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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
ఇలల్ంతా బావురుమంటూంది. ముసలమమ్ లేని వెలితి ఇంటోల్ బాగా కనిపిసూత్ంది. ఆవిడ పనేం చెయయ్క పోయినా, చివరి రోజులోల్
మంచం మీద నించి లేవలేక పోయినా, ఇంటోల్ ఆవిడ ఉండటం ఒక నిండుగా ఉండేది. అందరికి పెదద్ దికుక్ అనిపించేది. ఆవిడికి మనమడు
అనాన్, మనమరాళుళ్ అనాన్ ఎంతో అభిమానం. అందరిని ఆపాయ్యంగా చేరదీసేది.
కోడలిన్ కూతురులా చూసుకునేది.
మధాయ్హన్ం నాలుగైంది. ఇంటోల్ నిశశ్బాద్నిన్ చీలుచ్కుంటూ బయటి నించి ఎవరిదో గొంతుక వినిపించింది.
"సూరాయ్రావుగారి ఇలుల్ ఇదేనాండీ?"
భగవతి బయటికి వచిచ్ చూసిడ్ంది. ఎవరో ఇరవై సంవతస్రాల యువకుడు నిలబడి ఉనాన్డు. చురుకైన కళుళ్, ఉంగరాల జుతుత్, మంచి
తెలివైన ముఖం.
"ఇదేనండీ. ఎవరు కావాలి?" అంది భగవతి.
"చారుమతి ఉనాన్రా?" అనాన్డు అతను.
"ఆ... ఉంది" అంటూ లోపలి వెళిళ్ంది భగవతి. చారుమతి కోసం ఎవరో యువకుడు వచాచ్డంటే ఇంటోల్ అందరికీ ఆశచ్రయ్ంగా
ఉంది. చారుమతి కూడా కుతూహలంగా బయటికి వచిచ్ చూసింది. అతని ముఖం ఎపుప్డూ చూసిన గురుత్ లేదు. అపరిచితుడు.
"నేనే చారుమతిని. ఏం కావాలి మీకు?"
"నా పేరు గోపాల. విజయనగరం నుంచి వచాచ్ను" అనాన్డతను.
చారుమతి ఒకక్ నిమిషం 'ఎవరా ఇతను?' అని ఆలోచించింది. వెంటనే డబుబ్ పంపడం గురుత్ వచిచ్ంది.
"ఓహో! నువావ్! రారా!" అంది చారుమతి దరహాసం చేసూత్.
"ఎవరే అతను?" అంది రేవతి.
"ఇతను మనకి బాగా కావలసిన వాడు. శారదతత్యయ్ కొడుకు" అంది చారుమతి.
"ఓహో! గోపాలా?" అంది భానుమతి.
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'ఎవరీ శారదతత్యయ్?' అని ఆశచ్రయ్పోయారు రేవతి, మాలతి, భగవతి.
అందరికి నమసాక్రాలు చేశాడు గోపాల.
"నీకు మమమ్లిన్ ఎవరినీ తెలీదు కదూ?" అంటూ చారుమతి అందరిని పరిచయం చేసింది.
"మా పెదద్కక్ రేవతి. విశాఖలో ఉంటుంది. ఈవిడ మా రెండో అకక్ భానుమతి. మా ఇంటోల్నే ఉంటుంది. బావగారికి ఇకక్డే పని. ఏది
మా చెలెల్లు మాలతి. ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసైంది. హిందీ పరీక్షలకి, టైపు పరీక్షలకి కడుతూంది. ఇది భగవతి. అందరిలోకీ చినన్ది.
ఎస.ఎస.ఎల.సి. దాకా చదివింది" అంది అందరిని చేతోత్ చూపిసూత్.
గోపాల నవువ్తూ, కుతూహలంగా చూసూత్ నిలుచునాన్డు.
"మరి నువేవ్ం చేసుత్నాన్వో చెపాప్వు కాదు" అంది రేవతి చనువుగా.
"నేను సూక్లు ఫైనల పరీక్ష పాసై కొనాన్ళుళ్ విజయనగరం మిలస్ లో పనిచేశాను. ఈ ఏడాది రైలేవ్ సరీవ్స కమిషన పరీక్షలకి కటాట్ను.
పర్సుత్తం రైలేవ్ ఉదోయ్గంలో కాకినాడలో ఉనాన్ను" అనాన్డు అతను.
"మా అమమ్ని చూదుద్వుగాని, రా" అంటూ చారుమతి వరండాలోకి తీసుకెళిళ్ంది గోపాల ని. వరండాలో చాప వేసుకుని పడుకుంది
శాంతమమ్.
"అమామ్! ఎవరు వచాచ్రో చూడు" అంది చారుమతి.
ఆవిడ ఇటు తిరిగి, నూతన వయ్కిత్ని చూసి, లేచి కూరుచ్ంది.
"విజయనగరంలో శారదమమ్ అని నానన్గారి చెలెల్లు ఉండేవారు, జాఞ్పకం ఉందా? ఆవిడ కొడుకు గోపాల." చారుమతి చెపిప్ంది.
"అలాగా, శారదమమ్కి కొడుకు ఉనాన్డని వినడమే కాని, ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఎంతవాడి వయాయ్వు! అమమ్ బాగుందా?" అంది
శాంతమమ్.
"ఆ ....బాగుందండీ" అనాన్డు గోపాల.
"నిలుచునే ఉనాన్వు. కూరోచ్ బాబూ. అమామ్, చారు! బలల్ ఏదైనా తెచిచ్ పడెయ. కూరుచ్ంటాడు" అంది శాంతమమ్.
"బలల్ ఏమీ వదద్ండీ" అంటూ శాంతమమ్ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు అతను.
"అమమ్ ఎకక్డ ఉంది?" అంది శాంతమమ్ తిరిగి.
"ఇకక్డే ఉంది. నాకు రైలేవ్ పారెస్ల ఆఫీసులో పని. సేట్షన దగిగ్రే ఇలుల్ తీసుకునాన్ను. అమమ్, నేను అకక్డే ఉంటునాన్ము."
"బాగుంది నాయనా! అమమ్ని కూడా తీసుకు రాక పోయావా? ఎనాన్ళళ్యిందో చూసి."
"ముందర ఇలుల్ కనుకుక్ందామని నేను ఒంటరిగా వచాచ్ను. ఈ మారు అమమ్ని తీసుకు వసాత్ను. అమమ్ అసత్మానం మిమమ్లిన్,
అమమ్మమ్ని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది. అనన్టుట్, అమమ్మమ్ ఎకక్డ?" అనాన్డు అతడు.
"హయోయ్! ఇంకెకక్డి అమమ్మమ్? ఈ పాటికి బుగైగ్ పోయి ఉంటుంది" అంది శాంతమమ్ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
తెలల్బోయాడతను. ఏమీ అరథ్ం కానటుట్నన్ అతనిని చూసి చారుమతి చెపిప్ంది.
"రెండు రోజుల నించీ మైకంలో ఉంది ఈ రోజే మామమ్ చనిపోయింది. బావలిదద్రూ ఆవిణిణ్ తీసుకుని సమ్శానానికి వెళాళ్రు ఇపుప్డే.”
గోపాల ఎంతో బాధ పడాడ్డు.
"అయోయ్! అమమ్మమ్ని చూడాలని ఎంతో ఆశతో వహాచ్ను. ఆవిడ కోసమని బతాత్యి పళుళ్ కూడా తెచాచ్ను" అంటూ సంచీ
చూపించాడు.
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"దేనికైనా పార్పత్ం ఉండాలి" అంది శాంతమమ్.
గోపాల కాసేపు మౌనంగా కూరుచ్ని, లేచి నిలబడాడ్డు.
"ఇంక వెళతానండీ. నా మనసేస్ం బాగులేదు. నినన్నైనా వచాచ్ను కాదు. అమమ్మమ్ని చూసేవాణిణ్" అనాన్డు.
"మన చేతిలో ఏం లేదు నాయనా. బాధపడకు. ఈ మారు అమమ్ను తీసుకురా" అంది శాంతమమ్.
చారుమతి వీథిదాకా వచిచ్ దిగబెటిట్ంది అతనిన్. వాళుళ్ వీథి లోకి వచేచ్సరికి గోపాలరావు, రామారావు ఇంటి గుమం ఎకుక్తూ
కనిపించారు. అపరిచితుడైన ఈ వయ్కిత్ని ఒకక్సారి చూసి, ఇంటోల్కి వెళిళ్పోయారిదద్రూ.
"మా బావగారుల్" అంది చారుమతి.
"వసాత్ను వదినా" అనాన్డు గోపాల.
"తరుచు వసూత్ ఉంటావుగా!" అంది చారుమతి.
గోపాల ని చూడగానే ఇషట్ం ఏరప్దించి చారుమతికి. తెలివైన మెరిసే కళూళ్, మనిషిలో వినయం ఇటేట్ ఆకరిష్ంచాయి ఆమెని.
రాతిర్ అందరు పడుకునన్పుప్డు, పకక్న పడుకునన్ చారుమతిని అడిగింది శాంతమమ్.
"ఈ అబాబ్యి నీకెలా తెలుసునే?"
"నాకు నానన్గారు చనిపోక ముందే తెలుసమామ్. నానన్గారు పర్తినెల గోపాల చదువుకోసం పాతిక రూపాయలు పంపేవారు.
నానన్గారు పోయాక నేను డబుబ్ లేక పదిరూపాయలే పంపేదానిన్. అదికూడా ఆరు నెలలే పంపాను" అంది చారుమతి.
"అబాబ్యి చూడు, మీ నానన్ పంపిన డబుబ్తో చకక్గా పైకి వచాచ్డు. రైలేవ్లో ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. మనకే ఏ దికూక్
కనిపించడు. శంకరానికి ఉదోయ్గం దొరికిందో లేదో?"
"ఎందుకమామ్ అలా మాటాల్డతావు? అతనికి మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది, బాగుపడాడ్డు అని మనం బాధపడితే ఒరిగేది ఏమిటి?
దానితో శంకరానికి ఉదోయ్గం వచేచ్సుత్ందా? అతను కషట్పడి పైకి వచాచ్డని సంతోషించు" అంది చారుమతి.
చారుమతికి తలిల్ అంటే ఎంత ఇషట్మునాన్, ఆవిడలో అపుప్డపుప్డూ కనిపించే ఈరష్య్ చూసేత్ నచచ్దు.
25
మాధవరావు సాన్నం చేసి అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్ అదద్ం ముందు కూరుచ్ని తల దువువ్కునుత్నాన్డు. కాంతమమ్ వంటింటోల్ పూజ
చేసుకుంటూంది. పదమ్ చేతిలో ఉతత్రంతో గబుకుక్న అతని గదిలో పర్వేశించి మాధవరావు వెనకాలే నిలబడింది. అతనిది పచచ్ని దేహఛాఛ్య.
తువావ్లు కటుట్కుని అదద్ం ముందు కూరుచ్నన్ అతను ఎంతో అందంగా ఉనాన్డు. అనాఛాఛ్దితమైన తెలల్టి వీపు అకక్డకక్డ నీటి బిందువులతో
మెరిసిపోతూంది. పాలరాయిలా నునన్గా ఉనన్ అతని వీపు మీద ఒకక్సారి చెయియ్ వేసి రాసేత్ ఎలా ఉంటుందో అనుకుంది పదమ్. అతనిన్
చూసినపుప్డలాల్ ఉదేర్కంతో తన శరీరం, మనసుస్ పొంగుతాయ! తనని చూసేత్ అతనిలో అలాంటి ఉదిర్కత్త ఉండదా? పదమ్ ఆశచ్రయ్పోయింది.
అతని పురుషతవ్ంలో అపనమమ్కం కలిగింది.
బొమమ్లా వెనకనే నుంచునన్ పదమ్ని చూసి మాధవరావు తెలల్ బోయాడు. వెనకిక్ తిరగకుండానే చేతిలో పౌడర వేసి రాసుకుంటూ,
"ఏం కావాలి?" అనాన్డు.
పదమ్ ఆలోచనా పర్పంచంలోంచి నిజలోకంలోకి దిగింది.
"నా ఫెర్ండ ఉతత్రం రాసింది. చదువుతారా?"
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"నీ ఫెర్ండ ఉతత్రం రాసేత్ నేనెందుకు చదవాలి?" మాధవరావు వెనకిక్ తిరిగి పదమ్ను చూసూత్ అడిగాడు. అతని కళళ్లోల్ కనిపించిన
అయిషట్త చూసి జంకింది పదమ్.
"నా సేన్హితులను గురించి మీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?"
"లేదు" అనాన్డు అతను.
"మా అమమ్ చూసుత్ంది. నువివ్కక్డ నించి వెళిల్ పో" అనాన్డు తిరిగి అతనే.
"నేను మీతో మాటాల్డంలో తపేప్మి ఉంది? ఇకనించి నేను మీతో ఇంటోల్ మాటాల్డదలచుకునాన్ను." పదమ్ తన నిశచ్యం చెపిప్ంది.
"నువువ్ మాటాల్డినా నేను మాటాల్డను."
"ఎందుకు మాటాల్డరు?"
"మా అమమ్కి ఇషట్ం ఉండదని చెపాప్ను కదా?"
"మీరు అమమ్తో అనిన్ విపులంగా ఎందుకు మాటాల్డరు? మనిదద్రం మాటాల్డుకోడం ఇషట్ం లేక పోతే, అమమ్ పెళిల్ ఎందుకు చేసారు?"
అతనేం మాటాల్డలేదు.
"ఆమె పెదాద్విడ! పరిసిథ్తులు అరథ్ం చేసుకోలేకపోవచుచ్. మీరు చదువుకునన్వారు కదా! ఆవిడికి పరసిథ్తి సరిద్ చెపప్కూడదూ?"
"నేనేం ఆవిడికి చెపప్ను." ముభావంగా అనాన్డు అతను.
"ఎందుకు చెపప్రు? నేను చెపప్నా?" పదమ్ కోపంగా అంది.
"ఎందుకు చెపప్నో నీకు అనవసరం. నువువ్ ఆవిడతో ఈ సంగతులు మాటాల్డనవసరం లేదు."
"నేను మాతర్ం ఇకక్డ జీవఛఛ్వంలా అవసరమా? మీకది ఇషట్మా?" పదమ్రోషంగా అడిగింది.
"నీకు ఇకక్డ ఉండటం ఇషట్ం లేకపోతే వెళిల్ పోవచుచ్ను." మాధవరావులో చలనం లేదు.
"ఎకక్డికి వెళళ్ను?" పదమ్ రెటిట్ంచింది.
"అది నీ ఇషట్ం" అంటూ గది బయటికి నడిచాడతను.
పదమ్కి కోపం, దుఃఖం, రోషం పెలుల్బుకుతునాన్యి. వెనకిక్ తిరిగే సరికి గుమామ్నికి ఎదురుగా ఎఱఱ్టి కళళ్తో అతత్గారు! భయంతో
వణికిపోతూ తన గదిలోకి పరిగెతిత్, తలుపు వేసుకుని ఏడిచ్ంది పదమ్. తనివితీరా ఏడవటం కంటె ఏమీ చెయయ్లేదు తను. తనొక
పదమ్వూయ్హంలో చికుక్కుంది. ఆ వూయ్హంలో బర్తకలేదు, బయటపడలేదు. ఎంత అందం ఉంటేనేం,! ఎనిన్ సౌఖాయ్లు ఉంటేనేం! భరత్ పేర్మ
లేని సతరీ జీవితం వయ్రథ్ం. ఏం తపుప్ చేసిందని తనకీ శిక్ష విధించాడు భగవంతుడు!
ఎనోన్ అనుకుంది! అతత్గారి ఎడల మంచిగా ఉండి, ఆవిణిణ్ మారాచ్లనుకుంది. ఎపుప్డూ అనుమానంతో, తన అందానిన్ ఈరష్య్తో
చూసే అతత్గారు తనని దగిగ్రికి చేరనివవ్లేదు.
భరత్కి దగిగ్రగా వెళిల్ అతనిని తనవేపు తిపుప్కోవాలనుకుంది. ఒకక్సారి అతనిలోని పురుషతావ్నిన్ రెచచ్గొడితే తనవాడౌతాడనుకుంది.
సిగుగ్విడిచి భరత్ దగిగ్రికి వెళిళ్ంది. అతనిని రెచచ్గొటట్ పర్యతిన్ంచింది. అనిన్ వృథా అయాయి. అతనికి లోకంలో కనిపించే వసుత్వు ఒకటే...
అమమ్. అమమ్ కోసం తన జీవితానిన్ బలి చేసుకుంటాడు. భారయ్ జీవితానిన్ బలి చేసుత్నాన్డు!
అతత్గారి కథ తెలుసుకునన్ పదమ్ ఆవిడ మీద ఎంతో జాలిపడింది. కాని ఈ ఆరునెలలోల్ ఆ జాలి అంతా కోపంగా మారిపోయింది.
ఆవిడికి తన సుఖం తపప్ ఎదటివారి సుఖం అకక్రలేదు. చినన్పుప్డు అతత్గారి వలల్ తను కషాట్లు పడింది కనక, ఇపుప్డు తన కోడలి మీద ఆ
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కసి తీరుచ్కోవాలి. భరత్తో తను సుఖించలేదు. తన కోడలు కొడుకుతో సుఖించకూడదు. కోడలు తన అందంతో కొడుకుని ఎకక్డ మారేచ్సుత్ందో
అని ఆవిడ భయం! కోడలి ఎడల ఆవిడ నితయ్ శంకితురాలు!
అషట్కషాట్లు పడి తన పేర్మ, పార్ణం ధారపోసి కొడుకుని పెంచింది. ఇపుప్డు కొడుకు పేర్మంతా తన ఒకరిత్కే చెందాలి. తాళిగటిట్న
భారయ్కి కొడుకు పేర్మ కొంచెం ఇచిచ్నా ఆవిడ సహించలేదు. కొడుకిక్ కొనిన్ ఇతర సుఖాలు కావాలని ఆవిడ మరిచిపోతూంది. కొడుకు
కాపరానికే చిచుచ్ పెటట్డానికి ఆవిడ వెనుదీయటం లేదు.
ఆవిడ కొడుకిక్ పెళిల్ ఎందుకు చేసినటూట్? ఇది ఎపుప్డూ విడని సమసయ్ పదమ్కి.
భరత్కి తలిల్పై గల గుడిడ్ పేర్మ, భారయ్ ఎడల చూపే మూరఖ్తవ్ం తలచుకుంటే పదమ్కి కోపం కటట్లు తెంచుకు వసుత్ంది.
ఏడిచ్ ఏడిచ్ మనసుస్లో బాధంతా కంటి నీరులో కలుపుకుని విశార్ంతి పొందింది పదమ్. కళుళ్ తుడుచుకుని చూసేత్ బలల్మీద ఎదురుగా
శీర్దేవి ఉతత్రం కనిపించింది. ఉండ చుటేట్సిన ఆ ఉతత్రానిన్ తిరిగి సాపు చేసి ఎదురుగా పెటుట్కుంది.
"పియమైన పదమ్కు,
నేను హైదరాబాద వచిచ్ నెలాల్ళుళ్ అయింది.
నీకు చారు రాసే ఉంటుంది, మా ఇంటోల్ ఒక చినన్ బాబు నాలుగు నెలల కిర్ందట వెలిశాడని. పేరు 'అమర'.
ఎలా ఉందీ పేరు? నువువ్, చారు నా పెళిల్ అపుప్డు బావపేరు బాగాలేదని నవావ్రు. పోనీ, మా బాబు పేరు నచిచ్ందా?
పురుడు చాలా కషట్మైంది. పాపని కనాన్ పర్తి సతరీ 'తన పురుడు చాలా కషట్మైంది' అని అనుకుంటుందేమో! ఒక రోజంతా నొపుప్లతో
బాధపడాడ్ను. తీరా ఆసుపతిర్కి తీసుకువెళితే నొపుప్లు ఆగిపోయాయి. నొపుప్లు రావాలని డాకట్రుల్ పాటుల్ పడాడ్రు. మళీళ్ ఇంజెక్షనస్.. గొడవా!
అనీన్ రాసేత్ నువువ్ ముందే భయపడతావేమో! డాకట్రుల్ నాచురల డెలివరీ కావాలని ఎంత కషట్పడాడ్ చివరికి ఫోరెస్పస్ ఉపయోగించడం, కొదిద్గా
కుటుల్ పడటం తపప్లేదు. తరువాత బావతో అంతా చెబితే, 'అయోయ్! ఇంత కషట్పడాడ్వా!' అని చాలా బాధ పడాడ్రు. 'నువివ్ంత కషట్పడతావని
తెలిసేత్ పిలల్లే వదద్ందును' అంటారు. బాగుందా?
ఎంత కషట్ పడితేనేం, పదామ్! పకక్న బాబును చూసుకోగానే పడడ్ కషట్మంతా మరిచిపోతాం. ఎంత ఆనందంగా, ఎంత హాయిగా
ఉంటుందో తెలుసా? బాబుని దగిగ్రికి తీసుకుని ముదుద్ పెటుట్కోవడం కంటె తీయని అనుభవం ఇంకొంకటి లేదనిపిసూత్ంది. నీకూ ఈ
అనుభవం అయాయ్క ఆ తీపి ఎలాంటిదో తెలుసుత్ంది. ఈ అనుభవానిన్ మాటలలో చెపప్లేము.
మా బాబుకి, మా ఇదద్రి పోలికలు వహాచ్యి. 'నా మొదుద్ బురార్, బావ అలల్రీ' వచాచ్యిట. బావ ఏడిపిసూత్ ఉంటారు. పర్సుత్తానికి
తెలల్గానే ఉనాన్ బాబు పెదద్యాయ్క నలల్గా మారిపోవచుచ్ను. అయినా మగవాడికి ఏ రంగు అయితేనేం? మీ పాపని మాతర్ం తెలల్గా, బొదుద్గా
ఉండేటటుట్ కను. మీవారి రంగు, నీ రూపం వసేత్ పాప అంత అందమైనది ఈ సృషిట్లోనే ఉండదు. మా కోడలిన్ గురించి అపుప్డే నేను మంచి
కలలు కంటునాన్ను.
ఆలసయ్ం చెయయ్కు. మా బాబు పెదద్వాడై పోతునాన్డు.
పేర్మతో
శీర్దేవి"
పదమ్నిటూట్రిచ్ంది. అందమైన కోడలు, మంచి కలలు, తీయని అనుభవం! అవనీన్ తనకెకక్డ? అనీన్ ఎండమావులు. పెళిల్ అయి
నాలుగేళల్యినా తను అనాఘార్త పుషప్ంగానే మిగిలి పోయిందంటే శీర్దేవి ఏమంటుందో? జీవితంలో ఏ అనుభవం లేకుండా అడివిని కాచిన
వెనెన్లలో ఇలా ఈ జీవితం గడిచిపోతూంది.
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పదమ్కి తనమీద తనకే జాలి వేసింది. తిరిగి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
పదమ్ ఆ రోజంతా భోజనం చెయయ్లేదు. అతత్గారూ బలవంతం చెయయ్లేదు. ఒకక్సారి మాతర్ం విసురుగా, "తిండి మానేసి ఎవరిని
సాధించాలని?" అంది. పదమ్ మాటాల్డకుండా పుసత్కాలు ముందర వేసుకు కూరుచ్ంది. మరాన్టి నించి పరీక్షలు. బి.ఏ. అయిపోయేక ఏం
చెయాయ్లి? ఇలాంటి ఇంటి పరిసిథ్తులలో పిచిచ్ ఎకిక్ పోకుండా తనని కాపాడేవి పుసత్కాలు, కాలేజీ! అంతే! ఆ చదువుకూడా ఆగిపోతే ఏది
దికుక్?
"తలనొపిప్గా ఉంది" అంటూ మాధవరావు మూడు గంటలకే ఆఫీసునించి ఇంటికి వచేచ్శాడు.
కాంతమమ్ గాభారాపడింది. మంచం వేసి, పకక్ పరిచి, కొడుకుని పడుకోమని తను అమృతాంజనం తెచిచ్ంది. నుదుటి మీద
రాయబోతూ చూసి, "బాబూ! జవ్రంగా ఉందేమిటి? ఇలా కాలిపోతూంది ఒళుళ్" అంది. ఆవిడ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
మాధవరావు, "నువేవ్ం కంగారుపదకమామ్" అంటూ కళుళ్ మూసుకుని పడుకునాన్డు.
కొడుకిక్ అమృతాంజనం రాసింది. వేడివేడి కాఫీతో తలనొపిప్ మాతర్ ఇచిచ్ంది. అయినా ఆవిడ కంగారు తగగ్లేదు. అయిదు
నిమిషాలకి ఒకసారి,"బాబూ! తలనొపిప్ తగిగ్ందా? ఇంకా జవ్రం తగగ్లేదేమిటి? డాకట్రిన్ తీసుకురానా?' అని అడుగుతూనే ఉంది.
భరత్కి జవ్రం అని తెలిసి పదమ్ కూడా ఆతర్ పడింది.
మంచం దగిగ్రికి వచిచ్, "ఎలా ఉంది తలనొపిప్? జవ్రం ఉందా?" అని అతత్గారిని అడిగింది.
పదమ్ని చూసూత్నే అతత్గారు కసుస్మని లేచింది.
"నా బాబు దగిగ్రికి రాకు. నీ వలేల్ ఈ జవ్రం వచిచ్ంది. నువేవ్ పొర్దుద్నన్ ఏదో చేసి ఉంటావు" అంది.
పదమ్ సిగుగ్తో వెనకీక్ వెళిళ్పోయింది. తన భరత్కి ఒంటోల్ బాగుండకపోతే ఆ మాతర్ం అడిగే హకుక్ తనకి లేదా?
రాతిర్ అంతా మగత నిదర్గానే గడిపారు పదామ్, అతహ్గారూ. కాంతమమ్ అసత్మానం కొడుకుని ముటుట్కుని చూసూత్నే ఉంది.
తెలల్వారింది. మాధవరావు జవ్రం తగగ్లేదు. కొదిద్గా ఎకుక్వ అయింది. కాంతమమ్ పనిమనిషి చేత పకక్ ఇంటోల్ ఉనన్ డాకట్రుకి కబురు
పంపింది. తొమిమ్దింటికి డాకట్రు వచిచ్ మాధవరావుని పరీకిష్ంచాడు.
"ఏమి జవ్రమండీ? ఎంత ఉంది జవ్రం? ఇవాళ తగిగ్ పోతుందా?" అంటూ ఆతర్ంగా అడిగింది కాంతమమ్.
"మీరేం కంగారు పడకండి. ఫూల్ జవ్రం. రెండు రోజులోల్ తగిగ్ పోతుంది" అనాన్డు డాకట్రు.
పదమ్ ముఖం నేలవేసుకుని దూరంగా తన గది దావ్రబంధానికి ఆనుకుని నిలుచుంది. డాకట్రు ఏమనుకునాన్డో పదమ్ వేపు తిరిగి,
"మీరు దిగులుపదవలిసింది ఏమీ లేదమామ్. చదువుకునన్వారు మీరే అలా అయితే ఎలా? ఈ మాతర్లు మూడు పూటలా వేడి కాఫీతో కాని,
పాలతో గాని ఇవవ్ండి. అనన్ం పెటట్కండి. తేలికగా జీరణ్ం అయేయ్ ఆహారం ఇవవ్ండి" అని మందు ఇసూత్ ఇంగీల్షులో చెపాప్డు.
కాంతమమ్ వెంటనే గబుకుక్న మందు పొటాల్లు డాకట్రు చేతిలోనించి లాగేసుకుని, "ఆ అమామ్యికి ఏమీ తెలియదండీ. నాకు మీరు
అంతా తమిళంలో చెపప్ండి" అంది.
డాకట్రు తెలల్బోయాడు. ఒకక్సారి పదమ్ ముఖంవంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, తరవాత కాంతమమ్ గారితో ఆహార విషయం, మందు విషయ్ం
తమిళంలో చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.
పదమ్ అవమానభారంతో తల వంచుకుని గదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
ఆరోజు మొదటి పరీ. కాలేజీకి వెళాళ్లా? మానాలా? వెళిళ్తే అతత్గారు ఏమంటుందో? అయినా తను ఇంటోల్ ఉండి చేసే పని ఏమిటి?
ఎలాగా భరత్ దగిగ్రికి వెళళ్నీయదు అతత్గారు.
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పదమ్ పరీక్షకి వెళళ్డానికే నిశచ్యించుకుంది.
పదమ్ సాయంతర్ం కాలేజీనించి వచేచ్ సరికి కాంతమమ్ కొడుకు మంచానికే ఆనుకుని కూరుచ్ని ఉంది. జవ్రం తగిగ్ందో, లేదో తెలియదు.
దగిగ్రికి వెళిళ్తే అతత్గారు కోపగిసుత్ంది. పదమ్వలేల్ కొడుకుకి జవ్రం వచిచ్దని ఆవిడ దురభిపార్యం.
పొర్దుద్నన్ నించి భోజనం లేదు. పైగా, పరీక్ష రాసిన అలసట. పదమ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. కాని పొర్దుద్నన్ వంట చేసిన జాడ లేదు.
అకక్డ కాంతమమ్ భోజనం లేకుండానే కొడుకుకి ఉపచారాలు చేసూత్ కూరుచ్ంది.
పదమ్ వంట చేసి, భయపడుతూ అతత్గారి దగిగ్రికి వెళిల్, "భోజనం చేసాత్రా? వంట చేశాను" అంది మెలల్గా.
"నా కొడుకిక్ జవ్రం వచిచ్ పసుత్ పడుకుంటే ననున్ భోజనం చెయయ్మంటావా? ఏమైనా బుదిద్ ఉందా నీకు? అవును, తలిల్ పేర్మ నీకేం
తెలుసుత్ంది? వాడలా పడుకుని ఉంటే నువువ్ షోగాగ్ కాలేజీకి వెళిల్ రాగలవు. సుషుట్గా భోజనం చెయయ్గలవు. నువెవ్ళిళ్ మెకుక్. నాకు వదుద్" అంది
కాతమమ్ కోపంగా.
పదమ్ వంటింటోల్ లైటుల్ ఆరిప్, తలుపు వేసి వచిచ్ తన గదిలో పకక్ మీద వాలిపోయింది. కళళ్లో నీళుళ్ వసూత్ంటే, 'ఏమిటి ఇంకా నేను
శిలగా మారి పోలేదా?' అనుకుంది.
రెండో రోజు మాధవరావు జవ్రం తగిగ్ంది. కాని ఆ రోజు పథయ్ం పెటట్వదద్నాన్డు డాకట్రు. మాధవరావుతో పాటు తలిల్కీ, భారయ్కీ పసుత్ ఆ
రోజు.
'భోజనం, నిదార్ లేకుండా ఎలా ఉండగలదు ఈవిడ?' అని ఆశచ్రయ్పోయింది పదమ్. కొడుకు పసుత్ంటే లోకంలో ఇంక ఎవరూ
భోజనం చెయయ్కూడదు. ఏమిటీ వెరిర్ పేర్మ?
కాంతమమ్ కొడుకిక్ రాతిర్ంబవళుళ్ ఉపచారాలు చేసూత్నే ఉంది. కోడలిన్ మాతర్ం మంచం దగిగ్రికి కూడా రానివవ్లేదు.
పదమ్ మనసుస్ మొదుద్ బారిపోయింది. 'వాళుళ్ తలీల్ కొడుకులూనూ! నేనెవరిని? నేను వీళళ్కేమీ కాను' అనుకుంది. పరీక్ష పాసైతేనేం?
లేకపోతేనేం? ఏదో వేదాంతం, నిరాశ ఆవరించాయి. నినన్ అతత్గారి మాటలతో తల బొపిప్ కటిట్ంది. మళీళ్ ఈ రోజు పరీక్షకి వెళితే ఏం
మాటలు పడవలిసి వసుత్ందో? ఆ రోజు పరీక్షకి వెళళ్లేదు పదమ్.
మూడోరోజు మాధవరావుకి పథయ్ంపెటాట్రు. ఆ రోజు భోజనం చెయయ్డానికి అతత్గారు అనుమతి ఇచిచ్నా, అనన్ం తినలేకపోయింది
పదమ్. సాయంతార్నికి విపరీతమైన తలనొపిప్, జవ్రం వచాచ్యి. 'ఎవరితో చెపుప్కోను?' అనుకుంటూ మౌనంగా పడుకుంది పదమ్.
మరునాటికి మాధవరావు ఆరోగయ్ంగా లేచి తిరగటం పార్రంభించాడు. పదమ్ మాతర్ం ఒళుళ్ నొపుప్లు, తలనొపిప్, జవ్రంతో పకక్
మీదనించి దిగలేక పోయింది.
ఎనిమిది గంటలకి అటువైపు వచిచ్న కాంతమమ్ కోడలు ఇంకా పడుకుని ఉండటం చూసి, "ఏం మహారాణి గారికి ఇంకా
తెలల్వారలేదా?" అంది వయ్ంగయ్ంగా.
"జవ్రం వచిచ్ంది. తల పగిలిపోతూంది" అంది పదమ్ మెలిల్గా.
"ఎవరికైనా ఉసురు పెడితే ఊరికే పోతూండా? అనుభవించాలి" అంటూ అతత్గారు వెళిళ్పోయింది. గంట తరువాత డాకట్రు వచాచ్డు.
పదమ్ని చూసి, "ఈవిడకీ పూల్యే వచిచ్ంది. భయం లేదు, ఇంటోల్ ఒకరికి వసేత్ తకిక్నవాళల్కి కూడా రావడం మామూలే. అబాబ్యికి ఇచిచ్న
మాతర్లే యిసాత్ను" అనాన్డు.
డాకట్రు అటు వెళళ్గానే, "వినాన్వుగా ఆయన మాటలు. రోజుకి మూడుసారుల్ వేసుకోవాలిట ఈ మాతర్లు. బలల్ మీదపెడుతునాన్ను,
వేసుకో" అని బయటికి వెళిళ్పోయింది కాంతమమ్.
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ఏటి ఒడు
డ్ న నీటిపూలు

'కొడుకిక్ జవ్రం వసేత్ అనిన్ ఉపచారాలు చేసినావిడ, కోడలికి వసేత్ అలా ఎలా విదిలించేయగలదు? ఒకరి మీద అంత దయ
కురిపించి, రెండో మనిషి ఎడల అంత నిరద్యగా ఎలా పర్వరిత్సాత్రు?' అనుకుంది పదమ్.
జవ్ర తీవర్త, తలనొపిప్. పర్తి మనిషికి కషాట్లలో, అనారోగయ్ంగా ఉనన్పుప్డు తలిల్, తండిర్ జాఞ్పకం రావడం సహజం. పదమ్ తలిల్ని,
తండిర్ని జాఞ్పకం చేసుకుని ఏడిచ్ంది. 'పువువ్లోల్ పెటిట్, పేర్మంతా కుమమ్రించి, ఎంతో గారాబంగా పెంచి ఈ రాక్షసుల మదయ్ ఎందుకు
పారేశావమామ్ ననున్? పెళిల్ పేరు చెపిప్ మీ చలల్టి నీడనించి ఈ అగిన్ గుండంలోకి ఎందుకు తోశారమామ్? దికుక్లేనిదానిలా జవ్రంతో అలాల్డి
పోతునాన్నని తెలిసేత్ ఎంత బాధపడతారో?' అనుకుంటూ దుఖించింది.
పదమ్ జవ్రం నాలుగు రోజుల దాకా తగగ్లేదు. రోజూ డాకట్రు వచిచ్ చూసే వాడు. అతత్గారు కాఫీ కాచి పోసేది. మాధవరావు డాకట్రుతో
పాటు రోజూ భారయ్ గదిలోకి వచిచ్, డాకట్రుతో మాటాల్డి వెళిళ్పోయేవాడు. ఒకక్ రోజూ భారయ్ని మాట వరసకైనా, "ఎలా ఉంది పదామ్ ఒంటోల్?"
అంది అడగలేదు,
పదమ్ జవ్రంలోనే ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్ంది. 'ఈ తలీల్ కొడుకులకి నేను అవసరం లేదు. ఎవరికీ అవసరం లేని చోట నేను
ఉండటంలో అరథ్ం లేదు' అని.
పథయ్ం తీసుకునన్ మూడవరోజు పెటెట్, పరుపు సరుద్కుంది ఆఖరి పర్యతన్ంగా భరత్ ఆఫీసుకు వెళిళ్పోతూ ఉంటే చెపిప్ంది. "నేను
కాకినాడ వెళిల్పోతునాన్ను" అని. మాధవరావు ఒకక్ నిమిషం ఆగాడు. "నీ ఇషట్ం" అని ముందుకు వెళిళ్పోయాడు.
"వదుద్", "ఇపుప్డెందుకు?", "మళీళ్ ఎపుప్డు వసాత్వు?", "నీరసంగా ఉనాన్వు, ఒకక్రిత్వీ వెళళ్గలవా?'.. ఏ మాటా అతని నోటినించి
రాలేదు.
సాయంతర్ం పనిమనిషి చేత టాకీస్ తెపిప్ంచుకుంది. డైరవరు వచిచ్ పెటెట్, పరుపు తీసుకు వెళాళ్డు. అతత్గారు హలోల్ నుంచుని చూసూత్
ఉంది. ఆవిడతో 'వెళుతునాన్ను' అని చెపప్నా అని ఆలోచించింది పదమ్. 'ఆవిడికి నేను అవసరం లేనపుప్డు నాకూ ఆవిడ వదుద్' అనుకుని
మౌనంగా టాకీస్ ఎకిక్ కూరుచ్ంది.
మదార్సు- హౌరా మెయిలు మదార్సునించి రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకి బయుదేరుతుంది. అందులో ఎకిక్ కూరుచ్ంది పదమ్.
రైలు బయలుదేరింది. పర్యాణీకులకు వీడోక్లు చెపుతూ మదార్సు పౌరులు చేతులు ఊపుతునాన్రు, పదమ్కి మాతర్ం అకక్డ ఎవరూ
లేదు. 'మదార్సుతో నీ ఋణం తీపోయింది' అంది పదమ్ మనసుస్. అసిథ్పంజరంలా నీరసంగా ఉనన్ పదమ్ శరీరమంతా వణికింది ఒకక్సారి.
'నేను చేసేది మంచి పనేనా?' అనుకుంది.
రైలు జనంతో కిటకిటలాడుతూంది. అయినా పర్యాణీకులంతా అలాగే చోటు చేసుకుని సామానుల మీద వాలి, బెంచీల కింద
దుపప్టుల్ పరుచుకుని నిదర్లో మునిగారు. కూరుచ్నన్వాళుళ్ ఒకరి మీద ఒకరు వాలి తూగుతునాన్రు. నిదర్ సుఖమెరగదు మరి! పదమ్ ఒకక్రేత్
కిటికీ దగిగ్ర కూరుచ్ని 'నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను' అనుకుంటూ రాతిర్ అంతా జాగారం చేసింది. మనసుస్ ఎనోన్సారుల్ ఆతమ్హతయ్
చేసుకుకోమని పోర్తస్హించింది. రైలు కృషాణ్ బిర్డిజ్ మీదనించి వెళుతునన్పుప్డు, గోదావరి నది దాటుతునన్పుప్డు రైలోల్ంచి గెంతి నీటిలో పడి
చచిచ్ పోదామనుకుంది. కాని తలీల్, తండిర్ మమమ్లిన్ అనాయ్యం చేయయ్కమామ్ అంటునటుట్ అనిపించి జీవచఛ్వంలా అలాగే కూరుచ్ండి
పోయింది.
మరునాడు మధాయ్హన్ం రండు గంటలకు ఇలుల్ చేరింది పదమ్. తెలల్గా పాలిపోయి, నీరసంగా, అసిథ్పంజరంలా ఇలుల్ చేరిన కూతురిని
చాసి వరలకిష్ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడిచ్ంది. ఉతత్రమైనా రాయకుండా ఒంటరిగా ఆ సిథ్తిలో వచిచ్న కూతురిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ పోయారు
నారాయణరావు గారు.
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