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“వంశీ నా భారయ్ విమలని రేప  చేసాడు కానీ ఆమెకా విషయం తెలియదు కవి గారూ!” అనాన్డు 
దిగివ్జయ . 

రవి కాంచనివి కవి కాంచగలడని నా ఇనెవ్సిట్గేటివ  ఏజనీస్కి ‘కవి శోధన’ అని పేరెటాట్ను. నా శోధనకి 
మారువేషాలుండవు. పిసోత్ళుల్ వాడను. మనసుల లోతులోల్కెళిల్ రవి కాంచని అంశాలు తెలుసుకుని విశేల్షించడం నా పదధ్తి. 
నాకు అసిసెట్ంటంటూల్ పర్తేయ్కంగా లేరు. తెలిసినవారి సాయం తీసుకుంటాను. వీలునుబటిట్ ఎంతోకొంత పర్తిఫలం 
ముటట్జెబుతాను. 

నాకొచేచ్వనీన్ చితర్మైన కేసులే. అలాంటిదే ఇది.  
రేప  జరిగిన విషయం బాధితురాలికి తెలియకపోవడం అసంభవం కాదని నాకు తెలుసు. కానీ దిగివ్జయ  

భారయ్ పిచిచ్ది కాదుట, కోమాలో లేదుట. వంశీ ఆమెని రేప  చేసినపుప్డామె ఆలక్హాలు లేక నిదర్మాతర్ల మతుత్లో కూడా 
లేదుట.  

“నటిసోత్ందేమో” అనాన్ను.  
“ఆమె అసతయ్మాడదు. ఆమెకి నటన తెలియదు. విలువలిన్ నమేమ్ సచీఛ్లత ఆమెది” 
“ఐతే రేప  జరగనేలేదేమో”  
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“వంశీ ఆ రోజు మా ఇంటోల్ ఒక రాతర్ంతా గడిపాడు” 
“కావచుచ్- కానీ మీరపుప్డు ఇంటోల్ లేరుగా! అకక్డేం జరిగిందీ మీకు తెలియదు” 
“వంశీ సతరీలోలుడే కాదు, వశీకరణ విదయ్లో ఆరితేరినవాడు. అందుకే- కాలేజి రోజులిన్ంచీ తెలిసిన వంశీని 

నేను మా ఇంటికి ఒకక్సారి కూడా ఆహావ్నించలేదు. ఆ రోజు కూడా నేను లేననే వాడా సమయంలో మా ఇంటికి వెళాల్డు” 
“అంటే మీకు మీ భారయ్మీద నమమ్కం లేదు” అనాన్ను. 
“నాకు నాభారయ్మీద పూరిత్ నమమ్కముంది. ఐతే అంతే నమమ్కం వంశీమీదా ఉంది” 
అసలీ వంశీ ఎవరనన్టుల్ చూసాను. దిగివ్జయ  గొంతు సవరించుకునాన్డు. 
     - - - - -  
దిగివ్జయ కీ, వంశీకీ కాలేజిలో డిగీర్ చదువుతునన్పుప్డు పరిచయమైంది. వంశీది సుమారైన పెరస్నాలిటీ. 

సుమారైన అందం. కానీ కాలేజీ బూయ్టీలిన్ కూడా తన చుటూట్ తిపుప్కునేవాడు. అతడంటే అసూయ ఉనాన్- 
అబాబ్యిలందరూ సేన్హభావంతోనే ఉండేవారు- అమామ్యిలకి లైనేసే టిపుస్ చెబుతాడనన్ ఆశతో. అలా దిగివ్జయ  కూడా 
వెంటబడితే, “నువువ్ పేర్మించిన అమామ్యిని చూపించు. ఇపప్టికే ఆమె నా గరల్ ఫెర్ండ  అయుంటే నీకు నో ఛానస్ !” 
అనాన్డు వంశీ.  

“ఇంకా ఎవరీన్ అనుకోలేదు. నీ దగిగ్ర టిపస్  తీసుకునాన్కనే నా సెలక్షన  మొదలు...” 
“ముందో అమామ్యిని ఎనున్కో. నచేచ్లా మాటాల్డు. నచేచ్లా మసలు. ఖరుచ్కి వెనుకాడకు. మాటకి మాట 

అనకు. తేలిగాగ్ తీసిపారేసేత్ తేలిగాగ్ తీసుకో. దేవతకి భకుత్డిలా ఉండు- ఆ తరావ్త ఆమెకు నువేవ్ దేవుడివి. దావ్పరంలో 
శీర్కృషణ్పరమాతమ్ చేసిందదే!” అనాన్డు వంశీ. 

అది సోవ్తక్రష్లా అనిపించినా భరించడం తపప్ని సరైంది దిగివ్జయ కి, “నచేచ్లా మాటాల్డాడ్నికీ, 
మసలడానికీ టిపస్  చెపుప్ మరి” అనాన్డు.  

“అమామ్యిలంతా తలో రకం. పరిచయం చేసుకుని సట్డీ చేసాకనే టిపస్  తెలుసాత్యి. నా సట్డీ తరావ్త ఆమె 
నా ఫెర్ండౌతుంది తపప్ నీకు దకక్దు. నీకులా టిపస్డిగిన వాళల్ కాండిడేటల్తోనే నా గరల్  ఫెర్ండస్  నంబరు నానాటికీ 
పెరిగిపోతోంది. ఇది నేరిప్తే నేరుచ్కునే విదయ్ కాదు. నీకు నువువ్గా ఓ మెథడాలజీ డెవలప  చేసుకో. సకెస్సైతే ఓకే. ఫెయిలైతే 
ఇంకో రూటు. టర్యల  అండ  ఎరర్ర  మెథడ లో- టైర, టైర, ఆండ  టైర అగైన  టిల  యూ సకీస్డ ” అనాన్డు వంశీ.  

“ఒకక్ కేసులో నీ మెథడాలజీ ఏంటో కాసత్ వివరించు. అందులోంచీ టిపస్  నేనే ఏరుకుంటాను” నోరు 
విడిచి అడిగాడు దిగివ్జయ . 
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“మెథడాలజీ అంటూ ఏదీ లేదు. పువువ్ పుటట్గానే పరిమళించినటుల్ నాకు సమోమ్హనశకిత్ సహజంగా 
అబిబ్ంది. అమామ్యి నచచ్గానే- ఎవరో చెవిలో చెపిప్నటౌల్తుంది. ఇనస్ టర్క్షనుస్ ఫాలో ఐపోతాను. ఇంతవరకూ 
ఫె¦యిలూయ్రనన్ది ఎరుగననుకో” అనాన్డు వంశీ.  

“ఐతే పేర్మకి టిపుస్ండవంటావ ” అనాన్డు దిగివ్జయ  నిరుతాస్హంగా. 
“ఎస - పేర్మ మదిలో తనంత తానే పుటుట్కొచేచ్ పవితర్భావన. అది కొనేన్ళల్ సాహచరయ్ంలోంచీ 

పుటుట్కురావచుచ్. తొలిచూపులోనే పుటట్వచుచ్. నేను చెపేప్ది అలాంటి పేర్మ గురించి కాదు. పేర్మలోంచి పుటిట్న కాంక్ష 
గురించి...” కాల్రిఫై చేసాడు వంశీ.  

దిగివ్జయ కి జుగుపాస్కరంగా అనిపించి అదోలా అతడివంక చూసి, “ఛీ- ఐతే నేను నినున్ కాంక్షకి 
టిపస్డిగాననుకునాన్వా?” అనాన్డు. 

“కాంక్ష కాకపోతే- బుదిధ్గా చదువుకోక అమామ్యిలతో పరిచయాలూ, వాటికి టిపూస్ ఎందుకుట!” 
అనాన్డు వంశీ నిరసనగా.  

దిగివ్జయ  తడబడి, “ఈ వయసుకి అమామ్యిలంటే కేర్జ  సహజం. అది కాంక్ష కాదు. రిలీజైన రోజే కొతత్ 
సినిమా చూడాలనుకునన్టేల్- అదో తపన- అంతే!” అనాన్డు.  

“కానీ నా పేర్మలో మాతర్ం కాంక్ష ఉంది. లేకుంటే- ఒకే అమామ్యితో సరిపెటుట్కునేవాణిణ్గా” 
అతడంత పచిచ్గా నిజానిన్ ఒపుప్కుంటాడని దిగివ్జయ  ఊహించలేదు. ఓ క్షణమాగి, “నీ పేర్మలో ఉనన్ది 

కాంక్ష అని- నీతో తిరిగే అమామ్యిలకి తెలుసా?” అనాన్డు.  
“వాళల్ గురించి నాకు తెలిసిందలాల్ ఒకక్టే! వాళుల్ మేజరుల్” అనాన్డు వంశీ.  
“మేజరెల్ౖనంతమాతార్న అమాయకులు కాకూడదని లేదు కదా!” 
“ఎదుటివాళల్లో అమాయకతావ్నిన్ చూసేవాళుల్ తపప్- ఈ పర్పంచంలో అమాయకులంటూ ఎవరూ లేరు” 

తాపీగా అనాన్డు వంశీ.  
“ఐతే వాళల్కి మదపిచిచ్ అనుకోవాలి” 
అపుప్డు చూసాడు దిగివ్జయ - వంశీ కళల్లో ఎరుపు, “మనం కాంకిష్ంచే మనిషిమీద గౌరవముండాలి. 

లేకుంటే మనకి కాంకిష్ంచే అరహ్త లేదు” అనాన్డతడు. 
దిగివ్జయ కి వంశీ మనోగతం అరథ్ం కాలేదు. అమామ్యిలతో అకర్మసంబందం పెటుట్కోవడం వాళల్ని 

గౌరవించడమౌతుందా?  
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ఇంతకీ కాలేజిలో వంశీకి చెడడ్పేరు లేదు. బెసట్  సూట్డెంటు కాకపోయినా ఫసట్  కాల్సు సూట్డెంటుగా పేరు 
తెచుచ్కునాన్డు. అమామ్యిలోల్ అతడికి చెడడ్వాడనన్ పేరు లేదు. పైగా ఎంతో కొంత ఆరాదనాభావం కూడా ఉంది. ఆ 
కారణంగా అబాబ్యిలూ అతణిణ్ గౌరవించేవారు.  

డిగీర్ పూరిత్ కాగానే ఇదద్రికీ ఒకే కంపెనీలో కాల సెంటర  జాబస్  వచాచ్యి. ఇదద్రూ కొనాన్ళుల్ ఓ పెదిద్ంటోల్ 
చినన్ రూంలో అదెద్కునాన్రు. ఆ ఇంటి ఓనరు కోడలు సుగుణతో అకర్మసంబందం పెటుట్కునాన్డు వంశీ. దిగివ్జయ లో 
కొంత భయం, కొంత ఆకరష్ణ. కొంత ఆశ కూడా ఉందేమో- అతడా రూం ఖాళీ చేసి వెళిల్పోవాలనుకోలేదు. సుగుణ 
చెపుప్కోతగగ్ అందగతెత్ మరి! 

వంశీ, దిగివ్జయ - రాతిర్ పదింటికి డూయ్టీకి వెళిల్ ఉదయం ఎనిమిదింటికి తిరిగొచేచ్వారు. ఆ ఇంటి ఓనరు, 
కొడుకు ఉదయం పదింటికి బయటికెళిల్ రాతిర్ ఏడింటికి తిరిగొచేచ్వారు. ఇంటోల్ అతత్, సుగుణ ఉండేవారు. అతత్కి 
పెతత్నాలెకుక్వ. కల్బుబ్లు, పారీట్లు అంటూ ఎకుక్వగా ఇంటి బయటే ఉండేది. రోజంతా సుగుణొకక్తే ఇంటోల్ ఉండేది. 
ఆమెకింకా పిలల్లు లేరు.  

సుగుణ అపుప్డపుప్డు కబురల్కి వీళల్ రూంకి వచేచ్ది. అపుప్డే సంకేతాలయేయ్యో కానీ- ఆ తరావ్తనుంచి 
వంశీ తరచుగా ఏదో సమయంలో ఆమె వాటాకి వెళిల్ వసూత్ండేవాడు.  

“తపుప్ చేసుత్నాన్వ - నీ మూలంగా ఓ నిండు సంసారం నిలువునా కూలిపోతుంది” అని దిగివ్జయ  
పలుమారుల్ వంశీని హెచచ్రించాడు.  

వంశీ చలించకుండా, “సతరీ ఆకరష్ణలో తపొప్పుప్ల ఆలోచన ఉండదు పురుషుడికి. నీకు తపప్నిపిసేత్ ఆమెని 
హెచచ్రించు” అనాన్డు. దిగివ్జయ  ఆమెని హెచచ్రించాలని నిరణ్యించుకుంటే, “నీకు నిజంగా ఆమెపై జాలుంటే సరే 
కానీ- నాకు దగిగ్రైంది కదా, నీకూ దగిగ్రౌతుందేమోననన్ ఆశతో మాతర్ం వెళల్కు. ఆమె నిపుప్” ఆని హెచచ్రించాడు కూడా.  

“తలిల్-పుటిట్లుల్-మేనమామ సామెతలా ఉంది- నువావ్మెని నిపుప్ అనడం” అనాన్డు దిగివ్జయ  
ఎకసకెక్ంగా. ఐతే ఆమెపై తనకి ఆశ ఉందనన్ అనుమానం దిగివ్జయ కీ లేకపోలేదు. కానీ లేదని తనని తాను 
నమిమ్ంచుకునాన్డు. లేకుంటే ఆమెని కలుసుకునేందుకు వంక ఉండదు. 

“నీకేం తెలుసని మేనమామ లెవెల  కెల్యిం చేసుత్నాన్వ ? నాకామెతో సంబంధం ఉనన్ మాట నిజం. కానీ ఆ 
విషయమామెకి తెలియదు. కాబటిట్ ఆమె నిపేప్!” అనాన్డు వంశీ. 

దిగివ్జయ  తెలల్బోయాడు. వంశీ ఇచిచ్న వివరణ అతణిణ్ దిగార్బ్ంతుణిణ్ చేసింది. 
వంశీ ఆమెతో కబురుల్ చెబుతూ చెబుతూ నెమమ్దిగా వశీకరణకు గురి చేసాత్డు. అపుప్డామె తన 

ఎదుటనునన్ది భరేత్ అనుకుంటుంది. భరత్తోలాగే మసలుతుంది. భరత్కి సహకరించినటేల్ సహకరిసుత్ంది. అతడామెకి 
అందించే పేర్మాభిమానాలు ఎంత గొపప్గా ఉంటాయంటే- ఆమెకి ఆ రోజునించీ భరత్పై పేర్మ ఇతోధికమౌతుంది. 
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అందుకు కారణమయాయ్డని వంశీని కూడా మరింత ఎకుక్వగా అభిమానిసుత్ంది. ఐతే వంశీతో తనకేరప్డిన సంబంధం 
గురించి ఆమెకి తెలియదు. అదే- అతడికి పుటుట్కతో వచిచ్న వశీకరణశకిత్ పర్భావం.  

“నేను నమమ్ను” అనాన్డు దిగివ్జయ . 
“నమమ్డం నమమ్కపోవడం నీ ఇషట్ం. నువావ్మెతో ఏకాంతంగా పది నిముషాలు మాటాల్డి చూడు. ఆమె 

నిపప్ని నువేవ్ అంటావు” సవాలు చేశాడు వంశీ.  
ఒకరోజు దిగివ్జయ  సుగుణని ఏకాంతంగా కలుసుకునాన్డు. ఆమె అతడివదద్ ఏమాతర్ం సంకోచం 

లేకుండా వంశీ మంచితనం, గొపప్తనం గురించి చెపిప్ంది. అతడితోనూ ఎంతో ఆపాయ్యంగా మాటాల్డింది. కానీ ఆ 
మాటలోల్ ఓ నిపుప్తనం. ఆమెలో తపెప్ంచడం అసాధయ్ం. 

మరి వంశీ- ఆ నిపుప్ని- కాలేచ్ సాథ్యినుంచి వెచచ్దనమిచేచ్ సాథ్యికి తీసుకొచాచ్డు. తనూ అలా 
చేయగలగాలి. ఆమె తనకి వశమైతే అపుప్డు తపొప్పుప్లు చెపిప్ మంచి దారిలో పెటాట్లి. అలా తనున్ తాను నమిమ్ంచుకుని- 
అదే పనిగా ఆమె అందానిన్ పొగిడాడు. అమామ్యిలిన్ మెపిప్ంచడానికి అతడికి తెలిసిన ఉపాయమదొకక్టే! 

ఆమె సిగుగ్ పడలేదు. “వంశీ సాహచరయ్ంలో మాటలు బాగానే నేరాచ్వు. ఇలా పొగిడేవాళల్ని అమామ్యిలు 
బాగా ఇషట్పడతారు. తవ్రగా పెళిల్ చేసుకో” అంటూ అతడి పొగడత్లకి అందని ఓ చిరునవువ్ విసిరింది.  

దిగివ్జయ  సిగుగ్పడి, “ఇంటోల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు” అనాన్డు. 
“వదద్ని చెపుప్. ఎందుకంటే నీ రూంమేట  వంశీ- కంపెనీకి ఎకస్ టార్ఆరిడ్నరీ. దాంతో- తోడు పటల్ నీ 

ఎకస్ పెకేట్షనస్  ఎంత హైగా ఉంటాయంటే- పెదద్లు చూసే అమామ్యి వాటిని మీటవలేదు. నా ఉదేద్శయ్ంలో నీకు విమల 
రైటు. బాగా కలిగిన కుటుంబం. తనకి నా మాటంటే గురి. ఈ పెళిల్ జరిగితే నీ జాతకం మారిపోతుంది” అంది సుగుణ. 

విమలకి అందం, ఐశవ్రయ్ం, మంచితనం, సంసాక్రం అనీన్ పుషక్లం. ఇంటోల్ ఆమెకునన్ సేవ్చఛ్ కూడా 
పుషక్లం కాబటిట్- పెళిల్ విషయంలో అంతిమ నిరణ్యం ఆమెదే! 

విమల అంత గొపప్దైతే- వంశీకే చెపొప్చుచ్గా అనిపించింది దిగివ్జయ కి. అంతలోనే, వంశీని 
మరిగిందిగా- విమల పరం చేయడానికి మనసెలా ఒపుప్తుందిలే ఆని కూడా ఆనుకునాన్డు. పైకిమాతర్ం, “నీకు విమల 
బాగా తెలుసనాన్వ . ననున్ చేసుకుంటే- ఆమె సుఖపడుతుందా- అది చెపుప్ ముందు...” అనాన్డు. బదులుగా ఆమె తన 
ఔనన్తాయ్నిన్ పర్సాత్విసుత్ందని అతడాశించాడు కానీ- ఆమె నోట విమల ఔనన్తయ్ం మరి కాసత్ వినాలొస్చిచ్ంది.  

విమల పవితర్తని నముమ్తుంది. నిజాయితీగా ఉంటుంది. మానవతావ్నిన్ పేర్మిసుత్ంది. అబదాధ్నీన్, మోసానీన్ 
దేవ్షిసుత్ంది. తనవలల్ తెలియక తపుప్ జరిగినా తనున్ తాను క్షమించుకోదు. శీలానికామె ఎంత పార్ధానయ్మిసుత్ందంటే- అది 
పోయిన మనిషికి మరణమే శరణయ్మంటుంది. తన ఆశయాలకి తగినవాడు భరత్గా లభిసేత్- అతడు ఆసిత్, అంతసుత్, 
హోదా, చదువు వగైరాలోల్ తనకి సాటి రాకపోయినా- జీవితాంతం పురాణ సతరీలా గౌరవిసుత్ంది.  
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“నేనీ సంబంధం వంశీకని చెపాప్ను. విమల కేరకట్రు తెలిసేక అతడు- నువేవ్ ఆమెకి తగినవాడివనాన్డు. 
వంశీ నిరణ్యానిన్ గౌరవించి నీ దగిగ్ర ఈ పర్సాత్వన తెచాచ్ను” అందామె. 

“వంశీకి నాకంటే ఏం తకుక్వని అలాగనాన్డు?” వంశీ గురిత్ంచాడనైనా ఆమె తన ఔనన్తాయ్నిన్ పొగడొచచ్ని 
అతడి ఆశ. కానీ సుగుణ వంశీని తపప్ మరో మగాణిణ్ మెచచ్గలదా? 

వంశీకి ఆడవాళల్ంటే జాలి, పేర్మ, గౌరవం. అతడు పెళల్ంటూ చేసుకుంటే- అది పతితగా ముదర్ పడిన 
మహిళని ఉదధ్రించడానికే. ఇక అతడికి దిగివ్జయ  మీద జాలి. తనకైతే ఇలాంటి సంబంధం ఎపుప్డైనా రావచుచ్గానీ 
దిగివ్జయ కి కషట్ంట. ఆశయం, అవకాశం లేని అతడికోసం విమలని తాయ్గం చేసాడు వంశీ.  

ఇది వినన్ దిగివ్జయ  కాసత్ చినన్బుచుచ్కునాన్- వంశీ అలాగనుకోవడం తనకి మేలే చేసోత్ందని 
సరిపెటుట్కునాన్డు. ఐనా మనసులో ఓ మూల భయం- విమల కాదంటుందేమోనని.  

సుగుణ ఈ విషయంలో గటిట్గానే పూనుకుందేమో- ఆ సమసయ్ రానే లేదు. దిగివ్జయ కీ విమలకీ పెళైల్ంది. 
దిగివ్జయ  మకాం ఓ పెదద్ బంగళాలోకి మారింది. సుగుణ చెపిప్నటేల్ నాటినుంచీ దిగివ్జయ  జాతకం ఆ బంగళాకంటే 
కూడా గొపప్గా మారింది.  

     - - - - - 
“బజారోల్ పాలు దొరుకుతుంటే ఆవును కొనేవారుంటారా అనేవాటట్ గతంలో ఓ పెదాద్యన. వంశీకి 

పెళెల్ందుకు- కోరిన మగువ పొందు, కోరినపుప్డు లభిసుత్ంటే! అపప్టోల్ వాడు నాకుపకారం చేసాడనుకునాన్. వాడి సంగతి 
పూరిత్గా తెలిసినా, మితుర్ణిణ్ కాబటిట్ నా భారయ్ జోలికి రాడనుకునాన్. చివరికిలా నా కొంప ముంచాడు” గొంతు గదగ్దికమై 
ఆగాడు దిగివ్జయ .  

వంశీ వచిచ్ వెళేల్క విమల భరత్వదద్ అతణిణ్ తెగ మెచుచ్కుంటోందిట. భరత్మీద ఆమె పేర్మ కూడా 
రెటిట్ంపైందిట. రెండు రెళుల్ అరు. ఇక దిగివ్జయ కి వాళల్ గురించి డౌటే లెదు.  

అతడంత నమమ్కంగా చెబుతుంటే ఖండించి పర్యోజనం లేదని, “ఇపుప్డేం చేయాలని మీ ఉదేద్శయ్ం?” 
అనాన్ను. అతడి ఉదేద్శయ్ంలో నా పాతేర్మిటో తెలుసుకోవాలని నా ఆంతరయ్ం. 

“వంశీలో సమోమ్హన శకిత్ ఉంది. ఒకసారి మాయలో పడాడ్క, నా భారయ్ వాడి రాకపోకలిన్ అరికటట్లేదు. 
వాడిక వసూత్పోతూనే ఉంటాడు. తనకి తెలియకుండానే ఆమె వాడి వశమై పోతూంటుంది. అలా ఎనాన్ళుల్? ఏదో రోజున 
నిజం బదద్లౌతుంది? ఆ రోజు- తిర్కరణశుదిధ్గా శీలానిన్ నమిమ్న విమల గుండె బదద్లవడం ఖాయం. అది జరకుక్ండా 
ఆపాలి....” 

అరథ్ం చేసుకుందుకు మరికాసత్ వివరణ అవసరమైంది నాకు.  
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మగాడు ఆడదానిన్ అణచి ఉంచడానికి సృషిట్ంచిన పదాయుధం శీలం. దానిన్ దిగివ్జయ  ఏమాతర్ం 
నమమ్డు. శీలంకంటే విలువైనది సహజీవన సౌభాగయ్మనుకుంటాడు. అతడి దృషిట్లో విమల ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ పరమ 
పవితుర్రాలు.  

నేను నా సైకలాజికల  పవర  ఉపయోగించి ఈ విషయమై విమలని కనివ్నస్  చేయాలి. వంశీ నిజసవ్రూపం 
వివరించి ఆమె అతణిణ్ దూరంగా ఉంచేలా చేయాలి. ఆమె ఏ అఘాయితాయ్నికీ పూనుకోని విధంగా జరిగిన ఘోరం 
తెలియజేయాలి.  

“ఇదంతా నేనే చేయొచుచ్. కానీ వంశీ తనని అనుభవించాడని తెలిసిన మరుక్షణం- ఆ షాక కి ఆమె 
పార్ణాలు పోవచుచ్. అది ఆపడానికి సైకలాజికల  పవర  అవసరం” అనాన్డతడు. 

“భారయ్ దారి తపిప్ందని తెలిసీ ఆమెని సహృదయంతో క్షమించడమే కాక మంచిదారికి మళిల్ంచడానికి 
నావంటివారి సాయం కోరే మీవంటి పురుషోతత్ములు మన సమాజానికి గరవ్కారణం. మీకు సాయపడడ్ం నా కరత్వయ్ం” 
అనాన్ను. 

      2  
దిగివ్జయ  వెళేల్క జరిగినదంతా విశేల్షించుకునాన్ను. అతడు చెపేప్ పదధ్తి నాలో కొనిన్ కొతత్ ఆలోచనలు 

రేపింది.   
దిగివ్జయ  తనని ఉతత్ముడుగా పొర్జెకట్  చేసుకునాన్డు కానీ అతడికి వంశీ అంటే అసూయ, భయం. 

పరసతరీలమీద ఆశ ఉంది కానీ అవకాశంకోసం ఎదురు చూడడ్మే తపప్ చొరవ చేసే ధైరయ్ం తకుక్వ. ఇక భారయ్ శీలం 
విషయంలో- అతడామె సచఛ్రితర్కీ, వంశీ సమోమ్హనశకిత్కీ జరిగిన పోటీలో విజయమెవరిదో తేలుచ్కోలేని సందిగధ్ంలో 
ఉనాన్డు. నా పరిశోధన ఆమె పవితర్తని నిరూపిసేత్ అతడికి సంతోషమో కాదో చెపప్లేను. కానీ- శీలం పోతే- అది 
నాదావ్రా తెలుసుకుని ఆ షాక  ఆమెని ఆతమ్హతయ్కి పురిగొలిప్తే అపెస్ట ఔతాడనిపించదు. తన చేతికి మటిట్ అంటకుండా 
ఆమెను వదులుచ్కుందుకే అతడు నా దగిగ్రకొచాచ్డనాన్ నేనాశచ్రయ్పోను. 

నేను మాతర్ం నేరసుథ్లకి సహకరించను. నా ఛానెలస్  ఉపయోగించి దిగివ్జయ  మాటలోల్ నిజానిజాలు 
ఆరాలు తీయాలనుకుని ముందు వంశీతో పార్రంభించాను.  

వంశీ గురించి దిగివ్జయ  చెపిందాంటోల్ అతిశయోకిత్ లేదు. రసికరాజు అని పేరుపడడ్ అతగాడింకా పెళిల్ 
చేసుకోలేదు. చాలామంది యువతులతో సానిన్హితయ్మునాన్ అతడి పర్వరత్నపై ఎకక్డా ఫిరాయ్దులు లేవు సరికదా 
సేన్హపాతుర్డని మగవాళల్చేతనే అనిపించు కుంటునాన్డు. 
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నేను అతడితో సానిన్హితయ్మునన్ ఇదద్రు యువతులిన్ ఏదో వంకన కలుసుకుని మాటాల్డాను. వారిలో 
ఒకామె వివాహిత. ఒకామెకి పెళిల్ నిశచ్యమైంది. ఆ ఇదద్రికీ పరసప్రం పరిచయం లేకపోయినా- వంశీ దావ్రా ఒకరి 
గురించి ఒకరికి తెలుసు.   

వాళల్ని సూటిగా ఏమడగలేదు. నాకు కొనిన్ పడికటుట్ పర్శన్లునాన్యి. వాటికొచిచ్న జవాబులూ, అపప్టి 
వారి ముఖకవళికలీన్ బటిట్ వాళల్కతడితో ఇంటిమేట  రిలేషన షిప  ఉనన్టుల్ నిరాధ్రించాను. వాళల్కి అతడిపై పేర్మానురాగాలూ, 
గౌరవభావమే తపప్ ఏ ఫిరాయ్దూ లేదు. 

వంశీ సామానుయ్డు కాదు. ఒకరా, ఇదద్రా- ఎందరో పిర్యురాళుల్. అందరీన్ సంతోషంగా ఉంచుతునాన్డు. 
అందరితో సేన్హంగా ఉంటునాన్డు. ఏమిటతడి చిటాక్?  

బాల్క మెయిలరనుకుందామంటే- అతణిణ్ చూసి పిర్యురాళుల్ భయపడడ్ం లేదు. డర్గస్  ఇసుత్నాన్డనుకుంటే- 
అతడి చెలుల మానసికారోగయ్ం తిరుగులేనిది. సమాజం హరిష్ంచని దారిలో నడుసూత్ కూడా వాళుల్ ఎటువంటి డిపెర్షనుకీ 
గురి కావడం లేదు.  

దిగివ్జయ  ఊహలో వంశీకి సమోమ్హనశకిత్ ఉంది. అదే ఉంటే- దానన్తడు పలువిధాల ఉపయోగించి 
సమాజంలో పర్ముఖవయ్కిత్ కావచుచ్. కానీ అతడా శకిత్ని సతరీ వాయ్మోహానికి ఉపయోగిసుత్నాన్డు. అతడు కేవలం కాముకుడా? 

వంశీని కలుసుకోవాలనుకునాన్ను. నా ఛానెల  ఉపయోగిసేత్ ఆ రోజు సాయంతర్ం అతడు చందిర్కా 
పారుక్కి వెడుతునన్టుల్ తెలిసింది. వెళాల్ను. 

నేను వెళేల్సరికి వంశీ ఓ అమామ్యితో మాటాల్డుతునాన్డు. నేను వాళల్ మాటలు వినిపించేటంత దూరంలో 
కూరుచ్ని ఎటో చూసుత్నన్టుల్ అభినయిసుత్నాన్ను. వాళల్కి మాతర్ం నా గురించేకాదు, పరిసరాల సప్ృహ కూడా ఉనన్టుల్ లేదు.  

ఆమె పేరు సరిత. వంశీనే పెళిల్ చేసుకుందామనుకుంది. పెదద్లు వేరే సంబంధం చూసారు. అది 
చేసుకోకపోతే చసాత్మని బెదిరిసుత్నాన్రు. ఆమెకేమో ఆ అబాబ్యి నచచ్లేదు. 

“నాకా అబాబ్యితెలుసు. చాలా మంచివాడు” వంశీ నచచ్జెబుతునాన్డు. 
“పెళల్యేయ్క చెడడ్వాడిగా మారితే?” సరితకి అనుమానం.  
“అపుప్డు నేను నినున్ పెళిల్ చేసుకుంటాను. సరా?” వంశీ ఆమెకి మాటిచాచ్డు. 
నమొమ్చాచ్ అనడగలేదు. ఇపుప్డే ఎందుకు చేసుకోవూ అని నిలదీయలేదు. ఆమె కళల్లో నమమ్కం, 

ఆరాధనాభావం.  
“థాంకస్ ” అంటూ లేచి నిలబడిందామె. అతడు లేవకపోతే పర్శాన్రథ్కంగా చూసింది. 
“మనమికక్డికి కలిసి రాలేదు. కలిసి వెళల్డమెందుకు?” 
అది పర్శన్లా లేదు. ఆజఞ్లా ఉంది. అదామె శిరసావహించి అకక్ణిణ్ంచి వెళిల్పోయింది. 
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అతడకక్డ ఎంతసేపుంటాడో తెలియదు. అందుకని చపుప్న అకక్డికి వెళాల్ను. ఒంటరితనం భరించలేక 
పారుక్కొచాచ్ననీ, కంపెనీకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ననీ చెపిప్ అతడి ఎదురుగా చతికిలబడాడ్ను. ఇదద్రం కబురల్లో పడాడ్ం. 

నా పడికటుట్ పర్శన్లకి బదులిసుత్నన్పుప్డు- అతడి ముఖభావాలు వాటితో పెర ఫెకట్ గా మాయ్చ  అయాయ్యి. 
నా అనుభవంలో అది చాలా అరుదైన సంఘటన. అంటే అతడు మాయామరమ్ం తెలియని సీదాసాదా మనిషనుకోవాలి.  

సంభాషణ పెళిల్మీదకి మళిల్నపుప్డు, “నాకు పేర్మే ఇషట్ం. పేర్మని చంపేసుత్ందని పెళల్ంటే భయం. సతరీ 
పురుషుల సాహచరాయ్నికి పేర్మ అతాయ్వశయ్కం. రక్షణకోసం ఆడదీ, సావ్రథ్ంకోసం మగాడూ పెళిల్ పేరిట ఒక పంచన చేరే 
వయ్వసథ్ మనది. ఆ పెళిల్లో పేర్మ మనలేదు” అనాన్డు. 

“అంటే పెళిల్వలల్ సీర్ పురుషులిదద్రికీ నషట్మంటారు”  
వంశీ తల అడడ్ంగా ఊపి, “సతరీ రక్షణ పేరిట సేవ్చఛ్ని కోలోప్తుంది. సావ్రథ్ం పురుషుణిణ్ విశృంఖలతకి 

కూడా పోర్తస్హిసుత్ంది. పెళిల్ పేరిట నషట్పోతునన్ది సతరీ మాతర్మే!” అనాన్డు. 
సుమారు గంట సేపు మాటాల్డుకునాన్ం. అతడు చెబుతునాన్డు, నేను వింటునాన్ను. “నైస  మీటింగ ” అని 

అతడు లేచిన పావుగంట దాకా నేను నేను కాలేకపోయాను.  
దిగివ్జయ  చెపిప్ంది నిజం. వంశీలో ఏదో సమోమ్హనశకిత్ ఉంది. అతడి మనసు లోతులోల్కి వెళిల్ ఏమేమో 

రాబటాట్లనుకునన్ నేను- అతడి భావాలకి పర్భావితుణిణ్ కావడం మినహాగా మరేమీ సాధించలేకపోయాను. సైకలాజికల  
పవరస్  ఉనాన్యనుకునన్ నా పరిసిథ్తే ఇలాగుంటే- ఇక మామూలు ఆడపిలల్లతడి ధాటికి తటుట్కోగలరా? 

వంశీని సవాలుగా తీసుకుని సట్డీ చేయాలనుకునాన్ను కానీ- దిగివ్జయ  కేసు తవ్రగా సాలవ్  చేయాలంటే- 
నేను వంశీతో సట్క  ఐపోకూడదు.  

ఇక విమలతో డీల  చేయడానికి నా కజిన  పర్తిభని ఎనున్కునాన్ను. వరసకి మరదలు. పొర్ఫెషనల  
డిసక్షనస్ లో మా మధయ్ ఇనిహ్బిషనస్  లేవు. నేనామెకి మొతత్ం కథ చెపిప్ విమల-వంశీల అనుబంధం గురించి 
తెలుసుకోమనాన్ను. అది కతిత్మీద సామనీ- విలువలిన్ నమిమ్న విమల చాలా సెనిస్టివ  అనీ, ఏమాతర్ం తొందరపడినా- 
ఆమెకి పార్ణాంతకమనీ హెచచ్రించాను. 

పర్తిభ ఆమెని వంశీ పిర్యురాలిగా కలుసుకుని రెండు రోజులోల్ కొంత సమాచారం సేకరించింది. ఆ 
పర్కారం విమల వంశీ వశీకరణశకిత్ని ఏమాతర్ం నమమ్దు.  

“వశీకరణ విదయ్కి లొంగేవి మృగాలు. ఆడది ఎనన్టికీ మృగం కాదు, కాలేదు” అనన్దట ఆమె. ఐతే వంశీ 
పటల్ ఆమెకు ఆరాధనా భావముంది, “వంశీ అంటే పేర్మావతారం. అతడికి పేర్మ తపప్ ఇంకేం తెలియదు. పర్తిఫలం 
కోరని సవ్చఛ్మైన ఆ పేర్మ ఆడదానికి అరుదైన వరం. పరిచయమైన ఏ సతరీ ఐనా అతడికి ఆతామ్రప్ణ కావించుకోకుండా 
ఉండలేదు. అదో భకిత్భావం. అందులో తపొప్పుప్ల పర్సకిత్ ఉండదు” అంటుందట ఆమె. అ భకిత్భావానిన్ బలహీనతగా 
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తీసుకుని- వంశీ మోసం చేసే అవకాశముందంటే, “వంశీ పేర్మికుడు. పేర్మికుడు మోసగాడు కాలేడు. ఈ వయ్వసథ్లో 
భరత్లు మాతర్మే మోసగాళుల్ కాగలరు” అనన్దట ఆమె. 

ఇవనీన్ కోర్డీకరించి, “విమల వంశీకి లొంగితే- అది ఐచిఛ్కం. భరత్మీద కోపం, వంశీపటల్ ఆరాధన 
అందుకు కారణాలు కావచుచ్. వశీకరణ రూలడ్  ఔట ” అని తేలిచ్ంది పర్తిభ. 

ఈ సమాచారంతో నాకు నేరుగా విమలని కలుసుకునే ధైరయ్ం వచిచ్ంది. దిగివ్జయ తో మాటాల్డి ఉదయం 
పదకొండింటికి అపాయింట మెంట  తీసుకునాన్ను. నేను వెళేల్ సమయానికి అనుకోని పని పడిందనీ, అరగంటలో వసాత్ననీ 
బయటికి వెళిల్పోయాడతడు. అది ముందుగా చేసుకునన్ ఒపప్ందమని తెలియని విమలకి ననున్ ఎంగేజ  చేసే డూయ్టీ 
పడింది.  

విమల వయ్కిత్తవ్ం గురించి దిగివ్జయ  దావ్రా అందిన సమాచారం సరైనదేనని తెలుసుకుందుకు 
నాకెంతోసేపు పటట్లేదు. ఇక వంశీతో రొమానస్  గురించి తెలుసుకోవాలి. అది సునిన్తం కాబటిట్- కొంత హిపాన్టిజం 
తపప్ని సరి అయింది. 

పదంటే పది నిముషాలోల్ విమలకి నేను ఆతీమ్యుణైణ్పోయాను. అపుప్డామె మనసు లోతులోల్ంచీ అనీన్ 
నిజాలే చెపిప్నా- చెబుతునన్ విషయమామెకి తెలియదు.  

దిగివ్జయ కి వంశీలా రొమాంటిక  లైఫ  గడపాలని మనసు. వంశీలాంటి వయ్కిత్తవ్ం సంతరించుకోలేక- 
అందుకు తగిన ఆసిత్, అంతసుత్, హోదాలకోసం పార్కులాడాడు. వాటికోసమే విమలని పెళాల్డాడు. విలువలిన్ నమిమ్న విమల 
తనకి ఆతామ్రప్ణ చేసుకుంటే- డబుబ్కి అముమ్డుబోయే పరసతరీల పొందుకి పార్కులాడాడు.  అది విమలకి తెలిసేత్ 
పర్మాదమని- ఆమెనే అంతం చేయాలనుకునాన్డు. శీలం పోతే మరణమే శరణయ్మనుకునే ఆమె శీలానిన్- వంశీ హరించే 
పరిసిథ్తి కలిప్ంచాడు. తన తపుప్ లేకుండా ఆమె చనిపోతే- ఆమె ఆసిత్కి వారసుడిగా కలకాలం సుఖపడాలనుకునాన్డు. 
అతడి మోసం తెలిసేకనే- ఆమె ఒక రాతర్ంతా వంశీని తన ఇంటోల్ ఉండనిచిచ్ంది.  

“దిగివ్జయ కి సంబంధించినంతవరకూ నా శీలం పోయింది. నాకు సంబంధించినంతవరకూ నేను బర్తికే 
ఉంటాను. ననున్ భరించాలంటే అతడో సగటు మగాడు. ఎదిరించాలంటే పిరికివాడు. జీవితాంతం దిగివ్జయ కి నరకం 
తపప్దు” 

“అంటే నువువ్ నీ భరత్ని శికిష్ంచాలనుకునాన్వు. అది వంశీకి వరమైంది” అనాన్ను.  
“ఆడపిలల్కి అసలుసిసలు నిసావ్రథ్ పేర్మని రుచి చూపించి ఆమె తనంత తానుగా అరిప్ంచుకుంటే- 

గౌరవభావంతో అకుక్న చేరుచ్కునే పర్తి మగాడూ పేర్మ రాగాలు పలికే ఓ వంశీ! పేర్మ వరాలిచేచ్ ఆ దేవుడికి భకుత్లు 
లభించడమే వరమని మీరనుకుంటే- ఆ వరానిన్సుత్నన్ది దిగివ్aజయ లాంటి మగాళేల్!” అంది విమల.   

ఆ మాటలు దిగివ్జయ కే కాదు- మగాణిణ్ కాబటిట్ నాకూ హెచచ్రికే అనిపించాయి. 
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ఇంతకీ వంశీదీ ఆమెదీ ఎలాంటి అనుబంధమో- రాబటట్డానికి నా సైకలాజికల  పవర  సహకరించలేదు. 
అసలామె హిపన్టైజ  అయిందా- లేక ఐనటుల్ నటించి తను చెపాప్లనుకునన్వి చెపిప్ందా అనన్ అనుమానం కూడా నాలో 
కలిగింది. ఐతే దిగివ్జయ కి ఏంచెపాప్లనన్ సందిగధ్మిక నాలో లేదు. ఆఫీసుకి వెళేల్క ఫోన  చేసి, “డోంట  వరీర్! విమలకి 
జరిగింది తెలుసు. ఆమె ఆతమ్హతయ్ చేసుకోదు. మిషన  అచీవడ్ !” అని చెపాప్ను. 

బహుశా విమలతోపాటు నేనూ అతడికి శిక్ష వేసానేమో!  
---౦--- 
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