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కృతజ్ఞత, 

పది హేనేండ్ల గార్డు స్సు జీవితం ఆధారంగా తీసుకొని 

వృత్త ౦ కల్పించి ఈ పుస్తకం |వాళొను, . ఇందులొ "ని కొన్ని 

విషయాలు ఇదివజలో కథారూపాన్ని పొందినై. కాని వాని 

మూలబీజాలే ఇందులో ఉండటంవల్ల చర్విత చర్వణ దోషం 

అంటలేదని నా నమ్మకం, 

ఈ పుస్కకం అచ్చు వేయించటానికి శ్ర శ్రీపురం (ప్రకాశ 

రావుగారా,  చెకుకుపల్లి వెంకటప్పయ్య పట్టాభి రామయ 

గారా డీ. యస్, శా స్ర్రిగారూ (Central Bank) ధూర్జటి 

స్ఫుఒ హ్మణ్యంగారు M. A&. అయ్యగారి రామమూర్తి పంతులు 

గానా ధనసహాయ్యం చేశారు. వారి కి నేను ఎంతో కృతే 
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ల్లో గారి “మూజింగ్ను” లోని ఒక టి రెండు మధుర 

భావాలు నేనుగహీంచి స్వంతం వేసుకున్నాను వారికిగూడా 

కృతీజ్లుణి, 
a 9 

మునిమాణిక్యం. 



hy ఆంధ్ర కథకలోేకంలో మునిమాణిక్యం మునిమాణిక్యం. కం 
గన్టహాని కిది లోవెలుంగు దిజ్వె, “కాంతిమో దీపకళికకు మైనపు వత్తి, 
“కాంతి ముద్నోధిసే స్తే కళ్ల ఉద్భవించింది. కళ జిజ్ఞాస, “కాంత౦ి విలాసం, 

కలిసీ ఎన్నడో మునిమాణీకగంలో ఒక మధురిమను వెలికి త్రిగిచినయి. 

ఇప్పటికి ఆంధ్రదేశంలో సూర్యుడు వంగి వంగి ప్రవేశించిన (పదేశాలన్నీ 
“కాంతంి తొంగి తొంగి చూచింది, అందుచే * కాంతం'కు ఇది తొలిపలుకు 

గాదు; తుది పలుకే ! 

కాంతం 

నాయకుల్లో (గిరీకమా?  పార్వతీశమయూా ? నాయికల్లో ౮ ఎంకీ ? 
ఓ కాంతమూ * అఆధుని కాంధ) సార స్వతంలో చిరస్టాయి కదుగ్చుకొ న్నారు. 

కులము తక్కువైనా గుణ మెక్కు.వ చిలికింది యెంకి. కా౦ఠమునకు 

కులమూ గొప్పదే గుణమూ గొప్పదే! పద్యవాబ్బయంలో రామకృష్ణుని 

చేతి నిగ చుళర్మ అక్క అటూ, గద్యవాబ్బ య౦లోే ముని మాణిక్యం'చేళ 
శాంకేం ఇటూ, ఆం ధగ్భహిణుల కచ్చ మెన ఆదర్శాలు, క్షల్లప్తమ్లు లకనవ 

గంభాలుగా సూరి! తనువున అల(దికొని, ముం నంగా 

సారించి తిలకం కృెటుకోహ్నే ఆంత్యప్టర కాంక 'కొదు కంకర న్లో 
పూదబాలు దషకొన్న టానవే యా ల వాక్! 
. మోస్తరు టన మాత్రం. 

ఆయన్ని ee రంది. వ ఇమిడిన మాధు 
ర్యంతో కృష్ణక ర్లామ్సుతిము, అభ్యాక్మరామాయణమా, అం; భభౌగవతేము 

చదివే ఆదర్శ సత్రీనుతెల్లి అయింది ఈమెలో పౌఢ్మకన్న  మాళ్ళ 

త్వమూూ, అవా౦కృితిళన్న -ఛమత్క్యృతీ ప్రధా నాలె పన్ని దాలు చజచుకొని 

యిం౦చుమించె పజుగులు తీస్తుంటయి. మునిమాణిక్యం బ ఎతుకంళ 



ష్ 

ఇట్టి కాంకం౦ చుట్టూ తిరి! డాగుడుమూతలాట అయింది. నాడూ 

చేసూ అయన నృహజీనన నమూ, కళొజీవనమూ కాంతం కనుసన్నలాో"న్దే 

తిరుగుతున్నయి, 

హృదయం౦ 

ఈయన వాదయం౦ కవిహృదయం౦; భాగాలు సాల తరగలూ 

వూల బు౦గలూ, ౪ మళ్లైప్రూవును నిర్ణయతో కోసి సూదిత్కోగుచ్చి ఎంతి 
బాధ పెట్టినా సాయం తా 1నికల్లా బాధలన్నీ మజుచిపోయి హృవయాన్నంతా 

విచ్చి వికోసి ౦పజేసీ పరిమళొన్ని జెదజల్లుతుంది.  కాంతమూ అంతే! 

“అమె పడుకున్న శయ్య పడి 'హేనుఏంస్ల సాఖ్యజీవి తాన్ని జపం చేశీంది, *) 

“అ ఫ్పులకలు నా జీవితం అంతా అల్లాగే ఉండిపోతయి అనుకొన్నాను, * 

ఏతాదృశము లైన పలుకోబగ్గు "పేళల మైన కవివ్భాదయాన్ని పట్టియిస్తున్నయి, 

అపర కర రాసాక సువ్యకమై మనస్సునకు తోచనప్పుడు కని 
హృదయ మా పరితపించడం సవాజం, శాం3 మున్న ౦తేవజికూ 

చేభాకోరాలతో శృ్ళంగారాన "*కీకింశలాడిన యాయాన హృదయం కాంతా 

ష్ మనాన౦ంత్రరం కరిగి సురిగిన కరుణరసంలో ముచ్చముని(గి మునుక్లా డింది, 

సని వచ్చినా స్టలేదాపేదసుండె 

సో స్య 0 

ర్ _శొందయు వ్వ్ రచన వస సప 'థానమంటారు, శృంగార, 

మంగిగా హాస్య మంగ౦ంగా తీర్చిన సా చీన దృశ్య కావ్యాలు హాస్య 

'పోధానములా | అంగి కంగం సంబంధి కావల. శృంగారానికి హాస్యమే 

సంబంధ. హాస్యము వికృతి యని చమత్కృతి యని ద్వినిధము, ఈయనది 

శీవలం చమక్కల్భాతి హాస్యం. పదాలు గుదకటి దికొంతా కదిలించికొంతా 

ఫిగిలించే కట్టుహోస్యమూ కాదు, జూతినో వ్యక్ నో నొన్నిం౦చి Ge 



3 

బుహోస్య మో కాదు.  వికటచాక్యాలను విపరీతో 

పా ట్రుహాస్యమూకాదు. రసార మైన మనస్సుకు పఎసాదమిచ్చే. శీతల 

మరంద నివ్యందం ఈయనహాస్యం, “ఆసలు నే వ్య 

వాడినని నీ అనుమానం ”’ ఆన్నాడు భర్త 44౪ హాహా, ఆనామానం 

లేరండి! నాకు గట్టి నమ్మ? మే ! 7 అన శాతం. మ కంలో. ము ఖం 

నవ్వింది... ఎంతో జేవ్రకూడ కాశడే! DOR AED 

సంభాషణలో నన్నాయన ఖ్లూల్. అన్నాండు, అని ధర చెప్పగానే 

A 

ఓఓ ఆంత్ర అలస్యం వందుకెండండి!'” అంక కాంతం, బాగా హౌ 
a ROR 1 

తగలకుండా హాస్య మాడడ౦లో కాంతాని శ*ంతపిళో, కదన వయ్య 

గంటకో ats కంతపేరు. ఈయన శం మద గణ 
ధా 

ముంది, హాస్యరచ చనలో ఎన్నడును తన్ను (క్రింయసబ దుకొని “కుల సెక 

గాని తా నొక్కమా ఆన = సెచెయి యగుట కిచ్చగింపిగు. నిజానికి ఇత్వ 

కృత్య హాస్యపస సంగంలాే నిరంతరమూ అయనే న. 

లోక జ్ఞాన విషయంలో మాల ౦ కౌంతేం కం మనజాలిని మాజుగెంటుందెం 

nF 
మునిమాణిక్యం మై ముస సిమునీనవ్వులు ముంప్పులు లంచే.కా-ను, క చిన 

తార్కాణం... 26 కొ0౦ త్ర మన్నడి క ద్ర మాస్టమచెళ Cre వచి 

నయ్యా ! అనవసరంగా కొటాడుటండ్రీ పిలవాణి. నా బెక గంగే 

చెప్పమన్నాడు. వీడు చిన్న వెధవాయె 
రం 

గో Sa ren 
OS బెరకు కపెటాడ్ WI pr 

mn den et కుజ చిపోయి నాయ కామాలు, చెప్పళేకపోయినాడు * అని, 

As 

౮ నా వ గ mH Denn విస Ma గై క్ ఛరల ఢర్య్మాలు 'హాతీఎశరిం- న కడిరించచిసే రచన కా 
చి గు 

ళ్ 

డియనది కాని. అందొకట చ్చి ఒకటి వదలు, క చిన్న పై డన్న 
అ న ర ఇల Sens జ 

ముడు నమూ అవిడ చాచెనుంతి అంద మెన మనిసి లాగ పనపం డె కాచు... 

ఫస బక్క కరా పసందు “సవాలను. మా కొంకేం సుమా సస అందక గి 
యట 

లా 

అని అమూానేవాడ్ని.”) ఇది చర్చల థర్మం, “భర్త సుందరవూం) లని 
కాల్ © ఎంవి ల న 
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భఎను కల్చించుకొన్నది. ఆ ఛుమళోనే ఆనందంగా తృపితో భూమిమీంద 
ఉన్న నాలుగురోజులూ కాలం గడిపింది, లేనిపోనిది, ఎక్క- డాదొరకని 

అసక్యమైన సౌందర్యంకోసం అన్వేషించి దాన్ని పొంద లేక ఏవవలేదు.” 
ఇది భార్యాధర ౦0. హీందూనుత సంపదాయ సీన్దంగా వివాపూ మొకొ 

నొక పనిత్సకర. పట్టి ఒడంబడిక "కాదు, బహుజన్న కర పరంపరా 

సంజంధి, శార్హన్హ స్య కల్పకాని కివి తల్లివేరు. ఆధునిక నాగరక వాతా 

వరణములో కుంకటివేరు తో కూలిపోతున్న యీ తేరువ్చ మునిమాణిక్యం 

చేతిలో (పోదిసెంది పాఠుకుంది, చిగిర్చి రెమ్మలుక్రమి శ్ర కొమ్మలుసాగి 
అండాలు అమ్మింది hese ఫశ 

ధర్మసూత్యాలే కొదు * కానుసూతౌలుకూడ తెలిసినయి కాం౦కౌనికీ 

చదువ్చకో పోయినా. చదువుకోకుండానే తెలుసయి యివన్నీ,” ఈ అవిడ 

అయన బుజాలమోద చెయ్యివేసీ అవసరం లేకపోయి నా కొద్దిగా నొక్కి 

ఆమె వక్షస్థలం ఆయన చెంపకు తాకించి నానొవస్తా స డితేగాని ఆస్నో 

భాటిలు బయట పడేదిగాదు, ౫.౨.౨. వెన్నెల్లో శెల్లని పాన్సుమోద 

శర్యద్యాతి అంతా గడిపి తూర్పు కలు తెల్లవాణే సమయాన 'లేవబోతు 

న్నప్పుడు వువద్దని హత్తుకునే కారితం గాఢ 'సుశ్లేష అయనకు జ్ఞాపకం 
చస్తూంటుంిడి్భి?  కార్యాన మంత్రి సేవలో దాసీ సెజ్డసై రంధి 

కాంతా సరగ రా శలౌ నిర్వహించింది. 

ఇ౦'లేశాదు ఈయన (పొసంగికంగా నూచించిన ధర్మరహన్యాలు 

గన్ని ఉన్నయి, ఒకటి తిలకీంపండి, 6 అవయవములు తట్టుకో లేని 

శక్సిమంతో మైన యౌవనంలోనూ అండం ఉంది, అపొంగు పోయిన 

తర్వాత జీవితానికి వచ్చే కృష్పి శాంభీర్యమ్యుు. శాంతము. వీటిలోనూ 

ఆంద౦ ఉంది.” 



ళా? 

వ గా 
ఖ్ 

సూ 

సంప దాయ సిద్దంగా స క న ఆ'సంరపదాయ స్పంగా 
జీ 

అవగ్గమునూ తెలుగు గడప వ పురుషుల వ్యవహా హోంలో 

జేశీయాలు జాతీయాలు. కెనుకజనయి, వంటయింటిలోనూ,  పుణటింటో 

బాగేనూ ఇవి ఇంకను నిలిచి పుకు... ఇవన్నీ ఈ * కాంతంిలోే చక్కగా 

నీసస్తున్నయి. "తెనుగు సం్యసదాయాలు న య అల్లి షిల్స్ గా 
cy 

అల్లుకొన్ని తీవచొంపాలపె (కొవ్విసలలాగ తక శేరవిచ్చి సలులపలు 
cn ఇ యు 

వెప్పిపోసున్నయిః ఓ. “క్ల ఇ భో నిస ర పిచి ఫినరింిప దలంపనుః 
pn 

సర్వతోముఖ మైన యీ నూంబేనెసోన పపాాసుప్ప హూ పహ భక వుల హృద యాగ్ల 

త్రీయశ్సీఫ్టు లూరిస్తుందిగాక | 

బందరు, ==ప్రువాాడ “కీవగీవి రావ. 
15.09.44 





కాంతం 

| 

మా కాంతం అంతే పొడగరీకాదు పొట్టికాదు. క 
బిల 

రూపసికాదు. కాని ఓ మోస్తరు అందక క్తె. అమె న్ట్ీ్ర 

జాతు ఖంగారుపసిమి గాదు చామనచాయ. నవ్వు మొగము, 

చక్కని న్నే తాలు, ఆమె కి కన్ను లలో దివ్నుజ్ కోతి కనబడుతోనా 

ఉండేది, 

మూ కాం'తానికీ నాకూ బహు చిన్నతనంలో వి కు వొహుం 

అయింది. చిన్న [దె ఉన్నప్పుడు మా అవిడ నాశేమంత అండ 
మైన మనిమీలాగ కనివించెదికాదు. అప్పుడస్పుకు నేను అత్త వా 

నరికి నెడుతూ ఉండే వాడిని. అల్లాంటప్పుకు ఆమెను చూస్తూ 

eed NE పుకు es మా కాకక 0 

సుమాౌన అంద డె సౌ అని అనుకొ నే వాడిని 

చూస్తూ మూస్తూ ఉండగాన్సే ఆ వీల ఒణీలు వేయటం 
అ ఎంవి ¥) 

సాగించింది. నేనూ లాగులు వదిలేసీ పం చెలుక ట్టట 0 

| పారంభించఛచాను, 
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ఓ సంవత్సరాది పండగకు నేను అత వారింటి శెళాను, 
జూల ౮౯) 

సాధారణంగా జుట్టు బిరప ను DEEN పీల్ల నాకు 

ఆ నాడు కనివీంచలేను. చేను హోల్లోకూర్చువి ఇటూ అటూ 

మూశాను, ఎక్కడా ఆ పిల్టజాడ కనువీంచలేదు. మూ బౌన 

మరది అప్పటికి ఏడేండ్ల పసివాడు. నాడిని పిలిచి రహస్యంగా 
అడిగాను “మో చిన్న అక్కయ్య ఎక్కడు దిరా? * అని, 

వాడు శా కేమో జవాబు చెప్పకుండా లోపలి! సరుగెతి కెళ్ళి 
op) శః ఆకా చిన్న అక్కయ్య ఎక్క_డుం చే? ఆసు న 

అమ్మను అడిగాడు. అవిడగారు “ఎందుకురా నాయనా! ” 

అంది. * చావ అడుగుతున్నా ” డని చెప్పేశాడు. అప్పటి 
కింకా కార్యం కాలేదు ఈ నూటవిని మా అశ గారు 

సప్వింది. మా మరదలు బయటికొచ్చి నన్ను జూచి, అవ్య!- 
ఏమిటి నొనా అడి?! అక్కయ్యతో ఏంపని నీకు? అన విరగ 

బడే నవి(ండి, 
ఏం 

నాకు వాల సీగ్గెసింది. నేను సోడ వేపు ముఖంపెట్టి 
మంచ మోద. పడుకొని న్మిదపోతున్న ట్టు నటించాను, మా 

మరదలు పోయి ఇంటి పక్కనున్న అగడజను పిల్లలను లాక్కొ 

చ్చింది నన్ను భూూపటూనీకి. నాళ్ళంతా లోపల చే రారు, 

ఏవో గుసగుస లాకుకొన్నారు. నవ్వవొన్నారు. ఆ తరువాశ్ర 



కాంతం వి 

ఒకొక్క ర వచ్చి నన్ను జూచి కడుపు వెక్కలయ్యేలాగున 

నవ్వుకొని వెళ్ళి పోయేవారు. 

న్ న్ ఎంతేనవ్వినా నాకుముటుకు మాశకాంతాన్ని 

చూడాలన్న కోరిక పోలేదు. అప్పటికి రెండేళ్ళ క్రింద చూ౭శౌను 

ఆ పిల్ళను. వ్పు డెట్లాజందో !! పెద్దమనిషి. అయినతరువాత 

పీల్హలు వళ్లే ఎదుగుతారట ! ఈ అమ్మయి ఎంత ఎదిగిందో ! 

బహుశః చీరలు కడుతూ ఉండవచ్చు ! ! అని అనుకొంటూ 

అక్కడే పడుకొన్నాను, 

నవ్వులు ఆగీపోయినాయి. ఎక్ క_డివాళ్లు అక్క-_డ సద్దు 

కొన్నారు సాయింత్రం నాల్లు గంట లైంది కాస్త చల్ల బడ్డది. 

లెచి జార్ నో కిపోయి లే కాఫీ శాగనచ్చానా అని అను 

కుంటరా కళ్లు మూసుకొని పడుకొని ఉన్నాను. ఇంతలో గాజుల 

సా. (5 గాత్ర చిర శెపరెపలూ వినిపించిన. దానితో 

పాటు మగున పొలపు బెలుఫు నొక మారుతంకూడా సోంంది 

పారిజాతకుసుము పరిమళ భరితే మైనది, 

అయితే ఎవరో ఇంకో కొత అవిడ వస్తున్నది కాబోలు 

నన్ను చూసి నవ్విపోవటాని నికీ అనుకొన్నా ను. అంకుకని కళ్లు 

గట్టిగా మూసుకొన్నాను బౌగా నిదలో ఉన్న వాడిలాగ 
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ఆ వచ్చిన ఆవి అందరిలాగ ఒక నవ్వు 

నవ్వి సట అసలు స నవ్వ లేదు. పక్ష ఖ్ నుచుని ఉన్నట్టు 

నాకు అనుమానం కలిగింది, కొద్దిగా | కళ్ళు “కంచి భూశాను 

ఎవరో పదహారు ఏండ్ల పిల్ల! ఆవిడ ఏవో వస్తు వకోసం ఆ హాల్లో 

నెదుకుతున్నట్లు నా ఊహకు తోచింది. బాగా కళ్ళు తెరిచి 
చూడటానికి బిడియం. ఎవరై తే ల మనశెందుకని కళ్ళు నాను 

కొనే వయస్సు కాదు నాది 

ఇంతలో ఆ ఆన్ఫ్మూయి నా మంచం నె వైపుకే నడవటం 
అయి క త్త ఏ / 
సనుమూకాను్ కర రె కకకడ కోట్లు కర 

ఏదో అనందడంకూాడా ఉంది. 

దాని శగువూతే. జరిగిన సంగ తులనుబట్టి తలుసుకొన్న 

విషయుం ఏమిటా అంశు ఆమె సాదు ఒ నాక్ వసం ౦ నచ్చి దు, 

అబణ నామం౦ంవానికి ఇటువైపు ఒక చిన్న బల్హమెన 

ఉన్న ని. దాన్ని తీసుకవాలెనంకు సా సెగా వంగి తీసుకో 
న్ (67 మలా 

SHEP 

ఆ వి ఒక క్షణం ఆలోచించి, అటూ ఇటూ సూచి 

ఎన్యహాశేరని నిశ్చయించుకొని చటక్కున నాపైన వంగి ఆ 

బరిణ అందుకోబోయింది. భె ర్య రగా బాగా కళ్గువిప్సి 
QQ. ౧౫ ౪ 

శూశాను మా కాంతీమే. పొడుగు ఎదిగింది, వళ్లుచేసింద్కి 
శ వ క నం 



“కాంతం ర్ 

వాయు న కంక భో అంతవమార్సు ఎల్లాగ వచ్చిందో 
nnn ళా 

చేను ఊహించుకో లేకపోయి గను పూతకచ్చిన మూమిశీ 

గున్న లాగ తత అరసు నునుక్తున శేకులు దట cm సు 

ఇల ఇం కొ t YL (౮ నా 
వుగా బద ల్సి నటీ అంట పెటుం "సి ఆన్న Brn VY 

ర 

సొతి లాగుంది ఆమె శరీరం, (పీ స్పర్శ తగలటం నాకు ఆ 
Sy జ్ర 

కా 

ty 

'మొదటినారి. చంద దర్శనానికి వముషళోదది కౌరి ని స ము 
[జా 

నా హృవయం పొంగింది 

అమె తగని మొగంసె ఒక చిగున న్స సన పడ్డది, 

శ్రీ రసాగవంలో చం దుష a ఉదయించినట్లు పుకు ఆవె! 

నావంక మూాచిండి. వ గ్నకరణానికి ఆకీకమైన అమె పన్నుల 

లోని భావ నాకు అన్బమెందె. అపయత్నే ంగా నకు నేతులు 

వావాను నా తల: 'నంలోకి ఆమె మెల్లగా జారింది, నేను 

మరింత గట్టగా అమెను నా హృదయానికి హత్తుః "న్నాను. 

అమె సీససడి నవి, ముక్కుమైన వేలు వేసికొని “త హి 

శీను చేసింది వాలా తవూపనట ! ఎవెసాొ: 

ఏదో అంటారట !! 

ణి 

ఎనశేమన్నాసశే అమెను వదలాలని నాకు బుద్ధిప్తుట్ల 
లెదు. మరింత గాఢంగా కౌగలించుకొన్నా ను, 
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వింతలో ఎనో వస్తున్నటు అలికిడి అయింది, అయినా 

నను తత్త ఆమెను వదలకుండా ఉండటంజూచి, ఆ వీల్ల 

చటక్కున నా చెంపమోద మృదువు గా కొట్టింది. నేను 

వదిలేనాను,. ఆ అనూ యి తురున పారిపోయింది. 

నా జీవితంలో అది దివ్యదినము. నావళ్లు అంశా 

పులకరించింది. ఆ ప్పులకొలు నా జీవితం అంతా అల్లాగే 

ఉండి పోకయ్యి అనుకొన్నాను. 

లో టీ 

ఆ తీరునాశని 1 ఫ్ గ్గి ఏ రోజులకే ఆమె సతీత్యం స్యికరించింది. 

మేము సంపూర్తమెన అకంలో భార్యా భర లము అయినాను. 
అ టి OD 

వెన్నెలరాడి అమె మాయింటికి రాణీ అయింది, 

ఆరోజు me ఆము తెల్లని ని చీరన షునొని తేలని వముఇపవూలు 
(౪) Ey 

es) ww: (ag ఛం రం లాల్ వెడలో పెంకొన్మి దొడ్ల అ వెన్నెలలో తిరుగుతూ జం 
ese (౪ 

వ్ ల జన eta 

రంగాలను పుణ్యలో కాలనుంచి మనే వె జ 

అప్ప ఇ . " aE పడది, 

Gs 



2 
అప్పటికి నేను బి. వ. ఇండో సంవత్సరంలో ఉన్నాను, 

విజయనగరంలో చదువు. శాేజీ తెరిచారు. ఇనా వెాలె, 
Ma లో [ఇ స్ట 

పయాణం ఇంకా నాలుగురోజులు ఉంది అనగానే నెను 

స్ రి ఖే అచ ఇం క్ మా నాన్న జీ అన్నాను నాన్నా విజ మన గవర6లో 
లో ాంగ్లో బార్ మ. చ Ban 

పూటకూశ ఇంటో భోజనం వమా బాగుండటంళదు జని. 
స cn "7 

వాంగ మ ము అని శా మారి | 3 న ౮, అవ దొస్తీ (5 గతి సంన్చివం ఫంక్ LETT TTD 
(1 

+ 

ఎన్నాళ్లో వడలక చాధించినై కూడాను. ఆసంగతి మా 
నాన్నకు వసు. . మానా న్న్న Ss మాట్లాడ నదు. 

వియ్యంకుడికి ఉత కం (వాగిఢంటాడు. ఎందుకంకే మవాడోే 

శ్ గ 
గ్ 

బుక్ త్త నూ మవూమగానచు విును తీసుకొచ్చి మూ కట్లు / 
ళా 

దిగ బటి. వెళొనుః 
ఠం 

డా 

7 

or) 

ci ల me ॥ లస నుం నాయినా పిజయనగనగంలొ స్వ టిడి రోత న్ 

వ రు mn WC పే ఈ. “ నాం సాగా పన జజ ఆం ను మ్మ mR క గుల ఇం  టావాయలు కావాల రి 2 మెంత ఆ 
On = జ | 

మా శద ఉట యం ద ఆవఅర (7 -వే mcs? 
రా కదూ హాయి గా  జంతవచు*. రుం ణు m3 

"టు (1) ఎవి 

గాలం వ n కి ఉడుం షా నవా ఆర పణ రంభలా bn 
గ లం; ల 3౫0౫ హ్! రువ mm 9. 3 (వి On వయ ద | సస ల Ad 

Mere అ 

అన్నాడు నూనాన్న (ప్ర యాణ ౦ హషనగా. బటి 



సంతోషంగా ఉన్నా సె కిమాతం ఇషంలేనివాడిలాగే నటించి 

= న. jp అన్నాను. 

ఈ నూటలు విని మా అవిడ ఫక్కున నవ్వింది. నేనూ 

కొద్దిగా నవ్వుకొన్నాను. ఇంగా ఎక్కువగా నటన చేయటానికి 

ఫీలు శే లేకుండాపోయింది. మర్నా శు (పొద్దున బండికే బయలు 

"దేరాము విజయనగరంలో” కొడ, కాపురం పెట్టటానికి, 

మా సొన్న నముమ్ములను శైలు ఎక్కించి కోడలుతో 

చెప్పాకు. “శాస కనిపెట్టి టి ఉుడు అమ్మాయో. వాడు 
ఎవి _ (౮ 

కష్టపడి చదివి వ్యాను క అంతా సంతోపీసాము” 

"మేము నిజయనగరంలో ఒక మేడలో కాపురం పెట్టాము. 

(కింద నంటగని కండు సున సను చదువుగొ నేనది. క త్ర 
చా జీ 

[క్రింద మసులుతూ ఉంటుంది. నేను సై గదిలో హాయిగా సె 

చదువుకొనచ్చుు అవిడతి ఫే స సంబంఫంతే శేకుండా. నా చదువు 

ఏమొ ఆటంకం కలగకుండా ఉంటానికి ఇల్లాంటి ఏర్పాటు 

ప౫లల్లా శాకేబీతోచే సరిపోయేది, రాత్రిళ్లు మా 
“౧ 

అవిడ అజ బవగాయిషీ ద చదివేవాడ్ని. అవిడ నాకు సెంద 

లాడే భేజనంపెటి ఇహ హాయిగా చదువుకోండి వెళి 
రి (౧౧ 
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అని చెప్పి పైకి పంపించేది. పరిక్షలుకూడా దగ్గరకు వచ్చినై. 
కష్టపడి చదవాలె, అందుకని చేనూ శ ఏడ్డగా ౩ చివాలన్న 

నిగ యంతోనే వెళ్టేవాడ్ని., కాసే సెపు చదువుకే” సరీ విసుగు 

న కలిగేది. “ ఇదుగో కాంతం ఒక్కనారి ఇల్లా వన్నావా? 

అని పీలిచేవాడ్ని,. ఆమె వచ్చేదికాదు. తాను వస్తే నా 

చదువు ఎక్కడ పాడైపోతుందో అని అమెభయం క్రింది 
నుంచే కోస్పడేది, “ ఎందుకండీ రావటం? చదువుకోండి ” 

అంటూ, 

నిజానికి ఎంపుకూ ఆవిడ రావటం! వమాపనిబేదు. 
న్ ల్ 

ఈ సంగతి రాష కా, లిక్ వచి 0 మ చదువుకొ సేవాడ్ని. "కాని 

న్న 9 స 
“కాసేపటికి మ విర్ర చక గచ్చేదిశాదు. “ కాంత్రేం ఒక సారి 

రూపాల?” యల్ *” అనేది అవిడ ఎందుకేమిటి 

తెవియటంలా ఈ కిటికీ ౬ 
» గ న్ 

చేను కోపుడి లే అవిడ “కిటికీ తీన్వెడితే 
aw 

నా . re ee దేముందండీ ఊ 68 కే గోల! చదువుకోండి” అని హో 
అంటుంది. 

ఎట్లాగ చదువుకోటు, అసమయానికి ఉ క్క గా 

GEE. శకలం తపన నచ్చి శా సేప్ప్ర విసిరితే హాయిగ 

చదువుకొందును. అవిడ రాదు. 
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ఉక్క లేకపోతే చలిగా ఉంటుంది. చలిగా ఉంపే 

అపివా చ్చి శాలువ కప్పాలి అ శొలువ ఎక్కడుందో నాకు 

అసలు కనపడదు. పరుఫు 80 చే ఉందండీ చూడండి. 
కసపడుతుందని అంటుంది కాని నాకు ఆ శాలువ ఎంత వెతికినా 

నపడదు. ఆ సంగతి నాకు అసలు తెలుసు. అందుకని నేను 

నెతకనుకూడా వెతకను. ఆమెనే శేకలేస్తాను రను ని. నా 

చనువు ఎక్కడ పాడైపోతుందో అని ఆవిడగారు రాదు, 

ఆతరువాత పది నిమిపాలకు శుము ఎంత అయిందో 

ని గడియారంవంక చూస్తే పది అయి ఉంటుంది. పదింటి 

కల్లా పడుకోని నుళీ తె తల్ల నొ re తేవటం మంచిదని 
గొ 

మూ నాన్న ఎప్పుడూ చెపుతూ ఉండేవాడు. తండిమూట 

ఫ్లూలె.. అందుకని వెంటనే పకుకొంటానికి నిశ్చయించుకొని 

పడుకొ నేవాడ్నీ చలీకాలం అయినా క క 

నాకు చెంబెడు మంచిదిళు [తా ౫డం అలవాటు, అందుచేస 
జు 

శాంకాన్ని మళ్లీ నేక వేయక తవ్పేదికాదు. “కాంతం కాసిని 
‘ 

alt roles IS వ్ మంచినీళ్లు ఇచ్చిపో”అని నేను విలిచేవాడ్ని. ఈ శేక విని 
a0) J 

లోక. నున్న ముసలమ్మహాడా మూ ఆవిడను కోప్పడేది. 
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సె వ్ హా 5 త్త ణి 
ఈ ప్రష్బ్ప్రుట్ట్టవ గా య్ వెళ్లు, మంచిసళ్లు ఇ్రన్యకపో త అల్లానూా 

అతో శి తీ న. 

Ne శ న టై | జ 
ఎంత్ దాహంగాఉందో వాపం భక! శాంతాసికి పలుపు 

OR 

మంచినీరు పండుకొనే సమయంలో శకాని అడఇ౫నని, చనువు 
౧౧) 

ళ్ క న వళ వ Tas 4 “మె 

కి టనెటానని ఆలుసుకొని అప్పుడు సాని ఆపి క 
hy 2 Tal లా 

గదిలోకి. అంత  కటుడదిటంగో నన్ను జ సనక య 
కలు 

re 
వొంపు ఉయించిందిః 

ఖి 
జు! 
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ల 3 అలన్ 

నేను పది ఫుస్తకాలన్నా దిడ్డక ముందే గడి గుమ్మంల్ 
gan. ip పజ 

గాజుల చప్టును వినివీంచేది. సంస చెంబుతో నిల్లు పట్టుకొని, 

వెండి పళ్లెంలో ఫలహారాలు రల దెవిలాగ తయారై 

వచ్చేది ఆవిడ. ఆమె రాకకోనం గే Bas సున్న మాట 
19 

నిజమే. ఆయినా అనేవాడ్ని “ అప్పుడే న్నావ్ అని, 

“ అప్పుడే ఏమిటండీ పది కావస్తుంయునూ ” అనేద ఆవిడ, 
ప్ Et ను. 

నీవు Sr RETA. అ నున నన(కు సృ బునుర. ఇతో 
ఆరి సె! 

సండోయ మిరు (వాసుకోండి అని ఆపు అనటం మాను 

లుగా జరిగే సంభాషణ 

ఆవిడ నా ద. [రక చ్చి), నా బల్లకు ద్గరణన న్న్న టిపాయ్ 

మాద సీళ్ణ చెంబు, "వెండీ పళ్లెం3 పెట్టి పెన "రండు ఫస్త గాలు 

నూత" అ రాక, 

అలకే « 

అవిడ రావడంనం నా చదున్రు కే నష్టం! నిజానికి, ల . 
జు. నీ న 9 se అట అలో రం వళి సుకపోనచ్చు అ వచ్చినమనమ్ చస్వుళ పత్తి స్ ల 2 2h క్ 

రో EE 
స సా Eb 

అక్కడ అగంయు దు నుంచుని అవిడ అలంకారం 
tw 

ప. na క. షు. స్నో సొడరు, మ 

వన్నీ కనపడాలేె an) కక్టగ్పం wa) ముద
 నలు పవుంజి 

ర! 

లె జ! mr చి 

నా గ! చూధారా? అన మొద టిప్పశ్న. న్ "నిజానికి 
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అవిడ సో ౌ టిల్ విషయమై నాకు సివియాలిసిన అవసరం 

ఏమిలేదు. కహా దానికోసం వెకకటంలో నా కాంపోజివన్ 

పహస్తశాలన్నీ చిందరవందర అవుతే. _అలమారలోని శెండు 

ట్రీ కప్పులు పగిలిపోవచ్చు. కొంతే సే పై సతేరువాత అది నేను 

కూర్చున్న కుర్చీకి సక రగావెనకాలున్న గూట్లో కనివించటం చేత 

అవిడ నా బుజాలమో ౫ వెయ్యి వేస్ ఫ్ర 'ేకవోయినా 

కొద్దిగా నొక్కి, అమె వతక్షుస్లలం నౌ పంపకు తాకించి నానా 

అవస్థాప డి తేగాని ఆ ఇ" ప. టఫదికాతు. అస్నో ఆమె 

క _ రుద్దుకొని నాజు కాస్త దుగ న 

ఒ తరువాత జేలనూశె నీనాకోనం వెతకటులో. ఆపిడ 

న్ కూర్చున్న కుర్చీమోా జే ఎక్క. అలవురలో తై భెగా 

న్నుంచి తీయాలె ఆసమయంలో అమె తూలి పడిపోవ 
జబోవటం౦. నెను చటుక్కున లేచి నదుము ప పట్టు కని ఆక్కీ ఆ గరు 

వాత ఆమెను పసిపిల్హను ఎత్తుఫొ న్నట్లు ఎత్తు కొని దుషటం 

జరోది, దీనికి (పత్ఫలంగా అవిడ కాస్త సుగంధ ద్రవ్యాన్ని 

నా తలకురాచి చక్కగా పాపటతీసీ తేల దున్నే ది 

సాదుబొట్టుకో సం, దువ్యెనకోసం, తరు ల 

వసం వోమె నె వతుకో, -టంలో నా చుట్టూ ఎన్నో (పదక్షీ 
ణాలు [అయ్యేవి ఫి ఆ వస్తువులన్నీ నేను 5 కూర్చున్న (పచే శ నికి ES 
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అటూ ఇటూ ఉంటూడఉండటం మూలానా అవిడకు .ఇ్వల్లాగ 3 
అ srg వి i జ = అ 

చెయక ణే ప్పెదిగాదు, ఆవిడ నచ్చెసరి ద నరు చూ న్న్న 
అ ద 

[ల 
య. ఫస కం నా వంక జాలిగామాసే, నే ననేవాడ్ని 

తర్: 

“ఇహ ని సంగతి శేప్పు ఇపుడు వేదు” అని మిగతా డా విప్పుడు బై 

పుస్తకాలన్నీ కళ్ళు మూసుకొని బల్ల క్రిందపడి నిద్రపోయెవి, 
రా (౧౧ అనె 

“a 

ఆ తరువాత్ ఆవిడ (బ్రోచ్ స క్ 

చినా అది న సరిగ్గా పెట్టుకొ టం అవిడకు తెలియదు ప ల్ టూ: 

పగ పనటథా హన పాటు అయినా నేనే ఆనినక 

RUE “ అవసరం. కలిగింది. “నిద 

ముకు గై ఈ అలంకారం పీషయ మె సను (శ్రధ్ధ వహాంబాలి 

వచ్చి సందె 

ఈ నసనొడన౦తాభూస్తూ క ను మూ 
A vy 

2 ఆ ఫూ వెండును అప్పుడు మా ఆవిడ డ ఎత్తు ని ముద్దాడ స కళ్ళరు 

అన్హుఃా న నా చేతుల్లో పె్య్టది నా చేతుల a అది 

ఆమె ముచ్చట ముడ్లిలోశె రెక్క అర్ధచంద్రాకృతి తాల్సేదీ. 

ఈ పనిమటుకు అంత తొందరగా అయ్యకా 

అల్లా క్కాదండీ అంటూ అవిడ య తీసి చాలాసారు నాకు 

ఇస్తూ ఉ_డడంవ్యు, అ చెండు చెత్రుల్లా నుంచీ ఆవిడ 
ద్ 

eh Gh G Cc 
త్ 

అవిడ చేతుల్లోనుంచి wr మారేది 
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కిలకిలా నవ్వుతున్న పసికిల్లలాగ. అప్పటికి అవిడ అలంకారం 
ఒక విధంగా పూరి, అయ్యది, 

అ౫రు వతులు అలమారులో, సె అరలో ఉర, 
ఎలి యా ర 

అది ఆవిడకు అందదు. అందసప్పుడు నన్ను తీయమనాలె, 

ఆవిడ అల్లాగ అనదు. అక్కడకు వెళ్ళి ముందు పీోయత్నం 
౧౧ Mm 

చేస్తుంది అందుకో టానికి. అప్పుడు నన్ను వీలుస్తుంది 
జాలి లి 

“ చూడండి కాస, అవి తీయాలి” అంటూ, రోజూ ఇల్లాగే 

అంటుంది. అయినా నాకు అవి ఏమిటో ఎక్కడినుంచి 

తీయాలో ెలిసేడికాదు. అందుకని నేను అడిగేవాడ్ని 

ఏమిటి నీకు కానంనిండి? అని. అవిడ అటు వేలుచూపేఏ 

సవ్వుతూ, “అవా? ట్రీ కపులా? వక్కొలా +” అని నాకు 

వచ్చిన పేరన్నీ వమిసూఉంకే ఆవిడ ఉహు, ఉహు అంటూ 
27 om TID 

నవ్వుతూ ఉండేది. అవి నాకూ అంజన. ' అందుకని ఎడం 

మ్య ఆమె బుజంపై నవెస్కి ఆనీ కడిచేశో నాట్ని క్రీండకు 

నెళ్రవాడ్ని. పోనిానాడని క్రింది అరలో ఉంచరాజా అంజు 

మల. [క్రింది అగలో ఉంచు తారుటండీ ఎక్కడన్నా "అని 
గె 

న వేది. (క్రింది అరలో ఉంచటం పి తెలివిత్రక్కు...వపని 

అయినత్లకా సాకు ఆమాత్రం తెలియక పోవటం విచిత్ర) 

మైనట్ల్టూనూ ! 
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అగద వత్తులు వెలిగించటం ఒక అర గం౦టపని 

ఎందుకూ అంకే ఆమె అవి వెలింంచటానినై నిష్పుప్ఫు గీస్తే 

నేను దాన్ని ఉఫ్ అని ఊది ఆశ్చేవాడిని. ఈమె మళ్లీ గీస్తే 

నేను మళ్ళీ ఆశ్చోవాడ్నీ. ఇలాగ ఎన్ని సౌస్ట అయినా జరిగేది 

చివరకు ఎక ట్లాగో తంటాలుపడి ఆవిడ అగరువత్తులు వెలిగించేది. 

సుగంధ భరితమైన అఆ ధూమం గదంతా ఆవరించి నాకు 

కొంచెం మత్తు కలుగ బే సేద, 

అమె చెయ్యవలసిన పని అంతా అంతటితో పూరి, 

కావటంచేతీ ఆమె నా పక సేఉన న్న్న మంచంపై న కూర్చునేది. 

మర్నాడు శాసులో చెప్పవలసిన పాఠం Cu ఒక సారి చద 
య 

వటం అవసరం, హిస్టరీపుస్త కం తరిచి చవవటం (ఫారంభించే 
my 2 7 
(a Sea 

మా ఆపిడకు హిస్తరీఅంటే హోత గా ఇష్టం లద లేదు, 

అందులో అభిరుచి కలుగ జేయాలని, కల్లికోట యుద్ధాన్ని 

గురించీ సోనీ-దియెత్ ను గురించి ఆమెకు చెప్పాను. 
చెప్పీనా ఆమెకు ఏమో అభిరుచి కలుగలేదు. అందుకని అవిడ 
“ చచ్చిపోయిన వాళ్ళ సంగతులు ఎందుకండీ, తల్గికోటయుద్దం 

బల్లా తగలడి లేనేం ! 'హానీ-ది-యైత్ కు ఎంతమంది భార్య 

లై కెనేం! ౫ అని అసడం మామూలు. 
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సస పుస్త కంశెరిచి ముందు పెట్టుకొం శు ఏం లాభం, 

ఒక్క విషయమూ బుర్యకు ఎశ్కేదికాదు. 

ఇంతలో అవిడ వక్కపలుకులు నా నోటికి అందించేది. 

నేను వక్కలతోపాటు ఆమె వేలునుకూడా అందుకొని పంటితో 
క. ఆవిడ వేలునులాక్కొని * అబ్బ ! ఏమిట డి 

ఎందుకూ క్రొరికారు ! అని యక. నే నంటాను- 

“అల్లా. కొరక పో తే--నోట్లో వేలుపెడితే, నొజకచేరని 
అవాాయకుడమా 1] మా ఆయస అని సీను అందరితో 
 అంటాన్ర అందుక ॥ ఏదీమూడనీ నొప్పెట్టిందా ) 7” అని. 

దాని తరువాత ఆవిడ లేత సలు. చిలకలుచుట్టి 

ఇవ్వటం నేను నమలటం కబున్ష చెపుతూ, దీనితోనే త్ర 

ప్రాచ స్టది ఒక గంట, 

అప్పటిక్ నిద వేళ, మా కాంతం ఆవలించి రెండు 

చిటికలువేని న. ౯ 0టూ నడుమువాల్పది. న్ నద్ర వేళ 

నేనుమటుకు ఏం చదవగల్టును ! ఆ ఫుస్తశాన్ని మూసి బల్ల 

మోద పెట్టి, పడుకోటానికి సిద్ధప జేవాడిని. 

ఆడీగాక మ కక్కించే పరిమశాల్కు ఉపభోగ సూచక 
మైన ఠి తెల్లని శయ్యా నన్ను అహ్మానిస్తుం"టే ఏమంటూానికి 
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ర్ట క. 
తొవేదకాదు. నూ అవిడ వలకపోనిన నవు లన్నీ ఆకృతి 

ఇష “జావ అట జ్య ము, అద జర ల అద సళ దాల్సీనట్లు మల్లెపూలన్నీ ఆ పక్కపెన పడి దొన్గతూ నన్ను 

ఆహో నించేవి. ఆపళంగా చేను దీపం తగ్గించటం గహించి, 
క ఒడ య జర ఆనిడ నవ్వుతూ, పక్కకు ఒతలీ గిలి, ఆమె దిండువై న నాతల 

సబుకొంటానికి కాస చోటు ఇచ్చేది. 
౮ వానే 



4 
నూ ఆవిడకు ఇంగ్లిషురాదు. రాకపోయినా కొన్ని 

ఇంగ్లీషు మాటలు మధ్య మధ్య ఉపయోగిస్తూ ఉండటం 

మూలాన, ఈవిడికు ఇంగ షు వచ్చునేమోనస వ్రతరులు అను 

కోవచ్చు. “మీరు మాట్లాడుతూ ఉంపే నాకేదో అర్ధం 
అయినశ్ట్ర ఉంటుందండీ ౫” అని కూడా అంటూ ఉంటుంది 
అవిడ. 

కాబట్టి మంచి ఊహా ెలివిలేటలూ ఉనై యని 
తోచి, దీనికితోడు శాస్త చదువుశెవికే ఇళ్టు అల్లుకు ఫోతుం 
డను కొన్నాను. మా "అవిడ ఇంగ్లీ మ మాట్లాడుతూ ఉంకు 

వినాలని సగ చాపు కంది, అదో కష్టమైన పనికాదు, 

నా శోతులోపని ! ఊళ్లో వాళ్ళ అందరికి, చెప్పుతున్నా కదా 

నా స్వంత భార్య శే చెప్పుకోలేనా ! 

ఇంగ్లీషు ఫుస్తకం ఒకటి కొనుక్కొ-చ్చాను. అక్షరాలు 

గుర్తు పట్టటం నాలుగ దు ర్ రిక ప్రత్త వం వాలా సంతో 

మించ్లాను. నేను అనుకొన్న ట్లు శెలివి కేటలు ఉన్నవి, ఇబిశే 

వస్తుంది. రోజూ ఓ గంటా ెండు గంటలు శ్రమపడి చెప్పి 



రకర 

లుగు నెలల్లో వక్స్ రీడరు పూరి చేయించ. గలుగుదును, 
రో అ ఇ. ॥ 

ఒకటి రెండు సంవత్పరాల కలా ఇంగషుచేపరు తాను 
౧౧ ళళా 

యంగా చదువుకొనే శకి, వస్తుంది. 

ఆ తరువాత భాగాన అ? 

ఉంటుంది 

ల జీవితుం అదో తమాషా; 

సను ఇంటికీ రావటంతోనే అవిడ ఇంీమతోనే 

న్యాగతిం ఇస్తుంది. నేను క్షబ్బుకు నేళ్ళాలసిన అః 

ఉండదు. బైట వరండాలో పడ డకకర్చీలో | 
నూ ఆ 

చేర్హఒడి టీ ॥ 

వడ న నాకు ఎదురుగా కుర్చీలో క్రూ కని అర 

నప "మొదట ను౦డి 

పం 

నే వా 

చివవజాకా చదివి వినిపీస్సుంది. 

మొడట్లో ఉచ్చారణలో కాస్త తప ప్సులు వసే నేను చెబుతూ 

త 

అయి తే చేపరు చడిసించటడే నా షకక [ఉకేదగుం గా 
ts Rg 

ar త్త ( 

టుకోబేదు. ఏ తే Dm న్ళి్య ఏీద్యాలయ సిక్రీ 
0 య 

శ్రవన్ పరీక్షకు క్ శ్రా వ్యాను చయిన్లా 

కవి స షాగ 

3 మస్ నాను 

శ పరీశ్షలుప్యా స ఉద్యోగాలు చేనుందా ఎందుకయ్యా J 
బి జై ౬ 

పచ్చి ౧) అని అయిన వాళ్లు అందరూ అయు ఆంటారు 

ఆమాటలు లెక్క జేయకుండా చదివించటమే మః 

"న్నాను 

MN మక 
శ్ 
జ గం! 
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అ పరీక్ష గనక పసు అయిందా ఆ తరువాత బల్లాగో 

కష్టపడి బీ, ఎ. దాకా వెప్పించాలనే నా ఊహ, 

అప్పటికి మా ఆవిడకు పదహాోేండు, ఇంకొ ఫీలా 
౧0 ' ౧౧ 

జెల్లా కలగలేదు. అందుక్ని నేను ఊహించినదంతా అసంభ 

నము ఏ మాము శాదు. భగవంతుడి దయ ఉండాల?” ని, 

అనుకెన్నదంతా అక్షరాలా జరగటానికి అవకాశాలున్న యి. 

మా ఆవిడకు చదును (పారంభీంచి ఒక్క-నెల అయినా 

కాలేదు. అప్పుడే అవిడ చిన్న చిన్న వాక్యాలు చడవటం 
(వాయటం సాధన చేసింది. ఇంగ్లీషు ముక్కులు అడవాళ్ళే 

అనాలి. మొగవాళ్ళ నొట్లోబడి అవి మొద్దుబారి పోతవి, 

బందం అంతా నళిస్తంది. నూ ఆవిడ క్యాట్ --శొట్ 

అ పాన్ -అ మ్యాట్ అని అంటూ ఉంశే, ఏణల మాటుల్లాగ 

ఉందిగాని మరోవిధంగా లేదు. 

నన్ను లోపగికి రండి అవాలి వచ్చినా బె టికీ 
హ్ 

నూ రి గార వెళ్ళండి అని అనాలిసి వచ్చినా అమె ఇర్టిషుతో నే అంటూ 
i ౧౧ 

ee న 
ఉంటే విని ఏంతో సంతోషంవాను. 

అపిడకు వాలా ఉత్సాహంగా ఉండేది ఒక పారం 

చెప్పి ఇది సాయం తొనికి ల్లా కంఠస్థం చేయమని చెప్ప నేను 



అని i ౮ 
వె్ళెనొడ్ని. స్కూూలుపని కావడంతో కస పర్శగెత్తుకుంటూ 

జంట 

వచ్చేవాడ్ని పాఠం అప్పజెప్ప కుందామని న్నానంజెసీ 
9 ర! ot 

మంచి తెంచీక కట్టుకొని పూలుపెఖఎఫొని కుర్తీ భే కూరూని 
ఏకి రి 4) "4 క. 

చదున్రకొంటూ ఉంటుంది నేను చెప్పివచ్చిన పాఠం అని అను 
{ 

కొంటూ తంటికొస్నె మా ఆవిడ వంట ఇంటోనుంచి “కీళ్ల 
Tu 

£6 న్ | గ 
నాది, వస్తున్నా వస్తున్నా  అంకునూూ నంట కంటోకి 

ఠి ఎలి ఎవి క 

పోయి చూన్దును కదా ఇంగ్స్షు వృస్తకం చాలు రాచ్చిప్స 

మోద ఉండేది ఇలాంటి దృళ్యాలు నన్ను చాలా నిరు 

'త్పాహ పరచినని. 

అయినా నేను చదువు చెప్పటం సాగించాను. ఎందుకో 

ఆవిడకు మొదట్లో ఉన్న ఉత్స్పాహంగాని పటుడలగాని తరు 
౧౧ లు 

వాత తరువాతి శేకపోయినై. పాఠం చెబుతూ ఉత్నా 

హంగా ఉన్న సమయంలో, మా అవిడ * ఉండండి ఉండుః 

’ 
ళు క్ గ : ట్రా నే నం cfg జ 7ది ఒక్కక్షణం.” అని గబుక్కునలచి నంట ఇంట్లో 8 పరుగల్వ 

“ధా భా వెధవ పీ సౌంట్లు సోధిస్తుంది, పారపోయ్యన 

పారపోసింది” అనుకొంటూ, ఆడికది సవరిస్తూ, అక్కడే 

ఓ అరగంట ఉండటం, ఈలోపల నేను నిడపోవటు జర 

గుతూ ఉండేది. 
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పగలు నాకు తీరిక ఉండేది కాదు, రాక్ నద 

వేళా! చదువు సాగోది కాదు. ఒకరోజున పట్టుబట్టి కూర్చో 

'బెట్లాను ఏ మెనా కానీ ఓ ముక్క. చెబుదామని. అవిడ 
ఠి రా 

కళ మూస్తూ తెరుస్తూ, చిటిక వేస్తూ, వింటూన్న ది, 
౧౧ అన అజా 

కంతలో ఆవిడ, ఏదో ముఖ్యమైన పి విషయం జ్ఞాపకానికి వచ్చి 

నట్టు ఉలిక్కి పడి * అయితే చూడండి -- ఈ చదు దున్ర కేం 

కానీండి "శేపు శారీ కమాసానికి యుగ్గం ఆవేసి నవరసుః 

చాక చేస్తారుటగా” అన్న ద, 
ల్ 

ఆ వూట పొందిక ఒహుచాగుంది. యుద్ధం ఆని 

నవంసులు చౌక చేస్తారట! అంకే ననరసులు (పీ భాం చేస్పి 
a న రి జ్ వ 

ఆడ వాళ్ళను ఏడిపించేందుక అనలు ఈ యుడ౦ చేసూ 
అణా వీ 

కు ఉన్నా కానేఫ్పు ఏడిపించి పాపం, ఇకచాల్లై "వళ్ళ ను దీ 

వించటం అని, పావై. జాలీతలచి ఈ యుద్గం ఆ అజేయటానికి 

కన నీశ్చయించినట్టూనూ | 
న్ని 

టై 

p 

eg చ Ee సాకీ గాదు. వేను ఎప్పుడు చమవ్చు ములు 

సెట్టి నా ఆవిడ నవరసుల గొడవే త బది, నవరసులు చౌక 

చేయడాన్ని గురించి ఆవిడ బోలెడు వదంతులను వినేది, 

శ మధ్య ఒకసారి మిత్రమండలి వారికి ఎక్క డో 
అఖండ విజయం కలిగిందని వేపసులో పడ్లది, ఆ రోజు 



నారా” అని ఎక్కడికి”. అన్నాను “జమ్మూ నా ‘i 2 న! 

ఫం జా! తావు సర షాన్ ఖో ల్సి నం మ క జ ॥ ఒ ౦దా. మారు వళ్న్ళసెలదూ ? మో శెందుకు ఇ తానా! 
J ళ్ 

మనకు ఆ నేక్చూ, ఆ పొందక ఉంప్కే ఇంకా అనకోవలసించే 

ముందీ ! ఇన్యాళశ మధ్యాహ్నం ఫిరంగి వేసిన తపవాతి ఒక 
గంట సే సెపు నవరసులు SE అమ్మే శారట !” అన్నం 

నేను నవ్వి ళా పర్ట్ దేనే తెలివి wr నవర 

సులు ఎందుకు అము 3 తా నూ చకా” అన్నాను 

ఆ పళంగా మా ఆవిడ మఖం చేటంత వేసుకొని * స. 

నన్ను తగలెయ్య! | మో రింతకూ వినలేదా! వున నా 

యుడ్లంలో జయం కలిగిందట. అందుకని ఒక్క ౫ం౦టిసేహ 

నవరసులు చౌక చేయనుని కలెకరు అసు ఇచ్చాకుటండీ 17 క 

అవి బారలు త్స్తూ = చెప్పంది. “మున ంమాద మూ అపుడ్రక , 

సవంసుల మాద ఉన్న దృష్టి చదువుసూడ లేదు... ఒక 
పిధ౦0గా నవరసులు చౌక అయినదాకా చవమువ్రు అపెదాను 

న్నట్లు సూచించింది. 

ను బప్వుకోక, అల్లాగే పట్టుబట్టి చదువు నాగం. 

వాను... కాని నాకు ఒళటి తోచింయు "నా దగ్గగ ఆవిడకు 
చదువు సాశేటట్లు లేదు. చదువుకని కూరి 5ోటం సప 
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కబుర్లు చెప్పటం 11 ఆ కబుర్ల కు అంతూ ఫొంతూ లేదు. ఎదో 

పోనీ పగటి పూట వేను స్కూలుకు నెళ్ళిపోయిన తేరు 

సాతే అవిడశేం పనుంది! చదవకూడదూ? అహో నిద 

ఆ౦ట్టుంది, ఎబొవరోవసే మాటాడుతూ కూర్సున్నాన 
జలా పనీ, 

అంటుంది. ఎదో అంటుంది. మొగ్చ మాచ ఆవిడకు ఏమి 

క్రీడిక్ర బేన నస తేలుస్సుంది. 

అందుకని ఇహ ఇట్లా కాదు. ఈవిడను స్కూలుకు 

పంపితే మంచిది అనుకొన్నాను. _ తొమ్మిడింటికల్లా వంట 
చేసంది. అంతేగా అయితే నేనుకూడా సొయంజేస్తాను, 

ఇద్దరంకూడా ర తో 'మ్నిదిన్నరకు భోజనం చేస్తాము, 

ఆవిడను అల్లా ఆడసూ్కూూలుకు పంప్కి నేను ఇట్లాగ మా 

స్కూలుకు వెళ్లవచ్చు. ఏమో ఇబ్బంది ఉండదు. సా 

అల్లాగే చేద్దామని నిశ్చయించుకొన్నాను 
గు దే 

స్కూలులో చేరి ప ప్రతిదినమూ బడికి వెళ్ళటం అలవా 

బనతరువాత, చదువయందు ఆమెకు తప్పకుండా అభిలాష 

ఎక్కువ అవుతుంది. చదువుకొనే ఇతర ఆడవాళ్లను చూస్తుంది. 
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నాగా చదువుకొని పెద్ద పరీక్షలు ప్యారా క 
వంతురాలు కావాలని నిశ్చయం ఆమెకు తప్పక కలు సరుండ్, 

అని ఇలాగ నిశ్చయించుకొని ఈ సంగతే. అవి 
2 లి (| 1 ఇప్. 6 ya rE కత చెప్పాను స్కూలులో చేరనలనిందన ఎంత 

Ws చేశాను. విచా నారాల: న న సంఘం 

ములో కలి గౌరశం, మర్యాద ఎ ఎల్లాగ ఉం టుంచో, సద్య 

తేని వ ఎంత సీచమో అమెకు కలి నీటు నా నేరు 
క్ 

ఉపయోగించి వెవా ను. 

న చెప్పినదంతా విని ఆవిడ నింసన౦గా స్త్వ 

అయిసే ఎప్పటినుంచి వెళ్ళమంటాయా బళ్ళోకి నన్ను : 

అని అడిగింది. | 

శేషు జూలె నుంచి వెళ్టు---అన్నా ను అపి సీని జన 

వరి నెల ఆవిడ ఎదో ఆలోచించి “ అంకేావచే త్రం, 

వై శౌాఖం, శేషం, ఆపాథం ౫ అంటూ వేళ్ళ క ణుఫులు 

లక్క బెట్టి, “ఉహూ”. అని తల విసురుగా టోపింది ఏ 
య 

దన్నట్టు. 

“ ఏం ఎందుకు ఏళ్లైదూ £2 
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ర ఆవిడ విరగఃడి న తూ 
రు 

న్ను ౬ ప య తి పీళ్లేదు. అని నవింలి చేహం కదలటంవల్ల సళ్లొడిలిన నీఫీ ih 

ఆ సంవత్సరం జూలై నెలలో ఒకరోజున మా (పథమ 

సంతానం రుక్కుతల్లి పుట్టింది. పురుటి గదిలోనుంచి మా 

నుకడలు ఖై టినొచ్చి “కూతురు! కూతురు కలిగింది వానా 

సీకూ!” అని చెప్పి “అంతా నీరూపే బావా ముక్కు 
సిముక్కు. నొరు స్నోరు!- కళు సశళు అని వరిం 

౧౧ గ ణ 
చింది, 

రుక్కుతల్లి హట్లిన నుకొసటి జూలైలో నాకు కఫా 
౧౧౨ 6 ర [షా 

రక్ జరం రానటంవల్ల, ఆవిడ స్కూలులో చేరాలనే 
ఆలోచనే రాలేదు. 

ఆ తరువాత శాంతానికి రెండేండ్ల కొకసారి కాన్సు 

నచ్చి, సులీ, శాస్ర, రాధ విజయులు వరుసగా పుట్టారు. 
బిడ్డల తలి అయిన తరువాతి కాంఠాని! విల్టలతోనే సరి 

పొయింది, ఆవిడ చదువుసంగతి అనుకొన్న వాళ్లు ఎవరూలేరు. 

ఈ విధంగా మా అవిడ ఇంగ్లీషు చదువు ది-క్యాట్ 

శాట్ -అపాన్-ద మాట్ తో పూర్తిఅయింది... కాని 
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మా కాంతం తెలుగులో కాస చదువు కొన్నది అవిడ 
అలానే 

చిన్నప్పుడు పదేండదాకా ఏకో స్కూలులో చంవింది 
“కు. 

రా మ । KEE ps 2} * ప క "న తరువాత ఇంట్లోనే ఉండి, వాళ్ళ అమ్మదర్గర, నాన్న 

దగర కొన్ని విషయాలు చేరూకోంది. 
స A చ 

లంకాయాం, కుచ్చెలకధ మొదలై నవి ఆమె చెప్పు 
ర్తి 

కొన్నది, కుచ్చెల కధలో కొన్ని ఘట్టాలు ఆమె చదువుతూ 

ఉంజశ ప. ఆపకోటం నష్టం అయ్యేది. గోవుపాట కూడా 

అల్లాగే నాటే ఆవిడ, 

మా ఆవిడ కువూవీశతక్రం, నృసింవాశతకం చడిఫింది 

కృష కర్తామృతంలోని కొన్ని శ్లోకాలు కంళతానచ్చు. 
ae ర్ం m0 

ఆ నాల "రామాయణ కీర నలు పాడేది, భాగవతంలో 

కువలో పాఖ్యానం అవిక సకం 

"తెలిసి చద వగలిగ్ని ఉందే డెస్, తుల 
CCK 

తెలుసుగాని కష ఏటి నై నరాయ్ ఎ 

యదు, రామచందిమూర్ని దండకారణ్యానికి ఏ మార్రాన 

పోయినాడో పయి ఆశ్రమాలలో అనినాణి నో తెలుసుగాని, 
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ఇక్కడనుంచి మదాంనుకు బ్లాపోవాలో, ఏ బండి వక్కాల్లో 

ఎక్కడెక్కడ మారాలో తెలియు. పంచాంగం చూచి 
తిధి వార స నక్ష కాలు చెప్పగలదు కాని 3 రెలేగ క చూడక 

లేదు, 



ర్ 
కాంతం ఏ మాట అయినా వెటకారంగా అన్నా పిను 

పుగా అన్నా తమాపాగానే ఉండేది. కోపం నన్నె సను 

యంలో చటుక్కున నవ్వుమాట అనేసేది. దానితో శరం 
నవ్వు ws వాళ్ళం, ఆ వచ్చిన కొపం అంతా దాని నాకిన 

అచే పొయ్యెది. 

వర్మూయిని చూచి వస్తాను నాలుగు రోజుల 

(పయాణానికి కావలసిన బట్లలు కాస్త సంచిలోపెట్లి ఇయ్య 
a) ఆతు 87 nm 

మని అడిగాను ఒకసారి మా శాంతాన్ని. శెండు మూడు 

చొక్కాలు ధోవతులు వేసి ఇస్తుంది కదా అని అను 

నొన్నాను. తీరాపియాణం అయి బండిలో వక్కి చూచు 

కొంశు అందులో ఒక్కచొక్కాా ఒక్కధోవతీ ఒక్క 

తువాలా ఉన్నయి. 

ఈ ఇదేమిశే కాంతం, ఎల్లాగ సరిపోతేవి ఇవి ౫ 

అని అడిగాను, 

“ సిపోకేం? బాగానే సరిపోతే” అన్నది కాంతం. 



వ్ కాంతం 

“ చాలవు ఊరిక వాదిస్తూ కూర్చోక ఇంకా రెండు 

వోవతులూ, మరిరంకు చొక్కాలూ ఇయ్యి * అన్నాన్ను 

కీగీపంగా, 

అవిడ నవ్వుతూ. నాకు గ మండి ఉట. క సో 

సుకు రావటం ఏమిటి! ప్ర ౯2౦ చేసినప్పుడల్లా బట్టలు 

పాశేసు కొస్తన్నానా ? అన్నాను వినూ. 
ఆం AX ౧ 

“ అంతకోపం ఎందుకండీ ? పారేస్తే పాశోయా వచ్చు. 

అందుకని అన్నాను "అంది. 

ఇల్డాగ ఆవిడమాట చేనికీ అందకుండా అంటుంది 

పానేన్సే పాశేయ నచ్చుట. _అల్లాగ అయితే ఎన్నో జరగ 
వచ్చు. నాకు ప చూణం చేసు సున్న పుడు రై ల్లో నంననూపా 

సీ 

యల నోట్టుఉన్న ఒక పర్సు దోర రక వచ్చు, 'శ్వ్వప్రోశే త ఫస 

నంజేన మీద శైలు విరిగి పడిపోవచ్చు. మా రైలు ప్రత్త 

ఢా లుతో నెట్టు కోనచు చ్చు. ఈ వచ్చు చచ్చులు Pe 

ల వ్యర్థపదంబులు-- అనిగచా సూత్రం తెలియశా? 

తెలిసే మాట్లాడుతుంది ఆమె, 

a 

* 

(ప్రయాణానికని బయలు చేరినపుడు చేతులో సరిగ్గా 

కావలసిన దానికెంకే నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువగా 
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ఉండాలని నా ఉద్దేశం, ఫొరుగూరులో వ సమయానికి ఏమీ 

కర్చు వస్తుందో ! అక్కడ మనకు ఎవరిసారూ శాన నలసిన స్పె ! 
లీ! అవి 

అందుకని నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువగానే జేబులో శ 

కొని బయలు చేరుతూ ఉంటాను, 

మా అవిడకు ఇది బొత్తిగా సరిపడు, జేబులు 

నెఠికి ఎక్కువగా డబ్బు ఆః న్నదని తోస్తే త్రీస్పి వేసే ది 

“ఎందుకే కాంతం, అల్లాగ తీనేస్తావు ) అంకఘేలాో మోకు 

కానలనసిన చానికంశు ఎక్కువ ఎఎదుకు చెప్పండి + ఏదో అన 

వసరంగి కిర్చుచేస్తారని ? అనేది. _అల్లాటప్పుడు నాకు నుగ 

వెడ్డకొపం నచ్చేది. “ ఎందుకో కర్చువేస్తానూ! అంగే మాకు. 

జాత నాకు మటుకులేదా ? నీవే మహాజ్యాగత్త మి పప 

కామాలు! అసలు నేను వర్ణి "తెలివి తక్కున వాడిని అని 

కీ అనుమానం ”” అనేవాడ్ని విసురుగా, “ఆహం హోం హాం. 

అనుభూనం ఏం లేదండి నాకు గట్ట నమ్మ" మె ీ- అర్రట్లోో 

ఆవిడ నా వీపుపై స మృుదువుగా తిట్టి ముఖంలో ముఖం పో 

న వేది. కొప మెల్లగా జారిపోయెది. 

మరోనారి సరసానికి నాళ్ళ వాళ్ళను వెక్కీ రిస్తూ 

* కాంతం మో చెల్లెలు ర్ క మా అక్కయ్య ' మరోక [షా 

తోకలువుటుకు శే వు అదోకపే లోపం” ___ అన్నాను 
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వికా చల్లెళ్ళకు ఆ ఒక్క_లోపంకూడా లేదులెండి అన్న ది ఆపక 

విరగబడి నవ్వుతూ. _ అంశే తోకలేకుండానే కోతులట ఏళ్ళ 
వాళ్లు, ఇల్లాగ 'దెబ్బతగలకుండా హోస్యం అఆడటంలో కాంతా 
నిది పెట్టింది పేరు, 

మా ఆవిడ కాపరానికి నచ్చిన తరువాత చాలా 

రోజులు ఏ విధమైన పొరుపూ లేకుండానే గడిచి పోయినాయి, 

ఒకటి "రెండుసార్లు మా ఆవిడకు నా'మోద కోపం వచ్చింది, 

"గాని పెద్ద పోట్లాటలు ఏమో జరగలేదు, ప్రణయ కలహాలు 

కూడా సంచా కాలం గడిచిపోయింది. 

కలహాలు ప్రేమను ఉదక ౦ చేసా మనీ, 
వాట్ 

తద్వారా నచ్చే ఎడ బౌటు శ్షణికమెనా, _సహీంపరానిచై 
మ్ 

ండ సి అంటారు. స్తు 
ముని 

పరస్ప రానురాగాన్ని న అ 

భార్యాభర్తలు సరసోక్కు లాడుకొంటున్న పుకు ఏదో 
మాట మోద ఆవిడకు కోపం రావటం, ఆమన (బతిమలాడి 

ఆమెను (పసన్ను రాలను చేసుకోటం సామాన్యంగా జరిగ 

విషయాలే. 

(కొత్త రోజుల్లో ఆమె మనస్సుకు కసం. కలిగించేమూాట. 
నేను ఎప్పుడూ అనేనాడ్ని కాదు, వ'మూటమాదనై నా 
కవిడకు రవ్యంత కష్టం కలిగిందా నేను ఎంతో నొచ్చుకొనే 
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వాటని. ఆవిడ శాస్త దూరంగా నుంచుంటే మరీ ఆకర్టణీ 
యంగా ఉండేది. ఆవిడలో ఏదో గ్రొత్త తేజస్సు కనపడేది. 
అవిడ పెవవులు కళ్లు చేతులు, పాదాలు అన్నీకూడా 

(కొత, అందాన్ని తెచ్చుకొన్నట్లు తోచేది. అవిడ పలు 

కల్లో సరిగమల్లో ఇమడిన మాధుర్యం కనపడేది అంనుకని 
ఒక్క తుణంలో" మళ్ళీ ఆమెను సంతోషపెట్టి నవ్వించి ఆనం 

దించే వాడిని, 

అయితే అవి పిణయ కలహాలు మటుకు కాను. 

పిణయ కలహం, అనేది ఒక కామక్రీడ. అది శా స్త్రరీళ్యా 
జరపటానికి ఒక చిన్న సత్యనారాయణ వ్రతానికి జరపనలసి 

నంత తంతు ఉన్నది. 

ఇగ అర న త్తే 2 స ల్ రా ఆక శాస్త్రరీత్యా ప్రణయ కలహోన్ని ట్రన మనిప సహా 

తాపాన్ని పొందాలె మా అవిడ పూగ్వకాలం మనిషి 

కావటంచేత ఆవిడ ఇప్పుడలా విరహ తాపం కలుగలేదు. సేను 

కలిగించాలని (ప్రయత్నేమూ చేయ లేదు. 

సత్యే పిణయ కలహంపట్టి ఏమి చేసిందో నాకు 

తెలియక పోలేదు. ముందు భరింపరాన విరహబాధ పడ్డది. 

అంశేణాధ మా ఆవిడకు. కలుగుతుందని నాకు వ మాత్రం 
నమ్మకంలేదు. దాని తరువాత చెలిక తెలు ఆమెకు చందన 
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గంధం పూస్కీ విసన కర్రల తో విసరాలె, ఇ్షవం'త్రా 

మా ఇంట్లో సాగదు. మాది సామాన్య సంసారం చెలి 

క్రోగౌలు లేరు ఒక _ పనిచేసే మనివీజేప్ప, అజెనా (పొద్దున్నే 
లి రి ణి 

పచ్చి ఒక గంటడండి పోతుంది శాబట్టి ప్రణయ కలహం 

మా' ఇంట్లో జరగటానికి అ మే అనాశం లేకపోయింది. 

జ్ెనా పట్టుబట్టి ఆనిడచేత పిణయ కలహాం పట్లించనూ 
pen ©, 

లేదు. 

(పణయ కలహం ప ట్ట నమ ని షీ మెడలో డన్న 

ము తే్యోలహాశాలు తెంపి పోయాలె. మో ఆవిడ మెఫో 
” 

ము త్యాలహారా లున్నయ్యా ! ఆ గరునాత ఆమె కోప 

గృహంలో సడుకోవాలె గడా! మి ఇఎట్లో కోపనృహం 
గద ft ఆతని చ్ oid a అర 
పీచ్! ఇవన్ని మో ఇంట్లో లను కాబట్టి నీజమెన హణయ 

కొలహం జగగటానికి అసలు పిలేతేదు జుంట్రా సళ | 

అల్లాఅంపే నేను ఒప్పుకోను, 
cn 

మెడలో ము'త్యాలహో రాలు శేనిమాట నిజమే కాని 

ఆ ఉన్న ఒక్క గొలుసూ శెంపుకోనచ్చు.  కోపళ్ళృహం 
లేకపో తే వం ఇంట్లోనే పమిటిచెంగు పరచుకొని పడుకోవచ్చు, 

చెలిక క్సెలు లేకపోతే పనిచేసే మనివీతో సరిపెట్టు కోవచ్చు. 

కాబట్టి  పణయ కలహాలు పట్టటానికి ఏవ్లేక పోలేదు. 



కాంతం ఫ్? 

కాని నేనే అటువంటివి మనకొద్దు అని ఊరుకొన్నాను. 

మా అనిడ కొలహాం పట్టించే అనుకోండి. ష్ట్ర 

నామోద కోపం శే తెప్పించుకొని తలుపు విడాయిఐంచుకొని 

సడుకుంటుంది. అప్పుడు నా గతి ఏం కావాలె! కెల్టవాహ్లూ 

బైట అరుగుమోద చలిలో వణుకుతూ పడుకోనలసిం దేకచా ! 

అదీగాక తీరా ఆవిడ (ప్రణయ కలహంపట్టి స్మకనుంగా 

నడిపి మాసిన చీరక్నటుకొని మానము దాల్చి నిరస్త “భూ 
రు పరి 

షయ పడుకొన్న తరువాతా, పిగ్సలకు అన్నం సర క 

తారు! అక్సీకి అంబ్లు ఎవశేస్తారు! ఇల్లూ వాకిలీ ఎరు 
కాకుసారు ? 

అ 

ఇల్లాంటిది ఎప్పుడో ఒక్క_నారి జరిగితే ఎలాగో సరి, 
౧౯) తో vy) 

మట్టుకు పోవచ్చు. మ న వా ళ్ళ క్ష ఇల్లాంటిది ఒ సారి 

'నేర్చామూా అంశ్స, వాళ్లు దాన్ని ననలరు, ఇంటికీ ఆబ 

సంగా నచ్చినపుడల్తా చటుక్కున ప్రణయ కలహం పే) 
లీ స ల 

సారు! అదే అల నాకు శెంకురోజుల కొకసారి కోప గృహంలో 

(ప వేళించి, ఆ ఉన్న ఒక] గొలుసూ, పుట్క్సి_ కృతిక) శాన 
డో 

తెంయఖుతూ ఉంకే ఎలాగ ) : 

ఈ శారణాలచేత చేను మా అవిడచేత (ప్రణయ కలహం 

మటుకు పట్టించలేదు. ఆవిడ పట్టనూళేశు, 
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ఆ తరువాతే శెండేశ్డు గడిచినై, మా కాంతం (ప్రణయ 

కలహాలు కాక్క, సిసలైన జాతీయ కలహాలు వేగ్చునాంది. 

మొదటి రోజులలో అవికూడా సరదాగానే ఉండేవి. 

మనము సముదిస్నానానికి వెళ్లి ఒడ్డున నడుంలోతున 

నుంచుని ఉన్నప్పుడు, అలలు ఎదురొచ్చి న wa మనలను 

నెనక్కితోస యి స్తయి, అ వ మాతం ంచేతీ (పమాదం ఏమిలేదు, 

మనలను గట్టిగా పట్టుకొని, భూ+మిమిోదనుంచి లేననెతి, 

ఉక్కిరి బీక్కి£చేని,  బొరక్తించి, కోపంతో సమద మధ్యం 
లోకి ఈడ్చుకు పోయే భయంకరమైన తరంగాలు. శావు అవి. 

అల్లాగే నూవి ey కాయినా అవికూడా ఓ పవిఫంగా 

(ప్రణయ లీలలకించే అక్క 

మా పక్కఇంట్లో సుందరమ్మగారు కాపురం ఉన్నారు. 

ఆవిడ మా ఇంటికి అపహ్బుడప్పు? సంవచ్చి కాసేపు కూర్చుని. 

మా ఆవిడతో మాట్లాడి పోవటం కద్దు. 

ఒక్ శనివారం అది. నేను ఆ రోజు మన 

కాస నిద్ధపోతున్నాను. నేను నిదలో ఉండగానే మధుర 
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సంఠస్యరం ఒ*ళటివినివీంచింది. ఎవరా అని ఆశరంశో మెగ కై 

చేను లల క్రహోకీభేనుంచి మా జాను, సుందరమ్మ ష్ నా 

అక్కడ కూర్చుని కూని రాగాలు తీస్తున్న ది. | బదినరకు 

అమెను నేను చాలాసార్లు చూశానుగాని ఎఫ్ఫుడూ అవిడ 

అంత అందంగా కనుపీంచలేదు. మంత్ ముగ్గుడ్ని జు 

అల్లాగ చూస్తూ నిలబడి పోయినాను. ఎటుకుంచి నచ్చింగో 

మాఆవిడ కచ్చి నావెనకాల నిలబడిఉంది నేను ఇటు తి”గిచూచే 

సరికి నేను చేస్తున్న దొంగపనికి సిగ్గుపడి తలవంచుకొన్నానుం 

ఆమె కొర కొరలాడి వెళ్సిపోయింది. 

కానీ ఆవిడ కోపం అంతటితో పోలేదు. రోజు 

రో జెల్లా అమె ధువు ధుమ లాకుతునే ఉంది. ఆ రావి 

అన్నం తి నేటఫ్టుడు నేను కావలసింది అడగటం, అమె 

మాట్లాడకుండా వజ్ణంచటం జరిగింది. 

భొజనం అయిపోయి ప SE మై గదిలోకి న 

కూర్చున్నాను శాంసోజిషన్ పుస్తకాలు ముందు వెసికొని 

అమురాక క్రై న్ సాం మూముూలుగాసే వచ్చిండి కొని 

నా పక్కన కూర్చోలేదు. నాకు తమల పాకుల చిలకలు 

చుట్టి $ ఇవ్యనూ లేదు. తమల పాకుల పళ్ళెం బల్లమిోద పెట్టి 

ఊరు! eA పక్కమోాదనున్న నూసిన దుప్పటి వీని వేసి 



శ్తీగ్ర కాంతం 

కొత దుప్పటి వెయ్యలేదు, మంచినీళ్ళ _చెంబుమ్మాత్రం 

మంచం క్రిండ పెట్టింది. కిటికీళలోనుంచి గాలి కోపంగా ఫీయ 

సాగింప్. చెను 'ెర్దుతూఉన్న కాంపోబిషన్ పున కాలనంక 

ఆవిడ చూడనైనా చూడక పోవటంవల్ల అవి గిలగిల కొట్టు 

ఫొన్నయి పాలకోసం ఏడ్చే ప పనికిల్లలాగ నా నదికి అ 
ఉన్న వసారాలో ఒక చిన్న పౌ మాతు నుం పక్ష 

కూడా వేసిఉండి. 

సంగతి గోహించటానికి ఆశునేఫ ఆలోచించ వలసిన 

అగత్యం లేకపోయింది. నా పక్కమీద నేను పడుకొన్నాను, 

అప్పటివరకు విసురుగా వీస్తున్న గాలి చటుక్కున ఆగిపోయింది, 
కా సేపు ఉక్కపోన్స, నల్లాలు కుట్ర న్నిదప¢ సట్టంది "కాదు. 

మర్నాడు ప్రొద్దున నేనులేచి చూసేసరికి బాగా మబ్బు 
పటిజంది కొ గి గా చినుకులు కూడా పడటం నాగె, 

లు 0 | హా 
ఏ మంత ఉపారుగా లేదు. రోజల్లా 9 ట్లోనే ఉండి పోయి 
నాను ఏదో చదువుకొంటూ. సాయం[శంమటుకు కాస 
2 యటికి వెళ్ళి అటూ ఇటూ తిరిగి పెందలాడే ఇంటికి వచ్చే 
శః 

మా ఆవిడ ఇంశా ముడుచుకొనే ఉంది. ఆవిడకు 
అంత కోపం రావటం మటుకు నాకేమాత్రం చాగుండ లేదు. 
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పరస్త్రీని కన్నెత్తి చూడటమే అంతే తేప్పుపనా? ఈవిడను 
నేను పలుకరించానా మాట్లాడానా? ఏమిలేదే? బఎదుక 

అంతకోపం నాకు అర్షంకాలేదు ! నిజానికి _వ్రంకొకకినంక 

చూస్తే మా ఆవిడగారికి బంతేకోపం వస్తుందని నాళ తెలి 

యదు, 

ఇంతే ముడుచు కోకపో తే ఈవిడ మటుకు, నా దగ్గ 

కొచ్చి “ఎందుకండీ ఆ లా గ దొంగతనంగా ఆవిడ శంక 

రూస్తాగు? తప్పు. అల్లాగ చూడకూడదు” అని చెికే 
నేను వినక పోయిరానా! ఈ కాస్తదానికి ఇంతే గడకిడ 

చేయటం బల గా చొ్జన్యం అని వంచింది. 

నేను యింటికి రావటంతోనే గబగబా వంట ఇంట్లో 3 

పోయి శాంతాన్ని చూచి పలకరించి రావటం మామూాలు. 

ఆ రోజున నేను నెళ్ళలేదు. మాట్లాడకుండా, స్నానంచేసి 

గదిలో పుస కం తెరచి ముంమసెట్టుకు కరూర్సున్నాను, ౪ కో న 
అలంటి 

వాత కానేపటికి అవిడవచ్చి, “ సు అయినది భ్రోేజవానికీ 

లేవవచ్చు ) అన్నది, నేను అన్నాను “అక్కగా” అని. 

fe 
Ie టి 

పటి జ 

నాకు ఆకలిగా లను. 
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ఎందుచేతా ) 

ఎందుచేత అండీ అక్కశేక్ పోవటం ? కాఫీహోేట్రలో 

తిన్నారా! 

ఉహు, 

అయితే లేనండి కొద్దిగా తినవచ్చు. 

నాకు తినాలని లేదు, 

అయితే నాకూ తినాలని లేదూ. 

ఇల్లా అని ఆవిడ 'వ్వంటి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, 

ఆ రోజల్లా. మేమిద్దరం ఒక్కనూట అయినా మా ట్లాడుకో 

లేదు, తప్పుకు తప్పుకు తీరిగాము. ఈ స్టితి నా శంత కష్టంగా 
ఉందో అవిడకూ అంత కష్టంగా ఉండి ఉంటుంది, "ఆవిడే 

దారికొస్తుంది, ననూ తొందర పడకూడదు. మగవాడిని 
అయినందుకు కాస్త బెట్టుగానే ఉండాలె అని నిశ్చయించు 

నొన్నాను, 

అయే ఒక చిన్న చిక్కొచ్చింది. అవిక “నేనుకూడా 
తినను మోరు తినకపోతే” అని వెళ్లిపోయింది. నా మూలాన 
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ఆపిడను పాపం పసు స్తు పడుకోనియ్యడం అఫర థర్మం, అన్యాయం 

కూడాను. నిజం మాటకు నాకూ ఆకలి అవుతూనే ఉన్నది. 

గౌరవంగాన్తూ నా దర్థాకు ఏమో భంగం లేకుండానూ వ్యవ 

హారం ఎల్లాగ కుడటబడుతుందా అని ఆలోచించాను. 

ఆవిడ నిద్రపోయినతరు వాతే, చేను మెల్లగా చప్పుడు 

కాకుండా దిగిపోయి అన్నం పెట్టుకు తినవచ్చు. ఇది ముదట్లో 

తోచిన అలోచన, 

ఈ అలోచన వచ్చినందుకు నాలో నేనే సిగ్గుపడ్డాను. 

వ్ణి దొంగపని అగి. అవిడ వంటింట్లో పదో. జా ళు 

అవుతున్నదని దిగి వచ్చిమూస్పే ఎంత చులకన అయిపో తన్ను! 
పోనీ ఆవిడ వచ్చిమాడదు. భూాడకపోతే ఆవిడ సంగతి 
ఏమిటీ? ఆవిడ అల్లాగు పస్తు ఉండాలసించేనా? ఛు అని 

ఆ ఆలోచనను దూరంగా నే ఫాను, 

పదో సకుయంచూచి, అనవసరంశా కోపం పెంచుకొని 
ముఖం ముడుచుకొని నా మనస్సుకు నష్టం కి లిగేలాగున 

స తరి ౦ంచినందుకు, కాస పప డే దాని తరువాత నా 

వీడను క్షమించి, ఈ వ్యవహాంం౦ పరిష్కారం చెన్యూలె, 

వది రండో అలోచన, 
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ఈ ఆలోచన తోచినందుకు సంతోపీంచాను. ఇందులో 

ఏమి తప్పులేదు, అన్యాయం, అధర్మం ఏమో జరుగదు, 

న్య్వనహారం గౌరవంగా పరిష్కారం అవుతుంది. అని అనుకొ 

న్నాను, ఈ కార్యం నెంటశే నిర్భ్యహీస్తే, దాన తరువాత 
జాల 

పెందలాడే భోజనాలు చెయ్యనచ్చు. అందుకని ఈ కార్య 

భారం చనెతిమోడ సెటఫొని మేడమెటు మెలగా 
అటటి ర M౧ న్ 

దిగుతున్నాను. 

ఆ సమయానికే ఆవిడా మేడమెట్టు ఎక్కుతున్నది 
ఆవిడా సరిగ్గా అనుకొని ఉంటుంది “ఎందుకొచ్చిన మన? శ్తేశ ము 

ఇది! సాపము ఆయనకూ చిన్నతనమే. అయన $ఫెంశు 

తనానిశ అల్హాగ చూచినా పెద్ద [సమాడం ఏమి జరుగ లేను, 

అల్లాగ చూడకూడదని వెప ప్పుకొని నానై ఫుకు తిప్పువోవాలొ, 
ఇలాగ అనుకొని ఆవిడా శార్యభారం శె నతి నేసుకొని పెకి నను 

aa) mre = రా షన 

న్నది మేడ మెట్టు మెల్లగా ఎక్కుతూ, 

మధ్యనే ఇద్దరం ఆారసిల్లాము.. ఒకరి మొగము ఒకరు 

చూచుకునేసరికి ఇద్దంకీ మళ్లీ పట్టుదలలు వచ్చినై. ఆవిడ 

ఇప్పడల్పుకొంది తస చెస్ప లేకపోయింది. నేను అనుకున్న 

దంతో. నేనూ అనళకపోయినాను. _అల్లాంటప్పుకు ఎనరి 

దారిని వారు తలవంచుకొని నెళటమే మంచిపని. 
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కాని మేడమెట్లు ఇరుకైనవి. అ టు 

అవిడ పైగ దిలోశే పోవాలనుకొంశే నన్ను రాచుకెని ఒ 

పక్కకు. కాస్త నెట్టి తోసుకుపోవాలె, అల్లా నేం ఇ 
ఏలులేదు.  ఎందువేశతనంపే ఆమె మడిగ్టుకొని ఉంది 

ఎందుకని ఆవిడ అన్నది శక కాస్త తప్పుకోండి జన 

పెకి వెడతాను” అని. తప్పుకోటం ప్త. శీను వెనక్కి తిరిగి 

మళీ సె కి పోవాల. అంతీపని చేను ఎందుకు చెయ్యాలను 
Oy చం 

కన్నాను. “చేను కహ్వుకోను అన్నాను కోపంగా. a a 

“నేను మడిగట్టుకొన్నాను. మిమ్ములను తాకి మైల 
బడ తాను అందుకని కాస్త తప్వుకోవాలె. య్ 

(-ిన్థ తప్పుకోను, p= 

“ఎందుకు తప్పుకోరూ? ఆవిడగారిని చీవాట్లు వేయ 
టానికి ఇచే సమయమని తోోచిండి. కనుబొమలు చిటెంచి, 

గంభీరంగా, కోపంగా, అన్నాను పోగా కంవి సున్న 
ద లాల లో Ca 

గ ంతుక చర స్ట్ 

“నేన్ను స్టూల్ సుకు దారి ఇవ్వను] 

“పోస్ జే నిసాను అంటూ ఆవిడ గిరుక్కున తిరిగి 

(కంది పోతున్న గ 
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నేను నిగాంతేపోయి అట్లాగే నిలువునా నిలబడిపోయి 
ఇ 

నాను ఏమిటి ఆవిడ అన్న ముక్కకు అర్ధం అని ఆలోచిస్తూ. 
ఒక. నిమిషాని లం స్పురించింగి. 

నన్ను ఫూల్ అన్నా చాలా చవుత్కారంగా అన్న దని 
సంతోషించి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి. ఆమెను కౌ గ లిం చు 
కొన్నాను. “మడి చెడకొట్లారు” అన్న డి. 

న) య 

“పరవాలేదు వడ్లించు. క్షన్దరం ఒకేసారి భో జన ౦ 
29 

చేశాము” అన్నాను. 
ద 



శ్ 
కాలం గడిచినకొద్దీ మా ఇద్దరిమధ్యా ఉన్న పరిచయం 

స్నేహంగానూ, శప స్నీగ్గమైన (చేమగానూ మాగిన 

కొద్దీ కాంతంలో దాగిఉన్న క వరత విచిత (పకృతి బే ట్ 

సాగీంది. మొదటి రోజు ల్లో కొ వల్లా, సిసనల్లా ఆమి 

విస్తారం మా! గాడేదిశాదు. పాతేబడ్గతీరు వాత ఆవ సంభొౌ 

పు కొత తు కాకుకోొంది. కాత్ర ఆ ం౦చాౌలు 
యవి 6 ఎవి 

ఏచ్చుకొంగి. 

ఆము సౌందర్యాన్ని, ఆమె శరీరంలో ఉండ అంద మైన 

వంపులను, చేఖలను, కోనులత్యాన్ని మాచి అనందించేనాడ్ని 

జను ముదటినోజులలోో. శరువాశ్క తరువాత వాటికంటే 
ol 

ఆమ చీతళ్కారాలలోనూ, చీదరింపులలోనూ, సా ధి౦ పుల 

నోనూ ఉన్న, ఉక్క నై చిగ్రియం, చనుత్వారం, మాధుర్యం, 
"సన్ను డక కటక... 

శన శీల దువ్ర్యశ "ంటున్నాను నా జు క క్రును 
జో క్ష అ 

అణగి పడి ఉండదు. అందుగని దున నన జాలా సప 
ర. 

దువ్యతున్నా ను. ఆ సమయంలో కాంతం నన్నుజూచి 
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నను నిగ్గాంతేపోయి అట్లాగే నిలువునా నిలబడిపోయి 
రి 

నాను ఏమిటి అవిడ అన్న ముక్కుకు అర్థం అని ఆలోచిస్తూ, 

ఒక్క నిమిషానికి కం స్సురించింది. 

నన్ను ఫూల్ అన్నా చాలా చవుత్కారంగా అన్న దని 

సంతోషించి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఆమెను కౌ గ లిం చు 
కొన్నాను. “మడి చెడకొట్లారు” అన్న డి. 

- 
న 

| 

“ఫరవాలేదు వడ్డించు. ఇన్షరం ఒశేసారి భో జన ౦ 
గ గ్ 

చేచ్రాము” అన్నాను, 
a 



/ 
కాలం గడిచినకొద్ది నూ ఇద్దరిమధ్యా ఉన్న పరిచయం 

స్నే హంగానూూ, సకం స్నీగ్గమైన — మాగిన 

కొద్దీ కాంచంలో దాగిజన్న కగడేక్ర నిచిత) (పకృతి 3 టప 

షం మొదటి రోజుల్లో కొత వల్లా, సిసనల్లా ఆమను 

విస్సా రం మా 'గాదేదిగాదు. పాతబడ్డతేరువాత ఆమె సంభొ 

షణ ఫొత్త మె రుగులు పట్టుకొంది. క్రొత్త అ౦చాలు 

తెచ్చుకొండి. 

ఆమ సౌందర్యాన్ని, అమె శరీరంలో ఉండే అందమైన 

నంపులను, శోఖలను, కోమల త్యాన్ని చూచి ఆనందించేవాశిని 

సను ముదటీగోజులలో. తరువా, తరువాత వాటికంకే 

అమె చీత్కాఠాలలోనూ, చీదరింపులలోనూూ, సాధింపు ల 
లోనూ ఉన్న, ఉక్రి నై నె చ్మితీయం, చమవె్కాైరం, వ వాన్ధుర్యప, 

ఇస నన్ను ఈ ఆక ౦చి షట. 

ర 

అణగి వడి ఉండదు. " అందుకని దునెనతో చాలాసేపు 

దువ్వుతున్నాను, ఆ సమయంలో కాంతం నన్నుజూచి 

శేను శల దువుశొంటున్నాను. నా జులబ్బ బొరుసు, 
రా 
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నవ్వింది. నే వేచో పోకు జేనుకొంటున్నానని ఆమె అనుకొ 

న్నది, “ఎందుకూ నవ్వుతున్నావు” అని అడిగాను. కాంతం 

నవ్వు అఫుకొని “బ్బ, ఏంలేదు. ఎంతనేపు దుష్వినా ఉన్న 

అందంకంశే కొత ది రాదుకడా” అని నవ్వుతున్నా నన్నది, 

నే సన్నానూ “లని కాదు కాంతం ఈ జుట్టుకి పీ గుణమే 

అవ్బీంది. ఎంత దుమ్మినా బొంగట౦ లేదు” అన్నాను, 

“50 కేంజేన్తు దండి అంటూ ఆవిడ వచ్చి, స. చెయ్యి 

తడి చేసుకొని, రుద్ది, పాపటదీసి చక్కగా దువ్వింది. అప్పుడు 

మళ్లీ అన్నది “చూశాశా, తాంళతీసుకొనే విధం తెలియక 

పోతేసలు అని. నిజానికి లొంగదీసుకొనే విధం ఆవిడకు 

తెలిసినంతేభాగా నాకు ఎప్పుడూ తెలియలేదు. చేను అప టికి 

కృస్పటికీ అంతే. 

వొంగలీయటం అంశే జ్ఞాపకం వచ్చింది మేము 

భీమవరంలో ఉండంగా మాకు ఓ పోట్లావు ఉండేది, పాలు 

తీయటానికి దాని దగ్గరశెడితే అది బుసలు కొడుతూ పొడవ 
వచ్చేడి. దాన్ని ఎల్లాగయినా మచ్చిక అనుక తాత 

నూ అవిడ నానా అవస్టలూ పసడుతూడఉండోని. ఆవిడ దాని 

గ్ గరకు వ సస్వుడల్లా "చేను (వాణాలు బగబ్యుకొని కరాళ స 

వాడిని, ఇది ఆవిడను ఎక్కడ కు మే స్సు గ ఫై న్న 

భయంతో, | 
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మా ఆవిడ ఎంత (ప్రయత్నించినా అది ఎన్నాశళ్లకూ 

స్వాథినం కాకపోవటం చూచి చివరకు నే నన్నానూ, “శాంతం 

ఈ పోట్లగొడ్డును పెట్టుకొని 'మనం ఎన్నాళ్లు కాపరం చేయ 

గలం? దీన్ని అమ్మేద్దాము. ” 

“అవ్య--అచేమిటండీ అల్లా అంటారూ ? పాడి గొడ్డును 

అమ్ముకొంటారుటండి పోట్లదై తేమటుకూ ! ఆ మాటకొస్తే 

నను. మిము లను పుకు కాపరం చయ్యటంలేదా!” అన్నది 

వూ కాంగం 

నన్ను పోట్ల గొ డ్లు తో పోల్చినందుకు కష్టంవేసి 
(| cn స (yp) 

చే నన్నానూ “అయితే శాంతం నేనూ పోట్ల గొడ్డు, సే 

అంటానా” కాంతం ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ అన్నది 

“ఇాశేమండీ మారుమటుకు మొదటి రోజుల్లో ఒక్కతీరాన 

సొంధిన మెనారా ? ఇంతకంటే ఎక్కువగానే బుసలుకొట్టారు 
రి 

ఓకకపడి తే ఎంత పోట్లగొడ్డు అయినా లొంగుతుంది, 

ఫీవిక ఉండాలట! అది అవిడ అనేమాట. ఇంకో 

సందర్శంలోకూడా ఇల్లాగే ఓపిక ఉండాలని చెప్పింది. ఏమిటా 

అంశు ఒకరోజు చేను నా ఫొన్ న్ పెన్ కనపడక, వెతుక్కొని 

నెతుఖ్కోనని విసిగి చివరకు అడిగాను “ఏమే 'కాంశం నా సెన్ 

ఏమెనా చూచావా” అని 
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“మో వసువులు వని ఎక్కడ పెట్టుకొంటారో వక 

ఏం తెలుస్తాయండీ ? అయినా మా 1 ఇన్తో నా శేంపని ) 

నామటుకు నేను అరగంటనుంచీ వెతుక్కుంటున్నాను అట్ల 

కాడ కోసం వంబేసేది ఇపుండి వెతగ్గా వెతగా ఇప్పటికి 
లం గ గా 

దొశకింది. మీరూ వెతుకో £06 ఓపిగ్గా) అని హితవు 

చెప్పింది. 

నవ్వుతూ అన్నమాటలే అయినా. ఎంత నిగూఢ మైన 

సత్యం ఉంది ఆమె మాటల్లో ! జీవితంలో ఓపిక పం 

ఓవీక ఉంశు పోటగొడూ తోొంగు తె. పోయిన నమ న్సులూ 
fv) సీతా. ares బ్! 

దొరుక్సునె ! "రామాయణంలో" ఇంతీకంకు గొప్ప సతా న్ని 

శాప్ప లెదు వాలీకి! వీళ్ల పచ్దానుగండ్లు వనవాసం చేసింది, 

జీసితం, జీవితం అంతా ఓపికపట్టింది. pa ఆవిడా అమా 

చెప్పి ంది ఓపిక ఉండాలని. 



8 
నేనొక సందర్భంలో ఆన్నాన్యూ నా కథలు మెచ్చు 

కోని న్యక్కులతో చేను సాధారణంగా స్నేహం చెయ్యను 

కాని క్షద్దరున్నారు. వాళ్లు నా కథలు ఎప్పుడూ మెచ్చుకోరు. 

అయినా నేను వాళ్ళను ఎక్కువగా గౌర విస్తా నూ అని! 

అందులో ఒకరు విశ్వనాధ సత్యనారాయణగారు, శెండవది 

సో భార్య ! 

ఆ మాట సత్వం. అవిడ నా కథలు బొగున్నాయని 

ఎప్పుడూ అనలేదు. నాకు పిపంచంలో ఉన్నతస్థానమూ, 

గౌరవమూ వస్తుందనే నమ్మకం ఆవిడకు ఎప్పుడూలేదు, కాని 

చేనువుటుకు వీవో ఆ శ లు సెట్టుకొనేవాడిని. ఎవరైనా వ 
సధకన్నా పిలిస్తే తప్పక వెళ్లేవాడ్ని నేనే కర్చులుపెట్టుక్ ని, 

నేను విచ్చిన పడుతున్నానన్స ఇల్లా ఉవన్యాసాలు ఇచ్చినంతే 

మా|కెన చు ప్రతీష్టలు వస్తాయన్నమాట (భ్రమ అని 

ఆవిడ అంటూడటండేది 

ఆం సాం్మపదాయం (ప్రకారం వల్ మొదటి తారీఖు 

ఆల్ ఫూల్ సుడే, ఆ రోజున పెద్దా చిన్నా అనే భేదం 



ర్ం కాంతం 

లేకుండా ఒకర్ని ఒకరు హాస్యం ఆడుకోవచ్చు. చేను ఒకరి 

మోదకు 'వెళటం ఎందుకు మా కాంతాన్నే హోస్యం పటి దాం 
౬ మళ గరి ప మని అన్నాను, క-జాంత్రం నీవు ఫుట్టంది ఏపిల్ షు గం 

బ్రన్నా గే సీ పుట్టినరోజు పండుగ కామాలు” ఏపిల్ ఫస్టున 

వుట్టిని వాళ్ళంతా స ఘూాల్ సు. కాంతంకూడా ఫ్లూర్ అవుతుంది. 

ఇల్లాగ ఒక చిన్న విసురు విసిరాను. ఆమేకు అక్జమై నా 

సరసాన్ని (గ్రహిస్తుంది అన్న నమ్మకంతో నే, 

ఆమే చిన్నతనంలో కొన్నాళ్లు స్కూలులో చదువు 

కొన్నది. అందుకని ఇక్సై గంహించి నవ్వింది. ఆ తీరునాత 
అన్నది “నేను ఏ రోజున పుట్టానో నాకుమటుకు జ్ఞాపకంలేదు. 

కాని మా కథలు నిన్న వాళ్లం ంతా=ఏముమ్యా నీవు ఏప్రిల్ 

ఫస్టున పుట్టావా ! అంతే అయి ఉంటుంది, లేకపోతే అల్లాంటి 

పిచ్చి కథలను (వ్రాసే ఆయనను చూస్తూ, చూస్తూ, ఎందుకు 

పెండి వేసుళొన్నావ్ ! చేసుకొన్నా ఎందుకు కాపరం జేస్తావ్ / 

అంటున్నారండీ” అని విరగబడి నవ్వింది. 

అల్లాంటి కధలను (వాసే ఫూల్తో కాపరం చేస్తు 

న్నావు కాబట్టి, నీవు అంత కాకపోయినా ఏపిల్ సున పుట్టి 

ఫ్లూల్ వు అయిఉండాలని వాళ్టుఅన్నారన్న మాట. వోని ఇద్దరం 

ఫూల్ సుమైనాము తగాదా లేకుండా, సరసానికి అన్న బే 

మాట, కాని నిజానికి అవిడ అభిపోయంకూడా అంతే 



శాంతం గీరి 

నొ కధలనుగురించి. అణాంటస్పుడు నేను ఉన్న స్థితికి వస్తానని 
ట్ tn) 

ఆమెకు నమ్మాకం ఎల్లా ఉంటుంది! అఆమాశే అన్నది చమ 

త్కారంగా ఒకసారి. 

ల్ అచేమిటి అంటే గుడివాడలో ఒకసారి ఓ పెష్షకవి! 

సన్మానం జరిగింది ఆఅ లో జరిగ పండిశసభ కు 

నన్నుకూడా ఆహ్వానం చేశారు. మా కాంతాన్ని పిలిచి నేను 

కాస్త గుడి వాడడాకా వెళ్ళివస్తాను ఆన్నాను, 

ఆశీ 

“ఇప్పటినుంచీ వెళ్తకపో కేనేం?” 

“అక్కడ కవిగారిని వనుగ ఎస్నిస్తారు.” 

* అబే మాళ౭ెందుకూ నెళ్ళటు te 3 
“ఉత్సవం చూస్తాను 

“మిమ్మునుకూడా బేనిపై నన్నా ఎక్కిస్తాగా 
అవాఐన్ 

ఇల్లాగ వెటకారంగా అన్నది. “ఆయనకు ఇం తే ప్ప 

గౌరవం హఠాత్తుగా ఒక సం భల రాలేదు? అనేక సభల 

కెళ్ళు చిన్న చిన్న గారవాలను బోరిద నరకం తున గొప్పగారి 

వాన్ని పొందుతున్నా డన్న ఉద్దేశంతో నేనుఅన్నాను.” 71 అద్ర 

శాదే పిచ్చిదానా ఆయన బ్రదివరలో ఎన్న ఎక్కియిక్కీ. చివరకు 

ఏనుగ ఎక్కుతున్నాడు=. నేను ఇప్పుడిప్పుడే (పారంభిస్తు న్నాను, 
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కొన్నాళ్ళపాటు ఇల్లాగ అయిన తరువాత, నేనూ తప్పుకుండా 

వనుగక్కు తాను ” అని ఆవిడకు ధైర్యం చెప్పాను, 

గుడివాడ వెళ్ళాను సభలో నేనుకూడా కాసెపు 

మాట్లాడాను. ఆ రాతిశే ఇంటికి వచ్చేశాను. భోజనాలు 
అయిన తరువాత మూట్లాడుకోటంలో ఈ (ప్రసంగం వచ్చిండి, 

గుడినాడ సభనుగురించి కబుర్లు చెపుతున్నాను ఇల్లా 
౧౧ 

అన్నాను, 

“సీవ్ర చెప్పినమాట నిజం అయిందే కాంతం. అక్కడ 

నన్ను మొదట్లో ఎవ్వరూ గొరవించళేదు. చివరకు ఎవరో 

నచ్చి, మీరూ మాట్లాడండి అని బలనంత 'పెడి తే మాట్లా 
జాను, 33 

“ వాడెవరో మీ దగ్గర చదువుకొన్న విద్యార్ధి అయి 

ఉంటాడు, ? 

బ్ కావచ్చు ” అని నవ్వాను. నిజంకూడా అదే. 

ఒక్కొక్కప్పుడు అవిడ చూచినట్లు చెప్పేస్తుంది ఎక్కడో జరి 

“గిన పిషయాలను గురించి, 

“తయితే మిమ్ములను చూచ్చి వాళ్లు అహ్మానించి 
కుర్చీ ఇవ్వ లేదండీ!” 



కాంత ల్ర్ 

క ఇవ్య లేదు, వాలామందిమి అల్లాగే ఎక్కడ బడితే 

అక్కడ నుంచున్నాము సభా వేదికకు దూరంగా. ”’ 

“ అయన చెప్పినదంతా వినఒడ్లదామరి 2” 

“ మొదట్లో వినబడకపో తే దగ్గరలో ఉన్న ఒక గోడ 
ఎక్కి. కూర్చుని విన్నాను.” . 

కాంతం ఈ మాటమిద నవ్వి, “జంశేం ఏదో ఒకటి 

ఎక్కారు, ఇహ ముందు మోకు ఇంకా, ఇంకా ఉన్నశీస్థానాలు 

లభిస్తయ్యి తెండి” అంది వెటకాగంగా. 

అపడ అన్నమాట అక్షుశాలా నిజమే అయింది 

ప్రజలు నా కధలనుమెచ్చి నన్ను 'జేనిపైన ఎక్కించలేదు. 
ఆవిడన్నట్లు మొన్న వాలఫొల్లులో గోపురం నేనె ఎక్కానూ 

ఆవిధంగా ఉన్నతస్లానం లభించింది. నా కథలు విచ్చికధలు 

గానే ఉండిపోయినాయి ప్రజల దృష్టిలో, 



9 
జీఏీకేంల్థో ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఒక్క సౌందర్యమే 

శాదు, నిశితమైన మేధాళ క్రీ, చమత్కారమైన మాట 
పొందికా కూడా కావలసినంత ఆనందాన్ని ఇస వి. 

ఒకసారి మా అబ్బాయి ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చాడు 

బడినుంచి. “ోఏంరా నాయినా ' ఎందుకూ ఏడుస్తావూ” అని 

అడిగింది వాడితల్లి. “స్కూలులో మాస్టరు కొళ్లుడె అమా స్ట] 

ప. “ఎందుకు కొట్టాడురా స యన తనీ బుజ్జగించి 

అడిగితే వాడు చెప్పాకు, “ప నమూ అల్లరి చేయలేచే 

we మాస్టరగారూ చైనా ఎక. డుందో చెప్పమన్నారు. 

"నేను చెప్పలేక పోయినానే, ణా వార అని బావకు 

మని మళ్లీ వడ్చాడు. ఇది విని “ఎందుేే క్ట అబ్బాయి ఏడుస్తు 

న్నా డూ” అని అడిగాను నేను, 

కడ మాస్టరుకు చేతు లెల్లావచ్చినయ్యో అనవసరంగా 

కొట్టాడుటండ్డీ వీల వాడ్ని ! చైనా ఎక్కడుందో చెప్పమస్నా 

డట. ఏడు చిన్న వెధవాయె! ఎక్కడ పెట్టాడో ఏమో మరిచి 
పోయినాడు కామాలు చెప్పలేక పోయినాడు, ఆపళంగా 
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ఆ మొష్టరుకు కోపంవచ్చి ఫొశ్చేశాట్టుడి! చూశారా! 

అని అన్నది ఆవిడ నాతో, లొతటితో ఊరుకోక “వమి 

టిరా ఆ దకిదపుది ! ఇనా? ఎమిటది ? అసలు డాన్ని 

సీ వెందుకు తీశావురా? నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇంకోరి 
వస్తువ ముట్టుకోనన్షని 1” అని కురవాడ్ని కూడా వోప్పడ్డది. 

మా అవిడ ఆయే ప ప్రమాణం వేసిన మనిష కాదు, 

మడాినువై పు ఏన్లేసనులు ఉన్న యో, కలక క్తానెపు షు 

చేషనులు అ ఆమకు తెలియదు, 
య్ర్ గా 

చ క. రాజమండి) పనిమోద వెడుతున్నాను. 
ప గ 4 | క్ తీరా బండి ఎక్కే సమయానిక్తి కాంతం ఒక చిన్న జాడ” 

ఆనకాయ తినుకొచ్చి బండిలో పెట్టింది. “*ఎవరికిది !?) ' అని 

సంతాన. నూాహ్యో _మ్యగారు శ సంవశ్చ్సరం ఆవకా గు 

పెట్టుకో డట. విలలు చది అన్నా లలోోకి ఏమిోా లేక ఇబ్బంది 
గా ఏ (on స 

పడుతున్నా రు. మాకు ఎటాగూ నెళ్గుతున్నారుగా ! కాస 
మని క్ అజా 

నాళ్ళింట్లా వ్రయ్యుండి ఇది” అని జాలీగా (బతికులాఃంది 
గ ప 

ChE 

ఆపద, 

కన్యాం ఇక వ గుంటూరులో ఉండిరి ను 

వెళ్ళేది రాజ మండి) అమె! ఎ ట్టా ఇచ్చేది! అని అడిగాను 

“దారో్నే కదండీ సేవను దళరచే ఆయె మానాండ ౯౫! 
nm నా ఖ్ rm a 
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ఈ బండిదిగ్కి ఇది ఇచ్చేసి మళ్లావెంటనే వంకోబండి ఎక్కండి. 

వాపం మొన్న కబురుకూడా చేసిందండి కాస్త పంపమని ! 

అని మళ్ళీ దీనంగా అడిగింది, 

ఆవిడ అజ్ఞానాన్ని చూచి నవ్వుకొని * తీసుశెళ్ళటానికి 
కాదే, రాజమండి దారలో గుంటూరులేదు ” అన్నాను, 

ఆవిడ ముఖం ఇంత జేసుకొని “పోనీలెండి, ఏం చేస్తానూ 
పట్టుశెళ్ళకపో తే ! ౫ అంటూ జాడీ తీనికెడుతున్న ది, 

ఆవిడ మనస్సు కష్టపడ్డది పాపం. అంకుకని అసలు 
విషయం నిప్పి తెలిసేలాగున చెబుదామని “ చూశావూ 

కాంతం నాకు ఈ మాతం ప్రీస్సి శృటానికి ఇష్టం లేదను 

కుంటున్నాను కామాలు! అదికాదు నిజంగా చెఫు 

తున్నా నః రాజమండ్) దారిలో గుంటూరు తగలదు *” 

అన్నాను, 

అ! తగల శేంజేస్తుంది లెండీ. ఆపేవలుంపే బాగనే 

తగుల్తుంది అని దీర్తాలు తీస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది 
అవిడ, ఆవిడ అజ్ఞానాన్ని చూచి నాకు జాలీ వేసింది నవ్వూ 

వచ్చింది. 

తెలియక అన్నమాటలు ఇవి. తెలిసిన విషయాల్లో 

కూడా అమె ఒక్క క్క పుడు అనేనూటలు బహు 
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చమత్కారంగా ఉండేవీ, అవి యుద్ధపురోజులు, యుద్ద నిధి 

వసూలు చేస్తున్నారు ఒక్కరొక్కరి దగ్గరనుంచి ఒక అర్హరూ 
వాయి చొప్పున .నేనూ ఒక అర్లరూపాయి చందా బచ్చాను 

నాళ్లకు, మా కాంతం ఇదంతా చూస్తూనేఉన్న ది. 

“ఎందుకండీ అర్ధరూపాయి ఇవ్బారూ?” అని అడిగింది. 

“మున (పభుతం వారు జర్భనీతో గొపు లం చేస్తున్నారు. 

దానికి బాలా డబ్బు కావాలె, తలో అర్హరూపాయి చందా 

ఇస్తున్నారు, Be అర్ధరాపాయి ఇచ్చాను”) అన్నాను, 

ఆవిడ ఈ మాట విని విసుక్కొని “అర్టహా పాయికి గతి 

లేనివాళ్ళు గ ఎందుకు వెట్టుకోవాలె ! pra డబ్బు 

లేకపోతే కాస్త చేతిలో డబ్బు ఆడుతున్న ప్పుడేే ఇటువంటి 
పనులు తేల పెట్టాలగాని, వెనకా ముందూ ఆలోచించకుండా 

లటిక్సిన యుద్గంలోకి దిగి మనలను పడివీంచడంమటుకు ఏమ గ 

"బాగుందండీ? * అంటూ నిరసనగా మాట్లాడింది. 

ఇంకో విషయంలోకూడా ఇల్లాగే అమాయక గా 

పెంకిగా అన్న మాటలు నాకు శల్పుకొన్న ప్పుడణా నవు 

వసూ ఉంటుంది. కొత చుము వచ్చినతరువాత జరిగిన 
ఎవి ల 

విషయం ఇది. 
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ర్ట రాత్రివేళ నాకు మళకువ వచ్చింది. అవిడ కూడా 

మేలుకొంది. ఇద్దరం మాట్లాడుతూ కూర్చున్నాము. ఇంతలో 

దొరగారి బంగళాలో గంటలు కొట్టారు. 

“ఎంత అయిందండీ మెము ఎన్నీ ఇప్పుడు కట్తింది? 
ఆని అడిగింది మా ఆవిడ. 

bo సుం : 

క f = ము ఇష శ అయింది! అయితే (కత సాము[పకారం 
క్షు స శో 4 wl = i 

ఇ కె మూకు కొటాలగదండీ ! నుక 3ెండే టాం స 
గ క్ర 

అని అడిగంది 

ఈ సిశ్నకు ఏమి చెప్పాలిసింది తోచలేదు. శెండు 
అయితే మూడు కొట్లాలట! చినరకు అలోచించి ఇల్లా 

ఢ వ అన్నాను. “ అను నే జ. ఇపుకు పాతశె మైము (ప్రకారం 

ఒక శు అయింది అన్నమాట,” ఈ మాట నిని ఆనె థి తసి 

పడక “నాబొంద. ఒకశుతే శెండు ఏమిటండీ 
లీ 

స్ (శ్రాడం ౫ అని అసహ్యాంచుకొ; క 

ఇది అక్షంలెని సెంకీమాట. ఒఫ్కొక్కుస్పుకు మెరుపు 

లాంటి మేధాశ క్రి శో రవీ మని అనేస్తుంది. డానితరువాత ఆ 

దెబ్బకు తేట్టుకొ స్క నవ్వే శకి ఉంది కాబటి వేను నవ్వుకొని 
రు 

ఊరకొనేవాడ్ని | 
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సి క్వ సధ స త్య నా రాయ ణ దగ్గరకు ఒకసారి నేను 

వెళ్లాను. ఆ రోజులలో ఆయన “జయంతి అనే ప్మతిక నడిపి, 

కొన్ని కారణాలవల్ల దాన్ని ఆపేశారు, పత్రిక నడపటంలో 

ఉండే కష్టసుఖాలు అయనకు ఫాగా శెలిసినై , సాహితి అనే 

పథ్రికక కానా అః త్ర ఆగిపోయి ఉన్నది అప్పటికి. 

సాహీలీ పతికను చేను తీకుకొందామని అనుకొన్నా ను 

అనుకొని పలక నడపటంలో ఉుడే ములకు న్న్న తెలుసు 

కొ”ందావముని సో నా రాయణగారి దగ్గరకువచ్చి,” " 1యకతో 

అన్నాను “మండీ నేను సాహితీ పత్రిక నడపుదామసీ”అను 
ర్త 

కొంటున్నా నంజ అని, 

అయన చప్పున “సీ వేమైనా ఫూల్వా” అని అకి 

గాడు. అప్పటికి నాకూ ఆయనకు అన్లే పరిచయంలేదు. 

అయినా ఇంతమాట ఆయన స్వతీంతంచి అన్నాడు. 

సశే అయిపోయింది, కంటి కొచ్చేశాను. సత్యనారా 

యణగారు ఇంత మాట అన్నానే అన మన సుల: కష్టంగా 

ఉంది మా ఆవిడకు సల్యేనారాయణగార (అసు ఏంతో 

గౌరవం. : ఆయన పద్యాలు చదివి ఆనందిస్తూ ఉండద 

ఆయన గొప్ప కవి అని నాకు ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉండేది, 
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మా ఆవిడ నా కథలను ఏమాత్రం మెచ్చుకోకపోవటం, 

నాఎదశు ఆయనను అంత ఎక్కువగా పొగడటం నాకు 

బొత్తిగా గిగ్ఫదికాదు. 

మనస్సు చివ్రుకు_మనేఖ్టు, నన్ను ఆయన ఇంతీమాట 

అన్నాడు అని వెప్పీనమాదక్రైన్సా మా అవిడకు సత్యనారా 
ర ల్లి 

యణగారి యంగుండే గౌరవభావం కాస్త త శా అని 

యోచించి ఒక రోజున కాంతంతో అన్నాను “చూసావా 

కాంతం, నువ్వేదో ఆయనను మెచ్చుకొంటాన్రగాని, ఆయన 

మర్యాద తెలిసిన మనిషీ కాదూ” అని, “ఏం ఎందు కల్లా 

అంటున్నారు? * అని అడిగింది ఆపిడ, 

విషయం అంతా వెప్పుకొచాను నాకా ఆయనకూ 

పెద్ద స్నేహమూ లేను, మాట్ట్లాకుతున్నా ము. ఎంతో సప్త 
a | షక్ సే 

కూడా శాలేజే! నాలు గైదు నిమిసాలు అయింది. నన్ను 

ఫూల్ అన్నాడు!! 

“అంత ఆలస్యం ఎందుశౌ ౧దండీ, అంత వేపు పట్టిందో. 

ఆయనకు మో సంగతి కనుక్కు ఎట ానికీ” అని కాంతం విరగబడి 

నవ్వింది 

నలరు ప్ర౦తేకూ సత్వేవా రాయణ గారి నిషయమై . ఆమెకుగల 
అభి పాయాన్ని నేను రన్గంత అయినా మార్చ శేకపోయినాను, 
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రాణ కాక 
ఆయన నోిసిన కిన్నెరసాని పాటలు మటుకు అవిడ కొ త్త 

కొక ఫణుతులల్లో పాడేది, అవిడ ఫాడుతూడంలు నకు 
నృత్యము చేయాలనిపించేది, అంత ఆనందం కలది. 

అయితే వారు (వాసీన ఇతర గంధాలు అమెకు 

ఫూర్తిగా అర్షనుయ్యేవిశావు. కాకపోయినా చదిని ఆనండిం 

చేద. ఈ విషళుం అధారంగా తీనుకొని ఒకసారి నేను ఆవిడను 

ఎతి పొడుప్సగా అన్నాను. 

" క ws షస “అన (వాసీన గంధాలు పీక వమి జనం, 

నీవు ఆయనను మెచ్చుకొంటావు ! ఆయన జూలో గొప్పకని, 

చ 
దో an గి? 

అంతవాడు ఇ౧ఫోడులేశు అంటావ్, ఆయన క న్నల్యేం ఏమి 

పటన 

| న కి 
గ J కనని 2కే “నే నమో చమూడక్కరలేను. నేను స 

hs తండి!!! * 
మటుకు హిమాలయ పృ తాలు ఉన్నతి మైనవి కావటం. 

de 

అన్నది విసురుగా. 



10 
మా ఇంటికి ఒకటి రెండు తెలుగు పదత్రికలు వస్తయిః 

పత్రికలలో కధలూ కబుహ్హూ ఉంశై అనీ, ఈ విశాల ప్రపం 

చంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ యుద్ధం జరుగుతున్న దో, మానన 
జాతీ న. ఏ మూల ఎల్లాంటి [ప్రయత్నాలు 

చేసు స్తున్న దో తెలుస్తుంది. ఇతర దేశాలలో శ్రీలు ఎంతే అభి 

వృద్ధిలో ఉన్నారో! రాడా తెలుస్తాయి. అని ఎన్నో విధాల 

చెప్పాను మా ఆవిడకు, 

ఎన్ని చెప్పినా అవిడ చేపరు చదివి జ్ఞానం వృద్ధిచేసు 
కొదేదికాదు. “ఎవ రెట్టా ఏపడికే fa మనకేం? వాళ్ల గడ న్న 

మన శంచుకండీి” కవన, 

“వాళ్ళ గొడవలు మనకు కావాలె, ఇప్పుకు చూకు 

వాళ్ళ యుస్ధంవల్ల నే మనకు ధరలు ఇల్లాగ పెపనివోయినై*” 

“అ మూట తెలుసుకొంటానికి వేపరు చదవనక్కరలేదు 

లెండి” అని ఇలాగ మొండిగా జబాబులు చెపుళూడఉండేది. 

ఇరకా బాగా నచ్చచెబుదామని ఒక రోజున అన్నాను 

“కాంతం ఎంతజెప్పీనా నీవు వేపరు చదవటంలేదు. నాకు 
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ఛాలా కష్టంగా ఉంది, సీను వేపరు చదివితే అందులో ఉండే 

విషయాలనుగురించి ఇద్దరం సరదాగా చరగ్సించుకొం దాం, 

పందుకోసం అయినా చదువుదూ” అని బికిమిలభాకీనట్ల 

అన్నాను, 

ఈ మాట విని శాంతం విరగబడి నవి “ఇ పేపర్లో శ 

యాలను గురించి మనం చర్చలు చే: ene మ సక! 

మనకు విషయాలు చాలు తెండ్లి!' అన్న ది. 

ర విషయాలను గురించీ పిభుత్యాన్ని 
గురించీ నాతో చక్చచేయటం నీకు సరదాగా ఉండదా? అని 

అడిగాను. “సరదాకు ఆ పిషయాలుదాకా ఎందుకండీ ) మన 

కున్న గొడవలమిద కానలసీనంతే చర్చ జరుగుచున్న గి 
రోజూనూ, అబ్బాయికీ ఎరచొొకా - కుట్ణిబ్హాన సంకు మా 

a ఎరచొ క్కాఏమిటి, స. టు నాక్ 

వలుప్తు కుటిసావని నాతో అరగంట వాదిసీ హ్ పెద్ది అ 
By టాక 

యికీ జూకాలు చెయినానంశే, కౌలు అంగ రాదు, 

సస క లోలహాలు చేయిస్తా వుని నీ మ కోప్పక్షాక ఇంకా 

ముందు ముందు సపెండ్లిండ్ల విషయంలో, కట్నాలూా శానుకల 

విషయంలో, అల లుక్ను తీసుకొచ్చే సిషయాలఅలో అభీ పాయ 

భేదాలకూ, చర్చలకూ కావలసినంత అవకాశం ఉంచి. ఇంకా 

ఫొత్త నొడవలు ఎందుకులెండి *” అని 'దీశాలు తీసింది 
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అయినా నేను నదలక అవిడను వేధిస్తునే వచ్చాను 

చేపరు చదవమని, నాగోల పడలేక ఆతరువాత వేప 

భూడటం మటుకు చూసేది. వెండి ధర, నవరసుల ధర ఆవిడ 

ముఖ్యంగా చూసేది. ఆతరువాత ఎవరై నా 

కనపడటంలేదు, పొరిపోయినాడు అన్న పంతు పెండి 
(ల 

కొడుకు కావాలె అన్న పికటనలూకూడా చదివి వ 

అవతల వాచేశేది, పోనీ ఏదో ఒకటి చూస్తున్న డి. అదీ 

కాస్త మంచిచే. (పస్తుతం ఈ విషయాలు మామే 
అవీ 

నూచీనా ముందు ముందు ఇంకా మంచి విషయాలను చూచి 

ఆమె జానం వృద్షిచేసుకొంటుందని నేను ఆశపణాను. 
వ్ల ధి ర 

కాని ఏ న స. ఆవిడకు కలిగిన ఈ కాస్త. 

అస కిసీ పాడుచేస్తుండేది. ఓరోజున మా ఆవిడకు వేపరు 

ఇచ్చి చదనమని చెప్పీ, నేను బైట వరండాలో కూర్చున్నాను, 
ఇంతలో ఒక ముసల మ్మ వచ్చి అడిగింద ఈవిడను, 

“అమా గయా ఇందులో ఏముంటుందీ” అని. “అన్నీ ఉండా 

అండి అవ్యగారూ, ఎనరు aa ఎనరి కర వాడు 

ఎప్పుడు పారిపోయింది, ఎవరింట్లో ౦డ్లి ఈడువచ్చిన మీ 

లుందీ, ఇల్లాంటి సంగతులన్నీ a వీన్ని గారూ” 

అన్నది మా కాంతం వేపరులో ఉండే విషయాలు ఇవే 
అయినటు !! 

£) 
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ముసలమ్మ తెల్టహాయి “అయితే అమ్మాయీ మా 

మనమరాలుకు 'పెంస కావాలె కాస్త మంచి సంబంధాలు 

ఎక్ గాడున్నా యో తెలుస్తుందా అమ్మా ఇందులో చూడే? 

అని అడిగింది. | 

“ఆహ తెలియనమ్మా.” 

“అయితే ఎందుకమ్మా ౩దీ తగలెయ్యనా?” 

“యి జే ఒకటండి పిన్ని గారూ నూ నిల్లకు మొగుడు 

కావాలె, వీల్ల వయస్సు ఇంత. అందంగా ఉంటుంది. ఎవ 

గన్నా చేనుకోదల్పుకొంశే నూరు (నాయండి, అని ప (తీ 

కలో (పకటన ఒకటి చెయవచ్చు. 

క పకి కలో వేయింఛ ఛమంఇావుట మ్మా. అగి 

బతుకు బయిఫోదూ! అ పాచ్యులు అనై నొ వేయించుకో 

కేయింఛ్లుకొ "బారు ! 

“సోపివెండి అ అవ్వగామా, 'వేయించవద్దు లెండి డీ పోన్ 

మోరుకూడా వేపరు చదవటం నేర్చుకోండి.” “ 

“ఎందుకమ్మా నేర్చుకోవటం! 

“అనేక సంగతులు తెలుస్తాయండీ!, 
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4 లో స 94 వది ఒక్క సంగతి చెప్పు చూద్దామూ! 

“కొన్ని దేశాలలో అడ వాళ్లు పురుషులతో సమా 

నంగా అన్ని వా క్కు. లూ కావాలని పోట్టాడుతున్నారు. 

చూశారా ఇల్లాంటి సంగతులు ఎన్నో తెలుస్త యి.” 

ముసలమ్మ ఆశ్చర్యపడి శాం తాన్ని అడిగింది 

న హక్కులు అంకే నీ. ఇప్పుడు మనకు 

సమాన హాక్కు_లు లేవనే అ౧ంభావా” అని, 

తో నూ కాంతం గిరగిరా తలతిప్పుతూ ఈ బ్రేవంద్త నున 

సమాన హక్కులు లేవట! మనము వాలా నీచ: 

అవిద్యలో అవివేకంలో ఉన్నానుట!” అన్నది. 
౫ొంద ! మన మేమిటి, సీచస్థితీలా ఉండట మేమిటి !'— వా 

కా శంంైల 

3 
ణే 

dh 3 
fv 

న స | 4 సీచస్టితి. వం విచితేముమ్మా ఇన!” అన్నది ముసలము. 
య సనో. 

ళట్తంర్తా విచిత్రమె మైన విషయాలున్నా: యిణండ్షీ అన్య 

గారూ, ఇంకో సంగతి శూణామూ! కప్పుడు ఆడ వాంన్లు 
త 1 

యుద్ధాలలోకూడా పోట్లాడొలని వూస్తున్నారుటంద” అన్నది 

కాంతం. 

ళు మాట విని ముసలమ్మ మును] గాసైన "వేలు వేసు 

కొని యుద్దంలో పోట్రాడటమే ! వాళ తొడు తెసిరి! 
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అంత పోట్లాడాలని ఉంచే ఎవరి మొగుడితో వారు అంచక్కా 

పోట్లాడుకోనాలెగాని, ఇల్లు వదలి థ్ పడి ఇంకొకరితో 

పోట్లాడుతానంటారు అచేం పొయ్యే కాలం ! ! అయ్యా, 

అయ్యో! ఇవా. వేపర్గల్లో ఉండే సంగతులు! వీటిని తగ 

లెయ్య ! ! మా ఆయన నన్ను చంపుతున్నారు అక్ష రాలు 

నేర్చుకో = చేపరు చదువుదుగానని. ఇకా నయం ముందుగానే 

చెప్పావు! ! ఇల్లాంటి సంగతులు నేప్పకొంటానికి వేపరు 

చదవనక్కంర లేచు” అంటూ చీదరించుకొని మాట్లాడింది. 

ఈ మాటమోద కాంతం అన్నది శక ఆలా 

అన్యశాకూ. మోకు కానలసిన సంగతులూ ఉంతై షం 

అని ఎందుకో కాంజం విరగజడి నవ్వింది. 

ముసపంవమ్నుశారు యధాలాపంగా అవిడ చేతులో వేపగు 

లీసుకొని అటు తిరశేసి ఇటు తిరేస్కి “అయితే అమా యో 

ఈ శాయికేంలో అంతా ఐచ్చు వేసి, ఈ కాస్త మేర వది 

చేశాోం” అని అడిగింది 5409 press మూవీస్తూ స్తూ 

“అవ రాలు రాని మూబోటి ముస సలమ్మలుకూడా 

వేసరు చూడాలంకే ఎట్లా ? ఎక్కడ చూచినా ఏమో తెలియ 

దాయ. అందుకని ఆ కాస్తమేకా అట్టి పెట్టారు అల్రారట 

వాళ్లు చూడటానికి” అంటూ మళ్లీ కాంతం విరగబడి న్విందిం 
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వేపరు చదవటాన్ని గురించిన (పసంగం ఇల్లాగ వెటకా 

రాలతోనూూ _ చెక్కిరంపులతోనూ నెల్లిపోయేది. మొకం 

మోద కాంతానికి శేపరు చదవాలనే ఆసకి నటుగ జే మేళ 

పోయినాను కొన్నా ళ్ళయిన తరువాత “ఏం కాంతం, పేపరు 

చూడటం బొత్తిగా మానేసినట్టున్నా వౌ” ఆని నేను అడిగి కే, 
ఆ(-ఎందుకు పోనిద్దరూ, ఏముంటుంది వేపర్గో, అల్ని వచ్చి 

సంగ తులేశళదండ్తీ, 'లండనూై న బాంబులు పడ్లాయి, డిల్లీలో 

గాడిదలు ఊగేగినె, గుంటూరులో కగీముటికి కడుపునొపి 

వచ్చింది తెనాలిలో మిల్లు తగలబడ్లదీ, ఇలాంటి సంగతులే 

కదండీ ! వ్షగాంట సంగతులు శెలిసికోకపో శే Ws నం 

లేదులెండి. నన్ను చంపకండి పేపరు చకనమురి”. అని 

wr: am అన్న డ్ 

ఏప్తు 

స్ 



1] 
మా కాంతెనికి పూర్వకాలం వాళ్లు అన్నా, పూర్వ 

కాలపు పొటన్నా ఎంతో అభిమానం. ఇప్పటి కాలపు 

వాటలు ఆవిడకు ఇష్టంలేదు. ఇప్పటి కాలపు చదువులూ 

ఆమెకు ఇష్టంలేదు, పూర్వ శాలపు మనుష్యులే మనుష్యులసీ, 

ఈ కాలపువాళ్గు అంతా చచ్చురకం అనీ ఆమె అభి పాయం. 

ఈ కాలప్తు నునుష్యు లేముందండ్కీ ఇంత తిననూవేరు 

తిరగ నూ జేరు వద్ధి చ వటలండీ అని అంటూ ఉండేది. వం! 

ఎందుశో తొ? అని చేను అడిగి టే పూర్యశాలప్తు కథలు చెప్పేది. 

“భారతంలో యూడ కదండీ గనున ఎంతుడికి ఒకసారి 

మాంచి ఆకలై జే తల్లిని అడిగాడట ఆహారం బ్ర ్యనలసనింటి 

తు అని. 'ఆ మహానుభావుడికి తల్చిమటుకు ఎక్కడనుంచి తెచ్చి 

ఇ్ఞన్వందీ కానలసీనంత ఆరవ. 

ఏం? ఇంట్లో అన్నం వండబా ఆవిడ? పోనీ కాస్స 
ఎ 

హోటలుకు పంపలేకపోయిందా 1” అని అన్నాను శే 

నవ్వుతూ. 
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“ఏమిటండీ గరుడుడికి కాస్త ఉప్మా తింటే ఆకలి తీరు 

తుందా: అని ఆవిడ నమ్మేది. “అందుకని తల్లి వంజేసింది 

చెప్పు” అని నేను కధ నిజంగా వినాలని కుతూహలం ఉన్న 

వాడిలాగ మాట్లాడేవాడిని. నిజానికి ఆ పిచ్చికధలు వినాలని 

నా కేమి సరదా ఉండేదికాదు. వినకపోతే అమె మనస్సు 
కష్టపడుతుందని, ఉత్సాహాన్ని నటించక తీప్పెనికాదు. 

అక్కడనుంచి. ఆవిడ చేతులు నిలాసంగా తిప్పుతూ, 

కళ్ళు ఎగశేస్తూ ఉత్సుకతతో చెప్పుకొచ్చేది కధ. గల్లి 
గరుకుడి ఫో అన్నదటావాయినా. నేనేం అహారం వయ్య 
గలను ఒక్కటి చెయ్యి. విమనధి మధ్యన ఉన్న షువంటిన్ని , 

పజలను. ఎక్కువగా వీడిస్తూ ఉన్న షువంటిన్నీ, నిహాదులనే 
వారిని భక్షి ంచవలసిందీ అని అన్న షువంటిదైంట. ఉదిక్ష 

అయినపుడు ఆవిడకు ఇల్హాంటి భాష మాట్లాడటం సరదా, 

ఈ మాటలు విని నేను సంతోవంగా తల ఊపితే మళ్లీ 
ఆవిడ ఇలా చెప్పింది. “ఆపళ్లంగా ఆ గరుడాళా(రు విషనిధీ 

“౧ > 

జొచ్చి బలసమన్వితులు అయి? షువంటిన్నీ దీన కాతులు 
అయినషువ( శ్రిన్ని నిషపాదులను కొన్ని వేలమందిని భక్లించా 

| స | ల్ | ah డట! ఇల్లొంటివాళ్లు ఉండే వాళ్ళండీ పూర్వకాలంలో! ఇప్పటి 

కాలం వాళ్లు ఒక్క వేయి మామిడిపండ్లు అయినా తినగలరా ! 
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“మామిడిపండ్లదాకా ఎందుకూ ? ఒక్క వెయ్యి రేగు 
పండ్లుకూడా తిన లేరు.” అని నే నన్నాను, 

ఆవిడకు ఎక్కడలేని సంతో వహ ౦ కలిగింది. తేన 
కుటుంబంలో పూరీ(కులుకూడా వాలా బలం కలవారినీ 

యోగ్యులసీ, భక్కులనీ పపుతూఉండేది, 

మా అవిడ పుట్టిల్లు ఒక కుగామం, ఆ గారికి కష్ట 

చెండు మైళ్ల దూరంలో ఉంది. వాళ్లము (శై నాలుగు బించెలు 

పళ్లే పెద్ద కాగు ఫో కృష్ణనుంచి మంచినీళ్లు మోసుకొని 
వచ్చేదట ఈ శెండుమైల్లూ ఇసుకలో నడిచి. 

నాగ్గ నాన్న తెల్ణ వారురరూమున నాలుగు గంటలకు 

బెజవాడలో జయలు'ేరి ప పదకొండింటికల్లా — బందరు 

వెళేవాడట, ఎపుడె నా ఫకోసపనిమిన -నెవాలసీవశే అ! 
రానా స లొ అలాల 

రుచ్చువూ త భూములలో సగం భూములు 
. శ కా a అవన్ని అమ్మేశా 

రట! ఇలాంటి విషయాలు అవిడ ఎన్నో చెబుతుండేది, 
Mn 

ప్రై “కాని వె 

వూ పూర్వకులుకూడా ఛాలా గొప్పవాళ్లు అని నేనూ 

పృటం అవసరమని తోచింది. ఏం? వాళ్ళ పూర్వీకులు 
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గొప్ప వాళ్లు అయితే మూ పూర్వీకులు, జాలా? గొప్పవాశే 

ఎందుకుకామా ! 

మాది మొకటికుంచి బపీ కాప్ప్ర్ం. _ పతెటూశల్రో 
ఆవి గి Res) 

కాపరం అంటే వావాళ్లకు మొదటినుంచి అసహ్యం, మాకు 

ఫొలాలు జేన్ర గాని ఈవూరులో ఉన్న మేడల్లో సగం 

మేడలు మా ముత్తాతీ గారు కట్టించిన వే, మా తాతగారి 

కాలంలో అవన్నీ అమ్మేశాం. ఇల్లా |వారంభీంచాను 

- అవిడ అడిగింది “శేసీమహల్కూడా మో తాతగారు 

కట్టించింబేనా” అని  అవు*న్నాను నేను 'బెరుకులేకుండా, 

“అయితే మో తాతగారు కారీ మేస్ర్రీ-అయినా అయి 

ఉండాల. లేక ఫోతే కంటాిక్టరు అయినా అయి ఉండాల 

అని ఆనిడ్డగారు నవ్వింది. 

నాకు కాస్త కోపం వచ్చింది శాలి, ఇంకా కోపమూ, 

విసుకూ పెకిదూవే రోజులుకావు అవి, అందుకని నేనూ నవ్వి 

“అల్లాశాదు నిజ అన్నాను. అవిడ అమాయకంగా నా 

వంక చూచింది. సరే ఇంకేం నామాటలు నమ్ముతున్న ' 
దనుకొని మళ్లీ కొన్ని సంగతులు చెప్పాను. | 

అదీ మా తాతగారి సంగతి మా తాతగారు కడుపు 

నిండా భోజనంచేసి నడ్తిగం బిగించి, వసారాలో గోడకు జెళ్లా 
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బడి చుట్ట వెలిగించాడా అంక, అది ఆరాత్రి రాతిఅం తానూ, 

మర్నాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలదాకానూ కాలుతూ 

ఉండేది, 

బ్బా అంత 'పెద్దచుట్ట కాల్చేవాడండి ! 1 అయితే 

ఆయన న లేదన్నమాట?” 

“ఇచేనా నీవు గ్రహించింది? నిశితోకూడా అల్లాగ 
ట్రాగ, చుట్ట "కాలుస్తూ ఉండే వాడన్న మాట గుప్ గుప్పున 

వగ వదులుతూ)” 

“జము! ఉంటాను! అందులో వె పరీత్వం ఏమో 

"లేజండి) అన్నద అవిడ. 

ఏ మూవాన్లూ కాంతం నీవు చెప్పినట్టు పూర్వ 

కాలం సంగతే వేరు! మనుష్యుల ; సంగ లేకాదు. పికృతి 

కూడా మారిపోయింది. ఎప్పటిడాకానో ఎందుకు నా చిన్న 

తనంలో ఉన్నటు ఇష్టుడు కేకు కాలం నా చిన్నజేనంకూడా 

పూర్వకాలంలో ₹ లెత, నాకు బాగా జ్ఞాపకం. ఆ రోజుల్లో 

చంద (గహణం, సూర్య న. ఇల్లాంకీ కివి చూశావూ 

ఒకసారి పట్టినాయా బంకు ఈ ప ట్టు పటు మూడు రోజులు 

నాలుగు రోజులు ట్ర ఉండిపోయేవ్ ! 'ర్థిప్పుడేనుంది, ఒక 

అకగంట! మహాడంశే గంట! 
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ఇల్లాగ నేనూ చెప్పే వాడ్ని మా పూఠ్వ్యులనుగురించీ 

వాళ్ళ ిర్యసాహ సాలనుగురించి. ఎంత చెప్పినా ఆవిడ లోపల 

ఉద్దేశం వమిటంశే, వాళ్ళ పూర్వీ కులంతే గొప్పవాళ్లు, మా 

వాళ్లు కారనే, గ్రహణాలు మూడు రోజులదాకా పట్టటం 

చే నెరుగుదునని చెప్పిన తరువాతనై నా నేనుకూడా, ఆ పూర్వ 

కాలపు గొప్పవాళ్ళతో సమానమైన (ప్రతిభ కలవాడిని అని 

ఆమె అనుకి: దో లేదో, నాకు తెలియదు. 



12 
ఒక నోజున మా అబ్బాయిని పిలిచి గుర్రం వికావ 

కాంపోజిషన్ (వాశావురా నాయనా అన్నాన ోగ్నురంమోడ 

(వాయటం ఎుదుకండీ ” అన్నది కాంతం. “పిల్లలకు చదువు 

చెప్పే సమయంలో నీవు అడ్డు రాకు. సీశెందుకూ, నీవు 

ఊరుకో” అని ఆవిడను కోప్పళ్లా | 

టో 
న 

అవా తానికి కణము నే మునికి అయి క 

వంకా అనుకోవబసిం దేముంది +) అ:హ ఊరుకోళేదు. క్ట! 

క్షోోేక్ట “గుగర్రంమిోాద (వాయటం ఏమిటో నాకు 'చెప్పుకూ Wr roe 

ఏమిటండి ? అయినా ఇలాంటి నెఫవపనులు య 

. గు రాలమో “ఇాడిదలమిోాద వాి)యటం వీలు వెస్, 
లో క 

షా గలరు? అంటూ కొంచం విసుక్కున్న ఏ. 

గుశంమోాద [నాయటం అంే గునాన్ని గురంచి 

(నాయటమే ఇప్పుడు తెలిసిందా ! అని అవ్గానుు. ఊజహా 

బుతో ఆమె తపి సి పడుతుందనుకొన్నాను. కాంతం ధక 

క్షణం తికి ఇంగా ఆలోచించి “అణా అయే గురాన్ని్ని 
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గురించి మటుకు (వాయటం ఎందుకండి) అన్నది ఒక పళ 
0 

సందేహం తనకు బాధిస్తున్నట్టుమూస్తూ. + 
ఎవ X63 జుం 

నేను ఈ(పశ్నకు ఏమో జబాబుచెప్పలేక ఊరుకొ 

న్నాను. ఆమెగారు ఊరుకోక గురాలను గురించీ, గాడిదలను 

గురించీకూడా, చేర్చుకో వాలే ఏమిటండి అబ్బాయీ ౫ అన్నది 

దీర్హాలుతీస్తూ ఈసడింపుగా. 

“స రాలను గురించి గాడిదలను గురించి మనం నేర్చుకో 

వలసింది ఎంత ఉందో సీశేంతెలుసు ! అదో పెష్తశాప్రుం 

“ర్చిబ ప్ప రాండి గాడిదలనుగురించి నాకు ఏమితెలి 

యదు, ఇన్నాళ్ల బటీ తెలియకుండానే జరిగింది. అబ్బాయి! 
ఆం బ్ర జ 

తెలియటం అవసరమా” 

“ఆ ఛాలా అనసరం, ఎందుకు అవసరమో ఇల్లాంటి 

విషయాలు ఎందుకు నేర్చుకో నాలో నీకు తెలిసేటట్టు చెప్పా 

లంకే చాలాసెప్పు పడుతుంది. నాకు ఇప్పుడు అంత సీపీ 

లేదు, కాస్త నొలుగుముక్కాలు నాడికి చెప్పనియ్యి' అన్నా నూ 

“అయ్యా, నేను వద్దు అని అన్నానా వదో ఊంశే 
అడిగానుగాని !  గ్యరాలను గురించి, కుక్కలను గురించి 



క 
శాంతం ఇక! న్ా 

చెప్పండి” అన్నది అవిడ ముక్కూ మూతీ విరిచి ఈ చదువు 

ఎందుకూ పనికొచ్చేది కాదన 2 ae 

లాగ అన్నా నేనేమో చిన్నబుచ్చుకోలేదు చ 
in 

మా (తానికి నిమిత్సా వాపడికే వేను అసలు ప స వ్ 

చెయ్య నేలేను. 

లి 

ఎందువెతన; కటా రాె, శౌ శానులో నునం పాక 'ం చెబుతూ 

ఉంచే ఒక్కొక గ్రప్పుడు. ఒక్కడూ. వినడు, ఏమిటి వినేం 

వెధవమోత అన్ను చేశే మాట్లాడుకుంటూ. ఉంటారు. 

హయినో మనం నిను తృొాహూపడ ము, పాఠనూూ అస వెయ్యుము. 

అబాంటముకు చపవిషశారు. కాస్త మ క్కిందని జేను శాతం 
టా స్తాన గి 
జ స్ట ప 

లల a ల 
న. 
iy 

fy I In ns oy 4 ఇ జాలీ అన్నాను, వాకు పూస 
(9) 

WE టి న వ. 
= బం వాతా" DEST 

44 పము భ్ i 7 వాళ్ళా పు Co కం పరమును గాడీనయు. ఒక జాతతోని ఎంతువులుం 
| 

మ ఈ వాళ్యంవిని శాంతం, మం వ్రగ బడని 
ea 

నాయనా, గుర్రం గాడిదా ఒక బునటా ఇదెంచదువురా?: 

(శ 

జ డస్సి జో 
ta 

P CUE ర్యా 

అంటూ నెకీలిణా నిపడీశంగా నవం సాగించింగ, 
న. 
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నాకువుబుకు వుహా చెడ్డకోప పం వచ్చింది. చ అడవా 

లకు ఏమో తెలియనూ శం సెగా మనను వెక్కి గి 
సారు 

చివరకు “నీకు తెలియదు ఊరుకో అఆ రొండూ ఒక 

జాలీలోనివే” అని నేను గట్టిగా కోప్పడ్డాను. కోపడ్డాగదా అని 
ఏమన్నా ఉజారుకొందా ! 

“క్షమించండి, నేనేమన్నా చదువుకొన్నానా వమ 
న్నానా గరం గాడిదా ఒకే అని తెలియటానికి ! చదువు 
ఫొన్న వాళ్ళకు తెలుస స్తయ్యి గరం గాడిదా ఒకశే అన్న 

సంగతి?” అని అంటూ మళ్లీ విరగబడి నవ్వింది. 

ఈ థఫోరణ్వూ+ సె నాకుకూడా కొంచెం సందేహం 

కలిగింది నిజంగా గరం గాడిదా ఒక జాతిలోనివేనా లేక 

నేను పొరపడుతున్నానా అని. ఆశెండూ ఒక జాతిలోనివే 
అని మళ్లీ నిశ్చయించుకొని ఆపైన చదనరా నాయినా 
అన్నాను MED వాడు తాను (వానిన కాంపో 
జిషన్లో రెండో నాక §ం చదివాడు గురానికి నాలుగు కాళ్ళు 

ఉన న్న వీ అని, 



కాంత: 8 

“గబంగాను'రా ? నాలుగుకా? 1 [1 గ్నురానికీ నాలుగు 

శారు ప అబ్బాయికి యా "నెల సిందండీ”” అంటూ 

ఆవిడ వు 1. 3 పగలబడి న్ హం 

“ఎందుకు అల్లాగ నవ్చుతావు 1 గ్యరానికి నాలుగు 

కాళ్టాలేవా”” అన్నాను నేను కొంచం కోపంగా. 

“పముంవోయ్, మో శేమన్నా మతిపోయించా ఏమిటి ! 

గు రానికి నాలుగు కాళ్ళ ౧డీ” అని నేనేదో వెచైవాడిని అయి 

నటు నా వంగ జూచి ముఖీ నవ(టం సాగించింది. 
కటి, మి 

Ne Cn 

కర అమా న రైన్ ఇ. అమా కాడా 
fi 

టికి) ఇడ హన వాస. బా స ae FE హాడా టే బితోపాటు నానంక గ్రా! 

జూచి విపీనంగా నవ్వటం సాగింవా స 
ఛి 

గుసానికీ వమూశు కాళ్లు ఉన్న య్యా, ఎందుకు 

అల్లాగ నవ్వు తమా అని చేరు ఏ సుకు_ం౦కు వాళ్లు వోర్ 

నమూ ఎ 

అందుకని వాళ ఎ మాటాడటం మా నేసి'పె వాక్యం 
గం య | ౧౧౫ 

చశదవనొ నౌయినా అన్నాను రాధాయతో త 7 



§9 శాంతం 

“(రానికి "రెండు చెవులున్నవి, కాని థొమ్ములుం 

డవు ౫” అని మళ్లీ నాడు చదివాడు. 

“అబ్బాయికి ఎన్నెన్ని విషయాలు నేర్పుతున్నా రండి ! 

ఎందుకు వెధవపురాణాలు !! గ్నరానికి నాలుగు కల్లు! 

శెండు చెవులు!!!” అంటూ అవిడ వెక్కిరిస్తూ ఉంచే . నాకు 

కాస్త కష్టంగానే ఉంది. 

అప్పటికి నాకు తెలిసింది వాళ్లు ఎందుకు ee 

అవేమి గొప్ప సంగతులు కావని వాళ్లు వేళాకోళం 

చేస్తు న్నారు, 

ఎందుకని చేనన్నానూ ఇందులో విషయం కాదు 

నిన చూూడాొలీసింది నాక్యరచన అని తెలియ చెప్పాను, 

కహా ఆల్లాగా” అని అప్పటికి ఊారుకొంది. 

నన చదవరా నాయినా మా అమ న్స్ సం లె ణఆలుసు 

అల్లాగే నవ్వుతుంది” అన్నాను మా కాను ము చరి 

చ్; “రము వె ద్యమునకు ప నికివచ్చును' అని, 

వైద్యానికి పనికిరావటం ఏమిటి అని నేను అనుకుంటూ 

ఉండగానే, గ రాన్ని నూరి మందులో వేస్తారా ఏమిటి” 

అంటూ ఆవిడ మళ్ళీ విరగబడ్లడి. 



# 

కాలితే గ్ర 

ఇట్ల 

ఈ కక “వినవే అమా అశ్వముయొక్క. గంధము 

నుధిటి అశ్యగంధాది లేహ్యమును తయారుచేయుదురు”” అని 

చదివి వినిపించాడు. ఈ తభా నేనుకూడా నవ్యకతప్పింది కాద, 

రలో గ నవ్వటం మా రాభాయకాడా ఒప్పుకోలేదు 

ఇక అవిడ ఉప్పెనగా నవ్వింది. “అశ్యముయొక్క 

గంధం ఏమిట్రా నాయినా అడెట్టా వుంటుంది రా” అననూ 

మా అబ్బాయి వాక్యరచన బాగానే ఉంది, పదింటికి 

ఆరు మార్కులు ఇన్గవచ్చు. కాని మూ అవిడ నన టీం గ 

నా మసస్సు చెడిపోయింది. కుక్క_మోదకూడా పాళం చెప్ప 

దల్లుళొన్న వాడ్ని ఆ రోజుకు చెప్పడమే మానేశాను, క్ & 



13 
కాంానికి “మె చీరలంకు ఎక్కువ ఇష్టం, (సెదు 

గాకులూ ఏ రంగు చ్లీర్రో కట్టుకున్నా Me 

"శద 
స 

ల జో 

తెల్లచీర క మళ్లెపూలన్నా కః కూజా ఆమెకు అంత గొ ఇషం, 
“మ 

(పతిరోజబూ భోజనానంతరం ఆవిడ దెవకన్యలాగ 

గదిలోకి నచ్చేది. జరీ అంచు . తని చీక కట్టుకొని, తెల్లని 

రవిక చొడున్కొని జడలో అర చం దాశారంగా. పూలు పెట్టు 

కుని. మంచినీళ్ల చెంబూఫో ఆవిడ మెల్లగా 4 సెస్ఫుంన ge శీత 
టో 

సాగరంలోనుంచి లన్నీ ₹ లచివసున ట్లు ఉందేవి: 

ఒకొక్క. రోజున ననేడొ తీవ మై మున ఆలోచనలోజండి 

ఆవిడ రాకను గమనించను నటినాను. నిశ్శబ్దంగా ఆవిడ 

సో వెనుక నై స్తనకు న తేన మృుదునై నైన హసాజతొ నా కరు 

మూ సేద ఇంట్లో కం శెన్నరూ శేరు. అప్పటి న. సంతానం 

కలుగలేదు. రః తినేళ ఎవ్యకొచి చ్చి సొ కల్లు మరూూయకానిక్షి " 

సాహాసిసారు, 
జట్ * 

వ్ 

Dra 

ప్రతిలో "బా జరి పనికూడాను, అయినా వేను ఆ కళ్ళు 

సింది ఎవరో క క్ నుక్కుంానికి నానా అవపాపడి, కనకమ్మ, 
జీ 
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శశ్షనులమ్హ్మ్మ స్తా అటా. ఏవో వచ్చిన వేర్తన్నీ చదివి 

వ. మ gyri నవు 
2 si te FIM న 
(ర్యా న. య. ఆర్మ్ heres Gorn డీ 
కందక wg ఇర frre 2Yyocors 

వం. స 

నా చేతులో ఉన షా ఫస స కాన్ని లాక్కుని బల్టమాద పెట్టి 

0 గడ కాప లాట సల మషడద్చ్కి ఎక లూక్రన్లను శకి 

దల కపల క ఇకక మటు చుటజెట్టలని సేసి డాం 
1 టబ నేత డార్టి యేడు వర్ణిక్రిణాకం టన! 

నికి ఇల్లాంటి వగీక్షి ఇల్లే: 2 వెలిసీకైర, చిరునో మా 

గా షక ప్రశన తెల్లుస్త మ్మే మెదశిక్నో Huw 
న. 4 

“fra 

అకట భ్ వ _ న్ని $ | తం 

దీవంత [శ న్రైన, అిస్రైవాష్మ్య్ న కాంటంు 

జక శ్రర రచ్చకు. . aa 

త్త సా శ జే క జీత్. ip 

గ 2 క arr re జట్
 Ft న 

“పఏంవుకూాస 
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YE కయ wer నిం లద (కి Sh oh ap 

లః ౫ పక్ కః RPO She el స yds త ప. ఎందుకో చోమున జా పకోరో న Ss 

చాలా . జాఫకం తేచ్చుకొని సవరకు “సీనీహీడి 
లా న క్ ఇ య 

“నిన్లు Tit phys Fs తమిళ 
నిష 

జవగెజ భట ర్యా వ. gris 

న 

Hh 
లే ను తల 
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“పొద్దస్తమానం చూడలేదండీ, . (పొద్దున్న కానీ 
ఇయ్యటానికి వచ్చినప్పుడు చూస్పిరి. సుక "వెళ్ళేముందు 
కిటికిలోనుంచి చూసి ర. రోళ్టుమాద నడుస్తూ, తిరి తిరిగి 

చూస్పిరి సాయింత్రం చూసిరి ఇంకా ఏమిచాసారండీ? 

అని అంటూ ఆవిడ విరగబడి నవ్వేది, 

నిజానికి నాకు ఆవిడను అన్ని సార్లు మూాచఛిన బప 0 

ఏమాత్రం ఉండేదికాదు. నేను తెల్లపోయి (పొద్దున నిన్ను 

మూశానా అనేవాడిని, “వమి విచిత్రమండీ నన్ను గాక ౦3 
వరిని చూస్తున్నారండి ఈ ఇంట్లో” అనేది, 

“అహా అదికాదు. (పొద్దున్న 'నీ జడ అంత అందంగా 

లేదు.” 

“అంశ ఇప్పుడు పూలు పెట్టుకొన్నాను, 1 

“ఇంతకు పూర్వం, సీ కళ్ళు అంత ఆకశ్షాంత విశాల 
స ములై కేజుపుంజములుగా లేపు, 

“అబ్బ! ఏమిక విత్యం అండి. కాస్త కాటుక పెట్టు 

కొంచే అలాగే కనివీస యి”? అంటూ సిగుపడి తల వంచు 
౧౧ ఆలి i ౧ 

కొనేడ్మి . 

“అసలు ఉఇంతకుపూర్యము నీవు ఇంక అందంగా 

ఎప్పుడూలేవు” అని చేను ఆవిడను దగ్గరకు తీసుకొ నేవాడిని, 
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“మోాదం'తొ న. అయినా వేళానిశేషంరెండి ! 

'వేళష్తుడు నను ఇల్లాగే క పకక" అంటూ ఆనిడ నా బున 

పెన చిటిక వేసే. వళ్లు రుల్లుమని పు*కలు కేశేది, 
నోజెల గృహశకార్యాలయందు ని నిమ గన్న మె ఉండే ఈ 

mn 2 చ్లా 

సామాన్ల గృహిణి ఆ సమయానికి మోహనమూ[ బుల్లాగు 

అయ్యెదో ! | పొక్తుగూకులూబేని ఏ ఆవేళకు ఏ బొ న్నీ త్న 
రై a ™ 

తరంగములపై ను? డీ జారి. ఆమ "పెదవులను కపోలములను 

బుగ్గలను ఆవరించేదో !! 

కళళ లాడుతూడండె అరామంలొకి నన్ను & అహా 

నిస్తూ సాగగతి ఏ ఇచ్చే నసంత కోకిలా కలకంక గాన 

మాధుక్వమూ, 

అండ కాలంలో రాత్రంతా న్ రప టక పట్టక ఓ కునుకో 

పట్టినప్పుకు, మంద మంద హస్తాలతో నోట్లో నే (ప్రత్యూష పవ 

వ్: సీనల స్పర్శా 

ఇ ఖి FE: షి 4 వ్ వ న. తేల్చని పాన్సుమోడ నిర్భద్యాత్రి అంతా గడవప్ 

తూర్పు రేకలు తెగ్బివా? సమయాన తన వస్దు 

వద్దని హత్తుళొన ప కాంతేము గాథ సరో క వర స్తో శిప్పుమా 

జొపశానికీ వసూ శంక్సె, జీనితము ని వా రము అని 
a ల్: 2 గా 

గన్ 7 
నిల్ల చి పు పడ ని 

న! Op) 



న 

ఒం ia WY GE Te 

ఛాన్ష్యాహ్లీజ్; కూడిన. సంసల వుండె ప్రో | 
భో 

నాలను డాను్లన్యచి & అసస లేపి కే షక సీ 

కడినించ్రళ్ల ల మ్ల 

PoE 

హృ దయ ౦ వుండి నిజంగా సత్ర కమి చనల బాడి! 

వ్లీబ్యలుగల్న్య యిట్లు న న్ద్క్టంల్లాని నందనవనంకంకు హాయి 

చ్లిస్తుర్లడి? 

సుకుమార సుందర దళాలలో విక్షసించిళ యగులావి 

పువ్యుక్యు అ సు | ద్దు ఒకటి రెండు ము ల్లు ఆ న్నంతే 
ర్ం య, Ty వ aT bane 

సా EE కర ey సరమ
 సందే బరమ” మూర వమూ 

చటం here దంట | 
అక్ష రి 0 సూన్లా పూ 

fe 

EE ఆఆవిధంగాగే సంస్తాగ్గంల్లో కష్టాలుసుారుభూకో దాళీ 

శకాధీర్ణాదే దీపాల శాంథుజేక్షాని : నుట క్షనీర్ణనా న బాధ పైనే 
లల కా 

. 

ats 

We 
వ 

ఖ్ 

వ కసలపోడ పల ప్రక్సత్రఅర్లల అకక యింట్లో 

కనపనుతుందిం 

Ge 



కాంతం 

Pa లీ ” 4 

పసికూనల చిట్టి చేతులను వెక్కి కళకు తాకీంచు?' 
# 

ఆనందాన్ని యిక్యకపో కే మళల్టీకాపసూనశో భా నగా గ 

ఆనందాన్ని ఇస్తుందా 

rent బుగ్గలు ముగ్రాడి పరవశం పం కేసి వా 
ల జ ఎ లో జే 

శిరివ కుసువు సౌకుమార్యం ఏ వునుభవించగలడు? 

మృణాల నాళాల కంశే మృనవువులై న చేతులను ౩ 
eee 

చుటూ వేసి పసిబిడ్డ వలక పోసే బోసినవుల హోకాలకం 
టు ఢ స్ 

వీామునిందు మౌ క్రికా హోరము హోమినిస్తుందా ! 

రెమ్మ = మనా పూచిన తీనలా శేకింగేలా౫ 
గార న 4 క ఎన లల లతో నిండిన యిల్లు కలకలలాడుతూ కనపడడం ఇటా, 

నసంతి కాలంలో నీ తొకోప్ల చిలుకలు పువు కు 

దగణకూా పోయి శ్లైను సమాణారాలడిగి పలకరించి వరా, ఫో 

“రా 
౧ 

లేమావి చిగుళ్ళతో సంతృషసొంగి ఏ గు 
చ 

నాటునో ఏ కాంతముండి కోయిలలు పంచమస్యరిః 
సో 

హృదయ పూర్వకంగా ఎవరినో ఆహో పహనిపై త ఈంటాయి. 

బస్ లేకపో కే వసంతమే కాదు ఇష 
రో 

నోచేలేదు. అల్లాగ స కిలకీలలాదుతూ గంతులువేసే పిబలునో 
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కిచకిచలాడతూ చూర్షలో అల్హరిచేసే వీచ్చికలున్నూ లేని 
౧ 

యిలు వ్రకేకాదు అంటుంది మా కాంగేం. 
(౧ ఉం 

తేన పిల్లలను చూచి ఆనందింస్సుంగా _ పిపంచమంతా 

గనయింట్లోనే చూస్తుంది. నిత్య పరిత్చేవి వో చదేవళా 

మూరిలా వెలుగుతూవ్రంబుంది, తేన ay లన గ సణీంచి ఎన్నో 

తీయ్యని కలలు కంటుంది. అబ్బాయి డిప్యూటీ కైలెక్ట రు చేస్తా 

డస్కీ త. జమిందారుగారి భార్య అనతుందన్ ఆమె 

ఒకసారి మా అబ్బాయి చిునవ్యు శో పరు7న్తుకుని 
వచ్చి నాదో కే కూర్చున్నాడు, వాడ్ని మనసారా హృద 

యూని  దిమి పట్టుకుని ఫుత్యేగాత్ర పరిష్వ౦గ సౌఖ్య మనుభ 

నిస్తూ మాటి మాటికీ ముద్దు పెట్టుకుంటూ అనందాన్ని పట్ట 

శేశ “శాంతం! వీడు ప పుట్టాడే!. ఇంతే చక్క ప. 

ఈ దర్మో ఆను పయ. 

చ 

ఈ పళ్నకు ఏంజవాబు వె్ఫతు.ది ఏ ఇల్లాలైనా! 
అ") 

ముదట మా ఆవిడ తెల్ప్లపోయింది. కాగెప్పండి తెప్పరిల్లి 

వీల ల్ల వాడ్ని తన చేతుల్లోకితీనుకుని ఎగర నేసి ముర్షాడుతూ 

క | మళ క్ష గ మో గ p "1 లీ అడ డీ 

డా | ou (1 ఎన పూ రజ శ సః ఎ్రలీం నగ se 

అన్న ది, 



15 
కాంతా (పణయకథలలో కాలచక్రం గిరగిరా తిరిగి 

పోయింది. పదిహేను సంవత్సేరాలు ఇక గడిచిపోయాయి, 

అనుభూత జీవితం అంతా సుఖస్వప్నం తక కొంత 

స్నృతిష పథంలోనుంచి జారిపోయిందికూడా ! 

కాని అపుడపుడు ఏదో మభురానుభవము చప్పున 

అగాధస్న ఫృతితలాల్లోనుంచి పైక "లేలుతుంది. దిక్ ప్పుడు అది 

అవ్యక్షమై హృదయంలో ఎక్కడో, దూరాన ఓక చిన్న 
తరంగంవలె స్స తికి తాకుతుంది. మజొకప్పుడు వ. 

మధురానుభూతి సువ్యక్ష్య] మె మనస్సునకుతో చి చక్కి -లిగింత పె 

సుళ్లుతిరిగి ఆనం దాన్ని స్తుంది 

ష్ ఒకరోజున ఆమె జరీచేక Sh వెడక్సెన జరీ 
చై 

అంఛుగల జెల్ల పిక తోడుకొ స్ు ని జట్టులో అర్షచం దా 
సె 

కృతిగా మళ్లెపూలు పెట్టుకుని ఆకాశంనుంచి సన్నగా జాజీన 

నీ తాంకు కిరణంలా మెల్లగా వచ్చింది గపలోకి. నాకు మూ 

(పథమ పరిచయం జొ పకానికి వచ్చింది. “ కాంతం ! ”-అని 

ఆనును అట్లాగే పార కా బహుుకాల తేహ్మసల 

ముగా శశ స్త సాక్రా తారం కలిగిన భహ కు దూచినట్టుగా, 
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ఆ క. 

“ ముదటిరోజున అంశ?” అని అడిగింది. 

“నువ్వు నా మదికి వంగావు జ్ఞాపకంవుందీ! 
అన్నాను. కాంతం స్ు ముసుగులో _ కుంభించుకువో, 

ముఖంమాా క్రేం కొద్దిగా మై కెక్కి చిరునవ్ల వ్యులో కనికరించి 

నేను ఊరుకోక మరీ అడిగాను “ఎందుకు కాంతం! ఆ గో 

అర్హా వంగాను” అని. 

కాంతం “సాదు ఒపణకోసం) లని అన్నది. 

“షదుజరిణకోసం ముగుడి స. కి వంగుళొ 

అంతానూ?)” 

“పోనిలెర్గుతా ! మీరు చెసిన పనిమా్రం నాగ 

కామాలు. తపక నేకు కాపరానికి రాని పిల్ల నేక డె 

పోరు మా తమ్ముణ్ని _ ఎందుకు అడిగారా మూ వ. 

ఎకొ_డుందిరా అని. వాడి చిన్నక్కయ్యత మో' శేం 

చెప్పండ్ నిజాని స 
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రి 
ల్ని? 

శెప్పండ అన్నది ! సి సతో. కి తల వంచుకుని, 



94 కొాంతేం 

“నేనా లాగిండి, నువ్వు! ఎందు కబడమూాడ 

"తావు గ అఆడపాూలు పుడ్ తా 3 

“ముగపింలుగూడా. పుటబుకొవారు కాబటి నాది స U5 టో 

అబద్గ్దంకాదని తెలుసూ నేన్చంది.”” 
య ఎని 

కస. ను చిటికెన వేలు లాగి తే నువ్వు ఎందుకు 

వూరుకున్నావు ) అది చెస్తు పోసి! 

డక క్రర్ధాలేద్ల ఏంచె మ్యూ లేవిటి? ” 

కా అమ్మతో చెస్పాలీసింది లేకపో త్ర పెగ్లగా ఆట్టే 

ని అందది షో చెప్పు నన్ను పదిమందిచే తా వవ వే రు 

దాలినండి” 

కాంతం నిండి. “అంతేపని చెన్యులేను. _ కాని 

అక్కయ, శో చెప్పాను.” 
జ) 

“పబుకీ? ఈ సంగతి నాతో నువె వప్పుయా చెప్పనే 

వేజీ! అక్క య్యతో చె చెప్పావు? చెవీతే నూ వదినెగారు 

కా తీప్పుఆ సంగతి అప్పుడే చెప్పినట్లయి తే 

క్షమించమని ఆమె పాదపద్మములకు (ప్రణమి_ (వార 
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“క్షమించమని అడిగినా అసలు క్షమించేదికాను. 

“ఏంచేశా! అంత క్షమించరాని తప్పు అన్నమాట 

అని,” 

“అక్కయ్య అట్లాగే అన్నది,” 

“కహ అక్ష గ్రాయ్య అంకే అప్సీలులేదు. మరి ఆ నవ్వి 

దానికి సన్ను శిక్సించమన లేదూ!” 

“మిన్నుల్ని కొట్లయున్నది అల్లాంకి జని ఎపుషూ 

సే మ్యుకు జెలి 

టన అ చ | లై 6 పగెత్తు వ్ బున సొ క a NX 00 YAN దీయక 3 D0 
౮ | గె 

en క త : 
నావా? మెవ్పులు మలివెయకి పాయినావూ్ళ” 

“ఆ! ఒంవుకెని క్రమించాను.” 

“అన “ంగూడా ఎందుకు ? అవోజునే జడ కుచ్చులతో 

కొట్టాను. బక రోజున బుగ్గలు సాగదీశావుకూడా ? అసలు 

సీన్స ెండ్రిరోజునే గంధం | ఫ్రూస్తూ చెంపమీద చటుక్కు 
పాగ 
t 

pn 
(౧ 

మనిపింవావు ఇళాగ” అని ఆమె బుళలు తొకాను, 
a 

ఆమె సీసపడి “మోరుమటుకు ఏమో, ఎరగనట్టు 
౧ 

జ “ ర నాకు మెడలో గంధం పూస్తూ మూతికి పూయశీదుటండీ' 

"అన్న దొ 
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“చిన్నతనం, అప్పుడు బాత్ గా చిన్నతనం” అనా ను 

అగ వ ల ast 
“అపుడు చిన్నతనం అయిత ఇప్పటికి చిన్నతనం 

పోలేదు మోకు!” 

“ఏంచేశాచే కాంతం, ఆతా అన్యాయంగా అంటానా?) 

“మున్న నేగ దండ! వంటయింటోకి పోతూ పోతూ 
cq 

నన్ను తోనుకుని పోతి!" 

“దారిలో ఉండి కదలకపోతే తప్పనిసరిగా తాశాలిసి 
వచ్చింది మడికట్టుకున్న దాన్ని ! ఏంచేసేది 

“పాపం! ఎన్నిసాగు ఇలాగ తస్పృవిసడి అయిందో!” 
my { క్. 

అరక విరగబడి నవ్వింది కాంతం. 

బక నవ్య లేక పక్క మైన పడుకుంది, 

మా శాంతం ఆరోజున మళ్లీ స్యర్షోశాలనుంచి దిగి 
వచ్చిన దేవతలా కనిపించింది. గుంటలుపడ ఆ చెక్కిర్చు, 

చిక్కినా, వీటి బుడగల్లాగ మనోహరంగా వున్నాయి. తలలో 

ఒకటి రెండు తెల్ల వెం[టుకేలు నెరుస్తున్నా అమె కేశముల 

సౌందర్యం తగ్గలేదు లదు, మెటికలు చుట్టుకున్న న తాయలాన్: 

ఉంది ఆమె రం. ఆమె పడుకున్న [ పదా 

గ sf వం ఏండ్ల సౌఖ్యజీసి కాన్ని జ్ఞాపకం చెసింది, 
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అమె కఒరీచ్యుతమగ్గాకా కుసుమాలు ఇంగ్కంచే నీ 

జీవితానికి సౌఖ్వం ఎప్పుడు? అన్నటుగా వికవిక నిన. సెట్ల నై 

స్ సుఖస్వష్న ౦ కంటున్న దానివలె అరవిచ్చిన 

అ మొగ్గలవలె కళ్లు పెట్టుకుని మనగ గా నావంక భూస్తుంయే 

కళ్లల్లో పది హీనువీంక్ల దివ్య దాంపత్యం నీలగాతో దింది- 

గి చూచిండ-51 భ్థేక్ష ఫలాల సాహ తరించింది. 

నళ్గు ఉప్పాలోంది. జనజవలాడిండి. _వాసచినుకు పవ 

గానే మొలకెత్తి న వరినాలు వుడీలా శరీరవుంతొా సంక ౫౦ 

చింది. నా తనువు పాలసమ్మునం మధ$ఃనుంచి అమృతంతో 

పాటు శీచినట్లు తోచింది, ఆనందో, చ్రేశం ఫో అతి: శితేంగా 

(ప్రసరించిన చూపులతో ఆమి సినుపాపల్లో నా నీడ మూరు 
కుంటూ చేతులు చాచి జాం తా న్ని దగ్గజకు ఉసుకుని 
ముఖంలో ముఖంపై “ఎవ్రనుగాని కా.తెం ! గిన నొకేష్కి_జ 

దొరిశావ్ర” అని అడిగాను 

- 

ధ్యానంనుండి చై టక వచ్చిన నిత్యానందం అనుళ్ళపిం+ 
ba 

ణీ 
మ్ 

I~ 

యోాగిలా నౌ వంక చూసూ సో వొరకలేదు, మారు 
జ iat అనేన స్ టే కున 

mH సం! లది. నను మాకూ దొరక పం ను “Oo 

: 5 ము ఎప్పుడూ ఇంకే” అని అని అవిడ నన్ను కానిలితోనికి తీసుకుని 
తనలో ఏకం వేసుకొంటున్నట్టు హృదయానికి హత్తుకున్న గి. 

లో 



93 శాంతం 

మే మిడ్డరం ఇంతేనట ! అంకే ఈ దాంపత్యం జన్మ 

జన్నాలనుంచీ ఇలాగే వస్తున్నది అని కాబోలు అమె ఉద్దేశం, 

నా ల్శీ కి ఇంతకంపటే ఎక్కువ స త్యాన్ని చెప్పాడా 

సీతారాముల దాంపత్యే కథనంలో ! 



మా కాంచంతో మ. నా శువమ్ము. జీవీతొనికి 

అమృత భాండ మైంది. ఆమె సవిత్ర నామము, (వేమపూరితము, 
మధురము శశివంతము, జీవితంలోని పూాధుర్యమూ, 

శాన 

అందమూ, సౌఖ్ననమూ అన్నీ ఆ చేకోనే ఇమిడి ఉన్నాయి 

n nm జ pg గజ కాల్ల వ Ta హార్ అగ Cee ae ఆ... య్ ఇ 
i Wd Sry రై క Node ఎ మో ౧౫ అప తగ ౦ ర మాని 

అద క ల అగ ని జే ల వాన్టుకస్నృతి కలుగుతూ ఉంది. 

"మొదటి స టోగో ఆమె చన్న న కుట బటాలవ ట్రూ 
దం వ మం 

రం 

హ్ Ss దో కారి అని భవ 

ల స. wees, వకు స గ న్ను sie cmt) FOR 

'ఇబ్బాయి. తరువాత ఆమె ప్రీలతలి అయింది ఉతొవనపు 
స య 

మెంగు బోయలిడిః 

ఆమె శనీక వి న్యాసంలో స ేస్టువావా, 

నునుషుమోదా, క క ఉన్న ఈ తత్వ మేన మోహము 
UE క్ష చై 

అ 

శే ర గ (09 § GCG fa నే gy G లిం ర్ి 
సఖీ 

లీ 
2 

ara as 
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చమత్కార సంభాషణ ఇవి ఆనందాన్ని ఇచ్చి మా దాప 

త్యంలో ఉండే. పిలువను సాచ్చించినై. 

సూ ర్యుని నుధ్యాహ్న . తేజస్సు దివ్వుమెన బే ! హ్ 

"తేజస్సు పోతుంది. కాని దిగులుసడాలిసిన న! ఏమి 

లేదు. చబ్బని సాయంకాలంలో చేనతోకంలోని ఏనులవపె 

కనపడే అశాశంలో ఉండే పశాంత రామ ణీయ కత 

ఆనందాన్ని ఇస్తాంగి, 

(శొవణమాసంలో మహానది ఒతుల 

ఉంగి.. అచే నది కారి క మాసంలో తేన గర్నంలో చాచి 

ఉంచుకొనిన శిలా శిశువులను చూపుతూ నాటి చపా 

(పేమతో ప్రశాంతంగా తిరుగుతూ ముద్దు పెట్టుకుంటూ. పరి 
ష్యంగ సౌఖ్యం అనుభవిస్తూ (ప్రవహిస్తుంది. అ నడకలోనూ 

అందం ఉంది. కాంతం జీవితంలోకూడా అల్లా శుకం 

పాతను తర్యాత (పశాంత తా గాయర్యమూ అలునుకు 

న్నాయి. అవయవములు తట్టుకోలేని శ కివంత మైన యాననం 
శు యాత్ a 

లోనూ అందం ఉంది. ఆ పొంగు పోయినతరాగత జీవితానికి 

వచ్చే తపి, గాంభీర్యము, శాంతము వీటిలోనూ 

అందం ఇంద, 
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సాయంకాలపు రంగు రంగుల మేఘాలలో ఉండే 

అంశం, గమనం; గంభీగమై రాత్రిలో ఉ- నా మనొజ్ఞతా ౪ వ్ పైన 

ఉత్త ర జీవితంలో పకాళించినై. అవే జీ రిశ్రానకి సరన 

ఆ ఉత్తర జీవితంలో ఒకో కొత్తరకం అందం ఆమెలో 

నాకు కనిపించింది. ఆ సౌందర్నం ఆమె జుట్టులో నవ్వుల్లో 

మెటుప్పుల్లో నాకు కనిపించలేదు. వీటి కన్చి టికీ అందనిది, 

ఏటి! అతీతమైనది, అరకు మటుకు ద్యోతకనుయ్యేడి, ఎనో ఎ 
వ జన్గలకు సంబంధించినది అయిన సౌందర్యం ఆ మెలో 

ప్రకాశించింది. 

అమె శాంతంగా (బతుకు వెళ్ళ బుచ్చుకొన్నది. తక 
జీవితంలో తాను పొందవలెనని ఎంచుకొ న్న అదర్శాలకు 
అన్ని టికీ (భమలనూలంగా శృేపీ కల్పించు కొన్నది. భర 

సుందరమూారి అని (భ్రమ కల్పించు కొన్న ది. అల్లాంటి శ 
ఉంకే మనివీకి ఇంకేం కావాలి, నేను హాయిగా ఉన్నాను 
సాకు (పపంచం అంతా ఆవందముయంగా ఉంది అని అనుకో 

గలిగిన మనః(ప్రదృ శ ఉంచే. ఇన ఏమో అక్కర లేదు. బుషులు 

అనుభవించిన అనందం అల్లాంటి దె . తనభర్త సరన 

అనుకొన్న ది. ఆ భిముతోనే అనందంగా త్స నో గ్ 
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భూమిమిద ఉన్న నాలుగు రోజులూ కాలం గడిపింది, చేని 

పోనిది ఎక్కడా దొరకని అసశగ్వమెన సౌందర్యం కోసం 

అస్నే పీ చ్చి డాన్ని బొంద లెక ఏడనబదు; 

సహజంగా ట్రీ హృదయంలో ఉండే సౌండర్యక్నప కూ 
జై ర లీ కణ 

ఆత్మకు వికాసాన్నీ త్చి నీ తతత ఇస్తే అనుభూతి 

గొబుకై హృదయంపడే అరాటానికీ ఆమెకు శ్రీకృష్ణ భగవా 
కుండే స్థానమైనాడు. పూర్వజన్మ సంస్కారంవల్స లభించిన 

౩ భకి, శర్మ్యదాతి వెన్నెలపై నుండి జారు హిమబిందువు మళ్లె 

ఫవ్యును _ వికసింపంబేసినల్లు ఆమె హృదయాన్ని వికసింప 
వేసిగద. ఆమె సర్వస్వము రాధికావల్లభుడికి అంకితం చేసింది, 

గాబట్టి ఆమె జీవితంలో అసంత్ఫేపి, యెరగదు. 

ఆవిడ జీవితం అంతా త్యాగమే. భర్తకూ, వీల్లలకూ 

నచెయగడంలో అనీడ తేన సౌందర్యమూ, యౌొవనమూ, 

"ఖ్యమూ అన్నీ త్యాగంచేసింది, మంద మారుతీ స్ప చే 

కసించి యువతీ మ్మిషవిభూషమై చిట్టచివరకు భార్యాభర్తల 
న్యోన్య గాభాలింగన సంరంభ ములలో నలిగిపోయి తన 

ఎ తాన్ని ల్లక్సించిన. మళల్లిశాపమూన జీ£ఓతం మా శాంతం 

కంకూడా,  మళ్లెపూవును. నియతో కోని బుట్టలో 
ఏమి సూదితో గుచ్చి ఎంత బాధపెట్టినా సాయం తాని 
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కల్లా భొధలస్నీ మరిచిపోయి హృదయాన్నంళా విచ్చి విక 
సింప జేసీ పరిమళాన్ని వెదజల్లుతుంది. శాంతేమూ అం శే, 

పగలంతా. వీల్లలక్యూ భర కూ కావలసిన సేవచేసి కష్టాలు 

మరిగి సాయం తానిక్షల్లా వికసించిన ముల్లె ఫువ్యు అయ్యేది. 

ఆవిడ నా జీవి తానికి దివ్యజ్యోతి. జీవిగంలోని కష్టాను 

భూతి టా అర్హతను పోగొట్టుకొని కతధావిభిన్న మై 'మిన 
నా హృదయశ్షే (తానికి ఆము అన్ఫుతవాహిని, చీకటిలో 
చేవులాశుతున్న సా (తుకుకు ఆమె ధృత తార. నాకు శ్ర, 

సహోదరి భార్య--అన్నీ ఆమెగానే ఉండేది 

పసిపీల వాడికి స్తే సం లోకం, ఎంతసేపూ వాడు. 

చుట్టూ తగ్. చాగుకుమూతలాడి నష ఆసందిస్తాకు. 

జీవితం అల్లాగే అయిపోయి ది. నా బ్ర తురక ఒకుకంకా 

కూడా ఆవిడచుకనా తిరిగి. అకుకునే చాగుకుయూతలాట 

ఆయింగి, 

hrs ఆశాశం ఎరమబ్బుఐఎన్ gg మనిశేషూరంగా 

ఉండీ ర్ దారాలు తెరుచుకొని గులావిపూల్లు 

పీభులు కనపడ్డ డ్లప్పుడుు, "జీవతల కల్ల ముబుగులు. మిణుగుకు' 

పురుగుల కళకేళలుగా కనపడ్డ ప్పుడు మా కాంతం జ్ఞాపశొనికీ 

నసురది, 
న్ 
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ఎంతే బుద్దిహీనుడో ఆ భగవంతుడు! తాను నిగ శం 

చిన నుండరభవనంలో ఉండే అతి సుందరమైన వస్తవును 

కూలాాడు, 






