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రంగురంగుల బొమమ్ల పెటెట్లో సుందరాంగి పొదుపుగా బటట్పీలికలుధరించి ఒళుళ్ దాచుకోకుండా
పాటపాడుతూ,ఆడుతోంది. కోల్జప లో పెదవులను గుండర్ంగా చుటిట్ ముదుద్ పెడుతోంది. పేర్క్షకులను కలవర
పెడుతోంది.
టీపాయ మీదునన్ దార్క్ష పళళ్ను నోటోల్ వేసుకుంటూ,పిపప్ళళ్ బసాత్లాంటిశరీరానిన్ సోఫాలో కుదేసుకొని,టీవీని
యే యాంగిల నుండి చూసేత్ బాగుంటుందోనని మథనపడుతూ,మన కధానాయకుడు శీర్జనారధ్నరావు అటూ ఇటూ
మెసులుతునాన్డు.
తిషఠ్ కుదిరింది. టీవీలో సుందరాంగి పై నిషఠ్ కుదిరింది.“బాగుంది” అనుకునాన్డు.
“నీ వరుసేమి బాగాలేదు భగవానుల్”! అంటూ అతడి ఆతమ్ అతడి ముందుపర్తయ్క్షమయింది.
(మన కధానాయకుడి తో అతని ఆతమ్ తరుచుగా సంభాషిసుత్ంటుంది. అతని ఆతమ్ అతనిని ముదుద్గా “భగ
వానూల్” అని సంబోధిసుత్ంటుంది.) కాసాత్ మందుకు వచిచ్ ,
“అసత్మానం అలా గవిడి గేదెలా నములుతూ ఉండడమేనా? నేను చెపిప్ంది ఆలోచించావా? లేదా? “ అంటూ
భాగవానుల్ టీవీకి అడడ్ంగా వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.
(పాఠకులకు వినన్పం: ఇకక్డ మనహీరో శీర్ జనారధ్న రావును,అతడి ఆతమ్ ‘భగవానుల్’ అని సంభోదిసుత్ంది.
అయితే మనహీరో గారు అతడి ఆతమ్ను ముదుద్గా ‘రాములు’అని పిలుచుకుంటాడు)
చాలా తెలుగు సినిమాలలో చూపిన విధంగా అతడి ఆతమ్ నిండుగా టెసట్ కిర్కెట మాయ్చ లో ఆటగాడిలా తెలల్
బటట్లతో కాకుండా చకక్గా , ఐపీ ఎల కిర్కెట లో కిర్కెటర లా కలర డెర్స వేసుకొని ఉనాన్డు.
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“ఈ మధయ్ ఆతమ్లకు కూడా డెర్స సెనస్ బాగా పెరిగింది” అనుకుంటూ, “చూడు రాములూ,ఈ రోజు
ఆదివారం,నాకు దొరికేది ఈ ఒకక్ రోజే. కాసేపు కంటికి పండగ చేసుకోనీ” దీనంగా అనాన్డు జనారధ్నరావు.
“నధింగ డూయింగ భగవానుల్! ముఖయ్మైన విషయాలు మాటాల్డాలి’’
“నేనూ నధింగ డూయింగ ! చాలా రోజుల తరువాత ఈ టీవీ పుణయ్మా అని నాకు పాత రోజులు గురుత్కు
వసుత్నాన్యి. ననున్ చూడనీయ రాములూ”అంటూటీవీకిదగగ్రగా వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు. కాసేపటికి రాములు మళీళ్ టీవీ
తెరపైన పర్తయ్క్షమయాయ్డు. “అంతరాయానికి చింతిసుత్నాన్ను. జనారధ్నరావు అనే వయ్కిత్ దేభయ్ం ముఖం వేసుకొని,టీవీ
ముందు కూరోచ్వడం వలన రాబోవు నషాట్నిన్ తెలియజేయడానికి సంతోషిసుత్నాన్ను..”

ఇక లాభం లేదనుకొని టీవీ

కటేట్సాడు రావు.
“దటస్ గుడ భగవానూల్!”
“రాములూ !నస ఆపి చెపిప్ చావు”
“నీ గురించి,నీకుటుంబం గూరిచ్కొంత వివరంగా చెపుప్ భగవానూల్!
“నా గురించి నేను చెపుప్కోవడం ఏమిటి రాములూ!?”
“నీ గురించి నీవు తెలుసుకోవాలని భగవానూల్!”
“సరే చెబుతాను. నాపేరు శీర్ జనారధ్నరావు.నావయసు నలబై అయిదు సంవతస్రాలు. భారాయ్,తలీల్,ఇదద్రు పిలల్లు
ఉనాన్రు. ఇదీ నా సంసారం . ఆసిత్పాసుత్లు లేవు. కషట్పడి పైకి వచాచ్ను. ఇనిన్ రోజులుగా సంపాదిసుత్నాన్
వెనుకవేసిందిలేదు. ఇంకా సవ్ంతఇలుల్ లేదు. ఎపప్టికపుప్డు నా సంపాదన కుటుంబ పోషణకు, ఇతర బాధయ్తలకు
హరించుకుపోవడం చేత అపుప్లు బాగానే ఉనాన్యి. అవకాశాలు పుషక్లంగా ఉనాన్, అవినీతిని ఇషట్పడను.
పర్భుతోవ్దోయ్గానిన్

పవితర్ంగా భావిసాత్ను. బాయ్ంక లో నిలువ ఇరవై వేలు. అనిన్ రకాల అపుప్లు కలిసి నాలుగు

లక్షలుదాకా ఉనాన్యి.ఈ మధయ్ మా అమమ్ గారు కారొప్రేట ఆసుపతిర్

వారి పాయ్కేజీ హాసిప్టాలిటీని చవి చూసి

వచిచ్ంది”
“నీ జీతమెంత?”
“ఇనూస్రెనుస్లు,పీఎఫ ,ఐటీ వగైరాలు పోయిన తరువాత చేతికి డెబైభ్ వేల దాకా వసాత్యి”
“పిలల్లు రేపోమాపో కాలేజీలకు రాబోతునాన్రు. నీ యిలాల్లు మెడలోకి ఫాయ్షన పూసలు తపప్
బంగారంఎరుగదు.నిలువడానికి సవ్ంత ఇలుల్లేదు.పిలల్ల చదువులకు,పెళిళ్ళళ్కు,పదవీ విరమణానంతర జీవితానికి
,అనారోగాయ్లకు, అనుకోని ఖరుచ్లకు పర్ణాళిక లేదు.అపుప్లు తపప్ చెపుప్కో దగిన బాయ్ంక బాయ్లెనస్ లేదు. కాసాట్ఫ
లీవింగ పెరిగిపోయింది. పర్తి విషయానిన్ కుష్ణణ్ంగా ఆలోచించే వాడివి .రేపటి విషయాలు ఎందుకు ఆలోచించలేదు ? ”
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టాపిక గంభీరంగా ఉండడం తో అలెరట్ అయాయ్డు రావు.
ఇంతలో రాములు సావ్మీజీ గెటప లోకి మారిపోయి,టేబుల మీద పదామ్సనం వేసుకొని కూరోచ్ని,పర్వచనం
పార్రంభించాడు.
“ చూడు భగవానూల్! నీవు చాలా విషయాలలో పాల్నింగ చేసాత్వు. ఆరిధ్క విషయాలలో మాతర్ం కాదు. లకిష్
చంచలమైనది. ఎటాల్ వసుత్ందో ఎటాల్పోతుందో తెలియదు.ఖరుచ్ చేయడం చాలా సులభం . ఖరుచ్ను అదుపు చేయడం
కషట్ం.ఆరిధ్క జీవన కురుకేష్తర్ం లో కోరికలనే సవ్జనానిన్ చంపలేని అరుజ్నుడివి నీవు. కావున నేను కృషుణ్డిలా జీవన
పార‘మారిధ్క’గీత వినిపించాలిస్ వసుత్ంది. డబుబ్ చాలా విలువైనది,పవితర్మైనది. దానిని వీలైనంత ధరమ్ మారగ్ంలో
ఆరిజ్ంచాలి.డబుబ్ను వంద రూపాయలు అయేయ్ వరకు నీవు కాపాడు. వంద రూపాయలు అయిన తరువాత అదినినున్
కాపాడుతుంది. అసలు సొముమ్ బాతులాంటిది. వడీడ్ గుడుడ్ లాంటిది. బాతును రకిష్ంచు, గుడుడ్ను సీవ్కరించు, దబుబ్నన్
వారెవరూ ఖరుచ్ చేయరు. నీలాంటి వారెవరూ డబుబ్నన్ వారుగా మారరు”అంటూ చినన్గా దగిగ్, ఇంగీల్షు సినిమాలో
కాయ్రెకట్ర లా లేచి వెళిల్ ,ఫిర్జ లో బాటిల తీసి నీళుళ్ తార్గి మళీళ్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.
ఈసారి మన రాములు అమెరికన బూయ్రోకార్ట లా హాయ్ట,బూట సిగార తో దరాజ్గా ఉనాన్డు.
మరలా పార్రంభించాడు. “పర్తి వయ్కిత్కి

తను ఖరుచ్చేసే పర్తి పైసపై అదుపు,పైసా పైసా కూడబెటేట్

పొదుపూ,పైసకు పైస సంపాదించగల నేరుప్, దానికి కావలసిన మదుపూ ఉండాలి. ముఖయ్ంగా మధయ్ తరగతి జీవి ఈ
తిర్సూతర్పధకానిన్ అనగా

అదుపూ,పొదుపూ,మదుపూ అమలు చేయకపోతే అతడికి ఏమీమిగలదు. రిటైర మెంట,

వృదాధ్పయ్ం శాపంగా మారుతుంది. కావున ఇకనైనా మేలుకో భగవానూల్”అనాన్డు రాములు.
“సరే! ననున్ ఇపుప్డేమి చేయమంటావు రాములు?” పర్శిన్ంచాడు.
ఆరిధ్క సంసక్రణలు,ఆరిధ్క విధానాలు,ఆరిధ్క ఆంక్షలు వివరంగా సూచించి , ‘డింగ’ మని లోపలికి
ముడుచుకుపోయాడు రాములు.
సోపాలో రిలాకస్ అవుదామనుకుంటుండగా ఎదురుగా లకీశ్మ్దేవి పటం

కనబడింది. ఆమె చేతిలో నుండి

బంగారుకాసులు జలజలా రాలుతునాన్యి.ఫోటోలోని అమమ్వారు సజీవ రూపం ను దాలిచ్ంది.
“రాములు చెపిప్న మాటలువిను భగవానూల్! నీ యింటోల్ కాసుల రాశి నిండుతుంది.”అని చెపిప్,తిరిగి పటంలో
బొమమ్గా మారిపోయింది.
ఇంతలో మరొక పటం లో ఉనన్ వేంకటేశవ్ర సావ్మి పర్తయ్క్షమై “ఇంతే అబాబ్యి! మా ఆవిడ చెపిప్ంది అక్షరాల
సతయ్ం.నాకు అపప్టోల్ చెపేప్ వారులేక,నేను అపుప్లోల్ కూరుకుపోయాను.ఇపప్టికీ నా ఆపుప్ తీరలేదు”అని తాను గోడపై
పటములోకి “డింగ” మని దూరిపోయాడు.
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రావు సోఫాలో రిలాకస్ అయాయ్డు.
అతడి దృషిట్ గది మూలపై పడింది. చీమల బారు ఆహారపదారాధ్లను రాబోవు రోజులకు దాచుకోవడానికి
మోసుకు వెళుతునాన్యి. కిటికీ వంక చూసాడు. చూరుకిర్ంద కిటికీ పైన తేనెతెటెట్లో తేనెటీగలు కనబడాడ్యి. తేనెను
సేకరించుకొని తుటెట్ను నింపుతునాన్యి. వెంటిలేటర లో ఒక పిచుచ్క పులాల్ పుడకా తెచుచ్కొనిగూడు కటుట్కుంటుంది.
‘ముందు చూపు’ అనుకునాన్డు. ‘వెంటనేమీటింగ పెటాట్లి’అనుకునాన్డు .
మీటింగ అంటే గురుత్కు వచిచ్ంది మన జనారాధ్న రావు ఆఫీసులో సిట్ర్కట్ అండ డిసిపీల్నడ్ అధికారి. పర్తి పనిని
చకక్గా పాల్నింగ చేసి ,ఎగిజ్కూయ్షన చేయగల సమరుధ్డు.అతడి సాట్ఫ కు అతడంటే గౌరవం. కాని ఒకేవిషయంలో
అతడితో వాళళ్కు ఇబబ్ంది. సగటు భారతీయ బూయ్రోకార్టిక విధానాలను బాగా జీరిణ్ంచుకునాన్డు.కావున వారానికి
రెండుమూడు సారుల్ మీటింగ ల పేరుతో సాట్ఫ ను చావబాదుతాడు. ఏకధాటిగా గంటలతరబడి మాటాల్డడం మధయ్లో
సాట్ఫ నిదురపోకుండా, వింటునన్ విధంగా నటించకుండా ఉండేందుకు పర్ శన్లు ,సాట్టిసిట్కస్ అడుగుతుండడం అతడి
పర్తేయ్కత.
యేదైనా ఒక పనికి ముందు,పని జరిగేటపుప్డు,పనిజరిగిన తరువాత మీటింగ లు కండకట్ చేయడం అతడికి
అలవాటు.సాట్ఫ లో ఒక కవికూన “మీటింగ లు కావు అవి బెర్యిన ఈటింగ లు” అంటూ కవిత కూడా వార్సాడు.కానీ
పర్మోషన కిర్ందికి నీళుళ్ వసాత్యనిగర్హించి ,పర్కాశంగా వినిపించలేకపోయాడు.
కొందరు ఈ సుతిత్ని భరించలేక అతడికి “జనమరధ్నరావు” అని బిరుదును పర్ధానం కూడాచేసారు.
“ఎనిన్ సారుల్ చెపాప్లి! అలా చీకటోల్ కూరోచ్ని ఆలోచించవదద్ని”ఆ రోజు తాలూకు ఇంటి పనులు తెమలడం తో
జనారధ్న రావు భారయ్ సుమతి ,మందలిసూత్ బెడ రూమ లోకి వచిచ్ంది.
ఇంకా భరత్ అదే మూడ లో

గంభీరంగా

ఉండడం తో, “ యేమిటి గంభీర రావు గారు? యేదో

ఆలోచిసుత్నాన్రు” అనన్ది
“వెల! అరజ్ంట గా కుటుంబ సభుయ్లను సమావేశపరుచు ,మీటింగ కండకట్ చేయాలి”అంటూ,నోట పాయ్డ లో
పాయింటస్ రాసుకోవడం

మొదలుపెటాట్డు.సుమతికి అరధ్మయింది. ఏదైనా ముఖయ్మైన కుటుంబ విషయాలు

మాటాల్డేది ఉంటే ,ఇలా అందరినీ పిలిచి రెండు,మూడు గంటలు చరిచ్ంచడం అనుభవం లోని విషయమే.
ఒకసారి ఇంటినుండి ఐదు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ బిరాల్మందిర కు వెళాళ్లనుకునాన్రు.
అకక్డికి ఎలావెళాళ్లి? ఎంత ఖరుచ్పెటాట్లి? సరంజామా ఏమిటీ ..? ఇతాయ్ది విషయాలపై రెండు గంటలు
చరిచ్ంచడం. ఆవిడకు గురుత్కు వచిచ్ంది. అతడు ఎంత జాగర్తత్ పరుడంటే ఒక పూట ఇలుల్ దాటి వెళాళ్లిస్ ఉంటే ,చెక లిసట్
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తయారు చేసుకొని,సరి చూసుకొని వెళాళ్లిస్ందే.మళీళ్ అలాంటిదేదో అయి ఉంటుంది. అందుకే ఈ మీటింగ కాబోలు
అనుకునన్ది.
తలీల్,పిలల్లు,భారయ్తో మన రావుగారు సమావేశమయాయ్రు. ఒకగుటుకలో నీళుళ్ తార్గి, “వెల! డియర ఫెర్ండస్ !
అనబోయి నాలుక కరుచుకోని ,చూడండి. నేను మీతో కొనిన్ సీరియస విషయాలు డిసక్స చేయడానికి
పిలిపించాను”అంటూ, పదవ తరగతి చదువుతునన్ కుమారుడిని చూసూత్,
“బంటీ! నీ సట్డీస ఎలాఉనాన్యి?” అని పర్శిన్ంచాడు.
“షూయ్ర డిసిట్ంక్షన డాడీ!”
“ నాట ఓనీల్ డిసిట్ంక్షన ,సేట్ట రాయ్ంక తెచుచ్కోవాలి,అది నీ టారెగ్ట” అని పలికి,
ఎనిమిదవతరగతి చదువుతునన్ కూతురు వైపు తిరిగి,“ డానస్,మూయ్జిక కాల్స లకు రెగుయ్లర గా వెళుతునాన్వా?”
అని ఆడిగాడు.
“వెళుతునాన్ను నానాన్! వచేచ్ నెలలో డానస్ అరంగేటర్మ చేయిసాత్నని మా మేడమ చెపిప్ంది”
“అమామ్! యేదో పూజలు చేయించుకోవాలి.ఎపుప్డు చేయించుకుంటావు? ఎంత డబుబ్ కావాలి?
“నీ ముఖం నేను చేయించాలిస్న పూజలు ఎపుప్డొ చేయించాను కదరా!ఇంకా ఒకక్ వర్తం కారీత్క మాసం
లోచేయాలిస్ంది ఉంది”
“ఓకే! అపుప్డు చెబితే దానికి పాల్న చేయవచుచ్”
ఇంతలో పేల్ట లో దానిమమ్ గింజలు తెచిచ్ టేబుల మీద పెటిట్ంది సుమతి.
ఫారామ్లిటీస పూరిత్ అయినటుల్గా భావించిన రావు గారు,ఆరిధ్క సంసక్రణలకై పెటిట్న సభలో ఆరిధ్క మంతిర్
పర్సంగిసుత్నన్ ధోరణిలో పర్సంగం పార్రంభించాడు.

“దేశం చాలా కిల్షట్ పరిసిథ్తిలోనునన్ది.ఎపుప్డూ లేని దర్వోయ్లభ్ణం

మనను భయపెడుతునన్ది. జాతీయ సూథ్ల ఆదాయం తగుగ్తూ,తలసరి అపుప్ పెరుగుతునన్ది. ఈ సమయం లో దేశం
జాగర్తత్పడకపోతే ఆరిధ్కంగా చితికిపోయి అగర్రాజాయ్ల దగగ్రా,పర్పంచ బాయ్ంక ల దగగ్రా ఆరిధ్క దాసయ్ం చేయవలసి
వసుత్ంది. కుటుంబం దేశానికి పర్మాణం . కుటుంబ విపతుత్ దేశ విపతుత్.కాబటిట్ ఒక కుటుంబం శర్మించి ముందు
చూపుతో ఆరిధ్కంగా నిలదొకుక్కోగలిగితే పరోక్షంగా దేశానికి సహాయము చేసినటేల్... ..........”
కాసేపు ఆగి.......... “చాలా బాగా చెబుతునాన్ను కదా”అనుకుంటుండగా,
టీవీ చపుప్డయింది. బంటీ టీవీ పెటుట్కొని సోప్రట్స్ చానల చూసుత్నాన్డు. పపీప్ నానమమ్ ఒడిలో పడుకొని కునుకు
పాటుల్ పడుతోంది. భారయ్ వారపతిర్క తిరగేసోత్ంది.తలిల్ రామకోటి రాసుకుంటోంది.
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వెంటనే తాను అలరట్ అయి, అందరినీ అలెరట్ చేసాడు. “ఇది ఇలుల్.ఇలా పర్సంగాలు చేయవదుద్” అనుకునాన్డు.
టీవీ కటేట్యమనాన్డు.
“చూడండి. నేను చెపేప్ది జాగర్తత్గా వినండి. చేతిలో నాలుగురాళుళ్ ఉనన్పుప్డే వెనకేసుకోవాలి. లకీష్దేవి
చంచలమైనది. ఈరోజు ఉంటుంది.రేపుపోతుంది. దీపం ఉనన్పుప్డే ఇలుల్ చకక్దిదుద్కోవాలి. డబుబ్ను మనం రకిష్సేత్,డబుబ్
మనను రకిష్సుత్ంది. కావున నేను ఇంటోల్ కొనిన్ ఆరిధ్క సంసక్రణలు చేయదలుచుకునాన్ను. దీనికి మీరు
సహకరించాలి.మనకు ఒక సవ్ంత ఇలుల్కావాలి.బంటీ ఇంజనీరు,పపీప్ డాకట్ర కావాలి,ఇంటిలో ఖరీదైన వసుత్వులు
సమకూరాలి, ఒక కారుకొనుకోక్వాలి.
మన అందరి జీవితాలకు భదర్త కావాలి, యే అపూప్సపూప్ప్ లేకుండా రిటైరెమ్ంట జీవితం పర్శాంతం గా
ఉండాలి. ఈ రోజు ఎలా ఉనాన్మో,ఒక ఇరవై సంవతస్రాల తరువాత అంతకంటే పది విధాలా బాగుండాలి.
ఇది సాధయ్ం కావాలంటే ఈ రోజు నుండి మనం జాగర్తత్ పడాలి. దీనికి నా సంపాదన ఒకక్టే మారగ్ం. దీనికై
మనం తిర్సూతర్ పధకానిన్ అమలు చేయాలి.అదుపూ,పొదుపూ,మదుపూ అనన్ మూడు సూతార్లు మన జీవితం లో చాలా
ముఖయ్మైనవి.వీటిని అమలు చేసేత్ మన జీవితం మూడు డిపాజిటుల్ ,ఆరు బాండుల్ కాక తపప్దు”అంటూ గదిలో ఉనన్
దేవుడి పటాల వైపు చూసాడు.
పటాల లోని దేవుళుళ్, “శబాష !” అనన్టుల్గా,ఆశీరవ్దించినటుల్గా అనిపించింది.
‘మనోమ్హనం’గా,‘యశవ్ంతం’గా,‘జశవ్ంత’భాసవ్ంతంగా,’చిదంబర’రహసాయ్లుచెబుతునన్టుల్గ,

‘నిరమ్లం’గా

చెబుతునన్ విషయాలు వినన్ కుటుంబ సభుయ్లు, “దీనికి మేమేమి చేయాలి’ అనాన్రు.
“తాయ్గాలకు నడుము కటాట్లి” అనాన్డు. “అంటే?” బంటీపర్శిన్ంచాడు.
“ నా చేతికి వచేచ్ జీతం మొతత్ం ఖరుచ్అవుతుంది.ఖరుచ్లను అదుపులోకి తీసుకొని రావాలి. నా జీతం లో
కనీసం యాభై శాతం

పొదుపు చేసి ,ఒక ఐదు,ఆరు సంవతస్రాలలో కొంత డబుబ్ను వెనుక వేయాలి. అదే విధంగా

కొంత డబుబ్ సురకిష్త మారాగ్లలో మదుపు చేసి ,డబుబ్ను రెటిట్ంపు చేయాలి.అది నేను ఇపప్టికిపుప్డు
పర్ణాళిక.

అనీన్

అనుకునన్టుల్గా

జరిగితే

ఒక

పది

సంవతస్రాలలో

మనం

పెంచుకుంటాము,మనకోరికలు కూడా తీరుచ్కోవచుచ్. మీరు కూడా ఆలోచించండి.

మన
మనం

వేసుకునన్

అరిధ్క

సాథ్యిని

చేసే వయ్రధ్పు

ఖరుచ్లు,మానుకో గల ఖరుచ్లు తీసి వేసేత్ ఎంతపొదుపు చేయగలమో చూదాద్ము.వెంటనె కొంత ఆరీడ్ ల రూపం లో,
సురకిష్త కంపెనీలలో ఛిట ల రూపం లో , తకుక్వ రిసక్ గల మూయ్చ వల ఫండస్ రూపం లో ,ఇనుస్రెనస్ ల లో సేవింగస్
పారంభిదాద్ము.
మనసేవింగస్,మన పెటుట్బడి.నేటి తాయ్గము రేపటి భోగం .
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ఇవనీన్ చెపప్డానికి మిమమ్లిన్ పిలిచాను,రాతిర్ మీరు కూడా ఆలోచించండి. రేపు బేర్క ఫాసట్ లో మళీళ్ మీటింగ
పెడతాను. అపుప్డు మీ అభిపార్యాలు చెపప్ండి”అని మీటింగ ముగించాడు.
ఆ రాతిర్ ఇంటి సభుయ్లు అందరు పెనూన్,పెపరుల్ తీసుకొని రకరకాల కుసీత్లు,కసరతుత్లు చేసారు. లెకక్లు
వేసారు. దాదాపుగా అందరూ ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు.మరునాడు ఉదయం అందరూ డైనింగ టేబుల దగగ్ర చేరారు.
బేర్క ఫాసట్ లు ముగిసాయి. జనారధ్న రావు తన ఫైల ఓపెన చేశాడు.
అందులో రకరకాల ఫారామ్టుల్ ,సాట్టిసిట్కస్ ఉనాన్యి. కొనిన్ కొటిట్వేతలు,కొనిన్ అండర లైనుల్ గీసిన వాకాయ్లు
ఉనాన్యి. గొంతు సవరించుకొని, “వెల ! నేను పెంద లాడే లేచి హోమ వరక్ చేశాను. ఫాయ్మిలీ బడెజ్ట పర్సంగ
పాఠానిన్ సిదధ్ంచేశాను. చదివి వినిపిసాత్ను. సాధాయ్సాధాయ్లు చరిచ్ంచుకుంటూ, సలహాలు,అభిపార్యాలు పంచుకుంటూ
దీనిని అమలు పరిచే పర్యతన్ం చేదాద్ం”అనాన్డు. ఆతడొక అరగంట పర్సంగించాడు. ఆ పైన రావు గారు సుమతిని
అనీన్ అంశాలను మళీళ్ చదవ మనాన్డు.
సుమతి చదవడం మొదలు పెటిట్ంది.
“నగరం నడి బొడుడ్న వేలకు వేలు పోసుత్నన్ అదెద్ ఇంటిని ఖాళీ చేసి,ఊరవతల ఉనన్ పర్భుతవ్ కావ్రట్రస్ కు
వెళాళ్లి. అకక్డ అనీన్ వసతులు ఉనాన్యి. హెచ ఆర ఎ రాకునాన్ కటేట్ అదెద్ తో పోలిసేత్ లాభమే. పిలల్లను దగగ్రలోన
ఉనన్ సూక్ళళ్లో వేయాలి.దానితో

సూక్ల

వాయ్న

ఖరుచ్ తగుగ్తుంది.పిలల్లు సూక్లస్ కు నడిచి వెళాళ్లి.

ఆఫీసు

దూరమవుతుంది. సూక్టర మానేసి . బసుస్లో వెళిళ్ రావాలి. దీనితో శర్మ అయినా కొంత మిగులుతుంది. ఇలుల్
నగరానికి దూరంగా ఉండడం వలన బంధువుల పోటుల్,అతిథుల దండయాతర్లు తగుగ్తాయి”చదవడం ఆపి అందరి
వైపు చూసింది.
బంధువుల రాకను బంధువుల పోటుల్గా వరిణ్ంచడంతో చినన్ బుచుచ్కునన్ రావు గారి తలిల్ కొదిద్గా అసంతృపిత్
పడింది. బంటీకి , పపీప్కి ఫెర్ండస్ కు దూరంగా వెళళ్డం బాధగా అనిపించింది.అయినా అందరూ ఆ నిరణ్యాలను
చపప్టల్తో ఆమోదించారు.
సుమతీ మళీళ్ చదవడం పార్రంభించింది.
“ఇంటిలో రెండు మూడు సెల ఫోన లు ఉనాన్యి. వాటి ఖరుచ్తో పాటు లాయ్ండ లైన ఫోన ఖరుచ్ కూడా ఉంది.
కాబటీట్ లాయ్ండ లైన తీసివేయాలి”
“ ఇది బాగుంది . మీ దగగ్ర సెల ఫోన లు ఉనాన్యి. మరి అమామ్యిలకు నేను చేయాలనాన్,నాకు అమామ్యిలు
చేయాలనాన్ ఎలారా? అయినా మీ ఇషట్ం” అంటూ అకక్డి నుండి లేవబోయింది”రావు గారి తలిల్ .
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పరిసిథ్తిని అరథ్ం

చేసుకునన్ సుమతి, “లాండ లైన ఉండనివవ్ండి. జాగర్తత్గా తకుక్వ బిలుల్ వచేచ్లా

వాడుకుంటాము” అనడంతో ఆమె ముఖం వికసించింది. రావుగారు తలూపారు.
సుమతీ మళీళ్ చదవడం పార్రంభించింది.
“బంటీ పదవ తరగతి కాబటిట్ కరాటేమానిప్ంచాలి. పపీప్ డానస్ బాగా నేరుచ్కుంటుంది. కానీ సంగీతమే పెదద్గా
వంటబటట్డం లేదు. కాబటిట్ సంగీతం మానిప్ంచాలి. పిలల్లకు టూయ్షనుల్ మానిప్ంచాలి. సాయంతర్ం వేళ మనమే పిలల్లను
విధిగా చదివించాలి. దీని వలన బాగానే మిగులుతుంది” పిలల్లు అసంతృపిత్గా ఉనాన్ చపప్టుల్ కొటాట్రు. సుమతి మళీళ్
చదవడం పార్రంభించింది.
“కిరాణా సరుకులు ,కూరలు,పండుల్ హోల సెల మారెక్ట లో తెచుచ్కోవాలి. చాకలికి బటట్లు వేయడం మాని
వేసి ఉతకడం,ఇసతరీ చేయడం ఇంటిలోనే చేయాలి”చదవడం ఆపి, ఆ విషయాలు తనకు సంబంధించినవి కావడంతో ,
“నాకు ఒకే” అనన్ది. అందరూ చపప్టుల్ చరిచారు.
మధయ్లో రావుగారు, “పాలు, పండుల్ ఖరుచ్ తగిగ్దాద్మా?”అనాన్డు.
“ఆ తారువాత

డాకట్రల్కు పెడదామా?”అని సుమతి ఎదురు పర్శిన్ంచడంతో రావుగారు ఆ పర్సాత్వన

మానుకునాన్రు. సుమతి మళీళ్ చదవడం పార్రంభించింది.
‘నెలకు ఒకేసారి చికెన”అంటూ బంటీ వైపు చూసింది. వాడు చినన్ బుచుచ్కునాన్,“నేను సైతం తాయ్గానికి సిదధ్ం”
అంటూ బొటన వేలెతిత్ చూపాడు.
మధయ్లో రావుగారు మళీళ్ కలిప్ంచుకొని, “చెపప్డం మారిచాను. గాయ్స పొదుపుగా వాడుకోవాలి. ఒక పెదద్
పాతర్లో,మూత పెటిట్ నీళళ్ను వేడి చేసుకోని ఇదద్రు చొపుప్న సాన్నం చేయాలి. ఇంధన పొదుపుకై తగిన జాగర్తత్లు
తీసుకోవాలి. నిరల్క్షయ్ సుమతీ గారు ! ఈ సుమతీ శతకం తమరు కొంచెం జాగర్తత్గా పఠించాలి” అనాన్డు. “సరే లెండి”
అనన్ది.
మళీళ్ రావు గారే, “వంట అమమ్ చేసుత్ంది. బటట్లు ఉతకడం,పాతర్లు కడగడం, ఇలుల్ శుభర్ం చేయడం వంటివి
సుమతి చేసుత్ంది. కాబటిట్ పని మనిషిని తీసివేసేత్ నెలకు మూడు వేలు మిగులుతుంది” అంటూ భారాయ్,తలిల్ వంక భయం
భయంగా చూశాడు.
వారు మౌనంగా ఉనాన్రు. మౌనం అంగీకారంగా భావిసూత్ తానే చపప్టుల్ కొటాట్డు.
మళీళ్ తానే, “ఆదివారం ఈ పనులనీన్ నేనూ పిలల్లు కలిసి చేసాత్ము” అనడంతో భారాయ్ ,తలీల్ సంతోషించారు .
పిలల్లు చినన్ బుచుచ్కునాన్రు.
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రావు గారు కంటినూయ్ చేసూత్, “ కేబుల టీవీ కనెక్షన

కట చేదాద్ం”

ఈ వాకయ్ం అంటూ తాను ఎంతో

అరధ్వంతమైన ,ఆదరశ్ వంతమైన సంసక్రణలు చేసినటుల్గా ఫీల అయాయ్డు.
అసత్మానం తన తలిల్ మరియు

తన భారయ్ సుమతీ

పిచిచ్ సీరియలస్ , పపీప్ “బూతు కావాలా –రోత

కావాలా”వంటి కారయ్కర్మాలు,బంటి కిర్కెట మాయ్చ లు చూసూత్ సమయానిన్ ఎంతగా నాశనం చేసుత్నాన్రో అతనికి
తెలుసు. ఈ చరయ్ చేపటట్బోతునన్ందుకు తనను తాను అభినందించుకునాన్డు.
“మీ అభిపార్యం ఏమిటి?” అంటూ వారి వంక చూశాడు.
భారాయ్పిలల్లు... పర్తిపకాష్లు అసెంబీల్ లో

వాకౌట చేయడానికి సిదధ్పడడ్టుల్గా లేచి నిలొచ్ని అకక్డి నుండి

వెళళ్డానికి సిదధ్ పడాడ్రు.
‘కేబుల

తీసివేసేత్ మాకునన్ వినోదం ఏమిటి?”అంటూ సుమతి గటిట్గా పర్శిన్ంచింది. చూసుత్ంటే బలానిన్

కూడగటుట్కొని మొతత్ం బడెజ్ట నే వయ్తిరేకించేటుట్గా కనబడింది. కాసాత్ చలల్బడి, “ ఓకే ! ఓకే! కేబుల ఉండనీయండి.
కాసాత్ టీవీ చూడడం తగిగ్ంచండి ” అనాన్డు. తీరామ్నాల కాపీ చదవమంటూ భారయ్ వైపు చూశాడు.
“ఇక విందులు,వినోదాలు,విహారాలు మొతాత్నికి ఫుల సాట్ప. నో ఫాసట్ ఫుడస్,నో హోటలస్”
అందరూ ‘సరే’ అనాన్రు.
ఇంతలో“నానాన్! బోరుకొడుతుంది .మేము ఇకక్డినుండి వెళతాము” పిలల్లనుండి అభయ్రధ్న వచిచ్ంది.
“నేనూ వెళతారా! మీరు కూరొచ్ని మాటాల్డుకోండి” అంటూ రావు గారి తలిల్ అకక్డి నుండి
వెళిళ్పోయింది.పిలల్లు ,తలీల్ వెళిళ్పోయారు. భారాయ్భరత్లు మిగిలారు.
“ఇంత సేపు మీ గురించి చెపాప్ను.ఇపుడు నాగురించి చెబుతాను. ఆఫీస కు సూక్టర లో కాక పొదుద్న పూట
బస లో వెళతాను.సాయంతర్ము వాకింగ లాగా ఉంటుంది. నడిచి వసాత్ను. సిగరెటుల్ రోజుకు ఒకక్టి కంటే ఎకుక్వ
తార్గను. ఇక తీరధ్సేవనం ఈ రోజు నుండి కంపీల్ట బంద” దీనితో చాలా డబుబ్లేమిగులుతాయి”అనాన్డు.
“మై డియర హబీబ్! యూ ఆర గేర్ట!” అంటూ బుగగ్మీదసుమతి సుతారంగా ముదుద్ పెడితూ అనన్ది. మళీళ్ ఆమె
చదవసాగింది.
కొనిన్చరచ్ల తరువాత,కొనిన్ ఘరష్ణల తరువాత చేయబడిన తీరామ్నాలు అంగీకరించబడాద్యి. మొతత్నికి సుమతి
నోట పాయ్డ లో నాలుగు పేజీల మినటస్ రాయబడాడ్యి.సుమతి ఒకపుప్డు తాను నేరుచ్కునన్ షారట్ హాండ దానికి బాగా
ఉపయోగపడింది.“మా మామయయ్ గారికి తెలిసిన ఆఫీసులో ఒక కల్రక్ పోసట్ ఉందని చెపాప్డు. ‘ననున్ చేరతావా’ అని
అడిగాడు. నేలకు ఏడు పదివేలదాకా ఇసాత్రట. వెళల్మంటారా? నేనూ మీ కషట్ంలో పాలు పంచుకుంటాను“ అనన్ది
సుమతి.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2022

˭ҫʥ p - фpė

10

“ఓకే !వేణీణ్ళళ్కు చనీన్ళళ్లా ఉంటుంది”అనాన్డు.
“ఇంక నేనువెళతాను, ఇంటి పనులు రా...రా..అంటూ రమమ్ని పిలుసుత్నాన్యి”అంటూ వెళిళ్పోయింది.
ఆమె వెళిళ్పోయిన తరువాత, “నెలకు దేవుడు హుండీలో అయిదు వందల రూపాయలు, వారానికి రెండుసారుల్
పూజలు,కొబబ్రికాయలు ...ఇవనీన్ కూడా బాగా ఖరేచ్ కాబటిట్ అవి కూడా తగిగ్దాద్మ”నుకునాన్డు.
యేదో అలికిడైతే తలెతాత్డు. తిరుపతి వెంకనన్ చూపుడూ వేలుతో తనను చూపిసూత్, “ పళుళ్ రాలుతాయి
రాసెక్ల!” అంటునన్టుల్గా తోచింది.
“సారీ!అలాచేయనులే”అనుకునాన్డు. మినటస్ పరిశీలనగా చూసాడు.“ఇంకా చేతులు కాలలేదు. ఆకులు
పటుట్కోవచుచ్’అనుకునాన్డు. పార్పత్ కాలఙఞ్త పర్దరిశ్ంచగలిగాను అనుకునాన్డు.కఠినంగా వయ్వహరిసేత్ నెలకు
ఎంతలేదనాన్ పది పదిహేను వేలు వెనుకవేయవచుచ్ననుకునాన్డు.
‘కొంతచిట ల రూపములో, కోంకొంత

ఆరీడ్ ల రూపములో ,కొంత ఇనుస్రెనుస్లు రూపంలో ..... ఇలా

రకరకాలుగా సురకిష్తమైన పదధ్తిలో సేవింగస్ చేయాల’నుకునాన్డు.‘తవ్రలో బాయ్ంక లో లోన తీసుకొని ఇలుల్
కొనుకోక్వాలి,పిలల్లకు మంచి చదువు చెపిప్ంచాలి,వీటనిన్టికి ముందు నా చేతిలో కొంత బాయ్ంక బాయ్లెనస్
చేసుకోవాలి”అనుకునాన్డు.
అతడికి ‘అదుపు,పొదుపు,మదుపు అనబడే తిర్సూతర్ పథకం ,

తిర్వరణ్ పతాక అంత ఉనన్తంగా, తిర్వేణి

సంగమం అంతా పవితర్ంగా కనిపించసాగింది. తనలాంటివారే పర్ణాళిక వేసేత్ ఇంత చకక్గా పర్గతి కనబడుతుందే.. ..
, మేధావులు,ఆరిధ్క వేతత్లు,దేశాధినేతలు చకక్ని పర్ణాళికతో ఎందుకు ముందుకు నడపలేకపోతినాన్రో ?’ అనుకునాన్డు.
“యేది ఏమైనా సరే ,ఒక పౌరుడిగా ఆరిధ్క కర్మశిక్షణ పాటిసేత్,కుటుంబం బాగుపడుతుంది. తదావ్రా దేశానికి
సహాయం చేసినవాడిని అవుతాను” అనుకునాన్డు.
“ఈ క్షణం నుంచి ఆరిధ్క చరయ్లు అమలు చేయాలి” అనుకుంటూ లేచాడు.
ఒక వారం గడిచింది. ఆఫీస లో గవరన్మెంట కావ్రట్ర కై అపైల్ చేసేత్ , “సారీ! నో వేకెంట కావ్రట్రస్”ఇంకా ఒక
సంవతస్రం

కూయ్లో ఉండాలని అని రిపైల్ వచిచ్ంది.అనుకోకుండా బంధువులపోటుల్ వచాచ్యి. వాళుళ్ ఒక వారం

రోజులు ఉనాన్రు. పొరుగు ఊళోళ్ ఉనన్ చెలెల్లు. “ మీ బావగారు బాగా తాగి ,తాగి ఊరంతా అపుప్లు చేసాడు. ఊరి
వాళుళ్ ఇంటి మీద పడి అలల్రి చేసుత్నాన్రు. దయచేసి ఒక పాతిక వేలు సరుద్.లేకుంటే పరువుపోతుంది “అంటూ ఫోన
చేసి, అభయ్రధ్న పంపించింది.చెలెల్లు పరువుపోకుండా పాతిక వేలు అపుప్చేసి సరాద్డు. మరొక నెలరోజులు గడిచాయి,
సుమతి అనన్యయ్కు యాకిస్డెంట అయింది. అతడు సిథ్తిపరుడు కాదు. సుమతి బాధను అరధ్ం చేసుకొని, అతడికి ఒక
పాతిక వేలు అపుప్చేసి పంపించాడు.
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ఇంతలో డీఏ ఐదు శాతము పెరిగింది. మారెక్ట లో ధరలు దానికి నాలుగుఇంతలు పెరిగాయి. ఒక రోజు కోల్జ
ఫెర్ండ, రావుగారి సూక్టర తీసుకుపోయిచెటుట్కు గుదేద్సి,డొకుక్ బండిని తీసుకి వచిచ్, “సారీ!” చెపిప్ వెళిళ్ పోయాడు.
దాని రిపేరుకు తడిసి మోపెడు అయింది. పులి మీద పుటర్లా మరొక సమసయ్ అపుడే వచిచ్ంది.అతడి మితుర్డు లక్ష
రూపాయల చిట పాడుకునాన్డు,దానికి ఇతడే షూయ్రిటీ సంతకం పెటాట్డు.కాని ఛిట ఎతుత్కునన్ తరువాత అతడు ఇన
సాట్ల మెంటస్ కటట్డం మానేసాడు. చిట కంపెనీ వాళుళ్ డబుబ్ కటాట్లంటూఇతడికి నోటీసిచాచ్రు. ఈ గొడవలలో
మూడు నెలలు గదిచాయి. ఒకరోజు పెనూన్,పేపర తీసుకొని మళీళ్ లెకక్లు వేసాడు.
ఖరుచ్లు విపరీతంగా పెరిగాయి,అపుప్లు పెరిగిపోయాయి.ఆరిధ్క సంసక్రణలు కొంతలో కొంత అమలు చేసుత్నే
ఉనాన్డు. అయినా మరింత ఆరిధ్క సంకోష్భంలో కూరుకుపోయాడు.మధయ్ తరగతి వాడు ఎదగాలంటే ఎనిన్
అడద్ంకులు,ఎనిన్ ఇబబ్ందులు అనుకునాన్డు.గతకోనిన్ రోజులుగా తాను కటుట్కునన్ఆశల సౌధాలు కుపప్కూలడం తో
రావుకు ఒకక్ సారిగా నిసస్తుత్వ ఆవరించింది.
గోరబ్చేవ పెరిసోట్ర్యికా ,గాల్సిత్నాస లు గురుత్కు వచాచ్యి.
మళీళ్ తన రెసెలూయ్షనస్ ను, పిర్పేర చేసుకునన్ ‘డూస అండ డోంటస్’ చారట్ ను గమనించాడు
తన పర్ణాళిక వలననో,తన తిర్సూతర్ పధకం వలననో తన కు బాధలు రాలేదు.
సంసార సాగరంలో వచేచ్ ఆటుపోటల్ ఫలితమే ఇది. ఈ ఆటుపోటల్ను కూడా తన పర్ణాళికలోభాగంగా
చేసుకోకపోవడం తన తపుప్గానే భావించాడు.
ఆరిఢ్క కర్మశిక్షణ అలవరుచుకుంటే ఎపప్టికైనా ఆరిధ్క పరిసిథ్తి మెరుగు పడుతుంది అనుకునాన్డు. సానుకూల
దృకప్థం అతడిలో ఉతాస్హానిన్ నింపింది.
ఆలోచనలలో ఉనన్ రావుకు అలికిడి కావడం తో తలెతిత్ చూసాడు.పటం లోని లకీష్దేవి,
“అపుప్ల గురించి, అనవసర ఖరుచ్ల గురించి ఆరాటపడకు. నీవు సరైన దారిలో నడువు. నీవెంట నేను
ఉంటాను”అంటునన్టుల్ అనిపించింది.లకీష్దేవి పటం లో బంగారు కాసులు రాలుసుత్ంది.
రిలాకస్ డ గా కురీచ్పైన జారిగిలబడాద్డు. టేబుల వంక చూసాడు.
టేబుల గాల్స కిర్ంద పెపర పైన సెక్చ తో అతడు రాసి పెటుట్కునన్
“డబుబ్ను నీవు రకిష్ంచు, డబుబ్ నినున్ రకిష్సుత్ంది” అనన్ వాకయ్ం టూయ్బ లైట కాంతిలో ఎంతగానో మెరుసుత్ంది.
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