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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
శంకరం పరీక్ష తపాప్డని తెలిశాక విశాఖపటన్ం నుంచి రేవతి ఉతత్రం వార్సింది. భగవతిని విశాఖ పంపమనీ, తమ దగిగ్ర పెటుట్కుని
చదివించుతామనీ రాసింది. తమ డబుబ్ ఇబబ్ందులు తెలుసుకుని పెదద్ కూతురు భగవతిని పంపమని రాసిందని గర్హించింది శాంతమమ్.
నిజంగా ఇబబ్ందులు ఉనన్పప్డు సిగుగ్ పడితే పర్యోజనం లేదు. ఇపుప్డు పంపక పోతే అనవసరంగా భగవతి చదువు పాడవుతుంది. భగవతి
ఆ ఏడు ఫిపుత్ ఫారంలోకి వచిచ్ంది. అందరిలోకీ చినన్ది, ఆఖరి కూతురు. తండిర్కి ముదుద్ల కూతురు అయిన భగవతిని దూరం చేసుకోవడానికి
మనసుస్లో ఎంతో బాధపడింది శాంతమమ్.
శంకరం వెళిల్ సామరల్కోటలో భగవతిని రైలు ఎకిక్ంచాడు. రేవతి, భరత్ వచిచ్ విశాఖపటన్ంలో దించుకునాన్రు.
భగవతి ఒకక్రీత్ వెళిల్ పోవడం వలల్ ఇంటోల్ డబుబ్ ఇబబ్ందులు ఏమీ తగగ్లేదు. ఆ ఏడు మూడు నెలలు విపరీతమైన ఎండలు కాయడం
వలేల్మో ముసలమమ్కి సుసీత్ చేసింది. ఇంటి పరిసిథ్తులే ఆలోచిసూత్ డాబా మీద కూరుచ్నన్ చారుమతికి, "అకాక్! నీకు ఉతత్రం వచిచ్ంది" అంటూ
ఒక కారుడ్ ఇచిచ్ంది మాలతి. విజయనగరం నుంచి గోపాల రాశాడు.
"చారుమతి వదినకు, మా ఎస.ఎస.ఎల.సి. పరీకాష్ ఫలితాలు తెలిశాయి. నేను పాసయాయ్నని రాయడానికి సంతోషిసుత్నాన్ను. ఇదంతా
మామమ్యయ్ చలవ, మీ చలవ. దీనికి నేనూ, అమామ్ కృతజుఞ్లం. నాకు ఇకక్డే ఒక వేరుసెనగ మిలుల్లో గుమాసాత్ ఉదోయ్గం దొరికింది. అమమ్
అతత్కు, అమమ్మకి నమసాక్రాలు రాయమంది.
ఇటుల్
గోపాల"
"పోనీలే. ఏదో ఉదోయ్గం దొరికింది. ఇతనూ డబుబ్ పంపమంటే ఎకక్డినించి తేవడం?' అనుకుంది చారుమతి.
"ఏమిటంత దీరాఘ్లోచనా?" అంటూ డాబా మీదికి వచాచ్రు శీర్దేవి, పదమ్.
"ఏమీ లేదు. రండి రండి" అంటూ ఆహావ్నించింది చారుమతి
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ఇదద్రూ వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు ఏం మాటాల్డాలో, ఎవరు పార్రంభించాలో తెలియక ముగుగ్రూ నిశశ్బద్ంగా ఉంది పోయారు. పూరవ్మైతే,
"ఆ పుసత్కం చదివావా?", " ఆ కధ ఎలా ఉంది?", "ఈ గేయం బాగుంది కదూ?" అంటూ ముగుగ్రూ ఒకక్సారే సాహితయ్ చరచ్ మొదలు
పెటేట్వారు. చారుమతి సంసార బాధయ్తలూ, పదమ్ మౌనం శీర్దేవిని కూడా తికమక పెడుతునాన్యి ఇపుప్డు.
"ఏమిటి విశేషాలు?" చారుమతే మొదలు పెటిట్ంది సంబాషణ.
"నువువ్ చెపాప్లి. మాకు విశేషాలు ఏముంటాయి? నేను, పదమ్ రోజూ కాలేజీకి వెళిల్ వసుత్నాన్ం మామూలుగా" అంది శీర్దేవి.
"పదామ్! నువువ్ వేసంగి సెలవులలో మదార్సు వెళళ్లేదా? ఏం?" అంది చారుమతి.
"వెళళ్లేదు. తను ఆఫీసు పని మీద ఢిలీల్ వెళాల్రట" అంది పదమ్. అబదద్ం కావాలనే చెపిప్ంది, అతత్గారు కాని, భరత్ కాని తనని మదార్సు
రమమ్ంటూ ఒకక్ ఉతత్రం కూడా రాయలేదని చెపప్లేక.
శీర్దేవి మళీళ్ చారుమతిని అడిగింది ఇంటి విషయాలు చెపప్మంటూ. 'సేన్హితులకి కాకపోతే ఎవరికీ చెబుతాను?' అనుకుంది
చారుమతి. ఇంటి విషయాలు ఒకటొకటిగా అనీన్ చెపిప్ంది. శంకరం పరీక్ష తపప్డం. భగవతిని విశాఖపటన్ం పంపడం, ముసలమమ్
వైదాయ్నికైన అపుప్.
"ఇపుప్డు మాలతి చదువు పెదద్ సమసయ్ అయిపొయింది దేవీ! ఎస.ఎస.ఎల.సి. లోకి వచిచ్ంది. సూక్లు ఫీజుకి హెడ మిసెట్ర్స కనెస్షన
ఇసాత్ననాన్, పుసత్కాలనీన్ కొనవదాద్? ఈ ఏడు మానిపించేదామనుకుంటునాన్ను. వచేచ్ ఏడాది శంకరం ఉదోయ్గంలో చేరితే, మాలతిని చదివించ
వచుచ్" అంది చివరికి.
"మాలతిని మానిపించవదుద్. ఈ ఏడాది పూరిత్ చేసెయయ్ నియియ్" అంది శీర్దేవి.
"ఆలోచిసాత్ను. చదువు మానేయయ్మంటే మాలతి చినన్బుచుచ్కుంటుందేమో!" అంది చారుమతి.
చారుమతి ఇంటి సమసయ్లనే ఆలోచిసూత్ ముగుగ్రూ మౌనంగా కూరుచ్నాన్రు.
"డబుబ్ ఎకుక్వ ఎలా సంపాదించడం అనన్దే నాకు రాతీర్ పగలు ఆలోచన." నవువ్తూ అంది చారుమతి. అది ఏడవలేక నవివ్నటుట్ంది.
"చారూ! నువువ్ ఏమీ అనుకోనంటే నేనొక సలహా చెబుతాను. మీ ముందరి గది ఎవరికైనా అదెద్కి ఇవవ్కూదడూ? పదిహేను ఇరవై
రూపాయలు వసాత్యి" అంది పదమ్.
"ఈ ఆలోచన బాగానే ఉంది పదామ్. ఇనాన్ళూళ్ నాకు తటట్నే లేదు" అంది చారుమతి.
ఆ రాతిర్ భోజనాల దగిగ్ర చారుమతి ముందుగది అదెద్కి ఇవవ్డం విషయం మిగతా వాళళ్తో చరిచ్ంచింది.
"ముందు గది అదెద్కి ఇసేత్ ఎలా? మనందరికీ ఒకక్ గది ఎలా సరిపోతుంది?" అనాన్డు శంకరం.
"నిజమే, కషట్మే" అంది చారుమతి, గది అదెద్కి ఇసేత్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ.
వాళళ్ ఇంటోల్ ఉనన్వి రెండు గదులు. ముందర వీధి గది, దాని వెనక దానికంటే కొంచెం పెదద్గది. వెనక వరండా. వరండానీ,
వంటిలుల్నీ వేరుచేసూత్ చినన్ పెరడు. వంటింటిని ఆనుకుని ఒక పకక్ సాన్నాల గది. వెనక పాయిఖానా దొడిడ్. ముందు గదిలో అదెద్కి ఉనన్వాళుళ్
సాన్నాల గదికి వెళాళ్లంటే ఇంటి పకక్నునన్ సనన్టి సందుకుండా వెనక పెరడులోకి వెళాళ్లి. పోతే, ముందు గది అదెద్కి ఇచేచ్సేత్ ఇంటివాళుళ్
ఇంటోల్ పర్వేశించాలనాన్ పకక్సందు గుండా లోపలి పెరడు వైపు వెళిల్, పర్వేశించాలి. అదెద్కునన్ వాళూళ్, ఇంటివాళూళ్ ఇబబ్ంది పడాలి. ఇనిన్
ఇబబ్ందులు ఉనాన్ అదెద్కి ఇవావ్లి.
"మనం కొనాన్ళుళ్ కషట్పడాలి, తపప్దు. డబుబ్ మనకి అవసరం. నీకు ఉదోయ్గం వచేచ్ దాకా ఇబబ్ంది పడాలి" అంది చారుమతి
శంకరానిన్ చూసూత్.
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తన ఉదోయ్గం పర్సకిత్ రాగానే మౌనం వహించాడు శంకరం.
"అదెద్కి ఎవరికిసాత్ం?" అంది భానుమతి.
"ఎవరికేమిటి? సూట్డెంటస్ కు"
"సూట్డెంటస్ కీ, బర్హమ్చారులకీ ఇసేత్ మనకి తాటాకులు కడతారు అంతా. వయసుస్లో ఉనన్ పెళిల్ కాని అమామ్యిలని ఇంటోల్
పెటుట్కుని, బర్హమ్చారులని అదెద్కి పెటుట్కుంటే నలుగురూ నాలుగు రకాలుగా అనుకుంటారు" అంది శాంతమమ్.
"మరి ఎవరికి ఇసాత్ం? ఉదోయ్గులైన, ఒంటరిగా ఉనన్ ఆడవాళళ్కి ఇవవ్వచుచ్ను. కాని వాళుళ్ భోజనానికి హోటళళ్కి వెళళ్రు. వంటిలుల్
కావాలి" అంది చారుమతి ఆలోచిసూత్.
అదెద్కి ఎవరిని పెటుట్కోవడం అనన్ది సమసయ్గానే ఉనాన్, 'ఎవరికేనా గది అదెద్కి ఇసేత్ బాగుండును. డబుబ్ వసుత్ంది' అనన్ అభిపార్యం
అందరి మనసుస్లలోనూ ఉండిపోయింది.
అనీన్ సమసయ్లుగానే ఉండిపోయాయి. 'మాలతి చదువు ఏం చెయయ్డం?' మధనపడింది చారుమతి.
రెండు రోజుల తరువాత సూక్లు నుంచి ఇంటికి వచేచ్సరికి, మాలతి కొతత్ పుసత్కాల దొంతర ఒకటి తెచిచ్ అకక్ ముందర పెటిట్ంది.
సూక్లు ఫైనల కాల్సు పాఠయ్పుసత్కాలు, నోటుస్లు రాసుకోవడానికి బౌండు నోటు పుసత్కాలు ఉనాన్యి అందులో.
"ఎకక్డివి?' అంది ఆశచ్రయ్ంగా చారుమతి.
"శీర్దేవి పంపించింది. ఇదిగో, ఈ ఉతత్రం కూడా పంపింది" అంటూ చినన్ కాయితం ఇచిచ్ంది. రెండే పంకుత్లు రాసి ఉనాన్యి.
'పిర్యమైన చెలెల్లు మాలతికి,
పేర్మతో అకక్ శీర్దేవి."
చారుమతికి కోపం వచిచ్ంది. తమ లేమి తలుచుకుని దుఃఖం వచిచ్ంది. వెంటనే శీర్దేవి ఇంటికి వెళిళ్ంది. శీర్దేవి జాజిపూలు మాల
కడుతూ ఉంది.
"ఇలాగేనా అవమానించడం?" అంది చారుమతి లోపలి వసూత్నే.
"అవమానించడం ఏమిటి? అలా నుంచునే మాటాల్డతావా? ముందు కూరోచ్" అంది శీర్దేవి.
"మాకు లేదని దానాలు చేసుత్నాన్వా? ఇంటి విషయాలు, ఇబబ్ందులు మీతో చెపాప్నంటే, సహాయం అరిథ్ంచి కాదు. అనీన్ చెపప్డం నా
బుదిద్ తకుక్వ" అంది రోషంగా చారుమతి.
"ఇందులో అవమానాలు, బుదిద్ తకుక్వలు ఏమిటో తెలియటం లేదు. చారూ! ఒక సేన్హితురాలికి ఇంకో సేన్హితురాలు
సహాయపడటం తపాప్?"
"తపేప్ దేవి! డబుబ్ ఇవవ్టం, సహాయం పుచుచ్కోవడం సేన్హితుల మధయ్ వసేత్ ఆ సేన్హం ఎంతో కాలం నిలవదు. మా ఇబబ్ందులు
ఎపుప్డూ ఉండేవే. దాని కోసం తియయ్టి మన సేన్హం పోగొటుట్కోవడం నాకిషట్ం లేదు." చారుమతి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
శీర్దేవి మనసుస్ చివుకుక్మంది.
"చారూ! నీకు మాలతి చెలెల్లైతే, నాకూ చెలెల్లే. చెలెల్లికి అకక్ ఇవవ్డంలో తపుప్ లేదు. అయినా, పుసత్కాలు పుచుచ్కోవడానికి నీకు
అభయ్ంతరం అయితే, డబుబ్ ఉనన్పుప్డు బదులు తీరెచ్యియ్" అంది శీర్దేవి, అపప్టికి చారుమతిని ఒపిప్ంచవచుచ్నని.
చారుమతి నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్ంది కాసేపు. లేమిలోకి దిగజారి పోతునన్ మధయ్తరగతి కుటుంబీకుల మానసిక వయ్ధ ఊహాతీతమైనది.
12
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సెపెట్ంబరులో శంకరం పరీక్షకి కూరుచ్ని ఇంగీల్షు మాతర్ం పాసయాయ్డు. గూర్పు మళీళ్ తపాప్డు. "వీడికింత బుదిద్ లేదేం? శర్దద్గా
చదివి పరీక్ష పాసవావ్లని తెలీదా?" అని చిరాకు పడింది చారుమతి. శాంతమమ్ విచారించింది.
భానుమతి మాతర్ం శంకరానికి వెనక మదద్తు. "దురదృషట్ం, కషాట్లనీన్ ఒకక్సారే వసాత్యి" అంటూంది భానుమతి.
ముసలమమ్ మంచం మీద నించి లేవటం లేదు. అతి కషట్ం మీద పాయిఖానాకీ, నీళుళ్ పోసుకోవడానికీ లేసుత్ంది. ఆవిడ చెయియ్
పటుట్కు జాగర్తత్గా నడిపించాలి. అతత్గారి సేవలనీన్ శాంతమమ్ మీదే పడాడ్యి. పూరిత్గా వంటపని భానుమతి చూసుకుంటూంది. ముసలమమ్
మందులకీ, శంకరం పరీక్షకీ డబుబ్ అపుప్ తెచాచ్రు. అపుప్లు తీరచ్డం కోసం చారుమతి పైరవేటుల్ చెపేప్ది. ఉదయం అయిదుగురు, సాయంతర్ం
అయిదుగురు అమామ్యిలు వసాత్రు. ఇంత కషట్పడినా అదనపు ఆదాయం తకుక్వే. ఇంటోల్ పరిసిథ్తులు మరీ దిగజారి పోయాయి. చాకలిని
పూరిత్గా మానిపించేశారు. మాలతి భానుమతి కలిసి రోజూ బటట్లు ఉతుకుతారు. చెలెల్ళిల్దద్రి సూక్లు చీరలు గంజి పెటిట్ ఆరవేసి, ఇసతరీ చేసుత్ంది
భానుమతి. సినిమాలు చూడడం మానేశారు. వారానికో, పదిరోజులకో సినిమా చూడకపోతే శంకరానికి ఉపవాసం చేసినటుట్ ఎంతో వెలితిగా
ఉండేది. కాని చెలెల్లు ముందర 'డబుబ్ కావాలి' అంటూ చెయియ్ జాపడానికి సిగుగ్.
చారుమతి కంటె ఒక ఏడు పెదద్వాడు శంకరం. తకిక్న ఇదద్రు చెలెల్ళూళ్ "అనాన్" అని పిలిచినా, చారుమతి మాతర్ం, "శంకరం" అనే
పిలిచేది. చినన్తనం నుంచి లేక లేక అబాబ్యి పుటాట్డని శంకరానిన్ ఇంటోల్ తలీల్, తండీర్, మామామ్ అపురూపంగా చూడటంతో చారుమతికి
అనన్ అంటే కొంచెం ఈరష్య్. ఎపుప్డేనా కొంచెం లోపం శంకరంలో కనిపిసేత్ చారుమతి దానిన్ పెదద్గా ఎతిత్ చూపి ఎగతాళి చేసేది. ఎతిత్
పొడిచేది.
డిసెంబరు నెలలో సూరాయ్రావు సంవతస్రీకాలు జరిపారు. తండిర్ని మరోసారి తలుచుకుని దుఃఖించారు అంతా.
"సంసార భారమంతా నా మీద పెటిట్, నువెవ్ందుకు వెళిల్ పోయావు నానాన్" అంటూ ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఏడిచ్ంది చారుమతి.
ఇంటోల్ అపుప్లు పెరుగుతునాన్యి. మాలతికి, శంకరానికి పరీక్షలకి డబుబ్ కటాట్లని అపుప్ తెచాచ్రు. సూరాయ్రావు సంవతస్రీకాలు
జరపడానికి శాంతమమ్ తన చేతి బంగారు గాజులు అమేమ్సూత్ంటే చూసి బాధ పడాడ్రు అంతా. తన నిసస్హాయ సిథ్తికి వయ్ధ, శంకరం పరీక్షలు
తపుప్తునన్ందుకు కోపం వచాచ్యి చారుమతికి.
"అనిన్టికీ ఎందుకు బాధపడతావు చారూ? నారు పోసినవాడు నీరు పోసాత్డంటారు. రోజులు ఎలాగో అలా వెళిళ్పోతాయి. నువువ్
దిగులు పడకు. మనసు కషట్ పెటుట్కోకు" అంటుంది భానుమతి.
భానుమతి సైథ్రయ్ం లేదు చారుమతికి. భానుమతిలో ఏదో వేదాంతం ఉంది. ఏదీ విపరీతంగా తీసుకుని బాధ పడదు. "భగవంతుడే
ఉనాన్డు పైన", "మనం చేసుకునన్ కరమ్". " దురదృషట్ం" అనే మాటలతో నిశిచ్ంతగా గడుపుతుంది. అకక్ నిశిచ్ంత, గంభీరతవ్ం చూసేత్
ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది చారుమతికి.
13
మే నెల వచిచ్ంది. మళీళ్ మలెల్లు, మామిడిపళుళ్ వచాచ్యి. మాలతి ఎస.ఎస.ఎల.సి., పదమ్ ఇంటరు, శీర్దేవి బి.ఏ. పరీక్షలు రాశారు.
మే ముపైప్యయ్వ తారీఖున శీర్దేవి పెళిళ్కి ముహూరత్ం పెటాట్రు. శీర్దేవికి పెళిళ్కొడుకు బావ వరస అవుతాడు. అతను ఇంజినీరు.
హైదరాబాద లో ఉనాన్డు. శీర్దేవికి దగిగ్రి వాడైనా వాళిళ్దద్రూ కలుసుకోవడం తకుక్వ. పెళిల్ దాకా అపరిచితులుగానే ఉండిపోయారు.
పెళిల్ ఇంకా మూడు రోజులు ఉందనగా చారుమతి, పదమ్ కలిసి శీర్దేవి ఇంటికి వెళాళ్రు. తన దగిగ్ర చాలా రోజులు పెటుట్కుని
చదివించడం వలల్ కలిగిన అభిమానంతో శీర్దేవి మేనతత్ పెళిల్ తమ ఇంటోల్నే జరగాలని కోరింది. వారి ఇంటోల్ వెనక పెరడంతా శుభర్ం చేసి
కొతత్గా ఇసుక పరిపించారు. పెదద్ పందిరి వేసుత్నాన్రు, ఇంటికి వెలల్లు వేసి, పచచ్టి మామిడాకు తోరణాలు కటాట్రు. గుమామ్లకు కొతత్ రంగులు
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వేశారు. ఆ రోజు శీర్దేవిని పెళిళ్కూతురుని చేశారు. చారుమతి, పదమ్ లోపలి వెళేల్సరికి శీర్దేవి అకక్లు ఆమెను అలంకరిసుత్నాన్రు. కళాయ్ణబొటుట్,
బుగగ్న చుకక్తో శీర్దేవికి కొతత్ అందం వచిచ్ంది. ముఖంలో సంతోషం కొటట్ వచిచ్నటుట్ కనిపిసూత్ంది. దాచుకోవాలని పర్యతిన్ంచినా దాగని
చిరునవువ్. పెదద్కక్ పర్భావతి పూలజడ కుడుతూ ఉంటే, చినన్కక్ శీర్దేవి కాళళ్కి పారాణి రాసూత్ంది.
"అబబ్, ఇపుప్డా వచాచ్రు?" అంది సేన్హితురాళళ్ను చూడగానే శీర్దేవి.
"ఉదయం లేచిన దగిగ్ర నించి మీ ధాయ్సే అయిపొయింది దీనికి. మరిదిగారి తలపే లేదు" అంది చినన్కక్ లకీష్దేవి.
"పైకి మా పేరుల్ చెబుతుందండీ. మనసులో అంతా ఆయన ధాయ్సే" అంది చారుమతి కూరుచ్ంటూ.
శీర్దేవి సిగుగ్పడుతూ నవివ్ంది. పదమ్ కూడా చారుమతి పకక్నే కూరుచ్ంది. శీర్దేవిని అలంకరిసుత్నంత సేపు ఇదద్రకక్లు చెలెల్లిని
పెళిళ్కొడుకు పేరు ఎతిత్ ఏడిపిసూత్నే ఉనాన్రు. మధయ్ మధయ్ వారి భరత్లు కూడా వచిచ్ మరదలిని హాసయ్ం చేసుత్నాన్రు వాతావరణం అంతా ఎంతో
సరదాగా, హాయిగా, ఆనందంగా ఉంది. ఇంటి నిండా చుటాట్లు వచాచ్రు. ఇంకా వసుత్నాన్రు.
శీర్దేవి ఇదద్రాడపిలల్ల తరువాత పుటిట్ంది. ఆఖరి పిలల్ కావడంతో పెళిల్ పెదద్ ఎతుత్న చేసుత్నాన్రు. శీర్దేవికి అనన్దముమ్లు లేరు. కాని
పెదద్మమ్ కొడుకులు, పినన్మమ్ కొడుకులు చాలామంది ఉనాన్రు. వాళేళ్ పందిరి అలంకరణ చూసుత్నాన్రు. రంగు కాయితాలతో అలంకరించడం,
రంగు బలుబ్లు అమరచ్డం, పెండిల్ ఫోటోలు తియయ్డం... సగం హడావిడి మగపిలల్లదే.
ఆ రోజంతా అకక్డే ఉండి, రాతిర్ భోజనం చేసి ఇళళ్కి బయలు దేరారు పదమ్, చారుమతి. పెళిల్ రెండు రోజులు తన దగిగ్రే ఉండాలని,
ఊళోళ్ భగవతీ, మాలతీ ఎలాగా లేరు కనక, శంకరానన్యినా పెళిళ్కి తీసుకురావాలని చారుమతిని మరీ మరీ కోరింది శీర్దేవి. భానుమతి పైకి
వెళళ్టం మానుకుంది. ఎకక్డికీ వెళళ్దు.
పదమ్ రికాష్ ఎకిక్ ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.
రాతిర్ పది గంటలు అవుతూ ఉంది. అంత రాతిర్ వేళ ఒంటరిగా నడిచి వెళళ్లేక, చారుమతి రికాష్ కటిట్ంచుకుంది. 'ఎనాన్ళళ్యింది రికాష్
ఎకిక్!' అనుకుంది మనసులో. సూరాయ్రావు పోయాక రికాష్ ఎకక్డం మానేశారు చారుమతి ఇంటివాళుళ్. 'ఆ పావలా పెడితే ఒక కూర
కొనుకోక్వచుచ్ను' అనిపిసుత్ంది.
'శీర్దేవి పెళిళ్కి ఎలా వెళళ్టం? ఒకక్ మంచి చీర లేదు. వెళళ్కపోతే బాగుండదు. అది బాధ పడుతుంది. అందరూ చకక్టి ఖరీదైన పటుట్
చీరలు కటుట్కుని వసాత్రు. నేను వాయిల చీరతో వెళళ్నా? మంచి వాయిల చీర కూడా లేదు. ఒక కొతత్ చీర కొనుకుక్ంటే బాగుండును.
కొనడానికి డబేబ్ది? బటట్లకొటుట్ ముఖం చూసి ఏణణ్రథ్మైంది. ఇపుప్డే కాదు, ఈ జీతం, ఈ ఖరుచ్లతో ఎపప్టికైనా కొతత్ చీర కొనుకోక్వడానికి
సాధయ్మౌతుందా?' చారుమతి ఇలుల్ చేరే దాకా మధన పడుతూనే ఉంది.
రికాష్ వాడికి డబుబ్లు ఇచిచ్ ఇంటోల్ అడుగు పెటేట్ సరికి ముసలమమ్ వరండాలో మంచం మీద నిదర్పోతూ కనిపించింది. వంటింటోల్
దీపం వెలుగుతూ ఉంది. 'అమమ్ ఇంకా ఏం చేసూత్ ఉంది?' అనుకుంటూవంటింటోల్కి తొంగి చూసింది. శాంతమమ్, భానుమతి భోజనం
చేసుత్నాన్రు. చూసూత్ కొయయ్లా నిలబడి పోయింది.
"ఏం చారూ? ఎపుప్డు వచాచ్వు? తలుపు శబద్మే కాలేడు. ఏమిటి అలా నిలబడి పోయావు?" అంది శాంతమమ్ తల ఎతిత్ కూతురిన్
చూసూత్.
"ఏం తింటునాన్రమామ్?" కంచాలు చూసూత్ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ అంది చారుమతి.
తలిల్ కూతుళిళ్దద్రూ ఉపుప్, పచిచ్ మిరపకాయ నంజుకుని వటిట్ అనన్ం తింటునాన్రు. అందులోకి నేతిచుకక్ కూడా లేదు.
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"ఏమే, నువువ్ అనన్ం తినాన్వా? నీ కోసం కంచంలో అనన్ం మూత పెటాట్ను. ఇంత వరకూ నీ కోసం చూసి, ఇపుప్డే మేం భోజనాలకి
కూరుచ్నాన్ం." అంది భానుమతి దృషిట్ని మళిళ్సూత్.
"ఆ .. తినే వచాచ్ను" అంది చారుమతి, తను శీర్దేవి ఇంటోల్ తినన్ పిండివంటలూ, కూరలూ జాఞ్పకం వచిచ్, వాంతి
చేసుకోవాలనిపించింది.
చారుమతి అకక్డే వంటింటి గుమమ్ం మీదే కూరుచ్ంది. "అమామ్! కందిపొడి వేసుకోలేక పోయావా?' అంది తలిల్ని చూసూత్.
"కడుపు నిండడానికి ఏమైతేనేమే! కంది పొడి రోజూ వేసుకుంటే కడుపు నొపిప్ వసుత్ంది" అంది శాంతమమ్.
దూరంగా తనకి ఉంచిన కంచంలో నించి కొదిద్గా కూరా, ఒకపకక్ కందిపొడి కనిపిసుత్నాన్యి.
కందిపొడి వేసుకుంటే కడుపునొపిప్ రావటం కాదు. పిలల్లకి అదికూడా లేకుండా పోతుందని తలిల్ భయం.
ముసలమమ్కి పచచ్ళూళ్, కందిపొడి పడవు. ఒక రోజు పెడితే మరునాటి నించీ కడుపునొపిప్, విరోచనాలు అవుతాయి. ఆవిడ కోసం
రోజూ కొదిద్గా కూర చేసుత్ంది భానుమతి. ఆవిడ తినగా మిగిలినది తముమ్డికీ, చారుమతికీ వడిడ్సుత్ంది.
'ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో నేను చీరేం కొనుకోక్ను? శీర్దేవికి బహుమతి ఏమి ఇవవ్గలను?' అనుకుంది చారుమతి. సెలవులవడం వాళళ్
ఎవరూ పైరవేటల్కి రావటం లేదు. ఇంటి ముందు శంకరం "గది అదెద్కు ఇవవ్బడును" అని పెదద్ బోరుడ్ తగిలించినా, ఎవరూ ఇంతవరకూ అదెద్కి
దిగలేదు. గదికోసం వచిచ్న విదాయ్రుథ్లకీ, బర్హమ్చారులకీ అదెద్కి ఇవవ్డానికి శాంతమమ్ అంగీకరించలేదు. 'ఎవరికో ఒకరికి ఇచేచ్యాయ్లి'
అనుకుంది చారుమతి ధృడంగా.
డాబా మీద అందరూ పడకలకి చేరినపుప్డు చెపిప్ంది. "ఈ మారు గది కావాలని ఎవరు వచిచ్నా అదెద్కి ఇచెచ్యయ్ండి" అని.
డాబా మీద మనుషుయ్లు తకుక్వై పోయి డాబా విశాలంగా కనిపిసూత్ంది. మాలతి పరీక్షలవవ్గానే భగవతిని చూసి వసాత్నంటూ
విశాఖపటన్ం వెళిళ్ంది. సూరాయ్రావు ఖాళీ ఎపుప్డూ భరీత్ చెయయ్ లేనిది.
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