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శ్ర
ీ
1. మనసు - మానవత్వం
ఆ చలలటి సాయంకాలం, అందంగా ఆనందముగా సీత ఆనంద భైరవీ
రాగానిి రవీంద్రభారతి సేటడియంలో ఆలప్పస్కత వుంద. దానికి అనుగుణంగా
శాయమ్ వీణావాదయం చేస్కత వునాిడు.
ఈ సంగత కారయక్రమానిి సభికులు తనమయతవంతో వీనుల విందు
చేసుకొంటునాిరు. అంతలో హఠాతుతగా సీతకు ఫిట్సు రావడంలో ప్రజ్ఞ తప్పప
పడిపోవడం జ్రిగంద. ఆ క్షణం శాయమ్ పకునవుని బాటిలోల నీరు తీసి సీత మీద
చలిల సీత తలను తన తొడపైన పెటుటకుని తన కండువాతో విసరనారంభించాడు.
ఒకుసారిగా ప్రేక్షకుల మొహాలు వెలవెల పోయాయి. దాంతో సభ్
చ్చనిబోయింద.
వెంట్నే సీత భ్రత రామ్ పరుగున వచ్చి సీతను భ్యజాన వేసుకొని తన
ఆపతమిత్రుడు అయిన శాయమ్ సాయంతో సీతను కారు దగగరకి తీసుకెళ్ళి కారులో
శాయమ్ డ్రైవు చేయగా ఇలుల చేరుకునాిడు.
మరుదనం సీత కాసతంత కుదుట్ పడడంతో సీతతో సహా రామ్, శాయమ్లు
పారుుకు వాకింగ్ చేయడానికి బయలుదేరారు. పోతూ పోతూ వుండగా
కొంతమంద అమమలకులు వారిని అదోలా చూడడం జ్రిగంద. దాని భావమేమని
ముగుగరికి అంతుబట్టలేదు.
డాకటరు సీతకు కొంచెము ర్తసుట అవసరం అని చెపపగా సీత పాడడం
మానేసింద. అయినపపటికీ, శాయమ్ యథావిధిగా రామ్ ఇంటిలో వునాి, ఆఫీసులో
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ఉనాి వస్కత పోతూ సీతను పరామరిశంచేవాడు. నిష్ులమష్మైన సేిహ బంధము
రామ్ - శాయమ్లద. అందువలల శాయమ్ ఎనిిసారుల ఇంటికి వచ్చి పోయినా రామ్
ఏమీ అనుకునేవాడు కాదు.
వారం దనాలు గడిచ్చంద. శాయమ్ వస్కత పోతూ వుండడంతొ సమాజ్ం
దృషిట సీత్య, శాయమ్ల వైపు మళ్ళింద. అంతే, చుటుటపకులవాళ్ి నోళ్ి నుండి
గుసగుసలు ప్రారంభ్మయాయయి.
ఒక దనం సీత్య రామ్లు సినిమా చూడడానికి వెళ్ళిరు. ఇంట్ర్వెల్
టైమ్లో

అనుకోకుండా

వారికి

చుకెుదురైంద.

అందరూ

సీత

సభ్లో

పడిపోయినపుపడు, శాయ,మ్ మానవతవంతో సీతను చేరదీసిన తీరును వయంగయంగా
మాట్టలడుకోవడం జ్రిగంద.

సినిమా అరుంలోనే, ఆ మాట్లను వినలేక

భారాయభ్రతలు ఇంటికి తిరిగ వెళ్ళిపోవడం జ్రిగంద.
సీత

సుసుతగా

వుండడం

వలల

నిద్రపోయింద.

అయితే

రామ్ కి

నిదుదరపట్టలేదు. బైట్ లాన్లో పచారుల చేస్కత, సభ్లో పడిపోవడం, శాయమ్ సీత
తలను తొడపైన పెటుటకుని నీరు చలలడం వగైరా దృశాయనిి పదే పదే ఆలోచ్చస్కత ,
సినిమాలో విని మాట్లను బేరీజు వేసుకుంటూ ఆలోచ్చస్కత వునాిడు. మదడులో
అనుమానం మొదలంద.
అంతే రామ్ తన పకును రూం నుండి వరండాకు మారేిసాడు. నిద్ర
లేచ్చన సీత ప్రకులో భ్రత లేకపోవడంతో గాభ్రాతో అటు ఇటు చూసి భ్రత
వరండాలో వుండడం చూసి, తన పనిలో త్యను దూసుకుపోయింద. సీత
గాభ్రాకు కారణం, సీత్య, రామ్ల వివాహం ప్రేమ వివాహం కావడం.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Sandesatmakamaina+
Kathalu+Kathanikalu
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