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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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“అమమ్డూ! ఎటుట్నాన్వే.. ఇంత సికిక్పోయావేంటే.. మా అమేమ్. దా! అలుల్డూ, అమామ్ నాయన కులాసేనా?” వెంకటలకిష్, బుగగ్లూ
మొహం తడువుతూ తలిల్ అంటుంటే.. నవావ్పుకోడానికి నానా అవసాథ్ పడాడ్డు నారాయడు.
“ఏందమామ్! అటట్ంటావు.. డబలిడీల్లా అయింది దాని మొహం. ఆ పేవకి కాసత్ంత అడుడ్కటెట్యియ్.” వెంకటలకిష్ అనన్ చినన్యయ్
తలిల్ని విసుకుక్నాన్డు ముదుద్గా!
ఇంటిడు మందీ బిలబిలా వచేచ్శారు.
పెదద్నన్కి పెళళ్యింది. ఒక అబాబ్యి కూడా.. నాలుగేళుళ్ంటాయి. అతాత్ అంటూ కాళుళ్ పటేట్సుకునాన్డు. ఇంటోల్ పండగ
వాతావరణం వచేచ్సింది.
“మీరియాలిట్కసత్నాన్రని షావుకారు చెపాప్డు. ఆయనేన్ మీ గురించి వాకబు చేసత్ంటా.. రోజిడిచి రోజొసాత్నే ఉంటాడు కదా!
వెంకమమ్ కారుడ్ కూడా రాసత్ంటదనుకో!” వెంకటలకిష్ తండిర్ వరండాలో గుఫుఫ్న చుటట్ పొగ వదులుతూ అలుల్డిన్ పకక్న కూరోచ్ పెటుట్కుని
విశేషాలు అడగ సాగాడు.
ఇంటోల్ ఆడపిలల్ ఉండడమే ఒక అందం. ఆ పిలల్ పెళళ్యి అతత్వారింటోల్ ఆనందంగా కాపురం చేసుకుంటూ అలుల్డితో సహా
వచిచ్ందంటే ఇంక ఇంటి వారి ఉతాస్హం చెపేప్దేముంది. వదినగారు వెళిళ్ గబగబా గారెలకి పపుప్ నాన బోసింది. పెదద్ అనన్గారు వెళిళ్ కోడిని
కొనుకొక్చాచ్డు. చినన్నన్ సేమాయ్, పాలు తీసుకొచాచ్డు.
వెంకటలకిష్కి పుటిట్ంటి మమకారం చూసుత్ంటే కళళ్లో నీళాళ్గలేదు. పకపకా నవువ్తూనే కనీన్ళుళ్ కారేచ్సోత్ంది. అందరికీ
అరధ్మైపోతోంది అవి సంతోషం పటట్లేక వసుత్నాన్యని.
ఇలల్ంతా కలియదిరిగింది వెంకటలకిష్. దొడోల్ ఉనన్ బరెర్నీ, దూడనీ పలకరించింది. సనన్జాజి పందిరి దగగ్రకెళిళ్ గినెన్ నిండా పూలు
కోసుకొచిచ్ంది. తలలూగిసూత్ తనని కుశలమడుగుతునన్ ముళల్గోరింట, జూకా మలిల్లని అందినంత మటుకు ఆకు ఆకు నిమిరింది.
జామ చెటుట్కి ఎనిన్ పిందెలునాన్యో లెకక్పెటిట్ంది. తపిప్ పోయిన తలిల్ దగగ్రికి వచిచ్న చంటిపిలల్ తలిల్ని తడిమి తడిమి
చూసుకునన్టుల్ అంగుళం అంగుళం, చెంగు చెంగుమని వదలకుండా తిరిగింది.. తలిల్ మురిపెంగా అతిత్ంటి సంగతులు అడుగుతుంటే జవాబు
చెపూత్.
“వెంకమామ్! వచిచ్ అలుల్డికి కావలిస్నవి వడిడ్ంచు.” తండిర్ పిలుపు విని విహారం కటిట్పెటిట్ ఇంటోల్కి పరుగెతిత్ంది. అలుల్డికి, మామ
పకక్న పీట వేసి, అపుప్డే కోసిన అరటాకు వేశారు. అనీన్ కొదిద్ కొదిద్గా వడిడ్ంచి, పిలిచారు అందరినీ. నారాయడి పకక్నే వెంకటలకిష్కి కూడా
వేసింది వదిన.
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“నేను మీతో తింటా వదినా! మగాళళ్ది అవనీ..” ఎరర్బడిన మొహంతో వెంకటలకిష్ గునిసింది.
“అదేం కుదరదు. పెళిళ్లో మేవంతా పనల్లో పడి తిరుగుతా ఉనాన్ం. ఇపుప్డు మీరిదద్రూ ఒకరికొకరు తినిపించుకోవాలిస్ందే..”
పటుట్దలగా అంది వదిన.
నారాయడు పీట మీద కూరుచ్ని జరుగుతునన్ తంతంతా నవువ్తూ చూసుత్నాన్డు. చినన్నన్ బలవంతంగా చెయియ్ పటుట్కుని చెలెల్లిన్,
బావ పకక్న కూరోచ్పెటాట్డు. నవువ్ల పువువ్లు వెదజలుల్తూ, బావతో పరాచకాలడుగుతూ, కొసరి కొసరి వడిడ్సూత్ భోజనాలు చేశారు.

5
“రెండోర్జులుండి పోవచుచ్ కదయాయ్!” అలుల్డిన్ అడిగాడు మామ వరండాలో తీరిగాగ్ పొగాకు ఆకులు సాపు చేసూత్. వెంకటలకిష్
ఆశగా చూసింది. తెలాల్రి లేచి తయారైపోయారు నారాయడూ వెంకీ.
“ఎటాట్ కుదురిదిద్ మామా? వెంకికి మాతర్ం తెలవదా! శనారానికి మీరంతా రావాలి. కొతిత్ంటి పెవేశానికి పూజ, వర్తం
పెటుట్కునాన్ం. మేవే పీటల మీద కూసుంటామంట. అమమ్ చెపప్మంది. పెదద్యాయ్, చినన్యాయ్.. అందరూ తపప్క రావాలి.”
“రాకుండెటుట్ంటామబబ్యాయ్! ఆడపిలల్ పీటల మీద కూకుంటే కళళ్ పంటే కద! అలుల్డూ ఇదిగో.. ఈ మూడేలూ ఖరుస్లకుంచు.
భోయనాల ఖరుస్ మాదే. ఇంకేం మాటాట్డదద్ను మా ఇయయ్ంకుడిన్. శుకక్రారం చివరాకరి పడవలో వచేచ్తాత్ం. రేతిర్ కూడు కాతర్ పడదద్ని సెపుప్
సెలెల్మమ్కి. దిబబ్రొటేట్సుకుని తెచేచ్తాత్ం అందరికీ.” వెంకటలకిష్ తండిర్ బాబయయ్ గంభీరంగా అనాన్డు.
తలిల్దండుర్లకి దండాలు పెటిట్, అనన్లకీ వదినకీ మరీ మరీ చెపిప్ బైటికొచాచ్రు నారాయడూ, వెంకీ.
“ఇదిగో.. రికాష్లో ఎలల్ండి. మాకు ఎపుప్డూ పిలిసేత్ పలికే వోడొచాచ్డు.” పెదద్యయ్, నిండుగా ఉనన్సంచీలు రికాష్లో పెటేట్శాడు. అతాత్
కోడలూ రాతిర్ కూరుచ్ని చేసిన కొబబ్రి బూరెలు, చేగోణీలు, జంతికలు.. చలిమిడి, పండు మిరపకాయ పచచ్డి.. వీలయిననిన్ తినుబండారాలతో
నింపేశారు సంచీలనీన్.
“వామోమ్! బామమ్రిదీ.. ఇయయ్నీన్ మోసుకొలల్టం నా వలల్యేయ్ పనేనా?” నారాయడు గాభరాగా అనాన్డు.
“అంత సుకుమారవైతే కూలోడిన్ పెటుట్కో బావయాయ్!” మేలవాడాడు పెదద్యయ్.
నారాయడికి రోసవొచిచ్ రికాష్ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు, బుంగమూతి పెటిట్.
“వా అబోబ్! అంతా అలకే? మీరు తెచిచ్ందాంటోల్ సగం కూడ లేవు బావయాయ్! అటట్ కనిపిసత్నన్యయ్ంతే.” చినన్యయ్ పకక్కెళిళ్, గడడ్ం
పటుట్కుని అనాన్డు.
“మనం ఎపప్టికీ ఇటాట్నే కలిసి మెలిసుండాలి చినన్యాయ్! శనారం కలుదాద్ం.” నారాయడు చిరునవువ్తో బామమ్రిది భుజానిన్
తటాట్డు.
వెనకిక్ తిరిగి కనిపించినంత మేర చేతులూపుతూనే ఉంది వెంకటలకిష్. ఎందుకో మనసంతా భారమైపోయింది.
PPP
ఒళళ్ంతా కళుళ్ చేసుకుని చూసుత్నాన్రు మలల్యయ్, జాలమమ్. పటుట్బటట్లు కటుట్కుని పీటలమీద కూరుచ్నాన్రు నారాయడు,
వెంకటలకిష్.
“అచచ్ంగా లచీమ్ నారాయళళ్ లాగనే ఉనాన్రు. నా దిషేట్ తగిలేటుట్ంది వదినా..” జాలమమ్, చేమంతి పూలు మాలగా కడుతునన్
వియయ్పురాలితో అంది. గోడ వారగా కూరుచ్ని, కాలు ముందుకు జాపి, బొటని వేలిని తిపిప్ దారం రెండు వరసలోల్ లాగి, చేమంతి పువువ్
అడడ్ంగా పెటిట్, మాల అలుల్తోంది వెంకటలకిష్ తలిల్.
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నారాయడు, వెంకి శర్దధ్గా వర్తం చేసుత్నాన్రు, పంతులుగారు చెపిప్నటుల్. ఊరోల్ ఉనన్ చుటాట్లందరినీ పిలిచారు. నూటాభై మంది
పైన తేలారు. అందరూ ఇంటి బైట, షామియానా కింద జంపఖానాలమీద, కొనిన్ కురీచ్ల మీద కూరుచ్ని కబురాల్డుకుంటునాన్రు.
మామిడాకులు, అరటాకులోత్ కొతత్ ఇంటిని అలంకరించారు.
పచచ్ని దిండిగలుల్ పటుట్ బటట్లోత్ నిజంగానే లకీష్ నారాయణులాల్గనే ఉనాన్రు దంపతులు. వెంకటలకిష్ తలిల్దండుర్లకేసి
చిరునవువ్తో చూసింది.. తృపిత్గా. ఇంత మంచి ఇంటోల్ పడేసినందుకు మనసులోనే నమసక్రించుకుంది. కూతురి పకక్నే మఠం వేసుకుని
కూరుచ్నన్ బాబయయ్ మొహం సంతోషంతో వెలిగిపోతోంది.
వచిచ్న బంధువులే నడుంకి తువావ్లు కటేట్సి నలుగురు మొగాళూళ్, మోకాళళ్ కిందికి చీరలు దోపేసి ఐదారుగురు ఆడవాళూళ్,
వంటలు చేసేసుత్నాన్రు, పెదద్యయ్, చినన్యయ్ల ఆధవ్రయ్ంలో. పిలిచిన వాళళ్ని పిలవగా.. పిలవని బీదా బికీక్కూడా ఆ రోజు భోజనాలు చేసాత్రు.
మొతాత్నికి నూటాభై గడపునన్ ఊరోల్ ఎవరింటోల్నూ పొయియ్ లేవకూడదా రోజు. ఎవరింటోల్ పూజ, పండగైనా అంతే. డబుబ్ సరుద్బాటు కాకపోతే..
తలో సరుకూ తెచిచ్ పడేసాత్రు.
ఉనన్ంతలోనే సరుద్కుని అందరం తిందామనుకునే సంసక్ృతి. ఎవరైనా నేరుచ్కుని పాటించ వలసినదే!
PPP
పడమటింటోల్కి వసూత్నే కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూశాడు నారాయడు. ‘మరీ చినన్దిగా లేదే నా ఇలుల్..’ అనుకునాన్డు. నిజమే!
ఇంచుమించు తూరుపు ఇలల్ంతా ఉంది. గృహపవేశానికి బావమరిది పెదద్యయ్ ఇచిచ్న పటెట్మంచం, దాని మీద కొతత్ దూది పరుపు, రెండు
బూరుగు దూది దిళుళ్. మెతత్ని కొతత్ దుపప్టితో, దిళల్ గలేబులతో తళతళాళ్డుతునాన్యి.
ఒక మూలగా కటిట్న సిమెంటు గటుట్ మీద కుండ, దానిన్ండా నీళుళ్, బోరిల్ంచిన సతుత్ పళెళ్ం. రెండు రాగి గాల్సులు పకక్నే,
మిలమిలా మెరిసిపోతునాన్యి. మిగిలిన ఇలల్ంతా ఖాళీ.
ఎరర్ని సిమెంటు నేలంతా తీరైన ముగుగ్లతో కళకళాళ్డిపోతోంది.
వర్తం అయి రెండోర్జులయింది. మొదటి రాతిర్ అందరూ జాగారం చేశారు. ఆటలు, పాటలతో రాతర్ంతా హోరెతిత్ంచేశారు. ఊరోల్
ఉనన్ దగగ్ర బంధువులు కూడా ఓపికునన్ంత వరకూ పాలొగ్నాన్రు. రెండో రాతిర్ వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారు అందరూ నేల మీద జంపఖానాలు
వేసుకుని పడుకుక్నాన్రు ఆదమరచి.
ఆ రోజు భోజనాలవగానే ఇలల్ంతా ఎకక్డివకక్డ సరేద్సి అందరూ వెళిళ్పోయారు.
“హడావుడిలో పటిట్ంచు కోలేదు గానీ బానే చేశారు అలంకారం.” నారాయడు చుటూట్ పరికించి తృపిత్గా అనుకునాన్డు.
తలెతిత్ చూశాడు. పైన రేకులే.. అయినా ఒక తీరుగా అందంగా ఉనాన్యి. దులుపుళూళ్ అవీ తేలిగాగ్నే చేసుకోవచుచ్. ఉనన్టుట్ండి
నిసాత్ర్ణగా అనిపించింది నారాయడుకి.
కాళీళ్డుచుకుంటూ వెళిళ్ మంచం మీద వాలి పోయాడు. నాలుగు రోజుల నుంచీ, ఇంటి కాక్వలసిన చినాన్ చితకా పనులు
చేసుకోవడం.. వర్తానికి అనీన్ అమరుచ్కోవడం.. తిండీ తిపప్లు లేకుండా తిరిగాడు.
తల దిండుకానీచ్ ఆనచ్గానే ఎకక్డున్ంచొచిచ్ందో.. పరుగెతుత్కునొచిచ్, నిదార్దేవి కళళ్ మీద వాలి పోయింది.
క్షణాలోల్ గురుర్ పెటేట్శాడు. అపుప్డే లోపలికొచిచ్న వెంకటలకిష్, అమాయకంగా నిదర్ పోతునన్ నారాయడి తల ముటీట్ ముటట్కుండా
నిమిరి, పకక్నే ముడిచి పెటుట్కుని పడుకుంది.
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అరధ్రాతిర్ విపరీతమైన దాహం వేసింది నారాయడికి. ఒళల్ంతా చెమటలు. లేచి వెళిళ్, కుండ లోంచి నీళుళ్ తీసుకుని గటగటా
తాగేశాడు. వెనుక తలుపు, ముందు కిటికీ, బారాల్ తీశాడు. చలల్ని గాలి సేద తీరుసూత్ నెమమ్దిగా తగిలింది మొహానికి.
గుండెల నిండుగా గాలి పీలిచ్ వదిలి, వాకిటోల్కి వెళిళ్ చూశాడు. ఇంటి ముందునన్ వేపచెటుట్ గంభీరంగా.. మీకందరికీ నేనునాన్ను
రక్షగా అనన్టుల్ నిలిచి ఉంది. పొగడ చెటుట్ పరిమళాల తో నిండిన గాలి ఆవరణని చుటుట్ ముటేట్సింది. పలచ్ని వెనెన్ల నేలంతా పరుచుకుని,
కదులుతునన్ కొమమ్ల పొడవాటి నీడలతో అనేక ఆకృతుల చితీర్కరిసోత్ంది.
అంతా కలలాగుంది నారాయడికి. నిజంగా తను ఇలుల్ కటేట్శాడా? తమకంటూ ఒక గది.. ధనవంతులకి కానీ సాధయ్ం కానిది.. తన
వయసు వాళల్ంతా కొదిద్గా అసూయతో చూసిన చూపు తలుచు కుంటే ఛాతీ ఉపొప్ంగింది. తూరుపింటికెళిళ్ తలుపు కొదిద్గా లాగి చూశాడు.
రాలేదు.
అమామ్, నాయనా హాయిగా పండుకొని ఉంటారు. వెచచ్గా.. చలి బాధ లేకుండా!
పడమటిలుల్ వేసినపుప్డే, ఇంటి చుటూట్ దడి కటాట్డు.. తనొకక్డే. వెంకి సాయంతో! ఇదద్రూ కలిసి పని చేసుకోడంలో ఎంత హాయి..
ఎంత ఆనందం. పర్పంచంలో తనంత అదృషట్వంతుడు లేడనిపించింది. వెంకి అటాట్ అటాట్ తమలో కలిసి పోయింది.
ఆరు బయట కాసేపు పచారుల్ చేసి, ఇంటోల్కి వెళాళ్డు.
మంచం ఖాళీ గా ఉండడంతో, తనకి తెలియ కుండానే మధయ్కి జరిగి పడుకుక్ంది వెంకట లకిష్. ఏ కలలో విహరిసోత్ందో..
చిరునవువ్ నవువ్తోంది. మొహం పర్శాంతంగా ఉంది. దీరఘ్ ఉఛావ్స నిశావ్సలతో లయ బదధ్ంగా పైకీ కిందికీ కదులుతోంది వక్షం.
ఉనన్టుట్ండి ఒకసారి మూలిగింది. మూలుగుతూనే కాళుళ్ ముడుచుకుంది. నారాయడికి పేర్మ లావాలా ఉబికి వచిచ్ంది. పకక్న
కూరుచ్ని, కాళుళ్ సుతారంగా జాపి నెమమ్దిగా వతత్ సాగాడు.
వెంకటలకిష్ నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చూసి నవివ్ంది కవివ్సుత్నన్టుల్గా! నుదుటి మీద ముంగురులు దోబూచులాడుతూ, మబుబ్
తునకలు అలల్రిగా ఆడుకుంటునన్ చందమామలా ఉంది మొహం.
నారాయడి గుండె లయ తపిప్ంది. అసంకలిప్తంగా చేతోత్ ముంగురులు సవరించాడు. అంటీ అంటనటుట్నన్ ఆ సప్రశ్కి సప్ందించిన
వెంకటలకిష్ మతుత్గా అరమోడుప్ కనున్లతో భారంగా చూసింది. అతి నెమమ్దిగా లేపి కౌగిలిలో బంధించాడు.
ఎనోన్ రోజులుగా ఎదురు చూసిన క్షణం.. ఏకాంతం. ఎవరైనా చూసాత్రేమో అనన్ భయం లేదు. అమామ్, నానన్లకి తమ కదలిక
తెలుసాత్యేమో నని బెదురు లేదు. హాయిగా సేవ్ఛఛ్గా..
రెండు చేతులతో నారాయడిని చుటేట్సి, వక్షంలో మొహం దాచుకుంది. సునిన్తంగా కళళ్ని చుంబించాడు నారాయడు. కళళ్తో వీధి
తలుపు చూపించింది వెంకటలకిష్. తలుపులోంచి వెనెన్ల మంచం వరకూ పరుచుకుంది. లేచి వెళిళ్ తలుపు మూసి వచాచ్డు నారాయడు.
చటుకుక్న లేచి లతలా అలేల్సుకుంది వెంకి.
PPP
వరండా చివరి వరకూ పాకుతూ వచిచ్, అతి లాఘవంగా గుపెప్డితో మటిట్ తీసి నోటోల్ పెటేట్సుకునాన్డు సాంబడు. వెనుకే పెదద్ పెదద్
అంగలేసూత్ వచిచ్ వాడిని ఎతుత్కుంది జాలమమ్. తలెతిత్ నానన్మమ్ని చూసి మూతి బిగించాడు సాంబడు. రెండు వేళళ్ని వాడి నోటోల్కి జొనిపి, మటిట్
తీసి విసిరేసింది జాలమమ్.
“అలల్రి భడవా! ఇదేం పనిరా? మటిట్ అరుగుదాద్?” ముదుద్గా కోపప్డింది.
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పకపకా నవావ్డు సాంబడు.. కింది పళుళ్ రెండూ కనిపించేటుల్.
“చినిన్ కిటట్యయ్వా ఏంరా? నా బంగారు కొండా”.. బకెటుట్ దగగ్ర కెళిళ్, చెంబెడు నీళుళ్ తీసి, నోరు శుభర్ంగా కడిగింది. అవుననన్టుట్
తలూపాడు సాంబడు.
నారాయడు పడమటిలుల్ వేసి రెండు సంవతస్రాలయింది. ఇలుల్ వేసిన మూడు నెలల్కే వెంకటలకిష్కి వేవిళుళ్ మొదలయాయ్యి. నీళుళ్
తపప్ ఏది నోట పెటిట్నా బైటికెళిళ్పోవడమే. నీరసంతో కళుళ్ లోతుకెళిళ్పోయాయి.
కాలు కదప నియయ్కుండా చూసుకుంది కోడలిన్ జాలమమ్. చింతకాయ పచచ్డితో రెండు ముదద్లు వెళుత్నాన్యని.. పకూక్రికి పంపి
పచిచ్ చింతకాయలు తెపిప్ంచింది. తినన్దంతా బైటికెళిళ్పోతోందని ఊరుకోకుండా ఏదో ఒకటి పెడుతూనే ఉంది.
ఏడో నెలోల్ పురిటికి పుటిట్ంటికెళిళ్ డాకట్రుకి చూపించుకుంది వెంకటలకిష్.
“బిడడ్ బాగా పెరిగిందమామ్! వేవిళుళ్ లేవా?”
“ఉనన్యయ్ండీ. తినన్దంతా ఎలిల్ పొయేయ్ది. మా అమమ్ పటిట్ంచుకోకండా పెడాత్నే ఉండేది.” నారాయడు జవాబిచాచ్డు, చేతులు
కటుట్కుని నిలుచ్ని.
“ఓ.. చాలా మంచి పని చేసింది మీ అమమ్.. ఏమీ తెలియకుండానే. ఎంత బైటికెళిళ్నా కొంత లోపలికి వెళిళ్ అరుగుతుంది. అదే
పాపాయి బాగా ఎదగడానికి సాయపడింది. నువువ్ చాలా లకీక్ వెంకటలకీష్! మీ అతత్ బాగా చూసుకుంది.” డాకట్ర మాటలకి అవుననన్టుల్
తలూపింది వెంకటలకిష్, ఎరర్బడిన బుగగ్లతో.
తపప్దు కనుక బలవంతాన పుటిట్ంటోల్ వదిలారే కానీ పర్తీ వారం కోడలిన్చూటాట్నికి జాలమామ్, భారయ్ యోగ కేష్మాలు కనుకోక్టానికి
నారాయడు వెళూత్నే ఉనాన్రు.
బిడడ్ అడడ్ం తిరిగిందని పెదాద్పరేషన చెయాయ్లనన్పుప్డు.. బెదిరి పోయాడు నారాయడు. మిగిలిన అందరూ.. హాసిప్టల లో
బాగుండదని ఆగి పోయారే కానీ శోకనాన్లు పెటేట్సే వారే.
“ఏందయాయ్.. ఇపుప్డు ఈ ఆపరేషన చాలా మామూలైపోయింది. అంత లావు విచారం అవుసరం లేదు. ఇకక్డ సంతకం పెటాట్లి.
నువువ్ లోపలికి రా నారాయడూ!” లేడీ డాకట్రు కోపప్డి నారాయడిన్ లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది.
“మరి ఇదెందుకండి డాటుర్ గారూ! ఏం ఫరవాలేదంటనాన్రుగా?” వణికి పోతూ అడిగాడు నారాయడు.
“ఇదంతా ఫారామ్లిటీ. అంటే నేను ఈ తెలల్ గౌనేసుకునన్ంత మామూలనన్ మాట. ఇందులో నువువ్ సంతకం చేసేత్ కానీ నేను
ఆపరేషన చేసి బిడడ్ని బైటికి తియయ్టానికి వీలేల్దు. ఏవంటావు?” డాకట్రమమ్ హడావుడిగా కోటేసుకుంటూ అంది.
“ఇందులో ఏముందండీ?”
డాకట్రమమ్ గటిట్గా నిటూట్రిచ్ంది.
“ఏముంటుందయాయ్? ఆపరేషన చెయయ్డానికి నీకేం అభయ్ంతరం లేదు. ఎటు పోయి ఎటొచిచ్నా డాకట్ర కి, హాసిప్టల కి ఏమీ
బాధయ్త ఉండదు అని ఉంటుంది.”
“అమమ్మోమ్.. ఎటు పోయి ఎటు రాటమేటండీ?” నారాయడి గొంతు పూడుకు పోయినటల్యింది.
“చూడు నారాయడూ! మా లోపం ఏమీ లేకుండా, శాయశకుత్లా పర్యతన్ం చేసాత్ం. అసలు మనం బర్తికే పర్తీ క్షణమూ, ఆ దేవుడి
బికేష్ కదా! ఏం చెపప్గలం? ఈ నిముషం నేనికక్డునాన్ను. రేపెకక్డుంటానో ఎవరైనా చెపప్గలరా? నూటికి తొంభైతొమిమ్ది పాళుళ్ ఏమీ కాదు.
తలీల్, బిడాడ్ కేష్మంగా ఉంటారు. అయినా.. మన చేతులోల్ లేని పరిసిథ్తులు కొనిన్ ఉంటాయి. మానవమాతుర్లెవరూ ఎదురోక్లేనివి. అందుకని,
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మా జాగర్తత్ మేం తీసుకుంటాం. అంత కంటే ఏమీ లేదు. సంతకం పెడాత్వా లేదా?’
వణుకునన్ చేతులోత్ సంతకం పెటాట్డు నారాయడు డికల్రేషన ఫామ మీద.
కుటుంబం అంతా.. మలల్యయ్, జాలమమ్, వెంకటలకిష్ పుటిట్ంటారు.. అంతా, చేతులు జోడించి కళుళ్ మూసుకుని వరండాలో
కూరుచ్నాన్రు. ఒక గంటయాయ్క, డాకట్రమమ్ బయటికి వచిచ్ంది.
“అంతా కులాసా. మగపిలాల్డు. తలీల్ బిడాడ్ కేష్మంగా ఉనాన్రు. పిలల్డికి సాన్నం చేపించాక, మీరంతా చూడచుచ్. ఒకళిళ్దద్రు వసేత్,
అమామ్యిని పలకరించచుచ్. మళీళ్ మతిత్చేచ్సాత్ము నొపిప్ తెలియ కుండా.”
నారాయడు, వెంకటలకిష్ తలిల్ లోపలికి వెళిళ్ పలకరించి, నవువ్ మొహాలోత్ వచాచ్రు.
రెండుకుటుంబాలలోనూ.. పెదాద్పరేషన చెయయ్టం అదే మొదటి సారి. పొటట్కోసి పిలాల్డిని తియయ్డవా? అమోమ్! మొతత్ం పాలెం
అంతా కథలుగా చెపుప్కునాన్రు. అకక్డ అంత వరకూ నలుగురైదుగురికి పర్సవంలో పిలోల్, తలోల్ పోవడం జరిగింది కానీ.. పెదాద్పరేషన
చేశాక.. తలీల్ పిలాల్ కులాసాగా ఉండటం, మలల్యియ్ంటోల్నే.
అపప్టున్ంచీ రాణీ వైభోగవే వెంకటలకిష్కి. మూడు నెలుల్ వచేచ్ వరకూ కాలుకింద పెటట్నియయ్లేదు తలీల్, వదిన గారూ. నారాయడు
రెండోర్జులకొక సారి వెళేళ్వాడు. బాగుండదని కానీ అకక్డే ఉండి పోవాలనీ.. కొడుకునీ, వెంకినీ చూసుకుంటూ మురిసి పోవాలనే ఉండేది.
బావ మరుదులు వేళాకోళం.. వెంకటలకిష్ మురిపెపు నిషూఠ్రం చూపులు పటిట్ంచు కోకుండా!
ఘనంగా బారసాల చేశారు వెంకటలకిష్ తండిర్ బాబయయ్, అనన్దముమ్లు. తలిల్నీ పిలల్డినీ తీసుకుని వచిచ్ నాలుగు రోజులుండి
వెళిళ్ంది వెకటలకిష్ తలిల్.
అపప్టి నుంచీ మనవడి ముదుద్ మురిపాలనీన్ జాలమమ్వే! పంటల దిగుబడి కూడా బాగనే ఉంది.
“అమామ్!” కెవువ్న అరిచింది జాలమమ్. వంగుని, తనని ఎతుత్కునన్ నానన్మమ్ చేతిని ఉనన్ రెండు పళూళ్ చరమ్ంలోకి దిగేటుల్ కసకక్న
కొరికాడు సాంబడు. ఆవిడ అరుపుకి, చపప్టుల్ చరుసూత్ కిలకిలా నవేవ్సుత్నాన్డు. ఉనన్వి రెండే పళళ్యినా సూదులాల్ ఉనాన్యి.
వంటింటోల్ పనిచేసుకుంటునన్ వెంకటలకిష్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది.
సాంబడిని కిందికి దింపేసి, చెయియ్ నిమురుకుంటూ చూపించింది జాలమమ్. పంటి గాటల్తో ఎరర్ బడుతునన్ చరమ్ం. చెయియ్
తీసుకుని, అందిన తుండు గుడడ్తో గటిట్గా కటేట్సి, ఒకక్రుపు అరచింది. జాలమమ్ నేల మీద చతికిల బడి, బాధ పడుతూనే చంటాడి కోసం
చూసింది.. ఏం కొంప మీదికి తెసుత్నాన్డో!
అచుచ్ చినిన్ కృషుణ్డి కోసం వెతికిన యశోదమమ్లాగే! కనన్ది వెంకటలకిష్ అయినా, అమమ్ పాలు తాగేటపుప్డు తపప్ ఎపుప్డూ
నానన్మమ్ దగగ్రే వాడి మకాం. ఆవిడ కనున్లోల్ అంతు లేని పేర్మ.
“ఏందిరా సాంబయాయ్! ఇటాట్ంటి పనుల్ చేసేత్ ఊరుకోనంతే.” ముదుద్గా విసుకుక్ంది.
అంతలో సాంబడు చరచరా పాకి వరండా అంచు కెళిళ్ పోయి, మటిట్లో చెయియ్ పెటేట్సుత్నాన్డు.
“ఇటాట్ంటి పనుల్ చేశావంటే కటేట్సాత్నంతే.” వెంకటలకిష్ పరుగెతిత్ వెళిళ్, ఎతుత్కుని బెదిరించింది. వాడికదో లెకాక్! భయపడినటుల్,
పెదవులు వణికిసూత్ చూసి, వేప చెటుట్ మీద వాలిన కాకిని బులిల్ చేతులోత్ పిలవ సాగాడు.. అంత మొహం చేసుకుని.
కనన్ కడుపు కరిగి నీరై పోయింది. శరీరమంతా తెలియని ఉదేవ్గంతో నిండి పోయి.. కనన్యయ్ని ఎగరేసి ఎతుత్కుంది వెంకటలకిష్.
పొటట్మీద రెండు కాళూళ్ తనిన్ పెటిట్, తలిల్ మొహం లోకి ఆరిత్గా చూసూత్, చిరునవువ్ నవావ్డు సాంబడు.
సృషిట్లో అమమ్ పేర్మని మించిందేమైనా ఉందా? అందుకుంటునన్ పసి పాపల ఆనందానిన్ మించిన తృపిత్ని ఎకక్డనాన్ కంటామా?
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ఎకక్డెకక్డో తిరిగి, ఆహారానిన్ సంపాదించి పిలల్ల నోటి కందించే పకుష్లు, లేగదూడ ఎగిరెగిరి పాలు తాగుతుంటే తనమ్యతవ్ంతో
మురిసిపోతూ, ఆహారానిన్ నెమరేసుకునే గోమాతలు.. పది హేను రోజుల పైనే గుడల్ మీద.. తినడానికీ, విసరజ్నకీ తపప్ లేవకుండా కూరుచ్నే
కోళళ్ వంటి అనేక పకుష్లు.. ఎకక్డయినా ఆ దృశాయ్లని చూసుత్ంటే తనువు, మనసు పులకించక మానదు ఎవరికైనా!
అదే పులకింతతో చూసూత్ ఉండి పోయింది జాలమమ్ గోడకానుకుని కూరుచ్ని. నిండైన తన గరభ్ఫలమే చినాన్రి సాంబడు. వాడి
ముదుద్ మురిపాలోల్ నారాయడి చినన్తనానిన్ మనో ఫలకం మీదకి తెచుచ్కుంటోంది.
“కాసినిన్ మంచినీళిళ్తాత్రా? మనవడి ఆటలోల్ పడి మమమ్లిన్ మరచి పోతనాన్రు అతాత్కోడలూ!” తడికె గేటు తీసుకుని లోపలికొచిచ్న
మలల్యయ్నీ, నారాయడినీ గమనించనే లేదు ముగుగ్రూ.
తాత గొంతు విని అటు తిరిగి, రెండు చేతులూ జాపి దుంకబోయాడు సాంబడు.
జాలమమ్, రెండు చేతులూ నేల మీద ఆనిచ్ లేచింది. పిలల్వాడిని తాత కందించి ఇంటోల్కి నడిచి, మటిట్ ముంతతో నీళళ్ందించింది
వెంకటలకిష్.
తాత మీసాలతో ఆడుకుంటునన్ వాడు కాసాత్.. నీళళ్ ముంత చూసి దాని మీదికి విజృభించ బోయాడు సాంబడు.
“వారి నీ అమమ్కడుపు చలల్ంగుండా.. ననున్ నీళైనా తాగనియయ్వురా అబబ్యాయ్! మంచోడివే..” చేతులు చాపిన నారాయడికి
మనవడినందించి, ముంత ఎతిత్ నీళళ్నీన్ ముంత దించకుండా తాగేసి, మీసాలు తుడుచుకునాన్డు మలల్యయ్.
పడమటిలుల్ కటిట్నపుప్డే ముందు వాకిటోల్ ఒక అరుగు కటాట్డు నారాయడు.. మిగిలిన ఇటుకలతో సునన్ంతో కలిపి. దాని మీద
కూరుచ్ని అపుప్డే పొలం నుంచి తెచిచ్న కంది కాయలిన్ ఒలవటం మొదలెటాట్డు.
చినాన్రి సాంబడు ఇంటికొచేచ్ వరకూ ముపొప్దుద్లా మూడు లంక పొగాకు చుటట్లు కాలచ్కుండా ఉండలేకపొయేయ్వాడు మలల్యయ్.
కాడలు తీసి, ఆకులు సాపు చేసి, ఒక తీరుగా చుటిట్, మొదలు కసికిక్న కొరికి ఉమేమ్సి, చుటట్ అంటించుకుని, గోడ కానుకుని, కాళుళ్ బారజాపి,
కూరుచ్నాన్డంటే.. సవ్రగ్ లోక విహారమే. గుఫుఫ్న పొగ వదులుతుంటే.. మూడిళళ్వతలికి మలల్యయ్ ఇంటోల్ ఉనన్టుల్ తెలిసేది.
ఇరవై సంవతస్రాలుగా ఉనన్ అలవాటు.. జాలమమ్ మాతర్ం వయ్సనం అనే అంటుంది. మనవడు నటిట్ంటోల్కి వచేచ్ వరకూ బాగనే
సాగింది.
మూడు నెలల్ సాంబడు, నలుగు పెటిట్ సాన్నం చేయించి వరండాలో చాప మీద నీరెండకి పడుకోక్ బెడితే.. అరమోడుప్ కనున్లతో
నిదర్లోకి జారుకునే వాడు.
వెడలాప్టి నుదుటి మీద చాదు బొటుట్, కళళ్కి చిటికిన వేలంత వెడలుప్న కాటుక, బుగగ్నొకటి, కుడి కనుబొమమ్ పకక్నొకటి దిషిట్
చుకక్లు పెటిట్, లంగోటీ కటిట్, తెలల్ని జుబాబ్ వేసి తయారు చేసుత్ంది నానన్మమ్.. కోడలి సాయంతో. మెతత్టి చీరలు నాలుగు కలిపి కుటిట్న బొంత
వేసి పడుకోక్బెడితే.. మూడు గంటలు కదలకుండా పడుకుక్నే వాడు బులిల్ సాంబడు.. తాత ఇంటోల్ లేకపోతే.
తాత, నిదర్పోతునన్ మనవడిని చూసూత్, పకక్నే కూరుచ్ని ఆనందంగా చుటట్ చుటుట్కునినోటోల్ పెటుట్కోగానే ఖళుళ్ ఖళూళ్ మని
దగుగ్తూ లేచి పొయేయ్వాడు. దూరంగా జరిగి కూరుచ్నాన్ కూడా ఆపేవాడు కాదు.
ఒక రోజు సాంబడికి ఉకిక్రి బికిక్రయియ్ ఊపిరి పీలుచ్కోడానికి కూడా కషట్మై పోయింది.. జాలమమ్ అంతెతుత్న లేచింది.
“పిలల్వాడిన్ చంపేసాత్ వేందయాయ్? నీ పాడు అలవాటూ నువూవ్.. ఈ సారి ఇంటోల్ చుటట్ ఎలిగించావంటే.. మేం ముగుగ్రం, పొలంలో
ఉనన్ పాకలోకి మారి పోతాం. నువువ్ ఇకక్డే చుటట్ ముటిట్ంచు కుంటూ ఆనందంగా యెలిగిపో!”
అపప్టున్ంచీ.. ఒకక్ సారిగా చుటట్ మానేశాడు మలల్యయ్. అదే పేర్మ పాశం మహతయ్ం. తండీర్ కొడుకులకైనా.. తాతా మనవలకైనా..
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ఎవరికైనా బలంగా ముడి వేసేసుత్ంది
చితర్ంగా.. నాలిక పీకడం, తలంతా దిముమ్గా అయిపోవడం, అది లేకపోతే బతగగ్లవా అనుకోవడం.. ఏవీ జరగ లేదు. శుభర్ంగా..
మామూలుగా పనులు చేసుకుంటునాన్డు.
చుటట్ మానేసినపప్టున్ంచీ పనులు కూడా ఎకుక్వ చేసుకో గలుగుతునాన్డు మలల్యయ్.
“మనవడొచిచ్ మా బాగనే కంటోర్లోల్ పెడతనాన్డే తాతని..” పకిక్ంటి వాళళ్ మాటలు వింటూ.. మీసాల చాటున నవువ్కుంటాడు
మలల్యయ్.
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