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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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ఆధారం
"ఇంకా రాలేదు వాసంతి" చిరాగాగ్ అనుకుంటూ, అసహనంగా కాలు కాలిన పిలిల్లా తిరుగుతోంది దీపిక. అవతల సినిమా
టైమయిపోతోంది, ఇకక్డ ఈ పిలల్ ఇంకా రాలేదు.
" దీపస్, వెళాద్మా?" భరత్ రాజేష తొందర పెడుతునాన్డు.
"ఒన మినిట రాజ" అంటూ ఫోన కలపడానికి పర్యతిన్ంచింది, కలవలేదు.
" పోనీ చినన్వాడిని తీసుకుని వెళుళ్, పెదద్వాడూ, నేనూ ఉంటాము, వాడేమీ గొడవ పెటట్డు కదా," అంది దీపిక తలిల్ వాణి.
ఆవిడ తన కొడుకూ, కోడలూ, పిలల్లతో కలిసి అదే అపారట్ మెంటోల్నే వేరే బాల్క లో ఉంటుంది. కొడుకు ఉదోయ్గరీతాయ్ ఒక
సంవతస్రం కోసం అమెరికా వెళిళ్నందువలల్ ఇకక్డే ఉంటోంది. మిగతా పిలల్లిదద్రూ వారి ఊరిలోనే ఉంటారు.
" నీకు తెలీదమామ్, వీడు ఎంత సతాయిసాత్డో? ఒకక్ నిమిషం కూడా సినిమా చూసినటేట్ ఉండదు. వీడితో వేగడం నా వలల్
కాదు, వాసంతే కరకట్. దెయయ్ం, ఈ నెలోల్ ఇది మూడోసారి ఇలా లేట చెయయ్డం, దీనికి బాగా ఎకుక్వయింది, దీని సంగతి నాకు అరధ్ం
కావడం లేదు ",అని చిరాకుపడుతూ ఉండగా నెమమ్దిగా, భయంగా వచిచ్ంది వాసంతి.
"ఇంత లేటా?" దాదాపు అరిచింది ఆ పిలల్ మీద.
" దీదీ, అది, తముమ్డు సూక్ల నించి వసూత్ పడిపోయాడు, అమామ్ నేనూ కలిసి డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిళ్ వచేచ్సరికి కొదిద్గా
ఆలసయ్ం అయింది, మీరు వెళళ్ండి, నేను చూసుకుంటాను" అంటూ దీపిక తీక్షణమైన చూపులోల్కి తన కళుళ్ కలపకుండా పిలల్ల గదిలోకి
పరిగెతిత్ంది వాసంతి.
అపప్టికే సినిమా టైము దగగ్రపడడ్ం వలల్, మరేమీ అనకుండానే చెపుప్లు వేసుకుని బయలుదేరింది.
దీపిక వాళళ్ అమమ్కిదంతా కొతత్గా ఉంటుంది, ఆవిడకి నలుగురు పిలల్లునాన్ ఎపుప్డూ ఇంటి పనికి కానీ, పిలల్ల పనికి
గానీ ఎవరి మీదా ఆధారపడలేదు. అనిన్ తనే చూసుకునేది.
'తన కూతురు చూసేత్ ఇలా? పొదుద్నన్ లేచి ఏం పని చేసుత్ందో తెలీదు. ఇంటి పనికి ఒకరు, వంటకి మరొకరు కాక, పిలల్లని
చూసుకోవడానికి పనిమనిషి కూతురు వాసంతి. కషట్ం మీద అతత్గారు వాళుళ్ వచిచ్నపుప్డు ఓ రెండు రోజులు వంటగదిలోకి వెళుతుందేమో,
మిగతా వేళలోల్ ఎపుప్డూ పని చేసిన పాపాన పోదు.'
ఏమైనా అంటే..
" నా భరత్ సంపాదిసుత్నన్ది దేనికోసం? నేనూ, పిలల్లూ సుఖంగా ఉండాలనే కదా? అయినా నువువ్ మా చినన్పుప్డు
కషట్పడాడ్వని ఇపుప్డు మమమ్లిన్ కూడా అలాగే ఉండమంటావా? నీ కోడలు మాతర్ం పెటుట్కోలేదూ పనివాళళ్ని? వాళళ్కేమీ చెపప్వు, నాదగగ్రే నీ
నీతిబోధలనీన్, ఇపుప్డంతా అందరూ ఇంతే, నీకేమీ తెలీదు లేమామ్ " అని వెకిక్రిసుత్ంది.
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పనికి సహాయంగా మనుషులని పెటుట్కోవడం వేరు, ఇది వేరు అని చెపాప్లనుకునాన్ చెపప్లేదు. నాలుగు
రోజులుండిపోయేదానిన్ నాకెదుకు? అని ఊరుకుంటుందావిడ.
అదీ కాక దీపిక తలిల్గా ఆమె సవ్భావం చినన్పప్టినించీ బాగా తెలుసు. ముకుక్ మీద కోపం ఆ పిలల్కి, అంతే కాదు, దానికి
అనుబంధంగా పనిచేసే నోరూ ఎకుక్వే. కోపం వసేత్ ఆమె నోరు కంటోర్ల లో ఉండదు. ఎంత మాట వసేత్ అంత మాట అనేసుత్ంది.
అందరికంటే చినన్దని అందరూ గారాబం చెయయ్డం వలల్ ఆమె మంకుతనం మరింత పెరిగింది. మనసు మంచిదే మళీళ్. ఏదైనా తపుప్ చేసినా,
రెండు రోజుల తరావ్త మాతర్మే దాని గురించి ఆలోచిసుత్ంది, అపుప్డెవరైనా చెపేత్ వింటుంది.
వాసంతి కి పదిహేడేళుళ్ంటాయేమో , చాలా మంచి పిలల్, నెమమ్దిగా, అణకువగా ఉంటుంది. వాసంతి తలిల్, లకిష్ అదే
అపారట్ మెంటులో మూడు నాలుగిళళ్లో పని చేసుత్ంది, వాసంతి కాక శోభా, రాజు అని మరో ఇదద్రు పిలల్లు లకిష్కి. లకిష్ భరత్ రాజయయ్ చాలా
ఏళుళ్ ఏదో ఫాకట్రీ లో పనిచేసేవాడు, అతను పని చేసినంతవరకూ ఆ కుటుంబ పరిసిథ్తి బాగానే ఉండేది, కానీ అకసామ్తుత్గా రాజయయ్కి
రెండు కిడీన్లు దెబబ్ తినడం వలల్ అతను పని మానేసే పరిసిథ్తి రావడమే కాక, వారానికి రెండు సారుల్ కర్మం తపప్కుండా హాసప్టలిక్ వెళిళ్
డయాలసిస చేయించుకోవడం కొతత్ పనిగా మిగిలింది. డాకట్ర గారు వీలునన్ంత తకుక్వ ఖరీదులో అది జరిగేలా సహకరిసుత్నాన్ కూడా
కుటుంబానికి అది అదనపు భారమే అయింది.
అపుప్డే తలిల్కి తోడుగా శోభ కూడా రెండిళళ్లో పనికి చేరింది, ఇరవై ఏళళ్ శోభకి పెళిళ్ చేసి పంపిదాద్మనుకునన్ లకిష్కి
అదసలు ఇషట్ం లేదు, కానీ తపప్లేదు. తలీల్ కూతుళిళ్దద్రూ కలిసి ఐదారిళళ్లో రకరకాల పనులు చేసుకుంటూ రాజయయ్ వైదయ్మూ, పిలల్వాడి
చదువూ, కుటుంబపు ఖరుచ్లూ గడుపుకొసుత్నాన్రు. ఎంత వారికైనా ఈ మహానగరపు జీవితాలు సులభం కాదు.
అమామ్, అకాక్ పనికి వెళేత్ వాసంతి ఇంటి పనీ, వంట పనీ చూసుకునేది. అలాంటి సమయంలో శోభకి సేలం దగగ్ర
తిరుపూరు నించి మంచి సంబంధం వచిచ్ంది, అబాబ్యి అకక్డే ఒక మంచి బనీనల్ ఫాకట్రీలో సూపరైవ్జర గా పని చేసుత్నాన్డు. ఇరు
వైపులవారికీ అనీన్ నచచ్డంతో శోభ పెళిళ్ పెదద్ ఇబబ్ందులేమీ లేకుండా జరిగిపోయంది. తను పని చేసే ఇళళ్లో అపుప్ తీసుకుని దానితోనూ,
కొదిద్గా దాచుకునన్ డబుబ్ంటే, దానితోనూ మొతాత్నికి కారయ్కర్మానిన్ జరిపించింది లకిష్. అపుప్డు దీపిక కూడా బాగా సాయం చేసింది. నెల
నెలా కొదిద్ కొదిద్గా జీతంలోంచి కట చేసుకునే ఒపప్ందం మీద.
దీపిక పెదద్ కొడుకు వనష్ ని తీసుకుని వచిచ్నపుప్డు మొదటిసారి చూసిందావిడ వాసంతిని. సనన్గా, తెలల్గా నెమమ్దిగా
ఉనన్ ఆ పిలల్ అంటే అపుప్డే చాలా ఇషట్ం ఏరప్డింది ఆవిడకి. ఆ తరావ్త కొడుకూ వాళూళ్ కూడా ఇకక్డికే వచేచ్యడమూ, దీపికకి రెండో
కొడుకు పుటట్డమూ అనీన్ జరిగిపోయాయి. తనే చినన్ పిలల్ అయినా సరే, పిలల్లతో వాసంతి మెలిగే తీరు ఎంతో ముచచ్టగా ఉంటుంది
మూడేళుళ్గా చూసుత్నన్ ఆవిడకి. మూడేళళ్ వనష్ నీ, ఏడాదినన్రవాడైన యష నీ కూడా ఎంతో పార్ణంగా చూసుకుంటుంది. ఒకక్ మాటలో
చెపాప్లంటే తనే కనన్తలిల్లా.
పొదుద్నేన్ చినన్వాడి పాలసీసాలు వేడి నీళళ్లో ఉడికించడంతో ఆ పిలల్ పని మొదలు. పెదద్వాడు లేవగానే వాడిని తయారు
చెయయ్డమూ, టిఫిన పెటిట్ దగగ్రలోనే ఉనన్ పేల్ సూక్ల లో విడిచి రావడమూ అయేసరికి చినన్వాడు లేచి ఉంటాడు. అపప్టినించీ వాడి పని. వాడి
సాన్నమూ, తిండీ, ఆడించడమూ ఇలా. మధయ్హన్ం వెళిళ్ పెదద్వాడిని తీసుకుని రావాలి. ఈ పనులనీన్ సవయ్ంగా జరుగుతునాన్యా, లేదా?

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé 2014

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

4

అని వెయియ్ కళళ్తో పరయ్వేకిష్సూత్ ఉంటుంది దీపిక. తను మాతర్ం ఒకక్ వేలు వెయయ్దు. వాళుళ్ మధాయ్హన్ం పడుకునాన్కా వాళుళ్ ఆడి ఇలల్ంతా
పడేసిన బొమమ్లూ, పుసత్కాలూ సరిద్ అపుప్డు అనన్ం తింటుంది వాసంతి.
వాళళ్మమ్ తోమి బోరిల్ంచిన గినెన్లు మెతత్టి బటట్తో శుభర్ంగా తుడిచి ఎకక్ డివకక్డ సరద్డమూ, మెషీనోల్ రోజూ బటట్లు వేసి,
ఆరవేసి మడతలు పెటట్డమూ, పిలల్ల బటట్లు ఇసతరీ చెయయ్డమూ, సీసాలోల్ మంచి నీళుళ్ నింపడమూ, ఇలల్ంతా దుమూమ్, ధూళీ లేకుండా
దులపడమూ ఇలా ఏదో ఒక పని ఉంటుంది వాసంతికి. దీపిక జుటుట్కి హెనాన్ పెటట్డమో, పిండి మర పటిట్ంచుకుని రావడమో ఇలా ఏదో ఒక
కొతత్ పనిఅదనం.
పిలల్లతో ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ వాసంతి తోడు ఉండవలసిందే. అది పారీట్ అయినా, పారక్ కైనా.
" వాళళ్ వెనకాల నేను పరిగెతత్లేను బాబూ! " అంటుంది దీపిక వయాయ్రంగా.
పొదుద్న పిలల్లు నిదర్ లేచే సమయానికి వచేచ్ వాసంతి మళీళ్ రాతిర్ వాళిళ్దద్రూ పడుకునాన్కే ఇంటికి వెళేళ్ది, అంతగా
అలవాటయిపోయిందా పిలల్ దీపికకి, ఆమె పిలల్లకీ. రాతిర్ తనో, భరత్ రాజేషో దింపి వసాత్రు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ రాతిర్ వాసంతి వేరే
ఎవరింటోల్నైనా ఉండడానిన్ ఒపుప్కోదు లకిష్ .
" వదద్మామ్, ఆళళ్ అయయ్ ఊరుకోడు, దానికి కాబోయే వాడు, మా తముమ్డూ ఊరుకోడు" అంటుంది. అందుకనే పిలల్లని
వాసంతి దగగ్ర వదిలి సెకండ షోలకి, పారీట్లకీ వెళిళ్నా సరే రాతిర్ దింపేసి వసాత్రు వాసంతిని.
పిలల్ల సెలవులోల్ గోవా తీసుకువెళతానంది దీపిక వాసంతిని. తనకి పిలల్లని చూసుకోవడానికి తోడుగా, దానికీ లకిష్
ఒపుప్కోలేదు మొదట.

వాసంతే విమానం మీద మోజుతో తండిర్నీ, మావయయ్నీ బర్తిమాలీ, అలిగీ, ఏడీచ్, అనన్ం మానీ, ఒపిప్ంచి మరీ

వెళిళ్ంది.
" అదేమిటే? నీ పిలాల్డిని కనీసం ఆ నాలుగు రోజులైనా ఎతుత్కోలేవూ? వాళుళ్ పంపం మొరోర్ అంటూ ఉంటే ఎందుకీ
బలవంతం?" అనన్ తలిల్ని
" ఊరుకో అమామ్, వీడినెతుత్కుని తిరుగుతూ ఉంటే నా హాలిడే అయినటేట్, వాసంతి ఉంటే ఇదద్రినీ చూసుకుంటుంది, నాకు
హాయిగా ఉంటుంది. పంపకపోవడానికేం రోగం? హాయిగా విమానం లో తీసుకెళాత్ను, సాట్ర రిసారట్ లో ఉంచుతాను మాతో పాటు,
పంపడానికి నఖరాలు " అంది కోపంగా.
" అలా అనకు దీపూ, ఎదిగిన ఆడపిలల్ని పరాయి వాళళ్తో పంపకపోవడానికి వంద కారణాలుంటాయి, తొందరపడి అలా
అనకూడదు" అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్ తలిల్ని మింగేలా చూసూత్.
" ఇవనీన్, ఇలాగే వాళళ్తో చెపుప్, ఇంకా బాగా పంపిసాత్రు " అంది కోపంగా.
అలా గోవాలో నాలుగు రోజులూ పిలల్లగురించి చీకూ చింతా లేకుండా దీపికా, ఆ ఖరీదైన గొపప్ వాతావరణానిన్ చూసూత్
ఆనందంగా వాసంతీ ఇదద్రూ హాయిగా గడిపారు. ముఖయ్ంగా మరో లోకంలోకి వచిచ్నటుట్గా అనిపించిన వాసంతి.
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గోవా నించి వచిచ్న నెలరోజులకి వాసంతి పెళిళ్ మేనమామ రమేష తో జరిగింది. అతను డైరవర గా పనిచేసాత్డు, రాతిర్ తను
ఇంటికి వచేచ్సరికి వాసంతి ఇంటి దగగ్ర ఉండాలని అతని కోరిక. ఆలసయ్ం అయితే చిరాకు, దానివలల్ అపుప్డపుప్డు వాసంతి దీపిక కి చెపిప్
తొందరగా వెళళ్డానికి పర్యతిన్సోత్ంది. అదీ దీపికకి నచచ్డం లేదు, కానీ గటిట్గా ఏమీ అనలేక అపుప్డపుప్డు ఊరుకునాన్, అపుప్డపుప్డు
సాధిసూత్నే ఉంటుంది.
దీపిక ఏమనాన్ వాసంతి తొందరగా ఎదురు చెపప్దు, విననటుట్ తన పని తను చేసుకు పోతుంది. ఆమె చెపిప్న పని
చెపిప్నటుట్గా చెయయ్డానికి మాతర్ం ఎపుప్డూ తాపతర్యపడుతుంది. అలా తనకే అరధ్ం కాని తన కూతురి దగగ్ర ఎంతో చకక్గా ఇనేన్ళళ్నించీ
మెలిగే ఆ పిలల్ని చూసేత్ దీపిక వాళళ్ అమమ్ వాణికి ఇషట్ం.
" కోపం వసేత్ తపప్ మిగతా అపుప్డలాల్ దీదీ మంచిదే కదా, కోపం రాకుండా మనం చూసుకుంటే పోలేదా పెదద్మామ్? "
అంటుంది నవువ్తూ. అలాగే నడుచుకుంటుంది.
అలాంటిది ఒకరోజు పొదుద్నేన్ దీపిక కేకలు వినబడడంతో చేసుకుంటునన్ పూజ తవ్రగా ముగించి బయటకు వచిచ్ంది
వాణి.
"నీకసలు బుదుధ్ందా? వాడిని సూక్ల వేన వచేచ్సరికి తయారు చెయయ్కుండా ఊరికే టైం వేసట్ చేశావు. ఇపుప్డు వాడిని
సూక్ల దాకా కార లో దింపాలి, నాకవతల కిటీట్ పారీట్ కి టైమవుతోంది, ఇనిన్ టిర్పుప్లు వెయాయ్లంటే పె టోర్ల నీ బాబిసాత్డా? మొనాన్ అలాగే
చేశావు, ఆ రోజు వేన ఆఖరినిమిషం లో అందింది. నీకీ మధయ్ బాగా ఎకుక్వయింది, నినూన్, మీ అమమ్నీ, మీ కుటుంబానీన్ పోషిసుత్నాన్ను
కదూ, నా మీదే మీరు ఆధారపడాడ్రు అయినా సరే పొగరు మీ అందరికీ" ఇలా సాగుతోంది ఆవిడ ధోరణి.
" కాదు దీదీ, యష బాబుని అంతా తయారు చేసేసి కిందకి తీసుకెళాద్మనుకునే టైముకి బాతూర్ం కి వెళాళ్లి, కడుపు నొపిప్
అని గొడవ చేశాడు. నినన్ రాతిర్ పారీట్ నించి వచిచ్నపప్టినించీ "పొటట్లో ఎలాగో ఉంది" అని అంటూనే ఉనాన్డు. బాతూర్ం పని ముగించుకుని
వచేచ్సరికి వేన వెళిళ్పోయింది. " అంది వాసంతి.
" నోరు తెరిసేత్ సాకులు చెపప్డం మాతర్ం తెలుసు, అది కూడా పిలాల్డి మీద పెడుతునాన్వు." అని ఇంకా ఏదో అనబోతూ
ఉంటే వాణి కలిప్ంచుకుని
" పోనీలే దీపూ, వాడి వలేల్ ఆలసయ్ం అయింది అంటోంది కదా, ఊరుకో, ముందు వాడి కడుపు నొపిప్ సంగతి కనుకోక్,
పరవాలేదంటే నువోవ్, రాజేషో వెళిళ్ దింపేసి రండి, దీనికింత రాదాధ్ంతం దేనికి ? అందావిడ అనునయంగా.
" నువూవ్రుకో అమామ్, నినన్ రాతిర్ బర్ష చేసుకుని నా దగగ్రకు వచిచ్ గుడ నైట చెపిప్నపుప్డు చకక్గా ఉనాన్డు, ఇది కూడా
అకక్డే ఉంది అపుప్డు, ఇపుప్డు మాతర్ం సాకులు చెపోత్ంది" అంది కోపంగా.
"సారీ దీదీ, బాబు కడుపు నొపిప్ అనేసరికి ఆ హడావిడిలో టైము చూడలేదు " అంది వాసంతి నెమమ్దిగా.
కానీ ఎందుకో ఆ రోజు దీపిక కోపం తొందరగా తగగ్లేదు, లకిష్ వచాచ్కా కూడా విరుచుకు పడిందామె మీద. జవ్రంగా
ఉండడం వలల్ అంతకు ముందు రెండు రోజులు పనిలోకి రాలేదు లకిష్ , అయినా వాసంతి అనిన్ పనులూ చేసింది.
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ఆ సంగతి కూడా కలిపి " మీరు వచిచ్నా రాకపోయినా నేను ఏదీ పటిట్ంచుకోను, ఎపుప్డూ డబుబ్లు తగిగ్ంచను, అందుకే
మీరు ఇలా అలుసుగా చూసుత్నాన్రు" అంటూ మొదలు పెటిట్ంది.
ఇలా ఎనోన్సారుల్ చినన్వాటికీ, పెదద్వాటికీ జరిగినా అవసరం తమది, ఊరికే నోరు పారేసుకునాన్ సమయానికి సహాయం
చేసింది కదా, అని యజమానురాలి మీద ఉనన్ గౌరవం వలల్ ఎపుప్డూ మాటాల్డకుండా పని చేసుకుని వెళిళ్పోయేవారు తలీల్ కూతుళిళ్దద్రూ.
కానీ ఈ రోజెందుకో ఊరుకోలేకపోయింది లకిష్ .
"పిలాల్డు కడుపునొపప్నాన్డు అని చెపిప్ంది కదమామ్, దానికేం చెయయ్మంటావు చెపుప్? మీరు పారీట్ కెళాళ్లంటే పోనీ అదే
ఆటోలో తీసుకెళిళ్ దింపేసి వసుత్ందిలే" అంది.
" అవును, దింపుతుంది. నేను డబుబ్లిసేత్ ఆటోలో ఏం ఖరమ్ ? టేకీస్లో కూడా దింపుతుంది" అంది దీపిక వెకిక్రిసుత్నన్టుట్గా.
" ఏందమామ్, ఓ డబుబ్లంటావు? పోనీలే, ఈ రోజుకి నేనే ఇసాత్లే ఆటో డబుబ్లు” అంది విసురుగా ఏనాడూ మాట తూలని
లకిష్ . జవ్రం పడి లేచిందేమో, విపరీతమైన నీరసంగా ఉంది ఆమెకి, అందుకే గభాలన్ అనేసింది.
ఆ మాటతో దీపిక కోపం తారాసాథ్యికి చేరింది. " ఎంత ధైరయ్ం? నాకు నువువ్ ఆటో డబుబ్లిసాత్వా? ఏం చూసుకుని
మాటాల్డుతునాన్వు అలా? నినూన్, నీ పిలల్నీ రోజూ మూడుపూటాల్ మేపుతునాన్ను కదూ, అంటావు." ఇలా మొదలయింది దీపిక వాదన.
లకిష్ కి ఈ వాదులాట పొడిగించడంలో అరధ్ం లేదని అరధ్ం అయియ్, మౌనంగా తన పని చేసుకుపోసాగింది. దానిన్ తన పటల్
ఆమె చూపించే నిరల్ క్షయ్ంగా భావించిన దీపిక మరింత రెచిచ్పొయింది.
తలిల్ ఎంతో చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచినా వినకుండా లకిష్ నీ, వాసంతినీ నానా మాటలూ అంది. పని ముగించుకుని
మధాయ్హన్ం లకీష్, సాయంతర్ం వాసంతీ వెళిళ్పోయారు. ఆ రోజంతా దీపిక ధుమ ధుమ లాడుతూనే ఉంది.
" ఎంత బాగా చూసుకునాన్ సరే వీళళ్కేమాతర్ం విశావ్సం ఉండదు, నేను వెళిళ్న చోటకలాల్ తీసుకెళాళ్ను చివరికి విమానం
ఎకిక్ంచి గోవా హాలిడేకి. ఒకక్ మాట మాతర్ం అనకూడదు." ఇలా చిరాకు పడసాగింది.
మరాన్డు వాళళ్ అమమ్ అనుకునన్టేట్ తలీల్ కూతుళీళ్దద్రూ పనిలోకి రాలేదు. ఆ రోజు శనివారం కనక పిలల్లకి సూక్ల లేదు.
"వీళిళ్దద్రూ ఇంకా రాలేదేం?" అపప్టికి నాలుగో సారి అనుకుంది దీపిక.
దాదాపు పదింటికి వచిచ్ంది లకిష్ తన దగగ్రునన్ దీపిక ఇంటి తాళం తీసుకుని.
అపుప్డు చెపిప్ంది సంగతి. వాసంతి భరత్ పని మానేయమనాన్డనీ, తాను కూడా ఈ నెలాఖరువరకూ పని చేసి అపుప్డు
మానేసాత్నని.
" ఒకేసారి ఇదద్రూ మానేసేత్ మీరిబబ్ంది పడతారని ముందే చెపుత్నాన్నమామ్, నెలాఖరులోపల మరెవరినైనా చూసుకోండి" అని
గబ గబా తన పని పూరిత్ చేసుకుని వెళిళ్పోయింది.
అలా జరుగుతుందని అసలు ఊహించలేదు దీపిక.
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"చూశావా అమామ్, రోజూ వాళళ్నే వెనకేసుకుని వచేచ్దానివి కదా, ఇపుప్డు చూడు ఏం జరిగిందో?" అంది ఆవేశంగా.
ఆవిడేమీ మాటాల్డలేదు.
పిలల్లు నిదర్ లేచినపప్టినించి మొదలయాయ్యి దీపిక కషాట్లు. వాళళ్ని సంభాళించడం మాట అటు ఉంచితే వాళళ్కి
సంబంధించిన ఏ విషయమూ ఆవిడకి తెలీదు.
పెదద్వాడు లేసూత్నే గాల్సుడు పాలు తాగితేనే కానీ మాటాల్డదు, చినన్వాడికి నిదర్ లేసూత్నే వాడి ఫేవరిట టెడీడ్ బేర బొమమ్
చేతిలో ఉండకపోతే ఆరునొన్కక్ రాగం పెటేట్సాత్డు.
"హాయ బేబీస, లేవండి, బర్ష చేసుకుందాం" అని పిలిచింది వాళళ్ గది దగగ్రకి వెళిళ్.
పెదద్వాడు ఏమీ మాటాల్డలేదు, పకక్కి తిరిగి మళీళ్ కళుళ్ మూసుకునాన్డు. చినన్వాడు కళుళ్ విపిప్ చూసి తన బొమమ్
కనిపించకపోయేసరికి బేర మని ఏడుపు మొదలు పెటాట్డు.
అసలు విషయం తెలియని దీపిక కంగారు పడింది.
పది నిమిషాల తరవాత ఆ రెండూ విషయాలు అరధ్మయి పెదద్వాడికి పాలూ, నిదర్లో తనేన్సేత్ మంచం కింద పడిన
బొమమ్ని వెతికి చినన్వాడికి ఇచేచ్సరికి, ఆ బొమమ్ చూసి పటట్రాని ఆనందంతో మళీళ్ పడుకునాన్డు, కానీ పెదద్వాడికి మాతర్ం పాలు వేడి
తకుక్వయిందిట, తాగనని ఒకటే మారాం చెయయ్డం మొదలు పెటాట్డు. అంతే కాదు, పాలనీన్ విసిరి పారేశాడు. ఇవనీన్ ఎపుప్డూ చూడని
దీపికకి ఒళుళ్ మండిపోయింది.
"తాగితే తాగు, లేకపోతే ఫో" అని అరిచింది.
వాడు వెంటనే " నువెవ్ందుకు ఇచాచ్వు పాలు? వాసంతకక్ ఏది? " అని విసుకుక్నాన్డు ఏడుపులోనే.
" దాంతో దీపికకి మరింత కోపం వచిచ్ంది. చేతిలో గాల్స నేలకి విసిరి కొటిట్, విసురుగా గదిలోంచి బయటకి నడిచింది.
ఇదద్రూ కలిసి పారపోసిన పాలనీన్ నేలంతా పరుచుకుని ఎండి మరకలు కటాట్యి.
వాళళ్ పనులనీన్ ఎంతో శర్దధ్తో చేసుత్ంది వాసంతి. దీపికకి సగం విషయాలు తెలియవు, సగం పటిట్ంచుకోలేదు, దానితో
అయోమయం, గందరగోళం లా అయిందామె పరిసిథ్తి.
శని, ఆది వారాలు గడిచేసరికి ఒక సంవతస్రం గడిచినటట్యిందామెకి.
" సెలవురోజే ఇలా ఉంటే ఇంక సూక్ల కి వెళాళ్లంటే?" అనుకుంటేనే భయం వేసింది ఆమెకి.
వాళళ్ బటట్ల అలమారు ఏనాడూ సరద్లేదు, పుసత్కాలు ఎకక్డ పెడుతుందో తెలీదు, చినన్వాడి డైపర లు వెతికేసరికి
పావుగంట పటిట్ందామెకి. ఇంటోల్ అనిన్ అలమరలూ వాసంతే సరుద్తుంది, దుముమ్ దులిపి షో కేస లూ అవీ అమరుసుత్ంది. బటట్లూ,
చెపుప్లూ, తాళాలూ, బొమమ్లూ, పుసత్కాలూ, ఇతర సామానూల్ ఏవి, ఎకక్డునాన్యో ఆ పిలల్కి తెలిసినటుట్ దీపికకి తెలియదు. తెలుసుకునే
పర్యతన్ం ఆమె ఎపుప్డూ చెయయ్లేదు.
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అదీ కాక ఈ మధయ్న తన సేన్హితురాలితో కలిసి ఒక బొటీక పెటేట్ ఆలోచనలో ఉండడం వలల్, దీపిక సమయమంతా దానికి
సంబంధించిన పనులతోనే సరిపోతోంది. అనీన్ సరిగాగ్ జరిగితే మరొక రెండు నెలలోల్ దానిన్ పార్రంభించాలని ఆమె ఆలోచన.
" ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ లకీష్, వాసంతి లేకుండానా?" చినన్వాడు కూడా వచేచ్ ఏడాది నించీ సాయంతర్ం వరకూ సూక్ల కి
వెళతాడు కనక వాసంతిని కూడా బొటీక కి తీసుకుని వెళదామని అనుకుంది, ఇంతలో వీళిళ్లా చేసుత్నాన్రు? "
అపుప్డరధ్మైంది ఆమెకి తనకి వాళళ్ అవసరం ఎంత ఉందో? ఎవరూ చూడకుండా బాలక్నీలోంచి వాసంతికి ఫోన చేసింది.
" దీదీ, బావునాన్రా? బాబులు ఎలా ఉనాన్రు? అని ఎపప్టిలాగే నవువ్తూ పలకరించింది వాసంతి.
" బావునాన్ము లే, నువేవ్ంటి ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా మానేశావు? " అంది , మనసులో ఇషట్ం లేకపోయినా అవసరం
అలాంటిది.
"మా ఆయన వదద్ంటునాన్డు దీదీ, సాయంతర్ం వచేచ్సరికి ఆలసయ్ం అవుతోంది కదా, బాబులు నిదర్పోయేవరకూ ఉండి
వచిచ్, వంట చేసుకుని తినేసరికి ఆలసయ్ం అవుతోంది. ఆయన మళీళ్ పొదుద్నేన్ డూయ్టీకి పోతాడు కదా, బాబులు ఎలా ఉనాన్రు? సరిగా
తింటునాన్రా? పాలు తాగుతునాన్రా? ఆడుకోవడానికి వాళళ్ని కిందకి తీసుకెళుతునాన్రు కదా?" అంటూ ఎనోన్ పర్శన్లు వేసింది.
ఏదో చెబాద్మనుకునన్ దీపికకి మళీళ్ అహం అడుడ్ వచిచ్ంది. మళీళ్ వచేచ్యమని చెపాప్లని ఉనాన్ మనసు ఒపుప్కోలేదు, "
సరే నీ ఇషట్ం" అని ఫోన పెటేట్సింది.
వాళళ్ అమమ్ ఆ మాట విని "ఆ పిలల్నన్దీ నిజమే కదా, పొదుద్నేన్ ఆరునన్రకొసుత్ంది, రాతిర్ పదవుతుంది ఇంటికి వెళేళ్సరికి,
నువూవ్ అలుల్డూ సినిమాకి వెళేత్ అరధ్రాతిర్ దాటాకా దింపి వసాత్రు, ముందంటే పరవాలేదు కానీ ఇపుప్డు

దాని భరత్ ఒపుప్కోవదూద్," అంది

ఆవిడ ఆలోచిసుత్నన్టుట్గా.
దీపిక ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఆమె మనసులో రెండు రకాల భావాలు చెదురుమదురుగా తిరుగుతునాన్యి. ఆ భావాలు
సప్షట్మై, తన అసహాయత బయటపడడానికి ఆమెకి మరొక రెండు రోజులు పటిట్ంది.
ఆ రోజు లకిష్ జీతం తీసుకుని ఇదే చివరి రోజు అని చెపప్డానికి వచిచ్ంది.
" లకీష్, నినున్ నేను కార లో దింపుతాను” అంటునన్ యజమానురాలిని చితర్ంగా చూసింది లకిష్ .
లకిష్ ని ఇంటి దగగ్ర దింపి కార వెనకిక్ తీసి వెళిళ్పోతుంది అనుకునన్ లకిష్ అంచనాలకి భినన్ంగా ఆమెతో పాటు లోపలకి
వచిచ్ంది.
అకక్డే గాదేర్జ కురీచ్ మీద కూరుచ్ని టీ వీలో రజనీ కాంత సినిమా చూసుత్నన్ వాసంతి దీపికని చూసి గభాలన్ లేచి
నిలబడింది. " దీదీ" అంటూ.
" వాసంతీ, నువువ్ రేపటినించీ పనిలోకి వసుత్నాన్వు, టైములూ మిగతా వివరాలూ మీ ఆయన వచాచ్కా ఒకసారి తీసుకుని
ఇంటికి రా, వివరంగా మాటాల్డుకుందాం, నీకు ఎలా వీలుంటే అలా చేదాద్ం, రానని మాతర్ం అనకు, నువువ్ కూడా లకీష్.. పీల్జ, ఇంకేం
మాటాల్డవదుద్ " అంది వాసంతి చేతిని సప్ృశిసూత్.
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వాళుళ్ లేకపోతే తనకి ఇంటిని నడుపుకోలేకపోతోందని వాళళ్కి అంత కనాన్ నేరుగా చెపప్డానికి అడుడ్ వసుత్నన్ ఆమె
అంతసుథ్ మాటలనైతే ఆపగలిగింది కానీ,

ఆమె అశకత్తని పటిట్సుత్నన్ కనీన్ళళ్ని ఆపలేకపోయింది. అవి మరింత బయటపడటం ఇసట్ం

లేనటుట్గా..
" నేను ఈ రోజంతా ఇంటోల్నే ఉంటాను, అతను ఎపుప్డొసేత్ అపుప్డు వెంటబెటుట్కుని తీసుకురా, అనీన్ మాటాల్డదాం " అని
వడి వడిగా బయటకు నడిచి కార ఎకిక్, ఎదో పెదద్ బరువు దిగినటుట్గా నిటూట్రిచ్ంది. టిషూయ్పేపర డబాబ్ లోంచి ఒక టిషూయ్ తీసుకుని కళుళ్
ఒతుత్కుని రివరస్ చేసింది కార ని.
అదే రివరస్ గేరోల్నే వెనకిక్ వెళిళ్ రాతిర్ అమమ్ చెపిప్న మాటలు గురుత్ చేసుకుంది.
వాసంతి తో ఫోన మాటాల్డి పెటేట్శాకా ఆవిడ అంది.
" దీపూ నువేవ్మీ అనుకోననంటే ఒక మాట చెపాత్ను, ఇందులో తపొప్పుప్లూ, అంతరాల పర్సకిత్ లేదు, ఈ కాలంలో లకీష్,
వాసంతీ లాంటివాళుళ్ దొరకడం దాదాపు అసాధయ్ం. ఇంటి తాళం ఇచేచ్సినా సరే, పినీన్సైనా పోవడం మాట అటుంచి, పెటిట్న చోటనించి
పకక్కు జరగకుండా శుభర్ంగా పని చేసుత్ంది లకిష్ . ఇక వాసంతి సంగతైతే చెపప్కక్రలేదు, నీకు కోపం వచిచ్నా సరే, కేవలం కనన్ది మాతర్ం
నువువ్, పిలల్లని ఓ అకక్లా, తలిల్లా ఎంత శర్దధ్గా చూసుకుంటుందో నీకూ తెలుసు, ఆ పిలల్ రెండు రోజులు లేకపోతే తలల్కిర్ందులైపోయిన నీ
ఇంటికీ తెలుసు. ఇపప్టికే నీకరధ్ం అయి ఉండాలి, నీ ఇంటికి వాళిళ్దద్రూ ఎంత ముఖయ్మో. "
"కానీ వాళుళ్ చేసినది బావుందా? నేనెంత చేశాను వాళళ్కి? శోభ పెళిళ్కీ, మూడునెలల కిర్తం జరిగిన వాసంతి పెళిళ్కీ,
కాసత్యినా విశావ్సం ఉందా? నా మీద పర్తీ దానికీ ఆధారపడుతూ ననేన్ తపుప్ పడతారా? పైగా పని మానేసాత్మని బెదిరింపా? నినన్ లకిష్
ఏమందో తెలుసా? ఒకక్ నెల గడువియయ్మామ్, ఎకక్డనించయినా వడీడ్కి తెచిచ్ నీ కివావ్లిస్న డబుబ్ ఇచేచ్సాత్ను అంది. ఏదో కోపంలో ఒక మాట
అనన్నే అనుకో, ఇదా వాళుళ్ పర్వరిత్ంచే పదధ్తి?” అంది దీపిక రోషంగా.
దానికి వాణి నవివ్ంది. " అదే తపుప్. నువెవ్పుప్డు కోపం వచిచ్నా వాళళ్ని దెపుప్తూ ఉంటావు చూశావా? ఇదద్రినీ పనిలో
పెటుట్కుని వాళళ్ కుటుంబానికి ఎంతో సహాయం చేసుత్నాన్ను అనీ, వాళుళ్ నీ మీదే ఆధారపడి బర్తుకుతునాన్రనీ, దానికి వాళళ్కేమాతర్ం
కృతజఞ్త లేదనీ. అది నిజం కాదమామ్, నిజానికి మనం ఆధారపడేది వాళళ్మీద, నీ ఇలుల్ లేకపోతే మరొక ఇలుల్ దొరుకుతుంది కానీ నీకు
అలాంటి వాళుళ్ దొరకడం చాలా కషట్ం. మనం బర్తికే ఈ సంఘం లో ఒకరి మీద ఆధారపడనిదెవరు చెపుప్ ?
మమతానురాగాలకోసం కుటుంబం మీదా, పరసప్ర సహాయ సహకారాల కోసం బంధువులూ, సేన్హితులమీదా
ఆధారఫడటం లేదూ? ఇలుల్ సజావుగా నడిపే జీతపు రాళళ్కోసం నీ భరాత్, అనన్లూ తమ ఆఫీసులమీద మీద ఆధారపడటం లేదూ? ఇదొక
గొలుసు, ఎకక్డా లంకెలు తెగకుండా ఉనన్నన్ంతకాలం అందరూ హాయిగా ఉంటారు. ఎకక్డైనా తెగితే ఇదిగో ఇలాగే, ఉంటుంది. వితుత్కు
చెటుట్ ఆధారమా? చెటుట్కు వితుత్ ఆధారమా? తీగెకు పందిరా, పందిరికి తీగా? ఇలాంటివనీన్ సమాధానం లేని పర్శన్లు.
ననన్డిగితే వాళిళ్దద్రితో

మాటాల్డి విషయానిన్ మరింత తెగేవరకూ లాగకుండా చూసుకోమంటాను. మరొకరిని

చూసుకోగలను, లేదా నేనే చేసుకోగలను అనన్ నమమ్కం నీకుంటే నీ ఇషట్ం. ఆలోచించుకుని నిరణ్యించుకో, ఇపప్టికే వాసంతి కోసం బెంగ
పెటుట్కునన్ పిలల్లని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మాతర్ం మరిచ్పోకు." అందావిడ ధృఢంగా.
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'చపాతీలోంచి జాం అసస్లు చేతికి అంటకుండా చుటిట్ ఇసేత్ కానీ తినడు ఒకడు.
రోజూ బిలిడ్ంగ చుటూట్ పది రౌండుల్ సైకిల తొకుక్తూ వెనకే ఉండమంటాడు రెండోవాడు.
ఒకడు సీట్ల గాల్స లో పాలు తాగితే, మరొకడు బనీన్ కప లోనే తాగుతాడు.
ఇలాంటి సవాలక్ష విషయాలని గురుత్ పెటుట్కుని సమయానికి తగగ్టుట్గా వాళళ్ని చూసుకుంటూ, ఇంటి పనులు
చూసుకోవడంలో తలమునకలువుతునన్ దీపిక తలిల్ మాటలకి సహజంగానే ఆలోచనలో పడింది. దాని ఫలితమే వాసంతీ, లకీష్ వాళళ్ ఇంటికి
రాక.
' తన మనసుని గురిత్సాత్రు, మాటని గౌరవిసాత్రు, తపప్క వసాత్రనన్ నమమ్కం తో ఇంటికి బయలుదేరింది, ఆ నమమ్కం ఇది
పరసప్రం ఒకరికొకరు చేసుకునే సహాయం మాతర్మే అనన్ భావన లోంచి వచిచ్ంది కనక అది తపుప్ కుండా జరుగుతుందని ఆమె విశావ్సం.'
ఆమె మాటలోల్ని మారుప్ గురిత్ంచిన తలీల్ కూతుళిళ్దద్రూ ఆమె నమమ్కానిన్ వముమ్ చెయయ్లేదు.
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