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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
శంకరం రెండు నెలలు సెలవు తీసుకుని మారిచ్ పదిహేనవ తారీఖున కాకినాడ వచాచ్డు. శంకరానిన్ కలుసుకోవడానికి ఇంటిలిల్ పాదీ
సేట్షన కి వెళాళ్రు.
శంకరం తలిల్ని, చెలెల్ళళ్ని, అకక్ని చూడగానే కౌగలించుకునన్ంత పని చేశాడు. సేట్షన లోనే తలిల్కి, శారదమమ్కి వంగి నమసాక్రం
చేశాడు.
"ఇతను గోపాల" అని గోపాల ని పరిచయం చేసింది చారుమతి.
గోపాల తో ఆపాయ్యంగా కరచాలనం చేసి, "నీ గురించి అంతా ముందుగానే తెలుసునులే" అనాన్డు శంకరం.
ఇంతలో దూరంగా నవువ్తూ నిలుచునన్ రామారావుగారిని చూసి, "మీరూ వచాచ్రా మాసాట్రూ?" అంటూ నమసాక్రం చేశాడు.
"ఇంకా మాసాట్రూ అంటావేమిటి? బావగారూ అను అంది" మాలతి.
శంకరం నవువ్తూ, "బావగారూ!' అంటూ దగిగ్రికి వెళిల్ రెండు చేతులూ పటుట్కునాన్డు.
"పదవోయ బావమరిదీ! నువువ్ చూసేత్ సేట్షన లోనే రోజంతా గడిపేసేటటుట్నాన్వ" అంటూ చనువుగా శంకరం వీపు మీద చరిచారు
రామారావుగారు.
అందరూ రికాష్ కటిట్ంచుకుని ఇలుల్ చేరారు. శాంతమమ్ రాతిర్ కొడుకు కోసం పాయసం చేసి, విందు చేసింది. శాంతమమ్, శారదమమ్
వడిడ్సూత్ంటే రామారావుగారు, పిలల్లు వంటిలల్ంతా నిండుగా కూరుచ్ని భోజనం చేశారు. భోజనాల దగిగ్ర శంకరం తను వెళిళ్పోయాక ఇంటోల్
జరిగిన మారుప్లు, భానుమతి పెళిల్, మామమ్ చనిపోవడం అనీన్ అడిగి తెలుసుకునాన్డు.
"ఇంటి సంగతులు అలా ఉంచు. నీ కీ ఉదోయ్గం ఎలా దొరికిందో చెపుప్" అనాన్రు రామారావుగారు.
శంకరం తన కధ చెపాప్డు.
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"ఆ రోజు మీ దగిగ్ర ఇరవై రూపాయలు, నావి రెండు జతల బటట్లు, దుపప్టుల్ తీసుకుని వెళిల్ పోయానా? రాతిర్ తినన్గా సేట్షన కి వెళిల్
ఫాల్టుఫారం మీద ఉనన్ రైలోల్ యెకిక్ కూరుచ్నాన్ను. అది ఎకక్డికి వెళుతుందో కూడా తెలియదు. అసలు నాకు గమయ్మే తెలియదు. 'ఎకక్డికి
వెళాళ్లి? ఏం చెయాయ్లి?' అనన్వి పర్శన్లుగానే ఉండిపోయాయి నాకు.
నేను ఎకిక్న రైలు సామరల్కోటలో ఆగిపోయింది. అకక్డ కనుకుక్ంటే వాలేత్రు- విజయవాడ పాసెంజర ఒకటి అపుప్డు వసుత్ందని
తెలిసింది. నేను విజయవాడకి టికెక్టుట్ కొని, ఆ రైలులో ఎకాక్ను. రాతిర్ పర్యాణం. పర్యాణీకులంతా నిదర్ పోతునాన్రు. నేను మాతర్ం కిటికీ
దగిగ్ర కూరుచ్ని ముందు దారిని గురించి ఆలోచిసుత్నాన్ను.
"ఎకక్డికి వెళతారు?' ఆ యెదురు గుండా కిటికీ దగిగ్ర కూరుచ్నన్ ఆయన పర్శిన్ంచాడు. అతను మంచి బటట్లు వేసుకుని, పెదద్
ఉదోయ్గసుథ్డిలాగే ఉనాన్డు.
నేను ఆయన వైపు తిరిగి, "విజయవాడ" అని చెపిప్, మళీళ్ కిటికీలో నించి చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. అతనూ ఇంకేం మాటాల్డలేదు.
నాకే కాసేస్పు ఉనాన్క తోచింది, నలుగురితో మాటాల్డి, నాలుగు విషయాలు తెలుసుకుంటే మంచిదని.
ఆయన వైపు తిరిగి అడిగాను. "మీరెకక్డ పని చేసుత్నాన్రు?"
"సెంటర్ల గవరన్మెంటులో, మైనస్ లో" అనాన్రు ఆయన.
నాకు నిరాశ కలిగింది. నా గూర్పు సైనస్ కాదు. నేను చదివింది ఇంజినీరింగ కాదు, మైనస్ లో పని దొరకడానికి. మళీళ్ మౌనంగా
కూరుచ్నాన్ను.
"మీరేం చేసుత్నాన్రు?" ఆయన అడిగాడు. చినన్వాడినైన ననున్ కూడా మనిన్ంచి, "మీరు" అనడం ఆయన సంసాక్ర వంతుడని
తెలుపుతూ ఉంది.
"నేనేం పని చేయడం లేదండీ. బి.ఏ. పాసై ఊరికేనే ఉనాన్ను. ఎకక్డైనా ఉదోయ్గం దొరికితే బాగుండును" అనాన్ను.
"బి.ఏ. లో ఏ గూర్పు తీసుకునాన్రు?' అనాన్డు అతను.
"లెకక్ల గూర్పు."
అతను మళీళ్ మాటాల్డకుండా కూరుచ్నాన్డు.
"నేను మీకంటే చినన్వాణిణ్. ననున్ మీరు మీరు అని సంభోదించకండి. మీరు నా కేదైనా సహాయం చేసేత్ కృతజుఞ్ణిణ్. నాకు ఉదోయ్గం లేక
మా సంసార ఆరిద్క పరిసిథ్తులేం బాగాలేవు" అంటూ నానన్గారు పోవడం, మన అపుప్లూ అనీన్ చెపాప్ను.
అనీన్ విని ఆయన చివరికి ఇలా అనాన్రు.
"నీకు మా డిపారట్ మెంటు లోనే ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచగలను. కాని అది చెయయ్టానికి నువువ్ సిదధ్ పడాలి" అనాన్రు.
"ఏమీ లేనివాడికి ఎకక్డైతే నేం? ఏదైతే నేం? ఒక ఉదోయ్గం అంటూ ఉంటే చాలు" అనాన్ను ఆతర్ంగా.
"ముందర అనీన్ సావకాశంగా విని, ఒక నిశచ్యానికి రా. నేను డిర్లిల్ంగ డివిజన లో నీకు పని ఇపిప్ంచ గలను. ఆకక్డ నీకు మెషీనస్
అవీ ఎలా నడపాలో నేరుప్తారు. కర్మంగా నువువ్ నేరుచ్కుని నీ అంతట నువేవ్ నడపగలవు. పనికి రోజుకి ఇంత అని డబుబ్ ఇసాత్రు. అంటే
నెలకి ఇంత అని జీతం ఇవవ్రు. ఎనిన్ రోజులు పని చేశావో అనిన్ రోజులకి డబుబ్ దొరుకుతుంది."
"అంటే, కూలీలలాగా!" అనాన్ను నేను చినన్బుచుచ్కుంటూ.
"నువువ్ ఏమైనా అనుకో. కాని ఒకక్ ఏడాదిలో నీకు మంచి ఉదోయ్గం దొరుకుతుంది.

జూనియర టెకిన్కల అసిసెట్ంట గా

అయిపోవచుచ్. నెలకి మూడు వందలదాకా వసాత్యి."
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నేను మనసుస్లో ఆలోచించుకునాన్ను. ఒకక్ ఏడాది కషట్ పడితే తరవాత మంచి జీతం తీసుకోవచుచ్ను. ఉదోయ్గం కోసం రోడుల్
పటుట్కుని తిరగనవసరం లేదు,
"సరే, నాకా ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచండి" అనాన్ను.
"నాతో రా" అనాన్రు ఆయన.
"ఎకక్డికి?"
"నేను మధయ్పర్దేశ లో 'బిజోరి' అనే చోట పనిచేసుత్నాన్ను. అకక్డికే తీసుకు వెళతాను."
"కాని నా దగిగ్ర అంత దూరం రావటానికి డబుబ్ లేదండీ. నేను ఇంటి నించి తెచిచ్ంది ఇరవై రూపాయలు. టికెక్టుట్ కొనగా చాలా
తకుక్వ మిగిలింది" అనాన్ను సిగుగ్ పడుతూ.
"డబుబ్ నేను సరుద్తానులే. మళీళ్ నీకు సొముమ్ సమకూరాక తీరేచ్యయ్వచుచ్ను" అనాన్రు ఆయన.
అలా భాసక్ర రెడిడ్ గారితో మధయ్పర్దేశ వెళాల్ను. ఇంక చెపప్డానికి ఏముంది? రోజువారీ జీతం మీద ఏడాది కషట్ పడిన తరువాత
పర్సుత్తం ఉనన్ ఉదోయ్గానికి సెలెక్షన వచిచ్ంది" అనాన్డు శంకరం తన కథ ముగిసూత్.
"ఆ భగవంతుడే ఆ భాసక్ర రెడిడ్ రూపంలో నీకు కనిపించారు. ఆయన సహాయం చేసి ఉండక పోతే నీ పని ఏమౌనో?" అంది
శాంతమమ్ కృతజఞ్తా భావంతో.
"ఆ భాసక్ర రెడిడ్గారితో పాటు మన బావగారి పేరుకూడా తలుచుకో అమామ్. మాసాట్రి కథ వినాన్కే నాకు ఎలాగైనా కషట్పడి ఉదోయ్గం
సంపాదించుకోవాలనన్ పటుట్దల కలిగింది" అనాన్డు శంకరం.
“నువువ్ ఇంకొకరిని కూడా తలుచుకోవాలి శంకరం. మన చారు ఆ రోజు అంత ఘాటుగా మాటలు అని ఉండకపోతే నువువ్ అసలు
ఇలుల్ కదిలే వాడివా?" అంది భానుమతి.
"మళీళ్ ఆ రోజు నా మాటలు జాఞ్పకం చేసి, ఎందుకు ననున్ సిగుగ్ పరుసాత్వు అకాక్! చినన్తనంలో ఏదో అనాన్ను" అంది చారుమతి
సిగుగ్ పడుతూ.
"నువువ్ చేసింది చాలా మంచి పని చారూ! భానకక్ అనన్టుల్ నువువ్ అలాంటి మాటలు అని ఉండకపోతే నాలో వేడి పుటేట్ది కాదు. నీ
మాటలతో నా కరత్వయ్ం గురుత్ చేశావు. నా కళుళ్ తెరిపించావు" అనాన్డు శంకరం.
"మనం ఎంత? మన మాటలకి, చేతలకి ఉండే పర్భావం ఎంత? మనం మహాతుమ్లమా? ఏదో సామానుయ్లం. ఏటి ఒడుడ్న బర్తికే నీటి
పూల వంటివి మన జీవితాలు" అనాన్రు రామారావుగారు.
అందులో ఉండే అరథ్ం గర్హించిన చారుమతి, 'మాసాట్రు మన జీవితాలని ఎంత బాగా పోలాచ్రు! అతి సామానుయ్లం మనం.
పుటట్డం, ఇబబ్ందులు పడటం, పెళిల్ చేసుకుని పిలల్లిన్ కనడం, చనిపోవడం ... ఇదేగా జీవితం! ఏ ఒక గొపప్ పనీ చేయకుండానే, జీవితంలో ఏ
పర్తేయ్కతా లేకుండానే తనువు చాలిసాత్ం' అనుకుంది.
భోజనాలు చేసి, చేతులు కడుకుక్ని వచిచ్, మళీళ్ అందరూ ముందు గదిలో మాటలకి చేరారు. శంకరం మధయ్పర్దేశ విశేషాలను
గురించి, తన ఉదోయ్గానిన్ గురించి చెబితే, చెలెల్ళుళ్ కాకినాడ విశేషాలు, సినిమాలు మొదలయిన వాటిని గురించి చెపాప్రు.
తెలల్గా ఉండే శంకరం గోధుమ వరాణ్నికి తిరిగాడు. సుకుమారంగా ఉండేవాడు, కొంచెం మోటుదేరి, కొదిద్గా లావయాయ్డు. సవ్శకిత్
మీద పైకి వచిచ్న అతనిలో ఆతమ్ విశావ్సం, ధైరయ్ం సుఫ్టంగా కనిపిసుత్నాన్యి. కదలికలో ఒక విధమైన హుందా తనం, మాటలో ఒక తరహా
నిండుతనం ఉనాన్యి.
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'ఎంత మారిపోయాడు శంకరం!' అనుకుంది చారుమతి, రెండేళల్లో అతనిలో కలిగిన మారుప్ను గమనిసూత్.

36
శంకరం వచిచ్న వారం రోజులకే భగవతిని చూసుకోవడానికి విశాఖపటన్ం నించి పెళిళ్వారు వచాచ్రు. పెళిల్ కొడుకు బి.కాం. పాసై
హైదరాబాద లో ఎల. ఐ. సి. లో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. పిలల్వాడు, తలీల్ భగవతిని చూసుకోవడానికి వచాచ్రు. వారికి పిలల్ నచిచ్ంది. రెండువేల
కటన్ము, ఆడపడుచు లాంఛనాలు కావాలని కోరారు.
పెళిల్ వారు వెళిల్ పోయాక శాంతమమ్ శంకరంతోనూ, పెదద్ కూతుళిల్దద్రితోనూ, రామారావు గారితోనూ పెళిల్ విషయం చరిచ్ంచింది.
"పెళిళ్కొడుకు ఏం బాగాలేడమామ్. భగవతిని ఇసేత్ కాకి ముకుక్కి దొండ పండులా ఉంటుంది" అనాన్డు శంకరం.
పెళిల్ కొడుకుకి ఇరవైయారు ఏళుళ్. నలల్ని పెదద్ విగర్హం. కొంచెం పళుళ్ ఎతుత్.
"కాని భగవతికి నచాచ్డు. దాని దృషిట్ అంతా అతని ఉదోయ్గం మీదే" అంది చారుమతి.
"డబుబ్ మాట ఎలాగ?" అంది భానుమతి.
"రెండువేలు లాంఛనాలు అడుగుతునాన్రు. పెళిళ్కి మళీళ్ ఖరుచ్ ఉంటుంది. అనీన్ కలిపి తడిపి మోపెడు అవుతాయి. మనం ఈ
సంబంధానికి తూగలేం" అంది శాంతమమ్.
"ఏ సంబంధమూ తూగలేమమామ్. అందరూ బావగారి లాగా, గోపాల లాగా ఉచితంగా, కానీ ఖరుచ్ లేకుండా నీ కూతుళళ్ మెడలో
పుసెత్ కటెట్యయ్టానికి అంగీకరించరు" అంది చారుమతి.
"నిజమేనమామ్. అందరూ మంచివాళేళ్ ఉంటారా? ఇపప్టి కాలంలో పిలల్ అందం చూసి ఎవరు చేసుకుంటునాన్రు? డబుబ్ కోసం ఆశ
పడతారు" అంది శాంతమమ్.
"ఆ విషయాలు తరావ్త మాటాల్డుకుందాం. ముందర ఈ పెళిల్ విషయం తేలచ్ండి" అనాన్డు శంకరం.
"పిలల్వాడి తలిల్ మంచిది లాగే ఉంది" అంది భానుమతి.
"ననున్ అడిగితే ఈ సంబంధం నిశచ్యం చేసేదాద్మంటాను. ఇంతకు మునుపు చూసినవనీన్ ఎస.ఎస. ఎల.సి. పాసైన పెళిల్ కొడుకుల
సంబంధాలే. వాళేళ్ వెయియ్, రెండు వేలు అడిగారు. అంతకంటె కొంచెం డబుబ్ ఎకుక్వైనా ఈ సంబంధం చేసేయయ్డమే మంచిది" అంది
చారుమతి.
"పిలల్వాడు ఉదోయ్గంలో పైకి వచేచ్ అవకాశం ఉంది" అనాన్రు రామారావుగారు.
"సరే, అందరూ ఒపుప్కుంటునాన్రు. భగవతి ఇషట్పడుతూంది కనక, ఈ సంబంధం ఖాయం చేసి, పెళిల్ చేసేదాద్ం" అనాన్డు శంకరం.
"అనిన్టికీ ముఖయ్ం డబుబ్ ఉండవదుద్టరా!" అంది శాంతమమ్.
"డబుబ్ విషయం నేను చూసుకుంటాను. అది నాకు వదిలేయ" అనాన్డు శంకరం.
శంకరం అలా అనాన్డే కాని, మనసుస్లో డబుబ్ గురించి మథన పడుతూనే ఉనాన్డు. ముందర ఎవరైనా అపుప్ ఇసేత్, తరవాత తన
పర్తినెలా కొంత డబుబ్ చొపుప్న తీరెచ్యయ్వచుచ్. కాని అపుప్ ఇచేచ్ వారెవరు?
మరునాడు శంకరం చారుమతిని పిలిచి అపుప్ సంగతి ఎతాత్డు.
"నా దగిగ్ర కూడ బెటిట్నవి ఆరువందలు ఉనాన్యి. అవి తీసుకో శంకరం. తకిక్నది సూరమమ్గారి దగిగ్ర అపుప్ తెదాద్ం" అంది
చారుమతి.
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"నీ డబుబ్ దాచుకోవే. అంతా ఇంటికే వాడేసుత్నాన్వు" అనాన్డు శంకరం నొచుచ్కుంటూ.
"ఇది ఎపప్టినించీ నేరుచ్కునాన్వు? నీ డబుబ్, నా డబుబ్ అంటూ..." అంది నిషూఠ్రంగా చారుమతి.

"బాధపడకే. ఆడపిలల్ సొముమ్ తీసుకోవాలంటే సంకోచంగా ఉంటుంది. నా దగిగ్ర ఒక ఆరువందలదాకా ఉనాన్యి. మనం ఎలా
లేదనాన్ రెండువేలా అయిదు వందలైనా అపుప్ తేవాలి" అనాన్డు శంకరం.
సూరమమ్గారిని కలుసుకుంటానని వెళిల్, గంటలో ముఖం వేల వేసుకుని తిరిగి వచిచ్ంది చారుమతి.
"ఏమైంది చారు?" అనాన్డు శనకరం ఆతర్తతో.
"సూరమమ్గారు అంత డబుబ్ అపుప్ ఇవవ్డానికి వెనక తీసూత్ంది. ఏదైనా తాకటుట్ పెడితే ఇసుత్ందిట. ఇలుల్ కుదువ బెటట్మంటూంది"
అంది.
శంకరం గుండెలోల్ రాయి పడింది. 'ఎపుప్డో తాతలు సంపాదించిన ఇలుల్. అది ఉండటం వలేల్ తల దాచుకోవడానికి ఇబబ్ంది లేకుండా
వుంది. యిలుల్ తాకటుట్ పెటట్డమా?' అని ఆలోచనలో పడాడ్డు.
"బావగారి సలహా అడిగితే బాగుంటుందేమో?' అంది చారుమతి.
ఆ ఆలోచన నచిచ్ శంకరం రామారావుగారి దగిగ్రికి వెళిల్ అపుప్ సంగతి, సూరమమ్ ఇలుల్ కుదువ బెటట్మనడం చెపిప్, "ఇపుప్డు ఏం
చెయయ్మంటారు బావగారూ?" అనాన్డు.
రామారావుగారు చాలా సేపు ఆలోచించారు. చివరికి, "శంకరం! మనం ఏదో తాకటుట్ పెటట్ందే ఈ కాలంలో మనకి యెవరూ అంత
డబుబ్ అపుప్గా ఇవవ్రు. ఈ పెళిల్ చెయాయ్లంటే తాకటుట్ పెటట్క తపప్దు మరి" అనాన్రు.
శంకరం దికుక్ తోచని వాడిలా కూరుచ్నాన్డు. ఇలుల్ తాకటుట్ని గురించి వింటే తలిల్ బాధ పడుతుంది. కాని వేరే గతి లేదు.
శాంతమమ్ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంటూనే ఇంటి తాకటుట్కు ఒపుప్కుని, కాయితాల మీద సంతకం చేసింది.
మంచి ఉదోయ్గసుత్డు భరత్గా లభిసుత్నాన్డని మురిసిపోతునన్ భగవతికి మాతర్ం ఇంటి తాకటుట్ని గురించి పెదద్వాళుళ్ తెలియనివవ్లేదు.
భగవతి పెళిళ్కి ఏపిర్ల ముపైఫ్యయ్వ తారీఖున ముహూరత్ం పెటాట్రు. మంచి రోజు చూసి పసుపు దంపించి, ఇంటోల్ పెళిల్ పనులు
పార్రంభించారు. ఇంటికి వెలల్ వేయించి కొనిన్ ఏళుళ్ దాటి పోయింది. ఎలాగూ ఖరుచ్ అవుతూందని శంకరం ఇలుల్ బాగు చేయించి, వెలల్
వేయించాడు. గుమామ్లకి పసుపురంగు రాసి, తెలుపు, ఎఱుపు చుకక్లు పెటిట్ంది భానుమతి,
శాంతమమ్కి పనులలో సహాయం చెయయ్డానికి శారదమమ్ రోజూ మధాయ్హన్ం వచేచ్ది. పపుప్లు, బియయ్ం బాగు చేయడం, అపప్డాలు,
వడియాలు పెటట్డం... వీటితో ఆడవాళళ్కి ఊపిరి సలపని పని. రామారావుగారికి, చారుమతికి సూక్ళళ్కి ఇంకా సెలవులు ఇవవ్లేదు. పెళిల్
ముందు పదిరోజులు సెలవు పెడతానంది చారుమతి.
బజారు పని అంతా శంకరమే చూసుకుంటునాన్డు. రోజూ బజారు నించి రాగానే, "ధరలు మండి పోతునాన్యమామ్. పర్తి వసుత్వూ
ఖరీదు పెరిగి పోయింది" అనేవాడు.
"అవును నాయనా. రోజురోజుకీ బర్తకడం కషట్మైపోతూంది. ఎంత వచిచ్నా చాలడం లేదు" అనేది శాంతమమ్.

37
ఒక రోజు ఉదయమే బూడిద గుమమ్డికాయ వడియాలు పెడుతూంది శాంతమమ్. పొర్దుద్నేన్ మినపపుప్ రుబబ్డానికి సాయంగా
శారదమమ్ ముందు రాతేర్ వచిచ్ పడుకుంది.
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మంచం మీద గుడడ్ పరిచి పొర్దుద్నేన్ ఇదద్రూ వడియాలు పెడుతునాన్రు. వంటింటోల్ భానుమతి రామారావుగారికి, శంకరానికి,
చారుమతికి వడిడ్సూత్ంది. బయటి నించి శాంతమమ్ మాటలు వినిపించాయి.
"ఏమిటోనమామ్ శారదమామ్! చారు పెళిల్ కాకుండా భగవతి పెళిల్ చేసెయయ్డం నాకేం బాగా లేదు. రేపు పెళిళ్కి వచిచ్న నలుగురు
పెదద్లూ, 'ఏమిటమామ్, పెదద్పిలల్కి పెళిల్ చెయయ్కుండా చినన్దానికి చేసుత్నాన్రు?' అంటే ఏమని సమాధానం చెపప్ను?"
ఆ మాటలు తలిల్ నోటి నించి వింటూనే, చారుమతి గబగబా ఎంగిలి చేతోత్నే బయటికి వచిచ్, విసురుగా అంది. "ఏం సమాధానం
చెపాప్లో నేను చెబుతానమామ్. 'మా చారుమతికి పెళిల్ ఈడు ఎలాగూ దాటి పోయింది. రెండు మూడు సంవతస్రాలు ఇంకా ఆగినా ఫరవాలేదు.
భగవతికైనా ఈడు ఉనన్పుప్డే పెళిల్ చెయాయ్లని ఇపుప్డే చేసుత్నాన్ం' అని చెపుప్. మళీళ్ మళీళ్ నువువ్ నా పెళిల్ మాట ఎతిత్తే ఊరుకోను. భగవతినైనా
సంతోషంగా ఉండనియియ్."
"అమమ్ మాటలు ఎందుకు పటిట్ంచుకుంటావు చారూ! నువువ్ ముందర వచిచ్ భోజనం చెయియ్" అని చారుమతి ఎడం చెయియ్ పటుట్కుని
బలవంతంగా లోపలి తీసుకు వెళిళ్ంది భానుమతి.
" చూశావా శారదమామ్! ఎంతలేసి మాటలంటూందో! వీళుళ్ నా కూతుళుళ్ కాదమామ్ శతుర్వులు. దానికి పెళిల్ కాలేదే అని నేను ఎంత
బాధ పడుతునాన్నో భగవంతుడికే యెరక. నువువ్ అదృషట్వంతురాలివమామ్. ఒకక్ కొడుకుని కని ఊరుకునాన్వు. కూతుళళ్ని కనలేదు."
శాంతమమ్ మాటలు వినే వాళల్కి కషట్ం కలిగించాయి.
చారుమతి సూక్లుకి వెళుతూ తను తలిల్తో అనన్ మాట తపేప్మో అని బాధ పడింది. తనకి ఇపప్టి దాకా పెళిల్ కాదంటే తలిల్ తపుప్
కాదు. ఆవిడ మాతర్ం ఏం చెయయ్గలడు? పరిసిథ్తులు అలాంటివి. తండిర్ చనిపోవడం, పేదరికం అనీన్ అలా వచాచ్యి.
కాని రోజూ ఒకసారైనా శాంతమమ్ నోటి నించి ఆ మాటలు వింటునన్ చారుమతికి విసుగాగ్ ఉంటుంది. రామారావుగారి ముందు,
శంకరం ముందు అలా తొందర పడకుండా ఉండవలసింది అనుకుంది చారుమతి. పైగా అనవసరంగా తలిల్ని బాధ పెటాట్నని మనసుస్లో
యెంతో కషట్పడింది.
పెళిల్ళళ్ని గురించి ఆలోచిసూత్ంటే పదమ్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. 'శంకరానిన్ పదమ్ని గురించి ఇవాళైనా అడగాలి' అనుకుంది.
సాయంతర్ం వసూత్నే ముందు గదిలో పేపరు చూసుత్నన్ శంకరానిన్ అడిగింది. "అలా జగనాన్థపురం వంతెన దాకా వెళదాం,
వసాత్వా?" అని.
"ఎందుకు?" అనాన్డు శంకరం.
"నీతో మాటాల్డాలి" అంటూ చారుమతి లోపలి వెళిల్ ముఖం కడుకుక్ని, కాఫీ తాగి వచిచ్ంది. శంకరం బటట్లు వేసుకుని తయారుగా
ఉనాన్డు.
"నేనూ, శంకరం అలా బయటికి వెళిల్ వసాత్ం. అమమ్ అడిగితే బెపుప్" అని భగవతితో చెపిప్ చారుమతి బయటికి వచిచ్ంది.
ఇదద్రూ మసీదు దగిగ్ర మలుపు తిరిగి, మెయిన రోడుడ్ మీదికి వచాచ్రు. మెయిన రోడుడ్ మీద తినన్గా ఒక మెయిలు నడిసేత్
జగనాన్థపురం వంతెన వసుత్ంది. అకక్డ ఉపుప్టేరు మీద పాత వంతెన సాథ్నంలో కొతత్ వంతెన కటాట్రు. ఈ వంతెన చాలా విశాలంగా ఉంది.
పనిలేని యువకులు, సాయంతర్ం కొంత దూరం వాకింగ కి వెళాల్లనుకునేవాళుళ్ జగనాన్థపురం వంతెన దాకా నడిచి వెళుతూ ఉంటారు.
వంతెన మీద నిలుచుని చూసేత్ సూరాయ్సత్మయం చాలా అందంగా కనిపిసుత్ంది. ఏరులో పడవలు, ఏటికి రెండు పకక్లా చెటుల్, దూరదూరంగా
కనిపించే పచచ్ని పొలాలు, పైన యెఱఱ్ని ఆకాశం... చితర్కారుడు సావకాశంగా కూరుచ్ని గీసిన వరణ్ చితర్ంలా ఉంటుందా దృశయ్ం.
చారుమతీ, శంకరం వంతెన దాటి ఏటికి అవతల వైపున కొంత దూరం నడిచి, మంచి చోటు చూచుకుని కూరుచ్నాన్రు.
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విషయానిన్ యెలా మొదలు పెటాట్లా అని ఆలోచిసూత్, చారుమతి తలవంచుకుని, చేతితో గడిడ్ తుంపుతూ కూరుచ్ంది.
"నాతో ఏకాంతంగా మాటాల్డవలసినంత పెదద్ విషయం ఏమిటే?" ఆనాడు శంకరం, తనే పర్సంగానిన్ కదుపుతూ.
"మా పదమ్ తెలుసుకదా?"

"ఎందుకు తెలియదు? మా కాలేజీ బూయ్టీ కదా, అంత తొందరగా యెలా మరిచిపోతాను?" శంకరం ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
"పదమ్కి పెళిల్ అయింది....." చారుమతి ఇంకా పూరిత్ చెయయ్కుండానే శంకరం అందుకునాన్డు. "ఎపుప్డో నాలుగైదు యేళళ్ కిందటే
అయింది కదూ?"
"అవును. కాని పదమ్ కాపరం వదిలేసి కాకినాడ వచేచ్సింది. ఏడాది అయింది."
"ఎందుకు వచేచ్సింది?"
"దాని వెనక చాలా కథ ఉంది. పదమ్ కాపరం ఒక హృదయ విదారకమైన కథ."
"మీ పదమ్ కథ నాకెందుకు?" అనాన్డు శంకరం.
"నువువ్ ముందు విను. తరవాత ఎందుకో చెబుతాను" అంటూ చారుమతి పదమ్ కాపరము, అతత్గారి పర్వరత్న, భరత్ మూరఖ్తవ్ము...
అనీన్ చెపిప్ంది.
"అంటే, మీ పదమ్ తపేప్ం లేదంటావు?" అనీన్ విని అడిగాడు శంకరం.
శంకరం పర్శన్ విని ఆశచ్రయ్ పోయింది చారుమతి.
"అంటే, నీ ఉదేద్శయ్ం?"
"పరిసిథ్తులిన్ అరథ్ం చేసుకుని, సరుద్కు పోవడానికి పర్యతిన్ంచాలి. భరత్ అనువుగా లేకపోతే, కొనాన్ళుళ్ ఓపికగా ఉంది భరత్ని
మారుచ్కోవాలి. అంతేకాని పుటిట్లుల్ ఉందికదా అని పరిగెతుత్కు వచేచ్సాత్రా?"
"నాలుగేళుళ్ నోరు మూసుకుని అనీన్ సహించడం ఓపిక కాదా?'నువువ్ నాతో మాటాల్డవదుద్, నువువ్ మాకు అనవసరం' అంటూ
అసహియ్ంచుకునే మనుషుయ్లతో రెండేళుళ్ గడపటం ఓరిమ్ కాదా? ఆడడానికి మాతర్ం అబిమానం ఉండదా?" చారుమతి ఆవేశంగా
మాటాల్డింది.
"నువువ్ అలా ఉదేర్క పడిపోకు. మీ పదమ్కి కూడా నీ లాగే ఉదేర్కమేమో. భరత్ తనతో మాటాల్డడం లేదనే అభిమానంతో తొందరపడి
మొగుణిణ్ వదిలేసి ఉంటుంది."
"శంకరం! నువువ్ ఏదో సహృదయతతో పదమ్ పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకుంటావనుకునాన్ను. కాని లోకం అందరితో పాటు ఆడదానిదే
లోపం అంటూ పదమ్ భరత్ని వెనక వేసుకు వసాత్వనుకోలేదు. ఎంత ఆలోచించినా లోకుల పర్వరత్న అరథ్ం కాదు నాకు. ఒక భారాయ్, భరాత్
విడిపోతే, మగవాళుళ్ భరత్ వైపే ఉంటారు. సతరీలూ భరత్నే చూసి జాలి పడతారు. ఆడ, మగ అందరూ దుయయ్బటేట్దీ తపుప్ పటేట్ది సతరీనే.
'మొగుణిణ్ వదిలేసి వచిచ్ంది' అని అందరూ అనుకుంటూంటే, బయటికి రాలేక, ఇంటోల్ పాతకథలు, బాధలు తలుచుకుంటూ
కూరోచ్లేక అవసథ్ పడే పదమ్ ఏం సుఖ పడిపోవాలని కాపరం వదిలేసి వచిచ్ందంటావు? ఈ అవమానాలనిన్టికీ కూడా సహించడానికి సిదధ్
పడిందీ అంటే, అతత్గారింటోల్ ఇంకా యెనిన్ బాధలు పడి వుండాలి అంటావు? భరత్ పర్వరత్న ఎంత వయ్థ కలిగించి వుండాలి? ఆడది తగిన
కారణం ఉంటేనే కాని భరత్ గృహానిన్ వదిలి యెపుప్డూ రాదు" అంది చారుమతి. శంకరం పదమ్ని అరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్డని దుఃఖ పడింది.
పదమ్ మీద జాలితో హృదయం దర్వించింది.
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శంకరం చాలా సేపటి వరకు ఏమీ మాటాల్డలేదు. చివరికి, "నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అనవచుచ్ చారూ. ఆడది ఆడదానిన్ అరథ్ం
చేసుకునన్టుట్ మగవాడు సతరీని ఎపప్డికీ అరథ్ం చేసుకోలేడు" అనాన్డు.
"అవును, ఇది మగవాళళ్ పర్పంచం. వాళుళ్ ఏం చేసినా చెలుల్తుంది. ఏది చేసినా ఒపేప్. ఆడదానిన్ అరధ్ం చేసుకోడానికి ఏ మగవాడూ
పర్యతిన్ంచడు" అంది చారుమతి దూరంగా ఎకక్డో చూసూత్.
"ఇంతకే ఈ కథ ఇపుప్డు ఎందుకు చెపిప్నటుట్?” అనాన్డు శంకరం.
"ఏమీ లేదు" అంటూ లేచింది చారుమతి. పదమ్ని పెళిల్ చేసుకోమని శంకరానిన్ అడగాలనిపించలేదు. అడిగినా ఒపుప్కుంటాడనే
నమమ్కం లేదు.
"ఏమిటో నువువ్! ఏదో మాటాల్డాలి అంటూ ననున్ తీసుకు వచాచ్వు. ఇపుప్డు ఏమీ లేదు అంటావు" అంటూ విసుకుక్ంటూ
చారుమతిని అనుసరించాడు శంకరం.
ఇదద్రూ మౌనంగా వంతెన మీదికి వచాచ్రు. తటట్లలో అపుప్డే విచుచ్కునన్ మలెల్ దండలు అముమ్తునాన్రు చాలామంది కురర్ వాళుళ్.
"మలెల్ పూలు కొంటావా?' అనాన్డు శంకరం.
"ఇపుప్డేం వదుద్" అంది చారుమతి.
చారుమతి మనసెస్ందుకో బాగా లేదనుకునాన్డు శంకరం. 'శంకరానిన్ అడుగుతా' నని మాట ఇచిచ్ంది శీర్దేవికి. శంకరానికి పదమ్
అంటే ఇషట్మనీ, తపప్క పెళిల్ చేసుకుంటాడనీ నమిమ్ంది ఇనాన్ళూళ్. కాని శంకరం ఈ రోజు పదమ్దే తపప్ని మాటాల్డుతూంటే సహించలేక
పోయింది చారుమతి. 'ఏం మగవాళుళ్!' అనుకుంది, మగవాళళ్ మీద విముఖతవ్ంతో.
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