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ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్

న మొదటి నవల ఈ ‘ఏటి ఒడు
బ మతి
డ్ న నీటిపూలు’. పోటీలో
ల్
త్ కరూపంలో లువడింది. ఆ తరా త
గెలుచుకుంది. తరా త కనన్డపతి
రియల్ గా వచిచ్ంది. అపుప్డు పుస
ౖ
ర్ కలో అను దమె

ౖ దు సంవత రాల వయ్వధిలోనే ‘ నెన్లో
నాలుగె
డ్ పోచలు’,’ లాహలంలో అమృతం’ లాంటి పాఠకాదరణ
ర్ ’, ‘గడి
ల్ పిల
ల్ నగో

పొందిన నవలలు ర్

రు. అపప్టి అనిన్ ప
ర్ ముఖపతి
ర్ కలలోను, ఆకాశ ణికీ కథలు కూడా ర్

రు.

(öJdOq¸AKL¸)

ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
"మేం పూలు తీసుకుని ఓ గంటలో
వసాత్ం" అంటూ పెళిల్ ఇంటిలోంచి బయట
పడాడ్రు చారుమతి, శీర్దేవి. వాళళ్ సేన్హితురాలు
పదమ్ పెళిల్ ఉదయమే అయింది.
"తొందరగా రండి. చీకటి పడగానే
బంతులాట వేడుకలు ఉంటాయి." వెనకనించి
పదమ్ తలిల్ వరలకిష్గారి గొంతు వినిపించింది.
చారుమతి, శీర్దేవి రికాష్ కటిట్ంచుకుని
మసీదు వీధికి వచాచ్రు. మసీదుకు ఎదురుగా
ఉనన్

అంగటోల్

గులాబీలు,

మలెల్మొగగ్లు,

జాజులు,

గుటట్లుగా

సంపెంగలు

పోసి

ఉనాన్యి.
"ఏం పూలు తీసుకుందాం?” శీర్దేవి
పూలవంక చూసూత్ అడిగింది.
"పదామ్ వాళళ్ నానన్గారు సరప్వరం
నుంచి
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మలెల్లు,

కనకాంబరాలు,

గులాబీలు
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తెచాచ్రుగా. మనం సంపెంగలు తీసుకుందాం" అంది చారుమతి.
రెండు రూపాయలు పెటిట్ కొమమ్ సంపెంగలు కొని పొటల్ం కటిట్ంచారు. అపప్టికే చీకటి పడుతూంది. గబ గబా నడుసూత్నన్చారుమతిని
ఆపింది శీర్దేవి.
"ముందు మనం రాములవారి ఆలయంలోకి వెళిల్ పదమ్ కోసం భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్దాద్ం. రా" అంది.
అకక్డికి కొంచెం దూరంలో ఉనన్ రాములవారి ఆలయానికి వెళాళ్రు ఇదద్రూ. అపుప్డే పూజారి ఆలయం తలుపులు తీసి సీతారాముల
విగర్హాలకి పూలమాలలు అలంకరిసుత్నాన్డు. ఇదద్రు ఆడపిలల్లిన్ చూడగానే పూజారి పళెళ్ం తీసుకువచాచ్డు. చారుమతి అరి చేతిలో ఉనన్
సంపెంగపూల పొటల్ం విపిప్, సగం పూలు పళెళ్ంలో ఉంచింది. పూజారి నిరల్క్షయ్ంగా వెళిల్ ఏవో మంతార్లు అసప్షట్ంగా గొణుగుతూ పూలు
విగర్హాల పాదాల ముందు విసిరేశాడు. పళుళ్, కొబబ్రికాయ దొరకలేదని అతని చింత.
చారుమతి బాధపడింది. "చూశావా, అంత మంచి పువువ్లు నిరల్క్షయ్ంగా

ఎలా విసిరేశాడో? చకక్గా విగర్హాలకి అలంకరించ

కూడదా?" అంది శీర్దేవి వైపు తిరిగి.
"మనం మాల కటిట్ ఇసేత్ వేసేవాడేమోనో పూజారి. మనదే తపుప్" అంది శీర్దేవి కళుళ్ మూసుకుని భగవంతుడికి నమసక్రిసూత్.
"పదమ్కి మంచి భరత్ని ఇయియ్. వాళిల్దద్రు చిలకా గోరింకలాల్, పిలాల్ పాపలతో సుఖంగా కలకాలం బర్తికేటటుల్ చెయియ్. పదమ్ ఎపుప్డూ
సంతోషంగా ఉండాలి." చారుమతి కూడా భగవంతుణిణ్ మనసూప్రిత్గా పార్రిథ్ంచి కళుళ్ తెరిచింది. సేన్హితురాళిళ్దద్రూ రామారావు పేటలో ఉనన్
పెళిళ్వారి ఇలుల్ చేరేసరికి లోపల పందిటోల్ సనాన్యి వినిపిసూత్ంది. ఆడవాళళ్ంతా చకక్గా అలంకరించుకుని పటుట్చీరలు గరగరమంటూ
ఉంటే హడావిడిగా తిరుగుతునాన్రు. అందరి తలలోనూ మలెల్లు, గులాబీలు గుబాళిసుత్నాన్యి. పందిరి మధయ్ తివాసి పరిచారు. అకక్డే
అగరుబతుత్లు, పనీన్రుబుడిడ్ గంధము, పూలదండలు, తమలపాకులు, పళుళ్ పళాళ్లలోల్ అలమరుసుత్నాన్రు ముతైత్దువులు.
"అమమ్యయ్! వచాచ్రా?" అంది పదమ్ సేన్హితురాళిళ్దద్రినీ చూసి సంతోషంగా.
పదమ్ని లోపల గదిలో కూరోచ్బెటాట్రు. చుటూట్ అతత్గారూ, వారివైపు వారూ కూరుచ్నాన్రు.
'ఎంత అందంగా ఉంది పదమ్!' అనుకుంది చారుమతి, పదమ్ని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్. మలెల్పువువ్ల జడ కుటాట్రు. అపుప్డే
విచుచ్కుంటునన్ ఎరర్ గులాబీ మొగగ్ల దండ గుచిచ్ జడ పైన మాల అమరాచ్రు. లేత నీలం పటుట్ చీర కటాట్రు. మెడలో తెలల్టి పొడవైన
మలెల్పూల దండ వేశారు. అసలే పెదద్వైన పదమ్ కళుళ్ తీరిచ్ దిదిద్న కాటుకతో ఇంకా అందంగా చేశారు. నుదుటిపైన తిలకం బొటుట్, బుగగ్న దిషిట్
చుకక్లతో అపుప్డే దివి నుంచి దిగి వచిచ్న దేవతలా ఉంది పదమ్.
"ఎకక్డివరార్ సంపెంగ పూలు? అబబ్ ఒకటే సువాసన!" అనాన్రు ఎవరో.
అపప్టి దాకా పదమ్నే తనమ్యతవ్ంతో చూసుత్నన్ చారుమతి ఒకక్సారి మేలుకొని సంపెంగ పూల పొటల్ం తీసి, పళెళ్ం నిండా పూలు
పోసి పదమ్ చేతిలో పెటిట్ంది.
"ఇనిన్ పూలు నేనేం చేసుకోను?' అంది పదమ్ పీర్తిగా పూల వంక చూసూత్.
"పెటుట్కో!" అంది శీర్దేవి, దారం తీసుకుని సంపెంగలు గుచచ్బోతూ.
"అవి అలా ఉంచమామ్. రాతిర్కి పకక్ల మీద వెయయ్చుచ్ను" అంది పదమ్ మేనతత్.
"అయోయ్! అనిన్ పూలు పకక్ మీద వేసేత్ పాములు రాగలవు" అనాన్రు ఎవరో హాసయ్ంగా.
అపుప్డే యౌవనంలో అడుగుపెటిట్న సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రు ఆ సంభాషణ విని ఎందుకో తెలియకుండానే సిగుగ్ పడాడ్రు. శీర్దేవి మాల
కటట్కుండా సంపెంగలు పళెళ్ంలోనే ఉంచేసింది.
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"లేవండి వదినగారూ, వేళ మించి పోతూంది" అంటూ
అంతలోనే వరలకిష్గారు వచిచ్ అందరినీ లేవదీశారు. పదమ్ని చేయి
పటుట్కుని

ఆపాయ్యంగా

ముందరి

పందిటోల్కి

నడిపించుకుని

తీసుకెళాల్రు. పందిటోల్ తివాసీమీద పెళిళ్కొడుకు మాధవరావు కూరుచ్ని
ఉనాన్డు. పదమ్ని అతనికి ఎదురుగా కూరోచ్ బెటాట్రు.
'రతీమనమ్దులాల్ ఉనాన్రు' అనుకునాన్రు చుటూట్ ఉనన్ సతరీలు
వాళిళ్దద్రిని చూసి. పదమ్ ఛామనఛాయ. చకక్టి పొడుగూ, తగగ్ ఒళుళ్,
తీరిచ్ దిదిద్న కనుముకుక్ తీరులతో అందంగా ఉంటుంది. ఆమె కంటే ఒక ఛాయ ఎకుక్వ మాధవరావు. పదెద్నిమిది ఏళళ్ పదమ్కి. ఇరవై ఐదేళళ్
మాధవరావు ఈడూ జోడూ.
ఆ సాయంకాలం బంతులాట తంతు అంతా ఆడవాళల్దే. మగవాళళ్ంతా దూరంగా తపుప్కునాన్రు. ఒంటరిగా మిగిలి పోయిన పెళిల్
కొడుకుకూడా పదమ్ లాగే సిగుగ్పడుతూ ముభావంగా కూరుచ్నాన్డు.
మాధవరావు తలిల్ కాంతమమ్ అతని పకక్నే కూరుచ్ంది. మగపెళిల్ వారి తాలూకు పెదాద్విడ ఒకరు పెళిల్ కొడుకును పోర్తస్హించింది.
"బాబూ! ఇంకొంచం గంధం పుయియ్. మెడ చేతోత్ వంచి మరీ వెయాయ్లి దండ. సెంటు బాగా రాయి. దెబబ్ తగలదులే, ఆ పూలబంతి
గటిట్గా విసురు."
మాధవరావు పర్తి పనీ చెయయ్బోయే ముందు, 'ఆజఞ్ కావాలి' అనన్టుట్ తలిల్ వేపు చూసుత్నాన్డు. కాంతమమ్గారు ఇవేవి ఇషట్ం లేనటుట్
ముఖం చికాకుగా పెటుట్కుని కూరుచ్ంది.
దూరంగా తలీల్ కొడుకులను చూసుత్నన్ చారుమతి, శీర్దేవి నవువ్కునాన్రు.
"అబాబ్యి మరీ అమమ్కూచిలా ఉనాన్డే" అంది శీర్దేవి మెలిల్గా.
"పూరవ్కాలం సరదాలని ఆవిడకి అయిషట్మేమో" అంది చారుమతి.
బంతులాట అవగానే విందు భోజనం చేసి పదమ్ దగిగ్రా, తకిక్న వాళళ్ దగిగ్రా సెలవు తీసుకుని ఇళళ్కి బయలు దేరారు చారుమతీ,
శీర్దేవి.
"పదమ్ ఎంతో మంచిది. అతనితో సుఖ పడుతుందంటావా?" అంది చారుమతి రికాష్లో కూరోచ్గానే.
"ఎందుకు సుఖ పడదూ? ఇది వాళళ్ అమమ్కి, నానన్గారికి ఒకక్రేత్ కూతురైతే, అతను వాళళ్మమ్కి ఒకక్డే కొడుకు. మంచి ఉదోయ్గం
చేసుత్నాన్డు. పదమ్కి ఏ కొరతా ఉండదు" అంది శీర్దేవి, తనకు పదమ్ సుఖపడడం మీద అపనమమ్కం లేనటుల్.
చారుమతి కాసేస్పు ఊరుకుని, "పదమ్ పెళిల్ అయిపొయింది. తరువాత నీదే!" అంది.
"ఏమో, నీదే ముందవుతుందేమో?"
"నాది ఎలా అవుతుంది, దేవీ! నాకు లైన కిల్యర కావాలిగా! నీకైతే ఈ బెడద లేదు. మీ అకక్లకు పెళిల్ అయిపొయింది. బావ సిదద్ంగా
ఉనాన్డు."
చారుమతి మాటలకు శీర్దేవి నవేవ్సి ఊరుకుంది.
సూరాయ్రావు పేట లో తన ఇంటిముందు రికాష్ దిగబోతూ శీర్దేవి చారుమతిని పర్శిన్ంచింది.
"నువువ్ రేపు విశాఖపటన్ం వెళళ్డం ఖాయమేనా? దేనికిపుప్డు పర్యాణం?"
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"రేవతకక్ ఉతత్రం వార్సింది. అకక్డ సూక్ళళ్లోల్ ఏవో ఖాళీలు ఉనాన్యట. నేనకక్డి వెళితే బావ సహాయం చేసాత్రట."
"పంతులమమ్ ఉదోయ్గం కోసం అంత దూరం విశాఖపటన్ం వెళళ్డం అనవసరం అనిపిసూత్ంది నాకు. ఉదోయ్గం దొరికినా మీ
నానన్గారికి అకక్డినించి ఎంతో కొంత పంపాలి కదా? ఎంత పంపగలవు?"
"నిజమే, దేవి. కాని అమమ్ ఒపుప్కోవడం లేదు. ముందు ఎకక్డో అకక్డ ఉదోయ్గంలో చేరిపోతే, నెమమ్దిగా కాకినాడలో చూసుకోవచుచ్
అంటుంది. ఆవిణిణ్ చినన్బుచచ్లేక విశాఖపటన్ం బయలు దేరుతునాన్, నాకిషట్ం లేకపోయినా."
"సరే, తిరిగి రాగానే మాయింటికి రా. విశేషాలనీన్ చెపాప్లి. విష యు గుడ లక."
"థాంకస్. గుడ నైట."
శీర్దేవి ఇంటి లోపలి వెళళ్గానే, "గంజాం వారి వీధికి పోనీయ" అని రికాష్వాడితో చెపిప్ తన ఆలోచనలో పడిపోయింది చారుమతి.
చారుమతి, పదమ్ కాకినాడలోనే పుటాట్రు. ఒకే హైసూక్లోల్ చదివారు. ఫొరుత్ఫారంలో మధయ్లో వచిచ్ కలిసింది వాళళ్తో శీర్దేవి. ఆమె
నానన్గారికి తరుచు బదిలీలు అయేయ్ ఉదోయ్గం. చదువు కోసం తన అకక్గారింటోల్ కాకినాడలో ఉంచారు శీర్దేవిని.
శీర్దేవి మేనతత్గారి ఇలూల్, వెనకాల పెరడూ పెదద్వి. పెరటోల్ పెదద్ మామిడిచెటుట్ కింద కూరుచ్ని చారుమతి, శీర్దేవి, పదామ్ కబురుల్
చెపుప్కునే వాళుళ్. పర్తి సాయంతర్ం ఒక అరగంటైనా ఆ చెటుట్ కింద గడపక పోతే ముగుగ్రికీ ఆ రోజు వెలితిగా తోచేది. వయసుస్తో బాటు వారి
సేన్హం కూడా పెరిగింది. ఒకే రకంగా పయనిసుత్నన్ వారి జీవితాలు మూడు మారాగ్లుగా చీలిపోయాయి. ఎస.ఎస.ఎల. సి. పరీక్షలు అవగానే,
శీర్దేవి కాలేజీలో ఇంటర మీడియట కాల్సులో చేరింది. చారుమతి టీచర టైరనింగ లో చేరింది. అమమ్, నానన్ల ఆదేశం పర్కారం పదమ్ ఇంటోల్
కూరుచ్ని వరుని కోసం నిరీకిష్ంచింది. రెండేళళ్ నిరేక్షణకి ఫలితం మాధవరావు లభయ్ం కావడం. వేసంగిలో కళాయ్ణ గడియ వచిచ్ంది.
'ఇక పదమ్ మాకు దూరమయిపోతుంది' అనుకుంటునన్ చారుమతి, "ఏ ఇలల్మామ్?" అనన్ రికాష్వాడి కేకతో ఈ లోకంలో పడింది.
"అదే, కొళాయి పకక్ ఇలుల్."
2
చారుమతి తలుపు శబధ్ం చెయయ్గానే డాబా మీది నుంచి దిగివచిచ్ శాంతమమ్ తలుపు తీసింది.
"నిదర్ పోతునాన్రా అంతా? ఇంత నిశబద్ంగా ఉంది" అంది చారుమతి లోపలి అడుగు పెడుతూ.
"గంట ఎంత అయిందనుకునాన్వ! పది దాటింది. అందరు పడుకునాన్రు. పెళిల్ ఇంటోల్ కూరుచ్నన్ నీకు ఎంత పొదుద్ పోయిందో తెలిసి
ఉండదు" అంది శాంతమమ్.
చారుమతి గబగబా బటట్లు మారుచ్కుని కింద దీపం ఆరిప్, డాబా మీదికి వెళిళ్ంది. వాళళ్ డాబా చినన్ది. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంటుంది.
మనిషి అడడ్ంగా పడుకుంటే, కాళుళ్ దాటుకుంటూ వెళాళ్లి. డాబా అంతా ఇంటోల్ మనుషులతో నిండి పోయింది. ఒక రకంగా చెపాప్లంటే
ఇరుగాగ్ ఉంది. చారుమతి తలిల్ పకక్నే పడుకుంది. శాంతమమ్ పదమ్ పెళిల్ విషయాలు అడిగింది.
"అయితే మామగారు లేరా? అతత్గారేనా? ఒకక్డే కొడుకా? పోనీలే, ఆడపడుచుల పోరు ఉండదు మీ పదమ్కి. అతత్గారు మంచిదిలాగే
కనబడిందా?"
"ఆవిడ చాలా చినన్దానిలా ఉందమామ్. నలభై ఏళుళ్ ఉంటాయేమో! చాలా అందంగా ఉంది. పాపం, బొటూట్ అదీ పెటుట్కుంటే ఇంకా
బాగుంటుందేమో."
"మీ పదమ్ అదృషట్వంతురాలు! మంచి మొగుణిణ్ సంపాదించింది."
శాంతమమ్ గొంతులో కొంచెం ఈరష్య్ కూడా తొంగి చూసినటుల్ అనిపించింది చారుమతికి.
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మాటాల్డుతూనే నిదర్ పోయింది శాంతమమ్. చారుమతికి నిదర్ రాలేదు. " ఆ సంపెంగపూలు అలా ఉంచమామ్! రాతిర్ పకక్ల మీద
వెయయ్చుచ్." పదమ్ మేనతత్ మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి. అంటే, ఈ రోజు శోభనం చేసాత్రు. పదమ్ని గదిలోకి పంపించి ఉంటారు. తెలల్చీర
కటాట్రేమో! భరత్తో ఏం మాటాల్డుతుంది? ఇదద్రూ ఒకే గదిలో ఎలా గడుపుతారు?
పదమ్ పెళిళ్లో నుంచి తనకు జరగబోయే పెళిల్ లోకి వెళిల్ పోయాయి చారుమతి ఆలోచనలు. తను ఎవరిని పెళిల్ చేసుకుంటుంది?
అతను ఎలా ఉంటాడు? శోభనం నాడు రాతిర్ తాను ఎలా ఉంటుంది? తరువాత ఏం ఆలోచించాలో తెలియలేదు. ఆలోచనలు ఉకిక్రిబికిక్రి
చేశాయి.
PPP
చారుమతి ఊహించినటుల్ ఆ రోజు రాతిర్ పదమ్ శోభనం గదిలో పర్వేశించ లేదు. రాతిర్ పది గంటలకి వరలకిష్ సావకాశంగా
కూరుచ్నన్ వియయ్పురాలి తగిగ్రికి వెళిల్ అడిగింది.
"ఏమండీ, వదినగారూ, సావకాశంగా కూరుచ్నాన్రు? రాతిర్ ఏరాప్టుల్ ఏం చెయాయ్లో చెపప్లేదు."
"రాతిర్కి ఇంకేం ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి? రేపు తెలల్వారుఝాము బండికి అమామ్యిని తీసుకుని మేం మదార్సు వెళతాం" అంది కాంతమమ్.
వరలకిష్ ఆశచ్రయ్ పోయింది. కొంచెం తటపటాయించింది.
"ఏదో ఆ కారయ్ం అడుడ్ కూడా ఈ రోజే తీరేచ్యాయ్లనుకునాన్ము" అంది మెలిల్గా
"పిలల్ అతత్వారింటోల్ శోభనం చేసుకోవడం మా ఆచారం. మా ఇంటోల్నే చేసుకుంటాం." ముభావంగా అంది కాంతమమ్.
వరలకిష్ నిరుతాస్హ పడింది. కాని రోజంతా పెళిల్ హడావిడిలో అలిసిపోయిన పదమ్ ఇవేవి పటిట్ంచుకోకుండా ఆదమరిచి నిదర్
పోతోంది అపప్టికే.
చారుమతీ, శీర్దేవి పేర్మతో ఇచిచ్న పువువ్లు వయ్రథ్ంగా వాడిపోతూ ఆమె పకక్నే ఉండిపోయాయి.
3
చారుమతికి మెలకువ వచేచ్సరికి బాగా తెలల్వారి పోయింది. పకక్న చూసేత్ డాబా అంతా ఖాళీగా ఉంది. దూరంగా మాతర్ం శంకరం
ముఖం నిండా ముసుగు పెటుట్కుని పడుకుని ఉనాన్డు.
'అయిదుగురి అమామ్యిల మధయ్ అపురూపంగా అబాబ్యిగా పుటట్డం ఎంత అదృషట్ం!' అనుకుంది మనసులోనే. శంకరం పొదుద్నన్
పదిగంటల దాకా నిదర్ లేవడు. ఎంత ఆలసయ్ంగా లేచినా అడిగే వాళుళ్ండరు. శంకరం ఏం చేసినా చెలుల్తుంది ఇంటోల్. నెలకు అయిదు, ఆరు
సినిమాలైనా చూసాత్డు. "వాడికేమే మగమహారాజు!" అంటూ శంకరానికి మదద్తు వసుత్ంది మామమ్. చారుమతికి ఆ మాట వింటే ఒళుళ్
మండుతుంది. అబాబ్యి పొడిచేసేదేమిటో?
"అకాక్! అమమ్ లేవమంటూంది. రైలుకు వేళ అయిపోతూందిట." కిందనుంచి మాలతి గటిట్గా కేక పెటిట్ంది.
చారుమతికి వెంటనే తన పర్యాణం గురుత్కు వచిచ్, పకక్ చుటిట్ కిందికి వెళిళ్ంది. వరండాలో ఏదో రాసుకుంటునాన్డు సూరాయ్రావు.
"అమామ్ చారూ! ఇపుప్డే లేచావా?" అంటూ పలకరించాడు.
"ఏం నానాన్? పిలిచావా?" దగిగ్రికి వెళిళ్ంది చారుమతి.
సూరాయ్రావు ఎందుకో తటపటాయించాడు కాసేస్పు.
"ఏం లేదమామ్. నువువ్ ఒకక్రిత్వీ విశాఖపటన్ం వెళళ్గలవా? భయం లేదు కదా?" సందేహిసూత్ అడిగాడు.
చారుమతి ఆలోచించింది. తనకు తోడు కావాలంటే పర్యాణానికి రెటిట్ంపు ఖరుచ్ అవుతుంది.
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"నాకేమి

భయం

లేదు

దిగులు

తీరినటుట్

ఒక

నానాన్."
నిటూట్రుప్ విడిచాడు సూరాయ్రావు.
"నినున్
మెయిలోల్

పదిగంటలకు

ఎకిక్ంచి

నేను

కోరుట్కు

వెళతా. తొమిమ్దింటికంతా సిదద్ంగా
ఉండు" అని తిరిగి తన పనిలో తల
దూరాచ్డు.

తను

పాతికేళుళ్గా

గుమాసాత్గా పనిచేసుత్నన్ పీల్డరుగారు
చనిపోతే, రెండేళుల్గా కొతత్ పీల్డరు
దగగ్ర చేరాడు సూరాయ్రావు. ఈయన
దగిగ్ర చేరినపప్టినించీ పని ఎకుక్వైంది
అతనికి.
ఒక చినన్ పెటోల్ బటట్లతో,
చినన్ బుటట్లో రేవతి కోసం శాంతమమ్
కటిట్ ఇచిచ్న పిండివంటలతో సేట్షను
చేరింది
పంపడానికి

చారుమతి.

ఒకక్రిత్ని

భయపడుతునాన్డు

సూరాయ్రావు. మెయిలోల్ కాకినాడ నించి
విశాఖపటన్ం

వెళాళ్లంటే

చాలా

పర్యాస. కాకినాడ నుంచి ఏ ఊరు వెళాళ్లనాన్ సామరల్కోట లో మారాలి. ఊరు పెదద్దయినా, అనిన్ సౌకరాయ్లు ఉనాన్, పర్యాణ సౌకరాయ్లు,
రైళళ్ సౌకరాయ్లు లేక కాకినాడ పౌరులు పెకుక్ ఇబబ్ందులు పడతారు. కాకినాడ నించి తినన్గా హౌరా దాకా వెళేళ్ బోగీ ఒకటి సామరల్ కోటలో
మెయిలుకు తగిలిసాత్రు. కాని ఆ బోగీలో ఒకే ఒక చినన్ మూడవ తరగతి పెటెట్ ఉంటుని. బోగీ పాల్ట ఫారం మీదికి రాక మునుపే కూలీల
సాయంతో పర్యాణికులు ఎకేక్సాత్రు. అది పాల్ట ఫారం మీదికి వచేచ్సరికే కిటకిట లాడుతూ పిపప్ళళ్ బసాత్లా తయారవుతుంది. అందులో
ఎకిక్న పర్యాణికుల అవసథ్ వరిణ్ంచలేము! అది పెదద్ నరకయాతన! ఎకిక్న వాడు దిగలేడు. దిగిన వాడు ఎకక్లేడు. లోపల పిలల్ల, సతరీల యాతన
మరీ అధావ్నన్ం. లావేటరీకి వెళాళ్లనాన్ వీలవక కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతం అవుతుంది సతరీలకు.
సూరాయ్రావు, చారుమతి సేట్షనుకు వచేచ్ సరికే ఆ మూడవ తరగతి పెటెట్ నిండిపోయి మనుషుయ్లు వేళాళ్డుతునాన్రు. చేసేది లేక వేరే
పెటెట్లో కూరుచ్ంది చారుమతి.
"నువేవ్ం భయపడకు నానాన్! సామరల్కోటలో జాగర్తత్గా దిగి మెయిలోల్ ఎకుక్తానులే. నేనేం చినన్దానాన్? పగలు పర్యాణమేగా!"
అంది చారుమతి తండిర్ దిగులు చూసి.
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అయినా సూరాయ్రావుకు తృపిత్ కలగలేదు. భారంగా దికుక్ తోచని వాడిలా నుంచునాన్డు. కాసేపు ఉండి, "నేనలా రైలంతా చూసి
వసాత్నమామ్, ఎవరైనా తెలిసివాళుళ్ కనిపిసాత్రేమో? నీకు సాయంగా ఉంటారు" అని వెనక పెటెట్ వైపు నడిచాడు.
'ఎందుకు నానన్ ఇంత దిగులు పడతాడు?' జాలిగా నవువ్కుంది చారుమతి.
బండి ఇక రెండు నిమిషాలలో కదలబోతూంది అనగా సూరాయ్రావు ఒక నూతన వయ్కిత్ని వెంటబెటుట్కుని వచాచ్డు. అతని వెనకే కూలీ
ఒక సూట కేసూ, హోలాడ్లు పటుట్కు వచిచ్ చారుమతి ఎదురు సీటులో పెటాట్డు.
"ఈమేనండీ మా అమామ్యి, చారుమతి. ఒకక్తేత్ విశాఖపటన్ం వెళుతోంది. ఒంటరిగా ఇదే మొదటిసారి పర్యాణం. మరేం లేదు.
సామరల్ కోటలో బండి మారినపుడు మీరు కొంచెం సహాయం చేసాత్రుగా?" సూరాయ్రావు చారుమతిని పరిచయం చేశాడు.
"మీరింతగా చెపాప్లా గుమాసాత్ గారూ! ఆ మాతర్ం సహాయం చెయయ్లేనా? మీరేం దిగులు పడకండి. అమామ్యిని కేష్మంగా
విశాఖపటన్ం చేరచ్డం నా బాధయ్త. ఇక మీరు నిశిచ్ంతగా ఇంటికి వెళళ్ండి." నపుప్తూ అనాన్డు అతను.
చారుమతి తెలల్బోయి 'ఎవరా ఇతను?' అనుకుంటూ చూసింది. అతనికి ముపైప్ ఏళుళ్ ఉండవచుచ్. కొదిద్గా లావుగా ఉనాన్డు.
పొడుగైనా, లావుమీద కొంచం పొటిట్గా కనిపిసుత్నాన్డు.
"ఈయన రాధాకృషణ్గారమామ్! మా పీల్డరు గారి అబాబ్యి. ఈయన కూడా ఈ మధేయ్ లా పాసై పార్కీట్సు పెటాట్రు." చారుమతి
సందేహాలు తీరాచ్డు సూరాయ్రావు.
గారుడ్ విజిల ఊదాడు. రైలు కదిలింది.
"అమామ్! జాగర్తత్! వెళళ్గానే ఉతత్రం రాయి. రాధాకృషణ్గారు సామరల్కోటలో సహాయం చేసాత్రు. భయపడకు." సూరాయ్రావు మాటలు
రైలు శబద్ంలో కలిసి పోయాయి. కనిపించేంత వరకు తండిర్ని చూసూత్ చెయియ్ ఊపింది చారుమతి.
'నానన్ ఎంత చికిక్ పోయాడు! వయసుస్ కంటె ముసలివాడిలా కనిపిసుత్నాన్డు. నేను ఉదోయ్గంలో చేరగానే పని సగం తగిగ్ంచుకోమని
చెపాప్లి.' మనసుస్లో తండిర్ని గురించి బాధ పడింది. తండిర్ అంటే ఎంతో పేర్మ, జాలి చారుమతికి. అతనికి పిలల్లంటే తగని అపేక్ష. వాళళ్
కోసమని శకిత్కి మించిన పని చేసాత్డు. ఎంత పని చేసినా, నిజాయితీ పరుడైన సూరాయ్రావు సంపాదన పీల్డరు గుమాసాత్గా ఏ మాతర్ం? అతని
సంపాదనలోనే ముసలితలీల్, భారాయ్, అయిదుగురి పిలల్ల పోషణ గడవాలి. అతను ఎపుప్డూ మోయలేని బరువు మోసూత్ కుంగి పోయినటుల్
ఉంటాడు.
తండిర్ని గురించిన ఆలోచనలతో కిటికీ దగిగ్రే పరాకుగా కూరుచ్నన్ చారుమతి, సామరల్కోట సేట్షను చూసి, "అరే! అపుప్డే
వచేచ్సిందా!" అనుకుని ఆశచ్రయ్ పోయింది.
రాధాకృషణ్ తన సామానుతో బాటు చారుమతి సామాను కూడా కూలీ చేతికి ఇచాచ్డు. ఇదద్రూ ఇవతలి పాల్టుఫారం నుంచి అవతలి
పాల్టుఫారం మీదికి మారారు. సామాను ఆడవాళళ్ వెయిటింగ రూములో పెటిట్ంచి, "మీరికక్డే కూరోచ్ండి. మెయిల ఎంత లేటో కనుకుక్ని
వసాత్ను" అని వెళాళ్డు అతను.
"రెండు గంటలు లేటుట!" అనాన్డు కాసేపయినాక వచిచ్.
"అబబ్" అంది విసుగాగ్ చారుమతి.
"కాంటీనుకు వెళిల్ కాఫీ తాగుదాం, రండి" అనాన్డు అతను.
అపుప్డే పరిచయమైన అతనితో వెళళ్డానికి సంశయించింది చారుమతి.
"మీరు వెళళ్ండి. నేనికక్డే కూరుచ్ంటాను" అంది.
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"ఫరవాలేదు. రండి. వైజాగ దాకా మళీళ్ ఏం దొరకవు" అంటూ బలవంతం చేశాడు అతను.
కాంటీన ఖాళీగానే ఉంది.
"రెండు వడలు, రెండు కాఫీ" అని సరవ్రుకు చెపిప్, టేబిల మీద రెండు చేతులూ ఆనిచ్ ముందుకు వంగి కూరుచ్నాన్డు రాధాకృషణ్.
చారుమతి మొహమాట పడుతూ కూరుచ్ంది.
"మీ పేరు ఏమిటి? మీ నానన్గారు ఏదో కొతత్పేరు చెపాప్రు. మరిచిపోయాను." నిశబాద్నిన్ భంగం చేసూత్ అడిగాడు.
"చారుమతి."
"బాగుందండీ మీ పేరు."
"మా నానన్గారు ఆడపిలల్ల పేరుల్ మాతర్ం మంచివి పెటాట్రు. రేవతి, భానుమతి, చారుమతి, మాలతి, భగవతి... మా పేరుల్."
"ఏమిటేమిటీ! మీరు అయిదుగురు అకక్ చెలెల్ళాళ్? సూరాయ్రావుగారికి ఇంతమంది పిలల్లని ఇనాన్ళుళ్ నాకు తెలియనే తెలియదు."
ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు రాధాకృషణ్.
"నాకో అనన్ కూడా ఉనాన్డు. పేరు శంకరం."
"ఏం చేసుత్నాన్డు?"
"బి.ఎ. ఆఖరు సంవతస్రం లోకి వచాచ్డు. నా కంటే వాడు ఒకక్ సంవతస్రమే పెదద్."
"మీరేం చదువుతునాన్రు?"
"నా చదువు ఆగి పోయిందండీ. ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసయాయ్ను. తైరయినింగ పూరిత్ చేశాను,"
"అదేం? మీరు కాలేజీలో ఎందుకు చేరలేదు? పై చదువుల మీద ఆసకిత్ లేదా?"
"ఎందుకు లేదు? కాలేజీలో చదివి డిగీర్ తీసుకోవాలని నాకెంతో కోరిక. ఎస.ఎస.ఎల.సి. లో నేను మా సూక్లుకు ఫసుట్ వచాచ్ను.
అయితేనేం? అందరికి అనిన్ కోరికలూ తీరుతాయా?" చారుమతి బాధగా అనన్ది.
"మీ కింత తెలివితేటలు ఉండీ చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడం చాలా అనాయ్యం. మీ నానన్గారు ఎలాగో కషట్పడి మిమమ్లిన్
చదివించ వలసింది."
"మా అనన్ని చదివించడానికే మా నానన్గారు ఎంతో కషట్పడుతునాన్రు. మా రేవతకక్ పెళిళ్కి చేసిన అపుప్ తీరలేదింకా. ఇక
ఆడపిలల్లని కూడా కాలేజీలో ఎకక్డ చదివించ గలరు?"
రాధాకృషణ్ ఏదో ఆలోచిసూత్ అనాన్డు. "నాకు ఇనాన్ళూళ్ మీ సంగతులు ఏమీ తెలియవు. సూరాయ్రావుగారు రోజంతా మా నానన్గారి
దగిగ్ర పని చేసినా ఇంటి సంగతులు ఏమీ చెపప్రు."
"తెలిసి మాతర్ం మీరు చెయయ్గలిగింది ఏముంది?" ఎవరి బాధలు వాళుళ్ పడాలి అనన్ ధవ్నితో అంది చారుమతి
ఇంతలో వడ, కాఫీ వచాచ్యి. ఎవరి ఆలోచనలో వాళుళ్ ఉండిపోయి, అవి ముగించి బయటికి వచాచ్రు ఇదద్రూ.
ఆడవాళళ్ వెయిటింగ రూములో చారుమతిని కూరోచ్బెటిట్ అలా తిరిగి రావడానికి వెళాళ్డు రాధాకృషణ్.
వెయిటింగ రూము బయటే పిలల్ని చంకనెతుత్కుని ఒకావిడ నిలబడి ఉంది. చూడడానికి కోనసీమ సతరీలా ఉంది. బండారు లంక ఎరర్
జరీ చీర, జరీ అంచునన్ తెలల్ రవిక, మెడలో బరువు... చందర్ హారం, జడనిండా పూలు, కాళళ్కి పసుపూ. ఆవిడ చారుమతిని చూసూత్నే
అడిగింది.
"అతత్గారింటికా, పుటిట్ంటికా వెళళ్డం?"
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పర్శన్ విని తెలల్ బోయింది చారుమతి. "మా అకాక్ వాళళ్ ఇంటికి."
"మీ ఆయనా?"
"కాదు." అకక్డ నుంచోకుండా రూము లోపలికి వెళిల్ పోయింది చారుమతి.
"పైవాళళ్ విషయాలలో ఇంత కుతూహలం ఎందుకో?" అని విసుకుక్ంది. కాని ఆమె పర్శన్లో పరాయి మగవాడితో చనువుగా
తిరగకూడదనే ఆలోచన ఉదయించింది చారుమతిలో.
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