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అదిరిపడాడ్డు రామనాధం మండల ఎడుయ్కేషన ఆఫీసర చెపిప్న మాట విని. గుండె వేగంగా కొటుట్కోవడం
మొదలైంది. ఈ సూక్లే అతని జీవనాధారం. జీవితం గడవటానికి కాదు. జీవించి ఉండటానికి. ఆ ఆఫీసర మాతర్ం ఇవేమీ
పటట్నటుట్గా ఒక చేతోత్ టీ తాగుతూ, ఇంకో చేతోత్ ఆ రోజు పేపర తిరగేసూత్ తాపీగా చెపుప్కుపోతునాన్డు. “పిలల్లు బొతిత్గా
కాల్సులోల్ కనపడటేల్దు రామనాథం గారూ. మీకు తెలిసిందే. నేను పై వాళల్కి సమాధానం చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. తకుక్వ సంఖయ్
వునన్ సూక్లస్ వలల్ పర్భుతావ్నికి చాలా నషట్ం. వచేచ్ సంవతస్రం ఇలానే ఉంటే ఈ సూక్ల ని మూసేసి ఇకక్డి టీచరల్ని,
పిలల్లని దగగ్రలో వునన్ రెంటచింతలకి మారుసాత్ము!".
"కానీ చాలా ఎళల్నుంచి బాగానే నడుసోత్ంది ఈ సూక్లు. ఈ ఎడాదే ఇలా తగాగ్రు సూట్డెంటస్.
రెంటచింతల ఇకక్డికి చాలాదూరం. టీచరుల్ ఏదోవిధంగా పర్యతిన్ంచినా, పిలల్లు ఇబబ్ంది పడతారు. చాలా మంది
చదువులు ఆపేసాత్రు." ఆఖరి పర్యతన్ంగా చెపాప్డు రామనాధం. రెండు గంటల నుంచి జరుగుతునన్ ఈ సంభాషణతో
విసుగెతిత్న ఆ ఆఫీసర "మీరేం బాధపడకండి. ఇవనీన్ మామూలే మాకు. మీ టార్క అంతా బానే ఉంది. మిమమ్లిన్ మాచరల్
హైసూక్ల కి మారేలా చూసాత్ను. ఈ సూక్లు గురించి మరిచ్పోండి" అని ఒకక్ ఉదుటన అనేసి, ఇంకా అకక్డే ఉంటే
ఎకక్డ మంచివాడి కింద మారేచ్సాత్రో అనన్ భయంతో వెంటనే అకక్డినుంచి బయలేద్రాడు ఆ ఆఫీసరు.
అది రెంటాల గార్మం. షుమారు వెయియ్ గడపలు వునాన్యి ఆ ఊళోల్. రామనాధశాసిత్ అకక్డి ఎయిడెడ
హైసూక్లు హెడామ్సాట్రు. మనిషి ఆరడుగులు, చామన చాయ, సాతివ్కమైన ముఖం. ఎపుప్డూ తెలల్టి ధోవతీ, పైన
లాలీచ్తోనే వెళాత్డు బైటికి. సిటీలో కొడుకు దగగ్రకు వెళిల్నపుప్డు మాతర్ం పాంటూ షరూట్ వేసాత్డు. కొడుకు కోసం.
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యాభైఏడేళుల్ పైబడాడ్ తన పనులనీన్ చకక్గా చేసోక్గలడు. భారయ్ సుశీల ఐదెళల్కిర్తం లోకానీన్, తననీ విడిచి వెళిల్పోయింది.
మనోవాయ్ధితో రెండేళుళ్ పోరాడింది కానీ గెలవలేక పొయింది. ఆమె పోయిన రోజు ఊరోల్ కరూఫ్య్ వాతావరణం.
చినన్కొడుకు పటన్ం నించి వచాచ్డు. పెదద్వాడు రాలేదు. రాకూడదు అనుకునాన్రు అందరూ, రామనాథంతో సహా!
ఆఫీసరు వెళల్గానే, తను కూడా ఇంటికి బయలేద్రాడు. అకక్డ ఉంటే అవే ఆలోచనలు. ఆ సూక్లుకి తను
పదిహేనెళల్ కిర్తం వచాచ్డు విజయవాడ నుంచి. మొదటోల్ ఇంటోల్ వారెవరికీ నచచ్లేదు ఆ పలెల్టూరి వాతావరణం,
మనుషులూ. పెదద్కొడుకు సుధాకర డిగీర్కి వచాచ్డు. దగగ్రోల్ మాచరల్లో తెలిసిన కాలేజీ ఉండటంతో, అకక్డ చేరిప్ంచాడు.
జీవితంలో కొనిన్ సంఘటనలు మొదట మామూలుగా కనపడచుచ్ కానీ అవి తరావ్త సమాజానిన్ ఎంత పర్భావితం
చేసాత్యో ఊహించడం కషట్ం. పృధీవ్రాజు ఘోరీని క్షమించి వదిలెయయ్టం కూడా అలాంటిదే. మాచరల్ డిగీర్ కాలేజీలో
సుధాకర చేరటం కూడా అలాంటిదే.
మెలల్గా అందరూ ఊరికి అలవాటు పడాడ్రు, తరావ్త ఇషట్పడాడ్రు. ఐదేళుళ్ గడిచాక రామనాధం, సుశీలలు
ఇంకెకక్డా ఉండలేం అని తీరామ్నించారు! మనిషి సవ్భావమే అది. చినన్కొడుకు రమేష, ఇంటరీమ్డియట పూరిత్ చేసి
ఇంజినీరింగ హైదరాబాదలో చేసి అకక్డే ఒక చినన్ కంపెనీలో చేసుత్నాన్డు. తనతోనే ఉండమని చాలాసారుల్ అడిగాడు
తండిర్ని. ఒపుప్కోలేదు రామనాధం.
ఈ ఊరిని విడిచి ఎలా? ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నాన్డు ఇంటికి. ఈ సూక్లు, ఊరు తను కేవలం పని చేసూత్,
ఉంటునన్ సథ్లాలు కావు. తన ఉనికి. అదే తనని నడిపిసోత్ంది. ఒంటరిగా ఉనాన్, అది తన నీడలా ఉంటుంది. కొనిన్సారుల్
ముందుకి తోసుత్ంది, ధైరయ్ం చెపుత్ంది, దారిని చెపుత్ంది. జీవించే ఉనాన్ననటానికి ఆ ఉనికి కావాలి. కొడుకు అడిగినా,
ఆఫీసరు బెదిరించినా తను కదలడు, తన ఉనికిని వదులుకోడు. అతని కళుల్ ఎరుపెకాక్యి, పిడికిలి బిగిసింది. సూక్లుకి
పూరవ్వైభవం రావాలి. సూట్డెంటస్ సంఖయ్నిపెంచితే, ఇలాంటి ఆఫీసరుల్ కికుక్రుమనరు. కానీ ఎలా?
వెంటనే సుందరయయ్ గురుత్కు వచాచ్డు తనకి. సుందరయయ్ వాయ్పారసుత్డు, ఊరోల్ పండిన కూరగాయలిన్
పటన్ంలోని షాపులకి అమమ్టం చేసుత్ంటాడు. ఊరోల్ ఒక హోటల కూడా ఉంది. పొటిట్గా ఉంటాడు, బటట్తల. మాట
కరుకు. నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. వయసులో ఐదెళుళ్ చినన్వాడైనా రామనాధానికి మంచి మితుర్డు. సామాజిక, రాజకీయ
విషయాల మీద ఎపుప్డూ సుదీరఘ్ంగా మాటాల్డుకూంటూ ఉంటారు ఇదద్రూ.
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సాయంతర్ం ఆరు తరావ్త ఆ ఊరి దేవుడైన వేణుగోపాలసావ్మి గుడిలో దైవ దరశ్నం చేసుకొని పకక్నే
ఉనన్ చినన్ మండపంలో కూరొచ్ని మాటాల్డుకునేవారు. అకక్డికి వచేచ్ ఇతరులు కూడా ఆసకిత్గా చుటూట్ చేరి వింటూ
ఉండేవారు. తరావ్తత్రావ్త అదే టైంలో టీవీలు పైరమటైమ షోలతో హోరెతిత్ంచడంతో జనాలు పలచ్బడాద్రు. మనిషి
విచితర్మైన జీవి. అనీన్ జయించి టీవీకి బానిసయాయ్డు. ఒక సీరియల చూసి ఏడుసాత్డు, వెంటనే వచేచ్ వారత్లలో లోకం
పాడైపొతోందని బాధపడాత్డు, తరావ్తి కామెడీ షో చూసి పగలబడి నవివ్ అంతా బానే ఉందని భర్మపడి ముసుగుతనిన్
నిదర్పోతాడు. మరాన్డు షరా మామూలే. ఎంటర టైనెమ్ంట కావాలి. తనని తాను మరిచ్పోవాలి. దానికీ తాగుడికీ పెదద్ తేడా
ఏమీ లేదు. రెండూ కషాట్లు తీరేచ్వే - ఆ రోజుకి.
జనాలు తగిగ్నా ఇంకా కొంతమంది దేవుడి మీద భకిత్తో రోజూ గుడికి వసూత్ ఉండేవారు కానీ అకక్డ
వినేవారికంటే, మాటాల్డాలనుకునేవాళుల్ ఎకుక్వయాయ్రు. 24 గంటలూ టీవీ చూసుత్నన్వాళల్కి కొతత్గా ఏంచెపాప్లి? నాకే
అనీన్ తెలుసు పకక్ వాడికి తెలీదు అనే తతవ్ం. ఇలా కాదని సుందరయయ్ రామనాధానికి తెలిసిన రామాయణ
మహాభారతాలు ఏమనాన్ చెపప్మని సలహా ఇచాచ్డు. ఆలోచన నచిచ్ చినన్పుప్డు చదువుకునన్ రామాయణం మళీల్ చదివి,
గుడిలో చెపప్టం మొదలెటాట్డు రామనాధం. పర్వచనకారులంత పాండితయ్ం లేకపోయినా తనదైన శైలిలో చెపేప్ అతని
రామాయణం వినటానికి రోజూ తపప్క ఇరవై ముపైఫ్ మందిదాకా వసూత్ంటారు. అతనికి అదొక సంతృపిత్. జనానికి ఏదో
కొతత్ విషయం తెలుసుకుంటునాన్మని సంతోషం.
సుశీల పోయిన తరావ్త ఇంకాసత్ దగగ్రయాయ్డు సుందరయయ్. కానీ ఎనన్డూ ఎకుక్వ చనువు తీసుకోవడం
కానీ, మాట తూలటం కానీ చెయయ్లేదు అతను. అంత గౌరవం. అతనికే కాదు ఊరంతా రామనాధమంటే గౌరవం,
అభిమానం. అదే చనువుతో తెలల్వారుఝామునే గుడికి వెళుతూ సుందరయయ్ ఇంటి ముందర ఆగి కేక వేసారు "ఒకసారి
గుడికి రాగలవా, నీతో మాటాల్డాలి" అని. సాయంతర్ం దాకా కూడా ఆగలేని విషయం అంటే ఏదో అరెజ్ంటే అయియ్
ఉంటుంది అని చొకాక్ వేసోక్ని కదిలాడు సుందరయయ్.
దారంతా

వడిగా,

మౌనంగా

నడిచారు

ఇదద్రూ.

దైవదరశ్నం

అయాయ్క

కొంచెం

మనసుస్

నెమమ్దించటంతో నినన్ సూక్లోల్ జరిగిన విషయమంతా చెపాప్డు రామనాధం.
"ఇది జనవరి. నాలుగు నెలలోల్ సూక్లుకి సెలవలు. మళీల్ జులై, ఆగసుట్లోల్ అధికారులు వచిచ్
చూసేటపప్టికి పిలల్ల సంఖయ్ తకుక్వ ఉంటే, సూక్లు మూతపడుతుంది" అనాన్డు. సుందరయయ్ తన కళళ్లోకి చూసాడు.
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ఎరర్గా వునాన్యి. నిదర్ పోలేదని తెలుసోత్ంది. లేదు నిదర్ పటట్లేదు. మాటలోల్ హృదయానిన్ తొలిచేసుత్నన్ బాధ
వినపడుతోంది. మాషాట్రికి సూక్లే పర్పంచం అని అతనికి బాగా తెలుసు. ఎపుప్డూ దానినెలా బాగుచెయాయ్లి అనన్
ఆలోచనలే. భారయ్ పోయాక మరీ ఎకుక్వయాయ్యి. విషయం అరథ్మైంది తనకి. "పోయిన ఏటినుంచి వరాష్లు బాగా
పెరగడంతో, ఒక పంట పెంచారు ఊరోల్ రైతులు. పనులు పెరగటం, కూలీలు దొరకక్పొవటంతో సొంత పిలల్లేన్ పొలం
పనులకి తీసెక్లుత్నన్టుట్నాన్రు." తన అభిపార్యం చెపాప్డు.
"కానీ పిలల్లు చదువులు నషట్పోతునాన్రని అందరికీ తెలుసు కదా"
"అవును మాషాట్రూ, ఎపుప్డో ఏదో ఇసుత్ందని, ఇసుత్ందో లేదో తెలీని చదువు కంటే ఇపుప్డు కడుపు నింపే
పొలానిన్ నముమ్కుంటునాన్రు రైతులు" ఇషట్ం వుండదని తెలిసినా చెపాప్డు సుందరయయ్. మాటని దాచుకొనే తతవ్ం కాదు
అతనిది.
"అనీన్ తెలిసి ఏంటి సుందరయాయ్ నువువ్ కూడా" అనాన్డు రామనాధం మందలింపు సవ్రంతో.
"ఇది నా అభిపార్యం కాదు రైతులది. అదే మీరు మారాచ్లి. ఒక ఆలోచన - కోతలు దగగ్ర
పడుతునాన్యి. ధానయ్ం తూకాలకి దాదాపు అందరూ వసాత్రు. మీరు అపుప్డు వాళల్ని కూరోచ్పెటిట్ చెపేత్ పర్యోజనం
ఉండచుచ్. నేను కూడా సహాయంగా వసాత్ను" అనాన్డు సుందరయయ్. అదుభ్తం. సమసయ్కి పరిషాక్రాలెనోన్ కానీ
సమయానికి పనికొచేచ్సలహా చెపేప్ వాళుళ్ అరుదు. సంతోషంగా తూకాలరోజు వెళాద్మని నిశచ్యించుకునాన్రు.
ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. పొదుద్నేన్ వెళేత్ అకక్డ రైతులు తమ పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటారు కాబటిట్
ఇదద్రూ మధాయ్హన్ం దాటాక బయలేద్రారు. అకక్డికి చేరాక సుందరయయ్ తనకు తెలిసిన రైతులతో విషయం చెపిప్
వీలైనంత మందిని పిలవమనాన్డు. రామనాధం కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ బసాత్లమీద నిలబడాడ్డు. అకక్డునన్ వాయ్పారులు
మాసాట్రుని అకక్డ చూసి ఆశచ్రయ్పోయినా నమసక్రించి తమ పని చేసుకోసాగారు. వెళిళ్న రైతులు ఇంకో పదిమందిని
వెంటపెటుట్కొచాచ్రు. "చాలా మంది ఇంకా పనుంది రావటానికి కుదరదనాన్రయాయ్" చెపాప్డొక సనన్కారు రైతు. మొతత్ం
ఇరవై మందే. నిరాశ పడాడ్డు తను. ఇది సరిపోదు. సుందరయయ్ మాసాట్రి మొహానిన్ చూసాడు. "పరేల్దు, మొదలెటట్ండి"
అని సైగ చేసాడు.
"మీరందరూ వచిచ్నందుకు చాలా సంతోషం. మీలో చాలా మంది పిలల్లిన్ బడికి పంపించటేల్దు.
చదువంటే రాయికి సానపెటిట్నటుల్ జాగర్తత్గా, మెలల్గా జరుగుతుంది. సమయం పడుతుంది కానీ దానివలల్ రతాన్లు
బైటపడతాయి. వాళళ్తో పొలం పనులు చేయిసేత్ తాతాక్లిక లాభం ఉండచుచ్గాక కానీ అది వాళళ్ భవిషయ్తుత్ని
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దెబబ్తీసుత్ంది. దయచేసి అందరూ పిలల్లిన్ మనసూక్లుకి పంపండి" అని చెపిప్ ఆగాడు రామనాధం. మెచుచ్కుంటునన్టుల్
చూసాడు సుందరయయ్ కళళ్తో. చాలామంది "అవును" అనన్టుల్ తలూపుతునాన్రు. మళీళ్ ఏదో చెపప్బోయేసరికి,
వెనకనుంచి ఆడగొంతు "మీ పిలోల్డి బవిసయ్తేత్ మీరు సకక్ దిదద్లేక పొయాయ్రు, మా పిలల్లేన్ం బాగు సేతాత్రయాయ్".
రామనాధం గుండె ముకక్లైంది. కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. ఉలికిక్పడి చూసాడు సుందరయయ్. ఆ మాటనన్ది రమణమమ్.
అందరూ తిటాట్రు అంతమాటనన్ందుకు. "నిజం సెపేత్ నిషూట్రం ఈడ" అని ఈసడించుకుంటూ బైటికెళిళ్పోయింది తను.
తనతో పాటు మరో పదిమంది వెళాళ్రు. తనొక చినన్పాటి రైతుకూలీ నాయకురాలు. ఒక పది పదిహేను మందికి
పనులిపిప్సూత్, సాయం చేసూత్ ఉంటుంది. మాట దురుసు చాలా ఎకుక్వ. ఎదుటివాడు ఎవరు అని పటిట్ంచుకోదు. మొగుడు
తాగి సంసారానిన్ నాశనం చేసుత్ంటే, తనే పొలంలో కషట్పడి ఈ సాథ్యికి వచిచ్ంది. కడుపు నిండిన వాళుళ్ చెపేప్
విషయాలంటే ఒళుళ్ మంట.
రామనాధం ఇంక అకక్డ ఉండలేక పోయాడు. అందరికీ నమసక్రించి, తొందరగా అడుగులేసుక్ంటూ
ఊరివైపు బయలేద్రాడు. కళళ్నీళుళ్ బైటికి రాకుండా పంచె తో తుడుచుకునాన్డు. సుందరయయ్ అనుసరించలేదు. మాసాట్రికి
ఒంటరితనం అవసరం అనుకునాన్డు.
ఆలోచనలోల్ మునిగాడు రామనాధం. పెదద్బాబ్యి సుధాకర. తను కన గలిగాడు కానీ తలరాత
రాయలేడు. ఇంటరీమ్డియెట లో కాలేజీ ఫసట్ వచిచ్న కొడుకుని చూసి పొంగిపొయాయ్రు దంపతులిదద్రూ. డిగీర్కీ వెళాళ్క
సంవతస్రంలో ఒకక్సారి వచేచ్వాడు. అపుప్డు కూడా ఏవో పుసత్కాలు చదువు తూ, రాసుకుంటూ ఉండేవాడు. చదువులో
బిజీగా వునాన్డని భావించేవారు భారాయ్భరత్లిదద్రూ. చివరి సంవతస్రం ఇంటికి రాలేదు. ఒకరోజు ఫోన చేసాడు
"నానన్గారూ, ఈ కుళిళ్న, దోపిడీవయ్వసథ్ మీద నాకు అసహయ్ం వేసోత్ంది". తెలిసిన పదాలే అయినా తన కొడుకు
నోటినుంచి వసుత్ంటే కొతత్గా అనిపించాయి. "సరే రా ఏంచేదాద్మనుకుంటునాన్వ?" సూటి పర్శన్. "యుదధ్ం చేసాత్ను.
ఇకక్డ ఒక అనన్ మారగ్ం చూపాడు. గెరిలాల్ దళంలో చేరుతునాన్. కొడుకుగా మీరనుకునన్టుల్ అనీన్ దిగమింగి ఈ
సమాజంలో బతకలేను. ననున్ క్షమించండి. నా గురించి వెతకకండి. అమమ్కీ, తముమ్డికీ నా వీడోక్లు చెపప్ండి".
అవతలనుంచి లైన పెటేట్సిన శబద్ం. ఫోన రిసీవర బరువుగా అనిపించింది. ఏం జరిగిందో అరథ్ం కాలేదు, వినన్ది తన
కొడుకు మాటలేనా? అటూ ఇటూ చూసాడు. అది కల కాదు. మెలల్గా అకక్డునన్ మంచంమీద కూలబడాడ్డు. తేరుకొని,
ఆలోచనలు రావటానికి ఒక గంట పటిట్ంది. "ఎందుకిలా జరిగింది?, తనేమనాన్ తపుప్చేసాడా? పిలాల్డిన్ పటిట్ంచుకోలేదా?,
ఏంచెయాయ్లి?". పెదద్గా ఏడవాలనిపించింది, వలల్ కాలేదు. కంటినుండి ధారలు కారుతునాన్యి.
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ఇది జరిగి ఏడేళుళ్. మళీళ్ మామూలు మనిషవవ్టానికి రెండేళుళ్ పటిట్ంది. ఈ విషయం భారయ్కి
చెపప్టానికి చాలా కషట్పడాడ్డు. తెలిసాక సుశీల గుండె పగిలింది. ఆ బాధతోనే చివరికి కనున్మూసింది. ఆ రోజు
పొలీసులు రకరకాల మారువేషాలోల్ తిరిగారు ఊరోల్, సుధాకర వసాత్డేమోనని. అందరూ ఉగగ్బటుట్కోని చూసారు. చివరికి
అతను రాకపోవడంతో ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.
వరత్మానంలోకి వచాచ్డు. ఈ సమసయ్, మాటలు తనూహించినవే కానీ నిజంగా అనన్పుప్డు కలిగే బాధని
ఊహించలేదు. పోయిన వాళల్మీద కోపం ఉనన్వాళళ్ మీద చూపిసుత్ంది లోకం. అలా అని గతం తరుముతుంటే ఎపుప్డూ
పారిపోతూ ఉండ లేడు. అది కూడా తన తపేప్మీ లేనపుప్డు. ఎదిరించాలి. తను ఇంతకు ముందు సిదధ్ంగా లేడు. ఇపుప్డు
కావాలి. ఇంటోల్ తనను తాను బంధించుకునాన్డు. రమణమమ్, కొడుకు, ఆ ఆఫీసర, తన సూక్లు అనీన్ గిరుర్న
తిరుగుతునాన్యి ఆలోచనలోల్. చివరికి ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు.
అదే సమయంలో సుందరయయ్ తలుపు కొటాట్డు. లోపలికి వసూత్ "పాలవాడు రెండోర్జులుగా తలుపు
తెరవటేల్దని చెపాప్డు. మీరు ఆరోగయ్ం నిరల్క్షయ్ం చెయయ్టం మంచిది కాదు" అనాన్డు. ఇదద్రూ ఐదు నిమిషాలు ఏమీ
మాటాల్డలేదు. మౌనానిన్ చీలుసూత్ "సుందరయాయ్, నా చినన్ కొడుకుని కొనాన్ళుళ్ సెలవ పెటిట్ రమమ్ంటాను. ఇంకొక
మీటింగ పెటిట్ ఊళోళ్ వాళళ్ని పిలుదాద్ం. ఈ సారి గటిట్గా పర్యతిన్దాద్ం" అనాన్డు రామనాధం. కురీచ్లో అసహనంగా
కదిలాడు సుందరయయ్. తనకి నమమ్కం కుదరటేల్దు. "మాసాట్రూ, మొనన్టి లాంటి పర్శన్లు మళీళ్ వసాత్యి. జనాల నోటికి
అదుపు లేదు. మీ దగగ్ర సమాధానాలు ఉంటేనే ముందుకు వెళాద్ం". ఆ పర్శన్కి తన దగగ్ర సమాధానం లేదు. "పార్ంతీయ
పాఠశాలలో చదువుకునన్ నా చినన్కొడుకు విజయానిన్ చూపిదాద్ం, బైటి పర్పంచం గురించి వాడు కూడా తెలిసింది
చెపాత్డు. పెదద్కొడుకు మీద పర్శన్లకి ఏదోవిధంగా జవాబు చెబాద్ం". " ఈసారి ముందులా పారిపోను" అని ధవ్నించేటటుల్
అనాన్డు రామనాధం. సుందరయయ్ సహకారం అవసరం తనకి.
" సరే అలాగే. రిపబిల్క డే ఆదివారం అయింది. ఆ రోజు మనగుళోళ్ సావ్మివారికి పూజ జరుగుతుంది.
చాలామంది వసాత్రు. పూజ తరావ్త మీ ఉపనాయ్సం, ఆ తరావ్త అనన్దానం ఏరాప్టు చేయిసాత్ను. మీరు చెపిప్ంది వినేంత
వరకు ఎవవ్రూ కదలరు" అనాన్డతను. చాలా ధైరవ్ం వచిచ్ంది రామనాధానికి. లౌకయ్ం తెలిసిన వాడు దగగ్ర ఉంటే ఎదైనా
సాధించచుచ్.
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ఇంకా పది రోజులుంది రిపబిల్క డేకి.
కుదుటపడడ్ మనసుతో తరువాతి రోజు పొదుద్నేన్ యథాతథంగా సూక్లుకి బయలేద్రాడు. అసలే
రెండోర్జులుగా వెళళ్లేదు. ఎనిన్ పనులాగాయో? చినన్ గార్మం కాబటిట్ ఎకుక్వ నడకతోనే వెళాత్రు. అకక్డకక్డా సైకిళుళ్,
బైకులు. తన ఇంటి సందు తిరిగాడో లేదో ఇదద్రు పిలల్లు యునిఫామ వేసోక్ని పరుగెడుతూ ఎదురొచాచ్రు. అందులో
ఒకడు "సార సూక్ల లేదు సార. తాళం వేసుంది. వీరిగాడునాన్డు" నవువ్తూ చెపాప్డు. సూక్లు లేకపోతే ఆడుకోవచచ్ని
వాడి ఆశ. పిలల్లకి ఆనందానిన్చేచ్ చదువుని చెపేప్ సూక్లస్ కనపడవు. హడావిడిగా సూక్లుకి చేరాడు. వాళుళ్ చెపిప్నటుట్గానే
తలుపు తాళంవేసి ఉంది. వీరార్జు బైటే వునాన్డు. కొంతమంది టీచరస్ కూడా వునాన్రు, కొందరు ఇళళ్కి వెళిళ్పొయాయ్రు.
"వీరార్జు ఏంటి ఇదంతా? మళీళ్ అదెద్ అందలేదా?" అడిగాడు కోపంగా.
వీరార్జుకి తనంటే భయం. ఎందుకో తెలీదు. మంచి అంటే కొందరికి భయం. "అవునయాయ్,
రెండొర్జులిన్ంచీ తిరగతా ఉనాన్ను. రేపూ మాపూ అని తిపిప్ంచుకుంటునాన్రే గానీ సరద్లేదండీ" తాగిన మైకం ఇంకా
దిగలేదనుకుంటా, తడబడుతూ చెపాప్డు.
"నా మాట విను. ఐదు రోజులోల్ నీఅదెద్ ఇసాత్ను. ఇలా సూక్లు ముయయ్టం తపుప్. పిలల్లు ఇబబ్ంది
పడతారు"
వాడు తలగోకుక్ంటూ "అయాయ్ మీరంటనాన్రు కాబటిట్ తీసాత్నండి. కానీ ఆదివారం లోగా వచేచ్లా
సూడండి" అంటూ తాళం తీసి గొణుగుతూ వెళిళ్పొయాయ్డు.
వీరార్జు ఆ గార్మంలో మోతుబరి రైతు. బాగా సంపాదించాడు. పాత మునసబు కాలంచెయయ్గానే అతని
భారయ్ రతన్మమ్ ఆసుత్లిన్ కాపాడుకొవటనికి ఒక మగ దికుక్కోసం చూసింది. వీరార్జుని దగగ్ర పెటుట్కుంది. కొనాన్ళళ్కి
పెళిళ్చేసుక్నాన్రని అంటారు. ఎవరికీ తెలీదు సరిగాగ్. ఆమె అనిన్ వయ్వహారాలూ వీడికి అపప్గించి అంతఃపురంలో
ఉంటుంది. అకక్డిన్ంచి వీరిగాడు వీరార్జు అయాయ్డు. గౌరవం పెరిగింది. మునసబు చాలా ఆసుత్లు సంపాదించాడు
ఊళోళ్. మేడలూ, పొలాలూ, రైసుమిలూల్. గుళోళ్ ధరమ్కరత్గూడా. అవనీన్ ఇపుప్డు వీరార్జు అనుభవిసుత్నాన్డు. రాతర్ంతా
తాగుతాడు. పొదుద్నేన్ ఊరిమీద బడి వసూళుళ్, గొడవలూ చేసుత్ంటాడు. జనాలు భరించడం తపప్ ఏమీ చెయయ్లేరు.
సూక్లు బిలిడ్ంగ కూడా అతనికిందే ఉంది.
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సూక్లు లోపలికి వెళిళ్ కాల్సులు మొదలెటాట్క ఫోన చేసాడు మండలాఫీసుకి రామనాధం. ఈ నెలకూడా
ఫండస్ లేట అవుతాయి అని వాళళ్ సమాధానం. ఇకక్డి కషాట్లు వాళుళ్ ఎపుప్డు పటిట్ంచుకునాన్రు కనక. నిటూట్రిచ్
చేసెదేమీ లేక లంచ టైంలో సాట్ఫ రూమకెళిళ్ అదే చెపాప్డు. అందరూ ఆలోచించారు. అందరూ చినన్ఉదొయ్గులే,
చినన్జీతాలే. తమ జేబులోల్ంచి సరద్లేమనన్ నిసస్హాయత. కొడుకు ఇంజినీరింగ లోన ఇంకా కడుత్నాన్డు రామనాధం.
వాడికి చెపప్లేదు బాధపడతాడని. తనదగగ్ర బొటాబోటీగా సరిపోతుంటాయి. "ఎలా తేవాలి?" సుందరయయ్ని అడగచుచ్.
కానీ అభిమానం అడొడ్చిచ్ంది. పైపెచుచ్ ఇలాంటి సహాయాలు తనెంతో చేసాడూ సూక్లుకి ఇదివరకు. వేరే మారగ్ం
చూడాలి. "మీరేమనుకోనంటే ఒక ఐడియా సార" చెపాప్డు రాయడు. దగగ్రలోనే ఉనన్ ఇంకో గార్మం నుంచి వచాచ్డు.
బాగా చదువుకుని హైసూక్లు టీచర అయాయ్డు. తల వూపాడు చెపప్మనన్టుట్. "మిరపపంట ఈ ఏడు బాగా పండింది.
చేతులు చాలా కావాలి సహాయానికి, మనం చెయయ్గలిగితే.." అంటూ ఆపేశాడు. అందరూ ఒకళళ్ మొహాలు ఒకళుళ్
చూసుకునాన్రు. "టీచర ఉదోయ్గం చేసూత్, పొలాలోల్ పనిచెయయ్టం ఎంటి?, ఒకసారైతే పరేల్దు ఇలా ఎపుప్డూ
చెయాయ్లంటే?, గవరన్మెంట బాధయ్తారాహితాయ్నికి మనం బలి కావాలా?" రకరకాల పర్శన్లు అడిగారు. వేటికీ
సమాధానం లేదు తనదగగ్ర. ఒకటే మాట - "సూక్లుని కాపాడాలంటే ఇంతకనాన్ మారగ్ం లేదు ఇపుప్డు. నేను తరావ్త
అధికారులతో మాటాల్డతాను. ఇపుప్డు నాకు మీ సహకారం కావాలి. ఆడవాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ను. మీ ఇషట్ం. రాయడూ,
ఆదివారం రాగలం అని చెపుప్"
తరావ్త రోజు ఊరంతా పాకింది ఈవిషయం. కొంతమంది కూలీలు సూక్లుకివచిచ్ మేముకూడా
వసాత్మని భరోసా ఇచాచ్రు. 9, 10 తరగతి పిలల్లు కొంతమంది "మా సూక్లు గురించి మేమూ ఎంతో చేసాత్ం" అనాన్రు.
ఎవరినీ నిరాకరించలేదు. ఇదంతా విదయ్కోసమే, సరసవ్తీ పూజే అని భావించాడు. ఆదివారం వచిచ్ంది. అందరూ
వచాచ్రు. రైతుకూలీలు ముందుండి ఎలా చెయాయ్లో చెపాప్రు, సాయంతార్నికి మిరపసాగు బళళ్కెతాత్రు. అందరి
మొహాలూ ఎరర్గా కందాయి. చెమటలు, ఆనందం.
అకక్డే పనిచేసుత్నన్ రమణమమ్కి ఈ విషయం తెలిసి పరుగున తన జనాలతో వచిచ్ంది. మాసాట్రిని చూసి
కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది. ముందు నానామాటలూ అనన్ందుకు తనను తనున్ తిటుట్కుంది. దేవుడు మాపొలాలకి వచాచ్డంది.
నవావ్డు రామనాధం. గుండెలోల్ భారం తగిగ్ంది. డబుబ్లిచిచ్ వీరార్జు గొడవ వదిలించారు.
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రిపబిల్క డే వచిచ్ంది. దేవుడికి పెదద్ ఎతుత్న పూజలు జరిగాయి. రామనాధం, సుందరయయ్, రమేష లు
మండపంలో వునాన్రు. చాలామంది చినన్, పెదద్ రైతులు, కూలీలు, వాయ్పారులూ వచాచ్రు. రామనాధం అందరికీ
నమసక్రించాడు. చదువుకు ఉనన్ పార్ముఖయ్ం వివరించాడు. దూరదృషిట్తోచూసేత్ చదువువలేల్ ఎకుక్వ లాభముందనాన్డు
వాయ్పారులని చూసూత్. రమేష కూడా తన అనుభవం, విదాయ్వేతత్లు చేసుత్నన్ కొతత్ ఆవిషక్రణల గురించి చెపాప్డు.
సుందరయయ్ పిలల్లని పనిలో పెటట్కుండా పొలంపనులు నడిపే మారాగ్లు సూచించాడు. రమణమమ్ కూడా వచిచ్ంది.
వెనకాలే వుంది. పర్శనలు
్ వెయయ్లేదు. చివరికి పెదద్గా అరిచింది "మన పిలల్ల కోసరం ఈ సారుల్ కలలు కంటనాన్రు.
మనమేందండీ ఈడ నించోని ఆలోసితత్నాన్ం. ఆళుళ్ మన ఆసుత్లడగటాల్, మన పిలల్లకీ బతుకులొదద్ని సెపత్నాన్రు", చెంప
చెళుళ్మంది అకక్డి వాళళ్కి. "ఎవరి కోసం ఇదంతా? తమ పిలల్ల కోసమే".
రామనాధానిన్ ఎవరూ అడగలేదు ఐనా చెపాప్డు "నా పెదద్కొడుకు సమాజవయ్తిరేక దారిలో
నడుసుత్నన్పుప్డు సరిఅయిన దారి చెపేప్ మాసాట్రెవరూ ముందుకు రాలేదు, మీ పిలల్ల విషయంలో అలా జరగనివవ్ను".
అంతా చపప్టుల్. "పిలల్లు బడికి వసాత్రు మాసాట్రూ, మీ అంత గొపప్వాళళ్ని చెయాయ్లి" - ఎవరో అరిచారు.
---సమాపత్ం---
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