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పేర్ముడి- మంథా భానుమతి
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“వెంకటలకీష్! నువేవ్నా? ఎంత మారి పోయావు? సాంబయయ్, కృషణ్వేణీ.. అందరూ బాగునాన్రా? ఇనేన్ళళ్ తరావ్త గురుత్కొచాచ్నా?”
డాకట్ర సులోచన ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వెంకమమ్ని చూసి పలుకరించింది ఆపాయ్యంగా.
ముందురోజు గంజి పెటిట్ సాగదీసి ఆరేసి, మడతల పైన బరువైన దిండు పెటిట్న చీర.. తెలుపు మీద ఆకుపచచ్ చుకక్లునన్ది తీరుగా
కటుట్కుని, తెలల్ని జాకెటుట్తో హుందాగా ఉంది వెంకమమ్. డాకట్రమమ్ని కలవడానికి వచేచ్టపుప్డు, లోపలోల్పల ఎటాల్ ఉనాన్ పైకి చకక్గా
కనిపించాలని తెలుసు వెంకమమ్కి. పరిసిథ్తులని పటిట్, చుటూట్ ఉనన్ వాతావరణానిన్ బటిట్ మారిపోగలదు.
ఇనేన్ళళ్ తరువాత కూడా తనని జాఞ్పకం పెటుట్కునన్ డాకట్రమమ్ పెదద్ మనసుకి మనసారా నమసక్రించింది. ఎపప్టి సంగతి? ఉపెప్న
రాక ముందు తను కుటుట్ నేరుచ్కుంటునన్పప్టి పరిచయం. ఇంకా ఆ కాళరాతిర్ కళళ్ ముందు నిలిచినటేల్ ఉంది.
రెండునెలలు, తననీ సాంబడినీ హాసట్లోల్ పెటిట్, నారాయడు కుటుట్ నేరిప్సుత్నన్పుప్డు.. ఒక నెల గడిచిందేమో! రాతిర్ ఉనన్టుల్ండి
సాంబడు మెలికలు తిరిగి పోవడం మొదలు పెటాట్డు. అంక పొంకాల మీద జవ్రం వచేచ్సింది. వెంటనే విజయ మేడమ కి కబురు చేశారు
హాసట్ల వాళుళ్.. అపుప్డు డాకట్ర సులోచన గారి ఆసుపతిర్కే తీసుకెళిళ్, రెండు రోజులుంచి నయం చేసి తీసుకొచాచ్రు.
సులోచనమమ్ డాకట్రు కపుప్డు ముపైఫ్ ఏళుళ్ంటయేయ్మో! ఎంత శాంతం.. ఏదో కల్బ మెంబరంట. వాళుళ్ లేని వాళళ్కి, అవసరంలో
ఆదుకుంటారుట. ఊళుళ్ ఊళేళ్ బాగు చేతాత్రని విజయ మేడమ చెపిప్ంది. తమ కుటుట్ సెంటర కూడా వాళేళ్ మొదలెటాట్రని, ఎనోన్ గార్మాలోల్
ఉపాధి కలిప్ంచారనీ చెపిప్ంది. సులోచన డాకట్ర కి వెంకటలకిష్ అంటే ఎందుకో చాలా అభిమానం కలిగింది.చాలా తెలివైనదని గర్హించింది.
ఎనోన్ విషయాలు చెపిప్ంది. సాంబడి తరువాత మళీళ్ పిలల్ని కనకుండా జాగర్తత్ పడినందుకు మెచుచ్కుంది. ‘నీ అంత తెలివి
అందరికీ ఉంటే దేశం ఎపుప్డో బాగు పడేది వెంకటలకీష్’ అనేది. కుటుంబానిన్ పోగొటుట్కునాన్క, వెంకటలకిష్ తిరిగి నిలబడాడ్నికి ఎంతో
సాయం చేసింది. ముఖయ్ంగా కౌనిస్లింగ.. వెంకమమ్కి వేదాంత పరమైన ఆలోచనలు కలగడానికి, నిలవడానికి సులోచనమేమ్ కారణం. ఇపుప్డు
ఆ అమమ్నే సాయం అడగాలని నిశచ్యించుకుంది.
“డాకట్రమామ్! మీరేం మారలేదు. పదిహేనేళళ్ కితం ఎటుట్నాన్రో అటట్నే ఉనాన్రు. మళీళ్ ఆ రోజులు గురుత్కొసత్నన్యయ్మామ్. మీ వలల్నే
కద మళీళ్ మనిషి నయాయ్! ఇనిన్ రోజులు, మా సమసయ్లతో మీకు ఎందుకు తలనొపిప్ కలిగించాలని ఊరుకునాన్. పైగా రోజులు ఎటాట్గో అటాట్
బాగనే గడిచిపోయాయి. ఇంక ఇపుప్డు మళీళ్ మీ దగగ్రికి రాక తపప్ లేదు.” వెంకమమ్ కొదిద్గా తల దించుకుని అంది.
“నా సంగతి ఎటాల్ ఉనాన్, నువువ్ మాతర్ం వయసుకు మించి కనిపిసుత్నాన్వు. మీ పాలెంలో నీటి సమసయ్ అటాల్గే ఉందా? నీ
ఆరోగయ్ం బాగుందా? రొయయ్ల టాంకులు కటిట్ బాగా వాయ్పారం చేసుత్నాన్రట కదా? పేపరోల్ చూసుత్ంటాను.” సులోచన కళళ్లోల్ అంతులేని
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పేర్మ, కరుణ.
“మీరు చెపేప్వారు కదమామ్! పనికి సరిపోయే ఆహారానిన్ తీసుకోవాలని. పనెకుక్వై, తిండి తకుక్వైతే ఎటుట్ంటాదమామ్? మా
పాలెంలో అందరి పనీ అటాట్గే ఉంది డాకట్రమామ్! పిలల్లకి కడుపు నిండా పెటేట్ సరికే మా పనైపోతాంది. మా వంటోళుళ్ సరుద్ కోవటమే.”
“అదేంటి వెంకటలకీష్! అంత కరువొచిచ్ందా మీ ఊరోల్.. చుటూట్ నీళుళ్ండగా?” కళళ్లో నీళుళ్ తిరుగుతుండగా ఆశచ్రయ్ంగా
అడిగింది సులోచన.
“మీరీ మధయ్ పేపరు చదవటేల్దామామ్? నా సంగతి వేరనుకోండి.. ఆడపనీ మగ పనీ చేసుకునే సరికి కీళళ్నీన్ అరిగి పోయాయి.
సంవతస్రం పై నుంచీ మా పాలెంలో అందరి పరిసిథ్తీ అధావ్నన్ంగా తయారయింది. చేపల చెరువులనీన్ పోయాయి. ఏదో జబుబ్ట.. రొయయ్లు,
చేపలు అనీన్ ఒకక్సారిగా చచిచ్ పోయాయి. ఇంక ఆ చెరువులు పనికి రావనాన్రు. ఏవో వాయ్పారాలు చేసే వాళుళ్ తపప్, మిగిలిన వాళళ్ంతా
చేపలు పటట్టం మీదనే ఆధారం. నేలంతా ఉపుప్ దిబైబ్పోయింది. ఏదీ పండదు, ఎడారి మొకక్లు తపప్.”
సులోచన, వెంకటలకిష్ చెపుత్నన్ది వింటూనే బెలుల్ కొటిట్ంది.
“ఇంకా ఎంత మందునాన్రు?” బైట నిలుచునన్ ఆయా లోపలికి రాగానే అడిగింది.
“నలుగురమామ్!”
“వెంకటలకీష్ మనం తీరిగాగ్ మాటాల్డుకోవాలి. పేషంటల్ందరినీ పంపేసి కూరుచ్ందాం. ఆయమామ్! ఈ అమమ్ని ఇంటికి తీసుకెళిళ్,
వంటామెని తింటానికేమైనా పెటట్మను. ఎపుప్డు తిందో ఏమో!”
PPP
“నేను ఈ మధయ్న చాలా బిజీగా ఉండి పేపర ఫాలో అవటం లేదు. పేషంటస్ ఎకుక్వైపోయారు. అందుకే వేరే కారయ్కర్మాలు..
రోటరీ కల్బ వంటి చోటల్కి కూడా వెళళ్టేల్దు. ఆశతో నా దగగ్రికి వచేచ్ రోగులని చూడడం నా మొదటి బాధయ్త అనుకునాన్ను. చెపుప్
వెంకటలకీష్! ఏమయింది? అనన్టుల్ ఏమైనా తినాన్వా?” డాకట్ర సులోచన ఇంటోల్కి వసూత్నే ఫాన వేసుకుని, కాళుళ్ టీపాయ మీద పెటిట్
సోఫాలో వెనకిక్ వాలి కూరుచ్ని అడిగింది.
“అమామ్! మీరు ముందు అనన్ం తినండి. మనం తరావ్త మాటాల్డుకుందాం. నాకు వేడి వేడి ఉపామ్ చేసి పెటిట్ంది వంటమామ్యి.”
వెంకటలకిష్, టీపాయ దగగ్ర నేల మీద కురుచ్ని, డాకట్రమమ్ కాళుళ్ వతుత్తూ అంది.
“అయోయ్.. అదేంటి వెంకటలకీష్ తపుప్. నువువ్ ఆ పని చెయయ్దుద్.”
“డాకట్రమామ్! మీరు నాకంటే పెదద్వారు. పొదుద్టున్ంచీ ఎటాట్ తిరుగుతారో, కాళళ్ మీద ఎంత సేపు నిలబడాత్రో నాకు తెలుసు. ననున్
వతత్నియయ్ండమామ్! ఆ దురగ్మమ్తలిల్ కాళుళ్ పటిట్నటట్నిపిసాత్ది నాకు.”
వెంకటలకిష్ కాళుళ్ నెమమ్దిగా వతుత్తుంటే.. అటాల్ నిదర్లోకి జారుకుంది సులోచన. పావుగంట అయాయ్క ఉలికిక్పడి లేచింది.
అపప్టికి రెండయింది టైము.
డైనింగ టేబుల మీద కూరుచ్ని, గాల్సు లో నీళుళ్ వంపుకుంది. వంటమామ్యి, అనీన్ బలల్ మీద సరేద్సి వెళిళ్ పోయినటుల్ంది.. ఎవరూ
లేరు.
“అమామ్! ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా?” వెంకమమ్ చేతులు కడుకుక్నొచిచ్, వడిడ్సూత్ అడిగింది.
“పిలల్లు పై చదువులకి అమెరికా వెళాళ్రు. డాకట్ర గారు కానఫ్రెనస్ కి డిలీల్ వెళాళ్రు. ఎలుల్ండి కానీ రారు.” సులోచన రొటెట్ముకక్
పపుప్లో నంచుకుని తింటూ జవాబిచిచ్ంది.
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వెంకటలకిష్కి డాకట్రమమ్ భోజనం చూసేత్ ఆశచ్రయ్ం వేసింది. రెండు పలచ్టి రొటెట్లు, ఆకుకూర పపుప్, వంకాయ చికుక్డు కాయ
కూర, కారట పచచ్డి ముకక్లు., అంతే. పెరుగు ఒక కపుప్లో పెటుట్కుని చెంచాతో తినేసింది. తాము అంతకంటే ఎకుక్వే తింటారు. మరి
సరిపోనటుల్ అనిపిసుత్ంది. ఎందుకో..
“మీరు ఎకుక్వ బరువులు అవీ ఎతత్డం, శర్మ పడడ్ం అవీ ఉంటాయి. అందుకే సరిపోదు. మేము ఎనిన్ గంటలు పని చేసినా శారీరిక
శర్మ అంత ఉండదు. అందుకే తకుక్వ తినాలి.” వెంకమమ్ మనసులో మాట కనిపెటిట్నటుల్ చెపిప్ంది డాకట్రమమ్.
“చేపలు పటట్డం, అవి తీసుకెళిళ్ టౌనోల్ అమమ్టం.. బాగానే నడుసోత్ందమామ్ ఈ మధయ్న వరకూ. సాంబడిని టౌనుకి పంపి ఇంటర
చదివించాను. కృషణ్వేణి మాతర్ం టెనత్ తో ఆపేసింది. నావలో వెళుత్నన్పుడు, రోడల్ మీదా అబాబ్యిల ఆగడాలు ఎకుక్వై పోయాయని. అదీ
కిందటేడే.. మా అనన్ కొడుకు రాజా, చేపలు పటట్డంలో పెదద్ మొనగాడయాయ్డు. రోజుకి రెండు మూడొందలు సంపాయించే వోడు. మా అనన్,
వలలు కొని అమేమ్ వాయ్పారం చేసేవోడు. బాగా గడిచి పోయేది. మంచి నీళళ్ పరిసిథ్తి మాతర్ం అంతే.. కిలో మీటరు పైగా నడిచి తెచుచ్
కోవలసిందే! నేను కూడా చేపలు పటేట్ సంపాయిసాత్ను.” ఉపోదాఘ్తంగా మొదలెటిట్ంది వెంకమమ్.
సులోచన, సోఫాలో అడడ్ంగా పడుకుక్ంది. పకక్నే కింద కూరుచ్ంది వెంకమమ్.
“మరి ఇపుప్డెందుకు సంపాదించం టేదు, మీ అనాన్, అనన్ కొడుకు?” ఏదో గురుత్కొచిచ్ ఉనన్టుల్ండి లేచి కూరుచ్ంది సులోచన.
“అవునమామ్! సంపాదించే వోరు..”
“మొనాన్ మధయ్న పడవ మునిగి పోయింది.. మీ ఊరేనా? టి.వి లో చాలా రోజులు చూపించారని డాకట్ర గారు చెపాప్రు.. అయోయ్!
ఎంత పని జరిగింది.. ఎవరైనా అది దారుణమే. కానీ మనకి తెలిసిన వాళళ్నే సరికి షాక ఎకుక్వగా ఉంటుంది. నిజమేనా.. మీ వాళుళ్నాన్రా
అందులో?” అబదధ్మని వెంకటలకిష్ చెపేత్ బాగుండుననుకుంటూ అడిగింది.
“మా అనన్, వదిన, అనన్ కొడుకు ఉనాన్రమామ్ అందులో. ముగుగ్రూ కనిపించకుండా పోయారు. కృషణ్వేణి మాతర్ం బతికి
పోయింది, అందులో వెళల్ లేదు కనుక. ఇపుప్డు అందుకనే మీ దగగ్రికి వచాచ్నమామ్! ఏదైనా సలహా ఇసాత్రేమో అని. కృషణ్వేణి మనుషులోల్
పడాడ్నికి రెణెణ్లలు పటిట్ంది. నేను మాతర్ం అపుప్డు మీరు చెపిప్న మాటలు గురుత్ పెటుట్కుని, రోజూ బోధిసూత్ ఉండే దానిన్. మీరు ఇచిచ్న
భగవదీగ్త రోజూ చదువుతూ ఉంటాను ఇపప్టికీ. ఊరోల్ సూక్లు లైబర్రీకి వచిచ్న వారాత్ పతిర్కలు కూడా చదువుతుంటాను. అటాట్గే ఎనిన్
ఇబబ్ందులొచిచ్నా సరుద్కు పోవడం నేరుచ్కునాన్ను.” మందర్ం గా వెంకటలకిష్ చెపుత్ంటే కళళ్లో నీళుళ్ కారి పోతునాన్యి సులోచనకి.
“అమామ్! మీరు ఎనోన్ చూసుత్ంటారు కద.. దీనికి ఇటాట్ కదిలి పోతే ఎటట్మామ్?”
“అది వేరు వెంకటలకీష్! అంతమంది ఒకే కుటుంబం వాళుళ్, అదీ రెండు సారుల్ జరిగితే తటుట్కునాన్వంటే.. నిజంగా నువువ్
మునుల సంతతికి చెందిన దానివయుయ్ంటావు.” మెచుచ్కునన్టుల్ చూసింది సులోచన.
“అంత పెదోద్ళళ్తో పోలికేంటి డాకట్రమామ్! నేను చాలా సామానుయ్రాలిని. కనన్కొడుకుని, మేనకోడలీన్ ఎటాట్ కాపాడు కోవాలా అని
కొటుట్కు పోతునన్ దానిన్. ఆ అగాధం దాటాట్నికి సహాయం చేసాత్రేమో అడుగు దామని వచిచ్ందానిన్.. ననున్ అంత ఎతెత్యయ్కండమామ్! మీకు
దణణ్ం పెడతాను.” వెంకటలకిష్ సోఫా చెకక్కి తల ఆనిచ్ కళుళ్ ముసుకుంది. కంటోల్ంచి రెండు చుకక్లు రాలాయి.
నిజమే! ఈ లంకలోల్ ఉనన్ పలెల్ పర్జల జీవితాలు దినదిన గండాలే. బర్తికునన్వాళళ్ ఊపిరి నిలుపుకోవడానికే ఎకక్డి లేని శకీత్
చాలదు. ఇంక పోయిన వాళళ్ గురించి ఏం బాధ పడతారు? పడాడ్నికి సమయం ఎకక్డుందీ! పోనీ అకక్డి నుంచి వేరే ఊరికి వలస వెళేత్
బాగానే ఉంటుందేమో.. కానీ నీళళ్ లోంచి బైట పడడ్ చేపలాల్ కొటుట్కుంటారు. అయినా ఇళుళ్, వాకిళుళ్.. కొదోద్ గొపోప్ భూములు వదిలి
ఎకక్డికెళళ్గలరు? ఏ విధంగా బర్తగగ్లరు?
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భూమి దునున్కోడం, చేపలు పటట్డం తపప్ ఇంకే విదయ్ రాని వాళుళ్ అందరూ!
“మరి ఇపుప్డేం చేదాద్మని వెంకటలకీష్?”
“మా పిలల్లేన్ ఎకక్డికైనా పంపేదాద్ం అని చూసాత్ ఉంటే.. పకిక్ంటి పిలల్లమామ్.. చంటి పిలల్లు. వాళుళ్, పడవ మునిగినపుప్డు ఎవరో
ఒడుడ్కు చేరిసేత్ వచిచ్ పడాడ్రు.వాళళ్మామ్ నానాన్.. కొటుట్కు పోయారు. ఇపుప్డు వాళళ్ని మా కృషణ్వేణి వదలటానికి ఒపుప్కోవటేల్దు. సాంబడికీ,
కృషణ్వేణికీ పెళిళ్ చేసి, ఆ పిలల్లిన్ నా దగగ్ర పెటుట్కుందామనుకుంటనాన్. ఇదద్రు పిలల్లిన్ పెంచడం చాలా కషట్మైన పనే.. కానీ, వాళళ్ని చూసే
కృషణ్వేణి తేరుకుంది.. మనుషులోల్ తవ్రగా పడింది. మీ సలహా కావాలమామ్!”
“అంటే నేనేం చెయాయ్లని?” ఆలోచిసూత్ అంది సులోచన.
“సాంబయయ్ ఇంటర పాసయాడు. వాడిని ఇకక్డే ఏదైనా పనిలో పెటిట్, కృషణ్వేణికి మీ దగగ్ర.. హాసిప్టల లో ఆయాగానో ఏదో
ఇపిప్సాత్రేమోనని అడగడానికొచాచ్నమామ్! మీరు ఏదైనా అవసరం పడితే కలవమని అపుప్డనాన్రు కదాని..” నటుట్తూ అంది వెంకమమ్.
ఎవరినైనా సహాయం అడగడం ఎంత కషట్మో! అందులో సవ్యంగా తన కాళళ్ మీద నిలబడి, సంసారం లాకొక్చిచ్న వెంకమమ్
లాంటి వాళళ్కి మరీ బాధగా ఉంటుంది. కానీ.. పిలల్ల కేష్మం కోసం తపప్ లేదు.
“మరి ఆ చినన్ పిలల్లేన్ం చేసాత్వు? వాళళ్ని చూసుకోగలవా?”
“కషట్మే అనుకోండమామ్! కానీ తపప్దు. అకక్డే సూక్లోల్ చేరిప్సాత్ను.”
“సరే. చూదాద్ం. నినున్ కాంటాకట్ చెయయ్డానికెటాల్?”
“మా షావుకారు గారికి ఫోన ఉందమామ్! ఇదిగో నంబర. వాళుళ్ నాకు కబురంద జేసాత్రు. నేను వెంటనే బయలేద్రి వసాత్ను.”
వెంకమమ్ షావుకారు పేరు, ఫోన నంబరు ఉనన్ కాగితం ఇచిచ్ంది. పైన వెంకటలకిష్, నూలపాలెం అని కూడా రాసింది.
సులోచనకి ముచచ్టేసింది. ఇంత తెలివి తేటలునన్ మనిషి, ఏ టౌన లోనో సిటీ లోనో ఉంటే ఎటాల్ ఉండేదో!
“అయితే.. సాంబడివి, కృషణ్వేణివి వివరాలు కూడా రాసియియ్. ఇంగీల్ష లో బయోడాటా అంటారు.. అదీ.”
“సరిగాగ్ ఉందో లేదో కానీ అది కూడాతెచేచ్నమామ్! సాంబడిని, మా సూక్లు మాషట్రు దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ రాయించుకొచాచ్నమామ్!
ఇవిగో ఇదద్రి కాగితాలు. ఈ టౌన లోనే ఏదైనా ఉదోయ్గం దొరికితే, పెళిళ్ చేసేసి పంపిదాద్మనుకుంటునాన్ డాకట్రమామ్! అపుప్డు నా బాధయ్త
తీరినటుల్ంటుంది.”
వెంకమమ్ లేచి నిలబడింది. మరీ ఎకుక్వ సేపు డాకట్రమమ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ కూడదు కదా!
“పెళిళ్ సంగతి చూదాద్ం. ముందు పని దొరకనీ. అందులో అనన్ం పపుప్ ఉనన్టుల్నాన్యి. తినెళుళ్. దారిఖరుచ్లకి ఇవిగో..” సులోచన
బాగ లోంచి డబుబ్ తీసి ఇవవ్బోయింది.
“అయయ్యోయ్! డబుబ్లొదుద్ తలీల్! భోజనం అటాట్గే చేసి వెళాత్ను.” వెంకమమ్కి సులోచన వంటి వాళళ్తో మాటాల్డుతుంటే భాష యాస
లేకుండా వసుత్ంది. కుటుట్ టైరనింగ అయిన రెండునెలలోల్నూ చాలా నేరుచ్కుంది. పెదద్ వాళళ్తో అణకువగా మాటాల్డడ్ం, వాళళ్ మనసు గర్హించి
మసలుకోవడం.
PPP
వెంకమ తేలిక పడడ్ మనసుతో పాలెం బయలెదేరింది. డాకట్రమమ్ తపప్కుండా సాయం చేసుత్ందనన్ నమమ్కం కలిగింది.
“ఏందమామ్ నువవ్నేది. నినొన్కక్దానీన్ ఇకక్డొదిలేసి, మేం టౌనుకెళాళ్లా? మతుండే మాటాట్డతనాన్వా? పైగా నేనూ, కిషట్వేణీ..
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ఊరుకోమామ్. కలో గంజో కలిసే తాగుదాం. రోజులెపుప్డూ ఇటట్నే ఉండి పోతయాయ్? మళీళ్ వరి సాగు చేసే రోజులొసత్యేయ్మో!” సాంబడికీ,
వెంకమమ్కీ అరగంట నుంచీ వివాదం జరుగుతోంది.
అంతకు ముందే సులోచన దగగ్రున్ంచి ఫోన వచిచ్ంది. సాంబడినీ, కృషణ్వేణినీ తీసుకుని టౌనుకి రమమ్ని. దానిమీద గొడవ
చేసుత్నాన్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి, పిలల్లిన్ దగగ్రగా కూరోచ్ పెటుట్కుని, వాళళ్ తలలు దువువ్తూ వింటోంది.
“నువేవ్ కదా.. నీ వివరాలనీన్ ఇచాచ్వు. మరి ఇపుప్డిటాట్ అంటావేందిరా సాంబా! నేను ఒకక్దానీన్ ఎందుకయింది? ఈ ఊరోల్ నాకు
తెలీని వాళుళ్నాన్రా? సరసవ్తి ఆంటీ వాళుళ్ పకక్నే ఉంటారు, పిలుసేత్ పలికేటుల్. ఇంకేం భయం చెపుప్.”
“అపుప్డేదో నువవ్డిగావు కదా కాదంటం ఎందుకులే అని ఇచాచ్. మరి పిలల్లేన్ం చేసాత్వు? నువొవ్కక్దానివీ చూసుకోగలవా?
అయయ్నీన్ కుదిరే పనుల్ గావులే. ఊరుకో.. నే చేపలు పటట్టానికెలత్నాన్. ఇంటి సంగతి చూసుకో!” సాంబడు, చెపుప్లేసుకుని
బయటికెళళ్బోయాడు.
“ఆగరా సాంబా! పిలల్లు.. మీ భవిషయ్తుత్కి అడడ్ం రాకూడదురా. మీరు చకక్గా ఉంటే ఆళుళ్ కూడా పైకొసాత్రు.” ఆ మాటలకి
కృషణ్వేణి చివువ్న తలెతిత్ చూసింది.
“అతత్ చెపేప్ది నిజమే సాంబా! మనం కొతత్ బర్తుకు తెరువు చూసుకోవటమే నయం. ఎంతో కొంత సంపాదించుకుని, ఇలుల్ అదీ
చూసుకునాన్క అతత్ని, పిలల్లిన్ కూడా తీసుకెళిళ్ పోదాం.”
ఇంక సాంబడు ఏం మాటాల్డ లేక పోయాడు.
“పిలల్లిన్ కూడ తీసుకెళాద్ం. డాకట్రమమ్ ఆళళ్ని కూడ చూసాత్ది.”
“అది కాదేమామ్! కొతత్ చోటు, కొతత్ మనుషులు.. ఎటాట్ ఉంటాదో! ఆ పనుల్ మనం చెయయ్గలవో లేదో. ఏం కనుకోక్కుండా మూటా
ములేల్ సరేద్సుకుని ఎలాల్లంటే.. భయంగా ఉండదా?”
“ఇదంటే మన సొంతూరు. అంగుళం అంగుళం మనకి తెలిసిందే. బానే ఉంది. కానీ బతికుండాలిగా. అసస్లు ముందు ఎటుట్ందో
చూడకుండా సవాలక్ష అనుమానాలూ, నువూవ్! సంగతి ఏందో చూడాలి కదా! నచచ్క పోతే అటట్నే వచేచ్యచుచ్. ఇయాయ్ల మనం
యెలత్నాన్మంతే!” వెంకమమ్ ఆదేశించినటుల్ చెపిప్ంది.
కృషణ్వేణి గబగబా లేచి, పిలల్లకి సాన్నాలు చేయించి తయారు చేసింది.
“అకాక్! మనం ఎకక్డి కెలత్నాన్ం? అకక్డ అమామ్ వాలుల్ంటరా?” నాగరాజు ఉతాస్హంగా అడిగాడు. గళళ్ నికక్రు, నీలం బుషష్రుట్..
వాళిళ్ంటికెళిళ్, పెటిట్ లోంచి తీసి వేసింది కృషణ్వేణి. కళుళ్ పెదద్వి చేసి, సంభర్మంగా అడుగుతుంటే ముదొద్చేచ్శాడు.
“లేదురా కనన్యాయ్! చెపాప్ కదా.. చాలా రోజులయాయ్క, మనవే వాళళ్ దగగ్రకెలాత్మని. అంతలో మనం బాగా చదువుకుని,
పెదోద్ళళ్యి, పెదద్ ఉదోయ్గం చెయాయ్ల. అందుకనన్మాట మనం యెలేల్ది.” బుగగ్మీద ముదెద్టిట్ అంది.
వాడి అమాయకపు మొహంలో నవువ్ విరిసింది. కొదిద్గా సిగుగ్ పడుతూ చూశాడు.. ఎఱబడిన బుగగ్లతో.
“నేను కూదా..” నాంచారి కృషణ్వేణి కొంగు పటుట్కుంది. రెండు నెలలోల్ చాలా మాటలొచేచ్శాయి దానికి.
“అటట్గే పిలాల్ నువువ్ కూడా! ఒకక్ నిముషం కూరోచ్డేం.. నేను కూడా గబగబా తయాయ్రయియ్ వచేచ్తాత్.”
నావ ఎకేక్టపుప్డు.. ముదుకీ వెనకీక్ వెళూత్ కొంచెం భయపడాడ్డు నాగరాజు. సాంబడు ఎతుత్కుని తీసుకెళాళ్డు. కృషణ్వేణి,
నాంచారిని ఎతుత్కుంది.
పడవ ఎకాక్క, భయం పోయి కళుళ్ తెరిచి నీళళ్లోకి దీక్షగా చూసుత్నాన్డు నాగరాజు.
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“ఏందిరా అటట్ చూసత్నాన్?” వెంకటలకిష్ అడిగింది.
“అమమ్, నాయన కనిపిసాత్రేమో అని చూసత్నాన్ అతాత్!”
PPP
ఆ రోజు ఆదివారం. డాకట్ర సులోచనకి డూయ్టీ లేదు. ఎమరెజ్నీస్కి తపప్ పిలవదద్ని జూనియర డాకట్రల్కి చెపేప్సింది. వరండాలో తీరిగాగ్
పేము కురీచ్లో కూరుచ్ని నవల చదువు కుంటోంది. సథ్ంభానికి అలుకునన్ సనన్జాజి పరిమళం వరండా మొతత్ం ఆకర్మించింది.
వెళూత్ వెళూత్ పళుళ్ కొనుకెక్ళాళ్రు వెంకమమ్ బృందం.
“రండి రండి వెంకటలకీష్! ఇవనీన్ ఎందుకు చెపుప్. మరీ చాదసత్ం కాకపోతే. అందరూ పైన కురోచ్ండి. మొహమాట పడదుద్.”
కృషణ్వేణీ, సాంబయయ్ డాకట్ర గారి కాళళ్కి నమసక్రించి కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్ని చూసి పిలల్లు కూడా.. సులోచనకి నవొవ్చిచ్ంది
వాళళ్ని చూసుత్ంటే. వెంకమమ్ మాతర్ం ససేమిరా అంటూ కిందే కూరుచ్ంది, గోడకానుకుని.
“ఇటు రండి బాబూ! నీ పేరేంటి?” తడుముకోకుండా చెపాప్డు నాగరాజు.. పెదద్ పెదద్ కళళ్తో చుటూట్ చూసూత్. వాడు పుటాట్క, ఇదే
మొదటి సారి అటువంటి ఇలుల్ చూడటం.
“నా పేరు నాతారి..” నాంచారి కొంచెం దూరంగా నిలుచ్ని చెపిప్ంది.
“అటాల్నా! మంచి పేరుల్. మరి సూక్లు కెళాత్రా?” కాసేపు వాళళ్తో చినన్పిలైల్ మాటాల్డి, పని కుఱాడిని పిలిచి, తోటలోకి తీసుకెళిళ్
ఆడించమంది.
కృషణ్వేణి గాభరాగా చూసింది.
“భయం లేదమామ్. తోటలో పిలల్లు ఆడుకోడానికి సామగిర్ అంతా ఉంది. పేషంటస్ తో వసుత్ంటారు కదా.. అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేశాం.
ఆ అబాబ్యికూక్డా అలవాటే, పిలల్లిన్ చూసుకోడం.”
కృషణ్వేణి ఆదురాద్ని ముచచ్టగా గమనించింది సులోచన.
వంటమామ్యి వచిచ్ అందరికీ టీ ఇచిచ్ంది. వేడి వేడి టీ తాగుతూనే అందరికీ ఉతాస్హం వచిచ్ంది.
“ఇపుప్డు చెపప్ండి. ఏం చెయయ్దలుచుకునాన్రో.”
సాంబడు డాకట్రమమ్ని ఏ భావం లేకుండా చూశాడు. అనేక మంది మనసత్తావ్లు సంవతస్రాల తరబడి పరిశీలించిన సులోచనకి
అతడి పరిసిథ్తి అరధ్మై పోయింది. అమమ్ అనీన్ చెపిప్ంది కదా.. మళీళ్ ననన్డగటవెందుకుటా..
“నిజమే! మీ అమమ్ అనీన్ చెపిప్ంది. కానీ నీ నోటంట తెలుసు కుందామని. నువువ్ అమమ్ కంటే ఎకుక్వ చదువుకునాన్వు. జీవితం
మీద ఒక సప్షట్త వచుచ్ండాలి. అదే, ఏమిటో అని.”
గతుకుక్మనాన్డు సాంబడు. పెదోద్రితో జాగర్తత్గా ఉండాలి.
“అదే డాకట్ర గారూ! అమమ్ కొతత్ జీవితం ఆరంభించ మంటా ఉంది. నాకేమో.. ఎంత వరకూ నిలబడ గలమా అని డొటేసాత్ంది.
కషట్ పడాడ్నికేం భయం లేదనుకోండి. అందరూ ఒక గూటి దగగ్రుంటే అదో నిశిచ్ంత.”
సులోచనకి అరధ్మయింది. ఇతగాడికి వెంకటలకిష్ తెలివి తేటలొచాచ్యి. కానీ.. కొతత్ పర్యోగాలు చేసే ధైరయ్ం లేదు. పోర్తాస్హం
ఇసేత్ పైకొసాత్డు. కుఱాడు కూడా చకక్గా ఉనాన్డు. మంచి కళైన మొహం. ఇనిన్ ఎదురు దెబబ్లు తినాన్ మొహంలో పర్సనన్త పోలేదు. నవువ్తూ
ఉనాన్డు. కొదిద్గా ముడుచుకునన్ కను బొమమ్లిన్ చూసి అనుకోవాలి.. జీవితం అంత తినన్గా నడవటేల్దని.
సాంబడు వేసుకునన్ తెలల్ని బటట్లు అతనికొక వెలుగు నిచాచ్యి.
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“ఏదైనా పర్యతన్ం చేసేత్నే కద ఫలితం తెలిసేది. పకిష్ రెకక్లొచాచ్క కషట్పడి ఎగరటం నేరుచ్కుంటేనే ఆకాశం హదుద్లెకక్డా అని
చూడ గలుగుతుంది. తన ఆహారానిన్ తను సంపాదించుకోగలుగుతుంది. అందుకే తలిల్ పకిష్ సమయం వచిచ్ నపుప్డు పిలల్లిన్ గూటోల్ంచి కిందికి
తోసేసుత్ంది. అవి రెకక్లు అలల్లాల్డించు కుంటూ ఎగిరి పోతాయి. మీ అమమ్ అదే పని చెయాయ్లనుకుంటోంది.. మీరు బాగా ఎదగడానికి.. ”
సులోచన పావుగంట సేపు, వాళళ్ందరికీ జీవితం మీద ఆశ కలిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచింది.
సాంబడినీ, కృషణ్వేణినీ ఏమి చెయయ్మందామనుకుంటోదో చెపిప్ంది.
“అటట్నే చేదాద్మమామ్! సాంబ ఇంటరోల్ సైనేస్ తీసుకునాన్డు. నాకూక్డా టెంత లో సైనస్ంటే ఇషట్ం ఉండేది. కానీ ఏం
చేదాద్మనాన్ డబుబ్లేల్వని యెనకాడతనాన్ం.” కృషణ్వేణి సనన్గా అంది. ఒక సమయంలో మగవాళుళ్ వెనకాడుతుంటే ఆడవాళుళ్ పగాగ్లు
తీసుకుంటేనే జీవన రధం నడుసుత్ంది.
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