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ఒకమాట 

1921 - 

మారచి 31, ఏప్రిల  1. 

ఆనాడ్డ బెజవాడ్లో అఖిలభారత కాాంగ్రెస్  కమిటీ సమావేశాం జరచగ్చాంది. కాాంగ్రెస్  

జీవితాంలో ఆ సమావేశానికి ఎాంతో చారచతిక ప్ాిముఖ్యాం వ ాంద.ి 

- కాాంగ్రెస్ ను విసత ృత ప్ాితిపదికగల పజిాసాంసథగ్ా రూప్ ాందిాంచటేాందుకు ఆ 

సమావేశాంలోన ే నిరణయాంచారు.- ఖ్దదరు వ దయమాం, మదయనిషేధాం కాాంగ్రెసు కారయకెమాంలో 

భాగ్ాలుగ్ా స్వీకరచాంచబడ్ాు య.- పజిల నుాంచే పిజోదయమాల నిరీహణకు ధనాం స్ేకరచాంచ ే

నిరణయాం తీసుకొనాారు. 

ఆనాట ి నుాంచీ ముప్ేే టన జాతీయోదయమాం తలెుగుదేశాం నాలుగు చెరగులా 

అలుముకుాంది. 

వివిధ తరగతుల పజిలు తమ ఆదరాలు, అభిమానాలు, ఆశలు, రోషాలు--పికసకు 

ప్ెటాా రు. 

ఓప్రనాంతలో 

తోచిన పదధతిలో 

పితి ఒకసరూ ఆ మహాయజాా నికి సమిధనొకసట ిసమరచేాంచారు. 

అసాంఖ్ాయక పజిానీకానిా కదిలాంచి, ముాందుకు తీసుకుప్ో గలగ్చన ఒక మహావయకితని 

తెలుగు దేశాం ముకతకాంఠాంతో కీరచతాంచిాంద.ి 

ఆయన రూప్ ాందిాంచిన ఖ్దదరు వ దయమానిా చతేులు చాచి అాందుకొాంది, ప్ాటలు 

ప్ాడ్ ాంది. 

సుాందరమ ైన రాటామే పసాందు బాాంబురా||......... 
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ఆనాటి తెలుగుదేశప  రాజకీయ, సామాజిక, ఆరచథక పరచస్రథతులను చితిిసుత నా ఈ 

నవలకు 'కొలాి య గటిాతేనేమి?' అని ప్ేరు ప్ెటాడ్ాం కొాంతవరకు ఆక్షేపణయీాంగ్ా 

వ ాంట ాందని నేనెరుగుదును. ఏమాంట ేగ్ాాంధీజీ ఈ కథ ముగ్చస్రన మరచ ఆరు నెలలకుగ్ాని 

'కొలాి య' కటాడ్ాం ప్ాిరాంభిాంచలేదు. 

కొలాి య గటాకప్ో యనా ఆయన నిరాడ్ాంబర జీవితాం, సాధువరతనాం, సమాజాంలో 

అడ్డగున వ నా జనానికి దగగరగ్ా వ ాండ్ాలనీ, వారచని ప్ెైకి తెచేిటాందుకు ఆయన పడ్ ే

తపన--ఇవే ఆనాడ్డ ఆయనను తలెుగుదేశానికి ప్రియతముడ్ ని చేశాయ. దానిని 

తెలుపడ్ానికి మాతిమ ేఆ ప్ేరు. 

ఇాంకొకసమాట చెప్ాేల. ఈ నవలకు కేాందిాంగ్ా ముాంగాండ్నూ, పరచసరాలనూ 

తీసుకోవడ్ాం కలేనలో కొాంత భారాం తప్రేాంచుకొనేటాందుకు తపే దీనిలో ప్ాతిలేవీ 

యదారాథ లు కావ . కథ జరచగ్చ వ ాండ్నూ లేదు. 

ఇాంక ఆనాట ి సాాంఘిక, రాజకీయ, ఆరచథక పరచస్రథతులను, వసుత నా మారుేలను 

చితిిాంచడ్ాంలో ఎాంతవరకు కృతకృతుయడ్నయాయనో తెలుగుదేశాం చపె్ాేల. 

వేచి వ ాంటా...... 

- రచయత 
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ఒకటోభాగాం 
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ఒకటి 

కాలేజీ హాసాలు వరాండ్ాలో నిలబడ్  రామనాధాం తాను విడ్ చిప్ో తునా పరచచిత 

పిదేశాల వాంక చూసూత ాంటే మనసు్ ఎలాగ్ో అనిప్రాంచిాంది. 

గ్ోదావరచ గట ా మీద సామాను ప్టెటాలా స్ేాషనుకు లాకుసప్ో తూ వగరుసుత నా రరలైు 

ఇాంజను బుసలు పితిరోజూ మాదిరచగ్ా అసహయాం అనిప్రాంచడ్ాం లేదు. రాజమాండ్ ి స్ేాషనులో 

బయలుదేరబో తునా రరలైూ, గ్ోదావరచ రేవ లో కదలబో తునా డ్రోతీ స్వామరూ ఒకసమార ే

గీ్ప్ెటేాసరచకి వ లకిసపడ్ాు డ్డ. ఆ హో రులో వెనుక నుాంచి సుబాారావ  రావడ్ానిా అతడ్డ 

గమనిాంచనే లేదు. రరాండ్డ మారుి  అడ్ గ్చతేగ్ాని అతని మాట వినబడ్లేదు. 

"పయిాణసనాాహాంలో వ నాట ి నాావ ." 

"రేప్వ ప్ాటికి మా ఊళ్ళో...." 

"అదృషావాంతుడ్ వి......" 

ఆ మాటలో వెకిసరచాంతను గురచతాంచేడ్డ రామనాధాం. 

"ఆ అదృషాా నిా నువెీాందుకు పాంచుకోవూ?" అని డ్ెకారచాంచేడ్డ. 

"అాంటే......." 

ఆ సాచివతేా, చూచిన చూప తో రామనాథాం తన పిశాలోని బలహీనతను అరథాం 

చేసుకొనాాడ్డ. 

"అదృషాాం మీ దృషరాలో ఎప ేడ్ూ లాభాం కలగ్చాంచదేే అయ వ ాండ్ాలని. కాని...." 

"ఇప ేడ్ా అదృషా దురదృషాా ల పరచశీలన ఎాందుగ్ాగ ని, నీ నోట ్ ప్ారేస్ర ప్ో ...." 

ప్ారరయయడ్ాం ఏ గ్ోదావరచలోనో అని కాదు. సుబాారావ  గదలిో. 

కాకప్ో త ే గ్ాాంధీగ్ారు ప్రలచేరని కాలేజీ వదిలవేసుత నా వానికి మరచ ప సతకాలూ, 

నోటస్ పనేముాంద?ి రామనాథాం విచారాం తెలప్ాడ్డ. 

"సారీ....." 
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"దానికేముాందిలే" అనాా సుబాారావ  ముఖ్ాంలో నిరాశ కనిప్రసూత న ేవ ాంది. 

"మీ తముుడ్డ తీసుకొని వ ాంటాడ్నుకొాంటసన ేఅయనా అడ్ గ్చ చూదాద మనుకునాా, 

అతని దగగరే తీసుకొాంటాలే." 

"మావాడ్డ కాదు తీసుకొనాది. హరచనారాయణ" 

"వాడ్ కరాందుకు?" 

రామనాధాం ఉతు్కతను చూపలేదు. 

"ఏమో అడ్ గ్ేడ్డ. ఇచేిస్ేను." 

కాలేజీ మొదటివాడ్డగ్ా రావడ్ానికి రామనాధాంతో ప్ో టీపడ్డతునా వాడ్డ 

హరచనారాయణ. సీయాంప్ాకాం మనిషర. చాలా గుటాయనవాడ్డ. ఇతరులు తనతో 

సమానాంగ్ా రావడ్ానిా సహిాంచలేని కుటి బుదిధయని తోటివాళ్ోలో వ నా విశాీసమ ే

సుబాారావ  పిశాకూ, వాయఖ్యకూ మూలాం. 

"అగ్చా సాక్షాతాసరాం చేశావనామాట. ప సతకాలు కూడ్ా." 

సహాయ నిరాకరణ పతిిజా తీసుకొనా రోజున సభావదేిక ముాందు దువూీరచ 

సుబాముగ్ారు వెలగ్చాంచిన విదేశీ వసత రదాహయజాకుాండ్ాంలో అతని పకస బటాలతో సహా 

ఆహుతి అయప్ోయాయ. సుబాారావ  ఉపయోగ్చాంచిన 'కూడ్ా'లో కుాండ్లీకరణాం వానికి. 

హరచనారాయణ గూరచి తోట ి విదాయరుధ లకరట వాంటి అభిప్ాియాం వ ాందో రామనాధాం 

ఎరుగును. అతనికీ లేదని కాదు. అయనా దానిని ప్ెైకి ఒప ేకోనూ లేడ్డ. మితుిని 

మాటను సమరచథాంచనూ లేకపో్యాడ్డ. 

"అదేాం మాటరా......" 

కాని సుబాారావ  అతని సరుద బాట ను లక్ష్యాం చయేలేదు. ప్ెైగ్ా ఆ సరుద బాట  

చేయబో వడ్ాం చూస్ర కోపాం వచిిాంది. 

రామనాధాం నవేీస్ేడ్డ. 
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సుబాారావ  పటాలేకపో్యేడ్డ. 

"మీ ఇదదరూ ఒకసటే. కుళ్ళోబుదుధ లు. పకసవాడ్ెవీడ్నేా మీకు ప్ో టీ అవ తాడ్ని 

ఏడ్డసాత రు." 

అతని ఆరోపణ వినాాక రామనాధాం మరచ నవీలేకప్ో యడే్డ. కాని, సుబాారావ  

అతని సమాధానాలు వనేినీ అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"హరచనారాయణకు నీకనా ఓప్రకా, శదెాధ  ఎకుసవ. ఎరుగుదువా?" 

రామనాధాం సాయాంకాలాం ఫ ట బాల  గ్్ెాండ లో తపే దొరకడ్డ. హరచనారాయణ 

కాలేజీ వేళ్లోి  కాలేజీలో, ఇతర సమయాలోి  హాసాలులోని తన గదిలో, ప సతకాల మధయ 

తపే మరరకసడ్ా ఉాండ్డ్డ. 

కాలేజీలో వాళ్ళోదదరూ పిథమసాథ నాం కోసాం ఇాంచుమిాంచు సరచసమాన సాథ యలో 

ప్ో టీపడ్డతునాారు. అతనికి రామనాధాం నోట ్తో పనిలేదు. కాని అడ్ గే్డ్డ. 

తీసుకునాాడ్డ. 

మరొకరు వాటి సాయాంతో తనకు ప్ో టీ అవ తారనీ, ఆ పిమాదాం లేకుాండ్ా 

చేసుకొనేాందుకే ముాందు పటేాస్ేడ్ాంటాడ్డ సుబాారావ . 

అతడ్డ చపె్ేేక ఆ అనుమానాం రామనాధానికీ కలగ్చాంది. మొదటన ేకలగనాందుకు 

స్రగూగ  కలగ్చాంది. కానీ ఆ మాటను వొప ేకోలేకప్ో యాడ్డ. 

"ముాందు నువేీ అడ్కసప్ో యావూ" అనాది రామనాధాం ఆతు సమరథన. 

ఆ వాదాం ఒక కొలకిస రాకపూరీమే హాసాలు గాంట మోోగ్చాంది. 

"రా. టిప్రన్  తీసుకొనిప్ో దువ గ్ాని" 

కాని రామనాధాం వచిినపని కాలేదు. 

"మా తముుడ్డ కోసాం చూసుత నాా, నువెీళ్ళో" అనాాడ్డ. 
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"స్ెటిా  బలజరనాంటాడ్డ. మళ్ళో ఇదదరూ అనాయాయ, తముయాయ అనుకుాంటారు. ఈ 

బాంధుతీాం ఎకసడ్ దిరా బాబూ?" అని సుబాారావ  నిలదీశాడ్డ. 

రామనాధాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. 

అతడ్డ తముుడ్న ేవెాంకటరమణ భినా కులాంవాడ్డ. కాని, సుబాారావ  అనాట ి  

ఒకరచనొకరు అనాయాయ, తముుడ్ూ అని ప్రలుచుకుాంటారు. అనాదముుల మధయ వ ాండ్ే 

అప్ాయయతేగ్ాని వాళ్ళోదదరచ మధాయ మళ్ళో సనిాహితతీాం కనబడ్దు. ఆ విచితిమ ైన 

బాాంధవయాం అాందరచకీ ఆశిరయమే. వళే్ాకోళ్ాం చసేుత ాంటారు. కానీ, ఇదదరూ పటిాాంచుకోరు. 

"భినా కులాల మధయ బాంధుతాీలుాండ్వా? ఉాండ్కూడ్దా?" 

సుబాారావ  వాదిాంచగల సహనాం చూపలేకపో్యేడ్డ. 

"ఎాందుకుాండ్వ ? ఇదిగ్ో పితయక్ష్ాంగ్ా మీరునాారుగ్ా!" 

"మరచ......" 

"మరీ లేదు గ్చరీ లేదు. లేవోయ ప లియాయ!" 

"మళ్ళో మేాం చేరోదారచ అయత ేకషాాం." 

సుబాారావ  అతని మాటలు వినిప్రాంచుకోలేదు. రరకస పట ా కునాాడ్డ. 

"చెరోదార ీ లేదు. మరోదారీ లేదు. కబురుి  చపెేక నడ్డ. కనిప్రాంచని మనిషరని 

పట ా కోడ్ానికి డ్ెైనిాంగ్  హాల  కనా మాంచి చోటేమిటి?" 

ఆ మాట నిజమే అనిప్రాంచిాంది. "సరే, నడ్డ....." అనాాడ్డ రామనాధాం చయే 

విడ్ ప్రాంచుకుాంటస. 

"మళ్ళో ఎనాాళ్ోకో...." అాంట నా సుబాారావ  పికసన ే ఆడ్డగే్సూత  రామనాధాం 

వేళ్ాకోళ్ాం చసే్ేడ్డ. 

"ఏాం దేశాం వదలపో్ తునాావా?" 

"మీ కాాంగ్రెసువాళ్ళో మములా ప్ మునసేాత రేమిటి?" 
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"యుగ్ాాంతర పతిిక ఖ్రదీు కథ వినాావా?" 

ర్లట  కమిషన్  రచప్ో రుా  ధరుమాయని దేశాంలో మూలమూలలకాంటా సాీతాంత్ర 

యోధుల పయితాాల కథలుతెలస్రవచాియ. వానిలో ఇదొకటి. 

బెాంగ్ాల లో టటరెరచసుా లు రహసయాంగ్ా "యుగ్ాాంతర" అాంటస పతిిక తచెాిరట. ఒక 

తెలివాని తల, లేదా రరాండ్డనలివాళ్ో తలలు దాని ఖ్రీదుగ్ా ప్ెనై ముదిాించారట. 

సుబాారావ  తిరగబడ్  చూశాడ్డ. 

"ఆహా!" 

"ఏాం?" 

"మీ గ్ాాంధీగ్ారు....." 

వేళ్ాకోళ్ానికరైనా తన 'కథ' ఎాంత అరథరహితమో గెహిాంచి రామనాధాం స్రగుగ  పడ్ాు డ్డ. 

హాలులో అడ్డగుప్టెేా  సరచకి వెాంకటరమణ ఎకసడ్ నుాంచ  ోపరుగ్రతుత కుాంటస వచేిడ్డ. 

సుబాారావ  తనమీదినుాంచి ప్దెద  భారాం దిగ్చపో్ యనట ి  "అముయయ" అనాాడ్డ. 

"ఇడ్ గ్ోరా బాబూ మీ తముుడ్డ. ఏమ పై్ో యాడ్ోనని మహకాంగ్ారు పడ్ాు వ ." 

"మీ కోసమే రావాలనుకొాంట నాా....." అనాాడ్డ వెాంకటరమణ. 

"ఎకసడ్ కరళ్ళోవ ? ఓ అరగాంటనుాంచి నీ గది ముాందే కాచుకొని వ నాాడ్డ." 

ఎకసడ్ కరళ్ళోాంద ీవెాంకటరమణ చెపేడ్ానికి స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. టపి్రన్  పళ్్ోాం అాందుకోవడ్ాం 

ఆలసయాం కాకుాండ్ేాందుకు అతడ్డహాలుముాందునా చెట ా  కెిాందన ే ప సతకాం తెరచుకొని 

బెైఠాయాంచేడ్డ. 

"మధాయహాాం పడ్వకరడ్డతునాారా?" 

"ముాందు రాంగనాధాం మాషాా రచా చూడ్ాల తరువాత....." 

వెాంకటరమణ ఆశిరయమూ, అసాంతృప్వత  పికటిాంచడే్డ. 

"ఇాంకా వెళ్ోలేదూ?" 
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రాంగనాధాం లెకిరరు తన దాీరా కబురు చేశారు. అప ేడ్ ే రరాండ్డ రోజులయాంది. 

ఇాంతవరకూ వళె్ోలేదాంటే ఏమనుకుాంటారు? తానుచపెేలేదనీ, నిరిక్ష్యాం చేశాడ్నీ 

అనుకుాంటారేమోనని అతని భయాం. 

రాంగనాధరావ  లెకిరరు. రామనాధాం తెలవిగల విదాయరచథ యని ఆయనకరాంతో 

అభిమానాం. సతాయగెహ పతిిజా చేశాడ్నీ, కాలేజీవదిలప్ెడ్డతునాాడ్నీ వినాాక ఓ మారు 

వచిి కలుసుకోమని కబురు చేశాడ్డ. 

కాని ఆయనకు తనమీద వ నా అభిమానమే ఆయన ప్రలవగ్ాన ే వెళ్ోడ్ానికి 

సాందేహిాంచేలాగ చసే్రాంది. 

రాంగనాధరావ  ఆక్్ ఫరుు లో చదవిి వచిినవాడ్డ. వేష భాషలలో, ఇాంట ిఆచారాలలో 

కూడ్ా శుదధ  ఆాంగిే్యుడ్లేి  వ ాంటాడ్డ.ఆయన తన సహాయ నిరాకరణ పితిజాను 

అభినాందిాంచలేడ్ని రామనాధాం అవిశాీసాం. కనకనే వళె్ోలేదు. వెళ్ళో 

ఆయననునొప్రేాంచడ్ాం అతనికి మనససరచాంచలేదు. ఆఖ్రు నిముషాంలో ఓ మారు 

కనిప్రాంచి ప్ో దామనుకునాాడ్డ. 

తముుడ్  పిశాలోని ఆదురాద  గమనిాంచి ఆ ప్రలుప  రమణ ప్ోి తా్హాం మీద 

జరగలేదు గదా అనిప్రాంచిాంది. అతడ్ కి తాను గ్ాాంధీగ్ారుచెప్రేనా సర ే చదువ  మానడ్ాం 

ఇషాాం లేదు. 

"పనుల త ాందరలో రాలేకప్ో యానని చపె్ాత లే." 

తముుడ్ కి మాటరాకుాండ్ా చేసాత ననాాంతవరకే రామనాధాం పయితాాం. రమణ ఆ 

అరథాం గెహిాంచి స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"అద ికాదు." 

"ప్ెదద  పనేాం వ ాండ్  వ ాండ్దులే. కాలేజీ చదువ  కటిాప్టెేాసుత నాావేమిటని 

అడ్డగుతారు. అాంతే." 
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ఆ నిరిక్ష్యాం వెాంకటరమణకు ఇషాాం లేదు. 

"ఎాందుకనాా కానీాండ్ ." 

"వెడ్డతునాా కదుటోయ్ ." 

రామనాధాం ఎాంతో ఆప్ాయయాంగ్ా అతని చయే పట ా కొని దగగరకు లాకుసనాాడ్డ. 

"రా. టిఫరన్  తీసుకొనాావా?" 

రెండు 

రాంగనాధరావ  చూప్రన ఆదరానికి రామనాధాం ఆశిరయమూ, స్రగూగ  పడ్ాు డ్డ. ఆ 

సాీగతాం అపతిాయశితాం. లెకిరరుి తమకభిమానులెైన విదాయరుధ ల దగగర కూడ్ా కనబరచ ే

దూరప తనాం లవలేశాంకూడ్ా అాందులో కనపడ్లేదు. విదాయధికులూ, 

వయసు్లోప్ెదదవాళ్ళో తమకాంటట చినావాళ్ోయాందు కనబరచ ేప్దెదరచకాం అకసడ్ లేదు. 

రాంగనాధరావ  అతడ్డ వచిిన వారత వినగ్ానే చదువ తునా ప సతకాం పికసకు 

నెటేాడ్డ. ఎదురుగ్ా వ నా కురీి చూప్డే్డ. యోగక్షేమాలు తలెుసుకొాంటసన ేటేబ్లలుమీద ి

'కాలాంగ్ బెల ' ఒతేతడ్డ. వెాంటన ే పతియక్ష్మ నై బాంటోి తుకు రరాండ్డ టలీుప రమాయాంచేడ్డ. 

వాడ్డ వడె్డతుాంట ేవనెకసి ప్రలచడే్డ. 

"మేడ్మ్  ఏాం చేసుత నాారు?" 

వాడ్డ చూడ్లేదు. నస్రగే్డ్డ. 

"రామనాధాంగ్ారు వచేిరని చెప ే." 

ఇాంటి వదద  తన గురచాంచి చెప్ేేరనామాట. తాను సతాయగెహ పితిజా తీసుకొని, కాలేజీ 

చదువ  కటిాప్టెేాస్రనాందుకు ఆయన అాంత ఆదరాభిమానాలు చూప తునాారనుకోడ్ానికి 

సముతి చికసడ్ాం లేదు. కాని, మరో కారణాం కనబడ్దు. కాలేజీలో చరేచన ఈ నాలుగే్ళ్ో 

కాలాంలో ఆయనను తానెప ేడ్ూ ఇాంట ి వదద  కలుసుకోలేదు. ఆయన ప్రలవలేదు. 

అనాహూతాంగ్ా ఎవరనాా వడె్ తే ఆయన చాలా చిరాకు పడ్తారని వినాాడ్డ. చిరాకుపడ్ాు  
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వెాంటబడ్  హరచనారాయణ గటిాగ్ా చివాట ి  తినాాడ్ని ఎరుగును. అాందుచేత రామనాధాం 

ఎప ేడ్ూ దూరదూరాంగ్ానే ఉనాాడ్డ. ఆయన తన అభిమానానిా కూడ్ా ఓ చిరునవ ీ 

'బాగుాంది చదువ !' లాాంటి ఏకపద వాకాయలతోనే పిదరచశాంచవేాడ్డ. 

అట వాంట ి అలభుయడ్నుకొనా రాంగనాధరావ  నోట అనిా మాటలు, అాంత 

సనిాహితతీాం చూసుత ాంటే రామనాధానికి ఎాంతో ఆశిరయాం కలగ్చాంది. ఆ ఆశిరయాంలో 

ఆచారాయణి రాక నాతడ్డ గమనిాంచనే లేదు. "న ే చెప్రే న రామనాధాం ఇతడ్"ేనని 

రాంగనాధరావ  పరచచయాం చేసుత నాప ేడ్ ే అతడ్ామ  రాకను గమనిాంచేడ్డ. వెాంటన ే లేచి 

నిలబడ్ాు డ్డ. 

"నమసాసరాం." 

టీ తాి గుతూ చెపూత నా కబురిలో కనిప్రాంచిన రాంగనాధరావ  కేవలాం కొతత  వయకిత. 

ఒకస అరగాంటలో తాను ఇాంగిాండ్డలో చదువ కొాంట నా రోజుల నాట ి కథలు, 

చూస్రన వయకుత ల పరచచయాలూ వినిప్రాంచాడ్డ. మదన్ లాల  ధీాంగ్ాె తెలిదొరని 

కాలివేస్రనప ేడ్డ తాను ఆ సభలో వ నాాడ్డ. ప్దెద  వీరాధవిీరులమని డ్బాా 

కొట ా కొనేవాళ్ళో ఆ రోజున ఎలకలాి  బలిలూ, కురీిల మాట న దాగ్చన దృశాయలు వరచణసూత ాంట ే

ఆయన కళ్ళో ఒకససారచ మిలమిలలాడ్ేయ. హఠాతుత గ్ా పిశిాాంచేడ్డ. 

"బాగ్ా ఆలోచిాంచుకొన ేదిగ్చ వ ాంటావ లే." 

ధీాంగ్ాె లూ, సవరాసరూి  చూప్రన తాయగ్ాలూ, సాహసాలతో సమానమ ైన తాయగాం, 

సాహసాం చూప తునాావ . అన ే అభినాందన ఆ మాటలోి వినబడ్  రామనాధాం 

వ లకిసపడ్ాు డ్డ. 

"ఆలోచిాంచనిదే ఏ పనీ చయెయకూడ్దు. ఓమారు తలప్ెటేాక దాని అాంతేదో 

చూడ్ాల్ాందే గ్ాని మధయలో వనెకిస తిరగరాదని" ఆయనఎప ేడ్ూ చెపూత ాంటారు. అద ే

ఇప ేడ్డ కొతత  రూపాంలో వినిప్రాంచిాంది. 
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"అాందులో ఎతుత కొనాది అలాి టప్ాే వయవహారాం కాదు. దేశ సాీతాంత్రాం 

తెసాత నాంట నాావ . ఇాందులో శరీరానికి క్షేమాం లేదు.ఆసుత లు వగ్రైరా మనలా కాప్ాడ్వ . 

అభిమానిాంచ ేవాళ్ళో కూడ్ా ఒకొసకస దశలో కనబడ్రు" అనాాడ్డ. 

రాంగనాధరావ  చకసగ్ా సాంభాషణలోకి దిాంచేడ్డ. ఆయన భారయ కలస్రాంది. 

రామనాధాం చేరేడ్డ. కథోపకథనాంలో నాలుగు రోజుల కెితాంజరచగ్చన బహిరాంగ సభలోని 

ఘటనలు, తరాీత నాలుగు రోజులోి  తన అనుభవాలూ రామనాధాం చపె్ేే డ్డ. 

సతాయగెహ పితిజా తీసుకొనాప ేడ్డ తోడ్ వాళ్ోాంతా చపేట ి  కొటేారు హుషారు 

చేశేరు. వాళ్ళో మళ్ళో రాతిి తన గదికవిేలిు మొగ్ాలు వసేుకువచిి చదువ  

మానేసుత నాాందుకు అాంత బాధా పడ్ాు రు. పితిజా నుాంచి బయటపడ్ేాందుకు అనిా 

మారాగ లూచూప్రాంచేరు. ఆ మాటలు జాా పకాం వచిి కితకితలు ప్టెిానటియ రామనాధాం 

నవేీడ్డ. 

రాంగనాధరావ  భారయ వారచ బలహీనతను ఈసడ్ ాంచిాంది. 

కాని, ఆయన గాంభీరాంగ్ా తలతిప్ేేడ్డ. 

"అద ిబలహీనతా? ఉహు! ప్ేిమ, గ్్రవాం, అభిమానాం యొకస మారు రూపాం అది." 

ఆచారాయణి ఆశిరయాం కనబరచిాంది. 

"దొడ్ు  ప్ేిమే." 

"ఔను. కాని చాలా పమిాదకరమ ైన రూపాంలో ఉనా ప్ేిమ అది. దానికి తల ఒగ్ేగవా 

ఇాంక ఆ ప్ేిమ మిగలదు. అసహయాంరేగుతుాంది. తోిస్రప చిినా ఒక విధమ ైన ఈసడ్ ాంప్ ేనీకు 

లభిాంచేది. ప్ేిమ కనిప్రాంచదు." 

రాంగనాధరావ  లేచాడ్డ. 

"నినుా ఎరుగుదునని చెప ేకోడ్ానికి స్రగుగ పడ్వలస్రన అవసరాం రాదని నాకు 

తెలుసు" అనాాడ్డ. 
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రామనాధాం ఆయన చాప్రన చేతిని అాందుకొనాాడ్డ. 

"తమ ఆశీరీచనబలాం." 

రాంగనాధరావ  ఆ మాట వినాటేి  లేదు. 

"ప్ేిమాభిమానాలలాగే్ దేశభకిత బహు రూపాం. అద ి పికటిాంచే పదదతులు కూడ్ా 

బహురూప్ాలే. వాటిని అరధాం చసేుకోవడ్ాంలోనే దేశాం ఏకముఖ్ాం అవ తుాంది" అనాాడ్డ. 

మూడు 

పనులనీా పూరచతచేసుకొని రేవ లోకి వచేిసరచకి మొదట ి పడ్వను నీళ్ోలోకి 

దిగతోసుత నాారు. అతడ్ ని చూడ్గ్ాన ేగుమాసాత  ఎదురువచేిడ్డ. 

"పాంతులుగ్ారూ! రరాండ్ో  నెాంబరు గద ిఖ్ాళ్ళగ్ాన ేవ ాంది. వెళ్ోాండ్ ." కదలప్ో తునా 

పడ్వలో ఎకసడ్ానికి ఏమాంత త ాందరలే అని రామనాధాంసాగ్ారచాంచబో యేడ్డ. 

"రరాండ్ోదాని కరడ్తాలేాండ్ ." 

"ఇాంకా రావలస్రనవాళ్్ోవరనాా వ నాారా?" 

సమాధానానికరదురు చూడ్కుాండ్ాన ే గుమాసాత  సరాంగును కేకేస్డే్డ. అతడ్డ 

వినిప్రాంచుకోకప్ో తే కళ్ాస్వల మీద కేకలేస్ేడ్డ. 

"వెాంకనాా! చేరచి పట ా కోమాంటే ఒకసళ్ళో వినిప్రాంచుకోరేాం." 

అాంత శమెపడ్  పడ్వ నాప్రసూత ాంట ే రామనాధాం తరువాతి పడ్వకరడ్తానులే 

అనలేకపో్యడే్డ. 

కదలన పడ్వను ఆప్రాంచినాందుకు గుమాసాత మీద విసుకుసాంటస వెాంకనా గ్రడ్వసే్ర 

అదిమిప్ెటేాడ్డ. 

"దెబా కాయ" 

నిలబడ్ వ నా పడ్వలా గుదుద కోకుాండ్ా ఇదదరు కాచుకొాంటసాంట ేమరో ఇదదరు తాడ్డ 

విస్రరచ చేరచిపట ా కొనాారు. 
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తాను పడ్వలో ఎకసడ్ానికి ఇాంతమాందికి శమె కలగ్చాంచేనా యని నొచుికుాంటస 

రామనాధాం పడ్ చెకసమీద కాలు ప్ెటేాడ్డ. 

"సామానులు వాళ్ళో అాందుకుాంటారులెాండ్ . మీరు లోపలకి వెళ్ళోపో్ ాండ్ "--వెాంకనా 

కాంఠాంలో విసుగు, త ాందర వినిప్రసుత నాా రామనాధాం ఏమీఅనలేక ప్ో యేడ్డ. చట కుసన 

గది గుముాంలో కూరుినాాడ్డ. 

వెాంకనా గ్రడ్ మారుసూత  మొదట ి గదిముాందు త ాంగ్చ చూసుత నా స్వత రలను 

హెచిరచాంచేడ్డ. 

"ఏమాండ్ోయ్  మొదట ి గదిలోవారు! తల బయటప్టాెకాండ్ . ఏ గ్రడ్నాా 

తగులుతుాంది. 

ఆ హెచిరచక విని రామనాధాం తిరగబడ్  చూశాడ్డ. వెాంకనా మాటలా లక్ష్యాం 

చేయకుాండ్ా వారచాంకా బయటకు చూసూత న ే వ నాారు. ఇాంతశమెపడ్  పడ్వను చేరచి 

పట ా కొనాదెవరచ కోసమా అని వారచ ఆసకిత. ఓ ఇరవయయేళ్ో సాధారణ యువకుడ్డ ఇచేి 

ఆరణాలకేవ  కోసాం గుమాసాత  అాంత హడ్ావ డ్  చేశాడ్ని వారు నములేకపో్యేరు. కాని, 

నముక తపేలేదు. అతడ్డ తపే మరరవీరూ పడ్వఎకసలేదు. అతడ్డ ఎకసగ్ాన ే

తోస్ేశారు. 

కళ్ాస్వ తెచిిన సామానుి  సరుద కుాంటసాండ్గ్ానే రేవ  గుమాసాత  వచేిడ్డ. గద ి

సుఖ్ాంగ్ా వ నాదో , లేదో  యోగక్షేమాలు తెలుసుకొనాాడ్డ.బలి చెకసల కూరుే 

ఎగుడ్డదిగుడ్డ లేకుాండ్ా ఎలాి  సరచదత ేసుఖ్ాంగ్ా వ ాంట ాందో  సూచనలచేి డ్డ. వెనక నుాంచి 

త ాందరప్డె్డతునాసరాంగుకురామనాధాం మాంచి చెడ్ులు కనుకుసాంటసాండ్వలస్రన 

అవసరానిా హెచిరచాంచడే్డ. 

"పాంతులుగ్ారరవరో తెలుసా? గ్ాాంధీగ్ారచ మనిషర. ప ల. మొనా సభలో ఏాం 

మాటాి డ్ేశారు! ఎాంత బాగుాంది. ఓహ్ !" 
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రామనాధాం ఉతు్కతను ఆప కోలేకపో్యాడ్డ. 

"మీరు సభకు వచేిరా?" 

రామనాధాం అమాయకతాీనికి నొచుికుాంట నాట ి  గుమాసాత  ప్డె్నవ ీ నవేీడ్డ. 

"అదేమిటాండ్ోయ్ , అలాి  అనాారు? ఏదో బితకడ్ానికి ఈ పడ్వల దగ్చగర గుమాసాత  

పని చసేుత నాాగ్ాని ఎప ేడ్డ,ఏ నాయకులు వచేి రనాా హాజరు కావలస్రాందేననుకోాండ్ ." 

ఈలోప న పడ్వ హాలులో డ్బుాలు వసూలు చేసుకువచిి సరాంగు ఫలతాలు 

చెప్ేేడ్డ. 

"ముాందుగదిలో వారు చిరతపూడ్  నాయుడ్డగ్ారచ తాలూకు. బాబుగ్ారు...." 

గుమాసాత  ధారాళ్ాంగ్ా కేవ  చెప్ేేస్ేడ్డ. 

"పాంతులుగ్ారచ దగగర అరధరూప్ాయకనా ఎకుసవ తీసుకోకు. వారు చాలా 

గ్ొపేవారు. ఈవళే్ వారు వచేిరాంట ేమనమూ, మన పడ్వాతరచాంచామనామాట." 

ఆ అభిమానాం, భకీత నిలవబెట ా కొనేాందుకు మోసప్ో తునాామనుకొాంటసన ే

అరధరూప్ాయ చేతిలో ప్టెేాడ్డ రామనాధాం. సాధారణాంగ్ా గదికి కేవ ప్ావలా, లేక ఆరణాలు. 

"వసాత నాండ్ . తమకేాం కావలస్రనా చెపేాండ్ " అాంటసన ేదగగరగ్ా నిలచివ నా పడ్వ 

మీదికి గ్రాంతి క్ష్ణాంలో అదృశయాం అయప్ోయాడ్డగుమాసాత . 

నాలుగు 

ఎదురుగ్ాల వీసోత ాంది. చేప పరుగున ప్ో వలస్రన పడ్వ గ్రడ్ప్ో ట న ప్వత నడ్క 

నడ్డసూత ాంది. తమ పనుల కడ్ుాంగ్ా వ ాంటారనిపయిాణీకులాందరచనీ కెిాందకు పాంప్ేస్ేరు. పడ్  

చెకస మీద ప్ డ్వ నా వెనక ముాందులకు నడ్డసూత  గ్రడ్ వేసూత నే కళ్ాస్వలు ఎవీరచనీతల 

కూడ్ా బయటకు ప్ెటానివీడ్ాం లేదు. 
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రామనాధాం గదిలోనే కూరుిాండ్ ప్ో యాడ్డ. బయటకు తల ప్ెటిా  నదీ దృశాయలా 

కూడ్ా ఏకాగెాంగ్ా చూడ్డ్ానికి లేదు. నిముషానికో రరాండ్డమారుి  ఓ అరడ్జను కాళ్ళో ఆ 

దృశాయలా మూస్ేసూత ాంట ేఅట  చూడ్ాు నికి కూడ్ా విసుగు ప టిాాంది. ఏమీ తోచడ్ాం లేదు. 

ఇట వాంటి అవసరానికుపయోగ్చసుత ాందని ఓ ప్కే ప్ెటటాలో వేసుకొచేిడ్డ. హాలులో 

వ నా వాళి్ాంతా అలగ్ాజనాం. వాళ్ో మధయకువళె్ోడ్ానికి మనససరచాంచలేదు. పకస గదిలోని 

వాళ్ళో ఆడ్వాళ్ోయపో్యేరు. 

పకస పరచచడే్డ. కొదిదస్పే  'ప్ేషనెు్' పరచచేడ్డ. బాగుాండ్లేదు. ఇాంకా గ్రడ్తోప  

మీదనే పడ్వ సాగుతూాంది. ఓమారు తల బయటకుప్టెిా  అటస ఇటస చూస్ేడ్డ. కళ్ాస్వ 

హెచిరచాంచడ్ాంతో తల వనెకిస తీసుకొనాాడ్డ. 

ఈమారు ఏమీ తోచక పికస వసే్ేడ్డ. పికస గదిలోాంచి మాటలు వినిప్రసుత నాాయ. 

కళ్ళో మూసుకుని విాంట నాాడ్డ. 

"సరచగ్ాగ  వారాం అయాంది. ఆయన ఏాం చసేుత నాారో, మాంగము కనుకుసాంటసాందో 

లేదో , ఏాం తిాంట నాారో, ఏాం బాధపడ్డతునాారోఏమిటో....." 

అద ివయసు్ మళ్ళోన ఆమ  కాంఠాం. 

రరాండ్ో  గ్ొాంతు వినిప్రాంచలేదు. మూగదేమో అనుకొనాాడ్డ రామనాధాం. ఆ 

ఆలోచనకు నవ ీ వచిిాంది. ఎకుసవగ్ా మాటాి డ్ే సీభావాంకాకప్ో వచుి. లేదా, ఏదో 

ఆలోచిసూత ాండ్  వ ాంట ాంది. ఏమాలోచిసూత ాంది? మగణిణ  గురచాంచా? బహుశా తలి ఆమ ను ఏ 

కానుేకోతీసుకువెడ్డతూాందేమో? త లకానుే అయ వ ాంట ాంది. బహుశా భయాంగ్ా వ ాండ్  

వ ాంట ాంది. అాంత భయపడ్డతునాామ ను హాస్రేటలు సౌకరయాం వ నారాజమాండ్ ి నుాండ్  

పనికట ా కుని చిరతపూడ్  తీసుకరళ్ోడ్మ ాందుకో? అకసడ్ ఓ వెదైుయడ్ా, ఓ సౌకరయమా? ఏ 

మాతిాం కషాాం వచిినాపో్ త ేఅమలాప రాం పో్ వాల. వెళ్ోడ్ానికి దారా, తెనాా? మటిారోడ్ూి , 

కాలవగటసి  రరాండ్ెడి్బళ్ో పయిాణాంలో ప్ాిణాంవస్రవాడ్ పో్ తుాంది. 
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మొదటి కానుేకేనా ప టిాాంటవిాళ్ళో తీసుకరళ్ోలేకప్ో యారాంటారని బలవాంత 

ప్ెటిా ాంద ికాబో లు..... 

--బొ బారిాంక వదద పడ్వ గట ా కిపడ్డతూవ నా హడ్ావిడ్ లో అతని ఆలోచనలు 

తెగ్చప్ో యాయ. బయటకు వచేిడ్డ. అప ేడ్ే పడ్వతిరుగుతోాంద.ి చాలామాంది ఆడ్వాళ్ళో, 

మగవాళ్ళో గట ా కరకేసశారు. రామనాధాం కూడ్ా గట ా కి గాంతేశాడ్డ. పడ్వ లాకులు దాటి 

కాలువదిగువ చేరేవరకు వారాంతా కాలకృతాయలు తీరుికొని అాందుకొాంటారు. 

రామనాధాం అటస ఇటస తిరచగ్చ కాలక్షేపాం చేస్ర, ఇనిా అరటిపళ్ళో కొనుకొసని 

రేవ లోకి వచేిసరచకి పడ్వ సాగ్చపో్ తోాంది. అతనిలాగ్ేబయట మిగ్చలప్ో యనవాళ్ళోాంకా 

నలుగురరైదుగురునాారు. వారచలో ఒక పడ్డచు కూడ్ా వ ాంది. 

"వెలచేరు దాకా పడ్వ చేరదు. వెనకదాాంటోి  రాండ్ " అని ఒకరు సలహా ఇచేిరు. 

ఆమ  అాంగీ్కరచాంచలేదు. ఎలాగ? తలి పడ్వలో వ ాంది. సామాను? 

అప ేడ్రధమయాంది రామనాధానికి, తన ముాందుగదిలోని పయిాణీకురాళ్ళోదదరచలో 

తనకు వినిప్రాంచని కాంఠాం ఈమ ది. 

అనుతాపాం తెలప్ేడ్డ. 

"ఎాందుకు దిగ్ేరు?" 

"అరటపిళ్ళో తీసుకొాందామని, ఎకిసనదానిన ేమళ్ళో దిగ్ేను." 

ఆమ  మూగది కాదు, మాటలుతకుసవ మనిషవ కాదు. గరచిణ ీ గ్ాదు. ఆమ ను 

గురచాంచి తానూహిాంచుకొనా కలేనలనీా గురుత  వచిిఅతడ్డ నవ ీకొనాాడ్డ. మాటకూడ్ 

ఆడ్లేనాంత దురిలస్రథతిలో లేదు. మాంచి ఆరోగయాంతో మిసమిసలాడ్డతోాంది. ముఖ్ాంలో 

తెలవి, కళ్ోలోచురుకుదనాం, మూరచతలో ఆతువిశాీసాం పితిబ్లాంబ్లసూత నాాయ. ఆ 

ఇరవయయేళ్ో వయసు్ మిస్రమి కనుా తిప ేకోనివీడ్ాం లేదు. కానిఆమ  ముఖ్ాం వాంక 

తదేకాంగ్ా చూసుత నాాందుకు తనలో తాన ేస్రగుగ పడ్  తల తిప ేకొనాాడ్డ. 
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"వెలచేరు దాకా పడ్వ నిలపరు. ఏాం చదేాద ాం." 

ఒాంటరచగ్ా ఆమ ను వదలప్ెటిా  తనదారచ తాను చూసుకొనటేాందుకు మనసు 

ఒపేలేదు. 

"నిలబడ్  ఆలోచిాంచినకొదీద  ఆలసయమవ తుాంది. నడ్వాండ్ ." 

"మీరు నడ్వగలరా?" 

ఆమ  సమాధానాం ఇవీకుాండ్ా ముాందుకు అడ్డగువేస్రాంద.ి ఆమ  వనెకనూ, 

ముాందర మిగ్చలనవాళ్ళో బయలుదేరారు. 

ఒక అరమ ైలు వెళ్ళోసరచకి రామనాధాం ఆమ తో గట ా న మిగ్చలేడ్డ. మధయ మధయ చెట ి  

తెరచప్ర ఇచిిన ఒకట ి రరాండ్డ చోటి చపేపరుగున పో్ తూన ే పడ్వ ఒకస క్ష్ణాం గట ా  దరచగ్ా 

వచిి విడ్ ప్ో తూ వచిిాంది. ఆ వయవధిలోప న ే నడ్వమీదవ నా 

పడ్వమీదికిమిగ్చలనవాళ్ళో గాంతేస్ేరు. వాళ్ళో ఇచిిన సులువ లూ, ఉప్ాయాలూ అమలు 

జరచప్ర, ఆమ  ఎగరలేకప్ో యాంది. ఆమ తోప్ాట  రామనాధాం కూడ్ాగట ా న ేదిగబడ్ ప్ో యేడ్డ. 

పడ్వను ఆపమనా కేకలకు లక్ష్యాం చయెయకుాండ్ా సరాంగు కేక ప్టెేాడ్డ. 

"పాంతులుగ్ారూ! ఎదరే రేవ . కొాంచెాం వేగాంగ్ా అడ్డగ్రయయాండ్ ." 

ఆ రేవ  కనీసాం మ ైలు దూరాంలో వ ాందని రామనాధాం ఎరుగు. కనుక చీకట ి

పడ్డతోాంది. నీటవిాంచకాంటా తుములు ప్ెరచగ్చ జీబుమాంట నాాయ.నీటి కోతకి గట ా  

కయయలు పడ్  వ ాంది. ఏటి గటటాకసటాం మాంచిదనుకొనాాడ్డ. 

"మీ ప్ేరేమిట?ి" 

"సీరాజయాం" 

"సీరాజయాంగ్ారూ! మనాం ఏట ిగటటా కిసత ేమాంచిద.ి ముళ్ళో.... బురద....." 

నిరజనాంగ్ా ఉాండ్ే ఏటి గట ా న ఒాంటరచగ్ా, చీకటోి  తనతో రావడ్ానికి 

సాందేహిసుత ాందేమోనని అతని బెరుకు. కాని, ఆమ సాందేహిాంచలేదు. 
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"కానీాండ్ . పడ్వ మీదికి ఎగరలేకపో్యాను గ్ాని నడ్వలేకపో్ ను" అాంది. 
* * * * * 

వేళ్కు వచిి పడ్వ ఎకసనాందుకు తికస బాగ్ా వదిలాంచనేని మీసాల లోపలన ే

నవ ీకుాంటస సరాంగు పడ్వను రేవ కు చేరేిడ్డ. 

"తీరగ్ా ఎకసాండ్ ." 

తీరగ్ా ఎకసడ్ాం సాధయాం కాన ేలేదు. కాలవలో నీరు తకుసవగ్ా ఉాంది. పడ్వ గట ా కి 

చేరలేదు. విసుకుసాంటసన ే కళ్ాసు గట ా కిచెకస వసే్ేడ్డ. దానిమీద నడ్వడ్ాంలో కూడ్ా 

సీరాజయాం రామనాధాం చేయ ఆసరా తీసుకోవలస్ర వచిిాంద.ి అట  తరాీత 

అవసరాంలేకపో్యనా రామనాధాం చేయ వదలలేదు. ఆమ  గది ముాందుకాంటా దిగబెటేాడ్డ. 

కూతురు పడ్వ ఎకసలేకపో్యనాందుకు ఆదురాద పడ్డతునా తలి ఓ మూల 

కూతురును కోపేడ్డతూనే రామనాధానిా అభినాందిాంచిాంద.ి 

"ఏమి కషాాం కలగ్చాంద?ి కాసత  కాలు సాగ్చతనేే నలగ్చప్ో తామా?" అని సీరాజయాం తలిని 

వూరడ్ ాంచబో యాంది. 

"నాకేాం కషాాం కలగలేదాండ్ . ఆవిడ్ ేనడ్వగలుగుతూాంట ేననేు....." 

రామనాధాం వినయాం పకిటిాంచేడ్డ. 

"అట కులునాాయ, ప్ెరుగు తీసుకొనాాాం. ఇాంకేాం వదదాంటే వినడ్మూ, ప్ెటాడ్మూ 

ఉాందా? ఈ రాతిి తెలాి రదా, అరటిపళ్ళోలేకపో్ త?ే" 

"తలి సాధిాంప కు సీరాజయాం చిరునవ ీతో వూరుకుాందేగ్ాని, సమాధానాం 

ఇవీలేదు. తనకు సాయపడ్ నాందుకు రామనాధానికి అభినాందనలుతలెప్రాంది. 

"థాాంక్ాండ్ీ." 

ఆ ఇాంగిీ్షు పద పయిోగ్ానికి రామనాధాం ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. ఆ ఆశిరయాంలో 

సముచిత సమాధానాం ఇవీడ్ాం మరచచిప్ో యేడ్డ. 

"బాగుాందాండ్ోయ్ ! ఈ మాతాినికేనా?" 
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రామనాధాం ప్ెటటాలోాంచి రరాండ్డ కొవొీతుత లు తీస్ర ఒకటి వెలగ్చాంచేడ్డ. రరాండ్ోద ి

ముాందుగదిలో వాళ్ోకిచేి డ్డ. 

"మీరు గటిావారేనే." 

సీరాజయాం అాందుకుాంది. తలి సాందేహిసూత న ేఅడ్ గ్చాంది. 

"బాబూ! అట కులు ప్ెరుగులో వసే్ేను. తప ేలేదు. తీసుకోాండ్ ." 

ఆచారభాంగాం చసేుకోమాంటావా అని తప ే పడ్తాడ్ేమోనని భయపడ్డతూ ఆమ  

అతని ముఖ్ాం వాంక చూసోత ాంది. అతడ్డ సమాధానాం ఇవీకపూరీమే సీరాజయాం 

అాందుకుాంది. 

"ఆయన గ్ాాంధీగ్ారచ మనిషమోుయ్ !" 

ఏట ిగట ా న నడ్డసూత  కబురిలో తలెుసుకొనా సాంగతులు ఏకరువ  ప్ెటేాస్రాంది. 

అతడ్డ కాలేజీ మానివేస్ర ఇాంటిక ి వెళ్ళోప్ో తునాాడ్ని వినాప ేడ్డ తలి 

నములేకపో్యాంది. 

"పో్ వ,ే నీ మాటలూ, నువూీను" 

"నిజమేనాండ్ " అనాాడ్డ రామనాధాం. 

ఆమ  నీరవ రాలె ైఒకస నిముషాం కూరుిాండ్ ప్ో యాంది. 

"ఏాం పని చేశావ  నాయనా!" 

ఆ మాటలో అభిశాంసన లేదు. ఆకోె శాం. వటిా  అసహాయ ఆకోె శాం. 

ఏాం చపె్రత ేఅరధాం అవ తుాందో  రామనాధానికి తోచలేదు. 

తన బాంధువ లు తనను ఇాంగిాండ్డ పాంప్ర ఐ.స్ర.ఎస్ . చదివిాంచాలనుకుాంట నాారు. 

ప్ాస్ెై వసాత డ్డ; ఏ జిలాి కో కలెకారుగ్ావేసాత రు. అతడ్డ ప్ెదద  ఉదో యగ్చ అనిప్రాంచుకొాంటాడ్డ. 

హో దా, మరాయద అనీా ప్ెరుగుతాయ. ధనాం ఆరచజసాత డ్డ. కాని, అతనికవనీా ఎలాి  లభయాం 

అయాయయ అనుకోవాల? 
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"మీ అమాు, నానాా చసేుకొనా ప ణయాం అట వాంటిది" అాంద ిమాణికయము. 

"వాళ్ళో న ేప టాక పూరీమే చచిిపో్యేరు." 

ఒకస నిముషాం అాందరూ ఊరుకునాారు. 

"నువ ీ చేసుకోబో య ే ప్రలి ఎవరో బాంగ్ారు ప వ ీలు పూజ చసేూత ాండ్  

వ ాంట ాంది." 

"నాకు ప్ళె్ోయప్ోయాంది." 

"ఎవరో అదృషావాంతురాలు." 

"ఇప ేడ్డ కాదని తేలప్ో యాందిగ్ా, నేను చదువ  మానేశాను. ఇాంక ఇాంగిాండ్డ 

వెళ్ోడ్ాం లేదు. ఐ.స్ర.యస్ . లేదు. జిలాి కలెకారును కాను..." 

సీరాజయాం మాట అాందిాంచిాంది. 

"అాంట ేఆవిడ్ మామూలు ప వ ీలతో పూజ చసే్రాందనామాట." 

"మీ అముగ్ారచలాగే్ వాళ్ళో అనుకొనాారు. కాని....." 

తనుా ఎగతాళ్ళ చసేుత నాటినిప్రాంచి మాణికయము ఊరుకొాంది. 

"అాందుచతే నేను మొదట అనుకునాట ి  చదవిి, సాంప్ాదిస్ేత  కలగే్ లాభాలనీా ఎవరచ 

పూజకో ఫలతాం కాదు." 

"పో్ నీ మీరు చసేుకొనా పూజాఫలాంగ్ాన ేవ ాండ్దేనుకోరాదూ?" అాంద ిసీరాజయాం. 

"ఆ మాట నిజాం. అయతే ననేు చేస్ ేపూజ దేవ డ్ కి కాదు. తెలిదొరతనానికి." 

"దొరతనానికి చసే్ే పూజ దేవ డ్ కి చసే్రనట ి  కాదా? నావిషుణ : పృధవిీపతి:" అాంద ి

మాణికయము. 

ఆ శలి కభాగాం విని రామనాధాం విసుత పో్ యేడ్డ. 'ముసలదేమో అనుకొనాాను గ్ాని 

దేవాాంతకురాలే' అనుకొనాాడ్డ. ఒక నిముషాంవూరుకునాాడ్డ. 
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"జలయనాీలాబాగ్  దురాంతాల వాంటవిి చయేగల పభిుతాీనికి విషుణ  అాంశ 

వ నాదనే అనగలమా?" అనాాడ్డ. 

ఈమారు ఏమాంటావనాట ి  సీరాజయాం తలి ముఖ్ాంలోకి చూస్రాంది. 

తాము చదవిి కలకారుి గ్ావచిి డ్యయరులా, ఓడ్ీయరి సాథ నాం ప చుికుాంటారు. 

అమాయక పజిలా కాలేసాత రు. మనుషుయడ్ లోనిఅభిమానానిా చాంపడ్ానికి ప్ టాలప్ె ై

ప్ాకిసాత రు. ఆ విధాంగ్ా చేస్రన స్వేలకు ఫలతాంగ్ా లభిాంచేవ ేఆ హో దాలు, ఆ అధికారాలు, 

ఆసాంపదలూను. 

"అలాి ాంటి రకతప  కూడ్డ తినేకాంటే, నాలుగూళ్ళో ముషరా  యతెుత కు బితకడ్ాం 

ఇహానికీ, పరానికీ కూడ్ా మాంచిద ికదూ?" అనాాడ్డ. 

మాణికయము ఏమీ మాటాి డ్లేకపో్యాంది. అనీా విని ఒకస నిటసా రుే విడ్ చిాంది. 

"ఏాం లోకమో, ఏాం కాలమో, చదువ కొని వూళ్ళోలవలస్రన మగమహారాజులు మాకీ 

చదువ లే వదదాంట నాారు. గడ్ప దాటకుాండ్ా ఇలుి దిదుద కోవలస్రన ఆడ్ద ి మగ్ాళ్ోతో 

సమానాంగ్ా చదువ కుాంటాననడ్ాం...." 

"వటిా  ప్రదపకాలాం....." అాంటస సీరాజయాం తలి మాటలను ఎగతాళ్ళ చసే్రాంది. 

"ప్రదపకాలమో, కాదో , నీ బితుకు చపెేడ్ాం లేదూ?" 

సీరాజయాం చదువ కొాంద.ి ఆమ  చదువ కోవడ్ానిా అతతవారు సహిాంచలేకప్ో యారు. 

మానిప్రాంచాలనుకుాంటే ఆ రోజున ఆమ  ఒప ేకోలేదు. ఈవేళ్ మానేస్రనా వాళ్ళో 

తీసుకరళ్ోడ్ానికి ఒప ేకొనే స్రథతిలో లేరు. ఆరోజున కూతురు చదువ కోడ్ానేా సమరచథాంచినా, 

ఈ వళే్ కూతురుజీవితాం మోడ్యప్ోయాందని బాధపడ్డతూాంది తలి. 

కుట ాంబ జీవితాంలో ఏవో గ్ొడ్వలునాాయని గెహిాంచి రామనాధాం 

గముునయపో్యేడ్డ. త ాందరపడ్  ఇాంటిగుట ా  బయటివాళ్ోవదద తేలప్ో యానేఅని 
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మాణికయము సాంకటపడ్డతోాంది. అనవసర పసిాంగాం తెచిినాందుకు సీరాజయాం తలిమీద 

కొరకొరా చూసోత ాంది. 

ఈ అసాందరి స్రథతినుాంచి బయటపడ్సేూత  కళ్ాస్వ ఒకడ్డ వచేిడ్డ. 

"ఎడ్డు గ్ారు రముాంట నాారు." 

అకసడ్ నుాంచి లేచిప్ో వడ్ాం ఎలాి గ్ా అనుకుాంట నా రామనాధానికి ఆ ప్రలుప  

ఆకాశవాణిలా వినిప్రాంచిాంది. రముాంట నాదవెీరో కూడ్ాఆలోచిాంచకుాండ్ానే గముున 

కదిలేడ్డ. 

"ఇప ేడ్ ేవసాత నాండ్ ." 

అయిదు 

పడ్వ టాప మీద చాలా మాంది కూరుిని వ నాారు. వారచలో తన అవసరాం ఎవరచకి 

వచిిాందాయని అాంతవరకు వచాిక గ్ాని రామనాధానికితోచలేదు. అవసరాం ఉాంటే తన 

దగగరచకి రావాల గ్ాని. ఈ ప్రలప్రాంచ ే ప్ెదదరచకాం ఏమిటనిప్రాంచిాంది. ఎవరో ప్రలచేరనగ్ాన ే

ఏమిటోతలెుసుకోకుాండ్ా బయలుదేరచనాందుకు తనమీదనే కోపమూ, విసుగూ కలగే్య. 

కాని మరాయద తపేకుాండ్ానే అడ్ గే్డ్డ. 

"ఎవరాండ్ ీప్రలచేరట?" 

అాంతా ముఖ్ముఖ్ాలు చూసుకొాంట నాారు. మాటాి డ్ు ాం లేదు. దూరాం నుాంచి 

పలకరచాంప  వినిప్రాంచిాంద.ి 

"పాంతులూ ఇలాి రా." 

ఆ ఏకవచన పయిోగాం, కాంఠాంలో దరేాం, నిరిక్ష్యాం, అధికారాం వినిప్రసూత ాంట ే

రామనాధాం అది తననే అనుకోలేకపో్యడే్డ. 

"ఏాం మాటాి డ్రేాం?" 

"మేాం ప్రలవలేదు, ఎడ్డు గ్ారు!" 
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ఎడ్డు  అనాద ి హెడ  అనే ఇాంగిీ్షు మాటకు అపభిాంశమనామాట. అయత ే ఆ 

ప్రలుప  తనకేనా? అదాంతా పో్ లీసుఉదో యగప  హుముస్నామాట. రామనాధానికి కోపాం 

వచిిాంది. 

"ఎవరా ఎదుద ?" 

దూరాం నుాంచి నోటోి  చుటాతోనే కానిస్ేాబుల  దరేాం కనబరచచడే్డ. 

"ఏటిరా బాపనోడ్డ మా గీ్రగ్ా మాటాి డ్డతుాండ్ాడ్డ. డ్ొకసలరగ తనిాాంచుకొని 

బొ కసలోగ్ాని కూకుాండ్ాలనుాందేట?ి" 

రామనాధానికి ఆ మాటలు మహా అవమానకరాంగ్ా ఉనాాయ. కాని, ఏాం చయెాయలో 

అరథాం కాలేదు. ఇాంక తరాీత మాటతో తనుాకోవడ్మేమిగులుతుాంది. పో్ లీసులాంట ే

చినాపేటి నుాంచీ రకతమాాంసాలలో జీరచణాంచిపో్యన బెరుకు ఓ మూల. నాలుగు తనిాత ే

వీడ్ కికసడ్దికేసమిట?ి అనే పడ్డచుదనప  తీాండ్ాిం ఓ మూల. 

రామనాధాం ప్ో లీసు కూరుినా చోటికి చరచరా నడ్ చడే్డ. జేబులోాంచి అగ్చగప్ెటటా  తీస్ర 

ప లి వెలగ్చాంచడే్డ. ఆ వలెుతురులో పికసనేవ నా టోప్వమీద నెాంబరు చదివాడ్డ. 

"మూడ్డవాందల త ాంభయాయరు." 

"ఏయ్  టోప్వ ముట ా కునాావా జాగెతత !" 

రామనాధాం నిరియాంగ్ా దగగరచకి రావడ్ాం, టోప్వమీద నెాంబరు చదవడ్ాం చూసోత ాంట ే

ప్ో లీసుకు ధెైరయాం సనాగ్చలుి తోాంది. 

"ఏ స్ేాషను నీద?ి....." 

ప్ో లీసు హెడ్డు గ్ారాంటస నలుగురూ చేతులు నలుప తూాంట ేదరేాం చూపబో యన 

హెడ్డు కు ఆ ఏకవచన పయిోగాం చెవిమీద తేలు కుటిానట ి అనిప్రాంచిాంది. 

"మరాయదగ్ా మాటాి డ్డ." 
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రామనాధాం ఇాంక వెనక అడ్డగువేస్ ే ధోరణిలో లేడ్డ. అనవసరాంగ్ా 

అవమానిాంచినాందుకు ఓ మూల ఉకోె షాం. తన దూకుడ్డ చూస్ర, ప్ో లీసువానిమీద 

చూప తునా దాషవాకాం చూస్ర మ చుికొాంట నా జనాం. ఏమిటో ఈ గాందరగ్ోళ్ాం అని 

హాలులో వాళ్ళో, గదులలో వాళ్ళో బయటకువచేిరు. పడ్వ ఓ పికసకు 

వొరుగుతూాందని చుకాసని దగగర నుాంచి సరాంగు కేకలు వేసుత నాాడ్డ. కాని ఎవీరూ 

వినిప్రాంచుకోవడ్ాంలేదు. సరాంగు ఈ మారు రామనాధానేా  అడ్ గ్డే్డ. 

"పాంతులుగ్ారూ! తమరు మీ గదలిోకి వెళ్ళోప్ ాండ్ . ప్ో లీసాయన ఏదో ప్ రప్ాట న 

అనాాడ్డ గ్ాని....." 

"ప్ రప్ాటా! ఒళ్ళో కొవ ీ, గవరామ ాంట  మాది కదా అని తెగ నీలుగు" అని 

వినిప్రాంచిాంది. 

చూసుత నా జనాంలో ఎవరనాారో, ఎకసడ్నుాంచి వినిప్రాంచిాందో ఆ చీకటోి  ఎవరచకీ 

తెలయలేదు. కాని ఆ మాటా, దానికి నాలుగు మూలలనుాంచీ వచిిన ఆమోద ధీనులూ 

వినాాక హెడ్డు కు తన స్రథతి అరధమయాంది. తరాీత గవరామ ాంట  ఏాం చేసుత ాందో  గ్ాని, 

పిసుత తాంతనుా చాంప్ర కాలవలో ప్ారేస్రనా అదమేిటని అడ్ గే్వాడ్డ లేడ్ని అరథాం అయాంద.ి 

గ్ాాంభీరయాం సడ్లనా ఉదోయగప  బుకాయాంప తోబయటపడ్డ్ానికి పయితిాాంచేడ్డ. 

"సరాసరు మీద వయతిరేకాంగ్ా మాటాి డ్డతునాావ . నినుా పో్ లీసుస్ేాషనుకు 

తీసుకరడ్తా. రా ఇలాి  కూరోి." 

ఈ దబెాతో రామనాధాం భయపడ్తాడ్ని అతని వూహ. కాని జరచగ్చాంది వరేు. 

రామనాధాం ఆ మాట విాంటసన ేసరాంగును కేకేస్డే్డ. 

"సరాంగుగ్ారూ! ఆతేియప రాం ఎాంతదూరాం వ ాంది?" 

"ఆ ముసుగులోదేనాండ్,ీ ఏాం దిగుతారా?" 

రామనాధాం తన మాటకు బెదిరచప్ో యేడ్ని పో్ లీసువాడ్డ భిమపడ్ాు డ్డ. 
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"దిగడ్ానికి వీలేి దు, కూరోి." 

ప్ో లీసు కాంఠాంలో ఝమాయాంప  వినిప్రాంచిాంది. రామనాధాం అమాయక కాంఠాంతో 

హేళ్న చేస్ేడ్డ. 

"ఏాం, ననుా ప్ో లీసుస్ేాషనుకు తీసుకరళ్ోవూ? ప్ో నీలే నీకు పనుాంట ేననే ేవడె్తాను. 

నువ ీ పాంప్రాంచేవని చెప్ాత . నీ నాంబరు మూడ్డవాందల త ాంభయాయరుగ్ాని, ఎాందుకేనా 

మాంచిది నీ ప్ేరేమిట?ి" 

ప్ో లీసువాడ్డ ఆ అవహళే్నకు గుటకలు మిాంగుతూాంట ేఅాందరూ ఫకుసన నవేీరు. 

అవహేళ్న ధోరణలిో పడ్ాు క రామనాధాం తన విజయానిా పూరచత చేసుకొనకుాండ్ా 

వ ాండ్లేకపో్యాడ్డ. 

"సబ్లనస్ెేకారుగ్ారచ ప్ేరమేిట?ి స్రాంగుగ్ారా? జోస్ఫె గ్ారా? అబుద లాి  సాయబుగ్ారా?" 

ఆ ప్ేరినీా తానెరచగ్చన సబ్లనస్ెేకారివే కావడ్ాంతో ప్ో లీసువానికి నోట మాట రాలేదు. 

తాను ప్ రప్ాట న కాందిరీగల తుటటాలోచయేప్టెేాననిప్రాంచిాంది. ఈ వయకితకి ప్ో లీసు 

ఉదోయగులతో ఎలాి గయతేనేాం మాంచి పరచచయమే వ నాట ి ాంది. తన డ్బాయాంప  

యెదురుతిరచగ్చాందనిప్రాంచిాంది. 

సరాంగు పరచస్రథతుల సాీరసయాం గెహిాంచేడ్డ. 

"హెడ్డు గ్ారూ, దిగుతారా?" 

"హెడ్ూు  కాదు, గ్ొడ్ూు  కాదు. వటిా  మామూలు పో్ లీసు బాంటోి తు గ్ాడ్ాండ్ీ! 

డ్బాయాంచి ఓ ప్ావలా డ్బుాలు వడ్డకుసాంటే కలుి  ప్ాకఖ్రుి వెళ్ళోపో్ తుాందని 

చూస్ేడ్డ"... అనసే్ేడ్డ రామనాధాం. 

అపేటికప ేడ్ే ప్ో లీసు హడ్ావిడ్ గ్ా పడ్వ దిగ్చ గట ా  ఎకేససుత నాాడ్డ. 

"కలుి  ప్ాకలో మాతిాం డ్బ్లాసాత డ్నా, అకసడ్ా లొటటాలవీకుాంటే కుాండ్లు 

పగలకొడ్తాననే కూరుిాంటాడ్డ." 
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ప్ో లీసువాడ్డ గట ా  మీదికి దిగ్చపో్ యేడ్ని ధెైరయాం చికాసక ప్ేిక్ష్కులలో ఒకడ్డ 

వాయఖ్ాయనిాంచాడ్డ. 

ఆ ఘటన రామనాధానికి చాలా చిరాకు కలగ్చాంచిాంది. ప్ో లీసువాని 

బుకాయాంప నూ, దబాయాంప నూ అాంత సులభాంగ్ా ఎదురు తిపేగలగ్చనాందుకుసాంతోషాం 

కలగలేదు. మాటా, మరాయదా కూడ్ా యెరగని లాంచగ్ొాండ్డలు జనానిా దబాయాంచుకొని 

తినేసుత నాారన ేఆలోచన ఇాంత పతియక్ష్ాంగ్ాఅతనికరనాడ్ూ అనుభవాం కాలేదు. పిభుతీాంలో 

ఉనా ఇాంగిీ్షు వాళ్ళో ప్ెదద  ఎతుత న ప్ెదద  మొతాత లు తినేసూత ాంటే, వీళ్ళో చినామొతాత లు 

తినేసుత నాారు. పిభుతాీనికి వీళ్ళో కాపలా, వీళ్ోకి పిభుతీాం రక్ష్ణ. ఇదదరూ జనానిా 

నొకేసస్ర జలగలాి ప్వలేిసుత నాారు. ఇదదరచకీ టకిసటిాచేిస్ేతనే దేశానికీ, దేశాంలోని పజిలకీ 

సుఖ్ాం. 

అనేక ఆలోచనల ఆవేశాంతో ఉడ్ కిపో్ తూ రామనాధాం నిశశబదాంగ్ా వచిి తన గదిలో 

పడ్డకొనాాడ్డ. అప ేడ్ ే ముగ్చస్రన ఆ ఘటన మీదపికస గదిలో నడ్డసుత నా వాయఖ్యలు 

విాంటసనే లేచి కూరుినాాడ్డ. 

"మాముగ్ారూ!" 

"నాయనా!" 

రరాండ్డ గదుల మధయనునా చెకసల తలుప  తెరుచుకొాంది. 

"ఇాందాకా పూజాఫలాం, స్ేవా, అదృషాాం అనాారు. చూశారా--చదువ కొని 

పూజిాంచవలస్రాంద ిఈ లుచాాలని, వీళ్ో గురువ లాస్ేవిాంచుకోవాల. అదే మా అదృషాాం." 

ఒకస క్ష్ణాం నిశశబదాం. 

"చదువ కొని ఈ దురాురుగ లకీ, దుషుా లక ీ సహాయాం చయేడ్మే కాదా మా 

ఆశయాం. ఆ వ దో యగమే బితుకిస పరమారథాం అనుకొనాాాం.మా పూరుీలు చేస్రన 
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ప ణయకారాయలూ, మా భారయలు చసే్రన పూజలూ మా చతే ఈ లుచాాలకి చతేులు 

నలప్రాంచడ్ాం కోసమేనా......ఓరచదేవ డ్ా!" 

ఆకోె శాం, ఆతుగ్ాి ని, అభిశాంసనాంతో కాంఠాం నిాండ్  రామనాధాం పకసమీదిక ివొరచగే్డ్డ. 

ఆరు 

నీటిమీది నుాంచి వసుత నా చలినిగ్ాలకి వళ్ళో కటకటలాడ్ ప్ో తూాంటే రామనాధానికి 

తెలవి వచిిాంది. బలిలమీద జారచ ముడ్డచుకుపో్యనజిాంఖ్ానాను నడ్ ు  కెిాందికి 

లాకుసాంటసన ేముణగదసీుకొని శాలువా నెతితమీదకాంటా తీసుకొాంటస ఆలకిాంచేడ్డ. పడ్వ 

టాప  మీద దబా దిబామనుషుయలు అటస ఇటస నడ్డసుత నా చప ేడ్డ. బయట గట ా మీద 

కూడ్ా హడ్ావిడ్ గ్ానే వ ాంది. దగగరలోన ేకోళ్ళో అరుసుత నాాయ. 

"ఎకసడ్ కొచాిాం అబాా?" 

పడ్డకునావాడ్డ లేవకుాండ్ానే, గది తలుప  తెరచచేడ్డ. చలినిగ్ాల రచవ ీన 

తలుప లు తోసుకు వచిిాంది. ఇాంక బదధకాంగ్ా పడ్డకోవడ్ాంసాధయాం కాలేదు. కనీసాం 

తలుప లు వెయయడ్ానికరనైా లేవాల. 

మస్రబారచన లాాంతరి వలెుతురులో గట ా మీద మనుషుయలు నీడ్లలా 

కదులుతునాారు. దటాాంగ్ా కముుకొనా ప్ గమాంచు తెరలను చీలుికొనిరాలేక రాలేక 

వారచ మాటలూ, కేకలూ కలలోలాగ వినిప్రసుత నాాయ. 

పడ్ చెకస మీద చినా గుడ్ ులాాంతరు చేతబట ా కొని నిలబడ్  పనులు 

ప రమాయసుత నా ఆసామీని రామనాధాం పలకరచాంచాడ్డ. 

"ఎకసడ్ కొచాిాం?" 

అతడ్డ వనెుకకు తిరగకుాండ్ా, వారుు మీదికి అడ్డగుప్ెడ్డతూ సమాధానాం 

ఇచేిడ్డ. 

"గనాారాం చేరచాంది. దిగ్ొచుి." 
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గ్ోదావరచ కాలవలోి  ఒకదానిమీద వ ాంద ిగనావరాం. అకసడ్ గ్ోదావరచ ప్ాయలోి  ఒక 

దానిని ఆకిీడ్కుా మీదుగ్ా దాట ిఆ కాలవరాజోలు ఖ్ాండ్ాంలో పవిేశిసుత ాంద.ి తలిెవారచత ేగ్ాని 

పడ్వలా ఆకిీడ్కుా లోకి వదలరు. అాందుచతే పడ్వలు గనావరాం రేవ చేరేసరచకి రాతిి ఎాంత 

మిగ్చలవ నాా అవి అకసడ్ ఆగవలస్రాందే. పయిాణ సౌకరాయలు లేకప్ో వడ్ాంచతే తెలివారచ 

నలుగురూచేరేవరకూ పయిాణీకులు కూడ్ా అకసడ్ ఆగవలస్రాంద.ే 

అాందుచతేన ే దిగవలస్రన రేవ  వచిినా రామనాధాం త ాందర చూపలేదు. 

పడ్వలోాంచి సరుకును దిాంప తునాారు. ఆ హడ్ావిడ్ లో మరచనిదిపటాదు. లేచాడ్డ. 

నెముదిగ్ా లేచి చీకటోి న ేతడ్డములాడ్డతూ పకసబటాలు మడ్తలు ప్ెడ్డతునాాడ్డ. 

పికస గదిలో నుాంచి పలకరచాంప  వినిప్రాంచిాంది. 

"బాగ్ా రాతుిాందేమిటి నాయనా?" 

రామనాధాం గదిలోాంచి త ాంగ్చ చూస్ేడ్డ. 

"ఇాంకా చుకస ప్ెైకొచిినట ి  లేదాండ్  మాణికయముగ్ారూ!" 

మాణికయము సీగతాం లాాంటి సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"మా బాండ్  వచేి వ ాంట ాంది. సూరచగ్ాడ్డ ఎకసడ్ో పడ్  నిదపి్ో తూాండ్  వ ాంటాడ్డ." 

సీరాజయాం నిద ి లేవలేదాయని ఆ చీకటోి నే రామనాధాం రరాండ్ోగదివపే  చూస్డే్డ. 

అతని సాందేహానిా సాంతృప్రత  పరుసూత  చెకస కూరుేఆవల ఆమ  కాంఠాం వినిప్రాంచిాంది. 

"వస్ేత  మాతిాం ఇప ేడ్ెకసడ్ బయలు వళె్ోగలాం? చీకటోి .... గతుకులూ.... 

గ్ోతులూ........" 

ఆమ ను పలకరచాంచాలనిప్రాంచిాంద ిగ్ాని సాందేహిాంచాడ్డ. ఒకస నిముషాం నిశశబధాం. 

"ప్ెటటాలో ప్ెనైే వ ాంద ినా చీర తీస్రయయ. నీది కూడ్ా తీసుకో." 

"ఎాందుకు?" 

"మళ్ళో పనికట ా కు వసాత మా? వశిషఠ లో సాానాం చేస్ర పో్ దాాం....." 
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ఆమ  మాట పూరచత కాకుాండ్ానే కూతురు ఆ సలహాను నిరాకరచాంచిాంది. 

"ఈ చలలో నే మునగలేనమాు!" 

మాణికయము ఆశిరయాం పికటిాంచిాంది. 

"చలేమిట?ే" 

"ప ణయాం లేకపో్ త ేప్వడ్ాపో్ యరచ. నువెీళ్ళో సాానాం చేస్రరా." 

కూతురు మొాండ్ తనాం చూస్ర తలికి కోపాం వచిిాంది. ఆ గునిప్రాంప  విని రామనాధాం 

నవ ీకునాాడ్డ. 

"రాతని పటేా  బుదుద లు......" 

తలి విసువూ, విచారమూ కనబరచిాంది. 

"అమాు! నా బుదిధ కీ, రాతకీ లోపాం చూప్రాంచి లాభాం లేదు. నీ రకతాం పాంచుకు 

ప టిాాందానేా ననేు....." 

అాంత విసువూ, కోపాంలోను కూడ్ కూతురు గడ్డసు సమాధానానికి మాణికయము 

ఒకస క్ష్ణాం విసుత బో య, నవ ీకుాంది. వసుత నా నవ ీఆప కొని, రామనాధాం 

చప ేడ్యేయలా ప్ెటటా  మూతవేశాడ్డ. 

"కొవొీతిత  వ ాంది, కావాలాాండ్?ీ" 

"రాతిిదే వ నాదాండ్,ీ వలెగ్చాంచలేదు." 

తాను ఆప్ేక్ష ాంచిన కాంఠమే సమాధానాం ఇవీడ్ాం అతనికరాంతో సాంతృప్రత  కలగ్చాంచిాంది. 

"దిగుతునాారా యేాం నాయనా?" 

"లేదాండ్ . పడ్వల గుమాసాత  కోసాం చూసుత నాా, సామాను వపేచపె్ేేస్ేత , ఇాంక మా 

వూరు నడ్ చి....." 

తమ ప్ాలేరూ, బాండ్ ీ రేవ  దగగరలో వ ాంటాయ చూస్ర ప్టాెమని మాణికయము 

సాయము కోరచాంది. 
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"వారచ సామానూ మన బాండ్ లోనే వసుత ాంది. వారచ వూరు మీదుగ్ానే కదా మనము 

వెళ్ళోద?ి" 

సీరాజయాం ఆహాీనానికి మనసు్ ఉతుులిాం అయనా రామనాధాం ఎాంతో సాంకోచాం 

చూప్ేడ్డ. 

"అబబా ! ఎాందుకాండ్ ? రోజూ కొబారచకాయ బళ్ళో మా వూరచనుాంచి వసూత న ే

వ ాంటాయ. ఏ బాండ్ీకో వపేచపె్ేేసాత ను.మధాయహాానికలాి ......" 

"మాకేాం కషాాం లేదు. మొగమాటాం......" అని మాణికయము చెపేబో తోాంది. 

కాని, సీరాజయాం తలి మాటకు అడ్ుాం వెళ్ళోాంది. 

"అాంత బాండ్డె్డ సామానుాంటే కషామ ేఅనుకోాండ్ ." 

ఆ కాంఠాంలో వినబడ్ని నవ ీకూ, వినబడ్ న హాసాయనికీ రామనాధాం త ట ి పడ్ాు డ్డ. 

"అబబా ! అాంత సామానేాం లేదనుకోాండ్ ." 

"ఓ చినా కావడ్ ప్టెటా ......" 

ఈమారు రామనాధమూ ఆ హాసయాంలో మాట కలప్ేడ్డ. 

"కాదాండ్  బో షాణమే......." 

ముగుగ రూ నవేీరు. సమసయ తేలప్ో యాంది. 

"అయత ే అలాి  వెళ్ళో రరాండ్డ పాందుాం ప లిలు విరుచుకొసాత . మీ బాండ్ వాడ్  

ప్ేరేమిటనాారు?" 

"సూరాయ!" అని మాముగ్ారు అతని చివరచ పిశాకు సమాధానాం ఇచిిాంది. 

మొదట ిభాగ్ానికి సీరాజయాం సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"ప లిల కోసమ ేఅయత ేత ాందరలేదు. మా దగగరునాాయ." 

రరాంగు గదుల మధయ నునా తలుప  తెరుచుకుాంది. 

పలుదోము ప లి చేతికివీరు. 
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తలుప  వదద  మరచెాంబు లీలగ్ా కనిప్రసోత ాంది. 

"ఉాండ్ాండ్ , వొతిత  వెలగ్చసాత ." 

అవసరాం లేదాంటస చాెంబుమీది ప లి వొకట ి తీసుకొని రామనాధాం వారుుమీద 

అడ్డగు ప్టెేాడ్డ. 

"ఇకసడ్ ేవ ాంటారు గదా!" అనాాడ్డ. 

"మీరు వెళ్ళోరాండ్ ." అాంది సీరాజయాం. 

ఏడు 

పూట ీ గ్ోతులోి  ఓ మారటస, ఓ మారచటస ఒరగబెడ్డతూ రరాండ్డిె్బాండ్  నెముదిగ్ా 

నడ్డసోత ాంది. కొముుతాళ్ళో చేతబట ా కొని సూరాయ ముాందునడ్డసుత నాాడ్డ. మాణికయము 

ముాందు వేప  కూరుిాండ్ , తామిలుి  వదిలన ఈ ఏడ్ెనిమిది రోజులోి  ఇాంటి వదద  జరచగ్చన 

విశేషాలుతెలుసుకుాంటోాంది. సీరాజయాం ఏదో  ఆలోచిాంచుకుాంటస నడ్ చి వసుత నా 

రామనాధానిా చూసోత ాంది. 

ఇాందాకా కాలవ రేవ లో ముఖ్ాం కడ్డకుసని ప్ెైకి వసూత ాంట ే ఎదురరైన ప్దెతాండ్  ి

శాంకరశాస్రత ర పలకరచాంచిన పదధతి మనసు్ను ఆాందోళ్నపరుసూత ాంటే రామనాధాం 

పరధాయనాంగ్ా వ నాాడ్డ. 

చినాప ేడ్ ే తలిదాండ్డి లా పో్ గ్ొట ా కొనా రామనాధానిా ప్ెాంచి ప్దెద  చసే్రనవాడ్డ 

శాంకరశాస్రత ర. ఆయన చాల కోప్రషరా . తానుకాలేజీ మానడ్ాం ఆయనకు ఇషాాం కాదనీ, తిటిా  

గాందరగ్ోళ్ాం చసేాత డ్నీ రామనాధాం అభిప్ాియాం. కాని జరచగ్చాంద ి వేరు. రేవ లో 

ఎదురయపలకరచస్ేత  "ఓహో ! నువాీ! మనూరచ బాండ్  వ ాండ్ాల రా" అాంటస 

మారుమాటకేనా అవకాశాం ఇవీకుాండ్ా ఆయన వెళ్ళోపో్ వడ్ాం అతనికి అాంతుచికసలేదు. 

తాను కాలేజీ మానిన సాంగతీ, సహాయ నిరాకరణ పితిజా తీసుకొనా సాంగతీ ఇాంటిక ి

వాిశానని వెాంకటరమణచెప్ేేడ్డ. అద ి తెలయకప్ోయనా, ఆ సమయాంలో వచిినప ేడ్డ, 
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"ఏాం ఇప ేడ్డ వచేివ"నేనా అడ్గ్ాల. అద ీ జరగలేదు. తలెుసు.అయనా.... ఆయనేదో 

ప్ెదద  ఆలోచన చేసుత నాాడ్నిప్రాంచిాంద.ి అలాి ాంటప ేడ్ ేఅట వాంటి శాాంతాం కనబరుసాత డ్నేద ి

అనుభవాం. అయతఏేమిటో అది? 

పరధాయనాంగ్ా నడ్డసూత ాంటే కాలకి ఎదురుదబెా తగ్చల తూలపో్యేడ్డ. అతని 

ముఖ్ము వపే్ే చూసుత నా సీరాజయాం "అయోయ" అనిఆదురాద  కనపరచిాంద.ి సూరాయ బాండ్  

నిలప్ర ముాందుకు వచేిడ్డ. 

కతుత లాి  వ నా బెడ్ులు తగ్చల అతన కాలవేలు చరుము లేచిప్ో యాంది. బాధగ్ా 

వ నాా వోరుికుాంటస కుాంట తూ అడ్డగువేశాడ్డ. 

సీరాజయాం బాండ్ లో కొాంచెము వెనకిస సరుద కొని ప్రలచిాంది. 

"రాాండ్ . బాండ్ లోకి." 

రామనాధాం మొగమాటపడ్డతూాంటే మాణికయము ప్రలచిాంద.ి 

"తప ేలేదు. రాాండ్ ." 

సాందేహిసూత  రామనాధాం బాండ్ లో చివరన కాళ్ళో వేలివేసుకొని కూరోి బో యేడ్డ. 

ఆ కూరుిాండ్టాంలో కాలవేిల నరాలు తోడ్డకుపో్ తునాాయ.అతని అవసథ  చూచి సీరాజయాం 

చాలా నొచుికుాంది. 

"ఏద ీకాలేద?ి" 

ఆ ప్ేరున కాలు ప్ెైక ితీసుకొనడ్ానికి అవకాశాం ఏరేడ్ ాంది. గ్ాయాం చూస్ర సీరాజయాం 

"అబాా!" అాంది. బొ టనవేిలు బుగగచితికిప్ో య ఇాంకా రకతాం కారుతోాంది. 

సీరాజయాం వెాంటన ేసూరాయని ప్రలచిాంది. చెాంబు ఇచిి రోడ్డు  పికసన ేప్ారుతునా 

పాంట కాలవలోాంచి నీళ్ళో తెప్రేాంచిాంది. గ్ాయాంకడ్ గ్చాంది. రామనాధాం తన జేబులోని 

చేతిరుమాలు చిాంప్రయస్ేత  తడ్ ప్ర కట ా కటిా ాంద.ి తడ్ గుడ్ు  చుటాబెటేాక బాధ తగ్చగాంది. 

మరలబాండ్  కదిలాంది. 
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"ఎలాి  వ ాందపి ేడ్డ?" 

"బాధ తగ్చగాందా?" 

"రకతాం ఇాంకా చిముుతునాటేి  వ ాందే." 

సీరాజయాం అడ్డగడ్డగునా సానుభూతి తలెుప తూాంట ే రామనాధాం 

స్రగుగ పడ్డతునాాడ్డ. కాలు కెిాందకిి వేిలాడ్ వసేుకొాంట ే ప్ాిణాం 

జివ ీమాంట నాాఅాంగీ్కరచాంచడ్ానికి మగతనప  ధీమా ఆటాంకాం అవ తోాంది. మాట 

తప్రేాంచడ్ానికి పయితిాాంచి సఫలుడ్యయేడ్డ. 

"ఇాంటికరళ్ళో ఇాంకేాం చయేబో తునాారు?" అని సీరాజయాం ఆలోచనలను దారచ 

తప్రేాంచడే్డ. 

సూరాయ నుాంచి ఇాంటి కబురుి  తెలుసుకుాంటస, ఆ ధోరణలిో పడ్  వ నా 

మాణికయము ఓ చెవి వెనకిస వసే్ే వ ాంచిాంది. రామనాధాంపిశాకు కూతురు ఏాం 

సమాధానమిసుత ాందో  అని ఆమ  సావధాన అయాంది. 

"ఏాం చేస్టేాందుకేముాంద?ి వచేి ఏడ్ాద ికాలేజీ......" 

చదువ  మాట వచేిక మాణికయము వూరుకోలేకప్ో యాంది. ఆ సమసయ మీదనే రోజూ 

ఘరషణలు ప్ెరచగ్చ, తతులతాంగ్ానే సీరాజయాంతలితో తన అతతవారచ ఇాంటిక ి బయలుదేరచాంది. 

బయలుదేరచ వెళ్ళోటప ేడ్డ ఖ్చిితాంగ్ా చపె్రేాంద.ి 

"ఇద ేఆఖ్రు మాట ." 

"నువ ీ కాప రాం చేయడ్ాం నా కోసమే ననాట ి  మాటాి డ్డతావేాం?" 

"నీ కోసమే ఈ పియాణాం." 

అకసడ్ మాణికయము ఆశిాంచిన ఫలతాం కలగలేదు. చదువ కొనా కోడ్లుకు ఆ 

ఇాంటోి  అడ్డగుప్ెటేా  అధికారాం లేదని అనేక రూప్ాలలోసేషాాంగ్ా చెప్ేే స్ేరు. కాని 

మాణికయముకు ఇాంకా ఆశ ప్ో లేదు. తన భారయ వపే  అలుి డ్డ చూస్రన చూప లలో ఆమ  
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ఆశనిలుప కుాంది. మరల కూతురు కాలేజీలో చేరడ్ాం, చదవడ్ాం అన ే విషయాం 

తలప్టాెకుాండ్ా వ ాంట ేఆమ  కాప రాం ఓ నాటికి చకసబడ్డతుాందనిఆమ  ఆశ. 

కూతురు తన ఆశను పతిాయఖ్ాయనాం చసేుత నాటినిప్రాంచేసరచకి తామసాం కలగ్చాంది. 

"ఆనవాయతీ లేదో  అాంటే వినాారు కాదు. ఆడ్ప్రలికి బడ్  చదువ లెాందుకని నెతీత  - 

నోరు కొట ా కునాా అట  తాండ్ీి, ఇట  కూతురూచవెి దూరనిచాిరా? అకసడ్  కిాంత అయాంద.ి 

స్రగుగ  లేకప్ో తే సరచ. మళ్ళో చదువ తుాందిట. చదువ ....." 

తాను చదవిే రోజులోి  ఆమ  కూడ్ా పో్ి తా్హమ ేఇచిిాందనీ, అతతవారచతో తగెతాెంప లు 

దశ వచాికనే ఆమ  ఆ మాటలనాదనీజాా పకాం చేస్ేత  ఆమ  అగ్చగప ాంత అయప్ో తుాంది. 

పరాయవాళ్ో ముాందర రోడ్డు  మీద మాటలెాందుకులే అనాట ి  సీరాజయాం ఓ 

చిరునవ ీ నవిీ వూరుకుాంది. మాణికయము ఆ అవకాశానిాజారవిడ్డచుకోలేకపో్యాంది. 

"సవయాంగ్ా సాగ్చపో్ తునానాాళ్ళో మా అాంత తలెవెైన వాళ్ళో లేరనుకుాంటాాం. కాసత  

కాలూ, చెయాయ వాంగే్క అనీా తెలస చేియ.ఇప ేడ్ేమనుకుాంట ేమాతిాం.....?" 

హఠాతుత గ్ా సీరాజయాం తాండ్ ి అబాాయ నాయుడ్డకు మశూచికాం ప్ో స్ర రరాండ్డ కళ్ళో 

ప్ో యాయ. చసేూత నా ప్వి డ్రు గుమాసాత  పని మానుకొనిరాజమాండ్  ి వదల సీగ్ాెమాం 

చేరుకునాాడ్డ. వియాయలవారచతో ప్ేచీ పడ్  కూడ్ సాగ్చసూత నా కూతురు చదువ  

నిలచిప్ో యాంది. తానుఅవధుయడ్ నెై ప్ో యాననీ, కూతురు నిరాధారురాలెైప్ో తుాందనీ 

నాయుడ్డ ఆాందోళ్న పడ్ాు డ్డ. 

మాణికయము ఎతితప్ డ్డప  దానికే. ఆమ  కోప్ానిా సరేదటాందుకు రామనాధాం 

పియతిాాంచాడ్డ. 

"అదేాం మాటలెాండ్ . ఆడ్ప్రలిని చదివిాంచడ్ానికి నాయుడ్డగ్ారచ మాదిరచగ్ా సాహసాం 

చెయయగలవాళ్ళో ఎాందరునాారు? చదువ లో వ నాగ్ొపేదనాం ఆయనకు తెలుసు 

కనుక..." 
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అాంత నిరాశలోనూ, కోప్ావేశాంలోనూ కూడ్ మాణికయము ఆ మ చుికోలుకి 

వ బ్లాప్ో యాంది. 

"ఆ గ్ొపేదనాం ఎదుద ముడ్ ు  ప్ డ్డచుకొనేవాళ్ోకి ఏాం తెలుసుత ాంది? ఆ నాలుగు 

ముకసలూ నోటోి  ఉనాాయ గనుకన ే ఈ వేళ్ ఇాంతఅనాాం తిాంట నాాాం. అద ిమిగ్చలిన 

నాలుగ్రకరాలూ తీసుకోవోయ అనగలుగుతునాాాం. లేకప్ో తే ఏముాంది?" అాంది. 

'తీసుకోవోయ' అనాద ిఅలుి డ్ తో. కాని, ఆ నాలుగ్రకరాలూ కోడ్లకి అబ్లాన 'చదువ  

దురుగ ణానిా' సరచప చిగలుగుతాయనివియయాంకుడ్డ భావిాంచలేకపో్యేడ్డ. సీరాజయాం 

మ ళ్ళో ప స్ెత  కటిాన ఆ యువకుడ్ క ిగునపాం పట ా కొన ేచేతితో కలాం ప లిపట ా కోవచుినన ే

సాంగతే తెలయదు. 

సీరాజయాం తలి మ తతపడ్డ్ానిా వ పయోగ్చాంచుకొాంది. 

"అప ేడ్ ే చపె్ేేరు వీరేశలాంగాం తాతగ్ారు. మళ్ళో వూరచకరాందుకు. కాలేజీలో 

చేరచప్ మునాారు." 

"ఊరచకే అవ తుాంది. బువీ నడ్వదూద ." 

"ఇప ేడ్నకేమమాు! లేకపో్ త ే శరణాలయాం సూసలులో పనిచయేమనాారు 

కదా...." 

"అనీా అయాయ. ఇాంక నీ సాంప్ాదనమీద బితకాల. బాగుాందమాు!" 

అతతవారచాంట సలక్ష్ణాంగ్ా కాప రాం చేసుకుాంటస వ ాండ్వలస్రన కూతురును తమ 

తిాండ్ కోసాం ఉదో యగాంలో ప్ెటాడ్ాం అనే ఆలోచనను ఆమ  సుతారమూఅాంగీ్కరచాంచలేక 

ప్ో యాంది. 

సీరాజయాం గతకాలప  ఆలోచనలలో కొట ా కుప్ో తూ చపె ేకుపో్ తోాంది. 

"ఈప్ాటికి బ్ల.ఏ. ఆఖ్రచ ఏడ్ాదలిో ఉాండ్దేానిా, తాతగ్ారచ మాట వినే ఉాంటే-- 

ఇప ేడ్డ మాతిాం ఏముాంది? ఏమాండ్,ీ చదవమాంటారా?" 
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చివరచ పిశా రామనాధానికి. అయత ే ఆమ  ఆలోచనను అతడ్డ హరచషాంపలేక 

ప్ో యేడ్డ. ఒకస క్ష్ణాం కెితాం ఆమ ను చదవిిాంచినాందుకుతలిదాండ్డిలను అభినాందిాంచిన 

వాడ్ే ఇప ేడ్ామ  మరల కాలేజీలో చేరుతాననడ్ానిా హరచషాంచలేక పో్యడే్డ. అతనిలో 

ప్ ాంగులు వారుతునాసహాయ నిరాకరణోతా్హాం దెబాతిాంది. 

"ఓ మూల దేశ సాీతాంత్రాం కోసాం కాలేజీలూ, సూసళ్ళో వదిలెయాయలని 

నాయకులు ప్రలుసూత ాంట,ే సీరాజయాం మళ్ళో కాలేజీలోచేరుదామనుకోవడ్ాం!" 

కారణాం ఏదయనా కూతురు కాలేజీలో చేరడ్ానిా నిరుతా్హపరుసుత నా 

రామనాధానిా మాణికయము అభినాందిాంచిాంది. 

"అలాి  చెప ే నాయనా! ఇాంత చదువ కుాంటే ఇాంతయాందా? మళ్ళో చదువేమిట?ి 

చాలాిలు...." 

ఇదదరచ వాదాలీా సమనీయాం చసేుత నాట ి  సీరాజయాం తన పథకానికి చినా సవరణ 

జత పరచిాంద.ి 

"ఒకస ఏడ్ాదే కదా. గ్ాాంధీగ్ారు చెప్రేాంది? మా యాంటి వయవహారాలు ఇప ేడ్ప ేడ్ ే

తేలేయా? అవనీా సరుద కొని బయటపడ్సేరచకిఆయన ప్టెిాన గడ్డప  ఎలాి గూ తీరుతుాంది." 

గ్ాాంధీగ్ారచ మాటలమీద అవిశాీసమే అతనికా మాటలోి  వినిప్రాంచిాంది. 'నాకు 

విశాీసాం లేదు. ఏదో  ప్దెదవాడ్డ చపె త నాాడ్డ గనుకవిాందాాం. తీరా చేస్ర ఇదాంతా ఓ ఏడ్ాద ి

ముచిట ేకదా' అాంట నాట ి  అనిప్రాంచిాంది. 

ఆ ఆచరణ కూడ్ా గ్ాాంధీగ్ారు చపె్రేనాందుకాసదు. తమ ఇాంట ి వయవహారాలు ఈ 

లోప న ఎలాగూ తేలవ  గనక. 

గ్ాలకి ప్ో య ే ప్లేప్రాండ్  కృషాణ రేణాం! రామనాధాం నవేీడ్డ. విశాీసాం లేని పని 

నిరుపయోగాం. వారాం నాడ్డ చెరుకువాడ్లక్షీునరస్రాంహాంగ్ారు తమ ఉపనాయసాంలో 

పిబో ధిాంచిన గీ్తా శలి కాం మనసు్లో మ దిలాంది. 
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మయ సరాీణి కరాుణి సనాాాసాయ ధాయతుచేతసాాఃనిరాశీరచారుమో భూతాీ: 

యుదద ాసీ విగతజీరాః 

ఆనాడ్డ తోచని లోతులు బాండ్  ముాందు నడ్డసూత  సూరాయ ఎతుత కునా పదాంలో 

వినిప్రాంచయే. 

మముు బోి వామహిని వెలస్రతివిమా......హాతాుగ్ాాంధీ || 

రామనాధాం తన ఆలోచనలను సమరచథసుత నాట ి  వినిప్రాంచిన ఆ ప్ాటను విాంటస 

తల ఎతేతడ్డ. బహుశా ఆ ఆలోచన ే తోచి ఉాంట ాంది,సీరాజయమూ తల ఎతిత ాంది. ఇదదరచ 

చూప లూ నవ ీకునాాయ. 

ఎనిమిది 

బాండ్  గ్ోరచాంకల కాలవ దాటిాంది. వూరు దగ్చగర పడ్డతునా కొదీద  రామనాధాం 

ఉతా్హాంగ్ా సాంభాషణలో ప్ాలోగ వడ్ాం లేదని సీరాజయాం గెహిాంచిాంది. బహుశా కాల బాధ 

ఎకుసవగ్ా వ ాందేమో ననుకొాంది. 

"ఏాం బాధ ఎకుసవగ్ా..." 

ఆ పిశాతో రామనాధాం చట కుసన పికృతిలో పడ్ాు డ్డ. "అబబా ఏాం లేదు"--

అాంటసనే మాట మారేిడ్డ. 

"మీరు కాలేజీలో చేరుతానాంటే నాయుడ్డగ్ారేమాంటారు?" 

అబాాయ నాయుడ్ కి కాాంగ్రెసు అనాా, గ్ాాంధీగ్ారనాా ఎాంతో భకిత అని చుట ా  పకిసల 

వూళ్ోలోి  పిస్రదిధ . అట వాంట ి వాడ్డ ఓమూల గ్ాాంధీగ్ారు కాలేజీలు వదలమాంటస 

వ ాండ్గ్ా, తాను కూతురును కాలేజీకి పాంప తాడ్ా? 

మాణికయము ఒక నిటసా రుే విడ్ చిాంది. 

"నీకు తెలయదు నాయనా! గ్ాాంధీగ్ారు చపెేనీ, బిహుదేవ డ్ ే చపెేనీ, ఆయన 

మాట ఆయనదే......" 
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గ్ాాంధీ వ దయమాం మీద మాణికయముకు ఏ మాతిాం సదాివాం లేదని రాతిి నుాంచీ 

ఆమ  చెప త నా మాటలా పటిా  రామనాధాం గెహిాంచేడ్డ.దానికి కారణాం కూడ్ా ఏమీ లేదు. 

భరత తలప్ెటిానదదేయనా తప ేడ్డద ే అయవ ాండ్ాలని ఆమ లో విశాీసాం ఏరేడ్  

ప్ో యాందనిగెహిాంచేడ్డ. 

ఈ మారు ఏమనాలో తోచక రామనాధాం దికుసలు చూశాడ్డ. అతని మనస్రథితిని 

గెహిాంచి సీరాజయాం చిరునవ ీ నవిీాంది. 

"ఏమిటలాి  చూసాత రు?" 

"గ్ాాంధీగ్ారాంటే మా ప్ెదనానాకు మాంచి అభిప్ాియాం. మీ అముగ్ారచకి ఆ 

సదభిప్ాియాం లేనట ి ాంది. అయనా మీ అముగ్ారు కాలేజీ చదువ కూడ్దనడ్ాంలో 

గ్ాాంధీగ్ారచ మాటకు విలువనిసుత నాారు. మా ప్ెదనానాగ్ారు...." 

"ప్ెదనానాగ్ారాంటే...." 

"మా ప్ెదతలి భరత. వాళ్ళో ననుా ప్ెాంచారు....." 

"ప్రలిలు లేరు కాబో లు....." అాంది మాణికయము. 

"అద ీనిజమేననుకోాండ్ . కాని, అసలు నా తలిదాండ్డి లా ననేెరగను. ఎప ేడో్ నలెల 

వాడ్ నె ైవ నాప ేడ్ే ప్ో యారట.అపేటినుాంచీ....." 

మరల కొాంతస్పేటవిరకూ అతడ్డ తన ఆలోచనలలోకి జారచప్ో యడే్డ. సీరాజయాం 

కూడ్ా నిశశబదాంగ్ా కూరుిాంది. రోడ్డు  పికసనే ఉనాచినా చినా ముగుగ  బటీాలను దాటి బాండ్  

నడ్డసూత ాంది. ఏదో  జాా పకాం వచిి సీరాజయాం బాండ్  ఆప్రాంచిాంది. 

"ఏాం కావాల? ముగుగ  తీసుకొాందామా? పాండ్డగలు రరాండ్డ నెలలోి  వసుత నాాయ. 

వెలిలూ, అవీ వ నాాయ. సునాప గులేి  తీసుకొాందాాం.జాా పకాం చేశావ . మాంచి పని 

చేశావ ." 
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మాణికయము ఒకస బ్లగ్చని సాంసారప  అవసరాల జాా పకాలలో పడ్ ప్ో యాంది. బాండ్  

ఆగగ్ానే సీరాజయాం కెిాందకిి వ రచకిాంది. 

"నే దిగుతా వ ాండ్ాండ్ ." 

"ఏమిటా త ాందర? ఏ కాలో నెప్రే  ప్డె్డతుాంది." 

సరుద కోబో తునా రామనాధాం కాలు మీద చేయ వేస్ర నొకుసతూ సీరాజయాం 

అభయాంతరాం చపె్రేాంది. 

"బాండ్ లోన ేకూరోిాండ్ . దిగ్ొదుద . ఇాంత ముగుగ  వసే్ర కట ా  కడ్ తే ఆ బాధ తగుగ తుాంది. 

రోడ్డు  పికసన చాపలు పరచి, కాలిన సునాప  గులితో ముగుగ  తయారు చేసుత నా 

పలెి కారు బబరాం తగ్చలాందనా సాంతోషాంతోహడ్ావిడ్  చసేుత నాారు. 

"రాండ్ముగ్ారూ!" 

మాణికయము సూరాయ సహాయాంతో సునాప  గులాి , ముగూగ  కొలప్రాంచుకుాంటస 

వ ాంట ేసీరాజయాం రామనాధాం వేల గ్ాయాం మీద ఇాంత ముగుగ  ప్ో స్రకట ా  కటేాస్రాంది. 

"ప్ెదద  బాధ లేదు. మీరచాంత....." 

"బాధ ఏమీ లేకప్ో తే, మీరచాంత మాటామాంతీ లేకుాండ్ా కూరుిాండ్ే వారేనా?" 

రామనాధాం ఫకుసన నవేీడ్డ. 

"నేను వటిా  వాగుడ్డకాయనని తలేేిస్ేరనామాట." 

తన మాట కాతడ్డ తీస్రన అరధాం విని ఒకస క్ష్ణాం సీరాజయాం విసుత ప్ో యాంది. అాంతలో 

తేరుకొని తానూ నవిీాంది. 

ఇాంక మళ్ళో బాండ్  ఎకసడ్ానికి రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. చినా ఎదురు దబెాక ి

అాంత ఆరాిటమా అని స్ేాహితులు నవేీసాత రు. 

పదడ్డగులు వేశాక కాల తీప  తగ్చగాంది. మళ్ళో ఏదనాా తగులుతుాందేమోనన ే

భయాంతో కాలు ఎతిత  వయేడ్ాం తపే మనిషరనడ్వగలగ్ాడ్డ. 
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"దెబా తగ్చలాక బాండ్  ఎకిసాంచారు గ్ాని లేకపో్ త ే సుబారాంగ్ా ఈప్ాటిక ి

నడ్ చదేుద ను." 

"నెపాం ఎలాి గూ వేశారు. ఎకసాండ్  ప్ో దాాం" అాంద ిసీరాజయాం. 

కాని, రామనాధాం బాండ్  ఎకసలేదు. సీరాజయమూ అతనితోనే నడ్ చిాంది. 

"ఇదిగ్ో సపతవటి. దాటగ్ానే నలి వాంతనె, పికసనే మా తోట." 

ఇదదరూ కబురుి  చపె ేకుాంటస బాండ్  వెనకాలనే వసుత నాారు. 

రోడ్డు  పికసనే ఒకదాని తరాీత ఇాంకొకటీ ఏడ్డ మరచె చెట ి  దటాాంగ్ా ప్ెరచగ్చ కొములతో 

రోడ్డు ను మూస్సే్ర కనిప్రాంచాయ. వాటపి్ాదాల నొరుసుకుాంటస మురుగుబో ద ె జలజల 

దొరచిప్ో తుాంది. 

ఏదో చరచత ిపిస్రదధమ ైన పిదేశానిా చూప తునాట ి  రామనాధాం చపె ేకు పో్ తూాంట ే

సీరాజయాం ఓ క్ష్ణాం నిలబడ్ ాంది. 

చీకటి గుయాయరాంగ్ా ప్రెచగ్చన మరచె నీడ్లలో బాండ్  నడ్డసూత ాంట ే సీరాజయాం ఎాంతో 

వ తా్హాం పికటిాంచిాంద.ి రోడ్డు కిరువేప లా జొనాచేలులేత సూరుయని ఎాండ్లో మిలమిల 

మ రుసుత నాాయ. 

"ఎాంత బాగుాందో ." 

రామనాధాం ఔననాాడ్డ. 

"ఊళ్ళో వ నాప ేడ్డ తపేకుాండ్ా సాయాంకాలాం ఓ మారేనా ఇకసడ్ కి వసాత ాం. ఈ 

ఊడ్లు పట ా కొని వూగుతూ....." 

పదడ్డగులోి  మురుగుకాలవ మీద కటిాన వాంతనెలోకి బాండ్  వచేిస్రాంది. 

"అద ేమా తోట." 

ఎదురుగ్ా వ నా బో దె కొబారచతోటను సీరాజాయనికి చూప్రాంచడే్డ. 

సీరాజయాం ఏదో  గురుత  చసేుకొనాట ి  పయితిాసూత  పిశిాాంచిాంది. 

www.kinige.com



43 

 

"చెరువ గట ా  వపే న సాంప్ెాంగ ప్ దలునా తోట ఇదేనా?" 

"మీకరలా తెలుసు? ఎప ేడ్ేనా వచాిరా?" 

"మా ప్రనతలిగ్ారచది మీ వూరే. ప్ాలెాంలో అమువారచ గుడ్  వెనకన ేవాళ్ళోలుి ." 

"సూరనా కాప  మా మరదేనాండ్ " అాంది మాణికయము. 

"అలాగ్ా?" 

"ఓ మారు మా ప్రనిాతో ప్రలిలమాందరాం చెరువ కు వచేిాం. అప ేడ్ా సాంప్ెాంగ 

ప్ దలు వదిల రాలేకపో్యామనుకోాండ్ . ఇాంకా అవిఉనాాయా?" 

"బిహాుాండ్ాంగ్ా వ నాాయ రాాండ్ . ఓ మారు తోట చూస్ర వెడ్డదురు గ్ాని." 

సాంప్ెాంగ ప వ ీల ఆశకు సీరాజయాం మ తతబడ్ేద ేగ్ాని, తలి ఆటాంక పరచిాంది. 

"సూరాయ మీ ప్ెటేా , పకసచుటాా  తోటలో ప్టెేాసాత డ్డ. 

తోటలోకి వెళ్ళోటాందుకు కోరడ్ కి ఒకచోట కాంత వ ాంది. కాంత మధయలో ఒక 

పాంగలకొయయ పశువ లు చొరబడ్డ్ానికి వీలు లేకుాండ్ా కేవలాంమనుషుయలు దాట ి

వెళ్ళోాందుకు మాతిాం అనుకూలాంగ్ా ప్ాతి వ ాంది. 

తన సామాను తాను పట ా కుప్ో తానాంట నాా మాణికయము అాంగీ్కరచాంచ లేదు. 

"మీ ఊరచ వీధులోి కి రానివీరని గ్ాని, మీ ఇాంటివదద కే సూరాయ తసెాత డ్డ." 

సూరాయ పాంచముడ్డ. పాంచములక ిముాంగాండ్ వీధులోి కి పివేశాం లేదు. 

సూరాయ తన సామానులా తోట మకాాం ప్ాకలో ప్టెిా  వచేివరకూ రామనాధాం 

వారచతో మాటాి డ్డతూ నిలుినాాడ్డ. 

బాండ్  కదులుతూాంటే సీరాజయాం అతనిని తమ ఊరు రముని ఆహాీనిాంచిాంది. 

"ఇాంక వూళ్ళోనే వ ాంటారు గనక యెప ేడ్నేా వసూత ాండ్ాండ్ ." 

"రా బాబూ! మీబో ట ివాళ్ోని చూస్ేత  వారరాంతో ఆనాందపడ్తారు" అాంది మాణికయము. 

రామనాధాం ఒక వారాం లోప న వసాత నని వాగ్ాధ నాం చేశాడ్డ. 
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"తపేకుాండ్ా వసాత . వచిి నాయుడ్డగ్ారచ దరశనాం చసేుకుాంటా. అాంతవరకూ నా 

నమసాసరాలు తెలపాండ్ ." 

"వీలు చికిసనప ేడ్లాి  దయచేయాండ్ . మీబో ట ిపడ్డచువాళ్ోకేమాంత దూరాం?" 

ఆమ  కళ్ళో ఒతుత కుాంద.ి మువీల గలగలలతో బాండ్  కదులుతూాంట ే సీరాజయాం 

మరల హెచిరచాంచిాంద.ి 

"తపేకుాండ్ా రావాల." 

తొమిిది 

బాండ్  దూరాం ప్ో యే వరకూ రోడ్డు  మీదన ేనిలబడ్ , రామనాధాం తోట వపే  తిరచగే్డ్డ. 

"ఎవరు వాళ్ళో?" అనా పిశా వినబడ్ుాంతవరకూ తన వనెక ఎవరో నిలబడ్  

వ నాారనా ఆలోచన అతనికి కలగలేదు.తిరచగ్చ చూస్ేడ్డ. సుబానాశాస్రత ర. 

"నువాీ?" 

సుబానాశాస్రత ర మళ్ళో పశిిాాంచేడ్డ. 

"ఎవరు ఆవిడ్? చూస్రన గురుత ాంది." 

"చిరతపూడ్ . నాయుడ్డగ్ారచ తాలూకా." 

"అలాి  చపె ే, సూరనాకాప  ఇాంటోి  చూశాను నిరుడ్డ సతయనారాయణ వతిానికి. 

ఎకసడ్ా చూశాను అనుకొాంట నాా." 

సుబానాశాస్రత ర ప్ౌరోహితాయలు చయేసుత ాంటాడ్డ. ఆ విధాంగ్ా చుట ా పికసల నాలుగ్రైదు 

మ ైళ్ోలోప  గ్ాె మాలలో జరచగే్ పితి చినావిషయమూ, పితి కుట ాంబ చరచతలిోని 

సుఖ్దుాఃఖ్ాలూ అతనికి హృతసవిల. 

"మగడ్ొదిలేస్ర మళ్ళో ప్ళె్ళో చసేుకొనాాడ్డ......" 

చదువ కొనాదనే కక్ష్తో భరత తీసుకరళ్ోడ్ాం లేదనే గ్ాని మిగ్చలన గ్ాథలు 

రామనాధానికి తెలయవ . 
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సుబానాశాస్రత ర మహోతా్హాంతో చపె ేకుపో్యేడ్డ. అబాాయనాయుడ్డ బాగ్ా 

సాంప్ాదిసుత నాాడ్డ. ఆస్రత  వ ాంద.ి ఒకసరేత కూతురు అనేఆశతో చాగలాాట ి సాంబాంధాం 

వచిిాంది. వాళ్ళో బాగ్ా వ నావాళ్ళోననాారు. అపేటికే ఈ అమాుయ ఏదో 

చదువ తూాంది. ప్ెళ్ోయాయకఅతతవారు ఆమ ను చదవిిాంచవదదనాారు. నాయుడ్డ సస్ేమిరా 

అనాాడ్డ. రరాండ్ేళ్ళో గుసాగుస్వ పడ్ాు రు. చివరకు అతడ్ీమ ను వదిలేస్రమరో ప్ెళ్ళో 

చేసుకునాాడ్డ. 

రామనాధాం ఆ వారత విని మాో నేడ్ ప్ో యాడ్డ. మరుక్ష్ణాంలో సరుద కొనాాడ్డ. 

"దురదృషావాంతుడ్డ....." 

"అాంటే....." 

"అాంత మాంచిప్రలి ప్ెళ్ాోాం కావాలాంటే మాతిాం యోగయత వ ాండ్ొదూద ?" 

సుబానాశాస్రత ర గబగబ ముాందుకు అడ్ుాంగ్ా వచిి వెకిసరచాంతగ్ా ముఖ్ాంలోకి త ాంగ్చ 

చూస్ేడ్డ. 

"అప ేడ్ ేకతుత  కలప్ేశావేాం?" 

"ఏడ్ శావ ." 

అాంతకాంటట సీరాజయాం మరాయద రక్ష్ణకి మరో మాట తోచలేదు రామనాధానికి. 

"లేకపో్ తే మాంచేమిటాి నీ మొహాం. మాంచట మాంచి. ఆ నాయుడ్డ బహిుసమాజికాం 

గ్ాళ్ోతో కలస్ర నానా కూళ్ళో కుడ్ చడే్డ. ఆ ప్ాపాంవూరచకే పో్ తుాందా? కళ్ళో రరాండ్ూ పో్య 

మూలబడ్ాు డ్డ. బాంగ్ారు గుడ్డి  ప్టెేా  బాతులాాంటి ప్వి డ్రు గుమాసాత  పని వదులుకోవలస్ర 

వచిిాంది.రరాండ్డచతేులా సాంప్ాదిాంచదేి ప్ో య వ నాద ికాసాత  దావాలనీ, వాయజాయలనీ హారతి 

కరూేరాంలా హరచాంచిప్ో యాంది. ఒకొసకసళ్ళో ప టిాన వేళ్ావిశేషాం, చమురు కాళ్ో తలుి లు. 

ఆ మగడ్డ ప్వనుకిస ఇాంత తిాండ్  తిన ేయోగము వ ాంద ికాబో లు, బయటపడ్ాు డ్డ....." 
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ఆ వాక్రవాహానిా అరచకటాడ్ానికి చసే్రన పియతాాలను దులపరచాంచేసుకొని 

సుబానాశాస్రత ర తాను అనదలచుకొనావనీాఅనశేాడ్డ. 

అతని మాటలలో దేనిని కాదనాలో, దేనికి సమాధానాం ఇవాీలో అరధాం కానట ి  

రామనాధాం ఒకస క్ష్ణాం నిలబడ్ పో్యాడ్డ. శాస్రత రవిజయ హుాంకారాం చేస్ర, ముకాత యాంప  

సాయాంచడే్డ. 

"మాంచి ప్రలిట! యోగయత వ ాండ్ాలట.......హు" 

నాయుడ్డ కళ్ళో ప్ో గ్ొటిాన మశూచి రోగ్ానికి బహిుసమాజ మతాం మీద పతిేయక కక్ష్ 

లేదనా మాట శాస్రత ర చవెి దూరలేదు.మనిషర ప టిాన వళే్లా బటిా  వాయజాయలు రావడ్ాం, 

ఆసుత లు చేరడ్ాం వాంటివి జరగవనే హేతువాదాం అతడ్ కాంగీ్కారాం కాదు. 

"మీ ఇాంగిీ్షు చదువ కునా వాళ్ోకిదో  జబుా. మశూచికాం ఆయనకే ఎాందుకు 

రావాల? అది వచిిన వాళ్ోాందరచకీ కళ్ళో పో్ తునాాయా?ఆయనకే ఎాందుకు ప్ో వాల....?" 

నూరు పిశాలు. అనిా పిశాలకీ సమాధానాలు దొరకవ . అాందరచకీ దొరకవ . 

రామనాధానికి కొనిా తెలుసు. మశూచికాం ఎాందుకువసుత ాందో  తెలుసును. శాసత రాం 

చెప తూాంది. కళ్ళో ఎలాి  ప్ో యాయో చపెేవచుి. కాని నాయుడ్ కి వచిిన జబుాలోనే ఆ 

తికమకఎాందుకు రావాలాంటే....? తాను చపెేలేడ్డ. 

"నాకిలాి ాంట ికబురుి  చపెేకు." 

శాస్రత ర సలహాను ప్ాటిాంచక తపేదని రామనాధాం ఎరుగును. అటేా  శమె పడ్కుాండ్ా 

చెపేడ్ానికి కారణాలు కనిప్రసూత ాంట,ే ఊహా బలాంఅవసరమయేయ హేతు పిమాణాలా శాస్రత ర 

అాంగీ్కరచాంచడ్డ. అతనిని ఒప్రేాంచడ్ానికి పియతిాాంచడ్ాం కూడ్ా వటిా  

కాంఠశలషయనిఎరుగును. అయనా వూరుకోలేకపో్యాడ్డ. 

"ఇలాి ాంటి ప్రచిి నముకాలు...." 
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ఇాంగిీ్షు చదువ కునా వాళ్ోలో వాయప్రసుత నా జబుాకు ఉదాహరణగ్ా శాస్రత ర మరో 

ఉపపతిత  తెచిి చూప్రాంచడే్డ. 

"నీ పకసచుటా ప్ాకలోకి తీసుకరళ్ళోాందెవరో చపెేరాని వాడ్ెై వ ాంటాడ్డ." 

"చెపేరాని వాడ్నదేి మొహాంమీద రాస్రలేదనామాట." 

"అప ేడ్ ేఅనుకునాా." 

"ఏమని?" 

"అద.ే...." 

"బిహు సామాజికులు కులభబదాలీా, అాంట స ాంట లీా ప్ాటిాంచరు. బిహు 

సామాజికుల కుట ాంబాంతో అాంత లొలాి పతుత గ్ా వ ాండ్ే రామనాధానికిమాతిాం ఆ గ్ాల 

సో కకుాంట ాందాయని ఆలోచన శాస్రత రది. 

"రేవ లోి  కూలీలాంతా....." 

వాళ్ోని అాంటరాని వాళ్్ోాందరో అనా పిశాను అతడ్డ చవెి చొరవనివీడ్డ. 

"తెలయక చేస్రాంద ిప్ాపాం కాదు. బయట ఏాం చేశావో, ఏ మూల కూళ్ళో కుడ్ చేవో 

నాకకసరిేదు. ఊళ్ళో ఆ వెరచెవేషాలేాం కుదరవ ." 

"అయత ేఅకసడ్ తో రాజీపడ్గలవనామాట." 

ఎకసడ్ చేస్రనా అనాచారాం అనాచారమేననా ఆలోచనతో పో్ లస్ేత  ఇది రాజీయే. 

స్ేాహితుని వదదనునా చనువ తో హాసయధోరణిలో మాటాి డ్డతునాా, అతని మాటల 

వెనుకనునా ఆచార బలానిా రామనాధాం ఎరుగును.చదువ కొనేటాందుకే అయనా 

సముదాిలు దాట ి స్వమకరళ్ళోనాందుకు ఆవ ప్ేడ్ తినిప్రాంచి, ప్ాియశిితతాం చయేాంచటేాంత 

బలాం దానికుాంది. 

అాందులోనూ ముాంగాండ్. 
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బాి హుణ గ్ాెమాం. అగెహారాం కాకప్ో యనా, అగెహారాలకునా అలఖిత శాసనాలనీా 

ఆచార బలాంతో సాగ్చాంచుకొాంట నా ఊరు. ఆఆచారాలకు తానూ ఎనోా మారుి  గరీపడ్ు 

వాడ్ే. ఇప ేడ్డ మాతిాం తనకా అభిమానాం లేదూ? తన ఊరచ వీధులోి  

పాంచములానడ్వనివీకప్ో వడ్ాం, గ్ొాంతు ఎాండ్ ప్ో తునాా సరే చెరువ లో నీటిని 

పాంచములెవీరూ ముట ా కోరాదనడ్ాం. చెరోి  చేపలు పటాకుాండ్ాబరచస్ెలూ, బాణాకరెలతో 

కాపలాలు కాయడ్మూ అగెహార బాి హుణుల నెైషరఠ కతాీనికీ, భూతదయకూ పిమాణాలుగ్ా 

చెపూత ాంటే నినాటికినినా పడ్వలో భుజాలు కుదలిాంచుకొని గరీపడ్ాు డ్డ. 

అాంటరానితనాం మానిేాంచడ్ానికరై వారాం కెితాం బహిరాంగ సభలో చసే్రన పతిిజా 

జాా పకమే రాలేదు ఆ సమయాంలో. 

శాస్రత ర కా సమసయలేవీ పటావ . అతనికి కావలస్రాంది తన గ్ాెమాంలో ఆచార భాంగాం 

జరగకూడ్దు. పిపాంచాంకేస్ర చూడ్ాలాంటాడ్డరామనాధాం. 

"మన ఊరు దాటనాంతవరకే. ప్ లమేర దాటాండ్ ...." 

"దేశాం అాంతా తగులబడ్ ప్ో నీ, మా కాంఠాలలో ప్ాిణాం వ ాండ్గ్ా అనాచారాం మన 

ఊళ్ళో అడ్డగు ప్టాెడ్ానికి వీలులేదు." 

రామనాధాం నవేీడ్డ. 

దేశాం అాంతా ఓ దారచన ప్ో తూ వ ాంట ేముాంగాండ్ ఒకసట ేమనువ  పిళ్యకాలాంలో 

ఎకిసన ఓడ్లా మిగ్చలపో్ వడ్ాం జరగదు. ఆ అలలతాకిడ్ లో, మాంటల వడే్ లో, అటస ఇటస 

కాక తపేదు. ఒడ్ ల నురగక తపేదు. 

శాస్రత రకి ఆ నవ ీ అరధాం అయాంది. ఆ మాట అసతయాం కాదని తలెుసు. ఇాంక 

మాటాి డ్లేదు. ఒక నిముషాం ఉనాాక లేచి కెిాందవేసుకూసరుినా తుాండ్డ దులప్ర భుజాన 

వేసుకునాాడ్డ. 

"నీ మూలాంగ్ా సాానానికి ఆలసయమయాంది. ఊళ్ళోకి రావూ?" 

www.kinige.com



49 

 

రామనాధాం వెాంటన ేఇాంటికి వెళి్ళ ప్దెతాండ్ ి యదెుట పడ్డ్ానికి స్రదధాంగ్ా లేడ్డ. ఓ 

నిముషాం తోటలో కూరుిని, ఆలోచనలుకూడ్దసీుకోవాల. 

శాస్రత ర సమాధానాం కోసాం ఎదురు చూసూత  ఓ క్ష్ణాం నిలబడ్ాు డ్డ. 

"కాలేజీ మానసే్ేవటగ్ా....?" 

"సాురతాం చెప ేకోవాలనుాంది. 'కులవిదయకు సాటిరాదు గువీలచనెాా' అనాాడ్డ." 

"మేమాందరాం తిాంట నాాాం. ఇాంక నువ ీ తరువాయ." 

తమ కులవిదయ కూడ్ూ, గ్్రవాం ఇవీలేదనా నిరుతా్హాంలో సుబానాశాస్రత ర 

మితుి ని అవహేళ్నకు అవకాశాం ఇచేిడ్డ. 

"హూణ విదయ చదవడ్ాం వటిా  అనాచారాం..." 

"అనాచారమని మానావా? సాీతాంత్రాం వసుత ాందాంటస ఎవరో గ్ాాంధీ చపె్ేేడ్డ గనక 

మానావా?" 

"కారణాం ఏదయనా ఫలతాం ఒకసటే. ఆ ఫలతాం మాంచిదా? చెడ్ుదా?" 

"కారయకారణ సాంబాంధాం ఉాండ్దూ? అనాచారాం దృషరాతో చదువ  మానితే ఆచార 

రక్ష్ణకోసాం తాపతియ పడ్తావ . మీ గ్ాాంధ ీ మాటమీదమానితేన ే పాంచముడ్ చతే పకస 

బటాలు తపె్రేసాత వ ." 

దేశాంలోని ఆచారాలకీ, జాతీయోదయమానికీ, అాంత వయతిరేకత వ ాంట ాందనే మాట 

అతని కాంతవరకూ తోచనే లేదు. సీగ్ాెమాం తిరచగ్చవచిిఏవో కారయకెమాలు చపేటాా లని. 

ఊరచకీ - దేశానికీ ఏదో  స్ేవ చయెాయలనీ ఆవశేాంతో వచేిడ్డ. ఏ స్వే చసేాత డ్డ? ఏమిట ి

నీకారయకెమాం అాంటే--అాంతా అసేషాాంగ్ానే వ ాంది. తెర వేస్రనట ి ాంది. 

అయత ే శాస్రత ర ఆ తెర చిాంప్ేస్డే్డ. ఆ తెర వనెుక ఉనా అలవాటసి , ఆచారాలూ, 

అహాంకారాలూ, అభయాంతరాలూ ఒకసమారువిశీరూపాం చూప్సేరచకి అతని మనసు్ 

చెదిరచపో్ యాంది. 
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దానిని కూడ్దసీుకోవాల. 

పది 

నాలుగుగ్ోడ్ల నడ్ మికి చేరుకొనే వరకూ ఉగగబట ా కు వచిిన శాంకరశాస్రత ర భారయను 

చూడ్గ్ాన ే ఒకసమారు చకెకాయలా భగుగ మనినిప ేలు చిమేుడ్డ. అాంట గ్చనెా లు 

తోముకుాంట నా రాజము తన వనెక వేప న ఆ ధూాంధాాంలు వినబడ్సేరచకి 

ముడ్డచుకుప్ో యాంది. "ఏదోఅపరాధాం వచిిాందిరా భగవాంతుడ్ా" అనుకుాంటస గబగబ 

చేతులు కడ్డకుసాంది. ఆమ  నడ్డాం యతెేత  లోప న మళ్ళో ప్రలుప . 

"ఏమే....." 

"వసుత నాా....." 

చేతులు చీర కొాంగుకి తుడ్ చివేసుకుాంటస గబగబ యెదటికి వచిిాంది. 

"ఈ వేళ్ మరచడ్ము రాలేదు. అాంట ి  తోముకోవలస్ర వచిిాంది." 

క్ష్మారేణ చెప ేకొాంట నాట ి నా ఆ సమాధానానిా శాంకరశాస్రత ర వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"నీ సుప తుి డ్డ దేశాంలో దిగ్ేడ్డ." 

సుప తుి డ్ ని గురచాంచీ, అతడ్డ చదువ  మానడ్ాం గురచాంచీ ఈ వారాం రోజులుగ్ా 

ఇాంటోి  చరిలు జరుగుతూనే వ నాాయ. ఇక ముాందు తమకరతవయాం ఏమిటో కూడ్ా 

ఆలోచిాంచుకునాారు తామిదదరూ. 

కాని తమ నిరణయాలకు విరుదధాంగ్ా మగడ్డ ఈ విధాంగ్ా ఝణఝణ లాడ్డతూాంట ే

ఆమ  ఏమీ అరథాంగ్ాక నిలబడ్ ప్ో యాంది. మనసు్లోనివయధను నిరాశ, నిసేృహలను 

వెలగెకుసతూ ఇాంటి వెాంబడ్  చిాందులు త కుసతూాంటే వారాం రోజుల పిశాలూ, 

సమాధానాలూ, బెదిరచాంప లూ,అనునయాలూ మళి్ళ ఓమారు భారాయభరతల మధయ ఆవృతత ాం 

అయాయయ. 
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రాజముకు కానుేలూ, సాంతానమూ కూడ్ా నిలవలేదు. చెలెి లు కొడ్డకు 

రామనాధానిా తలిీ-దాండ్ీి కూడ్ా కరువెైన పస్రగుడ్డు ను తచెిిప్ెాంచిాంది. అతనినామ  

యెనాడ్ూ పరాయము కనా బ్లడ్ుగ్ా భావిాంచలేదు. 

శాంకరశాస్రత రకి కూడ్ా రామనాధాంమీద అభిమానాం, ప్ేిమా లేకప్ో లేదు. కాని అతడ్డ 

తన కొడ్డకు కాదనే విషయానిా మరచిప్ో లేదు.విశేషమ ైన కోపాం వచిినా, విపరీతమ నై 

అభిమానాం పదిరచశాంచినా శాంకరశాస్రత ర అతనిని రాజము 'సుప తుి ని'గ్ానే ప్ేరొసాంటాడ్డ. 

ఈ క్ష్ణాంలో ఎాంతో కోపాం, కస్రతోనో ఆ సుప తుి ణిణ  తలచడే్ని రాజము యెరుగును. 

కాని ఇతర సమయాలలో మాదిరచగ్ా ఆమ కీ మారుకోపాం రాలేదు. అతని మీద ప్ెట ా కొనా, 

ప్ెాంచుకొనా యెనోా ఆశలు ఒకసమారు తలికెిాందులయ ే సరచకి భరత 

తట ా కోలేకుాండ్ాఉనాాడ్ని ఆమ  గెహిాంచిాంది. అతని మీద జాల కలగ్చాంది. కాని యలెాగ 

సరుద బాట  చేయాలో ఆమ కు అరధాం కాలేదు. నలభయేయళ్ళి ప్ెైగ్ా కాప రాం చసేుత నాా ఏ 

మాటకాతనికి కోపాం వసుత ాందో , ఏద ిసరుద బాట  చసేుత ాందో  ఆమ కిాంత వరకు తెలయదు. 

భయపడ్డతూనే సనాగ్ా, సరుద బాట గ్ా కొడ్డకు రాకకు ఏవేవో కారణాలు 

చూపబో యాంది. అవనీా ఒకటికి పదిమారుి  ఈ వారాంలోచపె ేకొనావే. 

"ఏ వాంటోి నో బాగుాండ్క వచేిడ్మేో, మీదాంతా....." 

అాంత కోపాంలోనూ శాస్రత ర ఒకసమారుగ్ా నవేీడ్డ. 

కలప్ో స్రనా వ టిా కేస్ర చూడ్డ్ాంగ్ా శాస్రత ర దానిని జమకటేాడ్డ. 

"ఏమిటోయ్  శాస్వత ర! రాజము వ నాదా?" అాంటస మూడ్డకాళ్ో ముసలము 

నరసము గుమాులెకిసాంది. రాజము అముయయఅనుకుాంది. 

"రాాండ్  అతతయయగ్ారూ!" 

నరసము కరె నలేపడ్ేస్ర గ్ోడ్కి జారబడ్  కూరుిాండ్ పో్ యాంది. ఆయాసాం 

తీరుికునాాక ఆకాశాం వాంక చేతులెతిత  మొకిస అాంగలారచిాంది. 
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"ఇాంకా ఎాంత కాలమయాయ భగవాంతుడ్ా?" 

"నీకేాం ప్రనీా ప ణాయతుురాలవి. బో లెడ్డ బలగాం ఉనాారు. నీ బరువ  ఎవరచకి?" 

శాంకరశాస్రత ర మరాయదకు ఓదారాిడ్డ. నరసము మరాయదకే అభినాందిాంచిాంది. 

"మీరాంతా వ ాండ్గ్ా నాకు లోటేమిటోయ శాస్వత ర? కాలూ, చయెాయ కదపలేని దశ 

వచాిక ఈ బితుకు పిపాంచానికే భారాం కాదుటయాయ!" 

మరల మనసు్లో లేని మాటలతోన ేఓదారుే. 

"దేముడ్ చిినదానికి వకెససపడ్ తే ప్ో తుాందా?" 

"ఆయువిచిిన దేవ డ్డ అనాానికీ, గుడ్ు కీ తిపేటప్ెడ్ తే ఎటాి గ్ోయ." 

మరల దికుసమాలన గ్ొడ్వ ప్ాిరాంభమయాందని శాంకరశాస్రత ర మనసు్లోన ే

తిట ా కునాాడ్డ. 

రాజము పరచస్రథతిని గెహిాంచి మాట మారిటానికి పయితిాాంచిాంది. 

"ఈ వేళ్ పనిమనిషర రాలేదు. ఇాంకా మజిజగ చయెయలేదు. చసే్ర తెదాద మనుకొాంటసన ే

ఉనాా, ప్ాపాం నినా ఉపవాసాం కూడ్ా కాబో లు. నతేెచిిప్ెడ్డదును కదా....." 

అసలు ఆమ  ఎాందుకు వచిిాందో ఎరచగ్చన శాంకరశాస్రత ర అసలు విషయానికి 

వచేిశాడ్డ. 

"ఈ ఏడ్ాది ఇవీవలస్రాంది ఎప ేడ్ో  ఇచేిశాననాాడ్డ కదా ప్రనీా!" 

"ఇచేిడ్డ. నే లేదనలేదుగ్ా. కాని, ఎాంత నాయనా! ఏడ్ాదికి పనెా ాండ్డ 

రూప్ాయలు. ఎప ేడ్ో రూప్ాయకి ప్ాతిక శేరుి  బ్లయయాంకొలచిన రోజులోి  ఇచిినటేి  నాలుగు 

శేరచిచేిటప ేడ్ూ ఇసాత నాంట ే యటెాి గ్ోయ్ . యెవరచపాంచనో పడ్  వ ాంటాననుకో.రాజము 

ధరుమా అని ఇాంత మజిజగ ప్ో సుత ాంది. ఎవరో ఓ కూర ఇసాత రు. ననేొకస పూట ే తిాంటా. 

అయతే మాతిాం ఆ రూప్ాయతోతిాండ్  గడ్డసుత ాందాంటావా?" 
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"పో్ నీ నీకీ బాధలూ, తిపేలూ ఎాందుకూ? ఆవిడ్ే ఇాంత వ డ్కసే్ర నలుగురచతో ప్ాట  

పడ్ేసుత ాంద.ి తిని రామా, కృషాణ  అనుకుాంటసకాలక్షేపాం చసే్ేదానికి...." 

దేవ డ్ కి ప్టెిానాంత విసురుగ్ానూ నరసము మరో నమసాసరాం ప్టెిా ాంది. 

"ఒదుద  నాయనా! ఆ అనాచారాం చూడ్లేను. ఓ మడ్ీ, మ ైలా లేదు." 

"అదేమిటి అతతయాయ.....!" 

"చయనులుగ్ారచాంట ప టేాను, సో మయాజులుగ్ారచాంట మ టేాను. ఇాంత బితుకూ 

బితికి గ్ాెమ ప్ాచకుడ్  ఇాంట ఎలా తిననోయ్ ." 

కొనిా వాందలో మారు శాంకరశాస్రత ర జాా పకాం చసే్ేడ్డ. 

"మరచ డ్బుా ఇవీమనదేి కూడ్ా గ్ాెమ ప్ాచకుడ్ నే కదా?" 

"నా మ డ్కురచ పో్ స్ర అరాధ ాంతరప  చావ  చచిిన ఆ ప్ెదద  మనిషరకి ఆసత ాంటస వ ాంద ి

కదా. ఏ ప్ తత రి బ్లయయమో ప్ యయకసరిేదుకదా." 

మళ్ళో కొనిా వాందలోమారు ఆమ  వాదాం ఎాంత తపో్ ే శాస్రత ర నచి చపెేడ్ానికి 

పియతిాాంచడే్డ. 

షో డ్శ కరులు చయేడ్ాం అవసరమని చెప్రే, అవి చయేాంచడ్ాం బాిహుణ ధరుమని 

చెప్రే, మళ్ళో చయేాంచేవాడ్ ని గ్ాెమ ప్ాచకుడ్ాంటసనీచాంగ్ా చూస్ేత  ఎలాగ? 

మగడ్డ నరసముగ్ారచకి బో ధ చయేడ్ాం ధోరణలిో పడ్ాు క రాజము బితుకు జీవ డ్ా 

అని బయటపడ్ ాంది. ఇాంటోి  మాట మూడ్ోకాంటి వానిచవెిని పడ్నీయరాదాంటాడ్డ 

శాంకరశాస్రత ర. అాంత జాగెతతగ్ానూ ఉాంటాడ్డ. 

"క్ష్ణాంలో మజిజగ తిప్ేేసాత , కూరోి అతతయాయ!" 

"వెళ్ళోరా తలిీ, లేవలేను. ఇకసడ్ ేకూరుిాంటా." 

రాజము వెళ్ళోపో్యేక నరసము ఒక నిటసా రుే విడ్ చి శాంకరశాస్రత ర సలహాకు 

సాంతాపాం తెలప్రాంది. 
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"మిములా ఎవరీా అని లాభాం లేదు నాయనా! కాలాం! కాలాం!" 

శాంకరశాస్రత ర ఆమ కు నచిచెప్ేే పయితాాం మానలేదు. 

"మళ్ళో సుబానాశాస్రత ర కదా నీకు కరు చసే్రనా, ప్రాండ్ పిదానాం చేస్రనా, వాడ్  

యాంట." 

నరసము విస్రరేస్రాంద ిఆ సలహాను. 

"చచేిక చూడ్ొచేినా ఎవడ్డ కొరచవి ప్ెటేాడ్ో ....." 

ఒకస నిముషాం ఊరుకొనాాక మళ్ళో అనాది. 

"బితికుాండ్గ్ా ప్రడ్ కరడ్డ మ తుకులక ి మొహాం వాసుత నాానా! పరలోకానికి 

ముటాకప్ో తుాందని విచారాం." 

"పరలోకాం అాంటస ఒకటి వ ాందనుకుాంటే, ఈ లోకాంలో వాళ్ళో చేస్ే ప్రాండ్పదిానాం 

అకసడ్ కి అాందుతుాందనుకొనాాక......" 

"ఏమో ఎవరు చూడ్ొచేి రు? వ ాందనుకుాంట నాాాం. చేసుత నాాాం. పరలోకాం అాంటస 

ఉాందో  లేదో , ఉాంట ేఅకసడ్ెలాి  ఉాంట ాందో చూస్ర వచిినవాడ్ెవడ్ూ లేడ్డ. దానిని నముుకొని 

ఇకసడ్ అనాచారప  బతిుకు గడ్పమాంటావ ?" 

ఆ చరిలు తేలవ . చుట ా  తిరచగ్చ మళ్ళో మొదటకేి వసాత య. 

శాస్రత రకి ఆ క్ష్ణాంలో రామనాధాం ఇాంటోి  అడ్డగుప్ెటాడ్ాం ఊప్రరచ తీసుకోడ్ానికి 

వీలచిిాంద.ి 

"రారా, ఇాంతస్ేప  చేస్వేాేం? బాండ్  దొరచకిాందా?" 

ఇాంటోి  అడ్డగు ప్టెేాసరచకి ప్ెదద  రభస ప్ాిరాంభాం అవ తుాందని తయారయ 

వచిినవానికి ఆ ఆహాీనాం చాల గాందిగ్ోళ్ాంగ్ా వినిప్రాంచిాంది.దానిని యెలా అరథాం 

చేసుకోవాలో కూడ్ా తెలయలేదు. అపయితాాంగ్ానే 'ఆ', 'ఊ'లతో సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 

"అమేుద?ి" 
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"లోపలుాంది. నరసముని పలకరచాంచవేాం...." 

రామనాధాం చట కుసన తన ప్ రప్ాట  గెహిాంచి సరుద కునాాడ్డ. 

"బాగునాావా అవాీ!" 

"ఏదో ఇలాి  వ నాా నాయనా! చదువ కు వళె్ళోవాంది. స్ెలవలా ఇప ేడ్డ?" 

"నీకు తెలయదు. మనవాడ్ే కాలేజీకి స్లెవిచేిస్ేడ్డ........" 

ఆ విషయానిా నరసముకు అరధాం అయేయటట ి  చయేడ్ాంలో శాంకరశాస్రత ర యెదురు 

చెపేడ్ానికి వీలులేకుాండ్ా రామనాధానిా ఎగతాళ్ళచేశాడ్డ. అనీా విని నరసమువీ చినా 

పిశా వేస్రాంది. 

"తెలివాళ్ళో దేశాంలోాంచి ప్ో వాలాంట నాాడ్ా?" 

ఈమారు రామనాధాం మాట మారేిాందుకు అవకాశాం దొరకప చుికునాాడ్డ. 

"మనిాంటోి  ఎవడ్ో వచిి ప్ెదదరచకాం చసేాత నాంట ేఒప ేకుాంటామా అవాీ!" 

సరసమువీ నములేనట ి  తల తిప్రేాంది. 

"అరాజకమయ ప్ో తుాంది." 

పిజలు ఒకరచనొకరు చాంప కుాంటారు, దోప్రళ్ళో సాగుతాయ, కరువ  ప్ెరచగ్చప్ో తుాందని 

అవీ నిశిితమ ైన అభిప్ాియాం. 

"నా వయసు్ తెలుసా?" 

ఆమ  తన చినానాట ి కథలూ, తాను వినా కథలూ చెప్ేే ధోరణిలో పడ్ ాందని 

నెముదిగ్ా శాంకరశాస్రత ర సరుద కునాాడ్డ. ఇాంగిీ్షువాళ్ళో వచేిక దేశాం బాగుపడ్ ాందని ఆమ  

కథలు చపె్ాత య. 

బాందిప్ో టి చతేులోి  వాళ్ో తాతగ్ారు మరణిాంచారు. ప్రాండ్ారీదాండ్డి  వసుత నాాయన ే

సరచకి వూళ్ోలో బీభత్ాం ఎలాి  వ ాండ్ేదో  వాళ్ోఅము చపె్రేాంది. ఆమ  అయదేళ్ోదయ 
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వ ాండ్గ్ా ప్ెదద  కరువ  వచిిాంది. చూచాయగ్ా మిగ్చలన ఆ జాా పకాలు విాంటేన ే

వొళ్ళోజలదరచసుత ాంది. 

"తెలివాడ్ొచాిక ఆ అరాజకాం లేదు. ఆనకటా కటేాక ఆ కరువ  లేదు. వాళ్ోని 

ప్ ముని మీరేాం చసేాత రాె కురెనాగములాి రా.....!" 

వరతక వాయప్ారాలోి  సాగ్చప్ో తునా వాందలకోటి రూప్ాయల దోప్రడ్ీ, పరచప్ాలనా 

వయవసథలో జరుగుతునా అనాయయాం. పిపాంచపిజల మధయ చేసుత నా అవమానాలూ అవీకు 

అరధాం కావ . 

శాంకరశాస్రత ర అతనినా ఇబాాంది నుాంచి బయట పడ్ేశాడ్డ. 

"నీ లోకాం వేరు. నా లోకాం వేరు. వాడ్  లోకాం వాడ్ ది. ఒకళ్ళో చెప్ేత  వినేదుాందా? 

అరథాం అయేయదుాందా? ఎవళ్ో దారచ వాళ్ోది..నువ ీ మీ అముకు కనిప్రాంచి రారా! 

లోపలుాంది. చలి చిలుకుతూాంది కాబో లు. వళె్ళో." 

ఆ మాట వచిిాందే తడ్వ గ్ా రామనాధాం నిశశబదాంగ్ా ఇాంటోి కి నడ్ చేడ్డ. వెనక 

నుాంచి నరసమువీ నిరేీదాం వినబడ్ ాంది. 

"ఆచారాలు, కట ా బాట ి , మరాయదలు, మనానలు అనీా పో్ తునాాయ లోకాం 

తలికెిాందులయప్ో తోాంది...." 

పదకెండు 

గుముాంలో రామనాధానిా చూడ్గ్ానే శాంకరశాస్రత ర తన కోపతాప్ాలకు అటేా  బలాం 

వ ాండ్దన ే విషయానిా గెహిాంచడ్ాం కషామేాం కాలేదు. రామనాధాం ముతక కోరా పాంచ ె

కటేాడ్డ. అలాి ాంటదిే ఓ లాలీి వేశాడ్డ. తెలివారగటి చీకటోి  గమనిాంచలేదు గ్ాని, అసలు 

రామనాధాం ఆకారమే మారచప్ో యనటినిప్రాంచడే్డ. ఇాంగిాండ్డ పాంప్రాంచి చదివిాంచటేాందుకూ, ఏ 

ఐ.స్ర.ఎసో ్ ప్ాయస్ె ైఓ జిలాి  కలెకారుగ్ా రాగలగే్టాందుకూ ప్ాితిపదికగ్ా ఇసుత నా వేషభాషల 
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తయార ీలవలేశాం కూడ్ా మిగ్చలనట ి  లేదు. ఆ దుసుత లతో తన ముాందుకు రాగలగటాం తన 

కోపతాప్ాల పిభావానికి ఆశాీసాాంతాం అని అరధాం అయపో్యాంది. 

వెాంటనే శాంకరశాస్రత ర సరుద కొనాాడ్డ. ఆ వళే్కు నరసము అకసడ్ వ ాండ్డ్ాం ఎాంతో 

సాయపడ్ ాంది. ఆమ  ఎదుట తన ఓటమినిపిదరచశాంచుకోలేడ్డ. కనక తెలవిగ్ాన ే

సరుద కొనాాడ్డ. 

"చెప్ేత  వినని ప్రలివాడ్డ కాదు. ఒకవేళ్ ప్ రప్ాట న త ాందరపడ్ాు  చెప్ేత  విాంటాడ్ా.." 

అని ఈ వారాం రోజుల నుాంచీ భారయచెప త నాా అతడ్డ నములేకుాండ్ా వ నాాడ్డ. ఇప ేడ్డ 

రామనాధానిా చూశాక తనలోని అవిశాీసానిా మనసా్క్ష  హెచిరచకగ్ాతీసుకొనాాడ్డ. 

రామనాధాం ప్ెాంకితనానిా తాను వరచణసూత ాంటే రాజము అతని మేదకతాీనికి ఒకే ఒక 

వ దాహరణను రరటిాసూత  వచిిాంది. 

నాలుగే్ళ్ో కెితాం తన కప ేడ్ే ప్ెళ్ళోమిటని కూరుినాాడ్డ. కనీసాం 

ఇరవయయేళ్ోయనా వస్ేతనేగ్ాని ప్ెళ్ళో చసేుకోననాాడ్డ.సూసలులో తోట ి వాళ్ోాంతా 

వొటేాసుకునాారట. అాంత పట ా దలా మానుకొని, చెప్రేనట ి  ప్ెళ్ళో చసేుకోలేదా అాంట ాంద ి

ఆమ . 

ఆమ కేాం తెలుసు? ఆ ఒప ేదల కోసాం తన పితిషఠ ను సాంపూరణాంగ్ా వెచిబటెేాస్రన 

సాంగతినామ  ఎరగదు. అమ ే కాదు. మరరవీరూఎరగరు. అపేటికాతని వయస్ె్ాంత? 

పదిహేను! తోటలోకి తీసుకరళ్ళో రరాండ్డ గుదుద లూ, బుగగనులుములూ, గదిదాంప లూ తగ్చలాంచకే 

కానిఅతనిని ఆలోచనలో ప్టెిా ాంచలేకపో్యడే్డ. ప్ెాంచిన అభిమానాం యావతూత  ఒడ్ేుస్నేని 

ఆ రోజున ేగెహిాంచేడ్డ. 

తమ కుట ాంబాంలో మాంచి విదాయాంసులుాండ్వచుి. కాని, మాంచి వ దో యగ్ాలలో 

ఎవీరూ లేరు. సరచసలనస్ెేకారు నారాయణమూరచత సీయాంగ్ాప్రలినిసాత ననాాడ్డ. అద ేగ్ొపే 
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అనిప్రాంచిాంది. ఆ దృషరాతోనే తాను అాంత పట ా దల చూప్డే్డ. సరీాం ఒడ్ేుస్డే్డ. మరల 

అాంతఅవసరాం కలగవచుినని వూహిాంచలేదు ఆనాడ్డ. 

కాని, అాంత అవసరమూ వచిిాంది. ఇప ేడ్డ ఒడ్ుకుాండ్ా మిగ్చలనదేమనాా వ నాా-

-లాభాం లేదు. 

ప్ాిప్ేతతు షో డ్శే వరేషప తాిం మితివదాచరేత్  || 

రామనాధాం తనకు ప తుి డ్డ కూడ్ా కాదు. ఆ సాంగతిని వాెంటనే అరథాం 

చేసుకొనాాడ్డ. 

కాని, ఇాంతకాలాంగ్ా అతని మీద ప్ెట ా కునా ఆశలా అాంత సునిాతాంగ్ా వదలలేడ్డ. 

ఆ ఆశలు కలగ్చాంచిాంది వియయాంకుడ్డ.వయతిరేకిసాత రని ఎరచగ్చ వ నాా, బాిహుణీకానిా కూడ్ా 

లక్ష్యాం చయేనాంత ఆశ కలగ్చాంచేడ్డ నారాయణమూరచత. ఉనా ఏడ్ెనిమిదిఎకరాలూ అమేుస్ర 

అయనా ఇాంగిాండ్డ పాంప్ాల. అతడ్డ ఐ.స్ర.ఎస్ . అయ వస్ేత  అాంతకు పదిాంతలు భూమి 

కొనుకుసాంటాడ్డ.హో దా కొలచేటాందుకు ఇప ేడ్డ ప్ాితిపదిక లేదు. తలిదాండ్డి లు 

లేనివాడ్ ని ప్ెాంచి ప్దెదను చసే్రన తమకు, అతడ్ే కలకారో అయవస్ేత  ఎాంత పతిిషా! ఎాంత 

మరాయద! 

అనిా ఆశలూ చూసుత ాండ్గ్ా ఆవిరచ అయపో్ తూాంటే తనకు పటానట ి  వూరుకోవడ్ాం 

సాధయాం కావడ్ాం లేదు. కాని, తాను చయెయగలదమేిటోఅరథమూ కాలేదు. 

రాజము తన సలహాకు విలువ వ ాంట ాందన ే నముకాం లేకపో్యనా 

వూరుకోలేకపో్యాంది. 

"ప్రలినిచిిన మామగ్ారునాాడ్డ. ఆయనకూ వ ాంది బాధయత. వెళ్ళో మాటాి డ్ాండ్ . 

దూరాం భారాం కాదు. అమలాప రాంలోన ేకదావ నాాడ్డ....." 

తాను చయెయలేనిద ి వియయాంకుడ్డ చెయయగలగ వచుినన ే ఆలోచన దురిరాం 

అనిప్రాంచిాంది. విసుకుసని విదిలాంచేస్డే్డ. 
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"హు. చెప్ేేవ . పో్ దూ." 

కాని, ఆ మాట పూరచతకాకుాండ్ానే మ రుప లా ఓ ఆలోచన తటిాాంది. చట కుసన 

విదిలాంప  నిలప్డే్డ. 

ఆమ  మాటలోనూ సబబు కనిప్రాంచిాంది. మామగ్ారు ప్రలినిచిిన వాడ్డ! నెముదిగ్ా 

అడ్డగు కూడ్దీసుకొనాాడ్డ. 

"అవ నేమో. అద ీచూదాద ాం." 

రాజము తన సలహాకు వినియోగాం వ ాందనుకొనేసరచకి కొాండ్ ఎకిసనాంత 

సాంతోషపడ్ ాంది. 

శాంకరశాస్రత ర వేిళ్ళో దులప్ర 'ఛట ' మనిప్రాంచేడ్డ. మనసు్లో ఆలోచనకో రూపాం 

వసూత ాంది...."అాంతే!" 

"అయత ేత రగ్ా వాంట కానియయ." 

రాజము గబగబ కట ా  విడ్ చిన బటాలు రరాండ్డ బ్లాందెలో కూరచ చెరువ కు 

బయలుదేరచాంది. 

"బటాలుతుకుతూ కూరోికు." 

"అబబా ! ఇకసడ్డనాట ి  రానూ!" అాంటస రాజము గుముాం దిగ్చాంది. 

పన్నెండు 

భోజనాం చేసూత  రామనాధాం ఆగ్చ తల ఎతేతడ్డ. 

"నేను కాలేజీ మానసే్ర వచాినమాు!" 

వడ్ ుసుత నా రాజము తల ఎతతకుాండ్ా బహు తాప్వగ్ా సమాధానాం ఇచిిాంద.ి 

"మీ బాబాయ చపె్ేేరు." 

"నేనిాంకా ఆయనతో చెపేలేదు." 
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రాజము ఏమీ అనలేదు. రామనాధాం ఒకస నిముషాం వూరుకొని మళ్ళో 

పిశిాాంచడే్డ. 

"కోపేడ్ాు రా?" 

"భోజనాం చయెయవోయ్ ! తరాీత వదేుద వ గ్ాని ఆ పిశాలు." 

ఒక నిముషాం వూరుకునాాడ్డ. మళ్ళో ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"బాబయయకి కోపాం వచిిాందని ఎరుగుదును...." 

"ఎరచగ్చవ ాండ్ ేమానేవనామాట." 

రామనాధాం తల తిప్ేేడ్డ. 

"మరచ?" 

రాజము చాలా స్పే  సమాధానాం కోసాం ఆగ్చాంది. 

"మీ మామగ్ారచనేనా ఓ మారు అడ్ గ్చతే...." 

రామనాధాం కళ్ోతో నవేీ డ్డ. 

"బాబాయకనా ఆయన దగగర బాంధువ టమాు!" 

"దగగరచకీ, దూరానికీ ఏముాంది? ఆయన కాకపో్ త ేమీ ఆవిడ్ వ ాంది....." 

"దానికేాం తలెుసుత ాంద,ి చినాప్రలి." 

"నువ ీ మహా ఆరచాందా అయాయవ ." 

రామనాధాం ధీమాగ్ా తన వయసు చూప్రాంచడే్డ. 

"నాకు ఇరవయయేళ్ళో వసుత నాాయమాు!" 

ఆ కాంఠసీరానికి రాజము నవ ీకుాంది. హేళ్న చేస్రాంది. 

"ఇాంకో ఏడ్ాదికి......" 

"సాంవత్రాదికి కాదమాు నా ప టిానదనిాం." 

"సరే మూడ్డ నెలల తడే్ా చపె్ాేను." 
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రామనాధాం ఆ మాట వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"బ్ల.ఏ. చదువ తునాా చినాప్రలిడ్ ననేా?" 

"మహ గ్ొపే చదువ  చదివేవ . కాని, నువ ీ చదువ తునాావాంటే...." 

రామనాధాం హాసయాం ఆడ్డే్డ. 

"......ఆయనే కారణాం అాంటావ ." 

"కాకప్ో త?ే మీ బాబాయ సూసలు మానిప్రాంచి--'హరచ ఓమ్  అనిప్రాంచ ేవారు." 

"అద ేబాగుాండ్దేేమో....." 

"కాని నువ ీ అప ేడ్లాి  అనుకోలేదు." 

"ఔననుకో....." 

"నువ ీ చాలా తెలవిగలవాడ్ వనీ, ఏదో ప్దెద  చదువ లకరడ్తావనీ....." 

ఆ ఆలోచనే ఇషాాం లేనట ి  రామనాధాం తుాంప్ేస్డే్డ. 

"ఇాంక చదివదేి లేదు. అాంతే." 

రాజము ఏమీ అనలేదు. 

అతడ్డ భోజనాం ముగ్చాంచి లేచడే్డ. 

చేయ తుడ్డచుకొనా తుాండ్డ దాండ్ెాం మీద ఆరవేసూత  అడ్ గ్ేడ్డ. 

"బాబయయ మాట వినిప్రాంచదు. ఎకసడ్ కరళ్ళోడ్మాు?" 

శాంకరశాస్రత ర అమలాప రాం వెడ్డతునాానని చెప్ేే  వెళ్ళోడ్డ. ఎాందుకు వడె్డతునాద ీ

తామిదదరూ మాటాి డ్డకొనాారు. కాని, ఆ విషయాంబయట ప్ెటావదదనుకునాారు. 

వూరుకుాంది. 

రామనాధాం ఓ మారు మిదెదగదిలోనూ, వీధి అరుగుమీదా చూస్ర వచేిడ్డ. 

"లేడ్డ." 
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అతని కాంఠాంలో ఏదో  ఆతురత వినిప్రాంచి రాజము అనాాం తిాంటస తల ఎతిత  

చూస్రాంది. 

"తరాీత మాటాి డ్వచుినులే. ఏాం త ాందర?" 

"మళ్ళో టప్ా కటేాసాత రు. మని ఆరురు చెయాయల." 

మని ఆరురు చెయయడ్ాం అనేసరచకి రాజము కాంగ్ారుపడ్ ాంది. 

మని ఆరురు చయెాయలాంటస ఆయన కోసాం వెతుకుతునాాడ్ాంట ే ఆయన డ్బుా 

ఇవాీలనామాట. తన చేతిలోాంచి వెళ్ళో పితి ప్ెసైాకూశాంకరశాస్రత ర ఆరా తీసాత డ్డ. అాందుచతే 

ఆయనిా అడ్గ్ాలాంట ే భయాం. కాలేజీకి వళె్ళోటప ేడ్లాి  రామనాధాం చేతికి డ్బుా 

చికసడ్ాంఒక చినాప్ాట ిబిహుపిళ్యాం జరచగ్చనాకనే. ఎనోా చివాట ి  తినాల. వ పనాయసాలు 

వినాల. గదిమి, గాందిగ్ోళ్ాం చేసాత డ్డ.ఒకొసకసప ేడ్డ నిషూఠ రాంగ్ా అనేసుత ాంట ాంది కూడ్ా. 

"వాడ్  డ్బుా వాడ్ కివీడ్ానికి ఇాంత ఇదయపో్ తారేాం?" 

శాంకరశాస్రత ర ఓపటాా న తగగడ్డ. 

"ఇప ేడ్డ డ్బూా ఇవాీల. తరాీత లెకాస చపె్ాేల. మరచిప్ో కు." 

"మీరు తినసే్ేరని అనుకోరు లెాండ్ ." 

తలిదాండ్డి లు చనిపో్యన నాటికి రామనాధానికి నాలుగ్రకరాల భూమి వ ాంది. ఆ 

ప్ లాం మీద శిసుత  దాచి, ప్ెాంచి మరో నాలుగ్రకరాలుకొనాాడ్డ. అయతే అద ి నాలుగే్ళ్ో 

కెితాంనాటి మాట. ఈ నాలుగే్ళ్ో ఆదాయాం ఎపేటికప ేడ్డ అతని చదువ లక ే

స్ెలవయప్ో తూాంది.నాలుగ్రకరాలునాప ేడ్డ మిగ్చలాంది. ఎనిమిదెకరాలునాప ేడ్డ చాలక 

ప్ో యాందా అాంటారని ఆయన భయాం. 

ఇదివరకు తాను కురెవాడ్ కొకసడ్ కే సమాధానాం ఇచుికోవలస్ర వ ాండ్ేదనీ, 

ఇప ేడ్డ వియయాంకుడ్ కి కూడ్ా చపె ేకోవలస్ర వసుత ాందనీఅాంటాడ్డ. 

తమ తమ నెలవ లు తప్రేన 
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తమ మితుిలె శతుి లౌట తథయము.. 

అాంటస సుమతీ శతక పదాయనిా భారయకు గురుత  చేసాత డ్డ. 

క్ష్ణశ: కణశశై్ివ 

విదాయమరథాంచ సాధయేత్  

అని రామనాధానికి బో ధ చసేాత డ్డ. కొస్రరచ కొస్రరచ అడ్ గ్చన దానికనా మరో 

పదిరూప్ాయలు చేతులో ప్డె్తాడ్డ. 

"మళ్ళో కావాలాంటే ప్ రుగూళ్ళో ఎవరచసాత రు. ఈ పద ీ దగగరుాంచు" అాంటాడ్డ. 

అయనా అాంత గాందరగ్ోళ్మూ, రభసా సాగవలస్రాందే. 

ఆ అనుభవాంతో రాజము కుమారుడ్  మాటకు కాంగ్ారుపడ్ ాంది. 

"నూరూ తీసుకరళ్ళో ఇాంకా నెలేనా కాలేదు కాదటాి ." 

తన అవసరాం ఏమిటో చపె్ాేల. రామనాధాం తలికరదురుగ్ా వాంటిాంటి గడ్పమీద 

కూరుిాండ్బో యడే్డ. 

"ప్వట వాలుికో, గడ్పమీద కూరోికూడ్దు." 

"కూరుిాంటేనేమమాు!" 

మామూలు పికారాం అనేశాడ్ేగ్ాని, వాగ్ాీదాం ప్టె ా కునే ధోరణిలో లేడ్డ. 

మాటాి డ్కుాండ్ా ప్వట వాలుికునాాడ్డ. 

"ఖ్దదరు బటాలకవిాీల. ఓ ఏభయ కావాల." 

రాజము ఏదో  భయానక వృతాత ాంతాం వినాదానిలాగ గ్ాభరా పడ్ ాంద.ి 

"ఇప ేడ్డ బటాలేమిటాి , మొనానేకదా కుటిా ాంచుకొనాావ ...." 

అాందులోనూ అతడ్డ దుపేటసి , తుాండి్తోసహా తీస్రకొనాానని చెప్ేే సరచకి ఆమ  

ఆశిరయపడ్ ాంది. 

"వెళ్ళోటప ేడ్డ దుపేట ి  పట ా కరళ్ోలేదూ?" 
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పట ా కరళ్ోకేాం? పట ా కరళ్ళోడ్డ. కాని, కాలేజీ ఎదట రోడ్డు మీద అగ్చా సాక్షాతాసరాం 

అయపో్యాయ. 

బటాలను అగ్చాహో తిాంలో పడ్వెయయడ్ాంలో వ నా రాజకీయ ప్ాిముఖ్ాయనిా 

అతడ్ెాంత చెప్రేనా ఆమ కు అరథాం కాదు. 

బటాలే కాదు, ఏ వసుత వ నెనైా ప్ దుప గ్ా వాడ్డకోవడ్ాం, అనవసరప , అదనప  

ఖ్రుిలు చయేకపో్ వడ్ాంలో వ నా ఆరచధక ప్ాిముఖ్యాంఅతనికి అరథాం కాలేదు. 

తాననుకొాంట నా దానికనా ఈ వయవహారాం చాలా లోతుగ్ా వ నాదనిప్రాంచి 

రాజము చాలా నిరాశపడ్ ప్ో యాంది. ఇపేటికే ఆస్రతప్ాసుత లవయవహారాం వపేచెప్ేే సాత నని 

మగడ్డ బెదిరచసుత నాాడ్డ. ప్ెాంచిన మమకారాంలో ఆమ  సరుద బాట  చేసుత ాందిగ్ాని, ఆ మాట ే

అనేస్రాంది. 

ఆ నిరాశతో చేతిలో ముదద  విసతటోి  పడ్సే్ర, గ్ోడ్కి జారబడ్ ప్ో యాంది. 

"ఏమోరా! నీ పదధతి నాకేాం బాగ్ా లేదురా, బాగ్ా చదువ తునాావ . 

ప్ెైకొసాత వనుకుాంట,ే అద ి కాసాత  మానేశానాంటావ . బో లెడ్ాంతఖ్రీదుపో్ స్ర నిక్షేపాంలాాంట ి

బటాలు కొనుకొసని నిప ేలోి  ప్ారేశానాంటావ ..." 

హఠాతుత గ్ా అతని వొాంటనిునా బటాలు వెనకటవినేని గమనిాంచిాంది. 

"ననుా ఆడ్ సుత నాావటాి భడ్వా!" 

ఆమ  చూప  గమనిాంచీ, అభిప్ాియాం గెహిాంచీ రామనాధాం తాను కట ా కునా 

బటాలవేప  చూసుకొని స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

ఇాంటిదగగర వాడ్డకొనేటాందు కుదేదశిాంచిన నేతపాంచె కట ా కునాాడ్డ. నలగ్చాందని 

ప్ెటటాలో పడ్సే్రన చొకాస ఒకటి త డ్డకుసనాాడ్డ. రరాండ్ూవిదేశీ నూలుతో తయారు చేస్రనవే. 

విదేశీ వసాత ా లు ముటాకూడ్దని చేస్రన పితిజాను యదేదవా చసేుత నాటినిప్రాంచిాంది. 
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సుబాముగ్ారు పట ా కరళ్ోమన ేఅనాారు. అయత ేడ్బ్లావీనిద ేతీసుకోవడ్ాం తనకే 

ఇషాాంలేకప్ో యాంది. వెాంటనే కట ా కోడ్ానికి రరాండ్డజతలే తీసుకునాాడ్డ. 

"ఏవీ? ఎకసడ్ ప్టెేావ ?" 

ఈ నూతన వతిాంలో అనాచారాం కూడ్ా ఒక భాగమేమోనని 

భయపడ్డతునాటినిప్రాంచిాంది ఆమ  కాంగ్ారు. 

"తోటలో వదిలప్టెిా  నారాయడ్ కి కబురు చేశాను." 

పియాణాంలో మ ైలపడ్ న బటాలు ఇాంటోి  కలపనాందుకు రాజము సాంతృప్రతపడ్ ాంది. 

కాని, కథాంతా వినాాక మరల వయధ పట ా కుాంది.ఆ సుబాము ఎవరో కొరచవిలా 

దాప రచాంచిాందనిప్రాంచి మాండ్ పడ్ ాంద.ి 

"ఎవరాె  ఆ సుబామాు, దిబామాును? మొగుడ్ూ, మొదుద లూ ఎవరూ లేదా 

ఏమిట,ి ఆవిడ్గ్ారచకి? ఇలాి ...." 

దువూీరచ సుబాముగ్ారచ వాంటి వయకితని ఎరుగని అజాా నాంకనా ఆమ ను పట ా కొని 

తిటాడ్ాంలోని అపచారాం అతనికరాంతో బాధకలగ్చాంచిాంది. అతని మాటలు వినాాక రాజము 

తన అవజాతకు లెాంపలు వాయాంచుకుాంది. 

కాని, తన కొడ్డకును భరత మీదికి రరచిగ్ొడ్డతునా ఈ చరయకు మూలాం 

అమ యనేనా అభిప్ాియాం మాతిాం మారుికోలేదు. 

అయతే డ్బుా సమసయను పరచషసరచాంచే విషయాం అలాి గే్ వ ాండ్  ప్ో యాంది. 

భరతముాందు ఆ పిసకిత తేవడ్ానికామ  స్రదదాంగ్ా లేదు.రామనాధాం కూడ్ా ఇప ేడ్ ే డ్బుా 

మాట ఎతతకూడ్దని ఆమ  సలహా. 

"కాసత  కోపాం తగ్ేగక పాంప్ చుిలే." 

కాని, డ్బుా పాంపడ్ాం తన పితిషాతో ముడ్ పడ్  వ ాందనిప్రసూత ాంద.ి ముకుస మొగాం 

ఎరుగని తనకు, రాజమాండ్ ి వదిల వెళ్ళోప్ో తునావాడ్ కి ఏభయ రూప్ాయల బటాలు 
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అప్రేచిి పాంపడ్ానికి ఆమ  చూప్రన నిబారానీా, మానవ లప్ెై ఆమ కు గల విశాీసానిా 

చూశాకఆమ  మీద విపరీతమ ైన భకిత ప్ెాంచుకునాాడ్డ. రరాండ్డ రోజులోి  డ్బుా పాంప తాననీ, 

తరువాతనే తీసుకరడ్తాననీ చపె్రేవచేిడ్డ.ఇప ేడ్ా మాట తప్రేతే తన మరాయద 

ఏముాంట ాంద?ి 

రామనాధాం ఒకసక్ష్ణాం ఆలోచిాంచి నిశశబదాంగ్ా లేచిప్ో యేడ్డ. అతని ముఖ్ాం చూశాక 

రాజముకు చాలా వేదన కలగ్చాంది. ఇాంతకాలాం చేరదీస్రప్ెాంచిన కొడ్డకు 

దూరమ ైపో్ తునాటినిప్రాంచిాంది. 

"ఒరే రాముడ్ూ?" 

ఏదో నచిచపె్ాేలనీ, సరుద బాట  చయెాయలనీ తపన. కానీ అతడ్డ అపేటిక ేగుముాం 

దిగ్ేస్ేడ్డ. ఆమ  ప్రలుప  వినబడ్నలేేదు. 

పదమూడు 

వాంటిాంట ితలుప  గ్ొళ్్ోాం ప్టెిా  సావిటోి కి వచేిసరచకి, ఎవరో కిటికీకి ఎదురుగ్ా మడ్త 

మాంచాం వాలుికొని పడ్డకుని వ ాండ్డ్ాం చూస్ర,విశాలాక్ష  చట కుసన ఆగ్చాంది. అాంతలో 

రామనాధానిా గురుత పటిా  ముాందుకు అడ్డగు వసే్రాంది. 

"నువ ీటాి, హడ్లపో్యేను." 

రామనాధాం కళ్ో మీద చెయయ తీస్డే్డ. 

అతడ్డ వచేిసరచకి విశాలాక్ష  లోపల ఏదో పని చసేుకొాంటసాంది. బదదకాంగ్ా వ ాండ్  

మాంచాం వాలుికు పడ్డకునాాడ్డ. 

"ఈ లోప న ఏ దొాంగ్ాడ్ెైనా ఇలిాంతా చకసప్టె ా కు ప్ో వచుి. అాంత బబఫరవాగ్ా 

వ నాారు." 

"ఇపేటివరకూ నానా ఇకసడ్ే వ నాాడ్డ. ఎాంగ్చలాకు ప్ారేస్ర రావడ్ానికి దొడ్ోి కి 

ఇప ేడ్ే వెళ్ళోను. నువ ీ భోాంచసే్ేవా?" 
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"చేస్ ేవసుత నాా." 

"మరచ ముఖ్ాం అలాి  వ ాందేాం?" 

రామనాధాం మాంచాం దగి్చ గ్ోడ్నునా అదదాం ముాందు నిలబడ్ాు డ్డ. ముఖ్ాం డ్ీలా 

పడ్ుట ి  తనకూ తోచిాంది. 

"రాతిి పడ్వలో సరచగ్ాగ  నిదిలేక అయవ ాంట ాంది." 

"కాస్ే్ప  పడ్డకో. వ ాండ్డ, తలగడ్ తెచిిసాత ." 

విశాలాక్ష  లేచిాంది. 

రామనాధాం వనెకిస తిరచగే్డ్డ. 

"వదుద , ఇప ేడ్డ నిద ిరాదు. పనుాంది కూడ్ాను." 

"ఏమిటా ముాంచుకుపో్యే పని?" 

ఆ మాట అాంటసనే లోపల నుాంచి ఓ తలగడ్ తచెిిాంది. మాంచాం మీద అమరచిాంది. 

"పడ్డకో." 

అతడ్డ ఏ సమాధానమూ యచేి లోప నే వీధి గుముాంలోాంచి ప్రలుప  

వినిప్రాంచిాంది. 

"వదనిా!" 

ప్రలుప  వెనకన ేమాంగము లోపలకి అడ్డగు ప్ెటిా ాంది. విశాలాక్ష  "రావే" అాంటస 

ఆహాీనిాంచిాంది. 

"ప్ెైవాళ్్ోవరూ లేరు. మా తముుడ్డ." 

"ఎవరు, కలెకారు బావా?" 

రామనాధాం ఇాంగిాండ్డ చదువ కొనటేాందుకు వళె్ోడ్ానికరై చసేుత నా పయితాాలు 

బాంధువ లలో కలగ్చాంచిన ఆశల పతిిధీని. మాంగముఅతని ప్దెద  అతతగ్ారచ కూతురు. 

రామనాధాం నవేీడ్డ. 
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విశాలాక్ష  చాపమీద కూరుిాంటస ఆమ నూ ఆహాీనిాంచిాంది. 

"రావే. అాందరచవీ భోజనాలయయేా? ఇప ేడ్ ేచయెయ కడ్డకుసనాా." 

మాంగము--"ప్ో వాల తలిీ! నీకేాం కూరోిమాంటావ " అాంటసనే గ్ోడ్ను ఆనుకొని 

దూరాంగ్ా వటిా  నేలనే కూరుిాంది. 

రామనాధాం హాసయాం చేశాడ్డ. 

"నువ ీ చాపలో కూరోిమనాల కాబో లున ేఅకాస!" 

మాంగము ఎాంతో విసువూ, ఆయాసమూ కనబరచిాంది. 

"కూరుినాటేి  వ ాంద.ి వారాం రోజులనుాంచి ప్ాిణాలు తోడ్ేసుత నాారు." 

రామనాధాం అరధాంగ్ాక అకస ముఖ్ాం వాంక చూస్డే్డ. 

"వాళ్ో చలెెి ల ప్ెళ్ళో కాదుటాి ? పనులు చేసుత నాారు." 

"ఓస్  అాంతేనా? ఊరాందరచ పనులూ నెతితన పడ్ పో్ యనట ి  అాంటసాంటేను." 

రామనాధాం తేలకగ్ా తీస్రవయేడ్ానిా మాంగము సహిాంచలేకపో్యాంది. 

"మీకేమిటోయ మగ మహారాజులు! అనీా అమరచి విసతటోి  ప్డె్ త ే 'ఓస్  ఇాంతేనా' 

అని తేలకగ్ా చపేరచాంచసేాత రు." 

ఆడ్వాళ్ోకు జరుగుతునా అనాయయాలనిాాంటకీి రామనాధమే కారణాం అనాాంత 

ఆవేశాంతో మాంగము చరుె మనేసరచకి అతడ్డ పకపకనవేీడ్డ. 

విశాలాక్ష  చిరునవ ీ నవిీాంది. 

"నీ మ తతదనాం అనుకోక వాడ్  మీద కోపపడ్తావాెందుకే?" 

అనవసరాంగ్ా ఆవేశపడ్ుాందుకు మాంగము కళ్ో నీళ్ళో ప్ెట ా కుాంది. విశాలాక్ష  

లేచిాంద.ి 

"కనీసాం వాళ్ో పనులనాా వాళ్ోను చేసుకోమనాల." 

మాంగము ఉడ్డకుబో తుతనాంతో బుాంగమూతి ప్టెిా ాంది. 
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"నే వదదాంట నాానా?" 

"వదదనవ . కాని చయెయలేననీ అనవ ." 

మాంగము తన బలహీనతను సమరచధాంచుకొాంట నాట ి  నస్రగ్చాంది. 

"ఇాంక వాళ్ో చేత దబెాలు తినడ్ాం ఒకట ితరవాయ." 

దెబాల మాట వచేిసరచకి రామనాధాం విసుత పో్ యాడ్డ. కాని నములేకప్ో యేడ్డ. 

"నిజాంగ్ా?.....' 

అపేటికే తాను బయటప్ెటాకూడ్నివి చాలా తేలపో్యనట ి  మాంగము భయపడ్  

లేచిాంద.ి 

"మీతో మాటలు ప్ెట ా కూసరుిాంటే అయాందే. పో్ తా." 

"ఓ అర ఘడ్ యలో ననేూ వసుత నాా కూరోి. అప ేడ్ ేవాయ ప్ెటేారా?" 

"రోకల కోసాం వచాి." 

"పాంచలో వ ాంది పట ా కరళ్ళో." 

మాంగము లోపలకరళ్ళోాంది. విశాలాక్ష  అనుతాపాం తెలప్రాంది. 

"నోరూ, వాయా లేదు. ఎలాి  బతిుకొససుత ాందో  ప్ాపాం! ఇరవయేయళ్ళో నిాండ్లేదు. ఈ 

బతుకు యెాంతకాలానికి తెలివారను?" 

రామనాధాం అకసగ్ారచ ముఖ్ాం వాంక చూస్ేడ్డ. ఒకస మాంగము కోసమేనా ఆమ  

విచారాం? తనకి మాతిాం వయస్ె్ాంతుాంద?ి తన బితుకేమిట?ికొడ్డకొకడ్డనాాడ్డ గ్ాని...... 

విశాలాక్ష  ఆ హడ్ావ డ్  ఎాందుకో చెప్రేాంది. 

"ప్ెళ్ళోకి అట కులు అాంటస ఓ బసాత డ్డ కొటిాసుత నాారు. అవనీా ఈ వెరచమెొహాం చతేి 

మీదుగ్ా నడ్వాల కాబో లు. ఇలుి  పటిానవిధవ కూతుళ్ళోాంట ేఊరచకే పో్ నిసాత రూ...?" 

"ప్ెళ్ళోళ్ోక ికూలీలా ప్టెిా  కొటిా ాంచుకోకూడ్దూ?" 

"మడ్  ఎలాి గ?" 
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మడ్  అనాద ిబాిహుణాయనికి లక్ష్ణమాయె. రామనాధాం నిరుతతరుడ్యయేడ్డ. 

"నువ ీ పడ్డకో ఓ నిముషాం. నాలుగు వాయలోి  పో్ ట  వసే్ర చకాస వసాత ." 

రామనాధాం ఏమనడ్ానికీ అవకాశాం ఇవీకుాండ్ానే విశాలాక్ష  లోపలకి వెళ్ళోాంది. 

బటాలు మారుికొని తిరచగ్చ వచేిసరచకి అతడ్డపడ్డకుని వ నాాడ్డ. వీధి తలుప  జేరవసే్ర 

వెళ్ళోపో్యాంది. 

ఆమ  రావడ్ాం, వెళ్ోడ్ాం ఎరచగ్చ వ నా రామనాధాం కళ్ోమీద ి చయెయ తియయలేదు. 

ఏమేమో ఆలోచిసూత  అలాగే్ పడ్డకుని వ ాండ్ పో్యాడ్డ. 

ఆ ఆలోచనలలో వ ాండ్ పో్య మాంగము లోపలకి రావడ్ానిా అతడ్డ 

గమనిాంచనేలేదు. 

మాంగము ఒకస నిముషాం నిలబడ్ ాంది. కళ్ోను మూస్ర వ నా చేతి కెిాంద అతడ్డ 

నిదిప్ో తునాదీ లేనిదీ తెలయలేదు. కాలబొ టనవేలు పట ా కుని కదిలాంచిాంది. రామనాధాం 

వ లకిపడ్  లేచి కూరుినాాడ్డ. 

"మీరా?" 

మాంగము మాందహాసాం చసే్రాంది. నెముదిగ్ాన ే అయనా వళే్ాకోళ్ాం చేయకుాండ్ా 

వ ాండ్లేకపో్యాంది. 

"ఎవరనుకొనాావేాం?" 

అతడ్డ సమాధానాం ఇవీడ్ానికి అవకాశాం ఇవీకుాండ్ానే తాను వచిిన పని 

చెప్రేాంది. 

"ఇాందాక నేను అనాది మనసు్లో ప్ెట ా కోకేాం. మళ్ళో ఎవరచ దగగరా అనకు." 

ఎవరచ దగగరా అనకూడ్ని మాట ఆమ  ఇాందాక ఏమాందో అతనికి అరధాం కాలేదు. అద ే

అడ్ గే్డ్డ. 

మాంగముకు ఆశిరయాం కలగ్చాంది. 
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"అతిశయాం ప్ో కు." 

"నిజాంగ్ానే...." 

"దొాంగ్ాడ్డ చెయయ కరుసాత డ్ే--అనాట ి  జాా పకాం చెయయడ్ాం కూడ్ా ఎాందుకులే." 

అనాద ే కాని ధెైరయాం లేకపో్యాంది. రామనాధాం ఆమ  ముఖ్ాం వాంక చూసూత , 

అడ్గడ్ానికి సాందేహిాంచడే్డ. 

"ఒకసట ిఅడ్డగుతాను. ఏమీ అనుకోరు కదా?" 

ఆమ  అనుమానిసూత నే అాంది. 

"ఏమిటద?ి" 

"ప్ారీతి అభిమానాంగ్ా చూసుత ాందా?" 

ప్ారీతి మాంగముకు అనా భారయ. ఆమ  రామనాధానికి బాంధువ రాలు కూడ్ాను. 

మాంగము మనసు్లోది చపెేడ్ానికి జాంకిాంది. 

"అాందరూ అభిమానాంగ్ానే వ ాంటారు." 

"సుబాారావ ?" 

సుబాారావ  ఆమ  అనా. 

ఆ పిశాలకు ఆమ  చిరాకు కనబరచిాంది. 

"అమాు, నానాా వ ాండ్గ్ా ఒకరచ అభిమాన దురభిమానాలతో పనేాం వ ాంట ాంది." 

ఒకస నిముషాం వూరుకునాాక తాను వచిిన పని చెప్ేేస్రాంది. 

"నేనదేో  ఇబాాందులు పడ్ ప్ో తునాానని మళ్ళో ఎవరచ దగగరనాా అాంటావేమో 

సుమా...." 

ఆమ  భయాం అతనికి అరధాం అయాంది. జాలీ, విచారమూ కలగే్య. కాని తానామ కు 

ఏ విధాంగ్ా సాయాం చెయయగలడ్డ? వీరేశలాంగాం పాంతులుగ్ారచ శరణాలయాం జాా పకాం 

వచిిాంది. కాని, ధెైరయాంగ్ా ఆ సూచన ఇవీలేకప్ో యేడ్డ. 
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సులభాంగ్ా చెపేగలద,ీ ఆమ  వరకు తప ే పట ా కొాంట ాందనే భయాం లేనిద ీఒకసట.ే 

తనుా ఏమనాా అనాారాంటే నోరుకొకేసస్యెయమనిచెపేడ్ానికి మనసు ఒపేలేదు. 

అమాయకాంగ్ా ఎప ేడ్ూ నవ ీతూ వ ాండ్ే ఆమ  ముఖ్ానిా కస్వ, కారేణయాంతో 

వూహిాంచలేడ్డ. 

అాందుచతే మాట తప్రేాంచాలనుకొనాాడ్డ. 

"మీ చదువ  జరుగుతూాందా?" 

మాంగము కళ్ోనీళ్ళో తిరచగ్చనటినిప్రాంచిాంది. 

"ఎకసడ్ో  ఏదో  దేశాంలో ఆడ్ప్రలిలు ప టాగ్ానే నదిలో మొసళ్ోకి ప్ారేస్ే వారాంటస ఆ 

మధయ చెప్ేేవ . మన దశేాంలో కూడ్ా ఆఆచారాం వ ాంట ేఎాంత బాగుాండ్డనో....." 

రామనాధాం తన నెతితన ఎవరో మొతితనాంత బాధపడ్ాు డ్డ. మనసు్లో ఎాంత బాధ 

వ ాంట ేఆ మాట అని వ ాంట ాందనిప్రాంచిాంది. తానా బాధకిఏమి వూరడ్  ఇవీగలడ్డ? 

రామనాధాం వూరుకునాాడ్డ. 

"ఒక చినా సాయాం చయెయగలవా?" 

తానామ కు చయేగల సాయాం ఏమిటో? కాని, తానేదో  సాయాం చయేగలనని ఆమ  

అనుకోవడ్ాం చాలా గ్ొపే అనిప్రాంచిాంది.'చేయగలగ్చాందెైతే'--అన ే మినహాయాంప  కూడ్ా 

వ ాంచుకోకుాండ్ా మహోతా్హాంగ్ా మాంచాం దిగ్డే్డ. 

"చెపేాండ్ ." 

మాంగము అటస ఇటస త ాంగ్చ చూస్రాంది. 

"వీరేశలాంగాంగ్ారచ అనాథ శరణాలయాంలో ఆడ్వాళ్ోకి చదువ  చపె్రేసాత రట కదూ." 

తాను చేయదలచిన సూచన అద.ే ఇప ేడ్ామ  ఆ పతిిప్ాదన తెచిిాంద.ి తీరా ఆమ  

నోటినుాంచ ేఆ మాట వచేిసరచకి అనీాఅనుమానాలే కలగే్య. 
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బాంధువ లాందరచనీ కాదని శరణాలయాంలో చేరాల. ఆమ  తాండ్ ి, అనాలూ 

అాంగీ్కరచాంచి పాంపరు. అకసడ్ వితాంతు వివాహాం చేస్సేుకొాంట ాందనిభయాం. తనాంత 

తానుగ్ా వెళ్ళోత ేమాతిాం, వెతకరూ? కనిప్రస్ేత  లాకుస వచేిసాత రు. నిగెహిాంచి నిలబడ్గలదా? 

అనిాాంటికనాాప్దెద  చికుస వేరే వ ాంది. అగెహారాచారాల మధయ ప్ెరచగ్చాంది, అనిా కులాల 

వాళ్ోతో కలస్ర వ ాండ్గలదా? అనీా అనుమానాలే. 

"అద ేఅడ్గ్ాలనుకొనాా? ఏమనుకొాంటారో....." 

మాంగము అతని మాట పూరచతకాకుాండ్ానే ముాందు కరతవయాం సూచిాంచిాంది. 

"నువ ీ నానాని ఒప్రే ాంచాల." 

రామనాధానికి నిరుతా్హమే అనిప్రాంచిాంది. 

"జరచగ్చనటేి ....." 

"ఒప్రేాంచాల మరచ...."' 

అతనికి నముకాం లేదు. 

"నేను అడ్గమనాట ి  చెప్ేేవ  గనక....." 

ఔచితాయనౌచితాయలు ఎరగని కురెవానికి చెప్రేనట ి  చెపేడ్ాం అతనికి కషాాం తోచిాంది. 

"అాంత తెలయనివాడ్ ననుకొనాారా యేమిటి?" 

"అదికాదోయ." 

రామనాధాం కషాప్టె ా కొనాట ి  ఒకస నిముషాం వూరుకునాాడ్డ. 

"కోపాం వచిిాందా?" 

"మనసు్ నొచేి మాటకి కోపాం ఎాందుకేమిట?ి" 

మాంగము అాంత భయమూ, ఆదురాద లోనూ నవేీస్రాంది. 

"మళ్ళో వదిన వచేిసుత ాంది. మరచచిపో్ కు. మా నానాకి నచి చపె్ాేల." 
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గ్చరుెన వనెుతిరచగ్చాంది. తన మాటమీద ఆ విశాీసాం వ ాంచుతారనే ఆ దలిాసా 

ఏమిటో, అడ్డగుదామనుకుాంట ాండ్గ్ానే ఆమ  వళె్ళోప్ో యాంది. 

పద్ననలుగు 

విశాలాక్ష  అట కుల వడి్పో్ ట  నుాంచి తిరచగ్చ వచేివరకూ రామనాధాం అకసడ్ ే

కూరుినాాడ్డ. తన సమసయకు పరచషాసరమారగాంఅతడ్ెరగడ్డ. అడ్గడ్ానికరైనా అకసకనా 

దగగరవాళ్ళో, మనస్రచేి  వాళ్ళో కనబడ్లేదు. ఆమ  చూప్ాల దారచ. వసూత నేవిశాలాక్ష  

తముుడ్కసడ్ే వ ాండ్డ్ాం చూస్ర, ఆశిరయాం కనబరచిాంది. 

"ఇకసడ్ ే వ నాావ టాి, వెళ్ళోప్ో యేవన ే అనుకొనాా, అకసడ్ నరసాం ప్రనిా ఏదో 

గ్ొడ్వలు విడ్సే్రాంద,ి వదులుికు రావడ్ాం మరాయదకాదు. అకసడ్ కీ వీధ ితలుప  గ్ొళ్్ో ాం ప్టెిా  

వచేినని చపె్రే వచేిశా." 

"నువ ీ రాలేదని....." 

"ఉాండ్డ, వసుత నాా కాళ్ళో కడ్డకుసని." 

కాళ్ళో కడ్డకుసని వసూత  నాలుగు అరట ిపళ్ళో తెచిిాంది. 

"తీసుకో, దొడ్ోి  నూతి దగగరునా అమృతప్ాణీ బో దె వసే్రాంది. మాంచి గ్రల పడ్ ాంది. 

విశాలాక్ష  మళ్ళో లోపలకరళ్ళో గుాండ్ిటి కాంచు చాెంబుతో మాంచినీళ్ళో తెచిి మాంచాం 

పకసనే వ నా కిటికీలో ప్ెటిా ాంది. 

గృహసాీమినిగ్ా తన బాధయతలు పూరచత అయనాక చాప పరుచుకొని కూరుిాంది. 

"ఏమిటాి సాంగతులు? ఏమిటి ఇప ేడ్ొచేివ , స్లెవ లేమనాా వ నాాయా?" 

ఇాంతవరకూ ఆ పిశా రాలేదేమనుకొాంట నా రామనాధానికి తాను కాలేజీ వదిల 

వచేిస్రన సాంగతి తన అకస చెవిన పడ్నేలేదనిఅరథాం అయాంది. 
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దాపరచకాం ఏముాంద?ి చెప్ేేస్డే్డ. అతడ్డ గ్ాాంధీగ్ారచ ఆదేశానుసారాం కాలేజీ 

మానేశాననేసరచకి విశాలాక్ష  మాో నేడ్ పో్ యాంది.భవిషయతాసరయకెమాం గురచాంచి అసేషాాంగ్ా 

వ నా తన ఆలోచనలు పిసత రచాంచేసరచకి ఒకస నిటసా రుే విడ్ చిాంది. 

"బాగుాంది నాయనా! బాగుాంది." 

ఆ కాంఠాంలోని నిరసన భావానిా గమనిాంచినా అతడ్డ గురచతాంచదలచుకోలేదు. డ్బుా 

పాంప్రాంచవలస్రన అవసరాం అతనికి మరో ఆలోచననుతోచనివీడ్ాం లేదు. 

"శాంకరాం బాబాయ ఎకసడ్ కో వెళ్ళోడ్డ. ఇప ేడ్డ మని ఆరురు చయెాయల. ఏభయ 

రూప్ాయలు అవసరాం." 

ఎాందుకని అడ్గను కూడ్ా లేదు. ఆ మొతతాం వినేసరచకే ఆమ  హడ్లపో్యాంది. 

తమవనీా చినా చినా సాంసారాలు. నిలుినాప్ాట న ఏభయ రూప్ాయలు 

సరదగలవాళ్ళో అసలా వూళ్ళో మాతిాం ఎాందరునాారు?మిగ్చలన వాళ్ోకనా రామనాధాం 

వాళ్ళో నయాం. శాంకరాం బాబయయకి వడ్ీు  వాయప్ారాం కూడ్ా వ ాంది. 

ఆ విషయానేా  మరో విధాంగ్ా చెప్రేాంది విశాలాక్ష . 

"ఏభయ రూప్ాయలే, బాబాయ వచేిలోప న అాంత త ాందరేాం వచిిాంద?ి" 

రామనాధాం నిరుతా్హాంగ్ా అనాాడ్డ... "వచిిాంది." 

విశాలాక్ష  ఒకస నిముషాం ఆలోచిాంచిాంది. ఆమ కు వేరు దారచ తోచలేదు. 

"బాబాయ వూళ్ళోనే వ ాండ్ాలరా. ప్ దుద ట చెరువ కరడ్డతూ రావి కెిాంద చూశాను. 

ఎకసడ్ కరడ్తాడ్డ?" 

ఇాంక ఆ అవసరాం ఏమిటో చపెేక తపేలేదు. అాంతా విని విశాలాక్ష  ఒకస నిటసా రుే 

విడ్ చిాంది. 

"ఇహ నీదనామాట వాంతు." 
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వాంతు ఆస్రత  ప్ాడ్డ చేసుకోవడ్ాంలోనని విశాలాక్ష  వ దేదశాం. ఇాంత కెితాం ఆమ  తాండ్  ి

తన వాంతు పని చసే్ేడ్డ. కాాంగ్రెసు సభలనీ,ఆాంధిరాషా ా మహాసభలనీ, రాజకీయ 

సమావేశాలనీ వెళ్ళో రావడ్ానికి ఆయన తన వాంతుకు వచిిన అయదు ఎకరాలలో 

సగాంఇపేటిక ే అమేుశాడ్డ. మిగ్చలాందానికి సరచపడ్ా అప ే వ ాంది. వయవసాయ పాంటలకి 

కాసత  ధరలు పలుకుతునాాయ గనుక అప ేలాళ్ళోవూరుకునాారు గ్ాని, లేకుాంట ే అద ి

కూడ్ా ఎప ేడ్ో  అయప్ోయేది. 

శుభిాంగ్ా చదువ కుాంట నా తముుడ్డ కాలేజీ వదిలేస్నేనాపేటికనా బటాల కోసాం 

ఒకసమారుగ్ా ఏభయ రూప్ాయలు అప ే చేస్నేనేసరచకి ఆమ కు ఎకుసవ భయాం, ఆదురాద  

కలగ్చాంది. వ ాండ్బటాలేక పో్యాంది. తన తాండ్  ి ఆస్రత  ప్ాడ్డచేస్డే్న ే అభిప్ాియానిా 

ఆమ ఎనాడ్ూ బయటకు తేలేదు. తనకో నాలుగ్రకరాలు వ ాంది. తిాండ్ కీ, ప్రలివాడ్  

చదువ కీ లోట  లేదు. ఆయనకు మాతిాం ఆ భూమి మిగ్చలఏాం వ దదరచసుత ాంద?ి 

మరచాంకరవీరు మాతిాం వ నాారు? అని సరుద కొాంది. ఎవరనాా తన తాండ్  ి ఆస్రత  

ప్ాడ్డచేస్డే్నాా ఒప ేకొనేదికాదు. 

ఆయనతో ఎవరో ప్దెద  ప్ెదద  వాళ్ళో తమ యాంటికి అప ేడ్ప ేడ్ూ రావడ్ాం ప్దెద  

గ్ొపేగ్ా అనిప్రాంచదేి. ఓ మారు తమ ఊరచలోనివివేకోదయ ప సతక భాాండ్ాగ్ారానికి 

వారచషకోత్వాం జరచగ్చనప ేడ్డ కాశీనాథుని నాగ్ేశీరరావ  వచేిరు. ఆయన తమ ఇాంటన ే

బసచసే్ేరు. అలాి ాంట ి ప్ెదదవాళ్ోతోడ్  పరచచయాలు, ఆ గ్ొపేదనాం ఆస్రత  పో్ తూాందనా 

కషాా నిా తోచనీయలేదు. 

అయతే అట వాంట ిగ్ొపేతనాం కోసాం తన తముుడ్డ ఆస్రత  పో్ గ్ొట ా కోడ్ాం ఇషాాం లేదు. 

తన తాండ్ ి అాంట ే వయసు మళ్ళోనవాడ్డ. తానుతపే ఆయనకరవరూ లేరు. తనకాయన 

ఆస్రత  లేకపో్ తుాందన ేబాధ లేదు. 
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కాని రామనాధాం కురెవాడ్డ. అతని విషయాంలో ఆమ  వూహిాంచుకుాంట నా 

గ్ొపేతనాం వేరు. బాగ్ా చదువ తూాంటే ప్ెదదరచకాం వ ాంట ాంద.ి ప్దెదవ దో యగసుథ లతో 

బాంధుతాీలు కలస్ేత  అాంతసుథ  ప్ెరుగుతుాంద.ి మాంచి ఉదో యగాం అయాందాంటే ఆ అాంతసుథ  

నిలబడ్డ్మ ే కాదు, ప్ెరుగుతుాంది.ధనాం లభిసుత ాంది. ఈ మాదిరచ కలేనలతో ఆమ  

తముుడ్  భవిషయతుత  గురచాంచి ఊహలలుి తూాంది. 

దానికి తగ్చనట ి గ్ాన ే అతని జీవితాం నడ్డసూత ాంది. బాగ్ా చదువ తునాాడ్డ. 

సరచసలనస్ెేకారాంత వాడ్డ వెతుకుసాంటస వచిిప్రలినిచేిడ్డ. ఇాంగిాండ్డ పాంప్రాంచి, ఐ.స్ర.ఎస్ . 

చదివిాంచాలనే పియతాాలలో వ నాారు. ఏ జిలాి కో కలకారయవసాత డ్డ. 

తమ వూళ్ళో ఘనాాంత సాీధాయయులునాారు. భాషాయాంత వెయైాకరణులునాారు. 

ప్ేరునా మాంత ిశాసత రవతేతలునాారు. కాని ఇాంగిీ్షుప్దెద  చదువ లు చదువ తునాది చాలా 

కొదిదమాంది. ఓ ప ాంజీడ్డకు మిాంచరు. ఒకస నాలుగ్రైదేళ్ోలో అాంత ప్ెదద  పరీక్ష్ 

నిచేివాడ్డతమనాట అతడ్ొకసడ్ే వ ాంటాడ్డ. 

అదెాంత గ్ొపేదనాం? తమ కుట ాంబానికే ఎాంత పితిషఠ ! 

హఠాతుత గ్ా ఈ వారత వినాప ేడ్డ దాని ఫలతాలు ఏ విధాంగ్ా వ ాంటాయో ఆమ  కరథాం 

కాలేదు. ఉనా బటాలు తగులబటెేాస్ర, మరలఅప ేచేస్డే్నా వారత వినసేరచకి దాని లోతులు 

అరథాం అయనట ి  తోచిాంది. ప్ాిణాం వ సూరుమాంది. తన తాండ్ ి అప ేలు చయేడ్ాం,ఆస్రత  

ప్ో వడ్ాం గురుత  వచిిాంది. ఆ సాాంపదిాయానిా అాందిప చుికునాాడ్ో  యమేో! ఆ ఆవేశాంలో 

అాంది. 

"ఇాంక నీదనామాట వాంతు." 

రామనాధాం తిరగబడ్  చూస్ేడ్డ. 

అతని సమసయకు దారచ చూప తునాాననుకోకుాండ్ానే విశాలాక్ష  హితోపదేశాం 

చేస్రాంది. 
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"నానాలాగ ఇాంక అణాబ్లళ్ో మీద సాంతకాలకు దిగుతావ  కాబో లు, అట వాంట ిపని 

మాతిాం చెయయకు. శాంకరాం బాబాయ ఆవాలనీాముదదచసే్ర నువేీదో  నిరాీకాం చేసాత వని 

జాగెతత  ప్ెటేాడ్డ." 

తనకు ఉపకారాం చసేుత నావారచ మనసు్లు నొప్రేసుత నాానన ే ఆరోపణకు 

రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"ఇాంతకీ ఏాం చేశావో బాబయయకి చపె్ేేవా?" 

ఔను, కాదు తేలని విధాంగ్ా రామనాధాం తల వూప్ేడ్డ. 

"అముకి చపె్ాే." 

"ఏమాంద?ి" 

"ఏమీ అనలేదు." 

ఆ మాట నములేక విశాలాక్ష  అతని ముఖ్ాం చూస్రాంది. తాను చదువ  మానినట ి  

వినాాక ప్తెత లి రాజము ఏమాందో వరసగ్ాచెపేలేకపో్యడే్డ. ఏదో అాంది. తిటాలేదు, 

కోపేడ్ా లేదు, అాంతే. అాంతవరకే చపెేగలగే్డ్డ. 

రామనాధాం లేచడే్డ. తాను చేస్రన పనికి కనీసాం తన ప్ెదతాండ్ ిగ్ారచాంటి వదదనెైనా 

అభినాందన లభిసుత ాందనుకునాాడ్డ. కాని, నిరాశకలగ్చాంది. 

ఎకసడ్ో  చోట డ్బుా చూచి మనియారురు చయెాయల. ఎవరచసాత రు. 

ఆలోచిాంచుకొనటేాందుకూసడ్ా విశాలాక్ష  అవకాశాం ఇవీడ్ాం లేదు. 

"కూరోి, ఇప ేడ్ెకసడ్ కరడ్తావ ?" 

"కాదు, బాబాయని పట ా కోవాల." 

విశాలాక్ష  ఏమీ అనలేకప్ో యాంది. 

"అప ేలు మాతిాం మొదలెటాకు. ఓ రోజు ఆలసయమయతే మునిగ్చ పో్యాంద ిలేదు." 
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"ఊ"--అనాాడ్ేగ్ాని ఆలోచిస్ేత  మరోలాగ తోచిాంది. శాంకరాం బాబాయతో ఇప ేడ్ ే

డ్బుా కోసాం ప్చేీ పడ్డ్ాం కూడ్ా మాంచిదికాదనుకునాాడ్డ. 

తరాీత ఎలాగూ తపేదు. ఇప ేడ్డ కాదు, మరచ! 

ఒకసటే దారచ! 

పదిహేను 

తోటలోకి తిరచగ్చ వళె్ళోసరచకి మితిబృాందాం నలుగురూ ప్ాక ఎదుట మామిడ్ చెట ా  కెిాంద 

కొబారచతడ్కలు పరచుకొని కూరుిని వ నాారు.అతడ్ ని చూడ్గ్ానే నలుగురూ ఏక 

కాంఠాంతో వ తా్హాం తెలప్ేరు. 

"అడ్ గ్ోరా." 

"నీ కోసమే ఎదురు చూసుత నాాాం." 

రామనాధాం కూడ్ా వాళ్ోని చూస్ర అాంత సాంతోషమూ పికటిాంచేడ్డ. 

"వీధలిో ఎవీరూ కనిప్రాంచలేదు. ఏమయప్ోయారా అనుకునాా. ఇకసడ్ 

తేలేరనామాట." 

రామనాధాం అటస ఇటస చూశాడ్డ. 

"సూరపే కనిప్రాంచడ్ేాం?" 

"జగగయయ కొట ా కరళ్ళోడ్ే." 

ఎాందుకో చెపేవలస్రన పనిలేదు. ఏ పకోడ్ీలో వేసుకొన ే పయితాాంలో సరుకులు 

తేవడ్ానికి వెళ్ళోడ్డ అనామాట-ే- 

మితుి లు నలుగురూ తలో అణా వేసుకొని సరుకులు తవేడ్ాం, ఏ పకోడ్ీలో, 

ఉప్ాుయో చేసుకుని తిాంటస కాలక్షేపాం చయేడ్ాం ఆ కూటానికోఅలవాట , హఠాతుత గ్ా ఏ 

అరథరాతిి ఎవరచకి గుబులుప టిానా కూటానాాంతనూ లేప కొసాత డ్డ. ఊరచకి అతి సమీపాంలో 
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ప్ెదదచెరువ గట ా  నానుకొని రామనాధాం ప్ లాం, మకామూ వ ాండ్డ్ాంచేత చోట కోసాం 

వెతుకోసనకసరిేదు. ఏ చటె ా కెిాందనో ప్ కిసళ్ళోప్ెటేాసాత రు. 

"ఇాంకా ఇలాి  కూరుినాారేాం?" 

"నీ కోసమే." 

"లేవాండ్ ." 

నరస్రాంహాం లేచి, కెిాంద పరుచుకూసరుినా తుాండ్డ తీస్ర దులప్ర ప్ెైన 

వేసుకునాాడ్డ. 

"నువేీ వెళ్ళో ఓ అరడ్జను అరటికాయలు విరుచుకురా."--అని రామనాధానికి 

పని ప రమాయాంచేరు. 

"మీరరవరనాా తసె్ేత ....." 

అరోధ కితలోనే నరస్రాంహాం భయాం పికటిాంచడే్డ. 

"వదుద రా నాయనా! మీ బాబాయ దూరాీసుడ్  అవతారాం." 

"ఆ. మీరు మరీరా. మనాం ఇకసడ్ ఏాం చసేుత నాామో ఆయన ఎరగడ్ాంటావా? 

ఎప ేడ్ూ ఏమీ అనలేదు." 

"ఔననుకో.....అయనా..... నువ ీ కోస్రన దారచ వేరు.... కనీసాం నువ ీాండ్గ్ా 

కోస్రనా...." 

"స్రాంగ్చనాదాం కాదూ..." 

ఈ మాదిరచ సాంభాషణ ప్ాఠభబదాలతో తరచు సాగుచుాండ్ేదే. కాని ఎవీరూ, 

ఎప ేడ్ూ ఆ హదుద లు దాటడ్ానికి పయితిాాంచలేదు.మితుి లకు దిలాసా ఇసుత నాా 

రామనాధాం తానే ఏ కొడ్వలో తీసుకొని బయలుదేరకనూ ప్ో లేదు. ఇప ేడ్ూ అాంత ే

జరచగ్చాంది. 

"నిచెిన ఎకసడ్డాందో  చూస్ేరటాి ." 
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"ఇాంతోట ిదానికి నిచెిన కూడ్ా ఎాందుకు? రా." అని నరస్రాంహాం ముాందుకి అడ్డగు 

వేస్ేడ్డ. 

"ఏ చెట ా  నునాాయో కూడ్ చూస్ర ఏరాేట ి  చేస్రనటేి  వ ాందే?" 

నరస్రాంహాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. 

"ఉాండ్డ. కొడ్వల తసెాత ." 

నరస్రాంహాం అదీ అనవసరమేననాాడ్డ. అతడ్డ చెట ా  పికసన నిలుచుాంటాడ్డ. 

రామనాధాం అతని భుజాంమీద నిలబడ్  గ్రల నుాంచి కాయలువిరచి పడ్సేాత డ్డ. 

"చొన బటాల మీద పడ్  తగులబడ్తాయరా?"--అని రామనాధాం భయపడ్ాు డ్డ. కాని 

నరస్రాంహానికి ఆ భయాం లేదు. తన భుజాంమీదవ ాండ్ేద ిరామనాధాం. 

విరచచి కెిాంద పడ్ేస్రన అరటి కాయలా ఏరుతూ నరస్రాంహాం హఠాతుత గ్ా పశిిాాంచేడ్డ. 

"ఏమిటాి. నువ ీ కాలేజీ మానేశావ  అనాారు నిజమేనా?" 

"ఎవరనాారు?" 

"ఎవరాంటనేేాం? నిజమేనా, కాదా?" 

సరాసరచ సమాధానాం ఇవీకుాండ్ా ఎదురు పిశాలతో అసలు 

విషయానిాసూచిాంచడ్ాం అగెహారప  సాంభాషణ పదధతి. 

"మానడ్ాం మాంచిదాంటావా, కాదాంటావా?" 

"అదేమి పిశాలే." 

"పిశా కాకేాం?" 

రామనాధాం తన మనసు్లో చెలరేగుతునా ఆాందోళ్నను నాలుగు మాటలలో 

చెప్ేేడ్డ. 

కాలేజీ మానేస్రన మాట నిజాం. ఆ రోజున సభలో ఆ పతిిజా తీసుకొనాప ేడ్డ అాంతా 

చపేట ి  కొటేారు. రాజమాండ్ ి కాలేజీపితిషఠ ను నిలబెటేాడ్నాారు. 
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"బిహురథాం పటేారనుకో." 

వాందేమాతరాం వ దయమాం రోజులోి  రాజమాండ్ ి కాలేజీలో చదువ తునా గ్ాడ్ చరి 

హరచసరోీతతమరావ  అనే యువకుడ్డ వాందమేాతరాం బాడ్ జప్టె ా కుని కాలేజీక ి వళె్ళోడ్డ. 

ప్రిని్ప్ాల  ఎగ్చస్రపడ్ాు డ్డ, ఆయనను పాంప్సే్ేడ్డ. ఇాంక అాంట కుాంది. వెనేా టిసతయనారాయణ 

మొదలయనవారు అనకేమాంది హరచసరోీతతమరావ ననుసరచాంచేరు. అదో  ప్ెదద  వ దయమమే 

అయాంది. దానికి ఫలతాంగ్ారాజమాండ్ ిలో జాతీయ ప్ాఠశాల ఒకట ిఏరేడ్ ాంది. 

ఆ ప్ాఠశాలలోనే చదువ కొనా నరస్రాంహానికి రామనాధాం నిరణయాం చాలా సాంతోషాం 

కలగ్చాంచిాంది. కాని.... 

రామనాధాం భవిషయతుత మీద అతని బాంధువ లు ప్టె ా కొనా ఆశలు వారచకే 

పరచమితాంగ్ా లేవ . అాందుచేతనే ఆ సాంతోషాంలో కూడ్ ఏదో  వెలతికనిప్రసూత న ేవ ాంది. 

"కాని...కాలేజీ వదిలెయయడ్ాం మాంచిదేనా!" అని మితుి డ్డ పశిిాసూత ాంటే నరస్రాంహాం 

ఏమీ చెపేలేకపో్యేడ్డ. 

ఆ పిశేా  పకోడ్ీల బాణల వదద  మరో రూపాంలో పితయక్ష్మ ైాంది. బాణలలో వేగుతునా 

పకోడ్ీని ఒక ప లితో గుచిి ప్ెైకిలాగ్టేాందుకు పియతిాసూత  శివరామయయ పిశిాాంచేడ్డ. 

"ఏాం పనిరా?" 

"ఏాం చేస్ేత  బాగుాంట ాందాంటావ ?" 

వేగుతూ వేగుతునా పకోడ్ీని పళ్ో మధయ గ్చటాకరచి పట ా కొని నోట ి వూరుేతోన ే

చలాి రి పయితిాసుత నా శివకామయయ ఆపిశాకు సమాధానాం ఎరచగ్చ వ నాా చెపేలేదు. 

అలాి ాంటి పిశాలు సాాంబావధానికి మహా చికాకు. ముాందేాం వ ాందో  చూసుకోకుాండ్ా 

ఏ మనిషవ అడ్డగు వెయయకూడ్దని అతని ఉదేదశాం.చరుె మనాాడ్డ. 

"గ్ాడ్ దలా కాయ." 
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సభాసదులాంతా గ్ొలుి న నవేీరు. శివకామయయ నవీబో య ప్దెవ లూ, నాలుకా 

కాలుికునాాడ్డ. 

ఆ గాందిగ్ోళ్ాంలో సమసయ కొాంత వెనుకబటిానా మళ్ళో అద ేపిశా వచిిాంది. ఏదో  ఒకట ి

చెప్ాేల గనక రామనాధాం చట కుసనఅనేస్ేడ్డ. 

"వయవసాయాం....." 

"ఆ మాతిాం దానికయతే పరీక్ష్ల ముాందు కాలేజీ మానుకోవడ్ాం ఎాందుకు?" 

అనాాడ్డ శివకామయయ. 

"అద ీపిశేా ." 

నరస్రాంహాం తన సమాధానాం అాందిాంచేడ్డ. 

"ఇాంగిీ్షు తలిెవాళ్ో భాష. వాళ్ోకి కావలస్రన గుమాసాత లా తయారు చయేడ్ాంకోసాం 

మనకి చెప తునాారు. సూసళ్ళో, కాలేజీలలోవాళ్ళో తమ గ్ొపేదనానిా 

నూరచప్ో సుత నాారు. మనకి తాటేకులు కడ్డతునాారు. మన అభిమానాలా చాంప్ేస్ర తమకి 

తాళ్ాం వేస్ేవాళ్ోనిగ్ా చసేుత నాారు. 

ఆ ధోరణిలో నరస్రాంహాం ఎాంత స్పేనాా చెప ేకు ప్ో గలడ్డ. అద ేఅసలు పిశాకు 

సమాధానాం కాదు. అవధానులు తృణీకరచాంచేస్ేడ్డ. 

"పో్ రా పక్ష!ీ ఇాంగిీ్షు చదువ కొని యెాంతెాంతట ిడ్ాకారివ తునాారు?" 

"గాంటకు వేల రూప్ాయలు ఫవజు తీసుకొనే గ్ొపే గ్ొపే వకళీ్ళో మాతిాం?" అనాాడ్డ 

రామనా. 

సూరపేకి ఇాంగిీ్షు వెదైుయలనాా, వెైదాయలనాా నముకాం లేదు. అతని తాండ్  ి

ఆయురేీద వెైదుయడ్డ. దిగదాంతులనుకొన ే ఇాంగిీ్షువెదైుయలు ప్ేరు గూడ్ా ప్ెటాలేని గడ్డు  

రోగ్ాలా తానెలాి  కుదిరేిడ్ో , చరక సుశెుతాలూ, భావపకిాశాలోి ాంచి శలి కాల 
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సాయాంతోఆయన చెప తూాంటాడ్డ. ఆ మాటలేా మరచకొాంచెాం నిాందప్ాలు కలప్ర సూరపే 

వివరచాంచప్ో యేడ్డ. 

"తానూ మనిషే. తవ డ్ూ, ఓ రొటటా-నీ...." అాంటస సూరపే ప్ాిరాంభిాంచడే్డ. 

".....ముాండ్ా రాంగు నీళ్ళో ఓ మాందే..." అని అవధాని సూరపే మాటను 

మధయలోన ేఅాందుకుని పూరచత చేస్ేడ్డ. మళ్ళో కూటాంయావతూత  ఫకుసమాంది. 

సూరపేకి కోపాం వచిిాంది. 

"తెలివాడ్డ ఏాం చసే్రనా నోరు తెరబెెట ా కుని హాహా. హో హో .... అని భజన చసే్ేత ." 

"నాకు నచిిన మాటలు చెప్ేేవ రా. లేకప్ో త.ే..." అాంటస రామనాధాం అతనిని 

ప్ోి త్హిాంచబో యేడ్డ. కాని సూరపేకి నముకాంలేదు, కోరచూప లు చూసూత  

విదిలాంచివేస్డే్డ. 

"ఒరేయ నాకు తెైరు కొటాకు." 

అవధాని ఫకుసమని నవేీడ్డ. 

ప్వి డ్రు వృతితయెడ్ అకసడ్డనా వారరవీరచకీ సదభిప్ాియాం లేదు. ఆ జీవితాం అబదాధ ల 

ప టాయని ఈసడ్ ాంప . 

అనేకరకాల వాదనలు. 

అనేక వృతుత లూ, ఉదోయగ్ాలూ, మాంచిచెడ్ులూ ప న:ప నరావృతత ాం అయాయయ. 

సమసయలు బయలుదేరచన చోటన ే ఉాండ్ పో్ యాయ, తాను చయేదలచుకోనివేమిట  ో

రామనాధాం లెకస తలేేిడ్డ. 

"నేను చదవదలచుకోలేదు." 

"నేను ఉదో యగాం చయేదలచుకోలేదు." 

"దేశానికి నషాాం కలగ్చాంచే పని చయేబో వడ్ాం లేదు." 
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అతడ్డ చదువ  మానడ్ాం, ఉదోయగాం చయేక ప్ో వడ్ాం దేశానికి లాభమో నషామో 

చెపేగల సోత మత అకసడ్డనా వారరవరచకీ వ నాట ి లేదు. 

శివకామయయ సమాధానాం వాళ్ో మనాఃస్రథతిని పికటిాంచిాంది. 

"దేశానికి కషామో, నషామో జరచగ్చపో్ యాంది. జరుగుతూనే వ ాంది. పరీక్ష్లు నాలుగు 

నెలలోి  వ నాాయ. పరకీ్ష్ ఇస్ేత  గుమాసాత పని చయెాయలన ేనిరాాంధాం ఏమీ లేదు కదా, ఆ 

పరీక్ష్ పూరచత అయయేలోప న వచేి అదనప  నషాాం ఏమిటి?" 

రామనాధాం ఆలోచిాంచడే్డ. తాను చసే్రాంద ి ఆవేశకృతమూ, అజాా నకృతమూ 

మాతిమేనా? ఆ మాటనాతడ్డ ఒప ేకోలేడ్డ. సమాధానాం ఇచేిలోప నరామనా 

సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 

"మాంచిద ికాదనుకొనాాక ఆ పని పూరచత చయెయకూడ్దా--అాంటావేమిటాి?" 

శివకామయయ అాంతతో వూరుకొనే మనిషర కాదు. 

"బాగుాందోయ్ . మాంచిద ి కాదు. బిహాుాండ్ాంగ్ా వ ాంది. మరచ మాంచిదనుకునాదేదో 

చెయయవదుద టాి." 

రామనాధాం తన మారాగ నిా మళ్ళో వారచ ముాందు ప్ెటేాడ్డ. 

"వయవసాయాం...." 

"మళ్ళో అద ేమాటా..." అని నరస్రాంహాం అడ్డు  తగ్చలేడ్డ. 

అతడ్డ కాకప్ో తే అతని వూరచ వాళ్ళో, జిలాి లో వాళ్ళో, దేశజనాభా నూటికి 

ఎనభయయయదు, త ాంభయ వాంతుల మాంద ిజీవనాధారమఅేదాయరచ. అది కూడ్ా ఈవేళ్ 

నుాంచి కాదు. వాందలు, వేల యళే్ో నుాంచి, తరాల తరబడ్  ఆ మాంచి పనేదో  చేసూత న ే

ఉనాారు.అయనా దేశానికి అనాయయాం జరచగ్చప్ో తూన ే వ ాంది. ఇాంగిీ్షు వాళ్ళోచేిరు. 

అాంతకు ముాందు మరొకరు, వారచ ముాందు ఇాంకొకరు. ఎవరచకికావలస్రన చదువ లు వారు 
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మన నెతితన రుదుద తూన ేవచేిరు. మనవాళ్ళో చేసూత  వచిిన మాంచి పని--ఆ వయవసాయాం 

వాటినివేటినీ మారినలేేకప్ో యాంది. 

"ఇప ేడ్డ నువ ీ కూడ్ా ఆ మాంచి పనికి దిగుతానాంట నాావ . బాగుాంది చయెయ. 

అాంతోట ి గుమాసాత లా తయారు చయెయడ్ానికి తలిెవాళ్ళోచేసుత నా అనాయయాం 

ఏమవ తుాంద?ి దానిని త లగ్చాంచడ్ానికి నువేీాం చసేాత వ ?" 

శివరామయయ వాదనను వెకిసరచాంచడ్ాం తపే సభాసదుల వదద సమాధానాం లేదు. ఆ 

లోప్ానిా మామూలు పదధతిలోన ేపూరచత చేశారు. 

"మన సనాయస్రకి అక్ష్రాలు వొాంటబటాలేదు గ్ాని, గ్ొపే వకీలు కావలస్రన బుర ె

కాదూ, కొదిదలో ఆ గ్తీ తప్రేప్ో యాందికాని...." 

మళ్ళో అాందరూ ఫకుసన నవేీరు. ఆ నవ ీలలోనే అాంత ముఖ్యమ నై సమసయనూ 

తేలగ్ొటేాస్ేరు. లేచారు. 

పదహారు 

"ప్ెదదనానా ఏరమాు?" అాంటస వాకిటోి కి వచిిన రామనాధానిా చూసూత న ే

లచిము ఎాంతో సాంతోషాం పికటిాంచిాంది. అతనిపిశాకు సమాధానాం ఇవాీలన ే ఆలోచన 

కూడ్ా మరచచిప్ో య అతనిని పిశాలతో ముాంచతెిత ాంది. 

"ఎప ేడ్ొచేిరు బాబూ!" 

"రమణయయ ఎలాి  వ నాాడ్డ?" 

కొడ్డకును గురచాంచిన పశిాలకు అాంతు లేదు. వాెంకటరమణ ఆమ  కొడ్డకు. 

"ఒళ్ళో వెచిదనాం లేకుాండ్ా వ నాాడ్ా?" 

"మీకు కనిప్రసుత ాంటాడ్ా?" 

ఆ వనెువెాంటన ేఅతడ్డ చూప తునా నిరిక్షాయనిా గ్ోడ్డ వెళ్ోబో సుకుాంది. 

"ఒకస ఉతతరాం రాయడ్డ." 

www.kinige.com



87 

 

"పో్ నీ వాడ్నాా సుఖ్ాంగ్ా వ ాండ్నీ"--అని మనసు్ను ఊరడ్ ాంచుకోడ్ానికి 

పియతిాాంచబో యాంది. కాని ఆ సాంతృప్రత  ఎాంతోస్పే నిలుప కొనలేకపో్యాంది. 

"అముాంటస ఒకరచత బతికివ ాందనేనా అనుకుాంటాడ్ా రాాంబాబూ" అాంది అకససు 

కాంఠానిా రుదధాం చసేూత ాంటే... 

రమణ మనసు్లోని కషాాం ఏమిటో రామనాధాం ఎరుగును. రామనాధమే కాదు 

లచిమాు ఎరుగును. 

ఆమ  విశీనాధానికి చటారీతాయ భారయ కాదు. భారయ ప్ో యన తరాీత విశీనాధాం 

ఆమ ను చేరదీశాడ్డ. చాకల చెరువ  గట ా నప్ లాంలో ఇలుి  కటిా  ఆమ నకసడ్ వ ాంచడే్డ. 

వారచకో ప్రలివాడ్డ కలగే్డ్డ. వాడ్డ అతనిని నానాగ్ారూ అన ే ప్రలుసాత డ్డ. ఆప్రలివానికి 

చదువ  సాంధయలు చపె్రేసుత నాాడ్డ. లోకవృతత ాంలో వారు భారాయభరతలే. 

గ్ాని వారచ కులాం ఒకటి కాదు. అతడ్డ భోజనాం మాతిాం ఇాంటి వదద  చసే్ర, మిగ్చలన 

గాంటలనీాఆమ తోన ేగడ్ ప్రనా సమాజాం వారచనిభారాయభరతలుగ్ా ఆమోదిాంచలేదు. 

వెాంకటరమణ తన జనుకారణమ ైన ఈ బాాంధవాయనిా గురుత  చేసుకొనేటాందుకూసడ్ా 

ఇషాపడ్లేకునాాడ్ని రామనాధానికి తలెుసు. 

కాని, ఆ మాటలను లచిముకు చపెేలేడ్డ. లచిము చూచాయగ్ా అరథాం 

చేసుకొనకప్ో లేదు. కాని, దానిని విశీస్రాంచటేాందుకుస్రదధాంగ్ా లేదు. 

"నీ వెరచె నీద,ి ఒక వారాం రోజులు వ తతరాం రాయడ్ాం ఆలసయమ ైత.ే.." అాంటస 

విశీనాధాం సరదబో యేడ్డ. 

"ఒక వారమా, రరాండ్డ నలెలయాంది." అాంటస లచిము తదేీలు లెకసబటెిా ాంది. 

"అయత ే కావచుిననుకో, చదువ లూ, పరీక్ష్లూ, ఏదో హడ్ావిడ్ . దానికి తోడ్డ 

మనాం వ తతరాం వాియలేదని వధేిసూత ాంటే...." 
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విశీనాధాం ఆమ ను వూరుకోబటెేా ాందుకు చెప త నాాడ్ో , నిజాంగ్ానే నముుతునాాడ్ో  

రామనాధానికి అరధాం కాలేదు. కాని, దానిని సూచనగ్ాతీసుకోవడ్ాంలో ఆటాంకాం 

కనిప్రాంచలేదు. రమణ చదువ లో ఎాంత శదెధ  చూప తునాాడ్ో , తిాండ్  వేళ్ప ేడ్డ కూడ్ా 

అతని చేతిలో ప సతకాంఎలా తెరచచే వ ాంటసాందో  వరచణాంచేడ్డ. 
 

"నేను వచేిస్ే రోజున వాడ్ ని కలుసుకొాందామని హాసాలుకరళ్ళోను. గదిలో లేడ్డ. 

కూరుినాా, ఎాంతక ీవాడ్డ రాడ్డ. ఇాంతలో ఎవరోచెప్ేత  భోజనాలకేస్ర వెళ్ళి ను. అకసడ్ో చటె ా  

కెిాంద మనవాడ్డ చదువ లో మునిగ్చపో్ య కాఫవకి గాంట కొటిాన సాంగతి కూడ్ాఎరుగడ్డ." 

రామనాధాం అతని శదెధను సుదీరఘాంగ్ా వరచణాంచి, వరచణాంచి అతని తరఫ న క్ష్మాపణ 

వేడ్డకునాాడ్డ. 

"ప్ాపాం నలగ్చప్ో తునాాడ్డ. ఒకస క్ష్ణాం కూరోిడ్ాం లేదు. కాలేజీ ఫసుా  రావాలన ే

పాంతాంతో చదువ తునాాడ్డ....." 

విశీనాధాం ముఖ్ాం ఉతుులిమయాంది. 

"డ్బుాకేాం ఇబాాంద ిపడ్ుాం లేదు గదా." 

"మీ ప్ెదనానాక ి డ్బుా రాంధ ి తపే వేర ే లేదు. అబాాయ 'ప్ెదద  చదువ లు 

చదివిాంచడ్ానికి డ్బుా ఇసాత రు. బాగ్ా వ నావాళ్ళోప్ెైకి తీసుకువసాత ర'ని ఆ సాంబాంధాం 

చేశారు. కొడ్డకుని మాకు కాకుాండ్ా చేస్ేశారు వాళ్ళో. ఈయన పన ేఇదాంతా." 

విశీనాధాం ఆ ఆరోపణను స్వీకరచాంచలేకపో్యేడ్డ. 

"ఏమిటో నీ ప్రచిిగ్ాని, వాడ్ కి ఏాం లోట  చేశారు? హాసాలులో ప్టెిా  చదవిిసుత నాారు. 

చదువయేయక మాంచి ఉదో యగాం వయేాంచుకొాంటారు.మన కోసమా, వాళ్ో ప్రలి సుఖ్ాం కోసాం 

చేసుకొాంటారు గ్ాని....." 

"తలిీ, తాండ్ీి అనే ప్ేగును చాంప్సే్ే చదువ లెాందుకాంట. ఏదో  వ దో యగాం లేకప్ో త ే

బతకలేడ్ా? నాలుగ్రకరాల కొాండ్ి దునుాకుాంటే జీవితాంవెళ్ోమారుతుాంది." 
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లచిము సాంతృప్రత  విశీనాధానికి లేదు. తన కొడ్డకుగ్ా అతనికి సాంఘాంలో 

గ్్రవస్రథతి కలేాంచలేడ్డ.... అాందుచేతనే వెాంకటరమణసూసలు ఫెనైల  ప్ాయస్  కాగ్ానే ప్ెదద  

ధనవాంతుల సాంబాంధాం వచేిసరచకి చట కుసన వొప ేకునాాడ్డ. వాళ్ళోలచిము కులాం 

వాళ్ళో. ఆ కులాంలో వివాహ కెతువ కు ప్ెదద  పటిాాంప  లేదు, చదువ కుాంట నాాడ్డ, చకసగ్ా 

వ ాంటాడ్డ అనసేరచకిరాయబారాం ప్ెటేారు. ప్ెళ్ళో అయపో్యాంది. 

ప్ెళ్ళోకి విశీనాధాం వెళ్ోలేదు. 

ఆ వెళ్ోకపో్ వడ్ాం చతేనే వెాంకటరమణకు తన జనుస్రథతిలో వ నా అలేతీాం 

అరధమయాంద.ి విశీనాధాం తనకు కుదిరచినసాంబాంధానిా, తన వియయాంకులనుగ్ా, 

బాంధువ లుగ్ా అాంగీ్కరచాంచలేడ్డ. ఆ సాంగతిని ఎవీరూ పటిాాంచుకోలేదు. కాని రమణ 

చాలాకషాప్ెట ా కొనాాడ్డ. ఇాంక అట వేప  సాంబాంధాం సాగ్చాంచడ్ానికి మనస పేలేదు. ప్ెళ్ళో 

అయనాక ఓమారు రరాండ్డ మారుి  తలినిచూడ్బో యనా, అతడ్డ తనకు 

దూరమయప్ోయాడ్ని లచిము గెహిాంచడ్ాం కషాాం కాలేదు. తానాంట ే అయషాాం 

లేకపో్యనా తలిని మాతిాంగ్్రవిాంచలేక ప్ో తునాాడ్ని విశీనాధమూ అరధాం 

చేసుకోగలగే్డ్డ. మొదట కొాంచెాం బాధ అనిప్రాంచినా తీరలోన ే తట ా కోగలగే్డ్డ. 

కాని,లచిము సరుద కోలేకపో్ తూాంది. అతడ్డ దూరమవ తునాాడ్నిప్రాంచేక, దగగరకు 

తెచుికొనటేాందుకు మారాగ ల ననేీషరాంచ సాగ్చాంది. వారాంవారాం ఎవరచనో పట ా కొని ఓ కారుు  

వాియాంచదేి. కొతతగ్ా వూళ్ళో తెరచచిన పో్ సాా ఫవసును నిలవబటె ా కునేాందుకు 

గ్ాెమసుథ లుచేసుత నా పయితాాంలో ఆమ కు వ తతరాలు రాస్రప్ెటేా ాందుకు మనుషుయల లోట  

లేదు. ఏదనాా వ తతరాం వస్ేత  చదివిప్ెటేా ాందుకూ లోట లేదు. అసలు లోటలాి  వ తతరాం 

రావడ్మే. 

www.kinige.com



90 

 

కొడ్డకు అభిమానానిా గెహిాంచినా ఆమ  దానిని స్వీకరచాంచే స్రథతిలో లేదు. 

ధనికులయన అతతవారు బీద అయన తనతో సాంబాంధాంప్ెట ా కోరాదని శాస్రాంచి వ ాంటారని 

కారణాం కలేాంచుకొాంది. ఆ సాంబాంధాం చేస్రనాందుకు విశీనాధానిా తప ే పడ్డతూాంది. 

"సరేలే, తేగలు కాలేివనుకుాంటా, తీసుకురా. కొతిత ాంబరచ కారాం వ ాందా? ఇాంత ముదద 

నెయయ కూడ్ా వయెయ. ఏమిరా అబాాయ?" 

లచిము అరచటాకులో నెయాయ కారాం వేస్ర, ఇనిా తేగలు తెచిి వారచ ముాందు 

ప్ెటిా ాంది. 

"ఇప ేడ్ ేపకోడ్ీలు తినాా"నాంటస రామనాధాం ఓ తేగను ఒలచి చీరేడ్డ. 

"అప ేడ్ ే కూటాం తోటలో చేరేరనామాట"--అనాాడ్డ. రామనాధాం స్ేా హితుల 

అలవాట ి  తెలస్రన విశీనాధాం. 

రామనాధాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. 

విశీనాధాం "సూసలు మానేశావట. రమణ వాిస్ేడ్డ" అనాాడ్డ. 

"చెప్ేేడ్డ" అాంటస రరాండ్ో వాకాయనికి మాతిమ ేసమాధానాం ఇచేిడ్డ రామనాధాం. 

ఆ మాట విాంట నా లచిము చట కుసన అాందుకుాంది. ఆ రరాండ్ో  భాగ్ానేా. 

"వెాంకటరమణ వ తతరాం వాిశాడ్ా?" 

దొరచకిప్ో యనట ి  విశీనాధాం గతుకుసమనాాడ్డ. కాని నిజాం చెపేక తప్రేాంద ి

కాదు. 

"నాలుగు రోజులయాంది." 

"నాతో చెప్ేేరు కాదేాం?" 

అతడ్ కి ఏాం చపె్ాేలో తెలయలేదు. ఆ వ తతరాంలో తలిని గురచాంచిన మాట ఒకసట ీ

లేదు. చదివి వినిప్రస్ేత  లచిము గ్ోలప్టెేాసుత ాంది. కనుక చపెేవదదనుకునాాడ్డ. కాని, 

ఇప ేడ్డ దొరచకిపో్ యడే్డ. 
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"చెప్ాద మనుకుాంటసన ేమరచచిప్ో యా." 

కాని, లచిము ఆ సమాధానానికి సాంతృప్రత  పడ్లేదు. కోపాం వచిి విసురుకుని 

ఇాంటోి కి వెళ్ళోప్ో యాంది. 

విశీనాధాం ముఖ్ాం కమిలనటియాంది. తముుని కొడ్డకు ఎదుట అట వాంటి పరచస్రథతి 

ఎదురవడ్ాం స్రగుగ  అనిప్రాంచిాంది. 

"చదువ కుాంట నాాడ్నామాట ే గ్ాని ఉతతరాలు వాియడ్ాం కూడ్ా చేత కాదు. తలి 

ప్ేరు చపె్రే ఆమ  ఎటాి  వ ాందని వాిస్ేత  తపేఆమ కు సాంతృప్రత  వ ాండ్దు. ఏదో  కురాె డ్డ 

మరచచేప్ో యడే్ేమో అనుకోదు." 

ఆ మాటలకు రామనాధాం ఏమీ చెపేలేదు. చెప్ాేలని విశీనాధాం వ దేదశయమూ 

కాదు, ఒకస నిముషాం ఊరుకుని మరల పసిుత తానికివచేిడ్డ. 

"త ాందర పడ్ాు వనుకుాంటా." 

"ఇాంక చదువ  సాగ్చాంచడ్ాం దేశానికి దోిహాం చయేడ్మ ేననిప్రాంచిాంది." 

విశీనాధాం 'ఎాందుచతే' అని పశిిాాంచలేకపో్యాడ్డ. 

సూసళ్ళో, కాలేజీలు, కోరుా లు, వ దో యగ్ాలూ మానేస్ర పరాయ పిభుతీాంతో సహాయ 

నిరాకరణ చేస్ేత  వాళ్ళో దేశాం నుాంచి వెళ్ళోప్ో కతపేదనే విశాీసానిా తాను రోజూ రావి 

కెిాందా, ప్ెదద  రేవ లో, ప్ లాం గట ా నా అనేక రూప్ాలోి  చపె తూాంటాడ్డ. బహుశా తన 

మాటలుఈ కురెవాని నిరణయానికి కారణమేమో కూడ్ా. 

ఒకస నిముషాం ఇదదరూ నిశశబదాంగ్ా కూరుినాారు. మరల విశీనాధమ ే

ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"ఏాం చయెాయలని?" 

"ప నరచారాుణ కారయకెమాం...." 

"అాంటే.......?" 
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ఆ కారయకెమాం బహుముఖ్ాం. ఖ్దదరు వ తేతిత , పిచారాం, ప్ాఠశాలలు నడ్పడ్ాం, 

గెాంథాలయాలు నిరీహిాంచడ్ాం, గ్ాెమాలలోప్ారచశుదధ ాాం గురచాంచి పబిో ధాం. అాంటరానితనాం 

నివారచాంచేటాందుకు కృషర. మదయప్ాన నిషధే పిచారాం... 

"నేనేాం అనుకోలేదు."--అనాాడ్డ రామనాధాం అసహాయత చూప తూ. 

విశీనాధాం ఓ నిముషాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"సీయాంతీరణాంపరాన్  తారయతి" అనాాడ్డ ఒక నిముషాం ప్ో యేక. 

"అాంత ేమరచ."...... అని అాంగీ్కరచాంచేడ్డ రామనాధాం. 

మరల ఓ క్ష్ణాం ఇదదరూ వూరుకునాారు. 

"ముాందు మనూళ్ళో గెాంథాలయాం మూలబడ్ ాంది. కురాె ళ్ళో నలుగురచనీ పో్ గుచసే్ర 

దానిని నడ్ ప్రాంచడ్ానికి పియతాాం చయెయ." 

ముాంగాండ్ గెాంథాలయాం అయదారేళ్ో కెితాం వరకూ జిలాి లోకే ప్ేరుపడ్ు  

గెాంథాలయాలలో ఒకటి. అాంతవరకూ నిరీహిాంచిన వాళ్ళో సాంసారజాంజాటాంలో పడ్  శదెధ  

చూపలేకుాండ్ా అయాయరు. కొతత  వాళ్ళో వచిి ఆదుకోలేదు. ఎప ేడ్నాా, ఎవరనాా 

పడ్డచువాళ్ళో ఉతా్హాంచూపబో యనా వాళ్ో పట ా దలమీద ప్దెదవాళ్ోకు విశాీసాం 

వ ాండ్ేద ికాదు. చివరకది మూలబడ్ ాంది. 

ఆ అవిశాీసానేా రామనాధాం జాా పకాం చేస్డే్డ. విశీనాధాం దిలాసా ఇచేి డ్డ. 

"వాళ్ళో మాతిాం ఏాం చేసుకొాంటారు? ఎాంతో కషాపడ్  ప్ో గుచసే్రన గెాంథాలయాం 

ఎాందుకూ కాకుాండ్ా ప్ో తుాందని కాని. నువ ీ నిలబడ్తానను." 

రామనాధాం ఆలోచిాంచుకోకుాండ్ా ఏ మాట ఇవీదలచుకోలేదు. 

"నలుగురచనీ అడ్డగుతా." 

గ్ాెమానికి గెాంథాలయ అవసరాం ఎాంతుాందో విశీనాధాం బహుముఖ్ాలుగ్ా 

వరచణాంచేడ్డ. 

www.kinige.com



93 

 

మధయలో లచిము తిరచగ్చ వచిిాంది. 

"రాాంబాబూ! తముుణిణ  కూడ్ా తీసుకువచెియయకప్ో యారా." 

"వాడ్డ రాకేాం?" అనాాడ్డ విశీనాధాం. 

"ముాందు మీకు ఇషాాం వ ాందా?" అని లచిము కవిీాంచిాంది. 

ఆ పిశాకు విశీనాధాం వదద  సమాధానాం లేదు. అతడ్ా పశిానెనాడ్ూ 

ఆలోచిాంచలేదు. చదువ  మాని, వ దో యగ్ాలను తోి స్రప చిిగ్ాెమాలకు తిరచగ్చ రావలస్రన 

వాళ్ోలోి  ఆయన ఎనాడ్ూ రమణను లెకసవయెయలేదు. 

"ఇద ి ఒకరు చెప్రే  చయేాంచవలస్రన పనిటమాు! ఎవరచకి వారు 

ఆలోచిాంచుకోవలస్రాందిగ్ాని" అని రామనాధాం ప్దెదతాండ్ ినిసాందిగధస్రథతి నుాండ్  తప్రేాంచడే్డ. 

విశీనాధాం ఏదో  తప ేచేసూత  దొరచకిప్ో యనట ి , ఎదురుగ్ా వ నా చిాంతచెట ా  చివరచ 

రరబాలవపే  చూసూత  నమెుదిగ్ా అనాాడ్డ. 

"వాడ్  ఆలోచనలు తెలుసా?" 

రామనాధాం తల వూప్డే్డ. 

"ఎప ేడ్నేా మాటాి డ్వేా?" 

"ఉహు." 

"నేను చెప్ేేను. కాని వాడ్ కి ప్ో లీసు ఆఫవసరు కావాలనే పట ా దల. పట ా దల కాదు, 

జీవితాశయాం. మరేవీ వాడ్ తలకరకసలేదు." 

"కానీాండ్ . వాడ్ కద ినచిిాంది. వ దో యగాం అయనప ేడ్డ ఏదెైతేనేాం?" 

విశీనాధాం అతనివాంక ఆశిరయాంగ్ా చూశాడ్డ. 

"ఏదెతైేనేమా?" 

"ప్ెదదాంత తేడ్ా వ ాందా?" 

విశీనాధాం ఒకస నిముషాం తటపటాయాంచడే్డ. 
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"వ ాంద.ి చాలా తేడ్ా వ ాంది. తన కుట ాంబానికే ఆ ఆలోచన శతుివ ను చసే్ర 

ప్ెడ్డతుాంది. నువ ీ విదేశీ ప్ాలన ప్ో వాలాంట నాావ . వాడ్ ఉదో యగాం ఆ ప్ాలనకు 

కాపలాకాయటాం. అనాా, తముుడ్ూ, తాండ్ీ,ి కొడ్డకూ శతుి వ లుగ్ా బతుకుతారు...." 

రామనాధాం ఆ భయానిా లెకసచయేలేదు. తన మామగ్ారు ఓ ప్ో లీసు 

ఆఫవసరేనాయె. అదేమాట మరొక విధాంగ్ా గురుత  చేశాడ్డ. 

"మనకిదివరకే వ నా బాంధుతాీలకనా ఇాందులో వచిి మునిగే్దేముాంది?" 

రామనాధాం చేసుకునా సాంబాంధాం విశీనాధానికరాంతమాతిాం ఇషాాం లేదు. ఆ మాట 

సేషాాంగ్ా చపె్రే శాంకరశాస్వత ర వాళ్ో చతే మాటపడ్ుాంకూడ్ా అయపో్యాంది. ప్ెళ్ళో జరచగ్చ 

నాలుగే్ళ్ోయప్ోయనాక ఇప ేడ్ా అయషాా నిా బయటప్ెటాడ్ాం నాయయాం అనిప్రాంచలేదు. 

అాందుచతేసాచేశాడ్డ. 

"సరేలే. ఏదెలాి  జరగ్ాలో మనమేమనాా కరతలమా?" 

తాండ్ ికి కొడ్డకు ఆలోచనలు నచిలేదనాాంతవరకే అరధాం అయన లచిము తన 

కొడ్డకుని ఇాంటికి రప్రే ాంచెయయడ్ానికి అదొకదారచకావచుిననుకుాంది. 

"ప్ెాంచి, చదువ  చెప్రే సుత నా బాబయయగ్ారచనే కాదనేాంత వాడ్యాయడ్ా? మాట 

విననప ేడ్డ చదువ  మానిప్రాంచేస్ర తీసుకొచెియయకప్ో యారా?" 

విశీనాధాం సమాధానాం చెపేకపో్యేసరచకి ఆమ  తన వాదానిా పసితరచాంచసాగ్చాంది. 

అపేటికీ సమాధానాం రాకప్ో యేసరచకి తన వాదానికిఅభిమానానిా జోడ్ ాంచిాంది. 

"అసలు మీకు ఇషాాం లేదు." 

"ఏమిట?ి" 

"వాడ్డ ఇాంటికి రావడ్ాం....." 

విశీనాధాం నవేీడ్డ. 

"నువ ీ చపె్ేత  ఇాంటికి రాడ్డ. ననేు చపె్ాేనని ఆ ఉదోయగాం ఆశా వదులుకోడ్డ." 
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"ఏాం?" 

"కారణాం ఒకసటే...." 

రామనాధాం ముాందు ఆ కారణాం ఏమిటో ఎనిా మారిడ్ గ్చనా విశీనాధాం చెపేలేదు. 

అతడ్డ వెళ్ళోప్ో యేక తానే ప్రలచి చెప్ేే డ్డ ఆమ కు. 

"తన తలి కులాం చినాదనేద ితపే ఆమ గ్ాని, తానుగ్ాని ఈ అగెహారాంలో వారచకి ఏ 

విధాంగ్ా తీస్రపో్ తామని వాడ్  అభిమానాం. నీకులాం చినాదనాం నీకూ పటాలేదు. నాకూ 

పటాలేదు. ఓ భోజనాం దగగర నేనిాంకా అాంగీ్కరచాంచలేకప్ో యేను. వాడ్డ నా కొడ్డకు. 

నువ ీనా భారయవ . నీ చేతి అనాాం తినలేను. వాడ్ ని పాంకితని కూరోిబెట ా కోలేను. అద ి

అభిమానాం అనిప్రాంచదూ...." 

లచిము ఆ సాంగతి ఎప ేడ్ూ ఆలోచిాంచలేదు. ఆశిరయపడ్ ాంది. 

"వాడ్ కా....." 

ఆమ  మాటను విశీనాధాం పూరచతచయేనీయలేదు. 

"వూళ్ళో చినాా ప్ెదాద  అాందరూ వాడ్ ని ఏమిరా అాంటసాంటే వాడ్ాందరచనీ ఏమాండ్ ీ

అనాల. ఎవరచాంటికేనా వెడ్ త ే దూరాంగ్ా అరుగు చివరన ఆనీఆననట ి  కూరోివాల. ఋషర 

పాంచమి నోముల పసిాదాలు తినే అరహత వాడ్ కి లేదు. ఇవనీా అనాయయాలే. అయత ే

మనకవితోచలేదు. అలవాట  పడ్ ప్ో యాాం. వాడ్ కి అవి శూలాలు అయయే." 

లచిము జాా పకాం చేసుకొాంది. 

"బాలకృషణని 'ఏమిరా' అాంటే విశాలాక్ష్ము కోపేడ్ాు రట." 

"నాతో చెపేలేదు." 

"నేన ేవదదనాాను." 

విశీనాధాం ఎాంతో అభిమానాంతో ఆమ  వాంక చూస్ేడ్డ. 
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"పో్ లీసు ఆఫవసరరైత ేతపే తనకీ అగ్్రవాలు తపేవని, ఎవీరూ గ్్రవిాంచరనీ వాడ్  

మనసు్లో పడ్ ాంది." 

కొడ్డకు మనసు్లో పడ్ న ఆ అభిమానాం లోతులీా, విసత ృతులీా 

ఆలోచిాంచుకుాంటస ఆ దాంపతులు చీకట ి  దికుసలా అలుముకోడ్ానిా 

కూడ్ాగమనిాంచలేదు. 

పదిహేడు 

ముఖ్ాం కడ్డకుసని లేసూత , తోటోి  అడ్డగు ప్డె్డతునా సూరాయని రామనాధాం 

ఆప్ాయయతతో పలకరచాంచేడ్డ. 

"ఏమిరా సూరాయ! ప్ దుద నేా వచేివ ...." 

"ఏాం లేదయయగ్ారూ"--అనాద ి కేవలాం మాటవరసకు అనామాట. అబాయయ 

నాయుడ్డ తోడ్  అలుి డ్డగ్ారచకి తోలప్ెటిాన ఆవ ను తీసుకొచేిడ్డ. 

"ప్ెదద  కాప గ్ారచకి ఆవ ప్ాడ్  లేదాండ్ . చాంటపి్రలి ప్ాలక ి ప్ెదద  అయయ ఆవ ని 

తోలప్టెాా రు. తీసుకొచేినాండ్ ." 

"మీ ప్దెదయయగ్ారు బాగునాారా?" 

"చితతమాండ్ . తమ కాల దబెా ఎలాి గుాందో  కనుకుసని చూస్ర రముని చినాము ఈ 

స్వటి ఇమునాారాండ్ ." 

సూరాయ ఎాంతో భకిత పవితుత లతో చేతిలో వ నా చీటీని దూరాంగ్ా ఒక రాయమీద 

ప్ెటిా  పకసకు తప ేకునాాడ్డ. రామనాధాం తీస్రచదువ కొనాాడ్డ. అతని ముఖ్ాం 

ఉతుేలిమయాంది. 

"మీ చినాముగ్ారు ఏాం రాశారో ఎరుగుదువటాి?" 

"నాకేాం తలెుసుదిద  బాబూ! ఏవనాా ప సతకాలు ఇస్ేత  తెచిిప్ెటామనాారాండ్ ." 

రామనాధాం కాస్ే్ప  ఆ మాటా ఈ మాటా చెప్రే అసలు విషయానికి వచేి డ్డ. 
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"మధాయహాాం వచిి మీ అయయగ్ారచ దరశనాం చేసుకుాంటానని చెప ే. ప సతకాలు 

అప ేడ్డ నేను తెసాత నులే." 

మధాయహాాం మూడ్డగాంటల వేళ్ రామనాధాం అవిడ్  కాలవగట ా మీద కనిప్రాంచగ్ాన ే

సూరాయ తోటలోాంచి కేకవేస్ేడ్డ. నూతి వదద  నిలుినిమాణికయము పలుకరచాంచిాంది. 

గుముాం వదద  ఎదురయ సీరాజయాం పశిిాాంచిాంది. 

"మీ కాలు ఎలా వ ాందో  ముాందు చపెేాండ్ . చూస్రరారా అాంట ే సూరాయ 

మరచచిప్ో యాననాాడ్డ. సనాాస్ర." 

కాలుమీది దబెా అాంత ప్ెదదద ికాదనాా సీరాజయాం అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"కాసత  మానేవరకూ ఓ కట ా  వ ాంచాండ్ . తగ్చలన వేలకే తగులుతుాందని సామ త 

కూడ్ాను." 

"సామ త కనక తగులుతుాందా?" అని ఎగతాళ్ళ చేస్ేడ్డ రామనాధాం. 

సావిటోి  కూరుినా అబాయయ నాయుడ్డ వ తా్హాంతో సాీగతాం ఇచేిడ్డ. 

"ఎవరు రామనాధాంగ్ారా, నమసాసరాం పాంతులుగ్ారూ! దయచయేాండ్ .... అమాు! 

ఓ కురీి వేయాంచవేా... రాాండ్ , బాబూ!.....మిములా గురచాంచి మా ఇాంటిదీ, అమాుయా 

నినాట ి రోజాంతా ఒకటే చెపేడ్ాం. వచిి దరశనాం చసేుకుాందామనాా అవధుయణిణ . 

తమరచనేశమె ప్ెటావలస్ర వచిిాంది... అమాు! సూరాయని ప్రలచి ఈశానయాం మూలలో చటె ా  

నుాంచి రరాండ్డ లేత బొ ాండ్ాలు తీస్రతెమును...." 

తనకిసుత నా ప్దెదరచకానికి రామనాధాం చాల స్రగుగ పడ్డతునాాడ్డ. అతని 

అభయాంతరాలను ఎవీరూ పటిాాంచుకోడ్ాం లేదు. 

మాణికయము పళ్్ోాంలో రరాండ్డ పటటాడ్ేస్ర మినప సునిావ ాండ్లు ప్ెట ా కొని వచిిాంది. 

సీరాజయాం నాలుగు అమృతప్ాణీ అరటిపళ్ళో తెచిి ఎదురుగ్ా బలిమీద ప్టెిా ాంది. 

"మా దొడ్ోి  చటె ా వి. మాంచి రుచిగ్ా వ నాాయ, చూడ్ాండ్ ." 
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ఇాంతలో సూరాయ నాలుగు లేత కొబారచ బొ ాండ్ాలు చెలగ్చ స్రదధాం చేస్ర తెచిి కతితతో 

సహా తచెిిప్టెేాడ్డ. 

రామనాధాం నిస్హాయుడ్డగ్ా ఒకొసకసరచ ముఖ్ాలే చూస్ర నవేీడ్డ. 

"నేనేమనాా వృకోదరుణాణ ? మీకు నా మీద ఇాంత చెడ్ు  అభిప్ాియాం ఎలా కలగ్చాంది?" 

అబాయయ నాయుడ్ూ, భారాయ కూడ్ా ఏక కాంఠాంతో అనునయాం తెలప్ేరు. 

"తమబో టి గ్ొపేవాళ్ళో మా యళి్కు రావడ్మ ేగ్ొపే." 

"మీరు ఇాంత అభిమానాం చూప్రస్ేత  మళ్ళో రావడ్ానికి సాహసాం వ ాంట ాందా?" 

చాలా స్పే  లోకాభిరామాయణాం సాగ్చాంచి రామనాధాం లేచడే్డ. 

"ఒకస నిముషాం కూరోిాండ్ ." 

అబాాయ నాయుడ్డ కూతురును ప్రలచేడ్డ. 

"అవధానుి గ్ారచ నోట  లెకసకటేావ  కద. ఇవీవలస్రాంది..." 

సీరాజయాం సాంకోచిసూత న ేరామనాధానిా సాయాం కోరచాంది. 

"మీ వూరు అవధానుి గ్ారచ వదద  మేము కొాంచెాం అప ే తచెేిాం. అది ఇచెియాయలని 

పియతాాం...." 

"ఆయన దొరకడ్డ. రోజూ ఆడ్కూతురు ఎకసడ్ వెళ్ోగలదు? ఆయననే రముాంట ే

రావడ్ాం లేదు" అని పూరచత చేశాడ్డ నాయుడ్డ. 

"పో్ తుాందన ే భయాం లేనప ేడ్డ ఆయన త ాందరరాందుకు పడ్తాడ్డ?"--అనాాడ్డ 

రామనాధాం. అపేయాయవధానుి  సీభావానిా గురచాంచి సీయాంగ్ాఎరకసప్ో యనా వూళ్ళి  

బో లెడ్డ కథలు విని వ నాాడ్డ. 

"ఆయనకు త ాందర లేకప్ో యనా మనకుాండ్ాల కదా, రోజు తెలివారచాందాంటే బో లెడ్డ 

వడ్ీు  ప్ెరచగ్చపో్ తూాంది" అనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

రామనాధాం తను సలహా ఇవీకుాండ్ా ఉాండ్లేకప్ో యేడ్డ. 
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"ఏ సూరయయ కాప నో పాంప్రత ేతీరచప్ో తుాందిగ్ా...." 

అబాయయ నాయుడ్డ ఒకస క్ష్ణాం ఏమీ అనలేదు. తన సూచన ఆయనకిషాాం కాదని 

రామనాధాం గెహిాంచేడ్డ. 

"మీరు ఎరుగరనుకుాంటా! మా సూరయయ కాప గ్ారచకీ, అవధానులు గ్ారచకీ మధయ 

జరచగ్చన గ్ొడ్వ తరవాత జాగెతత  అయనవాళ్ోదాీరా గ్ాని పాంపడ్ానికి మనస పేడ్ాం 

లేదు...." 

రామనాధాం ఏమీ అనలేదు. ఓ నిముషాం వూరుకొని నాయుడ్ే తన సాంకలేాం 

వెలబుచేిడ్డ. 

"తమరు ఆ డ్బుా కాసాత  జమ కటిాాంచిప్టెాా ల...." 

"రేప  పది గాంటల వళే్ సూరాయక ి డ్బుా ఇచిి పాంపాండ్ . ననేు చూసాత ను. 

దానిదెాంత పని?" 

"సూరాయ ఎాందుకులెాండ్ ." 

సీరాజయాం చినా కాగ్చతాం ప్ టిాం తెచిి తాండ్ ికిచిిాంది. ఆయన దానిని 

రామనాధానికి అాందిాంచడ్ానికి చయే జాప్డే్డ. రామనాధాంఉలకిసపడ్ాు డ్డ. 

"ఏమిటాండ్ద?ీ" 

"మీకే ఆ శమె ఇసాత ను. తపేదు." 

రమారమి వెయయ రూప్ాయల భారానిా నెతితన ప్ెట ా కోడ్ానికి రామనాధాం జాంకేడ్డ. 

అవధానులుగ్ారచనే పాంప్రసాత ననాాడ్డ. సీరాజయమేవస్ేత  దగగరుాండ్  ఆ పని పూరచత చయేాంచి 

ప్ెడ్తాననాాడ్డ. ముకుస మొగాం ఎరుగని వాడ్ ని వారు నమిునా, ఆ గ్్రవాం 

తానుదకిసాంచుకోవడ్ానికరైనా ఆ సాహసాం చెయయలేననాాడ్డ. 

కాని నాయుడ్డ కుట ాంబాం ముగుగ రూ అతని భయాలకు నవేీశారు. 
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చివరకు రామనాధానికి తపేలేదు. "మీరు ఒకసటి చూసుకోాండ్ . నోట  చలెుి  రాస్ర 

చేతికిస్ేత  గ్ాని చయెయ వదలకాండ్ . సూరయయకాప  గ్ోలకి మూలాం అద"ే అనాాడ్డ 

నాయుడ్డ. 

"నాకు భయాంగ్ా వ ాంది సుమాండ్ ." 

"కాలేజీలో చదువ కొచిిన వారచకీ, సామానయ రరతైుకీ తేడ్ా లేదా? అతనిని చసే్రనట ి  

మిములా మోసాం చయెయలేడ్డ." 

"ఇాంకో విధాంగ్ా చయెొయచుి. వడ్ీు  లెకస తప ే కటావచుి కదా...." 

అదో ప్ెదద  సమసయ కాదనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

"ఆయన మొహాం చాట  చసేుత ాంటే నెల రోజుల నుాంచి రోజుకి రూప్ాయకి అరధణా 

ప్ో వడ్ాం లేదూ...." 

రరాండ్డ రోజుల నుాంచి ఓ యభేయ రూప్ాయల అప ే కోసాం తాను ఆయనవదద కే 

వెళ్ాోలనుకొాంట నా విషయాం మరచచిప్ో య, అాంత దగ్ాకోరు అనిఎరచగీ్ 

అపేయాయవధానులుగ్ారచ వదదనే ఎాందుకు అప ే తచెాిరని పిశిాాంచడే్డ. 

నాయుడ్డ నవేీడ్డ. 

అప ే చసే్ేవాడ్  మనసతతీాం గురచాంచి హాసయాం చసే్ేడ్డ. 

"ఏమి నా మీద ప్దెదభారాం ప్ెటేారు. అద ిపూరచత చేస్ ేవరకూ నిద ి కూడ్ా రాదు..." 

అాంటస రామనాధాం లేచడే్డ. 

"తమరు దేశాం కోసాం ఒక తాయగాం చేశారు. నాబో టి అవధుయడ్ క ిసాయాం చెయయడ్ాంతో 

మీ దేశ స్ేవ ప్ాిరాంభాం కావాలనికోరుకోరూ......." 

అాందరచ వదాద  స్ెలవ  తీసుకొని గుముాం దిగుతూాంటే సీరాజయాం ఆహాీనిాంచిాంది. 

"మళ్ళో ఎప ేడ్ొసాత రు?" 

"ఇదో పని ప్ెటేారు కదా, పూరచత కావడ్ాంతోనే వసాత ." 
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"ఈ పనితో మీ రాక ముడ్ ప్ెటాకాండ్ . తీరచక ఉనాప ేడ్ెప ేడ్నాా వసూత ాండ్ాండ్ . 

ప సతకాలు చదవిినాక సూరాయ చతే పాంప్రసాత .మళ్ళో ఏవనాా ఇదుద రు గ్ాని." 

పదె్దనిమిది 

రామనాధాం సాయాంకాలాం ఇాంటికి వచేిసరచకి తలి మహోతా్హాంతో చవెినవేస్రన 

శుభవారత విని మాో నేడ్ ప్ో యేడ్డ. 

"ఈ నెలలో ఇాంటిక ికోడ్లు వసుత ాందిరా అబాాయ." 

మొదట ఆ వారతకాతడ్డ అాంత ప్ాిముఖ్యాం ఇవీలేదు. అప ేడ్ప ేడ్డ తన భారయను 

తీసుకువచిి ఓ పదరిోజులుాంచుకు పాంప్సేూత ాండ్డ్ాంఅలవాట ాందని అతడ్ కి తెలుసు. 

ఇప ేడ్ూ అట వాంట ిరాకగ్ానే భావిాంచడే్డ. 

రాటాాం ఆకులకు దారాం బ్లగ్చసూత  యథాలాపాంగ్ా సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 

"బాగుాందమాు!" 

"ముహూరతాం ప్టెిా ాంచి, మళ్ళో కబురు చసేాత మనాారు." 

"అమలాప రాం నుాంచి ముాంగాండ్ వచిి నాలుగు రోజులుాండ్  వళె్ళోాందుకూసడ్ా 

ముహూరాత లు కావలస చిిాందేమమాు." 

రాజము కొడ్డకు అనీా ఎరచగ్చ అమాయకతీాం నటిసుత నాాడ్నుకొాంది. ఆ కొాంటటతనాం 

తలుచుకొని నవిీాంది. 

"ప్ెళ్ాోాం వచేిక కూడ్ా ఆవిడ్ ముాందు ఆ ఏకుల బుటాా , నువూీ తయారవ తావా 

యేాం! నవ ీతుాంది." 

"ఎాందుకమాు నవీడ్ాం?" 

"ఏమిటాి నీ ఎాందుకులూ, నువూీనూ? కాలేజీ చదువ  మాని ఏకులొడ్డకుతానన ే

వాడ్ ని చూస్ేత  ఎవరయనా నవ ీతారు." 
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ఆమ  అభయాంతరానిా నవ ీలో తేలివయేడ్ానికి రామనాధాం పయితిాాంచేడ్డ. అతని 

నవ ీ చూస్ేసరచకి రాజముకు కోపాం చసే్రాంది. 

"రేప  వియాయలవారచ తరఫ న శుభపతిిక తీసుకొని ఎవరో వసాత రు. శుభమా యని 

నువ ీ....." 

అప ేడ్డ అరధాం అయాంద.ి తలి చెప్ేే  ముహూరాత నికి ఓ పితేయకారథాం ఉాందని. 

"ఏమిటమాు నువీనేద?ి" 

రాజము చెప్రేాంద.ి 

"మీ మామగ్ారు కబురుచేశారు. నానాగ్ారు వళె్ాోరు." 

అయదారు నెలల కెితాం సుాందరచ రజసీల అయనప ేడ్ే రాజము కోడ్లా వెాంటన ే

ఇాంటికి తచెుికోవాలనుకొాంది. కాని వియయాంకుడ్ేఅభయాంతరాం చెప్ేే డ్డ. కూతురుకు 

పదమూడ్ేళ్ోయనా నిాండ్లేదనీ, ఆ చినా వయసు్లో దాంపతులా కలపడ్ాం ఆరోగయకరాం 

కాదనీఅనాాడ్డ. 

ఆ సమసయ ఆనాడ్డ తనదాకా రాలేదు కనక తాను అభయాంతరాం చెపేవలస్రన 

అవసరాం కలగలేదు. మామగ్ారచకి మనసు్లోనఅేభినాందనలు తెలప్డే్డ. 

ఈవేళ్ ఆయన ే పో్ి తా్హమిసుత నాాడ్ని తలి చపె తూాంది. ఇాంక తాను 

వూరుకోడ్ానికి వీలులేదు. బయటపడ్క తపేదు. 

ఆడ్ప్రలిలకు కనీసాం పదహారేళ్ళో, మగవానికి ఇరవయయేళ్ళో వస్ేత  గ్ాని దాాంపతయ 

జీవితాం ప్ాిరాంభిాంచరాదని అతని విశాీసాం.కాలేజీలో లెకిరరూి , బయట 

సాంఘసాంససరణవాదులూ శారీరక మానస్రక ఆరోగయ సూతాి ల బలాంతో ఆ అభిప్ాియానిా 

మనసు్కునాటిాంచేరు. మామగ్ారచకి లలతపూజా వగ్రైరా ఛాాందసాలునాా ఆ మాతిాం 

కాలానుగుణాంగ్ా ఆలోచిాంచగలగ్చనాందుకు ఆనాడ్డ సాంతోషపడ్ాు డ్డ. 
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అయత,ే ఆయన తన భారాయ వాళ్ళో రాస్ర రాంప్ానప్డె్ త ే మ తతపడ్ాు డ్డ 

కాబో లుననుకొనాాడ్డ. ఆయన మ తతపడ్ాు డ్ని తానుమ తతపడ్ాలా? 

ధృఢసీరాంతో నిరాకరణ తెలప్ేడ్డ. 

"నీ కోడ్లా ఇప ేడ్డ తీసుకురావటాం పడ్దమాు." 

"అదేమిటాి అలాి  అాంటావ ? శుభమా యని కోడ్లా తీసుకు 

రావాలనుకొాంటసాంటే..." 

ఆమ  కాంఠాంలో ఆశిరయాం, ఆదురాద  వినిప్రాంచిాంద.ి ఆ అభయాంతరాంలో ఆమ కు కేవలాం 

అశుభ శాంక మాతిమే కనిప్రాంచిాంది. రామనాధాంగెహిాంచేడ్డ. 

"కోడ్లా పాంపమను. ఆవిడ్ వ ాంటాననాాంత కాలాం వ ాంచుకోాండ్ . పాంప్రాంచాండ్ . 

అాంతేగ్ాని...." 

ఒకస నిముషాం ఆగ్చ ఆ దృఢసీరాంతోనే ఆ అభిప్ాియానేా మరో రూపాంలో 

వివరచాంచేడ్డ. 

"నాతో చెపే పనిలేదు." 

"నీతోగ్ాక ఇాంకరవరచతో చెప్ాత ను? ఎవరనాా విాంటే నవ ీతారు. యెాందుకా కోపాం? 

వాళ్ళోాం చేశారని?....." 

అయదారు నెలల కెితమే తన భారయను పాంపనాందుకు కోపాం వచిిాందనీ, అద ేఈ 

అభయాంతరానికి మూలమనీ ఆమ  అనుకొాంది. ఆమ కుఎలాి  సమాధానాం చెప్ాేలో 

రామనాధానికి అరధాం కాలేదు. 

"ఇపేట ాాంచీ...." 

కొడ్డకు మాటను మధయలోన ేతోి స్రప చిిాంది రాజము. 

"ప్ెదద  మనిషర అయన ప్రలిను వాళ్్ోాంత కాలాం మాతిాం వ ాంచుకుాంటారురా?......" 

"కూతురు బరువ గ్ా వ ాంటే పాంప్యెయమను. దానికి ముహూరాత లూ...." 
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"తప ే, తప ే...." రాజము మాందలాంచిాంది. 

"అలాాంటి మాటటప ేడ్ూ అనకు. విాంటే వాళ్ళోమనుకుాంటారు. కూతురచకి తిాండ్  

ప్ెటాలేని దురవసథ  లేదు వాళ్ోకి. రాజాలాాంట ివ దో యగాం.నౌకరుి , చాకరుి , బో లెడ్ాంత సాంపతిత . 

ఆ మాట అనాావని తెలస్ేత ....." 

మాటకు మాటగ్ా వచేిస్రనా, ఆ మాట అనాాందుకు రామనాధమే స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"అద ికాదమాు! ఆ సాందేహాం వ ాంటే పాంప్యెయమనామాటగ్ా అనాా గ్ాని...." 

రాజము సాంతృప్రతపడ్ ాంద.ి కాని అది జరచగే్ద ికాదాంది. 

"అలా అడ్గనూ కూడ్దు. వాళ్ళో పాంపనూ పాంపరు. ఆ అడ్డు  కాసాత  తీరచతేగ్ాని 

వాళ్్ోలాి  పాంప తారు? మనమ లాి  అడ్డగుతాాం...." 

ఈమారు రామనాధాం తన మనసు్లో వ నా అభయాంతరానిా బయటకు సేషాాంగ్ా 

చెపేక తపేలేదు. 

"పదమూడ్ళే్ోనాా నిాండ్లేదమాు! ఇపేటినుాంచీ...." 

ఆమ  రజసీల అయాందని రాజము గురుత చేస్రాంద.ి 

రజసీల కావడ్ాం కుట ాంబ జీవితానికి అరహతగ్ా తీసుకోరాదాంటాడ్డ రామనాధాం. 

"ప్ెదదమనిషెైత ేమాతిాం, వయస్ే్ాం వ ాందమాు." 

కొడ్డకు మాటలకు ఆశిరయపడ్డ్ాంకనాా రాజము ఎకుసవగ్ా స్రగుగ పడ్ ాంద.ి 

భారయ వయసు్ను గురచాంచి అట వాంటి సానుభూతిని తెలపడ్ాం ఆమ  ఎనాడ్ూ 

ఎరగదు. ఆడ్ప్రలి పనెాాండ్ళే్ళో వెళ్ళోనా ప్ెదదమనిషరకాకపో్ తే నిషేకాం జరచప్యెయటాం 

చూస్రాంది. ఆడ్ప్రలి తీరగ్ా పనికిరావాలని అరటికాయను ఊదరప్టెిానట ి  తెగ మపేడ్ాం 

చూస్రాంది.ఆలసయాంగ్ా రజసీల అయేయ సాంపదిాయాం గల కుట ాంబాలోి  ఆడ్ప్రలిలా గురచాంచి 

ఎదురుచూసూత ాండ్డ్ాం ఎరుగును. ప్దెదమనిషయతే చాలుపదేళ్ోకే ఆడ్ప్రలిను భరతతో 
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కలపడ్ాం తప ేకాదన ే ఆలోచనల మధయ ఆమ  ప్ెరచగ్చాంది. ఇప ేడ్డ కొడ్డకు వేస్రన 

పిశానామ ఎరగనే ఎరగదు. 

"పో్ రా స్రగుగ మాలనవాడ్ా!" అని సాంభాషణను తుాంప్రవేస్ర వాంటపని 

చేసుకొనటేాందుకు వెళ్ళోప్ో యాంది. 

పెందొమిిది 

ఆ అభయాంతరానిా శాంకరశాస్రత ర అతని భారయ అాంత తేలగ్ాగ  తీసుకోలేక ప్ో యేరు. 

ఆమ కు నవ ీ మాతమిే తపె్రేాంచిన ఆ మాటచెవిని బడ్సేరచకి ఎదురుదెబా తినాట ి  

దిగ్ా్రాంతుడ్యేయడ్డ. ప్ళె్ళోకి ఒప్రేాంచడ్ానికరై తానెాంత శమెపడ్వలస్ర వచిిాందో  అతడ్డ 

మరచిప్ో లేదు. అపేటకీి, ఇపేటికీ మధయ నాలుగే్ళ్ళో గడ్ చయే. ప్ేరుకు నాలుగే్ళ్ళి  గ్ాని, 

అాంతకిెతాం గడ్ చిన 15-16 ఏళ్ో ప్ెాంపకమూ ఈ నాలుగే్ళ్ో జీవితమూ ఒకదానికొకట ి

ప్ో లక లేదు. ఎవీరచతో మాట మాతిాం కూడ్ా చపెేకుాండ్ా కాలేజీ వదలిేస్రరావడ్ాంలోన ేఅద ి

కనబడ్ ాంది. 

ప్ెాంచిన బ్లడ్ును ఇాంకా ఇాంకా గ్ొడ్వలోి  పడ్ ప్ో కుాండ్ా చయెయడ్ాం కోసాం తాను 

తయారు చేస్రన పథకాం అాంత సులభాంగ్ా నిరుపయోగాం కాగలదనిశాస్రత ర వూహిాంచన ేలేదు. 
* * * * * 

మధాయహాాం భోజనాం కాగ్ానే ఓ కునుకు తీయడ్ాం ఆయన అలవాట . ఆ రోజున ఆ 

అలవాట  తప్రేాంచేడ్డ. తిాండ్  తిని చేయ కడ్డకుసాంటసనేఆమలాప రాం పరుగ్రతాత డ్డ. 

వియయాంకుణిణ  చూడ్గ్ాన ే చూప్రన వ తా్హాం, ఆయన చెప్రేన వారత వినాాక 

నారాయణమూరచతలో కనబడ్లేదు. అలుి ని దేశహితెైకచరయను విని నారాయణమూరచత 

నిరచీణుణ డ్యయేడ్డ. కాబో యే కలెకారుకు మామనవాీలనా ఆశ మిగలలేదు. ముాందు తన 

ఉదోయగాంమాటేమిటని భయాం పట ా కొాంది. 
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తన అలుి డ్డ. సాక్షాతూత  తన కూతురు మగడ్డ సహాయ నిరాకరణాం చేశాడ్డ. 

పిభుతీాం ఏమాంట ాంద?ి అలుి నిలో రాజభకితకలగ్చాంచడ్మో, రాజభకిత గల అలుి డ్ ని 

తెచుికోవడ్మో తనదే బాధయత అనరా? మరో మరో ఉదో యగాం కాదు కదా. 

ప్ో లీసుడ్ ప్ారుా మ ాంట . పిభుతాీనికి రరపేలా భావిాంచబడ్ ే శాఖ్. ఉదోయగుల నుాంచే కాక, 

వారచ బాంధువ ల నుాంచి కూడ్ా అచాంచల భకిత,విశాీసాలు కోరే శాఖ్. ఈ కథ తెలస్ేత  తన 

స్రథతి ఏమవ తుాంద?ి పమిోషని మాట దవే డ్ెరుగు. అసలీ ఉదో యగాం మాతిాంవ ాంచుతారా? 

అాంత దరేాం, దాషవాకాం చూప్ే అాంతమనిషవ ఆ ఆలోచన తోచేసరచకి జావయపో్యడే్డ. 

ఎట వాంటి వాడ్ కి ప్రలినిచాినురా భగవాంతుడ్ాఅనిప్రాంచిాంది. వెతికి వెతికి తీసుకొచిిన 

సాంబాంధాం ఇప ేడ్ేమనుకొాంటే ఏాం లాభాం? తప ే చేశాననుకునాా దిదుద కోవడ్ాం సాధయమా? 

తనఅసమరథతక ి ఉకోె షాం ప ట ా కొచిిాంది. ఆ ఉకోె షాంలో ముాంగాండ్ వాళ్ోాందరీా కలప్ర 

తిటేాడ్డ. ఆ వూళ్ళోని బాి హుణశాఖ్ వారచబలహీనతను వెకిసరచాంచే పసిాత విక శలి కాం చదవిేడ్డ. 

"మొతతాం మీద 'నోభయాంగ్ాళ్ో'నే మాట సారధకాం చేశారు" అనాాడ్డ. 

మొదట కొాంచెాం స్ేప  ఓప్రక పటిా  శాంకరశాస్రత ర వియయాంకుడ్ కి తన పథకాం 

నచిచపెేడ్ానికి పయితిాాంచడే్డ. కాని, చచిిప్ో యనవాళ్ోనూ, బితికివ నా వాళ్ోనూ, 

గ్ాెమానీా, శాఖ్నూ కలప్ర తిడ్డతూాంటే ఎాంతోస్పే  సహిాంచలేకప్ో యడే్డ. 

కోపాం మాట వస్ేత  శాంకరశాస్రత ర తకుసవవాడ్డ కాదు. ఎదుటివాడ్డ పో్ లీసు ఉదో యగ్చ 

అయయేద,ి మరొకడ్యేయది. 

ఝుణాంఝణలాడ్ ాంచేడ్డ. "తరాీత ఏమిషయాది."--అనసే్ర ప్ెైనునా కాండ్డవా 

కురీిలో ప్ారేస్ర ఝయయన లేచేడ్డ. 

రరాండ్డ గ్ొాంతులూ ప్దెదవిగ్ా వినబడ్సేరచకి వియయాంకుడ్ కి ఫలహారాం ఏరాేట ి  చసేుత నా 

అనాపూరణము పరుగ్రతిత  వచిిాంది. గదిలోమాంచాంమీద పడ్డకొని వారచ మాటలనీా 

విాంట నా సుాందరచ లేచి వచిిాంది. ఆమ  ముఖ్ాం చూడ్గ్ానే తమ మాటలు ఆమ  వినాదని 
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శాస్రత రగెహిాంచేడ్డ. ఆమ ను బెదరకొటాకూడ్దు. చట కుసన సరుద కు కూరుినాాడ్డ. కాని, 

ముఖ్ాంలో ఆ ఉదిీగాత మాయలేదు. 

అసలు సాంగతి వినసేరచకి అనాపూరణము ముఖ్ాం నలిబడ్ ాంది. కాని, తెలవి 

కోలోేలేదు. ముాందు రాంగాంలోాంచి కూతురచా పాంప్ేస్ేటాందుకుపని ప రమాయాంచిాంది. 

"ప్ యయ చూడ్డ తలిీ." 

ఆమ  వెళ్ళోప్ో యేక ఉభయులీా శాాంతపరచ పూనుకొాంది. 

"ఆయనకు పిథమ కోపాం అనాయాయ! వారచని ఎరగరా ఏమనాానా? వారచ మాటలే 

అాంత. ప్ెైగ్ా గవరామ ాంట తో వయవహారమయేనిఆాందోళ్న. ముాందుకు రావలస్రన కురాె డ్డ 

తప ేదారచ పటేాశాడ్ ే అనా విచారాం. ఆ మాటలకు కోపాం తచెుికొాంట ే ఎలాి గ? 

మీబో టివారు......" 

అనాపూరణము అట  మొగుణిా కస్రర,ీ కనుసాంజాలతో బితిమలాడ్ ీమాటాి డ్కుాండ్ా 

చేస్రాంది. ఆ మాటా, ఈ మాటా చెప్రే వియయాంకుణిణసముదాయాంచిాంది. 

"మరచప ేడ్ేమిట ిచయెయడ్ాం?" 

అని ముాందు ఆలోచనకు హెచిరచాంచిాంది. 

ఆమ  తెలవీ, మాట నేరూే, ఓరూే చూసూత  పరకాయసుత నా శాస్రత ర మనసు్లోన ే

ఆనాందపడ్ాు డ్డ. ఈ తలి తరచఫవదులో ప్ెరచగ్చనప్రలి తన కొడ్డకుని దారచలోకి తేగలగే్దయేని 

విశాీసాం కలగ్చాంది. 

"......ఈ వరస చూస్ేత  ఇతగ్ాడ్డ అసలా అవకాశాం ఇచేిలాగే్ లేడ్ే..." అనుకొనాాడ్డ 

శాంకరశాస్రత ర. 
* * * * * 

"జరచగ్చప్ో యాందదేో  జరచగ్చప్ో యాంది. అాంతకాంటట ముాందుకరళ్ళో సభలనీ, ఖ్దదరనీ...." 

అరోధ కితలోనే అనాపూరణము మాటకు అడ్ుాంవచేి డ్డ శాస్రత ర. 

"అదేాం మిగలలేదు. ఖ్దదరుతోటే వచేిడ్డ ఊళ్ళోకి." 
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ఖ్దదరు వసేుకొనా వాళ్ళి  ఎాంత ఖ్రీదునెైనా తమ పూరీప  దిరీసులా మాంటలోి  

ప్ారేసుత నా కథలా విాంట నా అనాపూరణముఆశిరయాంతో నోరు తెరచచిాంద.ి 

"అలుి ని వదద మాంచి ఖ్రీదయన బటాలు...." 

నారాయణమూరచత పళ్ళో కొరుకుతునాాడ్డ. అవనీా మరచ లేనట ి  శాస్రత ర తల 

తిప్ేేడ్డ. 

అనాపూరణము ఒకస నిటసా రుే విడ్ చి ఆశిరయాం నుాంచి తేరుకుాంది. మళ్ళో అద ే

పిశా.... 

"మరచప ేడ్ేమిట ిచయెయడ్ాం!" 

నారాయణమూరచతకి తన ప్ో లీసు పదధతులప్ెై అనాంతమ నై విశాీసాం. దానికి 

అనుగుణాంగ్ానే ఉాంద ిఆయన సలహా. 

అతి గ్ారాాం, తినడ్ానికి మసుత గ్ా ఉాండ్డ్ాం వగ్రైరా అవలక్ష్ణాల వలన ఈ మాదిరచ 

ఔదదతయాం ప ట ా కొసూత ాంట ాందని అయన నముకాం.దానికొకసటే మాందుాంది. ఆయన 

సాంచికట ా లో. 

"గూళ్ళో విరగబొ డ్ చేస్ర, బొ కసలో తోస్ేస్ేత ...." 

అాంటస దాని ప్ాిశసాత ానిా నిరూప్రాంచడ్ానికి, కనుబొ ములు మిటకరచాంచడే్డ. 

అనాపూరణము ఎరెబారచ చూస్రాంది. శాస్రత ర మరల భుజాం మీద ి కాండ్డవా 

సవరచాంచుకొనాాడ్డ. 

పితాయమాాయ సూచనను శాంకరశాస్రత ర వియయప రాల ముాందుాంచేడ్డ. 

నారాయణమూరచత అకసడ్డనాట ి  కూడ్ా గురచతాంచడ్ాం ఇషాాం లేనట ి ఆయనకు వీప  తిప్ేేడ్డ. 

సుాందరచని ఎరగ్ాచేస్ర రామనాధానిా పటటాయాయలనేద ి ఆయన సూచన. అయత ే

తెలవిగ్ా ఆ మాటను తిప్రే తిప్రే వారచ ముాందు ప్ెటేాడ్డ. 
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ఆమ కు యుకతవయసు్ వచిిాంద.ి దాంపతులా కలప్ేస్ేత  అనీా సరుద కొాంటాయనా 

ఆలోచనను అనాపూరణము ఆలోచిాంచవలస్రాందఅేనుకొాంద.ి 

నారాయణమూరచత గరచజాంచడే్డ. 

"అదేాం కుదరదు." 

శాస్రత ర ఆ అభయాంతరానిా పటిాాంచుకోకుాండ్ా తన పథకాం ప్ాిశసాత ానిా వివరచాంచేడ్డ. 

కొతతగ్ా కాప రానికి వచిిన పడ్డచు ప్ెళ్ాోాం మరులలో రామనాధాం ఇాంటిపట ా న ే

ఉాంటాడ్డ. ఈలోప న వయవసాయాం అవీ ఆయనవపేచపె్ాత డ్డ. కదలడ్ానికి వీలూ వ ాండ్దు. 

అసలు అనిప్రాంచదు. ఓ యేడ్ాద ి గడ్ చిాందాంట ే ఈ పట ా దలలేవీ వ ాండ్వ . 

అనీామరచచిపో్ తారు. ఈలోప న ఒకళ్ళోదదరు ప్రలిలు కలగే్రా ఇహ చపెేనకసరిేదు. 

"ననెా కసడ్ కూరోిమాంటావ-ే-అని దికుసలు చూస్ ే దరాజ లే. మనాం యెరగని 

మొహాలా ఏమిట?ి" అని శాస్రత ర వియయాంకుని వేప చూస్ేడ్డ. 

ఐ.స్ర.యస్ . అయ ఏ కలకారుగ్ానో వసాత డ్నుకొనా అలుి డ్ ని గురచాంచి ఆ విధాంగ్ా 

ఆలోచిాంచడ్ాం ఏదోలా వ ాందిఅనాపూరణముకి. నారాయణమూరచతకి కస్ర వ బ్లకి వసూత ాంది. 

"ఏదో ఉదధరచసాత డ్నుకొాంట.ే...." 

అనాపూరణము సరుద బాట  చెయయడ్ానికి పయితిాాంచిాంది. 

"ఇప ేడ్ేమాంత వయసు్ మీరచాందనీ, ఇరవయయేగ్ా, ఇాంకా ఐదేళ్ళో, రేప  జూన్ లో 

వెళ్ోమాంట ేసరచ." 

నారాయణమూరచతకి భవిషయతుత  గురచాంచి ఆ విధమయన ఆశ లేశాం కూడ్ా 

మిగలలేదు. 

"ఇవి అలాి  వదిలే జబుాలు కాదు. ఓమారు వచేిక మనిషర సరీనాశనాం 

అయయేవరకూ వదలవ . అప ేడ్ూ వదలవ . వాంశాంలోజీరచణాంచిపో్ తాయ. స్లెలాి  

బయటవసేూత న ేవ ాంటాయ." 
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నారాయణమూరచత పో్ ట  ఏమిటో శాస్రత ర గెహిాంచడే్డ. రామనాధాం అతని ప్ెదతాండ్  ి

విశీనాధాంమీద జాంటదాడ్ . 

తన ప తుి డ్డ త ాందరపడ్ాు డ్నీ, తాతాసలకావేశాంలో కాలు జారేడ్నీ తలుసూత  దానిని 

సరచదిదుద కోవాలనుకొాంటసాంట ే 'కుదరని జబుాలూ,వాంశాం నుాంచి వదలని జబుాలూ 

అాంటాడ్ేమిటీతడ్  నీలుగు'. అనిప్రాంచిాంద ి శాస్రత రకి. ఓ మారు దులప్యెాయలనుకొనాాడ్డ. 

అయతే ఈ మారుకొతత  పదధతి త కేసడ్డ. 

"అాంతనేాండ్  వియయాంకుడ్డగ్ారూ! కొనిా జబుాలునాాయ చూశారూ, అవి 

ఉదోయగ్ానిా బటోా , ఇాంటోి  వ నా బాంగ్ారానిా బటోా , ఒాంటోి వ నా హుముసు్ను బటోా  

సాంకెమిసుత ాంటాయ. నాలుగు ప్రచికలు చేరేసరచకి కెిాందూ మీదూ తెలయదు. ఏమాంటారు? ఆ 

హో దా, బాంగ్ారాం,రకతాం వడ్  మళ్ళోసరచకి ఏడ్డే మొహాం ప్ెటేాసాత రు. అలాి ాంటి వాళ్ోను 

గురచాంచే అనాాడ్వెడ్ో  మహానుభావ డ్డ, సతయదరచశ...." 

శాంకరశాస్రత ర ఆ అపతియక్ష్ కవికి చేతులు జోడ్ ాంచి నమససరచాంచేడ్డ. 

"....ఉదోయగ్ాాంతము నాందు చూడ్వలెరా ఆ యయయసౌభాగయముల ." 

అాంత అవమానకరాంగ్ా తన ఉదోయగప  హో దాను ఎదేదవా చసే్రన వాడ్డ 

వియయాంకుడ్ెైప్ో వడ్ాం చేత గ్ాని, మరొకరూ, మరొకరూ అయతే వళ్ళోహూనాం 

చేస్రవసే్ేదుద నని నారాయణమూరచత పళ్ళో కొరచకేడ్డ. 

శాంకరశాస్రత ర చరుె మనాాడ్డ. కాండ్డవా మడ్త దులుప తూ, అపహాసయాంగ్ా 

వియయాంకుణిా విస్రరేశేడ్డ. 

"ఇద ేపతకాం అయతేనా...." 

...."అముుకు తిననా" అనా తరువాయ మాట పిక్ష పత ాం. 
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ఏదో గ్ొపేతనాం చూస్ర పతకాం ఇసాత రు. కాని, దానిని అముుకు తినయెయడ్ాం వరకే 

అతనికి దాని విలువ తెలుసు. పిపాంచాంతనకిచిిన విలువ నాతడ్డ ఆ పతకాం విలువక ే

కుాంచిాంచుకుాంటాడ్డ. అాంత పరమఅజాా నివే నువూీనని శాంకరశాస్రత ర వెకిసరచాంత. 

అనాపూరణము అతి కషాాంమీద వియయాంకులదదరచనీ సమాధానపరచచిాంద.ి 

కూరోిబెటిా ాంది. కాని, నారాయణమూరచత ఓ పటాా న మనసు్కుదుటపరచుకోలేక 

ప్ో తునాాడ్డ. 

అనాపూరణము మాటతప్రేాంచి కాసత  వయవధానమిస్ేతనేగ్ాని వయవహారాం తెమలదని 

అరధాం చసేుకొాంది. 

"సుాందరీ!" 

"ప్వటలు వేశానమాు" అని లోనుాంచి సుాందరచ సనాగ్ా సమాధానమిచిిాంది. 

"లేవాండ్  అనాగ్ారూ!" అాంటస త ాందరప్టెిా  మగణిణ  హెచిరచాంచిాంది. 

"లేవాండ్  మీరు కూడ్ా. ఆ దుసుత లు తియయాండ్ . అమాు! నానాగ్ారచ పాంచ ె

చూడ్మాు!" 

ఉప్ాహారాలయ మరల ముగుగ రూ సావిటోి కి వచిి కూరుినాారు. మొదట ిఆవేశాం 

చలిబడ్  మగవాళ్ళోదదరూ నిలకడ్గ్ా మాటాి డ్సే్రథతిలో వ ాండ్డ్ాం చూస్ర అనాపూరణము 

సాంతోషరాంచిాంది. విషయాం పిసాత వన చేస్రాంది. 

"అనాయయగ్ారచ ఆలోచన బాగ్ానే వ ాందనుకుాంటా. మీరేమాంటారు?" 

నారాయణమూరచత ఓ నిముషాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"ప్రలిదానిా కూడ్ా ఈ గ్ొడ్వలో దిాంప్రత?ే" 

"వాళ్ళోదదరూ చూసుకొాంటారు. ఎవరు ఎవరచమాట వినాలనేది మనాం చపె్రేతే జరచగే్దా 

యేమనాానా?" అనాాడ్డ శాస్రత ర. 

"ఇప ేడ్ెతైే నా కూతురుకూ అతనికీ సాంబాంధాం లేదనొచుి" 
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ప్ెై అధికారుి  ఏదో అాంటారనే భయాంతో తన మగడ్డ కూతురు కాప రమ ే

చెడ్గ్ొడ్తాననడ్ాం అనాపూరణముకు నచిలేదు. 

అలుి డ్ తోప్ాట  కూతురు కూడ్ా దూరాం కావడ్ాం మనసు్కు కషాాంగ్ానే వ ాంది. 

ఇదివరకే ఓ కొడ్డకు వరాణ ాంతర వివాహాం చేసుకొని ముఖ్ాంచూడ్కుాండ్ా అయయేడ్డ. 

ఇప ేడ్డ కూతురు. కారణాం ఏదయతనేేాం? 

కాని తపేనిసరచ. కూతురు సాంసారానిా భగాాం చెయయలేదు. ఆ మాటే చపె్రేాంది. 

"మనకి దూరాంగ్ా వ నాా వాళ్ళోదదరూ కలస్ర వ ాంటారు. అాంతగ్ా అయతే మనిాంట ి

ఛాయలకు రావదదాందాాం. అాంతేగ్ాని, మనకేదో  కషాాంకలుగుతుాందని ప్రలిదాని జీవితాం...." 

తన పయితాాం ఇదద రీా దూరాం చసేుకోడ్ానికి కాదని గురుత చేశాడ్డ శాస్రత ర. 

"కురాె ణిా కూడ్ా దగ్చగరచకి తెచుికోవాలనిగ్ాని....." 

నారాయణమూరచత రుసరుసలాడ్డే్డ. 

"మీ ఇషాాం వచిినట ి  చేయాండ్ . ఈ పియతాాలకు ఇదే మొదలు ఇదే ఆఖ్రు 

కూడ్ా." 

అనాపూరణము భరత ముఖ్ాం వాంక చూస్రాంది. ఆ చూప  అరధాం గెహిాంచేడ్డ 

నారాయణమూరచత. 

"ఏమలాి  చూసాత వ ?" 

"బాంధుతాీలు చూసుకోవలస్రన చోట కూడ్ా మీ వ దో యగప  దాస్వాకమేనా?" 

"నా వ దో యగ్ానికి సాంబాంధిాంచినాంతవరకూ అలుి డ్ూ లేడ్డ, కూతురూ లేదు." 

నారాయణమూరచత చిరచిరలాడ్డతూ లేచేడ్డ. 

"మీరే నిరణయాం చసేుకునాా సరే. కాని, ఆ కురెవాడ్డ నా యాంట అడ్డగు ప్టాెడ్ానికి 

వీలు లేదు. ఆ కారయ కరామతుత లకు నేనురాను." 

"మరచ?" అని అనాపూరణము ఆయన ముఖ్ాంలోకి చూస్రాంది. 
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"అద ి అాంతే. ఓ చీర ప్ెటిా  ప్రలిను పాంప్రాంచయెయ. ఆ శుభకారయాం వాళ్ళోాంటోి న ే

చేసుకుాంటారు." 

"అదలెాి గ?" 

"ఎలాి గ్ో ననాడ్ గ్చత ే లాభాం లేదు" అాంటస నారాయణమూరచత వీధలిోకి 

వెళ్ళోపో్యడే్డ. 

శాంకరశాస్రత ర ఓ నిముషాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"సరే. మీరేమాంటారు?" 

అనాపూరణము అతనికి ధెైరయాం చపె్రేాంది. 

"మీ ఆలోచన భబషుగ్ాగ  వ ాంది. అనాయయగ్ారూ! కానీాండ్ . శుభసయ శీఘోాం. 

ముహూరతాం ప్ెటిా ాంచాండ్ ." 

"ఎకసడ్ అని....." 

"మీ వూళ్ళోన,ే మా చెలెి లగ్ారచాంట జరపడ్ానికి మీకేమనాా అభయాంతరాం వ ాందా?" 

శాస్రత రకి అభయాంతరాం లేదు. 

ఆయన అకసడ్ కకసడ్ ముహూరతాం నిరణయాం చేస్ేడ్డ. ఆమ  సాంతృప్రత కి స్రదాధ ాంతిని 

ప్రలప్రాంచడే్డ. అతడ్డ ముహూరతాం ఏమిటో కూడ్ాఎరకుసాండ్ానే శాస్రత రని ప్ గ్చడ్ేడ్డ. 

"భబష ! బిహాుాండ్ాంగ్ా వ ాంది. సాందేహము ఏమీ అకసరిేదు." అనాాడ్డ. 

"చొరవ ఆలోచన మీనుాంచే వచిినట ి  నడ్పాండ్ " అాంటస చూచాయగ్ా హెచిరచాంచి 

శాస్రత ర వచేిశాడ్డ. 

అాంత కషాపడ్  తయారు చేస్రన పథకాం అాంతా టప ేన ఎగ్చరచప్ో తునాట ి  

నిరచీణుణ డ్యయేడ్డ. 
* * * * * 

ఒకస క్ష్ణానికి సరుద కొని పిశిాాంచాడ్డ "ఏడ్ ీవాడ్డ?" 
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తాను చపె్రేన మాటకు మగని ముఖ్ాంలో కనిప్రాంచిన వెైలక్ష్ణయాం చూస్ర రాజము 

భయపడ్ ాంది. రామనాధాం అభయాంతరాం వెనక ఏదోలోతులుాంటాయనిప్రాంచిాంది. సాంకోచిసూత న ే

సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"ఇాంకా భోజనానికి రాలేదు." 

శాంకరశాస్రత ర ఏమీ అనలేదు. ఏదో  ఆలోచిసూత నే భోజనాం ముగ్చాంచేడ్డ. వీధ ి

అరుగుమీదికి వచేిసరచకి దారచనప్ో తునాసుబానాశాస్రత ర కనిప్రాంచేడ్డ. 

"ఎవరు సుబానాా! ఎకసడ్ నుాంచోయ?" 

"ప్ావాంచాల రేవ నుాంచి మామగ్ారూ!" అాంటస సుబానాశాస్రత ర నిలబడ్  కబురుి  

ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"భోజనమయాందా?" 

"ఇప ేడ్ ేఅయాంది." 

--అాంటసన ేరామనాధాం ఎకసడ్నాా కనిప్రాంచేడ్ా యని వాకబు చేశాడ్డ శాస్రత ర. 

"మధాయహాాం చిరతపూడ్  వళె్ళోడ్డ. వచేిడ్ా?" 

అదో కొతత  వృతాత ాంతాం. చిరతపూడ్  ఎాందుకు వెళ్ళోడ్ాయని కుతూహలాం కలగ్చాంది. 

సుబానాశాస్రత ర విశేషపో్ి తా్హాంతో నిమితతాం లేకుాండ్ానే రామనాధాం ఎకసడ్ క ి

ఎాందుకు వెళ్ళోడ్ో  తనకు తెలస్రన సమాచారాంతెలయపరచచడే్డ. 

"ప్ దుద  ఆవేళ్ప ేడ్డ కుాంపటి ప్ లాంగట ా న కనబడ్ాు డ్డ. చిరతపూడ్  

అబాయయనాయుడ్ గ్ారచని చూస్రవదాద మని వడె్డతునాాననాాడ్డ." 

"నాయుడ్డగ్ారచతో వీడ్ కి పరచచయాం ఏమిటి?" 

సుబానాశాస్రత ర సమాధానాం వినాాక శాంకరశాస్రత ర కనుబొ ములు ముడ్ స్డే్డ. 

ఆడ్ప్రలికి మగవాడ్ తో పరచచయాం అనామాటకరధాం ఏమిటి? పడ్వలో కలస్ర 

పియాణాం చేస్రనాంతమాతాిన వాళ్ో ఇాంటిక ివెళ్ాి లా? 

www.kinige.com



115 

 

వయస చిిన ప్రలి ప్రలవడ్మేమిటి? వీడ్డ బయలుదేరడ్ాం ఏమిటి? శాంకరశాస్రత ర 

అనేక అనుమానాలతో కొట ా కుపో్ యడే్డ. 

కూడ్ా వ నా తలి ఎరగదా? గుడ్ ువాడ్ెైతే మాతిాం తాండ్ ికి అరధాం కాదా? ముకుస 

మొగాం తెలయని పడ్డచువాడ్డ పని కట ా కునితనతో పరచచయాం ప్ేరుతో ఇాంటిక ి

రాకప్ో కలు ప్ాిరాంభిస్ేత  ఏమిటో, ఎాందుకో గెహిాంచలేడ్ూ? 

కొడ్డకు తన భారయ వదద  తెలప్రన అభయాంతరానికి మూల కారణాం దొరచకిాందనిప్రాంచిాంది. 

ఇదే కారణమయత ేఅతని అభయాంతరాంనామమాతిాంగ్ానే వ ాంట ాంది. 

శాంకరశాస్రత ర అబయయయనాయుడ్  ఆస్రత  వయవహారాలూ, కుట ాంబ పరచస్రథతులూ 

తెలుసుకోవడ్ాం మాట న సీరాజయాం చదువ  సాంధయలూ, రూప రేఖ్లూ వివరాలూ 

తెలుసుకునాాడ్డ. గ్ాెమ ప రోహితుడ్డగ్ా సాంగెహిాంచిన సమాచారాంతోప్ాట  

నాలుగురోజుల కెితాం తాను చూస్రన మనిషరని కూడ్ాసుబానాశాస్రత ర పరచచయాం చసే్ేడ్డ. 

తను చేస్రన వళే్ాకోళ్ాం మాట చపెేకుాండ్ా రామనాధానికి ఆమ  యెడ్గల 

సదభిప్ాియానిావివరచాంచేడ్డ. 

"మనవాడ్డ ఆమ  చాల మాంచిప్రలి అనాాడ్డ. చదువ కునాదీ, మరాయదలెరచగ్చనద,ీ 

మాంచి దక్షురాలూ అనాాడ్డ." 

ఒకస రాతి ి పడ్వలో పకస గదులోి  పయిాణాం చేస్రనాంతమాతాిన ే అాంతా 

అరధమయప్ోయాందేాం అనుకునాాడ్డ శాస్రత ర. అసలు విషయాంతెలయకుాండ్ాన,ే తాను 

సకాలాంలో సరచయెైన పని చేసుత నాాననిప్రాంచిాంద.ి 

'ఇాంక ఫరాీలేదు.' అనుకొని బబఫరాీగ్ా వీధిలోకి బయలుదేరేడ్డ. 

ఇరవై 

కాని మరునాడ్డ మధాయహాాం భోజనాలయాయక రామనాధాం తాను పడ్డకునా 

చోటిక ివచిి అసలు విషయాంలోకి దిగ్ాక గ్ాని తన ప్ రప్ాట శాంకరశాస్రత రకి అరధాం కాలేదు. 
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"ఏమిటి కథ......"--అనాాడ్డ యథాలాపాంగ్ా ఎదుట నిలుినా కొడ్డకును చూచి. 

"మీరేదో పయితాాంలో వ నాారని తెలస్రాంది."--ఆ పియతాాం దేనిని గురచాంచ  ో

చెపేడ్ానికి స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

శాంకరశాస్రత ర పనుల త ాందరలో చెపేడ్ాం మరచచినటసి , అతడ్డ జాా పకాం చేస్ేతన ే గురుత  

వచిినటసి  కొదిద  చిరాకు నటిాంచడే్డ. 

"ఆ. ఔనౌను. చెపేడ్ాం మరచచేను, మీ అమును చపెేమనాాను గదా. మొనా 

అమలాప రాం వెడ్ త ేమీ మామగ్ారు చెప్ేే రు. ప్రలినుపాంప తాాం తీసుకరళ్ోమనాారు. ఏదో  

మాటవరసకు అనాారనుకునాాను. నినా వ తతరాం వాిశారు. నాలుగ్రైదు రోజులోి  

ముహూరతాం ప్ెటిాకబురు చేసాత మనాారు..." 

రామనాధాం నిరదవాందీాంగ్ా ఆ పయితాాం పిసుత తానికి పనికిరాదని చెప్ేేడ్డ. 

"ఆమ  చాల చినా వయసు్ది....." 

తన వయసు్ ఏ మాతిాం ఎకుసవ. పాందొమిుదో  ఏడ్డ నడ్డసూత ాంది. అప ేడ్ ే

సాంసారాం ఏమిట?ి పనికిరాదని చెప తూాంటే శాంకరశాస్రత రఆశిరయాంతో నోరు తెరచచేడ్డ. 

శరీర శాసత రరీతాయ భారాయభరతలుగ్ా జీవిాంచడ్ానికి తగ్చన వయసు్ గురచాంచి తాను 

చదువ కునావీ, వినావీ అనేక సాంగతులురామనాధాం వివరచసూత నాాడ్డ. 

కొడ్డకు మాటలు విాంటసాంటే శాంకరశాస్రత రకి అరచకాల మాంట తలకరకుసతూాంది. ఆ శరీర 

శాసాత ా లూ, మనశాశసాత ా లూ గురచాంచి ఆయనకేమాతిాం నముకాం లేదు. 

ఆ అమాుయ రజసీల అయాంది. పికృతి ప్ెటిాన అడ్డు  తీరచాంది. ఆమ కనా 

రామనాధాం అయదేళ్ళి  ప్ెైగ్ా ప్దెదవాడ్డ. వరహీనాంమనిషర కాదు, ఒడ్ూు  ప్ డ్డగూ ప్ాతికేళ్ో 

వాడ్లేి  ఉాంటాడ్డ. మరరాందుకా అభయాంతరాం. ప్ెాంకితనాం కాకపో్ తే..... 

ప్ెైగ్ా తాను సీయాంగ్ా వెళ్ళో వాళ్ోని కదిలాంచి, చేసుకువచిిన ఏరాేటివి. ఆ మాట 

ప్ెైకి చపెేకపో్యనా జరచగ్చాందది.నారాయణమూరచతని గదిమి, వియయప రాలని వొప్రేాంచి 
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చేసుకువచిిన ఏరాేట , ఇప ేడ్డ వయసు్, శరీర శాసత రాంలాాంటి అరధాం పరధాంలేని 

ఆటాంకాలు తెసూత , దానినాంతనూ కాదాంటసాంటే వొప ేకోవలస్రాందేనా--అనుకునాాడ్డ. 

"అవతల ప్దెద  మనుషులతో పని....." 

రామనాధాం వనెకిస తగగలేదు. తాను మాట ఇచేినాంట ే 'ఎవరచమునాారు?'... అద ే

అడ్ గే్స్డే్డ. 

"ననుా అడ్గాందే......" 

ప్ెళ్ళో, కుట ాంబ జీవితాం అనవేి వానిననుభవిాంచేవాళ్ో అభిరుచీ, ఇషాా నిషాా లు బటిా  

జరగ్ాలనే ఆధునికాభిప్ాియాం రామనాధానిది. 

అలవాటసి , ఆచారాల రీతాయ శాంకరశాస్రత ర దృషరాలో అద ిచాల చినా విషయాం. 

తమ బ్లడ్ులక ి ప్ెళ్ళో చేయడ్ాం తలిదాండ్డి ల కరతవాయలలో ఒకటి. ప్రలిలా ప్ాడ్డ 

చెయాయలని ఎవీరూ అనుకోరు.అదీగ్ాక...... 

చినావాళ్ోకి పిపాంచ జాా నాం ఏాం వ ాంట ాంది? వాళ్ళి  ఏాం చెపేగలరు? ప్రలి అాందాంగ్ా 

వ ాందో  లేదో  చూసాత మనుకొాంటారు. కాని, వాళ్ోమొహాం! స్రగుగ పడ్డతూ, భయపడ్డతూ, 

కనుా ఎతతగ్ానే సరా? ఎరెగ్ా బురెగ్ా వ ాంటే సరనేా? కను, ముకుస తీరువ ాండ్నకసరిేదూ? 

కుట ాంబ గ్్రవాం, వాంశ సాంపిదాయాం, రోగ్ాలు-భోగ్ాలు ఎనిా చూడ్ాల? ప్రలిల 

భవిషయతుత నాలోచిాంచి, ఏద ి మాంచిదోచూస్ర తలిదాండ్డి లే ముడ్ ప్టెటాయాయల గ్ాని.... 

శాంకరశాస్రత ర ధోరణి అది.... 

ఆ విధాంగ్ానే ఆయన రామనాధాం ప్ెళ్ళో చసే్ేడ్డ. ప్ెళ్ళోకి వొప్రే ాంచడ్ానికి ఓ 

మొటిాకాయ వయేవలస్ర వచిినా, అప ేడ్ే సాంఘాంలోకొతతగ్ా అలవాట  అవ తునా పదధతి 

పికారాం అతనిని తీసుకరళ్ళో ప్రలినోమారు చూప్రాంచేడ్డ. 

"ఇదిగ్ోరా అబాాయ! నీ ప్ెళ్ాోాం. చూసుకో...." అనాాడ్డ. 
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ఆ మాట వినేసరచకి అాంతవరకూ తలిని ఒతుత కొని, తలవాంచుకొని నిలబడ్ు  ఆ 

త మిుదేళి్ ప్రలి స్రగుగ తో ఉకిసరచబ్లకిసరచఅయప్ో తూ తలి పట ా  విడ్ ప్రాంచుకొని ఇాంటోి కి 

ప్ారచప్ో యాంది. నలుగురూ నవేీరు. 

ఆ క్ష్ణాం వరకూ ఇప ేడ్ప ేడ్ే ప్ెళ్ళో వదదని గునుసూత  ముఖ్ాం మాడ్డికుని వ నా 

రామనాధాం చకసగ్ా వ నా ఆ స్రగగరచని చూస్ేకమరచ గునసలేదు. ముఖ్ాం విడ్ ాంది. 

ఆ విషయానేా  శాంకరశాస్రత ర జాా పకాం చేస్డే్డ. 

వయసు్ వచేిక దాంపతులా కలపడ్ాం కూడ్ా వాళ్ో తలిదాండ్డి ల 

బాధయతలలోనిదనేని అతడ్డ భుజాలు కుదిలాంచుకునాాడ్డ. 

అద ి ఓ కరతవయాం. తమ కరతవయ నిరీహణ గురచాంచి ప్రలిల నడ్ గ్ేదేముాంది? అడ్ గ్చత ే

మాతిాం ఏాం చపె్ాత రు? అడ్ గ్చతసే్రగుగ పడ్తారు. అాందుచతే అడ్గరు. తాము ఆడ్దానికోసాం 

అలమటిాంచిప్ో తునాట ి  హాసయాం పటిాసాత రని భయపడ్  అప ేడ్ ే కాదాంటారు.కాని, కారయాం 

చేస్ేస్ేత  వూరుకుాంటారు. నవ ీకుాంటస ప్రలిలా కనేసాత రు. 

అాందుచతేన ే ప్ెళ్ళోళ్ళి , ప నస్ాంధానాం విషయాంలో దాని కషానషాా లననుభవిాంచ ే

వాళ్ళి  గదా యని పితేయకాంగ్ా ప్రలివాళ్ోనిఅడ్గరు. అడ్గ్ాలనీ అనుకోరు. ఇాంటోి  

హడ్ావిడ్ తోనే వాళ్ోకి అరధాం అవ తుాంది. ఎవరనాా చెప్రేనా మాటవరసగ్ా 

మాతిమే.అలాగే్ శాస్వత ర వయవహరచాంచేడ్డ. 

ఇప ేడ్డ తనుా అడ్ గ్చ వ ాండ్వలస్రాంద-ి-అాంట?ే తన కరతవయాంలో అదో  భాగాం. దానికీ 

ఒకరచా అడ్గ్ాలా యని శాంకరశాస్రత రఆశిరయాం పికటిాంచేడ్డ. 

రామనాధాం ఆ కరతవాయనిా పూరచతగ్ా నిరాకరచాంచేటాందుకు స్రదధాంగ్ా లేడ్డ. 

"బాగుాంద,ి కాని నాకది అభయాంతరాం అనాప ేడ్డ....." 

కొడ్డకు పట ా దల చూసుత నా కొలద ి శాంకరశాస్రత రకి తామసాం కలుగుతూ వ ాంద.ి 

అతని అభయాంతరాం తాననుకునాట ి  నామమాతిాంకానాందుకు చికాకుపడ్డతునాాడ్డ. తన 
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మాటకరదురు పలకనివాడ్డ అడ్డు  చపె్ేేాంత వాడ్యాయడ్ా అని కస్ర ప టిాాంద.ి కాక..... 

నాయుడ్డకూతురచతో వయవహారాం ప్ళె్ాోమే వదదనేాంతవరకూ వెళ్ళోాందా అని కూడ్ా 

అనిప్రాంచిాంది. 

ఆ అడ్డు  తీరేిస్ర కోడ్లా ఇాంటికి తచెేిస్ేత  తపే లాభాం లేదనుకునాాడ్డ. 

'ఆవిడ్ నటిాాంట కనబడ్ేవరకే ఎగ్చస్రప్ాటినీా--' అనుకునాాడ్డ. అయత ే

వయవహారజాా నాం వ నావాడ్డ గనుక కోపతాప్ాలు చూప్రరరచిగ్ొటారాదనుకునాాడ్డ. 

ఈమారు శాంకరశాస్రత ర బిహాుాండ్మ ైన కారణాం తీసుకొచేిడ్డ. 

"అనీా స్రదధాం అయయేక ఏ కారణాం లేకుాండ్ా శుభకారయమిప ేడ్డ చేసుకొనేద ిలేదాంట ే

లోకాం ఏమాంట ాంద?ి ప్ో నీ చదువ తునాాడ్డ, పరీక్ష్లముాందు ఇదేమిటాంటావా? అద ీ

మానుకుకూరుినాావాయె." 

ప్ో నీ ఈ ప్ేరుననాా మళ్ళో కాలేజీకి వెడ్తానులే అాంటాడ్మేోనని శాస్రత ర ఒకస 

నిముషాం ఆగ్ేడ్డ. 

రామనాధాం ఆ ధోరణిలోనే లేడ్డ. 

"ఇప ేడ్ దేమీ తలప్ెటాదుద . కనీసాం రరాండ్ళే్ళి ....." 

శాస్రత ర మాట మధయలోన ేఅాందుకునాాడ్డ. 

"ఇప ేడ్డ అలా అనడ్ాం మాంచిద ికాదు. నేనాెందుకు చెప త నాానో విను. ఇప ేడ్డ 

మనాం కాదనాామాంటే మనలో ఏదో  లోపాం వ ాందిఅనసేాత రు. అలాి ాంటి మాట వచిిాందాంట ే

ఎాంత అపతిిషా!" 

ఆ 'ఏదో లోపాం' ప ాంసత వహీనతకు సూచన. పడ్డచువానిని పట ా కుని అతని 

ప ాంసత వాం గురచాంచి అస్రతనాస్రత  విచికిత్ప్ాిరాంభిసాత రనడ్ాం కనా రరచిగ్ొటేా  మాట మరొకట ి

వ ాండ్దు. ఆ మానవ బలహీనతను శాంకరశాస్రత ర ఉపయోగ్చాంచుకోదలచడే్డ. 

కాని, రామనాధాం మ తతబడ్లేదు. 
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శాస్రత ర ఈ మారు ఇాంకాసత  నొకేసడ్డ. 

"మీ మామగ్ారు చాలా అసాధుయడ్డ. అాందులో ప్ో లీసు ఆఫవసరు. ఇలాి ాంట ి

మాటొకట ి ప టిాాందా మనిా అలిరచ ప్ెటేాసాత డ్డ. ప్దెదవాళ్ోపరీక్ష్లనీ, డ్ాకారు పరీక్ష్లనీ.... 

ఇాంక తలెతుత కు తిరగలేాం..." 

ఆ పరీక్ష్ల బెదిరచాంప లకూసడ్ా రామనాధాం లొాంగలేదు. రాజకీయ కారణాలతో 

కాలేజీ మానయెయడ్ాం ఏమిటాంటే చపెేడ్ానికీ, వాదిాంచడ్ానికీఇాంకా పట తీాం చేకూరలేదు. 

కాని, సాంఘ సాంసాసరానికి సాంబాంధిాంచిన విషయాలమీద అతడ్డ చాలా వినాాడ్డ, 

చదివడే్డ. వీరేశలాంగాంగ్ారచపిహసనాలూ, సాంఘ సాంససరణలను సమరచథసూత  ఆయన తచెిిన 

శెుతి-సుృతి-ప రాణ పిమాణాలూ అనీా అతనికి హృతసవిల. ఆసమసయలప్ె ై

అతడ్ెాందరచతోనో వాదిాంచేడ్డ. వానిని గురచాంచి అతనికి స్రథరమ ైన అభిప్ాియాలు 

ఏరేడ్డతునాాయ. 

ఈ విషయాంలో ఏ మాతిాం వనెకిస తగగవలస్రన అవసరాం కనబడ్లేదు. ప్ెైగ్ా 

ఇదేమాంత సాంసాసరాం? 

సాంఘ సాంససరణ వాదనలు తెచేిసరచకి శాంకరశాస్రత ర మనసు్లో అబాాయ 

నాయుడ్డ మ దలిేడ్డ. సుబానాశాస్రత ర చపె్రేన వృతాత ాంతాంకళ్ోముాందు కదలిాంది. 

"నాయుడ్డ కూతురు చపె త నా ప్ాఠాలు బాగ్ానే వొాంటబడ్డతునాట ి నాాయే...." 

శాంకరశాస్రత ర తప ేమాట అనాట ి  కనిప్రాంచకుాండ్ానే తన అనుమానాలు, 

అభిమానాలు అనీా అరథాం అయేయలా చేశాడ్డ. 

నాయుడ్డ కూతురు మాట వినగ్ానే రామనాధాం ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. వారచతోడ్  

పరచచయానిా అతడ్డ దాపరచకాం చయేాలనుకోలేదు. కాని, అదతిాండ్ ికరలాి  తెలస్రాందాయని 

అతని ఆశిరయాం. అపయితాాంగ్ానే అడ్ గే్డ్డ. 

"నాయుడ్డ కూతురేమిటి?......" 
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శాంకరశాస్రత ర విదిలాంచేడ్డ. 

"ప్రలి కళ్ళో మూసుకొని తనెావరూ చూడ్డ్ాం లేదనుకుాంట ాంది. రాజమాండ్ ి నుాంచి 

కలస్ర పడ్వలో రావడ్ాం, ఆవిడ్ తమ యాంటికరిమునడ్ాం, నినా పగటివేళ్ాంతా నువ ీ 

అకసడ్ే వ ాండ్డ్ాం ఎవరచకీ తెలయదనుకోకు. ఎనాాళ్ోనుాంచేాం ఈ పరచచయాం....?" 

ఇదివరకు ఏమనాా గ్ోపయాంగ్ా వ ాంచినా ఈమారు శాస్రత ర తన పిశాలో దాపరచకాం 

మిగలిలేదు. 

రామనాధాం నిరచీణుణ డ్ెపై్ో యేడ్డ. ఒకస క్ష్ణాం కోపాం వచిిాంది. అడ్డగుతునాద ి

తాండ్ ిలాగ ప్ెాంచినవాడ్డ. ఏమీ అనలేని స్రథతి.కోప్ానిా దిగమిాంగుకునాాడ్డ. కాని, కాంఠాంలో 

ఆ కస్ర పితయక్ష్రాంలో త ణికిాంది. 

"ప్ెాంచిన ప్దెదరచకాం చూస్ర మీరు ననుా ఏమనాా చలెుి తుాంది. కాని, వాటకిూసడ్ా ఓ 

పరచమితి వ ాండ్ాల. ఇాంక నామీద కోపాం వ ాంటేనాతోన ే సరచప చిడ్ాం మాంచిది. నాకు 

తెలస్రన వాళ్ోనీ, ఎప ేడ్ో  ఓమారు మాటాి డ్ న వాళ్ోనీ, అాందులో 

ఆడ్ప్రలిలీానిాందిాంచడ్ాం...." 

అాంతకనా నీతో మాటాి డ్వలస్రన పని ఏమీ లేదనాట ి  రామనాధాం వెనకిస 

తిరచగే్డ్డ, మాట కూడ్ా పూరచత చేయకుాండ్ా..... 

తాను నీతి తపేలేదని సమరచథాంచుకోడ్ానికి రామనాధాం కోపాం చూప్రనా, 

నిస్హాయత చూప్ర కళ్ోనీళ్ళో ప్ెట ా కొనాా, అట వాంటఅినుమానాలకాధారాం లేదని 

ఘటనలు ఏకరువ  ప్టెిానా శాంకరశాస్రత ర నమిు వ ాండ్వేాడ్డ కాదు. కాని అతడ్డ చూప్రన 

అభిమానాం,నిరిక్ష్యాం చూస్ేక తన అనుమానాం అరథరహితమని గెహిాంచేడ్డ. ప్ రప్ాట న 

మాట జారేనేమో అనిప్రాంచిాంది. కాని అాంతవరకూ వచేికవనెకిస తగగడ్ాం చతే కాలేదు. ప్ెైగ్ా 

తాను తయారుచసే్రన వలను ఏాం చేయడ్ాం.... 

తానూ అభిమానాం, నిరిక్ష్యాం చూప్రాంచడ్ాం తపే మారాగ ాంతరాం లేదనుకొనాాడ్డ. 
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"ప్ాిప్ేతతు షో డ్శే వరేష.... అని ప్ెదదలూరచకే అనాారా..... కనా కొడ్డకు విషయాంలోన ే

ఆమాట అనాప ేడ్డ ప్ెాంచడ్ాంతపే ఇతర రకత సాంబాంధాం కూడ్ా ఏమీ లేని నేను నా 

పరచమితిలో వ ాండ్డ్ాం మాంచిదే. సర,ే ఇపేటనిుాంచే వ ాంటాను. నీ ఇషాాంవచిినట ి  చసేుకో. 

ఆ మామగ్ారచకి సమాధానాం ఏమిసాత వో నువేీ చూసుకో" 

శాంకరశాస్రత ర విసురుకుని వెళ్ళోపో్యడే్డ. 

ఇరవయ్యొకటి 

"ఏడ్,ీ వీడ్డే్ీ." 

--అని అప్ో శనపడ్డతూ, శాంకరశాస్రత ర రామనాధాం గురచాంచి వాకబు చేశాడ్డ. 

"చీకట ిపడ్డతూన ేఆకలేసూత ాందని అనాాం ప్ెటిా ాంచుకొని తిని వెళ్ళోపో్యడే్డ." 

రామనాధాం రాతిి ఇాంటకిి రాలేదు. కాని, ఆ విషయాం ఎవీరూ పటిాాంచుకోలేదు. 

ముాంగాండ్ ప్ెదద  చెరువ లో చేపలు ఎవీరూ పటాకుాండ్ాకాపలా కాయడ్ాం ఓ అలవాట ాంద.ి 

వూళ్ళో పడ్డచుకారుకు అదో తరచఫవదు. వనెెా ల రాతుిలూ, హుషారు ప టిానప ేడ్ూ 

కరెసామూ వగ్రైరానేరుికొాంటసాంటారు. చెరువ  కాపలాక ి వెడ్డతూాంటారు. చాలా 

కుట ాంబాలు ఆ అలవాటిని ప్ోి త్హిసాత య. 

రామనాధాం కూడ్ా వూళ్ళో వ నాప ేడ్డ ఆ జట ా లోన ేవ ాంటాడ్డ. వాళ్ోతోప్ాట  ఏ 

చెరువ గట ా మీదనో కాండ్డవా పరుచుకు పడ్డకుాంటాడ్డ. బహుశాఅలాగ్ే అనుకునాారు 

ఈవేళ్ాను. 

ప్ దుద ట కూడ్ా రాకప్ో యేసరచకి రాజము ఎాందుచేత చపె్ాు అని విశాలాక్ష కి 

కబురాంప్రాంచిాంది. కబురు రాగ్ానే చతేిలో పని వదిలప్ెటిావిశాలాక్ష ేవచిిాంది. 

"ఏమిటి ప్రనీా! రాతిి పడ్వకి వెడ్డతునాాననాాడ్ే, నువెీరకసప్ో వడ్ాం ఏమిటీ? 

చెపేలేదా?" అాంది. 

"ఆ మాటేాం చెపేలేదే" అని రాజము ఆశిరయపడ్ ాంది. 
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ఆ మాట విని శాంకరశాస్రత ర మరొకలాగ్ా సాంతోషరాంచడే్డ. గతరోజు గాందిగ్ోళ్ాం 

పనిచేస్రాందనుకునాాడ్డ. భారయను తీసుకురాకుాండ్ాతప్రేాంచుకోడ్ానికి మళ్ళో కాలేజీకే వెళ్ళో 

వ ాంటాడ్ని భావిాంచేడ్డ. బహుశా తమతో చపెేడ్ానికి స్రగుగ పడ్  వ ాంటాడ్డ. 

ఆ సాంతోషాం ఎాంతోస్పే  వ ాండ్లేదు. పదగిాంటలవేళ్ ప్ లాం నుాంచి వసూత  

విశీనాధాం పలకరచాంచేడ్డ. 

"అబ్లాగ్ాడ్డ రాతి ి మ యల బో ట కి వెళ్ాోలనాాడ్డ. వెళ్ళోనటేి నా? కాకినాడ్ కూడ్ా 

ప్ో యరావాలనాాడ్డ." 

విశాలాక్ష  అనాదని వినాప ేడ్డ రాని కోపాం విశీనాధాం అనాప ేడ్డ వచిిాంది. 

వూళ్ళో అాందరచకీ తలెుసు. తనకొకసడ్ కేతెలయదు. ఆ కోపాంలో విసుకుసనాాడ్డ. 

"వాడ్  తోచినచోటికి వెళ్ోనీ కాకినాడ్ వెళ్ళోనా సరే, కాశీ వెళ్ళోనా సరే. ననేు చదువ  

మాని రముాంటేనే వచేిడ్ా? ఎవరచకషాసుఖ్ాలు వాళ్ోవి. గడ్ాు లూ, మీసాలూ వచేిదాకానే 

మన మాట. తరాీత ఎవరచ ప్ాిరబధాం వాళ్ోది." 

ప్ో కప్ తితలో కటిాన అరచటాకుల కటాతో వాకిటోి నే నిలుిని వ నా విశీనాధాం శాస్రత ర 

విసుగుదల చూశాక ఆ కటా అరుగుమీదప్టెేాడ్డ. తానూ అరుగుమీద కూరుినాాడ్డ. 

"నీకు నేను చెపేవలస్రనవాణిణ  కాదనుకో. అయనా, నువీాంత చెాండ్నాడ్డకోవడ్ాం 

మాంచిద ి కాదనుకుాంటా. బాగులేదు. ప్ో నీ, వాడ్ ద ి ఒకప్రచేి అనుకుాందాాం. చదువ  

చెప్రేాంచవే , ప్ెదదవాణిణ  చసే్ేవ . ఇప ేడ్డ......" 

మొదట విశీనాధాం చెప్ేేద ి ఏమిటో అరధాంకాలేదు శాస్రత రకి. కాని కెమాంగ్ా 

విశదమయాంది. రామనాధాం వదదాంటసాంట ే ఇప ేడ్డ కారయాంచేసుకోమని నిరాాంధిాంచడ్ాం 

బాగులేదని విశీనాధాం బో ధ. "ఏడ్ స్రనటేి  వ ాంది నీ తెలవి" అనుకునాాడ్డ ఓ మాట  

మనసులోనేశాంకరశాస్రత ర. కాని, ఆ ఓరుే ఎాంతో స్పే  నిలవలేదు. 
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సరుద బాట గ్ా విశీనాధాం మాటాి డ్డతూాంటే శాంకరశాస్రత ర ఆగ్ బబూలా 

అయపో్ తునాాడ్డ. 

విశీనాధానికి రామనాధాం సీయానా తముుడ్  కొడ్డకు, అయనా అతని 

మాంచిచెడ్ులూ, యోగకే్షమాలూ గురచాంచి విశీనాధాం ఎనాడ్ూపటిాాంచుకోలేదని శాస్రత ర 

అభిప్ాియాం. నిజానికి విశీనాధాం దగగరునా వాడ్ ని తానూ, భారాయ బితిమాల 

తీసుకువచిినమాటనెనాడ్ో  అతడ్డ మరచచిపో్యడే్డ. ఏ అనారోగయమో అని విని 

చూస్రప్ో వచిినప ేడ్ూ, పరీక్ష్ ప్ాయస్ెనై వారత విని సాంతోషాంతలెపడ్ానికి వచిినప ేడ్ూ 

ఏదో  ప లివిరుప మాట అనేవాడ్డ. ఈసడ్ సూత  మాటాి డ్ేవాడ్డ. అాందుచేత విశీనాధాం 

రావడ్ాం తగ్చగాంచేడ్డ.ఊళ్ళో వ ాంటే రామనాధమ ే వెడ్తాడ్డ ప్ెదతాండ్ ిగ్ారచ యాంటికి. అద ి

శాస్రత రకి ఇషాాం వ ాండ్దు. కాని రామనాధాం ఆ అభయాంతరానిాఎప ేడ్ూ లెకసచయెయలేదు. 

అద ిశాస్రత రకి మరీ కోపాం. 

కురెవాడ్డ తనకు రకతబాంధువేాం కాదు, భారయకు అకస కొడ్డకు. తమకు ప్రలిలు లేరు. 

తలితాండ్ీలిేని ప్రలిడ్డ, చకసనివాడ్డ.చేరదీదాద మాంటే సరనేనాాడ్డ. ఆ కురెవాడ్  వాటా ఆస్రత , 

భూమి తానే చూస్రప్టెేాడ్డ. ప్ెళ్ళోచేస్డే్డ. చదువ  చెప్రేాంచడే్డ. తనఇలుి  వదలిేక ఈ 

రకతబాంధువ  మాటమాతిాంగ్ానయనా "పాంటలు పాండ్డతునాాయా, వయవహారాలు ఎలాి  

వ నాాయని" అడ్గలేదని శాస్రత రమనసు్లో కోపాం. 

అడ్ గ్చతే చపె్ాత డ్ా అాంటే అది వేరుమాట. చెపేడ్డ. అద ి తథయాం. తన మీద నిఘా 

వ ాంచేవా అనసేాత డ్డ. అాందుకే అడ్గలేదేమోఅనుకోడ్డ. మాటకేనా అడ్గలేదాంటాడ్డ. అదో 

కక్ష్. ఆ కోప్ానిా శాస్రత ర ఎనాడ్ూ రహసయాంగ్ా వ ాంచుకోలేదు. 

విశీనాధాం ఆస్రత  కరచగ్చప్ో య, మనిషర ఆరచధకాంగ్ా లుగసాను అవ తునాకొదీద  ఆ కోపాం 

చినాచూప గ్ా మారచాంది. ప్రలివాడ్ ని తానుచేరదీస్ర వ ాండ్కప్ో త ే వాని ఆస్రత కూడ్ా 
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కరారావ డ్డ చుటేాస్వేాడ్ేననీ, తాను ఆ ఆస్రతని కాప్ాడ్డ్మ ే గ్ాక మరో నాలుగ్రకరాలు 

చేస్రప్టెేానని శాస్రత రకొక సాంతృప్రత . 

తనకు అాంత చినాచూప  వ నా చోట ి నుాండ్  ఆ సలహా రావడ్ాం శాస్రత రకి ఎాంతో 

అకససు కలగ్చాంచిాంది. అాంతవరకూ తనకు తటిావ ాండ్నిమాట ఒకట ిసుురచాంచిాంది. 

రామనాధాం ప్ెాంకితనానికి వెనక మదదతు వ ాందనామాట అనుకునాాడ్డ. దానితో 

మరచకొాంత వనెకిస కూడ్ా ఆలోచన సాగ్చాంచాడ్డ. 

"కాలేజీ మానడ్ానిా కూడ్ా ఈ పిబుదుధ డ్ే ప్ోి త్హిాంచి వ ాంటాడ్డ" అనిప్రాంచిాంది. 

దానికి శాస్రత ర దృషరాలో బో లెడ్ాంత ఆసాసరాం వ ాంద.ి 

వాందేమాతరాం వ దయమాం రోజులపేట ినుాంచీ విశీనాధాం వూళ్ళో సీరాజయాం గురచాంచి 

మాటాి డ్డతునాాడ్డ. కేసరచ పతిికలో ఏదో  వాయసాంవాి స్రనాందుకు తిలక్ ను ఆరేళ్ళో మాాండ్లే 

జరైలుకు పాంప్ేరని రావిచటె ా  కెిాందా, ప్ెదద  చెరువ  ప్ావాంచాలలోనూ 

గవరామ ాంట నుతిటిాప్ో స్ేవాడ్డ. విప్రన్  చాందపి్ాల  వ పనాయసాం వినడ్ానికి పనికట ా కొని 

కాకినాడ్ వెళ్ళోడ్డ. మొనాటికిమొనా గ్ాాంధీని చూసాత నని బజెవాడ్ వెళ్ళోడ్డ. 

ఆాంధిపతిికను పిచురచసాత నని నాగ్ేశీరరావ  పాంతులుగ్ారు అనుకొనాారో లేదో  కారుు రాస్ర 

పడ్ేశాడ్డ. ఆనాటి నుాంచి నాగ్ా లేకుాండ్ా తెప్రేసుత నాాడ్డ. పతిిక ఆఫవసులోననాా 

వ ాంటాయో లేదోగ్ాని, అతని వదద  ఈఆరేడ్ళే్ో పతిికలూ ఒకసట ీబీరుప్ో కుాండ్ా నెలవారచగ్ా 

కటాలు కటిా  జాగెతతగ్ా వ నాాయ. తీరుబడ్ గ్ా వ నాప ేడ్డ ప్ాతవ పనాయసాలూ, 

వాయసాలూ చదువ తూాంటాడ్డ. కాాంగ్రెసు సభలు ఎకసడ్ జరచగ్చనా వళె్ోవలస్రాందే. ఆతనికి 

ఇాంగిీ్షు రాదు, అసలే భాషారాదు. ఆాంధిపతిిక ధరుమాయని తలెుగు వాియనూ, 

చదవనూ వచిిాంది. నితయవయవహారానికి మిాంచి హిాందీ రాదు, సభలోి  ఎవరేాంమాటాి డ్ నా 

ఇాంటికొచిి ఆాంధపితిిక చదివి తలెుసుకోవలస్రాందే, అలాగని ఒకస సభకు మానడ్డ. 
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కాాంగ్రెసుయెడ్ అతనికి గల భకీత, ఆసకీత ఆతని పరోక్ష్ాంలో గ్ాెమసుత ల హాసాయనికే గురచ 

అవ తుాంటాయ. ఏమాంటే ఆ భకితవడే్ లో ఆస్రత  కాసాత  హరచాంచి పో్యాంది. అాంతా ఆతనిని 

మాంచివాడ్ాంటారు. నాయయపరుడ్డ అాంటారు. కాని ఆరచధకాంగ్ా చితికిప్ో యాడ్డ. ఇాంక 

ఆమాంచికి బలాం ఏద?ీ 

రామనాధానిా పో్ి త్హిాంచడ్ానికి అతని దేశభకిత కారణాం అయ వ ాంట ాందని కూడ్ా 

శాస్రత ర అనుకోలేదు. అతని ఆస్రత  మీదకనుాపడ్డ్మే కారణాం అనిప్రాంచిాంద.ి 

రామనాధాం అతని మాటలలో పడ్  కాలేజీ మానేస్ేడ్డ. 

ఇప ేడ్డ భారయను తీసుకురావదదని కూడ్ా మొరాయసుత నాాడ్డ. 

దానికీ విశీనాధాం ప్ోి తా్హాం వ ాందనడ్ానికి ఎనోా కారణాలు కనిప్రాంచయే. 

నారాయణమూరచతతో సాంబాంధాం విశీనాధానికి మొదటి నుాంచీ ఇషాాం లేదు. ప్ో లీసు 

ఆఫవసరుతో సాంబాంధాం ఏమిటని అప ేడ్ ే అనాాడ్డ. వాళ్ళోబ్లటిిష  వాళ్ో తాబబదారుి . 

పిజలా హిాంస్రసాత రు కనక పనికిరాదనాాడ్డ. 

చివరకాతడ్డ ప్ెళ్ళోకి కూడ్ా వెళ్ోలేదు. ప్ో లీసు వాళ్ోాంట ే వ నా అసహయమూ, 

దేీషమూతో ఆ సాంబాంధాం చడె్గ్ొటాడ్ానికే రామనాధానికిఈ ఆలోచన కలగ్చాంచేడ్నిప్రాంచిాంద.ి 

ఆ మాట ేఅనేస్డే్డ. 

"వాడ్  ముడ్ ు గ్చలి ఇప ేడ్ీ సలహా ఇవీక మరేమాంటావ ?" 

ఆ ఆరోపణ వినాాక విశీనాధాం చాలా చినాప చుికొనాాడ్డ. ఆ మాటకు 

అభయాంతరాం తెలుపడ్ాం కూడ్ా అనవసరాం అనుకొనాాడ్డ.లేచడే్డ. కాని వళె్ళోప్ో యే ముాందు 

ఇాంకొకసమాట  హెచిరచాంచకుాండ్ా వ ాండ్లేకప్ో యేడ్డ. 

"ఇదిగ్ో శాస్వత ర! మనసు్ చికాకుగ్ా వ ాండ్  ఏదో  అనాావ . ఫరాీలేదు. పడ్ువాడ్డ 

చెడ్ువాడ్డ కాదు. కాని ఒకసట ి ఆలోచిాంచు.రామాం చెప్రేాంద ి నాకు బబసబబుగ్ా 
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అనిప్రాంచలేదు. సాంసారాం మోస్ ేఈడ్డ ఇదదరచద ీకూడ్ా కాదు. ఆలోచిాంచు. చెాండ్నాడ్డకోకు. 

నలుసాంతవాడ్ నిఇాంతవాడ్ ని చేశావ !" 

శాంకరశాస్రత ర కూరుినావాడ్డ బుసు్మని లేచేడ్డ. అాంగ్ోసత రాం దులప్ర భుజాన 

వేసుకునాాడ్డ. 

"ఇాంతమాంద ి బాంధువ లుాండ్గ్ా వాడ్ కేాం లోట ? వాడ్ కిప ేడ్డ నా అవసరాం ఏాం 

వ ాంద ిగనుక?" 

ఇరవై రెండు 

అబాాయనాయుడ్డగ్ారచ తోట ఇదేనా అని అడ్డగుతునా కురెవాని గ్ొాంతు విని 

మాణికయము గుముాంలోకి వచిిాంది. 

"ఎవరచ కోసాం నాయనా!" 

"అబాాయనాయుడ్డగ్ారచ కోసాం....." 

"వారచతో ఏాం పని?" 

"పనుాంది." 

"ఏ వూరు మీది?" 

"ముాంగాండ్." 

"ఎవరచ అబాాయవి....." 

"మా అము ప్ేరు విశాలాక్ష ..." 

"నానా ప్ేరు?" 

"ఆయన ప్ేరు సుబిహుణయాం. ఆయన లేరు. నా ప్ేరు బాలకృషణ , నా వయసు్ 

పదేళ్ళో, అాంబాజీప్ేటలో చదువ కుాంట నాా,థరుు ఫారాం. మా హెడ్ాుసారు ప్ేరు కూడ్ా 

కావాలా?" 
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మాణికయము విసుత పో్ య "గడ్డసువాడ్ వేన"ే అాంటసాంటే, పక పక నవ ీతూ 

సీరాజయాం వచిిాంది. 

"ఇప ేడ్నేా చపె్ాత రా, అబాాయనాయుడ్ గ్ారచలుి  ఇదనేా?" అనాాడ్డ బాలకృషణ  

తిరచగ్చ. 

"ఎవరు పాంప్రాంచేరు?" అాంది సీరాజయాం కొాంటటతనాంగ్ా. 

"అదొకట ి మిగ్చలపో్యాందనామాట? కాని, ననేు చపెేను ముాందు మీరరవరో 

చెపేాండ్ ." 

"అబాాయనాయుడ్డగ్ారు మా నానాగ్ారు." 

"మీ ప్ేరు?" 

"సీరాజయాం." 

"మీ తోటోి  ఎనిా కొబారచ చెట ి నాాయ?" 

"ఎాందుకు?" 

"ఏాం, మీరు అనిా పిశాలు వయేగ్ా లేాంది, నేను ఆమాతిాం అడ్కూసడ్దా?" 

"ఎాందుకూసడ్దు? కాని అవసరాం ఏమిటాయని గ్ాని...." 

"పిసుత తాం అట వాంట ిఅవసరాం లేదనుకోాండ్ . కాని, అబాాయనాయుడ్డగ్ారచ యలుి  

ఇదేనో కాదో , ఆయన ఎకసడ్డనాారో అవసరాంవ ాంది." 

"వసాత రు కూరోిాండ్ ." 

"ఆయన ఇలుి  ఇదనేో కాదో  చెప్ేేరు కాదు." 

"వసాత రు అాంటే ఇద ిఆయన యలుి  అన ేకదా...." 

"కాదు. ఆయన ఇలియతే వ ాంటారు. పరాయ ఇాంటికి వసాత రు." 

సీరాజయాం కళ్ళో తిప్రేాంది. 

"ఓహో , అదీ నిజమే, సరే. ముాందు ఇలాి  దయచయెయాండ్ ." 
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బాలకృషణ  వచిి అరుగు మీద కూరుినాాడ్డ. 

"ఏమిటి సాంగతి? మా యలుి  ఎలా పట ా కొనాారు?" 

బాలకృషణ  ఇాంకా కొాంటటతనాం పకసకు ప్ెటాలేదు. 

"ఇదవెరచ ఇలోి  తెలయాందేనా?" 

సీరాజయాం పక పకా నవిీాంది. ఇాంతలో అబాాయనాయుడ్డ గుముాంలోకి వచేిడ్డ. 

"ఎవరు కావాలాంటారాయన?" 

"అబాాయనాయుడ్డగ్ారచలుి  కావాలాంటారు. ఎాందుకాంటట చెపేరు. వసాత రాంట ే

ఆయన ఇలేి దాంటారు." 

నాయుడ్డకూడ్ా మాటల చలెగ్ాటాంలో పవిేశిాంచేడ్డ. 

"నాయుడ్డగ్ారు కావాలో, వారచలుి  కావాలో మరచ?" అనాాడ్డ. 

"అవ ను అది మరచచపే్ో యేను... ఏమాంటారు? మీకు కావలస్రనద?ి" అాంద ి

సీరాజయాం. 

"నాయుడ్డగ్ారచలుి ...." 

"ఇద ేమరచ....." 

"అయత ేనాయుడ్డగ్ారు....." 

పిశాా, సాంబో ధనా తలేని కాంఠసీరాం విని సీరాజయాం సమాధానమిచిిాంది. 

"ఈయనే....." 

బాలకృషణ  పకపక నవేీడ్డ. 

"నేను ఎవరని అడ్గలేదు. నాకు తలెుసు. అాందుకే ఆయనేా ప్రలచనేు" అాంటస 

బాలకృషణ  ఒక కవరు తీస్ర ఆయనకిచేిడ్డ. 

"ఇద ిమా మామయయ మీకివీమనాాడ్డ." 
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నాయుడ్డ ఆ కవరు కూతురుకు అాందచసే్ేడ్డ. ఆమ  విప్రే  జమకటిాన పో్ి నోట  

తీస్రాంది. 

"పో్ి నోట  పాంప్రాంచేరు." 

"అాంత త ాందర ఏాం వచిిాంది? ప్ాపాం చినాాయనిా శమెప్టెేారు." 

"నాకేాం శమె లేదాండ్ోయ. ననేు పితివారాం రరాండ్డమూడ్డమాట ి  మీ వూరు వసూత న ే

వ ాంటాను." 

"ఎవరచాంటికి?" 

బాలకృషణ  సమాధానాం ఇవీలేదు. 

"ఎాందుకేమిట?ి" అని నాయుడ్డ పిశిాాంచేడ్డ. 

"నే చెపేనా?" అాంద ిసీరాజయాం. 

"ఊ." 

"కోపాం చయెయరు కదా?" 

"ఉహు" 

"ఆచారుి గ్ారచాంటికి..." 

ఆచారుి గ్ారు ప్రచాిసుపతిి నడ్డప తారు. బాలకృషణ  ఆశిరయాంతో కళ్ళో తెరచచడే్డ. 

ప్ రప్ాట న అనేశాడ్డ. 

"ననెా ప ేడ్డ చూస్ేరు?" 

"ఔనా కాదా.......?" అని నిలదసీ్రాంద ిసీరాజయాం. 

"మీరరప ేడ్ో  చూస్ేరు....." 

"ఎప ేడ్ూ చూడ్లేదు." 

"జగనాాధాచారుి  చపె్రే వ ాంటాడ్డ--" లేకపో్ తే తెలయడ్ానికి వీలు లేదనాాంత 

ధీమాతో. 
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నాయుడ్డ కూతురు కొాంటటతనాం, అాంత ప్ెదద  కబురుి  చపె్ేే బాలకృషణ అమాయకతీాం 

చూస్ర నవేీడ్డ. 

సీరాజయాం తాననా కొాంటటమాట అరధాం చేసుకోనాందుకు చాల సాంబర పడ్ ాంది. వెాంటన ే

జగనాాధాచారచ ప్ేరు విని ఆమ  అనుమానపడ్ ాంది. 

"నేనెాందుకో చెపేనా?" అని మళ్ళో కవిీాంచిాంది. 

"మీరు చెప ేకోలేరు." 

"పాందెాం." 

"పాందెాం." 

"సరే!" 

"సరే!" 

"ఎాంతెాంత?" 

బాలకృషణ  జబేు తడ్ మి బబడ్కాసు తీస్ేడ్డ. 

"మా నానాగ్ారు మధయవరచత" అాంది సీరాజయాం. 

"సరే!" 

నాయుడ్డ నాణ ాం తడ్ మి చూస్ర నవేీడ్డ. 

"మరచ నువ ీ కూడ్ా ఇవాీల" అని కూతురచా  అడ్ గ్ేడ్డ ఆయన. 

సీరాజయాం అకసడ్ నుాంచి కదలకుాండ్ాన ేతలిని కేకేస్రాంది. మాణికయము గుముాంలోకి 

రాాంగ్ానే ఒక రూప్ాయ అడ్ గ్చాంది. విషయాం వినిమాణికయము బాలకృషణను వనెకవేసుకు 

వచిిాంది. 

"చినావాడ్ ని చసే్ర...." 

తనను చినావాడ్నేసరచకి బాలకృషణకు అభిమానాం వేస్రాంది. తాను సీరాజయాం 

చేతిలోాంచి రూప్ాయ లాగే్సుత నాటేి  గాంతువేస్డే్డ. 
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"ఏాం ఫరాీలేదు. కాయమనాండ్ ." 

కూతురు ఎతుత  గెహిాంచిన నాయుడ్డ బాలకృషణను హుషారు చేస్డే్డ. 

"వెనకతియయవదుద  పాంతులూ! ఏమిటో చెప త ాందటి చూదాద ాం." 

సీరాజయాం నవిీాంది. ఓడ్ ప్ో తావ  సుమా అనాట ి  కవిీసుత నా ఆ నవ ీ చూస్ర 

బాలకృషణ  అభిమానపడ్ాు డ్డ. 

"చెపేాండ్  చూదాద ాం." 

ఒక నిముషాం ఆగ్చ పాందాెంలో వ నా అనాయయానిా గురుత  చేస్డే్డ. 

"పో్ త ేనాద ిబబడ్. కాని మీది రూప్ాయ సుమాండ్ ." 

"నాద ిపో్ దు." 

"అయనా ఎాందుకేనా మాంచిద?ి తగ్చగాంచుకోాండ్ "--అనాాడ్డ బాలకృషణ . 

"ఫరాీలేదు." 

సీరాజయాం కొదిదస్పే  ఆలోచిసుత నాట ి  నటిాంచిాంది. 

"చెప్ెేయయనా?" అని కవిీాంచిాంది. 

"ఊ, తీరగ్ా చెప్ాేల." 

"కాచుకోాండ్  చెప్ేేసుత నాా. జగనాాధాచారుి  మీకు ఓ ప సతకాం ఇసాత ననాాడ్డ." 

"అద ిచాలదు. ఆ ప సతకాం ఏమిటో చపె్ాేల." అనాాడ్డ బాలకృషణ  ఆదురాద తో. 

సీరాజయాం నవిీాంది. కాని, నాయుడ్డ బాలకృషణను సమరచథాంచడే్డ. 

"వారచదదరూ ఒక కాి సు వాళ్ళో. ఒక సూసలులో చదువ తునా వాళ్ళోను. వాళ్ళో 

ఒకరచ ప సతకాలనొకరు ప చుికోవడ్ాంలో ఆశిరయాంలేదు. ప సతకాం కోసాం వచేిడ్ాంట ే

చాలదు." 

బాలకృషణ  ఔననాాడ్డ. 

"అాందులో గ్ొప్ేేాం లేదు. ఏాం ప సతకమో చెప్ాేల." 
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"అలాి కాదు. ప సతకాం కోసాం వచేివని నాకేాం తలెుసు. ఊరచకే రాకూడ్దూ? అాంత.ే ఆ 

బబడ్ ఇలాి  ఇవీాండ్ ." 

"చాలదు" అనాాడ్డ బాలకృషణ . 

"చాలదు" అనాాడ్డ అతనిని సమరచథసూత  నాయుడ్డ. 

"అనాయయాం" అాంద ిసీరాజయాం. 

"ఏమీ కాదు" అనాాడ్డ బాలకృషణ . 

"అాంతే" అనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

"చెపేలేకపో్ త ేఓడ్ ప్ో యనటేి ...." అని బాలకృషణ . 

"ఏమాంటావ , ఆలోచిాంచుకో...." అని నాయుడ్డ వాంత. 

సీరాజయాం ఆలోచన నటాించిాంది. 

ఆమ  ఓడ్ ప్ో తుాందనే నిరణయాంతో నాయుడ్డ ఆ రూప్ాయని ఎలాగ ఖ్రుి 

ప్ెడ్తావని అడ్ గే్డ్డ. 

"రానీాండ్  చపె్ాత ." అని బాలకృషణ  సాంతోషాం కనబరచచేడ్డ. 

"మిఠాయ కొనుకోసవచుి"నని నాయుడ్డ సూచన. 

"ముాందు రాజసాథ న కథావళ్ళకి ఆరణాలు అయప్ో తాయ." 

"రాజసాథ న కథావళ్ా?" అనాాడ్డ నాయుడ్డ ఆశిరయాంగ్ా. బాలకృషణ  తల వూప తూ 

ఆ ప సతకాం వివరాలు ఇచేిడ్డ. 

"చిలకమరచత లక్షీునరస్రాంహాంగ్ారు వాిస్ేరు. రాజప తి వీరుల కథలు. చాలా 

బాగుాంట ాంది." 

"చదవిేరనామాట. అాందులో ఓ కథ చపెేాండ్  చూదాద ాం" అాంద ి సీరాజయాం ఆసకిత 

కనబరుసుత నాట ి . 
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"మాట మారేిసుత నాారు. మన పాందెాం తేలిాండ్  ముాందు"--అని తక్ష్ణ కరతవయాం 

గురుత  చేస్డే్డ బాలకృషణ . 

"చదవిిన ప సతకాం మళ్ళో ఎాందుకు?" అద ినాయుడ్డ ఆలోచన. 

బాలకృషణ  అది దగగరుాండ్వలస్రన ప సతకాం అనాాడ్డ. 

అతడ్డ సూసలు లెబైిరీలో తచెిి చదవిడే్డ. జగనాాధాచారచ అతని వదద 

చదువ కొనటేాందుకు ప చుికొని దాని నిాండ్ా స్రరా ప్ో స్సే్ేడ్డ.అది ఇస్ేత  మేసాా రు తాంతారు. 

కనక ఓ ప సతకాం కొని ఇచేిసాత డ్డ. 

సీరాజయాం కథ అాంతా విని నవేీస్రాంది. "నాకు తలెస్రాంది." 

"ఏమిటమాు తలెుసత?" అని డ్ెకారచాంచేడ్డ హేళ్నగ్ా నాయుడ్డ. 

"చెప్ెేయయనా?" 

"చెపేమనవయాయ!" అనాాడ్డ నాయుడ్డ హుషారచసూత . 

"ఎప ేడ్ో  చెప్ేేను ఆ మాట..." 

"ప్ెైకి చెపేను, చెవిలో చపె్ాత " నాంది సీరాజయాం. 

"కాదు బయటికే చపె్ాేల" అనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

"నాకు భయాం వేసూత ాంద.ి నిజాం కాదేమోనని." 

ఆమ  భయాం అనా తరాీత బాలకృషణ  మరచాంత త ాందరప్ెటాసాగే్డ్డ. 

"చెపేాండ్ . అలాగ్ే." 

అయతే సీరాజయాం మరో ప్చేీ వేస్రాంది. 

"మీరు కాదాంట-ే-నేను ఔనాంటే తీరుే ఎలాి గ?" 

అద ీసమస్ేయ. బాలకృషణ  ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"నేను నిజాం చెప్ాత ను." 

"సరే." 
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బాలకృషణకు ఆలోచన తటిాాంది. 

"కాగ్చతాం మీద వాిస్ర నాయుడ్డగ్ారచకి ఇసాత ను....." అనాాడ్డ. 

"అకసరిేదు. మీ మాటమీద నముకాం వ ాంద"ి అాంది సీరాజయాం. 

ఆమ  మాటను నాయుడ్డ బలపరచచడే్డ. 

లోపల నుాంచి మాణికయము వచిి తాను కూడ్ా కలస్రాంది ఆ ఆటలో. 

"మీ చతే అనీా చపె్రేాంచసే్ర...." 

"ఏమీ భయాంలేదు. చెపేమనాండ్ ." 

సీరాజయాం అతనిని దగగరగ్ా తీస్రకొని చవెిలో ఒకసమాట చెప్రేాంది. 

ఆమాట వినగ్ాన ే బాలకృషణ  వెలవలెప్ో యేడ్డ. ఆమ  ఎలా చపెేగలగ్చాందో  అతనికి 

అరధాం కాలేదు! 

"మీకరలాి  తెలస్రాంద?ి" అనాాడ్డ ఆశిరయాంతో. 

తాను సరచగ్ాగ  చపె్రేనట ి  సీరాజయాం అతని ముఖ్కవళ్ళకలను పటిా  గెహిాంచ గలగ్చాంద.ి 

పాందెాం నెగ్చగనాందువలన కలగవలస్రనవ తా్హాం ఆమ లో లేదు. 

"నిజాం!" 

బాలకృషణ  తల వూప్ేడ్డ. 

"మీకరలాి  తెలస్రాందో  చపెేాండ్ --" అని ఆమ ను త ాందర చేస్డే్డ. 

ఆమ  చెప్రేాంద ి సరచగ్ానే వ నాదని తెలశాక నాయుడ్డ కూడ్ా వ తా్హాం 

చూపలేదు. కాని ఆమ  ఏాం చపె్రేాందో .... 

"అధరీణవేదాం.... అనాాను." అాంది సీరాజయాం. 

"అధరీణ వేదమా.....?" అనాాడ్డ ఆశిరయాంతో నాయుడ్డ... "ఆ ప్ేరు నీకరాందుకు 

తోచిాంది. అసలు." 
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"జగనాాధాచారుి గ్ారు అప ేడ్ప ేడ్డ వసూత ాంటారు కదూ, ఆయన ఎప ేడ్డ 

వచిినా అధరీణ వేదాంలో ఏవేవో నారాయణాసత రాం,బిహాుసత రాం లాాంట ి వానికి 

మాంతాిలునాాయట నిజమేనా, అని అడ్డగుతుాంటారు. అదదేో  సాంప్ాదసి్ేత  ఇాంగిీ్షు వాళ్ోని 

దేశాంలోాంచి ఒకసదబెాని తరచమ యయగలాం కాదాండ్ీ అాంటసాంటాడ్డ. ఆయన ప్ేరు వస్ేత  ఆ 

మాట జాా పకాం వచేిస్రాంది. చెప్ేేను." 

ఆ మాట విని బాలకృషణ  ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. 

"ఆచారుి గ్ారచాంటోి  వ ాందని చెప్ేేడ్ే.... వాళ్ళోాంటోి  వ ాందనా మాట అబదధమేనా...." 

తాను పాందెాంలో వోడ్ ప్ో యన దాని కనా ఆవారత బాలకృషణకు మరచాంత బాధ కలగ్చాంచిాంది. 

"అబదాధ లకోరు" అనాాడ్డ. 

అధరీణవేదాం పని బాలకృషణకు ఏాం వచిిాందో  అనా ఆశిరయాం సీరాజాయనిా 

వేధిాంచిాంది. 

"ఏాం చేదాద మనుకునాారు ఆ ప సతకాం వ ాంటే...." 

బ్లిటిష వాళ్ళో పాంజాబులో ఎనోా దురాగతాలు చేశారు. జలయనాీలాబాగ్ లో 

డ్యయరు అనేవాడ్డ ఇాంచుమిాంచు రరాండ్డవలేమాందిని కాలేాంచి చాంప్రాంచేస్ేడ్డ. వాడ్ నిాంక 

బితకనీయకూడ్దనుకొనాారు ఆ కురెవాళ్ళో ఎలాి గ్ా? 

వాళ్ోకి మాంతి తాంతాిలు సులువ గ్ా కనిప్రాంచయే. జగనాాధాచారచ తమ యాంటోి  

అధరీణవేదాం వ నాదనాాడ్డ. దానికోసాం తిరుగుతునాాడ్డబాలకృషణ . 

నాయుడ్డ కురెవాళ్ో ఆలోచనలకు నవేీడ్డ. సీరాజయాం బాలకృషణ  భుజాంమీద 

చేయవేస్ర దగగరకు తీసుకొని కూరోిబటె ా కుాంది. 

"మరేమాంటాడ్డ?" 

"ఆ ప సతకాం అటకమీద వ ాందిట. తన తాండ్  ిచూడ్కుాండ్ా తియాయల. ఎప ేడ్ొచిినా 

సరచగ్ాగ  దాని కెిాంద కూరుిని ఆయన జపాంచేయడ్మో, నిదిపో్ వడ్మో చేసుత ాంటాడ్డ. 
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ఆయన కదిలేవరకూ కూరోిబెడ్డతునాాడ్డ. మరునాడ్డ రముాంట నాాడ్డ. 

తిప ేతునాాడ్డ. 

కాని డ్యయరును చాంప్యెాయలన ేకక్ష్, పట ా దలతో బాలకృషణ  అతడ్డ రమునా రోజు, 

వేళ్కే వసుత నాాడ్డ. కాని, అదిదొరకనే లేదు. 

"అవనీా వటిా  బూటకాం నాయనా! జగనాాధాచారుి  గ్ారచాంటోి  అధరీణవేదాం 

వ ాండ్డ్ాం ఎాంత నిజమో, అాందులోని మాంత ి తాంతాిలు పనిచయెయడ్మూ అాంతే నిజాం." 

అనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

తాను కొనిా నెలలుగ్ా ప్ెాంచుకునా ఆశలనూ, చేసుకునా కలేనలనూ 

ఒకసమాటలో కొటిాప్ారవసేూత ాంటే బాలకృషణ  సహిాంచలేకపో్యేడ్డ. 

మాంతిశకితని గురచాంచి ముాంగాండ్లో అనేక కథలు అతడ్డ విాంటసాంటాడ్డ. అతి 

పిశాాంతాంగ్ా కూరుిని రాతిిాంబగళ్ళో జపాం చసేుకొనేవారు ఆవూళ్ళో వ నాారు. వారు 

గ్ొపే మాంత ిశాసత రవేతతలని ఎాంతో గ్్రవాం చూపడ్ాం చూసుత ాంటాడ్డ. ప్ెదద  కుాంకాం బొ ట ా ప్టెిా , 

మీసాలూవాళ్ళో భయాంకరాంగ్ా వ ాండ్ే తాంతిశాసత రవేతతలూ వూళ్ళో వ నాారు. వారచని చూస్ర 

జనాం భయపడ్ుాం చూసుత నాాడ్డ. 

ఒకసమాటతో అవనీా కొటిాప్ారేసూత ాంట ేఎలాి  నముుతాడ్డ? 

తాను వినా కథల బలాంతో అతడ్డ చెపూత ాంట ేనాయుడ్డ అనుభవాంగ్ాని, సీరాజయాం 

తెలవిగ్ాని పనిచెయయలేదు. 

వాళ్ో తాతయయ తలేుమాంతిాం వేసాత డ్డ, నరసమువీ చప్రే మాంతిాం వేసూత ాంది. 

భెైరవశాస్రత రగ్ారు ప్ాము మాంతిాం వసేాత రు.ఏనుగుపలి రాజుగ్ారు ప ప్రేపనుా మాంతాిం 

వేసాత రు. 

ఆ అనాంతకోట ి సాక్షాయలకు సమాధానాం వ ాంది. కాని, తనకు కొనేా  తెలుసు. 

తెలయనివి చాలా. దనేి కారణాలు దానివి. అనిాాంటికీఒకే సమాధానాం కాజాలదు. ఆ 
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సమాధానాలకు శాసత రజాా నాం కావాల. కొనిాాంటికిాంకా శాసాత ా లు కూడ్ా కారణాలు 

పట ా కోలేకపో్యాయ. ఇాంకాపరచశీలాంచాల..... 

నాయుడ్డ చరిను మళ్ళోసూత  వాళ్ళోరు కబురుి  అడ్ గే్డ్డ. బాలకృషణ  విజయశాంఖ్ాం 

పూరచాంచి నవేీడ్డ. 

"ఓడ్ ప్ో యారనా మాటనేా...?" సీరాజయాం నవిీాంది. 

ఇాంత పిజాా వాంతుడ్ వి కనక నీకో ప సతకాం బహుమతి ఇసాత ాం అని లోనికి వెళ్ళో 

వీరేశలాంగాం పాంతులుగ్ారచ స్వీయచరచతి తచెిియచిిాంది. 

అద ిచూస్ర బాలకృషణ  ఆనాందిాంచేడ్డ. 

"మా వూళ్ళో లెబైిరీలో చాలా మాంచి ప సతకాలునాాయట. కాని అది తీయటాం 

లేదు, ప సతకాలచేి వాళ్ళో లేరు." 

తరాీత కొాంత స్పే  కబురుి  చపె్రే బయలుదేరేడ్డ. 

"మీ మావయయగ్ారచకి వాందనాలు చెపేాండ్ ." అనాాడ్డ నాయుడ్డ. 

"ఆయన రాజమాండ్  ివళె్ళోడ్డ." 

"ఎాందుకు?" 

తాండ్ీి కూతుళ్ో మనసు్లలో ఒకే ఆశాంక కలగ్చాంది. 

"ఎాందుకు?" 

బాలకృషణ  ఎరగడ్డ. 'ఏమో' 

"ఎప ేడ్ొసాత రు?" 

"అద ీతెలయదు." 

పితి ఆదవిారాం వసూత ాండ్డ్ానికి వాగ్ాద నాం తీసుకొని సీరాజయాం అతనిని కాలవగట ా  

ఎకిసాంచిాంది. వెళ్ళోముాందు తమ పాందెాం కేవలాం ఆటమాతిమనేనీ అతడ్డ వోడ్డ్ాం 

లెకసకాదనీ చపె్రేాంది. కాని బాలకృషణ  ఏ మాతిాం ఒప ేకోలేదు. 
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"ఆ బబడ్ నాకకసరిేదు." 

సీరాజయాం నవ ీతూ 'సరే'నాంది. 

ఇరవైమూడు 

"నినా సాయాంకాలాం డ్బుా మాట ఏదో  చెప్ేేవ ...." అాంటస శాంకరశాస్రత ర చేసూత నా 

సాంధాయవాందనాం మధయలో ఆప్ర ఆ దిశగ్ావచిిన భారయను పశిిాాంచేడ్డ. ఆ పిశా ఏమిటో 

ఆమ కు అరధాం కాలేదు. 

"డ్బబా మిట?ి నేనేాం చెప్ేేను?" 

తన పిశాను అరధాం చేసుకోలేని తెలవి తకుసవదనానికి శాస్రత ర ఆమ  మీద 

చురుె మనాాడ్డ. 

"ఆ మాతిాం తెలవ ాంటే లేకపో్యాందేమిటి? మన పిబుదుధ డ్డ డ్బుా 

కావాలనాాడ్నాావ ...." 

రాజము 'అదా?' అాంది. 

"నినా కాదు, రాజమాండ్ ి నుాంచి వచిిన రోజునే అడ్ గే్డ్డ. ఆ మాట నినా జాా పకాం 

వచిిాంది." 

"ఏడ్వలేకప్ో యవే ." 

ఆ సలహా తీసుకొని రాజము గబగబ లోనికి ప్ో యాంది. ఇాంకరనిా తిట ి  తినవలస్ర 

వసుత ాందోనని ఆమ  భయాం. 

"యదహాా కురుతే ప్ాపాం! తదహాా పతిిముచయతే....." 

శాస్రత ర మరల సాంధాయవాందనాంలో మునిగ్చపో్ యడే్డ. కాని అతని మనసు్ దానిమీద 

లేదు. 

నాలుగ్రైదు రోజుల కెితాం తలిని డ్బుా కావాలనావాడ్డ తననెాందుకు అడ్గలేదు? ఆ 

అవసరాం ఏమయాంది? 
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ఇప ేడ్డ పయిాణానికి కావలస్రన డ్బుా ఎకసడ్ ది? కాకినాడ్ కూడ్ా వెళ్ాి లాంట ే

ఆరోజున కావాలనాదానికనా ఎకుసవే కావాలమరచ? 

శాంకరశాస్రత ర ఆలోచనలు ఉనాట ి ాండ్  అపేయయ అవధానుి  వేప  మళ్ళోయ. 

ప్ెదదవాళ్ోచాట  కురెకారుకు డ్బుా అప ే కావాలాంటే తమ వూళ్ళో మొదట 

జాా పకాం వచేిది అపేయయ అవధానుి . 

ఇాంకరవరచదగగరకరళి్ళనా ప చుికొనే వడ్ీు  తీసుకొాంటసన ే లక్ష్ హితోపదేశాలు చసేాత రు. 

ప్ెదదవాళ్ోతో కూడ్ా చపె్ేేసాత రు. విషయాంకాసాత  వీధిన బడ్డతుాంది. అపేయయ అవధానుి  

అసలు సాంగతి ఆస్రత  మునిగ్చప్ో యే దశ వచేివరకూ ప్ెైకి ప్ెటాడ్డ. 

ప్ెైగ్ా విశీనాధాం సలహా సహాయాలతో రామనాధాం పనిచేసుత నాాడ్నిప్రాంచేక డ్బుా 

సమసయ వచేి సరచకి అవధానుి  ప్ేర ే గురుత రావడ్ాంలోఆశిరయాం లేదు. విశీనాధాం పో్ి నోట  

మీద వాిలు చయెయడ్ాం నేరుికొనాది అవధాని వదదనే. ఇాంతవరకూ భూమి 

అముుకొనాద,ీఅముుకోగ్ా మిగ్చలాంది తనఖ్ా ప్టెిానద ీఅపేయయ అవధానుి  వదదనే. కనుక 

తముుని కొడ్డకుచేత కూడ్ా అకసడ్న ేకాతాప్టెిాాంచాడ్నిప్రాంచిాంది. 

అద ేజరచగ్చత ేతానీ పదహేిను, పదహారేళ్ళోగ్ా పడ్ు  శమె అాంతా వయరథమే. ప్ెైసా ప్ెసైా 

చొప ేన జాగెతత  చసే్రకొనాద,ీఅసలు వ నాద ీ కూడ్ చూసూత  చూసుత ాండ్గ్ా హరచాంచి 

ప్ో తుాంది. 

ఆ పిమాదాం కనిప్రాంచేక మరచ సాంధాయవాందనాం కూడ్ా సాగలేదు. 

'కోపేడ్,ీ బెదిరచాంచీ ఇలాి ాంటి అలవాట ి  మానిేాంచలేము' అనుకునాాడ్డ. 

డ్బుా అవసరాం కనబడ్కుాండ్ాల. లేదా ఇచేి వాడ్డ దొరకసపో్ వాల. అాంతేకాని, 

ఒకమారు అప ేకేస్ర మళ్ళోన వయకిత చినాఅవసరాం వచిినా అప ేలాడ్  కోసాం 

వెతుకుతాడ్న ే విషయాం కొదీద  గ్ొపే వడ్ీు  వాయప్ారాం తిప ేతునా 

శాంకరశాస్రత రకితెలయకపో్ లేదు. 
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ఇాంక డ్బుా అవసరాం వ ాండ్కప్ో వడ్ాం ఏమిటి? అాందులో ఈనాట ి చదువ లూ, 

అలవాటసి  లోనే డ్బుాను మాంచినీళ్ోకనా ధారాళ్ాంగ్ా ఖ్రుిప్ెటిా ాంచ ే సీభావాం వ ాంది. 

తాను కానీ ఖ్రుి లేకుాండ్ా పాంచకావాయలూ, అలాంకార శాసత రాం చదువ కొనాాడ్డ. 

కట ా కొనేాందుకో అాంగవసత రాం,భుజాన వేరొక అాంగవసత రాం తపే చదువ కొనే రోజులోి  మారు 

దుసుత లు ఎరుగడ్డ. కాని రామనాధాం చదువ  ప్ాిరాంభిాంచిన ఈపదిహనేేళ్ోలోనూ 

పదేళ్ోలోప  వయసు్లో వాంటిాంటోి  భోజనానికి కూరుినాప ేడ్డ ఎప ేడ్డ ప్టె ా కునాాడ్ో 

తపే గ్ోచీ ఎరగడ్డ.చొకాసలు, లాగూలు, టోప్వలు వీట ికోసాం ఒకస ఏడ్ాదలిో అయపో్ తునా 

ఖ్రుి తాను చదువ కొనా మొతతాం కాలాంలో బటాలమీద చేస్రనఖ్రుిను 

మిాంచిపో్ తూాందని శాస్రత ర కొడ్డకును ఎనోా మారుి  మాందలాంచేడ్డ. ప సతకాలకయేయ ఖ్రుికి 

అసలు పో్ లకే లేదు. ఏడ్ాదికేడ్ాదికిఎనోా ప సతకాలు, ఏవవేో ప సతకాలు, ప్ెైన తిాండ్  ఖ్రుి, 

బసలక ిఖ్రుి. 

ఇనిా ఖ్రుిలక ి అలవాట పడ్ు  వాళ్ోకి డ్బుా విలువ ఏాం తలెుసుత ాంది? 

చదువ కొనా రోజులోి  తాము సాంభావనలకు వెళ్ళో,బాిహుణారాథ లు చసేుకొనీ తెచుికొనా 

డ్బుాలోి  తమ ఖ్రుి వెళ్ళోప్ో యేద.ి ఇప ేడ్లాి  వెళ్ోడ్ాం నామోషవ కాకునాా ఆ 

ఖ్రుిలకిఈ డ్బుాలు ఏ మూలకి? 

అాందుచతే డ్బుా అవసరాం అసలీనాటి చదువ లోి న ే వ నాదని శాస్రత ర దృఢ 

నిశియాం. చతేికి ధారాళ్ాంగ్ా డ్బుా చికసనివీకప్ో డ్మేఆ అవసరానిా అదుప లో 

ప్ెటేాటాందుకు మారగమని తలచడే్డ. ఇాంతవరకూ ఆ బ్లగ్చాంప  తాను చూసుకొనాాడ్డ. కాని 

ఇప ేడ్డ? 

రామనాధానికీ వయసు్ వచిిాంది. అతనికి వనెక ఆస్రత  వ ాంది. అప ే ఎవరేనా 

ఇచేిసాత రు. అలాి  ఇవీకుాండ్ా కొాంచెాంగటటాయాయల--అనుకొనాాడ్డ. 
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రాతిి అాంతా ఆలోచిాంచడే్డ. అసలు అపేయయ అవధానుి  వదద  అప ే తెచేిడ్ో లేదో  

తెలుసుకోవాల. 

ప్ ి దుద నా తోటనుాంచి వసూత ాంట ేదారచలో రావి కెిాంద అవధానుి  కనిప్రాంచడే్డ. ఆయన ే

పలకరచాంచేడ్డ. 

"దిాంప  తీయసుత నాావా? ప్ దుద పో్ యాంది" అనాాడ్డ. 

అవధానుి  కొబారచకాయ కమీషను వాయప్ారాం కూడ్ా చసేూత ాంటాడ్డ. 

"దిాంప వాళ్ళో వసాత మనాారు. కాని. ఏదో  పనుాందని రామని కబురు ప్ెటేారు. ఎలాి  

వ ాంద ిపచిికాయ?" 

ఆ మాటా ఈమాటా చెప తూ శాస్రత ర యధాలాపాంగ్ా అనాట ి  అప ే పసికిత తెచేిడ్డ. 

"వారాంనాడ్డ మా వాడ్డ ఏ మాతిమో డ్బుా కావాలాంటే లేకప్ో యాంద.ి అవధానుి  

మామ దగ్చగరచకరళ్ళో తీసుకోమని పాంప్ేను. వచాిడ్ా?" 

అవధానుి  చట కుసన అబదధాం ఆడ్లేకప్ో యడే్డ. 

"పట ా కరళ్ళోడ్డ." 

"రేప్ో  ఎలుి ాండ్ో  దిాంప కాయ అమేుస్ర ఇసాత ను" అనాాడ్డ శాస్రత ర. 

అప ేడ్డగ్ాని అవధానుి కు తాను చసే్రన ప్ రప్ాట  అరథాం కాలేదు. రామనాధాం 

నోట  వాిస్ర ఇవీడ్మే ఆ విషయానిా చెప తూాంది. 

శాస్రత ర ఆ అప ే విషయాం గెహిాంచేస్డే్డ. నలుగురచలో తన చతే ఔననిప్రాంచేడ్డ. ఇాంక 

సరుద కోలేకప్ో యడే్డ. 

"అాంత త ాందరేముాందిలే, చేతిలో వ నాప ేడ్ ేఇదుద వ గ్ాని...." 

పికసనే వ నా భగవచాాసుత ా లు హాసయమాడ్డే్డ. 

"అణాబ్లళ్ో మీద సాంతకాం చయేాంచే వ ాంటాడ్డ. అద ీఆ ధెైరయాం." 

కాదనడ్ానికి అవకాశాం లేకుాండ్ా శాస్రత ర అాందుకునాాడ్డ. 
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"బ్లళ్ో ఇచేి పాంప్నేు. చేబదులాంట ేఅరధాం తెలయదు. అద ినేరేకూడ్దు. ఈనాట ి

కురాె ళ్ోకి డ్బుా విలువ బొ తితగ్ా తెలయకుాండ్ాపో్ తూాంది." 

"పాంప్రాంచ ేవాళ్ళోాంటే..." అని వెాంకపే తన కొడ్డకు తోడ్  అనుభవాం తలుచుకొని 

అాంగలారేిడ్డ. ఆయన కొడ్డకు ఎప ేడ్ూ అమలాప రాంబో గాంవాళ్ో ఇళ్ోలోన ేవ ాంటాడ్డ. 

డ్బుా కావలస్రనప ేడ్ ేఇాంటికి వచిి తసెాత వా, చసాత వా అని కూరుిాంటాడ్డ. 

"అడ్ గ్చన వెాంటనే డ్బ్లాస్ేత  దాని విలువ అరధాం కాదు. ఎకసడ్ో  చూడ్లేకనా? అవధానుి  

మామనడ్ గ్చ నేన ేతలేేకనా? కాని,వాళ్ోకీ కషాసుఖ్ాలు తెలస్రరావాల....." 

శాస్రత ర చెప త నాదాంతా అబదదమేనని మనసు్కి తోసూత  వ నాా ఏమీ చెపేలేక 

అాంతకనా లోతుకి వెళ్ోడ్ాం ఇషామూ లేకప్రలుసుత నాా వినిప్రాంచుకోకుాండ్ా అవధానుి  పని 

వ ాందని వెళ్ళోప్ో యేడ్డ. 

అాందులో ఏదో  రహసయాం వ ాందని గెహిాంచిన భగవచాాసుత ా లు అడ్ గే్డ్డ. 

"ఏమిటి వయవహారాం?" 

"మామూలే." 

"గుణాం పో్ నిచుికునాాడ్డ కాదు." అని వెాంకపే తన అసహయాం వలెబుచేిడ్డ. 

తాను ఇవీవదదని చెప్రే నా కొడ్డకుస అవధానుి అప్రేసూత న ే వ ాంటాడ్డ. "ఇచిి చపెేడ్డ. 

వడ్ీు  ప్ెరచగ్చ ఇనప్ెేటటా  నిాండ్ాల." అాంటస ఆయన బాధ వెళ్ోకకుసకునాాడ్డ. 

ఒకరోజు పో్ నిచిి శాస్రత ర డ్బుా తీసుకొని అవధాని ఇాంటవిదద  హాజరయయేడ్డ. అతని 

రాక చూస్ర అవధాని కొబారచ బబరానికివచిిన వాళ్ో పని ఆప్ర వారు దగగరుాండ్ేటట ి  

చేసుకొనాాడ్డ. 

శాస్రత రకి మహచెడ్ు  కోపాం. చెయయ దురుసుతనాం కూడ్ా ఎకుసవే. 

ఆయన వసూత నే అసలు విషయాం ఎతుత కుాంటాడ్నుకొనాది. అలా చయెయలేదు. ఆ 

మాటా ఈ మాటా చెప తూ హాసయమాడ్డతూ కూరుినాాడ్డ.ఆలోప న వీధిన పో్ తునా 
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వాళ్ళో వీళ్ళో చేరేరు. తన భయాం అనవసరాం అనిప్రాంచిాంది అవధానికి. కబురుి  చెపూత  

చెపూత హఠాతుత గ్ా శాస్రత ర అసలు సాంగతి ఎతుత కునాాడ్డ. 

"మామా! నోట  తీసుకొచిి చెలుి  రాయ. డ్బుా తెచేిను". 

"నోటేమిట?ి"--అనసే్ేడ్డ అపేయయ శాస్రత ర. ప్ రప్ాట న అాంతలో సరుద కునాాడ్డ. 

ఇాంటోి  లేని కొడ్డకును ప్ెదదగ్ా గ్ొాంతెతితప్రలచడే్డ. 

"భానూ! భానూ!" 

లోనుాంచి భారయ సమాధానాం ఇచిిాంది.-- 'అాంబాజీప్ేట వెళ్ళోడ్డ, కొబారచ సాంతకని. 

మీతో చెపేలేదా?" 

ఆవిడ్ కీ యచిి వదిలప్ెటిానట ి  అలాి గే్ రరాండ్డ రోజులయనా అదే విషయాం మీద 

మాటలు చపె తూన ే వ ాంట ాంది. ఇాంటోి  లేడ్ని ఎరచగ్చవ ాండ్ ే ఎాందుకు ప్రలచేనా అని 

అపేయయ అవధానుి  మనసులో గుాందలిేి డ్డ. తాను కొడ్డకుకి చెప్రే  పాంప్రన మాటలు 

కూడ్ా ఆమ బయటప్ెటేాసుత ాంది. భారయ నోరు మూయాంచాలని అవధాని గరచజాంచేడ్డ. 

"ఈప్ాటికి నోరు ముయయ. తెలస్రాందలిే. ముాండ్ావాగుడ్డ." 

ఆ ఆదేశాం వినిప్రాంచేక ఆమ  మరచ మాటాి డ్లేదు. అవధాని ఇాంక కారయకెమాం 

ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"ఇనప్ెేటిాలో ప్ెటిా  మావాడ్డ వెళ్ళోప్ో యడే్డ. తరువాత చూసుకొాందాాం. నీ దగగరుాంట ే

ఒకట,ీ నా దగగరుాంటే ఒకటీనా?" 

శాస్రత ర అాంత అభబదభావానిా చూప్రాంచలేకపో్యడే్డ. 

"అాంత నముకాం వ నావాడ్ వి చబేదులవీక నోట  ఎాందుకు వాియాంచుకొనాావ ?" 

ఆ అప ే పతిాం అాంతతో ముగ్చాంచకూడ్దని అవధాని పయితాాం. 

www.kinige.com



145 

 

"శాస్వత ర! నీతో అబదధమాడ్తానటోయ్ . నిజమే, మా వాడ్  దగగరుాంద ి అది. అాంతగ్ా 

దగగరుాంటే మరోలాగఖ్రియపో్ తుాందనుకొనటేటియతే డ్బుా ఇచిి వెళ్ళో. అబాాయ 

రాగ్ానే నోట  పాంప్రసాత " 

శాస్రత ర విషయాంలో అవధానుి  మోసాం చెయయకప్ో వచుి. అాంత మాంది ముాందు 

తీసుకొనా స ముు లేదనకప్ో వచుి. కాని, ఒకరచదదరచవదద  డ్బుా తీసుకొని చెలుి  

రాయకుాండ్ా మళ్ళో వసూలు చేశాడ్ని వూళ్ళో గ్ొడ్వలు వ నాాయ. 

శాస్రత ర వయవహారజాా నాం లేనివాడ్ేాం కాదు. 

అవధాని సూచన వినాాక కోపాం చరుె మాంద.ి అపేయయ గడ్డసుతనాం అరధాం 

అయాంది. నోట  చూస్ేతనగే్ాని రామనాధాం ఎాంత అప ే చేశాడ్ోతెలయదు. తాను ఎాంత అని 

ఇసాత డ్డ? ఆ రహసయాం బయటపడ్ తే తన చాట న కురెవాడ్డ అప ేలు చేసుత నాాడ్ని 

నలుగురచకీతెలస్రప్ో తుాంది. అదొక విధాంగ్ా లోకువా, అపితిషాఠ  కూడ్ా. 

"ఇదిగ్ో మామా! సూరయయకాప  అనుకుాంట నాావేమిటి?" 

సూరయయ కాప  నముకాం మీద డ్బుా అలాగే్ ఇచిి మూడ్ెకరాల భూమి 

ప్ో గ్ొట ా కొనాాడ్ని వూళ్ళో చెప ేకుాంటారు. అాంతమాట విస్రరేస్రనాఅవధాని కోపాం 

తెచుికోలేదు. 

"నీకూ అదే తోచిాందటిోయ్ "--అని మాతిాం అనాాడ్డ. లేచి వెళ్ళోప్ో య తలుప  

వేస్ేసుకునాాడ్డ. ఇాంకరాందరు ఎనిా ప్రలచినామాటాి డ్లేదు. తలుప  తియయలేదు. శాస్రత ర 

మహాకోపాంతో అరుగు దిగ్చ ప్ెైబటా నడ్డముకి బ్లగ్చాంచడే్డ. వాలకాం చూస్ేత  

కలబడ్లేాఉనాాడ్డ. 

దగగరునావాళ్ళో అతనిని శాాంతిాంపచయెయటానికి పియతిాాంచేరు. కాని శాస్రత ర 

వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"నినిాలాి  వదిలేస్ేత  నా ప్రేు శాస్రత ర కాదు....." అని ఘోర శపథాం చసే్ేడ్డ. 
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అయతే అాంత కోపాంలో కూడ్ా తప్ో బలాం, వాకుశదిధ  బలాం వాంట ి అతీత శకుత లు 

తనకికసడ్ సాయపడ్వనే మాటను మరచచిప్ో లేదు.భౌతికశకుత లోి  కూడ్ పో్ లీసుశాఖ్కునా 

బలాం, ప్ాిభవాం మరరవీరచకీ లేవని కూడ్ా గురుత ాంది. అాందుచతే ఆ బెదురున ే

కలగ్చాంచడ్ానికిపియతిాాంచేడ్డ. 

"వాడ్  మామగ్ారు నారాయణమూరచతగ్ారే వచిి ఆ నోట  సాంగతి చూసుకొాంటారు 

ఇనప్ెేటిాలో వ ాందో , ప్ో ప లప్ెటిాలో వ ాందో  అయనచేూసాత డ్డ." 

అాంత దురాద ాంత వయకిత ప్రేు వ చిరచాంచాక అవధాని బ్లగువ  ఎాంతోస్పే  నిలువలేదు. 

మరుగాంటలో రరాండ్ో  కొడ్డకు చతేికిచిి నోట పాంప్రాంచేస్ర, డ్బుా తెచేిసుకొనాాడ్డ. 

శాస్రత ర బాకీ యచేిసూత  ఖ్బడ్ాద ర్స  చెప్ేేడ్డ. 

"ఈమారు తాండ్ ిచాట  కురాె ళ్ోకి డ్బుా యచేిటప ేడ్డ వెనకా, ముాందూ 

చూసుకొని మరీ చయెయమని చెప ే మీ నానాతో." 

రామలాంగాం అమాయకాంగ్ా ఎదురుపిశా వేశాడ్డ. 

"అయత ేడ్బుా కోసాం నువ ీ పాంప్రాంచలేదనామాట?" 

జారచనమాట కముుకోవడ్ాం సాధయాంగ్ాక శాస్రత ర వానిమీద మాండ్ పడ్ాు డ్డ. 

"అతితెలవి! సాంతోషరాంచాాం." 

ఇరవైనాలుగు 

రామనాధాం కాకినాడ్లో రరైలు దిగ్చ దేవాలయాం వీధిలో వ నా రుకసము హో టలుకి 

తినాగ్ా వెళ్ళోడ్డ. అకసడ్ే సాానాం చసే్ర బటాలుమారుికొనాాడ్డ. భోజనాం చేశాక తన బావ 

చాందిశేఖ్రానిా వెతుకుసాంటస ప్రఠాప రాం రాజా కాలేజీకి బయలుదేరాడ్డ. 

చాందిశేఖ్రాం కాలేజీలో లెకిరరు. రామనాధాం వళె్ళోసరచకి అతడ్డ కాి సులో 

వ నాాడ్నాారు. వచేివరకూ ఎదురుచూసూత  అకసడ్ేటచీరి గదిలో కూరుినాాడ్డ. ముతక 
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ఖ్దదరు బటాలతో వ నా రామనాధాంవపే  నలుగురూ విాంతగ్ా చూసుత ాంటే అతడ్డ 

ముళ్ోమీదునాట ి కూరుినాాడ్డ. 

హఠాతుత గ్ా, అనుకోని విధాంగ్ా చూడ్డ్ాంచతే చాందిశేఖ్రాం మొదట అతనిని 

గురుత పటాలేకప్ో యడే్డ. 

"నీ కోసాం ఎవరో వచిి కూరుినాారు." అని తోడ్  లెకిరరు చపెూత ాంట ేచాందిశేఖ్రాం 

దగగరకు వచేిడ్డ. 

"తమరు...." అాంటస ముఖ్ాంకేస్ర చూస్ర చట కుసన నిలబడ్ాు డ్డ. 

"మీరు.....ఏమిట ీ వేషాం" అనబో యనవాడ్ ే సరుద కొని "ఎాంతస్ేపయాంది వచిి" 

అనాాడ్డ. 

తనను హెచిరచాంచిన మితుినికి పరచచయాం చసే్ేడ్డ. 

"మా చెలెి ల భరత." 

తరువాత పిశాలకు అవకాశాం ఇవీకుాండ్ా గాంటకొటిా  ఫూయనును ప్రలచేడ్డ. 

గదిలోనునా సాంఖ్యను చూసుకొని తేవలస్రన కాఫవల సాంఖ్యచపె్ేేడ్డ. 

"ఆరు తీసుకురా." 

మితుి లలో ఒకరు గురుత చేసుకొనటేాందుకు పయితిాసుత నాట ి  అనాాడ్డ. 

"చెలెి లు ఒకసరేతననాావ  కాబో లు." 

ఆ పిశాకు మూలాం ఏమిటో గెహిాంచనట ి  చాందిశేఖ్రాం నటిాంచేడ్డ. 

"ఔను, ఆమ  భరత రామనాధాం. ఈ ఏడ్ాద ివిదేశాలకి వెళ్ళో ఆలోచనలో వ నాారని 

చెప్రేాంద ిఈతనిని గురచాంచే." 

ఖ్దదరు దుసుత లవాడ్డ ఐ.స్ర.ఎస్ .కు వెళ్ాోలనుకొాంట నాాడ్ాంట ేమితుిలకాశిరయమే 

కలగ్చాంది. కాని, తోట ి మితుి డ్డనొచుికుాంటాడ్ని ఎవీరూ ఏమీ అనలేదు. అతని 

పియతాానిా అభినాందాించేరు. 
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రామనాధాం చిరునవ ీతో వారచ అభినాందనలను తోిస్రప చేిడ్డ. 

"ఒకప ేడ్ా అభిప్ాియాం వ ాండ్ ాంది." 

"ఇప ేడ్డ?" 

"లేదు...." 

చాందిశేఖ్రాం ఆ సాంభాషణను ఆ విధాంగ్ా కొనసాగనివీడ్ాం ఇషాాంలేక మాట 

మారేిడ్డ. 

"ఎప ేడ్డ బయలుదేరవే ?" 

మితుి లు అతని అభిప్ాియానిా గురచతాంచేరు. ఓ నిముషాం ఆమాట యామాట చెప్రే 

తమ కాి సులక ి వెళ్ళోప్ో యేరు. తనకు ఆ గాంటపనేమీ లేదని రామనాధాం కళ్ోలో 

కనిప్రాంచిన పిశాకు సమాధానమిచేిడ్డ చాందశేిఖ్రాం. 

"పరీక్ష్లు దగ్చగరచకొచిినటేి . బాగ్ా చదువ తునాావా?" 

అతడ్డ కటిాన ఖ్దదరు బటాలు చూస్ేక మనసు్లో కలుగుతునా భావాలను 

చాందిశేఖ్రాం నముదలుచుకోలేదు. దేశాంలో వాయప్రసుత నావిదేశీ పిభుతీ దేీషానికి 

చిహాాంగ్ా మాతిమే ఆ దుసుత లను గురచతాంచదలచేడ్డ. సతాయగెహాం, సహాయ నిరాకరణాం 

చేస్రవ ాంటాడ్నుకోలేకప్ో యేడ్డ. కాలేజీలో మొదటి మారుసకోసాం ప్ో టపీడ్డతునా వాడ్లాి  

ఉనాట ా ాండ్  రాంగ్ానిా వదిలేసాత డ్నుకోలేకప్ో యేడ్డ. తనపిశాకు సమాధానాం విని 

తెలిబో యేడ్డ. 

"పరకీ్ష్లకు వెళ్ోడ్ాం లేదు." 

"అాంట?ే" 

"కాలేజీ మానేశాను." 

చాందిశేఖ్రాం చాలా బాధగ్ా అనాాడ్డ. 

"సహాయ నిరాకరణాం?" 
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రామనాధాం తల ఆడ్ ాంచడే్డ. 

"ఔను." 

'ఎాంతపని చేశావ ?' అనాట ి  చాందిశేఖ్రాం విచారాంగ్ా, జాలగ్ా చూస్ేడ్డ. 

చాలాస్ేపటవిరకూ మాటాి డ్లేకప్ో యేడ్డ. 

అాందరూ సూసళ్ళో, కాలేజీలూ మానవలస్రాందనీ, పిభుతోీదో యగ్ాలకు 

రాజీనామాలవాీలనీ, కోరుా లా బహిషసరచాంచాలనీ గ్ాాంధీగ్ారుపిబో ధిసుత నాారు. అలా చసే్ేత  

ఏడ్ాదిలో సీరాజయాం వసుత ాందని ఆయన వాగ్ాద నాం చేశారు. తామాంతా ఆ కారయకెమాం 

వినినవేీశారు. పరీక్ష్లు ప్ాయసుకాని మాందమతులూ, బో రుు  డ్బుా కిటాని వకీళ్ళో 

దేశభకుత లయప్ో వడ్ానికీ, పితిషఠ కాప్ాడ్డకోడ్ానికీ మాంచి అవకాశాం దొరచకిాందని వేళ్ాకోళ్ాం 

చేశారు. 

కాని, ఇదేమిట;ి మాంచి తెలవిగలవాడ్ూ, భవిషయతుత  వ నావాడ్ూ రామనాధాం. 

అతడ్డ చదువ  కటిాప్టెేాస్ర సహాయ నిరాకరణాంచేస్ేడ్డ. 

రామనాధాం ప్ెదతాండ్  ి ఒకాయన కాాంగ్రెసువాడ్డ ఉనాారనాారు. ఆయనిా తాను 

చూడ్లేదు. తన తముుడ్  కొడ్డకు ప్ెళ్ళోకికూడ్ా ఆయనరానే లేదు. ఆయన 

చదువ కోలేదని వినాాడ్డ. 

కాని, రామనాధాం చదువ కునావాడ్డ. చలెెి లని అతనికిచిి ప్ెళ్ళోచయేడ్ానికి 

కారకుడ్డ తాన ే అయవ ాండ్డ్ాం ఒక విశేషాం. ఇప ేడ్డఅాందరూ 

తనమీదపడ్ ప్ో తారనిప్రాంచిాంది. చాందిశేఖ్రాం లేచేడ్డ. 

"స్ెలవ చపె్రే వచేిసాత , కూరోి. ఇాంటిక ివెడ్దాాం." 

"వెళ్ళోరాాండ్ ." 

తాను చసే్రన పనినీ, తన వ తా్హానీా ఎాంతోమాంది అరథాం చసేుకోలేరని ఈ వారాం 

పదిరోజులోి నూ రామనాధాం గెహిాంచేడ్డ. చాందిశేఖ్రాంవారచలో ఒకడ్డ అయేయడ్డ అాంతే. 
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ఏడ్ాదిలో సాీతాంత ర్ాం వసుత ాందని గ్ాాంధీ చపెూత ాంట ే నమిునవాళ్ళో, 

సమరచథాంచినవాళ్ళో కూడ్ సహాయ నిరాకరణాంలో తమవాంతు ప్ాతపి్ాిముఖ్ాయనిా అరథాం 

చేసుకోవడ్ాం లేదు. పరీక్ష్లయేయక అాంతగ్ా అయత ే ఓ ఏడ్ాది మానెయయకూడ్దేమిటి? 

అాంట నాారు. ఈ ఏభయవలేరూప్ాయల కేసు ఒకసటీ పూరచతచసే్ర తరాీత కోరుా  మానమని 

బాంధువ లూ, స్ేాహితులూ చపె్రేనా తాను వొప ేకోలేదని అయయదవేరకాళ్ళశీరరావ గ్ారు 

ఆరోజున సభలో చెప్ేే రు. చేసూత  చసేూత నా వ దో యగాం వదిలేసుకొనాాక సీరాజయాం వచిి 

మాతిాం కూడ్ూ, గుడ్ాు ప్డె్డతుాందా అని వాళ్ో వాదన. 

కాని చాందిశేఖ్రాం వాదనలు ఆ పాంథాలో లేవ . తన స్లెవ  పని పూరచతచేసుకువచిి 

చాందిశేఖ్రాం సావకాశాంగ్ా ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"మన దేశాం చాలా చితిమ ైన పరచస్రథతులోి  నడ్డసూత ాంది. మీరాంతా దేశానిా ఏదో 

వ దధరచసాత మాంట నాారు. ఆ పనికోసాం గ్ాాంధీ అాంటస ఓనాయకుడ్డ కూడ్ా ఏరేడ్ాు డ్డ. 

ఆయన మీద మీ అాందరచకీ వ ాండ్డకునా విశాీసాం నాకు లేదు." 

బావగ్ారచ అవిశాీసానిా ప్ో గ్ొటాడ్ానికి రామనాధాం మాటమధయలోన ే

అాందుకునాాడ్డ. 

"మనదేశాంలో విదేశీయుల పరచప్ాలన వ నాదనీ, దానిని త లగ్చాంచి మన 

పరచప్ాలనను మనాం సాగ్చాంచుకోవడ్ాం అవసరమనీ వొప ేకుాంటారా?" 

చాందిశేఖ్రాం చరచతాిధాయపకుడ్డ. ఆయన అభిప్ాియాం పికారాం ఇప ేడ్ీ దేశాంలో 

వ ాంట నా పజిల పూరీీకులాంతా బయటినుాంచి వచిినవాళ్ళో. ఇచిటి ఆదవిాసులీనాటిక ీ

ఆదివాసులుగ్ానే వ ాండ్ ప్ో యారు. ఈ గడ్ు  దురదృషాాం ఏమిటోగ్ాని విజేతలుగ్ా 

వచిినవాళ్ళో తమతరువాత వచిిన వాళ్ో చేతులోి  ఓడ్ ప్ో తూాండ్డ్మ ే చరచతలిో 

ప్ డ్డగునా కనిప్రసుత ాంద.ి ఈ గడ్ుమీద సీతాంతిాం అనుభవిాంచడ్ాంఎనాడ్ూ జరగనేలేదని 

అతని అభిప్ాియాం. 
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ఆ వాదనలను ఖ్ాండ్ సుత నా అనేకమాంది వ పనాయసాలను రామనాధాం వినాాడ్డ. 

దేశాంమీద దాండ్తెితన వాళ్ోని పతిిఘటిాంచిన వారచచరచతిలూ, సాీతాంత్రాం కోసాం సరీసీాం 

తాయగాం చేస్రన మహావయకుత ల కధలూ వినాాడ్డ. కాని, ఆ వీరచరచతిలు ఆచరచతాి ధాయపకుడ్ కి 

సాంతృప్రత  కలగ్చాంచలేదు. 

రామనాధాం ఈమారు చరచతికి అరథశాసత రాం కూడ్ా జతపరచచేడ్డ. 

వెనుకట ిరోజులోి  దేశానిా ఎాంతమాంద ిఆకెమిాంచినా వాళ్ళో తమ తరాంలోన ేదేశాంలో 

స్రథరపడ్ ప్ో తూ వచేిరు. వాళ్ళో దేశీయులేఅయప్ోయారు. ఆఖ్రున వచిిన 

ముసలాునులు కూడ్ా ఇకసడ్ వాళ్ోలోన ేకలస్రప్ో యారు. ఇదే తమదేశాం అనుకునాారు. 

ఇకసడ్ వాళ్ోతోప్ాట ేకషాసుఖ్ాలు పాంచుకొాంట నాారు. 

"కానీ ఇాంగిీ్షువాళ్ళో అలాి  కాదు. వాళ్ోకీ దేశాం రావడ్ాం డ్బుా సాంప్ాదనకో 

మారగాం. ఆ లాభాం దేశాం నుాంచి దాండ్డకుపో్ తునాారు. మనదేశాం అాంతకాంతకు దరచదిాంలో 

కూరుకుప్ో తూాంది...." 

రామనాధాం గ్ోలు   ఎకే్ాంజి సాా ాండ్రుు  గురచాంచీ, క్ని్లు బ్లలుి లూ, రచవర్స్  క్ని్ల  

బ్లలుి లమోసాం గురచాంచీ చెప ేకుపో్యేడ్డ. 

"సీరాజయ సాంప్ాదనమ ేదీనికి మాంచి మాందు".... అని తలేేిడ్డ. 

గ్ోలుు  సాా ాండ్రుు  వగ్రైరా ప్రతలాటకానిా చినా చినా వ దాహరణలతో చకసగ్ా 

చెపూత ాంట ేఇాంతస్ేపటినుాంచీ కట ా గుడ్ులు చూస్రతేలకగ్ా భావిాంచిన లెకిరరిాందరూ దగ్చగరచకి 

చేరేరు ఒకొసకసరు. ఒకొసకస పిశా వేసుత నాారు. పాంజాబు దురాంతాలూ,జలయనాీలాబాగ్  

హతయలూ కథోపకథనాంతో వసుత నాాయ. చాందిశేఖ్రాం సాంకోచాంలో పడ్ాు డ్డ. 

"లేవాండ్  వెడ్దాాం." 

ఇదదరూ రోడ్డు మీదికి వచేి రు. 

"మన ఇాంటికి వెడ్దాాం." 

www.kinige.com



152 

 

రామనాధాం అలవాట లేమిని ఒకస క్ష్ణాం తటపటాయాంచడే్డ. 

చాందిశేఖ్రాం అతని ముఖ్ాం వాంక చూస్డే్డ.... 

"అనుమానమేమనాా వ ాందేమిట?ి" 

రామనాధాం సరుద కొని "అట వాంటిదమేీ లేదు" అనాాడ్డ. 

"అాంత అభయాంతరాం వ ాంటే భోజనానికి మళ్ళో వచేిదుద వ గ్ాని ఇకసడ్ కే. ఇాంటిక ి

రావడ్ానికేాం ప్ో తుాంది?" 

మనసు్లో బెగట , హేళ్న వగ్రైరాలు లేకుాండ్ా అాంత సరళ్ాంగ్ా సాంఘాంలోని తన 

స్రథతిని అాంత నిరచీకారాంగ్ా తీసుకోగలగ్చనచాందిశేఖ్రానిా చూసూత ాంటే రామనాధానికి స్రగుగ  

కలగ్చాంది. 

చాందిశేఖ్రాం ఏ కులానిదో తెలయని అనాథశరణాలయప  అమాుయని ప్ెళ్ళో 

చేసుకొనాాడ్డ. వారచదదరూ కలస్ర చదువ కునాారు. ఇదదరూచెరో ఉదో యగమూ చేసుకుాంటస 

జీవిసుత నాారు. అతడ్ా ప్ెళ్ళో చేసుకొనాాక బాంధువ లు యావనుాందీ తలిీ తాండ్ ితో సహా 

అతనినివెలప్ెటేారు. ఇాంటికి రానివీకూడ్దనుకొనాారు. అతడ్ూ వారచకా అవకాశాం 

కలగ్చాంచతలచుకోలేదు. అట  తరాీత తలిని చూడ్ాు నికికూడ్ా ఇాంటికి వళె్ోలేదు. 

అగెహారాంలో ప టిాప్ెరచగ్చన రామనాధానికి కులాాంతరాంలో వివాహాలు అనూహయాం. 

కులాాంతరులతో సాంబాంధాలు కలవాళ్ోని చాలామాందిని చూస్ేడ్డ.తన ప్ెదతాండ్ే ి

వ నాాడ్డ. 

అయతే ఆ స్వత రలతో వారచ సాంబాంధాం పడ్కగదికి మాతిమే పరచమితాం. వాళ్ో 

చేతినుాంచి మాంచినీళ్ళో కూడ్ా తీసుకోరనేద ి ఓ సాంతృప్రత .కాని ఇకసడ్  స్రథతి వేరు. 

చాందిశేఖ్రాం ఆమ ను ప్ెళ్ళో చేసుకొనాాడ్డ. ఆమ  వాంట తిాంట నాాడ్డ. అది గ్ొపే 

అపరాధాం, అనాచారాంఅని శాంకరశాస్రత ర కొతత  రోజులోి  పరవళ్ళో త కేసడ్డ. 
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అనాగ్ారు మరో కులాం ప్రలిను ప్ెళ్ళో చేసుకొనాాక ఆ చలెెి లా ఇాంకా కోడ్లుగ్ా 

స్వీకరచాంచవచుినా అనే విషయాం మీద తమ ఇాంటోి కొనాాళ్ళో చరిలు జరగడ్ాం 

రామనాధాం ఎరుగును. ఆ ఆలోచనలను రామనాధాం ఆనాడ్ ేహరచషాంచలేదు. 

ప్ెళ్ళో అయనాక ఏవో పనులమీద చాందిశేఖ్రాం రాజమాండ్ ి వచేివాడ్డ. చలెెి ల భరత 

మీద అతనికరాంతో అభిమానాం. వచిినప ేడ్డతపేకుాండ్ా అతనిని కలుసుకొనేవాడ్డ. 

హో టలులో ప్ తితపాంచ ె కట ా కొనే రామనాధాం భోజనానికి కూరుినాా, బావతో 

సహపాంకితనికూరోిడ్ానికరనాడ్ూ ఆలోచిాంచలేదు. 

--అయతే అతని తలిదాండ్డిల ఆచారప  ఆలోచనలు వీధదిాకా రాకుాండ్ాన ే

ఆగ్చప్ో యాయ. దానికి కారణాం నారాయణమూరచత బహుశదెధగ్ాసాగ్చాంచ ే లలతా ఉప్ాసనా 

కాదు, రామనాధానిా ఇాంగిాండ్డ పాంప తాడ్నా ఆశా కాదు. పో్ లీసు ఉదో యగ్చ దురాద ాంత 

కోపభయాం ఆ పిమాదానిాతప్రేాంచిాంది. 

ముాంగాండ్లో ఒకరచదదరు ఆ సమసయను తీసుకురా పియతిాాంచినా శాంకరశాస్రత ర 

ఉపదషాి జగనాాధ పాండ్ తరాయలు మొగలుదరాారులోనిరాజనరతకిని దరాజ గ్ా 

ప్ెళ్ళోచేసుకొని చపె్రేన శలి కాలని రాగవరసలో చదవిి వినిప్రాంచి నోరు మూయసూత  వచేిడ్డ. 

ఈ వాదోపవాదాలనూ, చరిలనూ చాందిశేఖ్రాం వినలేదనుకోలేము కాని, అవవేీ 

అతని మనాఃస్ెథథ రాయనిా కదిలాంచలేదు. తన రాకకుఇబాాంది పడ్నివారచ ఇాంటిక ే అతడ్డ 

వెడ్తాడ్డ. తన ఇాంటికి రావడ్ానికి అభయాంతరాం లేకుాంటేన ే ప్రలుసాత డ్డ. ఇాంటిక ి

వచేికకూడ్ాఅడ్ గ్చతనేేగ్ాని మాంచినీళ్ళో కూడ్ా ఇవీడ్డ. మాంచినీళ్ళో తాిగే్టాందుకు 

సాందేహాం కనబరచినా అతడ్డ నొచుికోడ్డ. 

ఆ నిరచీకార స్రథతి చూస్ర రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. అలవాట  లేకప్ో వడ్ాం తపే 

అభయాంతరాం ఏమిటో అతనికి తెలయదు. 
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"అబెా బబా! అదేమిటలాి  అాంటారు? నా వరకు అట వాంటి పటిాాంప లేమీ లేవ " 

అనాాడ్డ. 

"మరచ......?" 

"ఏమీలేదు. రావడ్మే....." 

"నీ సామాను ఎకసడ్డాంది?....." 

"రుకసము హో టలులో పడ్ేశాను." 

"నేనికసడ్ే వ ాంటాను. వళె్ళో తీసుకొచెియయ. నీతో ననుా కూడ్ా చూస్రాందమేో, మరచ 

నీకరప ేడ్ూ మాంచినీళ్ళో కూడ్ా ఇవీదు." 

ఇరవయ్ొయిదు 

లెవల  కాె స్రాంగ్  అవతల కొదిద  దూరాంలో సరేవరాం రోడ్డు మీద, విశాలమ ైన ఆవరణలో 

లోపలగ్ాకనిప్రసుత నా చినా బాంగ్ాళ్ా ప్ెాంకుటిాంట ిముాందు ఆగ్చాంద ిబాండ్ . 

"బావగ్ారూ, దిగాండ్ " అాంటస చాందిశేఖ్రాం ముాందు దిగ్ేడ్డ. "బెడ్ ు ాంగు లోపలక ి

తీసుకురావయాయ" అని బాండ్  అతనికి ప రమాయసూత "అదే మా దవియభవనాం" అనాాడ్డ. 

కోరడ్  గుమాునికి ఓ ప్ాతికగజాల దూరాంలో వ ాంది యలుి . అకసడ్  వరకూ దారచకి 

అటస ఇటస పలు ఛాయలలో ముదదబాంతిపూలూ,చాందికాాంతలూ, బాంగ్ాళ్ాబాంతిపూలూ 

బరాబరులు చేసుత నాాయ. 

కనుాల పాండ్డవ గ్ా వ నా ఆ దృశాయనిా చూస్ర రామనాధాం సాంతృప్రత  

వెలబుచేిడ్డ. 

"చకసగ్ా, పిశాాంతాంగ్ా వ ాంది." 

"కదూ" అని చాందిశేఖ్రాం ఎాంతో సాంతృప్రత  పికటిాంచేడ్డ. 

"సునాందక ిప వ ీలాంట ేమహా ప్ాిణాం." 
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"ఆమ  ఇాంటోి  లేరు లాగుాంది" దాీరానికి తగ్చలాంచి వ నా తాళ్ాం చూసూత  

రామనాధాం అనాాడ్డ. 

"వ దో యగాం చసేోత ాంది కదా. ఈవేళ్ ననేు ప్ెాందరాళ్ళ వచేిను. గ్ాని సాధారణాంగ్ా 

ఇదదరాం కలస్ ేవసుత ాంటాాం." 

"మరచ ప్రలివాడ్డ?" 

భారాయభరతలదదరూ వ దో యగ్ాలు చేస్ేత  ప్రలిలూ, ఇలూి  ఏమిటవ తాయనే పశిాను ఎలా 

పరచషసరచసుత నాారో రామనాధాం తలెుసుకోగ్ోరేడ్డ. ఆడ్వాళ్ళో చదువ కోవాలనీ, వ దో యగ్ాలు 

చెయాయలనీ తానపె ేడ్నాా అాంటే తన మితుి లు ఈ బిహాుాండ్మ ైన సమసయతెచిి నోరు 

నొకేససుత నాారు. 

దగగరలోన ే ఓ ముసలము వ ాంద.ి ఆమ కు నలెకు ఏదో  ఇసూత ాంటారు. ఆమ  

చూసూత ాంట ాంది. కానీ... 

చుట ా పికసల యళ్ళోాం లేవ . ఒాంటరచతనాం అనిప్రాంచదూ? ఆడ్ా, మగ్ా కూడ్ా ఇలుి  

వదిలప్ో త ే ఎలాి గ? దొాంగల బెడ్ద వ ాండ్దా?కాలేజీకి దూరాం అయాంది. రోజూ బళ్ోకి 

బో లెడ్డ అయప్ో తుాందే? అనాంత సాందేహాలు. 

బాగుాందనే యాంటికూసడ్ా అనేక ఈతిబాధలు. 

చాందిశేఖ్రాం నవేీశాడ్డ. అతడ్డ దూరాంగ్ా, ఈ ఒాంటరచ కాప రమ ే

బాగుాందనుకునాాడ్డ. 

"ఏదో పో్ దూ, వాళ్ోనడ్డమ అనుకోవడ్మేగ్ాని అకసడ్డాండ్ేదాంతా కశులాం." 

అాందని దాిక్ష్పళ్ో రుచిలాాంటి మాటకాదని ఆ యలుి  చూసూత నే రామనాధాం 

గెహిాంచేడ్డ. మురుగుకాలవలూ, దురాీసనా లేదు. శుభిమ ైనగ్ాల. 

చాందిశేఖ్రాం చెప్రేన కశులాం ప్ాిదేశికమ ేకాదు, పిజల మనసు్లోి  వ నాద ికూడ్ా 

అతడ్  వ దేదశాంలో వ ాంద.ి 
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నిజమే. అతడ్డ కులాం తెలయని ప్రలిను కట ా కునాాడ్డ. కులాం బలాం మీద 

ఏరేడ్ న సాంఘాం మధయ వారచకి నిలవ నీడ్ దొరకడ్ాంకషాాం. 

"అద ీ నిజమేలెాండ్ " అనాాడ్డ. "ఇాంత అాందమ ైన చోట వ ాంటే అనాాం, నీళ్ళో 

కావాలనిప్రసుత ాందా?" అాంటస అతడ్డ ప వ ీల మొకసలుచూసూత  మురచస్రప్ో యడే్డ. 

అగెహారాం ఇళ్ోలోి  కూడ్ా ఏవో ప వ ీల మొకసలుాంటాయ. ములుగ్ోరచాంట అకసడ్ 

మహాప షేాం. దేవపూజకి పద ి పవ ీలుాంటాయ.అాంతకనాా కాసత  శదెధగల వాళ్ళో ఓ 

నాందివరధనమో, కరవీరమో, ప్ారచజాతమో వసేాత రు. దేనికరైనా పియోజనాం ఒకసటే.ప వ ీలు 

పూజ కోసాం. కనక తెలివారే సరచకి మొకసలనీా బో డ్ గ్ా కనిప్రసాత య. 

ఇకసడ్ పితి మొకసకీ ఒకటో రరాండ్ో  ప వ ీలునాాయ. రాంగు రాంగుల ప వ ీలు. 

మొకసలకు సమీపాంగ్ా వరల నుయయ. బారరడ్డలో నీరు. రామనాధాం చేద వేస్డే్డ. 

"నీరు బాగ్ాన ేవ ాంది." 

"ఈ నీరే మేము తాిగే్ది" 

ఇదదరూ కొదిదస్పే  అటస ఇటస తిరచగ్చ ఇాంటోి కి వచేిరు. 

ఇదదరూ హాలులో వ నా కురీిలలో కూరుినాారు. చాందిశఖే్రాం ఇాంక మళ్ళో 

మొదటికి వచేిడ్డ. 

"ఏమిటో ఇప ేడ్డ చెప ే, కాలేజీ ఎాందుకు మానినట ి ?" 

రామనాధాం చపె్రేనాంతస్పేూ అతి జాగెతతగ్ా వినాాడ్డ. చివరకు ఒకస పిశా వసే్ేడ్డ. 

"గురజాడ్ అప్ాేరావ గ్ారనే ఆయన ఒక దేశభకిత గీ్తాం వాిశారు వినాావా?" 

రామనాధాం వినలేదు. తలతిప్ేేడ్డ. 

"అాందులో ఆయన మీరాంతా చపె్ేే దేశాం అాంటే ఏమిటో చెప్ేేరు." 

"ఏమనాారు?" 

చాందిశేఖ్రాం గురజాడ్ కవి గీ్తాం వినిప్రాంచేడ్డ. 
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"దేశమాంటే మటిా  కాదోయ్  

దేశమాంటే మనుజులోయ్ " 

రామనాధాం కళ్ళో విప్ాేరచతాలయాయయ. ఎాంత గ్ొపే భావాం. 

బాంకిాంచాందుి డ్డ ఆనాందమఠాంలో దేశానికి జోహారులరచేాంచిన గీ్తాం నేడ్డ ఒక 

మహోదయమానికే తలకటాయాంది. 

గురజాడ్కవి దృషరాలో దశేాంలోని జనత ేదేశాం. ఎాంత ఆతీుయత....... 

"పదయాం అాంతా చదవాండ్ ." 

చాందిశేఖ్రాం జాా పకాం వ నాాంత వరకు చదివడే్డ. రామనాధాం ఆలోచనలో పడ్ాు డ్డ. 

"చాలా వ దాతత ాంగ్ా వ ాంది." 

చాందిశేఖ్రాం ఒకసక్ష్ణాం వూరుకొని, అతడ్డ ఆలోచిాంచుకొనటేాందుకు అవకాశాం 

ఇచేిడ్డ. 

రామనాధాం గ్ీతాం చరణాలు గురుత చసేుకుాంటస ప్ాడ్డతునాాడ్డ. 

"సీాంతలాభాం కొాంతమానుకు 

ప్ రుగువాడ్ కి తోడ్డపడ్వోయ్ . 

--బిహాుాండ్మ ైన వూహ." 

ఆ పదయాంలో రామనాధానిా ఆకరచషాంచిన చరణాం విాంటసన ే చాందిశేఖ్రాం 

విసుత ప్ో యేడ్డ. 

"మీరు నా చెలెి ల భరత కనక చపెేవలస్రన బాధయత కొాంత నాకూ 

వ ాందనుకుాంట నాాను." 

"తప్ేేాం వ ాంద?ి" 

"మన దేశానిా వ దధరచాంచడ్ానికి చదువ లెాందుకు మానుకోవాల? నాకరథాం 

కావడ్ాంలేదు. చదువ  విజాా నాం కలగ్చసుత ాంది. అజాా నాంఅభివృదిధని ఎలా సాధిసుత ాంది? 
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పిజలలో విపరీతమ ైన మూఢాచారాలు, అజాా నప టలవాటసి  ప్ాతుకు పో్య 

వ నాాయ. అాంట రోగ్ాలూ, కులమత కలహాలతో జాతి అాంతాచివికి, శిథిలాం 

అయపో్ తూాంది. వాళ్ో అజాా నాం ప్ో వాల. కులాచారాల మూరఖప  కట ా బాట ి  ప్ో వాల. దానికి 

విదయ, ఆధునిక విదయఒకసటేదారచ..... అదీ ఆయన అభిప్ాియాం. 

ఈ వారాం పదిరోజులలోనూ ఈ పిశా అనేక రూప్ాలలో చరికు వచిిాంద.ి 

ప్ాఠాాంతరాలతో పతియక్ష్మయాంది. అనేక కోణాలనుాంచిరామనాధాం దానికి 

సమాధానాలనిచేిడ్డ. 

ఇాంగిీ్షు చదువ కోని మన పూరుీలు అజాా నులా?......కాదు. 

వేల సాంవత్రాలుగ్ా భారతదేశాం అనేక నాగరచకతలను కళ్ో చూచిాంది. ఔను..... 

ఆ మాటలనవెీరూ కాదనలేదు. చాందిశేఖ్రమూ అనడ్ాం లేదు. 

"కాలేజీ చదువూ, ఇాంగిీ్షు చదువూ మాతమిేనా విజాా నాం కలగ్చాంచేది?" అన ే

పిశాకు మాతిాం "తపేకుాండ్ా"-- "సాందేహాంఏముాందీ?"-- "ఇాంకా అనుమానమా?" వాంట ి

సమాధానాలన ేఇచేిడ్డ. 

"ఆధునిక విజాా న శాసాత ా లలో వాళ్ళో నిధులు"--అనాాడ్డ. 

రామనాధాం దానిని అాంగీ్కరచాంచలేదు. వాళ్ోక ి విజాా న శాసాత ా ల పరచజాా నాం వ ాంట ే

మాతిాం మనకేాం వొరుగుతుాందనాాడ్డ. 

"తమకు కావలస్రన గుమసాత లను తయారు చసేుకొనేటాందుకు విదేశ ప్ాలకులు 

తయారుచసే్రన పథకాం కాదా యద,ి మ కాలే...." 

"మ కాలే ఏమనాా అననీ, అనుకోనీ. వాళ్ళో ఏ వ దేదశాంతో ఈ చదువ లు 

పివేశప్టెిానా, ఆ చదువ లే మన కళ్ళో తెరచచాయ." 
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అది చాందిశేఖ్రాం అచాంచల విశాీసాం-- "గురజాడ్ కవి చెప్రే నట ి  దేశాం అాంటే పిజ. 

దేశాం బాగుపడ్డ్ాం అాంటే పిజలుబాగుపడ్టాం. వాళ్ోలో విజాా నాం కలగ్ాల. మూఢాచారాలు 

ప్ో వాల. అప ేడ్ే పిజలు, దేశాం బాగుపడ్డతుాంది." 

అాంతవరకే అయత ే రామనాధానికీ అభయాంతరాం లేదు. "కాని, అదొకసటే కరతవయాం 

అాంటే ఎలాి గ?" 

రామనాధాం అతని మాటలనే మరొక దృకోసణాంలోాంచి వివరచాంచి చాందిశేఖ్రాం 

వాదానిా అతనికే ఎదురుతిప్ేే డ్డ. 

దేశాం అాంటే పిజ. పిజలు బాగుపడ్డ్మ ే దేశాం బాగుపడ్డ్ాం. ఈవేళ్ దేశాం మహా 

దారచద్రాంలో వ ాంది. తిాండ్ లేనివాడ్డ చదువ  ఏాంచదువ తాడ్డ? వానికి తిాండ్  కలగ్చాంచాల. 

తిాండ్ లేకుాండ్ా చేసుత నా పభిుతాీనిా త లగ్చాంచాల. అాందుకే గ్ాాంధీజీ ఖ్దధరు 

ఉదయమమూ,సహాయనిరాకరణమూ అనాారు--అని అతని వాదాం. 

సమసయ మ లతిరచగ్చాంది. ఏద ిముఖ్యాం? కడ్డప నకు తిాండ్ా? మ దడ్డకు ప షరాయా? 

ఏద ిముాందు? ఏద ివెనుక? 

ఆాంగిే్యుల వెజైాా నిక సాంపదమీద బావగ్ారచకిగల అభిమానానిా తగ్చగాంచేటాందుకు 

రామనాధాం ఎతుత కునాాడ్డ. 

"మన పూరుీలు చాలా మేధావాంతులు. ప్ాశాితుయలు నేడ్డ సాధిాంచేమనా 

శాసత రజాా నాం మనవాళ్ోకి ఏనాడ్ో  వ ాంది...." 

చాందిశేఖ్రాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. 

"వారచ శాసత రపరచజాా నము గురచాంచి ఈవేళ్ కొలతలు తియయడ్ాం సాధయాం కాదు. కనక 

వొప్ేేసుకొాందాాం. ప్ేచీలేని పని, కాని బావా!ఈనాడ్డ మన స్రథతి ఏమిటి? మా తాతలు 

నేతులు తాిగే్రు. మా మూతులు వాసన చూడ్మనా?" 

రామనాధాం తన వ తా్హాం నుాంచి ఇాంకా తేరుకోలేదు. 
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"మనాం మహాభారత యుదధ కాలాం నాటికే....." 

"ఇాంగిీ్షువాళ్ోకి గ్ోచీ ప్ెట ా కోవాలన ేజాా నాం కూడ్ా లేదు...." అని చాందిశేఖ్రాం ఆ 

భావానిా పూరచత చేశాడ్డ. 

"కాదాంటారా?" 

"ఎాందుకనాల? ఎాంతో ఆలసయాంగ్ా మలేుకునాా వాళ్ళో మనలా మిాంచిప్ోయేరు." 

రామనాధాం ఆ మాటలా అాంగీ్కరచాంచే ధోరణిలో లేడ్డ. ప్ాిచీన కాలాంలోన ే

భారతీయులు నౌకలప్ె ై దేశవిదేశాలతో వరతక వాణజిాయలు,సాంససృతీ పచిారాం సాగ్చాంచిన 

కథల నాతడ్ెనిాాంటినో చదవిేడ్డ. వేల వ ాంగరాంలోాంచి ఏడ్ెనిమిద ి మూరల కట ా బటా 

దూరేిటాంతట ి సనావసాత ా లు తయారుచసే్రన నిప ణుల కథలూ చదివేడ్డ. వినాాడ్డ. 

తాజ మహల  వాంట ిసుాందర నిరాుణాం అనాగరచకులపనా? 

చాందిశేఖ్రాం నవేీడ్డ. 

"తాజ మహల ను నిరచుాంచిన శిలేని గురచాంచి కాదు, మనాం మాటాి డ్డతునాది. 

ఈనాడ్డ ఈ దేశప్ౌరులమయన మనస్రథతి ఏమిటని పిశా." 

రామనాధాం వనెకడ్డగు వేయనే లేదు. 

"ఆధాయతిుక సాంపదలో మనాం వాళ్ోకనా చాలా ఉనాత దశలో వ నాాాం." 

నిజాంగ్ా నముకాంతోన ే చపె త నాావా ఆ మాట అనాట ి  చాందిశేఖ్రాం నిశితాంగ్ా 

చూస్ేడ్డ. 

"మన ఆధాయతిుక సాంపద ఏ మాతిాం పటషిఠ ాంగ్ా వ ాందో  మీ గ్ాాంధీగ్ారచ అసేృశయతా 

నివారణ పయితాాలకు లభిసుత నా ఆదరణచపెేడ్ాం లేదూ?" 

రామనాధాం ఉడ్ కిలేి డ్డ. 

"తెలివాళ్ళో దక్ష ణాఫరికాలో అలాి ాంటిపనే చయెయడ్ాం లేదూ?" 
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"గ్ాాంధీగ్ారచని దరాాన్ లో అవమానిాంచేరు గనక పితీకారాంగ్ా ముాంగాండ్ చెరువ లో 

పాంచములని మాంచినీళ్ళో ముట ా కోకూడ్దని నిషేధాంప్టెేారా?" 

తన వరకూ, తన గ్ాె మాం వరకూ వచేిసరచకి రామనాధాం చలిబడ్ాు డ్డ. చాందిశేఖ్రాం 

వెాంటన ేసరుద కొనాాడ్డ. 

"మన లోప్ానిా తలెుసుకోవడ్ాం, అరథాం చేసుకోవడ్ాంలో తప ే లేదు. ఆ 

పియతాాంలో మన లోప్ాలా దదిుగ కోగలమనే ధెైరయాం వ ాంట ాంది.వెనుకట ి రోజులు 

తలుచుకొని, మురచస్రప్ో వడ్ాం మన పతనానికి ఒక మ ట ా . మనాం నేరుికునా 

మాంచినికూడ్ా మరచిప్ో డ్ానికి అది ఒకదారచ...." 

అాంటస తన ముఖ్ాంలోకి చూసుత ాంట ే ఆ మాటలలో ఏదో  పితయేకమయన అరథాం 

వ నాటినిప్రాంచిాంది. 

ఉదాహరణకి... అాంటస చాందిశేఖ్రాం తన జేబులోాంచి ఒక శుభలేఖ్ తీస్ర 

చేతికిచాిడ్డ. 

రామనాధాం చదవిి తిరచగ్చ ఇచేిశాడ్డ. తాను మాటాి డ్డ్ానికి వచిిన సమసయను 

ఎలా ప్ాిరాంభిాంచాలో అరథాంగ్ాకకొట ా మిటాా డ్డతునావాడ్ కి దారచ దొరచకినటియాంది. 

"ఔను." 

"చూడ్డ, నీ ప్ెాండ్ ి కి పూరీమూ, తరాీతా కూడ్ా నాతో కొనిా విషయాల మీద చరి 

వేసుకొనాావ . జాా పకాం వ ాందా?" 

త మిుది పదేళ్ో చలెెి లకీ, పదిహేను, పదహారేళ్ో వయసు్నా తనకూ వివాహాం 

కుదిరచిాంది చాందిశేఖ్రమే. అప ేడ్డ తానుఅమలాప రాం హైెసూసలులో చదువ తునాాడ్డ. 

ఓ రోజున ఫ ట బాల  గ్్ె ాండ లో తనుా చూస్ేడ్డ. పరచచయాంఅయాంది. ఆ క్ష్ణాం నుాంచి 

తమకు ప్ెళ్ళో కావడ్ానికి పదిహేనురోజులే వయవధి. ఆ పదిహేనురోజులూ అతడ్డ తనుా 

విడ్డవలేదు.ప్ెళ్ళోళ్ో వయసు్ గురచాంచి తాను చెప్రేనవనీా అతడ్డ ఒప ేకొనాాడ్డ. తాను 
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చినాతనప  ప్ెళ్ళోళ్ోాంటే అయషాాం చూప్రాంచడే్డ. అయనాతాను మ తతబడ్ాు డ్డ. దానికి 

చాందిశేఖ్రమే పిధాన కారణాం. 

తాను ప్ెళ్ళోచసేుకోవాలనే పయితాాంలో ఆయన తనను ప్ెళ్ళోకి వొప్రేాంచేడ్ని 

తరాీత అనుకొనాాడ్డ. లేకప్ో తే సుాందరచకి ప్ెళ్ళో కావడ్ాంసాధయాం కాదు. అనా 

కులాాంతరురాలని ప్ెళ్ళో చసేుకోవడ్ాం ఆమ  ప్ళె్ళోకి ప్ెదద  ఆటాంకాం అయ కూరుిాంట ాంది. 

అాందుకే తనుా వొప్రే ాంచేడ్డ.ఇరవయేయళ్ళో వచేి క మగవాడ్డ ప్ెళ్ళో చసేుకొాంటానాంట ేస్వత రకి 

15-16 ఏళ్ళోాండ్ాలసుాంట ాందని వాదాం తచెాిడ్డ. సాంఘాంలో పదేళ్ోకుమిాంచిఆడ్ప్రలిలా 

వ ాంచడ్ాం లేదు, గనక ఇరవయేయళ్ోవాడ్డ తనకాంటట పద ి పనెాాండ్ేళ్ో చినాప్రలిను 

కట ా కోవలస్ర వ ాంట ాంది. అదిసరచకాదనాాడ్డ. 

పిసుత త స్రథతిలో ప్ెళ్ళోకి పిధానాంకనాా విలువలేదనాాడ్డ. సాంసారాం ప్ాిరాంభిాంచడ్ాం 

ఇరవయయేళ్ళో దాటాకనయత ేతన విశాీసాంనిలబడ్ుటేి నాంటస ఒకస పిశా వేస్డే్డ. 

"నీకు నా చెలెి లు నచిిాందా?" 

నచిడ్ాం ఏమిట,ి చాలా బాగ్ా నచిిాందనుకొనాాడ్డ రామనాధాం. 

"ఊ." 

"అయతే చేసుకో. లేకప్ో తే మా నానా వ ాంచడ్డ. ప్ెళ్ళోకాక పూరీమే రజసీల 

అయపో్ త ేఆయన పూరుీలకు ప టాగతులుాండ్వనిఆయన భయాం." 

సుాందరచ కావాలనుకొాంటే తాను వెాంటన ే ప్ెళ్ళోచేసుకోవలస్రాందేననాాడ్డ. వాయదా 

వేయడ్ాం ఆమ  మీద ఇషాాం లేదనుకోవాలనాాడ్డ. 

పదిహేనేళ్ోవాడ్ కి పదళే్ో ప్రలిమీద ఇషాాం వ ాండ్డ్ాం, లేకప్ో వడ్ాం ఏమిటో ఆతడ్డ 

ఆలోచిాంచగల స్రథతి లేదు. ఊళ్ళి  వ నాఆడ్ప్రలిలకనా సుాందరచలో పితయేకత ఏమిటో తెలస్ ే

వయసూ్, అనుభూతాం అయేయ వయసూ్ కాదు. కాని 

సుాందరచనిచెయయజారచప్ో నీకూడ్దనుకునాాడ్డ. 
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సరేననాాడ్డ. 

ఆనాడ్డ త ాందరప్టెిానవాడ్డ ఈ రోజున "సుాందరచ వయస్ె్ాంత? నీ వయస్ే్మిట?ి" 

అాంట నాాడ్నిప్రాంచిాంద.ి 

"చదువ  పూరచత చేసుకోకుాండ్ా అప ేడ్ ేసాంసారాం ఏమిటి?" అనాాడ్డ చాందిశేఖ్రాం. 

"ఆ విషయాం మీతో మాటాి డ్ాలనే వచేిను. మీ చెలెి లు చినాప్రలి, నేనూ ఆ మాట ే

అనాాను. ఇప ేడ్డ కాదాంటే విపరీతారాధ లుతీసుత నాారు. మగతనాం లేక 

టలాయసుత నాానాంటారాంటారు బాబాయ. ఆ ప్రలి అాంట ేఇషాాంలేక టలాయసుత నాానాంటారు 

ప్ెదదనానా." 

అదాంతా చితిాంగ్ా వినిప్రాంచిాంది చాందిశేఖ్రానికి. 

"నువ ీ మా నానాగ్ారచతో చెపేకప్ో యావా? చెప్రేాంచకపో్యావా?" 

"నా అభయాంతరాం మా బాబాయ తలెుప తారనుకొనాాను. తలెుపమనాాను. కాని 

మీ వ తతరాం చూస్ేత  చెప్రే నట ి  లేదు. లేక చెప్రేనాలెకస చయెయలేదో . పరచస్రథతులు చెప్రే మీ 

నానాగ్ారచకి వాియాంచడ్ానికే వచేిను." 

"ఇషాాం-అయషాాం మాటటాందుకు వచిిాంది?" అని చాందిశేఖ్రాం ముాందుమాట గురుత  

చేసుకొనాాడ్డ. 

"నేను సహాయనిరాకరణాం చేశాను." 

"అయత?ే" 

"మీ నానా ప్ో లీసు ఆఫవసరు. బ్లటిిష వాళ్ో వ దో యగ్చ." 

"ఓహో ." 

సావధానాంగ్ా జరచగ్చాందాంతా వినాాక చాందశేిఖ్రాం అసలు పరచస్రథతి అరధాం 

అవ తూాందనుకొనాాడ్డ. కాలేజీ మానడ్ానికీ, ఈ శుభకారయాంతలప్టాెడ్ానికీ ఎకసడ్ో 

సాంబాంధాం వ ాందనిప్రాంచిాంది. కానీ, అదెట వాంటదిో  అరథాం కాలేదు. 
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అయత ే చాందిశఖే్రానికి తాండ్ ి సీభావాం తెలుసు. అలుి డ్డ సతాయగెహాం చసే్ేత  తన 

వ దో యగ్ానికి ఏాం పిమాదమోనని భయపడ్ేమనిషర. అదొకసట ే అయత ే ఒక విధాం. బ్లిటషి  

పరచప్ాలన ప్ో వాలన ేవాళ్ళో వటిా  సనాయసులని ఆయన ఖ్చిితమ నైఅభిప్ాియాం. 

ఆయన తన కూతురచా సతాయగెహి అలుి డ్  దగగరకు కాప రానికి పాంపననాాడ్ాంట ే

నముగలడ్డ. కాని ఇదేమిట?ి తనఅలవాటికూ, అభిప్ాియాలకూ విరుదధాంగ్ా ఈ కారయాం 

తలప్టాెడ్ాం ఏమిట?ి ఈ త ాందర ఎాందుకు? అలుి డ్డ కాలేజీ మానినటటి రగడ్ా? 

చెపేలేదనాాడ్డ రామనాధాం. అతడ్ ాంతవరకు అమలాప రాం వెళ్ోన ేలేదు. 

"కాని తెలయకుాండ్ా వ ాండ్డ్ాం సాధయాం కాదు. ఆ అవసరాం మాతిాం ఏముాంది?" 

అనాాడ్డ. 

చాందిశేఖ్రాం ఆలోచిాంచడే్డ. ఆయనకు తెలయకుాండ్ా వ ాండ్డ్ాం సాధయాం కాదు. 

ఇాంకా గ్ొడ్వయాయకనయతే కూతురు కాప రాం చెడ్డతుాందని తలిచేస్రన 

ఏరాేటేమోననిప్రాంచిాంది. ఆలోచిాంచిన కొదీద  అదే స్రథ రపడ్ ాంది. 'అాంత'ే అనుకొనాాడ్డ. 

ఇరవయ్యొరు 

వాంట మధయలోనే సునాంద వచేిస్రాంది. గుముాంలోాంచ ేపలకరచాంచిాంది. 

"ఈ వేళ్ బాగ్ా ప్ దుద గలినే వచేిశారనాారు. ఎకసడ్ కరళ్ళోరో అనుకునాా" నాంటస 

ఆమ  సావటోి  అడ్డగుప్టెిా ాంది. 

అకసడ్ భరతతో మరొకరు కూడ్ా వ ాండ్డ్ాం గమనిాంచి ఒకసక్ష్ణాం ఆగ్చాంది. 

ఆమ  మాట వినబడ్గ్ాన ేచాందిశేఖ్రాం సాంతోషాంతో లేచేడ్డ. 

"అదిగ్ో ఆమ  కూడ్ా వచేిస్రాంది" అాంతలో గుముాంలోపల అడ్డగుప్ెటిా  ఆమ  

నిలబడ్ ప్ో వడ్ాం చూస్ర నవేీడ్డ. 

"నాందా! ఈతడ్వెరో ఎరుగుదువా?" అనాాడ్డ. 
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సునాంద లోనికి వచిి చేతులు జోడ్ ాంచి, నమసాసరాం చేస్ర తనకు తెలయదనాట ి  

తల తిప్రేాంది. 

చాందిశేఖ్రాం నవేీడ్డ. రామనాధాం లేచి తానే పరచచయాం చేసుకొనాాడ్డ. 

"మీరు ననెా రగరు. రామనాధాం నా ప్ేరు. వీరచ చెలెి లా....." 

చాందిశేఖ్రాం మాట మధయలోనే అాందుకొని "మా చెలెి ల మగడ్డ." అనాాడ్డ. 

"శేఖ్రాం గ్ారు చపెూత ాంటారు. వినడ్మేగ్ాని చూడ్లేదు" అాంది పరచచయాం లేమికి 

క్ష్మాపణ చపె ేకొాంట నాట ి . 

శేఖ్రాం అాంట ేఎవరో అతనికి అరథాం కాలేదు. అలవాట లేమిని భరతన ేఆమ  ప్ేరున 

ప్రలుసూత ాందని తోచలేదు. "శేఖ్రాంగ్ారు ఎవరు?"అనాాడ్డ. 

"మీ బావగ్ారే. రోజూ ఓమారేనా మీ పిసకిత తెసూత ాంటారు. ఫ ట బాల  గ్్ెాండ లో 

మొటామొదటి మారుబాంతి అాందవిీడ్ాం అాందుకోవడ్ాంతో మీకు పరచచయాం అయాందిట 

కదూ." 

రామనాధాం నవేీడ్డ. 

"మరచచిప్ో లేదనామాట" అనాాడ్డ చాందిశేఖ్రాం వేప  చూసూత . 

"ఎలాి  మరచచిప్ో తాను. ఆ చినా వూళ్ళో అాంత ఆటగ్ాడ్డ కనబడ్తాడ్నుకోలేదు" 

"అదేమిటాండ్,ీ అమలాప రాం హైెసూసలు జట ా కు ఫ ట బాల లో జిలాి లు దాట ి

ప్ేరుాంటేను." 

"ఇప ేడ్ ేవసుత నాా, కూరోిాండ్ " అాంటస వారచని కబురికి వదలిేస్ర సునాంద లోనికి 

వెళ్ళోాంది. 

ఆమ  పదినిముషాలలో వచిినప ేడ్డ కొతత  మనిషరలా కనబడ్  రామనాధాం 

ఆశిరయాంగ్ా చూస్డే్డ. అాంతకు పూరీాం ముఖ్ాంలో కనిప్రాంచిననలుగుడ్డ, అలసట 
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అాంతరాధ నమయేయయ. ముఖ్ాంలో దీప్రత , హుషారు కనిప్రాంచాయ. బటాలు మారచపో్ యాయ. 

మనిషే కొతతగ్ా వ ాంది. ఆమ గదిలోకి వసూత న ేఅడ్ గ్చాంది. 

"మీరు ఏమనాా తీసుకొనాారా? వటిానే కబురుి  చెపూత  కూరోిబటెేారా?" 

వారు ఏమీ తినలేదని విని చాలా నొచుికొాంది. గబగబా లోనికి వెళ్ళో రరాండ్డ ప్ేి టిలో 

బ్లససట ి  ప్టెిా  వారచ ఎదుట ప్టెిా ాంది. 

"తీసుకోాండ్ , చా చేస్ర తీసుకొసాత ." 

"తీసుకురా, ముగుగ రాం కలస్ే తాిగుదాాం." అనాాడ్డ చాందిశేఖ్రాం. 

ఆ యువదాంపతుల జీవిత పదధతి చూసూత ాంట ే రామనాధానికి అాంతా కొతత గ్ాన ే

వ ాంది. స్రగుగ పడ్డతూ, ఏదో మూల ఒదిగ్చ కూరోికుాండ్ా ఆమ ట ీకప ేతో వచిి భరత పకసన ే

సో ఫాలో కూరుిాంద.ి పరాయవాళ్ోముాందు అాంతగ్ా మగణిా  ఆనుకునాాంత దగగరగ్ా 

కూరుిని కబురుి చపెేడ్ాం స్రగుగ మాలనతనాంగ్ా భావిాంచాలో, జీవితానాందానిా 

అనుభవిాంచడ్ాంగ్ా అరథాం చేసుకోవాలో అతనికి అరథాం కాలేదు. వాళ్ోముాందర 

తానుసహజాంగ్ా పవిరచతాంచలేకునాాడ్డ. తాను వారచ మధయ సతికాయలా 

వ నాాననిప్రసోత ాంది. 

అతని పరాకు ఏమిటో సునాంద సులభాంగ్ానే కనిప్టెేాస్రాంది. తమ అలవాట ి  

అతనికి కొతతగ్ా వ నాాయనీ, ఉకిసరచబ్లకిసరచచేసుత నాాయనీ గెహిాంచిాంది. 

ఏదో పనిమీద లేచినట ి  లేచి ఈ మారు వేరే కురీి లాకుసని కూరుిాంద.ి 

రామనాధానికి కషాాం తోచిాంది. తన రాక వారచకి ఇబాాందికలగ్చసోత ాందనుకొనాాడ్డ. 

మామగ్ారు వాిస్రన జాబు చూస్ేక సునాంద అభినాందనలు తెలప్రాంది. చాందిశేఖ్రాం 

నవేీడ్డ. 

"వారు తమ చెలెి లా ఇాంతవరకూ చూప్రాంచలేకపో్యేరు. మీరేనా మీ భారయను 

తీసుకువసాత రా?" అాంటస రామనాధానిా సూటగి్ా అడ్ గ్చాంది. 
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చాందిశేఖ్రాం తమ సాంభాషణ సారాాంశాం అాంతా చపె్ేేక ఈమారు నవీడ్ాం వాంతు 

ఆమ దయాంది. 

"మామగ్ారచ ఎతుత  చాలా ప్ెదదదే. చూడ్లేదుగ్ాని, మా ఆడ్పడ్డచు ఎలా వ ాంటారు? 

తనకు నచిిాందా, రూప రేఖ్లు ఎలా వ ాంటాయని పిశిాాంచినటినిప్రాంచి రామనాధాం 

స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. ఆ స్రగుగ లో ఆమ  మొదట ివాకయాంఅరథాం గురచాంచి ఆలోచన తటాలేదు. 

"ఆ వయసు్లో సరచగ్ా అలాగ్ ేవ ాండ్ేవాడ్ ననేద ిమా అము." 

చాందిశేఖ్రానిది చూడ్ముచిటయన ఆకారాం. సునాంద కళ్ోతోనే నవిీాంది. 

"మరచాంకేాం. నేనూ అదే అనుకునాా." 

ఆ సాంభాషణ వనెకనునా కొాంటటతనమూ, అప్ాయయమూ ఛాయగ్ా చవె లక ితగ్చల 

రామనాధాం మనసు్లోనే ఆనాందిాంచేడ్డ. తన సమాధానాంలోనికొాంటటతనాం కనబడ్కుాండ్ా 

సరదడ్ానికి చాందిశఖే్రాం చెలెి ల గుణవరణన ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"ఆ చాదసతప  ఇాంటోి  వ ాండ్డ్ాం చేత రాణిాంప కు రావడ్ాంలేదుగ్ాని చాలా 

చురుకరైనది. ఈడ్డకు మిాంచిన తెలవి వ ాంది. చదవిిాంచి వ ాంటే చాలప్ెైకి రాగల వూహ 

వ ాంది." 

"తముుడ్డగ్ారే చదవిిాంచుకోవచుి కదా...." 

ఆ అభిప్ాియాం బాగ్ానే వ ాంద ి అనిప్రాంచిాంది చాందిశఖే్రానికి. ఉదయమాల 

పివాహాంలో కొట ా కుపో్ కుాండ్ా తన తాండ్  ి లాంగరులాగ సుాందరచనివ పయోగ్చాంచతలచినట ి  

సునాంద సూచనను పటిా  అతడ్డ గెహిాంచేడ్డ. అద ీబాగ్ానే వ ాందనిప్రాంచిాంది. 

కారణాం ఏదయనా తాను చెపేదలచిన మారగమూ అదే. 

అయతే రామనాధాం ఆ అభిప్ాియానిా అాంగీ్కరచాంచలేకపో్యాడ్డ. చదువ  

చెప్రేాంచుకోడ్ానికి భారయను తచెుికోమనా సలహా అతడ్ కి ఏమాతిాం నచిలేదు. 

"ఇాందాకా ఏమనాారో జాా పకాం వ ాందా?" 
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చాందిశేఖ్రాం అాంగీ్కరచాంచేడ్డ. 

"కాని స్రథతిగతులు...." 

ఆ స్రథతిగతులా అనేక దృకోసణాలనుాంచి వివరచాంచేడ్డ. 

రామనాధాం రాజకీయాలు తన తాండ్ ిక ి నచివ . ఆయనకు ఈ స్రథతి తలెుసో , 

తెలయదో. ఏ కళ్నునాాడ్ో  కూతురచా పాంప్సేాత నాంట నాాడ్డ. తెచేిసుకోవడ్మే మాంచిది. 

ఆ సలహా తన మగతనానికే ప్ెదద  అవమానాంగ్ా భావిాంచి రామనాధాం సస్ేమిరా 

అనాాడ్డ. 

మగడ్డ తీసుకరళ్ోడ్మేోననా భయాం ఆడ్ప్రలివాళ్ోకుాండ్ాలేగ్ానీ, తనకు 

బెదురేమిటనిప్రాంచిాంది. అట వాంట ిభయాం కలగ్చాంచబో వడ్ాం చూస్ర,చాందశేిఖ్రాం తనను వెరచ ె

పప్ాేయగ్ా భావిాంచడ్ాం లేదుగదా అనిప్రాంచిాంది. 

కాని, ఆ దాంపతులదదరూ ఏకకాంఠాంతో అదేమాట చపెూత ాంట ే ఆ విధాంగ్ా 

అనుమానిాంచలేకపో్యడే్డ.... అయనా.... 

ఆపదధరుాం ప్ేరుతోనెైనా తప ే అనుకొాంట నాద ిచయేవలస్రాందనేా? 

"అకసడ్ ేనీ నిగెహాం...." 

--అాంటస చాందిశేఖ్రాం వ పదేశాం చేసూత ాంటే రామనాధానికి చాల విసువే కలగ్చాంది. 

ఒకే ఇాంట వ ాండ్డ్ాం, ఏకశయయ--కాని దాాంపతయ జీవితాం నుాంచి నిగెహాం 

సులభమనేా? సులభమనేనుకొనాా ఆమ  ఏమనుకొాంట ాంది? ఎాంతగ్ొడ్వ జరచగ్చప్ో తుాంద?ి 

ఆ మాట నిజమనేని చాందిశేఖ్రాం ఒప ేకొనాాడ్డ. కాని-- 

ఈమారు మరో భయాం సూచనగ్ా తెచేిడ్డ. 

ఆ యాంటోి  దేవతాపూజలూ, నోములూ, వితాలూ, చాదసాత లూ మాతిమ ే

పట ా బడ్తాయ. పపిాంచాం ఏమిటో తెలయదు. ఇదే నేరుికొనేవయసు్. ఆమ నిప ేడ్డ 

తెచుికోవడ్ాం మాంచిది. 
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"సాంగతులనీా చపె ే, చదువ  చపె ేకో...." అాంట నాాడ్డ. 

వీధిలోనుాంచి 'అమాు' అని కేకప్డె్డతూ కేశవచాంద ి తుఫానులా పరుగ్రతుత కొని 

వచేిడ్డ. 

సునాంద ఎదురరళ్ళో ఎతుత కొని, అతనిని గుాండ్లెకదుముకుని ముదుద  ప్ెట ా కుాంది. 

"చూడ్డ ఎవరొచేిరో చెప ేకో?" 

ఆమ  దగగరకు తీసుకువచిి నమసాసరాం ప్ెటిా ాంచిాంది. "మామయయ" 

రామనాధాం వానిని దగగరకు తీసుకొని చేతిలో ఓ అయదు రూప్ాయలు ప్ెటేాడ్డ. 

"నీ మాటే గురుత లేకపో్యాందోయ." 

ఇరవయ్యొడు  

తాను వచిిన పని నెరవేరలేదు. అమలాప రాంలో వాళ్ో పయితాాలు వారు 

చేసుకుప్ో తునాారు. ఇపేటికే దానిని నిరోధిాంచగలఅవకాశాం దాటపి్ో యనట ి  

అనిప్రసూత ాంది. ఇాంక తను ఏమనాా ప్ెదద  గ్ొడ్వ అయపో్ తుాంది. కాని ఏమి చయెాయల? 

"ఆపదధరుాం ప్ేరుతోనెనైా తప ే అనుకొనావి చయేవలస్రాందనేా?" 

రాతిి భోజనాం వేళ్ చాందశేిఖ్రాం కొతత  దిశనుాంచి కవిీాంచేడ్డ. 

"నువ ీ బయటపడ్ేాందుకొకసటే మారగాం. సునాంద వడ్ ుసూత ాంట ేనీ మనేలుి డ్  పాంకితని 

కూరుిని భోజనాం చేస్రనట ి  కబురాందసి్ేత బయటపడ్తావ ." 

"శాశీతాంగ్ా దూరాంగ్ా వ ాంచుతారేమో మీ చలెెి లా...." అాంటస సునాంద భయాం 

పికటిాంచిాంది. 

"తాను స్రదధాంగ్ా వ నాప ేడ్డ బావగ్ారు ఓ చినా ప్ాియశిితతకాాండ్కి తయారయత ే

మళ్ళో సరుద కొాంటాయ" అని చాందిశేఖ్రాంపరచషాసరమారగాం సూచిాంచేడ్డ. 

"ఇప ేడ్డ నేను చేసుత నా పని తప ే అని ఒప ేకోవాలా?" 
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"లాండ్న్  వెళ్ళో వస్ేత  ప్ాియశిితతాం చేసుకునాటేి , అదెాంత అపరాధమో ఇదీ అాంతే, 

మూరఖతాీలకి హేతువ లతోనిమితతాం వ ాండ్దు. కొనిాాంటికి చూస్వ చూడ్నట ి  

సరుద కుప్ో తూాంట ేతపే అడ్డగ్రయయలేాం." అనాాడ్డ చాందిశేఖ్రాం. 

కాని సునాంద ఆవిధాంగ్ా సరుద కుపో్ వాలనే భావానిా అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"మీరు అలాగ సరుద కుప్ో లేదేాం?" 

చాందిశేఖ్రాం నవేీడ్డ. 

"సరుద కుపో్యటేటసి హిస్ేత , బాబ్లగ్ాడ్ కి వాళ్ో మామయయ కులాం చడె్గ్ొటేా  ఛాను్ 

వ ాండ్ేద ికాదు." 

కాని, సాంభాషణ సాగ్చనకొదీద  సమసయలాంత సునిాతాంగ్ా పరచషాసరాం గ్ావనిప్రాంచి 

చాందిశేఖ్రాం ఆలోచనలో పడ్ాు డ్డ. 

రామనాధాం త ాందరప్ాట  మనిషరగ్ాకప్ో యనా నిశిితమయన అభిప్ాియాలు 

గలవాడ్డ. తన ఇాంటవిదద  మనుషుయల సీభావాం ఎరచగ్చనచాందిశేఖ్రానికి పిసుత తాం 

నడ్డసుత నా పదధతిలో తన చెలెి లు కుట ాంబ జీవితాం భగామ ైప్ో య ే పిమాదాం 

వ నాదనిప్రాంచిాంది. 

తాను చేసుత నాద ి తప ేకాదనిప్రాంచినాక రామనాధాం వెనకడ్డగు వయేడ్డ. తాను 

వేళ్ాకోళ్ానికనా మాట కూడ్ా నిజమయ ఇదివరకే వ నాచికుసలకు మరొకటి కూడ్ా 

తోడ్వ తునాటినిప్రాంచిాంది. 

మేనలుి నితో కబురుి  చపె తూ చెప తూ చట కుసన సునాందను అడ్ గ్ేడ్డ. 

"మీరేమాంటారు?" 

"ఇలాి ాంటివి ప్ెైవాళ్ళో చెపేదగ్చనవి కాదు. ఎవరచకివారు ఆలోచిాంచుకోవలస్రనవి 

గ్ాని." అాంద ిఆమ . 
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రామనాధాం చట కుసన కుడ్ చేతి చూప డ్డవేలిూ, మధయవేలూ ముాందుకు చాప్ర 

మేనలుి డ్ కి చూప్డే్డ. 

"గముున నీకు తోచిన వేలు పట ా కోవోయ్ ?" 

చాందిశేఖ్రాం, సునాంద ఫకుసన నవేీరు-- "లాటరీ వేసుత నాావా?" 

"ఏాం చెయయను? మీరు చెప్రేాంద ినాకు నచిడ్ాం లేదు. నామాట మీద ేకూరుిాంట ే

చాల మాందితో విరోధాం కొని తచెుికోవలస్ర వ ాండ్ేలా వ ాంది.ఈ దశలో లాటరీ తపే మారగాం 

ఏాం వ ాంద?ి" 

కేశవచాంది మనేమామ ఆదేశానిా ప్ాటిాంచేడ్డ. రామనాధాం నవేీడ్డ. 

"మీవాడ్డ ఆదరశాం వొదులుకోవదదనాాడ్డ." 

చాందిశేఖ్రాం ఆదురాద తో పిశిాాంచడే్డ. 

"కొాంపతీస్ర ఆలోచన, హేతువాదాం కటిాప్ెటేాస్ర ఈ లాటరీ మీద ఆధారపడ్  

పనిచేసాత వేమిట?ి" 

"ఇాంతకనా మాంచి మారగాం తోచకపో్ త ే నామాట మీదన ే వ ాండ్దలచుకొనాాను. 

అాంతే." 

తెలివారగటి రరైలుస్ేాషనుకి దిగబడె్డతూ చాందిశేఖ్రాం మరల ఒకమారు 

హెచిరచాంచేడ్డ. 

"నాకు తోచినాంత వరకు సుాందరచని తచెేిసుకోమనే అాంటాను. మా నానాకి 

వాిసాత ననుకో. కాని, మా మధయనునా సయోధయల దృషాా ాఅద ి జరగదు. ఆలోచిాంచుకో, 

మరరవరచనేనా అడ్డగు." 

"మీకాంటట నాకు ఈ విషయాంలో అడ్గడ్ానికి చనువ నా సనిాహితులెవరునాారు? 

కానీాండ్ ." 

బాండ్  కదలిే వరకూ చాందిశేఖ్రాం అకసడ్ే నిలబడ్  ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెప్ేేడ్డ. 
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ఇాంటికి తిరచగ్చ చేరుకొనసేరచకి సునాంద అతని రాకకోసాం ఎదురుచూసూత  కూరుిని 

వ ాంది. 

"వెళ్ళోడ్ా?" 

పరధాయనాంగ్ానే సమాధానాం ఇచేిడ్డ. "ఆ". ఉభయులూ ఒకనిమిషాం 

వూరుకునాాక మరల చాందిశేఖ్రాం ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"హఠాతుత గ్ా నానాగ్ారచకి ఈ ఆలోచన ఎాందుకసలగ్చాందోగ్ాని, చెలాి య చికుసలోి  

పడ్డతుాంది. ఇాంత చినా విషయాంమీద ఒక సాంసారాంభగామయాందాంటే స్రగుగ చేట ." 

"అాంత మాంచిగ్ా, నెముదిగ్ా కనిప్రాంచినవాడ్డ ఎాంత పట ా దల చూప తునాాడ్డ?" 

అాంది సునాంద ఆశిరయాంతో. 

"అతనికి నచిచెపేగల కీలకాం మనకి దొరకలేదు." అని చిరాకుతో చొకాసవిప్రే 

సో ఫాలో గ్చరాట వసే్ర హాలులో అటస ఇటస పచారుి ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ చాందిశేఖ్రాం. 

ఇరవయ్యొనిమిది 

రాజమాండ్ ి స్ేాషనులో దిగ్ే వరకూ అకసడ్ ఏాం చయెాయలో రామనాధానికి ఓ 

ఆలోచన అాంటస లేదు. తన తముుడ్డ వెాంకటరమణనుచూడ్డ్ాం ఒకట ిముఖ్యాం. 

బెడ్ ు ాంగు కూలవాని నెతితకరతిత  కాలేజీ హాసాలుకు బయలుదేరాడ్డ. గే్ట లోకి వచేిసరచకి 

రాజరతాాం ఎదురయయేడ్డ. అతడ్డ హాసాలులోతన పకస గదిలోన ే వ ాండ్ేవాడ్డ, కూలవాని 

నెతితన బడె్ ు ాంగు పటిాాంచుకొని వసుత నా మితుి ని చూస్ర అతడ్ెాంతో వ తా్హాంపికటిాంచేడ్డ. 

"వచేిశావటాి. చాలా మాంచి పని చేశావ . నా గదిలో ప్టెిా ాంచు." 

తన ప్ాత మితుి ని కలుసుకొనా ఆనాందాంలో అతని మాటలలోని పితేయకతను 

రామనాధాం గెహిాంచలేదు. 

"మా తముుడ్డ" 
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"తముుడ్ెకసడ్ కీ ప్ో డ్డలే. రా!" అని రాజరతాాం అతనిని తన గదిక ే

తీసుకుప్ో యడే్డ. 

రామనాధాం వెళ్ళోపో్యనాక కాలేజీలో జరచగ్చన ఘటనలనిాాంటనిీ రాజరతాాం 

పదినిముషాలలో వివరచాంచి కరతవయాం నిరేదశిాంచేడ్డ. 

"పో్ య వెాంటన ేప్రిని్ప్ాల ని చూడ్డ." 

రామనాధాం వాంటి విదాయరచథ కాలేజీ, చదువూ మానడ్ాం ప్రిని్ప్ాల కు ఎాంతో 

అసాంతుషరా  కలగ్చాంచిాంది. ఏదో  తాతాసలకావేశాంలోత ాందరపడ్  వ ాంటాడ్నీ, ప్ేరు 

తీస్యెయకుాండ్ా కొనాాళ్ళో చూస్ర, తిరచగ్చవస్ేత  చేరుికుాందామనుకుాంట నాాడ్నీ రాజరతాాం 

వారత. 

అసలట వాంట ిపిశా రావడ్మ ేరామనాధానికి చాలా అవమానకరాం అనిప్రాంచిాంది. 

తాను వటిా  అనాలోచనాపరుడ్నుకోవడ్ాం చినాతనాంగ్ాతోచిాంది. 

"ఆ రోజున బహిరాంగ సభలో చపేట ి  కొటిా ాంచుకొని...." 

రాజరతాాం హేళ్నగ్ా నవేీడ్డ. 

"ఆ చపేట ి  కొటిా ాంద ి అభినాందిసూత ననుకోవడ్ాం చతేన ే ఈ ప టిా  మునక, 

ప్ెళ్ళోభోజనాలూ, విాందులోి  గ్ోవిాందా కొడ్తారు ఎరగవూ!దానికీ దీనికీ అరథాం ఒకసటే. 'ఓరచ 

చవట ప్ెదదమాు! నీ బతిుకిాంత ే సుమా' అని తాటేకులు కటిాన చప ేడ్డరా 

నాయనమాు!అది." 

ఆ రోజున సహాయ నిరాకరణ పికటిాంచిన అయదుగురచలో మాంగరాజు నాలుగ్ోరోజున 

వచిి కాలేజీలో చేరచపో్ యేడ్డ. 

రామనాధానికి చాలా ఆశిరయాం కలగ్చాంది. నిజానికి ఆరోజున తనకు 

హుషారునిచిిాంది ఆ మాంగరాజే. 

"నిజాంగ్ా?" 
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"వెళ్ళో తెలుసుకో"మనాాడ్డ రాజరతాాం నిరిక్ష్యాంగ్ా. 

నాలుగ్ోరోజున మాంగరాజును వాళ్ో నానాగ్ారు కారులో కూరోిబెట ా కొని కాలేజీకి 

తీసుకొచేిరు. ఇదదరూ సరాసరచ ప్రిని్ప్ాలు గదిలోకివళె్ళోరు. అకసడ్ నుాంచి మాంగరాజు 

కాి సులోకి ఎలా వచేి డ్ో , వాళ్ో నానాగ్ారు కారులో ఏ విధాంగ్ా నిష్రమిాంచేరో 

రాజరతాాంసాభినయాంగ్ా వివరచాంచడే్డ. 

"వెాంకటేశీరుి  నినా వచేిడ్డ. సూపరచాంటటాండ్ ాంగ్  ఇాంజనీరు కొడ్డకు గనక 

మాంగరాజును మాటాి డ్కుాండ్ా చేరుికొనాారుగ్ాని,వెాంకటేశీరుి గ్ాడ్ కరవరునాారు? వటిా  

అనాధప్ేితాం. కనక సాంజాయషవ అడ్ గ్చ, పదిహేను రోజులు సస్ెేాండ్డ చేశారు. 

ఆ అనాయయానికి రామనాధాం చాల బాధపడ్ాు డ్డ. 

"అాంట ేపరీక్ష్కు కూరోిడ్ానికి వీలు లేకుాండ్ేటనిా రోజులు సస్ెేాండ్డ చేశారు. వాడ్డ 

నెతితన గుడ్ేుసుకొని ప్ో యేడ్డ." 

"మీరాంతా చూసూత  కూరుినాారు." 

"ఏాం చయెయమాంటావ ? ఆ నకసకోసాం మములా తోకలు తెగ్ోగ సుకోమాంటావా?" 

పద ి పనెాాండ్ళే్ోకెితాం ఇద ే కాలేజీలో గ్ాడ్ చరి హరచసరోీతతమరావనే ఆయన 

వాందేమాతరాం బాడ్ జ  ప్టె ా కు వచిినాందుకుప్రనిి్ప్ాలు ఆయనను సస్ెేాండ్డ చేశాడ్డ. ఆ 

శిక్ష్ను వయతిరేకిసూత  కాలేజీలో ప్ెదద  తిరుగుబాట ే వచిిాంద.ి దాని ఫలతాం 

చాలావరకువెళ్ళోాంది కూడ్ా. నాయపతి సుబాారావ గ్ారచ వాంటి పిముఖ్ులు కదిలేరు. 

పిభుతీాం మోచరి రామచాందిరావ గ్ారచతో విచారణ కమిటీనివేయవలస్ర వచిిాంది. 

ఆ విధాంగ్ానే విదాయరుధ లు నేడ్డ కూడ్ా పతిిఘటిాంచి ఐకయత కనబరచాలని 

రామనాధాం చపెేబో యడే్డ. 
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కాని ఆ నాటి ఘటాాం వరేు. నటే ిస్రథతి వేరు. ఆనాడ్డ గ్ాడ్ చరివారు లొాంగనాందుకు 

ప్రిని్ప్ాల  సస్ెేాండ్డ చశేాడ్డ.కనకన ే కాలేజీ అాంతా ఆయన వెనక నిలబడ్ ాంది. కాని, ఈ 

రోజున? 

వెాంకటేశీరుి  లొాంగ్చప్ో యేడ్డ. అాందుచేతన ేఆయన సస్ెేాండ్డ చేయగలగే్డ్డ. 

"ఆ బలహీనతను సమరచధాంచమనా నీ అభిప్ాియాం?" అని అడ్డగుతూ వ ాంట ే

రామనాధాం నిరుతతరుడ్యేయడ్డ. 

ఒకస నిముషాం ఆలోచిాంచి రామనాధాం తన ఆలోచనకు తప ే వాయఖ్ాయనాం 

చేశావనాాడ్డ. 

"ఇకసడ్ బలహీనత సమస్ేయ కాదు. ఒకే పనిచసే్రన ఇదదరచకి చెరొకలాగ్ా..." 

"అాంట ేమాంగరాజుని కూడ్ా సస్ెేాండ్డ చయెాయలాంటావ ." 

రామనాధాం విసుకుసనాాడ్డ. 

"నీకు తప ే అరథమేకాని కనబడ్దేమిటాి?" 

తనుా సమరచధాంచుకోడ్ానికి రాజరతాాం వెాంకటేశీరుి  మరో అపరాధానిా 

వివరచాంచేడ్డ. 

"ఆ చచుి ప్వనుగ వసూత వసూత  శుదధ  కోరా, ముతక బటాలతో హాజరయయేడ్డ. ఆ వషేాం 

చూస్ేసరచకి రాంగనాధరావ  లెకిరరుమాండ్ పడ్ాు రు. కాలేజీ మానేశాననా వాడ్డ మళ్ళో 

రావడ్ాంగ్ాక ఖ్దదరు బటాల ఏడ్డే ఎాందుకు? చెప ే, ఏాం నోరు మూసుకొనాావేాం?ముాందు 

మాలో ఎవరచ దగగరకరైనా ఏడ్ స్ేత  బటాలచేివాళ్ోాంగ్ా! తినాగ్ా రాంగనాధరావ  లెకిరరు 

వదదకు వళె్ాోడ్డ. ఆయనకసు్మని ఆ బటాలు మీ నానా మొహాన ప్ారేస్ర రమునాాడ్డ. 

లెకిరరుకు కోపాం ఎాందుకు వచిిాందో  రామనాధానికి అరథాం అయాందనిప్రాంచిాంద.ి 

రాంగనాధరావ  మాటవచేిక అబాాయనాయుడ్డ రషాయ విపివాంగురచాంచి అడ్ గ్చన మాట 

జాా పకాం వచిిాంద,ి ఆయనకేమనాా తలెుసునమేో "అడ్గ్ాల......" అనుకొనాాడ్డ. 
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"నేను ప్రిని్ప్ాల ని కలుసుకుాంటాను." 

రాజరతాాం అతనిని ఆప్ాదాం చూస్డే్డ. 

"ఆ బటాలతో వళె్ోకు, నా ప్ాాంటస, కోటస వేసుకరళ్ళి ." 

కాని, కాలేజీలో తనుా చేరుికోమని అడ్గడ్ానికిగ్ాక వెాంకటేశీరుి కి అనాయయాం 

చేయడ్ాం గురచాంచి అడ్ గే్సాత నాంటసాంటే రాజరతాాంకాంగ్ారుపడ్ాు డ్డ. అతడ్డ బెడ్ ు ాంగు తన 

గదిలో వ ాంచి ప్రిని్ప్ాల ని కలుసుకుాంటే తాను పాంప్రనట ి  మాట 

వసుత ాందనిభయపడ్సాగే్డ్డ. 

"ఏడ్వకురా...." 

"నీకేమిరా బాబూ! ఏదో పదెకరాల భూమి వ ాంది గనక ఎనిా గాంతులేనా వసేాత వ . 

ఎప ేడ్డ పరీక్ష్ పూరచతచసేాత నో, వ దో యగాంలోచేరతానో అని మా ఆవిడ్ ప టిాాంట ప్రలివాడ్ తో 

ఎదురుచూసూత ాంది." అనాాడ్డ రాజరతాాం. 

రామనాధాం ఏమీ అనలేదు. 

"మధాయహాానికి కనిప్రసాత నని మా రమణతో చెప ే." అాంటస కూలీని ప్రలచి 

బెడ్ ు ాంగుతో సహా నాళ్ాంవారచ సతిాం వేప  వళె్ాోడ్డ. 

ఇరవైతొమిిది 

నాళ్ాంవారచ సతిాంలో గుమాసాత  చూప్రన గదలిో సామాను పడ్ేసుకొని తినాగ్ా 

గ్ోదావరచకరళ్ళో సాానాం చసే్ర వచేిడ్డ. బటాలు మారుికొనివీధిలోకి వచేిసరచకి చినా ఖ్దదరు 

బటాల మూటతో స టాకాలుతో కుాంట కుాంటస ఇనీాస్ేేటలోకి మళ్ళోతునా దువూీరు 

సుబాముగ్ారుకనిప్రాంచిాంది. 

ఆమ  అతనిా చూడ్గ్ానే ఆప్ాయయాంగ్ా పలకరచాంచిాంది. 

"వచేివ రా తముుడ్ూ." 

వెనువెాంటనే తన భుజాన వ నా బటాలమూట అతనికిచిిాంది. 
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అాందుకోవడ్మయత ేఅాందుకునాాడ్డ కాని, భుజాన ప్టె ా కోలేకపో్యడే్డ. 

ఆమ  వ దేదశయాం అరధాం అయాంది. ఆ మూటతో ఆమ  తనను వీధులవెాంట 

తిప ేతుాంది. ఇాంటిాంటికీ తిప ేతుాంది. ఆమ  మాట తానుకాదనలేడ్డ. అయనా 

బటాలమూట భుజానవసేుకొని వీధులవెాంట బయలుదేరడ్ాం ఎాంతో స్రగగనిప్రాంచిాంది. ఆ 

విధాంగ్ా తిరచగ్చఅముుకొనేవాళ్ళోనాారు. తానా కులాం వాడ్డ కాదు. అదో  అభయాంతరాం. కానీ 

అాంతకనాా ప్ెదద  అభయాంతరాం నామోషవ. చినాతనాం.పడ్వలోాంచీ, రరైలులోాంచీ పకసచుటా 

దిాంపడ్ానికి కూడ్ా కూలవాడ్డ కావలస్ర వసుత ాంది. అలాి ాంటిద ి బటాలమూట భుజాన 

వేసుకొనిఇనీాస్ేేట వీధులలో అమాులాంటే..... 

అతని తటపటాయాంప ను సుబాముగ్ారు కనిప్ెటేాస్రాంది. 

"స్రగ్ేగసూత ాందటాి వెరచెనాయనా?" 

ఆ స్రగుగ ను ఒప ేకోడ్ానికి కూడ్ా ధెైరయాం లేదు. 

"అబబా  అదికాదకసగ్ారూ!" 

అతడ్డ ఏవో సాకులు చపెేబో యేడ్డగ్ాని ఆమ  అవకాశాం ఇవీకుాండ్ా నవేీస్రాంద.ి 

"ఆ హో దా తకుసవ పనికి దిగ్ేవని మ ళ్ళో వేస్ ేదాండ్...." 

"ఆ దాండ్ పడ్ ప్ో యాందాంతే.....!" 

"మరచాంకేాం. ప్ేచీయ ేలేదు. రా." 

రామనాధానికి మరచ మాట తోచలేదు. ఆమ  పకసన ప్రలిలా నడ్డసూత  ఆలోచనలో 

పడ్ాు డ్డ. 

ఈమ  తన సమసయకు ఏమనాా పరచషాసరమారగాం చూప్రాంచగలదమేోననిప్రాంచిాంది. 

"అకసగ్ారూ!" 

"ఏమిటాి, కొతత  పని ఏదనాా జాా పకాం వచిిాందా?" 

"వ ాండ్డ్ాం అయత ేచాలా పనులునాాయ. కాని మీతో మాటాి డ్ాలాండ్ీ...." 
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"ఏమిటద?ి" 

రామనాధాం ఇాంటికి వళె్ళోక తన పరచస్రథతి చపె్ేే డ్డ. అాంతా విని ఆమ  సులభాంగ్ా 

చెప్ేేస్రాంది. 

"అకసడ్ విడ్ చిప్ెటాకు. వెాంటన ేతీసుకువచెియయ." 

అతడ్ా సలహాకు నోరు తెరచచేడ్డ. తన నియమాం మాటేమిటి?" 

సుబాముగ్ారు నవిీాంద.ి 

అతని ఆలోచనా లేమికి జాలపడ్ ాంది. "ఓరచ వెరచెనాగనాా" అాంది. 

"ఎపేటికేనా అసలాంటస ప్ెళ్ాోాం కావాలనుకుాంట నాావా?" అాంది. 

"ఆ ప్ళె్ాోాం కాసత  అనుకూలాంగ్ా వ ాండ్దేి కావాలా?" అాంది. 

"సాంసారాంలో సుఖ్ాం, శాాంతీ లేకుాండ్ా చసేుకోవాలనుకుాంట నాావా?" అాంది. 

సుాందరచకి కుట ాంబ జీవితాంలో పివశేిాంచే వయసు్ లేకప్ో వచుి. కాని చూస్రాంద ి

ఇటేా  పట ా కొన ే వయసు్లో వ ాంది. జీవితానిా మలచేఅనుభవాలా నేరుికొనేద ి ఈ 

వయసు్లోన,ే ఈ స్రథతిలో ఆమ ను ఒక ప్ో లీసు ఉదోయగ్చ ప్ెాంపకాంలో వదల వదదని ఆమ  

సలహా. 

"విషాం నూరచపో్ స్సేాత డ్డ. దానికి మరచ విరుగుడ్డ కూడ్ా దొరకదు. యావజీజవాం నీకు 

ఓ సమసయ అయ కూరుిాంట ాంది." 

భారయ తనకో సమసయ అయ కూరుిాంట ాందన ే సరచకి రామనాధానికి మగతనప  

అహాంకారాం దెబాతిాంది. చరుె మనాాడ్డ. 

"అలాి ాంటిద ిమన దగగర చెపేకాండ్ . మరీ సమసయ కావాలనుకుాంటే వాళ్ో నానాకే 

అవ తుాంది." 

కాని ఆ మాట అనేశాక రామనాధాం నొచుికునాాడ్డ. స్రగుగ  పడ్ాు డ్డ. ఇాంతకీ తానూ, 

మామగ్ారూ తగవ పడ్  సుాందరచ మీదనా కస్రతీరుికోవడ్ాం? 
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ఆ మాటనే సుబాముగ్ారూ అనేక రూప్ాలలో చపె్రేాంది. 

ఇదివరకే ఆడ్వాళ్ోక ి అనాంతాంగ్ా వ నాాయ బాధలు. వానిలో మరొకట ి

జతపరచడ్ాం ఆమ కేమాతిాం సముతాం కాలేదు. 

నిజమే. సుాందరచ చయేగలదేముాందనిప్రాంచిాంది. కాని.... 

తానిప ేడ్డ చయేవలస్రాందేమిట?ి తీసుకువచెియయడ్ానికి చినా ప్రలాి యె. వాళ్ళో 

పాంప్ెయయడ్ానికే ఏరాేట ి  చసేుత నాారు. అదీనిజమే. అయత ేతన నియమాం మాటేమిటి? 

"నియమాం నియమాం అాంటావేమి"టాంది ఆమ . దానిని పరచస్రథతులకు వీలుగ్ా 

సవరచాంచుకోమాంది. 

"అద ేమీరు చపెేాండ్ని అడ్డగుతునాా"ననాాడ్డ రామనాధాం. 

తిరచగ్చ తిరచగ్చ సమసయ మళ్ళో మొదటికే వచిిాంది. 

సుబాముగ్ారు ఆలోచిాంచిాంది. 

"ఇపేటినుాంచీ సాంసారాం ప్ెటాడ్ాం మాంచిది కాదాంటావ  కదూ. ప్ెటాకు. ఉనావ 

లక్షీునారాయణగ్ారూ, భారాయ కనాయ విదాయలయాంలాాంటిదదేో  నడ్ప్ాలనుకొాంట నాారు. 

"వారు నడ్పదలచుకొనాద ి ఏదో  ఆషామాషవ విదాయలయాం కాదు. స్వత రలకు 

చదువ తోప్ాట  చితత  సాంసాసరమూ, దేశభకీత,జాతీయాభిమానమూ కలగ్చాంచాలనేద ి వారచ 

ధేయయాం." 

"ఆమధయ అనాారు. ఆ పియతాాం చేసుత నాామనాారు. వ తతరాం వాిసాత ను." 

"కానీ, ఉనావవారచ విదాయలయాం ఇాంకా ఆలోచనల దశలోనే వ ాందాయె." 

"నీ భారేయ వాళ్ో విదాయలయాంలోన ేమొదటి విదాయరచథని అవ తుాంది." 

అద ీబాగ్ానే వ ాంది.... 

"కాని....." మరల ఏదో  అనుమానాం. సుబాముగ్ారు నవిీాంది. 
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"ఇనిా సమసయలు తెచుికొని, పిశాలు వేసుకొని వాటికి సమాధానాలేమిటని బురె 

ప్ాడ్డచేసుకొాంటస కూరుిాంటే జీవితాంలో ఒకస అడ్డగువయెయలేాం." 

భారయ అనాగ్ారచ సలహా, సుబాముగ్ారచ సలహా ఒకసటే. భారయను వెాంటన ే

తెచేిసుకోమనే ఇదదరచ సలహా. అయతే ఆ సలహాలవెనుకనునా ఆలోచనా ధోరణులు వేరు. 

ఉనావవారచ విదాయలయాం ఏరేడ్ే వరకూ సుాందరచ బాధయతను తాను తీసుకోడ్ానికి 

ఆమ  స్రదధపడ్ ాంది. 

"మా ఇాంటోి  వ ాంట ాంది. జాతీయ ప్ాఠశాలలో చరేచేదాద ాం." అాంది. 

కాని వారచదదరూ ఎరగనిదీ, తెలుసుకోక తపేనిద ీమరో ముఖ్య విషయాం వ ాంది. 

ఆ ప్రలి ఏమాంట ాంది? 

రామనాధాం వరకు పాంప తారు గ్ాని, దువూీరచ సుబాముగ్ారచ వదద  

రాజమాండ్ ిలోనో, ఉనావవారచ విదాయలయాం వచేిక గుాంటసరులోనోవ ాంచుతానాంట ే

ప్ెదదవాళ్ళో ఒప ేకోరు. అతతగ్ారూ, మామగ్ారూ మాట అట ాంచి, తనుా ప్ెాంచిన వాళ్ళో 

వొప ేకోరు. 

వాళ్ోాందరచద ీఒక ఎతూత , అసలు సుాందరచద ిఒక ఎతూత ను. 

ఆమ  ఏమాంట ాంద?ి బాంధువ లూ, భరాత  లేనిచోట వ ాండ్ాలనదేొకటి? రరాండ్ోద ి

ఉనావవారచ విదాయలయాం అనిా కులాలనూ సమీకరచసుత ాంది. ఏజాతీయ 

విదాయలయమయనా చేయవలస్రాందదే. ఆ మారుేకు మ ట ి  లేవ . కులభబదాలు 

ప్ాటిాంచడ్ాం, ప్ాటిాంచకపో్ వడ్ాం--అాంత,ే సుాందరచ ఏాంచేసుత ాంద?ి 

ఆమ  సీభావాం ఎట వాంటిదో  అతడ్ెరుగడ్డ. త మిుదళే్ో ప్రలిప ేడ్డ ప్ెళ్ళో 

అయదురోజులూ కూడ్ా వ నాదదేో  అాంతే. ఈ నాలుగ్రైదళే్ోలోఅతడ్డ చాలామారుి  

అతతవారచాంటికి వెళ్ళోడ్డ. కాని పరచకిణీ మ రుప , చేతి గ్ాజుల గలగల, తముుళ్ళో, చెలెి ళ్ళో 

ఆటపటిాాంచినప ేడ్డ వినిప్రాంచే అణచిిప్టె ా కొనా నవ ీ, కృతిిమమ ైన విసుగుదల మాటలు 

www.kinige.com



181 

 

తపే అతడ్డ భారయ ముఖ్ాం చూస్రన గురుత కూడ్ా లేదు. పరాకుగ్ా వ నాప ేడ్డ ఎనాడ్ేనా 

తాను సాందరిపడ్ త,ే ఒకస క్ష్ణాం మ రుప లా మాయమయయేది. ఇాంక మాటా, 

పలుకూఎకసడ్? ఆమ  సీభావాం ఏాం ఎరుగును? ఏాం చపెేగలడ్డ? 

ప్ెైగ్ా మామగ్ారు పో్ లీసు ఆఫవసరు. ఆయన బాలామాంతోిపదేశాం ప్ ాందడే్డ. ఆ 

యాంట ిఆడ్పడ్డచు. 

అట వాంటిద ేఏదో  చాందశేిఖ్రాం సూచనగ్ా చపె్రేన మాట కూడ్ా గురుత  వచిిాంది. 

సుబాముగ్ారు ఇాంత తటపటాయాంపూ, మీన మేషాల లెకాస పనికి రాదాంది. 

"తినాగ్ా వళె్ళో, ఆ ప్రలితో మాటాి డ్డ. రరాండ్డ ఖ్దదరు చీరరలు, లాంగ్ాలు, ఓణీలు 

తీసుకరళ్ళో, కట ా కోమను...." 

ప్ ాందూరు రకాల సనాబటాలు చూచి మరీ ఇవీాండ్ --అనాలనిప్రాంచిాంద.ి కాని ఆమ  

ఏమాంట ాందో  అని భయపడ్ాు డ్డ. ఆమ  నోరు మహాచెడ్ుది.... ఎవరో ఆఫవసరు ప్ళె్ాోాం 

"నేనిాంత బరువ  బటాలు కటాలేనాండ్ోయ" అాందిట. దానిమీద సుబాముగ్ారు అనేస్రన 

మోట మాట చెప ేకొని ఇపేటికీ పకసలు పట ా కొని దొరచిదొరచి  నవ ీతుాంటారు. 'ఆరు 

మణుగుల మగడ్ ని మోసుత నాావ . అరవీశ చీరనీకు బరువయాందా?" అనేసరచకి అాంత 

ఆఫవసరు ప్ళె్ాోాం నిలువ నా చచిిప్ో యాందట. 

ఆ మాట జాా పకాం వచేిసరచకి అతడ్ కీ నవ ీ వచిిాంది. 

"ఎాందుకురా నవ ీతునాావ ?" 

ఈ మాటతో అతడ్డ ప్ెైకే నవేీశాడ్డ. 

"చూస్ేత  హడ్లప్ోయలేా గ్ాకుాండ్ా బాగ్ా సనారకాం చూచి మరీ ఇప్రేాంచాండ్ . ఈ 

వాందా తీసుకోాండ్ . ఇాంకా పడ్ తే.." 

అతని నవూీ, సాందహేమూ చూచి సుబాముగ్ారు ఒకసక్ష్ణాం విసుత ప్ో య, 

తరువాత తనూ నవేీస్రాంది. 
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"మొగాం ఎరకసప్ో యనా ప్ెళ్ాోమాంట ేఆ అభిమానాం, సానుభూతి వ ాండ్ాల. ఆ ప్రలి 

ఎవరో అదృషావాంతురాలు. వెళ్ళో వెళ్ళో." 

ముపఫయి 

హాసాలు గదిలో వెాంకటరమణ దొరచకేడ్డ. మనిషరలో ఇదవిరకటాంత ఆప్ాయయత 

కనిేాంచలేదు. ఏదో  మాటవరసకి అడ్ గ్చనట ి "ఎప ేడ్ొచేివ ?" అనాాడ్డ. 

"ఏమిటలాి  వ నాావ ?" అాంటస కుశలపిశా వసే్ర, కొదిదస్పే  ఆ మాటా ఈ మాటా 

మాటాి డ్ేడ్డ. చట కుసన పిశిాాంచడే్డ. 

"మీ అముకి వ తతరాం వాి యలేదుట. ఆవిడ్ బాధపడ్డతూాంది." 

హఠాతుత గ్ా ఎదురయన ఆ పిశాకు వెాంకటరమణ కాంగ్ారుపడ్ాు డ్డ. 

"ఏదో వాియలేదు. బాబయయగ్ారచకి వాిశా కదా అని...." 

"అాందులో మీ అముమాటే రాయలేదట. అది వినిప్రస్ేత  బాధపడ్డతుాందని ఆయన 

వ తతరాం వచిిాందని చపెేకుాండ్ా దాచిప్ెటేాడ్డ. ఆమ ఒకటే గ్ొడ్వ." 

వెాంకటరమణ ఏదో అసేషాాంగ్ా గ్ొణిగ్ేడ్డ. రామనాధాం మరో విషయాం 

ఎతుత కునాాడ్డ. 

"నువ ీ స్ెైాంటసిుా వి కావాలని బాబయయ అభిప్ాియాం." 

"కాని, ఎలాి  చదవడ్ాం? ఆ అతతవారచ వాళ్ో డ్బుా తీసుకోవడ్ాం నాకు ఇషాాం లేదు. 

బాబయయ ఇవీలేరు. ఇాంకో ఆరేడ్ేళ్ళోచదవడ్ాం మాటలా?" 

అద ియథారథాం. బాబయయ డ్బుా ఇవీగల స్రథతిలో లేడ్డ. ఏమనాా ఇచిినా అద ి

ప్ెట ా కొని చదువ  కొసకాంటా సాగ్చాంచడ్ాం సాధయాంకాదు. తనకు సాయపడ్ాలని వ ాంది. కాని, 

తనకే పిసుత తాం దారచ లేదు. బటాలు కొనుకొసనేటాందుకు నోట  వాియవలస్ర 

వచిిాంది.ఇప ేడ్డ తన భారయ సాంగతి తేలుికోవలస్ర వ ాంది. ఆమ ను ఎకసడ్ వ ాంచినా 
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డ్బుా కావాల. ఆస్రతప్ాసుత ల విషయాం ఏదోతేలుికొాంటేనే గ్ాని, తనకు కాళ్ళో చేతులూ 

ఆడ్డ్ాం లేదు. 

కాని చదువ  చపె్రేాంచుకుాంటామని తీసుకరళ్ళోన అతతవారచ వదద  డ్బుా తీసుకోననడ్ాం 

ఏమిటో రామనాధానికి అరథాం కాలేదు. ఏమనాాగ్ొడ్వలు వచేియో ఏమిటో... ఆ 

విషయానిా పసిాత విాంచడ్ాం ఎలాి గ్ో అరధాం కాలేదు. 

"వాళ్ళో చదివిసాత మాంట నాప ేడ్డ ఎాందుకు సాందేహాం? ఏాం జరచగ్చాంది?" 

వెాంకటరమణ ముఖ్ాం నలిబడ్ పో్ యాంది. కాని ప్ెకిై ఏమీ చెపేలేదు. 

"నాకిషాాం లేదు." 

ఇదదరూ ఒకస నిముషాం వూరుకునాారు. తముుని అభిమానానిా ఎరచగ్చన 

రామనాధాం ఇాంక ఆ విషయాం కదపతలచుకోలేదు. 

"పో్ నీ, ఉదోయగమే చయేాలనుకొనాప ేడ్డ మరొకటి లేదా?" 

"దానికేాం?" 

"బాబయయ కిషాాం లేదు." 

"బాబయయ కిషాాం లేదు. ఆయన కిషాాం అయాంది. ప్ెళ్ళో చేస్డే్డ. ఆ ప్ెళ్ళోచేస్ర నాకరాంత 

అపకారాం చేస్ేరో ఆయనకి తెలయదు. నాకుతెలుసు. ఇాంక నా కషాసుఖ్ాలు నాకు 

వదిలెయయడ్ాం మాంచిద.ి" 

అతని అసాంతృప్రత  ఏమిటో అరధాం కాకప్ో యనా ఏదో  మనసు్లో చాలా 

బాధపడ్డతునాాడ్నిప్రాంచిాంది. ఇాంతకాలాం తమకరవీరచకీ చెపేలేదు.తాము పటిాాంచుకోనూ 

లేదు. అదేదో సరుద బాట  చయేవలస్ర వ ట ాంది. బాబయయతో చపె్ాేలనుకొనాాడ్డ 

రామనాధాం. 

"పో్ నీ నీకయనా ప్ో లీసుశాఖ్ ఎలాి  నచిిాంది?" 

వెాంకటరమణ మొాండ్ గ్ా మాటాి డ్ నటినిప్రాంచినా రామనాధాం పటిాాంచుకోలేదు. 
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"ఏాం, దానికేాం లోటొచిిాంది?" అని రమణ పిశా. 

"బితకడ్ానికి ఏ వ దో యగమ ైతేనేాం?" 

"హో దా, ఫాయదా లేని చచుి మసాేరీకనా ఇది నయాం." 

వెాంకటరమణ పిశాలీా, నిశిితాభిప్ాియాలీా వివిధ దృకోసణాల నుాంచి పతిాయఖ్ాయనాం 

చెయయడ్ానికి రామనాధాం పయితిాాంచేడ్డ. 

ప్ో లీసు వ దో యగాంలో వ నా హిాంసా పివృతితని వరచణాంచేడ్డ. ప్ె ై అధికారులకు ఎాంత 

హెచుిగ్ా లొాంగ్చవ ాండ్ాలో చెప్ేే డ్డ. 

"ఆ విధాంగ్ా లొాంగ్చ చేతులు నలపడ్ాం ఎాందులోనెనైా తపేదు." అనాాడ్డ రమణ. 

"దేశాం అాంతా విదేశీ పభిుతాీనిా సాగనాంపడ్ానికి ప్ెదద  వ దయమాం నడ్ ప్రసూత ాంట ే

నువ ీ ఆ పభిుతాీనికి కొముు కాయాల." 

"అాంటే.....?" 

"దేశానీా, బాంధువ లీా కాదనాల." 

వెాంకటరమణ చురుకు చురుకున చూస్ేడ్డ. 

"అద ినా ఒకసడ్  విషయాంలోననేా?" 

అతని అభిప్ాియాం గెహిాంచి రామనాధాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. తల అడ్ుాంగ్ా 

తిప్ేేడ్డ. 

నాలుగే్ళ్ో కెితాం పో్ లీసు సరచసల  ఇన్్ ప్ెకారు కూతురచా కోడ్లుగ్ా తచెుికోవడ్ాం 

తమ కుట ాంబానికే గ్ొపేగ్ాభావిాంచేరు తమవాళ్ళో. ఆనాటి స్రథతి వేరు. నడే్డ తాను 

ఐ.స్ర.ఎస్ .కి వెళ్ాోలనా సనాాహాలను కూడ్ా కటిాప్ెట ా కొనిజాతీయోదయమాంలో చేరేడ్డ. 

"కాని, మీరాయనతో తెగతెాంప లు చసేుకోబో వటాం లేదు కదా..." 

"అాంటే....?" 
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"ఈవళే్ ఆయన నీకు మామగ్ారు కాకప్ో తారా, ఆ సరచసలనస్ెేకారు కూతురు భారయ 

కాకప్ో తుాందా?" 

"ఎాందుకు కారు? కాని, మామగ్ారు పో్ లీసు ఆఫవసరు అయనాంత మాతాిన నువ ీ 

దేశదోిహివి గ్ావాలా?" 

రామనాధాం చరిలలో తన సో దరుడ్  మనసు్ నొప్రేాంచగలగే్డ్ ే గ్ాని అతనిని 

వొప్రేాంచలేకపో్యాడ్డ. 

ఆ మాట తోచి అతనికరాంతో బాధ కలగ్చాంది. కాని ఏమనడ్ానికీ తోచలేదు. 

"సరే కానియయ." 

ఇదదరూ బయటకు వచేిరు. గదికి తాళ్ాం వేసూత  వెాంకటరమణ పిశిాాంచేడ్డ. 

"నువ ీ ప్రిని్ప్ాల ను కలుసుకోవా....?" 

"లేదు. మొదట అలాి  అనుకొనాా, కాని, వెాంకటశేీరుి కే పటిాాంప  లేనప ేడ్డ...." 

"రాజరతాాంగ్ారు చెప్రే నప ేడ్ ే అనుకొనాా, నువ ీ అనవసర విషయాంలో 

కలగచేసుకొాంట నాావని..." 

"మొదట అలాి  అనుకోము... పపిాంచాంలో సమసయలనీా మన సమసయలే అనుకొని 

ప్ాిరాంభాం అవ తాము." 

అద ి వెాంకటేశీరుి ను గురచాంచి అనా మాటో, తననుదేదశిాంచినదో రమణకు అరధాం 

కాలేదు. ఏదయనా దానికి సమాధానాం ఇవీవలస్రవ ాంట ాందనుకోలేదు. 

"తాండ్  ి బాధ పడ్లేక ఆయనను సాంతృప్రత  పరచడ్ానికి ప్రనిి్ప్ాల ను 

కలుసుకొనాాడ్డ. ఆయన కాదనాద ే చాలుననిబిహాునాందపడ్ాు డ్డ. నిజాంగ్ా వెాంకటేశీరుి  

గ్ారచకి కాలేజీలో చేరాలనే వ ాంట ేప్రిని్ప్ాల ను సాంతృప్రతపరచడ్మేాం గగనాంకాదు." 

"...... నే తోచిాంది." 
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ఇదివరకట ి మాదిరచగ్ా తన తముుడ్డ తనతో గే్ట  వరకూ రాలేదనీ, తనతో 

వ ాండ్డ్ాంలో వ తా్హాం చూపలేదనీ గెహిాంచేక రామనాధాంనవ ీకొనాాడ్డ. 

"నాతో కనిప్రస్ేతన ే పో్ లీసు ఉదోయగ్ానికి ముప ే మూడ్డతుాందని భయాం కాబో లు" 

అనుకొనాాడ్డ. 

ముపఫయ్యొకటి 

కూలవాని నెతితన బటాల మూట పటిాాంచుకొని రామనాధాం గుముాం మ టటి కుసతూాంట ే

రాంగనాధరావ  ఆశిరయాం కనబరచడే్డ. 

"నమసాసరాం గురువ గ్ారూ! ఏదో  పనిమీద ఊళ్ళి కి వచేిను. తమ దరశనాం 

చేసుకుప్ో దామని....." 

రామనాధాం కూలవాని నెతితమీద మూట దిాంప్ర డ్బుాలచిి పాంప్ేస్డే్డ. 

"ఏమిటయాయ ఇద?ి" 

"తమతో మాటాి డ్ాలనుకొనాా, ప్ో నీ ఎలాగూ వసుత నాాకదాయని దుపేటసి , వగ్రరైా 

పటిాాంచుకొచాి. తమ యాంటోి  వాడ్కానికి మాంచిరకాలు వ నాాయ." 

రామనాధాం చూప తూాంటే రాంగనాధాం, భారాయ కొనిా దుపేటసి , డ్ోర్స  కరరానూి , 

టేబుల కాి తూ తీసుకొనాారు. 

బబరాం ముగ్చాంచి రాంగనాధరావ  అభినాందిాంచడే్డ..."బలేవాడ్ వోయ." 

"అసలు నీకీ ఆలోచన ఎాందుకు తటిాాందాంట. వారాం నుాంచి బజారుకరళ్ళో కొనిా 

బటాలు తేవాలనుకుాంటసనే బదధ కిసుత నాా" నాంటసగురుపతిా రరాండ్డ కప ేలతో టీ తచెిి 

ముాందుాంచిాంది. 

"తీసుకోవయాయ"--అాంటస రాంగనాధరావ  ఒక కప ే అతనికాందిాంచి తానొకట ి

తీసుకొనాాడ్డ. 
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"ఇప ేడ్డ చపె ే, ఖ్దదరు పిచారాం పట ా కునాట ి నాావ ? ఔను కాని, ఈ ఖ్దదరు 

అమిుతే బ్లటిిషువాళి్నిపాంప్ెపయయగలమనే అనుకుాంట నాారా మీరాంతా?" 

రామనాధాం నిజాం వొప్ేేసుకునాాడ్డ. ఆ రోజు వ దయమ ే దువూీరచ 

సుబాముగ్ారు ఖ్దదరు మూట భుజానికరతేత రు తపే అాంతవరకూ అతడ్ాఆలోచన కూడ్ా 

చెయయలేదు. 

"నేను సీతాంతిాంగ్ా చేస్రన మొదట ిబబరాం మీ యాంట ివదదనేనాండ్ ." 

"మరీ పదిహేను రోజులనుాంచీ ఏమి చేసుత నాట ి ? ఏాం చెయాయలనుకుాంట నాావ ?" 

రామనాధాం ఇాంకా ఏమీ నిశియాంచుకోలేదు. 

"నిజాంచేత నేనీ పదిహనేు రోజుల నుాంచీ చూసుత నాది నేనెరచగ్చన పిపాంచమేనా 

అనిప్రసూత ాంది. మామూలు విషయాలు గ్ాక ఏవవేో కొతతకొతతవి చూస్ేననుకోకాండ్ . నా 

చినాపేటి నుాంచీ చూసుత నావే. అయతే వానినీ దృషరాలోాంచి ఎనాడ్ూ చూడ్లేదు." 

రాంగనాధరావ  శిషుయని అనుభవాలను వినడ్ానికి వ త్హిాంచడే్డ. అవనీా విని 

చాల ఆాందోళ్న పికటిాంచడే్డ. 

మాంగము తన తలిదాండ్డి ల, అనాదముుల మధయ నుాంచి ఎకసడ్ కరైనా ప్ో య 

చదువ కోవాలనుకొాంటసాంది. గ్ాెమాలలో చదువ  సౌకరాయలులేవ . ఉనావి వీలుగ్ా లేవ . 

సీరాజయాం ఏవనాా చదవడ్ానికి ప సతకాలు కావాలని మూడ్డ మ ళై్ో దూరాం 

మనిషరని పాంప్రాంది. గ్ాెమాలలో ప సతకాలు దొరకవ .సీయాంగ్ా తెప్రేాంచుకోవడ్ాం అాందరచకీ 

సాధయాం కాదు. అనీా తెచుికోలేరు. ఆ లోట ను గెాంథాలయాలే తీరిగలవ . కాని అవి 

వూళ్ోలోలేవ . వ నావి కూడ్ా నిరీహిాంచే వాళ్ళో లేక మూలబడ్  వ నాాయ. 

గ్ాెమాలలో కులాం అహాంకారాలు, సాాంఘిక దురాచారాలూ చాలా బలాంగ్ా 

వ నాాయ. ఆ బాధ ఎదురవ తూనే వ ాంది. కాని దాని నుాంచి బయటపడ్లేకుాండ్ా 

వ నాారు. 
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మరీ ఘోరాం. వూళ్ోలో వడ్ీు  వాయప్ారసుత ల మూలాంగ్ా ఎనోా కుట ాంబాలు నాశనాం 

అయపో్ తునాాయ. పలెి టసళ్ోలో పరపతి సౌకరాయలులేవ . 

తన వూళ్ళో, తన చుట ా పటి తాను చూస్రన ఒకటి రరాండ్డ ఘటనలను 

దేశావసరాలనుగ్ా వరచణాంచడ్ానికి అతనికేమాతిాం సాందేహాంకలగలేదు. 

నిజాంచేత అతడ్డ చూడ్నిదలాి  ఖ్దదరు అవసరమే. 

"గురువ గ్ారూ! ఇాంగిీ్షు వాళ్ళో తమ మిలుి  బటాల మారరసట  కోసాం ఢాకాలో 

మస్రి ను నతేగ్ాళ్ో బొ టనవేిళ్ళోనరచకిాంచేరాంటారు. కావచుి కాని మా యాంటోి  ఓ రాటాాం 

అటక మీద వ ాంది. అద ి అటక ఎకసడ్ానికి కారణాం వళే్ళో నరచకిాంచడ్ాంకాదు. కళ్ళో 

ప్వకిాంచడ్మూ కాదు. వాయప్ారాం ప్ో టలీో అద ిమూలబడ్ ాంది. ఆ ప్ో టీ అలా వ ాండ్గ్ానే...." 

రాంగనాధరావ  కూరుిని విాంట నావాడ్లాి  లేచి పచారుి  ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"మీ గ్ాాంధ ీ దేశానిా కృతయుగాం వేప కు తిప్ాేలనుకుాంట నాాడ్నుకోవాల. అద ి

జరచగే్ పని కాదు. గ్ాాంధీ వ దయమానికి ఖ్దదరు ఓ'స్రాంబల ' కావచుి. అాంతేగ్ాని, దేశాం 

ప రోగతికి మాతిాం దాని ప్ాత ివ ాండ్దు. నువ ీ ఇనిా ఘటనలు చపె్ేే వ .వానిని చూస్ేత  

నీకు ఏమి అరధాం అయాంది?" 

సాాంఘికాదరాశలూ, సాంసార లక్ష్ణాల యొకస పదధతులూ, ధరాులూ పూరచతగ్ా 

మారవలస్ర వ నాాయాంటసాంట ేరామనాధాం ఆశిరయాంతోవిాంట నాాడ్డ. 

"వెనుకట ిపదధతులూ, కట ా బాటసి  మధయ జీవిాంచలేమనామాట?" 

వారాం రోజులుగ్ా తనుా వేధిసుత నా సమసయలు గురుత  వసూత ాంటే రామనాధాం తల 

వూప్డే్డ. 

"ఔను......" 

హఠాతుత గ్ా వ నాట ి ాండ్  రాంగనాధరావ  రామనాధాం కటటాదుట నిలబడ్ాు డ్డ 

"రషాయలో జరచగ్చన విపివాం సాంగతి ఏమనాా వినాావా?" 
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తాను దానిని గురచాంచే అడ్గ్ాలని వచిినట ి  రామనాధాం చెప్ేేడ్డ. 

"మా పికస ఊళ్ళో ఒక గుడ్ ు  ఆయన వ నాారు. ఆాంధిపతిికలో చదవిి 

వినిప్రాంచుకునా వారతలనీా ఆయనకు జాా పకాం.మొనా వాళ్ళోాంటికరడ్ తే ఎనెానోా పిశాలు 

వేశారు. నాకు వొకసటీ తెలయదు. అవనీా ననేూ చదవిేను. కాని వానిని 

గురచాంచిఆలోచిాంచలేదు. వొకస లెనిన్  ప్ేరచనడ్ాం తపే....." 

లెనిన్  ప్ేరు చపె్రేనప ేడ్డ రాంగనాధరావ  తానాయనను చూస్ర కూడ్ా 

మాటాి డ్లేకపో్యనేని చాలా విచారపడ్ాు డ్డ. 

బ్లిటిష  మూయజియమ్ లో చదువ కొాంట నా ఒక బటాతల మనిషరని చూప్రాంచి ఆయన ే

లెనిన్  అనాారు.ఆ రోజులోి  సావరసరు ఆలోచనలలో వ నా ననేు ఆయన గురచాంచి 

వినిప్రాంచుకోలేదు. రరాండ్ళే్ోకెితాం హఠాతుత గ్ా ఆయన ప్ేరుపతిికలోి  కనిప్రాంచిాంది. ఆయన 

రషాయలో తచెిి ప్టేేాడ్నా దుషాపరచస్రథతుల వరణన బ్లటిిషు పతిికలలో చదివినకొదీదఆయనతో 

ఆనాడ్డ పరచచయాం ప్టె ా కోలేక పో్ యానయేని బాధపడ్డతునాాను." 

రాంగనాధరావ  పతిికలోి ని వారతలను ఏ విధాంగ్ా అరధాం చసేుకోవాలో హుషారుగ్ా 

చెప ేకుపో్ తునాాడ్డ. 

"రషాయలో యాంతాిలు, బాయాంకులు, భూములు అనీా జనపరాం చేశామనాారు. 

అాంతవరకు వానిమీద అప్ార ధనాం ఆరచజసుత నా వారాంతామిగ్చలన జనాంతోప్ాట  

పనిచయేవలస్ర వచిిాంది. కషాపడ్  పనిచయేడ్ాం చేతగ్ాక దేశాం వదల ప్ారచప్ో య వచాిరు. 

ఆ దేశాం చూడ్బో యనవారీ రరాండ్డ మూడ్ేళ్ోలో ఎవరనాా వ ాంట ే వాళ్ళో తమ తమ 

దేశాలలోకరలి భాగయవాంతులు, తమ మితుిలూ, బాంధువ లూ ఈనాడ్డ వీధలిోఅాందరచతోప్ాట  

మాంచు ఎతితప్ో యడ్ాం దగ్చగరచనుాంచి చేసుత నాారని వినేసరచకి భరచాంచలేక ప్ో తునాారు. నానా 

అవాకులూ వాిసుత నాారు." 
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ప్ాికేశిిమ దేశాల అధాయతిుక-భౌతికాదరాశల సమేుళ్నాం నటే ి రషాయలోని 

వయవసథయని రాంగనాధరావ  అభిప్ాియాం. 

యూరప లో యాంతాిలమీద వ తేతిత  చేసుత నాారు. ఫలతాంగ్ా అాంత వరకు ఉతేతిత కి 

కేాందిాంగ్ా వ నా కుట ాంబ వయవసథ  అాంతరచాంచిాంది.యాంతాిల రాకతో కుట ాంబాలు, 

సాంసారాలు విచిానామ ైనాయ. యాంతాిలకు పజిలు దాసులయేయరు. ఏ కొదిదమాందో 

భోగభాగ్ాయలతోతులతూగుతూాంట ే జన సామానాయనికి తిాండ్ లేక, వసతిలేక మలమల 

మాడ్ పో్ తూనాారు. 

ఫలతాంగ్ా ప్ెట ా బడ్ దారులకీ, ప్ాటకప  జనానికీ పో్ రాటాం ప్ాిరాంభమయాంద.ి 

యూరప  అాంతటా వ ాందది. ఈ పో్ రాటాం ధనము, ఆరచథకవసతి, గృహ సౌకరయము కలగ్చస్ేత  

తీరచప్ో యదేి కాదు. సాంసార నిరాుణము, సాాంఘిక నిరాుణము అనేక కిిషా సాందరాిలకు 

చెాందినసమసయ యద.ి ఇది కేవలమూ కూలవాడ్డ రాజాయాంగ్ాధికారానిా పట ా కొనాాంత 

మాతిాంతో తెమలదు. అధికారాంలో వ ాండ్ేవారచవే కావ ,సామానయ పిజలయొకస 

సాాంఘికాదరాశలూ, సాంసార లక్ష్ణాల పదధతులూ, ధరాులూ పరచపూరణాంగ్ా మారాల. 

"రషాయలో జరచగ్చన మారుే అది." 

"సాంఘాం ఆ విధాంగ్ా విచిానామ ైపో్ నివీడ్ాం, దానికోసాం మరో మారగాం వెతుకోసడ్ాం 

కనా అసలు యాంతి నాగరచకతనునిరోధిాంచడ్ాం....." అని రామనాధాం తన ఆలోచనను 

సూచిాంచాడ్డ. 

"మీ గ్ాెమానిా ఓ వారాం రోజులు చూస్ర వచిి నువ ీ లోపాంగ్ా వ నాాయని 

బాధపడ్డతునావమేిట?ి చెపేగలవా?" 

రామనాధాం ఆలోచిాంచడే్డ. ఒకస నిముషాం ఆగ్చ రాంగనాధరావే సమాధానము 

ఇచేిడ్డ. 
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"నువ ీ దేని నుాంచి తప్రేాంచుకోవాలనుకొాంట నాావో ఆ యాంతి నాగరచకత సుఖ్ాల 

కోసమే అలమటిాంచవే ...." 

రామనాధాం విసుత బో యడే్డ. 

"ఔను నువ ీ తప్రేాంచుకోలేవ . వనెకిస తిరగలేవ . కొరడ్ా చతే ప చుికొని 

కాలధరుాం నినుా తరుముతూాంద.ి తప్రేాంచుకోలేవ .కనక నువ ీ చెయయగలదలాి  

యూరప లో మాదిరచగ్ా ఆ మారుే జనానికి అధకి దుాఃఖ్కరాం కాకుాండ్ా మారగాం చూడ్డ్ాం" 

"ఏ విధాంగ్ా?.....రషాయలో మాదిరచగ్ానా? 1
 అది మాతిాం నిలబడ్డతుాందని 

నముకమేమిటి? వాళ్ళో మాతిాం సరచయెైనపనేచసేుత నాారనేమిటి...." 

"దౌరజనయాం దౌరజనాయనిా సృషరాసుత ాంది." 

"బలాతాసరాంగ్ా కొాందరచని హిాంస్రాంచి కతిత  బలాంతో నలెకొలేన పభిుతీాం కతితతోన ే

కూలివేయబడ్దా?" 

రామనాధానికి అనేక పశిాలు. 

రాంగనాధరావ  మహదావేశాంతో పితాయఖ్ాయనాం చశేాడ్డ. 

"నిలబడ్కప్ో తే మాతిాం ఏమవ తుాంది? ఆ భావాల బలాం ఏమవ తుాంది? ఫెిాంచి 

విపివాం మొదట అపజయమే ప్ ాందిాంది. కాని, ఆ భావాలుయూరప నాంతనూ కదిలాంచి 

వేశాయ. ఫాిను్ దేశానికి స్ేీచాా సాీతాంతా్రలు లభిాంచకపో్యనా ఐరోప్ా ఖ్ాండ్ాంలోని 

తకిసన దేశాలలోననాాఆ స్ేీచాా సాీతాంతా్రలు కొదీద  గ్ొపే లభిాంచేయ. మనుషుయని 

జీవితానికి ఉతా్హాం కలగ్చాంచేవి కారాయలు కావ . విపివాలుకారాయలు. అవి విఫలమ ే

అయనా ఆ కారాయలకు ప్ోి తా్హాం ఇచిిన, ప్ేిరపే్రాంచిన మహోదేదశాలు మానవ నికి నిజాంగ్ా 

ఉతేతజాం ఇసాత య." 

                                           
1
 NOTE: 31వ పకిరణాంలో రషయను విపివాం గురచాంచి రాంగనాధరావ  తెలప్రన అభిప్ాియాలు 1921 నాటి ఆాంధపితిిక 

సాంవత్రాది సాంచికలో శీె భోగరాజు పటాా భి స్వతారామయయ పాంతులుగ్ారు వాిస్రన 'సో వియట ా లు' అనే వాయసాం నుాంచి 
స్వీకరచాంచాను.-గెాంథకరత 
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ముపఫయి రెండు 

రేవ లో అడ్డగు ప్టెేాసరచకి పడ్వల గుమాసాత  ప్దెద  హడ్ావిడ్  చసేూత  ఎదురొచేిడ్డ. 

"పాంతులుగ్ారూ! రాండ్ , మొదట ిపడ్వ గ్రాంటేసుత నాారు. మీ కోసమ ేమొదట ి గద ి

వ ాంచేశాను ఎవీరచకీ ఇవీకుాండ్ా." 

అతడ్ా గద ి సౌకరాయలు వరచణాంచ ే పయితాాంలో వ ాండ్గ్ా రామనాధాం చిరునవ ీ 

నవేీడ్డ. 

"అమలాప రాం పడ్వకి వెడ్డతునాా. ఎకసడ్డాంది? ఎాంతస్ేపటోి  

బయలుదేరుతుాంద?ి" 

"ఆ పడ్వకే వెళ్ోాండ్ . మీకు గది ఏరాేట  చసే్ేసాత నుగ్ా, హనుమయయగ్ారచ పడ్వ 

వ ాండ్గ్ా అయయగ్ారు మరోటిఎకుసతారనుకునాారేమిటి?" 

ఎదుటలేని ప్ో టీదారులా కవిీసూత  గుమాసాత  పదదయయ సరాంగులా కేకవసే్ేడ్డ. 

పడ్వగదిలో పకస పరుచుకొని సావధానాంగ్ా కూరుినాాక రామనాధాం 

అమలాప రాం వెళ్ళి క తాను ఏాం చెయాయలో, అకసడ్  ఘటనలు ఎలావ ాండ్గలవో 

ఆలోచిాంచుకోవడ్ాం ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

వెనుకటి అనుభవాం రీతాయ తాను కాలవగట ా న కనబడ్గ్ానే ఏ బావమరదులో, ఏ 

మరదలో చూసాత రు. కాలువ రేవ లో కాళ్ళో ముఖ్ాంకడ్డకుసని గటటా కేససరచకి తాను వచిిన 

వారత ఇాంటోి కి అాందిప్ో తుాంది. గుముాంలోకి వళె్ళోసరచకి అతతగ్ారు సాీగతాం 

పలుకుతుాంది.కాలువలో కాళ్ళో కడ్డకుసని వచిినట ి  ఎరచగ్చ కూడ్ా నీళ్ళో తెప్రే సుత ాంది. 

ప్ో లీసు జవాను ఒకడ్డ ఎప ేడ్ూ గుముాంలో వ ాంటాడ్డ గనకతడ్డముకోకుాండ్ా వళే్నిపటిా  

స్రాంగు కొట ా లోాంచి మిఠాయలో, కోరుా  దగగర అయయరు హో టలులోాంచి ఇడ్ెునోి  

తెప్రేాంచుతుాంది. మరదులూ,మరదళ్ళో చుటసా  చేరచ కబురుి  చపె తూాంటే ఆమ  వాంట పని 

చూచుకుాంటస మధయమధయ వచిి ఏవో పలకరచాంచి వెడ్డతూాంట ాంది. 
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మామగ్ారు ఇాంటోి  వ ాంటే వీళ్్ి వీరూ రారు. ఆయన ేయోగక్షేమాలు, ముాంగాండ్ 

కబురుి , కాలేజీ చదువ లు గురచాంచి తెలుసుకొాంటాడ్డ. 

ఇనిా విధాలుగ్ా ఇాందరు తన చుటసా న ే వ ాంటారు. కాని ఆ ఇాంటితో తనకు 

బాాంధవయాం కలుప తునా ఆమ  మాతిాం ఎనాడ్ూ కనిప్రాంచదు.ఆమ  మాట కూడ్ా 

వినబడ్దు. ఒకొసకసప ేడ్డ అసలు ఆ అమాుయ ఇాంటోి  వ ాందా అన ే అనుమానాం 

కలుగుతూాంట ాంద ికూడ్ా. 

ఎప ేడ్ూ వెాంట వదలని కురెవాళ్ళో, ప్ెదదవాళ్ళో మధయ వాళ్ోకు తలెయకుాండ్ా, 

ఎప ేడ్ూ కనిప్రాంచని భారయతో మాటాి డ్ాల.అదెలాి గ జరుగుతుాందో  అరథాం కాలేదు. అనేక 

కోణాలనుాంచి ఆలోచిాంచీ అది సాధయాం కాదని తలేుికునాాడ్డ. 

ఇాంక ఒకసట ేమారగాం. 

పడ్వ గదలిో కూరుిని తన ఆలోచనలనిాాంటినీ కాగ్చతాంమీద ప్ెటిా  ఓ 

సుదీరఘమయన జాబు తయారుచసే్ేడ్డ. నాలుగుమారుి చదువ కొనాాడ్డ. తన అభిప్ాియాం 

సేషాాంగ్ా లేదనిప్రాంచినచోట ఒకట ి రరాండ్డ వాకాయలు సరేదడ్డ. సాంతృప్రత  కలగ్చాంతరాీత 

జాగెతతగ్ామడ్ చి జబేులోప్ెట ా కునాాడ్డ. ఏ క్ష్ణాంలోనో ఆమ  కనిప్రాంచినప ేడ్డ ఆ వ తతరాం 

ఆమ  చతేిలో ప్టెిా  దౌతయాం నడ్ప్ాల. దానికితగ్చన సనాాహాంలోనే వచేిడ్డ. 

కానీ, తీరా గుముాంలోకి వచేిసరచకి తన సనాాహాలనీా అనవసరమేననిప్రాంచేయ. 

వాకిటోి  ఒకసరూ కనబడ్లేదు. సాధారణాంగ్ా వ ాండ్ ేప్ో లీసు జవాను కూడ్ా లేడ్డ. 

ఇాంటి తలుప లు తెరచే వ నాాయ. కాని, ఎవీరూతిరుగుతునా జాడ్ కూడ్ా లేదు. 

ఆశిరయాం కలగ్చాంది, సావిటోి  బెడ్ ు ాంగు ప్ెటిా  గుముాంలోకి వళె్ళోడ్డ. 

"అతతయయగ్ారూ!" ప్రలచడే్డ. 

లోపలనుాంచి గ్ొాంతు వినిప్రాంచిాంది. సుాందరచదా గ్ొాంతు. 

"ఎవరు వారు?" 
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ఎనాడ్ూ మాటాి డ్  వ ాండ్ని కొతతదనాంతో ఆ పలకరచాంప కు సమాధానాం 

ఇవీలేకప్ో యేడ్డ. ఏదో  గ్ొణిగ్ేడ్డ. 

"ఎవరద,ి కూరోిాండ్  వసుత నాా"నాంటస సుాందరచ వాంట గదలిోాంచి బయటకు వచిి 

నాలుక కొరుకొసని వెనకిస తగ్చగాంది. 

అతనిని చూడ్డ్ాంతో ఆశిరయాం కలగ్చాంది. స్రగుగ  ముాంచెతుత కు వచిిాంది. ఏాం 

చెయాయలో తెలయలేదు. 

"ఎవీరూ కనబడ్రేాం?" 

తనలో అనుకునాటసి  కాదు, చాట న వ నా సుాందరచని అడ్ గ్చనట ి  కాకుాండ్ా 

రామనాధాం గటిాగ్ానే సీగతాంగ్ా పిశిాాంచుకొనాాడ్డ. ఆపిశాతో సుాందరచ ఆలోచనలనుాంచి 

తేరుకుాంది. నెముదిగ్ా వెనకడ్డగు వేస్ర వాంట యాంటోి కి వెళ్ళో ఓ చెాంబుతో నీళ్ళో అకసడ్ ే

గడ్పబయట ప్టెిా ాంది. గృహిణి పథిమ ధరుాం పూరచతచసే్రాంది. కాని, రామనాధాం దానిని 

స్వీకరచాంచగల స్రథతిలో లేడ్డ. 

అద ి అతడ్డ ఎదురుచూస్ర వ ాండ్ని పరచస్రథతి. అసలు కనిప్రాంచదనుకొనా ఆమ  

ఎదుట వ ాంది. ఒకరేత వ ాంది. ఆమ కివీడ్ానికరై తానుతయారు చసేుకునా ఆ లేఖ్ 

అనవసరమే. గృహిణ ి ధరు నిరీహణలో తన ఎదుటకే వసూత ాంది. ముఖ్ాముఖీ 

మాటాి డ్వచుి. కాని,ఆమ అాంతగ్ానూ అతడ్ూ స్రగుగ పడ్డతునాాడ్డ. 

సుాందరచ స్రథతి మరీ కషాాంగ్ా వ ాంది. కనెా తనాంలో భరతను పలకరచాంచడ్ాం స్రగుగ చటే  

పనిగ్ా భావిాంచుతారు. కాని, ఇప ేడ్డ తానఅేతనికి సమసత  పరచచరయలూ చేయవలస్ర 

వచిిాంది. తలిచాట న తప ేకొనాట ి  ప్ారచప్ో వడ్ానికి వీలులేదు. అలాి  

ప్ారచప్ో వడ్ాంఇప ేడ్డ అవినయాం. 

వాంట యాంటి గుముాంలో ప్ెటిాన నీళ్ో చెాంబును అతడ్డ తీసుకొనేటాందుకు రాలేదు. 

ఓ నిముషాం చూస్రాంద.ి గృహిణ ీ మరాయద తపేడ్ానికివీలులేదు. తానే పట ా కు వచిి 
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సావడ్ లో గుముాంలో ప్ెటిా ాంది. అతడ్ద ి తీసుకొని అట  వీధిలోకో, ప్ెరటోి కో 

కాళ్ళోకడ్డకుసనేటాందుకు వెడ్ తే, అదో సాందు వెళ్ళో తుాండ్డతచెిి యవాీల. గదిలోకి 

వెళ్ాోలాంటే హాలులోాంచి వళె్ాోల. అతడ్కసడ్ కూరుినివ ాండ్గ్ా వెళ్ోడ్ాం ఎలాి గ? 

గుముాంలోనే నిలబడ్ ాంది. 

అాంతవరకూ ఇాంటోి  ఎవరో ఒకరు వ ాండ్వే ాంటారనుకునా రామనాధానికి 

ఇప ేడ్ ాంక ఆలసయాం చేస్ేత  ఎవరనాా వచేిసాత రేమోనని భయాంపట ా కుాంది. వారాంతా 

ఎకసడ్ కరళ్ళోరో తెలయదు. కాని లేరు. ఎప ేడ్ొసాత రో తెలయదు. కనక వెాంటనే సుాందరచతో 

మాటాి డ్యెాయల.ఇాంత ఏకాాంత అవకాశాం మరచ దొరకదు. 

"ఏమోయ్ !" -- అని ప్రలచేడ్డ. 

తన బావమరచదలిాగ్ా తను భారయను ప్ేరు ప్ెటిా  ప్రలవాలనీ తమ వూళ్ళో వాళ్ోలాగ 

ఏమ,ే ఇదిగ్ో, ఆ, ఇలాి  చూడ్డ, లాాంటవిిఆమ  ప్ేరుకు పరాయయపదాలు చేయకూడ్దనీ 

అతడ్డ పడ్వలో వచేిటప ేడ్డ కూడ్ పద ి మాటినుకునాాడ్డ. కాని, తీరా ఆ 

అవకాశాంవచేిసరచకి రకతమాాంసాలలో జీరచణాంచిప్ో యన ఆచారబలాం, అలవాటస నాలకను 

పటేాస్రాంది. 'ఏమ'ేకు బదులు 'ఏమోయ్ ' తోసాంతృప్రత  పడ్వలస్ర వచిిాంది. 

ఎవరచనాయని సుాందరచ లోనికి త ాంగ్చచూస్రాంది. అకసడ్ మరరవీరూ లేరు. ఆ ప్రలుప  

తనననేని అరధాం అయాంది. నవ ీనాప కొనేటాందుకువోణి చెరగు నోటిక ిఅడ్ుాం ప్ెట ా కుాంది. 

అతడ్డ తన ప్రలుప ను ధృవపరుసూత  'నినేా' అనేసరచకి ఆమ  గ్ోడ్ పకసకు 

మరచాంతతప ేకుాంది. 

రామనాధానికి సమయాం మిాంచిప్ో తుాందనిప్రాంచిాంది. తానూ స్రగుగ పడ్  లాభాం లేదు. 

ఈ దాగుడ్డ మూతల మధయ ఎవరనాా వస్ేత .....? 

జేబులో వ తతరాం చతేిలోకి మారుికునాాడ్డ. గుముాంలోకి వచేిడ్డ. ఆమ  మరచాంత 

తల దిాంచసేుకుాంది. ఆమ ను చూస్ేత  నవ ీ వచిిాంది.ఆమ  చయెయ పట ా కొని లోపలకి 
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తీసుకువచిి మాటాి డ్యెాయలనిప్రాంచిాంది. కాని, ఆమ  మ రుప లా వాంట యాంటోి కి 

పరచగ్రతిత ాంది. ఇప ేడ్డత ాందరపడ్కూడ్దు. జాపయము కూడ్దు. అతడ్ూ వాంట యాంటోి కి 

వెళ్ళోడ్డ. 

"సుాందరీ." 

ఆమ  మాటాి డ్లేదు. ఆమ  చేతినాందుకొని తన జాబు చతేిలోద ిప్ెటేాడ్డ. 

"ఇద ి చదువ . నేనిాంతలోకి నీళ్ళో ప్ో సుకు వసాత ను. చదవిి నాకు సమాధానాం 

చెప్ాత వ  కదూ." 

చేతిలో కాగ్చతాం వాంక చూస్ర, ఆమ  గుప్రేడ్  మూసుకొాంది. 

అతడ్డ వనెుతిరచగ్చ గుముాం వరకూ వెళ్ళో తిరచగ్చ చూస్ేడ్డ. ఆమ  నెముదగి్ా అాంది.... 

"వేణీణళ్ళో వ నాాయ." 

"మాటలు వచుిననామాటే....." 

ఆమ  తల వాంచుకొని నవ ీకొాంది. అతడ్డ మరల దగగరకొచేిడ్డ. గడ్ుాం కెిాంద వేలు 

ప్ెటిా  తలప్ెైకరతేతడ్డ. కళ్ళోమూసుకొాందేగ్ాని, దరహాసాం మూయడ్ాం సాధయాం కాలేదు. 

రామనాధాం కనురరపేల మీద వూద ినవేీడ్డ. 

"ఏాం?" 

"ఊఁ" 

అతనిని తప్రేాంచుకొని ఆమ  దొడ్ోి కి వెళ్ళో సాానాల గదలిో వేడ్ నీళ్ళో ప్ెటిా , సబుా 

బ్లళ్ో వ ాంచిాంది. ఈమారామ  అాంత స్రగుగ పడ్లేదు. గదలిోకి వెళ్ళో తుాండ్డ తీసుకువచిి 

గుముాంలో అతని కోసాం నిలబడ్ ాంద.ి అతడ్డ వచేిక సాానాల గది వరకూ 

ముాందునడ్ చిాంది. 

"మీ వాళ్ోాంతా ఏరీ?" 

"వసాత రు"--అాంది. 
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ఆ మాట వినడ్ాంతోన ే అతను కాంగ్ారు పడ్ాు డ్డ. సాానాలగద ి తలుప  జేరవేసూత  

హెచిరచాంచేడ్డ. 

"తీరగ్ా చదవిి, సమాధానాం చపె ే." 

ఆమ  నవ ీకుాంటస వాంట ఇాంటోి కి వెళ్ళోాంది. 

అతడ్డ సాానాంచసే్ర బటాలు మారుికొనసేరచకి ఆమ  ఎప ేడ్డ తయారు చేస్రాందో 

ఫలహారప  పళ్్ోాం తీసుకొని హాలులోకి వచిిాంద.ి ఒకసక్ష్ణాం నిలబడ్  గదలిోకి వెళ్ళోాంది. 

ఆమ  రాకను అతను గమనిాంచలేదు. బెడ్ ు ాంగులోాంచి తాను తెచిిన చీరలూ, 

జాకరట ా  గుడ్ులూ బయటకు తీసుత నాాడ్డ. 

అతని దృషరాని ఆకరచషాంచడ్ానికి ఆమ  గదిలో కురీిని లాగ్చాంది. ఆ సాంకేతాం అరథాం 

అయాంది. అతడ్డ "వసుత నాానోయ్ ."అాంటస లేచడే్డ. 

రామనాధాం తనతో తచెిిన చీరను పట ా కొని లోపలకి వచేిడ్డ. 

"ఇద ినీకు నచుితుాందా?" 

ఆమ  ఒకసమారు దానివేప  తల తిప్రే చూస్రాంది. సుాందరమ నై అాంచూ, 

బుటేదారపీని చేస్రవ నా సాధారణమ నై ఖ్దదరు చీర. బాగ్ానేవ నాదనిప్రాంచిాంద.ి అద ి

తనకోసమ,ే తన భరత తీసుకొని వచేి డ్నా విషయాం గురుత  వచిి స్రగుగ పడ్ ాంది. ఆమ  

కళ్ోలోనేసాంతోషానిా చదివి రామనాధాం సాంతృప్రత  పడ్ాు డ్డ. 

"నీకు నచుితుాందనే తచెేిను." 

"కూరోిాండ్ . మాంచినీళ్ళో తసెాత ను." అాంది రహసయాం చెప్రేనట ి . 

రరాండ్ో  మాటకు అవకాశాం ఇవీకుాండ్ా ఆమ  వెళ్ళోప్ో యాంది. 

మరు నిముషాంలో మాంచినీళ్ో చెాంబుతో హాజరయాంది. 

"మీ నానాగ్ారు వూళ్ళోలేరూ?" 

ఆమ  తల అడ్ుాంగ్ా తిప్రేాంది. 
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"కాయాంప కు వళె్ళోరా?" 

పిశా వేశాక తన ప్ రప్ాట  అరథాం అయాంది. ఆ పిశాలోన ే సమాధానాం కూడ్ా 

వ ాంది. నోరు విపేకుాండ్ా తల తిప్రేత ేసమాధానమే. 

ఆమ  మరల తల తిప్రేాంది. 

"మీ అముగ్ారు...." 

ఆమ  తలవాంచుకు సమాధానాం ఇవీలేదు. 

"తముుళ్ళో, చెలెి ళ్ళో..." 

లేరనాట ి  ఆమ  తల మళ్ళో తిప్రేాంది. 

"ఎకసడ్ కరళ్ళోరు?" 

"ముాంగాండ్...." 

అతనికి ఆశిరయమయాంది. 

"ఎాందుకు?" 

ఆమ  స్రగుగ పడ్ ాంది. 

తముు కలప్టేాందుకు ఏరాేట ి  చూసుకొనడ్ానికే ఆమ  వెళ్ళోాంది. వారాందరూ 

అకసడ్డాండ్డ్ాం చూస్ే భరత వచిి వ ాంటాడ్ని ఆమ  యాంతవరకూఅనుకుాంటసాంది. అతడ్డ 

కాకినాడ్ వెళ్ళోనట ి  ఎరగదు. అతని వ తతరాంలో ఆ మాటా లేదు. 

ఆమ  వెనకిస తిరచగ్చ పో్ బో తూాంటే రామనాధాం చట కుసన వోణి పట ా కునాాడ్డ. ఆమ  

నిలబడ్ ాంద.ి భుజాలు పట ా కొని తనకేస్రతిప ేకునాాడ్డ. 

"చదవిేవా?" 

ఆమ  చిరునవ ీ నవ ీకుాంది. మామగ్ారు వచిి తన తలితోనూ, తాండ్ ితోనూ 

మాటాి డ్ నవనీా ఆమ  ఎరుగును. అతనిని మారగాంలోప్ెటేా  పయితాాంలో తన ప్ాతి ఏమిటో 

కూడ్ా ఆమ  విాంది. అతని రాక, ఆ చీర తీసుకువచిి చూపడ్ాం ఆమ కు సాంతృప్రత గ్ాన ే
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వ ాంది.ఆ ఆలోచనలతో ఆ వ తతరాంలోని విషయాలకు ప్ెదద  ప్ాిముఖ్యాం ఇవీలేదు. 

అాందులో ఏ ఒకసటీ తాను ఒప ేకోలేదు. కాని, ఆవిషయానిా ఇప ేడ్డ చెపేవలస్రన 

పనేముాంద?ి సరేనాంట ేవదలప్ో తుాంది... కాని కొాంటటతనానికి తల తిప్రేాంది. 

"ఎాందుచతే?" అనాాడ్డ రామనాధాం. 

పిశిాాంచేక గురుత  వచిిాంది. ప్ెళ్ళోకాక పూరీాం నాలుగ్ోకాి సు చదువ తూాంద ి

అనాారు. ప్ెళ్ళో అయాక మానిప్రాంచేశారు. ఇప ేడ్ాఅక్ష్రాలనాా గురుత నాాయో లేదో? 

తానా విషయమ ే వూహిాంచలేదు. నిరుతా్హాం పితిధీనిసూత నా కాంఠాంతో "చదవలేవా" 

అనిపిశిాాంచేడ్డ. 

తాను చదవలేననుకోవడ్మూ బాగ్ాన ే వ ాందనిప్రాంచిాంది. సమాధానాం చపెేడ్ాం 

ఎలాి గ్ా అనుకొాంటస వ ాంట ే దారచ దొరచకిాంది. తలతిప్రే వోరగ్ాఅతని వాంక చూస్రాంది. 

కాంఠధీనితో ముఖ్ానిా ప్ో లుికోవాలని పయితాాం. అకసడ్ విసుగు కనబడ్లేదు. 

"నిజాంగ్ా...." అని రరటిా ాంచేడ్డ. 

ఆమ  కళ్ళో నవ ీతునాాయ. అాంగీ్కారాం తెలుప తూ తల తిప్రే ాంది. 

అతనికి ఏాం చయెయడ్ానికీ తోచలేదు. ఆమ ను చూస్రన ఈ అరగాంట నుాంచీ ఆమ ను 

ముట ా కోవాలనీ, కూరోిబెటిా  కబురుి  చపె్ాేలనీకోరచక మనసు్నావరచాంచి వ నాా తన 

నియమాం, నిషఠ  గురచాంచి మరచచిప్ో లేదు. ఆమ  చదవలేకపో్ త ే తానే చెప్ాేల. చపెేడ్ాం 

కోసమేనాఆమ ను దగగర కూరోిబెట ా కోవాల. స్రగుగ పడ్  ప్ారచపో్ కుాండ్ా పట ా కొని 

కూరోిప్ెటాా ల. 

రామనాధాం లేచి ఆమ  భుజాలు పట ా కొని తీసుకువెళ్ళో కురీిలో కూరోిబెటేాడ్డ. 

ఆమ  లేచిపో్ తూాంటే ఎదురుగ్ా నిలబడ్ , కురీిచేతులమీద ఆనుకొని, ముఖ్ాం మీదికి 

వొాంగే్డ్డ. ఇప ేడ్డ ఆమ  లేస్ేత  తన తల అతని ముఖ్ానికి కొట ా కొాంట ాంది. 

సుాందరచ స్రగుగ  తోసుకు వసుత నాా మాటాి డ్క తపేలేదు. 
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"ఎవరేనా వసాత రు." 

"ముాందు టిఫరన్  తీసుకోాండ్ ." 

"ప్ యయమీద ప్ాలు ప్టెేాను. ప్ ాంగ్చప్ో తాయ."--అనేక సాకులు, భయాలు. 

రామనాధాం ఏమీ వొప ేకోలేదు. నవొీకసట ే అతనికి సమాధానాం. అతని పిశా 

ఒకసటే. 

"నిజాం చపె ే." 

ఆమ  నిజాం చెప్రేనా చపెేకప్ో యనా పిమాదాం లేదు. అవసరమూ లేదు. తాను 

చెపేవలస్రనదానికి ఆ పిశాతో పని లేదు. కాని,ఆమ  నవ ీ-చిరునవ ీ అతనిలో 

చెలగ్ాటానేా  ప్ోి త్హిాంచిాంది. 

"నిజమేనా?" 

"నిజమే....." 

అతడ్ది నముదలచలేదు. 

"కాదు." 

ఆమ  ధృవీకరచాంచిాంది. 

"ఔను." 

"అబదధాం...." అతడ్డ తన అవిశాీసానిా తెలప్డే్డ. 

"కాదు....." ఆమ  ఆ అభిప్ాియానిా పితాయఖ్ాయనాం చసే్రాంది. 

"కాదు." 

"ఔను." 

ముపఫయిమూడు 

అప ేడ్ే ఎకసడ్ నుాంచ  ోవచిి సావటోి  అడ్డగుప్ెటిాన నారాయణమూరచతకి గదిలోాంచి 

వినిప్రాంచిన మాటల ప్చేీ అరధాం అయేయ అవకాశాంలేదు. ఒక గ్ొాంతు కూతురుదని తెలస్రాంది. 
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రరాండ్ోది ఎవరచదో  అరధాం కాలేదు. గుముాంలోకి వచేిసరచకి కనిప్రాంచిన దృశయాం 

అతనికిమహావేశాం కలగ్చాంచిాంది. 

కూతురు కురీిలో కూరుిాంది. ఆమ  కదలకుాండ్ా మీదకు వొాంగ్చ ఎవరో 

పడ్డచువాడ్డ నిలుిని వ నాాడ్డ. ఆ పడ్డచువాడ్డ తన అలుి డ్ ే అయవ ాంటాడ్న ే

ఆలోచన రాలేదు. ఆ పాంచకటసా , లాలీిలో వ నా రామనాధానిా అసలు గురుత పటానేలేక 

ప్ో యేడ్డ. 

ఇాంక వూహిాంచగలగ్చాంద,ీ వూహిాంచిాంద ీ ఒకసటే. ఇాంటోి  ఎవరూ లేకుాండ్ా చూస్ర 

సుాందరచని ఎవరో తుాంటరచ అలిరచ ప్ెడ్డతూ వ ాండ్ాల. 

రామనాధాం వెనుతిరచగ్చ వ ాండ్డ్ాంచేత మామగ్ారచని చూడ్లేదు. మాటల ఆటలో 

సావటోి  బూటి చప ేడ్డను వారచదదరూ వినలేదు. 

గుముాంలోాంచి "ఎవడ్ాి  అద"ి అని తాండ్  ి గరజన వినిప్రాంచసేరచకి సుాందరచ 

వ లకిపడ్ ాంది. సనాగ్ా "నానాా" అని లేవబో యాంది. 

రామనాధాం లేవబో తూనా భారయ భుజాంమీద చయెయవేస్ేడ్డ. ఆమ తో ప్ాట  

దాీరాంకేస్ర తల తిప్ేేడ్డ. విషయాం గెహిాంచే లోప ననారాయణమూరచత చేతిలోని హాంటరు 

అలుి ని వీప మీద పడ్ ప్ో యాంది. వనెువెాంటనే మరొకటి. సుాందరచ ఆ పిళ్యానికి 

దిగ్రమచెాందితేరుకొనలేోప న మూడ్ో దబెా తలప్ెై పడ్ ాంది. "అదేమిటి నానాా!" అనేమాట 

నోట రాకపూరీమే రామనాధాం మ డ్ బట ా కొని సావటోి కివిస్రరచవేస్డే్డ. 

ఆ దెబాలకు ఉపకెమణికగ్ా చసే్రన గరజన విని హాలులోకి పరుగ్రతిత  వచిిన 

సబ్లనస్ెేకారూ, పో్ లీసులూ ఆయన చేతులోి ాంచిరామనాధానిా అాందుకునాారు. వీప నా, 

తలమీదా తగ్చలన దెబాలకు దిము తిరచగ్చప్ో యన రామనాధాం సావిటోి కూడ్ మరో నాలుగు 

ప్ో ట ి తగలడ్ాంతో ఊప్రరచ పటేాస్రనటియ కూలబడ్ ప్ో యడే్డ. అతనిని రరకసలు పట ా కొని 

ఇదదరు పో్ లీసులు అరుగుమీదికి ఈడ్ ివేశారు. 
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మగనికి తగులుతునా దెబాలు చూస్ర సుాందరచ నివెీరప్ో యాంది. 

"నానాా! నానాా!" అాంటస హాలులోకి పరుగ్రతతబో యాంది. 

తాను పట ా కొనావాడ్ో  దొాంగ అనీ, ఒాంటరచగ్ా వ నా కూతురు ప్వక నొకిస నగలు 

హరచాంచే పయితాాంలో వ నాాడ్నీ కలేనచసేుకొాంట నా నారాయణమూరచతకి కూతురు 

ఆదురాద  అరథాం కాలేదు. ఆమ  సావటోి కి పరుగ్రతతబో వడ్మూ, ఆమ  ఆాందోళ్నా 

అతనిలోవిపరీతమయన అనుమానాలకు కారణాం అయాంది. మరాయద 

కాప్ాడ్డకొనేటాందుకు ఆతురత చూప్డే్డ. ఆమ  చేయపట ా కొని నిలప్ేడ్డ. ఆపట ా కు చెయయ 

విరచగ్చప్ో తుాందనిప్రాంచి సుాందరచ కరవ ీమాంది. ఒకస లాగుతో ఆమ ను గదిలో మూలకు 

తోస్సే్ేడ్డ. 

"ఇవతలకి వచేివాంట ేజాగెతత ." 

తాండ్ ియడె్ గల భయాంతో ఆమ  ఆ ఆదేశానిా ధికసరచాంచలేకపో్యాంది. 

అపేటికప ేడ్ే సరచసల  ఇన్ స్ెేకారుగ్ారచ ఇాంటిముాందు ఆ హడ్ావిడ్ కి జనాం 

చేరుతునాారు. 

కూతురు పివరతనమీద అనుమానాం అాంకురచాంచిన మనసు్తో నారాయణమూరచత 

జనుల అధిక్షేప్ానికి హడ్లపో్యేడ్డ. తాను వీధిలోకి రాకుాండ్ానేప్ో లీసులకు ఆదేశిాంచాడ్డ. 

"వాడ్ ని లాకప్  చయేాండ్ ." 

సబ్లనస్ెేకారు ఏదో  చెపేబో యేడ్డ. గ్ాని నారాయణమూరచత వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"నే వసుత నాా. నడ్వాండ్ ." 

ప్ో లీసులు రామనాధానిా తీసుకొని వెళ్ళోపో్యరేు. జనాం చదెిరచపో్ యేరు. వాళ్ోక ీ

అదేమిటో అరధాం కాలేదు. ఎవరో దొాంగసరచసల  ఇన్ స్ెేకారుగ్ారచాంట పివశేిాంచి 

పట ా బడ్ ప్ో యేడ్ని సమాధానాం చెప ేకొనాారు. 
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ఏడ్డసుత నా కూతురు నోట అసలు మనిషర ఎవరో గెహిాంచేక నారాయణమూరచత 

నిశేిషుా డ్యప్ోయేడ్డ. 

ముపఫయి నాలుగు 

తమ అధికారచ పట ా కొనాద ి తమ అలుి ణణణయని సబ్లనస్ెేకారూ, జవానులు కూడ్ 

అతనిని అరుగుమీదకు తీసుకువెళ్ళోనప ేడ్గెేహిాంచేశారు. కూతురును భరత వదదకు 

పాంపడ్ానికి సనాాహాలు జరుగుతునాాయని వారరరుగుదురు. ఆ అలుి డ్డ సతాయగెహాంలో 

చేరేడ్నవేారత కూడ్ా వారచ వరకూ వచిిాంది. ఆ కారణాం చేతనే ఆ శుభకారయాం తన యాంటోి  

చేయబో వడ్ాంలేదని కూడ్ా చెప ేకునాారు. కాని,ఆ అలుి డ్డ ఇాంటికి వస్ేత  కొడ్తారా? వారచకి 

అాందులో రహసయాం అరథాం కాలేదు. 

కాని రామనాధాం బటాలవేప  చూస్ేక వారు కారణాం అరధాం అయాంద ిఅనుకునాారు. 

అతడ్డ శుదధ  కోరా ఖ్దదరు కట ా కునాాడ్డ. 

దేశాంలో సాీతాంత్రాం కోసాం ప్నెుగులాట తీవిాం అవ తూాంది. సహాయ నిరాకరణ 

ఆలోచన జనానిా కెమాంగ్ా ఆకరచషసూత ాంది. ఆ విధమ నైచరయను రాజదోిహాంగ్ా జమకటిా  

కఠచనాంగ్ా అణచివయేడ్ానికి పిభుతీాం సనాాహాలు చసేుకొాంటసాంది. ఆ సనాాహాంలో 

భాగాంగ్ానే జిలాి కలెకారు ప్ో లీస్  ఆఫవసరిను సమావేశపరచచాడ్డ. 

ఆ సమావేశాం నుాంచే నారాయణమూరచత ఇాంటకిి వసుత నాాడ్డ. ఇాంటిక ి వచేిసరచకి 

తన యాంటవిదదనే రాజదోిహి పితయక్ష్మయాయడ్డ.అతడ్డ అలుి డ్ే అయతనేేాం. పట ా కొని తన 

కరతవయాం నిరీహిాంచేడ్ని వాళ్ళో భిమపడ్ాు రు. 

ఆ కరతవయ నిరీహణలో అలుి ణిణ  కొటాడ్ాం, అాందులోనూ రకాత లు కారేలాగ కొటాడ్ాం 

అవసరమా అనే పిశా కలగకప్ో లేదు.కాని తామాందరూ కూడ్ తలో రరాండ్డ దెబాలు 

వేస్ేరు. రకతాం కళ్ో చూస్రాంది ఎవరో అాందులో. అాందుచతే ఆ పిశా ప్ెకిై రాకుాండ్ాపకసకు 
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ప్ెటేాశారు. రాజదోిహి అలుి డ్ేమిటి, కొడ్డకేమిట?ి చీరచ ప్ారరయయవలస్రాందనేని మనసు్నూ 

సరచప చుికొనాారు. తమ ప్ెఅైధికారచ నిజాయతీని మ చుికునాారు. 

స్ేాషనుకి తీసుకరడ్డతూాంటే రోడ్డు  మీద ఒకరచదదరు రామనాధానిా గురచతాంచేరు. ఆ 

దెబాలేమిటో, ప్ో లీసులు పట ా కోవడ్మేమిటోవాళ్ోకేమీ తెలయలేదు. కొాంతస్ేప  

గుసగుసలు సాగ్చాంచేరు. పో్ లీసువారచ వదదకు వెళ్ళో ఏమిటది ి అని అడ్గడ్ానికి భయాం. 

చివరకుఎరచగ్చన ఆమ  ఒకరు అడ్ గ్ేస్రాంది. 

"ఆయన దొరగ్ారచ అలుి డ్డ కాదూ?" 

ప్ో లీసువాడ్డ అాంగీ్కరచాంచేడ్డ. 

"బాబుగ్ారు లేరా? ఏాం చేశాడ్ేాంట?ి" 

ప్ో లీసు ఒకస నిముషము ఆలోచిాంచేడ్డ. చివరకు అడ్ గ్చన మనిషరని ప రుగును 

చూచినట ి  దులపరచాంచుకొనాాడ్డ. 

"ఆ బటాలు చూడ్ుాం లేదూ?" 

"ఏాం?" 

"ఖ్దదరు బటాలు....." 

"ఔను కాబో లు" 

"అాంట ేగ్ాాంధీగ్ారచ మనిషర." 

ఆ ఆడ్మనిషర వరకూ గ్ాాంధీగ్ారచ ప్ేరు రాలేదు. కనక దానిలో వ నా పిమాదాం 

ఏమిటో అరధాం కాలేదు. 

"గ్ాాంధీగ్ారు సరాసరు ప్ో వాలాంటారు." అని వివరచాంచాడ్డ పో్ లీసు. 

ఆ ఆడ్మనిషరకి ఆ గ్ొడ్వలేమీ తెలయకపో్యనా ఊ కొటాడ్ాం క్షేమాంగ్ా భావిాంచిాంది. 

"ఆయన సతాయగెహాం చశేాడ్ాంట. దొరతనాం పో్ వాలనాాడ్ాంట...." 

ఆ అాంటలతో పో్ లీసువాడ్డ ప్ెదద  కథ అలేి శాడ్డ. 
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రామనాధాం మామగ్ారచని వ దో యగాం మానయెయమనాాడ్డ. ఆయనను సతాయగెహాం 

చేయమనాాడ్డ. ఆయన నా కూతురును తీసుకువెళ్ళోప్ో . నాజోలకి రావదదని చెప్ాేడ్డ. 

ముహూరతము ప్టెిా ాంచేడ్డ. కాని రామనాధాం వూరుకోలేదు. ఇాంటికే వచాిడ్డ. 

వెాంటబడ్ాు డ్డ. ఇాంక ఏాంచెయాయల? 

"అయయగ్ారు నిపేాంటమినిషర, నిజాయతీ గలవాడ్డ. అలుి డ్ెనైా సరే, ఆడ్  అము 

మొగుడ్యనా సరే....." 

అని ప్ో లీసువాడ్డ ముకేసడ్డ. 

నారాయణమూరచత నికసచిితనాం, నిజాయతీ ఆ ప్ాిాంతాలలో అాందరూ ఎరుగుదురు. 

ఆ మధయనే ప్టేలోకలాి  ధనబలాం, కులబలాం గల కుట ాంబాం తాలూకు 

యువకుడ్ొకడ్డ తపేతాగ్చ ఆ వీధ ి గృహసుథ  ఇాంటిమీద పడ్  ఆగాంచేసూత ాంట ే

నారాయణమూరచత అరరసుా  చయేాంచడే్డ. ఆ కురెవాని తాండ్ీి, బాంధువ లూ, అతనిని 

బయటకు తెచుికొనేటాందుకు సరీవిధాలాపయితిాాంచేరు. డ్బుా ఆశను 

నారాయణమూరచత లెకస చయేలేదు. చాంప్సేాత రేమోననా భయానిా ఖ్ాతరు చయెయలేదు. 

అదివరకే ఆకురెవాడ్ ని గురచాంచి తాండ్ ికి హెచిరచకకూడ్ా ఇచిి వ ాండ్డ్ాంచతే మరచ 

ఆలోచనకూడ్ా లేకుాండ్ా కీళ్ళో తిప్రేాంచసే్ేడ్డ. మళ్ళో ఎకసడ్నాాఫరరాయదు వచిిాందాంట ే

కాలిప్ారేసాత నని వాగ్ాధ నాం చేశాడ్డ. కోరుా కీ, నాయయసాథ నానికీ దూరాంగ్ా చాట గ్ా జరచగ్చన ఈ 

కారయకెమానికిసాక్ష్యాం, సాంవనాాం లేదు. ఇాంక బాంధువ లాంతా ప్ో గడ్  వానికి జరలైు శిక్ష్ 

తప్రేాంచసేరచకి తల ప్ాిణాం తోకకి వచిిాంది. అదజిరచగ్ాక ఆ కుట ాంబాం తల ఎతుత కోలేక ఓ 

ఏడ్ాదిప్ాట  తీరధయాతిలు చసే్ర వచేిరు. ఆ వీధి వాళ్ోాంతా నారాయణమూరచతకి 

చెయయెతితమొకేసరు. 

అట వాంటి కథలతో ఒక వాతావరణాం సృషరా ాంచుకొనా నారాయణమూరచత సతాయగెహాం 

చేస్రనాందుకు అలుి ణణయనా అరరసుా  చేశాడ్ాంటే నముడ్ాంఅసాధయాం కాదు. నారాయణమూరచత 
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ఆఫవసుకి వచేిసరచకి కథ చిలవలూ, పలవలూ చేరుికొని మాంచి రసవతతరాంగ్ా 

తయారయాంది. దానినికాదనడ్ానికి కూడ్ా వీలులేననిా అలాంకారాలు చరేుికొాంది. 

తాలూకా ఆఫవసుకి రాగ్ానే ఎస్ .డ్ .ఓ. సీయాంగ్ా వచిి అతని రాజభకితనీ, 

నిజాయతీని అభినాందిసూత ాంటే తనసామరాధ ానికి తానే ఆశిరయపడ్వలస్ర వచిిాంది. 

నిజాంచేత అాందరచచతేా తిట ి  తినవలస్ర వసుత ాందనీ, అపహాసయాం 

ప్ాలయప్ో తానేమోయనీ భయాం మనసు్లో ప్వకుతూాంట ేఏమి చయెాయలో తోచకఆప్వసుకి 

వచాిడ్డ నారాయణమూరచత. 

తనచతే దెబాలు తినాద ి దొాంగ కాదనీ, అలుి డ్ేననీ తెలశాక నారాయణమూరచత 

నిసతబుధ డ్యాయడ్డ. కూతురు, అలుి డ్ూ కూరుినికబురుి  చెప ేకుాంటసాంట ే తాను 

గురచతాంచలేకప్ో యాడ్డ. అలుి ణిణ  దొాంగ అనుకొనాాడ్డ. ప్ెదద  పజాిగ్ా కొటేాడ్డ. చేతులలో వ నా 

పనికనక జరలైులో పడ్శేాడ్డ. ఈమాట పజిలలో పడ్ తే తన ఆబో రు దకసదు. తనను 

పితివాళ్ళో రేపటినుాంచి వేళ్ాకోళ్ాం చేస్సేాత రు. 

త ాందరపడ్ాు న ే అనా బాధ కనా తన బతిుకు పిజలలో నవ ీల 

ప్ాలవ తుాందేమోననా భయాంతో నారాయణమూరచత వొణికపి్ో యేడ్డ. 

నవ ీలప్ాలయాంతరాీత తానా ఉదో యగ్ానిా కాప్ాడ్డకోలేడ్డ. కథ అాందరచకీ 

తెలుసుత ాంది. ప్ె ై ఆఫవసరిదాకా వెడ్డతుాంది. వాళ్ళోనవ ీతారు. నవ ీతూన ే తన 

భవిషయతుత ను తుిాంచేసాత రు. వెైకుాంఠప్ాళ్ళ ఆటలో ప్ాము నోటపడ్ు  కాయలాగ ఈ వ నా 

ఉదోయగాం కూడ్ాప్ో తుాంది. 

ఇనిా ఆలోచనలలో కూతురు ఏడ్డే వొకటి. ఇప ేడ్డ అలుి ణిణ  ఏాం చయెాయలో అరథాం 

కాలేదు. ఈ చికుస నుాంచి ఎలా బయటపడ్ాలోతోచక కొట ా మిటాా డ్డతూాంట ే ఎస్ .డ్ .ఓ. 

అభినాందనా, ప్ గడ్ాత  దారచ చూప తునాట ి  కనబడ్ ాంది. దెబాలు తినాఅలుి డ్  మీదకనా, 

కొటిాన తనమీద సానుభూతి వ ాండ్ ేఅవకాశాం కనిప్రాంచేక ఆయన వీప  నిలబడ్ ాంద.ి 
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తనకు వినిప్రాంచలేా సబ్లనస్ెేకారు, ప్ో లీసువాళ్ళో, తాలూకా ఆఫవసులోని చినా ప్దెద  

వ దో యగులు అదేమాట చెప ేకుాంట నాారు. 

అవి విాంటసాంట ేఅపహాసయ భయాం తీరచాంద.ి 

గ్్రవ పిపతుత లు, కీరచత, బహుశా పిమోషను కూడ్ా తనకోసాం చేతులు చాచుకుని 

కూరుినాట ి గ్ానే కనిప్రాంచేయ. 

అయాచితాంగ్ా లభిాంచిన కీరచతని కాదనవలస్రన పని కనబడ్దు. 

ప్ెైగ్ా, వెనకడ్డగు వయేడ్ానికి ఏమాతిాం వీలుగ్ా లేదనిప్రాంచిాంద.ి అలుి డ్ని 

తానేమాతిాం వనెుకతీస్రనా ప్ె ైఆఫవసరికి రచపో్ రుా లువెళ్ళోపో్ తాయ. 

అాందరచ కళ్ళో తనమీద ఉనాాయ. తాను విాంటసాండ్గ్ా, తాను కాదనలేని కథ 

పిచారమయపో్యాంది. దానినిప ేడ్డ కాదనలేడ్డ,కాదనవలస్రన అవసరమూ 

కనబడ్లేదు. 
* * * * * 

ప్ో లీసు ఆఫవసరిలో రాజదోిహాం పిచారాం చసే్ేడ్నా నేరాంతో రామనాధాం సబ జరలైుకీ, 

మాజిస్ేా టా  కోరుా కీ మధయ సాంచారాంప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

ముపఫయ్ొయిదు 

కాకినాడ్ వెళ్ళోడ్ని వినా అలుి డ్డ సబ జరలైుకు ఎలా చేరుకునాాడ్ో  

అనాపూరణముకు ఎాంత ఆలోచిాంచినా అరధాం కాలేదు. 

ప్ో లీసు రామసాీమి అాంతకనా ఒకసమాట చపెేలేననాాడ్డ. అసలా మాటకూడ్ా 

చెపేదలచుకోలేదు. ప్ రప్ాట న చపె్ేేడ్డ. ఆ మాటఇాంకరవీరచ చెవినీ పడ్రాదని తన 

అధికారచ ఆజాను జాా పకాం చేసుకొనాాడ్డ. ఆమ కు మళ్ళో మళ్ళో చపె్ేేడ్డ. 

"గురెబాాండ్ీ రాను ప్ో ను కుదిరచి అయేయ పాంప్రాంచేరు. మిములా నిలుినా ప్ాట న 

తీసుకురమునాారు." 
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--అనాదొకసట ే అతడ్డ చెపేదలచుకొనాదీ, చెప్రేాంద,ీ కాని, ఇాంటోి  దిగవిడ్ చి 

వచిిన ప్ెదద  కూతురు ఈ రరాండ్డ రోజులనుాంచీఇాంటోి  ఎలా వ ాండ్గలుగుతూాందో 

తెలుసుకొనేటాందుకు తాను పిశాలు వేసూత ాంట ేఅతడ్డ నోరుజారచ అనేశాడ్డ. 

"మగణిణ  జరైలోి  ప్ెటేాక ఒకటే ఏడ్డసుత నాారు." 

ఆమ  విసుత పో్ యాంది. "జరైలేమిట?ి" 

తన ప్ రప్ాట ను గెహిాంచి రామసాీమి ఇాంక ఏమి చపెేడ్ానికీ నిరాకరచాంచేడ్డ. 

"నాకేాం తలెుద " అనాాడ్డ. 

తన భరత వూరునుాంచి వచిి కబురు చేశారని మాతిమే చెప్రే అనాపూరణము 

ప్రలిలతో బాండ్  ఎకిసాంది. 

అమలాప రాం వచిి చూస్ేసరచకి ఇలిాంతా అసతవయసత ాంగ్ా వ ాంది. తనను చూడ్గ్ాన ే

చుట ా కొని ఏడ్డసుత నా కూతురును ఊరడ్ ాంచి ధెైరయాంచెప్రేాంది. తాను వచిిన వారత విని 

పలకరచాంచ వచిిన ఇరుగు ప్ రుగు అములకసలు కూడ్ా ఆమ కు ఏమీ చెపేలేకప్ో యేరు. 

సూరోయదయాం వళే్ అలుి డ్డగ్ారు వచేిరు. ఒక గాంటప్ో యేక అయయగ్ారు వచేిరు. 

వచేిక కొదిదస్పేటికి సబ్లనస్ెేకారుఅలుి డ్ గ్ారచని తీసుకువెళ్ళోపో్యారు. 

భయాంచతేనో, ఆమ  మనసు్ బాధిాంచడ్ాం ఇషాాంలేకనో వారరవీరూ అలుి డ్ క ితగ్చలన 

దెబాల విషయాం చెపేలేదు. 

ఒకస అరగాంట అట తిప్రే, ఇట తిప్రే పిశిాాంచినా తన అలుి డ్  అపరాధాం ఏమిటో 

వాళ్్ోరగరు. చెపేలేదు. గ్ొలి ప లిముచెప్రే నమాటను పటిా  అలుి డ్డగ్ారు మామగ్ారచని 

ఉదోయగాం మానేస్ర గ్ాాంధీగ్ారచ వ దయమాంలో చేరమనాాడ్నీ, అాందుకే అరరసుా  చేశారనీ 

వారుఅాంట నాారు. 

వాళ్ోని పాంప్ేస్ర కూతురుని పిశిాాంచిాంది. కాని, ఆమ  చెప్రేన దాని వలన ఏమీ 

అరధాంకాలేదు. 
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మగడ్ తో అలుి డ్డ ఒకసమాట ఆడ్లేదు. ఆయన వసూత న ేకొటేాశాడ్డ... 'ఎాందుకు?' 

"ఏమో....." 

కూతురుకూడ్ా ఏదో  దాసుత ాందని ఆమ  అభిప్ాియపడ్ ాంది. 

ఆ అభిప్ాియాం కలగే్క అనాపూరణముకు మరో కుాంటి సమాధానాం కనబడ్ ాంది. 

కూతురూ, అలుి డ్ూ గదలిో వ ాండ్గ్ా చూస్డే్ేమో. 

ఆచారాం పట ా దలా, తన ఆశలు వయరథాం చేశాడ్నా అహాంకారమూ కలస్రన కోపాంతో 

కొటిా .... 

అయత ే మాతిాం కొటాడ్ాం ఏమిటి? సాాంపిదాయక పదధతిలో ఏకాం 

చెయయబడ్కప్ో యనా వాళ్ళో భారాయ భరతలు, చినాతనాంకొదీదత ాందరపడ్ త ే నవ ీకుని 

వూరుకోవాలగ్ాని..... 

కొటాడ్ాం... ప్ెైగ్ా జరైలు... 

కూతురు అదేమీ లేదాంది. 

అనాపూరణము విసుకుసాంది. 

"కరెదెబాలేనా, కడ్డప కేమనాా ప్ెటేావా?" 

కొటిానది తాన ే అనాట ి  మాటాి డ్డతునా తలిని క్గ్చలాంచుకొని సుాందరచ 

బావ రుమాంది. 

అలుి డ్డ సహాయ నిరాకరణాం చేశాడ్ని మగడ్ కి మహాకోపాంగ్ా వ ాందని తలెుసు. 

అతడ్డ తన యాంటకిి రావడ్ాం ఇషాాం లేకన ే శుభకారయాంముాంగాండ్లో ఏరాేట  

చెయయమనాాడ్డ. ఆ అలుి డ్డ ఇాంటికి రావడ్ాం చూస్ర కోపాంకొదీద .... 

ఎాంత కోపాం వ నాా మగడ్డ అాంత కస్ర చూపగలుగుతాడ్ని అనుకోలేక ప్ో యాంది. 

మరచ.... 
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ఆలోచన నిలప్రాంది. తాను వచిినట ి  తెలయడ్ానికి చినాప్రలిలా తాలూకా 

కచేరచవేప  పాంప్రాంది. 

"నానాగ్ారచని త ాందరప్టాెకాండ్ . కనిప్రాంచి లేచిరాండ్ ." అని వారచకి బుదిధచెప్రేాంది. 

ఇాంక ఇలుి  సరదడ్ాం ప్ాిరాంభిాంచిాంది. గదలిో బలిమీద వ నా పలహారప  పళ్్ోమూ, 

మాంచినీళ్ో చెాంబూ, ప్ యయమీద అడ్డగాంట,ికాట పో్య, కెమాంగ్ా ఇగ్చరచ మాడ్ ప్ో యన 

ప్ాలగ్చనెా కూతురు చెప్రేన మాటలకు సాక్షీభూతాలుగ్ా కనిప్రాంచేయ. ప్ యయవదద 

కనిప్రాంచిననాలుగు ప్జేీల వ తతరాం చూస్ేక అసలు విషయాం అరధమయాందనుకొాంది. 

అాందులోని విషయాలమీద మామగ్ారూ, అలుి డ్ూ కుస్వతపటిావ ాంటారనుకుాంది. మరల 

కూతురు ఆ ఆలోచననే నిరాకరచాంచిాంది. 

"వసూత నే మీదపడ్ ప్ో యరేు. అసలు మాటా మాంతీ ఏద?ీ" 

ఈ మారు అనాపూరణము మరో సమాధానాం సూచిాంచిాంది. 

"నీ భరత కాకినాడ్నుాంచి వసుత నాాడ్ని తెలుసా?" 

ఆమ  ఎరుగదు. 

బహుశా ఈ మాటలు అలుి డ్ూ మామల మధయ అకసడ్ ే వచిి వ ాంటాయ. 

మామగ్ారు ఒప ేకొని వ ాండ్రు. అకసడ్ ేమాటా మాటా ప్ెరచగ్చవ ాంట ాంది. అని సమాధానాం 

చెప ేకుాంది. 

ఆమ  సరాసరచ నారాయణమూరచతన ేపిశిాాంచిాంది. 

"ఏమిటీ అపతిిషఠ ...." 

అలుి డ్డ రాజదోిహాం బో ధిాంచినట ి . తాను వ దో యగ ధరుాం ప్ాటిాంచి కరతవయాం 

నిరీహిాంచినటసి  వీధిలో చపె ేకొనా విధాంగ్ా ఇాంటోి చెప ేకునేటాందుకు 

నారాయణమూరచతకి ధెైరయాం చాలలేదు. అదాంతా అబదధాం అనడ్ానికి కూతురు సాక్ష్యాం. ఆమ  
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తలితో చపె్ేే వ ాంట ాంది.కనక అతడ్డ క్షేమకరమయన మారాగ నేా అనుసరచాంచడే్డ. ఏ 

మాటా చెపేడ్ానికి నిరాకరచాంచాడ్డ. అతడ్డ ఖ్ాండ్ తాంగ్ా చపె్రేాందలాి ఒకసటేమాట. 

"అతడ్డ నా అలుి డ్డ కాడ్డ. అతని ప్ేరు ఇాంటలిో రావడ్ానికి వీలేి దు..." 

"మీరు కాదాంట ేప్ో తుాందా? ఇాంటలిో కూతురు ముఖ్ాం చూస్ర...." 

మాట మధయలోనే నారాయణమూరచత గఁయ్ మనాాడ్డ. 

అనాపూరణము సరుద కుని అపేటికి వూరుకుాంద.ి 
* * * * * 

అనాపూరణము వెాంటన ే వియయాంకుడ్ కి కబురు ప్ెటిా ాంది. ఆయన ఆదరా బాదరా 

చీకటిపడ్ే వళే్కి పరుగ్రతిత  వచేిడ్డ. ఆ వేళ్కినారాయణమూరచత ఇాంటిలో వ నాాడ్డ. ఆయన 

వియయాంకుడ్డ ఇాంటలిోకి రావడ్ానికూసడ్ా వీలులేదనే ఆాంక్ష్ను జారీ చేశాడ్డ. 

సబ  జరైలులోకి కొడ్డకును చూడ్బో త ేవేళ్ కాదని అకసడ్ నిరాకరచాంచేరు. 

శాంకరశాస్రత ర అకసడ్ నుాంచి తినాగ్ా ఎరచగ్చ వ నా ఒక వకీలు ఇాంటికి పరుగ్రతేతడ్డ. 

ముపఫయ్యొరు 

జరైలు గదులలో పడ్ేశాక అనాాం ప్టాెడ్ాం అవసరాం వ ాంట ాందన ేఆలోచన కనీసాం 

ఒక రోజయనా గడ్ చేక గ్ాని ప్ో లీసులకు కలగడ్ాంఅసాధారణ విషయాం. రామనాధాం 

విషయాంలో కూడ్ా అాంతే జరచగ్చాంది. ఎవీరూ జేబులోాంచి ఖ్రుిచసే్ర హో టలు నుాంచి 

తెప్రేాంచటేాంత శదెధచూపలేదు. మేజిస్ేా టా కు హవాలా చసే్ే సరచకి ఆ రోజుకు రేషనుి  

తీసుకొనటేాందుకు వయవధి దాటపి్ో యాంది. అాందుచేత రాతిికూడ్ా భోజనాందకేసలాగ లేదు. 

ఆకలవేసూత ాంది. కాని, ఏాం చయెాయలో అరథాం కాలేదు. పకస గదిలోాంచి ఖ్రైద ీ నెముదిగ్ా 

కాపలా ప్ో లీసునుప్రలచడే్డ. 

"జవానుగ్ారూ! ఓ అణా మిఠాయ కొముులయనా తెప్రేాంచాండ్ . కురెవాడ్డ ప్ాిణాం 

కడ్బటేాను." 
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ప్ో లీసువాని ఖ్రుికి కూడ్ా ఓ అణాయస్ేత గ్ాని ఆ మాతిాం సరుకు జరలైులోకి రావడ్ాం 

సాధయాం కాదు. 

"పాంతులుగ్ారూ! డ్బుా ఏమీ జాగెతత  చయేలేదూ?" అని ప్ో లీసు జవాను 

యోగక్షేమాలు వాకబు చేస్ేడ్డ. 

తన పరూ్, డ్బూా బడె్ ు ాంగులోన ే వ ాండ్ పో్ యన మాట రామనాధానికి జాా పకాం 

వచిిాంది. కాని ఆ మాట చెపేడ్ాం ఇషాాం లేకప్ో యాంది. 

"ముాంగాండ్కి కబురు చసే్ేత  మా వాళ్ళో వసాత రు." 

"వస్ేత  వచేిరులెాండ్ . ఇప ేడ్డ మాటేమిటి?" అని తోడ్  ఖ్రైద ీకరతవయాం పిశిాాంచేడ్డ. 

ఆ సమయాంలో కోరుా  వదదనునా హో టలు అయయరు కొడ్డకు అనాప  కారచయరుతో 

వచేిడ్డ. 

ఖ్రైదీలకు అనాాం తెసూత ాండ్డ్ాం ఆ కురెవాడ్ కి అలవాటే. 

ఆ ప రమాయాంప  ఎవరచదో  ఆ కురెవాడ్డ చపెేలేకపో్యడే్డ. కాని నాలుగు వాందల 

రరాండ్డ ప్ో లీసు జవాను వచిిన సాంగతి గురుత ాంద.ి 

అతడ్వెరో పో్ లీసు బాంటోి తు చపెేగలగే్డ్డ. 

"ఈ వేళ్ సరచసల  అయయగ్ారచాంటి వదద  డ్ూయటీ అతనిదే." 

సరచసల  ఇన్ స్ెేకారో, ఆయన ఇాంటోి వాళ్ళో చేస్రన ఏరాేటదిి. ఆ భోజనాం చయేడ్మా, 

మానడ్మా అనిరామనాధానికి ప్ెదద  సమసయ అయ పట ా కుాంది. 

పకస గదలిో ఖ్రదైీ ఫకుసన నవేీడ్డ. తాను తటపటాయాంచడ్ానికి కారణాం ఏమిటో 

అతడ్డ గెహిాంచేడ్డ. 

"ప్ రుగువాడ్ ాంట ఓ విసతరరళ్ళోనా వళె్ోడ్మే." 

ఆ తరాసనికి రామనాధాం మనసు్ ఒప ేకోలేదు. ప్ దుద ట ి నుాండ్  మాడ్  వ నా 

ప్ టామీద ఆ ఇాంట ివాళ్ోని శతుి వ లుగ్ా తపేబాంధువ లుగ్ా భావిాంచరాదనే ఆవేశాంలోకి 
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వచేిడ్డ. ఆ శతుి వ లు పాంప్రన భోజనాం, వాళ్ోని 

అవమానపరచడ్ానికయనాతిప్ెేయాయలనిప్రాంచిాంది. 

కాని తోడ్  ఖ్రదైీ వూరుకోలేదు. 

"మీ భారయ ఆ యాంటన ేవ ాంద ికదా?" 

రామనాధాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

తన డ్బుా ఖ్రుిచసే్ర అనాాం పాంప్రాంచటేాందుకు ఆమ  ఏరాేట  చసే్ేటట ి  కబురు 

చేసాత డ్డ. ఆ మాట తోచేకనే అతడ్డ భోజనాం చసే్డే్డ. 

తాను తచెిిన అనాాం తినడ్మా మానడ్మా అన ేచరిను ఆ అయయరు కురెవాడ్డ 

ఎనాడ్ూ ఎదురోసలేదు. భోజనాం బాగులేదని తిటిానవాళ్ళోనాారు. ఇదో కొతత  పదధతి. 

రామనాధాం చెప్రే న పికారాం డ్బుా తెచుికొనేటాందుకు సరచసల  ఇన్ స్ెేకారుగ్ారచాంటికి 

వెళ్ళోనప ేడ్డ అయయరుకురెవాడ్డ ఆ సరచకొతత  సమాచారానిా అనాపూరణముకు చెపేడ్ాం 

మరచచిప్ో లేదు. 

ఆ మాటలు విని ఆమ  నిసతబుధ రాలెైపో్ యాంది. కనీాళ్ళో ప్టె ా కొాంది. 

తాండ్ ిమీద కోపాంతో అలుి డ్ క కూతురును ఏలుకొనడ్న ేఆమ  విచారాం. 

"ప్రలిదాని అదృషాాం ఎలాగుాందో?" 

"దాని అదృషాాం బాగ్ానే వ ాంద ి గనకన ేవేళ్కి వచేిను. ఈప్ాటిక ి నోరు ముయయ" 

అని నారాయణమూరచత గరచజాంచేడ్డ. 

"చాలులెాండ్  పజాి" అనాపూరణము ఈసడ్ ాంప  వినేసరచకి నారాయణమూరచతకి కోపమ ే

వచిిాంది. 

అలుి డ్ ప ేడ్ే కారయాం చసేుకోననాాడ్నీ, తామాంతా నచిచెప్రే దారచలోకి తెసూత ాంట ే

నారాయణమూరేత అాంతా భగాాం చేస్డే్నీ, దాని ఫలతాంఅనుభవిాంచాండ్నీ సాయాంకాలమ ే

శాంకరశాస్రత ర తిటిాప్ో యన మాటలామ  మనసు్లో ఇాంకా కలక వేసుత నాాయ. 
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"ప్రలివాళ్ళోదదరూ ఏవో కబురుి  చెప ేకుాంటస గదలిో వ ాంటే....." 

నారాయణమూరచత ఆమ  తెలవిహీనతను నిరూప్రాంచేటాందుకు సుాందరచకి వాిస్రన 

రామనాధాం వ తతరానేా ఆధారాం చేసుకునాాడ్డ. 

ప్రలిదానిా మాంచి మాటలతో తీసుకుప్ో య ఎకసడ్ో  వదిలెయాయలనేద ి రామనాధాం 

సాంకలేాం. చదువ  అనదేి వటిా  సాకు. అదినారాయణమూరచత అభిప్ాియాం. 

శుభిమ ైన ప్రలిను తీసుకొనిప్ో య ఎకసడ్ో వదలిెయయడ్ాం ఎాందుకు? అద ీపిశేా? 

నారాయణమూరచత ప్ో లీసు ఆఫవసరు. పో్ లీసులు బ్లటిిష  పిభుతాీనికి అభిమాన 

ప్ాతుిలు. 

రామనాధాం సతాయగెహాం చేస్ేడ్డ. 

సతాయగెహాం అాంటస తెచిినవాడ్డ గ్ాాంధీ. గ్ాాంధ ీఇాంగిీ్షు గవరామ ాంట కి వయతిరేకాం. 

"నా మీద శతుితీాంతో కూతురు జీవితాం నాశనాం చేస్ర కస్ర తీరుికోదలచేడ్డ" అని 

మగడ్డ చెపూత ాంటే అనాపూరణము సాందిగధాంలోపడ్ ాంది. 

"ఉనావ లక్షీునారాయణగ్ారచ వదద  వ ాందువ గ్ాని అనామాట ఎాంతవరకు నిజమో, 

తీసుకుప్ో య ఏ భోగాం వాళ్ోకేనా అమేుసునోఏమో?" 

ఆ మాటలు గ్ోడ్ పకసనుాండ్  విాంట నా సుాందరచ అట వాంట ి భవిషయతుత ను 

తలచుకొని వొణికపి్ో యాంది. 

"ఛ, అబదధాం" అనుకుాంది. 

కాని ఆ అభిప్ాియానిా కూడ్ా నారాయణమూరచత ఎాంతోస్పే  నిలువనీయలేదు. 

ఉనావ లక్షీునారాయణ వీరేశలాంగాంగ్ారచలా విధవా వివాహాలు చసేుత నావాడ్డ. 

"ఆయనిా కులాంలోాంచి వెలవసే్ేరు. అతతగ్ారచవాళ్ళో కూతురచా పాంప్రాంచక పో్ త ే

ముాందుగ్ా ఏడ్ాద ిప్రలివాణిా ఎతుత కుపో్య భారయనువసాత వా చసాత వా అనాాడ్డ. ప్ాపాం ఏాం 
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చేసుత ాంద?ి వెళ్ళో ఆ ఇలాి లు వూళ్ళో విధవముాండ్లక,ీ మాలగూడ్లే వాళ్ో ప్రలిలక ీ

నానాచాకిరీచసేూత  పడ్ వ ాంది". 

నారాయణమూరచత చెప్రే న ఈ వృతాత ాంతాం తెలస్రనాక తన మగడ్డ తననొక 

మహాపిమాదాంలోకి తోస్సేూత ాంట ేతన తాండ్  ి కాప్ాడ్ాడ్నఅేభిప్ాియాం సుాందరచలో ఏరేడ్డ్ాం 

కషాాం కాలేదు. 

మగని లేఖ్లోని అాంశాలు చదివినప ేడ్ ేఆమ కు ఇషాాం కాలేదు. తాండ్  ిచపె్రేన ఈ 

వివరాలు తెలస్ర కాదు. కాని, ఇప ేడ్డ తాండ్ ిచెపూత నా కథలు విాంటసాంటే సుాందరచ 

ప్ెైప్ాిణాలు ప్ెనైే పో్ యాయ. 

వితాంతు వివాహాలు.... 

వెల...... 

సమాజాంలోాంచి వెలబెటిాన వాళ్ోవదద  తనను విడ్డసాత ననడ్ాం.... 

రాతిి తెలివారూి  ఆలోచిసూత ాంది. తన మగడ్ కి అనాయయాం జరచగ్చాందా....? లేక తనను 

తాండ్ ి మగడ్  బారచనుాంచికాప్ాడ్ేడ్ా......? 

తెలివారగటి వెళ్ళో తలి పికసలో కూరుిాంది. 

"ఏమిటే అమాు"--అని ఆమ  దగగరకు తీసుకొాంది..."ఇలాి  పడ్డకో...." అని చోట  

ఇచిిాంది. 

సుాందరచ పడ్డకోలేదు. చాలాస్పేట ివరకూ మాటాి డ్లేదు. చివరకు అడ్ గ్చాంది. 

"నానా చెప్రేాంది నిజమేనా?" 

నారాయణమూరేత ఆ మాట విని లేచి వచేిడ్డ. ఉదో యగరీతాయ తాను గుాంటసరులో 

రరాండ్ేళ్ళో వ నాాడ్డ. అపేటికి సుాందరచ చినాప్రలి.ఆరోజులోి  లక్షీునారాయణగ్ారు చసే్రన 

అకారయకారణాలనీ, సనాతనపరులు ధరురక్ష్ణకు చేస్రన కృషరనీ వరచణాంచేడ్డ. 
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ఆనాటి సాంగతులు తనకు బాగ్ా తెలుసునని నిరూప్రాంచడ్ానికి నారాయణమూరచత 

ఉనావదాంపతుల తలిదాండ్డి లను గురచాంచి, వాళ్ో వూళ్ోనుగురచాంచీ చపె్ేేడ్డ. 

కొాండ్వీడ్డకు దగగరలో అమీనాబాద్  కరణాం లక్షీుబాయముగ్ారచ తాండ్ ి. ఆ 

దగగరలోనిద ేవేమలూరుప్ాడ్డలక్షీునారాయణది. తాండ్  ిశెీరాములుగ్ారు బహు యోగుయడ్డ. 

"దేవ డ్డలాాంటి మనిషర ఆయన. ఆయన మొహాం చూస్ర ప్రలినిచేిాం; చూడ్ాండ్  

నారాయణమూరచతగ్ారూ, చివరకి తల ఎతుత కు తిరచగే్ పనిలేకుాండ్ా చేస్డే్డ.... అని 

శీతారామయయగ్ారు ఒకటే ఇదయ ప్ో తూాండ్వేారు..." 

శీతారామయయగ్ారు లక్షుీబాయముగ్ారచ తాండ్ ి. 

తనకు తెలస్రనవీ, తెలయనివీ, జరచగ్చనవీ, జరగనివీ, కలప్ర చెప్ేేస్డే్డ. అాంత 

తిరుగులేని సమాచారాం వినాాక తలిీ కూతుళ్ళోఇదదరూ ఒకస నిటసా రుే విడ్ చేరు. 

నారాయణమూరచత తన కారయకెమానికీ ఇాంటోి ాంచే రాగల వయతిరేకతను నిరచజాంచేడ్డ. 

విజయానిా ధృవపరచుకొాంటస తన ఆదేశాలుజారీచేశాడ్డ. 

"ఈ వ తతరాం మాట ప్ెైకి తీసుకురావదుద . వచిిాందా ప్రలిదానిని సాక్షాయలూ, 

సాంపనాాలూ అాంటస తిప ేతారు" అనాాడ్డ. 

అనాపూరణము ఇాంక సరుద కోలేకప్ో యాంది. 

"ఆ దికుసమాలన గ్ాాంధ ీఎవడ్ో , నికే్షపాంలాాంట ిఇాంటోి  చిచుిప్ెటేాడ్డ." 

గ్ాాంధీని గురచాంచి మాంచి, చెడ్ులు ఏరేరచుకొనే వయసూ్, అనుభవమూ 

లేకపో్యనా సుాందరచ పిసుత తాం చరచిసుత నా అనాయయానికీగ్ాాంధీని నపెాం ప్టాెడ్ాం నాయయాం 

అనుకోలేదు. 

"కట ా కునాదానిని ఎకసడ్ కో తీసుకుపో్య వదలిెయయమని ఆయన చపె్ేేరేమిటిలే" 

అాంది. 
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ముపఫయ్యొడు 

మరునాడ్డదయాం అడ్ొీకేట  రామసో మయాజులు రామనాధానిా సబ జరలైుకు వచిి 

చూస్ేడ్డ. 

ఆయనను గురచాంచి కూడ్ా వచిిన సబ్లనస్ెేకారు పరచచయాం చేశాక 

రామసో మయాజులు తాను వచిిన పని చపె్ేేడ్డ. 

"మీ నానాగ్ారు పాంప్రాంచేరు. మీ తరఫ న డ్ ఫనెు్లో ననేు వాదిసాత ను." 

కాని, రామనాధాం తాను డ్ ఫెను్ ప్టె ా కోదలచలేదని ఖ్ాండ్ తాంగ్ా నిరాకరచాంచేడ్డ. 

"నేను సతాయగెహాంలో ప్ాలొగ ాంటానని వాగ్ాధ నాం చసే్ేను. ఆ సహాయ నిరాకరణాం 

ప్ాఠశాలకు మాతిమే పరచమితాం కాదు. గ్ాాంధీజీ కోరుా లుకూడ్ా బహిషసరచాంచమనాారు." 

రామసో మయాజులు ఆ యువకుని ధృఢ సాంకలాేనికి మ చుికొనాారు. 

"కాని, మీ నానాగ్ారు చెప్రేన దానిని బటిా  ఇద ిఅబదధప  కేసు గదా. మీరు డ్ ఫనెు్ 

ప్ెట ా కోకప్ో వడ్ాం అబదాధ నిా ప్ెాంచిప్ో షరాంచినటేి  కదా, సతాయగెహి అసతాయనిా 

ప్ోి త్హిాంచినటివ తుాంది కదా... అద ినాయయమా." 

గత రాతిి శాంకరశాస్రత ర ఒకరచదదరు వకీళ్ళో పభిుతీ భయాంతో సతాయగెహి తరఫ న 

వాదిాంచడ్ానికి నిరాకరచస్ేత  తన వదదకువచేిడ్డ. తాను ఎనోా ఆశలు ప్ెట ా కొనా కొడ్డకు తన 

జీవితానేా నాశనాం చేసుకొాంట నాాడ్ని చపె్రే ఆయన కళ్ోనీళ్ళోప్ెట ా కొనాప ేడ్డ తనకు 

నవ ీ వచిిాంది. 

రామసో మయాజులు తన బాంధువ ల కురెవాడ్డ పద ి పనెాాండ్ళే్ో వాడ్డనాాడ్డ. 

చూదుద రు గ్ాని వ ాండ్ాండ్  అనాాడ్డ. 

ఆ కురెవాడ్ొచిి నిలబడ్ాు డ్డ. 

"నీ చతేులు ఆయనకు చూపరా అబాాయ." 
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వాడ్డ చాప్ర చూప్ేడ్డ. అరచేతులు రరాండ్ూ జువీ దెబాలతో కమిలప్ోయ 

వ నాాయ. శాంకరశాస్రత ర విసుత బో యేడ్డ. 

"ఏమిటద?ి" 

ఆ కురెవాడ్డ అాంబాజీప్టేలో చదువ తునాాడ్డ. రామనాధానిా అరరసుా  చేశారనా 

వారత విని అసముతి పికటనగ్ా మూడ్ోఫారాంకురాె ళ్ళో టోప్వలు లేకుాండ్ా బళ్ళోకి వెళ్ళోరు. 

టోప్వలు తీస్ెయయడ్ాం ఎాందుకో శాంకరశాస్రత రకి అరధాం కాలేదు. కాని, టోప్వ 

తీస్రవయెాయలని తోచినాందుకు రామసో మయాజులుకి ఆశిరయాం.ప్ాఠశాలలోి  కురెవాళ్ోక ి

టోప్వలుాండ్  తీరాలన ే నిబాంధనా, నిరాాంధాం ఉాంది. నిబాంధనలను ధికసరచాంచడ్ాం తమ 

అసముతి తలెపడ్ాంగ్ాతోచి ఉాంట ాంది ఆ కురాె ళ్ోకి. 

తీస్ేశారు. కాి సు టచీరుకి మాండ్ ాంది. అాందరీా బలిలెకిసాంచి నిలబెటేాడ్డ. 

నాయకులనా వాళ్ోని ఓ నలుగురచని ప్ేకబతెత ాంవిరచగ్చప్ో యేవరకూ కొటేాడ్డ. 

"ఇాంటికరడ్ తే వాళ్ో నానా తాంతాడ్ని అట  ప్ెదపూడ్  వళె్ోకుాండ్ా మా 

యాంటికొచేిడ్డ" అనాాడ్డ. 

"దెబాలు తినా వాళ్ోలో మీ వూరచ కురాె డ్ే ఒకడ్డనాాడ్ట. అతడ్ే అసలు 

దీనికాంతకూ కథానాయకుడ్ట" అనాాడ్డ కూడ్ా. 

ఆ కథానాయకుడ్డ రామనాధాం మేనలుి డ్ేనని తెలస్ర సో మయాజులు 

ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. 

"శాస్రత రగ్ారూ! ఈ పిపాంచాంలో సుఖ్ాం, బాగుపడ్డ్ాం వగ్రైరాలను గురచాంచి మీకూ 

మాకూ వ నా అభిప్ాియాలే వేరు. ఇపేటి కురెవాళ్ళోఆలోచనలు వేరూను." 

తన మేనలుి డ్ొకడ్డ చదువ  ప్ాడ్డచేసుకొని కాాంగ్రెసు వ దయమాంలోకి తమాందరచ 

వ దేదశాలను కాదని దిగ్చన సాంగతి చపె్ేేడ్డ. 
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"ఏమో ఒకనాటికి వాళ్ో ఆలోచనలే సరచ అయనవవ తాయేమో...." అనాాడ్డ 

సో మయాజులు. 

"సరచ అవడ్ాం గురచాంచి మనాం అనుకొనదేి వాళ్ోమీది ప్ేిమవలినే గ్ాని, తమకూ ఆ 

విశాీసాం వ ాందని చెపేగలరా?" 

అని శాస్రత ర నిలవదసీ్ేసరచకి రామసో మయాజులు వదద  సమాధానాం లేకప్ో యాంది. 

ఏమాంట ేతాను ఆ నముకాం లేదు గనుకనే కోరుా నుబహిషసరచాంచలేక ప్ో యేడ్డ. 

అప ేడ్ే అనిప్రాంచిాంది.--ఆ కురెవాడ్ెవరో ఓ మాట  చూడ్వలస్రాందే.... 

వచేిడ్డ. 

కాని, ఇప ేడ్ాతడ్డ చూప తునా పట ా దల ఆయనకు చాల ఆశిరయాం కలగ్చాంచిాంది. 

"మీరు చేస్రనట ి  వాళ్ళో చెప తునా నేరాం...." 

రామనాధాం అడ్డు  తగ్చలేడ్డ. 

"అద ినేరమాంటారా?" 

"వాళ్ళో చపె్ేేద ిఅాంతేకదా?" 

"వాళ్ళో చపె్రేాంద ిబిహువాకుస కాదు. అది....." 

"అయత ేసరచసలనస్ెేకారుగ్ారచని మీరు ఉదో యగాం మానమనాారా?" 

రామనాధాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"లేదు." 

"మరచ ఇది అనాయయమూ, అబదధమూనే కదా." 

"అసలీ పభిుతీాం ఉాండ్డ్మే అనాయయాం, అధరుాం, ఈ అధరుప  దొరతనాం కెిాంద 

పనిచేస్ ే కోరుా లకి నాయయాం, ధరుాం ఏమిట?ివాళ్ో నాయయానిా నేను వొప ేకోను. నాకు 

నాయయవాదతిో పనిలేదు." 

రామసో మయాజులు నవేీడ్డ. 
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"జగనిుథయ అని శాంకరుడ్డ చపె్రేనాంత మాతాి న ఇప ేడ్డ నీ మీద వచిిన కేసు 

మిథయ కాదు, దీనికి శిక్ష్ పడ్ త ే ఏడ్ాదో ,ఆరు నలెలో మీ ఇషాా నిషాా లూ, వొప ేకోటాంతో 

నిమితతాం లేకుాండ్ా జరైలులో వ ాండ్డ్మూ తపేదు." 

రామనాధాం ఇాంక తాను చెపేవలస్రాందేమీ లేనట ి  వూరుకొనాాడ్డ. 

రామసో మయాజులు ఆ యువకునితో పరచచయాం కలగ్చనాందుకు సాంతోషాం 

తెలయబరచి లేచేడ్డ. 

"మీరు మీ అభిప్ాియాం మారుికొనాటియత ే కబురు చయెయాండ్ . మీ 

విషయాంలో....." 

"సో మయాజులుగ్ారూ! సరచసల  ఇన్ స్ెేకారుగ్ారచతో మాటాి డ్డ్ానికి వయవధ ి

దొరచకివ నాటియత,ే తపేకచెప్రే వ ాండ్వేాడ్ ని. ఈ 'నేరాం' చేస్ర వ ాండ్ేవాడ్ ని. మా 

వెాంకటరమణకి మొనా చపె్ేేను. విాంటారా అాంటే అది వేరు మాట. కాని,మనాం 

తపేనుకొనాది చెపేడ్ాం నాయయాం." 

వెనక తిరచగ్చనవాడ్ ేరామసో మయాజులు ఆగ్ేడ్డ. 

"మీకు తెలస్ర వ ాండ్కపో్ వచుి నినా మీ మనేలుి డ్ట...." 

తన అరరసుా కు అసముతిగ్ా కురెవాళ్ళో చూప్రన ధికాసరాం మాట విని రామనాధాం 

నవేీడ్డ. వాళ్ోాందరచనీ టీచరు కొటిానాందుకువిచారపడ్ాు డ్డ. 

"కొాండ్ కొముు కదిలాంది. జారడ్ాం ప్ాిరాంభమయాంద.ి జరుగుతునాద ి

అనాయయమని ప్రలిలు సహా గురచతాంచేరు. ననేు దానిని కోరుా లోనిరూప్రాంచనకసరిేదు." 

"ఆ కురెవాడ్డ మీ మేనలుి డ్ేనయాయ సాీమీ...." 

"వాడ్ొకసడ్ే. కాని మీ బాంధువ ల అబాాయ. కాి సులో వ నా మిగ్చలన ముపేయ 

మాందీ? వాళ్ో మాటమేిటి?" 

రామసో మయాజులు తల పాంకిాంచడే్డ.... "నిజమే...." 
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ముపఫయ్యొనిమిది 

ఒకసక్ష్ణాం వూరుకోకుాండ్ా కబురుి  చపెూత ాండ్ ే బాలకృషణ  ఏమీ మాటాి డ్కుాండ్ా 

బడ్ నుాంచి రాగ్ానే పకస వయేడ్ాంతో విశాలాక్ష  కాంగ్ారుపడ్ ాంది.మడ్ కట ా కొనా విషయాం 

కూడ్ా మరచి ముట ా కు చూస్రాంది. ఒళ్ళో ప్ేలప్ో తూాంది. కాంగ్ారుగ్ా మృతుయాంజయుడ్డ 

కోసాం పరుగ్రతిత ాంది. 

అప ేడ్ే ప్ లాం నుాంచి తిరచగ్చ వసుత నా మృతుయాంజయుడ్డ ఆమ  ఆదురాద  చూస్ర 

కదిలేడ్డ. 

"ఈవళే్ బడ్ కి వెళ్ళోడ్ా?" 

"బడ్ నుాంచి జీరాంతోనే వచేిడ్డ." 

"ఏాం భయాం లేదు. కాంగ్ారు పడ్కమాు! విశీనాధాం బావగ్ారు ఇాంటిక ిరాలేదా? ఈ 

మధయన కనబడ్ుమేలేదు. కాాంగ్రెసు కబురుి  ఏమీచెపేడ్ాం లేదు." 

ఆమ  మనసు్ని ఆాందోళ్న నుాంచి బయటపడ్యెయడ్ానికి దారచ ప్ డ్డగునా కబురుి  

చెపూత నే వచేిడ్డ. 

మాంచానికి పికసన ేవేస్రన ప్వటమీద కూరుిని మృతుయాంజయుడ్డ బాలకృషణ కి కప్రేన 

దుపేట ితీస్ర నాడ్  చూడ్ాు నికి చయెయఅాందుకోబో యేడ్డ. బాలకృషణ  కరవ ీమనాాడ్డ. 

"ఏమిటాి నానాా! ముతతనాతాత చయెయ చూసాత డ్డ. ఒకసమాట  చయెయ చాపరా 

నానాా." 

కాని బాలకృషణ  చయెయ చాపడ్ానికి సస్ేమిరా ఒప ేకోలేదు. 

"దీపాం దగ్చగరచగ్ా చూప్రాంచమాు." 

మృతుయాంజయుడ్డ బాలకృషణ  అరచతేిలో వ నా నలిని చారచకలు చూస్ర తలివాంక 

చాల తీవిాంగ్ా చూస్ేడ్డ. 

"ఏమిటీ దెబాలు?" 
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విశాలాక్ష  కాంగ్ారుపడ్ ాంది. 

"దెబాలేమిట?ి" 

బాలకృషణ  దాచలేకప్ో యడే్డ. 

మేనమామ రామనాధానిా అమలాప రాంలో అరరసుా చేస్ర జరైలులో ప్ెటేారని చెప్ేేరు. 

తామాంతా హరాత ళ గ్ా టోప్వలు తీస్సే్రబడ్ కరళ్ళోము. ఆ పనికి ప్ోి త్హిాంచిన ననూా, మరో 

ముగుగ రచనీ మేసాా రు కొటేారు. కాి సు అాందరచనీ బెాంచి ఎకిసాంచేరు. 

విశాలాక్ష  తన కొడ్డకును ఆ విధాంగ్ా బాదసే్రన టీచరును తిటేాస్రాంది. 

"ఆ టచీరు మనిషా, పశువా?" 

ఆ విషయాం తలెుసుకోడ్ానికి తెలివారకుాండ్ాన ే విశీనాధాం అాంబాజీప్ేట 

బయలుదేరేడ్డ. 

ఆయన ఆకారానిా చూస్ర హెడ్ాుషారు హడ్లప్ోయడే్డ. తన అస్రస్ెా ాంట ను 

సమరచథాంచడ్ానికి క్షణీ పయితాాం చేస్ేడ్డ. 

"అలా కొటాడ్ాం తప్ేే అనుకోాండ్ ." 

విశీనాధాం చరుె మనాాడ్డ. 

"కొాంచెాం కొటాడ్ాం మాంచిదనామాట. మీకు టటయినిాంగ్  ఇసుత నా 

నిరాిగుయలెవరయాయ? ప్రలిలా బుజజగ్చాంచి చదువ వచేిటట ి  చయెాయలనీ, వాళ్ో 

ఆలోచనలా అరచకటాకుాండ్ా, సరచయెనై దారోి  ప్టెాా లనీ ముాండ్ా 

ఉపనాయసాలసాత రరాందుకయాయ?" 

"చూడ్ాండ్  విశీనాధాంగ్ారూ! కోపాంలో వ నాారు..." 

"ఆ దబెాలు కొటిా ాంది ననేయ, ఆ ప్రలివాడ్డ మీ ప్రలివాడ్య వ ాంటే ఆ కోపాం తాపాం 

తెలస్ేది." 
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హెడ్ాుసారు తాను చసే్ర వ ాండ్ని తప ేకు తనుాలు తిాంటసనాటినిప్రాంచిాంద.ి 

విశీనాధాం కోపాం చూస్ేత  ఆయన ప్రలిలా కొటిానలెకసల మసాేరు కళ్ోముాందే వ ాంట ే

గ్ొాంతుప్రస్రకసే్ేలా వ నాాడ్డ. 

టీచరు కొాంచెాం అతి చసే్రనా ప్రలిలు చెడ్ ప్ో తునాారే అనే బాధతోనే శిక్ష ాంచుతాడ్న ే

వాదాం తీసుకొనాాడ్డ. 

"ఇాంతకీ ప్రలిలు ఏాం చసే్రేో ఎరుగుదురా?" అని పిశిాాంచడే్డ. 

ఆయన ధోరణికి విశీనాధాం మరచాంత మాండ్ పడ్ాు డ్డ. 

"ప్ెదదవాళ్ోాం అయనా మనకి బుదిధలేదని చూప్రాంచేరు. పాంజాబులో అనిా ఘోరాలు 

జరచగ్చతే పటాలేదు. గ్ాాంధిగ్ారచని అరరసుా చేస్ేత  చీమకుటిానటినిప్రాంచలేదు. మన వొాంటోి ద ి

రకతాంకాదు మనాం మనుషుయలమనిప్రాంచుకోలేకప్ో యేము. దేశాం కోసాం నిలబడ్ు  వాడ్ ని 

ఒకడ్ నిఅరరసుా చేస్రనాందుకు వాళ్ో గుాండ్ె మాండ్ ప్ో యాంది. తమకి బుదిధ  వ ాందని 

చూప్రాంచేరు. దేశానికి భవిషయతుత  వ ాందని చూప్రాంచేరు." 

హెడ్ాుసారు స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"కాని, ఈ చినాతనాంలోనే వీళ్ళో ఇాంత..." 

విశీనాధాం మాట మధయలోన ేఅాందుకునాాడ్డ. 

".......ఉతతమమ నై మనసు్ కనబరచస్ేత , ప్ెదదవాళ్ోయయేక ఎాంత దేశభకుత లవ తారో, 

ఎాంత తాయగమూరుత లవ తారోయనిసాంతోషరాంచాల కాని, విచారపడ్కూడ్దు." 

విశీనాధాం లేచడే్డ. 

"మా ప్రలిలకి చదువ  చెపేమనీ, దేశానికి పనికివచేిలా చసేాత రనీ ప్రలిలా బళ్ోకి 

పాంప తునాాాంగ్ాని వాళ్ోని కరైమా వాండ్మనికాదు. వాళ్ో బుదిధ  వికాసానిా ప్ేకబెతాత నికి 

బలచయేమని కాదు." 
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హెడ్ాుసారు ఆయనను వీధలిోవరకూ సాగనాంప్ేడ్డ. ఆయన లెకసల మేసారు 

ఇాంటికరళ్ళో మళ్ళో రాంతు చేసాత డ్ేమోనని సాంకోచాం కలగ్చాంది. 

"ఆ మసేాా రచతో మాటాి డ్డతా. నాకు చెపేడ్ాం మాంచిపని చేస్ేరు." 

"మా ప్రలిలు తప ేపనులు చసే్ేత  దారచని ప్టెాా లన ేమా కోరచక..." 

హెడ్ాుసారు నవేీడ్డ, ఇప ేడ్ ీ గాందిగ్ోళ్ాం ఎాందుకనాట ి . విశీనాధానికి 

చురుె మాంది. 

"తప ే వొప ేలు తెలయనివాళ్ళో మాసారుి  అయేయరు కనక ఇాంక ఆ బాధయత మేమే 

తీసుకోవడ్ాం మాంచిది. చదువ  మీరు చపెేాండ్ చాలు. వాళ్ళో తప ేచసే్ేత  మాకు చెపేాండ్ . 

మేాం నేరుేకుాంటాాం..." 

నెతితన నీళ్ళో దమిురచాంచినట ి  హెడ్ాుసారు ఉకిసరచబ్లకిసరచ అయపో్యడే్డ. 

ముపఫయితొమిిది 

భోజనాం చేసూత  చేసూత  నారాయణమూరచత తలఎతిత  చూస్ేడ్డ. 

"అమాుయ ఏద?ీ" 

"వీధవిేప న వ ాంది కాబో లు. ప్రలవమాంటారా?" 

"వదుద లే... " అని ఒకస నిటసా రుే విడ్ చి అతడ్డ మరల భోజనాం సాగ్చాంచడే్డ. 

అతని మనసు్ని ఏదో  విషయాం బాధసిూత నాదని అనాపూరణము గెహిాంచిాంది. ఏదో 

ఏముాంద?ి కూతురచ మగని విషయమ ే అయ వ ాండ్ాల.కాని, ఆ పసికిత మగనివదద 

తీసుకురాగల ధెైరయాం లేకప్ో యాంది. 

"ఇాందాకట ినుాంచి మాటాి డ్  వళె్ళోర,ే ఎవరో...?" 

అసలా మాదిరచ పిశాలు కూడ్ా నిషరదధమే. కాని, ఏదో మాటాి డ్ాల కదా అని 

అడ్ గ్చాంద,ి "నీకనవసరమ ైన వాటిలోి కిదిగకు"--అని సలహా కోసాం ఎదురు చూసూత నే. 
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కాని నారాయణమూరచత గదిమ యయకుాండ్ా వూరుకోవడ్ాం ఆమ కూ ఆశిరయాం 

కలగ్చాంచిాంది. ఆ పిశాకి సమాధానాంగ్ా నారాయణమూరచత తనమనసు్ని వధేిసుత నా 

ఆలోచనల పరయవసానానిా వినిప్రాంచడే్డ. 

"ఎగ్చరచ ఎగ్చరచ రాక్ష్స్ర మూక మధయకి వెళ్ళో పడ్ాు ాం." 

ఆ రాక్ష్స్ర మూక ముాంగాండ్ గ్ాె మసుథ లని అనాపూరణము అరధాం చేసుకోవడ్ాం 

కషామేాం కాలేదు. అయతే వాళ్ళి  రాక్ష్స్ర మూక అనికూతురు సాంబాంధాం చయేకముాందూ, 

చేశాకా కూడ్ా అనుకోలేదు. బాి హుణులోి  తమ శాఖ్వాళ్ళో నివస్రసుత నా ప్ెదద  గ్ాె మాం 

ముాంగాండ్.వేదపాండ్ తులు, సాంససృత భాషాకోవిదులు, కవ లు, వాయకరణ శాసత రవేతతలు 

ఇాంటిాంటా వ నాారని ప్రేునా వూరు. కోరచ తమదాంపతులకు దీక్ష్ ఇచిిన గురువ గ్ారచద ి

ఆ ఊరు. ఆ వూళ్ళో తమ కూతురును ఇవీగలగడ్ాం తమ అదృషామని 

మురుసుకొనావాళ్ళో. 

కాని, ఈనాడ్డ తమ అలుి డ్డ తన జీవితానిా ప్ాడ్డచసేుకోవడ్మేగ్ాక తనను కూడ్ా 

ఆ గ్ోతిలోకే ఈడ్డసుత నాాడ్న ే వయధతో ఆ మాటఅాంట నాాడ్ేగ్ాని వరేు కాదని ఆమ  

ఎరుగును. ఏమీ అనలేదు. 

"ముాందుకు పో్ వడ్ాం తపే నిలబడ్డ్ానికి కూడ్ా వీలు లేని స్రథతి తెచిిప్టెేారు." 

రరాండ్డరోజుల నుాంచీ అపితిషఠ  భయాం చూప్రాంచి అలుి డ్ మీద కేసూ ఏమీ లేకుాండ్ా 

చెయయమని మగడ్ తో ప్ో రుతునా దానికి అది సమాధానాంఅని ఆమ  గెహిాంచిాంది. ప్ెైకి 

ఎాంత బ్లరుె గ్ా పనికి రాదాంట నాా లోపల ఆయన కూడ్ా అలుి డ్ ని 

బయటపడ్ెయాయలనేఅనుకుాంట నాాడ్నామాట. అనాపూరణము చాల సాంతోషరాంచిాంది. 
 

"ఆ కోపాంలో ఏదో  చేశారు గ్ాని ఆయనకు మాతాిం బాధ వ ాండ్దేమిటి?" అనుకొాంద.ి 

ఇప ేడ్ొచిిన ప టిా  మునక ఏమిటో.... 

"అాంబాజీప్ేట సూసలోి  మొనా మూడ్ోఫారాం ఓ స్ెక్ష్న్  కురాె ళ్ళో హరాత ళ  చేస్ేరట." 
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హరాత ళ  ఏదో  కొతతమాట. అదేమిటో తెలుసుకొని బుగగలు నొకుసకొాంది. వాళ్ో హరాత ళ  

సీభావాం విాంటేఆవిడ్కి నవొీచిిాంది. 

"టోప్వలు తీస్ేశారు నయాం. గ్ోచీలు ప్టె ా కువచేిరు కాదు...." 

అాంత తేలకగ్ా తోస్రవేసుత నా భారయ మనసు్ తలేకతనాం చూస్ర నారాయణమూరచతకి 

కోపాం వచిిాంది. 

"అాంత నవ ీలాట మాట కాదిది." 

ఆ టోప్వలు తీస్యెయడ్ాంలో వ నా అాంతరారథాం వినాాక అనాపూరణము నోరు 

తెరచచిాంది. 

"ఏమాంటారు వాళ్ళో?" 

నారాయణమూరచత చిరచిరలాడ్ేడ్డ. 

"ఇదదేో  గాంపస్రరచ అనుకొాంట నాారు. గే్లప స్రరచ అని ఎరగరు." 

నారాయణమూరచత పరచషచేన పటిా  లేచడే్డ. చయే కడ్డకుసని వచిి భారయ అాందిాంచిన 

తుాండ్డగుడ్ు  అాందుకుాంటస ఇాంక తనను వధేిాంచవలదనిహెచిరచాంచేడ్డ. 

"ఈ వేళ్వరకూ నేను తటపటాయసూత న ేవ నాాను. అతని మీద కేసుకు ఏరాేటసి  

చేయలేదు. తన తముుడ్ ని ప్ో లీసు వ దో యగ్ానికివెళ్ోవదదనాానని గ్ొపేగ్ా చెప ేకునాా 

వినిప్రాంచుకోకుాండ్ా ఒరగే్సుకు వసుత నాా....." 

అనాపూరణముకది కొతత  సమాచారాం. ఆశిరయాం వెలబుచిిాంది. తన అలుి డ్డ 

తలిదాండ్డిలకు ఒకసడ్ే కొడ్డకు. అతడ్డతముుడ్నేదెవరచనో ఆమ కు అరథాం కాలేదు. 

"తముుడ్ెవరు?" 

"వ నాాడ్డగ్ా, ఆ ప్తెత ాండ్ ి, ఆయన వ ాంచుకునాదాని కొడ్డకు....." 

"వాడ్ా తముుడ్డ....." 
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శుదధ శలెతిియులమనుకొనే ముాంగాండ్ బాి హుణులు తమనాడ్డ మధయన 

జరుగుతునా ఈ అనాచారానిా గురచాంచి చీమకుటిానట ి గ్ా కూడ్పటిాాంచుకోకప్ో వడ్ాం 

ఆమ కు ఎాంతో కషాాంగ్ా వ ాండ్ేద.ి కాని ఆ అనాచారాంలో బాంధుతీాం ప్ాటిాంచడ్ాం కూడ్ానా? 

"--అవ వీ! అవ వీ!" 

ఆమాట సబ్లనస్ెేకారు వినాాడ్డ. పకసగదలిో 'కరుప ేకుళ్ాోయ'కే.డ్ీ గ్ాళ్ళి  

వినాారు. అయనా వాళ్ో నోరునొకేసదాద మనుకునాాడ్డ. 

కాని, ఇదేమిట?ి 

ఇప ేడ్ ాంకా తాతా్రాం చేస్ేత  తన ఉదో యగ్ానికి నీళ్ళి  వొదులుకోవలస్రాంద.ే 

తాను రామనాధానిా ఎాందుకు అరరసుా  చసే్రాందీ తానుగ్ా ఇాంకా ప్ేరు ప్టాెలేదు. కేసు 

ప్ెటాలేదు. కాని, వాళ్ళో ప్ేరుప్టెేాస్రహరాత ళ  చేస్ేరు. 

"చేస్ేత  ఆ మసాేరు ప్రలిలా మాందలాంచడే్డ. హతేత రీ మాందలసాత వాయని ఆ 'శిషుా పూస' 

ఓ దుడ్డు కరె వేసుకొనిహెడ్ాుసారుమీదికొచేిడ్డ. ఆయన ఏదో సరేదస్ర పాంప్ేస్డే్డ. కాని, ఆ 

ప్ాళ్ానిా బురె పగలేస్ర జరైలోి  వ ాంచవలస్రాందే....." 

"అాంత ఆకతాయతనమా......" అని అనాపూరణము కళ్ళో చకాె లాి  చేస్రాంది. 

"బో డ్  పజాి. అాంతతో వూరుకోరాదూ? వాళ్ాో, వీళ్ాోయని వూళ్ళి  ప్ెదద  కోమటివదాద , 

కాప లవదాద  తన మనమడ్ ని మేసారుచితకొసటేాస్ేత  జీరాం వచిి పడ్ వ నాాడ్ని యాగ్ ీ

చేస్ేడ్డట." 

"ప్ాపాం కురెనాగముని బాగ్ా కొటిావ ాంటాడ్డ. లేకప్ో త ేఅాంత కోపాం రాదు. ఎప ేడ్ూ 

మాటాి డ్లేదు గ్ాని మాంచివాడ్నే చెప్ాత రు." 

"చెప్ేేను! గాంపస్రరచ కాదిద,ి కొడ్ తే కొడ్తాడ్డ. వధెవపని చేస్ేత  ప్ెనైా కెిాందా 

మూసుకు వూరుకోక ఈ బో డ్  పజాిలెాందుకు?వూళ్ళోవాళ్ళి  నలుగురూ ప్రలచి ఆ మేసారుని 
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చాంప్ేసాత మనాారుట. వాడ్డ హడ్లపో్య పరుగ్రతిత  వచేి డ్డ. ఈ వూళ్ళో 

ఆయనఅనాగ్ారుాంటే అతడ్డ నాదగగరచకి తీసుకొచేిడ్డ." 

ప్ ి దుద టినుాంచీ మాటాి డ్ న వాళ్్ోవరో అనాపూరణముకు అరథాం అయాంద.ి వయవహారాం 

వీధినబడ్ ాంది. ఇప ేడ్డ తన మగడ్డ వనెకతగగలేడ్డ. అలుి డ్ మీద కేసు ప్ెటిా ాంచాల. 

అాందులో ఆయనే పిథమసాక్ష . ఆయన మాటలాపటిా  అలుి డ్డ తముుడ్నుకొనవేాడ్డ 

రరాండ్ోసాక్ష గ్ా స్రదధాం అవ తాడ్డ. 

కేసు బలాం అవ తూాంటే ఆ అలుి డ్డ వకీలును ప్టె ా కోనాంట నాాడ్నా వారత 

గురుత వచిి శిక్ష్ తపేదనాట ి  కనిప్రాంచి ఆమ దగిులుపడ్  పో్ యాంది. 

కూతురచా క్గలాంచుకొని కనీాళ్ళి  ప్ెట ా కుాంది. "నీ గ్ొాంతు కోస్ేమే తలిీ." అాంట నా 

తలి కనీాళ్ళి  చూస్ర సుాందరచ కుాంగ్చప్ో యాంది. 

నలభయి 

తన కొడ్డకు వెాంకటరమణ రామనాధాం మీది కేసులో పభిుతీాం తరఫ  సాక్షులలో 

ఒకడ్ని వినాప ేడ్డ విశీనాధాం మొదటనములేకప్ో యేడ్డ. కాని విశాలాక్ష  పదేపద ే

చెపూత ాంటే ఏమనుకోవాల? 

"సతయాం ఇాంటోి  చపెూత ాంట ేవినాానని మాంగము చెప్రేాంద ినానాా!" 

సతయాం మాంగము తముుడ్డ. 

"వాడ్ కి ఎలాి  తెలస్రాంద?ి" 

"అదేమిటి నానాా అలాి  అడ్డగుతావ ? వాళ్ో ప్రాంతలిగ్ారచాంటికి వెళ్ళోడ్డ మొనా, 

అకసడ్ొక రోజుాండ్  రాతే ివచేిడ్డ." 

"ఉహు." అనుకొనాాడ్డ. 

సతయాం అమలాప రాం ప్రనతలిగ్ారచాంటికి వెళ్ళో వ ాంటాడ్డ. అకసడ్ వినా మాటలు 

ఇాంటోి  చపె్రే వ ాంటాడ్డ. ఆ మాటలు వాడ్  అకసగ్ారుమాంగము తన కూతురుతో చెప్రే ాంద.ి 

www.kinige.com



229 

 

వాళ్ళోదదరూ స్ేా హితులు... ఇవనీా నిజమే. కాని, అసలు విషయమ ే అతను 

నములేకుాండ్ావ నాాడ్డ. 

రామనాధాం అాంట ేవెాంకటరమణ ఎాంతో అభిమానాంగ్ా వ ాంటాడ్డ. రామనాధాం కూడ్ా 

రమణ అాంటే చాలా ప్ేమిగ్ా వ ాంటాడ్డ. తన కూతురు విశాలాక్షేదూరాంగ్ా వ ాంచుతుాంద ి

గ్ాని, రామనాధానికా ఎబెాట ా  లేదు. 

అట వాంట ిసాందరిాంలో రామనాధాం మీద ప్ో లీసులు కేసు ప్ెడ్ త ేదాాంటోి  పో్ లీసుల 

తరఫ న సాక్ష్యాం ఇసాత డ్ా? ఏమని?.... 

"రమణ ఇచేి సాక్ష్యాం ఏమిటో అడ్కసపో్యవేా?" 

"వాడ్ మీద నీకు చపెేలేనాంత నముకాం. ప టాముాంగ్చలా చూప లూ వాడ్ూ....." 

"విశాలాక్ష!ీ వాడ్ేమనాా చెడ్ువాడ్డగ్ా తయారయత ేదానికి ఇలాి ాంటి మాటలూ, ఈ 

చినా చూపూ మాతిమే కారణాం అవ తుాంద.ిమరచచిప్ో కు. వాడ్డ...." 

తానా మాట పూరచతచసే్ేత  ఆమ  ఏమాంట ాందో  అతనికిదివరకే అనుభవాం. విశాలాక్ష కి 

తాండ్ ిమీద ఎాంతో భకీత, అభిమానమూ వ నాా, ఆకులాాంతరురాలతో సాంబాంధానిా 

హరచషాంచలేకప్ో యాంది. ఆ సాంబాంధాంలో కలగ్చన సాంతానానిా తన రకతసాంబాంధీకుడ్ేనని ఆమ  

బాిహుణీకాంఅాంగీ్కరచాంచనీయలేదు. వినేమాట ాంట ే బాలకృషణని ఆ చుట ా పికసలకి 

చేరనివీకప్ో యేద,ే కాని, అది సాగలేదు. 

విశీనాధాం ఒక నిటసా రుే విడ్ చి లేచేడ్డ. తినాగ్ా సతాయనేా  అడ్డగుదామని 

బయలుదేరేడ్డ. కాని, అతడ్డ చాల స్పేటివరకూకనబడ్లేదు. అకసడ్డాంటాడ్నీ, 

ఇకసడ్డాంటాడ్నీ, రరాండ్డ మూడ్డ చోటికి వళె్ళోడ్డ. చివరకాతడ్డ రావికిెాందన ే

ఎదురయయేడ్డ.కనిప్రాంచగ్ానే ఎాంతో సాంతోషాం పకిటిాంచేడ్డ. 

"ఇదిగ్ో మామగ్ారూ! మీ కోసాం ప్ దుద టనిుాంచి కనీసాం పదిమాందనిెైనా అడ్ గ్చ 

వ ాంటాను...." 
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అదాంతా వటిాదని ఎరచగ్చవ ాండ్ీ విశీనాధాం ఎరగనట ి  నటిాంచడే్డ. 

"ఏమిటి కథ?" 

"ఇాంకా మీదాకా రాలేదమేిట?ి" 

"అదేమిటో చపెేాంద ేనా దాకా వచిిాందో  లేదో  తలెయడ్మ లాి గ్ోయ." 

"అదనేాండ్  అదే..." 

"అయత ేతెలస్రాందిలే..." అనాాడ్డ విశీనాధాం. 

"ఏద?ి" 

"అద.ే అదే... నువ ీ అనుకొని మరచచిపో్యాందే." 

సతయాం ఫకుసన నవేీడ్డ. 

"రాాండ్ . కూరోిాండ్ , ఓ ముఖ్యమ నై మాట చెప్ాేల." 

"చెప ే ముాందు, ఏప్ాట ిముఖ్యమ ైనదో  తరాీత ఆలోచిదాద ాం." 

"మా ప్రనిా మీతో ముఖ్యాంగ్ా చెపేమని గటిాగ్ా చెప్రేాంది." అనాాడ్డ సతయాం. 

"అాందుకేనా నినా రాతిి వచిి ఇాంతవరకూ కనబడ్నేలేదు...." 

"అయత ేమీకూ తెలస్రాందనామాటే." 

"అనామాటే అని సాందేహాం ఎాందుకు? అదదేో  చెప ే. మా 

వియయపరాలుగ్ారేమనాారో..." 

వియయపరాలు అనా మాటలోని నొకుసను విననట ి  సతయాం అసలు విషయాం 

ఏమిటో చెప్ేేడ్డ. 

"రామనాధాం బావమీద ికేసులో సాక్ష్యాం మీ రమణ ఇసుత నాాడ్ట." 

"మీ బాబయయ?" 

మీ రమణ అనాదానికది ఎదురుదబెా, సతయాం తెలయనట ి  దాటేస్డే్డ. 

"మా ప్రనిా మీతో చపెేమని పదిమాట ి  చపె్రేాంది." 
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"ఆమ కు నా మీద అాంత దయ వ నాాందుకు సాంతోషాం. అయత.ే..." 

సతయాం ఆగే్డ్డ. 

"మా రమణ ఏమని సాక్ష్యాం ఇసాత డ్డ?" 

"నేనడ్గలేదు...." 

"ఆవిడ్ చపెేలేదూ...." 

"లేదు..." 

విశీనాధాం ఫకుసన నవేీ డ్డ. 

"నీ సూసల  ఫెైనల  చదువ  వటిా  దాండ్గ్ోయ్ . ఒక విషయాం ఒకరచతో 

చెపేమనాప ేడ్డ అదేమిటో,ఎాందుకో తెలుసుకోవదూద . ప లియయ వేమవరాం కథ 

ఎప ేడ్ేనా వినాావా?" 

సతయాం తగ్ేగడ్డ. 

"అతడ్ చేి సాక్ష్యాం ఏమిటో తెలయనిసాత రా ఏమిటాండ్ీ...." 

"ఇాంకా ఏాం చపెేమనాారు మా వియయప రాలుగ్ారు....." 

తన మాటలు వటిా  తటాా బాజీగ్ా కటేాశాడ్ని సతాయనికి అభిమానాం కలగ్చాంద.ి 

మీ రమణ సబ్లన్ స్ెే కారు స్ెలక్ష్న్ కి కటేాడ్డట. ఈ సాక్ష్యాం ఇస్ేత  అతనికి 

స్ెలక్ష్న్ ఖ్ాయమేనట." 

విశీనాధాం ఈమారు ఆ వారతను నమువచుిననుకునాాడ్డ. వెాంకట రమణ ఉదోయగ 

పియతాాలతో ముడ్ పడ్  వ ాందని అనాప ేడ్ాసమాచారానిా నమువచుినన ే

అనిప్రాంచిాంది. దానితో అతడ్ వీబో య ేసాక్ష్యాం సీభావాం కూడ్ా అరధాం అయాంది. 

అయత-ే-ఆ ఇచేిది అబదధప  సాక్ష్యమా? తముుడ్డగదా అని చనువ కొదీద  చెప్రేన 

హితవచనాలను సాక్ష్యాంగ్ా చెప్ాత డ్ా? 
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వెాంకటరమణ సీభావాం ఎరచగ్చన విశీనాధానికి అతడ్డ వయెయబో యే పిశా ఎలా 

వ ాంట ాందో  కూడ్ మనసు్కి తటిాాంది. 

సరచగ్ాగ  వెాంకటరమణ అలాగ్ే అడ్ గే్డ్డ. దానికి తను వూహిాంచుకొనా రీతిన ే

లచిమాు సమాధానమిచిిాంది. 
* * * * * 

విశీనాధాం ఆ మాట చపెేగ్ానే లచిము నిరాఘ ాంతప్ో యాంద.ి వెాంటన ేరరాండ్డ బటాలు 

సాంచీలో బెట ా కుని నడ్వమాంది. 

"ప్ాిణాంలా చూస్ ేరామనాధానికి అపకారాం చసేాత డ్ూ..." 

తాము వెళ్ోడ్మేగ్ాని, అసలు వెాంకటరమణ కనిప్రాంచకనేప్ో వచుినని విశీనాధాం 

అభిప్ాియాం. 

కాని, తలిీ తాండ్ీి వచిి నాళ్ాం వారచ సతిాంలో వ నాారని తెలయగ్ానే వెాంకటరమణ 

వచేిడ్డ. 

తలి పిశాకు వెాంకటరమణ అమాయకాంగ్ా సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 

"నేనేాం అబదధాం సాక్ష్యాం చెపేబో వడ్ాం లేదమాు!" 

నిజమే అయనా దానిని సాక్ష్యాంగ్ా చపె్రే వానికి అపకారాం చయెయవలస్రన పనేమిటి? 

"రామనాధాం తన అభిప్ాియాలను దాచుకోదలచలేదు. మామగ్ారచతో కూడ్ ఆ 

మాటలే అనాాడ్ట కదా." 

ప్ెైగ్ా అతడ్డ సతాయగెహాం చయేడ్ానికి పతిిజా తీసుకొనాాడ్డ. సహాయ నిరాకరణాంలో 

భాగాంగ్ా చదువ  మానేస్ేడ్డ. కోరుా లో డ్ ఫెను్ప్ెట ా కోననాాడ్డ. అతనికి తన సాక్ష్యాం 

అపకారాం చయెయదు. 

ప్ెైగ్ా అతడ్డ తాను చపె్రే ాంది ఆచరచసాత డ్నీ, ఆ ఆచరణ ఇతరులెవీరచకో వ పదేశిాంచి 

తన వాళ్ోని మినహాయాంప లో ప్ెట ా కొనే కొాందరచమాదిరచగ్ా కాదనీ తాను 

నిరూప్రాంచినటివ తుాంది. 
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"అద ిఅతనికే పితిషఠ " అనాాడ్డ. 

వెాంకటరమణ అమాయకతీాం నటసిుత నాాడ్ని విశీనాధాం గెహిాంచడే్డ. 

"ఆ సాంభాషణ మీ ఇదదరచ మధాయ నడ్ చిాంది. పభిుతాీనికి దానిని సాయాం 

ఎాందుకివాీల?" అనా విశీనాధాం పిశాకువెాంకటరమణ ఎాంతో ఆశిరయాం, విసువూ 

కనబరచచేడ్డ. 

"అలాి  అాంటారేాం బాబాయ! నేనేమనాా సహాయ నిరాకరణాం చేసుత నాానా 

ఏమనాానా?" 

"కాని, గవరామ ాంట కి సాయాం చసేాత ననీ అనలేదుగదా...." 

ఈమారు వెాంకటరమణ నిజాంగ్ానే విసువ  చూప్రాంచేడ్డ. 

"ఎాందుకనలేదు? సబ్లనస్ెేకార్స  స్ెలక్ష్నుకి దరఖ్ాసుత  పడ్ేస్రాంది. సహాయ నిరాకరణాం 

చేసాత నికి కాదుగ్ా--" 

విశీనాధానికి సమాధానమేమీ తోచలేదు. 

"నీ వాళ్ోని కాదనుకొని ఎవరచపాంచ  ోకాగుతావటాి?" అని లచిము ఆకోె శిాంచిాంది. 

నెైతికమ ైన విలువలను అరధాం చేసుకోలేనిచోటా, చేసుకోదలచనిచోటా వాదనలు 

నిస్హాయతకే దారచతీయక తపేదు. తరసరీతాయవెాంకటరమణ వాదనలో లోపాం లేదు. 

అకసడ్ సౌజనయమే. ఆ సౌజనాయనేా  కోరచ వాదిాంచడ్ాం నిష్రయోజనాం... 

ఈమారు వెాంకటరమణ భారతీయ వదేాాంతానిా ఆసరా తీసుకునాాడ్డ. 

"నీవాళ్ళో, నావాళ్ళో! అద ినాకనేా? ప్రలినిచిిన మామగ్ారచకి ఆ మాట ఎవీరూ 

చెపేరేాం? ఆయన వ దో యగసుత డ్డ గనకనా?లేక దవేీపూజచసే్ే సదారరహుణుడ్డ గనకనా?" 

"ఆయనేదో  గడ్ ుతినాాడ్ని..." 

"ఆ గడ్ ు  మయేాలనేకదా నేనూ దరఖ్ాసుత  పడ్ేస్రాంది. మరచ ప్ేచీ లేదు..." 

www.kinige.com



234 

 

లచిము తిడ్డతుాందనీ, గ్ోలు గ్ోలున ఏడ్డసుత ాందనీ విశీనాధాం భయపడ్ాు డ్డ. 

కాని, ఆమ  అట వాంటిదమేీ చయేలేదు. బహు గాంభీరాంగ్ాలేచి నిలబడ్ ాంది. 

"ప్రలిలా కనగలాంగ్ాని, వాళ్ో బుదుధ లా కనలేాం, నడ్వాండ్  ప్ో దాాం...." 

విశీనాధాం ఆమ ను సరుద బాట  చయేబో యడే్డ. "కూరోి, త ాందరపడ్కు." 

కాని, ఆమ  అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"నీవాళ్ళి  నావాళ్ళి  ఏమిటని శాసత రాం చెప త నాాడ్డ. ఆ మొాండ్ చయెేయ మనకీను.... 

ఎాందుకూసరోిడ్ాం?" 

ఇాంకా ఆమ  సాంభాషణలో ప్ాలోగ లేదు. సాంభాషణ కూడ్ా విశేషాంగ్ా సాగలేదు. 

వెాంకటరమణ లేచడే్డ. విశీనాధాం తాను తెచిిన ఒక ప్ాతికరూప్ాయలు అతనికి 

ఇవీబో యేడ్డ. కాని, రమణ తీసుకోలేదు. 

"కావలస్రాంద ివాళ్ళో పాంప్రసుత నాారు. నినానే ఓ వాంద ఇచిి వళె్ాోరు" అనాాడ్డ. 

వాళ్ళి  అతాత రచవాళ్ళి . వాంద ఇచిి వెళ్ళి రనామాట. తన దగగర డ్బుాాంది, మరచ 

అవసరాం లేదని చెపేడ్మేనా? లేక నాకువాందలచేివాళ్ళి నాారు. నీ ప్ాతికలెవరచకి 

కావాలని వెకిసరచాంచడ్మా? 

విశీనాధాం వూరుకునాాడ్డ. 

వెాంకటరమణ లేచడే్డ. 

"మీ అాందరచకీ కోపాం వసుత ాంది. నేను ఎరుగుదును. కాని, మీకీ దేశాంమీదా, 

మనుషుయలమీదా ఎాంత ప్ేిమా, అభిమానమూ వ నాాయో ఆమాతిాం నాకూ వ నాాయ. 

దేశాం బాగుపడ్ాలాంట ేఇాంగిీ్షువాడ్డాండ్ాలస్రాందే. వాడ్డ వచేికన ేమనకు ఆనకటాలు, రరళై్ళి , 

చదువ లూ అాంటసవచేి య. మాబో టిగ్ాళి్కి ఓ చదువనీ, వ దో యగమనీ...." 

"మా బో టిగ్ాళ్ోాంటే..." 

"బిహిుగ్ాడ్డ కానివాడ్ కి..." 
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"నీకూ కులాం పటిాాంప  వ ాందనామాట." అనాాడ్డ విశీనాధాం. రగులుతునా 

కోప్ానిా అణుచుకుాంటస.... 

"మీ అాందరచకీ వ ాంది గదా..." 

"కాని నీదిప ేడ్ే కులాం?" అనాాడ్డ విశీనాధాం వెటకారాంగ్ా. 

"ముాంగాండ్వాళ్ళి  మా నానావేప  బాంధుతాీనిా ఒప ేకోరు. చివరకు మా అకేస 

వొప ేకోదు...." 

విశీనాధాం నిరాీకుసడ్యేయడ్డ. 

"మీరు ప్ెళ్ళో చేస్ర నా కులాం ఏమిటో తలేేిరు అనుకుాంట నాా...." 

మహా కస్రతో అాంట నాట ి నా కొడ్డకు మాటలు విని విశీనాధాం గ్ోడ్కి 

జేరబడ్ ప్ో యేడ్డ. తన దాడ్ ని వెాంకటరమణ ఇాంకో అడ్డగు ముాందుకువేయాంచడే్డ. 

"నా తలి వేరు కులానికి చెాందినది కావడ్ాంచతే మీవాళ్ళి  మీ కొడ్డకునే దూరాంగ్ా 

వ ాంచేస్ేరు. మా అము కులాం వాళ్ళి  ననుాకలుప కునాారు. దూరాం ప్టాెలేదు. వాళి్కి నా 

తాండ్ ి తెలుసు...." 

"తరాీత మాటకూడ్ా అనేస్యెయ." 

అసలు విషయాం తప్రే ాంచేడ్డ. సాంఘాంలో అవమానకరాంగ్ా భావిాంచే తమ దాాంపతయ 

స్రథతిని అతడ్ూ నిాందిసుత నాాడ్నే భావాంలో విశీనాధాంకసు్మనాాడ్డ. 

వెాంకటరమణ తలివాంక తిరచగే్డ్డ. 

"అమాు! నేనిప ేడ్డ కావాలనాా నా యాంటికి ప్రలవలేను. రరాండ్ళే్ోలోప న ఏదో 

వ దో యగాం, ఓ ఇలూి  ఏరేడ్డతుాంది. ఆ ఇలుి నీదనీు. ఆ రోజున..." 

లచిము చాలా అభిమానాం కనబరచచిాంది. 

"మీ నానాగ్ారచ ధరుమా అని నాకో ఇలుి  ఏరేడ్ ాంది. ఎవరచ ఇాంటికో..." 

"నా ఇలుి  ఎవరచదో  ఏమిటమాు--" 
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"అద ినీ ఇలుి . సుఖ్ాంగ్ా వ ాండ్ాండ్ . ఆ యలుి  నాది ఎలాి  అవ తుాంది?..." 

విశీనాధాం తన భారయ విషయాం తాను చూసుకోగలననాాడ్డ. 

"ఆమ కు తోస్ేత  ఏనాడ్ెైనా ఎకసడ్ కరైనా వడె్డతుాంది. కాని, ఆమ కో ఇలుి  వ ాంద.ి ఆ 

విషయాంలో నువ ీ ఇబాాంది పడ్నకసరిేదు." 

నలభయ్యొకటి 

ముాంగాండ్ స్ేాహితులు సాయాంకాలాం హాస్రే టలులో రామనాధానిా పట ా కొనాారు. 

కేసులో వాదిాంచుకోవడ్ానికి ఒప ేకోవడ్ాం లేదనా మాట వినివాళ్ళి  నలుగురరైదుగురూ 

కటాకట ా కు వచేిరు. సబ జరైలులో కలుసుకోవడ్ానికి వస్ేత  ప్ో లీసులు తరచమేశారు. ఇాంక 

సాయాంకాలాంమామగ్ారు పిసాదిాంచిన దబెాలకి కట ా కటిా ాంచుకొనేటాందుకు హాస్రేటలుకు 

వసుత నాాడ్నా వారత విని కాపలా వేస్ేరు. 

వకీలు రామసో మయాజులుకిచిిన సమాధానానేా రామనాధాం వాళ్ో వదద  

వలిాంచేడ్డ. 

"ఈ పిభుతీాం వ ాండ్డ్మే అనాయయాం...." 

"ఇద ిఅబదధాం కేసు అవ నా కాదా?" అనాారు మితుిలు 

ఆ విషయాం ఒప ేకోడ్ానికి అతనికి అభయాంతరాం లేదు.... "అవ ను" 

"అబదాధ నిా సహిాంచడ్ాం దానిా ప్ోి త్హిాంచడ్మే" అనా మామూలు వాదానేా  

రామనా పలకాడ్డ. 

కాని శివరామయయ వాదాం భినాాంగ్ా వ ాంది. మామగ్ారచని కోరుా లో నిలోిబెటిా  అలిరచ 

చేస్యెాయలని అతని అభిప్ాియాం. "నువేీాంమాటాి డ్నకసరిేదు. ఆ పనదేో  వకీలు చూసాత డ్డ. 

విని ఆనాందిాంచడ్ాం వరకే నీ ప్ాతి..." అని సలహా. 

రామనాధాం దానికి అాంగీ్కరచాంచలేదు. గ్ాాంధీగ్ారు కోరుా ల విషయాంలో కూడ్ా 

సహాయ నిరాకరణాం చయేమనాారనే కాదు. వాదన ప్టె ా కొనిరాంగాంలోకి దిగ్చతే తన భారయని 
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కూడ్ా ముగుగ లోకి దిాంపవలస్ర వసుత ాందనే ఆలోచన కూడ్ా మనసు్లో ఓ మూల 

లేకపో్ లేదు. ఆనాడ్డజరచగ్చన ఘటాా లు వీళ్్ోవరచకీ తెలయదు. తానూ ఆ పిసకిత రానివీడ్ాం 

లేదు. 

"ఇదవిరకు, ఇాంతవరకూ నేనే వ దో యగ్చనీ సహాయ నిరాకరణాం చెయయమని 

చెపేలేదనుకో...." 

"మరచాంకనేాం?" అనాాడ్డ రామనా. 

"అద ికాదురా. ఒకవేళ్ చెప్ేేవ ాంట ేఆ చెపేడ్ాం తప్ాే అనదే ిపిశా. తప ే కాదని 

నా నముకాం. తపేని వాళ్ోఅభిప్ాియాం. ఆ అభిప్ాియాం వాళ్ోక ి చటాాంకనా బలవతతరాం. 

నా నముకాం నాకు ఏ చటాాం కనాా బలవతతరాం. ఇాంకవాదాలకీ, నాయయాలకీ అవకాశాం ఏాం 

వ ాంద?ి" 

శివరామయయకి కోపాం వచిిాంది. నాలుగు తిటేాడ్డ. నవ ీతో సమాధానాం ఇచేిడ్డ 

రామనాధాం. 

"ఒకడ్డ ఏదయనా నేరాం చేస్ేత  అాంగీ్కరచాంచి శిక్ష్ ప్ ాందాల. నేరాం చయేకపో్యనా 

శిక్ష సాత రనుకో. దానికి అవమానపడ్నకసరిేదు." అనాాడ్డ. 

"ఇతి గ్ాాంధీ ఉవాచ" అని వెకిసరచాంచేడ్డ సూరపే. ఈ అరగాంటలోనూ అతడ్డ 

ఆరుమాట ి  గ్ాాంధీ ప్ేరు వ చిరచాంచడే్ని అాంతకితెమేఅతడ్డ లెకస తేలి చెప్ేేడ్డ. 

రామనాధాం పకపక నవేీ డ్డ. 

"అతతవారచాంటోి  లాగ అనిా పరచచరయలూ జరచగ్చసూత ాంటే...." అాంటస మాందు పరచకరాలు 

తీసుకువచిిన కాాంప్ౌాండ్రు ఈసడ్ ాంప గ్ాఅనాాడ్డ. 

రామనాధాం నవ ీ టకుసన ఆగ్చపో్ యాంది. ఈ నాలుగ్రైదు రోజుల నుాంచీ 

కాాంప్ౌాండ్రు ధోరణ ి చూసూత ాంట ే అతడ్ కి వొళ్ళి  మాండ్ ప్ో తూాంద.ి హో టలునుాంచిఅనాాం 
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తెచిిప్టాెడ్ాం, గ్ాయాలక ి కట ి  కటిా ాంచడ్ాం అవినయానిా ప్ెాంచుతుాందని ఆ కాాంప్ౌాండ్రు 

భయాం. 

"ప చిి చావనివాీల" అని అతని సూచన. కాని దానిని అధికారులు ప్ాటిాంచేలా 

కనబడ్లేదు. కనుక యధాశకిత తాన ే రామనాధానిాహాస్రేటలుకు దూరాంగ్ా వ ాండ్ేటట ి  

చేయ పియతిాాంచేడ్డ. కట ా  కటాడ్ాంలోనూ, విపేడ్ాంలోనూ, మాందు రాయడ్ాంలోనూ చాల 

మోట గ్ా పనిచేస్రచాలా బాధ కలగ్చాంచేడ్డ. అాందుచేత రామనాధాం మొదటి రరాండ్డ రోజులూ 

అయయేక హాస్రేటలుకు రాననాాడ్డ. మితుి లా చూస్ర ఈవళే్ మళ్ళోబయలుదేరేడ్డ. 

కాాంప్ౌాండ్రు మాట వినగ్ానే శివరామయయ వేళ్ాకోళ్ాం చసే్ేడ్డ. 

"కాాంప్ౌాండ్రు గ్ారచకి అతతవారచాంటికి వళె్ోడ్ాం అాంటే కట ి  కటిా ాంచుకోడ్ానికే తపే 

మరరాందుకూ కాదని అనుభవాం కాబో లు..." 

మితుి లు ముగుగ రూ నవేీ రు. 

ఆ మాట మ లక అరథాం కాదేమోనని సూరయ తేలక అయన తెలుగులోకి 

అనువదిాంచేడ్డ. 

"సాధారణాంగ్ా సావిటోి  దుడ్డు కరె వ ాంట ాంద ి కాబో లు. ప్ాపాం ప్ో నీ చీప రు 

కటాయనా వాడ్మని చపెేకప్ో యేరా?" 

కాాంప్ౌాండ్రు మాండ్ పడ్ాు డ్డ. 

"మీరాంతా ఎాందుకికసడ్ వ నాారు?" 

రామనాధాం వెకిసరచాంతగ్ా అతనిని వనెకవేసుకు వచేిడ్డ. 

"ప్ాపాం ఏమీ అనకాండ్రాె . ఈ వధెవ కాాంప్ౌాండ్రీగ్చరీ కాసాత  పో్ తుాందేమోనని ఆయన 

గుాండ్ెలు ప్వచుప్వచుమాంటస వ ాంటాయ."--అని రరాండ్డ చతేులవేళ్ళో దగ్చగరచకి తెసూత , 

తెరుసూత  అభినయాంచేడ్డ. 

శివరామయయ చాలా జాల కనబరుసూత ....."చ ..చ .. చుి" అనాాడ్డ. 
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కాాంప్ౌాండ్రుకి వొళ్ళో మాండ్ ప్ో యాంది. అతనికి సహాయనిరాకరణలూ అవీ 

తెలయవ . బ్లిటషి  పభిుతీాం మీద సాగుతునా ఈవ దయమాం ఆ పిభుతీాం తెచిిప్ెటిాన 

సామాజిక పరచణామాలమీద వయతిరేకతగ్ా కనిప్రసూత ాంది. అతడ్డ దిగువ కులాలకు 

చెాందినవాడ్డ.సమాజాంలో అడ్డగున పడ్  నలగ్చప్ో తునా ఆ కులాలక ి చదువ  ఇాంగిీ్షు 

పిభుతీాం వచేికనే సాధయాం అయాంది. రామనాధమూ, మితుి లూఅాంత ఈసడ్ ాంప గ్ా 

చూసుత నా కాాంప్ౌాండ్రుగ్చరీయో, గుమాసాత గ్చరీయో, బాంటోి తుపనో దొరుకుతూాంద ి ఇప ేడ్ే. 

ఆ అవకాశాలు చూస్ర వోరీలేకప్ెైకులాలు చసేుత నా అలిరచ తపే సతాయగెహాలకు మరో 

ఉదేదశాం లేదని అతని విశాీసాం. ఆ విశాీసాంతోన ే ఆ బాిహుణకురెవాళ్ో వేళ్ాకోళ్ాలూ, 

ఎకసకేసలూ విని చరుె మనాాడ్డ. ఆ కోపాంలో నోరు జారచాంది. 

"యదెవ నాయాళ్ోాంతా....." 

మాట పూరచతకాకుాండ్ానే గూబ అదిరచప్ో యేటట ి  ఛెళ్ళి న లెాంపకాయ తగ్చలాంది. 

పరధాయనాంగ్ా, దూరాంగ్ా నిలుినా కానిస్ేాబులు ఆ ధీనికి తిరచగ్చ చూస్డే్డ. 

మామూలు పదదతిలో గే్ట లోాంచి వెళ్ళి టాంత తీరుబడ్ లేకఎవరో ఆవరణ గ్ోడ్ 

దాటపి్ో తునాద ిమాతిాం కనబడ్ ాంది. 

పిశాాంతాంగ్ా వ నా ఆసుపతిి వరాండ్ా మరుక్ష్ణాంలో కేకలూ, గాందిగ్ోళ్ాంతో 

నిాండ్ ప్ో యాంది. 

తగ్చలన దెబా అదురుకు మూతబడ్ ప్ో యన కళ్ళో తెరచచేసరచకి కాాంప్ౌాండ్రు ఎదుట 

తనుా కొటిాన మనిషర కనబడ్లేదు. పో్ లీసుబాంటోి తుని ఆకోె శిాంచడే్డ. 

సూరయయ గ్ోడ్ దాటసే్ర సురక్ష తమ ైనాంత దూరాంలో వ నాాడ్నిప్రాంచేక శివరామయయ 

కాాంప్ౌాండ్రును ఓదారిడ్ానికి పయితిాాంచేడ్డ. 
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"అలాి  మాటలు మిగలడ్ాం తప ే కాదూ కాాంప్ౌాండ్రుగ్ారూ. ప్ాపాం! దుషుా డ్డ 

ఎాంత దెబాకొటేాడ్ూ, అయదు వేళ్ళో అాంటిప్ో యయే.చ .చ . చుి. కాస్ే్ప  కూరోిాండ్ . 

కొాంచెాం మాంచినీళ్ళో...." 

ఆ పరచణామాలు చూస్ర రామనాధాం చాల విచారపడ్ాు డ్డ. మితుి లు నలుగురూ 

వచిిన హుషారులో కాాంప్ౌాండ్రును రరచిగ్ొటాడ్ాంలో తానూ చాలాదూరాం 

వెళ్ళోననిప్రాంచిాంది. తానే కాాంప్ౌాండ్రుకు క్ష్మాపణ చపె ేకొనాాడ్డ. కాని అతడ్డ 

దెబాతినావాడ్డ. గూబ ఇాంకా మాండ్డతూాంది. ఆమాంటలో క్ష్మాపణను స్వీకరచాంచే 

మనాఃస్రథతిలో లేడ్డ. 

"మీరాంతా తోడ్  దొాంగలు. కేసు ప్ెడ్తా. జరలైునయేసాత . మీ ప్ేరుి  చెపేాండ్ ." 

అతడ్డ రాసుకొనలేాగ జేబులోాంచి ప్ెని్లు తీస్ర కాగ్చతాం కోసాం వెతుకుతూాంట ే

రామనాధాం మితుి లకు కనుా గీ్టడే్డ. 

"కొనుకొససాత నుాండ్డ" అాంటస శివరామయయ చరచర వెళ్ళోపో్యడే్డ. అాంతా 

అతనివపే  తిరచగ్చవ నా క్ష్ణాంలో రామనా తప ేకొనాాడ్డ. 

ఈమారు రామనాధాం బ్లరెబ్లగ్చస్ేడ్డ. 

"కేసు ప్ెట ా కో. ప్ెటిా  తలకొటిా  మొలవయేసాత వా యేాం? నోరు కొవిీ తిడ్ త ే

వూరుకుాంటారా?" 

కాాంప్ౌాండ్రు ఇాంకా చలిబడ్లేదు. అతనిని డ్బాయాంచి, గదిమి నోరునొకసడ్ానికి 

కొాంతస్ేప  పటిాాంద.ి 

అయత ే అతని నోరు మూయాంచినా, తన మనసు్లోని ఆలోచనలను 

మూయాంచడ్ాం రామనాధాంకు సాధయాం కాలేదు. 

కాాంప్ౌాండ్రు కులానికి ఓ ఎరుకల--అని వినాాడ్డ. అతను కలప్ర యచిిన 

మాందులా అనిా కులాలవాళ్ళో తాిగుతునాారు. తమవూళ్ళో పూజారచ సుబానా చయెయ 
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ముట ా కొని నాడ్  చూస్ేత  బటాలు తడ్ ప్యెాయలస్ర వసుత ాందని అాంత జీరాంలోనూ బాబాయ 

శాంకరశాస్రత రచినాగ్ావాంచా కట ా కొని చాపలో పడ్డకునాాడ్డ. ఓ మారు ఆ ఘటాాం జాా పకాం 

వచిిాంది. సుబానా చయెయ చూడ్డ్ాం పూరచత అయనాకదలడ్డ. బాతాఖ్ానీ ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

ఆయనకు తలెుసును. తాను ముట ా కొాంట ే ఈ శలెతిియులు మ ైలపడ్ాు మనుకుాంటారని. 

కాని వూళ్ళి వెైదుయడ్డ తాను, మాంగల వెాంకనా ఒకడ్డ. అాంచేత తపేదు. తనుా ప్రలుసాత రు. 

కాని, తన ఎదట బటాలు తడ్ ప్రాంచి అవమానాంచెయయలేరు. కనక ఎాంతో బాధగ్ా వ నాా 

ఓరుికుని, ఆయన వ నాాంతస్ేపూ ఆ గ్ోచీతోనో, గ్ావాంచాతోనో కెిాంద ే పడ్ వ ాండ్వేారు. 

వాళ్ోనిఏడ్ ప్రాంచడ్ానికి సుబానా ఆ కబురూి , ఈ కబురూి  చెపూత  ఓ అరగాంట అయనా 

కూరుినేవాడ్డ. ఆ మాదిరచ సమాజాంలో ఈ కాాంప్ౌాండ్రుఏ కులాంవాడ్ెనైా, ఏ నీళ్ళోచిినా 

తాగుతునాారు. ఇాంత మారుే ఇాంగిీ్షువాళి్తోనే వచిిాందనడ్ాంలో సాందేహాం అకసరిేదు. 

వెనుకటిపదధత ేసాగే్టటాయత ే కెిాంద కులాల వాళ్ోకి ఆప్ాట ిచదువూ సాధయమయేయదా? ఆ 

మాతిాం పనేనా ఇచేివారా? అసలు ఆసేతుి లేవ ాండ్వేి కావ . వాళ్ళో ఉదో యగాం చయెయడ్ాం, 

మాందులు ఇవీడ్ాంలాాంటివేమీ జరచగే్వి కావ . 

అవనీా ఇాంగిీ్షువాడ్  ప్ాలనతో వచాియ. తాము అాంతా ఇాంగిీ్షువాడ్  ప్ాలన 

ప్ో వాలాంట నాారు. దానితోప్ాట  ఆసేతుిలు మూస్ేసాత రా?తకుసవ కులాల వాళ్ోకి 

వ దో యగ్ాలూ, చదువ లూ లాగ్సేాత రా?" వాళ్ో చతేి మాందు తాిగడ్ానికి నిరాకరచసాత రా? 

ఈ వాదనలన ేతన బావ తెచిినప ేడ్డ అతడ్డ వెకిసరచసుత నాాడ్నుకొనాాడ్ ే గ్ాని, 

దాని వనెుకనునా సామాజిక వయగెత అతనికిఅరధాం కాలేదు. 

ఒకసటి సేషాాంగ్ా తలెుసు. 

--మూస్యెయరు, వ దో యగ్ాలోి ాంచి తీస్యెయరు. 

www.kinige.com



242 

 

అాంతేకాదు, ఇాంగిీ్షువాళ్ళో తగ్చనాంత వేగాంగ్ా విదాయవాయప్రత  కానివీడ్ాం లేదని, వృతిత  

విదాయలయాలు ప్ెరగనివీడ్ాం లేదని,పరచశమెలూ అవీ ప్ెట ా కోనివీడ్ాం లేదని తాము 

అాంట నాారు. 

అయతే అసలు పిశా వరేు. 

వాళ్ోని మరాయదగ్ా చూడ్డ్ాం, వాళ్ోచేతి నీళ్ళి  తాిగడ్ాం, వాళ్ోతో కలస్ర భోజన 

భాజనాలలో ప్ాలోగ వడ్ాం, కులాాంతరుల మధయప్ెళ్ళోళ్ళో... ఇవనీా ఇాంగిీ్షువాడ్  రాకతో 

వచిినపేటికీ దేశాంలోని సామాజిక వయవసథ కి సాంబాంధిాంచిన పిశాలు. ఆ 

విషయాంలోతాము ఏాం చెయాయల? ఏాం చపె్ాేల? 

ఈ హెచుితగుగ లా ప్ాటసిాత రా? ప్ాటిాంచేటాంత కాలాం కాాంప్ౌాండ్రు వాంటవిాళ్ళి  తమ 

మారాగ నికి ఎదురే తిరుగుతారు. ఇాంగిీ్షువాళ్ో పాంచకాగుతారు. 

అయత ేఅవసరాం కొదీద  అనిా కులాల మధాయ హెచుితగుగ లు లేవనడ్ాం మనసు్కి 

ఒప్రేదాం కాలేదు. 

సమానతాీనిా అాంగీ్కరచాంచడ్ాం మానవతాదృషరా . 

హెచుితగుగ లు లేవనడ్ాం జాగ్ా ఎరచగ్చ బెైఠాయాంచడ్ాం. 

ఏది సతయాం? ఏదసతయాం? వరాణ లూ, కులాలూ ఏమిటో? ఏదేశాంలోనూ లేని 

పటిాాంప లు మనదేశాంలోనే ఎాందుకు వచేియో.... 

ఆ ఆలోచనలతో అతనికారాతిి నిదేి లేకప్ో యాంద.ి 

నలభయి రెండు 

ఆ రోజున చీకటి పడ్ ేవేళ్ప ేడ్డ బళ్ళో నుాంచి వసూత  వసూత  జగనాాధాచారుయలు 

గుముాంలో నిలబడ్ ే ఆ మధాయహాాం తామాంతా బళ్ళి చేస్రన వీర కృతాయనిా వరచణాంచేడ్డ. ఆ 

కథనాంలో రామనాధాం అరరసుా  సాంగతి తెలస్ర సీరాజయాం మాో నేడ్  పో్ యాంది. 

"ఎప ేడ్డ అరరసుా  చేశారు?" 
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"ఏ వూళ్ళి  చేశారు?" 

"ఎాందుకు చేశారు?" అనకే పిశాలు వసే్రాంది. 

ఈ వారతలేవీ ఆచారుి  ఎరుగడ్డ. కనుకోసలేదు. రామనాధాం మేనలుి డ్డ తమ 

కాి సులో వ నాాడ్డ. మాంచి తెలవెనైవాడ్డ. వాడ్డచెప్ేేడ్డ. వాళి్ మామయయ గ్ాాంధీగ్ారచ 

శిషుయడ్డ. అాందుకు అరరసుా  చేశారు అని. తామాంతా హరాత ళ  చేయాలనాాడ్డ.చేస్ేశారు. 

వాళ్ో మేసాా రు వేపబెతాత లూ, చిాంతబరచకలూ దొరచకినాంతవరకూ బాదేడ్డ. అాందరీా 

బెాంచీ లెకిసాంచసే్ేడ్డ. 

"అబా, మా స్ేా హితుడ్డ ఎాంతస్ేప  కొటిానా ఏడ్వలేదు. మేసాా రచకి నొప్రే ప టిా , 

ఆయాసాం వచేిస్రాంది. అాంత,ే వాడ్డ నవ ీతూబలి ఎకేసస్డే్ాండ్ీ." 

అాంటస ఆశిరయాం పికటసిూత ాంటే సీరాజయాం కళ్ోనీళ్ళి  తిరచగే్య. 

"రేప  మీ స్ేా హితుడ్ ని ఓమారు తీసుకురాండ్ . నేనూ చూసాత ను. ఏాం." 

బాలకృషణ కీ తనకూ గల సనిాహిత మ తైినిి గురచాంచి జగనాాధాచారుయలు 

పదినిముషాలు చపె్ేేడ్డ. ఆ స్ేాహానికి గల బలమ ైనఆకరషణ ఎరచగ్చన సీరాజయాం నవిీాంది. 

"ఏాం, నవ ీతునాారు? నేను నిజాం చపె త నాాను. ఒట ా ." 

"ఊరచకేనే నవ ీ వచిిాంది. కాశీమజిలీ కథలో వాిస్రన తిరససరణీ మాంతిాం తెలుస్ేత  

ఇప ేడ్ెాంత బాగుాండ్డనో..." అాంది. 

ఆ మాటలోని ఎకసకేసనిా జగనాాధాచారుి  అరధాం చేసుకోలేదు. 

"ఎాంతో బాగుాంట ాంది కదాండ్ీ!" 

-- అని ఒకస ఎగురు ఎగ్చరచ అరుగ్రకేసస్డే్డ. 

ఎగతాళ్ళ చేస్ర అతని వ తా్హానీా, చినాతనప  కలలీా అవమానాం 

చేసూత నాటినిప్రాంచి, సీరాజయాం సరుద కొాంది. అతనిపికసన ే కూరుిని ఆ ఆటలో తానూ 

ప్ాలొగ ాంది. 
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ఏదో మాంతిాం చదవిేస్ర ఎవీళ్ోకీ కనబడ్కుాండ్ా అయపో్ గలుగుత ే ఎాంతెాంత 

వీరకృతాయలు చయేవచోి  జగనాాధాం కలలు కనడ్ాం మొదలుప్టెేాడ్డ. ప సతకాలు 

అరుగుమీద ప్టెేాస్ర ఊహాలోకాలలోకి తేలప్ో యేడ్డ. 

రామనాధానిా ప్టెిాన గది తాళ్ాం ఎవీరచకీ తెలయకుాండ్ా ఎతుత కు 

తీసుకొచెియయవచుి. తలుప  తీస్ర రామనాధానిా ముట ా కుాంటేతనతోప్ాట  ఆయన 

కూడ్ా అదృశయమయప్ో తాడ్డ. తీసుకొచెియయడ్ాం. మళ్ళో తాళ్ాం వసే్ేస్ర ఎపేటి చోట ే

ప్ెటేాసాత డ్డ. ప్ ి దుద నేా చూసుకుాంటారు. ఏముాంట ాంది? తాళ్ాలు ఎపేటిలాగ్ే వ ాంటాయ. 

రామనాధాం వ ాండ్డ్డ. కాశీమజిలీకథలోి  అట వాంటివెనోా చదవిేడ్డ. 

ఆ ఘటాాం అధికారులోి  ఎాంత గాందరగ్ోళ్ాం కలగ్చసుత ాందో  అనేక రూప్ాలలో వరచణాంచడే్డ. 

తిరససరణ ీమాంతాినిా అాంతకాంట ేఎకుసవదిగ్రమ కలగ్చాంచేటట ి  వ పయోగ్చాంచడ్ాం ఎలాగ్ో 

అనేక ప్ాఠాాంతరాలతో వరచణాంచేడ్డ. 

చివరకు రామనాధాం కేసులో తీరుే చపె్ెేయయగ్ానే తమ మాంతిబలాంతో మాయాం 

చేస్ర తీసుకుపో్ వడ్ాం చాల బిహాుాండ్ాంగ్ా వ ాంట ాందని ఆమ  కూడ్ాఒప ేకుాంది. 

"అలాి ాంటి మాంతాిలుాంటాయా?" 

"అదేమిటాండ్ . మాంతాిలోి  వ నా శకిత చాలా గ్ొపేదాండ్ . మా నానాకివి అనీా 

తెలుసునాండ్ . కాని చెపేమాంటే నవ ీతునాారు." 

ఆ మాంతాిలూ, తాంతాిలూ వటిా  అబదధమనీ, చినా ప్రలిల వూహాలోకాలు తపే 

వేరేమీ కావనీ చపెేడ్ాం ఎలాగ్ో ఆమ కు అరధాంకాలేదు. 

"మీరు చినావాళ్ోని చపెేడ్ాం లేదమేో." 

జగనాాధాచారుయలు తాను చేస్రన ప్ రప్ాటస, అాందువలన దేశక్షేమాం ఏలాగ 

నషాపడ్డతూాందో రహసయాంలా చెప్ేేడ్డ. 
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డ్యయర్స ను అవసరమయ అాంతవరకూ వస్ేత  బ్లిటిష  రాజును చాంప్యెయడ్ానికి ఆ 

మాంతిాం తనకి చపెేమనాాడ్డతాండ్ ిని. 

ఆ ఇదదరచ మధయలో ఎవీరరవీరచని చాంప్ేస్ేత  గ్ాని దేశాం సాీతాంత్రాం ప్ ాందదో  అతనికి 

తెలయదు. 

"మరచ వాళ్ో ప్ళె్ాోాం, ప్రలిలు గ్ోలెతిత పో్ రా..." అాంది సీరాజయాం. 

"అద ేమా నానాగ్ారూ అనాారు. ఒకరచకి బాధ కలగ్చాంచలేా మాంతాినిా పియోగ్చస్ేత  

అది మనకే ఎదురుకొడ్డతుాందిట. అాందుచేతచపెేననాారు"-- అాంటస తాను త ాందరపడ్  

మనసు్లో మాట ప్ెకిై చెప్ెేయయడ్ాంతో దేశానికే ఎాంత నషాాం కలగ్చాందో  తలుచుకొని 

దిగులుపడ్ ప్ో యడే్డ. 

అతని మాంతాిల మీది వాయమోహానిా వదలిడ్ానికి సీరాజాయనికి దారచ 

దొరచకినటినిప్రాంచిాంద.ి 

"కాదా మరచ." 

జగనాాధాచారుి  చాల సులభాంగ్ానే సాంతృప్రత  పడ్ాు డ్డ. కాని, తరవాత బాలకృషణ  

వేస్రన ప్చేీ వినాప ేడ్డ ఆశిరయాం కలగ్చాంచిాంది. 

"ఉపయోగ్చాంచకూడ్నిద ిఇాంక వ ాందనుకోవడ్ాం ఎాందుకూ?" 

ఆ మాంతాిల కోసాం వారాం వారాం రరాండ్ేస్ర రోజులు మిటా మధాయహాాం చేలగటి వెాంబడ్  

పడ్  మూడ్ేస్ర మ ళై్ళో రావడ్మూ, గాంటల తరబడ్ అరుగులమీద పడ్  వ ాండ్డ్మూ 

జాా పకాం వచిిాంది. 

"ఆచారుి వనీా కోతలాండ్ీ!" 

"ఎలాి  చెప్ాత వ ?" అని సీరాజయాం పిశిాాంచిాంది. 

"బెడ్ స్ర కొడ్ తే నషాప్ో యేది మనాం ఒకసళ్ోమే కదా. ఇాంగిీ్షు వాళ్ో ప్వడ్ దేశానికి 

వదిలప్ో యేటప ేడ్డ మనకొకసరచకీ నషాాంకలగ్చత ేమాతిాం ఏాం?" 
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"ఏ ఒకసళ్ోకీ నషాాం కలగకూడ్దని కదా...." 

"అలాి  వూరుకునాా ఆగ్చాందా? పాంజాబులో ఎాంతమాంది చచిిపో్యేరు? ఒకస 

జలయన్ వాలా బాగ్ లోనే రరాండ్డ వేలమాందచిచిిప్ో యేరు కదా...." 

ఎవీరచకీ నషాాం కలగకుాండ్ా ఏదో  చసేాత మనాద ిఅబదధాం అనాాడ్డ. మాంతిాంలో పస 

లేదు. కనుకనే దానిని దాచిప్టెేాటాందుకుబెడ్ స్రకొడ్డతుాందనాారనాాడ్డ. 

చేతబడ్డలూ, శకునాలూ గురచాంచి వీరేశలాంగాం పాంతులుగ్ారు వాిస్రన పహిసనాలు 

చాల బాగునాాయని అతడ్డ చపె తూాంట ేసీరాజయాం చాలఉతా్హపడ్ ాంది. 

"నానాగ్ారూ! బాలకృషణ" అని ప్రలచిాంది. 

మేసాా రు కొటిాన దెబాలకి అదిరచపో్ య జీరాం పడ్ నాందుకు అనుతాపాం తెలప్ర 

నాయుడ్డ ముాందు కరతవయాం తెలప్డే్డ. 

"అలాి  చినా చినా వానికి లొాంగ్చప్ో కుాండ్ా శరీరాం గటిా  పరచుకోవాల 

పాంతులుగ్ారూ!" 

ఆ ఆలోచన కురెవాళ్ోకి అపేటికే తటిాాంది. 

"ఈ వేళ్నే మా తాతయయ చాకల చెరువ మీది ఇాంటి వెనకాల ఇసకప్ో స్ర గ్ోదా 

తయారు చేయాంచేడ్డ. 

నాయుడ్డ చాల ఆనాందపడ్ాు డ్డ. 

"అమాు!" 

"నానాా!" అని తానకసడ్ే వ నాట ి  సీరాజయాం సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"ఆ మూల గదిలో అటకమీద ననేు చినాప ేడ్డ చయేాంచుకునా కరేళ్ాలూ, 

డ్ాంబబలూ్ వ ాండ్ాల. సూరాయకిచిి పాంప్రాంచు తలిీ." 
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ఒకటి 

పద ి నెలల అనాంతరాం రామనాధాం గనావరాం రేవ లో దిగ్ేడ్డ. జరలైుశిక్ష్ 

అనుభవిాంచినది ఆరు నెలలే అయనా ఎనోా ఏళ్ళోగడ్ చినట ి ాంది. తెలివారే ముాందర 

మసక వలెుతురులో ఆ పరచచిత పిదేశాలు చూసూత ాంటే చిరకాలాం జబుాపడ్  లేచి, 

మొటామొదటిమారు వీధిముఖ్ాం చూస్రనవానికి కలగే్ ఆనాందాం అనుభూతాం అయాంది. 

ఆ రోజున తనతో చిరతపూడ్  నాయుడ్డగ్ారచ భారాయ, కూతురూ కూడ్ వ నాారు. 

వాళ్ళో ఎాంతో ఆప్ాయయాంగ్ా మాటాి డ్ేరు.... వాళ్ో బాండ్ీవెనకనే నడ్ చి వసూత ాంట ే తనకు 

ఎదురుదబెా తగ్చలాందకిసడ్న,ే సీరాజయాం ఎాంత నొచుికుాంది. బాండ్  ఎకేసవరకూ 

వూరుకోలేదు.అకసడ్ ేముగుగ  తీసుకొని కట ా కటిా ాంది. 

అాంత మాంచి అమాుయ. కాని తన బాబాయ ఆరోజున ఆ మాట అనాాక వాళ్ో 

యాంటికి వెళి్ళ ఓ మారు పలకరచాంచి రావడ్ాం కూడ్ామాంచిదనిప్రాంచలేదు. ఆ అమాుయక ి

అపితిషఠ  కలగ్చాంచినవాడ్ నవ తాననుకొనాాడ్డ. 

ఒకసమారు ఎరచగ్చన ముఖ్ాలీా, స్ేాహితులీా వెళ్ళో చూస్ర రావాలని వ నాా 

చిరతపూడ్ కి రాసాత  బాందయప్ోయనటేి  తోచిాంద.ి 
* * * * * 

ఈ ఆరేడ్డ నలెలలో అభిమానిాంచ ే ముఖ్ాలకోసాం వాచిప్ో యనటియాంది. 

హాస్రేటలులో కాాంప్ౌాండ్రును అతని మితుి ల కొటేాక రామనాధానిా మరచహాస్రే టలుకు 

ప్ో నియయలేదు. ముాంగాండ్ వాళ్ళో మళ్ళో ఏమీ అలిరుి  చెయయకుాండ్ా విచారణలకు ఎవీరచనీ 

కోరుా  చుట ా పకసలకురాకుాండ్ా నిషేధిాంచేరు. కోరుా కు తచెేిటప ేడ్డ చతేులకు బబడ్ీలు వసే్ర, 

గటిా  బాందోబసుత లో తీసుకరళ్ాోరు. విచారణ కూడ్ా దడ్దడ్ాపూరచతచేస్ేశారు. ఆరు నలెలు 

కఠచన శిక్ష్ వసే్ేస్ర ఆ రాతిికి రాతి ికోటపిలి కాలవ పడ్వలో రాజమాండ్ ి చేరేిస్ర,తెలివారేసరచకి 

రాజమాండ్ ి స్ెాంటలి  జరైలులోకి పాంప్ేస్ేరు. 
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అమలాప రాంలో తనకు కనిప్రాంచిన తన వాళ్ళో ఇదద రే ఇదదరు. తన మామగ్ారు. 

ప్ెదతాండ్ ి కొడ్డకూను. కాని, ఆ ఇదదరూ తనకువయతిరేకాంగ్ా సాక్ష్యాం ఇవీడ్ానికి 

వచిినవాళ్ళో. వాళ్ళో గ్ాక తన వూరచవాళ్ళో, మితుి లూ, బాంధువ లూ ఎవీరూ కోరుా కి 

కూడ్ావచిినట ి  లేదు. వస్ేత  ప్ో లీసువాళ్ళి  పాంప్ేస్ేరో, లేక జరలైులో పడ్ుాందుకు చూడ్డ్ాం 

అపితిషఠ  అనుకొనాారో? తన స్ేాహితులాగురచాంచి ఆ అపనముకాం లేదు. కాని 

పలెి టసరులో....ఏమో.... 

జరైలుకి వెళ్ోడ్ాం పలెి టసళ్ోలో మహా అపితిషాఠ కరమ ైన పని. హతయలు చసే్రన వాళ్ళి , 

అప ేలు ఎగబటెిానవాళ్ళి , మోసగ్ాళ్ళి అట వాంట ి సమాజ వయతిరేకులయన వాళ్ళో జరైళ్ోక ి

వెడ్తారు. రాజకయీ కారణాలకూసడ్ా జరైళ్ోలో వ ాండ్డ్ాం పరచప్ాటి కాదు. 

అలాాంటివాళ్ళి తానునా ఈ ఆరు నలెలలోనూ జరలైులో తగలలేదు. తనకు కనిప్రాంచిన 

వాళ్ోాంతా దొాంగలూ, ఒకటో రరాండ్ో ప్ాిణాలు తీస్రనవాళ్ళో, పచిిమోసగ్ాళ్ళోను. 

వాళ్ోాంతా తనుా తమ తోడ్ దొాంగగ్ానే లెకేసస్రేు. అయతే తన భాష, అలవాట ి  

చూస్ర కాసత  ఘరానా దొాంగగ్ా జమకటేారు. అాంతే. 

జరైలు కాయాంటనీ్ లో అడ్డగుప్ెటిాన మరు నిముషాంలోనే వాళ్ళో తన కేసు సాంగతి 

వాకబు చేస్ేరు. ఏాం చపె్ాేలో తెలయలేదుతనకు శిక్ష్ వేస్రన నేరాం తాను చయెయలేదు. 

మరేాం చేస్రనట ి ? ఎాందుకు వచిినట ి ? 

ఎవరో గ్ాాంధీ చదువ  మానమనడ్ాం ఏమిటో, అద ి విని తాను చదువ  మానసే్ేత  

దేశానికి వ పకారాం ఏమిటో, ఇాంగిీ్షువాళ్ోని దేశాంలోాంచిప్ మునడ్ాం ఏమిట ,ో ఎాందుకో 

వాళ్ోకేమీ అరథాం కాలేదు. సరచసల  ఇన్ స్ెేకారు అతని మామగ్ారనీ ఆయనఅతని మీద 

కేసు ప్ెటిా ాంచేడ్నీ, అదేదో  అలుి డ్డ, మామల మధయ తగ్ాదాగ్ా మాతిమ ేకనబడ్ ాంది. 

"కస్రకొదీద  మేనమామను, మావూళ్ళో సుబాయయ షావ కారు అప ేకోసాం జరైలులో 

ప్ెటిా ాంచడే్డ, నెలకో ఎనిమిదో , పదో చేతిడ్బుాకట ా కొని ఓ ఏడ్ాది కాబో లు జరైలులో 
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వ ాంచేడ్డ." అని ఒక ఖ్రైదీ అలుి డ్డ మామల మధయ తగ్ాదాలెాంత కూె రాంగ్ా 

సాగుతాయోవ దహరచాంచేడ్డ. 

స్ెాంటిల  జరైలు లోపలకరళ్ాోక అకసడ్ వాళ్ోకి అతని కథ ఆదయాంతమూ అబదధాంగ్ాన ే

కనిప్రాంచిాంది. సరచసల ఇన్ స్ెేకారు అతని మామగ్ారా? భారయతో మాటాి డ్డ్ానికి వెళ్ళోడ్డ. 

మాటాి డ్డ్ాం జరగలేదు గ్ాని ఆయన చతే దబెాలుతినాాడ్డ, ప్ెైగ్ా అబదధప  కేసా, ఆరు 

నెలల శిక్షా... 

అబదధాం ఆడ్డ్ాం కూడ్ా బాగ్ా చేతకాని పస్రప్రలికాయనుగ్ా జమకటాా రు. 

ఒకసడ్ూ సానుభూతి చూపలేదు. గ్ొలుి న నవేీరు. వాళ్ోలో ఒక శుదధమొాండ్  

వేళ్ాకోళ్ాంగ్ా అనేశాడ్డ కూడ్ాను. 

"కనాాం వయెయడ్ానికి వెళి్ళ, అకసడ్ కాంటికి నదరుగ్ా ప్రలి కనిప్రస్ేత  అద ి ప్ెళ్ాోాం 

అనుకోకూడ్దు. అలా అనుకునాావ . చూడ్డతినాగ్ా అతాత రచాంటికి పాంప్శేారు." 

అయత ే అాందరూ ఒకాందుకు మ చుికునాారు. పటాపగలు సరచసలనస్ెేకారు 

ఇాంటిలో దొాంగతనానికి అాంత జబరదస్వత గ్ావెళ్ోగలగ్ాడ్ాంటే... సామానయాం కాదు. మాంచి గుాండ్ ె

ధెైరయాం కలవాడ్ెై వ ాండ్ాలనే అభిప్ాియానికి వచేిరు. 

కాని ఆ అభిప్ాియానిా రామనాధాం హరచషాంచలేకపో్యాడ్డ. అతడ్డ మరేమీ 

చెపేలేదు. కాని చెప్రేాంది చాలు, వారురితో సహా అాందరచకీతెలస్రాంది. అాందరూ నముని 

వాళ్ళో. ప్ెైగ్ా తానదేో  గ్ొపేతనాం నటిసుత నాాడ్ని అపనముకాం ఏరేడ్ ాంది. చులకన 

చేయడ్ాంప్ాిరాంభిాంచారు. వాళ్ో మధయ ఈ ఆరు నెలలూ జీవితాం మహా దురిరాం 

అనిప్రాంచిాంది. 

జరైలులోకి వచిిన మరునాడ్ే ఈ వారురు ఒక చీటీ తచెిి యచేిడ్డ. ఎవరు పాంప్ేరో 

తెలయదు. తరువాత తెలస్రాంది. వనెేాటిసతయనారాయణగ్ారు పాంప్ేరని. అపేటికి ఆ 

సాంగతి తెలయదు. వాిత కూడ్ా గురుత పటానూ లేదు. 
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అాందులో వ నాదొక స్వసపదయాం. అది తానిదివరకు వినాదే. చిలకమరచత 

లక్షీునరస్రాంహాంగ్ారు వాిస్రాంది. 

ప్ాత దొాంగలగుాంప బాంధువరగము మాకుపచి జొనాలకూడ్డప్ాయసాంబుబలుకాల 

సాంకరళ్ళోబ్లరుదుటాందెలు మాకుమురచకి యోడ్ెడ్  టోప్రబొ మిడ్ కాంబు.... 

ఆ పదయాం చదువ కొని అడ్డగడ్డగునా హుషారు తచెుికోడ్ానికి పయితిాాంచేడ్డ 

కాని.... 

ఆ దొాంగల గుాంప ను బాంధువరగమూ అనుకోలేకపో్యాడ్డ. పచిజొనాల సాంకట ి

ప్ాయసమూ కాలేదు. 

వాళ్ళో చపె ేకొనే మాటలు, వాళ్ో సాంతోషాలు, ఏడ్డేలు ఏవీ అతనిని 

కదిలాంచలేకపో్యాయ. చినాచినా కొటాి టలని ఇాంగిాండ్డజరునీ యుదాధ లనుగ్ా 

వరచణాంచేవారు. వాందలమ ళై్ో రాంగాంలో కొనిా వేల స్ెనైాయలా నడ్ ప్రాంచిన స్ేనాధపితి ప్ాతిను 

అభినయాంచవేారు.మరచకొాందరుాండ్వేారు. ఏదో  మారుమూల తపసు్ చేసుకొాంటసాంట ేపటిా  

లాకొసచిినట ి  చెప ేకొనేవారు. అదాంతా అబదధమని ఆ మాటలలోనకేనిప్రాంచేది... వాళ్ో 

దగగరకరళ్ోడ్ాం, మాటాి డ్ు ాం కూడ్ా ఎబెా ట ా గ్ాన ేవ ాండ్ేది. 

జొనా సాంకటికి తుప ే వాసన తపే ప్ాయసాం వాసననేా వ ాండ్ేద ి కాదు. రుచి 

మాట ఎటాి  వ ాండ్నీ ప్ెగై్ా రోగాం తచెిి ప్టెిా ాంది. రోగాంవచిినా గ్ానుగ తిపేడ్ాం తపేలేదు. 

పదయాంలోని 'బాంధువరగాం' అాందరూ ఆపని నుాంచి తప్రేాంచుకొనవేారు. ఆ నేరుే 

తనకుపట ా బడ్లేదు. తనవాంటి అభాగుయలే మరచకొాందరుాండ్ేవారు. కిచెన్ లో పనిపడ్ాు  

తమకు కుాండ్ీలో పో్ స్రన జొనాలు త కిసకడ్ గ్ ేపనే పడ్ేదిగ్ాని మరోపని పడ్ేద ికాదు. ఒకస 

అరగాంటలో అరచకాళ్ళో మాంట ప టేావి. ఆ పనయేయసరచకి చరుాం అాంతాకొట ా కుపో్ య ఒక ే

ఒక ప ాండ్డగ్ా వ ాండ్ేది. మళ్ళో కుాండ్ీలో దిగడ్ాం మాట అట ాంచి ఓ వారాం రోజులవరకూ 

కాలు నేలమీదప్ెటాలేకపో్యవేాడ్డ. కాని కరెపో్ టితో లేవక తప్ేేద ికాదు. 
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బరువ పని తప్రేాంచుకొనే నేరుే పట ా బడ్ని వాళ్ళో అతనితో మరచకొాందరుాండ్ ే

వారు. అయత ేవారచతో కూడ్ా అతడ్డ దగగరగ్ావ ాండ్లేకప్ో యాడ్డ. అతని చదువ  దానికో 

ప్ెదద  ఆటాంకమయపో్యాంది. 

జరైలు గే్ట లో అతని దుసుత లచేిస్ేరు. ఆ పాంచె కటిా , లాలీి త డ్డకుసనాాక తానూ 

మనిషరనయాయననిప్రాంచిాంది. పడ్వ ఖ్రుికాంటసఇచిిన ప్ావలా డ్బుాలు వాకిటోి  వారురు 

చేతిలో పడ్ేశాడ్డ. అటస ఇటస చూస్డే్డ. ఎరచగ్చవ నా ముఖ్ాం ఒకసటీ కనిప్రాంచలేదు. 

ఆరోజున తనతో విడ్డదలయనవాళ్ళో నలుగురరైదుగురునాారు. వాళ్ోాందరచనీ భారయలో, 

ప్రలిలో, అనాదముులో, తలిదాండ్డిలో ఎవరోఒకరు తీసుకరళ్ోడ్ానికి వచిి వ నాారు. 

తనకోసమే ఎవరూ రాలేదు. తనతోబాట  విడ్డదలయనవాడ్ొకడ్డ అడ్ గే్డ్డ. 

"ఎవీరూ రానట ి ాంద ే ప్ాపాం!" అాంటసన ే విసవిసా బయట రోడ్డు మీద వ నా 

భారయను కలుసుకొనబో యేడ్డ. 

రామనాధమూ రోడ్డు మీదకు వచేిడ్డ. అటస ఇటస మరచెచెటితో రోడ్డు  చీకట ి

చీకటిగ్ా వ నాట ి ాంది. ఎదురుగ్ా రోడ్డు  మీదికాంటాశీతాఫలాం చెట ి  గదుముకు వచిి అడ్వి 

మధయలోకి వచిినట ి  అనిప్రసుత నాాయ. 

ఆకాశాంలో మబుాలు కముుకు వసుత నాాయ. గబగబా పటాణాం వపే  నడ్క 

అాందుకునాాడ్డ. దానవాయగుాంట దాకా వచేిసరచకితడ్ స్రప్ో యడే్డ. జాాంప్ేటకి వచేిసరచకి 

ఇాంక వేగాంగ్ా నడ్వవలస్రన పనిలేదనిప్రాంచిాంది. నిలువ న నీళ్ళోడ్డతునా వానికి 

తడ్డసాత మనభేయాం ఎాందుకు? 

రాజమాండ్ ి పటాణాంలోకి వచేిక ధెైరయాం ప ాంజుకుాంది. బటాలు మారుికొనాాడ్డ. 

శుభిమ ైన భోజనాం కడ్డప లో పడ్ ాంది. ఆతనిగ్్రవారధాం సాయాంకాలాం టౌన్ హాలులో సభ 

జరచగ్చాంది. వరషాం మూలాంగ్ా హెచుిమాంద ి రాకప్ో యనా వచిినవాళ్ళో చాలు, 
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అతనిలోవ తా్హాం రేకొనడ్ానికి. జరైలుకరళ్ోడ్ాం "గ్్రవమే గ్ాని, లాఘవము కాదు" అని 

చిలకమరచత లక్షీునరస్రాంహాంగ్ారే దిలాసా ఇసూత  వ ాంటేమనసు్ కుదుటపడ్ ాంది. 

రాతిి భోజనాం చసే్ర కూరుినాప ేడ్డ సుబాముగ్ారే కదిప్రాంది. ఏడ్నెిమిది నెలల 

కెితాం తీసుకువచిిన సమసయ ఏమయాందో ఆమ ఎరగదు. 

"తముుడ్ూ! మరదలుప్రలి ఎకసడ్డాందిరా?" 

జరచగ్చన ఘటనలనీా వినాాక ఆమ  అనుతాపాం తెలప్రాంది. అప ేడ్ాతడ్డ తన 

నిరణయాం తెలయపరచేడ్డ. 

మామగ్ారచ చేతిలో ఆ అమరాయద జరచగే్క అతడ్డ అసలు తనకు ప్ెళ్ళో అయాందనీ, 

తనకో భారయ వ నాదనీ చపె ేకోడ్ానికి ఉతా్హాంచూపడ్ాం లేదు. ఆ విషయమ ే

మరచిప్ో వాలనుకుాంట నాాననాాడ్డ. 

కాని సుబాముగ్ారు అాంగీ్కరచాంచలేదు. ప్ెైగ్ా 'అభాం-శుభాం ఎరగని ఆడ్ప్రలి జీవితాం 

ప్ాడ్డచేసాత వటాి ....' అని కోపాం చేస్రాంది. 

"ఆ అమాుయ నినేా మనాా అాందా?" 

"లేదు కాని, అభిమానమూ చూపలేదు." 

"అాంట?ే" 

"అభిమానాం చూప్ ేమారాగ లు బో లెడ్డ." 

భారతదేశాంలో ఆడ్ప్రలిల పరచస్రథతుల గురచాంచి సుబాముగ్ారు ఎాంతో ఆవేశాంతో 

వరచణాంచిాంది. "వాళ్ోని ఉాంచే కటాడ్ీ, ప్ెటేా  ఆరడ్ీఎరగవ టాి....." అాంది. 

చట ా న సీరాజయాం, మాంగమాు అతని మనసు్లో మ దలిేరు. తాను వళె్ళోనప ేడ్డ 

సుాందరచ చూప్రన ఆదరణ గురుత  వచిిాంది. కొాంచాెంమ తతపడ్ాు డ్డ. 

"వాళ్ళో పాంపరు." 

"వెళి్ళ తీసుకొచెియయ." 
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"ఆమ  రాదు. నే వెళి్ను." 

రామనాధాం మనసు్లోని అభిమానాం ఆమ కు అరధాం అయాంది. 

అతడ్డ వెళ్ళో తీసుకురాడ్డ. ఆమ  తాండ్  ి పాంపడ్డ. ఆ రరాండ్ ాంటిలో ఏ ఒకటనాా 

జరగకుాండ్ా తెలుగుదేశాంలో ఆడ్ప్రలి తనాంతగ్ా సాహసాంచేస్ర భరత వదదకు వచెియయడ్ాం 

జరగగల పని కాదు. 

"మీ బాబాయవెరో వ నాారనాావ  కదూ?" 

తాను జరైలులో పడ్ న రోజు సాయాంకాలాం ఆ బాబాయ తన అతతవారచాంటికి వెళ్ళో 

అవమానపడ్ న విషయాం గురుత  వచిిాంది. అకసడ్ కిమళ్ళో వళె్ోమనలేడ్డ. ఆయన వళె్ోరు 

కూడ్ా. 

"నీకు దగగరగ్ా వ ాండ్ ేవాళ్ో వాళ్ళో ఎవరూ లేరూ?" 

తన బావమరచద,ీ ఆయన భారాయ వ నాారు. వాళ్ోకీ ఆ గుముాంలో అడ్డగుప్టాెడ్ాం 

'మనా'యే. 

సుబాముగ్ారు ఆలోచిాంచిాంది. 

"మనాం ఏ పని తలప్టెిానా ముాందు దబెా తగ్చలేది ఆడ్దానికి. పో్ నీ అని ఆ దబెా 

తట ా కొనే అవకాశమనాా ఆమ కుాండ్దు." 

కాని రామనాధాం సాంతృప్రత  పడ్లేదు. 

తనవాంతు పని తాను చేశాడ్డ. ఆమ ను బయటకు తీసుకురావడ్ానికి స్రదధాం 

అయయేడ్డ. ఆ పియతాాంలోన ేఅవమానాం ప్ాలయేయడ్డ. జరలైులోనానా బాధలూ పడ్ాు డ్డ. 

ఆ రోజులోి  ఒకసమారు, సబ జరైలు ఇాంటికాంతదూరాంలో వ నాా, ఆమ  ముఖ్ాం 

చూప్రాంచలేదు. 

అతని అభిమానాం చూస్ర సుబాముగ్ారు నవిీాంది. 

ఇవాీళ్ తన కోసాం జరలైు బయట ఎవరనాా వ ాంటారేమోనని చూస్ేడ్డ. 
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సుబాముగ్ారు చినాప చుికుాంది. 

"నువ ీ ఈవళే్ విడ్డదల అవ తావని తెలయదు. ఇాంకో వారాం రోజులు తరవాత 

గ్ాని విడ్డదల చయెయరనుకునాాాం." 

ఆమ  గ్ాని, ఇతర కాాంగ్రెసు వారు గ్ాని జరలైు వదదకు వచిి ఎదురు సనాాహాం 

చేయలేదని ఆతడ్నలేదు. కాని తన మాటకు ఆఅరథాం రావడ్ాంతో రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"నేననాది అద ికాదు." 

కాని, ఈమారు సుబాముగ్ారచాంకో దిశ నుాంచి తన అభయాంతరానిా ఎదురొసాంది. 

"నీ వయస్ె్ాంత?" 

హఠాతుత గ్ా వేస్రన ఆ పశిా ఎాందుకో అరధాంగ్ాక రామనాధాం బ్లకసమొగాం వేస్ేడ్డ. 

"నీకాంటట ఆమ  ఎాంత చినా?" 

"నువ ీ ఏాం చదువ కొనాావ ? ఆమ  చదువ  ఏప్ాటిద?ి" 

"పడ్వ ఖ్రుికనాా ప్ావలా డ్బుాలు ఆమ  వదద  వ ాంటాయా?" 

"అాంత నిస్హాయ స్రథతిలో వ నా చినాప్రలి మీదనా ఆ కస్ర" అాంటసాంట ే

రామనాధాం ఆలోచనలో పడ్ాు డ్డ. 

సుబాముగ్ారు అాంతతో వదలలేదు. 

"ఈవళే్ మీ తముుడ్ ని చూస్ర వచేిననాావ  కదూ" అాంది. 

మధాయహాాం భోజనాం కాగ్ానే అతడ్డ మొదట చేస్రన పని కాలేజీ హాసాలుకి వెళ్ళో 

తముుడ్ ని చూడ్డ్ాం. నామీద సాక్ష్యాం చపె్రేనానీమీద కోపాం లేదు సుమాయని 

చూపదలచడే్డ. వెళ్ళోడ్డ. అతని రాకకు వెాంకటరమణ స్రగుగ  పడ్లేదు. వ తా్హమూ 

చూపలేదు. కిాంచితుత అయషాాం చూప్డే్నిప్రాంచిాంది. తనతో సాంబాంధాం వ ాందాంటే వచిిన 

స్ెలక్ష్న్  కాసాత  తప్రేప్ో తుాందేమోననుకొాంట నాాడ్నిప్రాంచిాంది. ఓనిముషాం కూరుినాాడ్డ. 

"మీ అముతో ఏమనాా చెపేమాంటావా?" అనాాడ్డ. "ఏమీలేద'నిప్రాంచుకుని లేచి 
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వచేిడ్డ. సహాయనిరాకరణాంలోఅసూయాదేీషాలకు తావ  లేదనా గ్ాాంధీగ్ారచ మాటను 

అమలులో చూపడ్ానికే అతడ్డ వెళ్ళోడ్డ. 

"అట వాంట ి ఉదారాశయాలు గలవాడ్ వి. నీకేమి అపకారాం చసే్ర వ ాండ్ని 

అసహాయురాల మీదనా కక్ష్....." 

రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. ఈమారు నిజాంగ్ానే స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"మళ్ళో పియతిాసాత ను." 

ఆమ  సాంతోషరాంచిాంది. ఎలాి  చసేాత వ ? ఏమి చసేాత వని అడ్గలేదు. 

పియతిాసాత ననాాడ్డ చాలు. పయితిాసాత డ్డ. అభినాందిాంచిాంద.ి 
* * * * * 

పియతిాసాత ననాాడ్ేగ్ాని ఎలా పియతిాాంచాలో అతనికీ తెలయదు. 

.....ఊరు సమీప్రాంచేడ్డ. ఆ రోడ్డు  మొగలో సీరాజయాం స్ెలవ  తీసుకొాంటస తమ 

వూరు రముాంది. ఆ మాట వినా తన మితుి డ్డవేళ్ాకోళ్ాం చసే్ేడ్డ. అనీా గురుత  వచేియ. 

"ఏాం మనుషుయలు?" అనుకొనాాడ్డ. 

ఆ రోజున వాళి్ సీరాజయాం కాప రాం ఫ కుత  పరచడ్ానికరళ్ళోరు. "ఇప ేడ్డ నా కోసాం 

వెడ్తారేమో" అనుకునాాడ్డ. 

నవ ీ వచిిాంది. ఆ ఆలోచన ేనవ ీతాలుగ్ా కనిప్రాంచిాంది. 

రెండు 

చేతిలో వ నా రరైలుసాంచి తోటలో ప్ాకలో పడ్ేస్ర రామనాధాం సరాసరచ ఇాంటిక ి

బయలుదేరాడ్డ. ప్ెదద  ప్ావాంచాల రేవ లో బటాలుతుకుసాంట నాఆడ్వాళ్ళో ఆతనిా 

చూడ్గ్ానే తమ చేతిలో పని నిలప్ర తిరచగ్చ చూస్ేరు. పలకరచాంచేరు. 

"ఎప ేడ్ొచేివ రా? బాగునాావా?" 
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రామనాధాం ప్ాిణాం లేచివచిినటియాంది. నిలబడ్ాు డ్డ. వాళ్ో పిశాలకి సమాధానాం 

ఇసూత  మరల బయలుదేరేడ్డ. వెనకనుాంచిసానుభూతి, సానుతాపాం వినబడ్డతూాంట ే

నవొీచిిాంది. 

"ఏమిటో, దురదృషాాం కాకప్ో తే, ఏమిట?ి ఏదో ప్దెద  వ దో యగసుథ డ్వ తాడ్నుకొాంట ే

ఇలాి  అయేయడ్డ, జరైళ్ళో......" 

మిగ్చలన మాటలు రాతి మీద బటాలు బాదని చప ేళ్ోలో కలస్రప్ో యయే. 

ఇాంటికి వచేిసరచకి శాంకరశాస్రత ర అరుగు మీదనే కూరుిని వ నాాడ్డ. వాయసప్వఠాం 

మీద ప సతకాం వ ాంది. రామనాధాం, ధరుశాసత రగెాంథాం తిరగే్సుత నాట ి  గెహిాంచేడ్డ. 

మ ట ా మీద అడ్డగుప్ెడ్డతూ, పలకరచాంచబో యసేరచకే శాంకరశాస్రత ర తల ఎతిత  చూస్డే్డ. 

పలకరచాంచేడ్డ. 

"ఎప ేడ్డ విడ్డదలయేయవ రా? ఒాంటోి  ఏాం లేకుాండ్ా వ నాావా? రా. కూరోి." 

సమాధానాం వినిప్రాంచుకోకుాండ్ానే లోపలునా భారయను ప్రలచేడ్డ. 

"ఏమవే ! ఏాం చసేుత నాావ ? రావే. రా. ఇడ్ గ్ో మన అబ్లాగ్ాడ్డ వొచేిడ్డ." 

తనను ఇాంటోి  అడ్డగు ప్ెటాకుాండ్ా చేస్ ే పియతాాం ఆ పలకరచాంప లోనూ, 

ప్రలుప లోనూ గమనిాంచి రామనాధాం గతుకుసమనాాడ్డ. రాతిిపడ్వలో వచేిటప ేడ్డ 

మాంచినీళ్ళో అవసరమయాయయ. అాంతస్పే  తన కబురుి  విాంటస హుషారు చసేుత నా 

సరాంగు చేద ముట ా కుాంటే మరచఆవల ప్ారరయయవలస్ర వసుత ాందనేశాడ్డ. 

అద ితాటాకుతో కటిాాంది. తడ్ స్ర నాని వ ాంది. రామనాధాం బాిహుడ్డ. మామూలు 

పరచస్రథతులలో దానిని ఉపయోగ్చాంచిత ే అతడ్డమ ైలపడ్తాడ్డ. కాని, జరైలు నుాంచి 

వసుత నాాడ్డ. ఇప ేడ్ాతడ్డ ముట ా కొాంటే ఆ చేద మ ైలపడ్డతుాంది. 

ఆ జాా పకాంతో రామనాధాం మనసు్ చివ కుసమాంది. నిలబడ్ ప్ో యేడ్డ. 
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భరత ప్రలుప  విని రాజము ఇాంటోి ాంచి పరుగ్రతిత  వచిిాంది. కళ్ోనీళ్ళో ప్టె ా కుాంటస--

"వచేివ రా నాయనా!" అాంటస అతని చుటసా అలగాం త కిసాంది. "ఎలాి  వ నాావ రా? 

ఎనాాళ్ోయప్ోయాందిరా!" అని కళ్ళి  తుడ్డచుకొాంది. 

ఆమ  మడ్  కట ా కొని వాంట చేసుకొాంటసాంది. ప్ యయ దిగమాండ్  పో్ తూాంది. ఆతణిణ  

నాలుగు కబురూి  అడ్గడ్ానికి తీరుబడ్ లేదు. దగగరకూరోిడ్ానికీ లేదు. 

"కూరోిరా. ప్ యయ మీద ిఅనాాం దిాంప్సే్ర వసాత . కూరోి." 

కూరోిమనే గ్ాని లోనికి రమునలేదని అతడ్డ గెహిాంచేడ్డ. ఆమ  లోపలకి వెళ్ళోాంది. 

శాంకరశాస్రత ర లేచడే్డ. అరుగుమీది గదితలుప  తెరచచేడ్డ. 

"తరాీత అనీా మాటాి డ్డకుాందాాం. బటాలు ఇాందులో ప్ెట ా కో. సాానాం చేస్రరా. 

నూతిదగగరచకి గాంత తలుప  తెరుసాత . భోజనాంచేస్కే....." 

జరైలుకి వెళ్ళోవచిిన తనకి అగెహార సమాజాంలో సాథ నమేమిటో సేషామ ైాంది. తనను 

ఇళ్ోలోి కి రానివీరు. రాతిి సరాంగుఅభయాంతరానికి కనిప్రాంచని అవమానాం ఇప ేడ్డ 

తోచిాంది. ఈ ప్రలుప లూ, ఏరాేటసి  చూశాక తాను ఇాంటికి ఎాందుకు వచేినా 

అనిప్రాంచిాంది.తోటలో వ ాండ్ ప్ో వలస్రాందనుకొనాాడ్డ. అయత ేభోజనాం సమసయ. అకసడ్ ఏ 

విధమ నై ఏరాేటసి  లేవ . అయనా సరే ఇకసడ్ ఇాంకభోజనాం చెయయవదదనుకొనాాడ్డ. 

"ఎాందుకు? నా బటాలూ, ప్ాతలూ తోటలో మకాాంలో పడ్ేశాను. మళ్ళో ఇప ేడ్ ీగద ి

ఎాందుకు? అకసడ్ ేవ ాంటాను." 

శాంకరశాస్రత ర అరథాంకానట ి  వెనకిస తిరచగ్చ చూస్ేడ్డ. 

"భోజనానికి అాంత దూరాం నుాంచి వసూత  పో్ తూాండ్డ్ాం కషాాం. వరాష లు కూడ్ాను. 

అదీగ్ాక రరాండ్డ రోజుల పనికి...." 

ఈమారు రామనాధాం తాను వాంట కూడ్ా అకసడ్ే చసేుకొాంటానని సేషాాం చేశాడ్డ. 

కప ే కురుసూత ాందాంట ే నాలుగు ఆకులు దోప్రసాత ననాాడ్డ.కటటాప లిలు అనీా తడ్ స్ర 
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వ ాంటాయ చేసుకోలేవాంటే చెటికెిాంద వ ాంట నా వాళ్ోాంతా వాంటలు చసేుకోవడ్ాంలేదా 

అనాాడ్డ. 

శాంకరశాస్రత రకీ కషాాం అనిప్రాంచిాంది. ఆ సమాధానాలు ఆతనికి నచిలేదు. అతని 

అభిమానాం అరథాం అయాంది. 

"ఎాంతయనా బాిహులాం కదా? జరైలుకి వెళ్ళో వచేివ ...." అనాాడ్డ. 

ఈ ఏడ్ెనిమిది నెలలోి  రామనాధాం మానస్రకాంగ్ా పది పదిహేనేళ్ళి  ప్ెరచగే్డ్డ. వనెకట ి

బెదురు, సాంకోచాం లేవ . ఏడ్ాద ి కెితాంఇవీలేని సమాధానాలు నేడ్డ శాంకరశాస్రత ర 

విాంట నాాడ్డ. 

"ఏ పని చేస్రనా జరైళ్ోకు వెళ్ోకుాంటే మన బాిహుణయాం నిలబడ్డతుాందనా మాట." 

శాంకరశాస్రత రకి సమాధానాం ఏమీ తోచలేదు. విసువ  కలగ్చాంది. 

రామనాధాం వచిిన వారత విని ఆ వీధిలో వాళ్ళి  నలుగురూ చేరేరు. తాండ్ీి కొడ్డకుల 

అభిమానాలు గెహిాంచి కురెవానినిఓదారిడ్ానికి పియతిాాంచేరు. 

"ఇాంక రరాండ్డ రోజులు. ఇాంతలో నువ ీ వాంటేమిటి? తోటలో మకాాం ఏమిటి?" 

రామనాధాం వాళ్ో ముాందు తన అభిమానాం పికటిాంచకూడ్దనుకొనాాడ్డ. కాని 

తన పట ా దల వదలదలచుకోలేదు. 

"నేను వాండ్డకోగలను. జరైలులో ప లుసూ, కారమూ లేని చప్రేడ్ కూడ్డ తినడ్ాం 

అలవాటయాంది. మజిజగ, ప్ెరుగు, నెయయ, నూన ెఏమీపనిలేదు. ఆప్ాట ివాంట కషాాం కాదు." 

ఎవరరనిా చెప్రే నా ఆతడ్డ వినిప్రాంచుకోలేదు. 

శాంకరశాస్రత ర ఇాంక లాభాంలేదనుకొనాాడ్డ. 

"పో్ నీ, ఈపూట సాానాం చేస్ర జాంధయాం మారుికో. ఇదిగ్ో పట ా కరళ్ళి " అాంటస 

వాయసప్వఠాం మీద ప సతకాంలో గురుత గ్ా ప్ెటిాన జాందెాంప్రడ్ చేతిలోకి తీసుకొనాాడ్డ. 
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జరైలులోకి అడ్డగుప్ెడ్డతునా క్ష్ణాంలో గ్ారుు  రూమ్  ముాందు కూరోిబెటిా  తన 

బటాలతో ప్ాట  తన జాంధాయనిా కూడ్ాతీస్ేసుకునా మాట రామనాధానికి జాా పకాం 

వచిిాంది. ఆనాట ి వరకూ ఆతడ్డ దానినెాంతో భదిాంగ్ా వ ాంచుకునాాడ్డ. 

సాంధాయవాందనాంముప్ ేదుద ల నుాంచి రరాండ్డ మారియ, కేవలాం ఉదయకాలానికి మాతిమ ే

పరచమితమయ పో్యాంది. కాని, తన కుల చిహాాంగ్ా దానినికాప్ాడ్డకొాంటసనే వచేిడ్డ. 

ఇప ేడ్డ దానిని నిలుప కోవడ్ాం సాధయాం కాలేదు. లాకుసనా బటాలక ిజరైలు బటాలచేిరు. 

కాని జాంధాయనికిపితాయమాాయాంగ్ా ఏమీ యవీలేదు. ఖ్రైద ీ నెాంబరు వసే్రన కరెబ్లళ్ో 

ఇచాిరు. అయత ే అద ి జాంధాయనికి పితాయమాాయాం కాగలదనిఅతడ్డ భావిాంచలేదు. ఆ 

అభిప్ాియానిా బయటకిి సేషాాంగ్ా చెప్ేేసరచకి పకసనే నిలుినా వారురు చేతిలోని కరెతో 

రరాండ్డదెబాలేస్ేడ్డ. వాళ్ళి  ఇచిిన ప్ టిాలాగుకి వ ాండ్వలస్రన బొ ాందునూ, తన జాంధాయనీా 

ఒకే హో దాలో చూసాత రని అట  తరవాతతెలస్రాంది. 'కరుప ేకుళ్ాోయ'(నలిటోప్వ)గ్ాడ్ొకడ్డ 

చెప్ేేడ్డ; ఖ్రైదలీు వ రచప్టె ా కు చచిిప్ో కుాండ్ేాందుకు తాడ్డలాాంటి వసుత వ ను దేనినీవాళ్ోకు 

అాందనివీరు. లాగుబొ ాందూ, మ డ్లో జాంధయమూ వాని వ పయోగ్ాలూ, వ దేదశాయలూ 

ఏవయనా రరాండ్ూ తాళ్ళో, కాకుాంటే తాడ్డలాాంటివసుత వ లు. 

"మ ళ్ళో జాంధయాం వాళ్ళో లాగే్సుకునాారు" అాంటస రామనాధాం దానిని 

అాందుకొనాాడ్డ. 

శాంకరశాస్వత ర, అకసడ్ చేరచనవాళ్ళో ఎాంతో కషాాం కనబరచచేరు. 

ఇాంగిీ్షువాళ్ళో హిాందూమత విధీాంసానికి సాగ్చసుత నా చరయలలో అదొకటిగ్ా 

నిరణయాంచి తలొక విధాంగ్ా తమ కోప్ానిా పికటాించేరు. 

"ఇనిా నలెలూ మ ళ్ళి  జాంధయాం లేదూ, చుచ చుి." 

రామనాధాం తల ఆడ్ ాంచడే్డ. 

అాందరూ ఏకగెీ్వాంగ్ా శాంకరశాస్రత రకి సలహా ఇచేిరు. 
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"మామా! రేపటికే ఏరాేట ి  చేస్యెయ, ప్ాియశిితతాం, ఉప్ాకరు జరచగ్చాంచడ్ానికి 

ఆలసయాం ఎాందుకు?" 

మూడు 

ప్ాియశిితతాం, ఉప్ాకరు మళ్ళో ఆతడ్ కి బాి హుణ కులాంలో సాథ నాం కలగ్చసాత య. 

కాని, 

ఎాంత చపె్రేనా, ఎవరు చెప్రేనా, ఎాంతమాంద ిచపె్రేనా రామనాధాం వానికి సస్మేిరా 

అనాాడ్డ. 

ఆ ప్ేరున ప్ెదద  తాంతు నడ్పబో మనీ, టసకీగ్ా తేలివసేాత మనీ చెప్రేనా అతడ్డ 

అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

సాంఘసాంససరణ భావాల ఉదేీగాం అది--అన ే ఆలోచనతో విశీనాధాం కొాంచెాం 

సరుద బాట  చేయాలని చూస్ేడ్డ. 

సాంఘానిా ధికసరచాంచినటసి , అనుసరచాంచినటసి  గ్ాకుాండ్ా పకసపకసన 

వొరగే్సుకుప్ో వాలనేది ఆయన ఆలోచన, చాల కాలాం వరకూవీరేశలాంగాం పాంతులుగ్ారు 

తలిదాండ్డిల ఆబ్లదకాలను యథావిధిగ్ా ప్డె్డతూాండ్ న విషయానిా ఉదహరచాంచాడ్డ. 

కాని, రామనాధాం అభయాంతరాం అది కాన ేకాదు. 

అట  పో్ లీసు వ దో యగ్చయెైన మామగ్ారూ, ఇట  ఛాాందసుడ్ెనై తాండ్ీ ి ఈ ఇదదరూ 

కూడ్బలుకుసని తన చేత తను చసే్రన పనికి క్ష్మాపణచెప్రేాంచాలని చూసుత నాట ి  

అనిప్రసూత ాందతనికి. 

ప్రలినిచిినవాడ్డ బ్లిటీష వాళ్ో తాబబదారు. తాను సతాయగెహాం చయేడ్ాం ఆయనకు 

కోపాం. ఆ కోపాంతో దొాంగకేసు ప్ెటిాజరలైుశిక్ష్ వయేాంచేడ్డ. తన తాండ్ీి, బాంధువ లూ ఆ దొాంగ 

కేసును ప్టెిాన ప్దెదమనిషరని, ఏమీ అనడ్ాం లేదు. జరైలులో వ నాాందుకుతనకు 

ప్ాియశిితతాం కావాలట. తాను ఇషాపడ్  జరైలులో కూరుినాాడ్ా యేమనాానా? 
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ఈ వేళ్ తాను ప్ాియశిితతాం చసేుకోవడ్మాంటే తాను చేస్రన పని తప ే అని 

వొప ేకోవడ్మనామాట. ఇక అట వాంట ి తప ే పనిచయేనని వాగ్ాద నాం ఇవీడ్ాం 

అనామాట. 

తాను చసే్రన తప్ేేమిట?ి జరైలులో వ ాండ్డ్మా? తన కులాం కాని వాళ్ో చతేి అనాాం 

తినడ్మా? 

సబ జరలైులో వ నానాడ్డ హాస్రేటలు కాాంప్ౌాండ్రు తన కళ్ళో తెరచచేడ్డ. 

అపేటినుాంచీ అతడ్ ీకులభబదాలను గురచాంచి కొదిద గ్ాచదివడే్డ. చాలా ఆలోచిాంచాడ్డ. అతనికి 

ఆ విచక్ష్ణ అరథరహితమని తోచిాంది. అతనికి జరైలులో అనాాం తినబుదిధ  

కాలేదు.రోగపడ్ాు డ్డ. దానికి కారణాం వాండ్ నవాడ్ూ, వడ్ ు ాంచినవాళ్ళి  తన కులాంవాళ్ళో 

కాకప్ో వడ్ాంచతే కాన ే కాదు. బాిహుడ్ ే వాండ్  వడ్ ు ాంచినాఆ జరలైు మ తుకులాంతే. ఇాంక 

అట వాంట ిఅరథరహితమయన అభయాంతరానిా తాను ప్ాటిాంచడ్డ! అద ినిశియాం. 

ఇాంక ప్ాియశిితతాం. జరలైులో పడ్వలస్ర వచేి నేరాం చసే్రనాందుకా? తాను చేస్రన 

నేరాం ఏమిట?ి దేశాంలో పరాయ ప్ాలన ప్ో వాలనాాడ్డ.ఆ పరాయ ప్ాలనకు సహాయాం 

ఇవీననాాడ్డ. చతేితో వడ్ కి చేతితో నసే్రన బటా కట ా కునాాడ్డ. ఆడ్ప్రలికు 

కనీసాంపదెదనిమిదేళ్ోయనా వస్ేత  గ్ాని సాంసారబాంధాం తగ్చలాంచకూడ్దనాాడ్డ. ఈ నేరాలు 

ఇకముాందు కూడ్ా చయేదలచుకొనే వ నాాడ్డ. 

మొదట విశీనాధాం కొాంచెాం దిగతీస్రనట ి  కనబడ్ాు , ఆయన రామనాధాం వాదనలకి 

కావలస్రన ఆలోచనలను సమకూరుసూత  వచేిడ్డ. 

ప రాణాలనుాంచీ, పూరీ గెాంథాలనుాంచీ, శెుతులనుాంచీ, సుృతుల నుాంచీ 

ఆలోచనకి కావలస్రన సాంబారాలనీా అాందచేస్వేాడ్డ. ఆ ఆచారాలాఎగతాళ్ళ చేస్ేడ్డ. కాని, 

పూరచతగ్ా ఇలాి  చెయయమని చెపేడ్డ. 
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"ఇవనీా ఒకరచకొకరు చెపేవలస్రనవి కావ , చదువ కునావాడ్ వి నీకు నేను 

చెపేడ్మేమిట?ి ఎవరచకి వాళ్ళి నిరణయాంచుకోవలస్రనవిగ్ాని......" 

--అాంటసన ేమరో మ లక వేస్వేాడ్డ. 

"ఒరేయ రామాం. మనకి విశాీసాం లేని పని ఒకరు చెప్ేేరని చసే్యెయకూడ్దు. 

ప్ాియశిితతాం ఎాందుకని ననేాంట ే కాబో లనుకోవడ్మూ,మరొకరు కాదు కూడ్దాంట ే

సరేననడ్మూ పనికి రాదు. ఇది నీ జీవితాంలో ఓ సాంధి దశ...." అని హెచిరచాంచేడ్డ. 

వెనువనెుకనేమరో వాదన. 

"జరచగ్చాందేదో  జరచగ్చపో్ యాంది. చేస్రాంద ితప్ో ే, వొప్ో ే, ఏదయనా సరుద కొనేటాందుకిాంకా 

వయవధ ి వ ాంది. ప్ాియశిితతాం చేసుకొని కులాంలోచేరవచుి. ఏదో  కాసత  ఆస్రత  వ ాంద.ి 

జరుగుబాట కు లోట  లేదు. పో్ య కాలేజీలో చేరవచుి. ఇాంగిాండ్ూ వళె్ళోచుి. ఐ. 

స్ర.ఎస్ . కాకప్ో తే బారచసారయ రావచుి. ఉనావ లక్షీునారాయణగ్ారు అలా వెళ్ళో రాలేదూ? 

ఈ ఏడ్ాద ి చదువ  చెడ్ ాందనితపే ప్ెదద  నషాాం ఏమీ వ ాండ్దు. ఏదో  వ దో యగాం 

దొరుకుతుాంది. లేదా బలి కడ్తావ . సీతాంతమి ైన వృతిత . మామగ్ారు ప్రలినుపాంప తారు. 

సుఖ్ాంగ్ా రోజు గడ్డసుత ాంది..... 

తన సుఖ్మయ జీవితానికి ప్ాియశిితతకాాండ్ ప్ాితిపదిక కాగలదని చపెేడ్ాంలోన ే

విశీనాధాం దానికి వయతిరేకాంగ్ా మనసు్నుమేలొసలప్ాడ్డ. 

రరాండ్ో  దిశన ఈ సుఖ్మయ చితాి నికి రరాండ్వ ప్డె్ నాతడ్డ వరచణాంచలేదు. అద ి

రామనాధానికి అనుభవాంలోకి వచేిస్రాంది. దానికితోడ్డమామగ్ారు ప్రలిను పాంపక 

ప్ో వచుిననే సూచన వ ాంది. రామనాధాం ఆ ఆలోచనలననిాాంటినీ తోి స్ర ప చేిడ్డ. 

"నేను గ్ాాంధీజీ..." 

విశీనాధాం నివారచాంచేడ్డ. 
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"త ాందరపడ్కురా. త ాందరపడ్  వాగ్ాద నాలూ, పితిజాలూ చేస్యెయకు. 

ఆలోచిాంచుకో...." 

రామనాధాం ఆలోచిాంచేడ్డ. వెనకిస తిరగవలస్రన అవసరాం కనబడ్లేదు. 

ఈమారు శాంకరశాస్రత ర ప్రతృదవేతలయడె్ కుమారుడ్డగ్ా ఆతడ్డ నిరీహిాంచవలస్రన 

కరతవాయనిా గురుత  చేస్డే్డ. రామనాధాం ఆలోచనలోపడ్ాు డ్డ. 

సుబానా శాసుత ా లు వెాంటబడ్ాు డ్డ. ఓమారు ఆతడ్డ ప్రతృతిథులు గురుత చేసూత ాంట ే

విశీనాధాం అకసడ్డాండ్డ్ాం తటసథపడ్ ాంది.వూరుకోలేకపో్యడే్డ. 

"నరసముతత  పో్య ఆరు నలెలయాందనుకుాంటాను." 

"అాంతా వారాం అయాంది షాణాుస్రకాం ప్ెటిా ....." 

అతనికి తదిదనాలూ, మాస్రకాలూ ప్టాెడ్ాంలో వ నా శదెధను ప్ గుడ్డతూ విశీనాధాం 

వ బబాస్ేడ్డ. 

"గ్ారూి , అరచస్ెలూతో యధావిధిగ్ా జరుప తునాాడ్డ...." 

"కొాంతమాందలిాగ రరాండ్సే్ర, మూడ్ేస్ర నెలలు ఎగబెటిా , ఒకసమారే జరపడ్ాం వటిా  ప్ాడ్డ 

పని...." అని తన పతిేయకతనిచెప ేకునాాడ్డ సుబానాశాస్రత ర 

ఆ మాట మీద విశీనాధాం చలిగ్ా అాంటిాంచేడ్డ. 

"నువ ీ గ్ారుి  వాండ్ేవో, అరచస్ెలు చయేాంచవేో ప్ాపాం ఆవిడ్ చూడ్వచిిాందేమిట ి

గ్ాని, నువిీప ేడ్ొకస మాస్రకానికి చేసుత నా ఖ్రుిఆవిడ్ మనోవృతిత కి కలప్రవ ాంట,ే 

వెరచెముాండ్ మరో పదేళ్ళో బతిికేది....." 

నెలకో రూప్ాయ మనోవృతిత  చాలడ్ాం లేదనీ, మరో రూప్ాయనేా కావాలనీ 

నరసముతత  గ్ోల ప్టెేాద.ి కాని సుబానాశాస్రత రఇవీలేదు. విశీనాధాం ఆ మాట జాా పకాం 

చెయయడ్ాంతోన ేసుబానాశాస్రత ర వెలిబో యడే్డ. 

"ఆవిడ్ని మా యాంటోి న ేవ ాండ్మనాాను. కాని....." 
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"ఎరుగుదును, ఎరుగుదును.. ఆవిడ్ దో  తికస. ప్ తత రిబ్లయయాం తిాంటానా అాంద.ి నాకు 

తెలుసు. బాిహుణకరు అయనప ేడ్డ చసే్ేతతప్ేేముాంది?... ఒకొసకస ఘటాం అలాి  

వెళ్ళోపో్ వలస్రాందే." 

రామనాధాం కళ్ళో విడ్ నటియాంది. విశీనాధాం అాంతతో వదలలేదు. 

ముకాత యాంప గ్ా మరో వాకయాం జతపరచచడే్డ. దానితో సుబానాశాస్రత రతడ్ స్రన ప్రలిలా చలిగ్ా 

జారుకునాాడ్డ. 

"చచిిపో్యనవాళ్ోాంతా వొచిి విసతరచ పరుచుకూసరుిాంటే ఏడ్ాదికోమారే ఆయెను. 

ఒకసపూట ఇాంత అనాాం ప్ెడ్తామాంటావా? ఆ రోజుకరనిాఅభయాంతరాలొసాత య? గ్ారిమీదా, 

అరచస్ెలమీదా మనకునా వాాంఛని తీరుికోడ్ానికిదో  దారచ చసేుకుాంట నాాముగ్ాని...." 

ఆ సాంభాషణ అకసడ్ తో ఆగలేదు. తదిదనాలు ప్టాెకుాండ్ా రామనాధానిా 

విశీనాధమ ేపో్ి త్హిసుత నాాడ్ని వీధిలో పడ్ ాంద.ి వినివిశీనాధాం నవిీ వూరుకునాాడ్డ. 

కానీ సతయాం అనాప ేడ్డ వూరుకోలేకప్ో యేడ్డ. 

"నువ ీ ప్రతృసాథ నాంలో కూరుిాంటానను. వాడ్డ ప్ాియశిితతాం చేసుకొని...." 

సతయాం, అతని అనాదముులూ, బాిహుణారాధ లకు వెళ్ోడ్ాం నీచాంగ్ా భావిసుత నాారు. 

ఆ సాంగతి తెలయకా, తలెస్ర పాంతాం కోసమూవాళ్ోని ప్రలచి అనేక మాంది స్రగపటివరకూ 

తెచుికొనాారు. వారచకి పితికెియగ్ా మరచకొాందరూ బాిహుణారాధ లకూ పో్ నిరాకరచాంచారు. 

సతయాం ముఖ్ాం ఎరెబడ్ ప్ో యాంది. 

"మీరు గనక....." 

విశీనాధాం నవేీడ్డ. 

"త ాందరపడ్కు, ఇద ి బాిహుణ కరు. అద ి నేనొకసడ్ న ే చయెయగలగే్ద ి కాదు. ఇాంకో 

ఇదదరచని ఆమాంతిిాంచాల కదా?" 

"ముాంగాండ్లో బాిహుణులే దొరకరా?" 
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"ఎాందుకు దొరకరు? వ నా బాిహుణుల యళ్ోలోి  మీదొకటి....." 

సతయాం ముఖ్ాం ఎరెబడ్ ాంది. ఈమారు కళ్ళో కూడ్ా నిప ేలు కురచశాయ. 

"మేము బాిహుణారాధ లు చేసుకొనీ, ప్వనుగులా మోస్వ బితికే దశలో లేము." 

విశీనాధాం త ాందరపడ్కుాండ్ానే అాంట కాలేిడ్డ. 

"నీకు బాిహుణారథాం బూతయాంద.ి మరచ ఆ తప ే పని చేయాంచమని బావమరచదిని 

ప్ోి త్హిసాత వేాం?..." 

* * * * * 

రామనాధాం ఒక నిశియానికి వచేిడ్డ. 

"ఇాంక లాభాంలేదు. ముసుగులో గుదుద లాట ఎాందుకు? నేను ప్ాియశిితాత నికి 

ఒప ేకోను. నేను తప్ేేాం చయెయలేదు." 

శాంకరశాస్రత ర సమసయను బ్లగతీయ తలచలేదు. తోటలో వాండ్డకొనేాందుకభయాంతరాం 

చెపేలేదు. భోజనానికి ఇాంటికే రముాందామని రాజముగ్ోల చసే్రనా వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"కషాసుఖ్ాలు తెలస్రరానీ, కుసులు వొాంగ్చతేగ్ాని..." అనాాడ్డ. 

కాని, తరువాతి కథలూ, పరచణామాలూ వినాాక తన అాంచనా తప్ేేననిప్రాంచిాంద.ి 

సుబానాశాస్వత ర, సతయాం తమ అనుభవాలు తమకుజాా పకాం వ నా విధాంగ్ా చెప్ేేరు. అనీా 

విని ఒకస నిటసా రుే విడ్ చేడ్డ. 

"తా చెడ్ుకోతి వనమ లాి  చెరచచిాంది" అనాాడ్డ. 

ఆ చడె్ ప్ో యన కోతి విశీనాధమో, సుబానాశాసోత ా , సతయనారాయణో తలేలేదు. 

విశీనాధాం ప్రతృకరులు చేసూత నే వ నాాడ్డ. ఆ మాట గురుత చేసుకొని 

సతయనారాయణా, సుబానాశాస్వత ర ఒకరచకొకరువూరడ్ ాంచుకొనాారు. 

"ఎనిా చపె్రేనా వాళ్ోాంతా ఒకటేరా." 
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నాలుగు 

తోటలో మకాాంలో గ్చనెా  మాడ్ిడ్ానికి నిశియాంచుకోవడ్ాంతో తన ఆస్రతప్ాసుత లా 

వపేగ్చాంచుకోకప్ో త ే రోజు నడ్వదని రామనాధాంగెహిాంచేడ్డ. రాజమాండ్ ిలో పడ్వ ఎకేస 

ముాందు అప ే తీసుకొనా రూప్ాయతో ఏవో కొదిద  అణాలు మాతిాం మిగ్చలేయ. 

ప్ాియశిితతాంవిషయాం తలేుికొన ేఆదురాద లో శాంకరశాస్రత ర డ్బుా విషయాం ఆలోచిాంచలేదు. 

అప ేడ్ే జరైలు నుాంచి వసుత నావాడ్  చేతిలో డ్బుా ఉాండ్కపో్ వచుిననే మాట తోచలేదు. 

తిరచగ్చ వెళ్ళోప్ో తూాంట ేవూరుకునాాడ్డ. 

తోటలోనికరళ్ళోసరచకి తమ యాంటి పనిమనిషర మరచడ్ము అకసడ్ కూరుిని వ ాంది. 

ఆతడ్డ ప టాక పూరీాం నుాంచీ ఆమ  ఆ యళ్ోలోి పని చేసూత ాంద.ి ఆతడ్డ విడ్డదల అయ 

వచేిడ్ని తెలయగ్ాన ే పరుగ్రతుత కుాంటస వచిిాంది. ఆతనిని చూడ్గ్ానే బిహాునాంద 

పడ్ ాంది.ఆమ  అకృతిిమానాందాం చూస్ర రామనాధాం కళ్ోనీళ్ళో తిరచగే్య. 

"బాగునాావా మరచడ్మాు!" 

మరుక్ష్ణాంలోన ే అతడ్కసడ్ వాంటబెట ా కోబో తునాాడ్ని విని ఆమ  చాల విచారాం 

తెలప్రాంది. అాంతమాంది బాంధువ లుాండ్గ్ా చయేకాలుికోవడ్మేమిటని ఆమ  అభయాంతరాం. 

పటిాాంప  వచేిక తమ యాంటోి న ే అయతేనేాం అతడ్డ భోజనాం చయేడ్డ. ప్ెదతాండ్  ి

విశీనాధాం యాంటికి వెళ్ోవచుి. ఈ పటిాాంప లలోఎవరచాంటికి వళె్ళోనా వాళ్ోమీద 

శాంకరశాస్రత ర విరుచుకు పడ్ పో్ తాడ్డ. కనక కషామయనా తన వాంట తాన ేచేసుకొాంటాడ్డ. 

ఉనా రరాండ్ణాలూ ఆమ  చేతికిచిి కుాండ్లు తెమునాాడ్డ. 

"కుాండ్లేాం కరుాండ్ . అమునడ్ గ్చ గ్చనెా లు తెసాత ను." 

రామనాధాం దానిని కూడ్ా నిషేధిాంచేడ్డ. మరచడ్ము చేస్ేదలిేక ఆ డ్బుాలు 

తీసుకొని కుమురి యాంటికి బయలుదేరచాంది. 
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ఆమ ను అలా పాంప్రాంచి రామనాధాం కోమటిాంటికరళ్ళి డ్డ. అకసడ్  వాళ్ోాంతా 

కుశలపిశాలు వేసూత ాంట ే ఆలసయమయప్ో తూాంద.ి అకసడ్అాంతమాందిలో తాను వేరే వాంట 

బెట ా కునాట ి  చపెేడ్ాం స్రగుగ చటే గ్ా కనిప్రాంచిాంది. ప్ెైగ్ా ఓ అరధశేరు బ్లయయాం, ఓ సో లెడ్డ 

కాందిపప ేఅరువ  తీసుకోవడ్ాం తన హో దాకు తకుసవనిప్రాంచిాంది. ఆ మాతాినికూసడ్ా 

డ్బుాలు లేవాంట ేఏమనుకుాంటారు? ఏమీ తీసుకోకుాండ్ా తిరచగ్చవచేిడ్డ. 

మరచడ్ము కుాండ్లు తచెిి అకసడ్ ప్ెట ా కూసరుిాంది. 

పరచస్రథతి విని మరచడ్ము నవిీాంది. "ఈ తిపేలు ఎాందుకు బాబూ?" అాంటసన ేవళె్ళో 

అతని కోసాం ఒక శేరు బ్లయయాం, గ్చదెదడ్డకాందిపప ే అరువ  పట ా కొచిిాంది. 

తీరా తోటలోకి వచేికగ్ాని మరచడ్ముకి తాను తచెిినవి వ ప ేడ్డ బ్లయయమని 

గురుత కు రాలేదు. అవి బాిహులు తినరు. మళ్ళోవెళ్ోబో తూాంటే రామనాధాం ఆమ ను 

ఆప చసే్ేడ్డ. 

"ఇలాి  తే! ఈ ఆరేడ్డ నెలలూ జరైలులో కిచిలీ సాాంబా బ్లయయమా మాకిచిిాంది? ఈ 

ఉప ేడ్డ బ్లయయాం ఇాంకా శుభిాంగ్ా వ నాాయ. అవిప చిి ప రుగులతో నిాండ్  వ ాండ్వేి. 

అనాాం ముదద నీళ్ోలో కలప్ేస్ర ప్ెైక ి తేలన ప రుగులా అడ్డకిస చేరచన మేకులీా 

తీస్ేస్రతినాాను. తే" అనాాడ్డ. అది విని మరచడ్ము నోరు తెరచచిాంది. నములేకపో్యాంద.ి 

కాని, అతడ్డ తాను తయారుచసేుకొనాప లగ్ానిా ఇాంత బెలిాం సాయాంతో తినసే్ర 

సాంతృప్రతపడ్డ్ాం చూస్ర నమేుస్రాంది. 

ఆ మాట చెపూత ాంటే విని రాజము ఏడ్ ిాంది. శాంకరశాస్రత రకి అాందులో ఆశారేఖ్ 

మాతిమే కనబడ్ ాంది. 

"జరైలులో ఏదో  నానా గడ్ీు  తినాామని బయట కూడ్ా తినగలమనుకోకు." 

కనక రామనాధాం ఒకటి రరాండ్డ రోజులలోన ే పిపాంచాంలో పడ్డ్ాం ఖ్ాయమని 

తేలుికునాాడ్డ. 
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"వాడ్  డ్బుాాండ్గ్ా బాధపడ్డ్ాం ఎాందుకు? సాయాంకాలాం వచిి కావలస్రాంద ి

పట ా కరళ్ోమనాానని చపె ే" అని మరచడ్ముకు చెప్ేే డ్డ. 

కాని ఆ దాంపతులు భావిాంచినట ి  రామనాధాం కాళ్ళో కడ్డకోసమనగ్ాన ేభోజనానికి 

లేచ ే పదధతిలో రాలేదు. అతడ్డ సాయాంకాలాం అవ తుాండ్గ్ానేవాంటా, భోజనాం 

ముగ్చాంచేసుకొని మరీ వచేిడ్డ. 

శాంకరశాస్రత ర సావటోి కి రమునాా రామనాధాం లోపలకి వెళ్ోలేదు. అరుగు మీదన ే

కూరుినాాడ్డ. 

"కాళ్ళో బురదగ్ా వ నాాయ. ఇలాి  కూరుినాాలే." 

రాజము వీధిగూటోి  పమిిదలో దపీాం ప్ెటిా  వచిి కూరుిాంది. 

రామనాధాం ఏదో మాటవరసకు చపె్రేనట ి గ్ా అనాాడ్డ. 

"రేప  ప్ ి దుద నేా  అమలాప రాం వడె్డతునాానమాు!" 

అమలాప రాం మాట వినగ్ానే శాంకరశాస్రత ర చేసుత నా సాంధాయవాందనాం తీరగ్ా 

ముగ్చాంచి తానూ వీధలిోకి వచేిడ్డ. 

మామగ్ారచతో మళ్ళో ప్ేచీ ప్టె ా కోడ్ానికా అనిప్రాంచిాంది రాజముకు. లేకపో్ త ే

అతనికిప ేడ్కసడ్ పనేమిట?ి భారయను తీసుకురావడ్ానికితాన ే

వెడ్డతునాాడ్నుకోలేకపో్యడే్డ శాస్రత ర. అది సాంపదిాయాం కాదు. ప్ెైగ్ా ఇాంత గెాంథాం జరచగే్క. 

అతడ్డ జరలైునుాంచి వసూత ాండ్గ్ానపే్రలిను పాంపమనడ్ాం తెలవెనై పని కాదని ఆ 

మధాయహామే తానూ, భారాయ అనుకొనాారు. అసలు రామనాధాం తన భారయను 

తెచుికొనపేితిప్ాదనకు సుముఖ్ుడ్డగ్ా వ ాంటాడ్నే నముకాం వాళ్ోకి లేదు. జరచగ్చన 

దానిప్ెై మహా కస్రగ్ా వ ాంటాడ్నీ, కాసత  చలిబడ్ ే వరకూ ఆపసికిత తేరాదనీ వాళ్ళో 

అనుకొనాారు. అాందుకే అడ్ గే్డ్డ. 

"ఊరచకేనా?" 
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"మీ కోడ్లని తీసుకు వచేిసాత ." 

శాస్రత ర ఆాందోళ్న కనబరచచడే్డ. 

నారాయణమూరచత మాతమిే కాక, ఆయన భారయ కూడ్ా రామనాధాం మీద చాలా 

వయతిరేకత కలగ్చవ నాదని శాస్రత ర ఎరుగును. ఆవయతిరేకత వాళ్ోతోన ేఆగలేదు. ఆ వూళ్ళోన ే

వ నా అనాపూరణము అకసగ్ారచ కుట ాంబాం కూడ్ా ఎాంతో కక్ష్గ్ా వ నాారు. 

రామనాధాంతమకేదో  మహాపకారాం చేస్రసట ి  వాళ్ళో బాధపడ్డతునాారు. ఈ ఆవేశాలు 

కాసత  సరుద కోనివాీల. 

ఈ దశలో దికుస ఎవీరూ లేనట ి  రామనాధమే వెళ్ళో ఆ వయవహారాం 

తేలిమనడ్ాంలో వ నా అనౌచితయాం మాట ఎలాగునాా, అతడ్డవడె్ త ేఅసలు వయవహారమ ే

చెడ్డతుాంది. 

ఆ ఆలోచనతోనే శాంకరశాస్రత ర ఆ పియతాాం మాంచిది కాదనాాడ్డ. 

దానిని రామనాధాం మరొకవిధాంగ్ా అరధాం చేసుకొనాాడ్డ. నారాయణమూరచత చేస్రన 

అవమానమూ, అనాయయమూ దృషాా ా తన భారయను ప టిాాంటవదలిేస్ర తాండ్ ిని 

శిక్ష ాంచాలనుకుాంట నాట ి  భావిాంచడే్డ. ఆ మాటే అనాాడ్డ. 

"ఆయనద ేకాని ఆమ దాేం తప ే?" 

"తప ే సమసయ కాదు, ఎవరు వళె్ాోలని గ్ాని, మనాంత మనాం సరాసరచ వడె్ త ేపని 

చెడ్డతుాంది." 

"నువ ీ జరైలులో పడ్ు  మొదట ి రోజున బాబయయ వడె్ త ే ఆయనగ్ారు నానా 

మాటలు అనాాడ్డట" అాంది రాజము. 

"వినాాను అాందుకే...." 

ఒక నిముషాం ఆగే్డ్డ. 
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"ప్వి డ్రు రామసో మయాజులు గ్ారచనో, హైెసూసలు హెడ్ాుసారు గ్ారచనో వెళ్ళో 

రముాందామని....." 

ఒకస క్ష్ణాం కెితాం సావిటోి  అడ్డగుప్టాెడ్ానికి నిరాకరచాంచినదానికనా, తమ 

పిమేయమేమీ లేకుాండ్ా భారయను తచెుికొనేటాందుకు తనఏరాేట ి  తాను 

చేసుకుాంటసాండ్డ్ాం శాంకరశాస్రత రకి కషామనిప్రాంచిాంది. ఆ ప్ెాంకితనాం చూస్ర కోపమూ 

వచిిాంది. 

వాళ్ళో పాంప్రస్ేత  మాతిాం? ఆమ ను ఎకసడ్ వ ాంచుతాడ్డ? ప్ాియశిితతాం చసేుకోవలస్ర 

వ ాందన ేమాట మరచి ఆ దాంపతులా తాను యాంటోి ప్ెట ా కోగలడ్ా? ఆ మాటనే అతడ్డ 

వేరొక విధాంగ్ా అడ్ గే్డ్డ. 

"పిసుత తాం నీ స్రథతి ఏమిటి? ఆ మాట వాళ్ళో అడ్డగుతారు కదా?" 

శాంకరశాస్రత ర మాటను రామనాధాం మరొక విధాంగ్ా అరథాం చసేుకొనాాడ్డ. 

"కులాం వ ాందనుకొనాా, చెడ్ ాందనుకొనాా ప్ళె్ోాంటస అయాంద ికదా." 

"--అాంటే అమీ తుమీ తేలుికొనాలనాట ి  బయలుదేరుతునాావనామాట. అద ి

మాంచి పని కాదు..." 

శాంకరశాస్రత ర చాలస్పే  అట  తిప్రే, ఇట  తిప్రే  తన ఆలోచనలు చెప్ేే డ్డ. కొదిదకాలాం 

వోప్రక పటామనదేి ఆయన సలహా. ఈలోప న వయవహారాలు సరుద బాట  చేసుకోమనాాడ్డ. 

అతనికి లోకుల నుాంచి ఏడ్ెనిమిద ి వలేు రావలస్ర వ నాాయ. కెమాంగ్ా 

వసూలుచేసుకోవడ్మూ, ఓ యలుి  అాంటస ఏరాేట  చేసుకోవడ్మూ ముఖ్యమనాాడ్డ. 

ప్ లాలనీ, వయవసాయమనీ చూసుకొాంటసాంటే..... "ఆ స్రథతిలోనారాయణమూరచత కూతురచా 

పాంపక ఏాం చసేాత డ్డ?" అనాాడ్డ. 

"పాంపకపో్ త ే పపిాంచాంలో ప్రలిలకే కరువా?" అనామాట నాలుక చివర వరకూ 

వచిిాంది. కాని, ఆ క్ష్ణాంలో నిగెహిాంచుకొనాాడ్డ. 
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కాని, ఆ సూచనను రామనాధాం ఒప ేకోలేకపో్యాడ్డ. దాని అరధాం ఏమిటి? తాను 

సహాయ నిరాకరణాంలో ప్ాలొగ నాద ి తప్ేేననిఒప ేకోవడ్మ ే కదా? ఇాంకరప ేడ్ూ అలాాంట ి

పని చేస్ ే ఉదేదశయాం లేదు. బుదిధమాంతుడ్లేి  వ ాంట నాా చూసుకోాండ్  అని చూప్రాంచినటేి  

కదా.ఆ బుదిధమాంతుతనాం తన వ దేదశాం కాదు. దేశానికేదో  స్వే చేయాలన ే సాంకలేాం 

చావలేదు. బలపడ్ ాంద ిగ్ాని. 

తన సూచనను రామనాధాం అాంత సేషాాంగ్ా అరధాం చేసుకోగలగడ్ాం శాంకరశాస్రత రకి 

సాంతృప్రత  కలగ్చాంచలేదు. ఏమనడ్ానికీ తోచలేదు. 

"ఆ విధాంగ్ా ఆలోచిసుత నాప ేడ్డ ననేు చెపేవలస్రాందేద ీ లేదు. సాంపూరణ 

సీతాంతుిడ్ విగ్ా వెడ్ తేన ేబాగుాంట ాంది...!" 

"ఇప ేడ్డ కానా.....?" 

"కాదు.... రేప  భారయను తీసుకురావడ్ానికి వెడ్తానాంట నాావ . డ్బుా ఏదీ?" 

డ్బుా కోసమే మీ వదదకు వచేినాంటాడ్ని శాంకరశాస్రత ర అభిప్ాియాం. అతడ్డ 

వచిినదాందుకేననీ, తలివదద  ఆ పసికితతేవడ్ాం వ దేదశాం కూడ్ా అదేననీ అతని ఆలోచన. 

కాని, రామనాధాం ఆ ఆశను ఊదసే్ేడ్డ. 

"సాయాంకాలాం షావ కారు వెాంకటరతాానికి కొబారచకాయ వసేాత నని ఓ ప్ాతిక 

తీసుకొనాా." 

ఆ మాట విని శాంకరశాస్రత ర నిరచీణుణ డ్యేయడ్డ. రాజము "అదేాం పనిరా?" అాంది. 

శాస్రత ర ఒకసక్ష్ణాంలో సరుద కొనాాడ్డ. రామనాధాం మనస్రథతి అరథమయాంది. 

"సరే బాగ్ానే వ ాంది." 

వయవహారాం అడ్ుాం తిరచగ్చాందని రాజము గెహిాంచేలోప న ే తానినాాళ్ళో 

భయపడ్డతూనా మాటలే శాంకరశాస్రత ర నోట వచేిశాయ. 
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"అదదేో  చసే్రాందేదో  చశేాడ్డ. వదిలెయయ, ఇాంక అలాి  చయెయనకసరిేదు. ఇతర 

విషయాలలో సీతాంతుి డ్ వ ే అయనా, నీ ఆస్రతవయవహారాలనీా నా చేతిమీదుగ్ా 

జరుగుతునాాయ. కనకనే డ్బుా నీద ివ నాా అప ేచేసుకోవలస్ర వచిిాంది. ఇద ిఇలాి గే్ 

జరచగ్చతేనినుా నా చాట వాడ్  కెిాందన ే లెకసగడ్తారు. అద ి మనకిదదరచకీ క్షేమాం కాదు. 

ప్ దుద నేా మీ విశీనాధాం ప్దెనానాని ప్రలు.ఆయన ఎదుట అనిా లెకసలూ చూసుకొని 

వొపేచపె్ేేసుకో. తరాీత నీ యషాాం. మా సాయాం కావాలాంట ేవసాత వ . లేకప్ో తేలేదు...." 

ఆస్రత  వయవహారాల విషయాం అడ్గటాం ఎలాి గ్ా అనుకుాంట నా రామనాధానికి ఆ 

సమసయ అాంత సులభాంగ్ా పరచషాసరాం అయనాందుకు మనసు్తేలకపడ్ ాంది. మరచడ్ము 

అరువ  ప్ెటిా  శేరు బ్లయయాం తెచిి యచేివరకూ తనకు గతిలేకప్ో యాందని మనసు్ ఎాంతో 

బాధపడ్ ాంది.అపేయయవధానుి  వదదకు వడె్ త ేఎనిమిది నలెల కెిాంది ఘటనలు తలుచుకొని 

తాను ఏగ్ాని ఇవీలేననాాడ్డ, ఆ విసురున వళె్ళోకొబారచకాయ దిాంప  తీస్ర వసేాత నని ఒక 

ప్ాతిక తెచుికోవలస్ర వచిిాంది. 

ఇాంకా స్రథతి వ ాండ్రాదనుకొాంటసన ే వచేిడ్డ. ఆ మాట తెస్ేత  చాలా గ్ొడ్వ 

అయపో్ తుాందేమోననుకొాంటస వ ాంట ే శాస్రత ర తనాంత తాన ే ఆనేశాడ్డ.సాంతోషాం 

కలగవలస్రాంది. కాని రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"అదేమిటి బాబయాయ! మరొకరూ, మరొకరూ ఎాందుకు?" 

కాని శాంకరశాస్రత ర వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"అద ివయవహారధరుాం!" 

అయిదు 

రాతిి తెలివారూి  వరషాం కొటిా  కురచస్రాంది. పకసలనుాంచి వచేి జలుి లకి మకాాం ప్ాకలో 

రక్ష్ణ లేదు. మధయ మధయ ప్ెై నుాంచికూడ్ా వరషాం పడ్ూత ాంద.ి రామనాధాం తెలివారూి  మాంచాం 

అటస ఇటస జరుప కుాంటసన ే వ నాాడ్డ. ఏమూలా కూడ్ా ఒకస మాంచాం పటేాాంత 
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మేరకూడ్ా చినుకు పడ్ని చోట  లేదు. పడ్డకుాంటే కాళ్ో మీదనో, తల మీదనో చినుకు. 

ఇాంక కూరుినాాడ్డ. 

అలాగ్ ేతలిెవారచాంది. ఆకాశాం ఇాంకా మూసుకొని ప్ో య ేవ ాంది. వరషాం తగ్చగాంది కాని, 

సనాని తుపేర ఇాంకా పడ్ూత నే వ ాంది. ఆపూటకి అమలాప రాం వెళ్ళో పియతాాం మాని 

తన మకాాం ప్ాక సాంగతి చూసుకోవాలనుకొనాాడ్డ. లేకప్ో తే ఒకసరోజు నడ్ చలేాగ లేదు. 

అనుకుాంట ాండ్గ్ాన ే శివకామయయ నెతితన అాంగవసత రాం వేసుకుని చెరువ  గట ా  దిగ్చ 

వచేిడ్డ. 

"రాతిి వరాష నికి ప్ాక వ ాందిటాి! వ ాండ్మనాా వ నాావ  కాదు. ఏమయేయవో అని 

ఒకటే అనుకునాాాం." 

"ఇాంతమాతాినికేనా?" 

మాటలోన ేసూరపే వచేి డ్డ. నరస్రాంహులు, రామనా వచేిరు. 

రామనా ప్ాకలోకి వెళ్ళో అాంతా పరీక్ష ాంచడే్డ. విషయాం గెహిాంచేడ్డ. 

"నేను ప్ెైకరకుసతాను కాని, మీరరవరో నాలుగు ఆకులు అాందివీాండ్ రా" అాంటస పాంచ ె

విరచచి కట ా కొనసాగే్డ్డ. 

"ఏమీ అకసరిేదురా. ఇలుి  నేతగ్ాళ్ోని ప్రలుచుకొసాత ను." 

"ఈ వరషాంలో నీకు పనివాడ్ెవడ్డ దొరుకుతాడ్డరా. దొరచకితే మాంచిదే, లేకుాంటే..." 

అనాాడ్డ నరస్రాంహులు. 

ఆ మాటను సూరపే సమరచథాంచేడ్డ. ఆతడ్ప ేడ్ ేప్ాలెాంలోకి వెళ్ళో వచేి డ్డ. 

"రాతిి కురచస్రన వరషాంతో ఊరూ వాడ్ా ఏకాం అయప్ోయేయ. అమువారచ గుడ్ కాంటా 

ఒకట ే నీరు. ఇప ేడ్డ నీకు మనిషర కావాలాంటే మాతిాంఎలా వసాత డ్డ? ఎవడ్ లుి  వాడ్డ 

సరుద కోవడ్ాంలో వ ాంటాడ్డ." 

శివకామయయ సూరపే మాటలకి ఆమోదాం తెలప్ేడ్డ..."బాగ్ా చెప్ేేవ ." 
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"వాడ్ కేాం తలెుసు. రాాండ్ రా" అాంటస రామనా రాంగాంలోకి దిగ్ాడ్డ. 

రామనాధాం ప్ాకలోాంచి చూప తూాంటే చినుకు పడ్డతునాచోటినిాాంటా ఆకు 

దోప్ేరు. బణపి్రలోాంచి కొబారాకు తెచిి కప ేమీద వసే్ేరు. 

"ఇాంక ఫరవాలేదు" అాంటస రామనా ప్ెైనుాంచి దిగ్చవచేిడ్డ. ఒకసమారు లోపలకి 

వెళ్ళో నాలుగు ప్ణెకలూ చూస్ేడ్డ. ఎకసడ్ా వెలుతురుసాందులు కనబడ్ుాం లేదు. 

"మరచ పకసదడ్డలు మాటేమిట?ి" అని అతడ్డ మితుి లా కదపి్ేడ్డ. రామనాధాం 

స్ేాహితులకు ఆ శమె ఇవీడ్ానికిసాందేహసిుత నాాడ్డ. 

"ఎాందుకొచిిన ప్వడ్రా మీకు. రాాండ్ , కాస్ేప  కూరుిని కబురుి  చపె ేకోక...." 

"అఘోరచాంచవే లే. వెరచెకబురుి  చపెేకు...." అని శివకామయయ కోపేడ్ాు డ్డ. రాతి ి

తమ ఇాంటి వదద  పడ్డకోవడ్ానికినిరాకరచాంచిన మాట చెప్ేేడ్డ. 

సూరపే నవేీడ్డ. 

"నువ ీ అరుగుమీద కూరుినాావా? సావిటోి కరళ్ళోవ రా?" అని అడ్ గే్డ్డ 

రామనాధానిా. 

"బలిమీద కూరుినాా." 

"అయతే మీ ఆవిడ్ ప్ాిణాం తోడ్ూత ాంట ాంది ముస్రలది. ప్ెాందరాళ్ళ ఇాంటకిిప్ో . ఆ బలాి  

అద ీవాకిటోి కి పటిా  కడ్గ్ాల" అనిశివకామయయకి సలహా ఇచేిడ్డ సూరపే. 

రామనాధాం చిరునవ ీ నవేీడ్డ. మిగ్చలన వాళ్ళో గ్ొలుి మనాారు. శివకామయయ 

తలిద ి వెరచ ె ఆచారాం. వీధిలోాంచి గుముాం ఎకిసతేచెాంబెడ్డ ప్డే్ నీళ్ళో కాళ్ో మీద 

ప్ో యాంచుకోవలస్రాందే. లేకపో్ త ేవాంటా గ్చాంటా వదల ఇలుి  అలుకుతూ కూరుిాంట ాంది. 

శివకామయయ స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. 

"చాంప్సేూత ాందిరా" అని వొప ేకొనాాడ్డ. కాని తలిని అాంతకనా ఏమీ 

అనలేకపో్యడే్డ. 
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"ఎవరచ ఏడ్డప  వాళ్ళి  ఏడ్డసాత రు, ఈ వళే్ వాళ్ోని మనాం మరముతు 

చేయగలమమేిట?ి" 

మళ్ళో రామనా పనికి దిాంప్ేడ్డ. కము నరచకేస్ర కొబారచ ఆకు చుటసా  దగగరగ్ా నేలలో 

గుచేిడ్డ. అవి లాగ్చనాక కదలకుాండ్ామూడ్డ ఎతుత లా ప్ెాండ్ ె కటేారు. ప్ాక మూడ్డ 

దికుసలు మూస్ేస్ేక గ్ాని వాళ్ళో ఊప్రరచ తీసుకోలేదు. 

"మిగ్చలాంది. మధాయహాాం చేదాద ాంలే. ఈవళే్ దూడ్ని కూడ్ా విపేకుాండ్ా ఇలాి  

వచేిశాను." అాంటస నరస్రాంహులు హడ్ావ డ్ గ్ా వెళ్ళోపో్యడే్డ. 
* * * * * 

భోజనాం చసే్ేక ఒకస నిముషాం కూరుిాందామనుకుాంటసాంటే బాలకృషణ  పరుగ్రతిత  

వచేిడ్డ. బటాలనీా బురద అయప్ోయయే. చెరువ  కటామీది నుాంచి దిగుతూాంట ే

కాలుజారచ పడ్ పో్ యడే్డ. 

"ఈ వరషాంలో నువెీాందుకు వచేివ ? కొదిదస్ేపటోి  నేనే వసుత నాాను కదా....." అని 

రామనాధాం కోపాం చసే్ేడ్డ. 

బాలకృషణ  ఏమీ మాటాి డ్లేదు. ఆ బాడ్తీో వీధులోి ాంచి ఇాంటికరలాి గ వెళ్ోడ్మా అని 

ఆలోచిసుత నాాడ్డ. ఆ అనుమానాం పస్రకటిారామనాధాం నవేీడ్డ. 

"ఏాం ఫరాీలేదోయ్ . మన ముాంగాండ్ వీధులోి  పడ్  బటాలు బురద చేసుకోని 

మగ్ాడ్ెవరోయ్ ?" 

బాలకృషణ కి సాందేహాం కలగ్చాంది. 

"నువూీ పడ్ాు వా?" 

"ఓస్ . రాజము అముముని అడ్డగు. మామయయ స టాపడ్గ్ొటిాన బ్లాందదే ి

చూప్రాంచమను. తెలుసుత ాంది." 

ఎాంతో తెలవెనై వాడ్నుకొనే మనేమామ బురదలో కాలుజారచ పడ్ాు డ్నా వృతాత ాంతాం 

బాలకృషణ కి నవ ీ కలగ్చాంచిాంది. 
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"ఎలాి  పడ్ాు వ , ఎాందుకు పడ్ాు వ --చెప ే మామయాయ!" 

అదాంతా వినాాక బాలకృషణ కి ఫరాీలేదనిప్రాంచిాంది. ఇాంటికి వడె్డతూనే ముాందు 

తలితో ఆ విషయమ ేచపె్ేేడ్డ. 

"మామయయ కాలు జారచపడ్  బ్లాంద స టాప్ో గ్ొటేాడ్డట. నువెీరుగుదువా?" 

ఆ ఘటన అప ేడ్ ేజరచగ్చనట ి  భావిాంచి విశాలాక్ష  కాంగ్ారు పడ్ ాంది. 

"ఏ కాలేన ేనెప్రే  ప్ెటాలేదుగద." 

ఆ సాంభాషణ విాంట నా రామనాధాం సావిటోి  నవ ీతునాాడ్డ. నవ ీ విని 

విశాలాక్ష  వచిిాంది. 

"ఏమిరా, నీకేాం చెప్ేేను? భోజనానికి రముాంటే ఎాందుకు రాలేదు?" 

"నేను రానని చపె్ేేను కాదా." 

"ఒరేయ. శాంకరాం బాబాయ ఏదనాా అాంటాడ్న ేభయాం లేదు నాకు. ఎాందుకనాల 

ఎవరు మాతిాం? అకారయకరణాం ఏాం చేశామని అనాల?" 

"అదేమీ కాదు. ఇదొక రోజుతో అయయేద ికాదు. ప్ యయేద ికాదు. ఒకరోజు వెైభోగ్ానికి 

మొగమాంతా మస్ర అనాట ి  లేనిప్ో ని గ్ొడ్వలుతీసుకురావడ్ాం నాకిషాాం లేదు." 

ఆతడ్డ సాంసారాం ఏరేరచుకొన ేదాకా తమ యాంటనే వ ాండ్మాంది విశాలాక్ష . కాని 

రామనాధాం సస్ేమిరా అనాాడ్డ. 

"వొదుద . ననుా బలవాంత ప్ెటావదుద . వదిలెయయాండ్ ." 

విశాలాక్ష  ఏమీ తోచక ఒకస నిముషాం వూరుకుాంది. 

"వసూత న ే ఆస్రత  లెకస చెపేడ్ాం మాట ఏమనాా వచిిాందా? శాంకరాం బాబాయ 

నానాని రమునాాడ్ట." 

రామనాధానికి ఏాం చెపేడ్ానికీ తోచలేదు. నస్రగే్డ్డ. 
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"అద ి కాదురా, ఇాంతకాలాం ప్ెాంచి ప్దెదవాడ్ ని చేశాడ్డకదా. వాళ్ో ఆచారాలూ, 

చాదసాత లూ ఏవో వ ాంటాయ. అాంత మాతిాం చతేనువ ీ....." 

రామనాధానికి ఆశిరయాం వేస్రాంది. శాంకరాం బాబాయ అలాగ్ాగ ని చెపూత నాాడ్ేమిట?ి 

"అలాి  చెప్ేేడ్ా బాబాయ!" 

"ఏమో నాకేాం తెలయదు. కాగ్చతాలూ అవీ చూడ్ాల. నువ ీ కూడ్ా వ ాండ్ాల 

అనాాడ్ట ప్ దుద నా. ఆ మాట మీద నేనుఅనుకునాా....." 

"నేనలాి  అాంటానో అననో నీకు తెలయదా అకాస!" 

విశాలాక్ష కి ఆ అనుమానాం అనిప్రాంచిాంది. కాని, ఏమో అది తప ేగ్ా తోచిాంది. 

అడ్ గే్స్రాంద.ి మనుషుయలు ఎప ేడ్ూ ఒకసలాగే్వయవహరచసాత రా? ఏ సమయాంలో ఎట వాంట ి

కక్ష్ కనిప్రసుత ాందో  ఎవరనాా చపెేగలరా? 

రామనాధాం తానా మాట అనలేదని చెప్ేేడ్డ. జరచగ్చనవనీా చెప్ేేడ్డ. విశాలాక్ష  

తముునిదే తపేని చెప్రే ాంది. 

"ఒరేయ, నువ ీ నోటతిో చెప్ాేలటాి , వెాంకటరతాానికి తీయబో యే దిాంప ల 

బాపతు కాయవేసాత నని డ్బుా తెచుికుాంటే దాని అరధాంఏమిటి? బాబయయ 

వెరచెవాడ్నుకునాావా?" 

కాదని వొప ేకునాాడ్డ. కాని, ఆస్రత  వయవహారాలు ఎపేటిలాగ్ ే ఆయన చేతిలోన ే

వదిలప్టాెమనా అభిప్ాియానికి అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"నేను తన చాట  వాడ్ ని లాగ్ే వ ాండ్డ్ాం కూడ్దనాాడ్డ బాబాయ. అద ి

నిజమ ైన...." 

"ఆయన కోపాంతో అనామాట...." 

రామనాధాం అసలు ఆ విధాంగ్ా ఆలోచిాంచడ్మ ేతపేనాాడ్డ. 
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"ఎాందుకు అనుకోవాల? అలా అనుకోవడ్ాం ఎాందుకు? మనసు్ ప్ాడ్డ చసేుకోవడ్ాం 

ఎాందుకు? ఆయన నిజాంగ్ానే అనాాడ్నుకొని ఆయననిగ్్రవిదాద ాం. అాంతకేాని." 

విశాలాక్ష  ఒప ేకోలేదు. 

"ఏమోరా! ఈ సహాయ నిరాకరణాం అాంటస వచేిక నీకు మాంచీ, చెడ్ాు  

తలికెిాందులుగ్ా కనిప్రసుత నాట ి నాాయ." 

"కాదకసయాయ! ఒకసటాలోచిాంచు. ఆయన కోపాంతో అనాాడ్న ేఅనుకొాందాము. దాని 

అరధాం ఏమిటో? నిజాంచేత నా ఆస్రత  మీద తనప్తెతనమే జరగ్ాలనుకుాంట నాాడ్నడ్మ ేకదా. 

అద ిఆయనకు పతిిషఠయా?" 

"ఏమోరా బాబూ." 

"అద ి వదలిెయయ. రరాండ్ోవేప న ననేునాాను. ఆ మాట అనడ్ాం నా వయవహారాలు 

నేను చూసుకోదలచుకోవడ్ాం లేదనడ్మ ేకదా....." 

"అప ేడ్ ేఆస్రత  వయవహారాలు చూసుకొనపే్ాటి వాడ్ వయేవా? 

రామనాధాం నవేీడ్డ. 

"నిరుడ్డ అపేయయ అవధానుి గ్ారచకి నోట  వాిస్ర యచాిను. నినా ఆయన అప ే 

ఇవీననాాడ్డ గనుకన ేవెాంకటరతాానికి దిాంప తీయబో య ేకాయ అమువలస్ర వచిిాంది. 

దాని అరథాం ఏమిట?ి నా వయవహారాలు నేను చూసుకోక తపేని పరచస్రథతి వచిిాందనేకదా." 

ఆమ  ఆశిరయాంతో అతనికేస్ర చూసూత  కూరుిాండ్ ప్ో యాంది. 

రామనాధాం మాట మారేిడ్డ. 

"మరచ ప్దెదనానా ఏమనాాడ్డట." 

"అదేాం మాట. వాడ్ నిప ేడ్డ వదిలేసాత వా? అనాాడ్డట." 

"ఊఁ" 
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"కుట ాంబ భారాం మీదపడ్డ్ాం కషాసుఖ్ాలు తలెస్ర రావడ్ానికి అవసరమనాాడ్డట. 

శాస్రి బాబయయ. వాడ్  యోగక్షేమాలు కోరేవారరవీరూఆటాంకాం చెపేవదదనాాడ్డట." 

"ఆయన చాల తెలవిగలవాడ్డ" అని రామనాధాం మ చుికునాాడ్డ. 

"ఎవరోయ ఆ తెలవిగలవాడ్డ?" అాంటస మాంగము గుముాంలో కనబడ్ ాంది. 

"రావే మాంగమాు!" అాంటస విశాలాక్ష  ఆహాీనిాంచిాంది. 

"నినా ప్ ి దుద టనగ్ా వచిి ఒకసమారు కూడ్ా రాకూడ్దటయాయ!" అని మాంగము 

నెపాం ప్ెటిా ాంద.ి 

"ఎాందుకు రాకూడ్దూ? కాని ఇప ేడ్డ ననేెవరచనో, నా స్రథతి ఏమిటో? నాకే అరథాం 

కాకుాండ్ా వ ాంది. అాందుచేతగ్ాని.... ఎాందుకురాకూడ్దూ?" 

రామనాధాం వ దేదశాం ప్ాియశిితతకాాండ్ మీద వచిిన రభసను గురచాంచి. కాని 

మాంగము మరో విధాంగ్ా అరధాం చేసుకొాంద.ి రామనాధాంభారయ ఆమ కు ప్రనతలి కూతురు. 

"బాగుాందయాయ! మీకూ వారచకీ లేనిద ిమధయ మాకు వచిిాందేమిటి?" 

"ఏమిటే అద?ీ" అని విశాలాక్ష  

మాంగము ఆ రోజు వ దయాం తన తాండ్ ిని శాంకరశాస్రత ర అమలాప రాం పాంప్రాంచిన 

వారత చెప్రేాంది. 

"ఎాందుకు?" అాంటస విశాలాక్ష  తముుడ్ వాంక చూస్రాంది. 

"ఆయనకు ఒక ఆలోచన మనసు్లో పడ్ ాంది. ఇాంక దాని అాంతదేో  చూడ్ాల. 

బహుశా ప్దెనానాని ప్రలచినటేి  ఆయనకీ కబురుపాంప్డే్ేమో." 

అతనికి ఆ పదధతి ఏమీ నచిలేదు. ఆమాట ే చెప్ేేడ్డ. రాతి ిమళ్ళో పనికట ా కొని 

శాంకరశాస్రత ర బాబాయనికలుసుకునాప ేడ్డ. 

"నాకు ఏ మాతిాం సాంబాంధాం లేని వాళ్ోనీ, యోగక్షేమాలు పాంచుకోని వాళ్ోనూ 

మీరు కబురాంపడ్ాం ఏమిట?ి నాకిషాాం లేదు." 
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"ఒరేయ కషాప్ెట ా కొని లాభాం లేదు. నాకు మాతాిం ఇషాాం వ ాండ్  కబురాంప్ేనాంటావా. 

ఒకరచ ఆస్రతప్ాసుత లు చూడ్డ్ాం వ ాంద ేమాంతసిానిపని లాాంటిది...." 

ఇాంక సాగతియయడ్ాం లాభాంలేదనుకునాాడ్డ రామనాధాం. 

"వాళ్ళో వీళ్ళో ఎవరూ వదుద . మీకు తోచినవారచని ఒకరచని మీరు ప్రలవాండ్ . నాకు 

తోచిన వారొకరచని నేను ప్రలుసాత ను." 

శాంకరశాస్రత ర ఆలోచిాంచడే్డ. నారాయణమూరచత నుాంచి నిరాకరచసూత  కబురు అపేటికే 

అాందిాంది. ఆయన తోడ్లుి డ్డ రామమూరచత కూడ్ా తనకుఆ పిమయేాం ప్ెటావదదనాాడ్డ. 

ఇాంకరవరచని ప్రలవడ్ాం అనుకుాంటసాంటే ఈ మాట వచిిాంది. 

"కానియయ, రేప  తేలేిసుకోవాల. 

రామనాధాం తననే కోరబో తునాాడ్ని శాంకరశాస్రత ర కలలో కూడ్ా వూహిాంచలేదు. ఆ 

మాట విని ఒకసక్ష్ణాం విసుత బో యడే్డ. అాంతలో వెరచెనవ ీ నవేీస్ేడ్డ. 

"దేవాాంతకుడ్ విరా...." 

అతడ్డ ఎాంతో ఆనాందపడ్ాు డ్డ. 

"సరే. సరే." 

ఆరు 

ఊళ్ళోకి వచిి రరాండ్డ రోజులెైనా లచిమును చూడ్లేదనుకుాంటస రామనాధాం 

ప్ెదతాండ్ ి తోట మకాాంవపే  బయలుదేరేడ్డ. ఈ రరాండ్డ రోజుల నుాంచీకురుసుత నా వరాష లతో 

చాకల చెరువ  నిాండ్ ప్ో వడ్మ ే కాదు. ప ాంతదారుి  మునిగ్చ మోకాలులోతు నీళ్ోలో 

వ నాాయ. రోడ్డు  మీద ి రావికిెాంద నిలబడ్  ఎట  వెళ్ోడ్మా అని ఆలోచిసూత ాంట ే చాకల 

నారాయుడ్డ చూస్డే్డ. అతడ్ క ితమ యళ్ో మధయ నుాంచి మ రకగ్ా వ నాగట ా  మీదుగ్ా 

దారచ చూప్రాంచేడ్డ. 
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చెరువ గట ా  మీద చాకళ్ో ఇళ్ళో వ నాాయన ేగ్ాని, అతడ్ెనాడ్ూ ఆ యళ్ోవపే  

వెళ్ోలేదు. ఇప ేడ్ే మొదట ిమారు ఆ యళ్ోమధయ అడ్డగుప్టెేాడ్డ. ఇాంటిమీద ఇలుి , ఇళ్ో 

ముాందూ వనెకా తాళ్ోమీద బటాలు గ్ాలకి ఆరగడ్డతునాారు. 

"మీ యళ్ళో ఇవా?" 

"ఇవి యళ్ళోాంటాండ్ ? గుడ్ స్లెు. వాటికనాా కాసత  నయాం...." అనాాడ్డ 

నారాయుడ్డ. 

"వరాష లకి ఎలాి  వ నాాయ?" గడ్చిన రాతిాంతా ప్ాకలో ప్ డ్ గ్ా వ నా జాగ్ాలేక 

జాగ్ారాం చేస్రన విషయాం జాా పకాం వచిిఅడ్ గ్ేడ్డ. 

"తాటాకు ఇళ్ోకి వరాష లోి  ఎలాి వ ాండ్డ్ానికేాం వ ాందాండ్ ." 

మాటాి డ్డకుాంటసన ేఇళ్ళి  దాటేరు. స్ెలవ  తీసుకుాంటానాంటస నారాయుడ్డ వనెకసి 

తగ్ేగడ్డ. ఎవరచకో తనను గ్ాాంధీగ్ారుగ్ా పరచచయాం తలెుప తూాండ్డ్ాంవిని రామనాధాం 

నవ ీకునాాడ్డ. ఆ మాట అనడ్ాంలో వయకతాం చేస్రన భకీత, పిపతీత  అతనికరాంతో గరీాం 

కలగ్చాంచేయ. ఆవ తా్హాంలో ఈ రరాండ్డ రోజులుగ్ా కలగ్చన శారీరక-మానస్రక వయధ 

మరచిప్ో యడే్డ. 

అతడ్డ వెళ్ళోసరచకి లచిము రాటాాం ముాందు కూరుిని వ ాంది. చాలా సాంతోషాం 

కలగ్చాంది. 

"ఇదపెేటనిుాంచమోు!" అనాాడ్డ. 

"గ్ాాంధీగ్ారు చెప్రేనట ి  మీరాంతా జరలైుకరడ్డతూాంటే మేమీప్ాటి పనేనా 

చెయయలేమా?" అాంది లచిము. 

ఆ మేములో ప్దెతాండ్ ి కూడ్ా వ నాాడ్ని వినాాక రామనాధాం సాంతోషానికి 

మేరలేదు. తనకు వయతిరేకాంగ్ా వెాంకటరమణ కోరుా లో సాక్ష్యాంఇచిిన రోజు నుాంచి వారచదదరూ 

రాటాాం వొడ్డకుతునాారు. 
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"ఈ ఆరు నెలలోి  మాకు కావలస్రన పాంచలెూ, చీరలూ నయేాంచుకోగలగే్ాం. తెలుసా 

అబాాయగ్ారూ!" అాంద ిలచిము. 

అాంతేకాదు వారచదదరూ తీస్రన నూలుతో నేయాంచిన పాంచలెచాప  చేతిలో 

ప్ెడ్డతూాంటే అతడ్  ఆనాందానికి మేర లేకప్ో యాంది. 

"ఈ నూలు మీరు తీస్రాందే?" 

నూలు చాలా సనాగ్ా వ ాంది. ఎనభయ నాెంబరు వ ాంట ాందనిప్రాంచిాంది. అద ి

ప్ెైడ్ పతిత  ప్రాంజరతో, దాంజాయల కదురు మీద తీస్రాంది. ఆ పతితకోసాం దొడ్ోి  పది ప్ెడై్ పతిత  చటె ి  

వేస్ేరు. చూప్రాంచిాంద.ి అవనీా చూస్ేక రామనాధానికి తాను చదివిన అరథశాసత రాం 

జాా పకాంరాలేదు. ఖ్దదరులో అరథశాసత ర ప్ాిముఖ్యాం కనా విశేషమ ైన ప్ాిముఖ్యాం 

వ నాదనడ్ాంలో గ్ాాంధగీ్ారచ వ దేదశమేమిటో లచిముముఖ్ాంలో అరథమ ైనట ి  తోచిాంది. 

బటాలు సాప గ్ా లేవని కాని, నూలు గ్ొగ్చగగ్ొగ్చగలుగ్ా వ ాందని కాని ఆమ  చినాప చుికోవడ్ాం 

లేదు.ఒకస అాంచుకి తపే చీరకి రాంగు లేదు. కాని అవవేీ ఆమ  వ తా్హానిా తగ్చగాంచలేదు. 

"చేతివడ్డకుబటా తపే మరొకటి ఎరగని దశలోనే మన సాీతాంత్రాం ప్ో యాంది."... 

అనా తమ అరథశాసత ర లెకిరరుకలగ్చాంచిన అనుమానాలప ేడ్ాతనికి విశీసనీయాంగ్ా 

కనబడ్లేదు. మనసు్లోన ేఒక నిరణయానికి వచేిడ్డ. తాను కూడ్ నూలుతియాయల. 

రామనాధాం కూరుినాాక తాను రాజమాండ్ లిో వెాంకటరమణను చూస్ర వచిిన 

విషయాం చెప్ేేడ్డ. 

"ఆరోగయాంగ్ానే వ నాాడ్డ." 

"వాడ్  మాట చపెేకు, దురాురుగ డ్డ." 

తనకు వయతిరేకాంగ్ా సాక్ష్యాం చెప్రే నాందుకు ఆమ  కొడ్డకును క్ష్మిాంచలేకుాండ్ా 

వ ాంది. రామనాధానికామ  మాట నచిలేదు. 
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"నినా మొనాటదిాకా నేనూ ప్దెద  ఉదో యగ్ాలు చేయాలనుకునా వాడ్ ని కాదా? ఈ 

వేళ్ాంట ేనా కళ్ళోతెరుచుకునాాయనుకుాంట నాాగ్ాని...." 

కాని, తన పర తెలయనకసరిేదాయని ఆమ  ఆకోె శాం. 

వెాంకటరమణ మనసు్లో వ నా కషాాం రామనాధాం ఎరుగును. లచిముకూ 

తెలుసు. సాంఘాంలో వ నా కులబబధాలు అతనినిఅవమానిసుత నాాయ. ఆ అవమానాలు 

అతని మనసు్ని గ్ాయపరచాయ. 

కులాల పట ా దలతో ఆతడ్డ అనాగ్ారచకీ, తాండ్ ికీ ఎదురు తిరగడ్మా అని లచిము 

అభయాంతరాం. 

కులభబదాలు దేశ సాీతాంత్ర యుధ్ాధ నికి ఆటాంకకారులుగ్ా వ నాాయని రామనాధాం 

విచారాం. 

చాతురీరణాాం మయాసృషాాం 

గుణకరు విభాగశాః|| 

అాంటస గీ్తా శలి కాలు రోజూ పఠచసూత నాారు. దానికరాంతో విశదాంగ్ా వాయఖ్ాయనాం చెపూత న ే

వ నాారు, తమ వూరచ బాిహుణీకాం. నితయజీవితాంతో ఈ గుణాలకీ, కరులకీ సాంబాంధాంలేని 

కుల కట ా బాట ి  ఆచరచసుత నాారు. వాటిని కదిలాంచబో త ేకరుసుత నాారు. 

అట వాంటప ేడ్డ వెాంకటరమణననవలస్రన పనేమిటి? 

తప ే మనది..... 

లచిముకు కులభబదాలు కృతిిమాం అాంటే అరధాం కాదు. వాని మధయనే ఆమ  ప టిా  

ప్ెరచగ్చాంది. అాంతకు మిాంచిన పపిాంచాం ఆమ కుతెలయదు. కాని విశీనాధాం సులభాంగ్ాన ే

ఔననగలగే్డ్డ. 

"వాడ్  మనసు్కి బాధ నావలినా కలగ్చాంది" అనాాడ్డ. 
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"ఇకసడ్ సమసయ వాడ్  మనసు్ నొప్రేాంచడ్ాం కానే కాదు ప్ెదదనానాా! మన 

జీవితాం, మన బితుకు పదధతులూ ఎలా వ ాండ్ాల?మనాం ఇాంతవరకూ అలవాట  పడ్ న 

జీవితపదధతులు ఏవీ హేతువాదానికి నిలబడ్డ్ాం లేదు. అవి మన నడ్కకి అడ్ుాం 

అవ తునాాయ.సాంఘ సాంససరతలు ఒకొసకసరు ఒకొసకస దాాంటోి  వ నా ప్ేచీ చెప త నాారు. 

కాని, అసలు మన జీవిత పదధతి యావతూత మారచప్ో వలస్ే వసూత ాంది. అలాగ మారకప్ో త ే

వెాంకటరమణ ఒకసడ్ ే కాదు. ముపేయకోటి మాంద ి వెాంకటరమణలుగ్ానే తయారు 

అవ తారు.కాదు! రమణలుగ్ానే వ నాారు. వాళ్ోని దారచని ప్ెటాడ్ాం సులభాం కాబో దు. 

వాళ్ోని మారాిల. మారచి తీరాల." 

ఏడు 

అమలాప రాం కోరుా ల దగగరచకి వచేిసరచకి తనెావరో ప్రలుసుత నాట ి  అనిప్రాంచి 

రామనాధాం నిలబడ్ాు డ్డ. అటస ఇటస చూస్ేడ్డ.పకసనునా ఇాంట ి గుముాంలో ఓ 

ఇరవయయేళ్ో పడ్డచు తపే మరరవీరూ కనబడ్లేదు. తాను తిరచగ్చ చూడ్డ్ాంతోన ే ఆమ  

ముఖ్ానగురచతాంప  కూడ్ా కనబడ్ నటేి  తోచిాంది. కాని, ఆమ  తనన ే ప్రలచి వ ాంట ాందనే 

అభిప్ాియాం లేక మరల ముాందడ్డగు వయేబో యేడ్డ. 

"రామనాధాంగ్ారు కాదూ?" 

ఆ ప్రలుప  తనన,ే కాని ఆమ  ఎవరో తనకు అరథాం అయనట ి  లేదు. 

"ఔను" 

ఆమ  ఆతడ్డ తనను గురుత పటాలేదని గెహిాంచిాంద.ి 

"మరచచిప్ో యేరనా మాట." 

మరచచిప్ో యనేని చెపేడ్ానికి రామనాధాం స్రగుగ పడ్ాు డ్డ. కాని జాా పకాం లేదు. 

అాందుచతే సమాచారాం ఆవిడ్ నోటన ే చపె్రేాంచాలనపేియతాాంలో జాగెతత గ్ా అడ్డు పిశా 

వేశాడ్డ. 
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"మిములా హఠాతుత గ్ా ఇకసడ్ చూస్సేరచకి ఎవరా అనుకునాాను. సరచ, ఏమిట ి

ఇకసడ్ వ నాారు?" 

హాస్రేటలుకు వెైదాయనికి వచిినవాళ్ళో సాధారణాంగ్ా వ ాండ్ే యళ్ళో అవి. కనక 

తరువాతి పిశా కూడ్ా తగ్చలాంచేడ్డ. 

"అాంతా బాగునాారా?" 

ఎరచగ్చన ముకాం కనిప్రాంచిన సాంతోషాంలో ఆమ  అతని మాటలలోని సాందిగధతను 

గమనిాంచలేదు 

ఆమ  తాండ్ ికి టటైఫాయడ  వచిిాంది. చిరతపూడ్  వెైదయాం మీద నముకాం లేక ఇకసడ్ కి 

తీసుకువచేిరు. 

ఆమ  చిరతపూడ్  అనడ్ాంతోనే అరథాం అయాంద.ి సీరాజయాం. అబాాయ నాయుడ్డ 

కూతురు. 

"ఇప ేడ్లెాి  వ నాారు. నడ్వాండ్ , చూసాత ను."..... అనాాడ్డ ఆదురాద  తెలప్రన 

కాంఠాంతో. 

"పిసుత తాం తగ్చగాంది. పథయాం ప్టెేారు. కాని ఇాంకా మాంచాం దిగ్చ వీధలిోకి రాగల ఓప్రక 

లేదు. డ్ాకారుగ్ారు మరో వారాంఉాండ్మనాారు." 

వాళ్ో అముగ్ారు నినానే ఇాంటికి వళె్ళోరు. నాలుగ్రైదు రోజులోి  తామూ వడె్తారు. 

"సో మవారాం మాంచిరోజుట." 

అబాాయ నాయుడ్డ వీరేశలాంగాంగ్ారచ శిషుయడ్డ. ఆయనకా మాంచీ చెడ్ాు  రోజుల 

పటిాాంప ! నవ ీ వచిిాంది. 

"ఆ పటిాాంప  ఎవరచద?ి" 

"అముది. ఇదివరలో నానాగ్ారు తోస్రప్ారేస్ేవారు. ఇప ేడ్ూరుకునాారు." 

అతనిని తీసుకరళ్ళో సీరాజయాం తాండ్ ిని చూప్రాంది. 
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"నానాా! ఎవరో వచేిరు చెప ేకోగలవా?".....అాంది. 

"ఏాం, నాయుడ్డగ్ారు?" అాంటస రామనాధాం కుశలపిశావేశాడ్డ. 

గుడ్ ువాళ్ోకి గెహణశకిత చాలా నిశితాంగ్ా వ ాంట ాందనామాటను నాయుడ్డ రుజువ  

పరచచేడ్డ. ఏడ్ాద ి కెితాం ఒకస రోజున ఓ గాంటస్ేప తనతో మాటాి డ్ న రామనాధాం 

కాంఠసీరానిా ఆయన గురుత పటేాశాడ్డ. చాల ఆనాందాంతో ఆహాీనిాంచేడ్డ 

"ఎప ేడ్డ వచేిరు బాబూ?" 

నాయుడ్డ జబుాచేస్ర అమలాప రాంలో వ నాటేి  తెలయదని రామనాధాం చాలా 

నొచుికొనాాడ్డ. 

"బాలకృషణ  రోజూ సూసలు వదిలప్ెటేాక తపేకుాండ్ా వచిి ఓ గాంటస్ేప  కూరుిన ే

వెడ్డతునాారు. ఆయన ేచెప్ేే డ్డ మీరు జరలైునుాంచివచేిరని..." 

అాంది సీరాజయాం. 

రామనాధాం వూళ్ళోకి వచిిన రోజున బాలకృషణ  బడ్ కి బయలుదేరుతునాాడ్డ. రోజూ 

ఇాంటికి రాలేడ్డ. గనక ఇకసడ్ే హైెసూసలుదగగరలో బస చూసుకొని వ ాంట నాాడ్డ. శని, 

ఆదివారాలు ఇాంటికి వడె్డతూాంటాడ్డ. 

"ఏద,ీ నిలుిని మాటాి డ్ నదేద?ీ ఈ వళే్ శుకెవారాం కదూ, రాతిికి వస్ేత  తెలస్ేది మీ 

పరచస్రథతి" అనాాడ్డ రామనాధాం. 

నాయుడ్డ చాలస్పే  తన పరచస్రథతి వివరచాంచి బాలకృషణతో కలగ్చన పరచచయానిా 

ఎాంతో సాంతోషాంగ్ా వరచణాంచేడ్డ. "మాంచి ప్రలివాడ్డ."మీరచచిిన కరేలాలూ అవీ 

తిప ేతునాాడ్డట. ఓ అరడ్జను మాందిని పో్ గుచేస్ేడ్డట." 

నాయుడ్డ నవేీడ్డ. టోప్వలు తీస్సే్ర హరాత ళ  చేయాలన ే ఆలోచన కలగ్చనాందుకు 

ఇదదరూ నవ ీకునాారు. 
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వారచదదరచనీ కబురికి వదలి సీరాజయాం డ్ాకారు వదదకు బయలుదేరచాంది. వెళ్ళోముాందు 

తాను వచేివరకూ కదలవదదనిరామనాధానిా కోరచాంది. 

"మీరేదయనా పనిమీద వెళ్ోడ్ాం లేదుకదా? రరాండ్డ మాటలు చెప్రే మాందు తీసుకు 

వచెియయడ్మే." 

"తీరగ్ా రావాల. ననేో చినా పని ప్ెట ా కు వచేి ను." ఆ పని ఏదో  చపె్ేేడ్డ. తన 

భారయను తీసుకు వళె్ోడ్ాం గురచాంచి ఒకవకీలు గ్ారచనీ, హైెసూసలు హెడ్ాుసారు గ్ారచనీ 

మామగ్ారచ వదదకు కబురాంప్ేడ్డ. ఇప ేడ్డ రాజకీయాలకు తోడ్డ, సాాంఘిక 

బహిషాసరఅభయాంతరాం కూడ్ా అడ్ుాం ప్ెట ా కొని ఆయన ఆ ఆలోచనలను తోిస్రప చేిడ్డ. 

తాను సరాసరచ ఆ అమాుయతో మాటాి డ్డదామని వచేిడ్డ. 

అనీా విని సీరాజయాం ఓ సలహా యచిిాంది. 

"వారచాంటివదదనెైత ేఆ అమాుయ దెైరయాంగ్ా మాటాి డ్కప్ో వచుి." 

మరచ! ఆమ  రోజూ ఏదో మాందు కోసాం డ్ాకారు శాస్రత రగ్ారచ వదదకు వసూత ాంది. సరచగ్ాగ  

వచేి వేళ్యాంద.ి ఆమ తో మాటాి డ్ తీసుకురావడ్ానికి పయితిాసాత నని సీరాజయాం వాగ్ాద నాం 

చేస్రాంది. 

"వదుద . మీకాంత పరచచయాం వ ాంటే నేను ఆమ తో సరాసరచ మాటాి డ్దలచి 

వసుత నాానని చెపేాండ్  చాలు..." 

సీరాజయాం తిరచగ్చ వచిి "చెప్ేే"నాంది. 

తాను వదదనామాట కూడ్ా మరచి రామనాధాం "ఆమ నికసడ్కు రముాంటాననాారు 

కదూ!" అనాాడ్డ. 

"మీరు వదదనాారని...." 

కాని, మళ్ళో అాంది. 
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"చెప్ేేననుకోాండ్ . ఆవిడ్ ఔను, కాదు అనే లోప న ే ఆమ కు తోడ్డగ్ా వచిిన 

ప్ో లీసు బాంటోి తు త ాందర ప్ెటాడ్ాంచేతవెళ్ళోప్ో యరేామ ..." 

రామనాధాం నిరుతా్హపడ్ాు డ్డ. 

"సరే. కానీాండ్ ." 

రామనాధాం లేచేడ్డ. 

"మీరు తిరచగ్చ వచేిటప ేడ్డ కనిప్రసాత రా?" అని నాయుడ్డ పిశిాాంచడే్డ. 

రామనాధాం సాందేహిాంచడే్డ. తాను వెడ్డతూనా చోట పని ఫలతాలనుబటిా  తన 

మనసు్ ఎలా వ ాంట ాందో , ఆ గ్ొడ్వలతో వీరచని బాధప్టాెడ్ాంఅవ తుాందనిప్రాంచిాంది. 

"కాదు, చీకటి పడ్ేసరచకి ఇాంటికి వళె్ాోల. ఇాంకోమారు కనిప్రసాత ను." 

సీరాజయాం తాము వెళ్ళోప్ో యే రోజు గురుత చసే్రాంద.ి 

"వీలయతే వచేి శనివారాం ప్ దుద ట వసాత రా?" 

"ఏమనాా పని వ ాందా?" 

"మీరు వసాత నాంటే..." 

"సరే........" 

"తపేకుాండ్ా రాాండ్ ." 

"పనేమిటో చపెేకూడ్దా?" 

"చెప్ేత  అాందాం ఏాం వ ాంద?ి మీరు వచిినప ేడ్ే తలెుసుత ాంది." 

రామనాధాం వెళ్ళోడ్డ. ఆయన వళె్ళోక నాయుడ్డ అడ్ గ్ేడ్డ. 

"ఎాందుకమాు! ఆయనను......" 

"మనకేాం పనిలేదు. ఆ రోజున ఆ అమాుయని తీసుకురావచుిననుకొనాాను." 

నాయుడ్డ ఏమీ అనలేదు. సీరాజయమే చెప ేకుప్ో యాంది. 
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ముాంగాండ్ వాళ్ోాంట ే ఏదో  అపనముకాం. మగడ్ాంటే ఏదో  భయాం. ఆయన కులాం 

చెడ్ాు డ్ని బెదురు. తలిదాండ్డి లు విషాం నూరచపో్ శారు.ఇప ేడ్నేా ఆమ ను ఎదుట బెడ్తారని 

సీరాజాయనికి నముకాం లేదు. 

నాయుడ్డ ఒకస నిటసా రుే విడ్ చేడ్డ. 

"కొతతదారచ ఏది త కిసనా ఈ గ్ొడ్వలు తపేవ  కాబో లు." 

చదువ కొనా తన కూతురును భరత నిరాకరచాంచడ్ాం ఆయన మనసు్లో మ దిలాంది. 

ఎనిమిది 

రామనాధానిా వాకిటోి న ేనిలబడ్  వ నా సబ్లనస్ెేకారు ముాందుగ్ా పలకరచాంచేడ్డ. 

"ఏమిటిలా వచేిరు?" 

ఎవరో పరచచితుడ్ెనై వయకితని, వూహిాంచి వ ాండ్ని చోట చూస్రనప ేడ్డ అడ్ గ్చనట ి నా 

ఆ పిశాకు రామనాధాం తేరచప్ార చూస్ేడ్డ. 

అపయితాాంగ్ానే అలవాట  కొదీద  అనేశాడ్డ. 

"నమసాసరాం." 

సబ్లనస్ెేకారు పితినమసాసరాం చసే్ేడ్డ--"ననుా గురుత  పటాలేదనుకుాంటాను." 

అనాాడ్డ. 

"క్ష్మిాంచాల." 

"నేను అాంబాజీప్టేలో వ ాండ్ేవాడ్ ని." 

"ఓహో ." 

అాంటస రామనాధాం ముాందడ్డగు వయేబో యేడ్డ. సబ్లనస్ెేకారు మరల అడ్డు  

వచేిడ్డ. "ఆగాండ్ ....." 

"ఎాందుకు? నాతో తమకేమనాా పనుాందా?" 

"ఏమీలేదు." 
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"మరచ." 

"సరచసల గ్ారు ఏదో పనిలో వ నాారు. తమరచని కలుసుకొనేటాందుకు 

వచేివారచకిప ేడ్డ వీలు కాదని చపెేమనాారు." 

రామనాధాం ఒకసక్ష్ణాం నిలబడ్ాు డ్డ. వెళ్ళోప్ో దామనిప్రాంచిాంద.ి కాని, అాంతలోన ే

తాను వచిిన పని పూరచత చసేుకోనిద ే ప్ో రాదని మళ్ళోఅనిప్రాంచిాంది. అతని మనసు్లో 

కలగ్చన సాందిగధభావానిాకనిప్ెటిానట ి  సబ్లనస్ెేకారు మళ్ళో ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"అాందుకే నేనికసడ్ నిలుినాాను." 

"సరచసల గ్ారచ కోసాం వడె్డతునాానని ఎాందుకు అనిప్రాంచిాంది?" 

సబ్లనస్ెేకారు అదో  పిశాా అనాట ి  నవేీడ్డ. 

"ఈ ఇలుి  సరచసల గ్ారచది కనుక." 

"క్ష్మిాంచాండ్ . మీ సరచసల గ్ారచతో నాకేాం పనిలేదు. నా భారయ ఈ యాంటోి  వ ాంది." 

మరు సమాధానానికి ఎదురు చూడ్కుాండ్ా అతనిని తప ేకొని రామనాధాం చరచరా 

గుమాులెకేసడ్డ. వెనకనుాంచి "ఆగాండ్ " అాంట నాసబ్లనస్ెేకారును ప్ మునాట ి  చయే 

ఆడ్ ాంచి, వెనుతిరచగ్చ చూడ్కుాండ్ానే సావిటోి  అడ్డగుప్ెటేాడ్డ. 

పడ్క కురీిలో కూరుిని ప్ేపరు చదువ కుాంట నా నారాయణమూరచత 

రామనాధానిా చూడ్గ్ానే నిటారుగ్ా కూరుినాాడ్డ. 

"వాకిటోి  సబ్లనస్ెేకారు లేడ్ూ?" 

"లేకేాం వ నాారు. అయతే ఆయనతో నాకేాం పనిలేదు. ఈ ఇాంటోి  నా భారయ వ ాంది." 

ఆ అవహేళ్నకు నారాయణమూరచతకి కోపాం వచిిాంది. 

"నీతో మాకు పనిలేదు. నాలుగు రోజుల కెితాం వెాంకటాిమయయ హెడ్ాుసారుతో 

మాటాి డ్ేను." 
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"కలుసుకునాా, వారు చెప్ేేరు. అాంతకు పూరీాం రామసో మయాజులుగ్ారచతోనూ 

చెప్ేేరు......" 

గుముాంలో కనిప్రాంచిన సబ్లనస్ెేకారుతో నారాయణమూరచత తాను ఒక ఆరగాంటలో 

పని పూరచత చసేుకు వసాత ను వళె్ోమనాాడ్డ. 

"ఒక అరగాంట టటైమిచేిరనామాట." 

"ఇాంకా చాలా పనులునాాయ" అనాాడ్డ నారాయణమూరచత విసురుగ్ా. 

"నాకేాం అభయాంతరాం లేదు. ననేు......" 

అతని పట ా దలను చూస్ర నారాయణమూరచత విసుత ప్ో యేడ్డ. 

"అభిమానాం, స్రగుగ  లాాంటివి వదలిేస్ేత గ్ాని జరైలుకు వెళ్ోలేరు" అనాాడ్డ. 

"ఆ విషయాంలో మీతో వాగ్ాీదాం ప్టె ా కోవడ్ాం సరచకాదు కాని, ఒకటి. మనిషర 

అయయేక కొనిా బాధయతలుాంటాయ. అభిమానపడ్ తేఎలాి గ?" 

"ఓహో . బాధయతలు కొనిా తలెుసుననామాట." 

"కూతురునిచిిన అభిమానాంతో గ్ాకపో్యనా ఇాంటికి వచిిన ప్దెదమనిషర అన ే

మరాయదకయనా కూరోిమాంటారు బాధయతలు గలవాళ్ళి .కనీసాం ఆ మాతిాం తెలయని 

వాళ్ోకనా ననేు చాలా నయాం." 

నారాయణమూరచత ఓడ్ ప్ో యాననాట ి  ముఖ్ాం ప్టెేాడ్డ. కురీిలోాంచి లేచేడ్డ. 

రామనాధాం ఆ వేడ్ మీద మరోప్ో ట  ప్ డ్ చడే్డ. 

"అయయయోయ. తమరు ప్ెదదలు. తమరు లేచి నాకు చోట  ఇవీబో వడ్ాం మరాయద 

కాదు. కనీసాం ననేా మరాయదను ప్ాటసిాత ను." 

కొరడ్ా దబెా తగ్చలనట ి  నారాయణమూరచత విలవిలలాడ్ ప్ో యేడ్డ. ఉకోె షమూ 

కలగ్చాంది. 

"నువొీసాత వని కలగనాాాం." 
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వాకిటోి  సబ్లనస్ెేకారు ఆటాంకమూ, నారాయణమూరచత వయవహారమూ చూశాక తాను 

వసుత నా వారత ఇాంటికి చేరచాందని అతడ్డగెహిాంచడే్డ. సీరాజయాం చెప్రేన మాటను సుాందరచ 

ఇాంటిలో చపె్రేాంది. ఏాం చయెాయలో వారచకి అరథాం కాలేదు. ఎదుటపడ్కపో్యనా 

ఇాంటిలోనివారాంతా గుమాుల పికసనా, గ్ోడ్ల వనెకా దాగ్చ వ నాారని రామనాధానికి 

అనిప్రాంచిాంది. కాని ప్ెైకి ఏమీ తేలలేదు. 

నారాయణమూరచత వీధిలో వ నా బాంటోి తును ప్రలచి కురీి తెప్రేాంచి వేయాంచడే్డ. 

కూరుినాాక గృహసుత  మరాయద గురుత  వచిిాంది. 

"మాంచినీళ్ళో కావాలా?" 

"ఇాంటలిో ఎవరూ వ నా అలకిడ్  లేదు. కావాలాంటే తమరు లేవాల్ వసుత ాంది. 

వదుద ." 

నారాయణమూరచత కస్రగ్ా అనేశాడ్డ. 

"మామూలు రోజులోి  అయత ేనువ ీ చపె్రేాంద ేఅనుకో. కాని, నీకిప ేడ్ా పటిాాంప  

వ ాండ్దు గదా. మా బాంటోి తు తెసాత డ్డ.మొహమాటపడ్కు. వాడ్డ ఈడ్ గ." 

"అవసరాం లేదు. అాంతేకాని పటిాాంప లకేముాంది? జరైలులో మాకు గాంజి కాచి 

ప్ో స్రాంద,ి మీ వూరచవాడ్నేట. మాదిగ ప లిగ్ాడ్డ." 

అతని మాట విాంటసన ే లోపల నుాంచి అనాపూరణము విసవిసా వచిిాంది. ఆవిడ్ 

కళ్ోనీళ్ళో తిరుగుతునాాయ. కాంఠాం డ్గుగ తిత కపడ్ూత ాంది. ఆమ ను చూడ్గ్ానే రామనాధాం 

నమసాసరాం చేశాడ్డ. 

"నమసాసరాం అతతగ్ారూ." 

ఆమ  అతని నమసాసరానీా, మరాయదనూ గమనిాంచే స్రథతిలో లేదు. 

"ఎాందుకు నాయనా! ఏదో  మా కరుాం ఇలాి  వచిిాందని తల ఎతుత కోలేక కుమిల 

కుమిల ఏడ్డసూత ాంట,ే ప్ెగై్ా మములా రచి చేస్రబాధప్డె్తావ ?" 
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ఆమ  రాకకు మరాయద చూప తూ కురీిలోాంచి లేచిన రామనాధాం ఆమ  

అభియోగ్ానికి నోరు తెరచచేడ్డ. 

"నేను బాధ ప్డె్డతునాానా?" 

"కాకప్ో త ేఈ రాయబారాలేమిటి? ఈ రభసలేమిటి?" 

"మా నానాగ్ారచని గుముాం ఎకసవదదనాాక చయెయవలస్రాందేమిటి?" 

"నినుా మాతిాం ఎకసమనాామేమిట?ి" అనాాడ్డ నారాయణమూరచత. 

"ఇలాి ాంటి వాటిన ేఅనిచాాప్ాిరబాధ లాంటారు. మరచ నాకు తపేదుగ్ా." 

అాందరూ ఒకస నిముషాం వూరుకునాారు. మరల రామనాధమే ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"మీ ప్దెదవాళ్ో అభిప్ాియాలు నాకు తెలశాయ. తెలయచెపేడ్ాంలో మీరేమీ 

సాందేహాం మిగలిలేదు. కాని, మీ అమాుయ ఆలోచన ఏమిటోతలెుసుకోవాలని గ్ాని...." 

కాని అనాపూరణమేు అది సాధయాం కాదాంది. "చినాప్రలి, దానికేమి తెలుసు?" 

ఇాంక నీతో మాటాి డ్దేి లేదు. నడ్వీచుిననాట ి  నారాయణమూరచత కురీిలోాంచి 

లేచేడ్డ. 

తాను వచిిన పనేదో  తలేేవరకూ కదిలేద ి లేదనాట ి  రామనాధాం కురీిలో 

కూరుినాాడ్డ. 

"మీరు చేసుత నా పని కషాసుఖ్ాలననుభవిాంచేద ిఆవిడ్" అనాాడ్డ. 

"ఒకట ేసుఖ్ాం." అాంటస అనాపూరణము ఒకస నిటసా రుే విడ్ చిాంది. 

"అయాందేదో అయప్ోయాంది" అనాాడ్డ నారాయణమూరచత. 

రామనాధాం ఒప ేకోలేదు. 

"మీకాంతే కావచుి. నాకూ ఆమ కూ అలాి  కాదుగ్ా. మా ఇదదరచలో ఎవరు 

బితికివ నాా తపేదు. అయపో్యాందనుకోలేము." 
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ఆ దాంపతులకేమీ సమాధానాం తోచలేదు. ఒకస నిముషాం ఆగ్చ రామనాధాం మళ్ళో 

అనాాడ్డ. 

"నిజానికి ననేూ మీలాగే్ అనుకునాాను. కాని దువూీరచ సుబాముగ్ారు వొట ా  

వేయాంచుకునాారు. అభాం శుభాం ఎరగని ఆడ్ప్రలినిబితికునాాంత కాలాం ఏడ్ ప్రసాత వ టాి  

అని వధేిాంచుకుతిాంద ిఆవిడ్. అాందుకు వచేిను గ్ాని..." 

దువూీరచ సుబాముగ్ారచ ప్ోి తా్హాంతో వచేిననసేరచకి నారాయణమూరచతకిాంక 

పటారాని కోపాం వచిిాంద.ి 

"వెళ్ళో అలిరచ చయేమని ఆవిడ్ పాంప తూాందనామాట." 

ఆ ఆరోపణ విని రామనాధానికి కోపాం వచిిాంది. అసహయమూ కలగ్చాంది. రామనాధాం 

అనవసరమనాట ి  తల తిప ేకునాాడ్డ. కానినారాయణమూరచత వదలలేదు. 

"మళ్ళో మళ్ళో వచిి....." 

మాట మధయలోనే రామనాధాం అాందుకునాాడ్డ. 

"మీ ఇాంటికి రావడ్ానికి మహా సాంతోషపడ్డతునాాననుకోకాండ్ ..." 

ఆ మాటక ి కషాాం తోచినా అనాపూరణము ఏమీ అనలేదు. నారాయణమూరచత ఆ 

అభిప్ాియానిా హరచషాంచడే్డ. 

"కోరుా  సమనుి  వచిినా సాంతోషమే....." 

రామనాధాం ఆశిరయాం కనబరచచడే్డ. 

"ఎాందుకు?" 

"ప్రలిను పాంపడ్ాం లేదని కోరుా కరకిసనా నా అభయాంతరాం లేదు." 

"చాలెి ాండ్ " అని అనాపూరణము మగడ్ ని మాందలాంచిాంది. 

"ప్రలి బతిుకు నవ ీలప్ాలు చేయకు నాయనా! ఇపేటికి అయాందానికి అద ి

దిగులు పడ్ ప్ో యాంది." అని రామనాధానిాబతిిమాలుతునాటిాంది. 
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భారయను తచెుికోనటేాందుకు కోరుా కరళ్ోమనా తరువాత రామనాధాం ఇాంక 

కూరుిాండ్డ్ాం అనవసరాం అనుకునాాడ్డ. లేచడే్డ. 

"ఇాంత వరకూ నాకా ఆలోచన కలగలేదు. ఇాంక ఆలోచిసాత ను. అయతే మీ 

అమాుయ అభిప్ాియాం నాకు సేషాాంగ్ా తెలయాల. నేనుఅకసరిేని ప్ెళ్ాోనిా తచెుికొని 

నాకేాం సుఖ్ాం? ఆవిడ్కేాం సుఖ్ాం? కాని ఆమ  ఆలోచన తెలయాల..." 

"మేాం చపె త నాాాంగ్ా......" అనాాడ్డ నారాయణమూరచత 

"చినాప్రలి దానికేాం తలెుసు?" అాంద ిఅనాపూరణము 

"మీరు చపె్రేనట ి  మీ కూతురు చినాది. మిములా కాదనలేకుాందేమో" అనాాడ్డ 

రామనాధాం. 

"ప్ెదదదయాయక చెప త ాందలిే" 

నారాయణమూరచత అవహళే్నను రామనాధాం లెకసచెయయలేదు. 

"మగడ్  దగగరచకి పాంప్ే వయసు్ వచిిాందని మీరాంతా ఏడ్ాది కెితమ ే

అనుకునాారు. ఆప్ాట ివయసు్గలామ  మగడ్ కి కబురుచయెాయలాంట ేదారే వ ాండ్దా?" 

ఆ మాట లోపల వ ాందనుకునా సుాందరచకి వినబడ్ేలాగున గటిాగ్ానే అనాాడ్డ. 

"మా ప్రలిలా భయభకుత లూ, స్రగూగ  బ్లడ్ యాలూ ఎరగకుాండ్ే లాగ ప్ెాంచలేదు" అని 

నారాయణమూరచత సగరీాంగ్ా చెప ేకునాాడ్డ. 

"వాట ి రాంగూ, రుచీ, వాసనా వాంట ి లక్ష్ణాలెలాి  వ ాంటాయో తమ సహవాసాంలో 

తెలుసుకోగల అదృషాాం లేదు నాకు. ఏాం చేసాత ాం. అాంతపే్ెటిాప టేానా" అాంటస ఎగతాళ్ళచసేూత  

రామనాధాం నమససరచాంచేడ్డ. 

"మరచ స్లెవా? నమసాసరాం." 

అతని వెకిసరచాంతనూ, నిరిక్షాయనీా చూస్ర విసుత పో్ య నిలుినా ఆ దాంపతులా వదల 

గుముాం వరకూ నడ్ చేడ్డ. మళి్ళ అాంతలోఆగ్చ వనెకిస తిరచగే్డ్డ. 
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"ఆమ  అభిప్ాియాం తెలస్ేత  బాగుాండ్డననాానని చెపేాండ్ ." 

మరల వనెుదిరచగ్చ వీధిలోకి నడ్ చడే్డ. నారాయణమూరచత గరచజాంచేడ్డ. 

"ఎవరోయ్  అకసడ్?" 

"సార్స !" అాంటస వాకిటోి  వ నా పో్ లీసు బాంటోి తు బెలుా  సవరచాంచుకుాంటస గుముాం 

ఎకేసడ్డ. 

"తేలు వచిిాందట, చెప ే ఒకటి తీసుకరళ్ళో" అని అతనికి సలహా ఇచిి రామనాధాం 

వెళ్ళోపో్యడే్డ. 

మగని గ్ొాంతునూ, రామనాధాం పో్ లీసువానికిచిిన సలహానూ విని అనాపూరణము 

ఉలకిపడ్ ాంది. భరత మాటాి డ్ే లోప నే పో్ లీసువానికిపని చెప్రే ాంది. 

"ఆ కురీి తీస్ర వాకిటోి  వెయయ." 

తేలును చాంపడ్ానికి చేతిలోకి తీసుకునా కాల చెప ేనేాం చయెాయలో అరధాంగ్ాక 

ప్ో లీసువాడ్డ తటపటాయాంచేడ్డ. నారాయణమూరచత అపేటికినిగెహిాంచుకొనాాడ్డ. 

"అకసరిేదు. పో్ యాందిలే" అనాాడ్డ. 

తొమిిది 

తన తాండ్ ిని ప రుగు మాదిరచగ్ా దులపరచాంచేసుత నా రామనాధాం మాటలకి సుాందరచ 

వ డ్ కపి్ో తోాంది. తన అభిప్ాియాం ఏమిటో తెలస్ేతబాగుాండ్డననాప ేడ్డ ఎదుటపడ్ాలన ే

అనిప్రాంచిాంది. నీతో కాప రాం చయెయడ్ాం కనా గ్ోదావరచలో దిగడ్ాం 

సుఖ్మనుకుాంట నాాననిచెప్ెేయాయలనుకుాంది. కాని పసాత యాంచిాంది. 

ఆతడ్డ వెళ్ళోపో్యేక తలితో అనసే్రాంద ికూడ్ా. 

"నేను వచిి చెప్ేేస్ేత  ఈ ప్వడ్ా వదిలప్ో యదేి కద ేఅమాు!" 

"ప్వడ్ అనకు. తప ే." అని అనాపూరణము మాందలాంచిాంది. 

"ప్వడ్గ్ాక ఏమిట ీరభస అాంతా" అని సుాందరచ రరటిా ాంచిాంది. 
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దానినేమనాలో అనాపూరణముకు తోచలేదు. చినానాటి నుాంచీ ప్ెరచగ్చన అలవాటిలో 

భరతను ప్వడ్గ్ా భావిాంచడ్ాం మహా ప్ాపాంగ్ాభావిసూత ాంది. తలిగ్ా తన వయసు్ వచిిన 

కూతురు జీవితమాంతా భరతకు దూరాంగ్ా వ ాండ్ాలా అనుకొని తలికెిాందులూ 

అయపో్ తూాంది. 

కాని, కాని....... 

అలుి డ్డ రాజకీయాలలో పడ్  తన భవిషయతుత నాంతనూ ప్ాడ్డచేసుకొనాాడ్ే యన ే

బాధ వేరు... 

జరైలులో నానాకూళ్ళో కుడ్ చి కులాం చెడ్ , ప్ాియశిితాత నికూసడ్ా నిరాకరచాంచడ్ాం 

వేరూను.... 

కులాం చడె్ న వాడ్ తో కూతురు కాప రాం మాటను కూడ్ా భరచాంచలేదు. 

అతడ్నెాటికేనా ప్ాియశిితాత నికి అాంగీ్కరచాంచడ్ా అనదేి ఆమ కుమిగ్చలన ఆశ. అదెలాి  

సాధయమవ తుాందో ఆమ కు తెలయదు. ఆ ఆశలేమనాా వ నాా ఈవేళ్తో అవి 

భగామయాయన ే తోచిాంది. కాని,ఆ తగవ లూ, గ్ొడ్వలూ, తమకు మాతిమ ే పరచమితాం 

కావాలనీ, కూతురుకు దానిలో సాంబాంధాం వ ాండ్రాదని ఆమ  ఆలోచన. 

కూతురు మనసు్లో రేగుతునా కలోి లాం ఆమ కేమీ తెలయదు. తమ సూటపోి్ టి 

మాటలు, దేీష పికటనలతో ఆమ  మనసు్విరచగ్చప్ో యాందన ే సాంగతి ఆమ  అరథాం 

చేసుకోవడ్మే లేదు. 

"తప ే తలిీ! లెాంపలు వేసుకో!" అాంటస కూతురు బదులు తాన ే లెాంపలు 

వేసుకొాంది. 

ఆ ప్ాతివతియ పబిో ధాం వినేసరచకి సుాందరచ ఒళ్ళో రగ్చలపో్యాంది. తమకూ, తమ 

కుట ాంబానికీ అవమానాలు కలగ్చాంచడ్మ ే పరమావధిగ్ావయవహరచసుత నాాడ్నుకొాంట నా 

మనిషర ప్వడ్గ్ా వ నాాడ్నుకోవడ్ాం తప్ాే? "లక్ష్ మాటిాంటాను. ప్వడ్, ప్వడ్." అాంటస 
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సుాందరచఉడ్డకుబో తుతనాంతో భళ్ళోన ఏడ్ేిస్రాంది. గదిలోకి పో్ య తలుప  

గడ్ యప్టెేాసుకుాంది. 

ఆ వేగాం తగ్ేగక కూడ్ా ఆమ  తలుప  తియయలేదు. సరాంబీ వేప  కనాారేకుాండ్ా 

చూసూత  ఏవేవో ఆలోచనలలో కొట ా కుపో్ యాంది. 

పాండ్డగలకూ, స్ెలవ లకూ వచిినప ేడ్లాి  రామనాధాం ఇాంటోి  ఎాంతో సరదాగ్ా 

వ ాండ్ేవాడ్డ. తముుళ్ళో, చెలెి ళ్ోతో కబురుి  చపెూత గాంతులు వసేూత ాంటే చాట నుాంచే తాను 

ఎాంతో ప్ ాంగ్చప్ో యదేి. అట వాంట ి వాడ్డ ఒకసమారరలాి  అయప్ోయడే్డ. మాటలలో ఆ 

అవహేళ్న, వెకిసరచాంత,కోపాం, దేీషాం........ ఎాందుకొచాియ? 

అతనితో సుఖ్మయమ నై జీవితాం గడ్పగలదని తన వాళ్ోాంతా తన అదృషాా నికరాంతో 

మురచస్రప్ో యవేారు. ఇప ేడ్ాంతా తనుాదురదృషావాంతురాలాంట నాారు. ఆ అదృషాాం, 

దురదృషాాం తన జీవితాంలో ఏ రూపాంలో పితిబ్లాంబ్లసుత నాాయో ఆమ కే తెలయదు. 

ఒకటేతలెుసును. అతడ్డ వసుత నాాడ్ాంట ే తనకు సాంతోషాం కలగలేదు. భయాం వసే్రాంది. 

వచిి వెళ్ళోక భయాం కూడ్ా లేదు. ఇప ేడ్డ ఎాంతో కస్రఏరేడ్ ాంది. 

"తన అభిప్ాియాం కావాలట." 

సుాందరచ గబగబా లేచి కూరుిని తాండ్ ి డ్ాియరునుాంచి కాగ్చతాం, ఫౌాంటటన్ ప్నెూా 

తీస్రాంది. 

కాని ఎలా ప్ాిరాంభిాంచాలో ఆమ కు తోచలేదు. తను నేరుికొనా అలవాటి పికారాం 

"బిహుశెీ వేదమూరుత లెనై" అనిప్ాిరాంభిాంచిాంది. కాని అాంతలో ఆ వేదమూరచత తమ వూరచ 

మాదిగ ప లిడ్  చేతి అనాాం తినాానని గ్ొపేగ్ా చెప ేకొనా మాట గురుత వచిిాంది. చినా 

నవ ీ, అాంతో వెలపరాం. కాగ్చతాం చిాంప్ేస్రాంది. 

మరల వాిస్రాంది. తీస్ేస్రాంది. మరల వాిస్రాంది. చివరకు ఆ కాగ్చతాలనీా నలప్ర ప్ారేస్ర, 

కలాం స రుగులో ప్ెటేాస్రాంది. 
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కాని, తన అభిప్ాియాం రామనాధానికి చపె్ాేల. లేకపో్ తే..... 

తన అభిప్ాియాం తలెస్ే కోరుా కి వెడ్తాననాాడ్ో , తెలయక వడె్తాననాాడ్ో  

రామనాధాం మాట ఆమ కు సేషాాంగ్ా అరథాం గ్ాలేదు. 

ఆమ  ఆలోచనలనీా కోరుా కరళ్ాోలస్ర వొసుత ాందమేోననా సమసయ మీదకు కెమాంగ్ా 

కేాందీికృతమయయేయ. 

రాతిి తలిీ-తాండ్ీి ఆ విషయమే మాటాి డ్డకుాంటస వ ాంటే గ్ోడ్ పకసనుాంచి వినడ్ానికి 

పియతిాాంచిాంది. 

"ఆతడ్డ కోరుా కరడ్ తే ప్రలిలెవీరచకీ ప్ెళ్ళోళ్ళో కావ . అాందరూ వలేుప్ెటిా  చూప్రసాత రు" 

అని తలి భయాం. 

వీళ్ళో కూతుళ్ోని కాప రానికి పాంప్రాంచరు. అలుి ళ్ోని కొడ్తారు. చివరకు 

కోరుా కరళ్ోవలస్ర వసుత ాందనా మాట చినాదేాం కాదు.అట వాంట ి ఘటాాం రాకుాండ్ా ఏాం 

చెయాయలో ఆ దాంపతులకు అరధాం కాలేదు. మగడ్డ మతాాంతరుడ్ెతై ే భారయను 

రప్రేాంచుకొనటేాందుకు కోరుా అనుమతిసుత ాందమేో రేప  వకీలుగ్ారచని అడ్ గ్చ వసాత నని తాండ్ ి 

ఆలోచన.... 

"కోరుా లో గ్ొడ్వ తపేదాంటారా?" 

అయతే జరైలుకరళ్ళో కులాం చడె్ నా, ప్ాియశిితతాం చయేాంచుకోకప్ో వడ్ాం అనేద ి

మతాాంతరుడ్డ కావడ్ాంగ్ా లెకసలోకి వసుత ాందో  రాదోయనినారాయణమూరచత ఆలోచన. 

రామనాధాం తన కోసాం కోరుా కరళ్ోడ్ాం స్రథరమే అయనట ి  సుాందరచకి భయాం 

పట ా కొాంది. 

దానిని నివారచాంచడ్ాం ఎలాి గ? 

ఈ విషయాం ఆలోచిాంచిన కొదీద  రామనాధాంతో మాటాి డ్డ్ాం అతయవసరమని అమ కే 

అనిప్రాంచసాగ్చాంది. 
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ఏమి మాటాి డ్డతుాంది? ఎలా మాటాి డ్డతుాంది? 

మరో రరాండ్డ రోజులు పో్యాక ప్తెత లి కొడ్డకు సతయాం వచేిడ్డ. అతడ్ చిిన వారాత  

సమాచారాలతో తలి మరీ ఆాందోళ్న పడ్ ాంది. 

'కోరుా లో ఓ కాగ్చతముుకస పడ్యెయవోయ్ ' అని వూళ్ళో వాళ్ళో సలహాలసుత నాారని 

అతడ్  వారత. 

'అనవసరాంగ్ా గ్ొడ్వలు ప్ెాంచుకోకాండ్'ని ఆమ  అకస మగడ్డ రామమూరచత సలహా. 

అనాపూరణము చతికిలపడ్ ప్ో యాంది. 

సతయాం చెప్రేన మాటలనుపటిా  తాము కోరుా కు భయపడ్  ప్రలిను పాంప్సే్రనా అకసడ్ 

సుఖ్పడ్డతుాందనే ఆశ లేదు. 

రామనాధాం తోటలో ప్ాకలోనే మకాాం ప్టెేాడ్డ. చుటసా  దగగరలో ఇళ్ళో లేవ . 

ఒాంటరచగ్ా పలకరచాంచే ఆడ్వాళ్ళి  కూడ్ా లేకుాండ్ా కాప రాంచయెాయల? అతడ్డ తన వదద 

వ నా డ్బూా, అప ే చేస్ర తచెిిన డ్బూా ఖ్దదరు వొడ్ కిాంచడ్ాం, నేయాంచడ్ాం మీద 

ప్ెడ్డతునాాడ్డ.ఓ ప్ాతిక మాందికి రాటాాలు కొని యచిి వొడ్ కిసుత నాాడ్డ. ఎప ేడ్ూ 

ఇాంటిపట ా న వ ాండ్డ్డ. సాంధయ వగ్రైరాలు గూరచి ఇప ేడ్ాంతగ్ాఎవరూ చెయయడ్ాం లేదు 

గ్ాని, జాందెాం వసేుకోననీ, తదిదనాలు ప్టాెననీ కూడ్ా అాంట నాాడ్డ..... 

రామనాధాం అపరాధ సహసాినిా ఎట  తిప్రే తిరగే్స్రనా ఆశారేఖ్ కనబడ్ుాం లేదు. 

తలి ఆవదేన చూడ్లేక సుాందరచ తనుా పాంప్రాంచయెయమాంది. 

"ఆ ఎదదడ్ నీళ్ళో తేగలవ టే కూతురా..."యని అాంగలారచిాంది అనాపూరణము. 

"తేలేకప్ో తే అాందులో పడ్  చసాత ను. వాళ్ో ప్ాిణాం తేలక పడ్డతుాంది." 

విసువ , నిసేృహ, ఆగతికతీాంతో యధాలాపాంగ్ా అనామాటటైనా అనాపూరణము 

నిజాంగ్ా అదిరచప్ో యాంది. 
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"అలాి ాంటి పనపె ేడ్ూ చెయయకే తలిీ. ఇనేాళ్ళో ప వ ీలోి  ప్ెటిా  ప్ెాంచినది నినుా 

ముాంగాండ్ చెరువ కు వపేచెపేడ్ానికికాదమాు! చచిి ఎవరచని సాధిసాత ము.." 

అనాపూరణము ఆతుహతయ వలన కలగే్ ప్ాపాం, అద ి సాధిాంచలేని పియోజకతా 

గురచాంచి చెపూత ాంట ేసుాందరచకో ఆలోచన తటిాాంది. 

ఆ భరతతో కాప రాం తనకిషాాం లేదని చెప్ేేసుత ాంద.ి నెముదిగ్ా చెపేడ్ాం కాదు గటిాగ్ా 

చెప్ేేసుత ాంది. 

కాదు కూడ్దని అతడ్ాంటే నడ్వమాంట ాంది. 

"కాని, నీతో కాప రాం చయెయను, ముట ా కునాావాంటే చెరోి  పడ్  చసాత ను" అని కూడ్ా 

చెప్ేేసుత ాంది. 

అతడ్డ వినకపో్ త ేనిజాంగ్ా చచిిపో్ తుాంది. ప్ళె్ాోనిా చాంప్సే్ేడ్ని అతని మీద కేసు 

అవ తుాంది. ఆ విధాంగ్ా కస్ర తీరుికుాంటా...అనుకుని ఒక విధాంగ్ా మనసు్ని సాంతృప్రత  

పరచుకొాంది. 

మధయమధయ తన నిరణయాం తలచుకొని మనసు్లో వయధపడ్డతూాంది. తాను 

బలవాంతాంగ్ా మరణిస్ేత  ఎవరరవరు దుాఃఖ్పడ్తారో,వయవహారాలు ఎలా మారతాయో 

వూహిాంచడ్ానికి పయితిాాంచసాగ్చాంది. ఆ కలేనలు ఒకొసకసప ేడ్డ భయాం కలగ్చాంచినా 

కస్ర తీరుికోవాలనేఆశను ప రచగ్ొలేసాగే్య. 

రామనాధానికి చెప్ెేయాయల. 

"కులభిషుా డ్ తో తనకేాం పనిలేదని చపె్ేేసుత ాంది. వినడ్ూ.... అనుభవిసాత వ  సుమా 

యని చెప్ేేసుత ాంది." 

నిరణయమ ైతే చేస్రాంద ి కాని, రామనాధాంతో చెపేడ్మ లాగ? అతనిని చూడ్డ్ాం 

ఎకసడ్? తమ యాంటోి  కూడ్దు. తాను ముాంగాండ్ వళిె్దు.మరచ? 
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సీరాజయాం జాా పకాం వచిిాంది. మొనానాతడ్డ వచిినట ి  ఆమే చెప్రేాంది. వాళ్ళోాంటిక ి

వసూత ాంటాడ్ేమో.... 

పది 

మరునాడ్డ మాటవరసకు అడ్ గ్చనట ి  సీరాజయమే ఆసుపతిిలో కనిప్రాంచినప ేడ్డ 

అడ్ గ్చాంది. 

"మీ భరత వ నాారా?" 

"వ ాంట ేమళ్ళో కనిప్రాంచరా?" అని సుాందరచ టకుసన సమాధానమిచిిాంద.ి ఆ పిశా 

వచిినప ేడ్డ ఆమ  ముఖ్ాంలో స్రగుగ  గ్ాని,సాంతోషాం గ్ాని కనబడ్కప్ో వడ్ాం సీరాజాయనికి 

అనుమానాం కలగ్చాంచిాంద.ి మాటకూడ్ తుాంచసే్రనటేి  వ ాంది. 

ఆమ కు భరత యడె్ ఇషాాం వ ాండ్ీ, తలిదాండ్డి లద ేఆటాంకమ ైత ేతానా భారాయభరతలను 

సముుఖ్పరచడ్ాంలో అరథాం వ ాంది. చినాచినా మనాఃకిేశాలునాా సరుద కొాంటాయ. కానీ, 

ఆమ కే వయతిరేకత అయతే మధయన తాను ఇరుకున పడ్వలస్ర వసుత ాంద ి

అనుకొనివూరుకుాంది. 

కాని, అట తరాీత సుాందరే తన పయితాాలకు సాయపడ్డతునాట ి  అనిప్రాంచి 

సీరాజయాం ఆలోచనలో పడ్ ాంది. ఆ ఆలోచన తలేుికొనేలోప న ేఆమ  సీరాజాయనిా తమ 

యాంటికి ఆహాీనిాంచిాంద.ి ఆమ చతే ఆహాీనాం ఇప్రేాంచుకొాంది.... 

ఆ రోజున వ దయాం ఆసేతిిలో కనిప్రాంచినప ేడ్డ సుాందరచ సీరాజాయనిా 

పలకరచాంచిాంది. 

"మీరు సో మవారాం వెళ్ళోప్ో తారాంట నాాడ్డ కాాంప్ౌాండ్రు. నిజమేనా?" 

సీరాజయాం అాంగీ్కరచాంచిాంది. 

"మీ నానాగ్ారచకి బాగ్ా సులువ  చికిసాందా?" 

"ఆ. ఇాంటోి  తిరుగుతునాారు." 
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"మీరు మళ్ళో వెళ్ళోపో్ తారు. మళ్ళో ఎాందుకు కలుసాత రు? వెళ్ళోలోప న మా యాంటకిి 

ఓ మారు రాాండ్ ." 

సీరాజయాం అాంగీ్కరచాంచిాంది. వెాంటన ేసమయ నిరేదశాం కూడ్ా చసే్రాంది. 

"ఇప ేడ్డ రాాండ్ ." 

"మాందు ఇాంటి వదద  ఇచిి...." 

"ఓస్ . అాంతేనా? మీ ఇలుి  ఇకసడ్ే కదా, నడ్వాండ్ . మీ నానాగ్ారచని నేనోమారు 

చూస్రనటసి  అవ తుాంద.ి ఇదదరాంకలస్ ేమా ఇాంటకిి వెడ్దాాం." 

ఇదదరూ బసకు వచేిరు. సుాందరచ పద ి నిముషాలు కూరుిాంది. అబాాయ 

నాయుడ్డ యోగ క్షమేాలు తలెుసుకొాంది. సీరాజయాం ఇచిినబరణ ి అాందుకొని బొ ట ా  

ప్ెట ా కుాంది. పాండ్ూ, తాాంబూలమూ తీసుకుాంది. 

ఆమ  అకసడ్డనా పది నిముషాలూ ఎవరచ కోసమో ఎదురు చూసుత నాటేా  

సీరాజాయనికి అనిప్రాంచిాంది. 

ఇదదరూ కలస్ర సుాందరచగ్ారచాంటికి వెళ్ళోరు. తిరచగ్చ వచేిస్టేప ేడ్డ సీరాజయాం తామిక 

వ ాండ్ ే నాలుగ్రైదు రోజులలో ఎప ేడ్ేనా ఓమారురావలస్రాందని ఆహాీనిాంచిాంది. కాని 

అనాపూరణము 'అమోు' అాంది. 

"గుముాం కదిలాందని విాంటే వాళ్ో నానాగ్ారు కోపాం చేసాత రు తలిీ....!" 

సుాందరచ మామూలుగ్ా అనేస్రాంది. 

"మీ అముగ్ారు వసాత రనాారు కదూ. వచేిక ఓ మారు వసాత లెాండ్ ." 

--అాంటసన ేతలి భయానికి సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"డ్ాకారు శాస్రత రగ్ారచ ఆసుపతిికి రరాండ్ ళ్ో అవతలేనమాు వీరు వ ాంట నాది." 

సీరాజయాం ఇాంకేమీ అనలేదు. 

శనివారాం ఉదయాం తన తలి వచిినట ి  చపెేగ్ానే సుాందరచ బయలుదేరచాంది. 
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అదాంతా చూసూత ాంట ే ఆమ  కోరచకా, నిరణయమూ పికారమ ే తాను రామనాధానిా 

రప్రేసుత నాట ి  అనిప్రాంచి, సీరాజయాం కాంగు తిాంది. 

తన తలిని పలకరచాంచి పది నిముషాలు కూరుిని 'ఇాంక వెడ్తానాండ్ " అని సుాందరచ 

లేసూత ాండ్సేరచకి వీధిలో మాట వినిప్రాంచిాంది. 

మాంచాం మీద కూరుిని వ నా నాయుడ్డ ఆ కాంఠానిా గురచతాంచేడ్డ. 

"రామనాధాంగ్ారు వచేిరమాు!" 

మరు నిముషాంలో గుముాం ఆవల నుాంచి రామనాధాం పిశా వినిప్రాంచిాంది. 

"తేలకగ్ా వ నాారా నాయుడ్డగ్ారూ?" 

"దయచయేాండ్ ....ఆఁ......మీ దయవలన బాగ్ానే వ ాందాండ్ ." 

అాంటస నాయుడ్డ కూతురుని ప్రలచి కురీిప్వట దగగరగ్ా వేయమనాాడ్డ. 

రామనాధాం గదలిో ప్ెైవాళ్ళో కూడ్ా ఎవరో ఉనాటినిప్రాంచి గుముాంలోన ే

నిలచిప్ో యడే్డ. 

"ఎాందుకులెాండ్ . ఇకసడ్ కూరుిాంటా." 

మాణికయము ఆహాీనిాంచిాంది. 

"లోపలకి రాండ్  బాబూ! ప్ెైవాళ్్ోవీరూ లేరు" అాంది. 

"మీరరప ేడ్డ వచేిరు? వారాం రోజుల కెితాం వచిినప ేడ్డ మీరు లేరు..." 

అతడ్డ లోపలకి కాలు ప్ెటాబో య ఇాంకా ప్ెవైారరవరో వ నాట ి  చూస్ర ఆగే్డ్డ. 

మాణికయము నవ ీతూనే అాంద-ి- "ఈ అమాుయ ఎవరో ఎరుగుదురా?" 

రామనాధాం లోనికి చూస్ేడ్డ. 

ఈ ఏడ్ాది లోపలా సుాందరచ బాగ్ా సాగ్చాంది. కొాంత వొళ్ళో చసే్రాంది. ఏడ్ాది కెితాం ఓ 

పదినిముషాలు మాతమిే చూస్రన సుాందరచ కాదుఇప ేడ్ాతని ఎదుట వ నాది. ప్ెైగ్ా 

అతడ్ామ  అకసడ్కు రాగలదనే ఆలోచనలో కూడ్ా లేడ్డ. ఒకమారు చూస్ేడ్డ. సుాందరచ 
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తలతిప ేకొాంది. ఇాంకా కొతత  అమాుయని దీక్ష్గ్ా చూడ్డ్ాం మరాయద కాదని తనూ తల 

తిప ేకునాాడ్డ. 

"నేనెరచగ్చనట ి  గురుత  రావడ్ాం లేదు." 

సుాందరచ కెిాంద ప్ెదవి కరచుకొాంది. సీరాజయాం ఫకుసన నవిీాంది. 

"వాళ్ళోదదరూ పరచచయాం చేసుకుాంటారు మీరు రాండ్ . భోజనాం చేదుద రు గ్ాని" అాంటస 

మాణికయము భరతను లేవదసీూత ాంట ే రామనాధానికిఆశిరయమూ, స్రగూగ  కలగే్య. తన 

భారయనే తాను గురుత పటాలేకపో్యడే్డ. ఆమ  సుాందరచయేనా? అనుకొనాాడ్డ. 

పదకెండు 

ఆతడ్ాశిరయాం నుాంచి తేరుకొనలేోప న నాయుడ్డ కుట ాంబాం వాంట గదిలోకి 

వెళ్ళోపో్యేరు. రామనాధమూ-సుాందరీ మాతమిే ఆ గదిలో మిగ్చలేరు.ఆశిరయాం నుాంచి 

తేరుకుాంటస, తనలో తాననుకునాట ి  అనాాడ్డ. 

"గురుత  పటాలేకప్ో యనేు." 

'గురుత  కూడ్ా పటాలేని మనిషర కోసమేనా అాంత రగడ్ చేశాడ్డ' అనుకొాంద ిసుాందరచ. 

అతడ్ ీమారు సరుద కొనాాడ్డ. 

"డ్ాకారు దగగరకు వసుత నాావనాారు. ఏమిటనారోగయాం? ఇప ేడ్డ నమెుదిగ్ా 

వ నాావా?" 

"చూసుత నాారుగ్ా" అని సుాందరచ ప లివిరచచినట ి  అాంద.ి 

రామనాధాం ఉలకిపడ్ాు డ్డ. 

మాట కట వ తనాంలో ఆమ  తాండ్ ికి ఏ మాతమిూ తీస్రప్ో దు అనిప్రాంచిాంది. ఆ 

కాంఠసీరానిా తాను భరచాంచలేడ్డ. భారాయభరతలు నవ ీతూ,తుళ్ళి తూ సరదాగ్ా 

వ ాండ్ాలనేద ిఅతని ఆశ. కాని, ఇదేమిట?ి 
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అయనా అాంత తీరలో ఓరుే కోలోేయ ే సీభావాం కాదు. ఆమ  అని తెలస్రన 

వెాంటన ేమనసు్లో మ దిలన అభిప్ాియానేా ప్ెకిైచెప్ేేస్డే్డ. 

"ఇదవిరకు చూస్రనపేటికనా బాగ్ా సాగే్వ ." 

ఆమ  ఏమీ అనలేదు. అతని కళ్ోలో కనిప్రాంచిన మ చుికోలుకు ఆమ  ముఖ్ాం 

ఎరెబడ్ ాంది. 

"గురుత  పటాలేకపో్ వడ్ాంలో ఆశిరయాం ఏాం వ ాందీ...." అనా ఆతు సమరథనకు కూడ్ా 

ఆమ  ముఖ్ాంలో కదలక రాలేదు. 

"నిలుినాావ .....రా ఈ కురీిప్వట మీద కూరోి......" 

"ఎాందుకు లెాండ్ ......." 

"నువ ీ నిలుిాంటే నాకు కాళ్ళో ప్వకుతునాాయ." అాంటస రామనాధాం 

మేలమాడ్డే్డ. సుాందరచ ముఖ్ాంలో నవూీ, ఉతా్హమూ కనబడ్లేదు.రామనాధాం 

మరచాంత చొరవ చయెయబో యేడ్డ." 

"అాంత స్రగుగ  పనికిరాదు రా.....కూరోి" అని చయే పట ా కొనేటాందుకు ముాందుకు 

అడ్డగువేస్డే్డ. 

అసహయకరమ ైన ప రుగు మీదకు వసూత ాంటే జాంకినట ి  సుాందరచ ఒక అడ్డగు వెనకిస 

వేసూత  ముణుచుకుాంది. 

"ముట ా కోవదుద ." 

ఆ భాంగ్చమా, కాంఠాం చూస్ర రామనాధాం గతుకుసమనాాడ్డ. 

"నేను ముట ా కొాంటేన ేమ ైలబడ్ పో్ తావా?" 

సుాందరచ చురుకుసమనలేా చూస్రాంద.ి నీ పిశాకు సమాధానాం కూడ్ా అవసరమా 

అనాటినిప్రాంచి రామనాధాం వనెకిస తగ్ేగడ్డ. 
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తమ దాాంపతయ జీవితాం ఇలాి గే్ నడ్వాల కాబో లనిప్రాంచి రామనాధాం 

చినాప చుికొనాాడ్డ. ఆమ  అనాగ్ారూ, అతని భారాయ మధయవ నా అనోయనయతను చూస్ర 

కలలుగనా మనసు్కు ఈ ప్ాిరాంభాం చురుకుసమనిప్రాంచిాంది. 

"ఏడ్ాదికిెతాం లేని మడ్ -మ ైల వచిిపడ్ాు య. కాని మన ఇాంటికి వెళ్ళోక." 

"మన ఇలిాంటే.....?" 

రామనాధాం ఆమ  ముఖ్ాం వాంక నిశితాంగ్ా చూశాడ్డ. 

"చెరువ కిెాంద తోటలో ఒక కుటీరాం వేసుత నాాను. అద ిమనది...." 

మనది అనా మాటలో నొకుస వినిప్రాంచి సుాందరచ తల తిప ేకొాంది. 

నీకిషామేనా అాంట ే లేదాంట ాందనిప్రాంచి నాలుక చివర వరకూ వచిిన ఆ పిశాను 

అాంగ్చటోి నే అణచివసేుకొనాాడ్డ రామనాధాం. 

"ఈ వారాం పద ిరోజులనుాంచీ నినుా ఓమారు కలుసుకోవాలని నా పయితాాం. ఈ 

వేళ్ అనుకోకుాండ్ా తటసథపడ్ాు వ ." 

"వినాాను." 

అతడ్ామ  ముఖ్ాంవాంక చూస్ేడ్డ. 

"నాలుగు రోజులనాడ్డ మీ యాంటికి వచేిను....." 

"......." 

"మీ నానా, అమాు కనిప్రాంచేరు." 

"......." 

"వారచతో కనా నీతో మాటాి డ్డ్ాం అవసరమని వారచకి చెప్ేేను." 

"ఆ మాట మీరు చపెూత ాంటే వినాా. ఒకమారు కాదు. రరాండ్డమాటినాారు. ఆ 

మాటలో వటెకారాం వినిప్రాంచి రామనాధాం చురుకుసమనేలాచూస్డే్డ. కాని, అాంతలో 

నిగెహిాంచుకొనాాడ్డ. 

"విని కూడ్ా నినుా కాదనాట ి  వూరుకొని వ ాండ్కప్ో తే....." 
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"వూరుకోలేదు కనకనే ఇకసడ్ వ నాాను." 

సీరాజయాం పయితా ఫలతాం కాదనా మాట ఈ దరశనాం. తానుగ్ా కలుసుకొనడ్ానికి 

వచిిన మనిషరలో ఆ మాట, ప్ెళ్ళసుతనాంఏమిట?ి దెబాలాటకు వచిినట ి  ఆ కవిీాంప  

ధోరణి ఏమిట?ి తాండ్ ిగ్ారచ ప్ో లీసు ఆఫవసరు హో దా తరచఫవదా ఏమిటి,ప్ాిరబధాం... అనుకుాంటస 

ఒకసనిముషాం వూరుకునాాడ్డ. 

"దానికోసాం అలగడ్ాం అవసరాం లేదు." అాంది సుాందరచ. 

"అలగడ్మా.......?" రామనాధాం ఆశిరయాంగ్ా ఆమ  వాంక చూస్డే్డ. 

"ఔను." 

"అలగడ్ాం అవసరమనుకుాంటే నీతో ఈ మాటల అవసరమే లేదు." 

సుాందరచ ఏమీ అనలేదు. ఇదదరూ ఒక నిముషాం వూరుకొనాారు. మరల 

రామనాధమే అనాాడ్డ. ఈమారతని కాంఠాంలో చికాకు వినిప్రాంచిాంది. 

"సర,ే నా పిశాకూడ్ా అరథమయేయ వ ాంట ాంది." 

సుాందరచ అాంగీ్కారాంగ్ా తల తిప్రేాంది. 

"నీ అభిప్ాియాం ఏమిట?ి" 

సుాందరచ అతని వాంక చురుకుసమనాట ి  చూస్రాంది. 

"మా అమాు నానా చపె్ేేరు....." 

"నేను ప్ెళ్ళో చసేుకొనాది నినుా....." 

ఆమ  ఏమీ అనలేదు. 

"నీ ముఖ్తాః వినాలని నా కోరచక...." 

"నేనూ అలాగే్ అనుకుాంటసాంటే"--అాంది. 

అతడ్డ ఆమ  నోట అట వాంటి సమాధానాం ఆశిాంచని వానిలాగ కొదిదస్పే  

నిరాీకుసడ్డగ్ా నిలబడ్ ప్ో యేడ్డ. 
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"ఆలోచిాంచ ేఅాంట నాావా? ఏదో ఆవేశాంలో....." 

సుాందరచ టకుసన తెాంప్ేస్రనట ి  అనేస్రాంద.ి... "బాగ్ానే ఆలోచిాంచేను..." 

అతడ్డ ఏమీ అనలేకప్ో యేడ్డ. 

"మీరు కోరుా లో అడ్ గ్చనా అదే మాట చపె్ాత ను...." అాంద.ి 

రామనాధాం ఆశిరయాంగ్ా ఆమ  వాంక చూశాడ్డ. 

"కోరుా  మాటటాందుకు వచిిాంది?" 

తానాతడ్డ కోరుా కరళ్ోకుాండ్ా ఆగమనాలన ే వచిిాంది. కాని, చివరకాతనిని 

ప్ోి త్హిసుత నాద ితాన ేయనాటినిప్రాంచి సుాందరచచట కుసన వూరుకొాంది. 

తన మామగ్ారు కూడ్ా వారాం రోజుల కెితాం అదే మాట అనాట ి  గురుత  వచిిాంది. 

"నాకా వ దేదశాం లేదు. ఇషాాం లేని భారయ కోసాం కోరుా కరళ్ాోలనే పయితాాం వటిా  

దాండ్డగ." 

సుాందరచ ఆ మాట నిజమేనా అనాట ి  అతని ముఖ్ాం వాంక చూస్రాంద.ి ఆ చూప ను 

గెహిాంచేడ్డ. 

"నేను సతాయగెహిని. నా కేసునే ననేు వాదిాంచుకోలేదు. తెలుసు కదా....." 

ఆమ  ఆలోచనలో పడ్ ాంది. 

"మీ వాళ్ళో పాంప తే....." 

"తాళ్ళ కటిాాంచుకొనాాక తప ేతుాందా?" 

రామనాధాం ఒకమారాగే్డ్డ. 

"అప ేడ్ెనైా ఇషాాం వ ాండ్  కాదనామాట." 

సుాందరచ ఏమీ అనలేదు. 

రామనాధాం ఒక నిరణయానికి వచిినట ి  తోచిాంది. 

"సరచ. నీకు ఇబాాంది కలగ్చస్ేత  ఏమీ అనుకోకు......" 
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"మీరు మళ్ళో...." 

రామనాధాం తల తిప్ేేడ్డ. 

"ఏమీ భయపడ్కు. మరల నీ ఛాయలకూసడ్ా రాను...." 

"నేను వెళ్ళోప్ో యనేని చపె ే." 

గుముాంకేస్ర రరాండ్డ్డగులు వేస్ర అాంతలో ఆగే్డ్డ. మళ్ళో అాంతలో మనసు్ 

మారుికొని వెళి్ళపో్ యడే్డ. 

తాను వచిిన పని విజయవాంతాంగ్ాన ేముగ్చస్రనా సుాందరచకి ఎాందుచతేనో సాంతృప్రత  

కలగలేదు. రామనాధాం అాంత సులభాంగ్ా అాంగీ్కరచసాత డ్నిఆమ  అనుకోలేదు. తాను 

అనయెాయలనుకొనా మాటలూ, చేసుకొనా నిరణయాలూ వినకుాండ్ానే సమసయ పరచషాసరాం 

అయపో్యాంది. అదసిాంతోషరాంచదగ్చన విషయమో, విచారచాంచదగ్చనదో  అరథాం కాలేదు. 

అతడ్డ వెళ్ళోనవేప్ ేచూసూత  సుాందరచ కొాంత స్ేప  నిలబడ్ , తరవాత తలుప  జరేవసే్ర 

తానూ వెళ్ళోప్ో యాంది. 

పన్నెండు 

ప్ెాంచిన ప్ేిమ మనసు్ని ప్వకుతునాా రాజము ఒకస మారుకూడ్ా తోటలోకి 

వెళ్ోలేకపో్యాంది. రామనాధానికేాం సహాయాం కావాలోతలెుసుకుాందామనాా కుదరడ్ాం 

లేదు. ఏదో  వళే్ప ేడ్డ అతడ్ ే వసాత డ్డ. ఏమనాా కావాలా అాంట ే ఏమీ వదదాంటాడ్డ. ఏాం 

ప్ెటిానావదదాంటాడ్డ. తిాంట నాాడ్ో , మానుతునాాడ్ో చూడ్లేకప్ో యాంది. దూరమూ, 

భారమూ కాదు. తాను నితయమూ నీళ్ళో తచెుికొనేటాందుకూ,బటాలుతుకుసనేటాందుకూ 

వెళ్ళో ప్దెద  చెరువ , ప్దెద  రేవ కి నూరు గజాలోి  చెరువ  పలిాంలోనే వ ాంది ఆతడ్  తోట. 

అాందులో వ నాప్ాకను బాగు చయేసుత నాాననాాడ్డ. ఎాంతవరకు వచిిాందో? 
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ఆ రోజునిాంక వ ాండ్బటాలేక పో్యాంది. చెరువ కరడ్డతూ అప ేడ్ే తయారుచేస్రన 

ఇాంత కొబారచపచిడ్  గ్చనెాలో ప్ెటిా  బ్లాందెలో ప్ెట ా కుాంది.రామనాధానికి కొబారచకాయ 

పచిడ్  ఇషాాం. 

గుముాం దిగే్సరచకి సుబానాశాస్రత ర కనిప్రాంచేడ్డ. 

"మా రామనా తోటలో వ నాాడ్టోయ!" 

అతడ్డ ఒక నిముషాం ఆగ్చ ఆలోచిాంచడే్డ. 

"సరచగ్ాగ  చూడ్లేదమాు! కాని విశాలాక్షీ, ఇాంకరవరో అమాుయా వ నాట ి నాారు. 

మరచ వాడ్డ...." 

ప్ావాంచాలలో బ్లాంద ె వదలప్టెిా  పచిడ్  గ్చనెా  ప్ెైట చెాంగుమాట న దాచుకొని 

రాజము తోటవేప  బయలుదేరచాంద.ి 

అప ేడ్ే చెరువ కు వసుత నా రామలక్ష్ుము పలకరచాంచిాంది. 

"తోటలో కొడ్డకు కాప రాం చూడ్డ్ానికా మరదలా?" 

ఇరవయయేళ్ళో వచేిదాకా ప్ాిణాలనీా వానిమీదనే ప్టె ా కొని ప్ెాంచినవాడ్డ. ఈ వేళ్ 

తోటలో వేరే వాండ్డకు తిాంట నాాడ్నడ్ానికి మనసువొప ేకోవడ్ాం లేదు. కాని వూళ్ళో 

ఎవరరరుగని రహసయాం? శాంకరశాస్రత ర ఆచారప  పట ా దలను అభినాందిాంచినాంత బలాంగ్ానూ, 

అదాంతాచాదసతాం అని అాంత చులకనగ్ా తోి స్రప చిిన వాళ్ళో వ నాారు. 

"కురె నాగనా ఏాం చసేుత నాాడ్ో  ఓమారు చూస్రవదాద మనాండ్ ీవదిన గ్ారూ?" 

"కాదమాు మరీ!.....ఔనుగ్ాని." 

రాబో యే పిశా రాజముకు తెలుసు. 

"ఔనుగ్ాని....మీవాడ్డ కూడ్ా వెళ్ళో ప్ళె్ాోనిా పాంపమని అడ్ గ్ేడ్ట....." 

"వాళ్ో బాబాయ చపె్ేేరు. 'త ాందరపడ్కురా. మగవాడ్  వాళ్ోాం మనమే వడె్ త ే

వెలతి అయప్ో తాాం,' అనాా వినలేదమాు." 
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"ఈ గ్ాాంధీగ్ారచ జనాం అాంతా అదో మచుిలే. ప్ెళ్ాోాంతో కూడ్ా వీడ్.ే..." 

"ఆహా! లాంక అాంతా చుటాప్ెటిా  వచిినటేి  చేసుకొచేిడ్మాు." 

రాజము తన అసాంతృప్రతని వెలబుచిిాంది. వియయాంకుడ్  మీదా, కోడ్ల మీదా కారాలు 

నూరచాంది. 

"బలవాంతాంగ్ా పాంప్రతే చెరోి  దిగ్చ చసాత నాందటి ఆ మహాతలి." 

"అదో ప్ాపాం కూడ్ానా? తూరుే వాళ్ో సాంబాంధాలు!" 

"అాంతా కరు." 

నారాయణమూరచత తన కూతురును కాప రానికి పాంపకప్ో వడ్ానికి ఆయన 

తూరుేవాడ్డ కావడ్ాం కారణమో, రామనాధాం కరు ఫలతాం కారణమోతేలకుాండ్ాన ే

రాజము కదిలాంది. 

తలిని అాంతదూరాన చెరువ కటా దిగుతూాండ్గ్ా చూస్ర రామనాధాం ఎదురు 

వచేిడ్డ. నాలుగు రోజుల నుాంచి ఒకసమారేనా ఇాంటివపే  త ాంగ్చచూడ్క పో్యసేరచకి 

ఆమ య ే తనుా వదెుకుసాంటస వచిిాంది. ఆ గురచతాంప  మనసు్కి బాధ కలగ్చాంచిాంది. 

క్ష్మాపణ చపె ేకుాంట నాట ి సాంజాయషవ యచుికొనాాడ్డ. 

"సరుద బాట ి  చేసుకోవడ్ాంతో తీరుబడ్  లేకుాండ్ా వ ాంది. దీనికితోడ్డ వరాష లు. 

ఎపేటికప ేడ్డ రావాలనుకోవడ్మ ేకాని....." 

ఆ సరుద బాట ి  ఏమిటో చూప్రాంచడ్ానికి కూడ్ా వ ాండ్  తీసుకరళ్ళోడ్డ. తోటలో అడ్డగు 

ప్ెటేాసరచకి గే్ట వదదనునా సాంప్ెాంగ ప్ దలవదదవిశాలాక్ష , మరొక అమాుయా కనిప్రాంచేరు. 

విశాలాక్ష  దారచలో నిలుిని వ ాంది. రరాండ్ో ఆమ  ప్ దకి ఎగబడ్  ప వ ీలకోసాం 

వెతుకుతూాంది. 

"ఏాం ప్రనీా! ఇాంతవరకూ నువిీట  రానలేేదనుకుాంటాను. చూడ్డ మన ప్ెాంకుటిళ్ో 

కనాా తముుడ్  తాటాకు ప్ాకే ఎాంతో బాగుాంది." 
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ప్ాక అయతే మామూలుదే. రరాండ్డ నిటాి ళ్ోది. ఒక నిటాి టి భాగ్ానిా మటిా  మ తితన 

పతిత  కాంప దడ్డలతో గదలిాగ చేశారు. ముాందుభాగాం తెరప్రగ్ాన ేవ ాంచారు. ప్ాకకు ముాందు 

మరో పాందిరచకూడ్ా వేశారు. పదిమాంద ీకూరుినాేందుకు వీలుగ్ా. 

అసలు అాందమాంతా పరచసరాలది. అప ేడ్ ే కాప  పటిాన కొబారచతోట, ప్ెదద  మోట 

బావి. బావికి దగగరలో తెలిటనిాందవిరధనాలూ, ఎరెటి కరవీరాలూ ప వ ీలతో 

కళ్కళ్లాడ్డతునాాయ. ఆ మొకసలక ి ఆవలనుాంచి వయసు్లో వ నా 

ప్ో కబో దెలవరసలు. 

నీరు అాందని దూరాంలో మామిళ్ళో, పనసలు. 

కటావలలో అకసడ్కసడ్ సాంప్ెాంగ ప్ దలు, సాయాంకాలాం అయయేసరచకి ఎాంత వతెికనిా 

దొరకని ప వ ీల పరచమళ్ాం చెరువ కటా మీదికాంటావిసతరచసూత  దారచన పో్యవేాళ్ోని 

ఆశప్ెడ్డతూాంట ాంది. దారచన వచేిప్ో యేవాళ్ళో పద ి నిముషాలయనా పని మానుకొని 

వెతకుసాండ్ా ముాందడ్డగువేయలేరు. 

ఆ పరచమళ్ాల మధయ పచిని పరచసరాల మధయ, ఉాండ్డ్మే ఆ ప్ాక పితయేకతా, 

సౌాందరయమూను. 

రాజము ప్ాక వదదకు వసూత న ే ప్ెైట చెాంగున దాచి తెచిిన పచిడ్  గ్చనెాను 

చేతికిచిిాంద.ి 

"ఎాందుకమాు యద"ి అనాాడ్డ. 

"తముుడ్డ కారాలు తినడ్ాం లేదు" అాంద ివిశాలాక్ష . 

"చెప్ేేను... సరేలే తచెేి వ  కదా." అని దానిని తీసుకొని ప్ాకలో గదిలో వ నా 

కావడ్ ప్ెటటాలో దాచేడ్డ రామనాధాం. 

రాజము గ్ోడ్లూ, అవీ ముట ా కు చూస్రాంది. 

"ఇాంకో పూత ప్ెటాా ల." 
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"వెలివేయస్ేత  వెలుతురు వసుత ాంద"ి అాంది, అప ేడ్ే వచిిన సీరాజయాం సాంభాషణలో 

కలగచేసుకొాంటస. 

విశాలాక్ష  తిరచగ్చ చూస్రాంది. 

"ఏమనాా దొరచకేయా?" 

"మాంచి ప వ ీ ఒకట,ీ ఓ గుడ్ ు  ప వూీను. ఇాంకా వ నాాయ." 

"వాసన బిహాుాండ్ాంగ్ా ఆశ ప్ెడ్డతుాంది. కాని ఆకుల మాట న ఒకసట ీకనబడ్దు" 

అని రాజము తన అనుభవానిా చెప్రే ాంది. 

సీరాజయాం తాను తచెిిన మాంచి ప వ ీను ఆకు గుతితతో సహా ఆమ కిచిిాంది.. 

"ప్ెట ా కోాండ్ ." 

"నాకరాందుకమాు! నువ ీ ప్ెట ా కో తలిీ." 

విశాలాక్ష  ఆమ ను పరచచయాం చేస్రాంది. 

"చిరతపూడ్  నాయుడ్డగ్ారచ అమాుయ. మ టిికుయలేషన్  చదివిాంది. ఈవూరు 

ప్రాంతలిగ్ారచాంటికి వచిిాంది." 

రాజము ఆ బాంధువ లెవరో తెలుసుకుాంది కాని, వారచని ఆమ  ఎరగదు. 

"ప్ావాంచాలరేవూ, మా పడ్మటిలూి  మధయనునాదే నా పిపాంచాం. ననేెవరచనీ 

ఎరగను." అని క్ష్మాపణ చపె ేకొాంట నాట ి  అాంది. 

"ప్ెళ్ళో అయాందా తలిీ...." అని పిశిాాంచిాంది. 

సీరాజయాం టకుసన సమాధానాం చెపేడ్ానికి సాందేహిసూత ాంట ేవిశాలాక్ష  అనేస్రాంది. 

"లేదు. వాళ్ో నానాగ్ారు చదువ  చపె్రేసూత ాండ్గ్ానే అనుకునా సాంబాంధాలు 

దాటపి్ో యయేట." 

విశాలాక్ష  ఎరచగ్చ వ ాండ్  ఆడ్ న ఆ అబదాధ నికి సీరాజయాం ఆశిరయాంతో నోరు తెరచచిాంది. 

రామనాధాం ప్ాక ముాందు భాగాంలో రరాండ్డ కొబారచ తడ్కలు వసే్ర ఆహాీనిాంచేడ్డ. 
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"రాాండ్ , వచిి కూరోి అమాు." 

సీరాజయాం మరో చిటిా  తడ్క తచెుికొని వేసుకూసరుిాంది. 

ఆమ  ఏాం చసేుత ాందో  అరథాంగ్ాక అాంతవరకూ నిలబడ్ ే కబురుి  చెబుతునా రాజము 

సాంతృప్రతపడ్  తానూ కూరుిాంది. చదువ కునాఅమాుయకి ఆచారాలు తెలుసునో లేదో? 

తాను కూరుినా చాపలోన ే కూరుిాంట ేతాను మ ైలపడ్ పో్ వాల. తరవాత ఏమనుకొనాా, 

ఏమనాాలాభాం ఏమిట?ి 

"ఈ చిటిా  తడ్కలు చాల బాగునాాయ." 

రాజముకు కనిప్రసుత నా బాగు వానిలో ఇదదరు కూరుినేటాందుకు చోట లేక 

ప్ో వడ్మే. ఆమ  సాంతృప్రత కి రామనాధాం నవేీడ్డ. 

"ఎాందుకురా ఆ నవ ీ?" అాంది రాజము. 

"ఈ కొబారచ తడ్కలా ప్ గుడ్డతుాంటనేూ, ఆ సీరాజయాంగ్ారచ యాంట వాళ్ళో 

తివాచీలు వాడ్డకుాంటారమాు!" 

సీరాజయాం నవిీాంది. 

"ఓ రోజున ప్ె ై ప్దెద  మనిషర వచేిరని మరాయదకి వసే్రన తివాచీ చూస్ర మేాం 

గ్ొపేవాళ్ోము అనయెయకాండ్ ." 

"మరాయదకు వయెాయలనాా మా దగగర లేదు కదా." అనాాడ్డ రామనాధాం. 

"ఇాంత అాందమ ైన తోట వ ాంటే...." 

రామనాధాం ఆమ  ప్ గడ్త కి చాల ఆనాందపడ్ాు డ్డ. చుటసా  చూసూత  అనాాడ్డ. 

"ఋషాయశమెాంలా వ ాంద ికదూ?" అనాాడ్డ. 

అకసడ్డనా నలుగురచకీ ఋషులూ తెలయదు. వారచ ఆశమెాలూ ఎరుగరు. నిరజన 

పిదేశాంలో, నిశశబద  వాతావరణాంలో, నిరాడ్ాంబరాంగ్ావేసుకొనా చినా ప్ాక, చినా 

తాటాకుటిలుి ను మ చుికోడ్ానికి అదో  మాట. అాంతే. 
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రాజముకు ఆశమెాం అనే మాట ఏదో అపశెుతిలా వినిప్రాంచిాంది. 

చెరువ కటా మీద ఎదురుగ్ా అకసడ్ అవధూతసాీమి మఠము, ఇకసడ్ ఆశమెాం. 

అతని వయసు్ ఆశమెాలోి నూ, మఠాలోి నూవ ాండ్వలస్రాందా? ఆనాందాంగ్ా ప్ెళ్ాోనిా 

తెచుికొని, సుఖ్ాంగ్ా గడ్పవలస్రన వయసు్లో సనాయసులలేి  ఆశమెవాసాం ఏమిటి? 

అనుకొాంద.ి 

"ఓఘాయతయాం మాటలనకు, భడ్వకానా" అని కోపేడ్ ాంది. 

రామనాధాం నవేీడ్డ. సాంభాషణ కుట ాంబ విషయాలలో తిరుగుతుాండ్డ్ాం 

గమనిాంచి తానకసడ్ వ ాండ్డ్ాం మరాయద కాదని సీరాజయాం లేచిాంద.ి 

"వచిి చాలా స్ేపయాంద.ి పో్యవసాత నాండ్ ." 

రామనాధాం కూడ్ా లేచడే్డ. 

"ఒకస నిముషాం ఆగాండ్ . ప లాి య వసాత డ్డ తోడ్డ." 

అతడ్డ ప లాి యని తీసుకు రావడ్ానికి వెళ్ళోడ్డ. మరునాడ్డ తమ యాంటకిి 

రమునమని విశాలాక్ష  ఆహాీనిాంచిాంది. 

"లేదాండ్ . ప్ ి దుద ట ేవెళ్ళోప్ో తునాా, నానాగ్ారు ఒకసరే వ ాండ్ాల." 

"మీ అముగ్ారు?" 

"ప్రనిాకి సాయాం కావలస్ర ఓ పది రోజులుాంట ాంది ఇకసడ్ే." 

ప లియయ వచేిడ్డ. సీరాజాయనిా రోడ్డు  వరకూ సాగనాంప తూ రామనాధాం 

వెాంబడ్ ాంచడే్డ. 

"ఆదివారాం మరచచిప్ో కాండ్ . సభ ఏరాేట ి  చయేసుత నాారు నానాగ్ారు." 

రామనాధాం అలాగే్ అనాాడ్డ. 
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"సభలేమిట?ి" అని రాజము అడ్ గ్చాంద.ి పరాయ పడ్డచువాడ్ ని ప్ెళ్ళోకాని 

పడ్డచుప్రలి ప్రలవడ్మ ేఆమ కాందులో వినిప్రాంచిాంది. తాండ్ ిగుడ్ ువాడ్డ. వ నాా లేనటేి . తలి 

వూళ్ళి  లేదు. ఒకస ప్రలుప లో రాజము ప్ెదద  వూయహానేా కనిప్ెటిా ాంది. 

"కూతురు ఎకసడ్ కరళ్ళోనా తలిీ తాండ్ీ ిఏమీ అనడ్ాం వ ాండ్దా?" 

"మరాయద, మాంచితనాం వ నా ప్రలి. ఎాంత కలుప గ్ోలుతనాం?" అాంద ివిశాలాక్ష . 

తిరచగ్చవసుత నా రామనాధాం కూడ్ా ఆమ తోప్ాట  తానూ మాట కలప్ాడ్డ. 

"మాంచి చొరవ! వయవహార దక్ష్త! మనవాళ్ళో వ నాారు దదదములు. గుడ్ ు  తాండ్ ి, 

ఇాంటికి మరో దక్ష్త లేదు.వయవహారాలనీా ఆవిడ్ ే చసేుకొాంట ాందట... అలాి  

వ ాండ్ాలగ్ాని...." 

ఆడ్దానిలో చొరవ, వయవహార దక్ష్త కావాలాంట నా తముుడ్  ముఖ్ాంవేప  

విశాలాక్ష  ఆశిరయాంతో చూస్రాంది. సాధారణాంగ్ా ఆడ్దానిలోఅవి రరాండ్ూ అవలక్ష్ణాలుగ్ా 

చూడ్డ్ాం ఆమ  ఎరుగును. తాండ్  ిచాట న దాగ్చ, అతడ్డ గదిమేసూత ాంట,ే మగడ్ కి అనాయయాం 

జరచగ్చప్ో తూనాాచూసూత  వూరుకునా సుాందరచతో సీరాజాయనిా పో్ లి చూసుత నాటినిప్రాంచి 

విశాలాక్ష  గతుకుసమాంద.ి 

"అదేమిటిలే, చదువ కొని పటావాసాంలో ప్ెరచగ్చన ప్రలి మరచ...." 

"పటాాలోి  వ ాంట ేమాతాిం...." 

అాంతలో తాను సీరాజాయనిా మ చుికోవడ్ాం అతి అవ తునాటినిప్రాంచి రామనాధాం 

మాట మధయలోనే ఆగ్చప్ో యేడ్డ. మాట మారేిడ్డ. 

"చెట ా న ములకాసడ్లునాాయ. దారచనపో్య ే వాళ్ోాంతా కోసుకుపో్ తునాారు. 

మరచడ్ముకిచిి పాంప్రసాత ." 

ఔను, కాదు అనకుాండ్ాన ే ఆతడ్డ గ్రడ్ ఒకటి తీసుకొని ములకాసయలు 

కోసుకురావడ్ానికి వెళ్ళోడ్డ. 
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అతడ్ట  వెళ్ాి క రాజము నెముదిగ్ా అడ్ గ్చాంది. 

"ఏమిటాంటాడ్డ? ఏమి చదేాద మనుకొాంట నాాడ్డ?" 

"భారయను తెచుికోడ్ానికి అతడ్డ నారాయణమూరచతగ్ారచ వదదకు ప్ెదద  మనుషుయలా 

పాంప్ేడ్డ. తానుగ్ా వెళ్ళోడ్డ కూడ్ా" అని విశాలాక్ష సమాధానాం ఇచిిాంది. అది రాజము 

పిశాకు సమాధానాం కాదు. ఆ సమాచారాం ముాంగాండ్లో అాందరచకీ తెలస్ర ఎనోా చిలవలూ, 

పలవలూవసే్రాంది కూడ్ా. అసలు రాజము సమాధానాం కోరచ వసే్రన పిశాకూడ్ా కాదు. 

మనసు్లో వ డ్ కిప్ో తునా బాధకది వాగూెపాం అాంత.ే 

"అలుి డ్ాంట ే ఎాంత సాంబర పడ్ేవాడ్డ? చూస్రన మాంచి గుడ్ులాి  కొని బహుమతి 

ఇచేివాడ్డ. ఎకసడ్ కో లాండ్ను పాంప తాననవేాడ్డ.'కలకారయ వసాత డ్డ అకసయయగ్ారూ! 

మన రరాండ్డ కుట ాంబాలకీ ఎాంత పితిషఠ , ఎాంత ప్ేరు!' అని తెగ మురచస్రప్ో యవేాడ్డ. 

కాదటేవిశాలాక్ష!ీ" 

రాజముకు వియయాంకుడ్  మీద సదభిప్ాియమేగ్ాని, ఏమాతాిం కషాాం 

ప్ెట ా కుాంట నాట ి  కూడ్ా లేదు. అాంత మాంచివాడ్డ ఇప ేడ్ లాి తయారయేయడ్ాంటే తన 

కుమారుడ్  దురదృషామే కారణమని ఆమ  నముకాం. ఆ దురదృషాాం గ్ాాంధీ రూపాంలో 

నెతిత కరకిసాందని ఓ విచారాం. 

"దికుసమాలన కాాంగ్చరేసూ, దిశమాలన గ్ాాంధీ......ఎకసడ్ దాపరచాంచేరే తలిీ. పచిగ్ా 

ఎకిసవసూత నా మొకసనితుాంప్సే్రనటియాంది కాద ేఅమాు!" 

ఆమ ను ఎలా సమాధానపరచాలో విశాలాక్ష కీ అరథాం కాలేదు. ఇాంగిీ్షువాళ్ళో 

దేశాంలోాంచి వెళ్ళోపో్య తీరాలస్రన అవసరాం గురచాంచి తాండ్ చిెపూత ాండ్గ్ా విాంది. 

జలయనాీలాబాగ్ లో కాలుేలు కాలి, గ్ాయపడ్ు  వాళి్ని బితికి వ ాండ్గ్ాన ే

నూతిలోప్ారవేశారనాప ేడ్డ అలాి ాంటి దురాురుగ లు మన దేశాంలో వ ాండ్కూడ్దన ే

అనుకొాంద.ి కాని, ఆమ  ఆలోచిాంచినాంతవరకు ఇాంగిీ్షువాళ్ళి వచేిక ఎనోా లాభాలు 
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కలగే్యనే ఆమ  నముకాం. వీరేశలాంగాంగ్ారచ స్వీయ చరచతి చదివిాంద.ి 

రామమోహనరాయ్ ,ఈశీరచాంది విదాయసాగర్స ల చరచతిలు చదివిాంద.ి అవనీా చదివినకొదీద  

ఒకసటనిప్రాంచిాంది. ఇాంగిీ్షువాళ్ళో రాకప్ో తేఆడ్ప్రలిలకి ఓ చదువనీ, మోడ్ెైపో్ యన 

అమాయకురాళ్ో బతిుకులకు ఓ దారనీ ఏరేడ్దేేనా అని ఆమ  ఆలోచన. అాందుచతేబ్లిటషి  

వయతిరేకత ఆమ లో అాంతాంతమాతిాం. 'నారాయణమూరచత దుషుా తనమేగ్ాని, ఇాంగిీ్షువాళ్ళో 

అలుి డ్ మీద కేసుప్ెటామనాారా' అనే అనుమానాం కూడ్ా ఆమ కు లేకపో్ లేదు. ఆ 

మనాఃస్రథతిలో విశాలాక్ష  ఏాం చెపేగలదు? 

అాందుచతేన ే రామనాధాం తన కుట ాంబానిా నిలప కునటేాందుకు చసేుత నా 

పియతాాలను చెప్రే, ఆమ ను సాంతృప్రత  పరచడ్ానికిపియతిాాంచిాంద.ి 

"ఇలాి  వ ాందని బావమరచదికూసడ్ా వాిశాననాాడ్డ?" 

రాజము కళ్ళో చకాె లాి  చేస్రాంది. 

"కాకినాడ్లో వ నా అతనికా?" 

"ఇాంకరవరునాారు? మిగ్చలనవాళ్ోాంతా చినావాళ్ళో కాదా ప్రనీా!" 

రాజము ఇాంకా ఆశిరయాంనుాంచి తేరుకోనలేేదు. 

"ఆ బిహుసమాజాంగ్ాడ్ కి?" 

ఆమ  మాట విని విశాలాక్ష  నవిీాంది. 

"ఇాంక ఈ కాప రాం సస్రపడ్ నటేి  " అని రాజము నిరుతా్హపడ్ ాంది. 

"ఆరు నెలి కెితాం కాకినాడ్ వడె్తాననావాడ్డ అమలాప రాంలో తేలేడ్డ కాదుట ే

విశాలాకీ్ష! తాండ్ ికీ ఆ కొడ్డకీస పడ్దు. ఈయనగ్ొపే మాంతి శాసత రవేతాత . వాడ్ూ దేవ డ్ూ నెై. 

దెయయమూ నె ై గ్ాడ్ూను. ఎలాి  కుదురుతుాంది? అడ్డగుతూ, అడ్డగుతూ సలహా 

దొడ్ువాడ్ నడ్ గే్డ్డ. వాడ్దేో  ముడ్ ు గ్చలి పాంప్ేడ్డ. ఈ చవలము ప్ో య మామగ్ారచతో ప్చేీ 

ప్ెట ా కునాాడ్డ." 

www.kinige.com



321 

 

రామనాధాం జరలైులో పడ్డ్ానికి గల కారణాలను తన వూహకాందినాంత వరకు చెప్రే 

ఒకస మాటలో తలేేిస్రాంది. 

"వీడ్  తాత వాడ్డ. వీడ్డ జరైలుకుప్ో య మాలకూడ్ూ, మాంగలకూడ్ూ తినొస్ేత  వాడ్డ 

జరైలుకరళ్ోడ్ాం కూడ్ా ఎాందుకని ఓ మాదిగదానేాకటేాసుకునాాడ్డ." 

విశాలాక్ష కి ఏమనడ్ానికీ తోచలేదు. 

తన బావమరచద ి భారయ చాలా మాంచిదని రామనాధాం చెప్రేన మాట జాా పకాం 

వచిిాంది. 

"ఆ అమాుయ చాల తలెవీ, మాంచితనమూ గలదటమాు!" 

విశాలాక్ష  కూడ్ా అాంత అనాచారానిా సమరచధాంచడ్ాం రాజముకు నచిలేదు. 

తెలవీ, మాంచితనమూ వ ాంట ేమాతిాం కులాం ఏమవ తుాంది? 

విశాలాక్ష  ఏమీ అనలేదు. రాజము మళ్ళో అాంతలో సరచప చుికుాంది. 

"సరేలే ఎవరచ కరుకు ఎవరు కరతలు." 

విశాలాక్ష  క్షణీ సీరాంతో "అాంత,ే అాంతే" అాంది. 

పదమూడు 

తోట చివరకు వచిి రామనాధాం మరచడ్ము కోసాం కేక వేస్సేరచకి ఆమ  దగగరలోన ే

ఎకసడ్ో  పలకిాంది. 

"ఎకసడ్డనాావ ?" 

ప్ాతిక గజాలలో వ నా రావి మూల రేవ లోాంచి మరచడ్ము గటటా కిసాంది. 

"ఏమయయగ్ారూ!" 

"ఓమారు తోటలోకి రా." 

మరచడ్ము వెాంటనే బయలుదేరబో యాంద.ి అకసడ్డనా ఒకళ్ళోదదరు పాంచముల 

ఆడ్వాళ్ళో ఆమ ను బతిిమాలుకోసాగే్రు. 
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"అముము! ఈ ఒకస కడ్వ పో్య తలిీ. నీ కడ్డప న ప డ్తా. ఇాంటికాడ్ ప్రలి 

ఏడ్డసుత ాండ్ది." 

"అయయ ప్రలుసుత ాండ్రు. ఇాంకరవరనాా వసాత రు. ననుా పో్ నీ...." అాంటస మరచడ్ము 

విదిలాంచుకు వచేియడ్ాం వినిప్రాంచిాంది. 

తెలివారచాంద ిమొదలుకొని జామురాతిి వేళ్ దాకా మూల రేవ లో కుాండ్లు వరసగ్ా 

ప్ెట ా కొని ఎవరనాా పరోపకారులు రాకప్ో తారాయనిఎదురుచూసూత , బతిమాలుతూ 

మాలపలెి  వాళ్ళో నిలబడ్  వ ాండ్డ్ాం ముాంగాండ్ చెరువ  వదద  ఒక సాధారణ దృశయాం. ప్ాతిక 

ఎకరాలవెైశాలయాం గల అాంత ప్దెద  చెరువ లో ఏమూలనా కూడ్ా మాలమాదిగలు దిగడ్ాం 

నిషరదధాం. ప్ావాంచాలు కటిాన రేవ లనీా బాిహుణవీధులా ఆనుకొనే వ నాాయ. ఆ రేవ ల 

ముాందు అసేృశుయలు నిలబడ్ాు నికే వీలు లేదు. అసేృశయత నిషధేాం 

లేకపో్యనాబాి హుణణతర కులాల వాళ్ళో కూడ్ా సాధారణాంగ్ా ఆ రేవ లోి  కనపడ్రు. 

కారణాం ఏమీ లేదు. వాళ్ళి  వ ాంట నా ప్ాలెములురోడ్డు కావలనే వ నాాయ. అసలు 

చెరువ ే దూరాం. ప్ావాంచాల రేవ లు మరీను. కనక మూల రేవ లోి నే వాళ్ళో నీళ్ళో 

ముాంచుకుప్ో తూాంటారు. 

ఆ మూల రేవ లోనే గట ా  లోపలా, వెలుపలా కుాండ్లు ప్ెట ా కొని పలెి  వాళ్ళో 

కాపలా వసేాత రు. బారరడ్డ దూరాంలో నీలాల వాంటినీళ్ళో. ఒకస కడ్ వడె్డ ముాంచుకోవడ్ాం 

మాట అట ాంచి, నీటి అాంచుకు వళె్ోడ్ానికూసడ్ా వీలు లేదు. ఎవరో దయతలచి ఓ 

కడ్ వెడ్డపో్యవలస్రాందే. 

జాా నాం తెలస్రనపేట ి నుాంచీ చూసుత నా దృశయమే అది. కాని, ఆనాట ి వరకు 

దానినాతడ్డ గమనిాంచనేలేదు. మరచడ్ముకు ఒక స్వసాడ్డకిరసనాయలు తెచిిప్ెటామని 

దుకాణాం మీదికి పాంప్రాంచేడ్డ. ఆమ  వెళ్ళో ప్ావ గాంట దాటిాంద.ి కాని రేవ లో 
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ఆడ్వాళ్ళోదదరూ అకసడ్వే నాారు. వాళ్ోకి తోడ్డ మరో నలుగురు కూడ్ా వచేిరు. ప్ లాల 

నుాంచి తిరచగ్చ వచిినవాళ్ళో ఒకొసకసరే చేరుతునాారు. 

అద ిచూసూత ాంటే రామనాధాం మనసు్ బాధపడ్ ాంది. మరచడ్మును తానదేో  పనిమీద 

పాంపడ్ాం వలన అకసడ్ వాళ్ోకి నీళ్ళోలేకప్ో యాయనిప్రాంచిాంది. ప్ో నీ తానే వెళ్ళో ప్ో స్ేత? 

ఇప ేడ్ ాంకా సాానాం కూడ్ా చయెాయల కదా! అాంతలో ఎవరో రరాండ్డ బ్లాందెలు నీళ్ళో 

ప్ో యడ్ాంకనిప్రాంచిాంది. అాంతలో, తనకు పనుాందని అతడ్ూ వెళ్ళోప్ో యడే్డ. 

బితిమాలుకుాంటసాంటే విదిలాంచుకుప్ో యేడ్డ. 

అద ీ మామూలే, వచిిన వాళ్ోలాి  సాయపడ్రు. కాని అాందరచనీ అమాు, బాబూ 

అనాలస్రాందే. కొాందరు వినిప్రాంచుకోరు. కొాందరువిసుకుసాంటారు. ఎవరచకో జాల 

కలుగుతుాంది. అతనికీ పని వ ాంట ాంది. అయనా వెళ్ోలేడ్డ. తన పని మానుకుని పద ి

కుాండ్ల నీళ్ళోప్ో సాత డ్డ. దానికి అాంతాం ఏాం వ ాంట ాంది? ఎాంత స్పేని నిలవగలడ్డ? మిగ్చలన 

వాళ్ళో బితిమాలుకుాంట నాా వినిప్రాంచుకోకుాండ్ా ప్ారచప్ో తాడ్డ.మళ్ళో ఎవరో రాకప్ో రు. 

వసాత రు. వస్ేత  మాతిాం ఎవరచకా తీరుబడ్ ? ఏదో పని చేసుకొాంటేగ్ాని ప్ టా గడ్వని 

మనుషుయలు.నీళ్ో కోసాం వచిిన వాళ్ళో అాంతే, వాళ్ళో కూలపనులకి పరుగ్రతేత  వాళ్ళో, 

ప్రలాి  జరలాి  గలవాళ్ళో. ఆ కుాండ్ెడ్డ నీళ్ళోతీసుకరళ్ళో కూడ్డ వ డ్కేసుకోవలస్రన వాళ్ళో. 

రామనాధాం వాళ్ో బాధ చూడ్లేకప్ో యాడ్డ. కాంచె వొతితగ్చాంచి ప ాంతలోకి వచేిడ్డ. 

"వ ాండ్ాండ్రాె . న ేపో్ సాత ను." 

దగగరలో వ నా కాంసాలుల ఇాంటి వదద  ఓ బ్లాందె తీసుకొచేిడ్డ. 

"ఇప ేడ్ే తెచిి ఇసాత . ప్ాపాం చాలామాంది చాలాస్పేటి నుాంచి నిలబడ్  వ నాారు" 

అని కాంసాల కామయయకు దిలాసా ఇచేిడ్డ. 

"మా ఇాంటోి  వ నాద ీఒకస బ్లాందనేాండ్ీ" అాంటస కాంసాల కామయయ నీళ్ళి  ప్ారప్ో స్ర 

బ్లాందె తచెిి యచేిడ్డ. 
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రామనాధాం ప్ావ గాంట అనుకునాద ి అరగాంట, గాంట అయాంది. ఈలోప న 

కామయయ ఇాంటోి  నీళ్ో కోసాం బ్లాంద ె కావాలని రరాండ్డమాట ి వచేిడ్డ. ఇాంక బాగుాండ్దని 

మూడ్ోమారు వచిినప ేడ్డ నీళ్ోతో తచెిి ఇవీబో యేడ్డ. 

కాని కామయయ ఆ నీళ్ోతో వ నా బ్లాంద ెప చుికోడ్ే. 

"ఆ బ్లాందెడ్ూ ఆ కుాండ్లో పో్ స్యెయాండ్ . ననేు ప్ యయలేకపో్ వడ్మే గ్ాక వాళ్ోకి 

తెచిినవి కూడ్ా నే తీసుకొాంటానా? మహాప్ాపాం!"అనాాడ్డ. 

మొదటోి  అరథాంగ్ాకప్ో యనా తరాీత అరధాం అయాంది. కాంసాల కామయయ తాను 

తెచిిన నీళ్ళి  ముట ా కోడ్ని జాా పకాం వచిిాంది. తానుజరైలుకి వెళి్ళ రావడ్ాం చతేన ే కాదు. 

విశీకరు కులాంలో ప టిానాందుకు కామయయకు తన కులాం ఇాంకా ఎకుసవదని అభిప్ాియాం. 

కానిప్ెైకి చెపేడ్ానికి భయాం. 

కులాలాంటే అపహాసయాంగ్ా కనబడ్డతునా కొతత  దశలో వ నాాడ్ేమో కామయయను 

ఏడ్ ప్రాంచాలని తోచిాంద ిరామనాధానికి. 

"అబెా బబా! అదేమిట?ీ మీ యాంటోి  నీళ్ళి  ప్ారప్ో యాంచి తెచేిను కూడ్ా. నీళ్ళో 

మిములేా తెచుికోమనడ్ాం ఏాం ధరుాం?" 

పట ా కరళ్ళో నీళ్ోతో బ్లాంద ెఅరుగు మీద ప్ెటేాస్ర మరొకరచ ఇాంటినుాంచి బ్లాందె తవేడ్ాం 

కోసాం పరుగ్రతేతడ్డ. 

"మీచేత పని చయేాంచుకునా ప్ాపాం తచెిిప్ెటాకాండ్ " అాంటస కామయయ 

అాంగలారేిడ్డ. రామనాధాం ఇాంక వినిప్రాంచుకోనేలా లేడ్నిఉసు్రనాాడ్డ. ఆ నీళ్ళో తాన ే

ప్ారప్ో స్ేడ్డ. వానిని ముట ా కొనాాందుకు సాానాం చయెాయల. చసే్ేడ్డ. 
* * * * * 

ఓ ప్ాతిక బ్లాందెలు పో్ స్రనట ి  అనిప్రాంచిాంది. నీళ్ో బ్లాందతెో గట ా  ఎకసనూ దిగనూ 

ఒళ్ళో హూనాం అయప్ోయాంది. వాంట చసేుకోలేకపో్యేడ్డ.ప్ెరుగులో ఇనిా అట కులు 

నాన వేసుకొని తిని పడ్డకునాాడ్డ. 
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పడ్డకునాా చాలస్ేపట ి వరకూ నిద ి పటాన ే లేదు. తాను నీళ్ళి  పో్ సుత నా 

సమయాంలో వాళ్ళి  చపె ేకుాంట నా మాటలు మనసు్లోమ దలిేయ. ఒకస బ్లాందెడ్డ నీళ్ళి  

ప్ో స్రనాందుకు వాళ్ళి  చూప్రన సాంతోషాం, చేస్రన అభినాందన గురుత  వచాియ. ఇాందాకా అవి 

సాంతోషమేకలగ్చాంచేయ. కాని, ఆలోచిసుత నా కొదీద  అతనికి బాధ కలుగుతూాంది. 

ఆ చెరువ లో నీరు ప్టెేాది పలెి ల వాళ్ళో. కాని చరెువ  లోతట ా కు నీరు చేరేక వాళ్ళో 

ముట ా కోరాదని నిషేధాం ప్ెడ్తారు. 

ఇప ేడ్డ తనబో టివాడ్వెడ్ో  దయ తలస్ేత  తపే వాళ్ోకి కడ్ వెడ్డ నీళ్ోకు గతిలేదు. 

ఆ మహాపరాధానికి తానే కారణాం అయనాంత బాధపడ్ాు డ్డ రామనాధాం. ఆ 

అపరాధానికి శిక్ష్... తాను వాళ్ోకి నీళ్ళి ప్ో యడ్మేననిప్రాంచిాంది. 

ఆ నిశియానిా అమలు జరపడ్ానికి తెలివారకుాండ్ా ఒక బ్లాంద ెతీసుకొని రావికిెాంది 

మూలరేవ లో హాజరయయేడ్డ. 

ఆ పూట అతని సాానానికి ప్ దుద ప్ో యాంది. స్రదాధ ాంతిగ్ారు అతడ్డ ఆ పని చేసూత ాంటే 

ఓ నిముషాం నిలబడ్  చూస్ర వెళి్ళప్ో యేరు. 

సూరపే వచిి అతనితోప్ాట  నాలుగు బ్లాందలెు పో్ స్ర తన పనిమీద వెళ్ళోప్ో యడే్డ. 

కొాంతస్ేప నాాక శివకామయయ వచేిడ్డ. అతడ్డకొాంతస్ేప  బ్లాంద ెఅాందుకునాాడ్డ. 

"నువ ీ వళె్ళి . వాంట చసేుకోవాలగ్ా, నేను ప్ో సాత నులే." 

కాని, రామనాధాం కదలలేదు. 

ప్ెదద రేవ లో సాానాం చసేుత నా వాళ్ళో, నీళ్ళో పట ా కొనేాందుకు వచిిన వాళ్ళో 

అకసడ్  నుాంచే చూశారు. 

"కాలేజీ మాని మాంచి పనే ప్టె ా కొనాాడ్డ" అాంద ిసో దెము. 

అాందరచ మనసు్లలో వ నా మాటన ేఆమ  ప్ెైకి అనేస్రాంది. అాంతే. 
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ప్ావాంచాలలో తులస్ెము ముాందు కూరుిని జపాం చసేుకుాంట నా సో మయాజులు 

తావళ్ాం తిపేడ్ాం మానకుాండ్ానే తన అభిప్ాియాం చెప్ేేడ్డ. 

"గ్ాాంధీ ఒకడ్డ వచేిడ్డగ్ా, వీళ్ోాంతా సీరాజయాం తేవడ్ాం మాట ఎలాి వ నాా ముాందు 

దేశానిా మాల మాంచాం చేస్ర ప్ెడ్తారు." 

మాంచానికి ఒక వేప న కొాంతమేర నులక నయెయకుాండ్ా తాిడ్డ ప్టెిా  బ్లగ్చసాత రు. ఆ 

దికుస కాళ్ోగట ి . అసేృశయ కులాలు తమమాంచాలకు కాళి్గటి తాడ్డ వ పయోగ్చాంచడ్ాం 

కులాచారాల రీతాయ అభయాంతరాం. అట వాంటి మాంచానికి కాళ్ోగటి-తలాప్రయని తేడ్ా 

ఏముాంట ాంద?ితేడ్ా ప్ాడ్ాలు, హెచుి తగుగ లు లేనిది మాలమాంచాం--అగెహార పరచభాషలో 

ఆ వాయఖ్ాయనాం వినసేరచకి రామనాధాం వొళ్ళో మాండ్ ాంది. 

"చెరువ కు నీరు ప్టెిాన కూలీలాంతా అసేృశుయలే. వాళ్ో కాళ్ో మీదుగ్ా దొరచిన నీరు 

కాదూ ఇదాంతా? ఆ నీరు చెరోి  పడ్గ్ానేవాళ్ళో ముట ా కుాంటే మ లైపడ్ పో్ తుాందా?" అని తన 

ప్ెదతాండ్ ి రావికిాంద ఎనోా మాట ి  వాదనలు వసేుకోవడ్ాం తెలుసు. నినా 

సాయాంకాలాంతాను నీళ్ళో పో్ సుత నాప ేడ్డ పలెి  స్వత రలు తమలో తాము చెప ేకొనా 

మాటలోి  తాతేరయాం కూడ్ా అదే....ఆ మాటలు మరోమారుజాా పకాం చయెాయలనిప్రాంచిాంది. 

శివకామయయ వారచాంచేడ్డ. 

"వాదన వేసుకొాంటే తేలేవి కావ రా యవి. మనకు చతేనెైాంది చేసుకు 

ప్ో వడ్మేగ్ాని" 

రామనా ఆ మాటను సమరచథాంచేడ్డ. రామనాధాం మాటాి డ్లేదు. 

"అాంతలేే." 

పద్ననలుగు 

అతడ్డ ఆదవిారాం వళె్ళోసరచకి చిరతపూడ్ లో కాాంగ్రెసు సభకు వయతిరేకమ నై 

వాతావరణాం ఏరేడ్  వ ాంది. సబ్లనస్ెేకారు వచిి ఆరోజు వ దయాం టముకు వయేాంచేడ్డ. 
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'సభకు ఎవీరూ వెళ్ోవదుద .' అని ప్ేట ప్టేకూ చాటిాంప  వేయాంచేడ్డ. ప్దెద  కుట ాంబాల 

వాళ్ోయాంటికి కబురులు ప్ెటిా ాంచడే్డ. కాాంగ్రెసు సభలకు వెడ్ త ే పభిుతీాం ఒప ేకోదు. 

అసలు ఆ వూళ్ళోన ేప్టాెనియయవదుద --అనిఆదేశిాంచేడ్డ. 

ఆ ఆదేశాలు ప్ాటిాంచబడ్ేటట ి  చయేడ్ానికి మునసబు ఇాంట ి వదద  ఒక పో్ లీసు 

కానిస్ేాబులును వదిల వళె్ళోడ్డ. 

ఆ వృతాత ాంతాం తెలయగ్ానే అబాాయ నాయుడ్డ ఆలోచిాంచడే్డ. ఇాంకా ఒాంటోి  ఓప్రక 

బాగ్ా చేరలేదు. కనక ఇలుి  వదల వెళ్ోడ్ానికిశకిత లేదు. తన స్ేా హతిులయన ఇదదరు 

ముగుగ రచని తన ఇాంటికి రప్రేాంచేడ్డ. ఆలోచిాంచడే్డ. 

సభ జరుగుతుాందని వూళ్ళో అాందరచతో చపె్ేేరు. ఉపనాయసకుడ్ ని కూడ్ా 

మాటాి డ్ేరు. ఆయన వచేిడ్డ. ఇప ేడ్డ పో్ లీసువాడ్డ పనికిరాదనాాడ్ని మానసే్ేత  

వూరచకరాంత అపతిిషఠ ? తమ పరువ  మాటేమిట?ి ఒక ప్ెదద  సమసయ ఎదురయాంది. 

పితిషఠ  సమసయ మీద, పాంతానికి, జనాం వచిినా రాకప్ో యనా, వూరచ మధయ సభ 

ప్ెటేాదాద మని ఓ నిముషాం అనిప్రాంచిాంది. కాని,ఎకసడ్ ప్టెిానా, ఆ దగగరలో వ నా 

యళ్ోవాళ్ళో అభయాంతరాం చపె్ేేలా కనిప్రాంచేరు. వాళ్ో ఇాంట ి ఎదుట 

ఎాందుకుప్ెట ా కోనిచేిరని పో్ లీసులు కేసు ప్ెడ్తారని భయాం. 

"అయత ేమా యాంట ిముాంగ్చట చాపలు వయేసాత ...." నని నాయుడ్డ నిశియాం 

తెలప్ేడ్డ. 

"మొనాన ే జబుాపడ్  లేచేవ . మరల పో్ లీసువాళ్ళి  ఏవనాా గ్ొడ్వలు తెస్ేత ...." 

అని మితుిల భయాం. 

కాని, నాయుడ్డ వినిప్రాంచుకోలేదు. 

"మీరు త మిుద ిగాంటలకి రాాండ్ ." 
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మితుి లు వెళ్ళోప్ో యేక రామనాధాం భోజనాం విషయమ  ైఏరాేటి సమసయ వచిిాంది. 

మీటిాంగు సథలాం అాంత సులభాంగ్ా పరచషసరచాంచదేిగ్ా ఈసమసయ కనబడ్లేదు. 

మొదట వూళ్ళో బాిహుణ కుట ాంబాలు కూడ్ా మీటిాంగుకి కలస్ర వచేిటట ి  

మాటాి డ్ేరు. సుబిహుణయాం పాంతులుగ్ారచాంట అతనికి భోజనాంఏరాేట  అనుకునాారు. 

కాని, ఇప ేడ్ాంతా తలికెిాందులెైాంది. మీటాింగుకి భయపడ్ువాళ్ళి  భోజనాం 

ప్ెటాగలుగుతారా? ప్ెడ్తాననాా వళె్ోడ్ానికి రామనాధాంఒప ేకోలేదు. 

వాళ్ళో అననిద ే తాన ే నాయుడ్ ాంట భోజనాం చేసాత నని చెప ేకోడ్ానికి రామనాధాం 

బ్లడ్ యపడ్ాు డ్డ. 

బాిహుణుణిణ  తమ యాంట భోజనాం చయేమనడ్ానికి అబాాయ నాయుడ్ కి భయాం. 

ఏమనుకొాంటాడ్ో  ఏమో. 

సీరాజయమే చొరవ తీసుకొాంది. 

"జరైలులో వాండ్  వడ్ ు ాంచిన వాళ్ోకనా తీస్రప్ో యమేా?" అాంది. 

చివరకి రామనాధాం అనశేాడ్డ. 

"కులాల తేడ్ా అరథాంలేనిదనుకొనవేాళ్ోాం మనకి కూడ్ా ఈ పటిాాంప లవసరమేనా?" 

నాయుడ్డ ఎాంతో సాంతోషపడ్ాు డ్డ. 

"మీకా అభిప్ాియాం వ ాంటే అాంతకనాా కావలస్రాందేముాంది?.... అమాు!" 

పదిహేను 

పాంతానికి రామనాధాం రరాండ్డ వారాల ప్ాట  ప్ దుద టా-సాయాంకాలాం బ్లాంద ెతీసుకొని 

పలెి  జనానికి నీళ్ళో ప్ో స్ేడ్డ. అకసడ్ కీ ఆలసయాంగ్ావచిిన వాళ్ళో నలుగురో ముగుగ రో 

దిగబడ్ ప్ో తూనే వ నాారు. 

వాళ్ోకి తోడ్డ అతని పనులనీా కూడ్ా మిగ్చలపో్ తునాాయ. పితిరోజూ తెలివారేసరచకి 

సాానాం చయేడ్మూ, కొాంతస్ేప  ఆసనాలు వయేడ్మూఆతనికి అలవాట . సాయాంకాలాం 
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మితుి లతో కలస్ర వూళ్ళో వ నాప ేడ్డ కరెసాము తపేకుాండ్ా సాధన చయేడ్ాం ఓ 

అలవాట . 

ఇప ేడ్ీ రరాండ్ూ కూడ్ా సాధయాం కావడ్ాం లేదు. ప్ెైగ్ా వాంటా, ఇతర సీాంత 

వయవహారాలూ చూసుకోవడ్ాం ఇబాాందే అవ తూాంది. 

సూరప్ో ే, శివకామయోయ, రామనోా ఒకరచకొకరు నలుగురరైదుగురు చేరేరు. సాయాం 

చేసుత నాారు. ఏదనాా పనిమీద వూరచకరడ్ తే ఏమితుి డ్ కో వపేచెప ేతూన ే వ నాాడ్డ. 

కాని, వాళ్ోకేదనాా పని తగ్చలతనేో, మరచచిప్ో తేన ే పలెి లవాళ్ళి  గాంటల 

తరబడ్ నిలచిప్ో తునాారు. ఇద ిఎలా పరచషసరచాంచాలో అతనికి అరధాం కాలేదు. 

ఇదొక పూటతోనో, రోజుతోనో తెమిలేదేనా? ఎవరచకి వారు చసేుకోగలద,ీ 

చేసుకోవలస్రనదనీు ఆ పని. దానిని ఆటాంకపరచేరు. ఆఅపరాధానికి ప్ాియశిితతాంగ్ా ఈ 

పనిని చయేాల్ాందనేని విసుప  కలగ్చనప ేడ్డ ఓమారు తతీబో ధ చేసుకొాంటాడ్డ. ఆ 

వేడ్ లో రరాండ్డరోజులు బాగ్ానే సాగుతుాంది. మళ్ళో ఎకసడ్ో  ఏ రాజకీయాలను గురచాంచ  ో

మాంచి ముమురాంగ్ా చరి సాగుతునాప ేడ్డ నీళ్ోబ్లాందెకి వేళ్యాందనిపరుగ్రతుత కు 

రావలస్ర వచేిది. అట వాంటి సమయాంలో ఎాంతో కషామ ేకలగే్ది. 

సీరాజయాం అతని ప్ాియశిితత  భావన విని నవిీాంది. 

"ఎవరు చేస్రన ప్ాప్ానికీ ప్ాియశిితతాం?" అాంది. 

ముాంగాండ్ వూళ్ళోవాళ్ళి  చేశారనాలా? బాిహుణ కులానిదనాలా? లేక కులాం వరణాం 

అాంటస ఎనోా భబదాలూ, తేడ్ాలూ సృషరాాంచుకొనాసమాజానిదనాలా? అతనికి అరథాం కాలేదు. 

ఆమ  తచెిిన మరో ధరుసాందేహాం అతనికి కొరుకుడ్డ పడ్నలేేదు. ప్ెైగ్ా తాను 

చేసుత నా పనికి అరథమ ేలేదనిప్రాంచిాంది. 

"ప్ాియశిితతాం చసేుకొాంట నా ప్ాప్ానేా  మళ్ళో నితయాం చసేూత ాండ్డ్మూ, అద ే

సాగ్చసూత ాండ్డ్మూ ధరుమేనా?" 
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ఆ క్ష్ణాంలో దానిని వేళ్ాకోళ్ాంగ్ా తోస్ేశాడ్డ. 

అది మా బాిహులకి అలవాటే. రోజూ ముమాురు మా ప్ాప్ాలు పిక్షాళ్నాం 

అయపో్ తూనే వ ాంటాయ" అనాాడ్డ. 

సూరయశి మా మనుయశిమనుయపతయశి మనుయకృతేభయాఃప్ాప్భేోయ 

రక్ష్ాంతాాంయదాి తాయ ప్ాపమకారషాంమనసా వాచా హసాత భాయాంపదాిాముదరేణ 

శిశాారాతిిసతదవలుాంపతుయతిసాంచ దురచతాం మయఇదమహాం మా మమృతయోనౌసూరయే 

జోయతిషర జుహోమి సాీహా!! 

.....అని సాంధాయవాందన భాగాం చదవిి వినిప్రాంచేడ్డ. 

కాని అద ి ఆమ  పిశాకు సమాధానాం కాదు. మాంచి పాండ్ తురాలు అనుకొన ే

విశాలాక్ష  కూడ్ా ఆ చికుస విపేలేకప్ో యాంది. 

ఊళ్ళో వీధులోి  అసేృశుయలా నడ్వనీయకప్ో వడ్మూ, వడ్గ్ొటిా  చసుత నాా 

అసేృశుయలా చెరువ నీళ్ళోతాకనివీకపో్ వడ్మూ..... రరాండ్ూ ముాంగాండ్ పరచశుదధతక ి

రరాండ్డ భుజకీరుత లు. 

వీధిలో అసేృశుయలు నడ్వడ్ాం నిషధేాం గనక తన బాబాయ తన అవసరానికి 

వీలుగ్ా కొనిా మినహాయాంప లు కలేాంచుకొనాాడ్డ. వీధిలోకివచిిన గడ్ీు , గ్ాదమూ ప్రెట ి

లోపలకు చేరివలస్ర వచిినా, ప్ెరటోి  వ నా ప్ెాంటా-ప్ేడ్ా వీధలిో బాండ్లీో 

ప్ యయవలస్రవచిినాదొడ్ ు గుమాున ప్ాలేళ్ోని వీధిలోకి రమునవేాడ్డ. సాధయమ ైనాంత కొదిద  

అడ్డగులలో, తకుసవ కాలాంలో ఆ పనదేో  వాళ్ళో చసే్యెాయల.ఆయనను చూస్ర అట వాంట ి

చినా చినా సరుద బాట ి  మరచకొాందరు చేసుకొనాా మొతతాంమీద గ్ాెమాం మడ్ గ్ాన ే

వ ాండ్ ప్ో తూాంది. దానిని తుడ్ చిప్ెటేా  తరసాం విశాలాక్ష కీ నచిలేదు. 

కనకనే రామనాధాం సీరాజాయనికి ఒక చినా హామీ యచిి సాంతృప్రత  పడ్దలచడే్డ. 
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"అట వాంట ితప ేను దదిుద కోడ్ానికి మనాం చయెయగలదాంతా చసేాత ాం. మనాం మాతిాం 

అలాి ాంటి పని చయేవదుద .... చయేను....." 

"అాంటే..... ఇాంకొకళ్ళో చేసూత నే వ ాంటారు. మీరు చయెయని తప ేకు 

ఓప్రకునాాంతగ్ా ప్ాియశిితతాం చసేుకొాంటసన ేవ ాంటారు. ఆ దోషాంమీది కాదు. ఒకరచ కోసాం 

చేస్ే ప్ాియశిితత  పికియె ఏమాతిాం చేస్రనా ఘనమే....." 

ఆ అవహేళ్నకు రామనాధాం వదద  సమాధానాం లేదు. 

తప ే దదిుద కోడ్ానికి పది బ్లాందలె నీళ్ళో ప్ో స్ేత  అయప్ో తుాందా? ఒక రోజో, ఒక 

వారమో, ఒక నెలో పో్ స్ేత  తీరుతుాందా? మరేాంచెయాయల? 

అతనికీ ఆలోచనలు తెగలేదు. తాను చేసుత నాద ిసరచయెనై పని అనిప్రాంచడ్ాం లేదు. 

ఆ ఆలోచనతోన ేఅతడ్డ అాంబాజీప్టే సాంత నుాంచివచేిడ్డ. కూడ్ా తెచిిన ఏకుల మూట 

ప్ాకలో ప్ెటిా  నూతి వదదనే సాానాం చసే్ేడ్డ. 

మామూలుగ్ా అయత ే అతడ్డ సాానానికి చెరువ కరళ్ళోవాడ్ే. కాని, నేడ్డ 

వెళ్ాోలనిప్రాంచలేదు. పలెి లవాళ్ళో కూడ్ా సాంతకు వెళ్తారు.వాళ్ళో ఇప ేడ్ ప ేడ్ ే

వొసాత రు. తాను చెరువ  వపే  వెడ్ తే వాళ్ళో కనిప్రసాత రు. నీళ్ళో ప్ యయకుాండ్ా 

తప్రేాంచుకోలేడ్డ.తప్రేాంచుకోవాలాంట ే ఒకసట ే మారగాం. చెరువ కు ముఖ్ాం చాట  

చెయయడ్మే. 

అతడ్ా పన ే చేశాడ్డ. చేస్రనప ేడ్డ అనిప్రాంచకప్ో యనా తరువాత తానేదో  తప ే 

పని చేస్ర, మొగాం చాట  చేసుత నాట ి  అనిప్రాంచిమనసు్కి చాలా బాధ కలగ్చాంది. అయనా 

వెళ్ోలేదు. వెళ్ాోలనిప్రాంచలేదు. తాను వ నాట ి  తెలయకూడ్దని హరచకేన్ లాాంతరు 

వెలగ్చాంచలేదు. ఆ చీకటోి నే మాంచాం వాలుికు పడ్డకునాాడ్డ. 

కొాంత మాందికి ఎవరో నీళ్ళో ప్ో స్ర వ ాంటారు. తరవాత కొాంతస్పే  మామూలు 

వేడ్ కోళ్ళో వినిప్రాంచేయ. ఎవరో ఒకామ  తనను అభినాందిాంచడ్ాంవినిప్రాంచిాంది. 
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"ఆ అయయ తోటలో లేరలేి  వ ాంది. మారాజు ఈ నలెాి ళ్ో నుాంచీ ఎవరీా 

అడ్గనకసరిేకుాండ్ా ఓ కడ్వ నీళ్ళో పో్ సుత నాారు." 

రోజులో కనీసాం మూడ్డ నాలుగు గాంటల కాలాం తాను చసేుత నా పనాంతా ఒకస కడ్వ 

నీళ్ళో ప్ో యడ్మేననామాట. 

రామనాధాం నిలువ నా కుాంగ్చప్ో యేడ్డ. తాను చేసుత నా శమెనాంతా ఉఫ న 

ఊదేసుత నా ఆ మాటను అభినాందనగ్ా తీసుకోవాలో,అభిశాంసనగ్ా తీసుకోవాలో అతనికరథాం 

కాలేదు. ఆమ  అభినాందనగ్ానే అనాా అది మాతిాం అతనికి సాంతోషాం కలగ్చాంచలేదు. 

పదహారు 

తన పరోపకార బుదిధ కి తానే బాందీ అయపో్యనటినిప్రాంచి రామనాధాం చాల 

విసుకుసనాాడ్డ. 

ఊళ్ళోకరళ్ళో ప్దెతాండ్ తిో మాటాి డ్ాల. తన మనసు్ని బాధప్డె్డతునా ఈ సమసయకి 

ఆయన మరో పరచషాసర మారగాంసూచిసాత రేమోనని ఆశ. మాలపలెి  మాంచినీటి సమసయను 

పరచషసరచాంచేదలెాి గ? ఇప ేడ్డ తాను చసేుత నా పనిని ఎాంతోకాలాం సాగ్చాంచడ్ాంసాధయాం కాదు. 

కాని వదిలెయయనూ లేడ్డ. మనుషుయడ్ కి అవసరమ ైన మాంచినీటి సమసాయ? మరొకటా? ఏాం 

చెయయమాంటారో, వెళ్ళోఅడ్గ్ాల. 

కాని, ఆయన ఇలుి  రాజవీధలిో ఆ చివర వ ాంది. ప్దెద  రేనిటి మీదుగ్ా వెడ్ త ేపద ి

నిముషాలలో వెళ్ోవచుి. కాని ఈ మూలలోనీళ్ో కోసాం ఎవరనాా 

కాచుకూసరుినాారేమో. వాళ్ళో అడ్ గ్చత ేతోసుకుప్ో లేడ్డ. అడ్కసపో్యనా, కడ్ వెడ్డ నీళ్ో 

కోసాం తన ముఖ్ాంవపే  దనీాంగ్ా చూసూత  నిలబడ్  వ ాంట ే పటానట ి  వెళ్ళోప్ో య ే

మొాండ్ తనాం లేదు. ఇాంక చేయవలస్రాందలాి  రోడ్డు  తిరచగ్చ రాజవీధనిేవళె్ోడ్ాం. 

ఆ విధాంగ్ా వెళ్ోడ్ాం దొాంగపనిలా కనిప్రాంచి చెరువ కటా మీదుగ్ానే బయలుదేరేడ్డ. 
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కాని, మూల రేవ  వదద కి వచేిసరచకి చెరువ  గట ా  పలిాంలో ఎవరో నిలబడ్ుటేి  

కనిప్రాంచిాంది. పలకరచాంచడే్డ. 

"ఎవరు వారు?" 

"నేనయయగ్ోరూ, యెాంకినాండ్ ." 

ఆ చీకటోి  కూడ్ా ఆమ  కాళ్ో వదద  కడ్వ నీడ్ నలిగ్ా కనిప్రసూత ాంది. నీళ్ళో కావాలని 

ఆమ  అడ్కసపో్యనా అతడ్ే అడ్ గే్డ్డ. 

"ఇాంత రాతియయేదాకా వ నాావేాం?" 

"సాంత చసేుకొచేితలకి ఈ యేలయాందాండ్ ." 

ఆమ  చాలా స్పేట ి నుాంచే అకసడ్ కాచుకొని వ ాంది. కాని, ఆ దారచన ఎవీరూ 

రాలేదు. ఎవీరూ లేరు గదా యని ఆమ , ధెైరయాంచేస్ర దొాంగతనాంగ్ానెైనా ఓ కడ్ వెడ్డ నీళ్ళి  

పట ా కుపో్ లేకప్ో యాంది. చీకటి చాట న తాను గమనిాంచి వ ాండ్ని వాళ్్ోవరనాా 

తననుచూస్ేత ..... కొాంపలాంట కుప్ో తాయ. 

ఇప ేడ్ ాంతస్పేటికి ఒక మనిషర అట  వచేిడ్డ. అతడ్డ సాయాం చసే్వేాడ్ే. కాని 

చేతిలో బ్లాంద,ే కడ్వా లేదు. అడ్ గ్చనా ఏాంచెయయగలడ్డ. కనక అడ్గలేక ప్ో యాంది. 

రామనాధాం ముాందుకు అడ్డగు వయెయలేకప్ో యేడ్డ. హఠాతుత గ్ా ఏదో  నిశియాం 

చేసుకొనాాడ్డ. వెనకిస తిరచగే్డ్డ. 

"రా. నాతో, కడ్వ తీసుకురా." 

వెాంకి అనుమానిాంచిాంది. ఆమ కా సమయాంలో తన పడ్డచుదనమూ, రామనాధాం 

య్వనమూ గురుత  వచాియ. 

"ఏడ్కాండ్ , బాబయాయ?" 

ఆమ  అనుమానాం అతనికి అరథాం కాలేదు. 

"తోటలోకి, నూతిలోాంచి తోడ్డకుపో్ దువ గ్ాని రా, బాలీి యసాత ను." 
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వేసవికాలాంలో చెరువ  నీరు బాగ్ా తగ్చగప్ో యనా, పసరరకిస ప్ాడ్ెైప్ో యనా 

చుట ా పకసలనునా బాి హుణ ఇళ్ోకు ఆ నూతి నీళ్ళోగతి. 

ఇతరప ేడ్డ, మామూలు రోజులోి  కూడ్ా సుబాావధానూి , రామశాస్వత ర, స్రదాధ ాంతీ 

మొదలయన వాళ్ళో ఆ నూతి వదదనే సాానాంచసేాత రు. పిశాాంతాంగ్ా వ ాంట ాందని అకసడ్ే ఏ 

చెట ా  కెిాందనో జపాం చసేుకొాంటారు. వాళ్ో కోసమని శాంకరశాస్రత ర పితేయకాంగ్ా ఓనాలుగు 

మేడ్ చెట ి  వేస్డే్డ కూడ్ా. 

తానా నుయయ మ ైలపరచచేస్ేత  వారాంతా ఏమయప్ో తారు? వెాంకికి తన హదుద లు 

తెలుసు. తన మనసు్లోని అసలు భయానిా అతి వినయాంమాట న దాచి ప చిిాంది. 

"ఒదదాండ్  బాబయాయ! యారో ఓరు ఒతాత రు. ఓ కడ్ వెడ్డ నీళ్ళి  పో్ తాత రు." 

ఆ అభయాంతరాం వినసేరచకి రామనాధానికి చెడ్ు  విసువూ-కోపమూ వచేియ. 

"మీ చావ  మీరు చావాండ్ ." అని ఉముడ్ గ్ా ఓ తిట ా  తిటేాడ్డ. వెాంకి ఏమీ అనలేదు. 

రామనాధాం విసురుకు లేచిప్ో యడే్డ. వెాంకిఅసలు అనుమానానిా అరధాం చేసుకోలేక, ఆమ  

అభయాంతరానిా మరొకలా వాయఖ్ాయనిాంచడే్డ. 

తన మ తతదనాం చూస్ర నీళ్ళి  తోడ్డకొనే శమె కూడ్ా ఎాందుకనుకుాంట నాారు 

కాబో లు అనుకొనాాడ్డ. 

అతడ్  చిరాకూ, చిడ్డముడ్ ప్ాటస చూస్వ, జరచగ్చన ఘటన వినీ విశాలాక్ష  వ లకి 

పడ్ ాంది. నిజాంగ్ా అతని మాట విని వెాంకి నూతిలోనీళ్ళో తోడ్డకుపో్ త ేమరేమనాా వ ాందా? 

"చాంప్ేశావ " అాంది. 

ఊళ్ళో వాళ్ళో చాంప్ేసాత రు. ప్వకసేాత రు. గగ్ోగ లు ప్టెేాసాత రు. ఇాంకా నయాం. పద ి

నిముషాలలో పద ిరూప్ాలలో ఊళ్ళి  రాగలకలోి లానిా ఆమ  వయకతపరచచిాంద.ి 

ఈ మారు రామనాధాం వెాంకికిచిిన సలహాన ేవూరచ వాళ్ోకూ సూచిాంచడే్డ. 

"తనుాకు చావమను." 
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కాని, వెాంకి ముాందు అనాాంత తేలకగ్ా వాళ్ో ముాందు అనలేకప్ో యాడ్డ. 

ముాందు తన పయితాానికి కొాంత జట ా ను కూరుికోవాల. ప్ ి దుద నేా నీళ్ళో 

ప్ యయడ్ానికి బ్లాంద ెతీసుకు వచిిన శివకామయయనుకదిప్డే్డ. 

"ఈ వ దో యగాం వచేిక మిగ్చలన పనులనీా మూలపడ్ాు య." 

"ఔను" అనాాడ్డ ముకతసరచగ్ా, శివకామయయ. 

"నలుగురు మనుషుయలు రోజూ పని చెరుప కోవలస్ర వసూత ాంది" అనాాడ్డ సూరపే. 

"నీకు పనులుాంట ే చూసుకో. పనుాంటే ఇదమేనాా నిరాాంధమా?" అనాాడ్డ 

సుబానాశాస్రత ర. 

కామేశీరరావ  సలహా వేరు. 

"వాళ్ోనే చెరోి  ముాంచుకు ప్ ముాంటే వదిలప్ో తుాంది. 

రామనా దానికి అభయాంతరాం చపె్ేేడ్డ. శాస్వత రయాంగ్ా భినా కులాల మధయ 

వ ాందనుకొనే హెచుితగుగ లా ఆతడ్డ విశీస్రాంచడ్డ. ఈఅసేృశయత మూలాంగ్ానే దేశ 

పిజలలో కొాందరచ సహాయాం విదేశీ ప్ాలకులకు లభిసూత ాందనేద ిఅతని అభిప్ాియాం. కాని-- 

"వూరచవాళ్ో మాటేమిట?ి" అని అతని పిశా. 

"ఓ కడ్ వడె్డ నీళ్ో కోసాం పడ్ గ్ాప లు పడ్ వ ాండ్డ్ాంతో పనివాళ్ళో పనులోి కి 

ఆలసయాంగ్ా వసుత నాారు." 

అని సూరపే నీళ్ో సమసయ పరచషాసరాం కావలస్రన అవసరానికి ఆరచథక కారణాం 

చూప్రాంచడే్డ. 

"అాంతనేా, ఆ పూట పని ఎగగ్ొటాా లనిప్రాంచినప ేడ్డ నాలుగు అరచటాకులు కోస్ర 

కటాకు వచిి అట  రోడ్డు మీదనో, ఇట  కొటోి నో,అట  చెరువ గట ా నో నిలబడ్  కేకలు 

ప్ాిరాంభిసుత నాారు. ఆ కేకలు ఎవరచకి వినిప్రసాత య? ఎవరచ దాీరానో మళ్ళో ఊళ్ళోకికబురు 

చెయాయల. కబురు పట ా కరళ్ళోన వాళ్ళో మరచిపో్ కుాండ్ా వ ాండ్ాల. ఇాంటి వాళ్ళో రావాల. 
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ఇాంక ఆ పూటకి మనిషర కూలచెడ్ ాందనుకునాా పని జరగడ్మే లేదు." అనాాడ్డ 

కామేశీరరావ . సూథ లాంగ్ా అసేృశయతను ప్ాటాించడ్ాం వలన కలుగుతునాఇబాాందులా 

వ దహరచసూత . 

రామనాధాం ఇాంకో దిశనుాంచి తన వాదనకు బలాం చేకూరుికోవడ్ానికి ఆశ 

చూప్రాంచడే్డ. 

"గ్ాాంధీగ్ారు అసేృశయతా నివారణ గురచాంచి చెప త నాారు. మన వూళ్ళో ఓ చినా 

పనిచేస్ర మన శాయశకుత లా ఆయన కృషరకితోడ్ేడ్దాాం" అనాాడ్డ. 

ఆ చినా పని, చెరువ లో నీళ్ోని అసేృశుయలు ముాంచుకొని ప్ో యేటాందుకు 

వదిలప్టెిా ాంచడ్ము. 

ఏ కాశీనాథుని నాగ్ేశీరరావ గ్ారచనో, ఉనావ లక్షీునారాయణగ్ారచనో రప్రేాంచి 

అసేృశుయలకు ఊరచ చెరువ లో నీరు ముాంచుకొనేఅవకాశానికి ప్ాిరాంభోత్వాం చేయస్ేత  మరీ 

అదుితాంగ్ా వ ాంట ాందని కామేశీరరావ  సలహా. 

"నాగ్ేశీరరావ గ్ారచనే ప్రలుదాద ాం. ఆయనే అయతే తమ ఖ్రుిలు తామే ప్టె ా కు 

వసాత రు. ఆాంధిపతిిక ఆయనదే కనక పతిికలోఆ వారత బాగ్ా వేసాత రు" 

--అాంటస హెచుి ఖ్రుిలేకుాండ్ా ముాంగాండ్కి కలగే్ ప్ేరు పితిషఠ లను అతడ్డ 

వరచణాంచేడ్డ. 

రామనా నాగ్ేశీరరావ గ్ారచనో, మరొకరచనో ప్రలచ ేఅభిప్ాియానిా అభినాందిాంచేడ్డ. 

"ఆమధయ గుాంటసరులో జరచగ్చన ఆాంధిమహాసభలో వారచని కలుసుకొనాాను. 

విశీనాధాంగ్ారు పరచచయాం చేశారు. ప్రలస్ేత  వారచనే ప్రలవాల.కాని......" 

చెరువ లో అసేృశుయలకు పివేశాం ఇవాీలాంటే అది ఊరు ఉముడ్  వయవహారాం అని 

అతని ఆటాంకాం. 
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"ఈశీరుడ్  ప్ెళ్ళోకి ఊరాందరాం ప్ెదదలమే" అని కామేశీరరావ  తమకాందరచకీ ఆ 

ఉముడ్  వయవహారాంలో వాటా, హకూస వ నాదనినిరూప్రాంచేడ్డ. 

శివకామయయ అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

"ఇపేటివరకూ వూళ్ళో ప్ారాీలాంటస లేకుాండ్ా నడ్ చిప్ో తూాంది." 

సూరపే అతనిని సమరచథాంచేడ్డ. 

"లేనిప్ో ని ప్ేచీలు తెచిి వూళ్ళో చిచుిప్టాెకాండ్ " అనాాడ్డ. 

అనేక సలహాలు, అభయాంతరాలూ మధయ సమసయ ఎకసడ్ దకసడ్ ేనిలచిాంది. 

"నీదీ నాదీ అయతే నా యషాాం అనొచుిగ్ాని" అాంటస శివకామయయ తన 

అభయాంతరానిా వివరచసూత ాంటే చట కుసన రామనాధాంఅాందుకునాాడ్డ. 

"పో్ నీ, మా నూతిలోాంచి తోడ్డకుప్ ముాందాాం...." 

రామనాకు ఆ ఆలోచన అభయాంతరాం కాదు. కాని ఆలోచిస్ేత  గ్ాని అడ్డగు 

వెయయడ్ానికి ఇషాపడ్లేదు. 

"ఉాండ్డ. త ాందరపడ్కు. ఆలోచిాంచుకోనీ......" 

పదిహేడు 

వారచ ఆలోచనలు తేలక పూరీమే గ్ాెమాంలో గగ్ోగ లు బయలుదేరచాంది. ఆ రోజు 

సాయాంకాలమే సాాంబావధానుి  ప్దెద  ప్ావాంచాల రేవ లోనిలవెడ్డ బాణాకరెతో పరవళ్ళో 

త కేసడ్డ. గట ా మీద కరెతో తాటసిూత  గాంతులేసుత నాాడ్డ. 

"చెరువ లో దిగ్చతే ప రరలెు ఎగ్చరచపో్ తాయ." 

ఆ కేకలు విని రాటాాం వడ్డకుసాంటసనా వాడ్లాి  ఏమిటోనని రామనాధాం తోటలోాంచి 

బయటకు వచేిడ్డ. కరెతో పరవళ్ళో త కుసతునాసాాంబావధానిని చూస్ర ఏమిటో గ్ొడ్వ 

కనుకోసవాల అనిప్రాంచిాంది. హడ్ావ డ్ గ్ా ప్ెదద  రేవ  వేప  నడ్ చడే్డ. 

అతనిా చూసూత ాండ్గ్ాన ేఅవధాని కాంఠాం ఖ్ాంగుమాంది. 
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"నాలుగ్రకరాల భూమి వ ాండ్ ేసరచకి కెిాందూ, మీదూ కనబడ్ుాం లేదు." 

రామనాధానికి విషయాం ఏమిటో తెలయలేదు. అడ్ గే్డ్డ. 

"ఏమిటాి బావా?" 

అవధాని మరోమారు తన పతిిజా వినిప్రాంచేడ్డ. 

"ఇదేాం, తడ్ాఖ్ా, ఏమనుకుాంట నాారో, కొబారచ ప చెిలాి  ఎగ్చరచ పో్ వలస్రాందే." 

ఆవేశాం చూస్ేత  రామనాధానికి నవ ీ వచిిాంది. 

"భబషుగ్ాగ  వ ాంది. అరధమయాంది. ప రరెలు కొబారచ ప చెిలాి  ఎగరగ్ొటేాసాత వ . కాని, 

అసలు సాంగతి చపెేవేాం? ఎవరచద?ి" 

అతని నవ ీ చూస్ర అవధాని నిరాఘ ాంతపో్యడే్డ. కోరచూప  చూసూత  మీసాం 

దువేీడ్డ. 

"అాంత వళే్ాకోళ్ాంగ్ా వ ాందేాం?" అనాట ి నాాయ ఆ చూప లు. 

అాంతవరకూ చెరువ లో సాానాం చేసూత , అవధాని కేకలూ, గాంతులూ విని 

ఆనాందిసుత నావాళ్ళోకరచదదరు నీళ్ోలోాంచ ే సలహా ఇచేిరు.ఇదేదో  కొటాి టదాకా 

వసుత ాందేమోనని వాళ్ో భయాం. 

"ఎవరచవీ లేదుగ్ాని, ఒరేయ రామనాధాం! నువెీళ్ళోప్ో  బాబూ!" 

ఆ సలహా వినాాక ఆ గ్ొడ్వ తనను గురచాంచేనని అరధాం అయాంది. 

సాాంబావధాని ఇాంకా తీాండ్ిాంలోనే వ నాాడ్డ. 

"ఎవరచవేనా సరే." 

"చాంప్సే్ేవ . ఎాందుకేాం?" 

ఈమారు సాాంబావధాని గుట ా గ్ా వ ాంచలేదు. "ముాంగాండ్ పితిషఠ కి ఏమాతిాం ఘాటా 

వచిినా సర ేరకతాం ప్ారుతుాంది." అని పతిిజావినిప్రాంచేడ్డ. 
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అయతే తన తోటలో బావిలోాంచి తోడ్డకోమాంటే ముాంగాండ్ పితిషఠ కి నషాాం వసుత ాందా 

అని రామనాధాం చలిగ్ా పిశిాాంచడే్డ. 

సాాంబావధాని చట కుసన చలిబడ్ాు డ్డ కాని, పూరచతగ్ా నముకాం చికసలేదు. 

"అాంతనేా?" 

"కాక, మరచ!" 

"అలాి  చెప ే." 

"ఏద,ీ నువెీవరచనడ్ గే్వ ? ఎవరచని చెపేనిచేివ ? మొతతాం మీద క్శిక 

గ్ోతిాంవాడ్ ననిప్రాంచేవ " అని రామనాధాం ఎగతాళ్ళ చేస్డే్డ. 

సాాంబావధాని అడ్గలేదు గ్ాని రామశాస్రత ర అడ్ గే్డ్డ. సుబాావధానుి , వెాంకపే 

దీక్ష తులు, ఆఖ్రుకి బాండ్ సుబాడ్డ సహాఅడ్ గ్సే్ేరు. ఒకటే పిశా పలు రూప్ాలోి  వచిిాంది. 

"తోట నూతిని మ ైలపరచచేసాత వ షో య్ " అనాాడ్డ దీక్ష తులు. 

"దరాిసనాలూ, ఝారీచెాంబులూ తలొకట ీ ఇసాత వ టేమిటోయ్ " అనాాడ్డ బాండ్ 

సుబాడ్డ. తోటలో నూతి నుాంచి నీళ్ళో తోడ్డకోమనడ్ాంపలెి ల వాళ్ోకి ఏదో మతాం 

ఇవీడ్ాంలా కనిప్రాంచిాంద ిఅతనికి. 

"నుయయ మ ైలపరచచసేాత రని మీ బాబాయ ఈ తోటకి మాల ప్ాలేరుని కూడ్ా 

ప్ెటాలేదోయ్ " అనాాడ్డ సుబాావధానుి . 

ఇాంకా ఆ విషయాంలో ఓ ఆలోచన జరగలేదు. నిరణయాం అనుకోలేదు. ఎవరచ ఆసోత  

కొలిబో తునాట ి  ఎవళ్ోకి వాళ్ళో గాందరగ్ోళ్ాంచసే్సేుత నాారు. 

రామనాధానికది సవాలులాగ కనిప్రాంచిాంద.ి నిరణయాం చేస్ేసుకొనాాడ్డ. 

"అద ేఅనుకుాంట నాా, మామగ్ారూ!" 

మామగ్ారూ అనాా, బాబాయా అని ప్రలుప  తడే్ా తపే అదే సమాధానాం. 

"అటాి ాంట ితెలవితకుసవ పనులు తలప్ెటాకు"మని రామశాస్రత ర మాందలాంచేడ్డ. 

www.kinige.com



340 

 

ఏనాటి నుాంచ  ో వ నా కులాచారాల ప్ాిముఖ్యాం వరచణాంచేడ్డ. శరీరాాంగ్ాల 

పితేయకోపయోగ్ాలను చూప్రాంచి వరణవయవసథని సమరచథాంచడ్ానికిపియతిాాంచేడ్డ. 

వెకిల ఉపమానాలూ, వెరచెమొరచె పితివాదాలూ అనవసరాం అనిప్రాంచేయ. 

"నినా రాతిి వెాంకిని తోడ్డకు ప్ మునాా" అని తన దృఢ నిశియానిా వినిప్రాంచేడ్డ 

రామనాధాం. 

తేలు కనిప్రాంచినట ి  సుబాావధానుి  వ లకిపడ్ాు డ్డ. మ లైపడ్ పో్ యన నూతి నీళ్ోతో 

తానా వ దయాం సాానాం చేస్డే్ేమో, ఖ్రు! 

"ఏ వెాంకి? వెాంకి ఎవరు?" 

రామనాధానికి ఆ వెాంకి ఎవరో తెలయదు. చీకటోి  చూడ్ుాం గురుత  తెలయలేదు. 

చెపేలేకపో్యడే్డ. 

సుబాావధానేి  జాా పకాం చేయడ్ానికి పయితిాాంచేడ్డ. 

"నలిగ్ా.......కుదిమటాాంగ్ా......" 

చీకటోి  గట ా మీద నిలబడ్  పలిాంలో వ నా మనిషరని చూడ్ుాం, మటాాం, రాంగూ ఏాం 

చెప్ాత డ్డ? ప్ెైగ్ా వానా, ఎాండ్ా అనకుాండ్ా కూలపని చసేుకొన ే వాళ్ళో నలిబడ్ ప్ో వడ్ాం 

అసాధారణ విషయాం కాదు. ఆ యక్ష్ పిశాలు చూస్ేత  మనసు రగ్చలప్ో యాంది. 

"కాదు, ప్ డ్డగ్ాగ నే కనిప్రాంచిాంది. పచిగ్ాన ేవ నాటినిప్రాంచిాంది." 

మాలలలో కనాా, మాదిగలలో పచినివాళ్ళో హెచుి సాంఖ్యలో కనిప్రసాత రు. 

సుబాావధానుి  ఆలోచన ప్ాిరాంభిాంచేడ్డ. 

"ప్ెసరబదదగ్ాడ్  కూతురు కాదు కదా." 

మనుషుయణిణ  గురచతాంచడ్ాం కోసాం గ్ాక వినోదాం కోసమూ, వెకిసరచాంత కోసమూ 

సృషరాాంచుకొనే అనాంతకోటి ఉరఫ లలో రాజయయ వాంతుకు వచిినపరాయయనామాం 

ప్ెసరబదదగ్ాడ్డ. అతడ్డ కులానికి మాదిగ. 
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రామనాధానికి ఆ వివరాం తెలయదు. కనక నిశశబదాంగ్ా తలవూప్డే్డ. 

అవధాని భగుగ మనాాడ్డ. 

"తోడ్డకరళ్ళోాందా లాంజ......" 

ఆయనను అలిరచ చయేడ్ానికి తాను పయితిాస్ేత  మధయనెవరో అమాుయ తిట ా  

తినడ్ాం భావయాంగ్ా తోచలేదు. చట కుసన అనేశాడ్డ. 

"లేదు." 

అవధాని సాంతృప్రతతో జాంధయాం తడ్డముకునాాడ్డ. 

"పిశాాంతాంగ్ా వ ాంట ాందని అకసడ్ే సాానాం, జపాం చసేుకొాంటసాంటాను, 

ఎరుగుదువ గ్ా" అనాాడ్డ. 

ఆయనను హుషారు చసేూత  "ఇప ేడ్డ మాతిాం మీకు అడ్డు  ఏమిట ిమామగ్ారూ?" 

అనాాడ్డ రామనాధాం 

అతడ్డ నూయ పాంచమప్టే వాళ్ోకి వదిలప్ెడ్తాననాద ి కేవలాం 

ఆటకేననిప్రాంచిాంది. సుబాావధానుి  సాంతోషపడ్ాు డ్డ. 

"నువ ీ మరొకలా చసేాత వా? తులస్ర వనాంలో గాంజాయ మొకస ప డ్డతుాందా? 

శాంకరశాస్రత ర తరచఫవదులో...." 

ఆ అభినాందన పూరచతకాకుాండ్ానే ఆయన కోసాం తాను కొనిా పితయేక ఏరాేట ి  

చేయాంచగలనని రామనాధాం హామీ యచేిడ్డ. 

"నీళ్ో కోసాం వచేి ప్ో యే వాళ్ోతో సాందడ్ గ్ా వ ాంట ాందనుకొాంట ేప్ాక వనెకాల ప్దెద  

వ స్రరచ కిెాంద అరుగు బాగు చయేసాత ." 

"ఏమిటీఁఁఁఁఁఁఁ!" 

తనాంత శలెతియిుణిా  అసేృశుయలు మ ైలపరచిన నూతి నీళ్ోలోి  సాానాం 

చేయమాంటాడ్ా? సుబాావధానులు నిరాఘ ాంతపో్యేడ్డ. 
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అాంతకిెతమ ే అతని ప్ెాంపకానిా మ చుికునాాంత సులభాంగ్ానూ ఇప ేడ్డ 

నిాందిాంచలేకపో్యేడ్డ. 

"జరైలుకరళ్ళో వచేిక నీకు మడ్,ీ మ ైలా బొ తిత గ్ా తెలయడ్ాం లేదోయ!" 

"అదేమిటి మామగ్ారూ! అలాి  అాంటారు." 

రామనాధాం కాంఠాంలో వినిప్రాంచిన అమాయకతాీనికి అవధాని వనెకిస తగ్ేగడ్డ. 

"నేను మ ైలపడ్ న నూతి నీళ్ోలో సాానాం చేసాత ననేనుటోయ్ ." 

రామనాధాం ఆలోచనలో పడ్ుట ి  ఒక నిముషాం ఊరుకుని అనాాడ్డ. 

"ఔను సుమాండ్ . ఆమాటే తోచలేదు." 

ఇదదరూ ఒకరచ ఆలోచనలను వేరొకరు పరీక్ష ాంచుకొాంట నాట ి  ఒకసక్ష్ణాం 

నిలబడ్ ప్ో యేరు. 

"పో్ నీాండ్ . ప్ెదద  చెరువ  వ ాండ్న ేవ ాంది. సాానానికి నీళ్ళి  లేకప్ో యయేా?" 

"అాంతనేాంటావ ?" 

"పో్ నీ మీరే చపెేాండ్ " అనాారు. రామనాధాం పలెి వాళ్ో నీట ి అవసరానిా 

గురుత చేసూత . 

"మామూలుగ్ా ప్ో సూత న ేవ నాావ  కాదటోయ్ ." 

ఆ సాీరాథ నికి మనసు్ రగులుతునాా రామనాధాం నవేీస్ేడ్డ. 

"నాకదే వ దో యగాం అాంటారు." 

తన సలహాలో వినిప్రాంచిన సాంకుచితతీమూ, సాీరథమూ అవధానికి అరథాం 

అయనటేి  లేదు. దానినిాంకా సాగతీస్ేడ్డ. 

"ఇాంతవరకూ నువేీ పో్ శావేాం? ఇకసడ్ కినేాళ్ళి  గడ్ చాయ." 

"నిజమేననుకోాండ్ ." 

"లేకపో్ త ేమనిషరని ప్టె ా కొాంటారు......" 
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ఆ సాీరథాం చూసూత ాంట ేరామనాధాం అవహేళ్న చయేకుాండ్ా వ ాండ్లేకపో్యేడ్డ. 

"ఔనాండ్ . ఇాంతవరకు తోచనేలేదు సుమాండ్ . రేప్ో  మనిషరని చూస్ర పాంప్రసాత ను. 

బబరాం ఆడ్  కుదరిాండ్ . 

"నెలకి ఇాంటికి అణో బబడ్ో  వేసుకుాంట ేవాడ్  కూల వెళ్ళోప్ో తుాంది. ఎవీరచకీ ఏ కషాాం 

వ ాండ్దు." 

ఆ సులువ  ఇాంతవరకు తోచలేదనాప ేడ్డ సుబాావధానికి కలగ్చన సాంతోషాం 

ఎాంతోస్ేప  మిగలలేదు. 

రామనాధాం ఆ ఖ్రుి వాళ్ో మీద వయెయడ్మేమిటనాాడ్డ. 

సుబాావధాని తెలిబో యేడ్డ. మాంచినీళ్ళో తాగ్ేది పలెి లవాళ్ళి . కూల 

తానిచుికోవడ్ాం--అాందులోని సబబు ఏమిటో అతనికి అరథాంకాలేదు. 

నుయయ గలవాళ్ళి  అసేృశుయలకు దానిని వదిల ప్డె్తామాంటసాంట ే తను 

ఆటాంకపరచడ్ాం, ప్ెైగ్ా కూల ఇచిి తోడ్ ాంచుకోమనడ్ాం ఏమిటోరామనాధానికి అరథాం 

కాలేదు. 

"నీళ్ళో చిాంది మళ్ళో అాందులోనే పడ్డ్ానికి మళ్ళో అదొకటా? ఇాంక నుయయ 

పనేముాంద?ి చెరోి ాంచ ేపో్ సాత డ్డ." 

రామనాధాం సహనాం కోలోేయనా, మరాయద తపేలేదు. 

"ఏాం చయేడ్ాం మరచ? ఊరచ వారాందరచదీను ఆ చెరువ . నీళ్ళో కూడ్ా మన తాత 

ముతాత తల ఆస్రత  కాదు. అయనా మనాం వాళ్ోని ఆదరచమానాలకూసడ్ా రావదదాంట నాాాం. 

ప్ో నీ అద ి అగెహారప  సబబు అాందాాం. కాని, నా తోటలో వ నా నూతి నీళ్ళో 

వాళ్ోనిపట ా కరళ్ోమనడ్ానికి ఒకరచ అభయాంతరాం ఏమిటి చపెేాండ్ ? మీ సౌకరాయల కోసాం అడ్ుాం 

ప్ెడ్తానాంటారు. అలాి ాంటప ేడ్డ దానికయేయఖ్రుి ఇచుికోవదూద ?" 

ఒకస నిముషాం ఆగ్చ తన అభిప్ాియానిా కొాంచెాం మోట గ్ానే తేలేిడ్డ. 
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"సామ త చపె్రేనట ి  తాిగే్వాడ్ే తాటి పనుా ఇచుికోవదాద ?" 

నిరాీకుసగ్ా నిలబడ్ పో్ యన సుబాావధానిని వదల రామనాధాం చరచరా 

విసురుకు లేచిప్ో యాడ్డ. 

పదె్దనిమిది 

పితిఘటన వసుత నాకొదీద  రామనాధానికి పట ా దల ఎకుసవయాంది. 

"గ్ాాంధీగ్ారు చెప్రేనట ి  అసేృశయతను వదిలాంచలేకపో్ త ే మానె, కనీసాం వాళ్ోక ి

కాస్రనిా మాంచినీళ్ోకరైనా మారగాం చూప్రాంచలేకపో్ తేఎలాి గ ప్దెనానాా?" 

"తపేకుాండ్ా చయెయవలస్రనదే. అయతే...." 

విశీనాధాం సాంఘ సాంససరణ కావాలన ే అాంటాడ్డ. కాని, దానికి అాందరచనీ 

కలుప కొని రావాల కాని, మనాం ముాందే గ్ోదాలోకివ రకకూడ్దాంటాడ్డ. 

ఆ అభయాంతరానిా రామనాధాం సహిాంచలేకప్ో యడే్డ. 

"కాదు ప్దెనానాా! దీనికరకసడ్ో  ఒకచోట హదుద  ప్టాెక తపేదు." ఎటాకేలకు 

విశీనాధాం 'సర'ే అనాాడ్డ. కాని, మరోమ లకపడ్ ాంది. 

"అయత ేఆ ప్ాిరాంభాం ఏ ప్ెదద  నాయకుణోణ  రప్రేాంచి వారచ చేత చయేస్ేత  మాంచిది." 

"ఎాందుకు ప్దెనానాా! లేనిపో్ ని ఆరాిటాం? మన తోటోి  నూతి నీళ్ళో మన 

యరుగు ప్ రుగు వాళ్ోను తోడ్డకుప్ మునడ్ానికి ఇాంతఆరాిటాం నవ ీతాలుగ్ా 

వ ాంట ాంది. చెరువ లో నీళ్ోకరైతే అద ిగ్ాని." 

కాని, విశీనాధాం చెప్రేన ఆ ఆరాిటాం కూడ్ా అవసరమేనని తరాీత అనిప్రాంచిాంది. 

మితుి లు వొప ేకొనాారు. ఊళ్ళి  కూడ్ా "ప్ో నీ, కానీ" అన ేస్రథతికి వసుత నాారు. కాని, 

ప్ేటల వాళ్ోద ేప్దెద  సాందేహాంఅయపో్యాంది. 

"ఏదో జరచగ్చపో్ తూాంద ి పో్ నీాండ్ . ఊరచవారచతో ప్చేీలెాందుకు బాబయాయ?" అని 

ప ాంతమాలపలి ప్దెద  సుబాయేయ నానుేడ్డ ప్ెటేాడ్డ.అసేృశుయలాందరచకీ ప ాంతలలోననేా 
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ఇళ్ో సథలాలు లేవ . చాలమాంది ఎవరరవరచ తోటలోి నో గుడ్ స్ెలు వేసుకొని వ ాంట నాారు. 

నిలబడ్ాలాంటయేజమాని దయాధరాుల మీద ఆధార పడ్ాల. ఇదమేిటని వారచకి కోపాం 

వస్ేత? ప్ ముాంట ేఏాం చయెాయల? 

ఊరచ వాళ్ోాంతా ఇషాా పూరచతగ్ా 'స్ెై' అాంటే తపే వాళ్ో వేప  నుాంచి కదలక కలగే్లా 

తోచలేదు. అప ేడ్డ ప్దెదనానా మాటలోనిసతయాం అరథాం అయాంది. 

"ఖ్రేి అనుకోరా అబాాయ, ఆరాిటమే అనుకో, కాని అనవసరాం కాదనుకుాంటా. 

ఇలాి ాంట ిమాంచి పనులు కొనిా ఆ ఆరాిటాంలో వ నాఆనాందాం కోసమ ేజరుగుతూాంటా" 

యనాాడ్డ ఆయన. 

"అలాగ్ే చదేాద ాం" అనిప్రాంచిాంది. 

"ఒకరోజు ప్ెట ా కుాందాాం. నవరాతుిలు వసుత నాాయ. విజయదశమి లోప నా ఆ 

త మిుద ిరోజులోి నూ ఒకరోజు ప్ెట ా కుాందాాం." 

దానికీ అాంగీ్కారమే. 

మితుి లతో అదవిరకే జరచగ్చన చరిల దృషాా ా కాశీనాథుని నాగ్ేశీరరావ  గ్ారచని 

ప్రలుదాద మనిప్రాంచిాంది. 

"వారచని నువెీరుగుదువ  గనుక నువేీ వెడ్ తే బాగుాంట ాంది." 

విశీనాధానికి అభయాంతరాం లేదు. గ్ాని రామనాధమే వెళ్ోడ్ాం శేయెమని ఆయన 

పట ా దల. దానికి బో లెడ్డ కారణాలు చెప్ేేడ్డ. 

పిసుత తాం అసేృశుయలకు వదలప్టెేా  నుయయ రామనాధానిది. 

అతడ్డ సహాయ నిరాకరణాం చసే్ర జరలైుకు వళె్ళోడ్డ. అతడ్ ే వడె్ త ే పాంతులుగ్ారు 

మహానాందపడ్తారు. ఇాంకేవనాా పనులునాా పకసకుప్ెటిా  తపేకుాండ్ా వసాత రు. 

కాని...... 
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రామనాధాం అపేటిక ే రరాండ్డ మూడ్డ పనులు నతెితన వేసుకునాాడ్డ. ఈ 

ప్ాిరాంభోత్వాం అాంటస ప్ెట ా కొాంటే కొనిా అదనప  పనులుతగులుతాయ. 

ముాంగాండ్లో ఊళ్ళో ఇచిిన ప్ాతిక ముపేయ రాటాా లకీ ఏకులవీడ్మూ, నూలు 

తీసుకోవడ్మూ, నేతపని కనుకోసవడ్మూ లచిముతీసుకుాంటానాంది. 

"నాకూ పని లేక తోచడ్ాం లేదు బాబూ! ఎప ేడ్నేా కాసత  చూసుకొాంటసాండ్డ, ననే ేఆ 

పని చూసాత " అాంది. 

చెరువ లో నీరు పలెి లవాళ్ో కడ్వలకి ప్ో స్ే పని రామనా తీసుకుాంటానని 

ముాందుకు వచేిడ్డ. 

కాని అతడ్ క ి చినా చినా కమిషను వాయప్ారాలునాాయ. వ నాట ి ాండ్  పని 

తగులుత,ే షావ కారు పనిమీద వెళ్ళోపో్ తూాంటాడ్డ. 

కాని సూరపే, శివకామయయ తమ సాంస్రదధతను తెలప్ేరు. సూరపే అతని 

ఎదురుగ్ానే అాంగ్ోసత రాం నడ్డముకి బ్లగ్చాంచడే్డ. 

"రాతీి, పగలూ చెట ా కిాందే కూరుిాంటా, నీకరాందుకు ప్ో యరా." 

"చీకట ిపడ్ాు క కాసత  ప్ాట ప్ాడ్డకుాంటస కూరోి" అనాాడ్డ శివకామయయ. 

లేకుాంటే ఎవళ్ళోనా దయయమని జడ్డసుకుాంటారనామాట అనకుాండ్ాన ే

అరథమయాంద.ి నలుగురూ నవేీరు. సూరపేద ిచికసని నలుప . ఆనలిని ముఖ్ాన నవ ీ 

విరచస్రనప ేడ్డ ఎరెని ఇగుళ్ళో, తెలిని పళ్ళో చాలా భయాంకరాంగ్ా వ ాంటాడ్ని మితుి లు 

అతనిని ఎగతాళ్ళచసేుత ాంటారు. 

అద ీతేలప్ో యాంది. 

నూతి చుటసా  ఇటిక పరచప్రాంచడ్ాం, స్రమ ాంట  చయేాంచడ్ాం, గ్చలకలు వయేాంచడ్ాం 

బాధయతలు విశీనాధాం తీసుకొనాాడ్డ. 

www.kinige.com



347 

 

"దసరా స్ెలవ లసాత రు. బాలకృషణ  వసాత డ్డ. తోరణాలూ, అలాంకారాలూ వగ్రైరా 

పనులనీా వాడ్డ చూసాత డ్డ" అాంటస విశాలాక్ష  అతడ్ కిమరో అతయవసర విషయాం గురుత  

చేస్రాంది. 

"శాస్రత ర బాబయయతో చెప్ేేవా?" అని గురుత చేస్రాంది. 

విశీనాధాం "ఔనౌను" అనాాడ్డ. 

"తీరా నాతో చెపేలేదని ఆయనాంటే లేనిపో్ నిద ిఅదో గ్ొడ్వ." 

"అదేాం మాటలే, ఆయనతో చెపేకుాండ్ానా?" అాంది విశాలాక్ష . 

"లేనిప్ో ని పట ా దలకు పో్ కు. వెళ్ళో చపె ే" అని ప్ోి త్హిాంచిాంది. 

పెందొమిిది 

"రా, రా. ఎకసడ్ా కనబడ్ుాం లేదు. వూళ్ళోన ే వ నాావా? నినా తోటోి కి వచేిను. 

కనపళ్ళోదు" అాంటస శాంకరశాస్రత రరామనాధానిా సాదరాంగ్ా ఆహాీనిసూత నే, భారయను 

ప్రలచేడ్డ. 

"ఏమ,ే అబాాయ వచేిడ్డ. ఏవీ, కొాంచెాం వపే డ్డ బ్లయాయనికి కొాంచెాం కారాం రాస్ర 

పట ా కురా." 

రాజము వచిిాంది. "ఇనిా రోజులకి తీరచక చికసిాందిరా" అని నిషూఠ రమాడ్డతూనే 

కుశల పిశాలు వసే్రాంది. 

"మీ బావమరచదికి ఏదో  వ తతరాం వాిశావనాారు. వాళ్ో నుాంచి ఏమనాా సమాధానాం 

వచిిాందా?" అని ఆమ  సాంసార వయవహారాలనుగురచాంచి పిశాలు ప్ాిరాంభిాంచిాంది. 

"ఏాం చసేుత నాావ ? ఎప ేడ్ో ఓమారు చేనిగట ా కేనా వెళి్ళ వసుత నాావా? ప్ోయ 

చూసుకుాంటసాండ్ాల. అనీా పనివాళ్ోమీదవదలిెయయకూడ్దు. మూల చేను రరాండ్ోమారు 

కలుప కు వచిిాందనుకుాంటాను" అాంటస శాంకరశాస్రత ర ప్ లాలకూ, పాంటలకూ 

సాంబాంధిాంచిన కుశలపిశాలు సాగ్చాంచేడ్డ. 
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ఆ దాంపతులు కుశల పిశాలూ, లోకాభిరామాయణాం మధయ శాంకరశాస్రత ర ఒక కొతత  

పితిప్ాదన తచెేిడ్డ. 

"వేద సాంససృత ప్ాఠశాల ఒకట ి నడ్ ప్రాంచాలని అనుకుాంట నాాాం వూళ్ళో. 

పిశాాంతాంగ్ా వ ాండ్ ే విశాలమ ైన చోట  కావాల. వూరచకి దగగరోి వ ాండ్ాల. పూరీకాలప  

ఆశమెాల పదధతిలో నడ్ప్ాలని ఆలోచన.... ఆ సౌకరాయలనీా వ నాది నీ తోట 

కనిప్రాంచిాంది...." 

ముాంగాండ్ వదేశాసాత ా లకి ప టిానిలిని ప్ేరుాంద.ి దక్ష ణామూరచత శాసుత ా లు గ్ారూ, 

లక్షీునారాయణ దీక్ష తులుగ్ారూ వాంట ి మహాపాండ్ తులూ, ఋగ్ేీద సాీధాయయపరులూ 

ఇప ేడ్డ లేకపో్యనా వారచ శిషయకోట ి వ నాారు. వాయకరణ కేసరచ అని 

ప్రలప్రాంచుకొాంట నాఉమామహేశీర శాస్రత ర గ్ారునాారు. పాండ్ త పికాాండ్డలు 

బో లెడ్ాందరునాారు. ఎకసడ్ెకసడ్  నుాంచ  ో విదాయరుథ లు వసుత నాారు. ఏవారాలు చేసుకొనో, 

మధుకరము ఎతుత కొనో తిాంటస చదువ కొాంట నావాళ్ళో వూళ్ళి  ఏ రోజూ పదిహేను, 

ఇరవెైమాంది వ ాంటసన ే వ నాారు. ఎవరచఇాంట ి అరుగు మీదనో కాలక్షేపాం చేసుత నాారు. 

చెరువ గట ా మీద ిరావిచటిె కెిాంద కూరుిని ప్ాఠాలు చిాంతన చేసుకొాంట నాారు. 

ఇప ేడ్డ చయేదలచిాందలాి  దానికో ప్ాఠశాల రూపాం ఇవీడ్ాం! 

ఆ పతిిప్ాదన వివరాలు చపెూత వ ాంట ే రవీాందుిని శాాంతినికేతనమూ, పూరీకాలప  

గురుకులాలూ రామనాధాం మనసు్లో మ దిలేయ.ఆటాంకాలనూహిాంచలేని పడ్డచుదనప  

భావనాబలాం అతనిని వూహాలోకాలలోకి తీసుకు పో్యాంది. ప్ెదద  వ స్రరచచెట ా  కెిాంద 

కూరుిని క్ముదపి్ాఠాం చపె త నా శాసుత ా లుగ్ారూ, ప ాంతమూల మామిడ్  కొముల పాంగలోి  

కూరుిని వాకయ పఠనాం చసేుత నావాళ్ళో మనోనేతిాం ముాందుమ దలిేరు. ఒకరచ చదువ కు 

ఒకరు ఆటాంకాం కానకసరిేదు. బో లెడ్ాంతచోట . బో లెడ్నిా చెట ి . తన తోట ఒక 

శాాంతినికేతనాం, ఒకగురుకులాం అవ తుాందనా ఆలోచనే అతనిని ఉకిసరచబ్లకిసరచ చేస్ేస్రాంది. 
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భారతీయ పదధతిలో విదాయబో ధన ఎాంత చౌక! ఎాంత నిరాడ్ాంబరాం! ఎాంత సులభాం! 

అని మహానాందపడ్ పో్యేడ్డ. 

ప్ాఠశాలకి భవనాలు అకసరిేదు. గురువ లకు జీతాల పనిలేదు. శిషయకోటికి పితయేక 

భోజనప టేరాేట ి  చయేవలస్రన పనిలేదు.వరాష కాలాంలో కాసత  ఆసతరణ వ ాంటే చాలు.... 

"దానికేముాంది మహా...." 

రామనాధాం సరేనాంట-ే- 

"ఏ ప ణాయతుుడ్ో ఆ వళే్కి ముాందుకు వసాత డ్డ. 'దేశల విశాలాః పిభవోపయనాంతాాః...' " 

అనాాడ్డ శాంకరశాస్రత ర. 

అసేృశుయలకు తోటలో నూయ వదిలేటాందుకు కాశీనాధుని నాగ్ేశీరరావ  

పాంతులుగ్ారచని తీసుకురావాలనుకొాంట నా వారత చెపేగ్ానేశాంకరశాస్రత ర ఎగ్చరచ గాంతేస్ేడ్డ. 

"చూస్వేా. దవే డ్డ మన పయితాాలను ఆశీరీదిసుత నాాడ్నుకోవాల" అని శాస్రత ర 

అభిప్ాియాం తెలప్ాడ్డ. 

లేకపో్ తే రామనాధానికి కాశీనాధుని వారచ ప్ేరు ఎాందుకు తోసుత ాంది? ఆయన ే ఓ 

రరాండ్డ ప్ాకలు వయేాంచసేాత రు. ఆయనే ప్ాఠశాలనుప్ాిరాంభిసాత రు... 

ఆ వ తా్హాంలో మధయన పాంతులుగ్ారచని తీసుకువచేి వ దేదశాం భినామని 

గురుత కు వచిిాంది. 

"ఔను గ్ాని, ప్ాఠశాల అకసడ్ ప్టె ా కొనేటటియతే నుయయ పలెి లవాళ్ోకవిీడ్ాం ఎలాి  

వీలవ తుాంద?ి" అనాాడ్డ. 

అనేకానేక అభయాంతరాలు..... 

వేద పఠనాం అసేృశుయల చవెిని పడ్కూడ్దు. మహాప్ాపాం! 

అసేృశుయలు మ లైపరచిన నూతి నీటిని వదేవేదాాంగ విధులయన పాండ్ తులూ, 

వారచ శిషుయలూ వ పయోగ్చసాత రా? అది ధరు భాహయాం కాదూ! 
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ఆ అభయాంతరాలు రామనాధానికి తోచనిమాట నిజాం. కాని, తనకో ప్ెదద  ధరు 

సాందేహాం పట ా కొాంది. 

రామనాధాం ప్ాియశిితతాం చయేాంచుకోలేదు. ధరు భిషుా డ్నేశారు. వూళ్ళోని 

కుట ాంబాలనిాాంటతిో ఏదో  బీరకాయప్వచు బాంధుతీాం వ ాండ్డ్ాం,దగగర బాంధువ ల బలగమే 

ప్ెదదద ి వ ాండ్డ్ాం మూలానా వెల అాంటస ప్టెిా  అలిరచ చయెయలేదుగ్ాని, మరో వూళ్ళో 

అయతేనూ, ఈవూళ్ళోన ేమరోవాడ్ెతైేనూ ఏడ్ ప్రాంచేస్ేవారే కదా. అట వాంటి తాను కూడ్ా ఆ 

తోటలోకి అడ్డగు ప్ెటారాదా? అడ్ గే్స్ేడ్డ. 

"అబెా బబా! నువ ీ కదలనకసరిేదు." అని శాంకరశాస్రత ర హామీ యచేిడ్డ. 

"మరచ ప్చేీ యేముాంట ాంది?" అనాాడ్డ రామనాధాం. 

"ప్ెదద  చెరువ  పకసనేకదా....." 

పకసనునా నూతిని మ లైపరుసాత ను. ఎదురుగ్ావ నా చెరువ కు ప్ ముాంటే అరధాం 

ఏమిట?ి తిటొా దుద , కొటొా దుద , ప్ గబెట ా  వాడ్ేపో్ తాడ్నాటేి  కదా...... 

"పో్ నీ నీకిషాాం లేదాంటే చపె ే" అనాాడ్డ శాంకరశాస్రత ర. 

"మరో చోట  వెతుకుసాంటాాం." 

తనకు లేని భావానిా అాంటగడ్డతూాంట ేరామనాధానికి కషాాం అనిప్రాంచిాంది. 

"పలెి ల వాళ్ోకి నీటి మాటేమిట?ి" 

శాంకరశాస్రత ర ఒకదాని తరాీత ఒకట ిరరాండ్డ మారాగ లు సూచిాంచడే్డ. 

"విదాయరుథ లు ఓ ఇరవయమాంది వ ాంటారు. వాంతులువారీగ్ా పలెి ల వాళ్ోకి నీళ్ళో 

ప్ో యదాద ాం. నీ పనులకు ఆటాంకాంగ్ా వ ాందని కదా ఆఆలోచన? ఆ ఇబాాంద ీతీరుతుాంది. 

విదాయరచథగ్ాళ్ోకి కాసత  పనీ వ ాంట ాంది." 

ప్ాిరాంభాంలో నీళ్ళి  లేక మాడ్ పో్ తునా పలెి  వాళ్ో మీద ిదయ కొదీదన ేరామనాధాం 

వాళ్ోకి నీళ్ళో ప్ో యడ్ాం పని తీసుకొనాాడ్డ.తరువాత ఆ దయ నుాంచి బయటపడ్లేకా, 
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తన ఇతర పనులనీా చెడ్ ప్ో తూాంట ే చూడ్లేకన ే తన తోటలో నూయ వాళ్ోక ి

వదిలెయాయలనేభావాం కలగ్చాంది. 

కాని అసేృశయత హిాందూమతానికి మాస్రప్ో ని మచి. ఒక మహానేరాం. అసేృశయతా 

నివారణకు జరచప్ే కృషర మానవ ని ఘనతనుగురచతాంచడ్ానికి జరచప్ే కృషర--అాంటస గ్ాాంధీగ్ారచ 

వాయసాలూ, ఉపనాయసాలూ చదువ తునాకొదీద  తన పయితాాం వటిా  దయ 

మూలకాంగ్ానేవ ాండ్కూడ్దనుకొనాాడ్డ. ఇప ేడ్ా నూతిని అసేృశుయలక ి

వదిలవయెయబో డ్ాం లేదు. దానిలో తనతోప్ాట  వాళ్ళో తోడ్డకుాంటారు. 

నాగ్ేశీరరావ పాంతులుగ్ారు వచిి ప్ాిరాంభిాంచబో య ేకొతత  అలవాట  అదే..... 

శాంకరశాస్రత ర అప ేడ్డ తన రరాండ్ో  పితిప్ాదన తచెేి డ్డ. 

ప ాంతలోి  పలెి వాళ్ోక ి గవరామ ాంట  ఇళ్ో సథలాలు తలో స్ెాంటస ఇసాత నాంటసాంది. 

కాని చేలకి వచిిపో్యే రహదారచకి అడ్డు  అనీ,తమ చలేకి నషాాం అనీ వూళ్ళోవాళ్ళో 

ప్రటీషనుి  ప్టెేారు. అది నలుగుతూాంది. నలుగురాం ప్ో గయ అకసడ్ ఓ నుయయ 

తవిీాంచిప్ెటావలస్రాందని కోరచతే నాగ్ేశీరరావ  పాంతులుగ్ారే తవిీాంచి ప్ెడ్తారు. దానిన ే

ఆయన ప్ాిరాంభిాంచి వెళ్ళోప్ో తారు. ప్ాఠశాల ప్ాకలకుమరో ధరాుతుుడ్ ని 

అడ్గవచుిను..... ఆ పదధతిలో అాందరచ ఆలోచనలూ నెరవేరుతాయ అని శాంకరశాస్రత ర 

అభిప్ాియాం. 

"వెళ్ళో. ఔను, కాదు అని ఇప ేడ్ే అనయెయకు. ఆలోచిాంచుకో. రరాండ్డ రోజులోి  

చెప ే" అని స్ెలవిచేిడ్డ. 

ఇరవై 

ఆ గెాంథాం అాంతా విని శివకామయయ ఫకుసన నవేీడ్డ. 

మీ బాబయయ చాణకుయడ్డరా నానాా!" 
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అతని మితుి లాంతా సాహితయాంతో తమకునా పరచచయానిాపటిా  శాంకరశాస్రత రని 

యుగాంధరుడ్డ, య్గాంధరాయణుడ్డ, అమాతయరాక్ష్సుడ్డ,తిమురుసు, అకసనా-

మాదనాలతో పో్ లుసుత ాంటారు. 

పలెి  వాళ్ోని బావి వదదకు రాకుాండ్ా చేస్ేాందుకు శాస్రత ర వేస్రన ఎతుత  తపే ప్ాఠశాలా 

లేదు, ప్ాాంథశాలా లేదు అని వాళ్ోవాయఖ్య. 

రామనాధానికి ప్ాఠశాల జరగకుాండ్ా తాను ఆటాంకమయేయనేమోనని సాందేహాం 

మనసు్ని ఓ మూల బాధిసూత న ేవ ాంది. 

ఆ సాందేహాం విని శివకామయయ కోపేడ్ాు డ్డ. 

"తగగరా, వెరచెపప్ాేయ." 

అతని వాదనలాంత తోస్రవేయవలస్రనదిగ్ా కనబళ్ళోదు. 

"ఊళ్ళో అడ్డకుస తిని, ప్వరిపాంజాలో కాచుకు తాగ్చ, మా అరుగుమీద అషాపదులు 

ప్ాడ్డకోమాంట ేప్ాడ్ ేవెరచకెుటటా  ఎవరురా?"అనాాడ్డ ఎగతాళ్ళగ్ా రామనా. 

"అాంతనేాంటావా?" అనాాడ్డ రామనాధాం. 

పాండ్ తులకు ప్ావలా డ్బుాలవీకసరలేదు. విదాయరుథ లకు భోజన సదుప్ాయాలు 

చూడ్నకసరిేదు. చివరకు ప్ాకకో, పాందిరచకోనాగ్ేశీరరావ  పాంతులుగ్ారచనో, వేరొకరచనో 

చూడ్వచుి. కాని, ముాంగాండ్ వాళ్ోకి వదే సాహితయ ప్ాఠశాలను నిరీహిసుత నా 

పితిషఠ దకుసతుాంది. 

ఆ ఆలోచనన ేఅతని మితుిలు అపహాసయాం చేశారు. 

కామేశీరరావ  వూహలను మరచకొాంత సాగ్చాంచేడ్డ. 

"మీ బాబాయ ప్ాఠశాలకి ఓ నామకరణాం కూడ్ా చేస్ ేవ ాంటాడ్డ." 

పాండ్ తరాయ జగనాాథుడ్డ ముాంగాండ్లో ప టేాడ్డ. ఆ విషయానిా ముాంగాండ్ 

వాళ్ళో ఎనాటికీ మరచచిప్ో రు. ఎవరచనీ మరచచిప్ో నివీరు.జగనాాథ పాండ్ తరాయలు 
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వేదశాసాత ా లు ఒకస బాిహుల స తుత గ్ాన ే కాదు, ఒకస హిాందువ ల స తుత గ్ాన ే

అాంగీ్కరచాంచలేదు. దారాషరకోతో కలస్ర ఉపనిషతుత లా ప్ారశీకాంలోకి అనువదిాంచేడ్ాంటారు. 

వివాహ విషయాంలో కులానీా, మతానీా కూడ్ా తోి స్ర ప చేిడ్ాంటారు.వాటనిాాంటినీ ఎాంతో 

గ్ొపేగ్ా చెప ేకుాంటారు. కాని, ఆయన జీవితాధయవసాయానిా మనసు్కు పటిాాంచుకోరు. 

ఆ ధోరణిలోన ేకామేశీరరావ  ప టాని ప్రలికు నామకరణాం చేస్ర వెకిసరచాంచడే్డ. 

"పాండ్ తరాయ వేదవేదాాంగ సాహితయ విదాయలయాం." 

తనుా ప్ెాంచి ప్ెదద  చసే్రన వయకిత శాంకరశాస్రత ర. ఆయన తనుా బో లాత కొటిా ాంచడ్ానికే 

ప్ాఠశాల పయితాాం తలప్ెటేాడ్ాంటేరామనాధాం ఇాంకా పూరచతగ్ా నములేకునాాడ్డ. 

కాని, మితుి లు చెప్రేాందీ సబబుగ్ాన ే వ ాంది. తనకా వ తా్హాంలో అరథాం 

కాలేదుగ్ాని, పాండ్ తులు బితకడ్ాం ఎలాి గ? వీళ్ోకు వచిిరోజూ నాలుగగాంటలో, అయదు 

గాంటలో ప్ాఠాం చపె్ాేలాంటే అాంత మేరకీ తమ జీవిత వృతుత లు పకసకి నటెాా ల. ఇప ేడ్డ 

చెపేడ్ాం లేదాఅాంటే చపె త నాారు. ఆ చెపేడ్ానికో వేళ్ాప్ాళ్ా లేదు. ఓ పతిేయక పదిేశాం లేదు. 

అాంబాజీప్ేట సాంతకరడ్డతూనూ, నరేాందిప రాం ప్ లాంవెడ్డతూనూ, పనస 

చెప ేకొాంట నాారు. ఒకొసకసప ేడ్డ నాలుగే్స్ర రోజులు ప్ాఠాలే వ ాండ్వ . 

ప్ాఠశాల అనాాక అదలెాి  సాగుతుాంది? 

"ఈ కాంచి గరుడ్ స్ేవకి మనూళ్ళో రరాండ్డ మూడ్డమాట ి  ఏరాేట ి  జరచగే్య 

ఇదివరకు" అనాాడ్డ రామనా. 

"వేద ప్ాఠశాల నడ్డప కొనేాందుకు వూళ్ళో చోటే లేదూ? ప్ాపాం అవధూత సాీమి 

ధరుమాయని చెరువ గట ా మీద మఠాం ఒకటి వెలస్రాంది.ఎవరనాా సాీమి వస్ేతనాంటారా? 

ఇప ేడ్డ చసేుత నాటేి  చరెువ గట ా  మీద బో లెడ్డ రావిచటెసి  కాదాంటారూ, తమ తమ ఇాంట ి

అరుగులువ ాండ్న ేవ నాాయ." 

"నిజమే"నని రామనాధాం వొప ేకునాాడ్డ. 
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"పలెి  వాళ్ోకి తాగే్టాందుకు నీరు మాటేమిట?ి" అని రామనా నిలదీశాడ్డ. 

రామనాధాం స్రథరాం చేసుకొనాాడ్డ. 

ఇరవై ఒకటి 

అట  పాంచమకులాల ప్ెదదలీా, ఇట  గ్ాె మాంలోని ప్ెదదలీా తాను తలప్ెటిాన పనికి 

ఒప్రేాంచ ేపియతాాంలో రామనాధాం రాతిిాంబగళ్ళోతిరుగుతునాాడ్డ. తన పథకానాాంతనూ 

వివరాంగ్ా తెలుప తూ నాగ్ేశీరరావ  పాంతులుగ్ారచకి వ తత రాం వాిస్ేడ్డ. ఎవరచ తోటలోనో 

వ నాఒక నూయని అసేృశుయలకు వదలడ్ాంలో విశేషాం ఏమునాదని పాంతులుగ్ారు 

రావడ్ానికి నిరాకరచసాత రేమోనని అతని భయాం. తాను వెడ్ తేపరచస్రథతులు వివరాంగ్ా 

చెపేగలడ్డ. అగెహారాం పిజల ఛాాందసతాీల మధయ ఆ పియతాాం యొకస ప్ాిముఖ్ాయనిా 

చెపేగలడ్డ.కాని, ఊళ్ళో పతిిఘటనను సరుద బాట  చయేనిదే ఎకసడ్ కి వడె్తాడ్డ? 

పాంతులుగ్ారచని తీరా తీసుకువచాిక ఊళ్ళో వాళ్ళో కాకుాండ్ా,అసలు దాని వ పయోగాం 

ప్ ాందవలస్రన వాళ్ళో కూడ్ా రాకప్ో తే? అాందుచేత వారచకి తానో వ తతరాం వాిస్ేడ్డ. 

వివరాంగ్ానే వాిస్ేడ్డ.దువూీరచ సుబాముగ్ారచకి కూడ్ా సాంగతులు తెలయబరచి, ఆమ ను 

కూడ్ా పాంతులుగ్ారచకి వాి యమనాాడ్డ. 

ఆ అవసరాం లేకుాండ్ాన ేపాంతులుగ్ారచ నుాంచి ఆశీరీదిసూత  వ తతరాం వచిిాంది. తేద ీ

నిరణయాంచి తలెుపమాంటస. ఆ జాబుతోప్ాట ఆాంధపితిిక పాంప్రాంచడ్ాం కూడ్ా 

ప్ాిరాంభిాంచారు. 

ఆ రోజు నాటికి సుబాముగ్ారూ వీలుపడ్ త ేతానూ వసుత నాానని తెలయబరచారు. 

ఈ రరాండ్డ లేఖ్లూ రామనాధానిా, మితికోటినీ విశషేాంగ్ా వ తా్హ పరచచాయ. ఆ 

వ తా్హాంలో వారచ పయితాాలూ విసతరచాంచాయ.చుట ా పికసల రరాండ్డ మూడ్డ మ ళై్ోలో 

వ నా గ్ాెమాల నుాంచి కూడ్ా ఈ ఉత్వానికి జనానిా పో్ గుచయెాయలనుకొనాారు. 
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నాయకులువసుత నా వ తా్హాం, చుట ా పికసల గ్ాెమాల పిజలు సమావశేాం కావడ్ాం దృషాా ా 

అగెహారాం జనాంలో ఏమనాా వయతిరేకత ఉనాాఅది బయటకు రాదు. 

ఆ రోజున నాయకులు ఉపనాయసాలసాత రు. జనాం కూరుినేాందుకు తోటలోన ే ప్ెదద  

పాందిరచ వయేడ్ానికి సనాాహాలు ప్ాిరాంభిాంచేరు. ఆసాందరిాంలో విాందు కూడ్ా చేస్ేత ...? 

విాందు అనాప ేడ్డ అనిా కులాలవాళ్ళో కలస్ర కూరోిగలగ్చతేన ే అరధాం వ ాంది. 

ఎాంతమాంద ివస్ేత  అాందరచతోనే... 

ఈలాగ ఒకదానికొకట ి అలుి కుపో్ తునాాయ. పనులు ప్ెరుగుతునాాయ. 

పనులతోప్ాట  మితిగణాం ప్ెరచగ్చాంది. పతిిక చదవిే వాళ్ోసాంఖ్య ప్ెరచగ్చాంద.ి గ్ాెమాంలో ఒకట ి

రరాండ్డ చోటి పతిికా ప రాణాలు నడ్డసుత నాాయ. చదవడ్ాంతోప్ాట  చరిలు 

సాగుతునాాయ. 

"ఈవళే్ పతిికలో ఏాం వేశారోయ్ ?" అని అడ్డగుతునావాళ్ో పలకరచాంప లు 

హెచివ తునాాయ. 

వరాష లు వెనకబటేాయ. అసేృశుయలకు నూతి వదద  నీళ్ళో తోడ్డకొనే అవకాశాం 

కలగ్చాంచేటాందుకు తేదీ నిరణయాం అయాంది. సరచగ్ాగ నెల రోజులోి  కారీతక ప్ౌరణమి వసూత ాంది. 

మొదట అనుకొనాట ి  విజయదశమికి సాధయాం కాలేదు. ఈ ఏడ్డ తూరుే 

వరాష లుకుాండ్ప్ో తగ్ా పడ్ాు య. 

రామనాధాం ప్ెదద  రావి కెిాంద గెాంథాలయాం అరుగుమీద ఆనాటి పతిికను చదవిి 

వినిప్రాంచడ్ాం ముగ్చాంచి అప ేడ్ ేమకాాం చేరుకునాాడ్డ.రాతి ిప్ ి దుద ప్ో యాంది. కాళ్ో బురద 

వదులుికొని ప్ాకలో అడ్డగు ప్ెటేాసరచకి పడ్క కురీిలో పడ్డకొని నిదపోి్ తునాచాందిశేఖ్రాం 

కనిప్రాంచేడ్డ. ఎవరా అనుకుాంటసాండ్గ్ానే అలకిడ్ కి లేచడే్డ. 

"ఇాంక ఈవేళ్కి రావేమో, ఏాం చయెయడ్మా అనుకుాంటసాంటే నిది పటేాస్రాంద.ి" 

"ఎాంతస్ేపయాంద ివచిి?" 
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ఎాంతస్పేయాందో చపెేడ్ాంతోప్ాట  చాందిశేఖ్రాం తన భోజనాం అయప్ోయాందనీ, తన 

కోసాం ఏరాేటేి వీ చయేనకసరిేదనీ అనాాడ్డ. 

రామనాధాం అతనిని మనసు్లోన ే అభినాందిాంచేడ్డ. లేకుాంట ే ఈ వేళ్ప ేడ్డ 

అతడ్ క ి ఏాం ప్ెటాగలడ్డ? సాయాంకాలాం ఓ ప్ావ శేరు బ్లయయాంఅతెతసరు వేసుకుని అలాి  

వీధిలోకి వళె్ళోడ్డ. పనిమనిషర ప్ెరుగు తచెిి ఉటిామీద ప్ెటిా  పో్ య వ ాంట ాంది. తానెైత ే

వ పూే,ఊరగ్ాయా లేకుాండ్ా ఇాంత ప్ెరుగు ప్ో సుకుని తిని లేచిప్ో గలడ్డ. కాని, ఆ 

భోజనాం అతిథికి ప్టాెడ్ాం ఎలాి గ? చేతనెైనా, ఆరాతిివేళ్ వాంట ఏాం చసేాత డ్డ? చాందిశేఖ్రాం 

భోజనాం చసే్ే వచేిననే సరచకి ప్ాిణాం కుదుటపడ్ ాంద.ి కాని మరాయదకనాా 

అసముతితెలుపకుాండ్ా ఊరుకోలేకపో్యాడ్డ. 

"అదేమిటాండ్,ీ ఆ మాతాిం...." 

చాందిశఖే్రాం నవేీడ్డ. 

"మరాయద ప్ేరుతో అబదాధ లాడ్కయాయ! ఇప ేడ్డ నే భోజనాం చసేాత నాంటే నువ ీ 

వొాండ్  ప్టాెగలవా?" 

"ఉలకాం" 

"ఇాంతకీ నీ భోజనమయాందా?" 

"లేవాండ్ . ఎప ేడ్డ తినా తిాండ్ో ." 

"ఇదదరాం పాంచుకు తిాందాాం...." 

"సహనౌభునకుత " అాంటావ . 

చాందిశేఖ్రాం ఏమీ అకసరిేదని ఖ్చిితాంగ్ా చపె్ేేస్ేడ్డ. ప్ెైగ్ా రామనాధాం విసతరచ 

వేసుకొనవేరకూ ఊరుకోలేదు. అతని తిాండ్  చూస్రమనసు్లో జాలపడ్ాు డ్డ. 

"రోజూ ఇాంతేనా?" అనాాడ్డ. 

"మన దేశాంలో ఈ మాతమిూ దొరకని వాళ్ళో కోటి మాంది." 
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చాందిశేఖ్రాం పిశాకు ఆరచథకాం మూలకాం కాదు. కాని, రామనాధాం తెలవిగ్ా మాట 

మళ్ళోాంచేడ్డ. కొాంతస్పే  ఇదదరూ ఆమాటా, ఈ మాటామాటాి డ్ేరు. కాని అసలు విషయానికి 

రావడ్ానికి ఇదదరూ జాంకుతునాారు. 

"ఏమిటీ హడ్ావిడ్  అాంతా.....?" 

తోటలో పాందిళ్ోక ి సామాను తెచిి పడ్ేస్ేరు. నూయ ఎతుత  చయేడ్ానికీ, గచుి 

చేయడ్ానికి తపె్రేాంచిన ఇట కా, ఇసుకాఅసతవయసత ాంగ్ా వ నాాయ. రామనాధాం తన 

పియతాాలనీా చపె్ేేడ్డ. అనీా విని చాందిశేఖ్రాం చేస్రన వాయఖ్య రామనాధానికిఆశిరయాం 

అనిప్రాంచిాంది. 

"మనిషరవి చికేసవ . ఆరోగయాంగ్ా వ నాావా?" అని చాందిశేఖ్రాం. 

రామనాధాం ఛాతీ, దాండ్లూ చూసుకొనాాడ్డ. 

"చికేసనా? నాకు తెలయడ్ాం లేదు." 

అనారోగయాం ఏమీ లేదని ముఖ్మే చపెూత ాంద.ి అయతే మనిషర నలిబడ్ాు డ్డ. నవకాం 

తగ్చగ  మనిషర దృఢపడ్ాు డ్డ. 

చాందిశేఖ్రాం కాస్ే్ప  ఊళ్ళో కబురూి  అడ్ గ్చ చివరకు అతని మకాము కాకినాడ్కో, 

మదాి సుకో మారిమని సలహా ఇచేిడ్డ. 

"తరాీత ఏాం చసే్రనా, ఆ బ్ల.ఏ. పూరచత చయెయరాదూ? ఇాంతలో వయవహారాలూ 

చకసబడ్తాయ." 

చకసబడ్వలస్రన వయవహారాం అలాి  అతతవారచ తోడ్ దే.... అాంటే, తాను బ్ల.ఏ. చదువ  

ప్ేరుతో ముాంగాండ్ వదలాల. అలుి డ్డదారచన పడ్డతునాాడ్న ే విశాీసాం మామగ్ారచకి 

ఏరేడ్డతుాంది. భారయను పాంప తాడ్డ, అట  తరాీత నా పరుగు అాందుకోమాంట ే

ఏాంచసేాత డ్ేాం?.... అని కాబో లుననుకొనాాడ్డ. 
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రామనాధాం ఆ ఆలోచనను అాంగీ్కరచాంచలేదు. తాను ముాంగాండ్లో కొనిా పనులు 

తలప్టెేాడ్డ. వానిని సాగ్చాంచడ్ాం మాట ఎలా వ నాా భారయనుతెచుికొనేటాందుకు ఒక ప్ెదద  

నాటకాం ఆడ్డ్ాం, ఆషాఢభూతి వయవహారాం నడ్పడ్ాం అతనికి సముతాం కాలేదు. 

కాని చాందిశేఖ్రాం ఒప ేకోలేదు. 

"వాంట చసేుకోలేక ఈ చప్రేడ్  కూడ్డతో ఎాంతకాలాం?" 

ప్ెళ్ాోాం అవసరాం వాంట చసే్రప్టాెడ్ానికేనా అనిప్రాంచిాంది. అాంత ే అయతే పిసుత తాం 

బాధ లేదు. జరలైులో చప్రేడ్ కూడ్డ తినడ్ాం అలవాట అయాంద.ి ఇప ేడ్డ తినమనాా కారాం 

తినలేడ్డ. మజిజగ అనాాంలోకి ఉప ే కూడ్ా పని లేదు. ప్ెైగ్ా తనకి వాంట బాగ్ాన ే

చేతనవ ను.అాందుచేత తిాండ్ కి సాంబాంధిాంచినాంత వరకూ ప్ళె్ాోాం రావలస్రన అవసరాం 

లేదు. ఆమాట ేచపె్ేేడ్డ. 

"మరచ నీ ఉతతరాం ఏమిట?ి" 

రామనాధాం కుి పత ాంగ్ానే పరచస్రథతి వివరచాంచేడ్డ. 

"మీ సలహా ఏమిట?ి నా ఎడ్ కనీసప  సుహృదాివాం మీకుాంది. ఆ వేప న చలెెి లు, 

ననుా ఏాం చయెయమాంటారు?" 

ఆ పిశా మరాయద కోసాం వేస్రాందేగ్ాని వేరు కాదనిప్రాంచిాంది. రామనాధాం ఒక 

అభిప్ాియానికి వచేివ నాాడ్నిప్రాంచిాంది. 

"నీ అభిప్ాియాం ఏమిటో చెప ే?" 

"మీరు తాండ్ ిగ్ారచాంటికి వెళ్ళోరు. బహుశా న ేచపె్రేన దాని కనాా మీకు వివరాంగ్ాన ే

తెలస్ర వ ాండ్ాల సాంగతులు. నా అభిప్ాియాంలోఆనాటికీ, ఈనాటికీ తడే్ా లేకప్ో లేదు." 

చాందిశేఖ్రాం కాలకెమాంలో అనీా సరుద కొాంటాయ అనాాడ్డ. 

"ఇప ేడ్ేమీ త ాందరపడ్కు, త ాందరప్టాెకు. అనీా సరుద కొాంటాయ." 
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"నాదో  చితిమ నై స్రథతి. తలిదాండ్డి లూ, ప్ెదదవాళ్ళో వనెక దాగడ్ానికి లేదు. నేన ే

ముాందుకు రావాల." 

"అదేమిటిలే, బో లెడ్డ బలగాం వ నావాడ్ వి. ఏదో  ఘటాాంలో ఎడ్ాంగ్ా వ నాా, 

ఎప ేడ్ూ అలాగే్ వ ాంట ాందా?" 

చాందిశేఖ్రాం తన అభిప్ాియానిా అరధాం చేసుకోలేకపో్యడే్ని ఈమారు సేషాాంగ్ాన ే

చెప్ేేడ్డ. 

"పూరీాం తలిీదాండ్ీి ఈ వయవహారాలు చూస్ేవారు. వాళ్ో రోజులోి  ఇనిామాట ి  

అడ్గడ్ాం, అసలు అడ్గడ్మే అవసరాం వ ాండ్దేకిాదు. అవసరాం వస్ేత  మరీ ఆలోచిాంచవేారూ 

కాదు. ఈనాడ్డ ననేు వాళ్ో మాదిరచగ్ా ఆలోచిాంచలేకుాండ్ా వ నాాను. అాందుకే పద ే

పదేపయితాాం చేశాను. 

"వినాాను. వాళ్ళి  చపె్ేేరు." 

"బహుశా మీరు విని వ ాండ్నిది ఒకట ాంట ాంది." 

"ఏమిటద?ి" 

"మీ చలెెి లతో మాటాి డ్ారా?" 

మాటాి డ్ేడ్డ. ఆమ  అభిప్ాియాం అతనికి అాంతు పటాలేదు. కనక అబదధమే ఆడ్డే్డ. 

"లేదనే చపె్ాేల." 

"నేను మాటాి డ్ేను." 

చాందిశేఖ్రానికి ఆ మాట ఎవీరూ చెపేలేదు.-- "ఎరగరా?" 

"ఏాం అాంద?ి" 

"విశేషాం ఏమీ లేదనుకోాండ్ . తాళ్ళ కటేాను కదా. ఏవో కొనిా బాధయతలు ఏరేడ్ాు య. 

కనక పయితిాాంచేను. ఆమ ను గ్ాని, మీవాళ్ోను గ్ాని అలిరచ ప్ెటిా  అపితిషఠ  ప్ాలేజ స్ర ఆ 
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బాధయతలను నెరవేరాిలన ే ఆలోచన నాకు లేదు. ఒక స్ేాహితుల కుట ాంబసహాయాంతో 

ఆమ ను కలుసుకొని మాటాి డ్గలగే్ను." 

పరయవసానాం నోటితోగ్ాక, తల అడ్ుాంగ్ా తిపేడ్ాంతో సూచిాంచడే్డ. 

చాందిశేఖ్రాం ఏమీ అనలేదు. ఆ పరచస్రథతిని అతడ్ూ గెహిాంచేడ్డ. కాని చయెయగలదమేీ 

కనపడ్ుాం లేదు. సుాందరచది చినాతనాం.దేశాంలో విడ్ాకులు అధికారాం లేదు. అాందుచేత 

ఈనాడ్డ ఎలా వ నాా జాా నాం తెలస్రాందాంటే, ఆమ కీతడ్ే దికుస, మరో వయకితతోజీవిాంచడ్ాం--

ఆమ కాతడ్ెాంత ఇషుా డ్ ే అయనా ధరు బాహయమూ, నీతి బాహయమూను. దానిని 

వూహిాంచను కూడ్ా లేడ్డ. ఆమ  నీతిగ్ాబతిికేాందుకయనా రామనాధాం తెగతెాంప లు 

చేసుకోకుాండ్ా వ ాండ్ాలనిప్రాంచిాంది. 

"నాకిప ేడ్ేాం చెపేడ్ానికీ తోచడ్ాం లేదు. కాకినాడ్ వచిినప ేడ్డ నీకో సలహా 

ఇచేిను. నువాీనాడ్డ అాంగీ్కరచాంచలేదు. అాంగీ్కరచాంచి ఆవిధాంగ్ా జరచగ్చ వ ాంట ే ఎాంతో 

బాగుాండ్ేది. ఈనాడ్డ త ాందరపడ్డతునాావ . ఆనాడ్డ ఆ శుభకారయాం జరచగ్చప్ో తే చాలుననా 

మా నానా నేడ్డసస్మేిరా పనికిరాదాంట నాాడ్డ. మీరుభయులూ చెరోవేపూ లాగ్చ ఆ 

చినాప్రలి మనసు్ క్షోభ ప్ెడ్డతునాారు." 

తన తాండ్ ినీ, తననూ ఈ పరచస్రథతికి సమానకారకులనుగ్ానే లెకస కడ్డతునాాడ్ని, 

రామనాధాం కషాప్టె ా కొనాాడ్డ. ఆ కషాాంలోతాను ఆనాడ్డ అమలాప రాం వెళ్ోడ్ానికి ఆ 

సలహాయ ేకారణాం అనశేాడ్డ. 

"కాకినాడ్లో ననేు ఏమనివ నాా, నేను మీ సలహా పికారమే చేశాను. 

అమలాప రాం అాందుకే వెళ్ళోను." 

"నేను అమలాప రాం వళిె్మనలేదే...." 

"అద ి నా ప్ెైతయాం వడే్ , మీరు కాప రానికి తచెుికొని, తరాీత ఆమ తో 

మాటాి డ్మనాారు. ననేు ముాందు మాటాి డ్  కరతవయాంఆలోచిాంచాలనుకొనాా." 
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"పో్ నీ వెళ్ళోవనుకో. నీ పని చూసుకొని లేచిరాక, మా నానాకి సతాయగెహో పదేశాం 

ఏమిట?ి" 

"ఏమిటి మీ అభిప్ాియాం? అదాంతా వటిా  దొాంగ కేసు. మీ నానా మొహాం కూడ్ా 

నేను కోరుా లో తపే చూడ్లేదు." 

చాందిశేఖ్రానికది నముదగ్చాందిగ్ా కనబడ్లేదు. 

"నిజాంగ్ా......?" 

రామనాధాం ఆనాటి ఘటనలు చపెూత ాంట ేచాందిశేఖ్రాం తలిడ్ లిప్ో యేడ్డ. 

"కోరుా లో ఎాందుకు..." 

"మీ నానా, ఆ కోరుా లూ ఒక ే గవరామ ాంట  తాలూకు. వానిమీద నాకు నముకాం 

లేదు." 

"నీ నముకాం, అపనముకాం సమసయ కాదు....." 

రామనాధాం ఏమీ అనలేదు. ఇాంక ఆతడ్డ ఆ విషయాం చరచిాంచనిషాపడ్డ్ాం లేదని 

గెహిాంచి చాందిశేఖ్రాం ఆగే్డ్డ. 

"మా అముకిదాంతా తెలుసా?" 

"తెలుసుకోవాలనుాంటే తెలుసుకోవడ్ాం కషామేాం కాదు." 

చాందిశేఖ్రాం ఓ నిముషాం వూరుకుని తానివీగల సలహానిచేిడ్డ. 

"త ాందరపడ్కు." 

"త ాందరపడ్డ్ాం అాంటే మీ ఉదేదశాం ఏమిటో నాకు అరధాం కావడ్ాం లేదు. నేను మళ్ళో 

ప్ెళ్ళో చేసుకోవడ్ాం గురచాంచా?" 

ఆ ఆలోచనతోనే చాందిశఖే్రాం అనాాడ్డ. కాని బహిరాంగాంగ్ా వొప ేకోలేకప్ో యేడ్డ. 

"అబెా బబా నువీాంత అజాా నపేని....." 
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"ఇషాాం లేని అమాుయని యబాాంద ి ప్టాెడ్ానికి బదులు నచిిన ప్రలిను ప్ెళ్ళో 

చేసుకోవాలనుకోవడ్ాం అజాా నాం పనేనాంటారేమిటి?" 

చాందిశేఖ్రాం తలిెబో యడే్డ. 

"భారయ అనుకూలవతి గ్ావాలాంటారు మీరే. ప్ెళ్ళో నాటికి పదేళ్ోకు మిాంచకప్ో యనా 

ఆమ  మాంచి సీభావాం గురచాంచి మీరే చెప్ేేవారు.అాందుకు విరుదధాంగ్ా తయారయత ేతప ే 

మీది కాదు. బాధయతా మీది కాదు. దానికి అనేక కారణాలుాంటాయ. నా భారయ నా 

శతుికూటానికిచెాందరాదు. అదొకసట ేనా కోరచక....." 

"ఫరాీలేదు." 

"నాకు విశాీసాం కలగడ్ాం లేదు." 

"ఆమ  తలిీదాండ్ీ ిదగగరేనయాయ వ నాది." 

"అద ేదురదృషాాం..." 

చాందిశేఖ్రాం గతుకుసమనాాడ్డ. నిజమే ఆ మాట. కాని, వినడ్ానికి కషాాం 

అనిప్రాంచిాంది. 

"మీ చలెెి లా తీసుకరళ్ళో మీ దగగర వ ాంచుకోరాదు? నాలుగే్ళ్ళో చదువ కోనిదాద ాం. 

ఆనాటికి ఆమ కు సరుద కోగలగ్చాందా....." 

చాందిశేఖ్రాం లేచడే్డ. 

"నీకు నా మీద ఆ మాతాిం విశాీసాం మిగ్చలనాందుకు సాంతోషాం కాని...." 

"అద ిజరగదు....." అాంటస రామనాధాం మాటను పూరచత చేశాడ్డ. 

అతడ్డ బావగ్ారచని రోడ్డు మీదకాంటా సాగనాంప్డే్డ. గురెప  బాండ్  ఎకిసాంచి స్లెవ  

తీసుకునాాడ్డ. 

ఆఖ్రున అనాాడ్డ. 
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"మీరు రావడ్ాం వలన నా పని ఒకట ి తేలక అయాంది. మీ చెలెి లతో ఒకసట ి

చెపేాండ్ ." 

"ఊరచకే మనసు్ ప్ాడ్డ చేసుకోకు." 

"మనసు్ ప్ాడ్డ చేసుకోవడ్ాం లేదు. ఏమీ లేదు. ఇదొకసట ేచపెేాండ్ ." 

"ఒకసట ీలేదు, రరాండ్ూ లేదు." 

"జరచగ్చప్ో యన ప్ెళి్ళని తుడ్ చివయేడ్ానికి ఏమాతిాం మారగాం వ నాా తపేకుాండ్ా 

చేస్ేస్వేాడ్ నే. కాని, ఆ సాందరిాంగ్ా నే చయెయగలదిలేదు. ఇాంక ఒకటి చెయయగలను. నాకో 

పద ి ఎకరాల భూమి వ ాంది. అాందులో రరాండ్ెకరాల ఊడ్డే చేను విడ్ గ్ా ఆసుపతి ి

కాలవకెిాంద వ ాంది. చేను మాంచిది. పద ిబసాత లు ఎకరానికి ఎవడ్నాా మకాత  ఇసాత డ్డ. అద ి

ఆమ  ప్ేర వాిస్సేాత ను. వారాంపదిరోజులోి  దసాత వేజు రచజిసారు చసే్ర పాంప్ేసాత ను. ఆమ  

జీవితాంలోకి మరరప ేడ్ూ రానని చపె్ెేయయాండ్ . 

"మతిగ్ాని పో్యాందా" అని చాందిశేఖ్రాం కోపపడ్ాు డ్డ. 

"పో్ లేదు. వ ాంద ిగనకన.ే" 

రామనాధాం వనెకిస తిరచగే్డ్డ. బాండ్  కదిలాంది. 

ఇరవై రెండు 

కనుచీకటి పడ్బో య ే ముాందు పాంటకాలవ గట ా న వెడ్డతునా రామనాధానిా 

సీరాజయాం గురుత పటిాాంద.ి ఆ వేళ్ప ేడ్డ ఎకసడ్  నుాంచివసుత నాాడ్ో  అనుకుాంది. తమ 

యాంటికి తిరగవలస్రన దారచ వదిల ముాందుకు ప్ో తూాంట ే ఒకసక్ష్ణాం అతడ్నేా అని 

అనుమానాం కలగ్చాంది.కాని నడ్క! 

లాాంతరుి  వెలగ్చసుత నా సూరాయని ప్రలచిాంది. 

"ఆ వడె్డతునాదెవరురా?" 
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వాడ్ూ గురచతాంచి తోటకి అడ్ుాంపడ్  పరుగ్రతేతడ్డ. పద ి నిముషాలలో రామనాధానిా 

వెాంటప్టె ా కు వచేిడ్డ. 

"కాలవ గట ా న ే వెడ్డతూ మొహాం చూపకప్ో వడ్ానికి మేాం చేస్రన అపరాధాం 

ఏమి"టని సీరాజయాం కషాప్ెట ా కుాంది. 

"చీకట ి పడ్ ప్ో తూాంది. మళ్ళో రేపో్  ఎలుి ాండ్ో వదాద మని..." అాంటస రామనాధాం 

క్ష్మాపణ చపె ేకునాాడ్డ. 

"ఎకసడ్  నుాండ్  వసుత నాారు?" అని నాయుడ్డ. 

"చీకట ిపడ్డతూాంట ేఈ పూట ఇకసడ్ ఆగకూడ్దా?" 

"అనవసరమ నై శమె కాదుటాండ్ీ. ఎటస కాని వళే్....." 

సీరాజాయనికి ఈమారు నిజాంగ్ానే కోపాం వచిిాంది. ఆమ  కాంఠానిా గమనిాంచి 

నాయుడ్డ రామనాధానిా ఆప్ేస్ేడ్డ. 

"ఇప ేడ్ెకసడ్ కరడ్తారు? వ ాండ్ ప్ో ాండ్ " 

రామనాధాం ఆగక తప్రే ాంది కాదు. కాళ్ళో కడ్డకుసని వచిి సూరాయ వేస్రన 

పడ్కకురీిలో కూరుిాంటస నాయుడ్డ కొాంతస్ేప  కెిాందట వేస్రనపశిాకు సమాధానాం 

ఇచేిడ్డ. 

"కొతతప్ేట రచజిసాా ా రు ఆఫవసుకి వెళ్ళోను." 

రచజిసాా ా రు ఆఫవసుకి ప్ో య వసూత నా కారణాం విని నాయుడ్ూ, భారాయ దిగ్రమ 

చెాందేరు. కాని ఇదదరూ మాతిాం పరసేరవిరుదధమ ైన అభిప్ాియాలు తెలప్ేరు. 

"చాల మాంచి పని చేశావ  నాయనా?" అనాాడ్డ నాయుడ్డ. తన యడె్ విముఖ్త 

చూప తునా భారయకు జీవనాధారాం కలేాంచడ్ాంలోనిఔదారాయనిా నాయుడ్డ 

అభినాందిాంచేడ్డ. 
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కాని మాణికయము అభిప్ాియాం దానికి భినాాం. చినాతనాం గనక సుాందరచ ఈవేళ్ 

తలిదాండ్డిలకు తాళ్ాం వసేూత ాందిగ్ాని, వయసు్వచిి తనకూ ఓ కుట ాంబాం 

కావాలనుకొనేసరచకి ఏమాంట ాంద?ి భరతకి బదులు రరాండ్ెకరాలు ఆమ కు తృప్రతని ఇవీగలవా? 

"మాంచి పని చెయయలేదు నాయనా!" అాంద ిఆమ . 

సీరాజయాం ఏమీ అనలేదు. సుాందరచని దురదృషావాంతురాలు అనుకొాంది. అాంతే. 

ఆమాటే చాట న తలి వదద  అాంది. తలి జాల కనబరచిాంది. 

"ఇప ేడ్ేాం తెలయదు....." 

సీరాజయాం ఏదో ఆలోచిసూత  కూరుిాండ్ ప్ో యాంది. ఏదో తోచి రామనాధాం నుాంచి 

దసాత వేజు తీసుకుాంది. దానిని అాందసిూత  రామనాధాం సేషాాంగ్ాచెప్ేేడ్డ. 

"రేప  కరణాంగ్ారచ చతే పటాా  బదలాయాంప  చేయసాత ." 

వయవహారానాాంతనూ పకడ్ాాందీగ్ా చయేదలచుకొనాాననా ఆ సూచనకు 

మాణికయము నవిీాంది. 

"దసాత వేజు ప టాా క పటాా  బదిలీలో విశేషాం ఏముాందిలెాండ్ ." 

రామనాధాం తన చరయను సమరచథాంచుకునాాడ్డ. 

"ఏమో! ఏ సమయాంలో నాలో ఎట వాంటి మారుేలు వసాత యో, ఆమ  జీవిత భరణాం 

కోసాం వాళ్ళో అడ్గక మానరనీ, అప ేడ్ామ నుపాంపమని నిగగదీయవచుిననీ చాలామాంద ి

సలహా ఇచేిరు." 

"ఆ తలిీదాండ్ీ ి వ నాాంతకాలాం ఆమ కే లోటస రాకప్ో వచూి, కాని, వారు 

శాశీతమా? మీరు కూడ్ా తెగతెాంప లు చేసుకూసరుిాంటే..." 

మాణికయము మాట పూరచత కాకుాండ్ానే రామనాధాం అాందుకునాాడ్డ. 
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"నామీద కోపాం, కస్వ, అయషామూ వ నాా తిాండ్  కావలస్ర వ ాంట ాంద ి గనక రాక 

తపేదనా? అాంతకాంటట ఆ అమాుయకి మరో అగ్్రవాంఏాం వ ాంట ాంది? వదదాండ్ . అట వాంట ి

దురభిప్ాియాం కలగకూడ్దనే....." 

సీరాజయాం దసాత వేజును చతేిలోకి తీసుకుాంటస తానూ తాండ్ీ ి మరునాడ్డ 

అమలాప రాం వెడ్డతునాామాంది. 

"నానాగ్ారచని ఒకమారు డ్ాకారుగ్ారచకి చూప్రాంచి వదాద మని. వెళ్ళోనప ేడ్డ వారచ 

యాంటికి వెళ్ళో ఆమ ను చూస్ర మాటాి డ్ రావాలనుకొనాాను. అప ేడ్ే ఇది ఇచేిసాత లెాండ్ ." 

రామనాధాం హడ్లప్ోయేడ్డ. 

"మీరచసాత రా? వదుద . వదుద . పో్ సుా లో పడ్సేాత లెాండ్ ." 

ప్ో సుా లో పాంపవలస్రనవాడ్డ దసాత వేజు ఇాంటికి తీసుకుప్ో వడ్ాం ఎాందుకు? 

రచజిసాా ా రాఫవసులో పో్ స్ేాజీ చెలిాంచి చిరునామా ఇచేిస్ేత  వాళ్ళోపాంప దురు కాదా. కాని, 

అాంతరాాంతరాలలో తన భారయను దారచకి తీసుకురాగలననే ఆలోచన ఏ మూలనో వ ాంది. 

తన సౌజనయాంతో,మాంచితనాంతో ఆమ ను దారచకి తేగలననే ఆలోచన వ ాంది. ఆ వ దేదశాంతోన ే

దసాత వేజు కూడ్ా తచెుికొనాాడ్డ. దానితో భారయకు ఓ చినావ తతరాం కూడ్ా 

వాియాలనుకునాాడ్డ. కాని, ఆ మనాఃస్రథతి అతనికే సేషాాంగ్ా లేదు. 

ఉతతరాం వాియడ్ాంకనాా ఒక మనిషర దాీరా పాంప్ర, ఆమ తో మాటాి డ్ ాంచడ్ాం మరీ 

మాంచిదన ేఅభిప్ాియాం లేకపో్ లేదు. కాని, వెళ్ోగలమనిషర అతనికి కనబడ్లేదు. సుాందరచని 

కలుసుకొని ఆమ తో మాటాి డ్గల వాళ్ళి  అతనికరవీరూ కనిప్రాంచలేదు. కనుక 

ప్ో సుా అనుకొనాాడ్డ. 

కాని తీరా సీరాజయాం తాను వడె్తాననేసరచకి భయాం వేస్రాంది. 

"వాళ్ళోమనాా అాంట ేనాకు...." 

"ఎవరుమాతిాం ఎాందుకేమాంటారు? నాకూ ఆమ కూ స్ేాహాం ఉనాదాండ్ీ." 
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ఆ స్ేాహాం సాంగతి రామనాధానికి తెలుసు. కాని, ఆమ  ఎరుగనిది కూడ్ా 

ఆతడ్ెరుగును. ఆమ  నాలక మహా చురుకు. ఎాంతమాటయనాఅనయెయగలదని, ఆమ తో 

మాటాి డ్ న పదిహేను-ఇరవెై నిముషాలలోనూ ఆతడ్డ గెహిాంచడే్డ. సీరాజాయనిా 

అవమానాం చసే్ర మాటాి డ్ తే!ప ణాయనికిపో్ తే ప్ాపాం ఎదురుకావడ్ాం మాట అలా వ ాండ్గ్ా, 

తనను తాను క్ష్మిాంచుకోగలడ్ా? 

"వదుద . మీరు ఎరగరేమో, వాళ్ళో ఏమనాా అాంట.ే..." 

ఆ 'వాళ్ళో'లో భారయను సేషాాంగ్ా ప్ేరోసలేకపో్యేడ్డ. 

కూతురు ఆలోచనా ధోరణిని గెహిాంచిన నాయుడ్ కి కూడ్ా ఆ రాయబారాం 

ఫలసుత ాందన ేఆశలేదు. 

"కాని...... నువ ీ కలగచేసుకోవడ్ాం మాంచిద ికాదేమోనమాు!" 

"ఆ రోజున రామనాధాంగ్ారచని కలుసుకోడ్ానికి ఆవిడ్ ేసీయాంగ్ా నా సాయాం కోరచాంద ి

నానాా!" 

ఆ సమాచారాం రామనాధానికి కొతత . 

ఇాంక అాంగీ్కరచాంచక తపేలేదు. సరేననాట ి  మాటమారేిడ్డ. 

"ఇాంక నాలుగు రోజులే వ ాంది. మీరు అమలాప రాం నుాంచి ఇకసడ్ కి తిరచగ్చ రావదుద . 

సరాసరచ ముాంగాండ్ ే రాాండ్ " ఆ రరాండ్డ రోజులూ అకసడ్ేవ ాండ్  తోటలో జరచగే్ వ త్వానికి 

ప్ాలెాం పిజలను సమీకరచాంచాలని అతడ్  కోరచక. 

ప్ాలెాంలో హెచుిమాంది కాప లు నివస్రసుత నాారు. వాళ్ోలో నాయుడ్ క ి

బాంధువ లునాారు. ఆయన మాటాంటే వాళ్ోకి గ్్రవమూ వ ాంది. 

"సీరాజయాంగ్ారూ! మీరూ అముగ్ారూ ఆ రోజున సభకి ప్ాలెప  ఆడ్వాళ్ోని 

తీసుకురావాల సుమాండ్!ీ" 
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ప్ ి దుద టే బయలుదేరే వేళ్కి తోటలో పనులు ప రమాయసుత నా సీరాజయాం వదద 

స్ెలవ  తీసుకుాంటస మరోమారు జాా పకాం చేస్డే్డ. 

"మిములా అవమానిసాత రేమోననే నా భయాం. అద ేజరచగ్చతే వాళి్నీ జీవితాంలో..." 

అతని భయానికి సీరాజయాం నవేీస్రాంది. "ఏమీ పరాీలేదాండ్ీ." 

ఇరవైమూడు 

గుముాంలో ఆగ్చన రరాండ్ెడి్ బాండ్  చప ేడ్డ విని వాంటిాంటోి  అనాపూరణమాు, 

గదిలోాంచి సుాందర,ీ మాంగమాు ఒకసమారే సావటోి కివచేిరు. 

సీరాజయాం మ ట ి  ఎకుసతూ నమసాసరాం చేస్ర కుశల పిశాలు వసే్రాంది. 

"డ్ాకారుగ్ారచ దగగరకు ఓమారు వచాిాం. ఓమారు మిములా చూస్ర పో్ దామని ఇలాి  

వచాిను." 

వాళ్ో నానాగ్ారచ యోగక్షేమాలు అడ్డగుతూ అనాపూరణము లోనికి దారచతీస్రాంది. 

సూరాయ బాండ్ లోాంచి ఒక అరటిగ్రల తెచిి వరాండ్ాలో ప్టెాా డ్డ. 

"మా దొడ్ోి  చటె ా న మగ్చగన గ్రల. లోపల ప్ెటిా ాంచాండ్ " అాంటస సీరాజయాం నిలబడ్ ాంద.ి 

"ఎాందుకమాు ఇద ి తచెేివ ?" అాంటస అనాపూరణము పనిమనిషరని ప్రలచి గ్రల 

లోపల ప్ెటిా ాంచిాంది. 

సుాందరచ తన మితుిరాలకి మాంగమును పరచచయాం చేస్రాంది. 

"ఈవిడ్ను ఎరుగుదురా? మా ప్దెదతలిగ్ారచ కూతురు మాంగతాయారు." 

"వీరేశలాంగాంగ్ారచ వ దయమాం గురచాంచి వచిినప ేడ్డ రామనాధాం ఒకట ిరరాండ్డమారుి  

చెప్రేాంద ిఈవిడ్ను గురచాంచేననామాట" అనుకొాందిసీరాజయాం. 

అనాపూరణము గ్రలలోాంచి బాగ్ా మగ్చగన అరటిపళ్ళో ఓ పది పళ్్ోాంలో ప్ెటిా  

తీసుకువచిిాంది. 

"సుాందరీ, ఒక చెాంబుతో మాంచినీళ్ళో తచెిిప్టాెమాు!" 
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"ఇాంకేాం వదదాండ్,ీ బాండ్ లో ఇాంకా వ నాాయ మాకు" అాంటస సీరాజయాం మరాయదకు 

ఒకస పాండ్డ తీసుకొని పకసన ప్టె ా కొాంద.ి 

పడ్డచు వాళ్ోను ముగుగ రచనీ కబురుి  చెప ేకొనేటాందుకు వదలప్ెటిా  మాణికయము 

పని చూసుకొనటేాందుకు లోనికి వెళ్ళోాంద.ి 

సీరాజయాం నెముదిగ్ా కబురుి  ముాంగాండ్ వపే  తిప్రేాంది. 

"మీ వూళ్ళో మాంచి హడ్ావిడ్ గ్ా వ నా సమయాంలో మీరచకసడ్ వ నాారే?" అని 

మాంగమును కదిప్రాంది. ఆమ  చతే అసేృశుయలనురామనాధాం తన తోటలో నూయ నీరు 

తోడ్డకోనివీడ్ానికి తలప్ెటిాన కారయకెమానిా వివరాంగ్ా చెప్రేాంచిాంది. మాంగము 

రామనాధానికి ఆయాంటోి  వ నా గ్్రవ స్రథతి ఎరచగ్చ వ ాండ్టాంచతే అతని ప్ేరును 

తలప్టాెకుాండ్ాన ే కబురుి  చెప్ోత ాంది. సుాందరచ ఆ మాటలలో ఏమాతిాంఆసకిత 

కనబరచకపో్యనా కదలలేదు. 

"మేాం వసూత ాంటే అాంబాజీప్ేటలో కనిప్రాంచేరు. అనాట ి  మరచచిప్ో యాను" అాంటస 

సీరాజయాం అప ేడ్ే గురుత కువచిినట ి  లేచిాంద.ి ఇప ేడ్వేసుత నాానాంటస బాండ్  వదదకు 

పరుగ్రతుత కు వెళ్ళోాంది. తిరచగ్చ వచేిసరచకి ఆ ఇదదరచ ముఖ్ాలు ఎరెబడ్  వ నాాయ. 

కానిగమనిాంచనటేి  తాను తచెిిన కవరు ఒకట ిసుాందరచ చేతికచిిిాంది. 

"ఏమిటిద?ి" అాంటసన ేఆమ  అాందుకొాంది. 

"నాకూ తెలయదు. చూడ్లేదు. ఏదో  దసాత వేజు అనాారు. అమలాప రాం 

వెడ్డతునాానాంట ేమీకు ఇవీవలస్రాందనాారు." 

"ఎవరు?" అాంది మాంగము. 

"వారచ భరతగ్ారు." 

సుాందరచ చతేిలోని కాగ్చతాలను పకసనునా టేబ్లలు మీద పడ్ేస్రాంది. 

"ఏమిటో చూసుకోరూ?" 
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"ఏముాంట ాంద?ి ఏవో మదప్రచిి వాితలయ వ ాంటాయ." 

సీరాజయాం గతుకుసమాంది. మాంగము తలిెబో యాంది. 

"ఏాం మాటలే అవి?" అాంది. 

"నీకాంత సరదా వ ాంటే చదువ కో" అాంద ిసుాందరచ. 

"తప ే తప ే" అని సీరాజయాం మాందలాంచిాంది. 

"ఈ వ తతరాలు మోయడ్ాం మీకు అసహయాంగ్ా లేదూ?" 

సీరాజయాం తేరుకుని బహు తాప్వగ్ా సమాధానాం ఇచిిాంది. 

"రామనాధాంగ్ారచని బాగ్ా ఎరుగుదును. ఆయన నోట స్రగుగ పడ్వలస్రన మాట 

ఎనాడ్ూ వినలేదు. ననేు పట ా కురావడ్ానికిస్రగుగ పడ్వలస్రన కాగ్చతానిా ఆయన తన 

భారయకు పాంప తారనుకోను" అాంది. 

ఒక నిముషాం ఆగ్చ మళ్ళో అాంది. 

"మీ నానాగ్ారు వచేిక ఇవీాండ్ ." 

ఏడ్ెనిమిద ి నెలల కెితాం భరత తనకు ఇచిిన ఉతతరానిా తాండ్ ికచిిిన ఘటనను 

ఎగతాళ్ళ చసే్రనట ి  సుాందరచ ఉడ్ కిలిాంది. 

"మీ ఇదదరచకీ పరచచయమూ, స్ేాహమూ వ నాదని ఆయనకూసడ్ా తెలయాలా?" 

"ఆ, ఆ" అాంది మాంగము. 

"ఆ మాటలు విాంటసాంటే ఆమ  వయసు్ను గురచాంచీ, అమాయకతీాం గురచాంచీ 

తనకు గల అభిప్ాియాం తప్ేేననిప్రాంచిాంద ిసీరాజాయనికి. కానికోపాం తచెుికోలేదు. 

"బాిహులాం కాదు గదా తలిీ! అలాి ాంటివనీా మాకేాం తెలుసాత య? మగడ్డ భారయకు 

పాంప్ే కాగ్చతాలు తేవడ్ాం తపేని తెలయదు.తప ే పట ా కోకాండ్ ." 
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సుాందరచకిాంక అకసడ్ వ ాండ్ాలనిప్రాంచలేదు. మరాయద కూడ్ా మరచి చరచరా 

వెళ్ళోపో్యాంది. ఆమ  పివరతనకు మాంగము ఎాంతోస్రగుగ పడ్ ాంది. బయలేదేరడ్ానికి లేచిన 

సీరాజాయనిా అనునయసూత  "ఏమనుకోకాండ్ " అాంది. 

"ఇాందులో ఏాం అనుకోడ్ానికేమిట ాంది? స్ెలవ ." 

"ఈ ఇాంటోి  వాళ్ోాందరచకీ ఇదో జబుా. ఎాంతాెంత మాటలూ అనసేాత రు" అాంటస 

మాంగము గ్ొణిగ్చాంది. 

సీరాజయాం చిరునవ ీ నవిీాంది. మాట మారుసూత --"మీ వూళ్ళో మీటిాంగు రోజుకి 

రారూ?" అాంది. 

"మధాయహాాం వెళ్ళోప్ో తాను." 

"మేము ముాంగాండ్ ేవెడ్డతునాాాం. సభలయేయవరకూ అకసడ్ ేవ ాంటాాం." 

"అయత ేఅకసడ్ మళ్ళో కలుసుకుాంటాము." 

"మేమయనా ప్ దుద  వాలే వరకూ బయలుదేరాం. వస్ేత  మా బాండ్ లో రాాండ్ . సరదాగ్ా 

కబురుి  చపె ేకుాంటస పో్ వచుి." 

మాంగముకది ఇషామే. కాని ఎలాి  సాధయపడ్డతుాంది?" 

"బయలుదేరేటప ేడ్డ సూరాయని బాండ్ లో పాంప తాను." 

"మా ప్రనిాతో చపె్ాత ను." 

"నేను వడె్డతునాానని కూడ్ా చపెేాండ్ ." 

మాంగము లోపలకరళ్ళోాంది. అనాపూరణము వసూత నే అడ్ గ్చాంది. 

"అప ేడ్ ేవెళ్ళోప్ో తునాారా? వచాిరు. వెడ్డతునాారు. కూరుిని మాటాి డ్ాు నికేనా 

పడ్లేదు. ఏద ిసుాందరచ? బొ ట ా  ప్ెట ా కు మరీవెళ్ోాండ్ ." 

సీరాజయాం చిరునవ ీతో అాంది. 
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"ఆమ  భరతగ్ారు నా చేతికి ఓ దసాత వేజు ఇచిి పాంప్ేరు. సీయాంగ్ా తచెిి 

ఇవాీలగ్ాని మధయ ఈ దాస్వ వయవహారాం ఏమిటనిఆమ కు కోపాం వచిిాంది." 

సుాందరచ భరత మాట వచేి సరచకి అనాపూరణము ఉలకిపడ్ ాంది. 

"దసాత వేజు ఏమిట?ి దాస్వతనాం ఏమిట?ి" 

పద ిరోజుల కెితాం కొడ్డకు ముాంగాండ్ వెళ్ళశ వచాినాంటస, అలుి డ్డ ఏవో భూముల 

వాితకోతలు గురచాంచి మాటాి డ్ాడ్ని చపె్రేనట ి  గురుత వచిిాంది. కానీ దాని గురచాంచి 

తామ వీరూ పటిాాంచుకోలేదు. 

"దసాత వేజు ఏమిట?ి" అాంది మళ్ళో. 

"అదగి్ో టబే్లల  మీద వ ాంది, చూసుకోాండ్ . స్లెవా!" 

ఆ మాట పూరచతకాకుాండ్ానే లోపల నుాంచి సుాందరచ విసవిసా వచిి టేబ్లలుప్ెైనునా 

కవరును గుముాంలోకి విస్రరేస్రాంద.ి 

"మాకరవీరూ మనోవృతుత లవీకసరలేదు. మేమాంత గతి లేకుాండ్ా లేము" అాంద.ి 

ఆ రోజున కొడ్డకు మాటమీద తాండ్  ి యచిిన సమాధానమ ే అది. అయత ే ఆ 

మాటలు కూతురచ నోట రావడ్ాం అనాపూరణముకునచిలేదు. కాని ఏమీ అనలేదు. 

సీరాజయాం తన కాళ్ో వదద  పడ్  వ నా కాగ్చతాలను చూడ్ను కూడ్ా లేదు. ఎడి్ను 

బాండ్ కి పూనిమని సూరాయకి ప రమాయాంచిాంది. 

"బాండ్  తిపేరా." 

--ప రమాయసూత నే వెనకిస తిరచగ్చాంది. 

"కాగ్చతాలను వీధలిో ప్ారేస్రనా ఇాంకేమీ జరగదు. ఆయన చసే్ే పనేదో  బిహు 

భబదయాంగ్ా చేశారు. భూమి మీ ప్ేర వాిస్యెయడ్మేకాదు, పటాా  టాిన్్ ఫర్స  కూడ్ా 

అయపో్యాందనీ, ఇాంక ఈ ఏడ్డ పాంట కూడ్ా మిములేా చూసుకోమనిచెపేమనాారు. 
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ఇప ేడ్ాయన తీసుకోవాలనాా సాధయపడ్దు. అకసరిేకప్ో త ేమీ చేతోత ట ేతోస్ర ప్ారేసుకోవాల. 

అాంతే..." 

రరాండ్డ్డగులేస్రాంది. ఈమారు మాంగముతో అాంది. 

"జాము ప్ దుద వేళ్కి బాండ్  పాంప తాను. స్రదదాంగ్ా వ ాంటారు కదూ?" 

మాంగము ప్రనతలి ముఖ్ాం వాంక చూస్రాంది. 

"మీకు లేనిప్ో ని ఇబాాంది కాదూ?" అాంటసన ేఆమ  సరేనాంద.ి 

మళ్ళో అాంతలో "మీరు ముాంగాండ్ే వెడ్డతునాారుట కదూ" అని వాకబు చేస్రాంది. 

"ఔనాండ్  మీ అలుి డ్డగ్ారచ తోటలో ప్దెద  సభ జరుగుతుాంది. నాయకులెవరో 

వసుత నాారు. చూడ్ాలని సరదా--సరే స్లెవా మరచ? అాంతప్ దుద  వళే్ మళ్ళో....." అాంటస 

సీరాజయాం బాండ్  ఎకిసాంది. బాండ్  కాలవగట ా  రోడ్డు  ఎకేసవరకూ ముగుగ రూ 

అకసడ్ేనిలబడ్ాు రు. 

అనాపూరణము ఒకస నిటసా రుే విడ్ చిాంది. 

"ఆ కాగ్చతాలు తీస్ర నానాగ్ారొచేిక ఇయయ. గ్ోదావరచ జిలాి వాళ్ళో చచిి కూడ్ా 

సాధిాంచ ేరకాం. ఏాం తసెాత రో ప్ాిణానికి....." 

ఇరవైనాలుగు 

తెలివారేసరచకి తోట ముాందు గురెప  బాండ్ీలోాంచి దిగ్చన రాంగనాధరావ  

దాంపతులను చూస్ర రామనాధాం చాలా ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. వారుపతిేయకాంగ్ా మరునాడ్డ జరచగే్ 

కారయకెమాలలో ప్ాలొగ నటేాందుకే వసుత నాారని వినేసరచకి ఎాంతో స్రగుగ పడ్ ప్ో యాడ్డ. అతడ్డ 

వారచకిఆహాీనపతిిక వాియన ేలేదు. 

"పతిికలో చదవిేరు. ఆనాటి నుాంచీ ఒకటే ప్ాట" అాంది గురుపతిా మలికాాంబ. 

"ఇదో ప్ెదద  ఘనకారయాంగ్ా భావిాంచలేదు" అాంటస రామనాధాం ఆహాీనిాంచనాందుకు 

క్ష్మాపణ చపె ేకుాంట నాట ి  సమాధానాం ఇచేి డ్డ. 
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"నో, నో..... అలాి ాంటదిేాం ప్టె ా కోకూడ్దు. ఒక మాంచి పని చేసుత నాావ , 

నినాభినాందిాంచాలనిప్రాంచిాంది" అనాాడ్డ రాంగనాధరావ . 

"నా మీద తమకట వాంటి దయ వ ాంది" అని రామనాధాం వినయాం తెలేేడ్డ. 

ఆ దాంపతులకి తన ప్ాక గదిలో విడ్ ద ి ఇవీడ్ాం తపే రామనాధానికి మారు 

మారగాం తోచలేదు. ఆయన కూడ్ా సాంఘ బహిషసృతుడ్డ.తాను జరలైుకు వెళ్ళోనాందుకూ, 

ఆయన విదేశాలకు వళె్ళోనాందుకూనూ. నాగ్ేశీరరావ  గ్ారచకరైతే ప్దెతాండ్ ిగ్ారచ ఇాంట బస 

ఏరాేట ి చసేుత నాారు. అకసడ్ే వీరచకి కూడ్ా ఏరాేట ి  చయేడ్ాం తపే మరో మారగాం లేదు. 

కాని, విశాలాక్ష  మీద ఇాంతమాంది భారాంప్ెటాడ్ానికి సాందేహాం. ఆమ  ఒాంటరచది. ప్ెైగ్ా ఆమ  

కూడ్ా మడ్,ీ ఆచారాం బో లెడ్డ ప్ాటిాంచవలస్రాందని ఇతరులను బాధిాంచదు కాని 

తానుఆచరచసుత ాంద.ి ఆ యాంటోి  గురుపతిాని ఎలాగ వ ాంచడ్ాం? తాము మగవాళ్ళి  గనక 

వాంటయాంటోి కి వెళ్ోరు. కాని ఆడ్వారచనివాంటయాంటోి కి రావదదని గుముాం బయట 

నిలబెడ్ తే ఎాంతో చినాతనాం అనిప్రసుత ాంది. ఆ విషయాంలో ఆచారాం పటిాాంప  లేదని 

మగవాళ్ోదగగర నటిాంచినట ి  ఆడ్వాళ్ో దగగర నటిాంచడ్ాం సాధయాం కాదు. 

గురుదాంపతులకు తోట అాంతా చూప్ర తీసుకువచేిక తచెాిడ్డ అసలు సమసయ. 

"ఇద ే నా యలుి  మషేాా రూ! ఇకసడ్ మీకు ఏాం సౌకరయాం చూపగలను? మా 

అకసగ్ారచాంటికి తీసుకువడె్తా." 

రాంగనాధరావ  "నో, నో" అని ఖ్చిితాంగ్ా నిరాకరచాంచేడ్డ. మలికాాంబ భరతను 

బలపరచిాంది. 

"వదుద  రామనాధాం! మీ గురువ గ్ారు నీతో ఒకరోజు గడ్ప్ాలని వచాిరు. నీతోన ే

కలో గాంజో....." 

యూరోప్రయన్  పదధతులలో కొాంతవరకు జీవిత పదధతులను అలవాట  చేసుకొనా 

ఆ దాంపతులు చెట ా  కెిాంద కాప రాం ఎలావ ాంట ాందో  ఆరోజున రుచి చూశారు. నితయాం ఆ 

www.kinige.com



375 

 

పదధతికే అలవాట  పడ్ నవాళ్ోలా కొతతదనమే అనుకోలేదు. రాంగనాధరావ  ఆ 

రోజాంతాబాలకృషణను వెాంటేసుకుని ఊరాంతా తిరచగ్చ వచేిడ్డ. బాలకృషణతో సమాంగ్ా తోటలోని 

గ్ోదాలో ప్రలిమొగగలు వసే్ేడ్డ. బటాలు మాప కొనివచేిడ్డ. 

సాయాంకాలాం మాస్రన బటాలు చూప్ర, ఆ రోజు ఆడ్ న ఆటలు వరచణసూత  రాంగనాధరావ  

విరగబడ్  నవ ీతూాంటే రామనాధాంఆశిరయపడ్ాు డ్డ. 

ఆ రరాండ్డ రోజులూ అతనికి అనీా ఆశిరయాంగ్ానే కనిప్రాంచాయ. తాను వూహిాంచి 

వ ాండ్ని విధాంగ్ా పనులనీా సాగ్చప్ో తూాంట ేఆశిరయమే. 

కాశీనాధుని నాగ్ేశీరరావ గ్ారు వచేిరు. ఆయనిా పలకరచాంచేవాడ్డాండ్డ్ేమోనని 

మొదటి నుాంచీ రామనాధాం దిగులు. కాని, ఆయన మతుత మాందుచలినట ి  ముాంగాండ్ 

బాిహుణాయనిా తన చుటసా  తిప ేకునాారు. 

నూతిని పాంచమప్ేటలవాళ్ళో తోడ్డకొనటేాందుకు ప్ాిరాంభోత్వాం జరచగ్చాంచడ్ానికరై 

వూళ్ళో యువకులు ఆయన వెాంట ప్దెద  వూరేగ్చాంప గ్ా వచేిరు.తానూ పది మాంది 

మితుి లూ మాతిాం వ ాంటారనుకొనాద ినలభయ యభేయ మాంద ిఆయన వెాంట వచేిరు. 

రాజవీధి వెాంట వడె్డతూాంటే రరాండ్డ మూడ్డయళి్ వదద దాండ్లు వేస్ర హారతులచేిరు. 

మధాయహాాం ప్ెదతాండ్ ిగ్ారచ యాంటి వదద  విాందు సమయాంలోనూ అాంతే. తానూ 

రాంగనాధాం దాంపతులూ తపే నాగ్ేశీరరావ గ్ారచ పాంకితనివేరరవీరూ వ ాండ్రని అతని 

అభిప్ాియాం. చివరకు ప్ెదతాండ్ ి విశీనాధాం కూడ్ా వడ్ున నెపాంతో తమ పాంకితకి రాడ్ని 

అతని వూహ. 

కాని, తన స్ేాహితులే ఓ అరడ్జను మాంద ి తమ పాంకితకి వచేిరు. విశీనాధాం 

కూడ్ా కూరుినాాడ్డ. సాాంబావధాని తమకు వడ్ున.ఊళ్ళో ప్ెదదలు పదిమాంద ి తాము 

భోజనాలు చసేూత ాంట ే సావటోి  కూరుిని వ నాారు. ఈ అనాచారానిా ముాంగాండ్ 

పాండ్ తులుఆశీరీదసిుత నాారా? 
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ఆ మాట వచిినప ేడ్డ శివకామయయ నవేీశాడ్డ. 

"డ్బుారా నానాా! డ్బుా, నాగ్ేశీరరావ పాంతులుగ్ారు ప్ ి దుద ట ఓ అరడ్జను 

మాంది శాసుత రుి గ్ారికి తలో రూప్ాయపడ్ేశారు....." 

రామనాధానికి ఆ మాట నముతగ్చాందిగ్ా తోచలేదు. 

"నివాళ్ళలచిిన వారచకి హారతి పళ్్ోాం వేశారా?" 

లేదు. 

"సభకు వచిినవారచకి దక్ష ణ ఇచేిరాంటావా?" 

లేదు. 

"ఈ మధయన తోటలో చిరుతిాండ్  చేసుకున ే కారయకెమాలనీా మూతబడ్ాు య. 

ఎాందుచేతనో ఎరుగుదువ . వాళ్ళో ఈవేళ్ నా పకిసనకూరుినాారు కదా." 

ఔను. 

"వీళ్ోాందరచకీ దక్ష ణ తాాంబూలాలు ముటేాయా?" 

లేదు. 

"అాందుచతే డ్బుా ఆశ కాదు కారణాం, ఈ మారుేకి." 

మరచ? 

ఇదదరచకీ పిశాలే గ్ాని సమాధానాలు దొరకనేలేదు. 

ఇరవయ్ొయిదు 

"చదువ కునాావ ేగ్ాని, నీకేాం ఆలోచన లేదోయ్  బావా!" అని మాంగము అాంటసాంట ే

రామనాధానికి నవ ీ వచిిాంది. అమాయకప పక్ష  అనుకొన ేమాంగమునుాంచి ఆ మాట! 

"ఏమిటి వయవహారాం?" అనాాడ్డ. 

ఆ నిరిక్షాయనికి మాంగముకు కోపాం వచిిాంద.ి 

"నీ దసాత వేజిచిి ఆవిణణణ  పాంప్రాంచాలా?" 
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మాంగముకి తెలస్రన దసాత వేజేమిటో తెలయని రామనాధాం ఆశిరయాంతో చూశాడ్డ. 

"దసాత వేజేమిట?ి" 

"ఆవిడ్వెరు?" 

"ఎకసడ్ కి పాంప్నేు?" 

అాంటస ఒకొసకస పిశా వసే్ర రాబటిాతే తపే అతనికి మాంగము 

చెపేదలచుకునాదేమిటో అరథాం కాలేదు. 

జరచగ్చన సాంగతి తెలస్ేక రామనాధాం నిలువ నా నీళ్ళో కారచప్ో యడే్డ. 

అతనికిాంత గెాంథాం జరచగ్చాందని తెలయదు. సీరాజయాం ఏమీ చపెేలేదు. పని కట ా కొని 

ఇాంటికి వెళ్ళో అడ్ గ్చనా చపెేలేదు ఇదాంతా. 

అమలాప రాం వెళ్ళోనప ేడ్ేాం జరచగ్చాందని తలెుసుకోవాలనుకొనాా పనుల త ాందరలో 

కుదిరచాంది కాదు. ఉత్వాం రోజు వరకూ ఆమ  వూళ్ళోనేవ ాంది. ఆ రోజున సభకు కూడ్ా 

వచిిాంది. మరాయదకేవో ఒకటి రరాండ్డ మాటలాడ్డే్ేగ్ాని అాంతకనా అవకాశాం లేకప్ో యాంది. 

తరవాత పదిహేను రోజుల వరకూ వయవసాయాం పనులతో కుదిరచాందే కాదు. అవనీా 

ముగ్చాంచుకొని చిరతపూడ్  వెళ్ళోటపేటికి ఆ ఉతసాంఠలేకప్ో యాంది. దసాత వేజు ఇచేిశానాంట ే

సరేననుకునాాడ్డ. 

అట  తరాీత కూడ్ా ఈ నెల రోజులోి నూ ఒకట ిరరాండ్డ మారుి  వారచ ఇాంటకిి వెళ్ళోడ్డ. 

ఆమ  ఏమీ చపెేలేదు. అాంత అవమానకరాంగ్ావయవహరచస్ేత  ఒకమాటనాా అనదూ--

అనిప్రాంచిాంది. 

కాని, మాంగము అబదధాం చెపూత ాంద ి అనిప్రాంచలేదు. నిజమేనా అని 

అడ్గలేకప్ో యడే్డ. 

"నీకరవరు చెప్ేేరు?" అని మాతిాం అనగలగే్డ్డ. 
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"ఒకరు చపెేడ్ాం ఎాందుకు? నేనకసడ్ ే వ నాాను. నీకు తెలుసో  లేదో సీరాజయాం 

నేనూ, వాళ్ో నానాగ్ారూ కలస్ే వచేిాం. ఆవిణిా ఆ మాట అాంటసాంటే నా ప్ాిణాం 

చచిిప్ో యాంది. మరచ వ ాండ్ాలనిప్రాంచలేదు. వాళ్ో బాండ్ లోన ేవచేిశాను. 

రామనాధాం ఆలోచిాంచేడ్డ. 

"ఏమాంద?ి" 

"ఆవిడ్కి నీతో స్ేా హాం వ నాదనామాట మరోమాట  వినాలని సరదాయా?" 

మాంగము ఆ మాట అనాాక ఇాంక ఏద ీఅడ్గ్ాలనిప్రాంచలేదు. 

అట  తరువాత సీరాజయాం మొహాం చూడ్ాలనాా చూడ్లేననిప్రాంచిాంది. 

అనవసరాంగ్ా వదదాంట నాా బయలుదేరచనాందుకు కోపాం, మాటలుఅనిప్రాంచుకునాాందుకు 

దుాఃఖ్ాం కలగ్చాంది. పద ిరోజులు అట  మొగాం చూపలేకపో్యేడ్డ. 

తరాీత అాంతకనా క్ష్మాపణ చపె ేకోవడ్ాం నాయయమనిప్రాంచిాంది. 

వెళ్ళోసరచకి తాండ్ ికి పతిిక వినిప్రసూత ాంద ిసీరాజయాం. 

"చాల రోజులనుాంచి కనబడ్ుాం లేదేమాండ్ీ?" అాంది సీరాజయాం. 

తాను వచిిన పనినెలా ప్ాిరాంభిాంచాలో అరధాంగ్ాక రామనాధాం చాలస్పే  

తటపటాయాంచాడ్డ. చివరకు తపేాంతా ఆమ దే అయనట ి --"మీరుఅలాి  దాచి వ ాంచడ్ాం 

నాయయాం కాదు" అనాాడ్డ. 

సీరాజయాం విసుత పో్ యాంది. 

"ఏాం దాచనేు?" 

"మీరు అమలాప రాం వళె్ళోనప ేడ్డ....." 

సీరాజయాం తేరుకుాంది. 

"ఏాం, మాంగముగ్ారు ఏమనాా చెప్ేే రా?" 

నాయుడ్డ నవేీస్ర, అనాాడ్డ. 
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"అలాి ాంటివనీా మనసు్లో వ ాంచుకోకాండ్ . నేన ేచెపేవదదనాాను." 

"మీరు బాధపడ్తారన ేచెపేవదదనాాను" అనాాడ్డ మరో నిముషాం ఆలోచిాంచి. 

"మీకు జరచగ్చన అవమానాం కనా ఆమ  అభిమానాం కోసాం బాధపడ్తాను. 

అాంతేకదూ?" 

"తప్ేేముాంది రామనాధాంగ్ారూ! ఏవో పరచస్రథతులలో ఆమ  తెలవితకుసవగ్ా 

వయవహరచసూత నాా ఆమ  మీ భారయ. ఆమ చడె్ుదనిప్రాంచుకోవడ్ాం మీకు బాధ కలగ్చాంచదూ?" 

రామనాధాం నాయుడ్డ వేలుప్టెిా  చూప్రాంచేవరకూ ఎాంత సాంబాంధాం లేదనుకునాా 

సుాందరచని కేవలాం పరాయదానినిగ్ా భావిాంచడ్మే లేదు అనిప్రాంచలేదు. 

"తప ే నాదే. ఆమ  మనాఃస్రథతి ఎరుగుదును, ఆ రోజున అమలాప రాంలో మీ 

యాంటోి  మామధయ జరచగ్చన సాంభాషణను మీకుచపె్ేేవ ాంటే..." 

తన భారయ తనతో ఆడ్ న మాటల తీరునాతడ్డ చెపేలేదాంట ే ఆమ  వానిని 

మారుికుాంట ాందన ేఆశయేనా వ ాండ్  వ ాండ్ాల. లేదా, తనకూఆమ కూ ప్ సగదనుకొనాా 

ఆమ  మరాయదను కాప్ాడ్డ్ాంలో చూప్రన శదెధ  చూస్ేత  ఆమ య ేతనకు సనిాహతిమ ైనదన ే

భావన అాంతరాాంతరాలలోవ ాండ్ వ ాండ్ాల. లేకప్ో తే... అాంత మాట అనడ్డ-- 

నాయుడ్డ అతనిని శాాంతపరచడ్ానికి పయితిాాంచేడ్డ. 

"ఆ మాట అనిప్రాంచుకోవడ్ాం మరాయద కాదు, అనుకోాండ్ ...." 

రామనాధాం మాట సాగనివీలేదు.."శతుివ నెనైా అనడ్ానికి సాందేహిాంచ వలస్రన 

మాటను--తనకు ఉపకారాం చేయడ్ానికి బయలుదేరచనమనిషరమీద పియోగ్చాంచిాంద.ి 

సీరాజయాంగ్ారూ! మీరు సాందేహిాంచేరు తప ే లేదు. ఆప త లయన మిములా పరాయ 

వాళ్ోనుగ్ాన ే చూస్ేను.అాందుచతేన ే మీకు చపెేకుాండ్ా కొనిా సాంగతులు దాచిప్టెేాను. 

అకసడ్ కి వెళి్నిచేిను. అవమానాం ప్ాలేజ స్ేను. తప ే నాది.క్ష్మిాంచాండ్ ." 

రామనాధాం ఎాంత హఠాతుత గ్ా వచేిడ్ో  అాంత హఠాతుత గ్ానూ వెళ్ళోపో్యడే్డ. 
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అతనిని ప్రలుదాద మనుకునా మాట సీరాజయాం గ్ొాంతులోన ేమిగ్చలపో్యాంది. 

నాయుడ్డ ఒకస నిటసా రుే విడ్ చేడ్డ. 

"మాంచిద ేఅయనా కొతత  అనేసరచకి ఇాంత మనాఃకిేశమూ తపేదు. తపేదు." 

ఇరవయ్యొరు 

ఆ రోజున క్ష్మాపణ చెప ేకునాా రామనాధాం మనసు్కి శాాంతి అనేద ి

లేకుాండ్ాప్ో యాంది. ఏదో  ప్ గ్ొట ా కొనాటసా , ఏదో మరచిపో్యనటసి మనసు్ తలిడ్ లి 

ప్ో తూాంది. మనశాశాంతికి ఉపకరణాం అని గ్ాాంధీగ్ారు వరచణాంచిన నూలు వడ్కడ్ాం కూడ్ా 

మనశాశాంతిని ఇవీలేకుాండ్ావ ాంది. 

ఖ్దదరు వ తేతిత  కారయకెమాం ఇప ేడ్ ాంచుమిాంచు లచిము చూసుకొాంటసాంది. 

ఊళ్ళో రావి కెిాంద రాతిి ప్ేపరు చదివి వినిప్రాంచకేారయకెమానిా శివకామయయ తీసుకొనాాడ్డ. 

పాంచమ ప్టే వాళ్ోకి చెరువ లో నీళ్ళో తోడ్  ప్ో యవలస్రన కారయకెమాం 

తగ్చగప్ో యాంది.నూతిలోాంచి ఎవళ్ోకి వాళ్ళి  తోడ్డకు ప్ో తునాారు. 

ప్ లాం పనులు పిధానమ ైనవి పూరచత అయాయయ. 

పని రదీద  లేని రోజులు ఇదివరకు అాంతగ్ా వ ాండ్వేి కావ . అలాాంటి రోజున 

తపేకుాండ్ా చిరతపూడ్  నాయుడ్డగ్ారచాంటికి వళె్ళోవాడ్డ.అకసడ్ తాండ్ీి కూతుళ్ోతో ఏవో 

కబురుి  చెపూత ాంట ే కాలాం ఇటేా  గడ్ చిపో్యదేి. అతడ్ూ ఆ యాంట ి వారచలో ఒకడ్డగ్ాన ే

పరచగణిాంచేటాంతచనువ  ఏరేడ్ ాంది. 

ఇప ేడ్డ పని రదీద  అాంతగ్ా వ ాండ్డ్ాం లేదు. కాని నాయుడ్డ ఇాంటికి వెళ్ోడ్ానికి 

ఏదో  సాంకోచాం. ఇప ేడ్ా స్ేీచా చూపలేకునాాడ్డ. 

ఆ స్ేీచా చూపలేకునాా ఆ కుట ాంబాం నితయాం, అనుక్ష్ణాం తన కళ్ోముాంద ే

వ నాట ి ాంట ాంది. ముఖ్యాంగ్ా సీరాజయాం. ఆమ నుఅవమానిాంచిన సుాందరచ, సీరాజయాం 

గురుత వచిినప ేడ్లాి  జాా పకాం వచేిది. ఆమ  మీద ఎాంతో అసహయాం కలగే్ది. 
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కెమాంగ్ా ఆ అసహయాం తనమీదకే తిరచగ్చాంది. ఎాంత పని చేశాను? అని పదిమాట ి  

అనుకొనేవాడ్డ. ఆమ  ముఖ్ాం ఎలాి  చూడ్గలనుఅనుకొనాాడ్డ. 

కాని, జగగనాతోట పభిల తీరథాంలో ఆమ  తన ఖ్దదరు దుకాణాం ఎదుట కనిప్రాంచసేరచకి 

ఏ సాందేహాలూ, సాంకోచాలూ, స్రగూగ  ఏమీకనిప్రాంచలేదు. మనసూ్-శరీరమూ ఆనాందాంతో 

నిాండ్ ప్ో యాయ. ఉతుులిమయాయ. 

దుకాణానిా మితుిడ్డ రామనాకి వపేచెప్రే బయటకు వచేిడ్డ. ఇదదరచ కళ్ోలో ఒక ే

పిశా కనిప్రాంచిాంది. "ఎాంతకాలానికికనిప్రాంచేవ"నా ఆనాందాం గ్ొాంతుకలలో వినిప్రాంచిాంది. 

కొదిద  దూరాం ఆ జన సమురదాంలో నిరజనారణయాంలో నడ్ చినట ి  బాహయ సేృహ 

లేకుాండ్ా నడ్ చేరు. చెరుకు గ్ానుగ వదద  నిలబడ్ఇేదదరూ చెరో గ్ాి సూ రసము తాిగే్రు. 

మొటామొదటి మారుగ్ా రామనాధమే పలకరచాంచడే్డ. 

"మీ బాండ్  ఎకసడ్డాంద?ి" 

మురుగుకోడ్డకి ఆవల కొబారచతోటలో వ ాంది. ఇదదరూ కొబారచ దుాంగలతో వసే్రన 

వాంతెన మీదుగ్ా ఆవలగట ా కు వెళ్ళోరు. ఇాంకాఇదదరూ నిశశబదాంగ్ానే నడ్డసుత నాారు. 

"మీకిాంకా కోపాం తగగనే లేదూ?" 

రామనాధాం కళి్నీళ్ళో తిరచగ్చనటినిప్రాంచిాంది. బలహీనాంగ్ా చిరునవ ీ నవేీడ్డ. 

"నాకు కోపమా? మీ మొహాం చూడ్డ్ానికి చలిెక....." 

తన స్రథతి రామనాధానికే అరధాం కాలేదు. తన కాంఠాంలో ఏదో  అడ్డు పడ్ నట ి  మాట 

రాలేదేాం? కళ్ోనీళ్ళో తిరచగ్చనటిి ాంతదెనైయస్రథతి ఎాందుకు?..... 

ఆమ  ఏదో  ఆలోచిసుత నాట ి  తోచిాంది. 

"ఏమిటి ఆలోచిసుత నాారు?" 

"ప్ెదద  ఏమీలేదు. మీ సలహా కావలస్ర వచిిాంది. ఈ పదిహేను, ఇరవెై రోజులనుాంచీ 

మీ కోసమ ేచూసుత నాాను...." 
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ఆమ  తన కోసాం ఎదురు చూసూత ాందనా మాటకు అతడ్డ పరవశుడ్ెైప్ో యేడ్డ. 

"కబురు చయేకప్ో యేరా?" 

"కబురు చేస్ ేవరకూ రానాంతట ికోపాం వచిిాందా?......" 

రామనాధాం నిరచీణుణ డ్ెనైాడ్డ. 

"చెప్ేేను కాదూ. మీరు కోపాం తెచుికోనాంటే ఒకసటి చెప్ాత ." 

సీరాజయాం సాందేహాం. ఉతసాంఠ కనబరచిాంది. 

"ఈ నెల రోజులోి  మిములా గురచాంచి తలచని రోజు లేదు అాంటే నముుతారా?" 

ఆ మాట వినడ్ాం వలన కలగ్చన సాంతోషానిా సీరాజయాం హాసయాం మాట న 

దాచుకోడ్ానికి పయితిాాంచిాంది. 

"అాంత కలలోకి వచేిటాంత భయాంకరాంగ్ా వ నాానా?" 

"నిజాంగ్ా....." 

అప ేడ్ే అట  వసుత నా సూరాయని గమనిాంచి సీరాజయాం నెముదిగ్ా అాంది. 

"మీతో మాటాి డ్వలస్రనవి వ నాాయ. ఒకమారు ఇాంటికి రాాండ్ ." 

తిరచగ్చ వెళ్ళోటప ేడ్డ మరల జాా పకాం చసే్రాంది. 

"ఎప ేడ్డ రాగలరు?" 

"ఈ క్ష్ణాం రముాంటే దుకాణాం వదలిేస్ర వచేిసాత ను." అాందామనిప్రాంచిాంది. కాని, 

ఆమాట ఆమ కే మరాయద కాదనిప్రాంచిాంద.ి మామూలుగ్ానేఅనేశాడ్డ. 

"వసాత ను. తపేకుాండ్ా వసాత ను." 

ఇరవైయ్యొడు 

మధాయహాాం భోజనాం చసే్ర కూరుినా వళే్కు సూరనా కాప  కొడ్డకును 

వెాంటబటె ా కొని మాణకియము తోటలోకి వచిిాంది. ప్ ి దుద నేాపనుల త ాందరలో 
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వెళ్ోలేకపో్ వడ్ాం చతే సీరాజయమే తలిని వెాంటబెట ా కొని వచిిాందనుకునాాడ్డ. అాంత 

అవసరమ నై కారయమేమిటోఅనుకొనాాడ్డ. 

మనసు్లో సాంకోచాంతోనే మాణికయముకు చాప పరచచేడ్డ. 

"కూరోిాండ్ . నాయుడ్డగ్ారచ ఆరోగయాం బాగుాంది కదా. చాలా రోజులు అయాంద ిచూస్ర, 

ఈవేళ్ వదాద మనుకుాంట నాా, ఏరీ సీరాజయాంగ్ారురాలేదు?" అాంటస కుశల పిశాలు 

వేస్ేడ్డ. 

మాణికయము తాను నాలుగు రోజులయ వచేినాంటసాంటే, గడ్చిన రోజున తీరథాంలో 

సీరాజయాం తన తలి కనిప్రాంచిాందా అని అడ్ గ్చన మాటగురుత  వచిిాంది. బహుశా తీరథాంలోన ే

ఇదదరూ చెరోదారీ అయవ ాంటారనుకునాాడ్ప ేడ్డ. తలి కోసమ ే తీరథాం వచిిాందనా 

మాటఅనుకునాాడ్ ప ేడ్డ. 

"నినా సీరాజయాంగ్ారు తీరథాంలో కనిప్రాంచేరు. మీరు కనిప్రాంచేరాయని అడ్ గే్రు. 

అకసడ్ే ఇదదరచద ీచెరోదారీ అయాందనుకునాాను.లేదనాాను." 

చాలస్పే  మాణికయము ఆమాటా ఈమాటా చెప్రే అసలు తాను వచిిన పని 

తేలిాంది. 

నాయుడ్ కి వయసు్ వచిిన కొదీద  మాంచీ చడె్ాు  మరచచిప్ో తునాాడ్ని ఆమ  వయధ. 

లేకుాంటే కూతురచకి మళి్ళ ప్ెళ్ళో చసేాత నాంటాడ్ా?తకుసవ కులాలలో వాళ్ోకి మలేి  

మారుమనువ  తలప్డె్తారా? రామనాధాం వెళ్ాోల. ఒకసమాట చెప్ాేల. ఆతని మాటాంట ే

నాయుడ్ కిమాంచి గురచయని మాణికయము అభిప్ాియాం. 

"బాబాాబు! నీ కడ్డప న ప డ్తా. ఈ దురాురగాం ఆపాండ్ . ఇాంతవరకయనదానికే 

ఐన వాళ్ోలో తలెతుత కోలేకుాండ్ా వ నాాను. ఈమారులోతుగ్ా చూచుకు దిగడ్ాం తపే 

మరచ దారచ వ ాండ్దు" అని మాణికయము అాంగలారుసుత ాంట ేరామనాధానికి ఏమిచెపేడ్ానికీ 

తోచలేదు. 
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నాయుడ్ ద ి సరచయెైన ఆలోచన ే అనిప్రాంచినా మాణికయమును కేవలాం 

నిరుతా్హపరచడ్ానికి మనసు్ ఒపేలేదు. ఆమ ను సాంతృప్రతపరచడ్ానికరై అటస ఇటస 

గ్ాకుాండ్ా చెపేడ్ాం సాగ్చాంచేడ్డ. 

"మీరు ఆాందోళ్న అనవసరాంగ్ా పడ్డతునాారనుకుాంటాను. నాయుడ్డ గ్ారు 

ఎప ేడ్ూ కాని పని చేసాత రనుకోను....." 

నాయుడ్డ తలప్టెిాన పని మాంచిదాంట నాాడ్ో , కాని పని అాంట నాాడ్ో 

మాణికయముకు అరధాం కాలేదు. తన వాదనలు, మగని ప్ెాంకరసమాధానాలూ వరసన 

ఏకరువ  ప్టెిా ాంది. 

"ఆయన సాంగతి మీకు బాగ్ా తెలయదు. బహు ప్ెాంకర మనిషర. ఆయనకు ఎాంత 

తోస్ేత  అాంత,ే మరొకరు చపె్ేత  విన ేఘటాం కాదు...." 

ముపేయ ముపుయ అయదళే్ళో ఆ వయకితతో చేస్రన కాప రాంలో కలగ్చన 

అనుభవాలు అనేకాం. వానిలో సూచన ప్ాియాంగ్ా రరాండ్డ మూడ్డమాతాిం వ దహరచాంచిాంద.ి 

వారచ కుట ాంబప  వయవహారాలు వినడ్ాం స్రగగనిప్రాంచి రామనాధాం మాట మారిడ్ానికి 

పియతిాాంచడే్డ. 

"ఇాంతక ీసీరాజయాంగ్ారు ఏమాంటారు? ప్ెళ్ళో చసేాత ననాా చేసుకొనేద,ీ మానేద ీఆమ  

కదా......" 

మాణికయము ప్ావ గాంటస్ేప  చెప్రేన సమాచారాం పటిా  సీరాజయాం ఆ పయితాానికి 

పూరచతగ్ా వయతిరేకాం కాదనిప్రాంచిాంది. తాండ్ ినిత ాందరపడ్వదదనడ్ాంలో ఆమ  వ దేదశయాం ఏమిటో-

-అనిప్రాంచి రామనాధాం మనసు్ ఉతసాంఠచతమయాంది. 

తలి అభిప్ాియాం పికారము తాండ్  ి పయితాాం ఆమ కు ఇషాాం కాదు. అయతే.... 

తనను రముని నొకిస నొకిస చెప్రేనదతిాండ్ ిని వొప్రేాంచడ్ానికేనా? 
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ఆ సమాధానాం మనసు్కి వొప్రేదాం కాలేదు. ఆమ కు ప్ెళ్ళో దృషరా  వ ాందనుకోవడ్ాం 

అతనికి సాంతృప్రత  కలగ్చసూత ాంది. లేకపో్ తే త ాందరపడ్వదదనదు. ఖ్చిితాంగ్ా 

చెప్ెేయయగలదు? తాండ్ ి ఆమ  అభిప్ాియానిా కాదని ఏమీ చెయయలేడ్డ. చెయయడ్డ. 

అట వాంట ి అనుమానమే మాణికయముకు కూడ్ా కలగ్చాంద ి కాబో లు. దానికామ  

వేరొక విధాంగ్ా సమాధానాం చపె ేకుాంది. జబుాపడ్ నపేట ినుాంచీతాండ్ నిి చాంటిప్రలివాడ్ ని 

చూస్రనట ి  చూసూత ాంది. ఇపేటనిుాంచి వొప్రేాంచటమ ాందుకులే యని సాచివసేూత ాంద ి కాని 

మరేమీ కాదని సమాధానాంచెప ేకుాంది. అద ేరామనాధానీా నముమాంది. 

ఆ పూటన ే చిరతపూడ్  వెళ్ళో నాయుడ్డతో మాటాి డ్తానని మాణికయముకు మాట 

యచేిడ్డ. కాని ఆమ  వెళ్ళోన గాంటకూసడ్ా కూరుినాకురీిలోాంచి లేవలేకప్ో యేడ్డ. 

లేచినప ేడ్డ కూడ్ా ప్ెదద  వ స్రరచచెట ా  కెిాంద తినెామీదికి బదలా అయేయడ్ ే

తపేబయలుదేరలేకప్ో యేడ్డ. 

నినా మధాయహాాం జగగనాతోట తీరథాంలో సీరాజయాం ముఖ్ాం చూశాక ఆ నెల రోజుల 

తపన ఏమిటో, ఎాందుకో అరథాం అయాంది. 

తనకు సీరాజయాం కావాల. ఆమ  తన దగగర వ ాండ్ాల. ఆమ తో కబురుి  చపె్ాేల, 

ఆమ  నవ ీ వినాల, ఆమ  కోసాం తనశరీరాం, మనసు్ అణువణువ నా, అనుక్ష్ణాం 

తప్రాంచిప్ో తునాాయ. తీరథాంలో ఆమ ను చూస్రన మరుక్ష్ణాం నుాంచీ అతనికి 

అనుభూతాంఅయనదది. 

సీరాజయాం కూడ్ తన మానస్రక స్రథతిక ి అనుగుణాంగ్ానే వ నాట ి  అనిప్రాంచిాంది. 

ఆమ  మాటలను, చూప లను, అనునయానిా--అనిాాంటినీఅతడ్డ ఆ విధాంగ్ాన ే అరథాం 

చేసుకునాాడ్డ. 

తన పథకాం కూడ్ా దానికి అనుగుణాంగ్ానే వసేుకునాాడ్డ. ఉదయమే వెళ్ళో తన 

ప్ేిమను సీరాజాయనికి తలెుప కుాంటాడ్డ. తరువాతనాయుడ్ ని అడ్ గ్ేసాత డ్డ. 
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సీరాజయాం ముాందు తన ప్ేిమనెలాి  తలెుప్ాలో, నాయుడ్డ ముాందు ఏమని 

చెప్ాేలో మాటలు మారచి మారచి మనసు్లో ఒదిదకలువసేుకునాాడ్డ. అతనికి 

మాణికయము అస్రతతీమే గురుత  రాలేదు. 

కాని, తెలివారచ లేచేసరచకి పనులు వెాంటాడ్ేయ. వానిని తెములుికోలేకపో్యడే్డ. 

అనుక్ష్ణాం సీరాజయాం తన రాక కోసాం గుముాంలోనిలవబడ్ వ నాటేి  అనిప్రాంచిాంది. ఏ 

క్ష్ణానికాక్ష్ణాం మాటాి డ్డతునా వాళ్ోని పాంప్సే్ర చేతిలో వ నా పని 

వదిలేస్రప్ో దామనిప్రసూత ాంది. కాని వళె్ోలేకప్ో యాడ్డ. 

ఇప ేడ్డ మాణికయము వెళ్ళోపో్యాక మరచాంకే పని లేకప్ో యనా అతడ్డ 

కదలలేననుకొనాాడ్డ. వెాంటన ే చిరతపూడ్  వెడ్తాననీ నాయుడ్డతోమాటాి డ్డతాననీ 

ఆమ కు మాట యచేిడ్డ. కాని అడ్డగుపడ్లేదు. 

రాతిినుాంచీ అనుభూతమ ైన ఆ వ తా్హము, ఆశ, మనాఃస్ెథథ రయము ఇప ేడ్డ 

కలగ్చాంచుకోవాలనాా సాధయాం కావడ్ాం లేదు. 

ఇదివరకు తాను మాణకియము పిసకితని వూహిాంచియ ేవ ాండ్లేదు. కాని, ఆమ  తన 

ఆలోచనలకు పధిానమ ైన అభయాంతరాం అనిప్రాంచిాంది.తన మనసు్లోని ఆలోచన 

బయటకు రాకుాండ్ానే ఆ యాంటోి  ఆమ  వేప  నుాంచి పితిఘటన ప్ాిరాంభమయాంది. 

ఆమ  అభయాంతరము చపె్రేనా నాయుడ్డ కూతురు ప్ెళ్ళో చయేాలని 

ఆలోచిసుత నాాడ్ని వినేసరచకి కలగ్చన ఉతా్హాం అతడ్డ వరుని కోసాంరఘుపతి 

వెాంకటరతాాం నాయుడ్డగ్ారచకి కాకినాడ్ కబురాంప్రాంచాడ్ాంట ేచపేబడ్ ప్ో యాంది. 

అనిాాంటికనా సీరాజయాం మనసు్ ఏమిటో అతనికి అరథాం కాలేదు. నినాట ినుాంచీ 

తాను చసేుకొాంట నా కలేనలనీా వటిావనేా?తాను కనిప్రాంచేడ్డ గనక ఇాంటకిి 

రావడ్ాంలేదేమని మరాయదకి అడ్ గ్చాందేమో, ఇాంటోి  వచిిన ఈ గాందిగ్ోళ్ాంలో తన 

www.kinige.com



387 

 

తాండ్ ినివొప్రేాంచడ్ానికే తనను రమునాదమేో, లేకపో్ త ే ఇరవయ రోజుల నుాంచి ఈ 

గాందిగ్ోళ్ాం జరుగుతుాంట,ే నినా తాను జగగయయప్టేతీరథాం వసాత డ్ని కలగాందా? 

ఆ ఆలోచన తోచేక చిరతపూడ్  వెళ్ాోలనిప్రాంచలేదు. సీరాజయాం ఆలోచనలుగ్ా 

తాను వూహిాంచుకుాంట నావనీా అతాయశలు మాతిమేననిప్రాంచేకమరచక వెళ్ోడ్ాం అరథాం 

ఏమిట?ి నాయుడ్డ పయితాాలనీా దిగతీయడ్ానికా? సీరాజయాం ఇషాాం లేనిదే ఆయన 

ఒకసడ్డగు ముాందుకువేయలేడ్డ, వేయడ్డ. త ాందర పడ్వదదనా ఆమ  సలహాకు 

మాణికయము చెప్రేనద ేఅరథాం అయత.ే.... 

నాయుడ్డ సీయాంగ్ా ఆ వ తతరాలు రాయలేడ్డ. చెప్రే కూతురుచేత 

వాియాంచవలస్రనవాడ్ేగ్ాని, ఆమ కిషాాం లేక వాియను అాంట ేఆయనచయెయగలది ఏముాంది? 

కనక వివాహాం చసేుకోవడ్ాం సీరాజాయనికి ఇషామే. తన వరుని ఎనిాకలో తన 

తాండ్ ితోప్ాట  తానూ వెాంకటరతాాం నాయుడ్డగ్ారచ సహాయాంకోరుతూాంది. అాంటే తాను 

భావిసుత నాట ి  ఆమ  తన కోసాం ఎదురుచూడ్ుాం లేదు. తనను మనసులో వ ాంచుకొన ే

తాండ్ ిని త ాందరపడ్వదదాంట నాదని చెప ేకొనా సమాధానమూ సరచకాదు. 

ఆ మాట అనిప్రాంచేక మరచ రామనాధానికి నాయుడ్  ఇాంటికి వెళ్ాోలని గ్ాని, 

సీరాజయాం పసికిత ప్ెట ా కోవాలనిగ్ాని అనిప్రాంచలేదు. 

ఆ పూటకిాంక అనాాం వాండ్డకోవాలని కూడ్ా అనిప్రాంచలేదు. 

రరాండ్డ రోజులు, మూడ్డ రోజులు ఒక వారాం గడ్ చిప్ో యాంది. 

రామనాధానికి మనసు్ ఎాంత నిలవరచాంచుకొాందామనుకునాా సాధయాం కావడ్ాం 

లేదు. సీరాజయాం అతని ఆలోచనల నుాంచి వెైదొలగడ్ాం లేదు. 

తీరథాంలో కోడ్డ మీది కరెలవాంతనె వరకూ వచిి తనకు జాగెతత  చపె్రేన ఆమ  కళ్ళో 

అతని మనసు్ని వదలి పో్ వడ్ాం లేదు.తన సలహా అవసరాం వచిిాందనాపేటి గ్ొాంతులో 

వినిప్రాంచిన అనునయాం, ఆశ కాదనుకునాా మనసు్ని వదలడ్ాం లేదు. 
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"సీరాజయాం నాది కాకప్ో తే మరచ బితికి ఎాందుకు?" అని పదిమాట ి  

పిశిాాంచుకునాాడ్డ. ఆమ  వదదకు పో్య తన మనసు్నిఆమ  ముాందు సేషాాంగ్ా 

ప్ెటేాదాద మని పదిమాట ి  అనుకునాాడ్డ. కాని,...... 

ఆమ కిషాాం కాకప్ో త.ే.....ఇషాాం లేదాంటే..... 

అలిరచచసే్ేత ...... 

భారతదేశాంలో ప్ెళ్ళో చసేుకోవాలనుకునా యువతీ యువకులు తామే చొరవ 

తీసుకొని నిరణయాం చేసుకోవడ్ాం ఎకసడ్డాంది? అలాి ాంటి అలవాట ి లేవ . ఎవరనాా 

ఎకసడ్నాా అలా నిశియాంచుకొనాా అవి ప్ెకిై రావ . ఆ విధమ నై పని అవినయాంగ్ా 

జమకటిా  ప్దెదవాళ్ళోఎకసడ్ కకసడ్ కమేుసూత ాంటారు. అాందుచేత అతడ్డ వినావలాి  అలాి ాంట ి

ఘటాా లలో జరచగ్చన అలిరిను గురచాంచి మాతిమే. 

తనకిషాాం లేని పడ్డచువాడ్డ తన ప్ేిమను పికటసి్ేత  పడ్డచులు అలిరచచేస్ర 

అవమానిాంచిన ఘటాా లు వినాాడ్డ. ఇదదరచకీ ఇషాాంవ నాా తమ రహసయాం ఇతరుల 

కాంటబడ్ ాందనిప్రాంచినప ేడ్డ పడ్డచులు అలిరచ ప్టాెడ్ాం వినాాడ్డ. తన ఆలోచనలకు 

మగవాడ్డపతిిసేాందిాంచనప ేడ్డ కస్రతో అలిరచ చేస్రన ఘటాా లు కథలోి  చదివడే్డ. 

సీరాజయాం అలా చయేదని పదిమాట ి  ఆతు విశాీసాం కలగ్చాంచుకొనాాడ్డ కాని, 

జీవితాంలో తాను చూస్రనవీ, వినావీ ఘటనలు ఆ విశాీసానిా నిలవనీయడ్ాంలేదు. 

నిజాంగ్ానే అలా జరుగుతే అాంతకనా మహావమానాం ఏాం వ ాంట ాంది? చచిిప్ో వాలే 

తపే మరచ వూళ్ళోవాళ్ోకి మొగాం చూపగలడ్ా? చచిిప్ో యనాఅపతిిషఠ  ప్ో తుాందా? 

రామనాధానిా ఆ అపితిషఠ  భయాం ఒకట ిరరాండ్డ రోజుల కనాా బాధిాంచలేకప్ో యాంది. 

అయతే తన కారయవిధానాం మారుికోవాలనుకొనాాడ్డ. 
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సీరాజయమే తనను సలహా కావాలని ఆహాీనిాంచిాంది. ఆమ  తలి నాయుడ్డగ్ారచతో 

మాటాి డ్డ్ానికి వెళ్ోమని నియమిాంచిాంది. ఆఅవకాశాలను వ పయోగ్చాంచుకొాంటాడ్డ. 

వెడ్తాడ్డ. సీరాజాయనిా చూసాత డ్డ. 

తాండ్ ితో మాటాి డ్బో య ే ముాందు ఆమ  అభిప్ాియాం తెలుసుకొనేటాందుకు 

పియతిాసాత డ్డ. 

అాంతవరకూ మారగాం దొరచకేక రామనాధాం బయలుదేరేస్డే్డ. ఇాంకేవో కొతత  

అనుమానాలు బయలుదేరచ మరల వెనక తీసాత నమేోనని అతనికేభయాం ప టిాాంద.ి 

"ఈవళే్ ఏదో  తేలుికోవాల. ఇాంకిలాి  బతికడ్ాం సాధయాం కాదు...." 

ఇరవయ్యొనిమిది 

నీరరాండ్ెల వేళ్ గుముాంలో పితయక్ష్మయన రామనాధానిా చూస్ర సీరాజయాం ఆశిరయాం 

కనబరచిాంది. 

"దారచ తప్రేనట ి నాారే?" 

రామనాధాం ఏదో  గ్ొణిగ్డే్డ. కాని, ఆ మాట వినిప్రాంచుకోకుాండ్ానే సీరాజయాం లేచి 

నిలబడ్ ాంద.ి 

"కూరోిాండ్ . నానాగ్ారు కరణాంగ్ారచ వీధికి వెళ్ళోరు. ఇప ేడ్ ేవసాత రు" అాంటస ఆమ  

ఇాంటోి కి బయలుదేరచాంది. రామనాధాం కాంగ్ారుగ్ాఆమ ను ప్రలచేడ్డ. 

"ఏమాండ్!ీ" 

సీరాజయాం నిలబడ్  గెీ్వాభాంగాంలో ఏమనాట ి  చూస్రాంది. 

"క్ష్మిాంచాల....." 

"ఎాందుకు?" 

రామనాధాం కాంగ్ారుపడ్ాు డ్డ. ఆమ  ఏదో  సహాయాం కావాల, ఓమాట  మా యాంటకిి 

రముాంది. తాను వెళ్ోలేదు. పది రోజులు ప్ో యాక వచిిక్ష్మిాంచమనడ్ాంలో అరథాం ఏమిటి? 
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సీరాజయమే ఆ అభిప్ాియానిా మరో రూపాంలో చెప్రే ాంది. 

"అదేముాందాండ్ . వీలు లేకపో్యాంది." 

రామనాధాం "అదేాం కాదు" అనాాడ్డ. 

"పో్ నీ ఇషాాం లేకపో్యాంది. ఈ తగవ లోి  మనాం తలదూరిడ్మ ాందుకనుకునాారు" 

"అబెా బబా! అదేాం కాదు." 

మరచ ఏాం చపె్ాేలో అతనికి అరధాం కాలేదు. ఒకస నిముషాం చూస్ర సీరాజయాం 

ముాందడ్డగు వసే్రాంది. 

"పో్ నీలెాండ్ , రాలేకప్ో యారు. రాలేదు. దానికి క్ష్మాపణ ఎాందుకు? మీరు 

కూరోిాండ్ . నానాగ్ారు వొచేిసాత రు." 

--అాంటస ఆమ  లోనికి వెళ్ళోప్ో యాంద.ి నీతో నాకేాం పనిలేదనాట ి  ఆమ  మాట 

వినిప్రాంచి రామనాధాం నిరచీణుణ డ్ెై అలాగ్ ేచూసూత నిలబడ్ ప్ో యడే్డ. 

మరునాడ్డ తపేక వసాత ననా మనిషర రాకప్ో యేసరచకి సీరాజయాం చాల 

నిరుతా్హపడ్ ాంద.ి 

తాండ్ ి తనకు ప్ెళ్ళో చసేాత నని సాంబాంధాలు వతెుకుతునాాడ్డ. ప్ెళ్ళో తనకూ ఇషామ.ే 

కాని ఆమ  చూప  వేరొకచోట వ ాంది.కాని--అతని అభిప్ాియాం ఏమిటో..... 

తీరథాంలో కనిప్రాంచినప ేడ్డ రామనాధాం కాండి్లో కనిప్రాంచిన ఆసకిత, మాటలలో 

వినబడ్ న ఆప్ాయయత ఆమ కు ఆశ కలగ్చాంచయే. తనతాండ్  ి పయితాాం తెలస్ేత  ఆతడ్డ 

బయటపడ్తాడ్డ. అాందుకోసమే అతనిని ఇాంటిక ిప్రలచిాంది. 

కాని, అతడ్డ రాలేదు. రరాండ్డ రోజులు పనుల త ాందరకు జమ కట ా కుాంది. అట  

తరాీత అద ి సాధయాం కాలేదు. త ాందరపడ్ ప్ో యేనఅేనుకుాంది. తనను అలుసు చసేాత డ్ని 

భయాం కలగ్చాంది. అవమానకరాంగ్ా వయవహరచస్ేత  ఏాం చెప్ాేలో మాటలు కూడ్ా 

ఆలోచిాంచుకుాంది. 
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మరో రరాండ్డ రోజులు పో్యేసరచకి అభిమానాం వనెక ఆసకితని దాచుకోలేకప్ో యాంది. 

ఏ అనారోగయమ నైా కలగ్చాందేమో, లేవడ్ాం లేదమేో,పరచపరచ విధాల ఆలోచనలు ప్ో యయే. 

ఎాంతో ఆదురాద  కలగ్చాంది. 

కాని, తీరా అతడ్డ కటటాదుట కనిప్రాంచేసరచకి వలిమాలన అభిమానాం పట ా కొాంద.ి నీతో 

నాకేాం పనిలేదనాట ి  "మా నానాగ్ారువసాత రు. కూరోిమ"ని లేచిపో్యాంది. 

లోపలకి వెళ్ళోక అతడ్డ వెళ్ళోప్ో తాడ్ేమోనని భయాం కలగ్చాంది. అతనిని మరాయద 

చెయయకపో్యనా, తాను వయవహరచాంచిన తీరుతపేకుాండ్ా అవమానమనిప్రసుత ాంది. 

అతడ్పె ేడ్డ వచిినా కూడ్ా వ ాంటస కబురుి  చెప్ేే  మనిషర ఇప ేడ్డ ఇలాి  

వయవహరచస్ేతఏమనుకుాంటాడ్డ? 

ఆమాట తోచి సీరాజయాం తిరచగ్చ వచిిాంది. అతడ్కసడ్ ే అపేటికీ నిలబడ్ పో్ య 

వ నాాడ్డ. నొచుికుాంద.ి 

"ఏమిటలాి గే్ నిలబడ్  వ నాారు? కూరోికుాండ్ా....." 

"స్ెలవిప్రేసాత రా? చెప్రేపో్ దామని ఆగే్ను..." 

సీరాజాయనికి కషాాం అనిప్రాంచిాంది. 

"అాంత చపె ేలోి  కాళ్ళో ప్ెట ా కు నిలబడ్ాు నికి.... మరచ మీరరాందుకు వచిినట ి ? 

ఎాందుకు వెళ్ళోప్ో తామాంట నాట ి ? వచిి పదినిముషాలు కాకుాండ్ా వెళ్ళోప్ో తానాంటే...." 

"అద ీనిజమే. ఎాందుకు వచేిను" అనుకొాంట నాట ి నాాయ అతని చూప లు. 

"ఓమారు మిములా చూడ్ాలనిప్రాంచిాంది వచేిను" అనాాడ్డ. 

ఆమాటకామ  మనసు్ సాంతృప్రతపడ్ ాంది. నవ ీ వచిిాంది. 

"ఏడ్ెనిమిది రోజుల కెితాం మీతో పని వ ాందనాాను. మీకినాాళ్ోకి 

రావాలనిప్రాంచిాందనామాట! బాగ్ాన ే వ ాంది.చూడ్ాలనిప్రాంచిాంది--వచేిరు. వచేిరు గనక 

కూరోిాండ్ ...." 
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రామనాధాం కూరుినాాడ్డ. ఇరువ రచ మధయ మాట సాగటాం లేదు. ఒక నిముషాం 

కూరుిని సీరాజయాం లోపలకి వెళ్ళో వచిిాంది. అప ేడ్ూఅతడ్లాగ్ే వ ాండ్ పో్ యడే్డ. 

"మాటామాంతీ లేకుాండ్ా అలాి  కూరుినాారు. ఒాంటోి  బాగుాందా?" అాంటస ఆమ  

అతని ముఖ్ాం వాంక చూస్రాంది. 

మనిషర చికిసనట ా నాాడ్డ. ముఖ్ాం కాందిపో్యనట ి  ఎరబెడ్ ాంది. కళ్ళో జోయతులాి  

వ నాా ఏదో  దాచిప్ెడ్డతునాట ి  చూప తప్రేసుత నాాయ. 

ఈమారామ కు నిజాంగ్ానే ఆదురాద  కలగ్చాంది. లేచి వచిి నుదురు ముటిా  చూస్రాంది. 

ఆమ  సేరశకు రామనాధాం జలదరచాంచడే్డ. 

రామనాధాం నుదుట ిమీదనునా ఆమ  చతేిని రరాండ్డ చేతులా తీస్రకొని కళ్ోమీద 

ప్ెట ా కునాాడ్డ. సీరాజయాం పరవశతీాంతో అతని కురీివీప న జేరబడ్  నిలబడ్ పో్ యాంది. 

చేతి వేిళ్ోకు తడ్  తగ్చలనటినిప్రాంచి సీరాజయాం కాంగ్ారుగ్ా చేతులు తీసుకుాంది. 

"ఏాం? ఏమయాంద?ి" అనబో యాంది. అతడ్డ తడ్  కళ్ోను దాచుకొనటేాందుకు చసే్రన 

పియతాాం చూస్ేత  నవ ీ వచిిాంది. 

వీధిలో నాయుడ్డ కాంఠాం వినిప్రాంచిాంది. ఇదదరూ ఉలకిపడ్ాు రు. సీరాజయాం రరాండ్డ 

అరచేతులతో అతని బుగగలు అదిమిప్ెటిా  తలతనకేస్ర తిప ేకుాంది. ఒకస నిముషాం అతని 

కళ్ోలోకి చూస్రాంది. చిరునవ ీతో ఇాంటోి కి పరుగ్రతిత ాంది. 

ఇరవైతొమిిది 

రామనాధాం రాకకు అబాాయ నాయుడ్డ మామూలు వ తా్హాం 

కనబరచలేకప్ో యడే్డ. కొాంచెాం చిరాకుపడ్ుటేి ననిప్రాంచిాంది. అతడ్డ వెనకిసతగ్ేగడ్డ. 

నాయుడ్డ గుడ్ ువాడ్డ. అవధుయడ్డ. కూతురు వయసు్లో వ ాంద.ి ఒాంటికతెత . తలిీ, 

తోడ్ూ ఎవరూ లేరాయె. 
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రామనాధాం వాంట ిపిథమ య్వనాంలో వ నా తరుణుడ్డ తన యాంటిక ితరచు వేళ్ 

కాని వేళ్లోి  రావడ్ాం మాంచి పని కాదు అని నాయుడ్డవ దేదశాం. 

ఆ వ దేదశాం అరథాం అయేయలాగునే అతడ్డ అతి మరాయదగనే చపె్ేేడ్డ. 

"తోటలోి  గటివెాంట ప రుగూ, ప టాి తిరుగుతూాంటాయ. చీకటోి  కషాాం. మీకేమయనా 

అనిషాాం జరచగ్చతే మా మనసు్లకరాంతో బాధ.ఎప ేడ్ొచిినా చీకటలిో పో్ నకసరిేకుాండ్ా 

వసూత ాండ్ాండ్ ." 

ఆ మాటల అరాధ నిా పడ్డచువాళ్ళోదదరూ గెహిాంచేరు. రామనాధాం తెలి మొగాం 

వేస్ేడ్డ. సీరాజయాం ముఖ్ాం గాంట  ప్టె ా కుాంది. 

"చీకట ిపడ్ాు క వళె్ోనిసాత మా ఏమిటి?" 

కూతురు మాటను అబాాయ నాయుడ్డ కాదనలేదు. అలాగని రామనాధానిా 

వ ాండ్మననూ లేదు. అసలా విషయానిా గురచాంచి తల ప్ెటానేదలచలేదు. 

"నీళ్ళో కాగే్యా?" 

సీరాజయాం ఆయనకు సరాసరచ సమాధానాం ఇవీలేదు. 

"రామనాధాం గ్ారూ! మీ కోసాం వడే్ నీళ్ళో తోడ్  వ ాంచనేు. నానాగ్ారు బటాలు 

మారుికొని వచేిలోగ్ా వెళ్ళో సాానాం చసే్ర రాండ్ " 

అది తాండ్ీి కూతుళ్ో మధయ కుస్వతలా కనిప్రాంచిాంద.ి తన సాంకలేాం వెలువరచాంచడ్ానికి 

అద ి సమయాం కాదు. నాయుడ్డ ఏదో  ఆవేశాంలోవ నాాడ్డ. నాలుగు రోజులు పో్ నిచిి 

మళ్ళో వసాత డ్డ. అప ేడ్డ మాటాి డ్డతాడ్డ. ఇప ేడ్ీ విధాంగ్ా ఆ యాంటోి  కలోి లాం 

తీసుకురావడ్ాంతమ ఆలోచనకే ఆటాంకాం అవ తుాంద ిఅనుకొనాాడ్డ. 

"ఇప ేడ్ెాందుకాండ్,ీ వనెెాలగ్ా వ ాంది. ఇాంకా ప్ లాల మీద మనుషుయలు 

తిరుగుతూనే వ ాంటారు." 

సీరాజయాం ఖ్చిితాంగ్ా చపె్ేేస్రాంది. చీకటోి  అతనిని వెళ్ోనియయదు. 
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నాయుడ్డ ఆమ  అభిమానానిా అరథాం చేసుకొని తగ్ేగడ్డ. 

"ఇప ేడ్ెకసడ్ క ివడె్తారు. లేవాండ్ " అనాాడ్డ. 

తనను పో్ నిమునాట ి  రామనాధాం దీనాంగ్ా సీరాజయాం వాంక చూస్ేడ్డ. ఆమ  

పనికిరాదనాట ి  తల అడ్ుాంగ్ా తిప్రేాంది. 

"ఎాంతో వేళ్ మిగలలేదాండ్ " అనాాడ్డ నాయుడ్డకు సమాధానాంగ్ా. 

తాండ్ ి గుడ్ ుతనానిా వ పయోగ్చాంచుకోవడ్ానికి సీరాజయాం సాందహిేాంచలేదు. 

రామనాధాం చయే అాందుకొాంది. 

"ఇాంక మీ మాట ఎవీరాం వినదలచుకోలేదు." 

భోజనాల వళే్ ఎవీరూ మాటాి డ్లేదు. ఎవరచ ఆలోచనలలో వారునాారు. ఒకస 

సీరాజయమే మాటాి డ్డతూాంది. ఎవీరూ తిాండ్  సరచగ్ాగ తినాట ి  లేదు. 

వారు చేతులు కడ్డకుస వచేిసరచకి రామనాధానికి వాకిటోి  అరుగు మీద మాంచాం 

వేస్రాంది. 

"అదిగ్ో దుపేట,ి మాంచాం కెిాంద మాంచినీళ్ళో, చెాంబూ వ ాంచేను. ఏమనాా కావలస్ేత  

లేపాండ్ . మొగమాటపడ్క." 

రామనాధాం పరచస్రథతులు ఆ రూపాం తీసుకుాంటాయనుకోలేదు. సీరాజయాం 

అభిమానాం, ప్ేిమా గురచాంచే అతడ్ ీవారాం రోజులూ అనాంతమ ైన వేదనననుభవిాంచడే్డ. ఆమ  

తనద,ే దృఢపడ్ ప్ో యాంది. కాని ఈమారు అభయాంతరాం వేరొక దిశ నుాంచి ఎదురయాంది. 

కూతురు ప్ెళ్ళోచెయాయలనుకొాంట నా నాయుడ్డకి తన విషయాంలో ఎాందుకు అభయాంతరాం 

వ ాండ్ాలో తెలయదు. ఈ దశలో నాయుడ్డని రరచిగ్ొటాటాం కనాానెముదిగ్ా సరుద కోవడ్ాం 

మాంచిదని అతని అభిప్ాియాం. 
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కాని, సీరాజయాం పదధతికి ఆమ  కారణాలు ఆమ కు వ నాాయ. ఖ్చిితాంగ్ా తన 

పకస నిలబడ్  రామనాధాం తనకు సాయపడ్ాలని ఆమ కోరచక. కాని, రామనాధాం నీళ్ళో 

నమలడ్ాం ఆమ కు నచిలేదు. 

కాని, ఏమీ అనలేకపో్యాంది. 

"చాలులెాండ్ . అది మీ పకస." 

ముపఫయి 

తమ సమాజాంలోని ఆచారాలూ, అలవాటసి , నీతి-అవినీతి భావనలూ దృషాా ా తాను 

రామనాధాం యడె్ కనబరుసుత నా మమకారాం తప ే.కాని తమకిదదరకూ మనసు్ 

కలస్రాంది. తమ యదదరచ మధాయ ఏరేడ్ న ఆతీుయత దృషాా ా అద ి తప ే కాదు. తమ 

యాంటోి నడ్డసుత నా చరిల దృషాా ా కూడ్ ఆమ  తమ మధయ ఏరేడ్డతునా మమకారాం 

మాంచి చడె్ులా పరచశీలసూత ాంది. 

తనకు ప్ెళ్ళో అయన మాట నిజాం. ఆ మగనియెడ్ తనకు ఆతీుయత ప్ెరగడ్ానికి 

తగ్చన అవకాశమూ లేదు. అవసరమూ లేదు,ప్ెళ్ళో అయన కొదిద  నలెల నుాంచ ే రరాండ్డ 

కుట ాంబాలూ దూరాం అయాయ. అతడ్డ రరాండ్ో  ప్ెళ్ళో కూడ్ా చేస్సేుకునాాడ్డ. అయనా 

సరే సమాజాంలోనిఆచారాలనూ, అలవాటినూ అనుసరచాంచాలనే ఆమ  తలచిాంది. ఆ 

మొగుడ్  మీద మమకారాం ప్ెాంచుకోగలుగుతాననే తలచిాంది. ఏమో, ఏాంజరుగునో అతడ్ా 

అవకాశాం ఇవీదలచలేదు. ఆమ కా అవసరాం కలగనూ లేదు. 

అలుి ని వదదకు నడ్ చిన రాయబారాం విఫలాం అయయేక నాయుడ్డకి కూతురు 

భవిషయతుత  యెడ్ ఎాంతో దిగులు పట ా కొాంది. ఆమ కు మళ్ళోప్ెళ్ళో చసే్ేదాద మని ఆలోచన 

కలగ్చాంది. చటారీతాయ పతిిబాంధకాలునాాయేమోనని వియాయలవారచతో నడ్ ప్రన రాయబారాల 

పరయవసానాలనుతెలుప తునా జాబులనీా ఎకసడ్ెకసడ్డనావీ భదిాం చయేాంచడే్డ. తన 

బిహుసమాజాం మితుి లాందరచకీ జాబులు వాియాంచడే్డ.వాటిననిాాంటినీ సీరాజయమ ే
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వాిస్రాంది. ఆమ  మనసు్లో మళ్ళో ప్ెళ్ళో చేసుకోవడ్ాం తప ే కాదని శెుతి సుృతి 

ప రాణాలలోనికథలూ, కవితలూ, శలి కాల బలాంతో ఒక అభిప్ాియాం ఏరేడ్ ాంద.ి 

ప్ెళ్ళోచేసుకోవాలనే ఆలోచనా కలగ్చాంది. 

ఆ సమయాంలో రామనాధాం ఆమ  ఎదుటిక ి వచేిడ్డ. ఏ కులాం వాడ్ కరైనా తాండ్  ి

అాంగీ్కరచసాత డ్ో  లేదో  అన ే ఆలోచన ఆమ కు కలుగలేదు.చదువ కునావాడ్డ, ఏ 

వ దో యగాంలోనో వ నావాడ్డ కావాలనే గ్ాని, ఫలానా కులాం వాడ్నేని తాండ్  ి ఎప ేడ్ూ 

వాియలేదు. కులాల భబదాలుకృతిిమాలన ే భావాం ఆ యాంటోి  వ ాంది. ఒకవేళ్ అట వాంట ి

అభయాంతరాలు ప్దెదవాళ్ోకునాా, వానిని గమనిాంచనీయని వయసు్ ఆమ ది. 

రామనాధాం రూపస్ర. మాంచి విగెహాం, హృదయాం ఇవీగలవాడ్డ. ఈ పూటతో 

అతడ్డ తనవాడ్నేని సేషాాం అయప్ోయాంది. ఆ విషయాంలోఆమ కరలాి ాంటి సాందేహమూ 

లేదు. అతడ్డ తనవాడ్డ. అతనిని ఏమనాా అాంటే ప్వకసేుత ాంది. అతనిని కాప్ాడ్డకొాంట ాంది. 

ఆ ఆవేశాంలో ఆమ  తిాండ్  తినలేకపో్యాంది. మగవాళ్ళోదదరచవీ భోజనాలయాయక ఇలుి  

సరేదస్రాంది. తినాగ్ా తాండ్  ిపడ్డకొనా గదిగుముాంలో హాజరయయాంది. 

వసూత న ేఅడ్ గే్స్రాంద.ి 

"ఏమిటి నానాా! ఇాందాకా మీరనా మాటకు అవసరాం ఏాం వచిిాంది?" 

ఆమ  కాంఠాం నిాండ్  వ ాంది. కోపాంతో, అభిమానాంతో మాటలు ముదద  ముదదగ్ా 

వినిప్రాంచయే. 

ఆమ  గ్ొాంతు వినగ్ానే అబాాయ నాయుడ్డ మాంచాంమీద లేచి కూరుినాాడ్డ. 

"నువేీనా? రా తలిీ! ప్రలవాలనుకొాంటసాంట ేనువేీ  వచేివ . రా కూరోి." 

తాండ్ ి కాంఠాంలోని మమతా, తానే ప్రలవాలనుకొాంట నాాననడ్మూ ఆమ ను 

దిగ్రమ చెాందిాంచయే. ఆవేశాం దెబా తిాంది. కాని, పట ా దలసడ్లలేదు. 
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మాటాి డ్కుాండ్ా కురీి లాకుసని కూరుిాంది. తాన ేఅడ్గ్ాలని వచిిన సాంగతి మరచి 

ఆయన ఏమాంటాడ్ోనని ఎదురు చూస్రాంది. 

"చెపేాండ్ ." 

"రామనాధాంగ్ారు మన యాంటిక ితరచు రావడ్ాం ప్ో వడ్ాం బాగ్ాలేదు. చినావాడ్డ. 

తెలయకప్ో వచుి...." 

నిజానికి రామనాధాం తరచుగ్ా వసుత నాాడ్నా మాట అసతయమని ఇదదరూ 

ఎరుగుదురు. ఎప ేడ్నేా పదిహేను ఇరవయ రోజులు వరుసగ్ాకనిప్రాంచకప్ో తే నాయుడ్ ే

పదిమాట ి  అనుకొనేవాడ్డ. ఈ పరాయయాం అతడ్డ వచిి నెల రోజులయాంది. కాని, 

నాయుడ్డ అభిప్ాియాం వేరు. 

ఆ మ తతని మాందలాంప నకు సీరాజయాం భగుగ మాంది. 

"ఈవళే్ కొతతగ్ా, హఠాతుత గ్ా ఈ ఆలోచన ఎాందుకు కలగ్చాంది?" 

అబాాయ నాయుడ్డ ఏాం చపెేగలడ్డ? నెల రోజుల కెితాం సీరాజాయనికి 

అమలాప రాంలో అవమానాం జరగ్చాందని విని, తాను క్ష్మాపణచెప ేకొనేటాందుకు 

వచిినప ేడ్డ రామనాధాం వెలబుచిిన అభిప్ాియాం నాయుడ్ ని హెచిరచాంచిాంది. తాను 

కట ా కొనా భారయ కనాాసీరాజయాంఆతీుయురాలనడ్ాం నాయుడ్డ మనసు్లో 

అనుమానాలు కలగ్చాంచిాంది. పది రోజుల కెితాం కూతురు తీరథాంలో రామనాధాం కనిప్రాంచడే్నీ, 

ఇాంటికిరమునాాననీ చెప్రేనప ేడ్డ అతడ్డ మనసు్లోనే భయపడ్ాు డ్డ. కూతురు 

ఆలోచనలేమిటో అనిప్రాంచిాంది. అవనీా ఆమ కుచెపేలేకప్ో యేడ్డ. తన మనసు్లోని 

అభిప్ాియానిా సేషాాంగ్ా చెపేనూ లేకప్ో యేడ్డ. 

"ఇప ేడ్డ మాతిాం మనాం రావదదాంటామా? కాని, రాకప్ో కలకి వేళ్ాప్ాళ్ా 

వ ాండ్ాలగ్ాని, ఇలాి గ సాయాంకాలానికి వచిి రాతిి మకాాం వేస్ేతచూస్ేవాళ్ళో 

ఏమనుకుాంటారు?" 
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"పిపాంచాం ఏదనాా అనుకుాంట ాందనే భయాం మీకు ఎపేటినుాంచేాం?" 

మాణికయము ఆమాట కోసమే ఇదివరకు ఎాంతో బాధపడ్ ాంది. కూతురచకి ప్ెళ్ళో చసే్ేత  

పిపాంచాం ఏమాంట ాందని ఆమ  భయాం. ఆ భయాంతోనేకోపాం తెచుికొని, భరతను 

లొాంగదీయడ్ానికరై ఇాంటోి ాంచి వెళ్ళో, చెలెి లగ్ారచాంట మకాాం ప్ెటిా ాంద.ి అయనా నాయుడ్డ 

లెకసచయేలేదు. తనమనసు్కు తప ేకాదనుకునా దానిని చయెయడ్ాంలో ఎవీరచనీ 

లెకసచయేననుకొాంటాడ్డ. కూతురుకు చినాపేటి నుాంచీ అదేతరచఫవదునిచాిడ్డ. ఆ ప్ాఠమ ే

కూతురు వపేచెప్ేే  సరచకి నాయుడ్డకు కోపాం వచిిాంది. 

"సీరాజయాం నువ ీ చినాప్రలివూ, చితకప్రలివూ కాదు. పిపాంచాం చూస్ేవ . 

చదువ కొనాావ ......" 

"చదువ కుాంటే మనమూ మనుషుయలమనేన ేమాట మరచచిప్ో వాలా?" 

కూతురచ అభిప్ాియాం ఏమిటో తెలయక ఒకస నిముషాం నాయుడ్డ ఆగే్డ్డ. 

"ఏమీ కాదు. ఎరచగ్చ మసులుకోవాల, అాంత!ే ఇాంటోి  నువొీకసరరతవ . మీ అముయనా 

లేదు. అతడ్డ పరాయవాడ్డ. మీ మనసు్లుఎాంత నిరులమ ైనవయనా....." 

"ఆయనను నేను పరాయవాడ్నుకోవడ్ాం లేదు." 

నాయుడ్డ ముఖ్ాం వలిెనయాంద.ి 

"ఏమిటీ....?" 

సీరాజయాం జోడ్డ కరచచిాంది. 

"మేము ప్ెళ్ళో చేసుకోవాలనుకొాంట నాాాం." 

నాయుడ్డ మరచ పటాలేకప్ో యేడ్డ. ఖ్ణణలునాాడ్డ. 

"ఛట ! నోరుుయ్ !" 

సీరాజయాం లేసూత  కురీిని వెనకుస తోస్ేస్ర నిలబడ్ ాంది. 

"ఎాందుకు?" 
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నాయుడ్డ వణికిపో్ తునాాడ్డ. 

"కూరోి." 

ఆ అదిలాంప కు కాంగ్ారుపడ్  సీరాజయాం చట కుసన కూరుిాంది. 

"చెపేాండ్ . ఎాందుకూసడ్దు?" 

దెబాలాట వలన ఆ సమసయ తేలేదీ, ప్ెటేాదీ కాదు. సరుద కొాంది. అదేదో 

తేలుికోవాలనాట ి ాంద ిఆమ  కాంఠాం.... నాయుడ్డఅనాలోచితాంగ్ా అనేశాడ్డ. 

"మీ కులాలు ఒకటి కావని ఎరుగుదువా?" 

"కులాల పటిాాంప  మీకరపేటినుాంచి?" 

అబాాయ నాయుడ్ీమారు నిరాీకుసడ్ే అయాయడ్డ. ప్దెదతనాం, రోగ్చషరాతనాం వచిి 

పలెి టసరు చేరేక వచేి యగ్ాని, ఇనిా అనుమానాలు,రాజమాండ్ ిలో వ నాాంతకాలాం 

అసలు ఆమాట చొరనివీలేదు. పాంతులుగ్ారు చేస్రన పతిి సాంససరణ వివాహానికి 

హాజరయేయడ్డ. వాళ్ోతోభోజనాలకు కూరుినాాడ్డ. రఘుపతి వెాంకటరతాాం 

నాయుడ్డగ్ారచని చూప్రాంచి కులాల తేడ్ాలను హాసయాం చేస్డే్డ. 

తన కూతురు పదిహేను-పదహారేళ్ళో వచేివరకూ ఆ వాతావరణాంలో ప్రెచగ్చాంది. ఆ 

వాదనలలో జాా నాం సమకూరుికుాంది. ఇప ేడ్ామ  ముాందుకులాల తేడ్ా తేవడ్ాం 

నాయుడ్డ తగే్గడ్డ. 

"ప్ెళ్ళో అయ, ప్ెళ్ాోాం సజీవాంగ్ా వ నావాడ్డ......" 

"నాకూ అయాంది......" 

తమ వివాహాలు ఒకే దశలో వ నాాయాంట నా కూతురుకు ఏాం సమాధానాం 

ఇవాీలో నాయుడ్డకు అరథాం కాలేదు. 

అమలాప రాంలో జరచగ్చన ఘటనలను తాను చపె్రేనప ేడ్డ నాయుడ్డ ఎాంతో 

నొచుికునాాడ్డ. రామనాధాం సహృదయతను వాళ్ళో దురుపయోగాంచేసుత నాారనాాడ్డ. 
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ఆ స్రథతిలో మళ్ళో ప్ెళ్ళో చేసుకోవడ్ాం ఏమాతిాం తప ే కాదనాాడ్డ. బహుశా రామనాధాం 

మీద సీరాజయాం మనసుప్ెట ా కోడ్ానికి తాండ్  ి అభిప్ాియాలే పధిాన కారణాం అయత ే

కావచుి. అట వాంటవిాడ్డ ఇప ేడ్డ రామనాధానికొక మారు ప్ెళ్ళో అయవ ాండ్డ్ాంఅతని 

అనరహతగ్ా చెప్ేత ..... 

కాని అబాాయ నాయుడ్డ ఆమ  ఆలోచనలు వటేినీ అాంగీ్కరచాంచలేదు 

భినాకులాల మధయ సాంబాంధాం... 

ఇదదరూ ప్ళె్ోయనవాళ్ళి ..... 

ఇదదరచకీ వివాహాలు భగాాం అయపో్యనటేి ..... అయనా ఇదదరచకీ రరాండ్ో  పక్ష్ాం వారు 

సజీవాంగ్ా వ నాారు. 

ఇదదరచకీ కూడ్ా విడ్ాకులు చటారీతాయ సాధయాం కాదు. ఆచారాలరతీాయ మారు 

మనువ లు లేని కులాల వాళ్ళో ఇదదరూ.... 

వాళ్ో సాంబాంధానిా పిజలు వివాహాలుగ్ా గురచతాంచరు. వయభిచారాం అాంటారు. 

"ఉాంచుకొనాాడ్ాంటారు. దానికదే ప్ేరు. ఫలానా నాయుడ్డ కూతురచా ఎవడ్ో 

లేవదసీుకుప్ో యడే్ాంటారు....." ఆ ఆలోచనన ేఅతడ్డసహిాంచలేకునాాడ్డ. 

కాని, కూతురచా ఒప్రే ాంచడ్ాం ఎలాి గ్ో తెలయదు. ఆమ  వాదనలను కాదనలేడ్డ. 

"నేను నీ కూతురునె ై వ ాండ్డ్ాం ఒకసటేనా అభయాంతరాం......?" అని అడ్డగుతునా 

ఆమ కేమి సమాధానాం ఇవీగలడ్డ? అతడ్డ గతాంలోఅనేకమాంది విషయాంలో 

బాగునాాయని సముతిాంచిన అనేక విషయాలకనా ఈ ప్ెళ్ళోకి ఎనోారరట ి  బలీయమ నై 

అనుకూలాయలు వ నాాయ.నిజమే. కూతురు చెపేవలస్రన పనేముాంది? 

రామనాధాం అాందగ్ాడ్ని తన భారయ ఎనోామారిాంది. ఆరోగయవాంతుడ్డ. మాంచి 

చదువ  వ ాంద,ి సాంఘ సాంససరణ దృకేథాం వ ాంది. దేశాం అాంటపే్ేమిుాంది. నాయుడ్డ 

అభిమానిాంచే అనిా లక్ష్ణాలూ వ నాాయ. కాని అతనిని కూతురు వరుడ్డగ్ా 

www.kinige.com



401 

 

అాంగీ్కరచాంచలేకునాాడ్డ. చతేకావడ్ాం లేదు.ఆ అభయాంతరాం ఏమిటో ఆలోచనకు అాందడ్ాం 

లేదు. 

కూతురు ఎాంచుకునా వరుడ్డ కనా తాను మాంచివాడ్ ని తేగలడ్ా అాంటే..... 

సీరాజయాం చివరకు అనునయాంగ్ానే చెప్రేాంది. 

"అలవాటినీ, ఆచారాలీా ధికసరచాంచినా, పిశిాాంచినా ఎవరయనా ఈ చికుసలా 

ఎదురోసవలస్రాంద,ే మీరు నాకు ప్ెళ్ళో చయేడ్ానికిస్రదధాంగ్ా వ నాారు. కాని ముకూస, 

మొగాం ఎరగనివానినెవరచనో తచెిి....." 

నాయుడ్డ ఇాంకా సరుద కోలేకనే వ నాాడ్డ.-- "ఈయనగ్ారచని గురచాంచి నువేీాం 

ఎరుగుదువ ?" 

"ఒక ఏడ్ాది నుాంచి ననేెరుగుదును. అాంతకనాా మేమిదదరాం 

ప్ేిమిాంచుకొాంట నాాాం." 

మళ్ళో అదే సమసయ. అద ే అభయాంతరాం. అదే నిరుతతరత. సమాధానాం చపెేలేక 

మనసు్ ఉడ్ కిప్ో తూాంది. ఏమీ చయెయలేనిఅశకతత వలన మనసు్ మరచగ్చప్ో తూాంది. 

అబాాయ నాయుడ్డ గుడ్ ు  కళ్ళి  మూసుకొని ఎాంతో స్పే  అలాగే్ 

కూరుిాండ్ ప్ో యడే్డ. మధయలో కూతురు లేచి వళె్ళోప్ో వడ్ానిా కూడ్ాఅతడ్ెరుగడ్డ. 

ముపఫయ్యొకటి 

మాంచాం ఎట నాదో , మనిషర తల ఎట  ప్ెట ా కునాాడ్ో  మనసులోన ే అాంచనాలు 

కట ా కొని అబాాయ నాయుడ్డ కరె ఎతేతడ్డ. ఒకసదెబాతో తల పగ్చలపో్ వాలనాాంత కస్రతో 

కరె లేచిాంద.ి 

--మనోవాయప్ారాలు సతాంభిాంచినటియ చాలస్పే  అలాగ్ే కూరుిాండ్ ప్ో యాక 

నాయుడ్ కి హఠాతుత గ్ా తెలవి వచిినటియాంది. ఇాంటోి  ఎకసడ్ాఅలకిడ్  వ నాటేి  లేదు. 

ప్రలస్ేత  సీరాజయాం పలకలేదు. ఏమయాంద?ి ఇాంటోి నే ఉనాదా? 
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లేచి మాండ్డవా సావిటోి కి వచేిడ్డ. ఎకసడ్ా చప ేడ్డ లేదు. ఆయనకు మనసు్లో 

ఎాంతో భయాం కలగ్చాంచిాంది. కూతురు ఇాంటోి  వ ాందా?లేక..... 

వెాంటన ే రామనాధాం వ నాాడ్ా అనిప్రాంచిాంది. నెముదిగ్ా వీధి తలుప  గడ్ య 

తీస్ేడ్డ. 

మాంచాం ఎకసడ్డనాదీ కాంటికి కనిప్రాంచకప్ో యనా మనసు్కు తలెుసు. జాగెతత గ్ా 

ఆలకిాంచేడ్డ. వూరుే తీస్రకొాంట నా చప ేడ్డవినిప్రాంచిాంది. రామనాధాం వ నాాడ్డ. కనక 

సీరాజయమూ వ ాండ్ే వ ాంట ాంది. 

ఆమ  ఇలుి  విడ్ చి అతనితో వెళ్ళోప్ో యాందమేోననా భయాం తీరాక ఇప ేడ్డ మరో 

భయాం పట ా కుాంది. తన గుడ్ ుతనానిా ఆసరాచసేుకొని వాళ్ళో..... 

అట వాంటి ఆలోచనను కూడ్ా భరచాంచలేకప్ో యేడ్డ. వెరరతెితనటియప్ోయాంది. ఆ 

కక్ష్తో తాను వచేిసరచకి తలుప లు లోపల వేప నే వసే్రవ నాాయనే మాట తోచలేదు. 

వాళ్ళోదదరూ ఏకశయాయగతులయ వ ాంటారనే ఆలోచన మిగ్చలన మానస్రక 

వాయప్ారాలనిాాంటినీ సత ాంభిాంపచేస్రాంద.ి 

తన పతిిషఠ నూ, కుట ాంబ పితిషఠ నూ ధీాంసాం చేయడ్ానికి వచిిన ఈ ములుి ను 

తీస్రవయెాయలనే కస్ర ఒకసటే సరీగ్ాెస్రగ్ానిలచిాంది. ఇాంటోి కి వచేిటప ేడ్డ గుముాం 

మూలలో విడ్ చిప్టెేా  కరెను చతేిలోకి తీసుకునాాడ్డ. 

కాని ఎతితన కరెను చతేిలోాంచే వనెక నుాంచి ఎవరో లాగ్చవేస్సేరచకి నాయుడ్డ 

తూలపో్యేడ్డ. 

"ఏమిటీ దురాంతాం. నిాండ్డప్ాిణాం తీస్దేుద వే....." 

అాంటస వెనుక నుాంచి సీరాజయాం గ్ొాంతు వినిప్రాంచిాంది. దూరాంగ్ా విస్రరేస్రన కరె 

నేలబడ్ న చప ేడ్డ. 

నాయుడ్డ అరుగు మీద చతికిలపడ్ పో్ య రోదిాంచేడ్డ. 
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"నా కూతురు ఎవడ్ కో వ ాంప డ్డకతెత  గ్ావలస్రాందేనా భగవాంతుడ్ా?" 

ఆ గాందిగ్ోళ్ాం విని లేచి కూరుినా రామనాధానికి నాయుడ్డ ఆవేశమూ, సీరాజయాం 

రొపూే అరథాం కాలేదు. ఆయన మాట కూడ్చాలాస్పేట ివరకు అరథాం కాలేదు. 

అరథాం అయన తరాీత రామనాధాం తలికెిాందులయప్ోయాడ్డ. ఎాంతో స్రగగనిప్రాంచిాంది. 

దుాఃఖ్మూ కలగ్చాంది. 

"అదేమిటి నాయుడ్డగ్ారూ! అట వాంట ి మాట ఎాందుకు వచిిాంది? నేను 

సీరాజాయనిా ప్ెళ్ళో చసేుకొాందామని చపెేడ్ానికే వచాినాండ్ీ." 

నాయుడ్డ ఎాంతో ఉకోె షాం కనబరచచడే్డ. ఆకోె శాం వెలిడ్ ాంచేడ్డ. 

"మీకు ప్ెళ్ళోమిట?ి మీది ప్ెళ్ళో కాదు, ప్ెటాకులూ కాదు. దాని ప్ేరు....." 

ఎాంతో అవమానకరాంగ్ా వినిప్రాంచ ేఆ మాటను నొకిస నొకిస పలకడ్ాంలో నాయుడ్డ 

సాంతృప్రత  కనబరుసూత ాంట ేరామనాధాం చెవ లు మూసుకొనాాడ్డ. 

"నా వలన సీరాజాయనికి అవమానాం కలగనివీనాండ్ . కలగదాండ్ !" 

"ప్ెళ్ళో! మీకు ప్ెళ్ళో." అనుకుాంటస అబాాయ నాయుడ్డ లేచి లోపలకి నడ్ చేడ్డ. 

రామనాధానికి అనుమానాం కలగ్చాంది. తానూ లేచాడ్డ. 

సీరాజాయనికి నాయుడ్డ ఏమనాా అపకారాం తలప్ెడ్తాడ్ేమో, నాయుడ్డ వనెుకన ే

అాంత దూరాంలో అతడ్ూ ఇాంటోి కి నడ్ చేడ్డ. కాని, నాయుడ్డఅట వాంటదిేమీ తలప్ెటాలేదు. 

భారాంగ్ా కాళ్ళో ఈడ్డికుాంటస తన గదిలోకి ప్ో య తలుప  వేసుకొనాాడ్డ. 

సీరాజయాం ముాంద ేతన గదిలోకి వెళ్ళోప్ో యాంది. 

రామనాధాం మాండ్డవా అాంచున వనెెాల ప్ డ్లో ఒకస నిముషాం నిలబడ్  

ఆలోచిాంచేడ్డ. 

ఏమిటీ గాందిగ్ోళ్ాం! ఈ ఘటాాం ఎాందుకు వచిిాంది? ఇప ేడ్ేాం చెయాయల? అతనికి 

ఈషణాుతిాం కూడ్ా అరధాం కాలేదు. 
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సీరాజయాం స్రథతి ఏమిట?ి ఆమ  ఇాంత గాందిగ్ోళ్ాం జరచగే్క కూడ్ా తన మొదట ి

ఆలోచనలోన ేవ ాంట ాందా? వెనకిస తగుగ తుాందా? 

రామనాధాం సీరాజయాంతో మాటాి డ్  తలేుికోవాలని నిరణయాంచుకొనాాడ్డ. ఆమ  

గదిని అతడ్ెరుగును. గబగబ అట  నడ్ చడే్డ. 

గదిలో కిటికీ వదద  మాంచాంమీద వనెెాల ప్ డ్లో సీరాజయాం పడ్డకొని వ ాంది. అతని 

రాక నెదురు చూసుత నాట ి  తల ఎతిత ాంది.దగగరకు రాగ్ానే కూరోిమనాట ి  చోట  ఇసూత  

పకసకు జరచగ్చాంది. మాంచాంమీద కూరుినా అతని ఒడ్ లో తల ప్టె ా కొని వెకిసవెకసి 

ఏడ్ ిాంది. 

అతడ్ామ ను చతేులలోకి తీసుకొని కళ్ళో తుడ్ చేడ్డ. "కోపాం తెచుికోకాండ్ . ననుా 

వదల పో్ వదుద " అాంట నా ఆమ  ప్దెవ లా ముదుద ప్ెట ా కునాాడ్డ. 

అతనిని చుట ా కొని, గుాండ్ెలప్ె ై తల ప్టె ా కొని కరుచుకుప్ో యన ఆమ  తల, వీప  

నిమురుతూ రామనాధాం చాలస్ేప  ఆమ ను ముదుద లతోనిాంప్ేస్డే్డ. 

"నినుా వదల ఎకసడ్ కి ప్ో తాను సీరాజయాం. నీకు ప్ెళ్ళో చేయాలని మీ నానాగ్ారు 

సాంబాంధాలు చూసుత నాారని తెలస్ర ఈ పదిరోజుల నుాంచీ నేను పడ్ు  తపన నీకు ఎలాి  

చెపేమాంటావ ? నీ ఇషాాం మీదనే ఆయన సాంబాంధాలు వతెుకుతునాారని ఎాంతో 

అభిమానపడ్ాు ను. సీరాజయాం! నువ ీ నాదానివని గెహిాంచేక ఏ అవమానాలూ, ఎవరచ 

అయషాా లూ ననుా కదలిాంచలేవ ." 

కనీాళ్ోతోన ేతల ఎతిత  అతని కళ్ోలోకి చూసూత  ఆమ  అతని కాంఠాం క్గలాంచుకొాంది. 

ఇదదరూ చాలాస్పే  అలాగే్ వ ాండ్ ప్ో యారు. 

సావిటోి  చప ేడ్ెనైటియాంది. సీరాజయాం తాచుప్ాములా తల  ఎతిత  ఆలకిాంచిాంది. 

"ఎవరద?ి" 

--అాంటసన ేసీరాజయాం మాంచాం దిగ్చాంది. నాయుడ్డ కాంఠాం. 
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"మేలుకొని వ నాావా?" 

రామనాధాం మాంచాం దగి్చ గుముాంవేప  అడ్డగు వసేూత  సీరాజాయనిా చయే పట ా కు 

వెనకిస లాగే్డ్డ. కాని, ఆమ  అతని దారచకడ్ుాంగ్ానిలబడ్ ాంది. 

"ఈమారేాం తరవాయ, కతిత  తచెేివా?" 

నాయుడ్డ ఒకస నిముషాం మాటాి డ్లేదు. సీరాజయాం గదిద ాంచిాంది. 

"మాటాి డ్వేాం?" 

"రామనాధాంగ్ారూ!' నాయుడ్డ కాంఠాంలో తపేనిసరచ పరచస్రథతులకు సరుద కోక 

తపేదనా భావాం వినిప్రాంచిాంది. 

తానా గదిలో వ నాట ి  ఆయన వూహను స్రథరపరచడ్మో, మానడ్మో తలేుికోలేక 

రామనాధాం ఒకస క్ష్ణాం తటపటాయాంచడే్డ. అతనిసమాధానాం కోసాం ఎదురు 

చూడ్కుాండ్ాన ేనాయుడ్డ తన నిరణయాం తెలప్డే్డ. 

"మీరచదదరూ ఇాంటోి ాంచి త ాందరపడ్  వెళ్ళోప్ో కాండ్ . ప్ెళ్ళో చేసుకోాండ్ ." 

సమాధానాం కోసాం కూడ్ా ఎదురుచూడ్కుాండ్ా నాయుడ్డ వనెుతిరచగ్చప్ో యడే్డ. 

తిరచగ్చప్ో తూ విడ్ చిన దీరఘశాీసకు ఆ యదదరూ ముఖ్ముఖ్ాలుచూసుకొనాారు. 

తమ భవిషయతుత  అాంత సులభాంగ్ా పరచషాసరాం అవ తుాందని వారు నములేకుాండ్ా 

వ నాారు. అాంత సులభాంగ్ా పరచషాసరాం కావడ్ాంతో కూడ్ ఏదోఆశాంక, అనిషాభయాం, ఆ 

భయానుాాంచి ఒకరచనొకరు కాప్ాడ్డకొనడ్ానికి పియతిాసుత నాట ి  పరసేరాం 

వొరుసుకుాంటస మాంచాం మీదకూరుినాారు. 

"నిజమేనా?" 

తెలివారేవళే్ నాయుడ్డ లేచిన చప ేడ్డ వినగ్ానే రామనాధాం-సీరాజయాం ఆయన 

గది గుముాంలో నిలబడ్ాు రు. వారచ రాకను గమనిాంచినాయుడ్డ మాంచాంమీది నుాంచ ే

సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 
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"ఏదో తప ే చేసుత నాట ి  ఎరచగ్చవ నా వాళ్ోకి ముఖ్ాం మాట  చేసుకొనే మనాఃస్రథతి 

మీ ప్ెళ్ళోకి పిధానమయన శతుివ . మనసాంఘాంలో వ నా ఆచారాలూ, అలవాటసి  ఆ 

మనాఃస్రథతిక ిమూలాం, దాని నుాంచి బయటపడ్ ..." 

నాయుడ్డ కాంఠాం గదగదికాం అయాంది. ఆయన మాటలు అరథాంగ్ాక గుముాంలో 

ఇరువ రూ ముఖ్ాలు చూసుకొనాారు. 

"సీరాజాయనిా ప్ెళ్ళో చసేుకోవడ్ాం నా పూరీజను సుకృతాం అనుకుాంటాను. కాని 

తప ే అనే ఆలోచన......" 

నాయుడ్డ ఒక నిటసా రుే విడ్ చడే్డ. 

"నువీనుకుాంట ేవచేి ఆలోచన కాదు అది. మన అాంతరాాంతరాలలో అణగ్చవ నా 

మన సాాంపిిదాయక ఆలోచనల పిభావాం మనబితుకులలో ఎప ేడ్డ, ఏ రూపాంలో 

బయటపడ్డతుాందో  చపెేలేము. కానీాండ్ .... వివాహాం ఆలోచనలో వ ాండ్ాండ్ ... కాని, 

కాని...." 

ఆ వివాహానిా సాంఘాం వొప ేకోదు. చటాాం వొప ేకోదు. ప్ాిచీన సాంపదిాయ పదధతి 

వారచ వివాహ బాంధానిా కూరిలేదు. ఆధునికసాంపిదాయాం అాంటస ఏరేడ్లేదు. ఆ 

విషయాం నాయుడ్ కి అప ేడ్డగ్ాని అరథాం కాలేదు. 

"నా ఆశీరీచనాం ఒకసట ేవీరచని సుఖ్వాంతులు చయేగలుగుతే...." 

కానీ చేయగలుగుతుాందనే ఆశ లేదనిప్రాంచిాంది. అాంతలో లోపల నుాంచి ధీని విని 

ఆ యువదాంపతులు ఒకస నిటసా రుే విడ్ చివనెుతిరచగే్రు. 
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ఒకటి 

ఆ సమయాంలో రావలస్రన రరైలు ఏద ీ లేదు. కాని బెజవాడ్ స్ేాషను జనాంతో 

కిటకిటలాడ్డతూ వ ాంది. 

అఖిలభారత కాాంగ్రెసు కమిటీ సమావేశాం ఈమారు బెజవాడ్లో జరుగుతుాంది. 

సమావేశాలకు దేశాం నలుమూలల నుాంచీ నాయకులు వసుత నాారు.వారచని చూడ్డ్ానికీ, 

వారచ వ పనాయసాలు వినడ్ానికీ తెలుగు దేశమే తరల వసూత ాంది. 

వసూత నా జనానిా సరదడ్ానికీ, నాయకుల ఏరాేట ి  చూడ్డ్ానికీ రాషాాాం నాలుగు 

చెరుగుల నుాంచీ ఉతా్హవాంతులయన యువకులువాందల సాంఖ్యలో వచేిరు. 

వచిిన వాళ్ోనీ, వసుత నా వాళ్ోనీ, రాగల వాళ్ోనీ కనిప్ెటిా  వ ాండ్డ్ానికీ వాళ్ో 

మనసు్లలో భయాం కలగ్చాంచడ్ానికీ రాషాాాంఅనిా మూలల నుాంచీ ప్ో లీసులీా, ప్ో లీసు 

ఆఫవసరినీ అధికారుి  రప్రేాంచేరు. స్ేాషనులో ప్ాి ట ఫారాం మీద డ్ేరాలు బ్లగ్చాంచివాళ్ోని 

దిాంప్ేరు. 

అప ేడ్ ే స్ేాషన్ లో అడ్డగుప్ెటిాన రామనాధాం ప్ాి ట ఫారాం మీద ఒక చోట జనాం 

ప్ో గుపడ్  వ ాండ్డ్ానిా గమనిాంచిఅట వేప  నడ్ చడే్డ. గ్ోదావరచ జిలాి  నుాంచి వచిిన 

కొాంతమాంది వాలాంటీరికు అతడ్ ని కరప్ెానుగ్ా చేస్ర స్ేాషను వదద  వ ాంచేరు.వసూత నా 

నాయకులా ఆహాీనిాంచి వారచకి నిరణయాంచిన బసలకు దిగబటాెడ్ాం పని అతని దళ్ానికి 

వపేచపె్ేేరు. అాంతకితెమేఒక బాండ్  వచిిాంది. దానిలోాంచి దగి్చన నాయకులు 

నలుగురరైదుగురచని బసలకు పాంప్డే్డ. అాంతటోి  వచేి రరైలేద ీ లేదు. సీరాజాయనీా,మరో 

ఇదద రీా స్ేాషనులో వ ాంచి అతడ్డ కొదిదస్ేప  స్ేాషను వెలుపలకి వెళ్ళోడ్డ. రావడ్ాం కొాంచెాం 

ఆలసయమయాంద.ి బహుశా ఏదనాాబాండ్  వచిిాందేమో? ఎవరనాా నాయకులు దిగ్రేేమో? 

అనుకుాంటస జనసమురధాం వేప  గబగబా నడ్ చడే్డ. 

కాని, అకసడ్ చూచిన దృశయాం అతనిలో మాంటలు ప టిాాంచిాంద.ి 
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సీరాజాయనిా ఒక ప్ో లీసువాడ్డ గదిమి నెట ా తునాాడ్డ. ఆమ  ఏడ్డే మొగాం ప్ెటిా  

బ్లకుస బ్లకుసమాంటస దకిుసలు చూసూత ాంద.ి ఆమ కదలడ్ానికి నిరాకరచసూత ాంటే ప్ో లీసువాడ్డ 

భుజాంమీద చయెేయస్ర నటె ా తునాాడ్డ. 

చుటసా  జనాం వ నాారు. అాందరచ మొహాలు కోె ధఘూరచణతాంగ్ా వ నాాయ. 

గ్ొణుగుతునాారు. జరుగుతునా ఘటనకు దిగ్రమ చెాందినిస్హాయాంగ్ా 

చూసుత నాారేగ్ాని, ఇదమేనలేకుాండ్ా వ నాారు. 

మొదట ఎవరో పో్ లీసువాడ్డ ఒక పలెి టసరచ అమాుయని బదెిరచసుత నాాడ్న ే

ఆలోచనలతో ఆమ ను విడ్ ప్రాంచడ్ానికి రామనాధాం జనాంలోదూరేడ్డ. లెైట  సథాంభానిా 

ప్ెటోి మాకు్ లెైట  వలెుగుతునా జనాం నీడ్లలో ఆమ  ఎవరో అతనికి మొదట అరథాం 

కాలేదు. అరథాంఅయయేాందుకు అాందులో ప్దెద  విశషేాం ఏమీ లేదు. కాని, అట వాంట ిసాంఘటన 

జరచగే్ అవకాశాం వ నాదని ఎవరూ వూహిాంచలేదు. అాందుకే ఆదిగ్రమ. 

స్ేాషన్ లో సీరాజయాం ప్ ి దుద ట ి నుాంచీ వ ాంద.ి అాందరూ చూసూత న ే వ నాారు. కాని 

ప్ో లీసువాడ్  అభిప్ాియాం వేరు. 

ఆమ  వటే కోసాం స్ేాషన్ లో కాపలా వేస్రాందని పికటిాంచి స్ేాషనుకు నడ్వమనాాడ్డ. 

సమాజాంలో ఆస్రతప్ాసుత లనే కాదు, నీతినియమాలను కాప్ాడ్వలస్రన పూచీ కూడ్ 

ప్ో లీసు శాఖ్ మీదనే వ ాంది. అాందుచతేన ేఆమ పితిఘటిాంచినా లెకసచయేకుాండ్ా తిటిా , తోస్ర 

అయనా ప్ో లీసుస్ేాషనుకు తీసుకుప్ో య ేపయితాాంలో వ నాాడ్డ. 

సభలకి వసుత నా జనానికి, నాయకులకూ సాీగతాం చెపేడ్ానికరై వచిిన 

వాలాంటీరునాంద ి ఆమ . ఆమ  కట ా కునా ఖ్దదరు చీరఆమ కు గటిా  సాక్ష్యమే. కాని, 

ప్ో లీసువాని ఆరోపణలో ఆమ  నిలువ చచిిపో్యాంది. కళ్ోనీళ్ళో ప్టె ా కొని, నోటమాట 

లేకుాండ్ానిలబడ్ ప్ో యన ఆమ ను పో్ లీసువాడ్డ సులభాంగ్ాన ే అదిలాంచేస్డే్డ. వాని 

చేతిలోని కరెనూ, రాషాాాం నలుమూలల నుాంచీ వచిిస్ేాషనులోనూ, చుటసా నూ, డ్ేరాలు 
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బ్లగ్చాంచి, బెైఠాయాంచి వ నా పో్ లీసు బలగ్ానీా చూసుత నా జనాం అసలు విషయాం తలెస్రనా 

ప్ో లీసువానిచేతి నుాంచి ఆమ ను కాప్ాడ్గల స్రథతిలో లేరు. కాని ఆమ ను గ్రాంట తూనా 

ప్ో లీసువాడ్డ ఎాంత అరచినా దారచ మాతిాం ఇవీకుాండ్ా కముుకొనినిలబడ్  వ నాారు. 

రామనాధాం వసూత న ేపో్ లీసువానిని గదిద ాంచాడ్డ. 

"ఏయ్ , ఏమిటిద?ి" 

జరుగుతునాదేమిటో తెలయకప్ోయనా, ప్ో లీసువాళ్ో మాంచితనాంమీద 

ఏమాతిమూ నముకాం లేని రామనాధాం ఆ పో్ లీసువాడ్డ ఏ పలెి టసరచమనిషరనో అలిరచ 

ప్ెడ్డతునాాడ్ని మాతమిే అనుకునాాడ్డ. 

ఎరె టోప్వని డ్బాయాంచగల మనుషుయలాంకా తలెుగుదేశాంలో ప టాలేదనుకుాంట నా 

ప్ో లీసువాడ్డ ఆ అదిరచాంప  తననే అనుకోలేదు. కాని, ఆకాంఠాం విని జనాం విరగబడ్  

చూస్ేరు. వారచ కాంఠాలలో అముయయ అనామాట వినిప్రాంచిాంది. 

"వాళ్ో నాయకుడ్డ వచేి రు." 

--అనామాట నలుమూలలా వినిప్రాంచిాంది. అతనికి దారచ ఇచేిస్ేరు. రామనాధాం 

వసూత న ేఆమ  భుజాంమీద వ నా ప్ో లీసువాని చేయలాగే్శాడ్డ. "ఏమిటిది?" 

అప ేడ్డ చూస్డే్డ. సీరాజయాం! అతని మనసు్ భగుగ మాంద.ి ఒకస అడ్డగులో ఆమ  

ముాందుకు వచేిస్ేడ్డ. తన చేతి నుాంచిజారచప్ో తునా ఆమ ను పట ా కోడ్ానికి పో్ లీసువాడ్డ 

అడ్డగు ముాందుకు వేస్డే్డ. 

రామనాధాం మరచ కోపాం పటాలేకప్ో యేడ్డ. మీదకు వసుత నా ప్ో లీసువానిని 

గుాండ్ెలమీద చయెేయస్ర ఒకస తోి ప  తోిస్ేశాడ్డ. వాడ్డతూలపో్య జనాంమీద పడ్ాు డ్డ. 

మరుక్ష్ణాంలో పో్ లీసువాని సేరశను భరచాంచలేని జనాం ఎవరచకి వారు తమ మీద 

పడ్ుప ేడ్డతోి స్రవేసూత  వనెకిస తప ేకొనాారు. 
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ఒకస క్ష్ణకాలాంలో జరచగ్చప్ో యన ఈ ఘటనకు ప్ో లీసువాడ్డ 

నిరాీకుసడ్యప్ోయాడ్డ. ఒకస నిముషాం జనాం ఎట  తోస్ేత  అట  తూలప్ోయాడ్డ.మధయలో 

ఒకమారు సాయాం కోసాం ఈల వూదబో యేడ్డ. కాని, అద ినోట ివరకూ వెళ్ోక పూరీమే 

ఎవరో దానిని గుాంజేశారు. ఆగుాంజుబాట లో ఈల, అది తగ్చలాంచిన బొ తాత మూ సహా 

ఊడ్ ప్ో యయే. మరుక్ష్ణాంలో ఆ ఈల ఎకసడ్ో  రరైలు పటాా ల మీద పడ్  కాంగుమాంది. 

సీరాజాయనికి కలగ్చన అవమానానికి ఉదిికుత డ్ెై రామనాధాం చొకాస చయే ప్ెైకి తోస్ర 

ముాందుకడ్డగువసే్ేడ్డ. 

"వీడ్  నతెుత రు కళ్ోచూసాత ." 

ప్ో లీసువాడ్డ ఆ వయవధిని రామనాధానికివీలేదు. నోటి వదదకు వచిిన ఈల 

ఎగ్చరచప్ో గ్ాన ేగ్ొలుి మనాాడ్డ. 

"హెలే ! హెలే !" 

మరుక్ష్ణాంలో రాంగాం మీదికి హాజరయన పో్ లీసు ఆఫవసరును చూస్సేరచకి 

రామనాధానికి అసలు విషయాం అరథాం అయాంది. సీరాజాయనిాఅలిరచ ప్ెటాడ్ానికి 

మూలకారణాం తన మీద వ నా కస్ర. 

చేతిలో రచవాలీరును జడ్ ప్రసూత  వచిినవాడ్డ అమలాప రాం సరచసల  ఇన్ స్ెేకార్స  

నారాయణమూరచత,రామనాధాం మామగ్ారు. 

రరాండ్డ రోజుల నుాంచీ వలాంటీరు దళ్ాంలో స్ేాషనుకు వసూత  ప్ో తూనా రామనాధాం 

ఆయనను ఎనోామారుి  అకసడ్ చూస్ేడ్డ. ఆ రోజు ఉదయమేరరలైులో వచిిన సీరాజాయనికి 

రామనాధాం ఎాంతో ప్ేిమతో ఎదురు వెళి్ళనప ేడ్డ ఆయన అకసడ్ ేవ నాాడ్డ. 

మధాయహాాం ఆమ  అతని దళ్ాంతోన ే స్ేాషనుకు వచిిాంది. ఆ నవదాంపతుల 

హావభావాలను గమనిాంచేడ్డ నారాయణమూరచత. 
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కొతత  వూరు, పని కొతత . ఉతా్హాం వ నాా బెరుకు, ఆమ  పితి చినా పనికీ 

రామనాధాంవేప్ ేచూసూత ాంది. అతని మీదనేఆధారపడ్డతోాంది. అలాగ అధారపడ్డ్ాం కూడ్ా 

అతనికి ఉతా్హాంగ్ానే వ ాంది. ఎాండ్లో ముఖ్ాం కాంద,ి చెమటలు పటిానప ేడ్డ తన 

జేబురుమాలు ఇచేిడ్డ. దాహాంగ్ా వ ాందాంటే మాంచినీళ్ళో తచెిిప్ెటేాడ్డ. 

అవనీా నారాయణమూరచత చూసూత నే వ నాాడ్డ. వారచదదరచనీ పకస పకసనే చూసూత ాంట ే

నారాయణమూరచత మనసు్ తుకతుకలాడ్ ప్ో యాంది.కాని ఏమీ చేయలేకపో్యడే్డ. 

పిజలా రరచిగ్ొటేా  పనులేవీ చయెయరాదని పో్ లీసు అధికారులలో ఆలఖితములయన 

ఆదేశాలు పచిారాంలో వ నాాయ. 

దేశాం అాంతటి నుాంచీ కాాంగ్రెసు నాయకులు బజెవాడ్ వసుత నాారు. కలకతాత  స్ెేషల  

కాాంగ్రెసు తరవాత నాగపూరు మహాసభనాటికీ, ఆనాట ి నుాంచి బజెవాడ్ కాాంగ్రెసు కమిట ీ

సమావేశాం నాటికీ కాాంగ్రెసులో గ్ాాంధీజీ పలుకుబడ్  ప్ెరుగుతూ వసూత ాంది. ఆయన 

సహాయనిరాకరణ సూతాి నికి కాాంగ్రెసును అనుబదధాం చయేడ్ానికి పియతాాలు 

జరుగుతునాాయ. వానిప్ెై నిరణయాలు తీసుకోవలస్రనచరచతాితుక సమావేశాం జరగనుాంది. 

తెలుగుదేశమే కాదు, యావతుత  భారతదేశమూ బెజవాడ్వపే  చూసూత ాంది. ఆ దిశగ్ా 

కదులుతూాంది. 

బెజవాడ్కు జనాం రాకుాండ్ా చేస్ేాందుకు టికసట ి  ఇవీవదదని అధికారుి  

ఆదేశాలచాిరు. 

ఈమారు జనాం టికసట ి  లేకుాండ్ాన ే రరైళ్్ి కేససుత నాారు. అలా పయిాణాం చసేుత నా 

వాళ్ోని బాధిాంచడ్ానికర ై కరోసటకులెైన టికరసట ా కలకారినీ, వాళ్ోకి వతాత సుగ్ా పో్ లీసు 

బలగ్ానీా స్ేాషనుకు తచెేిరు. 

ఈమారు జనాం మరో అడ్డగు ముాందుకేస్ేరు. స్ేాషను సమీప్రసూత ాందనగ్ానే గ్ొలుసు 

లాగ్చ, బాండ్  ఆప్ర జనాం దిగ్చప్ో యారని అప ేడ్ ే వారతవచిిాంది. లేక వారాంతా స్ేాషనులోన ే
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దిగ్చనా వారచని ఆపగల శకిత తమకు లేదని అధికారుి  ఎరుగుదురు. ఆ రహసయాం 

ఇాంకాపిజలకు తెలయదు. తెలయనిచేి వ దేదశాం అధికారికు లేదు. 

అాందుచతేనే నారాయణమూరచతకి మనసు్లో ఎాంత కోె ధాం వ నాా త ాందరపడ్లేదు. 

ఆ కస్వ, కోపాం, దేీషాం అడ్డగడ్డగునా ప్ ాంగే్య.సాయాంకాలాం చీకట ి పడ్ే వేళ్ తన కస్ర 

తీరుికొనటేాందుకు అవకాశాం కనబడ్ ాంది. ఆ కోపాం తీరుికోవడ్ానికి సీరాజయమ ే

ఆయనకుకనిప్రాంచిాంది. 

సాయాంకాలాం ఆమ  ఒకసరేత స్ేాషనులో వ నాట ి  చూస్ేడ్డ. రామనాధాం లేడ్డ. 

మరొకళ్ళోదదరు వలాంటీరూి , జనాం వ నాా భయాంలేదనుకునాాడ్డ. ఆ అవకాశాం చూసుకొని 

నారాయణమూరచత విషాం కకేసడ్డ. 

హెడ  కానిస్ేాబులును ప్రలచి సీరాజాయనిా ఈడ్డికు రముని ప రమాయాంచడే్డ. 

ఆమ  మగ్ాళ్ో వటేకోసాం వచిిాందని కారణాంచపెూత ాంటే ఆ హెడ కానిస్ేాబుల  మీసాలలోన ే

నవ ీకునాాడ్డ. 

స్రగూగ , దుాఃఖ్మూతో సీరాజాయనికి మాట రావడ్ాం లేదు. రామనాధానిా ఆతని వనెక 

జనానీా చూస్ేక హెడ్డు కు కాళ్ళి  ఆడ్డ్ాం లేదు. 

కాని, చేతిలో రచవాలీరును వూగ్చసూత  నారాయణమూరచత రాంగాం మీదికి వచేిసరచకి 

జనాం నిలబడ్ పో్ యేరు. హెడ కు ధెైరయాంప ాంజుకుాంది. 

నారాయణమూరచత గరచజాంచడే్డ. 

"కదిలేరాంట ేకాలేిసాత !" 

"వీడ్డ ననుా కొటేాడ్ాండ్ " అాంటస హెడ  రామనాధాం చయెయ పట ా కునాాడ్డ. వెాంటన ే

సీరాజయాం ఆ చేతిని విస్రరచకొటిాతానాతని పకస నిలబడ్ ాంది. 

"ముట ా కుాంట ే జాగెతత " అని కళ్ళో ఎరె చేస్రాంద.ి పరచస్రథతులలో వచిిన మారుేతో 

ఆమ లో భయాం, సాంకోచాం ఎగ్చరచపో్ యయే. 
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పరచణామాల వేగ్ానికి ఒకస క్ష్ణాం నిసతబుధ డ్డగ్ా నిలబడ్ు  రామనాధాం ఆమ  సేరశకు 

తేరుకునాాడ్డ. ఆమ  జాగెతత  చపెూత ాంటేఆప్ాయయాంగ్ా భుజాంమీద చయెయ వసే్ర దగగరకు 

తీసుకునాాడ్డ. 

ఆ జాంటను చూసూత ాంట ే నారాయణమూరచత తల తిరచగ్చప్ో యాంది. చేతిలో రచవాలీరు 

నిలబడ్ ాంద.ి 

రచవాలీరు ఝుళ్ళప్రసూత  ఎదుట నిలుచునా సరచసల ను చూడ్గ్ానే రామనాధానికి 

తమ బాాంధవయాం, తమ దేీషాలు మనసు్లోమ దలిేయ. మనసు్లో ప్ేరుకునా 

అసహయాంలో ఎదుటనునా ఆ వయకిత ప రుగులా కనిప్రాంచడే్డ. ఆ ఆయుధాం క్ష్ణాంలో 

తనుాచాంపగలదన ేఆలోచన ఆ అసహయాం ముాందు ఒక లెకస అనిప్రాంచనే లేదు. 

"కాలుసాత వేాం?" 

తన భుజాం పట ా కునా సీరాజయాం చయే విడ్ ప్రాంచుకొనాాడ్డ. చొకాస గుాండ్ీలు 

వూడ్దీసూత  ఒకసడ్డగు ముాందుకు వేస్డే్డ. 

"ఏద ీకాలుి." 

ఎవీరచ ముఖ్ానా నతెుత రు లేదు. నోట మాట లేదు. అాందరచ చూప లూ 

నిగనిగలాడ్డతునా ఆ రచవాలీరు గ్ొటాాంమీదన ేవ నాాయ. 

రామనాధాం మరో అడ్డగు ముాందుకు వేస్ేడ్డ. అతని పికసన ే సీరాజయాం. ఆమ  

తోడ్ాేట తో అతడ్డ మృతుయవ ని ధికసరచాంచడ్ానికి కూడ్ాలక్ష్యాం చేయనట ి  

కనిప్రసుత నాాడ్డ. చొకాస రరాండ్డ చేతులతో విడ్దీస్డే్డ. "చూసాత వేాం కాలుి." 

మృతుయవ కు గుాండ్ెలచిి నిలబడ్ు  రామనాధానిా చూసూత ాంటే సరచసల  ఇనస్ెేకారు 

ముఖ్ాం వెలవెలప్ో యాంది. చావ  యెడ్చూప తునా నిరిక్ష్యాం రామనాధాం ముఖ్ాంలో ఒక 

విధమ నై ఉతేతజానిా కలగ్చాంచిాంది. 
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రచవాలీర్స  గురెాం మీదునా వలేు వణుకుతూ వ ాంది. రామనాధాం గదమాయాంప కే 

ఆ వలేు అదుముకొనలేా వ ాంది. 

నారాయణమూరచత అతి కషాాం మీద నిగెహిాంచుకోగలగే్డ్డ. రచవాలీరును నలేకు 

వాలేిడ్డ. జనాం ఒకసమారు వూరుే తీసుకునాారు. 

జయ జయ ధీనులతో స్ేాషనాంతా మారోరరగుతూ వ ాంటే తల వాలుికొని 

నారాయణమూరచత వనెుతిరచగ్చప్ో యేడ్డ. 

ప్ో లీసువానినీ, మృతుయవ నూ ధికసరచాంచిన ఆ యువకుణిా  చూడ్డ్ానికి జనాం కళ్ళి  

చాలలేదు. 

జనాం మధయ నలగ్చపో్ తునా సీరాజాయనిా పికసనే వ నా బలి ఎకిసాంచేడ్డ. ఆమ  

పికసనే తానూ నిలబడ్  మహాజనానికిఅభివాదన చేస్డే్డ. 

జనాం కీరచతాంచిాంద.ి 

"వాందే.......మాతరాం......" 

రెండు 

గ్ాాంధీజీ అభినాందన విాంటసనాప ేడ్డగ్ాని రామనాధానికి తాను మృతుయవ  యెడ్ 

చూప్రన నిరిక్ష్య భావాం విలువ అరథాం కాలేదు. 

రాతిి స్ేాషనులో జరచగ్చన కథ వయే ముఖ్ాలుగ్ా వాయప్రాంచిాంది. అది వినా పతిి 

ఒకసరూ అతనిని చూడ్డ్ానికి పతిేయక శదెధచూప్రేు. భబష  అనాారు. భుజాం తటేారు. అయత ే

అవవేీ ఇవీలేని ఆనాందానీా, వ తా్హానీా కలగ్చాంచిాంది. తనను గ్ాాంధీజీ బస వదద 

నియమిసుత నాామని కాళ్ళశీరరావ గ్ారు అనాప ేడ్డ. 

తాను చసేుత నాది సాహసకారయాం అని కూడ్ా అతడ్డ ఆ పని చేసుత నాప ేడ్డ ఎరగన ే

ఎరగడ్డ. దానికిగల తాతిీక ప్ాిధానయాంప్దెదలు జరచప్రన చరిలు వినాప ేడ్ే అరధాం అయాంది. 
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హిాంస, అహిాంస, సతాయగెహాం, స్వత రల మరాయద రక్ష్ణ, వీరతీాం,ధీరతీాం అనేక సమసయలు 

చరిలోకి వచేియ. 

తన యాంటోి  ఆడ్వాళ్ోకి అవమానాం జరుగుతూాంటే వూరుకొనేవాడ్డ మనిష ే

కాదనాారు గ్ాాంధీజీ. 

అలాి ాంటివాడ్డ తాండ్ ి, తముుడ్డ, మగడ్డ అనిప్రాంచుకొన ే అరహతను కోలోేయాడ్ని 

ఆయన సాందేహానికి తావ లేకుాండ్ా ఖ్రాఖ్ాండ్ీగ్ా తెలప్ారు. 

మృతుయదవేతకు ముఖ్ాముఖీగ్ా నిలబడ్ , ఎవీరచకీ హాని తలప్ెటాకుాండ్ా 

నిరియాంగ్ా మరణిాంచగలవాడ్డ వీరాధివీరుడ్ని ఆయన చపె్ేేరు. 

ఈ సమసయలనీా తనను చూస్రనప ేడ్లాి  నాయకుల బసలలో ఏదో  రూపాంలో 

చరికు వచేివి. 

తనను గురచాంచి అాంత చరి జరగడ్ము ఆతనికి ఆశిరయమూ, గరీమూ కూడ్ 

కలగ్చాంచిాంది. దానితోప్ాట  ఎనెా నోా సాందేహాలు, దానికిఎనోా సమాధానాలు. 

సీరాజయాం భుజాం నుాంచి ప్ో లీసువాని చతేిని లాగ్రయయడ్ాంలో మోతాదును మిాంచి 

తీవిభావాం చూపలేదుగదాయని ఆలోచనలో పడ్ు  వాళ్ళి లేకప్ో లేదు. అయత ేపో్ లీసువానిని 

గుాండ్ెలమీద చయెయవసే్ర విస్రరరయయడ్ాం మాాంచి మగస్రరచ అయనపనిగ్ా అభినాందిాంచిన 

వాళ్ళో ఎకుసవ.బాంతితో ఆడ్ నట ి  పో్ లీసువానిని అటస ఇటస గ్రాంటివేస్రన దృశయాం 

తలచుకొని వలాంటీరుి  చాలమాంది ఆనాందిాంచేరు. 

రచవాలీరు ముాందు గుాండ్ీలూడ్దీస్ర, గుాండ్ెలు చూప్ర నిలబడ్డ్ాం అసాధారణమ ైన 

వీరతీాం అనాారు. 

కాని, ఆ ఘటాాం అాంతా అతి సాధారణాంగ్ా జరచగ్చప్ో యాంది. తన దృషరాలో హిాంస, 

అహిాంసలూ, వీరతీాం, భీరుతీాం గురచాంచిన ఆలోచనలులేవ . ఆ విధాంగ్ా తపే మరొక 

విధాంగ్ా జరగడ్ానికి వీలులేనాంత సహజాంగ్ా అవి సాగ్చపో్ యాయ. 
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అతని చతేిలో ఒక రచవాలీరే వ ాంట ేఫలతాలు ఎలా వ ాండ్నీ ఆ హెడ  కానిస్ేాబులా 

కాలి ప్ారేస్ేవాడ్ న ే అనుకొనాాడ్డ.రచవాలీరు లేదు గనక గుాండ్ె ఇచిి కాలిమనాానా 

అని అడ్ గ్చత ేఅతడ్డ ఖ్చిితాంగ్ా కాదని చెప్ేేసాత డ్డ. 

అయతే వాళ్్ి వరూ ఎరగనిదీ, అతడ్డ బయటప్ెటానిదీ ఒక రహసయాం అతని 

మనసు్ను అనుక్ష్ణాం కోస్ేసూత ాంది. సీరాజాయనిాఅవమానిాంచాలన ే భావాం 

నారాయణమూరచతలో కలగడ్ానికి తన చరయలే కారణమని అతని మనసు్ 

బాధపడ్డతూాంది. తన మూలాంగ్ానే ఆమ అవమానాం ప్ాలయాంది. 

ఆమ  తన భారయ. చటాాం, ఆచారాం అాంగీ్కరచాంచకప్ో యనా ఆమ  తన భారయ. ఆ 

దృషరాతోనే ఆమ తో మ లగే్డ్డ. తన వయవహారాంలోఅనుచితమదేీ లేదు. వెకిలతనాం లేదు. 

ఎాండ్వళే్ దాహాం అనుకుాంటే మాంచినీళ్ళో సీయాంగ్ా తెచిి యచేిడ్డ. ఆమ కు 

తమలప్ాకులు వయేడ్ాంఅలవాట , ఎప ేడ్ూ ఆమ  కోసాం ఒక కిళ్ళో జబేులో 

వ ాంచుకునాాడ్డ. బుగగను కాట క అాంట కుాంటే తుడ్డచుకొనేటాందుకు తన జబేు 

రుమాలుఇచేిడ్డ. ఎాండ్లో ఎకసడ్ అలస్రపో్ తుాందోననాట ి  ఆమ  మీదనే తన ప్ాిణాలనీా 

నికే్షప్రాంచేడ్డ. 

కాని, ఆమ  తన భారయ, సాాంపిదాయక పదధతిలో వివాహాం చసేుకొనాది కాదని 

నారాయణమూరచతకి తెలుసు. ఆమ  ఎవీరో తలెయదు.కాని, సుాందరచ కాదు. సుాందరచతో 

తనకు తెగతెాంప లు చేస్రనద ి ఆయనే. రాజకీయాంగ్ా తనకు వయతిరేక పక్ష్ాం వాడ్డ. 

శతుికూటాంలోనివాడ్డ. ఆ శతుి తాీనిా తన కుట ాంబ జీవితాంలోకి కూడ్ా ప్ాకిాంచినవాడ్డ. 

నారాయణమూరేత. అతడ్రెుగును. 

అట వాంటివాని ముాందు తాను భారయగ్ా ఎనుాకొనా ఈమ ను పిదరచశాంచడ్ాంలో 

ఆమ  యెడ్ గ్్రవాం, ప్ేమి, అనుభూతి చూపడ్ాంలో ఒకవిధమ ైన కస్ర తీరుికుాంట నాానన ే

భావాం మనసు్లో ఒకసక్ష్ణాం కలగకపో్ లేదు. 
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నారాయణమూరీత, తానూ ఒకరచతో ఒకరు సాంబాంధాం వ ాండ్రాదనుకొనాారు. కాని 

ఒకరచనొకరు సాధిాంచుకోవాలనే ఈ మనసతతాీనికి కారణాంఏమిటి? తామిదదరూ ప్ో గడ్  

సీరాజాయనిా అవమానాం ప్ాలు చేశామేయని రామనాధాం ఎాంతో బాధపడ్ ప్ో యడే్డ. 

మరునాడ్డ ఉదయాం స్ేాషనుకు వెళ్ళోనప ేడ్డ రామనాధాం సీరాజయాంతో సహా 

నారాయణమూరచత గుడ్ారానిా వెతుకుసాంటస వళె్ళోడ్డ. 

సీరాజాయనిా పరచచయాం చేస్డే్డ. "ఈమ  నా భారయ, మీరు ఎరగరు...." 

రామనాధాం తనను ఎగతాళ్ళ చేయడ్ానికి పనికట ా కు వచిినట ి  మాండ్ పడ్ాు డ్డ 

నారాయణమూరచత. 

"ఎనోా భారయ?" 

సీరాజయాం గతదినాం తనకు అవమానాం చసే్రనవాడ్డ ఎవరో తెలస్కే 

మాండ్ పడ్ ప్ో తోాంది. ఈ అవహేళ్నతో ఓరుే కోలోేయాంది. 

"భరతృతాయగ్చనిని భారయగ్ా చెప ేకోవడ్ాం అవసరమ తైే ననేు రరాండ్ో  దానిని...." 

నారాయణమూరచత ముఖ్ాం జేవ రచాంచిాంది. 

"ఆతనికి నీవ  అయనటేి  నీకు కూడ్ా అతడ్డ రరాండ్ో  మగడ్ేనా?" 

పరసేరాం అవమానిాంచుకొనే పియతాాంలో వారు ఎాంతదూరాం 

వెడ్తారోననిప్రాంచిాంది. వాెంటనే రామనాధాం కలుగచేసుకునాాడ్డ. 

"మీరు సరచగ్ాగ నే గెహిాంచేరు. అయత ే మా ఇదదరచ మొదట ి ప్ెళ్ళోళ్ళో 

చెడ్ ప్ో యనాందుకు మమేు విచారపడ్ుాం లేదు. మేమిదదరాంప్ేిమిాంచుకునాాాం. ప్ెళ్ళో 

చేసుకునాాాం. మీ మనసు్లో మరరటిా  దురభిప్ాియాలూ మిగలకుాండ్ేాందుకే నేనిప ేడ్డ 

వచేిను. మరచ స్ెలవా?" 
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మూడు 

ఒక ఆడ్కూతురు మరాయదను కాప్ాడ్డ్ాంలో తాను చూప్రన సాహసమ ే ఒక గ్ాధ 

అయ, ఆనాటి చరచతాితుక సమావేశానిాకలోి లపరచడ్ానికి కారణాం కావడ్ాం రామనాధానికి 

ఎాంతో ఆశిరయమూ, బాధా కలగ్చాంచేయ. 

సమావేశాంలో జనానిా సరచద కూరోిబటాెవలస్రన వలాంటీరుి  ఆ రోజున వ నాట ా ాండ్  

హరాత ళ  చేస్ేరు. వలాంటరీు దళ్ాలనాయకుడ్డ యూనిఫారానికి జరచగ్చన ఒక అవమానానికి 

క్ష్మాపణ చెప ేకొాంట ే తపే ఒకస వలాంటీరు పని చయెయడ్ని పికటిాంచడే్డ.పని 

సత ాంభిాంచిాంది. 

జనానిా సరచద కూరోిబటెేా  వాళ్ళో లేకప్ో వడ్ాంచేత నాయకులా చూడ్డ్ానికీ, వారచ 

మాటలు వినడ్ానికీ వదేికమీదికి ఎగబడ్ాు రు.వారు ఏ నాయకుడ్ నీ దగగర నుాండ్  చూడ్ుాం 

పడ్డ్ాం లేదు. వారచ మాటలు దగగరవాళ్ోక ికాని వినబడ్ుాం లేదు. కానివలాంటీరుి నాప ేడ్డ, 

వారచ సరచహదుద లు దాటడ్ానికి వీలులేకుాండ్ా వ ాంది. ఇప ేడ్డ ఆ ఆటాంకాం లేకపో్ యసేరచకి 

పితి ఒకసరూ ముాందుకేతోసుకువచేిరు. అసాంఖ్ాయక పజిల ప్ేిమాభిమానాలనుాంచి 

గ్ాాంధీగ్ారచని ప్ాిణాలతో కాప్ాడ్డ్ానికి వసాత దు రాజు సో దరుల భుజదరేాంఅవసరాం 

అయాంది. 

"నీ సాహసగ్ాధ గ్ాదు గ్ాని, తెలుగుదేశానికి మహా అపితిషఠ  చుట ా కొని వ ాండ్ేది" 

అనాాడ్డ వెాంకటాివ . గ్ాాంధీగ్ారచకి తప్రేనపిమాదానిా తలుచుకొని. 

"బెజవాడ్కు తీరని అపితిషఠ  తచెిిప్ెటేావయాయ దేముడ్ా?" అనాాడ్డ బెజవాడ్ 

మితుి డ్ొకడ్డ. 

మూయజియాం హాలులో ఎ.ఐ.స్ర.స్ర. సమావేశాలు. ఆ రోజు వ దయాం దేశనాయకులు 

సభా సథలానికి వెడ్డతునా సమయాంలో జరచగ్చన ఒకచినా ఘటన ఇాంత ఉతాేతాం తెచిి 

ప్ెడ్డతుాందని ఆ క్ష్ణాంలో ఎవీరూ వూహిాంచనుకూడ్ా లేదు. 
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రామనాధానిా ఆముదాల మిలుి  వదదకు వచేిసరచకి ఆ దారచన వెడ్డతునా 

అయయదవేర కాళ్ళశీరరావ గ్ారు గురచతాంచేరు. ఆయనవెాంటన ే వెరచె ఆనాందాంతో తనుా 

ప్రలచేరు. నిలబడ్గ్ాన ే తమతో వ నా చితతరాంజన్ దాసుకు పరచచయాం చేస్ేరు. 

ఆతనివీరకృతాయనిా అభినాందిాంచేరు. అభిమాన పికటనగ్ా చవెి పట ా కొనాారు. వీప మీద 

తటేారు. "గటిావాడ్ వి. గటిా  వాడ్ వి"అని అభినాందిాంచేరు. 

"మా తెలుగు కురాె ళ్ళో ఎలాి ాంటి వాళి్నుకునాారు? మ రచకలు మ రచకలు" అాంటస 

ఎాంతో గరీాం, అభిమానాం పికటిాంచారు. 

కాళ్ళశీరరావ గ్ారచ ముఖ్ాం చూస్ర, చితతరాంజనదాసు మేలమాడ్ేరు. 

"మీ తలెుగువాళ్ోకి తెలుగు అభిమానాం జాస్రత ." 

"మీ బెాంగ్ాలీల వదద నేరుికునాది తపే అది సహజ లక్ష్ణాం కాదు" అని 

కాళ్ళశీరరావ గ్ారు మాట వపేచపె్ేేరు. 

ఆమాట విని నలుగురూ నవేీరు. నలుగురచతో తానూ నవేీడ్డ. అాంతా ఎవరచ దారచన 

వారు వెళ్ళోపో్యేరు. 

పదిమాంది మధయ, చినాప్రలాి డ్ ని చేస్రనట ి  చవెిపట ా కోవడ్ాం చినాతనాం 

అనిప్రాంచినా, అద ి దురుదేదశాంతో చేస్రాంద ి కాదని రామనాధాంఎరుగును. నాయకుల 

హాసాయలూ, నవ ీతాలూలో ప్ాలొగ నా వ తా్హాంలో ఆ విషయాం బాధాకరమూ కాలేదు, 

అద ిజాా పకమూ లేదు. 

అతనికద ి బాధ కలగ్చాంచలేదు గ్ాని, ఇతరులు కొాందరచకి అద ి కషాాం అనిప్రాంచిాంది. 

రామనాధాం మరచినా వారు మరువలేకపో్యేరు. 

చెవి గుాంజినాందువలన కలగ్చన చినాతనాం కాళ్ళశీరరావ గ్ారచ క్ష్మారేణ చెప్ేత  

సరచదిదదబడ్దనే భావాం రామనాధానికి లేదు. 
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కాని వలాంటీరు దళ్ాల అధినాధుడ్డ దానిని వలాంటీరు దుసుత లా చినాపరచడ్ాంగ్ా 

భావిాంచడే్డ. 

దానికి కాళ్ళశీరరావ గ్ారు బహిరాంగాంగ్ా క్ష్మాపణ చపె్ాేలని డ్ మాాండ్డ చేశారు. 

కాని, కాళ్ళశీరరావ గ్ారు నిరాకరచాంచేరు. 

అయతే వలాంటీరి పని బాంద్  అని ఆయన పికటిాంచేడ్డ. 

ఫలతాంగ్ా ఒకస వలాంటరీు కనబడ్లేదు. 

దీనికాంతకూ తానే కారణమయనట ి  రామనాధాం తలిడ్ లిప్ో యడే్డ. 

ఒకొసకస చినా సాంఘటన ఎాంతెాంత దూరాం, ఎట వాంట ి ఫలతాలనిసుత ాందో  కాండ్ాి రా 

చూసూత  రామనాధాం ఎాంతో దుాఃఖ్పడ్ాు డ్డ. 

ఆ సాయాంకాలాం బహిరాంగ సభ కలోి లాం మధయ ముగ్చయడ్ాం ఒకసటనేా? 

ఆ పూట గ్ాాంధజీీకి ఆహారాం లేకుాండ్ా ప్ో యాంది. 

గ్ాాంధీజీ సరచగ్ాగ  ఆరు గాంటలకు ఆహారాం తీసుకుాంటారు. ఆ సమయాంలో ఆయన 

సభా సథలాంలో వ ాండ్ాల, ఆ వ దేదశాంతోనే ఆయన ఆహారానిాఅకసడ్ కే తీసుకరళ్ళోరు. 

కాని, ఆహారాం తీసుకోవలస్రన వళే్కి ఆయనను కోడ్ేరు వసాత దు రాజు సో దరులు 

బసలోకి తీసుకువచేిరు. ఆయన ఆ వళే్ దాటితేమరేమీ తీసుకోరు. బసకు వసూత న ే

నిరాహారాంగ్ానే తమ పనికి వ పకెమిాంచేరు. 

ఆయన నిరాహారాం వ ాండ్వలస్ర రావడ్ాం పితివారచకీ వయధ కలగ్చాంచిాంది. కాని ఆయన 

అద ిఅతి సామానయ విషయాంగ్ా తోిస్రప చేిరు. 

"తరుచుగ్ా పియాణాలోి  ఇాంతే. దీనివలన నా ఆరోగయాం చడె్దు" అనాారు. 

అయనా మనసుకేమిటో కషాాంగ్ానే వ ాంది. రరలైెకేస వరకూ ఆ ఘటన మనసు్ని 

కోసూత న ేవ ాంది. 

  

www.kinige.com



422 

 

నాలుగు 

రాజమాండ్ీిలో దిగ్ేక గ్ాని గ్ోదావరచ కాలువలు కటేాస్ర వ ాంటారన ే సాంగతి గురుత  

రాలేదు. వానపలి కాలువ కటేాస్ర వ ాండ్రు. కాని,కాలువలోి  నీళ్ళో వ ాండ్వ . పడ్వలు 

సరచగ్ాగ  వెడ్తాయనే నముకాం లేదు. నలభయ మ ైళ్ోలో వ నా ముాంగాండ్ చేరాలాంట ేఅాంచ ె

బళ్ోమీద రరాండ్డ రోజులు పటేాలా వ ాంది. 

రామనాధాం సీరాజయాం వాంక చూస్డే్డ. ఆమ  తల అడ్ుాంగ్ా తిప్రేాంది. భరతను విడ్ చి 

ఒకస రోజు కూడ్ా దూరాంగ్ా వ ాండ్ేాందుకు ఆమ స్రదధాంగ్ా లేదు. 

"నేనూ బిహాుాండ్ాంగ్ా నడ్ చయెయగలను." 

రామనాధాం ఒకస క్ష్ణాం ఆమ  వాంక చూస్ేడ్డ. తాము త ాందరగ్ా వూరు చేరాల. 

దారచలో పడ్వ ఎకసడ్నాా మ రకపడ్ తే దానినికదిలాంచేవరకూ కూరుిాందామనాా 

కుదరదు. వెాంటనే కదలవలస్ర వ ాంట ాంద.ి ఎకసడ్ ఆ అవసథ తటసథపడ్డతుాందో ..... 

అతని అభిప్ాియానిా, తటపటాయాంప ను గమనిాంచి సీరాజయమే చొరవ 

తీసుకుాంది. గురెబాాండ్నీి కేకేస్రాంది. 

"ధవిళ్ళశీరాం." 

రామనాధాం ఒక చినా సవరణ ప్ెటేాడ్డ. 

ఇాంత బడె్ ు ాంగు మోయడ్ాం కషాాం. అవసరమ ైనవి జోలె సాంచులలో తీసుకొని 

మిగ్చలనవి రాంగనాధరావ  మసేాా రచ ఇాంట పడ్ేస్ర పో్ దామనిఅతని సలహా. 

వారచని చూస్ర రాంగనాధరావ  దాంపతులు బిహాునాందపడ్ాు రు. వారు 

దాంపతులయేయరని విని రాంగనాధరావ  ఆశిరయపడ్ాు డ్డ. 

"ఎప ేడ్డ చేసుకునాావ ? ననెా ాందుకు ప్రలవలేదు?" 

కాని, అసలు కథ వినా తరువాత రాంగనాధరావ  ఔడ్డ కరచచేడ్డ. 
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"భారయ వ ాండ్గ్ా, భరత వ ాండ్గ్ా రరాండ్ో ప్ెళ్ళో చేయడ్ానికి బిహుసామాజికులు 

వొప ేకోరు. హిాందూమతాం వొప ేకుాంట ాంది. కాని మీరువేరేీరు కులాల వాళ్ళో. కనక 

అద ీవొప ేకోదు." 

"కనకనే మాసాా రూ! మమేు వివాహప  తాంతుకి ప్ాిముఖ్యాం ఇవీాం అనుకొనాాాం. 

మా మనసు్లు కలశాయ. మమేు ఆ క్ష్ణాంలోనే ప్ెళ్ళోఅయనటేి  భావిాంచుకొనాాాం." 

"ప్ెళ్ళో అనేద ిఒక భావన. అద ిమన మనసు్లలో కొనిా అనుబాంధాలను కలేాంచి 

వ ాంచిాంద.ి ఈనాడ్డ ప్ెళ్ళోని తోస్యెయగలాం. కానిఆ అనుబాంధాలను కూడ్ా 

తోస్రవయేగలగ్చనప ేడ్ే...." 

"అాంటే...." 

"ఆ అనుబాంధాల బాహయరూపాం తప ే చేసుత నాామనీ, తప ే చసేుత నాామనా 

సాంకోచాలూ, సాంతోషాలూను." 

రామనాధాం, సీరాజయాం ఒకరచ ముఖ్ాం ఒకరు చూసుకునాారు. 

"మేము పపిాంచానేా  ధకిసరచాంచి నిలబడ్తాము మాసాా రూ! మేాం చేసుత నాది తప ే 

కాదు. మాకు ఏరేడ్ న పరచస్రథతులలో ఆప్ెళ్ళోళ్ో నుాంచి విముకిత కావాల. అద ి దొరకదు. 

మా వివాహానిా గురచతాంచని సమాజానిా మేమూ గురచతాంచము." 

"ఆ ధెైరయాం అవసరాం. మాంచిదే, అయత ేఆ ధెైరాయనికి అప ేడ్ప ేడ్డ సామాజికమ నై 

ఆలాంబన అవసరాం. కనీసాం ఆ ఆలాంబనవ నాదనే భావనయనాా అవసరాం." 

ఆ అవసరాం మనసు్కి అనిప్రాంచినప ేడ్డ ఆ యువదాంపతులా రాజమాండ్  ి

రముని ఆహాీనిాంచేడ్డ రాంగనాధరావ . 

"మీకు వివాహాం నేను చేయసాత ." 

"దానికి సాంఘబలాం వ ాంట ాందా మసేాా రూ!" 
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"మీ యదదరచకీ జరచగ్చన పిథమ వివాహాలతో సాంఘబలాం ఏాం కనిప్రాంచిాంది? అది ఒక 

భావన మాతమిేనని చెప్ాేను. మన మనసు్లుకొనిా కారయకలాప్ాలకి అలవాట  

పడ్ ప్ో యాయ. వానిని మనాం ప్ాటిాంచకుాండ్ా తోస్సేూత నే వ ాంటాాం. కాని, ఆ 

కారయకలాప్ాలతో ముడ్ పడ్ వ నా భావనలు మన మనసు్లా పట ా కొన ే వ ాంటాయ. 

లేకుాంటే వివాహబాంధాం విచేాదాం చేసుకొనే అవకాశాం కావాలనే మీ కోరచకకు అరథాంఏమిటి? 

అవి ఏనాడ్ో  విచిానాాం అయయేకదా." 

రామనాధాం ఆ మాటలోని నిజానిా అరథాం చేసుకోగలగే్డ్డ. కాని, మనసు్లో అనకే 

అనుమానాలు. 

స్వత ర ప రుష సాంబాంధాలకు సామాజికమ ైన హదుద  అనదేి లేకుాండ్ా చేస్ర కేవలాం వయకిత 

నిషఠమ ైన ప్ేిమను మాతిమే ప్ాితిపదికగ్ాఅాంగీ్కరచస్ేత  రోజుకి ఒకళ్ోను మారేి ఘటాాం 

ఏరేడ్డతుాంది కదా. అట వాంట ిస్ేీచాా, ప్ేిమ సాంఘానికి గ్ాని, వయకితకి గ్ానిలాభమా? 

"కాదు...." అని ఖ్చిితమ ైన కాంఠాంతో రాంగనాధరావ  సేషాాం చేశాడ్డ. 

"స్వత ర ప రుష సాంబాంధాలు కేవలాం వెైయకితకాలు కావ . అవి సాాంఘికమ ైనవి మాతిమ ే

కూడ్ా కాదు. అాందుచేత కనీసావసరములెనైపరచమితులతో వానిని ఆమోదిాంచవలస్ర 

వ ాంట ాంది. రషాయలో వాళ్ళో అట వాంటిదదేో  తలప్ెటిానట ి  తోసుత ాంది. వాటిని నిాందిసూత  

వసుత నాఅభిప్ాియాలా బటిా  అసలు ఏమిటో వూహిాంచవలస్ర వసుత నాదే గ్ాని, యథారధస్రథతి 

తెలయడ్ాంలేదు" అాంటస ఆయన మరల రషాయనుగురచాంచి చపె్ాేడ్డ. 

రామనాధాం భారయతో లేచేడ్డ. 

"వెళ్ళో వసాత ాం మేసాా రూ!" 

లాకుల వదద బాండ్  దిగ్చ ఆనకటా మీదికి వడె్డతూాంటే సీరాజయాం వనెకుస తగ్చగాంది. 

"రా, మళ్ళో ఆలసయమయప్ో తూాంది." 

www.kinige.com



425 

 

ఆమ  అతని చాట కి వచిిాంది. తల బాగ్ా వాంచేసుకుాంది. ఆమ  స్రథతి అతనికి అరధాం 

కాలేదు. కాళ్ళో అప ేడ్మే తతపడ్ పో్ యాయనుకునాాడ్డ. జాలపడ్ాు డ్డ. 

"రాళ్ళో గుచుికుాంట నాాయ కదూ." 

"రాళ్ళో లేవ , ఏమీ లేవ . నడ్వాండ్ ." 

ఇదదరూ ఆనకటామీదికి వచేిరు. అప ేడ్డ చపె్రేాంది. ఆ కారణాం విాంటస వ ాంట ే

ఆశిరయాం కలగ్చాంది. 

ఆమ  రాజమాండ్ ిలో వ నా రోజులోి  వారచ ప్ రుగునునా ఒకళ్ళోదదరు సర్స  

ఆరథర్స  కాటన్ విగెహాం దగగర పచిిక మీద కూరుిని వ నాారు. వాళ్ో కాంటబడ్డ్ానికి ఆమ  

స్రగుగ పడ్ ాంది. 

బెజవాడ్లో ఆమ  తనను భరతగ్ానే చపె్రేాంద ికాని, ఇకసడ్ కూరుినావాళ్ళో ఆమ  

భరతను--ఏలుకోడ్ానికి నిరాకరచాంచినభరతను--ఎరుగుదురు. ఈవేళ్ రామనాధానిా ఎవరాంట ే

ఏమి చెప త ాంద?ి అదీ భయాం. 

రాంగనాధరావ  చపె్రేన మాటలకరథాం ఇదనామాట అనుకునాాడ్డ. 

"మీరు భయపడ్రా?" అని సీరాజయాం అడ్ గ్చాంది. 

భయపడ్నన ేఅనుకొనాాడ్డ. కాని, ఒకస అరగాంటలో తన ఆలోచన వటిా  అబదధమని 

తేలపో్యాంది. 

ఆమ  ఆ పిశా వేస్రనప ేడ్డ రామనాధాం ఎగతాళ్ళ చేస్డే్డ. 

"ఏాం తల తీసాత రా? నడ్డ. పలకరచాంచిప్ో దాాం." 

నిలబడ్ ప్ో యన రామనాధానిా సీరాజయాం నెటిా ాంది. 

"పలకరచాంచి వచేి లోప న పడ్వ దాటిప్ో తుాంది....." 

భుజాన వ నా సాంచిని సరుద కుాంటస రామనాధాం ముాందడ్డగు వేశాడ్డ. 

"ఇలాి  ఇవీాండ్ , కొాంత దూరాం ననేు తసెాత ను" అాంది సీరాజయాం. 

www.kinige.com



426 

 

"అద ినాకసిాత వా?" 

నిజానికి ఆమ  సాంచీయ ే కొాంచెాం ప్దెదదిగ్ా వ ాంది. అయనా ఆమ  దానిని 

అతనికివీడ్ానికి అాంగీ్కరచాంచలేదు. 

అతడ్డ నవేీడ్డ. తన భుజాల వాంకా, ఆమ  వాంకా చూశాడ్డ. 

"నినుా చేతులోి  ఈ వేప నుాంచి ఆవపే కాంటా తీసుకుప్ో గలను. ఎాంత పాందెాం..." 

ఆమ  అతని వాంక చూస్ర కళ్ోతోన ేనవిీాంది. 

"వదుద లెాండ్ ." 

ఆనకటా మీద కొాంత దూరాం వెళ్ళోక ఇదదరు యువకులు ఎదురయయేరు. వాళ్ోని 

చూస్ర రామనాధాం నిలబడ్ాు డ్డ. 

ఎదురుగ్ా నాలుగ్రైదు తలుప ల మేర ఆనకటామీద నీరు ప్ రుి తూాంది. చప్ాా  

ప్ాకుడ్డ పటిా  వ ాంది. జాగెతతగ్ా నడ్వాల. ఆ ప్ాకుడ్డమీద తప ేకోవడ్ాం కషాాం. 

"వాళ్ోని వచెియయనీ...." 

వాళ్ళో వచేిశారు. ఎదుటకు వచేిశాక ఆ యువకులలో ఒకడ్ ని తన మితుి డ్ూ, 

సహాధాయయగ్ా గురచతాంచేడ్డ. 

అతడ్ూ వారచదదరచనీ గురచతాంచేడ్డ. 

"ఇదిగ్ో రామనాధాం! బజెవాడ్నుాంచి వసుత నాావనుకొాంటాను...... మీ ప్ేరు 

సీరాజయాం కాదూ, జాా పకాం వ నాానా? మనాం ఇదదరాంమ టిిక్ లో......." 

"గురుత ాంది. మీ ప్ేరు మాంగరాజు కాదూ." అని సీరాజయాం తన జాా పకానిా 

పికటిాంచిాంది. 

"ఇప ేడ్ేాం చేసుత నాారు?" అాంది. 

"ఇాంజనీరచాంగ్  కాలేజీలో చేరేను." అనాాడ్డ మాంగరాజు. 

రామనాధము ఆశిరయాం కనబరచేడ్డ. 
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సహాయ నిరాకరణాంగ్ా కాలేజీ మానేసుత నాానని తనతోబాట  బయటకు వచిిన 

నలుగురరైదుగురు యువకులలో మాంగరాజొకడ్డ. కానిసూపరచాంటటాండ్ ాంగ్  ఇాంజనీరు తాండ్  ి

మరాాడ్ే అతనిని కాలేజీకి తచెిి వదలిేస్ేడ్డ. అతడ్డ లక్ష్ణాంగ్ా చదువ కొని 

డ్ గెీ్తీసుకొనాాడ్డ. వెళ్ళో ఇాంజనీరచాంగ్  కాలేజీలో చేరాడ్డ. 

ఆ ఏడ్ాదికి చదువ  పూరచత చేసుకొనాాడ్ాంట ే పో్ నీలే అనిప్రాంచిాంద.ి కాని, కొతత  

కోరు్లో చేరడే్ని వినాాక రామనాధాం అతని వాంకచూస్రన చూప కు మాంగరాజు నవేీడ్డ. 

"సీరాజయాం వచేిక టటకిాకల  బలగాం మనకరాంతో అవసరాం, ఆనాడ్డ అదదదద  అాంట ే

ఎకసడ్ వసాత రు? ఆ విజాా నాంసాధిాంచుకోలేకపో్ తే సీరాజయాం సాంప్ాదిాంచుకునాాక మళ్ళో 

నువ ీ వనెకేసనా వళె్ాోల. లేదా మళ్ళో ఆ ఇాంగిీ్షువాడ్ నో, మరొకడ్ నోభాంగపడ్ాల" 

అనాాడ్డ. 

రామనాధానికి ఆ వాదాం నచిలేదు. సీరాజయాం సాధిాంచడ్ాం కోసాం నానా హిాంసలూ 

పడ్ేది తాము. దానిని సుస్రథరాం చయేడ్ాం ప్ేరుతో ఇపేటనిుాంచీ అాంగ్ోసాత ా లు 

పరుసుత నాారనామాట అనుకునాాడ్డ. 

ప్ెైకి "ఆమాట నాకు తోచన ే లేదు సుమా, తోస్ేత  బహుశా ఇాంగిాండ్డలో 

వ ాండ్ేవాడ్ ని" అనాాడ్డ. 

మాంగరాజు దానికి సమాధానాం ఇవీలేదు. అతనికీ రామనాథాం కథ అాంతా 

తెలుసు. 

"మా మామగ్ారు నినాన ేవళె్ళి డ్ లాి గ, గ్ాాంధీగ్ారు డ్ెలాా  సాంచారాం వసుత నాారటగ్ా, 

గుాండ్ెలు కొట ా కుాంటస పరుగ్రతుత తునాాడ్డలే" అాంటసనవేీడ్డ. 

రామనాధాం కనుబొ ము ముడ్ చేడ్డ. క్ష్ణాంలో ఏదో  నిరణయాంచుకొనాట ి  ముఖ్ాం 

విప్ాేరచాంది. 
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"నీకు పరచచయాం చయెయడ్ాం మరచచిప్ో యేను. ఈమ ను నువ ీ మీ కాి స్ మేట గ్ాన ే

ఎరుగుదువ . ఈవిడ్ నా భారయ." 

మాంగరాజు అాంతవరకూ ఆలోచిసుత నా సమసయకు అరథాం దొరచకిాంది. ఏవిధమయన 

బాంధుతీమూ, పరచచయమూ కూడ్ వ ాండ్డ్ానికి అవకాశాంలేదనుకునే వీరచదదరూ కలస్ర 

పియాణాం చేసూత ాండ్డ్ాం అతనికి ఆశిరయాంగ్ా వ ాంది. ఆమ  కులాం అతని కులాం ఒకట ి

కాదనిఅతడ్ెరుగును. ఈ విషయాం అతనికి మరీ ఆశిరయాంగ్ా వినిప్రాంచిాంద.ి కాని మరాయదక ి

బయటపడ్కుాండ్ా అభినాందనలు తెలప్ేడ్డ. 

"మీ దాంపతులదదరూ ఈవేళ్ మా యాంటలిో వ ాండ్ ప్ో ాండ్ ....." 

రామనాధాం మ తతపడ్లేదు. 

"గ్ాాంధీగ్ారు వసుత నాారని ఎరుగుదువ గ్ా, అాందుకే ఈ పరుగు." 

బెజవాడ్ సభలో తిలక్  సీరాజయనిధి కోటి రూప్ాయలు వసూలు చెయాయలని 

కాాంగ్రెసు నాయకులు నిశియాంచుకొనాారు. ఆవసూళ్ో కోసమే గ్ాాంధీగ్ారచ పరయటన. 

ముాంగాండ్కి గ్ాాంధీగ్ారచని తీసుకువచిి తను నడ్డప తునా ఖ్దదరు వ తేతిత  

కేాందాి నికి ఆయన ఆశీరీచనాం సాంప్ాదిాంచాలని రామనాధాంఆలోచన. 

కానీ, గ్ాాంధీగ్ారచని ముాంగాండ్ తీసుకురావడ్ాం సాధయాం కాదాంట నాారు కళ్ా 

వెాంకటాివ గ్ారు. ఆయన కారయకెమానిా డ్ెలాా లో సకెమాంగ్ానడ్ ప్రాంచే బాధయత 

వెాంకటాివ గ్ారచది. ఆయన గ్ాాంధీగ్ారచ పయిాణాంలో ముాంగాండ్ చేరిడ్ానికి వీలు 

లేదాంట నాాడ్డ. రాజోలునుాంచి గనావరాంమీదుగ్ా అమలాప రాం రావడ్ానికి వీలుాంట ే

ముాంగాండ్ గ్ాాంధీగ్ారు రావడ్ాం సాధయమే. కాని, మధయలో వశిషా మీద ఆకిీడ్కుా  వ ాంది. 

దానినిదాటడ్ాం ఎలాగ? 

"ముాందు ముాంగాండ్ వళె్ాోల. అకసడ్ కి వెళ్ళి కనే ఏ ఆలోచన అయనా." 
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కాని, అది మాటవరసకు ఇచిిన సమాధానాం మాతిమే. ఏాం చయెాయలో అతడ్ప ేడ్ ే

ఓ పథకాం వసేుకునాాడ్డ. 

తిలక్  నిధికి తమ వూళ్ళో కూడ్ా ఓ నూటపదహారుి  ఇసాత మాంట ే గ్ాాంధీగ్ారచ 

కారయకెమానిా అనుకూలాంగ్ా సరుద బాట చసేాత రని అతని ధెైరయాం. బజెవాడ్లో ఆ నిధికి ప్ెదద  

విరాళ్ాం ఇచిిన వరతక పిముఖ్ుని యాంటలిో గ్ాాంధీగ్ారచ బస ఏరాేట చేశారు. అద ీఅతని 

ధెైరయాం. 

అతని ఆలోచన విని మాంగరాజు ఆలోచిాంచడే్డ. 

"కాలువలు కటేాశారు కాదటయాయ?" 

పిశా అడ్గడ్ాంలో మాంగరాజు వ దేదశాం వేరు. రామనాధాం అరథాం చేసుకొనాద ి

వేరూను. 

"వానపలి కాలవలో పడ్వలు వెడ్డతునాాయ." 

మాంగరాజు ఇాంక ఆతనిని ఒతితడ్  ప్ెటాదలచుకోలేదు. సీరాజయాం వపే  తిరచగే్డ్డ. 

"మీ మాటమేిట?ి నానాగ్ారు రేప  కారులో రాజోలు పయిాణాం 

ప్ెట ా కునాారనుకుాంటాను. వారచ కారు ముాంగాండ్ మీదుగ్ాన ేవడె్డతుాంది మీరుఆగాండ్ ." 

ఆమ  పయిాణాంలో ఇబాాంది పడ్లేదన ేఆలోచనతో రామనాధాం ఆమ  ముఖ్ాం వాంక 

చూస్ేడ్డ. కాని, ఆమ  నిరాకరచాంచిాంది. 

"కాదాండ్  క్ష్మిాంచాల. ఇదదరాం వెళ్ాోల." 

అయిదు 

ఊళ్ళో అడ్డగు ప్టెేాసరచకి దేవ డ్  గుడ్  వీధిలోాంచి పిభాతభబరీ సాగుతూాంద.ి 

సుాందరమ ైన రాటామే.పసాందు బాాంబురా..... 

విశాలాక్ష  నవ ీతూ ఆ హడ్ావిడ్  ఏమిటో వివరచాంచిాంది. 
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"మేనమామ పో్ లకలు వటిానే పో్ వ . ఈయనగ్ారు హైెసూసలు పూరచత చయేకుాండ్ాన ే

చదువ  మానుతాడ్ో ఏమో కొాంపతీస్ర." 

ఆమ  కాంఠాంలో ఆదురాద యేగ్ాని కోపాం వినిప్రాంచలేదు. 

బాలకృషణ  ఈ వారాం నుాంచీ తన యాడ్డ కురెకారును పో్ గుచేస్ర తెలివారగటి 

పిభాతభబరీ ముగ్చాంచుకొని బడ్ కి పరుగ్రతుత తునాాడ్డ. 

రామనాధాం నవ ీకునాాడ్డ. 

"ఎకసడ్ో  ప్ాటలు కూడ్ా సాంప్ాదిాంచడే్డ." 

విశాలాక్ష కీమారు కోపాం వచిిాంది. 

"ఏవో సీరాజయ గీ్తాలాంటస తెచేిడ్డ. కురెనాగమునిచేస్ర ప సతకాం ఖ్రదీు రరటిా ాంప  

వసూలు చేశాడ్డరా." 

రామనాధాం ఆ మాటకు ఎకుసవ శదెధ  చూపలేదు. కాని మాటవరసకు అడ్ గే్డ్డ. 

"ఎవరద?ి" 

"మన గవరయయే." 

"ఉహూఁ" అనాాడ్డ. 

గ్ాాంధీగ్ారచకి గ్ాెమాంలో సాీగతాం ఇవీడ్ానికరై చసేుత నా పయితాాలలో ఆ గవరయయ 

ఆ రరాండ్డ రోజులూ తన వెనకనే వ నాాడ్డ.కురెవాడ్ కి సీరాజయగీ్తాలు కావాలనే ఆసకితని 

వ పయోగ్చాంచుకొని లాభాం తీయడ్ానికరై అతడ్డ పియతాాం చేశాడ్నా విషయాం 

అతనిమనసు్ను గాందగి్ోళ్ పరుసూత నే వ ాంది. తీరా చేస్ేత  ఆ ప సతకాం మీద అతడ్డ తీస్రన 

లాభాం రరాండ్ణాలే. అకసడ్ డ్బుా ఎాంత అనిగ్ాదు సమసయ. ఆ ధోరణలిో వ నా పిజాదోిహ 

చిాంతన అతనిని బాధిసూత ాంది. 

చివరకు వ ాండ్బటాలేక రరాండ్ో  రోజున అడ్ గే్స్డే్డ. అయతే గవరయయ నవేీ డ్డ. తప ే 

అనుకోలేదు. స్రగుగ  పడ్లేదు. 
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"లేకపో్ త ేఈ తిరగడ్ానికి డ్బుాలేవీ, పనెా ాండ్డ ప సతకాలు అమేును. రరాండ్డ రోజుల 

భతాయలొచేియ" అనాాడ్డ. 

కాని రామనాధాం మనసు్ సాంతృప్రత  పడ్లేదు. దేశభకీత-మోసమూ ప్ తుత  కుదరని 

భావాలు. 

ఆ సమిుశణెాం వెనుకనునా సాీరాథ నిా రామనా చాల మోట గ్ా వివరచాంచేడ్డ. 

"దేశభకీత కాదు, దిబాభకీత కాదు, బీడ్ీముకస కావలస్రవస్ేత  ప్ళె్ాోనిా కూడ్ా 

ఆమేుసాత రు. ఇలాి ాంటవిాళ్ళో." 

అవమానకరమ ైన ఆ వాయఖ్యకు ప్ెదద  ప్చేీ వసుత ాందని రామనాధాం భయపడ్ాు డ్డ. 

కాని గవరయయ నిశశాంకగ్ా నవేీశాడ్డ. 

"గ్ాాంధీగ్ారు వసుత నాారనాా, ఒకసపూట స్లెవ  ప్ెటిా  ఏదనాా పని వ నాా 

చేయడ్ానికి రారుగ్ాని, వచేివాళ్ోకి వధెవనీతులు....." 

రామనా కొతతగ్ా ఓ ఎలమ ాంటరీ సూసలులో మాసారీ సాంప్ాదిాంచేడ్డ. ఒాంటిపూట 

బడ్ , రరాండ్ోపూట వచిి పనిచయెయడ్ాం గవరయయ దృషరా కిచాలడ్ాం లేదు. డ్బుాకోసాం 

కట ా బడ్ ప్ో యాడ్ని అతని అభయాంతరాం. 

రామనాధాం అపేటికి వాళ్ోని సరుద బాట  చశేాడ్డ. కాని, ఖ్చిితాంగ్ా అతని 

అభిమానాం రామనావపే్ే. అతడ్డ శమెపడ్ పనిచేసుత నాాడ్డ. తనకు కావలస్రన డ్బుా 

సాంప్ాదిాంచుకొాంట నాాడ్డ. మిగతా వేళ్లోి  వచిి గ్ాెమ ఉముడ్  పనులోి  ప్ాలొగ ాంట నాాడ్డ. 

గవరయయ ఇరవె ై నాలుగు గాంటలూ పని చయేగలుగుతునాానాంటస తన 

పికసనునా వాళ్ోని మోసాం చసేుత నాాడ్డ. 

"నేనవెీరచనీ మోసాం చయెయలేదు. రరటిా ాంప  ఖ్రీదు ఇస్ేత  ప సతకాలు ఇసాత ననాాను. 

బలవాంతాం ఏాం వ ాందీ? నేను మీ వాడ్ ని కొనమనిఏడ్ శానా ఏమనాానా? 

అముుడ్డకాకపో్ త ేనాకు నషాాం కలగదా. నషాాం-లాభాం....." 

www.kinige.com



432 

 

రామనాధాం అతని వాదనను ఒప ేకోలేదు. 

ఆ గవరయేయ సుబాావధానుి  తిలక్ నిధికి రూప్ాయనాా ఇవీలేదని ఏమీ 

ప చుికోకుాండ్ా లేచివచేిడ్డ. 

ఆయన నిధికి రరాండ్ణాలు మాతిమ ేఇవీబో యడే్డ. గవరయయ "ఇదా ఇచేిది" అని 

విస్రరేస్డే్డ. 

అాంతకనా ఏమీ ఇవీనని అవధానుి  ప్ మునాాడ్డ. 

ఆ విషయాంలో కూడ్ా రామనాధాం గవరయయన ేతప ేపటేాడ్డ. 

"ఆ గ్ాాంధీగ్ారు దీనిని 'ప్ెైసా ఫాండ్డ'గ్ానే వసూలు చయెయమనాారు. ఆ విధాంగ్ా 

కోటానుకోటిమాందికి కాాంగ్రెసు ఆశయాలు పిచారాంఅవ తాయని....." 

గవరయయ నవేీడ్డ. 

"ప్ెైసా లెకసన తేలాంద ే కూలపని చసేుకొనవేాడ్డ కూడ్ా ఒక కానీ సులభాంగ్ా 

పడ్సేాత డ్డ." 

"పడ్సే్ేత  మాంచిదే. ఇషాా పూరచతగ్ా ఇచిినదే..." 

ఈమారు రామనాధాం దొరచకేడ్ని గవరయయ గాంతువేస్ేడ్డ. 

"ఇషాా పూరచతగ్ా కురాె ళ్ళో నా ప సతకానికి ఇచిిన ఖ్రీదు మోసాం అనాావ . 

ఇప ేడ్ ది...." 

ఆ వాయఖ్ాయనాం, సమరథన వినాాక గవరయయకు రామనాధాం నమసాసరాం చేయడ్ాం 

తపే మరో మారగాం లేదు. 

"నీబో టి తతీవేతత  లభిాంచినాందుకు కాాంగ్రెసు తల తీస్ర చాంకన ప్ెట ా కోక తపేదు." 

గవరయయ కోపాం చయేలేదు. స్రగుగ పడ్లేదు. బహు తేలకగ్ా ఆ నమసాసరాం 

అాందుకొని ఆశీరీదిాంచడే్డ. 

"దీరాఘ యుషయమసుత , ఆప్ాదశిరాః పరయాంతాం బహు-ఏదో-సమృదిధరసుత ....." 
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గవరయయవాంటి వాళ్ో ఉతా్హమూ, భకీత కాాంగ్రెసుకి పితిషోఠ , అపతిిషోఠ  

తేలుికోలేకప్ో యడే్డ రామనాధాం. కాాంగ్రెసు మాట ఎలావ నాా దేశానికీ, పిజలకూ 

నషామేగ్ాని.... 

ఆ ఆలోచనలతో కొట ా కుప్ో తూ అతడ్డ వీధని ప్ో తూాంట ేఅరుగుప్ె ైకూరుిని జపాం 

చేసుకుాంట నా సుబాావధానుి  ప్రలచడే్డ. 

ఆయన తనకు గత దినాం రాతిి వచిిన కలను చెపేదలచేడ్డ. 

ప్ెదద  బుగగమీసాలునా అజానుబాహువయన వయకిత కలలో కనిప్రాంచడే్డ. అతను 

అాంగ్ోసత రాం వాంటది ి కట ా కునాట ి  అనిప్రాంచిాంద ి కానిఅద ి పట ా ది. "ప్వతాాంబరాం సుమీ" 

అనాాడ్డ అవధాని. 

"చేతిలో ఏదో  వ ాంద,ి ముాందు రాటాాంలా అనిప్రాంచిాంది. కాని సరచగ్ాగ  చూస్సేరచకి 

చకాె యుధాం, నా వళ్ళో పరవశమయప్ోయాంది. 

'సాీమీ' అని ఒకస సాషాా ాంగాం చేస్ేను. నా చతేిలోని ఒకస తులస్వ దళ్ాం ఆయన 

ప్ాదాలమీద వ ాంచనేు. 

సుబాావధానుి  ఆతువాంచన చసేుకొాంట నాాడ్ో , తమకాందరచకీ పో్ి తా్హాం 

ఇవీదలచడే్ో  రామనాధానికి అరథాం కాలేదు. గ్ాాంధీగ్ారచని ఆయనవిషుణ సీరూప డ్ గ్ా 

వరచణసుత నాాడ్డ. 

గ్ాాంధీగ్ారచకి ఏ కొదిదయో ఇవాీలనుాంది. కాని వసూలు చసేుత నా వాళ్ళో 

నిరాకరచాంచారు. అది కషాాం అనిప్రాంచిాంది. 

ఎాందుకో రామనాధానికి అరథాం కాలేదు. గ్ాాంధగీ్ారు చెప్రేన అసేృశయతా నివారణ 

ఆయనకిషాాం కాదు. అయదారు నెలల కెితాం తనతోటలో నూతి సమసయప్ెై ఆయన 

కనబరచిన సాీరథబుదిధ కి అప ేడ్డ కోపాం వచిిాంది. ఈవేళ్ గ్ాాంధీగ్ారు ప్ాిరాంభిాంచిన 

వసూళ్ోలోతన బబడ్ా కూడ్ చేరాలని ఈ తాపతియాం ఏమిటో. దానికరై అబదాధ లాడ్డ్ానికీ, 
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అభూత కలేనలకీ కూడ్ సాంస్రదధాం అవడ్ాంఏమిటో..... రామనాధాం తేలుికోలేకప్ో యనా, 

ఆయనను విరాళ్ాం కోసాం అరచథాంచేడ్డ. 

"పతిాం ప షేాం ఫలాం తోయాం... అనాారు. గ్ాాంధీగ్ారు కూడ్ా దీనిని ప్ెైసా ఫాండ  

గ్ానే వసూలు చేయాలని..." 

అవధానుి  ముఖ్ాం వికస్రాంచిాంది. 

"నిజాంగ్ా.....!" ముాందుకు వాంగ్చ రహసయాంగ్ా అడ్ గ్ేడ్డ. 

"ఒక అణా ఇస్ేత  బాగుాంట ాందాంటావా!" అనాాడ్డ. 

రామనాధాం కాండ్డవా కొాంగు పటేాడ్డ. 

సుబాావధానుి  ఆశిరయాంతో ముఖ్ాం వాంక చూసూత  నాలుగణాలబ్లళ్ో వసే్ేడ్డ. 

రామనాధాం నమససరచాంచి స్ెలవ  తీసుకునాాడ్డ. 

"గ్ాాంధీగ్ారు దీని విలువ కోటిరూప్ాయలతో సమాంగ్ా భావిసాత రు మామగ్ారూ." 

ఆరు 

తోట మకాములోకి వచేి సరచకి మాంగరాజు కూరుిని ఎదురు చూసుత నాాడ్డ. 

"ఎాంతస్ేపయాంద ివచిి?" 

"ఇప ేడ్ ే నానాగ్ారు రాజోలు వళె్ాోలనుకుాంట నాారనాాను కదూ! వారచతో 

వచాిను. వారు ననిాకసడ్ వదిల గనావరాం వళె్ళోరు." 

కారు అకిీడ్కుా  త టిాలోకి దిగ్ేటాందుకూ ఎకేసటాందుకూ ఇట  గనావరాం వేప నా, 

అట  లాంకల గనావరాం వపే నా, స లుప లుచయేాంచమని మొనాన ే ఫో నులో చెప్ేేడ్డ. 

ఈ వళే్ వచేిరు. 

ఆ వారత వినగ్ానే మతుత  వదిలనట ి  రామనాధాం లేచేడ్డ. 

"నడ్డ, మీ నానాగ్ారచని కలుసుకోవాల." 
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"అభయాంతరము ఏమిటిగ్ాని, ఆయన ఇాంకా గనావరాంలో వ నాారాయని 

సాందేహాం." 

ప్ ాంగుతునా ప్ాలమీద నీళ్ళో చలినటియ రామనాధాం గముున 

చపేబడ్ ప్ో యేడ్డ. 

"గురెబాాండ్  చేసుకువడె్దాాం. ఆయనిా ఎకసడ్డనాా పట ా కోవాల." 

ఆ ఆదురాద  ఎాందుకో మాంగరాజు ఎరుగును. కాని, ఎరుగనటేి  నటిాంచడే్డ. 

"ఏమిటా వ ప్ెేన, ఎకసడ్డనాారని వెడ్తాము? ఆయన కారులో వడె్డతూాంట ే

గురెబాాండ్ీలో వెాంటబడ్తావూ? నయాం కాదూ, ఒాంటటదుద  బాండ్ లోవెడ్దామనాావ  కావ ." 

రామనాధాం తన అవసరాం చపె్ేేడ్డ. అకిీడ్కుా  త టిాలోాంచి గ్ాాంధీగ్ారచ కారు 

రావడ్ానికి అనుమతి కోరాల. 

అద ే జరచగ్చతే ఆయన పయిాణాం వనెకముాందులు కావలస్రన పని లేదు. 

అమలాప రాం నుాంచి రాజోలు వెళ్ళో మళ్ళో వెనకిస తిరగనకసరలేకుాండ్ా గనావరాం మీదుగ్ా 

ముాంగాండ్ వసాత రు. తన ఖ్దదరు ఉతేతితశాఖ్కు ప్ాిరాంభాం జరుప తారు. ముాందుకు 

వెడ్తారు. కొతత గ్ా మరోనాలుగ్రైదు గ్ాెమాలకు ఆయన వళె్ోగలుగుతారు. 

మాంగరాజు అనీా విని వ ప్ాయాం చపె్ేేడ్డ. సబ డ్ విజనల  ఆఫవసరుగ్ారచకి ఆయన 

ఎకసడ్ వ నాద ీతలెుసుత ాంది.అకసడ్నుాండ్  ఫో న్ లో మాటాి డ్వచుిలే అనాాడ్డ. 

కాని, అాంతకనా అదనాం చెపేడ్ానికి మాంగరాజు స్రదధాంగ్ా లేడ్డ. 

గ్ాాంధీగ్ారచ పియాణానికి సౌకరయాం కలగ్చాంచడ్ానికి పియతిాాంచినట ి  కనిప్రాంచకుాండ్ా 

సాయాం చయేడ్ానికే సూపరచాంటటాండ్ ాంగ్  ఇాంజనీరు రాజోలు పయిాణాం ప్టె ా కునాాడ్ని 

మాంగరాజు ఎరుగును. కాని అతడ్ేమి చెపేలేదు. 
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ఆతాుభిమానాం చాంప కుని ప్రిని్ప్ాల కు క్ష్మాపణ చెప ేకుని, కొడ్డకు కాలేజీలో 

చేరేటట ి  వొతితడ్  ప్టెిాన ఇాంజనీరుఈనాడ్డ గ్ాాంధీగ్ారచ పియాణాం సౌకరయాం కోసమే రాజోలు 

పియాణాం ప్ెట ా కొని వ ాంటాడ్నాద ిరామనాధాం వూహలకు అాందని విషయాం. 

"అయత ేనడ్డ, వెడ్దాాం...." 

"మరచ ఇకసడ్  పనులు ఏాం చసేాత వ . ప్ో నీ నేను వెళ్ళో చపె్రే వసాత నులే" అనాాడ్డ 

మాంగరాజు. 

"అకసరిేదు. సీరాజయాం వాళ్ో నానాగ్ారూ ఇకసడ్ే వ నాారు. వారే ఇకసడ్  ఏరాేట ి  

చూసుత నాారు." 

మాంగరాజు రరాండ్డ రోజుల కెితాం సీరాజయాం సముుఖ్ాంలో వ ాండ్డ్ాంచేత 

అడ్గలేకప్ో యన పిశా ఇప ేడ్డ అడ్ గే్శాడ్డ. 

"మీరు వూళ్ళోనే కాప రాం ప్ెడ్తారా?" 

అతని పిశాలకు మూలాం ఎరచగ్చన రామనాధాం ఆచి యాచి, తూచి తూచి 

సమాధానాం ఇచేిడ్డ. 

"ఇాంకా మా వివాహ వారత ఎవీరచకీ తెలయదు. వాళ్ో నానాగ్ారు వొప ేకునాారు. 

మా ప్ెతత ాండ్ ిగ్ారచకి చపె్ేేను. ఈ హడ్ావిడ్ తగగగ్ానే ఇకసడ్ ే కాప రాం ప్డె్తాము. గ్ొడ్వలు 

వసాత య......" 

"వసాత యని ఎరచగ్చ వ ాండ్  ఈ పలెి టసళ్ళో ఎాందుకు? పటాణాం చేరుకోకా?" 

ఏదో మహాపరాధాం చసే్రనట ి  ప్ారచపో్ తామా? ఇది మా వూరు. ప టిా  ప్రెచగ్చన చోట , 

ఇకసడ్ కొదిదమాందేనా నా తరఫ న వ ాండ్ ే జనాంవ నాారు. మా ఆసుత లు ఇకసడ్ 

వ నాాయ. ఈ చుట ా పకిసల ఏదో  పని చయెాయలని బో లెడ్ాంత కారయకెమాం వేసుకునాాాం. 

ఇవనీావదులుకు ప్ో వడ్మా...." 
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"నీ సాహసాం! అనిాాంటిలోనూ ఒకసలాగ్ే వ నాావ " అాంటస మాంగరాజు 

మ చుికొనాాడ్డ. 

"ఇాందులో నా సాహసాం కాదు, సీరాజాయనిద ిచపె ే." 

మాంగరాజు కొాంతస్ేప  ఏమీ అనలేదు. చివరన లేసూత  అనాాడ్డ. 

"అదృషావాంతుడ్ వి." 

ఆఖ్రు నిముషాంలో గ్ాాంధీగ్ారచ పియాణ మారగాంలో జరచగ్చన మారుే చినాద ేకాని, ఆ 

చినా మారుే ఎాందరచనో వ తా్హపరచచిాంది. ఆయనరాకను విజయవాంతాం చయేడ్ానికర ై

ఎాందరో ఉరుకులు, పరుగులుతో పని చేశారు. 

చీకటి పడ్ ే వళే్ శాంకరశాస్రత ర ఒక కతితరచాంచిన తాటాకు రేకు చేతబట ా కొని తోటలోకి 

వచేిడ్డ. తోట అాంతా హడ్ావిడ్ గ్ా వ ాంది. 

సీరాజయాం ప్రలివాళ్ో సాయాంతో మామిడ్  తోరణాలు, రాంగు కాగ్చతాల తోరణాలతో 

దారుల ప్ డ్డగునా అలాంకరచసూత ాంది. 

శాస్రత ర సీరాజాయనిా అదవిరకరనాడ్ూ చూడ్లేదు. 

"ఎప ేడ్ూ చూడ్లేదు నువెీవరచవమాు!" 

సీరాజయాం నిలబడ్ ాంద.ి 

"చిరతపూడ్  నాయుడ్డగ్ారచ అమాుయనాండ్ . రామనాధాంగ్ారు ఇకసడ్ 

వ నాారాండ్ ...." 

ఆమ  ఎవరో తెలస్రన తరాీత ఏడ్ాద ి కెితాం సుబానాశాస్రత ర తనకు చెప్రేన 

సమాచారాం జాా పకాం వచిిాంది. ఒకస క్ష్ణాంఎనోా అనుమానాలు మనసు్లో మ దిలేయ. 

కాని, ఆనాటికి వలె కొడ్డకును ఏమీ అనటేాందుకు వీలూ కాదు, సమయమూ కాదు. 

శాంకరశాస్రత ర సాలోచనగ్ా రామనాధాం వ నా దిశగ్ా తిరచగే్డ్డ. పద ి రాటాాలు 

మామిడ్ చటె ా  కెిాంద ప్టె ా కొని శరభయయ వానికికావలస్రన మరముతుత లు చేసుత నాాడ్డ. 
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పకసనే లచిము కూరుిని పనులు చేయసూత ాంది. విశీనాధాం శాంకరశాస్రత రని 

చూడ్గ్ానేఎదురు వచేిడ్డ. 

"రావయాయ! రా, వినాావ  కాదూ, రేప  తలిెవారచ ఏడ్డ గాంటల వేళ్కి గ్ాాంధీగ్ారు 

వసాత రు. ఇకసడ్ పద ి నిముషాలు వ ాంచడ్ానికిబిహుపిళ్యాం అయపో్యాందనుకో. 

మనవాడ్డ...." 

"అద ే వినాాను. అాందుకే వచేిను. అలాి ాంట ి మహాప రుషుడ్డ వచిినప ేడ్డ 

వారచని వేదోకాత శీసు్లతో పాంపడ్ాం మన గ్ాెమానికిపితిషఠ . వారచ పనికి ఎాంతో మేలూను. ఆ 

విషయాం ఆలోచిాంచేడ్ో  లేదోయని...." 

చేతిలో వ నా పని పకసనెవరచకో వపేచెప్రే  రామనాధాం శాంకరశాస్రత ర దగగరకు 

వచేిడ్డ. ఆయన సూచనకు హరచషాంచేడ్డ. 

"ఎవరరవరు వసాత రాంటావ  బాబాయ!" 

"అద ి నాకు వదలిెయయ. సుబాావధాని ఇాందాకా ఈమాట జాా పకాం చేస్డే్డ. 

ఇాంకరవరూ రాకప్ో యనా మేమిదదరాం వ ాంటాాం. ఇాంక శివకామయాయవాళ్ళో కొదోద  గ్ొప్ో ే 

సాురతాం చెప ేకునా వాళ్ళోగ్ా, వసాత రు." 

ఆఖ్రున తాను తచెిిన తాటాకు రేకును శాంకరశాస్రత ర రామనాధానికాందిాంచడే్డ. 

చకసని గుాండ్ిని అక్ష్రాలతో దానిమీద భగవదీగ త నుాంచి ఒకస శలి కాం వాిస్ర వ ాంది. 

అక్ష్రాలు సుుటాంగ్ా కనిప్రాంచేటాందుకుకాకరాకు పసరు రుదిద  వ ాంది. 

మేనమామ చేతి కెిాంది నుాంచి బాలకృషణ  చదివడే్డ. 

'యదా యదా హి ధరుసయగ్ాి నిరివతి భారత!అభుయతాథ నమధరుసయసాంభవామి 

యుగ్ే యుగ్'ే 

ఆ శలి కాం అరథాంగ్ాని, ఎాందుకోగ్ాని ఎరగని బాలకృషణ  ముచిటగ్ా వ నా అక్ష్రాల 

ప్ ాందికను మ చుికొనాాడ్డ. 
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"గాంటాంతో వాిశావా, స్రరాతో వాిశావా తాతయాయ?" 

ఆ తాళ్పతిాం గ్ాాంధీగ్ారచకి విరాళ్ాంతోప్ాట  ఇవీడ్ానికి తయారుచేశాడ్డ పతిేయకాంగ్ా 

శాస్రత ర. 

"ఏాం బాగుాండ్దా?" అనాాడ్డ శాస్రత ర. 

ముాంగాండ్ తరఫ న గ్ాాంధీజీకి అద ిజాా ప్రక, ఆయన యెడ్ వారచ విశాీసానికద ిగురుత . 

ఆయన సాందేశాం యడె్ వారచకిగల భకితభావానికది సూచిక. 

ముాంగాండ్ే కాదు, తెలుగుదేశమే ఆ విశాీసాంతో పితిబ్లాంబ్లాంచిాంద.ి 

తోటలో దూరాన సూరాయ ప్ాడ్డతునా ప్ాట విని శాస్రత ర తల ఎతేతడ్డ... 

'సుాందరమ ైన రాటామే పసాందు బాాంబురా సాందేహమేలా అాందులోన ే

సీరాజయమునాాదిరా!' 

శాంకరశాస్రత ర తల పాంకిాంచడే్డ. 

"ఒకొసకస జాతకాం...." 

--అని ఏదో అదృశయశకితకి ఓ నమసాసరాం చేశాడ్డ. 

రామనాధాం నవ ీకునాాడ్డ. 
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కలా్లయిగటిితేనేమి? నేన్ెందుకు రాశాను? 

Hidden Springs of the Indian National Movement ను తలెుగు నాట ి

కమూయనిసుా  Cadre కిచెపేడ్ాం కోసమ ేనేనీ నవలను వాిస్ేను. 

1960ల నాడ్డ ననేు ఆాంధి కమూయనిసుా  ప్ారాీ పతిిక విశాలాాంధలిో సబ -ఎడ్ టరుగ్ా 

పనిచేసుత నాాను. ఆ రోజులలోఆదివారాం పతిేయక సాంచిక బాధయత ననేు చూసుత నాాను. 

అలూి రచ స్వతారామరాజు జయాంతి సాంచికకరై వాయసాలు స్ేకరచసుత నాాను. ఆసాందరిాంగ్ా 

వచిిన ఒక వాయసాం నా మనసు్కు చాలా బాధ కలగ్చాంచిాంది. 'అమృతాాంజనాం 

అముుకోడ్ానికి ప టిాన ఆాంధిపతిికఅలూి రచ స్వతారామరాజును దౌరజనయకారచగ్ా నిాందిాంచిాం'దని 

రచయత అభయాంతరాం. గ్ాాంధేయ అహిాంసావాదానిా సమరచథసూత  1922లోఆాంధిపతిిక ఆ 

వాయఖ్య చేస్ర వ ాండ్వచుి. అభిప్ాియభబదాంగ్ా చూడ్ాల తపే అద ి నిాందయమేాం కాదు. 

1936నాడ్డసో షలసుా -కమూయనిసుా  సాహితాయనిా పలెి టసళ్ోకు తీసుకరళ్ళోనప ేడ్డ మా 

వాకబు గ్ాెమాంలో ఆాంధపితిికనవెరు తపె్రేసాత రు?ఎవరు చదువ తారు? అనే. ఆ ప్ాఠకులు 

సామాజికాంగ్ానూ, రాజకీయాంగ్ానూ ప రోగ్ామి భావాలు కలగ్చ వ ాంటారనీ, వారచ 

మనసు్లు సో షలసుా భావానిా ఆకళ్ళాంప  చేసుకోగలుగుతాయన ే మా అభిప్ాియాం. 

సాధారణాంగ్ా వారు మములా మాటాి డ్నిచేివారు, వినేవారు. మరాయదకరైనా ప సతకాలు 

తీసుకొనవేారు. ఆ విధాంగ్ా ఆాంధి పిజలలో రాజకీయ, సామాజిక సాంసాసరాం కలగ్చాంచిన 

ఆాంధిపతిికను 'అమృతాాంజనాం అముుకోడ్ానికి ప టిాాందని' నిాందిాంచడ్ాం నాకు కషాాం 

అనిప్రాంచిాంది. దీనికి కారణాం జాతీయోదయమ ప రోగతికి ఏయ ే శకుత లు ఏ విధాంగ్ా తోడ్డ 

పడ్ాు యో తెలీకపో్ వడ్మ ేఅనిప్రాంచిాంది. 

ఆ రాస్రన వారొక కమూయనిసుా  రచయత. బహుగెాంథకరత. అాంతనేా? పిజాసాంఘాలతో 

సాంబాంధాం వ నా కారయకరత. 
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కమూయనిసుా  వ దయమాం ప ట ా క నుాంచీ కాాంగ్రెసు వయతిరేకతను జీరచణాంచుకునా 

వ దయమాం. కాాంగ్రెసు జాతీయోదయమాంలో Identifyఅయ విసతరచసూత ాంటే కాాంగ్రెసు ఆస్రతపరుల 

(బూరుజ వాల) సాంసథ  అనీ, అద ి శాెమిక వరగ పియోజనాలకు శతుి వనీ, కనుకదానిని 

సరాీతునా వయతిరేకిాంచవలస్రాందేననీ Cadre ను నమిుాంపచేస్రాంది. దాని ఫలతమే ఈ 

వాయసధోరణ ిఅనిప్రాంచిాంది. కనకజాతీయోదయమ విజృాంభణకు దేశాంలో మూలాం ఎకసడ్డాందో 

చూపడ్ాం, Educate చేయడ్ాం అవసరమనిప్రాంచిాంది. 

ఎప ేడ్ో  1936-40 మధయకాలాంలో నేను Hidden Springs of the Russian 

Revolution అన ేప సతకాం చదవిేను. అది ఓ చరచత ి గెాంథాం. ఆ ప్ేరు గురుత  వచిిాంది. 

జాతీయోదయమ విజృాంభణకు మూలాం అయన సామాజికపరచణామాలను నా నవలలో 

చితిిాంచాల. 
* * * * * 

మన జాతీయోదయమాం చాలామాంద ిభావిసుత నాట ి  కేవలాం రాజకయీాలకు మాతిమ ే

పరచమితమ ైనది కాదు. కులమత భబదాలను, దేీషాలనూనిరాకరచాంచడ్ాంలో, 

నిరూులాంచడ్ాంలో దాని భవిషయతుత  ఆధారపడ్  వ ాంది. సమాజాంలో సగాం మాంది వ నా 

స్వత రలను ముాందుకు తీసుకురావడ్ాం,సమానసాథ య కలేాంచడ్ాం మీద దాని ప రోగతి 

ఆధారపడ్  వ ాంది. అసేృశయతనూ, అసమానతనూ పో్ నాడ్  వనెకబాట తనాంతో 

అవమానాలకుగురచ అవ తునా వరణ పాంచమతాీనిా నిరాకరచాంచడ్ాం, వారచకి మిగ్చలన 

వారచతో సమాన పతిిపతితని కలగ్చాంచడ్ాం ఆ వ దయమప రోగతికి ఆయువ పట ా గ్ా వ ాంది. 

ఫూయడ్ల  ఆచారాలనూ, ఆలోచనలనూ, అలవాటినూ పో్ నాడ్ , జనాంలో తలెతుత తునాకొతత  

ఆలోచనలకూ, ఆచారాలకూ ప షరానివాీల. వానిని అలవాట  చయెాయల. 

చరచత ి గతి కెమాంలో ఆాంధి పిజ ఫూయడ్ల  సమాజప  కట ా బాట ి , ఆచారాలు, 

ఆలోచనలు మానవతకు విరుదధాంగ్ావ నాాయని అనుమానిాంచడ్ాం, నిరస్రాంచడ్ాం, 

ధికసరచాంచడ్ాం శతాబాద లుగ్ా సాగుతూనే వ ాంది. అయతే 19వ శతాబదాంలో బెాంగ్ాల  నుాంచి 
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వలస వచిిన బిహుసమాజాం పిభావాం వానికో రూప్ానిా ఇచిిాంది. వాని బలాంతో 

జాతీయోదయమాం ప ాంజుకుాంది. దాని వతాత సుతో అవిమరచాంత ప ాంజుకునాాయ. ఆ కథలూ, 

గ్ాధలూ చరచతిగ్ా రూప్ ాందుతునాట ి  గెహిాంచకప్ో త ే జాతీయోదయమ గతీ, దానిలో మన 

ప్ాతాిఅరథాం కావ . 

ఇకసడ్ ఒక చినా ఉదాహరణనిసాత ను. కొలాి య గటిాతేనేమికి ఆాంధిపదిశే్  సాహితయ 

ఎకాడ్మీ 1968లోఅవారుు నిచిిాంది. ఆ అవారుు  తీసుకోడ్ానికి హైెదాిబాద్  సారసీత 

పరచషతుత  హాలుకు వళె్ళోను. అకసడ్ నోరచనరస్రాంహశాస్రత రగ్ారూ, ప్ో లూరచ ఆాంజనయే 

పిసాదుగ్ారూ కనిప్రాంచరేు. శాస్రత రగ్ారు ననాభినాందిాంచి-- "నీ నవల రరాండ్డ వడ్ప్ో తలయ 

జడ్ జమ ాంట కి వచిిాంది. నీ ప సతకాం ననేు చూడ్లేదు. మారరసట ా లో పయితిాాంచినా 

దొరకలేదు. చివరకు అతను (ఆాంజనయేపసిాదు) తెచిి ఇచాిడ్డ. చదవిేను. నా 

చినానాట ిజీవితాం గురుత  వచిిాంది. చాలా అదుితాంగ్ా రాస్ేవ ." అనాారు. " నీప సతకానికి 

నా వోట  వేశా." 

"సాంధాయవాందనాదికానీా, సాాంపిదాయకాచారాలీా అపహాసయాం చేశాన ే మీకది ఎటాి  

నచిిాంద"ి అనాా. శాస్రత రగ్ారూ, నేనూ 1936నుాంచి మితుి లాం. వారచ నెషైరఠ కత నాకు బాగ్ా 

పరచచితాం. మలాి రరడ్ ు  (శాస్రత రగ్ారచ నవల) నవల ప్వఠచక గురచాంచి నేనాయనతోభబదిాంచడ్ాం, 

తనను సమరచథాంచుకుాంటస ధరుశాసాత ా లను ఉదహరచసూత  ఒక రాతిాంతా ఆయన 

వాదిాంచడ్మూ 1960లో కథ. 

"ధరు శాసాత ా లు సరే, అవి ఈనాడ్ూ అమలు జరుగుతాయనీ, జరగ్ాలనీ 

మీరాంటారా? నేనాంగీ్కరచాంచను" అనాాను అప ేడ్డ. ఇపేటనిా పిశాకి మూలాం అది. 

శాస్రత రగ్ారు నవ ీతూ. "అద ి నీ కమూయనిసుా  గ్ోరోజనాంలే, కాని చాల గ్ొపేగ్ా 

రాస్ేవ .కమూయనిసుా వయప్ోయావ  గ్ాని, తెలుగువాళ్ళో నీకు బిహురథాం పటేావారు 

కాదటోయ్ " అనాారు. 
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"కమూయనిసుా నయాయను గనుకన ే బిహురథాం పటిాాంచాలనాట ి  వాిస్ేననుకోాండ్ " 

అనాాను. 

శాస్రత రగ్ారు గ్ొపే జాతీయవాది. రరాండ్ో  వపే న కటార్స  సాంపిదాయ వాదనిీా. అాందుకే 

ఈ సాంభాషణను ఇకసడ్వ దహరచాంచాను. ఆయనలోని సాాంపదిాయకత జాతీయోదయమాంలో 

వసుత నా భినా ధోరణులకు వయతిరేకాం కాలేదు. వానికి సహకరచాంచిాంది. 

శాస్రత రగ్ారు నా నవలలో తమ చినానాట ిజీవితానిా చూసుకునాాను అాంటే నవలలో 

జీవిత వాసతవాలు చితిిాంచబడ్ నాయనుకోవాల. అాంటేసమాజాంలో వసుత నా మారుేలు, అవి 

తమ సాాంపిదాయక పాంథాకు భినాాంగ్ానే వ నాా "అది కమూయనిసుా  గ్ోరోజనాంలే" 

అనిసాచివయేగలాంతగ్ా అలవాటయప్ోయాంది. అాంట ే ఆ మారుేలు జీవితాంలో 

భాగ్ాలయప్ోయాయ. ఆ మారుేలు దశే జీవితాంలో భాగ్ాలనడ్ానిాకారయకారణ 

సాంబాంధాలుగలవిగ్ా చూపడ్ాం చేతన ే ఆయన నవలలో తన చినానాటి జీవితానిా 

చూడ్గలగే్రు. 

మాలపలి సాీతాంతో్రదయమానికి సాంబాంధిాంచిన నవలే. కొలాి య గటిాతనేేమి లాగ 

1920 ప్ాిాంతాల నాటి వ దయమానేా  అాందులోచితిిాంప బూనుకునాారు. అయత ేఅాందులో 

వ దయమానిాidealistic పాంథాలో చితిిాంచారు. కాని, నేనీ నవలలో 'ఒక యుగసాంధతిోభినా 

చారచతిక ధరాుల మధయ జరచగే్ చారచతిక సాంఘరషణను వయకుత ల వయకితతాీలలో జరచగే్ 

అాంతస్ాంఘరషణ'గ్ా చితిిాంచపయితిాాంచాను. చాల అరుదెైన ఈ కళ్ాభిజాతను 

సమకూరచినద ిమారుస్ వివరచాంచిన చారచతికభౌతికవాద విజాా నమే. 

1936-37లలో మారేస్య గతితరాసనీా, చారచతిక భౌతికవాదానీా చదివాను అని 

మాతిమ ేచపెేగలను. ఆ రోజులోి  మాకుదొరచకిన మారచస్సుా  సాహితయమే తకుసవ. లెనిన్  

రాస్రన 'Two Tactics', 'what is to bedone' లాాంటివి దొరచకేవి. అయతే రషయను రాజకీయ 

ప్ారాీల Polemics మీద నాకు ఎాందుచేతనో ఆసకిత కలుగలేదు.మారుస్ గురచాంచి లెనిన్  

www.kinige.com



444 

 

వాి స్రన వాయసాం చికిసాంది. కాాంగ్రెసు నాయకుడ్డ కళ్ా వెాంకటాి వ గ్ారు మారుస్ 

రాస్రనCapital మొదట ి సాంప టాం ఇచాిడ్డ. దానినిాంక వదలలేదు. అాందులో ఆయన 

గతితరస సూతాిలను రాజకీయాలకి సమనీయాం చేయడ్ాం18th బూి మ యర్స లో 

చూశాను. జీవితానికి గతితరస సూతాి లననీయాంచడ్ాం, ఆ కోణాం నుాంచి జీవితానిా 

అరథాంచేసుకోవడ్ాం మీదనే నా దృషరా  అాంతా. 

మారచస్జానిా అరథాం చేసుకునాాక ఆ కోణాం నుాంచి నా అనుభవాలనీా కొతత  

అరథాంలో కనబడ్సాగ్ాయ. ననేు చదువ కొనాదిసాంససృతాం, తెలుగు, హిాందీ ఈ మూడ్డ 

భాషలలోనూ సాహితాయనిా బాగ్ాన ేచదవిాను. మారచస్జాం చదివాక ఆ చదువ కొనాదాంతా 

కొతత  కోణాంనుాంచి కనబడ్ ాంది. శాకుాంతలాంలో కాళ్ళదాసు 'సతాాం హి సాందేహ పదషేు 

వసుత షాః పిమాణమాంతాఃకరణ పివృతతయాః' అాంటస మాంచివాళ్ోకి మాంచిఆలోచనలే 

వ ాంటాయ అనే ఆనాట ిజనాంలోని విశాీసానిా నొకిస చెప్ాేడ్డ. తరువాత ఓ వయెేయళ్ోకు 

ప టిాన అయయపేదకీ్ష తులవారు తమ 'చిత ి మీమాాంస'లో ఆ శాకుాంతల శలి కానేా 

వ దహరచాంచి దానిా ఒక అలాంకారాం--ఆతు పితయయాలాంకారాం అనేవాడ్డ. అాంటేకాళ్ళదాసు 

కాలాం నాట ివిశాీసాం అపేయయ దీక్ష తుల కాలాం నాడ్డ--ఒక అాందాంగ్ా చెప్రేన అబదధాం! 

మనుషుయని సాంసాసరాంలో ఎాంతమారుే వచిిాంది? ఆ కాళ్ళదాస్ే కుమార సాంభవాంలో 

'భవనతేి దహిా ' మనుధుణిా మస్ర చేస్ేస్రాందాంటాడ్డ. అకసడ్ 'భవ' శబదపియోగాం ఔచితయ 

భాంగాం అాంటాడ్డ, ఓ వయెేయళ్ో తరవాత ప టిాన క్షేమేాందుి డ్డ తన ఔచితయ విచార చరిలో. 

ఈ మధయకాలాంలోశబాద రాథ లలోన ే మారుే వచిిాందా? ప్ాణిని వాిస్రనట ి  మేమాంతా 

శతాాంధువ లాి గ చదవిాాం (శతాాంధాాః కూపాం పివిశాంతి శతాాంధుాః)అనామాట. 

చదువ తునా రోజులోి  దేనికదే చదివాాం. కాంఠోప్ాఠాం చేశాాం. మారచస్జాం చదవిాక ఆ 

చదువ ల లోపాం కనబడ్సాగ్చాంది.'హయయాంగనీనమాదాయ ఘోష వృదాధ నుసస్రథతాన్ ' అన ే

శలి కాం ఆనాట ిసామాజిక నిరాుణానిా ఆలోచిాంపచేసుత నాదనుకొనాామా? 'సమేణశయ ేవీత 
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హిరణుయ తాయత్  ప్ాతేనిిధా యారఘామనరఘశీలాం' అనే శలి కాంలో రఘుమహారాజు చేశాడ్ని 

సూచిాంచిన విశీజిదాయగాం వాంటవిి, సమాజాంలో ప్చెుి ప్ెరుగుతునా కలమిలేముల 

అవయవసథను సరచదిదదడ్ాం కోసాంసమాజాం విధిాంచిన ఉపశమన కెియలన ేభావాం మారచస్జాం 

చెప్ేే వరకూ వూహలకరాందుకాందలేదు? 

అలాగ్ ే జీవితాంలో అనుభవిాంచినవి, చూస్రనవి, వినావి అవగ్ాహన కావడ్ాం 

మారచస్జాం చదివాకనే. గత జీవితానుభవాలను కొతతవలెుతురులో అవగ్ాహన 

చేసుకొనేాందుకు నేను నితయాం ఆలోచిసుత ాండ్వేాడ్ ని. ముాంగాండ్లో సాంససృత ప్ాఠశాల 

ప్ెటాా లనే పయితాాం మూనాాళ్ోముచిటయాంది. ఎాందుచేత? అాంతకిెతమూ, అట  

తరాీత కూడ్ా గ్ాెమాంలో వారాలు చేసుకుాంటస చదువ కొాంటసాండ్ న విదాయరుథ లే ఆ 

ప్ాఠశాలబాలురు. అాంతవరకూ మాకు సాహితయాం, అలాంకార శాసత రాం, వాయకరణాం చపె్రేన-

చెపూత నా పాండ్ త గురువ లే ఆ ప్ాఠశాలవ ప్ాధాయయులు. కాని అద ిమూడ్డ రోజులెైనా 

నిలవలేదు. ఎాందుచతేననా పిశాకు చారచతిక భౌతికవాదాం సమాధానాం ఇచేి వరకూ 

నాకుతటాలేదు. చరచతి గతిని చూప్ర, జాా నోదయాం కలగ్చాంచిన మొదటి అాంశాం అది. 

రరాండ్ోది మాల, మాదిగలను వీధులలోకి రానివీని గ్ాెమ వీధులోి  మే దనిోత్వాం 

ప్ేరున ప్ేటల జనానిా వూరేగ్చాంప గ్ా తెచేిాం.గాందిగ్ోళ్ాం జరుగుతుాందమేోనని భయపడ్ాు ాం. 

కాని ఎకసడ్ా అభయాంతరాం మాటే వినబడ్లేదు. దీనికి సమాధానాం మారుస్ 

ఆరచధకసూతాి లలో దొరచకిాంది. ఆరచధకావసరాల దృషాా ా మాల మాదిగలను వూరచ వీధులలోకి 

తీసుకురానివాీలనే దృషరా  గ్ాెమీణులలో అదవిరకేఅాంతరగతాంగ్ా వ ాంది. అాందుచతేన ే ఆ 

వూరేగ్చాంప  ఒక విధాంగ్ా వారచ వాాంఛకు రూపాం ఇచిిాంది. కనకన ేచలిగ్ా వూరుకునాారు. 

రాజమాండ్ ిలో శెీప్ాద కామేశీరరావ గ్ారని ఒక అడ్ీకేట  వ ాండ్ేవారు. మాంచి 

విదాయవాంతుడ్డ.దిీజేాందలిాల రాయ్  నాటకాలెనిాాంటినో తెలుగులోకి అనువదిాంచిన 

రచయత. వీరు తమ కోడ్లు చదువ లకరగబడ్ కాప రానికి రావడ్ాం లేదని కోరుా కరకేసరు. ఆ 
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కేసు విచారణలో ఒక రోజున 'వినోదాం' చూడ్డ్ానికి నేను కోరుా కు హాజరయేయను.తరవాత 

కేసు నుాంచి విడ్బడ్  ఆమ  సూసళ్ో ఇన్ స్ెేకారస్ గ్ా పనిచేస్ర రచటటైరయ ఇప ేడ్డ 

విజయవాడ్లోనేఒక విదాయసాంసథ  నడ్డప తునాారు. ఆమ  ప్ేరు శీతారామము. నేనామ ను 

ఇటీవలన ేకలుసుకునాా. 

ఆమ  స్వత రవాద దృషరాలో అతతవారచమీద తిరుగుబాట  చెయయలేదు. చదువ  కోసాం ఆమ  

ఆసకిత, స్వత రలలో ప్ెచుి ప్ెరుగుతునావిదాయభిలాషకి ఆమ  తిరుగుబాట  ఒక సూచన. 

ఈనాడ్డ కాలేజీలలో చదువ తునా యువతులు, వివిధ ఉదోయగ్ాలలో వ నావారు 

ఆమ వారసులు. ఆ రోజులోి న ే అనేదేమిటి? స్ెకు్ జీవితాంలో భాగాం. సమాజాంలో ప్ెచుి 

ప్ెరచగ్చన కులభబదాలు ఆచార భబదాలు ఆ జీవనసహజ వాాంఛని వికృతాం చేయగలవేగ్ాని 

నిరోధిాంచలేవ . మా ప్తెత లిగ్ారచ మగడ్డ ఒక బలజ అమాుయని చరేదీశాడ్డ. ఆమ కో 

యలుి ఏరేరచేడ్డ. భోజనాం మినహా ఆయన మకాాం అకసడ్ే. ఆయనకో కొడ్డకు కలగే్డ్డ. 

ఆ కురెవానిని ఇాంటికి తీసుకొచిి తన పాంకితనప్ెట ా కొనేవాడ్డ. చదువ  చెప్రేాంచడే్డ. ప్ెళ్ళో 

మాతిాం తలి కులాం ప్రలినే వెతికి చేశాడ్డ. సాంపిదాయాచారాల పికారాం అయతఆేయనని 

వూరచలో వెలవేస్ర వ ాండ్వేారు. కాని ఎవీరూ నోరు విపేలేదు. కాని ఆ కురెవానికి తన స్రథతి 

అవమానకరాంగ్ా తోచిాంది. ఒకరచ ఉాంప డ్డకతెత గ్ా వ ాండ్ ాందని తలిమీద కోపాం. తనతో 

సమాంగ్ా బాిహుణతీాం ఇవీనాందుకు తాండ్ ిమీద కోపాం. ప్ెళి్ళ అయవ దో యగాంలో చేరేక మరచ 

వూరు వేప  రాలేదు. తలిదాండ్డి లను చూడ్లేదు. ఒక ప్ాతిక ముపేయేయళ్ో తరువాత 

అతని కూతురు తనకమూయనిసుా  భరతతో మా వూరు వచిిాంది. ఆమ కు మా అముగ్ారు 

చీర ప్ెటిా  సతసరచాంచిాంది. అద ి అపిసుత తాం. అసలు విషయాంతాండ్ ి అనాచారానిా బాిహుణ 

సమాజాం సహిాంచిాంది. ఎాందుచేత? ఆ కొడ్డకుస తలిదాండ్డిల మీద ఆ కోపాం ఏమిట?ి 

మారచస్జాంఅధయయనాం చేశాకనే ఆ ఘటనలు అరథాం అయాయయ. ఒకవపే న కులాచారాల 

పట ా  సమాజాంలో శిధిలాం అయప్ో తూాంది. కృతిమిాంగ్ాబ్లగ్చస్రవ నా ఆచారాలు కలేసుత నా 
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అవమానాం సహిాంచరాదనే జాా నాం, చెైతనయాం కొతతతరాంలో మేలొసాంద.ి ఈ విధాంగ్ా సమాజాం 

నూతనసాంబాంధాలను ఏరేరచుకోవలస్రన రోజు వచిిాంది. సమాజాం అట  వేప  

కదులుతూాంది. ఈ నిరిక్షాయలు, కోపతాప్ాలు నూతన దశకుహారచాాంజరు్ (Harbingers) 

మాతిమే. మారచస్జాం చదవనాంత వరకు ఈ ఘటనల మీద నా ఆలోచనలు ఆ 

వయకుత లచరయలకు విరుదధాంగ్ానే వ ాండ్వేి. అవి సామాజిక ధరాులుగ్ా తోచలేదు. 

రరబాాపిగడ్ మాందేశీరశరుగ్ారు, జోసుయల అప ేరామమూరచతగ్ారు వాంట ి నెషైరాక 

దేశభకుత లు నాకు సనిాహితాంగ్ా వ ాండ్ేవారు. వారుతమ ఆసుత లు, ఆరోగయాం, కుట ాంబాలు 

గురచాంచి చూసుకోలేదు. పజిాస్వేకు అమూరతమ ైన దేశ స్ేవకు కాదు సుమాండ్.ీ గ్చరచజన, 

హరచజనస్ేవకు జీవితాలను ఖ్రుి చేశారు. కాని కులాచారాలను కొాంచెాం కూడ్ా 

పట ా విడ్వకుాండ్ా ఆచరచాంచేవారు. దీనికి సమాధానాం ఇచిినదిమారచస్జాంలోని 

మానవతీాం, కారయకారణ సాంబాంధాలను ఆలోచిాంపచయేగల తారచసక శకితని భూతకాలాం 

నుాంచి వరతమానాంలోకి, వరతమానాంనుాంచి భవిషయతుత లోకి వ నా మారాగ ల కెమ 

పరచణామానిా చూడ్గల అవగ్ాహనశకితని అద ి అాందిాంచిాంది. ననేు 

అాందుకోగలగే్ననిఇప ేడ్డ చదువ తునా అమృతలాల  సాగర్స  'అమృత్  ఔర్స  విష' 

చెపూత ాంది. 1960లనాట ి లకోా సమాజాం, యు.ప్ర., రాజకీయాలు దానిలో పసిుత తాం. 

1960లలోన ే నేను రాస్రన కొలాి య గటిాతనేమేిలో చితిిాంచిన1920ల నాట ి ఆాంధదిేశప  

గ్ాెమాల స్రథతిని నెషైరఠ కులెైన నోరచ నరస్రాంహశాస్రత రగ్ారు తన కథ ే తను జీవిాంచిన తలెుగు 

సమాజమఅేనాాంత తాదాతాుానిా అనుభవిాంచారు. అద ి ఆయన మాటే. 1960ల నాట ి

మన ఆాంధ ిసమాజ జీవితానిా నా నవల 'కతుత లవాంతెన', 'ఎవరచకోసాం'లలో చితిాించనేు, ఈ 

మూడ్డ చదవిిత ేమన తెలుగునాడ్డలో ఈ నలభెై ఏళ్ో మధయ కాలాంలో వచిినఅభివృదిధ  

కనబడ్డతుాంది. ఆ దృషరాలోాంచి చూస్ేత  ఉతతరపదిశే్  సమాజాం 1920 నాట ితలెుగు సమాజాం 

సాథ యకి కూడ్ారాలేదనిప్రసూత ాంది. బ్ల.జర.ప్ర. పభిుతీాం ఏరేడ్ న తీరే, సామాజిక పరచస్రథతులే 
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అకసడ్ వ నాాయా? జాతీయోదయమాంవిసతరచాంచడ్ానికి అవసరమ ైన సామాజిక పరచణామ 

కెమాం అకసడ్ పనిచయేలేదా? ఆ విషయాంలో ఆాంధిదేశాం చాలా చాలా ముాందే వ ాంది. 

ఇదెటాి  సాందరిపడ్ ాంది? ఆాంధి జిలాి లకు భౌగ్ోళ్ళకమ ైన ఒక సౌలభయాం వ ాంది. అద ి

ఉతతరానికి, దక్ష ణానికీ మధయ స్తేువ లావ ాంది. పశిిమాన వ నా మహారాషాాాంతో, 

కరాణ టకాంతో సుదీరఘమ నై సరచహదుద  వ ాంది. ఫలతాంగ్ా ఏ దిశలో వచిిన భావవిపివమూ 

ఆాంధికి ఇటేా  అాందేది. ఈనాడ్డ తెలుగునాడ్డ పితి గ్ాెమాం కూడ్లలోనూ జరుప కొన ే

వినాయక నవరాతి ిఉత్వాలు మనకిమహారాషాాాం నుాంచి అాందేయ. ఆాంధిదేశప  వరతమాన 

చరచతిన ేమారచివేస్రన బహిుసమాజాం, రరాండ్డ వలే ఏళి్ కెితాం ఆాంధిలోమూల మూలకాంటా 

విసతరచాంచిన జరైన బౌదధమతాలు ఉతతరాద ి నుాంచి వచాియ. వీరశై్వాం కరాణ టక దేశప  

బహుమతి. వెషైణవాం తమిళ్బహూకృతి. ఇటీవల కాలాంలో ప్ెరచయార్స  రామసాీమి 

నాయకరు Self-respect movement మన వెైవాహికసాంపదిాయాలను పూరచతగ్ా 

తలికెిాందులు చేస్రాంది. నడే్డ ఆాంధలిో పరచప్ాటి అయప్ోయన దాండ్ల ప్ెళ్ళోళ్ళో, 

సభాముఖ్ాంగ్ా ప్ెళ్ళోళ్ళోపదధతిని పివేశప్ెటిానదీ, అలవాట  చసే్రనద ీకమూయనిసుా లు. Self-

respect వ దయమ నాయకుడ్డగ్ా ప్ేరు ప్ ాందనిజీవానాందాం మొదట ితరాం కమూయనిసుా లకు 

ఆపత  మితుిడ్డ. ఈ వివిధ భావాలూ, వ దయమాలూ తెచిిన సాంసాసరానిా పిజల 

సాంసాసరాంగ్ామారచిన ఘనత వీరేశలాంగాం, చలాం గ్ారిదీ, మారచస్సుా  భావజాలానిదీ. 

మదాి సులో ననేు వ దో యగాం చసేుత నా కాలాంలో తమిళ్,కరాణ టక మితుి లతో పలుమారుి  ఈ 

విషయాం మీద చరిలు జరచగ్చనప ేడ్డ తెలుగు యువకుల మనసు్ల తుప ేదుళ్ో 

కొటిానద,ీఇతర రాషాా ా లు వారు వదులుికోలేకుాండ్ా వ నా inhibitions ప్వడ్వదలినద ీ

వీరేశలాంగాం, చలమూనని వాదిాంచవేాడ్ ని.కేరళ్ళయులకు వారచ సాంససరతలునాారు. 

పాంతులుగ్ారచదీ, చలాంగ్ారచదీ ఋణాం తీరిగలద ికాదు. 
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దేశ సాహితయాంలో కొలాి య గటిాతనేేమి? నవలకునా సాథ నానిా అరథము 

చేసుకోవాలాంటే భారతీయ సమాజాంలో ఆాంధి పజిాజీవితాంలోనిపితయేకతలను అరథము 

చేసుకోవాల. మితుి లు రాచమలుి  రామచాందాిరరడ్ ు  తమ 'సాంవేదన' వాయసాంలో ఇలా 

వివరచాంచేరు. 

".....1920 నాట ి రాజకీయ వాతావరణాంలో కొనిా అాంశాలు గమనారహాం. 

బెాంగ్ాల లోనూ, పాంజాబ లోను ఆనాడ్డటటరెరచసుా  వ దయమాం బలాంగ్ా వ ాండ్ ాంది. ఆాంధదిేశ 

రాజకీయాలోి  అద ి ఎప ేడ్ూ పివశేిాంచలేదు. మహారాషాలాోనూ, ఇతర ఉతతరభారత 

ప్ాిాంతాలలోనూ, జాతీయోదయమాంలో హిాందూ మతాభిమానమూ, సనాతన ధరు 

ప నరుదధరణ వాదప్ాిబలయమూ ప్ెనవేసుకొని వ ాండ్ నాయ.ఆాంధి రాజకీయాలోి  

వాటికరప ేడ్ూ సాథ నమ ే లేదు. మతాభిమానమూ, సనాతన ధరుమూ బ్లిటషి వాళ్ో 

తాబబదారుి గ్ావయవహరచాంచాయేగ్ాని దేశభకుత లెప ేడ్ూ వానిని ఆదరచాంచలేదు. కాాంగ్రెసు 

మాంతుిలకూ, సీతాంతి ప్ారాీ నాయకులకూ తిరుపతి దేవ డ్డఈనాడ్డ వేలుప్ెనైాడ్డ గ్ాని, 

ఆనాటి జాతీయ నాయకులు ఉదయమ ఫలస్రదిధ కి తిరుపతి దవే నికరప ేడ్ూ ముడ్డప లు 

కట ా కోలేదు. నిజానికితెలుగుజాతి జీవితాంలో జాతీయోదయమాం కాంటే ముాంద ే

సాంఘసాంససరణా, తదనుబాంధాంగ్ా మత సాంససరణా ఉదయమరూపాంలో పివేశిాంచినాయ. 

అనగ్ా1920 నాటికే తెలుగుదేశాంలో మత విశాీసాలమీద తిరుగుబాట , బూరుజ వా 

మనసతతీ వికాసమూ బహుముఖ్ాలుగ్ా ప్ాిరాంభమ ై వ ాండ్ ాంది.ఇద ి ఆనాటి ఆాంధిదశే 

పితేయకత అనుకోవచుి." 

(సారసీత వివేచన ప ట-10) 

ఆ సమాజాంలో నితయజీవితాం గడ్డప తునా వానికి ఈ లోతులు ఎప ేడ్ో  కాని అరధాం 

కావ . అరథాం అయనప ేడ్డ కలగే్ ఆనాందానికి అాంబరాం వ ాండ్దు. 
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ఈ నవల రాసుత నా రోజులోి  ఓ మారు రాజమాండ్ ిలో మా తముుడ్డ జగనోుహనుని 

యాంటిక ి వెళ్ళోను. అప ేడ్ ే అకసడ్ కిసుపిస్రదధ  కాాంగ్రెసు నాయకులు వెనేా ట ి

సతయనారాయణగ్ారు వచేిరు. నేను రాసుత నా నవల పసికిత వచిిాంది. నా పియతాానిా 

అభినాందసిూత  నేనెప ేడ్ూ విని వ ాండ్ని రరాండ్డ విషయాలు చెప్ేేరు. గ్ాడ్ చరి 

హరచసరోీతతమరావ గ్ారచని కాలేజీ నుాంచి బహషిసరచాంచిన కేసులో పభిుతీాం నియమిాంచిన 

విచారణాధికారచ మోచరి రామచాందిరావ గ్ారు విచారణానాంతరాం ఒక మాట అనాారట. 

"నాకొడ్డకే ఆ విధాంగ్ా వయవహరచాంచి వ ాంటే ఎాంతో సాంతోషరాంచవేాడ్ ని"... అని. 

"అట  తరాీత రాజమాండ్ ిలో జాతీయ కళ్ాశాల ప్టెాా లనే ఆలోచన వచిి 

టౌనుహాలులో సమావశేాం ఏరాేట  చేశారు. సమావేశానికి ముాందుడ్ పూయటీ కలెకారూ, 

డ్ .వెై.ఎస్ .ప్ర. వచిి కూరుినాారు. వారచ రాక టౌను ప్ెదదలలో చాల మాందిక ి

బెదురుప టిాాంచిాంది. సభకు ప్రలచిన నాయయపతి సుబాారావ గ్ారు అాందరచకీ ధెైరయాం 

చెప్ేేరు. సభను ప్ాిరాంభిాంచే ముాందు ఆయన బాంటోి తునుప్రలచి కొతతవాళ్ళో రాకుాండ్ా 

గే్ట  వేస్యెయమనాారు. తరవాత సభలో కూరుినా వారచలో ఆహాీనాలు లేనివారచని 

పాంప్ెయయమనాారు. ఆమాట అనడ్ాంతో అనాహూతాంగ్ా వచిిన అధికారులు సభ 

విడ్ చిప్ో యారు" అాంటస "మీరు మితవాదులనేవారు చసే్రన పని ఇది. మీరే అయతేఆ 

ధెైరయాం చేస్ర వ ాండ్వేారా?" అని సవాలు విస్రరేరు. ననేు నవేీను. "మా కమూయనిసుా లకి ఆ 

ఉప్ాయాం తోసుత ాందా అాంటే చపెేలేను.కాని ధెైరయాం ఫరాీలేదు" అనాాను. 

మితుి లు రామచాందాి రరడ్ ు  వాయఖ్ాయనిాంచినట ి  'తెలుగుజాతి జీవనాంలో 

జాతీయోదయమాం కాంటట ముాంద ే సాంఘసాంససరణా, తదనుబాంధాంగ్ా మతసాంససరణా 

ఉదయమరూపాంలో పవిేశిాంచాయ' ఎలాగ? ఎాందుచేత? అన ే పిశాలకి సమాధాన రూపాంలో 

మారుస్ రచనల నుాంచి ప్ేజీలకుప్ేజీలు ఎతితచూప్ర నాకునా ప్ాాండ్ తాయనిా పదిరచశాంచ ే

బులప్ాటాం లేదు. అాంత అవసరమూ లేదు. నా మనసు్ని పటిా పో్ య, నాఆలోచనలను 
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శాస్రసుత నా మారుస్ స్రదాధ ాంతాలను నా మాటలలో చపె్రే వదిలేసాత -- ఆరచథక నిరాుణాం 

మారుతునాప ేడ్డసమాజవయవసథ  యొకస నిరాుణ రూప్ాలు మారుతాయ. ఒక వయవసథలో 

ఎాంతో చకసగ్ా పనిచేస్రన నిరాుణరూప్ాలే మరో వయవసథలోపనిచయేవ . మనిషర ఎప ేడ్ూ 

తన సుఖ్ానీా, సౌలభాయనీా చూసుకొాంటాడ్డ. వానికి అనుగుణాంగ్ా జీవనపదధతిని 

సవరచాంచుకుాంటాడ్డ.అట వాంటి సవరణల సాంఖ్య ప్ెరుగుతూ వచిి జీవన పదధతులే 

మారచప్ో తాయ. ఇదాంతా చాపకిాంద నీరులా మారుతునా మారుికుాంట నామనిషరక ి

కూడ్ా తెలయకుాండ్ా జరచగ్చప్ో తుాంది. కొతతప్ాతలని అరథాం చేసుకునేాందుకు శాతాల నిరణయాం 

పనికిరాదు. ఏద ి కెమాంగ్ాప్ెరుగుతూాంద,ి ఏద ి క్షణీిసూత ాంద ి గమనిాంచాల. నీ కోరచకలతో 

నిమితతాం లేకుాండ్ా ఈ పరచవరతన సాగ్చపో్ తూనే వ ాంది. ఆ కెమాంలోమానవ డ్ూ, వాని 

సమాజ నిరాుణమూ సాగ్చప్ో తునాాయ. మనాం ఎాంతో దురిరమూ, అనాయయమూ అని 

అసహియాంచుకొన ే బానిసతీాం కూడ్ాసామాజిక ప రోగతికి అవసరాంగ్ానే ఏరేడ్ ాంద.ి అద ి

సమాజాంలోని ఆరచథక ప రోగతికి ఆటాంకాంగ్ానునాప ేడ్ ేత లగ్చ పో్ తుాంది. అమ రచకాలోనీగ్ోె 

బానిసల శమె ఉతేతిత కి ఆటాంకమ ైాంది. కనుకనే ఉతతర రాషాా ా లు బానిసతీ నిరూులనకర ై

ప్ో రాటాం జరచప్ాయ. ఈమారుేలనీా మనిషరక ితెలయకుాండ్ాన ేజరచగ్చప్ో తునాాయ. కారణాం 

మారుేలకి మూలాం ఎకసడ్డాందో  వారచకి అరథాం అయేయ పరచస్రథతులు లేవ .కారణాం అరథాం 

కాకప్ో యనా ఫలతాలు చూసాత డ్డ. వాని పితిబాంధకతాీనిా చూసాత డ్డ. అనూచానాంగ్ా 

వసుత నా నిరాుణాలనూ, అచారాలుగ్ామారచప్ో యన అలవాటినూ ఎాందుకు మారాిలో తన 

ఆలోచనలకనుగుణాంగ్ా స్రదాధ ాంతీకరచసాత డ్డ. ఇదో  అనాంతమ ైన యాతి. ఆరచథకవయవసథలో 

వచిిన పరచణామాం, సమాజ పరచణామ సూతాినికి భాషయాం చపె్రేాంది. దానిని అరథాం చసేుకుని 

పని చేస్ేత  సమాజ గతినితీరచతపరచగలాం. పిసుత తాం తలెతిత  విజృాంభిసుత నా శాసత ర, 

సాాంకేతికాభివృదిధతో ముడ్ పడ్ న అధికోతేతిత  విధానాం యొకసపరచణామాం సో షలజాంలోకి, 

దాని నుాంచి కమూయనిజాంలోకి పరచవరతనను తెచిి తీరుతుాంది. ఆ పరచణామాం ఎాంతకాలాంలో 
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వసుత ాంద?ి దానితరువాత రాగల వయవసథ ఏమిట?ి అన ే విషయానిా వారు భవిషయతుత కే 

వదలవేశారు. ఇద ి సూథ లాంగ్ా, అతయాంత సాంగెహాంగ్ాఘనీభూత రూపాంలో గతి తారచసక 

చారచతిక భౌతిక వాద స్రదాధ ాంతాం. కనీసాం నేను అరథాం చేసుకునాదీ, నాకు అరథమయనదీ. 

నా జీవితాంలో 5వ ఏడ్ాది నుాంచి 40వ ఏడ్డ వరకూ చూస్రనవీ, వినావీ, చదవిినవీ 

విశదాంగ్ా గురుత నాాయ. వానికి ఈస్రదాధ ాంతానిా జోడ్ ాంచి అరథాం చేసుకొనేాందుకు 

పియతిాాంచాను. దానిని చూస్ర మారుస్ సూతాి లకి జీవిత ఘటనలామ కానికల గ్ా 

అమరుసుత నాానని 1941-44 జరైలు కాలాంలో ఎస్ .వి. ఘాట ే అధిక్షేప్రాంచారు. 

నేనుఒప ేకోలేదు. మన బాంధుతీప  ప్రలుప లు ప్ెదనానా, చినాానా అనవేి ప్దెతలి, 

ప్రనతలి అనేవీ వాళ్ోాందరచ ప్రలిలూ,అనాదముులూ, అకసచలెెి ళ్ళోగ్ా ప్రలుప లూ--ఇవి 

మనలో కూడ్ా ప యవలాన్  కుట ాంబాలు పరచప్ాటిగ్ా వ ాండ్వేనడ్ానికి సాక్ష్యాంఅని ననేు 

జరైలులో కాి సులు నడ్ ప్రనప ేడ్డ చెప్ేేవాడ్ ని. దానికాయన మొదట ఒప ేకోలేదు. కాని 

మన ప్రలుప లకు కారణాంఏమయవ ాండ్ాలని నేను మొదలకిాంచా. ఏమీ చెపేలేక 

అరాధ ాంగీ్కారాంగ్ా వూరుకునాారు. (ఫ యవలాన్  కుట ాంబాం మొదలయన వానివివరాలు 

ఏాంగ్చలు్ రాస్రన Origin of Family Private Property and State లో చూడ్ాండ్ ) 

ఇట వాంటినాలుగ్రైదు సాందరాిలు తటసథపడ్  నా ఆలోచనలు సరచయెైన దారచలోన ే

నడ్డసుత నాాయనే విశాీసాం కలగ్చాంది. నా నవలలనీా ఆవిధమ ైన సమనీయ ధోరణితో 

రాస్రనవ-ే- నా 'కొలాి య గటిాతేనేమి?'ని సమాజ పరచణామ గతిని కథలో చూపడ్ాం కోసమ ే

రాశాను.ఆ నా వ దేదశాయనిా రామచాందాి రరడ్ ు  సరచగ్ాగ నే గెహిాంచారు. అయతే ఆయన కూడ్ా 

దేశరాజకీయాలకే తమ అనేీషణను పరచమితాంచేశారు. సమాజ పరచణామ కెమగతి 

పరచశీలన ఆయన విశేిషణకు బయటన ేఉాండ్ ప్ో యాంది. ననేు ముాంగాండ్న ేకథా రాంగాంగ్ా 

తీసుకోవడ్ాంమీద ఆయన తన వాయసాంలో చేస్రన వాయఖ్య అాందుకు వ దాహరణ. 

"ఛాాందసతాీనిా, ఈ వయవసథ  యొకస(ఫూయడ్లజాం) పరమమ ైన(Absolute) రూప్ానిా 
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చూడ్ాలాంటే బాి హుణ అగెహారాలలోనే సాధయాం. అాందుచతే రచయత ముాంగాండ్ను 

కారయరాంగాంగ్ానూ,రామనాధానిా కథా నాయకునిగ్ానూ ఎనుాకొనాారు" అని రాశారు. 

ఇద ి రాజకీయ విశేిషణతో హేతుబదధమ నై వాయఖ్యయే కాని,సామాజిక పరచణామచితణిను 

ఉదేదశిాంచిన దృషాా ా సరచ కాదు. ముాంగాండ్ బాి హుణ అగెహారమే. నేను వినాాంత వరకు 

19వశతాబధాం ప్ాిరాంభాం నుాంచీ దేశచరచతి గతితో దాని ప్ాతిను విాంట నాాను. 20వ 

శతాబాధ రాంభాం నుాండ్  సామాజిక పరచణామ గతి ఛాయలనుచూసుత నాాను. 

19వ శతాబధాం నాటికి ప్వషాీల దరాారులో ముాంగాండ్ పాండ్ తులకు పివశేాం వ ాంద.ి 

1818లో కిరీస వదద  యుదధాంలో కాంప్ెనీల స్నేలచేతిలో ప్వషాీ స్నేలు ఓడ్ ప్ో యాయ. ఆ 

యుదధాంలో ప్ాలొగ నా ప్వషాీ స్ేనానాయకులలో ఒకడ్ెైన విశీనాధరావ  అన ే

ఆయనతప్రేాంచుకొని, తనకు పరచచితులూ, మితుి లూ అయన పాండ్ తుల సాయాంతో 

సనాయస్రగ్ా ముాంగాండ్లో శేషజీవితాం గడ్ ప్ారని నాకు నాటకఅలాంకారశాసాత ా లు ప్ాఠాం 

చెప్రేన ఉపదషాి సుబహిుణయశాస్రత రగ్ారు చెప్ాేరు. ముాంగాండ్కు సనాయసులకు ఆశయెాం 

ఇచేిసాంపిదాయాం వ ాంది. నేను బాగ్ా చినాప ేడ్డ ఓ అవథూత సాీమి, దిగాంబరాంగ్ా 

వీధుల వెాంట నడ్ చిపో్ తుాండ్డ్ాం చూశాను. ఆయన కోసాంగ్ాె మసుథ లు మాంచినీళ్ో చెరువ  

గట ా మీద ఆశమెమూ చెరువ లోని కాంటా ప్ావాంచాలు కటిాాంచి ఇచాిరు. ఈ మఠాం 1930 

తరాీతగెాంథాలయానికి, గ్ాెమ యువజన సాంఘానికి సాథ వరాం అయ 1942 వరకూ పో్ లీసు 

దాడ్డలకు గురచ అయాంది. దిగాంబర సాీమి అనాంతరాంఅగ్చా హో తసిాీమి (ఈయన ే మా 

అముగ్ారచ మేనమామ), ఆయన తరువాత ప్ టిా  సాీములు, చివరగ్ా 

తలాి వఝులశివశాంకరశాస్రత రగ్ారచ సో దరుడ్డ(ఈయనే ఆఖ్రచ వారు. 1936 వరకూ 

జీవిాంచివ నా జాా పకాం.) అట  తరవాత మఠాం శిథిలాంఅయపో్యాంది. మా కోసాం సాగ్చన 

ప్ో లీసు దాడ్డలకు బెదరిచప్ో యారో ఏమో కొతతవారు రానూ లేదు. ఈ ప్ో లీసు దాడ్డలలో 

మాకు గ్ాెమీణుల సాయాంబాగ్ా వ ాండ్ేది. ఒక రోజున తలిెవారేసరచకి ప్ో లీసు బలగాం 
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చెరువ  గట ా న వ నా మఠాం, గెాంథాలయాం, యువజన కారాయలయాంసముదాయానిా 

చుట ా  ముట ా తునాారనా వారత వచిిాంది. ఆ రోజులోి  మా వదద  ఒక రచవాలీరు (ప్ాతది, 

తూటాలు లేనిది)ఉాండ్దేి. దానిని ప్ రప్ాట న గెాంథాలయప  బీరువాలో ప సతకాల వనెుక 

పడ్ేస్ర, రాతిి ఇాంటికి వళె్ాోను. దానిని తీస్యెాయల. వెాంటనేవెళ్ళో గెాంథాలయ కారయదరచశకి 

విషయాం చెప్ాేను. ఇదదరాం ఆలోచనలో పడ్  మఠాం కాాంప్ెి కు్కి బయలుదేరాాం. మా 

కాంగ్ారును చూస్రపకిసాంటి పడ్డచు ఒకామ  చెరువ కు మాంచినీటికి బయలుదేరచనట ి  బ్లాంద ె

చాంకన వేసుకుని బయలుదేరచాంద.ి నా మితుిడ్డ ప్ో లీసు ఆఫవసరునుమాటలలో ప్టెిా  

చెరువ  వపే  తీసుకరళ్ాోడ్డ. ననేు వనెక తలుప  తెరచి గెాంథాలయాంలో పవిేశిాంచి, 

బీరువాలో వ నా రచవాలీరుతీస్ర, కిటికీలోాంచి కెిాంద వ నా ప్ దలోి  పడ్ేశాను. మా వెనక 

వసుత నా యామ  చూస్రాంది. దారచన పో్ తునాట ి  వచిి, దానినిబ్లాందలెో ప్టె ా కొని ఏమీ 

ఎరగనట ి  వెళ్ళోపో్యాంది. ఊళ్ళో ఇాంటిక ి వచిిన వాళ్ళో ప్ేడ్నీళ్ళో త కిస రావాలని 

శాస్రాంచే శివరామయయతలుి లూ, ప రోహితునిాంట తిాండ్  తినడ్ాం ప్ాపాంగ్ా భావిాంచ ే

నరసములూననేా వ నాది. ప్ెనై చెప్రేన ఘటనలోని శీతములూ ఉాండ్ేవారు.1929లో 2-

3 వాందల మాంది సతాయగెహులతో కాకినాడ్లో ఉప ే సతాయగెహానికి వూరేగ్చాంప గ్ా వెడ్డతూ 

వచిిన బిహాుజోసుయలసుబిహుణయాం గ్ారచకి పితి వీధిలో వారులు పో్ స్ర, ప షేహారతులచిిన 

బాలలు, పడ్డచులు, గృహిణులు ఎాందరో గ్ాెమాంలోఛాాందసులునాారు. కాని వారచ సాంఖ్య 

తగ్చగప్ో తూాంద.ి బిహు సమాజ బో ధనల బలాంతో అాందరచనీ గ్్రవాంగ్ా ప్రలవాలన ేనియమాం 

మానానాగ్ారచది. అాందరూ ప లిగ్ా అని ప్రలచే ఒక పనివాడ్ ని ఆయన ప లినాా అని 

ప్రలచేవారు. ఆ ప్రలుప తో అతడ్డ కనబరచినఆనాందాం, ఆతాుభిమానాం నాకు గురుత ాంద.ి ఈ 

పరచణామాలనీా ఏ బిహు సమాజ మతబో ధనలతో పభిావితులెనై యువకుల 

పిభావమఅేనుకోకూడ్దు. ముాంగాండ్ దేశ చరచతలిో ఒక భాగాంగ్ానే వ ాంది. 19వ శతాబధప  

పిథమ ప్ాదాంలో ప్రాండ్ారీ దాండ్డల చివరచ దశలో ఒకదాండ్డ ముాంగాండ్ మీదపడ్  ధీాంసాం 
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చేస్రాంది. కాని అాంతలో గ్ాెమాంలోని యువకులు తేరుకుని కూడ్గటిా , తిరచగ్చప్ో తునా 

దాండ్డలో చివరనునాఇదదరచని పట ా కునాారు. వారచదదరచనీ కటేాస్ర బితికి వ ాండ్గ్ాన ే

మాంటలలో వేస్ర చాంప్ేశారు. వారచ ప్ేరుి  రాజిగ్ాడ్డ, గనాడ్డ.వారచని ఆ విధాంగ్ా చాంప్రాంచిన 

ప్ాప పరచహారానికరై ఆ జట ా  నాయకుడ్డ తన ఇాంటి మొదటి సాంతానానికి వారచ ప్ేరుి  

ప్ెట ా కుాంటాననిమొకుసకునాాడ్ట. ఆ సాంపిదాయాం ఆ కుట ాంబాంలో నేటికీ 

ప్ాటిసుత నాారు. 1857 స్రప్ాయల తిరుగుబాట  కాలాంలో ముాంగాండ్వాస్ర 

చెలూి రచసుబాారాయుడ్డ అనే ఆయన ఝానీ్రాణి స్ెనైాయలలో పనిచేశాడ్డ. ఆమ  ఓటమి 

అనాంతరాం ఆయన నానాసాహేబ  తముుడ్డ రావ సాహేబ  దళ్ాలతో హైెదాిబాద్  వచిి, ఆ 

బలగాం విచిానాాం అయాక ముాంగాండ్ తిరచగ్చ వచేిశారు. ఝానీ్స్నేలలో తాము చసే్రన 

దురాంతక చరయలను (పట ా బడ్ న ఆాంగిే్యులా స్వత రలు, ప్రలిలు అన ే విచక్ష్ణ లేకుాండ్ా 

చెరుకు గ్ానుగలకాందిాంచి చాంప్ారట) గ్ొపేగ్ా కథలుగ్ా చెప ేకునేవాడ్ట. ఆ కథలనీా నా 

చినాప ేడ్డ కూడ్ా గ్ాె మాంలో చెప ేకునేవారు. ఆయనఇాంటికి వచాిక అకారణాంగ్ాన ే

భారయను గునపాం ఒదె వేస్ర చాంప్సే్రన ఘటన చూశాక ఆయన చపెూత ాండ్ న ఘాతుకాలు 

నిజమే అయవ ాంటాయనిగ్ాెమాం నమిుాంది. అసహయ పడ్ ాంది. తరువాత ఆయన రరాండ్ో  

ప్ెళ్ాోాం ఆయనకు కలగ్చాంచిన అవమానాలు, ప్ెటిాన తిపేలు జనాంహాసయాంగ్ా చపె ేకుని 

ఆనాందిాంచవేారు. దురాంతక చరయలలో ప్ాలొగ నాాడ్ని అసహియాంచుకునాా, ఒక ముాంగాండ్ 

వాస్ర దేశ సాీతాంత్రప్ో రాటాంలో ప్ాలొగ నాాడ్నేాంత వరకే ఇకసడ్ పసికిత. ఈయన నా భారయ 

ముతాత త తముుడ్డ. 

ఈ విధాంగ్ా ముాంగాండ్ చరచతి గతిలో దేశాంతోప్ాట  ముాందుకు అడ్డగు వేస్రాంది. 

దేశాం అాంతటితోప్ాట  మాంచి చడె్ులా అనుభవిాంచిాంది. ఈదృషరాతోనే నేను ఒకస 'కొలాి య 

గటిాతేనేమి'లోన ేకాదు. అనిా నవలలోి నూ దానినే కారయరాంగాంగ్ా తీసుకునాాను. 
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అలాగ్ ే నవలలోని ప్ాతిలు, ఘటనలు మాతృకలు నిజజీవితాంలో చూస్రనవీ 

అనుభవిాంచినవే. అయతే చాలా మాందిలాగ "నేను చూస్రనవేరాశానరోెయ్ " అని చెపేను. 

ఏమాంటే మనాం చూస్రన మనుషుయల జీవితాలు వేరు. వారచని యధాతథాంగ్ా 

చితిిాంచలేము.'కొలాి య గటిాతేనేమి?' నవలలో సీరాజయాం ప్ాతికూ, దాని మాతృకకూ పో్ లక 

వారచకి చదువ మీద గల ఆసకిత కుట ాంబజీవితానిా భగాాం చసే్రాందనాాంత వరకే. 

రామనాధాం ప్ాత ి అాంతే. వీరేశలాంగాం గ్ారచ పిభావాంతో బాలయ వివాహాం 

చేసుకోకూడ్దనుకునాాడ్డ.చేసుకొనాాడ్డ. చినాప ేడ్ ే భారయతో కాప రాం 

వదదనుకునాాడ్డ. సాగలేదు. ఆ విషయాం వరకు రామనాధాంలో నవలా రచయత 

తననుచూప్రాంచుకునాాడ్డ. తరాీత అతని జీవితాం అాంతా భినామే. బాలకృషణ  అసాత ా లు 

సాంప్ాదిాంచడ్ానికి పయితిాాంచిన కథా, రాజకీయాలకుProtest గ్ా టోప్వలు తీస్ెయయడ్ాం, 

టీచరు కొటాడ్ాం, దానిమీద తాతగ్ారు (తాండ్ గి్ారు) వెళ్ళో హెడ  మాసారునుసాంజాయషవ 

కోరడ్ాం ఘటనలు నా జీవితాంలోనివి. కాని బాలకృషణ  జీవితాం నాకు పితిబ్లాంబాం కాదు. 

అలాగ్ే గ్ాాంధీగ్ారచని గనావరాం వదదగ్ోదావరచ దాటడ్ానికి వీలుగ్ా అకిీడ్కుా లోకి స లుప లు 

చేయాంచిన ఇాంజనీరు కథ నిజాం. ఆ ఇాంజనీరు కొడ్డకు, అతని కథా కలేతాం.నినాన ేఆ 

నవల చదవిిన ఒక అమాుయ "గ్ాాంధీగ్ారు నిజాంగ్ా ముాంగాండ్ వచాిరా?" అని రాస్రాంద.ి 

రావడ్మే కాదు. ఆయనకు "యదాయదాహి ధరుసయ' శలి కాం తాటాకు మీద రాస్ర, పసరు 

పూస్ర కనబడ్ేలా చేస్ర ఇవీడ్ాం కూడ్ా నిజమే. కాని, తరువాత నవలలోకనిప్రాంచ ే

'సుాందరమ ైన రాటామ'ే ప్ాట అబదదాం. నిజానికి ఆ క్ష్ణాంలో నేను అకసడ్ ేవ నాాను. 

అలాి గే్ బెజవాడ్ ఎఐస్రస్ర బహిరాంగ సభలో ఆలసయాం మూలాంగ్ా గ్ాాంధీ గ్ారచ భోజనాం 

ఆగ్చప్ో వడ్ాం, ఆ జనాం మధయ నుాంచి కోడ్ూరు వసాత దుసో దరులు ఆయనను భుజాన 

ఎతుత కొని బస చేరిడ్ాం నిజాం. అయయదవేర కాళ్ళశీరరావ  గ్ారచ మీద అయషాాంతో 

గ్ోప్ాలకృషణయయగ్ారురామదాండ్డ వలాంటీరిను Withdraw చేయడ్ాం నిజాం. కానీ ప్ేచీకి 
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కారణాంగ్ా చెప్రేాంద ిఅబదదాం. ఆ ఘటాాంలో చితతరాంజనదాసు,అయయదవేర వారు చసేుకొనా 

హాసాయలు "మీ తలెుగు వాళ్ోకి తెలుగు అభిమానాం జాస్రత "-- "అద ి మీ బెాంగ్ాలీల 

వదదనేరుికొనావే" అన ేవాకాయలు యదారథాం. ఆ రోజున దాసుగ్ారచకి సహాయకులుగ్ా వ నా 

వలాంటీరు కాటిగడ్ు  మధుసూధనరావ  గ్ారుచెప్రేనవవి. దానినకసడ్ ఆ రూపాంతోన ే

అమరాిను. ఆ విధాంగ్ా జరచగ్చన వానిని యధారథాంగ్ానే చితిిాంచాను. కాని వాటి 

పూరాీపరాలుభినాాం. 

ఈ విధాంగ్ా వాసతవాలు కథ నడ్కలో కలస్రప్ో యనాందుచతేనే నోరచ 

నరస్రాంహశాస్రత రగ్ారు దానిలో తమ చినానాట ి జీవితానిాచూసుకునాట ి  భిమపడ్ాు రు. 

ఇాందులోని కథా భాగాం ఏద ీ సతయాం కాదు. ఉదాహరణకు అమలాప రాం హాస్రేటలులో 

కాాంప్ౌాండ్రుతో జరచగ్చనఘరషణ కథ. కాని ముాంగాండ్లో శాంకరశాస్రత ర జీరపడ్ నప ేడ్డ 

పూజారచ వెదైుయడ్ తో జరచగ్చన పాంతాం (ప్ాతిలు మినహా) యథారథాం.ఫలతాం ఏమయాంద?ి 

నవలలో ఏ అాంశమూ అసతయాం కాదు. పతిి ఒకసటీ ఎకసడ్ో  ఒకచోట, ఎవరచకో ఒకరచకి ఏదో 

రూపాంతోఅనుభూతమ నైవే. కాని అవి అలాి గే్ జరచగే్యనుకునాా ఈ ప్ాతి నేనేనరోెయ్  

అనాా, ననుా చూస్ ే రాశాడ్నాాతామ రచగ్చన వయకుత లా ప్ాతలిలో చూస్రనా అద ి అసతయాం, 

వటిా  భిమ. 

ఇాంక నా నవలలో ఎప ేడ్ూ ఎకసడ్ా ఎరచగ్చవ ాండ్  ఎవరచనో, ఎవరచ చషాేలనో 

బయటప్టెాా లనీ, దుయయబటాా లనీ ఆలోచిాంచలేదు.సామాజికాంగ్ా ఎదురయేయ 

మాంచిచెడ్ులను గ్ాన ే వానిని పరచగణిాంచాను. అాందుచేత ఎవరచ ముఖ్మ ైనా వానిలో 

కనిప్రాంచవచుి. ప్ెనై సీరాజయాంకథకీ చరచతిగ్ా మారచన ఒక ఘటనకీ గల ప్ో లక చపె్ేేను. 

రామనాధాం బావమరచద ి చాందిశేఖ్రరావ  అనాధ శరణాలయాం ప్రలినిప్ెళ్ళో చేసుకునాట ి  

రాశాను. నిజజీవితాంలో కాంభాంప్ాట ి తారకాంగ్ారు అట వాంటి వివాహాం చేసుకునా 

వ దాహరణ వ ాంది. కాని, బిహుసమాజాం ఆాంధి సమాజాంలో పివేశప్ెటిాన సాంససరణల 
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సీభావాం, అవి కాలకమెాంలో కులాాంతర వివాహాలకు దారచతీస్రన పథిమసాంఘటనలుగ్ా 

చూపడ్ానికే వ పయోగ్చాంచాను. ఇలాి  చపె ేకుప్ో తే నవలలోని పతిి ప్ాతికీ ఒక ఉదిద షా 

లక్ష్యాం నిజజీవితాంలో ఓసాక్షీ వ నాారు. 

ఈ సాందరిాంలో ఇాంకొకసటి గురుత  వసూత ాంది. 'కొలాి య గటిాతేనేమి' ఆాంధిపతిికలో 

బు.వెాం.ర, (బహుశా మితుిలు బులుసువెాంకట రమణగ్ారేమో) సాీతాంతోి దయమ పచిారానికి 

రామనాధాం తలప్టెిాన ఒకే ఒక పని చిరుతపూడ్ లో బహిరాంగ సభప్ెటాబో వడ్ాం. కానీ తీరా 

చూస్ేత  ఆ సభ జరగలేదు అని హాసయాం చసే్ేరు తమ సమీక్ష్లో. మనసు్లోని కోరచకలు, 

వేసుకొనాపథకాలకీ, అవి కెియారూపాం ధరచాంచడ్ానికీ మధయ ఎాంతదూరాం వ ాంట ాందో  

మనకు తలెుసు. రామనాధాం తాన ే ప్ెట ా కొనా వివాహవయోనియమానిా మరచి ప్ెళ్ళో 

ఆడ్ేశాడ్డ. కారణాం అట వాంట ినియమాలు సమాజ సాంసాసరాంలో భాగాం కాలేదు. భారయతో 

కాప రాం వెాంటనేప్టె ా కోవడ్ాం తప ే అన ే ఆాందోళ్నతో బయలుదేరచ అతతవారచాంటికి 

వచిినప ేడ్డ ఒాంటరచగ్ా చికిసన భారయతో చెలగ్ాటాం ప్ాిరాంభిసాత డ్డ.ఆ ఘటాాం చాల 

సహజాంగ్ా, చకసగ్ా వ నాదని రాంగనాయకము గ్ారు పిశాంస్రాంచారు. ఈ రరాండ్డ 

విషయాలలోనూ రామనాధానికి ననేేఉదాహరణా, సాక్ష్యమూను. వీరేశలాంగాం గ్ారచ 

పిభావాంతో వివాహాం చినాతనాంలోనే చేసుకోరాదని మనసు్లోన ే అనుకునాా. ఆ 

రోజులోి అాంట-ే- ఈ శతాబద  ప్ాిరాంభాంలో మగవానికి పదేళ్ళి , ఆడ్ప్రలికు ఎనిమిదళే్ళి  

వసుత ాండ్గ్ాన ే వివాహ సాంబాంధాలు వతెికేవారు.బిహుసమాజ పిభావాంతో మా యాంట 

మూడ్డ నాలుగే్ళ్ళో గెే్స్  ప్వరచయడ గ్ా వదలిేరు. నేను 13 ఏళ్ోవయసు్లో వ ాండ్గ్ా మా 

వీధిలో, మా యాంటికరదురుగ్ా ఇలుి  కొనుకుసని ప్ రుగూరు నుాంచి ఒక కొతత  కుట ాంబాం 

కాప రాం వచిిాంది. మరాాడ్డఉదయాం మా ఇాంటి గుముాంలో కొతత  అమాుయ 10 ఏళ్ోద ి-

- పచిని ఛాయ, నవ ీ ముఖ్ాం, నలిని మస్రి న్ దుసుత లతో హాజరయాంది. ఆనాట ి ఆ 

విగెహాం 70 ఏళ్ో తరాీత కూడ్ా నా కళ్ోముాందు కనిప్రసూత ాంద.ి దానికి ప్ేిమా, దోమా 
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అనిప్ేరు వదుద . ఆడ్ మగ మధయ వ ాండ్ే ఆకరషణ. అపేటి నుాంచి ఆమ  మా యాంటికే ఒక 

విధాంగ్ా అతుకుసపో్యాంది. ఓ ఏడ్ాద ి ప్ో యాకఆమ తో ప్ళె్ళో అనాారు. నేను 

వీరేశలాంగాంగ్ారచ హితబో ధ మరచిప్ోయనేు. ఎగతాళ్ళచసే్ర లాభాం లేదు. వయకుత లు 

ఏరేరచుకొన ేనియమాలుసమాజగత సాంసాసరాంగ్ా మారే లోప న వయవధి తీసుకుాంట ాంద.ి 

ఆ లోప న ఈ మాదిరచ వెైఫలాయలు కలగవచుి. కాని ఇకసడ్ పిధానాంసాంససరణల ఆలోచన 

ప్ాిరాంభాం కావడ్మ.ే అది సమాజాంలో నిలదొకుసకోవడ్ాంలో వయవధ ి పడ్డతుాంది. "రాశి 

ప్ెరగడ్ాం వాస్రలో మారుే."From quantity into quality--అన ే గతి తరస సూతిాం 

వినియోగాం ఇకసడ్ే వ ాంది. ఆ దృషరాతోనే నాఅనుభవాంతో రామనాధాం ప్ాతిను తీరేిను. ఆ 

ప్ాతి వేస్రన పతిి అడ్డగులో వాసతవ జీవితాంలో ఎవరచదో  ఒకరచ అనుభవాం వ ాంది.వివిధ 

భాషలలో నేను చదవిిన అనాంత సాహితయాం నాకు ఎాందరచవో, ఎకసడ్ెకసడ్ వో అనుభవాలను 

సమకూరచి ప్టెాా య. దానికి ఒకసఉదాహరణనిసాత . 

రామనాధాం అమలాప రాంలో సుాందరచతో సరాసరచ మాటాి డ్  ఆమ ను సుముఖ్ాం 

చేసుకొన ే పయితాాం కథాఘటాాం. (2వ భాగాం 11వ పికరణాం)సుాందరచ విముఖ్త 

కనబరచిాంది. "మీవాళ్ళో పాంప తే"? "తాళ్ళ కటిాాంచుకునాాక తప ేతుాందా?" ఈ ఘటాాం 

రాసుత ాంటే నేను ఎప ేడ్ోచదవిిన దేశిరాజు ప్దెబాపయయ గ్ారచ జీవితాం గురుత  వచిిాంది. 

అాందులోని మాటలే కాకప్ో వచుి. కాని అట వాంట ి ఘటాాంలో పలకిాంచేమాటలు ఒక ే

విధాంగ్ా వ ాంటాయ. అయనా, భారాయ శాశీతాంగ్ా విడ్ పో్ య ే ముాందు జరచగ్చాందనా 

సాంభాషణ నా మనసు్లో నిలచిప్ోయాంది. 

శెీ నోరచ నరస్రాంహశాస్రత రగ్ారచతో నేను "సాంధాయవాందనాం వగ్రైరాలను అపహాసయాం చేశానే" 

అని గురుత  చసే్రనట ి  ప్ెనై రాశాను. కాని,అసాత ా లు, మాంతాిల మీద మనకునా నముకాం 

Childishness తపే వేరు కాదు. ఆ ప్ేరుతో మనలా మోసాంచసేుత నాారని కథలోకి 

పివేశప్టెిాన ఘటాాం సాీనుభవాం. జలయన్ వాలాబాగ్  దురాంతాలు జరచప్రాంచినబ్లిటషి  జాతిని, 
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బ్లిటనును భూతలాం నుాంచి తుడ్ చయెాయలనాాంత కోపాం వచిిాంది. ఎలాి గ? అగెహారాంలో 

చెప్ేే గ్ొపేలూ,భారత రామాయణాద ిహరచకథలోి  వరచణాంచిన అసాత ా లు, కథలూ వినా మా 

అనాదముులకు వాటిని సాంప్ాదసి్ేత  పనితీరచప్ో తుాందనిప్రాంచిాంది. అపేటికి నాకు 

పదకొాండ్ళే్ళో, మా తముుడ్డ జగనోుహనుకి త మిుదేళ్ళో. అపేటికే ననేు3వఫారమ్  ప్ాస్  

అవడ్ాం, సహాయ నిరాకరణోదయమాంలో భాగాంగ్ా చదువ  మానయెయడ్మూ జరచగ్చాంది. 

సహాయ నిరాకరణాంకాదు. అసలు సహాయాం ఇవీవలస్రన వాడ్ ేలేకుాండ్ా చసే్ే పయితాాం 

ప్ాిరాంభిాంచేాం. మా తరగతిలో తురగ్ా శేషగ్చరచరావన ేఅతనుచదివాడ్డ. మాకాంటట ప్ెదదవాడ్డ. 

సూసలులో చదవి ే రోజులోి న ేతన తాండ్ ిగ్ారచ నెషైరఠ కతీాం గురచాంచీ, తమ అటక మీద వ నా 

తాటాకుప సతకాలు గురచాంచీ, వానిలో వ నా అసత ర శసాత ా ల మాంతాిలు గురచాంచి తెగ 

వరచణాంచేవాడ్డ. అతనిా పట ా కునాాాం. అతనుఎప ేడ్డ రముాంటే అప ేడ్డ ఎాండ్ వాన 

అనకుాండ్ా ఓ ఆరరా లుి  తిరచగే్ాం... చివరకు వాడ్డ చపె్ేేవనీా గ్ొపేలని అరధాం అయాంది.ఆ 

ఘటాాం చదివి మాంచిక,ీ చెడ్ు కీ వాయఖ్ాయనిాంచిన వాళ్ళో చాల మాంది తగ్చలేరు. 

అలాగ్ ేఆ దురాంతాలకి అసముతి తలెుప తూ టోప్వలు తీస్ేస్ర కాి సుకి వెళ్ళో దబెాలు 

తినా ఘటన. దానిలోనూ పిధాన ప్ాతినునేనే. ఆ రోజులోి  టోప్వయో, తల ప్ాగ్ాయో వ ాండ్  

తీరాలనే సూసళ్ోలో నిబాంధన ఉాండ్దేి. దానిని నిరాకరచాంచాాం అసముతి 

తెలపడ్ానికి,"ఇలాి ాంటి చరయలే జాతీయోదయమ చరచతిలో భాగ్ాలు" అాంటస. పూరీకాలప  

ప్రచిి నముకాల నిరాకరణాం జాతీయోదయమ ప రోగతికి ఓఆలాంబనాం. టోప్వ ప్ెట ా కోమని 

వయతిరేకిాంచడ్ాం ఆ వ దయమాంలో ఒక సాధనాం. అవి చినా చినా ఘటనలే కాని రాశిగ్ా 

విసతరచాంచిజాతీయ జీవనాంలో ఒక అడ్డగు ముాందుకు వేయసాత య, వాశి హెచుితుాంది. 

దీనికి తరవాయ కథగ్ా ఎతుత కునా 'దేశాం కోసాం', 'జాీలాతోరణాం' నవలలు వాస్ర 

ప్ెరుగుదల దశలు చూప తునాాయ. 

www.kinige.com



461 

 

ఇకసడ్ ముాంగాండ్ గెాంథాలయాం గురచాంచీ, గ్ాెమ యువజన సాంఘాం గురచాంచీ కొాంత 

రాస్ేత  తపే గ్ాెమాంలో వచిిన పరచణామాలు సేషాాంగ్ాతెలయవ . 

ముాంగాండ్ గెాంథాలయాం జిలాి లోనే మొటామొదట ఏరేరచిన వానిలో ఒకటి అని 

మా నానా చెప్ేేవారు. గ్ాె మాంలో మొదట రరాండ్డగెాంథాలయాలు పో్ టాపో్ టీగ్ా ఏరేడ్ాు య. 

ఒకటి మా నానా, ఆయన మితుిలు ప లయ కృషణయయగ్ారు ఏరేరచిన 

రామమోహనగెాంథాలయాం. దీనిలో కొతతగ్ా వసుత నా గెాంథాలు వ ాండ్వేి. రరాండ్ోద ిగ్ాెమాంలోని 

పాండ్ తులు ప్ో టీగ్ా ప్ెటిాన గజానన గెాంథాలయాం.తెలుగు కావాయలు, ప రాణాలు 

మొదలెనైవి పిధానాంగ్ా వ ాండ్వేి. 1910 ప్ాిాంతాంలో రరాండ్ ాంటిని ఏకాంచేస్ర, వివేకోదయ 

ప సతక భాాండ్ాగ్ారాంఅని ప్ేరు ప్టెేారు. నాకు గురుత  తెలస్రన అయదవ ఏడ్ాద ి నాటికి ఆ 

గెాంథాలయాం మా చావడ్ లో ఉాండ్ేది. నా చదువ  దానిలోనేగనక నాకు బాగ్ా తలెుసు. 

ననుా 5వ ఏట బడ్ లో వేశారు. మొదటి రోజునే ఎాందుకో గురుత లేదు. మేషాా రు 

త డ్ప్ాశ్ాం ప్ెటాా రు. పసుప రాస్రన పచిని ఒాంటిమీదనలిగ్ా కమిలపో్యన త డ్ను చూస్ర 

మా నానా వెళ్ళో మేషాా రచని తిటిా  ననుా బడ్  మానిప్రాంచేడ్డ. ఇాంట ివదద  తాన ేఅక్ష్రాలునేరచే 

మా సావడ్ లోని గెాంథాలయాంలో వదిలేరు. పథిమలో నేను వాచకాం నేరుికునా "ఆరయ 

కథానిథి" ప సతకాలు (వావిల కొలనుసుబాారావ గ్ారచవి) నాకిపేటికీ గురుత . అలాగే్ స్టెిా  

లకీ్షునరస్రాంహాంగ్ారచ గెీ్కు ప రాణ కథలు, చిలకమరచత వారచ రాజసాథ నకధావళ్ళ, గ్ాడ్ చరి హరచ 

సరోీతతమరావ గ్ారచ అబిహాము లాంకను మొదలెైనవి జాా పకాం. పిపాంచ యుదధ కథలను 

ఆాంధిపతిికసాంవత్రాద ి సాంచిక బొ ములతో వేస్ేది. ఆ ఏడ్ళే్ో వయసు్లోన ే అవనీా 

బహు ఆసకితగ్ా చదివవేాడ్ ని. 5-6 ఏళ్ోవయసులోన ేపట ా బడ్ న ప సతక పఠనాశకిత ఈ 85 

ఏళ్ో వయసు్కి కూడ్ా తగగలేదు. 

ఆ గెాంథాలయాం 1910 నాటికి మా యాంటి నుాండ్  మారచాంది. 1929లో గ్ాె మ 

యువజన సాంఘాం ఏరేడ్ ాంది. మొదట కరెసామునేరుికోడ్ానికి ప్ాిరాంభమ ైన యువకుల 
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సాంఘాం ఆనాడ్డ నా యాడ్డ వాళ్ళి  ఊళ్ళి  10-15 మాంది వ ాండ్వేారు. సతాయగెహ 

ఉదయమానికివాలాంటీరిను పాంపడ్ాం, ప్ో లీసుల చతే దెబాలు తినావారచని రహసయాంగ్ా దాచి, 

వెైదయాం చేస్ర తిరచగ్చ పాంపడ్ాం వాంటి పనులతో బలమ నైయువజన సాంఘాంగ్ా ఏరేడ్ాు ాం. 

వారచలో సతాయగెహ శిబ్లరాంలో చేరచన నలుగురచలో నేనొకడ్ ని. 

ఆ ప్ాిాంతాంలోనే మా వూరచ చెరువ  గట ా మీద కటిాన మఠాంలో చేరచి వ నా ఒక గద ి

శిథిలాం అయాంది. దానిని గ్ాెమ యువజన సాంఘాంమరల కటిాాంది. డ్బుా కోసాం వూరచ 

చెరువ క ినీరు ప్టాెడ్ాం బాధయత తీసుకొని ఓ ప్ాతిక, గ్ాెమాంలో లక్ష్పతి ిపూజలుతలప్టెిాన 

ఇదదరు ముగుగ రచకి పదేస్ర రూప్ాయలు తీసుకొని పతిి తెచిి యచేి డ్బుా సాంప్ాదిాంచాాం. 

మేస్వత ర సాయాంతో మేమే కూలపనిచసే్ర ఆ కొదిద  డ్బుాతోన ే పడ్ ప్ో యన గదిని వేస్ేాం. 

అాందులోకి గ్ాె మ గెాంథాలయానిా మారాిాం. నలగ్చప్ో యన ప సతకాలను బెైాండ్ ాంగుపని 

నేరుికుని మేమే చేశాాం. ఈ కారయకెమాలతో ముాంగాండ్ యువజన సాంఘాం పో్ లీసు 

రచకారుు లోి కి ఎకిసాంది. ఒక దశలోముసతఫాలీఖ్ాన్  (డ్ వెైఎస్ ప్ర) గ్ాెమాం మీద దాడ్ చేస్ర 

సాంఘాం నామరూప్ాలేి కుాండ్ా చయెాయలన ే పయితాాంలో వ నాట ి తలెస్రాంది. సమావేశాం 

అయాాం. పో్ లీసుల చతేిలో దెబాలూ, చావ లూ తపేవ  గనుక, మనాం వాళ్ోని 

చుట ా ముటిా  చాంప్దేాద మనినిరణయాంచేస్ేాం. కతుత లు, బలేి లూ, ఒక రచవాలీరు, ఒక లెసై్ెన్్ డ  

గన్  (మా బావమరచదిద)ి స్రదధాం చేసుకునాాాం. కాని ముసతఫాలీ దాడ్ కి రాలేదు. మేమూ 

సరేదసుకునాాము. 

- మహీధర రామమోహనరావు 
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