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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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“వెంకటలకీష్! ఇకక్డునాన్వా? ఊరంతా యెతికొసత్నాన్ నీ కోసం. నీ వోళెళ్కక్డునాన్రో రేపు తెలుసాత్దంట. దా.. అనన్ం తిందాం.
మూడు రోజులయింది తిండి తిని. శోషొచిచ్ పడిపోతావు.” పకిక్ంటామె పిలిచింది.
శూనయ్ం లోకి చూసుత్నన్టుల్ చూసింది వెంకటలకిష్. సాంబడు అమమ్ పకక్నే, ఆనుకుని కూరుచ్నాన్డు.. ఆకలేసుత్నాన్ అడకుక్ండా!
“నారాయడు వాళొళ్చేచ్ సరికి నువు పేనాలతో ఉండాలా లేదా? ఉనాన్ లేచెలిల్ నాలుగు ముకక్లు మాటాడాలా వదాద్?”
అయినా ఉలుకూ పలుకూ లేదు. సాంబడికి ఆవిడే తినిపించసాగింది, చినన్ డబాబ్లో తెచిచ్.
ఉపెప్నొచిచ్ రెండోర్జులయింది. మొదటి రోజు ఎవరికీ తిండీ తిపప్లూ లేవు. పర్భుతవ్ం పొటాల్లు పంపుతుందనాన్రు. అందరూ ఒడుడ్
దగగ్రోల్ ఉనన్ గుటట్ మీద కూరుచ్ని ఎదురు చూశారు. నీరు కూడా దిగుతోంది. లంకకీ బైటి పర్పంచానికీ లంకె లేదు. కరెంటు మొదలే లేదు.
చంటి పిలల్లు గోలెడుతుంటే, తడీ పొడి బియయ్ం అందరిళళ్లోల్నూ వెతికి, కిరసనాయిలు సౌట్లమీద కాసత్ గంజి కాచి పోశారు. పశువులనీన్ కటుల్
తెంచుకుని పారిపోయాయి.
ఆ రోజు చాలా మంది గుటట్ మీదే కూరుచ్ని కళుళ్ కాయలు కాచేలా రేవుకేసి, ఆకాశం కేసి చూసుత్నాన్రు. కడుపులు డొకక్లకంటుకు
పోయాయి.
కొంత మంది ఓపికునన్ వాళుళ్, ఊళోళ్ దారికడడ్ంగా పడునన్ చెటూల్ అవీ పకక్కి తీసి నడవడానికి తోవ చేసుత్నాన్రు. మరి కొందరు
ఎవరింటోల్ నైనా.. ఏవైనా సరుకులు తడవకుండా ఉనాన్యేమో చూడాడ్నికెళాళ్రు.
అంతలో కమమ్టి అనన్ం ఉడుకుతునన్ వాసన, పపుప్లుసు వాసన ఊరంతా వాయ్పించింది.
అందరూ ఆశచ్రయ్ంతో లేచారు. ఎకక్డున్ంచి? షావుకారింటోల్ వండుకుంటునాన్రేమో! ఒకేసారి నీరసంతో కూలబడి పోయారు.
షావుకారి ఇలుల్ చాలా పెదద్ది. అందులోనే చాలా సరుకులు దాచి పెడతాడు, సంవతస్రం పొడుగునా కొటోల్ అమమ్టానికి. పెదద్ సావిడిలో కటెట్లు
కూడా ఉంటాయి. కానీ పిలిల్కి కూడా ఒక ముదద్ పడెయయ్డు. వీలైనంత అందరి దగగ్రా తీసుకోడానికే పర్యతిన్సాత్డు. ధరమ్ వడీడ్ ఇసాత్డు,
ఎవరైనా తన దగగ్ర డబుబ్ దాచుకుంటే.
షావుకారింటోల్ వండుకుంటుంటే ఆశచ్రయ్వేముంది? గుటట్ మీద కూరుచ్నన్ కొంత మందికి మాతర్ం కోపంతో కళెళ్రర్ బడాడ్యి.
ఊరందరికీ పసుత్లతో పార్ణాలు పోయేటుల్ంటే వాళుళ్ మాతర్ం విందులా? చుటూట్తా వెతికి నటుల్ చూశారు.
ఉనాన్యి.. వాళళ్కాక్వలసిన కరర్లు. ఎకక్డ పడితే అకక్డ. చెటల్ కొమమ్లు బోలెడు విరిగి పడిపోయిన వునాన్యి. ఒకరి కొకరు సైగ
చేసుకుంటునాన్రు.
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అంతలో..
షావుకారు దగగ్ర పని చేసే కురార్డొచాచ్డు పరు గెతుత్కుంటూ.
“మిమమ్లన్ందరినీ అమమ్గారు రమమ్ంటనాన్రు. అందరూ వచెచ్యయ్ండి. అనన్వెడతారంట.” నమమ్ బుదిధ్ కాలేదెవరికీ! నెమమ్దిగా
నడుచుకుంటూ వెళాళ్రు.
“తవ్రగా రండార్. వేడి వేడిగా తిందాము. వాన తగిగ్నా చలిగాలి తగగ్ లేదు. ఇటాట్ పొయియ్ మీదినుంచి దింపుతే అటాట్ చలల్గా
అయిపోతాంది. పులుసనన్ం ఊదుకుంటూ తింటేనే మజా.” బొంగురు గొంతుతో వాకిటోల్నే నిలబడి షావుకారు పిలుసుత్ంటే అటాల్ నిలబడి
పోయారు జనం.
“నేనేరా! నే మాతర్ం మడిసిని కానా? నా వాయ్పారంలో జాగర్తత్గా ఉంటా. వెంకటలచిచ్మి ననున్ గోతి లోంచి బైటికి తియయ్కపోతే
మీతో మాటాల్డతా ఉండేవోడినే కాదు. ఒకరి కొకరు అవసరంలో సాయ పడకపోతే జనెమ్ందుకురా? ఇపుప్డు మీ కేవీ ఎటట్కుండా
చంపేశాననుకోండి.. ఇంక నా వాయ్పారం ఎవరితో చెయాయ్ల? రండి రండి ఉనన్ంత వరకూ మనం అందరం పేర్మతో పంచుకుందాం. ఆ పైన
ఆ భగమంతుడే ఉంటాడు.. బతికించినందుకు ఏదో చెయయ్క పోతాడా?”
షావుకారు భారయ్ కూడ బయటికి వచిచ్ ఆడవాళళ్ందరినీ పిలుచుకెళిళ్ంది.
లోపల పెదద్ మండువాలా ఉంది. అకక్డే గాడి పొయియ్ పెటిట్ గుండిగలోల్ అనన్ం వండారు. పెదద్ భాండీలోల్ పపుప్లుసు ఉడుకుతోంది.
గబగబా వెళిళ్ మొహాలు కడుకుక్ని, వీలైనంత భాగం ఒళుళ్ తడుపుకుని, భుజం మీదునన్ తుండు గుడడ్లతో తుడుచుకుని వరుసగా
కూరుచ్నాన్రు.
వటిట్ పపుప్లుసు అనన్మే.. కానీ అది అమృతంతో సమానం. పూరిత్గా సరిపోయిందా లేదా అనేది పర్శన్ కాదు. అందరూ కలిసి
కలబోసి తింటునన్ది. ఎవరికెంత ఉంది, ఎవరు ఏ కులం.. ఏ వృతిత్.. ఏమీ పటట్దు. ఆ సమయంలో జీవించి ఉనన్ వాళళ్ంతా ఒకే జాతి.
“వసుధైక కుటుంబం.”
షావుకారు, భారయ్ అందరూ తృపిత్గా తింటునాన్రా లేదా అని పేరు పేరునా పరికిసుత్నాన్రు. ఊరంతా షావుకారు కొటోల్నే కొనాలి ఏ
సరుకైనా.. అందుకే అందరి పేరూల్, వారి వారి కషట్ సుఖాలు కూడా తెలుసు. ఇదద్రి మొహాలోల్ను ఒక తృపిత్, ఒక వింత వెలుగు. అదే,
ఇవవ్టంలో ఉండే ఆనందం.. దానానిన్ సీవ్కరించే వాళుళ్ దేవుడితో సమానం.. “అభాయ్గతి సవ్యం విషుణ్..” అని అందుకే అంటారు.
ఇవవ్డానికి మనసునాన్, తీసుకునే వాళుళ్ లేకపోతే దానం చేసే అవకాశమే ఉండదు కదా!
ఇంకెవరైనా మిగిలారా అని చూసుత్ంటే, వెంకటలకిష్ గురుత్కొచిచ్ంది షావుకారుకి.
“అయోయ్.. వెంకటలచేమ్దరార్? ఎకక్డనాన్ పడిపోయిందేమో చూడండి. చినన్ సాంబడు కూడా.. “ గొడవ గొడవ పెటేట్సుత్ంటే
వెంకటలకిష్ వాళళ్ పకిక్ంటామె పరుగెతిత్ంది.. ఇందాగే గుటట్ దగగ్ర చూశానంటూ.
బలవంతంగా లేపి నడిపించింది వెంకటలకిష్ని, సాంబడిని. వెనకిక్ వెనకిక్ తిరిగి చూసూత్నే నడుసోత్ంది వెంకటలకిష్.
షావుకారు, భారయ్ ఎదురొచిచ్ ఆపాయ్యంగా లోపలికి తీసుకెళాళ్రు.
“దామామ్! కాసత్ అనన్ం తిందాం. మిగిలిన వాళెళ్వరైనా ఉంటే మనందరం కలిసి తిందాం. వడిడ్ంచండి బాబూ కాసత్.” షావుకారు
అడగాగ్నే చకచకా విసత్ళుళ్ వేసేశారు.
వెంకటలకిష్ దూరంగా గోడకానుకుని కూరుచ్ంది.
“అటట్యితే మేం కూడ తినం.” షావుకారు, భారయ్ లేవబోయారు. వెంకటలకిష్ అందరి వంకా చూసి, వచిచ్ కూరుచ్ంది.. గబగబా

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

3

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

తినేసి, రేవు దగగ్రకెళిళ్ పోవాలి. నారాయడొచేచ్ సమయానికి అకక్డుండాలి. అదే ఆమె ధేయ్యం.
PPP
నూలపాలెంలో నెమమ్దిగా జనం కోలుకుంటునాన్రు. విరిగి పడిపోయిన చెటల్కొమమ్లూ, తాటాకులు తెచిచ్, రాటలు పాతి గుడిసెలు
వేసుకుంటునాన్రు. ఉపెప్న వచిచ్ వారం అయింది. మోటారు బోటుల్ నడిపించడానికి రిపేరుల్ చేసుత్నాన్రు. లంగరు వెయయ్డానికి ఒడుడ్ దగగ్ర
వీలుగా చెయయ్డం.. నావలిన్ చిలుల్లేల్కుండా చెకక్లవీ దిటట్ంగా కొటట్డం.. అంతా యుదధ్ పార్తిపదికన నడుసోత్ంది.
ఆ పార్ంతాలోల్ ఉనన్ పలెల్లోల్ నూలపాలెంలోనే తకుక్వ విధవ్ంసం జరిగింది.
వెంకటలకిష్ వాళళ్ పకిక్ంటామె, సరసవ్తి తమ గుడిసే వేసుకుంటునన్పుప్డే వెంకటలకిష్ ఇలుల్ కూడా సరి చేసేటుల్ చూసింది.
పడమటింటి రేకులిన్ బయటికి లాగి, గోడలు గటిట్గా ఉనన్ తూరుపింటి మీద వేశారు. పడమటిలుల్ల్, గోడలనీన్ నానిపోయి కూలి పోయింది.
హెలికాపట్రల్ మీద సరుకులు తెచిచ్ దింపుతునాన్రు. మొదటోల్ అనన్ం పొటాల్లు, చినన్ పిలల్లకి పాలు అటాల్గే పడేశారు.
సరసవ్తి ఒకరోజు పరుగు పరుగున వచిచ్ంది.
“వెంకటలకీష్! పడవలు నడిపిసత్నాన్రంట. టౌను కెళాద్మా? మీ వాళళ్ందరి గురించీ తెలుసాత్దేమో. ముందుగా నీ వంటి
వాళల్నే తీసుకెళత్నాన్రంట. అంటే.. కుటుంబంలో వాళళ్ గురించి సంగతులేయీ తెలీని వాళళ్ని. అసలేమయిందో కనుకుక్ందాం. అందరూ బానే
ఉండుంటారేల్. లే పోతే ఈ పాటికే తెలిసేది కద..”
వెంకటలకిష్ గబగబా మొహం కడుకుక్ని తయారయి పోయింది.
ఊళోళ్ అందరి బలవంతంతో మనుషులోల్ పడింది వెంకటలకిష్. సత్బుగా
ద్ ఉండకుండా హెలికాపట్రోల్ంచి పడేసిన పేపరల్ని చదవడం,
మైకులోల్ంచి పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు చెపుత్నన్ వారత్లువినడం, వంట చేసి, సాంబడికి పెటిట్ తను తినడం.. మామూలుగా పర్వరిత్సోత్ంది.
ముఖయ్ంగా సరసవ్తి, బాగా ఆదుకుంటోంది. తను చెయయ్వలసిన పనికి ఆ పైవాడు తన తరఫున కొందరిని నియమిసాత్డు కాబోలు.
సరసవ్తి వాళాళ్యన కొనేన్ళళ్ కిర్తమే సముదర్ంలో చేపల వేటకెళిళ్ మునిగిపోయాడు. తుఫాను వసోత్ంది వెళొళ్దద్ని వారిన్ంగులిచిచ్నా
వినకుండా. ఇదద్రు కొడుకులీన్ తనే పెదద్ చేసింది, ఉనన్ రెండెకరాల మాగాణి దునున్ కుంటూ. ఇపుప్డిదద్రూ చేతికందొచాచ్రు. ఒకడు టౌనోల్
ఆటో నడుపుతాడు. ఉపెప్నొచిచ్న రోజు అమమ్ని చూడాడ్నికొచాచ్డు.. అందుకే, ఇదద్రు కొడుకులీన్ దగగ్ర పెటుట్కుని.. సరసవ్తి బెంగ లేకుండా
నలుగురికీ సాయం చేసోత్ంది.
వెంకటలకీష్, సరసవ్తీ, సాంబడూ, సరసవ్తి రెండో కొడుకూ రేవు దగగ్రికి వెళాళ్రు. దూరంగా టౌను కెళోత్నన్ బోటు కనిపిసోత్ంది.
అపప్టికే అకక్డి కొచిచ్న పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు కొందరు బలల్లేసుకుని కూరుచ్నాన్రు. ఆరఎసెస్స వాళుళ్ కూడా ఒడుడ్నే ఉండి వచిచ్న వాళల్
సందేహాలు తీరుసూత్, సూచనలిసుత్నాన్రు.
కూయ్లో వెంకటలకిష్ వంతు రాగానే వివరాలు రాసుకునాన్రు.
“మమమ్లిన్ టౌన కి తీసుకెళళ్రా? నా దగర డబుబ్లేం లేవు..” తన తండీర్, అనన్దముమ్ల వివరాలు, నారాయడు, మలల్యయ్,
జాలమమ్ల పేరుల్ ఇచాచ్క అడిగింది వెంకటలకిష్.
“తపప్కుండా తీసుకెళాత్మమామ్! ఉపెప్నలో నషట్పోయిన వారికి ముందుగా కొంత డబుబ్ ఇసోత్ంది పర్భుతవ్ం. అది మీకిసాత్ము.
అకక్డ మీ వాళల్ని వెతకటానికి కూడా వాలంటీరుల్ హెలప్ చేసాత్రు.” వివరాలు రాసుకునన్ ఒక ఉదోయ్గి అనాన్డు.
“మీ పుటిట్ంటి వాళుళ్ండేది ఎకక్డ?” ఆర యెసెస్స వాలంటీర అడిగాడు, ఒక పెదద్ నోట బుక తీసి.
వెంకటలకిష్ చెపిప్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2017

4

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

నోట బుక తీసి రాయబోయిన వాలంటీర, పకక్తని కేసి చూశాడు. అతను తల పంకించాడు. ఇంకొకతను సానుభూతితో చూశాడు
వెంకటలకిష్ని.
“మీ ఆయన, అతత్మామలు ఎకక్డికెళాళ్రు?”
“ఆసుపతిర్కని వెళాళ్రు. ఆ తరువాత ఏమయాయ్రో తెలీదు.” వణుకుతునన్ కంఠంతో చెపిప్ంది వెంకటలకిష్.
“ఎంతమందునాన్రు మొతత్ం?”
“ఇకక్డి నుంచెళిళ్న వాళుళ్ ముగుగ్రు. అతత్ ,మామ, నా పెనిమిటి. అకక్డ మా ఓళుళ్ ఐదుగురు పెదోద్ళుళ్, ఇదద్రు పిలల్లు.” ఈ
లెకక్లేంటి? బలల్లు, కురీచ్లాల్గ.. భయం భయంగా చూశారు వెంకటలకిష్ బృందం.
“మీరకక్డ కూరోచ్ండమామ్! వచేచ్ నావలో మిమమ్లిన్ పంపిసాత్ం, మా మనిషిని తోడిచిచ్. అకక్డ మీరు మీ వాళళ్ని కలవచుచ్.”
వాలంటీర మాటలకి సంతోషంతో విపాప్రింది, వెంకటలకిష్ మొహం.
‘మీ వాళళ్ని కలవచుచ్..’ అంటే బర్తికునన్టేల్గా? శరీరంలోకి ఎకక్డేల్ని శకీత్ వచిచ్ంది. వెంకటలకిష్ వెళిళ్ అకక్డునన్ కురీచ్లో
కూరుచ్ంది, సాంబడిని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కుని. వేదనంతా ఎవరో చేతోత్ తీసేసినటల్యిపోయింది.
సరసవ్తి ఇంక టౌనుకి వెళళ్కక్రేల్దులే అనుకుంది. వాలంటీరబాబ్యుంటాడు. అకక్డేమో వాళళ్ వాళళ్ని కలిసేసుత్ంది. ఇంకేం
భయం. అసస్లు వెంకటలకిష్ వెళళ్కపోతే వాళేళ్ వచేచ్సాత్రు కదా ఇవేళ రేపటోల్! వాళొళ్చేచ్ సరికి ఇకక్డ కాసత్ వండి వారిచ్ ఉంచచుచ్. ఎపుప్డు
తినుంటారో ఏమో.
వివరాలు రాసుకునన్ వాలంటీర ని పిలిచి తన ఆలోచన చెపిప్ంది.
“నిజమే నమామ్! వాళేళ్ వచేచ్సాత్రు. కానీ.. ఆ అమమ్ వెళేత్ బాగుంటుంది. వాళొళ్చేచ్ టైమ కి మీరు తయారు చెయయ్చుచ్ వంటలవీవ్.”
వాలంటీర మాటలు వింటుంటే ఏదో అనుమానం వేసింది సరసవ్తికి లోపలోల్పల. నిజంగానే అందరూ బర్తికునాన్రా?
అటాట్ంటపుప్డు తను కూడ వెళేత్ వెంకటలకిష్ కాసత్ ఆసరాగుంటుంది కదా! మళీళ్ వాలంటీర దగగ్రకెళిళ్ అడిగింది.
“మీ ఇషట్మమామ్! ఆ అమామ్యికి తోడుగా వెళాళ్లంటే వెళళ్ండి. మీ అబాబ్యి కూడ ఉంటే ఇంకాసత్ నయమే. మా వాళిళ్దద్రు
ముగుగ్రుంటారనుకోండి. మీరైతే తెలిసునన్ వాళుళ్ కదా!” ఓపిగాగ్ సరసవ్తికి సమాధానం ఇచాచ్డు. సరసవ్తి మారు మాటాల్డకుండా వెళిళ్
వెంకటలకిష్ పకక్న కూరుచ్ంది.
ఏమో! ఇపుప్డదద్రి నుంచొచేచ్ బోటు లో మలల్యయ్ వాళుళ్ండచేచ్మో.. ఎవరు చెపప్గలరు?
గంట పైగా ఎదురు చూశాక వచిచ్ంది బోటు. గవరన్మెంట వాళళ్ది లాగుంది. కాసత్ పెదద్దే. సీట్మరు లాంచి.. అందులో పపుప్లు,
బియయ్ం, చింతపండు లాంటి సరుకులు తీసుకొచాచ్రు, పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులు, మిలటీర్ వాళుళ్, వాలంటీరుల్.
ఆతర్ంగా ఎదురెళిళ్న వెంకటలకిష్ మొహంలో నిరాశ..
సరుకులనీన్ దింపేశాక, పాలెంలో పనిచెయయ్డానికి వచిచ్న వాళుళ్ ఉండిపోయారు, అకక్డ పునరావాస కారయ్కర్మాల కోసం.
వెంకటలకిష్ బృందంతో ఇదద్రు వాలంటీరుల్ వెళాళ్రు.
బోట లో వెళుత్నన్ంత సేపూ వెంకటలకిష్ చెయియ్ పటుట్కునే ఉంది సరసవ్తి.
సాంబడైతే ఉపెప్న వచిచ్నపప్టున్ంచీ బెదిరి పోయి, అమమ్నే ఆనుకుని తిరుగుతునాన్డు. తన అలల్రి, ఆటలు అనీన్ మరిచ్ పోయాడు.
వస పోసినటుల్ వాగే వాడు, మాటలే మరిచ్ పోయినటుల్నాన్డు.
“బాబుని ఎవరి దగగ్రైనా వదిలి రావలసిందమామ్! పర్యాణం అదీ తటుట్కోలేడేమో.” జాలిగా అడిగాడు వాలంటీర.
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“ఎవరూ లేరు బాబూ! చెపాప్ంగా మొతత్ం అందరూ టౌనోల్నే ఉనాన్రని. ఈమె మాతర్ం పాలెంలో ఉండి పోయింది. అందరూ
వారి వారి కషాట్లోల్ ఉనాన్రు, ఎవువ్రుంచుకుంటారు.. పైగా ఈయనుండాలి కదా!” సాంబడిని చూపిసూత్ అతని పకక్నే కూరుచ్నన్ సరసవ్తి
జవాబిచిచ్ంది.
“చినన్పిలల్లు తటుట్కునే పరిసిథ్తి లేదకక్డ.” చినన్గా సరసవ్తికి మాతర్మే వినిపించేటుల్ గొణిగాడు వాలంటీర.
అయోమయంగా చూసింది సరసవ్తి.
వాలంటీరబాబ్యి గొణిగిన పరిసిథ్తులేంటో అదద్రి దగగ్ర పడుతుండగానే అరధ్మయింది అందరికీ. ముకుక్లు బదద్లయేయ్ వాసన.
సరసవ్తీ వాళళ్కి కూడా ముకుక్కి అడడ్ంగా కటుట్కోవడానికి మాసుక్లిచాచ్డు వాలంటీర. సాంబడు కూడా ముకుక్ చిటిల్సూత్ కటిట్ంచేసుకునాన్డు..
ఎటువంటి పర్శన్లూ వెయయ్కుండా.
లంగరేసి, బలల్ దించగానే, వాలంటీరుల్ ముందుగా దిగి, చెయయ్ందించారు.. సరసవ్తికి, వెంకటలకిష్కి. సరసవ్తి కొడుకు ఒడుడ్
ఎకుక్తూనే భళుళ్న వాంతి చేసుకునాన్డు. భరించలేని దురగ్ంధం. పర్తీ అంగుళం డిడిటి పొడి చలాల్రు. ఆ వాసన దురగ్ంధానిన్ మరింత ఎకుక్వ
చేసింది, కలగాపులగం అయి.
వెంకటలకీష్, సరసవ్తీ కాసత్ తటుట్కునాన్రు. సాంబడైతే.. అమమ్ని ఎతుత్కోమని, భుజం మీద కళుళ్ మూసుకుని నిదర్ పోయాడు.
“నేనెతుత్కుంటానమామ్! కొంచెం దూరం నడవాలి. బాబు నెతుత్కుని ఇకక్డ మీరు నడవలేరు.” వాలంటీర సాంబడిని ఎతుత్కుని
ముందు నడిచాడు. అపప్టికి సరసవ్తి కొడుకు కొంత తేరుకుని, ఆవిడ చెయియ్ పటుట్కుని నడిపించాడు. వాలంటీర పరిసిథ్తిని ముందుగానే..
కనీసం ఆ అబాబ్యికనాన్ చెపుప్ంటే తయారుగా ఉండే వాడేమో! ఊహించని దృశయ్ం చూడవలసి వచేచ్సరికి తటుట్కోలేక పోయాడు.
వారత్లోల్ వినడం వేరు, పర్తయ్క్షంగా చూడడం వేరు.
ఉపెప్న అనంతరం కారయ్కర్మాలు చకచకా జరుగుతునాన్.. ఎంత మిలటరీ వాళళ్ సహాయం, సవ్ఛఛ్ంద సంసథ్ల సహాయం
తీసుకునాన్.. వారం రోజులోల్ ముపైఫ్ శాతం మాతర్ం పనులు చెయయ్గలిగారు. పర్తిఫలానాన్శించని సేవా సంసథ్లు మానవతవ్ంతో, చేసుత్నన్ సేవ
మరపురానిది.
దారి పొడవునా ఉనన్ అడడ్ంకులనీన్ తపిప్ంచుకుంటూ, వెంకటలకిష్ బృందానిన్ జీపెకిక్ంచారు. జీపు, హైసూక్లు భవనం వైపు
కెళుత్ంటే వెంకటలకిష్కి అనుమానం వేసింది.
“మా ఇలుల్ ఇటు కాదబాబ్య!” గటిట్గా అరిచింది, జీపు హోరులో వినిపించదేమో అని.
“మీవాళిళ్కక్డే ఉనాన్రమామ్! మీ ఇలల్ంతా కూలి పోయింది. ఈ ఊళోళ్ చాలా ఇళుళ్ కూలిపోయాయి. అందుకే.. ఇటు
తీసుకెళుత్నాన్ం.”
గుండె దిగజారిపోయినటల్యింది వెంకటలకిష్కి.కాళూళ్ చేతులూ నణుకుతునాన్యి.
సూక్లు భవనం చేరగానే అంత దూరం నుంచే గురుత్ పటిట్ంది.
“చినన్నాన్!” జీపు ఆగీ ఆగగానే ఒకక్సారిగా దూకి పరుగెతిత్ంది.
“వెంకీ! నువువ్నాన్వా? నిజంగా నువేవ్నా? సాంబయాయ్?” సాంబడిని జీపులోంచి కిందికి లాగి ఎతుత్కుని ఆబగా తడిమాడు
చినన్యయ్. వెంకటలకిష్ని కూడా దగగ్రికి పిలిచి, నుదుటి మీద జుటుట్ సవరించాడు. కళళ్లోంచి ఆగకుండా కనీన్ళళ్ ధార.
“మనోళళ్ంతా ఏరి? నారాయడు, అతత్, మామయయ్ కూడా ఈ వూరొచాచ్రు. ఆళుళ్ కూడా కనిపించటేల్దు. అందరూ ఇకక్డే
ఉనాన్రా?”
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చినన్యయ్ ఏదో చెపప్బోయాడు..
“అతాత్!” పరుగు పరుగున వచాచ్డు రాజా, పెదద్యయ్ కొడుకు. వెనుకే చినన్యయ్ భారయ్, కృషణ్వేణి నెతుత్కుని.
PPP
వెంకమమ్గా మారిన వెంకటలకిష్ ఉనన్టుల్ండి లేచి కూరుచ్ంది. నేరుచ్కునన్ దరీజ్ పని వదిలేసి, నడుం బిగించి, చినన్నన్తో కలిసి
చేపలచెరువులు నిరవ్హించి.. అందులో నషట్ పోతే రోజు కూలీ చేసి సంసారానిన్ గడిపిన రోజులు గురుత్కొచాచ్యి. ఇపప్టికీ టౌను కెళిళ్ చేపల
వాయ్పారం చేసూత్ గుతేత్దారు వెంకమమ్గా అందరీన్ ఒక తాటి మీద నిలబెటట్ గలగడం.. ఊరోల్ అందరికీ సలహాలు ఇసూత్ తలలో నాలక్లా
మెలగడం జాఞ్పకం చేసుకుంది. అదే వెంకమమ్గా మళీళ్ లేచి నిలబడాలి. ఆటుపోటల్కి తటుట్కోగలదని నిరూపించాలి.
ఒళళ్ంతా చెమటలు. కుండలోంచి నీళుళ్ తీసుకుని, ఎతిత్న గాల్సు దించకుండా గడగడా తాగింది. గతం అంతా
గడిచిపోయింది. పుటిట్నపుప్డే రాసేసాత్డు కదా అందరి రాతలూ ఆ బర్హమ్. ఎకక్డ పుటిట్సాత్డో ఎకక్డ నుంచి తీసుకెళాత్డో! ఉనన్ంత వరకూ
ఆనందంగా బతకాలిస్ందే.
“పోయినోళళ్ందరూ మంచోళుళ్, ఉనోన్ళుళ్ పోయినోళళ్ తీపి గురుతులు..” కవిగారి పాట గురుత్కొచిచ్ంది.. వెంకమమ్కి తన
జీవితంలో రెండో సారి.
తన వాళుళ్ చాలామంది ఉపెప్న ఉధృతానికి, అరధ్రాతిర్ ఇలుల్ కూలి బలై పోయినా, ఉనన్ సాంబడిని, చినన్నన్ని, వదినిన్,
కృషణ్వేణిని, రాజాని తీపి గురుత్లుగానే భావించి, జీవితానిన్ ఒక సవాలుగా సీవ్కరించింది.
ఇపుప్డు కూడా అదే చెయాయ్లి. చినన్యయ్, వదిన, పెదద్యయ్ కొడుకు రాజా పోతేనేం.. తన పార్ణంలో పార్ణమైన సాంబడిని,
కృషణ్వేణిని కాపాడుకోవాలి. తనే నీరసించి పోతే, వాళేళ్మైపోతారు? వాళళ్కి బర్తుకు మీద ఆశ కలిప్ంచాలి. దానికి ఒకటే మారగ్ం వెంకమమ్ కళళ్
ముందు కనిపిసోత్ంది.
ఒక ధేయ్యం కలిప్ంచుకోవాలి. పేర్మకి ఎలల్లు పెటట్కూడదు. కుటుంబానిన్ దాటి అవతలికి తీసుకెళాళ్లి. ఇందుకే నేమో.. ఈ
విధంగా రాసి పెటిట్ంది విధి!
మొటట్ మొదటి పని, నాంచారిని, నాగరాజుని ఎకక్డికీ పంప కూడదు. ఎవరొచిచ్ అడిగినా, వాళుళ్ తన బంధువుల పిలేల్ అని
చెపాప్లి. ఉపెప్న తరువాత.. ఏ బంధుతవ్ం ఉందని.. ముకూక్ మొహం తెలియని ఆ సంఘం వాళుళ్ తమకి అనిన్విధాల సాయ పడాడ్రు? ఇళుళ్
కటట్డంలో.. రోడుల్ బాగు చెయయ్డంలో, ఉపాధి కలిప్ంచడంలో అంతా వాళేళ్ తిరిగారు. అదే చెయాయ్లి.. వాళల్నే ఆదరశ్ంగా తీసుకోవాలి.
విశవ్పేర్మని విశవ్సించాలి.
“అమామ్!” నిదర్లోకదిలి వెకుక్తోంది నాంచారి. అమాయకమైన దాని మొహం చూసేత్ గుండె చెరువై పోయింది వెంకమమ్కి. అమమ్
ఒడిలో వెచచ్గా పడుకుక్ని గారాలు పోయే వయసు. అటాల్ వదిలెయయ్డమేనా! నాగరాజుని కూడా గాలికొదిలెయయ్ కూడదని అపుప్డే ఒక
నిశచ్యానికి వచిచ్ంది వెంకమమ్. ఇదద్రి మధయ్లో దూరి పడుకుక్ంది.. చెరో చెయీయ్ వాళళ్ మీద వేసి. కృషణ్వేణిని కూడా మనుషులోల్
పడెయయ్చుచ్.. వీళిళ్దద్రీన్ అపప్చెపేత్. మనసులో ఆలోచన సిథ్రపడగానే హాయిగా నిదర్ పటిట్ంది వెంకమమ్కి.
PPP
నావ మీద కూరుచ్ని చుటూట్ చూసింది వెంకమమ్. నది మధయ్లోకెళిళ్ంది నావ. ఒక పకక్ మడ అడవులు. ఇంకొక పకక్ కొంచెం
దూరంలో తలలూపుతునన్ అరటి చెటుల్. చలల్గా, నెమమ్దిగా సాగుతునన్ కృషణ్మమ్! గాలికి నుదుటి మీద పడుతునన్ వెంటుర్కలిన్ వెనకిక్ నెటిట్ంది.
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చిరుగాలి సప్రశ్కి హాయిగా కళుళ్ ముసుకుని కాసేపుండి పోయింది.
ఎనెన్నిన్ అందాలు.. ఎంత హాయి! అందుకే అవని మీదునన్ పర్తీ క్షణమూ ఆనందించి తీరాలి. ఆసావ్దిసూత్ బర్తకాలి.
గుండెల నిండుగా గాలి పీలిచ్ వదిలింది వెంకమమ్. తను తలపెటిట్న పని గురించి ఒక సారి మననం చేసుకుంది. తను చెయయ్గలదా
లేదా అని ఆలోచించలేదు. తనేమిటి.. తన చదువేమిటీ! తన పుటుట్కేమిటి, బర్తుకేమిటి? మెదడులోకి తలపు వచిచ్ందంటే దాని కేదో ఫలితం
ఉండే ఉంటుంది. అదే నమమ్కం వెంకమమ్ని నడిపించింది ఇనేన్ళూళ్! జీవితం మీద ఒక ఆశ, చుటూట్ ఉనన్ మనుషుల మీద ఒక పేర్మ.. తన,
పర అనే భేదం లేకుండా సమసాత్నీన్ పేర్మతో పరికించడం.. అదే నేరిప్ంది జీవితం.
తమ బంధువులందరిలో కాసోత్ కూసోత్ చదువుకునన్ది, చదివినది అరధ్ం చేసుకోగలది వెంకమమ్ ఒకతే! అదే అకక్ర కొచిచ్ందిపుప్డు.
పడవ మీద పరిచయసుథ్లెవరైనా కనిపిసాత్రేమో నని వెతికింది. పకిక్ంటి సరసవ్తి కరర్ చేతోత్ పటుట్కుని మధయ్లో ఉనన్ బెంచి మీద
కూరుచ్ంది. మొహం ముడుతలు పడి పోయినా, పళుళ్ ఊడి పోయినా.. అదే చిరునవువ్. ఆపాయ్యతతో కూడిన చిరునవువ్. ఎనిన్ వరహాలిసేత్
దొరుకుతుందీ? తన చుటూట్ ఉనన్వాళళ్ యోగకేష్మాలు కోరుతూ, వాళళ్ని పేర్మిసూత్ ఉండే వాళళ్కే సాధయ్ం.. ఎంత వయసొచిచ్నా చెకుక్ చెదరని
ఆ నవువ్ చూసేత్నే మనసుకి హాయి కలుగుతుంది.
నెమమ్దిగా రెండంగలు వేసి సరసవ్తి పకక్కి చేరింది.
“వెంకటలకీష్! టౌనుకి బయలేద్రావా? ఎటుట్నాన్వే.. కృషణ్వేణికీ, సాంబడికీ పెళిళ్ చేసత్నాన్వంటగా? మంచి పని చేసత్నాన్వే! పిలల్లకి
ఒకళళ్ంటే ఒకళళ్ కెంత పేర్మో నీకు తెలవదా! అటట్గే కానియియ్. అందరికీ భోజనాలవీవ్ అని పెటుట్కోమాకు. ఊరికే డబుబ్లు ఖరుసు
చెయయ్మాక, అపుప్ సొపుప్ చేసి. నెనెకక్డికెలత్నాన్ నంటనాన్వా? అదిగో చినోన్డు.. ఆసుపతిర్లో చూపిసాత్నని తీసుకెళత్నాన్డు. నాకైతే పెదద్ ఇషట్ం
లేదనుకో! అయినా ఆడికోసం వసత్నాన్! ఏదైనా అవుసరం పడితే చెపుప్.. సరుద్కుందాం.”
అవధులేల్ని సరసవ్తమమ్ వాకర్ప్వాహానికి జవాబుగా చినన్గానవివ్ంది వెంకమమ్.
ఉదేవ్గం వసేత్ నోరు మూగవోతుంది. మనసు మనసుతో మాటాల్డుకుంటుంది. సరసవ్తి చెయియ్ పటుట్కుని నిమురుతూ
ఉండిపోయింది వెంకటలకిష్
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