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ఆగసుట్ నెల ఏడవ తారీఖున చారుమతి గరలుస్ హైసూక్లోల్ ఉదోయ్గంలో చేరింది. ఫసుట్ ఫారం, సెకండ ఫారం వాళల్కి ఇంగీల్షు,
లెకక్లు, సైనుస్ చెపాప్లి. ఆ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది చారుమతికి. తండిర్కి కొంచెం ఆరోగయ్ం కోలుకుంది.
సాయంతర్ం శీర్దేవి, పదమ్ చారుమతి ఇంటికి వచిచ్ అభినందనలు చెపాప్రు. పదమ్ను చూసి కొంచెం ఆశచ్రయ్ పోయింది చారుమతి.
ఎందుకో బాధ పడుతునన్టుల్ంది పదమ్. కొతత్ పెళిల్ కూతురులో తొంగి చూసే ఉతాస్హం, కొతత్ కళ లేవు.
"పదమ్ అలా ఉందేం?" అంది చారుమతి శీర్దేవిని చూసూత్.
"ఇవాళ తన శీర్వారి దగిగ్రినుంచి ఉతత్రం రాలేదు. అందుకే చినన్బోయింది అమామ్యిగారి ముఖం" అంది శీర్దేవి పదమ్ని హాసయ్ం
చేసూత్.
పదమ్ నవేవ్సి ఊరుకుంది. కాని ఆ నవువ్ వెనకాల ఏదో దిగులు ఉనన్టుల్ గర్హించింది చారుమతి. కాని ఏమీ గమనించనటుల్
ఊరుకుంది. పదమ్ని ఉతాస్హపరచాలని, "పింగళి- కాటూరి" రాసిన 'పర్ణయ లేఖలు' గురుత్ందా?" అని అడిగింది పదమ్ వైపు చూసూత్.
"ఏది?"
"మనకి చాలా నచిచ్న భాగం. అపుప్డే మరిచి పోయావా?"
"నినున్ నెద నిలిప్ నేను ధాయ్నించునటుల్
నీవు ననెన్ద నిలిప్ ధాయ్నింతువేని
అవయ్యామృత బిందు నిషయ్ంద మధుర
భావ సంయోగ రససిదిధ్ బడయనగును!"
రాగ వరసలో చదివింది చారుమతి.
"విరహంలో పర్ణయం ఎకుక్వవుతుందట. విరహం కూడా సుఖమే అంటారు అనుభవించిన వాళుళ్" అంది శీర్దేవి.
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"మన అమామ్యి తీరు చూసేత్ విరహం సుఖంగా ఉనన్టుట్ లేదు. ఎపుప్డెపుప్డు ఆయన ఒళోల్ వాలుదామా అనన్టుట్ంది."
చారుమతి మాటలకు శీర్దేవి గటిట్గా నవివ్ంది. పదమ్ నవవ్లేదు. పూరవ్మైతే, "ఛీ ఛీ, వెధవ మాటలు!" అని అలక నటించేది.
"ఇంకో టాపిక ఏదైనా మాటాల్డ కూడదూ?" విసుగా మొహం పెడుతూ అంది పదమ్. అలల్రి చేసుత్నన్ సేన్హితురాళళ్ నోళుళ్
కటుట్బడాడ్యి.
చారుమతే సంభాషణ మారిచ్ కాలేజీ విశేషాలలోకి దింపింది. కాలేజీలో మగపిలల్ల అలల్రి గురించి, అమామ్యిల అలంకరణ గురించి
సంభాషణ గంట సేపు సాగింది. చీకటి పడగానే శీర్దేవి, పదమ్ లేచి వాళళ్ ఇళళ్కు వెళిల్ పోయారు.
రెండు నెలలు గడిచే సరికి చారుమతికి ఉదోయ్గం అలవాటై పోయింది. పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్డంలో కూడా ఎంతో ఆనందం
ఉందనుకుంది. ముఖయ్ంగా చెపిప్న పాఠం సరదాగా ఉంటే, అరథ్ం అవుతూ ఉంటే, పిలల్లు చూపే శర్దధ్, వాళళ్ కళళ్లోల్ వెలిగే ఉతాస్హం చూసూత్
చారుమతికి తృపిత్ కలిగేది. ఓపికగా, సరదాగా పాఠాలు చెపేప్ చారుమతి అనాన్, ఆమె కాల్సు అనాన్ పిలల్లు ఇషట్పడేవారు.
పిలల్ల మధయ్ సూక్లులో ఉనన్పుప్డంతా కాలం ఇటేట్ నిశిచ్ంతగా గడిచి పోయేది. ఇంటికి వసేత్ ఏదో శూనయ్ంగా ఉండేది చారుమతికి.
రాతిర్ పడుకుంటే లెకక్లేననిన్ కోరికలు, కలలు మనసులో ముసురు కునేవి. కాలేజీలో చదవాలి. డిగీర్ తీసుకోవాలి. మంచి భరత్ రావాలి. తనకి
దొరకనివి తన సేన్హితురాళిల్దద్రికీ అందుబాటులో ఉనాన్యని తోచగానే ఒకక్సారి ఈరష్య్ లాంటి భావం ఎకక్డో మెదిలేది. తిరిగి తనని తనే
తిటుట్కునేది. శీర్దేవి, పదమ్ల మీద ఈరష్య్ ఏమిటి? వాళుళ్ కలకాలం సుఖంగా ఉండాలి. తనకు ఏమీ లభయ్ం కాక పోయినా వాళళ్యినా
సంతోషంగా ఉండాలి. తన మనసులో నీచమైన భావాలు రాకుండా చూడమని భగవంతుణిణ్ పార్రిథ్ంచేది.
ఆ ఏడాదే నవంబరు మొదటి తారీఖున ఆంధర్పర్దేశ అవతరించింది. హైదరాబాద రాజధాని అయింది. ఆంధుర్ల కలలు పండాయి.
ఈ సందరాబ్నిన్ పురసక్రించుకుని కాలేజీలో ఆంధర్ వారిష్కోతస్వాలు పెదద్ ఎతుత్న మొదలు పెటాట్రు. తనకు సూక్లు ఉండడం వలల్ ఉదయం
జరిగే ఉపనాయ్సాలకి వెళళ్లేక పోయినా, రాతిర్ నాటకాలకు వెళేళ్ది చారుమతి. రోజూ సాయంతర్ం శంకరం ఆనాటి విశేషాలు చెపేప్వాడు.
"మిస. పి. ఆర. కాలేజీ ఎవరో తెలుసా?"
"ఎవరు?" అంది చారుమతి అతను అడిగేది ఏమిటో తెలియక.
"మీ ఫెర్ండ పదమ్. ఆమె ఇపుప్డు కాలేజీ బూయ్టీ. చాలా అందంగా ఉంటుంది. చారూ! అబాబ్యిలు పిచిచ్వాళళ్యిపోతునాన్రనుకో."
నవువ్ వచిచ్ంది చారుమతికి. 'అమామ్యిల అందం గురించి ఆలోచించేంత పెదద్వాడయి పోయాడా శంకరం' అనుకుంది మనసుస్లో.
వెంటనే ముందు రాతిర్ జరిగిన సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది. రాతిర్ నాటకాలకి శీర్దేవి, చారుమతి, పదమ్ కలిసి వెళాళ్రు. ఆడిటోరియంలోకి
అడుగుపెటట్గానే అరుపులు వినిపించాయి. "మిస కాలేజ" "బూయ్టీ కీవ్న" అంటూ. కాని అది పదమ్ని గూరేచ్ అని తోచలేదు. పదమ్లో ఏ భావం
లేదు. తల వంచుకుని వచిచ్ తమతో కూరుచ్ంది.
'లోకమంతా తన అందానిన్ మెచుచ్కునాన్, చేసుకునన్ వాడు ఆ సౌందరాయ్నిన్ గురిత్ంచ లేకపోతే, ఆ అందానికి ఉనన్ విలువేమిటి?'
అనుకుంది పదమ్. ఈ బిరుదులు సంతోషం కంటె విచారమే ఎకుక్వ చేసేవి పదమ్లో.
మాధవరావు దగిగ్రినించి ఒకక్ ఉతత్రం కూడా తను అందుకోలేదనన్ సంగతి జాఞ్పకం వచిచ్నపుప్డలాల్ ఆ రోజు మనసస్ంతా చీకాకయి
పోతుంది. రాతిర్ నిదర్ పటట్దు.
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"అబబ్బబ్! ఏం చలి, ఏం చలి! ఈ ఘటం వెళిళ్పోతే బాగుండును. ఈ చలి భరించలేనురా బాబూ" అంటూంది డెబైబ్ఏళల్ ముసలామె,
సూరాయ్రావు తలిల్, నీళళ్ కాగు కింద మంట దగిగ్ర కూరుచ్ంటూ. ఆమెకి, చలికాలానికి అసలు పడదు. డిసెంబరు నెల మొదటి నుంచి సంకార్ంతి
వెళేళ్ వరకూ రోజూ ఆవిడ చలి మీద విసుకుక్ంటూ, "శీర్మనాన్రాయణుడు తొందరగా పిలిసేత్ బాగుండును. ఈ చలి ఎనాన్ళుళ్ భరించనూ?"
అని గొణుకుక్ంటూ ఉంటుంది. ముకోక్టి ఏకాదశినాడు పోవాలనీ, తినన్గా వైకుంఠం చేరుకోవాలనీ ఆవిడ కోరిక. ఏకాదశి రోజంతా మరణం
గురించే తలుచుకుంటుంది.
"మామామ్! ఇవాళ వైకుంఠ ఏకాదశి. ఇవాళ పర్యాణం అయితే మంచిది" అనాన్డు శంకరం మంట దగిగ్ర చేరుతూ.
"ఎకక్డికిరా పర్యాణం?" అంది ముసలమమ్.
"ఎకక్డికేమిటీ? సవ్రాగ్నికి... తినన్గా శీర్మనాన్రాయణుని సనిన్ధికి" అనాన్డ్డు శంకరం.
పనిమీద అటే వచిచ్న శాంతమమ్ ఆ మాటలు విని నొచుచ్కుని, "ఏమిటిరా? పొదుద్నేన్ లేచి ఆ మాటలు? మామమ్తో హాసాయ్లా?
పెదద్తరం చినన్తరం లేదురా?" అంటూ శంకరానిన్ చీవాటుల్ వేసింది. ఆ మాటలు వినన్ ఆడపిలల్లు సనన్గా నవువ్కునాన్రు.
ఇంతలో సూరాయ్రావు గటిట్గా దగుగ్తూ ఉండడం వినిపించి శాంతమమ్, పిలల్లూ ముందరి గదిలోకి వచాచ్రు. సూరాయ్రావు మంచం
మీదినించి ముందుకు వంగి కూచుని దగుగ్తునాన్డు. భానుమతి వెంటనే మందుతెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
"ఇవాళ ఇంటోల్నే పడుకో నానాన్! కోరుట్కి, పీల్డరు గారి ఇంటికి వెళళ్కు. విశార్ంతి తీసుకో" అంది చారుమతి.
"తగిగ్ పోతుందమామ్" అనాన్డు సూరాయ్రావు.
"ఒకక్రోజు కోరుట్కు వెళళ్కపోతే కొంపలంటుకు పోవు. మీ ఆరోగయ్ం కంటె ఎకుక్వా పని? ఇవాళ మానేయండి" అంది శాంతమమ్.
సూరాయ్రావు అలాగే అనన్టుల్ బురర్ ఊపి ఊరుకునాన్డు. తొమిమ్దింటికి భోజనాలు కానిచిచ్ చారుమతి, మాలతి, భగవతి సూక్ళళ్కి,
శంకరం కాలేజీకి వెళిల్ పోయారు. పది గంటలకు సూరాయ్రావు కూడా కొదిద్గా ఎంగిలిపడి కోరుట్కు వెళిళ్పోయాడు.
సాయంతర్ం అయిదు గంటలకు చారుమతి ఇంటికి వచేచ్సరికి సూరాయ్రావు పొదుద్నన్లాగే దగుగ్తూ కనిపించాడు. కొదిద్గా ఆయాసం
కూడా వసూత్ంది. భానుమతీ, శాంతమమ్ చెరోపకాక్ కూరుచ్నాన్రు దిగులుగా.
"ఏమిటమామ్ ఇలా కూరుచ్నాన్రు? నానన్కి మళీళ్ దగుగ్ వచిచ్ందా?" అడిగింది చారుమతి వసూత్నే.
"మళీళ్ వచిచ్ందమామ్. మీ నానన్గారు ఎవరి మాటేనా వింటారా ఏమైనానా? ఈ రోజు విశార్ంతిగా ఇంటోల్ పడుకోండి అంటే వినక
పదిగంటలకంతా పరిగెతాత్రు బయటికి. మూడింటికి 'దగుగ్ వసూత్ంది' అంటూ వచేచ్శారు. ఏం మాయదారి ఉబబ్సమో. మనిషిని పీలేచ్సుత్ంది."
శాంతమమ్ నిషూట్రంగా మాటాల్డినా, ఆ మాటల వెనక భరత్ మీద పేర్మా, ఆయన ఆరోగయ్ం పటల్ ఆందోళనా ఉనాన్యి.
చారుమతి అకక్డే నిలబడి తండిర్ పరిసిథ్తి చూసింది. దగుగ్తో పాటు ఆయాసం వసూత్ంది. తెరిపి లేకుండా దగుగ్తునాన్రు.
"శంకరం రాలేదా కాలేజీ నుంచి? సరే, నేను డాకట్రు శీర్ రామారావుగారిని పిలుచుకు వసాత్ను" అని చేతిలో ఉనన్ పుసత్కాలు టేబిల
మీద పడవేసి వెళిళ్ంది బయటికి.
డాకట్రుతో ఇంటికి వచేచ్సరికి గంట పటిట్ంది. ఇంటోల్ శంకరం, మాలతి, భగవతి అంతా వచిచ్ ఉనాన్రు.
డాకట్రు సూరాయ్రావుని పరీకిష్ంచి ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. "తగిగ్పోతుంది. లేకపోతే నాకు కబురు చెయయ్ండి" అని వెళిళ్పోయాడు.
సూరాయ్రావు కొదిద్గా మగతగా కనిపించాడు. దగుగ్ కూడా కొంచెం తగిగ్ంది.
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చుటూట్రా ఉనన్ పిలల్ల వాడిన ముఖాలు చూశాక గురుత్కు వచిచ్ంది శాంతమమ్కు, ఉదయం తొమిమ్ది గంటలకు తినన్ అనన్మే. మళీళ్
సాయంతర్ం కాఫీ నీళళ్యినా తాగలేదని.
"భానూ! కుంపటి వెలిగించు. కొదిద్గా బియయ్ం పడేసాత్ను" అంది.
"నువెవ్ందుకమామ్. నేను చేసేసాత్ను వంట" అని భానుమతి లోపలికి వెళిల్ వంట పర్యతన్ం మొదలు పెటిట్ంది.
ముసలమమ్ సణుకుక్ంటూ కంబళీ కపుప్కుని మూల కూచుని కొడుకు వైపే చూసూత్ంది ఆందోళనగా. "మాయదారి రోగాలు!"
గొణుకుక్ంటూంది.
భానుమతి అనన్ం, ఊరగాయ, మజిజ్గ వేసి చెలెల్ళళ్కీ, తముమ్డికీ భోజనం పెటిట్ంది. వాళుళ్ తింటూండగానే మళీళ్ సూరాయ్రావు దగుగ్
వినిపించింది. దగుగ్తో బాటు విపరీతమైన ఆయాసం, ఊపిరి అందనటుల్ కషట్ం మీద శావ్స తీసుకుంటునాన్డు. గబగబా చేతులు కడుకుక్ని
వచిచ్న శంకరానిన్, చారుమతిని చూసి, "బాబూ! డాకట్రును పిలుచుకు రారా. ఈ బాధ భరించలేను" అనాన్డు.
శంకరం చొకాక్ మారుచ్కుని, తొందరగా బయటికి వెళాళ్డు. ఇంటోల్ అంతా డాకట్రు కోసం ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నాన్రు.
ఎదటి మనిషి బాధపడుతూంటే, నిసస్హాయంగా చేతులు ముడుచుకుని చూసూత్ కూరోచ్వడమంత కషట్ం, వయ్ధ మరోటి ఉండదు. ఆ
వయ్కిత్కి ఎలాగోలా సహాయం చేసి బాధ నివారించాలని ఉంటుంది. కానే ఏమీ చెయయ్లేము. బాధపడుతునన్ వయ్కిత్ దగిగ్ర వాడయితే
చూసుత్నన్వాళళ్కి మరీ యమయాతనగా ఉంటుంది. సూరాయ్రావు చుటూట్ మూగిన ఆతీమ్యులకు ఇపుప్డు అలాగే ఉంది. అతను అతిగా
ఆయాసపడుతూ విపరీతంగా దగుగ్తూ ఉంటే, నిసస్హాయులై నుంచునాన్రు. వాళళ్ గుండెలను ఎవరో పిండుతునన్టుల్ ఉంది.
శంకరం డాకట్రును తీసుకురావడానికి ముపాప్వు గంట పటిట్ంది. ఆయన మళీళ్ పరీకిష్ంచాడు. ఈ సారి ఓ ఇంటార్వీనస ఇంజెక్షన
ఇచాచ్డు. సూరాయ్రావుకు ఎదురుగా కూరుచ్నాన్డు.
"ఎలా ఉందండీ సూరాయ్రావుగారూ? ఏమైనా తగిగ్నటుట్ అనిపిసూత్ందా? మతుత్గా ఉందా?" అని పర్శిన్ంచాడు.
"చాలా ఆయాసంగా ఉంది డాకట్రుగారూ. ఏమీ తగగ్లేదు" అనాన్డు సూరాయ్రావు.
"తగిగ్ పోతుందండీ. మీరు కొంచెం ఓపిక పటాట్లి. ఇంజెక్షన ఇచాచ్నుగా తగుగ్తుంది." అతని మాటలలో ఓదారుప్, ధైరయ్ం
కనిపించాయి అందరికీ.
డాకట్రు తిరిగి సెట్తసోక్పుతో సూరాయ్రావు గుండెలు పరీకిష్ంచాడు. నాడి చూశాడు.
"శంకరం! అలా రావోయ" అని బయటికి వెళుతూ పిలిచాడు.
శంకరం తిరిగి లోపలి వసూత్నే చారుమతిని పర్కక్ గదిలోకి పిలిచి, "నానన్ను పెదాద్సుపతిర్లో చేరిపిసేత్ మంచిదనాన్రు డాకట్రుగారు.
నేను వెంటనే వెళిల్ బండి తీసుకు వసాత్ను. నువువ్ సిదద్ంగా ఉండు" అని చెపిప్ బయటికి వెళిళ్పోయాడు.
చారుమతి అయోమయంలో పడింది. 'ఇపుప్డు ఆసుపతిర్లో చేరచ్డం ఎందుకు? ఇంటోల్ అమమ్తో, మామమ్తో ఏమని చెపప్డం?'
అనుకుంది. ఏమీ తోచలేదు. నిశశ్బద్ంగా లోపలికి వెళిళ్ రెండు దుపప్టూల్, ఒక రగూగ్, దిండూ తీసుకుని తను చీర మారుచ్కుంటూంటే,
భానుమతి లోపలికి వచిచ్ అడిగింది. "ఏం చెపాప్రు డాకట్రు?"
"పెదాద్సుపతిర్లో చేరచ్మనాన్రట. నేను, శంకరం బండిలో నానన్ని తీసుకు వెళతాం. మామమ్కి సాయంగా మాలతిని, భగవతిని
ఇంటోల్ ఉంచి, ఇంటోల్ పని చూసుకుని నువూవ్, అమామ్ రండి" అంది.
సూరాయ్రావు పరిసిథ్తిలో మారుప్ ఏమీ లేదు. భానుమతీ, చారుమతీ లోపలే నిశశ్బద్ంగా నుంచుండి పోయారు. ఇదద్రి మనసులలోఒకటే
భయం.
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శంకరం బండి తెచిచ్న శబద్ం విని ఇదద్రూ ముందరి గదిలోకి వచాచ్రు. శాంతమమ్ కంగారుగా అడిగింది. "బండి ఎందుకు బాబూ?"
"నానన్ని ఆసప్తిర్కి తీసుకు వెళాళ్లమామ్. డాకట్రు గారు చెపాప్రు. అకక్డ పెదద్ డాకట్రుల్ ఉంటారు కదా!"
శంకరం మాటాల్డుతూనే తండిర్ని లేవదీశాడు. ఇంతలో చారుమతి, భానుమతి బండిలో పకక్ పరిచి, దిండుల్ పెటాట్రు.
సూరాయ్రావు పైకి ఏమీ అనకపోయినా, తనని ఎకక్డికి తీసుకు వెళుతునన్దీ గర్హించాడు.
"శాంతా! ఈ మారు నేను వెనకిక్ రానేమో అనిపిసూత్ంది" అనాన్డు భారయ్వైపు తిరిగి.
"ఏమిటండీ ఆ మాటలు! కేష్మంగా మీరు ఇంటికి వసాత్రు" అంది శాంతమమ్, భరత్ చెయియ్ పటుట్కుంటూ. కాని ఆమె కళళ్ నిండా నీళుళ్.
"అమామ్! వెళుళ్తునాన్నమామ్!" అనాన్డు సూరాయ్రావు తలిల్ వైపు తిరిగి.
ముసలమామ్ గబుకుక్న లేచి ముందరికి వహిచ్ంది.
"ఎకక్డికి తీసుకు వెళుతునాన్రే మీ నానన్ని? బాబూ! ననున్ అనాయ్యం చెయయ్కురా! నా తల కొరివి పెటాట్లిరా!" అంటూ ఏడుపు
మొదలు పెటిట్ంది.
భానుమతి మామమ్ని పటుట్కుని, "అలా ఏడవకు మామామ్! నానన్ని రేపు తీసుకు వచేచ్సాత్రు" అని ఊరుకోబెటట్డానికి పర్యతిన్ంచింది.
"అమామ్ భానూ! వెళుతునాన్ను. మాలతి, భగవతి దగిగ్రికి రండమామ్" అంటూ పేరుపేరునా వరసగా పిలిచాడు సూరాయ్రావు, అంత
దగుగ్లోనూ, ఆయాసంలోనూ. చారుమతి గుండె తరుకుక్ పోయింది తండిర్ని చూసుత్ంటే.
బండి వెళిల్ పోతుంటే తలీల్, భారయ్, ముగుగ్రు ఆడపిలల్లూ బయటే నిలబడి పోయారు, కనిపించినంత వరకూ బండిని చూసూత్.
శంకరం పై వైపు, చారుమతి కింది వైపు కూరుచ్నాన్రు. తండిర్ని బండిలో పడుకో బెడదామని ఎంత పర్యతిన్ంచినా వీలులేక
పోయింది.
"నేను పడుకోలేనమామ్" అంటూ లేచి కూరుచ్నాన్డు సూరాయ్రావు. అతనికి పడుకుంటే ఎగశావ్స వచేచ్ది. ఊపిరి తీసుకోలేక
పోయేవాడు. పిలల్లిదద్రూ చెరో పకక్ పటుట్కుంటే మధయ్న కూరుచ్ని ఆయాసపడుతునాన్డు సూరాయ్రావు. "నా పని అయిపొయింది తలీల్.. నాపని
అయిపొయింది బాబూ" అంటునాన్డు దీనంగా.
రాతిర్ పది గంటలు దాటింది. చలికాలం. వీధిలో ఎవరూ నడవడం లేదు. రోడుడ్ మీద నిశబధ్ం, బండి చకార్ల చపుప్డు ఏదో భయానిన్
కలిగిసుత్నాన్యి. తండిర్ ఒంటి మీద రగుగ్ సమంగా కపుప్తూ, దైవ పార్రథ్న చేసూత్ కూరుచ్ంది చారుమతి.
కాజువాలిటీ వారుడ్కి తీసుకు వెళాళ్రు సూరాయ్రావుని. అకక్డ డాకట్రుల్ ఎవరూ లేరు. ఒక హౌస సరజ్న మాతర్ం ఉనాన్డు. సూరాయ్రావు
పేరూ అదీ రాసుకుని, అతను పరీకిష్ంచడానికి దగిగ్రికి వచేచ్సరికి సూరాయ్రావుకి పెదద్గా దగుగ్తెర వచిచ్ంది. దగుగ్ తగగ్గానే నోటోల్నించి నురగ
రావటం కనిపించింది. నరుస్ వచిచ్ దూదిపెటిట్ నురగ తుడిచి పారేసింది. హౌస సరజ్న వెంటనే నరుస్ని పిలిచి, "డాకట్రుని పిలుచుకురా" అని
పంపాడు.
శంకరం, చారుమతి తండిర్కి చెరొక వైపు భయంగా నుంచునాన్రు. సూరాయ్రావు 'నా పని అయిపొయింది' అనన్టుట్ చేతులు
తిపుప్తునాన్డు. మధయ్ మధయ్ నోటోల్నుంచి నురగ వసూత్ ఉంటే చారుమతి దూదితో తుడుసూత్ నుంచుంది. శంకరం హఠాతుత్గా
ఏమనుకునాన్డో, "చారూ! నువివ్కక్డ ఉండు. అమమ్ని తీసుకు వసాత్ను" అని బయటికి పరిగెతాత్డు.
శంకరం అలా బయటికి వెళళ్గానే డాకట్రు లోపలికి వచాచ్డు. చినన్వాడైన ఆ డాకట్రుని చూసి చారుమతి మనసులో విసుకుక్ంది.
'పెదద్వాడైతే బాగుండును. అనీన్ తెలుసాత్యి' అనుకుంది. డాకట్రు రాగానే సూరాయ్రావును పరీకిష్ంచి, ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. నరుస్ని పిలిచి,
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"పేషంట ని మగవాళళ్ వారుడ్కి తీసుకు వెళిల్ ఆకిస్జన ఇవావ్లి. వెంటనే ఏరాప్టు చెయియ్" అనాన్డు. ఆ మాట వింటూనే కుపప్కూలిపోయింది
చారుమతి.
చారుమతి పరిసిథ్తి గర్హించిన డాకట్రు దగిగ్రికి వచిచ్ అడిగాడు. "ఈయన ఏమౌతారు మీకు?"
"మా నానన్గారు" అంది చారుమతి కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ.
"ధైరయ్ంగా ఉండాలి మీరు" అనాన్డు డాకట్రు అనునయంగా.
సూరాయ్రావుని మగవాళళ్ వారుడ్కి మారుసూత్ ఉంటే చారుమతి పకక్నే మౌనంగా నడిచాడు డాకట్రు. సూరాయ్రావు దగుగ్ తగుగ్ ముఖం
పటిట్ంది. ఆయాసం తగిగ్ంది. మగతగా పడుకునాన్డు. 'ఇంజెక్షన పని చేసినటుట్గా ఉంది' అనుకుంది చారుమతి మనసులో. కొంచెం ధైరయ్ం
వచిచ్ంది. డాకట్రు కూడా మంచివాడిలా ఉనాన్డు.
వారుడ్లో ఎకక్డా ఖాళీ లేదు. ఒక పేషెంట ని బెడ ఖాళీ చెయయ్మంది నరస్. ఆయన చెయయ్ననాన్డు.
"ఇది ఎమరజ్నీస్ కేసయాయ్. నువువ్ బెడ మీది నించి లేవాలి" అంది నరుస్ విసుకుక్ంటూ.
"నాదీ ఎమరజ్నీస్ కేసే! ఒకటే కడుపునొపిప్. మూడురోజులనించీ కింద పడుకుంటే, ఇవాళే ఇచాచ్రు బెడ" అనాన్డు పేషెంట
కదలకుండా. మొండివాడిలా ఉనాన్డు.
డాకట్రు ముందుకు వచిచ్, "బెడ మీదినించి దిగు" అనాన్డు శాసిసూత్నన్టుట్. పేషెంట సణుగుకుంటూ దిగిపోయాడు.
సూరాయ్రావును బెడ మీద పడుకోబెటాట్రు. చారుమతి ఒళల్ంతా కళుళ్ చేసుకుని చూసూత్ంది తండిర్ని. ఆయన ముఖంలో ఉదాసీనత.
ఏదో మగత. ఆకిస్జన ఎకక్డం లేదు. డాకట్రు, నరుస్ కంగారు పడుతునాన్రు. డాకట్ర సూరాయ్రావుకి ఇంజెక్షన ఇచాచ్డు. ఎకక్లేదు. డాకట్రు
సూరాయ్రవుని పైకి ఎతిత్ కుదిపాడు. మనిషిలో చలనం లేదు. నాడి చూసి పెదవి విరిచాడు.
"ఇట ఈస ఓవర" అంది ఆందోళనగా నరుస్. డాకట్రు వెనకిక్ తిరిగాడు. నరుస్ సూరాయ్రావు ముఖం మీద పూరిత్గా గుడడ్ కపేప్సి, వెనకి
తిరిగి బెడ దిగనని మొరాయించిన పేషెంట ని అడిగింది. "నీది ఇంత ఎమరజ్నీస్ కేసేనా?"
చారుమతి కొయయ్బొమమ్లా నిలుచుంది. ఏమీ అరథ్ం కానటుట్ అయోమయంగా నుంచునన్ చారుమతిని చూసి డాకట్రు, "మీరు ఇలా
రండి" అని భుజం మీద చెయియ్ వేసి కుదిపి, తన వెంట తన రూములోకి తీసుకు వెళాళ్డు.
దయగల డాకట్ర కళుళ్ చూడగానే చారుమతికి దుఖఖ్ం ముంచుకు వచిచ్ంది. తల వంచుకు టేబిల మీద పెటుట్కుని భోరుమని ఏడిచ్ంది.
తెరలు తెరలుగా వసుత్నన్ ఏడుపు ఆగలేదు. ఆతేమ్యుడైన వయ్కిత్లా డాకట్రు మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు.
శంకరం, శాంతమమ్, భానుమతి వచాచ్రు. సూరాయ్రావు ఇంక లేడని తెలుసుకునన్ వారి హృదయాలు బదద్లయాయ్యి.
డాకట్రు శంకరం దగిగ్రికి వచిచ్, భుజం మీద తటుట్తూ, "ఊరుకో శంకరం. అమమ్కి ధైరయ్ం చెపుప్" అనాన్డు. ఇరవై ఏళల్యినా నిండని
శంకరం ఎంతగా తలిల్కి ధైరయ్ం చెపప్గలడో డాకట్రుకీ తెలుసు. శంకరం డాకట్రు భుజం మీద వాలిపోయి ఏడాచ్డు.
సూరాయ్రావు శవానిన్ అంత రాతిర్వేళ ఇంటికి పంపడానికి వీలేల్దనాన్రు. డాకట్రే అందరికీ ఓదారుప్ మాటలు చెపిప్ ఇంటికి పంపాడు.
ముసలి తలిల్ కొడుకు మరణవారత్ విని గగోగ్లుగా ఏడిచ్ంది. డెబైబ్ ఏళల్ ముసలమమ్కి, కాటికి కాళుళ్ చాచుకుని మరణం కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్విడకి.... చెటట్ంత కొడుకు మరణం పెదద్ ఆఘాతమయింది.
టెలిగార్ములు అంది రేవతి, గోపాలరావు, తకిక్న బంధువులు వచాచ్రు. ఇలల్ంతా శోకాలతో నిండి పోయింది.
శంకరం జుతుత్ తీయించేసుకుని, కొతత్ కుండలో అగిన్ పటుట్కుని, తండిర్ శవం ముందర బయలు దేరడం చూసిన శాంతమమ్ ముఖం
తిరిగి పడిపోయింది.
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