ఎన్ని కోణాలు! ఎన్ని చూపులు!
గభీమని

గతిలేని

ఒక

స్థితిలో

ఏకాాంతాంగా,

ఎవరూ

ఓదారచలేనట్టు,

నిరాదరువుగా తనను వదిలేస్థనట్టు రాజలక్ష్మి అలలాడమపో యాంది.
గడచిన అరధ గాంట్ననాంచి ఇాంట్ి మ ాందన హాలులో ఒక సో ఫాలో చాంచల
మనసనతో కూరుచను యజమలనిని చూస్థ వాంట్ మనిషథ శాంకరి అవవ మెలాగా
నడమచివచిచ ఆవిడ పకకన నిలుచాంది.
తనన

వచిచ

నిలబడమనది

గ రితాంచక

ఏదో

ఆలోచనలో

మ నిగిపో యన

రాజలక్ష్మిణిని చూస్థ “ఏమే రాజాం, ననవ్వవలలగో ఉన్ాువ్, నీకేమెాందే?” అని అవవ
అభిమలనాంతో అడమగిాంది.
“ఏమీ లేదన. ఉతిత కే కూరచచనివున్ాునన . . . మీ పననలు మీరు చూసనక ాండమ,”
అని అాంది రాజాం.
అవవ ఒక క్షణాం రాజలక్ష్మిని తేరిపారి చూస్థాంది. వ్వాంట్న్ే ఒక చిరునవువ
నవివ,“ఓహో , ఈ రాండురోజులూ పథలాలతో ఇాంట్ికి వచిచన అమలియలూ, అలుాళ్ల
ా
అాందరూ వ్వళ్ళిపో యలరని నీకు బాధగా ఉాందా? బాగ ాందమలి నీ న్ాాయాం!
మహారాజులలగ

అబాాయకి

ఒక

పెళ్ళి

చేస్థ

ఈ

ఇాంట్ిలోని

పథలాల్ను

మ దాాడకపో యలవ్ా? కూతుళ్ి పథలాల్ను కలకాలాం నమ ికుాంట్ే ఎలలగ?” అని ఒక
పరశుని సాగదీస్థ అడుగ తూ వాంట్గదికి నడమచిాంది.
అవవ చెపథినది నిజాం, కాని రాజలక్ష్మ మొహాంలో కనిపథాంచే కలవరాంకి అది
పూరిత కారణాం కాదన.
ఆవిడ కొమలరత లు, పథలాలు చాలల సారుా - తరచనగా - ఇాంట్ికి వసూ
త పో తూన్ే
ఉన్ాురు. పాండుగలు, పరావలు అాంట్ే చాలు, ఇదా రు కొమలరత లు, అలుాళ్ళి ఇకకడే
మకాాం. అాందనవలన వ్ాళ్ికి లలభాం; రాజలక్ష్మికి, ఆమె కొడుకు మ రళీకి తృపథత .
జేాష్ు కుమలరుడు - ఒకడే కొడుకు - మ పెపియదన నిాండమన్ా బరహిచారిగా, న్వలల
వ్వయారూపాయలకిపెపగా జీతాంతో, కారూ, బాంగళాతో ఉనుపుిడు అతని చెలలా ళ్ళి
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ఎలలగ ఒాంట్రిగా మెట్ు ని
ి లుాలో ఉాండడానికి ఇష్ు పడతారు? వ్ాళ్ళా ఇష్ు పడమన్ా, ఆ
తల్నా ఊరకే ఉాంట్టాందా?
అాందనవలన్ే ఆ ఊరులోన్ే నివస్థాంచే తన కొమలరత లు, పథలాలు అరధ గాంట్ మ ాందన
తమ తమ ఇాంట్ా కి తిరిగివ్వళ్ళిపో యలరన్ే కారణాం వలన తనకి బాధగా ఉాందని
శాంకరి అవవ అజఞానాంతో పల్నకిన మలట్లు గ రుత చేసనకొని రాజలక్ష్మి తనలో
నవువకుాంది.
మాంచి వ్ేళ్! సనబ ా శాస్థత ి వచిచనపుిడు, ఆ ఘట్న జరిగినపుిడు, శాంకరి
అవవ మదాాహుాం వాంట్పననలు మ గిాంచనకొని ఇాంట్ి వ్వననక భాగాంలో గ ఱకపెట్ు ి
నిదరపో తోాంది.
అవవ ఆ ఇాంట్ికి దాదాపు ఒక దూరపు బాంధనవ్ే. కాని ఆ ఆ ఉనికికి
తగినట్టుగా గ ణాలు చోట్టచేసనక వడాం సహజమే కదా? అాందనవలన న్ౌకరులకి
కొనిు సాంగతులు తెల్నయకపో వడాం మాంచిదే!
కాని ఆ ఇాంట్ిలో జరిగే పరతీ చలనాం, మ ఖభావాం చూస్థన క్షణమే మనసనని
పూరితగా గరహాంచే న్వపపుణాాం ఆవిడకి ఉాంది! శాంకరి అవవ అనీు తెలుసనకుాంట్టాంది,
ఒక అభిపారయమూ తనలో ఏరిరచనకుాంట్టాంది, కాని దేనిగరిాంచి ఎవరితోనూ
మలట్ాడదన! అవునన, ఆవిడ ఆ ఇాంట్ిలో కేవలాం ఒక వాంట్మనిషథ మలతరాం కాదన!
ఏ న్ౌకరు యజమలనిని ‘ఏమే’ అని పథలవగలదన?
రాజలక్ష్మి ఎదనట్ మేజఞమీద రాండు న్ోట్ట పుసత కాలున్ాుయ.
అవి రాండూ రాండు వ్ేరే వ్ేరే జఞతకాలు. మేజఞమీదనను తన అాందమెన
బాంగారు ఫ్రాం కట్ిున కళ్ిదాాలని తీసనకొని, ధరిాంచి, ఆ రాండమట్ినీ ఆవిడ విడమచి విడమచి
చూస్థాంది. ఆ తరువ్ాత వ్ాట్ిలో ఒకట్ి తీసనకొని మేజఞ అరలో భదరపరచిాంది; ఆ
రాండవ జఞతకాంని జుగ పసతో చూస్థాంది.
‘ఈ సాంబాంధాం వ్ొదనా, ఇది జరగన్ే కూడదన!’ అని దృఢాంగా గచణ కుకాంట్ూ,
కళ్ిదాాలని తీస్థ తలలతిత చూస్థనపుిడు ఆవిడ చూపు గోడమీదనను, గతిాంచిన తన
భరత పెప వ్ాల్నాంది; అతనన తనను తేరిపారి చూసనతనుట్ు నిపథాంచిాంది.
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ఆ ఫో ట్ో చూస్థనపుిడు - పదేళ్ి మీన్ా, ఆరేళ్ి కమల - తన ఇదా రు
కొమలరత లని నిరాదరువుగా వదిలేస్థ అతనన కనను మూస్థన రోజులోా తనకేరిడమన
బాధాతలు, వ్ాట్ిని భరిాంచి తనన మ ాందనకు సాగడానికి నమికాం, విశావసాం
ఇచిచన మ రళ్ళ బాలారూపాం ఆవిడకి గ రుతలోకి వచిచాంది.
వ్ాడే ఇనిు శరమల మధా, నిరుప్ద జీవితాంలో పరయలసపడుతూన్ే ఇవ్ాళ్
ఉను ఈ అాంతసనతకి పెరిగి ఆ నమికాం, కలలు, కలినలు, సఫలాం చేసాడు. ఇరవ్వప
ఐదన సాంవతసరాలు నిాండకుాండాన్ే ఒక తాండమర సాినాంలో వ్ాడెలలగ ఓరుి,
బాధాతలు వహాంచి తన చెలలా ళ్ికి తగిన వరులక సాం వ్వతికాడు! ఇవ్ాళ్ మీన్ా,
కమల తమ అాంతసనతకు పెపగా అననభవిాంచే భరత లు, సనఖపరద కాపురాలు, ఆ
రోజులోా కలినకూడా చేస్థ ఉాండరే?
అపిడాలు వ్ొతు
త తూ, శాంకరి అవవకి వాంట్లో సాయాంకని ఆవిడతో వ్వళ్త ల,
పెననగ లలడమన తనకి ఈ రోజు కారు, బాంగళా, పట్టు చీరలు, బాంగారు ఫ్రాం కట్ిున
కళ్ిదాాలు, ఉన్ాుయాంట్ే అాందనకు మూల కారణాం మ రళీయే కదా? ఆ రోజులోా
మననగడ క సాం తనన నమ ికును శాంకరి అవవకి ఇపుిడు తనిాంట్ోాన్ే వాంట్
మనిషథగా ఆశరయాం ఇచిచ తనను ఈ ఇాంట్ి యజమలనిగా గౌరవాంగా జీవిాంచడానికి
దో హదాం చేస్థనది ఎవరు?
అాందనవలన్ే రాజలక్ష్మికి మ రళ్ళ మీద - తన కొడుకే ఐన్ా - గచపి మలనాత,
గౌరవాం ఉన్ాుయ. వయసన మ పెపి అయదన నిాండమన్ా

తన పెళ్ళి గ రిాంచి ఏ

ఆలోచన్ా లేకుాండా రాతిర పగలూ పని చేసత ూ ధనాం, ప్రు, పరతిష్ు , పో గ చేసత నను
వ్ాడమతో పెళ్ళి గ రిాంచి మలట్ాడానికి రాజలక్ష్మికి ధెపరాాం లేదన.
అాంత గౌరవపరద కుమలరుడు ఇపుిడు పెళ్ళి చేసనక వ్ాలని నిశచయాంచి, తన్ే
ఒక అమలియ జఞతకాంని సనబ ాశాస్థత క
ి ి ఇచిచ ప ాందిక చూడమని చెపాిడని
సనబ ాశాస్థత య
ి ే ఆ మధాాహుాం ఆవిడకి చెపథినపుిడు తన జీవితాం సఫలమెాందని
రాజలక్ష్మి మ ప ిాంగిపో యాంది.
సనబ ాశాస్థత గ
ి ారు ఈ కుట్టాంబాంకి సాంబాంధిాంచినాంతవరకూ ఊరకే జోసనాలు
మలతరమేకాదన. ఈ కుట్టాంబాం శరయ
ర ాంలో అతనికి మాంచి ఆసకిత ఉాంది. మ రళ్ళ
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తాండమక
ర ి అతనన ఆతీియ మితురడుకూడా. అాందనవలన్ే అతని దావరా ఈ సాంగతి
తన కుట్టాంబ సభ ాలకి తెల్నయజేయలలని మ రళ్ళ నిశచయాంచాడు.
ఆ మధాాహుాం - మ రళ్ళ చెపథినట్టు - కమల, మీన్ా తమ భరత లతో ఇాంట్ికి
వచిచనపుిడు - ఆ రాండు జఞతకాల ప ాందిక గ రిాంచి మలట్ాాడమ, అాందరి
అభిపారయలలు

తెలుసనక వ్ాలని

వచిచన

శాస్థత గ
ి ారు

జఞతకాల

ప ాందిక

వివరిాంచడాంతో తన బాధాత తీరిపో యాందని భావిాంచలేదన.
“ఇది శరష్
ర ఠ మెన ప ాందిక,” అని అతనను మలట్లు వినగాన్ే, రాజలక్ష్మి
అమలియ ఎవరు అని ఆలోచిాంచకుాండా, “ఇపుిడెపన్ా పెళ్ళాచేసనక వ్ాలని దేవుడు
మ రళ్ళకి బ దిధ ఇచాచడే, మాంచిది” అని సాంతోష్ాంతో ఒక నిట్ూ
ు రుి వదిల్నాంది. అదే
సమయాం పెదా కూతురు కమల భరత మొహాం చిరచిరలలడడాం సనబ ాశాస్థత ి
గమనిాంచారు.
తల్లా , చెలలా ళ్ిని న్ేరుగా కలుసనక కుాండా ఒక మూడవ మనిషథ దావరా తనన
చూస్థన అమలియ గ రిాంచి అనుయా తమకు తెల్నయజేయడాంలో కమల, మీన్ాకి
మ రళ్ళ చేష్ులో ఉప్క్ష కల్నగిాంది.
తన సాంతోష్ాం, సాంతృపథత మరవరూ పాంచనక లేదని కలవరపడమ రాజలక్ష్మి పరతీ
మ ఖాం చూస్థాంది. ఆ అసాంతృపథత కర నిశశబా ాంలో మీన్ా భరత మలట్ాడాడు: “ఈ పెళ్ళికి
మీ అబాాయకి బ దిధ ఇచిచనది - మీరననకుాంట్టను దేవుడు కాదన కాదాండమ! అది
శని భగవాంతుడు!”
“అయ్యా, ఇదేాం అపశకునాం!” అని రాజలక్ష్మి రాండు చెవులూ మూసనకుాంది.
అపుిడే సనబ ాశాస్థత ి గరగరమని శబా ాం చేసత ూ మలట్ాడారు. “మ రళ్ళ ననను
జఞతకాల

ప ాందిక

మలతరాం

అాంతసనతలోవున్ాుకూడా

వ్ాడు

చూడమన్ాుడు.
న్ా

అన్ోానామెన

ఇవ్ాళ్

మ రళ్ళ

స్్ుహతుడు

ఎాంత

శివరామన్

కొడుకేకదా? ఆ శివరామన్ ఒక ప్ద గ మలసాతవ్ే, కాని అతని కుట్టాంబాం
ఆచారమెన, గౌరవమెన కుట్టాంబాం అని అాందరికి తెలుసన. ఆ గౌరవాంకి భాంగాం
రాకూడదని న్ాకుాంది.
గ రిాంచి

అదే మీ అలుాడుగారు కూడా చెపత ున్ాురు. అమలియ

అతనికి తెలుసన అని న్ా అభిపారయాం. అవున్ా?” అని అతనన
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అడగడానికి మ ాందే

మీన్ా భరత , “అదేాం “పెదా రహసాాం కాదే? ఆ అమలియని

చూస్థ ఊరాంతా నవువతున్ాురే? అది మరవరో కాదన, ఈ న్ోట్ిసనలోని అడరసన
చూడాండమ! మన కాలనీలోన్ే Sixth Main Street లో ఉను Playback Singer
పరమీళ్న్ే

మీ

అనుయా

ఎాంచనకున్ాుడు!”

అని

మాండమపడుతూ

మీన్ాకి

వివరిాంచాడు.
“ఇదేాం గరహచారాం!” అని రాజలక్ష్మి న్వతితని బాదనకుాంది.
అవునన. ఆ గాయకి పరమీళ్ గ రిాంచి ఊరులో అాందరూ అధికాంగాన్ే
మలట్ాడుకుాంట్టన్ాురు. ఆ మలట్లోా ఎాంత నిజాం ఉాందని మలట్ాడేవ్ారికి,
విాంట్టనువ్ారికి, ఏ చిాంతా లేదన.
ఆ సాయాంకాలాం, బయలుదేరి వ్వళళివరకు, రాజలక్ష్మి కొమలరత లు, అలుాళ్ళి, ఆ
పరమీళ్ గ రిాంచి తెల్నస్థన, తెల్నయని, కబ రుా మళీి మళీి మలట్ాడుకున్ాురు:
‘దాసో హాం’ అని వశమెపో య, ఆమె ఇాంట్ిలోన్ే నిలకడగా బస చేసత ూ, ఆమె
దయలో బతికే ఆ మన్ాురుుడమ రాజగోపాలన్ గ రిాంచి;
వ్ాడు బాగా తాగేస్థ కారుని నడమప్ విధాం గ రిాంచి;
గిాండమ రేసనలో డబ ా తగలపెట్ు ి వ్ాడు తిరిగివచిచనపుిడు నిషాలో, పరజా తపథి
స్ెపదాప్ట్ వాంతెన దగు ర ఎదనట్ వచేచ లలరీతో ఢీకొట్టుకొని మరణిాంచిన విపతు
త
గ రిాంచి;
పరమీళ్ మీదనను మోహాం వలన అతనన తన భారాని, పథలాని వదల్నబెట్ు ి, ఆమె
క సాం తన ఆస్థత ని పో గచట్టుకును వివరాల గ రిాంచి . . .
ఇవనీు తమకిష్ుాం వచిచనట్ట
ా వ్ారాందరు మలట్ాడుతుాంట్ే రాజలక్ష్మి బెాంగతో,
తల వాంచి, మౌనాంగా విాంట్ోాంది.
ఆఖరికి వ్ాళ్ా ాందరు స్ెలవు తీసనకునుపుిడు “వచేచ ఆదివ్ారాం మ రళీ
పుట్ిునరోజు. మీరాందరూ రాండమ!” అని రాజలక్ష్మి అలుాళ్ికి చెపథిాంది.
అపుిడే కమల భరత నిరచిహమలట్ాంగా జవ్ాబ చెపాిడు:
“ఇక మేాం మీ ఇాంట్ికి రావడానికి మ ాందన
నిరణ యాం

ఈ పెళ్ళి సాంబాంధాం గ ాంచి మీ

ఏమిట్ో మలకు తెల్నయలల్న,” అని చెపథి తన తోట్లుాడమని చూస్థ,
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“న్ేననుది సరేన్ా?” అని అడమగాడు. అతనన మలతరమే కాదన, మీన్ా, కమల కూడా
అతనితో ఏకీభవిాంచి “అమలి, వినన, ఈ పెళ్ళి సాంబాంధాం అనుయా మలననక వ్ాల్న.
లేకపో తే ఈ ఇాంట్ికీ,

మలకూ

ప తు
త లేదని అనుయాకి చెప్ియ్!’ అని

వకాకణిాంచి చెప్ిసారు.

గభీమని గతిలేని ఒక స్థితిలో ఏకాాంతాంగా, ఎవరూ

ఓదారచలేని పరిస్ి థతిలో రాజలక్ష్మిని వదిలేస్థ అాందరూ వ్వళ్ళిపో యలరు.
‘వ్ాళ్ళ
ా చెపథినది సరే,’ అన్ే భావనతో తన కొడుకుతో ఈ పెళ్ళి సాంబాంధాం
గ రిాంచి ఎలల మలట్ాాడమ, ఈ పరయతుాం ఆపడాం?” అని ఆలోచిసూ
త రాజలక్ష్మి చాలల
స్్పు హాలులో, సో ఫాలో కూరచచనివుాంది.
వాంట్గదిలో

పనిచేసత నను

శాంకరి

అవవ

మలట్ి

మలట్ికి

రాజలక్ష్మిని

చూసూ
త వుాంది.
ఆవిడ మనసనలో “ఛీ, ఈ ఆడజనికి ఎాంత సావరి ాం! దీనికి తనూ, తన
కొమలరత లు

హాయగా

ఉాంట్ే

చాలు!

వ్ాడు

ఎాంత

కఠినాంగా

పని

చేస్థ

మ సలలడెపపో యన్ా ఇది ఎపుిడూ ఇలలగే ఉాంట్టాంది! . . . వ్ాడమకి పెళ్ళి అని
వినగాన్ే, ఈ కూతుళ్ళి మూతిమ డుచనకున్ాురు! పో నీలే, వ్ాళ్ళి పెళ్ళియ వ్ేరే
ఇళ్ిలకి

వ్వళ్ళిపో యలరు,

మరి

కను

తల్నా కి

కూడాన్ా?

ఇపుిడేాం

కొాంప

మ నిగిపో యాందని రాజాం ఇలల అలలాడుతోాంది? ‘కొడుకిక పెళ్ళి!’ అన్ే సాంతోష్ాం
మొహాంలో

రవాంతెపన్ా

కనిపథాంచదే?

దేవుడా,

ఆడపథలాల్ను

ఎాందనకు

ఇాంత

బలహీనాంగా సృషథుాంచావ్?” అని ఆ మధాాహుాం జరిగిన ఘట్నలని అసిష్ు ాంగా
గరహాంచిన అవవ తనలో చిరచిరలలడమాంది.
ఇలలగే జీవితాంలో ఒకరి గ రిాంచి ఒకరు తమకి తెల్నస్థన ఒకే క ణాంననాంచి, ఒక
భాగాం మలతరాం అవగాహన చేసనకొని, ఒక నిరణ యాంకి వచిచ, అదే ఒక సమసత మెన
నిరణ యాం అని న్ొకికచెపత ుాంట్ారు.

**

**

**

వ్ాడుకగా శాంకరి అవవ వాంట్పననలనీు పూరితచేసనకొని రాతిర ఎనిమిదనుర
గాంట్లకి వసారాలో పడక విరిచి నిదరపో యాంది. వయసన చెల్నాన కాలాంలో కఠినాంగా
చాకిరీ చెయాడాం వలన పడుకును కొనిు నిమిషాలలోన్ే ఆవిడ నిదరపో తుాంది. కాని
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ఇవ్ాళ్ మధాాహుాం మలతరాంమే కాదన, ఇపుిడుకూడా . . . ఆవిడ గ రక మలతరాం
వదలుతోాంది.
తొమిిది గాంట్లు అవగాన్ే బాంగళాకి మ ాందనను చెట్ామీద

కాాంతిని

వ్వదజలుాతూ మ రళీ కారు గేట్టమ ాందన వచిచ ఆగిాంది. మ రళీ తన్ే కారునిాంచి
దిగివచిచ గేట్ట తలుపులు తీస్థ, కారుని షెడు ులో పెట్ు ి, ఇాంట్ోాకి వచిచ, మేడమెట్ా ట
ఎకిక తన గదికి వ్వళాిడు. పాపుగాంట్ తరువ్ాత దనసనతలు మలరుచకొని డెపనిాంగ్
హాలుకి వచాచడు. ఆ తరువ్ాతే రాజలక్ష్మి సో ఫాననాంచి లేచి వచిచాంది.
వ్ాడమకి అనుాం వడముాంచినపుిడు, ఆమె తనను చూడనపుిడు, కొడుకు తల్నా ని
చూసాడు; వ్ాడు భోజనాం చేసత ననుపుిడు, తనను చూడనపుిడు, తల్నా వ్ాడమని
చూస్థాంది.

చూపుల

దావరాన్ే

తల్లా ,

కొడుకు

భావనలని

ఊహాంచనకునుట్ు నిపథాంచిాంది.
ఆ మౌనాంలోని భారాంని క ాంచెాం తగిుాంచాలని మ రళీయే మ ాందన మలట్ాడాడు:
“కమలు, మీనన ఎనిు గాంట్లకి వ్వళాిరు?”
“ననవువ రావడానికి ఆలసామవుతుాందని చెపాివుకదా? . . . అాందనవలన
కాచనక వదా ని మధాాహుమే వ్వళ్ళిపో యలరు.”
డెపనిగ్ హాలులో సాంభాష్ణ ఆరాంభమగగాన్ే వసారాలో నిదరపో యే శాంకరి అవవ
గ రక శబా ాం తకుకతూ వచిచాంది.
“మధాాహుాం సనబ ాశాస్థత గ
ి ారు వచాచరు.”
ఒాంగిన తల ఎతత కుాండా మ రళీ ‘హుమ్’ అన్ాుడు.
అవవ నిదరపో తోాందని ఖలయాం చేసనకునుతరువ్ాతే రాజలక్ష్మి ఆ సాంగతి
గ రిాంచి మలట్ాడాం ఆరాంభిాంచిాంది:
“అతనన ఆ జఞతకాం గ రిాంచి మలట్ాడానికే వచాచరు. జఞతకాల ప ాందిక బాగాన్ే
ఉాందన్ాురు, కాని . . . ”
భోజనాం చేసత నను మ రళీ తలలతిత చూసాడు. అదే సమయాం వసారాలో తేల్నకగా
వినబడుతును గ రక శబా ాం పూరితగా ఆగిపో యాంది.
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“ఆ పథలాగ రిాంచి ఊరులో అాందరూ గాల్నమలట్లలడుతున్ాురు . . . నీకు
తెల్లదేమో? . . . తెలాగా కనిపథస్్త అది సవచఛమెన పాలని నీ నమికాం . . . మీన్ా
భరత కూడా ఆక్ష్ేపథాంచారు . . . వ్ాళ్ివరికీ ఈ సాంబాంధాంలో ఇష్ు ాం లేదన . . . అసలు
అమలియ ఎవరని న్ాకు మ ాందన తెల్లదన, ననవువ ఇలలాంట్ి అమలియ జఞతకాం
తెసత ావని న్ేనన ఊహాంచగలన్ా? ఇనిురోజుల తరువ్ాత ననవువ నీ పెళ్ళి గ రిాంచి
ఆలోచిసనతన్ాువని న్ేనన మ రిస్థపో యలనన . . . అవునన, నీకు దాని కులగోతారల
గ రిాంచి ఏమెన్ా తెలుసా?” అని తొాందరగా, ఆవ్ేశాంతో రాజలక్ష్మి అడగాున్ే మ రళ్ళ
ఒక చిరునవువ నవివ నిదానాంగా జవ్ాబ చెపాిడు.
“తెలుసన అని అనువ్ాళ్ిాందరికీ ఎాంతవరకు తెలుసని న్ాకు తెలుసన; నీ
ఉదేాశాం ఏమిట్ో చెపుి!”
“ఈ పెళ్ళి సాంబాంధాం మలననక పో తే ‘ఈ ఇాంట్ికీ,

మలకూ

ప తు
త లేదని

అనుయాకి చెపుి!’ అని చెప్ిస్థ మీన్ా వ్వళ్ళిాంది . . . . ”
“మీన్ా అలలగ చెపథిాందా? బాగ ాంది!” అని ఆమె క పాంని విని ఆనాందిాంచినట్టు
మ రళ్ళ నవ్ావడు.
“మీన్ా మలతరాం కాదన . . . అాందరూ అలలగే మలట్ాడారు . . . ఇక ఈ ఇాంట్ి
గ మిాం కూడా ఎకకడాం జరగదన్ాురు . . . సనబ ాశాస్థత క
ి ి కూడా ఈ సాంబాంధాంలో
తృపథత లేదన . . . ”
తన తల్నా అాందరి అసాంతృపథత , నిరాకరణ వివరిాంచి చెపిడాం సహాంచలేక మ రళ్ళ
తట్ాలున అడమగాడు: “అమలి, సనబ ాశాస్థత ,ి పపుిశాస్థత ి సాంగతి అలలగే ఉాండనీ . . .
న్ాకు నీ అభిపారయమే మ ఖాాం . . . అది ననవ్ేవ న్ాకు చెపిడానికి
వ్వనకాడుతావని న్ేనన

సనబ ాశాస్థత క
ి ి చెపథి పాంపథాంచానన. ఇక నీ మనసనలో

ఏమ ాందో చెపుి!”
కొాంచెాం స్్పు గూఢాంగా ఆలోచిసనతనుట్టు రాజలక్ష్మ మౌనాం వహాంచి ఆ తరువ్ాత
మలట్ాడమాంది: “వ్ాళ్ళి చెప్ిది న్ాాయమని న్ాకనిపథసత ో ాంది. మన గౌరవాంకి ఈ
సాంబాంధాం వ్ొదనా అని న్ా అభిపారయాం.” అలల అను తరువ్ాత తన సాందేశాం
ఖలయపరిచే ధో రణిలో “అదే న్ా అభిపారయాం!” అని మ గిాంచిాంది.
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“ఓ, అలలగా? సరే, అమలి, ననవువ చెపథినట్ేు న్ేనన చేసత ానన. ఈ పెళ్ళి
జరగదన!” అని చెపథి, మ రళ్ళ భోజనాం మ గిాంచి చెయ కడుక కడానికి పెరడుకి
వ్వళాిడు.
మ రళ్ళ ఒక నిమిష్ాం తల వాంచి ఆలోచిాంచాడు; తల్నా మొహానిు తేరిపార
చూసాడు; ఏదో ఆలోచనలోపడమ తల ఊపాడు.
“మ రళీ, న్ేనూ బాగా ఆలోచిాంచానన: నీకు నలుగ రుకి బ దిధ చెప్ి తారణ
ఉాంది. చిను వయసనలోన్ే ననవువ చాలల బాధాతలు తీసనకొని పెదా మనిషథగా
పెరిగావ్. ననవువకూడా ఇలలాంట్ి ప రబాట్ట చెయాగలవ్ా అని న్ేనూ బాగా
ఆలోచిాంచానన . . . ఎాంత పెదా మనిషథ అయన్ా, న్ాలుగైదనసారుా బాగా ఆలోచిాంచి
ఒక

పని

చెయలాలని

నిశచయాంచినవ్ారు

కూడా

ఇట్టవాంట్ి

విష్యాంలో

మ ాందాలోచన లేకుాండా తొాందర పడతారు. అాందనకే న్ేనన ఇాంత నిశచయాంగా ఈ
పెళ్ళా వదా ాంట్టన్ాునన. కాని నీకు ఈ న్వల పెళ్ళి జరగాల్న. ఎాంతమాంది పో ట్ీపడతూ
తమ పథలాలతో నీక సాం కాచనకొని ఉన్ాురని నీకు తెలుసా?” అని ఆమె అనగాన్ే
మోహాం తుడుచనకుాంట్టను మ రళ్ళ చెయలోని తువ్ావలునన పథసనకుతూ, తల
వాంచి, గరగరమని మలట్ాడాడు:
“అమలి, నీ మనసనలో ఏమ ాందో , ఇతరుల అభిపారయాం ఏమిట్ో న్ేనన
తెలుసనకున్ాునన. నీ మలట్ న్ేనన విాంట్ానన. ఇతరుల గ రిాంచి న్ాకు లలకకలేదన.
కాని ననవువ న్ా మనసనని గరహాంచాల్న. న్ేన్ేాం పథలావ్ాడమని కాదన, ప్రమల, ఇదీ, అదీ
అని కల్నిాంచనకొని బాధ పడడానికి. న్ాకేమో అనిపథాంచిాంది - ననవువ వదా ాంట్ే సరే.
కాని ఇాంకొక పెళ్ళిగ రిాంచి న్ాకు ఏ ఆలోచన్ా లేదన. దానిగ రిాంచి మలట్ాడవదనా!”
అని మ రళ్ళ అను మలట్లు వినగాన్ే రాజలక్ష్మికి గ ాండెలో ఎలలగో అనిపథాంచిాంది.
“మరి ఇపుిడు కాకపో తే మరపుిడు నీకు నీ పెళ్ళిగ రిాంచి ఆలోచన
వసనతాంది?” అని ఆరాట్ాంతో అడమగిాంది.
“సరే, అసలు ఆ ఆలోచన ఇక రాన్ేలేదననక , దానిగ రిాంచి ఇపుిడు
ఎాందనకు?”

అని

చిరచిరలలడుతూ

తువ్ావలుని

వ్వళ్ళిపో యలడు.
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పారేస్థ

హాలుకి

మ రళ్ళ

అతనన వ్వళ్త ళను దిశని చూసూ
త
అలలగే నిలబడమన రాజలక్ష్మి మనసనలో
రకరకాల ఆలోచనలు లేచాయ. వ్ాట్ి భారాం సహాంచలేక కుమిరిాంచాలని గబగబ
హాలుకి పరుగతిత ాంది.
సో ఫాలో వ్ాల్న మూసనకును కళ్ితో కూరుచను మ రళీ ఎదనట్ నిలబడమ
రాజలక్ష్మి “నీకు ఈ సాంబాంధాంలోఇాంత పట్టుదల ఉాందనుమలట్! అది చూస్్త న్ాకు
భయమేసత నాంది. ననవ్వవాందనకు నీకు పెళళి వదా ాంట్టన్ాువ్? . . . ఒకవ్ేళ్

పెళ్ళి

చేసనక కుాండా ఆ గాయకురాలుతో . . . ” అని తానన చెపిదలచనకునుది
బాహట్ాంగా చెపిలేక పరయలసపడమాంది.
“అయ్యా, అమలి, ననవ్ేవమాంట్టన్ాువ్?” అని దయతో తల్నా ని చూసూ
త మ రళ్ళ
లేచి నిలబడాుడు. “అమలి, న్ేనన శివరామన్ గారి కొడుకుని. ఈ కుట్టాంబాం గౌరవాం
నిలబెట్ు ే బాధాత న్ాకుాంది. ననను నమ ి, నీకేాం భయాం వదనా!” అని హామీ ఇచిచ
మేడమీదనను తన గదికి మ రళ్ళ వ్వళాిడు.
ఆ రోజు రాతరాంతా నిదర లేక రాజలక్ష్మి మలనస్థక వాధతో పెనగ లలడమాంది.
తన అభిలలష్కి నిరాకరణ కల్నగిాందని తనన రవాంతెపన్ా బాధపడనట్టు మ రళ్ళ
పరవరితాంచాడు.
తల్నా బెాంగపడుతునుట్టు తనకి పెళళి వదా ని, సన్ాాస్థ జీవితాం కావ్ాలని మ రళ్ళ
నిరణ యాంచలేదన. అట్టవాంట్ి పథచిచ దశలు అతనన దాట్ి చాలల కాలమెాంది. ఇలుా
వదల్నతే అతనికి వ్ాణిజా సాంబాంధాంలో వ్వయా

పరశులు; వ్ాట్ిమధా సాంగీతాంలో

అతనికి ఉను అభిరుచి వలన ఈ గాయకురాలుతో పరిచయాం ఏరిడమాంది. ఒక
ఘట్ు ాంలో ఆమె ఒాంట్రిపాట్ట తెలుసనకును తరువ్ాత మ రళ్ళ తన ఏకాాంతమూ
గరహాంచాడు. అాందనవలన్ే ‘ఈమె న్ాకు భారా అవుతే?’ అని ఒక ఆలోచన అతనికి
తట్ిుాంది. ఆ గాయకురాలులో కనిపథాంచిన సవభావాం, సహజ గ ణాలు,

అతనికి

నచాచయ. అాందరూ ఏకీభవిాంచితేన్ే ఆమెనన తన భారాగా చేసనక వ్ాలని మ రళ్ళకి
మనసనలో

ఉాంది, అాంతే! మరే విధమెన ‘మెలో డారమల’ ఏదీ వ్ాళ్ళిదా రిమధాా

జరగలేదన.
ప్రమ అని అనుపుిడు జఞతకాలోా ప ాందిక ఎవరికి కావ్ాల్న?
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ఆ మరుదినాం మ రళ్ళ అలవ్ాట్టగా ఆఫీసనకి వ్వళ్ళిన తరువ్ాత ఒాంట్రిగా ఉను
రాజలక్ష్మి తనకీ, తన కొమలరత లకి జీవన్ాధారాం ఇచిచన కొడుకు వ్ాాంఛకి తనన
అడుుగా నిలబడమ వ్ాడమ హృదయాంని చితకగచట్ిునాందనకు అాంగలలరుచకుాంది.
అపుిడు శాంకరి అవవ తన పననల మధా దొ రికిన అవకాశాంలో హాలుకి
వచిచాంది.
“ఏమే రాజాం, ప ర దనాను ఒక గ కకడు కాఫీ తాగేస్థ ఇలల కూరుచన్ాువ్! సాునాం
ఎపుిడు?”

అని అడుగ తూ అవవ ఆమె ఎదనట్ స్ెమెాంట్ న్ేలమీద చెయని

ఆననకొని కూరుచాంది.
రాజలక్ష్మి అవవని చూస్థ ఒక నిట్ూ
ు రుి వదిల్నాంది, మరేాం అనలేదన.
“ఏమిట్ే, అలల చూసనతన్ాువ్?” అని అవవ దగు రకి జరిగివచిచ ఆమె చెయని
అభిమలనాంతో తీసనకొని అదనమ కుాంది. రాజలక్ష్మి కళ్ళి చెమిగిలా లయ. అాంతే!
అవవ ఇక భరిాంచలేకపో యాంది. దేహాంలో ఒక వణ కు; బయట్ ఒక వ్వకుక; గచాంతు
ఉకికరిబికికరియపో యాంది;

మొహమూ,

పెదిమలూ

ఎఱఱ బారిపో యలయ.

తలకపుిని పెపకిలలగచుని, కళ్ళి అదనమ కొని “న్ాకనీు తెలుసనలే! ‘దీనికాందనకు?’
అని మీరు తోస్థపెట్ు ిన్ా, న్ేననకూడా ఒక భూతాంలలగ ఒాంట్రిగా ఈ ఇాంట్ోా ఉన్ాు,
మ రళ్ళ మనసన ననను ఆవరిాంచనకొని ఉాంది ! వ్ాడమకి పెళ్ియ, ఆ దాంపతులకి
వడముాంచకుాండా న్ేనన చావనన, అది జఞాపకాం ఉాంచనక ! న్ాకు మరేాం సాంతోష్ాం
కావ్ాల్న? న్ాకు మరవరున్ాురు చెపుి, కొడుకా, కూతురా?” అని అవవ తనకి
మ రళ్ళపట్ా ఉను సౌజనాాం తెల్నయజేస్థాంది.
“ఎపుిడెపన్ా ఒకరోజు మ రళ్ళ వాంట్గదికి వచిచ, ‘ఏమాండీ, ఇవ్ాళ్ ఏమిట్ి
వాంట్?’ అని అబిమలనాంతో ననను అడుగ తూ ఒక అపిడాం కొఱనకుతాడు. న్ేనూ
వ్ాడమకి చెపత ానన: ‘కుఱఱ వ్ాడులలగ ననను వ్వకికరిాంచడాం నీకు అలవ్ాట్పపో యాంది;
నీకు ఒక అమలియని చూస్థ పెళ్ళి చేసనక వడాం చేతకాదన! మీ అమలి ఈ జనిలో
చూడదన!” అని. అవునన, వ్ాడమకి పెళ్ివలేదాంట్ే దానికి ననవ్ేవ కారణాం! . . . హుాం,
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ఇవ్ాళ్ మ రళ్ళ బాత్ రూమ్ ననాంచి వసనతనుపుిడు చూసానన, వ్ాడమ జుతు
త బాగా
న్వరస్థపో యాంది! రాజాం, నీకు నీ కూతుళ్లి, మనవలు చాలు! . . .
“ఇపుిడెాందనకు ననవువ కొాంప మ నిగినట్టు ఇలల కూరుచన్ాువ్? ననవువ
చూస్థన అమలియ వ్ొదా ని వ్ాడు అనలేదే? ఇపుిడు వ్ాడు చూస్థన అమలియ
వదా ని మీరాందరూ అాంట్టన్ాురు . . . ఎవరవరికి మనసనలో ఏమ ాందో ? ననవువ
వ్ాడమని కను తల్నా , అాందనకే వదా ని చెప్ిస్థన్ా నీకు చాలల బాధగా ఉాంది . . . ” అని
అనుపుిడు అవవ తనకొక కొడుకు లేడని గ రుత చేసనకొని దనుఃఖపడమాంది . దానిు
మిాంగ తూ ఇాంకా చెపథిాంది: “ఇాంత అదృష్ు ాం ఉన్ాు ననవువ అలలాడమపో వడాం చూస్థ
న్ాకలలగో ఉాందే!” అని చెపథి సగాంలో వదిలేస్థన పననలు పూరితచేయడానికి మళీి
వాంట్గదికి వ్వళ్ళిాంది.
అవవ ఏాం వట్ిు వాంట్మనిషథ కాదనకదా?
ఒక క్షణాంలో తానన కూడా ఒకపుిడు అవవలలగ ఉనుపుిడు ఆవిడ తనకు
చేస్థన ఆదరణ రాజలక్ష్మి గ రుతచేసనకొని హాలుననాంచి వాంట్గదికి వచిచాంది.
“మీరనుది నిజాం . . . కాని వ్ాడు చూస్థన అమలియగ రిాంచి ఊరులో
అాందరూ ఏమేమో మలట్ాాడుతున్ాురే?” అని రాజలక్ష్మి అడగాున్ే, అవవ ఒక
నిమిష్ాం ఆలోచిాంచి చెపథిాంది.
“ఇదిగో, రాజాం, వినన . . . మ రళీ ఏమీ తెల్నయని కుఱఱ వ్ాడా? కొాంచెాం
ఆలోచిాంచన! వ్ాడమకి ఈ వయసనసలోన్ే జుతు
త న్వరస్థపో యాందాంట్ే ఏమిట్ి కారణాం?
వ్ాడమకి ఎనిు బాధాతలున్ాుయ! వ్ాడమకి ఇపుిడు అాందాంని చూస్థ మెమరచే
వయసనస కాదన; ఇాంత తెల్నస్థన వ్ాడమకి ఈ అమలియ ఇష్ు మాంట్ే దానికి తగిన
కారణాం ఉాండమతీరాల్న! . . . మీకు ఇష్ు ాం లేదని ‘వదనా!’, ‘వదనా!’ అని అనడానికి ఆ
కమలలకి, మీన్ాకి, ఎాంత ధెపరాాం!” అని అవవ చిరచిరలలడమాంది.
“మీరేమాంట్టన్ాురు? అనుయా పెళ్ళిలో వ్ాళ్ికేాం హకుక లేదాంట్టన్ాురా?”
అని రాజలక్ష్మి అడుు పరశు వ్ేస్థాంది.
“హకుక, ఏాం హకుక? ‘అనుయా పెళ్ళి గ రిాంచి వ్ాళ్ికి శరదధ ఉాందా?’ అని
అడుగ తున్ాునన! ఉాంట్ే ఇాంత హుట్ాహుట్ిగా వదా ని చెప్ిసాతరా? న్ేనాంట్టనుది
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ఇదే - ఎవరినీ సాంపరదిాంచకుాండా నిరణ యాం చేస్్త అది క రుులో చరచ లేకుాండా చేస్థన
తీరుిలలగ!”
అవవ మలట్లు, వ్ాదాం విని రాజలక్ష్మి ఆవిడకి మ రళీ గ రిాంచి, తన కుట్టాంబాం
గ రిాంచి ఎాంత బాంధాం ఉాందని గరహాంచిాంది. “ఆహా, మీరు బాగా చెపాిరు! మీ
ఆయన క రుులో వకీలు గ మలసాతగా పనిచేసారుకదూ? అాందనకే మీరు ఇనిు
points తో మలట్ాడుతున్ాురు! ” అని శాాఘాంచి రాజలక్ష్మి హాలుకి తిరిగి
వచేచస్థాంది.
ఆదే సమయాం ఆవిడ మనసనలో ఒక మాంచి తీరుి చోట్టచేసనకుాంది.

**

**

**

‘ఆ పరమీళ్ని పెళ్ళా చేసనక వ్ాలన్ే ఆలోచన మ రళ్ళకి ఎలల వచిచాంది? అాందనకు
ఒక మాంచి కారణాం ఉాందాంట్ే ఆ నిరణ యాంకి విరుదధ ాంగా వ్ాదిాంచడానికి ఎవరికి
అధికారాం ఉాంది? అది ప రబాట్ట అని ఎవరవరో చెపిడాం విని, వ్ాడమ మనసనని
గాయపరిచిన తరూవ్ాత న్ాకాందనకీ బతుకు?” అని అన్ేక విధాలుగా ఆలోచిాంచిన
రాజలక్ష్మి ‘సరే, ఆ పరమీళ్లో ఏ విశరష్ాం ఉాందో చూదాాాం,’ అని ఆ సాయాంకాలాం
ఎవరికీ చెపికుాండా ఇాంట్ిననాంచి బయలుదేరిాంది.
పరమీళ్ ఇాంట్ికి వ్వళళి దారిలో ‘ఎవరో ఒక అమలియవలన న్ా కొమలరత లు,
పథరయమెన న్ా మనవలు, న్ాకు దూరమెపో తారా?’ అన్ే భయాం రాగాన్ే, ఇాంట్ికి
తిరిగి పో వ్ాలని ఆమె ఒక నిమిష్ాం ఆలోచిాంచిాంది: ‘న్ాకు న్ా కొడుకుమీద
అభిమలనాం లేదా?’
“నీకు నీ కూతుళ్లి, పథలాలు హాయగా ఉాంట్ే చాలు!” అని ఆ ఉదయాం శాంకరి
అవవ చెపథిన మలట్లు రాజలక్ష్మి గ ాండెని ఎతిత ప డమచాయ.
రాజలక్ష్మి ఆ ఇాంట్ిలోకి పరవ్ేశిాంచినపుిడు, హాలులో తాంబూరాని భ జాంమీద
ఆననకొని, కళ్ళి మూస్థ, పరమీళ్ పాడుతోాంది. ఆమె గానాంకి అడుుబాట్ట వదా ని
రాజలక్ష్మి మౌనాంగా ఒక నిమిష్ాం నిలబడమ ఆ ఇాంట్ిలో చూడడానికి తన కళ్ికి ఎది
సాధామో అవనీు చూస్థాంది.
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పరవ్ేశిాంచగాన్ే కళ్ికి సిష్ు మ గా కనిపథాంచే ధో రణిలో ‘వ్ాడమ’ ఫో ట్ో, దానిు
చనట్టుమ ట్టుకొనివును ఒక పూలదాండతో కనిపథాంచిాంది. తరచనగా తమలపాకు
నమలడాం వలన అతని పెదిమలు నలా బారిపో యలయ. కాంఠాంలో గచలుసన, స్థగ
అలాంకరణ

చూడగాన్ే

ఇతన్ే

ఆ

‘మన్ాురుుడమ

మెనరు’

అని

ఎవరైన్ా

ఊహాంచనతారు. ఆ తరువ్ాత రాండు పకకలల దీపాలమధా తాాగయా పఠాం; ఒక
మూల, ఒక చిను మేజఞమీద కనిపథాంచిన ఆ ఫో ట్ో - ఆమె పరమీళ్ తల్నా అయవుాండాల్న; ఇవనీు ఒక నిమిష్ాంలో రాజలక్ష్మి అరధ ాంచేసనకుాంది.
‘ననను పాల్నాంప నడమచివచిచతివ్ో?’ అని మోహన రాగాంలో పరమీళ్ పాడుతుాంట్ే
రాజలక్ష్మి ఆమెనన అాంచన్ా వ్ేసత ననుట్టు చూస్థాంది.
‘ఆమె ఏాం గచపి అాందగతెత కాదన; వయసన మ పెపికి పెపగాన్ే కనిపథసత ో ాంది.
ఆమెలో కనిపథాంచే పరతేాకత గానాం మలతరమే . . .’ అని రాజలక్ష్మి ఆలోచిసనతను
సమయాం పరమీళ్ గభీమని కళ్ళి తెరిచి, పాట్ ఆపథ, తాంబూరాని గోడకి ఆనిాంచి,
లేచివచిచ రాజలక్ష్మికి సావగతాం చెపథిాంది; ఇవనీు ఒక నిమిష్ాంలో జరిగాయ.
“క్షమిాంచాండమ . . . న్ేనన మిమిల్ను చూడలేదన . . . కూరోచాండమ!” అని హాలులో
ఉను కురీచలలో ఒకట్ి చూపథాంచిాంది.
“సరేలే . . . ననవువ పాడమలి . . . ” అాంది రాజలక్ష్మి.
“రోజాంతా న్ేనన ఒాంట్రిగా పాడుతున్ాునన కదా? న్ాలలాంట్ివ్ారికి మీ రాక ఒక
దో హదాం; . . . మీరు ఎవరని న్ేనన తెలుసనక వచాచ?” అని పరమీళ్ భవాాంగా
అడమగిాంది. ఆమె మనసనలో వచిచన స్ీత ి సాినిక లేడీస్ కా బ్ వ్ారిిక ఉతసవాంలో తన
పాట్ కచేరీ గ రిాంచి సాంపరదిాంచడానికి వచిచాందేమో అని అననమలనాం కల్నగిాంది.
“న్ేన్ే మ రళీధరన్ తల్నా ని” అని రాజలక్ష్మి అను మలట్లు విని పరమీళ్ ఒక
క్షణాం నివ్వవరపడమాంది. చేతులు జోడమాంచి, “మీరుగాని కబ రు పాంపథాంచివుాంట్ే న్ేన్ే
వచిచవుాంట్ాన్ే?” అని అాంది.
“లేదమలి, నినను ఇకకడ చూడాలని న్ేన్ే వచాచనన” అని అను తరువ్ాత
రాజలక్ష్మి మౌనాంగా తల వాంచిాంది. ఆ సమయాం ఉపయ్యగాం చేసనక వ్ాలని కాఫీ
చెయాడానికి పరమీళ్ వాంట్గదికి పరుగతిత ాంది.
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కొాంచెాం సమయాం తరువ్ాత ఇదా రూ మలట్ాడవలస్థన విష్యాం మలతరాం
మలట్ాడకుాండా వ్ేరే వ్ేరే కబ రుా పరివరత న చేసనకున్ాురు.
ఐదారు

సాంవతసరాలకుమ ాందన

తనకి

స్థనిమలలోా

పాడడానికి

ఛాననస

దొ రికిాందని, ఇపుిడు సాినిక సభలోా పాట్కచేరీలకి పథలుపులు వసనతన్ాుయని
పరమీళ్ చెపథిాంది. అాందనవలన తనకట్టవాంట్ి నష్ు ాం లేదని, తనకి, ఒాంట్రి
మనిషథగా, అదే చాలు అని తన తృపథత తెల్నయజేస్థాంది.
ఆ తరువ్ాత రాజలక్ష్మి ఆమెగ రిాంచి మరి కొనిు కబ రుా అడమగి తెలుసనకుాంది.
కిరాందట్ి సాంవతసరాం పరమీళ్ తన తల్నా పో యన తరువ్ాత ఒక పనికతెత సాయాంతో
ఒాంట్రిగా జీవిాంచనతోాంది అని తెల్నయగాన్ే రాజలక్ష్మి “అవుననలే, నీకలల మ రళ్ళ
తెలుసన?” అని యదేచచగా, చిరునవువతో అడమగిాంది.
పరమీళ్ కూడా నిధానాంగాన్ే జవ్ాబ చెపథిాంది. “ఒకసారి అతని ఆఫీసన వ్ారిిక
ఉతసవాంలో న్ేనన పాడానన. అాంతకుమ ాందే చాలల సారుా అతనిు కచేరీలలో
చూస్థవున్ాునన;

అతనికి

సాంగీతాంలో

మాంచి

అభిరుచి

ఉాందని

మలతరాం

అననకున్ాునన. ఆ తరువ్ాతే అతన్ొక పెదామనిషథ అనికూడా గరహాంచానన. న్ా
అమి జబ ాతో మాంచమెకికనపుిడు, న్ా కారుని తీసనకొని వ్వళ్ళిన రాజూ అాంకుల్
దనరఘట్నలో పో యనపుిడు ఇతని సాయాం లేకుాంట్ే న్ా గతి ఏమెవుాంట్టాందో ?
ఇతన్ే దేవుడులలగ . . . ” అని ఆమె చెపత ూాంట్ే రాజలక్ష్మి తనకి మాంచి తరుణాం
దొ రికిాందని, “అవునన, రాజూ అాంకుల్ అని అన్ాువుగా, అతన్వవరు?” అని
అడమగిాంది.
పరమీళ్ ఆ పఠాం చూపథాంచిాంది.
“అతనన - న్ాకు బాంధనవు కాదన . . . అతనన ఊరులో ఉనుపుిడు న్ా పాట్
వినడానికి బరహి పరయతుాం చేస్్వ్ారు; మల ప రుగిాంట్ి మనిషథ; బో లలడు ఆస్థత . . .
మీరు వినివుాంట్ారు - మన్ాురుుడమ మెనర్ రాజగోపాలన్ అని పథలుసాతరు. మల
న్ానుగారు పో యన తరువ్ాత మలకును ఇలుాకూడా అపుిల వలన పో యాంది.
న్ేనూ మల అమలి అన్ాధగా నిలబడమనపుిడు ఇతన్ే మమిల్ను మదారసనకి
తీసనకొనివచిచ, పరిచయాం ఉను నలుగ రుతో మలట్ాాడమ న్ాకు స్థనిమలలో
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పాడడానికి దో హదాం చేసారు. న్ా ఆదాయాం వాందలకొలదీ పెరిగిాందాంట్ే అాందనకు
రాజూ అాంకుల్ దయ, సహాయాం కారణాం . . . ” అని అాంట్ూాంట్ే రాజలక్ష్మి మొహాం,
చూపులో మలరుిని పరమీళ్ గమనిాంచిాంది.
కొాంచెాం స్్పు మౌనాం వహాంచి, ఒక చిరునవువ కల్నిాంచనకొని రాజలక్ష్మి
మలట్ాడమాంది.
“ననవువ ననను తపుిగా అరి ాం చేసనక వదనా . . . నీ గ రిాంచి తెలుసనక వ్ాలన్ే
న్ేనన ఇవనీు అడుగ తున్ాునన . . . ఇతనిగ రిాంచి ఊరులో

చెడుగా

మలట్ాడుకుాంట్టన్ాురే? అవనీు మ రళ్ళకి తెలుసా?” అని ఆ పఠాం చూపథ
అడమగిాంది.
పరమీళ్ ఒక దీరఘమెన నిట్ూ
ు రుి వదల్న మలట్ాడమాంది : “అతని గ రిాంచి ఎవరైన్ా
చెడుగా మలట్ాడలేదాంట్ేన్ే ఆశచరాాం అన్ాల్న. ఏదో ఒక చెడు అలవ్ాట్ాంట్ే పరపాంచాంకి
తెల్నయకపో వచనచ.

కాని

అతని

దగు ర

తీరా

అనిు

దనరుుణాలు

చోట్టచేసనకున్ాుయే? మన్ేాం చెయాగలాం, చెపిాండమ. అాందనకు కారణాం అతని
పెాంపకాం, పెరిగిన పరిసరాలు, సహవ్ాసాం.”
పరమీళ్ దనుఃఖాంతో అతని గ రిాంచి తనకు తాన్ే గచణ క కవడాం గమనిాంచి
రాజలక్ష్మి సమ చితాంగా, తొాందరగా, ఒక పరశు అడమగేస్థాంది: “సరే, ఇాంత తెల్నస్థన
తరువ్ాత కూడా నీలలాంట్ి అమలియకి

ఎాందనకు అతనితో ప తు
త ఉాండాల్న?

అాందనవలన నీ జీవితాంకి హాని కాదా?”
పరమీళ్ గూఢాంగా ఆలోచిసనతనుట్టు మౌనాంగా తల వాంచిాంది ; ఆ కొాంచెాం
సమయాంలో రాజలక్ష్మిని ఆవరిాంచనకును పరశులూ, ఆవిడ వచిచన కారణమూ,
పరమీళ్ పూరితగా గరహాంచిాంది.
ఆమె వివరిాంచిాంది: “పరపాంచాంలో ఎవరూ పూరితగా చెడువ్ారు కాదన; పూరితగా
మాంచివ్ారూ కాదన. చాలల చెడువ్ాళ్ళిన్ాురు, చాలల మాంచివ్ాళ్లి ఉన్ాురు.
‘ఇాందనలో రాజూ అాంకుల్ చాలల చెడువ్ాళ్ితో ఒకరు’ అని మీ అబాాయ తరచనగా
అన్ేవ్ారు. అట్టవాంట్ి చాలల చెడువ్ాళ్ితో దగు ఱగా మెలగ తే వ్ాళ్ి దగు ఱ కూడా
మాంచి గ ణాలేవ్వపన్ా ఉాంట్ాయని అతనన అన్ేవ్ారు. అవునన, అనిు దనరుుణాలును
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రాజూ అాంకుల్నక ఇతని వాంట్ి ఒక ఉతత మ డు మితురడుగా ఉన్ాురే, ఆదొ క మాంచి
ఉదాహరణాం అని న్ేనన అననకున్ాునన. చెడువ్ాళ్ినుపుిడు వ్ాళ్ళి అాందరికీ చేడు
చేసత ారని అనడాంలో న్ాాయాం ఉాందా? ననుడమగితే రాజూ అాంకుల్ న్ాకు దో హదాం
చేస్థన ఉదాతత మనిషథ . . . ఊరులో అాందరూ ఏమేమో చెపత ారు . . . ”
అపుిడు రాజలక్ష్మి జోకాాం చేసనకొని అడమగిాం ది.
“అదెలలగమలి? నిపుిలేకుాండా ప గ వసనతాందా?”
“బాగా చెపాిరు. నిపుివలన్ేకదా ప గ? కాని అాందరూ ప గని మలతరాం
చూసనతన్ాురు. నిపుి ఉాందని మరిచిపో తున్ాురు. ఊరాంతా అతన్ొక చెడుమనిషథ
అన్ే నిాంద ప గలలగ వ్ాాపథాంచి ఉాంది. ఎాంత చెడుమనిషథ అయన్ా అతనిలోనూ
మలనవతవాం అనుది ఉాంట్టాందికదా - ప గ అని ఉాంట్ే నిపుి కూడా ఉనుట్టు?
చెడువ్ాళ్ిాందరికీ మనసన అని ఒకట్ి ఉాంది. అది బలహీనాంగా ఉాండడాంవలన్ే
వ్ాళ్ళి చెడుని ఎదనరిాంచలేకపో తున్ాురు. న్ా అవగాహనలో రాజూ అాంకుల్
అట్టవాంట్ి మనిషథ . . . ఒకాన్ొకపుిడు అతనన న్ాకు సాయాం చేస్థ దాని గ రిాంచి ఏ
చిాంతా లేకుాండా జీవిాంచారు . . . ఐదన సాంవతసరాల తరువ్ాత తన ఆస్థత అాంతా
పో గచట్టుకొని అన్ాధగా - న్ేనన శరరయసనసగా ఉన్ాునని తెలుసనకొని - న్ా ఇాంట్ి
మ ాందన వచిచ నిలుచన్ాురు. ఈ ఇలూ
ా , కారూ, డబ ా అతని దయవలన్ే న్ాకు
దొ రికాయని గ రుతచేసనకొని అతనికి ఎది కావ్ాలో అవనీు న్ేనన ఇచాచనన. “ఏమే,
నీకు మతి పో యాందా?” అని అమి కూడా ననను తిట్ిుాంది . . . అతని సాయాం
లేకపో తే మల బతుకు గారమాంలో నలుగ రు ఇాంట్ోా

పాతరలు తోమ కొని

ఉాండవలస్థాందే అని అమి రవాంతెపన్ా ఆలోచిాంచలేదన . . .
“అతనికి న్ా దగు ఱననాంచి కావలస్థనది డబ ా మలతరమే. న్ా దగు ఱ అపుిడు
డబ ా ఉాంది, సరే అని ఇచాచనన . . . ఊరులో అాందరూ ఏమేమో చెపుికున్ాురు
. . . ప గని మలతరాం చూస్థనవ్ారు - ప గని చూస్థ నిపుి లేదన్ే బ దిధమాంతులు
ఏమన్ాు ఎవరికి కావ్ాల్న? ఒక చెడుమనిషథ సహాయాం వలన న్ాకు ఈ అాంతసనత
లభిాంచిాంది. ఆ కృతజా త మరవకుాండా అతనికి న్ేనన తిరిగి సహాయాం చేస్్త న్ా ప్రు,
పరతిష్ు పాడెపపో తాయల? ‘సరే, అలలగే కానీ!” అని న్ేనన నిశచయాం చేసనకున్ాునన.
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న్ా అమికే అది బో ధపడలేదన. కాని ననను - న్ా ఆతిని - గరహాంచినది

మీ

అబాాయ మలతరమే . . .
“అాందనవలన్ే అతనన న్ా జఞతకాం అడమగినపుిడు అాంతవరకూ అతనికి
అట్టవాంట్ి ఆలోచన ఉాందని తెల్నస్థ న్ేనన మ రిస్థపో యలనన. ఒక బ ట్ు పువువలు
గభీమని న్ా తలమీద ఒలకబో స్థ దేవతలు దీవిాంచినట్ు నిపథాంట్ిాంది. కాని ఈ పెళ్ళి
జరుగ తుాందని న్ాకు నమికాం లేదన . . . న్ేనూ ఆ రోజుననాంచి దానిగరిాంచే
ఆలోచిసనతన్ాునన. మొదట్ జఞతకాలోా ప ాందిక రావ్ాల్న; అాంతకు మిాంచి, ప ాందిక
ఉనుాంత మలతారన పెళ్ళి అవ్ాలని నియమాం ఉాందా ఏమిట్ి ? అతనన న్ాలలగ
ఒాంట్రి మనిషథ కాదన, అతని బాంధనవులు ఏమాంట్ారో అని కలవరపడాునన. కాని
ఒకట్ి . . . ఈ పెళ్ళి జరగు పో యన్ా న్ాకు సాంతోష్మే . . . అతనికి అట్టవాంట్ి ఒక
ఆలోచన వచిచాందే, అది న్ాకు చాలు! న్ా గ రిాంచి సరిగు ా, గౌరవాంగా అతాిరధ ాంగా
అతనన తెలుసనకున్ాురు . . . ఆ జఞాపకాంలోన్ే చాలలరోజుల దాాంపతా జీవితాం
అననభవిాంచిన తృపథత న్ాకు వచేచస్థాంది . . . ” అని అాంట్టను పరమీళ్ తన ఎదనట్
ఉను రాజలక్ష్మి వ్వకుకతూ, కళ్ళి తుడుచనకుాంట్ూ, ఏడవడాం చూస్థాంది.
‘ఎాందనకు, న్ేన్ేాం చెపాినన?’ అని అరధ ాం కాని కలతతో పరమీళ్ పరయలసపడమాంది.
“అమలి, ననవువ ఇాంత గచపి ఉతత మ రాలువి. నీ గ రిాంచి ఊరులో ఏమేమో
మలట్ాడుకుాంట్టన్ాురు . . . దేవుడా, వ్ాళ్ిని క్షమిాంచన!” అని రాజలక్ష్మి తన
కొమలరత లు, అలుాడా ని గ రుతచేసనకొని, పరమీళ్ చేతులు పట్టుకుాంది.
“అమలియా, నినను చూస్్త న్ాకలలగో ఉాంది. నీవాంట్ి సనగ ణవతికి ఈ అవసి
రావడాం ఎాంత దనరదృష్ు ాం! న్ా అమలియలూ, అలుాళ్లి ‘ఈ పెళ్ళి జరుగ తే ఇక
మల సాంబాంధాం తెాంచనకునుట్ేు!’ అని చెపథి వ్వళాిరు. ఒక మాంచి పని చెయలాలాంట్ే
ఇట్టవాంట్ి ఆక్ష్ేపణలు వస్్త దానిు ఎాందనకు మనాం ఆపాల్న? న్ా కొడుకు ప రబాట్ట
చెయాలేదని న్ాకిపుిడు బాగా బో ధపడమాంది . . . జఞతకాలా ప ాందిక కూడా బాగ ాంది
. . . ” అని ప ాంగివసనతను కనీుళ్ిని అణచనకొని రాజలక్ష్మి తన అననమతి
ఇవవడానికి పరయతిుాంచినపుిడు పరమీళ్ ఆవిడని సమ దాయాంచి తన నిరణ యాం
తెల్నయజేస్థాంది.
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“మీకేాం భయాం వదనా, విచారాం వదనా! జఞతకాలోా జోడు ఉాంట్ే చాలాంట్టన్ాురా?
ఈ పెళ్ళి జరగదన. ఎాందనకాంట్ే చనట్ు రికాలు బలపరచి సాంసారాం వరిధలాడానికే పెదాలు
పెళ్ళి అన్ే ఆచారాం నియమిాంచారు. అాందనకని ఇపిట్ి చనట్ిురికాలు పాడు చేయడాం
ప రబాట్ట కదా? న్ాకు న్ా తాంబూరా ఉాంది, సాంగీత కళ్ ఉాంది . . . మీలలాంట్ి
మాంచివ్ారి ఆదరణ, అభిమలనాం ఉాంట్ే న్ాకు అాంతకాంట్ే మరేాం కావ్ాల్న?”
“అలల అనకమలి. . . ఈ పెళ్ళి జరగాలని న్ాకుాంది . . .

న్ా మలట్ వినన . . .

చనట్ు రికాలు అాంత సనలభాంగా తెగిాంచిపో వు . . . కొనిురోజులోా అాందరూ మన
గ రిాంచి తెలుసనకుాంట్ారు . . . న్ేనన ఇపుిడే వ్వళ్ళి మ రళీకి న్ా సమితి
చెపత ానన!” అని రాజలక్ష్మి తొాందరగా లేచిాంది.
“వ్ొదా ాండీ . . . ఈ పెళ్ళి గ రిాంచి మరేాం పరయతుాం వదనా . . . ఇవ్ాళ్ ఉదయాం
జఞతకాం తిరిగి ఇవవడానికి మీ అబాాయ వచాచరు. ఈ పెళ్ళి వదా ని మేమిదా రాం
మాంచి మనసనతో ఏకీభవిాంచాాం. మీ కుట్టాంబాంకి న్ావలన ఏమెన్ా చేడు రావట్ాం
న్ేనన సహాంచనన. న్ాగ రిాంచి ఊరులో అాందరూ విాంట్టను మలట్లు ఎాంతవరకు
నిజమో, అబధ్ధ మో, ఎవరికి తెలుసన? కాని అవనీు న్ాగ రిాంచే కదా? అాందనవలన్ే
మేాం మల నిరణ యాం మలరుచకున్ాుాం. మనసన మలరుచక వడాం అనుది ఒక సారే
జరగాల్న. అది న్ా పక్షాంలో జరగనీ!” అని సిష్ు ాంగా పరమీళ్ మలట్లు విని రాజలక్ష్మి
తన కనీుళ్ిని దాచనక వ్ాలని మొహాం వ్ేరే దిశలో తిపుికుాంది.

**

**

**

ఆ ఆదివ్ారాం మ రళీ పుట్ిునరోజు వచిచాంది.
రాజలక్ష్మి కొమలరత లు, అలుాళ్ళి, పథలాలు అాందరూ ఇాంట్ిలో గ మిగూడమ
ఉన్ాురు.
అపుిడు ఒక ఎవర్ స్థలవర్ ట్ిఫన్ కారియర్ లో శాంకరి అవవ మ రళీ
పుట్ిునరోజుకని

విశరష్ాంగా

తయలరుతేస్థన

తిననబాండారాలని

నిాంపుకొని,

ఆ

వ్ేసవికాల మాండుట్ాండలో రాజలక్ష్మి ఎవరిన్ో చూడడానికి బయలుతేరుతోాంది.
“ఈ ఆడ జనికి సావరి ాం తపథిస్్త మరే చిాంతా లేదన! దేవుడా, స్ీత ల
ి ని ఎాందనకు
ఇాంత బలహీనాంగా సృషథుాంచావ్?” అని శాంకరి అవవ గచణ కుకాంది.
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ఆవిడకి తెల్నస్థన క ణాం, ఆవిడ చూస్థన చూపు అలలాంట్ివి. కాని జీవితమన్ేది
ఎనిు క ణాలోా, ఎనిు చూపులోా చూస్థన్ా అది ఎనిు విధాలుగా కనిపథాంచిన్ా - అది
ఏదో ఒక న్ాాయాం అననసరిాంచి, అనిుట్ినీ ఆవరిాంచే ఒక సాంపూరణ తేకదా?
********
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