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చితత్ దిధ్ చితత్ దిధ్                                                             నీల్ ధవళనీల్ ధవళ 

 
   ఉదయానేన్ వాటాస్ప లో శుభోదయం మెసేజీల వరధ్ం కురిసేవేళ, ఫేసుబుకుక్ మెసెస్ంజరోల్ మేలుకొలుపు మెసేజీలు, జనమ్దిన 

శుభాకాంక్షలు పెటేట్వేళకి, శంకరం ఫాల్సక్ నిండా కాఫీ పోసుకొని హుటా హుటిన సికిందార్బాద రైలేవ్ సేట్షనిక్ బయలేద్రేడు. కాదా మరి? పటట్ణాలోల్ ఇవాళా 
రేపూ కోడి కూయడం, పకుష్ల కిలకిలలు వినడం, ఉషోదయనికి మేలొక్నడం లాంటివి చెబితే అతిశయోకిత్ లేదా ఆశశ్రయ్కరమైన విషయమే అవుతుంది. 

"ఒరే శంకూ ఇకక్డ.. ఇకక్డ"   
అని రాంభాయమమ్ చెయూయ్పేరు, ఆ సెకండ ఎ.సి. బోగీలో మరో చివరనుంచి. శంకరం ఈ కొస నుంచి ఆ కొసకెళేల్లోపలే ఆ పకక్ 

బామమ్గారుతో వరిల్నేచ్సుత్నాన్రు  
"వీడే నా పుతర్రతన్ం శంకరం దూరదరశ్నోల్ పెదద్ ఆఫీసరు" 
కొడుకు వచిచ్ ఫాల్సక్ తలిల్చేతికందించి పాదాభివందనం చేసేడు తన మాతృమూరిత్కి.  
"వెరిర్ నాగనన్ నా కోసం సాట్నగ్ కాఫీ ఇంటినుంచి పటుట్కొచిచ్నటుట్నాన్డు", అని కొడుకు తెచిచ్న కాఫీ రెండు కపుప్లోల్ పోసి ఆవిడకొకటి 

అందిసూత్. 
రాంభాయమమ్ చాలా నిషుట్రాలు. బయటకొసేత్ ఎంగిలిపడడం అటుంచి  నీళళ్చుకక్ కూడా తీసుకోరు. అయితే గియితే ఇంటి నుంచి 

ఏ చోవిరొటిట్ ముకోక్, సోజిజ్ పులిహరో తెచుచ్కోవడమో లేదంటే ఆ పూటకి అరటిపళుళ్తో కాలకేష్పం. శంకరం సామానుల్ లెకక్పెటుట్కొని పోరట్ర అబాబ్యికి 
అపప్జెపిప్  

"ఇక వెళదాం పదమామ్" అంటూ మెలల్గా అడుగులు వేసేరు.  
కారులో ఇంటకెళుత్నన్ దారిపొడవునా  రాం భాయమమ్ వాళళ్ ఊరు ముచచ్టుల్ కొడుకుతో చెబుతూనే ఉనాన్రు. ఆవిడ వాగాద్టి ముందు 

కారు సీట్రియోలో రేడియో వారత్లు చదువుతునన్ నూయ్సీర్డర గొంతు చినన్బోయింది. 
రాంభాయమమ్కి ఫసట్ ఫారంలో ఉండగా మూడుముళుళ్ పడాడ్యి. కాపురంకి  వెళిల్నదగిగ్రనుంచి ఇపప్టివరకు శీర్ముఖలింగంలోనే 

ఉంటునాన్రు. భరత్ మూరిత్గారు పోయినా ఆయన మిగిలిచిన ముపాప్వెకరం మాగాణి, మది నిండా ముపైమూడు సంవతస్రాలపాటు ఆయనతో చేసిన 
కాపురం జాఞ్పకాలతో ఆ శీర్ముఖలింగేశవ్రుడు సనిన్ధిలోనే కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు. కొడుకు దగిగ్రకి హైదార్బాద వెళిల్నా, కారీత్కమాసం వచేచ్సరికి విధిగా తన 
పలెల్టూరు శీర్ముఖలింగంకి తిరుగుముఖం పటట్వలిస్ందే. తన ఊరనాన్ ఆ పరమశివుడు అనాన్ అతయ్ంత పీర్తి ఆవిడకి. పెదద్గా చదువుకోకపోయినా 
జీవితానిన్ అనుభవంతో వలేల్ వేసేరు. లోకజాఞ్య్నం మెండుగా ఉనన్ందున ఏ విషయంపైనైనా ఊకదంపుడుగా మాటాల్డి లా పాయింటుల్ తీయగలరావిడ. 
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 ఇంటోల్కి అడుగుపెటట్గానే నేరుగా వెళిల్ కాళుళ్ కడుకొక్ని,  తన ఊరోల్ ఇంటి పెరటోల్ ఉనన్ బిలవ్మొకక్ నుంచి కోసుకొచిచ్న బిలవ్ పతార్లు 
దేముడు గదిలో ఉంచి అపుప్డు మిగతా సంచీలు అనీన్ ఓకొకక్టి విపుప్తూ  చింతకాయలు, ఉసిరికాయలు, చెరుకుగడ ముకక్లు, నారింజకాయలు, 
ఆకాకరకాయలు, మామిడి అలల్ం, జునున్ ముకక్లునన్ సీట్ల డబాబ్ కోడలికి అందిసూత్ అలా చెపుప్కుపోతునాన్రు. 

"ఇదిగొనే నా మనవడికి ఇషట్మని సోములు దగిగ్ర కుంచాడు పచిచ్ సెనకాక్యలు తీసుకునాన్ను. మన పొలంలో వడుల్ ఒక బసాత్డు 
అటిట్పెటిట్ దంపుడు బియయ్ం శంకు కోసం తెచేచ్ను, వాడికి షుగర కదా. ఇక మీదట ఈ బియయ్మే వండిపెటుట్ నా కొడుకిక్" అని శిలాశాసనం వేసేరు. 

"ఇంతకీ అమమ్ ఇంత హఠాతుత్గా అదీనూ కారీత్కమాసంలో ఎపుప్డూ రాని మనిషి ఎందుకొచిచ్నటోట్?" కూపీలాగు అని తన శీర్మతికి 
కీర్కంటితో. సౌంఞజ్ చేసేడు శంకరం.   

"అబాబ్ కొంచెం ఉంటారా, ఎపుప్డూ మీ తొందర మీదే", అనన్టుట్ నొసట చిటిల్ంచి, కనురెపప్లతో జవాబిచిచ్ంది శైలజ.   
అని శైలజ పుటిట్నపుప్డే, రాంభాయమమ్ తన అనన్యయ్ వదినలతో కరాఖండిగా చెపిప్ంది.  
"నీ కూతురుకి నా శంఖూకి ఇచేచ్ ఉదేద్శయ్ముంటే దానికి పారవ్తిదేవి పేరేదైనా పెటట్ండి, కనీసం డిగీర్ వరకు చదువు చెపిప్ంచండి"  
శైలజ తలిల్ శైలజ డిగీర్లో ఉంటూండగా పోయింది. అపప్టున్ంచి శైలజకి తన మేనతత్, అతత్గారు తరావ్త అమమ్ అందరూ రాంభాయమమ్ 

గారే. శంకరం జరన్లిజం లో పీజీ చేసి ఉదోయ్గమోచాచ్క శైలజనిచిచ్ ఘనంగా పెళిల్ చేయించేరు. అలా అతత్కోడలల్ మధయ్  అభిమానం ఆది నుంచే మెండు, 
అతత్ మాట ఎపుడూ జవదాటలేదు, రాంభాయమమ్ కూడా కోడలిని పలెల్తుత్ మాట ఎపుడూ అనాలేదు. 

ఆదివారం అవడం చేత కారిత్క అతని భారయ్ దీప కాసత్ నిదానంగా నిదర్ లేచేరు. లేవగానే  
"నానమామ్!"  
అంటూ ఆపాయ్యంగా కౌగిలించుకోబోతే, రాంభాయమమ్ దూరంగా జరిగి పేర్మగా 
"ఇపుప్డు తెలాల్రిందా నాయనా, పాచి బటట్లతో ననున్ ముటుట్కోకు సాన్నం పానం చేసిరా కూరుచుని బాతాఖాని వేసుకొందాము" 

అనాన్రు.  
మనవడిన్ చూసిన ఆనందంలో ఆవిడ కళళ్లో మెరుపు సప్షట్ంగా కనపడుతోంది. తను తెచిచ్న పచిచ్ సెనగకాయలు ఉడికించి మనవడు 

పకక్న కూరుచ్ని కారీత్కిక్ ఒలిచి ఇసూత్ కోడలు కొడుకు వైపు చూసి తన మనసులోనునన్ విషయం చెపిప్ందావిడ.  
"ఏమరార్ అపుడెపుడో కారీత్క, దీపల పెళల్పుప్డు గృహపర్వేశం నాడు చేసినదేనా సతయ్నారాయణవర్తం. తరావ్త ఏనాడైనా వాళిల్దద్రూ 

పీటల మీద కూరుచ్ని ఒక వర్తమో, నోమో చేయడానికి వీలు కలగలేదాయే.  వీడు ఒక మూనెళుల్ అదేదో దేశంలో ఉంటే వాడి పెళాళ్ం మరో  మూడునెళుల్ 
ఇంకేదో దేశం వెలిపోతోంది. వీళళ్ పెళల్యి వచేచ్ మాఘశుదధ్ షషిట్ నాటికి నాలుగేళుల్ నిండుతాయా? ఆ బోడి ఉదోయ్గాలు తపప్ వీళళ్కి కాపురం చేయడానికి, 
గుళుళ్ గోపురాలు తిరగడానికి అసలు టయము ఎకక్డ దొరుకుతోంది? వచేచ్ సోమవారం నాడు దంపతులిదద్రు చేత రుదార్భిషేకం చేయిదాద్ము. వాళళ్తో 
పాటు మీరిరివురూ కూడా కూరోచ్ండి. ఊరోల్ ఉనన్ నలుగురుని పిలిచి భోజనాలు పెటిట్దాద్ము. ఎంతమందొచిచ్నా ఒంటి చేతోత్ వంట చేసిపారేసాత్ను. నా 
సతాత్ ఎరుగుదురు కదా, ఆ నీలకంఠుడు దయవలల్ నడుము నొపిప్, మోకాళళ్ నొపిప్ లాంటి పితూరీలు ఇంకా లేవు నాకు. ఆ సాంబశివుడు కరుణ కటాకాష్లు 
కావాలి నా మనవడికి మనవరాలికి" అని బేలగా పలికేరావిడ.  

ఆమె కొడలూ కొడుకు కుతూహలంగా చూసుత్నాన్రు.  
"నానమామ్,  వచేచ్ సోమవారం నా బాసోత్  అపర్యసల మీటింగుంది" అని కారీత్క గొణిగేడు. 
 "ఈ అపుప్లు రైజ లు ఎపుడూ ఉనన్వేరా అబాబ్యి, నా మాట విని మీ బోడి బాస కి విషయం అరధ్మయేలా నా మాటగా చెపుప్. ఆదే 

ఆఖరివారం పైగా ఏకాదశి కూడా కలొస్చిచ్ంది చాలా పుణయ్దినం అని మా ముఖలింగేశవ్రుడు కోవెలలో చినన్ పూజారి గారు చెబితేనూ నాకీ ఆలోచన 
తోచింది".  

శైలజ అవుననన్టుట్ తలూపింది, కారీత్క నడిడ్మీద చేయివేసి నిమురుతూ. 
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రాంభాయమమ్ తలచినదే తడువు, నెమమ్దిగా లేచి తన బాయ్గులోంచి ఫోన నంబరులునన్ పదుద్ పుసత్కంలాంటి చినన్ పుసత్కం, కళళ్దాద్లు 
తెచుచ్కొని ఒకొకక్రికీ ఫోనుల్ చేయడం మొదలెటాట్రు. ఉభయకుశలోపరుల్ అయాయ్కా, ఊరోల్ భోగటాట్లు చెపప్డం, పిచాచ్పాటి మాటాల్డేక ఆఖరులో ఫోను 
కోడలుకిచిచ్ వచేచ్వారం తమ ఇంటోల్ అభిషేకానికి రమమ్నమని పిలిపించడం. ఇలా ఒకొక్కక్రితో హుషారుగా మాటాల్డిన రాంభాయమమ్, మంగతాయారుతో 
మాటాల్డిన వెనువెంటనే ఒకక్సారి కుదేలయిపోయింది.  

"అతాత్, కొంచెంసేపు అలా చేరబడకూడదూ పర్యాణం చేసి అలసిపోయావు" అని కోడలు మాట ముగించకముందే,  
"పర్యాణమా నా బొందా?. ఆ మంగతాయారు తతవ్ం ఎపుడూ ఇంతే. ఏమిటి విశేషం వదినోయ ఇలా అకసామ్తుత్గా వచాచ్వు ఊరోల్కి? 

నీ మనవడు పెళాళ్ం నీళుళ్పోసుకొనేద్ంటి? అని నా మొహం మీద లెంపకాయ కొటిట్నటుట్ అడిగింది. అలాటిదేమైనా ఉంటే చెపప్మా, దాచుకొంటామా 
ఆయినా ఆవిడగారు అంత నిషూఠ్రంగా అడగాలా?". 

ఈ విషయం ఎవరైనా ఎతిత్తే రాంభాయమమ్ బీపీ ఇంటి పైకపుప్ని తాకుతుంది. తన నిసస్హాయత, అవతల మనవడిన్ ఏమీ అనలేదు, 
కొడుకు కోడలిన్ నిలదీసి అడిగినా పర్యోజనం లేకపోయే.  

పరిసిథ్తి అదుపు తపుప్తోందని గర్హించిన శంకరం టీవీ ఛానెల పెటిట్ "చూడమామ్ కాశీ విశవ్నాధుడుకి హారతిసుత్నాన్రు" అనాన్డు. 
 "ఒరేయి శంకూ మన ఇంటోల్ కారీత్కదీపం ఎపుప్డు వెలుగుతుందిరా? వేచి వేచి కనున్లు కాయలు కాచాయిరా" అని వాపోయింది 

రాంభాయమమ్. 
 శంఖరం ఎదో అనబోతోంటే పకక్నునన్ శైలజ అతని చెయియ్ నొకిక్ వారించింది. "ఆవిడ మనసు బాగోలేదు ఇది తగిన సమయం కాదు, 

తరావ్త ఎవుడైనా నెమమ్దిగా చెపొప్చుచ్" అనన్టుట్.  
భారయ్ సమయసూఫ్రిత్కి మనసులో మెచుచ్కొని, కళళ్తో "అవును నిజమే" అని చెపేప్డు శంకరం. 
  

******* * 
 
వారం రోజులు ఇటేట్ గడిచిపోయాయి. ఆఖరి కారీత్క సోమవారం రానే వచిచ్ంది. పగలంతా ఉపవాసం ఉండడం ఈ మధయ్కాలంలో 

అలవాటులేక కారీత్క మొహం పీకిపోయింది. ఆకలికి తటుట్కోలేకపోతునాన్డు అలాగని బయటికి వయ్కత్పరచకుండా జాగర్తత్పడుతునాన్డు. పొదుద్నున్ంచి 
మూడు మాటుల్ తాగిన కాఫీ కడుపులో దేవేసోత్ంది. మనవడి పరిసిథ్తి చూసి రాంభాయమమ్ ఊరినుంచి తెచిచ్న నారింజకాయలు పిండి,  

"ఇదిగో ఈ నారింజ నీళుల్ తాగండి కడుపు అదే సరుద్కొంటుంది" అని చెపిప్ అందరి చేత తాగించేరు.  
సూరుయ్డు ఇక  ఇవాలిట్కి నా డూయ్టీ ఐపొందొచుచ్ అనన్టుల్ ముదర నారింజ రంగులోకి మారీ మారగానే రాంభాయమమ్ మడి కటుట్కోని 

వంటకి ఉపకర్మించారు. సరిగాగ్ చినన్ములుల్ ఆరు అంకెని తాకడం పెదద్ములుల్ నేనేమైన తకుక్వ తినన్నా అనన్టుట్ 12ని గటిట్గా వాటేసుకోవడం, 
పంకుట్వాలిటీకి మారుపేరు మా పురోహితులమే అని ఢంకా వాయించి చెపిప్నటుట్ పురోహితుడు అతని అసిసెట్ంటోత్ పాటు ఉనన్ టీవీఎస50 చకార్లుకి వీళళ్ 
అపారెట్మ్ంట ముందుకొచిచ్ బేర్క పడడం అనీన్ ఒకే సారి జరిగేయి. తెలల్ని పటుట్ పంచెలోల్ తండీర్ కొడుకులు, రాణీ రంగు పటుట్ చీరలోల్ అతాత్కోడళుల్ పీఠల మీద 
ఆసీనులయేయ్రు.  

"మనవుడూ భారాయ్ పాలసముదర్ంలో కలవు పువువ్ లాగునాన్రు, ఈ తతంగమయేయ్క దిషిట్ తీయాలి", మనసులో వలేల్ వేసుకొనాన్రు 
పెదాద్విడ. 

వంటగదిలో నుంచి  పెర్సస్రుక్కక్ర విజిల సాకిష్గా, కసిగా కొబబ్రిని నలుపుతునన్ గైరండర రణధవ్నుల నడుమ పురోహితులువారు ఇరు 
జంటల చేత సంకలప్ం చెపిప్ంచి గణపతి పూజనారంభించేరు. ఈలోపున 'కౌసలాయ్ సుపర్జా.. . ' అని వినడబదద్ంతో  రాంభాయమమ్ అయోమయంగా  

"అదేంటి ఇపుప్డు సుపర్భాతం ఎవరు పెటాట్రు?"  
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అని మొహంలో విసుగు చూపిసూత్ వంటిటోల్ంచి వచిచ్ ఛారిజ్ంగోల్ నునన్ కోడలు ఫోన రింగోట్న అని గురుత్ంచి, ఆకుపచచ్ రంగు మీట మీద 
ఆధార కారడ్ కోసం వేలిముదర్ వేసినంత  గటిట్గా నొకేక్రు.   

"హలో ఓలా సే బోల రహా హూ... " అంది అవతలవైపు కంఠం.  
"ఓలా లేదూ పోలా లేదూ పోరా వంట ఇంకా తెమలేల్దు, అని నేనెడుసూత్ంటే రాంగ నంబరుల్ కూడా ఇపుప్డే వచిచ్ చావాలా?" అని 

గొనుకొక్ంటూ ఫోనుక్నన్ ఎరర్ మీటకి ఒక మొటిట్కాయ పెటేట్రు, రాంభాయమమ్.  
ఈసారి, 'సారే జహాసే అచాచ్ హిందూ...' దేశభకిత్ గేయం ఎకక్డుంచో లీలగా వినిపిసోత్ంది.  
"ఓహో శంఖూ ఫోనే మోర్గుతోంది కామోసు!" అని అనుకొంటూండగానే శంకరం లేచి తనే ఫోనే అందుకునాన్డు.  
"హలో.. మై ఓలా డైరవర. ఆప కా ఘర ఇంటరేన్షనల సూక్ల కా పాస హైనా. మోహలెల్మే సూక్లస్ సబ కి సబ  ఇంటరెన్షనల సూక్లస్ 

హై. అవుర కోయి లాండామ్రుక్ హై కాయ్?" 
కొంచెం సేపటోల్ ఇంటరక్ం మోర్గింది.  
"మెహమాను కోయి ఆయే హై, ఫాల్ట కా అందర భేజూ...." అని  సెకూయ్రిటీ గారుడ్.  
కాలిల్ంగ బెల మోర్తలు, తలుపు తీయడాలు, పకిక్ంటి, ఎదురింటివాళుళ్ రావడాలు, వచిచ్నవాళళ్కి పీఠలమీదనుంచే నవువ్లతో 

పలకరింపులు, వచిచ్నందుకు కళళ్తో ధనయ్వాదాలు, దయచేసి ఆసీనులవవ్ండి అనన్టుట్ హావభావాలు పరసప్రం వయ్కత్మయినాయి.  
కారీత్క ఒక చేతోత్ పళళ్రసంతో అభిషేకిసూత్నే వాటాస్పోల్ తన బాస మెసేజ చూసేడు.   
"కారీత్క మీ ఇంటి అడర్స మొనన్ పెటేట్వు, డిలీట ఆయింది మళిళ్ పంపు" అని.  
ఇతర సహోదోయ్గులు నుంచి మెసేజులు వసూత్నే ఉనన్యి. "లేట అవుతునాన్, టార్ఫిక ఎకుక్వుంది" అని ఒకరు, "మా ఆయన కోసం వేచి 

చూసుత్నాన్ రాగానే బయలేద్రుతాను" అని దీప సేన్హితురాలు,  
"ఇలాంటి పూజకి ఇదే మొదటిసారి, వచేచ్టపుప్డు ఏమైనా తేవాలా?  కొంచెం చెపుప్" అని ఒక సరాద్రీజ్ సేన్హితుడు.  
పంచామృతాలతో, పలల్రసాలతో అభిషేకించుకొనన్ శివలింగం మరింత తేజసుస్తో అగుపిసోత్ంది.  
ఈ లోపల రాంభాయమమ్, "ఇది మెంతిగుండేనా? లేక సాంబారు పోడా? " అని,  
"ఎలకిట్ర్కల కుకక్ర సివ్చ వెలిగిందా లేదా ఒకసారి చూడు శైలజ" అని మరొకసారి లేపించారు. 
పైన ఉనన్ పెసరపపుప్ డబాబ్ ఆందడంలేదని దీపని ఒకసారి, గేసు సిలిండర అయిపోయింది మారచ్మని శంకరానిన్ ఒకసారి 

లేపించారు. కొంతమంది పెదద్వాళుళ్ మినహాయించి అభిషేకం చూడాడ్నికి వచిచ్న బంధుమితుర్లెవరూ కారయ్కర్మము మీద అంతగా శర్దధ్ చూపలేదు.  
"నీ ఇయర రింగస్ సెట బాగుంది, లలితా జుయ్యాలరస్ నుంచా?"  
"ఆవిడ చీర బాగుంది చెనైన్ సిలస్ లో ఇలాటిదే చూసాను మొనన్" 
ఇలాగ అమమ్లకక్లు  ముచచ్టాల్డుకొంటూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు.  
"మీరు ఏ పార్సెసోల్ ఉనాన్రిపుప్డు?" అని సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గుల కబురుల్ ఇంకోవైపు.  
ఈ లోపలే ఫేసుబుకుక్లో  "ఉయ ఆర ఎట కారిత్క & దీపాస పేల్స అటెండీంగ అభిషేక అండ డినన్ర" అని అపేడ్టుల్ వెళాల్యి. వాటాస్పోల్ 

ఫోటోలు పంపడంలో నిమఘున్లయిపోయారు కొందరు.  
మెలల్గా ఎటట్కేలకు అభిషేకం అయిందనిపించేరు. 
అరటి ఆకులు వేసి వడడ్నలు మొదలెటాట్రు. రాంభాయమమ్ ముందుగా చేపిప్నటేట్ ఒకక్రే చేసి సాదించేరు. పెసరపపుప్, చింతకాయ 

బచచ్లికూర పులుసు, వంకాయ కూర, కొబబ్రిపచచ్డి, ఊరవేసిన మావిడలల్ము, గారెలు, పులిహోర, టొమాటో పచచ్డి, పచిచ్ గుమమ్డి వడియాలు. 
వడిడ్సూత్నన్విడ ఒకక్ సారి మనవడి సేన్హితుడు ఆ సరాద్రీజ్ ఎడంచేతోత్ అనన్ం తీసుకొని తినడం చూసి పళుళ్ కోరుకొక్నాన్రు ఏమీ అనలేక. ఎందుకంటే 
మనవడు ముందే చెపేప్డు పిలిసేత్ మొతత్ం నా టీంలో అందరినీ పిలవాలి, ఎటువంటి భేదాలు, తారతమాయ్లు లేకుండా అని. తపుప్తుందా మరి, చూసి 
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చూడనటూట్రుకొనాన్రావిడ. సవ్ంత కారులోల్ వచిచ్నవాళుళ్ వీడోక్లు పలికి వెళిల్పోయారు. ఒక అరడజన మంది వయోవృదుధ్లుకి టాకీస్లు ఆటోలు బుక 
చేయాలి. కారీత్క దీపలు ఆ పనిలో పడాడ్రు.  

"ఓలా లో 600 చూపిసోత్ంది, మలాక్జిగిరి తాతగారు కోసం బుక చేసినా?" అని దీప అంటే, "ఉండు ఉబరోల్ చూసాత్ తకుక్వుందేమో" 
అని కారీత్క.  మొతాత్నికి అందరీన్ సాగనమిప్ ఎవరు ఎపుప్డు ఎకక్డ వాలిపోయారో తెలీకుండా అలా ఒకరు సోఫాలో, మరొకరు గచుచ్మీద సొమమ్సిలిల్ 
పడుకోండిపోయారు. 

పొదుద్నన్ అందరూ నిదానంగా లేచేరు. రాంభాయమమ్ కొంచెం గంభీరంగానూ, ముకత్సరిగాను మాటాల్డారు. ఇంటిలిల్పాది కాఫీ 
తాగుతూ కూరుచ్నపప్డు, శైలజమమ్ మెలల్గా అడిగింది.  

"అతాత్, కారయ్కర్మం బాగా ఐంది కదా!, పిలిచినవాళళ్ందరూ వచేచ్రు కదా!".  
"అవును వంటలు కూడా అదుభ్తంగా చేసేరు" అని దీప అందుకొంది తన అతత్గారు నుంచి.   
"ఏమోనే నాకు సంతృపిత్గా అనిపించలేదు. అంతా అషాట్వథానం లాగా, కృతిమంగా ఆయినటుట్ంది" రాంభాయమమ్ 

నిటూరుసూత్ అనాన్రు. 
శంకరం అమమ్ పకక్కొచిచ్ తల నిమురుతూ చెపాప్డు.  
"అమామ్ పటట్ణాలలో జీవితమే కృతిమమైపోయింది. భకిత్ భావం ఎవరికీ లేక కాదు. అందరికీ కలుసుకోవాలనే ఉంటుంది. 

పవితర్మాసంలో ఇంటోల్ పూజలు చేసి నలుగురిన్ పిలవాలని ఉంటుంది, కానీ మునుపటి రోజులు కావు. మునుపటాల్ ఇపుడు ఒపీకలు లేవు, దూరాలు, 
టార్ఫికర్దీద్తో పాటు ధరలూ పెరిగాయి. పెరగనిది ఏంటంటే సమయం. ఎవరికీ సమయం చాలడంలేదు. మన ఊరల్లో అంటే నలుగురూ తెలిసినవాళుళ్. 
సమయం ఉంటుంది కాబటిట్ సహాయపడతారు, సహజ వాతావరణం ఇంకా ఉంది కాబటిట్ ఎపుప్డు పిలిచినా పలుకుతారు. నాలగ్డుగులేసేత్ చాలు 
ఎవరింటికెళాల్లనన్, లేదంటే సైకిల, ఆటోలో పటుట్మని పది నిమిషాలు. పటట్ణాలోల్ వర్తాలకి భోజనానికి పిలిచినా వచిచ్నవాళుల్ 2 గంటలు, వెయియ్ 
రూపాయలు వాహనానికి ఖరుచ్పెటుట్కొని రావాలి.  ఏదో పెళిల్, గృహపర్వేశాలంటే తపప్వు కానీ ఇలాంటి పూజలకు దూరాబారంలో నునన్ దగిగ్ర చుటాట్లిన్ 
కూడా, సెలవు రోజులోల్ ఫరవలేదుకానీ పనిదినాలలో పిలిసేత్ ఒకలిన్ ఇబబ్ంది పెటిట్నటట్వుతుంది."  

"అమమ్ నీకో ముఖయ్మైన విషయం చెపాప్లి. పర్శాంతంగా విని కాసత్ నిదానంగా ఆలోచించు. వాళిల్దరికీ పిలల్లు కలగడం జరగదుట 
ఏదో మెడికల పార్బెల్మ ఉందడంవలన. డాకట్రుగారు ఇంకేదో చెపేప్లోపలే ఆవిడని మధయ్లో అపి, వాళల్లో ఎవరిలో పార్బెల్మ ఉంది లాంటి వివరాలు వాళల్కు 
చెపొప్దద్నాన్రుట. తెలుసుకొని  నొచుచ్కోవడము, నూయ్నత భావంతో మదనపడటం తపప్ వేరే పర్యోజనం లేదు. ఆ క్షణములోనే మాకు చెపిప్ తుది నిరణ్యం 
తీసుకొనాన్రు.  

"సెంటర్ల ఆడాపష్న రిసోరస్ అథారిటీ' (cara.nic.in) అని భారత పర్భుతవ్, మహిళల &  పిలల్ల అభివృదిధ్ మంతిర్తవ్ శాఖ 
యొకక్  విభాగం. ఇది  పిలల్ల దతత్త సీవ్కరణలను పరయ్వేకిష్ంచడం మరియు నియంతిర్ంచడం కోసం పనిచేసుత్ంది. ఆ సంసథ్లో దరఖాసుత్ చేసుకొనాన్రు. 
మరో నెల రోజులలో పండంటి ఆడ బిడడ్ని మనకి ఒపప్చెపుతారు వాళుళ్. ఈవిధంగా  ఒక చినిన్ పార్ణంకి సహాయం చేయడానికి మనని ఎనున్కొనాన్డు ఆ 
పరమేశవ్రుడు. బిడడ్ ఎవరైనా బిడేడ్ కదా. మన కోడలు కడుపున పుటిట్ందే అనుకొందాము. బిడడ్ వచేచ్క అందరం మనూరు వచిచ్ ఓ పది రోజులుంటాము. 
తాతమమ్ చేత సంరక్షణ చేయించుకొవదూద్?  అలాగే ముఖలింగేశవ్రుడు ఆశీసుస్లు కూడా తీసుకొవాలి కదా. ఏమంటావు?"  

ఇదంతా కొడుకు చెబుతుంటే నివెవ్రపోతూ, అచేతనంగా ఉండిపోయిన ఆవిడ వెంటనే తేరుకొని,  
"నా మనవడు బంగారం, ఎంత ఎతుత్కు ఎదిగిపోయారు వీళిల్దద్రూ. పోలికలు ఒకక్టే కాదు, వాడి మనసు కూడా వాళల్ తాతగారిదే. 

చలల్ని వారత్ చెపేప్రరార్, నికేష్పంలాంటి పని చేసుత్నాన్రు" 
"చితత్శుదిధ్తో శివ పూజలు చేయడమంటే ఇదేనేమో" అనన్టుల్గా దీప నుదిటి పైన ముదుద్పెటుట్కొనాన్రు.  

(సమాపత్ం)
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