
øöeTT~ www.koumudi.net |òæãÁe]  2020  

   1 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

అయాచితంఅయాచితం  
..  ..  రయ్నారాయణరయ్నారాయణ  

((ఆనంద ణిఆనంద ణి,,  11995500  ఏపిర్ ల్ఏపిర్ ల్  1166    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
శేఖరం పదామ్వతిని వివాహం చేసుకోబోతునాన్డంటే యెవవ్రూ యీరష్య్పడలేదు. కాని ఆశచ్రయ్పడడ్ వాళుల్ మాతర్ం లేకపోలేదు. 

అనుభవజుఞ్లూ శేఖరంతో చనువుగా తిరిగే పరిచయసుత్లూ కూడా అతను వివాహం చేసుకోడంలో గల కీలకానిన్ కనిపెటట్లేక పోయారు. ఇనేన్ళూళ్ 
పటన్ంలో డాకట్రుగా వుంటూ పర్సుత్తం పార్కిట్సుయెతిత్ పెటేట్సూత్నన్ తన సేన్హితుడు రామారావు దగగ్ర పుసత్కాలూ, హాసిప్టల పరికరాలూ, చవగాగ్కొని తను 
కూడా పార్కీట్సు పటట్ణంలోనే మొదలు పెటట్డానికి సరవ్ సనాన్హాలూ చేసుకునాన్డు, శేఖరం – ఆ పరికరాలనీన్ కొనడానికి ఆధమం అయిదువేల 
రూపాయలనాన్ కావాలి. 

పదామ్వతి దగగ్ర చనిపోయిన భరత్ తాలూకు ఆసిత్ పదివేల రూపాయలు పైచిలుకు ఉందని యెలాల్గో పసికటట్గలేగ్డు శేఖరం. 
అయితే, ఆ ఆసిత్ కోసమే పదామ్వతిని వివాహం చేసుకోబోతునాన్డని మాతర్ం అభిజఞ్ వరాగ్లు కూడా ఊహించలేనంత చాకచకయ్ంతో అతను సంచరించ 
గలగడంలోనే ఉంది విశేషం – 

శేఖరం తను యెంతో హోదాగల పెదద్ మనిషిలాగ కనిపించడానికి ఏ లోటూ యెనన్డూ చేయలేదు. నిజం యెలాల్గునాన్ పైకి 
మాతర్ం మంచి అనుభజుఞ్డిలా కనపడి ఊళోళ్ పేరు పర్తిషట్లు గడించుకునాన్డు. అటాల్ పెదద్లోల్ పెదద్లాగా కనుపించడం కూడా అటేట్ తేలికైనపని కాదు. 

పదామ్వతి కూడా చాలా చురుకైన పిలల్నే చెపాప్లి. భరత్ పోయిన తరువాత సంవతస్రం పాటు షోకులు చెయయ్రేదు. కాని, 
తరువాత పురావ్శర్మంలో మలేల్నే తనున్ శృంగారించుకునేందుకు శాయశకుత్లూ పాటుపడేది. చకక్గా దువివ్ వదులుగా వేసిన బారెడు వాలజ్డా, కోలటి 
ముఖం మీద చినన్ గుండర్ని కుంకుమబొటూట్ తల కదిపితే ఊగిసలాడే లోలాకులజతా ఆమె అందానిన్ దివ్గుణీకృతం చేసేవి. పైగా టిసూయ్ చీరల శృంగారం, 
తలోల్ తురుముకొనన్ విరజాజులు గుబాళించే సౌరభం – యువకులను మతెత్కిక్ంచి ఆకరిష్ంచడానికి చాలు –  

పేదవాడైన శేఖరానిన్ పదామ్వతి వివాహం చేసుకుంటుందని కాని, భరత్ చచిచ్పోయిన పదామ్వతిని ఆచారపనులు ఇంటిలో 
పుటిట్ పెరిగిన శేఖరం వివాహం చేసుకుంటాడని కాని, యెవరూ ఊహించలేదు. అందుకే వారి వివాహం కొందరిలో ఆశచ్రాయ్నీన్, కొందరిలో అలజడినీ 
రేకెతిత్ంచింది. 

వివాహం  అయిన కొనాన్ళళ్వరకూ శేఖరం తన పార్కీట్సు గురించి పదామ్వతికి తెలియపరచ్లేదు. భారయ్తో అనోయ్నయ్ంగా 
ఉనన్టుల్ కనుపించేవాడు. తన భరత్ తనతో అరమరకలు లేకుండా అనోయ్నయ్ంగా ఉండడం తన భావి జీవిత సౌఖాయ్నికి పునాది రాయిగా ఊహించుకొని 
మురిసిపోయేది పదామ్వతి. శేఖరం భారయ్యడల చూపే అనునయమూ పేర్మ, ఆపేకాష్ అతనికి అనుకూలంగా పని చేశాయనే చెపాప్లి. తన తెలివి తేటలవలాల్ 
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చాకచకయ్ం వలాల్ తాను పార్ణం కోరినా యివవ్డానికి వెనుదీయని సిధ్తీలోకి తీసుకు వచాచ్డు భారయ్ని – ‘నిదానిసేత్ అనీన్ వాటంతటవే జరుగుతాయి’ అనే 
రకం మనిషేమో, చాలా నెమమ్దిగా ఓరుప్తో మెలకువతో పర్వరిత్సూత్ జయానిన్ తన కాళళ్వదద్కే లాకుక్రాగలిగేడు శేఖరం.  

 అందు కనుగుణంగానే పదామ్వతికి పెళళ్యిన మరాన్టినుంచీ భరత్ పై ఒక విధమైన పేర్మా గౌరవం అలవడాడ్యి. యెపుప్డూ 
శేఖరం తన వదద్నే ఉండాలి – తనను ముదుద్లలో కౌగిలింతలలో ముంచి తేలుసూత్వుండాలి – శేఖరం కూడా అలాగే చేసుత్ండేవాడు. పదామ్వతి అతని తల 
పటుట్కొని, ముఖానిన్ తన ముఖం మీదకు వంచుకొని, ‘కళుల్ మూసుకొండి’ అనేది. అతను మూసుకునేవాడు. ఆమె ముదుద్ పెటుట్కొనేది. అతను నవేవ్వాడు, 
నాకాక్వాలసింది యిచేచ్రు, మీకేం కావాలి? అనడిగేదామె. ‘నువేవ్ నాకాక్వాలి’ అనేవాడు అతను. మళాళ్ యిదద్రు కేరింతలు కొడుతూ పర్ణయసీమలోల్ 
విహరించేవారు – రోజూ ఇదే వరస. 

 ఒకనాడామె మామూలుగానే అడిగింది, ‘మీకేం కావాలి?’ అని 
 ఈసారతను “నువేవ్ కావాలి” అనలేదు. “డబుబ్ కావాలి” అనాన్డామెను దగగ్రకు లాకుక్ంటూ. 
 “యెందుకూ?” 
 “పటన్ంలో పార్కీట్సు పెడదామనుకుంటునాన్ను – దానికి కొనిన్ పరికరాలూ, పుసత్కాలూ, కొనుకోక్వాలి” 
 “యెందుకు పోనిదుద్రూ, మనకు గడవదాయేమిటి? ఇలాల్గే రోజూ మిమమ్లిన్ నేనూ, ననున్ మీరూ చూసూత్ కూరుచ్ంటే యెంత 

హాయి, యెంత ఆనందము” 
 “కూరుచ్ని యెనాన్ళుల్ తినగలం చెపుప్. కషట్పడి సంపాదించుకుని తినేదానికి, కూరుచ్ని తినేదానికీ తేడాలేదా?” 
 “సరే మీ యిషట్ం యెంత కావాలేమిటి?” 
 “ఆ ( యెంత? … పదివేలుంటే చాలు, మళాళ్ సంవతస్రానికి గిరుర్న తిరిగి వసాత్యి మన పది వేలూ మనకి” నిజానికి 

శేఖరానికి అయిదువేల రూపాయలుంటే చాలు. కాని పాచిక మాతర్ం పదివేలకే వేశాడు. 
 అతని పాచిక పడింది. ఆమె పదివేల రూపాయల నోటూల్ తీసికొచిచ్ అతని చేతిలో పెటిట్ “ఐతే యెపుప్డు పర్యాణం? నేను 

కూడా మీతో వచేచ్సాత్ను” అంది. 
 “శుభసయ్ శీఘర్ం. రేపే బయలు దేరుదాం” అనాన్డు శేఖరం. 
 మరాన్డు అనుకునన్ టైంకే యిదద్రూ సేట్షన కు చేరుకునాన్రు. రైలు రెండు గంటలు లేటు అని తెలుసుకునేసరికి శేఖరం చాలా 

చికాకు పడాడ్డు – యెంత తొందరగా ఆవూరు వదిలుపెడుదామా అని వుంది శేఖరానికి, పదామ్వతితో అనాన్డు. 
 “రైలు రావడానికింకా చాలా సేపు కూరోచ్వాలి. బసుస్లోపోతే హాయిగా వుంటుందేమో!” 
 “అలాగే” అంది. పదామ్వతి అమాయకంగా. 
 వెనకిక్ తిరిగివెళిళ్ యిదద్రూ బసెస్కేక్రు – పదామ్వతిని వెనకవైపు ఆడవాళళ్ సీటోల్ కూరోచ్ పెటిట్, శేఖరం ముందు సీటోల్ 

కూరుచ్నాన్డు. అపప్టికే బసుస్ కిటకిటలాడుతుందేమో కూరుచ్ందుకి సీటు దొరకక్ పదామ్వతి నించునే ఉంది “రైట” అని అరిచి ‘కూరోచ్వమామ్’ అని 
గదిమేడు కండకట్రు, యెలాగైతేనేం యిదద్రి ఆడవాళుళ్ మధయ్ యిరికింది పదామ్వతి – ఒక వైపు నుండి చుటల్ కంపూ, మరొకవైపు నుండి చేపలకంపూ 
పలకరిసుత్నాయి. ఈ విధమైమ నానావిధపరిమళాలను ఆహావ్నిసూత్ కాలుసరుద్కోవడానికి కూడా వీలు లేనంత యిరుగాగ్ కూరోచ్డం పదామ్వతికి ముళళ్ మీద 
కురుచ్నన్టుల్ంది – కుదుపులోత్ లోపలకూరుచ్నన్ మనుషుయ్లు సరాసరి ఊపుకు తగులూత్ ఒకొక్కక్సారి వీళళ్ బురర్లు డీకొటుకుంటుంటే బయలుదేరింది 
బసుస్. గవరమనిషీ, పోలీసూ, కలకట్రాఫీసు గుమసాత్, సబినసెప్కట్రూ వరత్కుడూ, వంటబార్హమ్డు – అంతా యెరమరికలు లేకుండా ఒకళళ్ ఒళోళ్ ఒకళుల్ 
కూరుచ్నాన్రు. ఈ విధంగానైనా సరవ్మానవ సౌభార్తృతావ్నిన్ అమలోల్ పెడుతూ, అలవాటు చేసుత్నన్ బసుస్ వాళళ్ను అభినందించ వలసిందే! 

 మారగ్మధయ్ంలో బసుస్ ఆగింది. శేఖరం దిగి సోడాతార్గి, పదామ్వతికొకటి తెచేచ్డు – ఇటాల్ అడకుక్ండానే గర్హించి 
తనకాక్వలసిందంతా సమకూరేచ్భరత్ను పదామ్వతి లోలోపల అభినందించుకొంది – చుటూట్ జనం లేకుండా వుంటే యధాశకిత్ బహుకరించి వుండేదికూడా. 

 “డబుబ్ జాగర్తత్గా వుందా?” అనడిగింది. 
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 “నికేష్పంలా వుంది” – అంటూ వెళిళ్ తన సీటులో కూరుచ్నాన్డు. 
 కలకట్రాఫీసు గుమసాత్ కిర్ందికిదిగి ఒక తెలుగు పేపరు కొనుకొక్చేచ్డు – దానేన్ మూడు ముకక్లు చేసి పోలీసూ, వరత్కుడూ 

కూడా పంచుకునాన్రు. మరొకడు ఆపాయ్యంగా చుటట్కొనుకొక్ని దాని పొగతో అందరికీ ధూపం వేసుత్నాన్డు. పదామ్వతికి చాలా అసహయ్ం అనిపించింది – 
తల తిరిగింది – డోకొచిచ్నంత పనైంది. 

 రజాకారల్ దురంతాలు మితిమీరిపోతునాన్యి. పేపరు చదువుకుంటునాన్డు, గుమసాత్ హుం అని హుంకరించి, గుడెల్రర్జేసూత్, 
బెలుట్ బిగిసునాన్డు పోలీసు. ఆ రజాకారుల్ తన ఎదురుగానే వునన్టుల్ భావిసూత్ – మూలకూరుచ్నన్ ముసలమమ్ అడుగూతూంది అమాయకంగా, “బాబూ.. 
రజాకారల్ంటేనూ ఈ కారణ్ంతేసే వుంటాయా! యింకా పెదద్పెదద్వుంటాయా?” అందరూ కొలుల్ని నవేవ్రు. ముసలమమ్ చినన్బుచుచ్కుంది. 

 రాజకీయాలూ, వేదాంతం, వాణిజయ్ం – చతుషష్షిఠ్కళలకు సంబంధించిన వివరాలూ చరచ్లు సాగుతూనే ఉనాన్యి. 
బసుస్కుదుపులోత్ పరిగెడుతూనే ఉంది. పదామ్వతి కూరూచ్నే కునికిపాటుల్ పడూతూంది. 

 పదామ్వతికి తెలివొచేచ్సరికి బసుస్ ఒక చినన్ ఊళోళ్ఆగింది. అపప్టికి బసుస్ చాలా మటుకు కాళీ అయిపోయింది. ముందు 
సీటోల్కి చూసేత్ అందులో భరత్ లేడు. కండకట్రును పిలిచ్ అడిగింది, “ఇందాకటున్ంచీ ముందు సీటోల్ కూరుచ్నాన్యనేరీ?” 

 “ఎకక్డో దారిలో దిగిపోయుంటారు.” 
 “అహ మేమిదద్రం పటన్ంలో దిగాలే” 
 “ఏమో అది నాకేం తెలుస్?” 
 “చెపప్వోయ, చెపుప్, ఆయన ఎకక్డదిగేరో ఎందుకు దిగేరో? ఆయన నా భరత్ కనక అడుగుతునాన్ను” ఆతుర్తగా కళళ్లోల్ నీరు 

తెచుచ్కుని ఆదిగింది. 
 “ననిన్డిచి పెటెట్లిల్నాడే నారాజు ..”  కొంటెగా సంగతులు వేసూత్ నండూరివారి పాట ఆలాపిసుత్నాన్డు కాలేజీ విదాయ్రిధ్ కాబోలు. 
 “ఇదిగో ఆలసయ్ం చెయయ్క దిగవమామ్ ఇకక్డే దిగుతావా, పటన్ంలో దిగుతావా? చెపుప్ నీమొగుడొకక్డే ఆకాశంలోంచి 

ఊడిపడడ్టుట్ల్ మాటాడుతావేం? దిగి వెనకుక్వెళేళ్ బసెస్కుక్” తొందరపడుతునాన్డు కండకట్రు. 
 ఆమెకు అపరిమితమైన దుఃఖం వచిచ్ంది – ‘దిగుతాను’ అంది అపుప్డే కదిలిన బసుస్ ఆమె కోసం మళాళ్ ఆగింది. ఆమె 

దిగింది … బసుస్ కదిలింది. తన ముందు సీటోల్ కూరుచ్నన్ నాయుడుగారు మీసాలు మెలేసూత్, కోర చూపులు చూసూత్ మీసాల సందులోంచి చిరునవువ్ 
నవువ్తునాన్డు –  

 మగదక్షతలేని ఆడ బర్తుకెంత అలుసైపోయింది? భరత్ కనిపిసాత్డెమోనని మళాళ్చుటూట్ ఓసారి కలయ జూసి పదామ్వతి గటిట్గా 
ఏడవడం మొదలెటిట్ంది. దారినపోతూనన్ పోలీసు ఊడిపోతూనన్ తోలుపటకా సవరించుకుంటూ దగగ్రకొచిచ్ ‘ఏయ! ఎవరు నువువ్? ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?’ 
అని పరామరిశ్సుత్నాన్డు ఆమెతో పాటే అకక్డ దిగిన వంట బార్హమ్డు జరిగిన సంగతంతా చెపాప్డు. 

 “ఈరకమంతా మనకి తెలుసులే నాతోరా” అని చెయియ్పటుట్కునాన్డు పోలీసు. ఆమె చీతాక్రించుకుని చెయియ్ విదలించేసింది 
ఎకక్డకో? 

 తనెకక్డికి పోతునన్దో తనకే తెలియదు సిధ్మితంగా పర్శిన్ంచుకుంది, “నేనెకక్డికి వెళాళ్లి? ఏం చెయాయ్లొ?” జవాబు 
దొరకలేదు, తన భరత్కు హటాతుత్గా మతైనాపోయిండాలి, లేక తన సంగతి మరిచిపోయైనా ఉండాలి. 

 అయితే తనిపుప్డేం చెయయ్డం? – మళాళ్ మొదటి పర్శేన్, పదామ్వతి దగగ్ర రెండు రూపాయలు మాతర్మే ఉనాన్యి. తిరిగి 
వెనకిక్ వెళళ్డానికూక్డా సరిపోదు సొముమ్. ఏం చెయయ్గలదు కంగారులోనూ, దుఃఖంలోనూ మతి సిధ్మితం ఉండదు, అదృషట్వశాతూత్ ఆ వూళోళ్ తన మేనతత్ 
కొడుకు రామదాసునన్టుల్ జాఞ్పకం వచిచ్ంది. రామదాసు ఆ వూళోళ్నే ఉపాధాయ్య వృతిత్లో ఉనాన్డు. పదామ్వతి దారిపొయేయ్వాళళ్ సహాయంతో అతని యిలుల్ 
కనుకోక్ గలిగింది. 

 అపుప్డే సూక్లుకు బయలుదేరబోతూనన్ రామదాసు పదామ్వతిని గుమమ్ంలోనే చూసి ఆశచ్రయ్పోయేడు. 
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 “పదామ్! నువావ్? … ఏమిటిది? .. ఒంటరిగా ఎకక్ణీణ్ంచి?” సధ్బుద్డైపోయాడు. ఆమె ఆ పరిసిధ్తులోల్ ఒంటరిగా రావడానిన్ 
చూసి. 

 “నా భరత్ మాయమైపోయేడు బావా!” జాలిగా చూసింది పదామ్వతి. 
 “నీ భరాత్? … ఏకక్డ?” 
 “బసుస్లో” 
 “బసుస్లో!?” 
 “ఔను …” యేడుసూత్ సంగతంతా  వివరించింది. 
 అంతా సాంతంగా వినన్ తరావ్త అనాన్డు రామదాసు. “నేనునాన్నుగా నువేవ్ం భయపడకు. అయినా ఉదయానిన్ బాగా 

ఉనాన్డా?” 
 “నికేష్పంలా” 
 “సరే, కూడా ఏమైనా డబుబ్ందా, అతనితో” 
 “ఆ.. నా తాలూకు పదివేల రూపాయలూ ఉనాన్యి” 
 “అంతేనా? పదివేలూనా?” 
 “ఔను” 
 “అయితే యీపాటికి తిరుగుతోర్వ పటిట్వుంటాడు” 
 పదామ్వతికి భరత్ వాలకమేమీ బోధపడలేదు. భరత్ చేసిన పని ఊహించుకుని నిరాహ్ంతపోయింది గాదగ్దికంగా ఏదో 

మాటాల్డింది. “నా భరాత్  అలా చేసాత్రా?” 
 “నీ పదివేల రూపాయలతోనూ ఉడాయించేడని చెపేప్నుగా, అంతే. ఆ డబుబ్కు నీళళ్ దారే!” 
 “అంతేనంటావా?” తెలివి తపిప్ పడిపోయింది పదామ్వతి. పడిపోకుండా అతను చేతులోల్ పటుత్కునాన్డు.  
 వీధిని పోయేవాళళ్ంతా వింతగా చూడడ్ం మొదలెటేట్రు, అంచేత అతడామెను మెలల్గా భుజం మీద వేసుకొని యింటోల్కి తీసికెళిళ్ 

పరుపుమీద పడుకోబెటేట్డు. ఇంటోల్ పని మనిషి ఆశచ్రయ్పోయి చూసూత్ంది పని మనిషిని పిలిచ్, రామదాసు చెపేప్డు,  
“అచచ్మామ్! ఈ రోజు నేను సూక్లుకు వెళళ్ను హెడామ్సట్రుగారికి ఈ శలవు చీటీ ఇచేచ్సి, మా యిదద్రికీ భోజనం కారియర లో 

తీసుకురా.”          (మొపాసా ఆధారంగా)  
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