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/ మే 1975 
సచ్శిత మాసపథతిక సంపుటి 18 సంచిక 4 

విషయసూచిక 
17 చెదపురుగు చర్మిత___ అక్వా 
26 చీకటి పొద్దున వెలుగుగేఖ (సీరియల్సొ___డి కామేశ్వరి 
48 మేలుకొలుపు (కవిత.._మాగాపు అమ్మిరాజు 

44 వీలునొమా..__భరణీ 
48 కబుర్న_.చలసావ్ ప్రసాదరావు 

51 గదత్తర-__-చెన్నూరి శాగరాజు * 
ర్4 విజ్ఞాన వీధుల్లో. __ అలపాటి 

ఈ6 ఎవర్ని చేఎకోను (సీరియల్స్ __అబ్బూరి ఛాయాదేవి 
(7 గర్వం (కవిశు---రామౌొ చంద్రమౌళి 

78 రంగదాసుపేమకధ._ వేమూరి సత్యనారాయణ 
71 పూర్ ఆఫ్ పూల్స్చ్._రాచకొండ రంగళాధ శర్మ 

80 ఆర్జాలె మారులే ___ద్వా నా కొట్హ 

80 ఎనిమా 
వినిల జయకు, నల. 

నవలానుబంథం 

అజ్ఞాతబంధాలు __ సి ఆనందారామం 
అటయజాలతిములుగ”. వకేదికతం నాం ప్యూజస్తాజభాంంాలాలా. 

ముఖచిత్రం అనిల్ (ఫ్రొడక్షన్స్వారి సంసారం లో 

ఎన్ టి రామారావు జమున 

సంస్థాపకులు "మేనేజింగ్ ఎడిటర్ | 

కీ శే వి ఏ రాఘవయ్య శ్రీమతి వి లీలావతి రాఘ వయ్య 
“ననన ననన య. 

జ్యోతి 40/1 మూసాసెయిట్ సిట్ టి నగర్ మ[దాసు 600017 శ్రి వ ప 
ఫోన్ 440548 సంవత్సర చందా (ప్రత్యేక సంచికతోో రు థ9/ 
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ఆంధ్యపదేశ్ _పభుత్వవనుు 
పార్ట్ మెంటు ఆఫ్ ఎంజ్లాయిమెంటు అండ్ [ట్రయినింగ్ 

ఆంధ పదేశ్, 'హైదబారాదు. 

పకటన 
ఈ దిగువ నుదహరించబడిన (కేడ్స్ లో ఈ డిపార్ట్ మెంటువారి ఆధ్వర్యంలో 

+ దిగువ నుదహరించిన వివిన ఇండస్ట్రియల్ (ట్రమినింగో ఇన్ స్పిటూ్యూట్సులో నిర్వ 
+ంచబడే ఆల్ ఇండియా శ్రేవ్ శెస్టునప హోాజమయ కావలచిన (ప్రమువేటు అభ్యర్థుల 

ఎండీ నిర్నీత మైన ఫారముపై న దరథా స్తులు కోరబడుచున్నవి. 

(టెడ్స్ పెర్దు £ 

(1) వెల్లర్, (గ్యాస్, ఎలక్ట్రిక్) (9) పః కానిక్ (మోటార్స్ (4) మెకానిక్ 
జల్! (4) డ్రాట్సుమన్ (పి విల్ (గ) (తొట్సువెన్ స. (6) ఫిట్టర్ , 

గ్స మెరా సిక్ (ఇన్ స్టుమెంట్సు) (ఠి మెషినిస్ట్ (10 రోజు (0) టర ర్ (10 ఎల 

స్స్షియన్ (110) మెకాః క్ (శేడయో అండ్ "జలివిజనొ మరియు (1బ్వై వ ర్ మెన్. 

1మనిక: 1. పైన న. (పేడ్స్ పొరకు అభ్యర్హులకు ఈ దిగువన నుదహరించిన 

నద్దక్తుః లో (పేడ్ పస్తు జరుపబడును. అ3గా 1 ప్రాక్టికల్, ( పడ్ 

థియరి (8 నర్కుషాప్ క్యాలుకులేషన్స్ అండ్ వై. (4) ఇంజనీరింగ్ 

(డాయింగ్, 

కమనిక: 2. 1, 2, 8 పేడ్స్కారన పేచ్స్ కఇెస్టులు 1975 *క్టోబను నెలలోను, మిగిలిన 
(శేడ్స్కొరకు డ్ "టెస్టులు “8,0 జువై నెలహోను నిర్వహించబడు ను. 

ఈ దిగువ నుదహరించిన సెంటర్స్లో, ఆయా సెంటర్సునకు ఎదురుగా ఉదహ 
ంంచిన ేడ్స్లో డ్ కెప్ప ష్తులు సరంహించబడును 

1. విజయవాడ 1,” 9, 45 6, 6 %, 10, 11! మరియు 12, 

కాకినాడ . 46% 8. 8, 10 11 మరియు 19 
3 విశాఖట్టం 128 5 ఓ 7.8 9, 1%, 11 మరియు 12 
4. నెల్లూరు 1246 898 10%, [1 మరియు 12 
సృ అనంతపూర్. క 10, 11 మరియు 12 5 608, 

"హైవరాబామ (మల్లేపల్లి) 12 845 678 8 10, 11 మరియు 1 ని గె 

7. హైదం బాదు (వోల్డు నిట) 1246 8 89 మరియు 10 

8 పికి.ద్రాబాదు 1, 5, 6, 8, $, 10% 11 మరియు [12 

క. వరంగల్, 1. 2, ఉ 6, 8, 9, 10, 11 మరియు 12. 

నిబ౦ధనలు 
1081 అప్రెంటీస్ ఆకు ఇంప్లి మెంటు చేయబడే ఏదైనా ఇండ స్ట్రీలోగాని లేక 

కన్సరన్లోనీ అభ్యర్థి కవీసం 8 సంవత్సరములు ఇండ స్రీయల్ అనుభవం. కలిగి 
ఉండవలెను. లేక అభ్యర్థి ఎ _టేడ్లో (టేడ్ పెప్ట ఇవ్వదలదుకున్నాడో ఆ _కేడ్లో 



కన సరన ఠొగాని అెక ఉఊపార్టుమెంటు కోగాని, స౦ంచేేశన మయెళం ఈ నగు 

నుదహర్తచెన వివరముకో ఒక స్ప ఫికేబు దాఖలు చేయవలెను (టేక్ వివవము తేదీ 
"లతో నహి టోల్ సర్వీశును ఉప్హరిం మకూ (కేక్ లో ఏవస్క చేపిశవ తెలియ 

జీయుమూ ఎంప్లాయర్ నుండి పొంది దాఖణు చేయవలెను. 

రికగ్నయిజు కాబడిన ఎస్టాబ్లిష్ మెొట్పు జావేసే స్వఫికెవ్సరో “ [13 
ఈ౨98120119000606 18 1001900090602 200990641063 4206 1061” 
అని పైన ఉదహరించ వలెను. 

అభ్యర్థి బోగస్ సస్టిఫికెట్సు దాఖలువేసిన యెశల ఎటువఎటి కారణము కెలియ 

చేయకుండానే నిరాకరించటం జరుగుకుంది. తదుపరి అభ్యర్థిప్టై తగినదర్య తీసి 

హోబడును. 

1. 

(1 

ఎ 

ఇండ స్పియల్ _ట మినింగ్ ఇనిస్టిబ్యూటుకలో ఒక సంవక్సరం ఇనిస్టిబ్యూషనల్ 
(ట్రయిస్ంగ్లో ఉ త్తీర్ష్ణతచెంది. ఒక సంవత్సరం అపింటీష్షప్ పూర్తిచేసిన 

అభ్యర్దులు కూడా (ప్రయెవేటు అభ్యర్ధలతోపాటు నిర్ణీతమమిన రుసుం చెల్లించి, 
సర్చి ఫికేబు దాఖలుచేసి (ేడ్'వెస్ట మునకు హోజరగుటకు అర్హులు. 

అభ్యర్ధులు తప్పనిశరిగా తమ దరఖా స్తులు (శూ ప్రాపర్ చానల్ అనగా వారి 

ప్రస్తు సుత ఎంప్లాయర్ ద్వారా నేరుగా ఆ అభ్యన్షి హాజరుకా లచిన సెంటర్యొక్క 

ఇండ స్రియల్- (ెమునింగ్ ఇనిస్టిట్యూటునకు సరీక్షఫెరకు పంపవలెను. 

పస్తు సుకం పనిచేయని అభ్యర్థులు సర్వీసు సర్టిఫికెటు డిస్ వౌర్డి సర్షిఫి కెటు, ఇంతకు 

ముందు పనిచేసిన ఎస్టాల్లి కీమెంట్సు నుండి వారు పనిజేశన్ (పేడ్ప్లో సర్టి 

ఫికెట్సు పొంది దాఖలు చేయవలెను. 

అభ్యర్థి వయస్సు 127=19/0 నాటికి ఏఓ సంవత్సరములకు తక్కువగాకుండా 

ఉండవలెను. 

అభ్యర్థులు తమ పరిక్ష రుసుము రు. 20=00 (ఇరవై దాపాయలు) ఈ దిగువ 

నుదహరించిన హెడ్ (కింద స్టేటుబ్యాంక్ ఆఫ్ హదాబాదులోగాని లేక ప్రభుత్వ 

(పెజకీలోగాని చెల్లించి చలానుపొంది దాఖలు చేయవలెను. 

* సెడ్ అఫ్ ఎకౌ ్ంట్ ౧87- లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయి మెంటు = ఆదర్ రషీస్ట్స్ 

(ర ష్్ట్స్ ఆఫ్ ఎంస్తాయిమెంటు అండ్ 'శైణునింగ్ డిపార్దుమెంటు, క 

సేటుబ్యాంక్ ఆఫ్ హెైదరాదాదులోగాని, లేక స్ పభుత్వ (శెజకీలోగాని 'ఒక 

సారి చెల్లించిన సొమ్ము ఏ పరిస్టితులలో ను తిరిగి యివ్వబడదు. తదుపరి పరీక్షకు 
రుసుముగా కూడా అడ్డస్టు చేసికోబడదు. 

అభ్యర్సి ఇంతకుముందో ప్రయివేటు అఫ్య్యుగా "'ఇస్ట్నవ హోాజరయు ఉఊ _త్త్తత 

చెందని యెడల తప్పనిసరిగా హొలు టికెట్టు, చూర్క్పొ సర్టిఫ్కెటు ఒరినేల్ 

జతపరచవలెను. లేనిచో వారి దరఖాస స్తులు గమనింపబడవు” 
(డాట్సుమెన్ (సివిల్ (డాట్సు మెన్ (మెకానికల్ మరియు మెకానిక్ (రేడియో 
అండ్ టెలి విజన్) (కేడ్స్లో అభ్యర్థి కేడ్ బస్ట్ నకు హాజరు 
కాదలచిన ఈ దిగువ నుదహరించిన పరీక్షలో ఊఉ _త్తీర్ణత చెంద ఉండవలెను. 

"హెచ్, యస్. సి. లేక యస్ యస్. యల్. సి. ల్ మె ట్రిక్యుచేషన్ లేక 

నూపాటిరన్ అప్ ఎడ్యుకేషనల్ పిస్టం (క్రింద 10వ తరగతి లేక దానికి సరిసమాన 



మైన పరీకలో సైన్స్, లెఖలు (ప్రధాని నబస్టలుం_ లల్ల అత్తల 

ఉండవలెను. మెళౌనిక్ (ఇనస్ట్ర మెంట్సు) మరియు, ఎలక్తీ క్ర్రయన్ ( (గ్ రయ! 
రకు అభ్యర్చి మ్మెటిక్యులేషను లేక దానికి సరిసమానమైన పరీక్ష లేక్. 11వ 
తరగతి ఆనగా హయ్యర్ "సెకండరీ ఎగ్జామినేషన్ నకు ౬ ఒక క్లాసు తక్కువ లేక 
సీనియర్ కేంటిడ్డి ఎగ్జామినేషన్, సెన్బో (పధాన సబ్బిక్టుగా "ల్లి ఉత్తిర్షత చెంది 
ఉండవలెను. ఇలీర ఉపేడ్ప్కొరకు అభ్యర్థులు మె(ట్రక్యులేషనకు రెండు తరగ 
శులు తక్కువ స్థాయికి సరిసమానమైన పరీక్షలలో ఉ్తీర్షతచెంది ఉండవలెను. 
నిర్లీత మైన దరఖాస్తు ఫారములు ఉచితంగా ఆయా ఇండస్రేయల్ (ట్రయినింగ్ 

ఇనిస్టిట్యూటు యొక్క (పిన్సిపాల్స్నుండి స్వయముగా పొందవచ్చును. పోస్ట్ 
ద్వారా పొందదలచినవారు స్వంత చి చీరునామా కల్లి, తగినన్ని స్టాంపులు ఉన్న 

కవరును దాఖలు చేయవలెను దరఖాస్తు ఫారములపై ఎటునంట్ ఉత్తర (పత్యు 
_త్తరములు జరుపబడవు, ప్పూర్లి రిచేయబడిన దరఖాస్తు ఫారములు అభ్యర్థి ట్రేడ్ 

శెన్ట్నకు హాజరుకాదలచిన ఆయాసెంటర్ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ట్రయినింగ్ 

ఇనిస్పిట్యూటు యొక్క (పిన్సిపాల్స్కు 8-5-1823 నాటికి లేక అంతకు ముందుగా 
చేరే లాగున ఈ దిగువ నుదహరించిన నర్జిఫికెట్సు జతపరచి దాఖలుచేయవలెను 

(ఎ) గెజికెడ్ ఆఫీసర్ చే అటెస్టు చేయబడిన జన్మించిన తేదిలేక _టటాన్సఫర్ నర్జి 
ఫికెటు యొక్క (ట్రూకాపీట్. 

(వ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ చే అటెస్ట్ చేయబడిన టార్ నుండి పొండిన సర్వీస్ 
సర్జిఫికెటు ఒరిజినల్ య. ఒక (బూకాపీ. 

(న్ఫి విద్యార్హతలు శెలియ జేసే సర్టిఫికెట్సు (గెజిశెడ్ ఆఫీసర్ చే అపెస్ట్యృ చేయబడినవి 
(8 మెట్రిక్యులేషన్ లేక దాసికి “సరిసమానమై పకీశ్షలో ఉత్తీర్ణత చెందినప్పుడు 

వచ్చిన మార్కులు సర్జివై చేయబడిన కపి, 
(ఇ) గెజికెడ్ ఆఫీనిర్చే అకెస్టు చేయబడిన మూడు పాస్పోర్టు _పెజుఫోటోలు, 
(యవ (శేడ్ శెస్టు పసము చోల్లించి పొందిన ఒరిజినల్ చలాను. 
(జి గెజిటెడ్ తఫీసర్ నుండిగి ని, యం. పి నుండిగాని యం, యల్. ఏ. నుండి 

గానియం యల్. సి, నుండిగాని పొందిన క్యారెక్టర్ అండ్ కాండక్టు నర్జిఫి 

కెట్టు దరవాస్తలు త సంపినను లేక నిర్న యించిన తేది సేరుపొక 

వచ్చే దరఖాస్తృలు పూర్తిగా నిరాకరించబడును. 
గమనిక; తనికీ జరిపిన పిదప అర్హతగల అభ్యర్థులయొక్క హలు టిక్కెట్లు ఆయా 

పరీక్ష "ేంటాలలో ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ యెయిస్ంగ్ ఇన్ నిస్టిటూ్యూటు యొక్క 

(పిన్సిపొల్స్నకు పంపబడును. అత్యర్థి "పేద్ శెస్టు పరీ క్షకు రెండు రోజులు 
ముందుగా అయా ప్రిన్సిపాల్స్నుండీ దరఖాస్తు దాఖలు చేపి స్వయముగ 

పొందవలయును. ఫరీక్ష తేది, ఇతర వివరములు ఆయా ఇండస్ట్రియల్. (ట్రయి 
నింగు ఇనిప్టిబ్యూటు ను౦డి పొందవచ్చును. 

(సం) వి, యస్. వి. చలపతి, 
ఫర్ డై రెక్టర్, ఎంస్తాయిమెంటు అంద్ ట్రయినింగ్ , 

లఆం్యధ్ర ప్రదేశ్ *, హైదాబాద్. 

సారా షె 27 “75 
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కిగం & 14 

సిగ్గల్ ఫూరైడ్ మాత్ర 
ద౦తక్షయం, నోటిదురాసన 
అరికట్టుతు౦దని నిరూపిస్తు౦ది. 
దంత పరిశుభ్రతకు అపూ రృమూలపదార్థము కలది 

సిగ్గల్ ఫూరైడ్ మొత్తమే నిధగ్గసం కలదీ-. 
మొ ద౦తవైద్యుని అడగండి. లింటాస్ 361608 



శాతనూటు 
మ్నృదాసు నగరంలోని వివిధ కార్యాలయాలలో పనిచే స్తున్న ఉద్యో 

గులు అఫీసులో రోజు విడిచి రోజు పగలు కునికిపాట్టుపడడం ఎక్కువై పోయిం 

దట: రెండు రోజులకోసారి అర్థరాత్రి ప్రాంతాల కొన్ని గంటల సేప్ప మాత్రమే 

పంపలలో నీళ్ళు రానటం కారణంగా చెబుతున్నారు దీనికీ, (ప్రస్తుతానికి 

రెండు రోజులకోసారిగా అమృళాన్నందీ స్తున్న సీటి పంప్పలు మేలో మూడు 

రోజులకోసారి మాత్రమే నోళ్ళు విస్పుతాయట! మద్రాసు నగరం అత్యంత 

గడ్డు పరిస్టితుల నెదుర్కొంటోంది. నీరులేదు. విద్యుచృక్టి పరిస్టితి మరింత 

ఘోరంగా. వుంది. “ఈ కష్టాలకు కన్నీటిబొట్లు తర్చణ చేద్దామనుకొన్న 

వారుకూడా, నీటికరువు దృప్టిలో పెట్టుకొని ఆ పని చేయడానికి కూడా 

సాహసించలేక పోతున్నారని ఒక పెద్దమనిషి చమత్కరించారు. ఇన్ని 

ఇబ్బందులూ జ్యోతి ఎదుర్కోవడం తప్పలేదు, అందుకే పత్రిక వికదలలో 

అన్న డన్పుడు అలస్యమూ తప్పడంలేదు, పాఠకులు గమనించగలరు. 

గా %॥ గ్ 

స్థల భావంవల్ల ఈ సంచికలో, పాఠకుల (పళంశలు పొందిన 

"ఆగండి! చదవండి ఆలోచించండి:”. శీర్షిక ప్రచురించడం లేదు, అలాగే 

సినిమా3? కూడా చాలా తక్కువ సపేజీలే కేటాయించవలసి వచ్చింఏ, వచ్చే 

సందికనుండి ఈ శల్షీకలు ఎప్పటిలా (ప్రచురించటం జరుగుఎంది, 

వ్ థె ఫోగునోని గాయాలు 
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చీకటి (పొద్దున వెలుగురేఖ నవలపై వివుర్శకు 

రచయిత్రి జవాబు 

ఏప్రిల్ సంచికలో గ. శ్వ 

రావుగారి ఉత్తరం చదివాను. ఆయ 

వల పూర్తిగా చదవకుండా, చదివింది 

సరిగా అర్థం  చేసికోకుండా కేవలం వ్యంగ్య 
ధోరణిలో విమర్శించి నట్ల ననిపించింది. 
అయన ముఖ్యంగా గుర్తించాల్సింది ఈ 

కధ కళ్యాణి దృక్పధంతో కళ్యాణి చెప్పు 
తున్న కధ కనక రచయ్యిత్రి రంగారాపవుని 

దుయ్యబట్టటమే ధ్యేయంగా 'పెట్పకో లేదని 

గమనించాలి. పారకలు కళ్యాణి దృష్టితో 
రంగారావుని చూడాలి. 

కళ్యాణి కన్నెవయసులో బావకి మన 

సివ్వడం నేరమా? మనసిచ్చిన వాడిని 
పెళ్ళిచేసుకోలేక పరిస్థితులకి బానిస అయి 
నిసృహాయంగా బశిపశువులా వివాహ 

వేదిక ఎక్కడంలో ఆమె నేరం ఎంత? 
"పెళ్ళయ్యాక మనసు లేకపోయినా వివాహ 

బంధాన్ని గొరవించి కాపురం చేస్తూ 
ఎన్నాళ్ళకో వచ్చిన, మరి కనపడ డనుకున్న 

|] లం 

బావ కంటపడీతే ఒక్కక్షణం తనని తాను 

మరవడం అంత క్షమించరాని నేరమా? 

ఆంత చిన్న విషయాన్ని- ఉన్న సంగతి 

విడమరిచి చెప్పినా అర్ధం చేసికోని భర్త 
అనుక్షణం సాధిస్తూ, హింసిస్తూ యిల్లు 

నరకం చేస్తుంకే ఆత్మగారవం వున్న 

కళ్యాణి తిరగబడ్డంలో తస్పు వుందా? 

సిజమే భార్య పేమ వ్యవహారాన్న ఏ 

భర్తా ఆమోదించడు. సహించనివాడు 

సిజంగా సహృదయం, సంస్కారంగల 

వాడయితే భార్య సజావుగా విడిపోదాం 
అం'పే అంగీకరిస్తాడు. ఒకరినొకరు. 

'ద్వేషించుకుంటూ కాపురం చేసుకు నేకంజ 

విడిపోదాం అన్న ఆమె కోరికని ఆమో 

దించకుండా తాను సుఖసడరపోయినా 

భార్య సుఖపడకూడదన్న ధ్యేయంతో 
ఆమెని హీ౦సించి. ఆనందించడమే 

ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న భర్తని ఏ భార్య 

అయినా. ద్పేషించక (ప్రేమించి గౌర 
విస్తుందా? భర్త తన యిష్టంవచ్చిన రీతిలో 
(ప్రవర్తిస్తే అతనికి వర్తించని సీతి నియ 

మాలు భార్యకి వర్తింపచేసి లోకం కోసం 
పతివ్రత అన్బించడం కోనం ఆమె అన్ని 

సుఖాలు త్యాగంచేసి కృంగి కృశించి 

పోవాలా? మగాడికో సీతి ఆడదానికో సీతి 

లేదని ధిక్కరించితే అది నేరమా? తాడు 
తెగేవరకు లాగొక, తెగాక యింక ఎవరికి 

భయపడడానికి ఏమి. లేదన్న మొండి 
నైర్యుం, ఎవరినీ లెక్కచేయని ధిక్క 
రింపు ఆమెకి కల్లడంతో అసహజత 
ఏముంది? కళ్యాణి నేరం అల్లా “నాధా 

జ్యో తి 
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ఘోరా ఫరాధం చేళశాను.క్షమింఛి మీ పొదాల 

చెంత పడి వుండసీయండి"” అని భర్తని 
'ప్రార్జించళేదు. అంచేత కళ్యాణి (స్రవర్త్శన 

ఈ" పారకుడికి నచ్చక పోవడంలో 

అశ్చర్యంలేదు. పత్మివతల కధలు చదివి, 

సినిమాలు చూసి రంలో జీర్ణించిన 

భావంవల్ల సాంప్రదాయాన్ని ధిక్క రించే స్త్రీ 

తిరుగుబాటు ధోరణి విపరీతంగానే కని 

పిస్వంది. యుగయుగాలుగా ఉగ్గుపాలతో 

పాత్మివత్యం, నీతి, ధర్మాలు ఆడదానికి 

రంగరించి పోసి ఆ నీతి నియమాల ధర్మ 

పన్నాల ఉక్కు చృటాలతో స్త్రీని బంధిం 

చారు. ఆ ధర్మపన్నా లన్నీ పు పషులు 

త్రయారుచేపినవే అని యీనాటి స్త్రీలు 

యిస్పుడిప్పుడే గహించగలిగి ఆ ఉక్కు 

పంజరాలని ఛేదించుకుని తిరగబడితే ఆ 

ధోరణి విడ్డూరంగానూ వింశగానూ కనపడ 

డంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఆస్తీ బరి గి.చి, 

చెడపోయిన దాసిలానే కప్పిస్తంది. ఆదే 

రంగారావు పేమ వ్యవహారం అషితే 

పారకుడికి వింతగా కనపడేడి కాదు. ఇదే 

రంగారావు మరదళుతో _సేను న్యనహారం 

సాగి సే ల్ కళ్యాణి అభ్యంతరాలు రంగారావు 

సపి ా సాడా? రంగారావు బజారు సే 

తిరిగితీ కనపడని త్మ గె (అది దాలాస 

జంగా కన్పించింది పాఠకుడికి. మ. 

అంపే మగాడు కనక నీతి నియబూలు 

పాటించక్కర లేదు కళ్యాణి నిజాయితీగా 

బావని (ప్రేమిస్తున్నానని నోటిమాటల్లో 

చెప్పడం విపరీతంగా, విషజ్వరంలా కన్పిం 

చింది. అంషే ఆడదానికి (పేమాను 

భూతులు వుండరాదని, వున్నా పైకి చెప్పే 

క్షీ 

అ ర్హతలేదని భావం కాటోలు (తన 

బావతో మొగుడిముందు పేమ కలాపాలు 

సాగిస్తూన్న కళ్యాణికి డబ్బుంది కనక 

ఛీప్గా కనపడ లేదన్నారు.) అప్పటివరకు 
అం'పే- ఏపిల్ సంచికవరకు. కళ్యాణ్ 

అనంద్ ల మధ్య మానసిక బంధం తప్ప, 

శారీరక బంధం లేదు అన్నది పారకుడు. 

ముందునించి సరిగా చదివితే అర్ధం. అవ్వ 

తుంది, కధ ప్లాష్బేక్లో నడుస్తూంది. 
అని గు ర్తించాలి. ఆఖర్న కళ్యాణి 

(ప్రవర్తన అలా మారిందం పే దానికి 

కారకులు ఎవర? ఒక ఆడది చెడిందంజే 

తప్పకుండా పరిస్థితులే కారణం. అంతలా 
పరువు, ప్రతిష్ట లోకం అన్నిటిని లెక్క 

చేయకుండా అంతకి తెగించిందంపే ఆ 

వెనక పరిస్థితులు = ఆమెని ఆ స్టితికి తరిమిన 

పరిస్టితి అర్థం చేసికోకుండా (అంక. 

రంగారావు బేజాపుగా విడిపోవడానికి అంగీక 

రిస్తే కళ్యాణి చాటు మాటు వ్యవహారర్న 

కేక అఆనంటద్ని రెండో వివాహం చేసు 

కునేది ) కళ్యాణికి, డబ్బుకి వచ్చే జదారు 

మసిసికి తేడా లేదనడం శోఎనీయం,. 
పైగా తల్లి కళ్యాణిని సమర్భించిందన్న 

ఆరోపణ, తల్లి ఎన్నడూ కళ్యాణి ధోరణిని: 
సమర్భించలేదు. మొగుడ్ని వదిలి పొమ్మని, 
కాపురం పాడుచేసుకోమని ఎన్నడూ అను 
లేమ. ఇలాంటి కలతలువున్నా కాపురం 

విలుపుకోవాలనే చెప్పింది. 

తరువాత రంగారావుని స్టుపిడ్ లా 

పూల్లా చిత్రీకరిస్తున్న ఆరోపణ, రంగా 

రావు స్టితిలో వున్న మరో ఏ భర్త అయినా 

భార్య పేమ వ్యవహారం శెలిస సహృదు 

యంతో అర్థంచేసికొని ఆమె కోరగానే 

ఆమెకి విడాకులు యిచ్చి అమె కోరుకున్న 

జ్యో ఈ 



జీవితంలోకి వెళ్ళనిచ్చే భర్తలు మన 

దేశంలో వున్నారేమా ఎవరికివారే ఆత్మ 
విమర్శచేసుకుని, అంతహృదయవై శాల్యం 

చూపగలిగే భర్తలు వున్నారు. వుంటారు 

అని పారకుడుగారు భర్తల తరఫున 

వకొల్తా తీసుకు చెప్పగలిగితే తప్పకుండా ఆ 
పా్యతనీ ఫూల్గా చి(త్రీకరించానని వప్పుకుం 
టాను. భార్యని హింపించడ మే ధ్యేయంగా 

పెట్టుకున్న అతని షరతులు స్టుపిడ్ గా 

వుండచ్చు తిట్ట కుంటూ నో, కొట్టుకుం 

టూనో కలిపి పుందాలికాని విడిపోవడం 
నామర్జా పరువు తక్కువ అనుకునే భర్త 
ఏదో వైధంగా ఆమె నగర మూపివేయ 

డానికి పిల్లల సాకు అడ్డం పెట్ట కుని 

అమెని హింసించాలనుకోడంటో తెలివి 
తేటలు వున్నాయికాని పూలిష్నెన్ లేదు. 

అఖరుగా ఒక మాట, కళ్యాణి కధ 

యిలా వ్యక్రమాగ్గం పట్టిందం కే కౌరకులు 

ఎవరు? ముందు తలితం౦ండడ్రులు, తరువ్నాత 

భర్త రా ఆ తరువాత సంఘం, చట్టాడ్కి 

అన్నది అర్థం చేనకుంటే కళ్యాణిది స్ుగు 

బోతు మన్ స్తత్వంగాకాక యీనాటి శ్రీ! 
తమకేం కోవాలో మరెవరో నిర్ణ'మంచడం 

కక తాము చెప్పగల దైర్య సాహసాలు 

యిష్పుడిస్పుడే అలవరుచు కుంటూ దని, 

జీవితానికి ఎదరీది అంతు చూడాలన్న 

ధ్యేయం వాం సీతి నియమాలు, 

ధర్మసూశత్రాలు స్త్రీ పృరుషలిద్దరికీ సమాన 
మని గుర్తించగళగే తెలివి నేద్చకుందని, 

యీామార్చు విడ్డూరం కాదన్తి సహజమని 

ఉమామహేశ్వరరావుగారి లాంటి వారికి 
నచ్చకపోయిన్నా రోజులు మారాయ్యి మారు 
తున్నాయని (గ్రహించాలి మరిః 

మాట్ కా మేశ్వరి, 

పతి క్రణం=-పతగక నరకం 
నో ఆం ఆ గై జా 

ఆనందనామ వత్సర అంతిమ దినాల్లో 

ఓ రాక్షస కణం - ఓ అగ్ని కణం 

'వేయి జ్వాలలుగా వజ్వారిల్లి, 

పాతికేళ్ళ నిండని నీ పచ్చని జీవిఠాన్ని 
భస్మీ పటలం చేసి, 

మంటల్ని పూయిస్తున్న నా హృదయాన్నీ_ 
మూడేళ్ళు నిండని మన కలల పంటనీ, 
నాకు మిగిల్బి= 

నిన్ను కూరంగా, కరోరంగా= 
అయిదు గంటల్లో 

నానుండి శాశ్వతంగా దూరం చేసింది. 

విధి బలీయమం'పే ఇదా? 

మృత్యువు కోరిన వర మిదేనా? 

చంద్ర బింబాన్ని కూడా అగ్నిజ్వాలలు 

అంత మొ౦దించ గలవా?? 

(1 $.8=75 రాత్రి అగ్ని దేవుని కోరలకు 

చిక్కుకుని నా కళ్ళెదురుగా సజీవ దహ 
నమై స్వర్గధామం చేరుకున్న నా (సియాతి 

(ప్రియమైవీ ధర్మపత్ని (శ్రీమతి అందే కృష్ణ 
వేణి. శత. , న.5రే.  దివ్యస్మ తికి), 

= అందే తూల కృషమూ ర్తి, 
౯9 న! 



చ్ ఆన్ (టయుల్ 1! 
(బై విచారణ) 

శీ వినని వాళ్ళు తమిళ నాడులో వుండ 

రనటం అతిశయో క్షి కాదు, తెలుగునాడులో 

కూడా బాగా తెలిసిన మనిషి “చో”, లాయర్గా 

నాటక రచయితగా రంగసల నటుడా, ీనీ 

హాస్యనటుడిగా, త్యుక్ సష్మతిశా 'సంపాదకు ణుగా, 

రాజకీయ విమర్శకడుగా, మంచి న క్షశా అందరికీ 

సుపరిచితుడు, 

వ్యంగ్య సంభాషణలతో కూడుకున్న అతని నాటకాలు తమిళ నాటక 

రంగంలో ఒక కొ త్త శకాన్ని (పారంఖేంచాయ)ా చెప్పవద్ను. 

ఆకని నాటశాలలో మూడు_ మహన్మువ్ బిన్ కుర్గక్, ఈజ్ ఇక్ జెడ్, 
మియుగే యుగే తెలుగులోకి అమువనంచి, (పదర్శింపబ్హాయి. నసంభచా 

ఆతని విమర్శలు ఘూటుగా వుంటాము. ఆ3న్ని అఖిమౌనించే వాళ్లే ౦పమంవో 

పిమర్శం చే వామ్మా అంతవం'జే వుంటారు, 

చూర్చి 26 వ తేదీన “అప్పరస్ అనే మ సంస్థ ఒక సప 
ఏర్చాటు 'సీంది మ్మ దాసు మ్యూజిక్. అకాదమోా హోలులో్, ఆ ఇధలలి (- జ్ క్షుర్రలం 

“ళచ్చో? న్సి మ. ఆ విమరక్శలన *చోి సమదొధానం వెప్పాలి. సం. ్న్ స్తేగా 
ఫేలిం చరెళ్లర్ వి. శ్రీనివాసన్, జూరీ సభ్యులుగా. శ్రీమతి (రాష్మ్రీ వై త పార్ట 

“పాకదా టు శార్యదర్శ హారి పహరన్ మ హైసులోని సాంస్కృతిక ఉంస్థలే క. 

అసోసియేషన్ కారనదర్సి కావమూ రి, సూ ె ంట్ శాంగెన్ వ్ చేత్రాచ్త 
వాల "లట ం || $ 

పళ్నులు "వేయటానికి ఆగవు గా ప పల మధ్యలో మెక్ అజి-వ వేయు 

బడ్ంది, ముందు-గా పంపబడిన (ఇ పళశ్చాలను ( జేక్కకల తరపున జూరీ సభలు "చో"ని న్ - స్స్ 

విను జనత్ వ్యవ వహరింధాతు, 
టు 

సరిగా “రండు గంటల సేపు జరిగిన యిీా కావ్య కమంలో ఎంతో ఉశ్చాహాంతో న స్ 

బహుశా లులాం4 కావ్య కవుం యింతవరథ ఎక్కు డా గలేచేహూ 
య. 

ఇలాంటి (ప్రయో గాలు "తెలుగు నాటకరంగం మోద కూడ వేయటానికి 

కు పయి నవవచదు?, ఎవరైనా చుయత్నిం స 
క. 

ఎబి, వి. యస్, మూర్తి, 

శశ జ్యోతి 



ఉమని జీవితంలో ఎప్పుడు పతనానికి స్వాగతం పలుకుతాడో చెప్పలేం” 
అన్నాడు రామం. 

నేనూ -నాయుడూ. ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకున్నాం, 

రోజూ సాయంకాలం వూసుపోక నాగావళీ నది ఒడ్డున ఇసుకలో 

కూర్చుంటాం న 

రాజస్థాన్ వాడి కొరప్పూన కొనుక్కుని 

పొట్లాలు ముందేసుకుని మాట్లాడుకుంటూ * 

ఉన్నాం. రామం ఎస్పుడూ యింతే. ఏదీ 

వివరంగా చెప్పడు, చెప్పేముందు ఒక 
సుభాషిత మో, తత్వమో ఒకటి వొదుల్తాడు. 
తర్వాత అసలు విషయం (ప్రార ంభిస్తాడు. 

ఆందువలన ఏం జరిగిందీ (ప్రశ్న వెయ్య 

లేదు, మేము. 

జ్యోతి (ఓ 

“అనుమానానికి ఒక అర్థం వుండాలి, 

ఆధారాలు వుండాలి, అవన్నీ లేకుండా 
ఏదో మనస్సులో పెట్టుకుని, ఐదేళ్లగా 

కాపురంచేసిన.భార్యను, పనసపండులాంటి 

బిడల్ని వదిలెయ్యడరి చాలా దారుణం” 
యట అ 

అన్నాడు పొట్ట్లాం విస్పృతూ. 

“ఇది మామూలేగా ప్రతీ జాతుల్లోనూ 
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సాధారణంగా జరుగుతోంది 

అన్నాడు నాయుడు. 

“అవును మామూటే. అటవిక జాతు 

ల్లోనూ, సంస్కారం లేని మనుష్యుల్లోనూ 

కదా 

ఇది తప్పనిసరిగా కన్పిస్తుంది. కానీ 
చదువుకున్నవాడూ, సంస్కారం కల 

వాడూ, ఉన్నత వంశ సంజాతుడు న్యాయ 

శాస్త్రం చదువుకున్నవాడు అబాంటి పని 

చేస్తే ఏం చేస్తారు?” అన్నాడు. 

“పం చేస్తాం? వాడీ ఖర్మ అని వది 

లేస్తాం" అన్నాడు నాయుడు గోల్లుసేకు 
అబల అగ 

సిగరెట్టు వెలిగించుకుంటూ, వాడిది శ్రీ 
కూర్మం. అయినా ఎప్పుడూ ్రీకాకుళంలో 

ఉడిపి లాడ్డింగులో వాడీకో గది వుం 

టుంది. పట్నవాస జీవితమంపే వాడికో 

మోజు. రాజకీయంగా ఒక స్టానం నంపా 

దించాలన్న తపన వున్నవాడు. నిస్పహా 

యంగా నావేపు చూళాడు రామం. 

“ఇంతకీ ఆ ఉత్తముడి పేరు చెబుదూూ 
'వెధన సస్పెన్సుతో చంపక అన్నాను 

కొంచెం కోపంగా. 

“పరో ఏమిటి? మా పక్కింటి మనో 

హారుడే"”” అన్నాడు రామం. 

మనోహరం బి. ఎ. వి యల్, మంచి 

'ప్రాక్షీసువున్న లాయరు. అతను రామం 
ట్ 

ద్వారా, నాయుడు ద్వారా నొకు బాగా 

తెలుసు. నాయుడు వాళ్ల నాన్న అతని 

క్షయింట్సు, రామం వాళ్ళ పక్కంటి మేడ 
క్. 

వాళ్లది. ప్రాక్తీసులో అఆర్షించి [కొత్తగా 
ళం |! న! అాజటి 

*“ఎంవాసిడర్” కారు కొన్నాడు. ముగ్గురన్న 
గి. 

దమ్ములు, పెద్ద వుద్యోగాలు చేస్తున్నారు. 

తల్లి దండ్రులు సెదన్నయ్య దగ్గరే ఉంటు 
ంరి ౧ ళం 

న్నారు. మనోహరమే ఆఖరివాడు, మా 
కేరి 

కన్నా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద 

వాడనుకుంటాను. ఒకటి 'రెండుసార్లు 

సాయంకాలం అతనితో సరదాగా మౌట్లాడు 

కున్నాం. ఎన్నో విషయాలు అతనికి 

తెలుసు. గొప్ప మేధావిలా కనిపిస్తాడు. 

నేను మొదట నమ్మలేక పోయాను, 

సాయం సంధ్యలో నా ముఖంలో రంగులు 
చూసాడువాడు. 

“నే చెప్పినది నిజమేరాః అంత 

కుసంస్కారి అని మేమూ అనుకోలేదు. 

మా పెరట్లో పిట్టగోడ ఒకటివుంది కదా, 
ఆ అమ్మాయి వచ్చిన తరువాత గోడ 

పెంచేసాడు. అలా ఎందుకు చేసాడో 

ఇప్పుడిస్పృుడర్ణమవుతోంది” అన్నాడు 

రామం బాధగా, రామం వాళ్లది పెద్ద 

కుటుంబం. వాప్త మంచి సంస్కార 

వంతులు, రామం కో పెద్ద బటల కొట్టు 
వుంది, 

“అసలింతకీ సంగతేమ్మిటా?” అన్నా 

ను. “ఒదిలేళాడు' అన్నదానికి కారణం 

వొకటి వుండాలి కదా మరి, నాకూ చాల 

బాధ వేసింది. 

హాల్లో 
(్ ౧0 

చూళొను. కొర్షా వన్చారు. ఆ దంపతులు, 

ఇద్దరు పనసపండుల్లాంటి బిడ్డలు. ఆమె 

తమలపాకు రంగుచీరలో మెరపిపోతున్న 
స్వర్ష (ప్రతిమలా వుంది, వాస్తవానికి కాకి 

ముక్కుకు దొండపండులా అమరింది. 

నయాపై సాకు కొంచెం పెద్దదయిన 

బొట్టులో మరీ అందంగా వుందామె, ఆమె 

ముఖాన్ని బట్టి చాలా అమాయకంగా ఆవు 

పించింది. 

“ఏవుంది? జిహ్వ కో రుచి పృరెకో 

జ్యోతి 



బుద్ధి అన్నాడు రామం. 

సిగరెట్టు వెలిగించాడు. 

“ఆది కాదురాః అమె ఎవ్వరితోనో 

వుంటోందని వాడి అనుమానం.” అన్నాడు. 

“అది ఎలాగ సాధ్యం.” 

“సాధ్యం కానిది కాబళ్తు వాడికి నింద 

“వేసి వదిలేయడానికి సొౌధ్యమయ్యింది. 

ఇంతకాలంగా పుంటున్నా ఆమెను నేను 
చాలా తక్కువసార్లు చూసాను. అసలు 

వాడి వాదనేమిటం'టే వాడొకనాడు కోర్టు 
నుండి ఇంటికి వచ్చేసరికి అతని భార్య, 
అమె అక్కగారి భ _రృగారు ఎదురెదురుగా 

కాఫీ త్రాగుతూ నవ్వుకుంటున్నారట. అదీ 
అసలు కారణం.” అన్నాడు. 

“ఈ మాతం దానికే! నలుగురు 

బలగం వున్నవాళ్ళు, బావలు, మేనమామలు, 

'మేనబావలు వస్తే సరదాగా మాట్లాడు 

కోవటం కూడా "తప్పయితే, మనం" మన 

భార్యల్ని ఏనాడో పుట్టింట్లో వొదిలేయాలి"" 

అన్నాను బాధగా. 

నాయుడేం చూట్లాడటంబలేదు. పిడికి 

టిలో ఇసుక తీసుకుని గాలిలో రేణువుల్ని 
నెమ్మదిగా జారవిడు స్తున్నాడు. చీకటి కరిగి 
చల్లబడిన కల్తీ నెయ్యిలా పేరుకుంటోంది. 

మళ్లా మరో “ఆ బావ గూడా వయస్సులో వున్న 
వాడు కౌదు, రెండు మూడు సంనత్ప్సరా 

లల్లో రిమైరై పోతాడు” అన్నాడు. 

“అయితే ఇప్పు డెక్కడున్నా(రాళ 
అనడిగాను. నా మస్తిష్కంలో ఆమె 
పిల్లలు 'మెదు లున్నారు. 

“వాడింటికి చాలామంది 'పెద్దలు "వచ్చా 

రు. ఆ అమ్మాయి నాన్న అమ్మ, తదితర 

బంధువులు, తర్వాత ఆమె బావగారూ 

నచ్చారు. *నా కూతురు లాంటిది నాయనా 

ఆ పిల్ల" అని తన పిల్లల మీద (ప్రమాణం 

చేసి చేప్పాడు పాపం, "కానీ ఆ దర్శిద్రుడు 

నమ్మలేదు. వాడి మొథాన ఏడుస్తూ ఆ 

పిల్ల తల్లిదండ్రులు, అమెను తీసుకెళ్ళి 

పోయారు.” అన్నాడు. 

నా గుండెలు బరువెక్కాయి. అమె 
భవిష్యత్తు మీద, పిల్లల భవిష్య త్తుమీద, 
అలాంటి దైన్య స్టితి నా చెల్లెలుకే సంభ 
వి స్తే ॥ 

“ఇప్పుడా పిల్లగతి ఎలాగ? స్వగతం 

లోని మాట బయటికి వచ్చేసింది. 

*“ఏమ్సంది? విడాకుల వ్యవహారం 

కోర్టులో నడుసోంది.” అన్నాడు రామం. 

ముగ్గురం లేచాం. సెంటరు వద్దకు 

గిబుగ/క "త 

క్రి 



వచ్చేసరికి నాయుడు పాత భాతా రిక్షావచ్చి 

దండం 'పెట్టింది. 

“ఏంటిరా 

నాయుడు. 

“కొత్త సరుకు వొచ్చింది బాబూ: 

కాకి వీధిలోవుంది" అన్నాడు. కొంచెం 

నెమ్మదిగా మా ఇద్దరికి మాత్రమే వినిపిం 
చింది. 

నాయుడి. జీవన సిద్ధాంతం మాకు 

శెలుసు. (ప్రపంచంలో అందినంత అం 

దాన్ని ఎలాగయినా ఆస్వాదించడానికి 

ప్రయత్నించటమే వాడి లక్ష్యం, 

“వస్తానరా'*' అంటూ రిక్షు. ఎక్కి= 

వెళ్లిపోయాడు. 

“*ప్పిగ్షిక్రీ బుద్ధి మారదా?" అన్నాను. 

“*“*ఏఎల్రా మారుతుంది? పీళ్లుకి చచ్చినంత 

డబ్బు మూలుగుతోంది. వాళ్లు నాన్న 
వ్యవసాయం, బ్నురతిప్పుడు వ్యవహారం, 

వీడు డబ్బు సీళ్లలా ఖర్చుపెట్టినా రెండు 

తరాల దాకా వస్తుంది" అన్నాడు. 

ఇంటికి వెళ్ళినతరువాత నాకు నిద్దుర 

పట్టలేదు, స్త్రీలకు పురుషులతో సమానమైన 

హక్కులు కావాలని "ఘాషి స్తున్న క్ 

యుగంలో పురుషుడు వ్యభిచారం చేస్తే 
తప్పులేదు. కానీ స్త్రీ వ్యభిచరించ గూడదు 
అన్న సిద్ధాంతం జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఈ 

మనోహరం అనే ప్పరుగుమీద కధ రాయా 
లనుకున్నాను. కానీ రామం దగ్గర ఇంకా 
కొంత ముడిసరుకు తీసుకోవాలి" 

ష్ శ స్ 

ఉదయాన్నే రామం మేడదగ్గరకు వెళ్లే 
సరికి మనోహరం పోర్టికోలో నిలబడీ 

కొ న] కారును పని కుగ్రొడిచేత తుడిపి 

£0 

సంగతి? కశ్తెగరేశాడు 

స్తున్నాడు. నన్ను చూడగానే విష్ చేసాడు. 
కొంచెం గడ్డం పెంచాడు. స్నానంచేసి, 

'వెంకటరమణమూరర్చి గంధం నయాపైసా 

అంత పెట్టి మధ్య ఎ(ర కుంకుమ బొట్టు 

'పెట్టుపన్నాడు. మెడలో రుద్రాక్షలు 
వున్నాయి. సిసీమాలో మేకప్ చేసికొన్న 
మాంత్రికుడులా వున్నాడు. నేను వెళ్ళక 
తప్పింది కాదు. 

“ఏమిటి సార్?””అన్నాను. ఆ ప్రశ్నలో 

ఏమిటే వింత వేషం అన్న ఆశ్చర్యార్థకం 
వుంది. 

భుజంమీద చెయ్యివేసి (డ్రాయింగు: 
రూం దగ్గరకున్న బెడ్రూంలోకి తీసి 
'కిల్లాడు. 

అతని ఆప్యాయతకు నాకే ఆశ్చర్యం: 

వేసింది. డబుల్ డన్లప్ బెడ్ మీద కొన్ని 
"వేదాంత (గంథాలు వున్నాయి. జాతక 

మౌారాండం, తదితర తాళష్యత (గ్రంథాలు 

వున్నాయి. మధ్యగా తల్లకాగితాలు స్కేలు, 

"పెన్సిలు వున్నాయి. ఒక (ప్రక్కగా అర 

చేయి అద్ది నలుప్పు చేసిన కాగితాలు, అవి 

గాలికి ఎగిరిపోకుండా ఇత్తడి చృటంలో 

బిగించిన షెద్ద భూతద్దం 'పెట్టబడివున్నాయి. 

“పంటి. సారి జాతకాలు గూడా 

చూడ్డం మీకు వచ్చా" అన్నాను ఆశ్చ 

ర్యంగా, ఎంత మనస్సులో మనిషి మీద 

అసహ్యం వున్నా సభ్యత కొంచెం పాటిం: 

చాలి గదా మరి. 

“ఆ ఏదో కొంచెం నేర్చుకున్నాను. 

మీ కిందులో ఏమైనా ప్రవేశం వుందా?” 

అనడిగాడు, అకను. నాకు రాదని తలూ 

పాను. 

* అదేంటి సార్; మీరు బ్రాహ్మణులు 

జ్యోతి 



ఆందులో వైదికులు కదా ..” అన్నాడు 

“మ్వేగ్రిపండు వాటం సార్ నాలో 

(బాహ్మణ్యంతో కూడిన సంస్కారం. అదీ 

గాక నాకందులో నమ్మకంలేదు. '" అన్నాను 
వ్యంగ్యంగా. 

“అలా కొటి పారేయకండి సార్, 

మీలాగే నాకూ పూర్వం నమ్మకంలేదు. 

కానీ ఇటీవల నా జీవితంలో సంషుటనల 
వల్ల నేను నమ్మక తప్పలేదు.” అన్నా 
డతను. 

తర్వాత మనోహరం ప్రారంభించాడు. 

(గహాలు, వాటి స్టాన చలనాలు, ఉచ్చ 

సీచాలుు తన జీవితంలో ఎలా సరిభ్రమించ్ 

ఎలాంటి. ఫలితాల్ని ఇచ్చినదీ చెప్పుకు 

పోతున్నాడు, నాకేం బోధపడలేదు అతని 

వాగ్గోరణి, వేసింది. 

ఇనన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడని, ఆ మాసే 
అన్నాను. 

“నేనూ నేర్చుకోక పోదును శాస్త్రి 
గారూ! ఈమధ్య జీవితంలో నేనొక పెద్ద 

'దెబ్బ తిన్నాను” అన్నాడు ఉపోద్దాతం 

(ప్రారంభిస్తూ క్షణం సేపు మా ఇద్దరి "మధ్య 

నిశ్శబ్దం రాజ్యం చేసింది. అత్ కళ్ళు 

మూసుకున్నాడు. కళ్లు విప్పకుండానే, 

“నా భార్య నా ఇంట్లోనే వ్యథిదారం 
సాగి స్తున్నది. అది భరించలేక పోయాను 

ఏదో భగవంతు డిచ్చిన ఆస్తి వుంది. మీ 

అందరి అభిమాన ౦వల్ల 

"పెరిగింది. ఇద్దరు పిల్లలు నాకేం అని 

గర్వించాను. కానీ చివరకు నేను ఇంత 

భవంతిలోనూ ఒక్కడినే ఒంటిరిగా మిగిలి 
పోయాను” అన్నాడు,భార్యను ఒదిలేశాను. 

అన్న ధ్వని ఆ మాటల్లో ప్రతి ధ్వనిస్తూ. 

పైగా ఆశ్చర్యం 

ప్రాక్షీను బాగా 
వా! 

జ్యోతి 

" ఏంతయినా పీడరు, 
ళం 

'స్పేన్టీ బ్యుర్రకదా 
మరి. 

నేను కళ్ళతోనే సానుభూతి (ప్రకటిం 
చాను. 

“అప్పట్నుంచీ నాకీ బాధ పట్టుకుంది. 

నా జీవితంలో ఎందుకీ ఘటన "జరిగిందీ 
అని పరిళోధి స్తున్నాను. అసలలా ఎందుకు 

జరిగిందంటారు?'" అతని (పశ్న. 

నేనేం మాట్లాడలేక పోయాను. 

*న్దేన్సు న్లా భార్యను ఎంతో యేమిం 

చాను. ఆమె నా జీవితంలో నిప్పులు 
పోసింది. ఆమెకు సపెళ్ళికాకముందే ఏవో 

సంబంధాలు వున్నాయట. ఆ తర్వా త 

ఇక్కడ నా క్షయింటుతోనే వ్యభిదారం 
సాగించింది” అన్నాడు బాధగా. 

అతని బాధను చూసి నాకు నిజంగా 

జాలి వేసింది. కడివెడు పాలల్లో ఒక 
మజ్జిగ చుక్కలా అయిపోయిందతని జీవి 

తానికి. 

“ఇప్పుడు నాడీశాస్త్రం పరిళోధిస్తు 

న్నాను. సరిశీలి స్తున్నాను, అది పూర్తయి 

పోయిన తరువాత మీరు నాకో సాయంచేసి 

పెట్టాలి *" అన్నాడతను ప్రాధేయ పూర్వ 

కంగా నా కళ్ళలో కీ చూస్తూ. 

“ఏమిటి చెప్పండి” అన్నాను, 

“ఏంబేదు.. నీరు రచయితలు 

నా జీవిత చర్మితను రాసిపెట్టాలి. అయితే 

అది పూర్తిగా జీవిత చరిత్ర కౌకూడదు, 

ఒక సందేశాత్మక నవలలా వుండాలి. 

థార్యలను గుడ్డిగా నమ్మే భర్తలకు ఒక 

మార్గదర్శి కావాలి.” అన్నాడు దృఢంగా. 

“చూదాం లేండి సార్” అన్నాను. 

““అమ్మమ్మ:! అలాగనకండి, నాప్రయి 

క! 

కదొః 



వేటు విషయాల్ని మీప తప్ప మళివ్వరికీ 

చెప్పి రాయించలేను. అందువలన మీరు 

తప్పకుండా ఈ సాయం చెయ్యాలి.” 

అన్నాడు నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసు 

కుంటూ. 

ఇంతలో ఎవరో క్షయింటు రావడం 

నల్ల మా సంభాషణ కంతరాయం కలిగింది. 

నేను వచ్చేసాను. 

స్త శ స 

*“* _ ఇదిరా సంగతి” అన్నాను. మనో 

హరాసికి నాకూ జరిగిన కధ చెప్పి, 

మామ్మూలుగానే ముగ్గురం ఇసుకలో 

కూర్చున్నాం. 

ఒరేయ్ నమ్మకురా. ఆమెకి ఇల్లు, 

పిల్లలు, సంసారం తస్ప మరొక ధ్యాస 

వుండేదికాదు. ఆమె గురించి చెప్పినవాడికీ, 
విన్నవాడికీ కళ్ళు పోతాయి” అన్నాడు 

రామం కోపంగా, 

“తమతన క్లయింటుతో వ్యభిచారం 

సాగించినట్లు దాఖలాలు కొన్ని చెప్పాడు” 

అన్నాను నేను. రామం మీద నాకు కోసం 

నచ్చింది. ఏక పక్షమే వాది స్తున్నాడు 

వాడు. నిజానిజాలు యెవరికి తెలుసు. 

“అబద్ధం” అరిచాడు రామం నిస్పహాో 

యంగా. ఆ శబ్దం గాలిలో కలిసిపోయింది. 

మళ్ళా అంతలోనే తేరుకుని, 

“*నాయుడుగూడా రెండు మూడు సంవ 

త్సరాల నుండీ అతని క్షయింటు గదాః 

చెప్పమనరా వాడ్ని,ఆమె ఎలాంటిమనిషో”” 
అన్నాడు రామం నాయుడి వేపు చూసి. 

“ఆమె చాలా ఉ_త్తమురాలని విన్నా 

నురాః వాస్తవానికి పిల్లల్ని తప్ప నేను 
యెవ్వర్నీ చూడలేదు” అన్నాడు. 

బిల్లి 

“మరి అలాంటప్పుడు ఎ౦దుకు 

ఆలాంటి పాపానికీ ఒడిగట్టావ్:" "అన్నాడు 

రామం బాధగా., నా కౌశ్చర్యం వేసింది. 

అసలు నాయడుగూగా దక్షిణ నాయ 

కుడే. మనోహరం భార్యతో నాయుడుకు 
సంబంధం వుందా? రామం (పశ్న నన్ను 

తికమక పెట్టింది, ఆలోవన్ష రంపంపొట్టు 
రాల్చింది. 

“సిక ఈ సంగతి తెలిసిందా?” 

అన్నాడు నాయుడు దొంగ దొరికినట్టుగా 
దొరికిపోయి. 

“ఎందుకు తెలియదురా: నీ అంతట నీవు 
చెప్పకపోయినా కనీసం నీవు కోర్టులో 

సాక్ష్యం ఇచ్చినపుడు విన్న ప్లే డర, జనం 

ద్వారా నాకు తెలియ దనుకొంబున్నావా'” 

అన్నాడ్తు రామం. 

”హోస్ప్వ్సి 

తగా 

““ఈ (ప్రబుద్ధుడు మనోహరంగాడు 
పెట్టుకున్న డై వోర్సు డావాలో వాడిభార్యకు, 

వీడికి సంబంధం వున్నదని కోర్టులో 

సాక్యం చెప్పాడు” అన్నాడు రామం 

బాధగా. 

నాకు వాస్తవానికి నాయుడ్ని తందా 

మనిపించింది, కానీ స్నేహికుడు. 

“ఒరేయ్ ఇలాంటి సంఘటనలే నీ 

చెల్లెలికి జరిగితే ఏంచేస్తావురా?ి" అనడి 
గొను. 

కొన్ని కొన్ని ఎదుటివాళ్ళ అనుభవాలు 

తన పక్షంగా ఆలోచించుకోవటం మంచిది, 

నాయుడేం మాట్లాడలేక పోయాడు* 

ఆవరిస్తున్న చీకట్లో "వాడి వ ముఖ కవళికలు 

గు ర్రించటానికి "అవకాశంలేదు. 

మ్మిటా అవ: అన్నాను ఆతృ 

జతి 



ట్వింకిల్. ట్వింకిల్ ఫ్ ఫిల్మీస్తార్ ! 

అడుగుజాడలు కృష్ణవి అవిభావికి బోట 

అలాగని కాదెన్నట్కీ ఇద్దరిదీ చెరోమాట 
నటనలో ఆమె శన్నో టికి తురాయిలున్నా 

స్వదర్శకత్వంలో తయారయిన మీనాయే 

అన్నింట మిన్న ళ్ 

ఆమె పేరులో ఉన్న మొదటి మూడక్షరాలు 

నిర్మల అజేయురాలని చెప్పటానికి అవుతాయి 

జి, ఎన్ 

“రేయ్ నాయుడూ: మనం చదువు 

కున్నవాళ్ళ్గం. ఈ తరానికి 'పతినిధులం. 

ఇంతో అంతో మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళం. 

ఏ పనయినా ఎలోచించి చెయ్యాలి న్యాయం 

కోసం, ధర్మంకోసం పోట్లాడక పోయినా 

కనీసం అధర్మం, అన్యాయం జరగకుండా 
చూడాలి” అన్నాడు నాయుడి 

మీద వాడికింకా కోపంపోతేదు వాడి 
మాటల్లో బాధ మాతం (పతిధ్వనిస్తున్నది. 

““వ్వీకు తెలియదురా నే నెటువంటి 

పరిస్థితుల్లో సాక్ష్యం చెప్పాల్సి వచ్చిందో! 

విలేజ్ పాలిటిక్సులో మేం వేసిన సిఏల్ 

(క్రిమినల్ దావాలన్నీ వాడిదగ్గరే వున్నాయి. 

నేను మొదట ఒప్పుకోకపోతే మా నాన్న 
గారి ద్వారా ఒత్తిడి తెచ్చి, ఆంగికరింసప 

బేశాడు. వాడో గుంట జ్త్తుల నక్కరా, 

నా పాపానికి నిష్కృతి లేదురా!" "అన్నాడు 
బాధగా. 

“సరేలే ఎవరి జీవన పరిణామానికి 

ఎవరు బాధ్యులు” అన్న రామంమాటలతో 

సంభాషణ ముగిస్తూ, గుడ్ నైట్ చెప్పు 

కొని ఎవరి గూళ్ళకు వాళ్ళం చేరిపోయాం. 

రామం, 

శ్ శే శ 

జ్యోతి 

“, సూరి, 

సాక్ష్యాలు. 

కొంచెం వర్షం పడుతున్నాది. 

పోటల్ 6౦ కిటికీలో నుండీ చూ స్తే 
కరెంట్ కొరతవల్ల లైట్లులేక నల్లటే 

తార్చాలిన్ కప్పకున్నాయి వీధులన్నీ, 

రోజు నాయుడు పార్టీ ఇస్తున్నాడు 

రూంలో, స్కాచ్ విస్కీ కళింగిపట్నం 

నుండి తెచ్చాడు. 

గాలిలోకి మూడు. గ్లాసులు లేచాయి, 

చీర్స్ చెప్పుకున్నాయి. గది వెచ్చగావుంది. 

మధువు శరీరాన్ని వేడెక్కి స్తున్నాది. 

“ఎంతవరకూ వచ్చింది మనోహరం 

గాడి డై వోర్చు”” అనడిగాడు నాయుడ్ని, 

రామం. 

“ఇంకా 

అన్నాడు. 
మనోహరం అంపే నాకు జ్ఞాపకం 

వచ్చింది. 

“ఒరేయ్ వాడు ఎవర్తెినో వెంజేసు 
కొని కార్లో వైజాగ్ వేపు వెళ్తూ కనిపంచా 
డురా. గెడ్డం గ్యటా ఏమీ లేవు, మీసాలు 
మాత్రం వున్నాయి” అన్నాను. 

““ఎవర్తినో తీసుకుని వె ళ్తున్నాడూ. 
అవునుమరి ఎంతకని వుండగలడు [_బహ్మ 

చారిగా"”” అన్నాడు రామం. వాడికి మనో 

లి 

ఆ 

ఆర్జ్యుమెంట్సు కావాలి 



హరంమీద గొప్ప కోపం. కొంచమమినా 

సింపతీ లేదు. 

““ఎవరో కాదురాః అది వాడికి కాబోయే 

'పెళ్ళాం” అన్నాడు నాయుడు, 

మా ఇద్దరి నోటమ్మంట మాటరాలేదు. 

ఆ పిల్లను గురించి కొన్ని విషయాలు 

మనోహరం గాడు చెప్పివుంటాడను 
కున్నాం. 

““వివరాలు చెప్పరా" అన్నాను ఆతృ 

త్గా, 

'రండోరౌండుకు గ్లానులో విస్కీపోసి 

సోడావాటర్ కలిపాడు, అయిసుముక్కలు 

గ్లాసులోకి జారవిడుస్తూ. 

* పు చెప్పనుంటావురా వాడి సంగతి. 

ఈ రోజు ఉదయం వెళ్లాను. కోర్డు వాయి 

దాలు తెలిసికోవడానికి. గుమ్మాలన్నీ కొత్త 

తెరలు కట్టబడివున్నాయి. ఎప్పుడూ 

మోగని శేడియో వాళ్ళింట్లో శ్రీలంక 
సంగితం పాడుతోంది. నునోహరాన్ని 

కేకేశాను. గది గుబ్ముం తేర తొలగింది 
గాజుల చప్పుడు నేను 
తలెల్రి చూవాను 'మెరపులా 

మూయమయ్యింది. ఎక్కదో చూసాను 

ఆమెన కొన్ని క్షణాల్లో మనోహరం 

వచ్చాడు కొ త్త పెళ్ళికొడుకులా వున్నాడు 

హుషారుగా 

వినిపించింది. 

అంతే 

డొయి౦గురూ౦ టో 

ఆమె రెండు 

కస్పల ౨ ఫీ తీసుకువచ్చింది కాబోయి 

భార్యగ ఆమెను పరిచయం చేశాడు. నాకు 

తల తిరిగిపోయింది. అమెను ఎక్కడో 

వశీ 

య (5 జ్ దాలే 
కూర్చున్నాం ఇంతటి 

చూసాను. ఆమె క్షణబంసేపు నిలబడి నా 

వంక దొంగతనంగా చిరునవ్వునవ్వి వెళ్ళి 

పోయింది. '" అన్నాడు గ్లాసులో విస్కీ సిప్ 

చేస్తూ. 

““ఎవ్మరా ఆమె? మీ బంధువాఃి 

('ప్రళ్నించాను, ఆతృతగా, 

“బంధువూ కామా పాడూ కాదూ 

ఒకప్పుడు పెక్కలిలో, పలసాలో మహా 
జనానికి మరదలు పిల్ల రా। నేనామె పాత 

వాతాదారుడ్ని సోంపేటలో. ఇది వీణ్ణి 

ఎలాగ ఆకర్షి౦చిందో నా కర్ణం కాలేదు. 

పైగా ఆ మనోహరంగాడు, దాన్నిగురించి 

“పశంపిస్తూ" *ప పూర్వ పుణ్యఫలమో 

నాయుడూ. దెబ్బతిన్న నా జీవితాస్కి 

అలాంటి అమ్మాయి లభించటం” అంటూ 

ఒక'పే యిది. వాడి మాటలు వింపే నాకు 

ఒంటిమీద జెరులు [పాకాయి ” 

“పోనీ మనం *ఆ అమ్మాయి బవారు 

మనిషి నీ వెధవ తెలివి ఏడిసింది " అని 

ఆకౌశరామన్న ఉత్తరంరా స్తే * “రామం 

గొప్ప అయిడియా వెలిబచ్చినట్టుగా ఫోజు 

'పెటాడు, 
రు 

“ దానీనల్ల వాడొదికేసిన అన్యూయి 
యం రు 

జీవితుఎ బాగుపడదమురా” అన్నాను. 

“నిజమేరా: వాడొక డాక్షరు దగ్గర 

కెళ్ళి అను కారీరకంగా సంవారం చెయ్య 

డానికి అనర్హడనని సర్జి ఫికేబు అడిగాడు 

కానీ మానవత్వం గల డాక్టరు కోపంతో 

వొడికి గెట్ అవుట్ చెప్పాడు నాయుడు. 
*“వూడ్లరా వాడెంత ప్లాను “వేశాడో. 

జ్యోతి 



అలా సర్టీఫికేటు నంపాది స్టే తన పిల్లలు, 

తన పిల్లలు కారని, వేరే యెవరికో పుట్టా 

రని భార్యమీద నిందవేసి విడాకులు సంపా 
దించాలని ఆశించాడు'” అన్నాడు రామం 

బాధగా, 

నాప్ వొళ్లు గగుర్పొడిచింది, అనాగ 

రిక జాతులు గూడా చేనుకోలేని ఆత్మ 

వంచన అతనిది, 

“ఒరేయ్ మనోహరంగాడి జీవితంలో 

ఒక్క రకమైన హిష్టీరియాలాంటి ప్పరుగు 

(పవేశించింది. అది శరీరంలో నుండే 
కండరాలనే కాకుండా మనస్సును గూడా 

తినేస్తుంది. అంతస్టుతో, డబ్బుతో, నుందు 

లతో దాన్ని బాగుచేసుకోలేం, అది బాగు 

పగడానిశ మానసిక సంస్కారం కావాలి. 

మనోహరంబాంటి చెదప్పరుగు,ు తన 

ల 

ఉపకరణి కం కాయానయలుకూ 0 

హస్త (ప్రయోగం, స్త్ 

అను ఎం అాజుకండు ఆశామా ల అబారాకాం.కరవాయుకానకాడారత.... టా చాతాళావింంల మ రు 

ంరాతంచయాంంలకాలూలో. 2; 

జ్యోతి 

శ్రీ బాలాజి వైద్యశాల 
డా॥ పి. కుమారస్వామి దేవర 

మార్వాడీ గుడినద్ద ఫోన్ : 551, తెనోలి (ఏ.పి.) 
ాంచి; 010, శివాజీ స్ట్రీట్, మదదాసుం]17, 

దీర్ష రోగులకు ఉత్తమ సిద 
యి ఆ ణి 

అంగము చిన్నదగుట. సంభోగ కాలమందు 
అకస్మాళ్తుగా కృళించుట, శుక్ల నషము, నప్పంసకత్వము, (ఒక డోస్తో 
ఎన్నడూ కని విని ఎరుగనంత వీర్య స్తంభన కలిగి హాయి నిచ్చును. అసం 
తృప్తి చెందు. ్తీ, పురుషులు వాడతగినద్రి స్వస్టుబు, కుష్టు = బొల్లి, చర్మ 
వ్యాధులు హెర్నియా (గిలకృ,పోస్టు ద్వారా కూడా వైద్యం చేయబడును. 

( ఉద్చిసం, క్షయ, ఆయాసం, దగ్గులకు ఉచిత వైద్యం. రండి. 

| వరిబీజము (బుడ్డు, హెర్నియా, మూ,త్రవ్యాధులు ఆపరేషన్ లేకుండ 

| బాగు చేయబడును, స్వయంగా వచ్చి సం(ప్రదించవలెను. 

స్వారంకోనం ఏమైనా. చేస్తాడు. దానికి 

అనుమానం అనే నిచ్చెనను ఆధారం చేసు 

కుంటాడు, ఇలాంటి వాడికి సాంఘిక 

బహిష్కరణ జరగాలి. వాడు చేసిన పాసా 

నికి వాడు తవ్వుకున్న గోతి లోపలి కాలమే 
వాడిని సర్వనాశనం చేస్తుంది వాడొక 

చెదప్పరుగు వాడి చరిత ”” విస్కీ 
కిక్క యిచ్చింది, సమంగా మాట్లాడలేక 

పోయాడు 

నాకా రోజు మనోహరం చేసిన రిక్వెష్టు 

జ్టాపకం వచ్చింది. 

*““అవును సమాజానికి మనోహరం 

లాంటి చెదపురుగు చరిత్రను చాటి చెప్పే 

కధను రాయాలి'" అనుకున్నాను వేవనగా, 

పార్టీ అయిపోయి, ముంటికి వెళ్లడానికి 

రిక్షు ఎక్కుతూ, శీ 

రు 

అయదిడుత... వయం వనాల డంలటులుదాల రి యోకాంాతుత వలు బలా. 

వం 
౨ఎద్యాయి 
నా. 

పలాలు చలం ంననూల అతదతుతమురాచులాయతల ౮న 

మ తకపటుతావోల శళస్తటుతు 

బ్ వ 



పిదియుల్ 
చదువుకో మన్నంతవరకు చదువుకుని, 

చేసుకోమన్న పెళ్ళిచేసుకుని. పిల్లలనికని 

యింశేముంది అయిపోయింది. (బతుకు 
అనుకుంబూ నంటింట్లో పడి. (బతుకీడు 

స్తున్నారు . .ఆడదాని అదృష్టం బాగుంటే 

నూటికో కోటికో ఒక స్త్రీ కోరుకున్నట్టు 
భర్త లభించి అభిప్రాయాలు కలిపి 

మనసులు కలిస్తే ఆమె అదృష్టవంతురాలు: 

మనదేశంలో వివాహం లాటరీ లాంటిదే! 

కొంతమంది ఆడవాళ్ల = వాళ్ళకేం కావాలో 

కూడా. తెల్సుకోలేరు. దొరికిన దానితో 

సంతృప్తి పడగలిగే అదృష్టవంతులు, మరి 

కొంతమంది ఆశించింది పొందగలిగిన 

అదృస్టవంతులుంటారు. ఎటొచ్చీ తమ 

"కేం కొవాళో తెలిసీ కావల్సింది. పొంద 

లేక పొందినదానితో తృ ప్తిపడలేనివాళ్ళే 
నిజంగా దురదృష్టవంతులు: ఈ అనర్జాని 

కంతటికీ కొరణం-నేటి భావస్వాతం(తం, 
వ్యక్తి స్వాతంత్రం. ఆర్బిక స్వాతంత్రం 

ఏదీ లేకుండా ఎప్పుడూ పురుషుల ఆదీ 

నంలో వుంచుకుని ఆమె వ్య క్షిత్వానికి 

విలువ నీయకుండా 

“*ర్రేరలం ఆర్థికస్వాతం త్యం వున్నంత 

మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం అపు 

తుందనుకొం పే మీకు ఆర్ఫికస్వాతం త్రం 

వుండి ఏం చెయ్యగలిగారు?' * కళ్యాణి అవే 

శాన్ని అడ్డుళూ అడిగింది సుజాత 

“నిజమే, ఒక విధంగా నీవన్నది నిజమే: 

మంచి పశ్నే! మనుష్యులలో మార్చు 

రావాలి. హృదయంలో పరివ ర్వన రావాలి, 



వఫజెరిగి న కధ ; 

డాక్టర్. కల్యాణి ప. హొస్ కీపర్ సుజాత, కల్యాణి ద్శర అనీ సైంటుగా 
వేరిన రామకృష్ణ, సుజాతలు (యేమించువన్నారు. వారి "పెళ్ళి కళ ణే జకీపీంచింప, 
కళ్యాణి భర్త ర డాక్టై ర్. రంగారావు (తాగుబోతు, భార్యను చాలా హీనంగా 
చూ స్తుంటాడు. చావ ఆనంట్ వచ్చి తన దగ్గర వున్నంత కాలం ఉత్సాహంగా 

ఉంచేది కల్యాణి, ఎంతో మంచిదనువన్న కల్యోణి భర్త రను మోసం చేస్తూ చావతో 
(ేమకలాపాలు సాగించడం వింత-గా అన్బించింది సుజాత, సుజాత అఆనముదూన 
నివృతి త్తిచేస్తూ తనకథ వెప్పసాగింది కల్యాణి. 

కల్యాణి మౌమయ్య కొడుకు ఆనంద్, బీదవాడు. కల్యాణి ఇంట్లోనే ఉండే 
వాడు, యావనంలోే ; 'పవేశించిన కల్యాణిఆనంద్ లు (ేమించుకొ న్నారు. కలా గ్యాణి 
తండి వారి పెళ్ళికి టు. కల్యాణి ఎదురు తిరిగింది. ఆనంద్ ఇంట్లోంచి వెళ్ళ 

గొట్రబర్రాడు, కళ్యాణిని బలవంతాన పెల్లికి వప్పించారు. కల్యాణిని చూడటానికె 
ఆనంటో వాలా కాలానికి రావడంతో ఆనందం, చాధప పట్ట లేక అతన్ని కాగలించు 
కొని ఊరట చెందింది కల్యాణి, అదిచూచిన ఆమెభర్త రంగారావు వీరిసరిసే అనుమోా 

నించి ఆనంద్ ను అవమానించి పంపాడు, లన గలా "గాయపడ్ల ఆనంద్ ను కల్యాణి 
ఇంటికి తీసుక రావడంతో భార్యాభర్త రల మధ్య య్జజ్ర లెప్కవయ్యాయి, రం-గారావు 
సీలోలుడై త్న (ప్రియురాలిని ఇంటికి తీసుక రావడంతో న. మరింత 

అధ్వాన్నమయాయి, అది సహించ లేని కళ్యాణి రెంగారావుపె విరచుక పడింది, 

రంగారావు పిల్లల్ని తీసువని ఇల్లువదిలి పోయాడు_బిడ్డల ఎడబాటు సహించలేని 
కల్యాణి రంగారావు దగ్గర కెల్లి తిరిగి రమ్మని (పాాభేయపడింది. రం-గానావు కల్యాణి 

ప అంత తేలికగా 'జప్పుకో లేదు. చివరక తా నడిగినంత డబ్బు ఇస్తూం 
తానేం చేనీనా (పళ్నంచవండా వుంటజే “కండిషన్ తో తింగి ఇంటికి వచ్చాడు, 

_- ముగింపు చదవండి __ 

సంఘంలో వైతన్యం రావాలి, ఆడదానికి మార్చులేకపోయినా, కనీసం ఏదన్నా జరి 

ఓటుహక్కు. వుంది చదివిస్తున్నాం . గితే ఎదుర్కోగలను అనే మనో నిబ్బరం 
ఉద్యోగాలు చేయనిస్తున్నాం యింత వుంటుంది ఉడిహరణకి నా విషయమే 
కంటే యింశేం కావాలి అంటూ బుజాలు చూడు నాకే చదువు, ఉద్యోగం లేకపోతే, 
చరుచుకుంటూ, యింట్లో భార్య దగ్గరికి స్వాతంథత్యంగా నా కాళ్ళమీద నేను 
వచ్చేసరికి అన్ని కబుర్లు గాలిలో కలిపి నిలబడే అర్హతే నాకు లేకపోతే 
పోయే మనస్తత్వాలు మారాలి; స్త్రీకి నా (బ్రతుకింకెంత నరకమయ్యేదో అలో 
ఆర్టికస్వాశయ్యతం వంపే నీవన్న పెద్ద చించు... ఆయనెంత హింసించినా నీవే 

జ్యో తి ని 



దిక్కు అని పడుండాల్సిందే తప్ప నేను 

నోరు తెరిచి నన్ను సమర్షించుకునే అవ 
కాశమన్నా నాకు వుంటుందా? ఆయన ఈ 

మాతంగానై నా నన్ను వదిలారం పే 

కారణ౦ ఆర్థికంగా ఆయన మీద ఆధార 

పడక్కరలేదు. నా (బతురు నేను బ్రతక 
గలను అన్న ధీమా నాకుందని ఆయన 

(గహి౦చబజ్టైకదా।: సుజాత అంగీ 

కారంగా తల ఊపింది. 

“*ఏమ్సిటో ఒకదాన్లోంచి ఒకదాన్లోకి 

వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత చెస్పుకున్నా 

మన సమాజంలో ఆడదాని స్టితి ఏమీ ఎదగ 

లేదు! వస్తున్నమార్చులు, వచ్చేమార్చులు 

అన్నీ స్తీ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించనివి, 

ఎవలో రచయి.ఆ అన్నట్టు “మన అభ్యు 

దయం చేతికి వా చికట్టుకు మొగుడితో పిని 

మాకీ వెశే నరకు నచ్చింది" అన్నదానిలో 
రవ్వంతయినా అబద్ధంలేదు. వెంత చదువు 

కున్నా,పురుషములతో సమానంగా ఉద్యోగం 
చేసినా నోరు తెరిచి ఏ విషయంలోనన్నా 
మన అభ్మిపాయం చెప్పుకోలేని మనం 

సాధించిన అభ్యుదయం ఏమిటో తీరం 

గావడంలేదుః ఎవరన్నా కాస్త తెగువకల 

ఆడది చెప్పితే ఆమెని అందరూ బి 
తెగించింది, చెడిపోయింది అని వెలేస్తారు 

ఆనెనిః; జీఏశాంతం అలిసి (బతకాల్సిన 

వ్యక్తిని ఎన్నుకోడంగె స్వాతంత్రం 

కూడా లేని మనం ఏం వగతి సాధించాం? 

మనసులు కలవని మసిషితో విడిపోయే 

అవకొశం, భై ఏ ర్యంగా విడిపోయి సమా 

జంలో గౌరవంగా (బతకగలిగే స్థాయికి 

చేరని మనం సాధించిన స్వాఠం్ర్యం 

ఏమిటి?" 

విరి 

“నిజమే మీరన్నట్టు విడిపోవడం 'పెద్ద 
కష్టంకాదు, ఆ తర్వాత ఎదుర్కోవలసినీ 

కుతామాళి తలుచుకునే-అంటే వాళ్ళకి 

పుట్టిన పుట్టగతులుండవు 
సవ్యంగా పెళ్ళిళ్ళు కావు భర్తనించి విడి 

పోయిన ఆడదాన్ని "రండో పెళ్ళి చే చేసుకునే 

సంస్కారవంతులు అయిన మొగాళ్ల 

యింకా మనదేశంలో కరువయినప్పుడు 

ఆ ఆడది వంటరి జీవితం భరించలేక, 

అ సమాజంలో రక్షణదొరక్క ఏదో 
మొగుడు యిక్కడేసడు౦దామను 

కుంటోంది. అలా విడిసోయిన ఆడదానికి 

మామూలుగా ముట్టాల్సిన గొరవమర్యా 

పిలలకి 
ఉం 

దలు లభించవు. ఆ అవమానొలని, అవ 

హేళనలని సహించే శ క్తి ధైర్యంలేక, 

భవిష్యత్తు వుండదన్న భయుతోనూ, 

పిల్లల సై పాొడవుతాయన్న భయం 

తోనూ ఏ ఆడదీ తనున్నది నరకం అని 
తెలుసుకున్నా బయటికివ స్లే అంతకంటె 

నరకంలో పడాల్సివస్తుందన్న భయంచేతే 

బయట పడలేకపోతూంది అంచేతే ఏ 

కాపురం చూఎనా బలవంతంగా తప్పదు 

అన్నట్లు కలిసి మెలిపి [బతుకుతూ 

జీవితం గడిపేన్తూంటారు మన డేళంలో 

ఆడవాళ 
ఉం 

“సిజంగా సుజాతా, నీలాంటి అదృష్ట 

వంతులు._.__అం'పే స మించిన ముషిని 
పెళ్ళిచేనుకో గలిగే అవకావం మనలో ఎంద 
రాడవాళ్ళకివుంది? మనసు సుకినచ్చిన నునిషిని 
పొందితే ఆ బతుకు అం కరనిగుందిం 

లేకఫోతే ఆ బ్రతుకు ఎవ కోసమో బతికే 

(బతుకే అవుతుంది: అలాంటి జీవితంలో 

ఏ ఆనందాలు, అనుభూతులు వుంటాయి?” 

కళ్యాణి దీర్షంగా నిట్టూరుస్తూ అంది. 

జ్యోతి 



ట్వింకిల్. ట్వింకిల్ ఫిల్మీస్టార్ ! 

“కానీ, ఎంతోమంది (పేమించుకుని 
పెళ్ళిళ్ళు చేనుకొన్నవాళ్లని చూస్తూంటాం, 

భార్యభ రలు కొగానే ఓ ఏడాది తిరగ్గానే 

అన్ని _పేమలు చప్పబడిపోయి వాళ్ళా 

మామూలు భార్యాభర్తల మళ్లే కీచులాటలు 

ఆడుకు నేవాళ్ళని ఎందరినో చూస్తాం. అం పే 

(ప్రేమ అన్నది దొరకనంతవర కే నిలుస్తుం 
దంటారా? ఎంతటి _ప్రేమగాని లభ్యమన 

గానే విలువని కోల్పోతుంది అని అంటారు. 

ఆమాత్రం దానికి అంతటి అస్థిర మైన 

'(యేమకోనం ఎందుకింత ఆరాటం, అవేదన 

పడడం? ఓ ఆర్నెల్ల లోపోయే యేమకోసం 

ఎందుకింత బాధపడడం." 

“కాదు సుజాతా: ఆమాట నిజంగాదు 

(పేమ అన్నది.__నిజమైన (పేమ అయితే 

హృదయపూర్వకంగా (పేమించిన యేమ 

ఆ హృదయం అన్నది వున్నంతకాలం 

వుంటుంది. దాహ్యాకర్షణ చూపి మోజులో 

పడి, ఆకర్షణలకి లొంగి అది (యేమను 

జ్యోతి 

ఆర్దాని సినీపరిభాషలో తర్జుమాచ్చేసే మ్ 

అంజనేయుడు 

ఆ కేరక్టర్ పోషంచటంలో ఆయన 

కడుసమర్జుడు 

కొండొకచో తిరిగి మరోసారి అవుతాడు 

రామభక్తుడు 

అదే మనం ఆయనలో చూసే పడవ 

నడుపు గుహుడు 

ఏ పాత్రలోనై నా అవుతాడు ఇస్లే విలీనుడు 

అందుకే ఒకటి రెండు సార్ద అయ్యాడు 

విలనుడు, 

జాజి, యన్, సూర్కి 

కుంటే తప్పకుండా అలాంటి (ప్రేమలు 

ఆర్నెల్లు తిరిగేసరికి ఉదేకాలు చప్పబడి 
పోగానే పోతాయి. ఒకరిపట్ల ఒకరికి 

వుండేది ఆకర్షణ మ్యాత్రం అయితే ఆ 

ఆకర్షణ కోరింది అభ్యమవగానే కొద్దిరోజు 
లకేపోతుంది. (పేమకి, ఆకర్షణక్ అర్థం 

తెలియక (ప్రేమించామనుకొని జెకరినొకరు 

మోసం చేసుకోడంకాక, అత్మవంచన చేను 

కొంటారు. _పేమకి, ఆకర్షణకి తేడా... 

మనసులని స్పందింపచేసేది పేమ శరీరా 

లకి ఆరాటపడేది ఆకర్షణ, నిజమైన్నపేమ 

ఆకర్షణ పోయినంతమాత్రాన పోయేది 

గొదు. అందం కరిగిపోయి, యవ్వనం 

కరిగిపోయినా ఒకరికొకరు కావాలనిపించేది, 

ఒకరికోసం ఒకరు తపించేది ("పేమః 
ఎన్నేళ్ళుగడిచినా ఒకరినొకరు నిత్య నూత 
నంగా కనిపింపచెయ్యాలి; అలా కనపడక 

పోతే. అది (సేమేకాదని నా ఉద్దేశం: 
దురదృష్టవశాత్తూ యీ _పేమించుకున్నా 

నఫి 



మనుకొన్న వాళ్ళందరూ (సేమించుకున్నా 

మన్న అపోహలోపడి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోగానే 
ఆ (పేమ పోయిందనుకుంటూ వాపోతారు. 

అది _పేమకాదని తెలుసుకోలేక ”” 

సుజాత అర్ధమయిందన్నట్టు తలాడిం 

చింది తనూ, రామకృష్ణా ఆ౦ితేనా! కాదు 

కొదు తననితానే, నమ్మించుకుంటూ అను 

కుంది సుజాత. 

“సుజాతా, ఏ ఆడదానికీ సంసార సుఖా 
నికి దూరమై, ఆ ఇల్లు నరకం అనుకుంటూ 

ఆ యింట్లోనే మగ్గే దురవస్థ రాకూడదని 

నాకోరిక అలా అనుకుంటూ ఆ యింట్లో 

'బతికే ఆడది జీవచ్చవంతో సమానం, 

అలాంటి ఆడవాళ్ళకి యిప్పుడే కాక 

పోయినా మరొకనాటికన్నా ధైర్యంగా 

ఆ యింట్లోంచి వెళ్ళగలిగే సాహసం రావా 

లని, అలావెళ్ళిన ఆడదానికి మామూలు 

గొరవ మర్యాదలు ముశ్హే "రోజులు రావా 

లని, అలాంటి ఆడదాని జీవితంలో కోరు 

కున్న వసంతం మళ్ళీ పొందగలిగే అవ 
కాళాలు దొరకాలని, దొరికే రోజులు 

రావాలని నొ ఆకాంక్ష। అలా వెళ్ళగలిగిన 

శ్తీని సానుభూతితో చూడగలిగే స్థాయికి 
మనుష్యులు ఎదగాలని కోరిక! మన 
సులు కలవక విడిపోవడం అన్నది నేరంగా 

కాక్క సహజంగా తీసుకొనే సంస్కారంగా 
యూ మనుష్యులు అర్ధంచేసుకునే రోజులు 

వస్తాయని అిస్తాను. అలాంటి కళల్లికి 

పట్టిన పిల్లలు ఏ పాప ఫలాలుకాదని, 

వాళ్ళని సమాజం మామూలుగా ఆదరించే 

రోజు ముందు తరంలోనై నా వస్తుందని 

ఆశిస్తాను. నా దురదృష్టం, యీనాడు నేను 

పడుతున్న వేదనకి ముందు తరం స్తీ లోను 

శ్ర 

గాకూడదని నా ఆశఃి 

ఆవేదనగా అంది కళ్యాణి, 

“ఆంటీ, క్షమించండి, నేనూ మిమ్మల్ని 

గురించి హీనంగా తలచిన సందర్భంవుంది. 

మిమ్మల్ని, మీ ఆవేదనని అర్జంచేసికో 

లేక నేనూ ఏదో అనుకొన్నాను.” 

కళ్యాణి కుష్కుహాసం చేసింది. “నీ 

తప్పేముంది? తెలియనివాళ్లై వరన్నా అలాగే 
అనుకుంటారు. అయినా సుజాతొ, యిష్ప్రు 

డింక ఎవరు ఏం అనుకొన్నా నాశే౦ లెక్క 

లేదు, బావకోసం బూ లోకం అంతా 
కలిసి ఎన్నన్నా భరించగలను: నాక్కావల 

సిన బావని పొందడానికి “వ్యభిచారిణి” అన్న 

ముద్రని సంతోషంగా 'వేయించుకోగలను. 

యింకీ లోకం నన్నేం చెయ్యగలదు". 

“అవ్ఫన్సుగాన్తీ ఆ తర్వాత మీ బావ 

గొరి రాకపోకలకి రంగారావుగారూ అభ్యం 

తరం చెప్పలేదా? అడ్డుకో భేదా?” న 

“ఆయనకి యింక నన్ను అడ్డుకునే, 

అభ్యంతరం చె 'ప్పేళ క్రి క్తి ఏమన్నా 'మేగిలిం 

దనానీ ఉద్దేశం? ఆయనని చూస్తున్నావుగా 

అంతలా అలవాట్లకి బానిస ఆయిన ఆయ 

నలో ఆత్మ విశ్వాసం, ఆత్మ 

కళ్లు మూసుకుని 

ఫ్ట్రగ్రం 

యింకా ఏంవుంది? శారీరకంగానే కాక 

మొనసికంగా ఆయనలో 

లేదు. అన్నివిధాల బలహీనులు అయి 
పోయారు. నన్ను కాదం'పే డబ్బురాదని, 
డబ్బు లేకపోతే సంపాదించుకోగల 
సామర్థ్యం ఏమి మిగలని ఆయన నన్నే 

విధంగా కాదనగలరు?ః"" అయినా అస్సు 

డప్పుడు పాత పొరుషం మరిచిపోలేనట్లు 
బొవని చూసి ఎగిరిపడుతుంటారు. నన్ను 

ఏదో హేళనగా, వ్యంగ్యంగా ఎత్తి పొడు 

యింశేశ కి మిగల 
అథి 

జ్యోతి 



స్తూంటారు. మమ్మల్ని యిద్దర్ని మింగే 

సేట్లు చూస్తూంటారు. అయితే సాధార 
ణంగా ఆయన నన్ను తప్పించుకోడాని'కే 

(ప్రయత్నిస్తారు. బావ వచ్చినప్పుడు అసలు 

ఎదుట పడాల్సివస్తుందనో, చూపి వూరు 

కోడం తనకి అవమానమో అన్నట్లు బాన 
వచ్చిన సంగతి తెలిస్తే యింటి పట్టున 
వుండరు. ఎప్పుడన్నా కంటబడినప్పుడు 

మాత్రం ఏదో అంటూంటారు. అంత 

కంట ఆయనలో ఏ శక్తీ లేదు, నాలుగు 

రోజులక్రితం డాక్టర్ మిశ్రా ఫోనుచేశారు 
ఆయన వంట్లో బాగులేదని ఎగ్జామ్ 

చేయించుకోడానికి అక్కడి కేళ్ళారని, 
ఆయన లివర్ బాగా దెబ్బతిందని యిలాగే 

యుంకా (తాగుతూం కే యింకో రెండు 

సంవత్సరాలకం' టె ఎక్కువ ,బతకడనీ, 

మీరు చూస్తూ ఎలా వూరుకుంటున్నారు, 

ఆఊయనచేత యీ త్రాగుడు మాన్చించక 

ఫోతే ప్రమాదం" అని హెచ్చరించారు 

మిత్రాః చూస్తూ వూరుకోక నేను చెయ్య 

గలిగింది ఏముంది? అయనని నేను ఎంత 

ద్వేషిస్తున్నా భార్యగా కాకపోయినా, తోటి 

మనిషిగా బొత్తిగా చూస్తూ వూరుకోలేక 

పోయాను, ఎంతయినా ఆయన నా పిల్లల 

తండ్రిః: ఎంత కాదనుకున్నా వివాహ 

బంధం యింకా మిగిలేవుంది! కొవాలని 

ఆయన నాశనం కోరలేనుగదాః: అ డాక్టరు 

మ ఆయననే వారిని హెచ్చరించమని 

కోరాను. ఆయనకి మ్మాతం తెలీదా ఆయనా 

వార్టరేగదా, తన స్థితి ఆయన కెలుసుకో 

లేరా? అయినొ వుండబట్టలేక ఆయనని 

"హెచ్చరించడం భార్యగా కాకపోయినా 

తోటి మనిషిగా ధర్మమని భావించి మొన్న 

జతి 

ఆయనతో ఆ డాక్టరు అన్నమాట చెప్పాను. 
ఆయన తలెత్తి వికారంగా నవ్వి హేశనగా 

*ఆహా .. నామీద కొత్తగా పేమ, దయ 

పుట్టుకొచ్చిందా? ఏం నటన? నే చస్తే 

వాడిని కట్టుకుందామని ఎదురుచూస్తున్న 

సీవు నా ఆరోగ్యం గురించి పాసం బాధ 

పడ్తున్నావా? మైడియర్ గర్ల్ డోంట్ వర్రీ 

నేను చావను నిన్ను వదిలి నేను చావను. 

ఒకవేళ చావాల్సివ స్తే నిన్ను నాతో తీసి 

కెడతానులే” [కూరంగా, కసిగా నవ్వాడు. 

అలాంటి మనిషికి ఇంకేం. చెప్పను? 

ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా పాడయింది. 

కానీ, నేను చెయ్యగలిగింది ఏమిలేదు ...” 
కళ్యాణి వ్యధగా అంది, సుజాత విచారంగా 

తల వంచుకొంది. 

“*సుజ్రాతా!: నా యీ చీకటి జీవితంలో 

నాలుగు మూలలనించి చుట్టుముట్టిన యా 

అంధకారంలో చిన్న వెలుగురేఖ బావ. 

యీ చీకటిలో ఆ చిన్న వెలుగే నాకు 

(బతకగలిగే ఈఆసరానిస్తూంది, బావకేమన్నా 

అయితే మిగిలిన యీ చిన్న వెలుగు అరి 
పోతే యింక యీ వీకటిలో తడుములాడు 

కుంటూ (బకికే ఓపిక నాకు లేదు సుజాతా. 
యీ యుద్ధాలన్నీ నా మనళ్శాంతిని హరించ 

డానికే వస్తున్నాయి. అనుక్షణం (ప్రాణా 

అుగ్గబెట్టుకొని ఏ కబురు సన 

నని ..కళ్యాణి మాట పూరర్తికానేలేదు, 
“టెలిగ్రాం' అన్న పిలుపు జాం, 

కళ్యాణి మొహం క్షణంలో నల్ల దడి 

పోయింది. నుజాతముందుకువె ళ్శి 

"అలిగ్రాం సంతకంచేసి తీసుకొని కళ్యాణికి 
యాయ్యటోయింది. “నేను చదవలేను ... 

చదువు" వణుకుతున్న పెదాలతో అస్పష్టంగా 

శ్రే 



అంది కళ్యాణి. తుపానులో చిగురుటాకులా 

ఆమె శరీరం కంపించస్తాగింది. వళ్ళంతా 

అరక్షణంలో చెమటలు పళ్హేసాయి. 

నుజాత కాస్త కంపిస్తూ కెలిగ్రాం 

చింపింది. చదువుకున్న ఆమె మొకంలో 
భావం పసిగట్టి . కళ్యాణి భయంతో 
“సుజాతా” అని మ్యాత్రం అంది 

“ఏంలేదు ,..ఏంలేదు మరేం భయం 

లేదు ఏం అవలేదు మీరు కంగారుసడకండి"” 

ఆమె మొహంలో భావానికి భయపడుతూ 

నెమ్మదిగా ధైర్యం చెప్పబోయింది. 

“నిజం చెప్పు ఏం జరిగింది బావ 

'ేమయింది? ఏం జరగకపోతే టెలిగ్రాం 

ఎందుకువస్తుంది. అక్కటడినించేనా వాశ్లేనా 

యిచ్చారు భయవైిహ్వాలయి అదురుతున్న 

'పెదాలతో అంది కళ్యాణి. 

“భయపడడానికి ఏంలేదు, “మిస్సింగ్” 

అని మాత్రం యిచ్చారు. ఎక్కడో 

కేమంగా వుండే వుంటారు. మీరేం 
దిగులు పడకండి 

ఆఅమ్మాత్ర౦ కూడా అించని కళ్యాణి 

ఆ మౌటకి కాస్త (ప్రాణం పోసుకుంది. 

అరాటంగా సుజాత చేతిలోంచి ెల్మిగాం 

లాక్కుని చదివింది. నిన్నటినించి 

అనంద్ "మిస్సింగ్ అన్నది చదువు 

తూం'పే అంతవరకు భయంతో కరడు 

గట్టిపోయిన ఆమె మనసు తిరిగి స్పందిం 

చడం ఆరంభించింది. ఆమె కళ్ళు సీళ్లతో 
నిండాయి. 

మీ రనవసరంగా భయపడుతున్నారు. 
ఆయనెక్కడో క్షేమంగావుండే ఉంటారు. 

సుజాత అనునయిస్తూంది. ధైర్యం 

చెప్పబోయింది. 

తి 

““ఎక్కడున్నాడో.. ఏమయ్యాడో.... 

ఏం తెలుస్తుంది! ఏం జరిగిందో కూడా 

తెలియకుండా ఎన్నాళ్ళిలా బాధపడాలోః 

ఎక్కడ దెబ్బతిని సడిపోయాడో ఎక్కడ 
విమానం కూలి ఎవరికంటాబగకు౦ండా 

వుండిపోయాడో, (బతికున్నాడో లేదో 

ఎవరినడగను, ఏం చెయ్యను ఎందుకు 

నన్నిలా చిితహింస పెడ్తున్నాడు దేముడు! 

యింకా నామీద కశ్ష తీరలేదుగాబోలు 

బావా ఏమయ్యావు?” వెక్కి వెక్కి. ఏడు 

స్తున్న కళ్యాణిని ఓదార్చడానికి మాటలు 

కరవ ముపోయాయి సుజాతకి. “ (కితంసారి 

'దెబ్బలు తగిలినా కంటికి ఎదురుగా కని 

పించాడు. యీసారి అదీ కరవయింది, 

నేనే పాొపంచేశానని యింతంత శిక్ష విధి 

స్తున్నాడు. బావా, నీకేమన్నా అయితే 

నేనెలా బతకగలను? నన్నేంచేసి పోయావు 
బాొవాఃకి 

ఆమె దుఃఖాన్ని తీర్చగల శక్తి సుజాత 

'కేది? 

త్ల్ 
“కళ్యాణీ! ఎన్నాళ్ళిలా ఏడుస్తావు 

నా కోసం? నీ వుండగా నాకేం లోటు 

కళ్యాణీ, _నాకంటివెలుగువి నీవుండగా 

నాకు వచ్చిన కష్టం ఏమిటి? లే, కళ్యాణీ” 
మంచంమీద కూర్చున్న ఆనంద్ [క్రింద 

కూర్చుని తనవడిలో తలపెట్టి హృదయ 
విదారకంగా ఏడుస్తున్న కళ్యాణి తలనిమి 

రాడు ఓదారుస్తూ. 

“*భావాః నా చీకటి [బతుకుకి నీవు 

వెలుగువనుకున్నాను. ఎప్పటికన్నా 

ఏనాటికన్నా నా బరువులు బాధ్యతలు అన్నీ 

వదుల్బుకుని నీ దగ్గిరికి వచ్చి నీ వడిలో 

జ్యోతి 



ట్వింకిల్. ట్వింకిల్ ఫిల్మీస్టార్ ! 

తెలుగు నాటకరంగం పై ఒకప్పుడు 

తిరుగులేని “దొరొబాబు 

చలనచిత్రసీమకు ఇస్పుడు విభిన్నపాతల్ని 

అందిస్తున్న షరాబు 

డె లాగు డెలివరీలో అమెచూ;ర కు 
ఉహ లం 

ఈయనొక కితాబు 

నటుడిగా తెలుగువాళు గర్వించే 
టి. 

మరొక షొహరాబు (మోడీ 

గంభీర స్వరరావు గోపాలరావు 

సంభాషణలతోనే చేస్తాడు 

అందర్నీ 'ఘొరావ్, . 

ఎా-జి, ఎన్, సూరి, 

సఖుకాటా ౬? 

న యిన్నాళ్ళ న్మాశమని, నా కష్టా 

ని మరిచి వ్నిశమిద్దామనుకున్నాను. శ 

మ. చీల్చుకుని ఏవెలుగులోకి ఎప్పటి 

కన్నా పయనించగలనన్న నిబ్బరంతోనే 

రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ నెట్టుకొస్తు 

న్నాను. నాకు వెలుగు నియ్యాల్సిన నీ 
జీవితం అంతా అంధకారంలో నిండిపోతే 

ఎలా భరించను దావా: ఇంశే అళతో యీ 

బ్రతుకును నెట్టనుబావాః ఎప్పటికీ విశ్రాంతి 

అన్న దిలేకుండా యిలా నేను జీవిశాంతం 

మగ్గిఫోవలసిందేనా.”" 

“హు ఉన్నవాష్ల చాలరస్పట్టు నేను 

ఒకడిని తయారయ్యాను. యీ మోస్తున్న 

భారం చాలదన్నట్టు మరింత భారం 

మోపాను కదూ” వ్యధ్గగా అన్నాడు. 

“బావాః: అలా మౌట్టాడకు అలా 

మాట్లాడి నన్ను మరింత హింస పెట్టకు, 

నేనన్నది నీ కర్ఫంకాదు, నా ఆవేదన అది 
కొదు."" 

జ్యోతి (ఏ 

శనంినటతుుతా లాటా: 'బకగాయారతా అ 

“అర్థమయింది. కళ్యాణీ, నీ పిల్లలు 
'పెద్దవాళ్ళయి, తల్లిగా నీ బాధ్యత నెర వేర్చు 
కున్నాక యీ యిల్లు వదిలి నా దగ్గిరకి 

రావాలని, యిన్నాళ్ళ్శశమని మరిచిపోయి 

నా రక్షణలో నా (పేమలో. సేదతీరి 

హాయిగ మిగిలిన రోజులు నిళ్ళంతగా 

దొర్జిద్దామనుకున్నావు, చినరి రొజుల్లో 
నయినా పశాంతిగా _బతకొలనుకున్న నీ 
అశలని, కలలని సమూలంగ నా*నం 

చేశాను. కళ్యాణీ, నిన్ను దగ్గిరః తీసు 
కని నీకు ఛాంతి చేకూర్చాల్సిన నిను ఇలా 
ఎందునూ సనికిరాకుండా, అనుక్షణం 

ఒకరిమీద ఆధారపడితూ (బతకాల్సిన 

అప్రయోజకుడినై పోయాను. ఇంక నిన్నే 

విధంగానూ ఆదుకోలేని అసమర్దుడినైనాను. 

సీవే నన్ను అఆదుకోవలసిన సేస్సహాయ 

స్థితి నాది... = కళ్యాణీ యీ (బతుకుకంటే 

పావు నచ్చివుంపే కనీసం దేశంకోసం 

చచ్చిపోయానన్న తృ్పేనా మిగిలేది, 

లీతి 



ఎవరికోసం యీ బతుకు? భారంగా 

అంటున్న ఆనంద్ నోరు మూసింది 
కళ్యాణి "అలా మాట్లాడకు బొవా' అంటూ, 

"బావా, నీకు కళ్లులేకపోతే నాకళ్ళ 

వెలుగు యిస్తాను. నీకు కాలులేకపోతే 

నిన్ను నడిపించే చేతులు నాకున్నాయి. నీకు 
నేనుండగా సీకు ఏతోటు రాదు బావా, నొ 
కంరంలో (ప్రాణంవుండగా నీకే ఇబ్బంది 

జరగదు, యీ విధంగానైనా నీవు నొకళ్ల 

ముందు నిలిచావన్న తృప్పి మిగిలింది. 
యూ చిన్న తృప్తితో ఈ (బతుకుభారాన్ని 
యీడుస్తూంటానుం. 

“హు. అంతకంటె చెయ్యగలిగింది 

ఏముంది? మన యుద్దరికలలని శాశ్వతంగా 

సమాధిచేసుకుని చావలేక _బతుకుతూందాం 

ఎంత దౌర్బాగ్యులం మనం! కళ్యాణీ 

అన్నింటికంటె నా యీ అవిటితనం, 

గుడ్డితనం వీటన్నికం-బ నిన్ను బాధిస్తు 

న్నది నీ సంగతే కళ్యాణీ జీవితాంతం 
యింక సీపక్కడ మగ్గాల్సిం దేసెసి, యిబా 

యి౭టిభారాన్ని మోస్తూ నా అసహాయ 

త్వాస్కీ నీవు బలి అయిగోతావన్నదే నా 

గుండెలస్ షిందుతూంది.నేనేం చెయ్యను? 
సీశేవిధంగా యిం సంతోషం 

గలను! అబ్బః కళ్యాణీ, యూ నిరాళని, 

యీ సనిస్సహాయతని భరించలేను" బాధగా 

నిస్సహాయంగా పీక్కున్నాడు 

ఆనంద్. 

ఒకరినొకరు ఓదార్నుకో డానికి కూడా 
మాటలులేనట్టు ఒకరికోసం ఒకరు ఏడుస్తూ 

కూర్యోడం గత పదిరోజులుగా కళ్యాణి 

ఆనంద్ ల దినచర్య అయింది. 

ఆనంద్ కనపడడంలేదన్న టెలిగ్రాం 

మూయ 

జూట్లు 
(ర! 

త్రిక 

వచ్చిన రోజు మొదలు యీరోజువరకు 

కళ్యాణి ఏడవని క్షణంలేదు, ఆనంద్ కన 
పడడం లేదన్న వార్హకి కొన్నాళ్ల, ఆతరు 

వాత ఆనంద్ , అచూకి దొరికిందని, కాసీ 

దురదృష్టవశాత్తు ఆనంట్ విమానం కింద 

ఫించి శృతువుల కురిపించిన శతృఘ్నుల 

తాకిడికి కూలిపోయిందని. కూలిపోయి 
ముందు ఆనంద్ క్షేమంగా బేర్ అవుట్ 

కాగలిగాడని, కాని శృతువులకి చిక్కంకూడ 

దన్న హడావిడిలో పరిగెడ్డున్న అనంద్ 

ఓ మైన్ మీద కాలువేయడం, కాలు ఎగిరి 

పోవడంకాక కింద కూలి కోతున్న 

ఆనంద్ కళ్ళలో కూడా ఆ చెణుకులు 

తగలడం అలా ఒకిరోజు ఎవరూ చూడని 

స్టేతిలో పడివుండడిం, తరువాత ఆస్పత్రికి 

చేర్చినట్లు, కాలు తీసి వేసారని, కళ్ల దృష్ట 

సపదిహేనురోజుల దుర్భర నిరీక్షణ ఆఖరికి 

నిఇంతో 

వవరు ఏం 

ఓడార్చగలరు? ఆమె 

దుఃఖాన్ని ఉపశమింప వెయ్యగలరు? ఆశి 

వున్న ఆనంద్ తనకోసంకాక్క, తన్యబళు 

కుకికాక్క కి ళాైణి _బతుకుకోసం ఎడుస్తున్న 

ఆనంద్ అమెని ఓదార్చగలడు; ఆనంద్ 

యింటికి వచ్చింది మొదలు కళ్ళ ఎదుట 

జ్యోతి 



నావ దుస్థితిచూస్తూ కుమిలి కుమిలి ఏడ 

వడం తపస్ప.మరో పనిలేదు కళ్యాణికి, 
గత నెలరోజులుగా పిచ్చిదానిలా తయా 
రయింది ఆమె. 

ఆన్ప్యతికి వెళ్ళడం పూర్తిగా మానే 

సింది. ఆస్ప(త్రిసని అంతా రామకృష్ణ 

మీదే పెళ్టేసింది. ఇంటి పని అంతా 

_ ఎలాగూ నీజాతదే: ఆనంద్కి మొహం 

కడిగించడం, కొఫీ (తాగించడం, పనివాళ్ల 

సహాయంతో స్నానంచేయించడం, బట్టలు 

మార్చడం, భోజనం తినిపించడం స్ద్ర 

పుచ్చడం మిగతాసమయంలో ఒకరికోసం 

ఒకరు, ఒకరిని కావలించుకు ఒకరు ఏడవ 

డమే దినచర్యగా మారింది, ఒకక్షణం 

కనుమరుగయితే ఆనంద్ కేదేనా అవసరం 
వుంటుందే మొనన్నట్టు భోజనం కూడా 

ఆ గదిలో తప్పచే'సేది కాదు కళ్యాణి. 

ఆమె ధోరణికి. ఆమెని మళ్ళీ 
మామూలు మనుష్యులలో ఎలా పడె 

య్యాలో యింట్లో సుజొతకి. రామకృష్ణకి 

అర్ధంగాలేదు. గ కొన్నాష్లంకేపూర్తి రా 

పిచ్చదయిపోయే ఆమె ధోరణికి ఏంచేసి 

ఆమెని మళ్ళీ మామూలు ధోరణికి తీసుకు 

రావాలో బోధపడలేదు ఎవరికీ. ఆస్పత్రిలో 
రామకృష్ణ ఒక్కడూ అందరిని సంభా 

శించుకోలేక అవస్థపడసాగాడు. ఆడ్ 

"పేషంట్లు కళ్యాణి లేదని అసంతృప్తి 

(పకటిస్తున్నారు. _ రామకృష్ణతో పరీక్ష 
చేయించుకోడం యిష్టంలేక చ చాలా మంది 

"పేషంట్లు తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏం 

చెయ్యాలో తోచనిస్టితిలో కొన్నాళ్ల కయినా 

కళ్యాణి తేరుకుంటుందని మళ్లీ మామూలు 
నిత్యకృత్యాలలో పడ్డుందని ఆశించిన రామ 

జ్యోతి 

కృష్ణ అదేం కనపడకపోవడంతో ఓరోజు 
వున్న పరిస్థితి వివరించాడు. అది విసీ 
కళ్యాణే నిర్హి పంగా వుండిపోయింది. 
“రామకృష్ణా నన్ను బాధ పెట్టకు-ఏంచేస్తావో 

ప్లీజ్ నీవే చూసుకో నేను బావని వదిలి 
రాలేను నన్ను బాధపెట్టకు” అంది. 

“కళ్యాణీ ఏమిటీ పిచ్చి, ఎన్నాళ్ళిలా 
నాదగ్గిర కూర్చుంటావు పనులు మాను 

కుని, "నాకేం కావాలన్నా సుజాతని అడుగు 
తాను. నీవు ఆస్ప్యతికి వెళ్ళకపోతే ఎలా 
కళ్యాణీ," ఆనంద్ మందలించాడు. 

'““ఆంటీ. అనంద్గారికే లోటు 
రాకుండా నేను చూస్తాను. మీరేం భయ 
పడద్దు, యిలా యిరవై నాలు గంటలు 
యిక్కడ కూర్చుంపే ఏడవడంతప్ప ఏం 

చెయ్యడంలేదు. యిలా ఎన్నాళ్ళు గడుపు 
తారుః పనిలోకి వెడితే మనసు కాస్త 
తిరుగుతుంది. కాస్త ప్రశాంతంగా 

వుంటుంది.” సుజాత నచ్చచెప్పసాగింది. 

““మేడమ్ . మీరు తేక ఎంతోమంది 
వెళ్ళిపోతున్నారు. యిలాగే కొన్నాళ్లం'ే, 

(ప్రాక్టీసు అంతా చెదిరిపోతుంది.” ఆదు 
రాగా అన్నాడు రామకృష్ణ. “క్యు నెలలో 

హూమూబణలో సగంకూడ రాలేదు. ఇలా 
అయితే ఎలా గెటాన్ కాగలరు?” 

“కళ్యాణీ, యీ యింటి భారం నీమీద 

వుంది. మీ ఆయన ఖర్చులు, యింటి 
ఖర్చు అటు అత్తయ్య రోగిష్టి, ఇటు 

నేను, యిందరిని ఏం పెట్టి పోషిస్తావు. 

రామకృష్ణ ఒక్కడే ఏంచేస్తాడు? . 

కళ్యాణి విసుగ్గా తల (తిప్పింది. 

“దావా, నాకేం చేయ్యాలనిలేదు. నిన్ని 

క్కడ విడిచి నే నక్కడ కెళ్ళలేను. నా 

తగ్ 



మనసు దేనిమీద లేదు, నాబుర్ర చెడి 

పోయింది, నాకేం వద్దు. నన్నిలా పడి 
వుండసీండి. వెళ్ళు రామకృష్టా, నర్చుల 

సహాయంతో నీవేం చెయ్యగలుగుతే అదే 
చెయ్యి. ఎంతమంది "పేషంట్లు వుంపే 

అంతమందినే చూడు. ఇంటి ఖర్చు జరిగి 

పోతీ చాలు. ఆయనవి ఖర్చులు తగ్గించుకో 
మను. లేకపోతే డబ్బీయలేను అని 
చెప్పేస్తా. నేనింక యీ న్యూసెన్స్ అంతా 

భరించలేను. నా మనసు సరిగాలేదు. నన్ను 
యిబ్బంది పెట్టకండి.” 

“కళ్యాణీ, నీ వరస ఏం బాగులేదు. 
నా రాక ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక అవాంత 

రాన్ని, ఆశాంతినే తెస్తూంది. యిష్పుడు 

యిలా నీవు పనిపొట్లు మానుకుని ఇరవై 

నాల్లు గంటలూ నా దగ్గిర ఏడుస్తూ 

కూర్చుంటే నేను సం౦ంతోషిస్తానను 
కున్నావా?'” ఆనంద్ త్నీవంగా అన్నాడు. 

“కల్యాణీ యిష్పుడు నిన్ను కాదని ఎక్కు 

డికీ పోగలగడానికి నిస్పహాయుడినైై 
పోయాను. నీ దగ్గిరే పడివుండాల్సిన నా 

మీద యింత దయచూపించి నన్ను పిగ్గు 
పరచరకు. "” 

“బావా! తీక్షణంగా అంది కిళ్ళాణీ, 

*ఫ్టన్పిట్రా మాటలు? రామకృష్ణా, 'ప్రస్థుతా 

నికి కొన్ని రోజులు వదిలేయ్ నన్ను. 

కొన్నాళ్ళు నా మనసు స్థిమితపడనీ. తరు 
వొత చూద్దాం.” రామకృష్ణ, సుజాత 

ఇంకేమనలేక అక్కడనించి వెళ్ళిపోయారు. 
“కళ్యాణీ, ఇలారా” ఆనంద్ ఆమె 

చెయ్యి పట్టుకుని దగ్గిరకి లాక్కున్నాడు. 

“కళ్యాణీ, ఎందుకింత అభిమానం చూపి 
స్తావు నా మీద? ఎప్పుడూ నీకు దుఃఖం 

ఫ్ 

తప్ప మరింకేమీ యీయలేని నామీద 

సీ కెందుకింత (పేమ నీ (బళుకులో 

నిస్పులుపోసిన నన్నెందుకింత ఆదరిస్తావు. 

సీ _పేమానురాగాలకి నేననర్లు డివి కళ్యాణీ, 
సీంపేమ ముందు నేను నిలదిడగల అర్శత 
కూడా నాకు లేదనిపిస్తూంది. నాలో “ఏం 
చూసి (యేమి స్తున్నావు యింకా, యీ కుంటి 

వాడ్ని, గుడ్డివాడిని యింకా ఏం మిగిలిం 

దని నామీద యింత అనురాగం చూపిస్తు 

న్నావు?'” వ్యధగా అడిగాడు ఆనంద్. 

కళ్యాణి శుష్క్టహానం చేసింది. 

“హు. పోయిన నీ కళ్ళని, కాళ్లని 
కాదు బావా నేను (పేమించింది. (ప్రేమకి 

నిర్వచనం తెలియచెప్పిన నీవే ఏంచూసి 
యింకా (డేమిస్తున్నావంజే ఏంచెప్పను? 

ముందులో నీ అర రృతల్ని చూసి (యేమించి 

వుంపే ఆ అర్హ ప పనాడు కోల్పోగానే 

(పేమ పోయుండేది.. నేను (శేమించింది 
నీ మనసుని బావా, _పేమకి గుడ్డితనం, 
కుంటితనం అడ్డం వస్తాయని నీకు తెలియ: 

కనే అడుగుతున్నావా? బావా, యిదివరకటి 

కంఠ. నిన్నిస్పుడు ఎక్కువ పేమిస్తు 

న్నాను బొవా, నాాపేమ, నా ఓదార్చు 
యిష్పుడు నీకు మరింతగా కావాలని నాకు 

తెలుసు బావా” అనందడ్ గుండెలమీద 

తల అన్ని అనురాగంతో అంది కళ్యాణి, 

ఆ (పేమానురాగాలలో తన్మయించడం 
మినహా ఆనంద్ ఏం జవాబు చెప్పలేక 

ఆమె తల నిమురుతూండిపోయాడు. 

“ఈఈ 
'రెండు నెలలు గడిచాయి. ఉదయం 

ఆనంద్కి స్నానం చేయించి బట్టలు కొడిగి 

కుర్చీలో కూర్చోపెట్టి తను స్నానానికి 

జ్యోతి 



వెళ్ళింది కళ్యాణి. 

“కళ్యాణీ, అప్పుడే స్నానం ఆయిందా'" 

అన్నాడు అనంద్ అడుగుల చప్పుడువిని, 

*న్దేన్సు నీ కళ్యాణిని కొను. కళ్యాణి 

మొగుడ్ని” రంగారావు అదోలా నవ్వుతూ 

అన్నాడు. అనంద్ ఆశ్చర్య చకితు 

డయ్యాడు. రంగారావు తనగదిలోకి 
రావడం-మాట్లాడడం, ఏమనాలో కూడా 

తోచలేదు. ఆ గొంతు, ఆ నవ్వులో ఏదో 

అనుమానం తొంగిచూసింది. 

“మిస్టర్ ఆనందరావ్ నేనీ గదిలోకి 

ఎందుకు వచ్చానా అనుకుంటున్నట్లున్నావు 

గదూ రంగారావు ఆనంద్ దగిరగా 
ల 

అడుగులు వేశాడు. “యిదిగో చూడు. 
యీ చేతిలో ఏముందో చూడు. సారీ 

మై బాయ్, పాసం గుడ్డివాడివి సీవేం 

చూడగలవులే.”” వికటంగా నవ్వాడు, 

ఆనంద్. ఒక్క క్షణం చలించి అంతలోనే 

నిలదొక్కుకున్నాడు. 

“రంగారావుగారూ, నాకళ్ళు చూసే 
శక్తివి కోల్పోయాయి గాని, నామనసు 

యింకా అ శక్తిని కోల్పోలేదు” స్టిర౦గా 

అన్నాడు. “మీ చేతిలో పిసోలో, కత్తో 

వుంది" 

రంగారావు ఒక్క క్షణం అడుగు 

వెనక్కి. వేశాడు. అంతలోనే మళ్ళీ తేరు 

కుని, "గుడ్ అయితే నేనెందుకు వచ్చానో 
కూడ (గహించగలవు.” 

ఆనంద్ బెదరకుండా, న్నిగ్రహం 

కోల్పోకుండా స్థిరంగా అలాగే కూర్చుని, 

“*ఫెల్సస్తు క్లౌనీండి మీపని. నేను కోరు 

కునేది అదే. అయితే ఒక్క విన్నపం, 

ఆ చేత్తోనే కళ్యాణిని చంపండి, 

జ్యోతి 

అప్పటి 

కైనా ఆమె యీ బాధలవించి విముక్తి 

పొందుతుంది. ఈ లోకంలో ఒకటిగా (బతికే 
అవకొళంలేని మాకు పై లోకరలో నన్నా 

కలిసి (బ్రతికే అవకొళం కల్పి స్తే మీ మేలు 
మరవలేం. అదొక్కకే నా ప్రార్థన.” 

“*నో,.. ,నో....నొ భార్యని చంపు 

కుంటానా? సారీః వెరీసారీ. అంత పాపా 

నికి వడిగట్టను. ఆమెని చంపి నా పిల్లలని 
అనాధలని చెయ్యను. కళ్యాణిని అంత 

సుళువుగా చం పేషిసుఖపడనీయను మిస్టర్. 

చచ్చిపోవడంలో అమెకి సుఖం దక్కు 

డానికి వీలులేదు. అనుక్షణం ఆమె చిత్ర 

పాంస ననుభవిస్తూ (బకుకుతూండాలి. 

నిన్ను చంపి ఆసుకి నరకం సృష్టించి, 

కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడ్చేట్టు చేస్తాను”. కసిగా 

ఒక్కొక్క మాట నొక్కి. పలికాడు 

“హృ, ఎందుకంత శక్ష ఆమె మీద 

మీకో 

“కక్ష పగ నాకు అది చేసిన అవ 

మానానికి ప్రతీకారం: నన్ను చేసిన మోసా 

నికి [ప్రతిఫలం (ప్రతి విమిషం అనుభ 

వించాలి. నీవల్ల నా జీవితం నాశనం 

అయింది, నిన్ను చంపి దాని జీవితం 

నాశనం చేయడమే నాకోరిక, దాన్ని 

చంపితే కధేముంది మిస్టర్ ఆనందరాన్. 

అది (బతకాలి. నీ చావుకి అది కుళ్ళికుళ్ళి 

ఏడుస్తూం పే నేను చూసి ఆనందించాలి. 

అప్పటికిగాని కసి చల్లారదు. లేకపోతే 

యీ 'ర0డు నెలలునించి నొకు డబ్బీయ 

కుండా అల్లరిపెద్తుందా : ముష్టి '60డు 

వందల రూపాయలు నెలకి పడేస్తూందా, 

సీవల్లే అది ఆన్బ్న్యత్రికి కూడా వెళ్ళకుండా 

కూర్చుంటుంది. అన్ని గొడవలకి నీవే 

శ్ర 



మూలకారణం. నిన్ను చంసితే తప్ప అది 

దారికి రాదు. ఈ ఇల్లు మామూలు అవదు. 

““మిష్టర్ రంగారావుగారూ, పాపం 

మీరొక్కు సంగతి మరిచి పోతున్నారు. 

నన్ను చంపి అంత సుళువుగా మీరు 

తప్పించుకోగల రనుకుంటారా, మనిషిని 

చంసిన మసిషీ చావాల్సి వుంటుందన్న 

నిజం స న్ 

ఆహా_హా=నసీ మాతం తెలివి 
తేటలు నొకు టి. నే నెలాగో 
రెండేళ్లు, మూడేళ్లు కంపే _బతకనని నాకు 

తెలుసు = డాక్టర్లు. చెప్పారు. నిన్ను చంపి 

తప్పించుకునే ఉద్దేశం హ్ లేదు, జైలు 

శెగతాను. అదే నాకు కావాలి. నీ క్యా 

జీవ్ కోర్టు కీడ్చించి, బోనులో నిలబెట్టి, 
దాని బట్కంతా బట్టబయలు చేస్తాను. *వ్ 

య మీరు మనుషులు కారు. యింత 

హ్యదయంలేని మనుషులని ఎప్పుడూ 
అనుకోలేదు. ఆమె పట్ల ఎంత కత, ఆమె 

ఏం చేసిందని యింత పగః ఆమెని భార్యగా 

కాకపోయినా మీ పిల్లల తల్లి అని 

అయినా అలోచించటేరా 1” ఉద్వేగంతో 

అన్నాడు ఆనంద్. 

“ఆ, ఆ పిల్లలకోసమే, దాన్ని చంప 

కుండా వదిలాను. అది (బతకాలి, (బతు 

కుతూ అనుక్షణం చావాలి" కసిగా, విక 

టంగా అన్నాడు. 

ఆనంద్కి రంగారావు అన్నింటికి 

తెగించి వచ్చాడని అర్థం అయింది. ఆ 

క్షణంలో అతని చేతుల్లోంచి తప్పించు 

కోడం తనకి అసాధ్యం ” అన్నదీ అర్ధం 

అయింది, తను సహాయానికి అరిచినా, 

ఈ లోపల అతని సని పూర్తి చేస్తాడు. 

తికి 

తనకి ఏలాగో చావు తప్పదు! చావుకి 

భయపడడు తను; కాని, కళ్యాణి ఏమవు 

తుంది! ఎలా' (బతుకుతుంది. ఈ హింస, 

కోర్టులు, శేచులు అవమానాలని ఎలా తట్టు 

కురటుంది. తనేం చెయ్యగలడు? కళ్యాణ్ 

నెలా రక్షించగలడు. ఏదో చెయ్యాలన్న 

ఆరాటం ఆనంద్ మొహంలో కన్పిం 

చింది. అది రంగారావు పసిగట్టాడు, 

ూరంగా నవ్వి, “మిష్టర్, నిన్నెవరు 

వన రారు. నీవు నా చేతిల్లోంచి 

ప్పించుకోలేవు అన్నది. నీకూ. తెలుసు, 
కళ్యాణి స్నానం చేస్తుంది. రామకృష్ణ "మేడ 

మీద వున్నాడు. క్. వంటగదిలో 

వుంప, ప్రక్క గదితో మునలది నుంచం 

లోంచి. కదలలేదు అంచేత ఈ 

ఇంలో నా చేతీతో నీకు చావు తప్పదు. 

ఓ నిమిషం క్రైము యిస్తాను. పాపం ఆ 

దేవుడిని ప్రార్థించుకో. నీ ప్రియురాలిని 
మళ్ళీ జన్మలోనై నా పొందే. భాగ్యం 

కల్ళించమని.”” వికటంగా నవ్వసాగాడు 

రంగారావు. ఆనంద్ వప్త జలదరిం 

చింది, 

సరిగా ఆ క్షణంలో గుమ్మంలో _ 
అడుగు పెట్టిన కళ్యాణి, గదిలో దృశ్యం 

చూసి ముందుకి అడుగు వేయడం మరిచి 
దిగ్గంమరాలై. వుండిపోయింది. కళ్యాణి 

రాకని గుర్తించి రంగారావు, “గుడ్, 

సరిగా సమయానికి వచ్చావు, మరీ మంచిది 

సీ కళ్ళతో నీవే చూడచ్చు నీ బావకి పళ్తే 

గతి" కళ్యాణి పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని 
కెవ్వుమని అరిచి ముందుకు వురికింది. అది 

గుర్తించి రంగారావు, తనమీదికి ఉరికిన - 

కళ్యాణిని ఎడంచేత్తో నెట్వతూ కుడిచేతితో 

జ్యోతి 



పిస్తోలు "పేల్చాడు, ఒకటి, రెండు, మూడు 
పిస్తోల్లో గుళ్ల అన్నీ ఆఖరయ్యేవరకు 
అలానే కాలుస్తూనే వున్నాడు. రంగారావు 

చేతిలో పిస్తోలు లాగడానికి 'పెనుగులాడిన 
కళ్యాణి మొదటి రెండు గున్న 'పేలగానే 
ఆనంద్ వైపు అలా చూస్తూ కొయ్యబారి 

పోయింది. అనంద్ తల వాలిపోయింది. 

రండో గుండుకే అతవిలో చలనం ఆగి 

పోయింది. కుర్చీలోంచి [క్రిందకి బోర్ల పడి 
పోయాడు, కళ్యాణి అరుపులకి, పిస్తోలు 

శద్దానికి సుజాత, రామకృష్ణ, పనివాళ్లు 
అందరూ పరుగె త్తి వచ్చారు రానుకృష్ణ 

వస్తూనే రంగారావు మీదకి దుమికి చేతి 

లోంచి పిస్తోలు లాగడానికి _పయత్నిం 

చాడు. అప్పటికే జరగాల్సింది జరిగిందని 

తెలియక, అందరిని విడిపించి పిస్తోలులో 

గుళ్లు ఆఖరయ్యేవరకు కాల్చేశాడు, రంగా 

రావు. అందరూ చేష్టలు దక్కి బొమ్మల్లా 

నిలబడ్డారు. కళ్యాణికి ఏం చూస్తూందో 

అర్థం కాలేదు. ఆమె తల గ్నిరున తిరి 

గింది, కళ్ళముందు వీకటి వలయం, అలా 

కుప్పగా కూలిపోయి 

పోయింది. 

'రెండు నిమిషాలు జరిగాక రంగా 

రావు పిస్తోలు [క్రిందపారేసి ఫోనువైపు 
నడిచాడు. రామకృష్ణ తెలివి తెచ్చుకుని 
రంగారావు దగ్గిరకి శెళ్ళి “ఆగండి, కా స్త 

ఆలోచించండి. తొందరపడకండి ఏం 

చెయ్యాలో ఆలో చిద్దాం."” రామకృష్ణ బ్యుర 

పనిచెయ్యడం మానేసింది.పోలీసులు ఆయ 
నకి 9క, ,, యిదంతా ఏమిటీ ఏంచెయ్యాలీ 

అర్ధంగాలేదు అతనికి. కంగారు కంగారుగా 

ఏదో అన్నాడు. రంగారావు నిర్ణ త్యంగా 

జ్యోతి 

స్ప్రహతప్పి 

నవ్వాడు. “ఇంకా ఆలోచించడానికి 

ఏముంది? పోలీసులు వస్తారు. నన్ను 

అరెస్ట్ చేస్తారు. అది తప్పించుకోవాలని 

నాకేం లేదు. అలా జరగడమే నాకు 

కావాలి అంటూ పోలీసు స్టేషనికి డయల్ 

చేశాడు. ఇంటి ఎ(డ్రసు చెప్పి హత్య 
జరిగింది, హంతకుడు ఇక్క డే వున్నాడు 
వెంటనేరండి అంటూ ఫోను పెళ్టుేళాడు, 

సుజాత తేరుకుని కళ్యాణి దగ్గరకి పరి 
గెత్తింది. నీళ్లతెచ్చి మొహంమీద జల్లి ది. 
కళ్లువిప్పిన కళ్యాణి ర క్తంమడుగులో వున్న 

ఆనంద్ని చూసి కెవ్వుమని ఆరచి మళ్ళీ 
స్మృతి కోల్పోయింది. రామకృష్ణ, సుజాత 

కలిసి కళ్యాణిని పక్క గదిలోకి తీపికెళ్లి 

పడుకోబెట్టారు. తెలివి వస్తూండడం 
ఆనంద్ ని అడగడం మళ్లీ తెలివితప్పడం 

ఫిట్స్లా రావడం ఆరంభించింది క ళ్యాణికి, 

రామకృష్ణ ఆమెకి ఇంజక్షన్ యిచ్చాడు. 

పోలీసులు వచ్చారు. రంగారావే అంతా 

స్వయంగా వివరించాడు. ఇన స్పెక్టరు 

ఆశ్చర్యపోతూ. విన్నాడు. రామకృష్ణని 

వివరాలు అడిగాడు. ఆంతానిని రఠగా 

రావుని అరెస్ట్చేశాడు. పోలీసు డాక్టరు, 

ఫొటోలు జరగాల్సిన తతంగం అంతా 

జరిగింది. 

'రండు మూడు గంటల తర్వాత తెలివి 

వచ్చిన కళ్యాణి స్టితి, ఆమె దుఃఖం చెప్ప 

డానికి మాటలులేవు. ఆమె దుఃఖం చూసి 

సహించడం. దుర్గభమయింది అందరికి, 

మాటిమాటికి తెలివి తస్పిపోతున్న అమె 
పరిస్థితి చూసి రామకృష్ణ బలవంతంగా 

ఆమెకి ఇంజక్షనిచ్చి పడుకో బెప్లేకాడు. 

ఇంకా శవాన్ని అక్కుడుంచడం మంచిది 

త్రి 



కాదని వెంటనే తనే పూనుకుని దహన 
కొండ జరిపించేళాడు,. ఆగది తలుపులు 

మూయించేళాడు. సాయంత్రం పోలీసు 

యిన స్పెక్టరువచ్చి కళ్యాణిని కల్ఫుకుని 

అడిగిన ఏ (ప్రశ్నకీ కళ్యాణి జవావీయ 

లేదు. ఏం చెప్పలేను నన్నేం అడగద్దు 

అంది. ఏడ్చి ఏడ్చి ఇంక కన్నీళ్లు లేనట్లు 

అలా స్థాణువులా కూర్చుండిపోయింది 

చలనరహితంగా. ఆమె దగ్గిరికి వెళ్ళడానికి, 

ఓదార్చడానికి, ధై ర్యంచెప్పడానికిగానీ ఎవ 

రికీ నోరురాలేదు. 

త్ 
“సుజాతా, యింకా ఏడుస్తూనే వున్నావా? 

ఎంత ఏడ్పినూత్రం ఏం లాభం?” సుజాత 

దగ్గిరశివచ్చి ఆమెని దగ్గిరకి తీసుకుని 

ఓదార్చసాగాడు రామకృష్ట అతని గుండె 

లకి హత్తుకుపోయి ఏడుస్తూ “అంటీ 

ఆవిడది ఎంత దౌర్భాగ్య జీవితం! ఏ అడ 
దానికీ ఇమె జీవితంలాంటి జీవితంవద్దు 

పొపం ఏధి ఎప్పటికప్పుడు ఆమెకి ఎదురు 

తిరిగి ** మతో ఆటలాడింది, అన్నీవుండి, 

ఏ సుఖానికి నోచుకోని బతుకయి, నిండు 

జ్రీఐుత౦ ఛర్జాంతంగా ముగిసిపోయింది” 
భారంగా అంది సుజాత. 

“ఒక విధం ; నొక ఆవిడ మంచిపనే 

చేపింది అనీసిస్తూంది. ఆనంద్ పోయాక 

ఆమె (బతకడం అనుక్షణం నరకమే 

అవుగింద ఇవిజకి జీఏతంటో ఏ ఆశ 

మిగిలి దని ఆవిడ _బతకగలదు। ఒక్క 

పిల్ల లకోణ మే అవిడ బ్రతకాలి; యిన్నాహ్ల 

నాళ్ళకోస మే (బ్రతికింది. కొని యిస్పుడు 

ఆ బంధాన్ని తెంచుకోగల విరక్తి వచ్చింది 

ఆమెకి, పిల్లలని మనం చూసుకుంటాం 
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అన్న విబ్బరం ఆమెని చచ్చిపోవడానికి 

(ప్రోత్సహంచింది. అందుకే నిశ్చింతగా 

చచ్చిపోగలిగారు.' కళ్యాణీ కధంతా సుజాత 

ద్వారా విన్న రామకృష్ణకి కళ్యాణి యింక 

(బ్రతకలేదన్నది అర్థం అయింది. సుజాత 
నిట్టూర్చింది. 

“ప్చ్, ఏ _పేమకధకీ ముగింపు 
నుథాంతం అవదు కాటోలు: _పేమికులకి 
ఎడబాపే దేముడి శాపం అనుకుంటా: 

'శేమకి నిర్వచనం కన్నీ శ్లేనా! (పేమకి, 

ఆరాధనకి యిటు కనబడే మనుష్యులు, 
కనబడనిదేముడు అంతా విరోధులై నిల 

బడడం ఎంత దురదృష్టం: (పేమసాఫల్యం 

సౌొందేవరం నూటికో కోటికో ఒకరికే 

దక్కుతుందిగాబోలు. "" 

“నిజం సుజౌా, ఆ అదృష్టం ఎందరికి 

పడ్తుందిః సుజాతా నిజంగా మనం ఎంగ 

అదృష్టవంతులం. కళ్యాణిగారి దుస్థితి 

చూశాక్క మన అదృష్టం కొట్టవచ్చినట్లు 

మరీ మరీ కనిపిస్తూంది.” సుజాత చేతిని 

ఆవేశంగా నొక్కుతూ అన్నాడు రామ 
కృష. 

“అవును. కోరుకున్నది లభ్యమయింది 
కనక మనకి దాని విలువ అర్హంగాలేదు. 

కాని యిష్పుడు చూస్తుంకే. నేనెంత 
అదృష్టవంతురాలినో అర్ధమవుతూంది శః 

అద్భష్టాన్ని ఎన్నటికీ దూరం చెయ్యొద్దని 
(పార్టిస్తాను 'దేముడ్ని:' "సుజాత రామకృష్ణ 

గుండెలలో మొహం దాచుకుస అంది, 

ల్తి 
మంగళ వాయిద్యాలు మారు _మోగు 

తున్నాయి- పెళ్ళిపందిరి కలకలలాడ తోంది. 
వివాహ మండపంలో వధూవరులు తలం 

జ్యోతి 



1బ్రాలుపోసుకుంటున్నారు. మధుపర్కాలు, 

మంగళసూత్రం, జ్యోతులు, తలంబ్రాలు, 

కర్చూరదండల మధ్య మెరిసిపోతున్న 

"రేఖని తదేకంగా చూస్తూ మైమరిచి 
ఫిల్చుంది సుజాత. 

“అమ్మా, అమ్మా, అన్నయ్య 

చూడమ్మా కూల్డ్రింక్స్ నేనిస్తానంశకే 

వద్దంటున్నాడు" ఎనిమిదేళ్ళ గీత తల్లి 
కొంగుపట్టుకు లాగుతూ కం'పె ౦టు 

యం 
చేసింది. 

“చూడమ్మా. అందరికి సరిగా ఇవ్వడం 

లేదు వద్దం'పే వినదు.” పదేళ్ళ గోపి 
కోసంగే అన్నాడు. 

“ఆంటీ, బ్యాగులు యింకా కావాలి 

సరిపోలేదు ఎక్కడున్నాయి”. అంటూ 

చచ్చాడు రవి, 

“ పెద్దన్నయ్యా చూడు, గోపన్నయ్య 

నాకు ఫోంటాలు యీాయడంలేదు. అంద 

రికీ యిస్తానం పే వద్దంటున్నాడు" రవి 

చేయిపట్టుకుని గత బుకిగమూతి పెట్టి అంది. 

“ఓశేమ్ గోపీ చిన్నపిల్లదానితో నీకే 

మిటిరాపొపం అది సరదాపడుతోంది. దాన్ని 

యీయనీయరా. గీతా నాతోరా నేనిస్తాను 

ఆంటీ స్టోరుతాళాలియ్యి”” అంటూ తాళాలు 

తీసుకుని గీతని వెంటబెట్టుకు వెళ్ళి 
పోయాడు రవి. 

రవి, రేఖ, గోపి, గీత = నలుగురిని 
చూసి “నానాలుగు'కళ్ళు అంటుంది సుజాత 

ఎప్పుడూ. రవి ఆ మాట” నవ్వి “అంద 

రికి రెండుకళ్ళయితే నీకు నాల్గు కశ్లెైక్కడ 
చించి వచ్చాయి ఆంటీ” అన్నాడు. “అవు 

నురా అసలు కళ్ల "రెండు యివిగో యిది 

“జ్యోతి 

రెండు కళ్ల” అంటూ కళ్ళజోడు తీస్తుంది 
సుజాత, 

“అలాగా అయితే మా నలుగురిలో 

ఆసలు కశ్లేవి, కళ్ళజోడు కశ్లే వి" అంది 

రేఖ గడుసుగా. దానికి జవాబు చెప్పడానికి 

సుజాత క్షణంకూడ ఆలోచించదు. 

“ముందున్న కళ్లు రెండు మీరుంతరువాత 

వచ్చినవే యీ రా అంది నవ్వి గీతవి 

గోపిని చూపించి” 

నిజంగానే రేఖ, రవి తన పిల్లలు 

కారనీ సుజాతకి ఏక్షణంలోనూ గుర్తు 

రాదు, వాళ్ళిద్దరూ తన 'పెద్ద పిల్లలనే అను 
కుంటుంది. ఆ పిల్లలకి తనుతల్లి కాదని 

అన్బించదు ఆమెకి, 

“మనకు వేరేషిల్లలు ఎందుకు వీళ్ళిద్ద 
రున్నారు మనకు చాలు" ఆంది సుజాత 

రామకృష్ణతో ఒకసారి, 

“ఊహు - వీళ్ళిద్దరూ పెద్దవాళ్లయి 
పోయారు. చంటిపిల్లల ముచ్చటితీరద్దూ 

మనకు' అన్నాడు రామకృష్ట చిలిపిగొం 

“అదికాదు. అదికౌదు" సుజాత సందేహం 
రామకృష్షకి అగ్గం అయింది. 

లి థు 

“మనకి పిల్ల లుపుడితే వీళ్ళకి అన్యాయం 

జరుగుకుందని నీకు సందేహం అవునా 

సుజా. మనం కావాలన్నా వీళ్ళకిఅన్యాయం 

చేయలేం. కళ్యాణిగారికి మనం అంత 

(ద్రోహం ఎలా చేయగలం! అంత నీచు 
లంగా మనం మారం. ఆ మాత్రం 

నమ్మకం నాకుంది. నన్నునమ్ము' అన్నాడు 

రామకృష్ణ. అన్నమాట (ప్రకారమే రామ 

కృష్ణ ఎన్నడూ ఏ విషయంలోనూ రేఖ 

రవీఠికి తన పిల్లలకి తేడా చూపలేదు* 
అలాగే శేఖ, రీవి కూడా గోపి గీతలను 

శ 



తమ తమ్ముడు చెల్లెలిగానే భావించారు 

యీనాటివరకు. 

“సుజా ఏమిటలా నిలబడిపోయావు. 

అందరూ వెడుతున్నారు-నీకోసం చూస్తు 
న్నారు" అన్న రామకృష్ణని చూస్తూ చిలి 

పిగా నవ్వింది సుజాత, ముఫై ఎనిమిదేళ్ల కే 

కన్యాదాత వేషంలో వచ్చీరాని పట్టుపంచె 

కట్టి ఉత్తరీయంలో వున్న అతన్ని 

చూన్తుం శే గమ్మత్తుగా వుంది సుజాతకి. 

“ఏంలేదు, రేఖని చూడండి-.ఎంత అందంగా 

వుందో అచ్చు ఆంటీలా లేదూ. ఆరోజు 

ఆవిడ పెళ్ళిలో ఇలాగే వుండి వుంటారని 

పిస్తూంది." అంది సుజాత రేఖని చూస్తూ. 

*“అవును....కానీ ఈనాడు రేఖలో 

వెల్లి విరుస్తున్న ఆనందోత్సవాలు ఆమెలో 

వుండివుండవు. కళకళలాడనలసిన ఆ 

మొహం కళావిహీనంగా కన్నీళ్ళతో నిండి 

వుండివుంటుంది=** గతం తలుచుకుంటూ 

అన్నాడు రామకృష్ణ, “ఈరోజు ఆంటీ 

వుండివుంటే ఎంత సంతోషించేవారోః నా 

బాధ్యతలు తీర్చుకున్నాను. మరో రెండే 

ళ్ళలో రవి డాక్టరయితే ఆవిడ కోరికలు 

అన్నీ నెర వేరినశ్లే”” అంది సంత్ఫృ ప్తిగా 

సుజాత. 

“పద-పద తరువాత తీరికగా ఆలో 

చిద్దువుగాని, ముందు ఒందర్ని పుంపు” 

అన్నాడు రామకృష్ణ నవ్వి. 

(ఐపోయింది 

సెక్సు విజ్ఞానార్హనకు మొదటిమెట్టు 

ధనికొండ రచన 
(పపం న నం వాత్స్యాయన కామసూ[ తాలను ఎంతో (శ్రమించి, 

ఎన్నోో యితరభా పీ గం ధాలను పరిశీలించి (ప్రఖ్యాత రచయిత శ్రీ ధనికొండ 
వాశారు, 

ఎటువంటి స్ప ని ఏ ఆలింగన, చుంబన, రతివిశేపాలతో త _పిపర్చవచ్చునో 
దీనిని చదివితే శల. స్తుంది, చి త్తినిజాతి రతి, పద్మినీజాతి చుంబన, అ స్టినిజాతి ఆలిం 
మ. శంఖినిజాతి “సుఖరలివంటి ఎన్నో చవర యనులు చక్కగా వివరించే 
సీయళ్ళం గార (గ్రంథము, దీనిని శతి ర్త పురుషుడు చదివి తీరవలసీనది. 

షే! ఫుల్ చేజ్ ముఖ్య చ్మితములుగల పునకం వెల. రు, 10/- 

పోస్టేజి అదనము. ఇటువంటి (గంథము తెలుగులో మున్నెన్నడు వెలువడలేదు. 
బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో. మదద్రాసు-600001, ఫోన్; 20866 

శీలి జో తి 



జ్యోతి 

మెలు కొలుపు 
కు+డు నీడ లేని వాడ ఓ కనిస్టమానవుడా 

తమాదీతలో దహించె ఓ ఆశాజీవుడా! 

కర్ష కుడా కార్మికు జా గనివనిలో (శామికుడా 

నవలోకపు సౌభాగ్యం సృష్టించిన నాయకుడా 

మాన వాభ్యుదయసేవలొ మునిగి "లేలె సేవకుడా 

ముల్చిపాన దావాగ్నిలొ దగ్ధమయ్యె కార్మ్మికుడా! 

రాళ్ళుకొట్టి విండిచేసి రహదారులు పోశాొవు 

సీ రక్తం ధారపోసి నరజాతిని పెంచావు 

సాటివారి మేలు కోరి నీ మనుగడ మరిభావు 

చివరకు నరనమాజంలొ బహిహ్కల్భతుడవయ్యావు! 

నిన్నువూసి జాలిచూపి వచ్చినీళ్ళు పోయరారు 

ఎన్నాళ్ళీ తమాదీత మేలుకోర సోదరుడా! 
సీ వ్రగతిని విన్నరించి వంచకులకు సేవ చేసి 

దిక్కు. లేని వఖ్నీవ లె కునుకుతున్న పిచ్చివాడా! 

జార చోర స్వార్ధవరులు రంగులుమా కర్చే [కిములు 

“వేషభాష నటనలతో వంఛించే నరాధములు! 

లే లేరా సోదరా మేలుకోర మానవుడా 

నీ శ కిని గుర్తించే వెలుగుబాట చూడరా! 

ఎా-మాగాప్ప అమ్మిరాజు, 

రీ 



నం 
మ. 
గ 
ల 

న్నా 

యం. నే 

ఘురామయ్య దిక్కులేని చావు చచ్చాడు. 

అందుకా పల్లెటూళ్ళో విచారించిన వాళ్లె 
"వరూ లేరు. ఒకప్పుడు అతను బాగా 

బతికినవాడు. పట్నంటో లాయర్ వృ త్తి 

చేసి లక్షలార్జించాడు. వృద్ధాప్యం సమీ 

పించగానే, మకాం బస్తీనుంచి పల్లేటూ 

రుకు మార్చాడు. పెద్దమేడ కట్టించాడు, 

కొంత డబ్బుతో భూములు కొని, మిగతా 
డబ్బు బాంకులో నిల్వచేళాడు. 

తానెప్పుడు మరణించేదీ తనకే తెలి 

శ్రీశ 

ఈ 

యదు గనుక వీలునామా (వఛాయటం అవ 

సరమని ఆలోచించాడు. 

అతనికి భార్యా, ఓ కొడుకూ వున్నారు. 

'మేడను భార్యకు, ఆస్థిని కొడుక్కూ 

సంచా లనుకున్నాడు. తన చిన్ననాటి 

"స్నేహితుడు, తన ప్రాణానికి ప్రాణమూ 
అయిన రాఘవయ్యకు ఓ వేయి రూపా 

యలూ, ఎలిమెంటరీ స్కూలుకు మరో 

వేయి. రూపాయలూ 

(వాతచూలి. 

చెందేటటు 
న! 

జ్యోతి 



అనుకున్న విధంగా వీలునామా 

తయారుచేశాడు, 

కాని అత ననుకున్న దానికి విరు 

ద్ధంగా జరిగింది. అతనికంపె ముందు 

ర్తని భార్య స్వర్గస్థురాలవటం మూలాన, 

పీలునామా మళ్లా (వ్రాయాల్సిన అవసర 

'మేర్చడింది. 

వడ్డీలకు యిచ్చిన చిన్న చిన్న మొ త్రాలు 

మినహా ఆస్తంతా కొడుకు 

శాడు. 

ఇలా నాలుగేళ్ళు గడిచాయి. 

ఒకా నొక రోజు రఘురామయ్య 

చెవిని దుర్వార్త ఒకటి వినవచ్చింది. తన 

కొడుకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పనిచేసే 
కిరస్తానీ పంతులమ్మతో పట్నానికి పారి 
పోయాడని: 

రఘురామయ్యుకు గుండె ఆగినంత 

పనైంది, కొని అది యినప గుండులాటిది 

కావటం మూలాన గాబోలు ఆగలేదు. 

పేరట రాసే 

తన సరి.వు, (పతిష్ట మంట గలిపిన 

కొడుకుని తలచుకుని కుమిలిపోయి డు, 

కొద్దిరోజు ల తర్వాత క్షనదూసణ 

కోరుతు, తనను మళ్లా యింటికి రానిన్వ 
వలసింది”ా (బ్రతిమోలుకుంటూ కొద 

వుత్తరం రాళాడు. 

“కులం చెడినవాడివి. నువ్వు నా కొడు 

కువే కావు. ఇక్కడికి రావొద్దు, ఎట్టి పరి 
స్థితిలోనూ సీముఖం నాకు చూబొద్దు”' 

రిని నిష్కర్షగా జవాబు రాళాడు యు 

రామయ్య. 

వీలునామా మళ్ళా రాయవలసిన 

అగత్యం ఏర్పడింది. ఈ డబ్బూ, మేడా, 

పొలాలూ ఏంచేయాలి అని చాలసేపు 

జ్యో తి 

ఆలోచించాడు. 

డబ్బంతా స్కూలు సపేరరా స్తే అది 

కమిటీ మెంబర్ల కడుపులో పడటం 
వాయం. ( 

ఎంతోదూరం ఆలోచించి తన ఆస్థి 

యౌవ త్తు తన ఆప్త మ్మికులై న వారంద 

రికీ పంచిపెట్ట నిశ్చయించుకున్నాడు. 

అతను అనుకున్న దానికంటె ఎక్కువ 
కౌల౦ బతికాడు. బాంకులో డబ్బు నేల 

స్థానానికి దిగింది. 

రఘురామయ్య మహావై భవంగా షష్టి 
జరుపుకున్నాడు. అభినందనలు 

ని వాళ్లూ, షష్టిపూ_ రికి హాజరు కాని 

లిస్టులోంచి తీసి వేయ 

పోగా, మిషలింది ఐదుగురేః 

ఆ ఐదుగురూ ఎప్పుడూ రఘురా 

మయ్య వెంబడివుంటూ, అతన్ని పొగ 

డలతో ఉబ్బి ఉబ్బిబ్బుచేన్తూ, అతని ఉస్పు 

తిని బతుకటుముఎ*నాశే. 
న. న. 

సిజా”కి తన జసిని అనుభఏంచటా 
నా. 

నికి వాళ్లు ఐరులా, కారా అస్ వారం 
ఛం లో 

రోజులు పరీక్షింవార గాని వీలు తమూరు 

చేయలేము 

ఆస్టి ఐదు నమభాగాలు వేయాలి. 

పొలాలు, ఇల్లు అమ్మగా వచ్చిన 

డబ్బును ఐదుగురూ సరి సమానంగా 

పంచుకోవాలి ఇక సామగ్రి అమ్మి, 
వచ్చిన డబ్బు పంచుకున్నా సరే లేక 
సామగ్రినే పంచుకున్నా సరే. 

ముందు హాబలోవున్న పెద్ద ఆయిల్ 
"పెయింటింగ్ చిత్రంమాత్రం మద్రాసు 

మ్యూజియంకు అందజేయబడాలి. 

శీర్ 



ఈ విధంగా తాను వీలు (వాసినట్టు 

అందరితోటీ చెప్పాడు. ప్రతిరోజూ 

వాళ్ళతో, "నా ఆస్థంతా మీ పేరట రాసేశా 

నోయ్ అని ఏదో ఒక సందర్భంలో 
అంటూనే వుంటాడు. 

వాళ్ల బుజా అెగరేస్తూ, “మీరు చాల 

వుదారస్వభావులండీ: శేకపోతే మాలాంటి 

అభాగ్యులకు ఇంత ఆస్టి ఎవరు గాసి 

రండీ?" అని తమను కము కించపర 

కుంటూ, అతన్ని ఆకాళాని ప 
అతను గర్వంగా, చిర్నవ్వు నవ్వుతూ 

వాళ్ల పొగడ్తలు వింటుండేవాడు. 

"'రఘురామయ్యకు యిప్పుడు అరవై 

అయిదేళ్ళు _ ఐనా. ఉక్కు ముక్కలా 
వున్నాడు. 

ఉన్నట్టుండి ఓసారి యిద్దరు 'స్నేహి 
తులు వీదో మాటా మాటా వచ్చి మాట్లా 
డటం మానేశారు. రఘురామయ్య యింటికి 
వెళ్ళటం కూడా మౌనుకున్నారు. ఇదీ 

తెలిసిన రఘురామయ్య వీలునామాలో ఆ 

యెద్దరి "పేర్లూ తీసేశాడు. 

పాత వీలు చించేసి కొత్తది. రాళాడు* 

ఆఅంచదువో ముస్తురి పేర్లే వున్నాయి. 

ఇడ్డరు ఏడో చిన్న వ్యాపారం చేముకుం 

టున్నవారు = మరో అతను పోలీస్ 
డిపార్ట్మెంటులో పనిచేసి రిళైర్ 
అయ్యాడు. ఈ మూడో అతను (పతి 

రోజూ తనకు రాబోయే అస్టిగురించి పలవ 

రిస్తుండేవాడు. తనకు పోటీగా మరో 
యిద్దరు వుండటంవల్ల వచ్చే నష్టాన్ని 

తలచుకుని విచారించేవాడు. 

బాంకులో డబ్బు తరిగిపోతూంది. ఇది 
తెలుసుకున్న ముగ్గురూ మనసులోనే 

శీ(ీ 

కుమిలిపోయారు. 

“ఈ ముసలాడింకా చావడేం?ి అను 

కునేవారు. ఇలా వుండగా ఓ దినాన 

పోలీసు మిత్రుడికి ఓ శుభవార్త అందింది. 
మిగతా యిద్దరీలో ఒకడు గుండె ఆగి 
మరణించాడు అని. 

వీలు మళ్లా మార్చబడింది. 

ఆస్థిని యిద్దరు 'స్నేహితులకూ రాస్కి 

తన డెబ్బయ్యో జన్మదినోత్సవం దివ్యంగా 

జరుపుకున్నాడు. 

ఇద్దరు స్నేహితులూ లోలోపల జాధ 

పడసొగారు. 

“ఈ ముసలి ముండాకొడుకు మనం 

చచ్చాకగాని చావడుగామోసు?" అని 

పోలీసు మిత్రుడితో వ్యాపారి అన్నాడు. 

ఈ మాటలు రఘ ఘురామయ్య చెవిని 

పడ్డాయి. వెంటనే ఏలులోంచి అతని'పేరు 

తీసేసి, “నువ్వు మళ్లాయి గడపలో 
అడుగెట్టావం పే పీక నులిమేయిస్తాను. 

జా్యగత్తః” అని వార్నింగ్ యిచ్చాడు 

ఇక మిగిలిన పోలీస్మితుణ్ని 
అందరూ అభినందించసాగారు. “చాలా 

ఆదృష్టవంతుడివి'* అంటూ. 

రఘురామయ్య మంచం పట్టాడు, 
వారనుణ్ని పిలుదుకరమ్మని మనిషిని 

పంపించాడు. కొని అతను పదో పనిలో 

వుండటం మూూన రాలేకపోయాడ్షు. 
దాంతో రెచ్చిపోయి __ 

“నా మాట భాతరు చేయనివాడికి నా 
అస్థి అనవసరంగా ఎందుకివ్వాలి? వొడు 

నా అసి అనుభవించటానికి అనర్హుడు" 

అనుకున్నాడు. 

జ్యోతి 



అయితే, ఈ డబ్బూ, ఆస్థి ఎవరికి 
రాసిచ్చేట్టు? ఈ (ప్రపంచంలో ఎన్వరూ 
నమ్మదగ్గవాష్లగా లేరు, ఎవరికీ విశ్వాసం 
లేదు. అంతా డబ్బుకోసం తన్ను ఆశ 

మించిన వాన్తే! 

చాలసేపు ఆలోచించి, ఆలోచించి ఓ 

నిర్ణయానికి వచ్చాడు. వెంటనే అతి కష్టం 

మీద బండి చేసుకుని బాంకుకు వ, 

డబ్బంతా “వితొ డా చేశాడు. 

పొలాల్ని అమ్మకానికి పెట్టి, వారం 

రోజుల్లో అమ్మి డబ్బు దగ్గరుంచు 
ఉం ళం 

కున్నాడు. 

మొ త్తం డబ్బును చిన్నపెక్టైలో 

ఇపుంచి, తలకింద పెట్టుకున్నాడు, తనదగ్గర 

నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న పనివాడికి, బు 

వందలకూపాయలు యిచ్చి పంపించేశాడు. 

ఒంటరిగా, (పళాంతంగా చనిపోవాలి. 

ఇదీ రఘురామయ్య కోరిక. 

పెన్టైలోని నోట్లమీద అగ్గిపుల్ల గిచి 

పడేళాడు___నోట్లన్నీ పూర్తిగా కాలినాక, 

ఇంటికి నిప్పంటించి, తను లోపలే పడు 
కున్నాడు! 

గ గ్! న! 

'పైరింజన్ పక్క వూళ్లోంచి రావలసి 
వుండటంవల్ల ఆలస్యం అయింది. ఇరుగు 

పొరుగు వాళ్ల యిల్లు తగలబడిపోకుండా 

వుండటానికి చేసిన (ప్రయత్నాలు విఫల 

'మైనాయి. మేడ రూపులేకుండా పరశురామ 

ప్రీతి అయింది. 

అయితే డాక్టర్ కూ, వూళ్లోనివాళ్లకూ 

కలిగిన ఆశ్చర్యమేమిటంయటే, మన కథా 
నాయకుడు. -._.. రఘురామయ్య _ దితికే 
వున్నాడు. 

కొని యిస్పుడతను లకొధికారికాడు- 
చేత నయాపై సకూడలేని నిర్భాగ్యుడు: ఇ 

(చంయాతా] చల 
ఆఎవవెవరాన్ బానలుర్తాని “"యూాదాం | 

టు ళ్ | 
రు 



(పపంచ తెలుగు మహాసభల స్పెషల్! 

“వమా వవంచ తెలుగు మహా 

నభలను గురించి మా 

“కబుర్లలో ఇంతవరకూ వక 

నందుకు, నరకనందుకు కృతజ్ఞు 

లము, మో “కబుర్లు “తెలుగు 

సాహితీయోపషకు భూషణములు, 

“కబుర్టులో ాలువ్నలె [వవ 

హిం చెడి హాస్య, వ్యంగ్య రనము 

లకు భయవడిగాక, ముగ్ధులై 
తమకు ఈ యుగాది నాడు మరో 

నూటముప్పదిమంది ఘనా భన 
ఫఘునా పారీలతోపాటు నన్మానము 

చేయ తల పెట్టితిమి తమరా 

రోజున తవ్చక నభకు విచ్చేసి 

'మేమిచ్చు చందన, తాంబూల, 

శాలువాది నత్కా-రా లందుకో 

(ప్రార్థన” అని రాశారు తెలుగు 

"వెద్దలు సవినయంగా ఇృంస్సీషులో 

న్సీ ఉత్తరం, 

ఈ (ప్రపంచ "తెలుగు సన్మానాల్లో 

శీర 

శాలువా తప్ప మేం ముట్టవని "తెలిసీ 

6ఆయ్యా! “నే నింకనూ బాలుడను, 

'డాక్ట రగారి సలహాపైపె శాఫ్టీ బీరు మాని 

"వేసీ పాలు, పెరుగు మాతం పుచ్చు 

కుంటున్న పసివాడను, మి సన్మానం 

మరో ప దేళ్ళక వాయిదా వేయ నరం 

మిరివ్వదలచిన శాలువా మొతం 

పోస్టులో పంపగలరు, వచ్చే చలి 

శాలంలో మూ బుడ్డోడికి కష్వుక నేందుక 

అది పనికి రాగలదు అని మర్యాదగా 

జవాబు రాసేసేను, 

ఆయినా ఘునమెన ఏలినవారూ, వారి 
'సాహీత్య సలహాచార్లూ నా హాస్యాన్నీ, 

వ్యంగ్యాన్నీ గుర్చించేరు గదా! అని 

లోలోపలే ఆనందించకపో లేదు. అయితే, 

ఆ ఆనందం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు, 

మహా కవుల్లోనే నాక పోటీదార్డు ఎదు 
రయ్యేరు, వారి హాస్యరచనలు పోటా 

పోటీలుగా ఈ మధ్య దినష్మత్రికల 

ముఖం-గా న్లేట్ మెంట్ల రూపంలో 

వెలువడి లతీలాది తెలుగువారిని అలరిం 

చేయి, 

ఈ మహామహుల్లో ఒకరు కవి 

సామాట్, కళా 'ప్రవూర్జ్మ వగ రా 

జ్యోతి 



బరుదులున్న పళ్యూ నాధి సత్య న్నా రాయణ, 

వీరు చాలా ఏనుగుల్నెక్కి న మహాకవి, 
మడికట్టుకని మొత్రమే కవిత్వం రాసే 

ఏలినవారి ఆసానకవి. ఆ మధ్య కాశీలో 

జరిగిన "సాహిత్య ేసుల్లో లతరూఫాయల 

జూక్ పాట్ కొ శేసిన ఆదృష్ట్రవంతుడు, 

మరో మహా ఫపురువుడు ఇశీ/క్రీ, 
ఈయనజాడా మడికట్టుప నే శాగితం, 

కలం ఫపుచ్చువనంటారని విశ్వ నాధవారు 

'శెలవి స్తున్నారు. అయితే, ఈీతీగారు 

గంగా చేజలంతోనో, "బెజవాడ బందరు 

శాల్వ నీళ్ళతోనో -గాక "మ్లేచ్చులనుండి 

వచ్చిన విస్కీ బాటిల్లోని తుచ్చ 
జలంతో మడి పాటిస్తారట. 

విశ్వనాథ వారు (ప్రభుత్వ ఆూన కవి 

అయిశే, ీ/ఈీ 'వ్రజల ఆన కవి ఆని 

ఈీశ్రీగారి శిష్యుల నిర్వచనం, శ్రీశ్రీ 
గారు కూడా ఈ మధ్య ఢిల్లీలో జరిగిన 

స్మాల్ స్కేల్ సాహిత్య “శేనుల్లో షీ 

అయిదువేల రూపాయల జాక్పాట్ 

కొక్రేసిన ఘను లే. 

“శామిద్దరం గురుశిష్యులం అని వీరిద్దరూ 

లోగడ దరస్పరం సరి ర్రిఫిశేట్టిచ్చుకని 

ఉన్నారు, అల్లసాని "పద్దన'గారికి 

"తెనాలి శామలింగ డిమోద ఊంతే (పేమ 
లాంటిది విక్వునాథ వారికి తనమోిణా 

ఉందని శ్రీశ్రీ లోగడ ఓ సర్టిఫి కేటు 

రాసువని విశ్వనాథ వారిచేత 'సంతకం 

ఇచేయించున న్నాడుకూ డా, కాదన్న వారు 

'లేరు,ఇంత కీ అల్ల సాని వారికి రామలింగడి 

మోద ఉన్న (పేమ ఏలాంటిది? 

ఓరోజు ెద్దనగారు భుకాయాసంతో 
తూగుటుయ్యాలమిద వేరబడి ఖాతా 

దుశాణంనుం-చీ ఛాకలోడు తెచ్చిన 
ఈస్ప్పెప్కల్ర్ కలకత్తా బంగ్లా పాన్ * 

జ్యోతి (4 

నములుతెా ఆలా-బస్తున్నారట. 

ఇంట్లో 'వెచ్చాలు అయిపోయాయి. 

రాయలువారికి దురద పుట్టించు మహా 

'చబంధం మరొకటి" రానీ బియ్యం, 

పప్వూలు, కట్టైలు (అ. రోజుల్లో కరస 

నాయిలుణాస్ గ్యాస్ స్ట సవులుగానీ లేవు 

, లెండి తెచ్చుకోక పోతే రోజులు నడిచే 
టట్టు లేవ్! ఏం రాద్దాం! ఎంత రధం 

గుప్పీన్టాం!2? ఆని ఆలోచిన్తూండ గా. పల! 

అమిం౭న్ నీనార్ధల్లో "సూపర్మాన్ 

లాగా అక్కడ ఉఊడిప పడ్డాట్ర "తెనాలి 

రామలింగడు. *ఏమి తాతా! ఊరక 

కూకంటిర! ఊతునాకొ అని పరామర్శిం 

చేట! 
రు 

నే! వీళ్ళ విష్టవం ఏమిటో కూడా 

చూదాం! పోయింబేముంది!”” అనుకుని 

విరసం అధ్యకుడయిపోయిన శశీ 

లాగా ెపెద్దనగారు కసే! పనివా 

'జెలాగూ లేడు! ఏడిచేత శాసేఫు 

ఊపించుకంచాం*ి అనుకుని! ళన! 

యస్! రామలింగా యువార్ ఎ గుడ్ 

బోయ్! యుమే సార్ట్” అని శలవిచ్చే 

రట. రామలింగడు “సురుతమణం నోట్లో 

నానుతున్న కారాకిళ్ళీ రసం శాస్తా తుపు 

క్కన "పెద్దన గారి మీదికి ఊ సేశాడుటు, 

ఈ వ సరసానికి ఉగ్రలై 

పోయిన [పబంధ సా్నామౌట్టు తతణం 

శాలినున్న పాంకోడు విసరగా అది 

.తగిలి రామలింగడి ముందు పళ్లు మూడూ 
అక్క_డికక్క జే రాలి పడ్డాయట, 

అదీ వారి గురుశిష్య సం అదీ 

వారి సరస శృంగారం, 

వారి వారనులం అని తమఠక తామే 

సర్టిఫి కేట్లిచ్చువన్న మన మహాకవుల 

స్టేట్ మెంట్ల సరసం వాడా ఆ స్థాయి 

క్తీఫీ 



లోనే ఉందనిపిస్తోంది. 

“మనవాళ్లు శ్ర న వధవాయలోయ్!) 

అని ఏనాడో తన్నాడు గిరీశం, అనిపిం" 

చోడు మహాకవి గురజాడ. 

విశ్వనాధ వారు ఈ కాలపు అపురూప 

వ్వక్తి డ్డి మంతించిన దర్శల్ని -గాలిలాోోోకి 

వదలితే అవే విప్లవాన్ని తెస్తాయని వారి 
చగాఢ విశ్వాస సం, విప్లవం అంక 

జం ధ్యాన్ని రోజూ ఉతికి "పట్టుకోవటం, 

'తెల్టారకముందే లేవీ సచేల స్నానంచేసి 

పరనముల కంటపడకం డా గుళ్యోక్సి 

మారి. తెలానేదాకా జపం చేయటం, 

హృదుల్ని ఉప్పు పాతర వేసే హక్కు 

తన బోంట్టక ఉండటం అని విశ్వనాధ 

వారి భావం, 

పూర్వం ఓ రాజు మీదికి మరో రాజు 

దందణ తగా ఈ రాజుగారి ఆసాన 
ఆం థి 

పురోహితుడు ఆవునెక్కి సెన్యాన్ని 

ఇంచకేసువని నిరాయుభంగా ఆ దం జె త్రి 

న న్యం ముందుక నడిపించేడుట. 

డిగది సే 
వాలి 

సోవాత్య! ఎలాగురా అమువరి ఆ ఫారతీయ 

హాటర్ మర్యాద-గా వెనుదిరిగి పోయేడుట! 

వదరు. పురోపాతులవారి పవిత్ర 

6 ఈ కలికాలంలో తనొక్క_ డిలే నే 

దనువ నే మహామహుశు విశ్వనాధ, 

విప్లవం పూ-చిక ఫులలో రాదు, -వీఫురు 
వ. రరి ఎని 

కట్టల్లో (2 రాదు, తుపాకి గొట్టం 

లేంచేవ స్తుంది, 'తేగలవాళ్ళు నక్సలైట్లు! 

"నేను నక్సలై టును కాదు! నక్సలెటు 

కవిని! అనే ఆభునికడు (శ్రీ.శ్రీ, 

వీరదరూ ఉఊ తర దవీణ ధాలు, 
౧ యువి 

అలాంటి ఇద్దరూ కలసి “తెలుగు 

మహాసభల్ని బహిష్కురిం చండి”? ఆంటూ 

ర్0 

(ట్ర హ్మ్హ త్య 

జు 

వేట్ మెంటివ్వటం ఓ పెద్ద (ప్రహసనం, 

శాదు ఉత్తర దక్షిణ ధృ వాలు 

రండూ ఒక్కా టారో టి... 

న్నారు, కనుక మే 

మిద్దరం ఒక్క_లాంటి వాళ్ళమే సార్! 

అంటున్నాడు తత్ర. 

తనలో విదూవషకడి అం 

చాలాకాలం [కితం శరీ 
కున్నాడు. దాన్ని రుజూ చేసుక 

చూస్సవాస్య 

ఉందని 

రాసు 

“నేందుక 

ఇంతకన్నా 'సదవకాళం వదొరకలేచేచో! 

మహాకవి (శీల్తీన౨ మూసి, “అయో్యో, 

పాపం శ్రీత్రై!? అనుకోవాల్సి రావటం 
అన్యాయం, అని ఆయన (మయశిష్యుల 

వాధ, 

తత (తాగువోతు, తాగి మా 
ఇంటికొచ్చాడు, ఈ వక్సలెటు గా డితో 

గొడ వెండుక 'లెమ్ముని అడిగినట్టు సెట్ 
రం 

మెంటు రాసివ్వాసు ఆటాతు కని 

స్యామాట్టు. 

ఈయన్లో ఎంత హాస్యం ఉందీ! 

అబ్బా! ఈయన న్రేబ్ మెంట్ చదువు 

తున్నంకశే వెవ్లూ విర న్ బది నవ్వ లేక నవ్యా 

ననుకోండీ! అంటాడు తతా. 

శతు. సం చేమో-గానీ ఈ శేట్ 
లు 

"మెంట్లు. 'కెలుసలో. శాక ఇంగ్లీషులో 
రగ 

వచ్చి ఉంకే వాతం *జౌరా! 
"తెలుగులో మహాకవులు కూడా చక్కటి 

పహ స్యం స్య స్టస్తా శే! “తెలుగు గెంప్మతికలు 

పిచ్చోళ ఖ్ (పకటవలు కూడా వాక్సృకట్లి 

మకీ మొదటి పేజ్రల్లో.. వేస్తాయే!. ఈ 

పురోగమించిన 
జాతిసుమొ అ అళ్చర్యపోః తప్పదు 

గదా చదివే ఆ పరామి భాషల వాళ్ళు! 

అయ్యా! ఇదీ మన హాస్యం, ఛ్ 

తెలుగువాళ్ళు 
భి 

వానా 

జ్యోతి 



సింవాది మద్యాహ్నం బోజానికి 

ఇంటికి వచ్చేడు. గదిలో చుక 

ముక్కు చీదుతూ కూర్చుని 

ఏందేఇయ్యాలేమొచ్చించేగ బ్లవడ్వు 

కూర్చున్నావ్, బత్రీ ఒ మువ్వెట్టం అడ 

మెద కు ఎసి కుప ప్పలు పె అచ్చి39 
హాం జ బువ్వ తినెల్లి రూలి వడ్ణు 

వాల, అఆలస్వంచెే * కా ఏ దొంగ నాయ 
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షీ 

పరచి కూర్చున్నాడు. కొర్డి సెవలాగే 
కూర్చున్నాడు, చుక్క రాలేదు. 
విసుగ్గా లేచాడు. 

““ఏందే ఈ యేలప్పుడు ఈ ..డ.పేంది. 
ఎవరు చచ్చింరని ఏడవడం, నేను జ్టీ 
పోవాల్నని చెప్పినా ఆమౌ త్తరం గేనం 

లేకుంటే ఎట్ల నువ్వు పెడ్తవా నన్ను 
పెట్టుక తినమన్నవా'” చుక్కా. బదులు 
సలకలేదు. “ఓ ఎదవ సంత! ఎదవ 

కొంపి” అక్కడే కంచం పెట్టుకొని, 

ల్ 1 



వడ్డించుకొని త్వర త్వరగా తిని పొలం 

వెళ్లాడు. తండ్రి అటు పొలం. వెళ్ళగానే 
ఆ కంచంలోనే అన్నం తిందిః కంచం 

తియ్య బుద్ధి కాలేదు,. అలాగే కూర్చుండి 

పోయింది. గుమ్మం అవతలవున్న కుక్కు 

వచ్చి కంచం నాకింది.  *ఎదవముండ 

ఎల్లు బయటికి" కంచం కుక్క మీదికి 

విసరింది. కుయ్యిమంటూ పరుగెత్తింది 

కుక్క. 

ఆలోచనలు చుక్క మెదడులో సుళ్ళు 

తిరుగుతున్నాయి. 

మొన్న పటేలు బండిలో సట్నంవెళ్లి 

సినిమా చూసినప్పటినుండి తనకెలాగో 
వుంది, అందులో ప్యాంటూ, పొడుగు 
చేతుల చొక్కా వేసుకొన్న బుల్లోడు ఎన్టీ 
వోడనీ ఇద్దరు ఆడవాళ్లని మాటి మాటికీ 

(పేమ (పేమ అని కావులించుకొంటాడు. 
ఆ సినిమాలో ఇద్దరు ఆడవాళ్లు పల్లైలోనే 
వుంటారు, ఇద్దర సిల్కు "సిళెలు కట్టు 

కుని కాళ్ళు తడపకుండానే పొలంలో నాట్లు 

'పెడతారు. వడ్లు దంచుతారు. పం 

చీర ఆంత బిగుతుగా ఒంటికి అతుక్కు 

పోయేలా కట్టి గోచీ కట్టకుండా నాట్లు 

వేయడానికి పొలంలో ఎలా వంగుతారో 

అర్జం కాలేదు చుక్కకి. ఆ ఇద్దరు అడ 

వాళ్ళలో ఒకామె చిసరికి ఏడుస్తూ పొట 

పొడి ర0డో అమెని కౌగిలించుకుని ఎనీ 
రు 

వోడి చేతిలో చెయ్యి కలిపి ఎందుకు చచ్చి 

పోయిందో అంతకన్నా అర్ధం కాలేదు. 

అంత సినిమాలోనూ చుక్టైకి “పేమ” 

అన్న విషయం ఒక్కజే నచ్చింది. మాటి 

మాటికీ “పేను (సేమ”" అనుకుంది మన 

స్పులో. (పేమ అం'పే ఏమిటీ అని 

ర్? 

ప'పేలుగారి సని మనిషి నడిగితే నాకేం 
తెలుసు పొమ్మంది. ఆఖరున పాట: 

పాడుతూ ఎన్టీవోణ్ణి గట్టిగా -కౌగిలించు 

కుంది వాణే్ర) అ పపేలుగారి పని 

మనిషి చెప్పింది అడక్కుండానే, మొత్తం 

సినిమాలో రంగు రంగుల బట్టి వేసుకుని 

పాటలు పాడుతూ కొగిలించుకొనే ఎస్టీ 

వోడ్ని ఎన్నోసార్లు మెచ్చుకుంది. అలాం 

ట్ి (పేమించాలనుకుంది. తను వాణీశ్రీ 

లాగే వుంటాననుకుంది, ఆ సినిమా చూసి 

నప్పటినుండీ గోచీ పెట్టడం మానివేసింది. 
పూసల 'సైరింటికి వెళ్లి ఆరణాల అద్దం 

తెచ్చుకుంది. మాటి మాటికీ గుండ్రటి, 
పొడగాటి చుట్ట పెట్టుకుని, తల సపిగలు 

చుట్టుకుని అద్దంలో చూసుకొంటూ వాణి(శీ 

కన్నా బావుం ఎంద అనుకునేది. చివరికి 

వాణిశ్రీ కన్నా తానే ఆందంగా వుంటా 

నని తేల్చుకుని ఎన్టీవోడిలా ఊళ్లో ఎవ 
రన్నా వాళ్ళని (శ్రేమించాలనుపంది. 

సటేలు కొడుకొక్కడే అలా వుంటాడు. 

ఎస్టీవోడిలా వుండడు, కానీ ఆ వూళ్ళో 

ప్యాంటూ, పొడుగు చేతుల చొక్కా 

వేసుకొనేది అతనొక్కడే. ఓసారి వాళ్ళింటి 
బావికి నీళ్ళకెడితే ఎవరూ లేకుండా చూసి 
తన చెయ్యి పట్టుకొన్నాడు. 

“చుక్కా, నా పువ్వులచొక్కా. తొరి 

వలపుల మొక్కా నువు లేకుంపే నా 

(బతుకే ఎండు మొక్కా" అని మాటల 

పాట పాడేడు, అదేమీ అర్థం కాక పోయినా 

సరదాగా అనిపించింది చుక్కకి. "నిన్నే 
(పేమిస్తున్నాను, నీవు లేని జీవితం ఎడారి 
బాట” అన్నాడు, ఏడుపు మొహం పెట్టి, 

“సేమి” అన్న ముక్కమా (ఈ 0౦ 

జ్యోతి 



అడుగులు వుంటుంది. యిుజా వేశాక చాదాపఫు 20 రోజులకలా గాస్ తయారవు 

తుంది. ఈ నోబర్ గాసులో. ఎంతో ఊస్తం వుంటుంది కనుక వంట వెయ్య ానికి 
క్సులుు బొగ్గు, ఇం జేన్ -గాస్ కన్నా కూడా తక్కువ యము తీసుకుంటుంది. ఈ 

-గాస్తో వంట ెయ్యడంవల్ల రుచికిగాన్సి శుచికిగాని ఏమ్మాతం భంగం వాటిల్లదు, 
పోస్కీ దీనికోసం ఆపరిమిత మెన డబ్బు ఖర్చు చెయ్యాలా అంశ అదీలేదు. నుమారు 

వ్ 4 చేల రూపాయల ఖన్నుతో యిది తయారవుతుంది, 

నోబర్ ణాను పోంటు అనేది ఎంతో వుపషయోగకరం: నిజానికి మన బేళంలోే 

పశునంపద ఎంత గానో వుంది, ఆ పశువుల "పీడను వృధా చేసేవారు కొందర తే, 

దాని _పయోజనాలను చిన్న మోతాదులో ననే సాధించేవారు మరికొందరు. కాని, ఈ 
గోబర్ గాసు స్టాంటువల్స పశువుల పేడను 'స్మకచుంగా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు, 
మనకన్న ఇంధన సమస్య మ పరిష్కరించుకోనూ వచ్చు. ఈ -గాసువలన (పొద్దుటి 
నుంచి సాయంతం వరకూ ముంటి అవసరాలు, వంట అవసరాలు తీరడమే కాదు, 
వేశే ఎన్నో (పయోజనాలు వున్నాయి. మిగిలివున్న గాసునుండి వెలుతురు పొంద 
వచ్చు. 'వ స్తుతి కాలంలో ఇంధన సమస్య ఎంతో భయంకరంగా తయారయి 

కూర్చుంది, నోబక్గాసు ప్లాంటులు ద్వారా ఆ 'సమ'స్యను “దక్కగా పరిష్క_రించుకో 

వచ్చు. అం తేశాదు, ప్లాంటులో వినియోగించబడిన పేడ చక్కటి ఎరువుగా పనికి 
వస్తుంది. మౌమాబు కేడకన్నా యీ గోర్ గాసు స్రాంటులోంచి బయటకువ చ్చే 
ఆక్సీడలాగే నతజని ఎక్కువా వుంటుంది. అం తేకాదు, మౌమూలు పేడను కళ్ళ 
"బెట్టడం కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పని, కాన్తీ ఈ గోబర్ గాను స్లౌంటులో 
మిగిలిన పేడ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెడీమేడు ఎరువులాగా వుపకరి స్తుంది. 
ఎరువు అవసరం లేసప్పుడు ఆ పేడను నిలువ వేసుకుని అవసరమయినపపుడ సాలానికి 
వేసుకోవచ్చు. 

గోబర్ గాసు ప్లాంటు విజయవంతం కావాలం కే కొన్ని జాగత్తలు వహ్ిం 
చాలి, దానికి అవసరమయిన సామౌనులు సానికం-గా, స్మృకమంగా అఫించే ఏర్పాట్లు 
చేసుకోవాలి. సీమెంటు, ఇనుము వగ రీ పచారాలు కంషటోలు "శేటుకు అందాలి 
అప్పుడే పేదరై తులు సుఖపడ గలుగుతారు. మిగీలివున్న గాసును కూడ బెటువ నే 
మార్చ మే ఆలోచించుకోవాలి. గాసుప్లాంటులో తోజు పేడ నీళ్ళు వేన్తూవురొడాలి, 
ఆ పని సకమంశా వెయ్యకపోతే, ప్లాంటులోని పేడ ఎండిపాయ్యీ 'పమాదముందె, 
ఆంతేకాదు, స్తాంటులాోే చేసేటప్పుడు పేడను ళభపరచుకోవాలి, లేని పక్షంలో 
పీడలో వుండే యిసుక ప్లాంబు పనిని పాొడుచే స్తుంది, 

ఇలా ఈ గోబర్ గాసు ప్లాంటు మనవ ఎంతో (థయోజనకర మెనది. వ్యన 
సాయ 1(ప్రథానవుయిన ఫారత ేశానిక్రి ముఖ్యం గా ఆం (ధ్మపదేశానికి యిది ఎంతో 
ఆవసరం; హితకరం, పకువుల పేడను 'సదుపయోగం చేసుకోనూ వచ్చు, పసిడి 
పంటలు పండించుకోనూ వదు. కనుక నోబర్ గాసు ప్లాంటు స్వల్పఖర్చులో సాగే 
బహు. (ప్రయోజన (పణాళిక అంే అతిళయో క్రి కాదు. శ 

జ్యో తి ర్! 



పెళ్లికాబోయే యువతులకు (పత్యేకం! 

ఈ 'అక్కసీ నీకు నంబంధం ఎవ్చటికి కుదురుతుందమ్మా” 

అన్నారు నాన్నగారు, ఈసారి అయన కంఠం అంత వమార్చవంగా 

ను, కొంత విసుగు ధ్వనించింది. 

అక్కు పెళ్ళయిపోయిన తరవాత, అత్తయ్య కొడుకు రాజుని నేను 
ఎకోనని ఖచ్చితంగా చెప్పిన తరవాత ఎన్నో సంబంధాలు వచ్చాయి. నాకు 



బ. యె. లో చేరినప్పటినుంచీ. సంబంధం కుదిరెవరకూ చదువుకుంటుంది 

లెమ్మన్నట్లుగా నా చదువు సాగనిచ్చారు. 

కొత్తల్లో నన్ను చూడటానికి వచ్చిన 

కొందరు కుర్రాళ్ళని తన్వ మొహం అనీ. 
కొంగ ముక్కు. అనీ, మెల్లకన్ను అనీ, 
బట్టతల అనీ, బడ్డూథాన్ అనీ. ఆడంగి 

అనీ ఏవో వంకలు పెట్టి తప్పించుకున్నాను-* 

అమ్మా నాన్నగారూ కూడా మొదట్లో 

నవ్వేసి ఊరుకున్నారు నా వ్యాఖ్యానాలు 
విని. తరవాత కొన్ని సంబంధాలువ స్తే 

యడ్ల బేరానికి వచ్చినట్లు (ప్రవర్తించారనీ, 

యూపీయస్పీ ఇంటర్వ్యూ అన్నట్లుగా 

(పశ్నలు వేళశారనీ, రసిక గృహానికి వచ్చి 
నట్లు నన్ను పాటల పాడమన్నారనీ, 
కట్నం కావాలన్నారనీ ఇలా రకరకాల 

కారణాలు చెప్పి నిరాకరించాను నాలుగేళ్ల 

పాటు. 

ఈసారి వచ్చిన సంబంధం నాన్నగారికి 

అమ్మకు అన్నివిధాలా నచ్చింది. కర 

వాడు ఒడ్డూ పొడుగ్గా ఉన్నాడు. స్మార్ట్గా 

ఉన్నాడు. మంచి కుంటుంబంలో పుట్టాడు. 

కట్నం కానుక లడగటం లేదు. ఎటొచ్చీ 

ఆతను చేస్తున్న ఉద్యోగమే నాకు అదోలా 

అనిపించింది. అతను ఏదో మెడికల్ 

కంపెనీకి సేల్స్ ర్నిపెజెంపెటివ్ీట మా 
ఇంట్లో కూర్చున్నంత "సేపూ తమ మందుల 

కంపెనీ ఆధిక్యత గురించి మాట్లాడుతూనే 

ఉన్నాడు. ఏ రోగాలు వచ్చినా అందుకు 

తగిన మందులు వాళ్ళ కంపెనీ తయారు 

చేసోందనీ, ఈసారి మాకందరికీ రోగా 

లొస్తే ఆ మందులే వాడాలనీ ఈ ధోర 

జ్యోతి 

ణిలో సాగిందతని సంభాషణ. వాతావరణ 

మంతా రోగ భూయిష్ణమైనట్లూ, అతని 

ప్రపంచమంతా మందుల మయమైనట్లూ 

అనిపించింది అతను మాట్లాడుతున్నంత 

"సేపూ. అతను మందుల మరారీలా కని 

పించాడు. 

“ఆతని ఉద్యోగం నాకు నచ్చలేదు” 

అన్నాను నాన్నగారితో, ఆయనకి విసు 

గొచ్చింది, 

“ఏమిటమ్మా, ప్రతీసారీ ఏదో ఒక 

నంక 'పెడుతూంటావ్! ఈ లెక్కని నీకు 

సంబంధం ఎప్పటికి కుదురుతుందమ్మా? 

నేను రిమైరై పోయే రోజులు దగ్గర కొస్తు 

న్నాయి. రికైరై తే మనమొహం చూసే 
వాడుండడు, బొత్తిగా బాధ్యత తెలుసు 

కోకపోతే ఎలాగ?” అన్నారు. 

“ఇష్టంలేని సంబంధం ఎలా ఒప్పుకో 

నండీ?” అన్నాను నాన్నగారి దగ్గర చనువు 

“ష్టోస్సి సీ కెైలాం టి సంబుధం 

ఇష్టమో చెప్పు, నీకు వరుడిలో కావలిసిన 
లక్షణాలన్నీ చెప్పు, పేపరులో ఎడ్వర్ 

వైజ్ చేయిస్తాను. సీ కల నిజమవుతుం 

'దేమోః*” అన్నారు సగం పరిహాసంగా. 

సగం గంభీరంగా. 

అప్పటికి నేనేమీ సమాధానం చెప్ప 
కుండా అక్క-జ్ఞీం చి మౌనంగా తప్పు 

కున్నాను. ఆరాత్రి చాలాసేపటి దాకా 

నిద్రపట్టలేదు. ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను, 

ర్ 



నాకెల ౦టి వరుడు కావాలి? వెంటనే నొకు 

తోచలేదు ఆధోరణిలో నే నింతకు 
ముందెప్పుడూ ఆలోచించలేదు. ఎలాంటి 

వాడు నచ్చడో కూడా ఇదమిద్ధంగా నిర్ణ 

యించుకోలేకసోయాను, శా స్ట్ ఎదురు 

పడేదాకా నచ్చేదీ లేనిదీ శేల్చి చెప్పేక 

పోతున్నాను. ఈ పద్ధతి ఇక లాభంలేదు, 

వరనిర్హ యంలో కొన్ని నిశ్చితాఖిపాయాలు 

ఏర్పర్చుకోవటం అవసరం, ఎటువంటి 

వాళ్దీ చేనుకుంపే నా జీవితం సుఖ్యపద 

మవుళుంది అని నేను ముందుగా నేతేల్చు 
కోవాలి, దాంపత్యజీవితం సుఖప్రదం కావా 
లంపే జీవిత భాగస్వామికి ఉండవలసిన 

లక్షణాలేమిటి; అందమా, గుణమా, 

వంశమర్యాదా, డబ్బా, చదువా, ఉద్యో 

గమా-_ ఐన్నీనా. అందులో కొన్ని మాత్ర 

మేనా, అయితే ఏవేవి? 

అందం. అందం కొరుక్కుతింటామా 

అంటారు. పెద్దవాళ్ళు, నిజమే కొంత 

వరకు. అందంగా లేనంతమా(త్రాన మని 

షిని కొట్టిపారేస్తామా? అందంగా ఉన్న 
వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు కనక ఈ 

(ప్రపంచంలో “చూ పేవాళ్ళ ఆఖిరుచిని బట్టి 

కూడా ఉంటుండి ఆందం అనేది. 

గుణం-గుణం మంచి దవునో కాదో 

ముందుగానే ఎలా తెలు వర. మరీ వెకిలి 

గానో క్యూరంగానో కసిపి స్తే తప్ప, గుంభ 
నంగా కూర్చుని వెళ్ళిన వాడిగురించి 
వెంటనే ఏం తెలుస్తుంది? "రండు మూడు 

సార్ద మౌట్లాడినంతలో తెలు స్తుందా? 

'డబ్బుడబ్బులేకండా గడవటం కష్ట 
మేగానీ, కేవలం డబ్బున్నవాడు కదా ఆఫ్ 

ఏ చవటనో కట్టుకో లేం కదా: 
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చదువు-ఆఫ్కోర్స్ చదువు౦డి 

తీరాలి ఈ రోజుల్లో అఆడవాశ్ళే చదువు 

తూం సే మగవాళ్ళకి పెద్ద చదువు 

ఉండొద్దూ! నాకన్న ఎక్కువ చదువుకున్న 

వాడై తథ కదాః ఎంత సమానంగా 

హక్కులు కావాలనీ పోరాడినా ఎందుకో 

భర్హ నాకన్న ఉన్నత స్టితిలో ఉండాలనే 
భావన వదలటంలేదు నన్ను నాక్షాస్ 

'మేట్స్ని చూ స్తే నాముందు కు[ర్రకుంకల్లా 

కనిపిస్తారు. పేమించి పెళ్ళి చేసుకునే 

ట్లుగా అనిపించదు నాకు, నా లెక్చరర్స్లో 

ఎవరినన్నా ఎంచుకుందామా అ౦ సే 

అందులో కొంతమంది పెళ్ళయిన వాళ్లూ, 

కొంతమంది మరో కులంవాళ్లూ. నేనెరు 

గున్న వాళ్ళలో తగినవాడుగా ఎవరూ నా 

కింతవరకు కనిపించలేదు. 

ఎటువంటి ఉద్యోగం చేసేవాణ్ణి చేసు 
కుంకే జీవితం సుఖపదం అవుతంది? 

నాన్నగారు మెటియొగ లాజికల్ 

డిపార్ట్ మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు. అమ్మ 

ఎప్పుడూ సాధిస్తూనే ఉంటుంది నాన్న 

గారిని ఆయన ఉద్యోగ నిర్వహణ విష 
యంలో. 

“ఏమండీ, వడియాలు 'పెట్టాలనుకుం 
టున్నాను రేపు ఎండ వ స్తుందంటారా?” 

అని అడుగుకుంది పరమ "పతివ్రతలా 

నాన్నగారు “ఓ, నిశ్చింతగా పెట్టుకో 
వచ్చు సెళ్ళున ఎండ కాస్తుంది"” "అని 

వెదర్ రిపోర్ట్ చెబుతారు. 

మర్నాడు పొద్దున్న నాన్నగారు ఆఫీ 
సుకి వెళ్లేముందు మళ్ళీ అడిగేది “ఏమండీ 
వడియాలు ఎండ పెట్టమన్నారా?”" అని, 

“పెట్టవే. నామాట మీద నమ్మకం 

జ్యోతి 



లేదేమిటిః” అంటూ వెళ్ళిపోయేవారు. 

అమ్మ డాదామీడ చాపవేసి దుప్పటి 
పరిచి దానిమీద వడియాలన్నీ పెట్టడం 
ఇలా పూర్తి చేసే సేదో లేదో అకాశంనలు 

మూలలనుంబీ మబ్బులు కమ్ముకొచ్చేవి. 

అప్పుడే పెట్టిన వడియాలతో చాపని నలు 

గురు మనుషులు మో స్తేగాని వడియాలు 

ముద్దెపోకుండా లోపలికీ తీసుకురాలేం. 

అమ్మ ఒక్క (మడిమూలాన్న్రి ఆ 

చాపని చూరుకిందకి ఎలాగో లాగేది. 

అయినా, వర్షం కుండపోతగా మొదలు 

పెళ్హుసరికి వడియాలన్నీ తడిపిపోయేవి, 
ఆ సాయంకాలంనుంచి ఇల్లంతా ఊరు 

పిండి కంపు' నాన్నగారు ఆఫీసునుంచి 
తడిసి వచ్చీరావటంతో నే చండికలా లేచేది 
అమ్మ. 

““ ఈ మగవాళ్ళ ఛనినమ్మ కూడదు. అందు 

లోనూ వాతావరణ సూచనచేసే ఆఫీసు 

వాళ్లని ఛస్తే నమ్మకూడదు” అనేది. 
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తెలిసీ గోతిలో పడుతూ ఉంటుంది 

అమ్మ ఒక్కొక్కప్పుడు. వాతావరణం 

ఎలా ఉంటుందనీ నాన్నగారిని అడక్కుండా 

ఉండలేదు. ఆతరవాత దెబ్బలాడకుంఢా 
ఉండభేదు. 

ఓసారి, మబ్బుళలొచ్చే సూచనలు ఏకో 

శానా లేవని ఖచ్చితంగా చెప్పారు నాన్న 

గారు ఆయనమాట నమ్ముకుని కొత్త 

పట్టుచీర కట్టుకుని ఎవరింటికో చాలాదూరం 

నడిచి వెళ్ళింది పేరంటానికి. తీరా తిరిగి 
వస్తూంటే నడగళ్ళవాన: అమ్మ బాగా 

తడిసిపోయింది. కొ _త్తపట్టుచీర పాడవటమే 

కాకుండా, అసటబే తనది వాతం శరీరం 

కావటంవల్ల మర్నాటినుంచీ హూ పట్టు 

కుంది. 

ఆ జ్వరంలో అంది"ఓ స్కూలు 

మాస్టర్ని చేసుకున్నా సుఖపడిలనోదును, 

ఈయనతో వేగలేక పోతున్నాను" అని. 
ఇక అక్కయ్య సంగతి చూస్తే, ఆది 

దమతిరు పంటు ఎతో్యాకవరతుంవుతూున.“రాళుటల లాలో. యలాలలాఆడటవాలు ఆనలునతూ 

రష లం అగు కాలూ 

ఈ ఆత్యది పేరా మూడొ 
-చదవశండ్ు | 



ఎప్పుడొచ్చినా నసుగుతూనే ఉంటుంది 
మొగుడి ఉద్యోగం గురించి. 

“కట్నం తక్కువ అడిగారు కదాఅని 

చూస్తూ చూస్తూ లై (బేరియన్ కిచ్చి చేతులు 
దులుపుకున్నారు: ఆయన కెంత సేపూ 

రివిజన్ ఆఫ్ సే స్కేల్చూ, ఎకడమిక్ 

'స్టేటనూ, జీతం, హోదా ఇదే యావ। ఊళ్లో 

వన్న త్ర లై (బిరీల వాళ్ళ నందర్నీ పోగుజేసీ 

కొంపలో మీటింగులు పెడతారు: 

లై(బేరియన్ కదా అని లై (బరీ కొచ్చే 
పత్రికలు కొన్ని ఇంటికి సట్లుకురండీ 
అం'పే, రూణ (సకారం అలా త్రేవానికి 

వేళ్లే దు కావాలంటే లై (బరీకొచ్చి చదు 
వుకో మంటారు. పెళ్ళానికోసమైనా పతతి 
కలు ఇంటికి తీసుకు రాబేకటోతే ఎందు 
కొచ్చిన లై లై (బేరియన్ను! విగ్రహపృష్టీ 

నె నై వేద్యనస్టీ 1 అన్నట్లు! ఓ పుస్తకొల కొట్టు 

వాళ్ణీ చేసుకన్నా ఇంతకన్న మళళ 

ఉండే దేమా” అంటుంది అక్కయ్య, 

అన్నయ్య రిసెర్చిలాట్స్లో సీనియర్ 

సైంటిస్టు, ఎంత సేపూ రిసె సెర్చి, (పోజట్ట 

అంటూ ఆ లాబ్స్లోనే పొద్దుటినుంచి 
ర్మాతిదాకా గడుపుతాడుగాని వదిన సరదాల 

గురించి పట్టించుకోడనీ, ఆదివారం పూట 

కూడా చదువులో మునిగిపోతాడనీ, ఒక్క 
ముచ్చటా తీర్చడనీ వదినముఖ౦ ముడుచు 

కుంటూ ఉంటుంది. మరీ నిరాశ కలిగి 

నప్పుడు “ఆయన ఓ గుమస్తా అయినా 

బాగుండేది. హాయిగా పార్కులికీ సినిమా 
లికీ తీసుకు వెళ్ళేవారు”. అని నిట్టూర్చు 
తుంది, 

మరి ఎలాంటి ఉద్యోగం చేనేవాణ్ణి 
చేసుకుం పే నాజీవితం సుఖ(ప్రదం అవు 
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తుంది? ఎంతసేపు ఆలోచించినా డాక్టరుని 

చేసుకోవాలో ఇంజనీర్ని చేసుకోహాలో 

మరే ఉద్యోగస్థుణ్ణి చేసుకోవాలో ఆర్థం 

కాలేదు. నాకే తెలియనిది నాన్నగారితో 
ఏమని చెప్పను? 

మర్నాడు పొద్దున్న యూనివర్శిటీకి 
వెడుతూంశే దారిలో ఒకతను-విలేఖరి= 
మైక్పట్టుకుని రోడ్డునపోయే వాళ్ళని 
కొందర్నీ ఆపుచేనీ, సెప్పెర్రగుతున్న -ధరల 

మీద, ఈ (పభుత్వం విధానాల మీదా మీ 

అభిప్రాయాలేమిటి?'” అని అడుగు 

తున్నాడు, అతని రెండో చేతిలో చిన్న 
"పేస్  రికార్డరుంది. విద్యార్థినిననివెప్పి 
నన్ను కూడా ఆపి నా అభ్నిప్రాయా లడి 

గాడు. ఏదో తోచినట్లు జవాబు చెప్పాను. 
ఆ చెబుతున్నస్పుడే నా మనస్సులో మెరు 

పులా ఒక ఆలోచన వచ్చిందింనేను ఎరు 
గున్నవాళ్ల ఇళ్లకి వెళ్ళి రకరకాల ఉద్యో 
గాలు చేస్తున్న. వాళ్ళ భార్యల్ని తమభర్త రల 

ఉద్యోగాలమీదా, తాము గడుపుతున్న "జీవి 
తాల మీదా అభిప్రాయాలడిగి, వారి అనుభ 

వాలు కొన్ని విన్నమీదట ఎవరి జీవితం 
సుఖ్యపదంగా ఉందని తోస్తే ఆ రకం 

ఉద్యోగస్థుణి వివాహం _ చేసుకుం కే 
బాగుంటుందని తోచింది. అప్పుడై శ్రే 

నాన్నగారితో చెప్పొచ్చు “నాకు ఫలానా 
ఉద్యోగస్థుడు నరుడుగా కావాలి, అతనికి 
ఫలానా ఫలానా లక్షణొలుండాలి"” అని. 

అన్నింటికన్నా ముఖ్యం ఉద్యోగంకదా! 

ఆ అలోచన రావటం తడువు ఎక్కడ 

లేని ఉత్సాహం పుట్టుకొచ్చింది. ఆరోజు 
లై (బరీలోకూడ్చుని చదువుకో బుద్ధికాలేదు. 
క్లాసు కూడా ఎగ్గొట్టి ఇంటికొచ్చేళశాను. 

జ్యోతి 



కాఫీ తాగి (డెస్ మార్చుకుని బయలు 
దేరాను. 

మొట్టమొదట మా అన్నయ్య 'స్నేహి 
తుడు వేసుమాధివరావు ఇంటికి వెళ్లాను. 

అతను ఇంజనీరు. అతని భార్య మోవది 

నతో చాలా సరదాగా ఉంటుంది. నాకూ 

కొద్దిగా చనువుంది అవిడ దగ్గర, 

నన్ను చూడగానే ఎంతో ఆప్యా 

యంగా పలకరించి వద్దు వద్దంటున్నా 

మళ్ళీ కొఫీ తాగించింది నాచేత. మొహ 

మాటపడుతుతూ, నే వెళ్ళినపని చెప్పాను. 

ఆవిడ పకపక నవ్వటం మొదలు పెట్టింది 

“యిదో కొత్తరకం స్వయంవరంలా 

వుంది.”” అంది నవ్వు ఆపుకుని. 

“*ప్రవ్లరో ఒకర్ని తొందరపడి పెళ్ళి 

చేసుకుని జీవితాంతం బాధ పడటం నాకు 

నచ్చదండీ. నాకు నచ్చినవాణ్ని ఏరి కోరి 

చేసుకుని నా జీవితం సుఖ(పదం చేసుకో 

వటంలో తపే ప్పెముంది?్ అబ్బ. 

సీ ఆత్మ విళ్వాసాన్ని మెచ్చుకుం 

టున్నాను. సీ (ఫయత్నం సఫలం కౌవా 

లని కోర కుంటున్నాను. కానీ, ఒక్క యే 

"హెచ్చరిక నాది. నా అనుభవాన్ని గురించి 

విన్న తరువాత నువ్వేదో నిర్ణయం. తీసు 
కుంకే ఆ బాధ్యత నాది కాదుస్మీ:ి' అంది 

ఆవిడ, 

“ఆ మాత్రం నాకు తెలియదుటండీ 
అ విషయమై మీరేమీ భయపడకండి. 
మీరు నిస్సంశయంగా మీ అనుభవాన్ని 

చెప్పండి, నేను మరెవ్వరితోనూ చెప్పను, 
ఇది నా స్వయం నిర్ణయానికి తోడ్పడటం 
కోసం వ. “అన్నాను, 

“కానీ ,... 

జ్యోతి 

' అంది. 

కిలా 
“ఏమిటి సందేహి స్తున్నారు? 

అన్నాను, ఆవిడ ఇచ్చినమాటని ఎక్కడ 
వెనక్కి €టంటంతో అని భయ 
పడుతూ, 

“అది కాదు, ఒక్క ముక్కలో 

చెప్పాలం కే కష్టం. ఎక్కడ మొదలు 

"పెట్టి ఎక్కడ ఆపాలో కూడా తోచటం 

లేదు నాకు. పోనీ, ఓ పని చెయ్యరాదూ? 

'రేపొక్కుమారు మళ్లీ రా. అప్పటికి నాకు 
తోచిన విధంగా కాగితంమీద రాసి వుంచు 

తాను. ఎదురుగుండా చెప్పాలంటే మనస్సు 

విప్పి చెప్పగలుగుతానో లేదోననిపిస్తోంది" " 
అంది, 

లాలన 

$మెంట్లు) వీళా ల ్క! కః పీశారా స్టోర్సు (విజన్పీన్స్ 
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“అంతకన్నానొండీ. రేపు మళ్ళీ 

వస్తాను. మీరుమాత్రం మరిచిపోకూడదు 
స్తుమా"" అన్నాను కుర్చీలోంచి లేస్తూ. 

ఆ మర్నాడు ఇచ్చినమాట (ప్రకారం 

అవిడ రాసిన కాగితాల బొత్తి నా చేతి 

కిచ్చింది. ఆవిడ ఎదురుగుండా చదవ 

టానికి మనస్కరించక, ఏదో అర్జంటు 
పని వుందని చెప్పి, అవిడకి ధోంక్స్ 

వెప్పి ఇంటికొచ్చేశాను. 

రాతి చదవటం మొదలు పెట్టాను 

ఆవిడ కధ. 

ఇంజనసీరుగారి భార్య 

"శేఖర్ గారింటికి  వాళ్లమ్మాయి పుట్టిన 
ఉం లబ 

రోజు పండక్కి పిలి స్తే పార్టీకి వెళ్ళాం 

మేమిద్దరం, తీరా అతధులందోరూ వచ్చాక 

హరార్తుగా దీపాలు పోయాయి. చలి 

కాల సాయంకాలం అవటంవల్ల 

ఇల్లింతా చీకు అయిపోయింది. అంతా 

అయ్యొ అయ్యొ అనుకంటూం పే మావారు 

ంటనే కమీజు చేతులు పెకి మడిచి *ప్రద్రి 

అన్నారు. వ స్టో యిన్ స్విద్ ఎక్కడుంది?” 

ర్గారు అగ్గిపుల్ల వెలిగించి దారి 

మొపించారు, మిలన్ స్విచ్ పరీక్షించి 

ప్యూజ్ పోయిందని (గహించి, “సన్నని 

రేదైనా వుందా? అని అడిగారు 

₹ఖర్గారు లేదన్నట్లు బు్యుర ఊపారు 

అంతలో వాళ్ళ చిన్నమ్మాయి వచ్చి, 

“నాన్నా నా బొమ్మల సామాన్లో పాత 

వైరు ముక్కలున్నాయి,. తీసుకురానా” 

అని అడిగింది. తీసుకురమ్మన్నారీయన. 
పది నిముషాళ్లో లైట్లు తెప్పించి ఇల్లంతా 

క లకల్లాడేట్లు “జళ్చారు' గొౌశీఖర్గారూ భార్యా 

ఆయనకి చాలా ధాంక్స్ చెప్పారు. ఇంజ 

నీరు భార్య నయినందుకు ఆ క్షణంలో 
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గర్వించాను. 

మరోసారి ఇంశెవరో 'స్నేహితులిం 

టికి వెళ్లేసరికి భార్భా భర్త లిద్దరూ ఏం 
చెయ్యాలో తోచక ఏకగివంగా బాధపడు 
తున్నారు. వంటింట్లో కుళాయి కఇపెయ్యటం 

యం ట్ 

చాతకాక, ఎన్ని గుడ్డలు కుక్కినా ధార 

ఆగటం లేదు. వంటిల౦ళా వరదలైయే 

టుగా వుంది. పంబరు ఎక్కడుంటాడో 
ఉం న. 

ఆ యింటాయనకి. తెలియదు, ఏం 

చెయ్యాలో తెలియక తంటాలు పడుతున్న 

సమయంలో ఆవద్చాంధవుడిలా వెళ్లా 

రియన సతీ సమేతంగా. సంగతీ తెలుసు 

కుని వెంటనే కమీజు చేతులు వెనక్కి 

మడిచారు. పట్కాారు అడిగి తీసుకుని బల 

మంతా ఉపయోగించి కుళాయి మూర 

తెరిచారు. శివుడి తల్లో గంగలా హోరు 

మంటూ ఎగతన్నించ నీరు. 

“'నాషరు వదుత్తై పోయింది. ఇంకో 
భ్ అంజ్రులవి' “ని అడిగాడి ఆయన. 

స్ 

సం 

అని అవషగితే “ఉంది ఒక చిన+ దుకాణం. 

వెళ్ళి అడిగి చూడనా హానుండండి" అసి నద 

గబా పరుగె త్రాడాచును అవదు నిము 

మాల్లో విజయవంతంగా తిరిగి వచ్చాడు. 

హనుమంతుడు సంజీవ సర్వతావ మ పట్టు 

కొచ్చినట్టు ఈయన పన నిముషాల్లో 
౧౧ క. 

పని పూర్తి చేళరదు తుపాను చెవి విసినట్లు 

(ప్రశాంతంగా అముంద్ వంటిల్లు, ఆయన 

స్నేహితుడు కరచాలనం చేళి. సంతో 

షంతో, 

“చూశారా, మా ఆయన పతాపం: 

అన్నట్లు సగర్వంగా చూళాను, ఆ 

"స్నేహితుని భార్య వైపు, 

జ్యోతి 



అసలు మౌ 'పెళ్లయ్యాక మొదటి రాత్రే 
ఇంజనీరు ననిపించుకున్నారాయన, 

బంధువులంతా మమ్మల్నిద్దర్నీ గదిలోకి 

పంపించారు. అది పూర్వకాలపు పందిరి 

మంచం. వంశ పారం పర్యంగా అంద 

రికీ దానిమీదే కార్యం జరిగిందని చెప్పి 
దాన్ని అలాగే వాడుతూ వచ్చారు. తీరా 

"మేమిద్దరం మంచం ఎక్కి. (పేమ కలాపం 

సాగించటం మొదల. పెళ్లేసరికి భూకంపం 

వచ్చినట్లు మంచం ఇటూ అటూ ఊగటం 

నేను ఏం చెయ్యాలో అర్థంకాక సిగ్గు 

పడుతూ నిలబడ్డాను. 

“వెళ్ళి మేకులూ సు 

అన్నారు. 

త్తి తీసుకు రొ” 

““ఇప్పుడాః ఇంత ర్యాత్రి వేళ! ఎక్క 

డున్నాయో వెతకాలి, అంతా నిద్రపోతూ 

వుంటారు” మొహమాట 

పడుతూ, 

“స్తగ్రే అయితే, నేలమీద పడుకుందాం 

అన్నాను 

మొదలు. పెట్టింది. ఈయన వెంటనే 

మధ్యలో లేచి మంచం అంళా పరీ 

కీంచారు. 

*ఏం కాదు లెండి, భయపడకండి" 

అన్నాను పిగ్గు పడుతూ, 

*ప్మ్సీ క్రాకపోవటమేం: మంచం 

పట్టీలు విడిపోయాయం'కే నడ్డి విరుగు 
తుంది మనిద్దరికీ” అన్నారు. 

జ్యో తి 

పద” అని దుప్పటి లాగి నేలమీద పడే 
శారు. మంచానికి కట్టిన పువ్వుల తోరణాలు 
నన్ను వెక్కిరించినట్ల యి నాకు కళ్ళ నీళ్ల 
తిరిగాయి, 

ట్ర 

“ఉండండి. చూని తీఘకొసాను” 
అని చెప్పి చప్పుడు చెయ్యకుండా స్టోర్ 
రూమ్ళోకి వెళ్ళి చెత్తసామాను ఉన్న అల 
మారంతా వెతికి ఎలాగో ఓ అరడజను 
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తుప్పు పడుతున్న మేకులూ, ఒక ఇనుప 

గూటం పట్టుకొచ్చి ఇచ్చానాయనకి. ఆయన 

వెంటనే చొక్కా చేతులు వెనక్కి. మడిచి 

మంచానికి నాలుగు వైపులా మేకులు కొట్ట 

డం మొదలు పెట్టారు. ఆ చప్పుడికి 

ఇంటిల్లి పొదీ శేస్తారేమో, ఏం జరుగు 
తోందోనని వచ్చి "మూస్తారేమోనని సిగ్గుతో 

నా ప్రాణం చితికిపోయి నట్లయింది. స్పై 

పనులు చేసి చేసి అలసటతో ఒళ్లు మరిచి 

పడుకున్నట్లున్నారు. ఎవ్వరూ లేవలేదు. 

బతుకుజీపుడా అనుకున్నాను. 

కానీ, మర్నాడు పొద్దున్న కాఫీ 

తాగుతూ మా మామయ్య _ అన్నాడు 

“ఏమిక్సే అమ్మలూ, రాతి చాలా హడా 
విడి చేసినట్లున్నారుః '* అని. ఆయననా 

"కేసి చూసి కన్ను గిటారు.. నేను కౌఫీ 

కప్పులో ముఖం దాచుకున్నాను. 

మా అమ్మకి అల్లుళ్ల ందరిలోకీ ఈయన 

అంపే చాలా ఇష్టం, "సి పండగకో ఇంటి 

కొచ్చినప్పుడు ః యనచేత 'పెరట్లో 

స్నానాల గది పక్కని వానాకాలంలో 

పొయ్యి తడిసిపోకుండా గోడవారగా రేకు 

దింపించుకోవటమో, వంటింట్లో చిన్న 

సిమెంటు గట్టు కట్టించుకోవటమో.__. 

ఇలాంటి కట్టుదిట్టాల్ చేయించుకునేది, 

ఇంజనీరు అల్లుడికి ఇష్టమైన అరిసెలూ 

మినపసున్నీ పకల "అన్నీ ఓపిగ్గా 

చేసిపెళ్తుది ఆయన ఉన్న నాలుగురోజులూో. 

ఆ ఉల్చేహంలో కూరురికి ఏం కొవాలో 

అని కూడా పట్టించుకునేది కొదు. 

ఒక్కొక్కప్పుడు నా భర్త ఇంజినీరు 
అని గర్వించినా, ఇంజినీరు భార్యనని 
చెప్పుకోటానికి సిగ్గుపడిన క్షణాలు కూడా 

(4 

లేకపోలేదు. అసలు ఈ మధ్య అటువంటి 

క్షణాలే ఎక్కువవుతున్నాయి. ఆయన 

ఇంజినీరింగు బుర రోజు రోజుకీ వేడెక్కి 

చురుగ్గా పనిచెయ్యిటం (ప్రారంభించింది. 

ఎవరింటికై నా వెడితే వూరికే వాళ్ళింట్లో 
కాఫీ టిఫినూ తీసుకుని తిరిగి రాబుద్ధి పుట్ట 

దాయనకి. _ వాళ్లు ఏమీ అడక్కపోయినా 

సరే. గదితో ఇటూ అటూ చురుగా చూసి. 
ఆగిపోయిన గోడగడియారం లోంటి దే 
దైనా కంట పడగానే 'ఎమిటండీ, దీన్ని 

ఇలా వదిలేశారు:'” అంటూ వాళ్ళ అభి 

(ప్రాయం ఏమిటో తెలుసుకోకుండానే ఆ 

వస్తువుని తీసి అంతా తెరిచి అరగంటో 

గంటో తంటాలు పడి ఒక తీరుకి తెచ్చి 

రుమాలుతో చెమట తుడుచుకునేవారు. 

మరీ పాడై పోయిన వస్తువై తే “ఇంకా 

ఏంచెడగొడతాడులే దీన్ని*ఏదోోపయత్నం: 
చెయ్యసీ” అని నిర్హి పంగా ఊరుకునేవారు 
కొందరు. 

ఈ మధ్య పాడై పోయిన వస్తువుల 

మీదే కాకుండా సరికొత్త వస్తువుల మీద 

కూడా ఈయన దృష్టి పడుతోంది. 

ఓ రోజు చక్కని బట్టలు కట్టుకుని 

ఓ "స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్ళిం. అతను 

కొత్తగా కొన్న కారు కాంపొండులో 

ఉ౦ది. “ఏమిటి, కారు కొన్నారేమిటి:”” 

అని కుశల్యప్రశ్న వేశారీయన. నాగుండె 

దడదడలాడింది. అనుకున్నంతా అయింది. 

ఆ స్నేహితుడి చేతిలోంచి తాళం చెవి 

లాక్కుని అమాంతం కారు స్టార్ట్చేశారు. 

ఏమనుకున్నాడో, ఆస్నేహితుడుకూడా చటు 
క్కున కారులో దూరాడు. ఆ స్నేహితుడి 
భార్య, నేనూ చూస్తూండగానే స్పుట్నిక్ 

జ్యోతి 



లా దూనుపపోయింది కారు. ఓ అర 
గంట పోయాక తిరిగి నచ్చారు. మధ్యలో 
ఏమయిందో తెలియదు. ఈయన బిట్టలు 
కౌరు మెకానిక్ బట్టల్లా నల్లటిమచ్చలతో,_ 
ముఖమంతా జిడ్డు కారుతూ కనిపించారు. 
న్నాపొణం గిజగిజ కొట్టుకుంది. 

పోనీ, కారు, రేడియోలాంటి తెలిసిన 
వస్తువులై తే పరవాలేదు. అదే కనక, 
"పేపురికార్డర లాంటి విదేశీ నస్తువేదైనా 

అయితే ఈయన నురింత ఉత్సాహంగా 
బాగు చెయ్యటానికి పూనుకుంటుంజే 

వద్దనలేక ఆ స్నేహితులు బిక్కుబిక్కు 
మంటూ చూచేవారు ఈయనను. 

“వాళ్ళ తంటాలేవో వాళ్ళు పడతారు. 

ఎవడో చాతనయిన మెకానిక్ని పిలిపించు 

ఠుని భాగు చేయించుకుంటారు. మధ్య మీ 
కెందుకు ఆ బాధి” అని నేను చాటుగా 

విసుక్కు నేదాన్ని. 

తా భట్టునుంటు యాత్రల 

* కమా (త్రం దానికి ఇంశివడో మెకా 

నిక్ ఎందుకు? ఒకసారి తీనిచూ స్తే అదే 

తేల స్తుంది - అంటూ ప్రతివాళ్ళ వస్తువూ 

బొాగుచేసానంటూ పూనువనేవారు. ఆ 

స్నేహితల ముఠాలు చూడగానే నేను 

బహించేదాన్ని వొళ్లు లోలోపల ఎంత 

భయసడుళున్నారో: వస్తువు ఈయన 
చేతల్లో పడినందుకు. ఈయనకి ఆ పట్టిం 

'పేంలేదు. నిర్భయంగా నిస్సంకోచంగా నీది, 
నాది అనీ నంళయించకుండా (వతి 

నస్తువూ బాగు చెయ్యటానికి కంకణం 

కట్టుకు నేవారు. 

ఎవరై నా కొత్త వాచీ కొనుకున్నోమని 
అనడ౦ తగవు = ఏదీ చూడనీ, అంటూ 

అమాంతం ఎదుటి నునిషి చేతినుంచి 

రిస్డు వాచీ లాక్కుని దాన్ని ఇటూ అటూ 

చూస్తూం కే వాళ్ళ మొహాల్లో. నెత్తురు 

చుక్క వుండేదికాదు: కొంపతీసి (స్కూలు 
కలకం బజారు డా కతల 

ర్ 



విప్పేసి చూస్తారేమోనని: నేను కన్ను 
లతో ఎన్ని సై గలు చేసినా నన్ను అర్థం 

చేసుకునేవారు కాదు, అడక _త్తెరలో పోక 

చెక్కలా ఉండేది నా పరిస్థితి, 

ఇంట్లో చిలక్కి చెప్పినట్లు చెప్పి 
తీసుకు వెళ్ళేదాన్ని “మీరు వాళ్ళింట్లో 

ఏదన్నా బాగుచే స్తానంటూ కూర్చున్నాం 

ఏదన్నా కొత్త వస్తువు తెరిచి పరీక్షిస్తా 
నన్నా నేను మీతో వచ్చేదిలేదు. చెయ్యనని 
ఒళ్లైయ్యండి” అని కూడా అనేదాన్ని: 
ఆమన ఒప్పుకుం కేగాః 

“అన్నీ తెలుసుకుని ఉండాలి. అవసర 

మైతే స్వయంగా సరి చెయ్యటం. నేర్చుకో 
వాలి"" అనేవారు. 

ఓ రోజు బజార్లో వెడుతున్నాం మే 

మిద్దరం, దారిలో శర్మగారూ భార్యా కని 
పించారు. 

జీ ట్రి వి, ఎలా పనిచేస్తోందం డీ?” 

అని అడిగా రీయస్. వాళ్ల టి. వి. కొను 

క్కుని మూడు నెలలయిందిట. 

“ఎమిటోనండీ, వచ్చిన కొత్తలో 

బాగానే ఉంది. ఈ మధ్య వారం రోజుల 

నుంచీ దాసికి కటుపులో తప్పుతున్నట్టుంది। 

మధ్య మధ్య (ఫేము తిరి రిగిపోశూం మింది. 

పిక్సరు మెలికలు తిరుగుతోంది. మొన్ననే 

క పెనీవారికి కం ప్లెయిన్ చేశాను" అన్నా 

డాయిన = సలానాగా వున్నారా అని 

మాట వరసకి అడిగితే పరసగా ఉన్న 
రోగాలన్నీ ఏకరవు పెట్టినట్లు “అయ్యో 
పిచ్చి.బ్రాహ్మడా. ఆ సంగతి మా వారితో 

ఎందుకు చప్పావయ్యాః” అని మనస్సు 

లోనే జాలిపడ్డాను శర్మగారిని చూసి, శర్మ 
గారి మాటలు వినగానే ఈయన ముఖం 
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'పెట్రొమాక్స్ లైటులా. వెలిగింది. నిగ 
నిగ లాడే మేక పిల్లనిచూసి పంజాలు సరి 

చేసుకుంటున్న 

కీయన నా కంటికి 

శర్మగారి టి. వి, ని ఈయన కబంధ 

హస్తాల్లోంచి ఎలా తప్పించాలా అసి పరి 

పరి విధాల పోయింది నా మనస్సు. పాతి 
(వత్యం మాట మరిచిపోయి. శర్మగారి 

భార్యని చాటుకి పిలిది **మా వారిని నమ్మ 

కండి. నమ్మి ఆయన చేతుల్లో మీటి. వి. 

ని పెట్టకండి నుమూ అని హితబోధ 

చేద్దా మన్నంత తపన బయలు దేరింది 

నాలో. 

కానీ, అంతలోనే మరో గొంతు విని 

పెద్ద పులిలా కనిపించొ 

పించింది నాలో. “పాపం, ఆయన్ని 

ఎందు కలా ఇఅఆడిపోనుకుంటావ్! తనకి 

చాతనయిన _ విద్యని సద్వినియోగం చేసి 

నలుగురికీ సాయం చెయ్యటం తప్పా? 

ఎప్పుడైనా ఎవరి వస్తువైనా పాడు 

జ (1 05 అ ౦ గ 

ఎక్కువైంది. 

ఇప్పుడు ఎవరన్నా ““మీవారికేం పని?” 
అని అఆడదిగికే తలె త్తుకుని సగర్వంగా 

జ్యోతి 



చెబుతున్నాను “ఆయన 

అని, 

“ఏ ఇంజనీరు? మెకానికలా. ఎలెక్టి 

కలా సివిలా, కెమికలా, న్యూక్షి కి యరా” 

అని "అడిగితే, “అన్నీనూ:'" అని “మరింత 

రీవిగా సమాధానం చెబుతున్నాను. 

శి ఠి గా 

అంతా చదివిన తరవాత నాకు ఇంజ 

నీరుమీద సదభ్శిపాయం కలగలేదు. అవిడ 
కాబిట్టి ఆ వేణు మాధవరావు లాంటి 

ఇంటనీరుతో నెట్టుకొస్తోంది. ఇంజనీరు 

వద్దు బాబూ అనుప్న్నాను ను, కానీ అంత 

లోనే అనుమానం వచ్చింది. అందరు 

ఇంజసీర్లూ అతనిలాగే ఉంటారా అని. 

ఉండరని మాత౦ ఎలా చెప్పటం? అన్నం 

ఉడికిందో లేదో తెలియటానికి ఒక్క 

మెతుకు ముట్టుకుని చూ సే స చాలదూ అని 

నాకు నేనే నచ్చజెప్పుకున్నాను. ఆయినా 

ఇంతలోకే తొందరపడి నిర్ణయించుకో 
వటం దేనికి? అన్ని రజల ఉద శగన్టుల్నీ 

ఇంజనీరు” 

ఒక్కొక్కరి చొ 

ఒక రౌండ్ కొట్టిన తరవాత మళ్ళీ అటు 

నుంచి నిరుక్కొస్తే సరి అని సరిపెట్టు 
కున్నాను. 

మా అక్కయ్య 

బంధువు ఒకొయన ఈ 

వ 

స్పునమ ముందు సర్వ చేసీ 

వౌ వ్ అ తవారి తరఫు 

ఊళోనే ఉన్నాడు. 
న్. యాం 

అక్కయ్య పెళ్ళిలో ఆయన్ని. ఆందకూ 

భయ భక్తులతో చూసి ఆయనకి అడుగు 
లికి మడుగు లొ త్తుతున్నట్టగా (ప్రవర్తిం 

చారు, ఆయన పోలీసాఫీసరు. 

జమా జట్టీలా ఉంటాడు, భార్య 

ఆయన ముందు పిట్టలా ఉంటుంది. కూజా 

బిందె పక్కన చెంబులా ఉంటుందావిడ. 

మంచి 

ఆయన 

జ్యోతి 

మర్నాడు ఆ పోలీపాఫీసరుగారింటికి 
వెళ్ళాను. 

అసలు సంగతి విన్నాక ఆవిడ 

ముందుగా కొంచెం భయపడింది వాళ్ళ 

ఆయనకి తెలి స్తే ఏమంటాడో అన్నట్లుగా, 

“నేను మీ చెల్లైలిలాంటిదాన్ని. మా 

అక్కయ్య దగ్గరికి వెళ్ళినంత చనువుగా 

వచ్చాను చూడండి మీ దగ్గరికి. నా దగ్గర 
మీకు మొహమాట మెందుక్ండీ! చెప్పురా? 

ప్లీజ్” అన్నాను. నా మాటలికి ఆవిడ 

కరిగిపోయి తనగాధ వినిపించటం మొదలణ 

పెట్టింది! 

పోలీసు ఆఫీసరుగారి భా క 

ఎన్ని చెప్పినాసరేగాని ఈ పోలీసా 
రుతో కొపరం చెయ్యటం కష్టమే బాబూ 

ఆయనతో నరదాగా సినిమా 

బయలుదేరి సవ్యంగాచూసి ఇంటికొచ్చిన 

పాపాన పోలేదు ఇంతవరకూ. ఆ సినిమా 

హోలు దగ్గర బ్లాక్లో టిక్కెట్లమ్మే వాడిని 
ఇస్లే ప పసిగట్టి 'వాడిదగ్గర టిక్కెట్లు కొంటు 

న్నట్లు నటించి, వాళ్ణీ నం... ౩క్కులు 

విరిచి పట్టుకుని, హోలీసుస్టేషను ఏకి ఫోన్ 

చేయించి “పోలీసులొచ్చి వట్టుకెశ్నే దాకౌ 

వదలరు. ఈ లోపల న్యూస్కీళ్ అయి 

పోవటమే కాక అసలు సినిమాలోని చెండు 

మూడు రీళ్ళు గిరగిరా తిరిగిపోతాయి మె! 
ద్దరం లోపలికి వెశ్లే సరికి. ఈయన తెల్లని 
"పేంటూ షర్టూ వేసుకుని వెళ్లేసరికి పోలి 
సాఫీసరని కలయక వల్లో పడుతూం టారు 

పాపం ఆ దొంగతనంగా టిక్కెట్ల మ్మే 

వాళ్లు, 

సినిమా హాల్స్లోనేకాదు. బస్సులో 
వెడుతున్నా బజార్లో సరదాగా నడిచి వెడు 
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తున్నా సరే, ఆయన కశ్హెప్పుడూ వెతుకు 
తున్నట్లుగానే ఉంటాయి. ఎవడో చేబు 

దొంగ ఆయన చేతికి దొరక్క మానడు. 

ఓసారి ఒక స్కూటర్వాణి కిశీకొటు 
లు టే =! 

వాడు చాకుతో పొడిచెయ్య టోతూం'పే 
ఈయన చూసి అడ్డుకున్నారు, వాడు 
మరింత కచ్చతో చాకు ఈయన గొంతు 
దాకొ తెచ్చాడు, నేను కెవ్వుమని అరి 

చాను ఆ దృశ్యాన్ని చూడలేక, పటపగలు 
రు 

నడిరోడ్డు మీద జనమంతా సపోగయాళే 

తప్ప ఒక్కడూ ముందుకి రాలేదు. 

సహాయం చెయ్యటానికి. ఈయన దిలంగా 

ఉంటారు కాబట్టి, చెయ్యి తిరిగిన మనిషి 

కాబట్టీ, ఆ కీశీ కొటువాణి ఒడుపుగా నేలకి 
ల్ ట్. మా లు 

పడగొట్టి వాడి చేతిలోంచి చాకు లాక్కుని 

దూరంగా విసిరేశారు. పోలీసు లొచ్చేదాకా 

వాణీ అలాగే తొక్కిపెటి ఉంచారు. ఆ 
ణు య్ 

క్షణంలో మా వారం'పే ఎక్కూడలేని గర్వం 

ఉప్పొంగింది నాలో, కానీ, ఎప్పుడూ గుండె 

జెదురుగానే ఉంటుంది. ఏ క్షణంఠళ* ప్రమా 

దంలో చిక్కు కుంటారో అని. అంతే 

కాదు. ఆయునకి అనుకణం దొంగల 

ధ్యాసే। 

ఓరోజు పొద్దున్నే ఆఫీసుకి వెళ్లు బోతూ 

ఎయ్, ఇలారా” అని ఒక పొలికేక 
శారు, వంటింట్లో ఆయనకోసం భోజనం 

ద్ధం చేస్తున్న నేను ఒక్క. పరుగున 
వెళ్ళాను. 

“సనా జేబులో 

ఎవరు తీళారు?” 

గారు. 

ఆయన మరీ అంత కర్కశంగా 

అడుగుతూం పే తెల్లటోయి చూశాను నోట 
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శే 

లే 

గే 

న! 

పదిరూపాయలనోటు 

అని నిలదీసినట్లు అడి 

మాటరాక. నామొనం చూసి మరింత 

ఆసహనంగా “*నువ్వేనా తీసింది!” అని 

అరిచారు. 

ఆయన ఆ మాటలన్న తీరుకి నా కళ్ళ 

మ్మట నీళ్ళ తిరిగాయి. పెళ్ళయి అప్పటీకీ 

పట్టుమని నెలరోజులు కాలేదు. ఎంతెంత 

మాట అంటున్నారు నన్ను; కోపం. 

దుఃఖం ఆగక ఒక్క పరుగున వంటిం 

ట్లోకి వెళ్ళిపోయాను మారు మాట్లాడ 

కుండా. 

ఆయన నా వెనకాతలే వచ్చారు, 

“ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడై నా పట్టు 

కోలేరంటారు. నీ మొగు దెవరనుకున్నాట్; 
పోలీస్ ఇన్ సె స్పెక్టర్: ఆ ఈశ్వరుడి బాబు:' స 

అన్నారు. 

ఇంక ఆయన ధోరణి సహించలేక 
పోయాను. 

“నేనేం దొంగనికాదు.. మీరు బాత్ 

రూమ్లో ఇండగా పనిమనీషి జీతం 

ఇమ్మని చంప్పకుతింది. మీరు ఇవతలి 
చప్పొచ్చునులే అనుకొని మీ 

జేబులోంచి తీసిచ్చాను. తరవాత వంట 

హాడావిడిళలో మరఠింపోయాను. ఈమా శం 

దానికే. దొంగతనం అంటగట్టాలా?”” 

వెక్కి. వెక్కి ఏడ్చాను. 
“ఊరికి నాటకం ఆడాను: నువ్వెలా 

తీనకుంటావో చూద్దామని.” అంటూ 

నన్ను దగ్గరకు తీసుకోటోయారు. నేను 
విస ముగా విదిలించుకున్నాను. ఆరాత్రి 

నన్ను [ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి చాలా 

(ప్రయత్నించారు. ఎందుకో నాకు అప్పటి 

నుంచీ అదుటుగా ఉంటుంది ఏ పని చెయ్యా 

లన్నా, ఆయనకి ముందుగా చెప్పకుండా 

జ్యోతి 



ఒక్కపైశా ముఘ్రోవటానికి కూడా 
ఆత్మాభిమానం అన్హొ స్తుంది నాప, ఒక్కా 

క్కస్పుడు, ఉవ్యోగంచేసి స్వయంగా 
సంపావిందుకుందామా అన్నంత ఉకోషం 

వస్తుంది, నిజానికి ఆ సంఘటన తరవాత 

మళ్ళీ ఎప్పుడూ నన్ను అనుమారిం దినట్లు 

గాని ఆవమానించినట్లుగాని సూవనలు 

కూడా లేవు, కానీ నాకే ఎంమయమకో "స్వేచ్చ 

లేనట్లు ఉంటుంది. 

లలల దృ్వణింగంా. / 

నేరస్థుల్ని పట్టుక కోవటం, 

నిరూపించటం ఆయనవృ త్రి అది ఆయన 

(ప్రవృత్తి తిగా కూడా మారిందనుకుంటాను. 

ఒకసారి ఏమైందంటే, రాత్రి ఇద్దరం 

'పెందరాడే భోంచేసి ఏవో స్యత్రికలు దు 

వుతూ పడుకున్నాం, ఆరోజు మరీ పెంద 

రాడే పడుకోవటంవల్ల రాత్రి రెండు గంటల 

నేరా ల్ని 

జ్యోతి 

(ప్రాంతాల్లో 'మెళుకవొచ్చింది నాకు, బాత్ 

రూమ్కి వెళ్ళొచ్చి మీ పడుఫఎదా మరి 

(ప్రయత్నింవాను. ఎంకక్తీ నిద్రపట్టవేదు. 
ఆయన గాఢ న్మిదపోతున్నారని సన్నని 

గురకపట్టి తెలున్తోంది. ఆ గుకకవల్ల ఇ౦క 

నాకు అసలే నిిద్రసట్ట దనిపించింది. 
ఆయన వైపుకి ఒ త్తిగిలి ఆయన్ని మెగా 

కదిపి మాళాను. ఆయనకి మెలుపన రాళేదు, 

నా చెయ్యి మెల్లిగా ఆయన చొక్కా 

(కిందినుంచి దూర్చాను. శరీరాన్ని తాకితే 

'మెలుకువొ స్తుంది కదా అని. అంతే। 

“దాంగ దొంగ అంటూ గట్టిగా 

అరిచారు నాగుండె దడదడ లాడింది. 

వెయ్యి. చటుక్కున వెనక్కి. లాగేసు 
కున్నాము. తీరా పరీక్షగా చూస్తే ఆయన 

యధాప్రకారం న్నిద్రపోతూ నే ఉన్నారు. నా 

09 



స్పర్శకి దొంగ దొంగ అవి పలవరించిన 

ట్లున్నారు! కానీ ఆయస శేకలికి నాపై 

(ప్రాకాల పై పైకే పోయినట్టయింది. 
ఇంకెప్పుడూ ఈయనతో సరస మాడ 

కూడదనిపించింది. పట్టపగలు అయన 

చూస్తూండగా ఏమన్నా (ప్రేమ 

కలాపం సాగిస్తే సాగించాలి గాని ఆయన 

ఆదమరిచి ఉండగా గాని ర్యాతిపూట నిద 

ఫోతున్నప్పుడ గాని కకక్కొరి పడ్డానం'కే 

నా పరువు పోయిందన్నమా పే. “ఇంట్లో 

ఎవడూ లేరు కాబట్టి సరిపోయింది. ఆయన 

అరుప్తలు ఎవరైనా వినివుం పే అసలు 

సంగతి తెలిశాక నన్వరూ? 

నేనెంత జ్యాగత్తగా ఉన్నా నాగుండె 
బేజారై యేటట్లుగా (ప్రవక్లిస్తారాయన. 

బ్నాడు 'ఆర్థరాతివేళ 'అవళలికి వెళ్ళ 

టానికి లేచారాయన. అలికిడికి నాకూ 

"మెలుకువొచ్చింది. అయినా కళ్ళు విప్ప 

లేదు. ఆలోచి స్తున్నాను లేద్దామా వద్దా 

అని. అసలే పౌర్ణమి రాతి. సై మరింత 
గజగజ లాడిసోరది. కప్పుకున్న రొజూయి 

తీసి తెగించి బయట పడాలం'పే ఓ పట్టాన 

మనసు పుట్టదు. మనస్సు దిటవు చేసుకువి 

రొజాయు పడీ చప్పుడు కౌకుండా ఆతి 

సొమ్యంగా తొలిగించిచలి లోపల 

ఎక్కడ దూరే స్తుందోనన్న భయంతో-తల 

గడా (క్రింద పెట్టుకున్న మస్టర్' తీసి తలకి 

చుట్టుకుని బయట కొలు పెట్టాను. 

బాత్రూమ్ లోంచి బయట కొ స్తున్న 
ఆయన అమాంతం ఒక్కగావు "కేక 

పెట్టారు. నాగుండె అరక్షణం పొటు 

ఆగిపోయినట్లయింది. నాకు అసలే పురుగూ 
ప్వుటా అంపే చిన్నప్పటినుంచీ భయం. 

“అమ్మ బాబోయ్'”” అంటూ ఒక్క 

గెంతులో మంచం మీది కెగిరాను. 
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“దొంగ దొంగ అని అరుస్తూ 

ఒక్క దూకులోవచ్చి నన్ను గట్టిగా పట్టు 
కున్నారు. “ోపీమిటండీ?'' అన్నాను నిలు 
వెల్లా వొణికిపోతూ. ఆయన అంతకన్నా 

కంపి స్తున్నారు ఆపాదమ _న్తకం, ఒక్క 

పరుగున రావటంవ ల్లి ఒగురు స్తున్నారు. 

దొంగ ఎక్కు ద్దంచి వచ్చాడు, ఏమిటి 

సంగతి అని మల్లీ అడిగితే మండి పడతా 

రని మాట్లాడకుండా వొణుకుతూ. కూర్చు 

న్నాను. చలికి కొంతా, భయానికి కొంతా 

ఆయన వొణుకుడూ, ఒగుర్పూ తగ్గిన 
ట్లుంది. కాస్సేపటికి తీరిగ్గా “సీ దుంప 

తెగా?” అన్నారు. 

నేను నివ్వెర పోయాను అర్ధరా 
(తప్పుడు నేను చేసిన అపరాధం ఏమిటి 

చెప్మా అని. 

జ లేచావ్; నేను లేచి 

'వెశే నేసరికి మొద్దులా నిద్రపోతున్నావుగా:ః 

నువ్వు గదిలోంచి బయజకొస్తూంపే నీ 
నీడ గోడమీవ పడింది. ఆ మస్తరూ 
నువ్వూ, పచ్చి దొంగలా కనిపించావ్ 1” 

అన్నారు, 

“అవును లెండి, కామెర్ల వాడికి లోక 

మంతా పచ్చగా కనిపించినట్లు మీకు (పతి 
వాళ్ళూ దొంగల్లాగే కనిపిస్తారు: "” అన్నాను 

ఉడుకుమో త్తనంతో. 

ఈ లెక్కన ఈయన నాకు ఏ క్షణాన 

చేతులికి కడియాలు తొడిగి ఊరేగింపులో 
తీసు కెళ్ళిశ్రీకృష్ణ జన్మస్థానంలో పెడతారో 
నన్నట్లు నా ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని 
(బతుకుతున్నాను. 

ఖ్ ఫి శ 

నాకు నవ్వాగలేదు. ఆవిడ కధ 
విన్నాక. ఇంటికొచ్చాక కూడా నాలో 

జ్యోతి 



నేను ముసిముపి నవ్వులు నవ్వుకుం 
టూం'పే వదిన చూపింది. 

“ఏమిటి _దసంతా. అంత నవ్వొచ్చే 

సంగతి: అంది, 

అంతా విన్న తరవాత పడి పడి నవ్వి 

“నన్నుకూడా నీతో తీసుకు వెళ్ళక 
పోయావా, ఇంట్లో ఒక్క ర్తెనీ కూర్చు 

న్నాను" అంది, 

“సార, వదినా: కానీ నువ్వుకూడా 

ఉంపే అవిడ అలా మసస్సువిప్పి 
మాట్లాడటానికి మొహమాట పడేదేమో। 

ఎంతయినా నువ్వు గృహీణివి కదాః” 

అన్నాను. 

“మొత్తంమీద నీ కాలక్షేపం వ్యవ 

హారం బాగానే వుందిః చూస్తానుగా 

ఎంతటి ఘనుడైన వరుని చేజిక్కించు 

కుంటావోః” అంది వదిన నవ్వుతూ. 

మర్నాడు యూనివర్సిటీనుంచి వచ్చిన 

తరవాత కొఫీ టిఫిసూ తీసుకుని హడా 

విడిగా బయలుదేర బోతూంపే వదిన 

చూసి “ఇవాళ ఏ ఉద్యోగి భార్యని తగులు 

కుంటున్నావ్”” అంది కన్ను గీటుతూ. 

నేను ముక్కుమీద వేలేసుకుని “వ్యవ 
హారంమీద వెన్లే వొాళ్ళువి అలా అడక్కూ 

డదని తెలియదూ?”* అంటూ అసలు 

సంగతి చెప్పకుండా సస్పెన్స్లో 'పెట్టి 

చల్ల గా, బయటికి జారుకున్నాను. 

నిజానికి అప్పటిదాకా ప్లాన్ చేసుకో 

లేదు, ఎవరెవర్ని కలుసుకోవాలని, ఎవరు 
గుర్తుకొ స్తే వాళ్లని చూడటం మొదలు 

పెట్టాను. ఇకముందు అలా కౌకుండా 

ఒక పథకం తయారు చేరుకోవాలని నిశ్చ 
యించుకున్నాను. 

ఆ పూటకి మాత్రం మా పక్కవీధిలో 

జ్యోతి 

ఉంటున్న డాక్టృ రగారింటికి వెళ్లాను. ఆవిడ 

నలభై దాటిన మనిషి అయినా చాలా నర 

దాగొ చలాకీగా ఉంటుంది. ఆవిడకి నే 
నం'పే ఇష్టం కూడా. అందుకని ఎంతో 
ఉత్సాహంగా బయలుదేరాను, 

నన్ను చూస్తూనే అవిడ “రా, 
వసంతా, రా” అంటూ పిలిచి, “ఇవాళ 

పొద్దుటినుంచీ కాకి ఒక'పే అరుపు. చుట్టా 

లెవరొస్టారా అని పొద్దుటినుంచి ఎదురు 

చూస్తున్నాను” అంది. ఆవిడ ఆప్యా 

యత చూస్తూంటే అమాంతం ఆవిడ 

ఒళ్లో కూర్చోవాలనిపి స్తుంది నాకు, 

నేను వచ్చిన పని చెప్పాను సూటిగా. 
ఆవిడ (ప్రేమ మాటల్లో మునిగితే మళ్ళీ 
శేలటం కష్టం అని. 

*ప్రవమ్మా, రోగాలు కొవి తెచ్చుకో 
వాలని ఉందా డాక్టర్ని చేసుకోవాలనుకుం 

టున్నావ్:'” అంది పరిహాసంగా. 

““అబ్బేః నేనేమీ ఇంకా నిశ్చయిం 

చుకో లేదండీ మీ అనుభవం గురించి 

తెలుసుకుని ఏ సంగతి తేల్చుకుందామను 
కుంటున్నాను,” 

“ఆయితే ఉన్న దున్నట్లు చెబుతాను. 

అ పైన సీ ఇష్టం. నా పూచీ ఏం 

లేదుస్మీ;” అంది ఇంజనీరుగా రి భార్యలాగ, 

నేను బుద్ధిమంతురాలిలా చేతులు కట్టుకుని 

కూర్చున్నాను. ఆవిడ ' చెప్పటం ఆరం 

భించింది. 

(డాక్ట్య రుగారి భార్య అను 

భవాలు, ఇతర వృ త్తు లలో 

వున్న వ్యక్తుల భార్యల అను 

భవాలు మరికొన్ని__ వచ్చే 

నంచికలో.) 

7] 



౯ 

గర్వం? 

నన్ను కని 

కన్నీళ్ళను (ఆగి (బతుకమని 

ఆకలిని నేర్చింది నా కుటుంబం, 

వవ్నిత నంనస్కృృతిస్, నాగరికతనూ 

పొత (గామ్ఫోన్' రికార్జులా వల్లిస్తూ 

నన్ను బుద్ధునికీ, గాంధికీ వారసుణ్ణి చేసి 
నాలో వైర్భుల్య నమిధలను అంటించి 

మరో వేపు వీపుమోద ఇనువ కడ్డీలతో కాలుస్తూ 
"వెనుకనుండి విరగబడి నవ్వుతోంది నా నంఘభుం, 

నా ెలివిక్సీ చమేధకూ మెచ్చి 
నా ముఖాన ఓ డిగీని పారేసి 

నన్ను చీకటి నను[దంలోకి తరిమింది నా (వభుత్వం, 

ఆకలిలో, 

కన్నీళ్ళలో, 

గుండెలనిండా అనంత శూన్యంలో కూ+రుకుపోతుం శు 

నన్ను కన్న నా బేళశం హాసిస్తోంది ఆకాశంలా, 

ఏనా, *,. వరువుకోనం 

నేసే వవ్మిత భారత బేశంలో పుట్టినందుకు గర్వి స్తున్నాను, 

హుం... 

గర్వి స్తున్నాను! 

_---ఠామా చందంమౌ 

జ్యోతి 



రంగదాసు [కైము కథ 
రంగచాసుకు (ేమవిచ్చి ఎక్టువ. 

పావం - ఇవ్చటికి కనీనం ఒక 
పొతికవు౦ది అమ్మాయిల్ని 

(ేమించి ఉంటాడు, అయితే న 

ఒక్క-రూ ఇతని వైపు కన్నెత్తి 
వరాడక పోవడంతో వచ్చింది 
చిక్కు. 

పట్టుదలకు మారు పేరు రంగదాసు. 

కొత్తి “పేయసి' కోసం. వెదికేందుకు 

ఓ కొత్తరకం చొక్కా కొందామని షాప్ప 

కెళ్ళాడు. షాపంతా రకరకాల రంగు 

రంగుల రమ్యమైన రెడీమేడ్ షర్దులతో 

కళకళలాడుతూంది. తన (్రత్యేకళ నిల 
బెట్టుకోవడం కోనం ఓ చిత్రమైన కొత్త 

రళం డిజైైన్గల ఓ చొక్కా తీయించి 

పాక్ చేయించాడు. బిల్లతోపాటు ఓ 

గులాబిరంగు కౌగితం ఇచ్చాడు షాపు 

యజమాని, ఇస్తూనే చెప్పాడు. “నాలుగు 
రోజులనాడు మా షాపుకొచ్చిన ఓ యువతి 
ఈ ఉత్తరం మా కిచ్చారండి, ఈ షర్డు 
ఎవరు కొంజపే వారికిమ్మని " 

రంగదాసు గుండె స్టానం తప్పి మళ్ళీ 

స్వస్థానం చేరింది. 

*ఎలా ఉంటుంది? 

అన్నాడు ఖంగార్భంతోషంగా. 

“చాలా బాగుంది. ఇరవైకి ఒకటటూ 

యిటూ. "" 

ఈ మాట వినడంతోనే రంగదాసు 

క్షణాలమీద బిల్లుచెల్లించి అరక్షణాలమీద 

రూం చేరుకొని గులాబిరంగు ఉత్తరం 
విప్పాడు. 

ఫ్రీ... గారికి 
దయచేసి మీ ఫోటో యీ [క్రింది 

య'సెంత?ి 

ఆ(డ్రసుకు పంప (పార్టన, 

విధీయురాలు, 

సునీత 

(కిందు మీదయ్యాడు రంగదాసు. 

ఇన్నాళ్ళకు ఓ వనిత తనంతట తను 

“శతస'ను వలచిన౦దుకు ఉప్పొంగి 

పోయాడు. వెంరనే ఓ ఫోటో దిగేసి ఆ 
చిరునామాకు సం సేళాడు వ్ 

ఆ రోజునుంచీ పోస్ట్ మాన్ కోసం 

నిరీక్షణ రంగదాసు కార్య కమంలో (ప్రధాన 
పా(త్ర వహించింది. 

ఫోటో పంపిన సరిగ్గా నాణగో రోజు, 

రంగదాసుకు గులాబిరంగు కవరం 

దింది. 

రంగదాసు స్నానంచేసి, ఒళ్ళంతా 

పొడర్ రాసుకొని, అందంగా అలంక 

రించుకొని, విలాసంగా సిగిరెట్ ముట్టించు 

కొని మరీ ఉత్తరం చించాడు. 

గులాబిరంగు కవర్లో, గులాబిరంగు 

కాగితం. ముత్యాల్లాంటి అక్షరాలు, ఖీ 

రంగదాసుగారికి, నమస్తే. మీ ఫోటో 

అందింది. కృతజ్ఞ తలు. ఇంత పరమ 

చెత్త ఫాషనుతో పర్చిన అ చొక్కా కొనే 
శుంఠ ఎలా ఉంటాడో చూద్దామన్న నా 

కోరిక తీర్చారు. మరోసారి థ్యాంక్స్. 

ఇట్లు, 

సునీత 

పి. యస్: ఈ విషయమై ఉత్తర 

ప్రత్యుత్తరాలకు తావులేదు, మా ఇంట్లో 

నేను పెంచుకొనే బొచ్చుకుక్క కాక మరో 
మూడు ఆల్సేషియన్లున్నాయనీ, సా అన్నలు 

ముగ్గురూ పోలీసు డిపార్దుమెంటులో పెద్ద 

పదవులలోఉన్నారనీ గమనించ ప్రార్ధన. ఇ 

_- వేమూరి సత్యనారాయణ, 



ఐదుగానులు ఒకదానికొకటి చిన్నగా 

తగిలి వింతళబ్దంచేసి “వెధవ (త్రాగుబోతు 
మూళున్ని" సుతారంగా తాకాయ్ు. 

(తాగినవాడెప్పుడూ నిజాల్నే చెబుతా 
డంటారు.__ 

ఆలా వాళ్ళదగ్గర్నుంచి కొన్ని నిజాల్ని 

రాబట్టటమే నా "మోటో." 

అందుకే నేను అక్కడ ఆరవవ్యకక్రిగా 

మాత్రం ఉన్నాను. 

చపలత్వం అనే తెలుగుమాటకు (నాగ 
రిక ప్రపంచంలో) ఖచ్చితమైన యింగ్లీషు 

పదం "కంపెనీ అంటాన్నేను = డోంట్ 

కేర్=నా అభిప్రాయంతో ఎవళ్ళయినా ఏకీ 

భవించకపో లే... 

“కాస్త కక్కుర్తిపడు.” 
“కొంచెం ఎంగిలిపడు.” 

(లేకపోతే మేం తింటూంపే వెధ 

ళో 

రావవాండ రంగనాధగర్ల 
వన్నర వెధవ కశ్ళేసుకుని చూస్తూ, ఊరు 
తున్న లాలాజలాన్ని (ప్రక్కకు తిరిగి 

గుటక వేస్తావ్) 

యివన్నీ మోటుపదాలు కనుక దాన్ని 

యింగ్రీషులో “కంపెనీ కోసం అంటా. 

వన్నమాట, 

ఇ౦క ఆ అయిదుగుర(త్రాషుల పేర్లూ 
లై ఉరి 

యివి... 

గళ్ల చొక్కా తొడుక్కుని ఎ([ర్రరుమాలు 

'మెళ్లోకట్టుకుని '(ద్రాపిమొహంతో ఉన్నాడు 
౧౧ టట 

చూడండి. వాడు శవలింగం (బొన్సార్: 
వాడసలు పేరు శివలింగమే కావచ్చు-వాళ్ణీ 
చూపినవాడెనడూ అలా పిలవడుు 

యుక_ వాడిపక్క ... ఉడత మొహం 

'వధన సై డులాకులూ ఇ హిప్పీ(క్రాపూ 

'వెధనకి యెప్పుడూ ఊటబావిలా చొంగ 

కారుతూనే ఉంటుంది=వాడి పేరు కాంచన 

జ్యోతి 



గంగారావు. 

శనలింగానికవతల (పక్కవాడి పేరు 
లలాటళౌన్తీ=పితలాటళాస్త్రీ అప్రాప్రియేట్ 

నేమ్-గుంటకళ్ళూ- నక్కబుద్దులూనూ, 
థి 

నాలుగోవాడు సూరిగాడు = మీసంలో 
అక్కడక్కడ నాలుగు తెల్ల వెండ్రుకలు 

మొలుస్తున్నాయని మీసం ఉంచడసలు 

తాటికాయమీద కళ్లు ముక్కు. నోరు అతి 
కించినట్టుంటుంది వాది మొహం౦. 

పోతే ఐదోవాడు ఆ పవేధవమొహం 

మీద “నవ్వు అనేది వాణ్ని లక్షరూపా 

యలనోట్ల మధ్య పాకేసినా కనిపించదు, 
ఎప్పుడూ ధుమధుమలాడుతున్నట్టు చెంనట 

కాయలు 'పేలిసట్టు దురద-దురదగా 

ఉంటుందామొహం, వాడిపేరు మా ర్రాండ 

మూూర్వ్తి। 

స్ట్రౌండు శారు. 

ళీ ఐదు నిం పేను. 

'కెండ్ .. థర్డ్ ఫోర్త్ రౌండ్, 

ఒకడొకడిలో అమోఘమైన 

పనాశ క్రి విజృంభిస్తూంది. 

యీ అవకాళాన్నే వినియోగించుకోవా 

లనుకున్నాను = అయితే అయిదుగురూ 

ఒక్కసారే ఒకడు చెప్పింది మరొకడు 
వినిపించుకోకుండా తను చెప్పేదే ఎదుటి 
వాడన్నదానికి జవాబుగా సాగిపోతూంది 

ధోరణి__ 
రెండు దస్తాలు సేకతీసాను__ కేబుల్ 

మీద పడేశాను. 

అందరూ తయారయిపోయేరు. 

నలుగురు పేకాడుకోండి ఒకడు 

మాత్రం నాతో “చెస్' ఆడాలి అన్నాను, 

"పేక వదిలేసి *గురో_నేను” అంటూ 

జ్యోతి 

శని 

లో ల వ్ 

ర న్ పూరిచ 

గానులూ 
ఉరి 

౬ 

'పేలా 

ఎవరికివారే తయారయ్యారు. 
అలా కాదు; ఒకరొకరో ఆడుతాను. 

యీలోగా నలుగురు కలిసి రమ్మీ" ఆడు 
కోండి. 

అదేం లాభంలేదు. నువ్వుకూడా 

నాలుగు పెగ్గులేసుకో  అరుగురం కలిసి 

“లిటరేచ* రాడుకుందాం. 

“నోనో' అన్నాను. 

“మీలో ఫస్ట్క్లాస్ ఫూల్ ఒకడుంటాడు-= 

వాడెవడో ముందుకు రండి.” 

ఒకళ్ళముఖాలొకరుచూసుకున్నారు. 

“మే,వంతా ఫస్టుక్షాస్ పూల్స్వే" ఏక 

గీవంగా అన్నారు. 

నా ప్లాను చెడిపోతూంది-పైగా ఎంత 

ఖర్చు పెట్టానని? 

ఒరేయ్ శవలింగం-రా స్కెల్, నువ్వు 

"పేకాడతావా? చెస్సాడుతావా! 

నలుగుర్తోటి నారాయణా. ఆశ్లే దం పే 

మరి నేనూ అద్ద దే-ఏం్యటా ఏ(వంటారు" 

అంటూ నవ్వటం మొదలెట్టాడు. 

నాకు ఒళ్లు మండిపోతూంది. " 

మరో యిద్దరి వెధవల్నుంచి కూడా నాకు 

అలానే జవాబు వచ్చింది. 

నాలో పేషన్స్ చచ్చిపోతూంది. 

మిగతావాళ్ల ను కూడా అడిగేశాను. 

జవాబు విని చాచిలెంపకాయకొట్టి 

చెవులు మూయాలనిపించింది. 

ఆల్రైట్! మీ ఐదుగురూ కలిసి 

మిగతా రెండు బాటిల్సూకూడా కాళీచేసి 
ఓమూల పడి- ఏడవండి- నేవెళ్ళిపోతున్నా" 
అంటూ లేచి రెండడుగులు వేసాను. 
యింతలో .... 

“ఫోవుచున్నాడే కవిగాడు నీరుకారి 
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ఫోవుచున్నాడే” సూరిగాడు పాటి 
అందుకుంటే మిగతా స్కాం(డ్రల్స్లయ 
బద్దంగా (పడటం లేదనలు) అడుగులే స్తు 

న్నారు, 

నాకు వెర్రికోపసం వచ్చేసి బయటకు 
నడిచి తలుపు గొశ్లైం సె పేసిఅవతలకుర్చీలో 
శూర్చున్నాను. 

“అలుగుటయే యెరుంగని .” 

“*“ఆలకమాన వే చిలకలకొలికీ,” * 

ఇంకొ యేవేవో కలగాపులగంగా, 
ముద్దముద్దగా లోపల్నుంచి విన్సిస్తూనే 

ఉన్నాయ్" వాళ్లగురించిన నిజాల్ని వాళ్ళ 

చేతే చెప్ప స్తే జో ఉంటుందనే నొ 

ప్లానంతా డర్టీ పూల్స్ నాశనం చేశారు. 
వాళ్లగురించి నా భాషలో (వాయక తప్పటం 

లేదు. 

ఫస్ట్ పూల్ (9 శవలింగం వబియ్యే చది 

వాడు. రెండోక్లాను పాసయినట్టు కూడా 

కనిపించడు, పన్నెండేళ్ల కే త్రీ వభ పట్టు 

కుంది వాడికి. ఆది కురుపులా సలిపి జలో 

దరంలా పెరిగింది. టా. కన్నె 
పిల ల్లల్నీ రుచివూశాడు. నేసీఫెలో 

మొగుడు చచ్చిన ముండల్దస్టర వీడి 
విజ్ణానం ఆంతా ఒలకటోని "8ిరిపోయిన 

కోరీకల మీద యింత సపెటోలు పోసి భగ్గు 

మనిపించి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వాడింత 

సుఖపడి వాళ్ళకింత సుఖాన్ని పంచి యిచ్చే 

వాడు. ఓ ఏబై వేలాధికారి బెడిపోయిన 

వెధన కూతురి మెళ్లో తాళిగప్టేసి వీడో 
కూర్చున్నాడు. యూ 

సంస్క రప కొంచెం సాహిత్యాభిలాష 

యేడ్చి, యింటర్ వ్యూలూ వెధవ్వేషాలూ 

అంటూ సానికొంపలంట తిరిగి వొళ్లు కధా 
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సంస్క ర్తయి 

కమామినూ తెల్సుకుని వీడి అనుభవాల్ని 

జోడించి సెక్స్ పత్రికలకి కధ్యలాస్తూం 

టాడు. మురిగిపోతున్న వయస్సుకు 
'మెరుగులు దిద్ది మాంవగార్ని కూడా ముం 

డల మురాకోరుగా తయారుచేసిన ఘనత 

కూడా వీడికే దక్కింది. వీడికి యింటా 

బయటా కూడా రాజకీయంగా ఉన్న ఇన్ఫ్లు 

యెన్చు నుపయోగించి తిమ్మిని బొమ్మిని 

చొమ్మిని తిమ్మిని చేస్తూంటాడు. ఒకొనోక 
సందర్భంలో వీడి పెళ్ళాన్ని తార్బేసి 
కావల్సినపన్లు చేయించుకున్నాడు *ఎరా 

యిది" అని అడిగితే *ఒరేయ్ దాన్ని 

నేను పెళ్ళాడేసరికే నాకు తెల్సున్నంత 

సరకూ అది "సెకండ్ హాండ్ సరుకే దాన్ని 
అంగీకరించిన నా సంస్కారం మరెన్ని 

“హాండులు' మారినా ఒప్పుకుంటుంది" 

యిదీవీడి జవాబు. ఇంతతం'పె వీడిగురించి 

ఎనలై జ్ చేయటం సిరోదండుగ అనవ 

సరం, నెక్ట్స్ అండ్ సెకండ్ ఫూల్. కాంచన 

గంగారావు,. వాడు ఇంటరు చదివాడు, 

(పాసయ్యేనని చెబుతాడు అదర్స్కాస్ట్ 
మిద (బతికేయటం అంసే వాడికి నల్లేద్ 

మీద బండి నడిచినప్టే. వాళ్ళనాన్న కీ 
వ్యాపారాలు చేస్తూ నొనా గడ్డీ తిని పీడే 

కోసం న పెళ్రేడు. “'సంపాదిస్తు 

న్నాడు. వాడి నాన్నకు విడు మూడో 

పెళ్లాం కొడుకు. ఒక్కగా నొక్కుడు, 

మొదటి యిద్దరి 'పెళ్ళాల్నీ సుఖ పెట్టిలేక 

పోతే వాళ్ళిద్దరూ తలొకళణ్ణీ తగుబక్షుని 
రూంమ్మని లేచిపోయాడు. మూడోది 
సుథాల్లో విసుగెత్తి మూడో పెళ్లాంగావచ్చి 
వీణి కనేసి తనక ర్తవ్యం అయిపోయినట్టు 

ఓరోజు ఛామ్మని చచ్చూరుకుంది. వీణ్ణి 

జ్యోతి 



వాళ్ళ నాన్న ఒకళ్ళమీద (బతకటం చిన్న 

స్పట్నుంచీ నేర్చి దేశంమీదకు వదిలేసాడు, 
వెధవ రోజుకు సెట్టిన్నర సిగరెట్లు తగిలే 
సాడు. అయితే ఒకటీ కొనడు. పొద్దున్న 

టిఫినూ సాయం[శం టిఫినూ కూడా 

ఇంకోళ్ళ ఖర్చుతోనే మింగుతూం౦ 

టాడు. కొత్తగా తాగడం నేర్చు 

కునే వాళ్ళకీ తాగినట్టు తెలిస్తే యింట్లో 

యెవుకలేరెస్తా రనుకునే వాళ్ళకీ వీడు 

గురువు. వీడిగొంతు తడిపి మరీ వాళ్ల 

కక్కూ ర్తిపడతారు. యెప్పుడూ. బారు 
లంట తనను పోషించే వాళ్లను వెంటే 

సుకుని తిరుగుతాడు. దొంగసారా వర్తకుల 

సంఘానికి వీడు (పెసిడెంటు “వేట్” దొరి 
కినా *నాటు దొరికినా తాగుతాడు. ఆ భేదం 

లేదు. అయికే తన స్వంతఖర్చుమిద 

మ్యాతంకాదు,. యీ విశాల (ప్రపంచంలో 

ఒకడిగా (బతికే స్తున్నాడు మొత్తంమీద 
బద్మాష్!? 

మం * = న వలనా. వోంవాని లా. లా చాలా అరంయంారుతాుగాడాలన 

తర్వాత లలాటశొన్తి = దేశం ఖర్మం 
కాలి వాడు *లా" చదివుంపటే అధర్మం 

నాలుక్కాళ్ళమీద నడిచేది = వాడికింట్లో 

పొట్టపగిలేలా తిండిపెళ్తు తల్లుంది = స్ పై 

కాంట: కొడుకుచేత తలకొరివి పెట్టించు 

కుందుకు సిద్దగావున్న తం(డ్రున్నాడు. అభా 

గ్యుడు. వీడు తెచ్చే తగువులన్నీ తీర్చగా 

నికి మెరికలాటి మేనమామ వున్నాడు. 
వస్తాదు తిండిపోతు - లలాట ళౌస్తిది, 

నోరుకాదు. దాన్నే వనాలో - అంటారో 

నాకూ తెలీదు. ఆనోటంట ఒక్క మంచి 
మాట రాదు, ఎప్పుడూ ఏ యిద్దిరికి “లంక 

'పెడదానూ అన్నదే వాడి ఆలోచన 
అడుగు పెట్టినచోట. పిడుగు పడుతుంది, 
నోరు విప్పినచోట "ఘారాలు జరుగుతాయ్. 

మాట్లాడేడం కే పోట్లాటకు సిద్ధమవాలన్న 

మాట = ఉలపి జన్మ = చిలిపి జన్మాను 

వాడిది. వాజ్ణీ చాలామంది లలాట శాస్త్రికి 
బదులుగా పితలాటళానస్త్రి అంటారు. అంద 

నీన్న శుజ్ఞరంగ అత ఇవు ప 
గషైదియాచుకుని (౮ ఇవదవాత వ 



శికీ తలలో నాల్కలా ఉన్నట్టుండాలనే 

వాడి తాస్తతయం-సక్కనే పుచ్చపాదు- 
పట్టి రాస్కెల్ వాడు వాడి అమ్మకీ = 

నాన్నేకీ కయ్యం పెట్టాడు అమ్మకీ ఇ 

'మేనమావకీ మధ్య పచ్చగడ్డే స్తే భగ్గుమ 

నేలా చేసాడు. నాన్నకీ = మేనమావకీ సడ 
కుండా చేశాడు. అసలు వాడికీ వాడి ఆలో 

చనలకి వడదు. వాణీ భజనచే సేవాళ్ళను 

నలుగుర్ని తన వెంట తిప్పుకుంటాడు. 

అందులో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకు ఛస్తే 
సామ్యం ఉండనీడు. ఎవరికివారే హై 

స్థాయలో వీళ్ల భజన చేయాలనుకునే 
ట్ట్టు తయారు చేస్తాడు _ కుంటి పెళ్లానికి 

సొట్ట మొగుడులాటి బాపతు, వాడి భాష 

లోనే “నేను పరమ వెధసని. వెధవన్నర 
వెధవని = వెధవన్నర వెధవా స్పేర్ ను* 

వాడి నిత్యస్తోగన్" అది, నేను కాదనను 

వాజ్జీ తెల్సినవాశ్లెవరూ కాదన్లేరు.. *గాడె 
లోన్ శెన్సేవ్ హిమ్. 

ఫోతే సూరిగాడు, వీడిలో మంచిగుణం 

ఒకటుంది. అది తిను చెడిపోతున్నానని 

నడవక పోవటం. యెదుటీవాడు ఏమా(త్రం 

బాగుపడ్డా "'మఘొల్లు మంటాడు, వాడికి రంభ 

లాటి క్ట వ్న్నా పక్కవాడి “*కొక్కి 

పెళ్లాన్ని చూ స్టే వాడికి జెలసీ, 
వాడు మల్లి పువ్వులాటి బట్టి లేసుకున్నా 

- పక్కవాడు కొ స్త యిస్రీపిట లొడిగితే 

వొడి క్కౌావల్సినంత మంట. వాడి అంద 

మైన పెళ్లం అందమైన చీర కట్టుకుని 
అందంగా తయారైతే వాడికీ “ఎలర్జీ” = 

దేశంలో ప్రతి చేతగాని వెధవ రాజ్యాలేలే 

స్తున్నాడనీ పీరాలలంకరించే స్తున్నాడనీ 

వాడి బాధి పెళ్లాం ద్వారా సంక్రమించిన 
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"లారీ రొయి లాం 

ఆస్టి "'ర0డు అకొరాలుంది. వాడి స్వంతది. 

పాతది. అయినా ముప్పయి. వేలుచేసే 

యిలుంది, బాంకుళో వ డ్తీ లుతెచ్చే 
డబ్బుంది. పాడికిలేన్షల్లా త్ ప్తి ప 

(ప్రపంచంలో వున్నదంతా నాగ్. "పేరున 

రాయించేసుకోవాలన్నంత “ఆబ' వుంది. 

నో ఎక్స్య్క్యూడ్,. ఆ రాస్కెల్ ని డబల్ 

బాలెల్ గన్నును గుండెలమీద పెట్టి కాల్చే 
సినా తప్పులేదు. “తృ ప్పిలేని పళువూ ఓ 

మనిషేనా?" 

యిక మిగిలిందల్లా మార్తాండ మూరి. 

వీడికి దేశభక్తి యెక్కువ, సరను దేశ 
భ క్తుడికీ అల్లుడు. వీడి మామ లకెధికారి. 

దేశంకోసం అన్నీ త్యజించడానికీ సిద్ద 

పడిన న్యక్త్తి ఆయన, యెన్నో ప్రజోప 

యోగ కర మైన పనులు చేశాడు. అందుకు 
తన ఆస్థిని విరజిమ్మూడు. పూర్తిగా తన 
యావదాస్టినీ దేశానికి రానిచ్చేద్దాం అను 

కుంటూ౦డగానే యీ మా ర్హాండ మూర్తి 

ఆయన కూతురుమెల్లో ఓ తా? కట్టి పారే 

శాడు. మామగారు బతికుంటే. దేశాని 

శక్కుున సేన చేపేటట్టున్నాడని మామ 

గార్ని చంపి పారేయంచాడు. ఆయన 

చేయదల్నుకున్న పనులను నేను పూరి రిచేసి 

ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేళూరుస్తానని 

(డెస్ స్టేట్ మెంట్స్ యిచ్చాడు, దాంతో 

వీడి ఇన్ప్లయెన్స్ తొరాపధాని కందు 
కుంది, పాతిక లక్షల ఆస్థిని మామగారు 

ఏడు లతల వరకూ కరిగించేసరికి అల్లు 

డుగా వచ్చి మామను పరలోక యాత్ర 
పంపిన మూడేళ్లలో నలభె లక్షల అసిని 

ల్ల ర ణల 

సంపాదించాడు. దొంగ నోట్లు, న్మగ్గింగ్ 

అవి పొక్కంకుండా పార్టీలకు విరాళాలు 

యా” 

జోరఓతి. 



ఓప్, డబ్బు రాజ్యం ఏల్తున్న దేశం 

యూనొడు మనది. వెధవపనులు చేసేవా 

శ్లందరిక్కీ చేయగల దమ్మున్నవాళ్ళందరికీ 
“పుష్పక విమానం'లో చోటుంటుంది. 

ఎక్కడో భూగర్భంలోవున్న జల 

సంపదకోసం (ప్రజల సంపదను కొల్ల 

గొట్టటం కాదు నాయనా కౌవల్సింది, 

(కిందివాడు రా యెళ్తుతేనే పెద్దవాడు 
నివసించడానికో భవంతి లేస్తుందన్న 
నిజం మర్చిపోతే యీ జాతికి మనుగడ 
ఉ౦దా ?" 

ఊరికే తలుపులు దబ దబ బాదు 

తున్నారు. తలుపు తీసాను. ఐదుగురూ 

ఒక్కుమ్మడిగా నామీద కొచ్చి పడ్డారు, 

“ఒరే కవి, నువ్వు కుక్కవీ, నక్కవీ 
కనుక మామీద ఓ కధ రాసి పారయ్. 

ఏమిటి?" శవలింగం జోగుతూ నా భుజం 

మీద ఓ చెయ్యి ఆన్చి నా ముఖంలో 

ముఖం 'పెట్టి అడిగాడు. 

నేను మాట్లాడలేదు 
.. అలిటల వనం వల టన. అను చావటం గజానన లాంకాంలం. గా - అభారాయాతుతా. గాయం నాల... భువనకలుతా. ఎంకాతినాడునాల రుల చుటాకరు 

“రాయ్రా - అచ్చయితే నీకు సన్మానం 

చేయించే బాధ్యత నాది" మా ర్తాండమూర్తి 

అన్నాడు, 

“ఇంశకీ మమ్మల్నెందుకు పిలిచి మకీ 
పార్టీ యిచ్చాన్* కాంచనగంగారావు, 

“ఛస్తాడా; వాడికథకో ప్లాటు కావల్సి 
నప్పుడల్లా మనకి పార్టీ యిస్తూ ఉన్నాడు" 

లలాట ళౌస్తి, . 

"సరే రాసుకో _- మా కధే రాసుకోరా 
పూల్. టా టా తూలుకుంటూ మార్తాండ 

మూర్తి వెళ్తాంపే గొర్రెల మందలా 

అనుసరించారు మిగతా నలుగురూ, 

“వూ కధేరాసుకోరా ఫూల్ 

మార్తాండ మూర్తి మాటలు నా చెవుల్లో 
మార్ముమోగాయ్. 

నిజమే నేను ఫూల్నే - ఒర పూల్ను 

కాదు. ఐయామ్ ఫూల్ ఆఫ్ ఫూల్స్” కాగి 

తాలూ కలం తీసుకున్నా కధ [వాయ 

(వముఖ స్పానిష్ చ్నితకారుడు (ల. షె. 2102550) 

వికాసా, ఒకనారి తన గదిలో వెద్దనై జులో మరియు (వ త్యేక 

ఆకారం కలిగిన 12168006 కానలసీయుండి వానిక 

వద్దకు వెళ్ళి తనకు కావలసిన వై జు ఆకారం గురించి అరగంట 

సేపు చెప్పినా ఆ న్మడంగికి అర్థం కా బేదట, చివరకు విసుగుతో, 

దగ్గరలోయున్న కాగితపు ముక్కను తీసుకొని, 

కావలసిన 1721680096 ఆకారం, నై జలతో బొమ్మగీసి, 

“సరిగా నాకు ఇటువంటి దే కావాలి, ఖరీటెంతవుతుంది అని 

అడిగాడట, డానికి ఆ పాపు యజమాని, ఖడదీదు ఆఖ్క- న్లేదు 

మోరు గీసిన ఆ బొమ్మకింద మో నంత*ం వేయండి వాలు 

అన్నాడట, 

టాసికి, త్త 

య్ థ్ వ్మడంగి 

తనకు 

"సేకరణ; బి. అశోక్ రెడ్ధి. 
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* 1. .-.అర్దాలె మారులే * * 
ఒక మాటకి “అరంి ఎలా వచ్చిందో చెప్పడం ఇాలా కష్టం, ఆ సివలం 

అటి 

ఈళ్వశేచ్భ అన, సాన్టివలు మౌనవేచ్చ (అంకే వక్తయొక్క ఇచ్చ) అనీ 
అంటూంటారు. ఏదయినా ఫలానా మాటకి ఫలానా టం అని లోకంలో నీరపడి 

వి ర 
పోయింది, ఈ సిరపడటం *నిరంి కాదు. కాలాన్ని బట్టి, 'చదేశాన్ని బట్టి, 

'నసందరా న్నిబట్టి ఒకో్క_ సారి వ్య క్రినిబట్టి కూడా పదానికన్న అంతు మారి, 

కొ త అర్షాల్ని సంతరించుకుంటాయి. 
ఆ ధి 

తాను చెప్పేది స్పష్టంగా బోధపడాలని, హృదయానికి నూటిగా వాళ్తు 
జాటె. 

కోవాలనీ (ప్రతివక్త భావిస్తాడు, అందుకోసం ఉపమౌొనాల్ని [గహిస్తూంటాడు, 
వాద వాలి వాలి 

66బ్రిత్రన్సి భార్య సూర్యకాంతం” అని అంశ సీనివమాలోని సూర్య కాంతంలా 

గయ్యాళి అనీ, ఇంటిలి పాదిని హూడలు కొటి సుందనీ అరం. ఇక్కడ సూర్యశాంతం 
ంంి ర ఎ౨ి థి 

అనేది (ప్రతీకగా వాడబడింది. *ఈ పిల్లలు కిష్క్ట్లం ధాపుర ఆగహారీపలు” అని అంఆీ 

కోతిమూక అని ఆరం, ఊఉ త్తర్యపదేళ్ లో 'వేళ్యని “టాక్ట్సీ* అని పిలవడం వుంది. 
థి యం ( 

ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న “పేపరు. పాపిరస్ చెట్టునుంచి తయారయిన 

డానికి పేరు. ఇప్పుడు చింపిరి గుడ్డలు, కొయ్యగుజ్ఞు మొదలై న వాటితో తయారు 
చేసినా “పేపర్” అనే వాడుతున్నాం, 

అమంగళ కరమూ, అసభ్యమూ, అసవ్యామూ అనిపించిన పదాల్ని వాడకుండా 

అబే ఫావానికి సౌమ్యమాూ, సభ్యమ్లూ, మంగళకరమూ అని అనిపించిన పదాల్ని 

వాడుతూ. వుంటాం, “బియ్యం "లేవ అనటానికి “బియ్యం నిండుకన్నాయి అన్సీ 

“చచ్చాడు? ఆనటానికి “స్వర్శ స్గుడయ్యాడు, కన్నుమూశాడు, శివసాయుజ్యం 
౧థి 

వంచాడు అనీ, ఇవన్నీ కూడా అటువంటివే, ఉత్తర భారత బేళంలోే కొన్నిచోట 
౦ 

వంటవాడ్ని “మహారాజ్ ” అనటమూ, పాకీవాళ్ళని “వహి త్తర్” అని అనటమూ 

వుంది. 

ింకర్” అంజు సంస్కృతంలో శింకరోతి _ ఏం చెయ్యమంటారు అని 

అడి7గేవాడు._. అని అరం, తర్వాత కింకరుడు అంఆకే సేవకడు అని అర్భం వచ్చింది, 

కైంకర్యం అంటే సేవకోసం అని అసలెన ఆరం, ఇప్పుడు “కా జెయ్యటంి అనే 

అగ్గం వచ్చింది. “అదిరిపాటు' అంక “గర్వం, పొగరు) అనే అర్హాలు ఇప్పు 
థి 

డున్నాయి. *వాడికెంత అదిరిపాటు€* అనికూడా అంటూ వుంటాం, అయిళే 

పూర్వం ఈ మౌటకి ఈ అర్థాలు "లేవు. “అదిఠిపాటు' అంతే “అకస్మాత్తుగా, 

] మాత మే ఆరాలు, వున్నట్టుండి అని త్ న్ా 

“వాడు నామాద అజ్యాయిషీ చెస్తున్నాడు” అని "పెత్తనం టంలో వొ. 

తూన్న “అజ్మాయిషీ” పదానికి *“నాడ్ చూచి పరీవీంచుటి అని క అంతే. “30డు 

80 జ్యో తి 



సారి అనే అకంకల “దోబార్) అనే పదం తెలుగులోకి “దుబోరో గా (ప్రవేశించి 

“వ్యర్థ మైన అఆనవసరమెని అనే కొత్త అర్హాల్ని కూడా తెచ్చువంది. “వాడు 

చుచారా చేస్తాడు) ఈదుచారా వఇెయ్యహడదు” ఆనే [పయోగాలు, మనకి సుపరి 

-చితాలే.. తెలుగులో “అప్పుగా వున్న బాకీయొక్క పూర్వపు అర్థం. “మిగిలిని 
అని, అలాగే “ఆటగాడు అనే అగం వున్న ఖిలాడీ సదం తెలుగులోకి 'కిలాడీ'గా 

'ప వేశించి “టక్కరి, మోసగాడు అనే అన్థాల్ని సంతరించుకొంది, 

"తెలుగులోకి చేరిన ఆంగ్ల భాపాపదాల అక్రాలు కూడా మొరాయి,. ఇప్పుడు 

మనం ఒక పెద్ద పోదాగా ఛావించబడుతున్న “మినిస్టర్” పదానికి నేవకడు, 

ముఖ్యంగా రాజుగారి సేవకుడు అని అరం, ఇప్పుడు మనం రతకభటుడికి అంటగట్టిన 

ఆాని స్లేబుల్ పదానికి 'గ్యురపుశాలలో ఎప్పుడూ నిటారుగా నిలుచ్వుం జే వ్యక్సి అని 

అర్థం. అల్భా, ధీటా* అనేవి గ్రీక్ భామయొక్క_ మొట్ట మొదటి అషశాలు, “ఆల్బ 

బెట్” అంశ జం అది, ఇప్పుడది “ఇంగ్లీషు ఆల్ఫ బెట్ ,* తెలుగు ఆల్బ బెట్” 

అని “ఆల్ఫ బెట్”ని “వర్ష ములు” ఆనే అర్లంలో వాడుతున్నాం. “ఇట్? అంతే 

శవి కెట్టులేదా ఒశానొక్ బంతి ఆటలో ఉపయోగించే చేటు (గలి అని అర్థం 

ఇప్పుడీ పదం ఒక ఆటపీరుగా వాడుకలోకి వచ్చింది. 

ఒకే పదం భిన్న సంద ర్భాల్లో నాన్నా ల్ ఇస్తుంది, తెలునలో వున్న 

శమాటి అనే మాటకి ఇరవై మూడు అర్థాలున్నాయి. గన. శతినటి అనే 

పదానికి వున్న వ. చూడండి; 

“తన్నులు తిన్నాడు _ బిస్కట్లు తిన్నాడు) _ 'పాణాలు తినేస్తున్నారు! 

శవాడా పని చేస్తాడుగాని కొంచెం తింటాడురా _ “ఆ సీనిమాలో నాగేశ్వ రావ్. 

తిన్నాడా _ "వంందలయినవి, జో పదాల్లో కూడా ఇటువంటి విశేసాలు కనబడ 

"తాయి, ఉదాహరణకి “హేీంక్ క టం పదాన్ని తీసుకుందాం. 

ళఆ ససెకిలు "సెకండ్ హేండ్ ది 

“అడ్డాటకి ఇంకో హేండ్ తక్కు_వైంది. 

“ఆ విషయంలో వాడికీ హేండ్ వుంది 

“వాడు నాక హేండ్ ఇచ్చాడు. 

ఇలా న. పదాలకు కొ ల్స్ అశరాలు వస్తున్నాయో పరిశీలించాల్సి వుంది. ఫి 
భాహె శ్యాస్త్ర్కం (1108200340) అనే శాఖ ఒకటీ ఏర్పడిన తర్వాత నే ఇటువంటి 
“పరిశీలనలు ను 

--ద్వా. నా, శాస్త్రి 

జో తి (0 రే 



సినిమా పాటల పత్యేక విందు! 

అనిల్ (మౌ చన వన్, 

ళ్ ర్ం 93 

నా 
మనసులతో పిరబూయాలి 

నముమతల దివె సల నప్పు వ్వుఐఅతో 

మస యముల్లంతె వెలగా లి 

యువ్వరికీ తలవంచకనే 

యొన్నడు నిరాశచెందకనే 

ఆత్మగౌరవం పెంచుకొని 

డుగు ముందుకే వేయాలి 
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లేరా! బుజ్జిమామౌః 

లేబేరాః 'బుల్లి మామా: 

ఏటవతలగట్టు ఆగట్టుమీద చెట్టు 

ఆచెబ్టుకింద పుట్ట ఆప్పట్టిమీద నువ్వు 

పట్టలోన పాముందికా। మానా: 
బుసలుగొబ్టు నాగు9దిరా. లేలే 

క్లోరలున్నా కోడ్నెకాచురా. 

'పొంచిపొంచి చూస్తున్నదిరా 
పీళ్ళపామని తలవవద్దురా 
వానపొమని వదలపద్దరా 

కళ్ళు మూసుకోకు! సువ్ 

ఒళ్ళు మరచిపోకు ల 

నామాట నమ్మ కుంచె, అప్పతుంది 

పెళ్ళిసీకు 

పుట్టిళవ్వి పట్టాలిరా నూమూ। 

నేలకేసి కొట్టాలిరా లేలే 

పడగవిస్పుళు పున్నదిరా 
బున్నుమని లేస్తున్నదికా 

ఎన్పుడెవు డంటున్నదిరా 
వీషము కక్కుతు వృన్నదిరా 
పక్కపక్కను9ని .... అది సక్కినక్కి 

ఉందీ... 

కక్షబట్టింది.... కా పేసి ఈూర్చుంది 

(ప్రాణాలు తీస్తుందిరా నూమా; లేలే॥ 

జో తి 



సింగవూరు రౌడినోయ్___నేను 
చిచ్చుల పిడుగునురోయ్.... నేను 
కొమ్ములు తిరిగిన మొనగాజ్ఞేన్గా 

గొయ్యిదీని గొంతువరకు పాతేస్తాను- 

సరుకులు క ల్రీవే సేవాళ్ళను 
ఎక్కడున్న పురుగే రేస్తాను 
అబద్ధాలతో కొంసలార్సితే 

ఒంటరిగా ఉన్నాము! మన నిలువున చర్మం చీరేస్తాను 
మిద్దర మే ఉన్నాము 

ఉలక వెందుకు; పలక వెందుకు 

బిడియమెందుకు!; వలపువిందుకు మంచితనంతో మపిలేవాళ్ళసు 

కలసిపోదాము రా-రా॥ నెత్తిన బెట్టుక పూజిస్తా 
క్యుటలుపన్నే గుంటనక్కలను 

ఎవరికంటబడినా ఏమనుకొంటారు పీకపట్టుకొని నొక్కేస్తాను 
పడచువాళ్ళ సరదా పోనీయంటారు 
ఏదో గుబులు ఎందుకు దిగులు 

ఎగిరిపోదాము రాఃరా॥ 
ధగ్మంకోసం నిలబడతా-జయమం- 

ధర్మరాజునే ఎదిరిస్తా 

రౌడీలకు నేరొడ్మ నోయ్! పచ్చి 

నెత్తూరే తాగేస్తాను 

జాం, జాంగా తాగేసా 
న! 

గువ్వజంట యేదో గుసగుస లాడింది 

నలపు ఓనమాలు దిద్దుకోమన్నది 

ఇపుడేవదు ఒక పే ముదు 
౧ యి 

రేపు చూద్దాము రా-రా- 

ఇంతమంచి సమయం ఎపుడు దొరుకు 

తుంది 

మూడు ముళ్ళు పడనీ (ప్రతిరోజు 
దొరుకుతుంది 

అప్పటివరకు అల్లరివయసు 
ళం 

ఆగనంటుంది రొః రా॥ 

జ్యోతి కి 



శ] వశే 

1 ముందుక 

చింతా నీకెందుకూ వౌ 
(1 

యన్వనం పువ్వులాంటిది 

జీవితం రవ్వలాంటేది 

టోకమే నీదిరా 

ఆటలపాటల తియ్యసి న; సలతేలరా: 

చీ 

స 
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వచ్చే సంచికనుండే 

కొత్త సీరియల్ [పారంభం 

మిస్టర్ సంపత్ ఎం, ఏ, 1 
రచన; 

మీ అభిమాన రచయిత్రి 

నూదిరె డ్డి జీ లో చ్ న ] 

| 

జూన్ నల నవలానుబంధం 

(వఖ్యాత రచయి[తి 

ఆ చిట్టారెడ్డి సూర్యకునూరి 
నవల 

సుహారా ఇఫ్ 
చదవండి! 

మ వవ మవ యమా య య 
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“అంతర్జాతీయ మహిళా నంవత్పరం” 
సందర్భంగా, జంట నగరాలలో (పసిద్ధి 

చెందిన *“రసమయి” సొంస్కృృతిక సంస్థ 

అధ్వర్యంలో, (ప్రముఖ రచయిత్రి (శ్రమం 

యద్దనపూడి సులోచనారాణీని అభినందించ 

టానికి రవీంద్రభారతిలో సభ జరిగింది. 
రసమయి అధ్యతురాలు, ప్రఖ్యాత నర్తకి 

(శ్రీమతి సుమతీ కౌశల్ స్వాగత వచనాలు 
పలికారు. రాయలసీమ అభివృద్ది మండలి 

అధ్యత్తులు శ్రీ కె, వి. నరనప్ప ముఖ్య 
అతిధిగా వచ్చారు. అధ్యక్షత వహించిన 

డాక్టర్ పి = నారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ, 

నుక్తోచనారాబీ న నవలలు వంత (ప్రజాదరణ 

పొందాయో, అంతటి ఆదరణ ఆనన 

లల సినిమూ రూపాలు కూడా పొందా 

యన్నారు. 

శ్రీమతి సులోచనారాణి, అభినందన 

లకు సమాధాన మిస్తూ, తనకు వేదికల 

నుండి, వుపన్యాసం చేయటం అలవాటు 

బేదని చెబుతూ ళన 

హూట్లాడ తూనే, మాట్లాడటంలో రూడౌ, 

& 

సహజధోరణిలో " 

(ప్రఖ్యాత రచయితి 
న్ యదధన 

లం న 
బో సులోచనారాణికి 

సన్మానం 

ఆమెది ఒక (ప్రత్యేకశై లి అని నిరూపించి" 
వినేవారిని ముగ్గుల్ని చేసారు. స్త్రీలు సాహితీ 

య 

రంగంలో విజయాలు సాధి స్తున్నట్టుగా నే, 
ఇతర రంగాల్లో, ముఖ్యంగా, రాజకీయ. 
రంగాల్లో విజయాలుసాధించాలని కోరారు. 

దేశానికి ఒక్క (ప్రధానమంతే గాకుం డాం 
రక్షణమం[త్రి, ఆర్జీకమం (త్రీలాటి బాధ్యతా- 

యుతమైన సదవుల్ని స్రీలు చేపట్టి తమ 
వ్య క్రిత్వం నిరూపించుకోవాలని పకాంక్షీం 

న 

(శ్రీమతి సులోచనారాణికి, పాఠకుల్లో 

ఒక ప్రత్యేకమైన ఆదరణ, అభిమాన 
వున్నాయనేమాట నిర్వివాదాంశం, ఆమెకి 

ఎంతో పేరుతెచ్చిన నవలల్లో "సెక్రటరీ'డి 
'వ్రధమస్టానం అనేమాట కూడా నిర్వివా 

దా౭ంశమేః ఆ నవలని పాఠకులకి అందించిన 
జ్యోతి, ఆమెని మరొకసారి పాఠకుల తర 

పున అభినందిస్తూ, ఆమె కలంనుండ్హి 

మరికొన్ని వై విధ్యంగల రచనలు రావాలని 

అఆకాంక్షిస్తోంది। క్ 

జ్యోతి 



యస్ 

అన్ని ఖనీదులు, ఆంచెలవారీగొ యెక్కు 

వవుతున్న ఈ రోజుల్లో పాలిడార్ వారు 

రికార్డు వెల తగ్గించారం శే, యెగిరి గంతే 
యాలనిపించడం సహజం. ఒక (ప్రక్కకు 

తొమ్మిది నిమిషాలు పొదే చిన్న రికార్డుని 

"హెచ్, ఎం. వి కొలంబియా కంపెనీల 

వారు “'సూపర్-?*” అంటారు. వెల ౨1 

రూపాయలపై చిలుకు. అటువంటి రికా 

ర్జునే పాళిడార్ వారు “మాక్సి యి. పి" 
అంటున్నారు. !6 రూపాయలకే అమ్ము 

తున్నారు. అద్వితీయమైన నాణ్యం అంపే 

అందరూ ఒప్పుకొనవలసినదే. ఈగ*మాక్సి 
యి. పి"లు మొనిమిడి విడుదలై నవి, అవి 

“జూలీ” (2208006-00 ఏ“హిమాళలమ్సే 

ఊంచా” (222114) “భూలా భట్కా” 

(228008 *““ఆ(ఖిదావ్"" (22588000 

“రంగా ఖుష్” (2258002) “ోదోశతృ'” 

(2258004 “చోకి మేరాకా౦” 

(2258005) చిశ్రాలవి. ఇవి ఎనిమిదీ 
పంప్పతూ వారికి ఏ చితంలోని సంగీశం 

బాగా నచ్చిందో తెల్పిన మొదటి పారక 
శోతకు తక్షణ ఒహుమరి వందడాపా 
యలు నగదు, త్వరపడండి, 

“మాక్సి యి. పి' లోనే "“సీనన్స్ 

యిన్ ది సన్ అన్నది విడుదలై నది, 

ఖ్రైటిల్ సాంగ్ నాహిత్యం యెంత 

హృద్యంగా వుందో చెప్పలేము 

(222! 8700, 

కొత హిందీ ఎల్.పిలు౮0డు 
అజాయ. 

జ్యోతి 

విడ దలై నవి రెండూ మంచి సంగితాన్నే 

అందిస్తున్నవి. ఒకటి “జూ లీ? 

(20200) ఈపాటికే ఆంధ్రదేశంలో వ్ 

పాటలు ఆ బాలగోపాలాన్ని ఆనందింప 

జేస్తుండగలవు. నాకు బాగా నచ్చినవి. 
“దిల్ క్యొకరే' (కీళోర్్ *భూల్గయే నబ్ 
కచ్ (లశా-కిళోర్ ఒక్క ఆంగ్ల గతం 

ఆతి సాధారణంగా వుంది, వీటికి సంగీతం 

అమర సంగీతకొరుడై న రోషన్ కుమా 

రుడూ, యువనటుడై న రాకేశ్ రోషన్ సోద 
రుడూ అయిన రాబేళ్ రోషన్, ఇతని 

మొదటి చిత్రం *““కువారా బాప్”". 

రెండవది “భోలా భాలా”(2302. 058), 
సంగీతం అర్, డీ. "0డుమార్లు వింపే 

అయిదుపాటల్లో ఏ ఒక్క పాటనూ వదలా 

లని బుద్ది పుట్టదు. “ర్భుల్గ యీ ఆంచి 

(లత కోర్ వరసా, “వక్ వక్త్కీ 

బాల్ హె”* (కిళోర్స్ సాహిత్యం మొదటి 
“శశికి చెందినవి. 

చకా రెండు యి.పి.లు “"పింజు 

మనం” 2221154 (తమిళం) "“ఏక్నావ్ 

దో కినారే'” 2221152 (హిందీ) వచ్చాయి. 
చాలా పేలవమైన నంగికం. ఊరికే యిస్తే 
తీసుకో వచ్చు, డాచుకోవడావికి. జాగా" 

ఉన్నవారు. 

ఒక కన్నడ ఎస్, పి. “ఒందే రూవ 

ఎరడు గుణ” (200724) సంగీతం 

సలీల్ చౌదరి అం'ే తెలిసిన వారికి అర్థ 

మవుతుంది. వరసలు ఎలా వుంటాయో, తెలి 
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యనివారు పృట్టతేనే కన్నెవలప్పు కలిపి రంగ 
రించిన 6ఈచి ఊహించుకొంపే సరిపో 

తుంది. యుగళగీతం (సుశీలంబాం) ఒక 

మధురమైన కవనం (ఆర్ ఎస్, జయ 

గోపాల్ పమగిరిసల పరిమళాలతో పుల 

కించిన ఒక దివ్యవనం. రెండవప్రక్క 

*“దా బలియలి"* (ఎస్, జానకి శ్రావణ 

పూర్ణ చంద్రోదయ మో, శుక వసంక 

కుసుమాకర మో శోతలే నిర్ణయించాలి 

ఒక ముకయాళ ఇంతటి దే 

“తామరళొని*” (2067242 ఇదు €050 

రితు కన్యక యొడె (ప్రియ 8ిరం (వాణీ 
జయరాం) నయలార్ సాహిత్యం విన్న 

ప్పుడే శశిరబుతువును పిలచే (ప్రభావం 

గలది. ఆర్. కె. శేఖర్ వరస వాద్యగోస్టి 

ఆ అహ్వానాన్ని బలపరుస్తున్నవి, ఒక్క 

మారు ఈ రెండు ఎస్. పి, లను వినండి. 

ఎస్ పి, 

శణాానానానాదాననా నాదాని 

వమాగాపురామన్ మృతి 

(సముఖ సినీ జర్నలిష్టు మౌగాప్ప 

గామన్ హృదోగంతో హరా త్తుగా 

28ఎ4ం75 నాడు హైదరాబాదులో 

మృతి చెందారు, తెలుగు చలనచిత్ర 

సర్మిశమకు జర్నలిస్టుగా శ్రీ రామన్ 
ఎంతో 'సేవచేశారు 

ఆయన కటుందానికి “జ్యోతి 

సొనుభూతి తెలుపుతూ, (శ్రీ రామన్ 

ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరు 

కొంటోంది. 

చాానాదదివాాపకనిమననటనినవణనననన ననన 

ష్ట్ర 

ఒక కొలంబియా యి. పి. బాబు 

(5666 13086. ఇందులో ఒక ప్రక్క 

“ఒక జంట కలసిన అన్నది ఒక నృత్య 

నాటిక గీతంలాగున్నది. అక్కడక్కడ 

విడిగా బాగున్నా సినినూ చూ స్పేనే కాని 

పూర్తిగా ఆవగాహనకాదు. పొడినది బొల, 

శీల. ర మకృష్ణ ఆత్రేయ రచన అద్భుతా 
నికి [పక్క మెట్టు. “అయ్య బాబోయ్ 

(శీలంబాల్సు ఓయమ్మ యెంతలేసి (శీల) 

యి సంవత్ప్సరప్పు మేటిహిట్లు కాగల 

సూచనలున్న వి. ద క్రవర్ధి వరసలు కొంత 

కారణ౦. ఆత్రేయ రచన మిగతః 

హిందీ భజనలు మూడు ఎస్. పి.లు 

వచ్చినవి. మానస్ పొడిన కబీర్, హర్ 

దాస్ భజనలు (158 6 ళ్ మనస్సు 

వూరించే పద్ధతిలో ఉన్నవి. చేతన్ (6158 
608%) పాడటం పీరిరువురి భజనలే ఇం 

కొంచెం బాగాపుంది. అర్చన పాడిన మీరా 

భజనలు (0158 604) చక్కనివి. అంతే 
కాదు ఆమె కంరంలో అదొక మాదిరి అరు 

దైన తియ్యదనం మురిపి స్తుంది, 

(వంగో 

జిల్లాలో మోకు కోరిన పాలిడార్ 

"రామ చందపురం 

ఫిలిప్స్ ర కార్తులు నరనంగా అందిం 

చగలవారు, (శీ రామకృష్ణా వజ 

స్సీస్ , ౮/0,, గీ రామకృష్ణా అటో 

నరాబె ల్, మొయిన్ దోగ్గు, 
రా ధవ 

--రి,ఒం;రి.కం.వె;5,శో,సం 
కూ 

జ్యో తి 
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రూ. 1260-00 బహుమతులు 

నిబంధనలు తు, చ. తిస్పక (వాయాలి 

పి, ఎస్. ఆర్. పిక్చర్స్ మాయా మచ్చింద 
అనిల్ ప్రొడక్షన్స్ సంసారం 

ఒక్కో చితానికి ఒక నగదు బహుమతి రూ 102-00లు, పదునొకండు 

తదుపరి బహుమతులు. 

అందరూ అతి స్వల్ప వ్యయ ప్రయాసలతో పాల్గొనదగిన అతి సులభమయిన 
నిబంధనలు. 

శ. పోస్టు కార్డుపై మీకు ఆ సినిమాలో నచ్చిన పాట ఒకటి, నచ్చని పాట ఒకటి 

వ్రోసీ, వాటి ప్రక్కనే దానికి కారణం (రచన, వరస్క వాద్యగోష్టి, పాడటం, 
సన్ని వేశం, చిత్రీకరణ, నటన, నృత్య దర్శకత్వం. సెట్ లేక బౌట్ డోర్ __ 

ఇవే వీటిలో ఒకపే (వ్రాయాలి) 

జ, దాని [క్రిందుగా ఆ సినిమా గురించి ఒకే ఒకవాక్యం స్లోగన్ లాంటిది (వ్రాయాలి. 

త. అృడసు (వ్రాసే చోట దిగువ అడను ఇంగ్తీషువో వ్రాయటమేగాక దానిపైన 
ఫలానా సినిమా పోటీ అని (వ్రాయాలి. దానికి యెడమ (పక్క థాళీ జాగాలో 
పిన్కోడ్ నెంబరుతో సహా మీ పూర్తి అడసు, ఇంతకు ముందు గెలుపొందిన 
పోటీల వివరాలు (వాయాలి. 

4. ఒక కార్డులో ఒక సినిమా గురించే [వాయాలి. 

ముగింపు తేదీ జూన్ సదిహేను. ఆ నెల 25 వ తేదీకోగా బహుమతులు (రూ, 

శ8ి.00 విలువ చేయు రికార్డులు, ప్పస్తకొాలుు రిజిస్టర్ పోస్తుద్వారా, నగదు మనియార్డరు 

చ్వారా విజేతల కందగలవు జూలై 1875 సంచికలో విజేకల జాబితా చూడనగును. 

17 శీ. మ. 2022 920 
త్న కశ్డ021 
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వ్రు సక సమితు : 4 
గిం 

అటి 

ముక్కావుల రథలు 
రచన, ముక్కామల వెంకకేళ్వర 

కావు. 

(ప్రతులకు. నవోదయ 
ఏలూరు రోడ్, విజయవాడ. 

"ముక్కామల, = హెచ్ =20, షారజట్ 

రోడ్, కలక త్రాం22, 
'వెల: ఐదు రూపాయలు. 

ఈ సంపుటిలో పదకొ౦డు కధ 
అన్నాయి, ఇదివరలో వివిధ పత్రికలలో 

ప్రచురింపబడిన కథల్ని పుస్తకరూపంలో 

తీసుకు వచ్చినట్టు రచయిత ముందే చెప్పు 

కున్నారు. ఆయా స్యత్రికల "పిల్లను ఉద 

హరించిపుంపే బావుండేది. 

వై విధ్యంగల యితినృత్తాల్ని ఎన్ను 

కోవటంలో రచయిత పరిశీలనాళక్తి 

'మెచ్చుకోదగ్గది. ఇందులోని పా(త్రలు 
ఏవీ మునక కొ త్తవిగాపు. వతిరోజూ 

మనకు నిజ జీవితంలో తారసపడే వ్యక్తులే 

యిందులో ముఖ్య పాత్రధారులు. 

రచయిత కధకంపే కథనానిశే 

ఎక్కువ [ప్రాముఖ్యత యిచ్చారని 

పేస్తుంది. కధలు చదువుతుంటే కొన్ని 
కొన్నిచోట్ల పదాలతో గారడీ చేస్తూ కధా 
గమనాన్ని వెనక్కు నెప్రేసి నట్టనిపించింది. 

ఆయినా యబిందులోని కధలన్నీ అందు 

లోనీ “వెరైటి కోసమైనా ప్రతి పారకుణ్ణీ 
చివరంటా ₹ళ్సుకతతో చదివిస్తాయి, 

నగరంలో తోడేష్లంకలకత్తా 'స్తమ్స్" 
తో నివసించే మనవాళ్ళ కథ యిది. 

టాయ్లెట్ -చావు దితుకుల్లోవున్న 

భర్తని బతికించుకోవాలన్న ఆదుర్దా- “లగ్జరీ? 

వెష వైపు మొగ్గుచూపే యవ్వనం అ ధర్మా 

రౌవుకూ తనకూ ఏ సంబంధమూ లేదని 
చెప్పినా నమ్మలేని గుడ్డిలోకం-గౌరి ధర్మా 

పద్పిషర్స్, 
ఉం 

రావుకు లొంగిపోటానికి యివ్ కారణాలు 

యీ కధలో, 

బంగారు సంకెళ్ల-చక్కటి ఫామిలీ 

"సెంటిమెంటు గల కధ. పిల్లలు లేని రమ 
మానసిక సంఘర్షణ = “పాపాయి యాడ 

వదూ” కధ, 

ఇవి గాక__ 

“దొంగ వెధవిల్ని బాగుపడని కుళ్ళు 
సమాజం, డబ్బు మనుషులు *“కలిమి= 

చెలిమీ., 

కట్టుకున్నవాడు తోకం విడిచిపెట్టి వెళ్ళి 

పోగానే, లోకం కోనం స్మశానంలో 

మొసలి కన్నీచ్త కార్చి మరొకరితో 
జీవితం పునఃప్రారంభం చేసే (ప్రమీల 

“వల్ల కౌటి (పేమ, పెళ్ళాం కన్నా (పాణం 

ముఖ్యం అని మునిగిపోతున్న పడవ 

లోంచి సీటిలోకి గెంతి, విధి వశాత్తు మళ్లా 

ప్రాణాలతో వున్న భార్యని కలుసుకున్న 

సింహాచలం కధ “ఐదాచలంి, 

“చావులేని సంస్కృతి," 

రైల్వే “సార్టర్" నాగభూషణం విషాద 
గాధ, 

“పాసం: "పెళ్ళుయింది"లో సరికొత 
అంటి. 

తరహా పెళ్ళీ- 

ఉన్నాయి. 

ఆఖరి ర0డు కధదూ వాస్తవానికి 

కాస్త దూరంగా ఉన్నాయి. 

ఇలాంటి కధా సంకలనాల్ని పోత్స 

హించవలపిన ఆవసరం పారకుల 'కెంతై నా 

వుంది, 

అందమైన “గాపుి ముఖచ్చితమూ. 

ముచ్చటైన మ్నుదణా ఈ ప్పస్తకొనికి 

ఎస్పెట్సు. 

ాభరణి, 





| || ట్య 

| 
( బై. 



“ర....త్న....మ్మా 1” 
ఒక్కక్క అక్షరమూ అప్రయత్నంగా వచ్చింది 

లలిత నోటినుండి. 

"రత్నమ్మశాదు. రాగిణొ కిలకిల నవ్వింది, పల్చని జార్దట్ 
చీరలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోన్న అంగసొష్టవంతో. . విలాసంగా 
నిలబడి మెడలో మెరుస్తొన్న నెక్తెస్తో ధగధగలాడుతోన్న రాగిణి. 

"రా! కూచో!” లలిత భుజాలమీద చేతులువేసి కూచోబెట్ట 

బోయింది రాగిణి. 

జడ్శపాయం"7ా నిలబడ్డ లలిత ఆ స్పర్శకు జూగుప్పుతో జలద 

రించింది. రాగిణి చేతులు విదలిం-ింది. 

ఛష్థమంది రాగిణి. మనను ఎంత నిశిత మెనదో, అంత సుకుమార 
మెనని. అన్ని విషయాలూ గాఢంగా అనుభవి స్తుంది. ఆ అనుభూతి 
గాఢ్యమెనకొస్టి దానిని వెల్టింక్కటాని కే (చయత్ని స్తుంది. రాగిణి మన 
నులో మంటలు బయటపడాలి! 

నువ్వే నెగ్ధావు రాజూ!'* ఆంది రాజువైపు తిరిగి నవ్వుతూ, 

అంతవరకూ పాలిపోయిన అలిత ముఖం మీదే చూపులు నిలిపిన 
"ఆరాజు ఎవరో చెయ్యిపట్టువని తిప్పినట్లు రాగ్జి వైపు తిరిగి ఉబ్వహ్రిప్సా! 
అని న వ్యాడు. 

6౮ నవ్వు విని ఆశ్చర్యపోయింది లలిత, ఆ సందర్శంలో రాజు 

నవ్వినందుక శాదు_ ఆ నవ్వులో వున్న చవటతనానికి! స్వయంకృషితో 
164.5. ఆఫ్సీసరయిన రాజులో "తెలీని తేటలు మాత్ర యే చూసింది లలిత 
ఇంతవరకు, 

ఎంతటి విజానవంతులయినా కొన్నికొన్ని సంద ర్భాల్లో ఏరికోరి 

చవటతే నాన్ని ఆహ్వానిస్తారా లేక అద్భుతమయిన మేధను వెన్నం యే 
లాం దాక్కుని ఉంటుందా€ అవకాళం రాగానే బయట పడుతుందా? 

అన్నట్లు లలితా! నీక మౌ పంబెం గురించి తెలియదుకదూ! 

చెప్తానుండు! నేను నిన్ను చూడాలనునన్నాను_. నిన్ను తీసుకురమ్మని 
రాజుతో చెప్పాను. నువ్వే వస్తావన్నాడు రాజు. *లలీతక అభిమానం 
ఎక్కవ రాబేమో!” అన్నాను. “రెండు మూడు రోజుల్లో రాకపోతే 

జతి (నవలానుబంధం) (7) / 



చూడు! లలిత నన్ను చూడవండా ఉండలేదు! అని పంబెం వేసాడు 
ఏం పంబెమో తెలుసాళ9ి ఒక తియ్యటి ముద్దు_ బండచ్చాయి! పంటబెం 
"ఇలుచుకున్నా డు, ఏయ్ రాజూ! “ఆస్ట రాల్ , ముద్దు మొత మేకా”? 

ఆను[కేవు! నా ముద్దు ఖరీదు ఎంతో తెలుసాళి అయిదు వందల 
రూపాయలు !*” 

పకపక నవ్వింది రాగిణి! రాగిణితో కలిసి నవ్వాడు రాజు! అది 
న వ్వేనా? నవ్వటం కనిపిస్తోంది మరి! 

ఎవరో మనను హీస్న జ్. ెయ్యక్క_ క్లేదు.. చాలా సంద ర్భాల్లో 
మనను మనమే హిప్నయైజ్. చేసుకుంటూ ెతికేస్తాము. అదే నిజం 
(టబకతుకనుపంటాము! 

తన ముద్దుక విలువ రూపాయలలో చూపిస్తోంది రాగ్ణి. ఆ 
విలువను ఆలా గహిస్తున్నాడా 'రాజుళి 

“లలిత నన్ను చూడకండా ఉండలేదని పందెం వేసాడు రాజు! 
ఆ పంటెం ెగ్గినందుక రాగిణితో కలిసి నవ్వుతున్నాడు! 

'పతితోజూ రాజు లలితను కలుస్తూనే ఉంటాడు. ఆఫీస్ పని 
శూ ర్తయ్యాక అలిత ఇంటికి రావటం. ఇంటనో_. బయటనో_ ఇద్దరూ 

సాయం, తాలు నరడాగా గాదపటం పరిపాటి, 

వారం రోజులుగా రాజు రాకపోవటంతో లలిత మొదట కోప 
సించువంది_ తేరుచాత తల్లడిల్లిపోయింది. రాజు ఆకోగ్యం పాడయి 
ఉంటుందనే ఆలోే-దన తప్ప మరొక ఆలోచన రాలేదు లల్తకి. రాజు 
దగ్గరకి బయలుదేరి వస్తూ అలిసిన దేవతల కందరికీ "వెొంక్కుకుంది. రాజు 
ఆదోగ్న్గం-గా కనిపించాలని, 

"జేవతలు కరుణించారు రాజు ఆరోగ్యంగా కనిపి స్తున్నాడు_ 

శాసీంం. 

"చేవతల నేవాళ్ళు నిజం-గా ఉండి కోరిన కోరికలన్నీ పసాది స్టే మౌన 

వులు సుఖపడగలరా? అంతులేని ఆశలతో అలమటించిపోతూ ఒకచాని 

వెనుక మరాకటి-గా కోరికలు పెంచుక సే మనుష్యులలో నిజం-గా తమతజేం 

కావాలో తవుక తెలిసీన వా_లిందరు* 

కాజు నవ్వుతు న్నాడు_ శ్మతువర్షంలోే ఉన్న గూఢచారి ళ్యతువులు 

తనను గుర్తుపట్టవంజా నవ్వినట్లు నవ్వుతున్నాడు! తనదికాని నవ్వును 

తనది-గా చేసుకుని నవ్వుతున్నాడు. 

లలిత లేచి వెళ్తాను!” అంది కాంతంగా, ఆ శాంతం రాగిణికి 

నచ్చలేదు. 

లై జ్యోతి 



అకూండం లలితా వెళఘువుగానీ! ఇదినోో ఈ వూలు పెట్టుకో! వద్దం ద 
టున్న్నా రాజు ఇన్ని వూలు 'తెచ్చిప చేసాడు.” 

దగ్గర గా వచ్చి తలలో పూలు సపెటబోయింది రాగిణి. నిసురుగా 
తల పక్క_క తిప్పింది లలిత, రవస్దు” అంది, 

రాగిణి, వెటకారం-గా నవ్వుతూ “ఎందుకు అంత కోపం[ి 
ఆంది. 

ఈస్రోపం కాదు! ఏ రకం పూల-నెనా ఎప్పుడం కే అప్పుడు "పెట్టు 
కసే స్వభావం శాదు నాది! ? 

లలిత మౌటలు రాగిణి కరం౦ంశాలేదు. అబే రాగిణి అదృష్టం. 
పెపెకితో చేవే తప్పు ఆలాోోే-చించవల బీన్ జేవీ క కాన? 

రాగిణి ఒక్కసారి లేచి నిలబడి ఆ భ్యాసవళాన వ-చ్చిన భంగిమలో 
అంగ సౌపువాన్ని అందంగా 'వదర్శిస్తూ ఉను వ్వెప్పుడలూ ఇంతే! అడవి 
మూలోశకానివి!*ి అంది. “కడు రాజూ! గారాబంగా న తీసింది. 

“అవునవును! లలితకేం పట్టదు_ అడవి మాలోకం!” అన్నాడు 
"రాజు, శానీ అలా అంటూ లలితను గారవం-గా చూసాడు, లలితను 
రాజూ రాగ్జీ ఇద్దమూ “అడవి మౌ లోకం”-గాసే చూసారు. శానీ ఆ 
మౌటక రాగిణి న. "కాజా ఇం "వేరు. 

నేను వెళ్తున్నాను” అంది రాగిణి కొంక నవ్వుతో ఓరగా 
"రాజుని చూన్తూ, 

చటుక్కున రాగిణి వెయ్యి పట్టువని “ వెళ్తువుగాని లే, వుండు!) 
అన్నాడు రాజు. 

రాగిణి ఆ చేయ్యి వదిలించుకోకం-డా ఆటకాయికనం-గా ఊపుతూ 
ఈఎందుకుకి ఎప్పటికయినా మిారూమిరూ జక! నేనే మధ్యలో వచ్చి 
మథ్యలో పోయేడానిని* అంది ముద్దు ముద్దు-గా, 

రాగిణి "చెయ్యి వదిలేసాడు రాజు, “డూండు!”) అన్నాడు నొణుగు 
తున్నట్లు. 

“లలితను కూడా ఉండమను! నాకొక్క_చానికీ వుండాలని లేదు!?” 
"పంకిగా అంది రాగిణి. 

లలిత రాజును చూస్తూ కూచుంది. లలిత చూపులు తప్పించు 
కున్నాడు రాజు, 

ఎంతటి బలహీనులై నా హిప్నటిజమ్ పఖఫఖావంలో ఎల్లకాలం 
ఈఊండ లేరు, అప్పు డప్పుడు తాము బయట పడక తప్పుదు. 

ఇశాంతం7గా స్థలం ఉండాలని ఎంత (ప్రయత్నించినా ఆ ఇంటి 

-.నవలానుబంధం శ్రి 



గడప దాట బోయేముందు శాళ్ళు వణిశాయి లలితకి. కొంచెం తూలితన 

ఊవవరయినా పట్టున నేలో-గా-నే నిలదొక్కు_కని అక్కడనుండి బయట 

పడింది. 

లలిత ముఖంచూనీ హాడిలిషోయింది లలిత తల్లి" జానకి, ఆఅవిడక 

అలితం కే ఎంతో (పేమ. 

తనకం కు చిన్నదయినా కకూతురం కీ గారవం. 

లలిత తంగడి ెంక్కటావు గుమస్తా. బీదరికం భరించటం కష్ట వే, 
కానీ కేవలం బీదరికం కారణంగా నే "ర్రుతుకలు నాశనం శావుోో విధి 

దీపాలకింద -చదువుకని బక వచ్చినవా రున్నారు. మేడలూ,. 

మిచ్దెలూ. కూలదోసుకని వీధుల్లో పడినవాళ్ళున్నారు. 

ఇంకటావు వ పరుడు పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. పిల్ల లృల్ని కన్నాడు= 

కానీ, వాళ్ళను పెకి తీసుక్రావలసిన చాధ్యత తనకుందని ఏనాడళూ ఆలో 

-విం-ద బేదు. అన్ని జీళలా తనకి సదుపాయాలు జర-గాలి, ఇంట్లో వాళ్ళు 

తిన్నా తినకపోయినా, ప కూరలు కావాలి! "పెరుగు కావాలి! విటన్నిటి 

కంటు న న స, వ్యసనం, ఉ చదృనీచాలు "లేక ఆండుకీ 

మూడుకీ అభ్య్యమయ్యే స్రీ వ! సుఖాన్ని. వెతుక్కు_ంటాడు. జానకి 

గొప్పింటి పిల్ల "గాకపోయినా సంస్కాారంగఅ కటుంబంలోంచి వచ్చింది. 

కొద్దిగా చదువుకున్న ది కావటంవల్ల పిల్లల్ని దగిర పెట్టున చదివిం చేది. 

మొదటినుండి ఆ సంసారం జానకికి ఎదురీ తే అయింది, ఆ కుటుంబం ఏధిన పడ 

కండ ఒక దారిన పడటానికి జూనకి ఎన్ని పాట్లు పడిందో ఆ భగవంతు 

డికే తెలియాలి. దొడ్లో కూరగాయలు సపెంచింది. అవి కకంరల మ్మే వాళ్ళకు 

అమ్మింది. "లేసు లల్లి “తెలిసినవాళ్ళను పట్టుకుని గొప్ప ఇళ్ళలో అమ్మించచింది. 

ఇలా చేత నయినంత వరక సంపాదింప డానికి యయత్నిం చేది. లలిత 

మెటిక్ పాసయ్య్యాక జానకి కాస్త ఊపిరి తీసుకో గలిగింది, కటుంబ 

పరిస్థితి నరం చేసుకో గలిగిన లలిత తల్లికి ఆండ-గా నిలిచింది. తన ఖర్చు 

లకి డబ్బులు చాలవని లలితని దివించ లేనన్నాడు తంగడి. లలిత కాలేజి 

మూనింది. కాని చదువు మౌనలేదు, మె వేటుగా చదివి వి, ఏ, పాన 

యింది, యు. డి, సీ, గ" జూయినయింది. తమ్ముడు మోహాన్ని తెసే 

కాలేజిలో చేర్చిం-చి చదివించింది. ఛభయపె పెట్టి మున చెప్పటమే కాక 

(మతో అడిగినది కాదనకండా ఇచ్చే పిళ్ళుం శు మోహన్ కి కూడ 
భయభ క్ర లున్నాయి. 

తనను ఎదిరించి మాటాడే లలికంే ఇెంక్కటావుకి మంట. లలిత 
ముందు తన శంద్రత్వం బయట పడుతుంచేమోనని అత -సేనాయా భయపడ 

క్తీ జ్యోతి 



"లేదు, అలిక తనే సంకో-చంతో ముడుచుకపోయ్ది. 
కళటుంబంకో'సనం స్థయిర్యంతో నిలబడి ఇంత సాధించిన లలిత 

ముఖంలో ఏనాడూ -చిరునవ్వు మౌోయమవలేదు, అలాంటి లలిత ముఖం. 
అంత-గా వడిలిపోయి కనిపించే సరికి తల్ల డిల్లి పోయింది జానకి, 

ఏం జరిగింది. లలితా*'*” అంది ఆరాటంగా. 

లలిత నవ్వడానికి 'పయిత్నింఛింది. 
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జానకి మాట్లాడ లేదు, కళ్ళప్పగించి నిలబడింది. 

ఆ ముఖం చూ సే ఆఅరమయింది లలితకి, తన ముఖంలో తన మనసు 

ఎంతగా (పతిఫలిస్తోంగో, 

తన మనసు ఎందుకిలా అయిపోతోందిళ*ి లోకమంతా కూన్యమయి 
పోయినట్లు ఈ లోకంలో ఇంకతనది అసేబేమి మిగలనట్లు తన జీవితానికి 

ఆధారయే నశించినట్లు. 

రాజుకూ తనకూ మధ్య ఉన్నది పవ్నిత _పేవూనుబంధమనుకొంది. 
సేవ గురించి ఎన్నెన్ని తీయని భావాలున్నాయో ఎంతటి ఉదా త్త 
ఇకాచాలున్నాయో అవన్నీ తమ అనుబంధానికి ఆపాదించుకొని ఆనం 

దించింది, 

అదంతా తన మిధ్యా కల్పన మౌ మేనాః రాజు తనను (_పేమిం 
=ాడా€ి పీవి సే అంత డారుణంగా ఎలా (పవ ర0చగలడు?* తాను ్ (౨ వాలి డం 

(ైేమిస్తోండా రాజును? 

'సేమకో అర్థం చేచప్పువాళ్టు, 'పేమించిన వ్యక్తుల నంతోష మే 

మన సంతోషమనుకోవటం నిజ్వమెన (పేమ అంటారు. దానిని బట్టి రాగి 
ణితో కలిసీ ఊన్న రాజు సంతోపషచే. తన ససంతోషమనుకోవాలి. 
ఆలా అనుకోగలచా! ైపేమ అంే ఏమిటి? సేవ నిజంగా ఉందా 
లోకంలో 

ఈ ఆశాంతి భరించలేదు తనను తను మరిచిపోవాలి!' వీణ ముందు 
కూచుంది లలిత. 

మనసు ఆ ర్షితో తన ఆవేదనను విశ్వంలో (పతి ధ్వనింప చేస్తోంసే 
లలిత చేతులు వీణను పలికించాయి.  వాతావరణమంతా మధుర విపాద 
తరంగాలతో నిండిపోయింది. 

లలిత వీణ ఆపగానే జూనకవము కన్నీళ్ళతో 66ట్రబ్బ ఏం రాగం 
లలితా! తట్టుకో లేకపోతున్నాను, ఇప్పుటి కే కన్నీళ్ళు పొంగివ స్తు 

న్నాయి” అంది. 

నవలానుబంథధథం ర్ 



అలిత కళ్ళ లాశినూ నీళ్ళే? కాని ఆ కన్ని మనసు ముకాలయిన 
విపెదానికి చిహ్నం కాదు, వుధిెంపబడా మనకు పాంచే ఉఊటేం 
-గానికి -దిహ్న్న.0 

లలిత మనసు ఏణానాదంతో  "పనవేశచుపషు ఏ లోేకాలలోనో 
తిరగసాగింది. తా ళత్కా_లికం-గా సన్వమూ మరిచిన ఒక విచ్నితమెన 
-మెమరఫు పొందిందె. 
బై ఎదురింటి వారి అమ్మయివచ్చి వాన్. వచ్చిందొ” వెప్పెం=. తేచి 
వెళ్ళింది లలిత. 

66ళపూల్రాోే!* మతుగా ముద్దముద్డ గ- జఖికింం రాజు కంచం. 
అక 

గతువ్క_మంది లలిత _ తవక  తెలిశిఐంతలో  రాజప  తాగో 
అలవాటు లేదు, 

అవతలివె పునుండి నర్వస్ గా వవ్వ్వు =. 

6త్రాళుబ్రోతును కాలేదులే! ఇవాళ ఏనా మనువుకు చికాగా ఉండి 
ణం 

కా స ఉలాసంకోసం...ిి 
అటి ంం 

అలిత మాటాడ లేదు, 
వ. 

ఈకమ్తూంల్రాలీ [09 అన్నాడు మళ్ళీ రాజు, 

కక్ష ల్రాలీ! 99 

తం 

క6్పల్రాం ఉఊన్నావ్ ? ఇండాక సీ ముఖం చూసి ఎలా ఉన్నావో 
అని కంగారు పడుతున్నాను! అందుకే ఫోన్ వేసాను. జీవం "లేనట్టు-గా 
పాలిపోయావు. ..?” 

రాజు కంరంలో సానుభూతి ఉంవె, కానీ అతడు తన అవసను 
అర్లంచేసుకని జూలి చూపడం భరించలేక పోతోంది లలిత. స 

66 శ్రా-గాన్సే ఠఊన్నాాను*” 

“అంగామ్ సారీ లలితా !7” 
6 క్ 

రానికి శాభంటుంది 86” 2వ ఏడి” వాలా చమ త్కౌారంగా 
మౌట్టాడుతుంది, భలే ,థిల్'...” వినలేకపోతోంది అలిత. 

ఈ బెదిబె, నీక నామోద కోపం లేదుకదూ!”” 

66 -బ్రేద్రు[99 

“గుడ్ ! మనం స్నేహంగా విడిపోవాలి!”” 

నవ్వింది లలిత, 

ఈక డిపోయాక స్నేహంశాక మేమిటి??? 

6ళద్ర్రం స్ర్రేల్ల?? ల్ 



అర్థంకాలేదు రాజుకి. రాజువ అర్హంకాదని తనకింతకముంచెన్నడోూ 

అర ౦కాలేదు. | 

6ఈధృడ్స్ లె లలితా!” 

న్పడ్ల్ బై) 

పాలిపోయిన తన ముఖం చూసీ జూలిపడగలిగిన మనసుంది రాజుకి* 

కానీ ఆ మనసుకి రాగిణిని కాదనగలిోే శకి లేదు, మనసు చికావపడింది* 

ఆ చికాకు మరిచిపోవడానికి ఆకా-గాడు. 

తమను తౌము మరిచిపోవటంలో ఉండే సుఖమేమిటి? తన 
యత్వంలో, పారవళ్యంలో  మైమరుపులో, మెకంలో, మత్తులో, ,. 

మనుష్యులు తమను తాము మరిచిపోతారు. అంతమౌా, తాన ఈ భావాలన్నీ 

ఒక ీనా? - 

తనూ ఒక విధ మెన తన్మయత్వంలో -నే ఉంది. రాజూ మెకంలో-నే 

ఉన్నాడు. అది, ఇదీ, ఒక కేనా? 

దుఃఖానిక్తీ ఆనందానిక్తీ అశ్రువులు 'సవిస్తాయి. పులకరిం-చినా3 

జలదరించినా రకోమౌం-చమవుతుంది. చావ్య్యూ చివ్నూఅన్నీ ఒకే! భేద 
మంతా అనుభూతులలో, అ అనుభూతుల నందుకు నే అంతరంగాలలో, 

తాగుబోతుకీ మెకం వస్తుందె, కఇాతపన్వీకీ మెనరఫు వస్తుంది. 

ఆ మెకంలో మనసు ఆతువ్పుల్ ఉండదు, తనను తాను మరిచి ప్ 

పడుతుంది. పెపెక్ పోచాల నే (పయత్న మేం ఉందడదు.- మోదకత తప్పు. 

ఈ మెమరఫులో మనసు అదుపులో ఉండదు. తనను తాను తెలుసు 

కళంటూ బయటపడుతుంది. అందని శన్న త్య్యాలను ఆందుకోవాలని ఆరాట 

పడుతుంది. ఇంతే తేడా! 

రాజు రాగిణిని స్వీకరించి తనక గుడ్ బె చెప్పగలిగాడు. రాగిణి! 

తనను చూసుకని తాను గర్వపడగలిగిన రాగిణి, పాపం, రాగిణి! 

౭ 
రులోంచి దిగి తన దగ్గిరకు వచ్చిన రత్నమ్మను నివ్వెరపోయి చూసింది 

లలిత, పట్టు పరికిణీ. మెడలో సన్నని గొలును_ ముఖంలో కొత్తగా 
వచ్చిన విశాసం రత్న మ్మేనాఃి 

6రత్వా...*” అని ఏదో అనబోతుండగా నే రత్నమ్మ అడ్డుకుని 

6 కరత్ర్తాి అనక 6 రాగిజ్సీ” అని పిలు-_ "నేను మొరిపోలా? నా పేరూ మారి 

పోయింది” వ నవ్వుతూ. 

“వ్విటిోదం తా?” అంది ఆళ్చర్యం-గా లలిత, 

నవలానుబంధం గ్గ 



కరనా అదృ్భష్ట్రం-_ ఇ్యామలాంబగారు నన్ను తమ సేవాసదనంలో 

ర్చుకున్నా రు.” 

ద్ర్స ౦-7గా నిట్టూరున్తూ అంది. రాగిణి. ఆ నిట్టూర్చులో విషాద" 

"లేదు ఆ-ేదన దూ ఏద. సంతృృ్లి వుంది. ఒక విధమెన రిలీఫ్ వుంది. 

రత్నమ్మ విధిలేక పినతం।డి ఇంట్లో "పెరగవలసీ వచ్చింది. 

వాళ్ళది అంతంత మాత్రం కుటుంబ మే! కన్న పిల్లలకే "పెట్టుకోవటానికి 

కటకటలాజే ఈ రోజుల్లో రత్నమ్మాను సాకవలసీ రావటం పినతల్లి కి కష్ట్రం 

-గాసే వుండేది. ఆవిడకూ ఇద్దరు ఆడపిల్లలున్నారు. తన పిల్లలకం రత్నమ్మై 

అందగ లె శావటంకూ డా అవిడ మనసులో రత్నమ్మపట్ల అసవానం కలగ 

టానికి మీరోశారణం. 

ఒకే వీధలో ఉండే రత్నమ్మును చిన్నప్పటినుండీ లలితకు తెలుసు. 

రత్నమ్మ పినతల్లి చేతిలో "జెబ్బలుతిని ఏడుస్తోంే ఎన్నోసార్లు లలిత తన 
చగ్గరున్న తాయిలం "పెట్టి ఓచార్చింది, షట ఇాకిరీతో బడికి తిన్నగా 

రోలేని రత్నమ్ముక తన హోబ్సులిచ్చేది. అప్పటికే -చదువులో వెనకపడ్డ 

రత్నమ్మ చేత -చదివించాలని చూసేది. రత్నమ్ముక తీరిక లేకపోవట మేకాదు_ 
చదువులో హూడా ఆసక్తి అంకంత మ్మాళతమే! పినళల్లి ఏదో వంకతో 

రత్నమ్మను చని ఠోజంటూ లేదు, రత్నమ్మ కమిలీపోతోం.కే లలిత 
ైభిర్యం ఇప్పేదిం రత్నమ్మ ఎలావైనా చదువుని తన కాళ్ళమిద తను 

నిలబడాలని లలిత ఈశ్రేశం. కానీ “రత్నమ్మక పుస్తకం పుచ్చుకోగాే 

ఆవులింతలాచ్చేవి. ఎక్కడో, ఎప్పుడో, ఎలాగో, తౌను గొప్పటై పోయి 

నట్టు కలలుగంటూ కూర్చునేది. వెలిసిపోయిన -చిరుగుల పర్తికిణీలు_ వెప్పుడూ 
దినీలుగా ఉండే ముఖం. రత్నమ్మును చాస్కపుట.. జాలితో కరిగి 

పోయీది లలిత మనసు. ఆ 

అలాటి రత్నమ్మ రాగిణిగా వచ్చేసరికి లలితకు విడ్డూరంగా 

తోచింది. 

ఈ శ్ర్యామలాంబ-గా "వరు సేవాసదన మేమిటి*?% అంది. 

శ్య్యామలాంబగారు గొప్పు సంఘ సేవకరాలులే! అవిడ చేతికింద 

వాలా సంస్థలున్నాయి, మా ఇంటికొచ్చి ఆవిడ తన సేవాసదనంలో 

చేర్చువనంటానంది. పిన్ని ఒప్పుకుంది. పిన్ని కావిడ రెండు వందలుకూడా 

ఇచ్చింది. ఎందుకూ? దండుగకదూటి 

లలిత అప్పటికి సర్కా_ల్ ఫైనల్ చదువుతోంది. కొంచెం కొంచెం 

లోకం తెలుస్తోంది. రాగిణి మౌటలు వింటున్న కొద్ది మతిపోయినటవు 
లు 

తోంది లలితని 

8 జ్యోతి 



6 ప త్యేకం ఇంటికొచ్చి అనాధ శరళాలయంలో ఇచేరయ్చకుంటా 

నన్నారా* ఎదురు డబ్బిచ్చారాళో నమ్ము లేనట్టు అడిగింది, 

“ఆనాథ కరళకాలయం కాదు, సేవాసదనం, అక్కడ ఎవరినం ఆకే, 

వాళ్ళను చేర్చుకోరు, అంద మెన వాళ్ళనే చేర్చుకుంటారు.” 

లలిత కేదో అనుమూనం తోచింది. 

ఆక్కడ నీకు చబాగుందా€ిి 

6 బహ్మాండం-గా ఉంది, ఈ పరికిణీ చూసావా? పట్టు పరికిణీ. 

కంచిపట్టు. ఈ వోణీ కూడా జాన్దైట్ బే! ఎప్పుడు నేనిలా పట్టు పరికిణీ 

లలో జాలరెట్ వోజణీలలో ఉండాలని చెప్పారు శ్యామలాంబ గారు. 

అందుకే "పాడ బోసిగా ఉందని ఈ చిన్న గొలుసు వేసారు. కొంచెం 

ఈతోజుల్లో ఇంకా బోలెడు నగలు చేయిస్తానన్నారు. 

రాగిణి కళ్లలో కంరంలో అఆళ అంతులేని ఆళ. లలికక భయం 

-బీసిందిం 

రాగిణి రెండు చేతులూ పట్టువని ఆర్రాన్మిజ్సీ! ఆవిడ ఇవన్నీ ఊరిశే 

ఎందుకి స్తుందీ* ఇా-గా ఆలో-చించుకో!”” అంది. 

రాగిణి చేతులు విడిపించుకుని “*డఊూంచకే ఎందుకి సుంది?ి ఆవిడక 
వాల. 

నాతో...మాతో ఏదో అవసరం ఉంటుంది) ఆంది ఎటో చూసూ, 
లి 

అలిత నిరాంత పోయిండచి, 
ఇ 

“6నీక్ర తెలుసా అయితేళి 

6061 "తెలుసు ఇకముందు పిన్నితో తెిటూ -ఏీచాట్లూ తినక్క_ర లే 

దని తెలుసు. తిండికి తడువముకోనక్క_ేదని "తెలుసు_.దరా-గా (బతకొ-చ్చని 
ణం జ 

“తెలుసు!” ” 

66 జ్ర (బతుకు దర్తా బతుకు అనుకంటున్నా వాళి? 

ఆఆవును ఎందుకు కాదు£? నన్ను చూసాక మొ పిన్ని తీన కూతుర్ని 

కూడా తీసుకోమని ఇజ్యామలాంబగారిని అడిగింది. ఆవిడ ఒపూకో లేదు. 

ఈ రక్యమెన 'శఎతుక కావాలన్నా అందరికీరాదు. అందంగా ఉండాలి'”” 

గర్వంగా అంది రాగిణి, 

లలిత 'తెల్లబోతూ “అయితే సీస ఇష్టమయ్యే అక్కడ చేరావన్న 
మాట! అంది న్న 

ఆ! నే కాదు. అందరూ అంతే! ఎందు కిష్తంలేదు? ఏ బల 
వంతమూలేదు,. అక్క_డ చేరాలని ఎందరు తాపష్యతయపడీతారో "తెలుసాళి 

వ్ం తకక్క_వయిందిళి డబ్బు, గౌరవం పలుకుబడి అన్నీ ఉంటాయి. 

మామూలు-గా మిోరంతా ఇంతకం కు ఎక్కువ సుఖపడుతు న్నా రాళ 

నవలానుబంధం రి 



రాగిణి అఆరమయిపోయింది లలితకి.మలేమి మాటాడళేదు. మాటా 

డినా వ్రయోజనం లేదు. న య 

66వ్రీద్రో బజారు వ్యవహారమని చిశావ పడుతున్నా వేమో! అదంతా 

ఏం ఉండదు తెలుసా? శఆాస్టమలాంబ-గారు చెప్పాతణీ. అంతా గొప్పు గొప్పు 

వాళ్ళతో వ్యవహారం _ మౌక్కూ-డా. చాలా గౌరవం ఉంటుంది” 
గర్వం-గా అంది రాగిణి, 

అప్పటికీ లలిత ఏమి మొట్లాడ లేదు. 

లలిత అలా ముభావంగా ఉఊచాసీనంగా ఉండటం రాగిణి కేం నచ్చ 
"లేదు. 

“నువ్వొక్క_ సారి మౌ నేవాసదనానికి రారాదు”? అంది. 

46వద్దు లే! "నేను రాలేను” కోపం-గా అంది అలిత, అప్పుటికయినా 

ఆ సేవాసదసంలో నుండి రాగిణిని బయటకు తీసుకు రాగలిగి తే బాగుండునని 

లలిత తాపత్రయం. 

రాగిణి మనసు చివుక్కు మంది. ఏదో అక్కసు కలిగింది, 

“ఎందుకు రావూ? నిన్నూ అక్కడ చేరమంటారని భయమా? 

పరవాలేదులే! అక్క_డ ఎవరిని పడి లే వాళ్ళని చేయ్చ్ళకోరు. నాలా అన్ని 

విధాలా అందమెన వా ల్ఫే కావాలి!” నవ్వుతూ నవ్వుతూ అనేసీంగి. 

కుళ్ళి కడెంది లలిత. 

తను ఎన్ని విధాలు-గానో ఆదరిం-చిన రత్నమ్మ తన దగిర ఎన్నెన్నో 

సహాయాలు పొందిన రత్నమ్మ, ఈనాడు రాగిణి మూరి ఇలా మౌట్లాడు 

తోంది. 

ఈక అంత నొప్పా (బతకలేక పోయినా ఏదో, ఎలాగో ఒకలా 

(బతకడానికి శయత్ని స్తున్నాను. ఈ అభాగ్యురాలిని మరిచిపోళం) 

వఎటకారంగా అని "వెళ్ళిపోయింది రాగిణి. 

తరువాత తరువాత కార్లవులాంబ సేవాసదనంగురించి చాలా విపు 

యాలు "తెలిసాయి లలితకి. రాగిణి అన్నట్లు ఆవిడ సేవాసదనంలో 

అందరూ అందమెన వాళ్ళే, 

ఆవిడ వాళ్ళను "పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ల దగ్శిర కనులు సాధించుకోవటా 

నికి ఉఅపయోగించుకుంటుంది. పెనుంచి శించోవరకు అన్న్ని రళశాల మనుషుల 

దగ్గరా ఆవిడకు లావాబేవీ లున్నాయి. ఈ విషయాలు అందరికీ తెలుసు 

ఎవరికీ "తెలియన స్షే ఉంటారు. 

రాగిణిని ఇంచుమించు మరచి పోయింది లలిత. చాలా రోజుల 

తరువాత ఆరోజు చూసింది రాగిణిని. 

క్0 జ్యోతి 



రాజు పక్కన కూచుని నవ్వుతోన్న రాగిణిని, 

బాపినీడు గారు రమ్ముంటున్నారని ఎవరో వూ ప్యూన్ సె సికిల్ మోద వచ్చి 
చెప్పాడు లలితకి; అప్పటికి వారం రోజులనుండే (పయత్నిస్తోన్నా, ఇప్పి 

నీడుగారి దర్శనం కాలేదు లలితక. మోహన్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లమా 

తీసుక న్నాడు. డి గీలున్న వాళ్ళ కే ఉద్యోగాలు వొరకని రోజుల్లో 

డిఫ్టమౌా మౌత మే ఉన్న మోహన్ క్ ఉదో నిగం వొరక లేదు. న 

"గారికి అన్ని రంగాలలోను పలుకుబడి ఉందనీ, ఆయన తలుచువంజే 
సహాయం వెయ్య గలరనీ కొందరు స్నేహితులు అలితక చెప్పారు. తమ్ముడికి 
కూడా ఉద్యోగం దొరికితే ఇంటి పరిస్థితి శాస్త కుదుట పడుతుంది. ఆ 
కారణంగానే బాపినీడు-గారిని కాలుకి వాలన * (పయయత్న్నించింది లలిత, 
ఉదయం వెళితే న. రమ్మనీ, సాయంత్రం -జీళితే మరునాడు 
రమ్మునీ తిప్పి స్తున్నాడు పీ, ఏ. అలాంటిది ఈ రోజున అక్క డినుం జే 
కబురు వచ్చేసరికి ఆళ్ళర్యం కలిగింది లలితకి. ఏమో! బాపినీడు మంచి 
వాజేసేమో!' తను అతనికోసం వస్తున్నట్లు ఇంతకముందు ఆతనికి తెలియ 
"'జేమోళి ఇప్పుడు తెలుసుకుని, కబురు పంపించాజేచో! 

కొంచెం జంనతూ-నే వెళ్ళింది. నాకరు లోపలక తీసీ ఆళ్ళాడు" 
అక్కడ బాపినీడు పక్కనే కూచుని పకపక నవ్వుతోన్న రాగిణిని 
చూనీ [మౌన్సడిపోయింది. 

రాగిణి లలితను చూడగానే తమాపా+ా నవ్వింది. గర్వం, ఆహం 
కారం, వీటన్నిటినీ మించి ఏదో ఆసహానం వున్నాయి ఆ నవ్వులో. 

రా లలితా! కూచో! -సేసే సీ కోసం కబురు పంపించాను 

నాబోటివాళ్ళుం జక న్తేటస్ "మెయిన్ కెన్ చెయ్యాలి-గా! మో ఇంటికొ నే 

ఇకానసనండదు చూడు...!”” 

ఏం మౌొట్టాడ లేక నిలబడిపోయిన లలితను రాగిణి భుజూలు పట్టుక 

కూర్చో బెట్టింది. 

౮్ట్ంె తింటావు? రసగుల్లాశి గులాబ్ జూం కావాలా€*” అని ఆడిగిందిం 

వం వధు. 
టి 

“ఎందుకు? స్వీట్స్ తినటంకూ-డా పవిత్రతకు భంగమా? లేకపోతే 
డయిటింగాఃి నాలాంటి వాళ్ళవన ఆ తాపష్యతయాలన్నీ! నీ కందువ” 

“వెళ్తాను.” లేచింది లలిత, రాగిణి మళ్ళీ భుజాలుపటి కర్చో బెటింది* 
అటి లు లు 

అక్టూ చో! నన్నుచూసి భయపడకు, నేను నీకేమి శచెయ్యను. ఆ 

మౌట ఇెప్పాల నే పిలిచాను 

ఈజ్చే్సు సీక్ భయపడటం లేదు!” 

నవలానుబంధం క్ష 



ఉగ్వుడ్ 1! ఒక్కసారి ఆద్దంలో చూసుకో! కొంచెం రోజుల్లోనే 

ఎంత మారిపోయావ్? వ్చా! పవీ(త పేమ! చానికర్మ ఇంతే! పరవాలేదులే! 
"చెంగెస పెట్టుకోకు! "జీను రాజును "పెళ్ళిచేసుకోను, పెళ్ళి చేసుకోమని కాళ్ళా 

వేళ్ళా పళ్రాడు మహానుభావుడు! ఈ అందమంతా... అంద మొకకీ 
కాదులే.. ౨? ఆగ కన్నుకొట్టి నవ్వింది రాగిణి. లలిత ముఖం చూన్తూ మళ్ళీ 
సాగదీస్తూ సంభౌాపషణ సాగొచింది. 

ఈరదంతా సొంతం చేసుకండామని ఆళప రాడు, ఆలాంటివాడు 

"నా కెందుకు! అతని జీతమంతా కలిపి రెండువేలు లేదు. నాక నెలకి 
అయిదు వేలు తక్కువ ఖర్చుకాదు. అంతకం కు తక్కువలో ఎలా గడుపు 

కోవాలి? కొంచెం రోజుల్లో ఎలాగా రాజుని ఒదిలేస్తాను. అప్పుడింక 

చచ్చినట్లు నీ దగ్గిరకే వస్తాడు. ఈ మేభు పాపం, నీవ కొంచెం రోజులే!” 

లలితకు అక్కడినుంచి పారిపోవాలని ఉంది, పర్వతంలా సోఫాలాోే 

నిండుగా కూచుని, పరమానందంగా తను సంఫాషణ వింటూ "చిరునవ్వులు 

చిలకరిస్తోన్న చాపిసీడుని కత్తితో పొడవాలని ఉంది. 

ఆ ఆన్నట్లు రాజుకి నీలం కా ఇష్టంట, నీలం రంగు -వీరను కొని 

జ్యూ త్త త "పెట్టుకో! "నేను శృం-గారంలో చిలిపిగా కొన్ని ధ్వనులు 

చేస్తాను, అవంే రాజుకి చాలా వ, నువ్వెప్పుడైనా తీరుబడిగా వస్తే 
అవెలాచేయాలో "నేర్పిస్తాను... 

చిరునవ్వుతో గా రాగిణి. లలిత ముఖం చూస్తే 
చాపినీడుకే జాలి కలిగినటుంది “మీకేం కావాలి€ిి అన్నాడు రాగిణి 

ధోరణికి అడ్డుపడుతూ, ., 

కంపం అక్కు_న్లేదు! క్ర 

“మరెందుకు తిరుగుతున్నారు. నా చుట్టూ... ఆతడి మాటల్లో - 

పరివోన ధోరణికి అలిత పౌరుషపడలేదు. 

నేన్స ఎంత నీచానికి పాల్చడ్డానో, నాకు తెలియక వచ్చాను" 

కొన్ని కొన్ని విషయాలు అనుభవంలో శాని అర్హంశకావు, ఆదృష్ట్రవంతు 

రాలిని. ఇప్పటికైనా ఆర్థం చేసునన్నాను. మాబోటి వాళ్ళందరూ 

ఉద్యో గాలకోసమోః మరి సిక సచెూ, మో ఇంటిచుటూ తిరక్క పోతే 

మోనేం ౫ చెయ్యగల రి మా అల'సత్వ మే మాకు అధికారాన్ని ఇస్తోంది. ఈ 

అడుదారులను అడ్డుకోకపోవట మే మౌలో అల్పత్వం. వస్తాను? 
ళవె 

ఆ ఇంటీ నుంచీ బయటక అడుగు పెట్టగానే భయంకర మెన అగ్ని 

జ్వాలల్లోంచి బయటపడి నట్లనిపించింది లలితకి, 

2 జ్యో తి 



వెంకటానుకి నిజానికి ప్ జబ్బూూ లేదు, శానీ రి మైరయ్య్యాక వ్యాపక 

మేమో లేక త్తీరిగ్ధా కూ-చునేసరికి అతనికి లోకంలో ఉన్న జబ్బులన్నీ 

తనే ఉన్నట్టుళు తోచేది. ఒకరోజు “నాకు కడుపు నొప్చి*' అనేవాడు. 

మరో రోజూ “నావ తల తిరిగిపోతోంది” ' అని న పె న్ప్రేవాడు, 
గుం 'డెల్లో పోటు, నేనింక (బతకనులి అని ఏడ్చే నే సేవాడు, అకొని గోల 

భరించట్ం ఇంట్లో అందరికీ కష్టంగా తయారయింది. 

కఆళ్చన్సి లేకపోవటమే "పెద్ద జబ్బుల అనేవాడు మోవాన్. 

“ఆవునవును. వంట్లో ళక్తి ఉన్నంతవరకూ గొడ్డులా మి కందరికీ 
చాకిరీ చేసాను. ఇప్పుడు నన్ను మీరంతా గొడ్డును మూసిన నే చూస్తు 
న్నారు” అని ఏడ్చేవాడు. 

'పంకటావు గొప్పు ఆధ్యాత్మిక భావాలున్నవాడు, అతని ఆధ్యా 
త్శిక భావాలు ఆపమార్షంలో నడవడానికి అడ్డురా లేదు, కాన్ని ఈనాటికి 
నరకభయాన్ని కలిగిన్తూ న్నాయి, న్ఫుత్యుభయం,. దానిని వెన్నంటి నరక 
భయం,.. తాను చూడబోయే నరకం మౌ కెలా ఉన్నా చుట్టుపక్కల 

వాళ్ళకి నరకం చూపించగలుగుతు న్నాడు, 

లలిత తంగడి సుఖంకోసం శక్తివంచన "లేకుండా (వయత్నిసో-నే 
ఉంది. అబద్ధపు రోగయెనా నిజం రోగమొనా, రోగమని గోల ళు తండి 
ళన మూజీలేక ఇంటికే డాక్టర్ ని వీలిపిం-చింది, 'జాక్టర్. వచ్చిచూని వ్ 
రోగేమూా లేదని తెలుసువని  ఊంశే వళ్ళ లేక బలహీనంగా ఉన్నాడని 
ఏవో టానిక్ నె రాన్ ఇచ్చేవాడు, ఇల్లంతా లలిత 'సంపాదనమిద ఆధానగపడి 

కల ఆశక్తాస్త 'సంపాదనలాో టానిక్సాలాంటివి కూడా కొనాలం కే 

షే! ఆయినా లలిత కొ ేది. ాక్ట్యర్ ని ఇంటికి పిలిపించాలం శు 

సు. ఇార్డైస్ ఇయ్యాలని తెలిసినా అబిటికీ మాటికీ 'జాక్ట్ర ర్ని పిలవ 

మని సతాయించేచాడు. అతడు ఏనాడూ ఎవ్వరినీ (పేమించశేదు. (పేమ 
వల్ల కలిగే అర్హ భావాలతో అతనికి పరిదయంలేదు. తనలో తనక 
నమ్మకం లేని ఆ వ్యక్తి ఏ ఒక్కరినీ నమ్మలేడు. మందియ్యటం కొంచెం 
ఆలస్యమయితే “నాక తెలుసు. మిరంతా నన్ను చంపాలని చూస్తు 
న్నారు న క పడేవాడు. రోగంలో ఉన్నాడుకదా అని పళ్ళు 
"తెప్పించి ఇస్పే వారంతా ఏం తిన్నారు* మిరు మంచి మంచి స్వీట్సొ 

చేసుక ష్ నాముఖాన్న ఈ పళ్ళు పజేనున్నా రాశి అని వళ్ళ్నుగా 
అడిగేవాడు, న శ క ం 

లలిత చాధపడుతో-నే కాంతం/గా చేస్తోన్న, పెళ్ళయిన నాటినుండీ 

నవలానుబంధం 18 



భర్త వేచిలాోి తిరస్కాారాలూ అవమానాలూ తస్పృు ఆదరణకు సో-చుకోని 
జానకమ్మకు మొతం మండిపోయింది, 

లలితా! వనిన పాపాలకు శిత అంటూ ఉండదా? ఎందుశాయనక 
వునం ఇన్ని సేవలు చేయాలి అ-ేది అక్క_సులి... ఈ దళలోే 
నహితం (పేమానురా-గాలు చూపించలేక అనుమానాలతో వళ్సిపోతూ 
త్న స్వార్థ మే తను ఆలో-చించుక-నే వెంక్కటావును తమిం-చ లేకపోతోంది 
జానకమ్ము. 

తల్చి మనసు అర్తం చేసుకోగలదు లలిత, నచ్చ జెప్పుతున్నట్లు అంది, 
“ఇప్పుడాయన అనుభవి స్తున్నది శిక్ష కాదంటావా అమ్మొ! 

ఆఅలాంటి.మనసు... ఒక్కతుణమయినా శాంధికీ స్థిమితానికీ నోచుకోక 
తననుతాను దహించుకునే మనసు... అలాంటి మనసుకంతు పెద శిష 
ఎవరికి ఇజావాలి£ి 3 ను 

ఈఏ చూ! ఇంత చేస్తున్నాం! ఏయెనా ఫలితముందా€ ఇంకా ఏదో 
తనకు అన్యాయం జరుగుతోంద సే ఆకోళ యే కజా! 

ఏంచేసీనా బూడివలో పన్నీ లే?” 

ఈవునం చేసినదానికి బదులు-గా వాళ్ళు మనేదో చెయ్యాలని 
ఆశించి ఏదీ చెయ్యకూడద మ్మా! జక పని చెయ్యటంవల్ల మనకానంద 
ముంశసే ఆపని "చెయ్యాలి. పోనీ, ఏంచేచ్చామో నువ్వే చెప్పు, నాన్నని 
విధుల్లోకి వెళ్ళనాడదడామా! చిన్నప్పటినుండీ వేసిన అనా్నాయాలన్ 
ఫలితం-7గా కక్క (బ్రతుక (శైతకమంచామొా? అలా వేస్టే నీకు హాయిగా 
ఈఊంటుంచా€£. జానకమ్మ సమాధానం ఎప్పు లేకపోయిందని. 

ఇలాంటి వ్యక్తికి 

“కొంపదీని నువ్వు కూడా నాన్నలాగ నువ్వుచేసిన పనులకు 
ఫలితంగా 'స్వర్దంలో రంభ, మేనక...శాదు! శాదు! "నలకూబరుడు... 
మన్మధుడు... ఇత్యాది ఆళి స్తున్నా వేమిటి??? 

పకాలున నవ్వేసింది జానకమ్మ. 

ఉపా జీ! గంఫీరంగా ఉంటూ కొంయెగా మొాట్లాడగలవు!” 
తల్లి ముఖంలో నవ్వుచూసి కాలా తృ ప్రిపడింది లలిత, 

“మంచి మనసు కలిగి ఉండటంకం కు గొప్ప వరం వముందమ్నూ!। 
మన మనసులూ మహా మంచివేంశావు. శాసీ కనీసం మంచిగా ఉండటానికి 
కాప్మతయపడుతున్నాయి, నాన్న విషయంలో మన కర్తవ్యం మనం 
చేసామన్న తృ ్రిబాలదా మనకుళ్షి? 

జానకమ్మ (పేమగా లలిత 'ఇెక్కిళ్ళు నిమిరింది, 

కల్సీ అమ్మ కడుపు చల్లగా నూరేళ్ళు బతికి నాదగ్గిర ఎప్పుడు 
ఇలాంటి బంగారు మోట ఖే మౌట్లాడు. అవునమ్మా! (శతక. ఎలాగ 

కేశ జ్యో తి 



తప్పుదు. (బతికిన నాలుగు రోజులూ హాయిగా శతికేస్టే నీ పోలా 

మోవాన్ కి ఉద్యోగం దొరకలేదు. మరెవరిదగ్గిరకో వెళితే పనవు 
తుందని ఎవరో చెప్పారు, ఆ మొట లలితతో ఇపితే మండిపడింది, 

కరస్సీన్స ఎవరిదగ్గిర కు వెళ్ళను. నువ్వూ వెళ్ళక, ఇలా ఎవరిమటుక్ 

వాళ్ళం నలుగురి తోపాటు అనుకుంటూ లా. 'పోత్సహి స్తున్నాంం 

'వోూహాన్ క మండి పోయింది, 

“నీ క్తీరంగ నీతులు వినటానికి బాగానే ఉన్నాయి కానీ నాక 

ఉద్యోగం తెచ్చి "పెట్టవు వం చవెయ్యాలిక 

“నువొ్వొక్క-_డి వేనా? ఇంకా నీలా మన్చిపోళున్న వాళ్ళు 'లేరూక్తి 

మీరంతా కలిసి మో హక్కులకోసం పోరాడండి!” 

లలిత మౌటలు మొదట హాన్యంగా కనిపించినా చివరకు అదే 
-వేలనిపించింది మోసాన్ కి. నిరుద్యోగులం తా ఒక సంఫఘంలా సమా వేళ 

మయ్యారు. ఏ రోజు ఎక్కు జెక్కడ ఎందరెందరు ఏయీ విధాల ఆన్య్యా 

యంగా ఉద్యోగాలు సంపాదింవారో బహిరంగపరిచి విదాావంతులలో 
ఆందోళన 'లేవదియ్య సా-గారు. కానీ ఇది ఎక్కువ రోజులు సాగలేదు. 

“సంఘంలో శాంతిభద్రతలక భంగం కలిగిస్తోన్న జేరం (కెంద -వూహాన్' తో 

'పాటు మరికొందరిని అరెస్ట్ చేసారు. 

ఆ వా గర్త విని జానకమ్మ తల్లడిల్లి పోయింది, లలితకు మతిపోయి 

నట్లయిందిం -సోవాన్ని "5 చ్చగొట్రింది తానీ! ఒక రకంగా తానే ఇందుక 

బాధ్యురాలి ననుకొని చాలా చాధ్పడింది. 

ఈ సమయంలో ఆఫీసులో లలితతో పనివేసే ఒక స్నేహితుఠాలు 

ఈఅసిసెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ మౌధథవరావు-గారు చాలా మంచివారు. 
ఆయన్సు ఒకసారి కలుంసుకోరాదు!?” అంది. 

అన్యాయంగా అరెస న్రయిన తమ్ముణ్న్ని విడిపేంచవలసిన బాధ్య త్ 
ఆశ ,_గాసేాగాక వెతికంగి కూడా తనమిద ఉందనుకంది లలిత. క 

సించి మౌాభథవరావుగారి దగ్గిరకు వెళ్ళింది. 

మాధథవరావు మరీ 'పెద్దవాడు కాకపోయినా చిన్నవాడు కూడా 

శాడు. అందమెనవాడని చ్ష ప్ప డానికి లేదు కాని అతని ముఖంలో 
-గాంఫీగ్యం అదొక విధంగా ఆకర ణీయంగా ఉంది. 

క్రూర్ర్చూండి! ఎందుకొచ్చారు€” అన్నాడు మర్యాదగా, 

“4మౌా తమ్ముడు మోహన్ ని అరెస్ట్ వేసారు. వాడు...” లలిత ఏదో 
ఇప్పబోతుండగా నే చెయ్యెత్తి త్తి అడ్డుక న్నాడు మాధవరావు. 

కఈబ్లటాంటి పనులమిద ఎప్పుడు నా దగి రకి రాకండి. ఒకసారి 

ఆరెస్టయ్యాాక కోర్టులో విచారణ జరగవలనింజీ” -నీను కల్పించుకుని విడు 

నవలానుబం౧ధం కర్ 



దల చెయ్యను.” 

మాధవరావు ధోరణిలో ఒక “*కయమేండ్ి” ఉంది. లలితక నొంతు 

ఇఉా-డారి పోసాగింది, 

ఈళజ్రాస్త్ మూ తమ్ముడు అన్యాయంగా... 

ఈసారికూడా లలిత మొోటలను పూ ర్రిచెయ్య నియ్య లేదు మాధవ 

"రావు. 

“ఆరెస్ట్ వేసీనది న్యాయం గానో, అన్యాయం గానో విచారణలాో 

"తేలుతుంది. అందరూ అన్యాయమే చెయ్యరు, ఒక వేళ అన్యాయం ఠఊందను 

కున్నా దానిని ఎదురో్క_ వాలి *"శాని మనమూ అన్యాయంలోకి జూరి 

పోకూడదు.” 

లలిత మాట్లాడ లేకపోయింది. 

“బ్లంక మిరు వెళ్ళిరండి” అన్నాడు మాధవరావు, తణమాతం 

అతని కళ్ళలో జూలి మెరుపులా మెరిసి మాయమయింది. 

లలిత వచ్చిన పని శాలేదు. కానీ ఆము కృంగిపో లేదు. కాపిన్డు 

దన్గర భంగపడి వచ్చింది. ఆనాడు మనసంతా -వీదర గా చికాక-గా అయి 
పోయింది. ఈ నాడు మాధవరావూ కాదన్నాడు. కానీ, ఈ కాదనటం 
కూడా ఏదో ధైర్యం ఇెప్పినట్టుగానే ఊంది. “అంతటా ఆన్యాయమే జర 
గదూ అన్నాడు మాధవరావు. నిజవేనా*ః నిజమేనని రుజువు చేసాడు 

జస్టిస్ రెడ్డి. 

6వెవానస్ మొద టె లె నవాళ్ళు చేస్తున్న పనులలో సాంఘిక కాంతి 

భ్మదతలక భంగం కలిగించే 3 వ్ీం లేవు. వాళ్లు “సంఘంలో ఆన్యాయాలు బయట 

"పెడుతున్నారు. అదికూడా ఒక రకంగా సంఘ సేవ! స్వతంత్రంగా ఆలో 

చించే వాక్కు ఈ చేశంలోే 'వతి పారుడికీ ఉంది అని జడ్జి మెంట్. 

ఇచ్చాడు. 

మోహన్ విడుదలయ్యాడు. కానీ అతని పరిస్థితి మరింత 'ససంక 

టంగా తయారయింది, అందరు అతణ్ని దొంగలాగో వాంతకడిలాగో 

చూడటం వెొందలు “పెట్టారు. ఇదివరకు కనీ'సం ఇంటరూూ కయినా పిలిచే 

వారు. ఇప్పుడది మౌనుకన్నారు. సవాజం-గా కొంచెం దుడువ వాడయిన 

మోహన్ ఈ పరిసీతికి తట్టుకో లేకపోయాడు. ఒక రోజున ఇంట్లోంచి 

మొయమయ్యాడు" ఎక్క_-డున్నాడో, ఏం ఇచేన స్వన్నాడో -కెలియలేదు. 

పోలీస్ రిపోర్టు ఇవ్వటానికి భయపడింది లలిత, "నేచూ! మళ్ళీ ఎక్కడ 

చిక్కక నాస్తటోళి 

జానకమ్మ ఈ జెబ్బక తట్టుకో లేకపోయింది, మంచ మెక్కేాసీందిం 

అలలితా! నువ్వు చెప్ప ఏజీ! నిజంగా జేవుడున్నాడాకి. ఈశ. సృష్టిలో 

16 తి 



కొంచెమెనా నా యముందాళ నాళకెందు కిన్ని పరీతలుకి నా పిల్లల్ని 

“పెంచుకో చాలనీ, వాళ్ళను పెకి తీసుకు రావాలనీ, అష్హకహైలూ అనుభ 

వించాను. నువ్విలా అయిపోయావు. వాడలా అయిపోయాడు. వం హాసు 

కొని బతకమంటా వే!” అంది ఏడునూ. 
కదన "కేముయిందమ్మా?” 

*ీముయిండాళి లతుణం7గా ౮"జాని జళ్ళిచేనునని కళకళలాడుతూ 

ఉఊండవలసీనదానివీ ఇలా ఏడవలేక నవ్వుతూ తిరుగుతున్నావు. నీ కసలు 

తన్ చ! రాజాని ఐ,ఎ,ఎస్. కి కట్టమనకంజడా ఉండవలసీంది, పోనీ 

-పెళ్ళియ్యాక కట్టమన వలనీంది!9” 

లలిత న. నవ్వుకుంది. 

_ పాపం అమ్ము! "పెళ్ళయిపో తే తరువాత ఏం జరిగినా పరవాలేదను 

కంటోంది! తాను ఆంత అనుభవించినా సం్రపదాయపు వాననలు వదలవు, 

“బ్వంటిల్లి పాదికీ రోశాలే! నాక వేళకి శాస్త పళ్ళరసం ఇచ్చే 
దిక్కు కూడా "తదు. అని గొణువ్క_ న్నాడు ఇంకటావు, మంచాన 

పడ్తే కార్యను చూసీ. 

లలిత అటు తంశడికీ, తల్లికీ వైద్య నదుపాయాలు చూనుకోవాలి! 

ఇల్లు ల! ఉదాళ్యిగం చెయ్యాలి, 

బస్కోసం ఎదురుచూస్తూ ఆరగంటనుండీ బస్ స్తావ్లో నిలుచు 
నుందొ లలిత. శాళ్ళు లాగుతున్నాయి. విసు గొప్తోందిం రోడ్టీమిద పోతున్న 

కాయని చూని *నాక లిప్ ఇయ్య కూడదూ!” ఈ సేననంది. లే ఆలా చాలాసార్లు 

అనుక నేది. కానీ ఒక్కసారీ ఏ శారు ఆగలేదు, ఈసారి విచితంగా 
ఆశారు ఆగిపోయింది. అంఅేశాదుు కారులోంచి ఎవరో తనను చెయ్యి 
ఊపి పిలు స్తున్నారు. లలిత "తెల్లబోయింది. తనను కాటేసూ ననుకుని చుట్టూ 

చూసింది మరెవరె నా కదులుతున్నా లేమోనని. అంతలో కారులో వ్యకి క్రి 

ళల బయట పెట్టి "చిరునవ్వుతో “మిమ్ము ల్న్నే! రండి!” ఆంది. 

లలిత గుర్రు పట్టింది. మిసెస్ మణిమాల! కళాొవందిర్లో అలిత 

సంగిత కచేరి చేసింది. అక్కడ అవిడతో పరిచయనుయింది. ఆనాటి 
ఆదిద ధోరణిని బట్టి ఆవిడవ బాలా గర్వమని అభి,పాయపడింది. అలాం 

టిది శ్రత్యేకం శా రాపి నీలుస్తోన్నదం యే... లలిత దగ్శిరణా "వెళ్ళింది. 

కరర్రం డ్రి! కూర్చోండి! మో ఇంటిదగ్గిర 'ావ్ చేయిస్తాను.) అంది 

మణిమాల తలుపు తెరిచి. 

లలిత "వెుంవామాట సడుతూ “మి కాందుకు శమ” అని నాన్నింది, 

6 శ్రవేయుంది? "నేను నడపాలా శారుని* మైవర్ ఉన్నాడుగా! 

రండి అలిత వచ్చి క-చచుంది. 

నవలానుబంధం (9 శే? 



ముందు మూ ఇంటికి వెళ్లాం! కొంపిం కాఫీ తీసు సుకున్నాక దెొవర్ని 

మ్ ఇంటిదగ్శిర దింపి రమ్మంటావ. ౩” ఆంది మబొమాలి, 

కాదనలేక పోయింది లలిళ, 

మణిమాల ఇల్లు కూ-డా మణిమాలలాగే ఆధునికంగా ఆడంబరం-గా 

ఈఊంది. లలితను కూచోమని ఫలవోరం, కాఫీ వంటమనిపి, చేత ఇప్పించింది 

మణిమూల. ఇల్లంతా చూపించింది మణిమూల గదిలో వీణని చూసి లలిత 

“ఈళమిరుకూ డా వీణ -సేర్చుక న్నా రా!” అంది. 

మణిమాల నవ్వుతూ ఈ6ర్ర్ర1 "పెళ్ళిచూపుల్లో “విఇవచ్చ్పు?” అని చెప్ప 

టానికి తగినంత పాండిత్యం 'సంపాదించాను. నేను వాయిం-ద లేకపోయినా 

వినటం ఇష్టం. మిక అభ్యంతరం "లేకపో తే మరొకసారి తీర్ణా వచ్చి 

మూ ఇంట్లో వీణ వాయిం-చగలరా€'' అంది, 

“అలాగే!” అంది లలిత, 

మణిమాల లలితకు బొట్రం ప పెట్టి లలిత వద్దంటున్నా తాంబూలంతో 

పాటు దజను అరటిపళ్లు చేతిలో "పెట్టి తమ శిరులో ఇంటికి పంపించింది 

ర్మ 
రాజును మరిచిపోచాలని విశ్వ్యపయత్నం చేస్తోంది లలిత, ఎంత 

పయత్నించినా కారు -వఏీకటిలా తనను 1కమ్ముక నే పళ _నెరాళ్య భావం 
నుండి బయటపడ లేకపోతోంది. అన్నింటిపట్లా ఏదో విర క్రిఫావమే 
కలుగుతోంది. “నాషబతుకం'తా రాజు మౌ మేనా? "రాజు తిరస్కరించి 
నంతమా తాన ఇక నా కేమి మిగలనట్టు ఇలా అయిపోవట మేవిటికి? 

అని ఎంతగా తనన తను నచ్చ జెప్పుకు న్నా అప్పటికప్పుడు ఈ లోకం 

తోజే నిమి _త్తంలేనట్లు మనసు కృంగపోక మౌానటంలేదు. 

న్సష్ల ఫోన్ వచ్చింది. *” అని ెప్పింది ఎదురింటి వారమ్మాయి. 

ఆ ఫోన్ నెంబరు రాజుకు మ్మొాతయమే తెలుసు. ఎదురింటి వారికి 
ఇబ్బంది కలిగించటం ఇష్ట్రం లేక, వాళ్ళేమెనా అనుకోవచ్చుననీ ఆ నంబర్ 
తన స్నేహితుల జెవరికీ ళ్ లేదు. రాజుతో కూడా ఏైనా ఆత్యవసర 

మయినప్వూడే ఫోన్ చెయ్యమని "చెప్పెంది. 

తనక ఫోన్ వచ్చిందనగా నే లలిత మనసులో నెరాక్యం మంధతించి 
నట్లు మౌోయమయింది రాజు తనకోసం ఫోన్ చేశాడు, బహు? తనలాగే 
రోజుకూడా చాధపడుతూ ఉఊండిజంటాడు. ఒక్క_తుణం ఆ నాడు రాగి 
ణిత్లోకలిసి తనను దూసి నవ్విన రాజుమా రి గు ర్తకొచ్చి మనసు కలుక్క్కు 
మంది, ఆఅపిిపయకత్నంమోద ఆ అలో-దనన్ వెనక్కు నెట్టింది. ఇలాంటి బల 

కీనతలు "మొగవాళ్ళలో సహజమే నేమో! రాజును తేసు తమించగలదు, 
కాదు! తమించకండా ఉండలేదు, ఆకనికోసం కాదు. తనకోసం! 

కే జ్యోతి 



రాజు తనకోసం ఫోన్ చేశాడని వినగానే, అతనిని షమమించాలని 

నిర్షయించుకోగా నే మళ్ళీ రాజుకు తనకూ మధ్య అనుబంథం ఎప్పటిలా 

కొనసాగుతుందని అనుకోగానే గుండెలమోద సీసంలా పేరుకున్న బరు 
వేదో తొలిగిపోయినట్లయింది. నుననేవో మధురనాదాలను ఆలపించింది, 

ఏదో సంతృప్తి పితో సంతోషంతో -గాలిలోే 'తేలిపోతున్నట్లు నడున్తూ 

ఫోన్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. ఫోన్ అందుకున్న చెయ్యి వణికింది. తనను త్ే 

అదుఫులోకి తెచ్చుకుంటూ “హలో!” ఆంది ఆప్యాయం గా, 

అవతలి వె ఫునుండి *జ్చంల్రో! 3 అని వినిపించింది. ఆది రాజుకంరం 

"కాదు. ఎవరో (స్రీకంర స్వరం, 

“లలితను మొట్లాడుతున్నాను. ఎవరకి” 

నేము లలితా! గుర్తుపట్ట లేదా! రాగిణిని.”కిలారు మని నవ్వు. -. 

నె త్తీిమోద ఎవరో కట్టలతో మంచు గుమ్మురించినట్లు ఒక విధ మెన 
జదడత్యం తవ్హించింది లలితన్. జః 

“లలితా! చూసావా, నువ్వు మరిచిపోయి న్యా నేను మరిచిపో 

"లేదు. కొందరు న్నేపితులు కా పెకి రాగానే పాత స్నేహితుల్ని 

మరిచిపోతారు. నీనలా శాదు. నేనంత “పకాచ్చినా నిన్నూ నీ స్నేహోన్నీ 
ర ఒకనాటి నీ సహాయం, నీ ఆదరణ జన్మలో ఎన్నడు మరిచి 

పోలేను... 
న కప్పలా మోదపడుతున్న మంచు కొండలనుండి 

బయటపడాలి! ఓడిపోకూడదరు. నిలబడాలి. “ధాంక్స్ కంరాన్ని అదు 

పులోపపె క్పుకుంటూ డానిలో నవ్వు పలికిస్తూ అంది లలిత. 

మళ్ళీ కిలారుముంది రాగిణి, నా తీయగా నవ్వగలదు రాగిణి, 
ఆ నవ్వు కృ తిముత్వం వివిపిస్తోందా* ఏమో! వినిపించినా ఎంత మండి 

వినగలమ? మాలామరిది ఆ తీయేదనానికే ముద్ధులవు తారు, 

“లలితా! మిరంతా ఒక జాతివాళ్ళు. మోివన్న్నీ ” పవిత_ేమిలు! 

పాపం! రాజుకోసం నువ్వెంత బాధపడుకళు న్నావోో ఎంత తపించిపో 

తున్నావో, "నేను అనుభవించకపోయినా నీ ముఖంచూసీ ఊహించగలి 

-గాను, ఆక్కుడికీ రాజుతో చెప్పాను. “లలితను దూరం వేసుకోవద్దు 

అని, ఆముదం తెగిన వాడిలా ముఖం పెట్టాడు! ఈ వెంగాళ్ళం తేలే! 

ఎక్కడిమూట లక్కడ! నా దర్శి నా ముందు అంతకంఆళు ఇంకే 

మంటాడు? కానీ లలితా! ఆతనికి సీమిోద (పేమ లేకపోలతేగు. నీ కెందుకుళి 

"శీను వెప్పి వొప్పిస్తాగా! నువ్వురా! శీఫురా! నిన్నూ రాజును సీనిమావ 

పంపించే బాధ్యత నాది! .. 

జుగుప్పుతో వణికిపోతోంది లలిత, ఎలా మౌొట్లాడుతోంద్యి రాగిణి 
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ఒక జీళ రాగిణి నిజంశానే తనపట్ల స్నేహభఖావం కనపరభాలని అనుకం 

టుంటబేమో! రాగిణికి తెలిసినంతలో ఆభావాన్నిి వ్య _క్షపరచగలిగిన భాష 

ఇంతమౌ[త మే "నేచో! ఒక జాతికంతా ఒకఖభాపు ఉండటం మౌొాతయే 

"కాదు. పతి ఒక్కరికీ ఒక్క భాప. ఉంటుంది. దాని పరిధిలోనే తమ 
మనసు బయట పెట్టుకోగలరు. 

లఅలిత నవిర్రరెది. శాంతంగా సీమితం-గా నవ్వింది, హమ్మయ్య! ముంచు 

కరగ పోతోంది. వైతన్యం వస్తోంది. 

“చాలా ధాంక్స్ రాగిణీ! శాన్, నువ్వు నా కోసం ఏమి (శ్రమ 

పడక! "నే నెక్కడికీ రాను. నా కేమి అక్క_న్లేదు!?? 

“6ఆబేందమూట లలితా? సీక రాజుమోద 'హపేమపోయిండా*€ి? 

లలిత నిజవేం చెప్పదలచుకొంది, “ఇప్పటివరకు పోలేదు,” 

66జ్ట "లీ దానివి, అంజ ముందు ముందు పోతుందాళ€ి 

66చన్సానేం వెప్పగలను? జీవితం మన ముందుఉంది. మన ఇహైనిప్రై 

లతో నిమి _ర్తంలేవం-డా రకరకాల అనుభవాలు ఎదుళౌాతాయి, పై ల్ు 

భచాలు పాశాలు "నేర్పుతాయి. ఆ పారాలనుండి శశ్యానుసారం జీవి 
తాన్ని అర ౦చేసుకుంటాం. ఏమో! ఏం జరుగుతుందో ₹” నో 

ఈ సారి రాగిణి నవ్వలేదు, కంఠంలో కూడా ఏదో మౌర్చువచ్చింది. 

ఈళర్రాజుతోళలిసి సినిమాక వెళ్ల ఠం నీకిష్టం "'బేదా£0? 

“బ్వష్ట్రమయిన పనులన్నీ అన్నీ జీళలా ఇెయ్య లేం. అంతకంతకు 

'చతధానమయునదేదో అడ్డుపడుతుంది.” 

ఈవీమిట్సి ఆ 'పభానమయినదికి? 

“మయౌనవత్వమం హే___ కళ్ళు, ముష్క, నోరు, ఒడ్డుపొడుగు కాక 
మరేదైనా ఉందనుకుం శే... అబేదో తెలుసుకో గలిగితే, .. అచే షపకాన 
-మెనద్!?? 

రాగిణి టవ్మ్నన ఫోన్ -పెస్క్రుసింది. 

ఈ మనసు! శరీరాన్ని చంపినంత తేలికళకాదు మనసును చంపటం! 
ఎన్నివిధాల ఎలాంటి విష్శసయోగాలు చేసినా ఏ వైపునుండి ఏ కొద్ది 

'షాటి మౌొనవత్వ పు వాసన సోకినా మేలువని కూర్చుంటుంది. ఊపిల్ 

పోసుకుంటూ (పాణిని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది, పాపం! రాగిణి! 

స న్ | (శ్రమపడటం కష్టమే! కాస్ (శ్రమించినకొద్ది శరీరం మరింత దృఢ 

మవుతుంది. మనసూ అంతే! కొన్ని కొన్ని వావనలు "ఆ త్కా_లికం-గా 

మసనును బాధించి 'మెలిపెట్టినా రానురాను ఆ బాధే మనోబలాన్న్ని 

ఆంపాంది నుంది 

రాజో. రాగిణికి తన ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చాడు. రాగిణి తనతో ఏం. 
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మాట్లాడుతుందో ఊహించ లేడాకి అయినా రాగిణి అడగ గానీ నంబర్ 
ఇయ్యీ గలిగాడా? 

రాగిణి మౌొటలకం కీ ఈఛావ ఎక్కువగా బాధసపె పెట్టింది లలితని. 
"ఈ భావనలో 'పబదేపదే మనసు నలిగి పదునెక్క_టంవల్ల నేనేమో... 
"రాజు తన ఇంటికి వచ్చినపుడు మౌమూలు/ా ఆహ్వానించగలిగింది. 

స! డబ్బు ని కియ్యాలని ఎప్పటినుండో అనుకుంటున్నాను 

కుదరటం లేదు. ఇవాళ తీసుకొచ్చాను, 99 

తన జీబులోం-చి అయిదువందలు తీసీ బల్లమోద "పెట్టాడు రాజు. 

ఒక్కసారి నోట్ట్లవంక చూసీంది లలిత, వద్దనుక న్నా వాటివెనుక 

ఊన్న కథ గుర్తుకొచ్చింది. 

రాజు కూడా లలితలాంటి మధ్య తరగతి మనిపే,! అందుకే చదువు 

కసే ఠోజుల్లో నే వాళ్ళిద్దరూ 'ఆేమించుకోవటానికి "పెళ్ళి చేసుకోవాలని 

అనుకోవటానికి కాని ఎలాంటి ఆటంకాలూ రాలేదు, వి, ఏ. పాసయి 
లలితలాగే యు. డి. సి. -గా చేరిన రాజును ఐ. ఎ, ఎస్, కి కట్టమని లలిత 

1₹పోత్సహించింది. 

ఈవ్రునబోటి వాళ్ళకు వస్తాయా ఆలాంటి ఛాన్స్లు నిరాశగా 

అన్నాడు రాజు 

466 ప్రయత్నించు. తచ్సుముందికి?? అంది లలీత, 

రాజు ఐ. ఎ, ఏఎస్. పరీతుకి కట్టాడం పరీక్షలముందు కనీసం రెండు 

“నెలలైనా ఉద్యోగానికి "ిలవుపెట్రి ట్యుటోరియల్ కాలేజలో చేళి 

చదవాలనువన న్నాడు. జీతం నష్టంమిద కాని "సెలవు వొరకదు, కటుంబ 

'పరిసితులు రెండు నెలలు జీతం లేకండా గడివేలా లేవు. 

ఊొడలోకి సన్నని గొలుసు చేయించుకోవాలని ఆతి కష్టంమిద 

-అలీత పోగుచేసువంది అయిదువందల, ఆ డబ్బు ఆతని చేతిలో పప్పట్టింది. 

నా దగ్దరున్నది ఇంతే! ఎలాగో సర్దుకో! సెలవుపెళ్తుయ్యి. చ్ువ 
అనక నరస. అంది. 

కాతజ తలో కరిగిపోయాడు రాజు, లలిత చేశుటు ఆందూ తన 

ేతుల్లోకి తీమేకన్నాడు. 
*బ్రలి తా! ఎలా తీర్చుకోగలను నీ రుణం€) 
66 బ్రుణమా? తీర్చుకంటావా€?) 

మూతి విగించింది, లలిత. 

ముడు చుకన్న లలిత మూతిమిద చిన్న గ చూపుడు వేలితో కొట్టి 
ఈసారీ! "నేను ఐ. ఎ. ఎస్, ఆఫీసర్నయితే అదంతా నీజేగా!?? అన్నాడా 

లలిత కెలాగో అనిపించింది. 

నవలానుఖంధం య! 



“రాజూ! అలాంటి ఆళతో ఈ డబ్బు నీ కియ్యటం లేదు. మనమధ్య 
రళాలేమిటని అన్న్నను. 

ఉపాశ+వోయ్! నిన్ను ఆఫీనర్ భార్యని వయ్య టాని కె నా సెలెక్ట్టయి 

పీయళతాను!?) 

నవ్వుతూ అన్నాడు రాజు. రాజు చాలా 'తెలివె నవాడు. లలిత 

(పోత్సహ్ించిందీ అందుకే, రిజల్హ్సా వచ్చి సిలెక్ట్ర యినట్లు 'తెలినీన రోజున 

రాజు మొట్ట మొదట లలిత దగ్గిర కే వచ్చాడు. 

రరట్ర్య డీ నాదికాదు లలితా! నీది!” ఆన్నాడు ఆనురాగంతో. 

ళళన్స్స్ డ్నగీ ఎవడిళ్క్సా_ వాలి? నువ్వే నా వాశీపి'"*” ఆంది లలిత 

సంతోషంతో. ఇద్దరూ వోయి గా నవ్వుక న్నారు. 

ముఖంలో ఏ భావమూ కనివీంచనీయవండా ముందుక వంగి 
బల్లమోిద రాజు సపెట్టిన నోట్లని అందుకుంది లలిత, 

రాజు ఆళ్చర్యపోయాడు. అతని ముఖంలో ఆళ్చుర్యం స్పష్టంగా 

కనిపించింది. ఈ సంఘటన ఇంత సామాన్యంగా జరుగుతుందని అతననుకో 

"లేదు. అలిత వెయ్య బోయే నిష్టూరాలు ఎదురో్క్కవటానికి ఎంతో పభ 

వచ్చాడు. సు. స్ట ఉండ్బట్రలేక అనేసాడు. “నువ్వీ డబ్బు తీస్సేకా 

వనుకున్నాను.-. 

లలిత నటించింది, 

*4ఆదేంశి ఎందుక తీనుకోననుకు న్నావ్  "నేనిచ్చింది అఆయిదువందలు = 
నువ్వు తెచ్చింది ఆయిదువందలు. లెక్కా సరిపోయిందిగా!** 

లెక్క కాదు.” 

"లెక్కల కందని బేమిటో రాజు వెప్ప లేకపోంయాడు. 

మొట్లాడవం డా కూర్చున్న అలితముందు రాజు మనను" మరింత 

ముడుచుకపోసాగింది. వీదో ఒకటీ మౌట్లాడకం-డా ఉండ లేకపోయాడు 
6ళన్చేస్సు ర్రాన్నిణీని ,. 9 

ఏదో టం. రాజును చెయ్యె త్తి వారించింది లలిత. 

6స్పీస్సు సంజూయివ్మీలు అడగటం లేదు రాజూ! నువ్వు నాకేమీ 

చెప్పక్కు_ న్లేదు. 99 

6 రొగిణిని నువ్వర్థం వేసుకోవటం లేదు, తిను చాలా మంచిది” 
ఉఅచళావచ్చు!”? 

“త్రనకి నువంం క్రీ చాలా యిష్ట్రంళి”” 

ఉధర్త్ర్రల్రాం ఛాళ్లి! 99 

“౭ క్కసారి నీతో ఎలాగైనా మొట్లాడాలని తవించిపోయింది. సీ 
ఖోన్ నంబర్ ఇచ్చి మౌొట్లాడమన్నాను.”” 

వలి జ్యో తి 



“కాటాడింది!*” 
ంరి 

“ని బుది చూపించుకన్నా వు. రాగిణిని అవమొనించి సీ కసి తీర్చు 

కన్నావు!” 

*6గాషిణిని అవమానించానాళ€ి) 

ఈళపాపం, నా ద్గిర ఎంత ఏడ్చిందో "తెలుసాళి జూలేసింది![ 

662 క్షజ్రేళ్ పవ్రడ్రి యే ఆశ్చర్యపడక్క_ రేదు.. రాగిణితో మాట్లాడాక 
వాలి ంం 

నాకు రాగిణిమోద జూలి కలిగింది?” 

లలిత మాటలు తన ధోరణిలోనే అరం చేసుకున్నాడు రాజు, 
ఆతనికి అలితమోద చాలా కోపం వచ్చిందో *౮గణిని అవమానించే 
అధికారం నీకేముంది?! ఒకప్పుడు నువ్వు (పేమించిన కే ఇప్పుడు రాగిణి 
కూడా నన్ను 'పేమిస్తోంది. రాగిణికం ళు ను వ్వేవిధం-గా అధిక రాలివికి? 

రాజు మౌాటఅక మౌన్సడిపోయింది లలిత, అంతలో పళశాలున 

నవ్వింది. 

“రాగిణికం"కు నేను ఆధికరాలినని ఎవరు వెప్పారు రాజూ! 
సిమోది 'పేమకు సంబంధించినంతవరక రాగిణికం శు సే అల్పునాలిని! 

ముమ్మాటికీ నిజం)? 

ఆ అవమానం ఆరమయింది రాజుకి రగులుతోన్న ముఖంతో 

విసురు-గా వెళ్ళిపోయాడు, 

తన చేతిలో నోట్టవంక చూసుకుంది లలిత, అవే నోట్లు! ఒకష్వూడు 
అవే! ఇప్పూడు అవీ! తనాటి వాటి విలువ వేరు, ఈనాటి విలువ వేరు. 

విలువలు విషయాలమీద ఆధారపడి ఉండవు. సంద ర్భాలమిద ఆధారపడి 

ఉంటాయి. 

ఫ్ 
మహిళా సమాజాలకకాని, లేడీస్ క్షబ్స్స్కిళాని వెళ్ళటం లలితకు 

అలవాటు లేదు. ఒక విధం-గా మణిమాల బలవంతం మిచే ముహిళామందడలి 
వారి న కోత్సవాలలో పిణ వాయిం-చడానికి ఒప్పుకుంది లలిత. మణిమాల 

లలితీను స స్వయంగా తన కారులో వెంట బెట్టువని తీసుకొచ్చింది. స 
'సమౌ-ేశమయిన వారిలో ఇభాలామంది ధనిక కటుంబాలక వెందిన యీలే! 

ఆ కారణంచేత కాలేజీ డ్నగిల మౌట ఎలా ఉన్నా, వారందరు నాగరిక 
తలో ఒకరికొకరు తీనిపోరు. అందుకు నిదర్శనం ఏనోట విన్నా లేకెస్టు 

“ఫీషున్స్ గుటీేంచి వినిపించటం! ఎవరిని చూసినా మరొకరి చీరల, నగల 
విలువలను అంచ నావేన్తూ కనిపించటం! తవుకంె టి కాస్త ఎక్కువగా 

కనిపించినా ఈర్ష్యతో భగ్రమ నే అంతరంగాలను చిటనవ్వు మునుగులతో 

కప్పుకుని లోపల ఇమడలేక ఉఊక్కి_రివిక్కి రయ్యీ ఈర రన్చ్ను "లేనిపోని 

నవలానుబంధథం వి 



నించారోపణల కటుకథల రూపంతో ఆ విష్కరించటం! తాము ఎంత 

ఖథనవంతులో ఇతరులు శహించేలా య్యాలని తొప్మతయ పడటం! 

నొప్పవారిగా కనిపించినవారిని. ధనంలో గొప్పవారిని పోటీలు పడుతూ 

ఇ-చ్చశాలాడటం, 

మపాశామండలి భవనంముందు ఏదో కారు ఆగింది. ఎవరో అన్నారు 

“శ్యామలాం బగారు వచ్చారొని. ఆ మాటతో ఎక్కాడ "లేని నంచల 

నమూ కలిగింది సభలో. జేవతా దర్శనాని కన్నట్లు ఒకరి నొకరు తోను 

కంటూ కారుదగ్శిరకి పరు గొట్టారు... కాని, శారులోంచి దిగిన ఆ శ్యామ 

లాంబను 'సగొరవం గా ఆహ్వానించే అద్భుష్టం మూడు పట్టు-దీరలకు, "రండు 

షిఫాన్ వీరలక మత్రమే దక్కింది. మిగిలిన వారు కుళ్ళు-గా వెంహాలు 

ముడుచుకుని చవిటి చిరునవ్వులు చిలకరిస్తున్నాారు. 

ముణీవమాలగారు రాలేదా*ి” అడిగింది ఇా్య్యామలాంబ, 

అప్పడు వెళ్ళింది మణిమోల సగర్వంణా శాల్టమలాంబ దగ్గిరకి, 

తీయని చిరునవ్వుతో “*మికోసమే ఎదురుచూస్తున్నాం! రండి!” అని 
చెయ్యిపట్టుకుని లోపలకు తీసుకొచ్చింది. 

ఇంతమంది ఆదరానికి పాకురాలైన ఆ శా్యామలాంబను కతూ 

ఉజూలం-గా చూనింది లలిత. 

దగ్గిర దగ్గిర యా యేళ్ళు కెగానే ఉంటాయి. "సెద్దగా కాదు 

కాని ఆధునికంగా-నే ఆలంకరించుకుంది. వయసులో ర్తూపవంతురా లే 

అయి ఉండాలి! చిరునవ్వు గడుసుగా ఉంది, చూపులు తీమణం-గా 

ఉన్నాయి, కంఠస్వరం పరుషంగా లేదుగాని పదునుగా ఉంది. 

“ఇ్య్యామలాంబి, ఆ పేరు, ఎక్కడో వింది. గురూచచ్చింది! రాగిణి, 

ఇంకా రాగిణిలాంటి వాళ్ళు మరికొందరు ఉం జే సేవాసదనం నడిపే వ్యక్తి 

శచ్చీప అదే! ఆ ఇ్యామలాంబ ఈ శ్యామలాంబ ఒకళలేనాళతి ధభ' అయి 

ఉండదు! ఆ శ్యామలాంబ ఇందరి గారవాదరాలక పాతు రాలు 

కాగలదా? 

మణిచూల శ్యామలాంబతో లలిత దగ్గిర కొచ్చింది. * ఈవిడ మిస్ 
లలిత, మంచి వైణికరాలు!”” అని పరిచయం చేసింది. 

కా్థమలాంబ _ చూఫులలో నిర్ణత్యం చిందిస్తూ చిరునవ్వులో 
సంస్కారం నూచిన్తూ తల ఊపులో ఆధిక్యం (పకటిన్తూ లలిత చేసీన 

నమస్కారం అందుకుంది. 

మహిళా మంగలి శార్యదర్శి ఆతి వినయంగా శ్యామలాంబ దగ్శిర 

కొచ్చి “మౌ చేతిపనుల (పదర్శన చూడరూకో అని (పార్టి స్తున్నట్టుగా 
య్లతి ౧ 

మౌట్లాడి తన (బతుక ధథన్యమవుతు న్నట్టు అడుగు లేన్తూ శ్యామలాంబను తన 

బథీ జ్యోతి 



వెంట తీసి ఇళ్ళింది. 

అవశాళం దొరగాననే లలిత కతూపహాలం అణచుకో లేక మణిమాలని 

“జ్యామలాంబృగారం కే ఎవరు?” అని అడిగేసింది, 

“ఆ౩! శ్యామలాంబగారు "తెలియదూ*€ చాలా (చముఖు రాలు!”” 

ఏ పముఖురాలం కే ఎలాళి? 

“ఆవిడకు ఊళ్ళో గొప్పు గొప్ప వాళ్ళతో పరిచయాలున్నాయి*ః 

అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళలో చాలానుందిని తెలుసు, ఎవరి3ై నా ఏపని 

నైనా సాధించి "పెట్టగలదు. మూడు ముడలూ నాలుగు కారులూ” 

ఏలా సౌధిసుంది ఆవిడ ఏపనినెనాః€ి” 
జాలం ర్లు 

కళ ట్రా! న. ఒక సేచాసదనం నడుపుతోంది. ఆ సేవాసదనంలో 

ఉం చేది అనాధ (స్పి,లు కాదు. సీతక్రోక -చిలుకలు! మన్మథ శ్రాళశాలు! 

వాళ్ళు సాధించి ళు అన్ని పనులూ! ఇతర్మ్యతా కూడా లావా 

"బేవీలు ఉన్నాయనుకో.” 

లలిత శరీరం చల్లబడిపోయింది. ఆ ఇక్యాములాంచే, కూ కనకాల 

అం లేశాదు! ఇక్కడ టెందరికీ ఈ శ్యామలాంబ నడంపుతోన్న సే సనేవాసదనం 

గురించి తెలుసు! అయినా అపహా కాదు, అందుకే అఆవిడనంతాగా 

గౌరవిస్తున్నారు. 

శ్యామలాంబ నరవ ఆ టీపార్డి ఏర్పాటు చేసారు పారీ. ఆయి 

పోగానే శ్యామలాంబ "లేచి ఉనాఫ పనుంది వెశ్తాను. తమమించాలి[ఏ 

అంది. 

లలితను బలవంత ప పెట్టి తవు మహిళెామండలి వార్షి కోత్సృ్సవానికి వీణ 

వాయించడాని శాహ్వానింటిన మణిమాల “రండి! నా శారులో తాన్. 

చేస్తాను. ౩” ఆని క్యామలాంబను వెంటపెట్టుకని వెళ్ళిపోయింది. లలిత 

వీణీవూ _ర్రిచేసిన అరగంటకి తిరిగొచ్చి “త్రకామ్ సారీ లలితా! సీ పాట 
న వురొక్క_సారి ఇంటికి పిలిపించుకంటాను.*” అంది 

నవ్వుతూ. 

అంత దర్ధాగా మణిమాల “నిన్ను ఇంటికి పిలిపించుకంటాను.ి 

అన్నందుక లలిత శజ్రళ్చర్యపో లేదు. అప్పుటికే మణిమూల ఎవరో తెలుసు 

కంది లలితక, ఆవిడ అసిసైెంట్ పోలీస్ కమీషనర్ మాభథవరావుగారి 

భార్య! 
తన చుటూ ఎందరు మూగినా శ్యామలాంబ పతే కించి మణి 

మోలను అడగటంలో అరం లేకపోలేదు! మాధవరావు! ఏదో హుండా 
తనమూ, -గాంఖీర్యమూ జ్ట్రి పడేనిందైన విగవాం! *ల్రాీకంలాోోీ ఆంతటా 

అన్యాయ మే ఉండదు!) అని అదలిస్తో నే అభయమి స్తున్నట్టు మౌట్టాడగలి 

నవలానుబంధం వస్ 



గిన వ్య క్తి. 

తన తముడు మోహన్ జూడ తెలుసుకోవటానికి సహాయపడగలడా*€ి 

తన తమ్ముడు ఏ అన్యాయమూ చెయ్య లేదని అర్జం చేసుకో గలిగి తే. అత 

ణక దారికి తేవటానికి (వయత్నించగలజడా*ి 

మోహన్ విషయంలో తనబే తప్పేమోనని ఆరాటపడే లలిత 

మనసు మణిమాల (పదర్శించే కొద్దిపాటి అహంకారాన్ని ఆతి తేలగ్రా 

సహించగలిగింది, 

మహిళామండలి సభ్యులంతా కులాసా కబుర్హ లో పడిపోయారు, 

రకరఠరశాల “నాగరికి విషయాలు సంఫెషణలలో దొర్జ్హిపోతున్నాయి. 

“విన్న రాళ తికపతి వంక శేశ్వరస్వామి రథం కిందపడి ఎందతో 

చచ్చిపోయారట1” 

ఏవైనా అంజే మహాత్మ్యమంటారు! ఇదంతా ఆ స్వామి మహో 

త్మమే కాబోలు! 

6వ్రూజించే యూర్చులున్న ంతవరక అందరూ ేవు ళ్ళే! పతీదీ మవో 
త్య మే!” ర్ 

ఈంనవ్లో! వే! నా కిలాంటి మహా త్మ్యాలలో నమ్మకం లేరు!” 

కళనా కసలు 'జేవడం కునే నమ్ముకం లేదు! ?” 

64 దిచై మళ్ళీ సుధామయి సీరియల్. వస్తోంది చూసావా” 

చూసాను. చాలా ఇంటని %౦౫్ -గాజటంది కదూ!” 

“వీమిటండీ, జరి పగటికళలు! చిలియంట్ ౫ ఉండవు. రచన 

లంకే. రాథారాణివి. అవిడ నిజంగా జీనియస్. ఒరిజనాలిటీజాన్న 

రచన. 

ఆవ్రనవును. నాక రాధారాణి రచదనలం కునే ఎడ్మిరేషన్ , సుధా 

మయి వగై రె, వైరా అంతా శాల వేపం బరాణీలు ౨. 

“న్పినిమాపార్ తారాబేవి తన రెండో మొగుడికి విడాక లిచ్చిం 

దట “తెలుసా 

జవ్పీమి శ్పీవిి? ఇదరు పిల్లల్ని ెటువని ..”” 
ది వ రో 

శర ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకడు "మొదటి మొగుడి కొడుకుట 1 

ఉవ్సీ -వెంగుడి కొడుకయి లే "నేం లే! ఎవరి కొడుకులో ఎవరు చెప్ప 

గఅరయళి?౨ 

అఆ అత్యద్భుతమయిన దజోక్కి అందరూ పరమౌనందంగా పొంగి 

పొంగి నవా్యరు, 

లలిత లేచి “నేను వెళానుి అంది, 

ఇ్య్యామలాంబను శారులోకి దింపటానికి పోటీలుపడ్ల ఆ మపొాళా 

వికి జో తి 



మణుల్లో ఏ ఒక్క_రూ లలితను దింపటానికి ముందుక రాలేదు, కార్యదర్శి 
66క్రా పోండి! టాక్స్సీని పిలిపిస్తాను”” ఆంది కొదైపాటి విసుగుతో. 

మణిమూల శెందుకో లలితమిద ఆదరం కలిగింది 

ఈ గన్స్ న్య (డాన్ చేస్తాను, రండి!”” అని లలితను తన శారులో 

ఎక్కించుకుంది. ఆ కారులో ఇంకా మణిమోలఅ న్నేహితు లిద్దరు కూడా 

ఉన్నారు, 

కాసు కదలగానే లలితను పూర్తిగా మరి-చిపోయి వాళ్ళు కయున్శలాో 

చడిపోంయారు, 

“వీయ్ మణీ! ఏమిటోయ్! తిరుపతి వెంకన్నం కే నమ్మకం లేదే 
'సావ్ £ నిజంగా నమ్మకం వోయిందా*ి” 

మణిమాల నవ్వింది మణిమౌలనవ్వు అందంగానే ఉంటుంది కానీ 

అందులో ఏదో నిర్ణమ్య పుథధోరణి, 

*ళటజేం కాదు కానీ... 

ఈఈ ముర్కి అలా చాదించావ్ ఎ 

ఈ6ఏం చెయ్యను? ఈ రోజులో చేవుడంేు నమ్మకం లేదనట వేం 
కల్చర్ ! "నాక భక్తం నవ్వు తారు! వ్ం చెయ్యను? నమ్ముకం "లేదనే 
'సాను'*? 

అలిత ఆశ్చర్యంగా నిని “ఇంతకూ మోకు నమ్మకంఉం౦దాశి లేచాక 

అని అడిగేనిందె. 

మణిమాల మళ్ళీ ఎప్పటిలా గే నవ్వింది. 

ఏమో పోనీలే! ఎందుకయినా మంచిది తిరుపతికి ఒక 'శీకివ్. 

కొట్టివ స్టే సరిపోతుంది. 

ద ెన్సేన వస్తాను, (టెమిన్ లో వెళ్లాం!” అంది స్నేపాతు రాలు, 

- ఉర్చీ కా "స్పెషల్ అర్చనలో ఏవో ఉంటాయిగా! అవేవొ 

చేయి సే సై తంర-గా బయటపడ తాం! చకచక దర్శనం ముగించుకని అక్క 

డ్నుంచే మద్రాస్ ఇళ్ళి సరదాగా వారంరోజులు గడిపివన్టాం!”” 

ఆ సంభాపషణంతా వింటూ (మొ న్పదిపోయి కూచుంది లలిత, 

తన న్నేహితులను వారివారి ఇళ్ళదగ్గరదిం పాక 66మ్స్రైక్స్ , లలితా' 

డాక్టర్ వినోదొని ఒకసారి కలుసుకోవాలి"”ఆ తరువాత మి ఇంటిదగ్గర 
(న్ న్ చేస్తాను. ఆభ్యంతరం 'లేదుగా!'” అంది మణిమాల, 

త్వరశా ఇంటికి వెళ్ళాలనిఉ న్నా, ఆ మౌట అన లేకపోయింది 

లలిత. డాకర్ వినోద్ పేరుపొందిన సర్జన్ . సర్జన్ తో మణిమాల కేం 

అవసర మో! 

మణిమాల కారు వినోద్ ఛభవనంముందు ఆగింది, మాడా కన కల మేద, 

నవలానుబంథధథం ల 



మణిమాల కారు జోరన్ వింటూనే లోపలినుండి ఒక యువకడు 

గబగబ కారు దగ్గరమవవ్బాడు, మణిమొోల 'సంభమంశా “వినోడ్!” అని 
పలుకరిం చడాన్ని బట్టి అత జే డాక్టర్ వినోడ్ అనుకుంది లలిశ. వినోద్ 
మం. "చెయ్యిపట్టువని లాోపిలట తీని ఆళ్యాడు, వాళ్ళిద్దరూ లలిత 

గాడ ఉన్నట్లు ఏమౌత్రం లత "పెట్టవండా మౌట్లాడుకోసాగారు. 

వాళ్ళ నవ్వులూ, పప. వెక్కి రింతలూ, లలిత భరించ లేక 

పోయింది. మణిమాల గారాబంపోవటమూ, ఐనోద్ మణిమోల భుంమిద 
చెయ్యి వేని బుజ్జగి స్తున్నట్లు (బతిమాలటమూూ, చాలా ఎబ్బెట్టుగా తోచింది. 
మణిమోలనీ, వతిమాల సారును వదిలి పారిపోవాలనిపీంచింది. ఏంచెయ, 
"లేక కూలబడింది. దగ్గిరదగ్గి ర ఒకగంట గడిచిన తరువాత వదలలేక వదల 
లేక వినోద్ ను వదిల్బయీలుబేరింది మణిమాల. 

ఆ రోజు మపొిళామండలిలో అడుగెపెటిన దగి రనుండీ ఏదో 
అద్భుత లోకంలో డన్న న్రేఠూంది లలితకి, ఏవిటీలో*కం? ఇక్క_్డడున్నదంతా 

నిజంగా ఆనందమేనా? లలితను ఇంటి ద్మిర దింపి “ఉమరోసారి మో ఇంటికి 
తప్పకుండా రావాలి మిరు. మా ఇార్కి కూజా సంగీతమం"కే ఇష్టం” 
అంది మణిమొల. అలిత తల ఊపింది. 

౮6 
ఈన్షిజ్సీ! శ్చాప్రివిడు-గారు (టంశాల్ చేసారు. నువ్వు ఇఎంట"]నే 

విమానంలో ఢిల్లీ వెళ్ళాలి! అంది శ్యామలాంబగారు. 

నేవాసదనంలోే అందరూ నాగిణిని ఈర రగా చూశారు. ఇలాంటి 

ఛాన్స్లు సాధారణం-గా రాగిణిశే వస్తాయి. ఆ చూపులక సగర్వంగా 

నవ్వువంది రాగిణి. 

పంటే ఎందుకో లలిత గుర్తూచ్చింది. ఇంతమంది కళ్ళలో తనను 

దూసి ఈర్ష్య... కానీ లలిత కళ్ళలో మాతం తనను చూసి జాలి! 

ఎందుకళి చూడాలి. అలిత కళ్ళలోను తనపట్ల ఈర రవి చూడాలి! తన 

సౌభాగ్యం చూసి, తన అదృష్టం చూసి... లలిత ప స్తపోవాలి! లాన్య-స్సే 

పారపర్ఞూను. రాగిణి హోాయి-గా కివిస్తోంది!? అకకోవాలే! క క్ర ఐళ్వర్యం 

నాక సౌచాలనుక న్నా రాదని నిట్టోర్చాలి! 

కాయలో వెళ్ళి, విమానంలో కూర్చుంది రాగిణి, 

క్ర కాయ ఈ విమానం *.. లలిత ఈ జన్మలో ఆనుభవిం-చ 

గలదా ఇలాంటనుభ వాన్ని €” 

పతితణమూ లలిత తన కెందుక గుర్తూస్తుందో త ంనాదు రాగిణికి, 

ఢిల్లీ విమానా,ళయానికి బావినీడుగారు కారు పంపారు 

చాపినీడు-గారు రాగిణిని పరిశీలనగా చూన్తూ “నువ్వు కొంచెం 

ల! జ్యో తి 



లావయ్యావు!1” అన్నాడు, 

రాగిణి చిన్నబోయింది. తనను తాను చూనుకంది. తనకేమి 

"తెలియటంలేదు. బాపినీడుగారు విసూూ సరేలే! అవన్నీ తరువాత, 

ఇవాళ నువ్వు ఒక ఇంపార్పైెంట్ గాన్టోన ని యొంటర్ గౌయిన్ చెయ్యాలి. 

జాగ త్త! ఆయన "స్పెషల్ పోలీస్ త్ సర్ $” అన్నాడు, 

రాగిణి ందుకో భయం వేసింది. అంతకంక వివరాలు రాగిణికి 

"తెలియవు, ేలియ నివురు! ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవర? ఎలాంటి ఆఫీసర్ * 
అతనికీ వాపినీడుకీ ఉండే లావాదేవీ లేమిటికి ఇవన్నీ రాగిణికి (పళ్నలే! 
నమాధానంకోనం రాగిణి కూడా "పెద్దగా ఆలోచించని (_పళ్నలు, 

ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని చూడగానే రాగిణివంట్లో జవస త్వాలాక్క_ + 

సారిగా నశించిపోయినట్టయింది. అతని చకా నే జ ఆశే పెయన్ డాగ్ . 

అహార్నిశమా అది అతన్ 'వక్కాన ఉండవలసింటే!' ఆ ఫైక్ళాక అతనికి 

"పెద్ద "లేడా కనిపించలేదు రాగిణికి. యా_ఖెపెనే ఉంటుంది వయసు. 

మత్తెక్కిన కళ్ళతో రాగిణిని చూస్తూ ర్రార్సినీ డు గొప్ప-గా ఇ ప్పే 

ఏమో అనుక న్నాను. జస్ట్ ఏవశేజ్ 19) అన్నాడు. 

రాగిణి ముఖుం మొడ్చుకోలేదు. ఆభిమానపడ లేదు. చిరునవ్వుతో 
దగిరకు నడిచింది, 

ఇపూడు చూపించాలి తన (వభావాన్ని! *ఈఏవ-రేజ్ల్ 1? అన్న నోటితో 

“ఎక్సలెంట్” అనిపించాలి! అందుకే శత్యేకించి కాపిసీడుగారు తనను 
పిలిపించింది! 

"ఆండు నిమిషాలో నే అసలు విషయం అరవమయిపోయింది రానగిణికి, 

ఆ ఆఫీసర్ కి మనసులో పట్టరాని లాలస, శరీరా నీకి ఆ శక్రిలేదు. ళక్షిలేని 
శరీరం ఊరుకోదు. మనసు ఊరుకోనియ్యదు, పర్వర్ష న్స్ భరించాలి! 

పేమ! 86”_286”)-86)” అంగుశాలలో కొలుచుకుే (యేమ! 

కృతము కకలుకుల్లో తొజికిసలా జే (పేను! పచ్చి అభర్రాల వణయ 

సల్లాపాల్లో పవ్మితమయే పేమ! పాళవిక (ప్రవృత్తులి తీరాన్నం శే 

(మ! సై పేమ జలధిలో షలటాడె ఓలలాడి ఆపాదమ _సకమూ భగ్రుమని 

పించే జుగుష్పలాంటి భావాన్ని బలవంతాన అణచిపెట్టి చిరునవ్వుతో 

ఛాపినీడు-గారి దగ్గరికొచ్చింది రాగిణి, 

6కెల్ డన్! ఆముసలి పీనుగుని బాగానే వరసా 

దగిర దగ్గిర అరవై ఏళ్ళుంటాయి వాపినీడుకి! ఆఫీసర్ని ముసలి 

పీనుగంటున్నా డే. తనన అరవై ఏళ్ళున్నా తాను నవయువకడిలా 
ఉంటాడని వాపినీడు నమ్మకం, ఆతడు డబ్బిచ్చి పిలిపించుకనే స్పీలూ, 
అతని [కింద డబ్బు తీసుకుని పనిచేసే రాసిజిలాంటి వాళ్ళూ ఆతనిశా 

నవలానుబంథధథం లిఫి 



నమ్మకం కలిగించారు. ఇంట్లో అతని భార్య ఏమీ మొట్లాడదు! ముసలి 
రూపు పడివోయిన ఆవిడను" చూడాలం కే బాపీనీడుకి భయం. 

రాగిణిని చూన్తూ ఆదర ౦-గా చెయ్యి జా పాడు ఛచావినీడు,. చిరునవ్వులు 

చిందిస్తూ సిగ్గుపడుతూ ఆ చేతుల్లోకి వచ్చింది రాగిణి. ఆతి పేమగా 

ముడతముపడ్డ క్షి శ్రాల్ళు నిమిరించి 

“నువ్వు లావయిపోతున్నావు. డయటింగ్. చెయ్యాలి! ** గుం డం-గా 

ఉన్న వేతివంక నిరసనగా చూస్తూ మందలి స్తున్నట్లు అన్నాడు, 

చిరునవ్వుతో నే తల ఊపంది రాగిణి, 

అద్దంలో తనను తను చూసువంటూ చిరునవ్వుతో “ఈనాక్రర కొంచెం 

బొజ్జ వచ్చినట్లుంది. ”” అన్నాడు బాపినీడు. 

“ఏం రాలేదు! మిాయర ఏ అమృతం తాగుతు న్నారో? నాకంళశెు 

చిన్నపిల్లాడిలా కనిపీ స్తున్నాయి 

అతణ్ని ముగ్గురాలై చూన్తూ అంది రాగిణి. 

ళళఆప్హ్హూ వ! అంటూ నట్రేగా నవ్వాడు చావపినీడు. విమానందిగి, 

“కారులో తినేని “క వాసదనానికి 'వ స్తున్నప్పూడు కొ త్తగా తన మెదలోకి 

వచ్చి చేరిన పచ్చల నెస్హాన్ ని సంతృ ప్రి వీగా తడిమి చూసుకుంది రాగిణి. 

లోలోపల ఏదో బరువుగా -వీదర-గా సలు పుతోంది! అదంతా లోపల 

మగ్గి పోవలసిం బే! పెకి కనపడదుగా' టెకీ కనపటేది పచ్చల నెక్లెస్! 

లలితకు వెణిక రాలిగా చక్చేరు వఖ్యాతు లా స్తున్నాయి. ఒక 

ఆఫ్సర్స్ క్ష కబ్ లా+ లలిత వీణ కవేరి ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సంగతి తెలుసు 

కున్న రాన్2 తనూ బయలుటేరింది.. ఆతి టగా ఆలంకరించుకుంది. ఏ 

సరసుణ్న్ని రంజింప చేయటానికీ రాగిణి అంత శొద్ధగా ఆలంకరించుకో లేదు, 

ఈ -వీర ఎంత బాగుందో ఎక్కడ కొన్నావ్ €)”” 

“ఈ జరీవర్ _ నువ్వే వేసావా£ చేయింవానా?ఃి 

నె క్తెస్, దుద్దులు, "గాజులం, రింగ్ , అన్నీ చక్కా గా నూట్ 

అయ్యాయి. ఎక్కడ ఇొజ్చయించావు*ి చాలా ఖరీదు ఉంటుంది కదూ!” 

చుట్టూ జేరిన యువతీ బృందం ఈర్ష్యతో, దాపహాంతో, తనను ఇలా 

(పశ్నిస్తోంకే సంతృప్తిగా తనను తను చూసువంది రాగిణి, 

హోల్లో కూచున్నాక కూడా చుట్టుపక్కల చాలామంది ఆడ వాళ్ళు 

తన -ఏరవంకా నగలవంకా, అలంకరణ వంశా, ఒకటికి ఆ0డుసారు పరి 

కీలనగా చూడడం ఎంతోహోాయి నిచ్చింది రాగిణికి. న్ 

లలిత వీణ కేరి "మొదలయింది. ఆ హాల్లో రాగిణ్సిక్సి “పరిచయం 

ఉన్న ఆఫీసర్లు అయిదారుగురున్నాా రు. వాళ్ళంతా రాగిణి తమను ఎక్కడ 

పలకరి స్తుందాో నన్నట్లు భయపడుతూ బిగుసుకుపోయి ముఖాలు తిప్పుకో 

త్ర జ్యో తి 



వటం గమనించి తనలో తను నవ్వుకుంది రాగిణి. ఆవిడ మనసు లలిత 

వీళానాదంలో న్ పరవశించటం లేదు. కళ్ళు లలితే పరిశీలనగా 
చూస్తున్నాయి. -వంకటగిరి జరీ-బీర కట్టుకుంది. మెదల సన్నని ఒంటి 
ఆజీట గొలుసు, ప! కాటుకను మిం-చి మశే అలంకరణాలేదు, మనిషి. 
అందమా ఇెప్పటానికి లేదు. ముఖంలో ఏదో విపాదం దోబూ-చచులాడుతోంది. 

“పాపం! రాజు నింకా మరిచిపోజేదులా ఉంది తనలో తనీ నవ్వు 
కంది రాగిణి, 

లలిత వీణానాదం పూ _ర్సికాగానే ఆవిడను చాలామంది అఖినం 
దించారు, రాగిణికి పరిచయమున్న ఒక ఆఫీసర్ కూడా లలితను అఖినం 
దిస్తూ మౌట్లాడుతు న్నాడు. 

తనను చూచి. భయంతో ముఖం తిప్పుకున్న ఆఫీసర్! శాగిబ్సో 
ఇక్కడో కలుక్కు_మంది, శ్యామలాం బా చాపినీడుగార్ల కరినమెన 
ఆబేశాల ననుసరించి తమలో ఎవరూ బయట ఎక్కడా తమకు పరిచయస్థు 

లైన ఆఫీ ఖసర్హను పరిచయమున్నట్టుగణా పలకరించకూడదు. కానీ లలితే 
పలకరించచ్చు! 

రాణి చక-చక అలిత ది ర కెళ్ళి భుజలమిద వెయ్యి వేసి కర్తం ల్రాలి] 
లలితా! బాగున్నా వాళి” అంది రందేన చిరునవ్వుతో, 

రాగిణి అనుమౌనించినట్లు లలిత ముఖం చచిట్టించుకో లేదు. రాన్బ్రని 
తప్పించుకోవటానికి (ప్రయత్నించలేదు, 

ఉరిజ్య్యూ ల్రాలీ! పాగసగన్నాాను, నువ్వు చాసన్నా వాక ఆంది 'వసన్నం-గా. 

రాగిణి అక్కడికి రా-గానే అంతవరక లలితతో మాట్లాడుతున్న 
ఆఫ్సర్ కంగారు పడిపోయాడు. తడబడుతూ ఈ6 బ్రవి"జెవర్రుల్లి?) అన్నాడు. 

చిన్నప్పటి స్నేహితురాలు! ఒకపస్వుడుం ఇరుగీపొరుగున ఉంచే 
వాళ్ళం!” అంది లలిత. 

రాగెణ్ వచ్చాక అక్కడ నిలవడం ఆఫీ సరుకు కషమయిపోయిండి, 
కాన్స్ వెళ్తున్నాను. మోక అభ్యంతరం లేకపోతే, మి ఇంటి 

దస్శి ర 'ఆడావ్ చస్తాను. *” అన్నాడు లలితతో, రాసిణి వంక చూడకం చా, 
60న | ధాంకా! ఇక్కడి కార్యకర్త రలు నాళ్ళ కారులో నన్ను 

ఇంటికి పంపిస్తారు!” వినయం-గా అని నమసా్యా_రం చేసింది లలిత, 
ఆ ఆఫీసర్ కూజా నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. 

కొంచెం 'నీపట్లో నే కార్యదర్శివచ్చి 6౯మేడష్ లి మూకోసం కారు 
వచ్చింది, వస్తారా?” అన్నాడు లలితతో, 

లలిత పక్కనే ఉన్న రాగిణిమోద అక్కడి యువకల చూపులు 
"తారటా-డాయి, 

నవలానుబంధం ద్! 



ఆవి డెవరు€” 
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ఈ గుసగుసలు రాగిణికి వినిపి స్తున్నాయి. 

ర్చ కూ!” అనడంలాోో నిరసన కూడా స్పష్టంగానే "తెలుస్తోంది. 

ఉెళ్ళొస్తాను రాగిణీ!” అని అలిళ జిళ్ళిపోయింది. 

లలితకు ఆ రోజు వాళ్ళి-చ్చిన పారితోషికం రెండువందల రూపా 

యలు మాత మే! తన విలువ జక్కరాతికి అయిదువందలు! కొన్ని సంద 

ర్భాల్లో ఇంకా ఎక్కవ! రెండువంద లెక్క వాకి అయిదువంద 'లెవ్క_ వాళి 

అయిజే ఎక్కువ! లలితకంే తనే ఎక్కువ! అవును! తే ఎప్కవ! 
తప్పుకుండా ఎక్కువ! 

7 
మణిమాల లలితను తమ ఇంటికి రమ్మని ఆవ్వోనించింది. ఆ ఆహ్వానం 

సంతోషంగా అంగీకరించింది లలిత, ఆమె అంత రాంత ఠాల్లో మిణుకు 

మిణుకమంటున్న ఆళ! మాధథవరావుగారి ద్వారా మోహాన్ జూడ 

తేలు స్తుందేమోనని! 

అందంగా ఉన్న (ఆాయింగ్ రూంలో అంతకం కు అందంగా ఉన్న 

మణిమాల ముచ్చటగా కనిపించింది లలితకి, 

66 వైర అదృష్టవంతులు!” అంది మనసారా అభినందిన్తూ,. 

ఉద్బటేం అద్బష్ట్రం'” చికాగ్ధా ఆంది మణిమోల. 

ఆశ్చర్యంగా చూసే లలితను ఎనరో అడవిమనిషిని చూసీనట్లు 

-చూసిందిం 

66న్సీ కనలేం తెలియదు! మాధవ్ మరీ ఇంత మడికట్టుక నే మనిసి. 

కాకపోతే మేమా గొప్పూనే ఉండేవాళ్ళం! టం 

చూసావా? రెండు బంగళాలు! ఎయిర్ కండిషన్స్. - ఈూంలు! మిస 

భాస్క_్రరళరావు (వత్యేకించి 'కాళ్ళీయలోో సమ్మర్. శుజా కట్టించునంది. 

మిసెస్ శోభా బేవి ఎప్తూ డెక్కడికి కదిలినా 'సెయిన్ లోనే! త్ిడ -ఏరలు 

చూడ లేదు నువ్వు శ ల్యేకించి, ఆర్డర్లి ర్సిచ్చి బొంచాయిలో ఎం్టాయిడరీ 

వేయి సుంది! మిసెస్ ఆకాలత ఎప్పుటహా ఇళ 

లలికవ అరవముయిపోయింది! నిరుపేద? అవసలు పడలేక పినతల్లి 

-పంపకంలో మమతకు సో-చుకో లేక రత్నమ్మ రాగీణిగా వూరి బీనివెంట 

పరుగులె త్తుతూ ఆనందం వెతుక్కో వాలనుకుంటుందో, అనీస్టెంట్ పోలీస్ 

కమిషనర్ భఛార్య+.. సంపన్న గృహిణి... విద్యావంతురాలు, సభ్య 

సమాజంలో మన్నన అందుకోగలిగన నంస్కా_రిణి... మణిమోల కూడా 

త్రి జో తి 



చానివెుుకెనే పరగులె తుతోంది! అబే ఆనందం అంగుకోవాలని ఆరాట 
పడుతోంది! . 

లలిత ఎక్కువసేపు నిరీక్షీంచవలనీన అవసరం లేకండా-నే మాధవ్ 
వచ్చేసాడు. మణిమోల లలితను పరిచయం వేనీంది. మాధవ్ లలికను దూసి 

ఎంట సే “మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసాను! ఆ! రెట్! మ్ తమ్ముణ్న్ని 

విడిపవించమని అడగటానికి వొచ్చారు!” అన్నాడు. 

లలిత సంకోచంతో తల వంచుకుంది. 

ఆబ్బ ఎంత గుర్తు! పోలీస్ ఆఫీసర్ 1” అంది మణిమాల నవ్వుతూ. 

“ఏం జరిగిందికి మో తమ్ముడు విడుదలయ్యాడాకి” యభాలాపం గా 

అడిగాడు మాధవ్! అతని కంరంలో నిరసనా లేదు, అదరమూ లేదు. 

ఆ! కాని _,* లలిత మొటలు వూరి శాఖండాననే కారు దిగి 

లోపలికి వచ్చింది రాగిణి. న 

రాగిణిని చూసి లలిత ఎంత ఆళ్చర్య పోయిందో, లలితను చూసి 

రాగిణి కూడా అంత విస్తుపోయింది. 

“ఎక్య్యూూజ్ మి!” అని ఏ ఒక్కారకీ నోరు మెదిపే అవశాళం 

కూ-డా ఇయ్యాకుం డూ రాగషిణిని తీసుకని తన వెం వేట్ భూంలోకి వెళ్ళి 

పోయాడు మాధవ్. 

మాధవరావుగారు! నిజాయితీపరుడని మణిమాల పాగుడుతోన్న 
మాధథవరావుగారు కూడా ఇంతేనాశి ఇంతటి శకి ఉందా “86_28”_ 

86” కిళి మణిమూల నిట్టూర్చింది! న 

ఈాగీణితో మోధవళావనాత అలా తన కళ్ళముందు వళ్ళిపో తే 

మణిమూలన బాధగా లేదా? ఏమో పట్రించుకోడా? 

ఫోన్ (మోగింది. మణిమాల వెళ్ళి మౌట్లాడి వచ్చింది. ఎప్లి జ్! 

లలితా! ఏమి అనుకోకండి! డాక్టర్. వినోద్ అరంటు/గా రమ్ము న్నాడు! 

పదినిము హెల్లో వచ్చేస్తాను. ఉఊఉంటారుగా! "నేను రాగానే. (డాట్ 

చేయిస్తాను. శ్రా నొచ్చువంటున్నట్లుగా అని వాడావుడిగా వెళ్ళిపోయింది. 

ఆయన అలాగ! ఈవిడ ఇలాగ! కొన్ని కొన్ని 'సంసారాల్ల్లో భార్యాభర్త ర 

న ఎవరి స్నేహితులు వాళ్ళుకంటారనీ, ఇద్దరిలో న్ ఒక్కరూ ఆ 

స్నేహాల గురించి పట్రించుకోకం-డా వోయి-గా సంసారాలు నే. వింది. 

ఇంచుమించు ఇలాంటి సబ్జక్ట్స్ మీదే గోపీచంద్ పేమో "మోపపహాతులుి 

(వాసారు! ఈ సంసారం నా ఆలాంటి దేనా? 

వఏణ వింటా6 రమ్ముని ఆహ్వానించి భర్త ర అటు, భార్య ఇటు వెళ్ళి 

పోయారు. ఏ కళాళాంణికై నా ఇంతకంు అవమానం ఉండదు. ఏం 

మనుష్యులు! ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మొనవ్శ పవృ త్తిని? ఎంత అయో 
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మయంగా కనిపిసోంది జీవితం! 

ఎవరూ ఏసకపోతే-సేం! తనే వీణ వాయించుకొంఆకటీ*ి మణిమాల 

_.వచ్చేవరకూ ఎలాగూ తను వెళ్ళటానికి వీలు లేదు, 

వీణ (కుతిచేసుకని తనను తను మరిచి వాయిరచుకోసాగింది లలిత, 

మణిమూల కారు దిగి లోపలికి వచ్చేవరకూ ఆలా వాయిస్తో నేటాంది, 

మణిమౌలనుచూని ఆపుచేసింది. 

ఆళ్చర్యంగా లలితను చూస్తూ 66ట్త్ర గ్ర! ఆ కన్నీ శేమిటి??? అంది, 

లలిత సిస్టపడుతూ కళ్ళు తుడుచుకుని “అప్పుడప్పుడు వీణలో 

లీనమయిన పుడు, నాకిలా కళ్ళనీళ్ళు తిరుగుతుంటాయి. విశేషమేం లేదు!?” 
అంది, 

'డాయింగ్. రూంలోంచి బెడ్ రూంలోకి వళ్ళడానికి కర్తైన్. 

ఒ _ల్రైగించిన వముణిమూల వమురోసారి వి స్తుపోయింది. 

కం ్యూరవ్ 1 నువ్వీ గదిలోకి పప డొచ్చావ్! న్ కళ్ళలోనూ నీళ్ళు.” 

మణిమాల మాటలతో ఆ గదిలో వర్చీలో కూర్చున్న మౌొధవ 
రావును చూసి విడియపడింది లలిత. మధ్య తెర అడ్డుాా ఉండటంవల్ల , 

మనసంతా. “సంగీతంలో లీనం కావటంవళ్లు అత నెష్పుడొ వ్చాడో లలీత 
గమనించ సే లేదు, 

మౌధవరావు తన శజేబులోనుండి రుమాలుతీసి కళ్ళు తుడుచుకుని 

నవాండు. 6కప్టైలు ఎదుర్కో _్గలను! చిశాకులను తట్టుకోగలను. కానీ 

ఏవో అదృళ్యతకం గాలు "నా అంత రాంత శాలు స్పృశించి నన్ను నాముందు 

నిలపటానికి (వయత్నిసోం కే కదిలిపోయాను. ఈ రక్యయమెన కన్నీళ్ళలో 

ఒక రకయెన సౌఖ్యంటఉాంది. ఆది వదులుకో లేక పోయాను 9” 

మాధవరావు మాటలు విని ఆళ్చర్యపోయింది అలిక. రాగిణిని 

దూడగాసే వెంట బెట్టువని ఎళ్ళిపోయిన వ్యక్తి నోట ఇటువంటి మూటలు! 

ఇంటికి వహ దారిపొడుగునా ఈ విషయమే ఆలోచించింది! 

“మనుష్యులంతా ఇం తే! కల్లో మొతమే మూసపోసిన వ్య క్రిత్వాలతో 

కనిపిస్తారు,” అనుకొంది. 

మణిమవూల శారు తమ ఇంటిముందు ఆగటం చూనీ లలిత చాలా 

చికాకపడింది! జీవితంలో తనక అందుబాటులో ఉన్న అన్నింటితోనూ 
ఆడుకోవటం మణిమాల స్వభావం కాబోలు! తనను కూడా అలా ఒక 
పావులా వాడుకోవాల నుకంటోందా?ి 

శానీ శారులోంచి మౌభవరావు దిగాడు, లలిత తబ్బిబ్బుపడి 

పోయింది. మాధవరావు తన ఇంటికి వచ్చాడు! 

శ్రిడీ జ్యో తి 



“మిమ్ముల్ని డిస్టర్బ్ "చెయ్యటం లేదు గదా! 

చిరునవ్వుతో అడిగాడు మౌధవరావు, లలిత కంగారుగా “*ఫ్ం 

"లేదు! రండి! రండి!*”” అంటూ ఆహ్వానించింది. ఒక్కసారి అఆ ఇంటి వాతా 

వరణం పరిశీలించాడు మొధవరావు. వెంకటావు ముందుగదిలో మూలుగుతూ 

పడువని గొణుగుతున్నాడు! జానకి లోపలి గదిలో కళ్ళు మూసుకుని పడు 

కనిఉాంది. ఉన్న దాన్లో ఉన్నంత గా నాలుగు కుర్చీలు బేసి ఒక (డాయింగ్ 

రూం ఏర్పాటుచేసింది లలిక. అక్క_జే మూధథవరావును కూర్చో బెట్టింది. 

“మిరు మౌ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మి వీణ వినలేకపోయాను. 
ఎప్పుడూ పని పని. ఇవాళ ేనే మో వీణ వినటానికి మో ఇంటికివచ్చాను.”” 

తనక అలవాటయిన గంఖీర స్వరంతో అన్నాడు మాధవరావు. ఆ 

“స్వరం తనను చావ నున టర తోచి మాట్లాడ లేదు లలిత. 

ఖవాళ నాకు చాలా అలసటగా ఉంది, కొంచెం రిలీఫ్ కావాలని 
పించింది. పంటే మీ ఇంటికి వచ్చేసాను, ఆేను కోరగానే మీరు వీణ 

వినిపించగలరా€ ఆనుకోకపోలేదు. కానీ కళాకారులు కరినంగా ఉండ 

ఈసే "భిర్యంతో వచ్చేసాను. 

లలిత కాదన లేకపోయింది. -గాంఖీర్యంతోపాటు అతనిలో కని 
కుంచే ఒక రక్యమెన నిష్కపటథోరణి లలితలేో గారవథావాన్ని కలి 
*గంచింది. వీణ ముందు కూర్చుని వ్ణ శుతి చేసింది. వీణ వింటూ కర్చీలాళి 

'ఎనకమ్క_ వాలి కళ్ళు మూసుకున్నాడు మాధవరావు. 

అతనికి సంగితముం కే ఎంత ఇష్టమో అర్ధమయింది లలితకి, 

లలిత వీణ పూ ర్తి చేసేసరికి 'ఇంక్టటావు బయటి గదిలోనుండి 
లోపలికి తొంగితొంగి మూస్తున్నాడు. ఆ దృళ్యం కంటపజే సరికి మనసు 
భస్రమంది లలితకి! ఏ విషయమైనా తమ దృక్పథంలోం-చి మాతే 
చూడగలరు మనుష్యులు! మాధవరావు ఏ మనువంటాడో ననుక నే సరికి 
జుగుష్పతో శరీరం జలదరించినట్ల్టయింది! 'వంక[టావు అలా తొంగితొంగి 

చూడటం మాధవరావు గమనించనే గమనించాడు! 
ఆయన ఎవరుళ*ి అని అడిగేసాడు, 

మా నాన్నాారు!” నొంతు కేదో అడ్డుపడుతున్నట్ట్లుగా సమా 
ధాన మిచ్చింది... 

6వ మా తమ్ము డేం చేస్తున్నాడుః) 

ళం ప్రం చేస్తున్నాడో తెలీదు. ఎక్కడున్నాడో, అసలే తెలీదు 

౨ ీమిటిళ”) 

వాడు జైలునుండి విడుదలయ్యాక ఉద్యోగం దొరకటం మరీ 
కష్టమయింది. అఆ చిశాన భరించ లేక ఇంట్లోంచి వెళ్ళి పోయాడు, ఆ తర్వాత 

నవలానుబంధం తిస్ 



వాడి సంగతి ఏమా తెలియలేదు.) 
6ఆ "ర! అతని ఫోటో వీచె నా ఉంతే ఇవ్వండి. ఎక్కడున్నాడో 

తెలుసుకోవటానికి (ప్రయత్నిస్తాను! 
లలిత పొంగిపోయింది. సరిగా ఈ సవోయం కోరటానికే లలిత 

మణిమాల స్నేహాన్ని ఆ్మయించింపే. మాధవరావును చూడగానే ఈ 
మొతం కూడా అడగలేకపోతోంది. శాన, మాధవరావు ఫోటో శావా 

అంటున్నాడు. 

66చెంబూన్ లేసెస్ట్ ఫోటో ఏదీలేదు. చిన్నప్పటివే ఉన్నాయి!” 

ఆలా అయితే కొంచెం కష్ట్రయే! పోనీ అటే ఇవ్వండి. 9 లలిత 

స్కౌట్ వేపంలో ఉన్న మోహాస్ ఖోటో____ హాసూూల్ రోజుల్లోది 

తెచ్చిచ్చింది. 

6 ప్రయత్నిస్తాను. ₹భయపడకండి!' ఈ రోజుల్లో చాలామంది 

యువకులిలా గే గమ్యం "తెలియకుండా పరిగెడుతున్నారు!?” 

లలిత ఇచ్చిన కాఫీ తగి వెళ్ళిపోయాడు మౌధవ రావు. 

మాధవరావు వచ్చేసరికి మణిమాల ఇంట్లో నే ఉంది. ఆవిడ అంతక 

అరగంటక ముంబే వినోద్ దగ్శిరనుండి వచ్చింది. తను వినోద్ దగ్గర 

క కున్నట్లు ఏటీ రాసి పెళ్లే “పోయింది. ఎప్ప్వుడదూ అలాచే చెళ్తురది. 

సాఫారలుంశా అలాంటి సంద ర్యాల్లో మణిమవూల ఇంటి కొవ్చేసరికి, 

మాథవరావు అశాంతిగా పచార్డు ఇచేన్తూనో, నుదుటికి యి అడ్డంగా 

"పెట్టుకుని కనుబొమలు చిట్లించుకని పడస్క_రీ స్ప లాశ్ పడుకుని ఆలోచిస్తోనో, 
కనిపీం చే వాడు. అలాంటిది ఆరోజు మాధవరావు ఎక్కడినుండో శావటం. 

అం లేశాక అతని ముఖంలో కనిపిస్తోన్న విశాసం మణిమూలకు ఆశ్చర్యాన్ని 

కలిగించాయి. 

ఎక్కడ్నుంచి మాధవ్ ₹?” 

ఈర్రభ్రిత్ర ఇంటిదస్షిరనుండి! ఆవిడ ఏణ విని వ స్తున్న్నాను!”” 

మరింత ఆశ్చర్యపోయింది మణిమాల! ఎవరో సన్నిహితుల ఇళ్ళకి 

కాని వెళ్ళడు ఘాధవరావు, ఆతనికి సంగితమం కే ఇష్టమని 'తెలుసుకాని... 

చిరునవ్వు నవ్వుతూ 6ల్హీ!* అందిం 

నవ్వుతోన్న మణిమాల ముఖంలోకి ఒక్క_తుణం చూసీ “ఓ్కీ నం 

మొ లు, తెలియనండా “ఓ! అనుకంకే వయోజనం లేదు,” 

అన్నాడు, మణిమాల పకపక నవ్వింది, 

6 కరీ? తెలిసిందిగా! ఇక నామొలు, నామరూపాలు, 'శకమంగా 

“తెలుస్తాయి” అంది, 

“ఆంత 'తేలికకాదు మణీ! అన్ని భాషల ఓనమాలూ ఒక్కలా 

తి జ్యో తి 



ఉండవు, ఏవరి భాపు వాళ్ళది!” 

ఉచాసీనం గా అన్న మాధవరావు మౌటల్లో వ్యంగ్యం ఆర్ధమయినా 
వ. వ. మణిమాల! 

మి న ద్వారా పరిచయమయ్యాడు 'చాక్టృ ర్ 

వినోద్ ను. మిసె భాస్కరరావు వర్శించగలిగిన ద్ డాక్టర్ 

వినోట్ ఐళ్వ ర్యా న్నే! య చూడగలిగినదీ అతని ఐశ్వర్యా న్నే! 

అంతకమించిన (ప్రత్యేకత ఏమిలేదు అతని వ్య క్తిత్వంలో. డాక్టర్ గా 
చజ్సీరు (పఖ్యాతు లార్డించాడు. ఎన్నో 'యచూంచ్లున్నాయి. వదరో 
అట్ పనిచే స్తున్నారు. "వుందటి భార్య చచ్చిపోయింది. నడి 
యసులో ఉన్నాడు, మణిమాౌలను చూడ/గాసే ఆవిడ ఆకర్ష ణక 
యు బనోడ్.1 మొదట్లో వమబొమూల "పద్ద-గా పట్టించుకు నేది శాదుం 

కానీ నలుగురిలో ఘనంగా కేన్పించాలన్న కోరత్క్రా ఆ ఫోంకలన్న్న తీర్చలేని 
మాధవరావు ఆరిక నిపీ కారణం-గా ఆతనికి సన్నిహితురాలయింది. వినోద్ 

శోటి స్నేవాం న తెలి స్టే తనవ మోాభవ్ క వల తప్పదనుకుంది. 
త్రై ఆంతవరకూవ స్తే సే మూభవ్'ను వదిలి వినోద్ దగ్గరక వెళ్ళిపోవటాని కే 
నిర్ణ కుం దుకంది. ఆ "ఫకోసా వినోద్ ఇచ్చాడు, 

కాని ఈ విషయం తెలిసే మాధవరావు ఏమీ మౌొట్లాడలేదు. ఆ 
-గాంఫీర్యం ముణిమోలను మరింత భయెసె పెట్టింది. వారిద్దరో విడిపో లేదు 
కానీ ఒక ఇనుపతెర వాళ్ళ మధ్య పడిపోయింది. 

అప్పటినుండీ మణిమాల వినోడ్ కోరిక మన్నించి అతనితో కలిని 
చిరక్క_ తప్పలేదు, వాళ్ళగురించి గుసగుసలు వ్యాపించాయి. 

“ఏన్నాల్ఫ్సీ ముసుగులో గుదులాటి వచెయి!” అనేవాడు 

వినోద్, ష్ స బ్ 

మణిమాలకు ఈ వ్యవహారం నచ్చలేదు. అది వినోద్ మిద పేను 
“కాదు. ఒకప్పుడు వముణిమవూల మాధవ్ ను 'ఆపేమించే "పెళ్ళి చేసుకుంది. 
ఈనాడు అతణ్ని వంచించాలని మణిమాలక లేదు. వినోద్ దగ్గరక 
ఎప్పుడు వెళ్ళినా అతనికి చెప్పే వె గుంది. అది మాధవ్ మనసుకు ఎలాంటి 

రంపపు కోతో 'తెలీయక కాదు. మోధవ్ కోపం పట్టలేక వెళ్ళిపోమం కే 
-ఈ కపట నాటకంనుండి బయటపడి వెళ్ళిపోవాలని ౨. 

ఉనా ఆంతట నేను మొాధవ్ను వదిలి రాలేను! శానీ అతడు 

ళ్ళిపొమ్మున్న మరుతమణం నీ దగ్శిరకి వచ్చేస్తాను.” అంది వినోడ్ తో. 

ఈ మౌటలంటున్నప్ప్వుడు మణిమాల కంరం ఎందుకు గద్దద 

మయిందో ఆవిడ కంఠంలో అనువా/గానికి బదులు ధ్వనించిన కనీలాంటిది 
ఎవరిమిదో ల ౦కళాలేదు వినోడ్ క8' అయి లే ఇలాంటి టరాన్ విషయాలన్నీ 

నవ కక 5 త్రి 



ఆర ౦ చేసుకోవటానికి (ప్రయత్నిస్తూ బ్ముర పాడుచేసుకు సే తత్వంశాదు. 

ఆతనిది! ఆతనికి కావలసినది మణివమూల!' మణిమోల సౌందర్యం! 

పి 
మోధవ రావు స్నేహితుడి కొక వపూలతోట ఉంది. ఆ తోటలోకి 

షక్కి వెళ్ళటం మాధవరావు ఇంతో ఇష్టం, పెళ్ళయిన కొ త్తల్లో మణి 

మాలను తీసుకుని "రెండు మూడుసార్లు ఆ సట! వెళ్ళాడు, హు రాను 
"రాను మణివూల పిక్నాక్ అ-నేసరకీల్లా ఆడా వెంగా తన న్నేహితు 

అందరినీ పోగుచేసుకు రావడంతో మౌథవరావు విసు సుక్కుని తను వెళ్ళడం 
మానేసాడు, మణిమొల శారణవమడిగి లే “అంతమంది మధ్య నాకేం 

బాగుండదు! పోనీలే! నీకజే సరడా అయితే నువ్వెళ్ళు”? అన్నాడు. 

“మనం ఇద్దరం వెళ్తాం!” అని మణిమాల అంటుందేమోనని అతని 

అఆళ, ఆతని ఆళ అదని మణిమాలక తెలుసు. అయినా మణిమూల ఆమాట 

అనలేదు. మాధవరావు ఆ (ప్రస్తావన మళ్ళీ "తేలేదు. 

మాూధవరావుక భోజనం వడ్డిస్తూ వ్రజ మోక డ్యూటీ "లేదు 

గదూ!” అందె మణివూఠఅ. 

లేదు!” అన్నాడు మాధవరావు పెకి "తేలకపోయినా లోలోపల 

కొంచెం ఆళ్చర్య పోతూ ఇటీవల తవు మధ్య ఇలాంటి సంఖాపుణ రావటం 

లేదు, 

ట్రం తే రేపు మిరు నేను, లలితా 'పూలతోటకి "కళ్లం1)” 

అంది మణిమయూల. 

సాధారణం-గా తన మనసులో భావాలు బయటపడనీయని మాధవ 

రావు ముఖం ఒక్కా సారిగా ఏకసించింది. 

కంస్య ట్రే! 9 అన్నాడు వెంటనే. 

మణివమూల నవ్వును "పదిమల మధ్య బిగించి వదిలి *మోరు ఇంత 

త్వరగా ఒప్పుకంటారనుకో లేదు! *”” అంది. 

నువ్వు వాళ్ళనీ వీళ్ళనీ పోగససవెయ్యకపో తే, ఇలాంటివి నా 

“ఇప్పుడూ ఇస్టమే!” 

ంబ్బప్ర్టాడు మౌత్రం అలిత లేదూ౪€” 

మాధవరావు అన్నం తింటున్నవాడు ఆగి మణిమాల ముఖంలోకి 
పరిశీలనా చూసాడు, 

గంభీరంగా కూచుంది మణిమాల. 

“లలిత విషయం వేరు 

అ్మపయత్నంగా ఒక్కా నిట్టూర్చు విడిచింది మణిమాల. వింతగా 
చూసే మాధవరావు చూపులను కొప్పించుకంటూ క6నెనూ అలాగే ఆను 
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కనా్వ్నాను, అయితే లలితకు కబురుచేస్తాను. కేఫు వెళ్లాం.” 

అని గబగబ అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయింది. మాధవరావు భోజనం 

వూ ల్చికాలేదు, మణిమాల వెళ్ళిపోగానే ఆతనికి అన్నం దస్టీ రనుంచి బేచి 

పోవాలనిపించింది. శాని లేవలేదు. కొన్ని తమళాలు అలాగే కూచుని తెసే 

లేచివెళ్ళి "పెరుగు తెచ్చుకని వడ్డేంచుక న్నాడు. 

వముణిమూల కబురు ఆఅందుకన్న లలిత వెంటనే ఒప్పుకుంది. మాధవ 

రావుక 'సంగతంలోఉన్న ఆస క్షి లలిత కర్తముయింది, తను కోరవండా నే 
మోహన్ ఆచూకీ తెలుసుకంటూనని వా్టూనం చేసిన మాధవరావు దంప 
తుల స్నేహం లలిత వదులుకో దల-చ లేదు 

వుణిమవూల ఏంతో ఊఉ త్భాహం 7 కారియర్ను సర్ది ౦దిం ఫ్థాస్కు_ల్లో 

శాఫీ పోసింది, లలిత రాగాసే కూచో బెటి లలిత వద్దంటున్నా ఫలహారాలు 
రుచి దూపిం-బింది, ఆ పూలతోట ఎంకో చాగుంటుందో లలితకు వరించి 

ఇప్పింది, తీశా వర్ కార సీిదం చెయ్య గానే ఆబ్బా! నాక్ర కడుపు 

నొప్పి'*” అంటూ మంచంలో పడుకుంది, 

లలిత కంగారు పడింది, 

“డాక్టర్ని పిలిపించండి. ఎప్పుడైనా ఇలా వ స్తంచాక” అండి 

అదురెగా, 

౨ మూధవ్ ఏం మౌట్లాడవండా మణిమొలను చూస్తూ. సోఫాలో 
య 

*6స్ట్ం క్రాదు! నిన్న పచ్చిమిరప శాయి బజ్జీలు ఇష్టమని ఎక్కువగా 

తిన్నాను. డాని ఎెస స్ట్ నువ్వూ మోభవ్ ఇళ్ళండి” ఆబ్్సు స్ట్ వీ 

కుంటాను, 

లలితకు మతిపోయినట్లయి “*అజెలా ,.” అని మొోధవరావు ముఖం 
చూసీ ఎటూ చెప్పలేక నిలబడిపోయింది... 

ఏలా బజేదు,. ఏం చేదు, మాధవ్కి ఆ వూలతోటలోే నం. 

చాలా ఇష్టం! బహుశః ఆ తోట నువ్వూ ఇష్టపడ తావు, వెళ్ళరండి.., 

అని లలిత సరం మొట్లాడటానికీ అవళాళమీయ్యోవం-డా పనీమనసిపి, ని పిలిపించి 

'సర్జినవన్నీ కారులో "పెట్టించింది. 

లలిత నిస్సహాయంగా మొభథవరావు వంక చూసీంది. అత నేం ఆలో 

విస్తున్నాడో అలిక కంతుపట్టలేదు. అలాణే కూచున్నాడు. 

సరిగా ఆ సమయంలో నిగింది రాణి, 
౧ 

అప్పటివరకూ శిలలా కూచున్న మౌధవరావు రాగిణిని చూడగా "సీ 
6జ్రండ్రి! నా అఫీస్ యూంలోకి ఇళ్లైం[)) అని వేచాడు. 

శారులో.. పనిమనిషి. 'సర్దుతోన్న సామానులు చూపించి రాగిణి 

నవలానుబంధం ర్ర్ర్టి 



(వయాణ సన్నాహంలో ఉన్న లలితా మాౌధవరావులను చూసింది 

తనను చూడగా నే జీవం "లేనట్లు పాలిపోయిన లఅలిత ముఖాన్ని చదువు 

కంది ఎంటనే అక్కడినుంచి కదల లేకపోయింది. 

పాలిపోయిన లలిత ముఖంలోకి చూని వనసన్నంగా నవ్వింది. 

“పాపం! మాధవరావుగారితో ఎక్కడికో వేశామని _పో్టగాం 
'వేసుకన్నటు-గా ఉఊన్నావు, నా మూలంగా అంతా పొాడయింది, అయామ్ 

వెరీసారీ లలితా! నాక తెలియవం డా నే ఎప్పటికప్పుడు నీవ అడ్డుపడు 
తున్నాను. నిన్నిలా కష్ట పెట్టటం నాకు కష్టంగానే ఉంది. "నేనేం 

"చెయ్యను వెప్పు! నిజం చెపుతున్నాను. నేను నీకోసం ఏమెనా. చెయ, 
గలిగితే సంతోషంగా చేస్తాను. నువ్విలా చాధపడుతోంఆజకు చూడలేను!” 

కంరంలో ఎక్కడలేని ఆప్యాయ తా థ్వనింప చేస్తూ అంది రాగిణి, 

లలిత సమాధానం చెప్పలేదు. వంచిన తల ఎతభండా అలాగే 

కూ-చుంది, స 

మాధవరావు ఒక్కసారి రానిణిని లలితను చూసాడు, వెంటనే 

లేచి “మిస్ రాగిణీ! ఇప్పుడు నావ మిోతో మాటాడే తీరికలేదు. తర్వాత 

రండి! కమొన్ లలితా!” అంటూ అలిత ఇయ్యి పట్టువని కార్లో కూచో 
"బెట్టి పక్కన కూచుని _డెవర్ తో “పోనీయ్!?” అన్నాడు. 

యజమాని మూడ్స్ బాగా ఆస ఉలేసుపన్ము ్రౌవర్ వంటే 

కారు సార్ చేశాడు. 
€లఈఅు 

అనుకోని ఈ సంఘటనక కొయ్య బొమ్ములా నిలిచిపోయింది రాగిణి 
మాత్రమే శాదు, మణిమాల కూడా! ఒక్క. తేడా! రాగిణి కళ్ళు 
నిప్తులుపోసాయి, మణిమాల కళ్ళలో నీళ్ళు ఉఊవికాయి. 

తన వేతిలో చల్ల గా మంచులా ఉన్న లలిక చెయ్యి వదిలేసాడు 

మౌథవ్ , అంతవరకు తన చెయ్యి మోథవ్ చేతిలో ఉంద నే స్పృృవాకాడా 

లేని లలిక నీస్టపడి మాధవ్ క ఎడంగా జరిగి వంటినిండా పెట కప్పు ది 

ఉబింక్ర్బా!?” అంది 

66త్రీన్సిక్ర -ధేంక్సా!”? అల్లరిగా అడిగాడు. బిత్తరపోయి చూనిన 

అలితను చూసి పపపక నవ్వాడు, 

మాధవరావు సాధారణం-గా నవ్వడు, అతనలా నవ్వటం మొదటి 

సారిగా విన్న లలితక ఆ నవ్వులో ఏదో సంగీతం వినివించినట్టయింది. 

రాగ తాళాలకు అతీతమయిన సహృదయం ధ్వనించే సనంగీతదోూ ఇది? 

అంతలోనే గంఖీరం-గా మారిపోయిన మాధవరావు *లాగిణి మిక 

“తెలుసాళ€ి” అన్నాడు. 

ఈక క్రెలుస్సు!) 
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తళ ఏలా తెలుసు”) 

నా 'న్నేహితురాలు!”” 

కొంచెంసేపు మౌధవరావు మాట్లాడ లేదు, తరవాత అన్నాడు. 

662 ,బా శ్న్చేహీాతుడిగా మిమ్నులి -హాచరి సున్నా ను, 'అలాంటి 

స్నేహాలు మాక న. మ న 

ఉమ బోటి వారికేనా అలాంటి న్నేహాలు మంచివి వెటకారం-గా 

అనేసి నాలిన కరచుకుంది లలిత. భయంగా నవూధథవరావును చూనింది. 

మళ్ళీ నవ్వాడు మాధవరావు, 

ఆ నవ్వు వింటున్న కొద్దీ తనలో ఏదో కొత్తగ క్రివచ్చి చేరుకుం 
టున్నట్లు అనిపించసాగింది లలితకి. 

66క్షమించండి!*” అంది. 

“మో మౌటలు ఒక రకంగా నిజమే! మాబోటివారిెకే అలాంటి 

స్నేహాలు మంచివి. నులని (ఉూవ్ చెయ్యటానికి వాళ్ళని ఉపయో 

గించుకంటాం మేము!” స్నేహ స్వరంతో అన్నాడు మాధవరావు, లలి 

తలా కతణూపహాల౦ం పెరిగింది. 

ఈ ర్రానిజిని కూజా అలాగే ఉపయోగించువంటు న్నా రాక 

*౯్రేకపో తే ఆవిడతో నాకేం అవసరం? ఆఫీసర్ రాజు గవర్న 

మెంట్. డబ్బును దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడని "తెలిసింది. అతడు 'ాన్టీ 

ట్యూూట్్స్తో హోటల్స్లో గడుపుతాడని కూడా రిపోర్ట్ వచ్చాయి. 

అతణ్ని (ఊావ్. ఇెయ్యటాని కే రాగిణిని ఉ పయోగించుకంటు న్నాం.” 

గుండె రుల్లుమంది లలితకి. 

మౌరిన లలిత ముఖ కవళికలు గమనినసూ “అబేమిటి అలా అయి 

పోయారు? అన్నట్లు లాగిణి మూ న్నేహితురాలెన్నారు కదూ! భయపడ 

కండి! ఆబిడ కేమి జరగదు!” అన్నాడు. 

అలిత తణాలలోే సనర్దుకంది. తన పక్క_నడిన్న వ్యక్తి పోలీస్ 
ఆఫీసర్. ముఖంచూస్తూ మనసు చదవగల ప్రజ్ఞాశాలి. తను “హెచ్చరికగా 
ఉండాలి. ఉన్నట్లుండి డైంవర్ ! లలితమ్ము-గారి ఇంటికి పోనియ్!” 

అన్నాడు మాధవ్. 

లలిత వాలా సంతోషించింది. మణిమాలలేకండా ఇలా మౌథవ 

రావుతో కలిసి పిక్నిక్ కి వెళ్ళాలని లేదు లలితకి, 
66వ్వా ఇంటికి ప్టైం! మోకు అభ్యంతరం లేకపో తే, ఒక్క_ సారి 

వీణ వాయించండి, వినేసనీ ఇంటికి ఆళ్ళిపోతాను. నాకు భూలా పను 

లున్నాయిి*” అన్నాడు మౌొభన్ అలితతో. 

తచ్చృకుండా రండి, మీరు నా విణ వింటాననటంకం ము నాక 

శావలసిన చేముందిలి సంతోషంగా అంది లలిత. 

నవలానుబంధం శ] 
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పకపక నవ్వాడు రాజు, పాక్ తిన్నట్లుగా చూస్తోన్న లలిత్ ముఖం 

చూసీ మరింత విరగబడి నవ్వాడు. పొంగి పొంగి ఆరటాల్లా వస్తోన్న నవ్వును 

ఆప్రుకోవటానికి విశ్వ_పయత్నం "చెయ్యవలసి వచ్చింది. / 

“ల్రాళ్టం లేదు లలితా! ఏం లాభంలేదు!” నవ్వు నాపుకు సీ (చయయ 

త్నంలోే సవ్వుమధ్య అస్సష్ట్రంగా అన్నాడు. 

అలితవక ఆతని మాటలు ళం కావటంలేదు. 

“వీమనుకుంటు న్నావ్. నువ్వుఃి నువ్వు చెప్పిన మౌటలు విని రాగిణిని 
వదిలేసీ... నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుని ..”” మళ్ళీ నవ్వాడు రాజు. 

ఆర్థ్యమయిపోయింది లలితకు! తనను తానెంత నికృష్ట పలక 

దిగ జార్చుకందో, ఒక్కసారిగా ర న. 6 క్రాస్మ్బ్చిని "నేను 

వదిలెయ్యటానికి నువ్వింత శ్రమపడక్కే నేదు లలితా! రాగిణిని నేను పెళ్ళి 

వేసుకుంటావాళి ఎవరు చెప్పారు నీవళి నేను .. ఐ. ఎ, ఎస్. ఆఫీసర్ని 

రాగిణిని పెళ్ళి చేసుకుంటానని అనునన్నా వాళి మినినర్గు తమ కూతుళ్ళ 

నిస్తామని వస్తున్నారు, కలెక్టరు సంబంధాలు కలుపుకోచాలని కబుర్లు 

పంపుతున్నారో. “నేను ఎవరిని లజ్తే వాళ్ళని “పెళ్ళి చేసుకుంటా నా*€9” 

పకపక నవ్వుతు న్నాడు రాజు. 

హరాత్తుగా లేచి బయటకు నడిచింది లలిత. 

మాధవరావు రాజును టటావ్ చెయ్యటానికి రాగిణిని ఉపయోగించు 

కుంటున్నాడని తెలిసిన మణంనుం-వీ లలిత స్లిమితంగా ఉండ లేకపోయింది. 

ఒక్కా కణం *అంతే కావాలి శాస్పే, కలనుభవిం-చనీ!” అనిపించక 

పో చేదు. కానీ అలాంటి ఆలోచన వచ్చినందుకు తనమిద తనకే చికాక 
కలిగింది. 

రాజు తనను నిర్ణ కమ్యుం వేసినంత మౌా,_తాన రాజు నాళనం కోగుకో 

గలచాళి ఇలాంటీ రపహాస్నుం తెలినిన తరువాత .. రాజును రమీంచగలిేే 

క్కి తన చేతుల్లో ఉండీ చూస్తూ .ఊరుకోగల దా? 

రాజును “కలుసుకుని తనక "తెలిసిన రహస్యం రాజుకి వెప్పేసీంది! 

రాజు విని పకాలున నవ్వాడు. “ఈ రకం-గా నన్ను రాగిణికి దూరం 

వేద్దామనుకంటు న్నా వా? అని పరిహాసం చేసాడు! 
ఇదీ ఒకందుకు మంచికే జరిగింది. ఇపుడు తన మనసు చాలా 

తేల్గా ఉంది! తన ఎదురుగా పకపక నజ్వ్వే ఆ రాజు తను 'పేమిం-చిన 

రాజు కాదు. తనకెన్నడూ పరిచయంలేని తన ఊపహలకందని ఎవరో ఆతి 
సామౌన్య వ్యకి, 

కాజు తెలివి కక్క_వ వాడు కాదు, అందుకే లలిక మాటలు 

త్తని జొ తి 



నమ్ము లేకపోయాడు. తనుచేని న "నేరమేమో లేడు. గవర్న మెంట్ డబ్బు 

తను వాడుకున్నదీ లేదు. ఆ రోజు రాగిణితో తనను చూడగానే లలిత 
ముఖం ఎలా అయిపోయింది? అఫ్ కోర్స్! లలిత తనను 'పేమించింది! 

వాలా మంచిది! సంబేహూం లేదు! అయితే మౌత్రం! తనలాంటి ఐ, వ, ఎస్. 

ఆఫీసర్ కి లలితలాంటి భార్య ఏం చఛాగుంటుందికి ఎలాంటి ఆఫర్స్ 

వస్తున్నాయి? ఎందుకైనా మంచిది! రాగిణిని కదిలించి చూడాలి! 

రాగిణి రాగాసే రాగిణి ముఖకవళికలు పరిశీలనగా చూసూ 

అనేసాడు “ఇని విన్నావా? నిన్ను పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ నన్ను (టాన్ 
చెయ్యటానికి పంపిస్తోందట!” 

నిరాంతపోయింది రాగిణి, “ఎవరు చెప్పారు” అంది. 
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ట్రయి లే ఇంకేం2 "నేను వెళ్ళిపోతాను. నువ్వూ లలితా మళ్ళీ 
స్నేహితులయిపోవచ్చు! స 

వెళ్ళి పోవటానికన్నట్లు బయలుటేరింది రాగిణి, అడ్డగించాడు రొజు. 

కళ ంత్ర తేల్గా నిన్ను వెళ్ళనివ్వను' "నేను మ స 

లలిత ఎంత చాధప 'సతోందో, తిరగి నన్ను వాల ఎలా తప 
చేస్తోందో, నాకు "తెలియదనుకన్నావాళి పాపం, లలిత, 

కిలకిల నవ్వింది రాగిణి, ఆ నవ్వు వింటూ కష్టమా మర చిపోయాడు 

రాజు, తి6'_28”_36” లే మునిగిపోయాడు. 

ఒక నెలరోజులు రాజు రాగిణి విషయంలోనూ అన్ని విప యాల్లో నూ 

చాలా జ్యూగ త్తే తగా ఉన్నాడు. ఏమి జరగలేదు, *“అనూయి ముందు వుట్టి 

ఆడది తశ్వాత పుట్టింది” అని నవ్వుకున్నాడు. 

సి. 'బైహ్మాచారి కళ్ళ కదురు-గా కనిపిస్తోంతు "పెద్దలూరు 

కోరు చాలా గొప్పు గొప్ప 'ససంబంధాలా స్తున్నాయి రాజుకి. ఎవరిని 

వేసుకోవాలో నిర్ణయించుకో లేక పోతున్నాడు. ఈ 'సందట్లోపడి రాగిణి 

విషయం ఇంచుమికిచు మరిచిపోయాడు, 

ఆరోజు రాగిణితో కలిసీ రాజు ఖరీదైన హోటల్లో ఉండగా 

మాధవరావు ఆ హోటల్ మిద ర డ్ చేశాడు. రాజును ఆస్ చేసారు. 

గవర్న మెంట్ డబ్బు హరించుకపోయింది. ఈ అకమౌనికి ఎవరో 

ఒకరు బాధ్యులు కావాలి! రాజుని -చూపించారు! రాజు డబ్బు నిలువ 

చేసుపన్నట్టుగా ఆధారాలేమీ లేవు. సాంత ఆస్తి కూడా "లేదు. కానీ 

శాక్రాల్ర్ - గరల్చొతో తిరుగుతు న్నాడు! డబ్బంతా ఈ విధం-గా ఖర్చు పెట్టి 

ఉంటాడా*€ి వేచే ఎక్క_డెనా రహస్యంగా జావాడా*ి 

రాజును సస్పెండ్ చేసారు. విషయం విచారణలోకి వచ్చింది, 

నవలానుబంధం , కతి 



క్షే 
మణిమాల కావాలని లలితతో స్నేవాం పెంచుకోసాగింది. దానికి 

లలిత కూడా సంతోషించింది. మణిమాలా వ్లధవరావులతో కలిని 
భోజనం చెయ్యటం, ఆ దంపతులు వింటూఉుండ-గా వీణ వాయించటం, అపు 

దప్పుడు వాళ్ళిద్దరితో కలిని పిక క్నిలకి కూరలూ వళ్ళటం 'సాధారణవముయి 

పోయింది లలితకి, 

మాధవరావు మోహన్ అనే పేరుగల ఇద్దరు ముగ్గురు వ్య కల 

ఆచూక్రీలు తెలుసుకుని ఫోటోలు తెప్పించారు. కానీ అ జేవీ లలిత తమ్ముడు 

"మోహన్ వికావు. మూధవరావు విశ్వా పయత్నం చేస్తున్నాడు. మోవాన్ 

కాస్ మేట్స్ ఎవరెవరో తెలుసుకని వాళ్ళందరి దగ్గిఠా మోహన్. గుటిం 

-విన వివరాలు సేకరించాడు. మోహన్ కలిసీ పనిచేసీనస నంఘసభ్యులతో 
కూడా మౌట్లాడాడు, మోహన్. స్నేహితులలో ఒకరి దగ్గిర పూహాన్ 

ఉన్న గూవ్, ఫోటో ఒకటి సంపాదించగలిగాడు. దాని ఆధారంతో 

“మోహన్ ఆచూకీ 'తెలునుకోవటానికి పూనుక న్నాడు. 

కరకర దొరికింది గనుక కొంచెం రోజుల్లో నే మో తమ్ముడ్ని మో 

దగ్గిరకు తీసువరాగలను.” అన్నాడు మాధవరావు, 

అలిత ఈ వార్త వంటనే తల్లికి చెప్పింది. మంచంలో పడి కొడు 

కును గురించిన బెంగతో తల్లడిల్లిపోతున్న జానకమ్మ కళ్ళలోకి జీవం 
వచ్చింది. 6ఏపస్ప జే! ఎప్పుడొ స్తున్నాడువాడు*” అంది ఆక గా. 

“త్వరలో-నే వచ్చేస్తాడమ్మా!)” మాధవరావు మోది నమ్మకంతో 
తల్లికి భెర్యం ఇప్పీంది లలిత. 

మణిమాల కబురందుకొని ఎప్పటిలా ఉ త్చౌాహంగా వ-చ్చిన లలిత 

మణిమౌల ముఖం చూసి బిత్తరపోయింది. 

ఏదో తీవం-గా ఆలోచిస్తున్నట్టు వడిలిపోయిఉజాంపది మణిమోల ముఖం, 

ఉత్రలా ఉ్రాన్నానేంళ అంది లలిత. 

“బ్చేనాక్క_టి చెపుతాను. ఇవాళ నామాట కాదనక! మాధవ్ 

నిన్ను తనతో తీనికెళాడు. వెళ్ళు.” 
మణిమాల ఒకటి ఆ5౦డు సార్టు లలితను, మూధథవరావును మౌ్ర మే 

బయటికి పంపాలని (ప్రయత్నించింది. లలితా మాధవరావు లిద్దరు ఆ(ప్రయ 

త్నాన్ని తీవంగా (వతిఘటించటంతో విరమించుకుంది. మణిమాల 

(పాభేయపడుతున్నట్లుగా అలా మాట్లాడేసరికి ఏం తోచక అక్కడే 
ఉన్న మౌధవరావును చూనింది లలిత. 

క్సీజ్ ! రండి!” అన్నాడు మాధవరావు. అతడా మౌటలన్న 

ధోరణి లల్ీత కేదో భయం కలిగించింది. 

|! జ్యో తి 



“ఈపీఖటిి దం తా, ,.*” అంది. 

రండి! అంటూనే కారులో కూచున్నాడు మాధవరావు, 

దడదడ లాజే గుంజెలతో కారులో కకళూయ్చుంది లలిత. కారు 
_డెొవ్ చేస్తూ తిన్నగా రోడ్డువం కే చూస్తూ కూచున్నాడు మాధవరావు." 

జెలుముందు కారాగేసరికి అలితక మతిపోయినట్లయింది. 

మౌథవరావు దిగి కారు డోర్ తెరిచి “దిగండి!” అన్నాక శాని 

తనక్క_జే ది-గాలఅని నమ్ముకం కలగలేదు లలితకి, 

ఎన్నెన్నో మౌట్లాడాలని ఉంది, ఏజేదో అడగాలనిఊంది. శాన్ 

గొంతు పొౌడారి పోతోంది లలితకి, యాంతికంగా మాధవరావు జెంట 

నడిచింది. ఆతడు కూర్చోమన్న వర్చీలో కూచుంది. కొంచెం సేపట్లోనే 
ఖైదీ యూనిఫాంలో ఉన్న యువకుణ్ని పోలీసులు లలిత ముందుక సొలీను 
కొచ్చారు. 

మోహన్ 1” ఒక్క -గావుకేక "పెట్టింది లలిత, 

మోహన్ లలిత ముఖంలోకి చూసీ తల దించుకున్నాడు. గి రున 

తిరిగి బయటిశళ్ళి పోతున్న ఆతణ్ని పోలీనులనుసరించారు. 

లలిత కళ్ళనుండి కన్నీరు కాలువలు కట్టింది. వణికిపోతున్న లలిక్ 
భుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసి తన రుమాలుతో వన తుడిచాడు మౌభథవ 
రావు. తచేంచేస్తోందో, ఏం జరుగుతోందో, ఏమీ తెలియటం లేదు లలితకి. 
లలితను నడిపించుకుంటూ తీసు సుకొ-చ్చి కారులో కూచో బెట్టాడు మాధవ్. 
లలితకు కన్నీ ళక్ళాగటం లేదు. 

ళ్ వ్పా ఇంటిదగ్భిర దింపనా!*” అన్నాడు మాధవరావు, త్రి ముఖం 
గుర్తుకొచ్చి వణికిపోయింది లలిత, 

“వద్దు! వద్దు! తమ్ముడొస్తాడని గంపెడాళతో ఉంది అమ్మ. ఇప్పు 
డిప్పు జే శన న శే తితగతోందే. అమ్ముముఖం ఎలా చూడగలనో ఆగం 
శావటంలేదూ నాన్న అలాగ! తమ్ముడిలాగ! నన్నెక్కాడికయినా కొంఇం 
"సీపు తీసి ఇళ్ళండి. కొద్దిగా సిమి పడనీయండి!”” 

లలిత ఎన్నడు మంత 'జీల-ా మౌొట్లాడ లేదు. జాలితో మనసు 
తరువ్య_ పోయింది మొభవరావుకి. 

ఈ6న్చి నిమూ క్ర వళ్దామా॥?? అన్నాడు. 

“ఎక్కడికై నాసశ!?? 

నిలబడ లేక పోతున్న లలిత భుజం చుట్టు చెయ్యి వేసి నడిపించు 
కొంటూ సీనిమావాల్లో కొచ్చి లలితను కూచో బెట్టి తను పక్కన కూచు 
న్నాడు మాధవరాపు. 

ఆరోజే రాగిణి కూడా తన సేవాసదనం స్నేహితులతో కలిని సినిమా 

నవలానుబంధం కీర్ 



కొచ్చింది. లలితా మౌధవరావులను చూడగానే రాగిణి కేదో ఈర్ష్య 
కలుక్కు మంది. 

తనక ఈర్ష్య ఏమిటిక ఎందుకకి ఎవరిమోద*€ రానిశీని మాధవరావు 

-చాసాడు. రాగిణితో పాటు రాగిణి స్నేహితులను చూసాడు. రాగిణి 
చవ్వబోయింది. ఆవిడ ఒక మని కానట్లు తల తిప్పుకున్నాడు మాధవ 

"రావు, రాగిణి మనసు భగ్గుమంది. 

రాగిణి కట్టువన్నద్ వె మెనూర్ జూ గ్రెట్ -వీర! దగ్గిర దస్టిర అయిదు 
వందలుంటుంది. 'ఏరటి ఎయఫులాోే ఉాన్దు ఆ చీరకి “'పూచో అయ్యేలా 
"నెక్లెస్, దుద్దులు, "గాజులు, ఉంగరం, అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నీ ఖరీదై నవే! 

అందమెన ళ్ -ఏరలో శరీరకాంతి వరింత ఆందం-గా కనిపిస్తోంది. చుట్టు 

పక్కల పురుషుల చూపులు రాగిణిమిోద నుంచి కదలటం శేదు. 

తనము చూసుకుని లలితను చూనింది రాగిణి. ఏం -వీవో సరా 

"తెలియటం లేదు. పాతబడి ఉంది. కొద్దిగా నలిగినట్లుగా కూడా ఊరి. 

ఏ అలంకరణా లేదు సరికదా, ముఖమంతా వడిలివశేయి ఉంది. జుటు చేగ్ 

ఆంది. అయితే ఆ వడిలిన ముఖంలో ఏదో ఆకర్ష ణ రాగిణి గు కించీప్ండా 

ఈండ లేకపోయింది. 

మొధవరావు కూల్ డింక్ తెప్పించి తనే అలిత కందించాడు. 

ఎందుకనో సీసా పట్టుకున్న లలిత చేతులపై తన వెయ్యి వేసాడు. 

ఉండుండి లలితతో ఏదో మౌట్లాడుతున్నాడు. లలితను నవ్వించ 
“డానికి 'పయత్ని స్తున్నాడు. ఒక్క_ సారి అఆఫపురూపం-గా లలిత కనీ కనపడ 

నట్టు నవ్వింది. ఏం మెరుపులు, ఆ నవ్వులో! 

రాగిణి సినిమా చూడలేదు, లలితా మౌధవరావులెనే చూనూ 

చూూ-దుంది. ల 

సినిమా పూర్తి కాగానే రాగిణి న్నిగహించుకొలెక “జాలో! 
లలితా!” అని దగ్గరకు రాబోయింది. లలిత ఏదీ వినిపించుకోగలి శీ సితిలోో 

"లేదు. వినిపించుకన్న మోౌధథవరావు రాగిణి ఎక్కడ సమిోపి స్తుందోనన్నీట్లు 

గబగబ లలితను నడిపించి కారులో కూ చోబెట్టాడు. 

'ఆపాదమ _స్టకమూ భగభగలాడింది ాగణికి, లలిత పూక్ నుండి 

కొంచెం కోలుకున్నట్లు కనిపీంచాక మాట్లాడటం "మొదలు పెట్టాడు. 

*ఈవమ్పైోరు నన్ను తమింవాలి లలితా!” 

ఈం ్రేన్సి బ్రిల్జి?0 
*-వ్రూవన్ అరెస్టవడానికి కారణం సేసే!?” 

లలిత దిగున తలెతి ఆళ్చర్యం-గా చూసింది. 
"శ. అటి. 

*ఈ6మోబాన్. గురించి తెలుసుకోవటానికి మిరు నా సహాయం కోరక 

త్తి జ్యో తి 



పోయినా బాగుండేది. ఆ ఫోటో ఆధారంగా ,పయత్నించేసరికి అనుకోని 
వివరాలు తెలిసాయి. మోపహాన్ చేంగొతో కలిసీ వొంగత నాలు చేస్తు 

న్నాడు, అందరినీ అరెస్ట్ వేసాం!” లలిత మౌట్లాడ లేదు, 

మాఖథవరావు "చెయ్యి జాపి లలిత చేతిని తన చేతిలోకి పరు తవ్నాజ్ను 

చుంచులా చల్లగా ఉంది. “నన్ను తమించు లలితా!" 

వెందటి సారిగా ఏకవచనంలో -చనువుగా సంబోధించాడు నూధథవ 

రావు. అంతటి విపాదంలోనూ అది గుర్వించింది లలిత మనసు. 

*మోరు. నన్ను తమమించమని అడగక్క_కేదు. మినేం తప్పు 
వేసారనిశి శాంతంగా అంది. 

ఆ సమాధానానికి మాధవరావు ఆళ్చర్యపోయాడు, లలితను 

లోలోపల మెచ్చుకన్నాడు. ఒక్కా నిట్టూర్పు విడిచాడు! 

[లై 
పని కట్టుకుని తన దగ్గి సి రకవచ్చిన రాగిణిని చూసి చికార్ధా ముఖం 

చిట్టించున న్నాడు మాధవరివు. 

“నమ స్టే!?” తనకు అలవాటయిన ధోరణిలో వయ్యారం-గా విలా 
-సాలుపోతూ "సేమస్క్యారం చెయ్య బోయింది ఠకానిణ్ 

తీషణం-గా. ఒక్కసారి రాగిణిసి పపెనుండి [కందక చూసాడు 
మాధవరావు ఆ చూఫులతో తనక -తెలియనం జానే విలాసాలు మరిచి 
పోయి తిన్న”. నిలబడిపోయింది రాగిణీ తనకే అరంకాని ఛయింతో 
దడలాడుతున్న నగుంజెలను సర్హుకుని మోొమయూలు థోలీణిలో నవ్వటానికి 

ంండు నిముహెలుపట్టింది రాగిణికి 

శ్యామలాంబగారి 'సేవాసదనంలో చేరినప్పటి నుండీ "రాగిణికి అనేక 

చంది “షపనీద పురువులితో *పరిచయాలుి ఏర్ప-ణ్రాయి. వాళ్ళలాగే మ్ 

న నురి-దీ (వ త్యేకంగా ఏ నాడు రాగిణి ఆపో-దించలేదు, 

కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో రాజకీయ ఫై పీలను చయ్ ల 

సహాయంతో సొంత ఆలోచన అనేది రాకంజడా తయారువేస్ ఉపమా 

షించు కొంటారట! 

సేవాసదనంలోఉాన్న స్త్రీల పరిస్టితి ఇంచుమించు. అలాగే 
ఉంటుంది, మై్యకియాటిస్ట్లు ప త్యేకించి రాకపోయినా వాళ్ళు మనసజే 
చవాతెొవరణంలో, శ్యామలాంబగారు స స ప్పించే పరిస్తితుల్లో వాళ్లకు -ఏీరలు, 

నగలు డబ్బు, తప్పు మశేదీ ముఖ్యంకాదు. ఆలీంకరణలు “విలాసాల్లో 

వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు పోటీలంప జేలా శ్యామలాంబగారు తన మాటలతో 
రెచ్చగొడుతుంది. ఆ పవాహాంలోపడి కొట్టుకుపోతూ ఎంత-గా విలాసాలు 

గుమ్మరించగలిగి తే అంత (ప్రజ్ఞావంతుల మముకోగలిగి తే దళలోకి వచ్చే 

నవలానుబంధం శ్ర 



సారు వాళ్ళు,రాగిణి ఎప్పుడరూ ఆలో-చించేది ఒకే ఒక వ్య క్రిని గురించి ఆ 
వ్యక్తి కె లలిత, 

లలిత అంక్షే రాగిణికి ఎంతో అభిమానం. చిన్న తనంలో అనేక 
విథాల తనను ఆదుకున్న లలితను రాగిణి మరిచిపోలేదు. భగవంతుడి దయ 

వల్ల ఆ నికృష్టదళలోనుండి తను బయటపడింది! ఇప్పుడు లలితకే తను 

సహాయం చయ్యాగలిశే దళలోేజాంది. తను తలుచుకం కీ లలిత తమ్ముడికి 
ఉద్యోగం ఇప్పించగలదు. లలిత కూడా ఇంకా మంచి ఉఊదోోగంలోకి 

వచ్చేలా చెయ్యగలదు. ఆర్జికంగా కూడా లలితకు సహాయం చెయ్యటానికి 

నీదం-గాజంది,. కానీ లలితవ తన "సహాయం అక్క_ గ్లేదు. లలిత ధర్మ 

పన్నాలుచెపుతూ తనను ఆసహి్యించువ న్నా, తనె సామాన్య మైన ధోరణిగా 

రాగిణి అర్హంేసుకోగలిగేది! కాని లలితకళ్ళలోే' తనమిద జాలి! ఎందుకా 

జాలి*ి తనీకంళు లలిత ఏం చావుకంటోందని ఆ జూలి! ఆ నాడు రాజు 

ముందు లలిత ముఖం ఎలా అయిపోయింది? ఆ సౌభా-గ్యానికేనా, తనను 

చూసి జూలిపడటం? 

కాస మాధవరావు? తననుచూసి కూడా నిర్ణత్యుంచేసి అలితతో 
వళ్ళిపోయాడు! నీనిమోవోల్లో లలితను పసిపాపను బుజ్జగించినట్టు అనున 

యిస్తూ తనను చూసి ముఖం చచిట్టించుక న్నాడు. 

లలిత మొధవరావును (యేమిస్తోందా?ి మౌొధథవరావుక పెళ్ళయి 

పోయింది. పెళ్ళయిన మోధవరావును 'యేమించే లలిత _నెతికంగామౌొ[తం 

తనకంయశు ఏం ఎక్కు వళి 

తనను నిర ర్ల మ్యంచేసి అలితతో ఇెళ్ళిపోయిన మాధవరావు లలితను 

నిర్ణమ్యం చేన్ తనతో రావాలి! అప్పుడు లలిత... అఫ్కోర్స్ లలితం 

తనకేం కోపంలేదు! లలిత కేసహాయం చెయ్యాలన్నా తను సిద్ధ మే! 

అవును! లలిత తననుచూసి జాలిపడకూడదు' తనే జాలిపడి 

సహాయం చెయ్యాలి! ఏం చెయ్యమన్నా చేస్తుంది! 

ఎదుటి వ క్ నిలువునా ఇపులకించేలా చిలిపిగా నవింంది రాగిణి 

తెల్లబోయిచూసాడు మాధవరావు. ఆ చూఫులతో భిర్యం తెచ్చునన్న 

రాగిణి శనీ ఒక కుర్చీ దగ్శిరకిలాక్కు_ని కూర్చుంది. 

ఏం పనిమిద వచ్చారు??? 

మారిపోయిన మాధవరావు ముఖమూ ఆతని కంఠమూ, రాగీణిలో 

ఎన్నడో ఎరగని 'బెదురును కలిగి స్తున్నాయి. 

66ళ్రున్సి అీకంచా రాకహూడదా*ళి” 

-గారాబాలుపోతూ అంగి రాగిణి. రాగిణి ముఖంలోకి చూసి పళశా 

లున నవ్వాడు మొాధవరావు. 

శీలి జ్యో తి 



మోాధథవరావులాంటి వ్యక్తులను ఆంతవరకూ కలుసుకోలేదు రాగిత్రై 

అతని సమతంలోే మవసెందుకో గడగడవణికిపోతోంది. తన ధోరణి తను 
సాగిం చటానికి చాలాళవు పడవలసివస్తోంది. 

ఎ“ళఎందుకు నవ్వుతు న్నారు?” 

ఆయుధాలను ఎదుటి వ్య క్టలమిద (పయోగించటానికే ఉపయో 

గించుకుంటారు. ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి కాదు! మో కింతమా తం 

కూడా తెలియదేమూ అని నవ్వొచ్చింది!” 

రాగిణి తెలివి తక్కువది కాదు! మాధవరావు మౌటలక అవిడ 

ముఖం "తెల్ల-గా పాలిపోయింది తుళాలలో కూడ దీసుకుని తనూ మాధవ 

రావునుచూసీ విరగబడి నవింందొ. 

శఎందుకు నవ్వుతున్నారిని మౌధవనావు అడగలేదు. అడగక 

పోయినా రాగిణి చెప్పింది. కావాఅని 'తెచ్చుకని కృషతిమంగా నవ్వుతూ 

“మి అమాయకత్వం చూసోంకే నాక నవ్వొస్తోంది, తెలియక 
పోలే సరి పామును కూడా పూలమౌొలలా మెళ్ళో వీసుకోవచ్చు.”” 

అప్పటికీ రాగిణి మౌటల్లో "పెద్ద కతచూపహాలం (ప్రకటించ లేదు 

మాధవరావు. 

యథాలాపంగా న్స్ కేమెనా తెలిస్ప నే చెప్పరాదూ!) అన్నాడు. 

“మిమ్ముల్ని లలితతో సినిమాహాల్లా? చూసాను నేను!” 
కవ్విస్తు స్తున్నట్లున్న ఆ ధోరణికి నీటారుగా కూర్చున్నాడు నూధథవ 

చావు 

66జ్రద్రు లే ల్లి 

ఉవీం లేదు! లలితతో నిశ్చింతగా సీనిమాకు వెళ్ళగలిగిన మిరు 
నన్నుచూసి న హ్క్య్హ్రరణంగా ఉలికపడుతుం కే నవ్వురాదూ?”? 

“ఎంత సావాసం! లలితతో నిన్ను పోల్చుకంటు న్నా వాళి” 

ఈ మౌటలు వాలా లోతుగా తగిలాయి రాగిణికి, తన "బెదురు, 

సంకోచమూ వయ్యా రాలూ, విలాసాలూ అన్నీ మరిచిపోయింది. నాగినిలాగ 

తలపపెకెత్తి ఏది లలిత నాకంకు బేనిలో ఎక్కు_వ€”ి ఆంది, 

ఎన్నిరకాల రంగులు ఫులుముక న్నా, ఎన్ని విధాలుగా నగిషీ 

ఇద్క నన్నా. కాగితం పువ్వు సహజసుగం ధాలు విరజి మ్మే నా 

సాటిరాదు!”” 

జ్పీక్టూ! అయి లే ఆ “*సవాజసుగంధాలు"” మిచాకా ఎంతవరకూ 

వచ్చాయి! ఆవిడ రాజుకి 'పియురాలని మోకు తెలుసునా? మిరు ఆవిడని 

నమ్మి నన్ను గుటిం చిచెప్పిన రవాస్యం రాజుకి చెప్పేసి రాజుని కాపాడ 
టానికి 'చవయత్న్నిం చిందని "తెలుసునా€ నేను నా చాకచక్యంతో రాజుని 

నమ్మించి కార్యం సాధించానని 'తెలుసునాకి 

నవలానుబంధం (19) శిరి 



నంత లోయాలా మాధజబరావు ఆ ముఖం చూస్తూ కసిగా నవ్వు 

కంది శాసీజ, 

“వెళ్తాను. దయ ఉంచండి! ఈ కాగితం పువ్వుతో... ఈ మర 

బొమ్మతో... ఈ ఆయుధంతో ఏజైనా పని పడినప్పుడు కబురు 

ెయ్యండి. క 

వెళ్ళిపోతున్న రాగిణి కళ్ళలో నిళ్ళు విచ్శితం-గా కదిలించాయి 

మాధవరావుని... రాగిణి విలాసాోలూ, -చికనవ్వులూ, వయ్య్యారాలూ చూసి 

-దీదరించుకు న్నాడు. నవ్వుకో గలి-గాడు. శానీ ఆ రెండు కన్నీటి బొట్లు 

-చూ సేసరికి మనసు కరిగిపోయింది. 

రాగిణి మొటలు నిజ పేంనా? కావచ్చు! ఆనాడు తాను చెప్పిన 

విషయం వినశానే లలిత ముఖంలో వచ్చిన మార్పు... ఆ మౌర్చుకి 

“కారణం. రాగిణి స్నేహితురాలు కావటం, అనుక న్నాడు! 

వమునసంతా చాలా చికాగ్రా ఆయిపోయింది. అంత చిశాకపడవలనీన 

అవసర చేం 'ముచ్చింది* రవాజ్యం బయటపడటం పారపాే అయిన్యా 

డానివల్ల ఏ [పమౌదమూ జరగలేదు. ఆరోజు, మాటల సందర్భం ఆలా 

రాబట్టి ఆ మాత్రం నోరు జారాడు. ఇకముందు లలిత విషయంలో మరింత 

జా త్త త-గా ఉండచ్చు. శాకసోలే తను ఎంతో ఉన్నతునగాలని భావించిన 

లలిత ఇలా 'పవర్శించటం కష్టంగా ఉండచ్చు. అందుకు లలితమిద 

అసహ్యం కఆఅగాలి! మన సెందుకిలా మధనపడాలి? లలిత రాజుక (ప్రియురా 

లని తేలియటపు యీ అశాంతికి ఓ కారణమాళి గుండె గుఖిలువుంది 

చూధవరావుకి! తన ఆలో-చచనను త నే అసహ్యించునన్నాడు న్ 

అద్దంముందు కళూ-చచుని అలంకరించుకొంటూన్న వముణిమోూల అద్దంలో 

చూధవ౮ీు 'చతిచింబాన్ని చూసి నవ్వింది. ఆ నవ్వు ఇవాలా కోత్తగా 

గమ్మత్తు తుగా కనిపించింది మాధవరావుకి, అందులో ఆనంద మెంత ఉందో 

చిషాదమంత ఉందె. దుఃఖాన్ని ఆఅణచుకుని ఆ దుఃఖంలో-నే ఏవో ఆనందం 

అనుభవి స్తున్నట్లు'గా ఆఊంది. 

66న్సీ క్రొ క్ర గుడ్. న్యూస్ 1” అంది మణిమాల అలా నవ్వుతూ నే. 

విప్పు... *ి 
లలిత నిన్ను 'సేమిస్తోంది!”” 

బొవ్వులా నిలబడిపోయాడు మాధవరావు ఒక్కక్షణం! కోపంగా 

“వ్వుణ్సీ! మతి ఉండి మాట్లాడుతు న్నావాళి నన్ను నువ్వు ఆనుమౌని స్తున్నా 

వని ఛమపడమంటావా*”” అన్నాడు, 

6శ్రీదు మాధవ్! అలాంటి' (భమలేమా పడక్క_న్లేదు.. నేను 

వాన్లు న్నది ని విషయం కాదు! లలిత విషయం! లలిత 'పేమిస్తోంది నిన్ను!” 

శ్0 జ్యో తి 



ఈఈతఆిల్రా గా! ఎలా గ్రహించాను వీణ వాముంచిందనా?ి మనతో 
కలిసి నువ్వు బలవంతం చేస్తే పిక్నిక్'కి వచ్చిందనాళిి వెటకారంగా 
అడిగాడు మాధవన్. 

ఆ వేవీ కాదు మాధవ్! ఇలాంటి వాటికంజకు చాలా బలమెన 
ఆధారంతో-ే (గహించాను. డాక్టర్. వినోద్ దగ్గిర నన్ను ెళ్ళద్దని 
'తిమౌలింది. నీకింత అశాంతి క లిగిక్దటం నా యికాదని పోట్లాడిరటె. 
ఎలాగ నా మనిద్దరం సుఖంగా ఉఆందడటంకంటపి తనక కావలసింది "లేదంది. 
కోపంతో, ఉగ్రోకంతో, “నేను కొట్టిన చెంపబెబ్బని కూడా భరించి 
శవా కరంకావటం లేదు. ఇలాంటి వనోట్లు లవతమంది జతగూడినా 
చూ ధవహావుగారితో సరిశారు!' అంది! ఇప్పుడు చెప్పూ! లలిత నిన్ను 
'ఆపేమించటం లేదూళ€?” 

నవ్వుతోన్న మణిమౌల చచూఫులనుండి తన చూపులు తప్పించు 
కున్నాడు మాధవరావు. 

క్షే 
లలితను చూచి చవటనవ్వు నవ్వాడు రాజు, ఆతని నవ్వులో అంత 

చవటతనం చూడటం లలిత కది రెండవసారి. మొదటిసారి రాగిణితో 
కలిని తన “నెిదుక్కొ-న్న పుడు నవ్వాడు అలా. ఆనాడు ఆ చవటతనంతో 

పాడు ఏదో దర్చ్పమా, అహంకారమూ కూజా ఉన్నాయి. ఈ నాడు 

ఎంతో దెన్యం ఈంది. 

ఎన్నో రోజుల తర్వాత పని కట్రుకని లలిత ఇంటి కొచ్చాడు రాజు. 

మనిషి చిక్కి పోయాడు, ముఖం శాన్ కళతప్పింది. అతణ్ని చూస్తోంతే 

ఏ వికారమూ కలగలేదు లలితక! *కూచో రాజూ!” అంది మౌమూాలుగాం 

లలిత ఇంత మామూలుగా మౌట్లాడేస సరికి తబ్బిబ్బయ్యాడు రాజూ. 
లలిత తన పెన కోపగీంచువని తిడి తేనే అకనికి బాగుం టేది. 

అనిన్న్ను చూట్టానికి నాక్ ముఖం చల్లడం లేదు లలితా!” నిజంగానే 
వంచిన తల ఏ త్తే అన్నాడు రాజు, 

ఫరవాలేదు! అంత కాన పని నువ్వేంచేసావు? జీవితంలో ఇంకా 
ఇంకా పపకి పోవాలనుకోవటం సహజమే!” 

తలఎత్తి లలిత ముఖంలోకి చూశాడు రాజు, ఆ ముఖంలో ఏకో 
ఇానా కోపఫు. ఇాయలు లేవు ఆమాట న ఆచిశాంత౦ గా, 

అతి మౌమూబుగాఉాంది.. రాజు నీకయిపోయాడు. ఇక తనేం మొట్లాడీ 
లాధంలీదని అర్ధమవుతో నే 0౦3. ఆయినా లలిత మంచిన 

నమ్మ “మ్ లవి తా!” 

“నువ్వు తప్పూ చేసావని నే ననుకోవటం లేదు రాజూ ేనికి 

నవలానుఐంధం ఫ్] 



తృమించనుళి 

నువ్వు "నాకు సాయం చెయ్యాలని వచ్చావు కానీ, నేను... 

. *ళనేన్సు నీకు సాయం "చెయ్య లేకపోయినా, నువ్వు నాక చాలా 
సాయం వేసావు” 

సేనను నీక సాయం చేసా నాళ? 

ఆవ్హను రాజూ! నువ్వు చిక్క_్హ్పోయిన ఉఊబిలోంచి నిన్ను 

కాపాడ లేకపోయాను. శాసీ, "నేను చిష్కకన్న ఊవిలోంచి నువ్వు 

నన్ను కాపాడావు!” 
రాజు తెలివి తక్క_వచాడు కాదు. లలిక ముఖంచూసి నప్పటి 

నుండీ ఆకలం నిలుపుకోలేకపోతున్న రాజు మనను ఈ మాటలతో 
పూర్తిగా నిరాళతో నిండిపోయింది. అయినా తన _పయకత్నం౦ం మొనుకో 
దలచుకోలేదు. (ప స్తుతం ఆతనిపన్న ఆధారం లలిక మాతమే! అమాకే 
అన్నాడు మరో రకంగా, “నాకీ లోకంలో ఎవరూ నీకంటె ఎక్కువ 
కాదు లలితా! ఆ విషయం చాలా ఆలస్యం-గా తగ చేసువ న్నాను.” 

లలిత నవ్వింది. “ఫరవాలేదు రాజూ! రోజురోజుకీ మనం మారుతూ 

ఉంటాం! మనతోపాటు మన అభి పాంయయలూ మారుతూ ఉంటాయి. ఈ 

రోజు ఈ అభ్నిపాయానికివచ్చావు. శేపు ఏ ఆఅకిపాయానికొ సావో??? 

లేదు! లేదు! లలితా! ఇంక ఈ జన్ములోే ఈ అభి పాయం 

మౌొరదు. నువ్వు ఊి ఆఅంకే ఈ షణంలో నిన్ను "పెళ్ళి చేసుకంటాను.” 

ఒదిలి అభి పాయాలు మౌరకపోవచ్చు రాజూ! నా అభి పాయాలు 

మౌరచ్చుగా! "నేనూ నీలాంటి మనిషీ, నే!” 

ఇలాంటి. సమాధాన మేదో వినవలసివ స్తుంద నే భయపడుతున్న 
రాజు చటుక్క_న లలిత రెండుచేతులూ పటుక న్నాడు, 

లు 

జప్టీజ్ ! లలితా! నన్ను అర్ధంచేసుకో! నిణ్న నిజంగా పీమిం: 
చాను కానీ ...కానీఎ* రాజుకి మౌావీలు దొరకటం బేను, అతని ముఖంలో 

ప నృమా.మాటలలో ఆరాటమూ, లలితకు జూలిని కలిగి స్తున్నాయి, ఒక 

విధ మెన కొంపరాన్న్నీ కలిగి స్తున్నాయి. 
కా తి 

(పాక్టికల్ గా ఆలోచి ప్లే రాజు అభ్యగ్దవని అంగీకరించట చే 
(వే 

"మేలం!' రాజుని పెళ్ళి-చేసుకోవం కే, తన కిప్పుడు పల్ళి చెయ్యటానికి తలి 

దండుజు ననూ కరు? "పెళ్ళికాకుం-డా ఒంటరిగా ౨టలిల 

ఆలో-చనల మధ్య మరొకఠథూపం లలిత మవసుమోిద దాడిచేసింది. 
శాని రానికి స్పష్ట్రమెన ఆక్కతి లేవండా-నే తరిమేసింది లలిక. 

పం రాజూ! ఇప్పు డెలాగూ పెద్దపెద్ద ఆఫీసర్లు తము. కూతుళ్ళ 
నిస్తామని రారు కనుక నన్ను చేసుకంటానంటున్నా వాక” 

శ్జై జ్యో తి 



ఈ మాటలతో రాజు ఊపిరితీసువ న్నాడు, స్లిమితంగా కూచున్నాడు. 

*ఆటేమిటి లలితా! ఇప్పుడు "సేను ఐ. ఎ. ఎస్. ఆఫీసర్ని కానాకి 

ఆఆ్రవ్పున 'సెస్పెన్ ప తం. ఆఫీసర్ వి!) 
4న్సీరం లేదని రుజువయితే సస్పెన్ పన్ కేన్సిలవుతుంది!?” 

ఈంకాచాలి గా!” 

ఈ జ్రవ్రుతుంది, నువ్వు పయత్ని స్టే నక 

ఆచన్చేనాళి అతి ప టు నావల్ల ఏమవుతుంది?” 

“నువ్వు మౌధవరావుగారికి చెప్పే, మాధవరావగారు ఏయమెనా 

“వెయల్ల గలరు) 

లలితక తల గి రున తిరిగిపోయింది. ఇద్యాసంగతి! ఇందుకా రాజూ 

తన దస్బిరక వచ్చింది? 

“న్స క్ర కావలసీంది అదే అయితే, నువ్వు రావలసీంది నా దగ్భిరవ 

"కాదు రాజూ! ఇలాంటి పనులకి "నేను పనికిరాను!” 

“ప్లీజ్. లలితా! నా కోసం... కాదు! మనకోసం...” 

అలితకు మండిపోసోాగింది. 

ఎవరికో సయమెనా "నావల్ల ఏమవుతుంది రాజూ! ఇలాంటి పనులు 

సాధించటానికి కావలసిన ఏ6” .287_86) అతణాలుం నాక లేవు 

ఎ “ఆది కాదు లలితా! మొధవరావుగారికి నీమోద పేమ! నీ మాట 

కాదనరు!” 
+ మయాధవరావుగారికి నామిోద 'ైసేమా*నా కే "తెలియని ఈ విషయం 

సీళిలా తెలును రాజూ!” 

“సారీ లలితా! నేను మరొక దురుళేళంతో అనలేదు. ఎంతో ఆత్మీ 
యులతో శాని పోలీస్ అఫీసర్టు ఇలాంటీ రవాస్యాలు చెప్పరు. అందు 

కని.” అలలికముఖుం నల్లబడిపోయింది. మనసు విపరీతం-గా బాధపడింది. 

“ఆత్మీయురాలి ననుకొని ఆయన నాకా రహస్యం చెప్పలేదు, నేను 

"ఆత్మ గారవం గలిగిన దాన్నని ఛభమపశ్రారు. నా అఖిమూనం నిల బెట్టడానికి 

(పసయత్నించారు, ఆ న ఒక అనా ర్హాన్ని తొలగించటినికి ఈ 

కుషయం చెప్పారు. బలహీనురాలి-నె ఆయన నాకిచ్చిన విలువను నిలుపుకో 

"బేకపోయాను,. ఆయన స్వభావం నాకు తెలుసు. నా నిజ స్వరూపం 

"తెలిస్తే నన్ను ఎంతైనా అసహ్యించుకుంటారు!” 

ముడుచుకన్న లలిత ముఖాన్నీ, కళ్ళలో తిరతుగున్న న్ళ్ళనీ 

చయూస్తోం కు రాజుకి చేదు మింగుతున్నట్లుగా ఉంది, తెైలియకం జానే 

ఏదో "అక్కసు కలిగింది. 

ఆ నూధవరావుకి మణిమాలమిద చాలా (పేను, ఆవిడ ఎలాంటి 
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చైనా ఆవిడను వొడిలిెపె పెట్టడు. 'పేనమౌట ఎలాజాన్నాా పరువు 'శతిష్ట్ర 

ర్ను వదులుకోడు, మాధకీరావు నిన్ను "పెళ్ళి'చేసుకోడు!”” 

ఉలికిపడి విచ్శితం-గా రాజు ముఖంలోకి చూసింది లలిత! ఏవిటిదిళ 

రాజు కింకా తనమాిద... ఆలోే-చించదలచుకో లేదు లలిత: 

రాజూ. వెంటనే ఇక్కడ్నుంచి విళ్ళిపోో కరినం-గా అంది లలిత. 

జక చవటనవ్వు నవ్వి అక్కడనుంచి వ చ్చెయ్యటం తప్ప గత్యంతరం "తేక 

ఇజోయింది రాజుకి, 

ఎల్లాగనా తను నిర్ణోోషినని రుజువు చేనుకోచవాలి! ఎలా*ళి ఆలో 

చించి ఆలోంచి, మాధవపావుగారి దగ్గి నరకే బయలుబేరాడు రాజు, 

"రాజుని చూసి ముఖం చిట్టించువన్నాడు మొాధవరావు. కూచోమని 

కూడా అనలేదు. మాధవరావు తనే కూచున్నాడు, 

కఈల్రల్రిత్ర మో దస్టిరవ వెళ్ళమంది. అందుకే ధర్యం గా వచ్చాను.” 

అన్నాడు, 

ఉలికి పర్షాడు మాధవరావు, 

66లలిత్ర , ,. లలిత పంపించిండా, మిమ్ముల్ని నా దగ్శిరకకి?? 

మాధవరావు ఆళ్చర్యానికి పరమొనందం ఆనుభవంచాడు ఆరాజూ= 

త్న ఇచే స్తున్న ఆన్యాయ "మేమిలేదు అన్నీ నిజాలే చెపు ప్పున్నాడుం నిజాలు 

ఇానాఃి 

ఆవును, లలిత వెళ్ళమంది. “మాధవరావుగారు న్యాయస్వరూ 

క్రులు, న్యాయాన్ని తప్పవంచడా కాపాడతారు! ఆంది 

మాధవరావు ముఖం కొద్దిగా మె _త్తబడింది. 

6.ఈ న్యాయా న్యాయాలు ఎవరు స నళ తులపనటుతి అన్యాయమని 

చజువయేవరకు అంతా న్యాయ మే!” 

66 స్ప సిన్సియర్ ౫ ెపుతున్నాను సార్! "నేను ఏకప్పు "చెయ్య 

"లేదు, ఇప్పుడాలోచి స్పే ఇదంతా ముందునుం-పీ పెద్ద (సేవ్ అనిపిస్తోంది” 

మాధవరావు కతూపహాలం-గా ముందుకు వంగాడు. 

66శ్చాక్షినిడు-గారికీ రాగిణిక్తీ ఉన్న కాంకేక్ట్స్ బట్టి ఇందులో చాపి 

నిడు-గారి బ్ కదన ఉందనిపిస్తోంది. ఆయనకు అన్న వీషేయాలూ తెలిసి 

ఉండచ్చు.” 

అదిరిపడ్డాడు మాధవరావు, 

4కాపినీడు -గార5వరో, తెలిసే మాట్లాడుతున్నారా మీరు?” 

6 'త్రెల్రి స్స సే మాట్లాడుతున్నాను సార్ !' మితూ ఆలోచించండి! ఆలాంటి 

వాళ్ళే ఇలాంటీవి అవలీలగా సాధించగలరు! 5? 

క6ర్పైక్ర జ్లీల్గ మోరన్నమాట నిజమే అయినా, ఆయన్ని శ్చ్రీక్రిళ్ 

చెయ్యటం సామాన్య విషయంకాదు.?” 

న్ జ్యోతి 



66ల్చా-బే ఆలా అంఆకీ ఇక న్యాయానికి నిలువ నీడ ఎక్కడ సార్ 227 

నాయం గురించి మౌట్లాడుతున్నారు? రాగిణితో మాశేమిటి 

స్నేవాంళ 

"రాజు తలవంచుక న్నాడు. గొణుగుతున్నట్లు అన్నాడు. 

ఆఫ్ట్క్రోర్స్ అయామ్ వీక్ సర్! రాగిణి ఏదో నా ఆఫీనర్ పోదా 
చూసి వస్తోందనుకుని చాపల్యానికి లాంగిపోయాను. అంతే సర్! అంతకు 

మించి ఏమిలేదు.” 

నం! వెళ్ళండి చూద్దాం!” 

ఆ మాత్రమే మహాభిన్య మనుకని వెళ్ళిపోయాడు రాజు “ధేంక్య్యూ 

లలితా!” అశుకన్నాడు మనసులో, 
లలిత వ్య క్షిత్వం, ఆమెలోని నిజాయితీ మౌధవరావుపె ఎంతో 

(శభావం చూపాయి. రాజు వ్యవహారంలో ఆమె కా జాలికలిగింది. 

“నీరోసం తప్పకుంణడా రాజుకి సాయం చేసను. లలితా!” ఆను 

కన్నాడు మనసులో, 

క్ట! 
ఏది తమకందదో దానిమీదే ఆళలు పెంచుకోవటం మౌనవ స్వభావం 

కాబోలు! రాగిణి. ఎంత 'చయయత్నించినా మౌధవరావును మరిచిపోలేక 

పోతోంది! మూధథవరావులో రాగిణి ఏం చూసీంది? ఆన్నదడానికి సమా 

ధానం లేదు, ఆసలెవరిలో.నెనా ఏమెనా చూడటానికి రాగిణి ఎన్నడూ 

వయత్నించ లేదు. తనను తిరస్కరించిన మోొభవ రావులో వచైనా విశిష్టత 

రాగిణి మనసుమిద ఆ మెక తెలియకండాసే ము; (దవేసింబేవో! ఈ రకల 

తిరస్కరింపబడటం కూడా రాగిణికి మొదటి అనపపం బాధాకరమెన 

వింత అనుభవం సాధారణంగా శ్యామలాం బ-గారు చాపినీడు-గారి దగ్గిర 

ఉంపించటం. బాపినీడుగారు మళొకరి దగ్గిరకు కంపించటం శాయళ కలా 

ఆవ్య కిని ఎవర నే ఆలోచన కూడా లేటంచా అలరించటం చాపినీడు గా 
రిచ్చిన బహుమతకతులందువని సంతోషంగా తిరి రావటం. ఇదే అలవాటు 

రాగిణికి. తనంత తానుగా ఏనాడు ఎవరికీ దగ్గిరకావాలని (పయత్నించ 
లేదు. అలా ప్రయత్నించిన నాడు ఆ వ్య క్తి తనను తిరస్క_రిస్తాడ నేజ 
ఊపహా కందనిడి! 

రాగిణి మాభథవరావు గురించి ఊహీ స్తున్న సమయంలో నే మాూభథవ 
రావు దగ్భిరనుండి 6గిణిని రమ్మని కబురు వచ్చింది. ఆ కబురు వచ్చినందుకే 

ఆళ్చర్య పోతున్న శ్యామలాంబ రాగిణి ఉఊ త్భాహంగా బయలుబేరటం చూసి 

మరింత ఆళ్చర్య పోయింది. 'సాధారణం-గా ఆ నమౌజంలోే వలలు డబ్బు 

“పీయ వెపిలే తప్ప ఉత్సాహం చూపించరు. పోలీస్ ఆఫీసర్జ పేరు వింశ్వేచే 

నవలానుబంధం ర్ 



భయపడతారు. విధిలేనపూడు తప్ప వాళ్ళ దగ్గిరకి వళ్ళటానికి ఒజప్వుకోరు* 

బయలు బేరబోతున్న రాగిణి దగిరకు వచ్చి *మౌాధథవరావుగారు నిన్నెందుకు 

ఓలిపించారో తెలుసా*€* అంది శ్యామలాంబ, 

రాగిణి తనకు అలవామైన ధోరణిలో. చిలిపిగా నవ్వి “ఎవరైనా 

నన్నెందుకు పిలిపె 'సారుకి* అంది. 

శ్యామలాంబ ముఖం చిట్టించి ఈ మూధవరావుగారు ఆలాంటి వ్యక్తి 

కాదని విన్నాను, జాగ త్త గా ఉండుటి అంది "హాచ్చరి స్తున్నట్లు, 

రాగిణి ముఖం చిన్న బోయింది. 

మౌధవరావు తన పె వేట్ రూంలోకి రాగిణిని చిరునవ్వుతో ఆహ్వా 
నించాడు. 

“మో కు శాపిసీడు-గారు ఎంత కాలంగా తెలుసుక రాగిణి పూర్తిగా 

కూరొళ్చోకుం జానే అడిగాడు మాధవరావు 

ఆ (_పళ్న వింటూనే “*అమ్మ్మో'” అనుకుంది రాగిణి, అలాంటి 

'సపశ్నలక సమాధథానా లియ్యకూడదని రాగిణికి తెలుసు, వాళ్ళ శిక్షణలో 

అదవొక భాగం, పకపక నవ్వింది రాగిణి, 

46 ఎంద్రుక నవ్వుతున్నారు!” 

“నేను లలిత ననుకన్నారా€ి మోహిం-చిన చాళ్ళతో రహస్యాలన్నీ 

చె ప్పెయ్యటానికి!)” 

రాగిణి ముఖంలోకి చూసి చిన్నగా నవ్వాడు మౌాభవ రావు. 

ఆ నవ్వు రాగిణిని ఇరికేట్. చేసింది. అప్ప్వుడప్పుడ లలిత కూడా 
ఐలా శే నవ్వుతుంది. 

ఆయితే నాక చెప్పరు కాని, రవాస్యా లున్నాయన్న మోట!” 

ణా అన్నాడు మాధవ్ కరన్ట్సీ బోలెడన్ని రహా స్య్యాలు! కమ్మని . బ్ 

తీయని రహస్యాలు! ఎవరికీ చెప్పకూడని రవాస్యాలు! ౫” అంది నవ్వుతూ, 

*తెలివై నది? అనుకున్నాడు మోొధవ రావు. ఈ * తెలివిలోను 

ఎన్నెన్ని రకాలు? 

“ప్రోన్సి మనం వ్యాపార “సరలిలోే నే పమొట్లాడుకండాం! నా 

'చళ్నలక నమౌ ధానం చెప్పినందుకు మిోశెంత ఇెల్లించుకోచాలి??) 

కలుక్కుమంది రాగిణికి. ఈ మాధవ రావు తనలో కలిగిస్తూన్న్న 

భావాలన్నీ తనక కొత్తవే! 

నా వ్యాపారం రవాస్య్యాలమ్ముకు నే వ్యాపారం కాదు అంది. 

నీళ్ళు నిండిన కళ్ళతో 'వతిఫలిం చే ఏదో వ్యధను విసుపోయి 

చూసాడు మాధవరావు, మొుదటిసారి-గా రాగిణిమోద జాలి కలిగింది. 

“గుడ్ 1! నాకు శావలసీంది సాధించ లేకపోయినా మిరం కీ 

ఫ్6 జ్యో తి 



ఇౌారవం కలుగుతోంది. పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఇలాంటి నిబ్బరాన్ని మెచ్చుకో 

కంజా ఉండలేను...” 

ఇంక వెళ్ళి రావచ్చు అనే ధోరణిలో నూట్లాడాడు. 

రాగిణికేదో నీరసం ఆవహ్ించినట్లయిండి. 'చయయత్నించినా కూర్చున్న 

చోటినుండి బేవ లేకపోయింది, 

మరు నాకోసం కబురు చేసారనగా నే ఎంతో ఆశపక్షాను...” 
చూభవరావు కనుబొమలు ఒక్క_సారి ఆళ్చర్యంగా పెకిలేచి అంతలో 

(కందక వాలిపోయాయి. ఏమో అడగలేదు. 
6ళనాలో అందం ఒక్కటే కాదు, నేను మొుగవాడికి వాలా 

=దాలా ఇవ్వగలను. నిక్ 

పూర్తిగా దిగజారిన రాగిబ్బో పెకి నిలబడే 'పయత్నంలో గర్వంగా 

ఆంది. 

ఆవును! ఎన్నెన్నో ఇవ్వగలరు, ఆనందం తప్పు ..* 

ఏమంటున్నారు? ఒక్కసారి నాతో ఆనందించిన వాళ్ళని 

అడిగ్ తే... 
ఆడ్రగక్క్క_ర్రేదు, నాకు తెలుసు, వాళ్ళకు, మాన కూడా ఆనంద 

ముంతే ఏమిటో తెలియదు. అంచేత ఆనందం ఇచ్చానని మీరు పుచ్చు 

కన్నామాని వాళ్ళూ (ఛమపడుతు న్నారు! 

"రెండు కళ్ళు _సెద్రవిచేసి చూసింది రానిణి, ఆయితే మిరు 

=2ెస్పుండి! ఆనందవమం కీ ఏమిటో . 

“ఆలా మౌటల్లో చెపే న. కనుకనే చాలామందికి తెలియదని 
అఆనగలి-గాను, నిజమెన అనుభూతు లేవీ ఏవేవో సూ(తాలకు లొంగి 

ఉండవు. యాంత్రికంగా "లెక్కా వేసీ చెప్పీ గాలుల అసలుండవు. 

మిరు ఎన్నో ెనేర్చుకోగలరు! ఎంతో (పదర్శించేగ లరు! కౌనీ మనసుని 
తాకే పము ఎక్కడ సంపాదించగలరుకి అది అక్కడా ఇక్కడా దొరి 

జీది కాదు, చయయత్నెంచి ఫ్ర నించుక న కాదు, "నా ఉద్రేకంలో సృష్టికి 

మూల మెన ఆనందానికి ఆధారం పేమ మొత మే. అవోళ్కటి వాలు! 

కష్టపడి చేర్చుకున్న అన్ని ఇాతుర్యాలనూ. మించిన కళలతో జీవింప 
జయ టానికి. 

తనను తను మరిచి మాట్లాడుతోన్న మాధవరావు కళ్ళ వెలుగుల 
మోదనుండి దృష్టి మళ్ళించుకో లేకపోయింది రాగిణి అసేము మిమ్ముల్ని 

'పేమి స్తున్నా ములో అనేసింది. 

పకాలున నవ్వాడు మాధవరావు. 

6ళవ్చ్రో క్రర (హేమం కే ఏమిటో తెలియదనటానికి ఇంతకంు "పెద్ద 

నిదర్శనం అక్క_ న్లేదు!”” 
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₹రిం-చ లేకపోయింది రాగిణి. 

ఈ6-నాక్ర్ర 'ైపీమం కే ఎందుకు తెలియదు? తెలుసు! 'పేమం శే మ్ 

మణిమాల డాక్టర్. వినోద్ మోద చూపుతున్నది!!”” 

పట్టరాని కోపంతో వణికిపోయాడు మాధవీరావు. లేచి వచ్చి 
రాగిణి ర౦డు వెంపలూ టపటప వాయింవాడు. 

రాగిణి కళ్ళలోంచి కన్నీరు జలపాతంలా ఉబికింది, 

“అయాం సారీ!” ఆన్నాడు చేతిని నుదుటిమోద పెట్టుకొని, 

“ఎందుకు సారీ చెప్పటంళ€ మణిమాల మో ఛార్య. ఆవిడని "మేం 

ఏమి అనకూడదు. అంజ మిరు భరించలేరు. కాసీ మమ్మల్ని మత్రం 
మిరు ఎన్నైనా అనగలరు, అతి సునాయాసంగా అనగలరు, చిరునవ్వుతో 
ఆనగలరు! 

ఏడుస్తోనే వెళ్ళిపోయింది రాగిణి. 

వాలా సేపటివరకూ రాగిణి మాటల తాకిడినుంచి తప్పించుకో లేక 

పోయాడు మాధవరావు. 
సేవాసదవషం-(బోతల్ లాంటిది కాదు. అక్క_డివాళ్క్ళు ఎప్పుడైనా 

'వళ్ళిపోవచ్చు. శాన్ వెళ్ళరు. అంత ఈ మహోశ్త్హాస్ *) జీవితాని కలవాటు 

పడినవాళ్ళు బయటికొచ్చి న ుత కళ్ లేరు. 

నేన్స పెళ్ళి చేసుకంటానులఅంది రాగిణి శ్యామలాంబతో. నివ్వెర 
పోయిన జ్యామలాంబ తన ఖఫాచాలను లోపల అణచుకుంది. 

రాగిణిలో ఏదో మార్చ వచ్చిందని ఆ ముం శ్యామలాం బకి= 

“ఈ విషయం వాపినీడుతో ఆలోచించాలి అనుకుంది. 

66 బ్రట్రాే! వేసుకో! మో కోరికలవ వేటికి అభ్యంతర పెట్టాను?” 

అంది, అని రాగిణి ముకుంలోకి పరిశీలనగా చూసింది. రాగిణి మ్ఖంలాో 

వికాసం కనిపించ లేదు. ఒక్క నిట్టూర్పు వదిలింది. ఆంతే! 

శ్యామలాంబ జఉ్వారా విషయం విన్న బాపినీడు ఆలోచనలో 

పడాడు. 

66 రాగి జైని బయటక పోనియ్యటం౦ మంచిబేనాళి? 

కముంచిదిశాదు. కానీ బలవంత పెట్టటం ఆఅంతకం పి మంచిదికాదు.” 

మన రహస్యాలు రాగిణికి 'తెలుసనుకంటు న్నా వాళి 

*ఈవివరం-గా "తెలియవు. కానీ రాజు వ్యవహారంలో మనం తనను 

ఎలా ఉపమయోగించుకన్నా మో తెలుసు. అదీగాక తనను అక్కడికీ, 

ఇక్క_డికీ పంపి స్తున్నది మన మేనని న్యపమాణం-గా బయటపడినా చాలు!” 

ఈ66దం తౌ రుజువు కావటం కష్ట్రంలే!”? 

ఈక ఆనువూానం మొతం ఎందుకు కలిగించాలి?” 

బాపినీడు ఆలో-చనలో పర్రాడు. 

క్8ి జ్యో తి 



ఉరాన్మిజితో చెప్పు. రాగిణిని "నేసే పెళ్ళి చేనుకంటాను?”” 

క్యామలాంబ ఆళ్చర్యపోయింది. కళవ్పైా రా” అందిం 

66ప్ర్ంళ్లి ఇద్దరు పెళ్ళాల్ని పోపి,౦చ లేనా 

ఉ6శ్రాన్స్ రాస్మిజ్సి "పెళ్ళయ్యాక ఇలాంటి పనులకు ఒప్పుకోకవావిచ్చు." కొ 

“స-్రేలే! అది కాకపోతే, డాన్ని తలదన్నిన వాళ్ళు మరొకళ్ళు. 

అందుకశాదు.” 
జాబమిలాంబ ద్యారా విషయం విన్న రాగిణి శా్మ్వ్మమలాంబకం శు 

ఎక్కువ ఆశ్చర్యపోయింది. మనసు పనిచెయ్య లేదు, సంతోషం కలగ లేదు 
శాదనటానికి నోరురా లేదు, 

చాపినీడుగారితో సేవాసదనంలో సే రాగిణికి "పెళ్ళయిపోయింది. 

అందరూ “ఎంత అదృష్ట్రవంతురాలివి” అని ఒకటికి పదిసార్లం కు 
ఈర్తాబ్హోల్వు!” ఆనుకుంది. 

తననుచూనీ మిగిలినవాళ్ళు ఈర్ష పడుతోంకే ఆ ఈర్ష్య చూని 
గర్వపడింది. న్ స 

వాపినీడు తనకోసం వత్యేకించి ఏర్పాటువేసిన బంగ ళాలాోకి 

ఇాపినీడు భార్య-గా శ వేశించింది. 

ఎదురుగా ఫోన్ కనిపించింది. 

వెంటనే మాధవరావు నంబర్ డయల్ చేసింది. 

6జ్చాంల్రాశ్! మిశి స్ చాపినీడు స్పీకింగ్ 1” 
శద క్ 

ఉఈన్లాక్ర్ ఏం ఆక్క న్లేదు. వలా ఉన్నారో "తెలుసుకుండామని. 

ఒక్కసారి మా ఇంటికి రండి. ఆనందనగర్ శాలనీలో 17వ నంబర్ ఇల్లు 

ఇంటీముందు బాపినీడుగారి "నేమ్ పేట్ ఉంటుంది 

ఫోన్. పె స్సేనిన రాగిణిన్ ఆశ్చర్యంగా చూసాడు చఛాపినీడుం 
గడ్వం-గా నవ్వింది రాగిణి. ఆలోచించుకుంటూ నవ్వుక న్నాడు బాపినీడు 

క్షే5్ 
రాగిణి మౌధవరావుకు ఆరెండు మయూడుసార్దు ఫోన్ చేనిందె. తన 

ఇంటికి రమ్మని. తనచే అయిన ఆ ఇల్లు, తన “వరలు, నగలు, బాపినీడు 

భార్యగా తనహూోచాా అవన్నీ మాథవళశావుకు చూపించాలని తహాతపహా, 

“మొదట కొంచెం 'సంచేహీంచిన మాధవరావు రాగిణి అహ్వానాన్ని 

అంగీకరించాడు. అతనికి బాపినీడు బాగా తెలుసు, అలాంటివ్వ్ను కి రాగి 

జిని పెళ్ళి చేసుకోవటం ఆశ్చర్యం గా ఉంది. చాపిసీడు గురించిన వివరాలు 
"తెలుసుకోవాలనీ ఉంది. 

మాధవరావు తన ఇంటికి వస్తానని అనగానే రాగిణి సంతోహెనికి 

నవలానుబంధం 68 



వాద్దులు లీవు, తనకన్న -పీరల్లో మంచి -వీరకట్రుకంది. బో లెడు సగలు పెట్టు 
కంచే. సన్నని నడంముమిద" మువ్వల వళ్షాణం పెట్టునంది. కాళ్ళకు గల 

పట్టీలు "పెట్టుకంది. ఫలహారాలు సీడం చేసేంది. ఒకి విధమెన ఆళాటంతో 

"మిధవరపు కాకకోసం ఎదురుచోన్నూ కూచుంది. 
సరిగ్లా వస్తానన్న _కంకే వచ్చాడు మాధవరావు. వికాలమెన ఆ 

ఇంటిన్స, షెంట్లోడన్న ఖరీరై న ఫర్నిచర్ నీ మౌభథవరావు. పరిశీలనణా 
చూస్తోంతేే గర్వంతో పొంగింది కం మనసు, 

“కం -గాచ్చ్యు లేషన్, మిసె బాపినీడు గారు!” చిరునవ్వుతో 

అన్నాడు మోధవరావు. 

చాప్సిసీడు భార్యగా తన నొప్పు 'వకటించుకోవాల నే రాగిణి తాప 
(తేయమూను. అయినా మాధవరావు నోట ఆ కంట_గాచ్యు లేషన్స్ ఎందుకో 
“వెక్కె8ించినట్టు వినిపించాయి, 

ఇన్నాళ్ళు "పెళ్ళిమోదక మనసుపో లేదు, ఎందరెందరో చేసు 

కుంటామని వచ్చినా, చేసుకోనని అన్నాను. కాన్, ఎన్నాళ్ళని ఒంటరి-గా 

ఉండగలను బాపిసనీడుగారు చాలా మంచివారు. నన్ను వాశా ఆర్థర్ 

పవేనువని ళ్ళి చేసుకుంటానని అన్నారు. కాదన 'లేకపోయాను, ఎప్పటి 

౩ నా పెళ్ళి చేసుకుని సిరపడటమే మంచిదని అనుకున్నాను. 

“డ్ చాలా మంచిపని చేసారు. చాపినీడుగా క్క డళి 
“ఇాపినిడుగారికి లతృపనులుం, ఎప్పుడూ ఏ ఇంట్లోనూ శూ 

ఉండరు. ఈతకణం ఇక్కడ, మవోత్మణం ఎక్కడో! శాన్ ఒక్క_రోజెనా 

నన్ను విడిచిపెట్టిజాండరు. ఏవో ఒక .ొంలో తప్పుకండా వస్తారు? 

అం క్రీ ఇప్పడు రావచ్చా€ి 

అప! ఇప్పుడురారు, శేపటివరకళూ రారు. ఏదో పనిమోద తిరుగు 

చున్నారు.” 

“ఆయన లేనపూ జెందు కాహ్వానించారు నన్ను”) 

కావాలని చిలిపిగా అడొాగ”ాాడు మొధవరావు. అతనికి రాగిణి 

ఏకాంతంలో నే తనను ఆహ్వానించచిందని "తెలుసు. అతడు కూడా చాపినీడు 
"లేని సమయంలో నే రాగిణితో మాట్లాడాలనువన్నాడు. అయినా రాగిణి 

లోతులు కనుకో్కో_ వాలని అలా మాట్లాడాడు. 

“భ్ లేవారు! కావాలని ఆయన లేనప్పుడు పిలవలేదు, ఏవిటో అలా 
కడిరింది. ఆసలు ఆయన కూడా ఉంకు-ే బాగుంజేది” 

రోవంగా అంది రాగిణి. సరిగా ఆ సమయానికీ ఉఎవరాయన? 

ఏం చాగుండేదికిి అంటూ నవ్వుతూ గువేసించాడు ఇకాపినీడు. 

గతుక్కుమ్మంది రాగిణి. కొన్ని నిముహెలు ఆవిడ ముఖం ర కం 

బొట్టు లేనంత తెల్లగా పాలిపోయింది. ఎంతో చతురరాలెన రాగిణి తనను 

1 జ్యో తి 



తాను కూడ దీసుకని మూమూలుగా ఉండటానికి విశ్వప్రయత్నం వెయ్య 

వలసివచ్చింది. 

తన మనోభావాలు దాచుకోవటానికి అలవాటుపడిన మొధవరావు 

మాత్రం తన ఆళ్చరఠ్యాన్న్ని బయటపదనీయ బేదు. చిరునవ్వుతో క్రాపినీడుని 

విప్ చేసాడు. 

ఆవి మాకే ఆనుకంటున్నాం. మీకు నిండా నూశేళ్ళు ఆయు 
నయం. మోరు కూడా ఉంచు బాగుంజేదని.” 

“అహ్హ హ్ అని నవ్వాడు చాపినీడు, “నాక నూ నేళ్లు ఆయున్చాయం' 

ఎందుకండీగ్ | తిః ఏం చెయ్యాలి?” అన్నాడు. 

ఆపూ! ఆలా అనకండి, మోిలాంటివాళ్ళు జీశానికి ఎంతో చేవ 

చేసున్నారు. ఇంకా చెయ్యాలి.” 

చ “మౌ జేముంది లెండి. చేస్తున్నది మిరు.” 

ముందు మోరు ఇీస్తోంయే ఇ మో వెనకాల మేమా, మేం చెయ్యవల 
నీంది చేస స్తున్నాం. క్ి 

కళ్ళు చిట్లించి చూడబోయిన వాపినీడు చేతికి చిరునవ్వుతో ఫల 
వోరం పెం అందెంచి 6ంర్తీబ్సుక్రోండ! 39 ఆన్నాడు, 

బాపినీడు చిరునవ్వుతో ఆందుకని *మిరు కానీయండి!” అన్నాడు. 

జాపినీడు, మోధవరావు ఇద్దరూ "నామ మొొతంశా నే తొన్నారు. 
అప్పటికి రాగిణి కొంచెం కోలుకుంది మామూలు వయ్యారాలు కురిపిస్తూ 
మూట కలిపింది. 

6 చూసారా! (పేమ ఉన్నచోట పిల్మిస్టే పలుక తారు అని అంటారు 
“సన్ను మిమ్ముల్ని తలుచుకన్నాను, మోరు వచ్చారు. శ్రి 

ఉళద్షబ్రా తలుచువన్నష్రూడల్లా వస్తూ నే ఉంటాను.” గట్రిగా నవ్వుతూ 
అన్నాడు. చాపినీడు. అందులో 'ఏటశారం ఎవరి కై నా స్పష్టంశా ఆర్జ మన 

తుంది, ఎంత (చయయత్నించినా నవ్వ లేక పోయింది రాగిణి. 

చాపినీడు మౌధవరావుతో మాటలు మొదలు పెటాడు. ళ్ తావు 

లాంబగారు రాగిణికి "పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఉంది అని నా చెప్పారు 

"మొదట కొంచెం సంబేహీం-చినా చివరవ "నేనీ వేసుకంటానని ఆన్నాను. 

సీకోసం కాదు. తః అందాలు బోలెడు బజార్లో దొరుకు తాయి 
కుష్పులు తిప్పలు-గా. ఇల్లు డిద్దుకోవటానికి ఒక ఆడదాని అవసరమూ బేదు 

నాక, మౌ ఆవిడకే ఏమీ పనిలేదు. ఎందరో పనిమనుషు లున్నారు. 
కానీ రాగిణి లాంటి యువతిని ఒక్క తెను కాపాడినా, ఒక మంచి పని 
వేసిన.కే ననిపించింది. ఏ ముందండీీ ఇలాంటి వాళ్ళ జీవితాలు. ఈనాడు 
సాగాను వయ్యారాలు గుమ్మరిస్తోం కే ఆనందించి ఏదో ఇంత ముఖాన్న 

పానేస్తారు, "లేపు వయసు మళ్ళొాక వీళ్ళకు విలు బేమిఉి?ి రూపం ఆధా 

నవలానుబంధం (61 



ఈం-గా 'శైతికేవాళ్ళక ఆ ళూపం నశించగా సే ఏం రమణళ€ ఈనాడు అవ 

సరమయి ఉపయోగించుకున్న వాళ్ళే ఆనాడు ఛీ కొడతారు. ఆనాటిదాకా 
ఎందుకూ ఇప్పూజే ఏ కొడతారు పబ్లిక్ లో ఎదురయి జే! రానిణిని ళ్ళి 

దేసుకోవటంవల్ల నేను ఎంతో అవమౌనం ఎదుర్కోవాలి అని నాక 
"తెలుసు! అందేరూ ఈ6క్చీ క్రిర్రేం కర్మ]? అని జాలిపడుతున్నారు. అంతే 

మర్కి ఒక మంచి పని చెయ్యాలం కొన్ని అవస్థలు ఎదురో్క _క తప్పుదు. 
నావల్ల ఒక అభాగ్యురాలి మనసుకి కొంత ఆనందం కలిగితే పరవాలేదు. 
“నేను ఏమెనా తట్టుకంటాను ౫” 

తలా సెక త్త అలవా శున ధోరణిలో అహాం౦ంశారంతో గర్వంగా 

నవ్వాడు బాపినీడు. 

ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాక అంత సేపటికి అప్పటికి రాగిణి ముఖం 

అలోక్షి పరిశీలించి చూసాడు మాధవరావు. 

రాగిణి కూర్చుంది అక్క జే. ఎక్కడికి కదలగలదు? వింది మాధవ 

రావు మౌటలఅన్న్నీ. వినక*ి నవ్వింది! అంతే! అదొక్క_ కే చెయ్యగలదు మరి! 

రాగిణి ముఖానికి క్రీం పూసుకుంది. ఆపెన ఫారిన్ పౌడరు అద్దు 

కంది. కనుబొమలు దిద్దుకుంది. పెదవులకు తే ఎరుపు లివ్ స్టిక్ ఖరీైై న్ 

"పెట్టుకుంది. వీటన్నిటిసీ కరిగిస్తూ వించిలతో చాపినీడు బ్ొటలు గుమ్మ 

ర5ం'టిన కుళ్ళు నీటి చారలు ఆ మేఖంమిద, ఆ నవ్వులో స్పష్టంగా కనిపిన్తు 

ఉఎస్య్న్మూయి, 

అక్క జే ఉండి ఆ చ్నితహింస చూడ లేక పోయాడు మాధవరావు, 
బంక వెళ్లాను అని "లేవాడుం 

కే౮ 
ఛచాపినీడు 'సగర్వం ా  అబ్బహాసంతో తను చేసిన “త్యాగాన్ని” వివ 

రెస్తోం కే, నిస్సహాయంగా కూర్మోన్న రాగిణి ముఖం మౌధవరావువ మరపు 
రావటం లేదు. అంతకం టి కూడా మరొక విషయం అతణ్ని ఆకర్షి చింది, 

చాప్నీడు మమనాటి వరకు రాడని చెప్పింది రాగిణి, అలాంటి హెడు ఆ 

“సమయంలో రావటం కాకతాలీయమేనా? ఎందుకో ఆలా అనిపించలేదు 

మౌధవరావుకి,. ఆ విషయం స త ప 

వంట సే రాగిణికి ఫోన చేసాడు. 

, మూధవరావు కంఠం విన్న రాగిణికి ఆనందంతో పి చ్చెక్కి_నట్ల 

ముంది. *మిీినేనాళి నిజంగా మాలేనా€”” అంది. 

కలుక్కు_ముంది మాధవరావు మనసు. రాగిణి తన ఎదురుగ నిలబడి 

కలా సాలు గుమ్మురిస్తూ “మిమ్ముల్ని పేమిస్తున్నాను. *” ఆన్నప్తూడు ఏ విశా 

ళమూ కలగలేదు కాని ఈనాడు ఈ మొటేలు వింటుంశే ఎలాళో అని 

పేం-చింది, 

ఖిి జ్యో తి 



ఈఈ ఆవును, నేనే! నువ్వొకసారి మా ఇంటికి రాళి రాగలవా 

“ఎందుకు రాలేను తప్పకుండా వస్తాను, ఇప్పుడే వస్తాను.” 

ఫోన్ -ఫెన్షైని త ణాలలోే తయాక యతః -గాలిలాోో తేలిపోతున్నట్టు 
ఇల్లు జఊజాటగలిగింది. కాంపౌండ్ గేట్ దాటలేక పోయింది. గేటు దగిర 

ఇాకీడార్ 6 ఎక్క_డిక్సీ?)” అన్నాడు. న 

నిరాంతపోయింది లాగిణి, 

“వేక్కాడికో నీక నెప్పాలా! గేటు తెరు?” అంది కోపంగా, వాడు 
నిర్ణతమ్యుంగా, నిరననాగా నవ్వాడు. 

అవ్రైయ బయటక వెళ్ళటానికి వీల్లేదు. అయ్యగారు. మిమ్ముల్ని 

ఎక్కడికీ కదలనియ్యద్దని అన్నారు.” తల గ్మిరున తిరిగింది రాగ్గిణికి. 

ఎదురుగా నాక్షసుడిలా నవ్వుతూ చాకీదార్. 

తిరిగి ఇంట్లో కొచ్చేసీంది. కోపంగా బాపినీడుకి ఫోన్ చేసింది. 

రాగిణి కంరం వినగానే బాపినీడు చికాక పర్టాడు, 

ఏం భార్యామణీ! నీ మౌయ్య పేను కాస్ష తగ్గించు తల్లీ! నాక 
పనులున్నాయి. ర్ 

నన్ను బయటక వెళ్ళనీయొద్దని వాకీచార్ క చెప్పారా?) 

ఈ మూటలు వింటూ నే విరగబెడి నవ్వాడు చాపినీడు, “మహోతల్లివి 

ఎక్కడకు బయలు ీఠావ్ 

6 నేనడిషి నదానికి సమాధానం చెప్పండి.” 

ఈ ఆవ్రును. సేెనే ెస్పాను. నువ్విప్పుడు బాపినీడు భార్యవి. ఊరి 

మోద పడి తిరగటానికి నీళ్లేదు. నా మర్యాద నేను నిలుపుకోవాలి!)) 
ఈఈఈ సంగతి నాకు చెప్పచ్చు-గా! ఆ హాకీడారుతో ెప్పించటం 

'జీనికిఇ0) 
నికు చెప్తాను, నువ్వు వింటావు'? అహ్వాహ్వా! కనకపు సీంహానన 

మున కూర్చో బెట్రినా వనుకటి గుణాలు పోవని నాక చాగా  తెలుసుం 

ఎటు తిరిగింది నలి? 

ఫోన్ -పె్షుసింది రాగిణి. 

శ్యామలాంబ సేవాసదనంలోే ఇేరాక గణి ఎప్పుడకూ. వఏడవలేదు, 
ఆనాడు వమిలి కమిలి ఏడ్చింది. 

మౌధవరావు తనంతట తను ఫోన్ చేసాడు. ఎన్నడళూ ఎరగనంక 
ఆర్కుంగా మౌటాడాడు, ఆ మాటలు వింటుంు ఆకేనలం ఆ పొడి 
మిటలు...ఏమి విశేషం లేని మొటలు కొగిపాటి అక్షృతతో వినిపించిన 

మాటలు వింటోంచజే మనసుకు కలిగినంత పోయి ఏనాడు కలగలేదు. 
మొధవరావు తనను రమ్మన్నాడు. శానీ తను వెళ్ళలేక పోయింది. ఏదో 
శరింపరాని అకాంతితో శేగిపోసాగ్ంది మనసు. తనను ేేమ-గా పలక 

నవలానుబంధం త్రి 



రంచే ఒక స్నేహ స్వరం వినాలనిపించింది. వెంటనే గుర్తుకొచచ్చిన వ్యక్తి 

అలిత. 

నేవాసదనంలో స్నేహితులు ఎందరో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళలో 

ఏ ఒక్కరినీ కలుసుకోవాలనిలేదు, లలిత నే చూడాల్తనిపిస్తోంది, లలితకి 

ఖఫోన్- చేనీంది. న్ 

*స్తేసృ లలితా! రాగిణిని ఒకసారి మూ ఇంటికిరావూ!'” 

ఆటు వై ఫునుండి నిశ్శబ్దం, 

6 రావ్లూశ” మళ్ళీ అడిగింది రాగిణి. 
66వసాను,9” 

అట 

క్ 
తను స్వయంగా ఫోనా చేసినా రాగిణి వస్తానని రాకపోవటం 

మాధథవరావుకి చాలా ఆళ్చర్యం కలిగించింది. మళ్ళీ ఫోన్ చేసాడు. 

“మోాధవరావుగానేనా?ి ఆయాష్! సారీ! "నేను రాలేకపోయానండీ! 
ఇం కప్పుడు రాలేను బహుళకాలి 

రాగిణి కంఠం ఎలానో ఉంది. 

ఈ6టబేం?ళ ఎందుకు రాజేర£లిి 

“ఇప్పుడు నేను మిస్, రాగిణిని కాదూ! మిసెస్ చాపినీడుని! 

ఎక్క_డివై నా ఆయనతో కలిని వెళ్ళటమే బాగుంటుంది. ఒంటరిగా వెళితే 
మర్యాద గా ఉండదు!” 

4బీ! మరి నిన్న వస్తానన్నారు ..”” 
“ఆప్పుడు అఆప్పూడింత ఆలో-చించ లేదు, ,.*ి 

46 ఈ ఆలో-చనలన్నీ తర్వాత వచ్చినవన్నమౌట! మీకే వచ్చాయాకి 
ఎవరె నా ఇప్పిపిట్తారాళో 

౯భ లేవారు! నాకామౌ,తం తెలియదనువ న్నా రా” 

ఆల్ రైట్! ఎప్పూడెనా “శాస మీ ఇంటికి వస్తాను. 

ఆటువైె ఫునుండి ఏ సమాధానమూ రాలేదు. 'నా్థయం-గా ఉత్సా 

వాంతో “రండి!” అనవలసింది. ఫోన్ “పె స్ష్రేసి ఆలో-చనలోప డ్రాడు 

మాభవరావు. 

అప్పు జే వచ్చిన లలిత చనువు-గా వీమిటాలోచి స్తున్నారుః” అంది. 

లలితన  మణిమాలా మాధథవరావులతో బాగా చనువు ఏర్పడి 

పోయింది_ ఇద్దరితోనూ కొంచెం స్వతంతించి మొట్లాడగలుగుతోంది. 

కకర్చాన్మిల్సీ గరించి... 

6త్రన్వు చాలా సుఖపడుతున్నట్లు మనలనందరినీ నమ్మించ డానికి 

ఎంతో తాప్మతయపడుతుంది. ఆ ఆరాటంలోనే పాపం, ఆ మనసులో 

64 జ్యో తి 



వెలితి ఆర్వమవుకుంది. నిన్న వెళ్ళాను. ఎందుకో రాగిణిని చూ స్ప్రే నాక 

కలిోోది జాలిమో త మే!” 

నిన్న వెళ్ళావా మిోరులి? 6ఆఅవును!”” 

6ఏమోరు వెళ్ళిక బాపినీడుగారు రావటం జరిగిందా€” అల్రేద్రు,"” 
“మ్రరు రానణితో ఫా మాట్లాడగలి శే రాళ? 
66, ఎందుకిలా అడుగుతు న్నా రు€” 

6ప్ం లేదు. బాపినీడు ఇంట్లో ఉండని సమయం మానుకుని రాగిణి 

నన్ను రమ్మంది. కానీ *నేను వెళ్ళిన కొంశౌం 'నేపట్టో నే బాపినీడు వచ్చాడు. 
రాగిణి ఇక్కడికి రావటానికి కూడా ఏవో ఆటంశాలున్న మే అనిపిస్తోంది, 
ఇదంతా చూస్తోంకే నా అనుమౌనం మరింత ఎక్కువవుతోంది. లలీళా! 
నువ్వే నాక "సహాయం చెయ్యాలి! రాగిజి ద్వారా బాపినీడుకు 'సంబం 
ధించిన రవహాస్యాలు "తెలుసుకోవాలి! ”” 

66రాగిజ్రి ఇప్పుడు బాపినీడు భార్య!” 

66ఆందుకే మన పని సులువవుతుంది!”” 

క6ర్రాంగ్షిణ్సి ఈ సహాయం చే నుందాళిి 
46 చెయ్యదలచువం కే శెయ్యగలదు! ౫ 

కాపి నీడుకు ఎందుకు (దోవాం చే స్తుంది?” 
ఎందుక చెయ్యదు. రాగిణికి చాపినీడు ఎవరు చితం-గా 

నవ్వాడు మాధవరావు ఆ నవ్వు చూస్తూ నిలబడిపోయింది లలిత, 
“వీ మెనా, ఇలాంటి. సహాయం చెయ్యమని రాగిణిని "నేనెలా 

అడగగలను€”) 

లస్ట్ జ్. లలితా! ఇదంతా నీ కోసమే...” 

నా క్రోసమా€”ి 

మాధవరావు అల్లరి-గా నవ్వాడు, 

ఈటఅన్సను, సీ కోసమే! ఈ రకంగా రాజు నిర్దోషి అని రుజువు 

చెయ్యటానికి వఏలవుతుంబేమోనని ౨. 
లలిత ముఖం పాలిపోయింది. మోధవరావు వంక దినంగా చూనీందిం 

కలవరప జాడు మౌాభథవరావు, *ఏమిటి లలితా!) 

లలిత ఏం మౌట్లాడ లేదు. 

“నీక అపాయం జరుగుతుందని భయపడకు నేనుండగా నీక .. 
“ఆది కాదు. ఈ విషయం ఎలా వెప్పాలా అని ఆలోేచి సు స్తున్నాను..” 

ఈ గొప్పు! నాతో ను వ్వేది ఎలా చెప్పినా ఫరవాలేదు 

కండి మాతం తనన గనుక చె వ్లున్నాను, 'రాజుకో'స 

"జే-నేద చెయ్య లేను. మోకోసం ఏం "చెయ్యమంటారో చెప్పుండి నవపం 
చంలో చేన్నీ లక్ష్య "పెట్టనండా చేస్తాను.” 

నవలానుబంధం (10) త5 



ఈ మౌటలు వింటూ బొవమ్ములా నిలబడిపోయాడు మాధవరావు. 
లలిత వెళ్ళేసరికి రొగిణి మంచంమిద బోర పడుకని కుమిలి కమిలి 

శుసోంది! రాగిణి ఆలా ఏడవటం లలిత ఎన్నడూ చూడ జేదు, చిన్న రా 
వాటి 

తనంలో పినతల్లి చేవిలోో ఆస్ట్య్ర కష్టాలు పజే రోజులో కూడా అలా 
మరిగి 

ఏడవ లేదు. దూడ లేకపోయింది లట, రాగిణి దగ్గిరగా కూ చుని తలమిద 

. వెయ్యి వేని ఆప్యాయం గా నిమిరింది. 

దిగున తితె తిండి రాగిబజి, “నువ్యాాళి ' అంది. 
౧ వ్ ది 

ఈదుుఖంలో ఉన్న నన్ను ఇంత ఆత్మీయం గా ఓచార్చ వారెవ 

రున్నారా అని ఆశ్చర్యిపోతు న్నాను. నువ్వింకా 'నాకున్న్నావని ఆళ 

మిగ నేదు. 99 కళ్ళు తుడుచుక నంటూ అంది రానిణ్, 

ఎందు ేడు సున్నావ్,. ఇంతగా ౨ 
అజం 

ఈ6బ్వంక "నాక మిగిలింది ఆ ఏడుపే! -నేు ఈ ఇల్లు ౩ దిలి బయటకు 
అడుగుెస పెట్టడానికి వీల్రేదు. స్నేహితులను కలునుకో డానికి “పైళ్లేదు. ఎవరిళ్ళకు 

ఇళ్ళ శానికీ వీల్లేదు, దివరికి సీ సినిమాలకూ, షిళార్ల కూ, ఇళ్ళడానిక కూడా 
విళలేదు. ఇది నకొక ఖెదులా-గా నే ఉంది" 

క6 మ 

త్రం క్ర ఇడి నీక మామూలుగా సే ఆనిపెస్తోందాళి 

“౨ మొదటినుండీ నువ్వేం కావాలని కోరకు స్న్నావ్ 2 ఏం కావాలను 
కని స దగ్గిర చేవావ్ 2 -వీరలూ, నగలూ వవ ర్య మే గా! 
ఆవన్న్నీ ఇపూడలూ ఏ కరనా ముస! మరెందుకు ఏశు పు?" 

రాగిణి లలితను విస్తుపోయి చూాశెంది. 

“లలితా! సన్ను 'వెక్కిరి స్పున్న్నా వా)? 

లలేదు! "లేదు! ఒకవ్వడు. "నే పసుకన్న మాటకే ఏవో అంటు 
న్నాను, నిజంగా వున*కేం కావాలో మనకు తెలుఎల? ఏ జీవల! మనక 
వరాలియ్యటాని౩ సిద్ధపడితే నిజంగా మనక సౌజ్య్వ కలిగించేవి కోరు 
కోవటం మనకు చేళివుతుంచాం? వమువం కోరినవి మువక దక్కి నంత 
మూ_తాన సుఖపడగలదూళి నీ సంగతే చూడు. నువ్వు కోరివ -ఏీరలూ, 

నగలూ దశ్కా_యి శాని. 

నేను -వీఠరలూ వగలూ. కావాలముక+ ను. కాపీ అలా శాక? 

ఆత్మ వంచిన చేసుకోకు లలితా! అప్వుడెనా. కువ 
కొంత వదులుకు న్న్నావు. ఇష్తుశు వారిపొంత వావాక్ విత 

కుంటున్నావు. " 

ఆ మఘాటకొ స లోకంలో మిగలివ ఆందరూ నమూ;,తం కొన్నికొన్ని 
వలుకోవటం తేజా 

“అవును, ఒకటి వాంచాలంెళ. మవెకోక వదులుకోవాలి, ఏది 



పాంచాలో, ఏది వదులుకోచాలాోే, నిక్ష యించుకోవటంలో "నే జీవితపు పిలు 

చలు ఆధారపడి ఉన్నాయి” 

ర ్గిణ్సీ మౌట్లాడ లేదు, ఆనలే బాధపడుతున్న 'రావ్షిజ్జిని ప్ను 

వురింత బాధ  సపడుతున్నానా అనుకుంది సంభాషణ మొాళ్చాలని 

ఉర్రాస్మిజ్మీ1 నువ్వు నా కొక్క నహాయం వెయ్య గల వా*ి” ఆం ప, 

రాగిణి ఉ త్చాహంతో 'ముహమవమంతా వెలిగిపోతుండ-గా పట్టరాని 
సంతోషంతో “నేను నీక సహాయం చెయ్యనల నాళ తప్పుకండా చేస్తాను. 

వాసి అందిం 

తనకు 'నహాయం వెయ్యటానికి రాగిణి ఇంత ఉత్చొాహపడుతుందని 

లలిత ఏనాడూ అనుకోలేదు, ఆంతవ ముందువరప ఎడవటంవలన ఉబ్బిన 
ఆ ముఖంలో కొ త్త్స-గా వచ్చిన వికాసాన్ని చూస్తూ, న్యు ఎప్పుడు వా 

ఆసంద మే చూసుకుంటాను, మరొకరి అనందం కోసం నా ఆనందం 

ఆ్య్యాగం చెయ్యను. అయినా నీను వచ్చిన పని ెప్తు న్నాను, ఆలోచించు 

క్ని చెయ్యగలిగితే చెయిన్ర. నాకోసం కాదు. మొాధవ 5ావు శారి కోసం 

ఆంది లలిత. 

“ఆయన కోసమమయి తే మరింత సంతోషంగా వేనాము చెప్పూ 
అజ 

+ ఫ్వాక్సిన్డు-గారికి వంజఒం ఫించివ రహాస్య్యాలు “తెలుసునని చెప్ప 

వున్నారు 

న | 

ఈప్ంళి ఇష్తం లేదా*)" 

"ఇష్టం 'ేకపోవటం శాదు, నావ కూడా ఏదీ సరిగ్దా "తెలియదు. 

వాళ్ళు "తెళయనివ్వరు. అన్ని విధాలా జ్యాగత్త తలా ఉంటరు, శ్యామ 

లాంబగారు నన్ను ఎవరెవరి ద్ట్రక పంపించాదో ఆ వర్ద టు ప్ల "చ్చేర్ల వెప్ప 

లమ, 'ప్రక్తుతానికి నే నేరు హామూగలిగినదిం తే!” 

వాగిణ్స్ వెప్పీవ క్షన్ షై ఒక కాగితంమిాద రాసుకుందె లలిత 

లలితా! నిన్వాకు టక అడగనా? సంకోచిస్తూ అంది రాగిణి, 

త క్తుుగు, 

ఈ _పయత్నమంతా రాజు నిర్దోషి అని రుజువు చెయ్యటాని కేనా 
"రాజును “పెళ్ళి చేసుకో నా ల]నేనా ఈ తాెపష్మలీయమంతా ”” 

కొన్ని శు ఠకాలం చూట్లాడ లే లేకపోయిన లలిత -చవనరక సనమూధానం 

శాప్పెంద, 

కాడు, రాజు గురిం ెసేసేమా ఆలోచించటం జీేదు.” 

ఉస్పుద్రి 2 రానిబ్బో పశ్నాకకాన్ని అలాగే వదిలేసి వళ్ళా 

సాను" అని అక్కడ్నుంచి వవ్వ్చేసీంది లిత, 
బాలి. వ. 

నవలానుబంధం ల్? 



కీద్ 
మాసాన విడుదలయ్యాడు. మౌధథవ రావు (పయత్న్నేంవల్ల మోహన్ క 

ఉఆద్యోగంకూ డా వొరికింది. జూనకమ్ము కోలుకుంది. లేచి తిరుగుతోంది. 

రాజు వచ్చాడు, వస్తూ వెంక (టావుకోసం: పళ్యూ మి-రాయిలూ 
తీసుకొచ్చాడు. వెంకటా ఆనందంగా వాటి నందుకున్నాడు, జూన 
కమ్మకి చక్కని లక్ష్మీ వ్నిగవాం తీసుకొచ్చాడు. “*ఎందున చాబూ!” 
అంటూ శాదనలేక తీసుకుంది జానకమ్ము, మోహన్ కి మంచి పర్స్ ఇచ్చాడు. 

లలితవ చక్కని రా ధాక్చృమ్టుల విగహం కానుకగా తెచ్చాడు. లలిళ 

మొతం అది తీసుకో లేదు, 

ప్లే జ్! తీసుకో లలితా! నీకోసం హెపులన్నీ గాలించి “తెచ్చాను.” 
అన్నాడు రాజు, 

*ళట్రంయాకు సారీ రాజూ! పరాయివాళ్ళనుండి బహుమతులు తీసు 

కోవటం నాక అలవాటులేదుి 

"రాజు ముఖం -చిన్న బోయింది. 

ఈనాడు “నేను కొంచెం కష్టదళలో ఉన్నానని -చిన్న చూపు 
చూడక లలితా! మళ్ళీ నాకు మం-బచ్ఫ్హోజులు రాకపోవృ.ఎి నిష్టూరంగా 
అన్నాడు, 

నిరత వుల అభిత! 

-నీపం తనమిద వేస్తున్నాడు ఆరాజు, భరింపరాని కోపం వచ్చినా 

న్నిగహించుపంది. ఇకాంతం-గా 'నమౌధానం వెప్పింది. 

ఈ మారుతున్న దళలనుబట్లి మనసు మౌర్చుకోవటం నాకు అలవాటు 
'లేదు రాజూ! ఎదుటి మనుష్యులను ఆర్థం చేసున్న ప్పుడు మొత 0౦ చడానికి 

ఆనుగు:౦ంగా నామనసు మార్చుకంలటోను. సో 

"రాజు సమాధానం వెప్ప లేకపోయాడు. 

ఇదెక్కడి కాజు! ఇలాంటి రాజునా తను [ై శీమిం-దింది! ఆ రోజుల్లో 
"రాజులోోని ఈ మూరి తనక కనపడవండా ఎక[డ దాక్కుంది? ఆరో 
చిన్తూంది లలిత, 

మోహన్ కి మొాధవరావుగారి (పయత్నంవళ్లే ఉద్యోగం దొరికిం 

దటగా"” ఉన్నట్టుండి అడిగాడు రాజు, 

56అవ్లువు, ఎవరో ఒకరి _పయత్నం లేకండా ఉద్యోగాలు దొరికే 
దోజులు కావు గడా, ఇవి 

ఆంతే! ఆంతే! లలితా' దయచేసి కొంచెం నా విషయం కూడా 

మాభథవరావుగారికి చెప్పవూ 
లలిత మననులో -ఏీదర తారాసాయి నందుకంది, రాజుని ఏడిపించా 

లఅనిపిం-దిందె, గ్ 

[0 జ్యో తి 



66 ్మే్య్బు ఇెజ్పే ఆయన చేస్తారని నమ్ముక మేనా రాజూ ల) 

“ఠప్పపండా చేస్తారు. “అంయనవ నువ్వం కే చాలా అఫ్నచూనం[” 

“ఎంత అభిమానం వ మొతం? మొగచాస్స తాము అఖి 
చమూానించే వ్య కలకి ఊరికే సాయం “వయ్యరు. ఆ అఫఖిమానం తిరిగి పొంద 

గలిగిన పు జే వేస్తారు!” 

56న క్రం ఆయనం అఖిమానవే-గా లలితా!” 
66ఆ సంగతి నీకు తెలుసా రాజూ!” 

౨౯ఎందుక "తెలియదు? అందరికీ తెలుసు! 
“కర్లీ ప్రభో! ఆందరికీ "తెలునన్నమాౌట! అయితే నువ్వు నన్నెలా 

"పెళ్ళి చేసుకంటావ్ 1”) 

*ఈట్రటేమి4కి అలితా!”” 
నం. ఫ్! సిగ్గులేదూ? 

అప్పటికి లలి తన "నెక్కుడికి లావ్క_పోతోందో. రాజుకి అర్థ 
నుమింది. అవమానంతో లోలోపల ఉడికిపోయాడు. రాజు త అర్థ 

వేసుకున్న లలిత హోయి-గా నవ్వింది. 

దిగ్గున "లేచి వెళ్ళిపోయాడు రాజు. 

“పరవాలేదు! అనుకంది లలిత, 

రాగిణి దగ్శిరనుండి అలిక వ. న్ చూనెన మాధవరావుక 

మతిపోయినట్లయింది. వాళ్ళందరు పెద్దపెద్ద ఆఫ్టీస క. ఎంతో పరపతి గల 
వాళ్లు. అలాంటి వ వ్య కుల వి వ పమయంటో మఖషహానిం-ప్ విచాగణ సాగించటం 

మాటిలుశాదు, అయినా మొధథవరావు సాపహాసించాడు. విచారణలో 

అనేక విషయాలు బయటపడ్డాయి, శ్యామలాంబ-గారు రాగిణిని ఇంకా 

'రాగిణిలాంట నూ ఉచమయోగించి, ఆయా ఆఫీసర్ల చేత అనేక రకాల 

గాంటులు సేంక్షన్ చేయించుకంది, వీటిల్లో చాలా హరటాు కేవలం 

ఫానతా లఅమిద-స ఉన్నాయి. మరికొన్ని నామమాత్రంగా ఉన్నాయి. 

ఈ విషయాలన్నీ అన్ని నివరాలతో పతికలలో వచ్చాయి, ఆ 

ఆఫీసర్ణమిద ఏక్షన్. తీసువనన్నారు. బాపిసీడుకు రగలిపోమింది. కోపంగా 

శాగిణ్ దగ్గిర కొచ్చి "బెల్టుతో గొడ్డును చాదినట్టు చాచాడు. 

సాం “తెలియదు. క్ి జన గోల పెట్టింది రాగణా, 

6౯తైల్రీద్రూ! నువ్వు కాకవోతే, ఆ మాధవరావుగాడికీ సమౌవారం 
అందజేసింది ఎవరుళ*ి దొంగ ఠాస్కాల్ ! ఎంత గుం 723ెలు తీసిన బంటు వే! 

ఇంటిముందు కాపలా "పెట్టాను. ఫోన్ కాల్స్ క్ చేయి స్తున్నాను, 

అయినా ఎలానో ఒకలాగ 'సాధించావు. చెప్పు "వాడికీ సమాచారం ఎలా 

అందించావో చెప్పూ... 

మళ్ళీ బాదాడు చాపినీడు. 

నవలానుబంధం 689 



చాపినీడు మాటలు తనక కలిగించిక బాధ ముందు ఆ చెబ్బల బాధ 
మరి పోయి.౦! రాగిణి 

క6ద్రు5 శ్రవణా! ఇదా నువ్వు చే స్తున్న పనిశి ఇందుకా నువ్వు నన్ను 

“పెళ్ళిచేసు సుకున్న ది) 

6కర్ట్హీ పాశ్! వురి తమ ఆెందుకండీ నన్ను పెళ్ళిచేసునన్నది*ి నన్ను 

అలా వీపు తిప్పనిచ్చి అడ్డ మెన గాడిదలనీ రప్పించుకుని నా డబ్బుతో 

కళలకటాని కా? తతత... ఇష్టంవచ్చినట్లు ఊలేగి నా పరువు బజూరుపాూలు 

ఇచేయటానికాళ*ం తఈతోగ్గ్! ెళ్ళట, "పెళ్ళి... .ఎన్ని జన్మలకు "తెలుస్తుంటే 

“పెళ్ళికి ఆం నీక్ర£ి)) 

కసిగా మౌట్లాడుతున్న బాపినీడు ఫోన్ (మోగటంతో రాగిణిని 
వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఫోన్లో మౌట్లాడుతూ జేబులోంచి సీలం అట్ట 

ఉన్న చిన్న _చెండుతీసి చానిలే ఏదో 'వానుకోటం గమనిం-చింది'రాగిణీ] 

అతడు ఇదివరలో కూడా అలానే కొన్ని ముఖ్య విషయాలు నోట్ చేసు 
క ేవాదని గుర్తు కొచ్చింది. 

క్షే్ర 
క6ల్రలి తా! ఇవాళ సాయంత్రం మనం నినివమా "కొళ్టాం!?) ఆఅఆం3 

మణశిమౌోల, 

లలిత ఎప్పటిలా తల ఊపలేదు. ముఖం చిట్టిం చుకుని బంక ఈ 

కపట నాటకాలు సాగవు మణిమూలా!'”*ి ఆ సేసిందె. 

మణిమాల తరచుగా లలితను ఏదో ఒక పోగాం అంటూ బయలు 
"బేర చియ్యాటమయూ,. చివరి షమణంలోే ఏదో వంకతో తను తప్పించుకుని, 
మూధథవరావుకూ, లలితనూ మొత మే పంపాలని చూడటమూ, 

మాధవరావు తెలివిగా ఆ సమయానికి ఏదో ఒక పని ఉందని తప్వుకోవ 
టమా మొమూలైపోయింది. ఎప్పటికప్పుడు మొధవరావుతో- _కలిని 
బయలు చేరటానికి తను సిద్ధమైనట్లు కనపడటమూ, అతడు తప్పుకోవటమూ,. 
లలితకు చాలా అవమానలిగా "ఉంది. నిజానికి లలిత ఒప్వూకంటున్నది 

మణిమాల మాటలు కాదనలేని "మొహమాటంతో .. మాధవరావు కూడా 
తనతో కలినీ రావటానికి నిద్ధప డిలే అప్పుడు తన మనసెలా ఉంచేదో, 
డానికి లలిత ద్శైర సమా ధాస్ంలేదు. 

కపక. ఈ అవమాన మే భరించలేకండా ఉం అంతకంత 

పం బాధిస్తోంది నిరాశతో. “*-నేజీమయిపోయినా పరవాలేదని 

కృంగిపోతున్న మోధథవ రావు ముఖం, 

అందుకే ఏమయి జే అయిందని ధెర్యుంగా ఎదుర్కొంది మణిమాలని-- 

ఉకఫరక నాటళాలాళ€ి ఆళ్చర్యం నటిస్తూ ఆంది మణిమాల. 

లలితకి మరింత మండిపోయిందడొ. 
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“నువ్వు జాక్టిర్. వివోద్తో ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగటంకోసం: 
మాధవరావుగారి కొక జతను చూనీ ెపెటక్క_ చేదు. అందుకు నన్ద్ను 
ఉపయోగించుకంటానం కీ నేను ఒప్పుకోనీ-” ”ొ 

లథిత మూటలకు మణిమాల కోపం తెచ్చుకోలేదు సంకడాా తనక 

అలవ్నాలెన ధోరణిలో నిర్ణమ్యం గా నవ్విందె. 

*బ్టూర్ లలితా' *సేను డాకర్ వినోద్తో కలిసీ వీరగాలనుకుం ఆకు 
అడ్డు చెప్పేచవడు? అందుకో సం మాధవ్ కొక జతను చూడక్క_ నేదు 
“నేను...”” 

లలితలో కసీ పెరి పోతోంది. 
ట్రయి ఆే ఇంకేం? ఊశరేగు! మధ్యలో నన్నెందుకు చంపు తావ్ * 

మూధవ్ని కూడా సుఖప జేలా చేద్దామని...” 
“ఆహా! ఎంత (పేమ! ఆదర్శ పత్నివంచటే నువ్వే! శానీ ఇంత 

శాలమయినా ఆయన్ని నువ్వు అర్ధం చేనుకోలేదా*ి ఒక ధ ర్యానిక్తీ ఒక 
నిపికీ కట్టుబడీ _పవర్హించే మనిషి ఆయన. ఏ సుఖాలకోసమూ, తను 
అధర్మమని అనుకన్న మొర్ధంలో అడుగుపెట్టరు. భార్య చచ్చిపోతే, 
మరొక  సెళ్ళి చేసుకుంటాలేవో!' భెగ్యంగా విడాకలిచ్చి విడిపోతే 
మళొకరిని _పేమించగల'ేమో! కానీ, తాళికట్టిన భార్య ఉండగా ఏ 
కురి లనూ ఆయన మరొక జంటను వెళుక్కోూరు. ఇంక ఈ వృధా 

(పయత్నాలు మౌ నెయ్యి... ”” 

మణిమాల మౌట్లాడ లేదు." లలితకు మరింత థెర్యం వచ్చింది. 

ముణిమాలా! నా మొట విశ. ఊబిసంఓలాోే ఉన్న నిర్ణంథ 

కుసుమంకోసం పరుగులు పెట్టకు ..”” 

కళ్ళుట్రవ్ 1 గెటవుట్ "గట్టి శా అరిచింది మణిమాల. 

ఆవి ళున్న్నాను, కాన్ నువ్వు మళ్ళీ కబురు పంపశానే వస్తాను 
మళ్ళీ చెస్తున్నాము. అవృష్టవంతు. లందరిలో అవృష్ట్రవంతు రాలివి 
జీవితాన్ని చేతులారా నరకం వేసుకోక!” 

లలిత విళ్ళిపోయి నా మణిమొల చాలా నేళు ఆలోచిన్తూ కళూదుండి 

పోయింది. చివరకు లేచి డాక్లర్ వినోద్ దగ్గరకే బయలుబేరింది. ఎవ్పటి 
లాగే మాధథవ్వ స్లివ్ రాని కట్టింది. స్త్ 

రాతి పదిగంటల సమయంలో కాలింగ్ బెల్ విని తలుపు తెరిచిన 
మోూధవరావు రాగిణిని చూసి "తెల్లబోయాడు. 

గడగడ వణికిపోతోంది రాగిణి. “నన్ను లోపలక రానియ్యరూ* 
'లీకపో తే తిన్నగా ఏ రెలుకిందకో పోయి ఆత్యవాత్య 'చేసుకోవలసింటే! 

రండి! రండి!” అన్నాడు మొాధవరావు. 

ఆ రోజు బాపినీడు రాగిణి దగ్గి ే  ఈత న్నాడు. బాపినీడు ఉండటం 

నవలానుబంధం గ 



వల్ల వాకీదారు నిర్ణకమ్యుంగా ని,దపోకున్నాడు. రాగిణి ఇంతకు "తెగి స్తుందని 
ఊహించలేని చాపినీడు బాగా ఆగి మత్తుగా నిదపోతున్నాడు, 

అలాంక8ి సమయంలో (పాణాలకు "తెగించి వచ్చేసింది రాగిబ్బ్. 

+ రాగిణి సాహసానికి మౌధవరావు కూడా ' ఆక్బర్యపోయాడు. 
అఖఫిమొనం-గా రాగిణి "చెయ్యి పట్టుకుని *ఎంత పనిచేసావు రాగిణీ! ఎంత 

'పమాదం*?)? అన్నాడు, ““మాశ్మాతం ఆదరం-గా మూట్లాడ తానం కే 

ఇంకా. ఎంత సాహసమెనా. ఇేస్తానుో అంది రాగిణి “బిరునవ్వుతో. 
మాధవరావు గతుక్కుమని రాగిణి వేయ్యివదిలి దూరంగా కూచున్నాడు, 

పకపక నవ్వింది రాగిణి మెరు స్తున్న కళ్ళతో _. మాధవరావు జేరుకని 
“ఎందుకొవ్చ్బారుక” అన్నాడు, 

“మిక సహాయం చెయ్యటానికే వచ్చాను. కాపినీడు తను ఎవరికి 

'నహాయం చేసినా, ఏంచేనీినాా ఆ వివరాలు -జెరీలలాంటి చిన్న నిలి అట 

చొాండు బుక్సాలో రాసుకంటాడు, అలాంటివి "సాభారణంణా ఆతని బట్టల 

కీళంవాలో జక "షెల్ నలో ఉంటాయి, ఇంకా వవేవో కాగతాలు కూూ 

చూసీనట్లు గుర్తు, ఇంతకం కీ నాకేం తెలియదు) 

మాధవరావు ఆలోే-చనలో పర్షాడు. బచాపినిడులాంటి చవముఖ 

వ్యకి ఇంటిమిద రెడ్ చెయ్యటం మోపీలుకాదు. ఒక వేళ ఏ ఆధారాలూ 

దొరక్కపోతే తనపని చాలా ఇరుకున పడుతుంది. కానీ, రాగిణి మాటలను 
బట్టి బాపినీడు ఏదో కంభకోణం నడిపి స్తున్న కే ఉంది. 

*ఈమోరు నాకొక్క ఉపకారం చెయ్యాలి.” 

మళ్ళీ వణికిపోతూ అంది రాగిణి. 
“ఏమితి” అనుమూనం-గా అడిగాడు మాధవరావు. 

కళదయ చేసి నన్ను జై! జైల్లో "ెట్రించాలి!”” 

నీక మతిపోయిందాక ఇద్ ఉఊపవకారం€ి)” 

6ఈఆఅవ్రువు. ఇచే "పెద్ద ఉపకారం బ్లో పోలీసు కాపలా మధ్య 

"గాక్క ఎక్కడున్నా నన్ను బాపినీడు (టతకనివ్వదు. నాక (బతకాలని 

ఉంది. బాపినీడు అరెల్ట్ కావటం చూడటానికి 'శైతిశాలని ఉంది, 

"చెప్పండి. నన్ను బై బెల్లో “మొడ తారా? లేదా) 

మాధవరావు లస చూసాడు రాగిణిని, 
-చివరళక తనక తానె జైలు కోరక నే పరిన్లితికి వచ్చింది రాగిణి! 

మాధవరావు అతి సాహాసంతో చాపిలీదు ఇంట్మిోద రెడ్ 
చేసాడు. వాపినీడుకి వ్యవధి ఇయ్యకుం డా రాగ్ణి తన దగ్గిరకు వచ్చిన 
వెంటే ౫౧5డ వీసాడు. బాపినీడు ఇంట్లో బయటపడిన కకకేశాల శాక్య 
మెంట్సనిబట్టీ జె డెరీల కబట్టి చాలా విషయాలు బయటపాళణాయి, 

శాపినిడుకి ఆండుమూడు ఆకమ వ్యాపార సంస్థలతో లావాటేవీ 
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లున్నాయి, డబ్బు "పెట్టుబడి-గా "పెట్టి అతడు అమయిుదారు/?సరిని అధికారంలోక 

తీసుకొచ్చాడు. ఆ ఆధీకారాన్ని వీనేయోగించుకని మళ్ళీ డబ్బు చేసునంటు 

న్నాడు, అతనికి ఇదీ ఒక రక్యెన వ్యా పారమయిపోయింది,. శ్యామలాంబ 

ఆతనికి కడి-చెయి్టిలా పనిచేస్తోంది. వేవాసదనంలో ఉన్న స్త్రీలనందరినీ 
యు 'సనమయానుక[కూలం-గా ఉపయోగించునంటున్నా రు, "పెద్దపె పెద్ద పోలీస్ 

ఆఫీసర్లలో కూడా కొందరు బాపిసీడుతో చేతులు కలిపిన మాటేన్నారు. 

అందుకే శాపినీడుకి మరీ ఆడ్డులేకం డా పోయింది. గవర్న మెంట్ డబ్బు 

స్వాహా చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సంద ర్భాలలో ఆఅముినా ఆ నిషయం బయట 

పడక మానదు, అప్పుడజెవగో ఒకరిని నసంఘానికీ, శభుత్వానిక్షీ దోషిగా 
-చూపింవాలి. ఆ సమయానికి ఎవరో ఒకరిని పాన్నగా వినియోగించు 

కుంటారు. ఆ "జుని ఆలాగే ఉఊపయోగించుకు న్నారు, 

"రాజు నిర్హోషి అని రుజువయింది. బాపినీడు అరెస్టయ్యాడు. 

వాపినిడువి చూసి పకపక నవింంది రాగిణి, ంబన్నాళ్ళకు మిసెస్ 

ఛచాపినీడుగా నా 'శుతుకు పండింది నీతో 'సరిసమానవుయిన సాంఘిక 

పళోడా ఆనుభవి స్తున్నాను. ఇవాళనుం-వీ నీక నాక పరువు 'వలిష్టలు 

నమూన మే! ఇద్దరం కటకటాల వెనక కలిని మెలిసి కాపురం చెయ్యచ్చు!” 

రాగిణి మొటలవ వాపినీడు కనీగా పళ్ళు నూరు కొంటుంకే మరింత 
నవ్వింది రా॥ణి. 

20 
రాష్ట్రమంతా మౌధవరావుక జేజేలు పలికింది, వార్తా ప్మతికఅన్న్నీ 

మాధవరావును (వళంసీంచాయి. 

ఇంతటి జయ జయ థ్య్వానాల మన్య బయటికి రాకుండా ఇంట్లో పడు 

కున్నాడు మాధవరావు. 

ఎంతో సంతోషంతో అభినందించటానికి వచ్చిన లలిత మాధవ 

రావును ఆ సీతిలో చూసీ విసుపోయింది. 

బల ఉన్నారేం 99?" లంది ఆందోళనగా, 

6వుణివమాల "డాక్టర్. వినోద్ దగ్నిరకు జళ్ళిపోయింది. ఇక్క డక 

రానని ఊఉ త్తం నాశేసిదటి!?? 

బొమ్మలా నిలబడిపోయింది లలిత. 

వృత్తి తిలో మాధవరావు సాధించిన విజయం సమౌ మెనది కాదు, 

ఈనాడు అతను ఆనందంతో పొంగి పోవలసీన మౌట, శాన్, 
లలితక ఎన్నెన్నో మాటలు నోటి చివరివరకు వచ్చి ఆగిహోతునాస్టైతు: 

క్ష్ జక్క భావాన్న్నీ మౌటల్లో "పెట్టలేక పోతోంగి.. 

ఆసమదాజం చ్మితమెనది లలితా! భార్య శివిపోతే భరృెనే చులక 
నగా చూ స్తుంది, ఫలానివాడి భార్య "లేచిపోయింది. అని ఇప్పోకంటుంది, 
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ఆది ఆ భర్త లోపంగా ఫావించి నవ్వుతుంది. సంఘంలో ఇలా నవ్వుల 

పాలు కావటం నా కిష్టం లేదు, ఆందుకే ఇంతవరకూ ఎంతో సహించాన్ను 

కానీ చివరికి "నేనిది ఎదుర్కోక తప్పులేదు! నా అపరాధమేమిా  లేకం 
డానే నా కింత పెద్ద కిము 

6ళమ్విర...మిోిరు .. సంఘం కోసమే ఇంతగా భయపడుతు న్నా రాజ్ 

అందుకే బాధ పడుతున్నా నాళ 

ళపూర్తి-గా అదొక్క_ కీ కాదు. మణిమాలను నే నెంతో 'పేమింా 

చాను. అన్నీ తెలిని హూడా మణిమాలను వదులుకోలేక పోయాను. మణి 

"నా కళ్ళముందు. నా ఇంట్లో ఉం చాలనుకున్నాను. ఎందుకో ఇప్పటికీ 

మణిమాల -డాక్ష్లర్ వినోద్ని (పేమించిందని నమ్మలేక పోతున్నాను 
తనిలా వెళ్ళిపోతే. -నేను భరించలేనని తెలుసు, ఎందుక వళ్ళి. 
పోయిందో €” " 

నిలువునా వణికిపోయింది లలిత, మణిమూల ఎందుకు వెళ్ళి 

పోయిందో మౌథవరావుక తెలియక పోయినా లలితక "తెలుసు. 

నన్ను యమించండికి ఈ డారుణానికి "నేసే కారకరాలి *ఒసేమో!”” 

ఈధ1! నిన్ను. అనుమానించి వెళ్ళిపోయిం దనుకుంటు న్నా వాం 

మణిమాల ₹?” 

ఆది కాదు, ఆవిడ ఇక్కడున్నంతవరకూ మిరు మరొకరిని 

పేమించరని అన్నాను... 

నిర్తాంత పోయి చూసాడు మాధవరావు, లలిత తడబడి 

పోయింది. 

నన్ను ఆర్థం చేసుకోండి, ఆవిడ వెళ్ళిపోవాలని “నేనా మాట 

అనలేదు. మిరు మనొకరిని 'సేమించరనీ, ఆవిడ మిమ్ముల్ని హెధ పెట్టటం: 

'నా్యయంకాదసీ... మ. 

మాధవరావు ముఖం చూస్తోన్న లలితక  మౌొటలు "పెగ ల్లైదుం 

అక్క_డినుండి వళ్ళిపోయింది. అక్క_ జే ఉండి ఆతన్ని ఓదార్చి భిర్యం 

వెప్పాలనుకుంది. ఎలా్లాగెనా ఆ ముఖంలో దిగులును మరిపించి చిరునవ్వు 

'తెప్పించాలనుకంది. కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో తన (పవర్హన ఎలా అర్హంచేసు 
క5ంటాడో మాధవరావు తనీ శొవాలని "మజేమాలను పరీపించేసీ 
ఇలా దగ్గర కావటానికి (పయత్నిస్తోందనుకంళకే ..అనుకుని -ఏద 
రించుకుం జు. 

ఆ ర్యాతే చడారుణం జరిగిపోయింది. మౌొధవరావును ఉఊ త్త రాలతో 

"బెదిరించిన దుండగులు కేవలం బెదిరింపులతో ఆగిపోలేదు. అతరాలా 

తమ మాటలు అమలు జరిపారు. పదిమంది గూండాలు మౌభథవరావు ఇంటి 

మోిదకొచచ్చి పారు. మౌధవరావు నిదలోే ఉండడంవల్ల మట నన 
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(చతిఘటిం-చ లేక పోయాడు. అతనికి త్మీవం-గా -గాయాలు తగిలాయి, 

ర కం అపరిమితంగా (సవించింది. ఆ మరునాటికి కాని ఎవ్వరికీ ఏ వివ 

యము తెలియలేదు. వంటిమిద స్పృృహాలేని దశలో ఆతణ్న్న డాక్టర్. 

వినోద్ హాస్పిటల్లో నే " చేర్పించారు. మౌథవరానవును హాన్చీటలో వసి 

పిచ్చిదయి పోయంది మణిమాల, అతని బెడ్ దగ్గరే లే ఉండిపోయింది. 

"తెలివి రాగానే మణిమాలను చూసిన మాధవ్ ఆసా్యాయం-గా 

66వ్రుణ్మీ 1) అన్నాడు _ ఏదో మాటాడబోయిన ఆతనికి అంతలోనే 

ఆయాసం వచ్చింది. గా 
“మౌథవ్ ! నువ్విక్కడ ఉండటానికి వీల్లేదు. వెంటనే వేరే 

హాస్పిటల్ లో వేరాలి. టాక్సీ పిలిపిస్తాకు” ఆరాట పడుతూ ఆంది. 

మొధవరావు మొట్లాడ లేక ఆయాస పడుతున్నాడు. అతి (ప్రయా 

సతో అన్నా డు_*మణ్ీ! సే నింక ఎంతకాలం 'టైతువ తానో "తెలిదు, ఈ 

కొంచెం రోజులయినా నన్ను భరించలేవా £₹ 

మణిమూలక దుఃఖం పొంగి వస్తోంది. అయినా ఏడవ బేదు. (క్రింది 

“పెదవిని మాతం రక్తం చచిమ్మేలా కొరుక్కుంది 

*మోూర్యవ్! నామాట విను. ఇక్క జెవరూ. విిపించుకోవతుం 

"లేదు, టాక్సీ తీసు కొస్తాను. మనం ఇంకో హాస్పిటల్ క వళ్ళిపోదాం.” 

“మనం...” “ఆవును! "నేనూ నీతో ఉంటాను. గ్గ 

6ఉవ్రుర్కి వహాహకా 6 త్రత్ర డ్రి కర్ము£ి? 

ఈం ్సీళ్లె మళ్ళీ నాతో ఉందావమునా£ిి 

*6క్తాండనుళశీ నన్ను తమించగలిగే శక్తి నీకంది. కానీ ఆ షమను 
ఛరించే ఈ కి నాకు లేదు 

“మ్లమించటం శాదు మణీ! నేను నిన్ను 'సేమి స్తున్నాను”” 

మయాద్గవ్! నికు తెలుసు, నేనూ నిన్ను (పపేమి స్తున్నాను. అందుకే 

ఆ  ైపేమను ఉపయోగించుకోను. మాధవ్ మనం ఇక్క_డినుంచి వెళ్ళిపో 

వాలి. సీ స ఫండ్స్తో చెప్పూ, టాక్సీ "తెప్పించు. 

6ఏందు కంత ఆరాటం మజణీ* డాక్టర్. వినోద్  నామోద వగ 

తీర్చుకుంటాడ నా? ఈ న! అతనికి నామిోద పగ ఏం ఉఊంటుంది*ి 

“నేను 'శ్రైతికి బయట పడతానా £ 'శుతికినా మళ్ళీ మామూలు గా 

ఉంటానా £?” 

ఈది కాదు మాధవ్! నా మౌట విను ..€” 

66ళ్చరవా లేదు మణీ! అతనిమిద నాకు పగ ఉఊండాలికాని, ఆఅతలికి 
నామాోద పగ ఎందుకంటుందిళి ఈ మూన్నాళ్ళ ముఇ్చృటకో'ససం మో ఇద్దరి 

మధ్య మనస్పర్థ ఎందుక కలిగిస్తాను "నేను? ఇక్కదే ఉంటాను, నా చివరి 
తమణాల్లో నా కంటికి కనపడు 2 చాలు 1” 
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మణిమాల ఇంక ని్మిగహించుకో లేక పోయింది. మాథవరావు 

7సం జలమోిద (నాలి "వెక్కి వెక్కి ఏడ్చేసింది. మణిమాల తనమిద నాలి 

పోవటం శారీరకంగా ఆ పరినితిలో చాధసే కలిగించినా మనసుక 

కలుగుతున్న హాయికోసం ఆ జధను భరించాడు మాధవ్. 

మణిమాల పరినీతి అరం చేసుకుని వెంటే లే-చి “సారి!” అందిం 

నువ్వు 6ంస్రార్సి 199 స సట “నేను 6ంాడేంక్్సాి వెపు 

తున్నాను, 

“మాధవ్! ఇంక నిజం చెప్పకుండా ఉండలేను. ఏచెలా జరిగినా 

సే! డాక్టర్. వినోద్ డాక్టర్ శాడుం జపర్టాంట డాక్టర్! ఆతని డాగీ 
ఆబద పు డ్గి.. +అతను నీక వైద్యం చెయ్యుటం ఛరింబేలేను "నేను.”” 

తన “చెవులను త నే నమ్ములేక పోయాడు మాధవరావు. 

డాక్టర్. వినోద్, "డాక్టర్ గా సజ్చీర్ర (పఖ్యాతు లార్జించుకొని 

కొన్ని సంవత్సరాలుగా "పెద్ద “పాక్టీన్ చేస్తూ ఎన్నో 'శూం-వీలు, ఎందరో 

ఆని స్టెంట్ లు ఉన్న డాక్టర్ వినోడ్, అబహాల డాక్ట్హ రా? 

జనం ఇంత ఇె్టివాళ్ళా? అంతే లేవలు మోసపోక ఏం 

చేస్తారుఃి తననుమౌ త్రం, తన స్నేహితులు క త్యేకించి ఇక్కడికే తీసుక 

రాజేదాః అలానే అందరూ వచ్చి. ఉంటారు. అద ష్టం చాగుండి 

వో-గాలు తి తే అదంతా డాక్షర్. పతిభగా చెలామణీ కఅయిపోతుంది 

పాణాలు పోయినా అది డాక్టర్ పారపాటని ఎవరూ అనుకోరు. ఒకసారి 

"పేరు పఖ్యాతు లావచ్చాక్క, అబేదో నయంకావడానికి వీల్లేని ర్గ 

చునుకుంటారు, 

ఈఈ విషయం నాకెందుకు వప్పావు మజణీకి” చఛాధగా అన్నాడు 

మాధవరావు. 

“చెప్పాలని చెప్పలేదు. నిన్ను మరో హాస్పిటల్ కి తీసువపోవాలి. 
నా మౌట ఎవరూ వినిపించుకోవటం లేదు. ఏం ెయ్యను€ి 

6౯ఈ సంగతి "తెలిసాక సేనేం చేసానో తెలుసాళి 

ఈఈ "తెల్రసు వెంట]ెనే ఈ సంగతి రిపేరు చేసావు. 

“ఈవురోలా (శ్రవర్థించటం నా సాధ్యం కాదు, అచే వేతనయితే 

ఈనాడు ఈదళలో ఉండేవాడిని కాదు” 

“నాకెందుకు చెప్పూతున్నావు! నేను నీవ కొ త్తడాన్ని గాదు 

న్స వద కసీతో ఈ రిపోర్టూ చేస్తున్నానని అనుకోవుగా!” 

“ఆలా అనుకోగలిగి తే నా (పాణానికి హాయి గానే ఉంటుంది. కాన్, 
నామోిద నీకేమీ కసిలేదని నాకు తెలుసు. అదిగాక వ్య కక్తికీ వ్యక్తిగత 

యయిన కతులక నువ్వు ముడిసెట్రవని కూడా నాకు తెలుసు. ఏయమెనా 

చెయ్యి, ముందిక్క_డ్నుంచి కదలాలి.” 
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మాధవరావు స్నేహితుల ద్వారా వెంటనే డాక్టర్. వినోద్ మిద 

రిపోర్ట్స్ డిపార్టుమెంట్ క వీరిపోయింది. 

మౌధవరావును మరొక బోస్పిటల్ లో జాయిన్ చేసారు. అప్పటి 

వరక మాధథవరావుతో-నే ఉన్న మణిమాల “చే నాక్కాసారి ఇంటికి 
వెళ్ళొస్తాను మాధవ్ '*”” అంది. 

66క్క_డికిళి డాక్టర్ వినోద్ దగ్గిర శా?”” 

బం కెక్క_డికి చేశాను??? 

“ఇప్పుడొద్దు మణీ బహుళః మరో రెండు మూడు గంటల్లో ఆతను 

అరెస్ అవుతాడు. 
లట 

“ఆందుకే! ఆ సమయానికి ముందు అతనితో ఉండాలని.”” 
ఈఈ ఏందుకుళి "హో హె-చచ్చరిడ్దామనా? లాభంలేదు. ఇప్పుడతను ఎటూ 

తప్పించుకో లేదు.”? 

“త్రప్పించడానికీ కాదు తప్పుకోవడానికీ కాదు, ఇంతవరకు అత 

నితో కలిసీ చాలా చాలా అనుభవించాను. ఇదికూడా అతనితో కలిని 
అనుభవించాలని,” 

మాధవ్ మౌొట్లాడ లేదు, అతనికి ఆయాసంగా ఊంది. మాట్లాడ 

"లేకపోతున్నాడు. ఆక౭నికి మణిమాలను ఆపాలని ఉంది. కాన్ ఆవిడ ఆగ 

దని తెలుసు. 

మోాఖథవ్ విషయం తెలిసి ఆదున్చైగా హాస్పిటల్ లో కొ స్తున్న లలిత, 

మౌాధవనావున్న గదిముంటే మణిమాలిక ఎచురుపడింది. మణిమోల లలిక 

వంక దిగులుగా చూని “లలితా ఆయన లోపలున్నారు జ్యాగ త్త తా 

చూడు అని చెప్పి "వెళ్ళిపోయింది, 

మణివమోల ఇంటికి చేరుక నేసరికి డాక్టర్. వినోట్ కోపంగా పచార్లు 

చేస్తున్నాడు. 

ఊఆమాఖభవరావును పట్టుబట్టి నువ్వే మరొక హాస్సిటల్లో చేర్చించావు. 

ఉ-గా'* అని అడిగాడు, 
ఆవును! *) 

66 న్చీం ల్లి?) 

మాధవ్ కి నువ్వు వైద్యం చెయ్యటం "నేను భరించ లేను గనుకా 

వినోద్ ముఖం 'తెల్లి-గా పాలిపోయింది. 

కొంపతీసి అన్ని విషయాలూ చెప్పావా, సీ మొగడితో...?) 
ళమాధ్రవ్ కి అన్ని విషయాలూ చెప్పాను 

ఈత డు ఊరుకోడు!” 

66 ఆవును, అపూజే రిపోర్టు వెళ్ళిపోయింది. ర్ 

ఈర్రాత్షసప్సీ,..*” అంటూ "పట్టరాని కోపంతో వినోద్ మణిమాల 
కంరం నులమసాగాడు. 
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నుణిమౌాల ఒకా కేక "పెట్టలేదు. వదిలించుకోవటానికి [పయ 
త్నించలేదు. ఆ హీంసనంతా భరిస్తూ అలాగే కూచుంది. 

డాక్టర్. వినోడ్ ని అరెస్ట్ చెయ్యటానికి పోలీసులు వచ్చేసరికి మణి 
మౌాల ళకీరం అతని చేతులో వేలాడుతోంది. 

కొన ఊపిరితో ఉన్న మణిమాల అస్పష్టంగా “మౌధవ్”” అన 
గలిగ్ంది. 

మణాలలో మణిమాలను మాధవ్ ఉన్న వోసన్పిటల్ శే తీసీ ఇళ్ళారు. 
మణిమూలను లో చూనీ మాధవ్ క కళ్ళలాోో నీళ్ళు తిరిగాయి. పాపం! 
అతనిది లేవలేని పరినితి. 

మాధవ్ ని చాస్తూ మౌొట్టాడటానికి విశ్వప్రయత్నం చేసింది మణి 

మూల, 

మౌఢవ్ ! ఆయామ్ _ఫౌడ్ ఆఫ్ యు.” 
కష్ట్రంమిద ఆమాత్రం అనగలిగింది. అవే మణిమాల -వివరి మూటలు. 

అ తరువాత ఆరెండు మూడు గంటల్లో నే మణిమోఅ ఆత్మ విశ్వంలో లీన 
వుయిపోయింది, 

లో 
పూలూ, పళ్ళూ స్వీట్స్ తీసుకుని సంబరం గా వవ్చాడు రాజు లలిత 

ఇంటికి, రాజు ముఖంలో అంత వికాసం ఇటీవలి శాలంలో చూడలేదు లలిత. 
“కం -గాచ్యు లేపున్స్స్ 'రాజూ!'”” అంది చిరునవ్వుతో, 

4ెడ్టేం క్యూ లలితా! నిజం-గా మళ్ళీ నా డళ్యూటీలో "నేను వేరగలి7గా 
నంజ ఆది నీ చలజీ! మెనీ మెనీ భేంక్స్ల) 

అలితో ముఖం చచిట్టించుకుంది. 

“ఆలా మౌట్లాడకు రాజూ. నేను నీకోసం చేసింది ఏంలేదు. రాగిణి 
చేసింది. నీకోసమని వెప్పలేననుకో! కానీ పాపం, ఇదంతా గాగిజి చలవ, 
మిగిలినజేమెనా ఉం కే మాధవరావుగారి సహాయం, అంవే! నాబేం "లేదుట 

పోన్స ఆే। ఎలా అయితే నేం? ళనిరోజులు పోయాయి. ఎప్పుటి 
నుండో నీతో చెప్పాలనుకుంటున్న 'నంగతి ఇప్పుడు నిస్పంకో-చదం-గా 
చెపుతున్నాను లలితా! ఇదివరకే చెప్పాలనుకొ న్నాను. కాన్స్ అప్పుడు 
"నేనున్న దళలో ఆ మాటలక విలువ ఉండటబేమోనని చెప్ప లేదు 

“పేమిటది రాజూ?” 

న్స నిజం-గా నిన్ను 'పేమించాను లలితా! నిజం ఒజప్వూకుంటు 
"న్నాను, నాలో చాంచల్యం ఉంది. రాగిణితో ఇంకా రాగిణిలాంటి మరి 
కొందరితో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాను. కానీ నామనసు ఎప్పుడూ 
నికోససయమేు అలమటించేది. ఏదో గొప్పు సంబంధం చేనుకోవాలని అను 
కున్నాను, కానీ ఎవరిని చూసినా నా మనసులో నువ్వు మెదిలి ఎవరినీ 


