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ఇది ఒక అందమె
ౖ న రాధామోహనగాథ. మనందరిలోను అంతరీ
ర్ హంలో
ల్ నంగా ఉండి కాలప
త్
పడి మరిచిపోతునన్ పే
చేత్ , మనలిన్ న త్ ,
ర్ మాభిమానాలనీ అనుభూతులని గురు
అపుప్డపుప్డూ కళళ్ని చెమరుత్ , పనిలోపనిగా మరిచిపోతునన్ లువలీన్ మను లుగా మన
బాధయ్తలనీ తటి
ట్ లేపే కథామాలిక..!!
10

ఏ తీగ పూ నో ఏ కొమమ్ తేటినో
ఏ తీగ పూవునో ఏ కొమమ్ తేటినో కలిపింది ఈ వింత అనుబంధమౌనో తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో.. కార
సీట్రియో లో పాట వసుత్ంటే కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి రుకిమ్ణికి.
పొదుద్న మోహన ‘కూర్జ కి టికెటస్ బుక చేసాను’ అని ఫోన చెపిప్నపప్టి నుంచి ఉవెవ్తుత్న ఎగసిపడుతునన్
ఆలోచనా తరంగాలు, దానికి తోడు ఈ పాట.
*****************************
షెరాల్క హోమస్, షాడో నవలస్ తెగ చదివేసూత్ గలగల తిరుగుతూ, పుసత్కాల పురుగు, వస పిటట్ అని బామమ్
ముదుద్గా పిలుచుకునే రుకిమ్ణి రామచందర్పురం వచిచ్ంది చినరాజు గారి కారోల్.
తాతగారు పోవడంతో తోడుగా రుకిమ్ణిని తనతో ఉంచమని అడిగింది బామమ్. దాంతో పెదద్ రాజు గారి వీలునామా
పర్కారం ఆసిత్ పంపకాలు చేసి చెలెల్ళళ్కి ఇవావ్లిస్న ఆసిత్ దసాత్వేజులు అనీన్ ఇచిచ్ వసూత్ వసూత్ రుకిమ్ణిని తీసుకుని విశాఖ
పటన్ం నుంచి వచాచ్రు చినరాజు గారు.

‘అందరూ విశాఖపటన్ం వెళిళ్పోయినా ఇంకా ఇంకెకక్డెందుకు అమామ్’

అనడిగినా తలిల్ ఆ ఇంటిని వదలి రాదని తెలియడంతో ఆయనకి రుకిమ్ణిని రామచందర్పురం తీసుకురాక తపప్లేదు. వచేచ్
ముందు పిలల్ని పిలిచి ‘బామమ్ దగగ్రికి వెళాత్వా అకక్డే నాలుగో తరగతి చేరాలి మరి’
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రెండు జెడలు అటునుంచి ఇటు తిపిప్ మెడ చుటూట్ పడేలా వేసుకుని, రెండు చేతులూ నడుముపై వేసుకుని
“సరే మరి నాకు నెలకో సినిమా, వారం వారం పుసత్కాలు తెచిచ్పెటట్మని

అపిప్గాడికి చెబుతానంటే అలాగే

వెళాత్ను”
ఆ చురుకైన కళల్లోల్ బామమ్ మీద పేర్మ, అమమ్, నానన్, అనన్యయ్ల మీద బెంగ - అనీన్ తొంగి చూసుత్నాన్
వాటనిన్ంటినీ దాచేసి ‘నేను రుకిమ్ణి’ అనన్ ఫోజ పెటిట్ంది.
వచేచ్ ముందు రుకిమ్ణి అడిగిన ‘రుదర్వీణ’ సినిమా చూపించి, విశాలాంధర్ బుక హౌజ లో అడిగిన పుసత్కాలు అనీన్
కొని ఒక టర్ంక పెటెట్ నిండా నింపి తీసుకుని వచిచ్నా, ఆ తండిర్కి పటన్ం లో చదువుతునన్ కూతురు ఈ చినన్ వూరిలో
ఇమడగలదో లేదో అనన్ అనుమానం ఉండనే ఉంది.
రాగానే అపిప్గాడు ఎదురు వచిచ్
“చినన్ మారాణి వచాచ్రేటమామ్, ఇంక సంబరాలేనండి మరి” అనాన్డు పెటెట్ కోసం డికీక్ తెరుసూత్.
లచిచ్ ఎదురొచిచ్ ఎరర్ నీళళ్ దిషిట్ తీసి కళుళ్ కాళూళ్ కడిగి లోపలికి తీసుకెళిళ్నపప్టి నుంచీ ఆ ఇంటి రాకుమారి
అయియ్ంది రుకిమ్ణి.
వేసవి సెలవులకి ఎపుప్డూ వచేచ్ ఊరే ఐనా తాతగారు లేకపోవడం, అంత పెదద్ ఇంటోల్ బామమ్ తో ఉండటం వలల్
అకక్డ పదద్తులు కొతత్గా అనిపించినా, బామమ్ కోసం అనుకుంటూ అవనీన్

ఆకళింపుచేసుకుని అలవరుచ్కునే

పర్యతన్ంలో ఉనన్ రోజులు. బామమ్ని తనే చూసుకోవాలని గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ ఏదో తెలియని బలం ఆ పసి గుండెలో.
సెలవలు అవవ్గానే సూక్ల టీచర ఇంటికి వచిచ్ కాల్సు పుసత్కాల చిటాట్ అదీ ఇచిచ్ సూక్ల టైం చెపిప్ బామమ్ దగగ్ర
సెలవు పుచుచ్కుని వెళల్టం ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది రుకిమ్ణికి . రికాష్లో సూక్ల దాకా తనతో పాటు వచిచ్న లచిచ్ బేగ కాల్స రూం దాకా తెసాత్ను అంటే వదుద్ అని తీసుకుని కాల్సుకి వెళుత్ంటే కనిపించిందా దృశయ్ం.
“కృషుణ్డూ, కాయ్రేజీ మరిచిపోయావురా అబీబ్” అని రొపుప్తూ వసుత్నన్ ఒక పెదాద్విడ. అరవై పైబడడ్ వయసు,
తెలల్చీర కచాచ్పోసి కటిట్ కొంగుని తల మీదుగా లాగి బొడుడ్లో దోపుకునన్ రూపం, ఎడం చేతిలో కాయ్రేజీ, కుడి చేతిలో నీళల్
బాటిల పటుట్కుని గేట లోకి వసోత్ంది ఆవిడ. గేట మేన ఆవిడ వైపు పరిగెతుత్కుంటూ వెళాళ్డు.
“మీ వాడిని పిలుసాత్ను ఉండడమామ్”
“అసింటా ఉండు, ముటుట్కునాన్వంటేనా. నేను పిలుచుకోగలను మా పిలల్డిని. కృషుణ్డూ, కృషుణ్డూ.. ఎకక్డునాన్వ
రా అబీబ్, అవతల మహానైవేదాయ్నికి వేళవుతోంది”
నాలుగో తరగతి అని వార్సి ఉనన్ కాల్స రూం లో నుంచి ఆవదం తాగిన మొహం పెటుట్కుని బయటికి వచాచ్డు
ఒక అబాబ్యి. ఒకక్ ఉదుటన్ కాల్స రూం బయట ఉనన్ పిటట్గోడ దూకి గౌర్ండ లో గేట వైపు పరిగెటుట్కెళుత్ంటే ఫకుక్న
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నవివ్ంది రుకిమ్ణి. ఒకక్సారి తలతిపిప్ కరిచేలా చూసిన అతని చూపు సెకనల్లోనే ఆశచ్రయ్ంతో తీరు మారుచ్కుంది. మళీల్
మామూలయియ్ ఆ పెదాద్విడ దగగ్రికి వెళాళ్డు.
“ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్ను అమమ్మామ్ సూక్ల కి రావదద్ని. కాళుల్ నొపుప్లెటట్వూ”
“వెరిర్నాయన, మొహం చూడు ఎంత ఈడుచ్కుపోయిందో, ఏమీ తినకుండా,

కాయ్రేజీ తెచుచ్కోకుండా వసేత్

ఎలాగరా అయాయ్. ఇంద ఈ అరథ్రూపాయి పెటిట్ జీళుళ్ కొనుకోక్”
బొడోల్ దోపిన కొంగుముడిలోనుంచి అరథ్ రూపాయి బిళళ్ తీసి మనవడి చేతిలో పెటిట్ంది ఆవిడ.
ఆవిడని గేట దాటించి రికాష్ పిలిచి కూరోచ్బెటిట్ తన జేబులోనుంచి రూపాయి తీసి రికాష్వాడికిచిచ్ పంపి

ఆ

అబాబ్యి సూక్ల లోపలకి వచేచ్దాకా అలాగే చూసూత్ నిలుచ్ంది రుకిమ్ణి.
ఆ అబాబ్యి కాల్స దగగ్రికి రాగానే మళీళ్ తలతిపిప్ రుకిమ్ణి వైపు చూసాడు. వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ
లోపలికి వెళిళ్పోయింది.
టీచర వచాచ్క అటెండెనస్ రిజిషట్ర తెమమ్ని ఒక సారి, చాక పీసులు తెమమ్ని ఇంకోసారి
‘మోహన! , మోహన! ’
అని పిలుసుత్ంటే అదే పిలల్వాడు లేచి వెళళ్డం చూసి, పేరు మోహన ఐతే మరి వాళల్ అమమ్మమ్ గారు కృషుణ్డు
అంటుందేవిటి అనుకుంది మనసులో.
“రోల నంబర ముపైప్ఆరు - పీ. రుకిమ్ణి “
మాసాట్రి పిలుపుతో ఉలికిక్ పడింది.
“పెర్జెంట సార”
ఉలికిపాటుతో చుటూట్ చూసి కూరుచ్ంది. మోహన రుకిమ్ణి వైపు చూసి తల తిపుప్కోవడం తనకి అపుప్డు
తెలియదు.
అలా మొదలైన రామచందర్పురంలో రాకుమారి పర్సాథ్నం, మోహన రుకిమ్ణి మంచి నేసాత్లయియ్ చదువులోనూ
పాటల పోటీలోల్నూ పోటాపోటీగా మారి పదో తరగతి పాసయేయ్దాకా సాగింది.
ఆ ఆరేళళ్లోల్నూ మోహన కుటుంబానికి చాలా దగగ్రయియ్ంది, ఎనోన్ నేరుచ్కుంది రుకిమ్ణి. మోహన తండిర్ డాకట్ర,
తలిల్దండుర్లు ఇదద్రూ ఢిలీల్లో రోడ ఆకిస్డెంట లో మరణించడంతో మోహన నీ, వాళళ్ అకక్నీ తీసుకుని వచిచ్ అనీన్ తనై
పెంచుతునాన్రు మోహన మేనమామ. సాధారణ పూజారి కుటుంబం, చాలీ చాలని ఆదాయంతో నెటుట్కొసుత్నన్ జీవితం,
ఆపై ఇలా ఆడపడుచు పిలల్ల బాధయ్త కూడా తమ మీదే పడటంతో మోహన మేనమామ భారయ్ కొంత అసంతృపిత్తో ఉనాన్,
ఇంటి పెతత్నం అంతా పెదాద్విడదే. వచిచ్న ఆదాయంతో గుటుట్గా ఇలుల్ నడిపి, సంసారం అంతా కటుట్గా నడిపించేది
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ఆవిడ. మోహన కి అమమ్మమ్ అంటే పంచ పార్ణాలు. ఆవిడ మోహన ని ఎంత పేర్మగా చూసేదో దానికి తగగ్టేట్ అమమ్మమ్కి
తలలో నాలుకలా ఉండేవాడు మోహన. మోహన అకక్ మాధవి అపప్టోల్ గవరెన్మ్ంట డిగీర్ కాలేజీలో గణితంలో డిగీర్
చదువుతుండేది. రుకిమ్ణి కి మాధవికి మంచి సేన్హం, ఇదద్రూ సినిమా కబురుల్ చెపుప్కుని సినిమా పాటలు పాడుకుంటూ
ఉండే వారు, మోహన మాతర్ం పుసత్కాల పురుగులా చదువుకుంటుంటే అతని మీద జోకులు వేసూత్.
మాధవి దావ్రానే తెలిసింది, ‘తాత గారి పేరు పెటట్డం వలల్ మోహన ని పేరు పెటిట్ పిలవకుండా కృషుణ్డూ
అంటుంది అమమ్మమ్’ అని, మోహన ని మేనమామ ఏకైక కూతురికి ఇచిచ్ పెళిళ్ చెయాయ్లని ఆవిడ కోరిక అనీను.
తన ఇంటోల్ పేర్మాభిమానాలు, మోహన ఇంటోల్ వాతావరణం ఎంత భినన్ంగా ఉనాన్యో పర్తీరోజూ సప్షట్ంగా
తెలిసేది రుకిమ్ణికి.తనూ మోహన ఇంటోల్ పుటిట్ ఉండకూడదా అనుకునేది రుకిమ్ణి.
కోటల్ ఆసిత్ ఉనాన్ బామమ్ను వదిలేసి తమ తమ జీవితాలోల్ బిజీ అయిపోయిన నానన్, మేనతత్లు ఒక పర్కక్ చాలీచాలని ఆదాయంతో నెటుట్కొసుత్నాన్ తలిల్నీ, చెలెల్లి పిలల్లీన్ కూడా పేర్మగా సాకుతునన్ మోహన మేనమామ ఇంకో
పర్కక్.
రామచందర్పురం వచిచ్నపుప్డలాల్ ఒకక్సారి కూడా వంటింటోల్కి వెళళ్కక్రేల్దని సంతోషించే రుకిమ్ణి అమమ్ ఒక పర్కక్
- ‘వంటా వారూప్ అంతా పెదాద్విడ పెతత్నమే, నా చేతికెపుప్డు పగాగ్లొసాత్యో’ అని సనాన్యి నొకుక్లు నొకేక్ మోహన
అతత్ ఇంకో పర్కక్.
తనేదో బామమ్ని చూసుకోవాలని ఇకక్డికి వచిచ్ సరవ్ సుఖాలు అనుభవిసుత్నన్ తను ఒక పర్కక్, తనని పార్ణంగా
చూసుకునే బామమ్కి చినన్ బాధ కలిగినా తలల్డిలిల్పోయే మోహన మరో పర్కక్.
మోహన తనని కూడా అంతే పేర్మగా చూసేవాడు అనుకునేది రుకిమ్ణి. కొనిన్సారుల్ వాళళ్ అమమ్మమ్కి
మందులకోసమో లేకపోతే డాకట్ర పని మీదో వెళిళ్ తనతో మాటాల్డకపోతే కోపం కూడా వచేచ్ది రుకిమ్ణికి. కానీ చెబితే
మోహన ఏమంటాడో అనన్ భయం.
ఇవనీన్ బామమ్తో చెబితే బామమ్ నవువ్తూ,
“నీ పేరు రుకిమ్ణి అని తపుప్ పెటాట్రే బాబూ. నువువ్ సతయ్భామ రకం. ఈ అంతరాలు తరతరాలుగా మనుషులు
కటుట్కునన్ గోడలే తలీల్, చెరపడం నీ తరం నా తరం కాదు.బాగా చదువుకుని నీ కాళళ్ మీద నువువ్ నిలబడడ్ రోజు
ఆలోచించవచుచ్. మోహన ది మలెల్పువువ్లాంటి సవ్చఛ్మైన మనసు. అతనికి అలాంటి ఆలోచనలు ఉనాన్యనుకోను. ఆ
తరావ్త నీఇషట్ం” అంది.
అది రుకిమ్ణి పదో తరగతి చదువుతునన్ సంవతస్రం (1995) మారిచ్ నెల. సూక్లోల్ పిర్పరేషన సెలవులు ఇచాచ్రు.
ఆ రోజు సాయంతర్మే ఫేరెవ్ల పారీట్. ఆటోగార్ఫు పుసత్కం తెమమ్ని అపిప్గాడికి చెబితే ఏదో పిచిచ్ పుసత్కం తెచాచ్డు. నానన్ని
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అడిగితే, అనన్యయ్ రాకేష తో మంచి ఆటోగార్ఫు పుసత్కం పంపుతాను అనాన్రు, ఆ రోజు పొదుద్నేన్ వచాచ్డు అనన్యయ్
వైజాగ నుంచి.
కారోల్నుంచి దిగి ఇంటోల్కి వసూత్నే
“కంటీర్ బూర్టస్, ఈ రోడల్ మీద మనుషులు గేదెలు ఒకేలాగ తిరుగుతుంటే మన కార వెళేల్ పేల్స లేదు. పైగా డరీట్
రోడస్, ఆపై బురద పడితే శాపనారాథ్లూ. ఇంత కామన సెనస్ లేని చోట నువెవ్లా ఉంటునాన్వో.. ఇంత పాటి ఊరికి ఓ
సూక్లూ, అందులో చదివేవాళళ్ ఆటోగార్ఫులు తీసుకోవడం కోసం నీకు పుసత్కం ఇమమ్ని నానన్ ననున్ వైజాగ నుంచి
పంపడం. నెకస్ట్ మంత నేను అమెరికా వెళుత్నాన్, నువువ్ కూడా ఇంటరీమ్డియట అవవ్గానే…. ”
“అనన్యాయ్!” గొంతులో ఒకింత అసహనం ధవ్నిసుత్ంటే రాకేష వాకర్ప్వాహానిన్ అడుడ్కుంది రుకిమ్ణి. ఇంతలోనే
“రుకిమ్ణీ, రాజమండిర్ నుంచి మనిదద్రికీ చెరొక ఆటోగార్ఫు బుక తెచాచ్ను చూడు” అంటూ అలవాటుగా ఇంటోల్కి
వచాచ్డు మోహన.
రాకేష మోహన ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకునాన్రు. ఇంజనీరింగ చేసి ఎమెమ్స చేయడానికి మరో నెలలో అమెరికా
బయలేద్రబోతునన్ రాకేష రూపం ఖరీదైన జీనస్, టీ షరట్, రేబాన గాల్సెస, నిరల్క్షయ్ంగా పైకి తోసిన హెయిర సైట్ల తో- ఎగసి
పడే ఉపెప్నలా ఉంటే, మోహన రూపం ఫేరెవ్ల పారీట్కని వాళళ్ అమమ్మమ్ కుటిట్ంచిన బాగీ పాయ్ంట, ఫుల హేండస్ తెలల్
చొకాక్, కుదురుగా దువివ్న జుటుట్, నుదుటిపై చినన్ విభూతి రేఖ, పరుగెతుత్కుంటూ రావడం వలోల్ సైకిల తొకక్డం వలోల్
వచిచ్న చినన్పాటి రొపుప్తో, మొహంలో చెదరని పర్శాంతతతో - సముదర్ంలా గంభీరంగా ఉంది.
“అనన్యాయ్, మోహన .. నా ఫెర్ండ! మోహన, మా అనన్యయ్ రాకేష”
పరిచయాలు చేసింది రుకిమ్ణి. కేర లెస గానే చేయి చాపేడు రాకేష. ఒకక్ అడుగు ముందుకేసి చేయి కలిపి బలమైన
కరచాలనం చేసి
“గుడ టు సీ యు, రాకేష. వెన ఆర యూ ఫల్యింగ” అనాన్డు మోహన
“హేయ, నాట బేడ ఫర దిస హేమెల్ట”
ఆ మాటలోల్ వయ్ంగాయ్నిన్ వెంటనే గురుత్ పటాట్డు మోహన. రుకిమ్ణి వైపు తిరిగి
“ఇదిగో రుకిమ్ణీ, నీ పుసత్కం. ఇందాకా అమమ్మమ్

గుడికి వెళిళ్ వసుత్ంటే పెదద్వీధిలో ఎవరిదో కారు ఫాసాట్గ్

బురదనీటిలోనుంచి వెళిళ్నపుడు ఈవిడ మీద బురద చిందిందట.
‘ఏమిటీ కళాళ్నటేల్దా’ అంటే ఏదో ఇంగీల్ష లో తిటిట్ వెళిళ్పోయారట. పాపం నొచుచ్కుంది. ఇంటికి వచాచ్క ‘నువువ్ కూడా కార కొనాన్క అలా ఎవరూ ఉసురు పోసుకోకు నాయనా, చినన్ సాథ్యి నుంచి వచిచ్న వాడు కూడా పెదద్
సాథ్యికి ఎదగవచుచ్, సాటివాడిని చినన్ చూపు చూసేత్ మాతర్ం అది వృదిధ్ నిరోధకమే’ అంటూ మాటాల్డుతూ కూరుచ్ంది.
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నీకు పుసత్కం ఇచేచ్సి వసాత్నని చెపిప్ వచాచ్ను. కనుక ఇవాళ కంబైనడ్ సట్డీస కి రాలేను. ఆవిడ మళీల్ సాన్నం చేసి
పూజకు కూరుచ్ంది. నేను వెళిల్ ఆవిడతో భోజనం చేసి మధాయ్హన్ం చదువు మొదలుపెడతాను. పిర్పరేషన హాలిడేస లొ
గటిట్గా చదవకపోతే కషట్ం. నువువ్ కూడా కాసేస్పు చదువు. సాయంతర్ం పారీట్ లో కలుదాద్ం.”
“థాంకస్, మరి నా…”
రుకిమ్ణి ఏదో అనబోతుండగా లచిచ్ చేతిలో టేర్తో అకక్డికి రావడం, కాఫీ కపుప్ని మోహన చేతికి అందించడం, ఈ
లోపు అపిప్గాడు రావడం జరిగాయి.
“అయయ్గోరల్ అబాబ్యిని నిలోస్బెటిట్ మాటాడతారేంటి రాణెమమ్! బామమ్గోరొపప్రు. మీరు కూకోండి బాబూ”
అపిప్గాడు మాటలు వినగానే అపప్టిదాకా జరుగుతునన్వనీన్ చూసుత్నన్ రాకేష కి కోపం నషాళానికంటింది.
“దిస ఈజ కేర్జీ” అని చేతిలో హిందూ పేపర ని నేలకి విసిరికొటిట్ విసురుగా లోపలికి వెళిళ్పోయాడు.
మోహన రుకిమ్ణి వైపు చూసి నరమ్గరభ్ంగా ఒక నవువ్ నవివ్ “వసాత్ను రుకిమ్ణీ” అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.
ఆ తరావ్త రాకేష చేసిన రాదాధ్ంతం ఇంతా అంతా కాదు. బామమ్ గారు
‘మోహన తలిల్దండుర్లు లేని బిడడ్నీ, గుడిలో అయయ్వారి మేనలుల్డనీ, అమమ్మమ్ ఇంటోల్ మేనమామ దగగ్ర
పెరుగుతునాన్డనీ, చాలా తెలివైన పిలల్వాడనీ బుదిధ్మంతుడనీ’ సరిద్ చెపిప్నా,
“మీరందరూ ఒకటై దీనిని చెడగొడుతునాన్రు. అబాబ్యిలతో సేన్హాలు ఏమిటి? కంబైనడ్ సట్డీస ఏమిటి? పెదద్
దానవి నీకైనా తెలియకక్రాల్. పరీక్షలవవ్గానే నినూన్ రుకిమ్ణినీ వైజాగ తీసుకెళల్మని నానన్కి చెపాత్ను”
అని రుకిమ్ణి వైపు తిరిగి
“మూడో కాల్సులోనే ఇంగీల్ష నవలలు చదివేదానివి నువువ్. ఎటు నుంచి ఎటు పోతునాన్వో చూసోక్” బయలుదేరి
వెళిళ్పోయాడు రాకేష.
రుకిమ్ణి నిరాఘ్ంతపోయింది. బామమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ ఒకక్ సారి కౌగలించుకుని తన రూం లోకి వెళిల్పోయింది.
ఆ రోజు సాయంతర్ం ఫేరెవ్ల పారీట్లో రుకిమ్ణి
“ ఏ తీగ పూవునో. ఏ కొమమ్ తేటినో.
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో...
తెలిసీ తెలియని అభిమానమౌనో…”
అని పాడటం మొదలు పెటట్గానే
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“ మనసు మూగది. మాటలు రానిది
మమత ఒకటే.అది నేరిచ్నది”
అని గొంతు కలిపాడు మోహన సేట్జ మీదకి వచిచ్.
తరవాత అందరూ ఆటోగార్ఫు పుసత్కాలలో సంతకాలు పెడుతుంటే - మోహన పుసత్కం రుకిమ్ణి దగగ్రికి వచిచ్ంది.
దానిలో “ఐ లవ యూ” అని రాసి తన బేగ లో పెటేట్సుకుంది. పారీట్ అంతా అయాయ్క అందరూ పుసత్కాలు కలెకట్
చేసుకుంటుంటే మోహన వచిచ్
“బయలేద్రదామా, నా పుసత్కం కనబడలేదు. నీది వచిచ్ందా? అందరూ వార్సారా? “
అని అడిగాడు.
“నీది కూడా నేను కలెకట్ చేసుకునాన్లే, పద” అంది రుకిమ్ణి కార వైపు నడుసూత్.
అపిప్గాడు, డైరవర కొంచెం దూరంలో ఉనాన్రనగా నెమమ్దిగా
“అకక్కి చూపించకు” అంది రుకిమ్ణి బేగ లో నుంచి మోహన ఆటోగార్ఫ పుసత్కం బయటికి తీసూత్.
తల తిపిప్ చూసాడు మోహన. మోహన చెయియ్ పటుట్కుని నెమమ్దిగా వతిత్ వదిలేసింది.
ఆ తరావ్త పరీక్షల దాకా మోహన కనబడలేదు. అపిప్గాడి తో కబురు పెడితే ‘బిజీ గా ఉనాన్ను’ అనాన్డు. డైరవర ని
తీసుకుని మోహన ఇంటికి వెళితే ఏమీ జరగనటుల్ మామూలుగానే మాటాల్డేడు మోహన. పుసత్కం మాట ఎతత్లేదు. కంబైనడ్
సట్డీస కి రమమ్ంటే “పెరటోల్ ఏవో పనులు జరుగుతునాన్యి. అమమ్మమ్కి సాయం కావాలి అందుకే కుదరటేల్దు”
అని చెపాప్డు.
పదో తరగతి చివరి పరీక్ష అయియ్ ఇంటికి రాగానే రుకిమ్ణి బామమ్ కాలం చేయడంతో, కారయ్కర్మాలు అనీన్ పూరిత్
చేసుకుని, ఇలుల్ తాళం పెటిట్ రుకిమ్ణిని తీసుకుని విశాఖపటన్ం వెళిళ్పోయారు చిన రాజు గారు. వెళేళ్ దాకా వెంటే ఉండి
సాగనంపిన మోహన అంటే చినరాజు గారికి కూడా మంచి అభిపార్యం కలిగింది.
రుకిమ్ణి - మాధవి ఉతత్రాలు వార్సుకోవడం వలల్ ఎపప్టికపుప్డు కేష్మ సమాచారాలు తెలిసేవి.
పదోతరగతి పరీక్షలోల్ సేట్ట తొమిమ్దో రాయ్ంక వచిచ్ంది మోహన కి. రుకిమ్ణి సరిగాగ్ చదవకపోవడంతో మంచి
మారుక్లైతే వచాచ్యి కానీ సేట్ట రాయ్ంక ఐతే రాలేదు. విజయవాడ నలంద కాలేజీ నిరావ్హకులు మోహన ఇంటరీమ్డియట
మొతత్ం ఫీర్గా చదవవచుచ్ అని ఇంటికి వచిచ్ పిలవడంతో మోహన విజయవాడ హాసట్ల లో చేరాడు. తండిర్కి చెపిప్ తను
కూడా పటుట్ పటిట్ అదే కాలేజీ లో చేరింది రుకిమ్ణి. మోహన అంటే ఉనన్ సదభిపార్యం, పైగా అతని రాయ్ంకు చూసి
చినరాజు గారు కూడా రుకిమ్ణి మాట కాదనలేదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2020

రాధామోహనం

8

హాసట్ల కేంపస లోనే కాలేజీ, అబాబ్యిలదీ అమామ్యిలదీ వేరేవ్రు కాంపస లు కావడంతో మోహన., రుకిమ్ణి
కలిసేవారు కూడా కాదు. అందువలల్ కేంపస టు కేంపస ఉతత్రాలు రాసుకునే వారు. సెలవలు వచిచ్నపుడు చినరాజు గారు
రుకిమ్ణి తో పాటు మోహన ని కూడా బయటికి తీసుకుని వెళిళ్ కావాలిస్నవి కొనిపెటేట్వారు. అపుప్డపుప్డు మాధవి కూడా
వచిచ్ ఇదద్రినీ చూసి వెళేళ్ది.
ఇంటరీమ్డియట మొదటి సంవతస్రం అవవ్గానే సెలవలోల్ మోహన అమమ్మమ్కి బాగా జబుబ్ చేసింది. దానితో
మోహన రెండో సంవతస్రం కాలేజీ కి వెళళ్కుండా ఇంటి దగగ్రే చదువుకుని పరీక్షకి కడతానని పటుట్బటాట్డు. ఇంటోల్
అందరూ మోహన ని ఒపిప్ంచి రెండో సంవతస్రం కాలేజీకి పంపిన నాలుగు రోజులకే అమమ్మమ్ కాలం చేయడం, ఇంటోల్
వాళుళ్ సంవతస్రం లోపే ఇంటోల్ పెళిళ్ జరగాలని మాధవికి బెంగుళూరు సంబంధం చూసి పెళిల్ చేయటం జరిగాయి.
మోహన మాతర్ం దాని నుంచి తేరుకోలేక పోయాడు. రుకిమ్ణి ధైరయ్ం చెపిప్నా మెడికల ఎంటర్నస్ కూడా రాయలేదు
మోహన.
మాధవి భరత్ కిరణ బెంగుళూరు లో సాఫేట్వ్ర ఇంజనీరు. చాలా మంచి వయ్కిత్. మాధవి మాటలపై మోహన ని
ఇంటరీమ్డియట అవవ్గానే బెంగుళూరు ఎమెమ్స రామయయ్ ఎంటర్నస్ రాయించి, ఫీజ కటిట్ జాయిన చేసారు. రుకిమ్ణి కూడా
అకక్డే జాయిన అయియ్ంది.
మోహన, రుకిమ్ణి చినన్పప్టి నుంచి సేన్హితులు అని కాలేజీ అంతా తెలిసిపోవడమే కాదు, కాల్సులో ఐనా కాయ్ంటీన
లో ఐనా కలిసే కనిపించేవారు వాళిళ్దద్రూ. దానితో పుకారుల్ షరా మామూలుగా షికారుల్ చేసుత్ంటే మోహన కొటిట్
పడేసేవాడు, రుకిమ్ణి మాతర్ం వినగానే నవివ్ వెళిళ్పోయేది.
ఎం.బీ.బీ ఎస మొదటి సంవతస్రంలో ఉండగా రుకిమ్ణి అనన్యయ్ రాకేష అమెరికా నుంచి వచాచ్డు. కాలేజీకి వచిచ్
రుకిమ్ణిని పికప చేసుకుంటునన్టైంలో మోహన రుకిమ్ణి చాలా కోల్జ గా ఉండటం గమనించి ఇంటికి వచిచ్ చినరాజు గారి
మనసులో విష బీజం నాటాడు. చినరాజు గారు నిలదీసేత్ రుకిమ్ణి నిజం చెపేప్సింది, తను పేర్మిసుత్నన్ మాట వాసత్వం అనీ,
కానీ మోహన కి మాతర్ం తెలియదనీ చెపేప్యటం వలల్ చినరాజు గారు ఉనన్ఫళంగా కాలేజీ మానిప్ంచి రాకేష తో
అమెరికా పంపించేసారు రుకిమ్ణిని.
తండిర్ హఠాతుత్గా కాలేజీ మానిపించడంతో, వెళేళ్ ముందు మాధవికి చూచాయగా జరిగిన సంగతి చెపిప్
వెళిళ్ంది రుకిమ్ణి.
ఆ తరావ్త కొనిన్నెలల పాటు మాధవితో ఫోనులో మాటాల్డేది రుకిమ్ణి. తరావ్త కిరణ, మాధవిలు కెనడా మూవ
అయిపోవడంతో రుకిమ్ణి తో కాంటాకట్ కట అవవ్డమే కాదు, మోహన కూడా ఒంటరి వాడయాయ్డు.
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మోహన కి అమమ్మమ్ పోయాక రుకిమ్ణి సేన్హితురాలిగా చాలా దగగ్రయియ్ంది, కానీ ఏనాడూ పేర్మ అనే భావనలో
లేడు. ఒకక్సారిగా రుకిమ్ణి వెళిళ్పోవడం, తరావ్త మాధవి- కిరణ లు కూడా కెనడా వెళిళ్పోవడంతో మోహన తన
ఒంటరితనానీన్, ఆవేదననీ - మౌనంగా, ఆ మౌనానిన్ - ధాయ్నంగా మారుచ్కుని ఆధాయ్తిమ్కత వైపు అడుగులు వేసాడు.
రుకిమ్ణి మాతర్ం మోహన ఆలోచనలనుంచి బయట పడలేదనన్ది వాసత్వం.
తరావ్త మోహన కెనడావచిచ్ మాసట్రస్ చెయయ్డం, రాధతో పెళిళ్ తదితర విషయాలు తరువాత రుకిమ్ణి కి తెలిసినా
తను మాతర్ం వేరెవరీన్ ఆ సాథ్నంలో అంగీకరించలేకపోయింది.
మోహన ఆరెన్లల్ కిర్తం కెనడాలో కలిసేదాకా మోహన కీ రుకిమ్ణి కీ కూడా జరిగినవనీన్ పూరిత్గా తెలియదు.
అపప్టినుంచీ రెగుయ్లర గా మాటాల్డుతుంటే ఎడారిలో ఎండమావిలా అనిపిసోత్ంది రుకిమ్ణికి
***********
ఇపుప్డు రుకిమ్ణి ని మోహన ఉంటునన్ ఊరికి మూవ అవవ్మంటునాన్డు. దానితో మోహన పేర్మని వేరెవవ్రితోనూ
పంచుకోలేని రుకిమ్ణి, కళళ్ ఎదురుగా రాధ కనబడితే ఎలా అనన్ అంతరమ్ధనంలో ఊగిసలాడుతూంటే, ఇపుప్డీ కూర్జ
పాల్న వచిచ్ పడింది.
ఆలోచనలతో పోటాపోటీగా సీప్డో మీటర పరిగెడుతూ ఉండగా ఫోన మోగింది
డాష బోరడ్ వైపుచూసింది కాలర ఐడీ కోసం. రాధ..!! భృకుటి ముడిపడింది రుకిమ్ణికి.

.

(వచేచ్ నెల మరో మోహనం)
Post your comments
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