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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
శీర్దేవి కాకినాడ వచిచ్ంది. ఉతత్రం రాయకుండా హఠాతుత్గా వెళిల్ సేన్హితురాలికి సంతోషం కలిగించాలనుకుంది. సాయంతర్ం రికాష్
చేయించుకుని గంజాం వారి వీథికి వచిచ్ంది.
రికాష్ దిగుతూనే, 'ఇలల్ంతా మారిపోయిందే' అనుకుంది శీర్దేవి, తెరిచి ఉంచిన మొదటి గదిలో పర్వేశిసూత్. ఎదురుగుండా పడక కురీచ్,
పకక్నే బలల్ మీద పుసత్కాలు కనిపిసుత్నాన్యి. బలల్కి అటువైపు నుంచుని పేపరు తిరగావేసుత్నన్ రామారావుగారు శీర్దేవిని చూసూత్నే ఆశచ్రయ్
పోయారు. "ఇంటివారు కావలిసేత్ పకక్ సందు గుండా పెరటి వైపు వెళళ్ండి" అనాన్రు.
'గది అదెద్కి ఇచాచ్రా?' అనుకుంటూ శీర్దేవి పెరటి వైపు వెళిళ్ంది.
వరండాలో మాలతి పిలల్లకి పాఠాలు చెబుతూంది. శీర్దేవిని చూడగానే సంతోషంగా, "అకాక్! మీ శీర్దేవి వచిచ్ంది" అని గటిట్గా
కేకవేసి తను లేచి, చాప తీసుకు వచిచ్ వేసింది. భానుమతి, చారుమతి గదిలో నించి. శాంతమమ్ వంటింటిలో నించి ఒకక్సారే బయటికి
వచాచ్రు. శాంతమమ్కి నమసాక్రం చేసి, "బాగునాన్రా?" అని భానుమతిని పలకరించింది శీర్దేవి.
చారుమతి ఆపాయ్యంగా శీర్దేవి చెయియ్ పటుట్కుని కూరోచ్ పెటిట్ంది.
"ఎపుప్డు వచాచ్వు? ఉతత్రమైనా రాయకుండా ఊడిపడాడ్వే!"
"నినన్ సాయంతర్ం వచాచ్ం అమామ్, నేనూ."
"ఏమిటమామ్ శీర్దేవీ! ఏదో విశేషం ఉనన్టుట్ందే! ఎనోన్ నెల?" అంది శాంతమమ్ నవువ్తూ శీర్దేవిని ఎగాదిగా చూసూత్.
శీర్దేవి సిగుగ్ పడుతూ చెపిప్ంది. "ఏడవనెల."
"కంగార్చుయ్లేషనస్!" అంది చారుమతి, శీర్దేవి చెయియ్ తన చేతిలోకి తీసుఉని, శీర్దేవి చేతినునన్ రంగు రంగుల గాజులు చూసూత్.
"పురుడు ఎకక్డ పోసుకుంటావమామ్? ఈ ఊళోళ్ నేనా?" శాంతమమ్ అడిగింది.
"మా నానన్గారిపుప్డు విశాఖపటన్ంలో ఉనాన్రు. అకక్డ పెదద్ ఆసుపతిర్ ఉంది కదా! అకక్డే పోసుకోవాలనుకుంటునాన్ను."
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శాంతమమ్ అలాంటి పర్శన్లే చాలా అడిగింది. శీర్దేవి జవాబుగా, తన తలిల్ హైదరాబాదులో సూడిదలు ఇచిచ్నటుట్, వరంగల లో
అతత్వారిటోల్ సీమంతం చేసినటుట్, ఇపుప్డు విశాఖ తీసుకు వెళుతునన్టుట్ చెపిప్ంది. దారిలో మేనతత్ దిగమని రాసేత్ రెండు రోజులుండడానికి
కాకినాడ వచాచ్రు. రేపే తిరిగి విశాఖ వెళుతునాన్రు.
"నిరుడు పెళిల్ అయింది. ఈ ఏడు పాపని ఎతుత్కుంటునాన్వు. బాగుందమామ్, మీ పదమ్కి కూడా ఏదో విశేషం ఉండే ఉంటుంది.
అందరికీ పెళిళ్ళుళ్ అవుతాయి, పిలల్లీన్ కంటారు. మా అమామ్యిలకే ఏ దికూక్ కనిపించటంలేదు" అంది శాంతమమ్ దిగులుగా.
అంతా మౌనంగా ఉండిపోయారు కాసేస్పు.
"మీ గది అదెద్కి ఇచాచ్రా? నువువ్ నాకు రాయనే లేదు." శీర్దేవి నిశశ్బాద్నిన్ భంగం చేసూత్ అంది.
"అవును, రామారావుగారని, హైసూక్ల టీచరు ఆయన. మా ఇంటోల్ దిగి ఏణణ్రధ్ం అయింది." చారుమతి వివరాలు చెపిప్ంది.
"ఆయన ఉండబటేట్ మాకెంతో సహాయంగా ఉందమామ్. మా శంకరం వెళిళ్పోయాక మా ఇంటోల్ మగదికుక్ అయాయ్రు." శాంతమమ్
విచారంగా అంది.
"శంకరం ఎకక్డికి వెళాళ్డు?"
"నీకు తెలియదు కదూ! శంకరం ఇలుల్ విడిచి వెళిల్ ఏడాది అయిపోతూ ఉంది. ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని వసాత్నని వెళిళ్పోయాడు.
ఇపప్టివరకు ఒకక్ ఉతత్రం రాయలేదు. ఎకక్డునాన్డో, ఏమైపోయాడో అని అమమ్కి, మామమ్కి దిగులు." చారుమతి పాత సంగతులు
తలుచుకుంటూ మాటాల్డింది.
"అయోయ్, నాకు తెలియదు ఈ సంగతి. అనన్టుట్, మీ మామమ్గారు ఎలా ఉనాన్రు?'
"రా, చూదుద్వుగాని. నువువ్ వచాచ్వంటే సంతోసిసుత్ంది."
చారుమతి శీర్దేవిని లోపలి తీసుకుని వెళిళ్ంది. ముసలమమ్గారు ములుల్లా మంచం మీద పడుకుని ఉనాన్రు. ఆవిణిణ్ చూసూత్నే
ఎవరికైనా జాలి వేసుత్ంది.
"మామామ్! శీర్దేవి వచిచ్ంది" అంది చారుమతి మంచం దగిగ్రికి వెళిల్.
"ఎవరూ?" అంటూ కళుళ్ తెరిచింది ఆవిడ. కాని శీర్దేవిని గురుత్ పటట్లేక పోయింది.
"ఎవరూ?" అంది తెలల్బోయి చూసూత్.
"శీర్దేవి... మా సేన్హితురాలు, సూరాయ్రావు పేటలో ఉండే అమామ్యి" అంది తిరిగి చారుమతి.
"కిర్ందటేడు పెళిల్ అయి, ఇపుప్డు బిడడ్ని కనబోతూంది." శాంతమమ్ కూడా దగిగ్రికి వచిచ్ చెపిప్ంది.
"ఆహా, మంచిది. చాలా బాగుంది" అంది ముసలమమ్ మెలిల్గా. తిరిగి "మా మనవడు మమమ్లిన్ వదిలి వెళిళ్పోయాడు చూశావా
అమామ్! దేవుడికి మా మీద దయ లేదు. ఎకక్డునాన్డో ఏమో? తింటునాన్డో, పసేత్ ఉనాన్డో! ఆడపిలల్లంతా పెళీల్డు దాటి పోతునాన్రు. ఒకక్ళళ్కీ
మొగుడు దొరకలేదు. పెళిళ్ళుళ్ ఎపుప్డౌతాయో! చెటట్ంత కొడుకుని మింగి, నేనిలా మంచంలో పడి బర్తుకుతునాన్ను. నారాయణుడికి నా మీద
దయ ఎపుప్డు కలుగుతోందో, ఎపప్డు రమమ్ంటాడో?' ముసలమామ్ ఆగి ఆగి అంటునన్మాటలు ఎంతో హృదయవిదారకంగా ఉనాన్యి.
"మామామ్! నువువ్ పడుకో. మేం వెళతాం" అంది చారుమతి.
శీర్దేవి వంగి ముసలమమ్ పాదాలు ముటుట్కుని నమసాక్రం చేసి, "వసాత్ను మామమ్గారూ" అంది.
"సుఖీ భవ! చిరంజీవ! నాలుగు కాలాల పాటు పసుపు కుంకుమలతో బర్తుకు, కడుపు నిండా కొడుకులను కను." ముసలమమ్
ఆశీరవ్దించింది.
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శీర్దేవి కాసేస్పు శాంతమమ్తో, భానుమతితో మాలతితో మాటాల్డి, "వెళతాను" అంటూ లేచింది.
"అపుప్డేనా?" అంది చారుమతి.
"చారూ! సతయ్నారాయణమూరిత్ కోవేలకి వెళదాం. వసాత్వా?' అంది శీర్దేవి.
చారుమతి చీర మారుచ్కుని బయలు దేరింది. శాతంమ చారుమతిని లోపలి పిలిచి ఒక పళెళ్ం చేతిలో పెటిట్, శీర్దేవికి ఇవవ్మంది.
అందులో కొదిద్గా పసుపు, కుంకుమ, చినన్ కాగితంలో పంచదార వేసి ఉంది.
"కడుపుతో ఉనన్వాళళ్ని వటిట్ చేతులతో పంప కూడదంటారు. తీపి పెటాట్లి. మాకునన్దేదో మేం ఇచాచ్ం. ఏమీ అనుకోకు, శీర్దేవీ"
అంది శాంతమమ్.
"ఇవనీన్ ఇపుప్డెందుకండీ?" అంటూనే అనీన్ తీసుకుని, వంగి శాంతమమ్కి నమసక్రించింది శీర్దేవి.
గుమమ్ం దాటబోతూ ఉంటే భగవతి ఇంటోల్కి వచిచ్ంది. "భగవతీ! నువెవ్పుప్డు వచాచ్వు?" అంది శీర్దేవి ఆశచ్రయ్ంగా.
"నేను వచిచ్ రెండు నెలలు అయింది" అంది భగవతి.
"ఏం చేసుత్నాన్వు? ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసయాయ్వా?"
"పరీక్ష పోయింది."
"అయోయ్! మళీళ్ పరీక్షకి కటట్వా?"
"లేదు, ఇంక చదవాలని లేదు."
శీర్దేవి అందరి దగిగ్ర సెలవు తీసుకుని చారుమతితో సతయ్నారాయణమూరిత్ కోవేలకి బయలుదేరింది.
"భగవతి ఏమందో చూశావా? ఇంక పరీక్షకి కటట్దుట. చదవాలని లేదంటుంది." చారుమతే ఎతిత్ంది సంభాషణ.
"మరేం చేసుత్ందిట."
"పెళిల్ చేసుకుంటుందిట. ఏమిటో దేవి! భగవతిని అనవసరంగా విశాఖ పంపించాం అనిపిసుత్ంది. అది అకక్డ రెండేళుళ్ ఉండి
పోవడం వలల్, మా కుటుంబంలో కషట్సుఖాలు తెలియలేదు. దాని దృషిట్ అంతా పెళిల్ మీదే. పైన ముగుగ్రు పెళిళ్కాని అకక్లు ఉనాన్రు, వాళల్కి
ముందు పెళిళ్ళుళ్ కావాలి అనే ధాయ్సే లేదు. ఎపుప్డైనా అమమ్ ఆ మాట అంటే, "ఇంతమంది ఆడపిలల్లని ఎందుకు కనాన్వమామ్?" అని
అడుగుతుంది. అమమ్ ఎంతో బాధ పడుతుంది. ఇంటోల్ రోజూ కూర చెయయ్క పోతే విసుగు; కొంచెం కూర చేసేత్ విసుగు. బర్తకడానికి విసుగే.
రేవతకాక్, బావా దీనిన్ కషట్ సుఖాలు తెలియకుండా పెంచేశారు. ఇపుప్డు మేం చసుత్నాన్ం"
మాటాల్డుకుంటూనే కోవెల చేరారు ఇదద్రూ. కోవెల పకక్నే ఉనన్ బాలాజీ చెరువు కోవేలకి అందానిన్ ఇసూత్ంది. కాకినాడలో
మధయ్మధయ్న ఉండే చెరువులు, వంకర లేని తినన్ని విశాలమైన వీథులు ఊరికి ఎంతో అందానిన్ ఇసాత్యి.
కోవెల మెటల్ దగిగ్ర ఉనన్ కోటలో కొబబ్రికాయ కొనన్ది శీర్దేవి. లోపల పర్దకిష్ణం చేసి, దేవుడి విగర్హానికి ఎదురుగా వచిచ్,
కొబబ్రికాయ కొటిట్, గంట వాయించి, రెండు చిపప్లు పూజారికి ఇచాచ్రు. భగవంతుడికి నమసక్రించి పర్సాదం తీసుకు వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు.
సతయ్నారాయణమూరిత్ కోవెల ఎపుప్డూ భకుత్లతో నిండుగానే ఉంటుంది. ముఖయ్ంగా విధాయ్రుథ్లకి ఈ దేవుడి మీద చాలా నమమ్కం. పరీక్ష రాసే
ముందు విధిగా దేవుడికి కొబబ్రికాయ కొటిట్ పర్సాదం, కుంకుమ తీసుకుని వెళతారు. పరీక్ష పాసవగానే మళీళ్ వచిచ్ కొబబ్రికాయ కొడతారు.
చదువుకుంటునపుప్డు తాము ముగుగ్రూ వచిచ్ కొబబ్రికాయు కొటట్డం జాఞ్పకం వచిచ్ంది శీర్దేవికి, చారుమతికి.
"పదమ్ ఎలా ఉందో? నీకేమైనా ఉతత్రాలు రాసుత్డా?" అంది శీర్దేవి.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2016

4

ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

"నాకేం రాయదు. వెళాళ్క ఒకటి రెండు రాసింది. కాని అందులో చదువు విషయం తపప్ ఇంకొకటి లేదు. నాలుగు ముకక్లు
రాసుత్ంది."
"పదమ్ సుఖపడటం లేదనిపిసూత్ంది చారూ!"
"అవును, నాకూ అలాగే అనిపిసూత్ంది. నీ ఉతత్రాలలో నువువ్ మీ ఆయనిన్ గురించి బోలెడు సంగతులు రాసాత్వు. హైదరాబాద
విశేషాలు రాసాత్వు. కాని పదమ్ వాళాళ్యన పేరే ఎతత్దు ఎపుప్డూ. మదార్సు కూడా పూరిత్గా చూసినటుట్ అనిపించదు."
ఇదద్రు పదమ్ గురించి మాటాల్డుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు కాసేపు.
"పదమ్ సుఖ పడాలని పెళిల్ రోజునే గుడిలో పార్రిధ్ంచాము, జాఞ్పకం ఉందా? కాని అదే కరువైనటుట్ంది పదమ్కి. ఇలాంటివి చూసూత్
ఉంటేనే దేవుడి మీద నమమ్కం పోదూ మరి?" అంది చారుమతి.
"దేవుడి మీద నమమ్కం మాతర్ం పోగొటుట్కోకు, చారూ! నాకెంతో నమమ్కం భగవంతుడి మీద."
'ఎవరి అభిపార్యాలు వాళళ్వి' అనుకుంది చారుమతి.
బాగా చీకటి పడిందని లేచారు ఐదారు.
"బాబు పుటట్గానే ఉతత్రం రాయి" అంది చారుమతి, శీర్దేవి రికాష్ ఎకుక్తుంటే.
"ఆ ... అలాగే రాసాత్ను. నువూవ్ ఉతత్రాలు రాసూత్డు. అశర్దధ్ చెయయ్కు" అంది శీర్దేవి.
ఇదద్రికీ విడిపోవడం కషట్మనిపించింది. శీర్దేవి రికాష్ బాలాజీ చెరువు రోడుడ్ దాటే దాకా అకక్డే నుంచుంది చారుమతి. శీర్దేవి రికాష్
వెనక తెర ఎతిత్ చెయియ్ ఊపింది.
శీర్దేవిలో ఒక నిండుదనం, ఒక తృపిత్, పెదద్రికం వచాచ్యి. శీర్దేవినే తలుచుకుంటూ ఇంటి ముఖం పటిట్ంది చారుమతి. కోవెల దగిగ్రి
నించి ఇలుల్ చాలా దగిగ్ర. పది నిమిషాలలో ఇలుల్ చేరింది.
వంటింటోల్ంచి గటిట్గా మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. కాళుళ్ కడుకుక్ని, చారుమతి కూడా ఇంటోల్కి వెళిల్ పీట వాలుచ్కుని కూరుచ్ంది.
శాంతమమ్ కంచం పెటిట్ కూతురికి అనన్ం వడిడ్ంచింది. తన రాకతో హఠాతుత్గా ఆగిపోయిన మాటలకి ఆశచ్రయ్ పోతూ, "ఏమిటి
మాటాల్డుతునాన్రు?" అంది చారుమతి.
"ఏమీ లేదు. భగవతి ఏదో వాగుతూ ఉంటుంది. మామూలే కదా!" అంది శాంతమమ్.
"నేనేమైనా తపుప్ మాట అనాన్నా? నాది వాగుడా?" అంది భగవతి ఉకోర్షంగా.
"తలీల్! మళీళ్ పురాణం విపప్కు." శాంతమమ్ విసుకుక్ంది.
"నిజం చెబితే పురాణం ఏమిటి? అందరూ అడుగుతూంటే జవాబు చెపప్లేక చసుత్నాను. ఇంటోల్ ముకుక్ మూసుకుని కూరుచ్నన్ నీకేం
తెలుసుత్ంది?" తలిల్ వైపు కోపంగా చూసూత్ అంది భగవతి.
"బయట అందరూ ఏమని అడుగుతునాన్రు?" చారుమతి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"ఏం మీ అకక్లు పెళిల్ చేసుకోరా? ముసలివాళుళ్ అయేయ్దాకా అలాగే ఉండి పోతారా అంటునాన్రు."
"వాళళ్కెందుకు బాధ? 'పెళిల్కొడుకులిన్ తీసుకు రండి, మా అకక్లు పెళిల్ చేసుకుంటారు' అని చెపుప్ నువువ్." చారుమతి కోపంగా
అంది.
"ఊరి వాళెళ్ందుకు చూసి పెడతారు? అమామ్, నానాన్ చూడాలికాని, అమమ్ కూతుళళ్ విషయమే పటిట్ంచుకోదు. అయిదుగురు
కూతుళళ్ని మాతర్ం కంది."
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"అసత్మానం అమమ్ విషయం ఎతుత్తావెందుకు? అమమ్ ఏం చేసుత్ంది? నీకు బొతిత్గా జాఞ్నం లేదు. మాకు పెళిళ్ళుళ్ కాకపోతే నీకేం
బాధ?" ఎపుప్డూ కోపగించుకోని భానుమతి తారాజువవ్లా లేచింది.
"నాకే బాధ. నువవ్యితే సనాయ్సినిలా పెళీళ్ గిళీళ్ లేకుండా ఉండిపోయావు. మమమ్లిన్ అందరినీ అలాగే ఉండమంటావా?" భగవతి
రెటిట్ంచింది.
"నువువ్ ఊరుకుంటావా లేదా, భగవతీ? ఏమిటా మాటలు?" శాంతమమ్ కేకలేసింది.
"ఎందుకు ఊరుకోవాలి? అకక్లందరూ ఊరుకునాన్రు. కనకనే వాళళ్ంతా పెళిళ్ళుళ్ లేకుండా ఉండిపోయారు. నేను అలా ఊరుకోను.
నాకు పెళిల్ చేసెయియ్."
భగవతి మాటలు వినన్ అకక్లకి, తలిల్కి నోట మాట రాలేదు. ఆశచ్రయ్ం, కోపం, అసహాయతవ్ం అనీన్ వాళళ్ని సత్బుద్లిన్ చేశాయి.
ఎవరి ఆలోచనలో వాళుళ్ ఉండిపోయి, భోజనాలు ముగించి లేదారు. పిలల్ందరూ వెళిళ్పోయాక శాంతమమ్ ఒకక్రేత్ నటిట్ంటోల్ కూరుచ్ని
కుళిళ్ కుళిళ్ ఏడిచ్ంది.
భగవతిని గురించే ఆలోచిసూత్ కళుళ్ మూసుకుంది చారుమతి. భగవతిది ఇంకా అజాఞ్నం వదలని వయసుస్. అలవాటుల్, ఆలోచనలు,
చదివే పుసత్కాలు మనిషి పర్వరత్న మీద పర్భావం చూవుతాయి. భగవతికి చదువులో కంటె, ఇరుగుపొరుగు ఇళళ్లో పెతత్నాలు చెయయ్టం ఇషట్ం.
ఉదయం లేచిన దగిగ్రి నించి సాయంతర్ం చీకటి పడేదాకా పొరుగు ఇళళ్లో గడుపుతుంది. దానికి తోడు ఆమె సేన్హితురాలు సీత ధనవంతుల
బిడడ్. వారి మేడ భగవతి ఇంటికి నాలుగిళళ్ అవతల ఉంది. రోజులో చాలా భాగం భగవతి సీత తోనే గడుపుతుంది. సీతకి ఇదద్రనన్లు,
ఇదద్రకక్లూను. అకక్లకి ఎనిమిదేసి వేలు కటన్ం ఇచిచ్, అనన్లు పదేసి వేలు కటన్ం తీసుకుని పెళిళ్ళుళ్ చేశారు. సీత ఇంటోల్ వారికి భగవతి
ఇంటి పరిసిథ్తులు చూసేత్ హేళన. ఆడపిలల్లందరూ పెళిల్ లేకుండా ఇంటోల్ ఉండి పోయారని ఈసడిసూత్ మాటాల్డుతారు. ఆ మాటలు విని
రెచిచ్పోతుంది భగవతి.
సినిమా కథల పుసత్కాలు, చవకబారు డిటెకిట్వ పుసత్కాలు మాతర్మే చదివే భగవతిలో సంసాక్రం, జాఞ్నం పెరగలేదు.
భగవతిని తలుచుకుని భయపడింది చారుమతి. ఇంటి పరిసిథ్తులకి, భగవతి కోరికలకి అగాధం అంత అంతరం ఉంది. ఈ అగాధం
పైన ఆనకటట్ ఎలా కటట్డం అని నిటూట్రిచ్ంది చారుమతి.
ఇంటోల్ అందరూ నిదర్ పోయినా, భానుమతి మేలుకునే ఉంది. నిదర్ పటట్క బయటికి వచిచ్ వరండాలో నిలుచుంది. బయట వెనెన్ల
ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉంది. మనసు సంతోషంగా ఉంటేనే పర్కృతిలో అందానిన్ ఆసావ్దించగలం. లేకపోతే మనసులోని చీకటి బయటి వెనెన్లని
కూడా చీకటిగానే మారేచ్సుత్ంది.
భానుమతి రెండు అడుగులు ముందుకు వేసి సందులోకి వచిచ్ంది. ఒకక్ నిమిషం ఆగి, వెనకిక్ వచిచ్ వరండాలో కూరుచ్ంది. అరగంట
తరువాత మళీళ్ ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్నటుట్ గబుకుక్న లేచి గబగబా సందుగుండా ఇంటి ముందు భాగానికి వచిచ్ నిలిచింది. తిరిగి ఏదో
తటపటాయింపు. కాళుళ్ ముందుకీ వెనకిక్ వెళాళ్యి. చివరికి ముందు గది దగిగ్రికి వెళిల్ తలుపు తటిట్ంది మెలిల్గా. అపప్టికి రాతిర్ పదకొండునన్ర
గంట అయింది. ఊరంతా సదుద్మణిగింది. వరాష్కాలమేమో, అంతా ఇళల్లోనే నిదర్ పోతునాన్రు.
రామారావుగారు వచిచ్, "ఎవరూ?" అంటూ తలుపు తీసి, గది ముందు ఆడపిలల్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
భానుమతి చటుకుక్న లోపలి వచచ్ంది. లైటు వేసి వచిచ్ంది. భానుమతి అని పోలిచ్న రామారావుగారి ఆశచ్రయ్ం రెండింతలైంది.
బానుమతి ఆయనతో ఎపుప్డూ ఎదటబడి ఒకక్ మాట మాటాల్డ లేదు.
"ఏమండీ, ఇలా అరథ్రాతిర్ వచాచ్రు?"
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"ముందర గది తలువు దగిగ్రికి వేసాత్రా?" బానుమతిలో మొండి ధైరయ్ం కనిపిసూత్ంది.
రామారావుగారు తలుపు చేరవేసి వచిచ్, భానుమతికి ఎదురుగా నిలుచునాన్రు. 'ఏమిటి సంగతి?' అనన్టుట్ ఉనాన్యి ఆయన
చూపులు.
"మాసాట్రూ! మీరు ననున్ పెళిల్ చేసుకుంటారా?" భానుమతి తొందరగా చెపిప్, ఒకక్సారి ఆయనని చూసి, కళుళ్ దించుకుంది.
"ఏమిటి అంటునాన్రు?" అరథ్ం కానటుట్ అడిగారు రామారావుగారు.
"ననున్ పెళిల్ చేసుకోమంటునాన్ను, మాసాట్రూ!" మృదువుగా చెపిప్ంది భానుమతి.
రామారావు కాసేపు భానుమతినే చూసూత్ నిలుచునాన్రు.
"మీ వయసెస్ంత?"
"ఇరవై ఏడు వసాత్యి."
"నా వయసెస్ంతో తెలుసా? నలబైరెండు. అంటే మనిదద్రికీ పదిహేను ఏళుళ్ తేడా. మీరే చెపప్ండి, మిమమ్లిన్ పెళిల్ ఎలా
చేసుకోమంటారో?"
"ఎందుకు చేసుకోకూడదూ? మా పెదద్మమ్కి, పెదనానన్కి ఇరవై ఏళుళ్ తేడాట." భానుమతి తలవంహుకుని పైటచెంగు వెలికి
చుటుట్కుంటూ చెపిప్ంది.
"ముందర మీరు కూరోచ్ండి. ఇంత హఠాతుత్గా ఇలాంటి నిరణ్యానికి ఎందుకు వచాచ్రో వివరంగా చెపప్ండి" అనాన్రు
రామారావుగారు, భానుమతికి కురీచ్ చూపిసూత్.
భానుమతి కూరుచ్ని వరసగా తమ కుటుంబం పరిసిథ్తి, తండిర్ చనిపోవడం, ఆరిథ్కమయిన ఇబబ్ందులు, ఆడపిలల్ల పెళిళ్ళళ్ సమసయ్లు
వరసగా వివరించి చెపిప్ంది రామారావుగారితో. టేబిల మీద రెండు చేతులు ఆనించుకుని కుతూహలంగా వినాన్రు ఆయన. మెలల్గా ఉనాన్
భానుమతి కంఠసవ్రం మధురంగా ఉంది. నిశశ్బద్ పర్కృతిలో దూరదూరాలనించి వినిపించే తీయని వేణుగానం వింటునన్ అనుభూతి కలిగింది
ఆయనకి.
అంతా

విని

నవువ్తూ,

"అయితే

మీ

చెలెల్ళళ్

పెళిల్

కోసం

మీ

జీవితానిన్

తాయ్గం

చేసుకుంటారా?

ననున్

పెళిల్

చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రా?" అనాన్రు రామారావుగారు.
"మిమమ్లిన్ భరత్గా పొందడం కంటె గొపప్ అదృషట్ం వేరొకటి ఉండదు" అంది భానుమతి.
"అలా అని మిమమ్లిన్ మీరు మోసం చేసుకుంటునాన్రేమో?"
"మాసాట్రూ! ఇది నేను ఇవాళ హఠాతుత్గా చేసుకునన్ నిరణ్యం కాదు. మీరు మీ కథ శంకరానికి చెబుతూంటే నేను వినాన్ను. ఆ రోజే
నేను నా భరత్గా ఎవరిని పొందాలో నిరణ్యించుకునాన్ను. ఇనిన్ రోజులూ మౌనంగా ఉండడానికి కారణం సతరీ సహజమైన నా సిగుగ్. మీరు
అపారథ్ం చేసుకుంటారేమోనని భయం. మీరు ననున్ భారయ్గా సీవ్కరించడానికి అంగీకరిసేత్, నేను చాలా ధనుయ్రాలిని."
రామారావుగారు భానుమతిని చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు. అమాయకంగా కనిపించే ఆ ముఖం వెనక ఎంత నిగూఢతవ్ం! ఎంత ధైరయ్ం!
ఎంత మనసుస్ నిబబ్రం!
భానుమతి ఒక చెయియ్ టేబిల మీద వేసి, రెండో చేతితో వీపుమీద నించి కపుప్కునన్ పైట చెంగు పటుట్కుంది. తలవంచుకుని
కదలకుండా బొమమ్లా కూరుచ్ంది.
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రామారావుగారు భానుమతి చెయియ్మీద తన చెయియ్ ఉంచి, "నినున్ నేను తపప్క పెళిల్ చేసుకుంటాను భానుమతీ! మోడుగా ఉనన్ నా
జీవితంలో ఒకనాడు అమృతం కురుసుత్ందని నేను ఎపుప్డూ ఊహించలేదు" అనాన్రు. ఆయన చేతిలోని భానుమతి చెయియ్ వణికింది. ఆమె
కళళ్నించి జలజలా కనీన్రు పర్వహించింది. రామారావుగారు భానుమతి పకక్కి వచిచ్ ఒక చెయియ్ ఆమె భుజం మీద వేసి, రెండో చేతోత్
ఆపాయ్యంగా కనీన్రు తుడిచారు.
గంట తరువాత భానుమతి నిశశ్బద్ంగా తమ ఇంటి భాగం లోకి వచిచ్, తలుపు తీసుకుని గదిలో పర్వేశించడం ఎవవ్రికీ తెలియదు.

23

"పదమ్కు,
పేర్మతో చారు ఉతత్రం.

నీకు ఉతత్రం రాసి ఎనోన్ రోజులైయింది పదూద్! ఇంత హఠాతుత్గా పెదద్ ఉతత్రం ఎందుకు రాసుత్నాన్ననుకునాన్వు? మంచి సంతోష
వారత్ ఉంది. భానకక్కి నినన్ పెళిల్ అయింది. బావగారి పేరు రామారావుగారు. ఈ ఊళోల్నే హైసూక్లులో లెకక్ల మాసాట్రు.
పెళిల్ ఎలా అయింది? సంబంధం ఎవరు చెపాప్రు? పెళిల్ ఎకక్డ జరిగింది? అంటూ పర్శన్లు అడుగుతావు. నాకు తెలుసు. అనిన్టికీ
ముందే నేను జవాబు రాసేసాత్ను.
పది రోజుల కిందట ఒక రోజు సాయంతర్ం అమమ్ నాతో మెలల్గా చెపిప్ంది. 'భానుమతి మాసాట్రిని పెళిల్ చేసుకుంటుందట. వాళిళ్దద్రికీ
ఇషట్మేనట' అని. నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. వింత అనిపించింది. మాసాట్రు మాఇంటోల్ అదెద్కి ఉంటునాన్రు. ఆయన వయసుస్ నలబై దాటి
ఉంటుంది.
భానకక్ని నేను ఒంటరిగా డాబా మీదికి లాకుక్ వెళిల్ అడిగాను. "నువువ్ ఎవరిని చేసుకుంటునాన్వో తెలుసా? ఎందుకు
చేసుకుంటునాన్వు?
"నేను మాసాట్రిని చేసుకుంటునాన్ను. ఎందుకు చేసుకుంటునాన్వు అని అడగడంలో అరథ్ం లేదు చారూ! పర్తి సతరీకి ఒక పురుషుడు
కావాలి. అందుకే పెళిల్ అవసరం."
భానకక్ జవాబు విని నేను కోపం తెచుచ్కునాన్ను.
"సతరీకి పురుషుడు అవసరమని నాకు చెపప్నవసరం లేదు. దాని కోసమని వయసుస్, వావి లేకుండా పెళిల్ చేసుకోవడమేనా? ఆయన నీ
కంటె ఎంతో పెదద్వారు!"
"ఎంత పెదద్వారని నీ ఊహ చారూ? నా కంటె పదిహేనేళుళ్ పెదద్. మన పెదద్మమ్కి, పెదనానన్కి ఇరవై ఏళుళ్ తేడా అని అమమ్ చెపిప్ంది.
గురుత్ లేదూ?" నవువ్తూ అంది భానకక్.
"అయినా ఎవరి కోసం ఈ తాయ్గం భానకాక్? నువువ్ తొందరపడుతునాన్వేమో?" అనాన్ను నేను.
"ఇందులో నా తాయ్గమేమీ లేదు. మాషాట్రంటే ముందర నించీ గౌరవం నాకు. ఆయనని భరత్గా పొంద గలగటం నా అదృషట్ం."
భానకక్ కళళ్లో వెలుగు చూసిన నేను ఇంకా ఏమీ మాటాల్డ లేక పోయాను.
"కానీ భానకాక్! ఏమీ అనుకోను అంటే ఒకక్ మాట అడుగుతాను, చెపుప్. మాసాట్రే నినున్ అడిగారా పెళిల్ చేసుకోమని?" అనాన్ను
చివరికి.
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ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

"లేదు చారూ! నేనే మాసాట్రిని అడిగాను. మన జీవితానికి ఒకటి కావాలని అనుకునన్పుప్డు, అందులో అధరమ్ం, తపుప్ లేదనే
నిశచ్యం మనకి ఉనన్పుప్డు. దానిన్ సాధించటం కోసం పర్యతించటంలో, ధైరయ్ం చెయయ్టంలో తపుప్ లేదనిపిసుత్ంది నాకు. ఎవరో పైవాళుళ్
వచిచ్ మన జీవితానిన్ సరిదిదుద్తారని, మన సమసయ్లని తీరుసాత్రని చేతులు ముడుచుకుని కూరుచ్నే కంటె, మనమే మన సమసయ్లని
పరిషక్రించు కోవటం వివేకం కదూ?"
భానకక్ ధైరాయ్నికి, వివేకానికి మనసులోనే జోహారులరిప్ంచాను పదామ్. భానకక్కి ఉనన్ నిబబ్రం, ధైరయ్ం చదువుకునన్ మనలో
ఎవరికేనా ఉనాన్యంటావా?
మాసాట్రికి వయసుస్ ఎకుక్వ తపప్, తకిక్న విషయాలలో ఆయన మణిపూస లాటివారు. ఆయన మా బావగారవడం మా అదృషట్ం.
నినన్ ఉదయం భానకక్ పెళిల్ అనన్వరం కొండ మీద సతయ్నారాయణమూరిత్ సనిన్ధిలో జరిగింది. పెళిల్ చాలా నిరాడంబరంగా జరిగింది.
ఇకక్డినించి నేను, మాలతి, భగవతి వెళాళ్ము. విశాఖ నించి రేవతకక్, బావ వచాచ్రు. విజయవాడ నించి మాసాట్రి చెలెల్లు, భరత్ వచాచ్రు.
ఇవాళ అందరం తిరిగి వచాచ్ం. భానకక్, బావగారు నమసాక్రం చెయయ్గానే మామమ్కి ఎంత ఆనందమైంది అనుకునాన్వు! భానకక్ని
చేరుచ్కుని ఆనంద భాషాప్లు రాలిచ్ంది ఆవిడ. ఇంకా ఆశీరవ్చనాలు చెపప్నవసరం లేదు. సంతోషం సగం బలం అంటారు అది ఎంతో
నిజమని మామమ్ని చూసేత్ తెలుసుత్ంది. ఇవాళ ఆవిడ మంచం మీద నించి లేచి కూరోచ్గలుగుతుంది. శంకరం వెళిల్ పోయిన దగిగ్ర నించి
ఆవిడకి మాసాట్రంటే ఎంతో అభిమానం. ఈ రోజు ఆయనే అలుల్డుగా లభయ్మైనందుకు ఆవిడికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకక్టే లోపం
మాకు. నానన్ లేరు. శంకరం మా ఆనందంలో పాలొగ్న లేదు.
పదామ్! నానన్ చనిపోయిన ఇనాన్ళళ్కి మా ఇంటోల్ మనుషుయ్లు నవవ్టం జాఞ్పకం చేసుకునాన్రు. మనసులో ఒక సంతోషం కలిగినా,
ఒక అందమైన వసుత్వుని చూసినా, ఆ అనుభవం ఇషట్మైన వాళళ్తో పంచుకోవాలనే భావన కలుగుతుంది. అందుకే నీకు, శీర్దేవికి ఈ రోజే
ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్ను.
ఇపప్టికే చాటభారతమంతైన ఈ ఉతత్రం ఇంక ఆపుతునాన్ను. నువువ్ నీ సంగతులనీన్ వివరంగా రాయి. పరీక్షలై పోగానే నువువ్
తపప్క కాకినాడ రా. నినున్ చూసి రెండేళుళ్ అయిపోతూంది. పదిరోజుల కిందట శీర్దేవి వచిచ్ంది దానికి రెండు నెలలలో బాబు
పుటట్బోతునాన్డు. మరి నువెవ్పుప్డిసాత్వు పాపని?
ఉంటా.
చారు."
పదమ్ ఉతత్రం మడిచి పుసత్కంలో పెటిట్, లైటారిప్ పడుకుంది. ఆ ఉతత్రం చదవటం పదమ్కి నాలుగోసారి. భానుమతికి ఉనన్ తెగువ తనకి
లేదెందుకని? అని ఆలోచిసూత్ పడుకుంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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