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  వయ్సనం డి. .డి. ద్  
" అమామ్! నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్ందమామ్!" చాలా సంతోషంగా, ఉదేవ్గంగా అనాన్డు రవి ఇంటోల్కొసూత్. 
శారదమమ్ ఆ వారత్ విని ఆనందంతో తబిబ్బబ్యిపోయింది.  
"ఉండు, నాయనా, నీ నోరు తీపి చేసుకో! శుభవారత్ చెపాప్వు, మన కషాట్లు ఇక గటెట్కుక్తాయి." అంటూ వెంటనే వంటింటోల్కి వెళిళ్ 

పంచదార తీసుకువచిచ్ కొడుకు నోటోల్ పోసిందామె.   
"అవునమామ్! మనకిక ఏ కషాట్లు ఉండవు.  పర్భుతవ్రంగ సంసథ్లో మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది.  ఇక మరి నువువ్ కషట్పడడం నేను 

చూడలేను.  నువువ్ ఇపుప్డు చేసుత్నన్ పనులనీన్ మానేయాలి మరి." అనాన్డు రవి. 
"అలాగేలేరా!" అంది శారదమమ్ పేర్మతో కొడుకు తల నిమురుతూ.  
భరత్ పోయిన తరావ్త ఆమె తనకు చేతనైన పనులు,  అంటే కుటూల్, అలిల్కలు చేసూత్ ఉండేది.  అంతే కాకుండా అపప్డాలు, వడియాలు 

చేసి తనకి తెలిసిన వాళళ్కి అమేమ్ది.  ఆ ఊళోళ్ ఎవరింటోల్  శుభకారాయ్లైనా ఆమెని వంటా,వారూప్లో సహాయంకోసం పిలిచేవారు. అలా కూడా ఆమెకి 
కొంత ఆదాయం లభించేది.  ఏ పని చేసినా ఆమె లక్షయ్ం ఒకక్టే, తన కొడుకుని బాగా చదివించాలి.  వాడు ఓ పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్డవాలి.   తమ కషాట్లు 
తీరాలి. 

ఇనాన్ళళ్కి దేవుడు ఆమె మొర ఆలకించాడు.  'కొంచెం ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్క, రవి పెళిళ్ చేసేసేత్ తన బాధయ్త తీరిపోతుంది.'  అని 
మనసులో అనుకుందామె. 

రవి భోజనం చేసాక తన సేన్హితులకు తనకి ఉదోయ్గం వచిచ్ందనన్ వారత్    చెపాప్లని బయటికి వెళాళ్డు.   తలుపు వేసి  మంచం మీద 
వాలిందామె.  

మంచం మీద వాలిన శారదమమ్కు  గతమంతా గురుత్కు వచిచ్ంది.  చాలా చినన్ వయసులోనే  ఆమెకి తన పదహారో ఏట 
మాధవరావుతో వివాహం అయింది.  అతనికి పెదద్ చదువులేక పోయినా ఆసిథ్పాసుథ్లుండడంతో శారదమమ్ తలిల్ తండుర్లు ఆమె వివాహం మాధవరావుతో 
జరిపించారు. మాధవరావుకి ఆ ఊళోళ్ ఓ ఐదెకరాల మాగాణి, ఓ కొబబ్రి తోట ఉండేవి.  ఓ పెదద్ డాబా ఇలుల్ ఉండేది. పొలం మీద వచిచ్న ఆదాయంతో 
వాళుళ్ హాయిగా బతకవచచ్ని, ఆమె భవిషయ్తుత్ బాగుంటుందని భావించారు ఆమె తలిల్ తండుర్లు. అయితే, కాపురానికి వచిచ్న తరావ్త శారదమమ్కి 
యదారఢ్ం తెలిసింది.  ఆమె మావగారికి పేకాట అంటే పిచిచ్ ఉండేది.  అతని పేకాట వయ్సనానికి వారసతవ్ంగా వచిచ్న పదెకరాల మాగాణి హారతి 
కరూప్రంలా హరించిపోయింది. ఇపుప్డునన్ ఐదెకరాలైనా మిగిలిందంటే దానికి కారణం అవి ఆమె అతత్గారి పేరు మీద ఉండటమే.  

శారదమమ్ కాపురానికి వచిచ్న కొతత్లో ఆమె అతత్గారు అంది, "చూడు శారదా!  మీ మావగారి పేకాట వయ్సనానికి చాలా ఆసుథ్లు 
కరిగిపోయాయి. పేకాటలో డబుబ్లు పోయిన  కొదీద్ ఆయన మళీళ్మళీళ్ ఆడేవారు, పోయిన చోటే తిరిగి సంపాదించుకోవాలని.  ఏనాడైనా పోవడమే కాని, 
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తిరిగి వచేచ్దేమీ  ఉండదని అతనికి తెలియదు. చెపిప్నా వినిపించుకునే సిథ్తిలో ఉండేవారు కాదు. ఈ ఊళోళ్  జూదరుల  బారిన పడి చాలా మంది తమ 
సరవ్సం పోగొటుట్కునాన్రు.  నేనెంత చెపిప్నా ఆయన వినేవారు కాదు.  అంతా పోగొటుట్కునాన్క గానీ ఆయనకి జాఞ్నోదయం అవలేదు.  అపప్టికే ఆలసయ్ం 
అయింది.  ఆయన బర్తుకు ముగిసిపోయింది. ఆయన తన చివరి క్షణాలోల్ చాలా బాధ పడి, తన పేకాట వయ్సనం అబాబ్యికి రాకూడదని, ఆ విధంగా ననున్ 
పెంచమనాన్రు. మిగిలిన పొలం వయ్వసాయానికి తెలిసిన వాళళ్కి అపప్చెపిఫ్ వాటిమీద వచిచ్న ఆదాయంతో మెలల్గా మాధవ ని పెంచి పెదద్చేసాను. నా 
కనుసనన్లోల్నే పెంచాను. చదువు పెదద్గా రాకపోయినా సూక్ల ఫైనల  అయిందనిపించాడు. దేవుడిదయవలల్ వాడికి ఆ దురవ్య్సనం రాలేదు. పొలం పనులు 
సవ్ంతంగా చూసుకుంటునాన్డు.  నువువ్ కూడా ఆ విషయమై జాగర్తత్గా ఉండాలి సుమా!"    

అతత్గారి అవేదన అరధ్ం చేసుకుంది శారద.  ఆ విషయమై ఆమెకి హామీ ఇచిచ్ంది కూడా.     
మాధవరావు వాళళ్ మాట నిలబెటాట్డు. పేకాట జోలికి అసస్లు వెళళ్లేదు. అతని సేన్హితులెవవ్రికీ పేకాట వయ్సనం లేకపోవడంతో 

ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు అతాత్కోడళుళ్.  ఆ విధంగా చాలారోజులు ఏ విధమైన ఒడిదొడుకులు లేకుండా సాఫీగా గడిచాయి.   
ఓ అయిదేళళ్లో చాలా పెదద్ మారుప్లే వచాచ్యి. ఈలోపున శారదమమ్ అతత్గారు గతించడం, రవి ఈ లోకంలో పడడంలాంటి పెను 

మారుప్లు సంభవించాయి.   
కాలకర్మేణా, వయ్వసాయం పెదద్గా కిటుట్బాటు కాకపోవడంతో ఊళోళ్ పొలం అమిమ్ పటట్ణానికి మకాం మారిచ్ వాయ్పారం చేదాద్మనన్ 

ఆలోచనలో పడాడ్డు మాధవరావు తన సేన్హితుల పోర్దబ్లంతో. శారదమమ్ ఒపుప్కోలేదు అంత సులభంగా. తమ కొడుకు చదువుసంధయ్లు పటట్ణంలో 
అయితే బాగుంటుందంటే ఆమెకి ఇక ఒపుప్కోక తపప్లేదు. తన కొడుకుని బాగా చదివించి పెదద్ ఉదోయ్గసుథ్ణిణ్ చేయాలని ఆమె కోరిక. అంతేకాకుండా, ఈ 
పలెల్లో ఉంటే తన భరత్ ఎపుప్డైనా పేకాట మహమామ్రి బారిన పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఎలల్వేళలా అతనిని కాపు కాయలేము కదా అని ఆమె కూడా 
పటట్ణంలో కాపురానికి మొగుగ్ చూపింది.     

పటట్ణాలలో ఎవరి దారి వారిది, తన భరత్కి పేకాట వయ్సనం అంటుకోదనే నమిమ్ంది ఆమె. అయితే ఆమెకేమి తెలుసు పర్మాదం ఏ 
రూపంలో పొంచి ఉందో? 

పటట్ణానికి వచిచ్న వేళావిశేషమో ఏమో, మాధవరావు  వయ్పారం దినదిన పర్వరధ్మానం అయింది. పటిట్ందలాల్ బంగారం అయింది.  
కొదిద్ రోజులలోనే పటట్ణంలోనే ఒక  పర్ముఖ వాయ్పారసుత్డయాయ్డు మాధవరావు.  తమ జీవితంలో  జరిగిన మంచి మారుప్లకు శారదమమ్ ఎంతో 
సంతోషించింది.  ఆసిథ్ అంతసూత్ పెరగడంతో పాటు అతనికి కొతత్ సేన్హితులు దొరికారు.  

మధయ్మధయ్ వాయ్పారం పనులమీద రోజుల తరబడి తిరిగేవాడు తన భాగసుథ్లతో. అతని వాయ్పారం చెనైన్, హైదరాబాద లకి 
విసత్రించడంతో వారంలో రెండు, మూడు రోజులు అకక్డికి వెళిళ్ వచేచ్వాడు. వాయ్పారంలో అనుక్షణం మునిగితేలడంవలల్ అతనికి తన తండిర్ లాగ ఏ 
వయ్సనాలు తగలవని అభిపార్య పడిందామె. కాని, తన అభిపార్యం తపప్ని తెలుసుకోవడానికి ఆమెకి ఎకుక్వ రోజులు పటట్లేదు.  సేన్హితులతో సరదాగా 
గురర్పు పందాలకి వెళిళ్న మాధవరావుకి అది బాగా నచిచ్ంది.  కలకర్మేణా, అతను తన తండిర్ వయ్సనమైన పేకాట కనన్ పెదద్ వయ్సనానికి బానిసయాయ్డు.  
ముందు అతను గురర్పు పందాలలో పెటిట్న డబుబ్లు పోవడంతో  రెటిట్ంచిన కసితో మళీళ్మళీళ్ అందులోనే పెటట్సాగాడు. మధయ్మధయ్ పోయిన డబుబ్లు తిరిగి 
వచేచ్వి.  అలాంటపుప్డు, రెటిట్ంచిన ఉతాస్హంతో తిరిగి అందులోనే పెటేట్వాడు. ఉతాస్హం పెరిగినా, కసి పటట్లేకపోయినా, ఫలితం మాతర్ం ఒకక్టే. 
రానురాను, వయ్పారంపైన పైన శర్ధధ్ తగిగ్ గురర్పు పందాలపై శర్ధధ్ పెరిగింది.      

మాధవరావు ఈ వయ్సనంలో పూరిత్గా కూరుకుపోయాడని శారదమమ్కి తెలిసేసరికే పరిసిథ్తి చేతులు దాటిపోయింది. వాయ్పారం 
మందగించి, అపుప్లు పెరిగి, అవి తీరుచ్కోవడానికి ఆసుథ్లు అముమ్కోవలసి వచిచ్ంది. ఇనిన్ జరిగినా, మాధవరావుకి ఎకక్డో చినన్ ఆశ, ఎపప్టికైనా పోయిన 
డబుబ్లు తిరిగి సంపాదించుకోలేకపోతానా అని. అయితే, దురదృషట్ం అతనిని వెనన్ంటే ఉండడంతో అతని పర్యతాన్లేమీ ఫలించలేదు. చివరికి తీవర్మైన 
మనసాత్పంతో హారట్అటాక వచిచ్ తనువు చాలించాడు మాధవరావు.  'అంతా అయిపోయింది. తను భయపడినంతా అయింది. తమ బర్తుకు సరవ్ నాశనం 
అయింది.' అనుకుందామె. 
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అతత్గారి అండ ఎలాగూ లేదు, ఆమె తలిల్ తండుర్లు కూడా ఎపుప్డో గతించారు.  ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ అనన్యయ్ వదిన గయాయ్ళితనం వలల్ 
ఆమెను ఆదుకొనే సిథ్తిలో లేడు.  ఇపుప్డు భరత్ కూడా పోవడంతో తీవర్ంగా చలించిపోయింది శారదమమ్. ఆసుథ్లనీన్ కరిగిపోగా జీవితంలో ఒంటరిదైన 
ఆమెకి అంతా అగమయ్గోచరం అయింది. అయితే తన మనుగడ కోసం తనకి తెలిసిన విదయ్నే నముమ్కుందామె.  తన కంటి వెలుగైన కనన్ కొడుకు రవి మీదే 
ఆశలనీన్ పెటుట్కొని  జీవిసోత్ందామె.  

తన గతమంతా గురుత్కు రావడంతో కళుళ్ చెమరాచ్యి అమెకి.   
‘రవి బుదిద్మంతుడు. చినన్పప్టినుంచి జీవితంలో ఆటుపోటుల్ ఎదురవడంతో చదువుమీద తపిప్ంచి ఇంక దేనిమీద ధాయ్స పెటట్లేదు. 

బాగా శర్ధధ్గా చదువుకుని సూక్లోల్, కాలేజీలో మంచి మారుక్లు తెచుచ్కునాన్డు.  ముందునుండీ, పోటీ పరీక్షలకి తయారై ఉండడంవలల్ పర్భుతవ్రంగ 
సంసథ్లో మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకోగలిగాడు.   ఇక తమ కషాట్లు గటెట్కుక్తాయి’ అనుకుంది శారదమమ్. 

"అమామ్! ఏం చేసుత్నాన్వు?" అని రవి తలుపు తటిట్ పిలిచేసరికి ఆమె ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది. లేచి వెళిళ్ తలుపు తీసింది. 
"ఇంద, సీవ్టస్ నీ కోసం తెచాచ్ను, తీసుకో!" అంటూ తను తెచిచ్న సీవ్టస్ తలిల్కి అందించాడు.. 
రవి జాబ లో జాయిన అయాయ్డు. ఇంటి పరిసిథ్తులు బాగా మెరుగు పడాడ్యి. శారదమమ్ కొడుకిక్ మాట ఇచిచ్నటుల్ తాను ఇంతకు 

ముందు చేసే పనులేవీ ఒపుప్కోవటేల్దు.  చాలా సుఖంగా రోజులు గడిచిపోతునాన్యి. 
ఓ ఏడాది గడిచేసరికి శారదమమ్ కొడుకు పెళిళ్ చేసే యోచనలో పడింది. తనకి తెలిసిన వాళళ్ందరికీ చెపిప్ంది. రవి 

పర్యోజకుడయాయ్డని తెలిసి చాలామంది అమామ్యిల తలిల్తండుర్లు శారదమమ్ని వెతుకొక్ని వచాచ్రు. అలాగ పెళిళ్ సంబంధాలు చూడగా, ఆమెకి లాయరు 
విశవ్నాధంగారి కూతురు రమయ్ బాగా నచిచ్ంది. ఇరువైపులవాళుళ్ నచుచ్కునాన్క, రవిరమయ్ల వివాహం కొదిద్ రోజులలోనే జరిగిపోయింది.  

వాళళ్ అనోయ్నయ్ దాంపతాయ్నికి శారదమమ్ ముచచ్టపడింది. రమయ్ కొతత్కాపురంలో బాగా ఇమిడిపోయింది.  అతాత్కోడళూళ్ ఏ 
అరమరికలు లేకుండా సంతోషంగా ఉనాన్రు. 

ఈ ఐదేళళ్లో రవికి పర్మోషన వచిచ్ ఉదోయ్గంలో హోదా పెరిగింది. ఒక అబాబ్యికి తండిర్ అయాయ్డు కూడా. కొడుకు, కోడలు బాగా 
చూసుకోవడంతో, మనవడి ఆటపాటలతో శారదమమ్కి రోజులు బాగా గడుసుత్నాన్యి.  

ఏ రోజైనా రవి రావడం కొదిద్గా ఆలసయ్ం అయిందంటే చాలు శారదమమ్ మనసు పరిపరి విధాల పోతుంది.  మనసు కీడు శంకిసుత్ంది.  
ఏమో ఎవరికి తెలుసు ఎవరు ఏ వయ్సనానికి ఎపుప్డు  బానిసవుతారో?  వాడు తన తండిర్, తాత లాగ ఏ వయ్సనాల బారిన పడకూడదని, వాళళ్ పొలిక 
రాకూడదని, తను అనుభవించిన కషాట్లు తన కోడలకి రాకూడదని ఆమె పర్తీరోజూ దేవుణిణ్ పార్రిథ్సుత్ంది. 

ఆ రోజు రవి ఇంటికొచేచ్సరికి బాగా ఆలసయ్ం అయింది.  తలిల్ శారదమమ్, భారయ్ రమయ్ రవి రాకకై ఆదురాద్గా ఎదురు  చూసూత్ండగా 
రాతిర్ పనెన్ండు గంటలకి వచాచ్డు. 

"ఏమైందండీ? ఈ వేళ ఇంత ఆలసయ్ం అయింది.  ఆఫీస గొడవలేం లేవుకదా?"  అందోళనగా పర్శిన్ంచింది రమయ్ చాలా అలసటగా 
వచిచ్ సోఫాలో కూలబడడ్ భరత్ని. 

"ఏమైందిరా!  నీ ఒంటోల్ బాగుంది కదా?" ఆదురాద్గా అడిగింది శారదమమ్ వివిధ రకాల అనుమానాలు ఆమె మనసుని  తొలుసూత్ంటే.  
ఆమె మనసు కీడు శంకిసోత్ంది. 

"ఏం లేదు రమాయ్!  మా ఆఫీస లో నాతో కలిసి ఉదోయ్గంచేసే సహఉదోయ్గి  రాజారావు అతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసేత్ అతణిణ్ ఆసుపతిర్లో 
చేరచ్వలసి వచిచ్ంది.  అతను ఇపుప్డు పార్ణాపాయ సిథ్తి నుండి గటెట్కాక్డు.  ఇంతవరకు ఆసుపతిర్లోనే ఉనాన్ను.  అతని బంధువులు వచిచ్న తరవాత 
వాళళ్కి అపప్చెపిప్ వచాచ్ను.  నా ఇంకో కోలీగ వాళళ్కి సహయంగా ఇంకా అకక్డే ఉనాన్డు.  రేపుదయం మళీళ్ ఆసుపతిర్కి వెళాళ్లి." అనాన్డు రవి.   

రవినుంచి విషయమంతా వినడంతో వాళుళ్ ఇపప్టివరకు అనుభవిసుత్నన్ మానసిక వేదన చేతోత్ తీసినటుల్ మాయమైంది.   
"ఏమయింది రాజారావుకి?  ఎందుకు ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు?"  అడిగింది శారదమమ్. 
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"రాజారావు పెదద్ ఊబిలో చికుక్కునాన్డు.  తన సేన్హితుడి సలహా, పోర్దబ్లంతో వివిధ కంపెనీలోల్ షేరుల్ కొనాన్డు.   కొనన్ షేరస కి 
సాట్క మారెక్టోల్ విలువ బాగా పెరగడంతో కొతత్లో విపరీతంగా లాభాలు వచాచ్యి.  ఊహించని లాభాలు రావడంతో మళీళ్మళీళ్ పెటుట్బడి పెటేట్డు.  
వాడికదో వయ్సనం అయిపోయింది. అందుకోసం చాలా చోటల్ అపుప్కూడా చేసాడు. ముందు కొనాన్ళుళ్ లాభాలు తగాగ్యి.  ఎపప్టికైనా లాభాలబాట 
పటట్కపోతుందా అంటే, ఇపుప్డు పెదద్ ఎతుత్న నషాట్లు వచాచ్యి. సవ్లాభంకోసం కొంతమంది సావ్రథ్పరులు కృతిర్మంగా షేర ధరలు నియంతిర్ంచడంతో 
జరిగిన సంకోష్భంతో చికుక్కొని నషాట్లపాలయాడు రాజారావు. చేసిన అపుప్లు తీరేచ్ సోత్మత లేదు వాడికి.  ఉనన్ ఇలుల్ అముమ్కునాన్ అపుప్లు తీరలేదు.  
ఆరిథ్క సమసయ్లు తటుట్కోలేక ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయాడు.  సరైన సమయంలో మేము తెలుసుకోవడంతో అదృషట్వశాతూత్ మృతుయ్ముఖం నుండి 
బయటపడాడ్డు. వాడిని మెలల్గా ఆ వయ్సనం నుంచి తపిప్ంచాలి.” వివరించాడు రవి. 

అంతా వినాన్క, శారదమమ్, రమయ్ దీరఘ్ంగా నిటూట్రాచ్రు.   
శారదమమ్కి రవి మీద తన నమమ్కం రెటిట్ంపయింది.  తన కొడుకు చాలా ఎదిగిపోయాడని అనిపించిదామెకు ఆ క్షణంలో.   
"తవ్రగా పడుకోక్ నానాన్, ఏమైనా కొంత తినేసి. చాలా అలసిపోయావు.  రేపు ఉదయం మళీళ్ హాసప్టల కి వెళాళ్లి." అందామె తన 

గదిలోకి వెళూత్.   
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