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అరథ్రాతిర్.. రోజంతా పనిచేసిన ఊరు అలసి సొలసి నిదిర్సోత్ంది. మేము కూడా గాఢ నిదర్లో వునాన్ం. ఇంతలో 
 ఎవరో దబదబా తలుపులు బాదిన శబద్ం. ఒకక్సారిగా అందరం ఉలికిక్పడి లేచాం. 
ఈ సమయంలో ఎవరా అని కంగారు పడుతూ మా అమమ్ తలుపు తీసింది. బయట చంకలో ఒక బిడడ్నెతుత్కుని  
చేతోత్ మరో బిడడ్ను పటుట్కుని ఏడుసూత్ నిలబడిన వెంకట లచిచ్మి కనబడింది. 
"ఏమయింది లచిచ్మీ ఎందుకేడుసుత్నాన్వ" ఆదురాద్గా పర్శిన్ంచింది మా అమమ్. 
మేమంతా చినన్పిలల్లం కళుళ్ నులుముకుంటూ నిదర్మతుత్తో చూసుత్నాన్ం. 
"తాగుబోతోడు రోజూ కొటిట్ చంపుతునాన్డమామ్..బతకనీయడం లేదు. వళళ్ంతా దెబబ్లే. ఇంక తటుట్కోలేక 
 ఇలొల్దిలిపెటిట్ పిలల్లిన్ జవురుకోని మీ దగగ్రికి వచిచ్నాను. మా అమమ్గారింటికి పోతే అకక్డికి వచిచ్ పటుట్కోని  
కొడతాడు. అయయ్ంటే భయం వాడికి. ఇకక్డికైతే రాడు. ఈ రాతిర్కి మీ వసారాలో పడుకోనియయ్ండి" అరిథ్ంచింది 
 లచిచ్మి. 
"అయోయ్.. వాడికి ఎంత చెపిప్నా బుదిధ్ రావడం లేదే. పిలోల్ళళ్ మొహం చూసయినా తెలివి తెచుచ్కోకపోతే ఎటాల్" 
 అంటూ మా నాయన వైపు చూసింది మా అమమ్. 
వీళళ్ మాటలనిన్ వింటునన్ మా నానన్ "సరే చాప, రెండు దుపప్టుల్ ఇయియ్. వసారాలో పడుకుంటారు. పొదద్నేన్ 
 సుబిబ్ గాడిన్ పిలిపించి మాటాల్డతా" అనాన్రు. 
లచిచ్మి ఊపిరి పీలుచ్కుంది. వసారాలో చాపేసుకుని దుపప్టి పరిచి పిలల్లను పడుకో బెటిట్ంది. 
"పిలోల్ళుళ్ ఏమైనా తినాన్రా లేదా. అనన్ం వుండాది పెటేట్దా? " అడిగింది మా అమమ్. 
"తినాన్రమామ్. రేపు పొదుద్నేన్ చదద్నన్ం తింటారులే" అనింది లచిచ్మి. 



 

   øöeTT~                                  www.koumudi.net                             e÷]Ã 2022 
 

   2   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

ఈ మాదిరి కొటిట్చుచ్కుంటా ఎనిన్రోజులు బతుకుతాది లచిచ్మి అనుకుంటూ ఆవులిసూత్ వచిచ్ పడుకుంది మా 
 అమమ్. 
లచిచ్మి మా పాలేరు భారయ్. మా పొలం పనులనిన్ వాళేళ్ చూసాత్రు.  పొదుద్నేన్ లేచి అంటల్నీన్ తోమేసింది లచిచ్మి.  
బయటంతా ఊడిచ్ కళాళ్పు జలిల్ంది. మా అమమ్ ముగేగ్సింది. చదద్నన్ం  పెడితే పిలల్లు, లచిచ్మి కడుపునిండా 
 తినాన్రు. మా బటట్లు పాతవి వుంటే బయటకు తీసి పిలల్లకు ఇచిచ్ంది మా అమమ్. 
"పిలోల్ళళ్ కోసం పార్ణంతో వునాన్నమామ్. తాగొచిచ్ కొడుతుంటే ఎముకలు విరిగిపోతునాన్యి. వళళ్ంతా దెబబ్లే. 
 పనిచేసిన దుడుడ్ ఒకక్ పైసా ఇంటోల్ ఇవవ్డు, తిండికీ తెచిచ్వవ్డు. వచిచ్ందంతా తాగేసాత్డు. ఇలాంటి మొగుడు  
నాకెందుకు" తన కషట్ం చెపుప్కుని భోరుమంది లచిచ్మి. 
"సరేలే ఏడవకు. నువేవ్డిసేత్ పిలోల్ళుళ్ ఏడుసాత్రు. ఈ రోజు మీ అయయ్ సుబిబ్గాడితో మాటాల్డి భయం పెడతాడులే"  
ఓదారిచ్ంది మా అమమ్. 
ఆరోజు సుబిబ్గాడిన్ పిలిపించి "పెళాళ్నిన్ కొటట్డం మగతనం కాదురా. పెళాళ్ం బిడడ్లకు తిండిపెటిట్ సాకేవాడు  
మగవాడు. ఇకనుంచీ నువువ్ తాగినటుట్ తెలిసినా, ఆయమిమ్ని కొటిట్నటుల్ తెలిసినా ఊళోళ్ వుండవు" అంటూ  
తిటిట్నాడు మా నానన్. 
చేతులు కటుట్కోని తలవంచుకుని అనీన్ వినాన్డు వాడు.  
"ఇంక ఎపుప్డూ తాగనయాయ్" అంటూ పెళాళ్ం బిడడ్లను తోడుకోని పోయినాడు. 
నాలోర్జులు.. మళీళ్ మామూలే. ఇక కుదరదనుకుని 
వచిచ్ మా నానన్ కాళుళ్ పటుట్కుని "అయాయ్ ఇరవై వేలు దుడుడ్ అపిప్యియ్. బిడడ్లను మాయమమ్ దగగ్ర వదిలిపెటిట్ నేను 
 కోయేటికి పోతా. పోతానే పర్తినెలా జీతానిన్ నీకు పంపించి బాకీ జమ చేసాత్" అని అడుకుక్ంది లచిచ్మి. 
"సరేలే పో. అకక్డికి పోతే అనాన్ పార్ణంతో బతుకుతావు" అనాన్డు మా నానన్. 
నాలుగు నెలలు గడిచాయి. ఈ లోపల లచిచ్మి కువైటే ధాయ్సగా పాసోప్రుట్ చేయించుకోని తెలిసిన వాళళ్తో కువైట  
వీసా తెపిప్ంచుకుంది.  
మదార్స పొయియ్ మెడికల చేయించుకుని పిలోల్ళళ్ను వాళళ్మమ్కు అపప్జెపిప్ ఒకరోజు విమానం ఎకేక్సింది. లచిచ్మి  
పోయేంతవరకూ ఈ విషయం సుబిబ్గాడికి తెలియదు. భారయ్ కొయేటు పోయిందని తెలిసి లబోదిబో మనాన్డు. 
పిలోల్ళళ్ను ఇమమ్ని వాళళ్తత్తో గొడవ పెటుట్కునాన్డు.  
వాడి పోరు భరించలేక మరలా పెదద్ మనుషులతో మదిద్సత్ం పెటిట్ంది వాళళ్తత్. 
"తాగుబోతోడివి నువువ్ పిలల్లను ఏం జూసుకుంటావు. మీ అతత్ దగగ్రే వుండనీ" అని అందరూ తిడితే ఇక ఏమీ 
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 చెయయ్లేక నోరు మూసుకుని పోయాడు సుబిబ్గాడు. 
PPP 

కువైట చేరతానే అకక్డంతా బానే వుందనీ తొందరలో దుడుడ్ పంపిసాత్ననీ జాబు రాసింది లచిచ్మి.   
కొదిద్కాలం బానే గడిచింది. 
సంవతస్రం తిరిగేసరికి చేసిన అపుప్లు తీరేచ్సింది లచిచ్మి. 
ఎవరో వసుత్ంటే పిలల్లకు బటట్లు చాకేల్టుల్, వాళళ్మమ్కు చీరలు కూడా పంపించింది. 
సుబిబ్ గాడు మాతర్ం తాగి అపుడపుడూ అతత్గారింటికి పోయి కేకలేసేవాడు. పెళాళ్ం బిడడ్లు కావాలని ఏడేచ్వాడు.  

PPP 
 
ఒకరోజు సుబిబ్గాడు ఉనన్ కుంటడు పొలం కూడా అమేమ్సి కువైట పొయేయ్ందుకు తయారై పొయినాడు. 
తాగుబోతోడివి నీకెందుకురా కొయేటు. అకక్డ తాగేదానికి వుండదు. ఎడారిలో గొరెర్లు కాయాల నువువ్ అని 
 అందరూ చెపిప్నారు. 
వాడు వినలేదు. డబుబ్ పెడితే కొండ మీద కోతి కూడా దిగి వసుత్ంది. వీసా తెపిప్ంచుకునాన్డు. తాగుడు కూడా 
 మానేసినాడు. అందరూ ఆశచ్రయ్పొయినారు. 
పిలోల్ళళ్ దగగ్రికి పోయి ముదుద్లాడి కొయేటికి పోయి మీ అమమ్ను తీసుకొసాత్. మీకు అనీన్ తెసాత్ అని చెపిప్నాడు. 
పిలల్లకు టాటా చెపిప్ కోయేటికి పొయినాడు. 
సుబిబ్గాడు కోయేటికి వచిచ్నాడని వాళళ్మమ్ జాబు రాసింది. చదివి కొంచెం కంగారు పడింది లచిచ్మి. 
అయినా కువైట లో అడర్స కనిపెటట్డం.. తెలిసినా కువైట సేటుల ఇంటోల్ ఉండే తన దగగ్రికి రావడం అసాధయ్ం. 
 పటుట్కుంటే కీళుళ్ విరిచేసాత్రు అనుకుంది. 
కొదిద్ నెలలు గడిచాయి. ఒకరోజు సేఠాని బటట్లు ఐరన చేసోత్ంది లచిచ్మి. 
ఇంతలో ఫోను మోగడంతో సేఠాని తీసి "లచిచ్మీ నీకే ఫోను వచిచ్ మాటాల్డు" అని పిలిచింది. 
అవతల సుబిబ్గాడు లైనోల్ వునాన్డు.  
"లచిచ్మీ ఎంత కషట్పడాడ్నో నీ ఫోను నంబర తెలుసుకోవడానికి. ఒకసారి నినున్ చూడాలి. మీ మామా బాబాకు  
 చెపుప్. వచిచ్ చూసాత్ను" అని పార్ధేయ పడాడ్డు. 
కాసత్ మనసు కరిగినా వాడు కొటిట్న దెబబ్లు గురుత్ చేసుకుని కఠినం చేసుకుంది లచిచ్మి. 
"నువువ్ ఇకక్డికి కూడా దాపురించావా.. ననున్ వదలవా" అని అరిచింది. 
"నా మాట విను లచిచ్మీ నేను మారిపోయాను. ననున్ నముమ్. సంపాదించి మిమమ్లిన్ బాగా చూసుకుంటాను" అని 
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 ఏడాచ్డు. 
వినలేదు లచిచ్మి. "ననిన్లా బతకనివువ్" అంటూ ఫోను కట చేసింది. 

PPP 
ఆ రోజంతా ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ అనయ్మనసక్ంగా గడిపింది లచిచ్మి. 
వీడి బారినుండి తపిప్ంచుకుని ఇంతదూరం కొయేటికి వసేత్.. వదలకుండా ఇకక్డికి కూడా దాపురించాడు. 
ఫోన నంబర తెలుసుకుని కాల చేసాడు. ఎలా ఇతనిన్ తపిప్ంచుకోవడం. అయినా కొయేటిలో సారాయి వుండదు.  
ఇకక్డ తాగి తందనాలాడటానికి కుదరదు. ఇది ఇండియా కాదు వచిచ్ కొటిట్ తిటిట్ వేధించడానికి. కొయేటి వాళళ్కు 
 తెలిసేత్ కీళుళ్ విరిచేసాత్రు. కాసత్ సిథ్మిత పడింది లచిచ్మి.  

PPP 
రెండోర్జులకు అతత్ వరసయేయ్ చంచమమ్ ఫోన చేసి "ఏమే బాసాలీ నీ మీద పేర్మతో నినున్ వెతుకుక్ంటా నీ మొగుడు 
 కొయేటికి వచిచ్నాడు. నువువ్ మాటాల్డితే చాలు అంటునాన్డు. తాళి గటిట్న మొగుడిన్ మరిచ్పోతావా.  
వాడు తాగుడు మానేసి ఇకక్డ ఉదోయ్గం చేసి బాగా సంపాదిసుత్నాన్డు. పిలోల్ళళ్ను బాగా చదివిసాత్. ఇలుల్ కడతా  
అంటునాన్డు.  ఇంక నీకేం కావాలి చెపుప్. ఆడదానివి అంత నికుక్ చూపిసేత్ బావుండదు. మొగుడిని కలుసుకొని 
 సంతోషంగా మాటాల్డు". అని నీతి బోధ చేసింది.  
"చాలేల్ అతాత్ బాగ చెపిప్నావు. ఇంటికాడ వునన్ంత వరకూ కనన్ బాధలూ పెటిట్ కొటిట్ చంపినాడు. ఆ దెబబ్లను  
నేనింకా మరిచ్పోలేదు. మనసు కఠినం చేసుకుని కోయేటు వచిచ్నాను. ఇకక్డనాన్ ననున్ మనశాశ్ంతిగా  
బతక నివవ్ండి. ఇక ఈ విషయమై నువు ఫోను చెయయ్కు. నాతో మాటాల్డకు" అంటూ ఖరాఖండిగా చెపేప్సింది  
లచిచ్మి. 

PPP 
అపుడపుప్డూ సుబిబ్గాడు ఫోను చేసూత్నే వునాన్డు. అతని మాట వినబడగానే కాల కట చేసోత్ంది లచిచ్మి. 
 మూడు నెలలనుండీ పర్తినెలా పిలల్ల ఖరుచ్లకు డబుబ్ పంపిసుత్నాన్డని వాళళ్మమ్ చెపప్డంతో వాడిలో వచిచ్న 
 మారుప్కు ఆశచ్రయ్పోయింది లచిచ్మి. 
వాళళ్మమ్ కూడా "వాడు నీకోసం ఏడుసుత్నాన్డు. ఒకసారి సుబిబ్గాడితో మాటాల్డవే లచిచ్మీ" అని చెపిప్ంది. 
అయినా కరగలేదు లచిచ్మి హృదయం. 
గుండెను బండగా చేసుకోకపోతే కషట్ం అని అనుకుని ఊరుకుంది. 
మూడేళుళ్ గడిచాయి. సుబిబ్గాడు అపుడపుడూ ఫోన చేసి ఒకసారి చూడాలని వుందని పార్ధేయపడుతునాన్డు. 
లచిచ్మి లెకక్ చెయయ్లేదు. 
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వచిచ్ నాలుగేళళ్యింది. పిలల్లు కూడా పెదద్యాయ్రు. సూక్ల కు పోతునాన్రు. ఒకసారి ఇంటికి వెళిళ్ పిలల్లను 
 చూడాలి అని నిరణ్యించుకుంది లచిచ్మి. 
సేటు సంతోషంగా టికట తెచిచ్ ఇచిచ్ రెండు నెలలు సెలవులకు ఇండియా వెళిళ్ మరలా తిరిగి రమమ్ని చెపిప్నాడు. 
నాలుగేళుళ్ తమ ఇంటోల్ వుండి నమమ్కంగా పని చేసినందుకు రెండు నెలల జీతం కూడా ఇచిచ్నాడు.  
మామా పిలల్ల కోసం బటట్లు, బహుమతులు చాలా ఇచిచ్ంది. 
సంతోషంగా లగేజీ అంతా మోసుకుని మదార్సు ఎయిరోప్రట్ లో విమానం దిగి ఇంటికి వచిచ్ంది లచిచ్మి.  
ఇంటోల్కి అడుగు పెడుతూనే పిలల్లు అమమ్ను కౌగిలించుకునాన్రు. 
నాలుగేళళ్ ఎడబాటు తరువాత పిలల్లను చూడగానే మైమరిచి పోయింది లచిచ్మి. ఆనంద భాషాప్లను రాలిచ్ంది. 

PPP 
పిలల్ల ముదుద్ మాటలతో కాలం వసంతానిన్ పులుముకుంది. పాపిషిట్ డబుబ్. పిలల్లను వదిలి ఆ ఎడారికి వెళిళ్ 
 సంపాదించడం అవసరమా అనిపించింది లచిచ్మికి. కానీ ఇంకా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి చకక్బడలేదు.  
ఈ నాలుగేళూళ్ అపుప్లు దీరచ్డానికి, పిలల్ల పోషణ, చదువులకు సరిపోయింది. మిగిలిన కాసత్ డబుబ్తో పిలల్ల 
 మెళోళ్కి రెండు గొలుసులు కొనన్ది. ఈసారి వెళిళ్ ఇంకో నాలుగేళుళ్ వుండి వసేత్ ఇలుల్ కటుట్కోవచుచ్. తరువాత 
 వెళాళ్లిస్న అవసరం లేదు అనుకుంది లచిచ్మి. 
లచిచ్మి వచిచ్న నెల రోజులకు సుబిబ్గాడు కూడా ఇంటికి వచేచ్సాడు. వచిచ్ పిలల్లు, లచిచ్మి కావాలని లచిచ్మి 
 వాళళ్మమ్ను అడిగాడు. 
లచిచ్మి అతని ముఖం కూడా చూడలేదు. "రాను పో" అంది. 
పిలల్లకు తెచిచ్న వసుత్వులనీన్ వాళళ్మమ్కు ఇచిచ్ "నా సంపాదనతో సథ్లం కొంటునాన్ను. అది లచిచ్మి పేరు మీద 
 పెడుతునాన్ను" అనాన్డు. 
"వాడు మారిపోయాడే. వాడితో మాటాల్డు" అని లచిచ్మి వాళళ్మమ్ చెపిప్ంది. 
ఎందుకో లచిచ్మి మనసు మారలేదు. ఒకరోజు తిరపతి పోదామని బస కోసం చూసాత్వుంటే రయ మని బైక లో 
 వచాచ్డు సుబిబ్గాడు.నీటుగా దువువ్కునన్ కార్ఫ. నలల్ కళళ్దాద్లు. నలగని గళళ్ షరుట్తో హీరోలా వునాన్డు. ఎవరా 
 అని తేరిపార చూసింది లచిచ్మి. 
గుండె ఝలుల్మంది.  చింపిరి జుటేట్సుకుని చిరిగిన షరుట్ తొడుకుక్ని తాగిన నిషాలో తూలుతూ నడిచే సుబిబ్గాడు 
 ఎంతగా మారిపోయాడు. 
"లచిచ్మీ ఎకుక్" అనాన్డు నవువ్తూ. 
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అంతే మారు మాటాల్డకుండా బొమమ్లా బైక ఎకిక్ కూరుచ్ంది లచిచ్మి.  
తిరపతికి పోయి సినిమా చూసారు. హోటలోల్ అనన్ం తినాన్రు. సాయంతర్ం టిటిడి పారుక్కెళాళ్రు. రంగుల  
బలుబ్లతో వాటర ఫౌంటైన నీళళ్ను విరజిముమ్తుంటే చూసూత్ సుబిబ్గాడి చేతిలో చేయి వేసి నడుసుత్ంటే ఇది కలా 
 నిజమా అని నమమ్లేకపోతోంది లచిచ్మి.  
ఎంతగా మారిపోయాడు. నిజంగా ఆ ఏడుకొండలవాడు తన మొర వినాన్డు అనుకుంటూ అలిపిరి కొండవైపు 
 చూసి దణన్ం పెటుట్కుంది లచిచ్మి. 

PPP 
మిగిలిన రోజులు సంతోషంగా గడిచిపోయాయి. భరత్తో పిలల్లతో ఆడుతూ పాడుతూ సవ్రగ్ంలో తేలిపోయింది  
లచిచ్మి. 
ఒకరోజు అందరూ కలిసి సంతోషంగా మా ఇంటికి వచిచ్ మాటాల్డి మా అమమ్కు కొయేటు చీర మాకు బొమమ్లు 
 ఇచిచ్ వెళాళ్రు. 
ఇక కొయేటు వెళేళ్ రోజు దగగ్ర పడింది.సుబిబ్గాడు "నువువ్ ఇకక్డేవుండి పిలల్లను చూసుకో లచిచ్మీ నేను పోయి  
సంపాదిసాత్ను చాలు" అనాన్డు. 
"లేదు మామా తిరిగి కొయేటు వసాత్నని సేటుకు మాట ఇచాచ్ను. వెళళ్క తపప్దు. రెండేళుళ్ వుండి వచేచ్సాత్ను  
మామా" అంటూ బాధగా విమానం ఎకిక్ంది లచిచ్మి. ఇంకో పది రోజులు వుండి సుబిబ్గాడు కూడా కొయేటుకు 
 బయలేద్రాడు.తాగడం మానేసేత్ భారాయ్ పిలల్లతో బతుకు ఎంత సంతోషంగా సుఖంగా వుందో వాడికిపుప్డు అరథ్ం  
అయింది. 
ఇక తాగకూడదని నిశచ్యించుకునాన్డు.తరువాత లచిచ్మి సేటుతో మాటాల్డి తన ఇంటోల్కే సుబిబ్గాడిన్ పనికి  
రపిప్ంచింది. అకక్డ ఇదద్రూ చిలకా గోరింకలాల్ కలిసిమెలిసి పనులు చేసుకుంటూ పేర్మను పంచుకునేవారు. 
 కువైట వాళుళ్ కూడా ముచచ్టైన ఈ జంటను చూసి సంతోషించారు. జీతాలు కూడా పెంచి బాగా చూసుకునే 
 వారు. మరో ఐదేళుళ్ గడిచేసరికి ఊళోళ్ రెండు మిదెద్లు కటిట్ రెండెకరాలు పొలం కూడా కొనుకుక్నాన్రు. పిలల్లు 
 కూడా బాగా చదువుతూ హైసూక్ల చదువులకు వచేచ్సారు. ఇంత సంపాదించినా ఎంత కాలం గడిచినా లచిచ్మి 
 మా అమమ్ను మాతర్ం మరిచిపోదు. భరత్ తాగొచిచ్ కొడితే అరథ్రాతిర్ పూట ఇంటోల్కి రమమ్ని చెపిప్ అనన్ం పెటిట్న ఆ  
విషయానిన్ ఇపప్టికీ గురుత్ చేసుకుంటూ వుంటుంది. 
అయాయ్.. మీరు దుడుడ్ ఇచిచ్ ఆదుకోబటేట్ నేను కొయేటు పోయి సంపాదించుకునాన్ను. మా ఆయన కూడా తాగడం  
మానేసి బాగుపడాడ్డు అని మా నానన్కు కృతజఞ్తలు తెలియజేసూత్ వుంటుంది.        (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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