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

చారుమతి ఇంటోల్ అంతా సంతోషంగా ఉనాన్రు. మే నెల మొదటి తారీఖున శంకరం దగిగ్ర నుంచి ఉతత్రమూ, అయిదు వందల 
రూపాయలకి మనియారద్రూ వచాచ్యి. ఆ రోజు శాంతమమ్ సంతోషం చెపప్నలవి కానిది. ఇంటోల్ అందరికీ కూడా మహానందమయియ్ంది. 
శంకరం ఉతత్రంలో నాలుగు ముకక్లే రాశాడు. 

"అమమ్కు,  
నమసాక్రాలు. 
నేను కేష్మంగా ఉనాన్ను. పర్సుత్తం నేను మధయ్పర్దేశ లో, 'బిజోరి' అనే పర్దేశంలో బొగుగ్ గనులలో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. గనులలో 

పని చేసుత్నాన్నని భయపడకు. పర్మాదమేమీ లేదు. ఈ ఉదోయ్గం ఎలా వచిచ్ందో నేను మన ఊరు వచిచ్నపుప్డు వివరంగా అనీన్ చెబుతాను. నా 
కిపుప్డు నెలకి మూడు వందల రూపాయల పైన దొరుకుతూంది. పర్తి నెలా నేను వంద రూపాయలు ఇంటికి పంపుతాను. 

తొందరలోనే సెలవు తీసుకుని వసాత్ను. 
అకక్డ అందరూ బాగునాన్రని తలుసాత్ను. మామమ్ ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది? రేవతకక్, బావగారూ, పిలల్లూ కేష్మంగా ఉనాన్రా? చారుని, 

భగవతిని అడిగానని చెపుప్. అందరినీ చూడాలని ఉంది. మన ఇంటోల్ ఉండే రామారావు మాసాట్రు బాగునాన్రా? ఆయనికి నా నమసాక్రాలు 
అందజెయియ్. 

ఉంటాను. 
శంకరం 

ఉతత్రం చదువుకొని ఆనంద బాషాప్లు రాలిచ్ంది శాంతమమ్. తమ సంతోషం పంచుకోవడానికి అతత్గారూ, భరాత్ లేరని విచారించింది 
అంతలోనే. 

శంకరం పంపిన  అయిదు వందలూ చూడగానే పెదద్ బరువు తీరినటుల్ నిటూట్రిచ్ంది చారుమతి. పూరవ్ం వరీక్షల కోసము, 
ముసలావిడ మందుల కోసము, భానుమతి పెళిళ్కి చేసిన అపుప్లు ఇంకా కొనిన్ మిగిలి పోయాయి. ఆ అపుప్ల మీద వడీడ్ పెరుగుతూంది. 'ఎలా 
తీరచ్డమా? ఇంటోల్ ఏ వసుత్వులు అమమ్డమా?' అని బెంగ పెటుట్కుంది చారుమతి. 

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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తలిల్తో చెపిప్ శంకరం పంపిన డబబ్ంతా తీసుకుని మూడిళళ్ అవతల  ఉనన్ సూరమమ్ గారింటికి వెళిళ్ంది. ఆవిడ వడీడ్కి డబుబ్ 
ఇసుత్ంది. బాకీ తీరచ్గా చారుమతి చేతిలో మిగిలినవి ముపప్యి రూపాయలు. ఎంతో కషట్మనిపించింది. ఆ డబుబ్ తీసుకువెళిళ్ తలిల్ చేతిలో 
పోసి, "ఇదేనమామ్ మిగిలింది" అంది. డబుబ్ చూసి నిటూట్రిచ్ంది శాంతమమ్, 

శంకరం పంపిన డబుబ్తో ఎనోన్ కొనవచుచ్ననుకుంది శాంతమమ్. అందరు కూతుళళ్కూ తలో చీరా, రవికా అయినా 
అమరుతాయనుకుంది. ఇపుప్డు చూసేత్ మూడే మూడు పదిరూపాయల నోటుల్ మిగిలాయి. భగవతికి బటట్ల పిచిచ్ ఎకుక్వ. తకిక్న వాళెళ్వరూ 
బటట్ల కోసం అంత వాచిపోరు.  

శాంతమమ్ తిరిగి చారుమతి చేతికి డబుబ్ ఇసూత్, "భగవతికి బటట్లు కొను" అంది. 
మాలతి కూడా చినన్దే. ఇదద్రికీ కొంటే బాగుండుననుకుంది చారుమతి. భగవతి చీర కొనుకోక్గా మిగిలిన డబుబ్తో కొనవచుచ్ 

ననుకుంది.  
ఆ రోజు సాయంతర్మే భగవతినితీసుకుని బటట్ల కొటల్కి వెళిళ్ంది చారుమతి. 
"నాకు నలల్ జారెజ్ట చీర కొనుకోక్వాలని ఎనాన్ళళ్ నించో ఉందకాక్. ఇవాళ కొనుకుక్ంటాను" అంది భగవతి దారిలో. "సరే" నంది 

చారుమతి. 
బజారోల్ నాలుగైదు కొటుల్ తిరిగాక నలల్ జారెజ్ట చీర దొరికింది. దాని మీదికి నలల్ లాన గుడడ్ జాకెటుట్కు తీసుకుంది భగవతి. రెండూ  

కలిపి ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు అయాయ్యి. 'ఇంక మాలతికి  ఏం కొనను?' అనుకుంది చారుమతి. కాని చీర తీసుకుని తెగ ఆనంద 
పడిపోతునన్ చినన్ చెలెల్లి ముఖం చూశాక మాలతికి చీర కొనలేదనన్ విచారం తగిగ్ పోయింది. 

"ఆదివారం పికిన్క పోర్గార్ం ఉంది కాదకాక్. ఆ రోజు కటుట్కుంటాను" అంది భగవతి హుషారుగా. 
చారుమతికీ, రామారావుగారికీ వేసంగి సెలవులు ఇచేచ్శారు. ఆదివారం ఎకక్డికైనా పికిన్క కి వెళాద్మని గోపాల సూచన చేశాడు. 

అతని సూచన అందరికీ నచిచ్ంది. ముఖయ్ంగా రామారావుగారూ, భగవతీ చాలా మదద్తు ఇచిచ్ ఉతాస్హం చూపించారు. ఎకక్డికి వెళదామని 
ఆలోచించారు. 

"సరప్వరం వెళదాం. అకక్డ మలెల్ తోటలు, మామిడితోటలు చాలా బాగుంటాయి" అంది చారుమతి. 
"అవును. అకక్డ భావనారాయణ సావ్మి దరశ్నం కూడా చేసుకోవచుచ్"  అంది శాంతమమ్. 
 అందరూ ఆమోదించారు. పొర్దుద్నేన్ తినడానికి యేమైనా తీసుకుని వెళాల్లని నిశచ్యించుకునాన్రు. తమతో పాటు శాంతమమ్, 

గోపాల తలిల్ శారదమమ్ కూడా రావాలని చినన్ వాళళ్ంతా పటుట్ పటాట్రు. "మీ అందరితో మేమెందుకు?" అని వెనక తీసినా, చినన్వాళళ్ 
బలవంతానికి లొంగక తపిప్ంది కాదు పెదద్ వాళల్కి. 

ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకలాల్ వచేచ్శారు శారదమామ్, గోపాలూను. పెదద్ కారియర నిండా జంతికలు, చేగోడీలు చేసి 
తెచిచ్ంది శారదమమ్. పులిహోర, దదోద్జనం చేసింది శాంతమమ్. 

"కోటయయ్ కొటోల్ రెండు రూపాయలు పెటిట్ కాజాలు కొనుకుక్ రావయాయ్" అనాన్రు రామారావుగారు. 
ఇంటి తాళం వేసుకుని కారియరల్తో బయలుదేరుతునన్ ఈ కుటుంబానిన్ వింతగా చూసారు ఇరుగుపొరుగు. మసీదు దగగ్ర సిటీ బసుస్ 

కోసం  అందరూ నిలుచునాన్రు. గోపాల దగిగ్రలోనే ఉనన్ కోటయయ్ మిఠాయి దుకాణానికి వెళిల్ కాజాలు తెచాచ్డు. శంకరం పంపిన అయిదు 
వందలలో మిగిలిన రెండు రూపాయలు పెటిట్ కొబబ్రికాయ, పళుళ్, పువువ్లు, కరూప్రం, అగరువతుత్లు కొంది చారుమతి. 
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సరప్వరం కాకినాడకి దగిగ్రలోనే ఉంది. కాకినాడ నించి సిటీ బసుస్లు వెళతాయి. బసుస్లో యెకిక్ అరగంటలో సరప్వరంలో దిగారు 
అంతా. ఊరికి కొంత దూరంగా ఆగింది బసుస్. 

మామిడి తోటలు చూడగానే ఆనందమయింది అందరికి. మామిడి చెటల్నిన్టికీ బరువుగా కాయలు వేళాళ్డుతునాన్యి. 
"ఈసారి మామిడి కాపు బాగుంది" అనాన్రు రామారావుగారు, కనుచూపు మేరంతా పచచ్ని తోటలతో నిండిన ఆ వూరు చూసూత్. 

మామిడి తోటల మధయ్ ఇసుక బాటలో నడిచారు అందరూ. గుడికి చేరువవుతునన్ కొదీద్ పూలతోటలు యెకుక్వ అయాయ్యి. ఎకక్డ చూసినా 
మలెల్ తోటలు, గులాబీ తోటలు, పూలతోటల మధయ్ కాయగూరల మడులూనూ. 

"ఈ పూలు, కాయలూ చూసూత్ ఎనిన్ రోజులైనా గడిపేయవచుచ్" అంది చారుమతి. 
గుడి చేరారు. అది చాలా పురాతనమైనది. శిధిలావసథ్లో ఉంది. గుడికి ఎదురుగా చెరువు వుంది. చెరువు నిండా తెలల్ని, ఎరర్ని తామర 

పువువ్లు. 
"దీనిన్ నారదగుండం అంటారు" అంది శాంతమమ్. 
"బావా! నాకా ఎరర్ తామర పువువ్లు తెచిచ్ పెటట్వూ?" అంది భగవతి, గోపాల ని చూసూత్. తనకి బావ వరస అవుతాడని తెలిశాక, 

'బావా' అనే పిలుసూత్ంది అతనిన్ భగవతి. శారదమమ్ కొడుకుని బాబూ అని పిలవడం వలల్ తకిక్న అందరూ బాబూ అనే పిలుసుత్నాన్రు. మాలతి 
మాతర్ం ఏమనీ పిలవదు. మాలతి కంటె గోపాల రెండేళుళ్ పెదద్ వాడు. 

గోపాల పాంటు కాళళ్ దగిగ్ర పైకి మడిచి చెరువు వొడుడ్కు వెళిల్ కొనిన్ ఎరర్, తెలల్ తామరలు తెచిచ్ భగవతికి ఇచాచ్డు. తెలల్టి భగవతి 
నలల్టి జారెజ్ట చీరలో, చేతిలో తామర పువువ్లతో ఎంతో ముదుద్గా, అందంగా వుంది. 

చెరువులో కాళుళ్ కడుకుక్ని గుడి లోపలి వెళాళ్రు. గుడి అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది. అపుప్డే పూజారి వచిచ్ దేవుడి విగర్హాలకి దీపం 
వెలిగిసుత్నాన్డు. 

"పూజ చేయిసాత్రేమిటి?" అనాన్డు అతను వీళళ్ను చూసూత్నే. 
"అషోట్తత్రం చేయండి" అంది శాంతమమ్ పళూళ్, పూలూ ఆయనకి ఇసూత్. 
పూజారి మంతార్లతో పూజ చేసి, హారతి వెలిగించి, "ఈ సావ్మిని భావనారాయణ సావ్మి అంటారు. శీర్ మహా విషుణ్వు అవతారమే" 

అనాన్డు. 
అందరూ భకిత్తో నమసక్రించి బయటికి వచాచ్రు. 
కాసేపు చెరువు పకక్నే ఉనన్ గడిడ్ వాము దగగ్ర కూరుచ్ని, పనెన్ండు గంటలకి తెచుచ్కునన్ పులిహోరా, దధోయ్దనం తిని తోటలు 

చూడటానికి బయలుదేరారు. 
మలెల్ తోలలో మలెల్ మొగగ్లు లెకక్ లేననిన్ నక్షతార్లలా ఉనాన్యి. ఒక తోటలో మాలికి డబుబ్లు ఇచిచ్ పైట చెంగు నిండా మలెల్లు 

పోయించుకుంది భగవతి. 
మామిడి తోటలలో మాతర్ం కాయ ముటుట్కోనివవ్మనాన్రు తోటమాలులు. రామారావుగారు ఒక తోట మాలిని అడిగారు. "ఇకక్డ 

నీడగా ఉంది. చెటల్ కిర్ంద కాసేపు కూరుచ్ని వెళిల్ పోతాం" అని. అతను ఒపుప్కునాన్డు. 
అందరూ చెటల్ కిర్ంద కూరుచ్నాన్రు. భానుమతీ, మాలతీ మలెల్మొగగ్లు కడుతూ కూరుచ్నాన్రు. మలెల్ మొగగ్ల కోసమని ఇంటి దగిగ్ర 

నించే దారం తెచాచ్రు వాళుళ్. శారదమమ్ తన కారియర తీసి జంతికలు, చేగోడీలు కాయితాలలో పెటిట్ అందరికీ ఇచిచ్ంది. 
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"శారదమామ్! ఒక చకక్టి కృతి పాడమామ్. చినన్పుప్డు నువువ్ ఎంతో బాగా పాడే దానివి. మళీళ్ నీ పాట వినాలని వుంది" అంది 
శాంతమమ్. 

"నా గొంతుక యిపుప్డు బాగా లేదు వదినా. బొంగురు పోయింది. పాట కూడా మరిచి పోయాను" అంది శారదమమ్. 
"ఫరవాలేదు పాడండి. నాకూ సంగీతం అంటే చాలా ఇషట్ం" అనాన్రు రామారావుగారు. 
శారదమమ్ కాసేపు ఆలోచించి, యదుకుల కాంభోజి రాగంలో తాయ్గరాజ కృతి పాడింది. 
"పాహి రామచందర్ రాఘవా, హరే రామయాయ్" 
చారుమతి ఆవిణేణ్ చూసూత్ కూరుచ్ంది. ఆవిడ గొంతుకలో శార్వయ్త తగిగ్పోయి ఉండవచుచ్. కాని పాటలో భావం మేళవించి 

తనమ్యురాలై పాడుతూంది. భగవంతుణిణ్ యెదట నిలిచి వేడుకుంటునన్టేట్ వుంది. 
శారదమమ్ సనన్గా ఉంటుంది. పేదరికం, కషాట్లు అనుభవించిన జాడలూ ఆవిడలో ముదర్ వేసుకునాన్యి. ఆవిడ కళుళ్ దీనంగా, 

అమాయికంగా ఉంటాయి. మంచితనం మనిషిలో, మాటలో నిండి ఉంటుంది. 'గోపాల కి తలిల్ మంచితనమే వచిచ్ంది' అనుకుంది చారుమతి. 
"ఎంత బాగా పాడారమామ్! ఈ పాటకి ముసిరి సుబర్హమ్ణయ్ అయాయ్రు రికారుడ్ ఉంది. ఆయనే ఎంతో బాగా పాడారనుకునాన్ను. కాని 

ఆయన పాటను మించి పోయింది మీ పాట" అనాన్రు రామారావుగారు. 
"అమమ్ కింత బాగా సంగీతం వచుచ్ కదా బాబూ! నీకూ వచిచ్ ఉండాలి. నువోవ్ పాట పాడు" అంది భానుమతి. 
"నాకు సంగీతం రాడు. భావగీతాలు పాడుతాను" అనాన్డు గోపాల. 
"అవే పాడు" అంది చారుమతి. 
గోపాల గొంతు సవరించుకునాన్డు. ఎంకి పాట యెతుత్కునాన్డు. 
"ఈ రేయి ననొన్లల్ నేరవా రాజా, 
ఎనెన్లల సొగసంతా యేటి పాలే నటరా" 
అతని గొంతుకలోని గంభీరతవ్ం బొంగురుతనం పాటకి నిండుతనం కూరాచ్యి. ఆడపిలల్లందరికీ అతని పాట ఎంతో నచిచ్ంది. 
"ఎనాన్ళళ్యింది భావగీతం విని" అంది భానుమతి. 
"ఎవరు పాడేవారు పూరవ్ం?" అనాన్డు గోపాల. 
"ఎవరు పాడటం ఏమిటి? మా అకక్ పాడుతుంది" అంది మాలతి చారుమతిని చూపిసూత్. 
"వదినా! నువొవ్క పాట పాడవా?" అనాన్డు గోపాల. 
"నువువ్ పాడతావని ఇనాన్ళూళ్ నాకు తెలియదమామ్" అనాన్రు రామారావుగారు ఆశచ్రయ్ంగా. 
"మోర్యింపకోయ మురళి మోర్యింపకోయ కృషణ్ 
తీయ తేనియ బరువు 
మోర్య లేదీ బర్తుకు" 
అనన్ కృషణ్ శాసిత్ గారి పాట పాడింది చారుమతి. చారుమతి కంఠం చాలా తియయ్గా, మధురంగా ఉంది. 
"నువివ్ంత తీయగా పాడితే మా బర్తుకూ మోయలేని బరువై పోతుంది" అనాన్డు గోపాల సంతోషంగా. 
"బావగారూ!  మీకు భావ గీతాలంటే అటేట్ ఇషట్ం  ఉనన్టుట్ లేదే!" అంది మాలతి. 
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"ఎందుకిషట్ం లేదమామ్! మా చినన్పుప్డు మేం రాజేశవ్రరావూ, బాల సరసవ్తీ, సూరయ్కుమారీ పాడిన భావగీతాలు ఎకుక్వగా వినే 
వాళళ్ం. అయితే మాతర్ం వాళల్కి ఇటు భావగీతాలూ, కరాణ్టక సంగీతం, అటు సైగల, పంకజ మలిల్క పాడిన హిందీ పాటలూ అనీన్ ఇషట్మే. 
నాకు పర్తేయ్కంగా సైగల పాటలంటే చాలా ఇషట్ం" అనాన్రు రామారావుగారు. 

"సైగల పాటలంటే చాలామంది పెదద్వాళుళ్ ఇషట్పడతారు. అతని పాటలలో ఉనన్ గొపప్తనమేమిటో?' అనాన్డు గోపాల. 
"నువువ్ ఒకక్సారి సైగల పాడిన 'సోజా రాజకుమారీ', 'బాబుల మొరా', 'పేర్ం కా హై ఇస జగమే' వంటివి జాగర్తత్గా వింటే అందులో 

ఉండే గొపప్తనం నీకే తెలుసుత్ంది." 
"ఈ మారు శర్దద్గా వింటాను. మీరు ఎంతో బాగుంటాయి అంటూనాన్రుగా! ఇపప్టి దాకా నేను అతిగా ఇషట్పడినవి భావగీతాలే" 

అనాన్డు గోపాల. 
'నాకో సేన్హితుడు దొరికాడు, భావగీతాలంటే ఇషట్పడడానికి' అనుకుంది చారుమతి. 
ఎండ తగుగ్ ముఖం పటిట్, సాయంకాలం పడుతూ ఉండటం గమనించి అందరూ లేచారు.  
"అయోయ్, అపుప్డే లేసుత్నాన్రేమిటి? ఒకక్ సినిమా పాట పాడు బావా! " అంది భగవతి గోపాల ని చూసూత్. 
అందరూ నవావ్రు. "నీ సినిమా పాట బాకీ ఉండిపోయిండదా?" అంది శాంతమమ్. 
"నాకు రావు భగవతీ. నీ కోసం నేరుచ్కుంటాలే" అనాన్డు  గోపాల. 
జడల నిండా మలెల్ దండలతో, ఖాళీ అయిన కారియర లతో తిరుగు ముఖం పటాట్రు. 
"పికిన్క చాలా సరదాగా గడిచింది" అంది భానుమతి. 
"అవును, చాలా బాగుంది" అనాన్రు తకిక్న అందరూ. 
"శంకరం కూడా ఉంటే బాగుండును" అంది శాంతమమ్. 
కొడుకు దగిగ్ర లేక పోవడం ఆవిడకి ఎపుప్డూ లోటుగానే ఉంటుంది. 

30 
జూన నెల వచిచ్ంది. సూక్ళుళ్ తెరిచారు. మాలతికి కూడా టైపిసుట్ ఉదోయ్గం దొరికింది. శంకరం వంద రూపాయలు పంపాడు. 

చారుమతి మనసుస్కి ఉలాల్సంగా ఉంది. ఇనాన్ళూళ్ మోసిన కుటుంబ భారం దించుకునన్టుట్ అయింది. 
సూక్లు తెరిచిన రోజు చారుమతి ఉదయం సూక్లుకి వెళిల్ రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఎనిమిది గంటలకి ఇంటికే చేరింది. అందరి భోజనాలు 

అయిపోయినా, శాంతమమ్ వంటింటోల్ కూతురి కోసం కాచుకుని ఉంది. 
"నువువ్ భోజనం చేసెయయ్లేకపోయావా అమామ్! నా కోసం ఎందుకు కూరుచ్నాన్వు? " అంది చారుమతి వంటింటోల్కి వసూత్. 
"అంత తొందరగా భోజనం చేసి నేను పడే పాటు ఏముంది?... అవును, ఈ రోజు ఇంత ఆలసయ్ం అయిందేం?" అంది శాంతమమ్. 
"పదమ్ వచిచ్ందమామ్. వాళళ్ ఇంటికి వెళాల్ను." 
"ఎపుప్డూ?" 
"నెలాల్ళళ్ పైన అయిందిట. మనం సరప్వరం వెళిళ్న రోజు పదామ్ వాళళ్ నానన్గారు మన ఇంటికి వచిచ్, ఇలుల్ తాళం వేసి ఉండటం 

చూసి వెళిల్ పోయారట. మళీళ్ యీ రోజు సూక్లుకి వచిచ్ చెపాప్రు." 
"ఎలా ఉంది పదమ్? నెల తపిప్ందా?" శాంతమమ్ అడిగింది. 
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"పదమ్ చాలా పాడై పోయిందమామ్. సనన్గా డొకుక్లా అయిపొయింది. మనషి కూడా చాలా మారి పోయింది. ఏమిటో ముభావంగా 
తయారైంది. ఏం మాటాల్డాడు. ఏం అడిగినా 'ఉ, ఊహుం' అంటూ సమాధానాలు చెబుతుంది. పదమ్ నానన్గారూ, అమమ్గారూ కూడా 
ఎందుకనో విచారంగా, దిగులుగా వునాన్రు. నాకు పదమ్ని చూసేత్ చాలా ఏడుపు వచిచ్ంది." 

పదమ్ అలా ఎందుకు ఉందో శాంతమమ్కీ అంతు పటట్లేదు. 
"అతత్గారు మంచిది కాదేమో. కోడంటిర్కం పెటిట్ందేమో" అంది చివరికి. 
భోజనాలు అయాయ్యి. ఒక కంచంలో కొంచెం కూర, పచచ్డి, అనన్ం, చినన్ గినెన్తో మజిజ్గ ఎతిత్ పెటిట్ంది శాంతమమ్. 
"ఎవరికమామ్ భోజనం ఎతిత్ పెటాట్వు?" అంది చారుమతి. 
"భగవతి సినిమాకి వెళిళ్ంది. వచిచ్ తింటుందని!" 
చారుమతి ఆ మాట వినగానే కోపం వచిచ్ంది. 
"ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్నమామ్ సీతతో సినిమాలకి పంపవదద్ని! మూడు రోజులకి ఒక సినిమా చూడకపోతే ఈవిడ బర్తక లేదా?" అంది. 
"ఏం చెయయ్నే! ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే దానికి తోచదు. సినిమాకి పంపేదాకా నా పార్ణాలు తోడేసుత్ంది" అంది శాంతమమ్. 
"దీని వరస  నాకేం నచచ్లేదు" అంటూ చారుమతి ముందరి గదిలోకి వచిచ్ంది. 
రోజంతా పని చేసి వచిచ్న మాలతి అలసటగా పడుకుని ఉంది. భాను ముందరి గదిలో భరత్తో మాటాల్డుతుంది. చలల్గాలి కోసం 

బయట వరండాలో చాప వేసుకుని మేను వాలిచ్ంది చారుమతి. 
భగవతి ఆలోచనలే తిరుగుతునాన్యి. భగవతికి, సీతకి సినిమాల పిచిచ్ ఎకుక్వ. వచిచ్న పర్తి కొతత్ సినిమాకీ వెళళ్ వలసిందే. కొతత్వి 

లేకపోతే, చూసిన పాత సినిమాయే మళీళ్ చూసాత్రు. లేదా ఒక సినిమాను బాగుందనో, పాటలు నేరుచ్కోవాలనో మూడు నాలుగు సారు 
చూసాత్రు. "ఎందుకే అలా సినిమాలు చూసాత్వు?" అని అడిగితే, "మనం డబుబ్ పెటుట్కోనవసరం లేదుగా. సీత డబుబ్ పెడుతుంది" అంటుంది. 
ఆ మాట విని చారుమతి ఒకసారి గటిట్గా అంది. "అలా ఇంకోళళ్ డబుబ్ మీద సినిమాలు చూడటానికి సిగుగ్ లేదూ?" అని. 

"నాకేం సిగుగ్ లేదు. సినిమాలంటే నాకిషట్ం" అంది భగవతి. 
'ఛీ! ఏం మనిషి!' అని చారుమతి లోపలే ఛీతాక్రం చేసుకుంది. 
సినిమాల మీద నించి దృషిట్ చదువు మీద మళిళ్దాద్మని ఇంటోల్  అంతా పర్యతిన్ంచారు. ఆ పర్యతాన్లు వయ్రథ్మయాయ్యి.  
"చదువంటే నాకు ఇషట్ం లేదు. నేను పెళిల్ చేసుకుంటాను" అని జవాబు చెపిప్ంది భగవతి. 
'దీనిన్ బాగు చెయయ్డ మెలాగో?' అనుకుంది చారుమతి. 
భగవతి మీది నించి ఆలోచనలు పదమ్ మీదికి మళాళ్యి. పదమ్ అలా ఎందుకైందో? 'మదార్సుకు ఎపుప్డు వెళతావు?' అంటే సరిగాగ్ 

సమాధానం చెపప్లేదు. పరిసిథ్తి చూసేత్ ఇపప్టోల్ మదార్సు వెళేల్టటుట్ లేదు. ఎందుకు వచేచ్సినటుట్? అకక్డ ఏమైనా గొడవలు జరిగాయా? పదమ్ 
ఎంతో మంచిది. అమాయకురాలు. ఎదటి మనిషిని పలెల్తుత్ మాట అనడు. అలాంటి పదమ్తో విరోధం ఎవరు వహించ గలరు? 

భానుమతి పదమ్ దగిగ్రగా కూరుచ్ని ఎంత ఆపాయ్యంగా అడిగినా పదమ్ తన కాపరం గురించి ఒకక్ మాటా చెపప్లేదు. 
'శీర్దేవికి పదమ్ గురించి రాసాత్ను. శీర్దేవికి కూడా పెళిల్ అయింది కనక దాంతో ఏమైనా చెబుతుందేమో' అనుకుంది చారుమతి. 
మరునాడు ఉదయమే కూరుచ్ని, పదమ్ పరిసిథ్తి గురించి విపులమైన ఉతత్రం శీర్దేవికి రాసి, హైదరాబాద కి పోసుట్ చేసింది చారుమతి. 
శార్వణమాసం, నలల్టి మబుబ్లు ముసురుకుని, ఉంది ఉంది వరష్ం పడుతూంది. ఈ వరాష్లకి, బురదకి లెకక్ చేయకుండా అలాగే, 

నీళళ్లో తడుసూత్నే శార్వణ మంగళ వారం వాయినాలకి వెళుతునాన్రు ముతత్యిదువులు. 
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భానుమతి పెళిల్ అయిన మొదటి సంవతస్రం. అయినా అతత్గారు చనిపోయి ఇంకా ఏడాది కాలేదని శాంతమమ్ కూతురి చేత లకీష్ 
పూజ చేయించ లేదు. ఆ రోజు ఉదయమే సాన్నం చేసి సతయ్నారాయణ సావ్మి గుడికి వెళిల్, కొబబ్రికాయ కొటిట్ వచిచ్ంది భానుమతి. 

నోములు నోచుకుంటునన్ కొతత్ పెళిల్ కూతుళళ్ను చూడగానే చారుమతి మనసుస్ ఎకక్డికో తేలిపోతూంది. ఎపప్టికైనా తను కూడా భరత్ 
సౌఖయ్ం కోరుతూ అలా నోము నోచుకుంటుందా? చారుమతి మనసులో పెళిళ్తో ముడిపడే వయ్కిత్ డాకట్ర గిరిధారి. ఆమెకు నచిచ్న యువకుడు, 
పరిచయమైన వాడు అతను ఒకక్డే. ఆమె భవిషయ్తుత్ను గురించిన కలలనీన్ అతని చుటూట్ తిరుగుతాయి. చారుమతి డాకట్ర గిరిదారిని చూసి 
మూడేళుళ్ అవుతూంది. అతనితో తన పరిణయం అసాధయ్మని తెలుసు. కాని పర్తి వయ్కిత్ కలలకీ ఒక ఆలంబన కావాలి. గడిడ్ పోచ అంత ఆశ 
వునాన్, ఆలంబన దొరికినా దానిమీద హరామ్య్లు నిరిమ్సాత్డు వయ్కిత్. గటిట్ పునాదులు లేని ఆ హరామ్య్లు ఒక రోజు కూలిపోతాయి. నిరిమ్ంచిన వయ్కిత్ 
నిరాశతో కుంగి పోతాడు. 

అదే జరిగింది చారుమతికి. 
ఒక రోజు ఉదయమే పీల్డరుగారి నౌకరు నూకరాజు పసుపు రాసిన శుభలేఖ తీసుకుని వచాచ్డు. 
"చినన్బాబ్యిగారికి పెళళ్మామ్. అయయ్గారు మీకీ శుభలేఖ ఇచిచ్ రమమ్నాన్రు" అనాడ్డు. 
భరత్ చనిపోయిన నాలుగేళల్ తరువాత కూడా పీల్డరుగారు తమని జాఞ్పకం పెటుట్కుని, కొడుకు శుభలేఖ పంపినందుకు శాంతమమ్ 

పొంగి పోయింది. 
"అలాగా నూకరాజూ! అమామ్యిది ఏ ఊరు?" అంది. 
"రాజమండిర్ అమామ్."  
"బాగా కటాన్లు, కానుకలు ఉనాన్యా?"  
"కలిగిన మారాజులు. నేకేమమామ్! పనెన్ండేలకి పై మాటే అని ఇనుకోడం." 
"బాగుంది. ఉనన్వాళుళ్ ఇచుచ్కోకపోతే మాలాంటి వాళళ్ం ఇచుచ్కోగలమా? అబాబ్యి డాకట్రు పాసయాయ్డు. బుదిద్మంతుడు. 

అమామ్యి సుఖ పడుతుంది" అంది శాంతమమ్. 
"చినన్బాబ్యి గారు రతన్ం లాటి వారమామ్. ఆరిది మా గొపప్ గుణం" అంటూ పొగిడాడు నూకరాజు. తరువాత శాంతమమ్ దగిగ్ర 

సెలవు తీసుకుని వెళాళ్డు. 
చారుమతి తలిల్ ఇచిచ్న శుభలేఖ అందుకుని చూసింది. 'అమామ్యి పేరు రాధ. తండిర్ అడవ్కేటు. గిరిధారి-రాధ బాగుంది. పేరుల్ 

కలిశాయి. వియయ్ంకులిదద్రూ పీల్డరేల్. సమ ఉజీజ్. నేనెకక్డ, అతనెకక్డ? ఆకాశం మీద ఉండే చందమామ కోసం నేల మీది నించి చేతులు 
చాచాను' అనుకుంది చారుమతి. 

మనసుకి ఎంత వేదాంతం చెపిప్నా, ఒక పటాట్న సిథ్మితం కుదరలేదు. సూక్లులో పాఠాలు చెపప్లేక పోయింది. శాంతంగా ఒక చోట 
కూరోచ్ లేకపోయింది. 

సాయంతర్ం ఇంటికి వసూత్నే చెలెల్లిని చూసి, "మాలతీ! సినిమాకి వెళదాం వసాత్వా?" అంది. 
సూక్లు ఉనన్ రోజులోల్ సినిమాలకు వెళళ్డం సాధారణంగా అలవాటు లేదు చారుమతికి. ఈ రోజు అకక్ అలా అడిగేసరికి 

ఆశచ్రయ్పోయింది మాలతి. 
"వసాత్ను, దేనికి వెళదాం?" అంది మాలతి. 
"ఏదో ఒకటి" అంటూ ముఖం కడుకోక్వడానికి సాన్నాల గది వైపు వెళిల్ పోయింది చారుమతి. 
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అకక్చెలెల్ళిల్లిల్దద్రూ సినిమాకి వెళతారని తెలిసి, గబగబా ఉపామ్ చేసింది శాంతమమ్. ఉపామ్ తిని, కాఫీ తాగుతూ చారుమతి అడిగింది. 
"భగవతి ఏదమామ్? మేం సినిమాకి వెళాల్మని తెలిసేత్ అది మళీళ్ అలిగి కూరుచ్ంటుంది."  

"అది సీతా వాళిళ్ంటికి వెళిళ్ంది. మీరిదద్రూ వెళిల్ రండి. భగవతికి ఊళోళ్ ఉనన్ సినిమాలనీన్ చూసినవే" అంది శాంతమమ్. 
తలిల్ మాట మీద భగవతిని వదిలి చారుమతీ, మాలతీ సినిమాకి బయలు దేరారు. 
"అభిమానం సినిమాకి వెళదామా? సావితిర్ ఉంది" అంది మాలతి దారిలో. 
సినిమా చూసూత్ చారుమతి తన నిరాశాలని కొంచెం మరిచి పోగలిగింది. ఇంటరెవ్ల లో లైటుల్ వెలిగాయి చుటూట్ పకక్ల చూసుత్నన్ 

మాలతి ఒకక్సారి అకక్ని మోచేతోత్ పొడిచి, "వెనక ఎవరునాన్రో చూడు" అంది. 
చారుమతి వెనకిక్ తిరిగి చూసి తన  కళళ్ని తనే నమమ్లేక పోయింది. పై అంతసుథ్ మెతత్ని పరుపు కురీచ్లలో భగవతి ఒక అపరిచితుడి 

పకక్న కూరుచ్ని ఉంది. అతనితో ఏదో చెపిప్ పగలబడి నవువ్తూంది. అతను చిలిపితనంగా భగవతి భుజం మీద చినన్గా తటిట్ నవువ్తునాన్డు. 
చారుమతీ, మాలతీ సిగుగ్తో కుంగి పోయారు. తరువాత సినిమా ఎలా చూసారో వాళళ్కే తెలియదు. 
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