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రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్

న మొదటి నవల ఈ ‘ఏటి ఒడు
బ మతి
డ్ న నీటిపూలు’. పోటీలో
ల్
త్ కరూపంలో లువడింది. ఆ తరా త
గెలుచుకుంది. తరా త కనన్డపతి
రియల్ గా వచిచ్ంది. అపుప్డు పుస
ౖ
ర్ కలో అను దమె

ౖ దు సంవత రాల వయ్వధిలోనే ‘ నెన్లో
నాలుగె
డ్ పోచలు’,’ లాహలంలో అమృతం’ లాంటి పాఠకాదరణ
ర్ ’, ‘గడి
ల్ పిల
ల్ నగో

పొందిన నవలలు ర్

రు. అపప్టి అనిన్ ప
ర్ ముఖపతి
ర్ కలలోను, ఆకాశ ణికీ కథలు కూడా ర్

రు.

(öJdOq¸AKL¸)

ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968)
"మేం పూలు తీసుకుని ఓ గంటలో
వసాత్ం" అంటూ పెళిల్ ఇంటిలోంచి బయట
పడాడ్రు చారుమతి, శీర్దేవి. వాళళ్ సేన్హితురాలు
పదమ్ పెళిల్ ఉదయమే అయింది.
"తొందరగా రండి. చీకటి పడగానే
బంతులాట వేడుకలు ఉంటాయి." వెనకనించి
పదమ్ తలిల్ వరలకిష్గారి గొంతు వినిపించింది.
చారుమతి, శీర్దేవి రికాష్ కటిట్ంచుకుని
మసీదు వీధికి వచాచ్రు. మసీదుకు ఎదురుగా
ఉనన్

అంగటోల్

గులాబీలు,

మలెల్మొగగ్లు,

జాజులు,

గుటట్లుగా

సంపెంగలు

పోసి

ఉనాన్యి.
"ఏం పూలు తీసుకుందాం?” శీర్దేవి
పూలవంక చూసూత్ అడిగింది.
"పదామ్ వాళళ్ నానన్గారు సరప్వరం
నుంచి

మలెల్లు,

కనకాంబరాలు,

గులాబీలు

తెచాచ్రుగా. మనం సంపెంగలు తీసుకుందాం" అంది చారుమతి.
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రెండు రూపాయలు పెటిట్ కొమమ్ సంపెంగలు కొని పొటల్ం కటిట్ంచారు. అపప్టికే చీకటి పడుతూంది. గబ గబా నడుసూత్నన్చారుమతిని
ఆపింది శీర్దేవి.
"ముందు మనం రాములవారి ఆలయంలోకి వెళిల్ పదమ్ కోసం భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్దాద్ం. రా" అంది.
అకక్డికి కొంచెం దూరంలో ఉనన్ రాములవారి ఆలయానికి వెళాళ్రు ఇదద్రూ. అపుప్డే పూజారి ఆలయం తలుపులు తీసి సీతారాముల
విగర్హాలకి పూలమాలలు అలంకరిసుత్నాన్డు. ఇదద్రు ఆడపిలల్లిన్ చూడగానే పూజారి పళెళ్ం తీసుకువచాచ్డు. చారుమతి అరి చేతిలో ఉనన్
సంపెంగపూల పొటల్ం విపిప్, సగం పూలు పళెళ్ంలో ఉంచింది. పూజారి నిరల్క్షయ్ంగా వెళిల్ ఏవో మంతార్లు అసప్షట్ంగా గొణుగుతూ పూలు
విగర్హాల పాదాల ముందు విసిరేశాడు. పళుళ్, కొబబ్రికాయ దొరకలేదని అతని చింత.
చారుమతి బాధపడింది. "చూశావా, అంత మంచి పువువ్లు నిరల్క్షయ్ంగా

ఎలా విసిరేశాడో? చకక్గా విగర్హాలకి అలంకరించ

కూడదా?" అంది శీర్దేవి వైపు తిరిగి.
"మనం మాల కటిట్ ఇసేత్ వేసేవాడేమోనో పూజారి. మనదే తపుప్" అంది శీర్దేవి కళుళ్ మూసుకుని భగవంతుడికి నమసక్రిసూత్.
"పదమ్కి మంచి భరత్ని ఇయియ్. వాళిల్దద్రు చిలకా గోరింకలాల్, పిలాల్ పాపలతో సుఖంగా కలకాలం బర్తికేటటుల్ చెయియ్. పదమ్ ఎపుప్డూ
సంతోషంగా ఉండాలి." చారుమతి కూడా భగవంతుణిణ్ మనసూప్రిత్గా పార్రిథ్ంచి కళుళ్ తెరిచింది. సేన్హితురాళిళ్దద్రూ రామారావు పేటలో ఉనన్
పెళిళ్వారి ఇలుల్ చేరేసరికి లోపల పందిటోల్ సనాన్యి వినిపిసూత్ంది. ఆడవాళళ్ంతా చకక్గా అలంకరించుకుని పటుట్చీరలు గరగరమంటూ
ఉంటే హడావిడిగా తిరుగుతునాన్రు. అందరి తలలోనూ మలెల్లు, గులాబీలు గుబాళిసుత్నాన్యి. పందిరి మధయ్ తివాసి పరిచారు. అకక్డే
అగరుబతుత్లు, పనీన్రుబుడిడ్ గంధము, పూలదండలు, తమలపాకులు, పళుళ్ పళాళ్లలోల్ అలమరుసుత్నాన్రు ముతైత్దువులు.
"అమమ్యయ్! వచాచ్రా?" అంది పదమ్ సేన్హితురాళిళ్దద్రినీ చూసి సంతోషంగా.
పదమ్ని లోపల గదిలో కూరోచ్బెటాట్రు. చుటూట్ అతత్గారూ, వారివైపు వారూ కూరుచ్నాన్రు.
'ఎంత అందంగా ఉంది పదమ్!' అనుకుంది చారుమతి, పదమ్ని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్. మలెల్పువువ్ల జడ కుటాట్రు. అపుప్డే
విచుచ్కుంటునన్ ఎరర్ గులాబీ మొగగ్ల దండ గుచిచ్ జడ పైన మాల అమరాచ్రు. లేత నీలం పటుట్ చీర కటాట్రు. మెడలో తెలల్టి పొడవైన
మలెల్పూల దండ వేశారు. అసలే పెదద్వైన పదమ్ కళుళ్ తీరిచ్ దిదిద్న కాటుకతో ఇంకా అందంగా చేశారు. నుదుటిపైన తిలకం బొటుట్, బుగగ్న దిషిట్
చుకక్లతో అపుప్డే దివి నుంచి దిగి వచిచ్న దేవతలా ఉంది పదమ్.
"ఎకక్డివరార్ సంపెంగ పూలు? అబబ్ ఒకటే సువాసన!" అనాన్రు ఎవరో.
అపప్టి దాకా పదమ్నే తనమ్యతవ్ంతో చూసుత్నన్ చారుమతి ఒకక్సారి మేలుకొని సంపెంగ పూల పొటల్ం తీసి, పళెళ్ం నిండా పూలు
పోసి పదమ్ చేతిలో పెటిట్ంది.
"ఇనిన్ పూలు నేనేం చేసుకోను?' అంది పదమ్ పీర్తిగా పూల వంక చూసూత్.
"పెటుట్కో!" అంది శీర్దేవి, దారం తీసుకుని సంపెంగలు
గుచచ్బోతూ.
"అవి అలా ఉంచమామ్. రాతిర్కి పకక్ల మీద వెయయ్చుచ్ను" అంది
పదమ్ మేనతత్.
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"అయోయ్! అనిన్ పూలు పకక్ మీద వేసేత్ పాములు రాగలవు" అనాన్రు ఎవరో హాసయ్ంగా.
అపుప్డే యౌవనంలో అడుగుపెటిట్న సేన్హితురాళుళ్ ముగుగ్రు ఆ సంభాషణ విని ఎందుకో తెలియకుండానే సిగుగ్ పడాడ్రు. శీర్దేవి మాల
కటట్కుండా సంపెంగలు పళెళ్ంలోనే ఉంచేసింది.
"లేవండి వదినగారూ, వేళ మించి పోతూంది" అంటూ అంతలోనే వరలకిష్గారు వచిచ్ అందరినీ లేవదీశారు. పదమ్ని చేయి పటుట్కుని
ఆపాయ్యంగా ముందరి పందిటోల్కి నడిపించుకుని తీసుకెళాల్రు. పందిటోల్ తివాసీమీద పెళిళ్కొడుకు మాధవరావు కూరుచ్ని ఉనాన్డు. పదమ్ని
అతనికి ఎదురుగా కూరోచ్ బెటాట్రు.
'రతీమనమ్దులాల్ ఉనాన్రు' అనుకునాన్రు చుటూట్ ఉనన్ సతరీలు వాళిళ్దద్రిని చూసి. పదమ్ ఛామనఛాయ. చకక్టి పొడుగూ, తగగ్ ఒళుళ్, తీరిచ్
దిదిద్న కనుముకుక్ తీరులతో అందంగా ఉంటుంది. ఆమె కంటే ఒక ఛాయ ఎకుక్వ మాధవరావు. పదెద్నిమిది ఏళళ్ పదమ్కి. ఇరవై ఐదేళళ్
మాధవరావు ఈడూ జోడూ.
ఆ సాయంకాలం బంతులాట తంతు అంతా ఆడవాళల్దే. మగవాళళ్ంతా దూరంగా తపుప్కునాన్రు. ఒంటరిగా మిగిలి పోయిన పెళిల్
కొడుకుకూడా పదమ్ లాగే సిగుగ్పడుతూ ముభావంగా కూరుచ్నాన్డు.
మాధవరావు తలిల్ కాంతమమ్ అతని పకక్నే కూరుచ్ంది. మగపెళిల్ వారి తాలూకు పెదాద్విడ ఒకరు పెళిల్ కొడుకును పోర్తస్హించింది.
"బాబూ! ఇంకొంచం గంధం పుయియ్. మెడ చేతోత్ వంచి మరీ వెయాయ్లి దండ. సెంటు బాగా రాయి. దెబబ్ తగలదులే, ఆ పూలబంతి
గటిట్గా విసురు."
మాధవరావు పర్తి పనీ చెయయ్బోయే ముందు, 'ఆజఞ్ కావాలి' అనన్టుట్ తలిల్ వేపు చూసుత్నాన్డు. కాంతమమ్గారు ఇవేవి ఇషట్ం లేనటుట్
ముఖం చికాకుగా పెటుట్కుని కూరుచ్ంది.
దూరంగా తలీల్ కొడుకులను చూసుత్నన్ చారుమతి, శీర్దేవి నవువ్కునాన్రు.
"అబాబ్యి మరీ అమమ్కూచిలా ఉనాన్డే" అంది శీర్దేవి మెలిల్గా.
"పూరవ్కాలం సరదాలని ఆవిడకి అయిషట్మేమో" అంది చారుమతి.
బంతులాట అవగానే విందు భోజనం చేసి పదమ్ దగిగ్రా, తకిక్న వాళళ్ దగిగ్రా సెలవు తీసుకుని ఇళళ్కి బయలు దేరారు చారుమతీ,
శీర్దేవి.
"పదమ్ ఎంతో మంచిది. అతనితో సుఖ పడుతుందంటావా?" అంది చారుమతి రికాష్లో కూరోచ్గానే.
"ఎందుకు సుఖ పడదూ? ఇది వాళళ్ అమమ్కి, నానన్గారికి ఒకక్రేత్ కూతురైతే, అతను వాళళ్మమ్కి ఒకక్డే కొడుకు. మంచి ఉదోయ్గం
చేసుత్నాన్డు. పదమ్కి ఏ కొరతా ఉండదు" అంది శీర్దేవి, తనకు పదమ్ సుఖపడడం మీద అపనమమ్కం లేనటుల్.
చారుమతి కాసేస్పు ఊరుకుని, "పదమ్ పెళిల్ అయిపొయింది. తరువాత నీదే!" అంది.
"ఏమో, నీదే ముందవుతుందేమో?"
"నాది ఎలా అవుతుంది, దేవీ! నాకు లైన కిల్యర కావాలిగా! నీకైతే ఈ బెడద లేదు. మీ అకక్లకు పెళిల్ అయిపొయింది. బావ సిదద్ంగా
ఉనాన్డు."
చారుమతి మాటలకు శీర్దేవి నవేవ్సి ఊరుకుంది.
సూరాయ్రావు పేట లో తన ఇంటిముందు రికాష్ దిగబోతూ శీర్దేవి చారుమతిని పర్శిన్ంచింది.
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"నువువ్ రేపు విశాఖపటన్ం వెళళ్డం ఖాయమేనా? దేనికిపుప్డు పర్యాణం?"
"రేవతకక్ ఉతత్రం వార్సింది. అకక్డ సూక్ళళ్లోల్ ఏవో ఖాళీలు ఉనాన్యట. నేనకక్డి వెళితే బావ సహాయం చేసాత్రట."
"పంతులమమ్ ఉదోయ్గం కోసం అంత దూరం విశాఖపటన్ం వెళళ్డం అనవసరం అనిపిసూత్ంది నాకు. ఉదోయ్గం దొరికినా మీ
నానన్గారికి అకక్డినించి ఎంతో కొంత పంపాలి కదా? ఎంత పంపగలవు?"
"నిజమే, దేవి. కాని అమమ్ ఒపుప్కోవడం లేదు. ముందు ఎకక్డో అకక్డ ఉదోయ్గంలో చేరిపోతే, నెమమ్దిగా కాకినాడలో చూసుకోవచుచ్
అంటుంది. ఆవిణిణ్ చినన్బుచచ్లేక విశాఖపటన్ం బయలు దేరుతునాన్, నాకిషట్ం లేకపోయినా."
"సరే, తిరిగి రాగానే మాయింటికి రా. విశేషాలనీన్ చెపాప్లి. విష యు గుడ లక."
"థాంకస్. గుడ నైట."
శీర్దేవి ఇంటి లోపలి వెళళ్గానే, "గంజాం వారి వీధికి పోనీయ" అని రికాష్వాడితో చెపిప్ తన ఆలోచనలో పడిపోయింది చారుమతి.
చారుమతి, పదమ్ కాకినాడలోనే పుటాట్రు. ఒకే హైసూక్లోల్ చదివారు. ఫొరుత్ఫారంలో మధయ్లో వచిచ్ కలిసింది వాళళ్తో శీర్దేవి. ఆమె
నానన్గారికి తరుచు బదిలీలు అయేయ్ ఉదోయ్గం. చదువు కోసం తన అకక్గారింటోల్ కాకినాడలో ఉంచారు శీర్దేవిని.
శీర్దేవి మేనతత్గారి ఇలూల్, వెనకాల పెరడూ పెదద్వి. పెరటోల్ పెదద్ మామిడిచెటుట్ కింద కూరుచ్ని చారుమతి, శీర్దేవి, పదామ్ కబురుల్
చెపుప్కునే వాళుళ్. పర్తి సాయంతర్ం ఒక అరగంటైనా ఆ చెటుట్ కింద గడపక పోతే ముగుగ్రికీ ఆ రోజు వెలితిగా తోచేది. వయసుస్తో బాటు వారి
సేన్హం కూడా పెరిగింది. ఒకే రకంగా పయనిసుత్నన్ వారి జీవితాలు మూడు మారాగ్లుగా చీలిపోయాయి. ఎస.ఎస.ఎల. సి. పరీక్షలు అవగానే,
శీర్దేవి కాలేజీలో ఇంటర మీడియట కాల్సులో చేరింది. చారుమతి టీచర టైరనింగ లో చేరింది. అమమ్, నానన్ల ఆదేశం పర్కారం పదమ్ ఇంటోల్
కూరుచ్ని వరుని కోసం నిరీకిష్ంచింది. రెండేళళ్ నిరేక్షణకి ఫలితం మాధవరావు లభయ్ం కావడం. వేసంగిలో కళాయ్ణ గడియ వచిచ్ంది.
'ఇక పదమ్ మాకు దూరమయిపోతుంది' అనుకుంటునన్ చారుమతి, "ఏ ఇలల్మామ్?" అనన్ రికాష్వాడి కేకతో ఈ లోకంలో పడింది.
"అదే, కొళాయి పకక్ ఇలుల్."
2
చారుమతి తలుపు శబధ్ం చెయయ్గానే డాబా మీది నుంచి దిగివచిచ్ శాంతమమ్ తలుపు తీసింది.
"నిదర్ పోతునాన్రా అంతా? ఇంత నిశబద్ంగా ఉంది" అంది చారుమతి లోపలి అడుగు పెడుతూ.
"గంట ఎంత అయిందనుకునాన్వ! పది దాటింది. అందరు పడుకునాన్రు. పెళిల్ ఇంటోల్ కూరుచ్నన్ నీకు ఎంత పొదుద్ పోయిందో తెలిసి
ఉండదు" అంది శాంతమమ్.
చారుమతి గబగబా బటట్లు మారుచ్కుని కింద దీపం ఆరిప్, డాబా మీదికి వెళిళ్ంది. వాళళ్ డాబా చినన్ది. సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంటుంది.
మనిషి అడడ్ంగా పడుకుంటే, కాళుళ్ దాటుకుంటూ వెళాళ్లి. డాబా అంతా ఇంటోల్ మనుషులతో నిండి పోయింది. ఒక రకంగా చెపాప్లంటే
ఇరుగాగ్ ఉంది. చారుమతి తలిల్ పకక్నే పడుకుంది. శాంతమమ్ పదమ్ పెళిల్ విషయాలు అడిగింది.
"అయితే మామగారు లేరా? అతత్గారేనా? ఒకక్డే కొడుకా? పోనీలే, ఆడపడుచుల పోరు ఉండదు మీ పదమ్కి. అతత్గారు మంచిదిలాగే
కనబడిందా?"
"ఆవిడ చాలా చినన్దానిలా ఉందమామ్. నలభై ఏళుళ్ ఉంటాయేమో! చాలా అందంగా ఉంది. పాపం, బొటూట్ అదీ పెటుట్కుంటే ఇంకా
బాగుంటుందేమో."
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"మీ పదమ్ అదృషట్వంతురాలు! మంచి మొగుణిణ్ సంపాదించింది."
శాంతమమ్ గొంతులో కొంచెం ఈరష్య్ కూడా తొంగి చూసినటుల్ అనిపించింది చారుమతికి.
మాటాల్డుతూనే నిదర్ పోయింది శాంతమమ్. చారుమతికి నిదర్ రాలేదు. " ఆ సంపెంగపూలు అలా ఉంచమామ్! రాతిర్ పకక్ల మీద
వెయయ్చుచ్." పదమ్ మేనతత్ మాటలు జాఞ్పకం వచాచ్యి. అంటే, ఈ రోజు శోభనం చేసాత్రు. పదమ్ని గదిలోకి పంపించి ఉంటారు. తెలల్చీర
కటాట్రేమో! భరత్తో ఏం మాటాల్డుతుంది? ఇదద్రూ ఒకే గదిలో ఎలా గడుపుతారు?
పదమ్ పెళిళ్లో నుంచి తనకు జరగబోయే పెళిల్ లోకి వెళిల్ పోయాయి చారుమతి ఆలోచనలు. తను ఎవరిని పెళిల్ చేసుకుంటుంది?
అతను ఎలా ఉంటాడు? శోభనం నాడు రాతిర్ తాను ఎలా ఉంటుంది? తరువాత ఏం ఆలోచించాలో తెలియలేదు. ఆలోచనలు ఉకిక్రిబికిక్రి
చేశాయి.
PPP
చారుమతి ఊహించినటుల్ ఆ రోజు రాతిర్ పదమ్ శోభనం గదిలో పర్వేశించ లేదు. రాతిర్ పది గంటలకి వరలకిష్ సావకాశంగా
కూరుచ్నన్ వియయ్పురాలి తగిగ్రికి వెళిల్ అడిగింది.
"ఏమండీ, వదినగారూ, సావకాశంగా కూరుచ్నాన్రు? రాతిర్ ఏరాప్టుల్ ఏం చెయాయ్లో చెపప్లేదు."
"రాతిర్కి ఇంకేం ఏరాప్టుల్ ఉనాన్యి? రేపు తెలల్వారుఝాము బండికి అమామ్యిని తీసుకుని మేం మదార్సు వెళతాం" అంది కాంతమమ్.
వరలకిష్ ఆశచ్రయ్ పోయింది. కొంచెం తటపటాయించింది.
"ఏదో ఆ కారయ్ం అడుడ్ కూడా ఈ రోజే తీరేచ్యాయ్లనుకునాన్ము" అంది మెలిల్గా
"పిలల్ అతత్వారింటోల్ శోభనం చేసుకోవడం మా ఆచారం. మా ఇంటోల్నే చేసుకుంటాం." ముభావంగా అంది కాంతమమ్.
వరలకిష్ నిరుతాస్హ పడింది. కాని రోజంతా పెళిల్ హడావిడిలో అలిసిపోయిన పదమ్ ఇవేవి పటిట్ంచుకోకుండా ఆదమరిచి నిదర్
పోతోంది అపప్టికే.
చారుమతీ, శీర్దేవి పేర్మతో ఇచిచ్న పువువ్లు వయ్రథ్ంగా వాడిపోతూ ఆమె పకక్నే ఉండిపోయాయి.
3
చారుమతికి మెలకువ వచేచ్సరికి బాగా తెలల్వారి పోయింది. పకక్న చూసేత్ డాబా అంతా ఖాళీగా ఉంది. దూరంగా మాతర్ం శంకరం
ముఖం నిండా ముసుగు పెటుట్కుని పడుకుని ఉనాన్డు.
'అయిదుగురి అమామ్యిల మధయ్ అపురూపంగా అబాబ్యిగా పుటట్డం ఎంత అదృషట్ం!' అనుకుంది మనసులోనే. శంకరం పొదుద్నన్
పదిగంటల దాకా నిదర్ లేవడు. ఎంత ఆలసయ్ంగా లేచినా అడిగే వాళుళ్ండరు. శంకరం ఏం చేసినా చెలుల్తుంది ఇంటోల్. నెలకు అయిదు, ఆరు
సినిమాలైనా చూసాత్డు. "వాడికేమే మగమహారాజు!" అంటూ శంకరానికి మదద్తు వసుత్ంది మామమ్. చారుమతికి ఆ మాట వింటే ఒళుళ్
మండుతుంది. అబాబ్యి పొడిచేసేదేమిటో?
"అకాక్! అమమ్ లేవమంటూంది. రైలుకు వేళ అయిపోతూందిట." కిందనుంచి మాలతి గటిట్గా కేక పెటిట్ంది.
చారుమతికి వెంటనే తన పర్యాణం గురుత్కు వచిచ్, పకక్ చుటిట్ కిందికి వెళిళ్ంది. వరండాలో ఏదో రాసుకుంటునాన్డు సూరాయ్రావు.
"అమామ్ చారూ! ఇపుప్డే లేచావా?" అంటూ పలకరించాడు.
"ఏం నానాన్? పిలిచావా?" దగిగ్రికి వెళిళ్ంది చారుమతి.
సూరాయ్రావు ఎందుకో తటపటాయించాడు కాసేస్పు.
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"ఏం లేదమామ్. నువువ్ ఒకక్రిత్వీ విశాఖపటన్ం వెళళ్గలవా? భయం లేదు కదా?" సందేహిసూత్ అడిగాడు.
చారుమతి ఆలోచించింది. తనకు తోడు కావాలంటే పర్యాణానికి రెటిట్ంపు ఖరుచ్ అవుతుంది.
"నాకేమి

భయం

లేదు

దిగులు

తీరినటుట్

ఒక

నానాన్."
నిటూట్రుప్ విడిచాడు సూరాయ్రావు.
"నినున్
మెయిలోల్

పదిగంటలకు

ఎకిక్ంచి

నేను

కోరుట్కు

వెళతా. తొమిమ్దింటికంతా సిదద్ంగా
ఉండు" అని తిరిగి తన పనిలో తల
దూరాచ్డు.

తను

పాతికేళుళ్గా

గుమాసాత్గా పనిచేసుత్నన్ పీల్డరుగారు
చనిపోతే, రెండేళుల్గా కొతత్ పీల్డరు
దగగ్ర చేరాడు సూరాయ్రావు. ఈయన
దగిగ్ర చేరినపప్టినించీ పని ఎకుక్వైంది
అతనికి.
ఒక చినన్ పెటోల్ బటట్లతో,
చినన్ బుటట్లో రేవతి కోసం శాంతమమ్
కటిట్ ఇచిచ్న పిండివంటలతో సేట్షను
చేరింది
పంపడానికి

చారుమతి.

ఒకక్రిత్ని

భయపడుతునాన్డు

సూరాయ్రావు. మెయిలోల్ కాకినాడ నించి
విశాఖపటన్ం

వెళాళ్లంటే

చాలా

పర్యాస. కాకినాడ నుంచి ఏ ఊరు వెళాళ్లనాన్ సామరల్కోట లో మారాలి. ఊరు పెదద్దయినా, అనిన్ సౌకరాయ్లు ఉనాన్, పర్యాణ సౌకరాయ్లు,
రైళళ్ సౌకరాయ్లు లేక కాకినాడ పౌరులు పెకుక్ ఇబబ్ందులు పడతారు. కాకినాడ నించి తినన్గా హౌరా దాకా వెళేళ్ బోగీ ఒకటి సామరల్ కోటలో
మెయిలుకు తగిలిసాత్రు. కాని ఆ బోగీలో ఒకే ఒక చినన్ మూడవ తరగతి పెటెట్ ఉంటుని. బోగీ పాల్ట ఫారం మీదికి రాక మునుపే కూలీల
సాయంతో పర్యాణికులు ఎకేక్సాత్రు. అది పాల్ట ఫారం మీదికి వచేచ్సరికే కిటకిట లాడుతూ పిపప్ళళ్ బసాత్లా తయారవుతుంది. అందులో
ఎకిక్న పర్యాణికుల అవసథ్ వరిణ్ంచలేము! అది పెదద్ నరకయాతన! ఎకిక్న వాడు దిగలేడు. దిగిన వాడు ఎకక్లేడు. లోపల పిలల్ల, సతరీల యాతన
మరీ అధావ్నన్ం. లావేటరీకి వెళాళ్లనాన్ వీలవక కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతం అవుతుంది సతరీలకు.
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సూరాయ్రావు, చారుమతి సేట్షనుకు వచేచ్ సరికే ఆ మూడవ తరగతి పెటెట్ నిండిపోయి మనుషుయ్లు వేళాళ్డుతునాన్రు. చేసేది లేక వేరే
పెటెట్లో కూరుచ్ంది చారుమతి.
"నువేవ్ం భయపడకు నానాన్! సామరల్కోటలో జాగర్తత్గా దిగి మెయిలోల్ ఎకుక్తానులే. నేనేం చినన్దానాన్? పగలు పర్యాణమేగా!"
అంది చారుమతి తండిర్ దిగులు చూసి.
అయినా సూరాయ్రావుకు తృపిత్ కలగలేదు. భారంగా దికుక్ తోచని వాడిలా నుంచునాన్డు. కాసేపు ఉండి, "నేనలా రైలంతా చూసి
వసాత్నమామ్, ఎవరైనా తెలిసివాళుళ్ కనిపిసాత్రేమో? నీకు సాయంగా ఉంటారు" అని వెనక పెటెట్ వైపు నడిచాడు.
'ఎందుకు నానన్ ఇంత దిగులు పడతాడు?' జాలిగా నవువ్కుంది చారుమతి.
బండి ఇక రెండు నిమిషాలలో కదలబోతూంది అనగా సూరాయ్రావు ఒక నూతన వయ్కిత్ని వెంటబెటుట్కుని వచాచ్డు. అతని వెనకే కూలీ
ఒక సూట కేసూ, హోలాడ్లు పటుట్కు వచిచ్ చారుమతి ఎదురు సీటులో పెటాట్డు.
"ఈమేనండీ మా అమామ్యి, చారుమతి. ఒకక్తేత్ విశాఖపటన్ం వెళుతోంది. ఒంటరిగా ఇదే మొదటిసారి పర్యాణం. మరేం లేదు.
సామరల్ కోటలో బండి మారినపుడు మీరు కొంచెం సహాయం చేసాత్రుగా?" సూరాయ్రావు చారుమతిని పరిచయం చేశాడు.
"మీరింతగా చెపాప్లా గుమాసాత్ గారూ! ఆ మాతర్ం సహాయం చెయయ్లేనా? మీరేం దిగులు పడకండి. అమామ్యిని కేష్మంగా
విశాఖపటన్ం చేరచ్డం నా బాధయ్త. ఇక మీరు నిశిచ్ంతగా ఇంటికి వెళళ్ండి." నపుప్తూ అనాన్డు అతను.
చారుమతి తెలల్బోయి 'ఎవరా ఇతను?' అనుకుంటూ చూసింది. అతనికి ముపైప్ ఏళుళ్ ఉండవచుచ్. కొదిద్గా లావుగా ఉనాన్డు.
పొడుగైనా, లావుమీద కొంచం పొటిట్గా కనిపిసుత్నాన్డు.
"ఈయన రాధాకృషణ్గారమామ్! మా పీల్డరు గారి అబాబ్యి. ఈయన కూడా ఈ మధేయ్ లా పాసై పార్కీట్సు పెటాట్రు." చారుమతి
సందేహాలు తీరాచ్డు సూరాయ్రావు.
గారుడ్ విజిల ఊదాడు. రైలు కదిలింది.
"అమామ్! జాగర్తత్! వెళళ్గానే ఉతత్రం రాయి. రాధాకృషణ్గారు సామరల్కోటలో సహాయం చేసాత్రు. భయపడకు." సూరాయ్రావు మాటలు
రైలు శబద్ంలో కలిసి పోయాయి. కనిపించేంత వరకు తండిర్ని చూసూత్ చెయియ్ ఊపింది చారుమతి.
'నానన్ ఎంత చికిక్ పోయాడు! వయసుస్ కంటె ముసలివాడిలా కనిపిసుత్నాన్డు. నేను ఉదోయ్గంలో చేరగానే పని సగం తగిగ్ంచుకోమని
చెపాప్లి.' మనసుస్లో తండిర్ని గురించి బాధ పడింది. తండిర్ అంటే ఎంతో పేర్మ, జాలి చారుమతికి. అతనికి పిలల్లంటే తగని అపేక్ష. వాళళ్
కోసమని శకిత్కి మించిన పని చేసాత్డు. ఎంత పని చేసినా, నిజాయితీ పరుడైన సూరాయ్రావు సంపాదన పీల్డరు గుమాసాత్గా ఏ మాతర్ం? అతని
సంపాదనలోనే ముసలితలీల్, భారాయ్, అయిదుగురి పిలల్ల పోషణ గడవాలి. అతను ఎపుప్డూ మోయలేని బరువు మోసూత్ కుంగి పోయినటుల్
ఉంటాడు.
తండిర్ని గురించిన ఆలోచనలతో కిటికీ దగిగ్రే పరాకుగా కూరుచ్నన్ చారుమతి, సామరల్కోట సేట్షను చూసి, "అరే! అపుప్డే
వచేచ్సిందా!" అనుకుని ఆశచ్రయ్ పోయింది.
రాధాకృషణ్ తన సామానుతో బాటు చారుమతి సామాను కూడా కూలీ చేతికి ఇచాచ్డు. ఇదద్రూ ఇవతలి పాల్టుఫారం నుంచి అవతలి
పాల్టుఫారం మీదికి మారారు. సామాను ఆడవాళళ్ వెయిటింగ రూములో పెటిట్ంచి, "మీరికక్డే కూరోచ్ండి. మెయిల ఎంత లేటో కనుకుక్ని
వసాత్ను" అని వెళాళ్డు అతను.
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"రెండు గంటలు లేటుట!" అనాన్డు కాసేపయినాక వచిచ్.
"అబబ్" అంది విసుగాగ్ చారుమతి.
"కాంటీనుకు వెళిల్ కాఫీ తాగుదాం, రండి" అనాన్డు అతను.
అపుప్డే పరిచయమైన అతనితో వెళళ్డానికి సంశయించింది చారుమతి.
"మీరు వెళళ్ండి. నేనికక్డే కూరుచ్ంటాను" అంది.
"ఫరవాలేదు. రండి. వైజాగ దాకా మళీళ్ ఏం దొరకవు" అంటూ బలవంతం చేశాడు అతను.
కాంటీన ఖాళీగానే ఉంది.
"రెండు వడలు, రెండు కాఫీ" అని సరవ్రుకు చెపిప్, టేబిల మీద రెండు చేతులూ ఆనిచ్ ముందుకు వంగి కూరుచ్నాన్డు రాధాకృషణ్.
చారుమతి మొహమాట పడుతూ కూరుచ్ంది.
"మీ పేరు ఏమిటి? మీ నానన్గారు ఏదో కొతత్పేరు చెపాప్రు. మరిచిపోయాను." నిశబాద్నిన్ భంగం చేసూత్ అడిగాడు.
"చారుమతి."
"బాగుందండీ మీ పేరు."
"మా నానన్గారు ఆడపిలల్ల పేరుల్ మాతర్ం మంచివి పెటాట్రు. రేవతి, భానుమతి, చారుమతి, మాలతి, భగవతి... మా పేరుల్."
"ఏమిటేమిటీ! మీరు అయిదుగురు అకక్ చెలెల్ళాళ్? సూరాయ్రావుగారికి ఇంతమంది పిలల్లని ఇనాన్ళుళ్ నాకు తెలియనే తెలియదు."
ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు రాధాకృషణ్.
"నాకో అనన్ కూడా ఉనాన్డు. పేరు శంకరం."
"ఏం చేసుత్నాన్డు?"
"బి.ఎ. ఆఖరు సంవతస్రం లోకి వచాచ్డు. నా కంటే వాడు ఒకక్ సంవతస్రమే పెదద్."
"మీరేం చదువుతునాన్రు?"
"నా చదువు ఆగి పోయిందండీ. ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసయాయ్ను. తైరయినింగ పూరిత్ చేశాను,"
"అదేం? మీరు కాలేజీలో ఎందుకు చేరలేదు? పై చదువుల మీద ఆసకిత్ లేదా?"
"ఎందుకు లేదు? కాలేజీలో చదివి డిగీర్ తీసుకోవాలని నాకెంతో కోరిక. ఎస.ఎస.ఎల.సి. లో నేను మా సూక్లుకు ఫసుట్ వచాచ్ను.
అయితేనేం? అందరికి అనిన్ కోరికలూ తీరుతాయా?" చారుమతి బాధగా అనన్ది.
"మీ కింత తెలివితేటలు ఉండీ చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడం చాలా అనాయ్యం. మీ నానన్గారు ఎలాగో కషట్పడి మిమమ్లిన్
చదివించ వలసింది."
"మా అనన్ని చదివించడానికే మా నానన్గారు ఎంతో కషట్పడుతునాన్రు. మా రేవతకక్ పెళిళ్కి చేసిన అపుప్ తీరలేదింకా. ఇక
ఆడపిలల్లని కూడా కాలేజీలో ఎకక్డ చదివించ గలరు?"
రాధాకృషణ్ ఏదో ఆలోచిసూత్ అనాన్డు. "నాకు ఇనాన్ళూళ్ మీ సంగతులు ఏమీ తెలియవు. సూరాయ్రావుగారు రోజంతా మా నానన్గారి
దగిగ్ర పని చేసినా ఇంటి సంగతులు ఏమీ చెపప్రు."
"తెలిసి మాతర్ం మీరు చెయయ్గలిగింది ఏముంది?" ఎవరి బాధలు వాళుళ్ పడాలి అనన్ ధవ్నితో అంది చారుమతి
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ఇంతలో వడ, కాఫీ వచాచ్యి. ఎవరి ఆలోచనలో వాళుళ్ ఉండిపోయి, అవి ముగించి బయటికి వచాచ్రు ఇదద్రూ.
ఆడవాళళ్ వెయిటింగ రూములో చారుమతిని కూరోచ్బెటిట్ అలా తిరిగి రావడానికి వెళాళ్డు రాధాకృషణ్.
వెయిటింగ రూము బయటే పిలల్ని చంకనెతుత్కుని ఒకావిడ నిలబడి ఉంది. చూడడానికి కోనసీమ సతరీలా ఉంది. బండారు లంక ఎరర్
జరీ చీర, జరీ అంచునన్ తెలల్ రవిక, మెడలో బరువు... చందర్ హారం, జడనిండా పూలు, కాళళ్కి పసుపూ. ఆవిడ చారుమతిని చూసూత్నే
అడిగింది.
"అతత్గారింటికా, పుటిట్ంటికా వెళళ్డం?"
పర్శన్ విని తెలల్ బోయింది చారుమతి. "మా అకాక్ వాళళ్ ఇంటికి."
"మీ ఆయనా?"
"కాదు." అకక్డ నుంచోకుండా రూము లోపలికి వెళిల్ పోయింది చారుమతి.
"పైవాళళ్ విషయాలలో ఇంత కుతూహలం ఎందుకో?" అని విసుకుక్ంది. కాని ఆమె పర్శన్లో పరాయి మగవాడితో చనువుగా
తిరగకూడదనే ఆలోచన ఉదయించింది చారుమతిలో.
PPP

రాధాకృషణ్ ఇచిచ్న పతిర్క చదువుతూ కూరుచ్నన్ చారుమతి పర్యాణికులు సామానులు తీసుకుని పరిగెతత్డం, రైలు పాల్ట ఫారం
మీదికి రావడం ఒకక్సారిగా గమనించి, కంగారు పడుతూ తను లేచింది. రాధాకృషణ్ కూలీని వెంటబెటుట్కుని వచాచ్డు. పెళిళ్ళళ్
రోజులవడంవలల్ రైలోల్ ఖాళీ లేదు. పర్తి మూడవ తరగతి పెటెట్ దగిగ్రా ఎకేక్ వాళల్కి, దిగే వాళల్కి మధయ్ హోరాహోరి యుదధ్ం జరుగుతూంది.
"దిగనియయ్వయాయ్, ఖాళీ అవుతుంది" అంటాడు దిగేవాడు. "ఎకక్నియయ్వయాయ్, రైలు కదిలి పోతూంది. టైమై పోతూంది" అంటాడు ఎకేక్వాడు.
ఇదద్రూ దావ్రబంధం దగిగ్రి నుంచి అంగుళమైనా కదలకుండా, పైవాళళ్కి జాగా ఇవవ్రు. ఈ కొస నుంచి ఆ కొస దాకా రైలు చూసిన తరువాత
చారుమతి, "ఈ రోజు ఈ రైలోల్ ఎకక్లేం. తిరిగి కాకినాడ వెళిల్పోదాం" అంది.
రాధాకృషణ్ ఒక మొదటి తరగతి పెటెట్ దగిగ్ర ఆగి కూలీతో "సామాను ఇందులో పెటుట్. అమామ్యిగారిని ఎకిక్ంచు. నేను టికెటుల్
మారుచ్కు వసాత్ను" అని చెపిప్, చారుమతి టికెట కూడా తీసుకుని పరిగెతాత్డు.
చారుమతి అయోమయంగా నుంచుంది. అది చాలా చినన్ పెటెట్. రెండు బెరుత్లు మాతర్ం ఉంది ఇదద్రు మనుషులకి నిరణ్యించబడింది.
కానీ ఈ రోజు అందులో నలుగురు పెదద్ మనుషులు కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
రైలు కదులుతూ ఉంటే రాధాకృషణ్ వచిచ్ ఎకాక్డు. అయోమయంగా తలుపు దగిగ్రే నిలబడి ఉనన్ చారుమతిని చూసి, "అదేం?
కూరోచ్లేదేం?" అంటూ సీటు కోసం చూశాడు. అది గమనించి, పెదద్ మనుషులు కిటికీ దగిగ్ర వీళళ్కి కొంచెం జాగా చేసి తాము సరుద్కునాన్రు.
చారుమతి పకక్నే కూరుచ్నన్ రాధాకృషణ్ తగిలినపుప్డలాల్ తేళూళ్, జెరుర్లూ ఒంటి మీద పాకినటుల్ భయపడుతూ కిటికీకి అంటుకు
పోయి కూరుచ్ంది.
తండిర్ తన చేతికి పదిహేను రూపాయలు ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు ఈ మొదటి తరగతి టికెట కు ఎంత డబుబ్ ఇవావ్లో? మళీళ్ తిరుగు
పర్యాణం ఎలాగో? ఈ అవసథ్లు లేకుండా కాకినాడ తిరిగి వెళిల్ పోవలిసింది. పర్యాణం తలచుకునన్ కొదిద్ రాధాకృషణ్ మీద చికాకు కలిగింది.
తనను అడగకుండా పెటట్కుండా మొదటి తరగతికి టికెట మారచ్డం, తన పకక్న కూరోచ్వడం ఏమిటీ?
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తుని సేట్షన వచిచ్ంది. నలుగురు పెదద్ మనుషులు దిగిపోయారు. రాధాకృషణ్ వెంటనే లోపలి నుంచి తలుపు వేసి గడియ బిగించి,
"అమమ్యయ్! కొంచం ఊపిరి పీలుచ్కోవచుచ్. ఇంకా ఎవవ్రూ ఎకక్కుండా ఉంటే బాగుండును" అనాన్డు ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ.
తామిదద్రమే ఒంటరిగా పర్యాణం చెయాయ్లని తెలిసి చారుమతి, 'భగవంతుడా! ఎవవ్రైనా ఎకిక్తే బాగుండును' అనుకుంది.
భగవంతుడు చారుమతి మొర ఆలకించలేదు. ఎవరు ఎకక్కుండానే రైలు కదిలింది.
"కాసేస్పు రెసుట్ తీసుకునన్టుట్ ఉంటుంది. పడుకుంటారా?" రాధాకృషణ్ చారుమతిని చూసూత్ అడిగాడు.
"ఊహూ" అంది కిటికీలోంచి చెటల్ను, బయళళ్ను చూసూత్.
"మీరు ఏమీ అనుకోను అంటే నేను ఒకటి చెబుతా."
"ఏమిటి?"
"మీకు చదువుకోవాలని చాలా కుతూహలం కదూ. మీరు ఈ ఏడే కాలేజీలో చేరండి. మీరెంతవరకు చదివితే అంతవరకు నేను డబుబ్
ఇసాత్ను."
తను చదువుకోవడమేమిటి? దానికతను డబిబ్వవ్డమేమిటి? అరథ్ం కానటుట్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది అతని వేపు.
"మీరు మరోలా అనుకోకండి. మా నానన్ మంచి పేరునన్ పీల్డరని తెలుసు కదా! ఆయన బోలుడ్ సంపాదిసుత్నాన్రు. పర్తి నెల కొంత
డబుబ్ నా పేరా, మా తముమ్డి పేరా బాంకులో వెయయ్డం ఆయనికి చాలా ఏళుల్గా అలవాటు. నా పేర ఇపుప్డు పాతిక వేలదాకా ఉంటుంది.
అందులోనించి నేను మీకు సహాయం చెయయ్గలను."
ముకుక్, మొహం తెలియని ఆడపిలల్కి డబుబ్ ఇసాత్ననడంలో ఈయన ఉదేద్శమేమిటి? మౌనంగా కూరుచ్నన్ చారుమతిని చూసూత్ మళీళ్
రాధాకృషేణ్ అనాన్డు నవువ్తూ.
"మీరీ విషయం, అంటే నేను మీకు డబుబ్ ఇసుత్నన్టుల్ ఎవరికీ చెపప్కండి. పైవాళళ్కి ఇలాంటివి తెలిసేత్ బాగుండదు. మనిదద్రి గురించి
ఏమైనా ఊహించుకోవచుచ్ను."
అతని నవువ్ చూసేత్ విపరీతమైన అసహయ్ం వేసింది చారుమతికి. ఇంతసేపు అతని సంభాషణలో అరథ్ం కానిదేమిటో అరథ్ం
అయిపోయినటుట్ అనిపించింది.
"ఏమంటారు?" అనాన్డు అతను కుతూహలంగా.
"ఏమీ లేదు" అంటూ పెటెట్ లోంచి బుచిచ్బాబు 'చివరకు మిగిలేది' పుసత్కం తీసుకుని మధయ్లోంచి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది.
రాధాకృషణ్ తన పరుస్లోంచి చారుమతి టికెట తీసి సీటు మీద పడి ఉనన్ ఆమె హాండ బాగ లో పెటాట్డు.
చాలా దగిగ్రయిన సేన్హితులతో కూడా చెపుప్కోలేని సవ్విషయాలు ఒకొక్కక్పుప్డు అపరిచితులతో చెపేప్సుకుంటాం. ఇలాటివి
సాధారణంగా పర్యాణాలలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎదటి వయ్కిత్ సానుభూతి చూపిసుత్నన్టుల్, శర్దధ్ చూపిసుత్నన్టుట్ తోసేత్, మన మనసులోల్
భారాలు దించేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి ఆకసిమ్కాలు. ముందు ఆలోచించి, 'ఇలా చెపాప్లి, వీళళ్తో చెపాప్లి' అని అనుకునన్వి కావు. 'ఆ
అపరిచితుడు ఇక మళీళ్ మన జీవితంలో కనిపించడు. అతనితో చెపుప్కోవడం వలల్ ఒరిగే నషట్మేమి లేదు!' అనన్ నిశిచ్ంత మనని
పురిగొలుప్తుందేమో! అంతే కాని, మన కషాట్లు విని, ఎదటి వయ్కిత్ ఏదో సహాయం చెయాయ్లని ఆశించము. సహాయం చెయయ్డానికి పూనుకుంటే
అహం దెబబ్ తింటుంది.
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ఇదే ఇకక్డ జరిగింది. తను చెపిప్నవి శర్దధ్గా వింటునటుట్ కనిపించిన అపరిచితుడైన రాధాకృషణ్తో చారుమతి తన సంసార
విషయాలు, కషట్ సుఖాలు చెపేప్సుకుంది. అతను సహాయం చెయయ్బూనుకోవడం, దాని వెనక అసహయ్మైన భావం ఉండడం చూసి ఇపుప్డు
సహించలేక పోయింది.
'ఛ! ఎంత పొరపాటు చేశాను!' అనుకుంది బాధగా. పుసత్కం చేతిలో ఉనాన్, ఒకక్ అక్షరం కూడా చదవడం లేదు.
రాధాకృషణ్ చారుమతినే చూసుత్నాన్డు. కనుముకుక్ అంత తీరుగా లేకపోయినా, తెలల్ని ఒంటి రంగుతో మెరిసిపోతూ ఆకరష్ణీయంగా
ఉంది చారుమతి. బారెడు నలల్ని జడ. జూన నెలైనా ఇంకా విపరీతమైన ఎండగా ఉంది. కిటికీ లోంచి కొడుతునన్ ఎండ గాలికి తెలల్టి బుగగ్లు
ఎరర్గా కంది, ముఖం చాలా అందంగా ఉంది.
'జామ పండులా ఉంది మనిషి' అనుకునాన్డు రాధాకృషణ్.
"ఏమండీ! మన కంపారుట్ మెంటు ఏర కండిషన చేసుకుందామా?" అంటూ చారుమతి సమాధానం కోసం చూడకుండానే కిటికీ
తలుపులనీన్ వేసేశాడు.
"ఇపుప్డు చలల్గా ఉంటుంది చూడండి. పాపం! మీరు ఇంత సేపు కిటికీ దగిగ్ర ఎండలో కూరుచ్నాన్రు" అనాన్డు.
చారుమతికి భయం వేసింది.
"తరువాత సేట్షను ఏమిటి?" అంది.
"అనకాపలిల్."
"ఎంత సేపు ఆగుతుంది?"
"అయిదు నిమిషాలు కూడా ఆగదేమో." రాధాకృషణ్ వాచీ చూసుకునాన్డు.
మూసేసిన కిటికీ తలుపులు తీసింది చారుమతి.
"మళీళ్ ఎందుకండీ తలుపులు తీసాత్రు? అనకాపలిల్లో ఎవరైనా ఎకెక్యయ్గలరు." కంగారుగా అనాన్డు రాధాకృషణ్.
"అనకాపలిల్ సేట్షను చూడాలండీ. తొందరగానే మూసేసాత్ను."
రాధాకృషణ్ తన హోలాడ్లు పై బెరుత్ మీద పరిచాడు. ఒక దుపప్టీ, తలగడా తీసి కింది సీటు మీద పెటాట్డు. సావకాశంగా దుపప్టీ
సీటు మీద పరిచి, తలగడా వెనకిక్ వేసి జారబడి కూరుచ్నాన్డు. అతనిలో ఏదో ఉతాస్హం ఉరకలు వేసోత్ంది. సనన్గా ఈల వేసుత్నాన్డు.
"చిగురాకులలో చిలకమామ్. చినన్ మాట సెలవీవమామ్." ఆ ఈల పాట వింటునన్ కొదీద్ భయంతో వణికింది చారుమతి. మనసుస్లో
భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్ంచుకుంది. గోముఖ వాయ్ఘర్ంలా ఉనన్ ఇతనిని సాయంగా పంపిన తండిర్ని మనసులోనే నిందించుకుంది.
అనకాపలిల్ సేట్షను వసూత్ంది అనగా తువాలు, సబుబ్పెటెట్ తీసుకుని బాత రూములోకి వెళాళ్డు రాధాకృషణ్.
భగవనాన్మ సమ్రణ చేసుకుంటూ కంగారుగా తలుపు దగిగ్రే నిలబడింది చారుమతి. అనకాపలిల్ సేట్షను వచిచ్ంది. రాధాకృషణ్ బాత
రూములో నుంచి బయటికి రాలేదు. తలుపు తీసుకుని తన పెటెట్, బుటట్ తీసుకుని, గబగబా దిగి పకక్ మూడవ తరగతి పెటెట్కు పరిగెతిత్ంది.
జనంతో కిర్కిక్రిసి కాలు పెటట్డానికి వీలెల్కుక్ండా ఉనన్ ఆ పెటెట్ దగిగ్ర దికుక్ తోచక నుంచుంది చారుమతి. గారుడ్ విజిల వేశాడు. రైలు కదిలింది.
"ఓలమోమ్! ఆడ కూతురు నిలబడి పోనాది" అంటూ జబారధ్సీత్గా, వసాత్దులా ఉనన్ ఓ గవర మనిషి చారుమతిని పెటెట్లోకి పైకి
లాగేసింది.
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'నా మొర ఆలకించి దేవుడు ఈమెను పంపాడు' అని మనసులో ఆమెకి వెయియ్ నమసాక్రాలు చేసింది చారుమతి. విశాఖపటన్ం
వచేచ్వరకు, గంటనన్ర నిలుచునే పర్యాణం చేసినా, మొదటి తరగతి పర్యాణం కంటె లక్ష రెటుల్ హాయిగా ఉనన్టుట్ అనిపించింది.
'మగవాడిని ఎపుప్డూ నమమ్కూడదు.' తెలిసి వచిచ్ంది చారుమతికి. అనకాపలిల్లో దిగి రాకపోతే ఏం జరిగేది? తలుచుకునన్పుప్డలాల్ ఆ
రాతేర్ కాక, చాలా రోజుల వరకు ఎనోన్ రాతుర్లు నిదర్ పటట్క వణికి పోయేది. ఈ సంఘటన చారుమతి హృదయానికి ఒక పెదద్ దెబబ్లా నిలిచి
పోయింది.
4
పెళిల్ వారంతా మదార్సు రైలోల్ ఎకాక్రు. పదమ్ తలిల్ పకక్నే కూరుచ్ని కిటికీలో నించి బయటికి చూసూత్ంది. పెళిల్ ముందు శీర్దేవి,
చారుమతి తనున్ ఏడిపించడం గురుత్కు వచిచ్ంది. దాంతో ముగుగ్రు ఇనేన్ళుళ్ గడిపిన మధురమైన జీవితం జఞ్పిత్కి వచిచ్ంది. రోజూ సాయంతర్ం
ముగుగ్రు శీర్దేవి వాళళ్ ఇంటోల్ కలుసుకునే వాళుళ్. శీర్దేవి కాలేజీ లైబర్రీలో నించి పుసత్కాలు తెచేచ్ది. మొదటోల్ నవలలు తెచేచ్ది. ముగుగ్రు
చదివాక, పెరటోల్ మామిడి చెటుట్ కింద గడిడ్లో కూరుచ్ని కధ, పాతర్ల గురించి చరిచ్ంచుకునే వాళుళ్. కర్మేపి నవలలో నించి నేటి తెలుగు
కవితవ్ం మీదికి మళిళ్ంది వాళళ్ దృషిట్. గురజాడ అపాప్రావు, వేంకట పారవ్తీశ కవులు, అడవి బాపిరాజు, పింగళి, కాటూరి, నండూరి, శీర్ శీర్,
కృషణ్ శాసిత్, కరుణశీర్, నారాయణరెడిడ్, దాశరధి,ఆరుదర్... వరసగా అందరి కవుల రచనలు చదివారు. చదువుతునన్ కొదిద్ రోజు రోజూ ఎంతో
ఉతాస్హం పొంగేది. ఒక రోజు శీర్దేవి ముదుద్కృషణ్ సంకలనం 'వైతాళికులు' తెచిచ్ంది. "అనిన్ పుసత్కాలు కొనుకోక్లేని వాళల్కు ఇది ఒకక్టి
చాలు" అంది చారుమతి.
పుసత్కాలు చదవడం కూడా ఒక వయ్సనమే. 'వైతాళికులు' లోని రచనలు, శీర్దేవి, పదమ్ ఎనున్కునన్వి చారుమతి భావయుకత్ంగా
తియయ్గా పాడేది. పదమ్కి పెళిల్ నిశచ్యం అయాయ్క ఏడిపించడానికి పేర్మ పాటలు, పేర్మ కవితవ్ం వినిపించేవారు సేన్హితురాళిల్దద్రు.
"ఇంకేం ఉంది! పెళిల్ అవగానే పదమ్ మనలిన్ మరిచి పోతుంది. ఆయన దగిగ్రికి ఎపుప్డు వెళిళ్పోదామా అని ఇపప్టి నించే పర్తి క్షణం
ఎదురు చూసూత్ ఉంటే!" అంది శీర్దేవి ఒక రోజు.
"కృషణ్శాసిత్ రచనలోలా ఆయన 'పలల్కీ' పంపుతారేమో" అంది చారుమతి నవువ్తూ.
"ఏదీ 'పలల్కీ' పాడు చారూ!" బలవంతం చేసింది శీర్దేవి.
ముగుగ్రికీ ఇషట్ం ఆ రచన. పదమ్కు ఇపుప్డు అందులో కొతత్ అరాథ్లు సుప్రించాయి.
చారుమతి తీయటి గొంతుకతో పాడింది.
"పార్ణ సఖుడె నాకోసమై పంపినాడు
పలల్కీ అన హృదయముమ్ జలుల్ మనియె
వీడని వియోగమున వేగు మోర్డు మేను
తలిరు తోరణమై సుమధామ మాయె!
చెదరు చేతుల నెటో కలిసేసుకొంటి
మెయిలు వసనముమ్లో, పొర్దుద్ పొడుపు నగలొ,
ఏదో కాలుచు హాయియో, ఏదో తేలుచ్
భారమే ఏమో... సైరింప నేరనైతి!
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కొసరు నడల దూగాడుచు కూరుచుంటి
పూల పలల్కిలో పూలమాల నేను!"
"పదామ్!" అనన్ తలిల్ పిలుపుతో మళీళ్ ఈ లోకంలో పడింది పదమ్.
"ఎంత సేపు అలా కూచుంటావు? కిటికీ లోంచి అలా బయటికి చూడకమామ్. నిపుప్రవవ్లు కళళ్లో పడగలవు! కాసేస్పు
పడుకోకూడదూ?' అంది వరలకిష్ .
"నిదర్ రావడం లేదమామ్" అని పదమ్ మళీళ్ ఆలోచనలోల్ పడింది.
సేన్హితురాళళ్ ఊహలకి, పదమ్ అనుభావాలకి సాపతయ్మే లేదిపుప్డు. పదమ్ ఒక పెటెట్లోను, మాధవరావు వేరొక పెటెట్లోను
కూరుచ్నాన్రు. దారిలో మాధవరావు ఒకక్సారి కూడా పదమ్ని చూసి వెళళ్ లేదు. "సిగేగ్మో? మొహమాటమేమో!" అనుకుంది.
మదార్సులో కాంతమమ్గారి ఇంటోల్ గృహపర్వేశం పెదద్ ఎతుత్న జరిగింది. పేరంటాలు, భోజనాలు హడావిడి అంతా అయాయ్క
సాయంతర్ం కాంతమమ్గారు సావకాశంగా కూరుచ్నన్పుప్డు వరలకిష్ మళీళ్ శోభనం గురించి ఎతిత్ంది.
"వదినగారూ! ఆ శోభనం వేడుక కూడా ఈ రాతిర్ అయిపోతే, మూడు నిదర్లు అయాయ్క మేము శనివారం వెళిల్ పోవచుచ్ను. ఇవావ్ళ
అదీ అయిందనిపించెయయ్ండి."
"ఇపప్టి పిలల్లకు మనం చెపప్లేమండీ. అమామ్యి ఇంకా చదువుకోవాలని అంటునాన్డు అబాబ్యి. శోభనానికి తొందర ఏముంది?
ఇదద్రూ ఇంకా చినన్వాళేళ్ కదా! అమామ్యిని రెండేళుళ్ ఉంచుకుని చదివించండి." కాంతమమ్గారు అసలు విషయం మెలిల్గా తేలాచ్రు.
వరలకిష్ కి అయోమయంగా ఉంది. శోభనం చేసుకోకుండా చదివించమనడం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది.
"ఇపుప్డు మరి కాపరానికి తెచుచ్కోరా?"
"అమామ్యి చదువు అవనీయండి ముందు. కాపరం మాట తరువాత చూదాద్ం. ఆ.. అనన్టుట్ చెపప్డం మరిచిపోయాను. మేము
మదార్సులో ఉంటునాన్మా! ఎవరి మధయ్ ఉంటే వాళళ్ ఆచారాలు పాటించక తపప్దు. చూడండి, కోడలు రవవ్ల దుదుద్లతో, తగినంత సారెతో
రాకపోతే మాకు తల కొటేట్సినటుట్ ఉంటుంది. ఏమి ఇచిచ్నా, ఇవవ్కపోయినా సీట్లు గినెన్ల సెటుట్, రవవ్ల దుదుద్లు పెటాట్లి అమామ్యికి మీరు.
మా గౌరవం కాపాడాలి." చావు కబురు చలల్గా చెపిప్నటుట్ చెపిప్ంది కాంతమమ్.
వరలకిష్ కి గుండెలో రాయి పడింది. బోలెడు కటన్ం, లాంఛనాలు, అతి వైభవంగా పెళిల్ జరపడానికే ఉనన్దంతా ఖరుచ్
అయిపోయింది. రవవ్ల దుదుద్లంటే మాటలా? మళీళ్ ఎకక్డినించి తెసాత్రు?
పదమ్ ఏ తీపి అనుభవము, ఏ మధురభావము లేకుండానే పుటిట్ంటికి వచేచ్సింది. 'కూతురుకి పెళిల్ చేశాం. పెళిల్ బాగా జరిగింది' అనన్
సంతోషం పోయి, వరలకిష్ మనసుస్లో దిగులు ఆవరించింది.
5
రేవతి భరత్ గోపాలరావుకి యూనివరిస్టీ రిజిసాత్ర్ర ఆఫీసులో పని. డాబా గారెడ్నస్ లో ఇలుల్ తీసుకునాన్డు. పెదద్ జీతపరుడు కాక
పోయినా, అపుప్లు చేయకుండా భారాయ్బిడడ్లను పోషించుకు రాగలుగుతునాన్డు. చారుమతికి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతాన్లు చేశాడు. టీచరు
ఉదోయ్గం దొరకక్ పోయినా, ఏదో ఒకటి దొరికితే చాలని నలుగురు పెదద్ల దగిగ్రికి ఆఫీసులకి తిరిగాడు. పది రోజులు గడిచినా ఏ పర్యతన్మూ
అనుకూలించ లేదు. ఇంతలో కాకినాడ నుంచి భానుమతి చెలెల్లు చారుమతికి ఉతత్రం వార్సింది. అందులో సూరాయ్రావుకి హారుట్ అటాక
వచిచ్ందనీ, ఆసుపతిర్లో చేరాచ్రనీ, వెంటనే రేవతినీ, పిలల్లనీ వెంటబెటుట్కుని వచేచ్యయ్మనీ వార్సింది.
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ఉతత్రం చూసుకుని చారుమతి, రేవతి, పిలల్లు కాకినాడ బయలు దేరారు. దారిలో అకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇంటి విషయాలే మాటాల్డుకునాన్రు.
రేవతి అడిగింది. "నానన్కి ఒంటోల్ బాగులేదా? నువువ్ చెపప్నేలేదేం?"
"నానన్కి ఎపుప్డూ ఉనన్ అనారోగయ్మే. ఉబబ్సంతో రాతిర్ నిదర్ పటట్కుండా బాధ పడతారు. మందులు వేసుకుంటూంటే మధయ్
తగుగ్తుంది. హారట్ అటాక ఎలా వచిచ్ందో తెలీదు." దిగులుగా అనన్ది చారుమతి.
రేవతికి ఎదిగిన చెలెల్ళళ్ పెళిల్ సమసయ్ మనసుస్లో వేధించింది.
"భానుకు ఏమైనా సంబంధాలు చూసుత్నాన్రా?"
"ఏం చూసాత్రకాక్? ఇంటి విషయం నీకు తెలియంది ఏముంది? నానన్ జీతమంతా తిండికి, చదువులకి సరిపోతుంది. కటాన్లకి డబుబ్
ఎకక్డినించి తేగలరు?"
"నిజమేననుకో? కాని భానును ఎనాన్ళుళ్ ఉంచుకుంటారు. మీరైతే అంతా ఏదో చదువుకుంటునాన్రు. భాను చదువు వానా కాలం
చదువై పోయింది. ధరుడ్ ఫారం కూడా గటెట్కక్ని దాని బర్తుకేం గాను?"
చారుమతి మాటాల్డలేదు. ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంది. భానకక్ కూడా చదువుకుని ఉంటే బాగుండును. కాని ఇరవై మూడేళళ్ భానుకి
ఇపుప్డు చదువు బురర్కేం ఎకుక్తుంది?
ఇదద్రు ఇంటికి చేరేసరికి సూరాయ్రావును ఆసుపతిర్ నించి ఇంటికి తీసుకు వచేచ్శారు. మధయ్ గదిలో కిటికీ పకక్ వేశారు అతని
మంచం. కూతుళిల్దధ్రినీ చూడగానే కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు ఆయన. "వచాచ్రా, అమామ్" అని ఇదద్రినీ చెరో చేతోత్నూ దగిగ్రికి తీసుకుని కళళ్
నీళుళ్ నిపుకునాన్రు. ఆయన కళళ్లో ఏదో దిగులు, భయం. తండిర్ పరిసిథ్తి చూసిన కూతుళిళ్దద్రూ నీరుగారి పోయారు. రేవతి దిగులు
మింగుకుని అనునయంగా తండిర్ని అడిగింది. "ఎలా ఉంది నానాన్ ఒంటోల్?"
కంట నీరు పెటుట్కొంటునన్ చారుమతిని భాను పకక్ గదిలోకి లాకుక్ వెళిళ్ంది. "నానన్తో ఎకుక్వ మాటాల్డించ వదద్నీ, పూరిత్ విశార్ంతి
ఇవాలనీ డాకట్రు గారు చెపాప్రు. ఆయనకి బాధ కలిగించే పనులేవీ చెయయ్కూడదు మనం" అని చెపిప్ంది. అకక్ ఒళోల్నే తల పెటుట్కుని
వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది చారుమతి.
సూరాయ్రావు అనారోగయ్ం గురించి విని తెలిసిన వాళళ్ంతా చూడడానికి వచాచ్రు. సాయంతర్ం శీర్దేవి వచిచ్ంది. తను బి.ఏ. లో
చేరింది. చారుమతి, శీర్దేవి డాబా మీదికి వెళిల్ కూరుచ్నాన్రు. చారుమతి తన పర్యాణ విశేషాలు, రాధాకృషణ్తో పరిచయం, అతనితో జరిగిన
భయంకరమైన అనుభవం, అనీన్ చెపిప్ంది. అంతా విని నొచుచ్కుంది శీర్దేవి.
"విశాఖపటన్ం వెళిళ్నందుకు ఈ అనుభవమే మిగిలింది. పనేమీ కాలేదు" అంది చారుమతి.
"మగవాళుళ్ మంచిగా ఎందుకుండలేరో తెలీదు. పెళల్యినవాడు కదా. అతను ఎందుకు అలా పర్వరిత్ంచాడో?" అంది శీర్దేవి.
"అతనికి పెళిల్ అయిందా?' ఆశచ్రయ్ంగా పర్శిన్ంచింది చారుమతి.
"బాగుందే, పదిహేనువేలు కటన్ం తీసుకుని అమలాపురం అమామ్యిని చేసుకునాన్డు. ఇదద్రు పిలల్లు. అతని భారయ్ ఎంతో
బాగుంటుంది. రంభలా ఉంటుంది. ఇతనే దేభయ్ంలా ఉంటాడు."
"నీకు ఇతను తెలుసా?"
"తెలియకేం? మా మామయయ్ కూడా లాయరు కదా! రాధాకృషణ్ నానన్గారు, మామయాయ్ సేన్హితులు. ఇతను పార్కీట్సు విషయం
పటిట్ంచుకోడనీ, డబుబ్ అలల్రిచిలల్రిగా తగలేసాత్డనీ వాళళ్ నానన్ మామయయ్ దగిగ్ర ఎపుప్డూ గోల పెడతాడట."
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చారుమతి వింటూ తెలల్బోయింది. 'శీర్దేవి మామయయ్కు ఇనిన్ విషయాలు తెలిస్నపుప్డు, వాళళ్ ఇంటోల్నే పనిచేసుత్నన్ నానన్కి రాధాకృషణ్
విషయాలేవీ తెలియవా? తెలిసీ పటిట్ంచుకోడా? ఇంత అమాయకుడేమిటి నానన్?" అనుకుంది చారుమతి.
మౌనంగా కూరుచ్నన్ చారుమతిని చూసూత్ శీర్దేవి అంది.
"పదమ్ కాలేజీలో చేరింది, తెలుసా? ఇంటర లో చేరింది. నినన్టి నుంచి కాలేజీకి వసూత్ంది."
"పదమ్ మదార్సు నించి ఎపుప్డు వచిచ్ంది? మళీళ్ చదువుతుందా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది చారుమతి.
"మదార్సు నించి వచిచ్ వారం రోజులయింది. వాళళ్ అతత్గారూ వాళుళ్ పదమ్ని చదివించమనాన్రట."
"ఎంత అదృషట్ం పదమ్ది! చదువు యోగం ఉంటే ఎలాగో అలాగా చదువుకునే అవకాశం వసుత్ంది" అంది చారుమతి తనకు కాలేజీలో
చదివే భాగయ్ం లేనందుకు చింతిసూత్.
చదువులోంచి మళీళ్ ఇంటి పరిసిథ్తుల మీదికి మళిళ్ంది పర్సకిత్. తండిర్ మాట తలపోసూత్, "శీర్దేవి! నాకేదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే
బాగుండునే. నానన్కి కొంచెం ఆసరాగా ఉండవచుచ్ ఆయన పని తగిగ్ంచుకుని కొంచం విశార్ంతి తీసుకోవచుచ్." బాధ పడుతూ అంది
చారుమతి.
"మనం గరలస్ హైసూక్లుకు వెళదాం. ఒకసారి. హెడ మిసెట్ర్స ఏమైనా సహాయం చెయయ్వచుచ్" అంది శీర్దేవి.
ఆ సూచన చారుమతికి కూడా నచిచ్ంది.
"సరే. ఎలుల్ండి మధాయ్హన్ం మనం ఆమె దగిగ్రికి వెళదాం. మీ ఇంటికి వసాత్. ఇదద్రం కలిసి వెళదాం" అంది.
శీర్దేవి ఇంటోల్ అందరి దగిగ్రా సెలవు తీసుకుని, సూరాయ్రావుగారికి నమసక్రించి వెళిల్ పోయింది.
మరునాడు మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్క, అందరూ తలో మూల వాలారు ఇంటోల్. చారుమతి వీధి వైపు ఉనన్ గదిలో కూరుచ్ని,
కిటికీలోంచి అలా వీధిలోకి చూసూత్ంది. శంకరం, మాలతి, భగవతి సూక్ళళ్కి వెళిల్ పోయారు. అమామ్, నానన్మామ్ వెనక వరండాలో మేను
వాలాచ్రు. భానకక్ వరండాలో కూరుచ్ని జాకెటుట్ కుడుతోంది.
"అమామ్ చారూ! ఇలా రా!" నానన్ గొంతు సనన్గా వినిపించింది.
"ఏం కావాలి నానాన్?" అంటూ లోపలి పరిగెతిత్ంది చారుమతి.
"చూడమామ్. నా కోటు జేబులో పాతిక రూపాయలు, మనియారడ్రు ఫారం ఉనాన్యి. ఇలా తీసుకురా."
చారుమతి కోటు జేబులో నించి డబుబ్, మనియారడ్రు ఫారం తీసింది. ఫారం తండిర్ వార్తలోనే పూరిత్ చేసి

ఉంది. "బి. శారదమమ్,

కోట వీధి, విజయనగరం" అనన్ అడర్సు. కొతత్గా ఉనన్ ఆ పేరు చూసి చారుమతి ఆశచ్రయ్ పోయింది.
సూరాయ్రావు ఫారం తీసుకుని సరిగాగ్ ఉందో లేదో చూశాడు.
"పోసాట్ఫీసుకి వెళిల్ మనియారడ్రు చేసి వసాత్వా తలీల్?" అనాన్డు మనిఆరడ్రు ఫారం, డబుబ్ చారుమతి చేతిలో ఉంచుతూ.
చారుమతి కుతూహలం నిగర్హించుకోలేక పోయింది.
"ఎవరు నానాన్ ఈమె? ఎపుప్డూ ఈ పేరు వినలేదు. ఎందుకు డబుబ్ పంపుతునాన్వు?"
"ఈమె నీకు మేనతత్ వరస అవుతుంది. నాకు పినతలిల్ కూతురు. భరత్ లేడు. బొతిత్గా బీదరికంలో ఉంది. అందుకే ఈ డబుబ్
పంపుతునాన్ను. ఎంతలే తలీల్! ఈ డబుబ్ ఏం సరిపోతుంది ఆమెకు? నా చేతనైనది పంపుతునాన్ననన్సంతృపిత్ కోసం పంపడం." సగం పైకి,
సగం సవ్గతంగా మాటాల్డాడు సూరాయ్రావు.
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'ఎనాన్ళళ్ నుంచి పంపుతునాన్వు? అమమ్కి తెలుసా?' ఎనోన్ పర్శన్లు చారుమతి లోపలే అణిచి వేసుకుంది. ఎకుక్వగా మాటాల్డితే
తండిర్కి ఆయాసం రావచుచ్.
చారుమతి మాటాల్డకుండా పోసాట్ఫీసుకు వెళిల్ డబుబ్ పంపించింది. మనసులో మాతర్ం మధన పడుతూనే ఉంది. ఇంటోల్ అంతా
డబుబ్కు ఇబబ్ంది పడుతూంటే, ఈయన పాతిక రూపాయలు ఎవరికో ఎతిత్ పంపడమేమిటీ?
PPP

ఆగసుట్ నెల ఏడవ తారీఖున చారుమతి గరలుస్ హైసూక్లోల్ ఉదోయ్గంలో చేరింది. ఫసుట్ ఫారం, సెకండ ఫారం వాళల్కి ఇంగీల్షు,
లెకక్లు, సైనుస్ చెపాప్లి. ఆ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది చారుమతికి. తండిర్కి కొంచెం ఆరోగయ్ం కోలుకుంది.
సాయంతర్ం శీర్దేవి, పదమ్ చారుమతి ఇంటికి వచిచ్ అభినందనలు చెపాప్రు. పదమ్ను చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయింది చారుమతి.
ఎందుకో బాధ పడుతునన్టుల్ంది పదమ్. కొతత్ పెళిల్ కూతురులో తొంగి చూసే ఉతాస్హం, కొతత్ కళ లేవు.
"పదమ్ అలా ఉందేం?" అంది చారుమతి శీర్దేవిని చూసూత్.
"ఇవాళ తన శీర్వారి దగిగ్రినుంచి ఉతత్రం రాలేదు. అందుకే చినన్బోయింది అమామ్యిగారి ముఖం" అంది శీర్దేవి పదమ్ని హాసయ్ం
చేసూత్.
పదమ్ నవేవ్సి ఊరుకుంది. కాని ఆ నవువ్ వెనకాల ఏదో దిగులు ఉనన్టుల్ గర్హించింది చారుమతి. కాని ఏమీ గమనించనటుల్
ఊరుకుంది. పదమ్ని ఉతాస్హపరచాలని, "పింగళి- కాటూరి" రాసిన 'పర్ణయ లేఖలు' గురుత్ందా?" అని అడిగింది పదమ్ వైపు చూసూత్.
"ఏది?"
"మనకి చాలా నచిచ్న భాగం. అపుప్డే మరిచి పోయావా?"
"నినున్ నెద నిలిప్ నేను ధాయ్నించునటుల్
నీవు ననెన్ద నిలిప్ ధాయ్నింతువేని
అవయ్యామృత బిందు నిషయ్ంద మధుర
భావ సంయోగ రససిదిధ్ బడయనగును!"
రాగ వరసలో చదివింది చారుమతి.
"విరహంలో పర్ణయం ఎకుక్వవుతుందట. విరహం కూడా సుఖమే అంటారు అనుభవించిన వాళుళ్" అంది శీర్దేవి.
"మన అమామ్యి తీరు చూసేత్ విరహం సుఖంగా ఉనన్టుట్ లేదు. ఎపుప్డెపుప్డు ఆయన ఒళోల్ వాలుదామా అనన్టుట్ంది."
చారుమతి మాటలకు శీర్దేవి గటిట్గా నవివ్ంది. పదమ్ నవవ్లేదు. పూరవ్మైతే, "ఛీ ఛీ, వెధవ మాటలు!" అని అలక నటించేది.
"ఇంకో టాపిక ఏదైనా మాటాల్డ కూడదూ?" విసుగా మొహం పెడుతూ అంది పదమ్. అలల్రి చేసుత్నన్ సేన్హితురాళళ్ నోళుళ్
కటుట్బడాడ్యి.
చారుమతే సంభాషణ మారిచ్ కాలేజీ విశేషాలలోకి దింపింది. కాలేజీలో మగపిలల్ల అలల్రి గురించి, అమామ్యిల అలంకరణ గురించి
సంభాషణ గంట సేపు సాగింది. చీకటి పడగానే శీర్దేవి, పదమ్ లేచి వాళళ్ ఇళళ్కు వెళిల్ పోయారు.
రెండు నెలలు గడిచే సరికి చారుమతికి ఉదోయ్గం అలవాటై పోయింది. పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్డంలో కూడా ఎంతో ఆనందం
ఉందనుకుంది. ముఖయ్ంగా చెపిప్న పాఠం సరదాగా ఉంటే, అరథ్ం అవుతూ ఉంటే, పిలల్లు చూపే శర్దధ్, వాళళ్ కళళ్లోల్ వెలిగే ఉతాస్హం చూసూత్
చారుమతికి తృపిత్ కలిగేది. ఓపికగా, సరదాగా పాఠాలు చెపేప్ చారుమతి అనాన్, ఆమె కాల్సు అనాన్ పిలల్లు ఇషట్పడేవారు.
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పిలల్ల మధయ్ సూక్లులో ఉనన్పుప్డంతా కాలం ఇటేట్ నిశిచ్ంతగా గడిచి పోయేది. ఇంటికి వసేత్ ఏదో శూనయ్ంగా ఉండేది చారుమతికి.
రాతిర్ పడుకుంటే లెకక్లేననిన్ కోరికలు, కలలు మనసులో ముసురు కునేవి. కాలేజీలో చదవాలి. డిగీర్ తీసుకోవాలి. మంచి భరత్ రావాలి. తనకి
దొరకనివి తన సేన్హితురాళిల్దద్రికీ అందుబాటులో ఉనాన్యని తోచగానే ఒకక్సారి ఈరష్య్ లాంటి భావం ఎకక్డో మెదిలేది. తిరిగి తనని తనే
తిటుట్కునేది. శీర్దేవి, పదమ్ల మీద ఈరష్య్ ఏమిటి? వాళుళ్ కలకాలం సుఖంగా ఉండాలి. తనకు ఏమీ లభయ్ం కాక పోయినా వాళళ్యినా
సంతోషంగా ఉండాలి. తన మనసులో నీచమైన భావాలు రాకుండా చూడమని భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్ంచేది.
ఆ ఏడాదే నవంబరు మొదటి తారీఖున ఆంధర్పర్దేశ అవతరించింది. హైదరాబాద రాజధాని అయింది. ఆంధుర్ల కలలు పండాయి.
ఈ సందరాబ్నిన్ పురసక్రించుకుని కాలేజీలో ఆంధర్ వారిష్కోతస్వాలు పెదద్ ఎతుత్న మొదలు పెటాట్రు. తనకు సూక్లు ఉండడం వలల్ ఉదయం
జరిగే ఉపనాయ్సాలకి వెళళ్లేక పోయినా, రాతిర్ నాటకాలకు వెళేళ్ది చారుమతి. రోజూ సాయంతర్ం శంకరం ఆనాటి విశేషాలు చెపేప్వాడు.
"మిస. పి. ఆర. కాలేజీ ఎవరో తెలుసా?"
"ఎవరు?" అంది చారుమతి అతను అడిగేది ఏమిటో తెలియక.
"మీ ఫెర్ండ పదమ్. ఆమె ఇపుప్డు కాలేజీ బూయ్టీ. చాలా అందంగా ఉంటుంది. చారూ! అబాబ్యిలు పిచిచ్వాళళ్యిపోతునాన్రనుకో."
నవువ్ వచిచ్ంది చారుమతికి. 'అమామ్యిల అందం గురించి ఆలోచించేంత పెదద్వాడయి పోయాడా శంకరం' అనుకుంది మనసుస్లో.
వెంటనే ముందు రాతిర్ జరిగిన సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది. రాతిర్ నాటకాలకి శీర్దేవి, చారుమతి, పదమ్ కలిసి వెళాళ్రు. ఆడిటోరియంలోకి
అడుగుపెటట్గానే అరుపులు వినిపించాయి. "మిస కాలేజ" "బూయ్టీ కీవ్న" అంటూ. కాని అది పదమ్ని గూరేచ్ అని తోచలేదు. పదమ్లో ఏ భావం
లేదు. తల వంచుకుని వచిచ్ తమతో కూరుచ్ంది.
'లోకమంతా తన అందానిన్ మెచుచ్కునాన్, చేసుకునన్ వాడు ఆ సౌందరాయ్నిన్ గురిత్ంచ లేకపోతే, ఆ అందానికి ఉనన్ విలువేమిటి?'
అనుకుంది పదమ్. ఈ బిరుదులు సంతోషం కంటె విచారమే ఎకుక్వ చేసేవి పదమ్లో.
మాధవరావు దగిగ్రినించి ఒకక్ ఉతత్రం కూడా తను అందుకోలేదనన్ సంగతి జాఞ్పకం వచిచ్నపుప్డలాల్ ఆ రోజు మనసస్ంతా చీకాకయి
పోతుంది. రాతిర్ నిదర్ పటట్దు.

7
"అబబ్బబ్! ఏం చలి, ఏం చలి! ఈ ఘటం వెళిళ్పోతే బాగుండును. ఈ చలి భరించలేనురా బాబూ" అంటూంది డెబైబ్ఏళల్ ముసలామె,
సూరాయ్రావు తలిల్, నీళళ్ కాగు కింద మంట దగిగ్ర కూరుచ్ంటూ. ఆమెకి, చలికాలానికి అసలు పడదు. డిసెంబరు నెల మొదటి నుంచి సంకార్ంతి
వెళేళ్ వరకూ రోజూ ఆవిడ చలి మీద విసుకుక్ంటూ, "శీర్మనాన్రాయణుడు తొందరగా పిలిసేత్ బాగుండును. ఈ చలి ఎనాన్ళుళ్ భరించనూ?"
అని గొణుకుక్ంటూ ఉంటుంది. ముకోక్టి ఏకాదశినాడు పోవాలనీ, తినన్గా వైకుంఠం చేరుకోవాలనీ ఆవిడ కోరిక. ఏకాదశి రోజంతా మరణం
గురించే తలుచుకుంటుంది.
"మామామ్! ఇవాళ వైకుంఠ ఏకాదశి. ఇవాళ పర్యాణం అయితే మంచిది" అనాన్డు శంకరం మంట దగిగ్ర చేరుతూ.
"ఎకక్డికిరా పర్యాణం?" అంది ముసలమమ్.
"ఎకక్డికేమిటీ? సవ్రాగ్నికి... తినన్గా శీర్మనాన్రాయణుని సనిన్ధికి" అనాన్డ్డు శంకరం.
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పనిమీద అటే వచిచ్న శాంతమమ్ ఆ మాటలు విని నొచుచ్కుని, "ఏమిటిరా? పొదుద్నేన్ లేచి ఆ మాటలు? మామమ్తో హాసాయ్లా?
పెదద్తరం చినన్తరం లేదురా?" అంటూ శంకరానిన్ చీవాటుల్ వేసింది. ఆ మాటలు వినన్ ఆడపిలల్లు సనన్గా నవువ్కునాన్రు.
ఇంతలో సూరాయ్రావు గటిట్గా దగుగ్తూ ఉండడం వినిపించి శాంతమమ్, పిలల్లూ ముందరి గదిలోకి వచాచ్రు. సూరాయ్రావు మంచం
మీదినించి ముందుకు వంగి కూచుని దగుగ్తునాన్డు. భానుమతి వెంటనే మందుతెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
"ఇవాళ ఇంటోల్నే పడుకో నానాన్! కోరుట్కి, పీల్డరు గారి ఇంటికి వెళళ్కు. విశార్ంతి తీసుకో" అంది చారుమతి.
"తగిగ్ పోతుందమామ్" అనాన్డు సూరాయ్రావు.
"ఒకక్రోజు కోరుట్కు వెళళ్కపోతే కొంపలంటుకు పోవు. మీ ఆరోగయ్ం కంటె ఎకుక్వా పని? ఇవాళ మానేయండి" అంది శాంతమమ్.
సూరాయ్రావు అలాగే అనన్టుల్ బురర్ ఊపి ఊరుకునాన్డు. తొమిమ్దింటికి భోజనాలు కానిచిచ్ చారుమతి, మాలతి, భగవతి సూక్ళళ్కి,
శంకరం కాలేజీకి వెళిల్ పోయారు. పది గంటలకు సూరాయ్రావు కూడా కొదిద్గా ఎంగిలిపడి కోరుట్కు వెళిళ్పోయాడు.
సాయంతర్ం అయిదు గంటలకు చారుమతి ఇంటికి వచేచ్సరికి సూరాయ్రావు పొదుద్నన్లాగే దగుగ్తూ కనిపించాడు. కొదిద్గా ఆయాసం
కూడా వసూత్ంది. భానుమతీ, శాంతమమ్ చెరోపకాక్ కూరుచ్నాన్రు దిగులుగా.
"ఏమిటమామ్ ఇలా కూరుచ్నాన్రు? నానన్కి మళీళ్ దగుగ్ వచిచ్ందా?" అడిగింది చారుమతి వసూత్నే.
"మళీళ్ వచిచ్ందమామ్. మీ నానన్గారు ఎవరి మాటేనా వింటారా ఏమైనానా? ఈ రోజు విశార్ంతిగా ఇంటోల్ పడుకోండి అంటే వినక
పదిగంటలకంతా పరిగెతాత్రు బయటికి. మూడింటికి 'దగుగ్ వసూత్ంది' అంటూ వచేచ్శారు. ఏం మాయదారి ఉబబ్సమో. మనిషిని పీలేచ్సుత్ంది."
శాంతమమ్ నిషూట్రంగా మాటాల్డినా, ఆ మాటల వెనక భరత్ మీద పేర్మా, ఆయన ఆరోగయ్ం పటల్ ఆందోళనా ఉనాన్యి.
చారుమతి అకక్డే నిలబడి తండిర్ పరిసిథ్తి చూసింది. దగుగ్తో పాటు ఆయాసం వసూత్ంది. తెరిపి లేకుండా దగుగ్తునాన్రు.
"శంకరం రాలేదా కాలేజీ నుంచి? సరే, నేను డాకట్రు శీర్ రామారావుగారిని పిలుచుకు వసాత్ను" అని చేతిలో ఉనన్ పుసత్కాలు టేబిల
మీద పడవేసి వెళిళ్ంది బయటికి.
డాకట్రుతో ఇంటికి వచేచ్సరికి గంట పటిట్ంది. ఇంటోల్ శంకరం, మాలతి, భగవతి అంతా వచిచ్ ఉనాన్రు.
డాకట్రు సూరాయ్రావుని పరీకిష్ంచి ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. "తగిగ్పోతుంది. లేకపోతే నాకు కబురు చెయయ్ండి" అని వెళిళ్పోయాడు.
సూరాయ్రావు కొదిద్గా మగతగా కనిపించాడు. దగుగ్ కూడా కొంచెం తగిగ్ంది.
చుటూట్రా ఉనన్ పిలల్ల వాడిన ముఖాలు చూశాక గురుత్కు వచిచ్ంది శాంతమమ్కు, ఉదయం తొమిమ్ది గంటలకు తినన్ అనన్మే. మళీళ్
సాయంతర్ం కాఫీ నీళళ్యినా తాగలేదని.
"భానూ! కుంపటి వెలిగించు. కొదిద్గా బియయ్ం పడేసాత్ను" అంది.
"నువెవ్ందుకమామ్. నేను చేసేసాత్ను వంట" అని భానుమతి లోపలికి వెళిల్ వంట పర్యతన్ం మొదలు పెటిట్ంది.
ముసలమమ్ సణుకుక్ంటూ కంబళీ కపుప్కుని మూల కూచుని కొడుకు వైపే చూసూత్ంది ఆందోళనగా. "మాయదారి రోగాలు!"
గొణుకుక్ంటూంది.
భానుమతి అనన్ం, ఊరగాయ, మజిజ్గ వేసి చెలెల్ళళ్కీ, తముమ్డికీ భోజనం పెటిట్ంది. వాళుళ్ తింటూండగానే మళీళ్ సూరాయ్రావు దగుగ్
వినిపించింది. దగుగ్తో బాటు విపరీతమైన ఆయాసం, ఊపిరి అందనటుల్ కషట్ం మీద శావ్స తీసుకుంటునాన్డు. గబగబా చేతులు కడుకుక్ని
వచిచ్న శంకరానిన్, చారుమతిని చూసి, "బాబూ! డాకట్రును పిలుచుకు రారా. ఈ బాధ భరించలేను" అనాన్డు.
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శంకరం చొకాక్ మారుచ్కుని, తొందరగా బయటికి వెళాళ్డు. ఇంటోల్ అంతా డాకట్రు కోసం ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.
ఎదటి మనిషి బాధపడుతూంటే, నిసస్హాయంగా చేతులు ముడుచుకుని చూసూత్ కూరోచ్వడమంత కషట్ం, వయ్ధ మరోటి ఉండదు. ఆ
వయ్కిత్కి ఎలాగోలా సహాయం చేసి బాధ నివారించాలని ఉంటుంది. కానే ఏమీ చెయయ్లేము. బాధపడుతునన్ వయ్కిత్ దగిగ్ర వాడయితే
చూసుత్నన్వాళళ్కి మరీ యమయాతనగా ఉంటుంది. సూరాయ్రావు చుటూట్ మూగిన ఆతీమ్యులకు ఇపుప్డు అలాగే ఉంది. అతను అతిగా
ఆయాసపడుతూ విపరీతంగా దగుగ్తూ ఉంటే, నిసస్హాయులై నుంచునాన్రు. వాళళ్ గుండెలను ఎవరో పిండుతునన్టుల్ ఉంది.
శంకరం డాకట్రును తీసుకురావడానికి ముపాప్వు గంట పటిట్ంది. ఆయన మళీళ్ పరీకిష్ంచాడు. ఈ సారి ఓ ఇంటార్వీనస ఇంజెక్షన
ఇచాచ్డు. సూరాయ్రావుకు ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.
"ఎలా ఉందండీ సూరాయ్రావుగారూ? ఏమైనా తగిగ్నటుట్ అనిపిసూత్ందా? మతుత్గా ఉందా?" అని పర్శిన్ంచాడు.
"చాలా ఆయాసంగా ఉంది డాకట్రుగారూ. ఏమీ తగగ్లేదు" అనాన్డు సూరాయ్రావు.
"తగిగ్ పోతుందండీ. మీరు కొంచెం ఓపిక పటాట్లి. ఇంజెక్షన ఇచాచ్నుగా తగుగ్తుంది." అతని మాటలలో ఓదారుప్, ధైరయ్ం
కనిపించాయి అందరికీ.
డాకట్రు తిరిగి సెట్తసోక్పుతో సూరాయ్రావు గుండెలు పరీకిష్ంచాడు. నాడి చూశాడు.
"శంకరం! అలా రావోయ" అని బయటికి వెళుతూ పిలిచాడు.
శంకరం తిరిగి లోపలి వసూత్నే చారుమతిని పర్కక్ గదిలోకి పిలిచి, "నానన్ను పెదాద్సుపతిర్లో చేరిపిసేత్ మంచిదనాన్రు డాకట్రుగారు.
నేను వెంటనే వెళిల్ బండి తీసుకు వసాత్ను. నువువ్ సిదద్ంగా ఉండు" అని చెపిప్ బయటికి వెళిళ్పోయాడు.
చారుమతి అయోమయంలో పడింది. 'ఇపుప్డు ఆసుపతిర్లో చేరచ్డం ఎందుకు? ఇంటోల్ అమమ్తో, మామమ్తో ఏమని చెపప్డం?'
అనుకుంది. ఏమీ తోచలేదు. నిశశ్బద్ంగా లోపలికి వెళిళ్ రెండు దుపప్టూల్, ఒక రగూగ్, దిండూ తీసుకుని తను చీర మారుచ్కుంటూంటే,
భానుమతి లోపలికి వచిచ్ అడిగింది. "ఏం చెపాప్రు డాకట్రు?"
"పెదాద్సుపతిర్లో చేరచ్మనాన్రట. నేను, శంకరం బండిలో నానన్ని తీసుకు వెళతాం. మామమ్కి సాయంగా మాలతిని, భగవతిని
ఇంటోల్ ఉంచి, ఇంటోల్ పని చూసుకుని నువూవ్, అమామ్ రండి" అంది.
సూరాయ్రావు పరిసిథ్తిలో మారుప్ ఏమీ లేదు. భానుమతీ, చారుమతీ లోపలే నిశశ్బద్ంగా నుంచుండి పోయారు. ఇదద్రి మనసులలోఒకటే
భయం.
శంకరం బండి తెచిచ్న శబద్ం విని ఇదద్రూ ముందరి గదిలోకి వచాచ్రు. శాంతమమ్ కంగారుగా అడిగింది. "బండి ఎందుకు బాబూ?"
"నానన్ని ఆసప్తిర్కి తీసుకు వెళాళ్లమామ్. డాకట్రు గారు చెపాప్రు. అకక్డ పెదద్ డాకట్రుల్ ఉంటారు కదా!"
శంకరం మాటాల్డుతూనే తండిర్ని లేవదీశాడు. ఇంతలో చారుమతి, భానుమతి బండిలో పకక్ పరిచి, దిండుల్ పెటాట్రు.
సూరాయ్రావు పైకి ఏమీ అనకపోయినా, తనని ఎకక్డికి తీసుకు వెళుతునన్దీ గర్హించాడు.
"శాంతా! ఈ మారు నేను వెనకిక్ రానేమో అనిపిసూత్ంది" అనాన్డు భారయ్వైపు తిరిగి.
"ఏమిటండీ ఆ మాటలు! కేష్మంగా మీరు ఇంటికి వసాత్రు" అంది శాంతమమ్, భరత్ చెయియ్ పటుట్కుంటూ. కాని ఆమె కళళ్ నిండా నీళుళ్.
"అమామ్! వెళుళ్తునాన్నమామ్!" అనాన్డు సూరాయ్రావు తలిల్ వైపు తిరిగి.
ముసలమామ్ గబుకుక్న లేచి ముందరికి వహిచ్ంది.
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"ఎకక్డికి తీసుకు వెళుతునాన్రే మీ నానన్ని? బాబూ! ననున్ అనాయ్యం చెయయ్కురా! నా తల కొరివి పెటాట్లిరా!" అంటూ ఏడుపు
మొదలు పెటిట్ంది.
భానుమతి మామమ్ని పటుట్కుని, "అలా ఏడవకు మామామ్! నానన్ని రేపు తీసుకు వచేచ్సాత్రు" అని ఊరుకోబెటట్డానికి పర్యతిన్ంచింది.
"అమామ్ భానూ! వెళుతునాన్ను. మాలతి, భగవతి దగిగ్రికి రండమామ్" అంటూ పేరుపేరునా వరసగా పిలిచాడు సూరాయ్రావు, అంత
దగుగ్లోనూ, ఆయాసంలోనూ. చారుమతి గుండె తరుకుక్ పోయింది తండిర్ని చూసుత్ంటే.
బండి వెళిల్ పోతుంటే తలీల్, భారయ్, ముగుగ్రు ఆడపిలల్లూ బయటే నిలబడి పోయారు, కనిపించినంత వరకూ బండిని చూసూత్.
శంకరం పై వైపు, చారుమతి కింది వైపు కూరుచ్నాన్రు. తండిర్ని బండిలో పడుకో బెడదామని ఎంత పర్యతిన్ంచినా వీలులేక
పోయింది.
"నేను పడుకోలేనమామ్" అంటూ లేచి కూరుచ్నాన్డు సూరాయ్రావు. అతనికి పడుకుంటే ఎగశావ్స వచేచ్ది. ఊపిరి తీసుకోలేక
పోయేవాడు. పిలల్లిదద్రూ చెరో పకక్ పటుట్కుంటే మధయ్న కూరుచ్ని ఆయాసపడుతునాన్డు సూరాయ్రావు. "నా పని అయిపొయింది తలీల్.. నాపని
అయిపొయింది బాబూ" అంటునాన్డు దీనంగా.
రాతిర్ పది గంటలు దాటింది. చలికాలం. వీధిలో ఎవరూ నడవడం లేదు. రోడుడ్ మీద నిశబధ్ం, బండి చకార్ల చపుప్డు ఏదో భయానిన్
కలిగిసుత్నాన్యి. తండిర్ ఒంటి మీద రగుగ్ సమంగా కపుప్తూ, దైవ పార్రథ్న చేసూత్ కూరుచ్ంది చారుమతి.
కాజువాలిటీ వారుడ్కి తీసుకు వెళాళ్రు సూరాయ్రావుని. అకక్డ డాకట్రుల్ ఎవరూ లేరు. ఒక హౌస సరజ్న మాతర్ం ఉనాన్డు. సూరాయ్రావు
పేరూ అదీ రాసుకుని, అతను పరీకిష్ంచడానికి దగిగ్రికి వచేచ్సరికి సూరాయ్రావుకి పెదద్గా దగుగ్తెర వచిచ్ంది. దగుగ్ తగగ్గానే నోటోల్నించి నురగ
రావటం కనిపించింది. నరుస్ వచిచ్ దూదిపెటిట్ నురగ తుడిచి పారేసింది. హౌస సరజ్న వెంటనే నరుస్ని పిలిచి, "డాకట్రుని పిలుచుకురా" అని
పంపాడు.
శంకరం, చారుమతి తండిర్కి చెరొక వైపు భయంగా నుంచునాన్రు. సూరాయ్రావు 'నా పని అయిపొయింది' అనన్టుట్ చేతులు
తిపుప్తునాన్డు. మధయ్ మధయ్ నోటోల్నుంచి నురగ వసూత్ ఉంటే చారుమతి దూదితో తుడుసూత్ నుంచుంది. శంకరం హఠాతుత్గా
ఏమనుకునాన్డో, "చారూ! నువివ్కక్డ ఉండు. అమమ్ని తీసుకు వసాత్ను" అని బయటికి పరిగెతాత్డు.
శంకరం అలా బయటికి వెళళ్గానే డాకట్రు లోపలికి వచాచ్డు. చినన్వాడైన ఆ డాకట్రుని చూసి చారుమతి మనసులో విసుకుక్ంది.
'పెదద్వాడైతే బాగుండును. అనీన్ తెలుసాత్యి' అనుకుంది. డాకట్రు రాగానే సూరాయ్రావును పరీకిష్ంచి, ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. నరుస్ని పిలిచి,
"పేషంట ని మగవాళళ్ వారుడ్కి తీసుకు వెళిల్ ఆకిస్జన ఇవావ్లి. వెంటనే ఏరాప్టు చెయియ్" అనాన్డు. ఆ మాట వింటూనే కుపప్కూలిపోయింది
చారుమతి.
చారుమతి పరిసిథ్తి గర్హించిన డాకట్రు దగిగ్రికి వచిచ్ అడిగాడు. "ఈయన ఏమౌతారు మీకు?"
"మా నానన్గారు" అంది చారుమతి కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ.
"ధైరయ్ంగా ఉండాలి మీరు" అనాన్డు డాకట్రు అనునయంగా.
సూరాయ్రావుని మగవాళళ్ వారుడ్కి మారుసూత్ ఉంటే చారుమతి పకక్నే మౌనంగా నడిచాడు డాకట్రు. సూరాయ్రావు దగుగ్ తగుగ్ ముఖం
పటిట్ంది. ఆయాసం తగిగ్ంది. మగతగా పడుకునాన్డు. 'ఇంజెక్షన పని చేసినటుట్గా ఉంది' అనుకుంది చారుమతి మనసులో. కొంచెం ధైరయ్ం
వచిచ్ంది. డాకట్రు కూడా మంచివాడిలా ఉనాన్డు.
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వారుడ్లో ఎకక్డా ఖాళీ లేదు. ఒక పేషెంట ని బెడ ఖాళీ చెయయ్మంది నరస్. ఆయన చెయయ్ననాన్డు.
"ఇది ఎమరజ్నీస్ కేసయాయ్. నువువ్ బెడ మీది నించి లేవాలి" అంది నరుస్ విసుకుక్ంటూ.
"నాదీ ఎమరజ్నీస్ కేసే! ఒకటే కడుపునొపిప్. మూడురోజులనించీ కింద పడుకుంటే, ఇవాళే ఇచాచ్రు బెడ" అనాన్డు పేషెంట
కదలకుండా. మొండివాడిలా ఉనాన్డు.
డాకట్రు ముందుకు వచిచ్, "బెడ మీదినించి దిగు" అనాన్డు శాసిసూత్నన్టుట్. పేషెంట సణుగుకుంటూ దిగిపోయాడు.
సూరాయ్రావును బెడ మీద పడుకోబెటాట్రు. చారుమతి ఒళల్ంతా కళుళ్ చేసుకుని చూసూత్ంది తండిర్ని. ఆయన ముఖంలో ఉదాసీనత.
ఏదో మగత. ఆకిస్జన ఎకక్డం లేదు. డాకట్రు, నరుస్ కంగారు పడుతునాన్రు. డాకట్ర సూరాయ్రావుకి ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. ఎకక్లేదు. డాకట్రు
సూరాయ్రవుని పైకి ఎతిత్ కుదిపాడు. మనిషిలో చలనం లేదు. నాడి చూసి పెదవి విరిచాడు.
"ఇట ఈస ఓవర" అంది ఆందోళనగా నరుస్. డాకట్రు వెనకిక్ తిరిగాడు. నరుస్ సూరాయ్రావు ముఖం మీద పూరిత్గా గుడడ్ కపేప్సి, వెనకి
తిరిగి బెడ దిగనని మొరాయించిన పేషెంట ని అడిగింది. "నీది ఇంత ఎమరజ్నీస్ కేసేనా?"
చారుమతి కొయయ్బొమమ్లా నిలుచుంది. ఏమీ అరథ్ం కానటుట్ అయోమయంగా నుంచునన్ చారుమతిని చూసి డాకట్రు, "మీరు ఇలా
రండి" అని భుజం మీద చెయియ్ వేసి కుదిపి, తన వెంట తన రూములోకి తీసుకు వెళాళ్డు.
దయగల డాకట్ర కళుళ్ చూడగానే చారుమతికి దుఖఖ్ం ముంచుకు వచిచ్ంది. తల వంచుకు టేబిల మీద పెటుట్కుని భోరుమని ఏడిచ్ంది.
తెరలు తెరలుగా వసుత్నన్ ఏడుపు ఆగలేదు. ఆతేమ్యుడైన వయ్కిత్లా డాకట్రు మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు.
శంకరం, శాంతమమ్, భానుమతి వచాచ్రు. సూరాయ్రావు ఇంక లేడని తెలుసుకునన్ వారి హృదయాలు బదద్లయాయ్యి.
డాకట్రు శంకరం దగిగ్రికి వచిచ్, భుజం మీద తటుట్తూ, "ఊరుకో శంకరం. అమమ్కి ధైరయ్ం చెపుప్" అనాన్డు. ఇరవై ఏళల్యినా నిండని
శంకరం ఎంతగా తలిల్కి ధైరయ్ం చెపప్గలడో డాకట్రుకీ తెలుసు. శంకరం డాకట్రు భుజం మీద వాలిపోయి ఏడాచ్డు.
సూరాయ్రావు శవానిన్ అంత రాతిర్వేళ ఇంటికి పంపడానికి వీలేల్దనాన్రు. డాకట్రే అందరికీ ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఇంటికి పంపాడు.
ముసలి తలిల్ కొడుకు మరణవారత్ విని గగోగ్లుగా ఏడిచ్ంది. డెబైబ్ ఏళల్ ముసలమమ్కి, కాటికి కాళుళ్ చాచుకుని మరణం కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్విడకి.... చెటట్ంత కొడుకు మరణం పెదద్ ఆఘాతమయింది.
టెలిగార్ములు అంది రేవతి, గోపాలరావు, తకిక్న బంధువులు వచాచ్రు. ఇలల్ంతా శోకాలతో నిండి పోయింది.
శంకరం జుతుత్ తీయించేసుకుని, కొతత్ కుండలో అగిన్ పటుట్కుని, తండిర్ శవం ముందర బయలు దేరడం చూసిన శాంతమమ్ ముఖం తిరిగి
పడిపోయింది.
PPP

8
అంతా అయిపోయింది. ఎరర్టి కుంకుమ బొటుట్ లేని వెలవెలబోతునన్ తలిల్ ముఖం చూసినపుప్డలాల్ చారుమతి కళళ్నీళుళ్ ఆపుకోలేక
పోయేది. తండిర్ మరణం గురుత్కు వచేచ్ది. కాని అనిన్ ఆలోచనల మధయ్ చారుమతికి ఎనోన్ పర్శన్లు ఉదయించేవి. తండిర్కి తెలుసు తను చచిచ్
పోతానని. అందుకే పేరుపేరు వరసనా అందరినీ పిలిచి, "వెళుతునాన్ను" అని చెపాప్రు. "నా పని అయిపొయింది" అనాన్రు. కాని చనిపోయే
ముందర, "ఇంతమంది పిలల్లు ఉనాన్రు. ఎలా నడుపుకు వసాత్వు సంసారం?" అని ఒకక్సారి కూడా తలిల్తో అనలేదు. ఎదిగిన ఆడపిలల్లికి
పెళిళ్ళుళ్ కావాలి. శంకరం చదువు పూరిత్ కావాలి. ఇలాంటి వయ్ధలేమీ తండిర్కి ఉండేవి కావా? ఒకక్ మాటకూడా అనలేదేం? తండిర్ తతవ్ం
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అరథ్ం కాలేదు చారుమతికి. ఉనన్నిన్ రోజులూ రాతీర్ పగలూ శర్మించి డబుబ్ సంపాదించే వారు సంసారం కోసం. పిలల్లిని ఎంతో పేర్మగా,
ఆదరంగా దగిగ్రికి తీసేవారు. ఇబబ్ంది పడి వాళళ్ని చదివించే వారు. చనిపోయే ముందు ఏ దిగులూ లేకుండా నిశిచ్ంతగా ఎలా పోయారు?
ముపైప్ ఏళుళ్ కాపరం చేసిన భారయ్కాని, చినన్తనం నించి పెంచిన తలిల్ కాని, ముదుద్ల చినన్ కూతురు భగవతి కాని జాఞ్పకం రాలేదు. వాళళ్ని
తలుచుకోను కూడా లేదు! 'ఏమిటో విచితర్ం!' అనుకుంది చారుమతి.
చారుమతికి ఇంటోల్ ఏమీ తోచటం లేదు. ఏ పని చేసుత్నాన్, ఎకక్డ కూచునాన్ తండిర్ మరణం, తండిర్ని గురించిన ఆలోచనలే తలపుకి
వసుత్నాన్యి. 'అనవసరంగా సెలవు పొడిగించాను' అని విసుకుక్ంది. తండిర్ చనిపోయి పదిహేను రోజులైంది. దిన వారాలు అయిపోయాయి.
దినవారాలకి వచిచ్న బంధువులు వెళిళ్పోయారు. ఇంటోల్నే అనాన్ళూళ్ ఉండిపోయిన శంకరం ఆరోజు తిరిగి కాలేజీకి వెళాళ్డు. మాలతిని,
భగవతిని కూడా సూక్లుకి పంపింది భానుమతి. చారుమతి మాతర్ం, "నేనిపుప్డు సూక్లుకి వెళిల్ పాఠాలు చెపప్లేను" అంటూ ఇంకో వారం
సెలవు పొడిగించింది.
ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే వెయియ్ సమసయ్లు తల ఎతుత్తునాన్యి. ముఖయ్ంగా ఆరిధ్కమైన ఇబబ్ందులు తలచుకుంటే భయం వేసూత్ంది. ఇపుప్డే
కొంచెం ఆరిథ్కంగా ఒక గాడిన పడడ్ తమ సంసార పరిసిథ్తి మళీళ్ తలకిందులయింది. తన జీతం తపప్ వేరు ఆధారం లేదు. నూరు
రూపాయలేనా లేని ఆ జీతంతో ఏడుగురు బర్తకాలి. ఎలా గడుసాత్యి రోజులు? నాలుగు నెలలలో శంకరం పరీక్షలు అయిపోతాయి.
శంకరానికి ఉదోయ్గం దొరికే దాకా తనే సంసారానిన్ నడపాలి. తండిర్ దినవారాలకి, బంధు సతాక్రాలకి బోలెడు ఖరుచ్ అయింది. రేవతి పెళిల్
అపుప్ అయిదు వందల బాకీ ఇంకా అలాగే ఉంది పోయింది. చారుమతికి తల బదద్లవుతూంది. ఊరికే నులక మంచం మీద అటూ ఇటూ
పొరుల్తూ, నిదర్ కోసం పర్యతిన్ంచింది. మధాయ్హన్ం మూడుగంటలవుతూంటే మగతగా నిదర్ పడుతునన్ చారుమతికి బయటి నించి ఎవరో,
"అమామ్!" అని పిలుసుత్నన్టుల్ వినిపించింది. లేచి, "ఎవరూ?" అంటూ బయటికి వచిచ్ంది. పీల్డరు గారి నౌకరు నూకరాజు నిలబడి ఉనాన్డు.
తండిర్ కోసం అపుప్డపుప్డు వచేచ్వాడు నూకరాజు.
"ఏం నూకరాజూ?"
"అయయ్గారు శంకరం బాబుగారిన్ కాని, మిమమ్లిన్ కాని ఎంట బెటుట్కు రమమ్నాన్రండీ."
"ఎందుకూ?" ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగింది చారుమతి,
"నాకు తెలద్ండీ."
"ఇపుప్డే రావాలా? శంకరం ఇంటోల్ లేడు."
"మీరు రండి అమామ్యిగారూ" అనాన్డు నూకరాజు అకక్డే నిలబడి.
బయట మాటలు వినబడి, "ఎవరు వచాచ్రూ?" అంటూ భానుమతి బయటికి వచిచ్ంది.
చారుమతి సంగతి వివరించి, "శంకరం వచాచ్క పంపిదాద్ం" అంది లోపలి వసూత్.
"పోనీ, నూకరాజుతో వెళళ్ కూడదా? ఆయన ఎందుకు రమమ్నారో ఏమో?" అంది బానుమతి.
చారుమతి విసుకుక్ంటూ, చీర మారుచ్కుని బయలు దేరింది.
"నూకరాజూ! పీల్డరు గారివావ్ళ కోరుట్కు వెళళ్ లేదా?" దారిలో అడిగింది చారుమతి.
"లేదమామ్. ఆరి కియాయ్ల ఒంటోల్ నలతగా ఉంది, ఇంటోల్నే ఉండి పోనారు."
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దారిలో అంతా పీల్దరుగారి సుపుతుర్డు రాధాకృషణ్తో బాటు అతనితో తన విశాఖ పర్యాణం జాఞ్పకం వచిచ్ంది చారుమతికి. భయం
వేసింది. కాని పీల్డరుగారి మంచితనం గురుత్కు వచిచ్, తిరిగి ధైరయ్ం తెచుచ్కుంది. తండిర్ పోయిన రోజు పీల్డరుగారు కొదిద్ సేపు ఇంటోల్ కూచుని,
నాలుగు ముకక్లు పిలల్లతో మాటాల్డి వెళాళ్రు. ఆయన పరోక్షంగా ఆ రోజెంతో సహాయం చేసారు తమకు,
చారుమతి పీల్డరు గారింటోల్ మొదటి సారిగా అడుగు పెటిట్ంది. ఇలుల్ చాలా పెదద్ది. ఇంటి చుటూట్ మొకక్లు, పర్హారీ గోడ. ఇంటోల్కి
అడుగు పెటట్గానే వరండాని ఆనుకుని పీల్డరు లకీష్పతిగారి కచేరీ గది ఉంది. నూకరాజు కూడా తినన్గా కచేరీ గదిలోకి తీసుకువెళాళ్డు.
పీల్దరుగారు చారుమతిని చూడగానే, "రామామ్! కూరోచ్" అంటూ ఆదరంగా పిలిచి కురీచ్ చూపించారు. చారుమతి నమసాక్రం చేసి
కూరుచ్ంది.
"ఎలా ఉనాన్రమామ్ అంతా? అమమ్ ఎలా ఉనాన్రు?" కుశల పర్శన్లు వేశారు పీల్డరుగారు.
"అమమ్ ఇంకా కోలుకోలేదండీ. మామమ్ మరీ డీలా అయిపొయింది. మంచంలోనించి లేవటం లేదు" అంటూ పరిసిథ్తులు చెపిప్ంది
చారుమతి.
"అమమ్కీ, మామమ్కీ మీరే ధైరయ్ం చెపాప్లి. చదువుకునన్దానివీ, ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ దానివీ ముఖయ్ంగా నువువ్ ధైరయ్ంగా ఉంది ఇలుల్
చూసుకోవాలి."
చారుమతి తలవంచుకుని వింటూ కూరుచ్ంది.
"మీ నానన్ంత నిజాయితీ పరుడిని, నెమమ్దసుత్డిని ఇంకొకరిని

చూడలేదు నేను. ఆయన ఇలా అకసామ్తుత్గా పోవడం చాలా

విచారకరం. ముఖయ్ంగా ఆయన లేకపోవడం నాకెంతో కొరత."
తండిర్ని గురించిన పర్శంసా వాకాయ్లు వింటూ కంట నీరు నింపు కుంది చారుమతి.
పీల్డరుగారు డార్యరు తెరిచి, ఒక కవరు తీసి చారుమతి ముందు పెడుతూ అనాన్ర. "ఇది తీసుకో అమామ్. ఇందులో వెయియ్
రూపాయలు ఉనాన్యి. ఇది ఇచిచ్ మీ నానన్ ఋణం తీరుచ్కుంటునాన్నని అనుకోకు. ఏదో నా చేతనైన కొదిద్ సాయం మీ కుటుంబానికి
చెయాయ్లని ఇసుత్నాన్ను."
చారుమతి డబుబ్ చూసి తడబడింది. ఆశించని డబుబ్. అనుకోకుండా లభయ్మైన ఆ సొముమ్ను తీసుకోవాలంటే సంకోచం కలిగింది.
చలనం లేకుండా కూరుచ్న చారుమతిని పీల్డరుగారు హెచచ్రించారు. "తీసుకో అమామ్. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గమైతే ఏదో పింఛను ఉంటుంది.
మా పీల్డరూ, గుమాసాత్ ఉదోయ్గాలకి ఆ పింఛను ఆశ లేదు. ఇంతకంటె ఎకుక్వ ఇవవ్లేకపోతునన్ందుకు, వేరే ఏమీ సహాయం చెయయ్లేక
పోతునన్ందుకు విచారంగా ఉంది నాకు" అనాన్రు.
ఆయనే తిరిగి, "నూకరాజూ! అమామ్యి గారికి రికాష్ తీసుకురా" అంటూ బయటికి కేక వేశారు.
రికాష్ వచిచ్ందని చెపాప్క, చారుమతి పీల్డరుగారి దగగ్ర సెలవు తీసుకొని, సిగుగ్పడుతూ సొముమ్ ఉనన్ కవరు చేతిలో పటుట్కు బయటికి
వచిచ్ంది.
గేటు బయటికి వసూత్ంటే, ఇంకో రికాష్ వచిచ్ ఆగింది. అందులో నించి తెలల్కోటు వేసుకునన్ డాకట్రు ఒకరు దిగారు. చారుమతి
ఒకక్సారి అదిరిపడింది. తండిర్ పోయినపుప్డు తన పకక్నే నుంచునన్ డాకట్రు! తనకి తోడునీడగా ఉనన్ వయ్కిత్!
"నమసాక్రమండీ" అనాన్డు డాకట్ర.
పర్తినమసాక్రం చేసింది చారుమతి.
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"ఎలా ఉనాన్రు? బాగునాన్రా? అమమ్ బాగునాన్రా? శంకరం కాలేజీకి వెడుతునాన్డా?" పర్శన్లు గుపిప్ంచాడతను.
"ఏదో, అదే బాగండీ. శంకరం ఇవాళే కాలేజీకి వెళాళ్డు."
డాకట్రు ఒకక్ క్షణం నిశశ్బధ్ంగా నుంచునాన్డు.
"పీల్డరుగారికి ఒంటోల్ బాగులేదట కదా? చూడడానికి వెళుతునాన్రా?" చారుమతి అడిగింది.
"పీల్డరు గారిని చూడడమేమిటి? ఇది మా ఇలుల్. పీల్డరుగారు మా నానన్గారు."
చారుమతి ఆశచ్రయ్పోయింది. ఏదో అనాలనుకుంది. కాని పెదవి కదిలి ఒకక్మాట రాలేదు.
"సరే, వసాత్నండీ" అంటూ లోపలి దారి తీశాడతను.
చారుమతి ఒకక్ క్షణం అతనేన్ చూసూత్ నిలబడి రికాష్ ఎకిక్ కూరుచ్ంది. ఎంత ఆశచ్రయ్ం! ఇతను పీల్డరుగారి రెండో అబాబ్యా?
రాధాకృషణ్కీ, ఇతనికీ ఎంత వయ్తాయ్సం? ఒక కొమమ్కి రెండు రకాల పువువ్లు ఉంటాయా? అనన్దముమ్ల సవ్భావంలో ఇంత తేడా ఉంటుందా?
ఈయనకి పీల్డరుగారి పోలిక వచిచ్ందేమో! తండిర్ మంచితనమే కొడుకులోనూ కనిపిసూత్ంది.
చారుమతి మనసులో డాకట్రు సిథ్రంగా నిలిచి పోయాడు. దయ ఉటిట్పడుతునన్ కళుళ్, ఎంతో ఆపాయ్యమైన మాటతీరు,
మాటాల్డటంలో ఆతీమ్యత. డాకట్రు రూపురేఖలలో అందం లేకపోయినా, అతని కళళ్లో, మాటలోల్, మంచితనంలో, ఆపాయ్యతలో ఎంతో
అందం ఉంది.
రాధాకృషణ్తో డాకట్రుని పోలిచ్న కొదీద్ డాకట్రు మీది గౌరవం పెరిగింది. అతని సవ్భావానిన్ నిరణ్యించడానికి అతనితో తనకు గల
పరిచయం కొదిద్పాటిదేనని చారుమతి మరిచిపోయింది.
'ఈయన పేరు ఏమిటి? శంకరానికి తెలిసే ఉండాలి. నానన్ చనిపోయినపుప్డు,"శంకరం" అని పేరుపెటిట్ పిలిచినటుట్ గురుత్'
అనుకుంది చారుమతి.
ఉదారుడైన పీల్డరునీ, మంచితనం ఉటిట్పడే డాకట్రునీ తలచుకొని 'లోకంలో మంచివాళుళ్ లేక పోలేదు' అనుకుంది. వాళిళ్దద్రి ఎడల
కృతజఞ్తతో హృదయం నిండింది.
ఇంటి తలుపు చేరవేసి ఉంది. ఇంటోల్ ఎకక్డా మనుషుయ్లు ఉనన్ జాడ లేదు. నిశశ్బద్ంగా ఉంది. చారుమతి తలుపు తోసుకుని లోపలికి
పర్వేశించగానే కింద ఒక కారుడ్ పడి ఉంది కనిపించింది. 'పోసట్ మేన పడవేసి ఉంటాడు. ఇంటోల్ ఎవరూ గమనించినటుట్ లేదు' అనుకుంటూ
కారుడ్ చేతిలోకి తీసుకుని చూసింది. అది తండిర్ పేర విజయనగరం నించి ఎవరో రాసిన ఉతత్రం.
"మ.రా.శీర్. మామయయ్కు,
నమసాక్రములు. అకక్డ మేరు కేష్మంగా ఉనాన్రని తలుసాత్ను. ఈ నెల మీ దగిగ్రినించి సొముమ్ రాలేదు. అమామ్, నేనూ డబుబ్కి చాలా
ఇబబ్ంది పడుతునాన్ము. ఈ ఏడాది ఎస.ఎస.ఎల. సి. పరీక్ష పాసైతే నాకు ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరుకుతుంది. పై ఏడాది నించి మీకు కషట్ం
కలిగించము. ఇనాన్ళూళ్ మీరు సొముమ్ పంపించి నాకు, అమమ్కు సహాయం చేసినందుకు ఎంతో కృతజఞ్తలు. వీలు చూసుకు డబుబ్ పంప
పార్రథ్న. కషట్ం కలిగిసుత్నన్ందుకు క్షమించండి. అమమ్ మీకు, అతత్కు, అమమ్మమ్కు నమసాక్రాలు రాయమనన్ది.
ఇటుల్,
గోపాల (బాబు)
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చారుమతి 'ఎవరీ గోపాల" అని ఆలోచించింది. కాసేపటికి గురుత్ వచిచ్ంది. నాలుగైదు నెలల కిందట తండిర్, "బి.శారదమమ్,
విజయనగరం" పేర డబుబ్ పంపడం. తనే మనియారడ్రు కటిట్ంది. తరువాత ఆ సంగతే మరిచిపోయింది. వీళళ్కి ఇంకా తండిర్ పోయిన వారత్
తెలియదు.
సొముమ్కి ఇబబ్ంది పడుతునాన్మని రాశాడు. అయితే మాతర్ం తను ఈపరిసిథ్తులలో డబుబ్ పంప గలదా?
"పీల్డరుగారు ఎందుకు పిలిచారు? ఏమనాన్రు?" అపుప్డే అటువైపు వచిచ్న భానుమతి చారుమతిని చూసి అడిగింది.
చారుమతి పీల్డరు గారింటోల్ జరిగిన సంభాషణా, డబుబ్ ఇవవ్డం చెపిప్, భానుమతి చేతిలో డబుబ్ ఉనన్ కవరు ఉంచింది.
డబుబ్ చూడగానే భానుమతి కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.
"మన చుటాట్లోల్ శారదమమ్ అనే ఆవిణిణ్ నీకు తెలుసా?' చారుమతి అకక్ని అడిగింది.
"నాకు తెలియదు. ఎవరావిడ?"
"మనకి అతత్ వరస అవుతారు. విజయనగరంలో ఉనాన్రు. ఆవిడికి ఒక కొడుకు ఉనాన్డు. పర్తి నెల నానన్ ఆవిడికి కొంత డబుబ్
పంపేవారు. నానన్ చనిపోయారని తెలియక ఆ అబాబ్యి డబుబ్కోసం ఉతత్రం రాశాడు" అంటూ కారుడ్ భానుమతి చేతికి ఇచిచ్ంది.
భాను కారుడ్ చదివి, "ఇపుప్డేం చేసాత్వు?" అంది.
"ఏం చేసాత్ం? మనం డబుబ్ ఎలా పంపగలం? పీల్డరు గారిచిచ్న వెయియ్ రూపాయలూ అపుప్ తీరచ్డానికి సరిపోతాయి. ఇంకా
మిగిలినది నా జీతమే కదా. ఆ డబుబ్తో మన తిండి ఖరుచ్ కూడా ఎలా వెళుతుందా? అని భయపడుతునాన్ను నేను. వీళళ్కి ఉతత్రం రాసేసాత్ను,
నానన్ పోయారనీ, డబుబ్ పంపలేమని."
భానుమతికి చెలెల్లు ఆలోచన నచచ్లేదు.
"చూడు చారూ! మనం డబుబ్కి ఇబబ్ంది పడుతునాన్ నానన్ వాళల్కి డబుబ్ పంపేరంటే, వాళుళ్ మనకంటె ఎనోన్ కషాట్లలో, దరిదర్ంలో
ఉండి ఉంటారు. మనం ఏదో మనకి చేతనైన సహాయం చేదాద్ం. ఇంకా ఆరునెలలు ఓపిక పడితే, గోపాల ఉదోయ్గం సంపాదించు కుంటాడు.
అతనే తలిల్ని పోషించుకుంటాడు."
చారుమతి మాటాల్డక ఊరుకుంది. తరువాత మెలిల్గా," ఎలా పంపుతాం భానకాక్? మనకే లేకపోతే!" అంది.
"ఉనన్దానిలోనే పంపుదాం. పీల్డరుగారు ఎంతో సహాయం చేశారని మన హృదయాలు కృతజఞ్తతో నిండిపోలేదూ. కషాట్లలో
సహాయం చెయయ్డమే గొపప్ సాయం! నెలకి ఒకక్ పది రూపాయలు పంపు! దానితో బియయ్మైనా కొనుకుక్ంటారు."
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పీల్డరు గారి మాట ఎతత్గానే డాకట్రు మంచితనం కూడా గురుత్కి వచిచ్ంది. చారుమతి ఇంకా మాటాల్డలేదు. మౌనంగా భానుమతికి
అంగీకారం సూచించింది.
రాతిర్ శంకరం చదువు కుంటూంటే చారుమతి దగిగ్రికి వెళిల్ అడిగింది.
"ఆ డాకట్ర నీకు తెలుసా?"
"ఏ డాకట్రు?"
"పీల్డరుగారి అబాబ్యి."
"ఓ ఆయనా! డాకట్రు గిరిధారి. నాకు అంత బాగా తెలియక పోయినా, కొదిద్ పరిచయం ఉంది" అనాన్డు శంకరం.
చారుమతి మనసుస్లోనే అనుకుంది. 'గిరిధారి"
"ఎందుకు అడుగుతునాన్వ?" శంకరం అడిగాడు.
"ఏం లేదు?" అంటూ చారుమతి వెళిల్ పడుకుంది.

9
కొతత్ పంటలతో, గంగిరెదుద్లతో, రంగు రంగు బటట్లతో, పిండి వంటలతో, పచచ్ని చేమంతులతో సందడిగా సంకార్ంతి వచిచ్
వెళిళ్ంది. ఇంటి పెదద్ పోయిన దుఃఖంలో మునిగిన

చారుమతి ఇంటివారికి ఆ ఏడు కార్ంతి కనిపించ లేదు. లోకమంతా చీకటైనటుట్

అనిపించింది.
కొతత్ పెళిల్ కూతురైన పదమ్కీ చీకటిగానే కనిపించింది పండుగ. అలుల్డు పండగకి తమ ఇంటికి వసాత్డనీ, ఇంటోల్ సందడిగా అలుల్డూ,
కూతురూ తిరుగుతూ ఉంటే కనున్ల పండుగగా చూసుకుని ఆనందించ వచుచ్నని ఎనోన్ కలలు కంది వరలకిష్ . వియయ్పురాలు రాసిన చినన్
కారుడ్ ఆవిడ కలలనిన్టినీ కలల్లు చేసింది. ఆవిడలో ఏదో దిగులు ఆవరించింది.
శార్వణ మాసంలో పదమ్ని మదార్సు తీసుకెళిళ్ లకీష్ పూజ చేయించ లేదు. వారింట లకీష్ పూజ అచిచ్ రాదనాన్రు. పోనీ దీపావళికి
అలుల్ణిణ్ పంపమంటే ఆఫీసులో పని, సెలవు దొరకదని జవాబు. సంకార్ంతికి మాధవరావుని తపప్క రమమ్ని పదమ్ తండిర్ నారాయణ రావుగారు
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రాశారు. దానికి వియయ్పురాలు కాంతమేమ్ జవాబు రాసింది. పండగకి మూడు రోజుల ముందర వచిచ్ంది, అబాబ్యి ఆఫీసు పనిమీద ఢిలీల్
వెళుతునాన్డు, కాకినాడకి రావడానికి వీలు పడదు అని.
కూతురు లేకుండా చూసి వరలకిష్ భరత్ దగిగ్ర కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునేది. అమామ్యి కాపరం ఎలా ఉంటుందో? ఒకక్గానొకక్ కూతురికి
మంచి సంబంధం చూసి పెళిల్ చేశాం అనుకుంటే, ఈ విపరీతమేమిటి? అబాబ్యి ఒక ఉతత్రం రాయడేం? అమామ్యి అంటే ఇషట్ం లేదా? ఎనోన్
భయాలు ఆవిడకి. పదమ్ తండిర్ నారాయణరావు లోపల భయపడాడ్, పైకి గంభీరంగా ఉండే వారు. భారయ్ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటే కసురుకునే
వారు. "ఇపుప్డేం కొంప మునిగిందని ఏడుసాత్వు? అది చదువుకుంటూంది కదా! చదువు అవగానే కాపరానికి తీసుకు వెళతారు. అనీన్ చకక్
బడతాయి. పదమ్ దగిగ్ర మాతర్ం పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డకు. లేనిపోని భయాలు పెటుట్కుని మనసు పాడుచేసుకుంటుంది."
తలీల్ తండీర్ తన ఎదురుగా ఏమీ మాటాల్డక పోయినా, పదమ్ అనీన్ ఊహించుకోగలదు. మాధవరావు మౌనానికి మనసుస్ చివుకుక్
మనేది. పైగా, చుటూట్ పకక్ల అమామ్యిలు, సేన్హితులు భరత్ పేరుతో అలల్రి పెడుతూ ఉంటే బాధ పడేది పదమ్. ఏ పేర్మ కధ చదివినా,
సినిమాలో ఏ పర్ణయ ఘటట్ం చూసినా మాధవరావు జాఞ్పకం వచేచ్ వాడు. అతని ఉనికి మరిచి పోయి చదువులో పడదామని పర్యతిన్ంచేది.
కాని మెళోళ్ కొతత్ తళుకు మాయని మంగళ సూతార్లు, నలల్పూసలు, కాళళ్ మటెట్లు పర్తి క్షణం, "నీకో భరత్ ఉనాన్డు" అని ఎతిత్ చెపేప్వి. అతని
కోసం ఆతర్త తనకేనా? అతనికేం బాధ లేదా? ఒకక్ ఉతత్రం కూడా రాయని అతనిన్ తలచుకుంటే ఎంతో కోపం వచేచ్ది. తనే ఉతత్రం రాసేత్?
అనిపించేది ఒకసారి. భరత్కి భారయ్ రాయడంలో తపేప్ముంది? కాని మళీళ్ ఏదో పంతం వచేచ్ది. అతనికి తను అకక్ర లేకపోతే, తను
ఉండగలదు అతని దూరంగా!

10
శంకరం పరీక్షలు అయిపోయాయి. మే నెల వచేచ్సింది. ఎండలు మండి పోతునాన్యి. 'ఊరినిండా రకరకాల మామిడిపళుళ్ ఉనాన్,
ఒకక్ పండు తినే అదృషట్ం లేదు' అనుకుంది చారుమతి. సూరాయ్రావు చనిపోయాక ఈ ఆరు నెలలలో ఎనోన్ మారుప్లు వచాచ్యి ఇంటోల్.
పీల్డరు గారిచిచ్న డబుబ్తో అపుప్లు తీరేచ్సారు. దానితో అపూప్ లేదు, ఆసీత్ లేదు అనన్టుట్ అయింది. మిగిలింది పర్తి నెలా వచేచ్ చారుమతి
జీతం. రాబడి తగగ్డంతో ఇంటోల్ వాళళ్ సుఖాలూ తగాగ్యి. ఒకక్ సారే కాఫీ తాగుతునాన్రు. నీళళ్ మజిజ్గతో తృపిత్ పడుతునాన్రు. పొదుద్టి పూటే
కూర చేసుత్ంది భానుమతి. రాతిర్ పచచ్డితో సరిపెడుతుంది.
'శంకరం పరీక్ష పాసై ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే, కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి. చెయియ్ ఆసరాగా ఉంటాడు. వచేచ్ ఏడు మాలతి సూక్లు
ఫైనల కాల్సులోకి వసుత్ంది. అది ఆ పరీక్ష గటెట్కిక్తే సగం కషాట్లు తీరినటేట్." చారుమతి రోజూ రాతిర్ నెమరు వేసుకునేది ఈ సంగతులే.
శాంతమమ్ భరత్ వియోగం నించి ఇంకా కోలుకోలేదు. వంటింటోల్ గడప మీద తల పెటుట్కు పడుకొని పాత రోజులు తలచుకుని
కుములుతూ ఉంటుంది.
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ముసలమమ్ పూరిత్గా మంచం ఎకిక్ంది. ఆవిడికి ఒక రకంగా మతిసిథ్మితం తపిప్ంది. "నాయనా సూరయ్ం! ఇలా రా రా!" అంటూ
చనిపోయిన కొడుకుని మధయ్ రాతిర్ పిలుసూత్ ఉంటుంది. ఆవిడికి మామిడిపళళ్ంటే పీర్తి. "వీళళ్ంతా ననున్ మరిచి పోయారురా! ఒకక్ మామిడి
పండేనా ఇచాచ్రేమో చూడు! నువైవ్నా తెచిచ్ పెటాట్రా సూరయ్ం" అని మామిడిపళళ్ కోసం కొడుకుని వెతుకుక్ంటూ ఉంటుంది.
ఇంటోల్ పిలల్లంతా సత్బుద్లుగా తయారయాయ్రు. ఎవరి పనులు వాళుళ్ చేసుకోవడం, లేదా ఏదైనా పుసత్కం పటుట్కు కూరోచ్వడం.
నలుగురూ కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం, నవువ్కోవడం మరిచిపోయారు వాళుళ్. శంకరం మాతర్ం ఉదయం భోజనం చేసి బయటికి వెళిల్ రాతిర్
చీకటి పడాడ్క ఇలుల్ చేరతాడు. ఎకక్డ తిరుగుతాడో ఎవరికీ తెలియదు.
జూన మొదటి తారీఖు. ఉదయమనగా బయటికి వెళిళ్న శంకరం రాతిర్ పదకొండు గంటలైనా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. శాంతమమ్
కంగారు పడింది. భానుమతి వెళిల్ నిదర్ పోతునన్ చారుమతిని లేపి, "శంకరం ఇంటికి రాలేదే!" అంది.
చారుమతి విసుకుక్ంది. "అబాబ్యిగారు ఎకక్డ తిరుగుతునన్టుట్? ఆడవాళుళ్ ఒంటరిగా ఇంటోల్ ఉనాన్రనే ధాయ్సేనా లేదు" అంటూ
బయటికి వచిచ్ంది. వీధులలో మంచాలు వేసుకుని చుటుట్పకక్ల ఇళళ్ వాళళ్ంతా నిదర్ పోతునాన్రు.
'ఎవరి, ఏమని అడగను?' అనుకుని కాసేస్పు బయట నుంచుని లోపలికి వచిచ్ంది.
తలిల్ పిలిచింది. "చారూ! శంకరం ఎకక్డికి వెళాల్డమామ్? ఇంటికి ఇంకా రాలేదేం?"
"ఎకక్డికి వెళతాడో నాకు చెపిప్ వెళతాడా రోజూ? నేను మాతర్ం ఎకక్డికి వెళిల్ వెతకను?"
"ఎలాగే మరి?"
"ఎలాగేమిటి? అమామ్యి కాదు, చినన్వాడు కాదు. మగవాడు. ఎకక్డికి వెళిళ్నా తిరిగి రాగలడు. నువువ్ పడుకో అమామ్. ఎవరో
సేన్హితులింటోల్ ఉండి పోయి ఉంటాడు. పొదుద్నేన్ వచేచ్సాత్డు" అంటూ చారుమతి వెళిల్ పడుకుంది.
పడుకుందనన్ మాటే కాని నిదర్ పటట్లేదు. రాతిర్ శాంతమమ్, భానుమతి, చారుమతి జాగారం చేశారు.
తెలల్వారుతూ ఉండగానే భగవతిని రెండిళళ్వతల ఉనన్ ఇంటికి పంపింది శాంతమమ్. వారి అబాబ్యి కూడా కాలేజీలో
చదువుతునాన్డు.
"అతనికి అనన్ గురించి తెలియదటమామ్. నినన్ అసలు అనన్ని చూడలేదట. నినన్ మధాయ్హన్ం పేపరోల్ బి.ఏ. పరీకాష్ ఫలితాలు
వచాచ్యిట. అనన్ నెంబరు ఇసేత్ అతన పేపరోల్ చూసాత్డట" అంటూ భగవతి వచిచ్ కబురు చెపిప్ంది.
చారుమతి శంకరం నంబరు ఇచిచ్, భగవతి కోసం చూసూత్ ఆతుర్తగా వీధిలోనే నుంచుంది.
"తెలుగు ఒకక్టే పాసయయ్డట. ఇంగీల్షు, గూర్పు తపాప్డుట" అంది భగవతి వచిచ్,
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చారుమతి అకక్డే కుపప్ కూలి పోయింది. ఏదో శంకరం పాసవుతాడు, సంపాదిసాత్డు. తమ దైనాయ్వసథ్ తపుప్తుంది అనుకుంది.
ఇపుప్డు అనీన్ తారుమారయాయ్యి. మళీళ్ పరీక్ష, పరీక్ష ఫీజు, ఆరు నెలలు ఎదురు చూడడం!
నీరసంగా ఇంటోల్కి వచచ్ంది. ఇంటోల్ అందరి ముఖాలలోనూ నిరాశ తొంగి చూసుత్ంది.
"వెధవ పరీక్ష పొతే పోయింది. పిలాల్డు ఏమై పోయాడో? ముందు బాబు ఇంటికి వసేత్ చాలు." కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ కూరుచ్ంది
శాంతమమ్.
పది గంటలు అవుతూ ఉంటే, ముఖం నేల వేసుకు వచాచ్డు శంకరం. రాతిర్ అంతా నిదర్ లేదేమో, ముఖం అంతా పీకుక్ పోయింది.
"ఎకక్డ తిరుగుతునాన్వ? అసలే నానన్ పోయిన బెంగతో మేం కుళుళ్తూ ఉంటే, నువువ్ ఇంటికి రాకుండా మమమ్లిన్ ఇంకొంచం
చంపు. రాతిర్ ఎవవ్రికీ నిదర్ లేదు నీ వలల్. బెంగ పెటుట్కు పోయాం ఏమై పోయావో అని." చారుమతి శంకరానిన్ చూసూత్నే గటిట్గా మాటాల్డింది.
పరీక్ష తపిప్న కోపం కూడా ఉంది ఆ కంఠంలో.
శంకరం ఏమీ మాటాల్డకుండా పెరటోల్కి వెళిల్ పోయాడు. భానుమతి చెలెల్లికి దగిగ్రగా వచిచ్, "చారూ! నువువ్ శంకరానిన్ ఇంకా ఏమీ
అనకు. వాడు అసలే పరీక్ష పోయి సిగుగ్ పడుతునాన్డు. నువివ్ంకా ఏదేనా అంటే బాధ పడతాడు. నానన్ పోయిన బెంగతో పరీక్షకి చదవలేక
పోయాడు. ఈ మారు పాసై పోతాడులే" అంది.
చారుమతి ఇంకేం మాటాల్డలేదు.
"బాబూ! ఎకక్డికి వెళాల్వురా? రాతర్ంతా ఎకక్డునాన్వ? పరీక్ష పోతే పోయింది. మళీళ్ కటుట్కోవచుచ్. నువువ్ బాధ పడకు బాబూ"
అంటూ గదగ్ద సవ్రంతో తలిల్ శంకరానిన్ అనునయించడం వినిపించింది లోపలినించి.
PPP

ఇలల్ంతా బావురుమంటూంది. ముసలమమ్ లేని వెలితి ఇంటోల్ బాగా కనిపిసూత్ంది. ఆవిడ పనేం చెయయ్క పోయినా, చివరి రోజులోల్
మంచం మీద నించి లేవలేక పోయినా, ఇంటోల్ ఆవిడ ఉండటం ఒక నిండుగా ఉండేది. అందరికి పెదద్ దికుక్ అనిపించేది. ఆవిడికి మనమడు
అనాన్, మనమరాళుళ్ అనాన్ ఎంతో అభిమానం. అందరిని ఆపాయ్యంగా చేరదీసేది.
కోడలిన్ కూతురులా చూసుకునేది.
మధాయ్హన్ం నాలుగైంది. ఇంటోల్ నిశశ్బాద్నిన్ చీలుచ్కుంటూ బయటి నించి ఎవరిదో గొంతుక వినిపించింది.
"సూరాయ్రావుగారి ఇలుల్ ఇదేనాండీ?"
భగవతి బయటికి వచిచ్ చూసిడ్ంది. ఎవరో ఇరవై సంవతస్రాల యువకుడు నిలబడి ఉనాన్డు. చురుకైన కళుళ్, ఉంగరాల జుతుత్, మంచి
తెలివైన ముఖం.
"ఇదేనండీ. ఎవరు కావాలి?" అంది భగవతి.
"చారుమతి ఉనాన్రా?" అనాన్డు అతను.
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"ఆ... ఉంది" అంటూ లోపలి వెళిళ్ంది భగవతి. చారుమతి కోసం ఎవరో యువకుడు వచాచ్డంటే ఇంటోల్ అందరికీ ఆశచ్రయ్ంగా
ఉంది. చారుమతి కూడా కుతూహలంగా బయటికి వచిచ్ చూసింది. అతని ముఖం ఎపుప్డూ చూసిన గురుత్ లేదు. అపరిచితుడు.
"నేనే చారుమతిని. ఏం కావాలి మీకు?"
"నా పేరు గోపాల. విజయనగరం నుంచి వచాచ్ను" అనాన్డతను.
చారుమతి ఒకక్ నిమిషం 'ఎవరా ఇతను?' అని ఆలోచించింది. వెంటనే డబుబ్ పంపడం గురుత్ వచిచ్ంది.
"ఓహో! నువావ్! రారా!" అంది చారుమతి దరహాసం చేసూత్.
"ఎవరే అతను?" అంది రేవతి.
"ఇతను మనకి బాగా కావలసిన వాడు. శారదతత్యయ్ కొడుకు" అంది చారుమతి.
"ఓహో! గోపాలా?" అంది భానుమతి.
'ఎవరీ శారదతత్యయ్?' అని ఆశచ్రయ్పోయారు రేవతి, మాలతి, భగవతి.
అందరికి నమసాక్రాలు చేశాడు గోపాల.
"నీకు మమమ్లిన్ ఎవరినీ తెలీదు కదూ?" అంటూ చారుమతి అందరిని పరిచయం చేసింది.
"మా పెదద్కక్ రేవతి. విశాఖలో ఉంటుంది. ఈవిడ మా రెండో అకక్ భానుమతి. మా ఇంటోల్నే ఉంటుంది. బావగారికి ఇకక్డే పని. ఏది
మా చెలెల్లు మాలతి. ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసైంది. హిందీ పరీక్షలకి, టైపు పరీక్షలకి కడుతూంది. ఇది భగవతి. అందరిలోకీ చినన్ది.
ఎస.ఎస.ఎల.సి. దాకా చదివింది" అంది అందరిని చేతోత్ చూపిసూత్.
గోపాల నవువ్తూ, కుతూహలంగా చూసూత్ నిలుచునాన్డు.
"మరి నువేవ్ం చేసుత్నాన్వో చెపాప్వు కాదు" అంది రేవతి చనువుగా.
"నేను సూక్లు ఫైనల పరీక్ష పాసై కొనాన్ళుళ్ విజయనగరం మిలస్ లో పనిచేశాను. ఈ ఏడాది రైలేవ్ సరీవ్స కమిషన పరీక్షలకి కటాట్ను.
పర్సుత్తం రైలేవ్ ఉదోయ్గంలో కాకినాడలో ఉనాన్ను" అనాన్డు అతను.
"మా అమమ్ని చూదుద్వుగాని, రా" అంటూ చారుమతి వరండాలోకి తీసుకెళిళ్ంది గోపాల ని. వరండాలో చాప వేసుకుని పడుకుంది
శాంతమమ్.
"అమామ్! ఎవరు వచాచ్రో చూడు" అంది చారుమతి.
ఆవిడ ఇటు తిరిగి, నూతన వయ్కిత్ని చూసి, లేచి కూరుచ్ంది.
"విజయనగరంలో శారదమమ్ అని నానన్గారి చెలెల్లు ఉండేవారు, జాఞ్పకం ఉందా? ఆవిడ కొడుకు గోపాల." చారుమతి చెపిప్ంది.
"అలాగా, శారదమమ్కి కొడుకు ఉనాన్డని వినడమే కాని, ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఎంతవాడి వయాయ్వు! అమమ్ బాగుందా?" అంది
శాంతమమ్.
"ఆ ....బాగుందండీ" అనాన్డు గోపాల.
"నిలుచునే ఉనాన్వు. కూరోచ్ బాబూ. అమామ్, చారు! బలల్ ఏదైనా తెచిచ్ పడెయ. కూరుచ్ంటాడు" అంది శాంతమమ్.
"బలల్ ఏమీ వదద్ండీ" అంటూ శాంతమమ్ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు అతను.
"అమమ్ ఎకక్డ ఉంది?" అంది శాంతమమ్ తిరిగి.
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"ఇకక్డే ఉంది. నాకు రైలేవ్ పారెస్ల ఆఫీసులో పని. సేట్షన దగిగ్రే ఇలుల్ తీసుకునాన్ను. అమమ్, నేను అకక్డే ఉంటునాన్ము."
"బాగుంది నాయనా! అమమ్ని కూడా తీసుకు రాక పోయావా? ఎనాన్ళళ్యిందో చూసి."
"ముందర ఇలుల్ కనుకుక్ందామని నేను ఒంటరిగా వచాచ్ను. ఈ మారు అమమ్ని తీసుకు వసాత్ను. అమమ్ అసత్మానం మిమమ్లిన్,
అమమ్మమ్ని తలుచుకుంటూ ఉంటుంది. అనన్టుట్, అమమ్మమ్ ఎకక్డ?" అనాన్డు అతడు.
"హయోయ్! ఇంకెకక్డి అమమ్మమ్? ఈ పాటికి బుగైగ్ పోయి ఉంటుంది" అంది శాంతమమ్ కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
తెలల్బోయాడతను. ఏమీ అరథ్ం కానటుట్నన్ అతనిని చూసి చారుమతి చెపిప్ంది.
"రెండు రోజుల నించీ మైకంలో ఉంది ఈ రోజే మామమ్ చనిపోయింది. బావలిదద్రూ ఆవిణిణ్ తీసుకుని సమ్శానానికి వెళాళ్రు ఇపుప్డే.”
గోపాల ఎంతో బాధ పడాడ్డు.
"అయోయ్! అమమ్మమ్ని చూడాలని ఎంతో ఆశతో వహాచ్ను. ఆవిడ కోసమని బతాత్యి పళుళ్ కూడా తెచాచ్ను" అంటూ సంచీ
చూపించాడు.
"దేనికైనా పార్పత్ం ఉండాలి" అంది శాంతమమ్.
గోపాల కాసేపు మౌనంగా కూరుచ్ని, లేచి నిలబడాడ్డు.
"ఇంక వెళతానండీ. నా మనసేస్ం బాగులేదు. నినన్నైనా వచాచ్ను కాదు. అమమ్మమ్ని చూసేవాణిణ్" అనాన్డు.
"మన చేతిలో ఏం లేదు నాయనా. బాధపడకు. ఈ మారు అమమ్ను తీసుకురా" అంది శాంతమమ్.
చారుమతి వీథిదాకా వచిచ్ దిగబెటిట్ంది అతనిన్. వాళుళ్ వీథి లోకి వచేచ్సరికి గోపాలరావు, రామారావు ఇంటి గుమం ఎకుక్తూ
కనిపించారు. అపరిచితుడైన ఈ వయ్కిత్ని ఒకక్సారి చూసి, ఇంటోల్కి వెళిళ్పోయారిదద్రూ.
"మా బావగారుల్" అంది చారుమతి.
"వసాత్ను వదినా" అనాన్డు గోపాల.
"తరుచు వసూత్ ఉంటావుగా!" అంది చారుమతి.
గోపాల ని చూడగానే ఇషట్ం ఏరప్దించి చారుమతికి. తెలివైన మెరిసే కళూళ్, మనిషిలో వినయం ఇటేట్ ఆకరిష్ంచాయి ఆమెని.
రాతిర్ అందరు పడుకునన్పుప్డు, పకక్న పడుకునన్ చారుమతిని అడిగింది శాంతమమ్.
"ఈ అబాబ్యి నీకెలా తెలుసునే?"
"నాకు నానన్గారు చనిపోక ముందే తెలుసమామ్. నానన్గారు పర్తినెల గోపాల చదువుకోసం పాతిక రూపాయలు పంపేవారు.
నానన్గారు పోయాక నేను డబుబ్ లేక పదిరూపాయలే పంపేదానిన్. అదికూడా ఆరు నెలలే పంపాను" అంది చారుమతి.
"అబాబ్యి చూడు, మీ నానన్ పంపిన డబుబ్తో చకక్గా పైకి వచాచ్డు. రైలేవ్లో ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. మనకే ఏ దికూక్
కనిపించడు. శంకరానికి ఉదోయ్గం దొరికిందో లేదో?"
"ఎందుకమామ్ అలా మాటాల్డతావు? అతనికి మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది, బాగుపడాడ్డు అని మనం బాధపడితే ఒరిగేది ఏమిటి?
దానితో శంకరానికి ఉదోయ్గం వచేచ్సుత్ందా? అతను కషట్పడి పైకి వచాచ్డని సంతోషించు" అంది చారుమతి.
చారుమతికి తలిల్ అంటే ఎంత ఇషట్మునాన్, ఆవిడలో అపుప్డపుప్డూ కనిపించే ఈరష్య్ చూసేత్ నచచ్దు.
25
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మాధవరావు సాన్నం చేసి అపుప్డే గదిలోకి వచిచ్ అదద్ం ముందు కూరుచ్ని తల దువువ్కునుత్నాన్డు. కాంతమమ్ వంటింటోల్ పూజ
చేసుకుంటూంది. పదమ్ చేతిలో ఉతత్రంతో గబుకుక్న అతని గదిలో పర్వేశించి మాధవరావు వెనకాలే నిలబడింది. అతనిది పచచ్ని దేహఛాఛ్య.
తువావ్లు కటుట్కుని అదద్ం ముందు కూరుచ్నన్ అతను ఎంతో అందంగా ఉనాన్డు. అనాఛాఛ్దితమైన తెలల్టి వీపు అకక్డకక్డ నీటి బిందువులతో
మెరిసిపోతూంది. పాలరాయిలా నునన్గా ఉనన్ అతని వీపు మీద ఒకక్సారి చెయియ్ వేసి రాసేత్ ఎలా ఉంటుందో అనుకుంది పదమ్. అతనిన్
చూసినపుప్డలాల్ ఉదేర్కంతో తన శరీరం, మనసుస్ పొంగుతాయ! తనని చూసేత్ అతనిలో అలాంటి ఉదిర్కత్త ఉండదా? పదమ్ ఆశచ్రయ్పోయింది.
అతని పురుషతవ్ంలో అపనమమ్కం కలిగింది.
బొమమ్లా వెనకనే నుంచునన్ పదమ్ని చూసి మాధవరావు తెలల్ బోయాడు. వెనకిక్ తిరగకుండానే చేతిలో పౌడర వేసి రాసుకుంటూ,
"ఏం కావాలి?" అనాన్డు.
పదమ్ ఆలోచనా పర్పంచంలోంచి నిజలోకంలోకి దిగింది.
"నా ఫెర్ండ ఉతత్రం రాసింది. చదువుతారా?"
"నీ ఫెర్ండ ఉతత్రం రాసేత్ నేనెందుకు చదవాలి?" మాధవరావు వెనకిక్ తిరిగి పదమ్ను చూసూత్ అడిగాడు. అతని కళళ్లోల్ కనిపించిన
అయిషట్త చూసి జంకింది పదమ్.
"నా సేన్హితులను గురించి మీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?"
"లేదు" అనాన్డు అతను.
"మా అమమ్ చూసుత్ంది. నువివ్కక్డ నించి వెళిల్ పో" అనాన్డు తిరిగి అతనే.
"నేను మీతో మాటాల్డంలో తపేప్మి ఉంది? ఇకనించి నేను మీతో ఇంటోల్ మాటాల్డదలచుకునాన్ను." పదమ్ తన నిశచ్యం చెపిప్ంది.
"నువువ్ మాటాల్డినా నేను మాటాల్డను."
"ఎందుకు మాటాల్డరు?"
"మా అమమ్కి ఇషట్ం ఉండదని చెపాప్ను కదా?"
"మీరు అమమ్తో అనిన్ విపులంగా ఎందుకు మాటాల్డరు? మనిదద్రం మాటాల్డుకోడం ఇషట్ం లేక పోతే, అమమ్ పెళిల్ ఎందుకు చేసారు?"
అతనేం మాటాల్డలేదు.
"ఆమె పెదాద్విడ! పరిసిథ్తులు అరథ్ం చేసుకోలేకపోవచుచ్. మీరు చదువుకునన్వారు కదా! ఆవిడికి పరసిథ్తి సరిద్ చెపప్కూడదూ?"
"నేనేం ఆవిడికి చెపప్ను." ముభావంగా అనాన్డు అతను.
"ఎందుకు చెపప్రు? నేను చెపప్నా?" పదమ్ కోపంగా అంది.
"ఎందుకు చెపప్నో నీకు అనవసరం. నువువ్ ఆవిడతో ఈ సంగతులు మాటాల్డనవసరం లేదు."
"నేను మాతర్ం ఇకక్డ జీవఛఛ్వంలా అవసరమా? మీకది ఇషట్మా?" పదమ్రోషంగా అడిగింది.
"నీకు ఇకక్డ ఉండటం ఇషట్ం లేకపోతే వెళిల్ పోవచుచ్ను." మాధవరావులో చలనం లేదు.
"ఎకక్డికి వెళళ్ను?" పదమ్ రెటిట్ంచింది.
"అది నీ ఇషట్ం" అంటూ గది బయటికి నడిచాడతను.
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పదమ్కి కోపం, దుఃఖం, రోషం పెలుల్బుకుతునాన్యి. వెనకిక్ తిరిగే సరికి గుమామ్నికి ఎదురుగా ఎఱఱ్టి కళళ్తో అతత్గారు! భయంతో
వణికిపోతూ తన గదిలోకి పరిగెతిత్, తలుపు వేసుకుని ఏడిచ్ంది పదమ్. తనివితీరా ఏడవటం కంటె ఏమీ చెయయ్లేదు తను. తనొక
పదమ్వూయ్హంలో చికుక్కుంది. ఆ వూయ్హంలో బర్తకలేదు, బయటపడలేదు. ఎంత అందం ఉంటేనేం,! ఎనిన్ సౌఖాయ్లు ఉంటేనేం! భరత్ పేర్మ
లేని సతరీ జీవితం వయ్రథ్ం. ఏం తపుప్ చేసిందని తనకీ శిక్ష విధించాడు భగవంతుడు!
ఎనోన్ అనుకుంది! అతత్గారి ఎడల మంచిగా ఉండి, ఆవిణిణ్ మారాచ్లనుకుంది. ఎపుప్డూ అనుమానంతో, తన అందానిన్ ఈరష్య్తో
చూసే అతత్గారు తనని దగిగ్రికి చేరనివవ్లేదు.
భరత్కి దగిగ్రగా వెళిల్ అతనిని తనవేపు తిపుప్కోవాలనుకుంది. ఒకక్సారి అతనిలోని పురుషతావ్నిన్ రెచచ్గొడితే తనవాడౌతాడనుకుంది.
సిగుగ్విడిచి భరత్ దగిగ్రికి వెళిళ్ంది. అతనిని రెచచ్గొటట్ పర్యతిన్ంచింది. అనిన్ వృథా అయాయి. అతనికి లోకంలో కనిపించే వసుత్వు ఒకటే...
అమమ్. అమమ్ కోసం తన జీవితానిన్ బలి చేసుకుంటాడు. భారయ్ జీవితానిన్ బలి చేసుత్నాన్డు!
అతత్గారి కథ తెలుసుకునన్ పదమ్ ఆవిడ మీద ఎంతో జాలిపడింది. కాని ఈ ఆరునెలలోల్ ఆ జాలి అంతా కోపంగా మారిపోయింది.
ఆవిడికి తన సుఖం తపప్ ఎదటివారి సుఖం అకక్రలేదు. చినన్పుప్డు అతత్గారి వలల్ తను కషాట్లు పడింది కనక, ఇపుప్డు తన కోడలి మీద ఆ
కసి తీరుచ్కోవాలి. భరత్తో తను సుఖించలేదు. తన కోడలు కొడుకుతో సుఖించకూడదు. కోడలు తన అందంతో కొడుకుని ఎకక్డ మారేచ్సుత్ందో
అని ఆవిడ భయం! కోడలి ఎడల ఆవిడ నితయ్ శంకితురాలు!
అషట్కషాట్లు పడి తన పేర్మ, పార్ణం ధారపోసి కొడుకుని పెంచింది. ఇపుప్డు కొడుకు పేర్మంతా తన ఒకరిత్కే చెందాలి. తాళిగటిట్న
భారయ్కి కొడుకు పేర్మ కొంచెం ఇచిచ్నా ఆవిడ సహించలేదు. కొడుకిక్ కొనిన్ ఇతర సుఖాలు కావాలని ఆవిడ మరిచిపోతూంది. కొడుకు
కాపరానికే చిచుచ్ పెటట్డానికి ఆవిడ వెనుదీయటం లేదు.
ఆవిడ కొడుకిక్ పెళిల్ ఎందుకు చేసినటూట్? ఇది ఎపుప్డూ విడని సమసయ్ పదమ్కి.
భరత్కి తలిల్పై గల గుడిడ్ పేర్మ, భారయ్ ఎడల చూపే మూరఖ్తవ్ం తలచుకుంటే పదమ్కి కోపం కటట్లు తెంచుకు వసుత్ంది.
ఏడిచ్ ఏడిచ్ మనసుస్లో బాధంతా కంటి నీరులో కలుపుకుని విశార్ంతి పొందింది పదమ్. కళుళ్ తుడుచుకుని చూసేత్ బలల్మీద ఎదురుగా
శీర్దేవి ఉతత్రం కనిపించింది. ఉండ చుటేట్సిన ఆ ఉతత్రానిన్ తిరిగి సాపు చేసి ఎదురుగా పెటుట్కుంది.
"పియమైన పదమ్కు,
నేను హైదరాబాద వచిచ్ నెలాల్ళుళ్ అయింది.
నీకు చారు రాసే ఉంటుంది, మా ఇంటోల్ ఒక చినన్ బాబు నాలుగు నెలల కిర్ందట వెలిశాడని. పేరు 'అమర'.
ఎలా ఉందీ పేరు? నువువ్, చారు నా పెళిల్ అపుప్డు బావపేరు బాగాలేదని నవావ్రు. పోనీ, మా బాబు పేరు నచిచ్ందా?
పురుడు చాలా కషట్మైంది. పాపని కనాన్ పర్తి సతరీ 'తన పురుడు చాలా కషట్మైంది' అని అనుకుంటుందేమో! ఒక రోజంతా నొపుప్లతో
బాధపడాడ్ను. తీరా ఆసుపతిర్కి తీసుకువెళితే నొపుప్లు ఆగిపోయాయి. నొపుప్లు రావాలని డాకట్రుల్ పాటుల్ పడాడ్రు. మళీళ్ ఇంజెక్షనస్.. గొడవా!
అనీన్ రాసేత్ నువువ్ ముందే భయపడతావేమో! డాకట్రుల్ నాచురల డెలివరీ కావాలని ఎంత కషట్పడాడ్ చివరికి ఫోరెస్పస్ ఉపయోగించడం, కొదిద్గా
కుటుల్ పడటం తపప్లేదు. తరువాత బావతో అంతా చెబితే, 'అయోయ్! ఇంత కషట్పడాడ్వా!' అని చాలా బాధ పడాడ్రు. 'నువివ్ంత కషట్పడతావని
తెలిసేత్ పిలల్లే వదద్ందును' అంటారు. బాగుందా?
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ఎంత కషట్ పడితేనేం, పదామ్! పకక్న బాబును చూసుకోగానే పడడ్ కషట్మంతా మరిచిపోతాం. ఎంత ఆనందంగా, ఎంత హాయిగా
ఉంటుందో తెలుసా? బాబుని దగిగ్రికి తీసుకుని ముదుద్ పెటుట్కోవడం కంటె తీయని అనుభవం ఇంకొంకటి లేదనిపిసూత్ంది. నీకూ ఈ
అనుభవం అయాయ్క ఆ తీపి ఎలాంటిదో తెలుసుత్ంది. ఈ అనుభవానిన్ మాటలలో చెపప్లేము.
మా బాబుకి, మా ఇదద్రి పోలికలు వహాచ్యి. 'నా మొదుద్ బురార్, బావ అలల్రీ' వచాచ్యిట. బావ ఏడిపిసూత్ ఉంటారు. పర్సుత్తానికి
తెలల్గానే ఉనాన్ బాబు పెదద్యాయ్క నలల్గా మారిపోవచుచ్ను. అయినా మగవాడికి ఏ రంగు అయితేనేం? మీ పాపని మాతర్ం తెలల్గా, బొదుద్గా
ఉండేటటుట్ కను. మీవారి రంగు, నీ రూపం వసేత్ పాప అంత అందమైనది ఈ సృషిట్లోనే ఉండదు. మా కోడలిన్ గురించి అపుప్డే నేను మంచి
కలలు కంటునాన్ను.
ఆలసయ్ం చెయయ్కు. మా బాబు పెదద్వాడై పోతునాన్డు.
పేర్మతో
శీర్దేవి"
పదమ్నిటూట్రిచ్ంది. అందమైన కోడలు, మంచి కలలు, తీయని అనుభవం! అవనీన్ తనకెకక్డ? అనీన్ ఎండమావులు. పెళిల్ అయి
నాలుగేళల్యినా తను అనాఘార్త పుషప్ంగానే మిగిలి పోయిందంటే శీర్దేవి ఏమంటుందో? జీవితంలో ఏ అనుభవం లేకుండా అడివిని కాచిన
వెనెన్లలో ఇలా ఈ జీవితం గడిచిపోతూంది.
పదమ్కి తనమీద తనకే జాలి వేసింది. తిరిగి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
పదమ్ ఆ రోజంతా భోజనం చెయయ్లేదు. అతత్గారూ బలవంతం చెయయ్లేదు. ఒకక్సారి మాతర్ం విసురుగా, "తిండి మానేసి ఎవరిని
సాధించాలని?" అంది. పదమ్ మాటాల్డకుండా పుసత్కాలు ముందర వేసుకు కూరుచ్ంది. మరాన్టి నించి పరీక్షలు. బి.ఏ. అయిపోయేక ఏం
చెయాయ్లి? ఇలాంటి ఇంటి పరిసిథ్తులలో పిచిచ్ ఎకిక్ పోకుండా తనని కాపాడేవి పుసత్కాలు, కాలేజీ! అంతే! ఆ చదువుకూడా ఆగిపోతే ఏది
దికుక్?
"తలనొపిప్గా ఉంది" అంటూ మాధవరావు మూడు గంటలకే ఆఫీసునించి ఇంటికి వచేచ్శాడు.
కాంతమమ్ గాభారాపడింది. మంచం వేసి, పకక్ పరిచి, కొడుకుని పడుకోమని తను అమృతాంజనం తెచిచ్ంది. నుదుటి మీద
రాయబోతూ చూసి, "బాబూ! జవ్రంగా ఉందేమిటి? ఇలా కాలిపోతూంది ఒళుళ్" అంది. ఆవిడ కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
మాధవరావు, "నువేవ్ం కంగారుపదకమామ్" అంటూ కళుళ్ మూసుకుని పడుకునాన్డు.
కొడుకిక్ అమృతాంజనం రాసింది. వేడివేడి కాఫీతో తలనొపిప్ మాతర్ ఇచిచ్ంది. అయినా ఆవిడ కంగారు తగగ్లేదు. అయిదు
నిమిషాలకి ఒకసారి,"బాబూ! తలనొపిప్ తగిగ్ందా? ఇంకా జవ్రం తగగ్లేదేమిటి? డాకట్రిన్ తీసుకురానా?' అని అడుగుతూనే ఉంది.
భరత్కి జవ్రం అని తెలిసి పదమ్ కూడా ఆతర్ పడింది.
మంచం దగిగ్రికి వచిచ్, "ఎలా ఉంది తలనొపిప్? జవ్రం ఉందా?" అని అతత్గారిని అడిగింది.
పదమ్ని చూసూత్నే అతత్గారు కసుస్మని లేచింది.
"నా బాబు దగిగ్రికి రాకు. నీ వలేల్ ఈ జవ్రం వచిచ్ంది. నువేవ్ పొర్దుద్నన్ ఏదో చేసి ఉంటావు" అంది.
పదమ్ సిగుగ్తో వెనకీక్ వెళిళ్పోయింది. తన భరత్కి ఒంటోల్ బాగుండకపోతే ఆ మాతర్ం అడిగే హకుక్ తనకి లేదా?
రాతిర్ అంతా మగత నిదర్గానే గడిపారు పదామ్, అతహ్గారూ. కాంతమమ్ అసత్మానం కొడుకుని ముటుట్కుని చూసూత్నే ఉంది.
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తెలల్వారింది. మాధవరావు జవ్రం తగగ్లేదు. కొదిద్గా ఎకుక్వ అయింది. కాంతమమ్ పనిమనిషి చేత పకక్ ఇంటోల్ ఉనన్ డాకట్రుకి కబురు
పంపింది. తొమిమ్దింటికి డాకట్రు వచిచ్ మాధవరావుని పరీకిష్ంచాడు.
"ఏమి జవ్రమండీ? ఎంత ఉంది జవ్రం? ఇవాళ తగిగ్ పోతుందా?" అంటూ ఆతర్ంగా అడిగింది కాంతమమ్.
"మీరేం కంగారు పడకండి. ఫూల్ జవ్రం. రెండు రోజులోల్ తగిగ్ పోతుంది" అనాన్డు డాకట్రు.
పదమ్ ముఖం నేలవేసుకుని దూరంగా తన గది దావ్రబంధానికి ఆనుకుని నిలుచుంది. డాకట్రు ఏమనుకునాన్డో పదమ్ వేపు తిరిగి,
"మీరు దిగులుపదవలిసింది ఏమీ లేదమామ్. చదువుకునన్వారు మీరే అలా అయితే ఎలా? ఈ మాతర్లు మూడు పూటలా వేడి కాఫీతో కాని,
పాలతో గాని ఇవవ్ండి. అనన్ం పెటట్కండి. తేలికగా జీరణ్ం అయేయ్ ఆహారం ఇవవ్ండి" అని మందు ఇసూత్ ఇంగీల్షులో చెపాప్డు.
కాంతమమ్ వెంటనే గబుకుక్న మందు పొటాల్లు డాకట్రు చేతిలోనించి లాగేసుకుని, "ఆ అమామ్యికి ఏమీ తెలియదండీ. నాకు మీరు
అంతా తమిళంలో చెపప్ండి" అంది.
డాకట్రు తెలల్బోయాడు. ఒకక్సారి పదమ్ ముఖంవంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసి, తరవాత కాంతమమ్ గారితో ఆహార విషయం, మందు విషయ్ం
తమిళంలో చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు.
పదమ్ అవమానభారంతో తల వంచుకుని గదిలోకి వెళిళ్పోయింది.
ఆరోజు మొదటి పరీ. కాలేజీకి వెళాళ్లా? మానాలా? వెళిళ్తే అతత్గారు ఏమంటుందో? అయినా తను ఇంటోల్ ఉండి చేసే పని ఏమిటి?
ఎలాగా భరత్ దగిగ్రికి వెళళ్నీయదు అతత్గారు.
పదమ్ పరీక్షకి వెళళ్డానికే నిశచ్యించుకుంది.
పదమ్ సాయంతర్ం కాలేజీనించి వచేచ్ సరికి కాంతమమ్ కొడుకు మంచానికే ఆనుకుని కూరుచ్ని ఉంది. జవ్రం తగిగ్ందో, లేదో తెలియదు.
దగిగ్రికి వెళిళ్తే అతత్గారు కోపగిసుత్ంది. పదమ్వలేల్ కొడుకుకి జవ్రం వచిచ్దని ఆవిడ దురభిపార్యం.
పొర్దుద్నన్ నించి భోజనం లేదు. పైగా, పరీక్ష రాసిన అలసట. పదమ్ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. కాని పొర్దుద్నన్ వంట చేసిన జాడ లేదు.
అకక్డ కాంతమమ్ భోజనం లేకుండానే కొడుకుకి ఉపచారాలు చేసూత్ కూరుచ్ంది.
పదమ్ వంట చేసి, భయపడుతూ అతత్గారి దగిగ్రికి వెళిల్, "భోజనం చేసాత్రా? వంట చేశాను" అంది మెలల్గా.
"నా కొడుకిక్ జవ్రం వచిచ్ పసుత్ పడుకుంటే ననున్ భోజనం చెయయ్మంటావా? ఏమైనా బుదిద్ ఉందా నీకు? అవును, తలిల్ పేర్మ నీకేం
తెలుసుత్ంది? వాడలా పడుకుని ఉంటే నువువ్ షోగాగ్ కాలేజీకి వెళిల్ రాగలవు. సుషుట్గా భోజనం చెయయ్గలవు. నువెవ్ళిళ్ మెకుక్. నాకు వదుద్" అంది
కాతమమ్ కోపంగా.
పదమ్ వంటింటోల్ లైటుల్ ఆరిప్, తలుపు వేసి వచిచ్ తన గదిలో పకక్ మీద వాలిపోయింది. కళళ్లో నీళుళ్ వసూత్ంటే, 'ఏమిటి ఇంకా నేను
శిలగా మారి పోలేదా?' అనుకుంది.
రెండో రోజు మాధవరావు జవ్రం తగిగ్ంది. కాని ఆ రోజు పథయ్ం పెటట్వదద్నాన్డు డాకట్రు. మాధవరావుతో పాటు తలిల్కీ, భారయ్కీ పసుత్ ఆ
రోజు.
'భోజనం, నిదార్ లేకుండా ఎలా ఉండగలదు ఈవిడ?' అని ఆశచ్రయ్పోయింది పదమ్. కొడుకు పసుత్ంటే లోకంలో ఇంక ఎవరూ
భోజనం చెయయ్కూడదు. ఏమిటీ వెరిర్ పేర్మ?
కాంతమమ్ కొడుకిక్ రాతిర్ంబవళుళ్ ఉపచారాలు చేసూత్నే ఉంది. కోడలిన్ మాతర్ం మంచం దగిగ్రికి కూడా రానివవ్లేదు.
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పదమ్ మనసుస్ మొదుద్ బారిపోయింది. 'వాళుళ్ తలీల్ కొడుకులూనూ! నేనెవరిని? నేను వీళళ్కేమీ కాను' అనుకుంది. పరీక్ష పాసైతేనేం?
లేకపోతేనేం? ఏదో వేదాంతం, నిరాశ ఆవరించాయి. నినన్ అతత్గారి మాటలతో తల బొపిప్ కటిట్ంది. మళీళ్ ఈ రోజు పరీక్షకి వెళితే ఏం
మాటలు పడవలిసి వసుత్ందో? ఆ రోజు పరీక్షకి వెళళ్లేదు పదమ్.
మూడోరోజు మాధవరావుకి పథయ్ంపెటాట్రు. ఆ రోజు భోజనం చెయయ్డానికి అతత్గారు అనుమతి ఇచిచ్నా, అనన్ం తినలేకపోయింది
పదమ్. సాయంతార్నికి విపరీతమైన తలనొపిప్, జవ్రం వచాచ్యి. 'ఎవరితో చెపుప్కోను?' అనుకుంటూ మౌనంగా పడుకుంది పదమ్.
మరునాటికి మాధవరావు ఆరోగయ్ంగా లేచి తిరగటం పార్రంభించాడు. పదమ్ మాతర్ం ఒళుళ్ నొపుప్లు, తలనొపిప్, జవ్రంతో పకక్
మీదనించి దిగలేక పోయింది.
ఎనిమిది గంటలకి అటువైపు వచిచ్న కాంతమమ్ కోడలు ఇంకా పడుకుని ఉండటం చూసి, "ఏం మహారాణి గారికి ఇంకా
తెలల్వారలేదా?" అంది వయ్ంగయ్ంగా.
"జవ్రం వచిచ్ంది. తల పగిలిపోతూంది" అంది పదమ్ మెలిల్గా.
"ఎవరికైనా ఉసురు పెడితే ఊరికే పోతూండా? అనుభవించాలి" అంటూ అతత్గారు వెళిళ్పోయింది. గంట తరువాత డాకట్రు వచాచ్డు.
పదమ్ని చూసి, "ఈవిడకీ పూల్యే వచిచ్ంది. భయం లేదు, ఇంటోల్ ఒకరికి వసేత్ తకిక్నవాళల్కి కూడా రావడం మామూలే. అబాబ్యికి ఇచిచ్న
మాతర్లే యిసాత్ను" అనాన్డు.
డాకట్రు అటు వెళళ్గానే, "వినాన్వుగా ఆయన మాటలు. రోజుకి మూడుసారుల్ వేసుకోవాలిట ఈ మాతర్లు. బలల్ మీదపెడుతునాన్ను,
వేసుకో" అని బయటికి వెళిళ్పోయింది కాంతమమ్.
'కొడుకిక్ జవ్రం వసేత్ అనిన్ ఉపచారాలు చేసినావిడ, కోడలికి వసేత్ అలా ఎలా విదిలించేయగలదు? ఒకరి మీద అంత దయ
కురిపించి, రెండో మనిషి ఎడల అంత నిరద్యగా ఎలా పర్వరిత్సాత్రు?' అనుకుంది పదమ్.
జవ్ర తీవర్త, తలనొపిప్. పర్తి మనిషికి కషాట్లలో, అనారోగయ్ంగా ఉనన్పుప్డు తలిల్, తండిర్ జాఞ్పకం రావడం సహజం. పదమ్ తలిల్ని,
తండిర్ని జాఞ్పకం చేసుకుని ఏడిచ్ంది. 'పువువ్లోల్ పెటిట్, పేర్మంతా కుమమ్రించి, ఎంతో గారాబంగా పెంచి ఈ రాక్షసుల మదయ్ ఎందుకు
పారేశావమామ్ ననున్? పెళిల్ పేరు చెపిప్ మీ చలల్టి నీడనించి ఈ అగిన్ గుండంలోకి ఎందుకు తోశారమామ్? దికుక్లేనిదానిలా జవ్రంతో అలాల్డి
పోతునాన్నని తెలిసేత్ ఎంత బాధపడతారో?' అనుకుంటూ దుఖించింది.
పదమ్ జవ్రం నాలుగు రోజుల దాకా తగగ్లేదు. రోజూ డాకట్రు వచిచ్ చూసే వాడు. అతత్గారు కాఫీ కాచి పోసేది. మాధవరావు డాకట్రుతో
పాటు రోజూ భారయ్ గదిలోకి వచిచ్, డాకట్రుతో మాటాల్డి వెళిళ్పోయేవాడు. ఒకక్ రోజూ భారయ్ని మాట వరసకైనా, "ఎలా ఉంది పదామ్ ఒంటోల్?"
అంది అడగలేదు,
పదమ్ జవ్రంలోనే ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్ంది. 'ఈ తలీల్ కొడుకులకి నేను అవసరం లేదు. ఎవరికీ అవసరం లేని చోట నేను
ఉండటంలో అరథ్ం లేదు' అని.
పథయ్ం తీసుకునన్ మూడవరోజు పెటెట్, పరుపు సరుద్కుంది ఆఖరి పర్యతన్ంగా భరత్ ఆఫీసుకు వెళిళ్పోతూ ఉంటే చెపిప్ంది. "నేను
కాకినాడ వెళిల్పోతునాన్ను" అని. మాధవరావు ఒకక్ నిమిషం ఆగాడు. "నీ ఇషట్ం" అని ముందుకు వెళిళ్పోయాడు.
"వదుద్", "ఇపుప్డెందుకు?", "మళీళ్ ఎపుప్డు వసాత్వు?", "నీరసంగా ఉనాన్వు, ఒకక్రిత్వీ వెళళ్గలవా?'.. ఏ మాటా అతని నోటినించి
రాలేదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

39

ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

సాయంతర్ం పనిమనిషి చేత టాకీస్ తెపిప్ంచుకుంది. డైరవరు వచిచ్ పెటెట్, పరుపు తీసుకు వెళాళ్డు. అతత్గారు హలోల్ నుంచుని చూసూత్
ఉంది. ఆవిడతో 'వెళుతునాన్ను' అని చెపప్నా అని ఆలోచించింది పదమ్. 'ఆవిడికి నేను అవసరం లేనపుప్డు నాకూ ఆవిడ వదుద్' అనుకుని
మౌనంగా టాకీస్ ఎకిక్ కూరుచ్ంది.
మదార్సు- హౌరా మెయిలు మదార్సునించి రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకి బయుదేరుతుంది. అందులో ఎకిక్ కూరుచ్ంది పదమ్.
రైలు బయలుదేరింది. పర్యాణీకులకు వీడోక్లు చెపుతూ మదార్సు పౌరులు చేతులు ఊపుతునాన్రు, పదమ్కి మాతర్ం అకక్డ ఎవరూ
లేదు. 'మదార్సుతో నీ ఋణం తీపోయింది' అంది పదమ్ మనసుస్. అసిథ్పంజరంలా నీరసంగా ఉనన్ పదమ్ శరీరమంతా వణికింది ఒకక్సారి.
'నేను చేసేది మంచి పనేనా?' అనుకుంది.
రైలు జనంతో కిటకిటలాడుతూంది. అయినా పర్యాణీకులంతా అలాగే చోటు చేసుకుని సామానుల మీద వాలి, బెంచీల కింద
దుపప్టుల్ పరుచుకుని నిదర్లో మునిగారు. కూరుచ్నన్వాళుళ్ ఒకరి మీద ఒకరు వాలి తూగుతునాన్రు. నిదర్ సుఖమెరగదు మరి! పదమ్ ఒకక్రేత్
కిటికీ దగిగ్ర కూరుచ్ని 'నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను' అనుకుంటూ రాతిర్ అంతా జాగారం చేసింది. మనసుస్ ఎనోన్సారుల్ ఆతమ్హతయ్
చేసుకుకోమని పోర్తస్హించింది. రైలు కృషాణ్ బిర్డిజ్ మీదనించి వెళుతునన్పుప్డు, గోదావరి నది దాటుతునన్పుప్డు రైలోల్ంచి గెంతి నీటిలో పడి
చచిచ్ పోదామనుకుంది. కాని తలీల్, తండిర్ మమమ్లిన్ అనాయ్యం చేయయ్కమామ్ అంటునటుట్ అనిపించి జీవచఛ్వంలా అలాగే కూరుచ్ండి
పోయింది.
మరునాడు మధాయ్హన్ం రెండు గంటలకు ఇలుల్ చేరింది పదమ్. తెలల్గా పాలిపోయి, నీరసంగా, అసిథ్పంజరంలా ఇలుల్ చేరిన కూతురిని చాసి
వరలకిష్ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడిచ్ంది. ఉతత్రమైనా రాయకుండా ఒంటరిగా ఆ సిథ్తిలో వచిచ్న కూతురిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ పోయారు
నారాయణరావు గారు.
PPP
చారుమతి ఇంటోల్ అంతా సంతోషంగా ఉనాన్రు. మే నెల మొదటి తారీఖున శంకరం దగిగ్ర నుంచి ఉతత్రమూ, అయిదు వందల
రూపాయలకి మనియారద్రూ వచాచ్యి. ఆ రోజు శాంతమమ్ సంతోషం చెపప్నలవి కానిది. ఇంటోల్ అందరికీ కూడా మహానందమయియ్ంది.
శంకరం ఉతత్రంలో నాలుగు ముకక్లే రాశాడు.
"అమమ్కు,
నమసాక్రాలు.
నేను కేష్మంగా ఉనాన్ను. పర్సుత్తం నేను మధయ్పర్దేశ లో, 'బిజోరి' అనే పర్దేశంలో బొగుగ్ గనులలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. గనులలో
పని చేసుత్నాన్నని భయపడకు. పర్మాదమేమీ లేదు. ఈ ఉదోయ్గం ఎలా వచిచ్ందో నేను మన ఊరు వచిచ్నపుప్డు వివరంగా అనీన్ చెబుతాను. నా
కిపుప్డు నెలకి మూడు వందల రూపాయల పైన దొరుకుతూంది. పర్తి నెలా నేను వంద రూపాయలు ఇంటికి పంపుతాను.
తొందరలోనే సెలవు తీసుకుని వసాత్ను.
అకక్డ అందరూ బాగునాన్రని తలుసాత్ను. మామమ్ ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది? రేవతకక్, బావగారూ, పిలల్లూ కేష్మంగా ఉనాన్రా? చారుని,
భగవతిని అడిగానని చెపుప్. అందరినీ చూడాలని ఉంది. మన ఇంటోల్ ఉండే రామారావు మాసాట్రు బాగునాన్రా? ఆయనికి నా నమసాక్రాలు
అందజెయియ్.
ఉంటాను.
శంకరం
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ఉతత్రం చదువుకొని ఆనంద బాషాప్లు రాలిచ్ంది శాంతమమ్. తమ సంతోషం పంచుకోవడానికి అతత్గారూ, భరాత్ లేరని విచారించింది
అంతలోనే.
శంకరం పంపిన

అయిదు వందలూ చూడగానే పెదద్ బరువు తీరినటుల్ నిటూట్రిచ్ంది చారుమతి. పూరవ్ం వరీక్షల కోసము,

ముసలావిడ మందుల కోసము, భానుమతి పెళిళ్కి చేసిన అపుప్లు ఇంకా కొనిన్ మిగిలి పోయాయి. ఆ అపుప్ల మీద వడీడ్ పెరుగుతూంది. 'ఎలా
తీరచ్డమా? ఇంటోల్ ఏ వసుత్వులు అమమ్డమా?' అని బెంగ పెటుట్కుంది చారుమతి.
తలిల్తో చెపిప్ శంకరం పంపిన డబబ్ంతా తీసుకుని మూడిళళ్ అవతల ఉనన్ సూరమమ్ గారింటికి వెళిళ్ంది. ఆవిడ వడీడ్కి డబుబ్
ఇసుత్ంది. బాకీ తీరచ్గా చారుమతి చేతిలో మిగిలినవి ముపప్యి రూపాయలు. ఎంతో కషట్మనిపించింది. ఆ డబుబ్ తీసుకువెళిళ్ తలిల్ చేతిలో
పోసి, "ఇదేనమామ్ మిగిలింది" అంది. డబుబ్ చూసి నిటూట్రిచ్ంది శాంతమమ్,
శంకరం పంపిన డబుబ్తో ఎనోన్ కొనవచుచ్ననుకుంది శాంతమమ్. అందరు కూతుళళ్కూ తలో చీరా, రవికా అయినా
అమరుతాయనుకుంది. ఇపుప్డు చూసేత్ మూడే మూడు పదిరూపాయల నోటుల్ మిగిలాయి. భగవతికి బటట్ల పిచిచ్ ఎకుక్వ. తకిక్న వాళెళ్వరూ
బటట్ల కోసం అంత వాచిపోరు.
శాంతమమ్ తిరిగి చారుమతి చేతికి డబుబ్ ఇసూత్, "భగవతికి బటట్లు కొను" అంది.
మాలతి కూడా చినన్దే. ఇదద్రికీ కొంటే బాగుండుననుకుంది చారుమతి. భగవతి చీర కొనుకోక్గా మిగిలిన డబుబ్తో కొనవచుచ్
ననుకుంది.
ఆ రోజు సాయంతర్మే భగవతినితీసుకుని బటట్ల కొటల్కి వెళిళ్ంది చారుమతి.
"నాకు నలల్ జారెజ్ట చీర కొనుకోక్వాలని ఎనాన్ళళ్ నించో ఉందకాక్. ఇవాళ కొనుకుక్ంటాను" అంది భగవతి దారిలో. "సరే" నంది
చారుమతి.
బజారోల్ నాలుగైదు కొటుల్ తిరిగాక నలల్ జారెజ్ట చీర దొరికింది. దాని మీదికి నలల్ లాన గుడడ్ జాకెటుట్కు తీసుకుంది భగవతి. రెండూ
కలిపి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అయాయ్యి. 'ఇంక మాలతికి ఏం కొనను?' అనుకుంది చారుమతి. కాని చీర తీసుకుని తెగ ఆనంద
పడిపోతునన్ చినన్ చెలెల్లి ముఖం చూశాక మాలతికి చీర కొనలేదనన్ విచారం తగిగ్ పోయింది.
"ఆదివారం పికిన్క పోర్గార్ం ఉంది కాదకాక్. ఆ రోజు కటుట్కుంటాను" అంది భగవతి హుషారుగా.
చారుమతికీ, రామారావుగారికీ వేసంగి సెలవులు ఇచేచ్శారు. ఆదివారం ఎకక్డికైనా పికిన్క కి వెళాద్మని గోపాల సూచన చేశాడు.
అతని సూచన అందరికీ నచిచ్ంది. ముఖయ్ంగా రామారావుగారూ, భగవతీ చాలా మదద్తు ఇచిచ్ ఉతాస్హం చూపించారు. ఎకక్డికి వెళదామని
ఆలోచించారు.
"సరప్వరం వెళదాం. అకక్డ మలెల్ తోటలు, మామిడితోటలు చాలా బాగుంటాయి" అంది చారుమతి.
"అవును. అకక్డ భావనారాయణ సావ్మి దరశ్నం కూడా చేసుకోవచుచ్" అంది శాంతమమ్.
అందరూ ఆమోదించారు. పొర్దుద్నేన్ తినడానికి యేమైనా తీసుకుని వెళాల్లని నిశచ్యించుకునాన్రు. తమతో పాటు శాంతమమ్,
గోపాల తలిల్ శారదమమ్ కూడా రావాలని చినన్ వాళళ్ంతా పటుట్ పటాట్రు. "మీ అందరితో మేమెందుకు?" అని వెనక తీసినా, చినన్వాళళ్
బలవంతానికి లొంగక తపిప్ంది కాదు పెదద్ వాళల్కి.
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ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకలాల్ వచేచ్శారు శారదమామ్, గోపాలూను. పెదద్ కారియర నిండా జంతికలు, చేగోడీలు చేసి
తెచిచ్ంది శారదమమ్. పులిహోర, దదోద్జనం చేసింది శాంతమమ్.
"కోటయయ్ కొటోల్ రెండు రూపాయలు పెటిట్ కాజాలు కొనుకుక్ రావయాయ్" అనాన్రు రామారావుగారు.
ఇంటి తాళం వేసుకుని కారియరల్తో బయలుదేరుతునన్ ఈ కుటుంబానిన్ వింతగా చూసారు ఇరుగుపొరుగు. మసీదు దగగ్ర సిటీ బసుస్
కోసం అందరూ నిలుచునాన్రు. గోపాల దగిగ్రలోనే ఉనన్ కోటయయ్ మిఠాయి దుకాణానికి వెళిల్ కాజాలు తెచాచ్డు. శంకరం పంపిన అయిదు
వందలలో మిగిలిన రెండు రూపాయలు పెటిట్ కొబబ్రికాయ, పళుళ్, పువువ్లు, కరూప్రం, అగరువతుత్లు కొంది చారుమతి.
సరప్వరం కాకినాడకి దగిగ్రలోనే ఉంది. కాకినాడ నించి సిటీ బసుస్లు వెళతాయి. బసుస్లో యెకిక్ అరగంటలో సరప్వరంలో దిగారు
అంతా. ఊరికి కొంత దూరంగా ఆగింది బసుస్.
మామిడి తోటలు చూడగానే ఆనందమయింది అందరికి. మామిడి చెటల్నిన్టికీ బరువుగా కాయలు వేళాళ్డుతునాన్యి.
"ఈసారి మామిడి కాపు బాగుంది" అనాన్రు రామారావుగారు, కనుచూపు మేరంతా పచచ్ని తోటలతో నిండిన ఆ వూరు చూసూత్.
మామిడి తోటల మధయ్ ఇసుక బాటలో నడిచారు అందరూ. గుడికి చేరువవుతునన్ కొదీద్ పూలతోటలు యెకుక్వ అయాయ్యి. ఎకక్డ చూసినా
మలెల్ తోటలు, గులాబీ తోటలు, పూలతోటల మధయ్ కాయగూరల మడులూనూ.
"ఈ పూలు, కాయలూ చూసూత్ ఎనిన్ రోజులైనా గడిపేయవచుచ్" అంది చారుమతి.
గుడి చేరారు. అది చాలా పురాతనమైనది. శిధిలావసథ్లో ఉంది. గుడికి ఎదురుగా చెరువు వుంది. చెరువు నిండా తెలల్ని, ఎరర్ని తామర
పువువ్లు.
"దీనిన్ నారదగుండం అంటారు" అంది శాంతమమ్.
"బావా! నాకా ఎరర్ తామర పువువ్లు తెచిచ్ పెటట్వూ?" అంది భగవతి, గోపాల ని చూసూత్. తనకి బావ వరస అవుతాడని తెలిశాక,
'బావా' అనే పిలుసూత్ంది అతనిన్ భగవతి. శారదమమ్ కొడుకుని బాబూ అని పిలవడం వలల్ తకిక్న అందరూ బాబూ అనే పిలుసుత్నాన్రు. మాలతి
మాతర్ం ఏమనీ పిలవదు. మాలతి కంటె గోపాల రెండేళుళ్ పెదద్ వాడు.
గోపాల పాంటు కాళళ్ దగిగ్ర పైకి మడిచి చెరువు వొడుడ్కు వెళిల్ కొనిన్ ఎరర్, తెలల్ తామరలు తెచిచ్ భగవతికి ఇచాచ్డు. తెలల్టి భగవతి
నలల్టి జారెజ్ట చీరలో, చేతిలో తామర పువువ్లతో ఎంతో ముదుద్గా, అందంగా వుంది.
చెరువులో కాళుళ్ కడుకుక్ని గుడి లోపలి వెళాళ్రు. గుడి అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది. అపుప్డే పూజారి వచిచ్ దేవుడి విగర్హాలకి దీపం
వెలిగిసుత్నాన్డు.
"పూజ చేయిసాత్రేమిటి?" అనాన్డు అతను వీళళ్ను చూసూత్నే.
"అషోట్తత్రం చేయండి" అంది శాంతమమ్ పళూళ్, పూలూ ఆయనకి ఇసూత్.
పూజారి మంతార్లతో పూజ చేసి, హారతి వెలిగించి, "ఈ సావ్మిని భావనారాయణ సావ్మి అంటారు. శీర్ మహా విషుణ్వు అవతారమే"
అనాన్డు.
అందరూ భకిత్తో నమసక్రించి బయటికి వచాచ్రు.
కాసేపు చెరువు పకక్నే ఉనన్ గడిడ్ వాము దగగ్ర కూరుచ్ని, పనెన్ండు గంటలకి తెచుచ్కునన్ పులిహోరా, దధోయ్దనం తిని తోటలు
చూడటానికి బయలుదేరారు.
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మలెల్ తోలలో మలెల్ మొగగ్లు లెకక్ లేననిన్ నక్షతార్లలా ఉనాన్యి. ఒక తోటలో మాలికి డబుబ్లు ఇచిచ్ పైట చెంగు నిండా మలెల్లు
పోయించుకుంది భగవతి.
మామిడి తోటలలో మాతర్ం కాయ ముటుట్కోనివవ్మనాన్రు తోటమాలులు. రామారావుగారు ఒక తోట మాలిని అడిగారు. "ఇకక్డ
నీడగా ఉంది. చెటల్ కిర్ంద కాసేపు కూరుచ్ని వెళిల్ పోతాం" అని. అతను ఒపుప్కునాన్డు.
అందరూ చెటల్ కిర్ంద కూరుచ్నాన్రు. భానుమతీ, మాలతీ మలెల్మొగగ్లు కడుతూ కూరుచ్నాన్రు. మలెల్ మొగగ్ల కోసమని ఇంటి దగిగ్ర
నించే దారం తెచాచ్రు వాళుళ్. శారదమమ్ తన కారియర తీసి జంతికలు, చేగోడీలు కాయితాలలో పెటిట్ అందరికీ ఇచిచ్ంది.
"శారదమామ్! ఒక చకక్టి కృతి పాడమామ్. చినన్పుప్డు నువువ్ ఎంతో బాగా పాడే దానివి. మళీళ్ నీ పాట వినాలని వుంది" అంది
శాంతమమ్.
"నా గొంతుక యిపుప్డు బాగా లేదు వదినా. బొంగురు పోయింది. పాట కూడా మరిచి పోయాను" అంది శారదమమ్.
"ఫరవాలేదు పాడండి. నాకూ సంగీతం అంటే చాలా ఇషట్ం" అనాన్రు రామారావుగారు.
శారదమమ్ కాసేపు ఆలోచించి, యదుకుల కాంభోజి రాగంలో తాయ్గరాజ కృతి పాడింది.
"పాహి రామచందర్ రాఘవా, హరే రామయాయ్"
చారుమతి ఆవిణేణ్ చూసూత్ కూరుచ్ంది. ఆవిడ గొంతుకలో శార్వయ్త తగిగ్పోయి ఉండవచుచ్. కాని పాటలో భావం మేళవించి
తనమ్యురాలై పాడుతూంది. భగవంతుణిణ్ యెదట నిలిచి వేడుకుంటునన్టేట్ వుంది.
శారదమమ్ సనన్గా ఉంటుంది. పేదరికం, కషాట్లు అనుభవించిన జాడలూ ఆవిడలో ముదర్ వేసుకునాన్యి. ఆవిడ కళుళ్ దీనంగా,
అమాయికంగా ఉంటాయి. మంచితనం మనిషిలో, మాటలో నిండి ఉంటుంది. 'గోపాల కి తలిల్ మంచితనమే వచిచ్ంది' అనుకుంది చారుమతి.
"ఎంత బాగా పాడారమామ్! ఈ పాటకి ముసిరి సుబర్హమ్ణయ్ అయాయ్రు రికారుడ్ ఉంది. ఆయనే ఎంతో బాగా పాడారనుకునాన్ను. కాని
ఆయన పాటను మించి పోయింది మీ పాట" అనాన్రు రామారావుగారు.
"అమమ్ కింత బాగా సంగీతం వచుచ్ కదా బాబూ! నీకూ వచిచ్ ఉండాలి. నువోవ్ పాట పాడు" అంది భానుమతి.
"నాకు సంగీతం రాడు. భావగీతాలు పాడుతాను" అనాన్డు గోపాల.
"అవే పాడు" అంది చారుమతి.
గోపాల గొంతు సవరించుకునాన్డు. ఎంకి పాట యెతుత్కునాన్డు.
"ఈ రేయి ననొన్లల్ నేరవా రాజా,
ఎనెన్లల సొగసంతా యేటి పాలే నటరా"
అతని గొంతుకలోని గంభీరతవ్ం బొంగురుతనం పాటకి నిండుతనం కూరాచ్యి. ఆడపిలల్లందరికీ అతని పాట ఎంతో నచిచ్ంది.
"ఎనాన్ళళ్యింది భావగీతం విని" అంది భానుమతి.
"ఎవరు పాడేవారు పూరవ్ం?" అనాన్డు గోపాల.
"ఎవరు పాడటం ఏమిటి? మా అకక్ పాడుతుంది" అంది మాలతి చారుమతిని చూపిసూత్.
"వదినా! నువొవ్క పాట పాడవా?" అనాన్డు గోపాల.
"నువువ్ పాడతావని ఇనాన్ళూళ్ నాకు తెలియదమామ్" అనాన్రు రామారావుగారు ఆశచ్రయ్ంగా.
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"మోర్యింపకోయ మురళి మోర్యింపకోయ కృషణ్
తీయ తేనియ బరువు
మోర్య లేదీ బర్తుకు"
అనన్ కృషణ్ శాసిత్ గారి పాట పాడింది చారుమతి. చారుమతి కంఠం చాలా తియయ్గా, మధురంగా ఉంది.
"నువివ్ంత తీయగా పాడితే మా బర్తుకూ మోయలేని బరువై పోతుంది" అనాన్డు గోపాల సంతోషంగా.
"బావగారూ! మీకు భావ గీతాలంటే అటేట్ ఇషట్ం ఉనన్టుట్ లేదే!" అంది మాలతి.
"ఎందుకిషట్ం లేదమామ్! మా చినన్పుప్డు మేం రాజేశవ్రరావూ, బాల సరసవ్తీ, సూరయ్కుమారీ పాడిన భావగీతాలు ఎకుక్వగా వినే
వాళళ్ం. అయితే మాతర్ం వాళల్కి ఇటు భావగీతాలూ, కరాణ్టక సంగీతం, అటు సైగల, పంకజ మలిల్క పాడిన హిందీ పాటలూ అనీన్ ఇషట్మే.
నాకు పర్తేయ్కంగా సైగల పాటలంటే చాలా ఇషట్ం" అనాన్రు రామారావుగారు.
"సైగల పాటలంటే చాలామంది పెదద్వాళుళ్ ఇషట్పడతారు. అతని పాటలలో ఉనన్ గొపప్తనమేమిటో?' అనాన్డు గోపాల.
"నువువ్ ఒకక్సారి సైగల పాడిన 'సోజా రాజకుమారీ', 'బాబుల మొరా', 'పేర్ం కా హై ఇస జగమే' వంటివి జాగర్తత్గా వింటే అందులో
ఉండే గొపప్తనం నీకే తెలుసుత్ంది."
"ఈ మారు శర్దద్గా వింటాను. మీరు ఎంతో బాగుంటాయి అంటూనాన్రుగా! ఇపప్టి దాకా నేను అతిగా ఇషట్పడినవి భావగీతాలే"
అనాన్డు గోపాల.
'నాకో సేన్హితుడు దొరికాడు, భావగీతాలంటే ఇషట్పడడానికి' అనుకుంది చారుమతి.
ఎండ తగుగ్ ముఖం పటిట్, సాయంకాలం పడుతూ ఉండటం గమనించి అందరూ లేచారు.
"అయోయ్, అపుప్డే లేసుత్నాన్రేమిటి? ఒకక్ సినిమా పాట పాడు బావా! " అంది భగవతి గోపాల ని చూసూత్.
అందరూ నవావ్రు. "నీ సినిమా పాట బాకీ ఉండిపోయిండదా?" అంది శాంతమమ్.
"నాకు రావు భగవతీ. నీ కోసం నేరుచ్కుంటాలే" అనాన్డు గోపాల.
జడల నిండా మలెల్ దండలతో, ఖాళీ అయిన కారియర లతో తిరుగు ముఖం పటాట్రు.
"పికిన్క చాలా సరదాగా గడిచింది" అంది భానుమతి.
"అవును, చాలా బాగుంది" అనాన్రు తకిక్న అందరూ.
"శంకరం కూడా ఉంటే బాగుండును" అంది శాంతమమ్.
కొడుకు దగిగ్ర లేక పోవడం ఆవిడకి ఎపుప్డూ లోటుగానే ఉంటుంది.
30
జూన నెల వచిచ్ంది. సూక్ళుళ్ తెరిచారు. మాలతికి కూడా టైపిసుట్ ఉదోయ్గం దొరికింది. శంకరం వంద రూపాయలు పంపాడు.
చారుమతి మనసుస్కి ఉలాల్సంగా ఉంది. ఇనాన్ళూళ్ మోసిన కుటుంబ భారం దించుకునన్టుట్ అయింది.
సూక్లు తెరిచిన రోజు చారుమతి ఉదయం సూక్లుకి వెళిల్ రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఎనిమిది గంటలకి ఇంటికే చేరింది. అందరి భోజనాలు
అయిపోయినా, శాంతమమ్ వంటింటోల్ కూతురి కోసం కాచుకుని ఉంది.
"నువువ్ భోజనం చేసెయయ్లేకపోయావా అమామ్! నా కోసం ఎందుకు కూరుచ్నాన్వు? " అంది చారుమతి వంటింటోల్కి వసూత్.
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"అంత తొందరగా భోజనం చేసి నేను పడే పాటు ఏముంది?... అవును, ఈ రోజు ఇంత ఆలసయ్ం అయిందేం?" అంది శాంతమమ్.
"పదమ్ వచిచ్ందమామ్. వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్ను."
"ఎపుప్డూ?"
"నెలాల్ళళ్ పైన అయిందిట. మనం సరప్వరం వెళిళ్న రోజు పదామ్ వాళళ్ నానన్గారు మన ఇంటికి వచిచ్, ఇలుల్ తాళం వేసి ఉండటం
చూసి వెళిల్ పోయారట. మళీళ్ యీ రోజు సూక్లుకి వచిచ్ చెపాప్రు."
"ఎలా ఉంది పదమ్? నెల తపిప్ందా?" శాంతమమ్ అడిగింది.
"పదమ్ చాలా పాడై పోయిందమామ్. సనన్గా డొకుక్లా అయిపొయింది. మనషి కూడా చాలా మారి పోయింది. ఏమిటో ముభావంగా
తయారైంది. ఏం మాటాల్డాడు. ఏం అడిగినా 'ఉ, ఊహుం' అంటూ సమాధానాలు చెబుతుంది. పదమ్ నానన్గారూ, అమమ్గారూ కూడా
ఎందుకనో విచారంగా, దిగులుగా వునాన్రు. నాకు పదమ్ని చూసేత్ చాలా ఏడుపు వచిచ్ంది."
పదమ్ అలా ఎందుకు ఉందో శాంతమమ్కీ అంతు పటట్లేదు.
"అతత్గారు మంచిది కాదేమో. కోడంటిర్కం పెటిట్ందేమో" అంది చివరికి.
భోజనాలు అయాయ్యి. ఒక కంచంలో కొంచెం కూర, పచచ్డి, అనన్ం, చినన్ గినెన్తో మజిజ్గ ఎతిత్ పెటిట్ంది శాంతమమ్.
"ఎవరికమామ్ భోజనం ఎతిత్ పెటాట్వు?" అంది చారుమతి.
"భగవతి సినిమాకి వెళిళ్ంది. వచిచ్ తింటుందని!"
చారుమతి ఆ మాట వినగానే కోపం వచిచ్ంది.
"ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్నమామ్ సీతతో సినిమాలకి పంపవదద్ని! మూడు రోజులకి ఒక సినిమా చూడకపోతే ఈవిడ బర్తక లేదా?" అంది.
"ఏం చెయయ్నే! ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే దానికి తోచదు. సినిమాకి పంపేదాకా నా పార్ణాలు తోడేసుత్ంది" అంది శాంతమమ్.
"దీని వరస నాకేం నచచ్లేదు" అంటూ చారుమతి ముందరి గదిలోకి వచిచ్ంది.
రోజంతా పని చేసి వచిచ్న మాలతి అలసటగా పడుకుని ఉంది. భాను ముందరి గదిలో భరత్తో మాటాల్డుతుంది. చలల్గాలి కోసం
బయట వరండాలో చాప వేసుకుని మేను వాలిచ్ంది చారుమతి.
భగవతి ఆలోచనలే తిరుగుతునాన్యి. భగవతికి, సీతకి సినిమాల పిచిచ్ ఎకుక్వ. వచిచ్న పర్తి కొతత్ సినిమాకీ వెళళ్ వలసిందే. కొతత్వి
లేకపోతే, చూసిన పాత సినిమాయే మళీళ్ చూసాత్రు. లేదా ఒక సినిమాను బాగుందనో, పాటలు నేరుచ్కోవాలనో మూడు నాలుగు సారు
చూసాత్రు. "ఎందుకే అలా సినిమాలు చూసాత్వు?" అని అడిగితే, "మనం డబుబ్ పెటుట్కోనవసరం లేదుగా. సీత డబుబ్ పెడుతుంది" అంటుంది.
ఆ మాట విని చారుమతి ఒకసారి గటిట్గా అంది. "అలా ఇంకోళళ్ డబుబ్ మీద సినిమాలు చూడటానికి సిగుగ్ లేదూ?" అని.
"నాకేం సిగుగ్ లేదు. సినిమాలంటే నాకిషట్ం" అంది భగవతి.
'ఛీ! ఏం మనిషి!' అని చారుమతి లోపలే ఛీతాక్రం చేసుకుంది.
సినిమాల మీద నించి దృషిట్ చదువు మీద మళిళ్దాద్మని ఇంటోల్ అంతా పర్యతిన్ంచారు. ఆ పర్యతాన్లు వయ్రథ్మయాయ్యి.
"చదువంటే నాకు ఇషట్ం లేదు. నేను పెళిల్ చేసుకుంటాను" అని జవాబు చెపిప్ంది భగవతి.
'దీనిన్ బాగు చెయయ్డ మెలాగో?' అనుకుంది చారుమతి.
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భగవతి మీది నించి ఆలోచనలు పదమ్ మీదికి మళాళ్యి. పదమ్ అలా ఎందుకైందో? 'మదార్సుకు ఎపుప్డు వెళతావు?' అంటే సరిగాగ్
సమాధానం చెపప్లేదు. పరిసిథ్తి చూసేత్ ఇపప్టోల్ మదార్సు వెళేల్టటుట్ లేదు. ఎందుకు వచేచ్సినటుట్? అకక్డ ఏమైనా గొడవలు జరిగాయా? పదమ్
ఎంతో మంచిది. అమాయకురాలు. ఎదటి మనిషిని పలెల్తుత్ మాట అనడు. అలాంటి పదమ్తో విరోధం ఎవరు వహించ గలరు?
భానుమతి పదమ్ దగిగ్రగా కూరుచ్ని ఎంత ఆపాయ్యంగా అడిగినా పదమ్ తన కాపరం గురించి ఒకక్ మాటా చెపప్లేదు.
'శీర్దేవికి పదమ్ గురించి రాసాత్ను. శీర్దేవికి కూడా పెళిల్ అయింది కనక దాంతో ఏమైనా చెబుతుందేమో' అనుకుంది చారుమతి.
మరునాడు ఉదయమే కూరుచ్ని, పదమ్ పరిసిథ్తి గురించి విపులమైన ఉతత్రం శీర్దేవికి రాసి, హైదరాబాద కి పోసుట్ చేసింది చారుమతి.
శార్వణమాసం, నలల్టి మబుబ్లు ముసురుకుని, ఉంది ఉంది వరష్ం పడుతూంది. ఈ వరాష్లకి, బురదకి లెకక్ చేయకుండా అలాగే,
నీళళ్లో తడుసూత్నే శార్వణ మంగళ వారం వాయినాలకి వెళుతునాన్రు ముతత్యిదువులు.
భానుమతి పెళిల్ అయిన మొదటి సంవతస్రం. అయినా అతత్గారు చనిపోయి ఇంకా ఏడాది కాలేదని శాంతమమ్ కూతురి చేత లకీష్
పూజ చేయించ లేదు. ఆ రోజు ఉదయమే సాన్నం చేసి సతయ్నారాయణ సావ్మి గుడికి వెళిల్, కొబబ్రికాయ కొటిట్ వచిచ్ంది భానుమతి.
నోములు నోచుకుంటునన్ కొతత్ పెళిల్ కూతుళళ్ను చూడగానే చారుమతి మనసుస్ ఎకక్డికో తేలిపోతూంది. ఎపప్టికైనా తను కూడా భరత్
సౌఖయ్ం కోరుతూ అలా నోము నోచుకుంటుందా? చారుమతి మనసులో పెళిళ్తో ముడిపడే వయ్కిత్ డాకట్ర గిరిధారి. ఆమెకు నచిచ్న యువకుడు,
పరిచయమైన వాడు అతను ఒకక్డే. ఆమె భవిషయ్తుత్ను గురించిన కలలనీన్ అతని చుటూట్ తిరుగుతాయి. చారుమతి డాకట్ర గిరిదారిని చూసి
మూడేళుళ్ అవుతూంది. అతనితో తన పరిణయం అసాధయ్మని తెలుసు. కాని పర్తి వయ్కిత్ కలలకీ ఒక ఆలంబన కావాలి. గడిడ్ పోచ అంత ఆశ
వునాన్, ఆలంబన దొరికినా దానిమీద హరామ్య్లు నిరిమ్సాత్డు వయ్కిత్. గటిట్ పునాదులు లేని ఆ హరామ్య్లు ఒక రోజు కూలిపోతాయి. నిరిమ్ంచిన వయ్కిత్
నిరాశతో కుంగి పోతాడు.
అదే జరిగింది చారుమతికి.
ఒక రోజు ఉదయమే పీల్డరుగారి నౌకరు నూకరాజు పసుపు రాసిన శుభలేఖ తీసుకుని వచాచ్డు.
"చినన్బాబ్యిగారికి పెళళ్మామ్. అయయ్గారు మీకీ శుభలేఖ ఇచిచ్ రమమ్నాన్రు" అనాడ్డు.
భరత్ చనిపోయిన నాలుగేళల్ తరువాత కూడా పీల్డరుగారు తమని జాఞ్పకం పెటుట్కుని, కొడుకు శుభలేఖ పంపినందుకు శాంతమమ్
పొంగి పోయింది.
"అలాగా నూకరాజూ! అమామ్యిది ఏ ఊరు?" అంది.
"రాజమండిర్ అమామ్."
"బాగా కటాన్లు, కానుకలు ఉనాన్యా?"
"కలిగిన మారాజులు. నేకేమమామ్! పనెన్ండేలకి పై మాటే అని ఇనుకోడం."
"బాగుంది. ఉనన్వాళుళ్ ఇచుచ్కోకపోతే మాలాంటి వాళళ్ం ఇచుచ్కోగలమా? అబాబ్యి డాకట్రు పాసయాయ్డు. బుదిద్మంతుడు.
అమామ్యి సుఖ పడుతుంది" అంది శాంతమమ్.
"చినన్బాబ్యి గారు రతన్ం లాటి వారమామ్. ఆరిది మా గొపప్ గుణం" అంటూ పొగిడాడు నూకరాజు. తరువాత శాంతమమ్ దగిగ్ర
సెలవు తీసుకుని వెళాళ్డు.
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చారుమతి తలిల్ ఇచిచ్న శుభలేఖ అందుకుని చూసింది. 'అమామ్యి పేరు రాధ. తండిర్ అడవ్కేటు. గిరిధారి-రాధ బాగుంది. పేరుల్
కలిశాయి. వియయ్ంకులిదద్రూ పీల్డరేల్. సమ ఉజీజ్. నేనెకక్డ, అతనెకక్డ? ఆకాశం మీద ఉండే చందమామ కోసం నేల మీది నించి చేతులు
చాచాను' అనుకుంది చారుమతి.
మనసుకి ఎంత వేదాంతం చెపిప్నా, ఒక పటాట్న సిథ్మితం కుదరలేదు. సూక్లులో పాఠాలు చెపప్లేక పోయింది. శాంతంగా ఒక చోట
కూరోచ్ లేకపోయింది.
సాయంతర్ం ఇంటికి వసూత్నే చెలెల్లిని చూసి, "మాలతీ! సినిమాకి వెళదాం వసాత్వా?" అంది.
సూక్లు ఉనన్ రోజులోల్ సినిమాలకు వెళళ్డం సాధారణంగా అలవాటు లేదు చారుమతికి. ఈ రోజు అకక్ అలా అడిగేసరికి
ఆశచ్రయ్పోయింది మాలతి.
"వసాత్ను, దేనికి వెళదాం?" అంది మాలతి.
"ఏదో ఒకటి" అంటూ ముఖం కడుకోక్వడానికి సాన్నాల గది వైపు వెళిల్ పోయింది చారుమతి.
అకక్చెలెల్ళిల్లిల్దద్రూ సినిమాకి వెళతారని తెలిసి, గబగబా ఉపామ్ చేసింది శాంతమమ్. ఉపామ్ తిని, కాఫీ తాగుతూ చారుమతి అడిగింది.
"భగవతి ఏదమామ్? మేం సినిమాకి వెళాల్మని తెలిసేత్ అది మళీళ్ అలిగి కూరుచ్ంటుంది."

"అది సీతా వాళిళ్ంటికి వెళిళ్ంది. మీరిదద్రూ వెళిల్ రండి. భగవతికి ఊళోళ్ ఉనన్ సినిమాలనీన్ చూసినవే" అంది శాంతమమ్.

తలిల్ మాట మీద భగవతిని వదిలి చారుమతీ, మాలతీ సినిమాకి బయలు దేరారు.
"అభిమానం సినిమాకి వెళదామా? సావితిర్ ఉంది" అంది మాలతి దారిలో.

సినిమా చూసూత్ చారుమతి తన నిరాశాలని కొంచెం మరిచి పోగలిగింది. ఇంటరెవ్ల లో లైటుల్ వెలిగాయి చుటూట్ పకక్ల చూసుత్నన్
మాలతి ఒకక్సారి అకక్ని మోచేతోత్ పొడిచి, "వెనక ఎవరునాన్రో చూడు" అంది.
చారుమతి వెనకిక్ తిరిగి చూసి తన కళళ్ని తనే నమమ్లేక పోయింది. పై అంతసుథ్ మెతత్ని పరుపు కురీచ్లలో భగవతి ఒక అపరిచితుడి
పకక్న కూరుచ్ని ఉంది. అతనితో ఏదో చెపిప్ పగలబడి నవువ్తూంది. అతను చిలిపితనంగా భగవతి భుజం మీద చినన్గా తటిట్ నవువ్తునాన్డు.
చారుమతీ, మాలతీ సిగుగ్తో కుంగి పోయారు. తరువాత సినిమా ఎలా చూసారో వాళళ్కే తెలియదు.
PPP
రికాష్ మీద ఇంటికి రాగానే, కూతుళళ్ కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ శాంతతో, "అమామ్! నువువ్ పడుకో. మేం వడిడ్ంచుకు తింటాం" అని
చెపిప్ తలిల్ని బలవంతం మీద పడుకునేటటుట్ చేసింది చారుమతి. తలిల్ లోపలి వెళిళ్పోయాక, "మాలతీ! నువువ్ వడిడ్ంచుకు తిని. నేను భగవతి
వచాచ్క తింటాను" అంది.
అరగంట గడిచాక భగవతి వచిచ్ంది. చీర మారుచ్కుని వంటింటోల్కి అడుగు పెటట్బోతునన్ చెలెల్లిని చూసి, "ఇలా రా భగవతి!"
అంటూ డాబా మీదికి దారి తీసింది చారుమతి.
"ఎందుకూ?" అంటూ వెనకే వెళిళ్ంది చెలెల్లు.
"ఎకక్డికి వెళాల్వు?" చారుమతి మెలిల్గా అడిగింది.
"సినిమాకి."
"ఎవరితో?"
"సీతా, నేనూ వెళాళ్ం."
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"సీతతో వెళాళ్వా? ఇంకెవరైనా వచాచ్రా?"
"ఇంకా ఎవరూ రాలేదు." భగవతి మాట పూరిత్ చెయయ్కుండానే కోపంతో చారుమతి చెయియ్ చాచి రెండు చెంపల మీద కొటిట్ట్ంది.
ఆగకుండా కొడుతునన్ అకక్ని చూసి బితత్రపోయి, రోషంగా ఏడుసూత్, "ఎందుకు కొడతావు?" అంది భగవతి.
"ఎందుకా? వెధవ పనులు చేసుత్నన్ందుకు. అడడ్మైన వాళళ్తోనూ సినిమాలకి వెళుళ్తునన్ందుకు . నీ మీద పర్తి మగవాడినీ చెయియ్
వెయయ్నిసుత్నన్ందుకు. ఇంకా చెపాప్లా?" చారుమతి కళళ్లో కూడా నెలలు తిరిగాయి.
"అడడ్మైన వాళల్తోను నేను వెళళ్లేదు. అతను సీతావాళళ్ అనన్యయ్."
"సీతావాళళ్ అనన్యయ్కు నీకు ఏం సంబంధం? అతనితో సినిమాకి వెళళ్వలిసిన అవసరం ఏమిటి నీకు?"
"అతనితో వెళిళ్తే తపేప్మిటి? మీరు ననున్ సినిమాలకి తీసుకు వెళల్రు. మీకే కోరికలు ఉండవు. మంచిబటట్లు కావాలని, సినిమాలు
చూడాలని, దూర దూర దేశాలు వెళాల్లని... ఏ ఒకక్ కోరికా లేదు మీకు. మీరు మామూలు మనుషులు కారు, సనాయ్సులు" అంది భగవతి.
"అవునే, మాకు కోరికలు లేవు. మేం మనుషుయ్లం కాదు. కోరికలు తీరనపుప్డు, తీరుచ్కునే సోత్మత లేనపుప్డు కోరికలు పెంచుకునే
అరహ్త లేదు. నువువ్ అలాంటి కోరికలు పెంచుకోవడం అవివేకం. చివరికి జీవితంలో దెబబ్ తిని కుమిలిపోతావు!" అంది చారుమతి.
'చినన్పిలల్ అయిన భగవతిని సరిదిదాద్లి! చెడడ్ పర్భావానికి లోనైన చెలెల్లిని పెడతోవ పటట్కుండా చూడాలి. పర్తి మగవాడినీ
నమమ్కూడదని చెపాప్లి." చారుమతి తహతహలాడింది.
"భగవతీ! ఇకక్డ కూరోచ్. నీతో నేను సావకాశంగా మాటాల్డాలి" అని చెలెల్లిని కూరోచ్పెటిట్ంది. అందరు మగవాళళ్ని ఎందుకు
నమమ్కూడదో, ఆడది దగిగ్రిగా వెళితే ఏ పర్మాదం సంభవిసుత్ందో, శీలం పోయిన ఆడదాని బర్తుకు సంఘంలో ఎలా ఉంటుందో అనిన్
చెపిప్ంది. అమాయికంగా నమిమ్న రాధాకృషణ్ తనని రైలోల్ ఏం చేయయ్బోయాడో వివరించి చెపిప్ంది.
భగవతి అనిన్ విని మౌనంగా కూరుచ్ంది. చెలెల్లికి తను చెపిప్నవి ఎంతవరకు తలకెకాక్యో అని చూసూత్ కూరుచ్ంది చారుమతి.
"నాకీ జీవితం జేవితం నచచ్దకాక్! ఎనాన్ళుళ్ ఈ బర్తుకు? లోకంలో ఎనోన్ అందమైన సుఖాలు ఉనాన్యి. కాని మనకి ఇషట్మైన బటట్
కొనుకోక్డానికి, పుషిట్గా తినడానికి కూడా కరువే. నేను ఈ జీవితంతో సరి పెటుట్కోలేకుండా ఉనాన్ను. ముందేమైనా ఆశ ఉందా అంటే
అదీలేదు. నాకు మీరు పెళిల్ చేయయ్గలరనే ఆశ లేదు. నీకు, మాలతకక్కి పెళిళ్ళుళ్ కావాలి. పోనీ, పెళిల్ చేసినా మన అంతసుత్లో ఉనన్
గుమాసాత్కో, మాసాట్రికో ఇచిచ్ చేసాత్రు. చాలీచాలని జీతము, తీరని కోరికలు పర్తిదానికీ కరువు! అందని వాటికోసం ఆశపడుతూ జీవించడం!
ఇదేకదూ?"
ఇలాంటి మాటలు చెపప్గలిగే చెలెల్లు ఇంకా చినన్పిలల్ అని అనుకోవడం తన తెలివితకుక్వ అనుకుంది చారుమతి.
పర్తి సుఖానిన్ డబుబ్ దృషిట్తో చూసే చెలెల్లికి జవాబు చెపప్లేకపోయింది చారుమతి. చెలెల్లి మాటలనీన్ నిజమే! తనకి, చెలెల్లికి ఒకటే
తేడా. తను మనసుస్లో అనుకుంటుంది. భగవతి పైకి అంటుంది. ఇదద్రి ఆశలు, కోరికలు ఒకేరకమైనవి. ఎటొచీచ్ తను ఎకక్డికకక్డ విధికి
లొంగిపోతూ, జీవితంతో రాజీపడుతూ సమాధానానికి వసుత్ంది. భగవతి జీవితానికి ఎదురు నిలిచి పోరాడాలని చూసుత్ంది.
పైన మేఘాలు కముమ్తునాన్యి. వరష్ం వచేచ్టటుల్ ఉంది.
"భగవతీ! నా మీద నీకు విశావ్సంగాని, పేర్మగాని ఉందా?" అంది చారుమతి.
"అలా ఎందుకు అడుగుతావు అకాక్? నువవ్ంటే ఎంతో ఇషట్ం నాకు" అంది భగవతి.
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"నీకు మంచి సంబంధం తెచిచ్ పెళిల్ చేసాత్ం భగవతీ. నువువ్ మాతర్ం డబుబ్ తెచేచ్ సుఖాల కోసం మన కుటుంబానికి అపర్తిషట్ తెచేచ్
పనులు చెయయ్కు. చినన్ చెలెల్లివైన నీ సుఖమే మాకు కావలిసింది. మా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ం. నువీవ్ రోజు నించీ సీత ఇంటికి వెళల్నని
మాట ఇవువ్" అంది చారుమతి, చెలెల్లి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ.
"నేనేం చెడడ్ పనులు చెయయ్నకాక్. చెయయ్లేదు ఇపప్టిదాకా. సీత నా సేన్హితురాలు. వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్కపోతే నాకు తోచదు" అంది
భగవతి.
భగవతి ఇంకా మూరఖ్ంగా మాటాల్డటం చూసి విసుకుక్ంది చారుమతి. పైన సనన్గా చినుకులు పార్రంభమయాయ్యి. వెంటనే డాబా
దిగక పోతే ఇదద్రూ తడిసి పోతారు.
"నువువ్ నా మాట వినాలి భగవతీ. నువువ్ సీత ఇంటికి వెళళ్డానికి వీలేల్దు" అంటూ చెలిల్ చెయియ్ పటుట్కుని గబగబా డాబా దిగింది
చారుమతి.
అందరూ ఉదోయ్గసుత్లయాయ్రు. డబుబ్ ఇబబ్ందులు తగాగ్యి. కుటుంబ భారం తన తలమీదనించి దిగింది అని మూడు నెలల కిర్ందటే
సంతోషించింది చారుమతి. ఇపుప్డు భగవతి పెళిల్ అనే పెదద్ బరువు, రెటిట్ంపుది తలమీద పడింది.
ఆ నెలనించి తన జీతం అంతా బాంకులో వేయసాగింది చారుమతి. శంకరానికి ఉతత్రం రాసింది, పెళిల్ళల్కు కావాలి డబుబ్
దాచమంటూ.
శాంతమమ్ మళీళ్ వంటకి, కూరలకి తడుములాడుకుంది. "డబుబ్ కటకట అయిపోయిందమామ్" అంటూ వంటింటోల్ సణుగుకుంటునన్
తలిల్ని చూసి చారుమతి విసురుగా అంది.
"కూతుళళ్కి ఇంకా పెళిల్ చెయయ్వా అమామ్? తెచుచ్కునన్దంతా ఖరుచ్ చేసుకుంటే పెళిళ్ళుళ్ ఎలా అవుతాయి? అందరూ భానకక్ అంత
అదృషట్ వంతులు ఉంటారా? కానీ ఖరుచ్ లేకుండా బావగారు వచాచ్రు."
దానితో శాంతమమ్ నోరు కటుట్బడిపోయింది
చారుమతి ఒక రోజు భానుమతి ఒంటరిగా ఉండడం చూసి భగవతి పెళిల్ విషయం కదిపింది.
"అమమ్తో చెబితే లాభం లేదకాక్. నీకు, మాలతికి పెళిల్ కానిదే చినన్దానికి భగవతి పెళేళ్మిటని అంటుంది. అందుకనే నీతో
చెబుతునాన్ను. భగవతికి మంచి సంబంధం చూసి తొందరలో మనం పెళిల్ చేసెయాయ్లి."
"నీ కషట్ం, సంపాదనా అంతా మన కుటుంబానికే ధారపోసేసుత్నాన్వ, చారూ" అంది భానుమతి చెలెల్లిని పేర్మతోనూ, తపనతోనూ
చూసూత్.
"నేనేం చేశానకాక్! దానికేం గాని, ముందు పెళిల్ విషయం చెపుప్. సంబంధం ఎలా చూడడం?"
"శారదతత్యయ్ కొడుకు గోపాల కి భగవతిని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది? భగవతికి కూడా అతనంటే ఇషట్మే అనుకుంటాను. నువువ్
సీతా వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్వదద్నన్దగిగ్రినించీ అది రోజూ శారదతత్ ఇంటోల్నే గడుపుతూంది. గోపాల ని 'బావా.. బావా' అని పిలుసూత్కూడా కూడా
తిరుగుతూంది."
"కాని భగవతికి గోపాల ని చేసుకోడం ఇషట్ం ఉండదేమో! దానికనీన్ పెదద్ ఆశలు" అంది చారుమతి.
"గోపాల మంచివాడు. అతనితో భగవతి తపప్క సుఖ పడుతుంది అంది భానుమతి.
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"నిజమే. గోపాల కి అయితే మనం కటల్ం ఇవావ్లనన్ బాధ ఉండదు. నువువ్ వెళిల్ శారదతత్యయ్తో మాటాల్డి వసాత్వా?' అంది
చారుమతి.
భానుమతి సరే అంది.
మరునాడు ఉదయం శారదమమ్ ఇంటికి బయలు దేరబోతునన్ భగవతిని ఇంటి దగిగ్ర తలిల్కి సాయంగా ఉండమని చెపిప్, భానుమతి
బయలుదేరింది.
బియయ్ం బాగు చేసుత్నన్ శారదమమ్ భానుమతిని చూసూత్నే, "రా రా భానూ" అంటూ ఆపాయ్యంగా లోపలి తీసుకువెళిళ్ కూరోచ్పెటిట్ంది.
ఒక పెదద్ ఇంటోల్ రెండు గదులు అదెద్కు తీసుకునాన్డు గోపాల. ఇంటి ముందర చినన్ వరండా ఉంది. ముందు గదిలో ఒక టేబిల, ఒక కురీచ్,
ఒక మంచం, రెండు టర్ంకు పెటెట్లు ఉనాన్యి. అలైమ్రాలో పుసత్కాలు, బటట్లు చకక్గా సరిద్ పెటిట్ ఉనాన్యి.
రెండో గది వంటిలుల్. వంటగినెన్లు, పపుప్ల డబాబ్లు, సీసాలు అనీన్ శుభర్ంగా పెటుట్కుంది శారదమమ్.
అతత్ పకక్నే తనూ బియయ్ం ఏరుతూ కూరుచ్ంది భానుమతి.
"నువివ్కక్డ ఎందుకమామ్? ఆ మంచం మీద కూరోచ్. నేను ఏరేసాత్ను" అంది శారదమమ్. అయినా భానుమతి అకక్డినించి లేవలేదు. ఆ
మాట ఈ మాట చెపుప్కుంటూ ఇటేట్ ఏరేశారు బియయ్ం.
"కాఫీ పెటిట్ ఇసాత్నుండు" అంటూ శారదమమ్ వంటింటోల్కి వెళిల్, కుంపటోల్ బొగుగ్లు వేసి నిపుప్ రాజేసింది.
"అతాత్! నీతో ఒక ముఖయ్ విషయం మాటాల్డదామని వచాచ్ను" అంది భానుమతి, పీట వాలుచ్కుని శారదమమ్కి ఎదురుగా
కూరుచ్ంటూ.
'ఏమిటీ?' అనన్టుల్ తల ఎతిత్ కుతూహలంగా చూసింది శారదమమ్.
"మా చెలెల్ళళ్ పెళిల్ విషయం మాటాల్డదామని వచాచ్ను. ముగుగ్రు పెళిళ్కి ఎదిగి ఉనాన్రు. చారు పెదద్దనుకో. కాని మాలతీ, భగవతీ
గోపాల కి ఈడు అవుతారు. ఒకరిని నీ కోడలిగా చేసుకుంటే మాకు చాలా సంతోషం" అంది భానుమతి మెలిల్గా.
"ఈ మాట చెపప్డానికి ఇంత పసాత్యిసాత్వేమిటే? మీ నానన్ సహాయం చేసి ఉండకపోతే బాబు చదువుకుని ఇంత పైకి వచేచ్వాడా?
మేం ఈ మాతర్ంగా ఉండటానికి కారణం మీ నానన్ చలవ, తరవాత చారుమతి చలవ. చినన్పిలల్యినా చారుది గొపప్బుదిద్" అంది
శారదమమ్పచిచ్ మిరపకాయలు, అలల్ం తరుగుతూ.
"అవనీన్ ఇపుప్డెందుకు అతాత్? ఏం చేసుత్నాన్వ?" అంటూ భానుమతి అతత్ చేతిలోంచి కతిత్పీట లాకోక్బోయింది. కాని శారదమమ్
నవువ్తూ బలవంతంగా కతిత్పీట తీసుకుంది.
భానుమతి ఎదురుగానే రవవ్తో ఉపామ్ చేసి, పేల్టు నిండా ముందు పెటిట్ంది.
"నేను ఎలాగా ఒక పిలల్ని మా బాబుకి చేసుకోవాలని ముందర నించి అనుకుంటునాన్ను. తెలిసిన పిలల్ని చేసుకుంటే, ఏ ఇబబ్ందీ
ఉండదు. ఒకటే ఆలోచిసుత్నాన్ను. బాబు ఇంకా చినన్వాడు. వయసుస్ తకుక్వ" అంది శారదమమ్ కాఫీకి నీళుళ్ పెడుతూ.
"వయసుస్కేమి ఉంది అతాత్! పోనీ, ముందర నిశచ్యం చేసుకుంటే రెండేళుళ్ పోయాక పెళిళ్ చెయయ్వచుచ్ను" అంది భానుమతి, అతత్
ఇంత తొందరగా అంగీకారం తెలిపినందుకు సంతోషిసూత్.
"అలాగే నిరణ్యం చేసుకుందాం. నాకు మాలతిని చేసుకోవాలని ఉంది. బాబుకి కూడా మాలతి అంటే ఇషట్ం అనుకుంటాను."
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శారదమమ్ మాటలు వింటూనే తెలల్బోయింది భానుమతి. భగవతి కోసం రావటమేమిటి? మాలతికి సంబంధం కుదరడమేమిటి?
భానుమతికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు."
"నీ ఇషట్ం అతాత్. ఏ పిలల్ నచిచ్తే దానేన్ చేసుకోండి" అని చెపిప్, కాఫీ తాగి, కాసేస్పు కూరుచ్ని ఇంటి ముఖం పటట్ంది.
సాయంతర్ం చారుమతి రాగానే డాబా పైకి తీసుకు వెళిల్ అనిన్ విషయాలు చెపిప్ంది భానుమతి. చారుమతి కూడా ఆశచ్రయ్ పోయింది.
"ఇపుప్డు ఏం చెయయ్డం?" అంది భానుమతి.
"నువువ్ భగవతిని చేసుకోమని అడిగి ఉండవలసింది" అంది చెలెల్లు.
ఇదద్రూ ఆ విషయమే ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్రు. చివరికి చారుమతే అది. "ముందు నేను భగవతిని అడుగుతాను. 'గోపాల ని
చేసుకోవడం ఇషట్మేనా?' అని. దానికి ఇషట్మైతే, మళీళ్ నేను వెళిల్ అతత్ను అడుగుతాను."
భానుమతి అంగీకారం తెలిపింది.
సంధయ్ పడుతూ ఉండగా భగవతిని తీసుకొని వేణుగోపాలసావ్మి ఆలయానికి వెళిళ్ంది చారుమతి. ఆ ఆలయం కూడా వీళళ్ ఇంటి
నించి ఎకుక్వ దూరంలో లేదు. నడిచి వెళిల్ పోవచుచ్ను.
"నీకు గోపాల ని పెళిల్ చేసుకోవడం ఇషట్మేనా?" చారుమతి సూటిగా సంబాషణ పార్రంభించింది.
భగవతి ఆశచ్రయ్ పోయింది.
"ఇపుప్డు ఎందుకిలా అడుగుతునాన్వ?" అంది.
"ఏమీ లేదు. నీ అభిపార్యం తెలుసుకుందామని" అంది చారుమతి.
"ఏం! బావ ననున్ చేసుకుంటాననాన్డా?" భగవతి తిరిగి అకక్ని పర్శిన్ంచింది.
"నేను అడిగేది నీ అభిపార్యం."
"నా అభిపార్యం ముందే చెపాప్ను కాదకాక్! నాకు ఇషట్ం లేదు."
"గోపాల అంటే ఇషట్ం లేదా?"
"బావ అంటే ఇషట్మే. కాని మళీళ్ చినన్ జీతగానిన్ చేసుకుని జీవితాంతం బాధపడటం ఇషట్ం లేదు."
"కాని గోపాల మంచివాడు. నినున్ బాగా చూసుకుంటాడు."
"డబుబ్నంతలోఇంకో వయ్కిత్ ననున్ బాగా చూసుకోడని ఎకక్డ ఉంది? డబుబ్ లేని వాళళ్ంతా మంచి వాళుళ్, ఉనన్వాళళ్ంతా చెడడ్వాళుళ్
కారు" అంది భగవతి.
చెలెల్లి వాదానికి జవాబు చెపప్లేకపోయింది చారుమతి. మంచో, చెడో తన అబిపార్యాలని పైకి చెపప్డానికి వెనక తీయదు భగవతి.
తరువాత అకక్చెలెల్ళిల్దద్రూ ఏం మాటాల్డుకోలేదు. మౌనంగా వెళిల్ దైవదరశ్నం చేసుకుని తిరిగి వచాచ్రు.
మరునాడు చారుమతి మాలతిని పిలిచి అడిగింది, పెళిల్ని గురించి ఆమె అబిపార్యాలు ఎలా ఉనాన్యో తెలుసుకోవాలని.
"గోపాల నినున్ పెళిల్ చేసుకోడానికి ఇషట్ం చూపుతునాన్డు. శారదతత్యయ్ నినున్ కోడలిగా చేసుకుంటానంది. నీ అబిపార్యం ఏమిటి?"
అకక్ ఇలా సూటిగా, హఠాతుత్గా తన పెళిల్ విషయం చెపేప్ సరికి మాలతి సిగుగ్ పడింది. తికమకపడింది.
"నా ఇషాట్నికేం అకాక్! భగవతికి అతనంటే చాలా ఇషట్ం. కూడా కూడా తిరుగుతుంది. భగవతికి అతనితో పెళిల్ చేసేత్
బాగుంటుందేమో!" అంది మాలతి.
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"కాని భగవతి గోపాల ని చేసుకోడానికి ఇషట్పడదు."
"నువువ్ అడిగావా?" అంది మాలతి ఆశచ్రయ్పోతూ.
"ఆ .. అడిగాను."
"అయితే అతనిన్ చేసుకోడానికి నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. ఒకక్టే సవరణ. నీ పెళిల్ తరువాతే నా పెళిల్" అంది మాలతి.
"నా పెళిల్ దాకా ఆగడమెందుకు? నాకోసం ఆగేవంటే పెళిల్ కాకుండానే ముసలిదానివై పోయే భయం ఉంది. ఎవరికి కుదిరితే వాళుళ్
పెళిల్ చేసేసుకోవడమే మంచిది" అంది చారుమతి, మాలతి భుజం మీద పేర్మగా చెయియ్ వేసి.
"అయితే నేను పెళేళ్ చేసుకోను" అంది మాలతి బింకంగా.
"అలా అంటే ఎలా, మాలతీ?" అంది చారుమతి నవువ్తూ.
"అది అంతే! ముందు అకక్ పెళిల్, తరవాత చెలెల్లు పెళిల్" అంది మాలతి.
మాలతి నిశచ్యం తెలుసుకునన్ భానుమతి చాలా సంతోషించింది.
తరువాత మాలతిని గోపాల పెళిల్ చేసుకోవడానికి ఇషట్పడటం, శారదమమ్ అంగీకారం చూపడం అనీన్ చారుమతి తలిల్తో చెపిప్ంది.
కూతురికి ఇంత సుళువుగా పెళిల్ సంబంధం కుదిరినందుకు, గోపాల వంటి సదుగ్ణవంతుడు అలుల్డవుతునన్ందుకు సంతోషంతో పొంగి
పోయింది శాంతమమ్.
PPP
"పదామ్! అంటూ ఏడాది పిలల్వాణిణ్ చంకనెతుత్కుని పర్వేశించిన శీర్దేవిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది పదమ్.
"ఏమిటలా చూసుత్నాన్వు కొతత్దానిలా? నేనే, శీర్దేవిని" అంటూ దగిగ్రికి వచిచ్, "ఇదిగోరా మీ అతత్" అంటూ పిలల్వాడిని పదమ్ చేతికి
అందించింది శీర్దేవి. బొదుద్గా, ముదుద్ వసూత్ ఉనాన్డు బాబు. వాడు పదమ్ని చూడగానే మధురంగా నవావ్డు. పదమ్ పేర్మగా దగిగ్రికి తీసుకుని
రెండు బుగగ్ల మీద ముదుద్లు పెటుట్కుంది.
అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్న వరలకిష్ ఇనాన్ళళ్కి కూతురి పెదవుల మీద నవువ్ చూసి, ఒకక్సారి నిటూట్రిచ్ంది.
"ఎపుప్డు వచాచ్వమామ్ శీర్దేవి? నిలుచునే ఉనాన్వు, కూరోచ్" అంటూ కురీచ్ చూపింది ఆవిడ.
"ఎకక్డండీ, పదమ్ ననున్ మరిచి పోయినటుట్ంది. లోపలి రమమ్నలేదు. కూరోచ్మనలేదు" అంది సనన్గా నవువ్తో, కురీచ్ మీద
కూరుచ్ంటూ శీర్దేవి.
"అదేమిటోనమామ్, ఇలా సత్బుద్గా తయారయింది. జడ వేసుకోడానికి, చీర మారుచ్కోడానికి కూడా నేను పోరవలిసి వసూత్ంది" అంది
వరలకిష్ బాధ పడుతూ.
శీర్దేవి కూడా ఆ మాటలు విని బాధపడింది.
"ఎపుప్డు వచాచ్వు? మీ వారు వచాచ్రా?" అంది వరలకిష్ పర్సంగం మారుసూత్.
"ఈ రోజు ఉదయమే వచాచ్ను. సంకార్ంతి పండగ ఇంకా పదిరోజులు ఉంది కదా! మావారికి ఇనాన్ళుళ్ సెలవు దొరకదు. పండగ
ముందు రోజు వసాత్రు."
పదమ్ పిలల్వాణిణ్ ఆడిసూత్, ఒకపకక్ నుంచి వీళళ్ మాటలు వింటూ కూరుచ్ంది.
"పినిన్గారూ, రాతిర్కి వంట చేసేసారా? అంది శీర్దేవి.
"లేదమామ్, ఇపుప్డే మొదలు పెడదాం అనుకుంటునాన్ను."
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"అయితే గుపెప్డు బియయ్ం ఎకుక్వ పొయయ్ండి. నేను ఈ రాతిర్ ఇకక్డే ఉండిపోతాను. బాబుకి పాలు సీసాలో తెచాచ్ను. అవి వాడికి
పటేట్సాత్ను."
"బాబుకి పాలు నువువ్ ఇంటి దగిగ్రినించి తెచుచ్కోవాలిటమామ్! ఆ మాతర్ం మా ఇంటోల్ తీసుకోకూడదా?" అంది నొచుచ్కుంటూ
వరలకిష్ .
"మీ ఇంటోల్ తీసుకోడానికి నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. తీరా రాతిర్ ఇకక్డ పాలు దొరుకుతాయో లేదో అని తెచాచ్ను. మీరు వేరే
భావించకండి" అంది శీర్దేవి సరిద్ చెపుతూ.
వరలకిష్ వంటింటోల్కి వెళుతూంటే, బయటనించి నారాయణరావుగారు వచాచ్రు. శీర్దేవి లేచి నమసక్రించింది. శీర్దేవిని పలకరించి,
పదమ్ చేతిలో ఉనన్ బాబుని తీసుకునాన్రు నారాయణరావురారు. వాడు కొతత్ మనిషిని చూసేత్ నవువ్తాడు. వాడి చిలిపినవువ్లు చూసి అందరూ
తెగ సంబరపడతారు. బాబుని ఎతుత్కుని పైకి గాలిలోకి ఎగరేసి పటుట్కుంటూ, "మీ బాబు బాగునాన్డమామ్. ఏం పేరు?" అనాన్రు సంతోషంగా
నారాయణరావుగారు.
"బాబు పేరు అమర. మా వాడు బాగునాన్డని మీరొకక్రు మెచుచ్కునాన్రండీ. అందరూ 'నలల్వాడు నలల్వాడు' అంటారు" అంది శీర్దేవి.
"శరీరం రంగులో ఏముందమామ్! మనసుకి ఉంది రంగు. ఎఱఱ్గా ఉనాన్డు అబాబ్యని మోసపోయి మా పదమ్ని ఇసేత్ మా అలుల్డు ఏం
చేశాడు? బంగారం లాటి పిలల్ను కరోక్టకుల చేతులోల్ పడేశాం. ఎలా అయిపోయిందో చూశావా?" ఆయన కళళ్లోల్ కోపం, వెంటనే దుఃఖం
తొణికిసలాడుతునాన్యి.
తండిర్, కూతురు పిలల్వాడితో ఆడుకుంటూ ఉంటే శీర్దేవి వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. "పినిన్గారూ, కూర ఇవవ్ండి నేను తరుగుతానూ"
అంటూ.
"ఇంతోటి వంటకి నువువ్ సాయం కూడా ఎందుకమామ్! వాకిటోల్ పదమ్, నువువ్ కబురుల్ చెపుప్కోండి" అంది వరలకిష్ , బియయ్ం గినెన్లో
పోసి కడుగుతూ.
"పదమ్ బాబుతో ఆడుకుంటూంది. నేను మీ దగిగ్ర కూరుచ్ందామని వచాచ్ను" అంది శీర్దేవి.
శీర్దేవి తనతో మాటాల్డాలని వచిచ్ందని గర్హించింది వరలకిష్ . గినెన్లో నీళుళ్ పోసి, బంగాళదుంపలు, కతిత్పీట ఇచిచ్ంది శీర్దేవికి.
బంగాళ దుంపలు చెకుక్ తీసి, నీళళ్లో కడిగి చినన్చినన్ ముకక్లు తరుగుతూ కూరుచ్ంది శీర్దేవి.
"పదమ్ సంగతి ఏమిటి, పినిన్గారూ? అంత ఆరోగయ్మైన మనిషి అలా పులల్లా ఎలా అయిపోయింది? దేనికి బెంగ?" అంది శీర్దేవి.
"బెంగ కాక ఏముందమామ్, కాపరం అలా అయాయ్క? దానిన్ తలుచ్కుని వాళళ్ నానన్గారు, నేను కూడా కుంగి పోతునాన్ం" అంటూ
వరలకిష్ ఒకటొకటిగా కూతురి కాపరానిన్ గురించిన సంగతులనిన్ చెపిప్ంది.
"బలవంతపెటిట్, బర్తిమాలగా ఈ సంగతులనీన్ చెపిప్ందమామ్. ఈ రెండేళూళ్ ఒకక్ ముకక్ రాయలేదు మాకు. అనీన్ తానే కడుపులో
పెటుట్కుని కుమిలి పోయింది. ఎంత బాధపడిందో ఏమో. అది మదార్సు పేరు చెపితే వణికి పోతుంది. ఇంక అకక్డికి వెళళ్నంటూంది." వరలకిష్
కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. చెంగుతో తుడుచుకుంటూ కూరుచ్ంది ఆమె.
శీర్దేవి మౌనంగా జాలి చూపడం తపప్, ఏమీ చెయయ్లేకపోయింది. అటు అతత్గారుకాని, ఇటు భరత్ కాని ఎవరో ఒకరు మంచివారైతే,
పదమ్ కావాలి అనుకుంటే, "వాళుళ్నాన్రు, పదమ్ కాపరానికి ఫరవాలేదు. కొనాన్ళళ్లో అనీన్ చకక్బడతాయి" అని చెపప్వచుచ్. కాని ఇదద్రిలోను
ఎవరూ దయగలవారు కాకపోతే పదమ్ కాపరానికి ఎలాంటి భరోసా ఉంది?
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పదమ్కి జరిగిన అనాయ్యం తలుచుకునన్ శీర్దేవికి కోపం వచిచ్ంది.
వరలకిష్ గారిని కూరోచ్మని తనే కొబబ్రికాయ పచచ్డి చేసి, బంగాళాదుంపలు వేయించింది శీర్దేవి. ఇనాన్ళళ్దాకా గుండెలలో
బరువుగా ఉనన్ కూతురి కథ ఈ రోజు ఈ అమామ్యితో హృదయం విపిప్ చెపుప్కోగానే వరలకిష్ కి చాలా భారం తగిగ్నటల్యింది.
బాబుకి పాలు పటిట్, పడుకోబెటిట్ అందరు భోజనాలు చేసారు. భోజనాల దగిగ్ర హైదరాబాద విశేషాలు, వింతలు చెపిప్ంది శీర్దేవి.
రాతిర్ పదమ్ గదిలో మంచం మీద బాబుని పడుకోబెటిట్, సేన్హితురాళిల్దద్రు చాపలు వేసుకుని కింద దగిగ్రిగా పడుకునాన్రు.
చాలాసేపు మౌనంగా గడిచి పోయింది. కాని ఇదద్రికీ తెలుసును, ఎవరూ నిదర్ పోలేదనీ, నిదర్పోయినటుల్ నటిసుత్నాన్రనీను. చివరికి
శీర్దేవే అంది. "పదామ్! నేను కాకినాడ ఎందుకు వచాచ్నో తెలుసా? చారుమతి నీ విషయం అంతా ఉతత్రంలో రాసింది చాలా రోజుల కిందటే.
అపప్టి నించి నీ దగిగ్రికి రావాలని ఒకటే తహతహ. ఇపప్టికి రాగలిగాను."
పదమ్ "ఊమ" అని ఊరుకుంది.
"అమమ్ నా కంతా చెపాప్రు. నీ కథ వినన్ దగిగ్ర నించి నా గుండెలు మండి పోతునాన్యి. పెళిల్ అనగానే ఎనిన్ కలలు కంటాం! భావి
జీవితానిన్ ఎనిన్ రంగులోల్ ఊహించుకుంటాం! అనీన్ నీకు నిరాశాలుగా మారిపోయాయి. అయినా మీ అతత్గారిని కాదు అనవలసినది.
తపప్ంతా మీ ఆయనది. ఆయనని అంటునాన్నని కోపగించుకోకు. మరే అంత చవట ఏమిటి మాధవరావు?"
"నువువ్ ఏ మాట అనాన్, ఎవరిని అనాన్ నాకు కోపం రాడు, ఏడుపు రాదు" అంది పదమ్.
"నే నొకమాట అడుగుతాను. చెబుతావా పదామ్? నువువ్ మీ ఆయనిన్ మారచ్డానికి ఏమైనా పర్యతిన్ంచావా?"
"అనీన్ అయాయ్యి, దేవీ. ఆయన వాళళ్ అమమ్ బర్తికి ఉనన్ని రోజులూ మారరు. అమమ్తపప్ ఇంకో మనిషి అవసరం లేదు."
"మీ అతత్గారు కొడుకిక్ పెళిల్ ఎందుకు చేసినటూట్?"
"కొడుకుని కనాన్ను, పెంచాను, పెదద్ చేశాను, చదువు చెపిప్ంచాను, పెళిల్ చేసాను అని తను కొడుకిక్ చేసిన ఉపకారాలనీన్
వలిల్ంచుకునేందుకు! ఆవిడ కొడుకిక్ పెళిల్ మాటాల్డని మానుతో చెయయ్వలసింది, హృదయం ఉనన్ మనిషితో కాదు."
"కాని ఎనాన్ళుళ్ మీ ఇదద్రూ వేరుగా ఉంటారు?"
"బహుశః జీవితాంతం వరకు." పదమ్ గొంతుకలో అంతులేని నిరాశ.
"నీ జీవితం ఇలా చీకటిగా, అడివి కాచిన వెనెన్లాల్ గడిచిపోవడం నేను సహించలేను." శీర్దేవి ఉదేర్కంగా అంది.
పదమ్ నవివ్ంది. "మరేం చేసాత్వు?"
"ఏదో ఒకటి చేయాలి పదామ్. నువువ్ మాధవరావుని వదిలేసి ఇంకెవరైన్నా పెళిల్ చేసుకో." ఆవేశంగా అంది శీర్దేవి.
"అవనీన్ వటిట్ మాటలు దేవీ! మొదటిసారి పెళిల్ కావడానికే ఆడపిలల్లకి ఎంతో కషట్మై పోతూ ఉంది. ఇంకా, ఒకసారి పెళిల్ అయి,
రెండేళుళ్ కాపరం చేసిన ననున్ ఎవరు చేసుకుంటారు?"
"నీ లాంటి అందగతెత్ను చేసుకోడానికి కోటిమంది ముందుకు వసాత్రు."
"అంటా నీ భర్మ. అలా వచిచ్నా నేను చేసుకోను."
"ఎందుకు చేసుకోవూ?" అరథ్ం కానటుట్ అడిగింది శీర్దేవి.
"ఈ పెళిల్ ఇంత బాగా అయింది. ఈ మొగుడుతో ఇంత చకక్గా సంసారం చేశాను. నాకిపుప్డు పెళిల్ అనాన్, మొగుడనాన్ వెగటు
పుటిట్ంది. నా జీవితానిన్ ఇలా వెళళ్నియియ్."
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"అలా జీవితానిన్ అసహియ్ంచుకోకు పదామ్. ఏ గొడవైనా కాలగతిలో మానిపోతుంది. కొనాన్ళుళ్ గడిచే సరికి నువూవ్ ఈ చేదుజీవితానిన్
మరిచిపోయి, నూతన జీవితానిన్ ఆశిసాత్వు" అంది శీర్దేవి.
"నువోవ్ పిచిచ్దానివి. అందరినీ ఉదద్రించాలనుకుంటావు" అంది పదమ్, అటు తిరిగి పడుకుంటూ.
"అవును, నా సేన్హితురాలు సుఖంగా లేదని తెలిసేత్ , నేనూ సుఖంగా జీవించలేను" అంది శీర్దేవి.
పదమ్ని గురించే ఆలోచిసుత్నన్ శీర్దేవికి చాలా సేపటి దాకా నిదర్ పటట్లేదు.
పొదుద్నేన్ ఇంటికి పర్యాణమయింది శీర్దేవి. ఇలల్ంతా సందడిగా తిరుగుతూ, ఎండిపోయిన వారి హృదయాలను రంజింపజేసూత్,
తియయ్టి నవువ్లు ఒలకబోసుత్నన్ చినిన్ అమర ని వదలాలనిపించడం లేదు పదమ్కి, పదమ్ తలిల్కి, తండిర్కి కూడా. తాను కాకినాడలో ఉనన్నిన్
రోజులు తరుచు పదమ్ ఇంటికి వసూత్ ఉంటానని మాట యిచిచ్ బయలు దేరింది శీర్దేవి.
రికాష్ వచిచ్ంది.
"వెళుతునాన్ను, పదామ్. ఇవాళ సాయంతర్ం మా ఇంటికి రా. చారుకి కూడా కబురు పంపుతాను. కొంతసేపు ముగుగ్రం హాయిగా
గడపవచుచ్ను" అంది శీర్దేవి.
పదమ్ తటపటాయించింది. మదార్సు నించి వచాచ్క పదమ్ ఇలుల్ కదిలి బయటికి వెళళ్లేదు. బయటికి వెళితే ఇరుగుపొరుగు, తెలిసిన
వాళుళ్ ఏం పర్శన్లు అడుగుతారో అని భయం.
"రాను" అని చెపప్బోతునన్ పదమ్ జవాబుని ఆపుతూ నారాయణరావుగారే అనాన్రు. "పదమ్ని తపప్క మీ ఇంటికి పంపుతానమామ్.
అయిదు గంటలకి వసుత్ంది" అని.
శీర్దేవి రికాష్ ఎకిక్ వెళిళ్పోయింది.
సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకి శీర్దేవి కబురు అందిన చారుమతి ఆమె ఇంటికి వచిచ్ంది. అమర ని చూసి చారుమతికూడా
మురిసిపాయింది. వాడిని ఎతుత్కుని ముదుద్లు కురిపించింది.
శీతాకాలం పొదుద్. నాలుగు గంటలకే ఎండ తగిగ్పోతూంది. చారుమతి, శీర్దేవి పెరటోల్ మామిడి చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్రు.
"ఇంకా పదమ్ రాలేదా? వసుత్ందని రాశావు చీటీలో" అంది చారుమతి కూరుచ్ంటూ.
"పదమ్ అయిదు గంటలకి వసుత్ంది. నీతో ముందు ఏకాంతంగా మాటాల్డవచుచ్నని నాలుగింటికే రమమ్నాన్ను."
"అంత ఏకాంతంగా మాటాల్డవలిసింది ఏమిటీ?" అంది చారుమతి, కళుళ్ చిటిల్ంచి చూసూత్.
"మన పదమ్ విషయమే. నినన్ రాతిర్ వాళళ్మమ్గారు నాకు పదమ్ కథంతా చెపాప్రు.పదమ్తో కూడా మాటాల్డాను నేను" అంది శీర్దేవి,
బాబుని ఒడిలోకి తీసుకుంటూ.
"నువువ్ పెళిల్ అయినదానివి. అరథ్ం చేసుకోగలవని పదమ్ కథ చెపిప్ ఉంటారు. ఇంతకీ ఏమిటి సంగతి?" అంది కుతూహలంగా
చారుమతి.
వరలకిష్ గారు చెపిప్న కథ అంతా తిరిగి చెపిప్ంది శీర్దేవి. విని ఎంతో బాధ పడింది చారుమతి. పెళిళ్కాని తనకి, పెళిల్ అయిన పదమ్కి
జీవితంలో భేదం లేదు. పదమ్కి ఒక చేదు అనుభవం మాతర్ం మిగిలిపోయింది.
"అంటే, కాపరం వదిలేసి వచిచ్ందంటావా పదమ్?" అంది చారుమతి.
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"అది కాపరమా, చారూ? అతను పదమ్ని పెళిల్ ఎందుకు చేసుకునాన్డో అరథ్ం కావటం లేదు. అతనికి విడాకులు ఇచేచ్సి, తిరిగి పెళిల్
చేసుకోమంటునాన్ను నేను."
ఆడపిలల్కి పెళిల్ కావటం, సరియైన వరుడు దొరకటం ఎంత కషట్మో సావ్నుభవం మీద తెలుసును చారుమతికి.
"మొదటిసారికే దికుక్ లేకపోతే, రెండో పెళిల్ అమామ్యిని చేసుకోడానికి ఎవరు సిదధ్ పడతారు, దేవీ?" అంది చారుమతి సందేహంగా.
"సహృదయులైన యువకులు మన సంఘంలో ఉండకపోరు, చారూ! అయితే మనం కొంచెం పర్యతిన్ంచి, వెదకాలి" అంది శీర్దేవి.
చారుమతి మౌనంగా ఊరుకుంది.
"నాకే ఒక అనన్ ఉంటే ఈ ఇబబ్ంది లేకపోవును కదా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. నచచ్చెపిప్, ఒపిప్ంచి పదమ్ని పెళాళ్డేటటుల్ చూదుద్ను"
అంది శీర్దేవి తిరిగి.
చారుమతికి వెంటనే శంకరం జాఞ్పకానికి వచాచ్డు. శంకరానికి పదమ్ అంటే ఇషట్మే, ఎనోన్సారుల్ పదమ్ అందానిన్ పొగిడేవాడు.
"నీకు అనన్ లేకపోతేనేం? నాలో అనన్ ఉనాన్డుగా? అడుగుతాను" అంది చారుమతి.
శీర్దేవి ఆనందంతో ఎగిరి గంటు వేసినంత పని చేసింది.
"శంకరం మాట నాకు జాఞ్పకమే రాలేదు, చారూ. నువువ్ తపప్క శంకరానిన్ అడుగు. చినన్పప్టినించీ తెలిసినది, చెలెల్లు
పార్ణమితుర్రాలూ కనక పదమ్ కథ విని, హృదయం కరిగి పెళిల్ చేసుకోవచుచ్ను" అంది.
"సరే, వాడు రానీ అడుగుతాను. ఉతత్రాలలో రాసేత్ ఇలాంటి పనులు జరగవు" అంది చారుమతి.
"శంకరం ఎపుప్డు వసాత్డు?" అడిగింది చారుమతి.
"రెండు నెలలు సెలవు తీసుకుని సంవతస్రాదికి వసాత్డట. మారిచ్లో రావచుచ్ను. ఆ రెండు నెలలలో ఇకక్డ బోలుడ్ పని ఉంది."
"ఏమిటంత పని?"
"భగవతి పెళిల్ని గురించిన తొందర. భగవతికి మంచి సంబంధం చూసి, వాడు ఉండగానే పెళిల్ చేసెయాయ్లని ఊహ."
"అదేమిటీ? నీకు, మాలతికి పెళిళ్ళుళ్ కాకుండానే చినన్దానికి చేసేసాత్రా?" శీర్దేవి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"మాలతికి సంబంధం నిశచ్యమై పోయింది. మా అతత్ కొడుకు గోపాల ఇకక్డ రైలేవ్లో పని చేసుత్నాన్డు. నా సంగతి తరువాత
చూసుకోవచుచ్ను. భగవతికి తొందరగా పెళిల్ చేసుకోవాలని ఉంది" అంది చారుమతి.
"నీ పెళిల్ కాకుండా భగవతి పెళిల్ చెయయ్డం నాకేం నచచ్లేదు" అంది శీర్దేవి.
"ఒకటి రెండు సంబంధాలు చూశాం. నచచ్లేదు. అంటే, మాకు నచచ్క కాదు. వాళల్కి చాలా కటన్ం ఆశ ఉంది. ఒకరు అయిదువేలు,
ఒకరు మూడువేలు కటన్ము, లాంఛనాలు ఇవవ్మని కోరారు. వాళళ్తో మేం తూగలేం. భగవతికి మాతర్ం మంచి ఉదోయ్గసుత్ణేణ్ చేసుకోవాలని
ఉంది."
శీర్దేవి వింటూ ఊరుకుంది.
"మా బావగారిని, అదే భానకక్ భరత్ని చూశావుగా! ఆయనే పాపం తిరిగి అవసథ్పడుతునాన్రు. శంకరం వచేచ్లోగా ఏదో ఒకటి
సిథ్రపరిచేసేత్, వాడు ఉండగానే పెళిల్ చేసెయయ్వచుచ్ను. మళీళ్ మళీళ్ వాడు అంత దూరం నించి ఎకక్డ రాగలడు?"
"భగవతి పెళిల్, మాలతి పెళిల్ ఒకసారే చేసేసాత్రా? ఖరుచ్ కూడా కలిసి వసుత్ంది" అంది శీర్దేవి.
"ఏమో! నా పెళిల్ అయితే కాని మాలతి పెళిల్ చేసుకోదట. నా కోసం ఆగవదద్ని చెబుతునాన్ను నేను."
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"పోనీలే! మాలతికైనా అకక్ని గురించి దిగులు ఉంది."
శీర్దేవి, చారుమతి మాటాల్డుకుంటూ ఉండగా పదమ్ వచిచ్ంది. ఎనాన్ళళ్ తరవాతో ముగుగ్రు వారి కిషట్మైన మామిడి చెటుట్ కింద
కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవడం సంతోషానిన్ కలిగించింది.
పదమ్ ఎదురుగా పెళిళ్ళళ్ విషయాలు, కుటుంబ విషయాలు మాటాల్డ కూడదనుకునాన్రు శీర్దేవి, చారుమతి. కాసేస్పు పుసత్కాలను
గురించి, సినిమాలను గురించి మాటాల్డుకునాన్రు. పరిగెడుతూ, పడుతూ లేసూత్ తిరుగుతునన్ అమర తో ఆడుకునాన్రు కొంతసేపు. ఇంతలో
శీర్దేవి లోపలి వెళిల్ ఒక పుసత్కం తెచిచ్ చారుమతి చేతిలో పెటిట్, "ఇందులోది ఒకటి పాడు" అంది. చారుమతి ఆ పుసత్కానిన్ అందుకుంది అది
శీర్దేవికి తను పెళిళ్లో ఇచిచ్న కానుక. అది చూసూత్, "ఈ పుసత్కం ఇకక్డే మరిచి పోయావా?' అంది.
"ఇకక్డ మరిచి పోతానా? అది నాతోపాటు ఎలల్పుప్డూ ఉంటుంది. నేను ఎకక్డికి వెళితే అకక్డికి వసుత్ంది" అంది శీర్దేవి.
చారుమతి బసవరాజు అపాప్రావుగారి గేయం పాడింది.
"ఎద మెతత్ నౌటకై
సొదగుందరా, అంత
మది గల అహమెలల్
వదిలి పోవురా."
"కొతత్ పాటలు ఏమీ నేరుచ్కోలేదా? ఏదైనా కొతత్ది పాడు" అంది పదమ్.
చారుమతి తను గోపాల దగిగ్ర నేరుచ్కునన్ పాట పాడింది.
"శివ శివ శివ యనరాదా!
శివనామము చేదా!"
"ఈ పాట రేడియోలో వసూత్ ఉంటుంది. నాకు చాలా ఇషట్ం" అంది శీర్దేవి.
చీకటి పడగానే ఇళళ్కి వెళిళ్పోవడానికి పదమ్, చారుమతి లేచారు. పదమ్ రికాష్ కటిట్ంచుకుని రామారావుపేట వెళిల్ పోయింది. చారుమతి
నడచే ఇంటికి బయలుదేరింది. దారి పొడుగునా పర్తి ఇంటి ముందర నీళుళ్ చలిల్ ముగుగ్లు తీరుసుత్నాన్రు ఆడవాళుళ్. రకరకాలైన ఆ ముగుగ్లు
చూసుకుంటూ మెలిల్గా నడుసూత్ ఇలుల్ చేరింది చారుమతి.
శీర్దేవి సంకార్ంతి పండగ వెళేళ్దాకా కాకినాడలోనే ఉంది. పండగ ముందురోజు ఆమె భరత్ వచాచ్డు. పర్తి రోజు పదమ్ని కలుసుకుని
కొనిన్ గంటలు గడిపేది శీర్దేవి. పదమ్లో రెండవసారి వివాహేచఛ్ కలగజేయాలని శేర్దేవి ఆశయం. పదమ్లో కొతత్ ఆశలు చిగురించాయి.
భోగినాడు కొడుకిక్ భోగిపళుల్ పోసి, పేరంటానికి అందరీన్ పిలిచింది శీర్దేవి. ఆ రోజు మాలతి ఒక చకక్టి "బేబీ సెట" తెచిచ్ అమర కి
ఇచిచ్ంది. శీర్దేవి పుచుచ్కోడానికి అడుడ్ చెపితే, "ఆ రోజు నా కోసం ఎస.ఎస.ఎల.సి. పుసత్కాలు పంపితే నేను వదద్నాన్నా? నీ వలేల్ ఆ పరీక్ష
పాసయాయ్ను. ఇవాళ నా ఆనందం కొదీద్ బాబుకి చినన్ కానుక ఇసేత్ వదద్ంటునాన్వా అకాక్" అంది.
"బదులు తీరేచ్సుకుంటునాన్వా?" అంటూ నవివ్ంది శీర్దేవి.
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పండగ వెళళ్గానే హైదరాబాద వెళిళ్పోయారు శీర్దేవి, భరాత్.
PPP
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.
"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.
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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."
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.
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"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.
'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.
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"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.
"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.
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"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.
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."
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"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.
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."
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"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.
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.
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"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.
PPP
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.
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.
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"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.
"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.
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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
సామరల్కోటలో రైలు మారేదాకా నలుగురూ మాటాల్డుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు. కృషణ్మూరిత్ చాలా నెమమ్ది. అంత మాటకారి కాదు.
భగవతి ఉరకలు వేసూత్ పరుగులు తీసే సముదర్మైతే, అతను నెమమ్దిగా పారే నది.
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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?"
"పదమ్, వాళళ్ నానన్గారు, అమమ్గారు ఇషట్పడతారో లేదో నాకెలా తెలుసుత్ంది?"
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"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.

øöeTT~

www.koumudi.net

70

ఏటి ఒడుడ్న టిపూలు

"భగవతీ! బాగునాన్వా?" పలకరించాడు గోపాల.
"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
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ని చూసినపుప్డలాల్ మాలతి అదృషట్మే తలపులోకి వసుత్ంది ఆమెకు. వాళిళ్దద్రి పెండిల్కి తను అడుడ్గా ఉందే అని బాధ పడుతుంది. అకక్ పెండిల్
కానిదే తను చేసుకోనని పటుట్బటిట్ కూరుచ్ంది మాలతి.
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.
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"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."
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!
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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
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.
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