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పిపిలిల్  మెడలో గంట కటేట్ దెవరులిల్  మెడలో గంట కటేట్ దెవరు??  
ఆరెకపూడిఆరెకపూడి  ((కోకోడూరిడూరి))కౌసలాయ్కౌసలాయ్దేదే   

((జోయ్తిజోయ్తి,,  11997777  దీపావళిదీపావళి  సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
 “హలోల్! కౌస …….” 

 “ఆ(. నేనే మాటాల్డుత్నాన్ను.” 
 “మేమంతా మీకోసం చూసుత్నాన్మండీ. ఇంకా బయలు దేరలేదూ?” కరుణ అడుగుతోంది. 
 “లేదండీ. కొంచం పని ….” 
 “ఓహోహో! ఆ కారణాలనీన్ చెపిప్ రావడం ఎగొగ్టట్డానికి చూసుత్నాన్రేమో? అదేం వీలు పడదండి. మీరు రావలసిందే.” 

నేను సమాధానం చెపేప్లోగా ఆమెచేతిలో నుండి రిసీవరాల్కొక్నన్టుల్గా తెలుసోత్ంది. 
 “హలోల్, గురుత్పటాట్రా !నేను విమలను!” 
 “అయయ్యోయ్, గురుత్పటట్కేమండీ?” 
 “యేమొలెండి. మావంటి సామానుయ్లం..... మీవంటి నామకులకు ఎందుకు జాఞ్పకం వుంటాం గానీ …….” 
 “పీల్జ, అటువంటి ఆరోపణలు వదుద్” అనాన్ను. 
 “సరే, మరైతే మీరింకా బయలుదేరలేదేం మరి? ఇకక్డ రావలసిన అంతా వచేచ్శారు. మీకోసమే ఎదురుచూసుత్నాన్ం.” 

అంతలో మరో కంఠం పలికింది, రిసీవరోత్పాటు వింటూనన్ చెవిలో పొరలు కూడా బర్దద్లై పోతాయా అనన్టుల్గా --- 
 “ఎపప్టి కపుప్డు మేము రమమ్నడం.. మీరు ఏవో సాకులు చెపిప్ తపిప్ంచుకోవడం – సంవతస్రాలు సంవతస్రాలే 

దొరిల్పోతునాన్యి.  ఈ రోజూ మీరు రాకుంటే – మేమే వచేచ్సాత్ం. అరగంట చూసాత్ం మరి. ఏమంటారు? వసుత్నాన్రుగా?” 
ఇక ఇది తపేప్ది కాదు. వీళుళ్ చాలా పటుట్పటాట్రు ఇవావ్ళ. 

 “సరే ఓ ఇరవై నిముషాలలో వచేచ్సుత్నాన్ను.” 
 “రండి రండి.” 

వీధిలోనికే ఎదురు వచిచ్ంది కరుణ. ఆపాయ్యంగా ఆహావ్నించుతూ. 
ఆమెను వెనన్ంటి మరో పదేనమండుగురు సతరీలు వునాన్రు. ననొన్కక్సారిగా ఉతుస్కతతో చూచారు. అంతలోనే పరుగెతిత్నటేల్ లోనికి 

వెళిళ్పోయారు. 
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 నేనూ, ఆ ఇంటి గృహిణి కరుణా కాక మిగిలినవారు ఓ పదిహేను మంది వునాన్రు హాలులో. అందులో నాకు తెలిసిన వారు 
ఇదద్రు ముగుగ్రు మాతర్మే. మిగిలిన అనీన్ కొతత్ముఖాలే. 

 “వీరే మీరు చూడాలనుకునన్ రచయితిర్ గారు.” జనాంతికంగా వునన్ది కరుణ మాటాల్డూత్నన్ తీరు. ఇదద్రు ముగుగ్రు 
నమసాక్రాలు చెపాప్రు.  

 మిగిలినవారు సూటిగా చూడటం తపోప్ లేక నామోషీయో అనన్టుల్గా అటుయిటు దికుక్లు చూసూత్ ఒకోక్ చూపు చూచీ 
చూడనటుల్గా నా వైపు విసురుత్నాన్రు.  ఒకొక్కక్రే చాలా శర్దధ్గా ఖరీదుగా అలంకరించుకునాన్రు. చాలా ఆడంబరంగా అగుపించాలనే తాపతర్యం 
అధికంగా పర్కటితమౌతూనన్ది. 

 ఫలహారాలూ, పానీయాలూ పటిట్ంచుకొచిచ్ పంచడం పార్రంభించింది కరుణ. 
 సత్బుధ్గా వునన్ వాతావరణం చైతనయ్వంతమైంది. 
 “ఈ పారీట్ ఏరప్రచిన విశేషం ఏమిటి? మీ పుటిట్నరోజా?” అనడిగాను పర్కక్నే వచిచ్ కూరుచ్నన్ కరుణను. 
 నవేవ్సింది కరుణ. 
 “మీ కోసమే పారీట్, మామూలుగా పిలుసేత్ మీరు రారుగా మరీ? గొపప్ గొపప్ వారిని పిలవడానికి పారీట్లే ఇవావ్లేమోననీ….” 
 “సారీ, మీరు నా గురించి ఇంత శర్మ తీసుకోవడం నాకు బాగుండలేదు.” నొచుచ్కుంటూ అనాన్ను. 
 “ఏం చేసేది చెపప్ండి? మా ఫెర్ండస్ంతా మిమమ్లిన్ చూడాలని ఒకటే ఉబలాటంగా వునాన్రు. మీరేమో రాకపోతిరి ఎనిన్ సారుల్ 

పిలచినా.” ఆరోపణ ధవ్నించింది. 
 విమలా మరో నలుగురు సతరీలూ నాకు దగగ్రగా వచిచ్ అభిముఖంగా కూరుచ్నాన్రు.  వారి ముఖాలలో అమితమైన 

ఉతుస్కత ఏదో కొటట్వచిచ్నటుల్గా కనిప్సూత్నన్ది.  విమల ఆ నలుగురినీ నాకు పరిచయం చేసింది. 
 ఒకామె తాను. ఏమేయ్ పటట్భదర్రాలినని చెపుప్కొంటూ భరత్ గెజిటెడ ఆఫీసరని అని చెపిప్ంది. 
 “నేనూ కధలు వార్యాలనుకుంటాను కానీ – వెధవది “మూడ” కుదరడం లేదు ఆ బర్హమ్ రాత రాయడానికి.  ఎనోన్  

ఐడియాలొసుత్ంటాయి. అనన్టుట్, మా వారు … కంపెనీలో సీనియర ఇంజనీర” అని పరిచయం చేసుకొనన్ది మరొకామె. పేరు లకీష్ అట. 
 “నిజమేనండీ. ఎనోన్ భావాలుంటాయి కానీ, తీరా రాదాద్మని కూరుచ్నే సరికి బురర్ మైదానంలా అయిపోతుంది.  ఒకక్ అక్షరం 

జరగదు. మీ ఓరుప్కి మెచుచ్కోవాలి.” అని సెలవిచిచ్నామె. గతంలో ఏదో ఉదోయ్గం చేసి విరమించుకొనన్దట. పర్సుత్తం ఎవరో డాకట్రుగారికి గృహిణి అట. 
 “అనన్టుట్ …. వారి పేరు కమల.” అని చెపిప్ంది కరుణ. 
 “మా మహిళా సమాజానికి సెకర్టరీ. చాలా అభుయ్దయ భావాలు గలామె.” 
 “ఈ వివరణ విని నేను మాటాల్డుతునాన్ం మీరేం మాటాల్డరేం?” లకిష్ అడిగింది. 
 “ఏదీ …. పరిచయాలే ఔతునన్వి కదా ఇంకా? అయినా ఏమిటి మాటాల్డాలి చెపప్ండి?” 
 “మేము మిమమ్లిన్ కొనిన్ విషయాలు అడగాలండీ, పోనీ సమాధానం ఇసాత్రా?” కమల అడిగింది. 
 “బాగుంది. ఇంటరూవ్య్ అనన్ మాట?” నవేవ్శాను. కొదిద్దూరంలోనునన్ తకిక్న సతరీలు కూడ కుతూహలంగా చూసూత్ 

వింటునాన్రు. 
 “మీరు ఇంటరూవ్య్ అనుకోండి. సందేహాలనుకోండి. మరేమైనా అనుకోండి మేము మీ పాఠకులం. మీ పాఠకుల సందేహాలు 

మీరు తీరచ్వదాద్ చెపప్ండి.” కమల అనన్ది. 
 “అయోయ్. కాదనాన్నా చెపప్ండి.”  
 అంతా బాగా సరూద్కూక్రుచ్నాన్రు.  ఓసారి ముఖముఖాలు చూచుకునాన్రు. కమల కంఠం సవరించుకుని పర్రంభించింది. 
 “మీరెపుప్డూ పాత పదధ్తులే మంచివి – అని రాసాత్రెందుకండీ? ఇది సతరీలకు అనాయ్యం చేయడం కాదూ?” 
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 నేను కొంచెం ఆలోచించి అనాన్ను. 
 “మీరు మరికొంత వివరించండి. మీ ఉదేద్శయ్ం ఏమిటో?” 
 “అదేనండీ.” ఈసారి రెండు కంఠాలు ఒకక్సారి పలికాయి. “మరీ భరాత్ ఇలూల్ పిలల్లే ఆడదానికి లోకమని పురాణకాలపు 

నీతులు రాసాత్రు మీరు. విపల్వ పంధాలో రాసి ఏదైనా దారి చూపరాదూ?” 
 నేను మాటాల్డక పూరవ్మే మరో ఆవిడ అతి ఉదర్కంగా అనన్ది ఉపనాయ్స ధోరణిలో “మన ఆడ జాతికి దాసయ్ విముకిత్ ఎపుప్డు? 

మనసు బంధించిన ఈ శృంఖలాలను తెంచుకోవాలి. సేవ్చఛ్ పొందాలి.” 
 ఏవేవో బటీట్పటిట్న మాటలని సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. నేను నవువ్ను అణచుకునాన్ను. 
 “కేవలం రాతలవలననే మనుషుయ్ల నడవడిక మారే విషయమైతే – “రామాయణ పుణయ్ గర్ంధం” రచింపబడిన తరావ్త 

నేరాలూ, నేరసుధ్లూ లేకుండా పోయేవారే!” 
 “ఓ మీరలా మాటల గారడీతో తపిప్ంచుకోలేరండోయ ఇవాళ. పర్తిభవుండీ, మన సతరీల సమసయ్ల పై ఎందుకు రాయరు 

చెపప్ండి?” కమల నిలదీసినటేల్ అనన్ది. 
 “ఎవరి మటుట్కు వాళుళ్ వాళళ్ యిళూళ్, వాళల్ సంసారాలూ, పేరు పర్తిషుట్లూ బాగుంటే చాలనుకుంటారు! మన ఆడజాతే 

యింత! ఎంతటి రచయితర్లైనా, మరెంతటి సంసక్రత్లైనా ఇంతే మన దేశంలో!” ఆవేశంగా అనేసింది అంతకుముందు గెజిటెడ ఆఫీసర భారయ్నంటూ 
గరవ్ంగా చెపుప్కొనాన్మె. 

 అంతకుముందు ఏ మాతర్పు పరిచయమూ లేకపోయినా, పర్ధమసమావేశంలోనే ఒక వయ్కిత్ పై ఇంత చొరవగా విమరశ్ 
కురిపించగల ఆమె తెగింపు ననున్ ఆశచ్రయ్పరచటమే కాదు, గాయపరచింది కూడా. 

 అయినా నేను తొణకలేదు. 
 “ఏవరి సౌఖయ్ం వెనుకనైనా సరే నియమ నిషాఠ్నుసారమైనా కఠిన సాధనా. కషట్నిషూఠ్రాలకు ఓరిచ్న సహిషణ్తా. తాయ్గమే కానీ 

లాలసత నెరగని జీవన సరళీ వుంటాయని మీరు గర్హించాలి ముందు. చెటుట్నుండి సునాయసంగా కోసుకోగల ఫలాలుకావు సుఖ సంతోషాలనేవి.” 
 “అబోబ్ అబోబ్. పెదద్ పెదద్ మాటలు వేసేసుత్నాన్రండోయ.” గోలగా అనాన్రు. 
 “ఓ! పోనీయండి ఆ విషయం. సతరీకి గల కషాట్లు ఏమిటేమిటనేవి మనం అసలు సమీకిష్ంచుదాం. సరేనా? అవేమిటో మీరే 

చెపప్ండి.” అనాన్ను. 
 కమల ఠపీమని జవాబుగా మాటాల్డింది. “ఏమిటండోయ అంత కొతత్గా అడుగుతునాన్రు? ఆడవాళళ్కు మగవాళల్తో 

సమానతవ్ మెకక్డేడిపింది? మగాడేమో ఎంత సేవ్చఛ్గానైనా తిరగొచాచ్? ఆడది మాతర్ం మొగుడూ పిలల్లూ ఇలేల్ లోకమని కూరోచ్వాలా? ఇదెకక్డి 
నాయ్యం? మీరూ అవే సమరిధ్సూత్ రాసాత్రుగా? ఆడది ఈ శృంఖలాల నెలా చేధించాలనేది మీరు రాయరెందుకనీ?” ఆవేశంతో అరుణవరణ్ం దాలిచ్ంది 
కమల కంఠం. 

 నా సమాధానం వినటానికి అనిన్ ముఖాలలో ఆతర్త తాండవించుతోంది. కొందరి కండల్లో నిరల్క్షయ్ం కూడా! 
 “చూడండి కమలగారూ” నేను పర్రంభించాను. “ఇలూల్ భరాత్ సంతానం తరావ్త ఏ సతరీకి ఏదైనానని నేను ఇపుప్డు కూడా 

అంటునాన్ను; ఎపప్టికీ అంటాను.” 
 “ఆ(???” 
 “ఔను. ఎందుకంటే అది మన సంసక్ృతికి ఆయువుపటుట్. సంసక్ృతి – జాతి సంసక్ృతి – దేశ సంసక్ృతి – ఒకక్ మాటలో 

భారత సంసక్ృతి. సంసక్ృతి తరతరాలుగా యుగయుగాలుగా మారుప్ లేకుండా మారచ్బడలేకుండా నిలచేది. ఆ సంసక్ృతిని పర్తిబింబింపజేసేదీ.  
పలువురికీ చాటిచెపేప్దే అసలైన రచన. నవలను విదేశీయుడు చదివినా, తదావ్రా అతడికి మన దేశ సంసక్ృతి గార్హయ్ం కావాలి. నేను రాసిన 
“చకర్భర్మణం” “పూజారిణి” నవలలో మన జాతి సంసక్ృతి బాగా పర్తిబింబించుతుంది.” 
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 “అందుకే మాకవి నచచ్లేదు” ముకత్ కంఠంతో అనాన్రు. “ఆ సంసక్ృతిని సవ్రగ్ంలో ఊరేగమనండి, మాకకక్రేల్దు.” 
 “ననున్ పూరిత్గా చెపప్నీయండి.” నేను మరలా పార్రంభించాను, “మీరనన్టుల్గాశృంఖలాలను ఛేధించాలి. నేనూ 

అంగీకరిసాత్ను.” 
 “నిజమే ???” నమమ్లేనటేల్ అడిగారు. 
 “ఔను. ఈ విషయంలో కూడా నేను రాశాను రెండు నవలలో.” 
 “మాకు తెలియదేమిటి? మీరనీన్ పాతకాలంగా రాసాత్రు. మన సతరీల సమసయ్లేమి రాశారు?” ఈసడించినటేల్ అనాన్రు. 
 “సతరీల సమసయ్లూ -  శృంఖలాలూ అంటునాన్రే మీరు – అవి “సూరయ్ముఖి” “బృందావనం” నవలలో పూరిత్గా రాశాను. ఈ 

దురాచారాలకు వేరు పురుగులు ఎకక్డ వునాన్యో నిరభ్యంగా సూటిగా చెపాప్ను.” 
 కమల, లకీష్ల ముఖాలలో కాంతి ఠకుక్న మాయమైంది. అంతవరకూ ననున్ సూటిగా చూసూత్ మాటాల్డూత్నన్ వారలాల్ అటు 

యిటు దికుక్లు చూడసాగారు. 
 మిగిలినవారు ఉతాస్హంగా, ఏకాగర్తతో, గౌరవంగా వింటునాన్రు. 
 “ఇందులో యుగధరమ్ం కపప్టుట్తుంది. కాల పరిభర్మణంలో సంఘ నియమాలలో సవ్లప్ంగానో అధికంగానో వకీర్కరణ 

జరుగుతుంది. సంసక్ృతి నుండి భినన్ంగా చీలుచ్కుపోయే ఈ మారుప్లవలల్ ఏరప్డే సమసయ్లూ సంఘరష్ణలూ యిటీవల హృదయాలలో మారుప్లు 
వసుత్నాన్యా? దూరాచారాలు సమసిపోతునాన్యా?” 

 ఎవరూ మాటాల్డలేదు. 
 “బృందావనం నవలలో ఒక భోగ సతరీ కుమారెత్ గౌరవమైన గృహిణీ జీవితం గడపటానికి ఎనిన్ కషాట్లను ఎదురోక్వలసి 

వచిచ్ందో, ఆఖరికి ఎలా తనువు చాలించిందో హృదయంగమంగా చితర్ంచాను … సూరయ్ముఖి నవలలో మరో సమసయ్ --- నిషాక్రణంగా భారయ్ను వదిలి 
మరో సతరీని చేపటుట్తాడు ఒక పురుషుడు. ఆమె మరో వివాహం చేసుకునన్ది. ఇది శృంఖలాలను ఛేదించే అభుయ్దయాతమ్క రచన కాదంటారా మీరు?” 

 కమల నీరసంగా అంగీకారం సూచించింది. 
 “ఏమో, ఆ పుసత్కాలు చదవలేదు.” అంటూనన్ లకిష్  అబదధ్ం చెపూత్నన్దనిప్ంచింది నాకు. 
 “పోనీండి. ఇటువంటి సతరీలు అనగా ‘బృందావనం’ ‘సూరయ్ముఖి’ నవలల నాయికలు జీవితంలో మనకు తారస 

పడాడ్రనుకోండి. అపుప్డు మన పర్వరత్న ఎలా వుండాలో మనం ఆలోచించుకోవాలి. అటువంటి యువతులను మనం మన కుటుంబంలోనికి 
ఆహావ్నించగలమా? ఆహావ్నించగల వారు మీలో ఎవరైనా వునాన్రా? 

 అడుగుతూ అందరి ముఖాలూ చూచాను.  
 “అబబ్. తలనొపిప్గా వుంది. క్షమించండి.” లకిష్  నిషక్ృమించింది. 
 “అనన్టుట్ మావారు ననున్ తవ్రగా రమమ్నాన్రు. వెళుత్నాన్ను. ఇపప్టికే లేటైంది. సారీ.” శృంఖలాలను  తెంచాలనే కమల 

చకచకా నడచిపోయింది. ఆ నినాదానేన్ విసమ్రించినటుల్గా. 
 “మీరేమంటారు?” మిగిలిన వారిన్ అడిగాను. 
 కొందరు యితరుల ముఖాలు చూడసాగారు. 
 “ఆ రోజులు ….అబోబ్? ఇంకా చాలా దూరంలో వునాన్యిలెండి మనకి” అనన్దొకామె. 
 “ఎంతైనా అంటూ, ఆచారం, సంపర్దాయం అనేవి వునాన్యి కదండీ? అడడ్మై వాళళ్నీ ఇళళ్లోల్ ఒకళుళ్గా ఎలా 

చేసుకొంటాం?” నాగరిక వేషంలో వునన్ ఓ పలెల్టూరావిడ సెలవిచిచ్ంది. 
 “చూశారా మరి? శృంఖలాలను తెంచటానికి ఎంత చేవ అవసరమో? అది లేని ఓటు డబాబ్ చపుప్ళుళ్ ఎందుకు చెపప్ండి?” 
 నా పర్శన్కు సమాధానం రాలేదు. 
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 రాదని నాకు ముందే తెలుసు. 
 ఎపప్టికి రాగలదో మాతర్ం నాకు తెలియదు. ‘శృంఖలాలను ఛేదించండి; - అని ఆనందించడం తేలికే. కాని ఆచరణ ? 

ఎకక్డునాన్రు అవి తెలపగలరు? ‘పిలిల్ కుండలో గంట కటట్గలవారెవరు?” 
 అందరూ నిషక్ృమించాక కరుణా నేనూ ఖాళీగా కబురల్లో పడాడ్ం. 
 “సారీ! ఈ మనుషులే యింత. ఒకటే ఆరాభ్టం. మీకు చాలా ‘టర్బుల’ యిచేచ్ పర్శన్లు వేశారనుకుంటాను?” అనన్ది కరుణ. 
 “నేను రాసే విషయాలనుగురించి మరింత విపులంగా విమరశ్తో మాటాల్డటానికి నాకు కషట్మేముందీ? నా మాటలే వాళళ్ని 

‘టర్బుల’ లో పెటిట్నటుల్ అనుకుంటునాన్ను. అందుకే అలా పారిపోయారు!” 
 “నిజమేనండోయ. ఆ లకిష్ లేదూ..” ఆమె పెళాల్డిన అతడికి అంతకుముందే భారాయ్ నలుగురు పిలల్లూ వునాన్రు. వాళల్ను 

పుటిట్ంటికి తోలేశాడు. ఈమెతో కులుకుతునాన్డు. ఇక ఆ కమల భరత్, అసలు ఒక భోగం అమామ్యితో పర్మలో పడి పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకునాన్డట. అయితే 
ఈవిడా, ఈమె తండర్ ఆ పిలల్ని బెదిరించి ఏదో మోసం చేశారట. తరావ్త మాయోసాయంతో అతడిని పెళిళ్ చేసుకుందట! ఈ విషయం ఇకక్డ చాలా 
మందికి తెలుస్. అందుకే ఆ భారాయ్ భరత్ల నడుమ అంత సఖయ్తలేదని అనుకుంటారు. అనుకోవడమేమిటీ – నిజమే! వాళళ్ పనిమనిషీ మా పని మనిషీ 
ఒకక్తేగా!” 

 ఆ తరావ్త ఎపుప్డూ ఆ బృందంలోని వారెవరూ ననున్ ఏ సమావేశానికీ పిలువకపోగా, ఏ షాప లోనో, ధియేటర లోనో 
ఎపుప్డైనా కనిప్ంచినా ఎరుగనటేట్ తపుప్కుపోతుంటారు. 

 “అబోబ్! ఆవిడ రచనలను విమరిశ్ంచిన వారిపై ఆవిడకు చాలా కోపమండోయ బాబూ. అందరూ తననే 
పొగడాలనుకుంటుంది.” అని దుషప్ృచారం చేసుత్నన్టుల్గా వినాన్ను ఆ తరావ్త. 
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