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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
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అంతా అయిపోయింది. ఎరర్టి కుంకుమ బొటుట్ లేని వెలవెలబోతునన్ తలిల్ ముఖం చూసినపుప్డలాల్ చారుమతి కళళ్నీళుళ్ ఆపుకోలేక
పోయేది. తండిర్ మరణం గురుత్కు వచేచ్ది. కాని అనిన్ ఆలోచనల మధయ్ చారుమతికి ఎనోన్ పర్శన్లు ఉదయించేవి. తండిర్కి తెలుసు తను చచిచ్
పోతానని. అందుకే పేరుపేరు వరసనా అందరినీ పిలిచి, "వెళుతునాన్ను" అని చెపాప్రు. "నా పని అయిపొయింది" అనాన్రు. కాని చనిపోయే
ముందర, "ఇంతమంది పిలల్లు ఉనాన్రు. ఎలా నడుపుకు వసాత్వు సంసారం?" అని ఒకక్సారి కూడా తలిల్తో అనలేదు. ఎదిగిన ఆడపిలల్లికి
పెళిళ్ళుళ్ కావాలి. శంకరం చదువు పూరిత్ కావాలి. ఇలాంటి వయ్ధలేమీ తండిర్కి ఉండేవి కావా? ఒకక్ మాటకూడా అనలేదేం? తండిర్ తతవ్ం
అరథ్ం కాలేదు చారుమతికి. ఉనన్నిన్ రోజులూ రాతీర్ పగలూ శర్మించి డబుబ్ సంపాదించే వారు సంసారం కోసం. పిలల్లిని ఎంతో పేర్మగా,
ఆదరంగా దగిగ్రికి తీసేవారు. ఇబబ్ంది పడి వాళళ్ని చదివించే వారు. చనిపోయే ముందు ఏ దిగులూ లేకుండా నిశిచ్ంతగా ఎలా పోయారు?
ముపైప్ ఏళుళ్ కాపరం చేసిన భారయ్కాని, చినన్తనం నించి పెంచిన తలిల్ కాని, ముదుద్ల చినన్ కూతురు భగవతి కాని జాఞ్పకం రాలేదు. వాళళ్ని
తలుచుకోను కూడా లేదు! 'ఏమిటో విచితర్ం!' అనుకుంది చారుమతి.
చారుమతికి ఇంటోల్ ఏమీ తోచటం లేదు. ఏ పని చేసుత్నాన్, ఎకక్డ కూచునాన్ తండిర్ మరణం, తండిర్ని గురించిన ఆలోచనలే తలపుకి
వసుత్నాన్యి. 'అనవసరంగా సెలవు పొడిగించాను' అని విసుకుక్ంది. తండిర్ చనిపోయి పదిహేను రోజులైంది. దిన వారాలు అయిపోయాయి.
దినవారాలకి వచిచ్న బంధువులు వెళిళ్పోయారు. ఇంటోల్నే అనాన్ళూళ్ ఉండిపోయిన శంకరం ఆరోజు తిరిగి కాలేజీకి వెళాళ్డు. మాలతిని,
భగవతిని కూడా సూక్లుకి పంపింది భానుమతి. చారుమతి మాతర్ం, "నేనిపుప్డు సూక్లుకి వెళిల్ పాఠాలు చెపప్లేను" అంటూ ఇంకో వారం
సెలవు పొడిగించింది.
ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే వెయియ్ సమసయ్లు తల ఎతుత్తునాన్యి. ముఖయ్ంగా ఆరిధ్కమైన ఇబబ్ందులు తలచుకుంటే భయం వేసూత్ంది. ఇపుప్డే
కొంచెం ఆరిథ్కంగా ఒక గాడిన పడడ్ తమ సంసార పరిసిథ్తి మళీళ్ తలకిందులయింది. తన జీతం తపప్ వేరు ఆధారం లేదు. నూరు
రూపాయలేనా లేని ఆ జీతంతో ఏడుగురు బర్తకాలి. ఎలా గడుసాత్యి రోజులు? నాలుగు నెలలలో శంకరం పరీక్షలు అయిపోతాయి.
శంకరానికి ఉదోయ్గం దొరికే దాకా తనే సంసారానిన్ నడపాలి. తండిర్ దినవారాలకి, బంధు సతాక్రాలకి బోలెడు ఖరుచ్ అయింది. రేవతి పెళిల్
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అపుప్ అయిదు వందల బాకీ ఇంకా అలాగే ఉంది పోయింది. చారుమతికి తల బదద్లవుతూంది. ఊరికే నులక మంచం మీద అటూ ఇటూ
పొరుల్తూ, నిదర్ కోసం పర్యతిన్ంచింది. మధాయ్హన్ం మూడుగంటలవుతూంటే మగతగా నిదర్ పడుతునన్ చారుమతికి బయటి నించి ఎవరో,
"అమామ్!" అని పిలుసుత్నన్టుల్ వినిపించింది. లేచి, "ఎవరూ?" అంటూ బయటికి వచిచ్ంది. పీల్డరు గారి నౌకరు నూకరాజు నిలబడి ఉనాన్డు.
తండిర్ కోసం అపుప్డపుప్డు వచేచ్వాడు నూకరాజు.
"ఏం నూకరాజూ?"
"అయయ్గారు శంకరం బాబుగారిన్ కాని, మిమమ్లిన్ కాని ఎంట బెటుట్కు రమమ్నాన్రండీ."
"ఎందుకూ?" ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగింది చారుమతి,
"నాకు తెలద్ండీ."
"ఇపుప్డే రావాలా? శంకరం ఇంటోల్ లేడు."
"మీరు రండి అమామ్యిగారూ" అనాన్డు నూకరాజు అకక్డే నిలబడి.
బయట మాటలు వినబడి, "ఎవరు వచాచ్రూ?" అంటూ భానుమతి బయటికి వచిచ్ంది.
చారుమతి సంగతి వివరించి, "శంకరం వచాచ్క పంపిదాద్ం" అంది లోపలి వసూత్.
"పోనీ, నూకరాజుతో వెళళ్ కూడదా? ఆయన ఎందుకు రమమ్నారో ఏమో?" అంది బానుమతి.
చారుమతి విసుకుక్ంటూ, చీర మారుచ్కుని బయలు దేరింది.
"నూకరాజూ! పీల్డరు గారివావ్ళ కోరుట్కు వెళళ్ లేదా?" దారిలో అడిగింది చారుమతి.
"లేదమామ్. ఆరి కియాయ్ల ఒంటోల్ నలతగా ఉంది, ఇంటోల్నే ఉండి పోనారు."
దారిలో అంతా పీల్దరుగారి సుపుతుర్డు రాధాకృషణ్తో బాటు అతనితో తన విశాఖ పర్యాణం జాఞ్పకం వచిచ్ంది చారుమతికి. భయం
వేసింది. కాని పీల్డరుగారి మంచితనం గురుత్కు వచిచ్, తిరిగి ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. తండిర్ పోయిన రోజు పీల్డరుగారు కొదిద్ సేపు ఇంటోల్ కూచుని,
నాలుగు ముకక్లు పిలల్లతో మాటాల్డి వెళాళ్రు. ఆయన పరోక్షంగా ఆ రోజెంతో సహాయం చేసారు తమకు,
చారుమతి పీల్డరు గారింటోల్ మొదటి సారిగా అడుగు పెటిట్ంది. ఇలుల్ చాలా పెదద్ది. ఇంటి చుటూట్ మొకక్లు, పర్హారీ గోడ. ఇంటోల్కి
అడుగు పెటట్గానే వరండాని ఆనుకుని పీల్డరు లకీష్పతిగారి కచేరీ గది ఉంది. నూకరాజు కూడా తినన్గా కచేరీ గదిలోకి తీసుకువెళాళ్డు.
పీల్దరుగారు చారుమతిని చూడగానే, "రామామ్! కూరోచ్" అంటూ ఆదరంగా పిలిచి కురీచ్ చూపించారు. చారుమతి నమసాక్రం చేసి
కూరుచ్ంది.
"ఎలా ఉనాన్రమామ్ అంతా? అమమ్ ఎలా ఉనాన్రు?" కుశల పర్శన్లు వేశారు పీల్డరుగారు.
"అమమ్ ఇంకా కోలుకోలేదండీ. మామమ్ మరీ డీలా అయిపొయింది. మంచంలోనించి లేవటం లేదు" అంటూ పరిసిథ్తులు చెపిప్ంది
చారుమతి.
"అమమ్కీ, మామమ్కీ మీరే ధైరయ్ం చెపాప్లి. చదువుకునన్దానివీ, ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ దానివీ ముఖయ్ంగా నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉంది ఇలుల్
చూసుకోవాలి."
చారుమతి తలవంచుకుని వింటూ కూరుచ్ంది.
"మీ నానన్ంత నిజాయితీ పరుడిని, నెమమ్దసుత్డిని ఇంకొకరిని

చూడలేదు నేను. ఆయన ఇలా అకసామ్తుత్గా పోవడం చాలా

విచారకరం. ముఖయ్ంగా ఆయన లేకపోవడం నాకెంతో కొరత."
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తండిర్ని గురించిన పర్శంసా వాకాయ్లు వింటూ కంట నీరు నింపు కుంది చారుమతి.
పీల్డరుగారు డార్యరు తెరిచి, ఒక కవరు తీసి చారుమతి ముందు పెడుతూ అనాన్ర. "ఇది తీసుకో అమామ్. ఇందులో వెయియ్
రూపాయలు ఉనాన్యి. ఇది ఇచిచ్ మీ నానన్ ఋణం తీరుచ్కుంటునాన్నని అనుకోకు. ఏదో నా చేతనైన కొదిద్ సాయం మీ కుటుంబానికి
చెయాయ్లని ఇసుత్నాన్ను."
చారుమతి డబుబ్ చూసి తడబడింది. ఆశించని డబుబ్. అనుకోకుండా లభయ్మైన ఆ సొముమ్ను తీసుకోవాలంటే సంకోచం కలిగింది.
చలనం లేకుండా కూరుచ్న చారుమతిని పీల్డరుగారు హెచచ్రించారు. "తీసుకో అమామ్. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గమైతే ఏదో పింఛను ఉంటుంది.
మా పీల్డరూ, గుమాసాత్ ఉదోయ్గాలకి ఆ పింఛను ఆశ లేదు. ఇంతకంటె ఎకుక్వ ఇవవ్లేకపోతునన్ందుకు, వేరే ఏమీ సహాయం చెయయ్లేక
పోతునన్ందుకు విచారంగా ఉంది నాకు" అనాన్రు.
ఆయనే తిరిగి, "నూకరాజూ! అమామ్యి గారికి రికాష్ తీసుకురా" అంటూ బయటికి కేక వేశారు.
రికాష్ వచిచ్ందని చెపాప్క, చారుమతి పీల్డరుగారి దగగ్ర సెలవు తీసుకొని, సిగుగ్పడుతూ సొముమ్ ఉనన్ కవరు చేతిలో పటుట్కు బయటికి
వచిచ్ంది.
గేటు బయటికి వసూత్ంటే, ఇంకో రికాష్ వచిచ్ ఆగింది. అందులో నించి తెలల్కోటు వేసుకునన్ డాకట్రు ఒకరు దిగారు. చారుమతి
ఒకక్సారి అదిరిపడింది. తండిర్ పోయినపుప్డు తన పకక్నే నుంచునన్ డాకట్రు! తనకి తోడునీడగా ఉనన్ వయ్కిత్!
"నమసాక్రమండీ" అనాన్డు డాకట్ర.
పర్తినమసాక్రం చేసింది చారుమతి.
"ఎలా ఉనాన్రు? బాగునాన్రా? అమమ్ బాగునాన్రా? శంకరం కాలేజీకి వెడుతునాన్డా?" పర్శన్లు గుపిప్ంచాడతను.
"ఏదో, అదే బాగండీ. శంకరం ఇవాళే కాలేజీకి వెళాళ్డు."
డాకట్రు ఒకక్ క్షణం నిశశ్బధ్ంగా నుంచునాన్డు.
"పీల్డరుగారికి ఒంటోల్ బాగులేదట కదా? చూడడానికి వెళుతునాన్రా?" చారుమతి అడిగింది.
"పీల్డరు గారిని చూడడమేమిటి? ఇది మా ఇలుల్. పీల్డరుగారు మా నానన్గారు."
చారుమతి ఆశచ్రయ్పోయింది. ఏదో అనాలనుకుంది. కాని పెదవి కదిలి ఒకక్మాట రాలేదు.
"సరే, వసాత్నండీ" అంటూ లోపలి దారి తీశాడతను.
చారుమతి ఒకక్ క్షణం అతనేన్ చూసూత్ నిలబడి రికాష్ ఎకిక్ కూరుచ్ంది. ఎంత ఆశచ్రయ్ం! ఇతను పీల్డరుగారి రెండో అబాబ్యా?
రాధాకృషణ్కీ, ఇతనికీ ఎంత వయ్తాయ్సం? ఒక కొమమ్కి రెండు రకాల పువువ్లు ఉంటాయా? అనన్దముమ్ల సవ్భావంలో ఇంత తేడా ఉంటుందా?
ఈయనకి పీల్డరుగారి పోలిక వచిచ్ందేమో! తండిర్ మంచితనమే కొడుకులోనూ కనిపిసూత్ంది.
చారుమతి మనసులో డాకట్రు సిథ్రంగా నిలిచి పోయాడు. దయ ఉటిట్పడుతునన్ కళుళ్, ఎంతో ఆపాయ్యమైన మాటతీరు,
మాటాల్డటంలో ఆతీమ్యత. డాకట్రు రూపురేఖలలో అందం లేకపోయినా, అతని కళళ్లో, మాటలోల్, మంచితనంలో, ఆపాయ్యతలో ఎంతో
అందం ఉంది.
రాధాకృషణ్తో డాకట్రుని పోలిచ్న కొదీద్ డాకట్రు మీది గౌరవం పెరిగింది. అతని సవ్భావానిన్ నిరణ్యించడానికి అతనితో తనకు గల
పరిచయం కొదిద్పాటిదేనని చారుమతి మరిచిపోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

4

ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

'ఈయన పేరు ఏమిటి? శంకరానికి తెలిసే ఉండాలి. నానన్ చనిపోయినపుప్డు,"శంకరం" అని పేరుపెటిట్ పిలిచినటుట్ గురుత్'
అనుకుంది చారుమతి.
ఉదారుడైన పీల్డరునీ, మంచితనం ఉటిట్పడే డాకట్రునీ తలచుకొని 'లోకంలో మంచివాళుళ్ లేక పోలేదు' అనుకుంది. వాళిళ్దద్రి ఎడల
కృతజఞ్తతో హృదయం నిండింది.
ఇంటి తలుపు చేరవేసి ఉంది. ఇంటోల్ ఎకక్డా మనుషుయ్లు ఉనన్ జాడ లేదు. నిశశ్బద్ంగా ఉంది. చారుమతి తలుపు తోసుకుని లోపలికి
పర్వేశించగానే కింద ఒక కారుడ్ పడి ఉంది కనిపించింది. 'పోసట్ మేన పడవేసి ఉంటాడు. ఇంటోల్ ఎవరూ గమనించినటుట్ లేదు' అనుకుంటూ
కారుడ్ చేతిలోకి తీసుకుని చూసింది. అది తండిర్ పేర విజయనగరం నించి ఎవరో రాసిన ఉతత్రం.
"మ.రా.శీర్. మామయయ్కు,
నమసాక్రములు. అకక్డ మేరు కేష్మంగా ఉనాన్రని తలుసాత్ను. ఈ నెల మీ దగిగ్రినించి సొముమ్ రాలేదు. అమామ్, నేనూ డబుబ్కి చాలా
ఇబబ్ంది పడుతునాన్ము. ఈ ఏడాది ఎస.ఎస.ఎల. సి. పరీక్ష పాసైతే నాకు ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరుకుతుంది. పై ఏడాది నించి మీకు కషట్ం
కలిగించము. ఇనాన్ళూళ్ మీరు సొముమ్ పంపించి నాకు, అమమ్కు సహాయం చేసినందుకు ఎంతో కృతజఞ్తలు. వీలు చూసుకు డబుబ్ పంప
పార్రథ్న. కషట్ం కలిగిసుత్నన్ందుకు క్షమించండి. అమమ్ మీకు, అతత్కు, అమమ్మమ్కు నమసాక్రాలు రాయమనన్ది.
ఇటుల్,
గోపాల (బాబు)
చారుమతి 'ఎవరీ గోపాల" అని ఆలోచించింది. కాసేపటికి గురుత్ వచిచ్ంది. నాలుగైదు నెలల కిందట తండిర్, "బి.శారదమమ్,
విజయనగరం" పేర డబుబ్ పంపడం. తనే మనియారడ్రు కటిట్ంది. తరువాత ఆ సంగతే మరిచిపోయింది. వీళళ్కి ఇంకా తండిర్ పోయిన వారత్
తెలియదు.
సొముమ్కి ఇబబ్ంది పడుతునాన్మని రాశాడు. అయితే మాతర్ం తను ఈపరిసిథ్తులలో డబుబ్ పంప గలదా?
"పీల్డరుగారు ఎందుకు పిలిచారు? ఏమనాన్రు?" అపుప్డే అటువైపు వచిచ్న భానుమతి చారుమతిని చూసి అడిగింది.
చారుమతి పీల్డరు గారింటోల్ జరిగిన సంభాషణా, డబుబ్ ఇవవ్డం చెపిప్, భానుమతి చేతిలో డబుబ్ ఉనన్ కవరు ఉంచింది.
డబుబ్ చూడగానే భానుమతి కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.
"మన చుటాట్లోల్ శారదమమ్ అనే ఆవిణిణ్ నీకు తెలుసా?' చారుమతి అకక్ని అడిగింది.
"నాకు తెలియదు. ఎవరావిడ?"
"మనకి అతత్ వరస అవుతారు. విజయనగరంలో ఉనాన్రు. ఆవిడికి ఒక కొడుకు ఉనాన్డు. పర్తి నెల నానన్ ఆవిడికి కొంత డబుబ్
పంపేవారు. నానన్ చనిపోయారని తెలియక ఆ అబాబ్యి డబుబ్కోసం ఉతత్రం రాశాడు" అంటూ కారుడ్ భానుమతి చేతికి ఇచిచ్ంది.
భాను కారుడ్ చదివి, "ఇపుప్డేం చేసాత్వు?" అంది.
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"ఏం చేసాత్ం? మనం డబుబ్ ఎలా పంపగలం? పీల్డరు గారిచిచ్న వెయియ్ రూపాయలూ అపుప్ తీరచ్డానికి సరిపోతాయి. ఇంకా
మిగిలినది నా జీతమే కదా. ఆ డబుబ్తో మన తిండి ఖరుచ్ కూడా ఎలా వెళుతుందా? అని భయపడుతునాన్ను నేను. వీళళ్కి ఉతత్రం రాసేసాత్ను,
నానన్ పోయారనీ, డబుబ్ పంపలేమని."
భానుమతికి చెలెల్లు ఆలోచన నచచ్లేదు.
"చూడు చారూ! మనం డబుబ్కి ఇబబ్ంది పడుతునాన్ నానన్ వాళల్కి డబుబ్ పంపేరంటే, వాళుళ్ మనకంటె ఎనోన్ కషాట్లలో, దరిదర్ంలో
ఉండి ఉంటారు. మనం ఏదో మనకి చేతనైన సహాయం చేదాద్ం. ఇంకా ఆరునెలలు ఓపిక పడితే, గోపాల ఉదోయ్గం సంపాదించు కుంటాడు.
అతనే తలిల్ని పోషించుకుంటాడు."
చారుమతి మాటాల్డక ఊరుకుంది. తరువాత మెలిల్గా," ఎలా పంపుతాం భానకాక్? మనకే లేకపోతే!" అంది.
"ఉనన్దానిలోనే పంపుదాం. పీల్డరుగారు ఎంతో సహాయం చేశారని మన హృదయాలు కృతజఞ్తతో నిండిపోలేదూ. కషాట్లలో
సహాయం చెయయ్డమే గొపప్ సాయం! నెలకి ఒకక్ పది రూపాయలు పంపు! దానితో బియయ్మైనా కొనుకుక్ంటారు."
పీల్డరు గారి మాట ఎతత్గానే డాకట్రు మంచితనం కూడా గురుత్కి వచిచ్ంది. చారుమతి ఇంకా మాటాల్డలేదు. మౌనంగా భానుమతికి
అంగీకారం సూచించింది.
రాతిర్ శంకరం చదువు కుంటూంటే చారుమతి దగిగ్రికి వెళిల్ అడిగింది.
"ఆ డాకట్ర నీకు తెలుసా?"
"ఏ డాకట్రు?"
"పీల్డరుగారి అబాబ్యి."
"ఓ ఆయనా! డాకట్రు గిరిధారి. నాకు అంత బాగా తెలియక పోయినా, కొదిద్ పరిచయం ఉంది" అనాన్డు శంకరం.
చారుమతి మనసుస్లోనే అనుకుంది. 'గిరిధారి"
"ఎందుకు అడుగుతునాన్వ?" శంకరం అడిగాడు.
"ఏం లేదు?" అంటూ చారుమతి వెళిల్ పడుకుంది.
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9
కొతత్ పంటలతో, గంగిరెదుద్లతో, రంగు రంగు బటట్లతో, పిండి వంటలతో, పచచ్ని చేమంతులతో సందడిగా సంకార్ంతి వచిచ్
వెళిళ్ంది. ఇంటి పెదద్ పోయిన దుఃఖంలో మునిగిన

చారుమతి ఇంటివారికి ఆ ఏడు కార్ంతి కనిపించ లేదు. లోకమంతా చీకటైనటుట్

అనిపించింది.
కొతత్ పెళిల్ కూతురైన పదమ్కీ చీకటిగానే కనిపించింది పండుగ. అలుల్డు పండగకి తమ ఇంటికి వసాత్డనీ, ఇంటోల్ సందడిగా అలుల్డూ,
కూతురూ తిరుగుతూ ఉంటే కనున్ల పండుగగా చూసుకుని ఆనందించ వచుచ్నని ఎనోన్ కలలు కంది వరలకిష్. వియయ్పురాలు రాసిన చినన్
కారుడ్ ఆవిడ కలలనిన్టినీ కలల్లు చేసింది. ఆవిడలో ఏదో దిగులు ఆవరించింది.
శార్వణ మాసంలో పదమ్ని మదార్సు తీసుకెళిళ్ లకీష్ పూజ చేయించ లేదు. వారింట లకీష్ పూజ అచిచ్ రాదనాన్రు. పోనీ దీపావళికి
అలుల్ణిణ్ పంపమంటే ఆఫీసులో పని, సెలవు దొరకదని జవాబు. సంకార్ంతికి మాధవరావుని తపప్క రమమ్ని పదమ్ తండిర్ నారాయణ రావుగారు
రాశారు. దానికి వియయ్పురాలు కాంతమేమ్ జవాబు రాసింది. పండగకి మూడు రోజుల ముందర వచిచ్ంది, అబాబ్యి ఆఫీసు పనిమీద ఢిలీల్
వెళుతునాన్డు, కాకినాడకి రావడానికి వీలు పడదు అని.
కూతురు లేకుండా చూసి వరలకిష్ భరత్ దగిగ్ర కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునేది. అమామ్యి కాపరం ఎలా ఉంటుందో? ఒకక్గానొకక్ కూతురికి
మంచి సంబంధం చూసి పెళిల్ చేశాం అనుకుంటే, ఈ విపరీతమేమిటి? అబాబ్యి ఒక ఉతత్రం రాయడేం? అమామ్యి అంటే ఇషట్ం లేదా? ఎనోన్
భయాలు ఆవిడకి. పదమ్ తండిర్ నారాయణరావు లోపల భయపడాడ్, పైకి గంభీరంగా ఉండే వారు. భారయ్ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటే కసురుకునే
వారు. "ఇపుప్డేం కొంప మునిగిందని ఏడుసాత్వు? అది చదువుకుంటూంది కదా! చదువు అవగానే కాపరానికి తీసుకు వెళతారు. అనీన్ చకక్
బడతాయి. పదమ్ దగిగ్ర మాతర్ం పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డకు. లేనిపోని భయాలు పెటుట్కుని మనసు పాడుచేసుకుంటుంది."
తలీల్ తండీర్ తన ఎదురుగా ఏమీ మాటాల్డక పోయినా, పదమ్ అనీన్ ఊహించుకోగలదు. మాధవరావు మౌనానికి మనసుస్ చివుకుక్
మనేది. పైగా, చుటూట్ పకక్ల అమామ్యిలు, సేన్హితులు భరత్ పేరుతో అలల్రి పెడుతూ ఉంటే బాధ పడేది పదమ్. ఏ పేర్మ కధ చదివినా,
సినిమాలో ఏ పర్ణయ ఘటట్ం చూసినా మాధవరావు జాఞ్పకం వచేచ్ వాడు. అతని ఉనికి మరిచి పోయి చదువులో పడదామని పర్యతిన్ంచేది.
కాని మెళోళ్ కొతత్ తళుకు మాయని మంగళ సూతార్లు, నలల్పూసలు, కాళళ్ మటెట్లు పర్తి క్షణం, "నీకో భరత్ ఉనాన్డు" అని ఎతిత్ చెపేప్వి. అతని
కోసం ఆతర్త తనకేనా? అతనికేం బాధ లేదా? ఒకక్ ఉతత్రం కూడా రాయని అతనిన్ తలచుకుంటే ఎంతో కోపం వచేచ్ది. తనే ఉతత్రం రాసేత్?
అనిపించేది ఒకసారి. భరత్కి భారయ్ రాయడంలో తపేప్ముంది? కాని మళీళ్ ఏదో పంతం వచేచ్ది. అతనికి తను అకక్ర లేకపోతే, తను
ఉండగలదు అతని దూరంగా!

10
శంకరం పరీక్షలు అయిపోయాయి. మే నెల వచేచ్సింది. ఎండలు మండి పోతునాన్యి. 'ఊరినిండా రకరకాల మామిడిపళుళ్ ఉనాన్,
ఒకక్ పండు తినే అదృషట్ం లేదు' అనుకుంది చారుమతి. సూరాయ్రావు చనిపోయాక ఈ ఆరు నెలలలో ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి ఇంటోల్.
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పీల్డరు గారిచిచ్న డబుబ్తో అపుప్లు తీరేచ్సారు. దానితో అపూప్ లేదు, ఆసీత్ లేదు అనన్టుట్ అయింది. మిగిలింది పర్తి నెలా వచేచ్ చారుమతి
జీతం. రాబడి తగగ్డంతో ఇంటోల్ వాళళ్ సుఖాలూ తగాగ్యి. ఒకక్ సారే కాఫీ తాగుతునాన్రు. నీళళ్ మజిజ్గతో తృపిత్ పడుతునాన్రు. పొదుద్టి పూటే
కూర చేసుత్ంది భానుమతి. రాతిర్ పచచ్డితో సరిపెడుతుంది.
'శంకరం పరీక్ష పాసై ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే, కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి. చెయియ్ ఆసరాగా ఉంటాడు. వచేచ్ ఏడు మాలతి సూక్లు
ఫైనల కాల్సులోకి వసుత్ంది. అది ఆ పరీక్ష గటెట్కిక్తే సగం కషాట్లు తీరినటేట్." చారుమతి రోజూ రాతిర్ నెమరు వేసుకునేది ఈ సంగతులే.
శాంతమమ్ భరత్ వియోగం నించి ఇంకా కోలుకోలేదు. వంటింటోల్ గడప మీద తల పెటుట్కు పడుకొని పాత రోజులు తలచుకుని
కుములుతూ ఉంటుంది.
ముసలమమ్ పూరిత్గా మంచం ఎకిక్ంది. ఆవిడికి ఒక రకంగా మతిసిథ్మితం తపిప్ంది. "నాయనా సూరయ్ం! ఇలా రా రా!" అంటూ
చనిపోయిన కొడుకుని మధయ్ రాతిర్ పిలుసూత్ ఉంటుంది. ఆవిడికి మామిడిపళళ్ంటే పీర్తి. "వీళళ్ంతా ననున్ మరిచి పోయారురా! ఒకక్ మామిడి
పండేనా ఇచాచ్రేమో చూడు! నువైవ్నా తెచిచ్ పెటాట్రా సూరయ్ం" అని మామిడిపళళ్ కోసం కొడుకుని వెతుకుక్ంటూ ఉంటుంది.
ఇంటోల్ పిలల్లంతా సత్బుద్లుగా తయారయాయ్రు. ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసుకోవడం, లేదా ఏదైనా పుసత్కం పటుట్కు కూరోచ్వడం.
నలుగురూ కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం, నవువ్కోవడం మరిచిపోయారు వాళుళ్. శంకరం మాతర్ం ఉదయం భోజనం చేసి బయటికి వెళిల్ రాతిర్
చీకటి పడాడ్క ఇలుల్ చేరతాడు. ఎకక్డ తిరుగుతాడో ఎవరికీ తెలియదు.
జూన మొదటి తారీఖు. ఉదయమనగా బయటికి వెళిళ్న శంకరం రాతిర్ పదకొండు గంటలైనా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. శాంతమమ్
కంగారు పడింది. భానుమతి వెళిల్ నిదర్ పోతునన్ చారుమతిని లేపి, "శంకరం ఇంటికి రాలేదే!" అంది.
చారుమతి విసుకుక్ంది. "అబాబ్యిగారు ఎకక్డ తిరుగుతునన్టుట్? ఆడవాళుళ్ ఒంటరిగా ఇంటోల్ ఉనాన్రనే ధాయ్సేనా లేదు" అంటూ
బయటికి వచిచ్ంది. వీధులలో మంచాలు వేసుకుని చుటుట్పకక్ల ఇళళ్ వాళళ్ంతా నిదర్ పోతునాన్రు.
'ఎవరి, ఏమని అడగను?' అనుకుని కాసేస్పు బయట నుంచుని లోపలికి వచిచ్ంది.
తలిల్ పిలిచింది. "చారూ! శంకరం ఎకక్డికి వెళాల్డమామ్? ఇంటికి ఇంకా రాలేదేం?"
"ఎకక్డికి వెళతాడో నాకు చెపిప్ వెళతాడా రోజూ? నేను మాతర్ం ఎకక్డికి వెళిల్ వెతకను?"
"ఎలాగే మరి?"
"ఎలాగేమిటి? అమామ్యి కాదు, చినన్వాడు కాదు. మగవాడు. ఎకక్డికి వెళిళ్నా తిరిగి రాగలడు. నువువ్ పడుకో అమామ్. ఎవరో
సేన్హితులింటోల్ ఉండి పోయి ఉంటాడు. పొదుద్నేన్ వచేచ్సాత్డు" అంటూ చారుమతి వెళిల్ పడుకుంది.
పడుకుందనన్ మాటే కాని నిదర్ పటట్లేదు. రాతిర్ శాంతమమ్, భానుమతి, చారుమతి జాగారం చేశారు.
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తెలల్వారుతూ ఉండగానే భగవతిని రెండిళళ్వతల ఉనన్ ఇంటికి పంపింది శాంతమమ్. వారి అబాబ్యి కూడా కాలేజీలో
చదువుతునాన్డు.
"అతనికి అనన్ గురించి తెలియదటమామ్. నినన్ అసలు అనన్ని చూడలేదట. నినన్ మధాయ్హన్ం పేపరోల్ బి.ఏ. పరీకాష్ ఫలితాలు
వచాచ్యిట. అనన్ నెంబరు ఇసేత్ అతన పేపరోల్ చూసాత్డట" అంటూ భగవతి వచిచ్ కబురు చెపిప్ంది.
చారుమతి శంకరం నంబరు ఇచిచ్, భగవతి కోసం చూసూత్ ఆతుర్తగా వీధిలోనే నుంచుంది.
"తెలుగు ఒకక్టే పాసయయ్డట. ఇంగీల్షు, గూర్పు తపాప్డుట" అంది భగవతి వచిచ్,
చారుమతి అకక్డే కుపప్ కూలి పోయింది. ఏదో శంకరం పాసవుతాడు, సంపాదిసాత్డు. తమ దైనాయ్వసథ్ తపుప్తుంది అనుకుంది.
ఇపుప్డు అనీన్ తారుమారయాయ్యి. మళీళ్ పరీక్ష, పరీక్ష ఫీజు, ఆరు నెలలు ఎదురు చూడడం!
నీరసంగా ఇంటోల్కి వచచ్ంది. ఇంటోల్ అందరి ముఖాలలోనూ నిరాశ తొంగి చూసుత్ంది.
"వెధవ పరీక్ష పొతే పోయింది. పిలాల్డు ఏమై పోయాడో? ముందు బాబు ఇంటికి వసేత్ చాలు." కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ కూరుచ్ంది
శాంతమమ్.
పది గంటలు అవుతూ ఉంటే, ముఖం నేల వేసుకు వచాచ్డు శంకరం. రాతిర్ అంతా నిదర్ లేదేమో, ముఖం అంతా పీకుక్ పోయింది.
"ఎకక్డ తిరుగుతునాన్వ? అసలే నానన్ పోయిన బెంగతో మేం కుళుళ్తూ ఉంటే, నువువ్ ఇంటికి రాకుండా మమమ్లిన్ ఇంకొంచం
చంపు. రాతిర్ ఎవవ్రికీ నిదర్ లేదు నీ వలల్. బెంగ పెటుట్కు పోయాం ఏమై పోయావో అని." చారుమతి శంకరానిన్ చూసూత్నే గటిట్గా మాటాల్డింది.
పరీక్ష తపిప్న కోపం కూడా ఉంది ఆ కంఠంలో.
శంకరం ఏమీ మాటాల్డకుండా పెరటోల్కి వెళిల్ పోయాడు. భానుమతి చెలెల్లికి దగిగ్రగా వచిచ్, "చారూ! నువువ్ శంకరానిన్ ఇంకా ఏమీ
అనకు. వాడు అసలే పరీక్ష పోయి సిగుగ్ పడుతునాన్డు. నువివ్ంకా ఏదేనా అంటే బాధ పడతాడు. నానన్ పోయిన బెంగతో పరీక్షకి చదవలేక
పోయాడు. ఈ మారు పాసై పోతాడులే" అంది.
చారుమతి ఇంకేం మాటాల్డలేదు.
"బాబూ! ఎకక్డికి వెళాల్వురా? రాతర్ంతా ఎకక్డునాన్వ? పరీక్ష పోతే పోయింది. మళీళ్ కటుట్కోవచుచ్. నువువ్ బాధ పడకు బాబూ"
అంటూ గదగ్ద సవ్రంతో తలిల్ శంకరానిన్ అనునయించడం వినిపించింది లోపలినించి.
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