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సరోజ కనపడింది మతిత్ భానుమూరిత్

రంగనాధ చెపాప్డు ..  
సరోజ కనపడింది...  
ఔను.. ఇవావ్ళ సరోజకనపడింది. మరోసారి కనపడింది. దాదాపు నలభై ఏళుల్గా అపుప్డపుప్డు. ఎనోన్ సారుల్..ఇలా 

కనబడుతూనే ఉంది. అనుకోకుండా..అకసామ్తుత్గా.. 
ఆమె ఎవరో నాకు తెలుసు.. కాని నేనెవవ్రో ఆమెకు తెలియదు..  
ఆమెను నేను మొదటిసారి నాపదిహేనేళళ్వయసుస్లో చూశాను.. ఆ చూడటం ఇపప్టికి గురేత్.. ఎపప్టికి ఆ దృశయ్ం నాలో 

నితయ్నూతనం..లవ యట ఫసట్ సైట అంటారే.. అలాంటిది..చితర్ంగా అది లవ కాదు.. కనీసం పరిచయంకూడా కాలేదు..ఆమెతోఎపుప్డూ 
మాటాల్డిందీ లేదు..అపప్టిన్ంచి ఇపప్టి ఈ యాభైఏళల్ వయసుస్ వరకూ.. అయినా ఆమె నామదిలో.. చెపాప్లంటే నా జీవితంలో క్షణికమై 
శాసవ్తమైన ఓ మధురజలదరింపు. అనుకోకుండా చటుకుక్న ఎదురయేయ్ సవ్పన్వాసత్వం. ఈరోజు మళీళ్ అదే జలదరింపు.. 

విజయ డయాగిన్క సెంటర లో మెడికల పరిక్షలకోసం వసేత్ అకక్డ కనబడింది..నేను గేట లోకి వచేచ్సరికే సరోజ పరీక్షలు 
పూరైత్నటుల్ంది..బయటకొచిచ్లాంజ లో కూరుచ్ంది..కొడుకు కాబోలు..తలిల్పోలిక..ముపైప్లోల్ ఉనాన్డు. రిచ గానూ మంచిహోదాలోఉనన్టుల్ 
సప్షట్ంగా తెలుసుత్నాన్డు. దగగ్రకొచాచ్డు. చినన్గా ఏదో చెపిప్ రెకక్పటుట్కునాన్డు. ఆమెలేచింది. నేను తలదించి కళళ్ చివరల్నుండి చూసూత్నే 
ఉనాన్ను. మళీళ్ ఎపుప్డు చూసాత్నో తెలియదు..క్షణానిన్ వెయోయ్వంతుకూడా వదలకుండా నాలో రికారుడ్ చేసుకుంటునాన్ను..సరోజ మెలల్గా 
కదిలింది.నిండుగా ఫౌర్డగోదారిలాది.పెదద్బొటుట్.. మెరుపుతగిగ్న పేరుడునెయియ్రంగు వొంటిఛాయ..జీవితానుభవాలు వెలారుచ్తునన్ విశాల 
కనున్లు..డై చేసుకునాన్ అకక్డకక్డా కొంగరెకక్లాల్ రెపరెపలాడుతూ కనువిందు చేసోత్నన్ తెలల్వెంటుర్కలు..వయసుస్ను దాచకుండా కొంచం 
వినయంగా వంగినిలబడడ్ విశాలవక్షం..మృదువుగా జారిన ఉదరం..వయసుస్కుతగగ్టుల్ నడకలో బరువైన పరిపూరణ్తవ్ం.   

నాకు ఎoతో నచేచ్ది..నేను పర్తేయ్కంగా చూసేది..సరోజ నుదురుపైన,పాపిటలోనూ కనిపించే ఎరెర్రర్గాబొటుల్. ఆ 
రెండుబొటల్ను చూడటం నాకెంతో తృపిత్కలిగించే ఫీలింగ..సరోజజీవితం ఎంతో బావుందని నాకు దొరికే జవాబు.   

ఈసారికూడా నాకా ఆనందం తృపిత్ లభించాయి. ఆమె మెలల్గా నడుసోత్ంది. మురిపెంతో అటే చూసుత్నాన్ను.  
మళీళ్ నాలో ముపైప్ఐదేళల్ కిర్ందటి తొలిదృశయ్ం.. తోలిచూపు.. పనెన్ండేళళ్ ఆడపిలల్..ముగధ్ంగా..వాననీటిలో తడిసిన 

నందివరధ్నం పువువ్లా.. ఎవరీ పిలల్ భలే ఉందే..?!! 
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అలామొదలైన ఆ అపురూపం తరావ్తివారం మళీళ్కనబడి నా సప్ందనను సుసిథ్రం చేసింది..ఈసారి సరోజ వాళుళ్నన్ 
వీధిలోనేఉండే నాఫెర్ండు నానిగాడు చెపాప్డు. “పేరు సరోజరా..వేదా వారమామ్యి..ఎనిమిదోతరగతి బి సెక్షన.. వాళళ్ పెదద్నన్ కిశోర నా 
ఫెర్ండే..” చెపాప్డు గాని నాకు తెలిసిందీ, అపప్టినుండి ఇపప్టికి.. ఎపప్టికి గురుత్ంది ఆమె పేరు..సరోజ!!!  

అపుప్డు నేను టెనత్ కాల్సులో ఉనాన్ను.. ఆమె రెండేళుళ్ చినన్..  
ఆ తొలిచూపుల అనుభవం అలా నాలో నిబిడీకృతమైంది. అంతకు మించి ఎదగలేదు..అందుకు పర్తేయ్క కారణం  
లేదు.. పర్తేయ్క పర్యతన్మూ లేదు.. మళాళ్ నాలుగేళళ్ తరావ్త ఓరోజు ఇలాగే చటుకుక్న కనబడింది.. బెజవాడ బసాట్ండ 

లో..నేను బందరు బసుస్ దిగాను. సరోజ బందరువెళేళ్ బసుస్ ఎకక్బోతోంది..పరిపూరణ్ యవవ్నంతో.. ఉనన్త మధయ్తరగతి కుటుంబంలో 
అలాల్రుముదుద్గా పెరుగుతునన్ ఓ నిండైన యవవ్నవతి.. పర్యాణంలో  

అలసినా ఏమాతర్ం బడలిక తెలియని జలపాతం..ఉరికే ఉతాస్హం..పలికే పర్వాహం..కదిలే నవువ్ల రధం..  
అబబ్.. ఎంతఅందం.. చూసేత్ చాలు.. మనసస్ంతా పరిమళభరితమై లోలోపల వినిపించే తీయని కూజితం.. 
ఆమె బసెస్కిక్ంది.. బసుస్ వెళిళ్పోయింది..      
ఢిలీల్ - బందరు మధయ్ తిరుగుతునన్రోజులోల్ ఓ రోజు మళీళ్ సరోజ కనపడింది..  
ఈసారి దాదాపు ఏడాదితరావ్త కనపడటం..బెజవాడ అమమ్వారి గుడిదగగ్ర..కొండమీద..కొందరు మితుర్రాళళ్తో కబురుల్ 

చెపుప్కుంటూ నా కంటపడింది. కాసత్ ఆగి మరింత వివరంగా చూశాను..యవవ్నోలబ్ణం నిండా ఆకర్మించిన శరీరం ఆమెను గొపప్ 
అందగతెత్గా మలచిందేమో ..  నడచే అందాల విరితోటలా ఉంది సరోజ.. ఎంత రొమాంటిక గా ఉందీ! 

“దికుక్లు చూసాత్వేరా..కూయ్లోకి పద” అకక్ పిలవడంతో ముందుకు సాగిపోయాను. ఆలోచన అకక్డే ఆగి పోయింది. మళీళ్ 
ఏడాదితరావ్త బందరు కోనేరు సెంటర దగగ్ర చూశాను..షాపింగ పూరత్యియ్ రికాష్ ఎకుక్తోంది. పర్కక్న వాళళ్మమ్గారు..మళీళ్ నాలో అదే 
సప్ందన.. 

అలా సరోజ అపుప్డపుప్డూ కనిపిసూత్నే ఉంది.. నాలో సంసప్ందిసూత్నే ఉంది..  
సరోజ..నా కల..నాకు మాతర్మే పరిమితమైన కల..ఎపుప్డూ నాకు కావాలని నేను ఆమెను ఆరాధించలేదు. 

పేర్మించలేదు...పెళిల్ చేసుకోవాలని సప్షట్ంగా అనుకోలేదు..కాకపొతే అపుప్డపుప్డు కనపడినపుప్డు నాలో అదో రసపాల్వితం.. ఓ మధుమాసం.. 
తరావ్త చాలా సారుల్.. మళాళ్ ఇపుప్డు..  
కొడుకు కాసత్ ముందు నడిచాడు. వెనక సరోజ అలాఅలా నడచి కారుదగగ్రకు వెళిళ్ంది.. కొడుకు డోర తీసాడు.. 
మెలల్గా వంగి కారులోపలి వెళిళ్ంది..నా ఊపిరి కళళ్లోచేరి ఆమె పర్తి కదలిక రికారద్ చేసింది.. కారు కదిలింది..  
దూరంగా మలుపుతిరిగి మాయమైంది..ఓసారి కళుళ్ మూసుకునాన్ను..నా ఊపిరి మళాళ్ లబ డబ మని  
కద లాడింది...అదేదో ఉతాస్హం..హుషారు.. తెలియని ఏదో పరిమళం.. 
అయితే ఈసారి సరోజ నాలో ఎపప్టిలా కనిపించి మధురిమల పరిమళాలను మరోమారు కదిలించి మరో పని లో పడగానే 

పర్కక్కు పోలేదు..ఆరోజంతా అలా సరోజ మొతత్ంగా కనిపించిన సంఘటనలనీన్ గురుత్కొసుత్నాన్యి.  
డిలీల్లోఫారెన టేర్డ లో డిగీర్చేసి అమెరికా వెళిళ్పోయాను. ఎనిమిదేళుళ్ విదేశాలలో ఉనాన్ను..ఎపుప్డైనా వచిచ్ నా మా 

కుటుంబం హైదరాబాద కు మారడంతో బందరు వెళళ్డం జరగలేదు.. విదేశాలోల్ ఉదోయ్గాలు కటిట్పెటిట్ హైదరాబాద లోనే ఎకస్ పోరట్, ఇంపోరట్ 
వాయ్పారంలో నా సవ్ంత కనస్లేట్షన నిరవ్హిసుత్నాన్ను.. 
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దాదాపు ఎనిమిదేళళ్ తరావ్త మళీళ్ అనుకోకుండా హైదరాబాద లోసరోజ కనబడింది.. 
కూకట పలిల్లో ఓసూక్లు ముందుగా కారులోవెళుతుంటే యధాలాపంగా కనిపించింది.. చటుకుక్న ఎవరో వీపుమీద 

చరచినటుల్గా తుర్ళిళ్పడాడ్ను..సరోజ!!..సరోజే! అరె..అవును..సరోజే..ఆ సూక్ల ముందు నిలబడి  
పర్కక్నునన్ మరో మహిళతో కబురుల్చెబుతోంది..అలా చూసూత్ ఉండిపోయాను..వెనక కారుల్ హారన..నాకు సరోజ తపప్ ఏమీ 

కనపడటంలేదు..వినపడటంలేదు..ఆమెనే చూసుత్నాన్ను..ఇది కలా నిజమా.. ఎనేన్ళళ్ తరావ్త చూసుత్నాన్ను?  ఎనిమిదేళళ్ తరావ్త.. 
మనిషిలో అందం మరింత పెరిగింది..నిండుగా విరగ కాసిన మామిడితోటలా..కొంచం వొళుళ్ చేసినా నాజుకు  

తగగ్లేదు..అనోయ్నయ్మై అనురాగ పూరితమైన సంసార జీవితానికి పర్తీకలా..యువ ముతైదువులా..పండుగలో అలంకరించిన గుడి కలశంలా 
నిండుగా పవితర్ంగా ఉంది..  

ననున్ మరీఆకరిష్ంచింది..గతంలోలేనిది ఇపుప్డు పర్తేయ్కంగా నా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచిoచిందీ ఆమె ముఖాన రెండు బొటుల్.. 
సో..సరోజకు పెళల్యియ్oదనన్మాట.. ఆఎరెర్రర్ని బొటుల్ శోభాయమాన మైన ఆమెజీవితానిన్ నాకు చెపప్క నే చెపాప్యి..ఆమె జీవితం 
సంతోషంగానే సాగుతునన్టుల్ నాకు సప్షట్ంగా తోచింది..ఆ భావన నాకెంతో ఆనందానిన్ తృపిత్ని ఇచిచ్ంది. సరోజ ఇకక్డ ఉనన్దంటే పిలల్లు ఈ 
సూక్లోల్ చదువుతునాన్రనన్ మాట..ఈ దగగ్రలోనే నివాసం కాబోలు నాఆలోచనలను భగన్ంచేసూత్ కారుచుటూట్ గోలగోల.. అపుప్డే సూక్ల 
విడిచారు.. బిలబిల మంటూ పిలల్లే పిలల్లు..కారు చుటుట్ముటాట్రు.. నాలో పర్షర పెరిగిపోయింది. వెనక ముందూ హారనల్ గోల..కారు కదపక 
తపప్లేదు.. సీట్రింగ పటుట్కునే అటు సరోజ వైపు చూశాను..ఓమగపిలాల్డు సూక్ల యూనిఫోరంలో ఉనాన్డు..తలిల్కి.. సరోజకు ఏవేవో ముదుద్ 
ముదుద్గా చెబుతునాన్డు.సరోజ నవువ్ముఖంతో వింటూ సూక్ల బాగ తనభుజానికి తగిలించుకుని ముందుకు తీసుకుపోతోంది.. వెంట వెళిల్ 
ఇలుల్, భరత్ వివరాలు పటుట్కుందా మనుకునాన్ను.. కాని కారు ముందుకు పోక తపప్లేదు.. ఆమె వెనకుక్ సాగిపోయింది..దూరంగా మలుపు 
తిరిగి అదృశయ్మైంది..   

ఈసారి సరోజ కేవలం చూసిన కాసేపే కాకుండా ఆ రోజంతా వెంటాడింది.. ఆమె జీవితం చాలా చాలా హపీగా ఉనన్టేల్.. 
ఆమె నాకు కనీసం పరిచయంకూడా లేక పోయినా ఆమె బావుండాలని గటిట్గా కోరుకుంటూ అలా ఆమె ఉనన్పుప్డు సంతోషంతో 
పొంగిపోవడం ఓ వైచితేర్..  ఆతరావ్త ఆరోడుడ్లో ఆ ఏరియాలో చాలాసారుల్ తిరిగాను..అటూఇటూ రెపప్వెయయ్కుండా సందులు గొందులు 
చూశాను సరోజ కనిపిసుత్ందని.. నా కోరిక తీరింది. ఓరోజు సూక్టర పై జంటగా.. సినిమాలో ఓ రొమాంటిక జంట డూయేట పాడుతూ 
సాగిపోయే సీన లాంటిది చూశాను..సరోజజంట సూక్టర పై కబురుల్ చెపుప్కుంటూ నవువ్కుంటూ నా కళళ్ముందు వెళళ్డం నాకెంతో 
మురిపెంగా గోచరించింది. సరోజ దంపతులు అనోయ్నయ్ంగా ఉనాన్రు..చాలు..హేపీ...అతనెలా ఉనాన్డు..పచ్.. అనవసరం..సరోజ హేపీగా 
ఉంది..అది ముఖయ్ం.. 

తరావ్త రెండేళళ్ తరావ్త అనుకుంటాను.. ఓ పాపను ఎతుత్కుని ఇండసిట్ర్యల ఎకిష్బిషన లో కనిపించింది.. పర్కక్న 
భరత్..అతనిచేతిలో కొడుకు చెయియ్..సరోజఫాయ్మిలీ..బాగుంది.. తరావ్త ఓముసలమమ్ను నడిపిసూత్ అపోలో హాసప్టల దగగ్ర 
కనబడింది..బహుశా అతత్గారేమో! పెదద్వారిని బాగానే చూసుకుంటుందనన్మాట.. భేష.. తరావ్త ఓ కాలేజ దగగ్ర కనబడింది.. ఏదో పరీక్ష 
సెంటర.. కూతురు పరీక్ష రాసోత్ందేమో.. ఇంకోసారి ఓ హోటలోల్ కూతురు,కొడుకుతో తింటూ కనపడాడ్రు.. భరత్ అకక్డలేడు..బహుశా వాష 
రూమ కు వెళాళ్డేమో.. అలా చాలాసారుల్  అకక్డకక్డా..అపుప్డపుప్డూ..విభినన్వయసుస్లలో..వివిధఋతువులలో..విభినన్ పర్దేశాలలో సరోజ 
కనిపిసూత్నే ఉంది..  
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4   సరోజ కనపడింది   మతిత్ భానుమూరిత్ 

ఇపుప్డు ఇలా హాసప్టల దగగ్ర కలిశాక మాతర్ం వొకక్సారి సరోజను కలిసి మాటాల్డాలి.. ఆ జంటను ఇoటికి పిలిచి 
గౌరవించి బటట్లు పెటాట్లి.. బావుంది..కాని అసలుపరిచయమే లేదే..ఎలా..ఎలాగో అరధ్ంకాలేదు..  

అనుకోకుండా ఆ అవకాశం నా ఆఫీసుకే వచిచ్ంది..  
విశవ్నాధ చెపాప్డు  
ఆఫీసు కేబినోల్ ఫోనోల్ మాటాల్డుతునన్ రంగనాధ ని మొదటిసారి చూశాను. పాతికేళుళ్గా విదేశీ వాయ్పారంలో అగర్గామి 

కనస్ల టెంట గా వెలుగొందుతునన్ రంగనాధ అనుకునన్దానికంటే మరెంతో హుందాగా ఆతీమ్యంగా అనిపించాడు. ఓ పార్బెల్ం పటుట్కుని 
కలిశాను..మా సమసయ్ చినన్దేనని.. తపప్కుండా కిల్యర చేసాత్మని భరోసా ఇచాచ్రు..చాలా హేపీగా అనిపించిoది. నిజానికి నేను ఆయనున్ 
కలిసింది నా వాయ్పార సమసయ్మీద కాదు.. అదొక వంక..అరుణతత్ రంగనాధ గురించి నాచెవిలో వేసింది. కలిసి మాటాల్డి నీ అభిపార్యం చెపుప్ 
అంది. అరుణతత్, అమమ్ ఒకేమనసుస్..ఓకేబురర్..ఒకేచోట పుటిట్ ఒకేచోట పెరిగి..సూక్లు కాలేజి.. ఇపుప్డు కాపురం కూడా ఒకే చోట.. 
అంతేకాదు ఇదద్రి పెళిళ్ళుళ్ కాసత్ అటో ఇటో గా ఒకే టైంలో జరిగితే.. ఇదద్రి భరత్లు కూడా అలాగే మరణించారు. .నానన్పర్భాకర యాకిస్డెంట 
లో పొతే ఆమె భరత్ బలరాం అంకుల హారట్ ఎటాక తో పోయారు.. ఇది పదేళళ్నాటి మాట..ఇపుప్డిపుప్డే ఇదద్రు కాసత్ తెరిపినపడాడ్రు..నానన్పటల్ 
అమమ్కునన్ది కేవలం ‘తాళి కటిట్న భరత్’ .. అంతే.. అని తెలిశాక నోరువెళళ్బెటట్డం నా వంతయియ్ంది.. నిజమే.. నానన్ పెదద్ లంచగొండి.. దృషిట్ 
ఎపుప్డూ డబుబ్మీద..ఆసుత్లు కూడబెటట్డంమీద..మనుషుయ్ల మధయ్ అనుబంధాలు, పేర్మలు తకుక్వ. అమమ్ ఆయనతీరు మాకుచెబుతూ అది 
ఎంతతపోప్ వివరిసుత్ండేది..ఆయనచేసిన వోకేవొకక్ మంచిపని అమమ్ ను బొటుట్గాజులు తీయొదద్ని చెపప్డం..చెపప్కపోయిన అమమ్ తీసేదికాదని 
ఇపుప్డు అనిపిసోత్ంది. అతత్ కొడు కు పర్సాద తో ఇదేచెబితే “మా అమమ్ది కూడా ఇలాంటి అభిపార్యమేన”నాన్డు..అమమ్, అరుణతత్ ఎంత 
ఫెర్ండోస్ నేను పర్సాద కూడా అంతే..పర్తిదీ ఇదద్రం చెపుప్కుని చేసుత్ంటాం. ఇదద్రం అమెరికాలో చదువుకునాన్ం.. అకక్డే ఉదోయ్గాలు చేశాo.. 
వొంటరిగా ఉనన్తలుల్ల కోసం జనమ్భూమికి వచేచ్శాం..ఇపుప్డు ఇదద్రూ కాసత్ బెటరయాయ్క పర్సాద కో ఐడియా వచిచ్ంది. చెపిప్ంది వినాన్క 
నాగుండెలు అదిరాయి..అపుప్డు రాజుగారిన్ పరిచయం చేశాడు.. రాజుగారు పెదద్లకుపెళిళ్ళుళ్ చేసే..అంటే పెదద్వయసుస్లో కబురుల్ 
చెపుప్కోడానికి తోడు సమకూరేచ్ సేవ చేసుత్నాన్డు ఓ సంసథ్దావ్రా.. ఇలాంటి సంసథ్లు, మనుషుయ్లు ఉనాన్రనికూడా నాకు తెలియదు. అపుప్డు 
చెపాప్డు చెవిలో.. “మీ అమమ్, మాఅమమ్ ఈసంసథ్లో సబుయ్లు” అని..వోరాన్యనో..ఆసంసథ్ మీటింగ కు వెళిల్ రాజుగారి సీప్చ వినాన్ను..ఎలాంటి 
వాళళ్నైనా మళిల్ పెళిళ్కి వోపిప్ంచగలడాయన..ఎనభై ఏళల్ వాళళ్ను కూడా పెళిల్ చేసుకోడానికి సిదద్oగా ఉనాన్రని ఆయన చెబితే నోరు 
వెళళ్బెటట్డం నావంతయియ్ంది. నా మొతత్ం ఆలోచనే మారిపోయింది. నిజమే.. వొంటరితనం పెదద్ శికేష్..రతన టాటాగారికి.. వెంకటార్వుగారికి.. 
రికాష్రంగయయ్కూ.. ఏసాథ్యి వాడికయినా కషట్మే..అరుణతత్కు అమమ్కు మరో ఆలోచనరావడం..పచ్..చాలా తరజ్నభరజ్న పడాడ్ను.. పర్సాదూ 
కూడా ఆలోచిసుత్నన్టల్ంది. మేమిదద్రం వారం వరకూ దీనిపై మాటాల్డుకోలేదు..“నిజమేరా..నానన్వలల్ అమమ్ ఏం సుఖపడిoది? రోజూ తపప్తాగి 
వచేచ్వాడు.. కకుక్కునన్ బటట్లు తీయడం..పచ్..పెళిళ్చేసుకునన్ పాపానికి ఆవిడ నరకబాధ నాకు తెలుసు..ఇపుప్డైనా 
ఆవిడవొపుప్కుంటే..తపప్కుండా మంచివయ్కిత్తో..కనీసం సాయంకాలం కాసత్కబురుల్ చెపేప్వయ్కీత్ చాలు. అమమ్ను కాళుళ్పటుట్కుని వొపిప్సాత్రా..వరే 
విశావ్..నువువ్ కొంచం నాకు మోరల సపోరట్ ఇవావ్లార్.. విమల ఏమి చేపప్లేకపోతోoది..” అనాన్డు. వాడికి ఎలాగూ సపోరుట్చేసాత్ను.. సరే.. నా 
ఆలోచన మాఅమమ్ గురించి.. 

ఆ సమసయ్ అరుణతత్ తీరిచ్ంది..రంగనాధ పర్సాత్వన ఆమెతెచిచ్ంది.. మా బందరువాడే..మావారుపోయినపుప్డు కూడా 
వచాచ్డు..చినన్పప్టున్ంచి మీ అమమ్కు ఇషట్ం.. మీ కిషోర మావయయ్ కు నాని అని ఫెర్ండ ఉనాన్డులె.. ఆ నానికి రంగనాధ ఫెర్ండు..ఆ నాని 
వీళళ్ పెళిళ్కి పర్పోజ చేశాడు..అది బహుశా ఆయనకు తెలీదు.. అపుప్డు మీతాతగారు కిషోర ఇదద్రూ ఆయనున్చూసారు..కాని వాళుళ్ 
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శూదుర్లుకావటాన పర్పోజల ముoదుకెళళ్లేదు. అపప్టున్ంచి ఆయన మీఅమమ్కు అపుప్డపుప్డు కనిపిసూత్నే ఉనాన్డట..ఈమధయ్ మెడికల 
టెసుట్లకు వెళిళ్ నపుప్డు కూడా కనిపించాడట.. టైర చెయయ్రా..” అంది.    

అలా రంగనాధ గారిని కలిసి చూసి సంతోషించాను..రెండోసారి ఇపుప్డే కలవడం.. “థాంకుయ్ సర.. చెకుక్ రిలీజ 
అయియ్ంది.. థాంకుయ్ వేరీమచ..” అనాన్. ఆయన నవువ్తూ చెయియ్ కలిపి కాఫీ తెపిప్ంచారు. కబురల్లో ‘మా సవ్సథ్లం బందరు’ అనాన్..గాలానికి 
చికాక్డు.. “అలాగా..మాది బందరే.. ఎకక్డ చదివారు..ఏ సూక్లు?” జవాబు చెపప్కుండా “మీకు బందరంటే మహా ఇషట్ం 
అనుకుంటా..ఎందుకు సర?” ఆయన హాయిగా అరగంట ఉపనాయ్సం.. ఈలోగా కొంచం పిర్పేరయాయ్.. వింటూ ఫోన చేశా..ఆయన 
తనమ్యతావ్నికి బేర్క వేసూత్ “మా అరుణతత్ మీకు తెలుసు.. బలరాం మీ హైసూక్ల కాల్సేమ్ట ..ఆయన వైఫ.. మీ హిందుకాలేజి లెకచ్రర 
కామేశవ్రరావ మాషాట్రి అమామ్యి..అరుణ..మాటాల్డండి..” ఆయన దిగర్భ్మలోంచి కోలుకోకుండా ఫోను అందిసూత్ అనాన్ను.. “బైదిబై.. నేను.. 
మా అమమ్.. సరోజ!! ”       

సరోజ చెపిప్ంది...  
అరుణ పెళిల్కి వొపుప్కోవడం నాకెంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. పెళిల్ ఘనంగా చేశాడు దాని కొడుకు పర్సాద.. అతనికి పూరిత్ 

తోడు మా విశవ్నాధ.. నా కొడుకని చెపప్డం కాదుగాని నిజంగా ఐయాం పౌర్డ ఆఫ విశవ్.. వాడిన్ చూసేత్ గరవ్ంగా ఉంది.. పెళిల్సంబరం 
పూరత్యాయ్క అందరిని పంపించేసి పిలల్లిని తన కారులో తీసుకెళళ్మని సుపిర్య కి ఆరడ్రు వేసి ననున్ వాడి కారులో ఎకిక్ంచుకునాన్డు..   

కారు డైరవ చేసుత్నన్ విశవ్నాధ చాలా ఇబబ్ందిగా కదులుతునాన్డు..అరుణ పెళిల్ నిరవ్హించిన అలసటా..లేకపోతె 
పెళిల్పందిరిలో తెలిసినవారంతా ననున్ ఏవేవో పర్శన్లువేసి విసిగించడం వీడిని బాధపెటిట్oదా!? అకక్డికీ నాలుగైదుసారుల్ నా దగగ్రకొచిచ్ 
అనునయంగా “మమీమ్ వీళళ్ మాటలు పటిట్ంచుకోకు.. నువువ్ హారట్ అయితే నేను చాలా అప సెట అవుతాను..” అనాన్డు.. “అబేబ్.. ఇవనీన్ 
సహజం..అరుణ పెళిల్దగగ్ర నాతొ అలా మాటాల్డటం..నువూవ్ పెళిల్ చేసుకోవచుచ్కదా అనడం సహజం..నువేవ్మీ అనుకోకు నానాన్” అంది.. 
కోడలు సుపిర్య కూడా ఇదే పదిసారుల్ అడిగింది.. సుపిర్య మొగుడి ముఖంచూసి మోకాలునొపిప్ చెపప్గల పతివర్త..  

అయితే నా ముఖంలో తెజరిలుల్తునన్ సంఘరష్ణ నా పిలల్లు గురిత్ంచడం ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. అపరాజిత కూడా అలాగే 
అడిగింది.. “ఏంటి మమీమ్ ..అదోలా ఉనాన్వ.. ఎవైంది.. తలనొపాప్?.. గిరితో టాబెల్ట తెపిప్ంచనా..??”  

“ఛ.. నాకేం కాలేదు..వెళుళ్.. వెళిల్ భోజనాలు ఎలా జరుగుతునాన్యో చూడు” అనాన్ను..అది ఏమీ మాటాల్డ లేక వెనకిక్ 
వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్నే వెళిళ్ంది..    

విశవ్నాధ అరచిన అరుపుతో ఉలికిక్ పడాడ్ను..కారుకు ఎవరో అడుడ్వచాచ్రు..పెదద్గా అరుసుత్నాన్డు..అడొడ్చిచ్న వాడు 
తపుప్కునాన్ డైరవ చేసూత్ వాడిని తిడుతూనే ఉనాన్డు..“అరె..ఏవిటార్ అంత అసహనం.. కారుకు మనుషుయ్లు అడుడ్రావడం 
సహజం..నువేవ్మిటి..ఎపుప్ప్డూ చూడేల్దు..ఈ అరుపులు..కేకలు?” నిజంగానే వాడిలో ఇంత అసహనం ఎపుప్డూ చూడలేదు. వాడు ఏదో 
లోలోన పిసుకుక్ంటునాన్డు. “నాతో ఏదనాన్ చెపాప్లంటే చెపుప్.. ఏమీ అనుకోను..అంతేగాని అందరిమీద చిరాకుపడకు” అనాన్ను.. వాడు 
మౌనంగా డైరవ చేసుత్నాన్డు పావుగంట.. అరగంట.. ఇoటిదగగ్రగా వచాచ్ం.. కారు సోల్ చేశాడు.. “జేబులోంచి ఓ ఫోటో తీశాడు..”మమీమ్ .. 
ఈయన.. ఈ ఫోటో అరుణతత్ ఇచిచ్ంది.. ఈయన నీకు బాగా తెలుసనీ.. నువువ్ ఒపుప్కుంటే మీ ఇదద్రికి పెళిల్ చెయాయ్లని.. చూసి నీ 
అభిపార్యం చెపుప్”  

వాడి చెయియ్ చాచడంతో ఆఫోటో నా కళళ్ ముందుకొచిచ్ంది..  
అ ఫోటో లో వయ్కీత్ రంగనాధ!!  
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                                                   *** 
వెంకటేశవ్రసావ్మి కోవెల.. ఉదయం పదిగంటలు దాటడంతో అపుప్డే వేడెకుక్తునన్ఎండ ఆ మహా మండపం లోకి 

ఏటవాలుగా పడుతోంది.. చలల్గాలితోకలసి కొబబ్రాకుల నీడ నా పారాణికాళళ్ను తాకుతోంది.. నాదృషిట్ కొతత్గా తొడిగిన కాలి మెటెట్లపై 
ఉంది..పాతికేళళ్ కిర్తం తొలగించిన మెటెట్లు..మళీళ్ కాలివేలిని అలంకరించాయి..  

వొళళ్ంతా పసుపుకుంకుమ వాసన..వోదద్నాన్ వినలేదు పిలల్లు..ఇదొకక్టి ఇదొకక్టి అంటూ పెళిల్ సంబరాలనిన్ జరిపించారు.. 
కాకపోతే గుళోళ్ పెళిల్.. పర్కక్నకూరుచ్నాన్ తగిలితగలకుండా కూరుచ్నాన్డు రంగనాధ.. ఇంకా దికర్భ్మ లోంచి కోలుకునన్టుల్ లేదు.. విశవ్ 
కలిసిన దగగ్రనుండి అనిన్ చాలావేగంగా జరగడం..నేనిలా భారయ్గా పకక్న కూరోచ్వడం..పాపం..ఊహాతీతంగా ఉందనుకుంటా..కిశోర 
అనన్ను, ఇదద్రి కామన ఫెర్ండ నానిని అరుణతత్ పిలిపించింది..ఇరువైపులా సమాలోచనలు జరిపారు..పెళిళ్ పెతత్నం వాళళ్దే..ఇవావ్ళ చాలా 
హుషారుగా మళిల్ కురర్వాళళ్లా పెళిల్తంతు జరిపించడం..భలే థిర్లిల్ంగాగ్ ఉనన్టుల్ంది వాళల్కు..డైనింగ హాలో తింటునాన్రేమో..   

మనవలు మనవరాళుళ్ పరిగెతుత్కొచిచ్ ఇదద్రిని చుటేట్శారు..”హాయ అంకుల” అనాన్డు పెదద్ మనవడు కారీత్క.. రంగనాధ తో. 
నవివ్ “నో..అంకుల కాదు..తాత..తాత అనాలి..ఈవిడ నీకు నానమమ్ కదా..నేను ఆవిడ భరత్ను కదా..అంటే తాతను కదా..” అనాన్డు..వాడు 
ఆలోచించి “అవును.. మీరు తాత.. తాతే.. హాయ తాతా..” అని పరిగెతాత్డు.. ఇదద్రు నవావ్రు.. అపుప్డనాన్డు రంగనాధ..”కరకట్ గానే 
చెపాప్నా..నువువ్ నాకు భారయ్వే కదా..”   

అబాబ్..ఇంకా సందేహంలోనే ఉనన్టుల్నాన్డు..మోచేతోత్ పొడిచాను..అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది..ఎపప్టినుంచో అడగాలనుకునన్ 
మాట.. అసలు ఆ సంగతి తెలిశాకే కదా పెళిళ్కి వోపుప్కునన్ది..  

“మీరు .. అసలు ఇoతవరకు పెళిల్ ఎందుకు చేసుకోలేదు??”  
రంగనాధ అనాన్డు..  
“ఏమో..తెలీదు..జసట్..చేసుకోలేదంతే..” జరిగిందంతా చూసెత్ నెతిత్మీద పాలుపోయడం .. శార్వణబెళగోళ లో బాహుబలికి 

పోసినటుల్..దిమమ్తిరిగిపోయేలా పోశారు.. ఆ రోజు అరుణ పెళిల్పర్సాత్వన తేవడంకనాన్ కూడా నలభై యేళుళ్గా సరోజను ఎపుప్డు చూసినా ఆమె 
ననున్కూడా చూసోత్ందని గర్హించలేకపోవడం.. అది.. అది మరీ ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.. అమోమ్ ఆడవాళుళ్.. ఎంత డేంజర!! .. ఆమె 
చేతివేళళ్లోకి నావేళుళ్పోనిచిచ్ గటిట్గా పటుట్కునాన్.. “కిల్యర గా లేదు కాని ఏమూలో నీమీద పేర్మ భావన ఉనన్దేమో..”  

రచయిత ముకాత్యింపు.. 
ఇంత ఈజీగా పునరివ్వాహాలు.. మలిదశ పెళిళ్ళుళ్ .. ఎదిగిన పిలల్లు చెయయ్డం..ఆ తలుల్లు హేపీగా వొపుప్ కోవడం.. 

కందుకూరి వీరేశలింగం, రఘుపతి వెంకటరతన్ం నాయుడు చూసేత్ ఆనందిసాత్రు కాని ఆశచ్రయ్పోతారేమో..  !! 
 

  
*** 
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