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ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క ఉగాది నవలల పోటీలో దివ్తీయ బహుమతి పొందిన నవల (1968) 

15 
కోడలిన్ కాపరానికి పంపమంటూ వియయ్పురాలి దగిగ్రినించి ఒకక్ ఉతత్రమూ రాకపోయేసరికి కంగారు పుటిట్ంది వరలకిష్కి. కూతురి 

కాపరం గురించి బెంగ పటుట్కుంది. "కాపరానికి ముహూరత్ం పెటిట్, మనమే అమామ్యిని మదార్సు తీసుకెళిళ్ అతత్గారి ఇంటోల్ వదిలేసి వదాద్ం" 
అంది ఆమె భరత్ నారాయణరావుతో. 

అతనికి కూడా వేరే మారగ్ం కనిపించక, పురోహితుడి చేత ముహూరత్ం పెటిట్ంచుకు వచాచ్రు. వరలకిష్ వియయ్పురాలికి, 
నారాయణరావు అలుల్డికి ఉతత్రాలు రాశారు, తాము మదార్సు వచిచ్ పదమ్ని కాపరానికి వదిలి పెడుతునన్టుట్. 

పదమ్ ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఏడిచ్ంది. భరత్ రమమ్ని రాయకుండా తాను వెళళ్డం సుతరామూ ఇషట్ం లేదు. తలిల్తో, తండిర్తో 
చెబుదామనుకుంది. "నేను మదార్సు వెళళ్ను. మీ దగిగ్రే ఉండిపోతాను" అని. కానీ దానివలల్ లాభం లేదు. తన కాపరం చకక్బడే వరకు 
వాళిళ్దద్రికీ మనశాశ్ంతి ఉండదు. ఏమీ చెయయ్లేక మౌనంగానే ఉండిపోయి దుఃఖించింది పదమ్. 

పర్యాణం ఇంకా రెండు రోజులు ఉందనగా కాంతమమ్గారినుంచి జవాబు వచిచ్ంది, పదమ్ను తీసుకువచిచ్ మదార్సులో వదిలేయమని. 
పదమ్కీ, వరలకీష్, నారాయణరావుగారల్కి కొంచెం మనసుస్లు కుదుటబడాడ్యి. కాంతమమ్ కోరినటుల్ వజార్ల దుదుద్లతో, ఖరీదైన 

సీత్లుగినెన్ల సెటుట్తో కాపరానికి వెళిళ్ంది పదమ్. 
సెంటర్ల సేట్షనుకు మాధవరావు, తలిల్ వచాచ్రు. వాళళ్ని చూడగానే కొండంత బరువు తీరినటల్యింది వరలకిష్కి. 
"రండి వదినగారూ. ఎలా ఉనాన్వు పదామ్?' అంటూ నవువ్తూ పలకరించింది కాంతమమ్. 
మాధవరావు మామగారి యోగకేష్మాలను కురించి అడిగాడు. తరువాత అంతా టాకీస్ కటిట్ంచుకుని ఇలుల్ చేరారు. 
రవవ్ల దుదుద్లు, సీట్లు గినెన్లు, కోడలు తెచిచ్న సారే చూసి సంతోషించినటేట్ కనిపించింది కాంతమమ్. వియయ్పురాలు, వియయ్ంకుడు 

ఉనన్ రెండు రోజులు మరాయ్దగానే చూసింది. 
మాధవరావు పదమ్తో ఒకక్ మాట మాటాల్డలేదు. అతను తండిర్తో మాటాల్డుతునన్ందుకే సంతోషించింది పదమ్. 

రమామణిగారు 29 యేళళ్ వయ లో ర్ న మొదటి నవల ఈ ‘ఏటి ఒడుడ్ న నీటిపూలు’. పోటీలోల్  బ మతి 
గెలుచుకుంది. తరా త కనన్డపతిర్ కలో అను దమై  రియల్ గా వచిచ్ంది. అపుప్డు పుసత్ కరూపంలో లువడింది. ఆ తరా త 
నాలుగై దు సంవత రాల వయ్వధిలోనే ‘ నెన్లోల్  పిలల్ నగోర్ ’, ‘గడిడ్ పోచలు’,’ లాహలంలో అమృతం’ లాంటి పాఠకాదరణ 
పొందిన నవలలు ర్ రు. అపప్టి అనిన్ పర్ ముఖపతిర్ కలలోను, ఆకాశ ణికీ కథలు కూడా ర్ రు. 
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మూడవరోజు ఉదయమే తిరుపతికి వెళిళ్పోయారు పదమ్ తలిల్తండుర్లు, అటిన్ంచి అటే కాకినాడ వెళిళ్పోవడానికి. 
కూతురిన్ వదిలి వెళుతునన్పుప్డు వరలకిష్ కంటినీరు పర్వాహమయింది. 
"వదినగారూ! మాకునన్ ఒకక్గానొకక్ కూతురిన్ మీ చేతులోల్ పెటాట్ం. ఇక పదమ్కి తలిల్, తండిర్ మీరే" అంటూ కాంతమమ్ చేతులు 

పటుట్కుంది. 
"మీరు ఇంతగా చెపాప్లా?' అంది కాంతమమ్. 
మాధవరావు కూడా వాళళ్ని బసుస్ ఎకిక్ంచడానికి బార్డేవ్కి బయలు దేరాడు. కూతురు, అలుల్డు ఒకక్సారైనా మాటాల్డుకోవడం 

చూడని వరలకిష్ ఆ కొరత తీరుచ్కోవాలనుకుంది. పదమ్ తమతో బసుస్ సాట్ండుకు వసేత్ వాళేళ్మైనా మాటాల్డుకోవచుచ్ను. 
గుమమ్ం దగిగ్ర నుంచునన్ పదమ్ని చూసూత్, "నువూవ్ బసుస్ సాట్ండుకు వసాత్వా అమామ్?" అంది. 
పదమ్కి ఏం చెయాయ్లో తెలియక అతత్గారి వైపు చూసింది. 
"పదమ్ ఎందుకులెండి? అబాబ్యి మిమమ్లిన్ బసుస్ ఎకిక్ంచి, అటే ఆఫీసుకు వెళతాడు. పదమ్కి ఊరు కొతత్. తిరిగి ఒంటరిగా రాలేదు" 

అంది కాంతమమ్. 
పదమ్ అలాగే నిలబడి పోయింది. తలిల్,తండిర్ వెళిల్ పోయారు. 
బసుస్ కదిలాక కూడా వరలకిష్ ఏడుసూత్నే ఉంది. 
"ఎంతసేపు ఏడుసాత్వు? ఆడపిలల్ అనాన్క ఇంకో అయాయ్ చేతిలో పెటట్కా తపప్దు. అతత్వారింటోల్ వదలకా తపప్దు" ఆనాన్డు 

నారాయణరావు. 
"ఆవిడ తతవ్మేమిటో అరథ్ం కావటం లేదు నాకు. శోభనం మాట ఎతత్నే లేదు. ఏదో ఆ అడుడ్ తీరిపోతే అమామ్యి, అబాబ్యి కలిసి 

ఉండవచుచ్ను కదా" అంది కళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 
"ఈ రోజులలో కూడా ముహూరాత్లు, శోభనాలు ఏమిటి? ఎదిగిన పిలల్లు సిగుగ్ పడతారు. ఇపుప్డింక ఒంటరిగానే ఉనాన్రుగా. వాళేళ్ 

ఆ విషయం చూసుకుంటారు" అనాన్డు ఆయన. భారయ్లా కుంగి పోకపోయినా ఆయనకీ కూడా మనసుస్లో దిగులుగానే ఉంది. 
16 

కాకినాడ వదిలిన నెలాల్ళళ్కి శీర్దేవి చారుమతికి ఉతత్రం రాసింది. 
"పిర్యమైన చారుమతికి, 
ఉతత్రం రాయలేదని తిటుట్కుంటునాన్వా? ఇంత ఆలసయ్ంగా నేనెందుకు ఉతత్రం రాసుత్నాన్నో నీకూ పెళళ్యి, భరత్తో హనీమూన కి 

వెళిళ్నపుప్డు తెలుసుత్ంది. మేము బెంగుళూరు, మైసూరు చూసి వారం రోజుల కిందటే హైదరాబాద వచాచ్ం. 'చూశాం! చూడలేదు!' ఏం 
రాయాలో తెలియటం లేదు. బృందావన గారెడ్నస్ లో బావ పకక్నే నడుసూత్ ఉంటే సవ్రగ్ంలో ఉనన్టుట్ంది. నీకూ తొందరలో పెళిల్ కావాలని 
ఆశిసుత్నాన్ను. చారూ! పెళిళ్లో ఉండే ఆనందం, పెళిల్ అయిన తరువాతనే తెలుసుత్ంది. ఈ నెలరోజులు ఇంత ఆనందం  సంతోషం 
అనుభవించాక నాకు అనిపించింది. 'ఈ జీవితానికి ఈ అనుభవం చాలు. ఇక చచిచ్ పోయినా ఫరవాలేదు' అని. గంటలు క్షణాల లాగా, 
రోజులు గంటలుగా గడిచి పోతాయి. బావ నా చెయియ్ పటుట్కుని అనీన్ చూపిసుత్నన్పుప్డు లోకాలు జయించిన మహారాణిలా సంతోషంగా 
ఉండేదానిన్. 

ఎనోన్ రాయాలని ఉంది. నీకు ఎలా రాయడం? నీకు కూడా పెళిల్ అయితే మనం అనిన్ విషయాలు సేవ్చఛ్గా రాసుకోవచుచ్ను. 
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ఈ ఉతత్రం ఇంతటితో ఆపుచేసుత్నాన్ను. కొతత్ కాపరమా? ఇలుల్ సరుద్కోవడంలో మునిగి పోయాను. హైదరాబాద విశేషాలనీన్ వేరే 
రాసాత్ను. పదమ్ ఎకక్డ ఉంది? మదార్సు వెళిళ్ందా? పదమ్ ఎడర్సు వార్యి. ఉతత్రం రాసాత్ను. 

ఇంటోల్ అందరు బాగునాన్రని తలుసాత్ను. మాలతి పరీక్ష తెలిసిందా? 
భానకక్కి, అమమ్కి, మామమ్కి నమసాక్రాలు. మాలతిని, అనన్ని అడిగానని చెపుప్. జవాబు రాయి. 

పేర్మతో 
దేవి 
PPP 

చారుమతి ఉతత్రం రెండు మూడు సారుల్ చదువుకుంది. పర్తి వాకయ్ంలోనూ శీర్దేవి మానసికానందం వెలల్డి అవుతూంది. 'వాళిళ్దద్రిదీ 
అనోయ్నయ్ దాంపతయ్ం' అనుకుంది చారుమతి. 

'నాకెపప్టికైనా ఇలాంటి భరత్ పేర్మ, దాంపతయ్ సౌఖయ్ం లభిసత్వా? శీర్దేవి 'నీకు పెళిల్ అయితే' అని రాసుత్ంది. ననున్ ఎవరు 
చేసుకుంటారు? పెళిల్ కొడుకుని చూసిపెటేట్ తండిర్ లేదు. వరుడిని ఎవరైనా చూపించినా, కొనుకోక్డానికి, పెళిల్ ఖరుచ్కి డబుబ్ లేదు.' 
చారుమతిలో ఏదో నిరాశ ఆవరించింది. మళీళ్ నిరాశ మధేయ్ ఆశ! డాకట్ర గిరిదారిని గురించిన ఊహలు! 

చారుమతి సాయంతర్ం పదమ్ ఇంటికి వెళిళ్ంది. మరలకిష్ ముందు వరండాలో సత్ంబానికి చేరబడి కూరుచ్ంది. నారాయణరావు ఆమె 
కెదురుగా పడక కురీచ్లో పడుకునాన్డు. 

"చీకటిలో కూరుచ్నాన్రేమిటండీ?" అంటూ వచిచ్ంది చారుమతి. 
"ఎవరూ? చారుమతా? రామామ్, రా" అంటూ లోపలి పిలిచి, వరండాలో లైటు వేసి, చాప తెచిచ్ వేసింది వరలకిష్. 
"శీర్దేవి ఉతత్రం రాసింది, పదమ్ ఎడెర్స ఇవవ్మంటూ. పదమ్ ఎడర్స ఇసాత్రా?' అంది చాప మీద కూరుచ్ంటూ చారుమతి. 
"పదమ్ ఎడెర్స తపప్క ఇసాత్ను. శీర్దేవి బాగుందా? ఏమిటి రాసింది ఉతత్రంలో?' 
"శీర్దేవి బాగుందిట. ఈ మధేయ్ బెంగుళూరు, మైసూరు తిరిగివచిచ్ హైదరాబాద లో కాపరం పెటాట్రట. పదమ్ ఎలా ఉందండీ? 

ఉతత్రాలు రాసుత్ందా? నాకు ఒకక్ ఉతత్రం రాయలేదు" అంది చారుమతి. 
"ఏం బాగోనమామ్! పదమ్ మాకే సమంగా ఉతత్రాలు రాయదు. మళీళ్ బి.ఏ. లో చేరిందిట. ఈ చదువేమిటో, ఏం  గొడవో తెలియటం 

లేదు" అంది వరలకిష్ కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ. 
"ఎందుకు అసత్మానం ఏడుసాత్వు? మాటాల్డితే ఆడవాళళ్కి కళళ్నీళుళ్ వసాత్యి" అనాన్డు నారాయణరావు. 
"ఆడపిలల్ను కనన్ందుకు ఏడుపేనండీ! బంగారం లాటి పిలల్ను అపురూపంగా పెంచుకుని పెళిల్ చేసేత్, అది సుఖపడకపోతే కషట్ం కాదా? 

చారుమతీ! నువేవ్ చెపప్మామ్." 
చారుమతి వరలకిష్ వైపే సానుభూతిగా చూసూత్ మౌనంగా కూరుచ్ంది. 
"ఎలా ఉందమామ్ మీ సూక్లు? శంకరానికి ఏమైనా ఉదోయ్గం దొరికిందా?" అంటూ పర్సంగానిన్ మారాచ్డు నారాయణరావు. 
"శంకరానికి ఉదోయ్గం ఏమీ దొరకలేదండీ. ఉదోయ్గ పర్యతన్ంలోనే ఉనాన్డు. ఎకక్డైనా దొరికితే బాగుండును." 
"ఉదోయ్గాలు దొరకడం చాలా కషట్ంగా ఉందమామ్. ఏం.ఏ., బి.ఏ. చదివిన వాడికంటే కూలివాడు నయం. వాడికి తొందరగా పని 

దొరుకుతుంది. 
చారుమతి కాసేస్పు మాటాల్డి, పదమ్ ఎడర్సు తీసుకుని లేచింది. 
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"పదమ్ ఉతత్రం రాయకపోయినా, నువువ్ రాసూత్ ఉండమామ్. సేన్హితురాళళ్ దగిగ్రిన్ంచి ఉతత్రం వసేత్ దానికి కొంచెం ఊరటగా 
ఉంటుంది" అంది వరలకిష్.   

"అలాగేనండీ" అంటూ వాళిళ్దద్రికీ నమసక్రించి ఇంటి ముఖం పటిట్ంది చారుమతి. 
17 

పదమ్ మదార్సు వచిచ్ రెండు నెలలు దాటి పోయింది. పదమ్ జీవితంలో మారేప్మీ లేదు. పొదుద్నేన్ లేచి అతత్గారికి వంటలో సాయం చేసి, 
తొమిమ్ది గంటలకి భోజనం చేసి కాలేజీకి వెళుతుంది. సాయంతర్ం ఆరు గంటలకి ఇలుల్ చేరుతుంది. రాతిర్ వంట పదమ్ మీదే పడింది. ఎనిమిది 
గంటలకి మాధవరావు వసాత్డు. అతనికి దగిగ్ర కూరుచ్ని అతత్గారే భోజనం పెడుతుంది. తరవాత పదమ్, అతత్గారు కూరుచ్ని భోజనం చేసాత్రు. 
మాధవరావు పదమ్తో ముభావంగా ఉంటాడు. పదమ్ అనే మనిషి ఇంటోల్ ఉనన్టేట్ తెలియనటుట్ పర్వరిత్సాత్డు. తలిల్తోనే మాటాల్డుతాడు. అతత్గారే 
పదమ్తో మాటాల్డుతుంది. అదికూడా వంటలను గురించే. "ఇంత పెదద్దానివి. నీకు వంట చేత కాక పోవడ మేమిటీ? మీ అమమ్ ఎందుకు 
నేరప్లేదు? ఇకక్డ అరవవాళళ్ పిలల్లు పనిలో ఎంతో నేరప్రులు. పదేళళ్ పిలల్ కూడా కమమ్టి సాంబారు పెటిట్, భోజనం పెటట్గలదు." ఆవిడ 
సంబాషణ ఈ ధోరణిలోనే నడుసుత్ంది. పర్తి పనికి అరవ పిలల్లిన్ మెచుచ్కుని, కోడలిన్ కించ పరుసూత్ ఉంటుంది. 

'ఇంటి కంటే కాలేజీయే నయం' అనుకుంటుంది పదమ్. కాలేజీలో కూడా ముభావంగా ఉండే పదమ్కి పరిచయసుత్లు చాలా తకుక్వ. 
'ఇంత అందమైన పిలల్ అంత విచారంగా కనిపిసుత్ందేం?' అనుకుంటారు కాల్సు పిలల్లు. 

ఆ రోజు రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకి పదమ్ పుసత్కాలు ముందర వేసుకుని తన గదిలో కూరుచ్ంది. 
ఆ ఇంటికి మూడు గదులు. ఒకటి పెదద్ హాలులాంటి గది. దానిన్ ఆనుకుని రెండు చినన్ గదులు. ఒక గది మాధవరావుది. ఒక గది 

పదమ్ది. అతత్గారు హాలులోనే కూరుచ్ంటుంది. అకక్డే రాతిర్ ముగుగ్రు మంచాలు వేసుకుని పడుకుంటారు. మధయ్న అతత్గారు, చెరో పకక్న 
కొడుకు, కోడలూనూ. అలా పడుకోడానికి కొతత్లో ఎంతో సంకోచంగా ఉండేది పదమ్కి. కాని రాను రాను అలవాటై పోయింది. 

పుసత్కాలు ముందర వేసుకుని కూరుచ్నాన్ మనసుస్ పాఠాల మీద నిలవడం లేదు. 
"ఆమామ్య! అనన్టుట్ నీకో ఉతత్రం వచిచ్ంది మధాయ్హన్ం" అంటూ ఒక కవరు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది పదమ్కి కాంతమమ్. 
పదమ్ కవరు విపిప్ చూసూత్ ఉండే, "ఎవరు రాశారు?" అంది అకక్డే నుంచునన్ కాంతమమ్. 
"శీర్దేవి, మా సేన్హితురాలు" అని పదమ్ ఉతత్రం చదువుకోవడం మొదలు పెటిట్ంది. కాంతమమ్ అకక్డినించి వెళిల్ పోయింది. 
"పిర్య పదమ్కు, 
ఎలా ఉనాన్వ పదామ్? మీ శీర్వారి ఒళోల్ పడుకుని నా ఉతత్రం చదువుతునాన్వా? తనే ఉతత్రం చదువుతానంటూ నీ చేతులలోనించి 

ఉతత్రం ఆయన లాగేసుకుంటునాన్రా? నీ మృదువైన చేతులు జాఞ్పకం వసుత్నాన్యి. వాటితో ఇక దెబబ్ వేసినా ఆయనకు దెబేబ్ తగలదు! 
నీకు ఉతత్రం రాసూత్ంటే నాకు నువువ్, మీ శీర్వారు జాఞ్పకం వసుత్నాన్రు. నీలాంటి అందగతెత్ను భారయ్గా పొందటం ఆయన అదృషట్ం. 

మీ ఇదద్రిన్ మీ పెళిళ్లో చూసి మేం ఏమనుకునాన్మో తెలుసా? ఈడు-జోడు రతీమనమ్దులాల్ ఉనాన్రనుకునాన్ము. 
అబబ్! బావ ననున్ ఉతత్రం రాయనివవ్డం లేదు. నా చేతిలో నించి పెనున్ లాగేసుకుని, దీపం ఆరేప్సాత్రుట 'నువువ్ ఎలా ఉతత్రం 

రాసాత్వో చూసాత్గా?' అని అలల్రి పెడుతునాన్రు. 
మదార్సు జీవితం ఎలా ఉందో రాయి. మీ వారిని గురించి, అతత్గారిని గురించి అనిన్ విషయాలు రాసాత్వు కదూ. నాకు హైదరాబాద 

చాలా నచిచ్ంది. ఈ మధేయ్ సాలార జంగ మూయ్జియం చూసి వచాచ్ం. పర్తి ఆదివారం పబిల్క గారెడ్నస్ వెళుతూ ఉంటాం. 
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పదామ్! నువువ్ వంట నేరుచ్కునాన్వా? నీకేం? దగిగ్ర అతత్గారు ఉనాన్రు. అనిన్ సలహాలూ చెబుతారు. నాకు బలే కషట్ంగా ఉందనుకో. 
'బియయ్ంతో కూడా ఎనిన్ ఎకెస్ప్రిమెంటుల్ చెయయ్ వచుచ్నో నువువ్ వంట మొదలు పెటాట్కే తెలిసింది. రోజుకో రకంగా, పూట కో విధంగా అనిన్ 
వండటం నీకే తెలుసు' అంటూ బావ ఎగతాళి చేసూత్ ఉంటారు. 

పెదద్ ఉతత్రం రాసాత్వుగా! నేను మా సంసార విషయాలనీన్ రాసాత్ను. మీ శీర్వారిని అడిగానని చెపుప్. అతత్గారికి నమసాక్రములు. 
పేర్మతో 
శీర్దేవి 

ఉతత్రం చదవడం పూరిత్ చేసి, బలల్ మీదే తల పెటుట్కుని పడుకుంది పదమ్. ఆపుకుందామనాన్ కళళ్నీళుళ్ ఆగటం లేదు. 'మా శీర్వారు 
నాతో అసలు మాటాల్డరు. ఇంక నా చేతుల అందం చూడటం ఏమిటి? ఏం రాయమనాన్వు, శీర్దేవీ? నా అంత దురదృషట్వంతురాలు ఈ 
లోకంలో లేదని రాయనా?' 

మధయ్ హాలులో లైటాల్రేప్సి అతత్గారు, భరత్ పడుకుని కబురుల్ చెపుప్కోడం వినిపిసోత్ంది. 'తలిల్తో మాటాల్డడానికి అనిన్ మాటలు 
ఉనన్పుప్డు, భారయ్ని చూడగానే మూగితనం వసుత్ందేం?' అనుకుంది పదమ్, మాధవరావు మీది కోపంతో. 

18 
సెపెట్ంబరు మాసం. ఒకటే వరాష్లు. ఆ రోజు తెలల్వారుతూనే మొదలైన వరష్ం ఉదయం తొమిమ్ది గంటలైనా తగుగ్ ముఖం పటట్లేదు. 

చారుమతి సాన్నం చేసివచిచ్, సూక్లుకు వెళళ్టం కోసం జడ వేసుకుంటూంది. ఇంటోల్ అంతా లేచి ఎవరి పనులలో వాళుళ్ ఉనాన్రు. 
ముసలమమ్ నులకమంచం మీద ఒక మూల బొంత కపుప్కుని పడుకుంది. రెండో వైపు చాప మీద శంకరం నిండా దుపప్టి ముసుగు పెటిట్ 
ఇంకా నిదర్ పోతునాన్డు. 'ఎంత అదృషట్వంతుడు! పొదుద్నన్ లేచి బయటికి పరిగెతత్వలిసిన పనిలేదు. నిశిచ్ంతగా పడుకునాన్డు' అనుకుంది 
చారుమతి, అసూయతో. శంకరం ఉదోయ్గ పర్యతాన్లు ఏమీ కలిసి రాలేదు. అరహ్తలు సరిపోతాయని తోచిన పర్తి ఉదోయ్గానికీ దరఖాసుత్లు 
పెడుతునాన్డు. కొడుకిక్ ఉదోయ్గమైతే, నేతిదీపం పెటిట్ వెంకటరమణమూరిత్కి కొబబ్రికాయ కొడతానని మొకుక్కుంది శాంతమమ్. 'కూతురికి పెళిళ్ 
అయితే కొబబ్రికాయ కొడతానని మొకుక్కోకూడదా? భానకక్కి పాతికేళుళ్ వచిచ్ ఇంటోల్నే ఉండిపోయింది' అనుకుంది చారుమతి. 

"శంకరం! శంకరం! కొంచెం తలుపు తీసాత్వా?" ముందు గదిలో నించి రామారావుగారి గొంతుక వినిపించింది. మధయ్ ఉనన్ తలుపు 
తియయ్మంటునాన్రు. 

చారుమతి వెళిల్ తలుపు తీసి, "ఏం కావాలి మాసాట్రూ?  శంకరం ఇంకా నిదర్ లేవలేదు" అంది. 
"శంకరానిన్ నిదర్ లేపనకక్ర లేదు. బాత రూముకి ఇలా వెళళ్వచుచ్నేమో కనుకుక్ందామని పిలిచాను. బయట పెదద్ వరష్ం 

పడుతూంది." 
"ఇలా వెళళ్వచుచ్ను. వెళళ్ండి" అంది చారుమతి, దారి తొలుగుతూ. 
రామారావుగారు టవల భుజం మీద వేసుకుని సాన్నాల గది వైపు వెళాళ్రు. 
రామారావుగారికి గది అదెద్కి ఇవవ్డం వాళళ్ పెదద్ ఇబబ్ంది ఏమీ కలగలేదు చారుమతీ వాళళ్కి. ఆయన ఉదయం ఒకక్సారి 

సందుగుండా వెనక పెరటిలోకి వెళిల్ కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని, సాన్నం చేసి వెళిళ్పోతారు. తరువాత రోజులో ఒకక్సారి కూడా వెనక పెరడు 
వైపు రారు. తమ పనేదో తాము చూసుకోవడం తపప్ ఇంటి వాళళ్ విషయాలు పటిట్ంచుకోరు. ఆయన హైసూక్లులో టీచరుగా పని చేసుత్నాన్రు. 
ఆయనిన్ ఇంటోల్ అంతా "మాసాట్రు" అనే పిలుసాత్రు. 
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శంకరానికి రామారావుగారి దగిగ్ర మంచి చనువు ఏరప్డింది. రామారావుగారు ఇంటోల్ ఉనన్ంతసేపు ఆయనతోనే గడుపుతాడు. 
రామారావుగారు తెలుగు వారపతిర్కలు, మాస పతిర్కలు కొంటారు. కొనిన్ ఇంగీల్షు పతిర్కలు, రోజూ దినపతిర్క కొంటారు. శంకరం ఆయన 
దగిగ్రినించి పతిర్కలు, పుసత్కాలు తెచిచ్ ఇంటోల్ ఆడపిలల్లకి ఇసాత్డు. దాంతో వారికి మంచి కాలకేష్పం దొరికింది. 

రామారావుగారు సాన్నం చేసి తిరిగి వచేచ్ సరికి శంకరం అపుప్డే నిదర్ లేసుత్నాన్డు. 
"ఇపుప్డయాయ్ నిదర్ లేవడం? తొమిమ్దైపోయింది" అనాన్రు. 
"పనేముంది మాసాట్రూ, నిదర్, భోజనం తపప్ మనకి?" అంటూ శంకరం నవేవ్సాడు. 
మాగనున్గా నిదర్పోతునన్ ముసలమమ్ లేచింది. 
"ఎవరు వచాచ్రురా శంకరం? ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్వు?" అంది. 
"మాసాట్రు మామామ్! మనింటోల్ అదెద్కునాన్యన" అని చెపిప్ రామారావుగారి వైపు తిరిగి, "ఈవిడ మా మామమ్గారు, మాసాట్రూ. మా 

నానన్గారి తలిల్" అని పరిచయం చేశాడు. 
"నమసాక్రమండీ" అని నమసాక్రం చేసి తన గదిలోకి వెళిళ్పోయారు రామారావుగారు. ఆయన ముసలమమ్ని చూడడం అదే 

పర్ధమం. 
చారుమతి భోజనం చేసూత్ంది. 
"మాసాట్రూ, మాసాట్రూ అంటూ ఆయన వెనకాలే తిరుగుతావు. ఏదైనా ఉదోయ్గం చూసి పెటట్మని అడగ కూడదూ?" అంది శంకరానిన్ 

చూసూత్నే. 
శంకరం కాఫీ కోసం వంటింటోల్కి వచాచ్డు. 
"అడిగానే. ఏదో హైసూక్లులో లీవు వేకెనీస్ ఉందని తెలిసింది. ఇవావ్లో, రేపో ననున్ తీసుకువెళిళ్ హెడ మాసట్ర తో 

మాటాల్డుతాననాన్రు." 
"టైరనింగ లేనివాడివి, నీకెవరు ఇసాత్రు ఉదోయ్గం?" 
"లీవ వేకెనీస్ రెండు నెలలే కదా. ఇవవ్వచుచ్ను." 
మరునాడు సాయంతర్ం శంకరం ఇంటికి వచిచ్ చెపాప్డు, ఉదోయ్గం వచిచ్ందని.  శీర్నివాస సావ్మికి కొబబ్రికాయ కొటిట్ మొకుక్ 

తీరిచ్ంది. శంకరం రెండు నెలలూ ఉదోయ్గం చేసి జీతం తెచిచ్ తలిల్ చేతిలో పోశాడు. ఆ జీతంతో అపుప్లు సగం తీరాయి. కాని ఏం లాభం? 
రెండు నెలలు దాటగానే తిరిగి శంకరం నిరుదోయ్గి అయాయ్డు. ఇంటోల్ పరిసిథ్తులు మామూలు సిథ్తికి వచాచ్యి. 

శంకరం మధాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటలకి భోజనం చేసి, తిరిగి రామారావుగారి గదిలోకి వచాచ్డు. ఆయన సూక్లుకి వెళళ్లేదు. 
ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. 

"ఏం మాసాట్రూ, సూక్లుకి వెళళ్లేదా ఇవావ్ళ?" అంటూ లోపలి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 
"లేదోయ, సెలవు పెటాట్ను." 
ముసలమమ్ గదిలో తలుపుకి చేరబడి, చిరిగిన చీర కుడుతునన్ భానుమతికి వీళళ్ మాటలు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి. భానుమతి 

రోజూ అకక్డే కూరుచ్ంటుంది. భోజనాలయాయ్క వంటిలుల్ కడుగుతారు. పొడిగా ఉనన్ భాగంలో చాప పరుచుకుని పడుకుంటుంది శాంతమమ్. 
"ఏమోయ, శంకరం, అలా దిగులుగా ఉనాన్వు? ఏమిటి సంగతి?" మాసాట్రి కంఠం వినిపించింది. 
"ఏముందండీ, నా ఉదోయ్గం విషయమే. ఏదైనా దొరికితే బాగుండునండీ." 
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"ఏదైనా దొరికితే చేసాత్వా?" 
"ఎలాంటి ఉదోయ్గమైనా సరే చేసాత్నండీ"? 
"పూయ్ను ఉదోయ్గం దొరికితే చేసాత్వా?" 
"మాసాట్రూ! మీరు మరీ హాసయ్ం చేసుత్నాన్రు. నేను పూయ్ను ఉదోయ్గం చెయయ్డమేమిటీ?" 
"ఇపుప్డే అనాన్వు కదా, 'ఏ ఉదోయ్గమైనా సరే' అని. పూయ్ను ఉదోయ్గం తీసి పోయిందా? నెలకి అరవై డెబైభ్ దూపాయలు వసాత్యి." 
"డబుబ్ వసుత్ందని పూయ్నుగా చేరమంటారా ఇంత చదువూ చదివి?" 
"ఏ ఉదోయ్గమూ లేకుండె కంటే, ఏదో ఒకటి మెరుగు కదూ! ఆ మాటకి వసేత్ నేను ముందు పూయ్నుగానే చేరాను." 
"నిజమా మాసాట్రూ? మీరు పూయ్నుగా చేరారా? ఎందుకని?" 
"మీ ఇంటి పరిసిథ్తులలాంటివే మావీ శంకరం! అపప్టి మా పరిసిథ్తులతో పోలుచ్కుంటే మీరెంతో నయం." 
"పూయ్నుగా ఎందుకు చేరారు? చెపప్ండి మాసాట్రూ?" శంకరం కంఠంలో ఎంతో కుతూహలం. 
"మా తలిదండుర్లకి నేను, మా చెలెల్లు ఇదద్రమే సంతానం. మా నానన్ ఎలిమెంటరీ సూక్లులో టీచరు. మేముకాని, మా 

బంధువులుగాని ఎవరూ సిథ్తి మంతులం కాదు. అందరివి పేద కుటుంబాలే. మా నానన్ కషట్పడి ననున్ ఎస.ఎస.ఎల.సి. దాకా చదివించారు. 
నేను పరీక్ష రాసిన కొనిన్ రోజులకే మా నానన్ చనిపోయారు. అపప్టికి నాకు పదిహేను నిండి పదహారేళుళ్. ఎస.ఎస.ఎల.సి. లో మంచి 
మారులు వచిచ్నా ఉదోయ్గం ఎవరిసాత్రు? కాని ఉదోయ్గం దొరకక పోతే మా అమమ్, నేను, చెలెల్లు అడుకుక్ తినాలి. నేనపుప్డు మా సూక్లు హెడ 
మాసట్ర దగిగ్రికి వెళిల్, మా ఇంటి పరిసిథ్తులు చెపిప్, సలహా కోసం అరిథ్ంచాను. ఆయన ననున్ తీసుకుని వారి సేన్హితులొకరి దగిగ్రికి వెళాళ్రు. 
ఆయన ఒక గవరన్మెంటు ఆఫీసులో ఆఫీసరుగా ఉంటునాన్రు. ఆయన మా ఇంటి పరిసిథ్తులు అనీన్ విని ఇలా అనాన్రు. 

"చూడు రామారావూ! మీ ఇంటి పరిసిథ్తులు వింటే జాలిగా ఉంది నీకు ఎస.ఎస.ఎల.సి. లో మారుక్లు కూడా బాగా వచాచ్యి. కాని 
నీ వయసేస్ ఇబబ్ంది కలిగిసూత్ంది. పదెద్నిమిది నిండితే కాని మా ఆఫీసులొ గుమాసాత్ ఉదోయ్గం కూడా ఎవవ్రికీ ఇవవ్ం. కాని నీకో సలహా 
చెబుతాను. నువువ్ ఇషట్పడితే మా ఆఫీసులో పూయ్నుగా చేరుచ్కుంటాను. ఇందులో నువువ్ చినన్తనం పడవలసింది ఏమీ లేదు. ఎలాగా నువువ్ 
కాలేజీలో చేరి చదవలేవు. చినన్వాడివైన నీకు వేరే ఉదోయ్గమేమీ దొరకదు. మా ఆఫీసులో  పూయ్నిన్ మేం గౌరవంగానే చూసాత్ం. నీ 
గౌరవానికెపుప్డూ లోపం జరగదు. మీ కుటుంబానికి సాయపడినటూల్ ఉంటుంది. రెండేళుళ్ మా ఆఫీసులో పనిచేసేత్ పదెద్నిమిది ఏళుళ్ వసాత్యి. 
వేరే ఉదోయ్గం కోసం వెతుకోక్వచుచ్ను. ఆలోచించుకుని నాకు రేపు చెపుప్." 

పూయ్నుగా చేరమనగానే నాకెంతో బాధ అనిపించింది. కాని మా హెడ మాసట్రుగారు పోర్తస్హించారు. గౌరవం అనేది మనిషికి కాని, 
పనికి కాదని, ఈ పరిసిథ్తులలో ఈ ఉదోయ్గం తపప్ వేరే మారగ్ం కనిపించడం లేదని, ననున్ వెంటనే ఆఫీసులో చేర మని చెపాప్రు. 

అలా నేను పూయ్నుగా చేరాను. నాకపుప్డు నెలకి ఇరవై రూపాయలు వచేచ్వి. ఇది జరిగింది పాతికేళళ్ కిందట. అపుప్డు ఇరవై 
రూపాయలంటే ఇపప్టి తొంభై రూపాయలతో సమానం.మేం ఆ ఇరవై రూపాయలతోనే గడుపుకునే వాళళ్ం." మాసాట్రు ఆగారు. 

"తరువాత ఏమైంది మాసాట్రూ? మీరు బి.ఏ. ఎలా చదివారు?" శంకరం ఆపేశారేం? అనన్టుట్ అడిగాడు. 
 "నేను పూయ్నుగా చేరానా? కాని అకక్డ నా జేవితం సాఫీగానే సాగింది. నేను చదువుకునన్ వాడినని తకిక్న పూయ్నస్, ఆఫీసులో 

ఉదోయ్గసుథ్లు కూడా ననున్ గౌరవంగానే చూసేవారు. పని చాలా తకుక్వ. చాలా ఖాళీ ఉండేది. లైబర్రీ నించి పుసత్కాలు తెచుచ్కుని చదివే వాణిణ్. 
ఆఫీసుకి వచిచ్న పతిర్కలు, పేపరుల్, ఉదోయ్గసుథ్లు అందరు చదివేశాక నేను ఇంటికి తెచుచ్కుని చదివేవాణిణ్. దీనితో నా ఇంగీల్షు , తెలుగు రెండూ 
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అభివృదిధ్ పొందాయి. రెండేళుళ్ అవగానే అదే ఆఫీసులో నాకు ఎల.డి.సి. ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు. తరవాత కషట్పడి చదివి ఇంటర మీడియట 
పరీక్షకి కటాట్ను. నా చదువుకి అకక్డ చినన్ అడుడ్కటట్ పడింది." 

"ఏమైంది? " శంకరం అడిగాడు. 
"నా కంటె మా చెలెల్లు పదేళుళ్ చినన్ది. చెలెల్లికి పదిహేను ఏళుళ్ వచేచ్ సరికి అమమ్ చెలెల్లి పెళిల్ని గురించి బెంగ పెటుట్కుంది. కటాన్లు 

ఇచిచ్ పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్ణిణ్ తేలేం కనక, కొంచెం తెలివైన పిలల్వాణిణ్ తెచిచ్, పెళిళ్చేసి అతని చదువుకి నేనే సహాయం చెయాయ్లనుకునాన్ను. 
పెళిళ్కొడుకు కోసం తిరుగుతూ ఉండగానే ఒకరోజు అమమ్కి పక్షవాతం వచిచ్ మంచాన పడింది. సరే, దానితో నా ఊహలనీన్ తలకిందు 
లైనాయి. అసత్మానం కాంప లు ఉండే ఆఫీసు ఉదోయ్గం మానేయయ్ మంది అమమ్. నేను కాంప కి వెళిళ్తే ఇంటోల్ అమమ్, చెలెల్లు ఇదద్రూ 
ఒంటరిగా ఉండటానికి భయపడే వాళుళ్. నేను ఆఫీసులో పని మానేసి హైసూక్లులో లోయర గేర్డ టీచరుగా చేరాను. మా చెలెల్లికి పదెద్నిమిది 
ఏళళ్కి పెళిల్ చెయయ్గలిగాను. పెళిల్ కొడుకిక్ ఇరవై రెండేళుళ్. అతను ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసై మిడిల సూక్లులో టీచరుగా ఉండేవాడు. అతనిన్ 
పోర్తస్హించి పరీక్షకి ఫీసు కటిట్, ఇంటరు పరీక్ష వార్యించాను. తరువాత నేనూ, మా బావమరిదీ ఇదద్రం చదివి ఒకక్సారే బి.ఏ. కటిట్ 
పాసయాయ్ం. తరవాత ఇదద్రికీ హైసూక్లులో సెలవు దొరికింది. బి.ఇ.డి. టైరనింగ చదివాం. టీచరుల్గా సిథ్రపడాడ్ం. ఇదీ మా కథ." 

"మరి, మీరు పెళిల్ ఎపుప్డు చేసుకునాన్రు మాసాట్రూ?" 
"నేను పెళిల్ చేసుకునాన్నని ఎవరు చెపాప్రు? నేను పెళిల్ చేసుకోలేదు. నాకు మా కుటుంబ బాధయ్తలు తీరేసరికి ముపైప్ ఏళుళ్ దాటి 

పోయాయి. అమమ్ చనిపోయింది. పిలల్ని చూసేవాళుళ్ లేరు. అంత పెదద్వాడికి పిలల్ను ఎవరిసాత్రు?" 
"అదేమిటి మాసాట్రూ! మీరు పెళిల్ చేసుకుని ఉండవలసింది." మాసాట్రి కథవిని, ఆయన మీద కలిగిన జాలితో, పెరిగిన గౌరవంతో 

అనాన్డు శంకరం. 
"నాకు పెళిల్ ఎందుకోయ? ఇపుప్డు నాకేమిటి తకుక్వ?" హాయిగా గడిచి పోతూంది జీవితం." 
తలుపు వెనక నించి వీళిళ్దద్రి మాటలూ వింటునన్ భానుమతి ఆశచ్రయ్పోయింది. ఇనాన్ళూళ్ మాసాట్రికి పెళిల్ అయిందనీ, భారయ్, పిలల్లు 

వేరే చోట ఉండి ఉంటారనీ ఊహించారంతా. మాసాట్రి కథ వినాన్క భానుమతికి కూడా ఆయనమీద గౌరవం ఇనుమడించింది. 
20 

సాయంతర్ం చారుమతి ఇంటికి వసూత్నే చిరాగాగ్ వచిచ్ంది. సూక్లులో ఏదో సవయ్ంగా చెయయ్లేదని హెడ మిసెట్ర్స సనన్గా చీవాటుల్ 
వేశారు. 'ఛీ.. ఛీ... వెధవ జీవితం' అని విసుకుక్ంది తనమీద తనే. చికాకుగా ఉనన్ ఇంటి పరిసిథ్తులతో విసుగెతిత్న చారుమతికి సూక్లోల్ 
పనికూడా విసుగాగ్ ఉంటూంది. చీటికీ మాటికీ పిలల్లిన్ కేకలేసుత్ంది. కసురుకుంటుంది. ఉదయం లేవగానే పైవేటుల్, తరవాత సూక్లు, మళీళ్ 
సాయంతర్ం పైవేటుల్. 'ఈ జీవితానికి అంతం ఎకక్డ?" అనుకుంది తలపటుట్కొని. 

పేదవాళుళ్గా బర్తికే కంటె చావటం మేలనిపిసుత్ంది. ఇంత కషట్పడినా ఏ మాతర్ం సుఖం లేదు. వయసుస్లో తీరవలిసిన కోరికలు 
ఎలాగా లేవు. కనీసం విసుగాగ్ ఉనన్పుప్డు ఒక సినిమాకో, గానసభకో వెళదామనాన్ ఆ ఆశ కూడా లేదు. డబుబ్లు లేక అనిన్ ఆశలు 
చంపుకోవాలి.' చారుమతికి ఎవరిని చూసినా కోపం, ఏది చూసినా విసుగు కలుగుతూంది. రోజు రెండు పూటలా కడుపు నిండా తిండి, 
కటుట్కోను బటట్, కనీసం చినన్చినన్ కోరికలు, సరదాలు తీరుచ్కునే అవకాశం ఉంటే పర్తి మనిషి సరదాగానే, మంచిగానే ఉంటాడు. ఎదటి 
మనిషితో సేన్హం చేసాత్డు, పకక్ మనిషిని పేర్మిసాత్డు. అందరితోను హాయిగా, సంతోషంగా నవువ్తూ మాటాల్డుతాడు. మన జీవితం మనం 
కోరుకునన్ విధంగా నడిచి పోతూంటే లోకమంతా అందంగా ఇందర్ ధనుసుస్ రంగులతో కనబడుతుంది. జీవితమంతా చీకటిగా, ఎదురు 
దెబబ్లు తింటూ గడిపే వాళల్కి లోకం కూడా వికారంగానే కనిపిసుత్ంది. 
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చిరాగాగ్ వచిచ్న చారుమతిని చూసూత్నే శాంతమమ్ అడిగింది "ఏమయిందే, అలా ఉనాన్వు?" 
"ఏదో ఒకటి. నా తల పగిలి పోతూంది. విపరీతమైన తలనెపిప్." చారుమతి తల పటుట్కుంటూ వెళిల్ చాప పరచుకుని పడుకుంది. 
భానుమతి మంచి నీళళ్లో పంచదార వేసి గాల్సులో తీసుకువచిచ్ంది. అది చూసూత్నే చారుమతి ఇంత ఎతుత్న లేచింది. 
"ఎనిన్సారుల్ చెపాప్ను నాకు సూక్లు నించి రాగానే గుకెక్డు కాఫీ పొయయ్మని, లేకపోతే నా పార్ణం నిలవదనీను? అనన్ం లేకపోయినా 

ఫరవాలేదు. కాఫీ లేకపోతే బర్తకలేనని చెబితే ఒకళూళ్ వినిపించుకోరేం? నాకేం అకక్రలేదు. తీసుకు వెళుళ్." ధన మంటూ విసురుగా గాల్సు 
పెటిట్ పకక్కి తిరిగి పడుకుంది. 

నెలాఖరు రోజులోల్ కాఫీపొడి, పంచదార లాంటివి అయిపోవడం మామూలే. 
గుమమ్ం దగగ్రే నుంచునన్ శాంతమమ్ నొచుచ్కుంది. 
"భానూ! శంకరానిన్ పంపి హోటల నుంచి కొంచెం కాఫీ తెపిప్ంచమామ్" అంది. 
కాని భానుమతి అకక్డే తచాచ్డుతూంది. 
"ఏమిటి కావాలి?" శాంతమేమ్ అడిగింది. 
"అమృతాంజనం కోసం చూసుత్నాన్ను చారుకి రాయవచచ్ని." 
"అమృతాంజనం ఎపుప్డో అయిపోయిందమామ్. మామమ్కి రాయడానికి కూడా లేదు. శంకరం చేత అదికూడా తెపిప్ంచు." శాంతమమ్ 

మెలిల్గా చెపిప్ంది. 
"శంకరం ఇంటోల్ లేదు. బయటికి వెళాళ్డు" అంది భానుమతి. 
అనిన్ మాటలూ వినిపిసుత్నాన్, చారుమతి మాటాల్డకుండా పడుకుంది. ఆ మౌనం తుఫాను ముందు పర్శాంతతలా ఉంది. 
పైరవేటల్ కోసం వచిచ్న పిలల్లిన్ ఇళళ్కి పంపించేసింది భానుమతి. 
చారుమతి విసుగాగ్ తలనొపిప్ అంటూ ఇంటికి రావడం, ఏ మాతర్ం తేడా వచిచ్నా, ఇంటోల్ అందరి మీదా కసురుకోవడం ఇంటోల్ వాళల్కి 

అలవాటే. కాని ఈ రోజు మౌనంగా పడుకునన్ చారుమతిని చూసేత్ ఇంకా భయం వేసింది. 
"అకక్ అలా పడుకుందేం?" అంటూ వచిచ్ంది మాలతి. మాలతి పొదుద్నన్ ఎనిమిది గంటలకి టైపు నేరుచ్కోవడానికి వెళుతుంది. 

సాయంతర్ం అయిదు గంటలకి హిందీ నేరుచ్కోవడానికి వెళిల్ ఏడు గంటలకి తిరిగి వసుత్ంది. 
మాలతి పర్శన్కు, 'నువువ్ ఊరుకో' అనన్టుల్ సంజఞ్ చేసింది భానుమతి. మాలతి సవ్భావం విషయంలో భానుమతి పోలిక. చాలా 

నెమమ్ది. 
వంట కాగానే భోజనానికి రమమ్ని ఎనిసారుల్ పిలిచినా రాలేదు చారుమతి. అలాగే కదలకుండా పడుకుంది. ముసలమమ్కి అనన్ం 

తినిపించి, శాంతమమ్ వంట ఇంటి గుమమ్ంలో కూరుచ్ంది. చారుమతి కోపం అంతా శంకరం మీద అని గర్హించింది భానుమతి. 'వాడు 
రాగానే ఇంటోల్ ఏం అలల్రి జరుగుతుందో?' అనుకుంటూ ఆందోళనతో కూరుచ్ంది భానుమతి. మాలతి మాసాట్రి దగిగ్రి నించి తెచుచ్కునన్ 
పతిర్కలు చదువుకుంటూంది. 

తొమిమ్ది గంటలకి శంకరం వచాచ్డు. బటట్లు మారుచ్కుని, "అమామ్! అనన్ం పెడతావా?" అంటూ వంటింటోల్కి వెళాళ్డు. 
"మాలతీ! నువూవ్, అకక్యయ్లూ కూడా భోజనానికి రండి. వడిడ్ంచేసాత్ను" అని కేకేసింది శాంతమమ్. 
"అకాక్! భోజనానికి రా" అంటూ చారుమతిని లేపింది మాలతి. 
 "నేను రాను, మీరు తినండి" అంది చారుమతి అటు తిరిగి పడుకునే. 
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"లే చారూ! పొదుద్నన్నగా తినాన్వు. ఆకలేసూత్ ఉంటుంది. నువువ్ తినకపోతే మేమెవవ్రం తినం" అంటూ లాలింపుగా చెపిప్ంది 
భానుమతి. చారుమతి ఏమనుకుందో, లేచి వంటింటోల్కి వచిచ్ంది. అపప్టికే శంకరం భోజనానికి ఉపకర్మించాడు. చారుమతి కంచం ముందు 
కూరుచ్ంటూ శంకరానిన్ చూసి అడిగింది. 

"మహారాజుగారు ఎకక్డ తిరుగుతునాన్రేమిటి?" 
శంకరం ఒకసారి తలెతిత్ చూసి మళీళ్ వంచేసుకునాన్డు. 
"చేసే పని ఎలాగా లేదు. ఇంటోల్ కావలిసిన వసుత్వులేనా తేకూడదా? అవసరం వచిచ్నపుప్డు ఎపుప్డూ కనిపించవు. సాయంతర్ం 

గుకెక్డు కాఫీ నీళుళ్ లేక విలవిల లాడాను. పోనీ, కొంచెం హోటల కి వెళిల్ కాఫీ తెచాచ్వా? అసలు ఇంటోల్ ఉంది ఏడిసేత్గా? ఊరు మీద 
బలాదూరు తిరగడానికి వెళతారు అబాబ్యిగారు." 

"ఎందుకే చారూ ఇపుప్డా మాటలనీన్. భోజనాలయాయ్క మాటాల్డుకోవచుచ్ను." తలిల్ కూతురిన్ శాంతపరచాలని అంది. 
చారుమతి మరీ రెచిచ్పోయింది. "చూడు, ఇనిన్ అనాన్ ఒకక్ మాట అంటాడేమో! తనకేం? పూలరంగడిలా భోజనం చేసి షికారుల్ 

కొడతాడు. ఎంతమందికి ఉదోయ్గాలు దొరకటం లేదు? తెలిసి వాళళ్ందరి దగిగ్రికి వెళితే ఎవరేనా సహాయం చెయయ్క పోరు. వీడు వెళతాడా? 
అబాబ్యిగారికి నామోషి. తనకంటె చినన్ది చెలెల్లు సంపాదిసూత్ ఉంటే, తినడానికి సిగుగ్ లేదు. ఇంటోల్ కషట్ సుఖాలు ఏమైనా తెలుసుత్నాన్యా? 
ఉదయం లేచిన దగిగ్ర నించి ఇంటోల్ భానకక్, బయట నేనూ కషట్పడుతునాన్మే, ఏమైనా జాలి ఉందా? సహాయం చెయాయ్లనే తలంపు ఉందా?" 

చారుమతి వాగోద్రణి సాగుతూనే ఉంది. 
"వాణిణ్ అనన్ం తిననియయ్వేమిటి?"అని శాంతపరుసూత్ శాంతమమ్ , భానుమతీ  ఎంత ఆపాలని పర్యతిన్ంచినా సాధయ్ం కాలేడు. 
శంకరం గబగబా అనన్ం తిని, మౌనంగా వెళిల్ పోయాడు. చారుమతి కూడా సగం భోజనం చేసి కంచంలో చేతులు కడిగేసుకుని లేచి 

పోయింది. 
"నీ కోపం భోజనం మీద చూపిసేత్ ఎలాగే! అరాథ్కలితో లేచిపోకు" అంటూ శాంతమమ్ వెనకనించి చెపుతునాన్, "నా మనసుస్ 

బాగుండలేదు" అంటూ వంటింటోల్ంచి బయటికి వెళిల్ పోయింది. 
భానుమతి, మాలతి, శాంతమమ్ బొమమ్లాల్ కూరుచ్ండి పోయారు. భానుమతే అంది చివరికి. 
"చారుకి ఒంటోల్ బలం లేదమామ్. రోజూ సాయంతర్ం రాగానే నీరసం అంటుంది. పనికి తగగ్ బలమైన ఆహారం లేదు. మనిషి చూశావా 

ఆరుచ్కు పోతూంది. నీరసం మీద కోపం ఎకుక్వయింది." 
"రేపటినించి పైరవేటుల్ నేను చెబుతానమామ్. ఇనాన్ళూళ్ నాకు తోచలేదు. అకక్కి కాసత్ విశార్ంతిగా ఉంటుంది" అంది మాలతి. 
శాంతమమ్ కొంగుతో కళళ్నీళుళ్ తుడుచుకుంటూ కూరుచ్ంది.                                          
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