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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968) 

 
పెళిళ్కి ఒకరోజు ముందు, ఇరవై తొమిమ్దో తారీఖు సాయంతర్ం దిగారు మగపెళిళ్వారు. తమ ఇలుల్ చినన్దౌతుందని బంగారువారి 

సతర్ంలో పెళిల్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు శంకరం. సతర్ంలోనే ఒకపకక్ మగపెళిళ్వారికనీ కొనిన్ గదులు కేటాయించారు. 
పెళిల్ ఇంకా రెండు రోజులు ఉందనగానే ఆడపెళిళ్వారు సతర్ంలోకి మారిపోయారు. ఇంటినించి సతార్నికి పర్తి వసుత్వు తరలించుకు 

వెళళ్డం కషట్మే అనిపించింది. 
పెళిళ్కొడుకు కృషణ్మూరిత్కి ఒక అనన్, ఇదద్రు అకక్లు ఉనాన్రు. అనన్కి అకక్లకి పెళిళ్ళుళ్ అయిపోయాయి. తండిర్ లేరు. పది 

సంవతస్రాల కిందటే సవ్రగ్సుథ్లయాయ్రుట. 
మగపెళిల్ వారంతా ఆడపెళిళ్వారికి పూరిత్గా వయ్తిరేకంగా ఉనాన్రు. ఆడపెళిల్వారింటోల్ అంతా తెలల్టి రంగు. మగపెళిల్ వారింటోల్ అంతా 

నలల్టి నలుపు. వారంతా భగవతిని చూసి చాలా మురిసి పోయారు. తెలల్టి కోడలు వసూత్ందని పెళిల్కొడుకు తలిల్ చాలా ఆనందించింది.  
పెళిళ్కి పదిరోజుల ముందు విశాఖ నించి రేవతి, భరత్, పిలల్లు వచాచ్రు. రేవతి, భానుమతి పెళిల్ పనులలో, భగవతిని 

అలంకరించటంలో చాలా శర్దద్ చూపారు. మాలతి ఇంటికి వచిచ్న అతిథులకు మరాయ్దలు చేసింది. శాంతమమ్, శారదమమ్ వంటలు, వడడ్నలు 
చూసుకునాన్రు. మగవాళళ్ంతా పెళిల్ పనులు, వసుత్వులు అందించడం చూసుకునాన్రు. చారుమతే దూరంగా ఉండిపోయింది. 

చారుమతికి ఏమిటో ఈ లోకంలో తానే ఒంటరిగా మిగిలి పోయినటుట్ అనిపించింది. అందరికి అందరు ఉనాన్రు. మాలతికి కూడా 
గోపాల ఉనాన్డు. తనే ఎవరికీ చెందదు. పైగా, వచిచ్న పర్తివాళుళ్ శాంతమమ్ని అడగడమే, "పై పిలల్లిదద్రికి పెళిల్ చెయయ్కుండా చినన్పిలల్కి 
చేసుత్నాన్రేం?" అని. శాతమమ్ నసిగేది, బాధ పడేది. "మాలతిని మా ఆడపడుచు కొడుకిక్ సిథ్రం చేసుకునాన్ం. అతను రెండేళుళ్ పోయాక 
చేసుకుంటాననాన్డు. చారుమతికి ఇంకా ఏ సంబంధమూ కుదరలేదు" అనేది. 

'చారుమతికి సంబంధం ఎందుకు కుదరలేదు? ఆ అమామ్యిలో ఏమిటి లోపం? వయసుస్ ముదిరిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ 
ఇంటోల్ కూరుచ్ండ బెటుట్కుంటారు?' రకరకాల పార్శన్లు ఉదయించేవి బంధువరగ్ం నించి. ఈ పర్శన్లు వినలేక చారుమతి విసుకుక్నేది; 
కోపగించుకునేది; ఉకోర్ష పడేది. 

రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్ న మొదటి నవల ఈ ‘ఏటి ఒడుడ్ న నీటిపూలు’. పోటీలోల్  బ మతి 
గెలుచుకుంది. తరా త కనన్డపతిర్ కలో అను దమై  రియల్ గా వచిచ్ంది. అపుప్డు పుసత్ కరూపంలో లువడింది. ఆ తరా త 
నాలుగై దు సంవత రాల వయ్వధిలోనే ‘ నెన్లోల్  పిలల్ నగోర్ ’, ‘గడిడ్ పోచలు’,’ లాహలంలో అమృతం’ లాంటి పాఠకాదరణ 
పొందిన నవలలు ర్ రు. అపప్టి అనిన్ పర్ ముఖపతిర్ కలలోను, ఆకాశ ణికీ కథలు కూడా ర్ రు. 
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పెళిల్ ముహూరత్ం రాతిర్ పదిగంటలకి. ఉదయం మగపెళిల్వారు పెళిళ్కూతురుకి పర్ధానము, పెళిల్ కొడుకిక్ సాన్తకం చేసుకునాన్రు. ఏమీ 
తోచకుండా, అందరితోనూ సరదాగా తిరగ లేకుండా ఉనన్ చారుమతికి పదమ్ రాక ఎంతో సంతోషానిన్ కలిగించింది. వీథి పదమ్ రికాష్ దిగుతూ 
ఉండగానే, చారుమతి ముందుకి వెళిల్, చెయియ్ పటుట్కుని తీసుకు వచిచ్ంది. 

"చివరికి వచాచ్వనన్ మాట! రావని భయపడాడ్ను" అంది చారుమతి. 
"నువవ్ంతగా చెపిప్, ఒటుట్ వేయించుకునాన్వు కదా! రాకుండా ఉంటానా! పైగా అమమ్, నానన్గారూ నినన్టి నించి ఒకటే పోరు, 

వెళళ్మని" అంది పదమ్. 
ఆకుపచచ్ పటుట్చీర కటుట్కుని, పూరిత్గా పైట చెంగుతో వీపంతా కపుప్కుని కూచుంది పదమ్. ఎంత అందంగా ఉనాన్, కళళ్లో దీనతవ్ం, 

మనిషిలో ఒక విధమైన గంభీరతవ్ం మనిషిని పూరిత్గా మారేచ్శాయి. 
భగవతికి పసుపు, కుంకుమ, పటుట్చీర, ఉంగరం ఇచిచ్ పర్ధానం చేసుకుంటునాన్రు మగపెళిళ్వారు. మౌనంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది 

పదమ్. ఆమెలో ఏ చలనమూ లేదు. కదలిక లేకుండా, భావరహితంగా ఉనన్ అందమైన శిలప్ంలా ఉంది. 
ఎదురుగుండా జరుగుతునన్ వేడుకలు చూసుత్నన్ చారుమతి ఎందుకో తల ఎతిత్ చూసింది. కొంచెం దూరంలో శంకరం నిలుచుని 

తదేకంగా పదమ్నే చూసుత్నాన్డు. శంకరం పకక్న పదమ్ని నిలబెటిట్ మనసుస్లో ఒకసారి ఊహించుకుంది చారుమతి. వాళిళ్దద్రూ అందమైన 
జంట అనిపించింది. కాని ఏం లాభం? దేనికేనా అదృషట్ం ఉండాలి. పదమ్ లాంటి అందమైనది, మంచిది భారయ్గా వచేచ్ అదృషాట్నిన్ 
కూలదోసుకుంటునాన్డు శంకరం. 

పదమ్ ఉనన్ంతసేపు శంకరం దృషిట్ ఆమెమీదే ఉండటం గమనించింది చారుమతి. గోపాల మాలతిని అసత్మానం చూపులతో 
వెంబడిసుత్నన్టేల్, శంకరం చూపులు పదమ్ని వెంటాడుతునాన్యి. 

పెళిల్ ఏ ఆటంకాలు, గొడవలు లేకుండా బాగా జరిగిపోయింది. కటన్ కానుకలు, వియాయ్లవారు జరిపిన మరాయ్దలు చూసి 
మగపెళిళ్వారు సంతుషుట్లయాయ్రు. భగవతి కృషణ్మూరిత్ భారయ్ అయిపొయింది. 

రెండో రోజు వధూవరులను తీసుకొని విశాఖపటన్ం గృహపర్వేశం చేసుకోడానికి వెళిళ్పోయారు మగపెళిళ్వారు. పెళిళ్కూతురికి 
సాయంగా రేవతి వెళిళ్ంది. 

పెళిళ్వారు వెళిళ్పోగానే ఇలుల్ పెదద్ వాన కురిసి  వెలిసిపోయినటుల్ వెలితిగా అయిపొయింది. శంకరం, రామారావుగారు పెళిల్వారిని 
దిగబెటిట్, సేట్షన నించి ఇంటికి వచాచ్రు. 'అమమ్యయ్' అని కూలబడుతునన్ శంకరానిన్ చూసి, "బాబు, నీ పని ఇంకా అయిపోలేదురా. సామాను 
కొంచెం సతర్పు గదిలో ఉండిపోయింది. తీసుకురావాలి" అంది శాంతమమ్. 

"ఇంకా నా కోసం పని మిగిలాచ్వుటమామ్!" అంటూ శంకరం తిరిగి సతర్ంకు పర్యాణమయాయ్డు. 
చారుమతి  అకక్డే కూరుచ్ని పతిర్క చూసుత్ంది. 
"చారూ, నువువ్ రారాదూ? రికాష్లో వెళిల్ వచేచ్దాద్ం" అనాన్డు శంకరం. "సరే" అంటూ బయలుదేరింది చారుమతి. 
రికాష్ ఎకాక్క అడిగాడు శంకరం. 
"మీ పదమ్ అలా అయిపోయిందేం?" 
"ఎలా అయిపోయింది?" ఏమీ తెలియనటుట్ అంది చారుమతి. 
"పూరిత్గా చలనం లేని బొమమ్లా, పార్ణం లేని మనిషిలా ఎంత మారిపోయింది!" అనాన్డ్డు. శంకరం గొంతుకలో ఉనన్ బాధ చూసి 

చకితురాలైంది చారుమతి. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                 @|æÁ˝Ÿ   2017 

   3       ఏటి ఒడుడ్ న నీటిపూలు 

"మదార్సునించి వచిచ్న దగిగ్రిన్ంచి అలాగే సత్బుద్గా తయారైంది పదమ్. పూరవ్ం కంటె ఇపుప్డు కొంచెం నయం. మదార్సు నించి 
వచిచ్నపుప్డు చూడవలిసింది నువువ్. ఉఫ అంటే పడిపోయేటంత నీరసంగా, ఎండుపులల్లా ఉంది." 

"పాపం, నువువ్ చెపిప్న పదమ్ కథ అంతా నిజమేననిపిసూత్ంది ఇపుప్డు" అనాన్డు శంకరం తిరిగి నొచుచ్కుంటూ. 
చారుమతి ఏమీ మాటాల్డలేదు. సామాను తీసుకుని సతర్ం నించి వచేచ్సూత్ ఉంటే, తిరిగి శంకరమే అనాన్డు. "భారాయ్భరత్లు సినిమా 

బాగుందిట. సాయంతర్ం అందరం వెళదామా?" 
"నీ ఇషట్ం! కలిసి వెళితే సరదాగానే ఉంటుంది" అంది చారుమతి. 
శంకరం కాసేస్పు తటపటాయించి, చివరికి అనాన్డు. "మీ పదమ్ని కూడా పిలుచుకు రాకూడదూ? సినిమా చూసినంతసేపైనా తన 

కషాట్లు మరిచి పోతుంది." 
"నీకెందుకో పదమ్ మీద అంత శర్దద్?" చారుమతి హాసయ్ం చేసూత్ అంది. 
"నీ సేన్హితురాలు కనక. బాధలలో ఉనన్వారిని ఎవరిని చూసినా కలిగే జాలి వలల్" అనాన్డు శంకరం. 
కథ మలుపు తిరుగుతూంది మనసుస్లోనే అనుకుంది చారుమతి. 

***** 
ఆ రోజు మే పదవ తారీఖు. కృషణ్మూరిత్ భగవతిని కాపరానికి హైదరాబాద తీసుకు వెళిల్ పోయాడు. కూతురు అంత తొందరలో 

కాపరానికి వెళిల్ పోతుందనుకోలేదు శాంతమమ్. భగవతి, భరత్ హైదరాబాద పర్యాణానికి రెండు రోజులు ముందుగా కాకినాడలో దిగారు. 
అపప్టికపుప్డు శంకరం, భానుమతి బజారుకి వెళిల్ వంటగినెన్లు, మంచినీళళ్ బిందె, అనన్ం తినే కంచాలు, గాల్సులు, పేల్తులు... సంసారం 
పెటట్డానికి కావలిసిన సామానంతా కొని తెచాచ్రు. మిఠాయి ఉండలు, చలిమిడి చేసింది శాంతమమ్. 

కొతత్చీర, పసుపు, కుంకుమ, చలిమిడి, కొబబ్రికాయ భానుమతి చేత చినన్కూతురి చేతిలో పెటిట్ంచి, కాపరానికి పంపుతూ ఉంటే 
కంటినీరు తిరిగింది శాంతమమ్కి. 'చినన్పిలల్, సంసారం ఎలా దిదుద్కుంటుందో?’ అనుకుంది మనసులో. ఎంత పెదద్ పిలల్ అయినా తలితండుర్ల 
దృషిట్లో చినన్పిలల్గానే కనపడుతుంది మరి! 

"నా కాజువల లీవు అంతా అయిపొయింది. సెలవు దొరకదు" అంటూ మాలతి ఇంటిదగిగ్రే చెలెల్లికి, మరిదికి వీడోక్లు చెపిప్ ఆఫీసుకి 
వెళిల్ పోయింది. తకిక్న వాళళ్ంతా సేట్షన కి వెళిల్ వధూవరులిన్ సాగనంపారు. ఇంటినించి కొతత్చీర కటుట్కుని పెదద్లకి, అకక్లకి నమసక్రించింది 
భగవతి. అందరి కళళ్లోల్ను నీళుళ్ తిరిగాయి. 

శాంతమమ్ రైలు కదిలేదాకా కూరుత్రికి కొతత్ కాపరం ఎలా చేసుకోవాలో చెబుతూనే ఉంది. భానుమతి ఉతత్రాలు మరిచ్పోకుండా 
వారానికి ఒకటి రాయాలని కోరింది చెలెల్లిన్. 

టికటుల్ కొనడానికి వెళిళ్న శంకరం తరిగి వచిచ్, "చారూ!  సామరల్కోట దాకా మనిదద్రికీ కూడా టికటుల్ కొనాన్ను. మనం వెళిల్ వదాద్ం" 
అనాన్డు. చారుమతి ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఇంతకుముందు సామరల్కోట దాకా వెళాళ్లనన్ పర్సకేత్ రాలేదు. 

రైలు కదిలింది.రైలోల్ కూరుచ్నన్ భగవతి కళళ్నీళుళ్ నింపుకుంటూ తలిల్కి, తకిక్నవాళల్కి చెయియ్ ఊపింది. 
పాల్టుఫారం మీద నిలుచునన్ శాంతమమ్, భానుమతి కళుళ్ తుడుచుకునాన్రు. 
భగవతి భరత్ పకక్నే కూరుచ్ంది. ఇదద్రు చాలా దగిగ్రిగా, ఒకక్ళళ్ నొకళుళ్ తగులుతూ ఉనాన్రు. భగవతిలో ఒక సంతోషం, కించితుత్ 

గరవ్ం తొంగి చూసుత్నాన్యి. మాటలలో, చూపులలో చలాకీతనం హెచుచ్ అయింది. 'వారం రోజులలోనే ఎంత మారిపోయింది భగవతి' 
అనుకుంది చారుమతి 
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సామరల్కోటలో రైలు మారేదాకా నలుగురూ మాటాల్డుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు. కృషణ్మూరిత్ చాలా నెమమ్ది. అంత మాటకారి కాదు. 
భగవతి ఉరకలు వేసూత్ పరుగులు తీసే సముదర్మైతే, అతను నెమమ్దిగా పారే నది. 

హైదరాబాద రైలు కదిలింది. భగవతి భరత్తో కాపరానికి సాగింది. 'భగవతి కోరిక తీరింది. పదెద్నిమిది ఏళల్కే పెళిల్ కూతురైంది. మంచి 
ఉదోయ్గసుథ్డు భరత్గా లభించాడు. భగవతి సుఖంగా ఉండాలి. డబుబ్ ఇబబ్ందులు లేకుండా హాయిగా జీవించాలి' అనుకుంది చారుమతి. 

శంకరం, చారుమతి కాకినాడ తిరుగు పర్యాణానికి రైలోల్ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. ఆ రైలు ఇంకా అరగంటకి కాని సామరల్కోట నించి 
బయలుదేరదు. పర్యాణికులు ఒకొక్కక్రుగా వచిచ్ ఎకుక్తునాన్రు. కంపారుట్మెంటు చాలామటుట్కు ఖాళీగానే ఉంది. 

చారుమతి ఆలోచనలు మారుసూత్ శంకరం అనాన్డు. "ఆ రోజు వంతెన దగిగ్రికి తీసుకు వెళిల్ మీ పదమ్ కథంతా నాకు ఎందుకు 
చెపాప్వో ఇపుప్డు తెలిసింది." 

"ఎందుకు?" 
"నేను పదమ్ని పెళిల్ చేసుకోవాలని నీ ఊహ." 
చారుమతి శంకరానిన్ చూసూత్ మౌనంగా ఊరుకుంది. 
"అవునా?" సందేహంగా అడిగాడు శంకరం. 
అపప్టికి కూడా చారుమతి తన  ఉదేద్శం చెపప్లేదు. 
"ఏం నువువ్ పదమ్ని చేసుకోవాలనుకుంటునన్వా?" అంది. 
"చేసుకోవాలనుకోవడం తపాప్?' శంకరం ఎదురు పర్శన్ వేశాడు. 
శంకరం మనసుస్ తెలిసినందుకు సంతోషించింది చారుమతి. 
"తపుప్ లేదు, ఎంతో ఒపుప్!" నవువ్తూ అంది. 
చెలెల్లి నవువ్ చూసి తనూ నవావ్డు శంకరం. 
"ఆనాడు పదమ్దే తపప్ంతా అనన్టుట్ మాటాల్డావు." చారుమతి అడిగింది. 
"ఆ రోజు మొదటిసారి వినడం. ఎకుక్వ ఆలోచించ లేదు. పదమ్ తొందర పడిందేమో ననుకునాన్ను." 
"మరి, ఇపుప్డు పదమ్ తపేప్ం లేదని ఎలా తెలిసింది?" 
"పదమ్ని చూశాక నా అభిపార్యాలు మారి పోయాయి." 
"పదమ్ని చూశాకా? లేక పదమ్ అందం చూశాకా?" చారుమతి కొంచెం హేళనగా అంది. 
"చారూ! నువువ్ అలా మాటాల్డితే నేను ఏం చెపప్లేను. ఆడదాని అందానికి పార్ముఖయ్ం లేదనను. కాని అది ఒకక్టే మగవాణిణ్ 

మారుసుత్ంది. ఆకరిష్సుత్ంది అంటే పొరబాటే. అందం వెనక ఉండే మనసుస్, మనిషి పర్వరత్న ఎంతో ముఖయ్మయినవి. పదమ్ సిథ్తి చూసిన నా 
మనసులో ఇపుప్డు ఎంతో బాధగా ఉంది. పాతికేళుళ్ అయినా నిండని ఆమె జీవితం అంతా అడివి కాచిన వెనన్లలా అయిపోయిందంటే జాలి 
వేసూత్ంది. నిజంగా ఆమె భరత్ దురదృషట్ వంతుడు. రంభ లాంటి భారయ్ని పెటుట్కుని అలా ఎలా ఉనాన్డో? అనుభవించడానికి కూడా అరహ్త 
కావాలి." 

"ఆ అరహ్త నీకు ఉందంటావా?" 
"నువువ్ అలా వయ్ంగయ్ంగా మాటాల్డితే నేను నీతో మాటాల్డను, చారూ! నేను తీవర్ంగా అడుగుతునాన్ను. పదమ్ని నేను తిరిగి పెళిల్ 

చేసుకుంటానంటే పదమ్ ఒపుప్కుంటుందా? ఆమె తలితండుర్లు అంగీకరిసాత్రా?" 
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"పదమ్, వాళళ్ నానన్గారు, అమమ్గారు ఇషట్పడతారో లేదో నాకెలా తెలుసుత్ంది?"  
"మరి ఎవరికి తెలుసుత్ంది?" చెలెల్లు తనతో ఆటలాడుకుంటూందని  శంకరానికి కోపం వచిచ్ంది. 
"ఏమో?" చారుమతిలో ఇంకా చిలిపితనం పోలేదు. శంకరం కోపంగా ఉండటం చూసి పకుక్మని నవివ్ంది. 
"చారూ! నువువ్ చాలా మారిపోయావు. ఎదటి మనిషిని అరథ్ం చేసుకోవేం? నువువ్ వంతెన దగిగ్ర పదమ్ని గురించి చెపిప్న దగిగ్రినించి 

రోజూ నేను ఆమెని గురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను. పదమ్ని భగవతి పెళిల్లో చూసిన దగిగ్రినించి పెళిల్ చేసుకోవడం ఎలాగా? సాధయ్మౌతుందా? అని 
ఒకటే మథన పడుతునాన్ను. నాకు నువేవ్ సహాయం చేసాత్వని, ఆమె నీ సేన్హితురాలు కనక నువువ్ నా అభిపార్యం విని సంతోషిసాత్వని 
అనుకునాన్ను. ఇపుప్డు నువేవ్మో ఇలా మాటాల్డుతునాన్వు!" 

చారుమతి నవవ్డం మానేసి, గంభీరంగా మారిపోయింది. 
"నువువ్ పదమ్ని పెళిల్ చేసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషం. అంతకంటె నాకు ఏం కావాలి? నీ హృదయ పూరవ్కంగా నువేవ్ పదమ్ని పెళిల్ 

చేసుకోడానికి నిశచ్యించుకొడం ఇంకా సంతోషం . ఆ మాట నీ నోటి దావ్రానే చెపిప్ంచాలని అలా వయ్ంగయ్ంగా మాటాల్డాను. మరోలా 
భావించకు. శంకరం! నువువ్ పదమ్ని చేసుకుంటే బాగుంటుందని నేను, శీర్దేవి చాలారోజుల కిందటే అనుకునాన్ం. అందుకే నీతో పదమ్ కథ 
చెపాప్ను." చారుమతి ఆపాయ్యంగా శంకరం చేతిలో తన చెయియ్ వేసింది. 

"పదమ్ని, వాళళ్ తలిదండుర్లని ఒపిప్ంచడం బాధయ్తంతా నీ మీదే పడుతునాన్ను చారూ! అది నువువ్ ఒకరిత్వే నిరవ్హించగలవు" 
అనాన్డు శంకరం. 

"మీ ఇదద్రి పెళిల్ అంత సుళువుగా తేలిపోయేది కాదు. ముందర మాధవరావుకి విడాకులు ఇపిప్ంచాలి. తరవాత పదమ్ని, తలిదండుర్లిన్ 
ఒపిప్ంచాలి. తలుచుకుంటేనే చాలా కషట్ం అనిపిసూత్ంది. అనిన్టికంటే ముఖయ్ం, పదమ్ రెండవ పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటుందా అని! అదే భయం." 

"నాకూ అదే భయం, చారూ! ఆ రోజు 'భారాయ్భరత్లు' సినిమాకి  వచిచ్చ్నపుప్డు చూశానుగా, పదమ్ ఎంత ముభావంగా ఉందొ! 
ఒకక్మాట మాటాల్డలేదు. నమసాక్రం చేసేత్ తిరిగి నమసక్రించి ఊరుకుంది. ననున్ అసలు కళుళ్ ఎతిత్ చూడను కూడా చూడలేదు." 

సేట్షన లో గంట మోగి, రైలు కదలడంతో సంభాషణ ఆగిపోయింది. రైలు శబద్ంలో మాటలు వినిపించాలంటే గొంతు పెదద్ది చేసి 
మాటాల్డుకోవాలి. అకక్న కూరుచ్నన్ పర్యాణికులకు వినిపిసాత్యి మాటలు. 

కాకినాడ టౌన సేట్షన లో దిగి, ఇంటికి వచిచ్ రికాష్ మాటాల్డుకునాన్రు. 
"ఇంటికి వెళితే ఇంకా ఈ పెళిల్ విషయం మాటాల్డుకోలేము. రేపు నేను ఊరు విడిచి వెళిళ్పోతునాన్ను. ఇపుప్డే మాటాల్డుకోవాలి" 

అనాన్డు శంకరం, రికాష్ ఎకిక్ కూరోచ్గానే. 
"పదమ్ విషయమే నేనూ ఆలోచిసుత్నాన్ను, శంకరం. ఒకసారి చేసుకునన్ వివాహం విఫలమైతే, అది హృదయానికి మానని గాయంగా 

మారిపోతుంది. తను ఆ దెబబ్ నుంచి కోలుకుని నినున్ తిరిగి వివాహం చేసుకోడానికి ఇషట్పడుతుందా అనన్ది సంశయమే. వైవాహిక జీవితంలో 
ఒకసారి మోసపోయిన సతరీ అది తొందరగా మరిచి పోలేదు. 

పొతే, పదమ్ తలిదండుర్ల విషయమూ మనం చూసుకోవాలి. ఒకసారి నలుగురి  పెదద్ల ముందు, బంధువుల ఎదట కూతురికి 
వైభవంగా పెళిల్ చేసి, ఇపుప్డు ఆ కూతురి చేత విడాకులు ఇపిప్ంచ గలరా? తిరిగి అదే పెదద్ల ముందు రెండవ వివాహం చెయయ్డానికి ధైరయ్ం 
ఉంటుందంటావా?' అంది చారుమతి. 

"తిరిగి కూతురి వివాహం చెయయ్గలగడం, ధైరయ్ంగా ఉండటం తలిల్దండుర్ల సంసాక్రం మీద, ఆతమ్ విశావ్సం మీద ఆధారపడి 
ఉంటాయి. కూతురితో  కాపరం చెయయ్డానికి ఇషట్పడని అలుల్డికి విడాకులు ఇపిప్ంఛడంలో ఏ తపూప్ లేదు. రెండోది, కూతురు సుఖం కోసమే 
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వారు రెండవ వివాహం  చేసుత్నాన్రు. పదమ్, తలీల్, తండిర్ కొంచెం దీరఘ్ంగా ఆలోచిసేత్ విడాకులకి, రెండవ వివాహానికి తపప్క 
అంగీకరిసాత్రనిపిసూత్ంది" అనాన్డు శంకరం. 

చారుమతి శంకరం మాటలు వింటూ మౌనంగా ఊరుకుంది. తిరిగి శంకరమే అనాన్డు. "పెళిల్ చేసుకునాన్క, పదమ్ని ఈ ఊళోళ్ 
ఉంచబోను నేను. నా ఉదోయ్గం ఎలాగా ఉతత్ర దేశంలోనే సిథ్రమౌతుంది. ఈ పరిసరాలకి దూరంగా ఉనన్ పదమ్ పాత జీవితం మరిచిపోవచుచ్ను 
తొందరగా." 

"నిజమే! కాలము, పరిసరాలు మనిషి జీవితానిన్ మారుసాత్యి. పదమ్ దూరంగా వెళిళ్పోతే, మంచి భరత్ లభిసేత్ తపప్క సంతోషంగా 
ఉంటుంది" అంది చారుమతి. 

"రేపు నేను మధయ్పర్దేశ వెళిల్పోతునాన్నా? ఇంకా బాధయ్త అంతా నీదే. ఇటు అమమ్ని, అటు పదామ్ వాళళ్ని ఒపిప్ంచాలి. నాకు అనీన్ 
వివరంగా ఉతత్రాలు రాయి. అవసరమైతే నేను పదమ్కి, వాళళ్ నానన్గారికి ఉతత్రాలు రాసాత్ను" అనాన్డు శంకరం. 

'ఏమిటీ బాధయ్తలు! ఒకటి తపిప్ంది అనుకుటే వేరొకటి! భగవతి పెళిల్ భారం తీరిందంటే, శంకరం పెళిల్ మీద పడింది. 
ఎవరి ఆలోచనలు, ఎవరి సుఖాలు వాళళ్వి. పాతికేళైళ్యినా నిండని పదమ్ జీవితం అడివి కాచిన వెనెన్ల అయిపోతూందిట! ఇటు నా 

జీవితం చీకటిలా అయిపోవడం లేదా? చెలెల్లు జాఞ్పకం రాదా? చెలిల్కి మాతర్ం పెళిల్, సుఖాలు అకక్రలేదా?' తనలో తనే నిటూట్రిచ్ంది 
చారుమతి. 

పైకి మాతర్ం, "అలాగే శంకరం. నా సాధయ్మైనంతవరకు పర్యతిన్సాత్ను" అంది. 
రికాష్ ఇంటిదగిగ్ర ఆగింది. 
మరునాడు శంకరం తన భారం చెలెల్లి మీద వదిలేసి మధయ్పర్దేశ వెళిళ్పోయాడు. 

30 
పెరటి దారి గుండా చుటుట్ తిరిగి లోపలి ఇంటోల్కి వచాచ్డు గోపాల. వరండాలో జాకెటుట్ కుటుట్కుంటూ కూరుచ్ంది చారుమతి. 
"వదినా! ఇవిగో పూలు" అంటూ జేబులోంచి బొగడ పూలు తీసి చారుమతి దోసిలి నిండా పోశాడు గోపాల. 
"రోజూ కషట్పడి ఎందుకు తెసాత్వు బాబూ!" అంది చారుమతి, పువువ్లు ఆపాయ్యంగా అందుకుని, వాసన చూసూత్. 
"నీ కిషట్మైన పువువ్లు ఇవవ్డంలో నాకెంతో సంతోషం ఉంది" అనాన్డు గోపాల, చెమట పటిట్న ముఖానిన్ రుమాలుతో 

తుడుచుకుంటూ. 
అతనికి తనమీద ఉండే అభిమానానికి ఆరర్ధ్మయింది చారుమతి హృదయం. 'గోపాల వంటి సేన్హితుడు, సహృదయుడు 

లభించకపోతే తన జీవితం ఎంత నిసాస్రంగా ఉండేదో?' అనుకుంది చారుమతి. 
"విజయనగరం నించి ఎపప్డు వచాచ్వు?" చారుమతి అడిగింది. 
"నినన్ రాతిర్" అనాన్డు గోపాల. తిరిగి అతనే, "భగవతికి కవలపిలల్లు పుటాట్రని వినాన్ను, ఎకక్డా?" అనాన్డు. 
"రా..రా. చూదుద్వుగాని. గదిలో ఉనాన్రు" అంది చారుమతి లేసూత్. 
సాయంతర్ం ఆరుగంటలవుతూంది. భగవతి పురిటిగదిలో వెలుతురు ఎకుక్వగా లేదు. మంచం మీద భగవతికి రెండు వైపులా ఇదద్రు 

ఆడపిలల్లు పదిహేనురోజుల పసివాళుళ్ పడుకుని ఉనాన్రు. 
"భగవతీ! బాగునాన్వా?" పలకరించాడు గోపాల. 
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"రా బావా" అంటూ లేచి కూరుచ్ంది భగవతి. 
గోపాల సూట్లు తెచుచ్కుని భగవతి మంచానికి కొంచెం దూరంలో వేసుకుని కూరుచ్నాన్డు. పెళిల్ అయిన నాలుగేళల్లో రెండు సారుల్ 

పురిటికి వచిచ్ ముగుగ్రు పిలల్ల తలిల్ అయింది. పెళిళ్కి ముందు ఉండే చినన్తనం, ఉదేర్కం పోయి పెదద్రికం వచిచ్ంది. తమలపాకులతో 
ఎఱఱ్బడిన పెదవులతో నడుంకటుట్తో పురిటాలు ఎంతో అందంగా ఉంది. 

"అభినందనలు" అనాన్డు గోపాల. 
"ఎందుకు?" అంది భగవతి. 
”ఎందుకేమిటి? ఒకక్సారీ ఇదద్రినీ కనన్ందుకు" అనాన్డు గోపాల నవువ్తూ. 
"నాకేం సంతోషంగా లేదు, బావా! నాకు కూతుళుళ్ వదద్నుకునాన్ను. ఏకంగా భగవంతుడు ఇదద్రిని పర్సాదించాడు" అంది భగవతి 

విచారంగా. 
"ఒక కొడుకు ఉనాన్డుగా నినున్ ఉదద్రించడానికి? అయినా విచారం ఎందుకు? ఈ కాలంలో కొడుకులు, కూతుళుళ్ ఒకటే" అనాన్డు 

గోపాల. 
"కొడుకు, కూతురు ఎపప్టికీ సమానం కారు బావా! కూతురు ఎపప్టికీ భారమే. కూతుళళ్ పెళిళ్ళళ్కి ఎంత అవసథ్పడాలని!" అంది 

భగవతి విచారమైన ముఖం పెటిట్. 
గోపాల పెదద్పెటుట్న నవావ్డు. 
"భగవతీ! నినున్ చూసెత్, నీ మాటలు వింటే నవువ్ వసూత్ంది. కూతుళుళ్ పుటిట్ ఇంకా పదిహేను రోజులు కాలేడు. అపుప్డే వాళల్కి 

చెయయ్బోయే పెళిల్లల్ని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్వు. అది ఇంకా ఎనాన్ళళ్ మాట?" గోపాల పగలబడి నవువ్తూ ఉండగానే, శాంతమమ్ కుంపటిలో 
నిపుప్లు  వేసుకుని వచిచ్ంది. 

"ఏమిటి బాబూ, అంత నవువ్తునాన్వ?" అంది, చంటిబిడడ్ని చేతిలోకి తీసుకుని, సాంబార్ణి పొగ వేసూత్. 
"చూడతాత్, మీ భగవతి ఎంత తెలివైనదో! కూతుళళ్ పెళిళ్ళళ్ని గురించి ఇపప్టి నించే ఆలోచిసూత్ంది" అంటూ మళీళ్ నవావ్డు. అపుప్డే 

పుటిట్న బిడడ్లకి ఎపుప్డో జరగబోయే పెళిళ్ళళ్ని గురించి భగవతి ఆలోచిసూత్ ఉందంటే, గోపాల కి విపరీతంగా నవువ్ వసూత్ంది. వరండాలో 
కూరుచ్నన్ చారుమతితో, వంట చేసుత్నన్ భానుమతితో, భగవతి పెదద్కొడుకు వాసుని ఆడిసుత్నన్ మాలతితో ... అందరితోను చెపిప్, మళీళ్ మళీళ్ 
నవావ్డు. 

ఆ మాట వినన్ ఎవవ్రికీ గోపాల కి వచిచ్నటుట్ నవువ్ రాలేదు. భగవతి మాటల వెనక ఉనన్ వయ్థ అరధ్మయింది. 
గోపాల కాసేస్పు మాలతితో డాబా మీద కూరుచ్ని మాటాల్డి, ఇంటోల్ అందరి దగిగ్ర సెలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు. మాలతి, గోపాల 

అందరి ముందరా మాటాల్డుకోవడానికి పూరవ్ంలా సిగుగ్ పడటం లేదు. ఇదద్రు కలిసి అపుప్డపుప్డు సినిమాలకి, షికారల్కి వెళుళ్తునాన్రు.సూక్ల 
ఫైనల మాతర్ం చదివాడని పెళిల్ చేసుకోవడానికి భగవతి తోసి పుచిచ్న గోపాల ఇపుప్డు పైరవేటుగా పి.యు.సి. పాసై, బి.ఏ. పరీక్ష కూడా 
రాసాడు. ఈ ఏటితో అతని బి.ఏ. పరీక్ష పూరిత్ అవుతుంది. మాలతిని కూడా పోర్తస్హించి పైరవేటుగా పి.యు.సి. పరీక్షకి చదివిసుత్నాన్డు. 
'ఈడైనవాడు, సహృదయుడు, సరసుడు అయిన గోపాల ని భరత్గా పొందుతునన్ మాలతి అదృషట్వంతురాలు' అనుకుంది చారుమతి. గోపాల 
ని చూసినపుప్డలాల్ మాలతి అదృషట్మే తలపులోకి వసుత్ంది ఆమెకు. వాళిళ్దద్రి పెండిల్కి తను అడుడ్గా ఉందే అని బాధ పడుతుంది. అకక్ పెండిల్ 
కానిదే తను చేసుకోనని పటుట్బటిట్ కూరుచ్ంది మాలతి. 
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ఈ నాలుగేళల్లోనూ ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి. చెలెల్లి కంటె ముందు పెళిల్ అయిన భానుమతికి పిలల్లు కలగలేదు. భగవతికి 
నాలుగేలల్లోను ముగుగ్రు పిలల్లు. శాంతమమ్కి భానుకి పిలల్లు కలగనందుకు ఒక పకక్ విచారము, భగవతికి పిలల్లు పుటిట్నందుకు సంతోషం 
ఒకపకాక్ను. 

ఒంటరిగా కాపరం పెటట్డానికి వెళిళ్న భగవతి ఇలుల్ రెండేళల్లో ఉమమ్డి కుటుంబంగా  మారిపోయింది. భగవతి తోటికోడలు ఇదద్రు 
పిలల్లిన్, భరత్ని ఈ లోకంలో వదిలి పరలోకయాతర్ చేసింది. పెదద్కొడుకు పిలల్లిన్ పెటుట్కుని భగవతి అతత్గారు భగవతి ఇంటోల్నే ఉంటూంది. 

'ఏ మారూప్ లేనిది నా జీవితమే' అనుకుంది చారుమతి. రెండేళళ్కి ఒకసారి కాకినాడ వచేచ్ శంకరానికి చారుమతి పెళిల్ మీద కంటె, 
పదమ్తో తనకి జరగబోయే పెళిల్ మీదే శర్దధ్ ఎకుక్వ. అతని నిరంతర కృషి వలల్, చారుమతి పదమ్కి ఇచిచ్న పోర్తాస్హం వలల్ పదమ్, మాధవరావు 
విడాకులు తీసుకునాన్రు. పదమ్ ఇపుప్డు శంకరంతో పెళిల్ కోసం ఎదురుచూసూత్ంది. 

చారుమతికి ఒకటి రెండు సంబంధాలు వచిచ్నా, కటాన్లు ఇవవ్డానికి భయపడి అంతా వెనకతీసారు. భగవతి పెళిళ్కి చేసిన అపుప్ 
తీరటానికి అతి కషట్మయింది. తాకటుట్ మీద ఉనన్ ఇలుల్ అపుప్ తీరిచ్, విడిపించుకోవడానికి తాతలు దిగివచాచ్రు. పైగా మధయ్ మధయ్ భగవతి 
పురిటి ఖరుచ్లు, పర్యాణాలు, ఇక ఎవరి సంసారాలు వారికి ఏరప్డబోతునన్పుప్డు, మళీళ్ చారుమతి పెళిళ్కి అపుప్ చేసేత్ ఎవరు 
తీరుచ్కుంటారు? మాలతి, గోపాల చారుమతి పెళిల్ కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. అకక్ పెళిల్ అవగానే మాలతి వివాహం చేసుకుని భరత్ గృహానికి 
వెళిళ్పోతుంది. శంకరం వివాహం చేసుకుని సంసారం పెటుట్కుంటే, డబుబ్ ఎతిత్ పంపి అపుప్లు తీరచ్డం కాని పని. 

ఇరవై ఏడేళుళ్ వచిచ్న చారుమతి కనయ్గానే మిగిలిపోయింది. 
రాతిర్ ఏడు గంటలు అవగానే భగవతికి భోజనం పెటేట్సుత్ంది శాంతమమ్. పురిటాలు తొందరగా భోజనం చేసేత్, పడుకునే లోగా అనన్ం 

అరిగిపోతుందని, ఆరోగయ్ంగా ఉంటుందని ఆవిడ నమమ్కం. 
"ఇంకొంచెం నెయియ్ వేసుకు తిను." బలవంత పెడుతూంది శాంతమమ్. 
"ఇంకెంత వేసుకోనమామ్ కంపు నెయియ్?" అంది భగవతి విసుగాగ్. 
"ఏమోనమామ్, కంపో, మంచో ఏదో ఒక నెయియ్ వేసి, దగిగ్ర కూరుచ్ని పెడితేనే నాకు తృపిత్. నువువ్ పుషిట్కరమైన ఆహారం తీసుకోకపోతే 

తరవాత నీరసించిపోతావు. పిలల్లందరినీ చూసుకోవదూద్? మీ అతత్గారు రోగిషిట్ అంటునాన్వు!" శాంతమమ్ అంది. 
"ఆవిడ ఒక రోజు లేచి తిరిగితే, రెండు రోజులు పడక వేసుత్ందమామ్. చూశావుగా మనిషి ఎంత లావో! ఒకటే ఆయాసం, పని చెయయ్క 

పోతేనే నయం! ఆవిడ మంచం ఎకిక్ందంటే నా పని అవుతుంది. ఇటు ఈ పిలల్లిని చూసుకోవడము, అటు ఆవిడ సేవలూను." భగవతి తలిల్తో 
సంసారంలో ఉండే కషాట్లు చెపుప్కుంటూంది. 

"చంటి పిలల్లతో, అందులోనూ కవలలతో ఎలా అవసథ్ పడతావో?" అంది నిటూట్రుసూత్ శాంతమమ్. 
"చంటి పిలల్లు ఫరవాలేదమామ్. కాలు వచిచ్న వాసుతోనే అవసథ్. అటు, ఇటు వెళిళ్పోతాడు. ఏ రోడుడ్ మీదికి వెళిళ్పోతాడో అని భయం. 

అసత్మానం కారుల్, సైకిళుళ్ తిరుగుతూంటాయి." 
"మీ బావగారి పిలల్లు కొంచెం పెదద్వాళేళ్మో! పెదద్ పిలల్వాడికి పదేళుళ్ ఉంటాయా? వాళుళ్ వాసుని ఆడించరా?" అంది శాంతమమ్. 
"అయోయ్! మా బావగారి పిలల్లా! వాసుని ఆడించదమా! అంత అదృషట్మా! వీణిణ్ ఏడిపించకుండా ఉంటే చాలు! ఆ పిలల్లిదద్రూ తెగ 

అలల్రి చేసాత్రు. మాట వినరు. పైగా, తలిల్ లేని పిలల్లు అంటూ తెగ ముదుద్ చేసాత్రు మా అతత్గారు" అంది భగవతి. 
"పాపం, తలిల్ లేని పిలల్లు! మీ బావగారు మళీళ్ పెళిల్ చేసుకోరా?" 
"ఎందుకు చేసుకోరమామ్? మన చారు అకక్ని ఇవవ్కూడదూ? మా అతత్గారుకూడా ఒకసారి అనాన్రు." 
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వరండాలో కూరుచ్ని వీళళ్ సంభాషణ వింటునన్ చారుమతి, వెంటనే కోపంగా లోపలి వచిచ్ంది. 
"భగవతీ! అకక్కి పెళిళ్కొడుకుని చూసే అంత ఆరిందావై పోయావా? ఇనాన్ళుళ్ నాకు తెలియదు. నువువ్ అకక్ కోసం అంత జాలిపడి, 

సంబంధాలు చూడ నవసరం లేదు" అంటూ విసురుగా వెళిల్ పోయింది. 
శాంతమమ్, భగవతుల నోళుళ్ కటుట్బడాడ్యి. తిరిగి వాళుళ్ ఆ పర్సకిత్ తీసుకురాలేదు. 
 భగవతి మీద కోపగించుకుంది కాని, చారుమతి ఆలోచనలనించి తపిప్ంచుకోలేక పోయింది. 
ఏమిటీ జీవితం! ఎనాన్ళీళ్ జీవితం! జీవితమంటేనే అయిషట్ంగా ఉంది. రోజూ తినడం, సూక్లుకు వెళళ్డం, వచిచ్ నిదర్ పోవడం. 

ఎనాన్ళైళ్నా అదే సూక్లు, అవే పాఠాలు. ఇటు జీవితంలో మారుప్ లేదు. అటు ఉదోయ్గంలో మారుప్ లేదు. చెపిప్న పాఠాలే చెపప్డం విసుగు. 
పోనీ, తనూ మాలతిలా పరీక్షలకి చదివి, పాసై, డిగీర్ తెచుచ్కుందామనుకుంది. డిగీర్ తెచుచ్కుని ఏం చేసుత్ంది? పెదద్ ఉదోయ్గం వచిచ్, 

ఇంకొంచెం జీతం వసుత్ంది. తన జీతం ఎవరికీ కావాలి? ఎవరి కోసం సంపాదన? తలిల్తపప్ అందరికి అందరూ ఉనాన్రు. తలిల్ని 
చూసుకోవడానికి శంకరం ఉనాన్డు. తను ఎవరిని చూసుకోవాలి? ఎవరి కోసం ఎకుక్వ డబుబ్ సంపాదించాలి? 

మంచి సంబంధం దొరుకుంది, పెళిల్ అవుతుంది అంటే ఆ ఆశా లేదు. భానుమతిలాగా ధైరయ్ంగా భరత్ని ఎనున్కుని, అరిధ్ంచి పెండిల్ 
చేసుకోలేదు. ఈడైన వరుడు వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న మాలతి అదృషట్ం తను లేదు. పోతే, భగవతిలా ఇంటోల్ అందరిన్బెదిరించి, సాధించి మంచి 
ఉదోయ్గసుథ్ణిణ్  చేసుకునే చొరవా లేదు. తన తలిల్ ఏమైనా సహాయం చేసుత్ందా అంటే, అకక్డా చుకెక్దురే! ఆవిడ మాటలలో బాధ 
వెలల్డించగలదు. ఎదటివాళళ్ అదృషట్ం చూసి ఈరష్య్పడగలదే కాని, తనంతట తను ఏ పనీ సాధించలేదు. ఏ కూతురికీ పెళిల్ చెయయ్లేదు. ఆవిడ 
అదృషట్ం బాగుంది నలుగురు కూతుళళ్కి భరత్లు దొరికారు. దురదృషట్వంతురాలు చారుమతి మిగిలిపోయింది. 

జీవితంలో ముందు జరిగే అభివృదిధ్నిచూసి, తలుచుకునే మనిషి ఉతాస్హంగా జీవించగలడు. పర్గతి లేని జీవితం సారవిహీనంగా 
ఉంటుంది. రైలు కదులుతూ ఉంటే ఎనిన్ రోజులైనా పర్యాణం చెయయ్గలం. కదలని రైలులో ఎంతసేపు కూరోచ్గలం? ఉదోయ్గంలో అభివృదిధ్, 
కుటుంబం పురోభివృదిద్ చూసుకునే మనిషి జీవించగలుగుతునాన్డు. పెళిల్, సంసారం, పిలల్లు కొండలు, కోనలు దాటుకుంటూ ముందుకు 
పరిగెడుతునన్ పర్వాహం లాంటి జీవితం. పెళిల్, సంసారం లేని జీవితం నిలిచిపోయిన నూతిలోని నీరులా నిశశ్బద్మైనది. పర్తి మనిషి 
ఉతాస్హంగా పరుగులిడే పర్వాహం లాంటి జీవితానిన్ వాంఛిసాత్డు.  

ఆగిపోయిన జీవితం చారుమతిది. తను ముందరికి జరుపుకోలేదు. ఇంకొకరు వెనకనించి వచిచ్ ముందరికి తోసి సహాయం చెయయ్రు. 
మరి ఎలా కదులుతుంది? 

కదలని జీవితానిన్ తలచుకుంటే చారుమతికి దుఃఖం వసూత్ంది. శీర్దేవి, పదమ్ తన సేన్హితురాండుర్ అయితేనేం! మూడు జీవితాలూ 
మూడు రకాలు. శీర్దేవి పుటిట్నపప్టినించి అదృషట్వంతురాలు. వడిడ్ంచిన విసత్రి ఆమెది. పదమ్ మధయ్లో అగాధంలో చికుక్కుని పోయినా, ఎలాగో 
ఒడుడ్ చేరి, శంకరం అనే అదృషాట్నిన్ చేయూతగా తీసుకుని కొతత్ లోకాలకు పయనిసూత్ంది. ఎటూ మిగిలింది తనే. ఎవరికీ అకక్రలేనిది, ఏ 
అదృషట్ం వరించనిదీను! 

కదలని ఈ జీవితం విసుగు. ఉదోయ్గం విసుగు. తన చేతులతో తనే పార్ణాలు తీసుకునే ధైరయ్ం లేదు. ఇచాచ్ లేదు. అలా అని 
జీవఛఛ్వంలా బర్తకనూ లేదు. 

భగవతి బావగారిని పెళిల్ చేసుకుంటే జీవితంలో వచేచ్ మారప్యినా ఉంది. అయితే తాను కలలు కనే జీవితం ఎలాగా మృగయ్మే! కాని 
ఒక ఉదోయ్గం నించి ఇంకో ఉదోయ్గానికి మారుప్ ఉంటుంది. ఒక ఊరినించి ఇంకో ఊరుకు మారుప్. ఒక విసుగు నించి ఇంకో విసుగైన 
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జీవితానికి మారుప్. జీవితంలో చలనము, ముందుకు కదలిక లేక పోయినా, మారుప్ ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి! తను సామానుయ్రాలు. తన 
జీవితం ఏటి ఒడుడ్న పూచే సామానయ్మైన పూవులాంటి జీవితం. కోటి మంది సామానుయ్లలో, దురదృషట్వంతులలో తను ఒకరిత్. 

తెలల్వారి లేసూత్నే భగవతితో చెపిప్ంది. "మీ అతత్గారికి రాయి, మా అకక్ మీ పెదద్బాబ్యిని చేసుకుంటుందని." 
చారుమతి మాటలు వినన్ భగవతి ఆశచ్రయ్ంతో బొమమ్లా నిలబడిపోయింది! 
శీర్దేవి, పదమ్, చారుమతులతో పాటు వారి సేన్హం కూడా పెరుగుతూ వచిచ్ంది. అయితేనేం, మూడు జీవితాలూ మూడు రకాలుగా 

రూపొందాయి. అదృషట్వతురాలు శీర్దేవికి అనురూప వరుడు దొరికి, జీవితం వడిడ్ంచిన విసత్రిగానే సాగిపోయింది. 'అమమ్కూచి' పార్పిత్ంచిన 
పదమ్ బర్తుకు అగాధాలోల్ చికుక్ పడినా ఆనందానికి ఎదురు చూచే భాగయ్ం కలిగింది. ఎటొచీచ్ చారుమతి మాతర్మే ఎలా ఉనన్ది అలా మిగిలి 
పోయింది, ఎవరికీ అకక్ర లేకుండా, ఏ అదృషట్మూ వరించకుండా, ఏటి ఒడుడ్న నీటి పువువ్లాగ. 

(సమాపత్ ం) 
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