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14 
శీర్దేవి పెళిల్ ముహూరత్ం సాయంతర్ం ఏడు గంటల రెండు నిమిషాలకి. సాయతర్ం అయిదు గంటలకే పెళిల్ తంతు పార్రంభించారు. 

లోపల శీర్దేవి బుటట్లో కూరుచ్ని గౌరీ పూజ చేసుత్ంటే, పైన పందిరిలో పెళిల్ కొడుకు చేత ఏవో పూజలు చేయిసుత్నాన్డు పురోహితుడు. 
పెళిళ్కొడుకు పొడుగాగ్ ఉనాన్డు. చకక్టి విగర్హం, పర్వరత్నలో హుందాతనం పెళిల్కొడుకుకి అందానిన్ ఇసుత్నాన్యి. అంత హుందాతనంలో 
కూడా  అతనిలో ఉతాస్హం ఉరకలు వేసుత్నన్టుట్ తెలిసిపోతూ ఉంది. 

"ఇంకా ఎంతసేపే పూజ, మీ ఆయన నీ కోసం అకక్డ క్షణం ఒక యుగంగా ఎదురు చూసూత్ ఉంటేనూ?" అని శీర్దేవికి అనన్ వరసైన 
ఒకతను వచిచ్ శీర్దేవినీ, చుటుట్పకక్ల వాళళ్నీ నవివ్ంచి వెళిళ్పోయాడు. 

పదమ్కి శీర్దేవి పెళిల్ చూసూత్ ఉంటే తన పెళిల్ గురుత్కి వచిచ్ంది. శీర్దేవిలాగే తనూ భకిత్తో గౌరిని పూజించింది. మాధవరావుని పీటల 
మీద చూడాలని తహతహ లాడింది. 

పురోహితుడు లోపలి వచిచ్, "అమామ్యిని తీసుకు రండమామ్. ముహూరత్ం సమీపిసూత్ంది" అనాన్డు. 
"మేనమామలను పిలుచుకు రండి. బుటట్ ఎతాత్లి" అంది శీర్దేవి తలిల్. 
"అమామ్! ఇంత పెదద్దానిన్ ఎతత్డమేమిటి? వదద్మామ్" అంది శీర్దేవి మెలిల్గా. 
ఇంతలోనే ఆజానుబాహులైన నలుగురు మేనమామలు వచిచ్ శీర్దేవిని బుటట్పాళంగా ఎతేత్సి, తీసుకు వెళిల్ పెళిల్ కొడుకిక్ ఎదురుగా 

కూరోచ్పెటాట్రు. 
శీర్దేవి తెగ సిగుగ్ పడింది. శీర్దేవికి మధయ్ తెర అడడ్ం పెటాట్రు. పెళిల్కూతురితో పాటు బయటికి వచిచ్న చారుమతి, పదమ్ కొంచెం 

దూరంలో ఎదురుగా కూరుచ్నాన్రు. అకక్డి నించి చూసేత్ పెళిల్కొడుకు, శీర్దేవి ఇదద్రూ సమంగా కనిపిసాత్రు. 
పురోహితుడు మంతార్లూ చదువుతూ అందరికీ అకిష్ంతలు ఇసూత్, పదమ్కీ, చారుమతికీ కూడా ఇచాచ్డు. భజంతీర్లు పెదద్పెటుట్న 

మోగాయి. పెళిళ్కొడుకు పెళిళ్కూతురి తలమీద జీలకఱఱ్ బెలల్ం పెటాట్డు. శేర్దేవి చెయియ్ పటుట్కుని పెళిళ్కొడుకు  తలమీద  జీలకఱఱ్ పెటిట్ంచింది 

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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తలిల్. వాళల్లా ఉండగానే మధయ్ తెర తీసేశారు. హిందూ వివాహ పదద్తిని వధూవరులకు అదే పర్ధమ వీక్షణం, శుభ వీక్షణం కావాలి. 
వధూవరుల చూపులు కలుసుకునాన్యి. శీర్దేవి వెంటనే సిగుగ్ పడుతూ కళుళ్ దించేసుకుంది. వరుడు మాతర్ం అమామ్యి కళళ్లోల్కి చిలిపిగా 
చూసుత్నాన్డు. 

'ఇంతమంది మధయ్న కూరుచ్ని శీర్దేవి వైపు అలా చూసాత్డు, సిగుగ్ లేదా?' అనుకుంది చారుమతి మనసులో. పైకి మాతర్ం, "శీర్దేవిని 
తినేసేటటుట్ చూసుత్నాన్డు కదూ?' అంది పదమ్తో. 

పదమ్ ఈ లోకంలో లేదు. పదమ్ మనసు మాధవరావు చుటూట్ పరిభర్మిసూత్ంది. తెర తియయ్గానే తన పెళిళ్లో సిగుగ్వలల్ కళుళ్ 
దించేసుకుంది తను. 'మాధవరావు ఇలాగే చిలిపిగా చూశాడా తనని?' అనుకుంటూంది మనసులో. 

శీర్దేవికి, పెళిల్కొడుకుకి మధుపరాక్లు ఇచిచ్ లోపలికి పంపించారు. వాళుళ్ అవి కటుట్కుని రావాలి. 
చారుమతి చుటూట్ చూసింది. ఆడవాళళ్ంతా పటుట్ చీరలతో, నగలతో ఎలకిట్ర్క బలుబ్ల కాంతిలో మెరిసి పోతునాన్రు. రకరకాల 

నగలూ, చీరలూ చూసూత్ పదమ్ వైపు దృషిట్ తిపిప్ంచి. పదమ్ చెవుల నునన్ దుదుద్లు తళుకుక్న మెరిసాయి. 
"కొతత్వా పదామ్, దుదుద్లు? ఎపుప్డు చేయించు కునాన్వు?" 
"ఈ మధేయ్ చేయించుకునాన్ను. ఇవాళే పెటుట్కునాన్ను" అంది పదమ్. 
"ఏమిటి? వజార్ల దుదుద్లాల్ అంతగా మెరుసుత్నాన్యి? మీ అతత్గారు చేయించారా?" 
"అమేమ్ చేయించింది. వజార్లే!" అంది పదమ్ ముభావంగా. 
'ఒకక్ కూతురు. వజార్లు చేయిసాత్రు. వైడూరాయ్లు పెడతారు అనుకుంది చారుమతి పదమ్ గురించి ఆలోచిసూత్. కాని చారుమతికీ 

తెలుసు పదమ్ ఇంటి సిథ్తి గతులు. పదమ్ తండిర్ కాలేజీలో లెకచ్రరు. ఆయనకి జీతం తపప్ వేరే ఆదాయం లేదు. 
ఈ మధేయ్ పాత ఇలుల్ పడగొటిట్ కొతత్ ఇలుల్ కటాట్రు. ఆయన దాచుకునన్ సొమమ్ంతా ఆ ఇంటికీ, కూతురు పెళిళ్కీ ఖరుచ్ అయిపోయింది. 

"నా పెళిల్కే అంతా ఖరుచ్ పెటేట్సుత్నాన్రు. తరువాత ఏం చేసాత్రు అమామ్, నానాన్?'నాకో అనేన్నా లేడు వాళళ్ని చూసుకోవడానికి" అంది పదమ్ 
ఒకసారి మాటలలో. 

మరి ఇపుప్డు వజార్ల దుదుద్లు ఎందుకు చేయించారో? ఒకక్ కూతురే ఉంటే అనిన్ ముదుద్ముచచ్టుల్ జరపాలని ఉంటుందేమో! 
చారుమతి ఆలోచనలలో ఉండగానే పెళిళ్కొడుకు వచిచ్ పీటల మీద కూరుచ్నాన్డు. కుడి వైపు నించి శీర్దేవిని తీసుకు వసుత్నాన్రు. ఆమె 

ముందూ, వెనకా పెదద్ ముతైత్దువులు పళాళ్లలో నేతి దీపాలు వెలిగించి పటుట్కునాన్రు. దీపాల మధయ్ ఎఱఱ్ జరీ అంచు తెలల్ చీరతో  శీర్దేవి 
పారవ్తీ దేవిలా మెరిసిపోతూంది. మూరీత్భవించిన పవితర్తలా, పేర్మ మూరిత్లా కనిపిసూత్ంది. 

మంగళసూతార్లు వధూవరుల మధయ్ పెటిట్, పూజ చేయించాడు పురోహితుడు. తరువాత శీర్దేవి తలిల్కి అకిష్ంతలు ఇసూత్, "అమామ్! 
అందరికీ ఇచిచ్ రండి" అని చెపాప్డు. శీర్దేవి తలిల్ పెళిల్ అయిన పర్తి సతరీ దగిగ్రికీ వెళిల్ వాళళ్ మెడకి ఒకసారి మంగళసూతార్లు తాకించి, 
అకిష్ంతలు ఇసూత్ంది. పదమ్ మెడలో పెటిట్ చారుమతి దగిగ్రకి వచిచ్ంది ఆమె. అలవాటు పర్కారం మంగళసూతార్లు పెటట్బోతునన్ ఆమెను చూసి, 
చారుమతి తల వెనకిక్ జరిపింది. 

"ఆనంద మానంద మాయెనె. సీతమమ్ పెళిళ్కూతురాయెనె" సనాన్యివాళుళ్ గటిట్గా వాయిసూత్ ఉంటే, పెళిళ్కొడుకు మంగళసూతార్లు 
తీసుకుని శీర్దేవి మెడలో మూడుముళూళ్ వేశాడు. కుమారి శీర్దేవి శీర్మతి శీర్దేవి అయింది. 

వధూవరులిదద్రూ తలంబార్లు పోసుకుంటూ ఉంటే ముచచ్టగా ఉంది. పెళిళ్కొడుకు చాలా అలల్రి వాడిలా ఉనాన్డు. శీర్దేవికి 
అవకాశం ఇవవ్కుండా రెండు పళాళ్లలోనివి అతనే శీర్దేవి మీద కుమమ్రిసుత్నాన్డు. 
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శీర్దేవి అకక్లిదద్రూ పరిగెతుత్కు వచాచ్రు. "ఏమే, అలా కూరుచ్ంటావు? ఆ పళెళ్ం ఎతిత్ మఱిదిగారిమీద పోసేయియ్" అంటూ 
పోర్తస్హిసుత్నాన్రు. 

శీర్దేవి సిగుగ్ పడుతూంది. శీర్దేవి వైపు చినన్వాళళ్ంతా ... అనన్లూ, అకక్లూ చుటూట్ చేరి శీర్దేవిని పోర్తస్హిసుత్నాన్రు. 
మగపెళిల్వారు, శేర్దేవి అకక్ల భరత్లు పెళిల్ కొడుకు వైపు చేరి అతనికి మదద్తు ఇసుత్నాన్రు. 
శీర్దేవి అకక్ పర్భావతి భరత్ని చూసి మందలిసూత్ంది. "మీరు మగ పెళిల్వారి వైపు చేరి పోయారేమిటీ? ఆడపెళిళ్వారు! మఱిదిగారిని 

వదిలిపెటిట్ ఇటు రండి." 
"మీ కొంగు పటుట్కోవాలంటావు! బాబోయ! ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ళూళ్ కలిసేత్ మా మగవాళళ్ పని అయినటేట్. ఎలాగైనా అబాబ్య మా 

తెగవాడు. మా తముమ్డు. అతనికే మా మదద్తుత్." 
వీళళ్ గొడవలో ఎవరూ చూసుకోలేదు, శీర్దేవి పళెళ్ం ఎతిత్ పెళిళ్కొడుకు మీద అకిష్ంతలనిన్ కుమమ్రించడం. పురోహితుడితో సహా 

అందరూ సంతోషంగా నవావ్రు. 
పెళిల్ అయిన పర్తివాళుళ్ తమ వివాహం జాఞ్పకం చేసుకుంటునాన్రేమో, వారి పెదవుల మీద చిరునవువ్ నాటయ్ం చేసూత్ంది. 
"ఎంత ఆనందం! ఎనిన్ నవువ్లు! ఎంత సరదాగా ఉనాన్రు అంతా! తనకి ఎపప్టికేనా ఇలా పెళిల్ అవుతుందా? తను మధుపరాక్లు 

కటుట్కుని పెళిల్ కొడుకు మీద తలంబార్లు పోసుత్ందా?" చారుమతి మనసులోనే ఊహించుకుంది. 
చారుమతి ఏదో ఆలోచిసూత్నే ఎదురుగుండా ఉనన్ మగవాళళ్ కురీచ్లలోకి చూసింది. పీల్డరుగారు ముందు వరసలోనే కూరుచ్ని 

ఉనాన్రు. చారుమతి కళుళ్ ఆతర్ంగా పకక్న వెతికాయి. కాని నిరాశే అయింది. డాకట్రు గిరిధారి కనిపించలేదు. 
చారుమతి మనసులో డాకట్రు గిరిధారి మధుపరాక్లతో తన పకక్నే పెళిల్కొడుకై కూరుచ్నన్టుట్ ఒకక్ క్షణం ఒక ఊహ మెదిలింది. 

వెంటనే అనుకుంది, "నేనెకక్డ? అతనెకక్డ?" అని. 
కాని మనసు చెడడ్ది, విచక్షణ జాఞ్నం ఉండదు. అది ఇషట్ం వచిచ్నటుట్, కళెళ్ం లేని గుఱఱ్ంలా పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. 
పెళిల్ తంతు ముగియగానే, భోజనాల ఏరాప్టుల్ మొదలు పెటాట్రు. పందిరి కింద శుభర్ం చేసి అరిటాకు విసత్ళుళ్ వేశారు. పర్తి విసత్రి 

చుటూట్ ముగుగ్లు పెటాట్రు. వధూవరుల ఆకుల చుటూట్ రంగు ముగుగ్లు తీరిచ్, పర్మిదలు అమరిచ్, దీపాలు వెలిగించారు. పచచ్టి ఆకుల మధయ్ 
తెలల్టి కొతత్ వెండి కంచాలు పెటాట్రు. కంచాలలో విందు భోజనం అమరిచ్ శీర్దేవినీ, పెళిల్కొడుకునీ తీసుకువచిచ్ కూరోచ్బెటాట్రు. శీర్దేవితో 
కాలేజీలో చదివిన అమామ్యిలు కూడా చాలామంది వచాచ్రు. సేన్హితురాళళ్ంతా వధూవరుల పకక్నే పంకుత్లలో కూరుచ్నాన్రు, 

పదామ్, చారుమతీ పంకిత్లో చివర, మూలగా కూరుచ్నాన్రు. తకిక్న ఆడపిలల్లంతా శీర్దేవి మీద ఛలోకుత్లు విసురుతూ సరదాగా ఉనాన్, 
అందరితో కలవలేక పోయారు ఇదద్రూ. సిలుక్ బటట్లు కటుట్కుని చకక్గా ముసాత్బైన వాళళ్ పంకిత్లో కూరోచ్డానికి సిగుగ్గా ఉంది చారుమతికి. 
'తను కటుట్కునన్ది ఎపుప్డో పదహారు రూపాయలు పెటిట్ కొనుకుక్నన్ పువువ్ల జారెజ్ట చీర. ఎలా ఉనన్ వాళళ్యినా చకక్టి బటట్లు కటుట్కుంటే 
అందంగా, ఆకరష్ణీయంగా కనిపిసాత్రు. అందమైన చీరలు కటుట్కునన్ అందమైన కాలేజీ అమామ్యిల మధయ్ తను గులాబీపూల మధయ్ గడిడ్ 
పువువ్లా ఉనాన్ను' అనుకుంది  చారుమతి. 
          తన కాపరంలో కనిపించే వెలితీ, తనకీ భరత్కీ మధయ్ ఉండే దూరం మననం చేసుకుంటునన్ పదమ్ ముభావంగా ఉండిపోయింది. 

విందు చాలా ఘనంగా ఉంది. మూడురకాల తీపి వంటలూ, మూడు రకాల కారపు పిండి వంటలూ, నాలుగు కూరలు, పపూప్, 
పెరుగుపచచ్డీ, ఊరగాయలు, అపప్డాలు, ఒడియాలు.. అరిటాకు నిండా వడిడ్ంచారు. కాని ఒకక్టీ రుచించలేదు చారుమతికి. ఇంటోల్ 
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శాంతమమ్, భానుమతి ఏ ఆదరవు లేకుండా వటిట్ అనన్ం పచిచ్ మిరపకాయతో తింటారనే జాఞ్పకం గొంతులో అడుడ్పడి, విందు భోజనం 
మింగుడు పడలేదు. 

భోజనాలయాయ్క శీర్దేవి దగగ్రికి వెళాళ్రు సేన్హితురాళిల్దద్రూ. 
"ఎకక్డునాన్రు ఇంతసేపు పదామ్? నాకు కనిపించనే లేదు" అంది శీర్దేవి. 
"నీ పకక్నే ఉనాన్ం. అయినా మేం ఎందుకు కనిపిసాత్మింక? లోకమంతా ఒకరే కనిపిసాత్రు నీకు!" అంది చారుమతి. 
"పో చారూ!" అంటూ శీర్దేవి చారుమతి వీపుమీద చినన్ దెబబ్ వేసింది. శీర్దేవి అలిసినటుట్ కనిపించినా, కొతత్ అందంతో ఎంతో 

నిండుగా ఉంది. తెలల్ జరీ మధుపరక్ం చీర అకిష్ంతలు పడి పసుపు రంగు పులిమినటల్యింది. మెళోళ్ వేసిన కరూప్ర దండలూ, మలెల్ దండలూ 
చికుక్ పడి పోయాయి. వాటి మధయ్ కొతత్ మంగళ సూతార్లు తొంగి చూసుత్నాన్యి. జడనిండా కుటిట్న మలెల్మొగగ్లు విచుచ్కుని సౌరభాలు 
వెదజలుల్తునాన్యి. పెళిళ్కూతురికి రూపకలప్నలా ఉంది శీర్దేవి. 

"మళీళ్ ఎపుప్డు వసాత్రు?' శీర్దేవి అడిగింది. 
"నీ పోర్గార్ం ఏమిటి చెపుప్? అతత్వారింటికి ఎపుప్డు వెళళ్టం?" అంది చారుమతి. 
"ఏమో, నాకేం తెలుసు?" శీర్దేవి మొహమాట పడింది. 
"ఏమండీ, ఈ అమామ్యి ఏమీ తెలియదని తపిప్ంచుకుంటూంది. మీరైనా చెబుతారా?" అంది చారుమతి, శీర్దేవి అకక్ పర్భావతిని 

చూసూత్. 
"ఏముందమామ్! పెళిల్ తంతు ఇంకా మిగిలి పోయింది. హోమం, సపత్పదీ, అపప్గింతలు ఉండి పోయాయి. పొదుద్నన్ అవి 

అయిపోతాయి. రాతిర్ శోభనం తంతు జరిపేసాత్రు. అమామ్యి ఒకటే తొందర పడుతూందా!" అటూ ఆగి చెలెల్లి వైపు చూసింది పర్భావతి. 
"ఏమిటి అకాక్? నువువ్ కూడా?" అంటూ బుంగ మూతి పెటిట్ కోపం నటించింది శీర్దేవి. 
"పోనీ, మీ ఆయన తొందర పడిపోతునాన్రు. సరేనా! ఎలుల్ండి పొదుద్నేన్ గృహపర్వేశానికి వరంగల తీసుకు వెళతారు. బసుస్ 

మాటాల్డారు." 
"ఎలుల్ండి ఎనిన్ంటికి తీసుకు వెళతారు?" 
"ఉదయం కాఫీ, టిఫిన తీసుకు వెళతారు. ఎలా లేదనాన్ తొమిమ్ది అవుతుంది." 
"ఎలుల్ండి పొదుద్నన్ వసాత్ం, దేవీ" అంది పదమ్. చారుమతి కూడా అదే అంది. 
పర్భావతి రెండు కాయితం పొటాల్లు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది ఇదద్రికీ. 
"ఇదేమిటీ?" అంది చారుమతి తీసుకోకుండా. 
"ముందర తీసుకో. ఇందులో కొంచెం లడుల్ పెటాట్ను. ఇంటోల్ అకాక్ వాళల్కి ఇవువ్." 
"ఇంత రాతిర్ ఎలా వెళతారు? ఎవరినేనా పంపనా?" అంది శీర్దేవి. 
"ఎవరూ అకక్రలేదు. శంకరం వచాచ్డు. ఇదద్రం వెళిల్పోతాము" అంది చారుమతి. 
"శంకరం భోజనం చేశాడా?" 
"ఆ.. చేశాడనుకుంటాను" అంది చారుమతి బయటికి వసూత్. 
"చేశాడనుకోవడం ఏమిటీ? అకాక్! నువువ్ చారుతో వెళిల్ వాళళ్నన్ భోజనం చేశాడో లేదో కనుకోక్" అంది శీర్దేవి, పర్భావతిని కూడా 

పంపుతూ. 
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పర్భావతి, చారుమతి, పదమ్ బయటికి వచేచ్సరికి శంకరం వీళళ్ కోసమే ఎదురు చూసూత్ గేటు దగగ్ర తచాచ్డుతునాన్డు. 
"ఏమయాయ్? భోజనం చేశావా? ఇకక్డ నుంచునాన్వేమిటీ, ఇంటోల్ కూరోచ్క?" అంది పర్భావతి. 
"భోజనం చేశానండీ" అనాన్డు ముభావంగా శంకరం. 
తరువాత పర్భావతి దగిగ్ర సెలవు తీసుకుని పదమ్, చారుమతి బయట పడాడ్రు. 
పౌరణ్మి ముందు రోజులు. రోడల్ మీదంతా వెనెన్ల పడుతూంది. పైగా, వేసవికాలం రాతుర్లు. అపుప్డే కొదిద్గా చలల్గాలి పార్రంభమై 

నడవటానికి బాగుంది. 
"నడిచి పోదామా పదామ్? మేం ఇదద్రం మీ ఇంటి దాకా నినున్ దిగబెటిట్, మా ఇంటికి వెళతాం" అంది చారుమతి. 
"మీ ఇలోల్ పకాక్, మా ఇలోల్ పకాక్. మీకు చుటూట్ తిరిగినటుట్ అవుతుంది. నేను రికాష్ మీద వెళిపోతాను" అంది పదమ్. 
"మీరు ఒంటరిగా ఇంత రాతిర్ ఎలా వెళతారు? మేం దిగబెటిట్ వెళిపోతాం" అనాన్డు శంకరం పదమ్ను చూసూత్. 
పదమ్, "సరే" అని ఊరుకుంది. ముగుగ్రూ మౌనంగా నడుసుత్నాన్రు. 
రోడుడ్ మీద వీళళ్ నీడలు పడుతునాన్యి. సగం వెనెన్ల, సగం నీడ. 'జీవితం ఇంతే! వెలుగు నీడలా సమేమ్ళనం, సుఖ దుఃఖాల కలియిక 

అంటారు' అనుకుంది చారుమతి. 'ఇపప్టి దాకా చీకటీ, కషాట్లే చూసాను. వెలుగు, సుఖం అనన్వి వసాత్యా జీవితంలో? కనుచూపు మేరలో ఆ 
ఆశ కనిపించడం లేదు' అనుకుంది తిరిగి. 

"పరీక్షలు బాగా రాశారా?" శంకరం పదమ్ని అడిగాడు. 
"బాగానే రాసాను. అయినా రిజలట్స్ వచేచ్వరకూ నమమ్కం లేదు" అంది పదమ్. 
"మీకేమండీ, ఆడపిలల్లకి చదువుకోడానికి బోలుడ్ టైము. ఇటేట్ పాసయిపోతారు." 
"అబాబ్యిలకి ఎందుకు లేదు టైము?"  పదమ్ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"అబాబ్యిలకి లెకక్లేననిన్ వాయ్వృతుత్లు. సాయంతర్ం మేం అలా ఒకసారి తిరిగి వసాత్ం. అమామ్యిలు ఎకక్డికీ వెళళ్కుండా ఇంటోల్నే 

కూరుచ్ని భటీట్యం వేసాత్రు." నవువ్తూ అనాన్డు శంకరం. 
శంకరం మాటలలో అరథ్ం కనిపించలేదు చారుమతికి. కావాలని పదమ్తో కలిపించుకు మాటాల్డుతునన్టుట్ ఉంది. 
శంకరం పర్వరత్న వింతా ఉంది. మాటిమాటికీ పదమ్ని చూసుత్నాన్డు. ఉతాస్హంగా ఉనాన్డు. 
పదమ్ మాతర్ం తనకి ఏమీ పటట్నటూట్, ఎవరితో ఏ సంబంధం లేనటూట్ పరాకుగా నడుసూత్ంది. 
వెనెన్ల పదమ్ అందానికి మెరుగులు దిదుద్తూంది. ఎఱఱ్ పటుట్చీర, రవవ్ల దుదుద్లు, మెడలో నలల్ పూసలు పదమ్ని అపురూప 

సౌందరయ్వతిని చేశాయి. తమలపాకులతో ఎఱఱ్బారిన పెదవులు గులాబీ రేకులలా ఉనాన్యి. పదమ్ నవివ్తే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. 
విశాలమైన కళుళ్ కిందికి వాలిచ్, సిగుగ్ పడుతునన్టుట్ నవువ్తుంది. 

'నేనే పదమ్ అందానికి ఇంత ఆకరిష్తురాలి నవుతునాన్ను. ఇంకా శంకరం మెచుచ్కునే కళళ్తో పదమ్ని చూడటంలో ఆశచ్రయ్మేముంది?' 
అనుకుంది చారుమతి. 

పదమ్ ఇలుల్ వచేచ్ వరకూ ముగుగ్రూ మౌనంగానే ఉండి పోయారు.   
15 

గృహపర్వేశానికి వరంగల తీసుకెళళ్డానికి బసుస్ సిదద్ంగా ఉంది. పెళిల్ వారంతా తయారయాయ్రు. శీర్దేవి మాతర్ం సేన్హితురాళళ్ 
కోసం ఆతర్తతో ఎదురు చూసుత్ంది. నినన్ సాయంతర్ం దాకా పెళిల్ కొడుకు ముందు ఉనన్ సిగుగ్ రాతిర్ పరిచయంతో వదిలి పోయింది. రాతిర్ 
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అతను చెపాప్డు. వరంగల లో మూడురోజులు గడిపి హనీమూన కు మైసూరు, బెంగళూరు వెళతారు. అకక్డ పదిహేను రోజులుండి వెనకిక్ 
వెళిళ్ హైదరాబాద చేరుకుంటారు. 

"తరువాత?" అంది శీర్దేవి సిగుగ్పడుతూ. 
"తరువాత ఏముంది? అమామ్యిగారు అబాబ్యిగారితో కాపరం చేసాత్రు హైదరాబాదులో" అంటూ శీర్దేవిని ముందుకు లాకుక్నాన్డు. 
ఇక కాకినాడ రాదు. అటునించి అటే కాపరానికి వెళిళ్పోతుంది శీర్దేవి ఈ తలపు అంత బాధాకరంగా లేదు. భరత్తో పరిచయం ఒకక్ 

రోజుదే అయినా అతనిన్ విడిచి ఒకక్ క్షణం ఉండలేననిపిసూత్ంది శీర్దేవికి. కాని వెళేళ్ ముందు చారుమతితో, పదమ్తో చెపిప్ వెళాళ్లి. లేకపోతే 
బాధ పడతారు. 

"దేవీ! మీ ఫెర్ండుస్ వచాచ్రు" అంటూ లకీష్దేవి చారుమతినీ, పదమ్నీ తీసుకు వచిచ్ంది. 
శీర్దేవి దగిగ్రగా వచిచ్ ఇదద్రి చేతులూ పటుట్కుంది. 
"నేనింక కాకినాడకి ఇపప్టోల్ రానేమో చారూ" అంది మెలిల్గా. 
"అదేం? వరంగల నించి రావా?' అంది చారుమతి. 
తమ పర్యాణ వివరాలు చెపిప్ంది శీర్దేవి. 
ముగుగ్రూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. శీర్దేవి అంత హఠాతుత్గా తమని విడిచిపోవడం కషట్ం కలిగించింది చారుమతికి, పదమ్కి. పదమ్ 

తన చేతిలో ఉనన్ పాకెట తీసి శేర్దేవి చేతిలో పెటిట్ంది. అందులో వెండివి రెండు చకక్టి దీపపు కుందెలు ఉనాన్యి. 
"ఎందుకివనీన్ పదామ్? ఇంత ఖరీదువి ఎందుకు తెచాచ్వు?" 
"ఏదో నాకు నచిచ్ంది ఇచాచ్ను. నీకు నచిచ్తే సంతోషం." 
"నాకెంతో నచాచ్యి పదామ్. బహుమతి వెనక ఉండే భావం మరీ బాగుంది. నేను ఇక రోజూ వీటితోనే దేవుడికి దీపాలు వెలిగిసాత్ను." 
"ఇది నా కానుక దేవీ" అంటూ ఒక చినన్ బౌండు నోటు పుసత్కం ఇచిచ్ంది చారుమతి. 
అది చూడగానే చలించిపోయింది శీర్దేవి. కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. ఆ పుసత్కంలో తనకు నచిచ్న గేయాలనీన్ చకక్టి అక్షరాలతో 

రాసుకుంది చారుమతి. ముగుగ్రూ మామిడి చెటుట్ కింద కూరుచ్ని ఆ పుసత్కం లో గేయాలు చదువుకుని ఆనందించే వారు. అందులోని గేయాలే 
తీయని గొంతుతో పాడేది చారుమతి. 

"నాకిది పిర్యాతి పిర్యమైనది. అదే నీకు ఇసుత్నాన్ను. ఇంతకంటె ఏమి ఇవవ్గలను?" 
శీర్దేవి పేర్మగా చారుమతి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది. ఇంకో చేతోత్ పుసత్కం తెరుసూత్ ఇంతకంటే ఏ బహుమతీ నాకు విలువైనది 

కాదు చారూ" అంది గదగ్ద కంఠంతో. 
ముగుగ్రి సేన్హానికి, మధురమైన సాయంతార్లకి చిహన్ంగా నిలిచి పోయిన ఆ గేయాల సంపుటిని చూసూత్ కూరుచ్నాన్రు ముగుగ్రూ. 
"దేవీ! వసాత్వా?" అంటూ వినిపించిన మగ గొంతుక విని ముగుగ్రూ తల ఎతాత్రు. 
శీర్దేవి భరత్ గుమమ్ం దగిగ్ర చిరునవువ్తో నుంచుని ఉనాన్డు. 
శీర్దేవి సంభర్మంగా లేచి నుంచుంది. సేన్హితుల ముందు భరత్ "దేవీ" అంటూ చనువుగా పిలవడంతో సిగూగ్, ఆశచ్రయ్ం, తతత్రపాటూ 

కలిగాయి. భరత్ రాక వలల్ కలిగిన ఆనందం ఆమెలో పర్సుఫ్టంగా కనిపిసూత్ంది. సిగుగ్తో ముఖం ఎఱఱ్గా అయిపొయింది. 
చారుమతీ, పదామ్ కూడా కలవరపాటుతో లేచారు. 
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తన రాకవలల్ వాళళ్లో కలిగిన తతత్రపాటు చూసి మొహమాట పడాడ్డు అతను. అది కపిప్ పుచుచ్కుంటూ, "మీ ఫెర్ండాస్?" అనాన్డు 
శీర్దేవిని చూసూత్. 

"అవును. వీళిల్దద్రూ నాకు మంచి ఫెర్ండుస్. ఈమె పదమ్. ఈమె చారుమతి." ఇదద్రినీ పరిచయం చేసింది శీర్దేవి. అతను నమసాక్రం 
చేశాడు, 

"మరి ననున్ వాళల్కు పరిచయం చెయయ్వా? ఈయన పేరు హనుమంతరావండీ. పెళిల్ పతిర్కలో చూసే ఉంటారనుకోండి." నవువ్తూ 
అనాన్డు, తని తనే చూపించుకుంటూ శీర్దేవి భరత్. 

ముగుగ్రమామ్యిలు నవావ్రు. 
"క్షమించండి. మా పర్యాణానికి వేళ అయిపోతూంది. శీర్దేవిని మీ దగిగ్రినించి తీసుకెళిళ్ పోవాలి" అనాన్డు అతనే తిరిగి. 
"వెళుళ్ శీర్దేవి" అంది చారుమతి ఆమెను ముందుకు తోసూత్. 
బయట బసుస్ సిదద్ంగా ఉంది. మగపెళిల్ వారంతా బసుస్లో ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. ఆడపెళిళ్వారంతా  వారిని సాగనంపడానికి వీదిలోనే 

బసుస్ పకక్నే నుంచుని ఉనాన్రు. 
శీర్దేవి, హనుమంతరావు అందరికీ నమసాక్రాలు చేసారు. శీర్దేవి కళళ్నీళుళ్ చెంపల మీదినించి జారుతునాన్యి. తొందరగా నీళుళ్ 

తుడుచుకుంటూ, "వెళతాను పదామ్, వెళతాను చారూ! మరిచి పోకండి" అంది దగిగ్రికి వచిచ్. 
"ఉతత్రాలు రాసూత్ండు దేవీ" అంది పదమ్ గదగ్ద సవ్రంతో. 
చారుమతిని ఏదో దిగులు ఆవరించింది. కాని దేవి ఏడుసూత్ వెళళ్ కూడదు. 
"దేవీ! అనీన్ బాగునాన్యి గాని, మీ ఆయన పేరే బాగులేదు" అంది చారుమతి రహసయ్ంగా. పదమ్ నవివ్ంది. 
"ఆ పేరు నేను పెటట్ లేదుగా?" అంది శీర్దేవి నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో నవువ్తూ. 
ముగుగ్రూ ఏడుసూత్ కూడా ఎందుకు నవువ్తునాన్రో అరధ్ం కాక ఆశచ్రయ్ంగా నిలబడి పోయాడు హనుమంతరావు. 
శీర్దేవితో కూడా పెదద్కక్ పర్భావతి గృహపర్వేశానికి వెళిళ్ంది. 
"మరిచిపోకుండా ఉతత్రాలు రాయి" అంటునన్ చారుమతి, పదమ్ల గొంతులు బసుస్ ఇంజను చపుప్డులో కలిసిపోయాయి. శీర్దేవి భరత్ 

పకక్నే కూరుచ్ని చేయి ఊపింది. 
బసుస్ కనిపించేంతవరకూ ఆడపెళిళ్వారు వీధిలోనే నుంచుని తరువాత లోపలి బయలుదేరారు. 
"మేం వెళతామండీ" అనాన్రు పదామ్, చారుమతి లకీష్దేవితో. 
"అపుప్డేనా, కొంచెం కూరోచ్ కూడదూ? అనన్టుట్ శేర్దేవి భరత్ మీతో ఎలా మాటాల్డాడు? సిగుగ్ పడాడ్డా?" 
"సిగేగ్ం పడలేదే? ఎందుకలా అడుగుతునాన్రు?" చారుమతి కుతూహలంగా అడిగింది. 
"అతనిన్ బలవంతం మీద మీరు ముగుగ్రు కూరుచ్నన్ గదిలోకి పంపించాం. కొతత్ పెళిల్ కొడుకు కదా, అందరి ముందు శీర్దేవితో 

మాటాల్డడానికి ఇంకా సిగుగ్ పడుతునాన్డు." 
చారుమతీ, పదామ్ నవువ్కుంటూ ఆమె దగిగ్ర సెలవు తీసుకుని ఇళళ్కు బయలు దేరారు. ఇదద్రూ విడిపోయే దాకా శీర్దేవి గురించే 

మాటాల్డుకునాన్రు. సరదాగా ఉండే భరత్ దొరకడం శీర్దేవి అదృషట్ం అనుకునాన్రు. 
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'ఇవాళ జూన రెండో తారీఖు. ఈ రోజుతో తమ ముగుగ్రి జీవితాలలోనూ కొతత్ అధాయ్యాలు మొదలవుతాయి. శీర్దేవి కాపరానికి 
వెళిళ్ంది. ఇనాన్ళుళ్గా కలిసి ఉనన్ ముగుగ్రు దూరమవుతునాన్రు. పదమ్ కూడా కొదిద్ రోజులలో మదార్సు వెళిల్పోవచుచ్ను. ఎకక్డకీ వెళళ్నిదీ, 
జేవితంలో ఏ మారూప్ లేనిది నా జీవితమే' అనుకుంది చారుమతి. 

ఇంటికి వెళళ్గానే భానుమతి చెపిప్ంది. 
"గది అదెద్కు కావాలని ఎవరో ఒకాయన వచాచ్రు. గది చూసుకుని నచిచ్ందనీ, సాయంతర్ం వచిచ్ దిగుతామని చెపాప్రు." 
చారుమతి చాలా సంతోషించింది. "అదెద్ ఎంతని చెపాప్రు?" 
"పదెద్నిమిది రూపాయలు." 
శాంతమమ్ కూడా ముందరి గదిలోకి వచిచ్ంది. అపుప్డే అతత్గారికి భోజనం పెటిట్ంది. ఆవిడికి కంచంలో అనన్ం పెటిట్, మెతత్గా కలిపితే 

కొదిద్గా ఓపిక తెచుచ్కుని, మంచం మీద దిండల్ను ఆనుకుని కూరుచ్ని గంట సేపు నమిలి మెలిల్గా తింటుంది. ఆవిడ తినన్ంత సేపు పకక్నే ఒక 
మనిషి ఉండాలి. పైగా భోజనం చేసుత్నన్ంత సేపూ ఆవిడ ఆయాస పడుతూ ఏదో మాటాల్డుతూనే ఉంటుంది. వాళళ్ చినన్పుప్డు రూపాయికి 
పదహారు శేరుల్ మంచి బియయ్ం ఇచేచ్వారని, కానీకి ఒక ముంత రాయిలాంటి గటిట్ పెరుగు దొరికేదని, కమమ్టి నెయియ్ రూపాయికి అయిదు 
పావులని, మూడు రూపాయలకి మంచి ఎనిమిది గజాల చీరని ఏవో పాత కబురుల్ చెపుతుంది. పకక్న కూరుచ్నన్వాళుళ్ ఊ కొటాట్లి. లేకపోతే 
కోపం. రోజూ శాంతమేమ్ కూరుచ్ంటుంది. 

"శీర్దేవి వెళిల్ పోయిందా?' అంది శాంతమమ్ కూతుళళ్ దగిగ్రికి వసూత్నే. 
"ఆ. వెళిళ్ంది" అంది చారుమతి. 
ఏ అమామ్యి పెళళ్యి, అతత్వారింటికి వెళిళ్ందనాన్ శాంతమకు కొంచెం ఈరష్య్గా ఉంటుంది. తన కూతుళళ్కి పెళిల్ కాలేదని దిగులు. 
"మీ పదమ్ ఎపుప్డు వెళుతుంది కాపరానికి?" 
"నాకు తెలీదు." 
"వెళుతుందిలే, పెళళ్యాయ్క కాపరానికి వెళళ్దా? అంతా అదృషట్ వంతులు. మనకే అనిన్ దురదృషాట్లూను. మనింటోల్ ఒకక్టీ కలిసి 

రాదు" అంది శాంతమమ్ నిసప్ృహగా. 
"ఎందుకలా అనుకోవాలమామ్. అదృషట్ం, దురదృషట్ం అందరి జీవితాలలోనూ కలిసి ఉంటాయి. మనమే దురదృషట్మంతులమని 

ఎందుకనుకోవాలి?" అంది భానుమతి. 
భానుమతి అచుచ్ తండిర్ పోలిక. అదృషట్ దురదృషాట్లని రెండూ ఒక రకంగానే చూసుత్ంది. 
కొంతమంది పెదద్ కోరికలు పెటుట్కుంటారు. ఆ కోరికలు తీరక పోయినా, ఏ మాతర్ం అటూ ఇటూ అయినా తాము 

దురదృషట్మంతులమనీ, తమ చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్ అదృషట్వంతులనీ నిందించు కుంటారు. తమ పరిసిథ్తులను బటిట్, వాతావరణానిన్ బటిట్ మనిషి 
కోరికలు పెంచుకోవాలి. ఆకాశ హరామ్య్లు నిరిమ్ంచుకోవడం అవివేకం. చివరికి దుఃఖమే ముగులుతుంది. 

అందంగా, తెలల్గా, ముదద్బంతి పూవులా ఉండే శాంతమమ్ ధనవంతుడైన, అందగాడైన భరత్ వసాత్డని కలలు కంది. కరమ్వశాతూత్ 
పీల్డరు గుమాసాత్ సూరాయ్రావుకి భారయ్ అయింది. మొదటి సారి కానుప్ రాగానే తనకు చకక్టి కొడుకు పుటాట్లని కోరుకుంది. కాని మొదటిసారి 
కాదు, నాలుగుసారల్ దాకా ఆడపిలల్లే పుటిట్, ఐదో కానుప్లో శంకరం కలిగాడు. శంకరం ముందు పుటిట్న నలుగురు ఆడపిలల్లలోనూ ఇదద్రు 
చినన్ తనంలోనే పోయారు. శంకరం తరువాత నలుగురు ఆడపిలల్లు పుటాట్రు. అందులో ఒక పిలల్ రెండేళుళ్ పెరిగి పోయింది. ఆమెకు తొమిమ్ది 
కానుప్లైనా మిగిలిన వాళుళ్ ఆరుగురు. ఒకక్డే కొడుకు. ఇంకా కొడుకులు పుటాట్లనే కోరిక అలాగే మిగిలి పోయింది. 
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శాంతమమ్కు జీవితంలో ఇలాటి ఎదురుదెబబ్లు తగిలినా కోరికలు పెంచుకోవడం మానలేదు. కూతుళళ్ంతా తెలల్గా బొదుద్గా 
ఉంటారు. ధనవంతులైన ఉదోయ్గసుథ్లు వచిచ్ పెళిల్ చేసుకుంటారని అనుకుంది.  అది తారుమారయింది. పెదద్ కూతురు రేవతి పెళిల్ చేయడానికే 
పెదద్ అవసథ్ అయింది. అపుప్ చేసి మొకుక్ తీరిచ్నటుట్ పెళిల్ చేసారు. తరువాత మొదటికే మోసం వచిచ్ భరత్నే పోగొటుట్కుంది. 

తన కోరికలు నేల విడిచి సాములాటివని ఎపుప్డూ గర్హించలేదు శాంతమమ్. తను దురదృషట్వంతురాలనీ, తనకనీన్ కషాట్లేనని, 
తనలాగే పిలల్లు కూడా దురదృషట్వంతులనీ అనుకుంటుంది. తామే లోకంలో దురదృషట్వంతులమనీ, తమకే అని కషాట్లూ వసాత్యనీ 
అనుకునేవాళుల్ ఎపప్టికీ సంతోషంగా ఉండలేరు. 

తలీల్ కూతుళుళ్ మాటాల్డుకుంటూ ఉండగానే శంకరం వారాత్ పతిర్క పటుట్కుని వచాచ్డు. 
"ఏం? రిజలట్స్ వచాచ్యా?" అడిగింది భానుమతి. 
"ఆ.. వచాచ్యి. నేను పాసయాయ్ను." 
చారుమతి ఒకక్సారి బరువు తీరినటుల్ నిటూట్రిచ్ంది. భానుమతి, శాంతమమ్ సంతోషించారు. 
చారుమతి లోపలి వెళిల్ శీర్దేవి నంబరు తెచిచ్ పేపరోల్ చూసింది. శీర్దేవి కూడా పాసయింది. రెండవ పారుట్ తెలుగులో కాల్సు కూడా 

వచిచ్ంది. 
ఆ రోజు సాయంతర్మే రామారావుగారు వచిచ్ ముందు గదిలో అదెద్కు దిగారు. ఆయన మధయ్ వయసుక్డు. నలబై ఉండవచుచ్ను. 

మనిషి కొంచెం రంగు తకుక్వైనా సుఫ్రదూర్పి. చినన్పుప్డు చాలా అందంగా ఉండేవాడనిపిసుత్ంది. ఇపుప్డు మనిషి కొంచెం లావు. జుటుట్ 
అకక్డకక్డ నెరుసూత్ంది. ఆయనని చూడగానే అనుకుంది చారుమతి. 'చినన్వాడు, బర్హమ్చారి కాదు. అమమ్ కోరుకునన్టుల్ పెదాద్యనే వచాచ్డు' 
అని. 

ఆయన వచిచ్ ముందు గదిలో చేరగానే, రెండు గదులకీ మధయ్ ఉనన్ తలుపు మూసేశారు. ఇలుల్ ఇరుకై ఇబబ్ంది కలిగినా, అదెద్ 
వసూత్ందనన్ ఆశ అందరినీ సరుద్కోనిచిచ్ంది. 

ఆ వారంలో పదమ్ ఇంటరీమ్డియట ఫలితాలు, మాలతి ఎస.ఎస.ఎస.సి. పరీకాష్ ఫలితాలు కూడా తెలిశాయి. ఇదద్రూ పాసయాయ్రు. 
భగవతి కూడా పరీక్ష పాసయినటుట్ విశాఖ నుంచి ఉతత్రం వచిచ్ంది. ఇంటోల్ అంతా పాసవడం అంధకారంలో వెలుగురేఖలా అనిపించింది. 
ఇక ముందేం చెయయ్డం అనన్ సమసయ్ తల ఎతిత్ంది. తొందరలోనే ఉదోయ్గం వెతుకోక్డం శంకరం కరత్వయ్మని నిశచ్యమై పోయింది. పోతే, 
మాలతి, ఎస.ఎస.ఎల.సి. మాతర్ం పాసయిన వాళళ్కి ఉదోయ్గం దొరకడం కషట్మే. మాలతి టైపు నేరుచ్ కుంటానని, హిందీ పరీక్షలకి కడతాననీ 
అంది. 

                                          ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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