పార్వతి
నేను అప్పుడే ఉదయానన చెయయవలసిన ఇంటిప్నులు ప్ూర్తి
చేసుకొని కాసి నడ ం వాలుద్దం అని అనుకుంటున్నను. ఏదో
వార్ాిప్త్రిక త్రరగవేద్మనుకుంటుండగా మీన్ ననున పిలిపిసి ుననటు
ు
వినబడంది; మా పొ రుగతంటి ప్దేళ్ళ పాప్. "ఆంటీ, మా అమమ
మిమమలిన నిలుచునన పాళానే రమమంటున్రు," అని చెపిుంది.
వంటనే చేతులోని ప్త్రిక కంద ప్డేసి మా ఇంటిక న్లుగతళాళవతల
ఉనన వాళ్ళంటిక ఆమె వంట బయలుదేర్ాను.
భయం, ఆతృత మిళ్తమెైన గ ంతుతో మీన్ అమమగారు ననున
వాళ్ళ వాకటలునే ఆహ్వానించ్రు. "దయ చేసి లోప్లిక రండ," అంటూ
ననున ఆమె లోప్లిక తీసుకొని వళాళరు. "న్కేమిటల అంత్
కంగారుగా ఉంది. నేనే మీతో సంప్ిదించ్లనుకున్నను. క్షమించ్లి.
ఇంత ఎండలో మిమమలిన ఇంత దూరం నడపించ్ను. ఏం చెయయను?
న్కేమీ పాలుపో లేదు!"
"మర్ేం ప్రవాలేదు, నేనేం మీ ఇంటిక ఆమెడ దూరంలో
లేనుకద్," అని భర్ోసా ఇసూ
ి వాళ్ళ ఇంటలుక ప్ివేశంచ్ను. "న్
సలహ్వ ఏం కావాలో చెప్ుండ."
ఆ ఇంటిలో గంభీరమెైన నిశ్శబద ం త్ండవిసోి ంది. నేనప్పుడ
వాళ్ళంటిక వళ్ళన్ గుమమంలోనే ననున ప్లకర్తంచే సరసాత్ర ఆ న్డే
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కానర్ాకేపో యేసర్తక న్కు కొంచెం ఆశ్చరయం కలిగతంది. సరసాత్ర వాళ్ళ
పెదదమామయ; ఎనిమిదో తరగత్ర ప్ూర్తిచేసి, ఇంక ఆ ఊళళళ చదివే
అవకాశ్ంలేక, ఇప్పుడ ఇంటలునే ఉంటుంది. లోక ప్ర్తచయంకోసం
అనిన రకాల ప్పసి కాలూ సాయంగా చదువపతుంది. వయసుు
ప్దమూడే అయన్ తన తలిు వదద పొ ందే శక్షణ అమూలయమెైనది;
చురుకైన అందమెైన పిలు. ఇంటిక కావలసిన బటట లన్నన తనే కుటటటది;
శాస్ి య
సంగీతం చకకగా అభయసించంది ఇంటి ప్నిలో తలిు క
ీ
తోడ జోడ గా ఉంటుంది. ఇక ఒక తలిు క మర్ేం కావాలి? అమామయక
సర్ైన భరి దొ రకాలని నేను భగవంతునిన పాిర్తిసి ుంటాను. న్కు
చ్లా ఇష్ట ం, ఆ అమామయంటట. కానర్ాకపో యేసర్తక అమమని
అడగాను, "సరసాత్ర ఎకకడ?"
"అదే, ఇప్పుడ సరసాత్రగుర్తంచే న్ యాతనంత్," అనన ర్ాజం
న్తో "నేనిప్పుడ పెదద సందిగిలో ప్డ్ాను.

ద్నిగుర్తంచే మీతో

సంప్ిదించుకోవాలి అనుకుంటున్నను. అందుకే మీకు కబురు
పెటట ాను."
ఆమె మనసుులోని

బాధ అంత్ వళ్ళగకక భారమెైన ఒక

నిటూ
ట రుు విడచంది.
సరసాత్ర గుర్తంచ శుభవార్ేి. ప్ికుుత్ర మాత ఈమె మీద తన శ్కి ని
ప్ిసర్తంప్చేసింది. ఈ అమామయ ఈడేర్తంది.
నిననటివరకూ ఈ అమామయ ఒక లంగా, జాకటుట వేసుకొనే చనన
పాపాయ; కాన్న ఈన్డ వికసించన ఒక యువత్ర.
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ప్పష్ువతెైనందుకు

ఆనందించకుండ్

ర్ాజం

ఊర్తకే

కంగారుప్డపో తునటు
ు కనిపిసి ో ంది. లోలోప్పల సంతోష్ం; ప్టటటణం,
ప్లలు కాని సంప్ిద్యం తెలియని ఈ ఊళళళ ఈ ప్ిసి ుత యబబందిని
ఎలా ఎదుర్ోకడమా అనే సందిగింలో ర్ాజం ఇకకటు
ు ప్డ తోంది.
ఆమెకు కూతురు ప్పష్ువతెైన విష్యానిన ద్చపెటట ాలనే కోర్తక
లేదు; కాని వలు డంచ్నిక ధెైరయం లేదు. న్ ప్టు ఆమెకు ప్ితేయకమెైన
గుర్త, గౌరవం ఉండడంవలన న్ సలహ్వ కోర్తంది. నేను ఎటువంటి
అరమర్తక లేకుండ్, అకకడకకకడే నిష్కరష గా ఇవావలసిన సలహ్వ
ఇచేచసాను. సవాచచమెైనది న్ సుందన.
"ఏమండీ, సాహసాపవతమెైన మీ సలహ్వ న్కు

ఆశ్చరయం

కలిగ ంచంది," అననది ర్ాజం. "సర్తగగ ా మీ ఆలోచనలాంటిదే న్
ఆలోచనకూడ్. ఐన్ న్ భావానిన అమలుప్ర్తచే ధెైరయం న్కు లేదు.
న్కు అసలు అరమర్తకలంటూ ఏమీ లేవప."
"నిజమే, న్కలాంటిదేమీ లేదు. నువపాకూడ్ అనవసరమెైన
ఆందో ళ్నలు చెందకూడదు. నేను చెపిునటు
ు చెయయ. నిజానిన మనం
ఎప్పుడూ ద్చకూడదు. ద్ని ప్ర్తమాణ్లలలా ఉంటాయో మనక
తెయదు. ఈ ర్ోజు చ్లా ప్వితిమెైన శుకువారం. ధెైరయంగా వలు డ
చేసవయ; ధెైరయంగా న్ సలహ్వ అమలు చెయయ,"
"నిజమే, నేనూ అదే అనుకుంటున్నను," అని బదులు చెపిుంది
ర్ాజం."న్ మనసుు చెపిునద్నికీ, మీ సలహ్వకీ ఎదురు చెప్ును.
ఇతర కారయకుమాలలక నేను ముందడ గేసి ాను. మీరు మాతిం ఈ
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మూడ

ర్ోజులూ

మా

ఇంటి

దగగ ర

కారయకుమాలిక

న్కు

సహకర్తంచ్లి."
నేను ఇంటిక నమమదిగా త్రర్తగత వచేచసాను. ఆ తరువాత మూడ
ర్ోజులూ వాళ్ళ ఇంటిలో అనిన సంసాకర్ాలు కుమంగా జర్తగాయ.
విందులతోపాటు సరసాత్రక చ్లా బహుమతులుకూడ వచ్చయ.
ఆ న్లుగవ ర్ోజు ర్ాజం మా ఇంటిక వచచంది. ఆ న్డ నేను ఆమె
మొహంలో చూసిన యాతన పో య ఇప్పుడ

ఒక మెరుగు

కనిపించంంంది.
"ఏమండీ, మీరు ఆ ర్ోజు న్కు చూపిన ధెైరయం వలనే మీ సలహ్వక
నేను సమమత్రంచ్ను. ఇప్పుడ న్కంత సంతోష్మో తెలుసా? కాని,
న్కు ఒకే ఒక సంగత్ర తెలియాలు. మీర్లాగ ఆ ర్ోజు న్కు
ఎటువంటి సంకోచమూ లేకుండ్ సలాహ్వ ఇచ్చరు? మీకు చ్లా
ఉద్రమెైన మనసుు!"
"అవపను, నేను ఇందకు ముందు ఇలాంటి సంఘటనలో చేసిన
పొ రబాటు వలన ఒక మంచ పాఠం నేరుచకున్నను. న్ చెలలు లు అమాయకుర్ాలు, సంతతులేని స్ి ీ - ఒక దురభిపాియానిక గుర్తయై
చ్లా బాధప్డంది.

ద్ని అనుభవం న్ కళ్ళళ తెర్తపించడ్నిక

కారణం."
"మీర్ేమంటున్నరు? నేను ఆరు నలలముందు మీ ఇంటిలో
పారాత్రని ఆమె భరి తో చూసాను! ఆమె జీవితంలో కష్ాటలా?"
"అవపను, నేను చెపవుది పారాత్ర గుర్తంచే. చ్లా కాలం అది భరి తో
కాప్పరం చెయయగలద్ అని మేం కలవరప్డ్ాం. పెళ్ళళన తరువాత
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ర్ండ ననర సంవతుర్ాలవరకు వాళ్ళళ

పారాత్రని అతి గార్తంటిక

ర్ానివాలేదు."
"అలాగా? పారాత్రని ఆమె భరి మొదట తోసిపెటట ారనన మాట!
వాళ్ళదద ర్తన్న చూసవి న్కు ఆదరశ దంప్తులుగా కనిపించ్రు. వాళ్ళ
మధయ అతృపిి అంటట ఎవరూ నమమరు!"
"నిజమే, ఎవరూ నమమరు. ఇప్పుడ పారాత్ర భరి తో సుఖంగా
కాప్పరం చేసి ుంది కాప్టిట వనకటి కష్ాటలూ, ఆందో ళ్నలూ ఇప్పుడ
సాప్నంలాగ కనిపిసి ాయ. ఆ భగవంతుని కృప్వలు నే ఇప్ుటిక వాళ్ళ
బాధలన్నన తీర్ాయ."
"వీటనినటికీ కారణమేమిటి? మీర్ేమో ఏదో పెదద పొ రబాటు
చేసవనన్నరు; అసలేం జర్తగతంది?"
ర్ాజం కోర్తకని తృపిి ప్రచడమేకాకుండ్ న్ మనసుు భారం
తగతగంచుకోవాలనుకున్నను. అందువలనే అనిన వివర్ాలూ ఆమెకు
చెప్ుడం ఆరంభించ్ను.
"మేం ఇకకడక ర్ావడ్నిక ప్ూరాం త్రరుచచ జిలాులో ఆరు
సంవసి ర్ాలునన విష్యం న్నకు గురుింద్? ఆ ఆరు సంవతుర్ాలోునే
ఇదంత్ జర్తగతపో యంది: పారాత్ర మాతో ఉండడ్నిక ర్ావడం, చవర్తక
భరి తో కలిసి హ్వయగా కాప్పరం చేయడం, మొదలలైనవన్నన. ఆమెక
ఇంకా ప్దేళ్ళళ నిండకుండ్నే ఆమె తలిు తండి లు పో యారు.
అందువలు ఆమె మా ఇంటలునే పెర్తగతంది.
ఇప్పుడ

సరసాత్రలాగే,

అప్పుడ

ఆమెకూడ్

ఈడేర్తంది.

అప్పుడ నేను న్ ప్ర్తసత్రని
ిి
ఎదుర్ కనన విధం ఇప్పుడ న్నకచచన
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సలహ్వక ప్ూర్తి విరుదద మెైనది. అప్పుడ ఆమె సిి త్రని నేను ప్ూర్తిగా
రహసయంగా

ఉంచేను.

పారాత్రక.

ఇంకా

మొహంలో

సహజంగా

ప్ూర్తిగా

చననపిలు

తనకు

మించన

శ్ర్ీర్ాకృత్ర

ప్దమూడేళ్ళళకూడ్

అమాయకతాం

నిండలేదు.

జలజలలాడేది.

ఆమెది

ప్పష్ట మెైన, సహజమెైన శ్ర్ీర్ాకృత్రవలు నేనే ఆమెను చీర కటుటకోమని
పో ి త్ుహంచ్ను
చెపవుద్నిన.

అని

నేను

ఇరుగుపొ రుగున

చెపిున

తీరునిబటిట

ఆమె
ఎవర్తకీ

సవనహతులక
ఏ

విధమెైన

అనుమానం కలగలేదు; అందువలన ఎవరుకూడ్ అనుమానం
లేకుండ్ ప్ూర్తిగా నమేమసావారు.
నేను

చేసవదంత్

ఆమె

మంచకోసం

అని

నేనప్పుడూ

భావించేద్నిన. పారాత్ర తలిు లేని పిలు ఆవడం వలన ఆమె సుఖ
సంతోష్ బాధయత న్ మీద వేసుకున్నను. ఆమె మీద అప్వాదమో,
చెవపలు కొరుకోకనే ప్ద్లు కూడ్ ఊడకూడదననదే న్ కోర్తక.
ఎవార్తవలన్

ఆమెకు

ఇంకా

ఎందుకు

పెళ్ళ

కాలేదు

అని

యధ్లాప్ంగానైన్ అనే మాటలు విని ఆమె మనసుు కలత
చెందకూడదు అని న్ ఆర్ాటం. మనమొకటి తలుసవి భగవంతుడ
మర్ కటి

తలుసాిడ ,'

నేనప్పుడ

అనే

గుర్తించలేదు.

ప్ర్తమాణ్లన్ననకూడ

సామెత
ఆ

వర్తిసి ుందనన
తరువాత

నేనూహంచనద్నిక

విష్యం

సంభవించన
విరుదద ంగా

సంభవించ్య.
పారాత్రక ప్ద్నలుగేళ్ళళ నిండేసర్తక ఆమెకు ఒక భరి ని వదిక
పెళ్ళచేసాం.

ఆ

భరి

సద్చ్రప్ర్ాయుణుడ లాగ
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ఉన్నడ .

అందువలన పారాత్రక ర్ాబో యే అతి గార్తకీ, బంధువపలకీ న్ పెదదకొదదద
చెప్పుకుబో యేను.

"ఈ

ర్ోజులోు,

ఈడేర్తందన విష్యం మరుగున
చేసి ున్నరు.

అటువంటి

చ్లా

కుటుంబాలలో

పిలు

పెటట ి అమామయల పెళ్ళళలు

భయాలుననవారు

తప్ుక

వాటి

దుష్ులిత్లు అనుభవింక తప్ురు. న్ విష్యంలో మాతిం ఆమె
ఈడేర్తందనన సంగత్ర నిశ్చయంగా చెప్ుదలచుకున్నను. నేను
ధెైరయవంతుర్ాలిని కాబటిట, దేముడ దయవలన పారాత్రక ప్ిసి ుత్నిక
అటువంటి యబబందులు ఏవీ లేవప. ఆమె పెళ్ళ
హందూ

ధరమ

సిధి ్ంతల

ప్ికారంగానూ,

మాతిం మన

శార్ాద్

చటాటనిన

అత్రకుమించకుండ్నే జరుగుతోంది." నేను ప్ూర్తిగా యధ్రింగా
మాటాుడ తున్నను అనే ధదమాతో చెపవుసాను. వాళ్ళందరూ న్
మాటలు ప్ూర్తి విశాాసంతో నమేమసినందుకు న్ తెలలవితేటలకు
ననున నేనే అభినందించుకున్నను.
మా ఊర్తక అటటటదూరంకాని ఒక ప్లలు టూర్తలో నివసిసి ున్నరు
పారాత్ర

అతి గారు.

అందువలన

ప్ండ గక

ఆమె

అతి గారు,

ఆడప్డ చు, మర్ో ఇదద రు పిలులతోసహం ఆమె భరి

వంట

వచేచసారు. ఈ ర్ోజులోుని ఆచ్ర్ానేన కనుక వాళ్ళళ తు.చ.
తప్ుకుండ్

పాటించ

ఉంటట,

తెలివిగా,

భరి నొకకణణే

ఉండేవారు. ఐతేనేం, వాళ్ళది మధయ తరగత్ర ప్లలు
చుటాటలందరూ

ప్ంపించ
కుటుంబం.

ఇరుగు పొ రుగువార్ే. అందరూ ఒక శుభోదయాన

మా ఇంటిపెై దండెతి ్రు. అప్పుడే పారాత్రక ఆమె జీవితంలొ మనసుు చెదిర్తపో యనటుట - ఒక అఘాతమెైన సంఘటన జర్తగతంది.
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ఆ సమయంలో పారాత్ర ఋతుమత్ర అయంది; అది న్కు
రహసయంగా చెపిుంది. అంతవరకూ నేను ఆమె ప్ర్తసత్రని
ిి
ఎవర్తకీ
తెలియకుండ్ ద్చ్ను. ఐన్ కూడ్ ఆ మూడ ర్ోజులూ పారాత్ర
గృహప్ర్తభమ
ి

కాలంగానే

తప్ుకుండ్ మా ఇంటిలో
విష్యంలో ఇప్పుడ

అనుసర్తంచంది.
అనుషిటంచే

ఇది

మేం

తు.చ.

ఆచ్రం. అందువలనే ఈ

ర్ాజీ ప్డ్లని న్కు తోచలేదు. ఇప్పుడ

పారాత్ర నలుగుర్త మధయ కలిసి మెలగడం జరగవదద ని నేను బహరంగా
పారాత్ర ఆన్డ పెదద పిలు అయందని చెప్ుదలచుకున్నను. ద్నిక
పెళ్ళళ మూడ మాసాలు నిండ్య; ఆమె భరి , అతని బంధువపలూ
ఇప్పుడ

మాతో ఉన్నరు. అంతేకాదు, ఇప్పుడ

న్ కోర్తక

అమలుప్ర్తచతే అదనప్ప ఖరుచలు తగతగంచవచుచ. బంధువపలలవార్తకీ
ప్ియాణకోసం

ఏమీ

ఇవానకకరలేదు.

ఇదే

మంచ

తరుణం,

మర్ందుకు ఆలసయం? అని ననున నేనే మెచుచకున్నను.
మర్ేం సంశ్యం లేకుండ్ ఆ ర్ోజే పారాత్ర రజసార్ాలయందని
ప్ికటన చేసి ఇక నేను చెయయవలసిన ఆగమాలు ఆరంభించ్ను.
ఒక అరి గంట తరువాత ఇంటి వసార్ాలో

ఏదో ప్పసి కంలో

ప్ూర్తిగా మునిగత ఉనన పారాత్ర భరి తటాలున లేచ ఇంటిలోక
ప్ివేశంచ్రు.
అతని

గరజన

ఉరుములాగ

అదరగ టాటయ.
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ఉంది;

మాటలు

పిడ గులాు

"మీ

అమామయ

మొహం

చూసవి

చ్లు,

మహ్వ

పాప్ం

చుటుటకుంటుంది," అని అతను కేకలు పెటట ాడ . "ఇక మాకు మీతో
ఏం సంబధమూ వొదుద!"
"ఏం, ఏం జర్తగతంది? " మాకందర్తకీ విభాింత్ర. అతని అమమగారు
అడగారు: "వాసూ, ఏమిటి సంగత్ర?"
"ఏమిటా? నువేా ఇది చదివిచూడ ," అని బొ బబలు పెడ తూ
అతను చేత్రలోని ప్ంచ్ంగం నేలమీద విసిర్ాడ . "న్న కోడలుగుర్తంచ
నక్షత్ిలు ఏమంటున్నయో తెలుసా?"
అతని మొహం కోప్ంతో రగతలిపో తోంది. ద్నిన చూడడ్నిక కూడ్
న్కు ధెైరయం ర్ాలేదు. అయన్ కొదిద మాటలు అతనిక సాహసించ్ను.
"మీరననది అరిమెైంది; ఏమెైన్ దో ష్ాలుంటట వాటి నివారణక
మనం శాంత్ర చేయంచుకో వచుచ . . .

కావాలంటట మీరు

ఇంకవర్తనైన్ సంప్ిదించవచుచ. శాంత్ర చేయంచడంలో ఎటువంటి
తప్పు లేద.ే "
"ఓహో ,

శాంత్ర

హో మంతో

ఆమె

సిి త్రని

మారుచకోవచచని

అనుకుంటున్నర్ా? అసలు సమసయంత్, శుదద కారయకుమాల శాంత్ర
హో మాలక

అతీతులలైన

జాతకంగాని, నక్షతిం

ఆడద్నిన
గాని

నేను

ప్ర్తశీలిసవి

పెళాళడ్ను.

ఆమె

ప్ంచ్ంగానినప్టిట

ఆమె

నిష్కృత్రక త్వే లేదు. ఈ ఇంటలు ఇంకా ఒక క్షణం కూడ్ నేను
నిలబడలేను!,"

అని

అంటూ

అతను

అదే

ధో రణిలో

వాళ్ళ

అమమగార్తని, "అమామ, నువపా న్తో వసుిన్నవా, లేద్?" అని
అడగత గబ గబ మని గుమమం ద్టుకుంటూ వళ్ళపో యాడ .
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"కాసాి ఆగు," అని వాళ్ళ అమమ బత్రమాలింది. "నువపా
వళ్ళపో యాక ఇంకా మేమెందుకు ఉండ్లిర్ా న్యన్? మేం ఇకకడ
మర్ేం వలగబెటట ాలి? ఒక నిమిష్ం ఆగు!

మా మూటా మెలలు లు

ఇంటలుప్ల ఉన్నయ; నువేా జాగరి ప్రచ్లి."
"న్ జనమలో మళ్ళళ ఈ గడప్ ద్టను!" అని రంకలేసి ున్నడ ఆ
చననవాడ .

"అవేమో

మీర్ే

తెచుచకోండ,

లేకపో తే

ఇంటలునే

వదిలేయండ. అప్పుడే ఇంకొకర్తతో పెళ్ళళందిని గురుి చేసి ూ అవి
ఉండన్న!"
ర్ాజం, అతను ఆ మాటలన్నన

నిజంగానే అన్నడని మీరు

నమమగలర్ా? అప్ుటి మా ప్ర్తసత్రని
ిి
మీరు ఊహంచగలర్ా? అతని
కేకలతో మేం అప్ుటికే గజగజాలాడపో తున్నం. కత్రి వాటుకు నతు
ి రు
చచచన ప్నుగు ముఖానిన ముసుగేసుకొని ఒక గోడ మూల
విచ్రంగా నిలబడే పారాత్రని నేను అకసామతు
ి గా చూసాను. అతని
మాటలు ప్దునైన ఈటటలు ా న్ గుండెకు గుచుచకున్నయ. "అయోయ,
ఏమంటున్డతను?" అని అంటూ నమమశ్కయం కాని ఆ మాటలతో
నిశచచష్ుటర్ాలలై నేల జర్తగతపో యాను.
"అయోయ! అమామ!," అంటూ పారాత్ర వేసిన కేక న్ చెవపలోు
సూదిలా గుచుచకుంది. ఈ న్టికూకడ్ ఆమె ననున అమామ అనే
పిలవడం ననున వంటాడ తునే ఉంది. ఆ సమయంలో సహయానిక
అమామ అని కేకవయయడమేమిటి? ఆమె అకక నేనే కద్ దదనంతటికీ
కారణం? ఆమె అమేమ ఉండ ఉంటట ఈ విష్ాదం జర్తగత ఉండేదికాదని
ఆమె భావిసుిండ వచుచన్? ఆ ఆలోచన బాధిసి ూంటుంది.
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ఆమె రజసార్ాలలైంది ఒక సో మవారం. ఆ శుభముహూర్ాినన
మన
రూఢగా

ఆచ్రంబటిట

ఆమె

ప్ిప్ంచంలో

మూర్ీిభవించన,

ఉతి మ

గుణ్లు

నమమతగతనద్నిగా,
కలిగత

భవిష్యతు
ి ులో

రతనంలాంటి పిలులక తలిు గా రూపొ ందిసి ుంది అని గరాప్డవచుచ.
కాని నేను అమె కనయగా మార్తన విష్యం ప్ిప్ంచ్నిక ప్ికటించన
సమయం బటిట మన ప్ంచ్ంగం ఆమెకు వైధవయం ర్ాసిపెటట ి వపందన్న,
గ డ్ిలవపతుందన్న

తెలియజేసింది.

ఏం

ఘోరం!

ఇదంత్

తెలివితకుకవతనం వలు , దూరదృషిట లేకుండ్ చేసిన ప్నిక ఫలితంగా
విధి ప్నినన కుటి.
ఎవర్ేం చెపిున్ వినే ప్ర్తసత్రలో
ిి
లేడ

పారాత్ర భరి . మొటిట

ప్టుటదలతో ఇంటిక త్రర్తగత వళ్ళపో యాడ . మర్ో ఏడ్దివరకూ
ఆయనలో ఎటువంటి మారూు మాకు కానర్ాలేదు.
ర్ోజు ర్ోజుకూ పారాత్ర మనోవాయధితో శ్ర్ీరం సృచంచ పో యంది. ఏ
ఆడదెైన్ ఎలా తటుటకోగలదు అలాంటి ప్ర్తసత్రని
ిి
- ప్ూర్తిగా తన భరి
భవిష్కరణ?
ఆమె ఒకన్డ తనకు తోచన ఆలోచన న్కు చెపిుంది: "మా
ఆయనక శాసాిాలమీద ప్ూర్తి విశాాసం. నిజంగా ఒక సో మవారం
అనేక

భవిష్యతు
ి శుభ

శూచనలతో నేను రజసాలలైన విష్యం

ఆయన తెలుసుకుంటట ఆయన ఎంత

ఆనందించేవార్ో కద్?

ద్నివలన మనకు కూడ్ సంతోష్మే కద్?"
ఆమె మాటలు విని నేను ఆశ్చరయపో యాను. ఉననటుటండ ఆమె
చేసిన

ప్ిసి ావన

ననున

నిశచచష్ుటర్ాలుర్ాలిని
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చేసింది;

చ్లా

ర్ోజులవరకూ ఆ మాటలు న్ చెవిలో ర్తంగుర్ీంగమంటూండేవి. "ఐతే
మనం అబదద మాడేం, ఉనన నిజం న్న భరి క తెలియజేసవదద ్మా?"
"అలా చెయ్యయదుద, అకాక! మనం అబదద మాడేమని తెలుసుకుంటట
ఆయన పిచచ ఎకుకవ కావచుచ. సంద్రభనిన బటిట మనం
విష్యానిన త్రకమకప్రుసుిన్నమని అతను అనుకోవచుచ. మా
ఆయన ఏదెైన్ అనేడప్పుడ కాని, ఏ ప్నైన్ చేసవడప్పుడ కాని
ఒకటి ర్ండ సారులు గటిటగా ఆలోచసాిరనుకోను; ఆ ర్ోజు ఆయన
ఎంత మొండగా, తను ప్టిటన కుందేలుక మూడే కాళ్ళనన ధో రణిలో
ఎలా ప్ివర్తించ్ర్ో న్నకు గురుింద్ అకాక? ఎప్ుటికైన్ ఆయనలో
మారుు ర్ాక తప్ుదు - మన ప్ిమేయం లేకుండ్నే, న్ అదృష్ట మే
కలిసివసవి .

ఒకవేళ్

న్

దురదృష్ట ం

వలన,

మనం

అబద్దలాడేవాళ్ళమని అనే అబిపాియమేకనుక అతని మనసుులో
ముదిప్డపో తే, ఆయన ఎప్ుటికీ మారకపో వచుచ. అందువలన ఆ
విష్యానిన న్ కరమక వదలిపెటట దద ్ం. ఎలా జరగవరసింది అలా
జరుగుతుంది."
ఆమె అభిపాియంలో పారాత్ర ధృఢ సంకలుంతో ఉంది. కాని న్
మనసుు ఊర్తకే ఆర్ాటప్డపో తోంది. ఆమె ప్ర్తసత్ర
ిి తీర్తచదిదదడ్నిక
ఏదో

ఒకటి

చెయయక

తప్ుదని

అలొచంచకుండ్

నేను

ఉండలేకపో యాను.
పారాత్ర భరి క

ఒక ఉతి రం ర్ాయమని మా ఆయనక

సూచంచ్ను. పారాత్రతో కొంతకాలం గడపి ఆమె ఎటువంటిదో
తెలుసుకునే

ప్ియతనం

చేసి

అప్పుడ
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ఆమె

ప్టు

త్నొక

అభిపాియానిన ఏరురుచుకోవాలని ఆ ఉతి రంలో పాిధేయ ప్ూరాంగా
సూచంచబడంది.

ఆమె భరి కు పారాత్ర ఒక అనుకూలవత్ర అనన

విష్యానిన తెలుసుకోడ్నిక ఒక అవకాశ్ం ఇవామని కోరబడంది.
ద్నిక సమాధ్నం కుుప్ి ంగా, త్రరుగ టపాలోు వచేచసింది.
"మీ

పారాత్రని

తెలుసుకునేందుకు

నేన్మెతో

గడప్డం

అసంభవం," అని ఆమె భరి బదులిచ్చడ . "మన గుంధ్లప్టు న్
అభిపాియం ఎప్ుటకీ మారదు!"
ఈలోగా పారాత్రలో మాకు ఒక మారుు కానవచచంది. జీవ
శ్వంలా ర్ జులు దొ ర్ు స
త ి ునన అమెలో ఒకక సార్తగా చెైతనయం కాన
వచచంది. చ్లా చురుగాగనూ, ఉత్ుహ్వంగానూ కనబడంది. ర్ోజు
ర్ోజుకీ ఆమె ఏదో కొతి ప్నిక ప్ూనుకుననటు
ు మాకు తోచంది.
ఆమె ముఖంలో కొటటటచచనటుటగా కానవచచన కళ్ కళ్ చూసి న్కు
చ్లా సంతోష్ం కలిగతంది. "పావం, పారాత్రని చూడండ, తన
విచ్ర్ానిన దిగమింగుకొని ఎలా జీవిత్నిన కొనసాగతసి ుందో ," అని
అన్నను మా ఆయనతో విచ్రంగా.
"ఎనేనళ్ళని న్ మీద జాలిప్డగలను?" అని పారాత్ర మా
సంబాష్నలో

కలిుంచుకొని

అడగతంది.

"న్

జీవిత్నిన

వృధ్

చేసుకోలేను. నేను బాగానే చదువపకున్ననుకద్? ఏదో మంచ
ఉదో యగం చేసుకొని నేను జీవించ్లి."
"ఏమిటట నువాంటున్నవ్? న్న జీవితం నువేా పో ష్ంచుకోవాలా?
నినున

చూసుకోడ్నిక

సంప్ద,

డబుబ

మా

దగగ ర

లేద్?

న్నవంటుననదేమో న్కు అరిం కావడంలేదు. న్ శ్ర్ీరంలో పాిణం
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ఉండ్లంటట ఈ ఇంటలు న్న ఉనిక అవసరం. ఒకవేళ్ న్నవేదెైన్ ఉదో యగం
చేసుకొని

ఈ

ఇంటినుండ

వళ్ళపో యన

న్డే

న్న

అకకని

మర్తచపో వాలి! ఒక వేళ్ జీవితంలో చుసిన్కూడ్ అదొ క జీవ
శ్వమే!" మాటలు మింగకుండ్ ఆమెను బెదరగ టటటను.
పారాత్ర ననున ఊరడంచడ్నిక ప్ియత్రనంచంది. "అకాక, అకాక,
ననున తప్పుగా అరిం చేసుకోవదుదసుమా? న్కు న్ జీవితం
నిలబెటట ుకోవాలననదే న్ మొదటి ఆశ్యం. కథలూ, వాయసాలూ
ర్ాయాలని

ఉంది

న్కు.

న్

తలలో

బో లలడనిన

భావాలు

పవరుకుపో య ఉన్నయ. అవన్నన బహరగ తం చేసనే
వి న్కు మనశాశంత్ర
కలు
గ తుంది. రచన ప్ిసాంగాలొు ప్డెపొ యేననుకో, న్ బాధలన్నన
మర్తచపో గలను."
"న్నకేం బాగుందనిపిసవి అదే చెయయమామ. చీకుక చంత్ లేకుండ్,
న్న రచన, ప్ిసాంగానిన ఈ ఇంటలు కొనసాగతంచడమే మేం కోర్ేద.ి " ఆమె
భవైష్యతు
ి కారయకుమాలక మా ఆదరణ ఉంటుందని రూఢగా మాట
ఇచ్చను.
వంటనే పారాత్ర రచన్ ప్ిసాంగాలోు నిమగనమెైపో యంది. ఆమే
ఏం ర్ాసుిందో , ఎంత ర్ాసుిందో , ఆమెకే తెలుసు. ఆ విష్యంలో ఆమె
మాకప్పుడూ వివర్ాలు చెపవుదికాదు; మేమూ అడగలేదు.
పారాత్రక బో లలదు టపా వసూ
ి ండేది. మా ఇంటిక పొ స్టట మెన్
అడ గుపెటటగానే పారాత్ర ఆయనిన ముందుగా ప్లకర్తంచేద.ి ఆమె
పవర వచచన ఉత్ిర్ాలన్నన ఆమె ఉంచుకునేది. తనకు ఉతి ర్ాలు
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వసుిన్నయ అని మాతిం మాకు చెపవుది. ఇంకోసార్త ఉత్ుహంగా
"న్ కథ స్ాకర్తంచ్రు," అని ప్ికటించేది.
"ఎప్పుడ ప్ిచుర్తసి ారంటావ్?"
"కొంత సమయం ప్డ తుంది; వంటనే మాతిం కాదు," అనేది.
నేనప్పుడెైన్ "న్న కథ మేం చదవకూడద్?" అని అడగతతే "న్
కథలు ప్ిచురణ కాకుండ్, ముందుగా ఎవర్తకీ చూప్ను. ప్త్రికలో న్
కలంపవరున

ప్ిచుర్తసి ారు.

అప్పుడ

మీరనుకుననది

నేను

తెలుసుకోగలుగుత్ను. మీకు ముందుగానే తెలిసిపో యందనుకో,
అది గ ప్ుగా ఉందనేసి ారు. అది ఎలాగున్నసర్ే, న్కు నిజమెైన
అభిపాియం కావాలి."
ఇలా దిగులు దిగ మృంగుకొని గడపవ పారాత్ర జీవితంలో మర్ో
ఏడ్ది గడచపో యంది. ఇలా ఉంటూండగా ఒక న్డ హఠాతు
ి గా
సారగ ంనుండ ఊడప్డనటు
ు పారాత్ర భరి దగగ రనుంచ ఒక ఉతి రం
వచచంది.
"ఏమాశ్చరయం!" అని అనుకున్నం మేమంత్. కాని అందులోని
విష్యం మమమలిన ఇంకా ఆశ్చరయంలో ముంచేసింది.
"పారాత్రని తీసుకు రండ," అని పొ డ మూడే మాటలు
కవరులో ఉనన ఒక కాగతతం మధయ ర్ాసి ఉన్నయ.
"ఏమిటీ

హఠాతు
ి

మనసుు

మారుు?

ఇందులో

పారాత్ర

ప్ిమేయం ఏమెైన్ ఉంద్?" అనే ఆలోచన మెరుప్పలు మెర్తసింది
న్లో.
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"అమామ, పారాతీ, మీ ఆయనదగగ రనుంచ ఒక ఉతి రం," అంటూ
ఆనందంగా, గటిటగా అర్తచ్ను.
"ఆ ఇంటిక ననున ఆహ్వానిసుిననటుటంద్?" అని స్ద్సాద్గా
చరునవపాతో న్ దగగ రక వసూ
ి అడగతంది పారాత్ర.
"అర్ే, అదెలా న్నకు తెలుసమామ?" అని అడగాను, ఆశ్చరయంతో.
"గతవారం మా అతి గారు ర్ాసారు - అందుకే న్కు తెలుసు. తన
కొడ కు మనసుు మారవచుచనని అందులో సూచంచ్రు. అయతే
ఇప్పుడ ఆవిడ అనుమానం నివృత్రి అయందనన మాట."
"మీ అతి గారు న్నకు ర్ాసవర్ా? ఏమిటట అంత్ వింత వింత కథలు
వింటున్నం?" న్ ఒర్తమ మాయమవపతుండగా, "ఇక అనిన
వివిర్ాలూ చెప్ువే అమామ," అని మందలించ్ను.
"న్కేమో

పిసరంత

ఆశ్,

మా

అతి గారు

నిలబడత్రని," అని అంటూ పారాత్ర
సాధ్రణంగా

మగవాళ్ళళ

వాళ్ళ

న్

తరప్పన

ఆరంభించంది. "సరా

భారయలప్టు

మొటట మొదటలునే

పవిమాభిన్లు చూపిసవి, సహజంగానే వాళ్ళ తలుులు ఈరషతో కోడళ్ళని
చతిహంసపాలు చేసి ారు. కాని న్ ప్ర్తసత్ర
ిి వేరు. న్ భరి ననున
అసహయంచుకుంటారు

కాబటిట

మా

అతి గారుకూడ్

ననున

దేాషించ్లని ఉంద్? ఆవిడక న్ మీద జాలి కలుగకూడద్?
కొందరు అతి గారుు వాళ్ళ కొడ కుల ప్క్షం వహసాిరు, కాని న్
సంగత్ర వేరుగా? న్ మొదటి దేాయం మా అతి గార్తక ఆనకటట
కావడమే."
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"న్కు కనిపించేదేమంటట ఏ అతి గార్ైన్ తన కోడలి దెైవభకి ,
ప్టుటదల

ప్టు

ఆకర్తషంప్బడత్రు.

సహజంగానే

ఆమే

కోడలి

పవిమానుర్ాగాలిన ఆశీసుిందనిపించంది న్కు. ఏదో దెైవకృప్వలన ఈ
గ ప్ు సతయం న్కు తెలియవచచంది. ఇదో , నేననుకుననది ఇప్పుడ
నిజమెైంది."
మా అతి గారు న్ మొదటి ఉతి ర్ానిక ఆనందకరమెైన సమాధ్నం
ర్ాసారు. అది చ్లా ఆలశ్యంగా, ఒక నల తరువాత న్కు
అందిన్కూడ్ నేనంతో సంతోషించ్ను. తరువాత

న్లుగైదు

ఉతి ర్ాలోు న్ ప్ర్తసత్రప్టు
ిి
ఆవిడ సానుభూత్ర చూపించ్రుకాని తన
కొడ కు ప్ివరి న మారచడ్నిక ఏ విధంగానైన్ ప్ియత్రనసాినని
ఎకకడ్ ప్ిసి ావించలేదు. ఆ తరువాత ఆవిడ మర్ో ర్ండ ఉతి ర్ాలు
ర్ాసవరు.
"వాడ

అందులో తన తనయుడ ప్ివరి న ఇలా వివర్తంచ్రు:
చ్లా మొండ ఘటం, మర్త మారడ !" ఇలా ర్ోజులు

దొ రు ుతుండగా ఆమె ధో రణిలో మారుు కానవచచంది. ననున ఆ
కుటుంబంలోక ఆహ్వానించే విష్యాలలో ఆయన మీద ఒత్రి డ
చేసి ుననటు
ు

కనిపించంది.

ఆవిడ

మర్ో

విష్యంకుడ్

ప్ిసిత్వించ్రు, విచ్రంగా. ఎప్పుడెైన్ న్గుర్తంచగాన్న, న్ పవరుగాన్న
ఉచచర్తసవి ఆయన మండ ప్డత్రని తెలియజేసారు. ఆ పెైన, మర్త
కొన్నళ్ళళ తరువాత, కారణం లేకుండ్నే చకాకుప్డే మనసి తాంలో
ఉనన తన కొడ కులో కానవసుినన చరు మారుు - అంటట ఏదెైన్
సంబాష్ణలో న్ ప్ిసి ావన వచచనప్పుడ

అతనంతట అతనే

యధ్లాప్ంగా న్ పవరు ఉచచర్తసి ున్నరని - తెలియప్రచ్రు.
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కాబటిట మా ఆయనలో కుమేపి హృదయప్రువరి న వచచ ఇప్పుడ
నేను వాళ్ళ ఇంటిక ర్ావాలని అతను కోరుతున్నరు."
మేమంత్ నోళ్ళళ వళ్ళబెటట ుకొని పారాత్ర చెపవుదంత్ వింటున్నం.
"పారాతీ, న్నకీ ఆలోచన్, తెలివితేటలు ఎలా వచ్చయమామ?"
అని మా వారు అడగారు.
"న్న ఉతి ర్ాలతోనే మీ అతి గార్తని ఆనకటుటకున్నవంటట న్కు చ్లా
ఆశ్చరయంగా ఉందమామ," అని నేనన్నను. "ఇప్పుడ చెప్పు అసలు
న్నవేం ర్ాసావో?"
అది

ఆనందమా,

ఆశ్చరయమా,

లేక

గరామా

ఇటువంటి

సమయంలో మమమలిన ఆకటుటకుననది? అది కేవలం గరాం
మాతిమే!
"అకాక, ఒక నిమిష్ం ఆగు! న్ ఉతి ర్ాలక ప్ితుయతి ర్ాలననంటికీ
నకలు ఉంచేను. మా అతి గార్త ఉతి ర్ాలుకూడ్ ఉన్నయ. ఉండ ,
నేను వళ్ళ త్రసుకొసాిను," అని చెపిు పారాత్ర ఆ ఫెైలుని
తీసుకువచచంది.
తన మొటట మొదటి ఉతి రంలోనే పారాత్ర ఇలా ర్ాసింది: "న్కు
నిజంగా

మీవంటి

అతి గారు

లభించడం

న్

అదృష్ట ంగా

భావిసుిన్నను. కాని ఏం లాభం? మీకు సవవ చేసి తతఫలితంగా మీ
అపాయయమెైన

ఆశీసుులు

పొ ందలేక

విచ్ర్తసి ున్నను."
మర్ో ఉతి రంలో ఇలా ర్ాసింది:
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పో యనందుకు

"ఏ

అమామయకైన్

అపాయయనుర్ాగాలతో

చూసుకొనే

భరి

లభించడం సహజమే; కాని అపాయయానిన అందించే అతి గారు
లభించడం ఆమె చేసుకునన జనమ జనమల ఫలమే. న్ ప్ూరా జనమ
ఋణం వలనే మీ వంటి అతి గార్తని నేను పొ ందేను. కాని మీ బంగారు
జీవితంలో నేను మీకు చెయయవలసిన సవవలూ, నేను మిమమలిన
ప్పవపాలోపెటట ి చూసుకొనే భాగయమూ న్కు దకకకుండ్ పొ యంది."
"న్ చననతనంలో అమామ అని పిలవడ్నిక ఎవారూ లేరనే
చంతతో కుమిలిపొ యేద్నిన. కాని న్కు పెళ్ళళన తరువాత అమామ
అని నోరూర పిలుచుకోడ్నిక మీరున్నరని సంబరప్డపో యాను. ఈ
ఉతి రంలో మాతిమే ఆ పిలుప్పతో మిమమలిన సంభోదిసి ున్నను.
సాయంగా ముఖాముఖిగా అమామ

అని మిమమలిన ఎప్పుడ

పిలవగలన్ అని న్కు తెలియదు."
"మీరు చూపవ అపాయయనుర్ాగాలతోనే ప్ిసి ుత్నిక నేను తృపిి
ప్డ తున్నను. మీ పవిమాశీర్ాాద్లే న్ దుసిి త్రని మారుగలవప అని
నముమతున్నను," అని ఇంకో ఉతి రంల్ ప్ిసి ావించంది.
"న్ సమసయప్టు

మీరు చూపవ గాఢమెైన అభిమానంవలనే

ఎప్ుటికైన్ న్ భరి మనసుు కుమేపి మార్ే అవకాశ్ం ఉంది. మీకు
న్ సవవలు సాయంగా అందించ మీ ఆశీసుులు పొ ందే ర్ోజుకోసం
ఎదురుచూసూ
ి ,

ఎప్ుటికైన్

న్

ఉంటుందనే ఆశ్తో ఉన్నను."
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భవిష్యతు
ి

భారరహతంగా

"న్ భావాలని ఆఖర్తక మా అకకతోగాని, బావగార్తతోగాని
ప్ంచుకోవడం న్కష్ట ం లేదు. కాని మీతో ప్ర్తవరి న చేసుకోడం న్కు
సంతోష్ంగా ఉంది."
ఈ విధంగా తను ర్ాసిన ఉతి ర్ాలొు పారాత్ర తన అభిపాియాలని
వివర్తంచంది.
ద్ని ఫలితమే తన అతి గారు తన ప్క్షం వహంచ, తన కొడ కుతో
నిరంతరం వాదించ, అతనిన బత్రమాలి, బత్రమాలి, ఆయన తన
మొండతనం విడచేడటు
ు చెయయగలిగతంది."
నేను చెపవు కథ సావధ్నంగా వింటునన ర్ాజం మధయలో ననున
ఆపింది.
"అంటట పారాత్ర భరి ప్వితి గుంధ్లమీద నమమకం విడచపెటట ారనన
మాట!"
"అబబబ,

అలాగేం

సో మవారంన్డ

కాదు.

తన

భారయ

రజసాలయందనన

ఒక

శుభకరమెైన

యధ్రిం

బెైటప్డంది.

ప్ంచ్ంగం ప్ికారం ఆమె ప్ర్తశుధ్ింత అని పవరు పొ ందింది. ఆ
విష్యానిన వార్త నితయదిన వయవహ్వర్ాలోు పారాత్ర ప్లికన్ ప్ితీ ప్దం,
ప్ితీ

చరయ,

యధ్రిమే

అనన

సంగత్ర

వాళ్ళళ

ప్ితయక్షంగా

కనుగ ంటున్నరు. ఆయనక పారాత్రపెై కుమేపి ఆసకి కలిగత, ఇంత
కాలం తరువాత అది తీవిమెైంది."
ఈ సమయంలో ఆమె భరి హృదయం పారాత్రని స్ాకర్తంచే
ప్ర్తప్కాం

చేందలేదు.

వాళ్ళమమగారు
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ప్దే

ప్దే

ఒత్రి డ

చెయయడంవలన ఆయన తన తప్పు తెలుసుకోగలిగాడ . తన భారయ
దెైవభకి ఆర్ాధించే స్ి ీ అనే విష్యం కుమేపి తెలుసుకుననప్ుటికీ
ఆమెప్టు ఆయన సదభిపాియం పెంపొ ందించుకోలేదు. ఒకొకకక సార్త
ఆమెప్టు అణుగుణమెైన భావం కలిగతనవంటనే ఆయన మనసుు
"అది నటిసి ో ంది," అనిపించ యధ్సాినం పొ ంది తధ్ కఠతన
హృదయమెైపో తుంది.

అయన్కూడ్

అతని

తలిు గార్త

ర్ేప్గలు

చవాటు
ు భర్తంచలేకపో తుంటట పారాత్రని తెలుసుకోడ్నిక తను ఆమెక
ఒక అవకాశ్ం ఇవాాలనే

అభయరిం కూడ్ గురుిక వచచంది.

అందువలన తన అమమగార్తని తృపిి ప్ర్తచేందుకూ, తన భారయ
దగగ రగా ఉంటట ఆమెను బాగా తెలుసుకోవచుచ అనే భావంతో
పారాత్రని తమ ఇంటిక ఆహ్వానించడం యోగయమెైన విష్యం అనే
అబిపాియానిక అతను వచ్చడ .

"పారాత్ర ర్ాన్న; అది న్నకు

నచచనటు
ు సవవ చెయయన్న. నేను ఎటువంటి ఆటంకమూ కలిుంచను!"
అని చెపిు అది ప్ూర్తిగా పారాతీక, ఆమె అతి గార్తకీ మధయ ఒక
ఒప్ుందం అని ఆ ముసలావిడక గురుి చేసి ూ, ప్ళ్ళళ బిగపెటట న
ి
ధో రణిలో, "న్న కోడలాు నువపా చూసుకో, న్ తరం కాదు!
వినబడంద్?" అని అన్నడ . ఈ విష్యానిన ఆ తలిు పారాత్రక
తెలియజేయగా, ఆమె ఇలా ర్ాసింది: "మీ అబాబయ భారయగా న్కు
సాాగతం

లభించకపో యన్కూడ్

మీ

కోసమే

నేను

ర్ాదలచుకున్నను." భరి ఇంటలుక ఒకసార్త అడ గుపెడతే ఆయన
మనసుు మారచగలనని పారాత్ర నమమకం.
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పారాత్ర భరి ఇంటిక వళళళముందు మా ఆయన చేత్రక 1940,
1941, 1942 సంవతుర్ాల తన సొ ంత డెైర్ీలు ఇసూ
ి , "మీరు న్కొక
ఉప్కారం చెయాయలి," అని అంది. "1940 డెైర్ీ కవరు మీద పారాత్ర
జీవితంలో ముఖయ ఘటాటలు - మే నుంచ ఆగసుట వరకు - అని
ర్ాయండ. అదేలాగ 1941, 1942 డెైర్ీలమీదకూడ్ను. 1942 డెైర్ీలో
పారాత్ర జీవితంలో ముఖయ ఘటాటలు -అకోటబర్ - అని ర్ాయండ." ఈ
మూడ

డెైర్ీల కవరు మీద ఆమె కోర్తన విధంగా మా ఆయన

ర్ాసినతరువాత పారాత్ర వాటిని అందుకుంది. పారాత్ర మా ఇంటలు
అడ గుపెటట ిన న్టినుంచ ఈ ర్ోజు వళ్ళపో తుననంతవరకూ అనిన
విష్యాలూ చ్లా విప్పలంగా ర్ాయడం అవసరం అని పారాత్ర
భావించంది.
వాటిని తన సూట్ కేసులో భదింగా పెటట ుకుంది. ఆమె మనసుులో
ఏదో ఆలోచన - భరి మనసుు మార్ేచందుకు - అని మాకు తోచంది.
అందువలన ద్నిగుర్తంచ మేం ప్టిటంచుకోలేదు.
ఆ ఇంటిలో అడ గుపెటట ిన మొదటి ర్ండ మాసాలవరకూ పారాత్ర
భరి మనసుు మారలేదని మాకు వంటనే తెలిసింది. పారాత్ర తన
అతి గార్త

సవవలోనే

తన

కాలమంత్

గడ ప్పతూ

వచచంది.

భవిష్యతు
ి లో తన సంతోష్మంత్ అతి గార్తమీదే ఆధ్రప్డ ఉందని
ఆమె నముమకుంది. తన భరి ప్ివరి నలో ఎటువంటి మారూు
ర్ానందుకు ఒక వంక విచ్ర్తసి ూ, తన అతి గారు తనప్టు చూపించే
అపాయనుర్ాగాలతోనే ధెైరయం ప్పంజుకుంది. పారాత్ర తన సహజమెైన
అంకువ, భకి శ్ుధ్ిలతో అతి గార్త మనసు జయంచంది.
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ఒక ర్ోజు పారాత్ర అలమారులో తలక ర్ాసుకునన నూన,
దువాన, త్రలకం, మొదలలైనవి ఉండే చోటకు దగగ రగా భరి క
కొటట వచచనటు
ు కనిపించేలాగ ఆ మూడ డెైర్ీలు చేర్తచ పెటట ంి ది. భరి
తలక ర్ాసుకునేందుకు

నూన తీసుకుంటూ ఒక డెైర్ీని తీసి

ఉతుుకతో ద్నిమీద ఏం ర్ాసున్నదో చదివి అందులోని వివర్ాలను
చదవన్రంభించ్డ .
మొటట మొదట 1942 డెైర్ీ త్రసి 'ఏమిటల ఆమె జీవితంలో ముఖయ
ఘటాటలు?' అని ఆశ్చరయపో యాడ . 'ఆ కుటుంబంలో తగువపప్డ
1941లో వాళ్ు నుంచ దూరమయేయను', అని అనుకుంటూ పవజీలు
త్రరగేసి ూ అకోటబర్ నలలో ఏముందో చదివాడ ; 20 వ తేదదన పారాత్ర
ఇలా

ర్ాసింది:

'పారాత్ర

కథలు

ర్ాయడం

మొదలుపెటట ంి ది.

భగవంతుడ ఆమెకు మనశాశంత్ర కలిుంచుకాక!' ఈ విష్యాలు
చదివి చకతుడెై, 1941 డెైర్ీ పవజీలు త్రరవవేసి ూ మే నల 7 వ తేదద
పవజి చూసాడ . అందులో ర్ాసి ఉననది చదివాడ : 'పారాత్ర
జీవితంలో అత్ర శుభదినం. ఆమె పెళ్ళర్ోజు'. తరువాత ఆగసుట నల
14 వ తేదద పవజిలో ఇలా చదివాడ . 'పారాత్ర జీవితంలో దుర్తదనమిది.
ఆమె

భరి

ఆమెను

తృణీకర్తంచ్డ .

సాంఘకంగా

కాబో యే

మచచనుండ కాపాడడ్నిక, సదుదేదశ్ంతో ఆమె బదులు మేం
తీసుకునన ఒక నిరేయం ఆమె జీవితంలో ఒక విష్ాద ఘటట ంలో
ఆమెను ప్డేసింది. 1940 లో ఆమె జీవితంలో సంభవించన ఒక
ముఖయ ఘటాటనిన 1941 లో జర్తగతనటుట అబదద మాడన ఫలితంగా తలిు
లేని ఒక అమాయక బాలికని ఆమె భరి తృజించ్డ .'
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తను

చదువపతుననదేమో తనేన ఆశ్చరయంలో ముంచేసి ుంటట పారాత్ర భరి
ఇప్పుడ 1940 డెైర్ీ తీసి జూన్ నల పవజీలో, సో మవారం 10 వ తేదద
ఇలా చదివాడ : 'ఈ ర్ోజు పారాత్ర రజసాల అయంది. ఆమె
జీవితంలో ఒక గ ప్ు శుభదినం'. సంతోష్సంభిమాశ్చర్ాయలతో ఒక
నిమిష్ం ఆలోచనలో ప్డ, డెైర్ీని ప్డేసి, వర్ాండ్లో అతను ప్చ్రుు
చెయయడం
కోప్మా,

మొదలుపెటట ాడ .
లేక

జాలియా?

అది

ఆశ్చరయమా?

అలు కలోులమెైన

ఆనందమా?

మనసుుని

తనే

నిరేయంచులేక పో తున్నడ .
ఆ ర్ాత్రి యధ్విధిగానే భొజన్లు వడా ంచుసుినన సమయంలో
వాళ్ళమమ మళ్ళళ తన పాత ప్లు వి అందుకుంది. 'న్న మనసవప్పుడ
మారుతుందో న్కు తెలిసిర్ావటం లేదు న్యన్! ఈ ఇంటిలో నేను
చేసవ ప్నంటూ ఏమెైన్ ఉందంటట అది నేను న్నకు వడా న చెయయడం
ఒకటట అనుకో! ఇక ఇంటి ప్నులు మొతి ంగా ఆ పిచచపిలు చేసి ో ంది.
నిజంగా ఆమె గుర్తంచ నువపా ఏమనుకుంటున్నవపర్ా బాబు?
ఆమె ఈ ఇంటిలో కేవలం ఒక వంటగతెి మాతిమేన్? ఇంటి ప్నులు
చెయయడంతప్ు ఆమెక ఈ ఇంటిలో వేర్ే హకుక అంటూ ఏమీ లేద్?
నిను పెళ్ళ చేసుకునందుకు ఫలితంగా కేవలం ఈ భాధయతనే ఆమె
నిరాహంచ్లా? హకుకలలైతే ఉన్నయగాని జీవితంలో ఆనందం
ఎకకడ? ర్ాతీి ప్గలు బానిసగా ప్ని చెయయడ్నిక ఆమె

జ

నిమంచంది?'
కొడ కు సర్తగగ ా ఆ సమయంకోసమే ఎదురుచూసుిననటుటగా
మాటాుడడం మొదలు పెటట ాడ . 'అమామ, న్ననింక భరంచలేను. న్
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జీవితం దురభరంగా చేసి ున్నవే అమామ! సంసార జీవితంలో నేను
మునిగతపో వాలి, అదే కద్ న్న ఆశ్యం? అది నిజమేన్? అలాగైతే న్న
సలహ్వ పాటిసి ాను. సర్ేన్, పారాత్ర ఈ ర్ోజునుంచ న్ భారయ,
సర్ేన్?' పారాత్రని తన జీవితంలో ఆహ్వానిసూ
ి కూడ్ అతను చనన
చరుకోప్ం అభినయంచ్డ .
ర్ాజం ననున మళ్ళళ అడా కుంది; ఆమెక ఇది బాగా హతు
ి కుంది.
'పారాత్ర భరి మనసు మార్తనందుకు న్కు చ్లా ఆనందంగా ఉంది.
మర్ేం, ప్ర్ాాలేదు. అబాబయ చకకని, చననవాడే అనొచుచ. ఆ
దంప్దులు

ఒకర్తనొకరు

అరిం

చేసుకొని

సంతోష్ంగా

జీవితం

గడ ప్పతున్నరని వినడం మనసుకు ఎంతో ఇంప్పగా ఉంది. అదే
కద్ మనం కోరుకునేది,' అంది.
"న్నవననది
గడ ప్పతున్నరు.

నిజమే.

వాళ్ళళ

వనకటిక

మేం

చ్లా
ప్డన

సంతోష్ంగా
భారమంత్

జీవితం
నేను

మర్తచపో యాను. ఒక ర్ోజు పారాత్రని అడగాను: 'ఈ నిజం ఇక
కొంచెం ముందుగానే చెపిు ఉంటట ఎలా ఉండేదని? అప్పుడ అతను
నినున చేరదదసవవాడ్?'”
ఏమో, చెప్ులేం అకకయాయ!' అంటూ పారాత్ర మొదలుపెటట ంి ది.
"మా ఆయన చ్లా మొండఘటమే కాకుండ్ మొదటి అహంభావి.
మనమంటటనే మండపో యే గుణం. అతను ఎననటికీ మన మాటలు
నమిమ ఉండేవారు కాదు. న్ గుర్తంచ నిజమేమిటల ఆయన
వాళ్ళంటిలోనే తెలుసుకోగలగడం ఒక విధంగా మంచదే అయంది.
సర్తగగ ా అదే సమయంలో అయన మెతిబడడం పాిరంభమెైంది.
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మొండగా ఉననప్ుటికీ ఆయనలో అప్ుటికే మనప్టు మెతిబడన
మారుు కనిపించనందువలనే నేను అతి గార్తతో కలిసి ఉండ్లని
నిశ్చయంచుకొని

వళ్ళడ్నిక

కారణం.

ఒకసార్త

నిజమేమిటల

తెలుసుకునన తరువాత అసలు విష్యం మనం ద్చపెటట న
ి ందుకు
ఆయన కోప్గతంచుకోలేదు. త ందరప్డ నిజానిన మనం ఇంకా కొంచెం
ముందుగా

చెప్ుకపో వడమే

గుహంచ్ను.

అందుకనే

మంచదెైంది.

మనం

ముందుగా

నేనది

అప్పుడే

చెప్ువదద ని

నేను

ప్టుటప్టటటను. డెైర్ీల ద్ార్ానే నిజమేమిటల తెలియాలని నేను
భావించ్ను.'"
**********
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