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శేషాచలం కొండలు వెండి రంగులో మెరిసిపోతునాన్యి. చలల్టి చిరుగాలులు చినన్ చినన్గా వీసుత్నాన్యి.
ఆకాశంలో, పునన్మి చందుర్డు నిండు గరిభ్ణీలా కదలలేక కదులుతునాన్డు.
అపారుట్మెంట ఆరవ అంతసుత్లోని పెంట హౌస ముందర, అమామ్ కొడుకులు వెనెన్లలో కూరుచ్ని
వునాన్రు. కోడలు హాల లో కూరుచ్ని టీవీ సీరియల చూసోత్ంది.
అమమ్ అంజలి ఊరి నుంచి తెచిచ్న పనస తొనలు ఒకొక్కక్టి, కొడుకు నోటికి అందిసోత్ంది. తియయ్
తియయ్టి పనస తొనలు తృపిత్గా తింటునాన్డు.
"అమామ్! అవావ్తాతలు నీకు అంజలి అనే మంచి పేరు పెటిట్నారు. నినున్ చూసేత్ పాత సినిమాలలో తలిల్
పాతర్లో నటించే అంజలీ దేవి గురుత్కొసుత్ంది" అని అనాన్డు.
ఆమె ముసిముసిగా నవివ్ంది.
xxxxxx
తిరుమల తిరుపతి దేవసాథ్నంలో సివిల ఇంజనీర గా పని చేసుత్నాన్డు నాగరాజు. అతడి భారయ్ నళిని
గవరన్మెంట సూక్ల లో తెలుగు టీచర గా పని చేసోత్ంది. వారిది కడప జిలాల్ పాపిరెడిడ్పలిల్ అనే గార్మమైతే, ఉదోయ్గ రీతాయ్
తిరుపతిలో కాపురముంటునాన్రు. పెళైళ్, కొడుకు కాపురం పెటిట్న మూడేళళ్కి కానీ, అమమ్ తిరుపతికి రాలేదు. మూడు
వారాలు ఉండి పోవాలని ఇపుప్డు వచిచ్ంది.
అమమ్ వచిచ్న మూడవరోజుఅమమ్ పడక నుంచి ఇంకా లేవ లేదు. “అమామ్, ఉదయిసుత్నన్ సూరుయ్డిని చూడు, కమలాపండులా ఎలా
మెరిసిపోతునాన్డో"అని నిదర్ లేపాడు.
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“మన ఊరి గుటట్ల సందున పుటేట్ సూరుయ్డిని చూసేత్నే, నాకు సూరుయ్డు పుటిట్నటుల్గా అనిపిసుత్ందిరా
నాగరాజా" అని బదులిచిచ్ంది. 'జిహవ్ కొక రుచి, పురెర్కో బుదిధ్' కదా అని అనుకుంది కోడలు.
పడక నుంచి లేయాలని చూసిన అమమ్, భరించలేని ఒళుళ్ నొపుప్లు ఉండడంతో కాసేపు అలాగే పడుకుని
నిదానంగా లేచి కూరుచ్ంది. అడుగు తీసి అడుగు పెటాట్లంటే పెటట్లేకపోతునాన్నని, నొపుప్లు ఎకుక్వగా ఉనాన్యని
బాధపడింది. జవ్రం ఉందేమోనని చూశాడు. అలాంటిదేమీ లేదు. ‘వేడి నీళుల్ తాగితే తగిగ్పోతుందిలే’ అని గముమ్న
వుండి పోయాడు. గంటగంటకీ నొపుప్లు పెరిగాయి కానీ, కొంచెం కూడా తగగ్లేదు.
డాకట్రు దగగ్రికి వెళదామని అడిగాడు. "వైదుయ్డు రోగాలు కోరు, వాయ్పారి కరువు కోరు అనే సామెత
తెలిసిందే కదా. ఆ టెసుట్లూ, ఈ టెసుట్లూ అని నీకు గుండు కొటిట్సాత్రురా నాయనా. రోగాలు మనుషులకు కాక,
మాకులకు వసాత్యా, వచిచ్న రోగం వచిచ్నటేల్ పోతుందిలే" అని కొడుకిక్ సరిద్ చెపిప్ంది.
విషయం తెలిసిన అపారెట్మ్ంట మితుర్లు ఒతిత్డి చేయడంతో అమమ్ అంగీకరించింది.

రాముల వారి

గుడికాడ వునన్ పర్ఖాయ్త ఆయురేవ్ద డాకట్రును కలిశారు. నాలుక, కళుళ్, నాడి పరీక్ష చేశాడు. “చకక్ర, రకత్పోటు, ఉబబ్సం
లాంటి వాయ్ధులేమైనా ఉనాన్యా” అని పర్శిన్ంచాడు. రుతు కర్మం వివరాలు తెలుసుకునాన్డు. భయం లేదని చెపిప్ రెండు
చూరాణ్లు రాసి ఇచిచ్ తేనెలో కానీ, ఆవు నెయియ్లో కానీ, కలిపి మూడు పూటలా వాడమనాన్డు.
వాడడం పార్రంభించి మూడు రోజులైనా అమమ్ ఒళుళ్ నొపుప్లు తగగ్లేదు. చుటుట్కుని చుటుట్కుని
పడుకోసాగింది. బలం తగిగ్ందేమోనని కువైట ఖరూజ్రాలు, బాదం, పిసాత్, జీడి పపుప్, చుకక్ అరటి పండుల్ పెటట్సాగారు.
కాచిన వేడినీళేళ్ వాడసాగారు.
సమయానికి అనన్ం తినమని కోడలు బతిమాలాడితే "మలల్ తింటాను, ఇపుప్డు ఆకలి కావడం లేదు" అని
బదులిచేచ్ది. ఆరు పదులు నిండిన అతత్ కదా "వేళకి తిండి తింటే ఆరోగయ్ం, వేళ తపిప్ తింటే అనారోగయ్ం" అని చెపిప్
బతిమలాడి తినిపించేది.
ఒక రోజు కోడలు బాదం పాలు అతత్కి ఇసూత్, శేషాచలం కొండలిన్ చూసూత్ "అతత్కి జరుగరానిది జరిగితే,
కోడలినే కదా అందరూ ఆడి పోసుకుంటారు. కోడలు వచిచ్న వేళ, కోడెలు వచిచ్న వేళ అని పలెల్లలో అనుకోవడం
మాములే కదా. నాకు అలాంటి నింద రానివవ్వదుద్ సావ్మీ" అని గోవిందుడికి మొకుక్కుంది.
విషయం తెలిసిన కొలీగస్
పకక్నునన్ సందులో

"ఆయురేవ్ద వైదయ్ం

పని చేయడం లేదేమో, గోవింద రాజుసావ్మి గుడి

పెదద్ పేరునన్ హోమియో వైదుయ్డి సలహా తీసుకోమనాన్రు. అమమ్ని జాగర్తత్గా టూ వీలర లో

కూరోచ్బెటుట్కుని హోమియో వైదయ్శాలకు వెళాళ్డు.
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డాకట్రు, బాలయ్ం నుంచి ఆమె ఆహారపు అలవాటుల్, ఏవి ఒంటికి పడతాయి, ఏవి పడవు అనే వివరాలు,
సరిపడే వాతావరణం, దినచరయ్లు, ఆలోచనా సరళి, ఇలాంటివి గంట సేపు విచారించి అడిగి ఫైలులో రికారుడ్ చేసాడు.
వయసుస్ రీతాయ్ వచేచ్ బడలిక, బలహీనం వలల్ ఒళుళ్ నొపుప్లు వసుత్నాన్యనాన్డు. తెలల్టి గుళికలు బాటిల లో వేసి ఇచిచ్,
మూడు పూటలా భోజనానికి ముందు చపప్రించమనాన్డు. మరో రకం డార్పస్ ఇసూత్ రాతిర్లో పడుకునే ముందు నీళల్లో
కలిపి తాగమనాన్డు. కర్మశిక్షణ కలిగిన విదాయ్రిథ్లాగా పూట తపప్కుండా మందులు వాడసాగింది. అయినా అమమ్ ఒళుళ్
నొపుప్లు ఆవ గింజంత కూడా తగగ్లేదు.
సమాచారం తెలుసుకునన్ బంధువులు కొందరు “ రేణిగుంట రోడుడ్ లో సూపర సెప్షాలిటీ హాసిప్టల
వుంది కదా,మొతత్ం బాడీ అంతా జనరల చెక అప చేయించరాదా ” అని సలహా ఇచిచ్నారు.
వన ఫైన మారిన్ంగ, ఖాళీ కడుపుతో జనరల చెక అప చేయించడానికని అమమ్ని తీసుకుని బయలుదేరాడు.
లేకలేక కొడుకు ఇంటికి అతత్ గారు వసేత్ ఒళుళ్ బాగా లేకుండా వచిచ్ంది, కోడలు సరిగా చూసిందో లేదో అని తెలిసిన
వాళుళ్, ఊరోల్ వాళుళ్ చెవులు కొరుకుక్ంటారేమోనని కోడలు టెనష్న పడింది. సూక్ల కు లీవ పెటిట్ తను కూడా హాసిప్టల
కి వసాత్నని చెపిప్ భరత్తో పాటు కారులో కూరుచ్ంది.
"ననెన్ందుకురా నాయనా పెదద్ పెదద్ ఆసుపతుర్లకు తిపుప్తావు? చేతిలో వునన్దంతా ఖరుచ్ పెడతావు?
పెదద్ ఆసుపతుర్ల వాళుళ్ కొండను తవివ్ ఎలుకను పటేట్ మాదిరి. అదీ ఇదీ చెపిప్ మనలిన్ భయపెడుతారురా" అని అమమ్
బాధ పడింది. ఆమెను ఎలాగోలా ఒపిప్ంచి చినన్గా ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్రు.
హాసిప్టల లో రెసెపష్న వారు నవువ్తూ పలకరించారు.
నరుస్లు కొతత్ ఫైలు ఓపెన చేసి హైట, వెయిట, పలస్, బల్డ పెర్షర లు రికారుడ్ చేసి రకత్ పరీక్షలు
పార్రంభించినారు.
అకక్డే వైదయ్ం కోసం వచిచ్న

ఇదద్రు అకాక్చెలెల్ళుల్ "అదేందకాక్ ,ఒక డాకట్రు ఏమో తిండి బాగా

తినమంటాడు,ఇంకో డాకట్రు ఏమో తిండి బాగా తగిగ్ంచమంటాడు. ఎవరి మాట వినాలకాక్" అని మాటాల్డుకోవడం విని
అమమ్ నవువ్కుంది.
ఒక గది నుంచి మరొక గదికి గిరగిరా మూడు గంటలు తిపిప్, ఇ.సి.జి.,అలాట్ర్ సౌండ సాక్నింగ, ఎముక,
కంటి, దంత పరీక్షలు కూడా చేసినారు. చివరిగా రిపోరుట్లనీన్ ఫైలు చేసి, పెదద్ డాకట్రు దగగ్రికి తీసుకుపోయినారు.
ఆయన అనిన్ రిపోరుట్లూ సంపూరణ్ంగా చూసి," రిపోరుట్లనీన్ బాగానే ఉనాన్యి. ఎకక్డా ఇబబ్ంది లేదు.
మానసిక ఒతిత్డికి గురైతే కూడా ఇలా నొపుప్లు రావచచ్ని చెపిప్, చినన్చినన్యోగాసనాలు, పార్ణయామములు చేయండి "
అని సలహా ఇచిచ్ పంపినాడు.
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మొగుడూ పిలల్లిదద్రూ అమమ్కి ఆరోగయ్సమసయ్ ఏమీ లేదని సంతోషించినా, ‘ఒళుళ్ నొపుప్లు తగేగ్దెటల్బాబ్’
అని ఆలోచిసూత్ కారులో ఇంటికి బయలుదేరినారు.
లీలా మహల జంక్షన వదద్ టార్ఫిక జామ అయియ్ంది. అటూ ఇటూ చూసుత్నన్ నాగరాజుకు రోడుడ్ పకక్న
వునన్ ఆర.ఎమ.పి డాకట్రు వైదయ్శాల కనిపించింది. జనాలు గిజగిజ వునాన్రు. వారిలో చదువుకోని వారు, చదువుకునన్
వారు, పిలల్లు, పెదద్లు వునాన్రు. వారందరినీ చూసి, పెదద్పెదద్ చదువులు చదివిన డాకట్రుల్ ఎంతోమంది పటట్ణంలో
వుండగా, ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రల్ దగగ్ర వైదయ్ం కోసం వచిచ్న వారిని చూసి మొగుడూ పెళాళ్లు ఆశచ్రయ్పోయారు. కడుపు
నొపిప్ మొదలుకుని కాయ్నస్ర వరకు అనిన్టికీ తను వైదయ్ం చేయగలనని పెటిట్ వునన్ బోరుడ్ను చూసి ముకుక్ మీద వేలు
వేసుకునాన్రు. రోగులందరినీ డాకట్రు నవువ్తూ పలకరిసుత్నాన్డు. ఒకరిదద్రికి ఇంజెక్షన లు వేసాడు. మందులు అలా
వాడాలి ,ఇలా వాడాలి అని సలహాలు ఇసుత్నాన్డు.
అమమ్ మౌనంగా డాకట్రు వైపే శర్దధ్గా చూడసాగింది. ఇంతలో టార్ఫిక కదలడంతో కారులో బురుర్న
ఇంటికి చేరినారు
బాగా అలసిపోయి ఉండడంతో అందరూ గబగబా తినేసి కాసేపు రిలాకస్ అవుదామని నడుము వాలాచ్రు.
xxxxxx
సాయంతర్ం అయిదు గంటలయియ్ంది. నిదర్ లేచి చూసిన మొగుడూ పెళాళ్నికి అమమ్ అగుపించలేదు.
అపారట్ మెంట అంతా వెదికారు. ఎకక్డా కనిపించలేదు. 'అమమ్కు తెలిసిన వారెవరూ ఇకక్డ లేరు కదా,ఎకక్డి కెళిళ్ందో’
అని భయపడాడ్రు.
" అయినా,అమమ్కి తిరుపతిలోని వీధులేవీ సరిగా తెలియదు కదా. ఎకక్డికని వెళిళ్ంది? ఎందుకింత
సాహసం చేసింది? ఊరు కాని ఊరు. ఆమెకు జరగరానిది జరిగితే ఎటల్బాబ్? భగవంతుడా, మాకు కొండంత కషాట్లు
పెటాట్వేమి! ఇబబ్ంది లేకుండా చేయి సావ్మీ” అని శేషాచలం కొండలకు మొకుక్కునాన్రు.
ఇంటోల్ పొదుద్ పోక, పటట్ణంలోకి వెళిళ్ందేమోనని అనుమానమేసి నాగరాజు ఒక మోటార సైకిల తీసుకుని
బయలుదేరాడు. గుండె డభీ,డభీమని కొటుట్కుంటూ ఉండడంతో నళిని కూడా తన సూక్టీ తీసుకుని అతత్ను వెదకడానికి
బయలుదేరింది
నాగరాజు డురుర్ డురుర్న

బస సాట్ండ, రైలేవ్ సేట్షన, తాయ్గరాజమండపం, మహతి ఆడిటోరియంలు

వెదికాడు. అమమ్ ఎకక్డా కనిపించలేదు. నళిని సరుర్సరుర్న బండిలో వెళిల్ బొంతాలమమ్ గుడి, రాములవారి గుడి, ,
అలిపిరి, కపిల తీరథ్ంలు చుటిట్ నిరాశగా ఇంటికి బయలుదేరింది.
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ఇదద్రూ లీలా మహల జంక్షన వదద్కు చేరారు. బండుల్ రోడుడ్ పకక్న నిలబెటిట్ ఎకక్డెకక్డ వెదికిందీ
మాటాల్డుతూ ఉనాన్రు.
దూరం నుంచి " నాయనా, నాగరాజా!" అనే అమమ్ పిలుపు వినిపించింది. ఇదద్రూ ఒకేసారి తల తిపిప్
చూశారు.
ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రు హాసిప్టల వదద్ నిలబడి ఉనన్ అమమ్

ముఖం నిండు పునన్మి చందుర్డిలా

వెలిగిపోతోంది. పకక్నే అమమ్ భుజానికి ఇంజెక్షన వేసుత్నన్ డాకట్రు కనిపించాడు.

అమమ్ చిరు నవువ్లు చిందిసూత్ కుడి

చేయి ఊపింది.
అకక్డ, అమమ్ను చూసిన మొగుడూ పెళాళ్లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా ముకుక్ మీద వేలేసుకునాన్రు.

గబగబా

అమమ్ దగగ్రికి వెళిల్ గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్రు.
"నాగరాజా, నాకు జవ్రం వచిచ్నా, జలుబు వచిచ్నా మన ఊరి ఆర.ఎమ.పి. డాకట్రు శంకర నారాయణ
దగగ్ర ఒకక్ ఇంజెక్షన వేయించుకునాన్నంటే చాలు, పది నిమిషాలోల్ తగిగ్పోతుంది. గొపప్ గొపప్ డాకట్రుల్ చూసినా, పెదద్ పెదద్
ఆసుపతుర్లలో ననున్ చూపించినా, నాకు తృపిత్ వుండదు. వారు వార్సి ఇచిచ్న మాతర్లు, మందులు ఎనిన్ మింగినా జబుబ్
తగగ్దు. అలవాటు అయిన పార్ణం కదా. ఒకక్ ఇంజెక్షన కి మాతర్మే నాకు జబుబ్ తగుగ్తుంది. అందుకని మీకు
చెపప్కుండా ఇంజెక్షన ఒకటి వేయించుకుందామని వచిచ్నానురా" అని చెపిప్ంది.
"సరే ఇంటికి పోదాం... రా, అమామ్” అనాన్డు.
"మీరు బండల్లో వెళళ్ండి. నేను నడిచి వసాత్ను" అని బదులిచిచ్ంది.
"బండిలో వెళదాం. మన ఇలుల్ మైలు దూరంలో ఉంది. నీకు, ఒళుళ్ నొపుప్లు కదా" అనాన్డు.
"నొపుప్లు ఇంకా ఎకక్డ ఉనాన్యి. ఇంజెక్షన దెబబ్కి ఇరవై మైళళ్ దూరానికి పారిపోయి ఉంటాయి" అని
చెబుతూ జింక లెకక్న ఇంటి వైపుకి పరుగు నడకతో బయలుదేరింది.
'కొండను తల కింద పెటుట్కుని రాళళ్ కోసం వెదికినటుల్ ఉంది మన వయ్వహారం' అనుకునాన్రు మొగుడూ
పెళాళ్ లు.
శేషాచలం కొండలలోని నామాల సావ్మి ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తునాన్డు.
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