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జనమ్

భాగయ్లU అపిప్కొండ
"జనమ్, జనామ్ంతర పాపాలనీన్ గురుత్కు వచిచ్ నను చితర్వధ చేసుత్నాన్య. పార్ణానికి ఆపాయ్యంగా ఓ

పలకరింపు లేదు. కనీసం పేర్మతో కూడిన సప్రశ్ లేదు. నాకు నేనే, నాతో నేనే ఇలా ఎనిన్ రోజులని
కొటుట్కుంటూ, తనున్కుంటూ, మాటాల్డుకుంటూ ఉండాలి. నేను దికుక్లు పెకక్టిలెల్లా అరిచినా ఎవరూ వినిపించుకోరు.
నా రొధ ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. ఛీ! నామీద నాకే అసహయ్ం వేసుత్ంది. ఈ కాళరాతిర్ సావాసం ఇంకెనిన్నాన్ళుళ్.
ఈ ఒకక్సారికి నా యందు దయుంచి ఈ చీకటి గది నుంచి బయటికి పంపించు. ఇంకెపుప్డూ ఏ పాపం చేయను" అని
యశోద కడుపులోని బిడడ్ దేవుడికి మొర పెటుట్కుంది.
ఎవరో తలుపు తటిట్న శబద్ం. యశోద తలుపు తీసి "మీరా బాబు! రండి,రండి" అని చిరునవువ్తో ఆహావ్నించింది.
ఆ ఇంటోల్కి వెళేళ్ అగతయ్ం తనకు లేదనే అహంకారమే తపప్ వచిచ్న ఆ మనిషికి చిరునవువ్కి బదులు నవేవ్
సంసాక్రంలేదు. అందుకే, ఇంటి బయటే నిలొచ్ని " ఏమామ్! ఆరోగయ్ం బాగుందా?!. నినున్, నీ అవసథ్ను చూసి... జాలిపడి
ఈ పని అపప్జెపాప్ను. ఎండలు మండిపోతునాన్యి. మీ ఇంటోల్ ఏ.సి పెటిట్సాత్ను. కానుపు అయిన తరువాత తీసెసాత్ను. ఆ
సారు వాళుళ్ వచిచ్ అడిగితే మూడు నెలల కిర్తమే పెటాట్మని చెపుప్. మళీళ్ చెపుత్నాన్ను, ఈ విషయాలేవి బయటికి
చెపప్కూడదు" అని మధయ్వరిత్ మోహన రావు పెదద్ సంచి నిండా పళుళ్ యశోద చేతిలో పెటాట్డు.
"అలాగే బాబూ. ఎవరికీ సెపప్నేదు, సెపప్ను" అంది యశోద. ఎవరు చూడటేల్దని నిరాధ్రించుకొనన్ తరువాత
బాయ్గులో నుంచి డబుబ్లు తీసి యశోద చేతిలో పెటిట్ మోహనరావు వెళిళ్పోయాడు.
యశోద తలుపేసి ఇంటి లోపలికెళూత్ "ఇపుప్డు ఏడో నెల ఇంకో రెండు నెలలు భరిసేత్ మా అపుప్లు
తీరిపోయి ఈ ఇలుల్ మిగిలుచ్కోవచుచ్" అని తనలో తానే ఆలోచించుకుంటూ పనిచేసుకుంటుంది.
"మా అమామ్, నానన్లకి నా మీద ఎంత పేర్మో!! కుదరక కాని ఈమె కడుపులో కూడా ఏ.సి పెటేట్వాళేళ్మొ "
అని నలుసు నవువ్తుంది.
"ఈ ముదధ్ తిను తలిల్" అని తన ఎనిమిదేళళ్ కూతురికి కొసరి కొసరి తినిపిసుత్ంది యశోధ.
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"నాతో కూడా పేర్మగా ఉండవా? కాసత్ పొటట్ని నిమిరి నాతో మాటాల్డవా"అని అరిథ్సుత్ంది ఆ చినిన్ పార్ణం
పాపం! యశోద పేర్మ ఎలా చూపిసుత్ంది? పిండానిన్ కడుపులో పెడుతునన్పుప్డే " పుటేట్ బిడడ్కు, నీకు ఎటువంటి
సంబంధం ఉండదు, ఉండకూడదు" అని గటిట్గా చెపాప్రు అసలు తలిల్దండుర్లు.
*******
విశాఖ సముదర్ తీరంలో ఉనన్ పోష ఏరియాలో ఖరీదైన బంగాల్ ముందు ఆఢి. , బి.యమ.డబలుయ్ కారుల్
ఆగాయి. వాటిలోంచి విహార , ఆశ దిగారు. ఆ భారాయ్భరత్లకిదధ్రికి పేరు మోసిన కంపేనీలోల్ పెదద్ ఉదోయ్గాలు.
వారికి ఇదధ్రు ఆడపిలల్లు. ఆ పిలల్ల చదువులు ఇంటరేన్షనల సూక్లుల్ చూసుకుంటునాన్యి.
నడమంతర్పు సిరి అవవ్చుచ్. కషట్పడి సంపాదించినదైనా కావచుచ్ ఏదైనా డబుబ్ మనిషికి మహ చితర్మైన
ఆలోచనలని, ఆశలని పుటిట్సుత్ంది. అలాగే వారికి కూడా ఇపుప్డు మగబిడడ్ కావాలి, వంశం నిలబెటాట్లి అనే పాతకాలపు
ఆశ చిగురించింది. బిడడ్లిన్ కనే వయసునాన్ వారికి ఓపిక, తీరిక లేదు, ఒక మగ బిడడ్ కావాలనే గొంతెమమ్ కోరిక తపప్.
ఒకరి దగగ్ర డబుబ్లునాన్యి. వేరొకరికి ఆ డబుబ్తో అవసరం ఉంది. ధనం ఉనన్ వాడి
అలవికాని ఆశలకి ఆధునీకత రెకక్లని అమరుసుత్ంది ఆయువు పోసుత్ంది. ఒకరి డబుబ్ని, వేరొకరి అవసరానిన్ తమకు
అవకాశంగా మారుచ్కునే మధయ్వరిత్ మోహనార్వులకి ఈ లోకంలో కొదవే లేదు. చటాట్లు గటిట్వయేయ్ కొలది వీరికి
ముటట్చెపెప్ సొముమ్ పెరుగుతుంది. అందుకే వాళుళ్ అందమైన బొమమ్ని ఆనైల్న లో ఆరడ్ర చేసి తెచుచ్కునన్టుట్గా
రకత్సంబంధానిన్ కూడా కసట్మైజడ్ సెప్సిఫికేషనస్ తో ఆరడ్ర పెటాట్రు.
ముబైల రింగ అవుతోంది "హలో" అంది ఆశ.
"మేడమ డెలివరి అయింది, బాబుని తీసుకుని వెళల్ండి" అనాన్డు అవతలి నుంచి మోహన రావు.
ఆశ అంతే తవ్రగా అతయ్ంత ఆనందంతో విహార కి ఫోన చేసి విషయం చెపిప్ంది.
ఆశ "లకిష్, లకిష్" అని సంబరంగా అరిచినటుట్గా పిలుసుత్ంది
"ఏంటమామ్!" లోపలినుంచి హాడివుడిగా వచిచ్ంది లకిష్.
"అయయ్గారు హాసిప్టల లో వుంటాననాన్రు. రా! మనం హాసిప్టల కెళిళ్ బాబుని తీసుకొదాధ్ం. నువేవ్ వాడిని
చూసుకోవాలి" అని క్షణంలో బిడడ్ బాధయ్త లకిష్కి అపప్జెపేప్సింది ఆశ
"మీ బిడడ్" అని డాకట్ర ఆ పసికందుని జాగర్తత్గా ఆశ చేతిలో పెటిట్ంది.
ఆశ సంతోషంతో మురిసిపోయి తన బిడడ్పై ముదుధ్ల వరష్ం కురిపించి ఐదు నిమిషాల తరువాత పకక్నే వునన్
లకిష్కి బిడడ్ని అందించింది
"ఒక ఆయమమ్ కడుపులో పుటిట్, మరో ఆయమమ్ చేతిలో పెరుగుతానా?" అని అనిపించిందో ఏమో!
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ఆ బిడడ్ ఒకక్సారిగా గటిట్గా ఏడవడం మొదలుపెటిట్ంది.
లకిష్ కి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక యశోద పకక్నే పడుకోబెటిట్ "పాలు ఇవవ్మామ్!" అంది అనునయంగా.
అపప్టి వరకు ఏదో బరువు మోసాననుకునన్ యశోద, తొమిమ్ది నెలలు తాను మోసిన ఆ భారం రూపు దాలిచ్
తన చనుబాలు తాగుతుంటే ఏదో తెలియని ఉదేవ్గానికి గురైంది. అందుకే తన పర్మేయం లేకుండానే కనీన్రు కారుసుత్ంది.
అమమ్కానికి అయినా సరే అమమ్తనం లో కమమ్దనానిన్ కాదనలేక ఆ కళుళ్ వరిష్సుత్నాన్యి.
ఇదంతా గమనించి గమనించనటుట్గా ఉనన్ ఆశ "బేబి కి ఏ పాలు పటట్మంటారు ఫారుమ్లా రాసివవ్ండి" ఆరిత్గా
అడిగింది డాకట్ర ని.
"తలిల్ పాలే మంచిది. ఫారుమ్లా రాసివవ్మంటే రాసిసాత్ను" సంశయంగా చెపిప్ంది డాకట్ర.
"తలిల్పాలు మంచివే కాని ఈమె దగగ్రే బిడడ్ని వదిలేసేత్ వీళళ్మధయ్ బంధం పెరుగుతుందేమో కదా!" అని తన
సందేహానిన్ బయటపెటిట్ంది ఆశ.
"ఏ కాలంలో ఉనాన్రండి!?. కావాలంటే ఇపుప్డు తలిల్ పాలు కూడా లభిసుత్నాన్యి. ఖరీదెకుక్వ అంతే" అంది
డాకట్ర.
అవును! కాలం మారి పరుగులు తీసుత్ంది. భూమాత ఇచేచ్ నీటిని కొంటుంది. తలిల్పాలను కూడా వెలకటిట్
కొనగలుగుతుంది.
"అవునా, డాకట్ర! అలా అయితే తలిల్పాలే కావాలి. కొంచెం డిటైలస్ చెపాత్రా?" అని ఉతాస్హంగా అడిగింది ఆశ.
ఆ పర్శన్ ముందే ఊహించిన డాకట్ర " ఆ విషయాలనీన్ మా నరస్ మీకు చెపుత్ంది" అని వడివడిగా ముందుకు
కదిలింది.
ఈ మాటలనీన్ వింటునన్ మోహనరావు బురర్ పాదరసంలా పనిచేయడం ఆరంభించింది. వెంటనే
యశోద దగగ్రకెళిళ్ "ఆ తలిల్ పాలు కూడా నువేవ్ ఇసాత్నని చెపిప్ అమమ్గారిని బర్తిమాలాడు. నీకు డబుబ్లు ఎకుక్వగా
ముటేట్టటుట్ నేను చూసుకుంటాను" అని ఆమెకే వినిపించేటటుట్ వివరించాడు.
యశోద మోహన రావు చెపిప్నటేట్ అరిథ్ంచింది. ఏదో పెదద్ సాయం తానే చేసుత్నన్టుట్గా "అలాగే" అని ఒపుప్కుంది
ఆశ .
మోహన రావు నరస్ ని అడిగి అకక్డే వునన్ ఫారమ్సిలో "మానుయ్వల బెర్సట్ పంప" ని తీసుకుని వచిచ్
యశోదకిచాచ్డు. "ఇది ఎలా వాడాలో నరస్మమ్ నీకొచిచ్ చెపుత్ంది. నువువ్ పాలు నింపి ఉంచు చాలు. నేనొక కురార్ణిణ్
పంపిసాత్ను, వాడికిచిచ్ పంపించు" అని యశోద పొతిత్ళళ్లో వెచచ్గా నిదురపోతునన్ బిడడ్ని తీసి ఆశ చేతిలో పెటాట్డు.
అపుప్డు యశోద ముభావంగా వుంది. ఎందుకంటే తనకి ముందే తెలుసు ఇది వాణిజయ్ ఒపప్ందంలో చివరి ఘటట్ం అని.
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అమమ్ పంట పండింది. మోహన రావు డబుబ్లు ఇచాచ్డు. ఇకక్డ కూడా గిటుట్బాటు ధర రాలేదు. ఎకక్డైనా
దళారులదే పైచేయి.
ఆశ, లకిష్ బిడడ్ని పటుట్కుని కారెకిక్ వెనుక సీట లో కూరుచ్నాన్రు. విహార కారు ముందు సీటోల్ కూరుచ్నాన్ డు.
"లకిష్ ! మీ ఆయన రెండు రోజులని సెలవుపెటాట్డు మూడు రోజులవుతుంది. ఏంటి విషయం? ఇంకా రాలేదు." తల కాసత్
వెనకిక్ తిపిప్ అడిగాడు విహార
"సారు, మీకు తెలుసు కదా! మా ఆడబిడడ్ చచిచ్పోయింది. ఆలాయన పెదద్ తాగుబోతు. ఉనన్ ఒకక్ బిడడ్ని సరిగాగ్
సాకెటేల్దు అలాగని మాకాడ వదిలేయయ్మంటే మా సెడడ్ ఇదయ పోతునాన్డు. ఆడు ఈ యాల ఊళోల్ గొడవ కూడా
పెటాట్డంట. మా ఆయన ఆడి సంగతి తేలిచ్ రేపు మా మేనకోడలిని తీసుకుని వచెచ్తాత్డు" అంది లకిష్ నెమమ్దిగా.
"ఇంతకీ మీ మేనకోడలి వయసెంత" అని అడిగింది తన బిడడ్కి ముదుద్పెడుతూ ఆశ
"మూడేళుళ్ ఉంటాయమామ్!" అంది లకిష్ తన బురర్ గోకుక్ంటూ.
"మీకే గడవటేల్దంటునాన్వు కదా! ఆ పిలల్ని ఎలా పెంచుతావే?" కాసత్ గదిధ్ంచినటుట్గా అడిగింది ఆశ.
"ఎవరి పిలల్లైనా అయినా మనం సేరదీతేత్ మన పిలల్లే కదమామ్! పైగా మా ఆడబిడడ్ బిడాడ్యే. అందులోను
ఆడపిలల్. మీరే సెపప్ండమామ్! ఆ తాగుబోతు సచిచ్నోడు ఏం సాకగలడు? .అందుకే తీసుకురమమ్నాన్. మా పిలల్లతో పాటు
దానికి ఓ ముదద్ పెడితే అదే పెరిగిపోదిద్" అంది లకిష్ కాసత్ దైనయ్ంగా, కాసత్ ధైరయ్ం గా
లకిష్ మాటలు ఆశ, విహర ల గుండెని కదిలిసుత్నాన్యి, ఋదిద్ని ఆలోచించమంటునాన్యి, ఆతమ్ని పరిశీలన
చేసుకోమంటునాన్యి.
"నీ సుఖం, సావ్రథ్ం కోసం కొండ మీద కోతినైనా తీసుకొని వచేచ్ నేను, నీ ఆశలకు, ఆలోచనలకు ఆలంబన
ఇచేచ్ ఆధునిక టెకాన్లజీ అండగా ఉండగా...ఇంకా ఎందుకు అరథ్ం, పరథ్ం లేని విషయాల గురించి వయ్రథ్ంగా
ఆలోచించాలనుకుంటునాన్రు?" అని వారి దగగ్ర ఉనన్ డబుబ్ హెచచ్రించినటుట్గా అనిపించింది. వెంటనే ఆశ, విహార
లు తేరుకునాన్రు. లకిష్ మాటలకు సమాధానంగా
కనిపించని మూతి విరుపుతో అసహనంగా ఏక కంఠంతో "అవునా!" అనాన్రు.
బాణాల నుంచి తపిప్ంచుకోవచుచ్ మరి సరాసరి గుండెలోతులోల్ గుచుచ్కుని అంతరాతమ్కు గాయం చేసే
మాటలనుంచి తపిప్ంచుకోవడం ఎవరికి సాధయ్ం?
సూరుయ్డు కోటికాంతుల ఆశలను చూపించి అలసి అసత్మించాడు. ఆకాశంలో కటిక
చీకటి ముసురుతుండగా చలల్ని వెనెన్ల కిరణాలతో పునన్మి చందుర్డుదయించాడు. బంగాల్ బాలక్నిలో ఖరీదైన వెండి
మువవ్ల ఉయాయ్లలో బాబునూపుతుంది ఆశ. చందుర్డి తో బాబు మాటాల్డుతూ ఆడుకుంటునాన్డు. ఆశ మోహంలో తపుప్
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చేసానేమొ అనన్ అపరాధ భావన సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది.
"ఆశా! ఏంటలా వునాన్వ ?" బాబు బుగగ్లను పుణుకుతూ అడిగాడు విహార.
మనసులోని ఆరర్థ్త ఆ మాట కోసమే ఆగిందా! లేక ఇనాన్ళుల్ తనకే తెలియని అంతరుయ్దధ్ం మనసులో
జరుగుతుంటే దానికి ముసుగేసి మెటీరియలిసిట్క గా బర్తికిందా? ఏమో మరి ! ఒకక్సారిగా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవడం మొదలు
పెటిట్ంది ఆశ.
ఆనంద క్షణాలోల్ ఈ అనుకోని ఏడుపేంటో అరథ్ం కాని విహార " ఎందుకలా ఏడుసుత్నాన్వు?" అని అడిగాడు
విసమ్యంగా.
"ఎవరో బిడడ్ తన పిలల్లాల్ పెంచుకుంటానని, తీసుకురమమ్ని వాళళ్యనిన్ పంపించి తీసుకురమమ్ంది లకిష్. మరి
నేను, నా కడుపులో ఆనందంగా పెరగవలసిన బిడడ్ని అందులోను అబాబ్యే కావాలని మరో అమమ్ కడుపులో
పెటిట్ంచాను" విహార వైపు చూసూత్ కళళ్ నీళుళ్ తుడుచుకుంటూ అంది.
"ఆశా! ఎందుకు అంత ఎమోషనల అవుతునాన్వు. మనం ఆశ పడిందే కదా! అయినా లకిష్ వాళళ్ సేట్టస, లైఫ
సైట్ల వేరు వాళళ్తో నినున్ పోలుచ్కుని అనవసరంగా బాధపడుతునాన్వు" అని ఆశని దగగ్రగా తీసుకునాన్డు.
"అవును! ఆశపడాడ్ం కాని ఆలోచించలేదు. మన లైఫ లో సైట్ల ఉంది. లైఫేది?. పగలు, రాతిర్ తేడా లేకుండా తెచిచ్
పెటుట్కునన్ నవువ్ మొహాలతో సామాజిక మాధయ్మాల సేట్టస ల చుటేట్ తిరుగుతునాన్ం. ఒకక్సారైనా మన మానసిక సేట్టస
ఏంటి అని మనకి మనం పర్శిన్ంచుకోలేదు. విహార, లకిష్ ఆడిన మాటలు నాకు చినన్పుప్డు పొలంలో వరష్ం పడినపుప్డు
వచేచ్ మటిట్ వాసన గురుత్కు తెచాచ్యి. అపుప్డు నేను మా తాతని అడిగేదానిన్ "ఎందుకు తాత అంత కషట్పడతావు
అని మా తాత ఎపుప్డూ ఒకటే మాట చెపేప్వాడు. "మన కషాట్నిన్ మనమే భరించాలి. మన ఇషాట్నిన్ మనమే
సాధించుకోవాలి" అని.

ఆ మాటకరధ్ం కషాట్నిన్ భరించైనా సరే ఇషాట్నిన్ సాధించుకోవాలని . వయసు పెరిగినా నాకు బుదిధ్ రాలేదు.

అందుకే నా కోరిక తపప్, ఒపాప్ అనే విచక్షణ కూడా లేకుండా ఏ బాధ పడకుండా బిడడ్ని తెచుచ్కునాన్ను" అని విహార
భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుని మనసు పడే వేదనని మాటలోల్ చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్ంది ఆశ.
"ఆశా! ఎందుకంత మధన పడుతునాన్వు. నువేవ్ కాదు కదా! చాలా మంది చేయించుకుంటునాన్రు. ఇందులో
తపేప్ం ఉంది మనం డబుబ్లు ఇసుత్నాన్ం. వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. నువువ్ మరీ ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్వు" తల నిమురుతూ
అనాన్డు విహార.
"నిజం చెపుప్ విహార మనకు తెలీదా సరొగసీ, బిడడ్లు లేక తలల్డిలేల్ తలిల్దండుర్ల కోసమని అది కూడా లింగ
నిరాధ్రణ పరీక్ష లేకుండా అని. వాణిజయ్ అదెద్ గరాభ్లు పూరిత్గా నిషిదధ్ం. నిసావ్రథ్ అదెద్ గరాభ్లకి మాతర్మే అనుమతి ఉందని.
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అందరూ చేసుత్నాన్రని మనము చేసేత్ తపుప్ ఒపైప్ పోతుందా. ఇది చటట్పరంగా అయితే నేరం, నైతికంగా ఆలోచిసేత్ పాపం.
విహార నీకు తెలుసా! ఉదయం డాకట్ర బిడడ్ని నా చేతిలో పెటిట్నపుప్డు ఐదు నిమిషాలు పటుట్కొని వెంటనే లకిష్ కి
ఇచాచ్ను పటుట్కోమని. అదే నేను తొమిమ్ది నెలలు మోసిన బిడడ్ అయితే బంధంగా ఉండేది గాని నాకు బరువుగా
అనిపించేదా!? నువేవ్ చెపుప్" అని ఆతర్ంగా విహార ని అడుగుతూ ఏడుసుత్ంది ఆశ.
విహార కి ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాక ఆశ వైపు అయోమయంగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
"అంతా అయిపోయిన తరువాత ఇపుప్డెందుకు ఆలోచిసుత్నాన్వు అనకు విహార కనీసం నా మనసుతోనైనా నేను
నిజాయితీగా చెపుప్కోవాలి, పశాచ్తత్పడాలి కదా! అందుకే నీకు చెపుత్నాన్ " అని విహార ని గటిట్గా హతుత్కుంది.
"అమామ్! అయిందేదో అయిపోయింది ఇపప్టినుంచి ననున్ వదిలిపెటట్కు, బాగా చూసుకో" అని అంటునన్టుట్గా
ఏడవడం ఆరంభించింది ఉయాయ్ల లోని బిడడ్. వెంటనే బాబుని తన ఒళోళ్కి తీసుకుని యశోద పంపిన తలిల్పాలను వాడి
బోసినోటికి అందించింది ఆశ. నెమమ్దిగా తలిల్, బిడడ్ నిదర్లో కి జారుకునాన్రు.
టైం రాతిర్ రెండు, ఫోన రింగ అవుతుంది. " ఆ..మోహానార్వు చెపుప్" అనాన్డు విహార
"అది...అది" అని కొంచెం బాధ గా కొంచెం నీలుల్ నములుతునన్టుట్గా ఉంది మోహనార్వు సవ్రం.
"విషయం ఏంటో చెపుప్" విసుగాగ్ అనాన్డు విహార.
" అది... యశోద చనిపోయిందండి" గదగ్ద సవ్రంతో
"అవునా!? నిజంగానా!? ఉదయం బాగానే ఉంది కదా!? ఏమైంది!?" పర్శన్ మీద పర్శన్ వేసుత్నాన్డు విహార.
అతని మనసుకి తెలియక పోయినా ఒంటికి తెలిసినటుట్ంది తపుప్ చేశానని అది నీరు కారిపోతుంది.
"డాకట్ర గారు B.P. , రకత్ సార్వం ఎకుక్వవడం వలన చనిపోయింది అంటునాన్రు" అనాన్డు మోహనార్వు
"అయోయ్! అయితే ఇపుప్డు రమమ్ంటావా?" నేనిపుప్డు అకక్డికి రావడం మంచిది కాదేమో? అనే పర్శన్
ధవ్నించేటుట్గా అడిగాడు విహార.
"సార మీరసస్లు రావదుద్.మీరికక్డకి రావడం మంచిది కాదు. జరగాలిస్నవనీన్ నేను చూసుకుంటాను. తలిల్
పాలకి వచేచ్ అబాబ్యికి చెపప్ండి ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ ఇటువైపు రావదధ్ని. నా నెంబర కి డబుబ్లు
పంపించండి" జాగర్తత్లు చెపుత్నన్టుట్గా చెపిప్ మోహాన రావు ఫోన కట చేసేసాడు.
విహార పకక్నే ఉనన్ వాటర బాటిల లో నీళుళ్ తాగాడు. కాసత్ గుండె వేగం నెమమ్దించి ఫోన లో డబుబ్లు
పంపిసుత్ండగా బిడడ్ గుకక్పెటిట్ ఏడవడం ఆరంభించింది. ఆశ లేచి బిడడ్కి పాలివవ్బోతుండగా డబాబ్లో పాలు
అయిపోయాయి.
అవసరం పడుతుందేమో! అని తెచిచ్న ఫారుమ్లా పాలు కలిపి పాలడబాబ్లో పోసి పడుతుంటే ఆ బిడడ్
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మరికాసాత్ గటిట్గా ఏడుసుత్ంది తపప్ ఆ పాలు తాగటేల్దు. తలిల్ మురిర్ పాల తియయ్దనానికి అలవాటు పడడ్ పసిబిడడ్ పొడి
పాలు తాగుతుందా?. తనను మోసిన తలిల్ లేదని తెలిసిందేమో ఆ బిడడ్ ఎంతపైనా ఏడుపాపటేల్దు.
"విహార! ఉదయానేన్ వెళిళ్ వాడిని పాలు తీసుకురమమ్ను....వీడీ పాలు తాగటేల్దు, ఏడుపాపటేల్దు" అని నిదర్
చెదిరిన విసుగుతో చెపుత్ంది ఆశ.
"అసలే ఒక రకమైన ఎమోషన లో ఉంది . ఇపుప్డీ విషయం చెబితే మరింత ఎమోషన అయి అకక్డకి వెళదాం
అనోచుచ్. లేకపోతే ఏదో పెదద్ సాయం చేదాద్ం అని అనొచుచ్. ఈ సమయంలో మనం మంచి చేసినా అది మనకే చెడు
అవుతుంది అని చెబీతే అరథ్ం చేసుకునేంత మానసిక పరిణతిగాని, పార్కీట్కాలిటిగాని ఆశకి లేవు" అని విహార మనసులో
అనుకుంటుండగా
. "విహార! నీకే చెపుత్నాన్! నిదర్పోతునాన్వా, ఆలోచిసుత్నాన్వా!?" అని గటిట్గా అరిచినటుట్గా అడుగుతుంది బిడడ్
ఏడుపుతో నిదర్మతుత్ వదిలిన ఆశ.
"ఆ...ఆ... అదే యశోద వాళుళ్ వేరే ఊరు వెళిళ్పోతునాన్రట.....బాయ్ంకులో డబుబ్లు వేయమని చెపాప్రు...ఆ పనే
చేసుత్నాన్ ముబైల లో " అని మాట మాట కూడబలుకుక్ని చెబుతునాన్డు విహార.
"అదేంటి? ఉదయం నేనే తలిల్ పాలు పంపిసాత్ను అని ఓ తెగ బర్తిమలాడింది....ఇపుప్డేంటి ఉనన్టుట్ండి
వెళిళ్పోవడం. డబుబ్లు బాగానే అడుగుతారు....బిడడ్ పాలుకి ఇబబ్ంది పడతాడని తెలియదా ఆవిడకి" అంది
ఆశ ఉకోర్షంగా.
బిడడ్ డబాబ్ పాలు తాగకుండా ఒకటే ఏడుసుత్ంటే వాడిని ఆపలేక లకిష్ కి ఫోన చేసి రమమ్ంది.
********
ఉదయం ఏడు అవుతుంది. మోహన రావు బైక మీద వెలుతునాన్డు. ఉనన్టుట్ండి వరష్ం మొదలైంది. వరష్ం
వలల్నేమో ఆ వీధిలో నీచు వాసన మరింత ఎకుక్వైంది. మోహన రావు భృకుటి ముడి పడింది ఆ వాసన భరించలేక.
దూరంగా ఒకడు "ఓరై పొదుద్ కాడ పెదద్ ఎర ఏసేత్ కాని ఈ సేప పడనేదురా! పడిన ఎంటనే సచిచ్నాది" అని తన చేతిలో
ఉనన్ చేపని బీడి కాలుచ్కుంటూ పకక్వాడికి చూపిసుత్నాన్డు.
టెంట దగగ్ర కొచాచ్డు మోహన రావు. ఒక సగం మనిషి తూలుతూ వచాచ్డు మిగిలిన సగం అతని ఒంటి
మీద సప్ృహ లేదు...."మా ఇంటిది ఇలా అయిపోనాది ఆ బిడడ్" అని అతను అంటుండగానే మోహన రావు "సారు వాళుళ్
ఊరోల్ లేరు ఇదిగో ఈ డబుబ్లు ఉంచుకో. జరగవలసిన కారయ్కర్మం నేను చూసుకుంటానులే " అని అతని జేబులో ఎవరు
చూడకుండా డబుబ్లు, సీసా పెటిట్ అతనికి దూరంగా జరిగాడు. మోహన రావు మనసులో "ఈ శవానికి తవ్రగా
అంతయ్కిర్యలు జరిపించాలి. రాతిర్ నుంచి వీడికి మందిచిచ్ మరిపిసుత్నాన్ను. వీడికి తెలివొచిచ్ ఏమైనా తపుప్గా మాటాల్డితే
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ఈ పని చేసినందుకు.. నేను, డాకట్ర, సార అందరం ఇబబ్ంది పడాలి . మళీళ్ ఆ పోలిసోళళ్కి డబుబ్లివావ్లి." అని
అనుకుంటూ బయటికి మటుట్కు విచారంగా మొహం పెటాట్డు.
యశోద బరువుని, భాధయ్తలిన్ మోసి మోసి అలసి సొలసి అనిన్ మరచి ఆతమ్ని విడిచి నిరీజ్వంగా చాపపై పడి
ఉంది. ఆ ఇలుల్ నిలబడి వెరిర్గా నువువ్తుంది నా కోసమేనా నువువ్ పడిపోయింది అనన్టుట్గా. ఆధునీకత, సాంకేతికత వాటి
అవససరానికి ఊపయోగపడక అరథ్ం, పరథ్ం లేని ఆశల పాలు పడి ఒక ఆయువు తీసింది. "అమామ్! అమామ్! అమామ్!
ఆకలేతుత్ందే లేవేవ్ అమామ్!, ఏదుంటే అదే తింటానే, ఏదెడితే అదే తింటానే, లేచి పెటట్వే" అని యశోద గుండె ల మీద పడి
పడి "అమమ్ లేవటేల్దంటూ" వెరిర్గా చూసూత్ ఆ చినన్ పార్ణం ఏడుసుత్ంటే చూటూట్ ఉనన్ వారి గుండెలు ఏడుసుత్నాన్యి "ఈ
వయసులో నీకెదేం కషట్ం అమామ్!" అని. మోహన రావుకి అలానే అనిపించి "అయోయ్! పాపం" అనుకునాన్డు. మళీళ్ తన
కరమ్ను కడిగేసుకోవడం కోసం చేయవలసిన కరత్వయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆ పాపను పకక్కి తీసాడు "పటుట్కొండమామ్!"
అంటూ పకక్నే ఉనన్ ఒక అమమ్ చేతి లో పెటాట్డు.
మతుత్లో ఉనన్ యశోద మొగుడు మతి లేక ములుగుతునన్టుట్ ఏడుసుత్నాన్డు. యశోదని పాడె మీదకి
ఎకిక్సుత్నన్పుప్డు ఆమె గుండెలపై తడి ఇంకా తగులుతుంది ఆ పాలకి ఇపుప్డు విలువలేదు. పేద ముతైత్దువ అలంకరణలో
ఆ చివరి యాతార్ రథం ముందుకి కదులుతుంటే మోహన రావు లో లోపల ఉనన్ భయం తగుగ్తూ వసూత్ంది, "అమమ్"
తపప్ వేరే లోకం తెలియని ఆ పాలబుగగ్ల చిటిట్ తలిల్ గుండెలోల్ భయం పెరుగుతూ పోయి, ఆ బాధను మోయలేక
కుపప్కూలిపోయింది . ఒక వేలం వెరిర్ ఆశకు బలైన కథ ఉనికిని తన కడుపులో మోసుకుంటూ ఆ రథం ఊరేగుతూ
కనుమరుగైపోయింది.. కాల గరభ్ంలో కలిసిపోతునన్ది... యథావిధిగా.....ఎపప్టాల్నే!!
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