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ఉద
ధ్ రింపు

– కొడవటిగంటి కుటుంబరా

(ఆంధ
ర్ పతి
ర్ క, 1950 జనవరి 1 సంచిక నుంచి)

సీత లేచిపోవటంతో నరసింహంగారి కుటుంబం మీద పిడుగు పడడ్టట్యింది. ఆయనా, ఆయన భారయ్ శేషమామ్, కొడుకు
పానకాలరావూ అనేక రోజుల పాటు పడడ్ ఆవేదన చూసేత్ ఎవరికనాన్ కడుపు తరుకుక్పోవలసిందే. తమకు మదార్సు మహానగరంలో ఉనన్
పర్తిషఠ్ యావతూత్ మంటగలిసినటూట్, ఇక నలుగురిలోనూ తల ఎతుత్కు తిరిగే అవకాశం తమకు లేనటూట్ వాళుల్ విలపించారు.
నిజానికి నరసింహంగారికి అటువంటి కీరిత్ పటట్ణంలో లేదు. అది ఆయన తలకాయలో మాతర్మే ఉంది. ఆయన పదిహేనేళళ్నుంచీ
పటన్ంలో ఉంటునాన్డు. ఆయనకు కారొప్రేషనులో చినన్ ఉదోయ్గం. ఆయనకునన్ ఆ ఒకక్కొడుకూ, కూతురూ పటన్ం తపప్ మరొక జనమ్సధ్లం
ఎరగరనే చెపాప్లి. పానకాలరావు పటన్ంలోనే చదివి, చదువు పూరిత్ చేసి, ఏదో కంపెనీలో ఎకౌంటెంటుగా ఉండి ఇపుప్డిపుప్డే నూరు
రూపాయలు తెచుచ్కుంటునాన్డు.
ఈ పదిహేనేళళ్ కాలంలోనూ నరసింహంగారు సవ్యంగా చాలా మంది పరిచయం సంపాదించాడు గాని వారి కుటుంబానికి ఎకుక్వ
కుటుంబాలతో సానిన్హితయ్ం ఏరప్డలేదు. శేషమమ్గారు అరవం బాగా మాటాల్డటం నేరుచ్కునన్ తరవాత చుటుట్పకక్ల ఉండే అరవసతరీలతో కొంత
సేన్హం చేసింది. ఇటు నరసింహం పరిచయసుధ్లుగాని, అటు శేషమమ్ సేన్హితురాళుళ్గాని వీరి కుటుంబ గౌరవం తాలూకు ఒడుదుడుకులను
గురించి విమరిశ్ంచేవాళుళ్ కారు. శేషమమ్గారు నరసింహంగారి భారయ్ కాదని అకసామ్తుత్గా తెలిసినా ముకుక్మీద వేలు వేసుకునే ఓపికా, తీరికా
ఎవరికీ లేదు. నరసింహంగారు పెదద్ ఉదోయ్గంలో ఉంటే, వేలకు వేలు సంపాయుసుత్ంటే, ఆయనకుటుంబానికి మరింత పలుకుబడి ఉండేదేమో.
కాని, ఎపుప్డనాన్ పుషక్రానికొకసారి ఎవరనాన్ చూడవచిచ్నపుప్డు ఇంత కాఫీ అయినా నమమ్కంగా కాచిపోసే సిధ్తిలో లేని నరసింహంగారి
సంసారం గురించి ఎవరు బాధపడతారు?
పోతే, నరసింహంగారి కుటుంబంయెకక్ యోగకేష్మాలను గురించి ఎపుప్డనాన్ విచారించేవాళుళ్ ముగుగ్రు నలుగురునాన్రు. వాళుళ్
తెలుగువాళేళ్. అందులో ఒకావిడ మొగుణీణ్, ఇదద్రు పిలల్లీన్ వొదిలేసి వచిచ్ ఎవరొ నాయుడుతో ఉండి, ఆ నాయుడి భారయ్నని చెపుప్కుంటునన్ది.
ఆవిడ ఈ కుటుంబానికి ఒక ఆపత్సేన్హితురాలు, ఎపుప్డనాన్ ఆవిడ టాకీస్లో దిగి గంటా రెండుగంటలూ కూచుని, శేషమమ్గారు ఏ పని
చేసుత్ంటే ఆ పనిలో చెయియ్ చేసుకుని, అడిగి కాఫీ పెటిట్ంచుకుని , కాఫీ పౌడరు లేకపోతే ఒక పావు పాను తన డబుబ్తో తెపిప్ంచిపెటిట్,
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నూరురూపాయలోల్ “అదుభ్తమైన” చీరెలు ఎకక్డ దొరుకుతాయో చెపిప్ తన దారిన తాను పొయేయ్ది. ఆవిడ వచిచ్ వెళిళ్న తరవాత శేషమమ్ గారు
చాలా సేపు ఆవిణిణ్ తలుచుకుని అసూయపడేది.
సీతతో హైసూక్లోల్ చదివిన మరొక పిలల్ అకక్ ఒకతె నరసింహంగారి కుటుంబానికి సేన్హితురాలు. ఈ అమామ్యి డానుస్ చేసుత్ంది.
నెలకు ఒక డానుస్ పర్దరశ్నం ఇసూత్ ఉంటుంది. వీటి మీద ఈవిడ చాలా సంపాదించేటటుట్ కనిపిసుత్ంది. వాళిల్లుల్ లకీష్తో తులతూగుతూ
ఉంటుంది. మనిషి కూడా ఆమెను పెళాళ్డతా మని ఒకపుప్డు వచాచ్రు. కాని వాళల్ నానన్ పడనివవ్లేదు. ఇపుప్డామె పెళిళ్ పర్సాత్వన ఎవరూ
చెయయ్రు. కాకపోయినా ఆమెకు తీరిక లేదు. ఎపుప్డూ పొరుగూళళ్కు పోతూ ఉంటుంది. ఏ వూరనాన్ వెళిళ్ ఒక డానుస్ చేసిందంటే
పదిపదిహేనురోజుల దాకా ఆ వూరి వాళుల్ ఆమెను పోనివవ్రట. ఈ అమామ్యి మొటట్మొదటిసారి నరసింహంగారింట అడుగుపెటట్డానికి
కారణం సీతే అయినా, ఒకక్ క్షణంలో శేషమమ్గారు ఈమెతో ఎంత గాఢ సేన్హం చేసేసుకునన్దంటే, ఆ తరువాత ఆమె శేషమమ్గారి కోసమే
వచేచ్ది. ఈవిడ కూడా కాఫీ అడిగిపుచుచ్కునేది.
దేశంలో నరసింహంగారికీ, శేషమమ్గారికీ బంధువులునన్ మాట నిజమే. కాని వాళళ్ందరితోనూ నరసింహంగారు ఏనాడో
సంబంధాలు తెంచుకునాన్డు. సగం వాళళ్ మీద దేవ్షంతోనే ఆయన ఉదోయ్గం కోసం మదార్సు వచాచ్డు. ఇపుప్డాయన కెవరూ ఉతత్రాలు
రాయరు, ఆయన అంతకనాన్ రాయడు. సీత పెళిళ్ గురించి ఆయన చాలా కాలం నుంచీ ఆలోచిసుత్నన్పప్టికీ అయిన వాళళ్లోల్ ఒకక్రికి కూడా
సహాయం చెయయ్మని ఆయన ఒక కారుడ్ ముకక్ గీకిన పాపాన పోలేదు.
అందుచేత సీత లేచిపోవటంవలల్ తనకునన్ సంఘగౌరవం ఏదో పోయిందని నరసింహంగారు గాని, ఆయన కుటుంబంగాని ఆటేట్
విచారించవలసిన అవసరం లేదు. అయినా వాళుళ్ విచారించారంటే దానికి కారణం, వాళల్ అలవాటల్నీన్ పటట్ణవాతావరణానికి అనుగుణంగా
మారినపప్టికీ, మనః పర్వృతుత్లు – ముఖయ్ంగా అవయ్కత్ మనః పర్వృతుత్లు – ఇంకా పాత వాతావరణానికి అనుగుణంగానే ఉనాన్యి.
సీత లేచిపోవటానికి కారణాలు చాలా ఉనాన్యి. ఆమె సూక్లుఫైనలు దాకా చదువుకునన్ది. చదువుకుంటునన్నాన్ళూళ్ చదువులో
నిమగున్రాలై ఇతర విషయాలు గమనించలేదు. కాని చదువు మానేసినపప్టినుంచీ ఆమె తన వాతావరణం మీద తిరగబడసాగింది. ఈ
తిరుగుబాటంతా ఆమె హృదయంలోనే జరగటం వలల్ ఎవరూ గమనించలేదు.
పదహారు పదిహేడేళల్ వయసు వచిచ్, కొంత చదువుండి, పుసత్కాలు చదవటంలో అపారమైన ఆసకిత్గల పిలల్కు కొనిన్ కోరికలు
కలగడంలో వింతలేదు. పైగా పటట్ణ వాతావరణం మరికొనిన్ పేర్రణలు కూడా కలిగిసుత్ంది. కాని ఈ కోరికలు ఫలించే అవకాశం లేదు. సీతకు
జీవితంలో ఎంత ఆనందం ఉనన్దో తెలుసును. చినన్ చినన్ బసీత్లలోనూ, పలెల్టూళల్లోనూ ఉండేవాళుళ్ ఊహించలేని సుఖాలను సీత
పర్తయ్క్షంగా చూసూత్ వచిచ్ంది. మంచి చీరెలు కటుట్కుని, అందంగా తయారై పారుక్లకూ, బీచికీ, సినిమాలకూ, పాట కచేచ్రీలకూ, పారీట్లకూ,
ఎగిజ్బిషనులకూ వెళేళ్ పిలల్లున్ తత్నెరుగును. ఇంటోల్ కూచుని రేడియో వినవచుచ్. సేన్హితురాళళ్తోనూ, వాళళ్ అనన్లతోనూ పికెన్కులకు
వెళల్వచుచ్. పెళళ్యితే మొగుడితోనే షికారుల్ వెళళ్వచుచ్. కాబోయే భరత్ను ముందుగా చూసుకుని, మాటాల్డి, అతని మీద ఇషట్ం
కలిగించుకోవచుచ్. ఈ పనులనీన్ చేసే వాళళ్ను సీత ఎరుగును. కాని ఇవి తనకు అందుబాటులో లేవు. ఎందుకు అందుబాటులో లేవో సీత
తెలుసుకోవటానికి పర్యతిన్ంచింది. తన అనాన్, తండీర్ చెపిప్న కారణాలలో ఆమెకు నమమ్కం కలగలేదు.
తిరగటం వలల్ మనసుస్కు కలిగే ఆనందం పాపహేతువనన్టూట్, తిరగటం వలల్నే పటట్ణంలో ఆడవాళుళ్ అవినీతిపాలవుతునన్టూట్
వాళుళ్ మాటాల్డారు. సీత ఈ మాట నమమ్లేకపోగా ఆగర్హం కూడా తెచుచ్కునన్ది. తాను ఎరిగిన సేన్హితురాళుళ్ అవినీతిపరులా?
అవినీతిపరులైన ఆడవాళల్కు తమ ఇంటోల్ కాఫీ లెందుకు పోసుత్నాన్రు? వాళళ్ను దూరంగా ఉంచరేం?
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మగవాళుల్ పర్తిదానికీ డబుబ్లేకపోవటం ఒక అభయ్ంతరంగా చెపేప్వాళుళ్. అరమైలు దూరంలో ఉనన్ పారుక్కు రోజూ నడిచి షికారు
వెళళ్టానికి డబెబ్ందుకూ? ఏడాది కొక మంచి సినిమా చూడటానికి డబుబ్ లేకుండా ఉందా? నెలకొక పుసత్కం కొనటానికి డబుబ్ లేదా?
తన ఇంటోల్ ఉనన్ వాతావరణం మీద సీత తిరగబడింది. వాళల్కి జీవించటం చాతకాదని ఆమె నిరణ్యించుకునన్ది. డబుబ్ ఇబబ్ందులు
ఉండవచుచ్కాక, తన తండీర్, అనాన్ చూపించే సంసాక్రానికి దారిదర్య్ంతో ఏమీ సంబంధం లేదని నిశచ్యించుకునన్ది.
సీత తిరుగుబాటులో రెండో దశ ఒక పతిర్కతో ఆరంభమయింది. తన సేన్హితురాళళ్ దగగ్ర తీసుకుని పతిర్కలు అధికంగా చదివేది
సీత.

ఒక పతిర్కలో ఆమె ఒక కథ చదివింది. అది రాసినతని పేరు రామదాసు. ఆ కథ చదివేటపుప్డు ఆమెకు రామదాసు తనతో

మాటాల్డుతునన్టేట్, అందులో పర్తిమాటా తనకు అరధ్ం కావటానికి రాసినటేట్ తోచింది. సీత ఎనోన్ కథలు చదివింది గాని ఇటువంటి భావం
ఆమెకు ఎనన్డూ కలగలేదు. పైగా ఆ కధలో కధానాయిక తనవంటిదిగానే తోచింది. కనీసం ఆమె సంసాక్రం ఆమె పరిసర వాతావరణం
కనాన్ ఉనన్తంగా ఉంటుంది. ఆమెకనాన్ సంసాక్రంలో హీనులైనవారు ఆమె జీవితానిన్ నిరణ్యిసాత్రు.
ఈ కథ చదివిన తరావ్త చాలా రోజులు సీత ఇంకొక విషయం గురించి ఆలోచించలేక పోయింది. ఆఖరుకు కవరు సంపాదించి
రామదాసుకు పతిర్క పేర లేఖ రాసింది. అందులో ఆమె ఏమీ విశేషంగా రాయలేదు. ఫలానిపతిర్కలో ఫలాని కథ చదివాననీ, అది తనకెంతో
బాగునన్దనీ రెండు ముకక్లు రాసింది. ఆమె తలలో ఎనోన్ పేజీలు నింపే ఆలోచనలునన్టుట్ తోచిందిగాని అవి మాటలలో ఇమడలేదు. ఈ
ఉతత్రం పోసుట్లో వేసిన తరవాత ఆమె కేదో భయం పటుత్కునన్ది – ఆ రామదాసు తనను గురించి ఎటువంటి ఆపోహలు పడుతాడో,
ఎవరికైనా తనను ఎరిగిన వాళల్కు చూపిసాత్డేమో, తనను గురించి చులకనగా ఎవరితోననాన్ మాటాల్డుతాడేమో అని, ఉతత్రంలో తన ఎడర్సు
ఇవవ్లేదు కనక అతను సమాధానం రాసాత్డనే భయం లేదు. అది ఎవరికంటననాన్ పడుతుందనే భయం లేదు.
ఆ సంఘటన అంతటితో అయిపోవలసిందే. కాని మరొక రెండునెలల్కు ఒక సేన్హితురాలి ఇంట సీతకు ఈ రామదాసే తటసధ్పడాడ్డు!
అతను పాతికేళల్లోపువాడు. ఇంజనీరింగు కాలేజీలో చదువుతునాన్డు. ఆ విధంగా అతను సీత సేన్హితురాలి అనన్ను తెలుసును.
అతనే రామదాసనీ, తను ఆనందించిన కథ రాసినవాడనీ తెలియగానే సీత తెలల్బోయింది. కాని అతను తన పేరు విని ఏమీ కాలేదు.
ఆమెకేసి విచితర్ంగాకూడా చూడలేదు. తను రాసిన ఉతత్రం అతనికి చేరినటుట్ లేదు. ఇంకెవరి చేతిలో పడిందో!
రామదాసు కథ సీతకు నచచ్టంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. అతని మాటల ధోరణీ సీతకు నచిచ్ంది. జీవితం పటల్ అతనికి సవ్తహాగా కొంత
అసహనం ఉనన్ది. దానిన్ అతను తన మాటలోల్నే తెలియజేశాడు.
“జీవితం బాగా లేదని ఎవరనాన్ నసపెటట్వచుచ్. కాని దానిన్ మారచ్టానికి ఎవరు పర్యతిన్సుత్నారు? అటువంటి పర్యతన్ం ధనికులు
మాతర్మే చెయయ్గలుగుతునాన్రు. అందుకనే ఈ జీవితంలో దరిదుర్లకూ, పనులు చేసుకునేవారికీ సాధ్నం లేదు. జీవితానిన్ తమకు
అనుకూలంగా మారుచ్కోవటానికి ధనికులు చేసే పర్యతాన్లను అడడ్గించేవారు లేరు. అటువంటి పర్యతన్మే బీదవాళుల్ చేసేత్ వాళల్కోసం
లాటీలూ, తులాకులూ, జైళూళ్ సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. ఈ పరిసిధ్తి మారదు. కొందరు పేదలు చావటానికి సిదధ్పడి సరిఅయిన కృషి చేసేత్ గాని
మారదు. సోషలిజం మనన్ మాట వినాన్, కమూయ్నిజం అనే మాట వినాన్ హరిహరీ అని చెవులు మూసుకునే మనం జీవితానిన్ ఏ విధంగా
మారాచ్లో కూడా తెలీని సిధ్తిలో ఉనాన్ం. ఇక మనం మారేచ్దేమిటి?” అని అతననాన్డు.
చాలా సేపు వాదన జరిగింది. రామదాసు మాటాల్డుతునన్ంత సేపూ సీతకు తానే మాటాల్డుతునన్టుట్నన్ది. అతను చెపేప్ విషయాలు
తనకు తెలుసునని కాదు. అతనిన్ చెపేప్ విషయాలు తనకు తెలుసునని కాదు. అతనిన్ ఖండీంచేవాళళ్కు అతనికి తెలిసిన విషయాలు తెలీవు.
అతని కునన్ జాఞ్నం లేదు. తన ఇంటోల్ తన సిద్తి ఎటాల్ ఉనన్దో, ఈ సమావేశంలో రామదాసు సిధ్తి అటాల్గే ఉనన్ది. అతను ఎదిరించి
పోటాల్డుతునాన్డు; తను ఎనన్డూ పోటాల్డలేదు. అంతే తేడా.
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అకక్ణుణ్ంచి బయలుదేరేటపుప్డు సీత ఎకిక్న బసుస్లోనే రామదాసు కూడా ఎకాక్డు. టికెక్టుట్ కొనబోతూ “మీరెందాకా?” అనాన్డు.
వదద్ంటుట్నన్కొదీద్ తనకూక్డా టికెక్టుట్కొనాన్డు. మరాయ్దకు ఏదనాన్ మాటాల్డాలనుకునన్దిగాని ఏం మాటాల్డాలో సీతకు తెలియలేదు. అతను
పారుక్ దగగ్ర దిగిపోతూ, “కాసేపు పారుక్లో కూరుచ్ందాం, రాకూడదూ?” అనాన్డు. సీత కొంచెం సంకోచించి అతని వెంట దిగింది. “ఈ
మనిషితో – పరాయివాడితో – పబిల్గాగ్ పారుక్లో కూరుచ్ంటావా?” అని పర్పంచం తనను పర్శిన్ంచినటుట్ ఊహించి సీత పర్పంచం మీద
మండపడింది “ఏమిటి తపుప్? దురుదేద్శం కలదానన్యితే అందరూ చేరే చోట పరాయిమనిషితో కూరుచ్ంటావా?” అని పర్పంచానికి
సమాధానం చెపిప్ంది.
ఇదద్రూ వెళిళ్ ఖాళీగా ఉనన్ పారుక్ బెంచిం మీద కొంచెం ఎడంఎడంగా కూరుచ్నాన్రు.
“మీ ఉతత్రం అందింది. సమాధానం రాయాలంటే ఎడర్సు తెలీలేదు” అనాన్డు రామదాసు.
సీత గుండె ఒకక్సారిగా ఆగిపోయింది.
వాళిళ్దద్రి సేన్హానికీ అదే మొదలు. అది చాలా రోజులు గురుశిషుయ్సంబంధంగా ఉండేది. రోజూ ఆ పారుక్లోనే ఇదద్రూ
కలుసుకునేవాళుళ్. ఒకొక్కక్సారి అతని వెంట సేన్హితులుండేవాళుళ్. ఎపుప్డనాన్ సీత వెంట కూడా సేన్హితురాళూళ్, ఎరిగినవాళూళ్
ఉండేవాళుళ్. రామదాసు సాధారణంగా సంఘం గురించీ, సోషలిసుట్ వయ్వసధ్ను గురించీ మాటాల్డేవారు. ఆదిమ సమాజం ఎటాల్ మారూతూ
వచిచ్ంది చెపేప్వాడు. అతను చెపేప్ విషయాలు ఎంత విడూడ్రంగా ఉనాన్ నిజమలేల్ తోచేవి.
“అవునుగాని, ఇవనీన్ మీరెకక్డ చదువుతారు? వీటిని గురించి పుసత్కాలునాన్యా? ఉంటే నా కివవ్గలరా?” అనన్ది సీత.
ఆ తరవాత రామదాసు ఆమెకు డజను కొదీద్ పుసత్కాలు ఎకక్డినుంచో, ఎవరెవరివో తెచిచ్ ఇవవ్సాగాడు. ఈ పుసత్కాల మాదిరిగా సీత
మానసిక చైతనాయ్నికి మేత దొరికింది. ఇవాళ ఉనన్ కులాలూ, కులతతావ్లూ, కులాచారాలూ ఒకనాడు లేవనీ, కొంత కాలానికి పోవచుచ్ననీ
తెలుసుకునన్పుప్డు సీత ఆశచ్రాయ్నికి మేరలేదు.
సీతను పర్ణయంలోకి దింపినవాడు కూడా రామదాసే. అతను సీత పేర్మను ఆశించను కూడా లేదు, పర్సుత్త సమాజంలో సతరీపురుషులు
ఒకరినొకరు అరధ్ంచేసుకోవటంగాని, అభిమానించి పేర్మించుకోవటంగాని ఎంత పర్మాదకరమో చెపాప్డు.
అతను తనమీద పేర్మతో ఎంత బాధ పడుతునన్దీ అతని నోటనే చెపిప్ంచింది సీత.
“నీకు ఒకమనిషి మీద పేర్మ ఉనన్టుట్ బయటపెటట్డం కూడా ఈ దికుక్మాలిన కాలంలో అశీల్లమే. పెళిల్ళల్కు ఇనిన్ హదుద్లు ఏ
సమాజంలోనూ లేవు.” అనాన్డు రామదాసు.
తనకూ, రామదాసుకూ కులభేదం ఉనన్దని సీతకు అదివరకే తెలుసు.
“వెనకటికనన్ ఇపుప్డు పెళిళ్ళుళ్ నయం కాదా?” అనన్ది సీత.
“ఏం మారిందని? కొందరు డబుబ్నన్ వాళూళ్ సాహసించగలుగుతునాన్రు. మిగిలిన వాళుల్ సంసాక్రవివాహాలు చేసుకోలేరు.”
“మనిదద్రం పెళిల్ చేసుకుని చూదాద్ం, ఏం జరుగుతుందో?”
“ఏం జరుగుతుందో ముందుగా తెలుస్కోలేమా? నేను మీ కులం కానందు కెవరూ అభయ్ంతరం చెపప్రు – కనీసం వాళల్కు ఆ
అభయ్ంతరంకంటే నేను ధనవంతుణిణ్ కాననే అభయ్ంతరం జాసిత్గా ఉంటుంది” అనాన్డతను.
సీత రామదాసును పెళిళ్ చేసుకుందామనుకునన్ది. ఈ విషయం తన తండిర్తోనూ, అనన్తోనూ, తలిల్తోనూ మాటాల్డదామనుకునన్ది.
కాని మామూలు విషయాలలోనే మధయ్యుగం మనుషుయ్లలేల్ పర్వరిత్ంచేవాళళ్తో ఈ పెళిళ్విషయమై వితరిక్ంచ బుదిధ్పుటట్లేదు.
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ఆమెకు మొదటోల్ లేచిపోదామనన్ సంకలప్ం లేదు. కాని చదువు పూరిత్ అయి రామదాసు పటన్ం వదిలిపోతునాన్ డనేసరికి ఆమెకు ఏదో
చెయయ్వలసిన అవసరం కలిగింది. చాటుగా పెళిళ్ చేసుకోవటానికామె మేజరు కాదు.
రామదాసు ఆఖరుసారి ఆమెను పారుక్లో కలుసుకుని శలవు పుచుచ్కునాన్డు.
“ఆడవాళళ్మీద నాకునన్ గౌరవం ఎకుక్వయేటటుట్ చేశావు. అందుకని నినెన్పుప్డూ మరిచిపోను.” అనాన్డు రామదాసు.
అతను మరాన్డు మెయిలుకు వెళిళ్పోతునాన్డు. ఆరోజు సాయంకాలం సీత అరధ్రూపాయి డబుబ్లు చేత పుచుచ్కుని పారుక్ దగగ్రికి
మామూలు పర్కారమే వచిచ్ంది. సెంటలు సేట్షను వేపు వెళేళ్ బసుస్లో ఎకిక్ సేట్షనుకు టికెక్టుట్ కొనన్ది.
రైలు బయలుదేరటానికింకా పదిహేను నిముషాలునన్ది. ఫాల్ట పారం టికెక్టుట్ కొని మెయిలు పెటెట్లు వెతకసాగింది. రామదాసు
మూడో తరగతి పెటెట్లో ఒక మూల కూరుచ్ని ఏదో ధాయ్నం చేసుత్నాన్డు. సీతను చూసి కంగారుగా బయటికి వచాచ్డు.
“ననున్ కూడా తీసుకు వెళళ్ండి – అభయ్ంతరం లేకపోతే.” అనన్ది సీత.
రామదాసు సంకోచించాడు.
“మీ కభయ్ంతరమైతే ఇంటికి వెళిళ్ పోతాను.”
“నా గురించి ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు. నువు?”
“ఆలోచించుకునే వచాచ్ను … నే నాఇంటోల్ ఉండలేను. నరకం.”
“టైము లేదు. టికెక్టుట్ కొనుకొక్సాత్నుండు.”
రైలు సాగిన తరువాత రామదాసు సీతకు తన పరిసిధ్తి చెపాప్డు.
“నువు మా ఇంటికి రావచుచ్. మా ఇంటోల్ కూడా మీ మాదిరిగానే శాకాహారం తింటాం. కాని మా వాళళ్ను నువు భరించలేవు. వాళుళ్
కొదిద్గా చదువుకునన్వాళుళ్. నాజూకు లెరగని మోటువాళుళ్. పలెల్టూరు కూడాను.”
“ఫరవాలేదు. నాకోసం మీరేమీ ఇబబ్ంది పడకక్రేల్దు. మీకు మీ వాళల్కూ మధయ్ భేదాలు పెటాట్లంటే ఉదేద్శం నాకెనన్డూ లేదు. మీ
వాళళ్ జీవితం యధారధ్మైన జీవితమని నా నమమ్కం. అందుచేత భరించగలుగుతునాన్ను.” అనన్ది.
సీతమాట ఎటాల్ ఉనాన్, ఆమెను చూసి రామదాసు తలిల్దండుర్లు చాలా సంతోషించారు. ఆమె తన సేన్హితురాలని అతను వాళళ్తో
చెపాప్డు. “ఆమె ఏకులం? మన ఇంటోల్ ఉంటుందా? మనను చూసి అసహియ్ంచుకోదా?” ఈ విధంగా రామదాసును పర్శిన్ంచారు. వాళుళ్ ఆమె
కోసం కొనిన్ తెచిచ్ పెటుట్కోవటానికి పర్యతిన్ంచారుగాని రామదాసు నిరుతాస్హపరిచాడు.
సీత అనన్ది నిజమయింది. రామదాసు చుటాట్లు కపటంలేని వాళుళ్, సహజమైన భావాలు గలవాళుళ్; పర్యోజనకరమైన
వాయ్పకాలునన్ వాళుళ్, ఇంటిమీదా, పని మీదా వాళళ్కునన్ శర్దధ్ అపారం.
రామదాసు బీదవాడు కాదు. పెదద్ భాగయ్వంతుడు కాకపోయినా అతనికి చాలా పలుకుబడి ఉనన్ది. ఈ వయ్వసాయం చేసుకునే వాళళ్లో
మరాయ్దలకు లోటు లేదు కాని కపట నియామాలు లేవు. సీతకు ఇపుప్డు సరిగా గాలి పీలుసుత్నన్టుట్ంది.
సీత ఫలాని చోట ఉనన్ది కనిపెటట్టానికి నరసింహంగారికి వారం రోజులు పటిట్ంది. వెంటనే ఆయనా, పానకాలరావూ బయలుదేరి
వచాచ్రు. రామదాసు ఇంటోల్ లేడు. అతనూ, సీతా సాయంకాలం పూట పొలాలోల్కి వెళాల్రు.
చెరువు దగగ్ర వాగుయ్దద్ం సాగింది. మొదటోల్ రామదాసు మటాల్డాడు. తరువాత సీత కూడా మాటాల్డింది. తండిర్ కొడుకుల వాదనలు
వినదలచలేదు. సీతను తను వెంట పంపకపోతే పోలీసులకు రిపోరిట్సాత్మనాన్రు.
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“మీకు నా మీద గల పేర్మ చూసేత్ కడుపు నిండిపోయింది. కాని మీ వెంట వసేత్ నాకేం చేసాత్రు? నా కిషట్ం లేని మనిషి నిచిచ్ పెళిళ్
చేసాత్రా? లేకపోతే

మీ వంశ గౌరవం దకిక్ంచుకునేందుకు ననున్ యావజీజ్వనరకంలో ఊరేసాత్రా? నేను కులం చెడాడ్ననీ,

బజారుదానన్యినాననీ ఇపుప్డే అంటునాన్రు కదా, చూసూత్చూసూత్ పరువుగలవాడి కెటాల్ ఇచిచ్ చేసాత్రు?” అనన్ది సీత.
“నీ తెలివితేటలు చూసి సంతోషించటానికి రాలేదు. నువు వెంటనే బయలుదేరి వసాత్వా? కేసు పెటట్మనాన్వా?” అనాన్డు
పానకాలరావు.
“ఏమనీ కేసు పెడతారు?” అనన్ది సీత రామదాసుతో.
“నువు మైనరువు. కేసు పెటట్వచుచ్.”
“ఎపప్టికి మేజరు అవుతాను?”
“పదెద్నిమిదేళళ్కు.”
“ఇంకోఏడాదికా? మళీళ్ వసాత్ను. చెపప్కుండా వెళాళ్నని మీ వాళళ్నుకుంటారేమో. తొందరగా బయలుదేరానని చెపప్ండి,” అని సీత
తన వాళళ్తో బయలుదేరింది.
సీతను తిరిగి తీసుకొచిచ్న తరువాత ఇంటోల్ అందరూ కుకక్ను చూసినటుట్ చూశారు. సీత అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. ఆమె రామదాసును
పూరిత్గా మరిచిపోయినటుట్ కనపడింది. కాలకర్మాన వాళుళ్ కూడా మరిచిపోయారు.
ఆరు నెలుల్ గడిచింది. సీతకు సంబంధాలు విచారించసాగారు. తనకు పెళిళ్ అకక్రేల్దనన్ందుకు పానకాలరావు, “అవును, రంకు సాగితే
పెళెళ్ందుకు?” అనాన్డు.
సీత నవివ్, “నీ నిజమైన సంసాక్రం చూపించటానికి ఎంత మంచి అవకాశాలిసుత్నాన్డు!” అనన్ది.
సంవతస్రం అయింది. ఒకనాడు అకసామ్తుత్గా సీత బయటికి బయలుదేరింది.
“ఎకక్డికే ?” అనన్ది తలిల్. ఇంటోల్ ఇంకెవరూ లేరు.
“వెళాల్నని చెపుప్. చెపప్కుండా వెళిళ్నందుకు నానన్నూ, అనన్యయ్నూ ఏమి అనుకోవదుద్. అయినా వాళుళ్ నాకు తగిన మరాయ్ద
చూపించలేకపోయారు. అందుచేత వాళళ్కు చెపప్నవసరం లేదు” అంటూ సీత బయటికి వచిచ్ంది.
తలి కేక వేసూత్ బయటికి వచిచ్ంది. కాని ఆవిడమొర ఎవరాలకిసాత్రు? రోడుడ్వెంట పొయేయ్ బసుస్ల రొదలో ఆవిడకేక లెవరూ
వినిపించుకోలేదు.
సీత పారుక్ దగగ్రికి వచిచ్ంది. అకక్డ ఆమె కోసం రామదాసు కనిపెటుట్కుని ఉనాన్డు.
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