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

తొమిమ్ది గంటలకే పుసత్కాలు పుచుచ్కుని కాలేజీకి బయలుదేరిన పదమ్, పావు తకుక్వ పది అయినా బసుస్ సాట్ండులోనే నిలోచ్వడం 
చూసి ఆశచ్రయ్ పోయాడు మాధవరావు. ఇంటి దగిగ్ర నించి పదమ్ బయలు దేరిన అరగంటకి బయలు దేరుతాడు మాధవరావు. అపప్టికి పదమ్ 
బసుస్ ఎకిక్ వెళిల్ పోతుంది. కాని ఈ రోజు పుసత్కాలు పటుట్కుని ఇంకా అకక్డే నిలుచుని ఉంది. మాధవరావు పదమ్ దగిగ్రికి వెళిల్ ఏమీ 
మాటాల్డలేదు. మౌనంగా ఒక పకక్న నిలుచునాన్డు. 

పదమ్ మెలిల్గా భరత్ పకక్కి వచిచ్ నిలబడి, "మీతో మాటాల్డాలి. అలా ఒకసారి వసాత్రా?" అంది. 
మాధవరావు తెలల్బోయాడు. రెండడుగులు నడిచి బసుస్ సాట్ండు నించి దూరంగా వచిచ్ అడిగాడు. 
"నాతో ఏం మాటాల్డాలి?" 
"నేను చాలా మాటాల్డాలి" అంది పదమ్. 
"అందరూ చూసేత్ ఏమనుకుంటారు? నా ఆఫీసుకి వేళై పోతుంది కూడా." 
"అందరూ ఏమనుకుంటారు? తన భారయ్తో భరత్ మాటాల్డడంలో తపేప్ముంది? నేనివాళ కాలేజీకి వెళళ్డం లేదు. మీరూ ఆఫీసుకి 

సెలవు పెటట్ండి." 
"సెలవు పెటిట్ ఏం చేదాద్ం?" 
"ఎకక్డికైనా వెళిల్ మాటాల్డుకుందాం." 
"నాకీ రోజు ఆఫీసుకి సెలవు పెటట్డానికి వీలేల్దు. పని ఉంది." 
"రేపు పెడతారా? నేను బసుస్ సాట్ండ లోనే కలుసుకుంటాను." పదమ్ భరత్ని గుచిచ్ చూసూత్ అడిగింది. 
మాధవరావు ఏమనుకునాన్డో, "సరే" అని బసుస్ సాట్ండు వేపు వెళిల్ పోయాడు. 
పదమ్ తన బసుస్ రాగానే ఎకిక్ కాలేజీకి వెళిళ్ంది. బసుస్లో కూరుచ్నన్ంత సేపు మనిషి కంపిసూత్నే ఉంది.  మనసులో మాతర్ం 

'ఊహించుకునన్ంత కషట్ం కాదు' అనుకుంది. 

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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మరునాడు పదమ్ తిరిగి బసుస్ సాట్ండులో భరత్ కోసం ఎదురు చూసూత్ నిలుచుంది. మాధవరావు మామూలుగా ఆఫీసు వేళకే వచాచ్డు. 
వెంటనే పదమ్ అతని పకక్కి వెళిల్ నిలుచుని, "ఎకక్డికి వెళదాం?" అంది. 

"ఏదైనా హోటల కి వెళదాం" అనాన్డు మాధవరావు. 
"హోటల కి వదుద్. మీతో ఏకాంతంగా చాలాసేపు మాటాల్డాలి" అంది పదమ్. 
మాధవరావు కాసేస్పు ఆలోచించి, 'సరే, పీపులస్ పారుక్కి వెళదాం" అనాన్డు. 
ఇదద్రు బసుస్స్ ఎకిక్  మూర మారెక్ట దాకా నడిచారు. పదమ్కి మదార్సులో ఇలూల్, కాలేజీ తపప్ వేరే పర్దేశం తెలియదు. మూర 

మారెక్ట లో రకరకాలైన వసుత్వులిన్, వింతైన షాపులిన్ చూడగానే, కళుళ్ అటే నిలిచి పోయాయి. అవనీన్ చూడాలని ఉనాన్, భరత్ ముభావంగా 
ఉండడం చూసి, తను తలవంచుకుని అతనిన్ అనుసరించింది. 

మూర మారెక్ట వదిలి, కారోప్రేషన సేట్డియం దాటి, పీపులస్ పారుక్ చేరారు. పారుక్లో జంతుశాల కూడా ఉంది. 
అందమైన పూలు, పచచ్ని చెటుల్ చూడగానే పదమ్ పరవశించింది. చినన్పిలల్లా పూవులా మధయ్ పరిగెతాత్లనిపించింది. తను, భరత్ చేయి 

చేయి పటుట్కు ఒకక్సారి పారుక్ అంతా చుటిట్ రావాలనిపించింది. అనిన్ కోరెక్లూ మాధవరావు మౌనం లో అణిగి పోయాయి. 
మాధవరావు ఒక పెదద్ చెటుట్ కింద మంచి జాగా చూసుకు కూరుచ్నాన్డు. అతనికి ఎదురుగా కూరుచ్ంది పదమ్. చుటూట్ ఉనన్ పొదలు 

వారిని బయటి పర్పంచం నించి వేరు చేసుత్నాన్యి. 
ఎలా మొదలు పెటాట్లా? అనుకుంటూ భయంతో తలవంచుకుని కూరుచ్ంది పదమ్. పుసత్కాలలో పేజీలు  తిపుప్తూంది చేతితో. 

మాధవరావు దికుక్లు చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఎదురెదురుగా కూరుచ్నన్ ఆ అందమైన జంట భారాయ్భరత్లుగా, సేన్హితులుగా లేరు. విరోధులాల్ 
ఎడమొఖం పెడమొఖం అయి కూరుచ్నాన్రు. 

చివరికి మాధవరావు విసుగాగ్ అనాన్డు. "ఏమిటి మాటాల్డాలి ?" 
ఆమాటా, మాటాల్డే తీరూ చూడగానే ఒకక్సారి అసహయ్ం వేసింది పదమ్కి. దానితో పాటు మొండి ధైరయ్ం వచిచ్ంది. 
"ఎనాన్ళీళ్ కాపరం?" అంది. 
"అంటే?" కనుబొమలు ముడుసూత్ అనాన్డు. 
"మనం అపరిచితులుగా, విరోధులలాగా గడపడం ఎనాన్ళుళ్?" 
"మనమేమీ విరోధులం కాము." మాధవరావు అనాన్డు. 
"విరోధులం కాక పోతే, మీరు నాతో ఎపుప్డూ మాటాల్డరు ఎందుకని?" 
"అవసరం ఉండదు కనక." 
"భారయ్తో మీకు ఏ అవసరం లేదా?" 
"లేదు." 
"మరి పెళిల్ ఎందుకు చేసుకునాన్రు?" 
"అమమ్ కోసం." 
"అమమ్ చేసుకోమనాన్రా? మరి అమమ్ పెళాళ్ంతో కాపరం చెయయ్ వదద్నాన్రా?" 
"అమమ్ కాపరం చెయయ్ వదద్నలేదే?" 
"మరెందుకు అంటీముటట్నటుట్ ఉంటారు నాతో?" 
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"ఎలా ఉండమంటావు?" 
పదమ్కి ఎలా వివరించాలో తెలియలేదు. కోపం వచిచ్ంది. 
"ఎలా ఉండమంటానా? అందరు భరత్లూ వారి భారయ్లతో ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండమంటాను. సరదాగా మాటాల్డమంటాను. 

భారయ్తో కలిసి జీవించమంటాను. కలిసి తిరగమంటాను. కషట్ సుఖాలు భారయ్తో పంచుకోమంటాను. సంతోషం, దుఃఖం భారయ్తో కలిసి 
అనుభవించమంటాను." ఉదేర్కంగా మాటాల్డింది పదమ్. 

"కాని నినున్ బయటికి తీసుకువెళితే, మాటాల్డుతూ ఉంటే అమమ్ బాధపడుతుంది!" 
"మాటాల్డకపోతే నేను బాధ పడతాను. భారయ్ ముఖయ్ం కాదా మీకు? అమేమ్ ముఖయ్మా?" 
"అవును, అమేమ్ ముఖయ్ం. అమమ్ సుఖమే ముఖయ్ం నాకు." 
పదమ్ హతాశురాలైపోయింది. 
"నేనుకూడా మనిషినని ఎందుకు గురిత్ంచరు మీరు? నాకూ కోరికలు ఉంటాయి. నాకూ సరదాలు ఉంటాయి. మీ అమమ్ సుఖం కోసం 

నా సుఖం ఎందుకు బలి చేసుకోవాలి? " పదమ్ తల మోకాళళ్ మీద పెటుట్కుని ఏడిచ్ంది. 
మాధవరావు దూరంగా అలాగే మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు. అతను భారయ్ దగిగ్ర చేరి ఊరడించలేదు. ఆపాయ్యంగా ఆపలేదు. ఏడిచ్ తన 

బలహీనత బయటపెటుట్కునన్ందుకు పదేమ్ బాధ పడింది. కళుళ్ తుడుచుకుంది. 
"మా అమమ్ జేవితం తెలిసేత్ నువివ్లా మాటాల్డవు" అనాన్డు మాధవరావు. 
పదమ్ ఏం మాటాల్డలేదు. అతని ముఖం చూసూత్ ఊరుకుంది. 
"మా అమమ్ చాలా దురదృషట్వంతురాలు. ఆవిణిణ్ చూసి జాలిపడాలి. అమమ్ పురిటి గుడుడ్గా ఉండగానే మా అమమ్మమ్ చనిపోయింది. 

అమమ్మమ్ చనిపోయి ఏడాది తిరగక ముందే మా తాతగారు మళీళ్ పెళిల్ చేసుకునాన్రు. కొతత్ భారయ్ చాలా గయాయ్ళి. ఆవిడకీ ఏడాదిలోనే ఒక 
ఆడపిలల్ పుటిట్ంది, అంటే మా పినిన్. 

మా అమమ్ ఎంతో అందగతెత్ట. మా పినిన్ బాగుండేది కాదుట. దీనితో మా కొతత్ అమమ్మమ్కి అమమ్ అంటే ఈరష్య్ట. ఎపుప్డూ సమంగా 
చూసేది కాదుట. కొతత్ భారయ్ మోజులో ఉనన్ తాతగారు కూడా అమమ్ని పటిట్ంచుకునే వారు కారుట. చినన్తనంలోనే అమమ్కి తలిదండుర్ల పేర్మ 
కరువైంది. 'నీనేను ఎవవ్రికీ అకక్రలేదు. దేవుడు ననెన్ందుకు పుటిట్ంచాడు?' అని ఏడేచ్దిట, ఒంటరిగా కూరుచ్ని అమమ్, 

కొంచెం పెదద్ది అయాయ్క సవితి తలితండుర్ల పేర్మ కోసం వాళుళ్ చెపిప్న మాటలాల్ విని చాలా బుదిద్గా ఉండేదిట. సవితి తలిల్ చెపిన 
పని అలాల్ చేసేదిట. కాని చివరికి అమమ్కి చాకిరియే మిగిలింది. అనురాగం కరువైంది. ఏ కొతత్ వసుత్వు తెచిచ్నా పినిన్కి ముందుగా ఇచిచ్, 
మిగిలినవి అమమ్కి ఇచేచ్వారుట. తాతగారు కోరుట్ నుంచి వసుత్నన్పుప్డు అమమ్, పినిన్ రోజూ రోడుడ్ మీదికి పరిగెతుత్కు వెళిల్ కలుసుకునే వారట. 
తాతగారు అమమ్ భుజం మీద ఒకక్సారి చరిచి ఊరుకునేవారుట. పినిన్ని మాతర్ం రెండు బుగగ్ల మీద ముదుద్ పెటుట్కుని, ఎతుత్కుని ఇంటోల్కి 
తీసుకు వెళేళ్వారుట. అమమ్ 'నానన  ననున్ ముదుద్ పెటుట్కుని, ఎతుత్కు తీసుకు వెళళ్రేం?' అనుకుని బాధపడేదిట. 

అమమ్కి పధాన్లుగు ఏళళ్పుప్డు పెళిల్ చేశారుట. పెళిళ్లో కూడా పక్ష పాతం. పినిన్కి బోలుడ్ కటన్ం ఇచిచ్ బాగా చదువుకునన్ అబాబ్యిని 
చేశారుట. అమమ్కి మామూలు సంబంధం చేశారు. మా నానన్ అంత చదువుకోలేదు. 

అమమ్ పెళిల్ అవగానే కాపరానికి వచిచ్ందిట. అమమ్కి అతత్గారు, ఒక ఆడపడుచు ఉండేవారుట. ఇదద్రూ చినన్పిలల్యిన అమమ్ని ఎనోన్ 
బాధలు పెటేట్ వారుట. రోజూ మోటబావిలో నించి నీళుళ్ తోడడం, ఇంటెడు చాకిరి, వంటపని... అనీన్ అమేమ్నుట. నానన్గారు ఎపుప్డూ పొలం 
పనుల మీద తిరిగేవారుట. ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు కూడా అమమ్తో ఎకుక్వ మాటాల్డేవారు కాదుట. ఆయనకి తలిల్ వాకుక్ వేదవాకుక్. ఆవిడ ఎలా 
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చెబితే అలా చేసేవారుట. అమమ్తో ఆయన కాపరం చేసింది నాలుగు నెలలేనట. ఒక రోజు పొలంలో పావు కరిచి హఠా తుత్గామరణించారు 
మా నానన్గారు. అమమ్కి అపప్టికి మూడోనెల కడుపు. 

కొడుకు మరణించగానే కోడలిని ఇంటోల్ంచి పొమమ్నారుట అతత్వారు. అమమ్ ఎకక్డికి వెళుతుంది? అటు సవితితలిల్ ఆరడి, ఇటు 
అతత్గారి విదిలింపు. భరత్ మరణంతో కుములుతునన్ అమమ్, 'నేను ఎవరికీ అకక్రలేదు. ననెన్ందుకు చంపెయయ్వు భగవంతుడా!' అని ఏడేచ్దిట. 

అతత్గారు పెటెట్ కషాట్లకీ, సూటీపోటీ మాటలకీ తటుట్కోలేక పుటిట్లుల్ పటిట్ంది అమమ్. 'దిషిట్ ముఖం, మూడునేలలకే మొగుణిణ్ పొటట్న 
పెటుట్కుంది' అని తిటేట్దిట సవితితలిల్. 

అమమ్కి నేను పుటట్గానే కొంత ధైరయ్ం వచిచ్ందిట. 
'నేను బర్తకాలి. నేను పోతే నా బాబుని ఎవరు చూసాత్రు?' అనుకునేదిట. రోజంతా పసిపిలల్వాడితోనే గడిపేదిట. పిలల్వాడిని ఎవవ్రూ 

ముటుట్కోకూడదుట. అమమ్ని ఏడిపించాలని అపుప్డపుప్డు సవితి తలిల్ పిలాల్డిని దాచేసేదిట. అలా చేసినపుప్డలాల్ అమమ్ పిచెచ్తిత్నటుట్ ఏడుసూత్, 
జుతుత్ పీకుక్ంటూ ఇలల్ంతా పరిగెతేత్దిట! 

అమమ్ కషాట్లు పడుతూ పుటిట్ంటోల్ అయిదు ఏళుళ్ ఉంది. ఇంతలో మా తాతగారు మా నానన్గారి ఆసిత్ కోసం దావా వేశారు. అమమ్కి 
మా నానన్గారి ఆసిత్ అయిదు ఎకరాలు వచిచ్ంది. పొలం మీద రైతులని నియమించి, శిసుత్ అమమ్కి వచేచ్టటుల్ ఏరాప్టు చేశారు తాతగారు. ఆసిత్ 
రాగానే అమమ్ తన కొడుకుతో వేరే ఉంటానని చెపిప్ందిట. 

తాతగారే మదార్సులో ఇలుల్ చూసి, అమమ్ని ఇకక్డికి తీసుకు వచాచ్రు. అపప్టికి అమమ్ వయసుస్ ఇరవై సంవతస్రాలు. నేను అయిదేళళ్ 
వాడిని. మేం ఇదద్రం మదార్సులో ఆ ఇంటోల్ బికుక్బికుక్ మంటూ ఉండే వాళళ్ం. అమమ్కి నేను, నాకు అమమ్. మా ఇదద్రికీ ఇంక ఎవరూ సాయం 
లేరు. 

ఒంటరిగా, చినన్ కొడుకుని పెటుట్కుని బర్తికే అమమ్ ఎనిన్ బాధలు పడిందో! అమమ్ ఆశలనీన్ నా మీదే. ఆవిడ పేర్మంతా నా మీదే. 
కొడుకే ఆవిడికి సరవ్సవ్ం. నా పేర్మంతా ఆవిడకే కావాలి. ఇంకెవరినైనా నేను ఇషట్పడుతునాన్నంటే  ఆవిడ సహించలేదు. నేను ఒక అరగంట 
ఆలసయ్ంగా ఇలుల్ చేరితే ఆవిడ పార్ణం విలవిలాల్డుతుంది." 

మాధవరావు ఆగాడు. అతని ముఖం కోపంతో కందగడడ్లా ఎఱఱ్పడింది. పదమ్కి భరత్ని చూసేత్ భయం వేసింది. ఏదైనా చెపిప్ అతనిని 
ఊరడించాలని ఉనాన్, ఏం చెపాప్లో తెలియక మౌనంగా ఉండి పోయింది. 

కాసేపు ఉనాన్క మాధవరావే మాటాల్డాడు. 
"మా అమమ్ని కషాట్లు పెటిట్న పర్తివాళళ్ని  తలచుకుంటే, చూసేత్ నాకు వాళళ్ని తనిన్, చంపాలని ఉంటుంది. బంగారం లాటి అమమ్ 

జీవితానిన్ నాశనం చేశారు. పేర్మ, అభిమానం, ఆపాయ్యత ఎరగదు అమమ్. అమమ్కి అవనీన్ ఎండమావులు. ఏం తపుప్ చేసిందని అమమ్ 
వంచించ బడాలి? అమమ్ని కూర్రంగా హింసించిన మానవులంటే అసహయ్ం నాకు. అందరి దగిగ్ర నించి దూరంగా అమమ్ని తీసుకు 
వెళిళ్పోవాలని ఉంటుంది. అమమ్ కోసం, అమమ్ సుఖం కోసం ఏమైనా చేసాత్ను నేను. నా జీవితమంతా ఆవిడికే అంకితం చేసాత్ను. ఆవిడ ఇక 
కంట నీరు పెటట్కూడదు; పేర్మ కోసం తపించకూడదు." 

మాధవరావు కళళ్లో తిరిగిన నీళుళ్ చూసి చలించింది పదమ్. అతని తలని తన గుండెలకు హతుత్కుని ఊరడించాలని పించింది. 
హఠాతుత్గా లేచాడు మాధవరావు. 
"ఇంకా వెళిల్ పోదాం, పద" అనాన్డు. 
పదమ్ తెలల్బోయింది. "కాసేపు కూరుచ్ందాం”  అంది లేవకుండానే. 
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"ఊహు, నేనికక్డ కూరోచ్ను. అమమ్కి తెలిసేత్ బాధ పడుతుంది" అనాన్డు. 
"అమమ్కి ఎలా తెలుసుత్ంది?" ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగింది పదమ్. 
'అమమ్కి తెలిసేత్ బాధపడుతుంది.' అతని జవాబు మూరఖ్ంగా వినిపించింది. 
"ఇపుప్డు ఎకక్డికి వెళళ్టం? మధాయ్హన్ం ఒంటి గంట అయింది. ఇంటికి ఎలా వెళళ్ను?" అంది పదమ్. 
"నువువ్ కాలేజీకి వెళిల్ పో. నేను మధాయ్హన్ం సెలవు కానిస్ల చేసుకుని ఆఫీసులో పని చేసాత్ను." మాధవరావు వెనకిక్ తిరిగి నడక 

సాగించాడు. పదమ్కి లేవక తపిప్ంది కాదు. 
సెంటర్ల సేట్షన దగిగ్ర ఇదద్రూ రెండు బసుస్లు ఎకిక్ రెండు గమాయ్ల వైపు పర్యాణం సాగించారు. 
కాలేజీలో ఒకక్ పాఠం వినలేదు పదమ్. ఆలోచనలనీన్ అతత్గారి వేపు, భరత్ వేపు పరిగెతాత్యి. అతత్గారు చినన్పుప్డు ఎనోన్ కషాట్లు 

పడడ్టుల్ ఈ రోజే తెలిసింది. ఇపప్దికేనా భరత్ హృదయం విపిప్ అనీన్ తనతో చెపిప్నందుకు సంతోషంగానే ఉంది. అతత్గారిని చూసేత్ జాలి 
వేసింది. 

కాని పదమ్కి ఎనోన్ ఊహలు పర్శన్లుగానే మిగిలి పోయాయి. అతత్గారు కొడుకుని పేర్మించినటేట్ కోడలిని కూడా ఎందుకు పేర్మించ 
కూడదు? తను అతత్గారిని నెతిత్మీద పెటుట్కుని పూజిసుత్ందే! తనని అతత్గారు ఎందుకు అసహియ్ంచుకుంటుంది? అతత్గారికి కరువైన సుఖం, 
సంతోషం కోడలికి కూడా అందకూడదా? ఇదెకక్డి సిదాద్ంతం! 

అంత అయోమయంగా ఉంది. భరత్తో మాటాల్డి తన సమసయ్లు తీరుచ్కుని, కాపరం చకక్బరచు కోవాలని అనుకుంది. కాని 
ఇపుప్డేమైంది? చీకటి మాయమైన బయలులో నించి పరిగెతిత్, అంధకార బంధురమైన అడివి మధయ్ చికుక్కు పోయింది. 

24 
భానుమతికి పెళిల్ అయాయ్క ఇంటోల్ జరిగిన పెదద్ మారుప్లేమీ లేవు. ముందు గదికి వెనక గదికి మధయ్ తలుపులు తెరుచుకునాన్యి. 

ఇంటిలోకి, బయటకి రాక పోకలు ముందు దావ్రం గుండానే జరుగుతునాన్యి. రాతిర్ మాతర్ం ముందు గది నూతన దంపతులకి 
పర్తేయ్కించారు. రామారావుగారు అలుల్డి హోదాలో వంటింటోల్ శాంతమమ్ చేతి భోజనం తింటునాన్రు. "మాసాట్రూ!" అని గౌరవంగా పిలిచే 
పిలల్లంతా “బావగారూ!" అని ఆపాయ్యంగా పిలుసుత్నాన్రు. చారుమతి సంపాదనకి రామారావుగారి సంపాదన కూడా కలవడం వాళళ్ 
కుటుంబం ఆరిథ్క దుసిథ్తి నించి కొంచెం కోలుకుంది. 'ఆయాసపడుతూ పరుగులెతత్డం మాని కాసేస్పు నిలబడి నీళుళ్ తాగవచుచ్ను' అనుకుంది 
చారుమతి. 

ఇంటోల్ అందరినీ బాధించే విషయం ఒకక్టే. శంకరానిన్ గురించిన బెంగ. శంకరం దగిగ్రినించి ఒకక్ ఉతత్రమూ లేదు. ఇంటి నించి 
పారిపోయి ఏడాది పైన అయింది. అందరి కంటె బాధ పడేది ముసలమమ్. ఆవిడ శంకరానిన్ తలచుకుని బాధపడని రోజు లేదు. 

జనవరి వచిచ్ంది. సంకార్ంతి వెళిల్ మూడు రోజులైంది. ఇంకా చలి' ఉనాన్ను' అంటూంది. 
పొర్దుద్నేన్ ముఖం కడగడానికి ముసలమమ్ దగిగ్రికి వేడి నీళుళ్ తీసుకు వెళిళ్న భానుమతి ఆవిణిణ్ చూసి భయపడింది. మనిషి మైకం 

కమిమ్నటుట్ కళుళ్ మూసుకుని పడి ఉంది. పిలిసేత్ పలకలేదు.  
"అమామ్! మామమ్ ఇలా ఉందేమిటమామ్! పిలిసేత్ పలకటం లేదు" అంటూ భానుమతి తలిల్ని కేక వేసింది. 
వంటపని చూసుకుంటునన్ శాంతమమ్ హడావిడిగా వచిచ్, "అతాత్, అతాత్" అంటూ తటిట్ లేపింది. ముసలమమ్లో చలనం లేదు. 

"అలుల్డిగారిని పిలుచుకు రామామ్!" అంది భగవతి వైపు తిరిగి. 
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రామారావుగారు వచిచ్ చూశారు. ముసలమమ్ చనిపోయిందేమోనని భయం వేసింది ఆయనకీ. వెంటనే డాకట్రు కోసం వెళాళ్రు. 
డాకట్రు వచిచ్ ముసలమమ్ని చూసి పెదవి విరిచి ఇలా అనాన్రు. 
"ఈవిడ మైకంలో ఉంది. బర్తుకుండానే ఆశ ఎకుక్వ లేదు." 
అందరి గుండెలు ఝలుల్మనాన్యి ఒకక్సారి. ముసలమమ్ చాలా రోజుల నించి జబుబ్గా ఉనాన్ ఇంత తొందరలో పోతుందనుకోలేదు. 
"ఎనిన్ రోజులు ఆశ ఉంది అంటారు?" రామారావుగారు అడిగారు. 
"ముసలివాళళ్తో ఏమీ చెపప్లేము. కొనిన్ గంటలలో పోవచుచ్ను పార్ణం. లేదా ఒక రోజంతా ఉండవచుచ్ను ఈ మైకంలో. కొంతమది 

రెండు మూడు రోజులు మైకంలో ఉనన్వాళుళ్ ఉనాన్రు." డాకట్రుగారు వివరించి, "నేను చేయవలసింది ఇకక్డ ఏమీ లేదు" అంటూ 
వెళిళ్పోయారు. 

అందరు ఎకక్డి పనులు అకక్డ వదిలి వచిచ్ ముసలమమ్ చుటూట్ చేరారు. రామారావుగారు, చారుమతి సూక్ళళ్కి సెలవు చీటుల్ 
పంపారు. 

ముసలమమ్ పరసిథ్తి తెలిసి ఇరుగు పొరుగు కూడా వచిచ్ చూడటం మొదలు పెటాట్రు. వచిచ్న వాళళ్ంతా ముసలమమ్ మంచితనం 
పొగుడుతునాన్రు. ఆవిడ పడిన కషాట్లు తలుచుకుని వగరుసుత్నాన్రు. శాంతమమ్ని, పిలల్లిని ఓదారుసుత్నాన్రు. 

ఇంతలో ఛాందసుడైన ఒక వృదుద్ వచిచ్ పెదద్గా హాహాకారాలు చేశాడు. "అయయ్యోయ్! ఇంత బర్తుకూ బర్తికిన ముసలమమ్ని మంచం 
మీద పడుకో బెటాట్రా? కింద పడుకోబెటట్ండి. మంచం మీద చసేత్ పరలోకం పొందదు ఆవిడ." 

"ఇంటోల్ చనిపోతే నక్షతర్ం మంచిది కాకపోతే ఇలుల్ పాడుబెటాట్లి. వీథిలో పడుకోబెటట్ండి. ఆవిడ ఎపుప్డు పార్ణం వదులుతుందో 
తెలియదాయె" అనాన్రు మరొకరు. 

చుటూట్ మూగిన ఇరుగు పొరుగు ఈ రెండు సూచనలకి తల ఊపి మదద్తు ఇచాచ్రు. 
శాంతమమ్ నిసస్హాయంగా అలుల్డి వేపు చూసింది. రామారావుగారు ఏమీ పాలుపోనటుల్ నిలుచునాన్రు. 
"అయాయ్ మాసాట్రూ! వీథిలోచాప వేసి ముసలావిడని పడుకోబెటట్ండి. నలుగురం మేము కూడా సహాయం చేసాత్ం" అనాన్రు 

ఒకాయన. 
వీథిలో చాప వేసి ముసలమమ్ని పడుకోబటాట్రు. బెండులా ఎండిపోయి, బొమమ్లా తేలికగా ఉనన్ ముసలమమ్ని బయట 

పడుకోబెడుతూ, ఈవిణిణ్ మోయడానికి నలుగురెందుకు? నేను ఒకక్ణిణ్ చాలు' అనుకునాన్రు రామారావుగారు. 
వీథిలో ముసలమమ్ని పడుకోబెటట్డం పెదద్ ఇబబ్ందే తెచిచ్ పెటిట్ంది. వీథిలో వెళేళ్ పర్తివాళూళ్ ఒకసారి ముసలమమ్ని తొంగి చూసి, 

కారణం అడిగి, సానుభూతి వాకాయ్లు పలికే వారు. వచేచ్పోయే వాళళ్తో చినన్ గుంపు చేరింది ఇంటి ముందు. 
""ఏమిటీ గొడవ? వీళళ్ందరికీ చెపప్లేక మన పార్ణం పోతూంది. ఇంటోల్నే పడుకోబెడదాం, బావగారూ. ఏమైతే అదే అవుతుంది" 

అంది చారుమతి. 
"తీరా బయటికి తెచిచ్ పెటాట్క మళీళ్ ఇంటోల్ పడుకోబెడితే బాగుండదమామ్" అనాన్రు రామారావుగారు. 
చివరికి ఆయనే ఉపాయం ఆలోచించారు. మూడు పాత దుపప్టుల్ తీసుకువెళిళ్ రెండు రాటల సాయంతో ముసలమమ్ చుటూట్ తెరలు 

కటిట్, మరుగు ఏరప్రిచారు. 
రేవతికి విశాఖపటన్ం టెలిగార్ం ఇచాచ్రు. 
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చీకటి పడింది. రాతిర్ అయింది. ముసలమమ్ ఇంకా ఇహలోకం వదలలేదు. అనన్పానాల మాట మరిచి ముసలమమ్చుటూట్ చేరిన పెదద్, 
చినన్ మనుషులు అలిసిపోయారు. 

"మీరంతా ఎందుకమామ్ ఇకక్డ? కళుళ్ మూసుకు పోతునాన్య. ఇంటోల్కి వెళిల్ నిదర్ పొండి" అంది శాంతమమ్ పిలల్లిన్ చూసూత్. 
ముసలావిణిణ్, తలిల్ని విడిచి రావడానికి ఒకపకక్ మనసుస్ పీకుతునాన్, అలసట, నిదర్ ఇంకోవైపు నించి తరుముతూ ఉంటే అందరూ 

మెలిల్గా లోపల చేరి తలో మూలా నిదర్కి తల వాలాచ్రు. శాంతమమ్, భానుమతి మాతర్ం ఒక హరికెన లాంతరు పెటుట్కుని, దుపప్టుల్ కపుప్కుని 
వీథిలో ముసలమమ్కి కాపలా కూరుచ్నాన్రు. 

"భాను! మీరిదద్రూ చలిలో ఎంత సేపు కూరుచ్ంటారు? మామమ్ గారిని లోపల పడుకోబెడదాం, పదండి" అనాన్రు రామారావుగారు, 
రాతిర్ పదకొండు గంటలకి బయటికి వచిచ్. 

అతత్గారు మౌనంగా ఉండటం చూసి, ఆయనే ముసలమమ్ని సునాయాసంగా తీసుకువెళిళ్ నులక మంచం మీద పడుకోబెటాట్రు. 
రెండో రోజు తెలల్ వారింది.ఇంకా ముసలమమ్ ఇహపరాల మధయ్ వేళాళ్డుతూ మైకంలోనే ఉంది. 
"ఇవాళ ఈమిడ మంచం మీద చనిపోతే మన పరువు దకక్దు; ఆవిడికీ పరలోకం దకక్దు. నినన్ంతా కూరుచ్నన్ కషట్ం అంతా ఫలితం 

లేకుండా పోతుంది. ఇవాళ కూడా వీథిలో పడుకోబెటట్ండి" అంది శాంతమమ్, ఉదయం లేసూత్నే. 
మళీళ్ ముసలమమ్ సాథ్నం వీథిలోకి మారింది. చుటూట్ పరదా ఏరప్డింది. 
ఇంటోల్ చారుమతి కాఫీలు చేసి అందరికీ ఇచిచ్ంది. మధాయ్హన్ం వంట చేసింది. మనసు కషట్పెటుట్కుంటూ పిలల్ల బలవంతం మీద 

కొదిద్గా ఎంగిలి పడింది శాంతమమ్. 
"ఇంకా అవవ్గారు పోలేదా?" అంటూ ఇరుగు పొరుగు మళీళ్ వచిచ్ చూసి పోయారు. డాకట్రు వచిచ్ ముసలమమ్ని చూసి వెళాళ్డు. 
మధాయ్హన్ం రేవతి, భరత్ గోపాలరావు, పిలల్లు వచాచ్రు. ఆ రోజు వాళుళ్ కూడా శాంతమమ్, పిలల్లతో పాటు వీథి లోనే ముసలమమ్ 

పకక్న కూరుచ్నాన్రు. 
మరణిసాత్రని తెలిశాక, ఆ మరణం కోసం నిరీక్షణ కూడా విసుగే. 
"ఇనాన్ళూళ్ జబుబ్లతో మంచం మీద సాధించినది కాక, చచిచ్పోతూ కూడా సాధిసూత్ంది మామమ్" అంది భగవతి ఉండబటట్లేక. 
"ఏమిటే ఆ మాటలు! నోరు మూసుకో" అంది రేవతి కసురుకుంటూ. 
"అకక్ జీతంలో సగం పైన మామమ్ మందులే మింగేశాయి" అంది తిరిగి భగవతి. 
రేవతి భగవతి వీపు మీద ఒకక్టి అంటించి, "నువువ్ ఇంటోల్కి వెళుళ్!" అంది కోపంగా. 
ఆ రోజూ గడిచింది. ముసలమమ్ మాతర్ం, 'ఈ లోకం వదలను. మీరింకా నాకు ఋణ పడి ఉనాన్రు' అంటూ ఉండిపోయింది. 

రామారావుగారు తిరిగి ముందు రోజులాగే ముసలమమ్ని లోపల పడుకోబెటాట్రు. 
పర్యాణం చేసివచిచ్న రేవతి, భరత్, రెండు రోజుల నించి సకర్మంగా ఆహారనిదర్లు లేని శాంతమమ ఇంటివారు ఆ రాతిర్ గాఢ నిదర్లో 

మునిగి పోయారు. 
తన మొదుద్ నిదర్ని తటుట్కుంటూ పొదుద్నేన్ లేచిన శాంతమమ్ చలల్గా, కొయయ్లా ఉనన్ అతత్గారిని చూసి హడిలి పోయింది. ఆవిడ 

పంతం పటిట్నటుట్ మంచం మీదే పార్ణం వదిలింది. 
ముసలమమ్కి తల కొరివి ఎవరు పెడతారనేది సమసయ్ అయిపొయింది. ఉనన్ ఒకక్ కొడుకు పైనా ఆశలనీన్ పెటుట్కుంటే, "నా దారి 

నాది" అంటూ అరాథ్ంతరంగా కనున్ మూశాడు సూరాయ్రావు. పోనీ, మనమడు ఆదుకుని తన పబబ్ం గడుపుతాడని నిబబ్రంతో బర్తికితే, 
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శంకరం దేశాలు పటిట్ పోయాడు. అందరూ ఉండి ఎవరూ లేనటుట్ అయిపొయింది ముసలమమ్కి. శాంతమమ్ భరత్ని, కొడుకుని తలచుకుని 
ఏడిచ్ంది. 

"మరణించాక ఏముంది? అంతా మటేట్! ఆ మటిట్ని మటిట్లో కలపడానికి కొడుకైతేనేం, మనమడు అయితేనేం! వీథిని పోయేవాడు 
అయితేనేం? అంతా ఒకటే!" అనాన్రు రామారావుగారు. 

తామే ముసలమమ్ అంతయ్కిర్యలు  యధావిథిగా జరుపుతామని శాంతమమ్కి మాట ఇచిచ్ ఊరడించారు. 
రేవతి భరత గోపాలరావు, భానుమతి భరత్ రామారావు ముసలమమ్ అంతయ్కిర్యలు జరపడానికి వెళాళ్రు. కషాట్లలో కొడుకులలా 

ఆదుకునే అలుల్ళుళ్ దొరకటం తన అదృషట్ంగా భావించింది శాంతమమ్. 
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