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

రాధాకృషణ్ ఇచిచ్న పతిర్క చదువుతూ కూరుచ్నన్ చారుమతి పర్యాణికులు సామానులు తీసుకుని పరిగెతత్డం, రైలు పాల్ట ఫారం 
మీదికి రావడం ఒకక్సారిగా గమనించి, కంగారు పడుతూ తను లేచింది. రాధాకృషణ్ కూలీని వెంటబెటుట్కుని వచాచ్డు. పెళిళ్ళళ్ 
రోజులవడంవలల్ రైలోల్ ఖాళీ లేదు. పర్తి మూడవ తరగతి పెటెట్ దగిగ్రా ఎకేక్ వాళల్కి, దిగే వాళల్కి మధయ్ హోరాహోరి యుదధ్ం జరుగుతూంది. 
"దిగనియయ్వయాయ్, ఖాళీ అవుతుంది" అంటాడు దిగేవాడు. "ఎకక్నియయ్వయాయ్, రైలు కదిలి పోతూంది. టైమై పోతూంది" అంటాడు ఎకేక్వాడు. 
ఇదద్రూ దావ్రబంధం దగిగ్రి నుంచి అంగుళమైనా కదలకుండా, పైవాళళ్కి జాగా ఇవవ్రు. ఈ కొస నుంచి ఆ కొస దాకా రైలు చూసిన తరువాత 
చారుమతి, "ఈ రోజు ఈ రైలోల్ ఎకక్లేం. తిరిగి కాకినాడ వెళిల్పోదాం" అంది. 

రాధాకృషణ్ ఒక మొదటి తరగతి పెటెట్ దగిగ్ర ఆగి కూలీతో "సామాను ఇందులో పెటుట్. అమామ్యిగారిని ఎకిక్ంచు. నేను టికెటుల్ 
మారుచ్కు వసాత్ను" అని చెపిప్, చారుమతి టికెట కూడా తీసుకుని పరిగెతాత్డు. 

చారుమతి అయోమయంగా నుంచుంది. అది చాలా చినన్ పెటెట్. రెండు బెరుత్లు మాతర్ం ఉంది ఇదద్రు మనుషులకి నిరణ్యించబడింది. 
కానీ ఈ రోజు అందులో నలుగురు పెదద్ మనుషులు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. 

రైలు కదులుతూ ఉంటే రాధాకృషణ్ వచిచ్ ఎకాక్డు. అయోమయంగా తలుపు దగిగ్రే నిలబడి ఉనన్ చారుమతిని చూసి, "అదేం? 
కూరోచ్లేదేం?"  అంటూ సీటు కోసం చూశాడు. అది గమనించి, పెదద్ మనుషులు కిటికీ దగిగ్ర వీళళ్కి కొంచెం జాగా చేసి తాము సరుద్కునాన్రు. 

చారుమతి పకక్నే కూరుచ్నన్ రాధాకృషణ్ తగిలినపుప్డలాల్ తేళూళ్, జెరుర్లూ ఒంటి మీద పాకినటుల్ భయపడుతూ కిటికీకి అంటుకు 
పోయి కూరుచ్ంది. 

తండిర్ తన చేతికి పదిహేను రూపాయలు ఇచాచ్డు. ఇపుప్డు ఈ మొదటి తరగతి టికెట కు ఎంత డబుబ్ ఇవావ్లో? మళీళ్ తిరుగు 
పర్యాణం ఎలాగో? ఈ అవసథ్లు లేకుండా కాకినాడ తిరిగి వెళిల్ పోవలిసింది. పర్యాణం తలచుకునన్ కొదిద్ రాధాకృషణ్ మీద చికాకు కలిగింది. 
తనను అడగకుండా పెటట్కుండా మొదటి తరగతికి టికెట మారచ్డం, తన పకక్న కూరోచ్వడం ఏమిటీ? 

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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తుని సేట్షన వచిచ్ంది. నలుగురు పెదద్ మనుషులు దిగిపోయారు. రాధాకృషణ్ వెంటనే లోపలి నుంచి తలుపు వేసి గడియ బిగించి, 
"అమమ్యయ్! కొంచం ఊపిరి పీలుచ్కోవచుచ్. ఇంకా ఎవవ్రూ ఎకక్కుండా ఉంటే బాగుండును" అనాన్డు ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ. 

తామిదద్రమే ఒంటరిగా పర్యాణం చెయాయ్లని తెలిసి చారుమతి, 'భగవంతుడా! ఎవవ్రైనా ఎకిక్తే బాగుండును' అనుకుంది. 
భగవంతుడు చారుమతి మొర ఆలకించలేదు. ఎవరు ఎకక్కుండానే రైలు కదిలింది. 
"కాసేస్పు రెసుట్ తీసుకునన్టుట్ ఉంటుంది. పడుకుంటారా?" రాధాకృషణ్ చారుమతిని చూసూత్ అడిగాడు. 
"ఊహూ" అంది కిటికీలోంచి చెటల్ను, బయళళ్ను చూసూత్. 
"మీరు ఏమీ అనుకోను అంటే నేను ఒకటి చెబుతా." 
"ఏమిటి?" 
"మీకు చదువుకోవాలని చాలా కుతూహలం కదూ. మీరు ఈ ఏడే కాలేజీలో చేరండి. మీరెంతవరకు చదివితే అంతవరకు నేను డబుబ్ 

ఇసాత్ను." 
తను చదువుకోవడమేమిటి? దానికతను డబిబ్వవ్డమేమిటి? అరథ్ం కానటుట్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది అతని వేపు. 
"మీరు మరోలా అనుకోకండి. మా నానన్ మంచి పేరునన్ పీల్డరని తెలుసు కదా! ఆయన బోలుడ్ సంపాదిసుత్నాన్రు. పర్తి నెల కొంత 

డబుబ్ నా పేరా, మా తముమ్డి పేరా బాంకులో వెయయ్డం ఆయనికి చాలా ఏళుల్గా అలవాటు. నా పేర ఇపుప్డు పాతిక వేలదాకా ఉంటుంది. 
అందులోనించి నేను మీకు సహాయం చెయయ్గలను." 

ముకుక్, మొహం తెలియని ఆడపిలల్కి డబుబ్ ఇసాత్ననడంలో ఈయన ఉదేద్శమేమిటి? మౌనంగా కూరుచ్నన్ చారుమతిని చూసూత్ మళీళ్ 
రాధాకృషేణ్ అనాన్డు నవువ్తూ. 

"మీరీ విషయం, అంటే నేను మీకు డబుబ్ ఇసుత్నన్టుల్ ఎవరికీ చెపప్కండి. పైవాళళ్కి ఇలాంటివి తెలిసేత్ బాగుండదు. మనిదద్రి గురించి 
ఏమైనా ఊహించుకోవచుచ్ను." 

అతని నవువ్ చూసేత్ విపరీతమైన అసహయ్ం వేసింది చారుమతికి. ఇంతసేపు అతని సంభాషణలో అరథ్ం కానిదేమిటో అరథ్ం 
అయిపోయినటుట్ అనిపించింది. 

"ఏమంటారు?" అనాన్డు అతను కుతూహలంగా. 
"ఏమీ లేదు" అంటూ పెటెట్ లోంచి బుచిచ్బాబు 'చివరకు మిగిలేది' పుసత్కం తీసుకుని మధయ్లోంచి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
రాధాకృషణ్ తన పరుస్లోంచి చారుమతి టికెట తీసి సీటు మీద పడి ఉనన్ ఆమె హాండ బాగ లో పెటాట్డు. 
చాలా దగిగ్రయిన సేన్హితులతో కూడా చెపుప్కోలేని సవ్విషయాలు ఒకొక్కక్పుప్డు అపరిచితులతో చెపేప్సుకుంటాం. ఇలాటివి 

సాధారణంగా పర్యాణాలలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎదటి వయ్కిత్ సానుభూతి చూపిసుత్నన్టుల్, శర్దధ్ చూపిసుత్నన్టుట్ తోసేత్, మన మనసులోల్ 
భారాలు దించేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి ఆకసిమ్కాలు. ముందు ఆలోచించి, 'ఇలా చెపాప్లి, వీళళ్తో చెపాప్లి' అని అనుకునన్వి కావు. 'ఆ 
అపరిచితుడు ఇక మళీళ్ మన జీవితంలో కనిపించడు. అతనితో చెపుప్కోవడం వలల్ ఒరిగే నషట్మేమి లేదు!' అనన్ నిశిచ్ంత మనని 
పురిగొలుప్తుందేమో! అంతే కాని, మన కషాట్లు విని, ఎదటి వయ్కిత్ ఏదో సహాయం చెయాయ్లని ఆశించము. సహాయం చెయయ్డానికి పూనుకుంటే 
అహం దెబబ్ తింటుంది. 
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ఇదే ఇకక్డ జరిగింది. తను చెపిప్నవి శర్దధ్గా వింటునటుట్ కనిపించిన అపరిచితుడైన రాధాకృషణ్తో చారుమతి తన సంసార 
విషయాలు, కషట్ సుఖాలు చెపేప్సుకుంది. అతను సహాయం చెయయ్బూనుకోవడం, దాని వెనక అసహయ్మైన భావం ఉండడం చూసి ఇపుప్డు 
సహించలేక పోయింది. 

'ఛ! ఎంత పొరపాటు చేశాను!' అనుకుంది బాధగా. పుసత్కం చేతిలో ఉనాన్, ఒకక్ అక్షరం కూడా చదవడం లేదు. 
రాధాకృషణ్ చారుమతినే చూసుత్నాన్డు. కనుముకుక్ అంత తీరుగా లేకపోయినా, తెలల్ని ఒంటి రంగుతో మెరిసిపోతూ ఆకరష్ణీయంగా  

ఉంది చారుమతి. బారెడు నలల్ని జడ. జూన నెలైనా ఇంకా విపరీతమైన ఎండగా ఉంది. కిటికీ లోంచి కొడుతునన్ ఎండ గాలికి తెలల్టి బుగగ్లు 
ఎరర్గా కంది, ముఖం చాలా అందంగా ఉంది. 

'జామ పండులా ఉంది మనిషి' అనుకునాన్డు రాధాకృషణ్. 
"ఏమండీ! మన కంపారుట్ మెంటు ఏర కండిషన చేసుకుందామా?" అంటూ చారుమతి సమాధానం కోసం చూడకుండానే కిటికీ 

తలుపులనీన్ వేసేశాడు. 
"ఇపుప్డు చలల్గా ఉంటుంది చూడండి. పాపం! మీరు ఇంత సేపు కిటికీ దగిగ్ర ఎండలో కూరుచ్నాన్రు" అనాన్డు. 
చారుమతికి భయం వేసింది. 
"తరువాత సేట్షను ఏమిటి?" అంది. 
"అనకాపలిల్." 
"ఎంత సేపు ఆగుతుంది?" 
"అయిదు నిమిషాలు కూడా ఆగదేమో." రాధాకృషణ్  వాచీ చూసుకునాన్డు. 
మూసేసిన కిటికీ తలుపులు తీసింది చారుమతి. 
"మళీళ్ ఎందుకండీ తలుపులు తీసాత్రు? అనకాపలిల్లో ఎవరైనా ఎకెక్యయ్గలరు." కంగారుగా అనాన్డు రాధాకృషణ్. 
"అనకాపలిల్ సేట్షను చూడాలండీ. తొందరగానే మూసేసాత్ను." 
రాధాకృషణ్ తన హోలాడ్లు పై బెరుత్ మీద పరిచాడు. ఒక దుపప్టీ, తలగడా తీసి కింది సీటు మీద పెటాట్డు.  సావకాశంగా దుపప్టీ 

సీటు మీద పరిచి, తలగడా వెనకిక్ వేసి జారబడి కూరుచ్నాన్డు. అతనిలో ఏదో ఉతాస్హం ఉరకలు వేసోత్ంది. సనన్గా ఈల వేసుత్నాన్డు. 
"చిగురాకులలో చిలకమామ్. చినన్ మాట సెలవీవమామ్." ఆ ఈల పాట వింటునన్ కొదీద్ భయంతో వణికింది చారుమతి. మనసుస్లో 

భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్ంచుకుంది. గోముఖ వాయ్ఘర్ంలా ఉనన్ ఇతనిని సాయంగా పంపిన తండిర్ని మనసులోనే నిందించుకుంది. 
అనకాపలిల్ సేట్షను వసూత్ంది అనగా తువాలు, సబుబ్పెటెట్ తీసుకుని బాత రూములోకి వెళాళ్డు రాధాకృషణ్. 
భగవనాన్మ సమ్రణ చేసుకుంటూ కంగారుగా తలుపు దగిగ్రే నిలబడింది చారుమతి. అనకాపలిల్ సేట్షను వచిచ్ంది. రాధాకృషణ్ బాత 

రూములో నుంచి బయటికి రాలేదు. తలుపు తీసుకుని  తన పెటెట్, బుటట్ తీసుకుని, గబగబా దిగి పకక్ మూడవ తరగతి పెటెట్కు పరిగెతిత్ంది. 
జనంతో కిర్కిక్రిసి కాలు పెటట్డానికి వీలెల్కుక్ండా ఉనన్ ఆ పెటెట్ దగిగ్ర దికుక్ తోచక నుంచుంది చారుమతి. గారుడ్ విజిల వేశాడు. రైలు కదిలింది. 

"ఓలమోమ్! ఆడ కూతురు నిలబడి పోనాది" అంటూ జబారధ్సీత్గా, వసాత్దులా ఉనన్ ఓ గవర మనిషి చారుమతిని పెటెట్లోకి పైకి 
లాగేసింది.  

'నా మొర ఆలకించి దేవుడు ఈమెను పంపాడు' అని మనసులో ఆమెకి వెయియ్ నమసాక్రాలు చేసింది చారుమతి. విశాఖపటన్ం 
వచేచ్వరకు, గంటనన్ర నిలుచునే పర్యాణం చేసినా, మొదటి తరగతి పర్యాణం కంటె లక్ష రెటుల్ హాయిగా ఉనన్టుట్ అనిపించింది. 
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'మగవాడిని ఎపుప్డూ నమమ్కూడదు.' తెలిసి వచిచ్ంది చారుమతికి. అనకాపలిల్లో దిగి రాకపోతే ఏం జరిగేది? తలుచుకునన్పుప్డలాల్ ఆ 
రాతేర్ కాక, చాలా రోజుల వరకు ఎనోన్ రాతుర్లు నిదర్ పటట్క వణికి పోయేది. ఈ సంఘటన చారుమతి హృదయానికి ఒక పెదద్ దెబబ్లా నిలిచి 
పోయింది. 

4 
పెళిల్ వారంతా మదార్సు రైలోల్ ఎకాక్రు. పదమ్ తలిల్ పకక్నే కూరుచ్ని కిటికీలో నించి బయటికి చూసూత్ంది. పెళిల్ ముందు శీర్దేవి, 

చారుమతి తనున్ ఏడిపించడం గురుత్కు వచిచ్ంది. దాంతో ముగుగ్రు ఇనేన్ళుళ్ గడిపిన మధురమైన జీవితం జఞ్పిత్కి వచిచ్ంది. రోజూ సాయంతర్ం 
ముగుగ్రు శీర్దేవి వాళళ్ ఇంటోల్ కలుసుకునే వాళుళ్. శీర్దేవి కాలేజీ లైబర్రీలో నించి పుసత్కాలు తెచేచ్ది. మొదటోల్ నవలలు తెచేచ్ది. ముగుగ్రు 
చదివాక, పెరటోల్ మామిడి చెటుట్ కింద గడిడ్లో కూరుచ్ని కధ, పాతర్ల గురించి చరిచ్ంచుకునే వాళుళ్. కర్మేపి నవలలో నించి నేటి తెలుగు 
కవితవ్ం మీదికి మళిళ్ంది వాళళ్ దృషిట్. గురజాడ అపాప్రావు, వేంకట పారవ్తీశ కవులు, అడవి బాపిరాజు, పింగళి, కాటూరి, నండూరి, శీర్ శీర్, 
కృషణ్ శాసిత్, కరుణశీర్, నారాయణరెడిడ్, దాశరధి,ఆరుదర్... వరసగా అందరి కవుల రచనలు చదివారు. చదువుతునన్ కొదిద్ రోజు రోజూ ఎంతో 
ఉతాస్హం పొంగేది. ఒక  రోజు శీర్దేవి ముదుద్కృషణ్ సంకలనం 'వైతాళికులు' తెచిచ్ంది. "అనిన్ పుసత్కాలు కొనుకోక్లేని వాళల్కు ఇది ఒకక్టి 
చాలు" అంది చారుమతి. 

పుసత్కాలు చదవడం కూడా ఒక వయ్సనమే. 'వైతాళికులు' లోని రచనలు, శీర్దేవి, పదమ్ ఎనున్కునన్వి చారుమతి భావయుకత్ంగా 
తియయ్గా పాడేది. పదమ్కి పెళిల్ నిశచ్యం అయాయ్క ఏడిపించడానికి పేర్మ పాటలు, పేర్మ కవితవ్ం వినిపించేవారు సేన్హితురాళిల్దద్రు. 

"ఇంకేం ఉంది! పెళిల్ అవగానే పదమ్ మనలిన్ మరిచి పోతుంది. ఆయన దగిగ్రికి ఎపుప్డు వెళిళ్పోదామా అని ఇపప్టి నించే పర్తి క్షణం 
ఎదురు చూసూత్ ఉంటే!" అంది శీర్దేవి ఒక రోజు. 

"కృషణ్శాసిత్ రచనలోలా ఆయన 'పలల్కీ' పంపుతారేమో" అంది చారుమతి నవువ్తూ. 
"ఏదీ 'పలల్కీ' పాడు చారూ!" బలవంతం చేసింది శీర్దేవి. 
ముగుగ్రికీ ఇషట్ం ఆ రచన. పదమ్కు ఇపుప్డు అందులో కొతత్ అరాథ్లు సుప్రించాయి. 
చారుమతి తీయటి గొంతుకతో పాడింది. 
"పార్ణ సఖుడె నాకోసమై పంపినాడు 
పలల్కీ అన హృదయముమ్ జలుల్ మనియె   
వీడని వియోగమున వేగు మోర్డు మేను 
తలిరు తోరణమై సుమధామ మాయె! 
చెదరు చేతుల నెటో కలిసేసుకొంటి 
మెయిలు వసనముమ్లో, పొర్దుద్ పొడుపు నగలొ, 
ఏదో కాలుచు హాయియో, ఏదో తేలుచ్ 
భారమే ఏమో... సైరింప నేరనైతి! 
కొసరు నడల దూగాడుచు కూరుచుంటి 
పూల పలల్కిలో పూలమాల నేను!"  
"పదామ్!" అనన్ తలిల్ పిలుపుతో మళీళ్ ఈ లోకంలో పడింది పదమ్. 
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"ఎంత సేపు అలా కూచుంటావు? కిటికీ లోంచి అలా బయటికి చూడకమామ్. నిపుప్రవవ్లు కళళ్లో పడగలవు! కాసేస్పు 
పడుకోకూడదూ?' అంది వరలకిష్. 

"నిదర్ రావడం లేదమామ్" అని పదమ్ మళీళ్ ఆలోచనలోల్ పడింది. 
సేన్హితురాళళ్ ఊహలకి, పదమ్ అనుభావాలకి సాపతయ్మే లేదిపుప్డు. పదమ్ ఒక పెటెట్లోను, మాధవరావు వేరొక పెటెట్లోను 

కూరుచ్నాన్రు. దారిలో మాధవరావు ఒకక్సారి కూడా పదమ్ని చూసి వెళళ్ లేదు. "సిగేగ్మో? మొహమాటమేమో!" అనుకుంది. 
మదార్సులో కాంతమమ్గారి ఇంటోల్ గృహపర్వేశం పెదద్ ఎతుత్న జరిగింది. పేరంటాలు, భోజనాలు హడావిడి అంతా అయాయ్క 

సాయంతర్ం కాంతమమ్గారు సావకాశంగా కూరుచ్నన్పుప్డు వరలకిష్ మళీళ్ శోభనం గురించి ఎతిత్ంది. 
"వదినగారూ! ఆ శోభనం వేడుక కూడా ఈ రాతిర్ అయిపోతే, మూడు నిదర్లు అయాయ్క మేము శనివారం వెళిల్ పోవచుచ్ను. ఇవావ్ళ 

అదీ అయిందనిపించెయయ్ండి." 
"ఇపప్టి పిలల్లకు మనం చెపప్లేమండీ. అమామ్యి ఇంకా చదువుకోవాలని అంటునాన్డు అబాబ్యి. శోభనానికి తొందర ఏముంది? 

ఇదద్రూ ఇంకా చినన్వాళేళ్ కదా! అమామ్యిని రెండేళుళ్ ఉంచుకుని చదివించండి." కాంతమమ్గారు అసలు విషయం మెలిల్గా తేలాచ్రు. 
వరలకిష్కి అయోమయంగా ఉంది. శోభనం చేసుకోకుండా చదివించమనడం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. 
"ఇపుప్డు మరి కాపరానికి తెచుచ్కోరా?" 
"అమామ్యి చదువు అవనీయండి ముందు. కాపరం మాట తరువాత చూదాద్ం. ఆ.. అనన్టుట్ చెపప్డం మరిచిపోయాను. మేము 

మదార్సులో ఉంటునాన్మా! ఎవరి మధయ్ ఉంటే వాళళ్ ఆచారాలు పాటించక తపప్దు. చూడండి, కోడలు రవవ్ల దుదుద్లతో, తగినంత సారెతో 
రాకపోతే మాకు తల కొటేట్సినటుట్ ఉంటుంది. ఏమి ఇచిచ్నా, ఇవవ్కపోయినా సీట్లు గినెన్ల సెటుట్, రవవ్ల దుదుద్లు పెటాట్లి అమామ్యికి మీరు. 
మా గౌరవం కాపాడాలి." చావు కబురు చలల్గా చెపిప్నటుట్ చెపిప్ంది కాంతమమ్. 

వరలకిష్కి గుండెలో రాయి పడింది. బోలెడు కటన్ం, లాంఛనాలు, అతి వైభవంగా పెళిల్ జరపడానికే ఉనన్దంతా ఖరుచ్ 
అయిపోయింది. రవవ్ల దుదుద్లంటే మాటలా? మళీళ్ ఎకక్డినించి తెసాత్రు? 

పదమ్ ఏ తీపి అనుభవము, ఏ మధురభావము లేకుండానే పుటిట్ంటికి వచేచ్సింది. 'కూతురుకి పెళిల్ చేశాం. పెళిల్ బాగా జరిగింది' అనన్ 
సంతోషం పోయి, వరలకిష్ మనసుస్లో దిగులు ఆవరించింది. 

5 
రేవతి భరత్ గోపాలరావుకి యూనివరిస్టీ రిజిసాత్ర్ర ఆఫీసులో పని. డాబా గారెడ్నస్ లో ఇలుల్ తీసుకునాన్డు. పెదద్ జీతపరుడు కాక 

పోయినా, అపుప్లు చేయకుండా భారాయ్బిడడ్లను పోషించుకు రాగలుగుతునాన్డు. చారుమతికి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతాన్లు చేశాడు. టీచరు 
ఉదోయ్గం దొరకక్ పోయినా, ఏదో ఒకటి దొరికితే చాలని నలుగురు పెదద్ల దగిగ్రికి ఆఫీసులకి తిరిగాడు. పది రోజులు గడిచినా ఏ పర్యతన్మూ 
అనుకూలించ లేదు. ఇంతలో కాకినాడ నుంచి భానుమతి చెలెల్లు చారుమతికి ఉతత్రం వార్సింది. అందులో సూరాయ్రావుకి హారుట్ అటాక 
వచిచ్ందనీ, ఆసుపతిర్లో చేరాచ్రనీ, వెంటనే రేవతినీ, పిలల్లనీ వెంటబెటుట్కుని వచేచ్యయ్మనీ వార్సింది. 

ఉతత్రం చూసుకుని చారుమతి, రేవతి, పిలల్లు కాకినాడ బయలు దేరారు. దారిలో అకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇంటి విషయాలే మాటాల్డుకునాన్రు. 
రేవతి అడిగింది. "నానన్కి ఒంటోల్ బాగులేదా? నువువ్ చెపప్నేలేదేం?" 
"నానన్కి ఎపుప్డూ ఉనన్ అనారోగయ్మే. ఉబబ్సంతో రాతిర్ నిదర్ పటట్కుండా బాధ పడతారు. మందులు వేసుకుంటూంటే మధయ్ 

తగుగ్తుంది. హారట్ అటాక ఎలా వచిచ్ందో తెలీదు." దిగులుగా అనన్ది చారుమతి. 
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రేవతికి ఎదిగిన చెలెల్ళళ్ పెళిల్ సమసయ్ మనసుస్లో వేధించింది. 
"భానుకు ఏమైనా సంబంధాలు చూసుత్నాన్రా?" 
"ఏం చూసాత్రకాక్? ఇంటి విషయం నీకు తెలియంది ఏముంది? నానన్ జీతమంతా తిండికి, చదువులకి సరిపోతుంది. కటాన్లకి డబుబ్ 

ఎకక్డినించి తేగలరు?" 
"నిజమేననుకో? కాని భానును ఎనాన్ళుళ్ ఉంచుకుంటారు. మీరైతే అంతా ఏదో చదువుకుంటునాన్రు. భాను చదువు వానా కాలం 

చదువై పోయింది. ధరుడ్ ఫారం కూడా గటెట్కక్ని దాని బర్తుకేం గాను?" 
చారుమతి మాటాల్డలేదు. ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంది. భానకక్ కూడా చదువుకుని ఉంటే బాగుండును. కాని ఇరవై మూడేళళ్ భానుకి 

ఇపుప్డు చదువు బురర్కేం ఎకుక్తుంది? 
ఇదద్రు ఇంటికి చేరేసరికి సూరాయ్రావును ఆసుపతిర్ నించి ఇంటికి తీసుకు వచేచ్శారు. మధయ్ గదిలో కిటికీ పకక్ వేశారు అతని 

మంచం. కూతుళిల్దధ్రినీ చూడగానే కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కునాన్రు ఆయన. "వచాచ్రా, అమామ్" అని ఇదద్రినీ చెరో చేతోత్నూ దగిగ్రికి తీసుకుని కళళ్ 
నీళుళ్ నిపుకునాన్రు. ఆయన కళళ్లో ఏదో దిగులు, భయం. తండిర్ పరిసిథ్తి చూసిన కూతుళిళ్దద్రూ నీరుగారి పోయారు. రేవతి దిగులు 
మింగుకుని అనునయంగా తండిర్ని అడిగింది. "ఎలా ఉంది నానాన్ ఒంటోల్?" 

కంట నీరు పెటుట్కొంటునన్ చారుమతిని భాను పకక్ గదిలోకి లాకుక్ వెళిళ్ంది. "నానన్తో ఎకుక్వ మాటాల్డించ వదద్నీ, పూరిత్ విశార్ంతి 
ఇవాలనీ డాకట్రు గారు చెపాప్రు. ఆయనకి బాధ కలిగించే పనులేవీ చెయయ్కూడదు మనం"  అని చెపిప్ంది. అకక్ ఒళోల్నే తల పెటుట్కుని 
వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది చారుమతి. 

సూరాయ్రావు అనారోగయ్ం గురించి విని తెలిసిన వాళళ్ంతా చూడడానికి వచాచ్రు. సాయంతర్ం శీర్దేవి వచిచ్ంది. తను బి.ఏ. లో 
చేరింది. చారుమతి, శీర్దేవి డాబా మీదికి వెళిల్ కూరుచ్నాన్రు. చారుమతి తన పర్యాణ విశేషాలు, రాధాకృషణ్తో పరిచయం, అతనితో జరిగిన 
భయంకరమైన అనుభవం, అనీన్ చెపిప్ంది. అంతా విని నొచుచ్కుంది శీర్దేవి. 

"విశాఖపటన్ం వెళిళ్నందుకు ఈ అనుభవమే మిగిలింది. పనేమీ కాలేదు" అంది చారుమతి. 
"మగవాళుళ్ మంచిగా ఎందుకుండలేరో తెలీదు. పెళల్యినవాడు కదా. అతను ఎందుకు అలా పర్వరిత్ంచాడో?" అంది శీర్దేవి. 
"అతనికి పెళిల్ అయిందా?' ఆశచ్రయ్ంగా పర్శిన్ంచింది చారుమతి. 
"బాగుందే, పదిహేనువేలు కటన్ం తీసుకుని అమలాపురం అమామ్యిని చేసుకునాన్డు. ఇదద్రు పిలల్లు. అతని భారయ్ ఎంతో 

బాగుంటుంది. రంభలా ఉంటుంది. ఇతనే దేభయ్ంలా ఉంటాడు." 
"నీకు ఇతను తెలుసా?" 
"తెలియకేం? మా మామయయ్ కూడా లాయరు కదా! రాధాకృషణ్ నానన్గారు, మామయాయ్ సేన్హితులు. ఇతను పార్కీట్సు విషయం 

పటిట్ంచుకోడనీ, డబుబ్ అలల్రిచిలల్రిగా తగలేసాత్డనీ వాళళ్ నానన్ మామయయ్ దగిగ్ర ఎపుప్డూ గోల పెడతాడట." 
చారుమతి వింటూ తెలల్బోయింది. 'శీర్దేవి మామయయ్కు ఇనిన్ విషయాలు తెలిస్నపుప్డు, వాళళ్ ఇంటోల్నే పనిచేసుత్నన్ నానన్కి రాధాకృషణ్ 

విషయాలేవీ తెలియవా? తెలిసీ పటిట్ంచుకోడా? ఇంత అమాయకుడేమిటి నానన్?" అనుకుంది చారుమతి. 
మౌనంగా కూరుచ్నన్ చారుమతిని చూసూత్ శీర్దేవి అంది. 
"పదమ్ కాలేజీలో చేరింది, తెలుసా? ఇంటర లో చేరింది. నినన్టి నుంచి కాలేజీకి వసూత్ంది." 
"పదమ్ మదార్సు నించి ఎపుప్డు వచిచ్ంది? మళీళ్ చదువుతుందా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది చారుమతి. 
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"మదార్సు నించి వచిచ్ వారం రోజులయింది. వాళళ్ అతత్గారూ వాళుళ్ పదమ్ని చదివించమనాన్రట." 
"ఎంత అదృషట్ం పదమ్ది! చదువు యోగం ఉంటే ఎలాగో అలాగా చదువుకునే అవకాశం వసుత్ంది" అంది చారుమతి తనకు కాలేజీలో 

చదివే భాగయ్ం లేనందుకు చింతిసూత్. 
చదువులోంచి మళీళ్ ఇంటి పరిసిథ్తుల మీదికి మళిళ్ంది పర్సకిత్. తండిర్ మాట తలపోసూత్, "శీర్దేవి! నాకేదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే 

బాగుండునే. నానన్కి కొంచెం ఆసరాగా ఉండవచుచ్ ఆయన పని తగిగ్ంచుకుని కొంచం విశార్ంతి తీసుకోవచుచ్." బాధ పడుతూ అంది 
చారుమతి. 

"మనం గరలస్ హైసూక్లుకు వెళదాం. ఒకసారి. హెడ మిసెట్ర్స ఏమైనా సహాయం చెయయ్వచుచ్" అంది శీర్దేవి. 
ఆ సూచన చారుమతికి కూడా నచిచ్ంది. 
"సరే. ఎలుల్ండి మధాయ్హన్ం మనం ఆమె దగిగ్రికి వెళదాం. మీ ఇంటికి వసాత్. ఇదద్రం కలిసి వెళదాం" అంది. 
శీర్దేవి ఇంటోల్ అందరి దగిగ్రా సెలవు తీసుకుని, సూరాయ్రావుగారికి నమసక్రించి వెళిల్ పోయింది. 
మరునాడు మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్క, అందరూ తలో మూల వాలారు ఇంటోల్. చారుమతి వీధి వైపు ఉనన్ గదిలో కూరుచ్ని, 

కిటికీలోంచి అలా వీధిలోకి చూసూత్ంది. శంకరం, మాలతి, భగవతి సూక్ళళ్కి వెళిల్ పోయారు. అమామ్, నానన్మామ్ వెనక వరండాలో మేను 
వాలాచ్రు. భానకక్ వరండాలో కూరుచ్ని జాకెటుట్ కుడుతోంది. 

"అమామ్ చారూ! ఇలా రా!" నానన్ గొంతు సనన్గా వినిపించింది. 
"ఏం కావాలి నానాన్?" అంటూ లోపలి పరిగెతిత్ంది చారుమతి. 
"చూడమామ్. నా కోటు జేబులో పాతిక రూపాయలు, మనియారడ్రు ఫారం ఉనాన్యి. ఇలా తీసుకురా." 
చారుమతి కోటు జేబులో నించి డబుబ్, మనియారడ్రు ఫారం తీసింది. ఫారం తండిర్ వార్తలోనే పూరిత్ చేసి   ఉంది. "బి. శారదమమ్, 

కోట వీధి, విజయనగరం" అనన్ అడర్సు. కొతత్గా ఉనన్ ఆ పేరు చూసి చారుమతి ఆశచ్రయ్ పోయింది. 
సూరాయ్రావు ఫారం తీసుకుని సరిగాగ్ ఉందో లేదో చూశాడు.  
"పోసాట్ఫీసుకి వెళిల్ మనియారడ్రు చేసి వసాత్వా తలీల్?" అనాన్డు మనిఆరడ్రు ఫారం, డబుబ్ చారుమతి చేతిలో ఉంచుతూ. 
చారుమతి కుతూహలం నిగర్హించుకోలేక పోయింది. 
"ఎవరు నానాన్ ఈమె? ఎపుప్డూ ఈ పేరు వినలేదు. ఎందుకు డబుబ్ పంపుతునాన్వు?" 
"ఈమె నీకు మేనతత్ వరస అవుతుంది. నాకు పినతలిల్ కూతురు. భరత్ లేడు. బొతిత్గా బీదరికంలో ఉంది. అందుకే ఈ డబుబ్ 

పంపుతునాన్ను. ఎంతలే తలీల్! ఈ డబుబ్ ఏం సరిపోతుంది ఆమెకు? నా చేతనైనది పంపుతునాన్ననన్సంతృపిత్ కోసం పంపడం." సగం పైకి, 
సగం సవ్గతంగా మాటాల్డాడు సూరాయ్రావు. 

'ఎనాన్ళళ్ నుంచి పంపుతునాన్వు? అమమ్కి తెలుసా?' ఎనోన్ పర్శన్లు చారుమతి లోపలే అణిచి వేసుకుంది. ఎకుక్వగా మాటాల్డితే 
తండిర్కి ఆయాసం రావచుచ్. 

చారుమతి మాటాల్డకుండా పోసాట్ఫీసుకు వెళిల్ డబుబ్ పంపించింది. మనసులో మాతర్ం మధన పడుతూనే ఉంది. ఇంటోల్ అంతా 
డబుబ్కు ఇబబ్ంది పడుతూంటే, ఈయన పాతిక రూపాయలు ఎవరికో ఎతిత్ పంపడమేమిటీ? 
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