకీ అకర్మ సంబంధం ఉందంటూ యాగీ చేసోత్ందీ మధయ్ సీత. తరచూ 
అలిగి తలిల్తో సహా ఊరిమ్ళ ఇంటికి వచిచ్ పదేసి రోజులుంటి వెళుతోంది, 

ఊరిమ్ళ ఉదోయ్గంలో చేరాక... 
మొదటి సారి గరిబ్ణి అయియ్ంది. చాలా సంతోషించింది ఊరిమ్ళ. తనకూ వో బులిల్ పాపో, బాబో పుడితే వాడితో 

కాలకేష్పం. ఈ ఉదోయ్గం అవసరం వుండదు. నా అంటూ ఏమీ లేదనన్ నిసప్ృహ నుంచి తనని తాను రకిష్ంచుకునేందుకే ఈ 
ఉదోయ్గం సృషిట్ంచుకుంది. 

రామానుజం బాగా మారిపోయాడు. అతగాడి సంపాదన అతగాడి జలాస్లకు సరిపోవటం లేదీమధయ్. ఫెర్ండస్ తో 
పారీట్లు, వెట పారీట్లు... ఓ మోసత్రు ‘ఉమన వీక నెస’ సాథ్యికి ఎదిగి పోయాడు. అయితే అవి ఇంకా ఇంటోల్ వారికి 
తెలిసేంతవరకూ రాకుండా జాగర్తత్ పడుతునాన్డు. 
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“అపుప్డే మనకు పిలల్లేమిటి ఊరిమ్ళా! ఈ మాలతి ఒకరెత్, దాని పిలల్లతో శాశవ్తంగా మన నెతిత్మీదే వుండి 
పోయింది కదా! దానిన్ పంపుదామంటే మా అమమ్ వురేసుకుంటాను అంటోందా? నిజానికి రాఘవ బావ ఇపుప్డు వేరు 
పోయాడు కదా? ఇది గార్మంలో భరత్తో వంటరి కాపురం వెలగ బెటొట్చుచ్ కదా. కానీ వెళళ్దు. సుఖం మరిగిందికక్డ. 
అకక్డ తనకీ, తన భరత్కీ పిలల్లకీ వండుకు తినే వోపిక లేదిపుప్డు. మరేమంటే ‘పిలల్ల చదువులు’ అని సాకు పెడుతోంది. 

నా నెల జీతం ఇంటి ఖరుచ్లకు చాలటం లేదు నీ సంపాదన అతయ్వసరం అనిపిసోత్ందిపుప్డు. వునన్ ఇలొల్కక్టీ 
అముమ్కుంటే ఎనేన్ళుళ్ వసుత్ంది? ఇపుప్డు అబారష్న చేయించేసాత్ను. మరో రెండేళుళ్ పోయాక చూదాద్ం, మనకు పిలల్ 
విషయం. మా అమమ్ మంచంలో పడటమో, మరణించటమో జరిగితే తపప్ మాలతి మనలిన్ వదలి వెళళ్దు. అందాకా 
మనకు ఏ అదనపు భారం వదుద్” అనాన్డు. 

ఊరిమ్ళ నిరాఘ్ంతపోయింది. అబారష్న! 
తనకిది అకర్మ సంతానం కాదు! ఏ ఐదో బిడోడ్, ఆరో బిడోడ్  అనే భారమైన సంసారమూ కాదు. తొలిసారిగా గరభ్ం 

ధరించింది. భరత్ చెబుతునన్ సాకులకు అరథ్ం ఉందా? 
మాలతి, మాలతి పిలల్ల కోసం, అతత్గారి కోసం, ఇంటి ఖరుచ్ల కోసం తమకి పిలల్లు వదాద్?  
“పోనెల్ండి. మరోసారి రాకుండా రాకుండా జాగర్తత్ పడదాం. తొలిసారి...” ఊరిమ్ళ నచచ్ చెపప్బోయింది. 
ససేమిరా అనాన్డు రామానుజం. భరత్గా తన మాట విని తీరాలిస్న బాధయ్త భారయ్గా ఊరిమ్ళకుంది అనాన్డు. 
ఊరిమ్ళకు అంత నిరిల్పత్త లోనూ నవొవ్చిచ్ంది. 
భారయ్... బాధయ్త. 
భరత్ బాధయ్తలు? 
తన తండిర్ తాలూకు చివరి పైసా వరకు తన చేత సంతకాలు చేయిచుక తీసుకుంటుంటే, భారయ్ బాధయ్తగా పలెల్తుత్ 

మాట అనలేదు. షుమారు పదేళుల్గా కుటుంబ సభుయ్లందరికీ బానిసలా చాకిరీ చేయటం బాధయ్తగానే సీవ్కరించింది. 
ఉదోయ్గం చేసూత్ ఇంటిపని చేసూత్ దివ్పాతార్భినయము బాధయ్తనే అనుకుంది. 

చివరికి ఈ నాడు ఓ చీర కొనుకోక్వాలనాన్, ఓ పైసా ఖరుచ్ పెటాట్లనాన్, తనది అంటూ తనకేమీ లేదు. తను 
ఉదోయ్గం చేసి తెచేచ్ జీతమూ ఇంటి ఖరుచ్లకే. అది తను సవ్తంతర్ంగా వాడుకొనేందుకు లేదు. ఇవనీన్ బాధయ్తలనే 
అనుకుంది. 
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కానీ... ఓ బిడడ్ కావాలనుకునన్పుప్డు గరభ్ం ధరించాక వృధాగా అబారష్న చేయించుకోమనటం... అది నెరవేరచ్టం 
భారయ్గా తన బాధయ్త! 

ఆ సాయంతర్ం రామచందర్ం వచాచ్డు. రామచందార్నికి డాకట్ర కోరుస్లో మరి కొంత సాయం చేయటమే గాక తన 
కూతురు సుమతినిచిచ్ పెళిల్ చేసారు విజయవాడలోని ఓ పెదద్ డాకట్రు. 

ఇపుప్డు రామచందర్ం సుమతిలు కూడా హైదరాబాదులోనే వుంటునాన్రు. 
చెపిప్ంది ఊరిమ్ళ. 
రామచందర్ం కూడా నిరాఘ్ంతపోయాడు. 
రామానుజం తన పటుట్ సడలించుకోడని తెలుసతగాడికి, 
“ఊరిమ్ళా! నా కాల్సుమేటు డాకట్ర లలిత వుందికక్డే. ఆమె దగగ్రికి రా. నీ పతిదేవుడికి ఆమెని పరిచయం చేసాత్ను. 

మంచి డాకట్రు. జాగర్తత్గా నీ ఆరోగయ్ం దెబబ్తినకుండా చేసుత్ంది అబారష్న” అనాన్డు రామచందర్ం ఆవేదనతో. 
ఆ సాయంతర్మే రామానుజం, ఊరిమ్ళలు డాకట్ర లలిత దగగ్రకు వెళాళ్రు. 
అంతకిర్తమే రామచందర్ం దావ్రా ఊరిమ్ళ గురించి విని వుండటం వలల్ ;ఆలిత ఎకుక్వ పరిచయం అవసరం 

లేకుండానే ఊరిమ్ళను చాలా ఆదరంగా చూచింది. అబారష్న చేసింది. వారంతోజులు లలితా నరింగ హోంలోనే వుండి 
పోయింది ఊరిమ్ళ, 

ఆ వారం రోజులోల్నే ఊరిమ్ళ లలిత బాగా సనిన్హితులయి పోయారు. ఎంతో ఆతీమ్యులయి పోయారు. 
డాకట్ర లలిత ఓ లకాష్ధికారి ఏకైక కుమారెత్! ఆమె డాకట్ర కోరుస్ చదువుతుండగా ఆమె మేనబావతో పెళిల్ జరిగింది. 

అతగాడూ డాకట్రు. అయితే రెండేళళ్ కోరుస్ంది లలితకు. ఈ లోగా ఫారిన లో వుండి అదనపు డిగీర్ని తెచుచ్కుంటానని  
కొనిన్ సెప్షలైజ చేసాత్ననీ వెళాళ్డా బావ. 

వెళిళ్నవాడు రెండేళుళ్ దాటాక అంతు లేడు సరికదా, అకక్డే మరో అమెరికన లేడీ డాకట్రుని (సూట్డెంట ని) 
పెళాళ్డి సిథ్రపడిపోయాడు. ఏం చేయటానికీ తోచలేదు ఆలిత తలిల్ తండుర్లకి. 

డాకట్ర రామచందర్ం లలిత కాల్సుమేటు. బాగా సేన్హితుడు కూడా. 
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“వివాహ బంధానిన్ ఇంత తేలిగాగ్ తెంచి పారేసే ఆ బావ... భరత్ అసలు  లేడనుకో. వునాన్ చనిపోయాడనుకో. నీ 
నూరేళళ్ జీవితం నాశనం చేసుకోకు లలితా. నా లాయర పెర్ండు ఒకడునాన్డు. ముందసుత్గా నీ భరత్గాడికి విడాకుల 
నోటీసు యిచెచ్యియ్” అని పోర్తస్హించి లాయర రాజుతో పరిచయం చేశాడు. 

లలిత తలిదండుర్లని లలితకు మరో పెళిల్ చేయటానికి ఒపిప్ంచాడు. 
“బహుశా మా మిడిల కాల్సులో ఇదే సంఘటన ఇలా జరిగితే, ఇక ఆ అమామ్యికి మరో పెళిల్ చెయయ్టానికి ఇంత 

తేలిగాగ్ ఒపుప్కోరని నాకు తెలుసు. పిలల్ జీవితం నాశనమయి పోతునన్ బాధ కంటే లోకులేమనుకుంటారనన్ ఫాలస్ పెర్సీట్జు 
కోసం ఏడుసాత్రు. 

అతి తకుక్వ తరగతులోల్ భరత్ వదిలేసేత్ ఆ భారయ్ పిలల్లునాన్ సరే, మరో మనువాడటానికి ఏ అభయ్ంతరమూ లేదు. 
పిలల్ తలిల్ని, పిలల్లతో సహా సీవ్కరించటానికి కించపడరు ఆ వరగ్ంలో మగవారు. 

మీ లాటి లకాష్ధికారులు ఏం చేసినా నోరెతత్దు లోకం. 
ఎటొచీచ్ మా మధయ్ తరగతికే అనిన్ సమసయ్లూనూ. కాబటిట్ లలితా! రాజుని పెళాళ్డాక  సాంఘిక నాయ్యం కోసం 

లాయర గా రాజు, వయ్కిత్గత అనారోగయ్ బాధలు తొలగించటానికి డాకట్ర గా నువూవ్ కలిసి కృషి చేయండి” అనాన్డు 
రామచందర్ం నవువ్తూ. 

వాళిళ్దద్రి పెళిల్ జరిపించాడు. 
హైదరాబాదులోనే డాకట్ర లలిత, లాయర రాజు బాగా పార్కీట్సు పుంజుకునాన్రు. రామచందర్ం, సుమతి, రాజు 

లలిత ఒకే కుటుంబంలోని వయ్కుత్లుగా కలిసి పోయారు. 
ఊరిమ్ళకి ఇదంతా లలితే చెపిప్ండి. 
“నువవ్ంటే మా రామచందార్నికి ఎంత అభిమానమో చెపప్లేను ఊరిమ్ళా! రోజూ ఓసారి నీ గురించి 

చెబుతుంటాడు” అనికూడా అంది. 
లలితా, రాజులది అనోయ్నయ్ దాంపతయ్ం. 
ఆ తరావ్త రెండు మారుల్ మరలా రామానుజం ఊరిమ్ళకు అబారష్న చేయించాడు. 
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“ఛ... ఏం భరత్ రామచందర్ం! ఆ రామానుజానికి చాలా సుఖవాయ్ధులూ వునాన్యి. ఊరిమ్ళకూ ఆ వాయ్ధులు 
సోకుతునాన్యి” అంటూ బాధపడింది లలిత. 

ఆ తరావ్త వరసగా నాలుగు మారుల్ వాటంతటవే అబారష్నుల్ కావటం మొదలెటాట్యి ఊరిమ్ళకి. చాలా బలహీనంగా 
మారిపోయింది ఊరిమ్ళ.                             (   ) 

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_premarAhityam_comments.htm

