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

  
రికాష్ మీద ఇంటికి రాగానే, కూతుళళ్ కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ శాంతతో, "అమామ్! నువువ్ పడుకో. మేం వడిడ్ంచుకు తింటాం" అని 

చెపిప్ తలిల్ని బలవంతం మీద పడుకునేటటుట్ చేసింది చారుమతి. తలిల్ లోపలి వెళిళ్పోయాక, "మాలతీ! నువువ్ వడిడ్ంచుకు తిని. నేను భగవతి 
వచాచ్క తింటాను" అంది. 

అరగంట గడిచాక భగవతి వచిచ్ంది. చీర మారుచ్కుని వంటింటోల్కి అడుగు పెటట్బోతునన్ చెలెల్లిని చూసి, "ఇలా రా భగవతి!" 
అంటూ డాబా మీదికి దారి తీసింది చారుమతి. 

"ఎందుకూ?" అంటూ వెనకే వెళిళ్ంది చెలెల్లు. 
"ఎకక్డికి వెళాల్వు?" చారుమతి మెలిల్గా అడిగింది. 
"సినిమాకి." 
"ఎవరితో?" 
"సీతా, నేనూ వెళాళ్ం." 
"సీతతో వెళాళ్వా? ఇంకెవరైనా వచాచ్రా?" 
"ఇంకా ఎవరూ రాలేదు." భగవతి మాట పూరిత్ చెయయ్కుండానే కోపంతో చారుమతి చెయియ్ చాచి రెండు చెంపల మీద కొటిట్ట్ంది. 

ఆగకుండా కొడుతునన్ అకక్ని చూసి బితత్రపోయి, రోషంగా ఏడుసూత్, "ఎందుకు కొడతావు?" అంది భగవతి. 
"ఎందుకా? వెధవ పనులు చేసుత్నన్ందుకు. అడడ్మైన వాళళ్తోనూ సినిమాలకి వెళుళ్తునన్ందుకు . నీ మీద పర్తి మగవాడినీ చెయియ్ 

వెయయ్నిసుత్నన్ందుకు. ఇంకా చెపాప్లా?" చారుమతి కళళ్లో కూడా నెలలు తిరిగాయి. 
"అడడ్మైన వాళల్తోను నేను వెళళ్లేదు. అతను సీతావాళళ్ అనన్యయ్." 
"సీతావాళళ్ అనన్యయ్కు నీకు ఏం సంబంధం? అతనితో సినిమాకి వెళళ్వలిసిన అవసరం ఏమిటి నీకు?" 

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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"అతనితో వెళిళ్తే తపేప్మిటి? మీరు ననున్ సినిమాలకి తీసుకు వెళల్రు. మీకే కోరికలు ఉండవు. మంచిబటట్లు కావాలని, సినిమాలు 
చూడాలని, దూర దూర దేశాలు వెళాల్లని... ఏ ఒకక్ కోరికా లేదు మీకు. మీరు మామూలు మనుషులు కారు, సనాయ్సులు" అంది భగవతి. 

"అవునే, మాకు కోరికలు లేవు. మేం మనుషుయ్లం కాదు. కోరికలు తీరనపుప్డు, తీరుచ్కునే సోత్మత లేనపుప్డు కోరికలు పెంచుకునే 
అరహ్త లేదు. నువువ్ అలాంటి కోరికలు పెంచుకోవడం అవివేకం. చివరికి జీవితంలో దెబబ్ తిని కుమిలిపోతావు!" అంది చారుమతి. 

'చినన్పిలల్ అయిన భగవతిని సరిదిదాద్లి! చెడడ్ పర్భావానికి లోనైన చెలెల్లిని పెడతోవ పటట్కుండా చూడాలి. పర్తి మగవాడినీ 
నమమ్కూడదని చెపాప్లి." చారుమతి తహతహలాడింది. 

"భగవతీ! ఇకక్డ కూరోచ్. నీతో నేను సావకాశంగా మాటాల్డాలి" అని చెలెల్లిని కూరోచ్పెటిట్ంది. అందరు మగవాళళ్ని ఎందుకు 
నమమ్కూడదో, ఆడది దగిగ్రిగా వెళితే ఏ పర్మాదం సంభవిసుత్ందో, శీలం పోయిన ఆడదాని బర్తుకు సంఘంలో ఎలా ఉంటుందో అనిన్ 
చెపిప్ంది. అమాయికంగా నమిమ్న రాధాకృషణ్ తనని రైలోల్ ఏం చేయయ్బోయాడో వివరించి చెపిప్ంది. 

భగవతి అనిన్ విని మౌనంగా కూరుచ్ంది. చెలెల్లికి తను చెపిప్నవి ఎంతవరకు తలకెకాక్యో అని చూసూత్ కూరుచ్ంది చారుమతి. 
"నాకీ జీవితం జేవితం నచచ్దకాక్! ఎనాన్ళుళ్ ఈ బర్తుకు? లోకంలో ఎనోన్ అందమైన సుఖాలు ఉనాన్యి. కాని మనకి ఇషట్మైన బటట్ 

కొనుకోక్డానికి, పుషిట్గా తినడానికి కూడా కరువే. నేను ఈ జీవితంతో సరి పెటుట్కోలేకుండా ఉనాన్ను. ముందేమైనా ఆశ ఉందా అంటే 
అదీలేదు. నాకు మీరు పెళిల్ చేయయ్గలరనే ఆశ లేదు. నీకు, మాలతకక్కి పెళిళ్ళుళ్ కావాలి. పోనీ, పెళిల్ చేసినా మన అంతసుత్లో ఉనన్ 
గుమాసాత్కో, మాసాట్రికో ఇచిచ్ చేసాత్రు. చాలీచాలని జీతము, తీరని కోరికలు పర్తిదానికీ కరువు! అందని వాటికోసం ఆశపడుతూ జీవించడం! 
ఇదేకదూ?" 

ఇలాంటి మాటలు చెపప్గలిగే చెలెల్లు ఇంకా చినన్పిలల్ అని అనుకోవడం తన తెలివితకుక్వ అనుకుంది చారుమతి. 
పర్తి సుఖానిన్ డబుబ్ దృషిట్తో చూసే చెలెల్లికి జవాబు చెపప్లేకపోయింది చారుమతి. చెలెల్లి మాటలనీన్ నిజమే! తనకి, చెలెల్లికి ఒకటే 

తేడా. తను మనసుస్లో అనుకుంటుంది. భగవతి పైకి అంటుంది. ఇదద్రి ఆశలు, కోరికలు ఒకేరకమైనవి. ఎటొచీచ్ తను ఎకక్డికకక్డ విధికి 
లొంగిపోతూ, జీవితంతో రాజీపడుతూ సమాధానానికి వసుత్ంది. భగవతి జీవితానికి ఎదురు నిలిచి పోరాడాలని చూసుత్ంది. 

పైన మేఘాలు కముమ్తునాన్యి. వరష్ం వచేచ్టటుల్ ఉంది. 
"భగవతీ! నా మీద నీకు విశావ్సంగాని, పేర్మగాని ఉందా?" అంది చారుమతి. 
"అలా ఎందుకు అడుగుతావు అకాక్? నువవ్ంటే ఎంతో ఇషట్ం నాకు" అంది భగవతి. 
"నీకు మంచి సంబంధం తెచిచ్ పెళిల్ చేసాత్ం భగవతీ. నువువ్ మాతర్ం డబుబ్ తెచేచ్ సుఖాల కోసం మన కుటుంబానికి అపర్తిషట్ తెచేచ్ 

పనులు చెయయ్కు. చినన్ చెలెల్లివైన నీ సుఖమే మాకు కావలిసింది. మా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ం. నువీవ్ రోజు నించీ సీత ఇంటికి వెళల్నని 
మాట ఇవువ్" అంది చారుమతి, చెలెల్లి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ. 

"నేనేం చెడడ్ పనులు చెయయ్నకాక్. చెయయ్లేదు ఇపప్టిదాకా. సీత నా సేన్హితురాలు. వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్కపోతే నాకు తోచదు" అంది 
భగవతి. 

భగవతి ఇంకా మూరఖ్ంగా మాటాల్డటం చూసి విసుకుక్ంది చారుమతి. పైన సనన్గా చినుకులు పార్రంభమయాయ్యి. వెంటనే డాబా 
దిగక పోతే ఇదద్రూ తడిసి పోతారు. 

"నువువ్ నా మాట వినాలి భగవతీ. నువువ్ సీత ఇంటికి వెళళ్డానికి వీలేల్దు" అంటూ చెలిల్ చెయియ్ పటుట్కుని గబగబా డాబా దిగింది 
చారుమతి. 
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అందరూ ఉదోయ్గసుత్లయాయ్రు. డబుబ్ ఇబబ్ందులు తగాగ్యి. కుటుంబ భారం తన తలమీదనించి దిగింది  అని మూడు నెలల కిర్ందటే 
సంతోషించింది చారుమతి. ఇపుప్డు భగవతి పెళిల్ అనే పెదద్ బరువు, రెటిట్ంపుది తలమీద పడింది. 

ఆ నెలనించి తన జీతం అంతా బాంకులో వేయసాగింది చారుమతి. శంకరానికి ఉతత్రం రాసింది, పెళిల్ళల్కు కావాలి డబుబ్ 
దాచమంటూ. 

శాంతమమ్ మళీళ్ వంటకి, కూరలకి తడుములాడుకుంది. "డబుబ్ కటకట అయిపోయిందమామ్" అంటూ వంటింటోల్ సణుగుకుంటునన్ 
తలిల్ని చూసి చారుమతి విసురుగా అంది. 

"కూతుళళ్కి ఇంకా పెళిల్ చెయయ్వా అమామ్? తెచుచ్కునన్దంతా ఖరుచ్ చేసుకుంటే పెళిళ్ళుళ్ ఎలా అవుతాయి? అందరూ భానకక్ అంత 
అదృషట్ వంతులు ఉంటారా? కానీ ఖరుచ్ లేకుండా బావగారు వచాచ్రు." 

దానితో శాంతమమ్ నోరు కటుట్బడిపోయింది 
చారుమతి ఒక రోజు భానుమతి ఒంటరిగా ఉండడం చూసి భగవతి పెళిల్ విషయం కదిపింది. 
"అమమ్తో చెబితే లాభం లేదకాక్. నీకు, మాలతికి పెళిల్ కానిదే చినన్దానికి భగవతి పెళేళ్మిటని అంటుంది. అందుకనే నీతో 

చెబుతునాన్ను. భగవతికి మంచి సంబంధం చూసి తొందరలో మనం పెళిల్ చేసెయాయ్లి." 
"నీ కషట్ం, సంపాదనా అంతా మన కుటుంబానికే ధారపోసేసుత్నాన్వ, చారూ" అంది భానుమతి చెలెల్లిని పేర్మతోనూ, తపనతోనూ 

చూసూత్. 
"నేనేం చేశానకాక్! దానికేం గాని, ముందు పెళిల్ విషయం చెపుప్. సంబంధం ఎలా చూడడం?" 
"శారదతత్యయ్ కొడుకు గోపాల కి భగవతిని అడిగితే ఎలా ఉంటుంది? భగవతికి కూడా అతనంటే ఇషట్మే అనుకుంటాను. నువువ్ 

సీతా వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్వదద్నన్దగిగ్రినించీ అది రోజూ శారదతత్ ఇంటోల్నే గడుపుతూంది. గోపాల ని 'బావా.. బావా' అని పిలుసూత్కూడా కూడా 
తిరుగుతూంది." 

"కాని భగవతికి గోపాల ని చేసుకోడం ఇషట్ం ఉండదేమో! దానికనీన్ పెదద్ ఆశలు" అంది చారుమతి. 
"గోపాల మంచివాడు. అతనితో భగవతి తపప్క సుఖ పడుతుంది అంది భానుమతి. 
"నిజమే. గోపాల కి అయితే మనం కటల్ం ఇవావ్లనన్ బాధ ఉండదు. నువువ్ వెళిల్ శారదతత్యయ్తో మాటాల్డి వసాత్వా?' అంది 

చారుమతి. 
భానుమతి సరే అంది. 
మరునాడు ఉదయం శారదమమ్ ఇంటికి బయలు దేరబోతునన్ భగవతిని ఇంటి దగిగ్ర తలిల్కి సాయంగా ఉండమని చెపిప్, భానుమతి 

బయలుదేరింది. 
బియయ్ం బాగు చేసుత్నన్ శారదమమ్ భానుమతిని చూసూత్నే, "రా రా భానూ" అంటూ ఆపాయ్యంగా లోపలి తీసుకువెళిళ్ కూరోచ్పెటిట్ంది. 

ఒక పెదద్ ఇంటోల్ రెండు గదులు అదెద్కు తీసుకునాన్డు గోపాల. ఇంటి ముందర చినన్ వరండా ఉంది. ముందు గదిలో ఒక టేబిల, ఒక కురీచ్, 
ఒక మంచం, రెండు టర్ంకు పెటెట్లు ఉనాన్యి. అలైమ్రాలో పుసత్కాలు, బటట్లు చకక్గా సరిద్ పెటిట్ ఉనాన్యి. 

రెండో గది వంటిలుల్. వంటగినెన్లు, పపుప్ల డబాబ్లు, సీసాలు అనీన్ శుభర్ంగా పెటుట్కుంది శారదమమ్. 
అతత్ పకక్నే తనూ బియయ్ం ఏరుతూ కూరుచ్ంది భానుమతి. 
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"నువివ్కక్డ ఎందుకమామ్? ఆ మంచం మీద కూరోచ్. నేను ఏరేసాత్ను" అంది శారదమమ్. అయినా భానుమతి అకక్డినించి లేవలేదు. ఆ 
మాట ఈ మాట చెపుప్కుంటూ ఇటేట్ ఏరేశారు బియయ్ం. 

"కాఫీ పెటిట్ ఇసాత్నుండు" అంటూ శారదమమ్ వంటింటోల్కి వెళిల్, కుంపటోల్ బొగుగ్లు వేసి నిపుప్ రాజేసింది. 
"అతాత్! నీతో ఒక ముఖయ్ విషయం మాటాల్డదామని వచాచ్ను" అంది భానుమతి, పీట వాలుచ్కుని శారదమమ్కి ఎదురుగా 

కూరుచ్ంటూ. 
'ఏమిటీ?' అనన్టుల్ తల ఎతిత్ కుతూహలంగా చూసింది శారదమమ్. 
"మా చెలెల్ళళ్ పెళిల్ విషయం మాటాల్డదామని వచాచ్ను. ముగుగ్రు పెళిళ్కి ఎదిగి ఉనాన్రు. చారు పెదద్దనుకో. కాని మాలతీ, భగవతీ 

గోపాల కి ఈడు అవుతారు. ఒకరిని నీ కోడలిగా చేసుకుంటే మాకు చాలా సంతోషం" అంది భానుమతి మెలిల్గా. 
"ఈ మాట చెపప్డానికి ఇంత పసాత్యిసాత్వేమిటే? మీ నానన్ సహాయం చేసి ఉండకపోతే బాబు చదువుకుని ఇంత పైకి వచేచ్వాడా? 

మేం ఈ మాతర్ంగా ఉండటానికి కారణం మీ నానన్ చలవ, తరవాత చారుమతి చలవ. చినన్పిలల్యినా చారుది గొపప్బుదిద్" అంది 
శారదమమ్పచిచ్ మిరపకాయలు, అలల్ం తరుగుతూ. 

"అవనీన్ ఇపుప్డెందుకు అతాత్? ఏం చేసుత్నాన్వ?" అంటూ భానుమతి అతత్ చేతిలోంచి కతిత్పీట లాకోక్బోయింది. కాని శారదమమ్ 
నవువ్తూ బలవంతంగా కతిత్పీట తీసుకుంది. 

భానుమతి ఎదురుగానే రవవ్తో ఉపామ్ చేసి, పేల్టు నిండా ముందు పెటిట్ంది. 
"నేను ఎలాగా ఒక పిలల్ని మా బాబుకి చేసుకోవాలని ముందర నించి అనుకుంటునాన్ను. తెలిసిన పిలల్ని చేసుకుంటే, ఏ ఇబబ్ందీ 

ఉండదు. ఒకటే ఆలోచిసుత్నాన్ను. బాబు ఇంకా చినన్వాడు. వయసుస్ తకుక్వ" అంది శారదమమ్ కాఫీకి నీళుళ్ పెడుతూ. 
"వయసుస్కేమి ఉంది అతాత్! పోనీ, ముందర నిశచ్యం చేసుకుంటే రెండేళుళ్ పోయాక పెళిళ్ చెయయ్వచుచ్ను" అంది భానుమతి, అతత్ 

ఇంత తొందరగా అంగీకారం తెలిపినందుకు సంతోషిసూత్. 
"అలాగే నిరణ్యం చేసుకుందాం. నాకు మాలతిని చేసుకోవాలని ఉంది. బాబుకి కూడా మాలతి అంటే ఇషట్ం అనుకుంటాను." 
శారదమమ్ మాటలు వింటూనే తెలల్బోయింది భానుమతి. భగవతి కోసం రావటమేమిటి? మాలతికి సంబంధం కుదరడమేమిటి? 

భానుమతికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు." 
"నీ ఇషట్ం అతాత్. ఏ పిలల్ నచిచ్తే దానేన్ చేసుకోండి" అని చెపిప్, కాఫీ తాగి, కాసేస్పు కూరుచ్ని ఇంటి ముఖం పటట్ంది. 
సాయంతర్ం చారుమతి రాగానే డాబా పైకి తీసుకు వెళిల్ అనిన్ విషయాలు చెపిప్ంది భానుమతి. చారుమతి కూడా ఆశచ్రయ్ పోయింది. 
"ఇపుప్డు ఏం చెయయ్డం?" అంది భానుమతి. 
"నువువ్ భగవతిని చేసుకోమని అడిగి ఉండవలసింది" అంది చెలెల్లు. 
ఇదద్రూ ఆ విషయమే ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్రు. చివరికి చారుమతే అది. "ముందు నేను భగవతిని అడుగుతాను. 'గోపాల ని 

చేసుకోవడం ఇషట్మేనా?' అని. దానికి ఇషట్మైతే, మళీళ్ నేను వెళిల్ అతత్ను అడుగుతాను." 
భానుమతి అంగీకారం తెలిపింది. 
సంధయ్ పడుతూ ఉండగా భగవతిని తీసుకొని వేణుగోపాలసావ్మి ఆలయానికి వెళిళ్ంది చారుమతి. ఆ ఆలయం కూడా వీళళ్ ఇంటి 

నించి ఎకుక్వ దూరంలో లేదు. నడిచి వెళిల్ పోవచుచ్ను. 
"నీకు గోపాల ని పెళిల్ చేసుకోవడం ఇషట్మేనా?" చారుమతి సూటిగా సంబాషణ పార్రంభించింది. 
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భగవతి ఆశచ్రయ్ పోయింది. 
"ఇపుప్డు ఎందుకిలా అడుగుతునాన్వ?" అంది. 
"ఏమీ లేదు. నీ అభిపార్యం తెలుసుకుందామని" అంది చారుమతి. 
"ఏం! బావ ననున్ చేసుకుంటాననాన్డా?" భగవతి తిరిగి అకక్ని పర్శిన్ంచింది. 
"నేను అడిగేది నీ అభిపార్యం." 
"నా అభిపార్యం ముందే చెపాప్ను కాదకాక్! నాకు ఇషట్ం లేదు." 
"గోపాల అంటే ఇషట్ం లేదా?" 
"బావ అంటే ఇషట్మే. కాని మళీళ్ చినన్ జీతగానిన్ చేసుకుని జీవితాంతం బాధపడటం ఇషట్ం లేదు." 
"కాని గోపాల మంచివాడు. నినున్ బాగా చూసుకుంటాడు." 
"డబుబ్నంతలోఇంకో వయ్కిత్ ననున్ బాగా చూసుకోడని ఎకక్డ ఉంది? డబుబ్ లేని వాళళ్ంతా మంచి వాళుళ్, ఉనన్వాళళ్ంతా చెడడ్వాళుళ్ 

కారు" అంది భగవతి. 
చెలెల్లి వాదానికి జవాబు చెపప్లేకపోయింది చారుమతి. మంచో, చెడో తన అబిపార్యాలని పైకి చెపప్డానికి వెనక తీయదు భగవతి. 
తరువాత అకక్చెలెల్ళిల్దద్రూ ఏం మాటాల్డుకోలేదు. మౌనంగా వెళిల్ దైవదరశ్నం చేసుకుని తిరిగి వచాచ్రు. 
మరునాడు చారుమతి మాలతిని పిలిచి అడిగింది, పెళిల్ని గురించి ఆమె అబిపార్యాలు ఎలా ఉనాన్యో తెలుసుకోవాలని. 
"గోపాల నినున్ పెళిల్ చేసుకోడానికి ఇషట్ం చూపుతునాన్డు. శారదతత్యయ్ నినున్ కోడలిగా చేసుకుంటానంది. నీ అబిపార్యం ఏమిటి?" 
అకక్ ఇలా సూటిగా, హఠాతుత్గా తన పెళిల్ విషయం చెపేప్ సరికి మాలతి సిగుగ్ పడింది. తికమకపడింది. 
"నా ఇషాట్నికేం అకాక్! భగవతికి అతనంటే చాలా ఇషట్ం. కూడా కూడా తిరుగుతుంది. భగవతికి అతనితో పెళిల్ చేసేత్ 

బాగుంటుందేమో!" అంది మాలతి. 
"కాని భగవతి గోపాల ని చేసుకోడానికి ఇషట్పడదు." 
"నువువ్ అడిగావా?" అంది మాలతి ఆశచ్రయ్పోతూ. 
"ఆ .. అడిగాను." 
"అయితే అతనిన్ చేసుకోడానికి నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. ఒకక్టే సవరణ. నీ పెళిల్ తరువాతే నా పెళిల్" అంది మాలతి. 
"నా పెళిల్ దాకా ఆగడమెందుకు? నాకోసం ఆగేవంటే పెళిల్ కాకుండానే ముసలిదానివై పోయే భయం ఉంది. ఎవరికి కుదిరితే వాళుళ్ 

పెళిల్ చేసేసుకోవడమే మంచిది" అంది చారుమతి, మాలతి భుజం మీద పేర్మగా చెయియ్ వేసి. 
"అయితే నేను పెళేళ్ చేసుకోను" అంది మాలతి బింకంగా. 
"అలా అంటే ఎలా, మాలతీ?" అంది చారుమతి  నవువ్తూ. 
"అది అంతే! ముందు అకక్ పెళిల్, తరవాత చెలెల్లు పెళిల్" అంది మాలతి. 
మాలతి నిశచ్యం తెలుసుకునన్ భానుమతి చాలా సంతోషించింది. 
తరువాత మాలతిని గోపాల పెళిల్ చేసుకోవడానికి ఇషట్పడటం, శారదమమ్ అంగీకారం చూపడం అనీన్ చారుమతి తలిల్తో చెపిప్ంది. 

కూతురికి ఇంత సుళువుగా పెళిల్ సంబంధం కుదిరినందుకు, గోపాల వంటి సదుగ్ణవంతుడు అలుల్డవుతునన్ందుకు సంతోషంతో పొంగి 
పోయింది శాంతమమ్.                    (¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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