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ఎంత సేపటికి లోపలున్ండి భారయ్ సావితర్మమ్ వచేచ్ జాడ కనపడకపోవడంతో చదువుతునన్ నూయ్స పేపర
పకక్న పడేసి “ ఏమేవ “ అని కేకేసి పిలిచాడు రఘురామయయ్.
“ఇదో వసుత్నాన్ ఏదో కొంపలు అంటుకపోయినటుల్ ఆ కేకలు ఏంటి“అంటూ విసుకొక్ంటూ వచిచ్న సావితర్మమ్,
పేల్టోల్ ఉనన్ ఓ కాఫీ కపుప్ రఘురామయయ్కు అందిసూత్ తను ఒకటి తీసుకొని , అతని పడక కురిచ్ పకక్నే ఉనన్ కురిచ్లో
కూరుచ్ంటూ ‘ ఇపుప్డు చెపుప్ ఎందుకు పిలాచ్వు ‘

అనన్టుల్ చూసింది.

రఘు రామయయ్ ఏమి మాటాల్డలేదు. కాఫీ

పూరిత్గా తాగేసి పకక్నే ఉనన్ డబాబ్లోని రెండు వకక్ పలుకులు నోటోల్ వేసుకొంటూ సావితర్మమ్ వైపు చూసి ఆమె కూడా
తార్గింది అని నిరాధ్రణ చేసుకొనాన్క “ చినోన్డితో ఏమనాన్ మాటాల్డావా?“

అనాన్డు.

“ఎపుప్డు వాడు ఫోన ఎతిత్తేకదా మాటాల్డేది. నినన్టున్ంచి పర్యతన్ంచేసుత్నే ఉనాన్ ఎపుప్డు చూడూ
బిజి బిజి అనే వసుత్ంది. మనతో మాటాల్డేందుకు ఓ ఐదునిమిషాలు సమయం ముండదు అలా గంటల సేపు ఎవరితో
మాటల్డుతుంటాడో ఏమో . వాడు దొరకడని కోడలు పిలల్కు ఫోన చేసినా . దాని ఫోన కవరేజ ఏరియాలో లేదని రెండు
సారుల్

సివ్చాచ్ఫ అని మరో రెండు సారుల్ వచిచ్ంది. ఏం ఉదోయ్గాలో ఏం జీవితాలో. హాయిగా మన దేశంలో

ఉదోయ్గాలుచేసుకొంటు మనముందు ఉండక ఎందుకొచిచ్న ఈ తిపప్లు. “అంది సావితర్మమ్.
కొడుకులిదద్రి ఫోనుల్ ఎపుప్డు బిజి అనో లేదా కవరేజ ఎరియాలో లేదని వసుత్ండటంతో బహుశా వాళుల్
తమకిచిచ్న నెంబరుల్ పకక్న పెటిట్ కొతత్ నెంబరుల్ వాడుకొంటునాన్రేమో అనన్ అనుమానం మెలకెతిత్ంది రఘురామయయ్కు.
అ మాటే బైటికి అనబోయి తమాయించుకొనాన్డు. ఆ మాట అనడం ఆమె కొడుకును వెనకేసుకొని రావడం , తను ఏదో
ఒకటి అనడం అనవసరంగా గొడవ పడటం ఓ వారం రోజులు ఇంటోల్ కోలడ్ వార రావడం ఎందుకనుకొంటూ ఒకక్
క్షణమాగి
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వారం వారం వాళల్కు సెలవు రోజున ఆలా పొదుద్న పూట బైట కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ కొడుకులకు
కూతురికి ఫోనోల్ మాటల్డం వాళల్ అలవాటు. వీళుల్ ఫోనుల్ చేసాత్రు కాని వాళుల్ వీళల్తో మాటాల్డింది తకుక్వ. ఇపుప్డు వాళల్తో
మాటాల్డాలని గత నాలుగు రోజులుగా తపన పడటానికి కారణం సంకార్ంతికి రమమ్ని నెలరోజులుకు ముందే చెపాప్రు.
అపుప్డు చూసాత్మని ఒకరు వసాత్మని ఒకరు చెపాప్రు కాని ఇపుప్డేమో ఫోనుల్ చేసుత్ంటే

ఫోనుల్ ఎతత్డంలేదు.

“ ఆఁ అది అయియ్ంది. చినోన్డి కనాన్ పెదోద్డే నయం కనీసం వాడు ఫోన అనాన్ ఎతాత్డు. “
ఆమె చెపప్బోతుండగా మధయ్లోనే రఘరామయయ్ కలగచేసుకొంటూ ,
“నాకు తెలుసు వాడు నాతో మాటల్డక పోయినా నీతో తపప్క మాటాల్డుతాడని. ఎపుప్డు మాటాల్డావ
ఏమనాన్డు వసాత్ననాన్డా? “ అతర్ంగా అడుగుతునన్ . భరత్ను చూచి ఆమె మనసు చివుకుక్మంది.
“వాడు ఎకక్డ పూరిత్గా మాటాల్డాడు. ఫోన ఎతిత్ మాటల్డుతుండాగానే ఎవరో అరజ్ంటు కాల వసుత్ంది
మళీల్ మాటల్డాతా అని చెపిప్ పోన పెటేట్సాడు “ అంది బాధగా.
నిరాశగా తలాడిసూత్ , “ పోనీ కోడలోత్ మాటల్డి చెపప్క పోయావా . “అనాన్డు రఘురామయయ్.
“ఆ మహారాణి ఫోను బిజినే. అయినా తనకు చెపిప్ ఏం చెపిప్ ఏం పర్యోజనం. ఒక

వేళ వాడు

రావాలనుకొనాన్ తను ఏదో ఒకటి చెపిప్ అడుడ్ పులల్ వేసుత్ంది. “
రఘరామయయ్ ఏమనుకొనాన్డో ఏమో మొబైల తీసి కూతురికి పోన చేయసాగాడు.
“ఎవరికి? “అంది సావితర్మమ్
“చంటికి “
“ఆ చేయి. అది ఖాళీగానే ఉంటుంది ఇపుప్డు. నేనే చేసాత్మనుకొనాన్ . చేసి సీప్కర పెటుట్. “అంటుండగానే,
“హలోల్ డాడి బాగునాన్రా. అమమ్ ఎలా ఉంది.? “అని పలకరించింది చంటి.
“బాగునాన్ం రా. ఇదిగో మీ అమమ్ పకక్నే ఉంది. పండుగాడు , అలుల్డుగారు ఏలా ఉనాన్రు నీ ఆరోగయ్ం
బాగుందికదా.. “. సంతోషం పెలుల్బుకుతుండగా పర్శన్ల వరశ్ం కురిపించాడు రఘరామయయ్ .
అంతలోనే సావితర్మమ్ కలగచేసుకొంటూ “ అంతా బాగుండాంరా . ఎపుప్డొసుత్నాన్రు ఊరికి “ అంది.
“ఊరికా ...!? “అంటూ చంటి ఆగిపోవడంతో
“అవునే నెల ముందే చెపాప్ం కదా ఏదో ఒక వంక పెటిట్ ఎగొగ్టట్కుండా తపప్కుండా అలుల్డిన్ పిలుచ్కొని రమమ్ని
పండుగ ఇంక వారం దినాలే ఉంది మీరొసాత్రని ఎదురు చూసుత్ండాం. మీ అనన్యయ్లున్ కూడా రమమ్ని మని చెపాప్ం .
వాళుల్ వసాత్రు. “
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“వాళుల్ వసాత్మని చెపాప్రా. అంతా టార్ష . ఊరికే చెపిప్ంటారు. నాతో రావడం లేదని చెపాప్రు . వాళల్తో
పాటు మాకూ వచేచ్ందుకు వీలు పడేటటుల్లేదు. ఈ మధయ్నే

మీ అలుల్డుగారికి పర్మోషన వచిచ్ంది పని ఎకుక్వైంది

..అడిగితే తరావ్త చూదాద్ంలే “ అనాన్డు.
ఉతాస్హం నీరు కారిపోయింది ఇదద్రికి .
“అలాగంటే ఎలాగే మిమమ్లిన్ చూసి మూడేంఢుల్ పైనే అయియ్ంది. పండుగాడు నువువ్ కళల్లలో
మొదులుత్నాన్రు.

ఏలాగో

వీలు చేసుకొని రాండే“ సావితర్మమ్

కనీన్ళుల్ వతుత్కొంటు బొంగురు గొంతుతో

పార్దేయపడుతుంటే రాఘవయయ్ కంటోల్నుంచి వచిచ్న కనీన్టి చుకక్లు అదాద్నిన్ తడిపి కంటి చూపును మసకచేసాయి.
“ఊరికే నువువ్ బాధ పడి పర్యోజనమేముంది. ఈ వయసుస్లో మీకే అకక్డేం పని ఉనన్ది అమేమ్సి మా
దగగ్రికి రమమ్ంటే డాడీ ససేమిరా అంటూడు. మాకా వచేచ్ందుకు తీరిక ఉండదు. “అంటూ దీరాఘ్లు తీసింది చంటి.
“ఈ సారి మీరు రాండే నేనే మీ డాడీతో చెపిప్ ఏదో ఒకవిధంగా వపిప్ంచి అసిత్ని అమేమ్ పర్యతన్ం చేసాత్
ఈ ముసలిముపుప్న మాకు తోడు ఎవరు మీరు తపప్ “ రఘరామయయ్ తన పకక్ కోపంగా చూసుత్నాన్ ధైరయ్ం చేసి అనేసింది
ఏమైనా అంటే అనని అని.
“ఆ మాట డాడిని చెపప్మను నేనే వాళల్కు చెపిప్ రమమ్ంటాను. వాళల్తో పాటు నేను మా ఆయనుకు చెపిప్
ఎలాగో ఒపిప్ంచి వసాత్. ఓ పదిరోజలుండి అనిన్ సెటిల చేసుకొని మిమమ్లిన్ మా దగగ్రికి పిలచుక వచేచ్సాత్ం. “ అంది
ఉతాస్హంగా చంటి.
భరత్ వైపు చూసింది పార్ధేయపడుతునన్టుల్ ఓ మాట చెపప్ండి అంటూ . రఘురామయయ్ భారయ్ మాటలు
పటిట్ంచుకోకుండా మాట దాటవేసూత్ ,
“పండుగాడు ఏం చేసుత్నాన్డు వాడితో ఒకసారి మాటాల్డించు. “అనాన్డు రఘురామయయ్ మనవడి గొంతు
ఒకసారి వినాలని ....
తన మాటకు జవాబు ఇవవ్కుండా రఘరామయయ్ మాట మారేచ్ సరికి చంటి కోపంగా “ వాడు టాయ్బోల్
విడియోలు చూసుత్నాన్డు డాడి పిలిచినా పలకడు. మాటల్డడు. మీకనాన్ మొండి . నేను తరావ్త మాటాల్డిసాత్. “అంటూ
కోపంగా ఫోన పెటేట్సింది చంటి. వేసవిలో పిలల్ మేఘం వచిచ్ నాలుగు చినుకులు రాలుసూత్
సంతోష పెటిట్ అంతలోనే వేడి పుటిట్ంచి నటైల్ంది.

పిలల్ తెమమ్రుల్ తెచిచ్ ,

కొడుకులు ఫోనుల్ ఎతత్కపోతే వాళుల్ ఏలా రారని కనీసం కూతురైనా

వసుత్ందనుకొంటే కుండబదద్లు కొటిట్నటుల్ రావడం లేదని చెపప్డంతో పాటు వాళుల్ రాక పోవడానికి కారణం కూడా
చెపేప్యడంతో సావితర్మమ్ నీరుగారిపోయింది. రఘరామయయ్కు కోపం ముంచుకొచిచ్ంది.
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మన మీద పేర్మ

ఉంటే ఆసుత్లు అమిమ్ రమమ్నమని చెపేప్బదులు మీరు రాండి కొదిద్రోజులు ఉండి పోవచచ్ని చెపప్వచుచ్కదా . అలా చెపప్రు.
ఇపుప్డు అరజ్ంటుగా ఇకక్డ ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్కు పంపకం చేయాలి . అపుప్డు వాళల్కు తృపిత్గా ఉంటుంది. “
“వాళుల్ చెపిప్నటేల్ చేసేత్ ఏమిటంటా. ఏం ఆ ఆసుత్లు మనమేమనాన్ పోతూ పోతూ మూట కటుట్కొని పోతాం
. వాళుల్ చెపిప్నటుల్ చేసేత్ వాళల్ కోరిక తీరుతుంది మనం ముసలి మొపుప్న కృషాణ్ రామా అనుకొంటూ మనవళల్తోను
మనవరాళల్తో

హాయిగా ఉండచుచ్కదా..కాని మీరు వినరు . వాళుల్ అది మనసులో పెటుట్కొని

అలిగి

మూడు

సంవతాస్రాలనుండి ముఖం ఇటు వైపు పెటట్లే . అయినా మీ ముకుంపటుట్ వదలడంలా . పిలల్లకనాన్ మీకు ఈ ఆసుత్లే
ఎకుక్వైనయి. మనం చచిచ్నా తల కొరివి పెటేట్ందుకైనా వసాత్రో రారో “

కనీన్ళుల్ పెటుట్కొంది సావితర్మమ్.

మరో విషయంలో అయితే ఆ కనీన్టికి రఘరామయయ్ రాజీ పడేవాడేమో కాని అలా చేసి తన సేన్హితుడు
పడే బాధలు పర్తయ్క్షయ్ంగా చూసుత్ండటంతో ఆ తపుప్ తను చేయదలుచ్కోలేదు.
“అపుప్డు వసాత్రేల్వే . అపుప్డు ఉనన్ది అముమ్కొని పోవచుచ్కదా “ అనాన్డు కోపంగా. దానికి సావితర్మమ్
పలకక పోవడంతో మళీల్ ,
“రాక పోతే పోనీ నేను ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్ పంచన చేరే పర్సకేత్ లేదు. పిలల్లంటే ఆ చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లాల్
ఉండాలి. ఇలా ఆసుత్ల కోసం కనన్ వాళల్ను కంటతడి పెటిట్ంచే వాళుల్ కాదు. ఏం ఆ చైతనయ్పర్సాద వాడు నాలాగ ముసలి
వాడే కదా తమ దగగ్రికి రమమ్నమని చెపాప్రే కాని ఆసుత్లు అమిమ్ శాశివ్తంగా రమమ్నమని చెపప్లే.. ఆలా పోలేదని
అమమ్నాయన మీద కోపంగా దూరంగా లేరు. విదేశాలోల్ ఉనాన్ రోజు ఫోనుల్ చేసాత్రట.సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ పని
గటుట్కొని మరి వచిచ్ పది రోజులుండి పోతారట పిలల్లంటే అలా ఉండాలి “

ఎపుప్డు కోపప్డని రఘరామయయ్కు

కొడుకులు మీద కోపం ముంచుకొంది.
“మహా చెపొప్చాచ్రేల్ .. ఆయన మీ ముందు బడాయి పోతుంటాడు. మన పిలల్లకనాన్ వాళల్ంతా మంచి
వాళాల్ ఏం. విదేశాలోల్ ఉనన్ వాళుల్ పని పాటలేకుండా రోజు ఫోనుల్ చేసాత్రటా సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ వసాత్రట .
ఆయన చెపుత్నాన్డు. మీరై నముమ్తునాన్రు. పొరుగుంటి పులల్గూర రుచి అనన్టుల్ ఎవరో పిలల్లు మంచి వాళల్ట మన పిలల్లు
మంచి వాళుల్ కాదట..మీరు మీ ముకుంపటుట్ వదిలి పిలల్లుచెపిప్నటుల్ చేసేత్నే నేను నాలుగుకాలాల పాటు బతుకు తా
లేదంటే ఏదో ఒక రోజ వాళల్ మీద దిగులుతో హరీ అంటా నీ ఇషట్ం “ అంటూ అకక్డున్ంచి కనీన్ళుల్ కారుచ్కొంటూ
లేచిపోయింది సావితర్మమ్.
***
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రఘరామయయ్కు ముగుగ్రు సేన్హితులు రోజు సాయంతర్ం అలా పారుక్ దగగ్ర కలుసుకొని కషట్ సుఖాలు
చెపుప్కొంటుంటారు. రఘరామయయ్కు ఫించనోత్ పాటు సవ్ంత ఇలుల్ పొలం ఉండటంతో పాటు రిటైరుడ్ అయినపుప్డు
వచిచ్న డబుబ్లు కూడా అలాగే బాయ్ంకులో ఉండటంతో ఆరిథ్క పరమైన ఇబబ్ందులులేవు. సేన్హితులోల్ ఒకరు

తొందర

పడి కొడుకులు మాటలు విని ఆసుత్లు అమిమ్ కొడుకుల పంచన చేరడంతో బర్తుకు నరకం తయారైపోయిందని పర్తిరోజు
వాపోతుంటాడు . మరొకడేమో రఘరామయయ్లాగే ఆసుత్లు అమమ్కపోవడంతో కొడుకులు రోజు ఘరష్ణ పడుతుంటారు.
తండిర్ కొడుకులకు మాటలేల్వు. దికుక్లేని ముసిలి పకుష్లాల్గా బికుక్బికుక్మని కాలం వెలల్దీసుత్నాన్రు వాళుల్.
చైతనయ్పర్సాద తహశిలాద్రుగా
అయియ్ంది. అతనికి

మిగిలింది

రిటైరడ్యాయ్డు. ఆసుత్పాసుత్లకు కొదవలేదు. భారయ్కూడ గెజిటెడ ఆఫీసరుగాని రిటైరుడ్

ఇదద్రు కొడుకులు ఒక కూతురు రఘరామయయ్కు లాగానే . అతనిన్ చూసుత్ంటే జెలసీ మిగతా

ముగుగ్రికి. దానికి కారణం అతనికి

ఆరిథ్క సమసయ్లోత్ పాటు మానసిక సమసయ్లు లేవు. అతడు చెపేప్ మాటలు బటిట్

కొడుకులు కొడళుల్ కూతరు అలుల్డు రతన్లాల్ంటి వాళల్ని . వాళుల్ విదేశాలోల్ ఉనాన్ తను ఎంత చెపేత్ అంతే ఇపప్టికి తన
మాట జవదాటరని చెపుత్ంటాడు. అంతే కాదు పర్తిరోజు అందరు ఎనిన్ పనులునాన్ ఫోనోల్ మాటాల్డాత్రని మనవళుల్
మనవరాళుల్కూడా వీడియో కాలోస్ల్ కబురుల్ చెపుత్ంటారని వాళుల్ దూరంగా ఉనాన్ తమకు చాలా దగగ్రగా ఉనన్టుల్ంటుందని
అంతా

పర్తి సంవతస్రం దసరా, సంకార్ంతికి వచిచ్ ఓ వారం ఉంటారని చెపుత్ంటే అతని అదృషాట్నికి

అసూయ

పడుతుంటారు.
రఘురామయయ్కు భారయ్ కనీన్ళుల్ కారుసూత్ వెళిల్ పోవడంతో కొడుకులు మీద కోపం వచిచ్ంది. తరావ్త
భారయ్ మీద కూడా వచిచ్ంది. ఏడవ్డం తపప్ పిలల్ల మాటలు విని ఆసిత్ అమేమ్సి వాళల్ పంచన చేరేత్ ఏం జరగుతుంది దాని
మటిట్ బురర్కు అరథ్ం కావడం ఇపుప్డు అపప్డపుప్డు ఏడుసుత్ంది . ఆసుత్లు అమిమ్ వాళల్ పంచన చేరితే అపుప్డు రోజు ఏడవ్క
తపప్దు అనుకొనాన్డు. తరావ్త అతని ఆలోచన చైతనయ్ పర్సాద మీదికి పోయింది. చైతనయ్ పర్సాద చెపుత్నన్టుల్ అతని
కొడుకులు కూతరు అంత మంచి వాళాల్. విదేశాలనుంచి సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ రావడం మేమిటి పదిరోజులు ఇకక్డ
ఉండిపోవడమేమిటి . భారయ్ అనన్టుల్ చైతనయ్పర్సాద తమతో అబదాద్లుచెపుత్నాన్డేమో . చైతనయ్ పర్సాద గురించి ఆలోచనుల్
సాగుతుండగానే అతనే ఫోన చేసాడు. “అరే రఘు నేను రెండు రోజులు పారుక్ రావడం లేదురా పిలల్లు వచాచ్రు.మిగతా
వాళల్కు చెపుప్ లేకపోతే పని గటుట్కొని మరీ ఇంటి దగగ్రికి వసాత్రు నాకేమైందోనని అని ... “
పిలల్లు రారని దిగాలుగా ఉనన్ రఘరామయయ్రు చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లు వచాచ్రని చెపప్డంతో అదోలా
ఫీలయాయ్డు. చైతనయ్ పర్సాద ఎంతైనా అదృషట్వంతడునిపించింది. కాని అంతలోనే చైతనయ్ పర్సాద తమకు అబదాద్లు
చెపుత్నాన్డా ? అందుకే తన ఇంటి దగగ్రికి ఎవరు రాకుండా ముందుగానే పిలల్లు వచాచ్రు నేను రావడం లేదని ఫోన చేసి
చెపుత్నాన్డా అనన్ అనుమానమూ వేసింది అతని మాటలోల్ నిజమెంతో తెలుసుకోవాలనిపించింది. ఒక వేళ అతను నిజమే

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe]

2021

ršȺ ͞

6

చెపుత్ంటే అంత మంచి పిలల్లిన్ ఒక సారి

Ɠ¡ pʧ

చూసినటుల్ంటుంది లేకపోతే చాలా మంది పిలల్లాల్గా వాళుల్ అంతే అని

తేలిపోతుంది. అనుకొని ముందుగా వసాత్నని చెపేత్ ఎకక్డ చైతనయ్ పర్సాద అడుడ్ పులల్ వేసాత్డేమో నని చెపప్కుండా ఆ
మరుసటి రోజు చైతనయ్ పర్సాద ఇంటికి వెళాల్లనుకొనాన్డు రఘురామయయ్.
***
గేటు లోపల కటేట్సిన అలేస్షన కుకక్ను చూడగానే గేటు మీద చేయి వేసి లోపలికి వెళల్బోయి ఆగి
పోయాడు రఘురామయయ్. ఇంటోల్ంచి ఏలాంటి శబద్ంలేదు. బహుశా లోపలునాన్రేమో అంతా అనుకొంటూ రెండు
క్షణాలు అలాగే నిలుచ్నాన్డు. రఘురామయయ్ను చూడగానే కుకక్ పెదద్

పెటుట్న అరుసూత్ ఆగమేఘాలోత్ గేటు దగగ్ర

వచిచ్ంది. కంగారు పడి చెయి వెనకిక్ తీసుకొనాన్డు. కుకక్ అరుపులు విని కుకక్ను పిలుసూత్ చేతిలో పుసత్కంతో బైటికి
వచాచ్డు చైతనయ్ పర్సాద . గేటు ముందు రఘరామయయ్ చూడగానే ఆశచ్రయ్పోతూ “ ఓరే రఘూ నువావ్ ఏం దారి తపిప్
వచాచ్వే? “ అంటూ కుకక్ను సముదాయిసూత్ గేటు వాకిలి తీసాడు. తను వచిచ్న పని మరిచిపోయి కుకక్నే చూసూత్
ఇదెపుప్డు తెచాచ్వురా. ఇంతకు ముందు వచిచ్నపుప్డు లేదు.
“ నా ఫెర్ండు ఒకడు పంపిసాత్నంటే సరేననాన్ ఇదద్రం ముసలోళల్మే కదా ఎందుకైనా మంచిదని తోడు
ఉంటుందని. రారా లోపలికి “ అంటూ ఆపాయ్యంగా లోపలికి పిలుచుకపోయాడు. ఇళల్ంతా నిశబద్ంగా ఉంది. మొదటి
సారిగా తన భారయ్ చెపిప్న మాటలు నిజమనిపించాయి రఘరామయయ్కు. చైతనయ్ పర్సాద అబదాద్లు చెపుత్నాన్డు. అతడు
చెపేప్ది నిజమే అయితే కొడుకులు కోడళుల్ కూతురు అలుల్డు పిలల్లోత్ హోరెతిత్ పోతుండాలి ఇళుల్ ఎంత పెదద్దైనా . అసలు
ఇంటోల్ మనుషుయ్లునన్టేల్ అనిపించలేదు. చైతనయ్ పర్సాద రఘరామయయ్ను లోపలికి తీసుకపోతూ హాలోల్కూరుచ్ంటామా
లేక నా రూంలో కూరుచ్ంటామా అనాన్డు మరాయ్ద పూరవ్కంగా .
“ఎకక్డ కూరుచ్ంటే ఏముందిలే ఉండేది మనమిదద్రమే. మా చెలెల్లు ఎకక్డో లోపల ఉంటుంది “ అనాన్డు
నరమ్గరభ్ంగా , చైతనయ్పర్సాద ముఖంలోకి చూసూత్ అతనేం చెపప్బోతాడో అని . రెండు దినాల కిర్తం పిలల్లు వచాచ్రని
చెపాప్డు ఇపుప్డు అందరు వెళిల్పోయారని చెపాత్డా

ఒక వేళ అదే చెపేత్

వాడు అబదద్ం చెపుత్నాన్డని తేలిపోతుంది

అనుకొంటూ.
“సరే ఈలా కూరోచ్ కనీవ్నియంటాగ్ ఉంటుంది. ఏం తీసుకొంటావ? “
“అబేబ్ ఏమి వదుద్రా ఊరికే వచాచ్ను. “
“ఊరికే ఇంత దూరం పనికటుట్కొని రావడమా నా దగగ్ర దాపిరికం ఎందుకురా చెపుప్ “అనాన్డు
చైతనయ్పర్సాద. రఘరామయయ్ రాకకు కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలని.
“దాసుత్నన్ది నేను కాదు నువువ్. “చైతనయ్ పర్సాదుక్ అరథ్ం కాలేదు. ఏ విషయం రా ..అనాన్డు.
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“పిలల్లు వచాచ్రని చెపాప్వు ఏది ఎవరు కనపడటం లేదు అంతా వెళిల్పోయారా?“ అపుప్డే అనాన్డు
ఎగతాళి చేసుత్నన్టుల్...
“నీ ముఖం అపుప్డే వెళిల్పోవడం మేమిటి ఏదో దేవళం వదద్కు వెళాత్మంటే అంతా పోయారు వాళుల్ వచేచ్
టైమయియ్ంది. నీకు ఇబబ్ందిగా ఉంటుందేమో అని నా రూంలోకూరుచ్ంటామా అనాన్?" అని అంటుండగానే ఇంటి
ముందుకారుల్ ఆగడం బిలబిల మంటూ పిలల్లు పెదద్లు లోపలకి వసుత్ండటంతో రఘరామయయ్కు నోట మాటరాలేదు.
రఘురామయయ్ను కొడుకులకు కోడళల్కు , కూతరికి అలుల్డికి పరిచయంచేసాడు వాళుల్ ఎంతో మరాయ్ద పూరవ్కంగా
రఘురామయయ్ను పలకరించారు అతని కొడుకులగురించి అడిగారు. ఇక పిలల్లు చైతనయ్ పర్సాద మీదికి ఎకిక్ బైటికి వెళిల్
ఏం చేసింది వచిచ్రాని మాటలోత్ చెపుత్ంటే, చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లోత్ కలిసిపోయి , ఏమి తెలియనటుల్ వాళుల్ చెపుత్నన్ది
వింటునటుల్ నటిసూత్

చెపూత్ వాళల్లో తను ఒకడిగా మారిపోయాడు. ఆ దృశాయ్నిన్ చూసుత్నన్ రఘరామయయ్కు తన

మనమళుల్ మనమరాళుల్ గురుత్కొచిచ్ అపర్యతన్ంగా కంటోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. పిలల్లోత్ కలిసిపోయినా రఘరామయయ్ కళుల్
వతుత్కోవడం గమనిసుత్నన్ చైతనయ్ పర్సాద పిలల్లోత్ కొదిద్ సేపు గడిపి వాళల్కు ఏదో చెపిప్ లోపలికి పంపించి , రఘురామయయ్
దగగ్రకి వచిచ్ భుజం మీద చేయి వేసూత్ “ ఏమైందిరా నా రూంలోకి పోదాం పద “ అంటూ బలవంతంగా లేపాడు
***
“సారీ రా “
రఘు రామయయ్ ఎందుకు సారీ చెపుత్నాన్డో అరథ్ంకాక

“ దేనికిరా ఏమైంది? ఎందుకలా ఉనాన్వ?

నాకెందుకు సారీ చెపుత్నాన్వ? “ అనాన్డు తన రూంలోకి వెళాల్క అతని పకక్నే కూరుచ్ంటూ.
“నినున్ తపుప్గా అరథ్ంచేసుకొనాన్ నువువ్ చెపేప్ది అబదద్మనుకొనాన్ అందుకే చెపప్కుండా వచాచ్ను. “ తను
చెపేప్ది అరథ్ంకానటుల్ చైతనయ్ పర్సాద పర్శాన్రథ్కంగాచూసుత్ంటే.. “ఏం లేదురా మా పిలల్లాల్ , మన మితుర్ల పిలల్లాల్గే మీ
పిలల్లుంటారని దానిన్ నువువ్ కవర చేసూత్ మీ పిలల్లు మంచి వాళల్ని గొపప్గా చెపుప్కొంటునాన్వని లేకపోతే సేట్టస్ నుండి
సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ రావడమేంది వారం రోజులు గడవడమేమిటి అనుకొనాన్ కాని ఇపుప్డు పర్తయ్క్షయ్ంగా చూసాక
నినున్ అపారథ్ం చేసుకొనన్ందు సారీ చెపుత్నాన్ మరోసారి. మీ పిలల్లు నీ పైన
చూసుత్ంటే

చూపిసుత్నన్ అభిమానానిన్

పేర్మను

నువువ్ చాలా అదృషట్వంతుడివని పిసుత్ంది. ముసలి తనంలో పిలల్పాపలోత్ హాయిగా గడుపుతునాన్వ ఇంత

కనాన్ ఏం కావాలి జీవితానికి . “
చైతనయ్ పర్సాద మాటల్డలేదు. అతని కనుకొలుకులోల్ ఉబుకుతునన్ కనీన్టి చుకక్లు చూసి అవి తన
పిలల్లున్పొగుడుతుంటే ఉదేవ్గంతో పొంగే ఆనందబాషాప్లేమో అనుకొనాన్డు రఘురామయయ్. కొదిద్ క్షణాలు వాళల్ మధయ్
మాటలులేవు.
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“నువువ్ మీ పిలల్లిన్ అమితంగా పేర్మిసుత్నాన్వ కదూ . “ అనాన్డు నిశబాద్నిన్ ఛేదిసూత్ చైతనయ్ పర్సాద .
“అదేం పర్శన్ నూటికి నూరు మంది తమ పిలల్లున్ అమితంగానే పేర్మిసాత్రు నేను అంతే అందరిలాగే
అంతకనాన్ ఎకుక్వుగానే మా పిలల్లిన్ పేర్మిసాత్ను. కానీ వాళల్కు మా వదద్ ఉనన్ ఆసిథ్ మీద తపప్ కనీసం అందులో ఒకక్
శాతంకూడా మా పైన పేర్మలేదు. అదే ఉంటే మూడు సంవతస్రాలుగా కనీసం మమమ్లిన్ చూసేందుకు రాలేదు.
మనసూప్రిత్గా మాటాల్డిందిలేదు. “
“అదే పొరపాటు. నువువ్ నిజంగా నీ పిలల్లున్ పేర్మిసుత్ంటే పేర్మించు అంతే అంత వరకే కాని అలాగే నీ
పిలల్లు నినున్ పేర్మించాలనుకొనుకొవడం తపుప్కాదా . “
“నీకేంరా గటుట్ మీద కూరోచ్నన్ నువువ్ ఏటోల్ ఈదే వాడికి ఎనైన్నా చెపప్గలవు. మా బాధ అనుభ విసేత్కాని
తెలియదు. “
“తెలుసురా . నాకు తెలుసు ఆబాధేంటో ఎందుకంటే నేను అనుభవించాను నీ కనాన్ ఎకుక్వుగా. ఈ
తరమే అంతా. సమిషిట్ కుటుంబాలు పోయి వయ్షిట్ కుటుంబాలు ఎపుప్డైతే వచాచ్యో అపుప్డే వాళల్లో నేను నా భారయ్ నా
పిలల్లు బాగుంటే చాలు అనన్ ఆలోచన తపప్ తలిల్తండుర్లు అనన్ దముమ్లు అకక్ చెలెల్లుల్ అనన్ ఆలోచనలు చాలా
మందికి ఉండటంలేదు. చాలా మంది పిలల్లు అంతే నూటికి కోటికి ఒకరు తలిల్ తండుర్లు కుటుంబసభుయ్లంటే నిజమైన
పేర్మ ఉండే వాళుల్ “
“అవునురా ఆనూటికో కోటికోలో మీ పిలల్లు ఒకరు “అనాన్డు రఘరామయయ్ . బాధగా నవావ్డు చైతనయ్
పర్సాద.
“కాదురా. మా పిలల్లుల్ మీ పిలల్లాల్ంటి వాళేల్. మేము బాధ పడాడ్ం మొదట మీ లాగే. “.
“మరి... “. ఆశచ్రయ్ంగా, ఆతర్ంగా, అరథ్ం కాక అడిగాడు రఘరామయయ్..
“ఏదైన మనం కొనలేనపుప్డు మనం దానిన్ అదెద్కు తెచుచ్కొంటాం. నేను అదే చేసుత్నాన్ను. వాళల్ పేర్మను
సవ్ంతం చేసుకోలేక అదెద్కు పొందుతునాన్ . నేను నా భారయ్ రిటైరుడ్ కాగానే ఆ మొతాత్ని ధైరయ్ం చేసి రియల ఏసేట్టోల్
పెటట్డం నా ఆసిత్ పదింతలు పెరగడం నీకు తెలిసిందేకదా. నా పిలల్లు అందరిలాగే ఆసుత్లమేమ్సి వాళల్ దగగ్రికి రమమ్నాన్రు.
కాని నేను నేను రావడం కాదు మీరు సంవతస్రానికి రెండు సారుల్ మా దగగ్రికి రావాలి కొదిద్ రోజులు గడపాలి అలా
గడపిన వాళల్కే నా ఆసిత్ లేదంటే మొతత్ం అనాధాశర్యానికి రాసేసాత్ను అని వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. వాళల్లో నా మాటలు
మారుప్ తెచాచ్యి. అంతే కాదు వాళుల్ వచేచ్ందుకు పోయేందుకు , ఎపుప్డు ఏ అవసరమనాన్ డబుబ్లిసుత్ంటాను అందుకే
ఒకరి కనాన్ మరొకరు పేర్మను చూపిసుత్నాన్రు. అది నిజమైన పేర్మ అయినా కాకపోయినా నాకు అవసరం లేదు. నేను
వాళల్ను నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. వాళుల్ నా దగగ్ర ఉండాలనుకొంటునాన్ను. నా పిలల్ల పేర్మలో
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తెలియని వాళల్ పిలల్లు చూపించే నిజమైన పేర్మతో నేను నా భారయ్ పులకరించిపోతునాన్ం. నా భారయ్

Ɠ¡ pʧ

వాళల్ది నిజమైన

పేర్మే అని భర్మ పడుతుంది సంతోష పడిపోతుంది.అందరి ముందు వాళల్ను ఆకాశానికి ఎతేత్సుత్ంది. నాలాగా అరథ్ం
చేసుకోకపోతే బాధ పడుతుందని వాళల్తో మాటల్డిన విషయం నాలోనే దాచుకొనాన్ నా భారయ్కు చెపప్లేదు. వాళల్కు
చెపప్వదద్నాన్ . మీరు బాధ పడుతునన్పుప్డలాల్ మీకు ఈ విషయం చెపాప్లనుకొనాన్ తండిర్ పేర్మ పిలల్లున్ తకుక్వ చేసి
చూపడం ఇషట్ం లేక చెపప్లేదు. ఇపుప్డు నువువ్ బాధ పడటం చూసి చెపుత్నాన్ . డబుబ్లు లేని అలాంటి పిలల్లు కలవాళుల్
పాపం బాధ పడక తపప్దు. మన లాంటి డబుబ్లునన్ వాళుల్ పిలల్ల పేర్మ పొందటానికి ఇంత కనాన్ మరో మారగ్ం
కనపడలేదు నాకు. “
రఘరామయయ్కు నోట మాట రాలేదు కొదిద్ సేపు. చైతనయ్ పర్సాద చెపిప్ంది నిజమే అనిపించింది. వాళల్ను
తాము పేర్మించినంతమాతర్నా వాళుల్ తమను పేర్మించాలని ఎకక్డుంది. అదెద్ పేర్మైతేం అరువు పేర్మైతే ఏం కొనగలిగే శకిత్
ఉనన్పుప్డు కొంటే సరే .వాళుల్ తమ కళల్ముంది కొదిద్ రోజులు తమతో కలిసి మెలిసి ఉంటే అదే చాలు. వెంటనే చైతనయ్
పర్సాదాల్ తనూ చేయాలనుకొంటూ “థాంకస్ రా

నా సమసయ్కు పరిషాక్రం చూపావు వసాత్ను“ అంటూ లేచాడు

సంతోషంగా రఘురామయయ్.
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