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చదు కునే పిలల్లు రి  గులాబీమొగగ్లు. తి పాఠ ల ఓ గులాబీల తోట. 

అలాంటి ఓ గులాబీల తోటకి నీరుపో  జీవమిచిచ్న ఈ మ ళ కథ! 
సత్వ సంఘటనలకు నవలా రూపం! 

       1 

"'There have been great societies that did not use the wheel, but there have been NO societies 

that did not tell stories"- Ursula K. Le Guin, American Author. 

 

       జూన్ ఒకటో తేదీ ! సూక్ల్ తెరిచేందుకు ఇంకా రెండు వారాలు సమయం ఉంది . సంవతస్రాల తరబడి పదో 

కాల్ స్ పిలల్లకి , అందరికంటే ముందుగా, జూన్ ఒకటో తేదీన కాల్ సులు మొదలు పెటట్డం ఆనవాయితీ . సూక్ల్ కోసం అంకిత భావంతో 

పని  చేసే ఆ టీచరుల్  అందరూ ఠంచనుగా పొదుద్ నన్ 7,30 కి సూక్ల్ కి వచేచ్సేరు .  

విశాలమౖెన సూక్ల్ ఆవరణలో పరుచుకునన్ చెటల్ నీడలో రజని , మిసెస్ శరమ్ , గీత, వసుధ , ఆరాధన అందరూ 

నిశేచ్షుట్ లె ౖనిలబడి ఉనాన్రు. ఒకక్ వనజ  మాతర్ం లేదు. ఆమె ఒకటి రెండు వారాలోల్  ఈ  టీమ్ తో కలుసుత్ ంది. ఆ రోజు కాల్ సులు 

తీసుకో నకక్ర లేదని అధికారిక పర్కటన .  

మాన్ సూన్ ఆరంభం అయేయ్ందుకు ఇంకొకక్ నాలుగు రోజులు సమయము ఉంది . ఎండలతో ఉకిక్రిబికిక్రెనౖ ముంబె ౖ

మహానగరం కముమ్కొచేచ్ మేఘాల కోసం ఎదురు చూసోత్ ంది.  టి .వి . నూయ్స్ లో చూబిసుత్ నన్ వరష్పు చినుకుల కే పరవశించిపోతూ ' 

రిం ఝిమ్ రిం ఝిమ్ బరేస్ ' అనుకుంటూ కూనిరాగాలు తీసుత్ నాన్రు .  వసూత్  వసూత్  వరష్ం తెచేచ్ ఇకక్టుల్   అకక్డి  వాళళ్కి కొతత్ 

కాదు.  వరష్పు నీళల్తో మునిగిపోయే రోడుల్ , క్స్ మీద నీళల్ మధయ్ నిలిచిపోయే లోకల్స్, ఎడతెరిపి లేని వరాష్ లకి బీరువాలోల్  బటట్ల మధయ్ 

చేరే చెమమ్ ............. అనిన్ంటికీ సిదధ్పడి పోయి ఉనాన్రు .  

రజనికి ఆశచ్రయ్ం గా ఉంది , ఇంకో రెండు వారాలోల్  కొతత్ విదాయ్ సంవతస్రం రంభం అవుతుంది. వేసవి సెలవలు 

పూరిత్చేసుకునాన్క కొతత్ విదాయ్ సంవతస్రపు ఆరంభంలో  ఇలాటి ఒక సనిన్వేశానిన్ ఎదురోక్వలసి వసుత్ ందనన్ సందేహం ఎవరికీ లేదు . 

అంత సడన్ గా ............  
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ఈ  నెల రోజులోల్  ఏమౖెంది ? సెలవులిన్ ఆసావ్దించి, సంవతస్రానికి సరిపడా శకి త్ ని  పోగుచేసుకుని వసేత్.. ఇదేమిటి ? 

ముందుగా తేరుకుని నోరు విపిప్ంది రజనియే .  

“  కాల్ సులు ఎందుకు కానిస్ల్ అయాయ్యో మీలో ఎవరి కెనౖా తెలుసా ? “   ఎవరికీ తెలియదు .  

ఆఫీస్ కల్ర్క్ కమలిని కూడా తెలియదంటుంది . పోనీ రేపటి నుండి కాల్ సులు జరుగుతాయా అంటే ఆమె జవాబు 

చెపప్లేక పోయింది , రేపటి దాకా తెలియదంది .  

ఆ చెటల్ కింద నిలబడిన వందమందికి పెగౖా ఉనన్  పిలల్లకి ఏమీ అరధ్ం కాక మౌనంగా నిలబడి ఉనాన్రు. కాల్ సులు లేవు 

అనగానే నమమ్లేనటుల్  చూసూత్  ఉండిపోయేరు. సూక్ల్ లో పదో కాల్ స్ పిలల్లుకి దొరికే పర్తేయ్క హోదా పటల్ వాళళ్ అందరికీ 

ఎపప్టినుండో  ఒక ఆకరష్ణ. చినన్పప్టి నుండి తమ సీనియరుల్  అందుకునే ఆ పర్తేయ్కత కోసం పది సంవతస్రాలు ఎదురు చూసేరు మరి. 

పబిల్క్ పరీకష్ల బాధయ్త ఒకటి వాళళ్ మీద  ఉనాన్ సంవతస్రం పొడుగునా తమకి కేటాయించే ముఖయ్త వాళల్కి ఇషట్ ం. 

తాము సూక్ల్  చదువులు ముగించుకుని పెదద్రికానిన్, తమదెనౖ వయ్కి త్తావ్నిన్ సంతరించుకోవడమే కాకుండా , 

పెదద్వారితో సమానమౖెన పంకి త్న నిలబడే అరహ్తేదో వచేచ్సుత్ ందని ఎదురు చూసుత్ ంటారు .  

వాళళ్ కలలు , ఆశలు ,ఆశయాలు వారి కళళ్లో పర్తిఫలిసుత్ ంటే వాళల్ని చూడటం, వినటం కూడా రజనికి ఎంతో ఇషట్ ం. 

వాళళ్ని ఆదరశ్ వంతులెనౖ పౌరులుగా తీరిచ్దిదేద్ అపురూపమౖెన అవకాశం సూక్ల్ లోనే సాధయ్ం అనుకుంటుంది. ఈ సంవతస్రం 

దాటిందంటే వాళళ్ పసితనం, అమాయకతవ్ం పర్పంచ మాయలో పడి  మాయమౖె పోతాయి. ఇకపెనౖ వీళళ్ని నితయ్ం చూసూత్ , 

చదివిసూత్  , నేరిప్సూత్  , కోపప్డుతూ , మించేందుకు ఎకక్డ దొరుకుతారు ? 

ఏమీ తోచనటుల్ గా అలా కాసేస్పు నిలబడిపోయి ఇళళ్ ముఖం పటేట్రు ఎవరికీ వాళుళ్.  

ఉతాస్హం అంతా ఆవిరెపౖోయి రజని ఇలుల్  చేరింది .  

ఇపుప్డేమి చెయాయ్లి? సూక్ల్ లేకపోతే ఏమి లేనటుల్  ఉంది. ఎనేన్ళళ్ అనుబంధం!!  

ఆఫీస్ కి బయలుదేరుతునన్ మధు ఆమె రాక చూసి ఆశచ్రయ్ పోయేడు .  

తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచిచ్న  మనీషా రజనిని ఆ సమయం లో ఇంటోల్   చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది.   ఇంటి 

పనులోల్  రజనికి కుడి భుజం లాటిది మనీషా .  

“ దీదీ ! సూక్ల్ గయీ నయీ?” కించిత్ ఆశచ్రయ్ం మనీషా గొంతులో. 

విషయం వినాన్క మాతర్ం " ఠీక్ హౖె దీదీ , ఆరామ్ కరో "  అంటూ తన పనులోల్  పడింది.  

మనీషా మాటలకి కూతురు గురుత్  వచిచ్ంది రజనికి ....  

ఏమి చెపిప్నా ' ఇటోస్కే ' అంటూ తేలేచ్సే విరాజిత ! చదువుకోవాలంటూ సము లు, ఖండాలు దాటి దూరంగా  
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వెళిళ్ంది . ఇక ఇపుప్డు చదువు అయిపొతుంటే ఉదోయ్గం అంటుంది. ఎందుకో కూతురి మీద దిగులు దిగులు గా  అనిపించింది . 

చూడాలనిపించినా చూడలేని దూరాలు ! అలా అంటే ఒపుప్కోదుగా .  

“ హాయిగా ఎపుప్డంటే అపుప్డు సెక్ౖ ప్ లో చూసుత్ నాన్వు, మాటాల్ డుతునాన్వు . చాలదా" అంటూ కిలకిలా నవేవ్సుత్ ంది. 

కూనిరాగాలు తీసూత్  పనులు చేసుకుపోతునన్ మనీషా ని చూసేత్ గరవ్ంగా, ఆశచ్రయ్ం గా కూడా ఉంటుంది.  

తెలవారి లోకల్ పటుట్ కుని పనులోల్ కి వసుత్ ంది. ఇంటోల్  ఉనన్ అందరి ఆరిధ్క అవసరాలు తీరేచ్ వయ్కి త్. ఎపుప్డూ 

అనారోగయ్మనో ,మరొకటనో సెలవు పెటట్దు. విసుగెతిత్ ' నువువ్ రెండు రోజులు రావదుద్ , వి ంతి తీసుకో ' అంటే నవువ్తుంది .  

"నువువ్ ఒకక్ దానివే దీదీ సెలవు తీసుకో మంటావ్ , ఇంకెవరూ అనరు"  అంటుంది .  

“ అందరూ నెలకి నాలుగు ,ఐదు సెలవులు తీసుకుంటారు, నువువ్ ఎందుకు తీసుకోవు ?” అంటే , 

“ నాకు పని చేసుత్ ంటే బావుంటుంది"  అంటుంది .  

ఒకోక్సారి బలవంతంగా పనిలోకి రానివవ్క తనవరకు తన పనుల నుండి సెలవు ఇసుత్ ంది .  

                  ****************************** 

సాయంతర్ం  నడకకి కాళుల్  అలవాటుగా లాకుక్పోతునాన్యి.  రజని సూక్లు వరకు అసంకలిప్తంగా నడిచింది . 

అలవాటెనౖ దారి. సూక్ల్ తన జీవితంలో ఇంతగా పెనవేసుకు పోయిందనన్ విషయం ఆమెకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. రేపెనౖా కాల్ సులు 

జరుగుతాయా ? జరగకపోవటం అనన్ ఆలోచనే చితర్ంగా అనిప్సోత్ ంది .  

దారి పొడవునా సూక్ల్ పిలల్లు ఎదురవుతూ విష్ చేసూత్ నే ఉనాన్రు. పదో కాల్ సు పిలల్లు ఒకరిదద్రు ఎదురె ౖఎందుకు 

కాల్ సులు జరగలేదని ఆతర్ంగా అడుగుతుంటే ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు. ఈ పిలల్లు అందరూ  ఏమౖెపోతారు? వాళల్ చదువులు 

ఏమౖెపోతాయి ? ఇనిన్ వందల మంది ఎకక్డికి వెళిల్పోతారు ? 

 దూరంగా ఉనన్ ఆట సథ్లంలో పిలల్ల కేరింతల మధయ్ కెట్ నడుసోత్ ంది. సూక్ల్ దగగ్రకొచిచ్ అలా నిలబడిపోయింది . 

తనకి తెలిసునన్ సూక్లేనా ఇది ? ! 

 పడమటి దికుక్ ఇంకా వెలుతురు  బలంగా చిముమ్తూనే ఉంది . సాయంతర్ం ఆరుగంటల సమయంలో కూడా 

ఎండ  చురుగాగ్ నే ఉంది .  

ఇనేన్ళుల్ గా పర్తి ఉదయం, సాయంతర్ం తను చూసూత్ , పలకరిసూత్ ,'ఇది నాది' , 'నాదెనౖ పర్పంచం ' అని గరవ్ంగా 

చెపుప్కునే సూక్లు ! ఈ రోజెందుకో తనకు పరిచయమే లేనటుల్  తోసోత్ ంది. అకసామ్తుత్ గా సూక్లుకు, తనకి మధయ్ ఒక తత్దనం ఏదో 

తోసోత్ ంది .  
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ఆవరణమంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది . ఆఫట్ర్ నూన్ సెషన్ పూరిత్ అయి ఇళళ్కి వెళేళ్ పసివాళల్తో ,వాళల్ నడకలు ,పరుగుల 

చెతౖనయ్ంతో నితయ్ం మురిసిపోయే   ఆ పరిసరాలు తనని పర్శిన్సుత్ నన్టుల్  ఫీలయియ్ంది  ఆమె. సూక్ల్ చుటూట్   ఒక రౌండ్ తిరిగి గేటు 

ముందుకు వచేచ్సరికి సోనార్ బాయి ఎదురెంౖది , “'సూక్ల్ తెరవలేదేమమామ్ ?” అంటూ .  

సూక్లు గేటు ముందు మధాయ్హాన్లు, సాయంకాలాలు ఏవేవో చిరుతిళుళ్ అముమ్తుండే ఆమెకేం చెపాప్లి ? ఆ సూక్లు 

నిరామ్ణ సమయంలో అకక్డ పని చేసిన అనుభవం సోనార్ ఎనోన్సారుల్  చెపుత్ ంటుంది. తన భరత్ మే  గా ఉండే రోజులు , కరసాప్ండెంట్ 

గయకావ్డ్ సీనియర్ తో తమకునన్ అనుబంధం నినన్ మొనన్ జరిగినటుల్  మెరిసే కళల్తో చెపుప్కొసుత్ ంది.  

ఆమె మనవరాలు మునీన్ పరుగెతుత్ కొచిచ్ంది "టీచర్ , ఈ రోజు ఫిజిక్స్ పాఠం  చెబుతారా?”  అంటూ. పదో 

కాల్ సుకొచిచ్న ఆ పిలల్ చదువు పటల్ చూబించే ఆసకి త్ చూసేత్ రజని కి ముచచ్ట. 

"ఒక అరగంట ఆగి రా మునీన్ " అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది.  

సోనార్  కి విషయం ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. మౌనంగా సూక్ల్ ఆవరణలో చెటల్ ంద రాలిన ఆకులనీన్ తుడవటం 

మొదలు పెటిట్ంది. అది ఎవవ్రూ ఆమెకి అపప్గించిన బాధయ్తా కాదు, ఉదోయ్గమూ కాదు. అయినా ఆ సూక్ల్ తమ చేతులోల్  

తయారెంౖది. తమ పిలల్లిన్ చదివించి తీరిచ్ దిదుద్ తోంది. అంత  వరకే ఆమెకు తెలుసు. ఆమె దృషిట్  లో అదొక పవితర్ సథ్లం. తనకు 

చేతనెనౖ సేవ తను చేసుకుంటూ పోతుంది.  

 చేతిలో మొబెల్ౖ పలకరించింది. మధు కాల్ !.............  

అతనిన్ మాటాల్ డనివవ్కుండా తనే అనేసింది ." వచేచ్ందుకు ఆలసయ్ం అవుతుంది కదూ!?”   

అతను నవేవ్డు .  

"అవును  రాజీ , చాలా చాలా పని ఉంది. మళీల్ మాటాల్ డుతాను"  అంటూనే డిసక్నెక్ట్ చేసేసేడు . 

 చీకూ చింతా లేనటుట్  బర్తికేసాత్ డు. పెగౖా “ నీకు సమసత్ అధికారాలు ఉనాన్యి, నాతో పనేమిటి ? “' అని 

దబాయిసాత్ డు.  

తీరా ఒక నిరణ్యం తీసుకోబోతే చటుకుక్న సీన్ లోకి వచేచ్సి తను అనుకునన్ది అమలయేయ్లా ఒపిప్ంచేసాత్ డు . 

అందుకే కాదూ విరాజిత  తన మాట పటిట్ంచుకోదు . అనిన్ పపాప్ చెపాప్లి .  

తను ఏదెనౖా గొడవ పెడితే “ నోరు పెటుట్ కు బర్తికేసుత్ నాన్వ్" అనేసాత్ డు . అమోమ్ , ఇలాటి వాళళ్ని ఏమనాలి? 

నోటోల్  మాట లేనటుల్  ఉండే సెలౖెంట్ కిలల్ర్స్.  

చేతిలో ఈ  మొబెల్ౖ ఒక ఆభరణం అయిపోయింది . పది పనెన్ండేళళ్ తం సేట్ట్స్ నుండి వచిచ్న వాసంతి చెపిప్ంది 

మొబెల్ౖ తమ జీవితాలొల్  ఎంతగా పెనవేసుకు పోయిందో . తను నమమ్లేక పోయింది అపుప్డు . కాని ఇపుప్డు ......  



  

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                        

6  $qjPeÃ¢ÓCy^ - FcEn+" ¬FLkO~bÍ 

ఎవరి చేతులోల్  చూసినా తపప్నిసరిగా ఉండాలిస్ందే . మెలకువలోను, నిదర్లోను, ఇంటోల్ ను, బయటా .. ఎంతగా 

కనెకిట్విటీ పెంచుతోందో అంతగా మనుషులిన్ డిసక్నెక్ట్ చేసోత్ ంది .  

రజని  ఆలొచనలు చినన్పప్టి రోజులోల్ కి వెళేళ్యి. తమ చినన్పుప్డు ఇంటోల్  ఫోన్ ఉండటం ఒక సేట్టస్ సింబల్ 

లా  ఉండేది. చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ వాళుళ్ "చాలా ముఖయ్మౖెన పని, ఒకసారి ఫోన్ చేసుకోవచాచ్” అనో , “మా  అబాబ్య్ ఫోన్ 

చేసాత్ ననాన్డు, రా  భోజనాలయాయ్క ఎనిమిదింటికి మీ ఇంటికి వసాత్ ం మాటాల్ డేందుకు , మీకు ఇబబ్ంది లేదుకదా " అంటూనో ఎవరో 

ఒకరు వసూత్ నే ఉండేవారు. 

 రెండిళళ్ అవతల ఆదిలU గారు రావడం తనకు బాగా జాఞ్ పకం. పకక్వీధిలో సుందరతత్ తరచు వసుత్ ండేది. అందరికి 

ఆవిడ సుందరతేత్ . ఆవిడకి ముగుగ్ రు కూతుళూల్  దూరంగా ఉండటంతో , 

ఒకమారు " పెదద్పిలల్ తో మాటాల్ డాలనో , చినన్దానికి అతత్గారి సాధింపు ఎకుక్వ, చంటిపిలల్లతో ఎలా వుందో" అనో  

ఫోన్ మాటాల్ డాలని వసుత్ ండేది. ఫోన్ తను చేసినా, తనకి వచిచ్నా ఒక పటాట్ న ఆ కబురుల్  తెమిలేవి కావు .  

“ మీ వెనక వాటాలో ముసలాయన కులాసాగా ఉనాన్డా ? చంటిపిలల్ జునున్ అడిగిందనాన్వ్ , కాసిని జునున్ పాలు 

ఎకక్డెనౖా దొరికేయా లేదా"  అంటూ గురుత్  వచిచ్న విషయాలనీన్ మాటాల్ డుతూనే ఉండేది . ఆఖరికి ఫోన్ పెటేట్సేక " అడగవలసినవి 

మరిచెపొయానే.." అంటూ బాధ పడుతుండేది, మళీళ్ మాటాల్ డమంటే, “ఒదుద్ లే, కూతురు అతత్గారు సాధిసుత్ ంది అంతంత సేపు 

ఫోనేల్మిటని" అని నిటూట్ రుప్ వదిలేది.  

ఎకక్ణుణ్ ంచి ఎకక్డికి  వెళాళ్యి ఆలోచనలు!? 

******************* 

 

ఇంటోల్ కి వచేచ్సరికి లాయ్ండ్ లెన్ౖ లో మిస్డ్  కాల్ ! సూక్ల్ నిస్పాల్  వీణ మహాజన్ నుండి ....... ఆవిడ ఊరి నుండి 

వచిచ్ంది కాబోలు. మాటాల్ డాలి అనుకుంటూ రా  భోజనానికి పర్యతన్ం మొదలు పెటిట్ంది .  

  సోనార్ బాయి మనవరాలు మునీన్ ,ఆమెతో పాటు వచిచ్న మరో ఇదద్రు పాఠం అయి వెళేల్సరికి ఎనిమిది అయింది.  

చేతిలోకి ఫోన్ తీసుకుంది.  

“ వీణా జీ ఎపుప్డొచేచ్రు ?”  

“ ఫౖెల్ట్ బాగా లేట్ అయింది. ఈ  రోజు కాల్ సులు జరగలేదుట కదా!?”  

"అవును, విషయం ఏమిటో తెలియదు."' 

“సరే , రేపు కలుదాద్ ం సూక్లోల్ .. అయితే.. “ ,............ సంభాషణ పొడిగించింది , 
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“ వదద్ను కుంటూనే హౖెదరాబాద్ పర్యాణం పెటుట్ కునాన్ను. మిసట్ర్ మహాజన్ హెల్త్ కొంచెం అపెస్ట్ అయింది ఈ 

మధయ్ . జాబ్ లో ఒతిత్డి అంటారు. జాబ్ మానరు. అది ఆయన లెఫ్ౖ లెన్ౖ"  ఆవిడా నవేవ్సింది .  

ఎపుప్డో ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో చెపిప్ంది భరత్తో తనకు అంతగా కుదరదని. ఆయన అకక్డ ఉదోయ్గం 

చేసుకుంటూ ఉంటే తను మాతర్ం అలవాటెపౖోయిన ముంబాయి వదల లేక ఇకక్డ వుదోయ్గం చేసుకుంటూ ఉండిపోయిందట. వాళళ్ 

జీవితాలు చూసేత్ ఆశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ ంది రజనికి .  

వీణాజీ ఐనా సూక్లు విషయంలో ఏమౖెనా నిరణ్యం తీసుకోగలదా..!? ఏమో.. చూడాలి. మనసు ఎటునుంచి ఎటు  

వెళిళ్నా చివరికి ఈ రోజు రంభం కాని, రేపు ఏమౌతుందో తెలీని సూక్లు దగగ్రకి వచిచ్ ఆగుతోంది..!   

PPP 
  

 

      పొదుద్ నేన్ పకక్ మీంచి దిగుతూ పర్తిరోజూ అనుకుంటుంది రజని తన కోసం ఏదో అదుభ్తం ఎదురుచూసూత్  ఉందని .......... 

అది ఎంత చినన్ దెనౖా సరే తనకోసం పర్తేయ్కం !  

 బాలక్నీ లో ఉనన్ కుండీలో  గులాబీ మొగగ్ తొడిగినా , ఎనాన్ళుళ్గానో పదిలంగా కాపాడుతునన్ పకిష్ గూడు మరొక సారి డల్ని 

పొదిగినా  .....ఏదెనౖా సరే ........ ఆ రోజు కాల్ సులు తపప్క జరుగుతాయని ఆశతో గబగబా తయారవుతోంది .  

గీత ఫోన్ కాల్ .......  

' రాజీ , ఈరొజు కూడా కాల్ స్ లేదు ,సూక్ల్ దగగ్రనుండే మాటాల్ డుతునాన్ను’ .  

ఒకక్సారి నిసస్తుత్ వ ఆవరించింది . 'ఇలా అయితే ఎలా ?'అపర్యతన్ంగా నోటి వెంట వచేచ్సింది .  

ఒకక్సారి సూక్ల్ కి వెళిల్ చూసి ఆ తరావ్త ఏమిచెయాయ్లో చూడాలి అనుకుంది . అదే గీత తో చెపిప్ంది .  

సూక్ల్ లో ఎలాటి కబురు లేదు. ఉతాస్హంగా వచిచ్న పిలల్లిన్ వెనకిక్ పంపేసరికి ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్ వ.  

 ఇలుల్  చేరితే ఒక ఖాళీ తనం !  ఇంటి లో కూరుచ్నే  మూడ్ లేదు . 

 లెబౖర్రీ పుసత్కాలు కూడా వెనకిక్ ఇవావ్లిస్న పని ఉంది . తొమిమ్ది కావసుత్ ంటే పుసత్కాలతో బయలు దేరింది  

లె ౖ రియన్  చాలా ఏళుల్ గా పరిచయమునన్ వయ్కే త్. లెబౖర్రీకి వచిచ్న వాళళ్కి కావలసిన పుసత్కాలు రాయ్క్స్ లో వెతికేందుకు 

ఓపిగాగ్   సహాయ పడుతుంటుంది.  

  ' సమమ్ర్ వెకేషన్ ఎలా గడిపేరు? ' అంటూ పలకరించింది . 
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 'బుక్స్  ఏమౖెనా  కావాలా ?' అని ఆమె అడిగిన పర్శన్కి అపుప్డు అకసామ్తుత్ గా జాఞ్ పకం వచిచ్ంది విజయవాడ నుండి వసూత్  

తెచుచ్కునన్ జయకాంతన్ ' ఒక మనిషి -ఒక ఇలుల్ -ఒక పర్పంచం '. ఇంక వేరే ఏ పుసత్కాలూ వదద్ని చెపిప్ బయటకు వచిచ్ంది . 

 లెబౖర్రీ కి వసేత్ రఫి జాఞ్ పకం వసాత్ డు.పుసత్కాలంటే ణం పెటేట్వాడు రఫీ. లెబౖర్రీ లో పుసత్కాలు తెచుచ్కుని తనతో పోటీ పడి 

చదివేవాడు .  

రఫీ పేరుకి తగినటేల్ పాటలు పాడతాడు. పీ .జి. చేసి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతాన్లు చేసూత్  తమ సూక్లోల్  వలంటీరింగ్ 

చేసేందుకు వచేచ్వాడు. సాట్ ఫ్ రూమ్ లో ఎపుప్డెనౖా ఖాళీ  దొరికితే ,అడగంగానే పాటలు పాడేవాడు . పిలల్లు కూడా ఇషట్ పడే మాసాట్ రు 

అతను . 

 ఆరిధ్కంగా సమసయ్లు ఉనాన్ తనకి ఇచేచ్ శాలరీలోంచి అవసరమౖెన వారికి ఫీజులు కడుతుండేవాడు కొనాన్ళళ్కి రఫీ  బాయ్ంక్ లో 

ఉదోయ్గం వచిచ్ నాగపూర్ వెళిల్ పోయేడు. అతని పాట ఎంత మధురంగా ఉంటుందో , అతని వయ్కి త్తవ్ం అంత చకక్నిది. ఇపుప్డు సూక్లు 

గురించి చెబితే ఎంతగొడవ చేసాత్ డో ! మాటాల్ డాలి. 

************************** 

 రా  భోజనం అయి జయకాంతన్ పుసత్కం తీసుకుంది చేతులోల్ కి . 

 ముందుమాటలో రచయిత చెబుతునాన్డు ' జీవితపు చీకటి పారాశ్ లను పర్దరిశ్ంచే వాడినని  నా గురించి ఒక 

సాహితాయ్భి యం ఉంది. అయితే ఈ కథ జీవితం యొకక్ పర్కాశవంతమౖెన భాగాలను మాతర్మే చూపిసుత్ ంది. సూరుయ్ని 

కిరణాలకాంతి  సమసత్ వసుత్ వులపెనౖా పర్సరిసుత్ ంది . కాని ఆ సూరుయ్ణేణ్  ఒక అదద్మో లేక దోసిలి నీరో పర్తిబింబిసుత్ ంది. అలాటి చినన్ 

అదద్ం మనలో ఎకక్డో దాగి ఉండడం అకష్ర సతయ్ం. నేను దాని కాంతిని జీవితంలో ఎనోన్ చీకటల్లో చూసుత్ నాన్ను. ' ఎంత బాగా చెపేప్రు 

రచయిత !  

మొదటి పేజీతోనే ఆమెను పుసత్కం తనలోకి లాకుక్ంది .  

 తెలవారుతూనే వరష్ం చేసుత్ నన్ అలికిడి ఇషట్ ంగా వింటూ రజని బాలక్నీ లోకి వచిచ్ంది. వరష్ ఋతువు పర్కృతిని నిలువెలాల్  

మధారలోల్  ముంచి కొతత్ ముసాత్ బులు చేసేందుకు వచిచ్ంది. ఎనిన్ సారుల్  చూసినా పర్తి మబూబ్ , పర్తి చినుకూ ఆమెకొక పరవశానిన్ 

కలిగిసూత్ నే ఉంటాయి . మనసుని జాఞ్ పకాల ముసురులో మునకలేయిసాత్ యి. 

 వరష్ ఋతువు మోసుకొచిచ్న అలల్రి  మబుబ్లు 

 ఆకాశం వాకిలినిండా చినుకూ చినుకూ కూరిచ్   

పందిళుళ్ అలుల్ తూనే ఉనాన్యి ! 

కొటిట్  కురిసే నలల్మబుబ్ని చొచుచ్కుంటూ 
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వెలుతురూ దారులూ పాకుతునాన్యి! 

నేలమమ్ మీదుగా ఒంగిన హరివిలూల్   

గుసగుసలు చెబుతా నంటోంది ! 

 

అనీన్ సరే కానీ , 

పసిడి అందం అదుద్ కునన్  ఓ మేఘమా !  

కాసత్ నిదానించవూ ?  

వాన నీటి పర్వాహంలో నా కాగితపప్డవ  

నడిచివెళేల్ సమయమొచిచ్ంది ! 

 

ముంబె ౖవచిచ్న కొతత్లోల్  ఈ వరష్ం ఆమెకొక వింత . రా  పగలూ ఎడతెరిపిలేకుండా కురిసే వరష్ం ! అందరు ఎలా ఆఫీసులకి 

,సూక్ళల్కీ వెళాత్రు అని ఆమె కి సందేహం . అయితేయేమి , తెలాల్ రి కిటికిలోంచి చూసేత్ చినన్, పెదద్ అందరూ రంగు రంగు రెయిన్ కోటల్లో 

చకక్గా వెళిల్పోతూ ఉండేవాళుళ్. అదే మన ఊళోల్  అయితే వరష్ం గటిట్గా పడిందంటే జనం పనులు మానుకుని ఇంటోల్  కూరోచ్డమే . 

సూక్ళల్కి సెలవు ఇచేచ్సే వాళుల్ . పెదద్వాళుల్  పని ఉండి వెళాల్ లనాన్ వరష్ం తెరిపి ఇచేచ్క చూసుకుని బయలు దేరేవాళుళ్. 

వరష్ం చూసూత్  అలా కిటికీకి అతుకుక్పోయే ఆమెని మధు ఆట పటిట్ంచే వాడు. ' పలెల్టూరి పిలల్ని ఇంత పెదద్ సిటీ కి తీసుకొసేత్ 

అనీన్ వింతలే ' అంటూ. ఉరుముల శబద్ం వింటేనే వణికి పోయేది. వరష్ం చూసి మురిసే ఆమె ఉరుములు, మెరుపులు చూసి 

భయంతో ముడుచుకుపోయేది. చినన్పుప్డు అమమ్ వెనక నకిక్ కూరుచ్నేది. విరాజిత పుటేట్క కూడా ఆ భయం పోలేదు. కూతురు సూక్ల్ 

బసుస్ దిగుతూనే అడిగేసేది , ' అమామ్ , నేను సూక్ల్ కి వెళిల్ నపుప్డు ఉరుములు వచేచ్యి కదా , భయం వేసిందా' అంటూనే తన 

చేతిని మగా పటుట్ కునేది.  

వరష్పు రోజులోల్   సూక్ల్ రికాష్కి ముందు వెనుకా శర్దధ్గా టారాప్లిన్ పరదాలు కటిట్  తీసుకెళేల్ వీరయయ్ ! 

సూక్ల్ లో ఉండగా వరష్ం వసేత్ సూక్ల్ పకక్నునన్ బందరు కాలువ పొంగి పోతుందని, ఊరంతా మునిగి పోతుందని, 

పర్ళయం అంటే అదే అని వలిల్ చెపేప్ది. 
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 మరి ఇంటికెలా వెళాళ్లి ? అమమ్ని ఎలా చూడాలి ? అంటూ దిగులు పడే తనని మళీల్ వలిల్ ఓదారేచ్ది, ' భయం లేదులే, 

భూమి మీద పాపం చేసిన వాళుళ్ కంటే పుణయ్ం చేసినవాళుల్  ఎకుక్వ  ఉంటే, పర్ళయం అపుప్డే రాదులే , మా నానమమ్ చెపిప్ంది' 

అంటూ ఆరిందాలా ధెరౖయ్ం చెపేప్ది . ఇపుప్డెకక్డుందో ! వాళల్ అతత్ కొడుకుని చేసుకుని కలకతాత్  వెలిల్పోయిందపప్టోల్ .  

కొంచెం పెదద్ అయేయ్క వరష్ం పడినపుప్డు కవితవ్ం చదువు కునేది. ముఖయ్ంగా తిలక్ ' అమృతం కురిసిన రా  '. చదవడం 

కాదు, పలవరించేది. అది చదువుతునన్పుప్డు నిజంగా అమృతం కురుసుత్ నన్టేల్ అనిపించేది. 

 అమృతం కురవటం అంటే ఏమిటి ? అసలు అమృతం అంటే ? నిజంగా దేవతలు గి అమరతావ్నిన్ పొందేరా ? అసలు 

అమృతం రుచి దేవతలకు మినహా ఎవరికెనౖా  తెలుసా ? రుచిగా ఉనన్ పదారాధ్ నిన్ తింటే అమృతంలా ఉందంటారు. అంటే దాని రుచి 

తెలిసిన దేవతలు భూమి మీద ఉనాన్రా ? 

ముంబె ౖవచిచ్న  కొతత్ లో మధు, తను ఒక వరాష్ కాలపు సాయంతర్ం సిటీ లో తిరుగుతూ చటుకుక్న అందుకునన్ వరష్ంలో 

చికుక్కునాన్రు. అతను ' తడుసాత్ వ్ ,పద ' అంటూ చెయియ్ పుచుచ్కుని పరుగెతత్బోయేడు. 

 అతనిన్ సునిన్తంగా విడిపించుకుంటూ  'తడవడం నాకిషట్ ం ' అంటూ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడుసుత్ నన్ తనని 

వింతగా చూసూత్ , అంత  లోనే తన మనసు అరధ్మౖెనటుల్  తనూ అతనూ  పకక్న నడవడం మొదలు పెటేట్డు . ఇంటికొచేచ్క తుముమ్లు 

తరుముకొసుత్ నాన్ , మంచి 'అనుభవం నేరేప్వ్' ,  అంటూ తనని పర్శంసించ కుండా ఉండలేక పోయేడు.  

అబబ్ ,ఏమిటిది ? పర్తి విషయానికి ఎకక్డికో వెళిల్ పోతుంది మనసు . తీరిక ఎకుక్వవుతోందా ? జీవించే పర్తి కష్ణానిన్ 

మించేపుప్డు గతించిన తీపిని అనిన్ సారుల్  సమ్రించుకోవడం ఎందుకో ! వదద్ంటే మాతర్ం ఆగుతాయా ఆలోచనలు ? 

 

************************************* 

 

' రాజీ ,ఈ రోజు కూడా సూక్ల్ ,కాల్ సులు లేవు. కాని టీచరల్కి ఏదో మీటింగ్ ఉందంటునాన్రు . సూక్ల్ కి ఫోన్ చేసేత్ నూయ్స్ 

సరుక్య్లేట్ చెయయ్మనాన్రు మనవాళళ్కి . ' 

' మరి సిలబస్ ఎలా అవుతుంది ? ' రజని గొంతులో  అసహనం విని నవివ్ంది గీత .  

' భలేదానివే రాజి , అంతా అగమయ్ గోచరంగా ఉంది పరిసిథ్తి , నువేవ్మో సిలబస్ అంటావ్ ' 

గయకావ్డ్ సీనియర్ కొడుకులు ముగుగ్ రు, కూతురు , అలుల్ డు ,ఇంకా సూక్ల్ కమిటీ మెంబరుల్  కొందరు ఉనాన్రు మీటింగ్ 

హాలోల్ .  

అందరి ముఖాలు గంభీరంగా ఉనాన్యి.  
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ముందుగా పెదద్వాడెనౖ గోవింద్ రావ్ మొదలు పెటిట్  సూక్ల్ నిరవ్హణ ఖరుచ్ ఎలా సంవతస్రాల తరబడి పెరుగుతూ 

వసోత్ ందో  వివరించేరు. ఆ తరావ్త కేశవ్, నారాయణ కూడా మాటాల్ డుతూ ఫీజులు పెంచవలసిన అవసరం ఎంతగా ఉందో 

చెపుప్కొచేచ్రు.  

వింటునన్ వాళళ్ంతా ఇపుప్డు సూక్ల్ తెరిచేక ఈ కొతత్ పోజల్ ఏమిటని ఆశచ్రయ్ పోతునాన్రు.  

' మన సంసథ్ ముందు నుండి ఒక సేవా సంసథ్ లాగ మాతర్మే పనిచేసూత్  వచిచ్ంది , ఇపుప్డు పెరుగుతునన్ విదాయ్రుథ్ లిన్ దర్షిట్  లో 

పెటుట్ కుని సాట్ ఫ్ కోసం పర్తి సంవతస్రం వెతుకుక్నే పరిసిథ్తి. మనం ఇచేచ్ శాలరీ కి ముందుకొచేచ్ వాళుల్  తకుక్వ . వాళుల్  కూడా మంచి 

అవకాశం వసేత్ బయటకు వెళిల్ పోతునాన్రు. 

 మనం పిలల్ల దగగ్ర ఫీజ్ పెంచవలసిన సమయం వచిచ్ంది. గత రెండు దశాబాద్ లుగా ఫీజులు పెంచలేదు. ఇరవె ౖఏళల్ తం 

చెలిల్ంచిన ఫీజులు ఇపప్టికీ అమలులో ఉనాన్యి.. మీరంతా పిలల్లని, వాళల్ తలిల్ తం లని మోటివేట్ చేసి ఇది అమలు అయేయ్లా 

చూడాలి. రెండు రోజులు పేరెంట్స్ తో మీటింగ్ ఏరాప్టు చేదాద్ ం. 

ముందుగా నోరు విపిప్ంది రజని . 'సర్ , ఇంత  సడన్ గా, సూక్ల్ ఓపెన్ చేసే ముందు చెబితే వాళల్కి కషట్ ం కదా. మనం ఈ 

విషయానిన్ సెలవుల ముందు చెపిప్నా కొంత టెంౖ ఇచిచ్నటుల్  అయేయ్ది.  పదో కాల్ స్ పిలల్లకి కాల్ సులు మొదలు పెటట్లేదు ఇపప్టివరకు, 

ఇది పిలల్లమీద ఒతిత్డి అవుతుంది. అదీ కాక ఈ పిలల్లు  వచిచ్న నేపథయ్ం మనకు తెలుసు. అందరు ఆరిధ్కంగా చాలా ంది సాథ్ యి 

వాళేళ్ .'   

కేశవ్ రావ్ కాసత్ అపర్సనన్ంగా చూసి మొదలు పెటేట్డు ,  

' మీరు సాట్ ఫ్ అయి ఉండీ ఇలా మీకే సమమ్తం కానటుల్  మాటాల్ డితే ఎలా ? మేనేజ్ మెంట్ తరఫున ఆలోచించండి. ఈ పెంచే 

ఫీజులు లాభాల కోసం కాదు. సూక్ల్ నిరవ్హణకి మాతర్మే. మనం ఇపుప్డునన్ ఫీజులు రెటిట్ంపు చేసినా అది మిగిలిన పైర్వేట్ సూక్ళల్ 

ఫీజులకి ఎకక్డా దగగ్రలో కూడా ఉండదు. ఈ మాతర్ం బాధయ్త పిలల్లు తీసుకోక పోతే మనం సూక్ల్ నడపడం సాధయ్ం కాదు.  

' సర్, మీరు చెపిప్నవనీన్ వాసత్వాలే . కాని వాళల్ సమసయ్లు, పరిసిథ్తులు వాళల్కునాన్యి. ఒకక్ ఇంటి నుండి ఇదద్రు, ముగుగ్ రు 

పిలల్లు చదువు తునాన్రు. ఒకక్సారిగా రెటిట్ంపెనౖ ఫీజులెలా భరించగలరు?   రజని సూక్ల్ తో ఉనన్ అనుబంధం, అది ఇచిచ్న బలంతో 

మనసులో ఉనన్ మాటలనీన్ చెపేప్సింది .  

మిగిలిన అందరూ మాట రానటుల్  కూరుచ్ండి పోయేరు. ఇంకా మాటాల్ డేందుకు ఏమీ లేదనన్టుల్  మీటింగ్ ముగించేరు .  

దారి పొడవునా ఆలోచిసూత్ నే ఉనాన్రు అందరూ. గీతా అంటుంది , ' అదేమిటి , ఉనన్టుట్ ండి పెంచిన ఫీజులు, అదీ రెటిట్ంపుగా 

మనం చెబితే మాతర్ం కటట్ గలరా ? ఇదేదో సూక్ల్ నడపకుండా మరింకేదో చేసే ఉదేద్శయ్ం లా కనపడుతోంది. వాళల్ పోజల్ వాళళ్కే 

నాయ్యబదధ్ంగా అనిపించ లేదేమో అందుకే మనలని మాటాల్ డమని చెబుతునాన్రు. '  
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రజని కి కషట్ ం గా ఉంది ఇలాటి సనిన్వేశం . ఏమి కాబోతోంది ఇంకపెనౖ ?  

*********************************** 

  

ఎపుప్డో రెండు దశాబాద్ ల వెనుక ముంబె ౖ వలస వచిచ్ంది భరత్తో పాటు . 

కంపెనీ  కావ్రట్ర్ దొరకడానికి ముందు చెంబూర్ లో బలానీల ఇంటోల్  వన్ రూమ్ 

,కిచెనెట్ లో ఉనన్ రోజులు ! చెంబూర్ లో జీవన్ బహార్ సొసెటౖీ కి వచిచ్న తొలి రోజులు 

రజని జీవితంలో గాఢ ముదర్ వేసేయి. 

 

 

తెలతెల వారుతూ దాదర్ లో దిగి ఇంటి కెళూత్  దారిపొడుగునా ఆకాశమే హదద్నన్టుల్  నిటారుగా నిలబడిన ఆ బహుళ 

అంతసుథ్ ల భవనాలు, నిరివ్రామంగా పరుగులెతేత్ వాహనాలు, జనం, జనం ! నిశశ్బద్ంగా కదులుతూ లకష్లాది మందిని ఒకచోట నుండి 

ఒకచోటకి చేరుసుత్ నన్ లోకల్ యినుల్  . అనీన్ వింతలే . సరిగాగ్  ఇలాగే వేసవి ముగిసి, మానూస్న్ ఆరంభం అవుతునన్ సమయంలో 

వచిచ్ంది.  

 నలుగురు పిలల్లతో, వృదుధ్ రాలెనౖ తలిల్తో రెండు గదులు, రెండు బాలక్నీలతో ఉనన్ ఆ కుటుంబం చూసేత్ కొతత్గా అనిపించింది 

. ఇంటోల్  ఒకక్ అంగుళం కూడా వృధా కాకుండా అనీన్ అమరుచ్కునన్ తీరు చూసి మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయింది  రజని .  

బలాని రెలౖేవ్ లో చినన్ ఉదోయ్గం లో ఉండేవాడు .   

సూక్లోల్  హిందీ చదువుకునాన్ మాటాల్ డేందుకు బిడియపడే రజనిని బలవంతంగా తనతో పాటు మారెక్ట్ కి తీసుకుపోయేది 

బలాని ఆంటీ. తాజా కూరలు, పళుళ్ తమ ఊళోళ్ కంటే ఎకుక్వ రకాలు కనిపించేవి మారెక్ట్ అంతా. తను చూసుత్ నన్ కొతత్ పర్పంచానిన్ 

ఫూస చిచ్నటుల్  ఉతత్రాలనిండా నింపి పోస్ట్  చేసుత్ ండేది  తలిల్తం లకి, చెలెల్ళళ్కి, తముమ్ళళ్కి నగర జీవితంలో తను చూసుత్ నన్ వింతలూ 

కథలుగా చెబుతుండేది. ఉతత్రాలు రాయడం ఒక పెదద్ జెక్ట్ . మళీల్ దానికి జవాబు వచేచ్వరకూ సిథ్మితం లేకుండా ఉండేది.     

అసలు సూక్లుతో పరిచయం కూడా ఆ రోజులోల్  జరిగిందే కదా..! ఆ తొలిరోజులోల్  ఓ సారి ఏమౖెందంటే..    
PPP 

  ఆ తొలిరోజులోల్ నే ఒకసారి మెటుల్  దిగుతుంటే వెనకనించి ఎవరో పిలిచినటల్యి ఆగింది. బలానీ ఆంటీ నేసత్ం మిసెస్ 

షా !  

'రజనీ,  రోజంతా ఏమి చేసాత్ వ్ ? బోర్ కొటట్దూ ?'  
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ఏమి చెపాప్లో తెలియక నవేవ్సింది .  

' నేను ఒక సూక్ల్ లో వలంటీరింగ్ చేసుత్ ంటాను. నువువ్ కూడా రాకూడదూ ?'  

అకసామ్తుత్ గా అడిగేసరికి ఏం చెపాప్లో తెలియక చూసూత్  ఉండిపోయింది రజని .  

' రేపు వచిచ్ చూడు , దుద్ నేన్ ఏడునన్రకి సిదధ్ంగా ఉండు ' పెదద్రికంగా తనే చెపేప్సింది ఆవిడ .  

' నాకు మిసెస్ షా తో వెళాల్ లని ఉంది మధూ ' అని చెబితే , 

' హాయిగా వెళుళ్ , ఇంటోల్  ఉండి  ఏం చేసాత్ వ్ ?' అనన్  భరత్ మాటలకి మరింత ఉతాస్హం వచిచ్ంది. అపుప్డే కాలేజ్ 

చదువు అయి వచిచ్, చుటూట్  ఉనన్ పర్పంచం విపులంగా చూసూత్  , అందులోకి మరింతగా చొచుచ్కుపోవాలనన్ ఆమె ఆరాటం అతనికి 

అరథ్మౖెంది.   రాతర్ంతా కలత నిదర్తో గడిపి, తెలల్వారకుండా పనులు ముగించుకుని మధు కంటే ముందుగా ఇలుల్  వదిలి పెటిట్ంది 

రజని.  

 

ఏ ముహూరాత్ న ఆ సూక్ల్ ఆవరణలోకి వచిచ్ందో అదే ఆమె భవిషయ్ జీవితంలో పర్ముఖ పాతర్ అయిపోయింది . 

యర్ జరిగినంతసేపు, ఆ తరావ్త పిలల్లు కర్మశికష్ణతో కాల్ సురూములోల్ కి వెళుత్ నన్ంతసేపు గమనిసూత్  ఉనన్ రజనికి ఆ వాతావరణం 

నచేచ్సింది. అదే సమయంలో యూనిఫారాలోల్  ఉనాన్ కూడా ఆ పిలల్ల ఆరిధ్క సిథ్తి అరధ్మౖెంది . అకక్డ వలంటీరింగ్ అవసరమేమిటో 

అవగాహన కొచిచ్ంది.  

ఫస్ట్  పీరియడ్ కాల్ సుందని తనతోపాటు ఎనిమిదోతరగతికి తీసుకెళిళ్పోయింది మిసెస్ షా . దాదాపు ఇరవెమౖంది 

పిలల్లునాన్రు. సీనియర్ టీచర్ కావడంతో ఆవిడ సునాయాసంగా పిలల్లందరినీ తన పాఠంతో కటిట్  పడేసింది. పిలల్ల ముఖాలు 

ఉతాస్హంగా ఉనాన్యి . ఆవిడ మధయ్ మధయ్ అడుగుతునన్ పర్శన్లకి తడుముకోకుండా జవాబు చెపేప్ందుకు పర్తి విదాయ్రీథ్ సిదధ్పడుతుంటే 

రజని ఆసకి త్గా చూసోత్  కూరుచ్ంది . ఇంటి దగగ్ర నితయ్ం ఎదురయేయ్ మిసెస్ షా ఆరోజు కొతత్గా కనిపించింది .  

కాల్ స్ అయేయ్క తినన్గా కరసాప్ండెంట్ గయకావ్డ్ సీనియర్ దగగ్రకి తీసుకువెళిళ్ పరిచయం చేసి , ' సెన్ౖస్ పాఠాలు 

చెబుతుంది ఈ అమామ్యి ' అంది .  

' ఏం చదువుకునాన్వ్ ? ' అని అడిగి,  

'మారిన్ంగ్ సెషన్ లో జరిగే  హయయ్ర్ కాల్ సులకి చెపుప్. ఇకక్డ టీచరుల్  అందరూ వలంటీరుల్ . పిలల్లకి పాఠాలు చెపప్డం 

ఇషట్మేనా ? ' అంటు అడిగేరాయన.  

ఆయన పర్శన్కి ఒకక్సారి విజయవాడలో అమమ్ ఇంటికి పరుగులెతిత్ంది మనసు . చెలెల్ళళ్,తముమ్ళళ్ హోంవరుక్ లనీన్ తనే 

కదా చూసేది. వాళల్ పర్శంసలూ ఉనాన్యి తనకు బోలెడు!  
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' ఇకక్డ ఉనన్ టీచరుల్  అందరిలోకి నువువ్ చాలా చినన్ పిలల్వు. మిగిలిన వాళళ్లో కొందరు పార్ట్ టెంౖ ఉదోయ్గాలు చేసే 

వాళుల్ నాన్రు. ఇలా రిటెరౖెనౖ టీచరుల్ ,ఇంకా రక రకాల  వాయ్పకాలు , వృతుత్ లు ఉనన్వాళుల్  ఉనాన్రు. కానీ నాకోసం , ఈ పిలల్లకి చదువులో 

కాసత్ సాయం చేసేందుకు కర్మం తపప్కుండా వసుత్ నాన్రు.'  

ఆయన మాటలిన్ శర్దధ్గా వింది రజని.  

' నాకు నచిచ్ంది, నేను రోజూ వసాత్ ను'అంది సంబరంగా . 

 ఎపుప్డో రెండు దశాబాద్ ల పెమౖాట ఇదంతా . !! 

ఇంత జీవితం గడిచిందా  అని ఆశచ్రయ్ం. తన దగగ్ర చదువుకునన్ పిలల్లు పెదద్లె ౖఎదురుపడి నపుప్డలాల్  ఒక సంతోషం 

. సూక్లొల్  ఉనన్ంతసేపూ ఆ పిలల్ల వయసుకు తానూ వెళిళ్పోతుంది. హయయ్ర్ కాల్ సులు తీసుకునన్పప్టి ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకుందుకు మధయ్ 

ఒకటి రెండు పైర్మరీ కాల్ సులు తీసుకోవడంతో గంటలు నిముషాలాల్  గడిచిపోతునన్టుల్  అనిపిసుత్ ంది  సూక్లొల్  . 

 బొంబాయి వచిచ్న కొతత్లోల్  రాసిన బాయ్ంక్ పరీకష్లు  తాలూకు ఇంటరూవ్య్లు చేసి వచిచ్న రోజు మధు  అడిగేవాడు, 

' సూక్ల్ తోటి , పిలల్ల తోటి ఇంత  మమకారం పెంచేసుకునాన్వ్ . సూక్ల్ వదిలి కొతత్ ఉదోయ్గం లో చేరగలవా ?' అని 

.  

' నాకెతౖే ఇదే బావుంది. అనుకష్ణం పిలల్ల మధయ్ వాళల్కి నేరుప్తూ, వాళళ్నుంచి నేరుచ్కుంటూ . కాని ఇకక్డ ఈ 

ఉదోయ్గం తాలూకు రాబడి నామ మాతర్మే. మన కుటుంబానికి నా సంపాదన కూడా అవసరం అంటే ఆ ఉదోయ్గం గురించి 

ఆలోచించాలి. మీరు చెపప్ండి మధూ ', 

'రాజీ, కుటుంబం కోసం నువువ్ సంపాదించ వలసిన అవసరం లేదు. ముందునుండి కూడా కుల్ పత్ంగా ఉండటానికే 

నేను ఇషట్ పడతాను. నువువ్ వచేచ్క నీ కంటూ పర్తేయ్కమౖెన డిమాండుల్  లేవు. మనసుకు నచేచ్ పని చేసే అవకాశం ఎంతమందికి 

దొరుకుతుంది ? నీకు అలాటి అవకాశం ఉందిపుప్డు. బాయ్ంక్ జాబ్ కంటే నీకు ఇది యమౖెనది అయితే ఇకక్డే కంటినూయ్ అయిపో '  

రజని మనసులో మాటే అతని నోట వినాన్క ఆమె సంతోషానికి అవధులు లేవు .  

గెకౖావ్డ్ సీనియర్ మరాఠి మీడియం లో కాల్ సులు నడపడం ఆరంభిం చేక , కొదిద్ పాటి ఫీజులతో మంచి చదువులు 

అందిసుత్ నన్ందుకు చాలా అభినందనలు అందుకునాన్రాయన . రేపటి చదువుల కోసం ఇంగీల్ష్ అవసరానిన్ గురిత్ంచిన తలిల్ తం లు 

పిలల్ల కోసం ఇంగీల్ష్ మీడియం కూడా రంభించమని పదేపదే అభయ్రధ్నలు పెటుట్ కోవడంతో పర్తేయ్కంగా ఇంగీల్ష్ మీడియం కూడా 

రంభించేరు. సరిగాగ్  అది మొదలెనౖ కొదిద్కాలానికే రజనికి ఆ సూక్ల్ పరిచయం అయింది.  

ఇపుప్డు మరాఠి మీడియం తో పాటు ఇంగీల్ష్ మీడియం కూడా నడుపుతునన్ పెదద్ సూక్ల్ అది. మరాఠి మీడియం 

వరకు కొంత గవరన్ మెంట్ ఎయిడ్ వుంది. టీచరల్ జీతభతాయ్ల వరకు గవరన్మెంట్ బాధయ్త తీసుకునాన్ ఆ సూక్ల్ నడిపే బాధయ్త 

,దానితో పాటు నడుపుతునన్ ఇంగిల్షు మీడియం సాట్ ఫ్ జీతాలు మాతర్ం యాజమానయ్మే భరిసోత్ ంది. అకక్డి సిబబ్ంది  అంతా మంచి 
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ఆశయాలతో సవ్చచ్ందంగా తమకు చేతనయింది చెయాయ్లని తపనతో వచిచ్నవారే. సూక్ల్ రంభం అయినపప్టినుండి ఎలాటి 

వేతనం ఆశించ కుండానే పనిచెయయ్డం మొదలు పెటేట్రు .  

కానీ గెకౖావ్డ్ సీనియర్ మాతర్ం వాళళ్ని అలా వదిలెయయ్లేదు. తాము భరించ గలిగినంత మేరకు వేతనానిన్ ఇసూత్  

వచేచ్రు. రాను రాను కాలం తో వచిచ్న మారుప్ ననుసరించి ఇంగిల్ష్ మీడియమ్ లో పిలల్ల సంఖయ్ పెరుగుతూ రావటం, మరింత 

మంది సిబబ్ంది కావలసి రావటం జరుగుతోంది. కానీ ఇదివరకటిలా అంత తకుక్వ వేతనాలకి పనిచేసేందుకు వచేచ్ వాళుళ్ కరువె ౖ

పోతునాన్రు. ఎవరినీ తపుప్ పటేట్ందుకు లేదు. నగర జీవితం ! జీవనపర్మాణాలు తరిగిపోతునాన్యి. కుటుంబ పోషణకి ఇంటికి ఒకరు 

సంపాదిసేత్ జరిగే రోజుల నాటి వాతావరణం సమాజంలో మారి, ఇంటోల్  ఉనన్వారంతా పని చెయయ్వలసిన రోజులు వచేచ్యి.  

ఈ చుటుట్ పర్కక్ల కొనిన్ వేల మందిని విదాయ్వంతులని చేసిన విదాయ్ సంసథ్ ! ........... చినన్ చినన్ ఉదోయ్గులు, 

దినసరివేతన కూలీలు పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్ సూక్లొల్  చేరిప్ంచి నిశిచ్ంతగా వెళేళ్వారు . రజని, మిసెస్ షా , మిసెస్ శరమ్ ,వెదౖేహి , గీత ... 

ఎందరో. మంచి టీమ్ గా చాలా ఏళుల్  కలిసి పనిచేసేరు . మధయ్లో కొందరు రిటెరౖె ౖవెళిల్ పోయేరు. కొందరు కొతత్ వాళుళ్ వసుత్ నాన్రు . 

కానీ నిలకడగా దశాబాద్ ల తరబడి అనుబంధం ఉనన్వాళుళ్ కొదిద్ మంది మాతర్మే మిగిలేరు. కొతత్ గా అపాయింట్ అయినవాళుళ్ ఏడాది 

కూడా  చెయయ్కుండా  మరో అవకాశం చూసుకు వెళిల్ పోతునాన్రు .  

 

సూక్ల్ రంభించి నపుప్డు కేవలం సమాజానికేదో మంచి జరుగుతుంది, చదువుకునే అవకాశం మరింత మందికి 

దొరకాలి  అనే ఆలోచన. ఒక ఉదయ్మం లాగే జరిగింది ఇనేన్ళుళ్. ఆలోచన వచిచ్న వెంటనే సమయం వృధా చెయయ్ కుండా కాల్ సులు 

నడుపుతూ వచేచ్రు. ఆశ, ఆశయం గెకౖావ్డ్ దంపతులవే అయినా, మేమూ చేతనెనౖంత చేసాత్ ం అంటూ ఎందరెందరో 

సవ్చచ్ందంగా  ముందుకు రావడం మొదలెంౖది , మొదటి రోజు నుండే .  

ఏనాడూ ‘సూక్ల్ ఎలా నడపగలం?’  అనన్ అధెరౖయ్ం  అది ఆరంభించిన వాళల్కి కలుగలేదు .  

ఎనోన్ సంవతస్రాలు హాయిగా అందరికి పెదద్ అండగా, పర్తి విషయం లోను మారగ్ దరశ్కతవ్ం చేసూత్  ఉనన్ 

గెకౖావ్డ్ సీనియర్  అనారోగయ్ం తో ఉండటం అందరికీ బాధ కలిగించినా, వయోధరమ్ రీతాయ్ ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తి .  

అపప్టోల్ నే ఓ సారి -  రజని, మిసెస్ శరమ్, గీత, మిగిలిన అందరూ  సూక్ల్ వరకూ రాలేని సిథ్తి లో ఉనన్  ఆయనని 

చూడడానికి వెళిళ్నపుప్డు  కూడా ఆయన సూక్ల్ గురించిన పర్శన్లతో అందరిని ముంచెతేత్రు. సూక్ల్ కాంపౌండ్ లో ఉనన్ మామిడి, 

నేరేడు చెటుల్  ఎలా ఉనాన్యని, ఒక మూలగా  చినన్ పిలల్ల కోసం ఏరాప్టు చేసిన  ఆట వసుత్ వులు, ఉయాయ్ళుళ్ సకర్మంగా ఉనాన్యా, 

లేదా అని,రెండో అంతసుథ్ లో వరాష్ నికి కురుసుత్ నన్ కాల్ సురూమ్ రిపెర్ౖ పూరిత్ అయిందా అని , గేటు దగగ్ర సిమెంట్ పెచుచ్లు ఊడిపోయి 

పిలల్లు దెబబ్లు తగులుచ్ కుంటునాన్రని వినాన్నని , వెంటనే ఆ రిపేర్ పని పూరిత్ చేయించమని మేనేజెమ్ంట్ కి పురమాయించేననీ , ఆ 

పని అవుతోందా అని ఇలా ఆయన వేసిన పర్శన్లు ఆ వయసుస్లో , అనారోగయ్ంతో ఉండి కూడా పిలల్ల మీద ఆయనకునన్ మమకారం , 

మ అరధ్మౖె అందరి మనసులూ బరువెకేక్యి. 
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తన పర్కక్నునన్ అటెండెంట్ ని పిలిచి ఇంటోల్ కి వెళిల్ చాయ్, నమీక్న్ పంపించమని చెపప్మనాన్రాయన, వదుద్  వదుద్  అని 

అంటునాన్ వినకుండా .  

వెళిళ్న వాళళ్ందరిని పేరు పేరునా కుటుంబ సభుయ్ల బాగోగులు అడిగి సంతృపిత్ గా తలాడించేరాయన. మిసెస్ శరమ్ 

ని ' పిలల్లెలా ఉనాన్రు ' అనన్ పర్శన్కి ,'పిలల్లా?' అనన్ ఆమె మాటకి వెంటనే సరుద్ కునాన్రాయన. ఆమె ముఖంలోకి దీకష్గా చూసూత్  

అనాన్రాయన ............ '  

'సూక్లోల్  ఇనిన్ వందల మంది పిలల్లునాన్రు , వాళుళ్ నీ పిలల్లు కాదా?' తన జాఞ్ పక శకి త్ ఇంకా చురుగాగ్ నే ఉందనన్టుల్  

నవేవ్సేరాయన.  

ఆమె నవివ్ంది . ' అవును, వాళళ్ంతా నా పిలల్లే . ఇంకా నాకు ఇంటోల్  వయసుమీరిన అతత్మామలునాన్రు. వాళుళ్ నా 

పిలల్లే ' ఆ  మాటలకి ఆయన మళీల్ హాయిగా నవేవ్రు .  

' ఈ రోజు మీరంతా రావడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎపుప్డో నా పూరీవ్కుల నుండి వారసతవ్ంగా 

వచిచ్న ఆ సథ్లం ఏవిధంగా సదివ్నియోగం చెయాయ్లా అని ఆలోచించేము నేను, నా భారాయ్. ఆమెకి , నాకూ కూడా పిలల్లంటే మ. 

అందుకు సూక్ల్ రంభించాలనుకునాన్ం. నా ఉదోయ్గ బాధయ్తలతో బిజీగా ఉనన్ రోజులవి. మా పిలల్లు కానెవ్ంట్ చదువులకి 

వెళుత్నాన్రు. ఆమెకి కొంత తీరిక ఉండేది. సూక్ల్ బిలిడ్ంగ్ మేమిదద్రం కూరుచ్ని డిజెన్ౖ చేసుకునాన్ం . ... .. ‘ఊపిరి పీలుచ్కు నేందుకు 

అనన్టుల్  ఆగేరు.  

ఎవరో ఒకామె టీ వగెరౖాలు  మెయిడ్ తో పటిట్ంచుకు వచిచ్ంది .  

' ఈమె నా కోడలు మీనా ' అంటూ పరిచయం చేసేరు .  

' మీరు ఎకుక్వగా మాటాల్ డటం మంచిది కాదు ' అంటూ ఆయనిన్ హెచచ్రించింది  మీనా .  

' నాకేమౖెంది ? నేను శుభర్ంగా ఉనాన్ను . వీళళ్ంతా డూయ్టీ పూరిత్ చేసుకుని ఇళళ్కి వెళళ్కుండా ననున్ చూసేందుకు 

ఇంత  దూరం వచేచ్రు . ఇళళ్ దగగ్ర పిలల్లు ఎదురు చూసూత్  ఉండి  ఉంటారు. ' 

ఆ వృదుధ్ డి ముఖంలో ఒక తృపిత్. వృదాద్ పయ్ం తీసుకొచిచ్న అసహాయతకి తల ఒగేగ్ది లేదనన్టుల్  వీల్ ఛెయిర్ లో ధీమాగా, 

ధెరౖయ్ంగా కూరుచ్నాన్రు. ఆమె లోపలికి వెళిల్ పోయింది.  

' ఆ.... ఇందాక ఏమి చెబుతునాన్ను ?, సూక్ల్ ఎలా మొదలెంౖది అని కదూ ........  

నేను, పిలల్లు వెళిల్ పోయేక నా భారయ్ సూక్ల్ దగగ్రకొచేచ్సేది. బిలిడ్ంగ్ తయారవడం, రంభోతస్వం అనీన్ ఆమె 

చేతుల మీదుగా , ఆమె అజమాయిషీ లో జరిగేయి. ననున్ పిలల్లిన్ ఇంటోల్  ఎంత శర్దధ్గా చూసుకునేదో సూక్లిన్ అంతే శర్దధ్గా 

చూసుకుంది.  చుటుట్ పర్కక్ల ఎనోన్ సూక్ళుళ్ ఉండేవి. కాని మన సూక్ల్ పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండటంతో చాలా తవ్రగా 

పేరొచిచ్ంది. సరి అయిన చదువులు లేక జీవిక కోసం వలస వచిచ్ చినన్ జీతాలతో గడిపే ఎందరికో తమ పిలల్లిన్  

చదివించుకుందుకు  ఇదొక మంచి అవకాశంగా అందుబాటులోకి వచిచ్ంది. తమలాగా కాకుండా పిలల్లకి మంచి జీవితాలని ఇవావ్లనన్ 
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ఆరాటం వాళళ్కు మొదలెంౖది. నా భారయ్ కేనస్ర్ తో పోవడంతో ఆమె బాధయ్త ని నేనే మొయయ్వలసి వచిచ్ంది. పిలల్లు చదువులు ముగిసి 

ఒక దారి ఏరప్డాడ్ క నేను ఉదోయ్గం వదిలేసేను . నాకంటూ పెనష్న్ ఉంది. ' ఆగేరాయన. 

 చటుకుక్న రజని వెపౖు దర్షిట్  పడటంతో పలకరింపుగా నవేవ్రు. విశాలమౖెన కళళ్ను మరింత విశాలంగా చేసుకుని 

సీరియస్ గా వింటోంది .  

'ఎలా వుంది రజనీ సూక్ల్? నువేవ్ ఒక పాపాయివి, నీకు వీళళ్ంతా ఇంకా చినన్ పాపాయిలు. . అందరూ 

చెబుతునాన్రు, నీ కాల్ స్ నిశశ్బద్ం గా ఉంటుందిట . నీ కోసం గులాబీ పువువ్లు కూడా నడిచి వసుత్ నాన్యిట కాల్ సు రూమ్ వరకు............'  

ఆయన ముఖంలో నవువ్!  

రజని ఉలికిక్పడింది. అంత  పెదాద్ యన తనని పర్తేయ్కించి పలకరించడం, అందరూ  నవువ్ ముఖాలతో తనవెపౖే 

చూసుత్ ండటం ........సిగుగ్  పడి పోయింది.  

మొదటి రోజు పరిచయం అయిన రోజు ' నాకు మీ మదరాసి భాష నేరుప్తావా ? ' అని అడిగినపుప్డు ' నేను 

మదరాసీ కాదు, ఆం  నుండి వచేచ్ను. మాకు పర్తేయ్కమౖెన భాష ఉంది ' అంటూ ఉ షంగా జవాబు చెపప్డం జాఞ్ పకం వచిచ్ మరింత 

తల వాలిపోయింది . ఆయన కళళ్లోల్  దయమాతర్ం ఉంది.  

‘నేను ఒకక్ విషయం చెబుతాను మీకు ...’ ఆయన ఒకక్ కష్ణం గొంతుకేదో అడుడ్  పడడ్టుట్  ఆగిపోయేరు .  

 

' సూక్ల్ రంభించిన రోజులొల్  కాల్ స్ కి ఇరవెమౖంది అయినా వసాత్ రా ? అలా వచిచ్నా ఐదు కాల్ సులు మొదలు 

పెటాట్ లనుకునాన్ం. కర్మంగా ఒకోక్ ఏడాది ఒకోక్ కాల్ సు పెంచుతూ ఉండచుచ్ అనుకుంటే మొదటి సంవతస్రమే ఒకోక్ కాల్ సుకి పాతిక 

ముపెఫ్ౖ మంది పిలల్లు వచేచ్రు. చదువుకుందుకు ఎంత మంది తపన పడుతునాన్రో అరధ్మౖెంది. ఉదోయ్గానికి వెళిల్ రావడం, సూక్ల్ కొచిచ్ 

ఆ రోజు ఎలా జరిగిందని నా భారయ్తో కూరుచ్ని మాటాల్ డటం, ఇదద్రం కలిస్ ఇలుల్  చేరడము. ఇంటోల్  నే కూరుచ్ని మాటాల్ డుకోవచుచ్ కానీ 

సవ్ంత విషయాలోల్  పడి అసలు విషయం వెనకిక్ పెటేట్సేత్ ?. . 

 ఒకసారి చాలా దూరం నుండి ఒక అతను తన పిలల్లిన్ తీసుకొచేచ్డు. ఈ సూక్ల్ లో తమ లాటి వారికి చకక్ని 

చదువులు చెబుతునాన్రని తెలిసిందని , తన పిలల్లిన్ చేరేచ్టందుకు వచేచ్ననాన్డు.  

ఆ సంవతస్రానికి కాల్ సులనీన్ నిండిపోయేయని, అంతకు మించి చేరుచ్ కోలేమని చెపేప్సరికి కళళ్ నీళల్ పరయ్ంతం 

అయిపోయేడు. వచేచ్ సంవతస్రం అంటే ఒక సంవతస్రం వృధాగా కాలకేష్పం చేసాత్ రని, పిలల్లని మంలో చినన్ సూక్ల్ కి 

పంపేవాడననీ, పని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ ముందుగా ఉదోయ్గం చూసుకునాన్నని చెపేప్డు. ఖాళీగా ఉంటే చెడు దారిలో పడతారేమో 

భయపడుతునాన్నని అనాన్డు. ఆఖరికి ఏమనాన్డో తెలుసా .....  

ఆ పిలల్లిదద్రూ సూక్లోల్   ఏదెనౖా పని చేసూత్   పగలలాల్  ఇకక్డే ఉంటారని, ఖాళీ సమయంలో కాల్ సులో పాఠాలు 

వినేందుకు అనుమతి ఇవవ్మనాన్డు. ఇంకేం చెపప్ను ? 
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మన సూక్ల్ కాంపౌండ్ లో ఉనన్ పెదద్ పెదద్ వేప, మామిడి , నేరేడు చెటుల్  అతను  నాటినవే. కాంపౌండ్ పొడవునా 

ఉనన్ చెటల్నీన్ అతని శర్దధ్లో పెరిగినవే.  

భవన నిరామ్ణ పనులోల్  తాపీ పని చేసే మరొక వయ్కీ త్ వచిచ్ పిలల్లకి కనీసంగా చెలిల్ంచాలిస్న ఫీజు కూడా చెలిల్ంచ లేనని 

,పెదద్కుటుంబం అవటాన ఖరుచ్లు వెళళ్దీయటం కషట్ ంగా ఉందని, సూక్లు కోసం కానీ, నా కోసం కాని పనిచేసి పెడతానని 

ఆదివారాలు, అవి కాకుండా దొరికే సెలవు దినాలు ఇకక్డే ఉంటానని చెపేప్డు. అనన్టుల్ గానే సెలవురోజులోల్  వచిచ్ సూక్లు ఆవరణ 

అంతా కలియ దిరుగుతూ కనిపించిన పనలాల్  చేసేవాడు. తోట పని చేసేవాడు. సూక్లు ఆవరణ అంతా  శుభర్ం చేసేవాడు. ఎకక్డ ఏ 

రిపేరు పని ఉనాన్ చకక్ పెటేట్వాడు.  

ఉచితంగానో, ఉదారంగానో దొరుకుతోంది కదా అని ఏనాడూ వాటి కోసం చెయియ్ చాచకుండా ఆతమ్గౌరవంతో తమకు 

చేత నెనౖ సాయం తామూ చేసి ఈ యజఞ్ం లో భాగ సావ్మయ్ం తీసుకునన్ వాళుల్  ఎందఱో ! వాళళ్ందరివి తీరుచ్కోలేని ఋణాలు . ' 

........... ఏకధాటిగా మాటాల్ డుతునన్  ఆ వృదుధ్ డి గొంతు ఆవేశంతో వొణికింది.  

రజనితో పాటు అందరి కళుల్  చెమరేచ్యి. తత్గా చేరిన టీచరుల్  మాతర్ం ఇదంతా ఏమిటి  అని చూసుత్ నాన్రు. ఎపుప్డో 

ఏళల్ తం జరిగిన కథ కి ఇపుప్డెందుకు ఇలా ఇమోషనల్  అవుతారీ పెదద్వాళుళ్ అనుకునాన్రు. 

' ఇకక్డ తీసుకుంటూ వసుత్ నన్ నామమాతర్పు ఫీజులు ఇపప్టికి సరిపోతునాన్యి . కానీ కర్మం కర్మంగా బిలిడ్ంగులు 

పాత పడటం, నిరవ్హణా వయ్యం పెరుగుతూ పోతోంది . మా అబాబ్యిలు ఫిరాయ్దులు చేసుత్ నాన్రు. మీరంతా  నామ మాతర్పు 

జీతాలతో  ఇది మీ సవ్ంత సంసథ్ అనన్ంత  డెడికేటెడ్ గా పనిచెయయ్డం వలల్నే ఇనేన్ళుల్  విజయవంతంగా నడిచింది. ఇది ఇలాగే 

రాబోయే  తరాలకి కూడా సేవ చెయాయ్లని నా కోరిక '. 

 ఆయన కోరిక తీరాలని తలంతా మనసులోల్ నే రిధ్ంచారు మౌనంగా.  

అంతే , అదే ఆఖరు ఆయనిన్ కలవటం. ఆ తరావ్త కొనాన్ళల్కి ఆయన ఇక లేరనన్ వారత్ ! 

సూక్ల్ ఎపప్టిలాగే నడుసుత్ నన్టుల్  కనిపిసుత్ నాన్ లోపల కొంత సమసయ్ ఉహామాతర్ంగా తోసోత్ ంది. గయకావ్డ్ జూనియరుల్  

ముగుగ్ రు ఎవరూ సూక్ల్ నిరవ్హణ గురించి పటిట్ంచుకునే తీరిక, శర్దధ్ లేకపోవడంతో కొంత కాలంగా ఆ వయ్వహారాల విషయంలో 

ఒతిత్డి ఎకుక్వె ౖ నిస్పాల్ సాథ్ నంలో ఉనన్ వారిమీద పడుతోండటం తో, తరచూ నిస్పాల్ కోసం కూడా వెతుకుక్నే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది.  
అదే… ఇపప్టికిలా….!!   

PPP 
                             వీణా మహాజన్ ఒక పైర్వేట్ సూక్ల్ నిస్పాల్ గా చేసి రిటెరౖెనౖ వయ్కీ త్.మంచి కారయ్ దకష్త ఉనాన్విడ.ఆవిడని 

ఇంటరూవ్య్ చేసిన (గయకావ్డ్ కొడుకు) నారాయణ గెకౖావ్డ్ , ఆయన అనన్దముమ్లు పూరిత్ నమమ్కంతో ఆవిడని ఆకురీచ్లో కూరోచ్ 

బెటేట్రు. 
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  ఆవిడ  జీత భతాయ్లు  నిరణ్యించేపుప్డు  అభి యం అడిగితే   ఆమె కూడా ఉదారంగా మాటాల్ డింది. ఇపుప్డిక ఇనేన్ళళ్ కెరీర్ 

అయినతరువాత ఆరిధ్క పరమౖెన విషయం కంటే తనకు తృపిత్ కలిగించేది పని మాతర్మే అని చెపిప్ంది. సూక్లోల్  సీనియర్ టీచరల్కి 

ఇచిచ్నటేల్ తనకీ ఇవవ్మని చెపిప్ంది. ఆవిడ మాటలకి ఇంటరూవ్య్ చేసుత్ నన్వాళుల్  ఆశచ్రయ్ పోయేరు. ఆవిడ ఎంత అడిగినా ఇచిచ్ సూక్ల్ 

బాధయ్తనంతా ఆవిడ భుజాల మీద పెటేట్  ఆలోచన లో ఉనన్వాళుల్  ఆవిణిణ్  విచితర్ంగా చూసేరు. 

' వీణా మేడమ్, మీకు కావలసినది అడగండి.మేము మనసూఫ్రి త్ గా ఇవవ్గలం ' అని నొకిక్ చెపిప్నా ఆవిడ ' నో' 

చెపేప్సింది.బహుశా సూక్ల్ చరితర్ ఆవిడని పర్భావితం చేసి ఉండొచుచ్. పని విషయం లో ఏవేవో డెడ్ లెన్ౖస్ పెటిట్  మరింత కర్మశికష్ణ 

తీసుకొచేచ్ పర్యతన్ం రంభించింది.  

కర్మశికష్ణకి పాఠాలు చెపప్గలిగే మిసెస్ శరమ్, రజని లాటి వాళుళ్ ఆమె ధోరణికి ఆశచ్రయ్ పోయేరు. ఇనేన్ళుల్ గా సూక్లోత్  

మమేకమౖెపోయిన తమ లాటి వారిని  కూడా అరధ్ం లేని ఒతిత్ళల్తో విసిగించడం చూసేత్ తాము అనుభవించిన సేవ్చచ్ పూరిత్గా 

మాయమౖెపోయినటుల్  ఫీలయాయ్రు. సేవ్చాచ్ వాతావరణం ఇచిచ్న బలంతో ఆకాశమే హదద్నన్టుల్  శర్మించిన వాళుల్  ఇపుప్డు వీణ రాకతో 

కాసత్ అనీజీనెస్ ను ఎదురోక్క తపప్లేదు.  

ఆమెకూ తెలుసు, సీనియర్ టీచరల్ అంకిత భావం. వాళల్ని చూసేత్ ఆమెకు ముచచ్టే. అలా అని వాళల్ని విడిచి పెటట్క సలహాలు 

ఇచేచ్ది.  

 ' మీ కోసమే , మిమమ్లిన్ మీరు రిఫెన్ౖ చేసుకునేటందుకే '  అనేసేది. 

గాంభీరయ్ం మాటున వాళూల్  అసంతృపిత్ని పెకౖి వయ్క త్ం చెయయ్కుండా మౌనంగా  ఉండిపోయేవారు. వీణ మాతర్ం  వీళల్ందరి మీదా 

తనది పె ౖచేయి , తన హోదా అందరికి జాఞ్ పకం ఉండాలని అనుకునేది.   

ఇంకా జూనియర్ టీచరల్కి మాతర్ం ఆమె పటల్ తగని అసహనం. సాట్ ఫ్ రూమ్ లోకి వచిచ్ కూరుచ్ని తమ పైర్వసీ కి భంగ 

కలిగిసుత్ ందని లోలోపల విసుకుక్ంటూ ఉండేవారు. కాల్ సులో పాఠం చెపేప్పుప్డు సరే, వినేందుకు వచిచ్, తనకు తృపిత్గా అనిపించని 

అంశాలనీన్ వాళల్కి వివరించేది. డిసిపిల్న్ అంటూ వెంట పడేది. సూక్ల్ కి వసూత్ నే మొబెల్ౖ ఆఫీస్ రూమ్ లో డిపాజిట్ చెయయ్మనేది. 

చేసే పని వంద శాతం నిబదధ్త తో చెయయ్మనేది. చీరలు మాతర్మే కటుట్  కోవాలని , సీల్వ్ లెస్ కూడదని రూల్ పెటిట్ంది.  

కొతత్గా చేరిన టీచరుల్ , మూడు నాలుగేళుళ్గా చేసుత్ నన్వాళుల్  కూడా కొందరు ఏ బాధయ్తా లేనటుల్  పర్వరి త్ంచేవాళుల్ . బెతత్ం 

పుచుచ్కునాన్ కానీ ఝడవని వాళుల్  , పెంకెతనం , నిరల్ ం , ఉదాశీనతా లాటి లకష్ణాలతో ఉండే వాళళ్ను చూసేత్ వాళళ్ంతా ఏమౖెపోతారు 

, పిలల్లకి ఏమి ఆదరాశ్లు చూబిసాత్ రు అని వీణా వాదన. ఏ డెడ్ లెనౖల్కీ చలించరు. వీళల్కి ఎలాటి మెపుప్దలా కూడా అకక్రలేదు. సాట్ ఫ్ 

రూమ్ లో కూరుచ్ని ఏదో గాసిప్ పోగేసూత్  ఉండేవాళుళ్. కరెకష్న్ చెయయ్డం అంటేనే లీజర్ పిరియడ్ లనీన్ వృధా చేసుకోవటం అని   

అనుకునేవాళుళ్. ఆ వెఖౖరి వీణకి చిరాకు  కలిగించేది.  
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  పి. జి. తో పాటు టీచింగ్ లో యిన్ అయి ఉండాలనన్ది తపప్నిసరి కావ్లిఫీ కేషన్ చేసింది. ఎపుప్డంటే అపుప్డు రిజెన్ౖ 

చెయయ్కుండా ఒక సంవతస్రంపాటు పని చేసాత్ మనన్ బాండ్ కూడా రాయించడం మొదలు పెటిట్ంది. ఏమాటకామాట చెపుప్కోవాలి , 

వాళల్ శాలరీలు కూడా ఇదివరకటి కంటే రెటిట్ంపు చేయించింది.  

అయితే వృతిత్ పరంగా అనేక అవకాశాలు కొతత్గా వసుత్ నాన్యి.కొందరు తమ పిలల్లతో పాటు వసూత్  వాళుల్  కాసత్ పెరిగేవరకూ 

సూక్లోల్  పని చెయాయ్లని అనుకుంటారు. కొందరు కాలకేష్పం కోసం, కొందరు తాము కోరుకునన్ ఉదోయ్గం వచేచ్వరకు తాతాక్లికంగా 

వసుత్ ంటారు. వీణాకి అభయ్ంతరం లేదు కానీ ఆమెకి కావలసింది మాతర్ం పిలల్లకి చకక్ని పాఠం, చకక్ని ఫలితం.  

************************* 

 

'రాజీ,సూక్లొల్  పేరెంట్స్ తో మీటింగ్ ఎదో ఉందని అనాన్వు , అలా కూరుచ్ండిపోయేవేమి ?' మధు పర్శన్కి, సూక్లుతో తనకు 

కలిగిన పరిచయం, కర్మంగా దానితో  అలుల్ కునన్ గాఢమౖెన చెలిమి సమ్రించుకుంటునన్ రజని ఉలికిక్పడింది.  ఆలోచనలోల్ ంచి 

బయటపడి,  గబగబా తయారవడం మొదలెటిట్ంది రజని.  

సూక్ల్ ఆవరణ అంతా పిలల్ల తలిల్ తం లతో నిండిపోయింది. అనుకునన్దాని కంటే ఎకుక్వ మంది వచేచ్రు.రావలసిన టీచరుల్  

అందరు వచేచ్సేరు.  

ఒకొక్కక్ ఇంటికి ఒకొక్కక్ కథ. ఒకోక్ కుటుంబంలో కనీసం ముగుగ్ రు పిలల్లు ఉనాన్రు. కొందరికెతౖే ఇంకా ఎకుక్వ. నిలకడెనౖ 

జీవనోపాధి లేకుండా, ఆరిధ్క సమసయ్లు తెలిసి ఉండికూడా సంతానానిన్ ఎందుకు నియం ంచుకోరో ! ఆ పర్సాత్ వన చూచాయగానెనౖా 

తీసుకురాబోతే ఇదద్రు ముగుగ్ రు కాసత్ సీరియస్ గానే తీసుకునాన్రు. పిలల్లు దేవుడిచిచ్న వరం అని ఒకరంటే, తన బిడడ్లకి ఎకక్డ దిషిట్  

తగులుతుందో అనన్టుల్  మరొకరు మాటాల్ డేరు. 

ఇంకొకామె చెబుతోంది , 'పిలల్లే మాకు ఆసిత్. డబుబ్ ఉనన్వాళళ్కి ఇదద్రు పిలల్లునాన్ కూడా ఆసిత్ భాగాలెపౖోతుందని భయం’,. 

‘ఇంటోల్  ఒకరం పని లోకి వెళల్ లేకపోయినా ఇంకొకరు సంపాదించి తెచిచ్న దానితో  గడు పుకుంటాము ' అని మరొకరు. అసలు సమసయ్ 

లోకి వసేత్ 'ఫీజులు ఒకక్సారి పెంచేసేత్ మేము ఏమౖెపోవాలి' అంటూ పర్శిన్ంచేరు.  

పెరిగిన ధరలుతో ఆరిధ్క భారం మొయయ్లేక పోతుంటే జీవితాలు ఎంత భారంగా తయారయాయ్యో చెపుప్కొచేచ్రు. ఇరవె ౖ

ఏళుల్ గా ఫీజు పెంచలేదంటే అపప్టోల్  ఒక గది అదెద్ ముఫెఫ్ౖ,నలభె ౖరూపాయలు ఉండేది, ఇపుప్డు అదే గదికి మూడు వేలు ఇసుత్ నాన్ం. 

పెరిగిన మా ఆదాయాలు  అదే తీరుగా పెరిగిన ఖరుచ్లకి సరిపోతునాన్యి. మాకోసమే నడుపు తునన్ సూక్ల్ కూడా ఫీజులు పెంచితే 

ఎలా అనన్దే వాళల్ పర్శన్.పెరిగిన ఫీజులు కటట్లేమనన్ది వాళుల్  పదే పదే చెపుప్ కొచేచ్రు.  

ఒక తలిల్ చెబుతోంది, 'మేడమ్ , ఇనేన్ళుల్  పెంచకుండా ఇపుప్డు ఒకక్సారి డబుల్ కటట్మంటే ఎలా అవుతుంది?పోనీ పెంచే 

తీరాలంటే ఏడాదికి కొంత చొపుప్న పెంచినా మాకు బరువు అనిపించదు.' 
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'ఇనిన్ సంవతస్రాలు ఫీజులు పెంచక పోవడం వలల్నే ఇంతమంది ఇకక్డ  పిలల్లిన్ చదివించుకో గలుగు తునాన్ం. అందుకు మా 

అందరికి సూక్ల్ పటల్ అభిమానం ఉంది, మా పిలల్లు ఈ కాలానికి తగినటుల్  మీలాటి టిచరల్ దగగ్ర మంచి చదువు చదువుకుంటూ 

నాన్రని సంబరంగా ఉంది. పది సంవతస్రాల తం నా పెదద్ కొడుకు ఇకక్డ చదివినవాడే. ఇపుప్డు మంచి కొలువులో ఉనాన్డు. కాని 

వాడి సంసారం బాధయ్తలు వాడికి ఉండటం తో మాకు సాయం చెయయ్లేని పరిసిథ్తి. వాడి తముమ్ళిల్దద్రూ ఇకక్డ హౖెసూక్లోల్  ఉనాన్రు. 

ఇదద్రి ఫీజులు కాదు కదా ఒకక్డి కి పెంచినా మాకు చేతకాదు మేడమ్ ' చేతులు ఎతిత్ దండం పెటేట్సింది ఆమె. 

'జీతాలు కటట్లేక చదువులు మానిప్ంచి కూరోచ్బెటుట్  కోవాలమామ్ , పిలల్లు ఏమౖెపోతారు ? ఏదెనౖా పనిలో పెటాట్ లనాన్ వయసు 

లేదు.వేరే సూక్ల్ కి పంపుదామంటే ఖరుచ్ భరించలేము.గవరన్మెంట్ సూక్లోల్  ఇపుప్డు సీటు దొరుకుతుందా ? ' 

' మా ముగుగ్ రు ఆడపిలల్లు, ఇదద్రు మగ పిలల్లు  ఇకక్డే చదువుకుంటునాన్రు.పెదద్ పిలల్ పది చదివింది. ఇంకా చదివించ లేక 

పని లో పెటేట్ను.మగ పిలల్లు ఇదద్రూ చినన్వాళుళ్. బస్ పాస్ తీసుకుని వసుత్ నాన్రు.జీతాలు పెరిగితే బస్ పాస్ కొనే సిథ్తి 

లేదు.ఆడపిలల్లు ఇదద్రూ రోజూ నడవలేమని గోల చేసుత్ నాన్రు.పిలల్లు కషట్  పడుతునాన్రు, మా లాటి ఇళళ్లోల్  పుటిట్  ఇనిన్ బాధలు 

పడుతునాన్రు......'  ఆమె గొంతులో దుఖం. అంత  తకుక్వ ఆదాయంలో ఐదుగురు పిలల్లు ! ఏం చెపాప్లి ? పర్సుత్ తం వాళళ్ని 

పిలిపించింది మరో విషయం గురించి మాటాల్ డేందుకు .....  

 

రెండు మూడు గంటలు అనుకునన్ది అలా  భోజనం వేళ దాటే వరకు జరుగుతూనే ఉంది. పిలల్ల తరపున పెదద్లు వసూత్ నే 

వునాన్రు.ఆరోజు పని మానుకుని జీతం నషట్ ం మీద కొందరు , అరధ్ రోజు సెలవు మీద కొందరు . ... ఇలా అందరూ ఆతర్ంగా తమ 

సమసయ్ను చెపుప్కుందుకు, ఫీజులభారానిన్ పెంచవదద్ని, పెంచినా నామ మాతర్పు పెంపుతో సరిపెటుట్ కొమమ్ని అభయ్రిధ్ంచి వెళిల్ పోయేరు.  

రెండో రోజూ అదేవిధంగా గడిచింది. 

సూక్ల్ సమసయ్ అలాగే ఉంది. మాయ్నేజ్ మెంట్ తరఫున ఇక చెపేప్ది ఏమీ లేదని, సూక్ల్ మూసివెయయ్డమే మారగ్ం లా 

కనిపిసోత్ ందని నిషక్రష్గా చెపేప్సేరు.కాల్ సులు నిరవధికంగా రదుద్  చేసేరు. పదో కాల్ సు పిలల్ల అవసథ్ చెపప్లేనటుట్  తయారెంౖది. టీచరల్ని 

కాల్ సులేవీ తీసుకోవదద్ని చెపప్డంతో పొదుద్ నేన్ సూక్లుకి వెళళ్డం రిజిసట్ర్ లో సంతకం చేసి రావటం. ఇది మాతర్ం అవసరమా 

అనుకుంటునన్టేల్ ఒక రోజు ఆఫీస్ కల్ర్క్ రాజేందర్ చెపప్నే చెపేప్డు సంతకాలు అవసరం లేదని. ఇంక ఆ ఆనవాయితీ కూడా 

తీరిపోయింది.  

 

*********************** 

 

సాయంతర్ం  వాకింగ్ ముగించి వెనకిక్ వసూత్ ంటే తన తో పాటు సూక్లోల్  పనిచేసే వసుధ పలకరింపు. మనసుకు హాయిగా 

అనిపించింది . 
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 'రాజీ, నీకొక నూయ్స్ , నా కూతురు ఇంటికి వచిచ్ంది. కొనాన్ళుల్  ఉంటుందట ఇకక్డ.అది ఒక పని మీద వచిచ్నటుల్  ఉంది. 

మన సూక్లు ఇంకా తెరవకపోవటం ,సూక్ల్ సమసయ్ అంతా తన వరకూ వెళిల్ందట. ఇదివరకు తను ఇకక్డ ఉనన్నాన్ళూల్  సాయం లు  

పిలల్ల చదువు బాధయ్త చూసేది కదా. తన గాయ్ంగ్ లో పిలల్లు తమకు జరుగుతునన్ నషట్ ం చెపుప్కునన్టుల్ నాన్రు. ఇకక్డికి వచిచ్ తమకు 

లెకక్లు చెపప్మని అడిగేరుట. నీతో చాలా ముఖయ్మౖెన విషయం మాటాల్ డాలని చెపిప్ంది.తన ండ్స్ అందరినీ కలుసుకోవాలని వెళిల్ంది. 

రేపు నినున్ కలుసుత్ ంది బహుశా. ..యోగా కాల్ స్ కి టెంౖ అయిపొయింది’  అంటూనే  హడావిడిగా పరుగెతిత్ంది వసుధ.  

తన సేన్హితులందరితో సూక్ల్ విషయం మాటాల్ డాలని అనుకుంది రజని.ఇంటికి చేరుతూనే ముందుగా రఫీని 

పలకరించింది . 

 'రఫీ, ఎలా వునాన్రు మీరు అందరూ ?' ఆమె  పలకరింపు అతడిలో ఉతాస్హం నింపింది. 

'రజనీ మేడమ్ , బావునాన్ం.పేరెంట్స్ కూడా ఇపుప్డిపుప్డే నారమ్ల్ అవుతునాన్రు. మీరు, మన సూక్లు, పిలల్లు ఎలా వునాన్రు 

?' 

' రఫీ , సూక్లు గురించి మాటాల్ డేందుకే ఇపుప్డు నినున్ పిలిచింది.మన సూక్లు పరిసిథ్తి కొంచెం పర్మాదంలో పడింది.' 

'చెపప్ండి మేడమ్ , ఏమౖెంది ?' 

 

'సూక్లు ఫీజులు పెంచుతామని మాయ్నేజిమెంట్ పర్కటించింది.అది కటట్లేమని పిలల్ల తలిల్దం లు గొడవ పెడుతునాన్రు.ఈ 

సంవతస్రం ఇంకా కాల్ సులు మొదలు కాలేదు.ఫీజులు పెంచకుండా నడపటం కుదరదని గెకౖావ్డ్స్ చెబుతునాన్రు........' 

'మరి పిలల్లు ఏమౖెపోతారు ? పదో కాల్ సు పిలల్లు ముఖయ్ంగా ........'  అతని గొంతులో ఆవేశం, సహజంగానే.  

'రఫీ, అదే చెబుతునాన్ను. పదో కాల్ సు వాళల్కి మేము సీనియర్ టీచరల్ం ఇంటి దగగ్ర కాల్ సులు నడుపుతునాన్ం. సూక్లు 

భరించలేదు అని చెబుతునన్ ఖరుచ్లు కోసం కొంత డబుబ్ సేకరించ దలేచ్ం. నువువ్ తముమ్డి సమ్ృతి గా ఏరాప్టు చెయయ్దలచిన సాక్లర్ 

షిప్ డబుబ్ ని సూక్లు నడిపేందుకు కొనాన్ళళ్పాటు ఉపయోగించాలని ఆలోచన వచిచ్ంది. నువువ్ ఆ డబుబ్ ఇచిచ్న ఆశయం వేరు కదా. 

నీకు చెపిప్ నీ అభి యం తెలుసుకుందుకే ఫోన్ చేసేను ..............' 

అతనిన్ వినేందుకు ఆగింది. 

 'మేడమ్ , మీరు ననున్ అడగాలా ఈ విషయం ? ననున్ చినన్బుచచ్కండి. మీ కంటే సూక్లు గురించి ఎవరు సరి అయిన 

నిరణ్యం తీసుకోగలరు? అంతా సవయ్ంగా నడుసుత్ ంటే ఆ డబుబ్ సాక్లర్ షిప్ కోసం అనుకునాన్ను.కాని సూక్లు మూసేసే పరిసిథ్తి లో 

ఉంటే, ముందు అది నడిచే మారగ్ం చూడాలి కదా.తపప్కుండా మీరు అనుకునన్టుల్  చెయయ్ండి.నేను మరికొంత డబుబ్ సమకూరుసాత్ ను.'  

రజని కి తెలుసు అతని ఆలోచనలు.అందుకే ముందుగా అతనేన్ కదిపింది డబుబ్ విషయంలో . 
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'రఫీ, పర్సుత్ తం నువువ్ మళీల్ పంపకక్రేల్దు. ఇంకా మన సీనియర్ సూట్ డెంట్స్ తో  కూడా మాటాల్ డుతాము. మేము అందరం ఇదే 

పనిలో ఉనాన్ము. మా పర్యతన్ం ఒక దారికి వచేచ్క మాయ్నేజ్ మెంట్ తో మాటాల్ డుతాం.థాంకుయ్ రఫీ.పేరెంట్స్ ని తలుచుకునాన్నని 

చెపుప్ '  

                  ఉదోయ్గంలో సెటిల్ అయాయ్క తన కలీగ్ ని మించి పెళిల్ చేసుకునాన్డు రఫీ.. పాట వాళల్ ఇదద్రినీ కలిపింది .తన పాటతో 

కీరి త్ శిఖరాలు ఎకాక్లని ఆమె కల. అతనికి మాతర్ం పాట మనసారా పాడుకుందుకే   

తముమ్డి చదువు కూడా సకర్మంగా జరుగుతోందని, ఇంకా ఒక సంవతస్రం అయితే అతని చదువు అయిపోతుందని 

, తలిల్దం లని తన దగగ్రకి తీసుకెళిల్  పోతాననీ చెపేప్వాడు రఫీ.  

అలాటి రోజులోల్ నే ఒక రోడ్ ఏకిస్డెంట్ లో రఫీ తముమ్డు అందరినీ  విడిచి వెళిల్ పోయేడు. అది ఆ కుటుంబానికి పెదద్ షాక్. 

దాని నుండి ఆ కుటుంబం ఎపప్టికీ కోలుకోనేలేదు. తం  చేత ఉదోయ్గం విరమింప చేసి తనదగగ్రకి తీసుకెళిల్  పోయేడు. ఆ తరావ్త 

అతను ముంబె ౖరావటం బాగా తగిగ్ పోయింది. 

                     ఆ తరావ్త  తముమ్డి జాఞ్ పకారధ్ం కొంత ఫండ్ పంపుతూ, ఆరిధ్కంగా అవసరమునన్ ఇదద్రు  విదాయ్రుథ్ లకోసం పర్తి 

సంవతస్రం ఉపయోగించమని కోరేడు. తముమ్డి ఆకసిమ్క మరణం తమ కుటుంబానిన్, ముఖయ్ంగా తలిల్దం లని ఎంతగా 

కృంగతీసోత్ ందో చెపిప్ బాధ పడాడ్ డు.  
 

************************************** 

                                  

సూక్లు జీవితం రజని కి ఇచిచ్న మరో మంచి మి రాలు వెశౖాలి. గెకౖావ్డ్  సీనియర్ మగా పెంచుకునన్  మనవరాలు. రజని  తత్గా 

చేరిన రోజులోల్  సూక్లొల్  తాతగారి చెయియ్ పటుట్ కుని  అందరిమధాయ్ తిరుగుతూ కనిపించేది. మనవరాలితో పాటుగా రజని ని అదే 

ఆపేకష్తో పలకరించేవారాయన.  

ఆలా కలిస్న సేన్హం,  వెశౖాలి మహేందర్ని మించి పెళిల్ చేసుకుని తలిల్దం లకి దూరం అయాయ్క కూడా కొనసాగుతూనే 

వచిచ్ంది. 

ఇపప్టి సూక్లు నిసస్హాయ సిథ్తి తనవరకూ వెళిల్ందా? గెకౖావ్డ్  సీనియర్ మరణం తరావ్త పుటిట్ంటి నుండి ఆమెను పలకరించే 

వాళుల్  పూరిత్గా కరువెపౖోయేరు.  

  పెళిల్ నాటికి అతత్మామలు కోడలిగా ఆమెను అంగీకరించక పోయినా, వాళళ్ మధయ్ మాతర్మే తాము జీవించాలని , ఆ ఇంటి 

బాధయ్త ఇంటికి పెదద్ కొడుకు , కోడలు గా తమదేననీ చెపిప్ నిరశనల మధేయ్ ఆ ఇంటోల్ కి పర్వేశించింది వెశౖాలి. కుటుంబం అంటేనే ఒక 

వారసతవ్పు ఆసిత్గా గౌరవించే వెశౖాలి ఆ మధయ్తరగతి కుటుంబంలో సులువుగా ఇమిడిపోయింది.  

   'వెశౖాలీ, ఎలా వునాన్రు  మీరంతా? ......' 
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రజని మాటలిన్ మధయ్లోనే ంచేసూత్  వెశౖాలి అడిగింది..........'దీదీ , మీరంతా ఏంచేసుత్ నాన్రు? సూక్లు ని అలా 

వదిలిపెటేట్సాత్ రా? పపాప్ని,చాచాలిన్ నిలదీసి ఆడుగుదామంటే వాళల్ని  కలిసే అవకాశమే ఇవవ్టం లేదు నాకు......'  

'అవును, ఏదెనౖా చెయయ్వలసిన అవసరం ఉంది. ఇనాన్ళుల్ గా లేనిది ఇపుప్డు ఒకక్సారిగా ఫీజులు  పెంచమంటే పెంచే సిథ్తి 

వాళల్కి లేదు. అందరికి తెలుసునన్దే ఇది. అయినా ఇపుప్డిలాటి పర్సాత్ వన ఎందుకు వచిచ్ందో అరథ్ం కావటం లేదు. పిలల్లు సూక్లు , 

కాల్ సులు మిస్ అవకుండా మేమంతా ఏమి చెయయ్గలమో ఆలోచిసుత్ నాన్ము  వెశౖాలీ .’  

 'దీదీ , నాకు ఒకటే కారణం తోసోత్ ంది.గడచిన ఏడాది కాలంగా నారాయణ చాచా కంపెనీ కోసం తీసుకునన్ నిరణ్యాలు అనీన్ 

ఫెయిల్ అవటంతో ,ఖరుచ్ పెటిట్న డబుబ్ కి సమాధానం చెపప్వలసిన బాధయ్త ఆయన మీద పడింది. ఉదోయ్గం లో నుండి బలవంతంగా 

బయటకు రావలసి వచిచ్ంది ,ఇంకా బోలెడు డబుబ్ కంపెనీ కి కటట్వలసిన అవసరం వచిచ్ంది. ఆయన వెపౖు నుండి డబుబ్ కోసం కొంత 

ఒతిత్డి ఉండి ఉండవచుచ్.  

దీదీ, చినన్ రూం ఏదెనౖా తీసుకుని పెదద్ కాల్ సుల పిలల్లకి పాఠాలు  పోకుండా ముందు ఏరాప్టు చెయాయ్లి.దానికి నేను కొంత 

డబుబ్ సరుద్ బాటు చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను. మా అతత్మామలతో కూడా ఇది మాటాల్ డేను. రెండు కిలో మీటరుల్  రాగలిగితే మా 

ఇంటోల్  కాల్ సులు తీసుకునే ఏరాప్టు చేసాత్ మని వాళుల్  అంటునాన్రు .ఏమంటావు  దీదీ? ' 

‘వెశౖాలీ, మేము కూడా అదే పర్యతన్ంలో ఉనాన్ం. నీకు విషయం తెలుసా లేదా అని ఫోన్ చేసేను. అవసరమౖెతే మీ 

అతత్మామలు చెపిప్నటుల్  వారి సహకారం కూడా తీసుకుంటాము.నీకు ఏ విషయమూ మళీళ్ చెబుతాను ,సరేనా !' అంటూ 

ముగించింది రజని. 

 అవును ,తామంతా గమనించకపోలేదు,నారాయణ్ గెకౖావ్డ్ ఉదోయ్గ జీవితం సమసయ్లో పడిందని. ఆయన మీద ఏదో లీగల్ 

గా కూడా కేసు నడుసోత్ ంది. దాని గురించి నూయ్స్ పేపరుల్  వివరంగా సూత్ నే ఉనాన్యి. సూక్లు పరిసిథ్తికి అది ముఖయ్మౖెన కారణం 

అయి ఉండొచుచ్. కోరుట్ లు, కేసులు అంటే దానికోసం ఖరుచ్ పెటట్టం సాధారణ పౌరుడుకి  సాధయ్ం కాదు.  నారాయణ్ గెకౖావ్డ్ తపుప్ 

చేసి ఉండక పోయినా ఇపుప్డు పడడ్ ఈ మచచ్ని తుడిచివేసుకుందుకు, అందులోంచి బయట పడేందుకు బోలెడు సమయం పటట్టం 

ఖాయం. గెకౖావ్డ్ ల కుటుంబ వయ్వహారాలు  కూడా అంత  సజావుగా లేవని అడపాదడపా కొనిన్  విషయాలు బయటకు వసూత్ నే 

ఉనాన్యి.  

నిజమే కానీ, కుటుంబ సమసయ్లు సూక్లు ఉనికినే పర్శాన్రధ్కం చెయయ్టం బాధగా ఉంది . 

ఇకక్డ వయ్కి త్ సమసయ్ల కంటే సమాజ సమసయ్ ఖచిచ్తంగా ముఖయ్మౖెనది. ఒక వయ్కి త్ సమసయ్ సుదీర ఘ్ంగా  సాగుతునన్  ఒక చకక్ని 

వయ్వసథ్ని  అలల్కలోల్ లం చెయయ్టమే ఇబబ్ందిగా ఉంది. 

PPP 
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' రజనీ మేడం, మిమమ్లిన్ కలిసి మాటాల్ డాలని అనుకుంటునాన్ం.'  తనతో పనిచేసే   వరష్ అకసామ్తుత్ గా ఫోన్ 

చెయయ్టం రజనిని ఆశచ్రయ్ పరిచింది.    

 'ఎపుప్డు  వసేత్ మీకు వీలుగా ఉంటుంది మేడం?'  ఆమె రెటిట్ంచటం తో జవాబు చెపిప్, ఆమె  కోసం ఎదురుచూడ 

సాగింది.  

వరష్, ఆమెతో సనిన్హితంగా  ఉండే మరికొంత మంది టీచరుల్   నిస్పాల్ తో తరచూ దేనికో దానికి గొడవ 

పెటుట్ కుంటూనే ఉంటారు . చినన్ విషయాలకి కూడా సరుద్ బాటు ధోరణి చూబించరు. సూక్లోల్  సీనియర్ టీచరల్తో దూరదూరంగా 

మసిలే వరష్ లాటి జూనియర్ టీచరుల్  కొంత మంది ఉనాన్రు. సీనియరల్తో పోలిచ్నపుప్డు పని విషయం లోనూ, కర్మశికష్ణ  

విషయంలోనూ కూడా వెనకబడే ఉంటారు. కొంత నిరల్ ంగానూ  ఉంటారు. తపిప్ంచుకుని తిరిగే ధోరణి ఉంది. టీచింగ్ విషయంలో 

నిస్పాల్  ఇచేచ్ సూచనలు కూడా వాళల్కి నచచ్వు . సహజంగానే ఆవిడ మృదువుగా చెపప్దు, తన అథారిటీ  పర్యోగించి అమలు 

చెయాయ్లని చూసుత్ ంది . కాల్ సులో పిలల్లతో అవసరానికి మించి చనువుగా పర్వరి త్సుత్ నాన్ వీణా హెచచ్రిసూత్ నే ఉంటుంది. ఆవిడ 

మాటలు, హెచచ్రికలు అలాగే ఉంటాయి. వీళల్ ధోరణి ఎపప్టిలాగే సాగుతూంటుంది.  

ముందు ముందు రజని, మిసెస్ శరమ్  లాటి వాళుల్  బుజజ్గించి చెపేప్ పర్యతన్ం చేసేరు. కానీ వాళల్ ధోరణి మారచ్లేక 

పోయేరు . పిలల్ల పటల్ మాతర్ం తమ వంతుగా వాళళ్ పర్వరత్న సరి ఐన మారగ్ం లో పెటేట్  పర్యతన్ం చేసూత్  ఉంటారు.  

ఎపుప్డెనౖా  సాట్ ఫ్ రూం లో పని ముగించుకుని  కూరుచ్నన్పుప్డు వాళల్తో మాటలు కలిపి వాళల్ధోరణి కొంచెం అయినా 

మారాచ్లనన్ పర్యతన్ం రజని వదిలిపెటట్దు. వాళల్ంతా వయసురీతాయ్ చినన్వాళేల్. వాళల్లోల్  కొందరు  పెళిల్ళుల్  కాని వాళుల్ , మరికొందరు ఇంకా 

పిలల్ల బాధయ్త లేని వాళుల్ . రేపు దుద్ నన్ వాళల్ పిలల్లిన్ ఎలా పెంచుకుంటారు ఇపప్డు టీచరుల్ గా ఉండికూడా నేరుచ్కోలేనిది అని ఆమె 

భావం.  

‘టిచింగ్ ఎపుప్డూ వృతిత్గా అనుకోలేదు మేడం. నేను ఎంత కాలం ఇకక్డ ఉంటానో నాకే తెలియదు ' అనే వాళుల్  చాలా 

మందే ఉనాన్రు. టీచింగ్  లో ఉనాన్ లేకపోయినా బాధయ్తాయుతమౖెన  పర్వరత్న అందరికీ అవసరమే అని రజని వాదన.  

 వరష్ రాకతో ఆలోచనలు వదిలి లేచింది రజని. వరష్తో పాటు ఇంకొక అయిదారు గురు టీచరుల్  వచేచ్రు.  
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'మేడం , మా ఆలోచన మీతో చెపాప్లని వచేచ్ము. మన సూక్ల్ అంటే మీకూ ,మాకూ కూడా అభిమానముంది. ఇలా 

అకసామ్తుత్ గా మూతపడిపోతుందంటే బాధగా ఉంది. మన సర్ చెపిప్నటుల్  దాదాపు ఇరవె ౖఏళల్ తరావ్త ఫీజులు పెంచటంలో మాకు 

తపుప్ కనపడటం లేదు. ఇలాటి సూక్ల్ ఇకక్డ చుటుట్ పర్కక్ల ఏదీ లేదు అని మనకు తెలుసు, విదాయ్రుథ్ ల తలిల్దం లకి   కూడా తెలుసు.  

మనం పెంచే ఫీజు సర్ చెపిప్నటుల్  లాభాల కోసం కాదు. ఎలాటి వృధా ఖరుచ్లకి కాదు . సూక్ల్ మరింత బాగా నిరవ్హించటానికే కదా. 

ఫీజులు పెంచితే మేము కటట్లేము అని పంతానికి పోతే నషట్  పోయేది వాళేల్ కదా మేడం ' తను చెపప్ దలచుకునన్ది  గుకక్ 

తిపుప్కోకుండా చెపిప్ంది వరష్.  

'కానీ వరాష్ ,  వాళుల్  ఎలాటి నేపథాయ్లతో వచిచ్న పిలల్లో మనకు తెలుసు. వాళుల్  పెంచిన ఫీజుల గురించి పూరిత్గా 'కాదు 

' అనటం లేదు. వాళల్ కి తెలుసు ఈ సూక్ల్ లేకపోతే వాళల్కి జరిగే నషట్ ం . అంతకంటే ఈ సూక్ల్ చేసిన కృషి వాళల్ కంటికి ఎదురుగా 

తరతరాలుగా కనిపిసోత్ నే ఉంది . వాళుల్  అడిగినది  ఒకక్టే, ఒకక్సారిగా ఇంత పెంచవదుద్  అని. అదీకాక నషట్ ం వాళల్ది అని 

వదిలెయయ్లేం. మనం సమాజం లో ఇవవ్ గలిగే సాథ్ యిలో ఉనాన్ం. అందుకని వాళల్కి నషట్ ం జరగకుండా చూడవలసిన బాధయ్త  మన 

అందరిదీనూ’ రజనిమాటలమౌనంగా వినాన్రు. 

'ఇనేన్ళుల్ గా నడుపుతూ వచిచ్న సూక్లిన్ సర్స్ కూడా ఎందుకు మూసెయాయ్లని అనుకుంటారు ? మేమంతా సర్స్ 

చెపిప్నదానిన్ సపోర్ట్ చేసుత్ నాన్, ఆరోజు మీటింగోల్  అది  చెపేప్ందుకు ధెరౖయ్ం సరిపోలేదు. అదీకాక మేము జూనియర్స్,  మా మాటకు ఎంత 

విలువ ఇసాత్ రో తెలియక మాటాల్ డలేకపోయేం. సూక్ల్ కి ఆదాయం పెరిగితే టీచరల్కి కొంత శాలరీలు పెరుగుతాయి, తత్ టీచరుల్  కూడా  

చేరేందుకు ముందుకు వసాత్ రు . మన సూక్ల్ కి టీచరల్ కొరత  తగుగ్ తుంది.  ఇపప్టిలా మంచి శాలరీలకోసం మరో ఉదోయ్గానికి వెళల్డానికి 

పర్యతన్మూ చెయయ్రు. 

 మీరు ,మిసెస్ శరమ్జీ చెబితే పేరెంట్స్ అందరూ వింటారు, మరోసారి  పేరెంట్స్ తో మీటింగ్ ఏరాప్టు చేసేత్ 

బావుంటుంది.  మీరు చెపిప్, వాళల్ని ఒపిప్ంచి సూక్ల్ నడిచేలా చూడాలి మేడం ' వాళల్ ధోరణి లోనే పదే పదే చెపుప్కొచాచ్రు .  

ఇంక తను చెపప్గలిగేది ఏమీ లేదని తెలిసింది రజనికి. వెళుత్ నన్ వాళల్ ముఖాలోల్  అసంతృపిత్ గమనించింది. 

                                                     ********************* 

వసుధ కూతురు 'నీతో మాటాల్ డాలి ఆంటీ , ఒక అరగంటలో రావచాచ్?' అంటూ రజనికి కబురు చేసింది. ఇంతలో 

రజనితో పని చేసే  శాయ్మ ఫోన్ కాల్ , 'రాజీ ' అంటూ .  
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'రాజీ, సెకట్ర్ 19 లో కోచింగ్ సెంటర్ లో చేరేను, మంచి పే. నువువ్ కూడా చేరకూడదూ ? వేకెనీస్లు ఉనాన్యి. మన 

సూక్ల్ ఎటూ ఇంక నడుసుత్ ందనన్ నమమ్కం లేదు. ' 

 సూక్ల్ నడుసుత్ ందనన్ నమమ్కం లేదా ? ఎవరికి?మె మాటలకి రజని మనసు గాయ పడింది .   

'నా చినన్పప్టి రోజులు జాఞ్ పకం వసుత్ నాన్యి ఈ పిలల్లిన్, ఈ సూక్ల్ ని చూసూత్ ంటే ', అంటూ తన చినన్తనంలో 

చదువుకుందుకు పడిన అవసథ్లు తరచూ చెపేప్ శాయ్మ  ఇపుప్డు  సూక్ల్ పరిసిథ్తి అయోమయం లో పడిందని, మంచి జీతమిచేచ్  

మరో ఉదోయ్గం చూసుకుంది .  చినన్నాటి ఆదరాశ్లు , తను నడిచి వచిచ్న దారి శాయ్మ  పూరిత్గా ఎలా మరిచ్పోయింది?  

రజని కి సూక్ల్ తో పరిచయం అయిన ఇనేన్ళుళ్గా సూక్లు కోసం తపన పడే ఎందఱో తటసథ్ పడాడ్ రు ,అలాగే సూక్ల్ 

నుండి సవ్యంగా దూరం గా తపుప్కునన్ వాళుళ్ తటసథ్ పడాడ్ రు ! 

అసంకలిప్తంగా బలానీ ఆంటీ జాఞ్ పకం వచిచ్ంది. 

బలానీ ఆంటీ తన పిలల్లకి తకుక్వ ఖరుచ్తో చదువు అందించింది అనన్ కృతజఞ్త తో సూక్లు కోసం తను కూడా ఏదెనౖా 

చెయాయ్లనుకుని అపప్డాలు తయారు చేసి వాటిని పర్కక్న ఉనన్ కిరాణా కొటల్కి అమిమ్ తనకుగా సంపాదించిన కొంత మొతాత్ నిన్ సూక్లు 

కోసం  విరాళంగా ఇవవ్టానిన్ రజని చూసింది. 

 

 అదొక సంపర్దాయంగా ఆచరించేది ఆంటీ. ఏడాదికి రెండు సారుల్  భరత్ పుటిట్నరోజు నాడు , నవంబర్ 14 పిలల్ల 

పండుగ నాడు తనకు చేతనెనౖంతలో సూక్లోల్  పిలల్లందరికీ ఒక పెనున్, ఒక పుసత్కం కొని ఇచేచ్ది.  ఆరిధ్క సమసయ్ల మధయ్ సంసారానిన్ 

నెటుట్ కొసూత్  కూడా తన తృపిత్ కోసం ఆనందంగా కషట్ పడేది. అంత గొపప్గా ఆలోచించే ఆంటీ  ఒకోక్సారి ఆరిథ్క పరిసిథ్తులు ఉకిక్రిబికిక్రి 

చేసూత్ ంటే బేలగా అడిగేది  

'రజనీ, ఖరుచ్ ఎకక్డ తగిగ్ంచను ? మంచంలో ఉనన్ అతత్గారిమీదా? పెరుగుతునన్ పిలల్ల మీదా? సంపాదించి తెచేచ్ 

బలానీ మీదా? ఇందరికీ అనీన్ అమరిచ్, చూడవలసిన దానిన్ నామీదా?' 

అయినా తాను ఒక వర్తం లాగా  సూక్ల్ కోసం చేసూత్  వచిచ్న చినన్న్ సాయానిన్ ఎపుప్డూ వదిలెయయ్లేదు . తనకి 

తానే శాసనం చేసుకునన్టుల్  ఆచరించేది .  

 ఇలాటి వయ్కుత్ లతో అనుబంధం ఉందని జాఞ్ పకం వసేత్నే మనసు ఆనందంతో గెంతులేసుత్ ంది .  



  

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                        

28  $qjPeÃ¢ÓCy^ - FcEn+" ¬FLkO~bÍ 

 కావ్రట్ర్ దొరికి ఇకక్డికి వచేచ్సేక తమని చూసేందుకు వచిచ్న బలానీ ఆంటీ 'ఇంత పెదద్ ఇలుల్  మీ ఇదద్రికొసమా?’ 

అంటూ ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఆ తరావ్త చాలా ఏళల్కి, ఎపుప్డో బలానీ రిటెరౖయాయ్క  కలిసినపుప్డు ఆయన అనన్ మాటలు 

తలుచుకునన్పుప్డలాల్  రజని గుండె ని గాయం చేసూత్ నే ఉనాన్యి. 

' రజనీ! నాకు ఇపుప్డు మంచి  పెనష్న్ వసుత్ ంది. చూసేవుగా, హౌసింగ్ సొసెటౖీ వాళుల్  రెనొవేట్ చేసేక మాకు మూడు 

గదుల విశాలమౖెన ఇలుల్  వచిచ్ంది. పిలల్లు వాళల్ దారిన వాళుల్  వెళిల్పోయేరు. మీ ఆంటీ నా ఒకక్డికీ ఇంత ఇలుల్  వదిలి తన దారి తను 

చూసుకుంది' అంటూనే బావురుమనాన్డు .  

 

 జయకాంతన్ చెపిప్న మనిషిలోని చీకటి కోణాలు అంటే ఏమిటి ? ' ఒక' ఇలుల్ ...  ' నవలలో కథా నాయకుడు హె  

పిళె ౖ ! .  

 పెంపుడు తం  కి తన సవ్ంత ఊరు పటల్ ఉనన్ మమకారానిన్ అరధ్ం చేసుకుని ,ఆయన మరణానంతరం ఊరు 

వెతుకుక్ంటూ వసాత్ డు హె  పిళె ౖ  . ఆ ఊళోళ్ ఉండటం అంటే తం తో ఉనన్టేల్ అనుకుంటాడు . 

 తం  తాలూకు ఆసుత్ లు,పొలాలు, ఇళూళ్ గురించి పంచాయితీ జరిగినపుప్డు అతను అంటాడు , 

 ' ఇవి ఏవి నాకు అకక్రేల్దు . ననున్ పపాప్ కొడుకుగా ఊళోళ్ అందరూ అంగీకరించడమే నాకు కావలసినది.నాకు 

పపాప్ ఇలుల్  ఒకటే చాలు , అదికూడా లేకపొతే ఈ ఊరు చాలు .  అందుకోసమే నేను పంచాయితీ కి వచేచ్ను ' అంటాడు.  

అలాగే పపాప్ తముమ్డు దొరెకౖణూణ్   తన అనన్గారి ఆసిత్కి అపప్టిదాకా సంరకష్కుడుగా ఉంటాడు . హె  వచేచ్క  ఆసిత్ 
అతనికి అపప్గించవలసి వసుత్ ందేమో అని కొంచెం కూడా దిగులు పడడు. ఈ ఇదద్రూ కూడా ఎదుటివారికి ఆసిత్ దకాక్లని చెబుతారు 

. పంచాయితీ ముగిసి న తరావ్త మసుథ్ లంతా ఒక శుభకారాయ్నిన్ జరిపించి వెళూత్ నన్ంత ఆనందంగా ఇళళ్కి వెళాత్రు. ఎంత 

అపురూపమౖెన దృశయ్మో కదా .  

ఆ ఊళోళ్తపుప్ చేసిన వాళళ్ చేత కూడా మంచి పని చేయించే శికష్లు ఉంటాయిట. ఎంత చకక్ని సంసాక్రం!  

డోర్ బెల్ విని లేచింది రజని. గుమమ్ం ముందు  వసుధ కూతురు జ!   ఆ అమామ్యి ముఖంలో, కళల్లోల్  

ఆతమ్విశావ్సం తాలూకు ఒక ఆకరష్ణ ! 

 ''ఆంటీ! ఎలా వునాన్రు ?విరాజిత ఎలా వుంది ?' జ చకక్గా అందరి కేష్మ సమాచారాలు అడుగుతుంటే రజని కి 

ముచచ్ట వేసింది. ఈ పిలల్లు ఎంతలో పెదద్ అయిపోతారు! అనుకుంది .  
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'ఆంటీ, నేను ఇదివరకు చదివించిన నా సూట్ డెంట్స్  సూక్ల్ గురించిన విషయాలు అనీన్ చెపేప్రు . మీరు అందరూ 

ఉనాన్రనన్ భరోసా అయితే ఉంది,  కానీ నేను నా వెపౖు నుండి ఏమి చెయయ్గలనా అని ఆలోచిసేత్ ఒక విషయం తోచింది . సూక్ల్ 

నడపమని మాయ్నేజిమెంట్ వాళల్కి లీగల్ గా చెపిప్ంచేందుకు పబిల్క్  ఇంటరెస్ట్   లిటిగేషన్ వెయాయ్లను కుంటునాన్ను.  పిలల్లు అందరూ 

మౖెనరుల్  . వాళల్కి పిటిషన్ ఫెల్ౖ చేసే అధికారం లేదు. వాళల్ తరఫున ,వాళల్ తలిల్దం లు  పిటిషన్ పెటుట్ కోవచుచ్ . వాళుల్  

కాకపోయినా నేను ఐనా చెయయ్చుచ్ ఆ పని.  నేను పిలల్ల తో ముందుగా చెపిప్ వాళల్ పెదద్వాళల్తో మాటాల్ డుతాను . వాళల్లో చదువుకునన్ 

వాళుల్  తకుక్వ . చాలా మందికి దీని పటల్ అవగాహన ఉండదు కదా. ఇది కొంచెం ఖరుచ్ తో కూడినదే . కానీ తపప్దు అనిపిసోత్ ంది . ఈ 

నాయ్యపరమౖెన పోరాటంలో పబిల్క్ ని కూడా సహాయం కోసం అడగవచుచ్. ముందుగా నేను , నా ండ్స్ నూయ్స్ పేపర్ లో ఒక యాడ్ 

ఇవావ్లనుకుంటునాన్ము ఆంటీ. కొంచెం కొంచెం గా మన సమసయ్ అందరి దృషిట్కీ తీసుకు రాగలిగితే పరిషాక్రం సులువు 

అవుతుంది  అని మా ఆలోచన. ఇపప్టికే  నా కాలేజ్ లో మా లెకచ్రరుల్  , ండ్స్ తో మాటాల్ డేను . వాళుల్  నా అభి యం సపోర్ట్ 

చేసుత్ నాన్రు . అదీ కాక, నేను నా సేన్హితులు కొనిన్ సవ్చచ్ంద సంసథ్లకోసం పనిచేసుత్ నాన్ము . వాళల్ నుండి కూడా మంచి సపోర్ట్ ఉంది 

మనకి .  కొంత డబుబ్ కూడా మొబిలెజ్ౖ చేసేందుకు సిదధ్పడుతునాన్రు.   

ముందు మీరు ఏమి ఆలోచిసుత్ నాన్రో తెలుసుకునేందుకు వచేచ్ను . మమీమ్ కంటే మీరు ఈ విషయంలో ఎకుక్వ శర్దధ్ 

చూబిసాత్ రని తెలుసు నాకు .  పర్సుత్ తం మాకు కాల్ సులు ఇంకా సీరియస్ గా మొదలు కాలేదు . మేమంతా కొంచెం సమయం కూడా 

కేటాయించగలం .' 

ఆమె చొరవ ,సమసయ్ కి ఒక పరిషాక్రం చూబించాలనన్ ఆలోచన రజనికి నచిచ్ంది .  

' జా, నువువ్ ఈ విషయానిన్ సీరియస్ గా తీసుకుని ఏదెనౖా చెయాయ్లనుకోవటం  చాల మంచి నిరణ్యం . కానీ 

మనం ఈ అడుగు వేసేముందు ఒకసారి మాయ్నేజ్ మెంట్ తో మాటాల్ డితే బావుంటుంది. అందరి ఆలోచన సూక్లు , పిలల్లు కోసమే 

అయినా ఎవరినీ నొపిప్ంచటం సరెనౖ పధధ్తి  కాదు. ఒక సూక్లు అంటే ఏ ఒకక్రితోనో, ఏ ఒకక్రోజులోనో  తీరిపోయే సంబంధం కాదు . 

ఇది మన చుటూట్  ఉనన్ ఎందరి జీవితాలతోనో ముడిపడి ఉనన్ విషయం . ఇంక,  ఈ సూక్లు విషయానికి వసేత్ ఒక పరంపరలా చాలా 

కాలంగా జరుగుతూ వసోత్ ంది .  ఇంకా ఇలా ముందు ముందు కూడా జరుగుతూనే ఉండాలనన్ ఆశ మనందరికీ ఉంది.  అవునా కాదా 

అని తేలిచ్ చెపేప్యయ్మని నిలబెటిట్  తేలుచ్కునే విషయం కాదు ఇది.  నీకు సమయం ఉందని అంటునాన్వు కనుక పిలల్లకి కాల్ సులు 

తీసుకుంటూ ఉండు . ఒకసారి అందరితో మాటాల్ డి ఏం చెయాయ్లో చూదాద్ ం.’  

' కానీ ఆంటీ ,మనం ఇలా ఆలోచిసూత్  ఎంతో  కొంత సమయం వృధా చేసేసుత్ నాన్మేమో ! కాల్ సులు జరగకుండా 

ఆలసయ్ం అవుతునన్ కొదీద్ పిలల్లు సరెనౖ వాయ్పకం , కటట్డి లేకుండా అలల్రిగా తయారవుతారు. నినన్ నేను వసూత్ నే నా సేన్హితులని 

కలిసేందుకు వెళేల్ను.  దారిలో ఇదద్రు, ముగుగ్ రు  పిలల్లు, వాళల్ పేరెంట్స్ కలిసేరు . వాళుళ్ చెబుతునాన్రు , తెలల్వారి వీధిలోకి వెళిల్న 
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పిలల్లు మధాయ్హన్ం భోజనం కోసం కూడా ఇంటికి రావటం లేదట. వాళల్ని కనిపెటుట్ కుని చూసేందుకు ఇళల్ దగగ్ర పెదద్వాళుల్  ఎవరూ 

ఉండే అవకాశం  లేదు . అందరు పనులకి వెళిల్పోతారు . పిలల్లు ఎపుప్డో తోచినపుప్డు ఇలుల్  చేరుతునాన్రుట. ఎలాటి చెడు అలవాటల్కి 

దారి తీసుత్ నోద్  ఇది అని వాళుల్  భయ పడుతునాన్రు.  సాధయ్మౖెనంత వరకు మనం తవ్రగా ఏదెనౖా చెయాయ్లి  ఆంటీ ‘ 

 ఆమె  మాటలు రజని ఆశచ్రయ్ంగా  వింటోంది . ఆ అమామ్యి తన కళల్ ముందు పెరిగిన అమామ్యేనా అని 

అనిపించింది .  

ముఖయ్ంగా జతలిల్ వసుధ చుటూట్  ఉనన్ పర్పంచం తనది కాదు అనన్టుల్  తనదెనౖ సవ్ంత పర్పంచంలో ఉంటుంది . 

జ తం  పిలల్లమీద అలవిమాలిన మతో వాళల్కి ఏదెనౖా నేరిప్ంచాలనన్ ఆలోచన కంటే వాళల్ని జాగర్తత్గా తన సంరకష్ణలో 

కాపాడుకోవాలి అనన్టుల్  ఉండే వాడు . జ తన చుటూట్  ఉనన్ దంతా తన సవ్ంత  పర్పంచం అని నముమ్తూ వాళల్ కోసం ఆలోచించటం 

.....ఓహ్ ! గొపప్గా ఉంది.   

      ఎదురుగా కూరుచ్ని బులిల్ బుదుధ్ డు తనకి హితోపదేశం చేసుత్ నన్టుల్  అనిపించింది . ' జా ,నినున్ చూసేత్ నాకు గరవ్ంగా 

ఉందిరా', అని మాతర్మే అంది ఆమెకు వీడోక్లు ఇసూత్  .  
PPP 

'దీదీ ' అంటూ లోపలికి వచిచ్న మనీషాని  చూసి రజని ఆశచ్రయ్ పోయింది . ఈ పది పనెన్ండేళళ్ కాలంలో మనిషా తనంత 

తానుగా సెలవు తీసుకునన్ది లేదు.  రెండు రోజులనన్ది , ఇలా వారం రోజుల తరావ్త .......... మనిషి బాగా అలిసిపోయి నటుల్ ఉంది. 

అకసామ్తుత్గా పదేళళ్ వయసు మీద పడినటుల్ తగని అలసట ఆ ముఖంలో, అలవాటుగా తోసుకు రాబోయిన చిరునవువ్ పేలవంగా మాతర్మే 

కదిలింది.  

'దీదీ, అబ  మేరేసే కుఛ భీ నహీ హోనే వాలా హై ', కళళ్ నిండా నీళుళ్. కూరోచ్మని బలవంతంగా పకక్న కూరోచ్బెటుట్ 
కుంది.  

పగలంతా పనిచేసుకునే మనిషాకి బయట పర్పంచం గురుత్రాదు. ఇలుల్ చేరేసరికి తలిల్ సణుగుడు 

మొదలవుతుంది. 'పగలంతా ఇలుల్ పటట్క పోతావ. ఇంటోల్ జనం ఎవరి ఇషాట్నికి వాళుళ్నాన్ర’ని    గొడవ  పెడుతుంది. ఒంటరిగా కుటుంబ 

భారానిన్ మోసోత్ందనన్ ఆలోచన ఆ తలిల్కి లేదు. ఖరుచ్లు పెరిగేయి, మరింత డబుబ్ కావాలని అంటుంది .  

 

 సవ్ంతంగా , చినన్ వసతి ఒకటి కుటుంబం కోసం ఏరాప్టు చెయాయ్లంటే మనీషాకి సాధయ్ం కావటం లేదు.  తలిల్తో, 

తముమ్ళుళ్తో చరిచ్ంచింది. మామని సలహా అడిగింది . ‘ఇంటోల్ అందరూ  సంపాదనాపరులే . ఇలెల్ంతలోకి అమరుచ్కోవాలి’  

అంటాడాయన. తమ పొలం కాసాత్ అమిమ్ పెటట్డమో, తనే కొనుకోక్వడమో చేసేత్ తనకి ఉపకారం చేసిన వాడవుతాడని మేనమామతో 
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చెపుప్కుందుకు పలెల్ వెళిళ్ంది. మామ దగగ్రకి వెళిళ్రావటం, అకక్డ ఎదురైన ఆశాభంగం ఆమె మనసులో కదులుతూనే ఉనాన్యి. వసూత్నే 

తినన్గా పనిలోకి వచిచ్ంది.    

రజనికి అనిన్ వివరాలూ చెపుప్కోవాలనే వచిచ్ంది .  మనీషాకి తెలుసు రజని మాతర్మే తనను అరథ్ం చేసుకునే వయ్కిత్  అని 

. ‘దీదీ ,పలెల్లో ఏమైందో తెలుసా’ అంటూ చెపుప్కొచిచ్ంది 

*** 

 ' రెండు రోజులుండు మాటాల్డుదాం. కొనేందుకు ఎవరైనా సిదధ్ంగా ఉనాన్రేమో చూదాద్ం ' అంటూ ఏ రోజుకారోజు 

గడిపేసూత్ వచేచ్డు  మనీషా మామ .  

  ఆయన పెదద్ కొడుకు దగగ్రోల్ ఉనన్ మిలుల్ లో పని చేసాత్డు . మంచి కటన్ం తో పెదద్ కోడలిన్ తెచుచ్కునాన్డు . రెండోవాడు 

చదువు అబబ్క, తండిర్ వెనుక పొలం పనికి కాసత్ చేదోడు గా వెళళ్డం అలవాటు చేసుకునాన్డు. ఏ పనీ చేసే ఉదేద్శయ్ం లేని బదధ్కసుథ్డు. తండిర్ 

వెనక ఉండి, పోరితే పనికి కదులుతాడు. లేకపోతే ఊళోళ్ పనిలేని కురార్ళళ్తో కలిస్ కాలకేష్పం చేసాత్డు .  

మామ ఏమి చెబుతాడో , తీరా   ఇంత దూరం వచిచ్ంది. మళిళ్ మళీల్ రావాలంటే తన చేతకాదు  అని సహనంతో వారం 

రోజులు ఎదురుచూసింది. అనాన్ళుళ్ ఆగేక ,  

'ఇపుప్డు  ఉనన్ పళంగా ఈ కాసత్ పొలం కొనేందుకు ఎవరొసాత్రు? నీ చెలెల్లిన్ మా రెండోవాడికి చేసుకుంటాను. దానికిచేచ్ 
కటన్ం కిర్ంద ఈ పొలం చెలుల్ ' అంటూ తాపీగా చెపిప్న ఆయన మాటలకి ఏం చెపాప్లో తోచక ఉండిపోయింది. చెలెల్లు సంగతి తనకు 

తెలుసు. అది కటుట్కునే ఫాయ్షన బటట్లు, దాని వైఖరికి ఈ పలెల్టూళోళ్ వచిచ్ ఉంటుందా ? 

 అదీ కాక మామ కొడుకు సరి  ఐన వాయ్పకం లేకుండా సోమరిగా ఉనాన్డు. వీళళ్ జీవితాలు ఇకక్డెలా వెళాత్యి? ముందు 

ముందు ఎలా జరుగుతుంది? అసలు చెలెల్లి పెళిల్ గురించి నిరణ్యం తీసుకునే సిథ్తిలో తాను  ఉందా? ఉహు, ఇది అయేయ్పని కాదు. మామ 

అంటే తండిర్ తరువాత తండిర్ లాటి వాడు అంటారు .  

 తన తండిర్ పిలల్లకోసం ఏమీ దాచి పెటట్కపోయినా తాతలిచిచ్న కాసత్ భూమి ని నమమ్కంతో  ఏళళ్ తరబడి మామ చేతిలో 

పెటేట్డు . 

 మనీషా మాటలు రాని దానిలా అయిపోయిందో క్షణం . 

 'మామా !  తముమ్ళుళ్ కలిస్రారు. నీకు తెలియనిది ఏముంది. అమమ్ పని చెయయ్లేదు. నా ఒకక్దాని వలాల్ చెలిల్ పెళిల్ ఖరుచ్ 
రాదు. పొలం అమామ్లనే వచేచ్ను. నీకు చాలా రోజులుగా చెబుతూనే ఉనాన్ను. పొలం అమిమ్న డబుబ్తో పెళిల్ ఖరుచ్ తీరేక, ఒక చినన్ వసతి 

ఏరాప్టు చేసుకుందామని ఆలోచన. సంవతస్రం సంవతస్రం పెరుగుతునన్ అదెద్లు చాలా కషట్ంగా ఉంది. ..............'  
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ఆ మాటలకి ఆయన నవేవ్డు . 'భలేదానివే, మనీషా. అమిమ్తే ఎంత వసుత్ందను కుంటునాన్వ ? పెళిల్ ఖరుచ్లు కాక ఇలుల్ 
కొనుకుక్నేంత డబెబ్కక్డ వసుత్ంది? పిచిచ్ ఆలోచనలు మాని నీ చెలిల్ని పెళిల్ కి ఒపిప్ంచి, కబురంపు ' ఇంకా చెపేప్ది , వినేది లేదనన్టుల్ లేచి 

వెళిళ్పోయాడాయన.  

 భోజనం వేళ వరకు ఉండమంటునన్ అతత్ మాటలు వినిపించుకో కుండా తిరుగు ముఖం పటిట్ంది.  

 పని సానుకూలం కాకపోవడం ఆమెను కృంగ దీసింది. వింటునన్ రజని మనసు నొచుచ్కుంది. ఎపుప్డూ కంట నీరు పెటట్ని 

ఆమె అంత  దిగులుగా ఉంటే కషట్మనిపించింది. 

 

 ' అనుబంధాలు, అయినవాళుళ్ నీ ఉచావ్స నిశావ్సాలుగా  

జీవనానందానిన్  నీదైన మతంగా చేసుకునాన్వ !  

కురవని నలల్మబుబ్ డొలల్తనం మాతర్ం  

గుండెకి గండి పడినతరావ్తే తెలిసేది ! ' 

 

కుటుంబం పటల్ ఇంత  బాధయ్తా తీసుకుంటునాన్ డబుబ్ మీద మమకారం మాతర్ం చూబించదు. పర్తి దీపావళికీ 

అందరూ  రెండు నెలల జీతానిన్ బహుమానంగా ఇసేత్ దానిలో మూడో వంతు  తన వంతుగా సూక్ల లో పేద పిలల్ల  చదువుకి ఇచేచ్సుత్ంది. 

 

 'నీ కుటుంబ ఖరుచ్లు లేవా ? అది ఏడాదిపాటు నీ కషాట్నికి దొరికే పర్తేయ్క బహుమతి , సవ్ంత ఇంటికోసం కాసత్ కాసత్ కూడ 

పెటుట్కో ' అని రజని ఎంత చెపిప్నా వినదు . 

 

 'దీదీ , నేను ఇపుప్డు కొంచెం సంపాదించుకోగలుగు తునాన్ను కానీ , ఈ జనమ్ లో చదువుకునే అదృషట్ం 

నాకు లేదు. ఇపుప్డు చదువు కునేందుకు  డబుబ్ లేక అవసథ్లు పడే  వాళళ్కోసం  ఈ డబుబ్ ఉపయోగ పడితే వచేచ్ జనమ్ లో చదువుకుందుకు 

నాకు సహాయం,  దొరుకుతుంది.  అందుకే  నేను ఈ పెటుట్బడి పెటుట్కుంటునాన్ను. వదుద్ అనకు, అవసరమైన వాళళ్కోసం ఇది ఖరుచ్ 
పెటుట్  దీదీ ' అంటుంది, తను పూజించే దేవుడి మీద అపార నమమ్కంతో. 

 

                                                 ***** 

 

 

                                   ఎవరో ఫోన చేసుత్నాన్రు , వాయిస కిల్యర గా లేదు . లైన కట అయింది. మళిళ్ రింగ 

అయింది . ఈసారి కొంత సప్షట్ంగా వినిపించింది .  



  

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                        

33  $qjPeÃ¢ÓCy^ - FcEn+" ¬FLkO~bÍ 

'నమసేత్ మేడమ, నేను టెనత్ బి సెక్షన లో రవీందర్ ని మాటాల్డు తునాన్ను . 

‘చెపుప్ రవీ , ఏమిటి విషయం ? '  

'మేడమ,  మీ ఇంటి ఫోన నంబర సూక్లొల్ కనుకుక్ని చేసుత్నాన్ను. నాతో  పాటు శీర్కర , శివాజీ అందరు పర్సుత్తం 

ఇకక్డ ఉనాన్రు. మాకు కాల్సులు ఎపప్టినుండి జరుగుతాయి? ఎవరిని అడగాలోతెలియటం లేదు.  ఆఫీస లో ఎవరూ చెపప్డం లేదు . సిలబస 

ఎలా పూరిత్ అవుతుంది మేడమ ?' అతని గొంతులో ఆందోళన .  

 వాళళ్ బాధ అరధ్మవుతోంది. ఏం చెపాప్లి ఈ పిలల్లకి ? పదో కాల్సు పిలల్లు వందమంది పైన ఉనాన్రు రెండు సెక్షనస్ కలిపి . 

తనతో పాటు కాల్సులు తీసుకునేందుకు అందరు సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. కాని ఎకక్డ?ఎలా? తన ఆలోచన సాగుతోంది.  

'రవీందార్, మీరందరూ దిగులు పడకండి . మీరు చినన్ చినన్ గూర్పులుగా  ఎవరో ఒకరి ఇంటి దగగ్ర చేరి అరధ్మైనంతవరకూ 

పాఠాలు చదివే పర్యతన్ం చెయయ్ండి. '  

'సరే మేడమ. మిమమ్లిన్ మేమంతా ఇంటి దగగ్ర కలవచాచ్ ?'  

'తపప్కుండా. నేను చెబుతాను ఎపుప్డనేది'. 

  ఫోన పెటేట్సినా  అదే విషయం నలుగుతోంది. రజని ఈ విషయం గురించి ఇపప్టికే ఒక ఆలోచనకి వచిచ్ంది. తమ 

హౌసింగ సొసైటీ వాళళ్తో చినన్ మీటింగ కూడా ఈ వారాంతంలో ఏరాప్టు చేసింది. ఇంకా గీత, మిసెస శరమ్ అందరూ ఒకక్లాగే 

ఆలోచిసుత్నాన్రు. సూక్ల సంగతి పూరిత్గా తేలేవరకూ పిలల్లకి తమకు చేతనైనంత సహాయం చెయాయ్లి. దాని కోసం తమ తమ హౌసింగ 

సొసైటీ ల వాళల్తో మాటాల్డి,వాళళ్ అనుమతి తో ఇళళ్ దగగ్రే కాల్సులు జరుపుకుంటూ ఉండాలి.  

 
                            అలవాటుగా సూక్లు దారి పటిట్ , వాకింగ ముగించుకుని వసూత్ వయసు బరువుకి ఒంగిన సోనార 

బాయిని చూసేత్ ..... ఆ వయసుకు ఆమె పడే శర్మ ఆమె జీవనానికి అవసరం అయినమాట నిజమే అయినా ఇంకా ఆ చేతులకి అంత  శకిత్ 
ఉందా అని ఆశచ్రయ్ం ! ఆ తరం వాళల్కునన్ మనోబలం గొపప్ది .   

సోనార బాయి ని చూడగానే చినన్ అమమ్మమ్ గురొత్చిచ్ మనసు మరోసారి గతంలోకి జారుకుంది.  

*** 

చినన్ అమమ్మమ్ కూడా అంతే కదూ .  ఎపప్టిలాగే వేసవి సెలవులు రావడం , పరుగెతుత్కుని ఆంధర్ వెళళ్డం ........ రైలోల్ 
తాపీగా వెళిల్ , రోజంతా చేసిన పర్యాణం బడలిక ని సేట్షన లోనే వదిలి హాయిగా రికాష్ ఎకిక్ ఇలుల్ చేరడం రజని కి సరదా . ఇంటోల్ అందరూ 
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చెపిప్ చెపిప్ విసిగి పోయేరు. తనను రిసీవ చేసుకునేందుకు ఎవవ్రూ రావదద్ని ఆమె పెటేట్ ఆంక్ష అందరికీ అలవాటై పోయింది . రైలు వచిచ్ 
వెళిల్ పోయిన గంట కి తాపీగా ఇలుల్ చేరే రజని ని చూసి విసుకోక్ వటం మాని, నవవ్టం అలవాటు చేసుకునాన్రు .  

ఊళోళ్వచిచ్న మారుప్లు తాపీగా పరిశీలిసూత్ , రికాష్ అబిబ్ చెపేప్ కబురుల్ వింటూ , ఈ మధయ్లో మాయమైపోయిన లాయ్ండ 

మారుక్ల కోసం వెతుకుక్ంటూ ఇలుల్ చేరేది .  రికాష్లు చాల వరకు తగిగ్పోయెయి . మళీల్ వచేచ్సరికి అసలే కనిపించవేమో అని దిగులు పడేది. 

 ఈ సారి టిర్ప లో తలిల్  ముందుగా చెపిప్నటుల్ చినన్ అమమ్మమ్ ని చూసేందుకు బయలు దేరేరు మరునాడే. కృషాణ్ జిలాల్ 
దాటి, గోదావరి జిలాల్ల అందాలను చూసుకుంటూ వెళేత్ ఎంత, ఒకక్ రెండునన్ర గంటలోల్ చేరిపోయేరు  కోనసీమకి. రోడుల్ బాగా ఉనాన్యి. 

ఊరు మాతర్ం అలాగే శిధిలమవుతునన్ ఇళళ్తో ఉంది. ఇపప్టి తరం అంతా చదువులు , ఉదోయ్గాలు వెతుకుక్ంటూ దేశం 

నలుమూలలకీ , ఇంకా విదేశాలకీ వెళిల్ పోతూ ఉండటంతో వయ్వసాయం నముమ్కునన్ వాళుళ్ , ఇలుల్ వదలలేని పెదద్లు మిగిలేరు.  

 తలిల్ పకక్న కూరుచ్ని ఆవిడ నెమరు వేసుకుంటునన్ పాత రోజులిన్ పంచుకుంటూనాన్ రజని పర్కృతి అందాలని  తన లోకి 

ఆవాహన చేసేసుకుంటూనే ఉంది దారి పొడవునా. పర్యాణం  తలిల్ని శారీరకంగా అలిసిపోయేలా చేసినా, పుటిట్ పెరిగిన ఊరు, ఇలుల్ చేరి, తన 

వాళళ్ ని కలుసుకుంటునాన్ననన్ ఆనందం ఆవిణిణ్ ఉతాస్హంగా ఉంచింది.  

చినన్ అమమ్మమ్ బలహీనంగా ఉంది. వీళళ్ని చూసిన బలంతో కబురుల్ చెబుతోంది. చినన్పుప్డే భరత్ పోవటంతో ఆవిడ 

జీవితంలో సుఖపడిన రోజులు తకుక్వే . తన బాధని మరిచి ఉమమ్డి కుటుంబంలో   అందరి కీ సేవ చేసి తన ఇదద్రు పిలల్లిన్ చదివించుకుంది. 

వాళుళ్ ఉదోయ్గసుథ్లయాయ్క పెళిళ్ళుళ్ చేసి, ఆపైన మనవలని పెంచి పెదద్ చేసింది.  

 జీవితపు ఆఖరి మజిలీ వరకు వచిచ్ంది, ఇంక తనకు విముకిత్ వచేచ్సుత్ంది అని ఎదురుచూసుత్ంటే షషిట్ పూరిత్ చేసుకునన్ 
కొడుకులిదద్రూ భారయ్లతో కలిసి యాతర్లకి వెళిల్ తిరిగి రాక  పోవటంతో ఆవిడ పర్పంచం తలకిర్ందులైంది. అపప్టిదాకా ఆమె చూసిన కషాట్లు 

చినన్వి అయిపోయేయి. మండల కేందర్ం లో పని చేసుత్నన్ మనవడు నీడలోకి వచిచ్ంది. వృధాధ్పయ్ం  శాపం కాదు అని చెబుతునాన్ తను ఇంకా 

ఏమి చూసేందుకు జీవించి ఉందో అరధ్ం కాలేదు ఆవిడకి.  

 ఎకక్డో పుటిట్, ఆ ఇంటి కోడలైన మనవడి భారయ్ ఆ వృదుధ్రాలి పటల్ అభిమానం చూబించటం  ఆవిడ తను చేసుకునన్ 
పుణయ్ం అంటుంది. రోజూ పొర్దుద్నేన్ కాఫీ గాల్సు అందించే మనవడి భారయ్తో ' తెలాల్రి లేచే శర్మ లేకుండా చెయయ్మని రాతిర్ దేవుణిణ్ కోరుకునే 

పడుకునాన్నే సుజాతా ' అంటుంది. ఇంకా జీవించి వాళల్కి భారం అవుతునాన్ననన్ భావం ఆవిడలో .  

'అలా అయితే మా పిలల్లకి కథలు చెపిప్, నిదర్ పుచేచ్ది ఎవరు ? వాళుళ్ పెదద్వాళుళ్ అయేయ్వరకు మీరు మాకు కావాలి 

అమమ్మామ్ ' అంటుంది సుజాత నవువ్తూ.  

 నడుం ఒంగిపోయి, కంటి చూపు తగిగ్పోయినా తను ఎవరికీ బరువు కాకూడదని  తన పనులు తనే చకక్ బెటుట్కోవటమే 

కాకుండా సుజాత కి పనులోల్ సాయం చేసాత్నని వెంటపడే ఆవిడని చూసి రజని గరవ్పడింది. వచిచ్న అతిథులకి మరాయ్దలు 
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చేసూత్నే,  అమమ్మమ్కి  అవసరమైనటుల్ గా అనన్ం  మెతత్గా విడిగా ఉడికించి   వడిడ్సుత్నన్ సుజాత రజనికి నచేచ్సింది. అతత్వారింటికి వచిచ్ 
నపప్టి నుండి ఆ అమమ్మమ్ బాధయ్తా తనది అనన్టుల్ ఆదరించడం ................ ఇలాటి పెదద్ మనసు అంత చినన్ వయసులోనే ఎలా 

సాధించిందో ! 

'ఇదిగో, ఈ పిలల్ తన పిలల్లతో పాటు ననోన్ పసిపిలల్లాగా చూసుకుంటుంది. ఒకక్ క్షణం వదలదు 

. ' బోసినోటితో  మనసారా నవివ్ంది. గొంతు, కళుళ్ తడిబారనివవ్కుండా జాగర్తత్ పడింది. ఇనేన్ళుళ్గా వాటిని గొంతులోనే అణిచి జీవితానిన్ 
నెటుట్కొచిచ్ంది.  

 ఇంకా జీవితం ఎంత పొడవున నడిపించుకు వెళుతుందో, తను నిమితత్మాతుర్రాలే అనన్ సంగతి ఆకళింపు చేసుకుని 

నిశశ్బద్ంగా పర్కృతిలో ఒదిగి పోయినటుల్ ఉండిపోయింది. 

 అమమ్మమ్తో కబురుల్ చెపిప్ పెరటిలోకి దారి తీసేత్, బావి గటుట్న ఆవలగా ఉనన్ కొబబ్రి, అరటి,  సపోటా, మామిడి 

చెటుల్ , వాటిని దాటితే ఉనన్ పశువుల పాక ....ఇవనీన్ రజని తలిల్ బాలయ్పు గురుత్లిన్ చెరిగిపోకుండా కాపాడుకుంటూ వసుత్నాన్యి. ఆవిడ వీధి 

అరుగు మీద కి వచిచ్, నెమమ్దిగా మెటుల్ దిగి వీధి పొడవునా మిగిలి ఉనన్ ఒకపప్టి ఆనవాళళ్ను చూసోత్ంది. ఎదురుపడిన తనవయసు వాళళ్ని 

పలకరిసోత్ంది.  

లోపలికి వచిచ్ ఏదో మరిచి పోయినటుల్ కొటుట్ గది వైపుగా నడుసుత్నన్ తలిల్ వెనుకే నడిచింది రజని .  

                         కొటుట్గదిగా పిలవబడే ఆ గది పాత కాలం నాటి చెకక్ తలుపులు తోసి మరీ లోపలికి వెళిళ్ంది. తలిల్ 
ఎనిన్సారోల్ చెబుతుంటుంది తన పేరుకు ఆ గదికి ఉనన్ సంబంధం. అమమ్మమ్ అమమ్ను కడుపుతో ఉనన్పుప్డు ఆ కొటుట్ గదిలో ధానయ్ం బసాత్ల 

కిర్ంద పెదద్ తార్చు పాము కనిపించిందట. దానిని చూసి అమమ్మమ్ భయంతో వెరిర్ కేకలు పెటిట్ందట. అరుగు మీద వేద పాఠాలు వలెల్ వేసుత్నన్ 
విదాయ్రుధ్లు పరుగెతుత్కువచేచ్రట. 

 ఆ హడావుడికి గొడల్  సావిటోల్ ఉనన్ వీరయయ్ కరర్ పుచుచ్కు వచేచ్సేడుట. ' బసాత్ల కిర్ందకి వెళిళ్పోయింది, దానిన్ అలా 

వదిలెయయ్ టానికి లేదు ,జాగర్తత్గా పటుట్కోవాలి ' అంటూ  చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ని దూరంగా వెళళ్ మని ఓరుప్గా గుమమ్ం దగగ్ర కాపు కాసేడుట. 

చినన్పప్టి నుండీ పాముల పటల్ ఉనన్ ఆసకిత్తో పటుట్కుందుకు సిదధ్మయాయ్డు. సాయంతర్ం చీకటి పడే వేళకి పటుట్కునే పర్యతన్ంలో దానిని 

చంపేసేడుట. క్షణాలోల్ చేతికి చికిక్నటేల్ చికిక్ జారిపోయింది, పటుట్ జారిపోతోందని కరర్తో బలంగా దెబబ్ వెయయ్టం, దాని పార్ణాలు కనుమూసి 

తెరిచే లోగా పోవటం జరిగిపోయింది.  

 అంత  పెదద్ తార్చుని సునాయాసంగా ఒకక్డూ చంపి ఊళోళ్ జనాల పర్శంసల బరువుని భుజాలకెతుత్కుని ఇలుల్ చేరేడు. 

అతని కంటే వారాత్ ముందే ఇలుల్ చేరింది. పుటిట్ంటికి పురిటికి పర్యాణం అవుతునన్ భారయ్ మాతర్ం గజగజా వణికి పోయింది, నాగేందుర్డు పగ 
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పడితే పుటేట్బిడడ్  ఏమైపోతాడు అంటూ.ఆ మాటలకి ధైరయ్మంతా నీరుకారి పోగా రివువ్న  వెను తిరిగి తాత గారింటికి పరుగెతిత్ ,' అయాయ్,నా 

భారయ్కు కనే పొదుద్లు. నాగేందుర్డిని చంపిన పాపం నా బిడడ్ని ఏమి చేసుత్ందో ' అంటూ గొలుల్ మనాన్డట.  

'ఏమీ  కాదు. ఆ  నాగేందుర్డి పేరు పెటుట్కో ' అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ పంపేరుట.  

 అపప్టి నుండీ పుటిట్న బిడడ్కి కళుళ్ లేవనో, కాళుళ్ లేవనో పీడ కలలు కంటూ గొడవ పెటేట్వాడుట. ఈ తపుప్ కాసి తన బిడడ్ని 

కాపాడితే ఇకపైన పాముల జోలికి వెళల్నని శపథం కూడా చేసేడుట.  

‘అయితే అమమ్ వయసుదే ఇంకొక నాగమణి ఉందనన్మాట ఆ ఊళోళ్’  అని నవేవ్ది కథంతా వినన్ రజని. 

పదకొండేళళ్కి పెళిల్ పీట లెకిక్న తలిల్ని మగపెళిల్ వారు, ముఖయ్ంగా అతత్యయ్లు, బాబాయిలు  పాతకాలం పేరు అంటూ 

వేళాకోళమ చేయడంతో ఆవిడకి ఆ పేరు అసలు నచచ్డం మానేసిందిట. ఎవరైనా పేరేమిటి అని అడగాగ్నే బిడియంగా నేల చూపులు చూసూత్ 
నిలబడేదిట. తలిల్ ఈ కథ చెపిప్నపుప్డలాల్ తామంతా నవేవ్వారు, ' అంత  చకక్ని పేరు , దానికేం లోటు వచిచ్ందమామ్ ' అంటూ. ఆవిడ చేతిలో 

చెయియ్ వేసి నిలబడిపోయింది రజని  ఒకక్ క్షణం. పాత విషయం ఇదద్రి మనసులో మెదిలి ముఖాల నిండా సనన్ని నవువ్ పరుచుకుంది .  

 జీవితం  అంటే ............ నినన్టి వాసత్వాలు,అనుభవాలు  నేటికి జాఞ్పకాలుగా మిగులుతాయి కాబోలు! ఎకక్డెకక్డి గతానిన్ 
గారంగా చెయియ్ పుచుచ్కుని ఆయా సందరాభ్నికో, సనిన్వేశానికో తగగ్టుల్గా ఒకోక్ విషయానిన్ కళళ్ ముందు ఆవిషక్రింప చేసుత్ంటాయి ఈ 

జాఞ్పకాలు. ఇవి మనిషికి అనిన్టినీ మించిన నేసాత్లు .  

PPP 
 ఎదురుచూసుత్నన్ రోజు రానే వచిచ్ంది. అనుకునన్టుల్గానే హౌసింగ సొసైటీ వాళుళ్ మీటింగ కి పిలిచేరు.  రజని తన 

సూక్లు  విషయం అందరి దృషిట్ కి తీసుకొచిచ్ కాంపౌండ లో తాతాక్లికంగా కాల్సులు నడపాలని అనుకుంటోంది. ఆమె నోరు విపప్క ముందే 

కాంపౌండ లో నివసించే  నలుగురు అయిదుగురు నుండి కంపెల్యింటుల్ మొదలయేయ్యి .  

సూక్ల పిలల్లు తరచూ రజని కోసం వసూత్, కాంపౌండ లో తిరుగుతునాన్రని, మెటల్ మీదా , లిఫట్ లోనూ కూడా 

కనిపిసుత్నాన్రని , తమ పైరవసీ కి , భదర్త కి అది చాలా చాలా నషట్ం కలిగిసోత్ందని చెపుప్కొచేచ్రు.  

వాళళ్ను కూరోచ్మని, పెర్సిడెంట 'ఇకక్డ మీటింగ ఏరాప్టు చేసింది అందుకనే' అని చెపేప్రు. ఆయన రజనిని 

మాటాల్డమని, విషయం ఏమిటో వివరించమని చెపిప్ కూరుచ్నాన్రు .  

 'ఫెర్ండస్ ..........' అంటూ మొదలు పెటిట్ తమ సూక్ల కి వచిచ్న సమసయ్ వివరించి, అది పరిషాక్రం అయేయ్వరకు కొదిద్ 
రోజులు పారిక్ంగ లో కాల్సులు నడుపుకుందుకు తమకు పరిమ్షన ఇవావ్లని, పిలల్ల వైపు నుండి ఎలాటి సమసయ్ రాకుండా తను 

చూసుకుంటానని, రోజుకి మూడు నాలుగు గంటలు మాతర్ం చాలని అభయ్రిధ్ంచింది. వెంటనే అందరి నుండి కూడా వయ్తిరేకత వచిచ్ంది .  

రజని వాళళ్కి సూక్ల ఆశయం, దాని చరితర్ కూడా చెపిప్ ఇది ఒక పర్తేయ్కమైన సందరభ్ంగా తీసుకుని ఆలోచించమని 

అంది.  
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సభుయ్లంతా అంత  కిర్తం లాగా గటిట్గా మాటాల్డ కుండా తమలోతాము చరిచ్ంచుకోవటం మొదలు పెటేట్రు. కానీ ఇలాగ 

అందరికీ ఎపుప్డో అపుప్డు, ఏదో ఒక  అవసరం రావచుచ్. పర్తిసారి ఇలాటివి పోర్తస్హించడం కుదరదు అని , అది సొసైటీ రూలస్ కి 

వయ్తిరేకం అని కొందరు చెపేప్రు .  

 పెర్సిడెంట లేచి ,' నేను ఒక మాట చెబుతాను, ఆలోచించండి ...... '  అనటంతో అందరు నిశశ్బద్ంగా ఆయనని వినటం 

మొదలు పెటేట్రు.  

' మీరు అనన్టుల్ ఇలాటి అవసరాలు వసూత్నే ఉంటాయి ఎవరో ఒకరికి. కానీ ఇపుప్డునన్ విషయం పర్తేయ్క మైనది. సూక్ల 

చరితర్ ఇపుప్డు  ఇకక్డ ఉనన్ వారందరికీ తెలుసు. ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా అది సమాజంలో ఒక ముఖయ్ పాతర్ పోషిసోత్ంది, ఎందరో  చినన్ చినన్ 
ఉదోయ్గుల పిలల్లిన్ చదివించి, తీరిచ్ దిదిద్ంది. ఇపుప్డు ఒక సమసయ్ తలెతిత్ంది. ఇనేన్ళూళ్ మనం ఈ సంసథ్కి ఎలాటి సహాయం 

చెయయ్లేదు, చెయయ్వలసిన పరిసిథ్తి రాలేదు . 

 ఒక ఆదరశ్ం కోసం నడుసుత్నన్ సంసథ్ ఇది. ఆ సమసయ్ని పటిట్ంచుకోవలసిన అవసరం లేదంటే లేదు అనుకోవాలి. కాని మన 

మధయ్ జీవిసుత్నన్ రజని అకక్డి పిలల్లకి ఎదురైన  కషట్ం అరధ్ం చేసుకుని తన వంతు  ఏదైనా చెయాయ్లని చూసోత్ంది .  

 ఈమె పర్యతాన్నికి నేను వయ్కిత్గతంగా అభినందిసుత్నాన్ను. ఇపుప్డ మనం ఆమెతో చేతులు కలిపి ఆ పిలల్లకి మన వంతు 

చినన్ సాయం చెయయ్గలిగేందుకు వచిచ్న అవకాశంగా ఈ విషయానిన్ చూసేత్ నాకు సమమ్తం అనే అనిపిసోత్ంది. అయితే మిగిలిన సభుయ్లు 

తమతమ సవ్ంత అవసరాలకి ఇలాటి అభయ్రధ్న చెయయ్వదద్నే చెబుతాను. ఆలోచించండి. '   ఆయన కూరుచ్నాన్రు. ఆయన 

ఎనోన్ విదాయ్సంసథ్లలో పని చేసిన , చేసుత్నన్ అనుభవం ఉనన్ వయ్కీత్ .  
 ఆయన చెపిప్ంది నాయ్యంగా తోచింది చాలా  మందికి . నెమమ్ది నెమమ్దిగా అందరూ తమ సమమ్తిని తెలియచేసేరు . రజని 

కళళ్ నీళళ్ పరయ్ంతం అయింది ఒకక్సారి. అందరికీ కృతజఞ్తలు తెలియచేసుకుంది .  

**************** 

రజని ఆనందానికి అంతులేదు . ఇది తన తొలి విజయం . ఎదురైన సమసయ్కు తనకు, తన సేన్హితులకు తోచిన పరిషాక్రం 

లో ఇది ఒక భాగం. ఇంకా చెయయ్వలసింది చాలా ఉంది.  

సాయంతర్ం అలవాటుగా సూక్ల ని చుటిట్ వసుత్నన్ రజని కంటికి సూక్ల ఆవరణలో పిలల్ల సందడి కనిపించి ఆగిపోయింది . 

హయయ్ర కాల్సు పిలల్లు దాదాపుగా ఒక ముఫైఫ్, నలభై మంది  దాకా చెటల్ కిర్ంద కూరుచ్ని ఉనాన్రు. శీర్జ వాళల్ మధయ్ కూరుచ్ని ఏదో 

మాటాల్డుతోంది. ఆమె తో పాటు ఆమె ఫెర్ండస్ కూడా కొందరు అకక్డ ఉనాన్రు .  

రజని ఆ పిలల్ల కమిటెమ్ంట చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. సమయం విలువ తమ తరం కంటే వీళల్కి ఎకుక్వ అవగాహన 

ఉందేమో అనిపించింది. వాళల్ కమిటెమ్ంటస్ ఎకుక్వ, అందుకే కాలానికి పోటీగా పరుగులు పెడుతుంటారు కాబోలు.  

ఆశయం అంబరమంత ఉనన్పుప్డు   

ఆవేశం అధిగమించలేనిది కాకూడదు .  

 గమయ్ం అంటూ రేపటిని ఆవిషక్రించుకునన్పుప్డు  

అడుగులు నేరిచ్న పాదాలుంటే చాలవు , 

వాటి కిర్ంద నడకను కొలిచే రహదారులు కావాలి .  
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నీ ఆతమ్విశావ్సం  నినన్ంటి వచేచ్ నేసాత్లకు గుండె బలానిన్వావ్లి ! 

  
తమ వైపు నుండి చెయయ్దలచుకునన్ పనులు మరింత వేగవంతం చెయాయ్లనన్ సప్ృహ రజని కి కలిగింది . 

 

************** 

                                  

 'అకాక్ ,ఎలా వునాన్రు  మీరంతా అకక్డ ?’ , చాలా రోజుల తరావ్త చెలెల్లు శైలు నుండి కాల. రజని సవ్ంత వూరు 

వెళొల్చిచ్న తరావ్త పర్తిసారి దేశానికి దూరంగా ఉనన్ చెలెల్లు ఫోన చేసి కబురుల్ చెపిప్ంచుకోవటం  ఆనవాయితీనే .  

'బావునాన్ం శైలూ , మీరు ఎలా వునాన్రు? మీరిటు ఇండియా వచేచ్ ఆలోచన ఏదైనా ఉందా ఇపప్టోల్?' 

'పర్సుత్తానికి ఏమీ లేదకాక్ . నీ కూతురు  విరాజిత ని  వీలు చూసుకుని మా దగగ్రకి రమమ్ని చెపేప్ము.  నీ వేసవి సెలవులు, 

విజయవాడ టిర్ప  బాగా జరిగేయా? అమమ్ దావ్రా కొనిన్ కబురుల్ తెలిసేయనుకో ' 

'బాగా జరిగాయి  శైలూ, చినన్ అమమ్మమ్ ని చూసి రావటం హైలైట. అమమ్ని, ననూన్ చూసి చాలా సంతోషించింది. బోలెడు 

కబురుల్ చెపిప్ంది. నువువ్  వచిచ్ ఉంటే  బాగా ఎంజాయ చేసేదానివి. నీ కూతురు దీపూ అయితే ఆ పొలాలు, ఆ మటిట్ రోడుల్ , అమమ్మమ్ ఇంటి 

పెరటోల్   పశువుల పాక,ఆ గెంతులేసే దూడలు ,మామిడి చెటల్ నిండా వేర్లాడుతునన్ పళుల్  .... అనిన్ంటినీ చూసి ఎలా వాయ్ఖాయ్నించేదో ! అది 

పర్తి  దాని గురించీ  చకక్ని వాయ్ఖాయ్నం ఇసుత్ందిగా ............. .' రజని సంబరంగా చెబుతుంటే శైలు అడుడ్కుంది. 

'అకాక్, అసలు ఇపుప్డు ఫోన చేసిన కారణం కూడా దీపూనే. దాని మీద నీ పర్భావం ఎంతగా ఉందో మొదటి సారిగా నాకు 

తెలిసింది. అదిపుప్డు టీనస్ లోకి వచిచ్ంది కదా. తన ఆలోచనలు గటిట్గా చెబుతోంది.  ఇంతకీ  ఏమిటో తెలుసా?  వాళల్ సూక్ల లో ఇచిచ్న 

ఒక  అసైనెమ్ంట లో తన ఫూయ్చర పాల్నస్ గురించి చెబుతూ , తనని మోటివేట చేసినదానివి నువువ్ అని, నీ గురించి చాలా గొపప్గా  వార్సిందని 

టీచర చెపిప్ంది ఒక ఆరు నెలల కిర్తం. 

  పిలల్లు సెలవులోల్ ఉనాన్రని కిర్తం వారం మేము 4,5 కుటుంబాల వాళళ్ం  ఒక పికిన్క పెటుట్కునాన్ం.  పిలల్లకి కొనిన్ రకాల 

గేమస్ ,పజిలస్ కండకట్ చేసేం. ఆఖరుగా వాళుల్ పెదద్ అయాయ్క ఏం  చేసాత్రో, వాళల్ దృషిట్లో రోల మోడల ఎవరో వివరంగా రాయమని అడిగేం . 

దీపూ ఏమి రాసిందో చెపుప్కోగలవా ? ‘ అకక్ని సవాలు చేసింది శైలు.  

'చెపుప్, ఏమి రాసిందేమిటి ?' 

‘ దాని రోల మోడల నువువ్ అని, తన పీర్ యూనివరిస్టీ చదువు అయేయ్క కొంచెం బేర్క తీసుకుని ఇండియా వచిచ్ నువువ్ 
పనిచేసుత్నన్ సూక్లోల్ పనిచేసుత్ందట.  నాకు కూడా దాని ఆలోచనలు ఎపుప్డూ చెపప్లేదు ఇనాన్ళూల్.  అందరు నీ గురించి ఒకటే అడగటం 

!..........'  ఊపిరి పీలుచ్కుందుకు ఆగింది.  

రజని ఆశచ్రయ్ంగా వింటోంది. అంతలోనే దిగులు కముమ్కొచిచ్ంది ఆమెని.  

'అకాక్, వింటునాన్వా?.’  శైలు ఉతాస్హంగా ఏదో చెపప్బోతోంటే, 

'వింటునాన్ను శైలూ , కానీ ఇపుప్డు మా సూక్లు ఒక సమసయ్ లో పడింది . ...........' 

'మీరు  అందరూ  ఉండగా  సూక్లు కి  సమసయ్లు ఉంటాయా ?' ఈ సారి ఆశచ్రయ్ పోవటం శైలు వంతు అయింది.  
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'అవును , సూక్ల  నిరవ్హణ ఖరుచ్లు ఎకుక్వ అయిపోయేయని ఫీజులు రెటిట్ంపు చేసేరు. పిలల్లు కటట్లేమని గొడవ 

పెడుతునాన్రు. కాల్సులు నిరవధికంగా నిలిపేసేరు. వేసవి సెలవుల తరావ్త ఇంకా సూక్లు  తెరవను కూడాలేదు.'  చెపిప్ంది  రజని. 

ఈ పరిసిథ్తి చితర్ంగా అనిపించింది శైలు కి. జవాబు చెపేప్ందుకు ఏమీ  తోచలేదు.  

‘మేము కొంత మంది ఇళల్ దగగ్ర పర్సుత్తానికి  కాల్సులు తీసుకునే ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్ం.  కానీ పరిషాక్రం అంత 

సులువుగా అయితే కనపడటం లేదు . '  

రజని తాము చేదాద్మని అనుకుంటునన్ విషయాలు చెలెల్లికి చెబుతూ ఆఖరుగా అంది, 

' శైలూ, ఈ సమసయ్ తవ్రగా తీరిపోవాలని ఆశిసుత్నాన్ం. నువువ్ మాతర్ం దీపు కి ఇవనీన్ చెపప్కు. దాని మనసు చినన్ బోతుంది 

.' శైలు సరే నంటూ నిటూట్రిచ్ంది. 

 

 'అకాక్,దేశంలో ఉంటే మీ అందరితో కలిసి మంచికి ,చెడుకి తోడుగా ఉండే వీలు ఉండేది అనిపిసోత్ంది. దూరంగా 

ఉండటం వలన మిమమ్లిన్ మిస అవుతునాన్ను. మీకు  ఏ విధమైన సాయం చెయయ్లేక పోతునాన్ను  ' విచారంగా అంటునన్ చెలెల్లి మాటలని 

రజని ఖండించింది. 

' అలా అనుకోకు శైలూ, సమసయ్లు లేనిదెకక్ద ? నువువ్ ఉనన్ సమాజంలో అకక్డ నీకు చేతనైనది నువువ్ చేసూత్నే ఉంటావు . 

అంతే '.  

 

ఆశల రెకక్ల విమాన మెకుక్తూ  

అనుబంధాల నిచెచ్న పర్కక్కి జరిపేవ ! 

వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ , 
భౌతిక దూరాలు వాసత్వాలయేయ్యి ! 

 

అకుక్న చేరుచ్కునే ఆతీమ్యతలు మాతర్ం  

అధివాసత్వాలవుతునాన్యంటావా !? 

లేదు...............  

 

పర్వాహపు ఒడిలోనే ఉనాన్వు , 

ఒడుడ్  చేరేందుకు సమయముంది !. 

కాసత్ంత ఓరిమితో నీటి వాలునే కదులు , 

దారి పొడవునా నినన్ంటే నీటి బిందువులిన్ మాతర్ం 

సునిన్తంగా నైనా విదిలించేయాయ్లి సుమా ! 
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చెలెల్లి ఫోన కాల తో  రజని ఆలోచన దీపు మీద కి మళిళ్ంది .  

 

                                                 రెండు మూడేళల్ కిర్తం వేసవి సెలవులకి పిలల్లని తీసుకుని చెలెల్లు రావటం 

జాఞ్పకం వచిచ్ంది. చెలెల్లిన్, పిలల్లిన్ తీసుకుని సవ్రాజయ్ మైదాన లో జరుగుతునన్ ఎగిజ్బిషన కి వెళళ్టం  .......... 

దీపుని  అకక్డునన్ అనిన్ రైడస్ ఎకిక్ంచి ఎంటరెట్యిన చెయాయ్లని శైలు తాపతర్య 

పడింది. ఇంతా చేసి  అనీన్ ముగించి ఇలుల్ చేరేక దీపు పెటిట్న పేచీ దేనికో అరథ్ం కాలేదు. భోజనం చెయయ్కుండానే ఏడిచ్ నిదర్పోయింది. రజని 

తలిల్ సముదాయించబోయినా శైలు ఆవిణిణ్ వారించింది, 'దానికి పెంకెతనం ఎకుక్వైంది , నువువ్ బర్తిమాలకమామ్ 'అంటూ.  

 'చంటిపిలల్ ఆకలితో పడుకుంది ' అని రజని తలిల్ బాధ పడింది.  

తెలవారి వినిపిసుత్నన్ కోయిలరాగాలు విని, అందరికంటే ముందుగా నిదర్ లేచి పెరటోల్ ఉనన్ అమమ్మమ్ దగగ్ర చేరింది దీపు. 

చెటుట్ నిండా కాయలతో భారంగా ఉనన్ పనస చెటుట్ మీద కోయించేందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్వాటిని అమమ్మమ్తో  కలిసి గురుత్పటిట్ంది. అదే 

అదనుగా కిర్తం సాయంతర్ం ఎగిజ్బిషన లో జరిగినదంతా  చెపుప్కుంది.  

'అమమ్మామ్ , అమమ్ నేను ఎకుక్తాననన్ రైడ ననున్ ఎకక్నివవ్లేదు ' అంటూ . 

'అందుకని భోజనం చెయయ్కుండా పడుకుండి పోయావా  దీపూ ?అమమ్ని మరోసారి అడగాలిస్ంది. ' 

నిదర్ లేచి వసూత్నన్ శైలు ని నిలదీ సింది ఆవిడ.  

'ఎకక్ నివవ్క పోవటం ఏమిటమామ్ ? దీపు కనీసమ 10,12 రైడస్ ఎకిక్ంది. ఇంకా ఎకేక్ందుకు అకక్డ ఏమీ లేవు ' 

విసుకుక్ంది శైలు. 

'ఉంది,  లోపలికి వెళళ్ంగానే రైట సైడ కారన్ర లో ఉంది కదా ఒకటి. అది నేను ఎకక్ లేదు. నువువ్ వదద్ని చెపేప్వు ' తలిల్ 
మీద ఫిరాయ్దు చేసింది .  

'అది 5 సంవతస్రాల లోపు పిలల్లకోసం. నీ కోసం కాదు.' అంతే  కోపంగా అంది శైలు .  

'అయినా ఆ అబిబ్ ఎకక్చచ్ని చెపేప్డు . నువేవ్ 'నో' చెపేప్వ .' 

ఆ రోజు దీపు ఎవరి మాటా వినకుండా విసిగిసోత్ంటే శైలు అంది, 'అకాక్, చూసేవా దీనికి ఎంత ఆశో ,ఎంత చేసినా తృపిత్ 
లేదు .ఈ పిలల్ని పెంచటం నాకు చేత కావటేల్దు ' అంది నిరాశగా .  

అలాటి పెంకి పిలల్ అని ముదర్ వేయించుకునన్ దీపూ  తను చేసే చినన్ పనిని ఇంత  సీరియస గా గమనిసోత్ందని తెలియనే 

తెలియదు ఇనాన్ళూల్ . పైగా అది ఒక ఆదరశ్ం చేసేసింది తన ఆలోచనలోల్ . పిలల్ల మనసుల మీద  ఎపుప్డు , ఏవేవి ముదర్ పడతాయో ,వారిని 

ఎలా పర్భావితం చేసాత్యోకదా ! 

 
PPP 

రజని, వనజ ఏళల్తరబడి కలిసి పనిచేసూత్ సూక్ల లోనే కాకుండా ,సూక్ల బయట కూడా తమకంటూ ఒక ఆతీమ్య సేన్హానిన్ 
పెంచుకునాన్రు. కుటుంబాలూ దగగ్రయాయ్యి. వనజ భరత్ సుబర్హమ్ణయ్ం గారు  అవసరమైన వారికి సరి అయిన మారగ్నిరేద్శం చెయయ్గలరనన్ 
నమమ్కం వారి మితుర్లందరికీ వుంది. రజనికైతే ఆయన మాటల  మీద ఎనలేని గురి. రజని ఆయనని కలవాలని ఆలోచిసోత్ంది గత 

వారంగా. ఆరోజు మధు ఆఫీస నుండి రాంగానే సుబర్హమ్ణయ్ం గారి దగగ్రకి బయలు దేరేరిదద్రూ.   
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తలుపు తీసూత్నే వీళల్ని చూసి సంబరపడిపోయారాయన. రజని తనకు ఆతీమ్యులు అనుకునన్ వాళళ్ దగగ్ర ఎలాటి 

మరాయ్దలు పాటించదు. ఫోన చేసి, ముందుగా చెపిప్ వెళాళ్లనన్ నిబంధన అసస్లు పటిట్ంచుకోదు. అపుప్డే కదా అతిథులు వచిచ్న థిర్ల 

దొరికేది. సుబర్హమ్ణయ్ం గారికి తెలుసు ఆమె అలవాటు.  

 'మీకు తెలుసా, వనజ ఎలుల్ండి వచేచ్సోత్ంది.' ఆనందంగా చెపేప్డాయన. వనజ   తన  కూతురి డెలివరీ కి దాదాపు మూడు 

నెలల కిర్తం అమెరికా  పర్యాణమైంది. సుబర్హమ్ణయ్ంగారు  అకక్డ తనకి కాలకేష్పం అవదంటూ భారయ్ని వెళిల్ వచేచ్యమనాన్రు . ఉదోయ్గ 

రీతాయ్ అలవాటు పడిన ముంబై వదిలి ఎకక్డికి వెళాళ్లని అనుకోరు ఆయన. 

 'అదేమిటి, ఇంకా వారం రోజుల తరావ్త కదా రావలసింది? ', వనజ పర్యాణ  వివరాలు తెలుస్నన్ రజని ఆశచ్రయ్ంగా 

అడిగింది .  

' లేదు, మా అమామ్యి అతత్గారు వాళుళ్ అనుకునన్దానికంటే ముందుగా వచేచ్సేరు. ఇంక తను చేసే పని ఏమీ లేదని వనజ 

పర్యాణం ముందుకు జరుపుకుంది. ' 
' మంచి రిలీఫ మీకు' అనాన్డు మధు.    

  'రజనీ, మీ సూక్ల ఎలా ఉంది ? ఈ మధయ్ మీ సూక్ల గురించి కొంత వింటునాన్ను'  

' ఏమి వింటునాన్రు సర ?' 

'సూక్ల మూత పడుతుందని, అకక్డేదో కమమ్రిష్యల కాంపెల్కస్ వసుత్ందని అంటునాన్రు. ఇంత  సడన గా ఈ 

మారుప్లేమిటి ? పిలల్ల మాటేమిటి ?'  

'సరిగాగ్ ఇది మాటాల్డాలనే మిమమ్లిన్ కలవాలనుకునాన్ను సర ................' ఉపోదాఘ్తం గా అంది  
'సర, పైరవేటు వయ్కుత్లకి ఒక సూక్ల పార్రంభించేందుకు హకుక్ ఉనన్టేల్ మూసేసే హకుక్ కూడా ఉంటుందా ?' 

' పైరవేట వయ్కుత్లని మీరే అంటునాన్రు కదా, ఆ హకుక్ వాళళ్కి ఎపుప్డూ ఉంటుంది . ' 
' ఎలా సర?  సూక్ల సమాజం కోసం పని చేసే సంసథ్. దాని మీద సమాజానికి హకుక్ లేదా ?' 

'హకుక్ కాదు, సూక్లు సేవలు సమాజం  కోసం. కాని అది నిరవ్హించే బాధయ్త పూరిత్గా ఒకవయ్కిత్ లేదా వయ్కుత్లు 

చేపటిట్నపుప్డు,  నడపటం , మానేసి మూసివెయయ్టం లాటి విషయాలోల్ వాళళ్కి పూరిత్ అధికారం ఉంది. ' 
'అలా అంటే  నేను ఒపుప్కోలేకపోతునాన్ను. పిలల్లు ఏమైపోతారు? మీరూ వినాన్రు కదా ఇది దశాబాద్ల తరబడి సమాజంతో 

మమేకమైపోయినది అని. సూక్ళుళ్ తెరిచేక అకసామ్తుత్గా ఫీజులు పెంచి, అదీ రెటిట్ంపు చేసేసేత్ వాళుళ్ ఎలా ఎకక్ణుణ్ంచి తెచిచ్ కటట్గలరు?ఈ 

విషయం గురించి వాళళ్ని పర్శిన్ంచేందుకు, సూక్లు మూత పడకుండా నిరోధించే టందుకు మాకు, అంటే పిలల్ల వైపు నుండి ఎలాటి హకుక్ 
లేదా ?' 

'లేదు రజనీ' 

'ఎందుకు ఉండదు? బాధయ్త లేనటుల్ వాళుళ్ అలా తెంపుకు పోగలరా? గవరన్మెంట కూడా ఏమీ చెయయ్లేదా ?' 

సుబర్హమ్ణయ్ం గారు నవేవ్రు  ' రజనీ, మీరు చదువుకునన్ వాళుళ్. ఆలోచించండి. ఒక వయ్కీత్ ఒక వృతిత్ లేదా ఒక వాయ్పారం 

మొదలు పెటేట్డు. అది కొనసాగించ దలచనపుప్డు మానివేసే నిరణ్యం అతను తీసుకుంటాడు. ' 
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 'కానీ, ఇది మామూలుగా వాయ్పార ఉదేద్శయ్ంతో మొదలు పెటిట్నది కాదు. ఒక ఆశయం తో మొదలు అయింది. వయ్కిత్గత 

ఆసిత్గా కాక సమాజానికి చెందిన ఆసిత్ గా మాతర్మే నేను చూసుత్నాన్ను . ' 
'అయితే ముందు నాకు కొనిన్ వివరాలు చెపప్ండి. సూక్లుకి గవరన్మెంట ఎయిడ ఉందా ? ఉంటే ఎంతవరకు 

ఉంది ? పాకిష్కంగానా లేక పూరిత్గానా ?' 

'మరాఠి మీడియమ తో  పాటు ఇంగిల్ష మీడియమ కూడా ఉంది. మరాఠి మీడియమ టీచరల్ శాలరీలవరకు 

గవరన్మెంట ఎయిడ ఉంది. మిగిలిన ఖరుచ్లనీన్ మాయ్నేజ మెంట  వే . అలాల్గే ఇంగీల్ష మీడియమ సూక్ల కు ఎలాటి ఎయిడ లేదు. మేము 

చాలా వరకు వాలంటరీగా చేరినవాళళ్మే. కానీ మాకూ మంచి జీతాలు ఇసుత్నాన్రు. అవి పూరిత్గా మాయ్నేజ మెంట కు తోచినదే కాని ఇపప్టి 

మారెక్ట ని బటిట్ కాదు.  

 పాతిక సంవతస్రాల కిర్తం మూడు, నాలుగు వందలకు జాయిన అయినవాళల్ం ఇపుడు దాదాపు పాతిక వేలు వరకు 

తీసుకుంటునాన్ము. అయినా ఈ జీతాలు మేము ఎపుప్డూ ఊహించలేదు, ఆశించలేదు. సీనియర గయకావ్డ కొడుకులు ముగుగ్రూ లాభసాటి 

ఉదోయ్గాలలో ఉనాన్రు. ఆ ముగుగ్రిలో ఒకరు ఈ మధయ్ కాలంలో కొనిన్ సమసయ్లోల్ ఇరుకుక్నాన్రని తెలిసింది.  అయినా  వాళుళ్ సూక్లు 

నడపలేకపోవటం అంటే నమమ్లేం. ఇనేన్ళుళ్గా ఆశించని లాభాలు వాళుళ్ ఇపుప్డు ఆశిసుత్నాన్రు అనిపిసోత్ంది .  

 మా సూక్లోల్ కొందరి పేరెంటస్ వాళళ్ ఆదాయాలోల్ సగం పైగా పిలల్ల చదువులకి ఖరుచ్ పెడుతునాన్రు. అయితే ఇలాటి 

వాళుళ్ ఒక ముపైఫ్ శాతం ఉండొచుచ్. కొందరు పిలల్లు మధయ్తరగతి కుటుంబాల నుండి వచేచ్రు. వాళళ్ తలిల్దండుర్లకి నెలకి ఖచిచ్తమైన 

రాబడి వచేచ్ ఉదోయ్గాలునాన్యి. అయినా తకుక్వ ఖరుచ్తో మంచి చదువు దొరుకుతోంది కనుక వాళుళ్ ఇకక్డే చదివిసాత్రు. వాళుళ్ 
కూడా  అకసామ్తుత్గా జీతాలు పెంచమంటే పెంచరు' 

'అయితే ఇంగిల్ష మీడియమ సూక్లు ఎపుప్డైనా మూసివేసే అధికారం సూక్లు సాథ్పకులకి ఉంది. మీరు  చెపిప్నటుల్ నైతిక 

దృషిట్తో చూసేత్ ఇనేన్ళళ్ చరితర్ ఉనన్ సూక్లు నడప లేము అనుకునన్పుప్డు వాళుళ్ గవరన్మెంట నుండి ఎయిడ తెచుచ్కునే పర్యతన్ం చెయొయ్చుచ్ 
. లేదా సవ్చచ్ంద సంసథ్లు ఏవైనా దీని బాధయ్తలు తీసుకునేటటైల్తే వాళళ్కి అపప్గించవచుచ్.  

లేదా పిలల్లకి ముందుగా వేరే సూక్ళళ్లో పర్వేశానిన్ కలిప్ంచి, వాళళ్కి ఎలాటి నషట్ం కలగకుండా చూడవచుచ్. లేదా మీరు 

అంతా కలిసి ఒక ఫండ కూడ గటిట్ సూక్లు నిరవ్హణకి సహాయ పడవచుచ్. ' 
ఆయన మాటలు పూరిత్గా వింది రజని.  

 ' అలాటి పర్యతన్ం మొదలు పెటేట్ం సుబర్హమ్ణయ్ం గారు. మేము వయ్కిత్గతంగా మా శాలరీలు తీసుకోదలచు కోవటం లేదు. 

అయితే ఇలాటి సదుపాయం టీచరుల్ అందరినుండి ఉండక పోవచుచ్. మేము కొంత వయ్కిత్గతంగా కూడా ఫండ ఇవవ్గలము. అంతే కాక ఇకక్డ 

చదువుకుని వెళిల్ మంచి ఉదోయ్గాలలో సిథ్రపడిన విదాయ్రుథ్లిన్ కూడా మొబిలైజ చేసుత్నాన్ము. వాళల్ అందరి నుండి కూడా సానుకూల సప్ందన 

వచిచ్ంది.  

చదువుకునే అవకాశం ఉండదేమో అనుకునన్ ఆ పిలల్లు కేవలం ఈ సంసథ్ ఇచిచ్న చేయూతతో పైకి ఎదిగేరనన్ విషయం 

వాళుళ్ మరిచి పోలేదు. ఈ సూక్లు నుండి ఇంకా ముందు ముందు మరెనోన్ తరాలకి ఇలాటి సేవ అందుతూనే ఉండాలని వాళళ్ ఆశ. కానీ 

సూక్లు నిరావ్హకులు ఇనేన్ళుళ్ తాము సవ్యంగా నడిపేరు కనుక ఇపుప్డు నడపలేమని అనుకునన్పుప్డు మూసివెయాయ్లని అనుకుంటునాన్రు.  
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 పర్సుత్తానికి  వేసవి సెలవుల తరావ్త ఇంకా కాల్సులు మొదలు కాలేదు. పదో కాల్సు పిలల్లకి సీనియర టీచరల్మ కొందరం 

ఇళళ్ దగగ్ర పాఠాలు చెబుతునాన్ం. ఇలా కూడాఎంతో   కాలం నడవదు. మీకు తెలియంది ఏముంది, సొసైటీ రూలస్ ఒపప్వు. ' 
 'మరి ఈ పరిసిథ్తి  ఎపప్టివరకు? నిరణ్యం ఎపుప్డు తీసుకుంటారు ?' 

' నిరణ్యం  అయిపోయిందని వాళుళ్ అంటునాన్రు. కాని పనులకు కూడా వెళళ్కుండా సూక్లు ముందు బైఠాయించి పిలల్ల 

తలిల్దండుర్లు గొడవకి దిగుతునాన్రు.  మీరేమో సూక్లు నడిపి తీరవల సిందే అని మాయ్నేజ మెంట ని శాసించే అధికారం ఎవరికీ లేదని 

అంటునాన్రు .' రజని ఆవేశం అరథ్మైంది శోర్తలిదద్రికీ.  
 ' రజనీ, నేను ఒక పర్శన్ అడుగుతాను,చెపప్ండి, ఒక భకుత్డు నితయ్ం గుడికి వెళిల్ దేవుణిణ్ దరిశ్ంచుకుని, హుండీలో ఒక 

రూపాయో, అరోధ్ వేసేవాడు. ఒక రోజు హుండిలో ఏమీ వెయయ్కుండానే వెళిల్పోయేడు. అతనిన్ హుండీలో దకిష్ణ ఎందుకు వెయయ్లేదని నిలదీసే 

హకుక్ మీకు లేదు. చారిటీని  డిమాండ చెయయ్లేరు కదా ' 
‘ నిజమే సుబర్హమ్ణయ్ంగారు, ఛారిటీని డిమాండ చెయయ్లేము. అందుకే  నాతో పాటు పనిచేసే వసుధ కూతురు పబిల్క 

ఇంటరెసట్ లిటిగేషన ఫైల చేసే పర్యతన్ం లో ఉంది.ఇది కాదని చెపేప్ందుకు ఎవరికీ హకుక్ లేదు కదా.  మేము అంటే నేను, నా కలీగస్ ఈ 

విషయానిన్ పబిల్క లోకి తీసుకెళల్కుండా సాధయ్మైనంతగా సూక్లు నిరావ్హకులకి మాకూ మధయ్ పరిషక్రించుకోవాలని అనుకుంటునాన్ము.  

ఇనేన్ళుల్ ఒక కుటుంబంలా కలిసి ఉనన్వాళళ్ం  ఈ సమసయ్ని అందరి ముందుకు  తీసుకు వసేత్ నిరావ్హకులకి కషట్ంగా 

ఉంటుంది అని నా ఆలోచన. మరొక సారి, మరొక సారి మాయ్నేజ మెంట తో మాటాల్డాలని అనుకుంటునాన్ము ‘.  

 

‘గుడ ఐడియా, మీరు చేసే పర్యతన్ం సఫలం అవావ్లని కోరుకుంటునాన్ను. అలా కాని పక్షంలో ఆ అమామ్యి చెబుతునన్టుల్ 
మీరు 'పిల' ఫైల  చెయయ్చుచ్.  ఇందులో నిరావ్హకులని కించపరిచే అంశం ఏమీ లేదు . వాళుల్ ఒక వేళ అనాలోచితంగా ఇలాటి నిరణ్యానికి 

వచిచ్వుంటే ఒకసారి తాము చేసుత్నన్ పని వలన సమాజానికి ఎంత నషట్ం కలుగుతుందో అవగాహన కి వసాత్రు ‘.  

సుబర్హమ్ణయ్ం గారికి కృతజఞ్తలు చెపిప్ లేచింది మధుతో పాటుగా .  

 

*********************** 

 

 

                            గీతని, మిసెస శరమ్ని కలుసుకుని సూక్ల గురించి, తాము తీసుకుంటునన్ కాల్సులు గురించి, సూక్లు 

మాయ్నేజ మెంట ను కలుసుకుని మాటాల్డవలసిన విషయాలని చరిచ్ంచి, రజని మెటుల్ ఎకుక్తోంది . 

 ఈసారి వేసవి సెలవులకి వూరు వెళిల్ వచేచ్క తీరిగాగ్ ఆ సంగతులు తలుచుకునే వయ్వధే దొరకలేదు అనుకుంది రజని. తిరిగి 

ముంబై చేరుతూనే  సూక్లు గురించిన విషయాలు కాసత్ అలజడిని కలిగించటంతో సవ్ంత  విషయాలు అనీన్ మరుగున పడి ఉనాన్యి. అందుకే 

పర్తిసారిలాగా మధు ని కూరోచ్బెటిట్ అవనీన్ ఏకధాటిగా చెపప్టము కుదరలేదు.  
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 చటుకుక్న ఆ ఆలోచనలు వచిచ్నా  చినన్ అమమ్మమ్ గురించిన విషయం ఆమెను కొంచెం కలవర పెడుతోంది. ఆవిడ 

ఎంతో  ఆశతో, నమమ్కంతో తనకు అపప్గించిన బాధయ్త చిటికలో నెరవేరచ్గలను అనుకుంది .'నెరవేరేచ్ను ', అని గరవ్ంగా చెపాప్లని తొందర 

పడుతుంటే  అనుకోని అవాంతరం ఎదురైంది. సూక్లే ఇంకా తెరవలేదు. 

 ఆ రోజు అమమ్మమ్తో జరిగిన సంభాషణ పదే పదే ఆమె మనసులో కదులుతూనే ఉంది.  

 ఆవిడని చూసేందుకు వెళిల్నపుప్డు కబురల్ మధయ్ పిలిచి, దగగ్ర కూరోచ్బెటుట్కుంది.  

‘ రాజీ ఇలా వచిచ్ కూరోచ్వే , నువువ్ వసేత్ నీకొక పని అపప్గించాలని చాలా రోజులుగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను ' 

'చెపుప్ అమమ్మామ్ . నాకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్వనన్మాట. చెపెప్యియ్ ఆ పని ఏమిటో . ' 

'సుజాతా, ఆ పొటల్ం ఇలా పటార్మామ్' 
విషయం తెలిసునన్దలేల్ సుజాత ఆవిడ అడిగిన పొటల్ం పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్ంది. ఆ పొటల్ం జాగర్తత్గా విపుప్తూ ,  

'రాజీ , నువువ్ సూక్లోల్ కాదూ పనిచేసుత్నన్ది ?' 

'అవును అమమ్మామ్ . .....'  ఆవిడ ఏం చెపప్బోతోందో  అరథ్ం కాక నిశశ్బద్ంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది .  

'రాజీ, నీకు తెలుసా, నేను బడికి వెళిల్ చదువుకోవాలని చినన్పుప్డు తెగ ఆశ పడాడ్నే. అక్షరాలైతే మా అమమ్ దగగ్ర ఇంటోల్నే 

నేరుచ్కునాన్ను. కానీ బడికి వెళేల్ ఆశ తీరనేలేదే . ..'అంటూ ఆ విపిప్న పొటల్ంలో  ఉనన్నాలుగు  బంగారు మురుగులు, రెండు చినన్ చినన్ 
గొలుసులు  తీసి రాజి చేతిలో పెటిట్ంది. 

'చదువుకుంటాను అని అమమ్కి చెబితే,  ' చకక్గా పెళిల్ చేసాత్ం. పెళిల్ అయాయ్క మీ ఆయనతో కలిసి చదువుకునుద్వుగాని, 

సరేనా' అని చెపిప్ పెళిల్ చేసేసేరు. తాతయయ్ దగగ్రకు వెళేల్క చదువుకుంటానని తాతయయ్ని అడిగేను. 'ఇంటోల్ పనులు చూసుకోవదూద్, 
చదువుకుంటూ కూరుచ్ంటే ఎలా కుదురుతుంది ' అనాన్రు .   

 

అయినా చదువు మీద మమకారం చావలేదు. పిలల్లు చదువుకుంటుంటే వాళళ్పర్కక్న కూరుచ్ని, వాళల్ పుసత్కాలు చదివేదానిన్. 
మా అతత్గారు చూసేత్ పోటాల్డేది. బడికి వెళళ్టం అనేది  తీరక పోయినా ఇంటోల్ చదువుకుందుకు వీలే కుదిరేదికాదు. ఎపుప్డూ పనే. ఇంటి 

నిండా వచేచ్పోయే జనం.  ఇపుప్డు బోలెడు తీరిక ఉంది,  మునిమనవలతో కూరుచ్ని చదువుకుందామని ఉనాన్ కళుల్ కనిపించవు సరిగా. వచేచ్ 
జనమ్ అంటూ ఉంటే నేనే ఒక బడి పెటేట్సాత్నే రాజీ '  

ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ రాజిని మరింత దగగ్రగా పొదువుకుని ' రాజీ, ఈ బంగారం నా ఒంటిమీదదే. దీని అవసరం నాకు 

లేదు . నా మునిమనవడి కోసం ఉపయోగించ మని సుజాత ని అడిగేను. ఆ అమామ్యి ఏం చెపిప్ందో తెలుసా? 

' అమమ్మామ్ ,ఇది నాకొడుకు కోసం ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు.  నీకు ఇంకా ఏదైనా ఇషట్ మైన పనికోసం 

ఉపయోగించు ' అంది .  

దాని మనసు సముదర్మంత  విశాలమే. ఆలోచించేను. .......... నువువ్ చెపిప్న నీ బడి గురించిన కబురుల్ నా గుండెలో 

భదర్ంగా ఉనాన్యి. ఆ పిలల్లు అందరూ  డబుబ్కి ఇబబ్ందులు పడే  కుటుంబాల నుండి వచిచ్నవాళుల్ అని చెపేప్వు. వాళల్కి అవసరమైనది 

ఏమిటో ఆలోచించి, ఆ పిలల్ల కోసం ఉపయోగించు. ఈ బంగారానికి ఇంత కంటే పర్యోజనం ఏమీ  లేదు. ఏమంటావు? నా కోరిక 

తీరుసాత్వా? ఇది ఎంతో పెదద్ మొతత్ం కాక పోవచుచ్ ,కానీ , 
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చదువు కోవటం అంటే ఎంత బావుంటుందో నాకు తెలుసే రాజీ ..................'   

ఆ మాటలు అంటూనే ఆవిడ పరధాయ్నంగా ఏదో ఆలోచనలో పడిపోయింది. రజానీ మనసు ఆరర్ధ్మైంది .  

ఆ వృధుధ్రాలి మనసు కళల్కి తోచింది . ....  

 

ఈ సాయం సంధయ్ మనసు నెందుకో తడువుతోంది , 

శూనయ్ంలోకి సారించిన చూపులు అపర్యతన్ంగా చికుక్పడాడ్యి , 

అభావంగా ఉనన్ మనసులో చలనం !.............. సంచలనం ! 

దూరంగా, కనుచూపు మేరలో పెంకుల కపుప్ కూలుతూ ఓ 'బడి ', 

 

లేతవెనెన్ల కాంతిలో ఆ శిధిలాల మధయ్ పరుచుకునన్ మిలమిలలు ! 

ఒకరొన్కరు తోసుకుంటూ,బడిగంటకు తూనీగలాల్ పరుగులు తీసిన చినాన్రి పాదాల జాడలు ! 

ఎపప్టిదో పాత ఫోటో ఫేర్మ లో సప్షట్ంగా .................! 

ఎందుకో చితర్ం ఇంత సజీవంగా ఉంది !? 

 

ఆరారు ఋతువులీన్ ఆవాహన చేసుకుని , 

పరిపూరణ్తవ్ంతో వెలుగుతునన్ ఈ జీవితమ  

బర్తుకు పుసత్కానిన్ ఆఖరిపుట వరకూ చదువుకుంటూ వసూత్  
నిశశ్బద్ం ఘనీభవించిన ఆ గతపు వాకిళళ్ను తటిట్ చూసూత్ ఈ మైమరపు ఎందుకో ! 

 

బహుశా ఆ మనసునంటిన బాలయ్పు మరకలు పోలేదు ! 

అవి చిరంజీవులు ! 

 

రజని అమమ్మమ్ పాదాలిన్ తాకి ఆవిడని గుండెకు హతుత్కుంది. లేచి వెళిల్ సుజాతను ఆపాయ్యంగా దగగ్రకు తీసుకుంది. ఆ 

అమమ్మమ్ కు దీటైన మనవరాలు! మనసారా దీవించింది. నినన్ మొనన్ ఆవిడ దగగ్ర కూరుచ్ని వినన్ మాటలు, ఆ వెచచ్ని సప్రశ్ ఇంకా తాజాగా 

ఉనాన్యి. 

తాళం తీసి చూసేత్  లాయ్ండ లైన లో మిసడ్ కాల. అమమ్!.......... వెంటనే చెయయ్బోయి ఆగిపోయింది. సాయంకాలం ఆ 

సమయం లో అమమ్ సాంధయ్  దీపం పెటుట్కుంటుంది. ఆమెని డిసట్రబ్ చెయయ్దలచుకోలేదు .  
కామేష మామయయ్ 'పర్దోష  వేళ' గురించి చెబుతుండేవాడు ......... అది ఎంత పవితర్మైన సమయమో! ‘ఆ సమయంలో 

పెరటి తలుపులు మూసి, వాకిలి తలుపులు తెరిచి మరీ అపుప్డు ఇంటోల్ దీపం వెలిగించాలి, అపుప్డు  వాకిలి గుమమ్ంలోంచి లకీష్దేవి 
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ఆనందంగా ఇంటోల్కి నడిచి వసుత్ందని’. రజని నవేవ్ది ఆయన మాటలకి , 'నేను నమమ్ను ' అనన్టుల్గా. మామయయ్కి కోపం తెపిప్ంచడం ఆమెకి 

సరదా.   సూరాయ్సత్మయానికి ముందు, సూరాయ్సత్మయం తరువాత  30-45 నిముషాలు వరకు ఉండే ఈ సమయం పర్దోష వేళట.  
 వంట ముగించి తలిల్కి ఫోన చేసింది. ఆవిడ గొంతులోనే  దుఃఖం తాలూకు తడి అరథ్మైంది. 'రాజీ , చినన్ అమమ్మమ్ 

ఇంక  లేదు '.   అమమ్కి ఎంతో ఆతీమ్యురాలైన వయ్కీత్, అమమ్కే కాదు ,తామందరికి కూడా. అమమ్మమ్ తరావ్త అంత పేర్మని, ఆపాయ్యతని 

పంచింది. ఆవిడది హదుద్లు లేని పేర్మ. అందరూ సమానమే ఆమెకి. 

  కిర్తం సారి కలిసినపుప్డు అమమ్మమ్ తాను  ఎవరికీ బరువు కాకుండా బర్తకాలని ఉందని అంటే ,' అమమ్మామ్మ్ ! ఎవరినీ 

కషట్ పెటట్కుండా ఉంటానంటునాన్వ. అందరినీ శర్మ పెడుతునాన్వని నువువ్ అనుకుంటునాన్వ. శర్మ కాదు, మాకు ఆనందమే అని సుజాత 

చెబుతోంది కదా.  

ఐనా, నీ వయసు వాళళ్ందరూ ఉండే  ఒక  ఆశర్మంలో చేరుసాత్ను. నీకు బోలెడు మంది సేన్హితులు ఉంటారకక్డ. 

కొనాన్ళుళ్  నువువ్ సవ్తంతర్ంగా ఉండొచుచ్. కానీ అకక్డే వుంటానంటే మాతర్ం మేము ఎవవ్రం ఊరోక్ము.  కొనిన్ రోజులు ఒక కొర్తత్ పర్పంచం 

చూసినటుల్ ఉంటుంది,  తీసుకెళాత్ను, వసాత్వా?’  అంటే   నవివ్ంది. 

'నిజంగా చేరుసాత్వుటే. సరే కాని, చినన్తాతతో కలిసి బర్తికిన ఈ ఇలుల్ , ఈ మటిట్ వాసన వదిలి కొనిన్ రోజుల 

కోసమైనా  నేను బయటకు రాగాలనంటావా ? ఏమో! వసేత్ బానే ఉంటుంది. వదిలి రాలేక పోవటం ఏమిటిలే!? అనీన్ వదిలి బయలు దేరాలిస్న 

సమయం ఎపుప్డో వచేచ్సింది. '  అంటూ దీరాఘ్లోచనలో పడింది.                                   

ఇదేనా ఆవిడ కోరుకునన్ విముకిత్! ఆవిణిణ్ చూసి వచిచ్ నెల రోజులైంది. అంతలోనే ...!  పాత తరం ఒకక్కక్రూ వెళిల్ 
పోతునాన్రు. అనివారయ్మైన ఘటట్మే.  

వెనుక పెదద్ వాళుళ్ ఉనాన్రనన్ ఆలోచన ఎంత బలానిన్సుత్ంది. ఇపప్టి తరానికి ఇలాటి సెంటిమెంటుల్ లేనటేల్ 
ఉంది.  అనుబంధాలు ఏవీ అకక్రలేదు, వాటికి విలువ ఏమీ లేనే లేదు ఇపప్టి వాళల్కి.  

కొనాన్ళల్ కిర్తం ఒకసారి   తన కలీగ  గీత ఆనందంగా చెపిప్ంది. తన   ఆడపడుచు, భరత్ ఏదో ఫంక్షన ఉందని ముంబై 

వసుత్నాన్రని, పిలల్లకి , తమకి   రొటీన లోంచి కొంత ఆట విడుపు అని. ఆ సమయంలో కిర్సమ్స సెలవులోల్ ఉనన్ పిలల్లు సేన్హితులతో కలిసి 

మహాబలేశవ్ర టిర్ప పెటుట్కుంటునాన్రని గమనించిన గీత వాళల్ని టిర్ప కాసత్ ముందుకో వెనకోక్ మారుచ్కొమమ్ని,  అతిథులు వచిచ్ ఉనన్ నాలుగు 

రోజులు సరదాగా గడపవచచ్ని చెపిప్ంది .  

' లేదమామ్, అకక్డ గెసట్ హౌస బుక చెయయ్టం, టికెటస్ బుక చెయయ్టం అయిపోయింది. ఇపుప్డు మేము వెళాళ్లిస్ందే. చాలా 

రోజులకి అందరం కలిసి వెళేళ్ అవకాశం కుదిరింది. అతత్ మన అతేత్  కదా. ఆంధార్ వెళిళ్నపుప్డు ఈసారి ఎకస్ కూల్జివ గా రెండు రోజులు 

అతత్తో గడిపేసాత్ం ' అంటూ పర్యాణమై వెళిళ్పోయేరు.  

 దైనందిన జీవితాలోల్ జరిగే పర్తి సంఘటన, అనుభవం వెనకిక్ తిరిగి పాత రోజులతో పోలుచ్కు చూసుకోవాలిస్వసోత్ంది. 

తమ చినన్పప్టి రోజులు, మేనతత్ల రాకపోకలు, వాళళ్తో తమకునన్ అనుబంధం తలుచుకోకుండా ఉండలేక పోయింది రజని.  
 

PPP 
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                               పర్తి సంవతస్రం వేసవి సెలవులిచేచ్క పిలల్లతో వచిచ్,అతత్యయ్లు కనీసం  రెండు వారాలు గడిపి 

వెళేళ్ వారు. పలెల్లో ఉనన్ నానమమ్, తాతయయ్లు తమ దగగ్రకి వచేచ్సేక అయితే ఆ పలెల్లో గడిపే రోజులు కూడా తమ ఇంటోల్నే గడిపేవారు .  

 జడకుపెప్లతో జడలలిల్ , ఆ పొడవునా మలెల్ పూలు కుటట్డం ,... ఎంత పెదద్ పార్జెకట్ అది ! నాకు ముందు అంటే నాకు 

ముందు అని అతత్ దగగ్ర జడలు వేయించుకునే వరకూ  పేచీలు. తీరా కుటేట్క ఆ జడలు మొయయ్లేక బికక్ముఖాలేసుకుని ఆ బరువుని 

మొయయ్టం . ఒక విడత  చుటుట్పర్కక్ల అందరికి చూబించి వచిచ్ ‘ఇంక పూల జడ విపెప్యయ్మామ్’ అని అపుప్డు ఇంకొక పేచీ.  

అదయాయ్క గోరింటాకు. అది మరొక పార్జెకట్ ! 

 రాతుర్ళుళ్ డాబా మీద పకక్లు పరుచుకుని అతత్ పాడే పాటలు వింటూ, నేరుచ్కుంటూ ఎంత సమయమూ సరిపోయేదే 

కాదు. ఎనిన్ లలిత గీతాలు నేరేప్ది అతత్, ముఖయ్ంగా రామం అతత్.  ఎనెన్నిన్ కొతత్ విషయాలు నేరేప్ది. అసలు రేడియో వినటం కూడా 

రామం  అతత్యయ్ దగగ్రే అలవాటు అయియ్ంది తనకి.  

రేడియోలో నేరేప్ ' ఈ మాసపు పాట ' శర్దధ్గా  రాసుకుని నేరుచ్కోవటం అతేత్ నేరిప్ంది. అతత్యయ్ పాటలు నేరేప్టపుప్డు  తను 

కూడా సవ్ంతంగా ఏవేవో మాటలు కూరిచ్ తన దైన రీతిలో పాడటం అతత్యయ్ గమనించి పోర్తస్హిసూత్ ఉండేది. ఒకటి రెండు లైనుల్ రాసి 

అతత్యయ్ మెపుప్దలకోసం చూసేది తను.  

 ఒక రోజు రాతిర్ భోజనాలయాయ్క అందరూ డాబా మీద చేరి నపుప్డు కురుసుత్నన్ వెనెన్లిన్ చూసి ,' అతాత్ , వెనెన్ల ఒలికి 

పోతోంది చూడు ' అనన్ మేనకోడలి మాటలకి ఆనందంతో తబిబ్బుబ్ అయింది రామం అతత్యయ్.  

ఏ చినన్ సందరభ్ం వచిచ్నా ఒక నాలుగు లైనుల్ రాసి 'కవిత' రాసేనంటూ అతత్యయ్కి పోసట్ కారడ్ పంపేది  తను . అందుకే తన 

పటల్ అతత్యయ్కి పర్తేయ్కమైన పేర్మ.  

 తమకోసం పూల జడలు కుటిట్నా , గోరింటాకు పెటిట్నా , కథలు, కబురుల్ చెపిప్నా అపప్టిదాకా మీద వేసుకునన్ పెదద్రికం 

అంతా వదిలి ,  పనులు సవరించుకుని వచేచ్అమమ్ని   చూడంగానే మాతర్ం రామం అతాత్ చినన్ పిలల్ అయిపోయేది . 'వదినా,నాకూ 

గోరింటాకు పెటట్వూ? ' అంటూ.   

ఇదద్రు సమవయసుక్లే అయినా వదిన పాతర్లో తన  తలిల్ ఒక ఆరిందా తనానిన్ ఆపాదించుకుని ఆడపడుచు పటల్ చూబించే 

ఆతీమ్యత  తను ఎపుప్డూ మరిచ్పోలేదు. వదినా మరదళుళ్ అకక్ చెలెల్ళళ్ను మించిన అభిమానానిన్ పంచుకునే వారు. తన తలిల్ ఇంటికి వచిచ్న 

ఆడపడుచు కోసం  కొర్తత్ చీర కొనితెసేత్, అతత్యయ్ ఆమె వదినగారి కోసం  సవ్యంగా ఎంబార్యిడరీ వరక్ చేసిన చీర తెచిచ్ ఇచేచ్ది. ఈ ఇచిచ్ 
పుచుచ్ కోవటాలు ఒక బాధయ్తగా కాక పేర్మను తెలియజేసుకునే ఒక అవకాశంగా భావించేవారు.  
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  వేసవి వచిచ్ందంటే మామిడి పళుళ్, మలెల్ పూలే కాదు, విజయవాడలో పర్తేయ్కం ఎగిజ్బిషన హడావుడి మొదలు అయేయ్ది.  

ఒకపప్టి బందరు రోడుడ్ ఇపుప్డు ఎమ. జి . రోడుడ్గా పిలవబడుతోంది. పైగా బటట్లు, నగలు , అనిన్ రకాల ఎలకాట్ర్నిక 

వసుత్వులు, కారల్తోసహా షో రూముల నిండా అలంకరించి ఏ సిటీ కి తీసిపోని హంగులనీన్ అదుద్కుని జనాలని ఉకిక్రి బికిక్రి చేసోత్ంటే 

.......సూక్లు రోజులిన్ంచి అలవాటుగా దాటి వెళేళ్ ఆంధర్జోయ్తి బిలిడ్ంగ ఎకక్డ ఉండేదో ఆనవాలు పటట్లేని పరిసిథ్తి.  

అపప్టి కుటుంబ వాతావరణం అందరికి ఒక భదర్తని , సమాజంలో భినన్ మనసత్తావ్ల మధయ్ హాయిగా బర్తికేందుకు 

కావలసిన ఆరోగయ్కరమైన అవగాహనని అందించింది. తాము పెరిగిన కుటుంబ వాతావరణం ఇపప్టి పిలల్లకి అందించలేక పోతునన్మనన్ 
దిగులు అందరిని ఇబబ్ంది పెడుతూనే ఉంది.  

 జీవిత విధానాలోల్ను ఎంత మారుప్! సవ్ంత  వూళుళ్ వదిలి ఎంత దూరమైనా వెళళ్ వలసిన పరిసిథ్తులు. పెదద్తరం వాళల్ 
వాయ్పకాలు వాళుళ్ పెటుట్కుని ఉనన్వూళోళ్ కాలకేష్పం చేసుకునాద్మనాన్ కుదరటం లేదు. 

పిలల్లకోసమో, పిలల్ల పిలల్లకోసమో ఉనన్ వూరు వదిలి వెళళ్వలసి వసోత్ంది.  ఇంటికి ఒకక్రో ఇదద్రో పిలల్లు!  

అవసరాలు,చదువులు, ఉదోయ్గాలు ఇంటోల్ ఉనన్ నలుగురిని నాలుగు ఊళళ్లోల్  ఉండేలా తరుముతునాన్యి. ఎపుప్డో 

వృదాధ్పయ్ంలో  ఎదురోక్వాలిస్ వసుత్ందేమో అనుకునే ఒంటరితనం అనిన్ వయసుల వారినీ అలుల్కుంటోంది.  

****************** 

  ఆ రోజు మాయ్నేజ మెంట ని కలిసి తమ అభిపార్యలు చెపిప్, సూక్లు తవ్రగా పార్రంభించేలా చూడాలి అనుకుంటూ రజని 

బృందమంతా బయలుదేరేరు. కలిసి మాటాల్డాలని అనుకుంటునాన్ం అని ముందుగా తెలియజేసి రావటం తో మాయ్నేజ మెంట 

తరఫున అందరూ ఆ టైమ కి రెడీగా  ఉనాన్రు. ఎపప్టిలాగే రజని ముందుగా తాము అనుకునన్ది చెపేప్ందుకు సిదధ్పడింది.  

'సర, సూక్ల ఆరిధ్క వనరులు లేక మూత బడే సిథ్తి  రాకుండా మా వైపు నుండి కొనిన్ ఆలోచనలు ఉనాన్యి . ...............' 

ఎవరూ మాటాల్డక పోవటంతో ఆమె కొనసాగించింది ............. 

 'మేము మా శాలరీ లను తీసుకోదలచు కోవటం లేదు. మా వైపు నుండి కొంత డబుబ్ని కూడా ఏరాప్టు 

చేదాద్మని  అనుకుంటునాన్ము. అది కాకుండా మన దగగ్ర చదువుకునన్ పిలల్లని కూడా దీనికి పోర్తస్హిసుత్నాన్ము. వాళూళ్ ఇషట్పూరవ్కంగా 

తమ వైపు నుండి కొంత ఏరాప్టు చేసాత్మని అంటునాన్రు. ఇది సరిపోదను కునన్పుప్డు ఏదైనా సవ్చచ్ంద సంసథ్ సహాయం కూడా మనం 

తీసుకోవచుచ్ ......... '  
ఆమె మాటలు పూరిత్ కాకుండానే గోవింద గైకావ్డ మొదలు పెటేట్రు . 

'చూడండి రజని, మేము నడపలేక పోవటం నిజమే, కానీ ఇతరులు నుండి విరాళాలు తెచుచ్కుని కొనసాగించే ఉదేద్శయ్ం 

కూడా లేదు. మా అంతట మేము మూసివెయయ్టం  లేదు. అవసరమైనపుప్డు పిలల్లనుండి వాళల్ భాగసావ్మయ్ం అడిగినా వాళుళ్ కుదరదని 
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చెబుతునాన్రు. ఇపప్టివరకూ  మీరెవవ్రూ వాళళ్ని మోటివేట  చెయయ్లేక  పోయేరు ......... మేము అడిగిన విషయం నాయ్యంగానే 

ఉందని వాళళ్ అభిపార్యం మారుచ్కుని వసాత్రేమో  మరి కొనాన్ళుళ్ చూదాద్మని అనుకుంటునాన్ం. 

 అయినా మీరు మాతర్మే మాటాల్డుతునాన్రు ,మిగిలిన వాళుళ్ ఒకక్రు కూడా ఏ అభిపార్యం చెపప్లేదు. మిసెస శరామ్, 
మీరు ఎపుప్డూ అవసరమైన సలహాలు ఇసూత్ ఉండేవారు, ఈ సారి మీరు  ఈ విషయం లో ఏమీ  చెపప్నేలేదు.'  

అందరూ ఆమె వైపు చూసేరు . ఆమె ఒకక్మాట  చెపిప్ంది ....... 'రజని చెబుతునన్ అభిపార్యం మా అందరి ఉమమ్డి 

అభిపార్యం' అని .  

సూక్లు గురించిన ఎనోన్ విషయాలోల్ ఆవిడ ఎంతో ఉతాస్హంగా పనిచేసిన వయ్కిత్గా అందరూ చెబుతుంటారు. సీనియర 

గైకావ్డ తో ఉనన్ అనుబంధం ఇపప్టి బోరడ్ మెంబరుల్ ఎవరితోటి కూడా సీనియర టీచరల్కి లేదు. ఆయన వునన్పుప్డు అందరూ ఒక కుటుంబం 

లాగే ఉండేవారు. వారి వారి కుటుంబ  సమసయ్లు కూడా గైకావ్డ తో పంచు కునేవారు. 

 మిసెస శరమ్ ఉతత్రాది నుండి వచిచ్ సిథ్రపడిన వాయ్పార కుటుంబం నుండి వచిచ్ంది. సూక్లు వాతావరణానికి ఆవిడ పూరిత్గా 

అంకితమైపోయినటుల్ ఉండేది. ఆరిథ్కంగా అవసరమునన్ పిలల్లకి చదువుకునే ఏరాప్టు చేసూత్ ఉంటుంది.   

భరత్ అకసామ్తుత్గా పోవటంతో చాలా డిపెర్షన లో పడిపోయింది. అలాటి సిథ్తి లోంచి ఆమె మళీల్ మామూలు అయేందుకు 

సూక్లు ,తోటి టీచరేల్ ఆమెని ఆదుకునాన్రు. అపప్టికి కాని తను ధైరయ్ంగా ఉండి అతత్మామల దుఃఖం దూరం చెయాయ్లనన్ ఆలోచన 

రాలేదు.  వాళళ్ను మరింత అకుక్న చేరుచ్కుంది. ఎపుప్డైనా ఒక నిరుతాస్హకరమైన సనిన్వేశం, సంఘటన ఆమెని మళీల్ మళీల్ నిరాశలో 

మునిగేలా చేసుత్ంటాయి. సూక్లు ఎదురుకుంటునన్ సమసయ్ ఆవిడని సత్బుద్ రాలిని చేసింది.  

 జతగా నడిచిన దారులనీన్  కనుమరుగైపోయిన వేళ !  

గమయ్ం తెలియని మలుపు దగగ్ర నిలబడి పోయినపుప్డు , 

వెనుక చీకటొల్ నిలబడిన నీ వాళళ్కి  

దారి చూపే వేగు చుకక్వు నువేవ్ అయాయ్వ ! 

 

రజని తో సహా అందరూ గోవింద బృందం మాటలకి విసిగిపోయారు. ఇంకా చెపేప్ందుకు ఏముంది? అయినా ఎనాన్ళుళ్ ఈ 

పరిసిథ్తి కొనసాగిసాత్రు ?! 

 

**************** 

                        తెలల్వారి నూయ్స పేపర చూసూత్నే ఉలికిక్పడింది రజని . టైమస్ ఆఫ ఇండియా  మూడో పేజీ లో ఒక 

చినన్ యాడ (అడవ్రైట్జెమ్ంట )   వచిచ్ంది .  

‘ ఒక సూక్ల , వేల కొదీద్ చినాన్రులని వయ్కుత్లుగా తీరిచ్దిదిద్ ,దశాబాద్లుగా చరితర్ సృషిట్ంచింది.  

  ఒక సూక్ల పిలల్లని విదాయ్వంతులని చెయయ్టం వింత కాదు, అసాధారణమూ  కాదు.  
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కానీ అసాధారణమైన విషయం ఏమిటంటే , పిలల్లు  కటేట్ ఫీజులు కాకుండా కేవలం పిలల్ల ఆసకిత్ని, మేధ ని మాతర్మే 

పెటుట్బడిగా తీసుకునన్ సంసథ్ ఇది . 

ఇది ఒక పైరవేట సంసథ్ !. ఎలాటి ఆడంబరాలు లేని, ఉతత్మ ఆశయాలు ఉనన్ సంసథ్ !   
ఇపుప్డు ఇదే సూక్లు  'నేను ఇక పైన పనిచెయయ్లేను ' అంటోంది .  

అలా అనటం అనాయ్యం అనిపించటం లేదూ ? 

ఐతే ...........  

 

దీనికోసం మనం అందరం ఏమీ చెయయ్లేమా? 

 ఈ సూక్ల ని తిరిగి పని చేయించలేమా ?  

 చెయయ్గలిగితే ఏమిచెయయ్గలం?  

మీ అభిపార్యలు ఫలానా ఐడి కి  మెయిల చెయయ్ండి . మనం అందరం మన తముమ్ళల్నీ చెలెల్ళల్నీ చదివినుచ్కుందుకు ఏదైనా 

చేదాద్ం, రండి . మీరూ ఈ పర్యతన్ంలో భాగం కండి . ‘ 

యాడ  చూసూత్నే రజని లాగే మిసెస శరమ్ ఆలోచనలో పడింది. ఇది సమంజసం కాదు అనుకుంది . ఇపప్టికే నారాయణ 

గైకావ్డ ఆఫీస వయ్వహారం ,కోరట్, కేసు గురించి నితయ్ం నూయ్స పేపర లో వసుత్నన్ వారత్లు ఆ కుటుంబానిన్మానసికంగా చాలా కృంగతీసూత్ 
ఉండి ఉంటాయి.  

ఇంకా సూక్లు గురించి కూడా పబిల్క లో అలల్రి అయిపోతే వాళుల్ తటుట్కోలేరు. శీర్జ కి చెపాప్లి. ఇది సమసయ్ పరిషాక్రం 

కోసం ఆమె చేసుత్నన్ పర్యతన్మే కావచుచ్. మాటాల్డాలి .  

మిసెస శరమ్ రజని కి ఫోన చేసి 'తయారుగా ఉండు , వసుధ ఇంటికి వెళొల్దాద్ం ' అని చెపిప్ంది .  

 

వసుధ ఇంటి దగగ్ర ఒక చినన్ సభే జరుగుతోంది. శీర్జ సేన్హితులు, ఆమె పనిచేసుత్నన్ ఎనిజ్వో ల సభుయ్లు అనిన్ రకాల 

వయసుల వాళుల్ కూడా అకక్డ ఉనాన్రు. అందరు తమకు తోచిన ఆలోచనలు చెబుతునాన్రు. వాళల్ మధయ్  మిసెస శరమ్, రజని వెళిల్ 
కూరుచ్నాన్రు . పలకరింపులు, పరిచయాలు అయాయ్క శీర్జ ముందుగా అడిగింది , 

'ఆంటీ , పేపర యాడ చూసేరా ?'  

చూసేమనన్టుల్ చెపప్టంతో , 'ఆంటీ, ఈ యాడస్ కి వాటికి కొంచెం ఖరుచ్ అవుతుంది. కానీ ఇది పర్జల వరకూ వెళాల్లి అంటే 

తపప్దు. ఎలాగూ ఫండస్ సమకూరుతాయి, కొంత వరకు మనం పెటుట్కుంటే సరిపోతుంది. ఇదిగో ఇతను నా కాల్స మేట రాజీవ, ఇతనికి వాళల్ 
ఏరియా మునిసిపల కౌనిస్లర తెలుసు. వాళల్ ఇంటికి దగగ్రలోనే ఉంటారు. ఆయన ఈ విషయం అంతా  శర్దధ్గా వినాన్రు. వాళల్ కలీగస్ తో 

కలిసి దీని గురించి ఏమి చెయాయ్లనాన్ సాయం చేసాత్నని చెపేప్రు.  

ముందు, ఈరోజు  మన యాడ కి ఎలాటి రెసాప్నస్ వసుత్ందో చూదాద్ం, చూడండి ఆంటీ, ఇపప్టికే ఎనిన్ మెయిలోస్!, ఎంత 

మంది ఈ విషయానిన్ సీరియస గా తీసుకుంటునాన్రో ! ..............'   పర్కక్నే కురీచ్లో కూరుచ్ని లాయ్ప టాప లో మెయిలస్ చెక 

చేసుత్నన్శీర్జ  సేన్హితురాలు ఉతాస్హంగా మెయిల బాకస్ ని రజని ముందుకు తెచిచ్ంది.  
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రజని , మిసెస శరమ్ ముఖాలు చూసుకునాన్రు.  

మరొకరు కురీచ్లోంచి లేచి,  తను ఒక సవ్చఛ్ంద సంసథ్ తరఫున పని చేసుత్నాన్నని, తమ సంసథ్ ఈ విషయంలో సాయం 

చెయయ్గలదనీ  చెపేప్రు.  

 

'మేడమ ,మేము ఇపప్టికి చాలా సమసయ్లకోసం పోరాటం చేసేం. మాకు విదేశీ ఫండస్ కూడా ఉనాన్యి. పిల 

ఫైల  చెయయ్టం మాకు పెదద్ కషట్ం కాదు. మంచి అడవ్కేటుల్ తెలిసునన్ వాళుల్ ఉనాన్రు. మా సంసథ్ లో చాలా పెదద్పెదద్ వాళుల్ ఉనాన్రు . ....' 

శీర్జ  టీ పటుట్కురావటంతో  ఆ వయ్కిత్ ఒకక్ క్షణం ఆగేడు.  

టీ బేర్క లో అందరూ  ఎవరికీ వాళుల్ తమలో తాము మాటాల్డుకోవటం కనిపించింది.  

రజని , వసుధ, మిసెస శరమ్ వాళల్ హడావుడి చూసూత్కూరుచ్నాన్రు.   
ఒక సమసయ్ ఎదురైనపుడు మనకి సంబంధం లేదు అని తపిప్ంచుకు తిరగకుండా,  దాని గురించి సప్ందించటం నిజంగా 

పర్శమిస్ంచదగగ్దే. ఇంత  బిజీ జీవితాలోల్ ఇలాటి ఒక  అంశం గురించి విని, ఆలోచించి, తమ సమయం కొంత వెచిచ్ంచేందుకు ముందుకు 

రావటం గొపప్ విషయం. కానీ   దానిన్ సానుకూల దర్కప్థం తో చూసుత్నాన్రా లేదా అనన్ది కూడా అంతే ముఖయ్ం.  

రజని  గమనిసోత్ంది ఏమిటంటే ఇకక్డ సమావేశమైన వాళళ్ంతా కూడా వాళుల్ చేసే పనికి పబిల్సిటీ కావాలనుకోవటం. 

నలుగురి దృషిట్ లో పడితే తవ్రగా, సులభంగా సమసయ్ పరిషాక్రం చేసుకోవచుచ్ అని ఆలోచిసుత్నాన్రు. ఏ విషయంలో అయినా వాళల్కి కొంత 

పర్చారం కావాలి. అది వాళల్ని మోటివేట చేసే అంశం. సమసయ్ పదుగురి ఎదుట పెటిట్ చూసే ముందు అది మొదలైన చోటే  చికుక్ ముడి 

విడేందుకు అవకాశం  ఉందా అని చూడటం లేదు.  

ఇంతలో ఒకతను లోపలికి వచేచ్డు ,'కౌనిస్లర సాబ ' అంటూ.  ఎవరో అతనికి జవాబు చెబుతునాన్రు ,'ఆయన ఇకక్డ 

లేరని'.  

 రజనికి అతనిన్ ఎకక్డో చూసినటుల్ అనిపించింది . .............. .అవును ఇతనిన్ ఒకసారి గణేష ఉతస్వాలు 

జరుగుతునన్పుప్డు చూసింది ! రెండు మూడేళల్ కిర్తం , సూక్లు దగగ్ర ఆ వీధి కారన్ర లో గణేష పండాల  దగగ్ర  ఎవరితోనో 

గొడవపడుతూండగా అటుగా వెళుత్నన్ తానూ, మధు ఆగి వాళల్ని విడతీసి, సరిద్ చెపప్టం జాఞ్పకం వచిచ్ంది. అదే మొదటి సారి అతనిన్ 
చూడటం. ఆ తరావ్త ఒకసారి అతను కొడుకుని సూక్ల దగగ్ర దింపేందుకు వచిచ్ నపుప్డు చూసి గురుత్ పటిట్ంది. 

 మళీల్  సూక్లోల్ పేరెంటస్ మీటింగ  లో అతను తన కొడుకు ని తీసుకుని రావటం,  'మేడమ, మా పిలల్వాడిని బాగా 

చదివించండి. నాలాగా చదువు లేకుండా రోడుడ్మీద అందరితో గొడవలు పెటుట్కుంటూ బర్తికే బర్తుకు వాడికి వదుద్ ' అని దీనంగా  చెపప్టం 

జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  

ఎవరో చెపిప్ వుంటారు ఇకక్డికి కౌనిస్లర వసుత్నాన్రని .........  అతను రజనిని చూసి గౌరవ పురసస్రంగా 'నమసేత్ మేడమ ' 

అనాన్డు .   
ఇంతలో మరొకరు మాటాల్డటం మొదలు పెటేట్రు, 
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 ' ఆ సూక్లు పెదాద్యన ఉనన్పుప్డు నడిచినటుల్ ఇపుప్డు లేదు. ఇపుప్డు నడుపుతునన్ ఆ పెదాద్యన కొడుకులు సూక్లు 

మూసివేసి అకక్డ మలిట్పెల్కస్ తెచేచ్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. అపుప్డే ఆ పని కాంటార్కట్ ఎవరికో అపప్గించేసేరు కూడా. వీళుల్ అందరూ  డబుబ్ 
మనుషుయ్లు.  

మీకు ఇంకా అరథ్ం కావటం లేదా ?రోజూ నూయ్స పేపర చూసుత్నన్వాళల్కి తెలుసు , నారాయణ గైకావ్డ కోరట్ చుటూట్ 
తిరుగుతునాన్డు ఏడాదిగా. కంపెనీ డబుబ్ తినేసేడు అకక్డ. వాళళ్కి మన పిలల్ల చదువు ఎందుకు పడుతుంది ?................ '  

అతని ధోరణి అలా సాగిపోతుంటే రజని , మిసెస శరమ్, వసుధ కూడా సహించలేనటుల్ లేచేరు. వాళల్కి ఏం  జరుగుతోందో 

అరథ్ం కాలేదు. ఎపప్టెపప్టి విషయాలు, నిజమో కాదో తెలియని విషయాలు, ఇలా ఒక ధోరణిలో పర్చారం అయిపోతునాన్యి సూక్లు 

గురించి. ఇకక్డ చేరిన ఈ జనం ఒక ఆవేశంలో ఉనాన్రు.   

శీర్జ తో మాటాల్డాలి. ఆ అమామ్యి అనుభవం, ఆలోచన తెలియని పిలల్. మంచి జరగాలనే మొదలు పెటిట్ంది, కాని ఇది ఎటు 

వెళుత్ందో ఆమె కి అవగాహన లేదు. ఇపుప్డు కాదు, మళీల్ వచిచ్ఆమెతో  మాటాల్డుతాం అని  వసుధకి చెపిప్ రజని, మిసెస శరమ్ బయటకు 

వచేచ్సేరు.  

దారి పొడవునా ఆలోచిసూత్నే ఉంది రజని, ఎంత బలంగా ఉనన్వయ్వసథ్ లో  అయినా ఎపుప్డో ఒక చోట ఒక చినన్ తేడా వసేత్, 
దాని పూరావ్పరాలు తెలియని వాళుల్ కూడా ఆ వయ్వహారం లోకి చొచుచ్కొచిచ్ అకక్డ సమసయ్ని మరింత కిల్షట్తరం చేసే పర్మాదం ఎంతైనా 

ఉంది అనిపిసోత్ంది. అలాటి సమసయ్ల పరిషాక్రం పేరుతో సవ్ంత లాభం చూసుకునే వాళుల్ ఎందఱో! రాజకీయపు ముసుగు వేసి జనానిన్ 
రెచచ్గొటేట్ మనుషుయ్లు కూడా ఉనాన్రు.  

 

************* 

 'హలో మేడమ, నమసేత్. రఫీ ని మాటాల్డు తునాన్ను ' అనుకోకుండా అతని పలకరిపు. 

'రఫీ, ఎకక్డనుండి మాటాల్డుతునాన్వ ?' రజని ఉతాస్హంగా  అడిగింది.  
'ముంబై వచేచ్ము మేడమ. మిమమ్లిన్ కలుసుకోవాలి  మీకు ఎపుప్డు వీలుగా ఉంటుంది ?'  
'కృతి కూడా వచిచ్ందా? ఆమె ని కూడా తీసుకురా . సాయంకాలాలు ఎపుప్డు వచిచ్నా ఇబబ్ంది లేదు .' 

 చెపిప్నటుల్గానే సాయంతర్ం అతను వచేచ్డు. ఒకక్డూ వచేచ్డు. ఆమె చెలెల్లి పెళిల్ హడావుడిలో ఉండి, రాలేక పోయిందని 

చెపేప్డు. అతని ముఖంలో ఒక ఉదాశీనత గమనించింది రజని.  
  'రఫీ ! నువువ్ ఎపప్టిలాగా లేవు .........' 

'అవును మేడమ. నేను ఎపప్టిలాగా లేను. నాకూ తెలుసోత్ంది ఆ వయ్తాయ్సం. పాట పాడకపోతే బర్తకలేను అనుకునే వాణిణ్.  
నా భారయ్ ముంబై లో  ఉంటే సినిమాలో పాడే అవకాశాలు వసాత్యేమోనని ఇకక్డికి బదిలీ చేయించుకుందుకు పర్యతన్ం 

చేసోత్ంది. చాలా రోజులుగా ఇకక్డే ఉంటోంది .  
‘ఇలా ఎనాన్ళుళ్ అని అడిగితే’, ‘నువువ్ మరో పెళిల్ చేసుకో. నేను అభయ్ంతరం పెటట్ను’ అంటోంది.  
ఇంటోల్ అమమ్,నానన్ ఇదద్రం చెరొకచోట ఉనాన్మని దిగులు పెటుట్కునాన్రు.  
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ఆమె తలిల్దండుర్ల చేతనైనా చెపిప్ంచాలని పర్యతన్ం చేసేను. వాళుళ్ ఒతిత్డి చేసేత్ వేరే ఇలుల్ తీసుకుని వెళిల్ పోతానని 

చెబుతోందిట. నేను ఈ పెళిళ్కి రాకపోతే నలుగురిలో ఆమె పెదద్వాళుళ్ చినన్బోతారని వచేచ్ను.'  

వింటునన్ రజని తెలల్బోయింది.  

' తన ఆశయానిన్ గౌరవిసాత్ను. కాని , ఏడాది కిర్తం పెర్గెన్నీస్ ని నాకు తెలియకుండా టెరిమ్నేట చేయించుకుందని నాకు 

చాలా ఆలసయ్ంగా తెలిసింది. మా ఇదద్ద్రి మధాయ్ ఇంకా ఏదైనా అనుబంధం ఉందనుకోవాలా మేడమ ?  
 ఆమెతో పెళిల్ నిరణ్యం తీసుకునన్పుప్డు నా ఇషట్మే వాళల్ ఇషట్ం అని చెపిప్న నా వాళల్కి నేను ఏమి చెపాప్లి మేడమ ?' 

అతనికి జవాబు చెపప్టం చేతకాక మౌనంగా ఉండిపోయింది రజని. ఈ జనరేషన తమ పర్యారిటీలు ఏమిటో 

నిరవ్చించుకోలేని సందిగధ్ం లో ఉనాన్రా? లేక అనీన్ చేసెయాయ్లని,చేసెయయ్గలమని అంతులేని ఆతమ్విశావ్సంతో  మొదలుపెటిట్ మధయ్లో 

వదిలేసుత్నాన్రా?  
ఒక బాధయ్త కి కటుట్బడే నిజాయితీ పోగొటుట్కుంటునాన్రా?జీవితానిన్  తేలిగాగ్ తీసుకుని ఆసావ్దించవలసిన ఆనందానిన్ 

వదులుకుంటునాన్రా?వీళల్కి ఎవరు చెబుతారు? ఎవరు చెబితే వింటారు? గడిచిపోయిన   క్షణం తిరిగి రాదు అనన్ వాసత్వం ఎలా 

తెలుసుకుంటారు ?  

కమమ్ని రాగాల చివుళుళ్ మేసే పాట  
ఆతామ్నందానిన్చేచ్ సోపానమైనపుప్డు , 

నీ గొంతు దాటి పర్వహించినపుప్డలాల్  
అది సవ్రాగ్రోహణ చేయిసుత్ంది !  

 
PPP  

 
రఫీ ని వింటూంటే  రెండు సంవతస్రాల కిర్తం తన ఆంధర్ టిర్ప లో జరిగిన ఒక సనిన్వేశం రజని  మనసులో కదిలింది. తన తలిల్  తులసి 

సమసయ్ని ఎంత సులువుగా పరిషక్రించింది! ఆమె సూచించిన పరిషాక్రం ఆమోదించి సంసారం చకక్దిదుద్కునన్ తులసి, భరత్ కూడా 

సంతోషంగా ఉనాన్రు .  

అటువంటి ఆనందకరమైన సంసారాలు సమాజానికి కొతత్ బలానిన్సాత్యి మరి.  

ఆరోజు  రంగమమ్ వెనుకే తులసి వచిచ్ంది పనిలోకి. 

 'నువెవ్పుప్డొచేచ్వ తులసీ, పెళిల్ అయిన ఈ రెండు,మూడేళల్లొల్ నినున్ చూడనే లేదు. ఎలా వుంది అతత్వారింటోల్ ?' రజని 

పర్శన్కి . 

 'బావుంది ' అని కుల్పత్ంగా అంటునన్ ఆమెని చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది. ఇదివరకటి ఉతాస్హం లేదే ! 

 తమ కళల్ ముందు పెరిగిన పిలల్. సూక్ల నుండి వచిచ్  తలిల్కి పనిలో సాయం చేసి, శర్దధ్గా  కూరుచ్ని హోమ వరక్ 
చేసుకునేది. పదో కాల్సు మంచి మారుక్లతో పాయ్స అయి, కాలేజ లో జేరుతాననన్   తులసి   ఆశని ఆమె  తలిల్ సమరిధ్ంచ లేదు .  



  

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                        

54  $qjPeÃ¢ÓCy^ - FcEn+" ¬FLkO~bÍ 

'మాలో పది చదివిన వాళుల్ కూడా  లేరమామ్, ఇంకా చదివిసేత్ మా ఆడపడుచు చేసుకోదు తన కొడుకిక్. ఆ పిలాల్డు పది పాయ్స 

అవలేదు. పని చేసుకుంటునాన్డు శుభర్ంగా. ఈ చదువు చాలేల్ ' అంటూ చెపేప్ది.  

'ఏమిటోనే, తాహతుకి మించి ఖరుచ్ పెటిట్ పిలల్ పెళిల్ చేసింది. పెళైల్ మూడేళుల్ కావొసోత్ంది. పిలల్లు కలగలేదింకా. తన 

తోటివాళల్లో నామోషీ గా ఉందిట. ‘అసలు మీ పిలల్ ఆరోగయ్మైనదో కాదో డాకట్ర చేత పరీక్షలు చేయించి తీసుకురండి’,  అని చెపిప్ పిలల్ని దింపి 

వెళిల్ పోయాడు.  

 

ఇదీ అంతో ఇంతో చదువుకుంది. తెలివైన పిలల్. మొగుడు చేసిన పనికి ఇంక మళీల్ వాడి దగగ్రకెళల్నని పంతం పడుతోంది. 

తలిల్ నచచ్జెపప్బోతే వినదు. ఆరోగయ్ రీతాయ్అంతా  సవయ్ంగా ఉందని డాకట్ర చెపేప్రు. కానీ దీని మనసేస్ మారచ్లేక పోతునాన్రు.  ఆ పిలల్వాడు 

మళీల్ ఈ పర్కక్కి రాలేదు. రెండు నెలలు దాటి పోయింది అపుప్డే వచిచ్, కనీసం  ఎలా ఉనన్దనన్ కబురైనా కనుకోక్లేదని దీని కోపం .' తలిల్ 
మాటలకి రజని విసుకుక్ంది. 

'ఏమిటమామ్ వాడికంత  అహంకారం? కావాలంటే తను, తన భారయ్ చేయించుకోవాలి పరీక్షలు. ఏమిటీ సాధింపు? భారయ్ 
మీద కొంచెం అయినా పేర్మ, గౌరవం లేవా? దానికెనేన్ళల్ని? ఇరవై ఏళైల్నా లేవు నిండా ‘. 

 'నిజమే. వాడేదో తెలివితకుక్వ పని చేసేడని మనం కోపం తెచుచ్కోవటం కాదు. ఆ సంసారం ఎలా చకక్బెటాట్లో 

ఆలోచించాలి. అందుకే రంగమమ్కి చెపేప్ను, కొడుకుని పంపి అలుల్ణిణ్ ఇంటికి తీసుకురమమ్ని. ఎలాగూ వాడు అడిగినటుల్ పరీక్షలు చేయించింది. 

అంతా  బావుందని చెపిప్ పిలల్ని,  పిలల్వాణిణ్ సాగనంపమని.'  

తలిల్ మాటలకి ఆలోచిసుత్ండిపోయింది. తులసి భరత్ పర్వరత్న తలిల్ చెపిప్నటుల్ ఒక సంసారం విడిపోయేటంత పొరపాటు 

కాదేమో! 

అతత్గారి ఇంటి నుండి ఆహావ్నం అందుకుని ఆనందంగా వచిచ్ భారయ్ని తీసుకెళిల్పోయేడు తులసి భరత్. అతని మాట 

చెలిల్ంచుకునాన్డు మరి!      

                                        ************              

 

 

                           అకసామ్తుత్గా గోవింద గైకావ్డ హారట్ ఎటాక వచిచ్ హాసిప్టలైజ అయినటుల్ తెలిసింది . రజని,మిసెస 

శరమ్ కలవరపడాడ్రు విషయం వింటూనే. సూక్లు గురించిన  పేపర యాడ గైకావ్డ కుటుంబానిన్ కలవర పరిచి ఉంటుందేమో. అది గైకావ్డ 

ఇంటి పెదద్ కొడుకు ఆరోగాయ్నిన్ దెబబ్తీసిందేమో !  

ఒక సమసయ్ తీరేచ్ందుకు  పర్యతిన్సూత్ మరొక సమసయ్ని సృషిట్సుత్నాన్రా తామంతా? సూక్లు కోసమే పడుతునన్ ఆరాటం 

అని చెబుతునాన్ ఇది ఎందరి మనసులిన్  కృంగతీసోత్ందో! ఆలోచిసేత్ తాము అపరాధులమని తోచింది ఇదద్రికీ. ఇనేన్ళళ్ అనుభవం 

ఉండి  తాము సరి అయిన మారగ్ నిరేద్శం చెయయ్లేకపోతునాన్రా మిగిలిన వాళల్కి?   

 కుటుంబ పెదద్ అనారోగయ్ం పాలైతే ఇంటోల్ ఉండే అనిశిచ్తి ఉహించ గలిగినదే. వైశాలి ని పలకరించింది రజని.  

'పపాప్ ఎలా ఉనాన్రు ? చూసి వచేచ్వా ? ' అంటూ. 
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' కొంచెం సోల్గా కోలుకుంటునాన్రు. ఇంకా  కొనిన్ రోజులవరకూ ఇంటికి పంపక పోవచుచ్ . '  
ఆమె గొంతులో ఒక అనీజీ నెస! ‘ఆమె ఇంకేదో మాటాల్డాలను కుంటోందా’  అనిపించింది రజనికి.  

'చెపుప్ వైశాలి, ఇంటోల్ అందరూ ఎలా వునాన్రు? పపాప్ మంచి ఆరోగయ్ంగా ఉండేవారు కదా. అకసామ్తుగా ఇలా ఎలా 

అయింది?' 

ఎవరితోనైనా చెపుప్కుని మనసుస్లో భారమంతా తీరుచ్కోవాలని చూసుత్నన్ వైశాలి ఒకక్సారిగా బరసట్ అయింది . 

 'దీదీ, పేపర యాడ చూసేం మేము కూడా.  పపాప్ ఇంటి వయ్వహారాల గురించి కొనాన్ళుల్గా దిగులు పడుతునాన్రు. ఇపుప్డు 

ఇలా పబిల్క రకరకాలుగా వాయ్ఖాయ్నించటం ఆయన ఆరోగాయ్నిన్ ఇంకా దెబబ్తీసింది.  

 నా తముమ్ళిల్దద్రూ కూడా సరిగా సెటిల కాలేదు, తెలుసుగా. కేశవ చాచా కొడుకులిదద్రూ ఆసిత్లో భాగం ఇవవ్మని 

కూరుచ్నాన్రు.   

 నారాయణ చాచా గురించి తెలుసుకదా. పూరిత్గా డిపెర్షనోల్కి వెళిళ్పోతునాన్డు. ఉదోయ్గం పోవటమే కాదు,తాతయయ్ ఇంటి 

పర్తిషట్ని కూడా పూరిత్గా పోగొటేట్సేనని ఒకటే గొడవ. ఆయన కేసు కోరుట్లో నెమమ్దిగా  కదులుతోంది . కోరట్ పనుల నిమితత్ం చాలా ఖరుచ్ 
పెటట్వలసి వసోత్ంది . 

 నారాయణ చాచీ కానస్ర తో డెత బెడ మీద ఉంది. ఆవిడ వైదయ్ం కోసం ఆసిత్ అంతా ఖరుచ్ పెటేట్సుత్నాన్రని మిగిలిన వాళళ్ 
గొడవ. జబుబ్ తో ఉనన్ ఆవిడ పటల్ చూబించాలిస్న సానుభూతి, దయ ఎవరికీ లేవు. 

నారాయణ చాచా కూతురు భరత్తో గొడవలు పడుతోంది. తాత ఆసిత్లో తనకూ భాగం వుంది కనుక సూక్ల 

మూసేసి  అకక్డ కమమ్రిష్యల కాంపెల్కస్ తీసుకు వసేత్ లాభసాటిగా ఉంటుందని చెబుతోంది. కోరట్ కి వెళేల్ందుకు కూడాసిధధ్ పడుతోంది.  

ఉమమ్డి కుటుంబంలో ఉనాన్రు కనుక భౌతికంగా ఒకరి కొకరు తోడుగా అయితే ఉనాన్రు. అంతే. పపాప్కి ఈ విషయాలు 

అనీన్ తెలుసు. సూక్లు గురించిన సమసయ్ ఆయనకీ కషట్ం గా ఉంది. కాని ఇంటోల్ అందరూ దానికి వయ్తిరేకంగా ఉనాన్రు.  

నాతో పాటు మహేందర్ కూడా బాధ పడుతునాన్డు  ఇదంతా చూసూత్. మేము ఏదైనా చెయాయ్లనుకునాన్,  చెపాప్లనుకునాన్ 
మమమ్లిన్ ఇంకా దూరంగానే పెడుతునాన్రు దీదీ   ...................... ' ఒకక్ క్షణం ఆగింది .  

'పపాప్ని చూడాలని హాసిప్టల కి వెళేల్ం. చూసేందుకు ఎవరూ అభయ్ంతర పెటట్లేదు. మమీమ్ దిగులుగా ఉంది. మహేందర్  తో 

చదివిన డాకట్రుల్ కూడా అకక్డ ఉనాన్రు. తను  వాళళ్తో మాటాల్డేడు. పర్మాదం తపిప్ందని చెబుతునాన్రు. కానీ ఇక పైన ఆయన ఒతిత్డి 

తటుట్కోలేక పోవచుచ్. '  
వైశాలిని వినాన్క ఆ కుటుంబ పరిసిథ్తి పూరిత్గా కళళ్ ముందుకొచిచ్ంది. ఉమమ్డి కుటుంబాలు ఆసుత్లతో ముడి పడినందు వలేల్ 

ఇంకా జరుగుతునాన్యా?  

ఎవరికీ వారు ఆసుత్లు పంచుకునాన్క,ఉమమ్డి ఆసుత్లనేవి లేని నాడు ఇక ఉమమ్డి కుటుంబాలు కనుమరుగైపోతాయా? 

కానీ వైశాలిని చూసేత్ అది నిజం కాదనిపిసుత్ంది.  ఏ ఆసుత్లూ లేకపోయినా కేవలం తన భరత్ వెనుక కుటుంబం తనది 

,వాళల్ంతా  తన వాళుల్ అనుకుని ఆమె ఉమమ్డి కుటుంబం కావాలని వెళిల్ంది.  

అలాటి పరిణితి ఆమెలో రజని ఎపుప్డో పసిగటిట్ంది. తాతగారికి సరైన వారసురాలు ఈ అమామ్యి అనుకుంటుంది . 

అంతే కాదు, రజనిని, వైశాలిని కలిపే మరొక తీయని అనుబంధం కూడా వాళళ్ మధయ్ ఉంది. 
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 అది సీనియర గైకావ్డ తో అనుబంధం. ఆయన వాళళ్ ఇదద్రికీ పిర్యతముడు. ఆయనకీ ఇదద్రి పటాల్ అంతులేని వాతస్లయ్ం 

ఉండేది. వాళళ్ ఇదద్రికీ ఆయన ఒక ఆదరాశ్నిన్, ఒక జీవన మారాగ్నిన్ చూబించిన వయ్కీత్. వాళళ్ ఇదద్రి జీవితాలోల్ ఎదురైన 

ఎనోన్పర్శన్లకి అదృశయ్ంగానే పరిషాక్రం చూబించిన వయ్కిత్ . ఇపప్టికీ వాళళ్ని నడిపిసుత్నన్ శకిత్ ఆయన.  

జీవితానిన్ అందంగా జీవించ గలిగే కళ ఎందరికి తెలుసుత్ంది? ఆ కళని ఎవరు, ఎకక్డ  నేరుప్తారు? ఉహు , 

అది  ఎవరూ,ఏ యూనివరిస్టీలు నేరప్లేవు.  

పారిజాతాలు , బొగడలు పరిచిన దారులోల్  
నడిచొచిచ్న వాడివి! 

నీకు పేర్మించేందుకు కారణం ఎందుకు?  

ఈ పూలూ ,ఈ వెనెన్లా, ఈ పార్పంచిక పరిమళాలు  

నీవే నంటూ చెపుప్కునాన్వు కదూ! 

 అపుప్డెపుప్డో కాలంతో జత కటిట్ పర్యాణమైపోయినా  

మేము వేసే అడుగుల వెంట చైతనయ్మై వసూత్నే ఉంటావు! 

వెళుళ్ , ఆ కొర్తత్ దారులనీన్ కూడా సువాసనల అరణాయ్లిన్ అలుల్కుంటూ వెళిళ్పో !  

*** 
                                               సాయంతర్ం వాక లో పారక్ దగగ్ర కిర్ంద ఫాల్ట లో ఉండే పంజాబీ జంట  కలిసింది . 

                                                 ‘ హలో రజనీ, మీ ఆంధార్ గురించిన నూయ్స చూసుత్నాన్ం. రాషాట్ర్నిన్ రెండు 

చెయాయ్లంటునాన్రు. ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ హైదరాబాద లో ఈ గొడవలు?  నా హైదరాబాద పర్యాణం వాయిదా పడుతోంది', పాపం ఆవిడ 

సమసయ్ ఆవిడది!  
గత సంవతస్రం నుండి ఆమె చెబుతోంది  ' హైదరాబాదు లో పనిచేసుత్నన్ మనవడు తెలుగు అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకునాన్డు. 

ఒకసారి వెళిల్ చూసిరావాలి. అంతే కాదు నువువ్ చెపేప్ హైదరాబాద చూడాలి. పర్తేయ్కం  అకక్డ చారిమ్నార చూడాలి. మంచి ముతాయ్లు 

కొనుకోక్వాలి. నా మనవడు మెచిచ్న బిరాయ్ని తినాలి .' దగగ్ర దగగ్ర ఎనభై ఏళల్ వయసు ఉంటుంది ఆవిడకి. జీవితమ పటల్ ఎంత 

ఉతాస్హమో!     
ఆవిడకి ఏమి చెపాప్లి? నిజమే, ఆవిడ అడిగిందని కాదు కానీ ఎనాన్ళుళ్ ఈ అనిశిచ్తి? ఆంధర్కి దూరంగా బర్తుకుతునాన్రు 

కానీ ఇది తాతాక్లికమే, కేవలం ఉదోయ్గ బాధయ్తలతో వచిచ్న దూరాలే, తమ వైన రూటస్ మాతర్ం పుటిట్ పెరిగిన చోట పదిలంగా ఉనాన్యనన్ 
ఆలోచన ఎంత భదర్తని, తృపిత్నీ ఇసుత్ంది! 

ఇపుప్డు రాషాట్ర్నిన్ రెండు ముకక్లు చేసేత్........ చినన్పప్టినుండీ సూక్లు పుసత్కాలోల్ చూసిన భారత దేశపటంలో పరిచయమైన 

పార్ంతం తమ నుంచీ దూరంగా ఎవరో లాకుక్పోతునాన్రనన్ బాధ. సవ్ంత ఇంటోల్ మనుషుయ్ల మధయ్ గోడలు కడుతునన్ంత దుఖం.  
విశాలమైన దేశానిన్, ఇనిన్ సంసక్ృతులని ఒకక్ తాటి కిర్ందకి తెచిచ్ సవ్తంతర్ం తెచుచ్కునన్ మనం 

ఇంత సంకుచితంగా  తయారవుతుంటే ముందు తరాలకి ఇచేచ్ సందేశం ఏముంటుంది? ఏ విలువలని నేరప్గలం?  పర్జాసావ్మయ్ంలో ఉండి 

కూడా నిసస్హాయులుగా బర్తుకుతునాన్రు సాధారణ పౌరులు . నేను ఒకక్ణీణ్ బాధయ్తగా ఉంటే మాతర్ం ఒరిగేదేమి ఉంటుందనే నిరిల్పత్త! 
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ఇదీ చరితర్ అని గరవ్ంగా చెపుప్కుందుకు రేపు ఏముంటుంది? ఇపప్టి తరం సావ్రధ్ పరులైపోతునాన్రని చెపేప్వాళుళ్ రేపటి 

తరానికి ఏమి అందిసుత్నాన్రు ? సూక్లొల్ పిలల్లు చుటూట్ పర్పంచం లో జరుగుతునన్ అశాంతి , అలజడులు చూసి ఎందుకిలా జరుగుతోంది అని 

అడిగినపుప్డు మాట రానటుల్ మౌనం వహించాలిస్ వసోత్ంది. 

 సమాజంలో కముమ్కుంటునన్ అశాంతి, అసౌకరాయ్నిన్ అలాగే ఉంచి, తమ పదవులు మాతర్ం కాపాడుకునే రాజకీయ 

నాయకులు ఎవరికీ బాధుయ్లు కారు. 

 'మనలిన్ మనం బాగుచేసుకుందాము' అనే లోక సతాత్ లాటి పారీట్కి ఒకక్ ఎమ.ఎల.ఏ ని మాతర్ం గెలిపించే వివేకం! రాషట్రం 

లో రోజువారి జీవితమ ఎంత చిందర వందరగా తయారైందో చూసేత్ నిసప్ృహ!  
 

                                        రెండేళళ్కిర్తం సేన్హితులతో కొలాహ్పూర వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ ఆటొ రికాష్ నడుపుతునన్ వయ్కిత్ ' 
మహారాషట్ర లో ఉండాలంటే మరాఠి మాటాల్డాలి మీరు, ఇకక్డ హిందీ కుదరదు ', అంటూ  చేసిన హెచచ్రిక జాఞ్పకం వచిచ్ంది రజనికి. ఇలా 

ఎకక్డికకక్డ అనిన్ ముకక్లుగా మనుషుయ్లు విడిపోతే ఎలా? 

 కలిపి ఉంచే మంతర్ం ఏమీ లేదా? 

 రాను రాను కొతత్ పర్పంచానిన్ కనుకుక్ంటూ, కొతత్ అవకాశాలు వెతుకుక్ంటూ అందరూ దూరాలిన్ లెకక్ చెయయ్కుండా 

వెళేల్ందుకు సిదధ్పడుతునాన్రు. ఇలాటి వాతావరణంలో భౌతిక మైన పరిధులు గియయ్టం సాధయ్మేనా?  

రకరకాల వృతుత్లు! సమాజంలో ఏ సాథ్యి నుంచి  ఏ సాథ్యికి ఎదిగేందు కైనా కషట్ పడటం  ఒకక్టే మారగ్ం అని తెలుసు 

కుంటునాన్రు. అభిలషించ దగగ్దే.  

 కాని గమాయ్నిన్ చేరేక చుటూట్ పర్పంచం వదిలి సవ్ంత  లాభం మాతర్మే చూసుకునే జనం ఎకుక్వ అవుతునాన్రు. తాము కషట్ 
పడి చేరిన సాథ్నం కేవలం తమది . దాని తాలూకు ఫలాలు కేవలం తమవి అనే సావ్రధ్ం ఎకుక్వైంది. తాము అధిరోహించిన మెటల్నిన్టికీ  తలిల్ 
దండుర్లు, గురువులు , తమ తోటి వారెందరో ఇచిచ్న చేయూతే ఆధారమనే ఇంగితం లోపిసోత్ంది.  

                                         రాషట్రం ముకక్లు కాబోతోందనన్ వారత్లు గురించి ఆలోచిసూత్  ఇలుల్ చేరింది రజని. ఇలుల్ 
చేరుతూనే కూతురు ఎలా ఉందో అనన్ ఆలోచన. మాటాల్డి చాలాచాలా రోజులైనటుల్ంది. ఆమె మనసు తెలిసినటేల్ రాతిర్ విరాజిత 

పలకరించింది. 

'ఎలావునాన్రు  నువూవ్ , పపాప్ ' అంటూ . 'అమామ్ 
,థాంకస్ అమామ్, 'ఉపప్మామ్' ఫోటో పంపినందుకు . ఉపప్బాబ్యి ఇంకా 

అలాగే ఉనాన్డు . ఇనేన్ళైళ్నా మారలేదు .' 

 'అవును విరీ, లబీబ్ పేటలో ఉంటునన్వాళళ్కి గత 

ముపైఫ్,నలభై ఏళుల్గా అతను పర్తి రోజూ వచిచ్ పలకరించే అతిథి.  నా 

సూక్ల డేస నుండీ అలాల్గే ఉనాన్డు. వయసు తెచిచ్న మారుప్ ఎకక్డా 

కనపడదు. కానీ ఇంకా అతను ఎంత వాయ్పారం చెయయ్గలుగు తునాన్డో 
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మాతర్ం నేను చెపప్లేను. నినున్ గురించి అడిగేడు. తన ఫోటో తీసుకుంటానంటే తెగ మొహమాట పడాడ్డు.  
 

అమమ్మమ్ ఇంటి చుటుట్ పర్కక్ల బోలెడనిన్ మాలస్ వచేచ్సేయి తెలుసా? మనం పర్తి వేసవి లోనూ ఫెర్ష గా మాయ్ంగో 

జెలీల్  తెచుచ్కునే సతయ్నారాయణ కొటుట్ వీధి చివర నుండి మాయమై పోయింది. మన దేశంలో మొదటి వాల మారట్ నిడమానూరులో వచేచ్సింది 

కూడా. ఇకక్డికి వచిచ్నా నువువ్ నీ వాల మారట్ మిస అవవులే.  నువువ్ వచేచ్వంటే ఎమ. జి. రోడ చూసి ఆశచ్రయ్ పోతావ. సరే , నువువ్ ఎలా 

వునాన్వ? ఎపుప్డొసుత్నాన్వ ? ' 

'అమామ్, వచేచ్సాత్ను కానీ, ఇంకా మన ఊరు కబురుల్ చెపప్మామ్. చూడాలని ఉంది .’ గారంగా అంది .  
'ఎనిన్ మాటలు చెబితే ఈ నేల, గాలి పంచే సువాసనలు నీకు అందుతాయిరా విరీ ?'  
కూతురితో మాటాల్డటం పూరిత్ అయేయ్క  రజని ఆలోచనలు మాతర్ం విజయవాడ ఎమ. జి. రోడ ఎకేక్సేయి.  

ఆ వూరు, ఆ రోడుల్ అనీన్ తనవి అనుకుంటుంది.  అకక్డ వచేచ్ మారుప్లు, ఆ వేగం ఎందుకో సహించరానివిగా ఉంటాయి ఆమెకు.  

  పాత ఆనవాళుళ్ , చిరునామాలు లేకుండా మాయ మైపోతునాన్యి . మనిషి ఆయువు పెరుగుతూ పోతోంది. కాని, చుటూట్ 
ఉనన్ పర్పంచంతో అతను అలుల్కుంటూ వచేచ్ అనుబంధం మాతర్ం తవ్రతవ్రగా కనుమరుగై పోయి అతణిణ్ అపరిచితుడిగా నిలబెటేట్ సోత్ంది. 

ఇవి పర్తి తరానికి తపప్నిసరి అనుకుంటే, కిర్తం తరం వాళుళ్ అంతరాలిన్ ఇంతగా చూడలేదు అనిపిసుత్ంది. వాళళ్ పర్పంచం 

ఇంత  విశాలమైనది కాదు. భౌతికంగాను, మానసికంగాను వాళళ్ కంటూ ఒక చికక్ని ఆతీమ్యతా పర్పంచం  పరుచుకునాన్రు నలువైపులా. ఆ 

పరుచుకునన్ పరిధి దాటి తమ గూళుళ్ వదిలి వెళేళ్ అవసరం వాళళ్కి తెలియనే లేదు.  
 శరీరాలు కషట్ పడేలా పని పాటలు చేసుకునాన్రు. మనసులిన్ మాతర్ం ఆరోగయ్ంగాను, ఆనందంగాను ఉంచుకునాన్రు.  
ఇపప్టి వాళుళ్ శరీరాలు నొచుచ్కోకుండా సకల సౌకరాయ్లు అమరుచ్ కుంటునాన్రు. మేధే పెటుట్బడి. కాని మనసులని మాతర్ం 

యాతన పెడుతునాన్రు. కమమ్ని పలకరింపుకు కూడా మొహం వాచిపోతునాన్రు. 

ఆ పాత ఫోటో లోని దృశాయ్లే మనసు కోరుకుంటుంది. అవనీన్ మనసుకు మచిచ్కైనవి మరి.  
PPP 

సూక్ల విషయం ఎటూ తేలకుండా ఉంది. ఎవరిని అడగాలో, ఏమిచెయాయ్లో తెలియకుండా ఉంది. గోవింద గైకావ్డ 

అనారోగయ్ం పాలు అవటంతో మరింత గందరగోళం గా ఉంది. నెల రోజులు  గడిచి పోయేయి సూక్ళుల్ తెరిచి. కాల్సులు మాతర్ం ఇంకా 

మొదలు కాలేదు గైకావ్డ సూక్లోల్ .  
రజని  మరి కొనాన్ళుల్ కాల్సులు ఇదే విధంగా నడపటానికి మరొక వినన్పం పెటుట్కుంది హౌసింగ సొసైటి దగగ్ర. కాల్సులకి 

వసుత్నన్  పిలల్లు కూడా కర్మశిక్షణతో ఉండటంతో ఎవరినుండీ ఫిరాయ్దులు లేవు.  

వీణ మేడమ కాలు ఫార్కచ్ర అయిందని విని, పర్కక్ వీధిలో ఉనన్ ఆమె ఇంటికి పరుగెతిత్ంది రజని. తెలల్వారి వాకింగ పూరిత్ 
చేసుకుని వసూత్ మెటల్ మీద పడిపోయిందని, కాలి మడమ కి,నడుముకి కూడా బాగా దెబబ్ తగిలిందని, ఆరు వారాలు బెడ రెసట్ అని చెపిప్ంది 

ఆవిడని అటెండ అవుతునన్ నరస్. 
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రజనికి ఆవిడని అలా చూసేసరికి కషట్ంగా అనిపించింది. ఈ వయసులో ఆవిడ భరత్కి దూరంగా, 

ఒంటరిగా,  తోడు  లేకుండా ఉండటం ఎందుకు అనిపించింది. భారాయ్ భరత్లిన్ ఇదద్రినీ  ఎకక్డో ఒక చోటే కలిసి ఉండమని చెపాప్లనన్ 
భావానిన్ గటిట్గా కంటోర్ల చేసుకుంది  రజని.   

'వీణాజీ , మీరు పుసత్కాలు చదువుతారు కదా , నేను పటుట్కొచిచ్ ఇసాత్ను. టైం పాస అవుతుంది. ఎంత ఒకక్ ఆరు వారాలు , 

అంతే  కదా.' అంది రజని ఆవిడ కి ధైరయ్ం చెపాప్లని.   

 'అనన్టుల్ మీకు భోజనం నేను పంపిసాత్ను, మీరు లేచి తిరిగే వరకూ' రజని మాటలకి, 

 'వదుద్ రజని , ఇది ఒకరోజు, రెండు రోజులతో అయేయ్  పని కాదు'  ఆవిడ ఖంగారుగా చెపిప్ంది .  

'లేదు మేడమ. ఇందులో శర్మ ఏమీ లేదు. పీల్జ, మీరు కాదని అనకండి.'  వీణకి గటిట్గా చెపిప్, ఒపిప్ంచింది. ఆవిడ 

ముఖంలో ఎపుప్డూ ఎరుగని  దిగులు.!  

 

మమత మాయ తెరలా అలుల్కునన్ వేళ, నువువ్ బేల మనసువై పోతావు ! 

తెరలు తొలగి తెలివొచేచ్ వేళ మాతర్ం ,బావురుమనే గుండె గది వైపోతావ ! 

ఆనంద విషాదాలు రెండూ  ఔపోసన పటిట్నదానివి , 

పడిలేచే కెరటాల తాకిడిని ఆవాహన చేసుకునన్దానివి , 

గుండెలో మమతని పంచేందుకు విశవ్మే నీ హదుద్ ! 
తామరాకు మీద నీటిబొటేట్ నీ ఆదరశ్ం !  

 

 

                            ఇంటికి వచేచ్ దారిలో పదో కాల్సు పిలల్లు  మునిన్, ఆమె సేన్హితులు కనిపించి ఇంటి దాకా 

వసాత్మంటూ బయలు దేరేరు. అందరి ముఖాలూ వెలిగిపోతునాన్యి. పసితనపు ఛాయలు  వదిలి వయ్కిత్తావ్లు ఏరప్డే వయసు!  

జీవితం పటల్ ఎనిన్ కలలుంటాయో! పర్పంచమంతా రంగుల మయంగా,తాము  ఎదిగేందుకు ఆకాశమే హదుద్ 
అనన్టుల్గా...తమదైన లోకంలో ఉంటారు ఈ పిలల్లు అనిపిసుత్ంది . తమ శకిత్ మీద అంతులేని నమమ్కం వాళల్ని నడిపించే ఇంధనం 

అవుతుంది.  

'టీచర , నాపుటిట్న రోజు ఇవాళ 'మునిన్ మాటలకి అభినందించి, రజని లోపలికి నడిచింది పిలల్లకి ఏదైనా తినిపించాలని. 

అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఆమె వెనుకే మునీన్ వంటింటోల్కి రావటమ గమనించి, 

'ఏం మునీన్ ,కొర్తత్  బటత్లు వేసుకునాన్వా? అమామ్నానన్ వచిచ్ వెళేల్రా ?తముమ్డు ఎలా చదువుతునాన్డు?' అంది. 

' ఈ సారి కొర్తత్ బటట్లు వదద్ని చెపేప్ను టీచర. నాకు దాని బదులు డబుబ్లు కావాలని చెపేప్ను. అయినా ఆయీ వాళుల్ ననున్ 
తీసుకు వెళేల్ందుకు వచేచ్రు టీచర . ఇకక్డ సూక్ల నడవదని, నా చదువు ఇకక్డుంటే సాగదనీ, తమతో కూడా రమమ్ని చెపేప్రు.తముమ్డు చదివే 

సూక్ల లో జేరుసాత్మని చెపేప్రు.  
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ఇకక్డ నానమమ్ ఒకక్తే ఉండలేదనీ ఆమెను కూడా తీసుకు వెళాత్మని అనాన్రు. నానమమ్ తను ఇకక్డ నుండి రానని 

చెపేప్సింది.  నేను కూడా రానని చెపేప్ను. ఇకక్డ మా టీచరుల్ చదివిసుత్నాన్రనీ, సూక్ల కూడా తెరుసాత్రనీ చెపేప్ను టీచర.’  

రజని మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది ఆ పిలల్ల నమమ్కానికి. 

 సీవ్ట ,కొంచెం కారపూప్స పేల్టల్లో పెటిట్ ముందు గదిలోకి వచిచ్ పిలల్ల మధయ్ కూరుచ్ంది.  

మునిన్ సేన్హితురాలు ఇంక ఆగ లేనటుల్ 'చెపెప్యయ్నా?' అంది మునీన్ వైపు చూసూత్. 
మునిన్ లేచి దగగ్రగా వచిచ్ంది 'టీచర, మన సూక్ల నడపటానికి డబుబ్ కావాలట కదా, నానమమ్ చెపిప్ంది. నా పుటిట్నరోజు 

అని అమమ్,నానన్ నాకు ఐదు వందలు ఇచేచ్రు . ఇది తీసుకుని సూక్ల కోసం ఖరుచ్ పెటట్ండి టీచర.'  

 భకిత్గా తన చేతిలో ఉనన్ కవరు రజని చేతులోల్ పెటిట్ంది . రజని కళుల్ చెమరేచ్యి.  ఈ పిలల్ల ఆలోచన ఎంత గొపప్ది !  

'లేదు మునీన్, మన సూక్ల ఎపప్టికీ పనిచేసుత్ంది . ఇది మూసివెయయ్రు.  మన సూక్ల కోసం మేమంతా లేమూ? ఈ డబుబ్ 
జాగర్తత్గా తీసుకు వెళిల్ నానమమ్ కి ఇవువ్ . అవసరానికి పనికొసుత్ంది.' 

మునిన్ రెండు అడుగులు వెనకిక్ వేసింది. 'వదుద్ టీచర , ఇది సూక్ల కోసమే ఖరుచ్ పెటాట్లి .' 

'టీచర, మునీన్ కి సూక్ల యూనిఫాం ఒకక్ జతే ఉందని ఈ సారి పుటిట్నరోజుకి వాళల్ నానమమ్ కుటిట్సాత్నని చెపిప్ంది .అది 

కూడా కుటిట్ంచుకోకుండా , ఆ డబుబ్లు కూడా వాళల్ అమమ్,నానన్లు ఇచిచ్న డబుబ్లకి కలిపి ఇపుప్డు తీసుకు వచిచ్ంది.' మునీన్ సేన్హితురాలు 

చెబుతోంది. 

రజని మునీన్ ని దగగ్రగా కూరోచ్బెటుట్కుని ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది. 

'మునీన్, నేను ఒక విషయం చెబుతాను , వింటావా? ' అంది. మునీన్ తల వూపింది టీచర చెపప్బోయేది శర్ధధ్గా వినేందుకు  

'మునీన్, నువువ్ బాగా చదువుకుని మంచి ఉదోయ్గం చేసి మన సూక్ల కి సాయం చేదుద్వుగాని, ఇంకా బోలెడు  మంది పిలల్లిన్ 
చదివిదుద్వుగాని . ఇపుప్డు నువువ్ చినన్ పిలల్వు. చదువుకోవటం ఒకక్టే నీ పని. తెలిసిందా ?' 

'కానీ, టీచర........ మన సూక్ల ..............' 

'మన సూక్ల కి  ఏమీ కాదు, చకక్గా జరుగుతుంది. మేము ఆ ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్ము. సరేనా ? ఇపుప్డు ఈ డబుబ్లు 

తీసుకెళిల్ ఇంటోల్ ఇవువ్. ' 
మునిన్ పూరిత్గా తృపిత్ పడలేదు ఆ మాటలకి. తను చెయాయ్లనుకునన్ సాయం చెయయ్నివవ్టంలేదే  అనుకుంది దిగులుగా .  

రజని లేచి వెళిల్ కొంత డబుబ్ చినన్ కవర లో పెటిట్ మునిన్ చేతికి ఇచిచ్ంది , 'మునీన్, ఇది నీకోసం , నీ పుటిట్నరోజు కానుక ,నీ 

సేన్హితురాళల్కి మిఠాయిలు కొని పెటట్వూ ' అంటూ ఆశీరవ్దించి పంపింది పిలల్లిన్ .  
రజనికి ఇపుప్డు సూక్ల గురించిన చినన్ దిగులు కూడా లేదు . ఇంత మంది , ఇనిన్రకాలుగా పర్యతిన్సుత్ంటే ఏ సమసయ్ 

మాతర్ం ఉంటుంది? 

 ఈ కొదిద్ కాలం జరిగిన అలజడి కేవలం సూక్ల తో అనుబంధం ఉనన్వాళుల్ దానికి మరింత చేరువ అయేయ్టందుకే దోహద 

పడుతుంది. రజని హాయిగా నిటూట్రిచ్ంది సూక్ల విషయం తలుచుకుని . 

 ఈ సమసయ్ దూది పింజలా ఎగిరిపోయే సమయం వచిచ్ంది అనుకుంది  . 

.  
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********* 

 

 ఆ రోజు మధు వసూత్నే ,  

'రాజీ, మన సొసైటీ పెర్సిడెంట  గారింటికి వెళాద్ం పద ' అనాన్డు.  

'ఏమైంది, ఎనీ పోర్బల్మ?'  ఆమె మనసు సంశయంతో ఊగిసలాడింది అరక్షణం పాటు. తన సూట్డెంటస్ ఏదైనా సమసయ్ 
తెచిచ్పెటట్ లేదు కదా తనకు తెలియకుండా.  

'ఏదో ముఖయ్ విషయం. నినున్ కూడా తీసుకు రమమ్ని చెపేప్రు.   సమసయ్ ఏమీ లేదు, నువువ్ అనవసరంగా ఖంగారు పడకు . 

' 

అతని మాటలు వినాన్క మామూలు  రజని అయింది. సూక్లు సంగతి తేలేవరకు తను పార్రంభించిన పార్జెకట్ ' పారిక్ంగ లో 

పాఠాలు ' (మధు పెటిట్న పేరది )ఎకక్డా బేర్క పడకుండా జరగాలని రోజూ మనసారా కోరుకుంటూ నడిపిసోత్ంది. ఎటు నుండి ఎలాటి విఘన్ం 

వసుత్ందో అని కూడా కాసత్ బెరుకు పుడుతుంటుంది ఒకోక్సారి.    

'రజని జీ , మనీషా మీ దగగ్ర చాలా ఏళుల్గా పని చేసోత్ంది అనుకుంటాను . ' 

ఆయన మొదలు పెటట్డమే ఊహించని టాపిక ! 

 ' అవును, దాదాపు దశాబద్ం పైగా నా దగగ్ర ఉంది. '  విషయమేమిటో అరథ్ం కాకపోయినా పెర్సిడెంట గారు అడిగిన పర్శన్కి 

జవాబు చెపిప్ంది.  

'మా డైరవర పండరిని మీరు చూసే ఉంటారు, దాదాపు పది పనెన్ండు ఏళుల్గా నాదగగ్ర పని చేసుత్నాన్డు. అతనికి ఒక 

అనన్యయ్, తలిల్ ఉనాన్రు. ఇపుప్డు ఆ అనన్గారికి సౌదీ లో ఉదోయ్గం వచిచ్, వెళిల్ పోతునాన్డు . తముమ్డి పెళిల్ చేసేత్ తలిల్ని ,ఇంటిని చూసుకునే 

తోడు దొరుకుతుందని అతని ఆలోచన. ఇనాన్ళుల్ పండరి పెళిల్ పటల్ సుముఖత చూబించక పోవటంతో అలా 

ఉండిపోయేడు. అతని  అనన్గారు  నా దగగ్రకి వచిచ్ తముమ్డిని పెళిల్కి ఒపిప్ంచమని అడిగేడు.  

 నాకు, నా భారయ్కు మనీషా జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆ అమామ్యి కూడా కుటుంబం కోసం చాలా కషట్ పడుతుందని వినాన్ను. 

పెళిల్ అయేయ్క కూడా  ఆమె తన తలిల్, కుటుంబం కోసం పని చెయయ్దలచు కుంటే అభయ్ంతరం ఉండదు. ఇదద్రూ కళల్ ముందు ఉంటారు. ఏదైనా 

సమసయ్ వచిచ్నా మనం చూసుకోవచుచ్ . ' 
ఆయన మాటలకి రజని ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రి అయింది. మనీషా ని ఒపిప్ంచగలననన్  నమమ్కం ఆమెకి ఉంది ..  

'వాళల్కి ఎలాటి సమసాయ్ రాదు సర, నాకు తెలుసు. ఇలాటి అవకాశం కోసం నేను కూడా చూసుత్నాన్ను.   మనీషా కషట్పడే 

తతత్వ్ం , నిజాయితీ  లకి మారుపేరు. చాలా హాయ్పీగా ఉంది సర .'  

'అయితే మేము ఊహించిన అమామ్యి సరి అయిన ఛాయిస అనన్మాట. పొర్దుద్నన్ ఈ ఆలోచన రాంగానే మిసట్ర  మధు కి 

ఫోన చేసేను  కలుసుకుందామని . '  

ఆయన కూడా తను అనుకునన్టుల్గానే పని సానుకూలపడేలా ఉండేసరికి ఆనందించేడు.  
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 నిసావ్రథ్ంగా తన వాళళ్ కోసం శర్మించే మనీషాకి సరి అయిన బహుమతి  దొరికింది. తపప్క ఆమెని ఒపిప్ంచాలి అనుకుని, 

ఆలోచనలతో ఆ రాతిర్ నిదర్ మాట మరిచి పోయింది రజని .  

 

******* 

 

                                    శైలు అతత్గారికి బావులేదంటూ  శైలు, ఆమె భరత్ అకసామ్తుత్గా ఇండియా వచేచ్రు. ఆవిడ 

కొంత కోలుకునాన్క వెనకిక్  పర్యాణమై వెళూత్ ముంబై లో కొనిన్ గంటలు వయ్వధి ఉండటంతో రజని,మధులిన్ కలిసేరు. చెలెల్లిన్ చూసి ఎనాన్ళోల్ 
అయిపోయినటుల్ అనిపించింది రజనికి . ఉనన్ కొదిద్ గంటల సమయమూ ఎలా గడిచిందో కూడా తెలియకుండానే గడిచిపోయింది.  

 'అకాక్, సూక్లు విషయం ఇంకా ఏమీ పరిషాక్రం  కాలేదా?  కేవలం ఆరిథ్కమైన ఇబబ్ందులు అయితే మీరు 

చెయయ్దలచుకునన్ పనిలో నేనూ భాగసావ్మయ్ం తీసుకుంటాను. '  అంటునన్ చెలెల్లి మాటలకి, 

'లేదు శైలూ, పరిషాక్రమైతే ఇంకా కాలేదు . కానీ ఇది కేవలం ఆరిధ్క పరమైనది మాతర్మే కాదు . మధయ్లో చాలా మంది 

సూక్లుతో పర్తయ్క్షంగా  సంబంధం లేకపోయినా జోకయ్ం చేసుకునేందుకు పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రు. అసలు సమసయ్ పర్కక్న పెటిట్ ఎవరికి  తోచిన 

రీతిలో వాళుల్ మాటాల్డుతునాన్రు. ముందు దీనిని ఆపాలి. 

 

 నా కలీగ వసుధ కూతురు కొంచెం చొరవ తీసుకుని తనవైపు  పర్యతన్ం పార్రంభించింది . కానీ ఆమె పర్యతన్ం కొర్తత్ 
సమసయ్లిన్ సృషిట్సోత్ంది అని గమనించి తనకి అరథ్మయేయ్లా చెపేప్ము.చినన్ తనం కదూ, ఆవేశం ఉనన్మాట నిజమే అయినా అరథ్ం చేసుకుంది 

మేము చెపిప్న విషయం.  తను మంచి జరుగుతుందని నమిమ్,  చేదాద్మనుకునన్ది ఎలాటి పర్కక్ దారులు పడుతోందో చూసేక ఆ అమామ్యి 

కూడా  వెనకిక్ తగిగ్ంది. 

ఏడాది కిర్తం  భరత్ అకసామ్తుత్గా పోవటంతో వసుధ  ఖాళీ తనానిన్ ఫీల అవుతోంది. కూతురు శీర్జ సవ్తంతర్ంగా 

ఉంటానంటూ ఫెర్ండస్ తో కాలేజ దగగ్రగా ఫాల్ట తీసుకుంది.  తండిర్ పోయేక   తలిల్కి, ఇంటికి దూరంగా ఉంది . ఇపుప్డు వచిచ్ కొనాన్ళుల్ 
ఉండటంతో తలిల్ ఒంటరితనం అరథ్ం చేసుకుంది. ఇంకా పైన ఇకక్డే తలిల్తోనే ఉంటానని చెపిప్ందట. ఇలా సూక్లు సమసయ్ వలన కొనిన్ 
అనుకోని మంచి విషయాలు కూడా జరుగుతునాన్యి . ' 

చెలెల్లి రాక, కొనిన్ గంటల పాటే అయినా రజని కి కాసత్ ఉరటగా అనిపించింది. ఐదారు వారాలుగా తనని ఆవరించిన 

నిరాశ, నిసప్ృహలు మాయమైనటుల్ ,ఏదో తెలియని ఒక ధైరయ్ం, కొర్తత్ బలం తనలోకి వచిచ్ చేరినటుల్ తోచింది.  

వెళల్వలసిన సమయం రానే వచిచ్ంది . మధు హడావుడి మొదలు పెటేట్డు .  

ఎయిర పోరట్ లో చెలెల్లిన్ వదిలి వసూత్ంటే రజని మనసుకు ఎంత సరిద్ చెపుప్కునాన్ దుఃఖం పడింది . చెలెల్లికి చెపిప్న ధైరయ్ం 

తనవరకూ వచేచ్సరికి నీరు కారిపోయింది. మనసారా మాటాల్డుకునే వయ్వధే లేదు. పర్తి చినన్ అనుభవానిన్ కలిసి పంచుకునన్ ఆ చినన్నాటి 

రోజులనీన్ ఏమైపోయేయో! దూరాలనీన్ అధిగమించి ఇదిగో వసుత్నాన్ నంటూ చెలెల్లి  నుండి కబురొసేత్ నెలలు, వారాలు, రోజులు 

ఎదురుచూపులతో గడిపేసుత్ంది. తీరా వచేచ్క .................... రోజులు క్షణాలైపోతాయి ! 

నీ రాక నంటే ఎనాన్ళుల్ ఉంటావులే అనన్ నిరిల్పత్త! 
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నువువ్ వసుత్నాన్వనన్ కబురుతో పాటు వెళిల్పోతావనన్ దిగులు! 

ఎపుప్డో , బహుశా  ఏ జనమ్లోదో అనిపించే జాఞ్పకం..............  
ధనురామ్సపు చిరుచలిలో ..........  
వరండా అంచునో , డాబా మీద నీలాకాశం కిర్ందో కూరుచ్ని  
వాకిలి ముందు కిర్తం రాతిర్ వేసిన ముగుగ్లిన్ , గొబెబ్మమ్ల సిగలో తురిమిన బంతిపూలిన్  
చూసూత్ కబురు లాడే తీరికే లేదంటావ ! 
ఎందుకో అలలు అలలు గా నవువ్లు పూచే ఆ పసితనాలు ఏమయాయ్యో  
ఒక ఇంటి కపుప్ కిర్ంద కలిసి గడిపిన నినన్మొనన్లనీన్ ఏమయాయ్యో ! 
జాఞ్పకాల మూటలై ,చెలిమి ఊటలై  
మది నిండా నికేష్పాలై మాతర్ం ఉనాన్యిలే ! 
అవి నేను మొయయ్లేని బరువులై వేధిసుత్ంటే  , 

నీ మరో ఆగమనానికై  ఇపప్టి నుంచీ  
దిగంతాలోల్కి నా చూపులు సారించనా ?  
 

                               రజనికి  ఒకక్సారిగా సవ్ంత ఊరు మీద గుబులు పుటిట్ంది . జనవరి వరకు ఆగాలి! వేసవి లో 

వెళేల్ది అయినవాళళ్ందరినీ కలిసేందు కైతే ,జనవరిలో వెళేల్ది మాతర్ం ఆతమ్బంధువులిన్ కలిసేందుకే. ఒకక్ నాలుగు  రోజుల టిర్ప కోసం ఇనిన్ 
నెలలు ఆగాలిస్ందే. బుక ఎకిజ్బిషన కోసం పర్తి జనవరి నెలలో ఆతర్ంగా విజయవాడ పరుగెడుతుంది. గత పాతికేళుల్గా అకక్డ కర్మం 

తపప్కుండా జరిగే పెదద్ పండుగ అది. సూక్లొల్ లాసట్ టరమ్ తాలూకు హడావుడి, పిలల్లిన్ పరీక్షలకి సనన్దధ్ం చేసే పనిలో ఎంత ఒతిత్డిగా ఉనాన్ 
తపప్నిసరిగా వెళాల్లి. 

 అకక్డికి ఊళోల్ ఉనన్ రచయితలూ, రచయితుర్లు మాతర్మే కాకుండా  దూరదూరాలనుంచీ  వచేచ్ ఎందరో రచయితలూ, 

కవులు ని కళాల్రా చూసి, అకక్డ జరిగే సాహితయ్ సభలని విని, పుసత్క పర్పంచంలో మునిగి, తేలి, పుసత్కాల బరువుతో  మళీల్ రైలెకేక్యాయ్లి. 

విజయవాడ వాసులందరూ సంవతస్రం తరావ్త సంవతస్రం అందుకునే అదుభ్త కానుక అది.  

 సూక్లు పిలల్లకోసం బోలెడు పుసత్కాలు మోసుకొసూత్ ఉంటుంది రజని. పర్తి జనవరిలోనూ సూక్లు లైబర్రీ కొర్తత్ 
పుసత్కాలతో ముసాత్బు చేసుకుంటుంటే పిలల్లతో పాటు రజని సరదాపడి పోతుంది. పిలల్లకి , కథలకి విడతీయరాని  సంబంధం ఉంది కాదూ 

!  ఈ పిలల్లే కదూ రేపటి పెదద్లు ! పెదద్ల కబురుల్ మొదలైతే అవి మాతర్ం  కథలు కావూ ?   

సూక్లొల్ పర్తి పర్తేయ్క సందరభ్ంలోనూ పుసత్కాలే బహుమతులు. రఫీలా సూక్లుతో అనుబంధం  ఉనన్వాళుల్ సూక్లు 

చూసేందుకు వచిచ్నపుప్డలాల్ పుసత్కాలతో లైబర్రీని పెంచుతూ ఉంటారు.  

 .                                                               
PPP 

వైశాలి ఫోన కాల ! ‘దీదీ’, అంటూ. ఆమె గొంతులో దాగని సంతోషం. రజని కంటి ముందు ఆమె కనిపిసోత్ంది. 
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'వైశాలీ! పపాప్  బాగా రికవర అవుతునాన్రు కదూ? ' ఆతృతగా అడిగింది రజని. 

' దీదీ!  అనుకునన్దాని కంటే తవ్రగా రికవర అవుతునాన్రు. అది సరే, ఇంకా మంచి వారత్లు చెబుతాను, విను. ఇనేన్ళళ్ 
తరావ్త ననూన్, నా భరత్ని ఆ ఇంటోల్ సభుయ్లుగా ఆదరిసుత్నాన్రు. పపాప్ కోసం మహేన రోజూ వెళిల్ వసుత్నాన్డు. పపాప్ శారీరకంగా 

తేరుకుంటునాన్ ఆయన తముమ్ళల్ గురించి, ఇంకా సరిగా నిలదొకుక్కోని పిలల్ల గురించి దిగులు పడుతునాన్రు. నేను కూడా సమయం 

దొరికినపుప్డలాల్ వెళూత్నే వునాన్ను. 

తముమ్ళల్ని కూరోచ్బెటుట్కుని మాటాల్డేను. వాళుళ్ కూడా సరిగా చెపేప్వాళుళ్ లేక అలా తయారయాయ్రని అనిపించింది. ఎలా 

అయితేనేం, ఇపుప్డు మళీల్ అందరం దగగ్ర  అవుతునాన్ం. 

నారాయణ చాచా కేసు లో ఒక మలుపు వచిచ్ంది . ఆయన కంపెనీలో తెచుచ్కుంటునన్ పేరుని, పర్మోషనల్ విషయంలో 

ఆయన ముందు ఉండటానిన్ సహించలేక కొంత మంది లేనిపోని గొడవలు సృషిట్ంచేరు. అవనీన్ ఇపుప్డు ఒకటి ఒకటిగా బయటకు 

వసుత్నాన్యి. చాచా కూడా మెతత్ని మనిషి అవటం, తన సమసయ్ని ఇంటోల్ ఎవరితోనూ చరిచ్ంచక తనలో తానే నలిగిపోయేరు. 

నారాయణ చాచీని ఇంకా ఎవరం కాపాడలేని పరిసిథ్తిలో ఉంది. కానీ తను బర్తికి ఉనన్ కాసిని రోజులు ఆమెకి 

సంతోషానిన్,  ఊరటని ఇచేచ్ పనులు చెయాయ్లి మేమంతా. చాచీ వాళల్ పపాప్ కూడా తాతయయ్తో సూక్లు విషయాలు ఇషట్ంగా చూసేవారట. 

అందుకే సూక్ల ఎపప్టికీ నడిచేలా చూడాలని చాచీ అడుగుతోంది. ఇంకా,  చాచా కూతురుతో  మాటాల్డేము. తనకి కావలసిన డబుబ్ 
సరుద్బాటు చేసాత్మని, కానీ ఆమె సంసారం పటల్ బాధయ్త తెలుసుకోవాలని చాచా కండిషన కూడా పెటేట్రు.  ఇంటినిండా కముమ్కునన్ సమసయ్లు 

మెలిల్గా తొలగిపోతునాన్యి. పపాప్కూడా  సూక్ల ని అలాగే నడపాలని అంటునాన్రు. పపాప్ ఏమిచెపేప్రో తెలుసా దీదీ......... 

 

'వైశాలీ, నా మనసులో ఏ మూలో సూక్ల గురించి తపుప్ చేసుత్నాన్మని అపరాధ భావం ఉంది. కానీ, పిలల్లంతా ఆసుత్ల 

పంపకం గురించి, వాళల్ హకుక్ల గురించి మాటాల్డుతుంటే నాకు అయోమయంగా ఉండేది. తాతయయ్ లాగా మనం ఎందుకు నడపలేక 

పోతునాన్మని బాధ. సరి అయిన నిశచ్యం  లేదు మా మనసులోల్ అని అనిపిసోత్ంది. ఇపుప్డు నువువ్, మహేందర్ ఉనాన్రు మీ కంటే చినన్ 
వాళల్ని గైడ చేసేందుకు. నాకు బలం వచిచ్ందమామ్. చాచా వాళుల్ కూడా నాతోనే ఉనాన్రు. 

రెండు ,మూడు నెలలుగా  ఏదో చెడు కాలం అందరినీ కమిమ్ంది అనిపిసోత్ంది. దానిన్ ఇంకా మొయయ్లేము మనం. తాతయయ్ 
పార్రంభించిన పరంపర ఇలా కొనసాగుతూనే ఉండాలి. పకక్ వాళల్కి ఏదైనా అవసరముందా అని ఆలోచించే వాళుల్ ఎందరు ఉంటారు ? ఉనాన్ 
చెయాయ్లనన్ సంకలప్ం ఎందరికుంటుంది?సహాయం చేసే అవకాశం మాతర్ం ఎందరికుంటుంది ?' అనాన్రు పపాప్! 

ఇవనీన్ మాటాల్డేక పపాప్ చాలా ఉతాస్హంగా కనిపించేరు . 

పపాప్కి మేమిదద్రం ధైరయ్ం కలిగించేమని సంతోషంగా  ఉంది. ముందుగా నీకు చెబుతునాన్ను. రేపు సూక్లు గురించిన వారత్ 
అధికారికంగా వింటావులే '   అంటూ ముగించింది. 

రజని కి గురుత్ వసుత్నాన్యి, ఆమె మొదటిసారి గైకావ్డ సీనియర ని కలుసుకునన్పుప్డు ఆయన అనన్ మాటలు .......... 

'ఈ పిలల్లకి చదువు కావాలి.  వయ్కుత్లుగా సమాజానికి అవసర పడాలనాన్, తమను తాము తీరిచ్ 
దిదుద్కోవాలనాన్ చదువుకోవలసిన అవసరం ఉంది. వాళల్ అవసరంలో సహాయం చేసే అవకాశం  మన అందరికీ ఉంది.'  ఎంత చకక్గా 

చెపేప్రు ! 
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నిజమే , అవకాశం! ఏమో ఇలాటి సందరభ్ం ఒకటి తనకు తటసథ్ పడక పొతే ఇలాటి విషయానిన్ ఆలోచించేది కూడా కాదు. 

మరేదో ఉదోయ్గంలో పర్వేశించి ఉండేది. ఒక సాధారణ రొటీన ని సవ్ంతం చేసుకునేది. 

రజని ఆనందానికి హదుద్ లేదు. ఇంకా ఎపప్టిలాగే సూక్లు జరుగుతుందనన్ ఆలోచన ఆమెని నిలవనీయటం లేదు. 'ఆజ మై 

ఊపర, ఆసామ్న నీచే '  అనుకుంటూ గొంతు విపిప్ పాడుకుంది. 

********* 

 

తెలల్వారి సూక్లు కెళేత్ .............. వారత్ ఎలా పాకిందో! 

సూక్లు ఎపప్టిలాగే పిలల్లు, వాళల్ వెనుక పెదద్లతో సందడిగా ఉంది . 

సూక్లు గేటోల్ంచి గోవింద గైకావ్డోత్ పాటుగా ఆయన తముమ్ళుళ్, వైశాలి, ఆమె భరత్ అందరూ లోపలికి రావటం చూసి 

సూక్లు ఆవరణలో పిలల్లంతా ఒకక్సారిగా కేరింతలు కొటేట్రు. చెటల్ కిర్ంద నుండి, ఆటసథ్లం లోంచి పరుగులు తీసూత్ వచిచ్ గైకావ్డ ల కందరికీ 

ఎదురొచేచ్రు. అది ఇనాన్ళుల్గా తాము మిస అయాయ్మనన్ భావమే లేదు, అలవాటైన ఒక దైనందిన చరయ్గానే తోచింది వాళళ్ందరికీ. గోవింద 

గైకావ్డ కళుళ్ చెమరేచ్యి. ఆ పిలల్ల  హృదయాలకి క్షమ  అనే ఒక భావమే తెలియదేమో, ఒకక్ పేర్మించటం  తపప్. 
ఆయనకి  మాతర్ం ఎనాన్ళుల్గానో సూక్లుకి దూరమై బర్తికినటుల్ తోచింది. ఏమైంది తమకి ఇనాన్ళుళ్గా?ఈ ఆవరణ, ఈ 

పిలల్లు, ఇకక్డ పర్తి అంగుళం, పర్తి ఇసుక రేణువు, గాలికి  తలలు ఊపుతూ ఆనందంగా ఆహావ్నిసుత్నన్ పర్తి చెటుట్  ......  వీటిననిన్ంటినీ 

వదిలి ఎలా గడిపేరు  తామంతా ? 

 

వరండా మెటుల్ ఎకుక్తునన్ ఆయన చేతికి ఆసరాగా తన  చేతిని అందించిన రజనికి మాతర్ం తాను  ఆ సూక్లుకి రావటం 

అదే మొదటి రోజేమో అని అనిపించింది. దశాబాద్లుగా పరిచయమునన్ ఆ పరిసరాలు కొర్తత్గా, తనకి ఏమీ కానివిగా కనిపించేయి ఒకక్క్షణం. 

'రజనీ, మీరంతా మొదటి నుండీ  చెబుతూనే ఉనాన్రు సూక్లుకి దూరమైతే  నేను, నాకుటుంబం ఏమి 

పోగొటుట్కుంటామో  ........... ఏమో ............ ఏమైందో నాకూ తెలియదు . 

మృతుయ్వుకి  అతి సమీపంగా వెళిల్ వచేచ్ను. ఆ క్షణాలోల్ కూడా సూక్లు నా మనః ఫలకం మీద సప్షట్ంగా ఉంది. ఒకక్సారి 

అవకాశం  ఉంటే ఏదైనా చేసాత్ను అనుకునాన్ను. అందుకే మళీల్ హాసిప్టల నుండి ఇంటికి వచేచ్ను. ఈ నిరణ్యం తీసుకునేవరకూ ఊపిరి 

మాతర్మే ఉనన్ జీవచచ్వంలా ఉనాన్ను . '   ఆయన మరి మాటాల్డలేక మౌనంగా ఉండిపోయేరు. రజని, ఆమె వెనుక మిసెస శరమ్ మిగిలిన 

అందరూ  అరథ్మైంది అనన్టుల్ తలలు వూపేరు. 

మాయ్నేజ మెంట కోరుకునన్టుల్ పిలల్లు ఫీజులు పెంచేరు, కాని అతి సవ్లప్ంగా. ఇలాగే భవిషయ్తుత్లోనూ కొదిద్ కొదిద్గా సూక్లు 

నిరవ్హణకి పిలల్ల వైపు నుండి కూడా సాయం అందించేందుకు అందరూ మనసూప్రిత్గా ఒపుప్కునాన్రు. 

ఆరోజు జరిగిన సాట్ఫ మీటింగ లో ఇంక పైన కొనేన్ళల్ పాటు  పర్తి సంవతస్రం ఇంకిర్మెంటుల్, డి .ఏ . లు ఉండవని, టీచరుల్ 
కూడా అరథ్ం చేసుకుని తమ సహకారం  ఇవావ్లని మాయ్నేజ మెంట అనన్పుప్డు సీనియరుల్ ఎవరి దగగ్రనుండి గటిట్గా పర్తిఘటన రాలేదు, కానీ 

జూనియర టీచరుల్ కొందరు మాతర్ం అభయ్ంతర పెటేట్రు. వాళల్కి  మరొక దారి ఎపుప్డూ ఉంది. తాము కోరుకునే  ఆఫర వచిచ్నపుప్డు ఎటూ 

బయటకు వెళేల్ అవకాశం వాళల్కు ఉంది. 
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అపుప్డే వారం రోజులు గడిచిపోయేయి సూక్లు తెరిచి, పాఠాలు మొదలై. నెలరోజులకు పైగా ఒక పర్తిషట్ంబన. ఒక 

తోచనీయని ఇబబ్ందిని కలిగించిన రోజులనీన్ ఇటేట్ మాయమైపోయేయి. 

ఆరోజు ఆదివారం! అయినా సూక్లు ఆవరణ కోలాహలంగా ఉంది. పిలల్లు ఆనందంగా  పరుగులెడుతూ  సూక్ల 

నలువైపులా చూడ ముచచ్టగా అలంకరిసుత్నాన్రు. ఒక పండుగ వాతావరణం అకక్డుంది. 

రజని లాటి సీనియర టీచరుల్ అందరూ కలిసి సూక్లుకి సంబంధించిన సభుయ్లందరికీ, ముఖయ్ంగా పిలల్లకీ, పిలల్లతో 

పాటు  పిలల్ల తలిల్దండుర్లకి  లంచ ఏరాప్టు చేసేరు సూక్లు తిరిగి పార్రంభం కావటానికి వాళుళ్ చూబించిన చొరవ మరిచి పోలేనిది. 

పెంచిన ఫీజులు కటట్ం అని పంతం పటిట్ కూరోచ్కుండా తమకు  చేతనైనంత బరువు తామూ మోసేందుకు సిదధ్పడాడ్రు. 

సూక్ల నడపం అని గైకావ్డస్ మొండికేసినా వాళల్కి ఆరిథ్కంగా జరిగే నషట్ం ఏమీ ఉండదు. పైగా ఈ అవకాశానిన్ 
పురసక్రించుకుని సూక్లు తొలగించి ఏ ఆరిధ్క పరమైన లావాదేవీలకో ఆ సథ్లానిన్ వినియోగించుకునేవారేమో! 

కానీ, వాళూల్ అలా అనుకోలేదు. 

పిలల్ల నుంచి వచిచ్న సందేశం అందుకుని తమవంతు పని తాము చేసేరు. 

అయితే ఏ వయ్వసథ్ అయినా ఎపప్టికీ ఏ సమసాయ్  లేకుండా జరిగి పోదు కదా. 

లంచ అయాయ్క వీణ మాటాల్డుతూ  రిజైన చేసుత్నాన్నని చెపేప్సరికి ఎవవ్రికీ అరథ్ం కాలేదు విషయం. ఆమె నవువ్తూ చెపిప్ంది 

తాను భరత్తో పాటు  హైదరాబాదు వెళిల్ పోయేందుకు నిరణ్యించుకునాన్నని, తవ్రలో వెళిల్పోతానని. 

రజని తనలోతాను అనుకుంది బహుశా ఇలాటి మారుప్ కోసమేనా ఆమె దెబబ్ తగులుచ్కుంది!? ఇనాన్ళళ్కి మంచి నిరణ్యం 

తీసుకునన్ వీణని అభినందించింది. 

 

మనసు , మాయ పరాయ్య పదాలని తెలుసు! 

మళీల్ మళీల్ రంగురంగుల ఆశ నిరాశలిన్ అదుద్తుంటాయనీ తెలుసు! 

నారింజరంగు సూరోయ్దయాలు చైతనయ్ రహదారులిన్ పరుసుత్ంటే, 

ఊదారంగు సాయంతార్లు మాతర్ం గుండె నిండా గుబులు మబుబ్లిన్ నింపుతూ ఉంటాయి! 

అయినా  .......... 

ఆరారు ఋతువులు సహవాసం చేసే పెరటి పచచ్దనం ఎరెర్రర్ని ఆశలిన్ పూసూత్నే ఉంటుంది! 

పర్కృతి  పంచే సందేశాల విందు వెనన్ంటి ఉండే ఆరర్ధ్తవుతుంది! 

తూరుప్న బయలు దేరిన ఉతాస్హం పడమటి దికుక్గా నిసాత్ర్ణ అవుతుంది! 

నిశీధి నిశశ్బద్ం అలుపు తీరేచ్ లాలిపాటవుతుంది! 

నిదద్టోల్ పాపాయి అమమ్ని పెనవేసుకునే అనురాగ మవుతుంది! 

ఆరుచ్కుపోయిన మనశశ్రీరాలకు ఇలుల్ ఆతీమ్య బంధువవుతుంది! 

 

గైకావ్డస్ మాతర్ం కొర్తత్ పిర్నిస్పాల కోసం మళీల్ వెతుకులాట మొదలు పెటేట్రు. 
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రజని ఇలుల్ చేరేసరికి మనీషా తలిల్ ఆమె కోసం ఎదురుచూసోత్ంది. ఆమెని కూరోచ్బెటిట్ చాయ కలిపి తెచిచ్ంది రజ .ఈ 

వారంలో ఆమె ఇది రెండోసారి వచిచ్ కలవటం. నిశశ్బద్ంగా  చాయ తార్గి అలా రజనిని చూసూత్ కూరుచ్ంది. ఆమె మనసు కృతజఞ్తా భావంతో 

తడిసి ముదద్  అయింది. 

ఆరోజు పండరి గురించి, పెర్సిడెంట గారి మాటల గురించి మనీషాతో చెపప్ంగానే  ఆమె ఒకక్ క్షణం కూడా 

ఆలోచించకుండానే ' నాకు పెళిల్ వదుద్ దీదీ. నా కుటుంబానికి నా అవసరం ఉంది. వాళల్కి చెపేప్యండి ' అనేసింది . 

కానీ రజని ఆమెని వదల లేదు. 

’ ఎపప్టికీ కుటుంబంకోసం నువేవ్ చెయాయ్లని, చెయయ్గలవనీ ఇంటోల్ వాళుల్ అనుకోరు. అది సాధయ్ం కాదు కనుక. రేపు 

నువువ్ పని చెయయ్లేని సిథ్తి వసేత్   కుటుంబంలో సభుయ్లకి   నువువ్ పరాయి దానివే అవుతావు.  

 అదీకాక నీ కుటుంబం కోసం నువువ్ కషట్పడటం పండరి కి అభయ్ంతరం కాదు. మీ ఇదద్రిదీ  ఒకటే కుటుంబం అయినపుప్డు నీతో పాటు 

అతనూ నీ వెంట ఉంటాడు. మీ ఆయీ ని ఒకక్సారి తీసుకురా. నేను మాటాల్డాలి. నువువ్ తీసుకు రాకపోతే నేను నీ వెంట వచిచ్ ఆమెని 

కలుసాత్ను.' 

రజని గటిట్గా చెపప్టంతో తలిల్ని తీసుకు  రాక తపప్లేదు మనీషాకి. మొదటి సారిగా కూతురి పెళిల్    పర్సాత్వన రజని నోటి 

వెంట వినన్ మనీషా తలిల్ వెంటనే అవునని అనలేకపోయింది. ఇంటికి పెదద్ దికుక్లా ఇనేన్ళుల్గా ఇంటిని మోసుత్నన్ కూతురు పెళిల్ చేసుకు 

వెళిల్పోతే సంసారం ఏమైపోతుంది ? రజని చెపిప్న  మాటలు విని మౌనంగా వెళిల్ పోయింది ఆమె. 

ఇంటికెళిళ్ పదే పదే ఆలోచించింది. ఆమె తన కంటికి తానే అపరాధి లాగా కనిపించింది. ఇంటోల్ పిలల్లకి బాధయ్త తలకి 

ఎతుత్కోవాలనన్ విషయం అరథ్ం అయేయ్లా చెపప్వలసిన పని తనదే అనుకుంది. ఆ తరావ్త ఆమె ఇంకా ఆలసయ్ం చెయయ్లేదు. మనీష కి చెపిప్ంది, 

ఇంక తనదైన జీవితానిన్ ఆలసయ్ంగా నైనా మొదలు పెటట్మని. 

తలిల్ మాటలు వింది మనీషా. పెళిల్ అయినా తన సంపాదన మీద తనకే హకుక్ంటుంది. కుటుంబానికి  చెయయ్దలచిన 

సాయం చెయయ్వచుచ్ అనుకుని గుండెల నిండా ఊపిరి పీలుచ్కుని కొర్తత్ జీవితానికి సనన్దధ్ం అయింది. 

మనీషా తలిల్ కృతజఞ్తా భావంతో కనీన్రు పెటుట్కుంది, 

'తలిల్ని  అయి ఉండీ సంసారం బాగోగులు చూసుత్నన్ మనీషా పెళిల్ గురించి ఆలోచించలేదు. ఆ పిలల్ వెళిల్ పోతే బాధయ్త లేని 

పిలల్లతో  సంసారం నడిపించే ధైరయ్ం లేదు. నేను సావ్రథ్ంగా ఆలోచించేను. అయినా ఆ పిలల్ మంచితనం దానికి శీర్రామ రక్ష అయింది. మీ 

ఋణం తీరుచ్కోలేనిది', అంటూ రజని చేతులు పుచుచ్కుని ఆమె వలవలా ఏడేచ్సింది. మనసులో భారం తీరేవరకూ అలా కూరుచ్ండి 

పోయింది. 

మనీషా వచిచ్ంది తలిల్ని తీసుకు వెళేల్ందుకు. ఆమె  చేతిలో గులాబీలతో ఉనన్ అందమైన బొకే. జాగర్తత్గా తీసుకొచిచ్ రజని 

రోజూ శర్దధ్గా అలంకరించే  ఫల్వర వేజ లో అమరిచ్ంది.    ఆ ముఖంలో పెళిల్ కళ కాబోలు, దాని తాలూకు ఒక మెరుపు ఉంది. 

'దీదీ , నినున్ చూడాలని ,మాటాల్డాలని రోజూ ఒకటే గొడవ పెడుతోంది ఆయీ ' అంటూ నవివ్ంది. 

నవువ్ ముఖాలతో వెళిల్పోయేరు  తలీల్కూతుళుల్ . 
విరాజిత ఫోన ........! ఎనిన్ విషయాల మధయ్, ఎనిన్ పనుల మధయ్ బిజీబిజీగా గడిపేసుత్నాన్ సముదార్ల ఆవల ఉనన్ కూతురి 

పిలుపుకి రజని అలా ఎదురుచూసూత్నే ఉంటుంది. తనంతట తాను పిలిసేత్ బిజీ అంటూ దొరకనే దొరకదు. 
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'అమామ్, నీకు ఒక గుడ నూయ్స , నేను వచేచ్సుత్నాన్ను. నా కెరీర ని పకక్న పెటిట్ కొనాన్ళల్ పాటు  మళీల్ చినన్ పాపాయిని 

అయిపోయి నీ దగగ్ర ఉండాలని వసుత్నాన్ను.  అమామ్, ఇంతకీ ననున్ ఇలా వెళళ్మని ఆదేశించింది ఎవరో తెలుసా?........ శైలు పినిన్ దగగ్రకు 

వెళేల్ను కదా ఈ మధయ్. పినిన్ కూతురు దీపూ చెబుతోంది నీ సూక్లు గురించి, దాని భవిషయ్ పర్ణాళిక గురించి . 

అంతా  చెపేప్క ననున్ నిలదీసింది. 

'అకాక్, నువువ్ ఎందుకు ఈ పని చెయాయ్లనుకోవటం లేదు?. నీ చదువు అయిపొయింది. మళీల్ ఉదోయ్గంలో బిజీ 

అయిపోవటం ఎందుకు? హాయిగా ముంబై వెళిల్ , మీ మమీమ్తో కలిసి పనిచేయయ్చుచ్  కదా అని. నాకూ నిజమే అనిపించింది.’ 

కూతురి మాటలకి రజని ఆనందంతో తబిబ్బుబ్ అయింది. ఎందుకో రజనికి  ఒకక్ వారం కిర్తం  సూక్లు 

ఉనన్  పరిసిథ్తి  జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఒక శూనాయ్నిన్ నింపుకునన్ ఆకాశంలా ఎంత వైరాగాయ్నిన్, ఎంత నిరిల్పత్తని పోగు చేసింది అందరి 

గుండెలోల్! సూరుయ్డూ లేడు,వెచచ్ని కిరణాలూ లేవు ! చందమామా లేడు, చలల్ని వెనెన్లా లేదు! నక్షతార్లు లేవు,వెలుగు పూలూ లేవు! 

ఇంతలో .......... భయపెటిట్న నలల్ మబుబ్ జాడ లేకుండా పోయినటుల్ ........ 
ఏ సవ్రగ్పు దారులు వెంటో బయలుదేరి, ఏ అచచ్రల వేలికొసల సాయంతోనో అమమ్ ఒడి లాంటి బడిలోకి గలగలమనే 

సెలయేటి పర్వాహమై  ఒకక్ పెటుట్న ఉరికిన చైతనయ్ం! 

చిరునవువ్లూ ,చిటిట్ పాదాల సవవ్డులుతో  సూక్లు సూక్లంతా సూరోయ్దయాలిన్ పూయిసూత్, ఇందర్ధనుసుస్లకి మరినిన్ 
రంగులదుద్తూ, రేపటి పర్పంచానికి కొర్తత్ ఆశలు, కొర్తత్ నమమ్కాలు అందించేందుకు వచేచ్సిన  చినాన్రులని మనసారా ఆశీరవ్దించింది రజని . 

ఇంటి నాలుగు వైపులా అలుల్కుంటునన్  గులాబీల సుతి మెతత్ని పరిమళాలని ఆసావ్దిసూత్ రజని అలా వాటిని చూసూత్ 
ఉండిపోయింది. ఈ గులాబులోల్ మనీషా, ఆమె తలిల్ , సూక్లు, పిలల్లు, ఇంకా తన  పర్పంచంలోని అందరూ  పేరు పేరునా ఉనాన్రని తలుచు 

కుంది . అవును, ఇది ఒఠిఠ్ గులాబీల గుతిత్ కాదు , తన చుటూట్ పరుచుకునన్ గులాబీల తోట. 

 

గులాబీలకి వాటి సహజ సిదధ్మైన సౌకుమారయ్ం, అందం ఉండనే ఉంటాయి. వాటిని అంటి ముళూల్ ఉంటాయి.  అవికూడా 

అవసరమే కదూ వాటి అసిత్తవ్ం కాపాడుకుందుకు! 

"The destiny of the world is determined less by the battles that are lost and won than by 

the stories it loves and believes in." - Harold Goddard , English professor. 
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