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ఇపప్టిఇపప్టి  పా రంపా రం  రేపటిరేపటి  నెమలినెమలి  
–– బుచిచ్బాబుబుచిచ్బాబు

((యువయువ,,  11997733    ఆఆగట్గట్     సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
  ఏ పని చెయయ్కూడదనుకుంటామో, ఆ పనే చేయాయ్లిస్వొచేచ్ 

పరిసిథ్తి ఏరప్డుతుంది. అదేంకరమ్మో కూడదనుకునన్ పని పటల్ కాసోత్ 
కూసోత్ యిషట్ం వుండి, ఆ యిషాట్నిన్ ఎదురోక్వడం ఇషట్ం లేక, దూరంగా 
తోసేసి, ‘అది కూడదు’ అని నిరాథ్రణ చేసుకోవటం జరుగుతుందేమో. 
కామేశం విషయం చూడండి. కూడదనుకునన్ పని చెయాయ్లిస్ వొచిచ్ంది. 
సొంతింటోల్ వొక భాగం అదెద్కివవ్డం. అదెద్ కొంపలోల్ అగచాటుల్ పడిపడి 
విసిగెతిత్, ఆ రెండెకరాలూ అమేమ్సి, మరో ఆరువేలు అపుప్తీసి ఇలుల్ 
కటుట్కునాన్డు. ఆ అపుప్తాలూకు రెండు వేలు వుండి పోయింది. 
తీరిపోతుంది,  రేపో మాపో , బెంగలేదు. చెయయ్వలిస్న కథలూ 
కారాయ్లూ ఏమీ లేవు. అమామ్యి అతత్ వారింటికెళిళ్ంది. అబాబ్యికి 
పాటాన్లో ఉదోయ్గం. ఇంక తనూ, భారాయ్...  

ఇలల్ంత పెదద్దీ కాదు. తమకి సరిపోతుంది. ఎవరనాన్ వచిచ్నా 
మరో గదుంది. దాని వెనకాల మరో చినన్గది.  సోట్ర రూమ గా భావించి పాతమడత మంచం, రెండు పేము కురీచ్లు పడేశాడు. ఆ గదిముందు కాసత్ంత 
వరండా. పడకుక్రీచ్ వేసుకు కూరోచ్వచుచ్. కూరుచ్ని దూరంగా కొబబ్రి చెటల్ నడుంగా సూరాయ్సత్మయం చూడొచుచ్.  

ఉండదలుచ్కుంటేనే కొంప కటుట్కోవాలనన్ తతవ్ం కామేశంది. ఉనాన్క అందులో మళాళ్ వాటా అదెద్కివవ్కూడదు. ఈ విషయమై అతనిది 
ఖచిచ్తమైన అభిపార్యం. బి.ఏ. పాసయాయ్డు అబోబ్ చాలా వెనక - ఫిలాసఫీ బి.ఏ. ఆ రోజులోల్ ఫిలాసఫీ బి.ఏ. అంటే హేళనగా వుండేది. ఎందుకో మళాళ్ 
మనది ఋషులు, యోగులు, మునులూ వునన్ దేశంగా బడాయిలు చెపాత్రు. ఈ తతవ్ం, గితవ్ం ఉపనాయ్సాలాలోనూ, పుసత్కాలలోనూ తపప్, ఎవడికాక్వాలి! 
ఈ మనుషులకి కావాలిస్ంది డబుబ్ గడించడం, ఏదో పొటట్ గడిసేత్ చాలూద్; అదనంగా డబుబ్ంటే పాడు బుదుద్లు పుడతై; చెడిపోతారు. ధనాశకి అంతంటూ 
వుందా, పోదురూ.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              y˚T    2020   

   2 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

మనం వుంటునన్ ఈ భూలోకమే వొక పెదద్ అదెద్కొంప. యజమాని పరమాతమ్, ఖాళీ చేయించి తీరుతాడు. ఇంక ఇందులో మళాళ్ కొంత 
మరొకరికి అదెద్కివవ్డమా? మనతో పాటు వాణిణ్ కూడా ఖాళీ చెయయ్మనడమా? కటుట్కునన్ కొంప సంగతీ అంతే. నిజానికి ‘ఇది నాదీ’ అని చెపుప్కోవాలంటే 
ఇలుల్ వుండి తీరాలి. ఏ భూకంపమో రాకపోతే, పునాది గటిట్దైతే నాలుగు కాలాలపాటు వుండేది ఇలొల్కక్టే. వెళేళ్టపుప్డు కోట తీసేసి కొడికిక్వావ్లి. అంతే 
జీవితం. పైకి వెళాళ్క పరామ్తమ్ నైలాన పంచే ఇసాత్డో, టెరిలిన కోటే ఇసాత్డో వెళాళ్క చూడాలి.  

కాని అదెద్కి ఇవవ్క తపిప్ంది కాదు; ఆ దంపతులకి, అదెద్కివవ్డమేమిటి, అసలు ఊరికే వుండమనాలనిపించింది. కాని సరసవ్తి వొపప్దు. మంచిదే 
కాని అతిమంచి కూడదంటుంది. అనుకోకూడదు కాని సరసవ్తిని డబుబ్ కాపీరన్ం పూరిత్గా విడలేదు. తనతో పాతికేళుళ్ కాపరం చేసి కూడా.  

ఆ అబాబ్యిని చూడగానే అతని వెనకాలే వచిచ్ బెంచి మీద కూరుచ్నన్ ఆ అమామ్యిని చూడగానే, ఇంటోల్ వాటా యివావ్లనిపించింది. అతని పేరు 
రామమూరిత్, వయసుస్ పాతికపైన. ముపప్య లోపు. కోలమొహం. నాజూకైన ముకుక్ మంచి ఎతత్యిన నుదురు. పటుట్దలని సూచించే పెదవులు, గడడ్ం 
నడుమ నొకుక్ అందంగా వంగి నుదిటి మీదికి జారే వుంగరాల జుటుట్ , కండల్ జోడు తీసేసేత్ సుఫ్టంగా మెరిసే కళుళ్, ఆ పిలల్ , అతని భారయ్ కుమారి 
ఆకరష్ణీయమైన మొహం. ఆకరష్ణంతా అమాయకతవ్ంలో వుంది. జాలిగా చూసుత్ంది. విశాలమై, గుండర్ంగా వుండే కళేళ్ అయినా, కాటుక అటు ఇటు 
పొడుగాగ్ పెటట్డం వలల్ కాబోలు చేప ఆకృతిలో కనబడతాయి. మృదువైన చరమ్ం,మరీ నలుపు కాదు. కాసత్ంత పాకక్పాపిట, వెడలాప్టి జడ , మెడలో ఒకక్టే 
గొలుసు, కుడిచేతికి ఒక గాజులజత, ఎడమ చేతికి రిసుట్వాచ. ఆ రిసుట్వాచే నచచ్లేదు కామేశంకి. అది నాగరికతకి చిహన్ం. పార్చీన హైందవ 
సంపర్దాయానికి, పర్కృతి శోభకి విరుదధ్ం. గజిబిజి పిర్ంట డిజైను చీర , ఎరుపు జాకెటుట్ , మోచేతి కిర్ందికి దిగింది , అంచులేదు. చితర్ం, ఆ బాయ్ంకు 
కంతలో నుంచి రెండు మూడు సారుల్ చూసినపప్టికీ, కామేశానికి ఇనిన్ జాఞ్పకం వుండడం, అతనికే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. నెలకిర్తం నూటపది రూపాయలు 
బాంక లో వేశాడు. రామూమ్రిత్ ఈ నెలరోజులోల్నూ మూడుసారొల్చిచ్, తొంభై తీసేశాడు. అతనికేం ఇబబ్ంది వచిచ్ందో, ఇవాళ ఉదయం కుమారి వొచిచ్, ఆ 
ఇరవై తియయ్డానికి కాగితం తెచిచ్ంది.  

“ఏం, ఎకౌంట మూసేసాత్రా,? కనీసం పదేనా వుంచాలి” అనాన్డు కామేశం. 
“పోనీ పదివవ్ండి,” అంది అమాయకంగా.  
బాంక లో నుంచి డబుబ్ లాగేసుత్ంటే, ఆ తీసేవారి సమసయ్లేమిటో ఊహించడం సరదా కామేశానికి.  
"ఇరవై కావలసి వచిచ్ందా?" అని అడిగాడు.  
“గదివాడు తొందర చేసుత్నాన్డు” అని వెళిళ్ మధాయ్హన్ం మళాళ్ వొచిచ్ంది కుమారి ఈ సారి రామూమ్రిత్ కూడా వొచాచ్డు.  
కబురల్లో తెలిసింది వాళళ్కి ఇలుల్ కావాలి. ఎడావ్నుస్ ఇచుచ్కోలేరు. అది లేకుండా ఎవవ్రూ ఇవవ్డం లేదుట. ఒకక్ గదైనా చాలనాన్రు. ఎపుప్డు 

ఖాళీ చెయయ్మంటే అపుప్డు ఖాళీ చెయయ్డానికి సిదధ్ం అనాన్రు. కామేశం కరిగి పొయాయ్డు. వెనకెపుప్డో కాలేజీలో వొక ఇంగీల్షు కావయ్ం చదివాడు. 
పారిపొయేయ్ పేర్మికుల కథ ఆ కావయ్ం లోనిది. పారిపోతుంటే పెదద్ తుఫాను చెలరేగుతుంది. ఏటి వొడుడ్కు వొసాత్రు. ఆ ఏరుదాటి, తమని వెంటాడే వారి 
భారినుండి తపిప్ంచుకోవాలి. కాని ఆ తుఫానులో ఏరు దాటేందుకు ఏ పడవ వాడూ సిదధ్ పడడు. ఆఖరికి వొక ముసిలాడు సిదధ్మౌతాడు. దాటేసాత్ను 
ఎకక్మంటాడు. అవతలి వొడుడ్న కేష్మంగా దిగవిడుసాత్డు. కృతజఞ్త చెపుతూ తాతకి ఏదో ఇవవ్బోతాడు యువకుడు. నాకేమీ ఒదద్ంటాడు పడవ తాత. 

“నీకోసం కాదు, ఆ బులెల్మమ్ను చూసి దాటేశా” అంటాడు.  
కామేశం సిథ్తి అలాంటిదే. తనింటోల్ రెండు గదులు ఖాళీగా వునాన్యి. వెంటనే వచిచ్ పర్వేశించమనాన్డు. ఇషట్మొచిచ్నంత ఇవవ్మనాన్డు. సరేనని 

ఆ దంపతులు వెళిళ్పోయారు.  
నిరాధ్రణ జరిగి పోయింది. మాటిచేచ్శాడు. కాని, సరసవ్తిని వొపిప్ంచాలి. తనకెందుకు అంత తొందర. ఫలానా అదిద్ ఇవవ్ండి, అని చెపప్కూడదూ. 

ఈ అతిమంచితనమే అనరథ్మంటుంది సరసవ్తి. మొదటోల్ భయపడాడ్డు కామేశం. భారయ్ ఏం గొడవ చేసుత్ందోనని. వాళళ్కి ఎందుకు ఇసాత్ననాన్డో ఏదో కథ 
అలిల్, కొంత నాటకం ఆడి ఆమెను ఒపిప్ంచాలనుకునాన్డు. కాని, అబదధ్ం బయటపడితే ఆవిడతో మరీ పర్మాదం. అదీకాక ఈ ఆడాళుళ్నాన్రే చితర్ం. కొనిన్ 
విషయాలు ఇటేట్ పటేట్సాత్రండీ. చెపప్వలసినవనీన్ వేళళ్మీద లెకిక్ంచి చెపాప్డు. తనకి బాయ్ంక లో పని గనుక. జమా ఖరుచ్లాంటి చిటాట్ తయారు 
చేసుకునాన్డు. సందు చివరి ఇలుల్. తామిదద్రూ లింగు లిటుకూ అంటూ వుంటునాన్రు. రోజులు బాగుండలేదు. కాపలాకి కుకక్ని పెంచుదామంటే ససేమిరా 
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వలల్కాదంటుంది. పోనీ, సందడిగా వుంటారు, అదెద్ డబుబ్లతో కొంపమీద వునన్ ఆ కాసత్ అపుప్ తీరొచ్చుచ్నా. ఇదిగో ఈ చివరిమాట చెపప్డంతో సరసవ్తి 
ముఖం విపాప్రింది. ఉపుప్, కారం, సరయిన పాళళ్లో అతని కంటోల్గాక, పులుసులో పడాడ్యి ఆ పూట.  

పర్తిరోజూ వొక అరగంటయినా భారయ్తో యుదధ్ం చెయయ్క పోతే గడవదు కామేశంకి వాగ యుదధ్ం, అందులో సరసవ్తి దిటట్. వెనుక 
యుదాధ్లంటే, ఇరుపకాష్ల సైనికులు బోలెడంత తయారై హంగులనీన్ అమరుచ్కొని, సామాగిర్ సిదధ్ం చేసుకొని, యుదాధ్నికి దిగేవారు. సరసవ్తికి ఇవేవీ 
అకక్రేల్దు. ఆమె ఎపుప్డూ సిదధ్మే. వెనక యుదాధ్లకి కారణాలుండేవి. రాజయ్ం కబళించాలనో, శతుర్రాజు చెలెల్లిన్ లేవదీసుకు పోవడమో , ఏదో కారణం 
సరసవ్తికి కారణాలతో నిమితత్ం లేదు. నిషాక్రణంగా ఉతత్ పుణాయ్నికి సమరం జరపగలదు. ఈ పూట ఆరింటికే యింటికి రమమ్ంటుంది. అటాల్గే 
వసాత్నంటునాన్డు కామేశం, అటాల్ంటపుప్డు కూడా డెబబ్లాడగలుద్ సరసవ్తి.  

“వసాత్నంటిగా.” 
“అనడం మటుట్కే” 
“ఒసే, ఇదివరలో ఎనిన్ సారుల్ రాలేదు ?” 
“మీ అంతట మీరే రావటం కాదు.” 
“ఇపుప్డేం చెయయ్మంటావ ?” 
“సరిగా ఆరింటికి రమమ్ంటా.” 
“వసాత్నంటినిగా.” 
“అనడం కాదు.” 
“నువవ్నే దేమిటి , గడియారం ములుల్ ఆరుకి తిపిప్, బయటికెళిళ్, ఇపుప్డే రమమ్ంటావా?” 
“నే అలాల్ అనలేదు.” 
ఆ విధంగా సాగుతుంది. ఆమేదో అంటుంది. అతనేదో అంటాడు. ఆదివారమైతే, తాపీగా కూరొచ్ని వొక గంటైనా జగడమాడందే వారికి తోచదు. 
ఆ దంపతులు - రామూమ్రిత్, కుమారి వచిచ్ చేరారు. ఆ పకక్ రెండు గదులు , ఆకర్మించారు. గదులోల్ రెండు కిటికీలు, ఇటువైపుకే తెరచి 

వునాన్యి. ఏదో గళళ్ చీరని కరట్నుగా అమరిచ్ంది కుమారి. వాళేళ్ం చేసుత్నాన్ ఇటువారికి కనిపిసూత్నే వుంటుంది. బాగు చేయించాలి, కలసి రావడం లేదు ఆ 
గదులోల్ వుండి పోయిన పాత కురీచ్లు, మంచం తెచేచ్సుకుందామనాన్డు కామేశం.       

“తెచిచ్?” 
ఏమనాలో తెలియదు 
“పాతవెందుకని ?” 
“ఏం పాతవైతే” 
“నలుల్లూ, గటార్” 
“కొతత్వి కొంటిరిగా, అవి వేసిరండి.” మొదట ఇది వెటకారమేమోనని భయపడాడ్డు కామేశం. కాదుట, నిజంగానే వేసి రమమ్ంది. ఎందుకో ఇంత 

దయ. మరాన్డు తెలిసింది. కుమారి మంచి పిలల్ట. కలాల్కపటం ఎరుగదట, భరత్ని కనిపెటుట్కునే వుంటుందిట. వారి ఆనోయ్నాయ్నికి గాలిపోయిన రబబ్రు 
బంతి లాగైందట.  

ఆ రామూమ్రిత్ మరీ మంచివాడట. పెళాళ్నికి తెగ చాకిరీ చేసాత్డట. చీరలు మడతలెడతాడట. తనే దుసుత్లు వుతికి ఇంటోల్నే ఇసిత్రీ చేసాత్డట. 
వంటింటోల్ కూడా ఏదో సహాయపడుతూనే వుంటాడట. మరో రెండు రోజులయాయ్క మరికొనిన్ విషయాలు బైట పెటిట్ంది సరసవ్తి. సాయంతర్ం 
సూరుయ్డసత్మించాక వెనెన్టోల్ ఆ బులిల్వరండాలో ఇదద్రూ చాపేసుకూక్రుచ్ంటారట. అతని వక్షంపై తలానించి పరుంటుందట కుమారి. అతని జుటుట్ 
నిమురుతూ నక్షతార్ల కేసి చూసూత్, నిశిచ్ంతగా గడుపుతారట. మాటాల్డుకోరు, కంఠం దించి చెబుతోంది సరసవ్తి.  
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"నినన్ మధాయ్హన్ం హాలోల్కొసూత్, చూడకూడదనుకుంటూనే అటు చూశాను. ఏం చూశానో తెలుసా. కుమారి నిలబడి అదద్ం చూసుకొంటూంది. 
కళకళాళ్డే ముఖం. వెనకాలే వచిచ్ ఆమెను గటిట్గా కౌగలించుకొనాన్డు. యేం భయపడిందో, చేతిలో అదద్ం వదిలేసింది. కిందపడి ముకక్లైంది. పోనీ అదద్ం 
పోయిందనన్ బెంగేనాలేదు. ఆ గాజు ముకక్లిన్ వెదకడమా యేమనాన్నా , అటు తిరిగి, అతని మెడచుటూట్ చేతులు వేసి హవవ్ ,, “ వాకయ్ం పూరిత్ చేయకుండా 
తొటుర్పాటు ఆవేదనా కనబరిచ్ంది మొహంలో. 

వాళళ్ని అంతగా పొగటట్ం చూసి, కామేశం లోలోన విసుకుక్నాన్డు. వాళళ్తో లడాయి పెటుట్కోకుండా, ముభావంగా వుంటే చాలు. అతనంతకంటే 
కోరడు. కానీ, మరీ మెచుచ్కోవడం మొదలెటేట్సరికి కామేశం కాసత్ చికాకుపడాడ్డు. హైందవతతవ్ం బాగా చదవడం వలల్ కాబోలు, కామేశానికి ఉదేర్క పర్కరష్ 
సరిపోదు. సమగర్మైన దృషిట్ అలవరుచ్కోవాలంటాడు.  

అంతమాతర్ం చేత కామేశంలో ఏ మారుప్ రాలేదనుకోకూడదు. కూడదనుకుంటూనే, తనూ, ఆ యువక దంపతుల నితయ్కృతాయ్నిన్ కిటికీలోంచి 
చూసూత్నే వునాన్డు. మిగతావి కొనాన్ కొనకపోయినా , చాకలాణిణ్ పెటుట్కునన్టుల్ లేదు , గులాబీలు మాతర్ం తెసాత్డు రామూమ్రిత్. ఒకక్ గులాబీని కుమారి 
జడలో అమురుసాత్డు. బాలక్నీ మీద ఆమె కురీచ్లో కూరుచ్ని వుంటే, అతను కింద కూరుచ్ని, ఆమె వడిలో తన తల ఆనిసాత్డు. ఆమె అతని జుటుట్ 
నిమురుతూ వుంటుంది. అతనికేం పనో కనుకోక్లేదు. ఎపుప్డూ ఆమెతో ఇంటోల్నే వుంటాడు. సినిమాలకి, షికారల్కి వెళళ్రు. వాళళ్ పేర్మకి రాతిర్ చాలినటుల్ 
లేదు. పగలు కూడా,ఆనందంతో, పేర్మతో వాళళ్ మొహలు వెలుగుతునాన్యి. రోజురోజుకీ బాగుంటునాన్రు. సవ్సిత్కా ఆకారాం ఎరుపు, తెలుపు రాళళ్తో 
పొదిగిన , దుదుద్లు చెవలకి అమరుచ్కుంది కుమారి. కాని ఏం లాభం. ఆ జుటుట్ని చెవులమీదికి లాగి, వాటిని కనబడకుండా చేసుకుంటోంది. అదేం 
ఫేషనో!  

“హవవ్,తల దువివ్ జడకూడా అతనే అలుల్తాడండీ” అంది సరసవ్తి.  
“ఎంచకాక్, చెవలమీద జుటుట్ పైకిలాగి ఇటురండి. రహసయ్ం.. చెవులిన్ ముదెద్టుట్కుంటాడేమిటి !... జడని విపిప్, విడదీసి తన మొహం మీద 

కపుప్కుంటాడు... ఆ పిలల్ అసలు బాడీలే వేసుకోదు... !”    
అలాల్ గానం చేసుత్ంది సరసవ్తి. అది చెపప్డంలో, ఎంతో ఆనందం పొందుతునన్టుల్ తెలుసూత్నే వుంది. తను ఇంటికి రాగానే, వాళుళ్ ఏవేం 

చేసిందీ, చోదయ్ంగా చెబుతుంది. అతనితో యుదాధ్లు మానేసింది కోపం పోయింది. విసుగు తగిగ్ంది. చీదరించుకోవడం లేదు. సాయంతర్ం తను ఇంటికి 
వొచేచ్సరికి, సాన్నం చేసి, కొతత్చీర సింగారించి, తలోల్ చామంతి, దవనం అమరిచ్ తన ముందు కూరుచ్ని కులాసా కబురుల్ మొదలెటట్డం పార్రంభించింది. 
కాసేపు డాబామీద కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుందామంటోంది. తన తొడమీద తల ఆనించి కబురుల్ సాగిసోత్ంది.  

నడివయసుస్ సథ్బధ్త దిగవిడిచి, వెనకిక్ యౌవవ్నం లోకి పర్యాణం సాగిసుత్నాన్మా అనన్ అనుమానం రాసాగింది కామేశంలో. వెంటుర్కలు 
తెలల్బడు తునాన్యి. జుటుట్ పలచ్బడుతోంది. నడుం వెడలప్వుతోంది వొంపులు బలుసుత్నాన్యి. మూలపళుళ్ ఊడటం జరుగుతోంది. ఉకక్, వొళుళ్ పేలడం, 
సప్రశ్ సనన్గిలల్డం, చిరాకు, డబుబ్ కాపీరన్ం, కీరిత్ దాహం, సంఘంలో పలుకుబడి పటల్ వాయ్మోహం, మరాయ్ద, గుంభనం వీటిని విడిచి శరీరం ఎకక్డికి 
పోతుంది ? శరీరం కృశిసేత్ ఆతమ్బలం పెరుగుతుందనుకోవడం వెరిర్, అసలు శరీరమే ఆతమ్ అనన్ది చారావ్కులతతవ్ం వెనక చదివింది తన కిషట్ం. 
చారావ్కులు దేహాతమ్వాదులు. వారిది భౌతిక వాదం. బృహసప్తి నెలకొలాప్డు మొదటోల్. జాబాలి కూడా. లోకంలో రాజుకి మించిన దైవం లేదనాన్డట. 
బుదుధ్డి సమకాలికుడైన అజిత కేశకంలిన అనే ఆయన కూడా ఈ వాదానేన్ బోధించాడట అటాల్గే భగురి అనే ఆయన , ఈ జగతుత్కి సృషిట్కరత్ అంటూ లేడు. 
తనకు తనే పర్మాదవశాతుత్ పుటుట్కొచిచ్ందనన్ సవ్భావవాదం పర్చారం చేశాడట. నరకం లేదు. నరకానిన్ కఠినులు సృషిట్ంచారు. బాధలేకుండా, శరీర సుఖం 
పొందటమే. మోక్షం, ఈ లోకం; శరీరం, భౌతిక ఆనందం,ఇవే యధారాథ్లు, సవ్రగ్నరకాలు మాయ, కలిప్తాలు, కామ ఏవ ఏకః పురుషారథ్ః పేర్యసిని 
పేర్మించి సుఖించు, రేపు చచిచ్పోతావు అంటుంది చారావ్క తతవ్ం. ఈ రకం తతావ్నేన్ , ‘ఎపికూయ్రస’ ‘అరిసిట్పప్న’ , ఆ గీర్కు తతవ్జుఞ్లు కూడా 
బోధించినటుల్ జాఞ్పకం “రేపటి నెమలికంటె ఇపప్టి పావురం మంచిది.” అటాల్ంటి పావురాలు, రామూమ్రిత్ కుమారి, ధనయ్ జీవులు, పేర్మ దావ్రా, మోకాష్నిన్, 
పరమాతమ్ని, ఆనందానిన్ సాధిసుత్నాన్రు. పరిసరాలపై వారి పర్భావం ఎంతో వుండి. సరసవ్తిపై బోలెడంత. వెనకటి రోజులు ఎనిన్సారుల్ సమ్రించినా, 
తామిటాల్ంటివి చేసినటుల్ గురుత్ రావటం లేదు. అపుప్డు భయం, సిగుగ్, ఇంటోల్ మరో మనిషి వుంటే, భారయ్తో మాటాల్డడ్ం గాని, చూడాడ్నికి గాని వీలు పడేది 
కాదు. మళాళ్ చితర్ం, పిలల్లూ పుటుట్కొచాచ్రు! 
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ఆ సాయంతర్ం పుసత్కాల షాపులో కెళాళ్డు కామేశం ఎవరో సేన్హితుడితో, ఆ సేన్హితుడు, వొక మితుర్డి పెండిల్కి, బహుమతిగా పుసత్కం 
కొనిదాద్మంటే తనూ వెళాళ్డు. 

అకక్డ చూశాడు వాతాస్యనుని కామసూతార్లు - ఇంగీల్షు గర్ంథం. వాతాస్యనుడి పర్భావం చాలా వుందిట. చారావ్కుల తతవ్ం పైన ఆ పుసత్కం 
నిండా బూతుబొమమ్లు. సిగేగ్సుత్ంది. ఇందులో ఏముందో చూదాద్ం. జాఞ్నమే శకిత్ అనాన్డు పాల్టో పండితుడు. అనీన్ తెలుసుకోవాలి మొతాత్నికి కొనేశాడు. 
భదర్ంగా తెచాచ్డు ఇంటికి, సరసవ్తి సాన్నం గదిలో వుంది. అమమ్యయ్ అనుకుని ఆ పుసత్కానిన్ వొక మూల దాదాద్మని, అలమారులో వొసుత్వులిన్ 
కెలుకుతూండగా, సరసవ్తి సాన్నం గది తలుపు చపుప్డైంది. అకక్డేదో లావాటి పాత పుసత్కం విపిప్, ఆ పుటల మధయ్ తను కొనన్ కామసూతార్ల పుసత్కం 
దాచి, దానిమీద పాత పతిర్కలు పడేసి అలమారు మూసి, చడిచపుప్డు కాకుండా భారయ్ని ఆహావ్నించాడు కామేశం. 

ఆ నెల డబుబ్ అవసరమొచిచ్ంది కామేశంకి. మూడు నెలలు గడిచాయి , రామమూరిత్ అదెద్ ఇవవ్లేదు. ఆ పర్శంసే ఎతత్డం లేదు. సరసవ్తిని 
అడగమనాన్డు కామేశం మీరే అడగండంది.  

ఒక ఉదయం వెళాళ్డు. సకిలించి గొంతు సవరించుకునాన్డు. వంటింటి గదిలోంచి బైటకొచిచ్ంది కుమారి. సాన్నం చేసినటుల్ లేదు. బొటుట్ లేదు. 
జడంతా ఊడిపోయింది. ఆ చీర బాగుండ లేదు. అమాయకంగా నవివ్ంది. ఎతుత్కు పార్క లేక లోనికి దిగజారిన సముదర్ కెరటంమలెల్ మొదటి పేజీ చించేసిన 
బాయ్ంకు లెడజ్ర గర్ంథమలెల్.  

“ఆయన బైటికి వెళాళ్రు” అంది కుమారి.  
“మరి.. మరి.. మూడు మాసాలు...” అని మిగతాది చెపప్లేక పొయాయ్డు ఆమె ఎందుకో సిగుగ్తో తలవంచుకుంది. కాలి బొటనవేర్లితో నేలమీద 

ఏదో గీసోత్ంది.  
“అందుకే... వెళాళ్రు” అంది.  
అందుకే వెళళ్డం ఏమిటా అనుకునాన్డు కామేశం. మరెవవ్రి దగగ్రనాన్ చేబదులు తెదాద్మనా? బాయ్ంకులో ఎకౌంటు అంతా అయిపోయింది. 

డిపాజిట మినహా.  
“కాఫీ తెచేచ్దా?” 
“వదుద్లే...” 
లేచి, “తలుపు వేసుకో" అని తన వాటాలోకొచేచ్శాడు కామేశం. కిటికీ తలుపు బాగుచేయించాలి. అదద్ం పై గుడడ్లు కటిట్ గడుపుకుంటునాన్రు ఆ 

దంపతులు. అందులోంచి వారి చేషట్లనీన్ బైటికి కనిపిసుత్నాన్యి. కనిపిసుత్నాన్యి గనుక చూడటం జరుగుతోంది. ఇంక అలా చూడకూడదు. తలుపు 
సందులోల్ంచి, తాళంచెవి కంతలోంచి చూడడం అపరాధం. అలాగే ఇతరుల ఉతత్రాలు కూడా చదువకూడదు.  

మరో నెల గడిచాక సరసవ్తి దూరపు బంధువులెవరో చనిపోయారనన్ వారత్ వచిచ్ంది. దుఃఖించింది. కామేశం సానుభూతి కనబరిచాడు. అతను 
బాయ్ంక కు వెళళ్గానే కుమారి వచిచ్ విషయం తెలుసుకొని, సరసవ్తి ఎదురుగా కూరుచ్ని ఓదారిచ్ంది. మధాయ్హన్ం రామమూరిత్ రాగానే వెళిళ్పోయింది 
కుమారి.  

సాయంతర్ం పోతనన్గారి భాగవతం కోసం వెదికింది సరసవ్తి. కషాట్లొచిచ్నపుప్డు భాగవతం చదువుకుంటుంది. కామేశం కోపప్డేవాడు. 
కషాట్లొచిచ్నపుప్డే మనవారు భారత భాగవతాలు చదువుతారు. ఉతత్పుప్డు వాటి జోలికిపోరు. ఇది తపప్ంటాడు. ఆ పవితర్గర్ంథాలు సంతోషంగా 
వునన్పుప్డు చదువుకోడానికి పనికి రాకపోవడం విశేషం అంటాడు. మనవారిదంతా శమ్శాన వైరాగయ్ం అంటాడు. ఆ గర్ంధాలు చెపేప్ సందేశ పరంపరలో 
ఒకక్దానినైనా జీవితంలో అమలు జరిపితే ధనుయ్లే. అదీ చెయయ్రు. దొంగ వేదాంతం, దగానీతి. వీళుళ్ చేసేదొకటి, చెపేప్దొకటి, పగలు వొక నీతి. రాతిర్ 
మరొక నీతి. ఇది రెండు నీతుల జాతి. అందుకనే అందరు దేవుళుళ్, అనిన్ ఆలయాలు. ఎనిన్సారోల్ ఈ విషయంలో భరత్కీ, తనకీ యుదాధ్లు జరిగేవి.  

కనీసం కషాట్లోల్నైనా, చదువుకుని అఘోరిసేత్ ముకిత్ పొందుతారంటుంది సరసవ్తి. కనీసం తుది ఘడియలలోనైనా దేవుడి పేరు ఉచఛ్రిసేత్ మోక్షం 
పొందుతారు. నారని చూపిసేత్ తుది ఘడియలోల్ “పీచు” అంటాడు. అనన్ లోకోకిత్ అందుకనే పర్చారమైందంటాడు కామేశం.  
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అమమ్యయ్ ఇదిగో ఇకక్డ దొరికింది భాగవతం. ఈ పతిర్కల కటట్కింద అటట్లు వూడిపోయాయి. ఇదేమిటి ఇంతలా వుంది. పైకి తీసింది. 
అందులోంచి మరో పుసత్కం ఊడిపడింది. భాగవతం పిలల్లిన్ పెడుతోందేమిటి ? అది ఇంగీల్షు పుసత్కం. కొతత్ది, పుటలు తిపిప్ంది. బొమమ్లు 
బూతుబొమమ్లు. చ.ఛ మూసేసింది. ఈయనకి ఈ వయసులో ఈ బుదుధ్ లేమిటి ? మళాళ్ తీసింది ఇంకా వునాన్యి బొమమ్లు ఆడమగ కలిసి ఛీ ఛీ ... 
సిగుగ్శరం లేదు. ఈ మొగాళళ్కి. కామేశం వచిచ్న అలకిడైంది.  

“ఈ పుసత్కం ఏమిటండీ ఆఫీసులో కొతత్పిలల్ని ఎవరేన్నా వేశారా? మనిళళ్లో వుండాలిస్న పుసత్కమేనా , మీకేమనాన్ మతి పోయిందా...”  
ఇంకా చాలా సేపు సాగించింది.  
“అదా ... అది, రంగారావని ... మా ఆఫీసులో వునాన్డులే వాడికి పెళళ్ట. పెళిళ్కానుకగా, చవకలో వొచిచ్ంది. ఈ పుసత్కం ఇసేత్ తీరి పోతుందంటే 

కొనాన్ను. మరో ఇదద్రు కూడా ఇలాంటివే కొనాన్రులే నేనొకక్ణేన్ కాను.” 
“ఎవడా రంగారావు ... శుభలేఖ చూపించండి” అంది సరసవ్తి. కామేశం గుండె జారింది. ఇదిగో ఇటాల్ంటి వివరాలోల్కి దిగుతారు ఈ ఆడవాళుళ్. 

అదే చికుక్. వీళళ్కి అందుకే పరమాతమ్ చింత లేకుండా పోతూంది. ఆధాయ్తిమ్క జీవితానికి తగరు వీళుళ్. దేవుడి విషయం చూడండి. లోకానిన్ సృషిట్ంచి 
పారేశాడు. వొకలీలగా, గమమ్తుత్గా అంతే , అందులో వివరాలిన్ గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. ఆయనకి అందులో ఏమునాన్యో తెలియదు కూడా , అందమైన 
మంచుకొండలు, నదులు, సరసుస్లు, కుమారి చకక్దనం వునాన్యి. రకత్ం పీలేచ్ జలగా, వికృతమైన వాన పాము, పేడపురుగు, దోమ, నలిల్, ఖడగ్మృగం ... 
సరసవ్తి .. వునాన్యి. అమోమ్. అవనీన్ పైకి అనకూడదు.  

“ఆఫీసులో పడేసినటుట్నాన్ను.” 
“ఎపుప్డు పెండిల్?” 
“వొచాచ్క పారీట్ ఇసాత్డుగా. అపుప్డివవ్చుచ్లే అని అటేట్ పెటాట్” అనాన్డు కామేశం.  
ఆ ఆపద అలాల్ తొలిగిపోయింది. కాని మరో ఇబబ్ంది ఏరప్డింది. రాతుర్ళుళ్ ఆ పుసత్కం తీసి అందులో ఏముందో వివరంగా చెపప్మంది. చదివి, 

అరథ్ం చెపాప్డు. సతరీ పురుషుల అనోయ్నయ్ం, సేన్హం, పెరగాలంటే యేం చెయాయ్లో ఎలాల్ పర్వరిత్ంచాలో ఎలాల్ పేర్మించుకోవాలో...” అవును జగతత్ంతా పేర్మ 
మయం. మన కుమారి, మొగుడూ, నితయ్మూ చూపెడుతూనే వునాన్రు...” 

“మనకి అది లేదు గనుకనే ఈ పుసత్కాలు చదువుకోడం” అనాన్డు కామేశం.  
“వాళళ్కి మాతర్ం ఎపుప్డూ వుంటుందా యేమిటి. అదుగో ఆ కురర్తనం, ఆ వయసుస్ వునన్ నాలుగు రోజులు. తరువాతేముంది. మటిట్గడడ్...” 
“నితయ్మూ వుండాలనే వాతాస్యనుడి గోల పెదద్యాయ్క చినన్పప్టి జాఞ్పకాలు మధురంగా వుండాలి మరి...” 
“శృంగారంలో పడిపోతునాన్రే...” అంది సరసవ్తి - కాని తనే శృంగారంలో పడిపోతూందనన్ తన అనుమానం పైకి అనలేక పోయాడు 

కామేశం.  
చేసిన అపుప్లో యేదో అపుప్ అనుకొని పకక్వాటా కిటికీలు బాగుచేయించాడు కామేశం.   
“కుమారికి ఎంత భకిత్ అనుకొనాన్రు? పొర్దుద్టే సాన్నం చేసి , మధయ్ పాపిడి తీసూత్ంది చూశారా ... యింత బొటెట్టుట్కుని, పటుట్చీర కటుట్కుని 

పూజలు చేసూత్ంది. చదువుకోమని భాగవతం ఇచాచ్.” 
“నువేవ్మో ఈ బూతుబొమమ్ల పుసత్కం పారాయణ చేసుత్నాన్వు” అని సందు దొరికింది కదా అని లోనునన్ కసిని వెళళ్బోసుత్నాన్డు కామేశం.  
“అణా అదెద్ లేకుండా, రాజాలాంటి వాటా ఇచేచ్సేటంత ఉదారులుగా మీరు. మీరు మటుట్కు తకుక్వా ఏం,,,?” 
“నువువ్ అడగొచుచ్గా అదెద్” 
“అడిగాను.” 
“ఏమంది?” 
“తనకి మూడో మాసంట” 
ఫకుక్న నవేవ్శాడు కామేశం.  
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“నవమాసాలు మోసి బిడడ్ను కనాన్, అదెద్ డబుబ్ల బదులు ఆ పసికందు ఏడుపనన్మాట , మనకి పర్తిఫలం” 
“మీరేగా తెచిచ్ పెటిట్ంది.” 
“నీ అనుమతి లేకుండా చెయయ్లేదుగా. నువువ్ ‘ఊ’ అంటే తక్షణం ఖాళీ చెయయ్మంటాను” అనాన్డు కామేశం.  
“ఇపుప్డెలాల్ అనగలమండీ! చిలకా గోరింకలాల్ తిరుగుతునన్ వాళళ్ని, పొమమ్నగలమా. మూడో మాసం పైగా. మీరెంత కఠినులండీ...” 
“వూరికే అనాన్నే. నువేవ్మంటావో చూదాద్మని” 
“నినన్ కాసిని బియయ్ం ఇచిచ్వొచాచ్. పాపం లేవుట.” 
“సాయంతర్ం ఇంత కాఫీ పొడి, పంచదారా కూడా ఇచిచ్రా అవీ లేవు.” 
“యేమండోయ...” 
“ఏమిటి?” 
“ఆ అమామ్యి పూజ చేసుకుంటోంది. అటు ఇటూ చూశాడు,ఎవవ్రం లేమనుకునాన్డు కాబోలు రామమూరిత్ , పీటమీద కూరుచ్నన్ ఆమెను గటిట్గా 

కౌగలించుకొని తన ఒళోళ్కి లాకుక్నాన్డు,హవవ్.” 
“హవవ్ , దేనికి? మొదటోల్ వింత - ఇపుప్డు మామూలేగా. ఇటాల్ లాకుక్నాన్డా...?” అని ఎటాల్ లాకుక్నన్దీ పర్తయ్క్షంగా చూపే యతన్ంచేసి, 

సరసవ్తి నడుంపై చేతులు వేసి బిగించాడు కామేశం.  
“వెడుదురూ,ఇది సొంతంది కాదు,ఆ పుసత్కం లోనిది...” అని అతనిన్ తోసేసి లోనికి వెళిళ్ంది సరసవ్తి.  
ఆమెలో వచిచ్న మారుప్కి ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. యౌవనంలో సంపరక్ం వుంటే, మనలో కూడా ఆ ఛాయ పొడసూపుతుంది కాబోలు అనుకునాన్డు 

కామేశం. తనలోనూ ఏదో ఒక ఉతాస్హం చురుకుదనం వొచాచ్యా అనన్ అనుమానం రాసాగింది. పేర్మికులంటే లోకానికి అంత ఇషట్ం. వారి కథలు 
వినడానికి కుతూహల పడతారు. పేర్మ యౌవవ్నంతో ముడిపడి వుంది. యౌవవ్నంలోవే సృషిట్ శకుత్లు,అదొక జావ్ల. దేవుడు నితయ్ యౌవవ్నుడై వుండాలి. 
దైవానికి వారథ్కయ్ం లేదు. అటాల్ అయివుండి కూడా, మనిషి శరీరంలో నితయ్ యౌవవ్నుణిన్గా వుంచే దార్వకాలు ఎన జైమస్ ట హారోమ్నస్ ట మరి కొనిన్ చేరిచ్ 
ఎందుకు అమరచ్లేదూ దైవం? తనలాగా మనిషి వుంటే ఓరవ్లేడనన్ మాట దైవం. అందుకే వారథ్కయ్ం - మృతుయ్వు. పరమాతమ్లాగా యౌవవ్నంలో 
మాటలుండవు. చెపుప్కొనేందుకు ఏమీ వుండదు. వారథ్కయ్ం లోనే అతివాగుడంతా , వెనకటివి సమ్రించుకుంటారు. యౌవవ్నానికి జాఞ్పకాలు లేవు. అందుకనే 
మంచితనం కూడా  యువకులకే సాధయ్ం. వారిలో కలల్కపటం వుండదు. పోటీ పడటం వుండదు. దేనోన్ ఆశించి విఫలులై కఠినులుగా అవరు. 
బాహయ్జగతుత్తో పేచీ వుండదు. డబుబ్ కాపీరన్ం లేదు. రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలే వునాన్యనన్ది తపప్ వేరే అసంతృపిత్ లేదు. ఒకరి దేహాలని వొకరు 
పరిశోధిసూత్, అందులో రహసాయ్నిన్ అనేవ్షిసూత్ ఆనందం పొందుతూ పరమాతమ్లో ఐకయ్ం అయినటుల్ ఒకరైపోతారు. ఆ వొకరులోంచి మరొక పార్ణి 
పుడుతుంది అదే సృషిట్. దైవం ఒకక్టే అయినటుల్, సతరీ పురుషులు పేర్మపాశంలో వొకరవడంకంటే, వింత ఏముంది! 

తమలో వచిచ్న మారుప్కి నెలతరావ్త నిదరశ్నం దొరికింది. సరసవ్తికి రెండోమాసం. రామ వనవాసం ముగిసినటుల్ పదునాలేగ్ండల్ తరావ్త మూడో 
కానుప్ కాదు నాలుగవ కానుప్. మూడో కానుప్ సంతానం దకక్లేదు. కామేశం నవువ్తూ సరసవ్తి జుటుట్ని నిమురుతునాన్డు.  

“అనన్టుల్, ఇవాళలాల్ రామమూరిత్ గాని, కుమారి గాని, కనబడడ్ం లేదే” అంది సరసవ్తి.  
“సేన్హితులింటికి వెళాళ్రేమో.” 
ఆ మరాన్డు కూడా రామమూరిత్, కుమారి కనబడలేదు. వాటాలోకి వెళిల్ చూశారు. సామానులు లేవు బటట్లు లేవు. పీటలు లేవు. వారి సవ్ంత 

కురీచ్లు, మంచమూ తపప్. ఇంకేమీ లేవు. ఖాళీ చేసి వెళిళ్పొయాయ్రు. చెపప్కుండా అదెద్ ఎగేసి వెళాళ్రు. సరసవ్తికి కోపం వచిచ్ంది.      
“తొందరపడకు. ఏదో విశేషం వుండాలి.” 
“ఏం విశేషం ? నా నెతిత్ విశేషం. పాలదానికీ, చాకలికీ బాకీలే. మీకు మా బాగా చేశారు లెండి.” 
“చూడు ఎవరో వచిచ్నటుల్నాన్రు” చూసింది. ఆ వచిచ్నాయన లక్షమ్ణ సావ్మి. కుమారి తండర్ట. రామమూరిత్ మామగారట. విషయం చెపాప్డు.  
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“వాడు రాక్షసుడండీ - ఆ రామమూరిత్ గాడు. మా అమామ్యిని లేవదీసుకు పొయాయ్డు. ఇదో వెరిర్బాగులిద్ కాలేజీలో చదువుకుంటోంది. వాడూ 
చదువుతునాన్డు. వాడికి మళయాళ మంతర్ం వొచుచ్నండీ , మందో మాకో పెటాట్డు. లొంగిపోయింది. లేచి పొయాయ్రు” లక్షమ్ణ సావ్మి భాష మృదువైంది 
కాదు. ఆవేశంలో అనరానివంటాడు ఆయన చెపిప్న సారాంశం ఏమిటంటే రామమూరిత్కి ఇదివరకే పెండల్యిందట. ఒక పిలాల్డుట. కుమారిని మోహించి ఆ 
భారయ్ని వదిలేసి, కుమారిని లేవతీసుకు పొయాయ్డు. తలిల్, తండిర్ గుమమ్ం తొకక్దద్నాన్రు. మొదటి పెళిళ్ తాలూకు అతాత్, మామ తనిన్సాత్మనాన్రుట. కోరుట్లో 
దావా వేసాత్మనాన్రుట. ఆ ఊరు ఆ ఊరు వెళిళ్ తలదాచుకుని, అపుప్లు చేసి పరిసిథ్తి ముదిరే సరికి ఆ ఊరునించి బిచాణా ఎతిత్ వేసాత్డట. ఉదోయ్గం లేదు. 
పూటకి టికాణా లేదట. అమామ్యి నగలనీన్ అమేమ్శాడుట.  

“మీకు సునాన్ చుటాట్డు పెదద్ గుండు సునాన్. ఇకక్డికి వసుత్నన్టుల్ అమామ్యికి వార్శా. బిచాణా ఎతేత్శాడు.” అలాల్ వెకిలిగా నవువ్తూ, తాగినవాడలెల్ 
వెరిర్గా వాయ్ఖాయ్నం చేసూత్ చాలా సేపు కబురుల్ చెపిప్ వెళాళ్డు లక్షమ్ణ సావ్మి.  

కామేశం ఆశచ్రయ్ పడాడ్డు. సరసవ్తి వాళళ్నీ, అతనీన్ దుమెమ్తిత్పోసింది.  
“కనబడనివవ్ండి. వాతలెటిట్సాత్ను. ఈ లుచాఛ్ల కిచాచ్మా మనిలుల్! ఎంత అపర్దిషట్! మైలపడింది ఇలుల్. పుణాయ్వచనం చేయించాలి. ఇంకెపుప్డు 

ఇలాంటి వాళళ్ని చేరదియయ్కండి...” 
రెండు రోజుల తరావ్త రామమూరిత్ దగగ్ర నుంచి ఒక రిజిషట్ర సంచీవచిచ్ంది. అందులో బంగారం గాజులు రెండు వునాన్యి. ఉతత్రం ఒకటుంది, 
అందులో ఇలాల్ ఉంది. 
“... మామ గారు మీ దగగ్రకొచేచ్ వుంటారు. ఆయన మతి సరిగాగ్ లేదు. కలిప్ంచి ఏవేదో చెపుతుంటాడు. నాకు జాఞ్నం లేనపుప్డు మావాళుళ్ 

ఒకామెను అంటగటాట్రు. ఆమె దావ్రా సంతానం వునన్టుల్ చెపాత్డు మామగారు. అది వటిట్ది. సంతానం కలుగలేదు. జాఞ్నం వచాచ్క ఈమెను పేర్మించాను. 
ఆమె కూడా పేర్మించింది. నాకిది వరకే పెడల్యిందని చెపాప్ను. ననున్ విడిచి వుండలేనంది. ఆమెను విడిచేసి ఈమెతో వచెచ్యయ్క తపిప్ంది కాదు. మీ 
కివావ్లిస్న అదెద్ను యివవ్కుండా వచేచ్సినందుకు క్షమాపణ చెపుప్కుంటునాన్ను. ఈ గాజుల జతతో సగం తీరినటేల్ మిగతాది ముందు ముందు 
యిచుచ్కుంటాను. ఆమెను నరిస్ంగు హోమ లో చేరిప్ంచా ! ఉదోయ్గం వేట సాగిసుత్నాన్ను. సరసవ్తి గారిక్ మా నమసాక్రాలు చెపప్ండి. ఆమె ఋణం 
ఎనన్టికీ తీరుచ్కోలేము. అంత మంచివాళుళ్ ఈ రోజులోల్ దొరకరు. మీరు అదృషట్వంతులు. అమామ్యి పుడితే ఆవిడ పేరు , అబాబ్యి పుడితే, మీ పేరు...” 

ఇదద్రు నవువ్కునాన్రు.  
“నీకు ఆడపిలల్ పుడితే, కుమారి పేరు పెడతావా ఏం?” సరసవ్తి నవువ్తోంది.  
‘మరీ బిగగ్రలో నవవ్కేం పర్మాదం. చెడడ్వాళళ్ మంచితనం అంతటి పర్మాదం’ అనాన్డు కామేశం.  
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