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కృషణ్ నీళుల్ నలల్గా, చలల్గా వుంటాయి.
దిగితే తెలుసుత్ంది వెచచ్దనం.
****
ఊళోల్ అందరూ ఐలూరు తిరునాళల్ కెళుత్నాన్రు.
“నానాన్, నేనూ, తముమ్డూ కూడా వెళాత్ము " శకుంతల అడిగింది తండిర్ని.
“వదద్మామ్, జనాలెకుక్వొసాత్రు.”
“నరసయాయ్, పిలల్లిన్ మా బండిలో తీసికెళాత్లే.” గోడ మీద నుండి నాంచారమమ్ కేకేసింది.
“కాదే అపాప్. తొకిక్డిగా వుండదూ.”
“నువువ్ తీసుకెళేల్ది లేదు,ఆళల్నీ పోనీవు. మా పిలల్లతో బాటు వసాత్రేల్."
"నానాన్, వెళాత్ం నానాన్." అకక్ తండిర్ని అడుగుతుంటే పకక్నే నిలబడాడ్డు రఘు, తండిర్ సరేననే దాకా.
రఘు తండిర్ నరసయయ్ది కటెట్ల అడితీ వాయ్పారం. ఇంటి ముందే కటెట్ పేళుల్ పేరిచ్ వుండేవి.
పిలల్లు చినన్వాళుల్గా వుండగానే, నరసయయ్కు భారయ్ పోయింది. మళీల్ పెళిల్ చేసుకోలేదు. పొలం గటుట్ పకక్న
అచచ్మిమ్ంటికి ఎపుప్డనాన్ పోయొసుత్ంటాడు. మగాడి కషట్ముమ్ందు, ‘ఈ పోవడం, రావడం, అదో విషయమా’ అని
పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు వూరి మనుషులు.
****
తిరణాలకు వెళేల్ందుకు వూరంతా వుతాస్హంగా వుంది.

తెలల్వారక ముందే ఎడల్కు, బళల్కు అలంకారం చేసి

వుంచారు.
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నాంచారమమ్ ముదురాకు పచచ్ నేత చీర కటుట్కుని వచిచ్ంది. ఉతుకుపడని కొతత్ చీర!
ముందుగా నదికి వెళాల్రు. కృషణ్మమ్ రెండు పాయలు దాటుకుంటూ పోవాలి.
ఇసక మీద సరసరమంటూ గాలి నడిచిన నడకలుమాతర్మే వునాన్యి.
మెతత్టి ఇసక, చలల్ని గాలి. వెచచ్ని వుదయపు ఎండ.
పారుతోందా, నిశచ్లంగా వుందా అనన్ంత నెమమ్దిగా వుంది యేరు.
కృషణ్ నీళుల్ నలల్గా వునాన్యి. అడుగు కనిపిసోత్ంది. ముదురాకు పచచ్గా అడుగు కనిపిసేత్, అటు వేపు వెళొల్దద్ని అకక్
చెపిప్ంది.
అది అఖాతమట.
మనుషులు గుంపుగా వునన్ చోట కాకుండా, కొదిద్గా దూరంగా వెళాల్డు రఘు. సాన్నం చేసేందుకు అడుగు
పెటాట్డు. నది నీరు వెచచ్గా వుంది. కంఠం చుటూట్ సుడులు తిరుగుతోంది. గుస గుసగా గుండెను పలకరిసోత్ంది.
లోపలికి రమమ్ని మెతత్గా ఆహావ్నిసోత్ంది. అడుగు పడుతుంటే కాళల్ కింద ఇసక గుంత పడుతోంది.
ముదురాకు పచచ్ నలల్దనంలోకి అడుగు వేశాడు. పాదం ఆనడం లేదు. కాళల్కి ఆసరా అందడం లేదు. కృషణ్ తనలో
పొదుపుకుంటోంది. నిలువెలాల్ పేర్మతో ముంచేసోత్ంది. ఊపిరాడనంతగా వుకిక్రి బికిక్రి చేసోత్ంది.
****
అకక్ అతని జుటుట్ పటుట్కుని ఈడేచ్వరకూ ఏం జరిగిందో తెలియదు. అందరూ గుమిగూడారు. అతను కళుల్ విపిప్
చూశాక, అందరూ వూపిరి పీలుచ్కునాన్రు.
“ఎంత పర్మాదం తపిప్ందీ?”
“శకుంతల గానీ చూసుకోకపోతే?”
“తముమ్డికి పార్ణం పోసింది.”
నీళల్ వంక చూశాడు. కృషణ్ మీద కోపం రాలేదు. భయమూ వెయయ్లేదు. క్షణ కాలమైతేనేమి మతుత్లోకి
జారిపోతునన్టుల్ంది. ఎంత ఇషట్మైతే తనని లాగేసుకుంటుంది.
ఆ నలల్దనం, ఆ వెచచ్దనమే గురొత్సోత్ంది.
నాంచారమమ్ హడిలిపోయింది. నరసయయ్కు తెలిసేత్ ఇంకేమైనా వుందా?
కొంగుతో, రఘు తల తుడిచి, “ఏరా, బయమేసిందా?” అని పలకరించి,
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"ఏం జరగలేదు లేవే. కృషణ్ దయగలది. బయం లేదు.” శకుంతలతో చెపిప్ంది.
పంపు దగగ్ర పిలల్లందరికీ అనాన్లు పెటిట్ంది. తెలల్వారు జామునే వండిందేమో, అనన్ం వెచచ్గానే వుంది. కేరేజి
గినెన్ లో అనన్ం, గోంగూర పచచ్డి వేసి కలిపి శకుంతల చేతికిచిచ్ంది,
"ఆడికూక్డా పెటట్వే" అంటూ.
పిలల్లంతా తిరునాళల్లో తిరుగుతునాన్రు.
ఎముకల గూడు వంటి ఓ ముసలాయన, పెదద్ ముళల్కంప మీద సనన్ని పంచె పరచి పడుకునాన్డు, భీషుమ్డిలా.
ఆ పకక్నే ఓ తలిల్, కండువా పరచి పసి బిడడ్ని పడుకోబెటిట్ంది. బిడడ్కు వళల్ంతా రకత్పు మరకలు.
ఇంకెవరో వంటికి రకాత్లోచేచ్టుట్ కొరడాతో కొటుట్కుంటునాన్రు.
అడుగడుకీక్, భయంతో అకక్కు కరుచుకుపోతునాన్డు.
అంతా రంగుల రాటన్ం ఎకుక్తుంటే, తముమ్ణిణ్ తీసుకెళిల్ంది. చేతిలో వునన్ డబుబ్లు రంగుల రాటన్ం మనిషి కిచిచ్
తననీ తముమ్ణీణ్ తిపప్మంది. చెరొక ఇరవై పైసలవుతుందనాన్డు.
ఆమె ఇచిచ్న దానికి ఒకరేన్ తిపుప్తాననాన్డు.
అయితే తముమ్ణిణ్ ఎకిక్ంచమంది.
పిలల్లందరూ సరదాగా నవువ్తునాన్రు. ఉతాస్హంతో అరుసుత్నాన్రు. ఒక రెండు నిముషాలు మామూలుగానూ,
తరావ్త మూడు నిముషాలు అతి వేగంగా తిపాప్డు. రఘుకు కడుపులో తిపుప్తోంది. భయమేసోత్ంది. పకక్కు
పడిపోతునాన్డు.
సనన్ని ఇనుప చువవ్ని గటిట్గా పటుట్కునాన్డు.
తలపకక్కు వాలిపోతోంది.
‘ఆపండీ, ఆపండీ’ అని అరుసుత్నాన్డు, ఎవరికీ వినబడనంత గటిట్గా! లోలోపలే.
దిగాక బావురుమంటూ అకక్ని చుటుట్కునాన్డు.
"మరీ తేగలాంటి పిలాల్డు. మెతత్గా వునాన్డు."
"తోడబుటిట్ంది ఎంత చూసుకుంటే ఏమి, తలిల్ వునన్ తీరు వేరు."
రఘుని చూసి ఆడవాళుల్ అనుకునాన్రు.
*****
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కాలేజీ కెళాల్లంటే వూరు దాటిపోవాలి. శకుంతల పది దాటి చదవనంది. ఇంటిని చూసుకుంటూ, తండిర్కి
సాయంగా వుంది.
రఘుని హాసట్లోల్ వుంచి చదివించాడు నరసయయ్. ఎవరితో మాటాల్డకపోయినా చదువులో చురుకుగా వుండేవాడు.
మిత భాషి. తనలో తనైనా మాటాల్డుకోవడం తకుక్వే.
రఘు మేథమేటికస్ లో ఫసట్ వసుత్ండడంతో , ఇంజినీరింగ వైపు వెళల్మనాన్రు సూక్లోల్ టీచరుల్.
తమ పొలం కౌలు చేసే భూపతికి, శకుంతలనిచిచ్ పెళిల్ చేశారు. పెళల్యాక ఇలల్రికం వచాచ్డు భూపతి. మావగారి
అడితీ వాయ్పారం కూడా చూసుకునే వాడు.
శకుంతల పెళిల్ నాటికి రఘుకి వైజాగ పోరట్ టర్సట్ లో వుదోయ్గం వచిచ్ంది.
కావ్రట్రస్ ఇచాచ్రు. ఆఫీసు పనయాయ్క, ఇంటి దగగ్ర పిలల్లకు మేథమేటికస్ చెపేప్వాడు.

****
ఓ సారి జవ్రం వచిచ్ందతనికి. సెలవు పెటట్డడమెందుకని,

టేబెల్టుల్ వేసుకుని ఆఫీసుకెళాల్డు. పని చేసూత్ చేసూత్,

నీరసించి సొమమ్గిలిల్తే హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు తోటి వారు.
మలేరియా అనాన్రు. ఇంటిదగగ్ర ఎవరూ లేరని కోలుకునే వరకూ హాసిప్టలోల్ వుండమనాన్రు. ఒక వారం
వుండాలిస్ వచిచ్ంది.
అతని బెడ మీద నుండి పకక్కు తిరిగి చూసేత్ విశాఖ సముదర్ం కనిపిసూత్ వుండేది. నీలంగా!
ఆ నీలానిన్ ఎంత సేపు చూసినా కొతత్గానే వుండేది.
దటట్మైన కృషణ్ నలుపు గురొత్చిచ్ంది.
సముదర్ం నీలం కూడా హాయిగానే వుంది.
*****
ఆ హాసిప్టలోల్ కేరళ నరుస్లు పని చేసేవారు. ఉదయం పూట, డాకట్రూల్ , పెదద్ నరుస్లతో హడావుడిగా వుండేది.
మధాయ్హాన్నికి హాసిప్టల సదుద్ మణిగేది.
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ఆ షిఫట్ లో వచేచ్ నరస్ నెమమ్దిగా చూసేది. నలల్టి పిలల్. కళొల్కక్టే కనిపించే ముఖం. మళయాళీ జుటుట్ని
వుదోయ్గానికి తగినటుట్గా ముడుచుకుని వచేచ్ది.
నొపిప్ లేకుండా ఇంజెక్షన చేసేది.
ఆ శర్దధ్ , నెమమ్ది తనం, వుదోయ్గం కోసం తెచిచ్పెటుట్కునన్వి కాదనిపించేది రఘుకి
ఆ పిలేల్ అంత అనుకునేవాడు.
మెతత్గా మాటాల్డుతుంది. మళయాళం కలిసిన తెలుగు.
అతను లేవలేకపోతునన్పుడు, నెమమ్దిగా లేపి రెండు చేతులోత్ సపోరట్ చేసూత్ దిండు కానించి కూరోచ్బెటిట్ంది.
వేడి సూప తాగించింది.
చలల్దనం, వెచచ్దనం.
కృషణ్ గురొత్చిచ్ంది.
నలల్టి కృషణ్.
ఓనాడు కూనిరాగం తీసూత్ ఇంజెక్షన లోడ చేసోత్ంది.
"ఇది తెలుగు పాట కదా.” అడిగాడామెను.
“ఇలెల్. మళయాళం.”
“తెలుగు పాటనుకునాన్ను. ఏదీ పెదద్గా పాడు.”
‘ఆకాశం పొనాన్లినిలగళె
ఆయాతిత్ల తొటేట్వరం’
రెండు లైనుల్ పాడింది.
“అంటే?”
‘తూనీగను రమమ్ంటోంది.
రావిచెటుట్కు వుయాయ్ల వేదాద్మని
ఆకాశానిన్ అంటుకుని వదాద్మని.’
‘అలాగా’ అనన్టుల్ తలవూపాడు.
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"తెలుగులో కూడా ఇదే అరథ్మా??”
“ఊహూ, ఆకాశం ఏనాటిదో, అనురాగం ఆనాటిది’’ పదాలు చెపాప్డు.
తను ఒకరితో ఇంతలా మాటాల్డడం, అదీ ఆడపిలల్తో !
రఘుకే చితర్ంగా అనిపించింది.
“ఇదే చివరి ఇంజెక్షన.” చేసూత్ చెపిప్ందామె.
“డాకట్ర చెపాప్రు. రేపే డిశాచ్రజ్ అని.”
“మంచిది.” చెపిప్ంది.
“మధాయ్హన్ం నువొవ్చేచ్ సరికి వెళిల్పోతాను.”
కలాయ్ణికి పై పెదవి మీద ఒక పుటుట్ మచచ్ వుంది.
అది అకక్డుండడం బాగుందని చెపాప్లనుకునాన్డు.
ఆ విషయం, చెపేప్ హకుక్ తనకుంటే బాగుండు కదా అనుకునాన్డు.
“కలాయ్ణి, నీ ఫోన నంబరిసాత్వా?”
ఆమెకు కోపం వసుత్ందేమోననుకునాన్డు గానీ, చినన్ చీటీ మీద రాసిచిచ్ంది.

***
“మళయాళీ పిలాల్?” నోరెళల్బెటిట్ంది శకుంతల.
రఘు వంక చూసూత్ ' వీడికింత ధైరయ్ం ఎలా వచిచ్ందా?’ అని చూసింది.
“ఊళోల్ అంతా నవవ్రూ? మొనేన్ నానన్ ఏడూరైంది. అపుప్డే పెళిల్ తొందరేంటి?” అడిగింది.
రఘుకి చినన్తనం వేసింది.
“అంతా పెళిల్ చేసుకోమంటునాన్రు. అందుకనీ.” అంటూ నసిగాడు.
తముమ్డికి సంబంధాలు వసూత్నే వునాన్యి. ఇపుప్డపుప్డే చేసేది లేదని తిపిప్ పంపుతోంది వాళల్ను.
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“రంగేనా పిలల్?"
కాదనన్టుట్ తలూపాడు. కలాయ్ణి నలుపు.
"మరింకేమి. ఆ మాతర్పిప్లల్ మనూళోల్ దొరకదా?"
కలాయ్ణి ఫోన నంబర ఇసూత్ చూసిన చూపు గురొత్చిచ్ంది.
అకక్కు ఎలా చెపాప్లో అంటూ ఆలోచిసుత్నాన్డు. తముమ్డి ఆలోచన కనిపెటిట్ంది.
“ఎందుకురా భాష కాని పిలల్. ఆళూల్ ఇమడలేరు. మనమూ ఇమడలేము. మెతత్టోడివని ఆడిచేచ్సత్ది. పెదద్ రంగూ
కాదాయె. నినున్ బాగా చూసుకునే పిలల్ని జూసాత్గా.”
బటట్లు వుతకడానికి తీసుకెళూత్ చెపిప్ంది.
దగగ్రి వాళల్కు ఓ అమాయకతవ్ం వుంటుంది. మనకేమి కావాలో వాళల్కే తెలుసనన్ అమాయకతవ్ం.
కాసేపాగి “నీ జేబులో దొరికింది.” అంటూ తడిసిపోయిన చీటీ తెచిచ్ంది.
అంకెలు అలుకుక్పోయాయి.
‘తను ఫోన చేసుత్ంటానని కలాయ్ణి ఎదురు చూసుత్ందా?’ ఆలోచిసుత్నాన్డు.
“పొదుద్న సుగీర్వుడొచాచ్డు. ఆళల్మామ్యినిసాత్మని అడుగుతునాన్డు. పిలల్ తెలల్గా వుంటది. రెండెకరాల పొలం ,
బంగారం అదీ ఇసాత్మంటునాన్రు.”
అతనిషట్ం వేరే వుంటుందనన్ తలపూ ఆమెకు లేదు.
అకక్ను కాదనే తెగువా తముమ్డికి లేదు.
*****

వరలకిష్ కాపురానికొచిచ్ంది.
ముదురు వంకాయ రంగు సిలుక్ చీర, తలనిండా ఎరర్టి కనకాంబరాలు పెటుట్కుని.
కొతత్ కాపురం కుదుట పడేవరకూ శకుంతల తోడుంటానని వచిచ్ంది.
మొదటోల్ వదినా అంటే అమామ్యనుకుంటూ ముచచ్టగానే వుండే వారు. రానార్నూ, గొడవలయేయ్వి. శకుంతల
పెతత్నాలు చేయడం వరలకిష్కి నచేచ్ది కాదు.
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అకక్డ గొడవేమిటో సమసయ్ ఎకక్డుందో , ముడి ఎలా విపాప్లో తెలిసేది కాదతనికి. అరథ్ం కావడానికవి మేథస్ లా
సింపుల గా వుండేవి కావు.
రాతిర్ ఇంటికొచేచ్సరికి ఇదద్రూ అలిగి పడుకునే వారు. రఘు ఎవరితో మాటాల్డినా రెండో వారికి కోపం.
కొటిట్ందనీ, రకిక్ందనీ ఆనవాళుల్ చూపించేందుకు పోటీలు పడేవారు..
ఓ రాతిర్ అతనింటికొచేచ్ సరికి గొడవ పడి కూరుచ్నాన్రు.
“అది ఎటాట్ంటిదో నీకు తెలియదురా. నువెవ్లిల్పోయాక ఎంత ఆడిసత్ందో నీకేం తెలుసు. పాములాంటి మడిసి. ఎనిన్
చేసత్దనుకునాన్వూ. అనన్ం వండి లోపల దాసుకుంటది.”
శకుంతల గొంతులోకి ఏడుపొచిచ్ంది.
“వుండనంటే వుండను. నేపోతాను. ననున్ పంపించూ” అంటూ యేడుపాపడం లేదు వరలకిష్.
“ముందు అనన్ం తిను రా. తరావ్త తీసుకెళాత్.” బుజజ్గించబోయాడు.
పళెల్ం తోసేసింది. అనన్ం కూరా ఇలల్ంతా చెలాల్ చెదురుగా పడాడ్యి.
శకుంతల ఇంటోల్నుండి పోతే తపప్ తిననంది.
అంతా వింటోనన్ శకుంతల వచిచ్, "ఒసేయ, నా తముమ్డింటికి నేనొచాచ్, నువెవ్వరివే ననున్ పొమమ్నడానికి?"
అతని ముందే హోరాహోరీ వాదించుకునాన్రు. దేని గురించి వాదనో, ఏమి తీరుప్ చెపాప్లో తెలియక తలపటుట్కుని
కూరుచ్నాన్డు.
ఇంటికెళాల్లంటే భయం. వెళల్కపోతే ఇంకా భయం, ఏం కొటుట్కుంటునాన్రోనని.
****
ఆ మరాన్డు, ఆఫీసు నుండి , చెటల్ మధయ్ తన కావ్రట్రస్ వేపు నడుసుత్ంటే అంతా తననే చూసుత్నన్టుల్ అనిపించింది.
అంత విచితర్మేమిటో అరథ్ం కాలేదతనికి.
హాలోల్ కూరుచ్ని చేటలో బియయ్మేరుతోంది శకుంతల.
‘వరలకిష్ లోపలుందేమో.’
లోపలికి వెళాల్డు. ఎకక్డా లేదామె.
“నువెవ్ళాల్క నాతో గొడవేసుకుని ఇంటికెళిల్పోయిందిరా.”
“ఎలా వెళిళ్ంది? ఎకక్డికి వెళిళ్ంది?” బయటికి పరిగెతత్బోయాడు.
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“పొదుద్నే ఎలిల్పోయింది. ఈ పాటికి వూరు చేరిపోయుంటది.”
“అలా ఎలా. ఏవైంది?” భారయ్ గురించి అతను కంగారు పడడం అకక్గారికేం నచచ్లేదు.

****
ఆఫీసుకి సెలవు పెటిట్ మావగారింటికెళాల్డు. అకక్డికెళల్డానికి నిలువెలాల్ పిరికితనమావహించింది. వరండాలో
కూరోచ్బెటాట్డు మావ. వరలకిష్ ఎకక్డుందో కనిపించ లేదు. గుమమ్ం దగగ్ర చినన్ పిలల్లు తొంగి చూసుత్నాన్రు, కొతత్
అలుల్డి వంక.
సుగీర్వుడు మాటాల్డుతుండగానే చుటుట్పకక్ల వాళుల్ చేరారు. పది మంది గుమి గూడేందుకు నిముషం పటిట్ంది.
"నీకిచాచ్మంటే ఏమిటి? పటన్ంలో వుదోయ్గముందని, పిలల్ సుకంగా బతుకుదద్ని. నీ అకక్ చేత తనున్లు
తింటానికా?పిలల్ని పంపాలంటే నీ అకక్ నీ ఇంటికి రాగూడదు.” అనాన్డు మావ.
శకుంతల భరత్ భూపతి కూడా వచాచ్డు.
“బావమరిది అమాయకుడనీ, వాడికివేమీ తెలియవ”నీ సరిద్ చెపప్బోయాడు.
తలా ఒక తీరుప్ చెపాప్రు. తీరామ్నాలు చేశారు.
తెలివిలేనోడు, తెగువలేనోడు పెళెల్ందుకు చేసుకునాన్డనాన్రు.
తముమ్డు మావగారింటికెళాల్డనన్ సంగతి విని పూనకాలు తెచేచ్సుకుంది శకుంతల. పరువు తీశావంది. దాని
బదులు నాకింత విషం తెచిచ్పెటట్కపోయావా అంటూ నేలకు తలబాదుకుంది.
గుండెకు శాంతిలేదు. కంటికి నిదర్లేదు. ఎవరితో ఏం మాటాల్డితే ఏమవుతుందోనని మౌనంగా కూరుచ్నాన్డు.
అకక్ వండిపెడుతుంటే తినాన్ననిపిసుత్నాన్డు.
రోజుకోకబురు తెసోత్ంది శకుంతల.
“దానికి మేనమావఁ కొడుకుతో సేన్హితం. అది దాసి పెటిట్ పెళిల్ జేశారు. నిండా మునిగిపోయామురా. నువూవ్
నేనూ.”
మౌనంగా కూరుచ్నన్ తముమ్డి పై అనుమానంగా చూసింది. ఇంకా వాడు దానిమీద మనసు పెటుట్కునాన్డేమోనని.
అలా జరగకూడదని పకక్నే కూరుచ్ంది.
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“విడి కాయితాలకోసం జూసత్నాన్రంట! పీడా పోయిందనుకో.”
" ఇటాట్ంటోళళ్ని వెయియ్మందిని తెసాత్. ఒకడితో ఆగే మడిసి కాదురా అది.”
కాసేపైనా వరలకిష్ గురించి మాటాట్డకపోతే బాగుంటుందనిపిసోత్ంది.
వెలపరమొసోత్ంది.
“అకాక్, ఇక ఆమె గురించి ఎందుకూ. వదిలెయొయ్చుచ్గా.”
తముమ్డు నిషూట్రమాడుతునాన్డు. భారయ్ గురించి చెడడ్గా వినడానికి అతను తయారుగా లేడు.
శకుంతల తటుట్కోలేక పోయింది.
"అంతేరా, కళల్లో పెటుట్కుని పెంచాను నినున్. ఈనాటికి అదెకుక్వైపోయింది." అని దణెణ్మీమ్ద బటట్లు తెచిచ్
సంచీలో కుకుక్కుంది.
******
కొనాన్ళళ్ పాటు వూరుకుని, తముమ్డిని మళీల్ పెళిల్ చేసుకోమంది శకుంతల.
మాటాల్డలేదు.
“చేసుకోపోతే చేతకానివాడి వనుకుంటారార్.”
‘తనకేం చేతవును?’ ఆలోచించాడతను.
వరలకిష్ని ఇషట్పడడం చేతనయిందా?
ఏడిసేత్ బతిమాలడం వచిచ్ందా?
“అది మళీల్ పెళిల్ చేసుకుంటంది. తెలుసా?
దానికనాన్ మంచి పిలల్ని తెచిచ్ చేసాత్. దాని మొహమీమ్ద కొటిట్నటుట్.”
మళీల్ పెళిల్ చేసుకోవాలా?
చేసుకోవడానికి తనకేం తెలుసని?
అలిగితే సముదాయించడమెలా?
కోపమొసేత్ కాచుకోవడమెలా?
రఘు మౌనంగా వునాన్డు.
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“ఏరా, ఏమామ్టాట్డవూ? పటాట్భి వాళుల్ రెడీగా వునాన్రు. నీతో అవుననిపించుకుని వసాత్నని వచాచ్.
ఏదో ఒకటి చెపుప్.”
“వదుద్.”
*****

కొచిన పోరట్ లో ఖాళీ వుందని తెలిసి అపైల్ చేసుకునాన్డు. ఆ వుదోయ్గం సులభంగానే దొరికింది.
సముదార్నికి దగగ్రలో ఇలుల్ తీసుకునాన్డు.
చకక్టి చినన్ ఇలుల్. ఇంటి ముందు పచిచ్కతో వుండే గారెడ్న.
కిటికీ పకక్నే కొబబ్రి చెటుట్ నిలబడి వుండేది.
కిచెన తలుపు తీసేత్, గుబురాకులతో దటట్మైన పొద లాంటి మామిడి చెటుట్. గటిట్ మామిడి కాయలు కాసింది.
రాతిర్పూట

కిటికీ నుండి సముదార్నిన్ చూసూత్ గడిపేవాడు. కొచిన సముదర్ం విశాఖ సముదర్ం కంటే నీలం

తకుక్వ. ఎపుప్డైనా ఊదారంగులో వుండేది. చాలా సారుల్ బూడిద రంగులోనూ.
పేవ మెంట కొండ రాళల్ను అలలు బలంగా తాకుతుండేవి.
కషట్పడి పని చేసుత్నన్ందుకు పర్మోషనుల్ వచాచ్యి.
అకక్ పిలల్ల చదువులకు, వేడుకలకు సాయం చేశాడు తపప్ వూరికి దూరంగా వునాన్డు.
పర్మోషన పరీక్షలకు, గూర్ప వన పరీక్షలకూ కోచింగ చెపుత్నాన్డు రఘు. మొదట కొంతమంది పరీక్షలకు పిర్పేర
అవుతుంటే వారికి సహాయం చేశాడు. వాళల్కు మంచి రాంకస్ వచాచ్క మరికొంత మంది చేరారు. ఒకరిదద్రితో మొదలైన
కోచింగ కాల్స ఇపుప్డు నలభయి మందికి చేరింది.
ఆఫీసు పనయాయ్క అది ధాయ్సంతా పరీక్షల కోచింగ మీదే వుండేది. పరీక్షలోల్ ఎటువంటి పర్శన్లొసాత్యో ఊహించి,
ఆ రకమైన మోడల పేపరుల్ తయారు చేసుత్ండేవాడు. అతని దగగ్ర కోచింగ తీసుకుంటే చాలు, తపప్కుండా మంచి రాంక
వసుత్ంది అనన్ పేరొచిచ్ంది.
ఆఫీసు పనయాయ్క అదే అతనికి ఇషట్మైన వాయ్పకం.
జీవితంలో ఇపుప్డు తనకెవరునాన్రని చూసుకుంటే బెనీన్ ఒకడు కనిపించాడు. బెనీన్ డైరవరే కానీ ఇంటి పనులనీన్
చేసి పెడతాడు. వంట కూడా అతనే!
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నడివయసు మనిషి. కానీ బలంగా వుండేవాడు.
రఘు కనాన్ ఒకటి రెండేళుల్ చినన్వాడేమో.
కషట్ం తెలిసిన చేతులు.
ఇలల్ంతా చకక్గా సరిద్ పెడతాడు. చిరునవువ్ చెరగనీయడు.
కాల్సులు జరిగే సమయంలో బెనీన్ వంట చేసేవాడు. వంట చేసే సమయంలో అతనికి ఫోనుల్ వసుత్ండేవి. భారయ్
మీద అరుసూత్ వుంటాడెందుకో. అరుపులే తపప్ కోపం వినిపించేది కాదు.
'ఎందుకలా అరుసాత్వు బెనీన్' అని అడిగే చనువు లేదు, అంత భాషా రాదు రఘుకి.
కాల్సయాయ్క, ఇంటిముందునన్ గారెడ్నోల్ టేబుల వేసి భోజనం పెటేట్వాడు బెనీన్. ఎరర్టి మటిట్ పిడతలో చేపల పులుసు
వండి, వేడి అనన్ంలో వడిడ్ంచేవాడు. దూరంగా సముదర్ం, అలలు , వేడి భోజనం! తింటుంటే తనకూ ఆకలుందని
ఆశచ్రయ్పోయాడు రఘు.
భోజనమయాయ్క నిదర్ పోవడంలో సుఖం తెలిసేది. మరాన్డు బెనీన్ వచేచ్వరకూ వళుల్ తెలియని హాయి నిదర్!
*****

మెలల్ మెలల్గా మళయాళం అరథ్మవుతోంది రఘుకి.
రఘుకి అరథ్ం అవుతోందనన్ విషయం బెనీన్కింకా తెలియదు. తన ధోరణిలో తను మాటాల్డుతూ అరుసుత్ండేవాడు
భారయ్ మీద.
"నేను వచిచ్ వంట చేసాత్ను. అంతవరకూ కిచెనోల్కి వెళేత్ కాళుల్ విరగొగ్డతా, జాగర్తత్" అంటూ అరుసుత్నాన్డు.
మరో సారి బుజజ్గిసాత్డు.
"ఊరుకో తలీల్, నా మాట వినూ. అలా అనొదూద్. మాతర్లు వేసుకో తగుగ్తుంది" అని.
ఆమెకు ఆరోగయ్ం అంతగా బాగుండదని తెలిసింది.
ఆ ఫోను సంభాషణ వినకూడదని రఘు కి అనిపిసుత్నాన్, కుటుంబం మీద బెనీన్ పేర్మ చూసుత్ంటే తెలియని హాయి
కలిగేది.
****
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ఓ నాడు ఉదయమంతా మంచుగా వుంది. ఎండ లేదు. పచిచ్క మీద బూడిద రంగు మంచు కరగనే లేదు.
ఆ రోజు బెనీన్ రాలేదు.
కనుకుక్ందామని జీప తీయబోతుంటే బెనీన్యే వచాచ్డు. ఎపుప్డూ లేనిది కంగారుగా వునాన్డు.
కూతురుకి బాగోలేదనీ, అందుకే లేటయిందనీ చెపాప్డు. తెలల్వారుజామున కడుపులో నొపిప్ అయితే హాసిప్టలోల్
చేరాచ్ననాన్డు.
రఘుయే జీప డైరవ చేసూత్ హాసిప్టల కు తీసుకెళాల్డు.
దారోల్ చెపాప్డు.

కూతురు ఇంటర చదువుతోందట. కడుపు నొపిప్, వాంతులవుతుంటే టేబెల్ట వేశాడట.

తగగ్కపోవడంతో హాసిప్టలోల్ చేరాచ్నని అంటునాన్డు.
డాకట్ర తో మాటాల్డితే అపెండిసైటిస అనీ, సరజ్రీ అవసరమనీ చెపాప్రు.
సంగతి విని బెనీన్ నీరు కారిపోతునాన్డు. ఏడుపొకటే తకుక్వ.
“ధైరయ్ంగా వుండు. నేనునాన్గా” అంటూ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు రఘు.
భయపడుతూనే సరజ్రీ కాగితాలపై సంతకం చేశాడు.
సరజ్రీ అయే వరకూ అకక్డే వునాన్డు రఘు. తనకక్డ లేకపోతే బెనీన్ ఎంత కంగారు పడివుండేవాడో అరథ్మైంది.
ఓ గంట తరావ్త సరజ్రీ చేసిన డాకట్ర వచిచ్ మాటాల్డారు.
“లాపరోసోక్పిక సరజ్రీ చేశామనీ, అంతా చకక్గా జరిగిందనీ పర్మాదమేమీ లేదని” చెపాప్రాయన.
"మీరు లేకపోతే ఏమయేయ్వాడిని సార.” అనాన్డు.
కాసేపు తోడు కూరుచ్నాన్డు తపప్ అకక్డ తను చేసిందేవిటో రఘుకి నిజంగానే అరథ్ం కాలేదు.
ఇంకొకరికి భరోసా ఇవవ్గలిగినపుడే మనకు ధైరయ్ం కలిగేది. మొదటి సారి తను ఇంకొకరికి ధైరయ్ం చెపప్డం
వింతగా వుంది రఘుకి.
హాసిప్టల నుండి వచేచ్సూత్ , బెనీన్ జేబులో డబుబ్ పెటాట్డు. వదద్నలేదు బెనీన్.
బికక్మొహంతో నిలబడడ్ బెనీన్ కొతత్గా కనిపించాడు రఘుకి.
బెనీన్ భారయ్, ఆ అమామ్యి తలిల్ ఎకక్డ వుందో. కనపడలేదు.
******
డిశాచ్రజ్ చేశారట బెనీన్ వాళల్ అమామ్యిని.

చూసేందుకు అతనింటికి వెళాల్డు రఘు. అదే మొదటి సారి ఆ

ఏరియాకు వెళల్డం.
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అమామ్యి కోలుకుంది. బాగానే వుంది. “జెసీస్, మా సార” అంటూ పరిచయం చేశాడు.
చకక్టి పిలల్. బెనీన్లా తెలల్గా లేదు.
నలల్ కలువ.
ఆ అమామ్యి బాగానే వునాన్ , ఆపరేషన తాలూకు అసౌకరయ్ం ఆమె ముఖంలో తెలుసూత్నే వుంది.
"ఇంకొనాన్ళుల్ హాసిప్టలోల్ వుంచకపోయావా? పూరిత్గా కోలుకునే వరకూ!" అడిగాడు రఘు.
"వాళల్మమ్ చూసుకుంటది సార. ఆపరేషన థియేటరోల్కి కూడా వాళల్మేమ్ తోడు వెళిల్ంది."
“మోళె, మోళె” అంటూ పిలిచాడు భారయ్ని. జెసీస్ వాళల్మమ్ కాబోలు లోపలున్ండి వచిచ్ంది. జెసీస్ రంగు ఎవరిదో
ఆమెను చూసేత్ అరథ్మైంది.
"మోళె, మా సార." అంటూ ఆమెతో చెపిప్,
“మా మోళె ఇది వరకు ఆ హాసిప్టలోల్ పనిచేసేది సార. ఆరోగయ్ం బాగోవడంలేదని నేనే మానేయమనాన్. ఇంటోల్
అంతా నేను చెపిప్నటుల్ జరగాలిస్ందే.” డాబుసరిగా చెపుత్నాన్డు బెనీన్.
మెతత్గా నవివ్ంది ఆమె.
ఆమె పెదవి మీద పుటుట్మచచ్ వికసించింది.
పుటుట్ మచచ్కు తను గురుత్ండే అవకాశమే లేదనుకునాన్డు.
రఘు తిరిగి వచేచ్సుత్ంటే బయటి వరకూ, బెనీన్ తోడొచాచ్డు.
“బెనీన్, నీ భారాయ్, బిడడ్ అదృషట్ వంతులు. చలల్గా వుండాలి. ”
ఆ చలల్దనం
ఆ నలల్ని ఛాయ.
ఆ వెచచ్దనం.
కృషణ్ ఎకక్డో లేదు. సముదర్ం వొడుడ్నే!
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