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గురాన్ధం కథ 
27 

ఇలుల్ చాలా సౌకరయ్ంగా ఉంది. ఇదివరకే ఇకక్డ ఎవరో ఉనన్టుట్నాన్రు. ఏసుకీర్సుత్ను శిలువ వేసిన పటం, కొనిన్ 
వారాత్పతిర్కలూ చిందరవందరగా ఉనన్యి. నైట వాచర వచిచ్ ఇలల్ంతా శుభర్ం చేశాడు. అతని పేరు మౌలాలి. నెలూల్రు 
సాయిబు. సవ్చచ్ంగా తెలుగు మాటాల్డతాడు. పెళాళ్ం పిలల్లూ లేరు. అందుకని అతనిది గొడౌన లోనే ఓ మూల కాపురం. 
ఆవరణంతా టీ వాసన వేసుత్ంటుంది. ఇంటిముందు పెదద్ బాదం చెటూట్, రేగుచెటూట్ ఉనాన్యి. చలల్గా పర్శాంతంగా ఉంది. 
కాని వరధ్నమమ్కి మాతర్ం ఇది నచచ్లేదు. 'నికేష్పంలాంటి సంసారుల కొంప వదులుకుని ఇకక్డ బజారున పడాడ్ం. అకక్డ 
లేని సుఖం ఇకక్డేం వచిచ్ందో?' అంది కూతురితో. 

కాని సీతకి ఆ మాటలేం వినిపించలేదు. ఇలుల్ మంచిదైనా మనసుస్కి శాంతి లేకపోయాక ఏం లాభం? ఇకక్డ 
రెండూ ఉనాన్యి. 

ఎపుప్డైనా టీ పెటెట్లిన్ తీసుకెళళ్డానికి బళుళ్ వసేత్ వసాత్యి. లేకపోతే లేదు. మిగతా సమయాలోల్ అటు ఎవరూ 
రారు. చుటుట్పకక్లనీన్ ఆఫీసులు. సాయంకాలమయేసరికి ఆ పార్ంతమంతా నిరామ్నుషయ్మవుతుంది. 

"ఇది ఎవరికి అదెద్కి ఇవవ్డంలేదు. మీకు మేనేజరుగారు తెలుసు కనక ఇచాచ్రు" అనాన్డు మౌలాలి. 
వేణూకి మాతర్ం కొతత్ ఇలుల్ బాగా నచిచ్ంది. రేగుపళుళ్ కోసుకు తింటూ ఒక రోజంతా ఆవరణని చుటట్బెటాట్డు. 
కానీ చీకటి పడాడ్క ఆవరణలో వాతావరణం మారింది. గొడౌన ముందునన్ ఖాళీసథ్లంలో కురీచ్లు వేశాడు 

మౌలాలి. లైటు తీసుకొచిచ్ పెటాట్డు. తొమిమ్ది గంటలు అయేసరికి బయట బిగగ్రగా మాటలూ, నవువ్లూ వినిపిసేత్ కిటికీ 
దగగ్రికి వచిచ్ చూసింది సీత. గాల్సుల చపుప్ళూళ్, సీసాల తిరగమోతలూ, సోడాబుడుల్ తెరిచే శబాద్లూ, సుఖానిన్ బూతదద్ంలో 
చూసి ఆనందించే తాపతర్యం. క్షణంలో అరధ్మైంది సీతకి. ఎపుప్డూ నెమమ్దిగా, పర్శాంతంగా కనిపించే గురాన్ధం కటట్లు 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              e÷]Ã 2023 

   2 
fH¨¥n<j −¥cQL¸  

తెంచుకుని విజృంభించిన నదిలాగా ఉనాన్డు. పర్తి చినన్రాయికీ నీరు చేరినటుట్, పర్తి చినన్ మాటకీ నవువ్తో 
విరిగిపోతునాన్డు. అతనిన్ చూసి నిరాఘ్ంతపోయింది. వాళళ్ పకక్న విశావ్స పాతర్మైన కుకక్లాగ చేతులు కటుట్కుని మౌలాలి 
నిలబడీ సేవలు చేసుత్నాన్డు. 

"సోడా" అని ఎవరో అరిచారు. 
మౌలాలి పరాకుగా ఉనాన్డు - అంతే. 
గాల్సు అతని కాలిమీద విరిగింది. బాధతో మూలిగాడు మౌలాలి. 
"ఏమైందిరా?" అనాన్డు గురాన్ధం. 
కళళ్ నీళళ్ని చీకటీవేపు తిరిగి తుడుచుకుని నవావ్డు. "ఏం లేదు సాబ, ఐస కావాలా?"  
 దిమెమ్రపోయి చూసోత్ంది సీత. కొంతసేపటికి యెవరో తలుపు తటిట్నటట్యితే తుళిళ్పడింది. మౌలాలి పిలిచాడు. 
"కాలు తెగింది. మందేమైనా ఉందా అమామ్?" 
తెచిచ్ంది సీత. "కొటాట్రా నినున్?" 
"ఆ మతుత్లో వాళళ్కేం అరధ్ంకాదు. కాని పాపం, అంతా మంచివాళేళ్" 
"రోజూ మేనేజరుగారు తార్గుతారా?" 
నవావ్డు. "ఇది మామూలేనమామ్." 
"ఎపప్టున్ంచి?" 
"భారయ్ పోయినపప్టినుంచీ, అలవాటయిపోయింది." 
కిటికీలోంచి బిగగ్రగా నవువ్తూ, కబురుల్ చెబుతునన్ గురాన్ధం కనిపిసుత్నాన్డు. దుఃఖానిన్ తొకిక్పెటిట్, క్షణకాలమైనా 

బుదిద్ని మరిపించే మందు ఇంతకంటె మరొకటి లేదనుకునాన్డు. కొందరు కషాట్లిన్ మరిచి బర్తకడం నేరుచ్కుంటారు. 
కొందరు కషాట్లనుంచి పారిపోతారు. 

ఈ విషయం వరద్నమమ్కి తెలియడానికి చాలాసేపు పటిట్ంది. కాని తెలిశాక రాగాలు మొదలుపెటిట్ంది. "నేను 
చెపుత్నాన్ వినకుండా ఆఖరికి ఈ తార్గుబోతు కొంపలో పారేశావే. వాళుళ్ తార్గి మన పీకలు కోసినా మాటాల్డే నాధుడు 
లేడు" అని మొతుత్కుంది. 

నవొవ్చిచ్ంది సీతకి. వాళళ్ని చూసేత్ ఆమెకి భయం కలగడంలేదు. జాలి కలిగింది. "ఇంకొకరికి కీడు చెయయ్లేక 
వాళళ్కి వాళేళ్ కీడు చేసుకుంటునాన్రమామ్. వాళుళ్ మనలిన్ నాశనం చెయయ్లేరు. వాళేళ్ నాశనమయారు కనక" అంది. 

ఇది సీత వేదాంతంలో ఒక భాగంగా కనిపించింది వరధ్నమమ్కి.  ఒకపుప్డు గౌరవంగా బర్తికిన కుటుంబం. ఆఖరికి 
ఇలాంటివాళళ్ మధయ్కి రావలసి వచిచ్నందుకు ఆమె గుండె పగిలింది. 
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"ఏడవకమామ్. వాళళ్ కషాట్లనుంచి విముకిత్కి తంటాలు పడుతునాన్రు. మనలేన్మీ చెయయ్లేరు" అంది. 
ఆ సథ్లానికి రావడం విచితర్ంగా, ఇదీ ఒక విధంగా దైవికంగా కనిపిచింది సీతకి. "బాగుంది. నాలాగే బర్తుకులో 

వీగిపోయిన వాళళ్ మధయ్కే వచాచ్ను. నాకిపుప్డింకేం భయం? అయినా ఎందుకు భయం? నాశనం కావడమంటే 
ఇంతకంటే వేరే ఏముంది?" మంచం మీద ఆలోచిసూత్ పడుకుంటే నిదర్పటేట్సింది. 

ఒక రాతిర్కి తెలివొచేచ్సరికి వాచీ చూసింది. అపప్టికి మూడుగంటలయింది. కిటికీలోంచి బయటికి చూసింది. 
వాళళ్ంతా వెళిళ్పోయారు. మౌలాలి రెండు కురీచ్ల మీద పడుకుని, వాళుళ్ వదిలిపోయిన విసీక్ తార్గి ఏవో పిచిచ్ పాటలు 
పాడుతునాన్డు. మధయ్ మధయ్ మగతగా నిదర్పోతునాన్డు. మళీళ్ నిదర్పటేట్సింది సీతకి. 

మరాన్డు "ఇలుల్ ఎలా ఉంది?" అని గురాన్ధం పలకరిసేత్ సూటిగా అతనిన్ చూసింది. తనకింకా రాతిర్ విషయం 
తెలియదనే అతననుకుంటునాన్డని గర్హించింది. 

"ఇలుల్ బాగుంది. కాని అమమ్ రాతిర్ భయపడింది. మీరంత గటిట్గా నవవ్గలరని తెలీదు నాకు. నాకు మాతర్ం 
భయం వెయయ్లేదు. ఆశచ్రయ్పోయాను." 

సిగుగ్పడడ్టుట్ కనిపించాడు. ఏదో మాట మారాచ్డు. 
లేచి వచేచ్ముందు "ఒకక్ మాట చెపేప్దా?" అంది సీత. 
ఏమిటి?" 
"రాధగారు నాకిచిచ్న చనువుని ఇలా వినియోగించుకుంటునాన్ననుకోకండి. నాకు చాలా కషాట్లొచాచ్యి. 

మీకొచిచ్న కషాట్లకి నాలుగింతలు వచాచ్యి. కాని నేను వాటినింకా ఎదురొక్ంటూనే ఉనాన్ను. మీరు పారిపోతునాన్రు. 
మీకు నేను చెపప్వలసిన దానిన్కాదు. కాని బాధ తీరడానికి మరేదైనా మరగ్ముంటుందేమో ఆలోచించండి" అనేసి 
వెళిళ్పోయింది. 

ఆ రాతిర్ మరీ తపప్తాగి అరధ్రాతిర్ గుమమ్ం దగగ్ర, అరుగు మీద కూరుచ్నాన్డు గురాన్ధం. అతని పిలుపు విని 
భయకంపితురాలయింది సీత. కాని కూరుచ్నన్ చోటునుంచి కదలలేదు గురాన్ధం. 

"నువువ్ చెపిప్న దానిన్ మళీళ్ ఆలోచించాను సిసట్ర. ఒకక్టే మారగ్ం కనిపించింది చావు. విషానిన్ ఒకక్సారే 
మిర్ంగడానికి భయమేసి ఇలా చినన్ చినన్ మోతాదులోల్ పుచుచ్కుంటునాన్ను" అని పకాలున నవావ్డు. ఒకక్ క్షణం ఆగి "నీ 
కథంతా మాధవరావు చెపాప్డు సీతా. అంతా వినాన్ను" అనాన్డు. 

"ఏమిటి వినాన్రు?" అంది తెలల్బోతూ. 
నవావ్డు దయగా. "నేను పేర్మించిన వయ్కిత్ని నషట్పోయాను. నువువ్ పేర్మనేనషట్పోయావు. నేను భారయ్ని 

పోగొటుట్కునాన్ను. నువువ్ భరత్ను సంపాదించుకునే అవకాశానేన్ పోగొటుట్కునాన్వు. నేను కషాట్లున్ంచి పారిపోతునాన్ను. 
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నువువ్ ఎదిరించి నిలబడుతునాన్వు. నాకంటే నువేవ్ గొపప్" మతుత్ ఎకుక్వైనటుట్ంది. ఒకక్ ఉదుటున లేచి సరాసరి ఆమెకు 
నమసాక్రం చేశాడు. చేతిలో గాల్సు ఒకక్గుకక్లో ముగించాడు. మౌలాలి పకక్నే ఉనాన్డు. మాటలంటుంటే గురాన్ధం 
కంఠం వణికింది. అతని అలవాటుల్ తెలిసిన మౌలాలి ఆ సిథ్తికి భయపడలేదు కాని, ఆ పరిసిథ్తిలో ఆడవాళళ్ ముందుండడం 
మంచిది కాదని భయపడాడ్డు.  

"రండి బాబూ - ఇక పోదాం" అని భుజం పటుట్కునాన్డు. అంత మైకంలోనూ మచిచ్క చేసిన జంతువులాగా 
మౌలాలి వెనుక నడిచాడు గురాన్ధం. 

అంతలో ఆగి "ననున్ చూసేత్ భయమేసోత్ందా సిసట్ర" అని హఠాతుత్గా అడిగాడు. 
"లేదు - జాలేసోత్ంది." 
నవావ్డు. "వెరీ గుడ. ఒకక్మాట విను. నా వలల్ నీకేం పర్మాదం లేదు సిసట్ర. అమమ్గారికి కూడా చెపుప్. ననున్ 

చూసి ఎవరూ భయపడనకక్రలేదు." 
మౌలాలి భుజం మీద ఈడిగిల పడుతూ వెళాళ్డు గురాన్ధం. 
"ఏం బర్దర పండా, కాయా?" అని ఏదో బండగొంతు నవువ్తూ పలకరించిన పర్శన్ వినిపించింది. అంతే, 

మరుక్షణంలో సీసా పగిలింది. గురాన్ధం అతని చొకాక్ చింపాడు. పటుట్కుని కొటట్బోతే మధయ్ మరిదద్రు పడాడ్రు. వాళళ్లో 
ఎవరికీ ఉదేర్కాలకి ఉనన్ బలం శరీరాలకి లేదు. మౌలాలి అందరీన్ విడదీశాడు. 

"సీత నా సిసట్ర రా. మళీళ్ నోరెతిత్తే చంపేసాత్ను" అని అరుసుత్నాన్డు గురాన్ధం. 
తన గురించి పోరాడే వయ్కిత్ని చూడడం కొతత్ సీతకి. 
గదిలో వొణుకుతూ కూరుచ్ంది సీత. రేగిన పాత గాయం సర్వించినటుట్ కళుళ్ ధారాపాతంగా నీటిని 

కారుసుత్నాన్యి. 
PPP 

వరధ్నమమ్ మొదట అనుకునన్ంత భయంకరంగా గాని, బాధాకరంగా గాని అనిపించలేదు కొతత్ ఇంటోల్ జీవితం. 
రాతిర్వేళలోల్ భాగోతం కర్మంగా వాళళ్కీ అలవాటైపోయింది. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు వచిచ్ ఎంతో కొంత రాతిర్ వరకూ కూరుచ్ని 
వెళేళ్వారు వాళళ్ంతా. సీత కనిపిసేత్ ఆ మతుత్లోనే 'సిసట్ర ' అని పలకరించి వెళేళ్వాడు. లేకపోతే అటువేపే వచేచ్వాడు కాదు. 
అకక్డ జీవితం మీద కర్మంగా నమమ్కం కుదిరింది వరధ్నమమ్కి. 

ఒకసారి తనిఖీకి పై ఆఫీసరు వచాచ్డు. పేరు అహోబిలరావు. సనన్గా, ఛామన ఛాయగా ఉంటాడు. నునన్గా 
గుండు చేసినటుట్ బటట్తల, గోలడ్ ఫేర్మ కళళ్దాద్లు. నవివ్తే ఇరవైఏళళ్ కురార్డికి సరిపోయే కటుట్డు పళుళ్, కళళ్కి సురామ్, 
వయసుస్తో రాజీపడక ఎదిరిసుత్నన్టుట్ కనిపించాడు. తలమీద జుతుత్లేదు. కాని ఉంటే రంగువేసేవాడే. నవువ్తునాన్ 
కోపప్డుతునన్టుట్ంటుంది చూపు. కసిరినటుట్ంటుంది మాట. కొటిట్నటుట్ంటుంది చేతుల కదలిక. కాని జీవితం మీద చాలా 
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విచితర్మైన దృకప్థం కలవాడు. వచిచ్నరోజు ఆఫీసంతా సూథ్లంగా తనిఖీ చేసి 'ఈ ఆఫీసులో ఒకక్ పొరపాటైనా 
జరుగుతునన్టుట్ లేదే" అనాన్డు. అందుకు చాలా ఆశాభంగం చెందుతునన్టుట్ "ఇలా అయితే ఇనసెప్కట్రస్ బర్తకడం ఎలా?" 
అనాన్డు గురాన్ధంతో. 

 గురాన్ధం నవావ్డు. 
"మీరు చాలా మంచివారులాగా ఉనాన్రు. ఎనిమిది వందలతో ఎలా బర్తుకుతునాన్రు?" అని పర్శిన్ంచాడు. ఇంకా 

డబుబ్ సంపాదించే మారగ్ం లేకపోలేదని సూచిసూత్. 
ఆఫీసరు పటల్ మొదట ఉనన్ భయం కర్మంగా జారిపోయింది అందరికీ. సీతని చూసి ఆమె ఉదోయ్గం కనుకుక్ని 

వెయియ్ పర్శన్లు వేశాడు. "ఇంతకంటే మంచి అరహ్తలుండగా ఆమెకెందుకిచాచ్రు? ఇంత తకుక్వ బాధయ్తలు ఎందుకు 
అపప్చెపాప్రు?” కాని ఇంత అందమైన అమామ్యికి ఉదోయ్గం ఇవవ్డానికి తను ఊహించిన కారణం ఒకక్టీ 
రాకపోయేసరికి నిరాశ చెందాడు అహోబలరావు. 

తనిఖీ పూరత్యిన సాయంకాలం అసలైన విషయం తెలిసింది అహోబలరావుకి. వెంటనే కబురుచేసి గురాన్ధానిన్ 
పిలిపించాడు. అతను రాగానే సీరియస గా మొహం పెటిట్. 

"ఆఫీసు ఆవరణని ఈవిధంగా దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్వనన్మాట" అనాన్డు. 
నిరాఘ్ంతపోయాడు గురాన్ధం. 
"ఏం చేశానంటారు?" 
నాకంతా అరధ్మైందిలే." 
"ఏమిటి అరధ్మైంది?" 
"గొడౌన లో మీరు రాతిర్ళుళ్ చేసే పని." 
కాళళ్లోల్ వణుకు పార్రంభమైంది గురాన్ధానికి. "అదా? అది.." 
"అది సరే, అధికారి అతిధికి మరాయ్దలు చేసే బాధయ్త లేదా ఏమిటి?" 
తెలల్బోయాడు గురాన్ధం. 
"అలా తెలల్బోతావేమయాయ్. రాతిర్కి వాట సికీస్ట్  నైన తెపిప్ంచు. పద, నేనూ మరో గంటలో వసాత్ను" అనాన్డు. 
అంత భయమూ ఒకక్సారి జారిపోయింది. గాలిలో తేలిపోతునన్టట్నిపించింది గురాన్ధానికి. "అదా! అలాగే రండి. 

తపప్కుండా ఏరాప్టు చేసాత్ను" అనాన్డు. 
ఆవరణలో పర్వేశించగానే తమ వాటా అరుగుమీద కూరుచ్నన్ సీతని చూసి ఆశచ్రయ్పడాడ్డు అహోబలరావు. సీత 

కూడా విసిమ్తురాలై లేచి నమసాక్రం చేసింది. 
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"ఈవిడ మన ఆఫీసులోనే పనిచేసుత్ంది కదూ?" అనాన్డు ఏమీ ఎరగనటుట్. 
"అవునండి. ఆఫీసులో చూశారు మీరు." 
"ఇకక్డ ఉంటోందేం?" 
"ఇలుల్ దొరకక్పోతే ఇది ఖాళీగా ఉందికదా అని ఉండమనాన్ను." 
నవివ్, ఏదో అరధ్మైనటుట్ వేలుతో గురాన్ధం కడుపులో పొడిచాడు. "చెపప్వే?" అంటూ. 
"పొదుద్టున్ంచీ మిగతావాళళ్ని విసమ్రించి ఈవిడకి ఉదోయ్గం ఇచాచ్వేమయాయ్ అంటే వందసాకులు చెపాత్వేం మరి. 

అసలయింది వదిలేసి?" అనాన్డు కళళ్కొసల నుంచి నవువ్ కురిపిసూత్. 
గురాన్ధానికి వొళుళ్ మండింది. అయినా కోపానిన్ దాచుకుంటూ "ఆమె నాకు సిసట్ర" అనాన్డు. 
తడబడాడ్డు అహోబలరావు. "బంధువా?" 
"కాదు." 
మళీళ్ తృపిత్గా నవావ్డు. "అంతేనా, మాడరన్ భాషలో సిసట్ర లకీ, బర్దర లకీ అరధ్ం లేదోయ. ఏదో పేరు పెటిట్ 

పిలవాలి కనక అలా పిలుసాత్ం. తవ్రగా బాటిల ఓపెన చేయించు." 
మెలల్గా ఒకరిదద్రు మితుర్లు కలిశారు. మాటాల్డడానికి భోళాగా ఉనాన్డు కాని, శరీరం పెదద్ది కావడం వలల్ రెండు 

గాల్సులకే ఊగిపోవడం పార్రంభించాడు అహోబలరావు. మనిషిలో నవూవ్, హాసయ్ం మాయమై కర్మంగా నిశశ్బద్ం కావడం 
పార్రంభించాడు. 

ఉనన్టుట్ండి గురాన్ధానిన్ పొగడడం పార్రంభించాడు. 
"ఏమిటో అనుకునాన్ను. నువువ్ చాలా షూర్డ ఆఫీసరవోయ. నెమమ్దిగానే ఉంటూ పనులు జరిపేసుకుంటునాన్వు. 

ఐ ఎపిర్షియేట యూ" అనాన్డు. 
"ఇకక్డే ఇలుల్ ఇచాచ్వ. వాళళ్ని మరి ఈ పారీట్లు డిసట్రబ్ చేయవా?" 
"మరేం పరవాలేదండి. మేం నెమమ్దిగా వచిచ్పోతాం. వాళుళ్ భయపడరు." 
 అరధ్మైనటుట్ నవావ్డు. "అవునులే, ఈ మాతార్నికే భయపడితే ఎలా?" 
పర్తీమాటలోనూ అరధ్ం వెదుకుతుండడం చికాకనిపించింది గురాన్ధానికి. ఎంత తవ్రగా ఈ పారీట్ ముగించివేసేత్ 

అంత మంచిదనిపించింది. 
మొదటీ గాల్సుకి పెదద్మనిషిలాగా ఉనన్వాడు, రెండోగాల్సుకి వేదాంతిలాగ మారి, మూడో గాల్సుకి సమకాలీన 

రాజకీయాలు, అంతరాజ్తీయ సమసయ్ల మీద ఉపనాయ్సం పార్రంభించాడు అహోబలరావు. అతను అధికారి అనే జాఞ్పకం 
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అందరీన్ నొకిక్ పటిట్ ఉంచింది. గురాన్ధానిన్ చూసి అతని మితుర్లు మాటాల్డకుండా ఊరుకునాన్రు కానీ అతని వాగుడు 
మరీ ఎకుక్వయేసరికి విసిగి మితుర్లు లేచి వెళిళ్పోయారు. 

"చూశావా, మనిషిని విసిగించాలంటే రాజకీయాలు ఎలా ఉపయోగిసాత్యో, రాజకీయ హతయ్లోల్ సైకాలజికల 
పాయింటే ఇది. మరో సాట్ర్ంగ పెగ కలుపు" అనాన్డు. 

గాల్సు ఒక గుకక్లో తాగాడు. మనిషిలో వణుకు వచిచ్ంది. గాల్సు బలల్మీద ఉంచి గురాన్ధం భుజం తటిట్ 'ఇక నేను 
రెడీ ' అనాన్డు. 

"పోదాం పదండి, మౌలాలి కారు తెమమ్ను" అని లేచాడు గురాన్ధం. 
"భలే జోక చేశావోయ. ఇపుప్డు బంగళాకెళిళ్ ఏం చెయాయ్లి? పోర్గార్మ అంతా ఇకక్డుండగా. నాతో 

వేళాకోళాలాడకు. కమాన" అనాన్డు. 
గురాన్ధానికి అరధ్ం కాలేదు. 
"అంటే?" అనాన్డు. 
"ఇలిల్చిచ్, ఉదోయ్గమిచిచ్, గుమమ్ంలోనే పెటుట్కుని అతిధిని ఉతత్సీసాలోత్నే పంపుతావా? పారీట్ని పూరిత్గా జరిపించు. 

పద" అనాన్డు. 
అరధ్మయిందిపుప్డు. గురాన్ధానికి తల తిరిగిపోయింది. అతనునాన్డని తను తకుక్వ పుచుచ్కోవడం వలల్, అధికారి 

కావడం వలల్ కాని, ఇలాంటి సందరబ్ంలో ఇదివరలో సేన్హితుడి తలమీద గాల్సు పగిలింది .ఈ తార్గుడులో కషాట్లతోపాటు 
మొదటిసారిగా కోపానిన్ దిగమింగాడు. 

"ఆమె కషాట్లోల్ చివికిపోయిన మనిషి సార. ఒకక్సారి కూరుచ్ంటే కథంతా చెపాత్ను" 
ఈ సందరాభ్నిన్ ఉదేర్కంలో కంటే, అతని సానుభూతి వలల్ సాధించవలసిన అవసరం ఉందని గురాన్ధం 

గర్హించాడు. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ ఓరుప్ ఎంత అవసరమో అహోబలరావుకీ తెలుసు. అందుకని సీత కథంతా వినాన్డు. 
అంతా విని పగలబడి నవావ్డు. 

తెలల్బోయి చూశాడు గురాన్ధం. 
"ఇదంతా నీకు ఆ అమామ్యే చెపిప్ందా?"  
“లేదు. ఆమెకు కావలసిన వయ్కిత్ ఒకరు చెపాప్రు." 
"పిచిచ్వాడా అపప్టికయినా అరధ్ం చేసుకోలేదా? ఒక అమామ్యి గురించి మూడో వయ్కిత్ చెపప్డంలో గల 

అంతరారధ్ం తెలియకుండా ఎలా బర్తుకుతునాన్వయాయ్. అంత కషాట్లోల్ ఉనన్ అమామ్యిని రకిష్ంచమనే అతని ఉదేద్శయ్ం." 
బికక్ చచిచ్పోయాడు గురాన్ధం. 
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"నినున్ అతను ఒపిప్ంచలేకపోయినందుకు అతనితో దెబబ్లాట పెటుట్కుని ఉంటుంది ఆ అమామ్యి. అతని 
పేరేమిటనాన్వ?" 

"మాధవరావు" 
నైట వాచర ని పిలిచాడు. "నువెవ్ళిళ్ మాధవరావు ఎపుప్డైనా కనిపిసుత్నాన్డా అని అమమ్గారిన్ అడిగిరా" అని కబురు 

పంపించాడు. గురాన్ధం అతనిన్ ఆపబోతే నోరు మూశాడు. 
"నిజానికి మేం ఇకక్డ తార్గడం ఆ అమామ్యికి ఇషట్ంలేదు. నా కషాట్లనుంచి విముకిత్కి ఇంతకనాన్ మంచిమారగ్ం 

ఏదనాన్ ఉందేమో ఆలోచించుకోండి అని మరీ మరీ చెపిప్ంది" అనాన్డు దీనంగా. 
ఈసారి మరీ బిగగ్రగా నవావ్డు అహోబిలరావు. "అంత చెపిప్నా అరధ్ం చేసుకోలేకపోయావంటే నువువ్ 

పనికిరానివాడవని అనుకుని ఉంటుందా అమామ్యి. అంతకంటే ఎవరు మాతర్ం కుండబదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపాత్రయాయ్. 
ఇపప్టికైనా మించిపోయింది లేదులే" 

గురాన్ధం వాదన కర్మంగా బలహీనమైంది.అతనూ ఆలోచనలో పడాడ్డు. సీత సలహా వెనుక ఏదైనా ఉదేద్శముందా 
అనే ఆలోచన మొదటిసారి అతని మెదడులో కదిలింది. అతనికి తెలియకుండానే రెండు గాల్సులు తార్గేశాడు గురాన్ధం. 

"మాధవరావుగారితో మాటలేల్వటండి. ఆరింకరారట" అంటూ వచాచ్డు మౌలాలీ. 
"కోపంగా రుసరుసలాడుతూ చెపిప్ందా ఈ మాటలు?" 
ఎలా తెలుసా అని ఆశచ్రయ్పోయాడు మౌలాలీ. "అవునండి. ఆరి పేరెతిత్తేనే చాలా కోపప్డిపోయారు" అనాన్డు. 
గురాన్ధానికి మతిపోయింది. అహోబలరావు వాదన మీద ఆసకిత్ పెరిగింది. తల కర్మంగా దిమెమ్కుక్తోంది. రకత్ం 

ఎపుప్డూ లేనంతగా వేడెకిక్ంది. 
"ఇపుప్డేమంటావ? అంటునాన్డు అహోబలరావు. 
"నా పార్ణం పోయినా ఆమెకి అనాయ్యం జరగనివవ్ను. ఏమైనా సరే" అని గొణిగాడు గురాన్ధం. 
అహోబలరావుకి కోపం వచిచ్ంది. "ఉదోయ్గం పోయినా సరేనా?" 
తుళిళ్పడాడ్డు గురాన్ధం. 
"గొడౌన లో అమాయిని పెటిట్ రాతుర్ళుళ్ సీసాలతో, అమామ్యిలతో జలాస్ చేసుత్నాన్వని పై ఆఫీసరల్కి తెలిసినా 

సరేనా?" 
గురాన్ధం రకత్ం కళళ్లోల్కి, మెదడులోకి పాకింది. 
"చావు ఒకక్ క్షణంలోనే వసుత్ంది బర్దర. ఇలాంటి అపవాదులు వసేత్ బర్తికిననాన్ళూళ్ చావాలి. నేను 

దురామ్రుగ్ణిణ్కాదు. నీకు చాతకాకపోతే కరత్వయ్ం నాకు వదిలేయ" అనాన్డు. 
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గురాన్ధానికి మాట పెగలేల్దు. వెంటనే మరో గాల్సు అందించాడు అహోబలరావు. అతను తాగలేకపోయాడు. లేచి 
వచిచ్ అతనిన్ వొళోళ్ కూరోచ్బెటుట్కుని కుకక్కిలాగా మెలల్గా గాల్సంతా తార్గించచాడు. 

"ఏమంటావ?" అని ఈసారి అహోబలరావు రెటిట్సేత్ గురాన్ధం ఏడవడం పార్రంభించాడు. 
"ఆ అమామ్యినేమీ చెయయ్కండి. మీ కాళుళ్ పటుట్కుంటాను. రేపే ఖాళీ చేయిసాత్ను. నా సిసట్ర.." మాటలు తడబడి 

ఆలోచనలు విరిగిపోతునాన్యి. 
ఇక తన కరత్వాయ్నిన్ ఆలోచించే సమయం వచిచ్ందని గర్హించాడు అహోబలరావు. దూరంగా గేటు దగగ్ర బీడీ 

కాలుసుత్నన్ మౌలాలీని పిలిచి, "ఆ అమామ్యిని ఒకక్సారి అరజ్ంటుగా రమమ్ను ఇంటోల్ వాళళ్ని అనవసరంగా లేపకు. 
కారులో వెళిళ్ నువూవ్, డైరవరూ భోజనం చేసి రండి" అని పదిరుపాయల కాగితం ఇచాచ్డు. 

కళళ్జోడు తీసి విసీక్తో ఒకక్సారి తుడిచి పెటుట్కునాన్డు జీడిపపుప్ పలుకులిన్ గాలిలో ఎగరేసి బంతిని కొటిట్నటుట్ 
చేతోత్ కొటాట్డు. మొదుద్ నాలిక తిరిగిన మేరకు పదాలు గుణిగాడు. రెండుసారుల్ 'రమమ్నాన్రట' అని సీత అనేవరకూ అని 
సీత అనేవరకూ అతనికి సప్ృహలేదు. 

భయం, సంకోచం లేకుండా నిరమ్లంగా ఉనన్ సీత ముఖం చూసి క్షణకాలం నిరాఘ్ంతపోయాడు అహోబలరావు. 
అపుప్డే నిదర్పటిట్నటుట్ంది. కళుళ్ సగం నూసుకుపోయి మతుత్గా కనిపించాయి. తెలల్టిచీర భుజం చుటూట్ కపుప్కుంది. 
మనసుస్లోని విసుగుని మాటలో కనబరచకుండా అడిగింది. 'రమమ్నాన్రట!' 

గురాన్ధం ఎపుప్డూ అలా పిలవడని తెలుసు. ఒకవేళ పిలిచినా తను వెలళ్వలసిన అవసరంలేదని తెలుసు. కాని 
అధికారి పిలిచినపుప్డు రాలేదని గురాన్ధానికి మాట వసుత్ందేమోనని భయపడింది. అయినా పిలిచినపుప్డు పలికితే 
తపేప్ం? అపప్టోల్ అంతకనాన్ ఆలోచించే సావ్సథ్య్ం, వయ్వధిలేదు. ఆమెను చూడగానే అహోబిలరావు ముణుకుతో పొడిచాడు 
గురాన్ధానిన్. అతను కళుళ్విపిప్ తెలల్చీరని చూసి 'రాధా' అనాన్డు మతుత్లో క్షణంలో బుదిద్ పరిసరాలిన్ గురుత్చేసింది.  

"నువావ్ సీతా ఎందుకొచాచ్వ? వెళుళ్, వెళుళ్" అనాన్డు తొందరగా. అతని కళళ్నీళుళ్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది సీత. 
"ఒకక్ నిముషం కూరోచ్" అధికారం, ఆతృత ధవ్నించే కంఠంతో అనాన్డు అహోబిలరావు. 
"నీ గురించి గురాన్ధం అంతా చెపాప్డు సీతా, నాకు చాలా జాలిగా ఉంది నీ మీద. మదార్సు బదిలీ చేయిసేత్ 

వెళాత్వా?" అనాన్డు. 
"వదద్ండీ ఏదో తపప్నిసరిగా ఈ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను." 
"అవునులే. నాకరధ్మైంది. నువువ్ చాలా మంచిదానివి. కషట్పడడ్వాళళ్కే మరొకరి కషాట్లు అరధ్మవుతాయి. నేనూ 

కషాట్లు పడే పైకొచాచ్ను. నీకో పర్మోషన ఇవావ్లని రికమెండ చేసాత్ను" అనాన్డు అహోబలరావు. ఎకక్డలేని ధోరణి 
తోర్సుకు వచిచ్ందతనికి. 
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"ఇంక వెళుళ్" అనాన్డు గురాన్ధం. 
కోపప్డాడ్డు అహోబలరావు. "ఏమిటయాయ్ తమాషా? పిలిచింది నువవ్యితే వెళళ్మని తొందరపెడతావేం? ఆ 

అమామ్యిని ఆలోచించుకోని. నీ తొందరేమిటి మధయ్. నువువ్ కూరోచ్ సీతా." 
"ఏమిటండీ ఇదంతా?" అంది విసుగునీ, కోపానీన్ దాచుకోకుండా. 
ఆ పర్శన్ గురాన్ధానేన్ వేసినటుట్ మాట తిపిప్ "అలా అడుగు అతనిన్. గురాన్ధానికి లోకధరమ్ం తెలీదు. నీ కథ వినాన్క, 

అదీ నువువ్ పంపిన ఆ మాధవరావు దావ్రా వినాన్క నినన్రధ్ం చేసుకోవలసింది. అయినా కారయ్శూరులు మాటలు 
విగులుచ్కోరులే." 

"మళీళ్ మాటాల్డితే నినున్ చంపుతాను రాసెక్ల" అని గొంతు చించుకుని లేచాడూ గురాన్ధం. 
కోపం తెచుచ్కోలేదు అహోబలరావు. విసుకోక్లేదు. చిరునవువ్తో అతని రెండు చేతులీన్ పటుట్కుని కురీచ్లోకి 

విసిరేశాడు. అంత మనిషి గురాన్ధం వేర్ళుళ్ తెగిన వృక్షంలాగా కూలిపోయాడు. 
"పాపం డోసు ఎకుక్వైందిలే" అనాన్డు సీతతో. 
సీత వెళిళ్పోబోతుందని గర్హించాడలేల్ ఉంది. ఆమె అటు కదలబోయేసరికి లేచి బాదం చెటుట్ వేపు రెండడుగులు 

వేసి ఇంటికీ, గోడౌన కీ మధయ్ నిలబడాడ్డు. 
"ఒకక్సారి జీవితం మంచితోవ పడితే మరల వెనకిక్ రాలేం సీతా, నీకు పెళళ్యిపోయి ఉంటే ఎకక్డో, ఏ ముసలి 

పీనుగుకో వంట చేసి పెడుతూ బర్తికేదానివి. కాని నువువ్ అదృషట్వంతురాలివి. ఇపుప్డూ చూడు, రోజూ కొతత్గా 
తెలల్వారుతుంది. కొతత్గా చీకటి పడుతుంది" 

"నేను రోజు గురించి ఆలోచించడం లేదు సార. నిదర్గురించి ఆలోచించి నా దారి కడుడ్వేసాత్రా?" 
అదో పెదద్ జోకులాగా నవావ్డు. 
"ఎంత గొపప్ నిజం చెపాప్వు సీతా. ఇంత హూయ్మర  నీలో ఉనాన్ ఇనాన్ళూళ్ మనవాడు నిదర్పోతునాన్డంటే నాకు 

విచారంగా ఉంది. బర్తుకు మీద సరైన అభిపార్యాలు లేవు. బర్తికే మారాగ్లు తెలీవు. సుట్పిడ కి." 
ఏదో మరిచిపోయినటుట్ హఠాతుత్గా చేతిలో ఉనన్ గాల్సు ఆమె చేతిలో ఉంచి వెనకిక్ నడిచిపోయి కురీచ్లో 

కూరుచ్నాన్డు. సీసా ఎతిత్ "గాల్సు ఇలా తే" అనాన్డు. 'కీ' ఇచిచ్న యంతార్నిన్ శాసించినంత యథాలాపంగా. 
సీత టేబుల మీద గాల్సు ఉంచబోయింది. చెయియ్ పటుట్కునాన్డు. "చాలా లోకానుభవం ఉనన్దానివి. ఇంత చినన్ 

వయసులో ఇనిన్ తెలివితేటలునన్ందుకు నువువ్ నిజంగా పైకి వసాత్వు. ఒకరోజు నువువ్ బాస వయినా ఆశచ్రయ్ంలేదు. నాపై 
అధికారి చాలా రసికుడే. ఈసారి అతనితో వసాత్ను" అనాన్డు కనున్ మలిపిసూత్. 
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వొళుళ్ జలదరించింది సీతకి. దుఃఖం, ఆవేశం పెనవేసుకోగా రొటెట్ కోసుకునేందుకు పెటిట్న కతిత్ని ఒకక్ ఉదుటున 
చేతిలోకి తీసుకుంది. ఆశచ్రయ్పడలేదు అహోబలరావు. పిచిచ్క నోట కరుచుకునన్ గడిడ్పోచను తపిప్ంచినటుట్ దానిన్ విసిరి 
అవతల పారేశాడు. కానీ ముఖం కోపంతో జేవురించినటుట్ చేసుకుని, గొంతు వీలయినంత పెంచి, సీతని రెకక్లు విరిచి 
గుండెల మీదకి లాకుక్ని అరవడం పార్రంభించాడు. 

"రాక్షసీ! ననున్ చంపాలనుకునాన్వా? నువెవ్ంతకైనా తగుదువు. అసలిదంతా ఆ సౌక్ండర్ల పనిన్న కుటర్. మీ ఇదద్రు 
కలిసి నా చేత తార్గించి ననున్ హతయ్ చెయాయ్లనుకునాన్రా? తన రహసాయ్లు బయటపెడతానని గురాన్ధం తన ఉంపుడు 
కతెత్ చేత తార్గించి ననున్ హతయ్ చెయాయ్లనుకునాన్రా? తన రహసాయ్లు బయటపెడతానని గురాన్ధం తన ఉంపుడు కతెత్ 
చేత ననున్ చంపిమాలనుకునాన్డు. మీ ఇదద్రీన్ అరెసుట్ చేయిసాత్ను. మీ అంతు తేలుసాత్ను." 

సీత అరుసుత్నాన్  చేతులోల్ంచి కదలకుండా పటుట్కునే ఒడుపు  తెసోత్ందతనికి. అయినా గొంతు తగిగ్ంచలేదు. 
ఎపుప్డు తెలివొచిచ్ందో గురాన్ధం ఆ కేకలకి ఆకులాగా రెపరెపలాడిపోయాడు. అహోబలరావు మాట పూరిత్కాకుండా, 
కాళుళ్ పటుట్కుని "గటిట్గా అరవకండి. మీకు పుణయ్ముంటుంది. ననున్ శికిష్ంచండి. కానీ నా చెలెల్లిన్ మాతర్ం కాపాడండి. 
మీకు దండం పెడతాను" అంటూ అతని కాళళ్ దగగ్రే తల నేలకేసి బాదుకునాన్డు గురాన్ధం. తార్గుడు మైకంలో 
మనసుస్లో అనుకునన్ భావానికి బలం వసుత్ంది గావును. కంఠంలో ఉదేవ్గం, భయం, వేదన దోయ్తకమయాయి. ఆ ఊపుకి 
నుదురు చితికి చికక్ని రకత్ం అహోబలరావు కాలికి తగిలింది. 

సథ్ంభీభూతురాలైంది సీత. జీవితంలో సావ్రాధ్నిన్, దురామ్రాగ్నీన్, మోసానీన్ మాతర్మే చూసిన సీత ఈ దృశయ్ం 
గుండెను కదిలించివేసింది. కనీన్రు  ధారలు కటాట్యి. తనకోసం నేలమీద పొరాల్డే వయ్కిత్ మీద కృతజఞ్తతో, దయతో ఆమె 
హృదయం దర్వీభూతమైంది. కొందరు తమ జీవితం కోసం తనని బలిచేసేత్, ఇతను తనకోసం జీవితానిన్ పణంగా 
పెడుతునాన్డు. అలా జరగనివవ్కూడదు. పర్పంచంలో ఈ మాతర్ం మంచితనం ఉందనన్ నమమ్కం తనకు వెయియ్ ఏనుగుల 
బలానిన్చిచ్ంది. ఈ మాతర్ం సానుభూతి చాలు. తనకి ఎవరి సహాయం అకక్రలేదు. ఒకసారి పాడైన జీవితం తనది. 
ఈసారి ఒక సహృదయుడి బర్తుకు తెరువు నిలపడానికి మరొకడి కోరికకు 'ఎర' కాబోతోంది. అంతే తేడా. 

తలెతిత్ అహోబిలరావుని సూటిగా చూసింది. 
కనీన్ళళ్ మధయ్ నవువ్ తెర వచిచ్ంది సీతకి. నవువ్ కర్మంగా పెరిగి, విశాలమై, పకుక్న నవివ్ంది. 
తుళిళ్పడాడ్డు అహోబలరావు. తన కోరిక పైశాచిక వికటాటట్హాసం చేసినటట్నిపించింది. 
ముఖం ఎతేత్ ఓపికనాన్ లేక, కాళళ్ దగగ్రే నిదర్పోయాడు గురాన్ధం. యజమాని పెటేట్ భోజనానికి ఎదురు చూసి 

నిరాశ చెంది నీరసంగా నిదర్పోయిన కుకక్లాగా. 
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సీత నవువ్ ముఖంలో ఆవేశంలేదు, ఉదేర్కం లేదు, ఆహవ్నం లేదు, విచితర్ం. ఈసారి తిరసాక్రం కూడా లేదు. 
ఇపుప్డు భుజం మీద చెయియ్ వేసేత్ ఎదురు చెపుత్ందనన్ సంశయం లేదు అతనికి. 

దగగ్రికి వచాచ్డు. భుజం మీద చెయియ్ వేశాడు. 
ఈసారి అతని చెయియ్ వణికింది. 
గొంతు సవరించుకుంటూ 'ఇంటికి వెళళ్మామ్ చెలీల్' అనాన్డు. 
నిరాఘ్ంతపోయింది సీత. అదికూడా అతని పనాన్గంలో ఒక భాగమేనా అని చూసింది. 
బిగగ్రగా ఆలోచించుకునన్టుట్ అనాన్డు. 
"తెలిసే చెపుత్నాన్నమామ్. నేను దురామ్రుగ్డినే. కానీ ఇవాళ గురాన్ధానిన్ చూశాక మనసుస్ చెదిరిపోయింది. చెలెల్లి 

మీద పేర్మ ఇలా ఉంటుంది కాబోలు. వెళళ్మామ్" 
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగింది సీత. 
చలల్ని గాలి తెర శరీరానిన్ రివువ్మనిపించింది. 
మంచివాళళ్ని భర్మింపచేసే దురామ్రుగ్ల మధయ్ ఓడిపోయి, దురామ్రుగ్లని చెపుప్కునే వాళళ్లో మంచితనానిన్ 

జయించిన సీత సురకిష్తంగా గుమమ్లో అడుగు పెటిట్ంది. 
జీవితంలో నాలుగోసారి ఓడిపోవడానికి సిదద్పడడ్ సీత, మానవ సవ్భావానిన్ మొదటిసారిగా జయించి నిలబడింది. 
పర్పంచం తపిప్ంచుకోవడానికి వీలులేకుండా ముసుగువేసినటుట్నన్ చీకటి ఒక మూలనుంచి మెలల్గా విడిపోతోంది. 
బాదం చెటుట్ వెనక కనిపించే పటెట్డు ఆకాశంలో తెలల్వారుతోంది. 
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