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                      పొర్దుద్నేన్ శారద తయారవుతునన్ంతసేపూ ఆరాటంగా ఇలల్ంతా తిరుగాడుతునన్ సరసవ్తమమ్, ‘వెళొల్సాత్నమామ్, 

జాగర్తత్. భోజనం చేసి కాసేస్పు నిదర్పో. ఏదైనా అవసరం అయితే ఫోన చెయియ్’ అంటూ ఆమె ఆఫీసుకి వెళిల్పోయాక వరండాలో కాసేస్పు కూరుచ్ని ఆనాటి 
దిన పతిర్కను చదివే పర్యతన్ం చేసింది. మనసు నిమగన్ం కాలేదు. కొనాన్ళుల్గా ఆవిడకి ఆరోగయ్ం బావుండటంలేదు. ఎపుప్డూ కడుపునొపప్నో, కడుపులో 
మంటనో బాధపడుతోంది. తన పనులు తను చేసుకుందుకు కూడా ఓపిక లేనటుట్ నిసాత్ర్ణగా వుంటోంది.  

                    తలిల్ పడుతునన్ అవసథ్ శారద చూసూత్నే ఉంది. ఆవిడకి అలవాటైన డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిల్ అనిన్ పరీక్షలూ 
చేయించింది. ఎకక్డా ఏ సమసాయ్ లేదని చెపిప్, ఆకలి వెయయ్టానికి, నిదర్పటట్టానికీ మందులు ఇచేచ్డు ఆయన. సరసవ్తమమ్కి డాకట్ర మీద నమమ్కం 
పోయింది. తను పడుతునన్ బాధ ఏమిటో ఆయన పటుట్కోలేకపోయాడు అనుకుంది. 

                   శారద ఏం చెయాయ్లో తోచక తలిల్ ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి గురించి ఢిలీల్లో ఉనన్ అనన్గారితోనూ, హైదరాబాదులో ఉనన్ 
అకక్యయ్లతోనూ ఫోన లో మాటాల్డింది.  

‘ ఆవిడ బాధ పడుతుంటే ఇనాన్ళుల్ ఆలసయ్ం చేసేవెందుకు శారదా, వెంటనే డాకట్ర దగగ్రకి తీసుకెళిల్ చూబించు.’ అనాన్డు అనన్గారు.  
‘ తీసుకెళాల్ననన్యాయ్, డాకట్ర దగగ్రకి వెళాద్ం అంటే వదద్ంటుంది. ఆయన సరిగా చూడటేల్దు అంటుంది. పోనీ మరొకరి దగగ్రకి వెళాద్ం 

అంటే రాదు. తిండి బాగా తగిగ్ంచేసింది. నీరసపడిపోయింది. తెలల్వారూల్ నిదర్పటట్దంటుంది. నువొవ్కసారి వసాత్వేమో , నినున్ చూసేత్ ఆవిడకి కాసత్ ధైరయ్ం 
వసుత్ందని నీకు చెబుతునాన్ను’ 

‘ ఒకక్రోజు శెలవు దొరకటం కూడా గగనమే. ఎలా రమమ్ంటావే? నువువ్ దగగ్రునాన్వు . ఆమాతర్ం ఆవిడకి ధైరయ్ం చెపప్లేవూ?’ అంటూ 
విసుకుక్నాన్డాయన. 

     లకిష్ అకక్, రమణి అకక్ వచేచ్ందుకు వీలుపడదనీ, అశర్దధ్ చెయయ్క తలిల్ని వెంటనే ఆవిడకి నమమ్కమునన్ మరో పెదద్ డాకట్రిక్ 
చూబించమనీ చెపేప్రు. శారద నిటూట్రిచ్ంది. అనన్యయ్, అకక్యయ్లకి తనకి వయసులో బాగా వయ్తాయ్సం వుండటం వలన ఏంచెపప్బోయినా చినన్పిలల్వంటూ 
తలిల్ తన మాటని కొటిట్పారేసోత్ంది. వాళుల్ వసేత్ ఆవిడ సమసయ్ అరథ్ం చేసుకుంటారంటే వాళల్కది పటట్దు. 

చినన్కక్ రమణి అయితే, ‘అమమ్ సవ్తహాగా ఆరోగయ్మైనది. భోజనం సరిగా చెయయ్కపోతే నీరసం రాదూ? నిదెర్లా పడుతుంది? 
ఆవిడకిపుప్డు బాధయ్తలేం లేవు. తన గురించైనా కాసత్ శర్ధధ్ తీసుకోకపోతే ఎలా? అయినా ఊరేక్ ఖాళీగా కూరుచ్నాన్ ఇలా ఏవో నొపుప్లనిపిసాత్యి. ఇకక్డ 
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మా అతత్గారిన్ చూసుత్నాన్నుగా. రోజూ పసిపిలల్లా బుజజ్గిసూత్ ఉంటాను ఆవిడని. అమమ్ని  డాకట్రిక్ చూబించు కానీ ఆవిణిణ్ వూరేక్ కూరోచ్బెటట్క ఆవిడకి 
చేతనైన చినన్ చినన్ పనులు చెయయ్నీ’ అంటూ సలహా ఇచిచ్ంది. 

 
                                               ********  
 
                     మరో నాలుగు నెలలు అలాగే గడిచేయి. శారద బలవంతంగా మరో డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళిల్ంది తలిల్ని. కానీ సమసయ్ 

అలాగే ఉంది. ఆఫీసు పని ఒతిత్డితో తలిల్ని ఆవిడ మానాన ఆవిణిణ్ వదిలి పెటిట్ంది శారద. సరసవ్తమమ్ దిగులుగా ఉంటోంది. రోజూ ఏదో ఒక బాధతో అవసథ్ 
పడుతోనే ఉంది. ఒకోక్రోజు శారద ఆఫీసుకెళేల్ సమయానికూక్డా నిదర్ లేవదు.  

‘ అమామ్, తొమిమ్ది కావొసొత్ంది. ఇంకా లేవలేదేం? లే, లేచి ముఖం కడుకుక్ంటే కాఫీ కలిపిసాత్ను’ శారద మాటలకి అయిషట్ంగా 
మంచం దిగేది. ఒకోక్సారి ’ నాకు లేవాలని లేదే. ‘ అంటూ పర్కక్కి ఒతిత్గిలిల్ పడుకునేది.  

                   ఆరోజు సాయంతర్ం శారద ఇంటికొచేచ్సరికి తలిల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్ పర్కిక్ంటి లలిత కనిపించింది. ఒకక్క్షణం భయం 
వేసింది, చెపుప్లు విడిచి తలిల్ మంచం దగగ్రకెళిల్ంది, ‘ఏమైంది అమమ్కి?’ ఆ వేళపుప్డు ఎపుప్డూ ఆవిడ పడుకుని వుండటం చూడలేదు శారద. 

‘ గుండె దడగా ఉందని, ఏదో ఆందోళనగా ఉందని ననున్ పిలిచేరు. నాకు సాయంతర్ం కాల్సులు లేవని పెందరాళే వచేచ్ను ఈవేళ. 
డాకట్ర దగగ్రకు వెళాద్మంటే వదద్ని, కాసేస్పు తన దగగ్ర కూరోచ్మనాన్రు. గంట కిర్తం నేను వచిచ్నపప్టికంటే ఇపుప్డు తేరుకునాన్రు’ లలిత మాటలకి దిగులు 
పడిపోయింది. 

వెళూత్ వెళూత్ లలిత ,’ ఆంటీ ఏదో డిపెర్షన ఫీలవుతునాన్రు. నాలుగు రోజులు వీలైతే శెలవుపెటట్రాదూ?’ అంది శారదతో. 
                          అనయ్మనసక్ంగానే శారద వంట ముగించి తలిల్ దగగ్రగా కూరుచ్ని, ‘అమామ్, నువువ్ దేని గురించైనా బెంగ 

పెటుట్కునాన్వా? ఏమిటి నీ బాధ? నాకు చెపప్మామ్.’ చంటి పిలల్ని సముదాయిసుత్నన్టుట్ తలిల్చేతులిన్ అనునయంగా రాసూత్ అడిగింది. 
                     చెమరించిన కళల్ను దాచుకుందుకు ముఖం తిపుప్కుందావిడ.  శారద మనసు నీరైపోయింది తలిల్ని అలా చూసూత్ంటే .  
                        ఆవిడని పరిశీలనగా చూసింది. ఆ ముఖంలో దిగులు కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. మనిషి మరింత 

పలుచబడిపోయింది. తండిర్ వునన్పుప్డు ఎంత నిండుగా,నిబబ్రంగా వుండేది! ఏనాడైనా ఇలా తనకు బావులేదంటూ చెపిప్ందా? నిజంగా ఒళుల్ వెచచ్చేసినా 
ఒపుప్కునేదా? జీవితానిన్నితయ్ం ఒక పండుగలా చైతనయ్వంతంగా నడుపుకునన్ వయ్కేత్నా ఈవిడ?తలిల్ ఏనాడైనా కనీన్రు పెటుట్కునన్ సందరభ్ం తనకు జాఞ్పకమే 
లేదు. 

               ఆవిడ జీవితంలో తండిర్ పాతర్ ఎంత బలమైనదో తనకు తెలుసు.ఆయన లేకపోవటానిన్ ఇనాన్ళెల్ౖనా జీరిణ్ంచుకోలేక ఇలా 
అవసథ్ పడుతోందా? మానసికంగా నలిగిపోతూ శరీరానిన్ శుషిక్ంపచేసుకుంటోందా?  

‘ శారదా, నీ జీవితం ఇలా అవటం చూడలేకపోతునాన్నే. నానన్గారు, నేను నీకు అనాయ్యం చేసేం అని బాధగా ఉంది. అకక్యయ్ల పెళిల్ 
విషయంలోనూ, అనన్యయ్ పెళిల్ విషయంలోనూ మా నిరణ్యాలు తపుప్ కాలేదు. నీ దగగ్ర కొచేచ్సరికి.....’ ఆవిడ మరి మాటాల్డలేకపోయింది. 

‘ ఆ విషయం గురించి నువువ్ దిగులు పెటుట్కోవలసిన అవసరం లేదు. మీరు మంచిదని చూసి చేసిందే. మీ లోపం లేదు. ఆ వయ్కిత్కి 
నాతోనే పేచీ. అతని గుణాలిన్ దగగ్రగా చూసిన దానిన్ నేను. కలిస్ బర్తకలేను అని నిరణ్యించుకునన్ది నేను. నానన్గారు అరథ్ం చేసుకునాన్రు. నేను సరైన 
నిరణ్యం తీసుకునాన్నని ఆనాడు నువూవ్ ఒపుప్కునాన్వు. అదొక పీడకల. అది ఆలోచించి నీ ఆరోగయ్ం పాడుచేసుకోకు.’ తలిల్ని ఓదారిచ్ంది. 

‘ అమామ్, నువువ్ కొనాన్ళుల్ అనన్యయ్ దగగ్రకో, అకక్యయ్ల దగగ్రకో వెళాత్నంటే తీసుకెళిల్ దింపుతాను. నీకు వాతావరణం మారుప్ 
ఉంటుంది. నీ ఆరోగయ్ం కూడా కాసత్ కుదుట పడుతుందేమో. వీలైతే ఇంకొక డాకట్ర సలహా కూడా తీసుకోవచుచ్. ఏమంటావు?’  

‘ శారదా, నేను ఏనాడూ ఇలుల్ దాటి వెళిల్నదానిన్ కాదు. ఇంకెకక్డా ఉండలేనే.నా బలం ఈ ఇలేల్. ....... అలా అని ఇలుల్ వదలక ఎపుప్డూ 
ఇకక్డే ఉంటానంటే నా బాధయ్త పూరిత్గా నీమీద పడిపోతోంది . నీకు సాయం చేసేందుకు ఎవరూ లేరు................’ 
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‘ నాకూ నినున్ ఎకక్డికీ పంపటం ఇషట్ం లేదమామ్. కానీ నీకు కాసత్ మారుప్ అవసరమేమో అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. ‘ 
‘ శారూ, ఎలల్కాలం  నువువ్ మాతర్ం నాకోసం ఇకక్డ కూరుచ్ందుకు అవుతుందా? ఏమో, అపుప్డు ఏంచేసాత్నో నాకు 

తెలియదు............’ ఆవిడకి మళీల్ దుఖం ముంచుకొచిచ్ంది . 
శారదకి తలిల్ని ఎలా ఓదారాచ్లో తెలియలేదు. తనకి అలాటి ఆలోచనలు లేవని మళీల్ మళీల్ చెబుతూనే ఉనాన్ తలిల్ ఆధోరణిలో 

ఆలోచిసూత్నే వుంది. అది ఆవిడకి అభదర్తని ఇసోత్ంది అని అరథ్ం అవుతోంది.  
                          ‘ అమామ్, ఈ రోజు నీకోసం ఒక మంచి కబురు తెచేచ్ను. నువేవ్మో ఇలా దిగులుగా ఉండేసరికి ఆ విషయం 

చెపప్టమే మరిచిపోయాను’ తలిల్ ముఖంలో కొదిద్పాటి కుతూహలం కనిపించింది. 
‘నినున్ చూడాలని,వినాలని, నీతో కబురుల్ చెపాప్లని మనింటికి రేపు ఒకరొసుత్నాన్రు.ఎవరో చెపుప్కో....’ శారద మాటలకి ఆవిడ 

ముఖంలో కొంచెం వెలుగొచిచ్ంది. 
’ ఎవరూ?’ అందావిడ తను చెపప్లేనని వెంటనే ఒపుప్కుంటూ . 
‘ వాణి వదిన వసోత్ందమామ్’. కపుప్కుని నిదర్కి ఉపకర్మించబోతునన్దలాల్ దుపప్టి తొలగించి లేచి కూరుచ్ంది ఆవిడ. 
‘ ఏదైనా పనిమీద వసోత్ందా?’ 
‘ నినున్ చూడాలని, నీకోసం వసోత్ంది. ఏ రైలుకి వసుత్ంది,ఎనిన్ంటికి అనేది నాకు చెపప్లేదు. రైలు దిగి హాయిగా రికాష్ ఎకిక్ ఊరు ఎంత 

మారిందో చూసూత్ వసాత్నంది. పొర్దుద్నేన్ నువువ్ లేచేసరికి వచేచ్సుత్ంది. హాయిగా పడుకో అమామ్.’ సరసవ్తమమ్ ముఖంలో ఆనందం దాగలేదు. నెమమ్దిగా 
పకక్మీదకి ఒరిగింది. నిదర్ మాటేమోగానీ ఆవిడ ఈ మధయ్ కాలంలో ఎనన్డూ అనుభవించని ఆనందం ఆవిడని కముమ్కుంది. ఆలోచనలు పాత రోజులోల్కి 
వెళేల్యి............. 

                         పదహారేళల్ సరసవ్తి పెళెల్ౖవచేచ్సరికి, వాణి తలిల్ని పోగొటుట్కుని అమమ్మమ్ ఇంటోల్ అందరికంటే ఎకుక్వగా ఆదరణని, 
పేర్మని అందుకుంటోంది. సరసవ్తికి ఆ రెండేళల్ పిలల్ అందరికంటే ఎకుక్వగా చేరికైంది. మొదటిసారిగా తలిల్దండుర్లిన్ వదిలి అతత్వారింటికి వచిచ్న సరసవ్తి 
ఇంటి మీద, తలిల్ మీద ఉనన్ బెంగని ఆ పిలల్ని చేరదీయటంలో తీరుచ్కునేది.  

 వాణికి ఏడెనిమిదేళల్ వయసు వచేచ్సరికి ఆమె తండిర్ మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవటంతో, అతత్వారింటోల్ పెరుగుతునన్ కూతురిన్ తనతో పాటు 
తీసుకెళిల్పోయాడు ఆయన. ఇలల్ంతా బోసిపోయింది. సరసవ్తైతే సవ్ంత బిడడ్ని పరాయి ఇంటికి పంపిసుత్నన్ంత బాధ పడింది. కాని ఆ చినన్పిలల్ తండిర్ 
పేర్మకు దూరం కావటం నాయ్యం కాదని సరుద్కుంది. 

ఈలోపు తనకీ పిలల్లు పుటుట్కురావటంతో వాళల్ ఆలనా పాలనలోల్ పడిపోయింది. వాణి శెలవులకి, పండుగలకి వచిచ్పోతూ ఉండేది. ఆ 
అమామ్యి మనసులో సరసవ్తిఅతత్యయ్ంటే ఒక పర్తేయ్కమైన సాథ్నం ఏరప్డిపోయింది. ఆ అనుబంధం పెదెద్ౖ, పెళైళ్ వెళిల్పోయినా కొనసాగుతూనే ఉంది.  

తెలల్వారకుండా లేచి సాన్నం చేసి వీధి వరండాలో కూరుచ్నన్ తలిల్ని చూసి శారద హాయిగా ఊపిరిపీలుచ్కుంది.  
వాణి వసూత్నే శారద చేతిలోంచి కాఫీ అందుకుంటూ చెపేప్సింది.. 
’ శారూ , ఈ రోజు అతత్యయ్, నేను పొర్దుద్నేన్పలహారం చేసి, పదకొండు గంటల ఆటకి కనాయ్శులక్ం సినిమా చూసి లంచ బయట 

చేసేసాత్ం. నువూవ్ మాతో చేరతానంటే శెలవుపెటేట్యి మరి’ అంది.  
‘ ఇపుప్డు కనాయ్శులక్ం ఎకక్డదొరికింది వదినా నీకు?’శారద నవివ్ంది. 
‘ సేట్షన నుంచి వసూత్, ఊళోల్ ఉనన్ సినిమాలు గురించి వాకబు చేసే వచేచ్నే శారదా. నువూవ్ వసాత్వా చెపుప్?’ 
‘ నాకు ఆఫీసులో ఇనసెప్క్షన జరుగుతోంది, రాలేను. అయినా అమమ్ బయటకు వెళల్టం అంటే ఒకక్ హాసప్టల వరకే. నువువ్ ఇంత పెదద్ 

పోర్గార్మ పెటేట్వ’ 
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‘ శుభర్ంగా వసుత్ంది. ఓపిక లేకపోవటం ఏమిటి? రోజూ ఇంటోల్ కూరోచ్వటమేగా. ఏం అతాత్ , ఈరోజు మనం సినిమాకి, లంచ కి 
బయటకు వెళుత్నాన్ం , సరేనా?’ సరసవ్తమమ్ని ఉతాస్హపరిచింది. ఆవిడ ఆనందంగా తలూపటం చూసి శారద విసుత్బోయింది. అంతలోనే తలిల్ సంతోషం 
చూసి మనసు నిండిపోయింది. 

 ‘  అతత్యాయ్, చినన్పప్టి కబురుల్ నీతో మళీల్ చెపిప్ంచుకోవాలని ఎనాన్ళుల్గానో ఆశ. మా అతత్గారికి కంటి చూపు బాగా తగిగ్పోయింది ఈ 
మధయ్, ఆవిడని వదిలి రావాలంటే కుదరదు, అదీకాక నేను లేకపోతే ఆవిడ వుండలేరు. ఒకక్క్షణం నేను బయటకు వెళిల్నా గొడవ పెడతారు . మా 
పినన్తత్గారిని కూడా ఈ మధయ్ మా ఇంటికి తీసుకొచేచ్సేను. కొనాన్ళుల్గా  అనారోగయ్ంతో బాధ పడుతునాన్రు. అకక్చెళెల్ళుల్ ఇదద్రూ ఈ వయసులో ఒకరికి 
ఒకరుగా వుంటారని ఒపిప్ంచేను. ఎటూ ఇంటోల్ అనీన్ చూసుకుందుకు ఆయా ఒకామె ఉంది. వాళల్కి నచచ్చెపిప్ రెండు రోజులు వచేచ్ందుకు ఏరాప్టు 
చేసుకునాన్ను . ‘ 

సరసవ్తమమ్ వాణి చెబుతునన్ విషయాలనీన్ వింటోంది. గతానిన్ కళల్ముందుకు తెచుచ్కునే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. ఆ ఆలోచనలు ఆవిడకి 
చెపప్లేనంత బలానిన్ ఇసుత్నాన్యి. మనసులో ముదర్ పడిన జాఞ్పకాలను మేనకోడలితో కలిసి తియయ్తియయ్గా పంచుకోవటం మొదలుపెటిట్ంది. కాలానిన్ 
శాసించేది తనే అనన్ంత సంబరంగా ఆ రెండు రోజులు రాతిర్, పగళల్ సరిహదుద్లిన్ చెరిపేసిందావిడ.  

 
                                         ******* 

 
వాణి మరునాడు పర్యాణమై వెళుత్ందంటే అపుప్డే సరసవ్తమమ్కి దిగులు మొదలైంది. వరండాలో తీగలై సాగి, పూల భారంతో 

అలుల్కునన్సనన్జాజులిన్కోసి మాల కడుతూ కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. అకసామ్తుత్గా సందె వెలుగులిన్ కమేమ్సూత్  ఆకాశమంతా మేఘాలు పరుగులు 
మొదలుపెటేట్యి. ఎకక్డో దూరంగా వరష్ం కురవటం మొదలైనటుట్ంది. 

‘అతాత్,అపుప్డపుప్డు నువువ్ మా ఇళల్కి వచిచ్పోతూ ఉంటే మాకు బావుంటుంది. నీ చేతులోల్ పెరిగిన మేము ఎలా జీవిసుత్నాన్మో నువువ్ 
చూడదాద్? ‘ ఉపోదాఘ్తంగా అంది వాణి.  

‘ నా ఆరోగయ్ం అంత బావుండటం లేదు వాణీ. డాకట్రుల్ ఏమీ లేదంటారు. నా బాధ ఎవరికీ అరథ్ం కాదు. ఉనాన్రని చెపుప్కుందుకు 
నలుగురు పిలల్లు. వాడు ఎకక్డో దూరంగా వునాన్డు. ఉదోయ్గరీతాయ్ తపప్దు. కానీ ఏడాదికొకసారైనా కంటికి కనిపించాలని కోరుకోవడం నాయ్యమైనదే 
కాదూ? 

ఆడపిలల్లిదద్రూ వాళల్ నానన్గారు ఉనన్పుప్డు ఏం వచేచ్రో అంతే, ఆ తరావ్త రావటం కర్మంగా తగిగ్పోయింది, మంచికీ ,చెడుకీ ఆయన 
సలహాకోసం వచిచ్వెళూత్ండేవారు.నేను ఉనాన్ననన్ జాఞ్పకం లేదు వాళల్కి. ఇపుప్డు రావటానికి సమయమే లేదంటారు. అంతెందుకు? నెలకోసారైనా ఫోన 
చేసి అమమ్తో మాటాల్డాలనుకోరు. ఎపుప్డో ఒకసారి ముకత్సరిగా ‘బావునాన్వా’ అని పలకరిసాత్రు.  

వాళల్తో నాలుగు మాటలు పంచుకోవాలని వుంటుంది. ఇంటికొసేత్ దగగ్ర కూరోచ్బెటుట్కుని వాళల్ పసితనపు రోజులిన్ మరోసారి మననం 
చేసుకోవాలని వుంటుంది. ఏదీ, రారే. ...’  

‘ శారదని చూసేత్ దీని జీవితం ఇలా అయింది. ఈ వయసులో నాకు తోడుగా వుండటంకోసమే ఇలా అయిందా అని దిగులుగా 
వుంటుంది. ఏమో, రేపు శారద జీవితంలో మంచి మారుప్లొసేత్ అది ఇకక్డ వుండటం సాధయ్మేనా?, నా సంగతి ఏమిటి? అని ఆలోచన. మరోపర్కక్ అలాటి 
మారుప్ రావాలని కోరుకుంటూనే ఉనాన్ను .  

ఈ పరిసరాల మీద మమకారం వదలలేక పోతునాన్ను. పిలల్ల దగగ్రకి వెళల్డానికి మనసక్రించదు. ఇవనీన్ ఆలోచించకుండా ఎలా 
వుండగలను?........’  ఇంక ఏమీ మాటాల్డ లేనటుల్ కూరుచ్ండిపోయిందావిడ. 
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వాణికి ఆవిడ మనసు అరథ్మైంది. ‘ అతాత్, ఈ ఆలోచనలనీన్ మానసికంగా నీమీద ఒతిత్డి తెసుత్నాన్యి. అది శరీరం మీద పర్భావం 
చూబిసోత్ంది. పిలల్లు పలకరించటం లేదని  దిగులు పెటుట్కుంటే ఎలా అతాత్? శరత ఆ సిటీలైఫ లో ఎంత సతమతమవుతునాన్డో నీకు 
తెలియదనిదా?తనునన్ పొజిషన కి ఎపుప్డంటే అపుప్డు శెలవులు తీసుకుందుకు సాధయ్ం కాదు.  

లకిష్ ఇదద్రు మనవరాళల్ని బేబీ సిటిట్ంగ చేసోత్ంది. రావాలని ఉనాన్ఎలా కుదురుతుంది? రమణి ఉదోయ్గం, పిలల్ల చదువులు తో వూపిరి 
పీలుచ్కునే వయ్వధి లేదు. 

రమణి కాలికి ఫార్కచ్ర అయి మూడు నెలలు మంచం మీద ఉంది. తను కొంచెం తేరుకునేసరికి వాళల్ అతత్గారికి బావులేదు. చాలా 
అవసథ్ పడుతోంది. వంట మనిషి వచీచ్ రాక ఇంటోల్ ఒక రకమైన ఇబబ్ంది, పిలల్లతో మరికొనిన్ సమసయ్లు. ఆయన ఫారిన టూరల్తో బిజీగా ఉనాన్డు. ఆయన 
వైపు నుండి పిసరంత సాయం లేదు. మొనీన్ మధయ్ కలిసినపుప్డు ఇవనీన్ తెలిసాయి. నీకు ఈ సమసయ్లనీన్ చెబితే నువువ్ బెంగ పెటుట్కుంటావని నీకు 
చెపప్లేదు. నీకు బావుండటేల్దని శారద ఫోన చేసి చెపిప్నా వచిచ్చూసే అవకాశం లేదని బాధపడింది.  

నీకు మాటాల్డాలనిపించినపుప్డు నువేవ్ ఫోన చేసి పిలల్లతో మాటాల్డతాత్. మాటాల్డాలనన్ ఆశ తీరుతుంది. పిలల్లూ నీ పలకరింపుకి ఎంత 
సంతోషిసాత్రో నేను చెపాప్లా? నువవ్ంతట నువువ్గా వచిచ్ నాలుగురోజులు మాతో గడిపావంటే మాకెంత బలం! 

శారద సమసయ్కి కాలం సమాధానం చెబుతుంది. తనకి నచిచ్న వయ్కిత్ కనిపిసేత్ పెళిల్కి సిధధ్పడొచుచ్. అపప్డు మాతర్ం నినున్ 
చూసుకుందుకు ఎవరూలేరని ఎలా అనుకుంటావు? మేమందరం లేమా అతాత్ నినున్ చూసుకుందుకు ? నీ ఈఆలోచనలనీన్ అధిగమించలేని నీ శారీరక 
బలహీనతలనుండీ పుటిట్నవే. 

మమమ్లనందరినీ ఎంత శర్ధధ్గా, ఓరుప్గా పెంచేవు! మా జీవితాలోల్ ధైరయ్ంగా సమసయ్లిన్ ఎదురొక్నే బలానిన్ నువువ్వ్ కాదూ ఇచిచ్ంది?!’ 
సరసవ్తమమ్ వాణి మాటలోల్ యదారాధ్లిన్ తెలల్బోయి వింటోంది. రమణి కాలుకి దెబబ్ తగిలినటేట్ తనకు తెలియదు.........ఎలా 

జరుపుకుందో ఆరోజులనీన్?ఎంత ఇబబ్ంది పడిందో?!  
 తనకు తెలిసి ఉంటే సాయంగా వెళేల్దేనా తను? ఆ తలిల్మనసు ఆరర్ధ్ం అయింది. వాణి మాటల పర్వాహం ఇంకా సాగేదేమో కానీ 

పర్కిక్ంటి రమయ్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది, 
’ అమమ్మామ్’ అంటూ.......సరసవ్తమమ్ పర్కక్న కూరుచ్నన్ వాణిని చూసి నిలబడిపోయింది . 
‘ ఎవరీ మనవరాలు? ‘ అంటూనే , 
‘ రామామ్ , మీ అమమ్మమ్ నాకు అతత్యయ్ అవుతుంది. ‘ అంటూ రమయ్ ని ఆహావ్నించింది వాణి.  
ఆ పలకరింపుతో వచిచ్ పర్కక్నే కూరుచ్ంది రమయ్. 
‘ అమమ్మామ్, మా సూక్లోల్ ఒక వాయ్సం రాసుకురమమ్నాన్రు. ఏదైనా ఒక కొర్తత్ విషయం అమమ్మమ్లిన్ అడిగి తెలుసుకుని 

రాయాలి.........’ 
‘ కొర్తత్ విషయాలు అమమ్మమ్ ఏంచెబుతుందే రమాయ్. నువేవ్ నాకు బోలెడు విషయాలు చెబుతుంటావు కదా’ సరసవ్తమమ్ నవివ్ంది.  
ఇంటోల్కి అడుగుపెడుతునన్ శారద  నవువ్ముఖంతో ముందు వరండాలో కూరుచ్ని రమయ్తో కబురుల్ చెబుతునన్ తలిల్ని  చూసింది. ఆవిడ 

చేతిలో సనన్జాజుల మాల . ఎంత నాజూగాగ్,ఎంత వేగంగా మాల కడుతునాన్యి ఆ బలహీనపు చేతులు.  
ఆవిడ తనకుందంటునన్ అనారోగయ్ం కేవలం ఒంటరితనం వలన వచిచ్న మానసికభావనేనా? రెండురోజులుగా ఆవిడలో ఎంత 

మారుప్?!  
ఆ దృశాయ్నిన్ కళల్నిండా చూసూత్ చెపుప్లైనా విడవకుండా అకక్డే కూరుచ్నన్ కూతురిన్ చూసి కబురుల్ ఆపి , 
‘ శారూ, కాసత్ కాఫీ పెటిట్ తెచిచ్పెటట్నా తలీల్’ అంటూ అడిగింది సరసవ్తమమ్. 
 ‘వదద్మామ్, సాన్నం చేసి వచిచ్ కలుపుకుంటా’ అంటూ బలవంతంగా అకక్ణుణ్ంచి లేచింది .  
‘ ఇంతకీ నేను చెపప్గలిగే విషయాలేం వునాన్యో చెపుప్ రమాయ్’  
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 ‘ అమమ్మామ్, మేము వూరెళిల్వచిచ్నపుప్డలాల్ మీరు పాలు, పెరుగు సిధధ్ం చేసి పెడతారెందుకు? అనీన్ దొరుకుతాయి కదా. ఎపుప్డూ 
అడుగుదామని అనుకుంటాను.......’ రమయ్ పర్శన్కి సరసవ్తమమ్ నవువ్తోంది . 

‘ ఇదివరకు ఇపప్టిలా ఎపుప్డుపడితే అపుప్డు, ఎకక్డపడితే అకక్డ పాలు, పెరుగు దొరికేవి కావు. అందుకే పొరుగింటి వాళెల్వరికైనా 
ఇలాటి అవసరాలు వచిచ్నపుప్డు ఒకరికొకరు సాయం అందించుకునేవారు.’ 

రమయ్ ఆశచ్రయ్ంగా వింటునన్దలాల్ , 
’ అదేమిటి? దొరకక్పోవటం ఏమిటి? భలే కొర్తత్గా వుందే. అలా దొరకక్ పోతే ఎలా ? పొరుగింటి వాళుల్ సాయం చేసి తీరాలిస్ందేనా? 

అంత తీరుబడి ఎవరికుంటుంది?’ 
‘ తీరుబాటు వుండటం లేకపోవటం కాదు. తమతోటి ఇరుగుపొరుగువారు,నితయ్ం కలిసిమెలిసి ఒక కుటుంబంలా వుండే మనుషులు 

పర్యాణం చేసి వచిచ్, అలిసిపోయి వుంటారు. ఆ పర్యాణం ఎలా జరిగిందో , వాళుల్ వెళిళ్న పని సకర్మంగా పూరిత్ చేసుకొచేచ్రో లేదో, దూరాన ఉనన్ వాళల్ 
వాళల్ంతా ఎలా వునాన్రో అనీన్ కనుకుక్ని వాళల్ యోగ కేష్మాలిన్ కనుకోక్వటం ఒక ఆనవాయితీ గా అందరం అనుసరించేవారం. అదే అలవాటు ఇపప్టికీ 
మా తరం వాళల్కి.  

అయినా రమాయ్,నువువ్ మాతర్ం సమాజ సేవ అంటూ పర్తి ఆదివారం నీ సేన్హితులతో వృదాధ్శర్మాలకీ, అనాథశరణాలయాలకీ వెళిల్ 
సేవ చెయయ్టం లేదూ?’ 

‘ అది వేరు అమమ్మామ్, వాళల్కి సేవ చేసేవాళల్ అవసరం ఉంది. ‘ 
‘ నువువ్ అవసరం అనాన్వే, అలాటి అవసరం ఇరుగుపొరుగులమధయ్, కుటుంబ సభుయ్లమధయ్ వుండవలసిన పేర్మ, సహకారం, 

అవగాహన తగిగ్పోతూండటం వలల్నే కలుగుతోంది. నువువ్ చెపుప్, ఊరు నుండీ రాంగానే నేను వచిచ్ పలకరిసేత్ నీకు సంతోషం గా వుండదూ, అమమ్మమ్ 
నాకోసం ఎంత పేర్మగా ఎదురుచూసుత్నాన్రు అనుకోవూ?’ సరసవ్తమమ్ నవువ్తూ రమయ్ని పర్శిన్సోత్ంది.  

అమమ్మామ్, మనవరాళల్మాటలు సాగుతూనే వునాన్యి చాలాసేపు.  
వాణి లోపలికి నడిచింది. పెరటోల్ ఆరిన బటట్లు తీసుకొసుత్నన్ శారద ఆమెకి ఎదురెళిల్ంది.......... 
‘ వదినా, నువువ్ ఉనన్ ఈ రెండు రోజులు అమమ్ ఎంత ఉతాస్హంగా ఉందో చెపప్లేను. నేను రోజూ చూసే అమేమ్నా అని ఆశచ్రయ్ం 

వేసోత్ంది. నువువ్ వెళిల్పోతావంటే అమమ్కంటే ముందు నాకు దిగులుగా ఉంది.’ శారద మాటలకి వాణి నవివ్ంది.  
‘శారూ, ఏళల్తరబడి ఉమమ్డి కుటుంబంలో ఉండి,తన చుటూట్ ఉనన్వాళల్ందరి అవసరాలు తీరేచ్ది తను మాతర్మే అనన్ ఒక 

ఆతమ్విశావ్సంతో అతత్యయ్ రోజులు గడిచిపోయాయి.  నెమమ్దినెమమ్దిగా వయసు పెరుగుతూ ఓపిక తగుగ్తుంటే బాధయ్తలు తగిగ్ తనకీ, మామయయ్కీ 
పరిమితమవుతూ జీవించిన రోజులు, ఆ తరావ్త మామయయ్ లేని వెలితి, చుటూట్ ఆవరిసుత్నన్ ఒంటరితనం, శారీరక అసహాయత ఇవనీన్ ఆవిడని 
కృంగదీసుత్నాన్యి. ఇది అందరి కథ, ఇంటింటి కథ.  

ఆవిడ తను చెయాయ్లిస్నదేం లేదని, తన ఉనికికి అరథ్ం లేదని భావిసోత్ంది. తను ఎవరికీ అవసరం లేదని అనుకుంటోంది. కానీ 
మనకందరికీ తను ఎంతో పిర్యమైన వయ్కిత్ అనీ, మనకి మారగ్ నిరేద్శం చేసూత్ దివిటీ పుచుచ్కుని మనముందు తను నడుసూత్ంటే మనకి బలమని  పదేపదే 
అతత్యయ్కి ఒక నమమ్కానిన్ ఇసూత్ఉండాలి. ఇది మన అందరి బాధయ్త. రేపటి జీవితాలకి మనం సిధధ్పడేందుకు ఈ అనుభవం పనికొసుత్ంది.’ 

‘ వదినా, ఇవనీన్ నువువ్ చెబితే అమమ్ ఏమంది? ఒపుప్కుందా?’ 
‘ ఎందుకొపుప్కోదు? ఒకోక్సారి అనీన్ తెలిసి మనం ఒక అయోమయంలో పడిపోతూంటాం. అలాటీ సిథ్తిలో ఉంది అతత్యయ్ ఇపుప్డు. 

అంతే. తనకి ఎలాటి అనారోగయ్ం లేదని , తన మనసే తనని ఉకిక్రిబికిక్రి చేసోత్ందని అరథ్ం చేసుకుంటుంది.’  
‘ వదినా, అమమ్ని ఎపప్టిలాగా చూడాలని , మనకు తెలిసునన్ ఇదివరకటి అమమ్ని చూడాలని ఆశగా ఉంది.నీకు అరథ్ం అవుతోందా 

వదినా?’ శారద కనున్లోల్ ఉబుకుతునన్ తడి గమనించిన వాణి వాతావరణానిన్ తేలిక చెయాయ్లని అనుకుంది. 
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’ శారూ, చాలా సంవతస్రాల కిర్తం మనమంతా తిరుమల వెళిల్నపుప్డు అకక్డ గరభ్ గుడి దాటి వసూత్ంటే, ‘పరిమళపు అర ‘ గురించి 
వినాన్ం. ఆ అర దగగ్ర ఉనన్ అరుగు మీద మనసులో ఉనన్ కోరికని చేతి వేళల్తో వార్సేత్ అది ఫలిసుత్ందని చెపేప్రు కదూ. అపుప్డు నువువ్ ఏమనాన్వు? 

‘నేను ఏం కోరుకోను? నేను ఏమీ కోరకుండానే అనీన్ అమరిచ్పెడతారు మీరంతా’ అంటూ మమమ్లన్ందరినీ విసుకుక్నాన్వు, జాఞ్పకం 
ఉందా?...............’ వాణి మాటలకి ఒకక్ క్షణం అరథ్ం కానటుల్ చూసింది. అంతలోనే, ’వదినా...........’ అంటూ తడికళల్తో నవేవ్సింది శారద. 

సాయంకాలం ఆఫీసునుండి వసూత్ ఆకాశంలో ముసురుకునన్ మేఘాల ముందు కూడా తలిల్ని మునుపటిలా చూడాలని తను పడుతునన్ 
ఆరాటానిన్ వెళల్బోసుకునే వచిచ్ంది.  

‘పరిమళపు అర’ ఇంతదూరాన ఉనన్తన మనసులో కోరికని ఇటేట్ తెలుసుకునన్టుట్ంది. చలల్ని గాలుల పలకరింపుకి మేఘాలు 
చినుకులవుతునాన్యనన్ కబురు పెరటోల్ంచి మటిట్ వాసన మోసుకొసోత్ంది. శారద ఆనందంగా వరష్ంలోకి పరుగెతిత్ంది.  
                                                                                .  
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