
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                  qe+ãsY 2017 

   1
     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

           
  

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
 

“అటల్యితే సరే.. నేను మూడు రోజులుగా మీ పని మీదనే ఉనాన్. చాలా మందిని కాంటాకట్ చేశాను. పిలల్ల సంగతి కూడా ఆలోచించి 
ఒక పర్ణాలిక వేశాను. మీరంతా ఒపుప్కుంటానంటే..” 

   “అంత మాటెందుకమామ్! మీ గురించి అమమ్ చాలా చెపిప్ంది. మీరెటట్ంటే అటేట్ చేసాత్ం.” సాంబడికి డాకట్రమమ్ని చూడగానే 
తనకునన్ అనుమానాలు, సందేహాలు సగం తగిగ్ పోయాయి. తరువాత అమమ్గారు చెపిప్ంది విటుంటే ఇంకా ధైరయ్ం వచిచ్ంది. 

   సులోచన, పకక్నే బలల్ మీద పెటుట్కునన్ నొట పాడ పెనున్ తీసి, బొమమ్లు గీసూత్ వివరించ సాగింది. 
   అంతా అయాయ్క లోపలున్ంచి డాకట్ర సుధాకర, సులోచన భరత్ గంభీరంగా నడుచుకుంటూ వచాచ్రు. మెళోళ్ సెట్తోసోక్ప, తెలల్ని 

ఓవరాల.. లేత నీలం ఫుల హాండ షరట్, తెలల్ని పాంటుతో, చూడగానే గౌరవ భావం కలుగుతుందెవరికైనా! 
   అందరూ లేచి నిలబడాడ్రు, డాకట్రమమ్తో సహా. 
   “ఓ.. వీళేళ్నా నువువ్ చెపిప్న వాళుళ్. కానీండి. డాకట్ర గారు చెపిప్నటేల్ వినండి. పైకొచిచ్న పర్తీ వారికీ ఒక మైలురాయి దొరుకుతుంది 

లైఫ లో. అది మీ విషయంలో డాకట్రమేమ్!” 
                                           
                                                     11 
   “అమామ్! మరీ అంత ఆశ లేదమామ్.. మీకు మరీ భారం అయిపోతామేమో! ఏదో రెండు మూడేళళ్లో సిథ్ర పడి పోతే అంతే చాలు. 

లంక లోంచి కొనాన్ళుళ్ బైటికి రావాలనే కానీ పూరిత్గా వేరే పర్పంచం లోకి వెళాళ్లని లేదు డాకట్రమామ్!” వెంకమమ్, సులోచన పర్ణాలికకి 
ఒపుప్కోవటేల్దు. 

   “నాకేం భారం కాదు వెంకటలకీష్! ఇదొక పార్జెకట్ కింద మా కల్బ వాళుళ్ తీసుకుంటామనాన్రు. కృషణ్వేణి కైతే ఫీజులే ఉండవు. 
రెండేళల్లో కోరస్యిపోతుంది. పిలల్లూ, తనూ ఒకే హాసట్లోల్ ఉండేటుల్ ఏరాప్టుల్ చేదాద్ము. తనకైతే సైట్ఫండ కూడా ఉంటుంది.” 

   సాంబడు, కృషణ్వేణీ ఆశచ్రయ్ంతో కళుళ్ పెదద్వి చేసుకునివింటునాన్రు. 
   ఇదంతా కలో నిజమో అరధ్ం కావటేల్దు వాళళ్కి. వెంకమమ్ కొంచెం మెతత్బడడ్టుట్ కనిపించింది. 
   “ముందు భోజనాలు చెయయ్ండి. తరువాత తీరిగాగ్ మాటాల్డుకుందాం. వంటమామ్యికి పొదుద్నేన్ చెపేప్శా.” 
   చెరో చేతిలో బొమమ్లతో నాగరాజు, నాంచారి వచాచ్రు. 
   “అకాక్! మరే.. తోట చానా బాగుంది. ఆ అనన్ కూడా. మాకు చాకెల్టిల్చాచ్డు.” నాగరాజు సంబరంగా అనాన్డు. నాంచారి, చేతిలో 
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ఉనన్ మెతత్టి కుకక్పిలల్ బొమమ్ని గటిట్గా పటుట్కుని, కృషణ్వేణి ఒళోళ్ దూరింది. 
   “అటాల్గేం! మరి ఇటాట్ంటి చోటోల్ ఉండి పోతారా?” సులోచన అడిగింది. 
   “ఓ.. మరి అకక్ కూడా ఉంటందా?” నోటోల్ ఉనన్ చాకొలేట నమిలేసి అడిగాడు నాగరాజు. 
                                             PPP 
   వెంకటలకిష్ బయోడాటా లివవ్గానే ఉదాసీనంగానే తెరిచింది సులోచన. 
   చదువుతుంటే ఒకక్సారి కళుల్ పెదద్వయాయ్యి. సాంబడికి పదో కాల్సులోనూ, ఇంటర లోనూ కూడా తొంభై పైనే వచాచ్యి 

మారుక్లు. సూక్లు మాసట్ర అయితే.. “మటిట్లో మాణికయ్ం.. ఏ పుణాయ్తుమ్లైనా సాయం చేసేత్ చాలా పైకొసాత్డు.” అని రాశారు బయోడాటా 
కింద. పైగా వెంకటలకిష్ వాళుళ్ రిజరేవ్షన కోటా కింద వసాత్రు. 

   ఎపుప్డో.. ఆరెన్లల్ కిర్తమో సంవతస్రం కిర్తమో, రోటరీ కల్బ మీటింగ కెళేత్, అకక్డ సభుయ్డొకరు ఎవరైనా పేద పిలల్లుంటే చదువు 
చెపిప్దాద్మనుకుంటునాన్ అని అనడం గురుత్కొచిచ్ంది. వెంటనే విజయవాడలో ఉంటునన్ అతనికి ఫోన చేసింది. అకక్డ పెదద్ బిజినెసెమ్న అతను. 
ఎపప్టి సంగతో.. ఏమంటాడో. ఎడం చేతికి తెలీకుండా దానమియాయ్లిట. ఆ మాతర్ం కూడా ఆలిశయ్ం చెయయ్దద్ని. కానీ.. వెంటనే సరే 
అనేశాడతను. 

   “డాకట్ర గారూ! ఈ సంగతి ఎవరికీ తెలియ నియయ్కండి. మీకైతే సరైన కాండిడేట తెలుసాత్రు. ఇదద్రు ముగుగ్రైనా ఫరవాలేదు. 
నేనిటాల్ చేసుత్నాన్నని తెలుసేత్ మా ఓళళ్ంతా వెంటబడాత్రు. అందుకని.. ఏమనుకోకండి. మనం మంచి పని చేశేపుప్డు డపుప్ కొటుట్కోకక్రేల్దు 
కదండీ. పిలల్ల వివరాలు, ఏం చెయాయ్లనుకుంటునాన్రో.. అనీన్ పంపండి. నేను ఏరాప్టుల్ చేసాత్ను.” 

   కలిసొచేచ్ కాలం వసేత్ ఇటాల్గే ఉంటుందనుకుంది సులోచన. 
   ఆ పెదద్మనిషి కీల్న చిట ఇచాచ్రు కదా అని అతి చెయయ్కుండా, ఒకక్ సాంబడి కోసమే అడగాలని నిశచ్యించింది. వెంటనే తన 

పాల్న అంతా సంవతస్రం పర్కారం.. రెండు రకాలుగా వేసి ఇచిచ్ంది. ఒకటి పర్ణాలిక పని చెయయ్కపోతే ఇంకొకటి. 
   కృషణ్వేణి సంగతి మాతర్ం తనే చూదాద్మనుకుంది. 
   ఎనోన్ ఫోనల్ తరువాత కావలసిన సమాచారం వచిచ్ంది. టెనత్ కాల్స అయాయ్క ఇంటర వొకేషనల కోరస్ అయితే ఉదోయ్గాలు తవ్రగా 

వసాత్యి. ఆ తరువాత నెమమ్దిగా పై చదువులు చదువు కోవచుచ్. అనాధాశర్మాలు, ఛారిటీ సంసథ్లు నడిపే హాసట్ళుళ్, బాకవ్రడ్ కాల్స హాసట్ళుళ్ 
కూడా చాలానే ఉనాన్యి. అందులోనే ఏదో ఒక దాంటోల్ కృషణ్వేణినీ, పిలల్లిదద్రినే ఉంచే ఏరాప్టుల్ చెయయ్చుచ్. రెండు సంసథ్లోల్ నైతే సులోచన, 
సుధాకర పర్తీ వారం వెళిళ్ సరీవ్స చేసుత్ంటారు కూడా. 

PPP 
   భోజనాలయాయ్క సులోచన మళీళ్ ఒకసారి విడమరిచ్ చెపిప్ంది. పిలల్లిదద్రూ, కడుపులు నిండగానే హాలోల్ చాప మీద పడుకుక్నాన్రు. 
   “కృషణ్వేణి చదువు ఫరవాలేదమామ్! నరిస్ంగ టైరనింగ అంటునాన్రు కదా. సాంబడిదే నాకు అనుమానంగా ఉంది. తటుట్కోగలడా 

అని.” వెంకమమ్ భోజనాల బలల్ శుభర్ం చేసొచిచ్, డాకట్రమమ్ పకక్న కింద కూరుచ్ని అంది. 
   సులోచన సాంబడిని చూసింది. పర్ణాలిక గురించి చెపిప్నపప్టున్ంచీ సాంబడేం మాటాల్డలేదు. ఆలోచనలో పడడ్టుల్ అతని ముఖ 

కవళికలే చెపుత్నాన్యి. జరుగుతునన్దంతా నిజమేనా అని నమమ్లేనటుల్ చూసుత్నాన్డు. పరిసిథ్తుల కనుగుణంగా తనని తాను మారుచ్కోగలడు 
సాంబడు, అచుచ్ వెంకటలకిష్ లాగనే. పాలెంలో చేపలు పటేట్ వాడిలా.. అకక్డి వాళళ్తో కలిసి పోతాడు. కాలేజోల్ వేరే అవతారం ఎతుత్తాడు. 

   ఇంటర చదివేటపుప్డు మాషట్రల్ందరూ ఎంతో బర్తిమాలారు, యెమెస్ట కి తయారవమని. అతనికూక్డా సైనస్ అంటే చాలా ఇషట్ం. 
నితయ్ం చేపలతో, ఎండర్కాయలోత్.. ఇతర జంతువులతో గడుపుతాడేమో, వాటి నిరామ్ణం మీదా, కదలికల మీదా ఆసకిత్ ఎకుక్వ. ఇంక 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                  qe+ãsY 2017 

   3
     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

మనుషులైతే చెపప్నే అకక్రేల్దు. ఊరోల్ ఎవరికి ఏ జబొబ్చిచ్నా అకక్డే ఉంటాడు. 
   సాంబడికి వేరే రకంగా రాసి పెటుట్ందేమో! చేపలు పటేట్ పనికాదు నువువ్ చెయయ్వలసింది అని..అందుకే డాకట్ర సులోచననీ, 

వెంకటలకిష్నీ కలిపింది విధి. 
   “సాంబడూ! నువేవ్మంటావు? ఏం మాటాల్డటేల్దు.” సులోచన అతని కేసి తిరిగి అడిగింది. 
   “ఏం చెపప్నమామ్! ఇంకా నమమ్కం కలగటేల్దు. కానీ ఈ సంవతస్రం యమెస్ట కి టైమయిపోయింది కదమామ్! బియసీస్ లో 

చేరడమే మిగిలింది. మీరింత చకక్ని అవకాశం ఇసుత్ంటే కాదనడానికి కారణం ఏముంటుందమామ్? అందరం తలొక చోట ఉండలేమని 
తపుప్తే పెదద్ ఇబబ్ందులేం ఉండవు.” 

   “కానీ నినున్ లాంగ టెరమ్ కోరస్ లో చేరిపిదాద్మనుకుంటునాన్ము.” 
   “మళీ ఒక సంవతస్రం వేసట్ అయిపోతుందమామ్! అసస్లే నేను వన ఇయర లేట గా ఉనాన్. బి.యసీస్ లో చేరి యమెస్ట కి పిర్పేర 

అవుతా. సాయంతర్ం ఇండివిడుయ్వల గా సబెజ్కిట్స్క్ టూయ్షన కెళిళ్ బాగా చదువుతాను. వచిచ్ందా వసుత్ంది. లేదా బియసీస్ కూక్డా ఆ సబెజ్కట్శ్ 
ఉపయోగిసాత్యి.” 

   కృషణ్వేణి కళుళ్ పెదద్వి చేసి సాంబడినే చూసుత్ండి పోయింది. నిజంగా ఇతను సాంబడేనా? ఆ భాష.. ఆ ఆలోచన. ఆ నిండుతనం.. 
కొతత్మనిషిలా అనిపిసుత్నాన్డు. 

   “సెభాష సాంబడూ! నినున్ చూసుత్ంటే చాలా గరవ్ంగా ఉంది. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటేల్ చెయియ్. వెంకటలకిష్నీ పిలల్లీన్ రేపే రెండు మూడు 
రకాల హాసట్లస్ కి తీసుకెళిళ్ చూపిసాత్. హాసిప్టల లో రెండు గదులు ఖాళీ ఉనాన్యి. అకక్డ ఫర్ంట డెసక్ వాళళ్కి చెపాప్ను, మీరెళిళ్ 
అకక్డుండండి.” సులోచన కురీచ్లోంచి లేవబోయింది. 

   “నాదొకక్మాటమామ్!” అందరూ కృషణ్వేణి కేసి తిరిగారు. 
  “అతత్ మా ఇదద్రికీ పెళిళ్ చేదాద్మనుకుంది. ఈ చదువులనీన్ అయే సరికి ఎనేన్ళుళ్ పడుతుందో. సాంబడికేం మగాడు.. నా 

సంగతేమిటని. ఇంక ఎవరి దారి వాళళ్దై పోతుందేమో..” కంఠం బొంగురుపోయి ఆగిపోయింది. 
   సాంబడు దెబబ్తినన్టుల్ చూశాడు. చినన్పప్టినుంచీ కృషణ్వేణి మీద పెంచుకునన్ అభిమానం, పేర్మ.. ఇంతేనా తనని అరధ్ం 

చేసుకుంది? 
   మళీళ్ అతనిలో వివేకం మేలుకొంది. కృషణ్వేణి భయం అరధ్ం చేసుకునాన్డు. తన మీది వలల్మాలిన పేర్మతోనే అటాల్ 

మాటాల్డుతోంది. ఆమెకి తగిన భరోసా ఇవావ్లి. 
   “డాకట్రమామ్! మీరు మా మంచి కోరేవారు. చెపప్ండమామ్! నాకు ఊహ తెలిసినపప్టున్ంచీ కృషణ్వేణిని తపప్ ఎవరినీ జీవితంలో నా 

తోడుగా ఊహించుకోలేదు. ఊహించని విధంగా అవకాశం వచిచ్ పైకెదిగినా కిందికి చూడడ్ం మానను. నే పెరిగిన వాతావరణం అటువంటిది. 
నా మీద నాకు నమమ్కం ఉంది. ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నూ నా నిరణ్యం మారదు. అమమ్ మా పెళిళ్కి వచేచ్ నెలోల్ ముహురత్ం పెటిట్ంచింది. మీకు 
నా మీద, నా ధృఢ నిశచ్యం మీద నమమ్కం ఉంటే అదే ముహురాత్నికి పెళిళ్ చేసుకుంటాను.. మీరు అనుమతిసేత్.” 

   వెంకమమ్ తపప్ సులోచన, కృషణ్వేణీ నివెవ్రపోయారు. తాను వింటునన్ది నిజమేనా? కృషణ్వేణికి కలా నిజమా అనేది అరధ్ం కాలేదు. 
భగవంతుడు అంతులేని వేదననీ, ఆశించని అదృషాట్నీన్ పకక్ పకక్నే ఉంచుతాడా? 

   “కానీ, మేము అనుకునన్ది సాధించే వరకూ సేన్హితులాల్గే ఉంటాము. మీ నమమ్కానిన్ వముమ్ కానియయ్ం డాకట్ర గారూ. ఏం వేణీ 
ఏమంటావు?” 
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   ఈ మాటలాడుతునన్ది సాంబడేనా? ఆ కొతత్ పిలుపు.. కొతత్ తీరు. మనిషే కొతత్గా ఉనాన్డు. కృషణ్వేణి తల దించుకుంది, 
ఎరర్బడుతునన్ బుగగ్లతో. ఛీ.. తను తొందర పడిందా? 

   వెంకమమ్ లేచి మేనకోడలి దగగ్రగా వచిచ్ గుండెలకి హతుత్కుంది. 
   “నువువ్ తపేప్ం అడగలేదే వేణీ! సరిగాగ్నే మాటాల్డావు. ఇదంతా మీ భవిషయ్తుత్ గురించిన నిరణ్యాలు. అనీన్ ఒక కొలికిక్ వచేచ్టుల్ 

ఇపుప్డే నిరాధ్రించుకోవాలి. డాకట్రమమ్ చెపిప్నటుల్ చేదాద్ం. పిలల్ల సంగతి కూడా తేలుదాద్ం. అనాధ శరణాలయానికి వపప్జెపేప్దాద్మా లేదా 
అనేదికూడా.” 

   కృషణ్వేణి కళళ్లో మళీళ్ భయం. పిలల్ల మీద పెంచుకునన్ పేర్మ.. తుంచేసుకోవడమేనా? 
   అపప్టి వరకూ పేర్క్షకురాలిగా నిలబడి పోయిన సులోచనలో చలనం వచిచ్ంది. వెంకటలకిష్ వాళళ్ కుటుంబాలలో తవ్రగా పెళిళ్ళుళ్ 

చేసేసాత్రు. అనేన్ళుళ్ ఆగడం మంచిదికాదు. పిలల్ల సంగతి కూడా.. ఇపుప్డే తేలెచ్యాయ్లి. 
   “అటాల్గే చేదాద్ం వెంకటలకీష్! నాకు సాంబడి మీద, కృషణ్వేణి మీద కూడా నమమ్కం ఉంది. వాళుళ్ అనుకునన్ది సాధిసాత్రని. నువువ్ 

పెటిట్న ముహురాత్నికే పెళిళ్ చేసేదాద్ం. ఇంక నాగరాజు, నాంచారిల సంగతి.. అనాధశరణాలయం కృషణ్వేణికి ఇషట్ం ఉనన్టుల్ లేదు. వాళళ్ మీద 
పేర్మ పెంచుకుంది. మీ బంధువులే అంటునాన్వు కనుక నువేవ్ గారిడ్యన గా ఉండు. హాసట్లోల్ పెటేట్టపుప్డు. ఏ సమసయ్లూ రావు. 

PPP 
   రాతిర్ హాసిప్టల లో ఒక గదిలోనే పడుకుక్నాన్రు అందరూ, ఆయాని జంపఖానా అడిగి. ఊరల్నించి వచేచ్ రోగులతో పాటుండే 

వాళళ్ కోసం అనీన్ ఉంటాయి అకక్డ. 
   “నిజంగా నమమ్ బుదిధ్ కావటేల్దమామ్!” సాంబడు తలుపు పకక్న గోడకానుకుని కూరుచ్ని అనాన్డు. 
   వెంకమమ్ పేషెంట మంచం మీద పడుకుంది. సాంబడి మాటలకి తను కూడ లేచి కూరుచ్ంది. పిలల్లిన్ పడుకోబెటిట్ కృషణ్వేణి కూడా 

ఆసకిత్గా వింటోంది. 
   పెదద్ ఆవరణలో ఉందా హాసిప్టల. చుటూట్ పెదద్ తోట. తోటకి ఇదద్రు మాలీలునాన్రు. తోట పని చెయయ్డమే కాకుండా ఎవరూ చెటల్ 

జోలికి రాకుండా కూడా చూసుత్ంటారు. ఆ తోటలోనే పిలల్లు ఆడుకోవడానికి, ఉయాయ్ల బలల్లు, జారుడు బండలు, సీ-సా బలల్లు 
వంటివునాన్యి. 

   వెంకమమ్ వాళుళ్ పడుకుక్నన్ గది వి.ఐ.పి లది. పెదద్ హాలు లా ఉంది. తోటలోకి పెదద్ కిటికీ. వెనెన్ల కాంతులు విరజిలుల్తునన్ 
చందమామ కనిపిసుత్నాన్డు, వేపచెటుట్ కొమమ్ల మధయ్లోంచి. కిటికీలోంచి చలల్ని గాలి వీసోత్ంది.. ఫాన అవసరం లేకుండా. హాసిప్టల అంతా 
నిశశ్బద్ంగా ఉంది. తలుపులు వేసుకునాన్రేమో చినన్ శబద్ం కూడా రావటేల్దు, అతి నెమమ్దిగా మాటాల్డుకుంటునన్ వెంకమమ్ వాళళ్ మాటలు 
తపప్.. 

   “నిజమే, నాకూక్డా అటల్నే అనిపిసోత్ంది. అనుకునన్వి అనుకునన్టుల్ జరుగుతే కావలసిందే ముంది. డాకట్రమమ్ మంచి మనసుతో 
చేసాత్ ఉంది. తపప్కుండా అవుతుంది. మీరిదద్రూ పటుట్దలగా చదవాలి, పని చెయాయ్లి.. అంతే.” వెంకమమ్ మాటలకి తలలూపారు ఇదద్రూ. 

   “ఇంత మంచి అవకాశం వసేత్ కషట్పడకుండా ఎటుట్ంటామమామ్? మా శకిత్ కొదీద్ పని చేసాత్ం. ఆపైన పైవాడెటాట్ రాశాడో! కానీ.. నా 
బాధంతా నీ గురించే. ఒకక్ దానివీ ఎటుట్ంటావా అని.” 

   “చూదాద్ం.. ఉండగలిగినంత కాలం ఉంటా. ఉండలేకపోతే, డాకట్రమమ్కే చెపాత్.. ఏదైనా పనుంటే ఎకక్డైనా చూడమని. ఆయా 
పనైనా సరే. అపుప్డపుప్డు మిమమ్లిన్ చూసుత్ండచుచ్.. ఒక చినన్ ఇలుల్ తీసుక్ంటే.” 
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   మరునాడు చాలా పనుందని ఒకళళ్కొకళుళ్ చెపుప్కుని పడుకునాన్రు, పనెన్ండింటికి. 
   ఆ రాతిర్ అందరికీ కలత నిదేర్.. పిలల్లకి తపప్. 

PPP 
   టౌనోల్నే ఉనన్ గవరెన్మ్ంట డిగీర్ కాలేజోల్ చేరాడు సాంబడు. అందులో, లిసోట్ల్ మొదటి పేరే అతనిది. పిర్నిస్పాల చాలా 

సంతోషించారు. 
   “కానీ నాదొకక్టే డౌటయాయ్! నువువ్ మూడేళూళ్ ఇకక్డ చదువుతావా అని..” 
   నవేవ్సింది డాకట్ర సులోచన, పిర్నిస్పాల గారి మాటలకి. 
   “డౌట అకక్రేల్దండీ.. అతను మూడేళూళ్ ఇకక్డ చదవ కూడదనే అనుకుంటునాన్ము.” 
   “అయోయ్.. అనవసరంగా ఫీజ కూడా కటిట్ంచేసుకునాన్. ఎంత పనై పోయిందీ?” పిర్నిస్పాల విచారం. 
   “ఇతనికి బయాలజీ, ఫిజికస్, కెమిసీట్ర్ ఎవరైనా టూయ్షన చెపప్గలరేమో కూడా కాసత్ మీరే చూడాలండీ.” సులోచన రికెవ్సట్ చేసింది. 

పిర్నిస్పాల గారి అమామ్యికి రెండు పురుళుళ్ సులోచన హాసిప్టల లోనే అయాయ్యి. పిలల్లు ఎపుప్డైనా వచిచ్ నపుప్డు ఏ ఆరోగయ్ సమసయ్ వచిచ్నా 
ఆవిడనే అడుగుతారు. 

   “బావుందమామ్! ఇతను కాలేజ నుంచి వెళిళ్ పోవడానికి నేనే సాయం చెయాయ్లా? అయినా మీరు అడిగారు కనుక చెపాత్.” 
   “ఫీజు అదీ ఇచుచ్కోలేడు. కానీ కషట్ పడతాడు. మీరు ఈ సాయం చెయాయ్లి.. తపప్కుండా.” 
   “షూయ్ర. చేదాద్ం. వారం రోజులోల్ కాల్సులు మొదలవుతాయి. రోజూ కాల్సులకి తపప్ కుండా రావాలి. అదీ కండిషన. ఎకక్డా.. బిసి 

హాసట్లోల్ ఉంటునాన్డా? నేను వారెడ్న కి కూడా చెపాత్.. కొంచెం మంచి రూమ ఇమమ్ని. డాకట్ర గారి కాండిడేట అంటే ఏ పార్బల్మ ఉండదు.” 
   సాంబడు చేరిన నెల లోపే అందరికీ నచేచ్శాడు. వినయం, వివేకం సమపాళళ్లో ఉంటే ఎవరికి నచచ్డు? 
   కృషణ్వేణి కాల్సులు కూడా మొదలయాయ్యి. ఏడాది తరువాత ఒక కర్మ శిక్షణకి అలవాటు పడాలిస్ వచిచ్ందేమో.. మొదటోల్ కొంచెం 

కషట్ పడింది. రోజుకి ఎనిమిది గంటలు పైగా నిలుచునే ఉండాలి. హాసట్లోల్ బాగానే ఉంటుంది కానీ.. అనీన్ టైమ పర్కారం ఇసాత్రు. వొకేషనల 
టైరనింగ వాళళ్కి టైమింగస్ వేరే ఉంటాయి. వంట వాళల్తో చెపిప్, పొదుద్నన్ బేర్కాఫ్సట్ అవగానే.. అదే కొంచెం మధాయ్నాన్నికి పొటాల్ం కటిట్మమ్ని 
చెపిప్ంచింది సులోచన. 

   ఆ వొకేషనల ఇనిస్ట్టూయ్ట వాళళ్కి డాకట్రల్ అవసరం చాలా ఉంటుంది.. టైరనింగ అవగానే ఉదోయ్గాలకి, టైరనింగ లో లెకచ్రస్ 
ఇవవ్డానికి, కొంత పార్కిట్కలస్ కి.. రకరకాలుగా. కృషణ్వేణికి ఏదైన కొతత్ సబెజ్కట్ లో టైరనింగ వసేత్ మొదటి ఛానస్ ఇసుత్నాన్రు. 

   అటాల్గే పిలల్లు కూడా కొతత్ చోటులో బాగా అలవాటై పోయారు. పగలంతా డే కేర. అకక్డ.. పైరవేట డే కేర లలాగా ఉండక 
పోయినా.. బాగానే చూసాత్రు. పర్తీ నలుగురు పిలల్లకీ ఒక ఆయా ఉంది. పాలకీ, ఆహారానికీ లోటు లేదు. పర్భుతవ్మే కాకుండా, కొందరు 
ఉదారుల సహాయం కూడా ఉంది. అకక్డ కూడా సులోచన డాకట్రమమ్ తాలూకా అంటే కొంచెం పర్తేయ్కం.. పనై పోగానే కృషణ్వేణి పిలల్ల దగగ్రికి 
వెళిళ్ పోతోంది. తన మంచం, మకాం కూడా వారెడ్న కి చెపిప్ పిలల్ల హాలోల్ వేయించుకుంది. 

   వెంకమమ్ పర్సుథ్తానికి పాలెంలోనే ఉంటోంది.. చేపలు పటట్డమే కాక, పటిట్న వాళళ్ దగగ్ర కొని, టౌనుకి తీసుకెళిళ్ అమమ్డం కూడా 
చేసోత్ంది. టౌను కెళిళ్నపుప్డు బిసి హాసట్లోల్నే ఉంటోంది, కృషణ్వేణి దగగ్ర. 

    ఉనన్ ఒకరోజూ, రెండోర్జులూ అకక్డ బోలెడు పని చేసుత్ంది. పిలల్లకి కథలు చెపుత్ంటుంది. 
   మొతాత్నికి డాకట్ర సులోచన ఆశర్యంతో కుటుంబం అంతా ఒడుడ్న పడడ్టల్యింది. భవిషయ్తుత్లో ఏం జరగ బోతోందో మరి! 
                                                     PPP 
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    పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి

   సాంబడు తల వంచి కృషణ్వేణిని చూసుత్నాన్డు. సాధారణ మైన అలంకరణ లోనే మెరిసిపోతోంది కృషణ్వేణి. సాంబడి చూపులు 
తననే పరికిసుత్నాన్యని తెలుసు. సిగుగ్లమొగగ్యి ఒదిద్కగా కూరుచ్ంది. పంతులుగారు సాంబడిని పిలిచారు.. 

   ఉలికిక్ పడి అటు చూసిన సాంబడికి చేతోత్ సైగ చేశారు, మంతార్లు చదువుతూనే! 
   కృషణ్వేణి పకక్నే కూరుచ్నన్ సులోచన, సుధాకర ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తునాన్రు. కొంచెం దూరంలో వెంకమమ్ కురీచ్ మీద 

కూరుచ్ని, ఉతక్ంఠతతో చూసోత్ంది. ఆవిడని ఆనుకుని కోరారంగు కురాత్ పైజాలో నాగరాజు, మెరిసిపోతునన్ పరికిణీ, జాకెటుల్ వేసుకుని 
నాంచారి బుదిధ్గా కూరుచ్నాన్రు. 

   సరసవ్తమమ్, కొడుకు, పిర్నిస్పాల గారు, సాంబడు సాయంతార్లు టూయ్షన చెపిప్ంచునే మాషట్రుల్ ముగుగ్రు, షావుకారు, భారయ్. వీళేళ్ 
అతిథులు. మొతత్ం పదిమంది కూడ లేరు. 

   పంతులుగారు సైగ చేశాక, సాంబడు, వంగుని మంగళ సూతర్ం చేతులోల్కి తీసుకుని, కృషణ్వేణి మెడలో మూడుముళూళ్ వేశాడు. 
పిర్నిస్పాల గారు, మాషట్రుల్ తెచిచ్న దండలు ఇదద్రూ మారుచ్కునాన్రు. 

   అంతే.. సాంబడికీ, కృషణ్వేణికీ పెళళ్యి పోయింది. ఆరోజు నుంచీ ఇదద్రూ భారాయ్భరత్లు. పీటలమీద నుంచి లేచి నిలుచుని, 
పెదద్వాళళ్ందరి పాదాలకీ నమసాక్రాలు చేశారు. ఇదద్రూ కొతత్ కొతత్ వెలుగులతో మెరిసిపోతునాన్రు. 

   డాకట్ర సులోచనగారి హాలులో పెళిళ్ జరిగిపోయింది. డాకట్ర దంపతులు శాసోత్ర్కత్ంగా కనాయ్దానం చేశారు. వచిచ్న అతిథులకి 
పాయసం, పులిహోర, రెండు కూరలు, పపుప్, పులుసు, అపప్డాలతో విందు భోజనం వడిడ్ంచారు. వెంకమమ్ ఎవరూ చూడకుండా కనీన్ళుళ్ 
తుడుచుకుంది కొంగుతో. శుభకారయ్ం అని తెలుసు కానీ.. కొనిన్ సప్ందనలు మనిషి అంగీకారం లేకుండానే కలుగుతాయి మనసుకి. 

   షావుకారు మంగళసూతార్లు, గొలుసు ఇచాచ్డు.. వదుద్ వదద్ంటుంటే వినకుండా. వదుద్ వదద్ంటుంటే వినకుండా. ఆ తలేల్ లేకపోతే 
ఈ ఊపిరుండేది కాదమామ్ అంటూ. 

  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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