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కకదంబమాలదంబమాల  
కోకోడూరి కౌసలాయ్దేడూరి కౌసలాయ్దే

(1962  యువ మాసపతిర్ క, దీపావళి సంచిక నుంచి) 
మలయపవనం లోకవిహారారధ్ం బయలుదేరే పార్తః సమయం. 

ఎటు తిలకించినా పచచ్ని చెటల్తో పూలబాలల ముగధ్ సౌందరయ్ంతో, పకుష్ల 
మధుర కూజితాలతో మనసును హాయిపరచే మధుర పర్కృతి. ఆ పర్కృతి 
సౌందరయ్ంలో లీనమై పరధాయ్నంతో పూలుకోసుత్నన్ రమణి అలికిడి విని 
వెనుదిరిగి చూచింది. పైపు దగగ్రునన్ అతత్గారి దృషిట్ తనపైననే వుండడం 
గమనించింది. అంతలో హుకుంకూడ రానే వచిచ్ంది. 
 “అదేం చోదయ్మే తలీల్? అంత ఒయాయ్రంగా ఎపప్టికొసాత్వ? 
ఎపప్టికి తెములాత్యి పనులు? ఆ పిటట్లీన్ చెటల్నీ 
చూసూత్నిలోచ్వడానికేమైనా సినీమా కనిప్సోత్ందా వాటి ముఖాలలో?” 
 “వచేచ్సుత్నాన్నతత్యాయ్, అయిపోయింది.” నందివరధ్నాలతో 
తవ్రతవ్రగా సజజ్ నింపసాగింది. 
 “అయొయ్! అయొయ్! తవ్రగా అనాన్నని మొగగ్లు, చిగుళుళ్ కూడ 
తుర్ంచేసుత్నాన్వా? ఏం మాటాల్డినా తపేప్ కదా ఈ కాలం వాళల్తో!” 
బిందెతో లోపలికి వెళిళ్పోయింది సుభదర్. 

అతత్గారు వెళిళ్నదికేక్ చూచి ఒకక్నిటూట్రుప్ విడచి యింటోల్కి 
నడిచింది రమణి. తాతగారు అపప్టికే పూజ గదిలో దైవమందిరం వదద్ 
కూరుచ్ని వునాన్రు. పూల సజజ్ పర్కక్గా వుంచి మందిరం ముందు ముగుగ్లు 
వేసి, ఏకాతిర్లో నెయీయ్, వతుత్లూ వేసింది రమణి. కిర్తదినం పూజచేసిన 
పూలు తీసివేసూత్ వెళిళ్పోతునన్ రమణిని పిలాచ్డు అనంతయయ్ 
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“చూడమామ్.” 
 గడప దాటుతునన్ రమణి కాళుళ్ ఆగిపోయాయి. వెనుదిరిగి వచిచ్ తాతగారి వదద్ నిలుచ్ంది. “అలాగ  అనీన్ యిచిచ్ నీ పని తీరిపోయినటుట్ 
వెళిళ్పోతావు. తెలల్వారి యినిన్ పనులు చేసాత్మే, ఒకక్ పది నిముషాలు ఆ దైవపూజకు వినియోగిసేత్ ఎంత బాగుంటుంది, ఆలోచించు తలీల్. అది 
జీవితానికెంతో సౌభాగయ్ం చేకూరచ్గలదు. ఎలాగూ వేకువతోనే లేసాత్వు గదా! సాన్నం చేసి రెండు పుషాప్లు ఆ భగవతాప్దాలకు సమరిప్ంచితే ఎంత మేలు 
జరుగుతుందీ! హృదయమెంత నిరమ్లంగా వుంటుందీ! “ 
 దైవ విగర్హాలను చూసూత్ మౌనంగా నిలుచ్ంది రమణి. 
 “ఏదో పెదద్ వాడిని గనుక చెపాత్ను. ముందుముందు ఆ పర్యోజనం. నీకే తెలుసుత్ంది లేమామ్, ఇంకా చినన్తనం కదూ! అయితే నితయ్మలెల్లు 
పూయడం లేదా దొడోల్?” మాట తపిప్ంచాడు ముసలాయన. మనుమడి భారయ్ ముఖ కవళికలను గమనించి. 
 “నితయ్మలెల్లు పూయడం లేదండి.” అంది రమణి. 
 “సాయంతర్ం వేళలోల్ నీకు పెదద్ పనేముంటుంది తలీల్? కాసత్ నాలుగ్రకాల మొకక్లూ వేసి, నీళుళ్ పోసి శర్దధ్గా పెంచకూడదూ? దొడోల్ పూశాయనన్ 
తృపీత్ మిగులుత్ంది, అందానికందమూ వసుత్ంది యింటికి, నీ దేహానికీ మంచి పరిశర్మ”. 
 నిటూట్రుప్ను బలవంతంగా లోలోపలే అణచుకుంది రమణి. “అలాగేనండి” తపప్నిసరిగా అంటూ బయటపడి వంటగదిలోకి నడచింది. 
 కుంపటి రాజేసుత్ంటే అతత్గారు వచిచ్ంది. నీళళ్బిందె దింపి కిర్ంద వుంచుతూ “ఇంత సేపటున్ంచీ ఏం చేసుత్నాన్వ? మళీళ్ ఏ పిటట్లైన్నా చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్వా? ఇపుప్డు కుంపటి వెలిగించితే వంట ఎపప్టికౌతుంది? సూక్ళళ్కూ ఆఫీసులకూ వెళేళ్ వాళళ్ందరీన్ ఎపుప్డు సవరించి పంపేది? అయోయ్ 
అందం !” బుగగ్లు నొకుక్కుంటూ కుంపటి దగగ్ర చతికిలపడింది. “చాలేల్. నేను చూచుకుంటానుగానీ కూరలబుటాట్, కతిత్పీటా యిలా తెచిచ్ పడెయియ్కాసత్.” 
 మౌనంగా వెళిళ్పోయింది రమణి. అంతలో పూజగదిలోంచి తాతగారి కేక వినిప్ంచింది. 
 “ఏమమామ్, కొబబ్రికాయా, హారతి కరూప్రం ఏవీ?” 
 తన మతి మరుపుకు విసుకుక్ంటూ రమణి తవ్రతవ్రగా వెళిళ్ అలమారోల్వునన్ అగరువతుత్లూ, టెంకాయా, హారతి కరూప్రం తీసిచిచ్ంది.  
టెంకాయ కొటిట్ నైవేదయ్ం పెటిట్ హారతి వెలిగించేవరకూ వుండి, నీరాజనం భకిత్గా కళళ్కదుద్కు నమసక్రించింది రమణి. తాతగారిచిచ్న కుంకుమా, 
పూజాపుషాప్లూ తీసుకుని తిరిగి కూరల బుటట్లతో వంటింటోల్కి నడిచింది.  
 “అంత చీమనడకైతే ఎలాగే పిలాల్? ఆ గదిలో దీ గదిలోకి తెచిచ్ పడేసేందుకు కింత సేపా? పైగా ఎనన్నాన్ సమాధానం చెపప్వు కదా” అంది 
అతత్గారు. 
 “తాతగారు పిలిసేత్ వెళాళ్ను, పూజ వసుత్వులు యివవ్డానికి.” మెలల్గా అంది రమణి. 
 “తాతగారి పనులూ చూడొచుచ్, నా పనులూ చూడవచుచ్, చకచకా చేసుకోవాలి పనులు” ఆమె యింకా ఏమో అంటూనే వుంది కాని భరత్ పిలుపు 
విని వెళిళ్పోయింది రమణి “తెలల్వారి అపుప్డే యిదద్రి దగగ్ర నాలుగు పాఠాలు నేరుచ్కునాన్ను” అనుకొంటూ. 
 “రమా! ఓరమా! రమణీ!” వెళేళ్లోగానే ఏడెనిమిది కేకలు వేశాడు సారధి. “అబబ్బబ్, పొర్దుద్నేన్ నేను లేచేపప్టికే కాసత్ పేసూట్, బర్షూష్ సిదధ్ం చేసి 
వుంచకూడదా రమా? లేసూత్నే కేకలు పెటిట్ంచుకోకపోతే, లేచేసరికి కాసత్ ఎదురుగా కాఫీ కపుప్తో కళకళలాడూత్ నిలుచ్ంటే ఎంత సంతోషంగా వుంటుంది 
నాకు?” 
 నవివ్ంది రమణి. “అసలు హాయిగా తీయగా మేలొక్లుపులుపాడుతూ నిదర్ లేపితే యింకా బాగుంటుందేమో?” అంది బర్ష అందిసూత్. 
 “ఆహాహా, అదృషట్మంతా నాదే. అయితే రేపటున్ంచి నీ పాట వినిప్ంచనిదే కళేళ్ విపప్ను.” నవువ్తూ వరండాలోకి నడిచాడు సారధి ముఖం 
కడగటానికి. 
 “తేగలా చికిక్పోయావంటే తేగ కావాలనేడిచ్ందట వెనుకటికి” అంటూ గది సరద్డానికుపకర్మించింది రమణి. పర్కక్ పై దుపప్టి దులిపి పరచి 
టేబుల కాల్త సరిద్ంది. చిందరవందరగా నునన్ మేగజైనుల్ దొంతిపెటిట్ కాఫీ తేవడానికి వెళిళ్ంది. ఆమె కాఫీతో తిరిగి వచేచ్సరికి సారథి విసుగాగ్ సాట్ండుమీది 
బటట్లనీన్ తీసి చిరగాగ్ గిరవాటేసేసుత్నాన్డు. 
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 “ఏం కావాలి?” అడిగింది రమణి కాఫీ డార్యర మీదుంచుతూ. 
 “నీకింత పరధాయ్నమేమిటి రమా? ఒకటిసేత్ రెండివవ్వు. నీ దృషీట్ ఆలోచనలూ ఎకక్డుంటాయో మరి, నాకు తెలియదు. టవల ఎకక్డుందో కాసత్ 
చూడు. “ విసుగాగ్ మంచం మీద కూరుచ్నాన్డు. 
 మాటాల్డకుండా క్షణంలో సాట్ండు మీద టవల తీసిచిచ్ంది రమణి, “అరె! నాకక్నిప్ంచలేదేం, ఎంతవెతికినా ?” అంటూ అందుకునాన్డు. 
 “అవును మరి, కోడలు రాగానే మన కుటుంబాలు పని పాటలు మరిచ్పోతాయి. కోడలు దాసీదైపోతుంది.” అంది రమణి నిషూఠ్రంగా. 
 గలగలా నవావ్డు సారధి కాఫీ చేతికి తీసుకుంటూ. “చాలా కుటుంబాలకు నువువ్ చెపిప్న విషయం అనవ్యిసుత్ంది. కానీ మన కుటుంబం 
విషయంలో అది నిజం కాదని చెపుత్నాన్ను రమణీ. ఈ యింటోల్ పర్తి ఒకక్రికీ నువవ్ంటే ఎంతభిమామో నీకింకా తెలియలేదు. అందరూ ‘రమణీ, రమణీ’ 
అంటూ పేర్మగా అభిమానంగా పిలుసూత్ అనేక పనులకు నీ పై ఆధార పడుత్నాన్రనన్ సంగతి గురిత్ంచి, నీ హృదయం సంతోష పులకితమవవ్డం లేదూ?” 
 నిజమే ననిప్ంచింది రమణికి. తనకింత వరకు ఈ విషయం తటట్నందుకు లోలోన మధనపడింది. ఆమె ఎదలో మెదిలో భావాలు కనున్లలో 
దోయ్తకమయాయ్యేమో మరి సారధికి. “ఇంకెపుప్డూ అలా విసుకోక్వు కదూ?” అనాన్డు రమణి కండల్లోకి చూసూత్. అంతే – ఆ చిరునవువ్తో రమణి 
హృదయం ఆనందమరీచికలలో డోలలాడింది. సాన్నం చేసి వచేచ్సరికి సంతోషంగా భరత్కు కావలసిన దుసుత్లు తీసిచిచ్ంది. అతడిని సంతోషంగా ఆఫీసుకు 
సాగనంపి వంట గదిలోకొచిచ్ంది. 
 “ఏం తలీల్, అయియ్ందా మొగుగ్ణిణ్ వీధి వరకూ సాగనంపటం? కాసత్ ఏమైనా సాయం చెయయ్గలవా నాకు?” అంది సుభదర్ రమణిని చురచుర 
చూసూత్. అతత్గారి మాటలకు కోపం వచిచ్నా రమణి మాటాల్డలేదు. కాఫీ గాల్సులు కడిగిపెటిట్, బియయ్ం కడుగుతూండగా చినన్ ఆడపడుచు వచిచ్ంది, ‘జడ 
వెయియ్వదినా.” అంటూ. 
 “వసుత్నాన్” అని రమణి లేవబోతూండగా సుభదర్మమ్ మాటలతోనే అడుడ్పడింది. 
 “ఇకక్డి పని చూడు. నేను వెళాత్నేల్.” 
 “వదిననే రానియయ్మామ్, అందంగా వేసుత్ంది.” అంది లకిష్. 
 “నోరుమ్య, భడవా, ఇపటున్ంచీ షోకులుంటేనేకాని తరావ్త గర్ంధకరత్వవవ్వు.” ఒకక్టి మొటిట్ కూతురిన్ బయట కీడుచ్కెళిల్ంది సుభదర్. 
 ఒకక్ క్షణం నివెవ్రపోయింది రమణి. ‘ఆ మాట లకీష్నా లేక ననాన్?’ ఆనందంగా వునన్ మనసుస్ ఒకక్సారి కలోల్లమైపోయి విషాద వీచికలు 
రేగాయి, ‘అడుగడుగునా సాధింపే; సూటిపోటిమాటలే. కోడలంటే ఎందుకో యింత అసహయ్ం ఈ దేశసుధ్లకు? సారధి లెకక్ పర్కారం యివనీన్ 
అభిమానమూ, ఆపాయ్యతల చినెన్లేనా?’ అపర్యతన్ంగా నవొవ్చిచ్ంది రమణికి. ‘ఎంత సునాయసంగా మురిపించి మతెత్కిక్ంచేసాత్రు ఈ పురుషులు! వాళల్ 
మాటలకూ, చిరునగవులకే మైమరచిపోయే ఈ ఆడవాళళ్నెలా సృషిట్ంచాడో దేవుడు? బహుశః అతడు కూడా మగవాడు గనుకనేమో!” 
 “ఏమిటొదినోయ, నీలో నువేవ్ నవేవ్సుకుంటునాన్వ?” మరది పలక్రింపుతో వులికిక్పడి తలెతిత్ చూచింది. చేతిలో పుసత్కాలతో శీర్ను నిలబడి 
వునాన్డు. 
 “కొంచం ఈ లెకక్ చెపప్వ వదినా?” 
 “ఇపుప్డే కావాలా?” విసుగాగ్ పెటిట్ంది ముఖం. 
 “మేషాట్రు కోపప్డాత్రేమో వదినా!” జాలిగా చూశాడు. 
 “సరే. రా. యిలా కూరోచ్.” తపప్ని సరిగా అంది. లెకక్లు చెపాప్లనికానీ అసలు ఏ పనీ చెయాయ్లనికానీ ఆమెకు లేదు. ఎందువలల్నో పరధాయ్నం 
ఎకుక్వైపోయింది, కానీ తపప్దు; అరిధ్ంచుతునన్వాడు మరది! సాకాష్తూత్ భరత్కు తముమ్డు. మామూలు కోడళళ్ందరికంటే చదువుకునన్ కోడలికి మరో 
అదనపు యిబబ్ందనన్మాట! 
 “ఏమిటొదినా, లెకక్ చెపప్మంటే ఎటో చూసాత్వ.” 
 తిరిగి శీర్ను మాటాల్డంతో జాగర్తత్ పడింది రమణి. “చెపాత్ను, వరుసగా సెట్పుస్ వెయియ్.” 
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 వదిన టక టకా లెకక్ చెపెప్యయ్డం చూచి ఆశచ్రయ్ పడిపోయాడు శీర్ను. “ఈ లెకక్ నినన్ మా మాషాట్రికి కూదా రాలేదు వదినా. ఇవావ్ళ 
చూదాద్మని వదిలేశారు. నువువ్ కాలేజీలో చదువుకోవలిస్ంది. సూక్ల ఫైనల తరావ్త.” 
 నిటూట్రుచ్తూ తలపంకించింది రమణి. 
 “ఓహ, ఇవావ్ళ నాకెంత ‘కెర్డిట’ కాల్సులో ! మాషాట్రికే రాని లెకక్ మా వదిన చెపిప్ందంటే!” శీర్ను గెంతుతూ వెళిళ్పోయాడు. 
 “చినన్వాడు – శీర్నుకేం తెలుస్? తెలివైన వాళళ్ందరకూ చదువుకొనే అవకాశాలుంటాయా?” ఒకక్సారి మనసుస్ హైసూక్లోల్ చదువుకొనే 
రోజులలోకి పరుగెతిత్ంది. అనిన్ంటిలోనూ ఫసుట్మారుక్లు తెచుచ్కుంటూ పెదద్ చదువులు చదవాలని వూహించుకుని మురిసిపోయేది. సూక్ల పైనల పరీక్షలో 
సూక్లుకు “టోటల ఫసట్’ తో పాసైంది. తమకేమీ ధనలోపం కూడా లేదు. హాయిగా చదువుకోగల అవకాశాలు బోలెడు. అయితేనేం, ‘ఆడపిలల్ 
కాచదువుచాలు’ అనాన్రు యింటోల్ అందరూ. పెదద్లంతా ముకత్కంఠంతో శాసించిన ఫలితంగా చదువాగిపోయింది. తరావ్త రెండేళుళ్ యింటోల్ సంగీత౦ 
చెపిప్ంచారు. కాని చదువుమీదునన్ తన మనసుస్కు సంగీతం ఎకక్లేదు. ఈ సంవతస్రం పెళైళ్ంది. వచేచ్సింది అతత్వారింటికి. పుటిట్ంటోల్ 
చదువుకోలేకపోయాననన్ బాధే వుండేది. ఇకక్డికొచాచ్క యింకా ఎనిన్ రకాలు! ఎనిన్ చేసినా ఒకక్రికీ తృపిత్ వుండదు. పైగా అడుగడుగనా పర్తిపనిలోనూ 
వంకలు వెదకడం, సాధింపులూ, నీతిబోధలూనూ. తన తపుప్లుకూడా వుండక పోవు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా చేసేపనిలో మనసు నిలువదు; ఆలోచన 
లెకక్డుంటాయో తనకే తెలీదు. పుటిట్ంటోల్ చూచీ చూడనటుట్ వదిలేసేవారు; చినన్తనమని సరిపెటుట్కొనే వారు. ఇకక్డ మాతర్ం పర్తిలోపానీన్ ఎతిత్ చూపిసాత్రు. 
అదే తనకు బాధగా వుంటోంది. 
 “అయొయ్, అయొయ్! యిదెకక్డి దారుణమే?” సుభధర్ కేకలకు భయోదేవ్గాలతో ఖంగారుగా లేచి నిలబడి చుటూట్ చూచింది. అనన్ం ఎపుప్డనగా 
పొంగువచిచ్ందో మరి, పొయియ్లోకి పొంగిపోయింది చాలా వరకు; పొయియ్ ఆరిపోయింది. 
 “చూడలేదండీ!” అంది పశాచ్తాత్పంగా. 
 “నీ చూపు లెకక్డో వుంటాయి. నువెవ్కక్డ చూసాత్వ? అయినా నీలాంటి దానిన్ నమిమ్ ఒపప్జెపప్డం నాదే బుదిద్తకుక్వ” నుదురు కొటుట్కుంటూ 
గినెన్దింపి గబగబా వారిచ్ంది సుభదర్మమ్. మౌనంగా నిలుచ్నన్ కోడలికేసి చూచి “నీ చూపు లెకక్డో వుంటాయి. నువివ్కక్డుంటే యేదో ఒకటి చెపప్బుదిద్ 
అవుతుంది. నువవ్సలిటువేపుకు రాకు తలీల్” అంది. ఆ మాట తీరని అవమానంగా తోచింది రమణికి. తల ఒంచుకుని మెలల్గా బయటకు వెళిళ్పోయింది. 
 “అమామ్యి, రమణీ!” తన గదిలోకి వెళిళ్పోతునన్ రమణి మామగారి కేక విని నిసస్హాయంగా ఆయన గదివేపు నడిచింది. “చూడమామ్, కాసత్ నా 
పెనున్లో సిరాపోసి పెటుట్”. సిరాతో నింపి, పెనున్యిచిచ్ వెళిళ్పోతునన్ కోడలిన్ తిరిగి వెనకుక్ పిలుసూత్ “ఛూడమామ్, అమామ్యిలకూ అబాబ్యిలకూ వాళళ్ 
పనులేవో వాళళ్కుంటాయి. సూక్ళళ్నీ, ఆఫీసనీ, నువువ్ తీరికగా వుంటావు కదా, కాసత్ నేను కోరుట్కు వెళేళ్ టైముకు పెనున్, జేబురుమాలూ, కళళ్జోడూ 
లాంటివి కాసత్ సిదధ్ంగా వుంచకూడదటమామ్? తీరికగా కూరుచ్ంటే నీకు మాతర్ం మేం తోసుత్ంది?” 
 ‘సూక్లు, ఆఫీసు, కోరుట్!’ ఈ మూడూ మినహా గోవిందరావు దృషిట్లో యింకేమీ లేవు. ఇంటిదగగ్రుండేవాళళ్ందరూ తీరుబడి గానే కాలం గడవక 
కొటుట్కుంటారనుకుంటుంది, అతడి పీల్డరీ మెదడు. 
 పైకి పర్కాశంగా “అలాగేనండి” అంటూ వెళిళ్పోయింది రమణి, లోపల “పాఠం నెంబరు ఆరు” అనుకుంటూ. 
 భోజనం చేసూత్ “అనన్ం యిలా ముదద్పోయిందేమిటి?” అనాన్డు గోవిందరావు. 
 “చదువుకునన్ కోడలి వంట!” అంది సుభదర్మమ్. మామగారి దగగ్ర మంచి నీరూ, నెయీయ్వుంచుతునన్ రమణి ముఖమెతత్లేదు. గోవిందరావు 
మరిమాటాల్డలేదు. పిలల్లు, పెదద్లు ఒకొక్కక్రే భోజనానికొచిచ్ వెళుత్నాన్రు. గార్మఫోను పేల్టులా అందరినుంచీ వసుత్నన్ ఒకే పర్శన్కు సుభదర్మమ్ ‘డిటో’ 
సమాధానాలు వినీ వినీ రమణి ముఖం భూమిలోకి కుర్ంగిపోయింది. లోపల ఏదో దిగులు. అనన్ం సహించలేదు. తినీ తినకుండా లేచిపోయింది.  
 “ఓ పనీ చేతకాదు. తిండితినడం ముందే చేతకాదు. మరీ యింత నాజూకా? ఇంతకంటె మరి యింకేం అమృతం చేసిపెటిట్ తినిపించేదో మరి మీ 
అమమ్, నాకు తెలియదు!” అంది సుభదర్. 
 అతత్గారి మాటలు నవువ్ తెపిప్ంచాయి రమణికి. “తిండికూక్డా నాజుకేమిటి? ఛాదసత్ం కాకపోతే!” 
 “దానిమాటల కేంలె మమ్నా అలా నీలో నువువ్ నవువ్కుంటునాన్వ?” 
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 “భగవాన!” అనుకుంటూ నిటూట్రిచ్ంది రమణి. 
 మధాయ్హన్ం సారధి భోజనానికొచాచ్డు. రమణి వడిడ్సూత్ంటే సుభదర్ గడప కవతల చెంగుపరచుకు పడుకుని లోకాభిరామాయణం చెపప్సాగింది. 
తమకు తెలిసిన వారి కోడళుళ్ ఎవరెంత కటన్ం తెచాచ్రో, ఎవరెవరి కెంతంత బాగా పనిపాట లొచుచ్నో, అనేదే సంభాషణ సారాంశం. 
 సారధి అనన్ం చేతోత్పటుట్కుని ఒకక్సారి రమణి ముఖంలోకి చూచాడు. అనాయ్పదేశంగా తలిల్ చెపూత్నన్ కబురల్లో అంతరారధ్ం అతడికి బోధపడింది. 
రమణి సూటిగా చూడలేకపోయింది. అంతవరకూ ఏడెనిమిసారుల్ జరిగిన గార్ంఫోను పేల్టు సంభాషణ మళిళ్ వినవసుత్ందనే భయంతో తవ్రతవ్రగా చేతులు 
కొంగున తుడుచుకుంటూ అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది రమణి. 
 “అయోయ్, అలా వెళిళ్పోతావేమిటే? మొగుడికి అనన్ం పెటిట్ కాసత్ ఏం కావాలో కనుకోక్వదూద్? అయోయ్రాత. కోడలొచిచ్నా నా పాటుల్ నాకు 
తపప్వు.” విసుకుక్ంటూ లేచింది సుభదర్ కొడుకు భోజనం విషయం చూడటానికి. అతత్గారి మాటలు వినిప్ంచాయి రమణికి. కాని విననటేట్ వెళిళ్పోయింది. 
 సారధి భోజనం ముగించి వచేచ్సరికి రమణి కిటికీ దగగ్ర నిలుచ్ని వీధిలోకి చూసోత్ంది. భరత్ వచిచ్నటుట్ తెలిస్నా వెనుదిరిగి చూడలేదు. అయిదు 
నిముషాలపాటు సారధి కూడ మాటాల్డలేదు. మెలల్గా రేడియో పెటాట్డు. అయినా రమణి దృషిట్ కదలలేదు. 
 “ఏమిటంత పరధాయ్నం?” మెలల్గా వెళిళ్ ఆమె వెనుక నిలుచ్ని పర్శిన్ంచాడు. 
 “ఏమీ లేదు.” ఇంకా రమణి చూపులు దూరానికే నిగిడిచ్వునాన్యి. 
 తనూ ఆమె దృషిట్ ననుసరించి బయటకు చూచాడు. ఎదురుగానునన్ హైసూక్లు పిలల్లిన్ వదిలేశారు; అంతా బిలబిలా యిళళ్కు వెళిళ్పోతునాన్రు. 
ఏడేనిమిదేళళ్ పిలల్ల నుంచి పాతికేళళ్వాళళ్వరకు వునాన్రు విదాయ్రుధ్లు. అందరూ సంతోషంగా సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ నడుసుత్నాన్రు. రమణి 
హృదయంలోని భావతరంగాలను సారధి అరధ్ంజేసుకోగలిగాడు. 
 “నీకింకా చదువుకోవాలని వుందా?” అనాన్డు భుజం పై చెయియ్వేసూత్. 
 “ఉంటే మాతర్ం ఎలా సాగుతుంది?” నిరాశగా అంది రమణి. 
 “చదువంటే నీకింత అభిలాష అని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు రమా.” 
 “………………………………….” 
 “సూక్ల ఫైనల మంచి మారుక్లతోనే పాసయాయ్వుకదా ! చదువుకోలేక పోయావా? మీ వాళళ్కూ ధన లోపమేమీ లేదుకదా?” 
 “ధనలోపం లేదుకనుకనే మీలాంటి పెళిళ్కొడుకొను వేలకు వేలు పోసి అలుల్డుగా పొందగలిగారు!” చికాకుతో వేగిపోయిన హృదయం 
సంభాషణలో జాగర్తత్ వహించలేకపోయింది. 
 దెబబ్తినన్టుట్ చూచాడు సారధి. తిరిగి ఏదో సమాధానం చెపాద్మనుకునాన్డు. కాని ఏమీ మాటాల్డలేకపోయాడు. వెళిళ్ మౌనంగా ఆఫీసు దుసుత్లు 
వేసుకోసాగాడు. వెళూత్ వెళూత్ గుమమ్ం దగగ్ర ఆగాడు. “ఒకక్ మాట రమణీ. నేను కాకపోతే నా సాధ్నే మరొకడినైనా కొనుకుక్నివుండే వారు మీ వాళుళ్. 
అంచేత అపరాధం నాది కాదు.” అంటూనే సాగిపోయాడు. కాని ఆ బాణానికి రమణి ముఖం ఎంత వాడి పోయిందో అతడు చూడలేదు. 
 ఆఫీసులో కూడా సారధి కుదురుగా కూరోచ్లేకపోయాడు. తన విదాయ్ సౌందరయ్ వయ్కిత్తవ్ విషయాలలో అతడికి విశేషమైన నమమ్కం; తనను 
పొందగలగడం రమణి ఆమె అదృషట్ంగా భావిసుత్ందని అతడు వివాహతూప్రవ్ం నుంచీ భావిసుత్నాన్డు. అది ఆతమ్గౌరవమే కావచుచ్. లేక అహం భావమే 
కావచుచ్. అటువంటి సవ్భావంకల సారధి అహం నేడు భారయ్ మాటల వలల్ దెబబ్తినన్ది. కాని అతడిది అంత తేలికగా తొందరపడే సవ్భావం కాదు. 
 భరత్కు తన మాటలు కోపం కలిగ్ంచాయని భయపడిన రమణి, సాయంకాలం సారధి వసూత్నే రెండు పుసత్కాలందివవ్డంతో కొంత ఆశచ్రయ్పడింది; 
సంతోషించింది కూడా. ఆతుర్తగా తెరచి చూచింది. ఒకటి రవీందుర్ని ‘గోరా’, రెండవది బాపిరాజు గారి ‘నారాయణరావు.’ 
 “నినన్టి వరకు పుసత్కాలు, ఆటపాటలతో గడిపినదానవు – హఠాతుత్గా సంసారంలో కటిట్పడేసేత్ యిమడలేక పోతునాన్వు. మంచి పుసత్కాలు నీ 
కోసమే కొని తెచాచ్ను. తీరికవేళలోల్ చదువుకో.” భరత్ మాటలకు రమణి సంతోషంగా తలెతిత్ చూచేసరికి సారధి కూజాలో మంచి నీరు గాల్సులో ఒంచుకు 
తార్గుతునాన్డు. ఆమె ముఖంలో సంతోషపూరవ్కహాసం మాయమైంది. తాను కాపురానికొచిచ్న రెండునెలలోను జరుగని పని అది! ఉదయం భరత్లేచేసరికి 
బర్ష మీద పేసుట్ వేసి యివవ్డం దగరున్ంచీ రాతిర్ అతడు వార్సుకుంటూ చదువుకుంటూ జార విడిచేసిన పెనున్, పుసత్కాలు పదిలం చేసి లైట ‘ఆప’ చెయయ్డం 
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వరకూ తనే చెయాయ్లి. నిజానికవనీన్ చెయయ్టం తన కంత యిషట్ం లేకపోయినా శర్దధ్లేక పోయినా సారధి చెపిప్ చేయించుకుంటాడు. “ఒకక్సారధేమిటి? ఈ 
యింటోల్ అందరూ తనకు ఎనోన్ పనులు చెపిప్చేయించుకొనే వాళేల్!” అనుకొంటూంటే తిరిగి రమణి మనసుస్ కఠినమైపోయింది. మౌనంగా కాఫీ టిఫిన తెచిచ్ 
అందించింది. సారధి ఎకుక్వగా ఏమీ మాటాల్డలేదు. పర్తిదినం ఎనోన్ విశేషాలు నవువ్తూ సరదాగా మాటాల్డే అతడి మౌనం రమణికి కొదిద్ బాధకలిగ్ంచినా 
పైకి ఏమీ మాటాల్డలేదు. 
 రాతిర్ భోజనాంతరం ‘గోరా’ చదువుతూ కూరుచ్నన్ రమణికి కాలగమనం తెలియలేదు. కాని రేడియో “ఇక యివావ్ళిట్కి నాపనైపోయింది. తీసెయియ్ 
‘మొరోర్’ “ మని అరచినటుట్ ‘బర’ మంటూ భరింపరాని శబద్ం చెయయ్డం వినిప్ంచి వులికిక్ పడి సివ్చ కటేట్సింది. చదువుపాడైనందుకు విసుకుక్ంటూ 
టైముచూచింది. పనెన్ండునన్ర తాటుతోంది. సారధి నిరమ్లంగా నిదర్పోతునాన్డు. వార్సుత్నన్ కాగితాలు, చదువుతునన్ పుసత్కాలు, పెనున్ ఎకక్డికక్డ వదిలేసి 
నిదర్పోయేవాడలాల్ యివావ్ళ శర్దద్గా సరుద్కుని మరీ పడుకునాన్డు. “ఏమిటీ మారుప్!” ఆలోచిసూత్ పడుకుంది. 
 మరునాటి ఉదయం రమణి నిదర్లేచేసరికి ఎనిమిదైంది. అపప్టికే ఆఫీసుకు వెళిళ్పోయాడు. “లేపకూడదు కాబోలు!” అనుకుంది రమణి కోపంగా. 
పుటిట్ంటిలో తొమిమ్ది గంటలు కూడా లేచే అలవాటుండేది కాని, అతత్వారింటి దగగ్ర ఈ రెండునెలల నుంచీ అయిదుగంటలకే లేవడం అలవాటుగా 
వుంటోంది. అంచేత ఏదో తపుప్ చేసిన దానిలా బాధపడింది. తన కోసం ఏ పనీ ఆగలేదు. పూజ అయి తాతగారు తీరికగా పేపరు చూసుత్నాన్రు. అతత్గారి 
వంట అవుతూ అవుతూవుంది. భరత్ ఆఫీసుకు వెళాళ్డు. మరదలూ, ఆడపడుచులూ చదువుకుంటునాన్రు. 
 “ఒంటోల్ బాగాలేదా?” అని పలకరిసూత్ పర్తి ఒకక్రూ ఆమె ఆలసయ్ంగా లేచిన విషయం గురుత్చేశారు. 
 ఆ రోజునుండీ రమణీ సారధీల మధయ్ మాటలు బాగా తగిగ్పోయాయి. తనపనులు తానే చేసుకుంటునాన్డు. లేదా చెళెళ్ళళ్కో తలిల్కో చెపిప్ 
చేయించుకుంటునాన్డు. కాని రమణికి చెపప్టం లేదు. అలాగని అయిషట్మూ లేదు; పేర్మ సహృదాభ్వాలకేమీ లోటులేదు. అతడు పర్తిపనీ చెపిప్ 
చేయించుకునన్పుప్డు బాధపడిన రమణి యిపుప్డతడు పనులు ఫరామ్యించటంలేదే అని బాధపడసాగింది. 
 “మీరు చాలా ముభావంగా వుంటునాన్రు.” అంది ఒకనాడు సారధితో. 
 “ఓహో!” అనాన్డు సారధి. 
 “అది చెయియ్, యిది చెయియ్, అని చేయించుకొనేవారలాల్ మీ పనులనీన్ మీరే చేసుకుంటునాన్రెందుచేత?” 
 అదొక మాదిరిగా నవివ్ వూరుకునాన్డు సారధి. 
 “ఏం, అసలంత ముభావంగా వుంటునాన్రు నాతో?” రెటిట్ంచింది రమణి. 
 మాట మారాచ్డు సారధి. “నేను తెచిచ్న పుసత్కాలు చదవడమైపోయిందా? కొర్తత్వి తెసాత్నులే.” 
 అందలి నిగూఢ గరిభ్తమైన ఎతిత్పొడుపుకు రమణి దెబబ్తినన్టుల్ చూచింది. 
 “కాలకేష్పానికి పుసత్కాలు లేవుగనుక నాతో మాటలు, ఆలన పాలనలు కావలసి వచాచ్యా?” అనన్టుల్ంది ఆ మాటల అంతరారధ్ం ! 
అతడావుదేద్శంతొ అనినా అనకపోయినా రమణికి కోపం వచిచ్ంది. దెబబ్తినన్ అహం ఆమెను మౌనం వహించనీయలేదు. “నా పనులు నచచ్క, నా నుండి 
తపిప్ంచుకోవటానికి పుసత్కాలు తెచిచ్ అంట గడుత్నాన్రా?” అంది తీవర్ంగా. 
 ఈసారి సారధి సునిన్త హృదయం గాయపడడ్టుట్ అతడి నేతార్లు సప్షట్ంగా పర్దరిశ్ంచాయి. కొదిద్ సేపు అతడేం మాటాల్డలేదు. తరావ్త మెలల్గా 
అనాన్డు. “నీ మాదిరిగా అనాలోచితంగా మాటాల్డి నేను బాధించలేను రమణీ. సహృదయంతో చేసిన పనులను విపరీతారాధ్లతో వాయ్ఖాయ్నించడం నీకే 
చెలిల్ంది. ఆవేశంతో, తెలివితకుక్వతో ఎంతటి ఆపుత్లైనా మాటలతో చేతలలో గాయపరచుకుంటారు కొందరు కొందరు. సునిన్తమూ, మధురమూ 
లోపించిన అటువంటి సంసారాలూ, సేన్హాలూ నా దృషిట్లో పరిహాసాసప్దం. ఒకసారి ఆకాశానికెతిత్న నోటితో మరొకసారి భూపతనం చేయడం సంసాక్ర 
లక్షణం కాదు రమణీ. అమృతమూ, హాలాహలమూ ఎపుప్డూ తమ తమ నిరిధ్షట్ సాధ్నాలలోనే వుండాలి. వాటికి సాధ్నచలనం కలిగితే అంతా అరిషట్మే.” 
 “ఓహో ! ఎంత బాగా చెపాప్రూ! మరి యినిన్ తెలిస్న వారికి కోపం ఎందుకో? అసత్మానం ‘రమణీ రమణీ’ అని పిలచిన నోరు పిలచినటేట్ వుండేది. 
పిలుసుత్నాన్రా, పనులు చెపుత్నాన్రా ? ఎందుకొచిచ్ంది మీలో ఈ మారుప్?” 
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 “నువువ్ నా ఓరుప్ను పరీకిష్సుత్నాన్వ; అంతే, నేను సమాధానం చెపప్కుండా తపిప్ంచుకుందామనన్ పర్శన్ను నువువ్ మరీ మరీ రెటిట్సుత్నాన్వ. పని 
చెయాయ్లనునన్ వాళుల్ చెపిప్ంచుకోకుండానే చేసాత్రు. విసుకుక్ంటూ మొర్కుక్బడిగా చేసే పనులు కాదు నేను కోరేది; పేర్మ పూరిత హృదయం, అనురాగ 
పర్పులల్మైన అంతరంగం. అది వునన్ నాడు నా పటల్ నీ బాధయ్తలేమిటో వాటంతటవే తెలుసాత్యి. నేను చెపప్కక్రేల్దు.” 
 “అయితే మీ పటల్ నా కనురాగం లేదంటారు?” తీక్షణ్ంగా అడిగింది రమణి. బరువుగా నిటూట్రిచ్ లేచి, ఎకక్డికో వెళల్డానికి తయారవవ్ సాగాడు 
సారథి. దుసుత్లు వేసుకుంటూ మెలల్గా అనాన్డు “ఎందుకు పర్తీదీ రెటిట్సాత్వ రమణీ? మన విషయాలు మన మధయ్నే వుండిపోవాలి కాని ఎంత ఆపుత్లైనా 
మరెవరికీ తెలియకపోవడం మంచిది. మన వివాహమై యిపప్టికి సరిగా రెండు నెలలు. నిజంగా చాలా సవ్లప్కాలమే. వయ్కుత్లు జీవితాంతం కలసి వునాన్ 
కొనిన్ విషయాలలో కడపటి వరకూ ఒకరికొకరు అరధ్ం కాకుండానే వుంటారు. ఇక మన మధయ్ అపుప్డే పూరిత్గా తెరలు తొలగిపోయాయనుకోవడం 
అవివేకం. వాగావ్దాలూ, ఆవేశాలూ అనరాధ్లకు మూలం కాని అరధ్ం చేసుకోవడానికుపయుకత్ం కావు.” సమాధానం కోసం చూడకుండానే వెళిల్పోయాడు. 
 ఒక ఆదివారం సారథి తీరికగా గదిలోనే కూరుచ్నాన్డు. అకక్డే కూరుచ్ని రవీందుర్ని ‘జోగాజోగ’ చదువూతునన్ రమణి హఠాతుత్గా తలెతిత్ 
“ఇందులో కుముదినీ మధుసూధనుల గురించి మీ అభిపార్యమేమిటి?” అనడిగింది. 
 నవావ్డు సారథి. “నాకు తెలియదు.” 
 “అంటే?” 
 “ఆ పుసత్కాలు నేనపుప్డూ చదవలేదు. నవలలు చదివే అలవాటు లేదు నాకు.” 
 “మరి యింతమంచి పుసత్కాలెలా ఏరి తేగలుగ్తునాన్రు?” ఆశచ్రయ్ంగా పర్శిన్ంచింది. 
 “అదీ ఒక ఘనకారయ్మేనా? ఏదో కాసత్ మంచిదిమమ్ంటే ఆ కొటుట్వాడే ఎంచి యిసాత్డు !” 
 మరి మాటాల్డకుండా చదువుకోసాగింది రమణి. 
 “రమణీ !” అతత్గారి కేక వినిప్ంచటంతో విసుకుక్ంటూ పుసత్కం పర్కక్న పెటిట్ లేచి వెళిళ్ంది. ఒక పావుగంటలో తిరిగి వచిచ్న రమణి మళీల్ 
విసుకుక్ంటూ తాతగారి పిలుపుకు లేచి వెళిళ్ంది. పదినిముషాలోల్ తిరిగి వచిచ్ కూరుచ్ని మళీళ్ పుసత్కం చేతబటిట్ంది. కాసేస్పటికి కాఫీఫలహారాలతో 
పర్వేశించిన సుభదర్ విసుగాగ్ కోడలి వంక చూచింది. “నీకు పెదద్ పని పాటలు చేయకపోయినా కాసత్ నీకూ, నీ భరత్కూ ఏం కావాలో చూచుకొనే ఓపికైనా 
లేకపోతే ఎలా?” అంది. 
 రమణి మౌనంగా లేచి నిలుచ్ంది. మాటాల్డలేదు. 
 సుభదర్ ధాటి కొడుకు మీదకు తిర్పిప్ంది. “అయినా నువెవ్ందుకా పుసత్కాలనీన్ తెచిచ్సాత్ వబాబ్య? మరో దృషిట్ లేకుండా ఆవిడేదో పెదద్ ఎమేమ్ 
పరీక్షకు వెళుత్నన్టుట్ చదవడం. లేకపోతే పని చెయయ్కుండా కూరోచ్మని నువేవ్ చెపాప్వా, నాకు తెలీకడుగుతాను ?” 
 నిదానంగా అనాన్డు సారథి. “చేసే వాళుళ్ వదద్నాన్ మానరు, చెయయ్నివాళుళ్ సాధించినా చెయయ్రు.” 
 “ఆ ! “ ఆశచ్రయ్పోయింది సుభదర్. “అయితే నీ పెళాళ్నిన్ ఏమీ అనొదద్ని చెపుత్నాన్వా?” 
 “కోపమెందుకమామ్? రమణి రాక ముందు మాతర్ం గడచిపోలేదా? ఇపుప్డావిడ పర్తేయ్కంగా చేసేత్నేం, చెయయ్కపోతేనేం?” 
 కోర్ధాశచ్రాయ్లు అవధులు దాటి పోయాయి సుభదర్కు, “కోడళుళ్ మహారాణిలైన కాలం యిది!” ఈసడింపుగా యేమేమో అంటూ వెళిళ్పోయింది. 
 నేలను బొటనవేర్లితో రాసూత్నన్ రమణిని ఒకక్ క్షణం చూచి మెదలకుండా బయటకు వెళిళ్పోయాడు సారథి. తనను ఓదారుచ్తాడని ఆశించిన 
రమణి ఆశాభంగం అశుర్రూపం దాలిచ్ంది. 
 రెండువారాల అనంతరం ఒకనాడు భోజనాల దగగ్ర చెపాప్డు సారథి. “నాకు మదార్సు టార్నస్ ఫరైంది” అని. అంతా ఆశచ్రయ్పోయారు. 
 గోవిందరావు అనాన్డు. “నాలుగేళళ్ నుంచి చేసుత్నాన్వు, ఇది ‘టార్నస్ ఫర’ అవవ్దు సాధారణంగా. హఠాతుత్గా బదిలీ కావడేమిటి?” 
 సారథి మాటాల్డలేదు. 
 “పోనీ మీ ఆఫీసరెల్వరికైనా చెపిప్ చూడనా, ‘టార్నస్ ఫర’ ఆపుజేసేటుట్?” 
 “వదుద్నానాన్. పోనీ వెళేత్ కొంత మారుప్గా వుంటుంది.” 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            nø√ºãsY   2018 

   8 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

 ఈసారి గోవిందరావు మౌనం వహించాడు. కాని సుభదర్మమ్ కంఠం ఖంగుమంది. “అతగాడు కావాలని బదిలీ చేయించుకుంటే మధయ్న మీ 
రిదౌతారు దేనికీ ? ఇకక్డుంటే పెళాళ్ం పనిపాటలు చేసి అరిగిపోతుందని భయం కాబోలు!” 
 ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. 
 తరావ్త ఏకాంతంగా వునన్పుప్డు రమణి అడిగింది, “టార్నస్ ఫరయినటుట్ నాకు చెపప్లేదేం?” అని 
 “చెపాప్నుగా?” అనాన్డు సారథి పొడిగా. 
 “జనాంతికంగా చెపప్టం, నాకు చెపప్టం ఒకక్టేనా?” 
 “…………………………” 
 “మీరే పర్యతిన్ంచి బదిలీ చేయించుకునాన్రా?” అని అడుగుదామని నోటి వరకూ వచిచ్ంది. కాని అడగలేకపోయింది. రానురాను యిదద్రి మధాయ్ 
అపోహలు పోవలసినదిపోయి అగాధాలే ఎకుక్వవుతునాన్యని ఆమె అపుప్డపుప్డే గురిత్ంచుతోంది. అది ఎలా పోగొటుట్కోవాలో మాతర్ం తెలియడం లేదు. 
ఏదో అతయ్వసరమైతే చినన్ చినన్ సంభాషణలు మినహా, ఎకుక్వగా మాటాల్డుకోవటం లేదు. కొంత సేపు మౌనం రాజయ్ం చేశాక తిరిగి రమణి నిశశ్బాద్నికి 
భంగం కలిగించింది. “ఆ రోజు సూక్లు పిలల్లిన్ చూసూత్ నేనేదో అనాన్ను. అందుకే మీకోక్పమొచిచ్ంది కదూ? ఆనాటి నుంచే మీరు మరీ ముకత్సరిగా 
వుంటునాన్రు. అవునా?” 
 సారథి ఒకక్ క్షణం వూరుకుని “లోలోపల బాధపడి – బాధ పెటట్కుండా మనసుస్లో మాట సప్షట్ంగా చెపేప్సే వాళళ్నే నేను హరిష్సాత్ను. నాకు 
ఎవరిమీదా కోపం వుండదు.” అనాన్డు. 
 “కోపం లేదంటూనే సాధించగలరు మౌనంగా.” అని అనకుండా వుండలేక పోయింది రమణి. 
 నవావ్డు సారథి. “నిరమ్ల కాసారంలో రాయి పడుత్ంది. అలలురేగి పర్శాంతతను చెదరగొడాత్యి. రాయివిసరిన వాళుళ్ ఆ అలలిన్ ఆపలేరు. 
అవలోకించడమేకాని; ఆ రాయిని వెనకుక్ తీసుకోనూలేరు. సరోవర గరభ్ంలో ఆ రాయి పూడిపోవాలి. తరంగ కలవరం సరుధ్కుని పూరావ్వసధ్ నందడానికి 
కొంత వయ్వధి కావాలి.” 
 రమణి మరి మాటాల్డలేకపోయింది. భావయుకత్మైన ఆ మాటలు ఎందుకో ఆమెకు కఠినంగా, హేళనగా వినిప్ంచాయి.  
 మదార్సు వెళేళ్ముందు రహసయ్ంగా తలిల్తో అనాన్డు సారథి. “ఈ నాచరయ్ నీకు బాధాకరంగా వునన్ మునుమ్ందు సంతోషపర్దం కాగలదని 
ఆశిసూత్నాన్నమామ్, పెదద్వారి అభిపార్యాలకూ అధికారాలకూ పినన్ల కోరికలూ, మనోపర్వృతుత్లూ భినన్ంగా వుండడంతో కుటుంబాలలో అశాంతి 
రేగుతుంది. సమనవ్యం కుదిరి సామరసయ్మేరప్డే వరకూ దూరంగా వుండడం మంచిదిగా తోచింది. ఒకవేళ నా ఆశ నిజంగా రూపొందికపోయినా నువువ్ 
బాధపడకూడదు. క్షమించాలి. సంతానం వలల్ తలిల్దండుర్లకు సుఖం కంటే కషట్మే ఎకక్వనుకుంటాను.” 
 సుభదర్ కరిగిపోయింది. “నీపై ఎపుప్డూ కోపం లేదు బాబూ. ఎకక్డైనా సుఖంగా వుండడమే కావాలి. తరచు ఉతత్రాలు వార్యి.” అంది. 
 “ఎపుప్డూ నీ పుసత్కాలూ, నీ లోకమే నీదికాని యింకేమీ తెలియదు. కొర్తత్ పర్దేశంలో ఒకక్ళూళ్ ఎలా వుంటారోయేమో?” అంటూ 
సాగనంపుతూనన్ అతత్గారి మాటలకు రమణి మాటాల్డలేదు. కాని ఎందుకో తెలియని బాధా. భయమేఘశకలాలతో మనసుస్ కలవరపడింది. ఆ వెను 
వెంటనే అసప్షట్ ఆనంద ఊహా వీచికలు చెలరేగడంతో మేఘం విడిపోగా ఆదితుయ్ని కిరణాలవలె ఆశారేఖలు దీపిత్మంతమై ఆకాంతిలో భవిషయ్తుత్ ఉజవ్లంగా 
తోచి హృదయం తేలికైంది. 
 చిరెర్తిత్ంచే ఎండతోబాటు ఆడపాతడపా కురిసే జడివానలతో వానాకాలం పర్వేశించబోతోంది. ఆ ఆషాఢమాసపు పర్కృతిలాగే రమణి మనసూస్ 
ఒకోక్సారి కుతుకుతలాడి ఒకోక్సారి శాంతపడసాగింది. వెళిళ్న వారం రోజుల వరకూ మదార్సు నగరమంతా తిర్పిప్ చూపించాడు సారథి. ఊరంతా తిరిగి 
చూసూత్ కనిప్ంచిన హోటలోల్ భోజనంచేసే వారు. సరదాగా ‘అదికావాలా, యిది కావాలా’ అంటూ అనేకం కొనాన్డు సారథి. అయినా అతడు మనసూఫ్రిత్గా 
పర్వరిత్ంచడం లేనటుల్, తమ మధయ్ దూరం తగగ్నటేల్ భావించి బాధపడసాగింది రమణి. 
 ఒక రోజున ఒక షాప లో సారథి మితుర్డు శేఖరం, అతడి భారాయ్ కనిప్ంచారు.  
 “ఎమెమ్సీస్లో యితడు నా కాల్స మేట” అంటూ శేఖరం సారథిని తన భారయ్కు పరిచయం చేసూత్ “నా వైఫ లకిమ్, బి.ఎ.” అని పరిచయం చేశాడు. 
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 “హలోల్. వెరీగాల్డ టు మీట యూ, వుయ హారోట్ల్ ఇనైవ్ట యు టు అవర హోమ” అంది లకిష్  చలాకీగా. 
 “నా భారయ్ రమణి.” అని చూపించాడు సారథి. 
 లకిష్  ముందుకువచిచ్ ‘షేక హాండ’ యిచిచ్ంది రమణికి, చిరునవువ్లు కురిపిసూత్ విసాఫ్రిత నేతార్లతో అవలోకించడంతో సరిపోయింది రమణికి. 
మాటాల్డలేకపోయింది. 
 ఇంటికి తిరిగి వచాచ్క అంది, “అదృషట్వంతులు. ఇదద్రూ గార్డుయ్యేట. ఆవిడ చకచకా ఇంగోల్షులో మాటాల్డేసోత్ంటే కళళ్పప్జెపిప్ చూడాలిస్ 
వచిచ్ంది.” 
 సారథి ఏమీ మాటాల్డలేదు. 
 “ఇక యింటోల్ వంట మొదలుపెడాత్ను” అంది రమణి ఒకనాడు తీరికగా, తమతో తెచుచ్కునన్ వంట సామాను సంచీ విపుప్తూ. 
 “ఒదుద్. ఇలాగే బాగుంది. ఇంటోల్ బాదరబందీ నువువ్ పడలేవు.” అనాన్డు సారథి. 
 చితర్ంగా చూచింది రమణి. “హాసయ్మా? అలా ఎంత కాలం సాగుతుంది?” 
 “అనన్టుట్, మరిచ్పోయాను. ఆ అలమారోల్ కవరుంది, తీసి చూడు.” 
 ఆతర్తగా తీసి చూచింది రమణి – పి.యు.సీ.లో జేరడానికి అపిల్కేషన ఫారమ! 
 “ఎందుకిది?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
 “నీకే” 
 “అరధ్ం కాలేదు.” 
 సారథి చెపాప్డు. “చదువుమీద నీకు గల అభిలాష చాలా గొపప్ది. అందుకే కాలేజీలో జేరి చదువుకో.” 
 కలగంటునన్టల్నిపించింది రమణికి. “నా కిపుప్డు చదువేమిటి?” అంది నవువ్తూ భరత్ మాటలిన్ నమమ్లేక. 
 “ఇపుప్డేమిటి, అపుప్డేమిటి? మానవుడెపుప్డూ విదాయ్రేధ్ ! అవకాశముండాలే కాని ఎపుడైనా చదువుకోవచుచ్.” 
 “నిజంగా చదువుకోమనేనా ?” ఇంకా నమమ్లేకుండా వుంది రమణి. 
 “అవును రమణీ. నిజంగానే చెపుత్నాన్ను. మీ నానన్ గారు పెళిళ్ చేసేశారు. చదువు మానిప్ంచి. అకక్డ తండీర్ – యికక్డ భరాత్ ఎవవ్రూ నీ కోరెక్ 
తీరచ్లేదని నువువ్ మూగబాధ అనుభవించకూడదు. నీ కోసమే నేనికక్డికి టార్నస్ ఫర చేయించుకొనన్ది. లక్షణంగా కాలేజీలో జేరి చదువుకో. 
అందుకవసరమైన సరిట్ఫికెటల్వీ తెపిప్ంచుకో.” 
 “అతత్గారూ వారూ ఏమంటారో !” 
 ఈసారి సారథి గొంతు కొంచెం కఠినంగా పలికింది. “ఎవరేమమకొంటారనన్ది కాదు ముఖయ్ం. మన అంతఃకరణా ఆతమ్తృపిత్ పర్ధానం. మనం 
అకక్డి నుంచి యికక్కొచేచ్టపుప్డే వాళళ్నుకొనన్వనీన్ అనుకొనాన్రు.” 
 ఇంతమంచివారైన భరత్ సహృదయానిన్ తాను అంతవరకు అరధ్ంజేసుకోలేక పోయినందుకు బాధపడింది రమణి. ఇటువంటి వయ్కిత్ సాహచరయ్ం 
కంటె చదువు ముఖయ్మా – “యిపుప్డు చదువుకుని నేనేం జెయాయ్లి గనుక?” అని కూడా ఆలోచించింది ఆ పశాచ్తత్పంలో. కాని కాలేజీ, చదువూ, 
సహవిదాయ్రిధ్నులు, వివిధ రకాల కారయ్కలాపాలూ, పోటీలు, ఆటపాటలూ – ఓహ ! కాలేజీ జీవితం, బంగారు జీవితం – ఊహాంబరంలో తారకయై 
సూదంటురాయిలా ఆకరిష్ంచసాగింది! 
 కాలీజీకి వెళోత్ంది, వసోత్ంది రమణి. అడిగినంత డబూబ్యిచేచ్వాడు సారథి. ఎందుకని మాతర్ం ఎనన్డూ అడిగేవాడు కాదు. “కాలేజీ బాగుందా? 
పాఠాలు అరధ్మౌతునాన్యా?” అని మాతర్ం అడిగేవాడు. అపుప్డపుప్డూ. 
 ఇదద్రి దగగ్రా చెరోతాళం వుండేది. ఇలుల్ శుభర్ం చేసి మంచి నీళుళ్ తెచిచ్, హోటలునుండి కారియర తేవడానికి ఒక మనిషిని తెచిచ్ పెటుట్కునాన్డు. 
ఇదద్రి టైములూ ఒకటి కాదు. అతడి ఆఫీసు ఉదయం ఏడు నుండి మధాయ్హన్ం పనెన్ండు వరకూ. తిరిగి ఒంటిగంట నుండీ నాలుగు గంటల వరకూ. 
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రమణి కాలేజీ పది నుంచి మధాయ్హన్ం ఒంటి గంట వరకూ, రెండు నుండి సాయంతర్ం అయిదు గంటల వరకూ. ఒకసారి సాయంతర్ం ఆటలవీవుండి 
రమణి యింటికి వచేచ్సరికి ఆరుకూడా దాటేది. ఆలసాయ్నికి కారణం ఎపుప్డూ సారథి అడగకపోవడం రమణికి వింతగా తోచేది. 
 రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకు హోటలు నుంచి వచిచ్న భోజనం సారథి రమణీ ఒకేసారి భుజించేవారు. ఏం మాటాల్డుకోవలసి వునాన్ అకక్డే 
మాటాల్డుకొనే వారు. భోజనానంతరం రమణి తన పాఠాల ముందు కూరుచ్ంటే సారథి తన ఆఫీసు కాగితాలు చూసుకుంటూ కూరుచ్నేవాడు. ఆ పాఠాలలో 
పడి చదువుతూంటే టైము తెలిసేది కాదు రమణికి. ఎంత చదివినా యింకా చదవవలసినవనేకం మిగిలిపోయేవి. ఏ పదకొండు గంటలకో పనెన్ండు 
గంటలతో ఆమె చదువు దగగ్రున్డి లేచే సరికి సారథి సగం నిదర్లో వుండేవాడు. పొర్దుద్పోయేవరకూ చదవడం వలల్ ఉదయం ఏడూ ఎనిమిది గంటలైతే కాని 
మెలకువ వచేచ్ది కాదు రమణికి. ఆ సమయానికి సారథి ఆఫీసుకు వెళళ్డానికి తయారౌతూండేవాడు; ఒకోక్సారి వెళిళ్పోయే వాడు కూడా. ఫాల్సుక్లో కాఫీ, 
మూత పెటిట్న టిఫిన ఒంటరిగా ఆమె కోసం ఎదురు చూచేవి. మధాయ్హన్ం కాలేజీలోనే వుండి పోయి హాసట్ల లో భోజనం చేసేది రమణి. సారథి 
ఆఫీసునుంచి హోటల కెళిళ్ తిరిగి ఆఫీసుకే వెళిళ్పోయేవాడు. వారానికి యే ఒకక్రోజు మాతర్మో యిదద్రూ సాయంకాలం సకాలంలో తిరిగివచేచ్వారు 
యింటికి. ఆదివారాలు పూరిత్గా యింటిదగగ్రునాన్ యిదద్రి మధాయ్ మాటలు అరుదుగానే వూండేవి. అతడి సవ్భావం ఏమిటో ఎంత ఆలోచించినా రమణికి 
అరధ్ం కాలేదు. తన పర్తి కోరికా తీరుసుత్నాన్డు. కాని ముభావంగా వుంటాడు. కోపమా అంటే అదీలేదు; ఎపుప్డు చూచినా అతడి పర్శాంత వదనంలో 
చిరుదరహాసం వెలిల్విరుసూత్నే వుండేది. 
 ఒక సాయంతర్ం రమణి అంది, “కాసత్ అలా ఎటైనా వెళాళ్లని వుండదా మీకు?” 
 “నీకు వెళాళ్లని వుందా?” సారథి ఎదురు పర్శన్ ఆమెకు చికాకు కలిగ్ంచింది. తిరిగి మాటాల్డలేదు. 
 “రా వెళాద్ం. నీకేమైనా చదువుకోవలసిన వుంటాయేమోనని నేను ఆ పర్సాత్వన తేవడం లేదు! పద, బీచ కి వెళాద్ం.” అంటూ దారి తీశాడు. అంతే, 
ఆ రోజు మటుట్కే! మళీల్ మరాన్టి నుండి మామూలే. రమణి అడుగలేదు. అతడు ఆధాయ్సవునన్టేట్ వుండేవాడు కాదు. ఆఫీసు కాగితాలు చూచుకోవడం, 
లేకపోతే వీధివరండాలో కూరుచ్ని వచేచ్పోయే జనానిన్ నిరివ్రామంగా తిలకించడం. 
 ఒక ఆదివారం రమణి సేన్హితులు ఇందిరా, కమలా వచాచ్రు. భరత్కు పరిచయం చేసింది రమణి. చాలా ఆదరంగా మాటాల్డాడు సారథి. వారి 
మారుక్లూ, పై చదువుల విషయంలో ఉదేద్శాలూ అడుగుతూ చాలా చనువుగా మాటాల్డాడు. కొదిద్సేపు పోయాక “మీరు మాటాల్డుకోండి” అని తన గదిలోకి 
వెళిళ్పోయి సండే సాట్ండరుడ్ తిరగవెయయ్సాగాడు. 
 ఓ గంటపోయాక రమణి వచిచ్ంది అతడి దగగ్రకు, “వాళుళ్ ననున్ సినిమాకు రమమ్ంటునాన్రు.” అంది. 
 “పరుస్లో వుంది డబుబ్. తీసుకో.” అనాన్డు సారథి తలెతత్కుండానే. 
 రమణి కదలలేదు. అలాగే అతడి కురీచ్ వెనుక ఆనుకుని నిలుచ్ంది. రెండు నిముషాలు పోయాక సారథి తలెతాత్డు. “వెళుళ్ రమణీ, నా పరుస్లో 
డబుబ్ వుంది” అంటూనన్ అతడికెందుకో రమణి ముఖం అదో మాదిరిగా కనిప్ంచింది. 
 “వెళళ్ను. వాళళ్ని పంపించివేశాను.” అంది నేలవైపు చూసూత్. 
 అరధ్ం కానటుట్ చూచాడు సారథి. 
 “మనం యికక్డికొచిచ్ రెండునెలలైంది. వచిచ్న మొదటి వారంలో రెండు సినిమాలు చూశాం. మళీళ్ యింతవరకూ చూడలేదు.” అంది. 
 సారథి వదనంలో ఆశచ్రయ్ం పొడ చూపింది. “కిర్ందటి ఆదివారం వెళాళ్వుగా నీ సేన్హితులతోటి? అంతకు ముందు కూడ ఒక వారం ఏదో 
మారిన్ంగ షోకి వెళిళ్నటుట్ నాకు గురుత్.” 
 “అదికాదు నే ననేది.” 
 “మరి? నీ ధోరిణి నా కరధ్ంకావటం లేదు.” 
 “నా దారిన నేను పోవడం, మీ మటుట్కు మీ సేన్హితులతో కులాసాగా తిరగడం విషయం కాదు నే ననేది.” ఆమె అశుర్వులను బలవంతంగా 
అదిమిపెడుత్నన్టుట్ గర్హించాడు సారథి. 
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 కొదిద్సేపు వూరుకుని, “నీ మటుట్కు నీవు వెళళ్డం – అంతవరకే నిజం రమణీ. ఆ రోజున నీతో మినహా మరెపుప్డూ ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు నేను. ఇలూల్ 
ఆఫీసే నాకు లోకం.” అనాన్డు మెలల్గా. 
 తనమాట తనకే తగలడంతో రమణి అభిమానం దెబబ్తినన్ది. “ఎందుకింత విరాగిగా వుంటునన్టుట్?” ఏ నాటి నుంచో అదిమి పెడుత్నన్ కోపం 
ఒకక్ మాటలో వెలువడిపోయింది. 
 సారథి జవాబివవ్లేదు. 
 “ఒకక్ రూమ లో వుంటునన్ యిదద్రు మితుర్లం మనం. అంతేనా? అంతకంటే మనమధయ్ సంబంధం లేదా?’ 
 “ఎందుకలా ఆవేశపడాత్వ రమణీ? విదాయ్రిధ్ దశలో జీవితం ఎలా వుంటుంది? చదువు, సేన్హితులు. అంతే. అదేలోకం. అంతకు మించిన బాధయ్త 
ఎవరైనా పైన వుంచబోయినా మనసుస్ చికాకుపడుత్ంది. సేన్హితులెకక్డికైనా రమమ్ంటారు. వాళళ్ మాట తీసేసేత్ బాగుండదు. సరే, చదువు ఒక సముదర్ం 
లాగా ఎంత చదవినా తరగదు. ఇవిగాక నాతో షికారల్కూ సినీమాలకూ తిరగడానికి నీకు టైమువుండక పోవచుచ్నని అనుకునాన్ను. నీకు వెళాళ్లని వుంటే- 
పద వెళాద్ం.” అంటూ లేచి సాన్నాల గదిలోకి వెళాళ్డు. అతడు తిరిగి వచేచ్సరికి రమణి యింకా కురీచ్లోనే వుంది. శార్వణ మేఘాలలా వరిష్సుత్నాన్యి ఆమె 
నేతార్లు. సారథి గమనించి కూడా చలించలేదు. ఆమెను చూడనటేట్ దుసుత్లు వేసుకోసాగాడు. తన మాటల పర్భావం ఆమె పై ఎలాపని జేసుత్ందో అతడు 
ముందే వూహించాడు. అందుకే అనేసి, అకక్డి నుండి తపుప్కొనాన్డు – తిరిగి ఆమెను లాలించి కరగి పోవలసిన అవుసరం నుండి తపిప్ంచుకోవటానికి. 
కాని, ఆ పర్భావం యింత సేపువుండగలదది అతడనుకోలేదు. 
 అతడు చూచీ చూడనటుట్ తిరుగుతునాన్డని రమణి అనుమానపడింది. కాని నిరాధ్రించుకోలేక పోయింది. అసలపుప్డిక పికచ్ర కి వెళాళ్లనే 
కోరెక్కూడా చచిచ్పోయింది. కాని యిపప్టికే నిగర్హం లేనిదని భరత్ భావించి వుండవచుచ్. అతడి దృషిట్లో మరీ చులకన కాకుండా వుండడానికి 
బలవంతంగాలేచి అతడి ననుసరించింది. 
 తన చదువు విషయంలో అతత్గారి మామగారి అబిపార్యాలెలా వునాన్యో తెలుస్కోవాలని వుండేది రమణికి. కాని సారథి “అంతా కేష్మమేనట. 
ఉతత్రం వచిచ్ంది.” అని చెపప్డం తపప్ ఎపుప్డూ ఒకక్ ఉతత్రం కూడా యివవ్లేదామె చేతికి. రమణి గర్హించుకోగలిగ్ంది – బహుశః అతత్గారు తన 
విషయంలో నిషుట్ర పడి వుంటుందని పుటిట్ంటినుంచి వుతత్రాలు వచిచ్నా అవి కేవలం కేష్మ సమాచారాలు. బహిశః వారికి కూడ తన చదువు అంగీకారం 
కాదేమో ! 
 కావ్రట్రీల్ పరీక్షలు వచాచ్యి. శర్దధ్గా చదవసాగింది రమణి. కాని ఎంత శర్దధ్గా చదివినా ఎందువలల్నో దృషిట్ని కేందీర్కరించలేకపోయేది. ఒకోక్ 
అరగంట, గంట కూడ ఏ ఆలోచనా లేకుండా ఏమిటో అలా పరధాయ్నంగా గడిపేసేది.  ముభావంగా వుండే భరత్ కూడ “బాగా చదువుకో రమణీ.” అని 
మధయ్ మధయ్ హెచచ్రించేవాడు. రాతిర్ సవ్యంగా హోటలుకెళిళ్ ఫాల్సుక్లో కాఫీ పోయించుకొచిచ్ రమణి టేబుల మీదుంచేవాడు. ఆమె తిరిగి ఉదయం తవ్రగా 
లేవటానికి నాలుగునన్రకు తనే ‘అలారమ’ పెటేట్వాడు. ఇవనీన్ చూసుత్ంటే ఏమిటో రమణి మనసుస్ తనకే తెలియకుండా అయిపోయింది. 
 పరీక్షలైపోయాయి. “సెలవులకికక్డే వుందామా ? ఎటైనా వెళాద్మా ?” అడిగింది రమణి. 
 “మీ వాళిళ్ంటికి వెళాత్వా?” 
 “పర్తేయ్కంగా మీవాళళ్ంటారేం? మీరు రారా? ఇకక్డో నాలుగ్రోజులు, అకక్డో నాలుగ్రోజులు ఉండి వదాద్ం.” 
 “…………………………..” 
 “ఏం? అతత్గారు నా పై కోపంగా వునాన్రా?” 
 అపప్టికీ సారథి మాటాల్డలేదు. చిరునవేవ్ సమాధానమైంది’ 
 “పోనీ ఎటైనా తిరిగి వదాద్ం.” 
 మెలల్గా అనాన్డు సారథి. “ఇంటి దగగ్రున్ంచేమీ తెపిప్ంచుకోవటం లేదు రమణీ ! నా జీతంతోనే గడుపుకొసుత్నాన్ను ! నాకు పర్మోషన ఏమైనా 
రావాలి ! నీ కోరెక్లు తీరాచ్లి !! 
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 అంతవరకూ రమణికి డబుబ్ విషయం ఎనన్డూ తటట్నేలేదు. అతడికొచేచ్ మూడు వందలలోనే తన కాలేజీ చదువుతో సహా అనీన్ లోటులేకుండా 
గడిపేసుత్నాన్డు ! 
 “మరీ అంత ముభావంగా వుంటారేమిటి. నా వలల్ పెదద్ అపరాధం జరిగినటుట్? ఉనన్ విషయాలు నాతో సరసంగా చెపప్వచుచ్గా?” అంది రమణి. 
 తేలికగా నవావ్డు సారథి. “ముభావత ఏమీ లేదు. నువువ్ పదిహేనువేలు పోసి కొనుకుక్నన్ పదారాధ్నిన్ నేను. అందువలల్ నీ కనుగుణంగా 
నడుచుకోవడం నా విధి.” 
 ఆ సమాధానం వినడంతో కరగుతూనన్ రమణి హృదయం తిరిగి కరడు కటుట్కుపోయింది. 
 కాలేజీలు తెరిచారు. రెండుమూడు సబజ్కుట్లలో తపప్ మిగిలినవనీన్ పాతిక పరిస్ంటు కూడా రాలేదు రమణికి. భరత్ ఏమంటాడు? ఏముఖంతో ఈ 
మారుక్లతనికి చూపించేది? కాని చూపక తపప్లేదు. పోర్గెర్స రిపోరుట్ పై సంతకం చేసూత్ “ఇంకా కొర్తత్కదూ ? ఈసారి బాగా వసాత్యేమోలే.” అనాన్డు 
సారథి. “టూయ్షన కావాలా ?” అని కూడా అడిగాడు. రమణి తలెతత్లేకపోయింది. “నీకేం పనా పాటా ? ఇంత తకుక్వ మారుక్లెందుకు రావాలి? ఈ 
మాతర్ం దానికీ చదువెందుకు?” అని సాధిసాత్డనుకుంది. కాని అతడలా అనకపోవడమే ఆమెకు బాధగా పరిణమించింది.  
 “ఏమిటో పుసత్కాల పై దృషిట్ నిలవడం లేదు.” అంది. 
 అదొక మాదిరిగా నవావ్డు సారథి. “పోనీ ఎవరితోనైనా కంబైనడ్ సట్డీస సాగించు.” 
 రమణి మాటాల్డకుండా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయింది. 
 శనివారం రాతిర్ రమణి హాండ బాగ అవీ సరుద్కుంటోంది. పడుకుంటూ సారథి అనాన్డు. “ఆ రోజు మనకు షాప లో కనిప్ంచాడు శేఖర అని నా 
ఫర్ండూ, అతడి భారాయ్ – గురుత్నాన్రా రమణీ?” 
 “ఆ..  లేకేం ? బాగునాన్రా?” అడిగింది రమణి. 
 “ఇవాళ కనిప్ంచాడు. రేపు భారయ్ను తీసుకొసాత్డట మనింటికి. 
 “రేపే?” ఖంగారుగా అడిగింది రమణి. 
 “ఏం?” 
 “రేపు మా సేన్హితులందరం పికిన్క వేసుకునాన్ం. ఎలా? అందుకే యివనీన్ సరుద్కుంటునాన్ను. వెళళ్కపోతే ఇందిరా వాళూళ్ హేళన చేసాత్రు. 
 “పోనీ అలాగే వెళుళ్. యిదేమంత పెదద్ సమసయ్?” అనాన్డు సారథి తేలికగా. ఆశచ్రయ్పోయింది రమణి. తనకెంతో సమసయ్లలా కనిప్ంచినవాటిని 
అతడు నవువ్తూ నవువ్తూ తేలికగా తేలిచ్వేసాత్డు. 
 మరాన్డు కాల్సులో ఇందిరనడిగింది రమణి. “నినన్ పికిన్క కు రాలేదేమే నువువ్?” సిగుగ్పడూత్ చెపిప్ంది ఇందిర. “తన సేన్హితులెవరో వసుత్నాన్రు. 
పరిచయం చెయాయ్లని వుండిపొమమ్నాన్రు మా బావ.” 
 “బావంటే?” 
 “కాబోయే శీర్వారే! మన యింగీల్ష లెకచ్రర” అని సందేహం తీరిచ్ంది కమల. 
 నిరాఘ్ంతపోయింది రమణి. కాబోయే భరత్ కోరికకు కటుట్బడిపోయింది ఇందిర! తన కోరికలనిన్టినీ అపురూపంగా తీరుచ్తునన్ భరత్ అభయ్రధ్నను 
తాను మనిన్ంచలేకపోయింది. భరత్ సేన్హితుడు భారాయ్సమేతంగా అతిధిగా వసోత్ంటే భారయ్కు ముందుగా తెలిసే ఆ సమయానికి యింట లేకుండా 
వెళిళ్పోయిందంటే – ఆ అతిధులేమనుకొనాన్రో? భరత్ ఎంత హేళనకు గురయాయ్డో! ఇందిరావాళూళ్ ఎంతో షోగాగ్, సోషల గా తిరుగుతారనీ వాళళ్లా 
వుండాలనీ తన తాపతర్యం. కాని ఎవరి పరిసిథ్తి కనుగుణంగా వాళుళ్ండాలని యివావ్ళ ఇందిర పర్వరత్న తనకొక గుణపాఠం నేరిప్ందనన్ మాట! 
తనూ, తనవారూ – తరావ్తే పైవారు. ఈ సతయ్ం యివావ్ళ యింకా పెళిళ్కాని ఇందిర నుండి తను నేరుచ్కోవలసిరావడం తనకే చినన్తనమనిపించింది. ఆ 
విషయాలనీన్ యింటికి వచిచ్ దాచుకోకుండా భరత్కు చెపేప్సి, క్షమాపణ కోరుకోవాలనిపించింది. కాని తీరా యింటికి వచేచ్సరికి సారథి ముభావం చూచి 
ఏమీ మాటాల్డాలనిపించలేదు. 
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 ఒక నెల గడిచింది. ఒక రోజున రమణి తలీల్ తండీర్ దిగారు. చూచిపోవడానికి. తలిల్కి ఏమీ నచచ్లేదు రమణి గృహవిషయం. “పెళళ్యాయ్క 
లక్షణంగా సంసారం చేసుకోక ఎందుకు నీకీ చదువు? హోటలు మెతుకులు తింటూ, ఇలల్ంతా గడిడ్మేటులా చిందరవందరగా చేసుకుని ఎందుకీ అవసధ్?” 
అని చాటుగా సాధించింది కూతురిన్. 
 “అవును, నాకింకా చదువుకోవాలనుంది మొరోర్ అంటూంటే పెళిళ్ చేసేశావు. ఆయన మంచి వారు గనుక చదువుకోనిసుత్నాన్రు. ఇపుప్డేం తకుక్వ 
మాకు? హాయిగా వునాన్ం” అంది బింకంగా రమణి.  
 రెండురోజులుండి తలీల్తండిర్ వెళిళ్పోయారు. 
 ఒక సాయంతర్ం ఆఫీసు నుండి వచిచ్న సారథితో చెపిప్ంది రమణి, “రేపు మా హిసట్రీ లెకచ్రర కు మనింటి దగగ్ర చినన్ టీ పారీట్ 
యివవ్దలచుకునాన్ను. ఆవిడకు టార్నస్ ఫరైంది. ఆవిడకూ నాకూ చాలా సేన్హం. ఓ పదెద్నిమిదీ యిరవై మందికంటే ఎకుక్వుండరు గెసట్.” 
 “ఊ(.” వూ కొటాట్డు సారథి. 
 “తలూపితే కాదు, పారీట్కవసరమైన ఏరాప్టల్నీన్ చేసిపెటాట్లి మీరు.” 
 “సరేలే” అని సారథి పనిమనిషికి చీటీ వార్సిచిచ్ పంపి ఆఫీసునౌఖరిన్ రపిప్ంచాడు. 
 “ఇతడికి చెపిప్ చేయించుకో నీకాక్వలసినవనీన్.” అని పడుకునాన్డు సారథి. 
 “ఓ ! అవి నౌఖరుచేసే పనులు కాబోలు! తను చెయయ్డం నామరాద్ అవుతుందేమో?” అనుకొంది లోలోపల. పైకి మాతర్ం “అలా పడుకునాన్రేం?” 
అనడిగింది. 
 “కొంచం తలనొపిప్గా వుంది, అమృతాంజనం యిలా తీసుకొసాత్వా?” 
 సీసాతెచిచ్ సారథి చేతికిచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది రమణి. ”ఆవిడ భరత్ కూడా మా కాలేజీలోనే ఎకనామికస్ లెకచ్రర. ఇదద్రూ ఎంత 
మంచివాళళ్నుకునాన్రు? వాళళ్ది ‘లవ మారేజ’ అట!” అని చెపుప్కుపోతునన్ రమణిని చూచి నిటూట్రుచ్తూ మందు కణతలకు రుదుద్కుని అటు తిరిగి 
పడుకునాన్డు సారథి. 
 మరాన్డు ఉదయమే సాన్నమైనా చెయయ్కుండా ఆఫీసు దుసుత్లు వేసుకు వెళిల్పోతునన్ సారథిని వింతగా విసుగాగ్ చూచింది రమణి. “ఏం 
వెళిల్పోతునాన్రు? ఇవాళ సెలవు పెటట్కూడదూ?” అడిగింది. 
 “ఆ, టైము కొచేచ్సాత్నేల్” అని వెళిల్పోయాడు. 
 మధాయ్హన్ం రెండు గంటలకు ఆఫీసు నౌఖరు వచిచ్ “అయయ్గారు యికక్డ ఏరాప్టల్నీన్ చూడమనాన్రండి. ఆయనకు రావటానికి తీరికలేదట. 
ఆలసయ్ంగా వసాత్రట.” అనాన్డు. 
 మొదట డీలాపడిపోయింది రమణి. తరావ్త మెలల్మెలల్గా కోపంతో రగులుకుపోయిందామె హృదయం. “ఖాళీ లేకపోవటం కాదు, ఆ రోజు తన 
సేన్హితుడొచేచ్వేళకు లేకుండాపోయానని యివావ్ళ ఈ పర్తీకారం.” అనుకొంటూ తలపంకించింది. “పోనీ తనులేనంత మాతార్న ఆగిపోతుందా?” అని 
కూడా అనుకుంది ఆ వేడిలో. అలాగే జరిగింది కూడా. టీ పారీట్ చాలా సంతోషంగా జరిగింది. ఆ తరావ్త అందరూ సినీమాకు వెళిళ్పోయారు. 
 రాతిర్ రమణి తిరిగి వచేచ్సరికి “టీ పారీట్ బాగా జరిగిందా? సినీమాకు వెళాళ్రా?” అని చిరునవువ్తో పలుకరించాడు గదిలో పడుకుని వునన్ 
సారథి. 
 “ఆ, బాగానే జరిగింది. ఎవరికోసమూ ఆగిపోలేదు.” అకక్సంతా వెళళ్గర్కిక్ మరో గదిలోకి పోయింది రమణి. 
 మరాన్డు ఏడుగంటలకు రమణి లేచేసరికి సారథి యింకా లేవలేదు. అతడెపుప్డూ ఉదయం ఆరుగంటలకే లేసాత్డు. ఎంచేత లేవలేదో మరి ! 
తొమిమ్దైనా సారథి లేవలేదు. కాలేజీకి తయారౌతూ యికవుండబటట్లేక అతడి గదిలోకి వెళిళ్ంది రమణి. 
 సనన్గా మూలుగ్ వినిప్ంచింది ! తలవరకూ వునన్ రగుగ్ను తొలగించి చూచింది రమణి ఆతర్ంగా. శరీరమంతా ఒణికి పోతోంది; ఏనూటనాలోగ్ 
వుండొచుచ్ జవ్రం. ఒళుళ్ పేర్లిపోతూంది. సప్ృహకూడా లేదు. అపర్యతన్ంగానే రమణి నేతార్లు వఱదలయాయ్యి. నిలువునా కంపించిపోయింది. తవ్రగా 
డాకట్ర దగగ్రకు పరుగెటిట్ంచింది నౌఖరిన్. 
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 “మలేరియా జవ్రం. ఫరావ్లేదు. సాయంతార్నికి కొంత నెమమ్దిసుత్ంది.” అనాన్డు డాకట్ర. 
 అనన్టుట్గానే సాయంతార్నికి శరీరోషోణ్గర్త కొంచెం తగిగ్ంది. మెలల్గా కళుళ్తెరచిన సారథికి ఎదురుగా రమణి శోకదేవతలా కనిప్ంచింది. అతడి 
హృదయం గిలగిలలాడింది. “ఏం రమా? ఏమిటి? ఏమైన ఖంగారు పెటాట్నా?” అనడిగాడు ఆతర్ంగా.  
 కళుళ్తుడుచుకుంది రమణి. “ఇపుప్డెలా వుంది? ఎపుడొచిచ్ంది జవ్రం?” అంది కార్ఫ సరిజేసూత్. వెకిక్ళుల్ మాతర్ం తగగ్లేదు. 
 “ఫరావ్లేదు రమణీ. తగిగ్పోతుందిలే. భోజనం చేశావా? ఇపుప్డు టైమెంతైంది?” 
 రమణికికూడా అపుప్డు టైము విషయం గురుత్కొచిచ్ంది. సాయంతర్ం నాలుగు! ఉదయం నుంచీ అలాగే కూరుచ్ని వుందనన్ మాట! భరత్ ఎంత 
బలవంతం చేసినా రమణి భోజనం చేయలేదు. కాసత్ కాఫీ తార్గి, అతడికి పళళ్ రసం యిచిచ్ంది. ఆమెకు భోజనం మీద, తన పర్వరత్న మీద, తన మీద కూడ 
అసహయ్ం కలిగిందా సమయంలో. ఎంత పర్యతిన్ంచినా కనీన్టి సర్వంతి కటుట్వడడం లేదు. 
 “రాతేర్ వచిచ్ందా జవ్రం? నాకు చెపాప్రు కాదేం?” అనడిగింది నుదురు అయిస బాగ తో ఒతుత్తూ. 
 “లేదు రమణీ. మొనన్ సాయంతర్మే వచిచ్ంది. అందుకే టీ పారీట్ ఏరాప్టుల్ చెయయ్డానికి పూయ్న ను పిలిపించాను. అదే తగిగ్పోతుందని నిరల్క్షయ్ం 
చేశాను. నినన్ తెలాల్రేసరికి మరీ భారంగా వుంది. జవ్రంవాడిని నేనింటోల్ వుంటే నువువ్దిగులు పడాత్వు; టీ పారీట్ సంతోషపర్దంగా జరగదనుకుని వెళిళ్ 
హోటల రూమ లో పడుకునాన్ను. డిసెప్నస్రీకెళిళ్ ఏదో మందు తార్గాను కాని పనిజేసినటుట్ లేదు.” అనాన్డు నీరసంగా నవువ్తూ. 
 తలతిరిగి పోయింది రమణికి! భోరున అతడి పై పడి ఏడవటం మినహా మాటాల్డలేకపోయింది రమణి. సహృదయంతో అతడు చేసిన పనికి తన 
తెలివితకుక్వ మనసెస్ంత కలమ్షంగా వూహించిందో తలచుకుని తలచుకుని కుమిలిపోయింది. జవ్రంతో వునన్ మనిషి – రాతిర్ వేళ ఏ దాహం వేసిందో, 
ఏమవసరం కలిగిందో? తానేమీ పటిట్ంచుకోక పోయింది. అయినా అతడికి కోపం లేదు. అతడి పెదవులపై ఎపప్టివలె చిరుదరహాస చందిర్కలు మెరుసూత్నే 
వునాన్యి. కాని భగవంతుడు క్షమిసాత్డా తనను? ఇంతటి పేర్మమూరిత్ని భరత్గా పొందిన మరే సతరీయైనసరే పువువ్లతో పూజించుకొని ఆరాథిసుత్ంది. తనలా 
ఎవవ్రూ నిరల్క్షయ్ం చేసుకోరు. 
 రమణి పైకి ఏమీ మాటాల్డకపోయినా ఆమె ఎదలో రేగిన కలోల్లాగిన్ గర్హించగలిగాడు సారథి. ఆ ఆవేశమంతా అశుర్రూపంతో బయలప్డడమే 
మంచిదనుకునన్ సారథి మౌనం వహించాడు. అటువంటి సమయంలో మౌనమే మంచి ఓదారుప్కూడ! 
 సారథి జవ్రం తగగ్డానికి వారం రోజులు పటిట్ంది. ఆ వారం రోజులూ అతడెంత చెపిప్నా వినకుండా రమణి కాలేజీ మానేసి అహోరాతుర్లు అతది 
సనిన్ధినే గడిపింది. ‘నరిస్ంగ హోమ’ లో జేరాత్ననన్ సారథి మాటలకు “నేను బర్తికే వునాన్ను.” అని కటువుగా సమాధానమిచిచ్ంది. సారథి నవువ్కునాన్డు. 
మరి మాటాల్డలేదు. 
 మరొక వారం గడిచింది. “ఇక నాకు బాగా ఓపిక వచిచ్ంది రమణీ. నువువ్ కాలేజీకి వెళుళ్. రెండు రోజులు పోయాక నేనూ ఆఫీసుకు వెళళ్గలను.” 
అనాన్డు. 
 బతాత్యి రసం తీసుత్నన్ రమణి మాటాల్డలేదు. వినిప్ంచలేదేమోనని మళీళ్ చెపాప్డు సారథి. 
 మెలల్గా తలెతిత్ంది రమణి. “ఇక వెళళ్దలుచ్కోలేదు. మానేశాను చదువు. చదువులెనైన్నా వుంటాయి. కాని గడచిపోతునన్ ఈ ఒకొక్కక్ బంగారు 
క్షణం తిరిగిరాదు.” 
 “రమణీ !” ఆశచ్రయ్ంగా సారథి అనాన్డు. 
 “అవును. ఆశచ్రయ్పోకండి.” నిదానంగా అంది రమణి. “ఇపుప్డు నేను ఆ తెలివి తకుక్వ రమణిని కాను. విదయ్ విజాఞ్నారధ్ం. వివేకంలేని విదయ్ ఎంత  
అభయ్సించినా ఒకటేనని గర్హించాను. ఏ విదైయ్నా, ఎటువంటి విజాఞ్నమైనా తననూ తన వారికీ ఆనందకరంగా వుండాలి కాని అనరధ్హేతువు కాకూడదు. ఏ 
చదువూ యివవ్లేని వివేకానిన్ ఈ పదిరోజులూ మీ సేవలో, దైవతులయ్మైన మీ సహృదయానన్రధ్ం జేసుకోవడంలో పొందగలిగాను.” 
 దీరఘ్ంగా తేలికగా నిటూట్రాచ్డు సారథి. “చాలా సంతోషం రమణీ. హృదయాలరధ్మైనాక మాటలు అనవసరం. కానీ ఒక సంగతి. ఇంతకాలం 
మనమధయ్ దూరం వలల్ చెపప్లేకపోయాను. నీకు యింకా చదువుకోవాలనన్ కాంక్ష, అసంతృపీత్ ఎలా అంతరగ్తంగా వుండేవో, కొంతకాలం నాకూ అలాగే 
విదేశాలు వెళాళ్లనీ, ఈ వుదోయ్గపు బాదరబందీలో అపుప్డే చికుక్కోకుండా యింకా యేమేమో చదవాలనీ వుండేది. కానీ నానన్గారి అనంగీకారం వలల్ నా 
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ఆశలు నెరవేరలేదు. నేను చాలా బాధపడిన మాట నిజం. కాని ఎవరీన్ నిందించలేదు. కోరినవనీన్ అందవనే సతయ్ం గర్హించాను. పరిసిథ్తులతో సమనవ్య 
పడిపోయాను. ఆ సమనవ్యమే నీ హృదయంలో కొంత ఆలసయ్ంగా కుదురుకుంది.” 
 “అవును.” కృతజజ్ఞ్తా పూరవ్కంగా అంది రమణి. “ఇనిన్ తెలిస్నవారు గనుకనే నా మూరఖ్తావ్నన్ంత సహనంతో నెటుట్కొచాచ్రు. మీ ఓరుప్తోనే 
నాకొక గుణపాఠం నేరాప్రు. భగవతస్ృషిట్లో రకరకాల రంగురంగుల పుషాప్లు విరుసాత్యి. వాటిమటుట్కు వాటి కెనోన్ కోరెక్లూ, ఆశలూ వునాన్, వాటి వాటి 
మనోభీషాట్నుసారం మాతర్ం జరుగదు. బహుశః అవనీన్ కూడా భగవతాప్దారవిందాల వదద్ చరితారధ్ం పొందాలని కోరుకుంటాయి. కాని అలా జరగదనడం 
పరమసతయ్ం. కొనిన్ంటి ఆశయం మాతర్మే సిదిధ్సుత్ంది. కొనిన్ నిరరధ్కంగా వాడిపోతాయి. కొనిన్ మాలగా ఏరప్డి కోమలలు కురులనలంకరిసాత్యి. 
మానవుడు వాని యిషాట్యిషాట్లు గర్హించకుండా రంగు రంగుల పూలతో కంటికింపుగా కనిప్ంచే మాల కూరుచ్కు మురిసినటేట్ ఈ మానవ కుసుమాలతో 
భగవంతుడు మాల అలిల్ మెడలో వేసుకుంటాడు. ఆశయం సిదిద్ంచలేదని అసంతృపిత్తో ఆరాటపడి అలమటించేకంటే ఆ చితర్మైన దండలోనే ముకీత్ 
మోక్షమూ అని తెలుస్కొంటే ధనుయ్లం.” 
 సంపూరణ్ జాఞ్నవికసిత హృదయం నుండి వెలువడిన ఆ మాటలకు ఆమోదపూరవ్కంగా మధుర దరహాస మొనరాచ్డు సారథి. 
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