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దాన సం క్రం

జయంతి ప
ర్ కాశ శరమ్

కామేశవ్రమమ్ భరత్పోయి తిరిగి పుటిట్ంటికి చేరేసరికి ఆ ఇంటోల్ రోజూ కనీసం పది విసత్రుల్ లేచేవి. తలిల్, తండిర్, నాయనమమ్, తాను
కాకుండా చనిపొయిన తనచెలెల్లి అయిదుగురు పిలల్లు కలసి మొతత్ం తొమిమ్ది మంది ఆ ఇంటోల్ ఉండేవారు. వీళుళ్ కాకుండా, రోజూకనీసం ఒకరో, ఇదద్రో
చుటాట్లు భోజనాలకి ఉండేవాళుళ్. కోనేరు గటుట్మీద రెండు వాసల ఇలుల్ వాళళ్దే. మూడు నాలుగు సంవతస్రాలకోసారి పెంకులు, వాసాలు మారుచ్కునే
పని ఉండేది. తండిర్ సోమయాజులు రాజుగారి దివాణంలో పని చేసేవారు.
గటుట్ చివర మంచినీళళ్ కుళాయి దగగ్రనుండి బిందెతో పిలల్లు తాగడానికి నీళుళ్ తెచెచ్వారు. పెరటోల్ నూతినీళుళ్ ఇంటోల్ వాడుకోడానికి
సరిపోయేవి. బటట్లు ఊతకడం, ఇలుల్ శుభర్ంగా ఉంచటం, బొంకులు దిబబ్కి వెళిళ్ కూరలు తెవటం,

కిరాణ కొటుట్ నుంచి ఇంటికి కావలిస్న

కిరాణసామాను తెవటం వంటి పనులనిన్ పిలల్లే చేసేవారు.
కామేశవ్రమమ్ ఆ ఇంటోల్అడుగు పెటట్గానే దొడడ్మమ్గా మారిపొయింది. తండిర్ సోమయాజులు గారు గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం వదిలి
వచిచ్సిన తరావ్త దివానాఫీసులో ఉదోయ్గం చేసేవారు. జీతం అంతంత మాతర్మే వచేచ్ది. తన పని తాను చేసుకుపోవాటమే గాని ఆ జీతం గురించి కూడా
ఆయన ఎపుప్డూ పటిట్ంచుకునేవారుకాదు. రాజుగారి రోజులు బావుంటే జీతం వచేచ్ది. లేకపోతే లేదు. ఇంటోల్ మాములు ఖరుచ్లతో పాటు చుటాట్ల తాకిడి
వలన వచేచ్ అదనపు ఖరుచ్ కూడా ఎకుక్వగానే ఉండేది. దానికితోడు ఇంటోల్ అందరూ కరుణ్డుకి దగగ్ర బంధువులే! లేదు, కుదరదు , వంటి మాటలు ఇంటా
వంట లేవు! దాన ధరమ్లకి ఆ ఇంటోల్ లోటుఉండేదికాదు.

వెరసి నెల తిరిగేసరికి ఖరుచ్లు తడిపి మొపుడైయేవి. ఇంటి విషయాలని సోమయాజులుగారు

పూరిత్గా కామేశవ్రమమ్ మీద వదిలిసారు. జీతాలు అందినపుప్డు తీసుకొచిచ్ చేతిలో పెటిట్, 'ఇంకా అవసరమయితే చెపప్మామ్ ' అంటూ అనేవారు. కాని
కామేశవ్రమమ్ మాతర్ం 'అయన ఎకక్డ తెసాత్డులే' అని సరిపెటుట్కునేది.
భరత్ పోయిన తరావ్త కామేశవ్రమమ్కి అతత్వారి ఆసిత్ పంపకాలలో తన వాట కింద ఓ ఇలుల్, ఓ పదితులాల బంగారం, ఓ రెండు వెండి
కంచాలు, గాల్సులు వచాచ్యి. ఇంటోల్ ఖరుచ్లకి తండిర్ జీతం , తన ఇంటి మీద వచేచ్ అదెద్ కలిపి బొటబోటిగా సరిపెటేట్ది.. కాని ఎపుప్డైనా అనుకోని
ఖరుచ్లు వసేత్ మాతర్ం ఇబబ్ంది వచేచ్ది. చినన్ చితక వాయ్వహరమైతే చేబదులు చేసి, ఫసుట్కి తండిర్ జీతం రాగానే తీరచ్డం జరిగేది. అయితే ఒకొకక్పుప్డు ఆ
అపుప్లు కూడా పెరిగినపుప్డు బంగారం కరిగేది.
"ఆ బంగారం లేకపోతే ఇపుప్డేం జాతిలో వెలెయయ్రుకదా. అయినా అవేం గుడుల్ పెడతాయా? కాయలు కాసాత్యా? నాదృషిట్లో
అకక్రాని చుటట్ం, అవసరానికి పనికిరాని ఆభరణాలు ఉనాన్ లేకపోయినా ఒకక్టే! వాటిని ధరించలేం, దాచుకోలేం. ఇంకేందుకు?" అంటూ కామేశవ్రమమ్
ఇషట్ంగానే బంగారానిన్ బయటకి పంపించెది. కించిత బాధ కూడా ఉండేదికాదు. అలా మొతత్ం బంగారం, వెండి వసుత్వులనిన్ కరిగిపోయి ఆ ఇంటి ఖరుచ్లోల్
కలసిపోయాయి. అయినపప్టికీ కామేశవ్రమమ్ బాధ పడలేదు. అసలు ఆవిడ బంగారం సంగతిగాని, వాటి కరిగింపులు సంగతిగాని ఎవరికి
తెలియనివవ్లేదు. నారు పోసినవాడు నీరు పోసాత్డనే గటిట్ నమమ్కం అవిడది.
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ఆరోజు సోమయాజులు గారి దూరపుబందువోకయన ఉదయానేన్ రికాష్లో ఇంటికి వచేచ్డు. గుమమ్ంలోనే కామేశవ్రమమ్ ఎదురైంది.
"మదుపాడగర్హరం నుంచి వసుత్నాన్నమామ్! మా ఊరు ఇకక్డికి కొంచం దూరమే..కాని మనం దగగ్ర బంధువులమే అమమ్డు. ననున్
ఎపుప్డూ చూసి ఉండవు! నేను, మీ నానాన్ పెదత్ండిర్ పినత్ండిర్ పిలల్లం!! మేం చినన్పుప్డు ఒకే ఇంటోల్ పెరిగాం. వాడు చదువు, ఉదోయ్గం అంటూ ఇకక్డకు
వచిచ్సాడు. మేం ఆ ఊరినే నముమ్కుని అకక్డే ఉండిపోయాం. ఏదో తిండికి,బటట్కి లోటు లేకుండా

కాలకేష్పం అయిపోతుందనుకో!" అంటూ ఆయన

పరిచయం చేసుకునాన్డు .
"అదేమిటార్..అలా గుమమ్ంలో నిలబడే మాటాల్డుతూనాన్వు. ఇంటోల్కి రా!” అంటూ సోమయాజులు గారు ఆయనిన్ సాదరంగా ఇంటోల్కి
తీసుకొచిచ్, కూరోచ్పెటిట్ కబురల్లో పడాడ్రు,
“నువువ్ చాలా కాలనికి కనబడాడ్వు! మీ కబురుల్ తెలుసుత్నాన్యి గాని, ఏమిటో మనకి రాకపోకలే కుదరటం లేదు! చాలా కాలం
కిందట ఎదో పెళిళ్కి కలిసాం . మళిళ్ ఇపుప్డే కలవటం!! బాగా పెదద్వాడివైపొయావు! మనవాళళ్ందరు ఎలా ఉనాన్రు?" అంటూ కామేశవ్రమమ్ వైపు
తిరిగి ..
"వీడు మనకి దూరంగా ఉనన్ దగగ్ర బంధువే. మేం ఇదద్రం ఒక తోటివాళళ్మే. చినన్పుప్డు ఒకే సూక్లోల్ ఒకే తరగతి చదివే వాళళ్ం.
వాడు ఆ ఊరుని నముమ్కునాన్డు. నేను ఈ ఊరిని నముమ్కునాన్ం." అంటూ పరిచయం చేసారు.
అంతలో అరజ్ంటుగా రమమ్ని , దివానం నుంచి కబురు రావటంతో "ఒరే నువువ్ భోజనం చేసి హయిగా రెసుట్ తీసుకో. మొహమాటం
పడకు. ఇది మీ ఇలేల్ అనుకో. నేను దివాణం పని తొందరగా తెలుచ్కుని వచేచ్సాత్ను. అపుప్డు సావకాశంగా మాటాల్డుకుందాం!" అంటూ
సోమయాజులుగారు బయలుదేరబోయారు.
“నాకు మొహమాటంలేదు లే!!

భోజనం చేసి వెళతానురా! నాకు అకక్డ చాలా పనులునాన్యి. వెంటనే వెళాళ్లి! ఓ చినన్ పనుండి

నీతో మాటాల్డానికి వచాచ్ను." అత ను అలా పార్ధేయంగా అడిగేససిరికి సోమయుజులు ఏం మాటాల్డలేకపోయారు.
"సరే చెపుప్."
“నీకు తెలుసుగా. నా సమసయ్లు నీకునన్ సమసయ్లాంటి వే. మా అబాబ్యి కోడలు పోయిన తరవ్తా వాళళ్ పిలల్లు నా దగగ్రే ఉనాన్రు.
ఆ పెదద్ మనవరాలికి సంబంధం కుదిరింది. పెళిల్ చెయాయ్లి! నా పరిసిథ్తి అంతంతమాతర్మే కదా. ఆ కారయ్ం ఎలా చేసాత్నా అని బెంగగా ఉంది. నాకేం
పాలుపోక నీ దగగ్రకి వచాచ్ను. మరి నీలాంటివాళుళ్ తలో చెయియ్ వేసేత్ గాని కారయ్ం గటెట్కక్దు!!నువేవ్ ఏదోకటి చెయాయ్లి! " ఉనన్విషయం చెపాప్డు.
తనకూక్డా అలాంటి సమసయ్లే ఉనాన్యి. కాని సోమయాజులుగారు ఎదుటివాడి సమసయ్లు అంత కంటే పెదద్వాటిగా చూసేరెగాని
తకుక్వగా భావించ లేదు.
"సరే తపప్కుండా చూదాద్ం! ఇంకా ముహూరాత్నికి టైముందిగా. నువేవ్ం బెంగ పెటుట్కోకు. అనిన్ సవయ్ంగా జరుగుతాయిలే! " అంటూ
సోమయాజులు గారు ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయారు.
భోజనాలు అవగానే వచిచ్న చుటట్ం ఇంటోల్ అందరి దగగ్ర శెలవు తీసుకుని బయలుదేరారు.
"నేను ఓ పదిరోజుల ముందే వసాత్ను బాబయయ్గారు! పెళిళ్ పనులలో సాయంగా ఉంటుంది. మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి! "అంటూ
కామేశవ్రమమ్ ఆయనిన్ సాగనంపింది.
అనన్టేట్, పెళిళ్కి పదిరోజులు ముందుగానే కామేశవ్రమమ్ ఆ ఊరు వెళిళ్ంది. అకక్డ అలవాటుపడడ్ తరావ్త, ఓ రోజు “బాబయయ్గారు
మీతో ఓ ముఖయ్మైన విషయం మాటాల్డాలి” అంటూ అయన చేతిలో ఓ చినన్ పొటల్ం పెటిట్ంది. ఎరర్కాగితం చుటిట్న ఆ పోటట్ల్ంలో రెండు తాళి బొటుట్లు
ఉనాన్యి.
“మంచో చెడో నాకు తెలియదు గాని, నిజనికి ఇది మా అయన నాకు కటిట్న తాళి! వాటిని సజీవంగా ఉంచాలనే ఇనాన్ళుళ్ దాచాను.
వీటిని అపురూపంగా చూసుకుని మొనన్నే మెరుగు పెటిట్ంచాను. మీరు వీటిమీద పెటెట్ ఖరుచ్ ఇంకో దానిమీద పెటుట్కోవచుచ్ను. మరోలా అనుకోకండి.
ఇంకో విధంగా సహాయం చేయడానికి, మా ఇంటోల్ ఇబబ్ందులు మీకు తెలుసు.
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బహుమానమో,దానమో, ధరమ్మో అని నేను అనుకోవటం లేదు. సాటి మనిషికి సహాయం చేయటమనే బావిసుత్నాన్ను.” కామేశవ్రమమ్ మాటలకి ఆయనికి
నోటంట మాట రాలేదు,
సోమయాజులు గారు అపప్టికే రెండురోజులున్ంచి అపుప్కోసం తిరుగుతునాన్రు. అమామ్యికి కనీసం తాళిబొటుట్ అయినా బంగారంతో
చేయించాలి.

లేకపోతె అబాసుపాలవుతుంది. సరిగాగ్ ఆ సమయంలోనే కామేశవ్రమమ్ దేవుడిలా వచిచ్ంది. ఆయన కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. వరిష్ంచిన

కళళ్తోనే అయన కామేశవ్రమమ్కి కృతజఞ్తలు తెలిపాడు.
కామేశవ్రమమ్ దగగ్రుండి పెళిల్ పనులు చేసింది. పెళిళ్ వైభవంగా జరిగిపోయింది!
"నువువ్ లేకపోతే ఈ కారయ్ం ఇంత ఘనంగా జరిగి ఉండేది కాదమామ్. మీలాంటి వాళళ్తో బంధుతవ్ం పొందటం మా పూరవ్జనన్
సుకృతం. మీరు తపప్కుండా మా ఊరు రావాలి. మీ అమామ్యి సంసారం చూడాలి." అంటూ మగపెళిళ్వారు కూడా కామేశవ్రమమ్కి కృతజఞ్తలు తెలిపారు.
కామేశవ్రమమ్ చాలా తృపిత్గా విజయనగరం వచిచ్సింది .
పాతిక సంవతస్రాలు కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయాయి. సోమయాజులు గారు, అయన భారయ్ కాలధరమ్ం చేసారు. పిలల్లందరూ
ఉదోయ్గరీతయ్ పై ఊరల్లోల్ సిధ్రపడిపోయారు. కామేశవ్రమమ్, దొడడ్మమ్ సాధ్యి నుంచి నాయనమమ్ సాధ్యికి ఎదిగి దతుత్డు గంగాధరం దగగ్రకి వెళిళ్పోయింది.
గంగాధరం బాయ్ంకులో ఆఫీసరు. ఈ మధయ్ పర్మోషన వచిచ్ వైజాగ నుంచి భువనేశవ్రం వచిచ్సాడు .
కామేశవ్రమమ్ కి సమయం గడిచేది కాదు. మనవళుళ్ సూక్లు నుంచి వచిచ్న తరావ్త, వాళళ్కి ఏవో కధలు, కబురుల్ చెపేప్ది.
"ఓరే గంగా... ఇరుగుపొరుగు లేని ఈ ఊరు ఏమిటార్, వలల్కాడుదిబబ్లా ఉంది!! మా అమమ్కి బాలేదు మా ఊరు బదిలి చేయమని మీ
బాయ్ంకు వాళళ్ని అడకోక్డదుటార్" అంటూ అపుప్డపుప్డు కామేశవ్రమమ్ వాళళ్ అబాబ్యిని అడిగేది.
"అదేమిటే దొడాడ్! నాది బాయ్ంకు ఉదోయ్గం అనుకునాన్వా, బడిపంతులనుకునాన్వా.. అలాంటివి చెపితే టార్నస్ఫర ఇవవ్రు.అయినా
ఇకక్డ అనిన్ సదుపాయంగానే ఉనాన్యిగా." గంగాధరం కూడా ఎపుప్డూ అదే జవాబు చెపేప్వాడు. గంగాధరం పేరుకి దతుత్డే కాని అలవాటుగా ఆవిడిన్
దొడడ్మమ్ అనే పిలిచేవాడు.
"అవుననుకో. కాని మాటామంతి లేకుండా

ఉండటం కూడా కషట్మేరా! దానికి తోడు ఈ వడిడ్భాష వచిచ్ చావదు. పోని ఊరోల్

ఎవరైనా తెలసిన వాళుళ్ ఉనాన్రా.. అంటే ఎవరు లేరు. ఎందుకో రోజూ మన కోనేరుగటుట్ ఙాఞ్పకం వసూత్ందిరా! మనం కషట్లోల్ ఉనన్పుప్డు రోజులు
హాయిగా గడిచిపోయాయి..కాని ఇపుప్డు నిజంగా అనిన్ విధాల సుఖంగా ఉనాన్ సరే రోజు గడవటం చాలా కషట్ంగా ఉందిరా! ఆ రోజులే వేరు. మీ
తాతాగారు మంచం పటిట్న సరే పదేళుళ్ రాజాలా గడిపారు. ఆ వయసుస్ నాకు వచేచ్సుత్ంది, కాని ఆయన రోజులు నాకు రావులే" అంటూ అపుప్డపుప్డు
ఆవిడ వాపొతూ ఉండేది.
"ఒరే!! నినన్ చినన్మావయయ్ ఫోన చేసాడురా. మన చుటాట్లు ఇకక్డ ఉనాన్రుట! నేను పాతికేళళ్ కిర్తం మదుపాడగర్హరం పెళిళ్కి
వెళళ్నులే. అపుప్డు మీరు బాగా చినన్ పిలల్లు!. ఆ భారయ్,భరత్లే ఈ ఊరోల్నే ఉనాన్రుట. అతని పేరు సుబబ్రావు. రైలేవ్లో ఎదో పెదద్ ఉదోయ్గమేట . వాళళ్
గురించి కాసత్ వాకబు చెయి నాయన! పాపం మనం అంటే చాలా అభిమానం. పార్ణం పెడతారు.! ఆమామ్యి
లల్లురా. ఎకక్డకి పోతుంది రకత్సంబంధం. ఇకక్డ ఉనాన్రని తెలిసినపప్టట్నున్ంచి, వాళళ్ని చూడాలనిపిసొత్ంది.

నానన్, మీ తాతా పెదత్ండిర్, పినత్ండిర్ పి
ఆ అమామ్యి పెళిళ్ నాకో తియయ్ని

అనుభూతిని, తృపిత్ని ఇచిచ్ందిరా." అంటూ కామేశవ్రమమ్ గారు ఆ రోజు ఉదయానేన్ కొడుకుని పిలిచి చెపిప్ంది.
"సుబాబ్రావు, రైలేవ్ అంటే ఎవరికి తెలుసుత్ందే. రైలేవ్ అంటే అదో సముదర్ం! సంతకి చీటి,లచిచ్కి గాజులు అంటే ఎలాగే ? ఎకక్డని
వెతకను. సరేల్ చూదాద్ంలే!" అంటూ గంగాధరం ఆఫీసుకు వెళిళ్పోయాడు.
మధాయ్హన్ం మళీళ్ కామేశవ్రమమ్ విజయనగరంలో ఉనన్ తముమ్డికి ఫోను చేసి ఇంకేమైనా వివరాలు ఉనాన్యేమోనని అడిగి చూసింది.
తాను వాకబు చేసి చెపాత్నని అనాన్డు.
ఆ రోజాంతా కామేశవ్రమమ్ గారు అనయ్మనసక్ంగానే ఉనాన్రు. సాయంతర్ం సూక్లు నుంచి వచిచ్న మనవళళ్తో కూడా సరిగా
మాటాల్డలేకపొయింది.
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రాతిర్ భోజనాల దగగ్ర మళీళ్ ఆ పర్సాత్వనే తెచిచ్ంది.

"అదేమిటో! పెళిళ్ అయిన తరావ్త వాళళ్కి మనం జాఞ్పకం లేకపోవచుచ్...కాని నాకు ఙాఞ్పకం రాకపోవడమే ఆశచ్రయ్ంగా ఉందిరా.
వాళుళ్ బాగునాన్రనే విషయం తెలిసి చాలా ఆనందం వేసింది. ఎలాగూ ఈ ఊరోల్ ఉనన్రని తెలిసిందిగా .. ఓసారి చాడాలనిపిసొత్ందిరా!"
"సరేల్వే.. చేపాప్వుగా. ఆఫీసులోవాళళ్కి పేరు గటార్ ఇచాచ్నులే. రెండు, మూడోర్జులోల్ ఎడర్సు సంపాదిసాత్రు. ఇనాన్ళూళ్ లేని అతుర్త
ఇపుప్డు వసేత్ ఎలా గే! అయినా వాళళ్కుండాలి.. 'అయోయ్ పెళిల్కి వచిచ్ మనకి సహయం చేసింది.. వాళళ్ని మరచిపోతే ఎలా.. ' అనే ఙాఞ్నం వాళళ్కి ఉండాలి!
అవసరం తీరగానే తెపప్ తగలేసే రకంలా ఉనాన్రు." అంటునన్ గంగాధరం మాటలకి అడొడ్చిచ్ ఆవిడే అంది.
"చ..చ..అలాంటి వాళుళ్ కాదురా! పాపం .. ఏ పరిసిద్తులోల్ వాళుల్ ఉనాన్రో!! అయినా నాదీ తపేప్రా!వాళుళ్ ఙాఞ్పకం ఉనాన్ నేను కూడా
పటిట్ంచుకోలేదుగా!!" అవిడాలా భోజనం చేసూత్ ఎదో మాటాల్డుతునే ఉంది. గంగాధరం ఆఫీసు విషయాలు ఆలోచిసూత్ ఆ మాటలేం పటిట్ంచుకొలేదు.
"మీకెవవ్రికీ తెలియని ఓ నిజం ఉందిరా. ఇనాన్ళుల్ ఆ విషయం నాతోనే ఉండిపోయింది. వాళుళ్ హయిగా ఉనన్రని తెలిసిన తరావ్త
నాకు చాలా అనందం వేసింది! నేను చేసిన పని తపుప్కాదని రుజువైందిరా." కామేశవ్రమమ్ ఇంకా ఎదో చెపప్బోయింది.
"సరేల్ దొడాడ్!. రాతిర్ పది గంటలు దాటింది. పడుకో !! రేపు తపప్కుండా వాళళ్ని పటుట్కుంటానులే" అంటూ గంగాధరం తన గదిలోకి
వెళిళ్పోయాడు.
కాని ఆవే ఆవిడా అఖరి మాటలని తెలల్రితేగాని గంగాధరానికి తెలియలేదు!!
నిదర్లోనే ఆవిడ పార్ణాలు పోయాయని ఉదయానేన్ డాకట్రు వచిచ్ చేయియ్చూసి చెపాప్డు. గంగాధరానికి ఒకక్సారిగా దుఖం
ముంచుకొచిచ్ంది. ఏం చెయాయ్లో తెలియలేదు. అనిన్ విషయాలలో సలహలు ఇచేచ్ దొడడ్మమ్ శాశవ్తం అనుకునాన్డే గాని .. ఇలా తనని ఒంటరిగా వదిలి
వెళిళ్పోతుందని ఊహించలేదు. ఏం చేయాలో తోచలేదు. గుండె రాయి చేసుకుని చుటాట్లందరికి ఫోనుల్ చెసి చెపాప్డు. విషయం తెలిసిన ఆఫీసువాళుళ్ వచిచ్
తరావ్త జరగవలసిన కారయ్కర్మ ఏరప్టుల్ చేసుత్నాన్రు. రావలసినవాళుళ్ వచెచ్సరికి మధాయ్హన్ం పటేట్సుత్ంది. ఇంటోల్ తన కుటుంబం, ఆఫీసువాళుళ్
నలుగురైదుగురు తపప్ ఎవరూ లేరు. 'మీ ఆచార వయ్వహరలు ఎమిటిని' ఎవరైనా అడిగిన తనకి తెలియవు.
అంతలో రెండు కారుల్ తన ఇంటి ముందు ఆగి అందులోంచి ఓ దంపతులతోపాటు ఓ అరడజను మంది దిగారు. వారెవవ్రిని ఎపుప్డూ
చూడలేదు.
" నా పేరు సుబాబ్రావు, రైలేవ్ లో డి ఆర మ గా పని చేసుత్నాన్ను. రాతేర్ మీరు ఇకక్డునాన్రని తెలిసింది. ఉదయానేన్ ఈ వారత్ మాకు
చాలా షాకే" ఆయన గంగాధరం దగగ్ర కొచిచ్, మాటాల్డుతూంటే గంగధరానికి రాతిర్ దొడడ్మమ్ చెపిప్న విషయాలు గురుత్కొచాచ్యి
"మా పెళిళ్కి వచిచ్ సహయం చేయడమే కాదు, ఆవిడ మాటలు ఇపప్టికి మాకు సూప్రిత్ని ఇసాత్యి. ఆవిడని మళీళ్ కలుసుకోడానికి చాలా
పర్యతాన్లు చేసాం. కాని కుదరేల్దు. రోజూ తలుచుకుంటూ, ఏదో ఓ రోజు ఆవిడిన్ కలుసుకుంటా మనుకునాన్ను. గాని ఇలా నేను అభాగుయ్రాలవుతానని
ఊహించలేదు. మీరు ఇకక్డునాన్రని రాతేర్ తెలిసింది. ఎపుప్డూ తెలల్రుతుందా అని నేనెంతో ఎదురుచూసాను! కాని, నా ఎదురుచూపుకి ఇలాంటి
ముగింపు ఉంటుందని ఊహించలేదు. నాలాంటి దురదృషట్జాతకలు ఎవరూ ఉండరేమో!!" అంటూ సుబాబ్రావు భారయ్ గొంతుకనుంచి ఒకక్సారిగా దుఃఖం
ముంచుకొచిచ్ంది.
ఆయనతోపాటు వచిచ్న వాళళ్ందరు నిశశ్బద్ంగా చేతులు కటుడ్కుని ఆయన వెనుకే నిలబడి ఆయనేం హుకుం జారిచెసాత్రో అని ఎదురు
చూసుత్నాన్రు. వాళళ్లో ఒకతను వెంట తెచిచ్న మంచి నీళళ్ సీసా ఆవిడకిచాచ్డు. రెండు గుకక్లు నీళుళ్ తాగి మళిళ్ ఆవిడే అంది.
"ఆ పదిహేను రోజులోల్నే ఆవిడా మాకందరికి బాగా చేరువైపోయారు. పెళిళ్కి ముందురోజు, నాదగగ్ర కొచిచ్ ఓ మాట అనాన్రు. 'ఒసే
అమామ్డు.. మా ఇంటోల్ ఉనన్బంగారం అంతా కరిగి ఖరుచ్లోల్ కలసిపొయిందే. నాకు మా ఆయన మిగలకపోయిన, ఆయన గురుత్గా నా దగగ్ర మిగిలినవి
ఈ తాళి మాతర్మే తలీల్. అవి సజీవంగా ఉండలనేదే నా అలోచనమమ్’" అవిడకి మాటల మధయ్లో దుఃఖం వచేచ్సుత్నాన్ది.
ఓ రెండు నిమిషాలు నిశశ్బద్ వాతావరణం తరావ్త సుబాబ్రావు అనాన్డు.
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"సార. మేం ఈ సాధ్యిలో ఆనందంగా ఉండటానికి ఆవిడ దీవెనలే కారణం! ఇనాన్ళుళ్ ఆవిడిన్ కలుసుకునే బాగయ్ం కలగలేదు. ఇపుప్డిక
ఆ అవకాశమూ లేదు.! మీకు చెపేప్టంత పెదద్వాడిన్కాను, కాని మాదో చినన్ వినన్పం! మనం గతంలో ఎపుప్డూ కలుసుకోలేదు. కాని మనం దగగ్ర
బంధువులమే. మీరు అనయ్ధా భావించకుండా కనీసం ఇపుప్డేనా ఆవిడా ఋణం తీరుచ్కోడానికి మాకు అవకాశం ఇవవ్ండి. "
ఊరుకాని

ఊరులో

ఎపుప్డూ

కలవని

కుటుంబం

వచిచ్

అలా

చెపుతూ

ఉంటే

గంగాధరానికి

నోటంటా

మాట

రావడంలేదు.దొడడ్మమ్ఎంతమంది ఆపుత్లిన్ సంపాదించిందో తలుచుకుంటే గంగాధరానికి దుఖం పొంగిపొరిల్ వచిచ్సింది. సుబాబ్రావు గంగాధరానిన్
ఓదారచ్డానికి దగగ్రికి తీసుకునాన్డు.
సుబాబ్రావు భారయ్ కొంచెం తమాయించుకుని అనన్ది. "కాదనకండి అనన్యయ్గారు. ఆవిడకి మేం పైవాళళ్ం కాదు. నా పెళిల్కి దొడడ్మమ్
గారిచిచ్న దానం ఈ తాళి!!

పదిలంగా నామెళోళ్నేఉంది!!

ఆవిడా

పెదద్బాబ్యిగా భావించి, దహన సంసాక్రానికి మా

ఆయనికి అవకాశం

ఇపిప్ంచండి! "
ఆ మాటలు వింటూనే అందరు అశచ్య్రయ్పోయారు.
తనకూక్డా తెలియని విషయం వినేసరికి గంగాధరానికి నోటంట మాట రాలేదు. పాడి ఎతిత్

ముందుకు వెళుత్నన్ సుబబ్రావుని

అనుసరించాడు.
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