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నేను కాల్స కి వెళేళ్ సంకేతంగా బెల మోగింది. నాకు ఆందోళనతో అసలు కదలాలని లేదు. టేబుల మీద చేతులానించి తల చేతుల
మధయ్ పెటుట్కునాన్. సునీత వచిచ్ “మేడం మీ కాల్స టయిం అయింది” అంది. సునీత మా కరెసాప్ండెంట కి దగగ్రి చుటట్ం. 10 వ తరగతి
చదువుకుందనుకుంటా. కానీ పీ హెచ డీ వాళళ్ని కూడా గడగడలాడించేసుత్ంది. తను సాట్ఫ రూం కి వచిచ్ందంటే చాలు ‘అయోయ్ ఒక బాల్క మారక్ పడిందే
అకవుంటోల్’ అని బాధ పడతారందరూ. అలా సునిత దృషిట్లో పడిన వాళళ్కి మాధవ సార దగగ్రనించి పిలుపొసుత్ంది. "కాల్స కి టయిం కి వెళళ్కపోతే పిలల్లకి
రెసెప్కట్ ఉండదండీ. వాళుళ్ ఎలేక్జీ పిలల్లో హైసూక్ల పిలల్లో కాదు కదా ? డిగీర్ కాలేజ పిలల్లిన్ ఖాళీ సమయం లో కంటోర్ల చెయయ్డం సునీత వలల్ కూడా
కాదు. ఒక కాల్స అయేటపప్టికి ఇంకో లెకచ్రర కాల్స ముందు నించోవాలి. ఇంక మీరు వెళళ్చుచ్" అంటాడట సినిమాలో జగగ్యయ్ గారి లెవెల లో.. నా
అదృషట్ం కొదీద్ ఇపప్టి దాకా అలా అనిపించుకోలేదు ఎపుప్డూ. చాలా గౌరవంగా మాటాల్డతారాయన.
నాకు అసలు కాల్స కి వెళాళ్లని లేదు. విషయం ముందే తెలిసుంటే వచేచ్దానిన్ కాదు సిక లీవ అని కాల చేసేదానిన్. నేను పర్తి సారీ
నిరాశ పడుతునాన్నని సుబుబ్ ఈ విషయం నాకు చెపప్లేదు. దేవుడా దేవుడా అనుకుంటూ కాల్స కి వెళాళ్ను. దారోల్ డాకట్ర వయొలండ కనిపించింది.
“ఏంటండీ అంతా వోకేనా?” అంది నవువ్తూ..
“ఆ వాకే అండీ” అనాన్ నేను నవువ్ పులుముకుంటూ.
"మేడం నినన్ ఇచిచ్న హోం వరక్ చెయయ్లేదు ఇవాళ ఇంగిల్ష టెసట్ కి చదువుకునాన్ము. ఇపుప్డు చెయయ్చాచ్?" అనాన్రు ముందు
వరుసలోని ఇదద్రు పిలల్లు.
“ఎంత మంది చెయయ్లేదు?” అని అడిగాను.
చేసిన వాళుళ్ చెయయ్ని వాళళ్కి హెలప్ చేసే పదద్తి మీద సరే అనాన్ను. పిలల్లందరు గుంపులుగా విడిపోయి సాలవ్ చేసుత్నాన్రు. అమమ్యయ్
అనుకునాన్. అటూ ఇటూ పచారుల్ చేసుత్నాన్. భారయ్ నెపుప్లు పడుతుంటె డెలివరీ రూం ముందు భరత్ పచారుల్ చెయయ్డం సీన గురొత్చిచ్ంది సినిమా లోంచి.
అనుకోకుండా నవొవ్చిచ్ంది పెదాల మీదకి. "మేడం ఏంటీ నవువ్కుంటునాన్రు? "అనడిగింది ఒకమామ్యి.
"మేమూ ఇలాగే కలిసి చదువుకునేవాళళ్ం తెలుగు నించి ఇంగిల్ష మీడియం కి మారిన కొతత్లోల్! కొతత్ పదం కనిపిసేత్ ఆ పదం లో ఏదో
కిటుకుంది ఆ కిటుకు తెలియకపోవడం వలల్నే లెకక్ రావటేల్దు అనుకునేవాళళ్ం. అవి మామూలు పదాలని తెలిసాక ఆ పదాలు సరదా తిటాల్ లా
మారిపోయాయి మా సేన్హితుల మధయ్"అనాన్ను.
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"అవేం పదాలు మేడం" అందరూ నా వైపు చూసారు ఆసకిత్గా. "ఇంటర ఆలియా(inter-alia) విస -అ - విస (vis-a-vis)అనే
పదాలు. వాటి వలల్ లెకక్కి ఏ సంబంధం లేదని తెలిసాక వాటిని తిటుల్గా ఉపయోగించేవాళళ్ం "అని చెపాప్ను. పిలల్లు సరదాగా నవావ్రు. "ఇంక మేము
అలా తిటుట్కోవచచ్నన్ మాట" అంటూ.. మనసు కొంచెం మళిళ్ంది ఆందోళన నించి. ఎవరో డవుట అడగడం తో గంట ఎలా గడిచిందో తెలియలేదు.
వెనకిక్ వెళుతూనే "నాకు ఫోన వచిచ్ందా?" అని అడిగాను శైలని.
"అవును నువువ్ రాగానే చెపాద్మనుకునాన్ సుబుబ్ గారు చేసారు. వెంటనే చెయయ్మనాన్రు" అంది.
నేను ఎంత వేగంగా ఫోన అందుకునాన్నో నాకే తెలియదు. కానీ ఫోన ఎంగేజ వసోత్ంది. అదృషట్ం కొదీద్ ఈ గంట ఫీర్. మళీల్ మళీళ్
చేయగా సుబుబ్ ఎతాత్డు. ఏం చెపాత్డో అని ఒకటే టెనష్న.
"ఇంటికొచెచ్య పావనీ! పని అయిపోయింది" అనాన్డు.
నా చెవులు నేనే నమమ్లేదు. ఒక నిమిషం మెదడు బాల్ంక అయింది. నో రియాక్షన...!!!
"పావనీ.. ఆర యూ ఓకే?" శైలు అడిగింది.
నేను గొంతు పూడుకుపోవడంతో ఏడేచ్సుత్నాన్ను.. తను దగగ్రకొచిచ్ంది. చేతి మీద చెయేయ్సి “పావనీ!!??” అని ఖంగారు పడింది.
మెలిల్గా "సుబుబ్ వెళిళ్న పని అయింది" అని చెపాప్.. శైలు మొఖం వెలిగిపోయింది..
"ఎవరికీ చెపప్కు మనిదద్రి మధేయ్ "అనాన్.
"పార్మిస నేనెవవ్రికీ చెపప్ను" అంది.. "ఐ యాం సో హాపీప్ "అంది సంతోషం గా..
"ఇంటికెళాళ్లి ఎలా?" అనాన్.
"నువువ్ ఎవరితో ఏమీ చెపప్కుండా సునీత దగగ్రికెళిళ్ ఒంటోల్ బాగాలేదని చెపెప్య. నీ కాల్స పదుద్ తీసుకుంటుందిలే తనకి నెకస్ట్ పీరియడ
ఖాళీనే గా "అంది.
"పాపం తనకి ఇబబ్ంది కదా వరుసగా 3 కాల్స లు అయాయ్యి" అనాన్.
"నీ మొహం లే అదేమీ అనుకోదు.పైగా సంతోష పడుతుంది .అందరూ వచేచ్ ముందు నువువ్ పో.." నా పరస్ చేతికిచిచ్ గడప వైపు
తోసింది.. ఒకే మరి బై అంటూ నేను రివువ్న పరిగెతాత్ను.
ఆఫీస దగగ్ర ఆగగానే సునీత "ఏంటి మేడం అలా ఉనాన్రు? ఒంటోల్ బాగలేదా?" అంది.
నా కళుళ్ ఎరర్బారినటుల్నాన్యి. "అవును సునీతా.. అందుకే ఇందాక కూడా కాల్స కి వెళళ్లేకపోయా లాసట్ కాల్స పదమ్ మాయ్నేజ చేసాత్
అంది నేను ఇంటికి వెళళ్నా?" అనాన్ను.
"సరే వెళళ్ండి పదమ్ మేడం కి నేను చెపాత్లే" అంది. మళీళ్ నువువ్ చెపేప్దేంటి అనిన్టోల్ నీ చెయియ్ ఉనన్టుట్ ఫీలింగ కాకపోతే అనుకుంటూ
పరుగు తీసాను.
ఆటో తీసుకుని ఇంటికొచేచ్వరకూ మనసు మనసులో లేదు. సుబుబ్ బయట రెడీ గా ఉనాన్డు
"పద పోదాం "అనాన్డు.
"అదే ఆటో లో వెళదాం.. బండి మీద రావడం కషట్ం "అనాన్డు. సరే అనాన్ను.
"ఏమైనా తిని వసాత్వా? "అనాన్డు.
"అకక్రలేదు ఆకలి దాహం ఏం లేవు పద. నేను ఉదోయ్గం ఎపుప్డు మానాలి "అనడిగా..
"వెంటనే "అనాన్డు.
"అసలెంత అదృషట్ం తెలుసా 20 రోజులట" అనాన్డు.
"నిజమా మరి ఎలా ఒపుప్కునాన్రు?" అనాన్ను.
"మనిదద్రం చాలా మంచివాళళ్మని చెపాప్డుట చకర్వరిత్. అయినా వాళుళ్ పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో లేరుట" అనాన్డు.
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"సరిపోయింది లే" అనాన్ సంతోషం గా.

ఆటో దిగగానే ఒకతను ఇంటోల్ంచి బయటికొచిచ్ “రండి రండి” అని తీసుకెళాళ్డు. కురీచ్లేసాడు ఒక పెదాద్యన. ఇదద్రు బుజిజ్ బుజిజ్
పిలల్లు ఆడుకుంటునాన్రు. వాళళ్ని వాళళ్ అకక్ అజమాయిషీ చేసూత్ ఆట నేరిప్సూత్ ముదుద్ చేసోత్ంది. కురీచ్లో కూచుంటూ

నేను పిలల్లిన్ గమనిసూత్ దగగ్రికి

రమమ్ని పిలిచా. చినన్ వాళిళ్దద్రూ నువెవ్వరు అనన్టుట్ చూసారు. వాళళ్కక్ వాళళ్ని భుజాల మీద చేతులేసి నా దగగ్రికి తీసుకొచిచ్ంది “ఆంటీ పిలిసేత్ వెళాళ్లి”
అంటూ. అబోబ్ పెదద్ ఆరిందానే అనుకునాన్. “నమసేత్ పెటుట్” అని తను కూడా “నమసేత్” అంది.
6 యేళుళ్ ఉంటాయేమొ అపుప్డే ఇదద్రు పిలల్లకి టెర్యినింగ ఇసోత్ంది నవువ్కునాన్. చినన్ దాని చెయియ్ పటుట్కుని “పేరేంటీ?” అనాన్.
"చందర్ వదన" అంటూ మా ఇదద్రికీ మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ంది పెదద్ది.
“అబోబ్ నీ పేరేంటో!?” అనాన్..
“వెనెన్ల” అంది వెనెన్ల కురిసినటుట్ చిరునవువ్ నవువ్తూ.
“భలే ఉనాన్యే మీ పేరుల్. మరి ఈ చినాన్రి పేరు పునన్మా?” అనాన్ పిలల్ని చూపిసూత్.
“ కాదు ..ఉషా కిరణ” అంది.
“అదేంటీ అది అబాబ్యిల పేరు కదా!?” అనాన్ తమాషాగా.
“ఉహూ కాదు. కిరణానికి ఆడ మగ తేడా ఉండదని తాతయయ్ చెపాప్డు” అంది పరిశోధన చేసినటుట్.
“అబోబ్ నీకు చాలా తెలుసే!?” అనాన్. ముఖం లో సిగుగ్తో కూడిన గరవ్ం తొంగి చూసింది.
మా చేతులోల్ గాల్స లు తీసుకుని వంటింటోల్ పెటిట్ వచిచ్ చందర్ వదన చేతులకి అంటిన మటిట్ తన గవునుతో తుడిచింది. కుంచమంత
కూతురుంటే మంచం దగగ్రికే కూడు అనన్ లలితా మేడం మాటలు గురొత్చాచ్యి. ఈ లోపు పెదాద్యన లోపలికెళాళ్డు. నా సంతోషం ఒకక్ నిమిషంలో
ఎగిరిపోయింది. గదిలోంచి పెదద్గా ఏడుపులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఏమయి ఉంటుందో ఊహించగలను కానీ నో పెయిన నో గెయిన కదా. మనసు దిగులుతో
నిండిపోయింది. వచిచ్న పని అవుతుందా కాదా. అనుమానం ఎకక్డో వేధిసొత్ంది. దిగులుగా సుబుబ్ వైపు చూసాను. ఫరావ్లేదు ఉండు అనన్టుట్ చూసాడు.
చూపు తిపిప్ వెనెన్ల ని చూపించాడు. అ చిటిట్ది నా కుచెచ్ళుళ్ పటుట్కుని నా చీరపైనునన్ పువువ్లని ఏరడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. భలే కూయ్ట కదా అని సుబుబ్ ని
చూసి నవావ్ను.
చాలా సేపు నిరీకిష్ంచాక పెదాద్యన బయటికి వచాచ్డు. “అమామ్ లోపలికి పో” అనాన్డు. కాళుళ్ వణుకుతుండగా “వసాత్వా!?” అంటూ
సుబుబ్ వంక చూసాను. వదుద్ నువెవ్ళుళ్ అనన్టుట్ సైగ చేసూత్ గది వైపు చేతులు చూపాడు. గుబులు గుబులుగా గుండె చెదరగా అనన్టుట్ తడబడే అడుగులతో
నా బిడడ్ని కలవడానికి వెళాళ్ను. శోక దేవతలా ఉనన్ సతరీమూరిత్ని ఆమె చేతిలో మణి దీపం లా మెరిసిపోతునన్ బంగారు తలిల్ని చూసాను. పకక్నే ఉనన్ ఆమె
తలిల్ ఆమె భుజం మీద చెయేయ్సి ఓదారుసోత్ంది. కానీ ఆమెకి దుఖం కటట్లు తెంచుకుంటోంది.
“నా కూతురి కాపురం నిలబెటట్డానికి మిమమ్లిన్ దేవుడు పంపాడమామ్! నినున్ నీ బిడడ్నీ దేవుడు వెయేయ్ళుళ్ చలల్గా చూడనీ” అంది
పెదాద్విడ. నా కళుళ్ ఆ బిడడ్ని చూసి మిలమిలా మెరిసాయి. చేతులు జాపాను అపర్యతన్ంగా. ఆ శోకమూరిత్ వెకుక్ళుళ్ పెడుతూ బిడడ్ని నా చేతులోల్ పెటిట్
రోదిసూత్ పకక్ మీద వాలిపోయింది. తలిల్ ఊరుకోబెడుతోంది. “పాడు దేవుడికి దయలేకపోతే ఏం చేసాత్ం తలీల్.. నీ కాపురం ముఖయ్ం కదా! కొంచెం ధైరయ్ం
తెచుచ్కో. నీ పిలల్ల జీవితాలు తండిర్ నీడన గడచిపోయే అదృషాట్నిన్ వాళళ్కి పర్సాదించు. అదే నీ కరత్వయ్ం” అనన్ది ఆవిడ.
నాకు గుండెలోల్ చెయియ్పెటిట్ ఎవరో తిపిప్నటట్యియ్ంది. పాపని తలిల్ వడిలో ఉంచి పెదాద్విడ చెయియ్ పటుట్కుని గబ గబా పకక్నునన్
వంటింటోల్కి తీసుకుపోయాను చొరవగా. పిలల్ని ఒళోళ్కి లాకుక్ంటూ తెలల్బోయి చూసిందా తలిల్.
“అమామ్! 10 ఏళుళ్గా పిలల్లు లేరని మొకక్ని దేవుడు లేదూ ఎకక్ని కొండా లేదు. ఎనిన్ సారుల్ పర్యతిన్ంచినా దొరికినటేట్ దొరికి కులం
వలోల్ తలితండుర్లు మనసు మారుచ్కోవడం వలోల్, ఇంకెవరో డబుబ్నన్ వాళుళ్ దొరికో ఏదో కారణాల వలల్ దతత్త తీసుకోలేకపోయాము. అనిన్ ఫలించి ఎవరో
పిలల్ని దతత్త కి ఇసాత్రని ఒక సేన్హితుడి దావ్రా తెలిసి వచాచ్ము. కొనిన్ విషయాలు చెపాప్డు కానీ దతత్త ఎందుకిసుత్నాన్రంటే మాతర్ం తెలీదనాన్డు. ఇకక్డ
పరిసిథ్తి చూసేత్ సగం అరథ్ం అయినటూట్ సగం కానటూట్ ఉంది. ఇంతకీ దతత్త ఎందుకిసుత్నన్టుట్ అనాన్ను. ఉదోయ్గం చెయయ్కక్రలేదు కానీ చదువుకునన్ పిలల్
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కావాలని చేసుకునాన్రు. మొదటి మగ పిలాల్డు పుటట్లేదని సూటీ పోటీ మాటలు అనాన్ మగ సంతానం ఉందని జాతకం లో ఉందని ఊరుకునాన్రు. రెండో
కానుపులో కవల పిలల్లు ఆడపిలల్యేయ్ సరికి అమామ్యిని చానాన్ళుళ్ తీసుకెళళ్లేదు. అలుల్డిన్ బతిమాలుకుంటే కవలలిన్ తీసుకురాకపోతే రమమ్నాన్డు. అది
వెళళ్ననాన్ మేమే బలవంతం గా పంపించాము.
10 రోజులోల్ పిలల్లు బెంగ పెటుట్కునాన్రని చెపేత్ దింపి పోయాడు. మళీళ్ కడుపొచిచ్ందని తెలిసి ఈసారి మగ పిలాల్డు పుటట్కపోతే
నలుగురు పిలల్లతో పుటిట్ంటోల్నే ఉండు రావకక్రలేదని చెపిప్ వెళాళ్రు. ఆ నాటి నించీ వచిచ్ంది లేదు చూసింది లేదు. మగ పిలాల్డు పుడితే చెపిప్ పంపండి
అపుప్డొచిచ్ చూసాత్. ఆడ పిలల్ పుడితే చెపప్కక్రలేదు నా పెళాళ్ం పిలల్లు పోయారనుకుంటా అని చెపిప్ వెళాళ్డు. ఆ నాటి నుండీ నా బిడడ్ తిండీ నిదర్ సరిగాగ్
లేక ఒకటే బెంగ పెటుట్కుంది. దేవుడు కరుణించకపోతాడా అని వెయియ్ దేవుళళ్కి మొకుక్కునాన్ం తీరా 20 రోజుల కిర్తం మళీళ్ మహలకిష్ పుటిట్ంది. దాని
దురదృషట్ం ఏం చేసాత్ం..” కొంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుంది పెదాద్విడ.
“మరి ఇపుప్డెలా!?” అనాన్నేన్ను అవాకక్యిపోతూ. ఇదద్రు పెదద్మనుషులిన్ తీసుకుని భయంభయంగా వెళాళ్రు మా వారు విషయం
చెపప్డానికి. అదృషట్ం కొదీద్ వాళళ్ ఊరోల్ ఇదద్రు పెదద్మనుషులు కూడా వెంట వెళాళ్రుట. అసలు నవువ్ లేని ఈయన మొహం చూడగానే “ఎందుకొచాచ్రు
చెపప్దద్నాన్గా?” అనాన్డుట. వచిచ్న పెదద్మనుషులు నలుగురు కూచుని “చదువుకునన్ వాడివి ఇలా చేసేత్ ఊరికి చెడడ్పేరు కదా” అని బాగా పార్ధేయపడితే,
“ఇదద్రు పిలల్లిన్ మించి భరించే శకిత్ నాకు లేదు. ఒక పిలల్తో వసేత్ మళీళ్ ఇంకో పర్యతాన్నికి గడువిసాత్ను. అపుప్డు పిలాల్డు పుటట్కపోతే ఇంక దానికీ నాకూ
చెలుల్” అని వరమిచాచ్డు.
“నలుగురు పిలల్లిన్ భరించే శకిత్ మా పేద కుటుంబానికి లేదు. ఈ పుటిట్న బిడడ్ని మీకిసేత్ ఇంకో ఇదద్రు ఆడ పిలల్లిన్ నేను చూసుకుంటూ
చంటిదానిన్చిచ్ పంపుతాము. ఏంచెయయ్గలం!?” అంతకంటే అంటూ ఆవిడ కళుళ్ తుడుచుకుంది.
నాకు ఒళుళ్ దహించుకుపోతోంది. మగ పిలాల్డు పుటేట్ దాకా వరమిచాచ్డా.. ఏం మాటాల్డుతునాన్రు వీళళ్సలు. ఈ విషయం మా
మావగారికి కనక తెలిసేత్ ఎంత ఖరైచ్నా ఫరావ్లేదు ఆ పురుష పుంగవుణిణ్ కటకటాల వెనక పెటిట్చేచ్దాక వదలరు.
నేను పిలల్ని తీసుకెళళ్డానికొచాచ్నని ఒక నిమిషం మరిచ్పోయాను. ముందు గదిలోకి వచిచ్ సుబుబ్ పకక్ని కురీచ్లో కూచుండిపోయా.
“అమామ్! ఏమీ అనుకోకపోతే మీ అమామ్యిని ఒక సారి ఇకక్డికి రమమ్ంటారా?” అనాన్ను.
ఆవిడ వెళిళ్ కూతురిని తీసుకొచాచ్రు. ఇందాక చూడలేదు కానీ బంగారు బొమమ్లా ఉంది ఆ బాలెంత. అందుకే ఈ బుడిబుడి
బుజాజ్యిలందరూ ఇంత కళగా ఉనాన్రని అనిపించింది. ఎదురుగా ఉనన్ కురీచ్లో కూచుంది. నా కంటే బాగా చినన్ది.
“మాకు దేవుడి దయవలన ఆదాయానికి లోటు లేదు. మీ పిలల్లోల్ ఒకళళ్ని కాకుండా ఇదద్రిని తీసుకుంటే మీకు అభయ్ంతరమా?”
అనాన్ను.
సుబుబ్ ఆశచ్రయ్ంగా నా వైపు చూసూత్ వాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అని ఖంగారు పడాడ్డు.
“నా భరత్ నేను మా ఇదద్రి మధయ్ ఆడ మగ అని తేడా లేదు. నేను ఏ నిరణ్యం తీసుకునాన్ అతను కాదనడు అది అతనికి నా నిరణ్యం
మీద ఉనన్ నమమ్కం అందుకే అతనిన్ విడిగా అడగాలిస్న అవసరం రాలేదు నాకు మీకు ఇషట్మయితే ఇదద్రిని తీసుకుంటా” అనాన్ను. ఆవిడ కొంచెం టయిం
కావాలి అంది. పెదాద్విడ ముఖం లో ఇంకొంచెం బాధయ్త బరువు తీరుతాయని సంతోషం కనిపించింది. “పోనీ లేమామ్ మీ దగగ్ర పిలల్లు సలక్షణం గా
పెరుగుతారని ధైరయ్ం గా ఉంది” అనేసింది భరోసా ఇసుత్నన్టుట్.
“సరే మరి మేము వెళిళ్ రామా!?” అనాన్ను, బిడడ్ని చేతికిసూత్ ఘొలుల్న ఏడిచ్ంది ఆవిడ. బిడడ్ని ఊరికే తీసుకెళళ్కూడదని తెచిచ్న పాయ్కెట
పురిటి మంచం మీద పెటిట్ బిడడ్ని ఎతుత్కునాన్. పాపాయికి సంబంధించిన కాసిని బటట్లు దంచిన సామార్ణి ,11 వ రోజు ఇంటోల్ ఆముదపు దీపం పెటిట్ చేసిన
కాటుక, సగుగ్బియయ్ం తో చేసిన చాదు బొటుట్ డబాబ్ పాపాయి కోసం విసిరిన సునిన్పిండి సరిద్ ఉంచిన బుటట్ని చేతికిసూత్ వసుత్వులని వివరించింది పెదాద్విడ.
అమామ్ ధనయ్వాదాలు మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించంది అని బిడడ్ని ఎతుత్కుని ఆవిడా పాదాలు తాకాను.
“నువువ్ కూడా ఈ నాటితో నా బిడడ్వయాయ్వు తలీల్ ఏ నాటి బంధమో!” ఇది అనాన్రావిడా ఆరర్ద్తగా.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

అదిగదిగో గగనసీమా!

5

ఇంటికి బయలేద్రిన మా ఇదద్రికీ కొండంత సంబరంగా ఉంది. ఎవరెసుట్ శిఖరం ఎకిక్నటుట్ గాలోల్ తేలుతునాన్టుట్, దేవుడు దిగి వచిచ్
అదుభ్తమైన మణిని మా చేతిలో పెటిట్నటుట్ అపూరవ్ంగా అనిపిసోత్ంది. అసలు ఈ ఆనందానిన్ ఎలా వరిణ్ంచాలో తెలియటేల్దు. కొంచెం ఎకక్డో చినన్గా బాధ
లాంటిది కలుగుతోంది కానీ ఈ ఆనందం ముందు అది తేలిపోతోంది. “పాపం ఆ తలిల్ ఎంత బాధ పడుతోందో” అనాన్.
“మనం చీకటల్ని వెనుక వదిలి ఈ ఆ లేత చందర్ కిరణంతో ముందుకు పోయి వేల పునన్ములు సృషిట్దాద్ం అవనీన్ తలుచుకోకు ఇంక
మనకి వెలుగే వెలుగు” అనాన్డు సుబుబ్.
“అవును కదా!” అని పాపని దగగ్రికి తీసుకునాన్.. ఆటోలొ పాపని నేను పొదివి పటుట్కుంటే సుబుబ్ ఒక చేతిని నా భుజాల మీద వేసి
ననున్ దగగ్రగా పొదువుకుంటూ ఇంకో చేయి పాప మీద వేసి అదుభ్తానిన్ చూసినటుట్ చూసుత్నాన్డు..
“ఏయ అలా చూడకు బిడడ్కి దిర్షిట్ తగులుతుంది” అనాన్..
“నానన్ దిర్షిట్ తగలదు పిలాల్ తలిల్ దృషిట్ గడపదాటదంట నేను ఎంత చూసినా ఫరావ్లేదు. నువువ్ మాతర్ం చిటిట్ తలిల్ని తదేకంగా
చూడబోకు” అనాన్డు సుబుబ్ ననున్ ఆటపటిట్సూత్...హాయిగా నవువ్కునాన్ము ఇదద్రమూ.
సుబుబ్ వచేచ్ముందు సేన్హితుడు సంపత కి ఏం పురమాయించి వచాచ్డో కానీ ఇంటికెళేళ్టపప్టికి అమమ్, నానన్, అతత్యయ్, మావయయ్
గారు, బావ గారు, అకక్ అందరూ వచిచ్ ఉనాన్రు. అతత్యయ్ మా ముగుగ్రికీ ఎరర్నీళుళ్ దిషిట్ తీసి , మా ఇదద్రినీ పేరుల్ చెపప్మనాన్రు.
“నేను సుబుబ్ పాపాయి వచాచ్ం తలుపు తీయండి” అంటూ సుబుబ్ పేరు చెపప్డానికి బోలుడ్ సిగుగ్పడిపోయాను నేను. పాపాయిని
అందరూ తనివితీరా చూసుకుంటునాన్రు. బాల శశిరేఖలా ఉంది శశిరేఖ అని పెడదామా పేరు అనాన్రు మావయయ్ గారు. నానాన్ కొంచెం తేడా శశి కిరణ
అని పెడదామనాన్డు సుబుబ్. బర్హామ్ండంగా ఉందని అందరూ ఒపేప్సుకునాన్రు. మరాన్డు శనివారం 21 వ రోజు కాబటిట్ ఈ దేవత నాకే పుటిట్నటుట్ 21వ
రోజు చేసే సంబరాలనీన్ చేయించారు అమమ్ అతత్యాయ్ కలిసి. పేరు పెటట్డం ఉయాయ్లోల్ వెయయ్డం తో బాటు దతత్త తీసుకోవడం కూడా పూరిత్ అయింది. మా
కుటుంబం కాక ఇంకో చుటుట్పకక్ల ఉనన్ 10 కుటుంబాలే అయినా ఒక రోజులో అనిన్ ఏరాప్టుల్ ఎలా జరిగాయో అసలది కలో నిజమో నాకు అరథ్ం
కావటేల్దు. మెళకువ వసేత్ కల పోతుందేమో అనన్టుట్ నేను అదో టర్నోస్ల్ ఉనన్టుట్నాన్. నానన్, మావయయ్ గారు, బావగారు ,సుబుబ్ బయట పనులు, అమమ్,
అతత్యయ్ అకక్ ఇంటోల్ పనులూ చూసుకుంటే ఎందుకవవు. ఆదివారం పూరిత్గా పాపాయిని వదలకుండా ఉనాన్. వంటింటోల్కి అసలు వెళళ్ను కూడా లేదు.
శుకర్వారం ఒంటోల్ బాగోలేదని వచేచ్సా కాబటిట్ శనివారం సిక లీవ అనేసుకుని ఉంటారు కానీ ఆదివారం దాటాక మరాన్డు సోమవారం
కాలేజ కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. సవ్రగ్ం లోంచి ఎవరో బలవంతం గా లాకెక్ళుతునన్ ఫీలింగ వసోత్ంది. ఇంక రానని చెపిప్నా ఇంకొకళుళ్ దొరికేవరకైనా వెళాళ్లి.
ఒక వారం అయినా పడుతుంది. అమమ్ని అతత్యయ్ని ఒక వారం ఉండమనాన్. ఎందుకుండరూ బంగారు బొమమ్ దొరికితేనూ. అతత్యయ్ని ఎపప్టినించో
“వచెచ్యయ్ండి అతత్యాయ్” అని అడిగేదానిన్. “మీ ఇదద్రి మధయ్లో ఎందుకమామ్ అవసరం వచిచ్నపుప్డు వసాత్లే” అనే వారు.
ఇంక వదులుతానేంటీ నా దగగ్రే అని అకక్తో గటిట్గా చెపేప్సా కూడా. అమమ్ సరే సరీ ఏదో వంక చెపుతుంది ఎపుప్డూ ఈ సారి ఆ
పపుప్లేం ఉడకవు.
కాల్స కి వెళుతూ పదుద్తో “ఈ కాల్స తరావ్త నీకు శైలు కీ నాకు ముగుగ్రికీ ఖాళీయే కదా! కింద కాయ్ంటీన కి వెళదాం” అనాన్.. అలాగే
అంది. కాయ్ంటీన లో కూచుని మళీళ్ టయిం అయిపోకముందే అనిన్ సంఘటనలూ గబ గబా చెపేప్సుత్నాన్. వాళళ్ని అసలు మాటాల్డనియయ్కుండా మాటాల్డినా
ఇంకా బోలుడ్ మాటలు పుటుట్కొచేచ్సుత్నాన్యి వేగంగా. ఇదద్రూ అబుబ్రబడి వింటునాన్రు.
“వాడిని నరికెయాయ్లి” అంది శైలు కోపంగా..
“మళీళ్ వెళతానంటోందా పతివర్త?” అంది ఈసడింపుగా..
“ఆ అమామ్యి ఏమీ అనటేల్దే వాళళ్మమ్ మాతర్ం తండిర్లేని పిలల్ల లాగా పెరగడం ఇషట్ం లేదు. కాబటిట్ పంపుదామనే అనుకుంటోంది”
అనాన్.
“ఇపుప్డు నలుగురిని భరించలేని వాళుళ్ మళీళ్ పిలల్ పుడితే ఐదుగురిని ఎలా పెంచుతారుట?” అంది శైలు మళీళ్. మా ముగుగ్రిలో పదుద్
కి చాలా ఓరుప్. ఎవరినయినా కూల చేసుత్ంటుంది. పెదద్ కుటుంబంలోంచి వచిచ్ ఉమమ్డి కుటుంబం లో ఉంటుంది.
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“శైలూ ఆగవే తలీల్ అంత కోపం తో ఇపుప్డు పిలల్లకి చదువేం చెపాత్వు” అంది.

“నాకు చెపుప్ తాడో పేడో తేలిచ్పడేసాత్ కేస పెటేట్దాద్ం వాడి మీద తెలిసాక మనకి కూడా బాధయ్త ఉంటుంది కదా మంచి పౌరులుగా”
అంది శైలు.
“తొందర పడకు శైలు నిదానంగా ఆలోచిదాద్ం” అంది పదుద్.
కాల్స అయాయ్క ఫీర్ పీరియడ లో మాధవ సార దగగ్రికెళాళ్.
“చెపప్ండి మేడం” అనాన్రు.
“సార నేను ఉదోయ్గం మానెయాయ్లనుకుంటునాన్. మీకు చెపాద్మని వచాచ్” అనాన్ను.
“అయోయ్ మీకు మేము ఏమైనా ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్మా మేడం?” అనాన్రాయన.
“ అయోయ్ అదేం లేదు సార. నేను పాపని దతత్త తీసుకుంటునాన్. మరి తనని చూసుకోవడానికి టయిం ఉండాలి కదా” అనాన్.
“ఓహ అవునా.. హారీట్ కంగార్జులేషనస్ మేడం” అనాన్రు.
“కానీ మాకు ఇంకోళుళ్ దొరికేవరకైతే చేసాత్రుగా!?” అనాన్రు.
“ఒక వారం ఉంటానండీ! అంతకంటే ఉండలేను.. క్షమించండి” అనాన్ను.
“సీనియర లెకచ్రరుల్ దొరకడం కషట్ం మేడం. ఏదైనా ఆలోచించాలి” అనాన్రు.
“పదమ్ మేడం చాలా యేళుళ్గా పని చేసుత్నాన్రు కదా సార! నా సబెజ్కుట్ల్ ఆవిడకి ఇచిచ్ ఇంటర కి చెపేప్వాళళ్ని చూదాద్మా? ఫెర్షెరస్
అయినా ఫరావ్లేదు కద సార౧ అలా కొంచెం ఈజీ అవుతుందేమో” అనాన్ను.
“గుడ ఐడియా మేడం. మీరు వెళిళ్నపుప్డు పదామ్ మేడం ని పంపండి. ఆవిడ ఒపుప్కుంటే ఇంటర లెకచ్రర కి ఆడ వేయిసాత్ను. రేపు
పేపర లో మీకు ఎవరైనా తెలిసినా చెపప్ండి” అనాన్రు.
“తపప్కుండా సార థాయ్ంక యూ” అని వచేచ్సాను. పదుద్కి తెలిసేత్ ఎగిరి గంతేసుత్ంది కానీ, ఇసాత్రో ఇవవ్రో తెలియకుండా నేను చెపప్డం
బాగోదు.
“ఈ వారలో గటిట్గా పర్యతిన్సాత్మండీ.. మీ లాంటి మేడం ని పోగొటుట్కోవడం మా దురదృషట్ం.. మీరు మళీళ్ ఎపుప్డు రావాలనుకునాన్
రావచుచ్. మా కాలేజ తలుపులు మీ కోసం ఎపుప్డూ తెరిచే ఉంటాయి” అనాన్రు మాధవ సార.
“థాయ్ంక యూ సార.” అని బయటికి వచేచ్సి పదుద్తో “మాధవ సార నినున్ కలవమనాన్రు” అనాన్..
“అలాగే కానీ.. ఏంటే బాబూ శీర్ముఖం ఏమనాన్ ఇసాత్రా?” అంది..
“ఏమో తెలీదు కాల్స ల గురించేదో అనుకుంటా అనాన్ ...”
రెండు రోజుల పాటు లంచూ బేర్కూ ఖాళీ పీరియడల్లో బురర్ తినేసుత్నాన్నేమో, “బుధవారం సాయంతర్ం అకక్డికెళదామా ఒకసారి?”
అంది పదుద్.
“బస ల కోసం వెయిట చెయయ్దుద్ ఆటో లో వెళదాం. శశి ని చూడాలి” అనాన్నేన్ను. సరే అనాన్రిదద్రూ.
పెదద్విడ వచిచ్ంది.
“అమామ్! మీ అమామ్యితో మాటాల్డాలి” అనాన్ను.
“రండి!” అని కురీచ్లు చూపించింది.
ఆ అమామ్యి వచిచ్ంది. పూరిత్గా వాడిన మలెల్ తీగలాగా కళా విహీనంగా ఉంది.
“అమమ్యయ్ మీరు ఉనాన్రు.. వెళిళ్పోయి ఉంటారేమో అని భయపడాడ్” అనాన్.
“పాప ఎలా ఉంది?” అని అడిగింది దీనంగా.
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“బంగారం లా ఉంది అమమ్ అమమ్మమ్ పెదద్మమ్ ముగుగ్ రి సేవలు పగలు, అమమ్ నానన్ మెళకువగా ఉండి రాతిర్ సేవలు..” నవివ్ంచడానికి
పర్యతిన్ంచా. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయామెకి.
వీళుళ్ నా కోల్జ ఫెర్ండస్. మిమమ్లిన్ చూసాత్నంటే తీసుకొచాచ్” అనాన్.
“ఇంకో పిలల్ని దతత్త అడగడానికొచాచ్రేమో!” అనన్టుట్ చూసిందామె.
“సారీ అండీ ఇంక పిలల్లిన్ ఇవవ్ను” అంది.
“అదేమీ మీరు వెళళ్రా అతత్గారింటింకి?” అనాన్ను.
“లేదండీ వెళళ్ను” అంది..
“అదేమీ?” అంది పదమ్ అనునయంగా.
“ఆడ మగ అని తేడా లేకుండా ఒకేలా కషట్పడి కనన్ పిలల్ని అందరూ ఆహావ్నించాలని తలిల్కి ఆశగా ఉంటుంది కదండీ.. మళాళ్ పుటేట్ది
పిలాల్ పిలాల్డా అని టెనష్న పడుతూ అకక్డ ఉండలేను” అంది ఆమె.
“వెరీ గుడ!” అంది శైలు.. “అసలు నేను అది చెపాద్మనే వచాచ్ను” అంది.
ఆమె సనన్గా నిరేవ్దంగా నవివ్ంది. “కానీ నేను నా పిలల్లు అమామ్ నానన్ కి బరువు అందుకని...” ఆగిందామె.
“అందుకని..!?” రెటిట్ంచింది పెదాద్విడ.
ఆమె నోటి నుంచి ఏంవసుత్ందో అని ఖంగారు పడుతూంటే...
“ఉదోయ్గం చేదాద్మనుకుంటునాన్ ఇకక్డే ఉండి కానీ....” అంది ఆ అమామ్యి.
చపప్టుల్ కొటిట్ంది పదుద్, “సెహబాష నేను అసలు ఎకెస్ప్కట్ చెయయ్లేదు” అంటూ.
“కానీ ఏంటి మళీళ్?” అంది శైల ..
“అంటే ఇపప్టి వరకూ ఏమీ చెయయ్లేదు కదా! ఇపప్టికిపుప్డు ఏం దొరుకుతాయని?” అంది
“.ఏం చదువుకునాన్రు?” అని అడిగా.
“ఎం కాం” అంది.
“ఎపుప్డైనా పని చేసారా?” అనాన్.
“లేదు ఫయినల పరిక్ష మరాన్డే పెళళ్యింది. తరావ్త వరసగా పిలల్లు” అంది.
“ఇంటరీమ్డియట కి అకవుంటస్ చెపప్గలరా?” అనాన్ను.
“చెపప్గలనండీ! బీ కాం, ఎం కాం చేసుత్నన్పుప్డు టూయ్షనుల్ చెపేప్దానన్ండీ!” అంది నిదానంగా.
“అమామ్యీ! నువవ్లా ధైరయ్ంగా ఉండు.. వెంట మేము ముగుగ్రం ఉంటాము. నీ తోబుటుట్వులనుకో” అంది పదుద్.
“వీళిళ్దద్రి సహాయం తీసుకుని మెతత్గా ఆగిపోతావేమో నా సాహాయం తీసుకోవాలమోమ్య వాడిని వదిలేది లేదు! మళీళ్
నేనొకక్దానొన్సాత్ మాటాల్డదాం” అంది శైలు.
“మావయయ్గారిని కూడా పంపుతా! నువెవ్పుప్డొసాత్వో చెపేత్?” అనాన్నేన్ను ధైరయ్ంగా.
“చీకటయింది వెళొళ్సాత్ం!” అనాన్నేన్ను. ఆమె గడప దాకా వచిచ్ంది.
ఆ అమామ్యి కళళ్ళోళ్ నిబబ్రంతో మెరిసిన మెరుపుకి చందమామకి సందేహం వచిచ్నటుట్ంది. “ననున్ చందమామ అంటూనే వచిచ్ంది
పోయింది అని సతరీ లింగం తో పిలుసాత్రు నేను సతరీలింగమా పులిల్ంగమా?”మా అని మబుబ్ చాటుకెళిళ్ తారతో గుసగుసలాడాడు.
“నువువ్ ఏ లింగమైనా ఆ అమామ్యి కళళ్లో మెరుపులా వెలుగియయ్డమే నీ పని ఆ వెలుగుకి లింగ బేధం లేదు.” అంటూ చెవి మెలిపెటిట్
మబుబ్ చాటు నుండి ఇవతలికి లాగింది తార. ఆకాశ లో వెనెన్ల చలల్గా నవివ్ంది.
Click here to share your comments on this story
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