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తముమ్డు

నిపిని జోగిరాజు చౌదరి

(భారతి 1944 మే సంచిక నుంచి)

వెంకటయయ్ గారి శార్దధ్ం పెటిట్న మరాన్డే చినాన్రావూ, అతని మామ రాఘవయాయ్ కలిసి రాజేశవ్రుని గదిలో పర్వేశించి, పంపకాల గొడవ
తేలుచ్కుంటే బావుంటుందని చూచాయగా సూచించేరు. తండిర్ శార్దధ్ం వెళిళ్ పూరిత్గా ఒక రోజు కూడా దాటకుండానే పంపకాలను గురించి తన తముమ్డు
అంత శర్దధ్ వహిసాత్డని కాని, రాఘవయయ్ గారి దూరదృషిట్ని గురించి కాని ఆలోచించగల మనశాశ్ంతి లేని రాజేశవ్రునకేమి బోధపడింది కాదు.
“నే చెపేప్ది తెలీలా ! ఆయన అదృషట్వంతుడు. తవ్రగా ఆయన దారాయన చూసుకునాన్డు. యిక మీరు కూడా పెదద్వాళళ్యాయ్రు. ఊ! ... తెలీలా!
ఆయన కూడా అంతా తేటపరిచే పోయాడు, ధరమ్రాజు ! నేనికక్డ ఉండగానే మీరు ఎవరిది వారు సరిచూసుకునన్టట్యితే, నేను మళాళ్ శర్మపడి ఇకక్డికి
రాకుండాపోతుంది” అంటూ తన ధోరణి సాగించేడు రాఘవయయ్.
అంతవరకూ మౌనంగా వింటూనన్ రాజేశవ్రుడు ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడి “ఏమిటీ, మీరనేదీ ?” అనాన్డు.
“నేననేది తెలీలా ? ఆయన పితార్రిజ్తమైతేనేమి, సావ్రిజ్తమైతేనేమి కావలసినంత దిగవిడిచిపోయారు; మీ మారుతలిల్కి అలుల్డు రాకముందే, మీరు
ఎవరిది వారు తేలుచ్కోకపోతే చేతులు కాలేక ఆకుల కోసం వెదికినటౌట్తుంది” అని తన పరిణామజాఞ్నానిన్ వెళళ్బోసేడు రాఘవయయ్.
“ఆమె మారుతలోల్, అసలు తలోల్ నీకెలా తెలుసుత్ందిలే” అనుకునాన్డు రాజేశవ్రుడు; పైకి “మీరనేది మమమ్లిన్ పంచుకోమనేగదూ?” అనాన్డు.
“నేననడమేమిటీ ? మీ తముమ్ని ఉదేద్శం కూడా అదే” అనాన్డు రాఘవయయ్.
రాజేశవ్రుడు కుపితుడై ‘నిజమా’ అనన్టుట్గా తముమ్ని ముఖం వైపు చూడగా, అతను చటుకుక్న తల వాలవేశాడు.
“నీవు పినిన్ని శంకించేటంత తెలివైనవాడివయాయ్వని యింతవరకూ నాకు తెలీదు. దీనికోసం పంపకాలెందుకూ ? యివిగో తాళం చెవులు, నీ
దగగ్రే పెటుట్కుని పెతత్నమంతా నీవే దిదుద్” అంటూనే తాళాల గుతిత్ తముమ్ని మీదికి విసిరేడు రాజేశవ్రుడు.
యీ సంఘటనకు రాఘవయయ్ చాలా విసిమ్తుడయాయ్డు. తన అలుల్నికి తను ఎంత తేలిగాగ్ పెతత్నం యిపిప్ంచగలిగిందీ యింటికెళిళ్ భారయ్తో ఎంత
రసవతత్రంగా వరిణ్ంచి చెపాప్లో, అపుప్డే అంచనా వేసేసుకొనాన్డు. తనను రైలు దాకా సాగనంపటానికి వచిచ్న అలుల్నికి మాతర్ం తవ్రగా కొనిన్ గార్మాలు
కొనేటందుకు కొనిన్ ఆరిథ్క సంబంధమైన హితోపదేశాలు చేసి మరీ రైలెకేక్డు.
***

***

***

***

వెంకటయయ్ గారి పర్థమ భారయ్ జానకమమ్కు లేకలేక రాజేశవ్రుడు జనిమ్ంచాడు. ఆ తరువాత రెండేళళ్కు చినాన్రావు కలిగాడు. లేకలేక కలిగిన
రాజేశవ్రుడంటే జానకమమ్కు పార్ణ సమానం. ఆవిడ మూడో కానుప్కు ఆడపిలల్ను పర్సవించి పురుడైనా వెళళ్కుండానే యీలోకం విడిచిపోయింది. ఆవిడ
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పోయిన పదిరోజులకు ఆ ఆడశిశువు కూడా తలిల్ని వెతుకుక్ంటూ పోయింది. బంధువుల బలవంతం మీద వెంకటయయ్ గారు మళాళ్ పారవ్తమమ్ను
సశాసతరీయంగా పరిగర్హించేరు. పారవ్తమమ్ భరత్ యింటికి వచిచ్న కొదిద్రోజుల వరకూ పిలల్లిన్ లాలించటానికి సిగుగ్ పడినా, ఆ తరువాత అధికమైన
చనువుజేసుకుని అనేక విధాల ఆదరిసూత్, సవ్ంత తలిల్కంటే ఎకుక్వగా పేర్మించేది. పెదద్ పిలల్వాడు పరోక్షంలో మాతర్ం ‘మా పినిన్’ అంటాడు కాని తనను
‘పినిన్’ అని పిలవడానికి సిగుగ్ పడుతునాన్డని గర్హించింది. దీనికి కారణం వాడి మాతృసమ్ృతి యింకా మాయక పోవటమేనని కూడా గర్హించింది.
ఆమె ఒకొక్కక్పుప్డు భరత్తో “మన పెదద్బాబ్యిని గురించి మీ ఉదేద్శమేమిటి?” అనేది. అందుకాయన నవువ్తూ “ఏమిటో, వాడు యీ లోకానికి
సంబంధించినవాడు కాదు” అనేవాడు.
“వాడు నిజంగా నాకు పెదద్ కొడుకే” అనేది పారవ్తమమ్ కౌతుక సవ్రంతో...
పారవ్తమమ్ కాపరానికి వచిచ్న రెండేళళ్కు ఒక ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. తరువాత మళాళ్ సంతానం కలగలేదు. శేషంటే రాజేశవ్రునకు అమితమైన
పేర్మ. రాజేశవ్రుడంటే శేషుకు అమితమైన భకిత్. చినాన్రావంటే శేషుకు ఓ విధమైన భయం. దీనికి కారణం : అతను తరచూ మేనమామ యింటి దగగ్ర
ఉంటునన్ందువలల్ అతని దగగ్ర శేషుకు కావలసినంత చనువేరప్డలేదు. ఆమెకు పదో ఏడు జరుగుతూండగానే వెంకటయయ్ క్షయ జబుబ్ వలల్ మరణించేడు.
ఎటునుంచెటొసుత్ందోనని, దూరదృషిట్ గల వెంకటయయ్ తన మరణంముందు తన భారయ్ పారవ్తమమ్కు పదిహేనెకరాల మాగాణీ, శేషుకు పసుపుకుంకుమ
నిమితత్ం యిరవై ఎకరాల మాగాణీ, పదివేల రూపాయిల రొఖఖ్మూ విలుల్లో వార్సిపెటేట్డు...
***

***

***

***

యిపుప్డు అనన్దముమ్లిదద్రూ, సవతి తలీల్ కలిసే ఉంటునాన్రు. పెతత్నం మాతర్ం చినాన్రావు చలాయిసుత్నాన్డు. పోయిన కారీత్క మాసంలోనే
చినాన్రావుకు ఒక మొగసంతానం కలిగింది. రాజేశవ్రునికి మాతర్ం సంతు లేదు. దానిని గురించి అతనెపుప్డూ విచార పడనూ లేదు. తనకు తముమ్డైనా,
కొడుకైనా చినాన్రావే. తనకు చెలెల్లైనా, కూతురైనా శేషే. యీ ఉదేద్శయ్ంతోనే తాళాలు తముమ్నికిచేచ్సి నిశిచ్ంతగా చేతులు కడుకుక్నాన్డు.
రాజేశవ్రుని భారయ్ సతయ్వతి ఒకనాటి రాతిర్ భరత్ పాదాల దగగ్ర కూరుచ్ని యిలా అనన్ది : “యీ యింటోల్ రోజు రోజు యీ అవమానం నేను
సహించలేను.”
“...................”
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ మళీళ్ అనన్ది: “మీకైతే తముమ్డంటే మహా పేర్మ; అతనికి మాతర్ం మీరంటే...” దుఃఖానాన్పుకొంటూ, “వరలకిష్కి నేనంటే
అసలే కిటట్డం లేదు.” సతయ్వతికి దుఃఖం పొరుల్కొచిచ్ంది.
ఇంతవరకూ కళుళ్ మూసుకునే వింటూనన్ రాజేశవ్రుడు మెలల్గా కళుళ్ విపిప్ “ఏమిటీ, అసలు సంగతి? ఏడవడమెందుకూ?” అనాన్డు.
“నినన్ మన దాసీ సుబిబ్, నా దగగ్ర ఏడుసూత్ దాని భరత్ రోగంతో యింటిదగగ్రే ఉంటునన్ందువలల్ యిబబ్ందిగా ఉందని రెండు కుంచాల బియయ్ం
ఇపిప్ంచమంది. నామనసు కరిగి, సతెత్యయ్ను పిలిచి, దానికి నాలుగు కుంచాల బియయ్ం ఇవవ్మనాన్ను. అందుకు వరలకిష్ ‘యికక్డ ఎవళళ్ పుటిట్ంటివాళుళ్
కటిట్ంచిన సతార్లూ లే’వందిట సతెత్యయ్తో. మా పుటిట్ంటివాళళ్కు సతార్లు కటిట్ంచే దక్షతే ఉంటే...” సతయ్వతికి మళీళ్ దుఃఖం పొరుల్కొచిచ్ంది.
“మరి పినిన్తో చెపప్మనలేకపోయావా సుబిబ్ని?”
“ఆమె మామగారు పోయిన నాటినుండీ పూజలూ, వర్తాలే గాని యింటి సంగతి బొతిత్గా పరికించడం లేదు. అయినా ఆమె మాట మాతర్ం
ఎవరికి లెకక్?”
“అయితే అంతా కలిసి సుబిబ్కి యివవ్లేదనన్మాట.”
“తరువాత శేషు వచిచ్ చినాన్యనతో చెపప్గా, వచేచ్ నెల జీతంలో వడీడ్తో సహా తగిగ్ంచుకొనే నిరణ్యం మీద ఇచాచ్రట.”
రాజేశవ్రుడు ఒక దీరఘ్ నిటూట్రుప్ విడిచి కళుళ్ మూసుకునాన్డు.
***

***

***

***

“అనన్యాయ్, అమమ్ రేపు రామలింగేశవ్రాలయంలో అభిషేకం చేయిసుత్ందట, దానికి రెండు వందలు ఖరచ్వుతుందట; అమమ్ నీతో చెపప్మంది”
అనన్ది శేషు.
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“చెలీల్, అమమ్కు లోభతవ్ం ఎకుక్వౌతునన్టుట్ంది. నీ పెదద్కొడుకు బర్తికుండగా లోభించనవసరం లేదని చెపుప్ అమమ్తో. మొనన్ కలాయ్ణానికి
బార్హమ్లే దీవించేరటకాని అలగాజనం అసంతృపిత్తోనే వెళిళ్పోయేరట. ఈసారి ఊరంతకీ సంతరప్ణ జరగాలి. ఆ యేరాప్టల్నీన్ నేను చేయిసాత్ను. పూజా
విధానంలో ఎంత ఖరచ్యినా వెనుదీయవదద్ని అమమ్తో నేను చెపేప్నని చెపుప్” అని, గుమసాత్ బర్హమ్యయ్ను పిలిచి, ఐదువందలు తముమ్ణణ్డిగి
తీసుకురమమ్నాన్డు. గుమసాత్ వెంటనే తిరిగివచిచ్ “యిపుప్డు నిలవ్సొముమ్ అంతవరకూ లేదంటునాన్రండి, రెండువందలైతే...” అంటూ నీళుళ్ నమిలేడు.
“ఆ! రెండువందలా! అదెలా జరుగుతుంది?నా పేర ఖరుచ్ వార్సి ఇవవ్మను, ఫో” యిదంతా చూసూత్ కూరుచ్నన్ శేషు తన పెదద్నన్ గారి నిషక్లమ్ష
హృదయానిన్ తలచుకొని, చాటుగా ఆనందభాషాప్లు ఒతుత్కునన్ది. గుమసాత్ సొముమ్ దెచిచ్ రాజేశవ్రునకివవ్బోగా, శేషు కివవ్మని సంజఞ్ జేశాడు. ‘నీ
హృదయం ఎంత అగాధమో నాలాంటి అలుప్ల కెలా తెలుసుత్ంది బాబా’ అనుకునాన్డు మనసుస్లో, వృదధ్గుమసాత్ బర్హమ్యయ్.
అభిషేకానికి రెండువేల రూపాయలు ఖరచ్యింది. పిండివంటలతో సహా అనిన్ వరాణ్లవారికీ తృపిత్కరంగా సంతరప్ణ జరిగింది. యింకా
అభిషేకానిన్ గురించి యితర వివరాలు వార్యాలంటే పెదద్ గర్ంథం తయారౌతుంది. మొతత్ంమీద పాటకపు జనం ఎకుక్వగా అభినందించి వారి దాతృతావ్నీన్,
ధరమ్శీలానీన్ కథలుగా చెపుప్కుంటునాన్రు.
భార్తృపేర్మతో నిండియునన్ రాజేశవ్రుని హృదయం తన భారయ్కు ఆయింటిలో ఏ సాథ్నం ఉనన్దో గర్హించనీయలేదు. సతయ్వతికి ఆ యింటోల్
వీసమెతుత్ పెతత్నం లేదు. గత నాలుగు సంవతస్రాలనుండీ అనేక విధాల తన భరత్ హృదయం తెలిసికొనన్ సతయ్వతికి పర్తి చినన్ విషయానిన్ గురించీ భరత్తో
ఫిరాయ్దు చేయడం వెకిలిగా కనబడడ్ది. కరుణాపర్సనన్మైన తన భరత్ మొఖం ఒకక్సారి చూసేటపప్టికి ‘యిక నాకీ పర్పంచంలో ఏం కావాలీ’ అనుకొనేది.
అందువలేల్ తన తోడికోడలు తనను ఎనిన్ విధాల అవమానించినా పెదవి కదలచ్కుండా ఊరుకొనేది. కాని యీనాడు జరిగిన సంఘటనముందు కరుణా
పర్పూరితమైన తన భరత్ నేతార్లు సజలమై కనిపించి కర్మంగా తననుంచి తపుప్కునాన్యి...
అభిషేకం నాలుగు రోజులుందనగా సతయ్వతి వృదధ్తండిర్ సుబాబ్రాయుడు తన కుమారెత్ను చూసి పోదామని రాగా, అతనిని పారవ్తమామ్, సతయ్వతీ
కలిసి బలవంతం చేసి అభిషేకం చూసి వెళళ్మనాన్రు, సుబాబ్రాయుడు యీ వారం రోజులలోనూ తన కుమారెత్కు ఆయింటోల్ ఎంత హకుక్నన్దీ
గర్హించగలిగేడు. తను భోజనానికి కూరుచ్నన్ సమయంలో చినాన్విడ నౌకరల్ను తిటేట్ తిటల్లో కొనిన్ తననే అనిపించేటంత వివరంగా ఉండటం కూడా
గర్హించేడు.
మాటల సందరభ్ంలో ఒకనాడు సుబాబ్రాయుడు యీ సంవతస్రం వరిచేనంతా పనమీద తడిసి పోయిందనీ, అందుచేత మంచిరకం కొణామణి
వితత్నాలు ఎనిమిది బసాత్లు ఎకక్డైనా కొని పంపించమనీ రాజేశవ్రునితో చెపప్గా, అతను “ఎకక్డైనా కొనటమెందుకండీ? మన దగగ్రవనీన్ వితత్నాలకి
పనికొచేచ్వే,” అని చెపిప్, సతెత్యయ్ను పిలిచి “ఎనిమిది బసాత్లు కొణామణి ధానయ్ం పటిట్ంచి, సావిటోల్ పడవేయించ”మని చెపేప్డు.
సతెత్యయ్ వెళిళ్ తిరిగివచిచ్ “చినబాబు గారు వీలేల్దంటునాన్రు.” అనాన్డు. ఆ మాటకు రాజేశవ్రుడు చాలానొచుచ్కుని “వీలేమిటి ! నే చెపేప్నని
చెపుప్” అనాన్డు. సతెత్యయ్ మళాళ్ వెంటనే తిరిగివచిచ్ “అవి ఎకక్డికి నడిపించటానికో వారికి తెలుసట. యికక్డ ఎవరి తాలూకు యీనాములూ లేవని
యికక్డ తెలియజెపప్మనాన్రు” అనాన్డు. ఈ మాటకు సుబాబ్రాయుడు సిగుగ్తో కుర్ంగిపోయాడు. సతయ్వతి మొఖం ఎరర్నైంది. రాజేశవ్రుడు మాతర్ం
శాంతంగా ఒక పొడినవువ్ నవివ్, వెంటనే గంభీరుడై “ఖరీదు యిచేచ్టపుప్డు ఎవరికైతేనేమి, వెళిళ్ పటిట్సూత్ ఉండు; నేను కూడా వసాత్నకక్డికి” అని, సతెత్యయ్
వెనకాలే తానూ వెళాళ్డు. రాజేశవ్రుడు వెళళ్గానే సతయ్వతి తండిర్ ఒడిలో తల దాచుకొని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది. సుబాబ్రాయుడు కూతురి తల
నిమురుతూ “అమామ్, నువివ్కక్డ ఎంత సుఖపడుతునాన్వో నాకరథ్మైంది. అతనికైతే తముమ్డుగాని నీవు మాతర్ం అతని తముమ్నికి వదినెవు మాతర్ం కావు.
లోకంలో నేను చాలామందిని చూశాను కాని యింత విచితర్పు సోదరులను ఎకక్డా చూళేళ్దు. నాకూ యింత గొపప్ ఆసిత్ లేకపోయినా నలుగురికీ తీసిపోను;
యికక్డీదాసి బర్దుకు బర్తకవలసిన అవసరం నీకు లేదు తలీల్, పర్యాణమై సిదధ్ంగా ఉండు, బండి పిలిపించుకొసాత్ను” అనాన్డు కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
“వారిని రానియియ్ నానాన్, వారితో చెపిప్ వసాత్ను” అనన్ది సతయ్వతి.
ఆ రాతిర్ సతయ్వతి తండిర్ దగగ్ర చాలా సేపు కూరుచ్ని వచేచ్టపప్టికి రాజేశవ్రుడు కళుళ్ మూసూత్ తెరుసూత్ వెలల్కిలా పరునాన్డు. సతయ్వతి మెలల్గా
అతని పాదాలను సప్ృశిసూత్ “రేపు మా నానన్తో వెళతాను” అంది.
“ఇపుప్డేం ? ఇకక్డ కషట్ంగా ఉందా?”
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దీనికి సతయ్వతి జవాబు చెపప్లేకపోయింది. ఎలా చెపుతుంది, తనకికక్డ కషట్ంగా ఉందని? అమృతమూరిత్ తన భరత్ సాదర పూరవ్కంగా, అలా,
ఒకక్మాట మాటాల్డితే చాలదూ? తన తోడికోడలు తనను ఎంత నీచంగా చూసేత్ మాతర్మేం?
“సతయ్ం! యికక్డ నీవు చాలా బాధపడుంటావు. నేను చాలా పర్మతుత్ణణ్యాయ్ను. ఏమి చేయను? వాడు నాకు తముమ్డు” రాజేశవ్రుని కళళ్లో నీళుళ్
తిరగడం ఆ దీపపు కాంతిలో సప్షట్ంగా చూసింది సతయ్వతి. తన పమిట చెరగుతో భరత్కళుళ్ ఒతుత్తూ, యిటాల్ంటి భరత్ను ఒంటిగా విడిచి, తను
పుటిట్ంటికెళళ్డం మహా పాపమనుకొని “మీరు కూడా వసేత్ నాలుగు రోజులుండి తిరిగివచేచ్దాద్ము” అనన్ది కంపిత సవ్రంతో.
“సతయ్ం ! నీవు వెళిళ్, నీ యిషట్ం వచిచ్ననిన్ రోజులుండిరా; యీలోగా, కఠినహృదయుడైన నీ యీ భరత్ను మరిచిపోకుండా ఉతత్రాలు వార్సూత్
ఉండు” యీ మాటకు భరత్ పాదాలమీద తల పెటిట్ ఏడిచ్ంది సతయ్వతి. తన భరత్ కఠిన హృదయుడా ? తను ఆ మాటను ఊహించటానికే భయపడింది.
ఆ మరునాడు సతయ్వతి భరత్ దగగ్రకు వచిచ్ అతని పాద ధూళి తీసుకొని “వెళిళ్వసాత్” ననన్ది. రాజేశవ్రుని నేతార్లు సజలమైనాయి. “పోయి
సుఖంగా...” అతని కంఠము రుదధ్మైపోయింది. యిటాల్ంటి భరత్ను విడిచి వెళళ్డమంటే సతయ్వతికి సుతరాము యిషట్ం లేకపోయినా, పుటిట్లుల్ చూసి చాలా
కాలమైనందువలాల్, యీలోగా తన భరత్ అతని తముమ్ని నిజసవ్రూపం గురిత్ంచ గలుగుతాడనే ఆశతోనూ పర్యాణమైంది. భరత్కళుళ్ ఒతుత్తూ “వీలుంటే ఒక
సారి అకక్డికి రాండి.” అనన్ది. యింతలో సుబాబ్రాయుడు అకక్డికి వచిచ్ అలుల్నితో చెపిప్ కూతురిన్ వెంటబెటుట్కుని యెడల్బండి యెకిక్ వెళేళ్డు.
ఆ మరాన్డు పారవ్తమమ్ శేషును వెంటబెటుట్కొని రాజేశవ్రుని గదిలోకి రాగానే అతను చాలా కంగారుపడాడ్డు. తన తండిర్ పోయాక ఆమె
యింతవరకూ తన యెదుట పడలేదు. యిపుప్డు ముందుగా కబురనాన్ లేకుండా అలా రావడంతో చాలా ఆశచ్రయ్పడి లేచి నిలబడాడ్డు.
“అందరూ కలిసి సతయ్వతమమ్ను సాగనంపేశారా నాయనా!” అనన్ది పారవ్తమమ్ కిర్ంద కంబళి మీద కూరుచ్ంటూ. రాజేశవ్రుడు చకితుడై “మీతో
చెపప్కుండానే వెళిళ్ందా?” అనాన్డు విచలిత సవ్రంతో.
“అది నాతో చెపప్కుండా వెళళ్గలదా? మీ తముమ్డూ, మీ తముమ్ని భారాయ్ దానిన్ నిలవనీకుండా తోలేసేరు. మరి నీకేమో నీ తముమ్డే లోకం.
యితర జనం ఎంత బాధపడుతునాన్ నీ కనవసరం” అనన్ది పారవ్తమమ్ యించుక తీవర్ంగా.
“వాడు మీ చినన్బాబ్యే కదూ, వాడికింకా చినన్తనం వదలేల్దు. వాడివలేల్దైనా తపుప్ంటే మీరు...”
“ఆ, కాకేమి ! నాకునన్దలాల్ యిదద్రే సంతానం, పెదద్వాడి పేరు రాజేశవ్రుడు; రొండోది శేషూను” యీమాట వినగానే ఎందువలోల్ రాజేశవ్రునికి
దుఃఖం పొరుల్కొచిచ్ంది. ఆ దుఃఖంలోనే ‘అమామ్’ అంటూ ఆమె వొడిలో ఒదిగిపోయాడు.
“లే నాయనా, నీవు ఈ లోకానికి తగవు. ఒకొక్కక్పుప్డు నినూన్హిసూత్, నీ మంచితనానిన్ వింటూంటే నాకు భయం కూడా కలుగుతుంది” అని
పారవ్తమమ్ కంట తడిపెటిట్ంది.
“అమామ్ ! యిపుప్డేమైంది?”
“ఏమైనా అవుతుంది, నీలాంటివాడివి మూల కూరుచ్ని అజాఞ్నులకు అధికారమంతా వపప్జెపితే, సతయ్వతిలాగే నేనూ ఎపుప్డో యీయిలుల్ విడిచే
రోజొసుత్ంది.”
“ఏమి జరిగింది శేషూ?” అని శేషువంక చూసి అడిగేడు రాజేశవ్రుడు.
“ఏమి లేదనన్యాయ్! నేను బటట్లు కావాలని చినన్నన్యయ్ను మా అమమ్ రెండువందలిమమ్ందని అడిగేను. చినన్నన్యయ్ మండిపడుతూ ‘యికక్డ
ఎవరి అమమ్ మొగుడి సొమూమ్ లే’దనాన్డు.”
రాజేశవ్రుని మోము జేవురించిపోయింది. “అలా అనాన్డేం” అనాన్డు. యింతలో పెదద్ గుమసాత్ సీతయయ్ గదిలోకి వచిచ్ నాలుగుమూలలూ
పరకాయించి, రాజేశవ్రుని చెవిలో “చినబాబు గారు ఉమమ్డి సొమెమ్టిట్ అతత్వారి ఊరిలో భూమికొనాన్రు. అది వరలకిష్ గారి పేర పెడతారట. రేపే
రిజిషట్రౌతుందట” అని ఊదేడు. రాజేశవ్రుని మొఖం మరీ కందగడడ్లా ఐపోయింది. శరీరం వణకింది. గుపెప్ళుళ్ బిగుసుకునన్వి. కళళ్లోల్ అగిన్ మెరిసింది.
ఆ ఉమమ్డి సొముమ్లో తన ఒకక్డిదే ఉనన్టల్యితే ఊరుకొనేవాడు. కాని దానిలో తన తండిర్ పర్తేయ్కించిపోయిన శేషు సొముమ్కూడా ఉంది.
“వాడెకక్డునాన్, తక్షణం నేను రమమ్ంటునాన్నని చెపప్ండి వెళిళ్.”
గుమసాత్ వెళిళ్ వెంటనే తిరిగివచిచ్ “యిపుప్డు ఎవరో పెదద్మనుషుయ్లతో మాటాల్డుతునాన్రట. రావటానికి వీలేల్దనాన్రు” అని చెపేప్డు.
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5
“ఆ! అంతవరకూ వచిచ్ందా ? ఎకక్డునాన్డు?”
“కచేచ్రీ సావిటోల్నండి.”

పైన కండవా లేకుండానే రాజేశవ్రుడు కచేచ్రీ సావిడికి పయనమయాయ్డు. పారవ్తమమ్కు ఏమీ అరథ్ంకాక నిశేచ్షుట్రాలై అలానే కూరుచ్ండి
పోయింది. శేషుమాతర్ం “యిపుప్డు పెదద్నన్యయ్ మొఖం చూసేత్ భయమేసిందే అమామ్” అనన్ది.
రాజేశవ్రుడు కచేచ్రీ సావిటోల్కి వెళళ్గానే, గౌరవ సూచకంగా అకక్డివాళళ్ందరూ లేచి నిలబడాడ్రు. వారి గౌరవాలిన్ గాని, అగౌరవాలిన్ గాని
పరామరిశ్ంచే సిథ్తిలో లేడిపుప్డు రాజేశవ్రుడు. తినన్గా తముమ్ని దగగ్రకు నడిచేడు. చినాన్రావు అనన్గారి అకారం చూసి భయపడాడ్డు.
“ఏరా ! నీవు నా మరణ వారత్ వినేవరకూ తృపిత్ పడవనుకుంటాను !” అనాన్డు రాజేశవ్రుడు, కించితక్రక్శంగా.
చినాన్రావు అపర్తిభుడై “నేనలా ఎవరిదగగ్రనాన్ను? బహుశా పారవ్తమమ్ మీకు అలా చెపిప్ందేమో ; నేననాన్నని” అని అంటూండగానే
రాజేశవ్రుడు తన సతుత్వకొదీద్ తముమ్ని దవడమీద ‘ఫేడీల’ మనిపించేడు. ఆ వూపుకి తముమ్ని చేతిలో ఉనన్ తాళాల గుతిత్ తూలి రాజేశవ్రుని పాదాల ముందు
పడింది.
“పారవ్తమామ్? ఆమె చెబుతుందా?... వెంకటయయ్ గారికి నీవు ఒకక్డివే సంతానం అయివుంటే ఎంత బావుండును!” తాళాల గుతిత్ తీసుకొని
వెళిళ్పోయే రాజేశవ్రుని చూసి, అకక్డి వాళళ్ంతా వణికి పోయారు.
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