కానీ అది వాసతవం. అందుకే గత వైబవ ఘనకీర్తిని నెభరు వేసుకంటూ నేడు ఇలా చిననగా దిగి పోయందా అనిపంచే కృష్ణ
ా నదీ
తీయ రేవు ట్టణం ఈ అభరావతి. అభయనాధుడు కొలువై ఉనన అభరాధాభం.

ఉదమం దకొండు గంట్ల సభమంలో గంటూరు నంచి వచిిన ఎయయఫసుస వూర్త మొదటే ఉనన ఆర్.టి.సి. ఫస్టండ్ ఫమటే
రొడు
ు మీద ఆగింది.

" ఫస్టండ్ లో దిగేవాళ్ళంటే దిగిపండి " అంటూ అర్తచాడు కండకటరు. చాలా భంది అకకడే దిగిపోతునానరు.

అటు తూళ్ళళరు వైపు వళ్ళళలనాన, ఇటు తాళ్ళళరు, సత్తతనల్లి వైపు వళ్ళళలనాన ఇకకడ ఫసుస మారాల్ల. కకన ఫస్టండులో
చాలా భంది రయాణీకలు ఫసుసల రాకకోసం ఎదురుత్తననలు చూసు
త నానరు.

"అయామ కండకటరు గారూ, ఈ ఫసుస గడి వయకూ వళ్తందా,ఇకకడే ఆగిపోతందా?" అంటూ ఎవరో ఆడిగారు.

కండకటరు

తల తిప అటు చూశాడు. అలా రశ్నంచిన పెదదభనిషి రండు సీట్ి అవతల కూరుినానడు. ఏభై సంవతసరాలు

దాటిన ఫరహభణోతతముడు. నిండైన విగయహం, నదుట్ విభూతి రేఖలు, చా
హ తీకి అడుంగా జంధమం పోగలు, టు
ట ంచి, భుజాన
ఉతతరీమం, షరు
ట వేసుకోలేదు.భుజాన క ఫరాభ సంచి. చేతిలో గడు సంచి, చంకన గొడుగ. చూడగానే నభసకర్తంచాలనిపంచే
వేద ండితునిలా ఉనానడు.

" మీరు గడిదాక టిక్కకట్ తీసుకనానరు గదా, అడిగాడు కండకటరు. "అవుననయానా"

చెప్పడామన. "అయతే కూరోిండి ంతులుగారూ. గడిక్కళ్ళళ వచాికే ఫసుస ఫస్టండ్లికి వేళ్తుంది." అనానడు. అటికి
అకకడ దిగాల్లసనవాళ్ళ దిగిపోయారు. డ్లర్ మూసి "రైట్ రైట్ " అనర్తచాడు కండకటరు.

కాసతంత ముందుక్కళ్ళళ డౌన్ లో దిగానే గీత గీచినటు
ట నన రోడు
ు చివయ అభయల్లంగేషవరుని ఆలమగోపుయం దయశనమిచిింది. బకిిత
నభసకర్తంచుకనానరు ంతులుగారు. చూసు
త ండగానే ఫసుస రాజగోపుయం వదదక చేరుకని ర్తవయస్ తీసుకని ఆగింది.
ంతులుగార్తతప్పటు మిగిల్లన రయాణీకలంతా ఫస్ దిగిపోయారు. అకకడ వయట్ చేసు
త నన రయాణీకలు కొందర్తన
ఎకికంచుకని తనదార్తన వళ్ళళపోయంది ఫసుస.ఫసుస దిగిన వాయంతా ఈ ఊర్తవాళ్ళళ కాఫటిట తలోకక చెదిర్తపోయారు.
ంతులుగారు మాతఱం దికకలు చూస్త
త అకకడే నిలఫడా
ు రు.

అసలే వేసవికాలమండలు మాడిపోతునానయ. నది దాట్డం కోసం కొందరు గడి కకనే ఉనన రేవు లోకి పోతునానరు. నదిమీద
ఎకకడనంచో లాంచీ ఇంజన శఫదం వినిపస్తంది. చంకలో గొడుగ తీసి ఎండ మీద డకండా గొడుగ వేసుకొని చుటూ
ట
చూస్డామన.కిందటిస్ర్త వచిినటికీ ఇటికీ గడి ర్తసరాలో
ి పెదదగా మారేమీ కనిపంచలేదు. దలైలామా వచిి బౌదధ
భహాసబలు నియవహంచాక అభరావతి లోక రసిదధమైంది. యాతిఱకల సందడి కనిపస్తంది. కాని తనకి కావలసిన భనిషి
జాడమాతఱం లేదు. ఎదురుగా స్డా ఫంక వదదక వళ్ళళ స్డా తాగాడు.

"అయామ ఇకకడ శంకశాసితళ గార్త ఇలికకడ్ల కాసత చెబుతారా?" స్డా డబుఫల్లస్త
త ఫంకలోని వమకిిని అడిగాడు. "ఏమిటి
ంతులుగారూ, ఊర్తకి కొతా
త ...?"లకర్తంచాడు అతన.

"అవునయామ , ననన రాభశాసు
త ళలు అంటారు. మాది ఏలూరు ట్టణం. శంకశాసితళ మా మేనలు
ి డు."

"నాకికకడ చాలాభంది శాసు
త ళలు త్తలుసుకాని, శంకశాసితళ అని ఎవరూ లేయండి. ఆ పేరపుడూ వినలేదు. ఫహుశ ధయణికోట్లో
వునానరేమో అటు వళ్ళళ చూడండి.

"ఆ వూరు ఇకకడికి ఎంత దూయం నామనా?"

"అయ్యమ స్మీ..అభరావతి ఇంతక ముందెననడూ రాలేదా మీరు?"

"ఎపుడ్ల భహాశ్వరాతిఱకి వచాినయామ. దయశనం చేసుకొని వళ్ళళపోయాన. వూరు పెదదగా త్తలీదు. మా శంకశాసితళ సంవతసయం
కియతం ఇకకడ ఏదో గడిలో అయికడిగా వచిి ఉనానడు. పూజలు, వరతాలు చేయంచడంలో దిట్ట. గడిదగగయ ఎవర్తనడిగినా
చెప్ప
త యనానడు."

"ఏ గడి దగగయ?"

"అదే భర్తిపోయాన. ఇంతకీ ధయణికోట్ అనానవ్, ఎకకడ వుంది?"

"బలేవాయండీ. ఎకకడ్ల ఏమిటీ ? అదీ ఇకకడే ఉంది. ఇపుడు హైదరాబాదు, సికిందా
ర బాద్ లు ఎలా జంట్ నగరాలో, అలాగే
ఇకకడ అభరావతి, ధయణికోట్లు రండూ జంట్ ఊళ్ళనన మాట్. అలా భలా
ి ది రోడ్ లో కొంత దూయం వళ్ళతే అభరావతి పోల్లస్
స్టటషన్ కనడుతుంది. ఆ స్టటషన్ ఇవతల్ల వయకూ అభరావతి. దాటితే ధయణికోట్...."

"అలాగా...ఇంతకీ మాశంకశాసితళ..."

" ఒ ని చేమండి. మీరు. గోపుయం ముందు రోడ్లి కొంచెం డౌన్లికి వళ్ళండి. అకకడ స్యబాబా గడి వసు
త ంది. గడి కకనే
ధామనముదరలో కూరుినన ఆంజనేమస్వమి

ఎతతయన విగయహం చూడదగింది. అకకడ పూజారుంటాడు. ఆమనిన అడిగితే మీ

శంకశాసితళ అడరస్ దొరుకతుంది." అనానడు ఫంకలోని వమకిి.

"భంచి మాట్ చెప్పవు నామనా. నీక శుబం కలుగతుంది." అంటూ స్యబాబా గడికి ఫమలుదేరాడు రాభశాసు
త ళలు.
నాలుగడుగలు వేశాడ్ల లేదో...

ఇంతలో స్తకట్ర్ శఫదం వినిపంచింది.

ఆ వనకే ' మామాయామ' అంటూ పలుపు కూడా వినిపంచింది. తిర్తగి చూసిన రాభశతు
ఱ లు గార్తకి మేనలు
ి డు శంకశాసితళ స్తకట్ర్
మీద సమీపస్త
త కనిపంచాడు.

"బలే వాడివి మాభయామ. నీకోసం నేన అకకడ ఫస్టండులో ఎదురు చూసు
త నానన. నవివకకడ ఫస్ దిగావా..? ఆ ఫస్ లో
గోపుయం దగగయక వచేిసుంటావని ఇటు రావడం భంచిదయంది" అనానడు కకన స్తకట్ర్ ఆపుతూ శంకశాసితళ.

సభయానికి మేనలు
ి డిన

చూడగానే రాభశాసు
త ళలు ముఖం లో ఆనందం తంగి చూసింది. "బాగంది శంక. నవువ అకకడ

ఎదురు చూసు
త ంటావని కలగనాననా? సరాసర్త గడి వదదక వచేిశాన. అవునూ, నీపేరు అడిగితే త్తలీదంటాడేమిటా
ఱ ఆ స్డా
ఫంక వాడు?" అండిగాడు.

"శంక శాసితళ అంటే భరీ ప్పతకాలం పేరులా ఉందని, నేనే కొంచుం మార్తి మస్.శాసితళ అని మారుికనానన."

"ఏడిినటు
ట ంది. వధవ మారు నవూవనూ.. ప్పతకాలం అంటే అంత చులకన నికిరాదురా. లక్షణంగా శంకశాసితళ అంటేనే
బాగంటుంది."

"మాభయామ కాలంత ప్పటు భనమూ మారాల్ల..."

"న్లరుభయ్,

కాలం మాయలేదు. భనమే మార్తపోతునానం..."

"ప్లిజ్ మాభయామ కాిస్ తీసుకోవదు
ద . భోజనం టైభవుతంది. స్తకట్ర్ ఎకక ఇంటికి వళ్దాం."

పెదదగా నిటూ
ట ర్తి తన ఆవేశానిన అదుపు చేసుకంటూ శంకశాసితళ వనకాల కూరుినానడు రాభశాసు
త ళలు. స్తకట్ర్తన ఇంటి దిశగా
పోనిచాిడు శంకశాసితళ.

"ఇపుదు చెరా అబాఫయ.. రేపు జయగబోయే సీతారాముల కళ్ళమణభహోతసవం రాభనవమికి ననన రతేమకించి యభభని ఫోన్
చేశావ్. ఇంతకీ చూస్టత వూళ్ళళ రాభచందు
ర ల వార్త గడి ఎకకడుందో కనఫడలేదు." బ్రరవ్ భని తేఱంచి వీధి అరుగ మీదక వస్త
త
మేనలు
ి డు శంకశాసితళని అడిగాడు రాభశాసు
త ళలు.

అంతకియతం మేనమాభ, మేనళ్ళలు
ి ఇదదరూ

భోజనాలు ముగించారు. భాయమ, ఇదదరు పలిలత అభరావతిలో అయికడిగా

వుంటునన శంకశాసితళకి భంచి పేరు వుంది. భాయమ గణవతి, అన్లమనమ దాంతమం. రాక రాక వచిిన రాభశసు
త ళల్లన ఎంత
భరామదగా చూసుకనానరు. అరుగ మీద వేసిన చా మీద దిళ్ళన ఆనకని విశాయంతిగా కూరుినానరు ఇదదరూ.

"మాభయామ!నినన పల్లపంచింది ఈ ఊర్త ఉతసవాలక కాదు. రేపు ఉదమమే నది దాటి, ఆవల్ల తీయంలో ఉనన ముననలూరు
అనే గా
ి వేసుకంటూ చెప్పడు శంక శాసితళ.
య భం వళ్ళళల్ల భనం. అకకడ చకకని రామాలమం ఉంది" వకక లుక న్లట్ల

ఆశియమంగా చూశాడు రాభశాసు
త ళలు, అంత కియతమే ముదదపు, చారడు నేతిత బాటుగా గంటూరు జిలా
ి సషల్ ండుమియ
చిడిత కల్లప తినన భోజనం భరోస్ర్త తేఱంపు యపంచిందామనక. "ముననలూరా...ఎకకడుందా ఊరు?" తేఱంచిన తరువాత
అడిగాడు.

"ఇకకడే మాభయామ ! అభరావతికి తిననగా అవతలే ఉంది. ఊర్తకి కడి కకగా కృష్ణ
ా నది వుండగా, ఎగవనంచి దకిషణంగా
వసు
త నన మునేనరు అనే ఉనది అకకడ కృషాలో కలుసు
త ంది. ఈ రండింటి సంగభ రదేశం మూల మీదనే ఉందీ వూరు. కొనిన
దశాబా
ద ల కియతం రాజా వాసిరడిు వంకటాదిర నాయుడుగారు కటిటంచిన సంగమేశవరాలామం ముననలూరు డు
ు కే ఉంటే, ఇటు
అభరావతి డు
ు న ఆభయల్లంగేశవరుని ఆలమం ఉందనన మాట్ !

ముననలూరు చుటూ
ట సుమారు రండువేల ఎకరాల సుకేషతఱమైన వర్త ండే మాగాణి భూములునానయ. అట్ల
ి డా. క్క.ఎల్.
రావు గారు కటిటంచిన ంపంగ్ సీకం మూలంగా రధానంగా ముననలూరుతప్పటు మోగలూరు, కనికినప్పడు మొదలైన గా
య మాలక
చెందిన పలాలు స్గవుతునానయ.

నవువ చెబుతుంటావే, భన తూరు, శ్ిభగోదావర్త జిలా
ి లో
ి లిటూళ్ళలో కూడ ట్నం వాసన వేస్తంది. చూదా
ద భంటే
దుకికటదు
ద లు కంపంచట్ం లేదు. భన గా
య మీణ కళ్లు అడుగంటిపోతునానయ అని. అవి నవువ చూడాలంటే ముననలూరు
వళ్ళళల్లసందే. భన గా
ర ంతాలో
ి చెకకచెదయలేదు." అంటూ వివర్తంచాడు
య మీణ సంసకృతి సంరదాయాలు ఇటికీ ఈ ప్ప
శంకశాసితళ.

ఈ విషయాలు రాభశాసు
త ళల్లన నిజంగానే ఆశియమర్తచాయ. "నవువ చెపందే నిజమైతే, ఈ ఊరు చూడాల్లసందేరా అలు
ి డూ.
కాని దమ, జాల్ల, దానగణం లాంటి సుగణాలు లేకపోతే ఏ వూరైనా నియయదకమే. భర్త నవువ చెపన ఊళ్ళళ..."

"భంచివాళ్ళనన చోట్ దేవతల ఆశీసుసలు ఎపుడూ ఉంటాయ మాభయామ. అందుకే ఆయా వూళ్ళ సుభిక్షంగా ఉంటాయ.
ముననలూరు వాసులు చాలా భంచి వారు. దాతృతవం గలవారు. ముఖమంగా ఆ ఊళ్ళళ తలమానికంగా చెపుకోదగిన వారు
నిభభగడు అననపూరేాశవర్త దేవి గారు. ఆవిడ నిజంగా కాశీ అననపూయా అంటే అతిశయ్యకిి కాదు. ఇటికీ వార్తది ఉభభడి కటుంఫం
అంటే నముభతావా?"

"నభభన. అససలు నభభన..లి టు
ట లో కూడా ఇలా పెళ్ళవగానే అలా వేరుడిపోతునన కొడుకలునన ఈ రోజులో
ి ఉభభడి
కటుంబాలా...? ఆ వైబవం నా చిననపుడు చూస్.. అంటే కాలంతప్పటు భనషులూ వేగంగా మార్తపోతుననరు. స్వయథం
పెర్తగిపోతంది. డబుఫముందు అతీభమతలు, అనఫంధాలూ, తీసి రాజంటునానయ. చిననకటుంఫం అనే కొతత రోజులు
వచాియ. ఎకకడ్ల నూటికో, కోటికో ఉభభడి కటుంబాలు ఉంటే ఉండవచుి కాని, భన రాషటళంలో

ఉనానమంటే నభభకం

లేదు."

"ముననలూరు వస్టత నమిభ తీయతావ్ మాభయామ! రేపు నవేవ చూస్తవ్ గా.!"

"నవువ చెపందే నిజమైతే, ఆ కటుంబానిన తకండా చూడాల్లరా. ఇంతకీ ఆ అననపూరేాశవయభభ గార్త వివరాలేమిటి?"

"సీతారాములని, రాధాకృషు
ా లనీ, శ్వప్పయవతులనీ ఇలా భారామబయిల పేరు
ి కలవడం చాలా అరుదెైన విషమం కానీ, కాశీ
విశ్వవశవయమమ అననపూరేాశవభభ జంట్ పేరు
ి కూడా చకకగా కల్లసిన దంతులు. వార్తది ముననలూరు. వమవస్మ కటుంఫం.
ఉనన దెకరాలు ండించుకంటూ అన్లమనమంగా ఉండేవారు. ఈ దంతులకి ముగ
గ రు సంతానం. పెదద కొడుక

రాభల్లంగేశవయరావు. రండ్ల కొడుక గోప్పల్. మూడ్లది కూతురు. ఆవిడ పేరు బరభరాంఫ. దుయదృషటం ఏభంటే, పలిలు
చిననవాళ్ళగా ఉండగానే ప్పం అననపూరేాశవర్త దేవి గార్తకి బయి వియ్యగం సంబవించింది. కాశీ విశ్వవశవయమమ గారు కాలం చేశారు.
అయనా ఆమ అధైయమడక పలిలకోసం గండ నిఫఫయం చేసుకొని జీవన పోయట్ం స్గించారు. సవమంగా తభ వమవస్యానిన
చూసుకంటూ, ప్పడి శువుల్లన అభివృదిధ చేసుకని, రాతిఱ గలు కషటడి, పలిల్లన పెదదవాళ్ళన చేస్రు. పెదద చదువులు
చదివించారు. దెకరాల మాగాణికి ప్పతిక ఎకరాలు చేశారు. ఏభై ప్పడి శువులు, దిభంది జీతగాళ్ళ. వూళ్ళళ పెదదర్తకం
ఆవిడదే. ఆవిడ మాట్ కాసత కటువుగా ఉంటుందిగానీ భనసు వనన. నీతి నిజాయతీలక పెదదప్లట్ వేసు
త ంది. ఖచిితంగా
మాటా
ి డుతుంది కాఫటిట కొందరు ఆవిడన గయామళ్ళ అని ఆడిపోసుకంటారు. ఆ గయామళ్ళతనం లోనూ ఎంత భంచితనం ఉంది.
ఆకల్ల అని ఎవరు వచిినా అననం పెడుతుంది. ముఖమంగా భన ఆచాయ వమవహారాలు, స్ంరదాయాలు అంట ఆవిడక ఎంత
ఇషటం. అంతర్తంచిపోతునన భన గా
య మీణ కళ్ల గర్తంచి చెప బాధ డుతుంది. " అంటూ చెడం ఆప, నాలుగ వకక లుకలు
తిర్తగి న్లట్ల
ి వేసుకనానడు శంకశాసితళ.

చాలా ఆసకిిగా వింటునానరు రాభశాసు
త ళలు గారు.

"నవువ ఇంతగా చెపు
త ంటే ఆ భహాతల్లిని ఒస్ర్త చూడాలని వుందిరా అబాఫయ్..ఇంతేన ఇంకేమైనా విశ్వష్ణలునానయా??" అంటూ
కతూహలంగా అడిగాడు.

"అపుడేన..ఇంకా చాలా ఉనానయ మాభయామ !" అంటూ తిర్తగి చెడం ఆయంభించాడు శంకశాసితళ.

( ...తరువాయ భాగం వచేివాయం)

"అదే - ముననలూరు గా
ు న క రామాలమం ఉంది. అది అననపూరేాశవర్త పూరీవకలు కటిటంచిన గడి.
య భం నడిబొడు
అదుబతమైన ఆలమం అనకో. ఆలమ నియవహణ బాధమత ఇటికీ ఆవిడదే. శీయరాభ నవమి వేడుకలు ఘనంగా జర్తపసు
త ంది.
సీతారాముల కళ్ళమన భహోతసవం చూసి తీరాల్లసందే. పెైగా అననదాన కాయమకయభంలో చినన లోటు కూడా రాకండా జర్తపసు
త ంది.
గత సంవతసయం కళ్ళమణ భహోతసవానికి నేనే పౌరోహతమం వహంచాన. సంతృపతకయమైన సంభావనలు ముటా
ట య.

ఇంతకీ అసలు విషమం ఏభంటే,

వాయం కియతంకి నేన నిమీద వళ్ళళనపుడు అననపూరేాశవర్తగార్త ఇంటికి వళ్ళళన. మాట్ల

సంధయబంలో నీ గర్తంచి చెప్పన. నీ పేరు ఎవరో చెగా విందట్, ఏలూరు రాభశాసు
త ళలు నీ మేనమావా నామనా అంటూ
ఆశియమపోయారు. నవువ పౌరోహతమంలో దిట్టవేననీ, అలాగే జాతకచకాయలు చూస్ట

జ్యమతిషమ ండితుడవనీ కూడా ఆమ

విననదట్. ఇంకేముందీ... సీతారాముల కళ్ళమణ

భహోతసవానికి ఎలాగూ ముగ
గ రు పురోహతుల్లన పలుసు
త నానం గదా, ఈస్ర్త

నీతబాటు రాభశాసు
త ళలు గార్తని తీసుకరావలసిందేనంటూ టు
ట ఫటా
ట రామ. అందుకే నినన రతేమకించి పల్లపంచాన."అంటూ
వివర్తంచాడు శంకశాసితళ.

కొంచెం అసంతృపతగా చూస్రు రాభశాసు
త ళలుగారు.

"అంతా బాగానే వుందిగానీ శంకశాసీతళ ! ఇంతకీ అననపూరేాశవర్త గార్త ఫ్యమమిల్ల విషయాలు పూర్తిగా చెలేదు నవువ"
అనడిగారు.

"అకకడికే వసు
త నానన మావయామ. అననపూరేాశవర్తకి ముగ
గ రు సంతానం అని చెపుకననం కదా...! పెదదకొడుక పేరు
రాభల్లంగేశవయరావు. ఆమన భాయమ పేరు భహాలకిషభ. అన్లమనమ దాంతమం. కొడుక గానీ, కోడలు గానీ ఈ రోజుకీ అననపూరేాశవర్త
మాట్ జవదాట్రు. అగియకలిర్ బి.ఎ.గోలు్ మడల్లసట్ ఆమన. రసు
త తం తభ వమవస్మ అభివృదిధలో తల్లికి కడిభుజం ఆ
కొడుక.

"అలాగా... భర్త రండ్ల కొడుక సంగతేమిటి.."?

"రండ్ల కొడుక గోప్పల్ అని చెప్పన కదా. ఈమన గర్తంచి ఎంత చెపనా తకకవే. డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు. రసు
త తం
అమర్తకాలోని డటా
ఱ యట్ నగయంలో సిథయడిన గొ డాకటర్. "అమాభ ! నేన డాకటర్ చదవాలనకంటునానన" అని అడిగినందుక
కొడుకన డాకటర్తన చేసిందా తల్లి.

అతన అమర్తకాలో సిథయడి తల్లికిచిిన మాట్ నిలబెటు
ట కని వూర్తకి దేశానికి పేరు

త్తచాిడు. డాకటర్ గోప్పల్ గార్త భాయమ పేరు సతమవతి. సుగణవతి. డిగీయ వయక చదివినా ఏ వామకం లేకండా బయిక తగగ భాయమగా,
ఇంటి ఇలా
ి లుగా పేరు త్తచుికంది. అమర్తకాలో ఉంటునాన కూడా భారామబయిల్లదదర్తకీ అననపూరేాశవర్త అంటే ఎంత బమం,
భరామద. దూయంగా వునానభన్న బాధ త్తల్లమకండా వాయంలో మూడుస్యియనా ఇంట్రనట్ వీడియ్య ఫోన్ లో కొడుక,
కోడలుత కరొనకరు చూసుకంటూ మాటా
ి డుకంటారు.

కంచికచయి భండలంలో ఎవయనాన అమర్తకా

వళ్
త నానయంటే చాలు, వాళ్ళ చేత ఫలవంతంగానెైనా పంచి భరీ అర్తసలు,

బూరలు, కయపూసని, చిళ్ళని, ఇలా యకయకాల సంరదామ వంట్కాలన అమర్తకాలోని కొడుక కటుంఫం కోసం
ంపసు
త ందావిడ. అటువంటి డాకటర్ దంతులక అబాఫయ, అమాభయ సంతానం. అనన రాభల్లంగేశవయరావు దంతులక
లేటుగా పలిలు పుడితే...ఈ గోప్పల్ క ఎరీి గానే పలిలు పుటా
ట రు. కొడుక పేరు అనంత్ స్య. వమసు ఇయవై మూడు.

డటా
ఱ యట్ లోనే

మేనేజ్భంట్ కోరుస చదువుతునానడు. కూతురు పేరు స్య శ్వాని. వమసు ఇయవయ కకటి. అమాభయ

కూడా అననతప్పటు మేనేజ్భంత్ చదువుతుంది. ఇక చెపుకోవలసింది బరభరాంఫ గర్తంచి. ఈవిడ అననపూరేాశవర్త గార్త ఆఖర్త
సంతానం. ఆవిడ బయి పేరు యఘునాథ్. వీర్తదీ అదే వూరు. పెైగా అననపూరేాశవర్త గార్త కికలేి. కూతురు ఎపుడూ తన కళ్ళముందే
తిరుగతూ ఉండాలని దగగయ సంఫంధం చేసిందావిడ. యఘునాథ్ కూడా శీయరాభచందు
ర డిలా

సుగణాల రాముడు. బరభరాంఫ,

యఘునాథ్ లది కూడా అన్లమనమ దాంతమం. భారామబయిలు వుండేది కక ఇంట్ల
ి నే అయనా అననపూరేాశవర్త గార్త ఇంట్ల
ి నే
ఎకకవగా కనిపస్త
త ఉంటారు.

ఈ దంతులక కూడా ఇదదరే సంతానం. క కొడుక, క కూతురు. కొడుక పేరు నవీన్ వమసు ఇయవై నాలుగ. కరా
య డు
బుదిదభంతుడు. ఎం.ఏ. చదువుతునానడు. కూతురు పేరు భహేశవర్త. అంతా భహీ అని పలుస్తరు. చాలా హుష్ణరైన
అమాభయ. బి.కాం. చదువుతంది. అనాన చెలిళ్ళ ఇదదరూ నందిగాభ డిగీయ కళ్ళశాలలో చదువుకంటునానరు. అలా పెదద
కొడుక, కోడలు వాళ్ళ పలిలు అంతా కే ఉభభడి కటుంఫంలా కలసి మలసి ఉంటూ, సుఖంగా ఉంటునానరు. రండ్ల కొడుక
డాకటర్ గోప్పల్ కటుంఫం విదేశం లో

ఉననందుక అననపూరేాశవర్తకి కాసత బాధగా ఉనాన, తయచూ వీడియ్య కాంపరనస్ లో

కొడుక కటుంఫంత మాటా
ి డుతూనే వుంది కాఫటిట ఈ దిగలు కూడా లేదావిడక.

ఇదీ మాభయామ ఆ కంటుంఫ విశ్వష్ణలు. ంటి చేత
త సంస్రానిన లాకొకచిి, బిడుల్లన రయ్యజకల్లన చేసిందంటే ఆవిడ కృషిని
అభినందించాల్ల. తల్లి తభకోసం డిన కషటం, తన ఏమిట్ల బిడులక త్తలుసు కాఫటేట, ఆమ భనసు నొపంచే ఏ నీ వాళ్ళ
చేమరు.

"రేపు ఉదమం భనం రేవు దాటి ముననలూరు వళ్తునానం. యంగ యంగ వైబవంగా జర్తగే సీతారాం కళ్ళమణ భహోతసవంలో
భనక సంభావనలక లోటుండదు. నీ జ్యమతిషమ ప్పండితమంత అననపూరేాశవర్త గార్తని మపంచగల్లగితే కానకలక కొదువే
ఉండదు." అంటూ మేనమాభక సవివయంగా త్తల్లమజ్ప్పడు శంక శాసితళ.

ఆ వివరాలు వినన తరావత... తానూ ముననలూరు గా
త ళలు గార్తలో బాగా పెర్తగింది.
య మానిన వీకిషంచాలనన కోర్తక రాభశాసు

మేనమాభ, మేనలు
ి ళ్ళయన రాభశాసు
త ళలు, శంకశాసిరత ఇదదరూ ఉదమం ఆరు గంట్లకి ఇంట్ల
ి కాఫీ తాగి ముననలూరుక
రయాణభయామరు. అభరేశవరాలయానిన ఆనకొని వునన కృష్ణ
ా నదీ రేవులోకి వచేిసర్తకి లాంచి కటి ఫమలుదేయడానికి
సిదధంగా ఉంది. అటికే లాంచిలో చాలాభంది రయాణీకలునానరు. ఇదదరూ లాంచీ ఎకిక కూరుినానరు.

ఎగవన ఎకకడ్ల వరా
ష లు డుతునానమని వారా
ి తిఱకలో
ి రాస్రు. అందుకే కాబోలు నదిలో

నీటి భట్టం పెర్తగింది. ఉలా
ి సం

కల్లగిసు
త నన ఆ ఉదమపు వాతావయణంలో డగ డగభంటూ ఇంజన్ శఫదంత లాంచీ ఫమలుదేర్తంది. నీటిని చీలుికంటూ ఆవల్ల
తీయంవైపు రయాణం ఆయంభించింది.

"మాభయామ,...భన ప్ప
ర ంతాలో
ి ఉపుటేరు మీద తపతే భరకకడా లాంచీలు కనడవు. కదూ..?" దార్తలో అడిగాడు
శంకశాసితళ.

"ఎందుకకనఫడవురా? రాజభండిర వళ్ళతే గోదావర్త మీద భేషుగా
గ కనఫడతాయ. నీక త్తలీదు గానీ శంక శాసితళ మా చిననతనంలో
జల మాయగం ఎంత సఖమంగా ఉండేదో త్తలుస్? ఇంచుమించుగా పెదద కాలువలనినటా లాంచీలు, యహదార్త డవలు, సరుక
నావలు తిర్తగేవి. తకకవ ఖరుిత రయాణాలక, సయక యవాణాక అనకూలంగా వుండేది. కాకినాడ నండి చెననయ్ నగయం
వయక ఫంకింగ్ హాం క్కనాల్ వంట్ యవాణా జర్తగేదంతే నముభతావా...? ప్పలకలు, నీటిప్పరుదల శాఖ, భన రభుతావలు
జలమారా
గ ల్లన పూర్తిగా అశయ దధ చేస్రు. దాని పల్లతం ఇపుడు అనబవిసు
త నానం. పూర్తిగా ఫసుసలు, రైళ్ళ మీద ఆధాయ డడంత
రయాణాలు తలక మించిన భాయంగా ర్తణమించాయ." అంటూ భాయంగా నిటూ
ట రాిడు రాభశాసు
త ళలు.

"అయతే మాభయామ! భనజలమారా
గ ల్లన అభివృదిధ యచే అవకాశాలే లేవంటావా?" ఆసకిిగా అడిగాడు శంకశాసితళ.
"అపుడపుడ్ల ఏయడు తుప్పనక పూడుకపోయన ఫకింగ్ హాం క్కనాల్ న పూడిక తీసి అభివృదిధ చేయాలంటే రండందల కోటు
ి
ఖయివుతుందట్. ఆ లకకన రాషటళంలోని రధాన జలమారా
గ లో
ి ని కాలువల్లన బాగచేసి యవాణాక అనకూలంగా మారాిలంటే
కొనినవేల కోటు
ి ఖయివుతుంది. వేసిన రోడు
ు సంవతసయం తియకకముందే

శ్ధిలమైనా టిటంచుకనే నాధుడు లేడు. అవినీతి,

లంచగొండితనంత కంపు కొడుతునన నేటి వమవసథలో షోయంగ్ కనన ప్ప
ర ధానమత నాణమతక ఇవవడంలేదు. రోడి ర్తసిథతే
ఇలాగంటే ఇక కాలువల గర్తంచి టిటంచుకనేదెవరు? ఇర్తగేషనంటే వమవస్యానికి నీయందించడం వయకేగానీ, జల మారా
గ ల కోసం
కాదనే అభిప్ప
ర మంత పూర్తిగా కాలువల్లన విసభర్తంచారు. పల్లతంగా ఈరోజు ఏళ్ళతయఫడి పూడిక తీమక ఎన్లన కాలువలు లోతు
తగిగపోయాయ.

పల్లతంగ కొదిదప్పటి వరా
ష నికూకడా గటు
ట గండు
ి డి నీరు వూళ్ళమీదక వస్తంది. ఫహుశ భన రాషటళంలో

అభివృదిధ చెందిన జలయవాణా మారా
గ ల్లన భనతయం వాళ్ళ చూడలేదనకంటా" అనానడు బాధగా రామాశాసు
త ళలు.

ముందుగా రేవుక దగగయలోనే వునన సంగమేశవరుడిన దయశనం చేసుకని తరావత ఇదదరూ ముననలూరు వీధులో
ి రవేశ్ంచారు.

ఊయంతా చకకగా ండగ వాతావయణం నెలకొని ఉంది. రతి ఇలూ
ి

శోభామమానంగా అలంకర్తంచారు. ఇళ్ళముందు

యంగవల్లికలు కనవిందు చేసు
త నానయ. ఇళ్ళలో
ి ఫంధుమితు
ఱ ల సందడి కనిపస్తంది.ఊర్త భధమలోని రామాలమం వదదనండి
మైకలో లవకశ సినిమాలోని ప్పట్లు వినిపసు
త నానయ. వీధులో
ి నూతన వస్తళలత పలిల ఉతాసహపూర్తతమైన రుగలు,

ముచిటేస్తంది. మేనలు
ి డు చెబుతునన కబురు
ి విశ్వష్ణలు వింటూ అతడితబాటే రామాలమం వీధిలోకి రవేశ్ంచాడు
రాభశాసు
త ళలు. కననల ండువుగా దయశనమిస్తంది రామాలమం.

చకకటి శ్ల సందత కూడిన ఎతతయన ఆలమం. ఆలయానిన చుటిటవునన ఖాళీ సథలం వంట్ తాటాక చలువ ందిళ్ళ
వల్లస్య. తమిభదిననయ గంట్లకి సీతారాముల కళ్ళమణ భహోతసవం. ఆ వేడుకలో అనేకభంది సీతళ, పురుషులు ందిళ్ళ కింద
నలు చేస్త
త సిదధంగా ఉనానరు. వివాహ వేదికన పూలత అదుబతంగా అలంకర్తంచారు.

క కక బెలిం తర్తగి, యాలకలు, మిర్తయాల పడి కల్లప ప్పనకం చేమడంలో కొందరు తీర్తక లేకండా వుంటే, భరోచెంత
వంట్వాళ్ళ, గా
త నికి ఇవాళ్
య భ భహళ్లు అననదాన కాయమకయమానికి వంట్కాలు తయార్తంచడంలో బిజీగా ఉనానరు. వూరు మొతా
రామాలమం వదద భోజనాలు. వచిిన వారు, వీయని లేకండా భోజన సభమనికి ఎవరు వచిినా భోజనం వడిుంచాల్లసందే..
ఇదంతా క ఎతతయతే...

ఇక వివాహ వేడుకలకి కళ్ళమణ వేదికచెంత సుపు, తభలప్పకలు, అకిషంతలత సహా ఏదీ లోటు రాకండా ముందుగానే అనీ సిదధం
చేస్త
త వివాహ భండం దగగయ కొందర్త హడావుడి కనిపస్తంది. భరోవంక ఆలమంలో దయశనం కోసం వసు
త నన బక
ి ల సంఖమ
తకకవేమీ కాదు. ఇక ఈ వేడుకల భధమ ముసిముసి నవువలత , టు
ట దుసు
త లో
ి చెంగచెంగన తిర్తగే అమాభయలు, వాళ్ళని
ఆట్టిటస్త
త కొంట చేషటలు చేసు
త నన వయసయన సయదా కరా
య ళ్ళ సయస్లకూ తకకవ లేదు. అలా కళ్కళ్ లాడుతునన కళ్ళమణ
భంట్ం వదదక శంకశాసితళ, రాభశాసు
త ళలు చేరుకనేసర్తకి సర్తగా
గ ఉదమం ఎనిమిది గంట్లు సభమం.

"ఏరా శంకశాసీతళ! నవువ చెపన ఆ అననపూరేాశవర్త గార్త గార్త జాడ లేదేమిటి? ఇంట్ల
ి ఉనానయంటావ? ఇలింత దూయం? ఒస్ర్త
ఇంటికి వళ్ళళ ఆవిడ దయశనం చేసుకొని వదా
ద మా?" అంటూ అడిగాడు రాంశాసు
త ళలు.

ఇంతలోనే......

"ఇదిగో శంకం ! నీకసలు బుదు
ధ ందట్యామ" అంటూ కంచు గంట్లా ఎవరో సీతళమూర్తి కంఠం వినఫడి మావా అలు
ి ళ్ళ ఖంగ
తినానరు.

"మావయామ! ఆవిడ ఇకకడే వునానరు. ఇటే వసు
త నానరు." అంటూ రాభశాసు
త ళల్లన హచిర్తంచి ఆ గొంతు వింపంచిన వైపు

చూస్డు శంకశాసితళ.

అటికే ఇదదరీన సమీపంచేసింది అననపూరేాశవరీదేవి.

డబెైఫ దాటిన వమసులో కూడా జఫఫపుషిటత ఆరోగమంగా అలనాటి సినిమా గమమళ్ళ స్తయమకాంతం న తలపంచేలా వునాన,
చూడగానే నభసకర్తంచాలనిపంచే

క రతేమక ఆకయషణత వల్లగిపోతునన అననపూరేాశవర్తని చూస్త
త తనక త్తల్లమకండానే

"అమాభ! నభస్కయం" అనానడు రాభశాసు
త ళలు.

"నవావగవయామ! ఏభయా శంకం! అడుగతంది నినేన, ఇపుడా రావడం? వస్త
త నే శంకశాసితళని నిలదీసిందావిడ.

"అమాభ!నా పేరు శంఖం కాదు, శంకశాసితళ" గరు
ి చేశాడు.

"అయతే ఏమిటి? నేన శంఖం అనే పలుస్తన. లకవా? నీక చెపందేమిటి? నవువ చేసిందేమిటి నీస్టి బా
ర హభడేగా? దూయంగా
వునన కంచికచయి నంచి చీకటితనె వచిి చేరుకని ఇకకడి ఏరాటు
ి చూసు
త నానడు. ఏరు దాటి ఇవతల్లకి వూడిడా
ు నికి నీక
త్తలా
ి ర్త ఎనిమిది అయంది. ఇదేన దధతి? ఇకకడి నలనీన ఎవరు చూస్తయనకనానవ్? ఆమ వాగా
ధ టికి బమడుతూ "అమాభ
క్షమించాల్ల. ఇంటికి ఫంధువులొస్టత కాసత ఆలసమం సహజమే కదా! మీక చెట్మ్ భర్తచాన. ఇదో! వీరు మా మావమమ
రాభశాసు
త ళలుగారు. ఏలూరు నంచి పల్లపంచాన. మీరు చెప్పయని. ఇవాళ్ ఈ కళ్ళమణ భహోతసవంలో ప్పలు ంచుకంటారు.
అంటూ మేనమాభని ముందుక తసి ర్తచమం చేస్డు శంక శాసితళ

అతని ప్పచిక ప్పర్తంది."బలే వాడివయామ శంఖం! ఆమాట్ చెవే! నభస్టత రాభశాసు
త ళలు గారూ!" అంటూ ముఖం నిండా
నవువలు పులుముకంటూ నభసకర్తంచిందావిడ.

"అమమయ్యమ! అమాభ! మీరు పెదద వారు. మాక మీ ఆశీసుసలు కావాల్ల. నభస్కరాలు కాదు. మీగర్తంచి మావాడు అంతా
చెప్పడు. మీ దయశనం కోసమే నలనీన వదులుకొని వచాిన."అనానడు.

"అయ్యమ! ఇక్కడ మాతఱం నలు లేవా ఏమిటి శాసు
త ళలు గారూ మీరు జాతకాలు కూడా చెప్ప
త యని ఇంతకముందే మీగర్తంచి

వినానన.మీరు మా శంకశాసితళకి మేనమాభ కావడం శాసితళ అదృషటం. ఈ సంవతసయం ఇకకడి కాయమకయభభంతా మీ చేతుల మీదుగా
జర్తపంచండి. ఏలోటూ రాకూడదు. ఈ హడావుడి పూయియామక మీరు మా ఇంటికి రావాల్ల. మా పలిల జాతకాలు చూడాల్ల.

"ఎంతమాట్ తలీి! తకండా వస్తన. మీర్తక నిశ్ింతగా వుండండి. మేము అంతా చూసుకంటాంగా" అంటూ బరోస్ ఇచాిడు
రాభశాసు
త ళలు.

అననపూరేాశవర్త శంకశాసితళ వంక చూసింది. అతన కంగారు డా
ు డు.

"ఇంకా ఇకకడే వునానవేమిటి శంఖం! మావమమన కళ్ళమణ భండంలోకి తీసుక్కళ్ళళ అకకడి ఏరాటు
ి సర్తగా ఉనానయ్య లేదో
చూడు. అయామ శాసు
త ళలు గారూ ! శంఖం మా అబాఫయ లాంటి వాడు. అందుకే చనవుకొదీద కోడుతుంటాన. మీరేమీ
అనకోకండి" అందామ.

"అనకోవడం కాదమాభ! వీడికి ఫదధకం వదిలేల నాలుగ తిట్టండి సంతషిస్తన..లేజీ ఫెలో!" అంటూ నవేవస్రు రాభశాసు
త ళలు.

"మావయామ! అంటూ అతనిన భండంలోకి లాకకపోయాడు

శంకశాసితళ.

వాళ్ళటు వళ్ళగానే తన గడివనక తటు
ట న ఏరాటు చేసిన వంట్శాల వైపు గనగనా అడుగలేసింది అననపూరేాశవర్త.

ఇకకడ అకకడ అని లేకండా.. ఉదమం నంచి బొంగయంలా ఆ ప్ప
ర ంతాలో
ి తిరుగతూ ఏరాట్ిన ఎటికపుడు యమవేకిషస్త
త
లోటుప్పట్ిన సమీకిషస్త
త బిజీగా ఉందావిడ. ఆలమ కమిటీకి చెందిన సభుమలు కొందరు ఆమక స్మంగా వునానరు. ఆమ
చెపంది చెపనటు
ట గా చేమడం వాళ్ి డూమటీ.

శీయరాభ నవమి వేడుకలు ఊళ్ళ
ి ఘనంగా జర్తపస్తయని వూళ్ళ
ి నే కాదు కంచకచయి భండలంలోనే అందర్తకీ త్తల్లసిన విషమం. నవమి
తమిభది రోజులూ రాతిఱళ్
ి హర్తకథలు, బుయయ కథలు, పౌరాణిక నాట్కాలు, వీధి భాగవతం ఇలా రోజుకొకటి చొపున భన జానద
కళ్ళ రూప్పల రదయశన ఉంటుంది. ఇవాళ్ కూడా ఆఖర్త రోజు కాఫటిట రాతిఱని త్తనాల్ల వార్తచే గయ్యప్పఖామనం నాట్క రదయశన
ఉంటుంది.

ఇంత ఘనంగా జరుగతాయ కాఫటేట... సంకాయంతికి రాకపోయనా శీయరాభనవమికి మాతఱం ఇతయ ప్ప
ర ంతాలో
ి ఉంటునన చుటా
ట లు,
కాకలు అంతా గా
య మానికి వస్తరు. వంట్శాలవైపు పోతునన అననపూరేాశవర్తకి కొంచెం దూయంలో భనవరాలు భహేశవర్త
కనిపంచింది. కూతురు బరభరాంఫ గారాలటిట భహశవర్త. బి.కాం. చదువుతునాన టు
ట లంగా, ఒణీలే ధర్తసు
త ంది. సింపుల్ గా
ంజాబీ డరసుసలు వేసుకందాభనాన బమమే అభభభభ తిడుతుందని. లంగా, ఒణేలో ముదదభందాయంలా ముదొదసు
త నన
భనవరాల్లని, ఆమ పడవాటి వాలు జడని చూసి ముర్తసిపోయంది అననపూరేాశవర్త.

భహేశవర్తతప్పటు కొందరు అమాభయలునానరు. వాళ్ిలో
ి చాలాభంది గా
ర ంత నగరాలో
ి నివసిసు
త నన వార్త
య మానికి చెందిన ఇతయ ప్ప
సంతానం. కమాభయ జీనస్, టీషయట్ లో ఉంటే భరో అమాభయ సకరు
ి , సీివిస్ జాకట్. భరోపలి ంజాబీ డరసుస, ఇంకోపలి
జుతు
త కతితర్తంచుకొని వంటికి అంటుకపోయ టైట్ డరస్ లో ఉంది.

స్ంరదామంగా ఉండే ఫ్యమషనింటేనే అననపూరాశవర్తకి నచుితుంది. లేటసట్ ఫ్యమషన్ అనీ, టఱండ్ అనీ, సటయల్ అనీ చెప ధర్తంచే
పచిి పచిి డరసుసలంటే ఆవిడక వళ్
ి భంట్.

''ఏయ్! భహీ! ఇలారావే'' అంటూ భనవాల్లన పల్లచింది.

''అభభమాభ! '' అంటూ లేడిపలిలా రుగెతు
త క వచిింది భహేశవర్త.

''ఏంచేసు
త నానవికకడ?'' అడిగింది.

( ...తరువాయ భాగం వచేివాయం)

"అదే - ముననలూరు గా
ు న క రామాలమం ఉంది. అది అననపూరేాశవర్త పూరీవకలు కటిటంచిన గడి.
య భం నడిబొడు
అదుబతమైన ఆలమం అనకో. ఆలమ నియవహణ బాధమత ఇటికీ ఆవిడదే. శీయరాభ నవమి వేడుకలు ఘనంగా జర్తపసు
త ంది.
సీతారాముల కళ్ళమన భహోతసవం చూసి తీరాల్లసందే. పెైగా అననదాన కాయమకయభంలో చినన లోటు కూడా రాకండా జర్తపసు
త ంది.
గత సంవతసయం కళ్ళమణ భహోతసవానికి నేనే పౌరోహతమం వహంచాన. సంతృపతకయమైన సంభావనలు ముటా
ట య.

ఇంతకీ అసలు విషమం ఏభంటే,

వాయం కియతంకి నేన నిమీద వళ్ళళనపుడు అననపూరేాశవర్తగార్త ఇంటికి వళ్ళళన. మాట్ల

సంధయబంలో నీ గర్తంచి చెప్పన. నీ పేరు ఎవరో చెగా విందట్, ఏలూరు రాభశాసు
త ళలు నీ మేనమావా నామనా అంటూ
ఆశియమపోయారు. నవువ పౌరోహతమంలో దిట్టవేననీ, అలాగే జాతకచకాయలు చూస్ట
విననదట్. ఇంకేముందీ... సీతారాముల కళ్ళమణ

జ్యమతిషమ ండితుడవనీ కూడా ఆమ

భహోతసవానికి ఎలాగూ ముగ
గ రు పురోహతుల్లన పలుసు
త నానం గదా, ఈస్ర్త

నీతబాటు రాభశాసు
త ళలు గార్తని తీసుకరావలసిందేనంటూ టు
ట ఫటా
ట రామ. అందుకే నినన రతేమకించి పల్లపంచాన."అంటూ
వివర్తంచాడు శంకశాసితళ.

కొంచెం అసంతృపతగా చూస్రు రాభశాసు
త ళలుగారు.

"అంతా బాగానే వుందిగానీ శంకశాసీతళ ! ఇంతకీ అననపూరేాశవర్త గార్త ఫ్యమమిల్ల విషయాలు పూర్తిగా చెలేదు నవువ"
అనడిగారు.

"అకకడికే వసు
త నానన మావయామ. అననపూరేాశవర్తకి ముగ
గ రు సంతానం అని చెపుకననం కదా...! పెదదకొడుక పేరు
రాభల్లంగేశవయరావు. ఆమన భాయమ పేరు భహాలకిషభ. అన్లమనమ దాంతమం. కొడుక గానీ, కోడలు గానీ ఈ రోజుకీ అననపూరేాశవర్త
మాట్ జవదాట్రు. అగియకలిర్ బి.ఎ.గోలు్ మడల్లసట్ ఆమన. రసు
త తం తభ వమవస్మ అభివృదిధలో తల్లికి కడిభుజం ఆ
కొడుక.

"అలాగా... భర్త రండ్ల కొడుక సంగతేమిటి.."?

"రండ్ల కొడుక గోప్పల్ అని చెప్పన కదా. ఈమన గర్తంచి ఎంత చెపనా తకకవే. డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు. రసు
త తం
అమర్తకాలోని డటా
ఱ యట్ నగయంలో సిథయడిన గొ డాకటర్. "అమాభ ! నేన డాకటర్ చదవాలనకంటునానన" అని అడిగినందుక
కొడుకన డాకటర్తన చేసిందా తల్లి.

అతన అమర్తకాలో సిథయడి తల్లికిచిిన మాట్ నిలబెటు
ట కని వూర్తకి దేశానికి పేరు

త్తచాిడు. డాకటర్ గోప్పల్ గార్త భాయమ పేరు సతమవతి. సుగణవతి. డిగీయ వయక చదివినా ఏ వామకం లేకండా బయిక తగగ భాయమగా,
ఇంటి ఇలా
ి లుగా పేరు త్తచుికంది. అమర్తకాలో ఉంటునాన కూడా భారామబయిల్లదదర్తకీ అననపూరేాశవర్త అంటే ఎంత బమం,
భరామద. దూయంగా వునానభనన బాధ త్తల్లమకండా వాయంలో మూడుస్యియనా ఇంట్రనట్ వీడియ్య ఫోన్ లో కొడుక,
కోడలుత కరొనకరు చూసుకంటూ మాటా
ి డుకంటారు.

కంచికచయి భండలంలో ఎవయనాన అమర్తకా

వళ్
త నానయంటే చాలు, వాళ్ళ చేత ఫలవంతంగానెైనా పంచి భరీ అర్తసలు,

బూరలు, కయపూసని, చిళ్ళని, ఇలా యకయకాల సంరదామ వంట్కాలన అమర్తకాలోని కొడుక కటుంఫం కోసం
ంపసు
త ందావిడ. అటువంటి డాకటర్ దంతులక అబాఫయ, అమాభయ సంతానం. అనన రాభల్లంగేశవయరావు దంతులక
లేటుగా పలిలు పుడితే...ఈ గోప్పల్ క ఎరీి గానే పలిలు పుటా
ట రు. కొడుక పేరు అనంత్ స్య. వమసు ఇయవై మూడు.
డటా
ఱ యట్ లోనే

మేనేజ్భంట్ కోరుస చదువుతునానడు. కూతురు పేరు స్య శ్వాని. వమసు ఇయవయ కకటి. అమాభయ

కూడా అననతప్పటు మేనేజ్భంత్ చదువుతుంది. ఇక చెపుకోవలసింది బరభరాంఫ గర్తంచి. ఈవిడ అననపూరేాశవర్త గార్త ఆఖర్త
సంతానం. ఆవిడ బయి పేరు యఘునాథ్. వీర్తదీ అదే వూరు. పెైగా అననపూరేాశవర్త గార్త కికలేి. కూతురు ఎపుడూ తన కళ్ళముందే
తిరుగతూ ఉండాలని దగగయ సంఫంధం చేసిందావిడ. యఘునాథ్ కూడా శీయరాభచందు
ర డిలా

సుగణాల రాముడు. బరభరాంఫ,

యఘునాథ్ లది కూడా అన్లమనమ దాంతమం. భారామబయిలు వుండేది కక ఇంట్ల
ి నే అయనా అననపూరేాశవర్త గార్త ఇంట్ల
ి నే
ఎకకవగా కనిపస్త
త ఉంటారు.

ఈ దంతులక కూడా ఇదదరే సంతానం. క కొడుక, క కూతురు. కొడుక పేరు నవీన్ వమసు ఇయవై నాలుగ. కరా
య డు
బుదిదభంతుడు. ఎం.ఏ. చదువుతునానడు. కూతురు పేరు భహేశవర్త. అంతా భహీ అని పలుస్తరు. చాలా హుష్ణరైన
అమాభయ. బి.కాం. చదువుతంది. అనాన చెలిళ్ళ ఇదదరూ నందిగాభ డిగీయ కళ్ళశాలలో చదువుకంటునానరు. అలా పెదద
కొడుక, కోడలు వాళ్ళ పలిలు అంతా కే ఉభభడి కటుంఫంలా కలసి మలసి ఉంటూ, సుఖంగా ఉంటునానరు. రండ్ల కొడుక
డాకటర్ గోప్పల్ కటుంఫం విదేశం లో

ఉననందుక అననపూరేాశవర్తకి కాసత బాధగా ఉనాన, తయచూ వీడియ్య కాంపరనస్ లో

కొడుక కటుంఫంత మాటా
ి డుతూనే వుంది కాఫటిట ఈ దిగలు కూడా లేదావిడక.

ఇదీ మాభయామ ఆ కంటుంఫ విశ్వష్ణలు. ంటి చేత
త సంస్రానిన లాకొకచిి, బిడుల్లన రయ్యజకల్లన చేసిందంటే ఆవిడ కృషిని
అభినందించాల్ల. తల్లి తభకోసం డిన కషటం, తన ఏమిట్ల బిడులక త్తలుసు కాఫటేట, ఆమ భనసు నొపంచే ఏ నీ వాళ్ళ
చేమరు.

"రేపు ఉదమం భనం రేవు దాటి ముననలూరు వళ్తునానం. యంగ యంగ వైబవంగా జర్తగే సీతారాం కళ్ళమణ భహోతసవంలో
భనక సంభావనలక లోటుండదు. నీ జ్యమతిషమ ప్పండితమంత అననపూరేాశవర్త గార్తని మపంచగల్లగితే కానకలక కొదువే
ఉండదు." అంటూ మేనమాభక సవివయంగా త్తల్లమజ్ప్పడు శంక శాసితళ.

ఆ వివరాలు వినన తరావత... తానూ ముననలూరు గా
త ళలు గార్తలో బాగా పెర్తగింది.
య మానిన వీకిషంచాలనన కోర్తక రాభశాసు

మేనమాభ, మేనలు
ి ళ్ళయన రాభశాసు
త ళలు, శంకశాసిరత ఇదదరూ ఉదమం ఆరు గంట్లకి ఇంట్ల
ి కాఫీ తాగి ముననలూరుక

రయాణభయామరు. అభరేశవరాలయానిన ఆనకొని వునన కృష్ణ
ా నదీ రేవులోకి వచేిసర్తకి లాంచి కటి ఫమలుదేయడానికి
సిదధంగా ఉంది. అటికే లాంచిలో చాలాభంది రయాణీకలునానరు. ఇదదరూ లాంచీ ఎకిక కూరుినానరు.

ఎగవన ఎకకడ్ల వరా
ష లు డుతునానమని వారా
ి తిఱకలో
ి రాస్రు. అందుకే కాబోలు నదిలో

నీటి భట్టం పెర్తగింది. ఉలా
ి సం

కల్లగిసు
త నన ఆ ఉదమపు వాతావయణంలో డగ డగభంటూ ఇంజన్ శఫదంత లాంచీ ఫమలుదేర్తంది. నీటిని చీలుికంటూ ఆవల్ల
తీయంవైపు రయాణం ఆయంభించింది.

"మాభయామ,...భన ప్ప
ర ంతాలో
ి ఉపుటేరు మీద తపతే భరకకడా లాంచీలు కనడవు. కదూ..?" దార్తలో అడిగాడు
శంకశాసితళ.

"ఎందుకకనఫడవురా? రాజభండిర వళ్ళతే గోదావర్త మీద భేషుగా
గ కనఫడతాయ. నీక త్తలీదు గానీ శంక శాసితళ మా చిననతనంలో
జల మాయగం ఎంత సఖమంగా ఉండేదో త్తలుస్? ఇంచుమించుగా పెదద కాలువలనినటా లాంచీలు, యహదార్త డవలు, సరుక
నావలు తిర్తగేవి. తకకవ ఖరుిత రయాణాలక, సయక యవాణాక అనకూలంగా వుండేది. కాకినాడ నండి చెననయ్ నగయం
వయక ఫంకింగ్ హాం క్కనాల్ వంట్ యవాణా జర్తగేదంతే నముభతావా...? ప్పలకలు, నీటిప్పరుదల శాఖ, భన రభుతావలు
జలమారా
గ ల్లన పూర్తిగా అశయ దధ చేస్రు. దాని పల్లతం ఇపుడు అనబవిసు
త నానం. పూర్తిగా ఫసుసలు, రైళ్ళ మీద ఆధాయ డడంత
రయాణాలు తలక మించిన భాయంగా ర్తణమించాయ." అంటూ భాయంగా నిటూ
ట రాిడు రాభశాసు
త ళలు.

"అయతే మాభయామ! భనజలమారా
గ ల్లన అభివృదిధ యచే అవకాశాలే లేవంటావా?" ఆసకిిగా అడిగాడు శంకశాసితళ.
"అపుడపుడ్ల ఏయడు తుప్పనక పూడుకపోయన ఫకింగ్ హాం క్కనాల్ న పూడిక తీసి అభివృదిధ చేయాలంటే రండందల కోటు
ి
ఖయివుతుందట్. ఆ లకకన రాషటళంలోని రధాన జలమారా
గ లో
ి ని కాలువల్లన బాగచేసి యవాణాక అనకూలంగా మారాిలంటే
కొనినవేల కోటు
ి ఖయివుతుంది. వేసిన రోడు
ు సంవతసయం తియకకముందే

శ్ధిలమైనా టిటంచుకనే నాధుడు లేడు. అవినీతి,

లంచగొండితనంత కంపు కొడుతునన నేటి వమవసథలో షోయంగ్ కనన ప్ప
ర ధానమత నాణమతక ఇవవడంలేదు. రోడి ర్తసిథతే
ఇలాగంటే ఇక కాలువల గర్తంచి టిటంచుకనేదెవరు? ఇర్తగేషనంటే వమవస్యానికి నీయందించడం వయకేగానీ, జల మారా
గ ల కోసం
కాదనే అభిప్ప
ర మంత పూర్తిగా కాలువల్లన విసభర్తంచారు. పల్లతంగా ఈరోజు ఏళ్ళతయఫడి పూడిక తీమక ఎన్లన కాలువలు లోతు
తగిగపోయాయ.

పల్లతంగ కొదిదప్పటి వరా
ష నికూకడా గటు
ట గండు
ి డి నీరు వూళ్ళమీదక వస్తంది. ఫహుశ భన రాషటళంలో

అభివృదిధ చెందిన జలయవాణా మారా
గ ల్లన భనతయం వాళ్ళ చూడలేదనకంటా" అనానడు బాధగా రామాశాసు
త ళలు.

ముందుగా రేవుక దగగయలోనే వునన సంగమేశవరుడిన దయశనం చేసుకని తరావత ఇదదరూ ముననలూరు వీధులో
ి రవేశ్ంచారు.

ఊయంతా చకకగా ండగ వాతావయణం నెలకొని ఉంది. రతి ఇలూ
ి

శోభామమానంగా అలంకర్తంచారు. ఇళ్ళముందు

యంగవల్లికలు కనవిందు చేసు
త నానయ. ఇళ్ళలో
ి ఫంధుమితు
ఱ ల సందడి కనిపస్తంది.ఊర్త భధమలోని రామాలమం వదదనండి
మైకలో లవకశ సినిమాలోని ప్పట్లు వినిపసు
త నానయ. వీధులో
ి నూతన వస్తళలత పలిల ఉతాసహపూర్తతమైన రుగలు,
ముచిటేస్తంది. మేనలు
ి డు చెబుతునన కబురు
ి విశ్వష్ణలు వింటూ అతడితబాటే రామాలమం వీధిలోకి రవేశ్ంచాడు
రాభశాసు
త ళలు. కననల ండువుగా దయశనమిస్తంది రామాలమం.

చకకటి శ్ల సందత కూడిన ఎతతయన ఆలమం. ఆలయానిన చుటిటవునన ఖాళీ సథలం వంట్ తాటాక చలువ ందిళ్ళ
వల్లస్య. తమిభదిననయ గంట్లకి సీతారాముల కళ్ళమణ భహోతసవం. ఆ వేడుకలో అనేకభంది సీతళ, పురుషులు ందిళ్ళ కింద
నలు చేస్త
త సిదధంగా ఉనానరు. వివాహ వేదికన పూలత అదుబతంగా అలంకర్తంచారు.

క కక బెలిం తర్తగి, యాలకలు, మిర్తయాల పడి కల్లప ప్పనకం చేమడంలో కొందరు తీర్తక లేకండా వుంటే, భరోచెంత
వంట్వాళ్ళ, గా
త నికి ఇవాళ్
య భ భహళ్లు అననదాన కాయమకయమానికి వంట్కాలు తయార్తంచడంలో బిజీగా ఉనానరు. వూరు మొతా
రామాలమం వదద భోజనాలు. వచిిన వారు, వీయని లేకండా భోజన సభమనికి ఎవరు వచిినా భోజనం వడిుంచాల్లసందే..
ఇదంతా క ఎతతయతే...

ఇక వివాహ వేడుకలకి కళ్ళమణ వేదికచెంత సుపు, తభలప్పకలు, అకిషంతలత సహా ఏదీ లోటు రాకండా ముందుగానే అనీ సిదధం
చేస్త
త వివాహ భండం దగగయ కొందర్త హడావుడి కనిపస్తంది. భరోవంక ఆలమంలో దయశనం కోసం వసు
త నన బక
ి ల సంఖమ
తకకవేమీ కాదు. ఇక ఈ వేడుకల భధమ ముసిముసి నవువలత , టు
ట దుసు
త లో
ి చెంగచెంగన తిర్తగే అమాభయలు, వాళ్ళని
ఆట్టిటస్త
త కొంట చేషటలు చేసు
త నన వయసయన సయదా కరా
య ళ్ళ సయస్లకూ తకకవ లేదు. అలా కళ్కళ్ లాడుతునన కళ్ళమణ
భంట్ం వదదక శంకశాసితళ, రాభశాసు
త ళలు చేరుకనేసర్తకి సర్తగా
గ ఉదమం ఎనిమిది గంట్లు సభమం.

"ఏరా శంకశాసీతళ! నవువ చెపన ఆ అననపూరేాశవర్త గార్త గార్త జాడ లేదేమిటి? ఇంట్ల
ి ఉనానయంటావ? ఇలింత దూయం? ఒస్ర్త
ఇంటికి వళ్ళళ ఆవిడ దయశనం చేసుకొని వదా
ద మా?" అంటూ అడిగాడు రాంశాసు
త ళలు.

ఇంతలోనే......

"ఇదిగో శంకం ! నీకసలు బుదు
ధ ందట్యామ" అంటూ కంచు గంట్లా ఎవరో సీతళమూర్తి కంఠం వినఫడి మావా అలు
ి ళ్ళ ఖంగ
తినానరు.

"మావయామ! ఆవిడ ఇకకడే వునానరు. ఇటే వసు
త నానరు." అంటూ రాభశాసు
త ళల్లన హచిర్తంచి ఆ గొంతు వింపంచిన వైపు
చూస్డు శంకశాసితళ.

అటికే ఇదదరీన సమీపంచేసింది అననపూరేాశవరీదేవి.

డబెైఫ దాటిన వమసులో కూడా జఫఫపుషిటత ఆరోగమంగా అలనాటి సినిమా గమమళ్ళ స్తయమకాంతం న తలపంచేలా వునాన,
చూడగానే నభసకర్తంచాలనిపంచే

క రతేమక ఆకయషణత వల్లగిపోతునన అననపూరేాశవర్తని చూస్త
త తనక త్తల్లమకండానే

"అమాభ! నభస్కయం" అనానడు రాభశాసు
త ళలు.

"నవావగవయామ! ఏభయా శంకం! అడుగతంది నినేన, ఇపుడా రావడం? వస్త
త నే శంకశాసితళని నిలదీసిందావిడ.

"అమాభ!నా పేరు శంఖం కాదు, శంకశాసితళ" గరు
ి చేశాడు.

"అయతే ఏమిటి? నేన శంఖం అనే పలుస్తన. లకవా? నీక చెపందేమిటి? నవువ చేసిందేమిటి నీస్టి బా
ర హభడేగా? దూయంగా
వునన కంచికచయి నంచి చీకటితనె వచిి చేరుకని ఇకకడి ఏరాటు
ి చూసు
త నానడు. ఏరు దాటి ఇవతల్లకి వూడిడా
ు నికి నీక
త్తలా
ి ర్త ఎనిమిది అయంది. ఇదేన దధతి? ఇకకడి నలనీన ఎవరు చూస్తయనకనానవ్? ఆమ వాగా
ధ టికి బమడుతూ "అమాభ
క్షమించాల్ల. ఇంటికి ఫంధువులొస్టత కాసత ఆలసమం సహజమే కదా! మీక చెట్మ్ భర్తచాన. ఇదో! వీరు మా మావమమ
రాభశాసు
త ళలుగారు. ఏలూరు నంచి పల్లపంచాన. మీరు చెప్పయని. ఇవాళ్ ఈ కళ్ళమణ భహోతసవంలో ప్పలు ంచుకంటారు.
అంటూ మేనమాభని ముందుక తసి ర్తచమం చేస్డు శంక శాసితళ

అతని ప్పచిక ప్పర్తంది."బలే వాడివయామ శంఖం! ఆమాట్ చెవే! నభస్టత రాభశాసు
త ళలు గారూ!" అంటూ ముఖం నిండా
నవువలు పులుముకంటూ నభసకర్తంచిందావిడ.

"అమమయ్యమ! అమాభ! మీరు పెదద వారు. మాక మీ ఆశీసుసలు కావాల్ల. నభస్కరాలు కాదు. మీగర్తంచి మావాడు అంతా
చెప్పడు. మీ దయశనం కోసమే నలనీన వదులుకొని వచాిన."అనానడు.

"అయ్యమ! ఇకకడ మాతఱం నలు లేవా ఏమిటి శాసు
త ళలు గారూ మీరు జాతకాలు కూడా చెప్ప
త యని ఇంతకముందే మీగర్తంచి
వినానన.మీరు మా శంకశాసితళకి మేనమాభ కావడం శాసితళ అదృషటం. ఈ సంవతసయం ఇకకడి కాయమకయభభంతా మీ చేతుల మీదుగా
జర్తపంచండి. ఏలోటూ రాకూడదు. ఈ హడావుడి పూయియామక మీరు మా ఇంటికి రావాల్ల. మా పలిల జాతకాలు చూడాల్ల.

"ఎంతమాట్ తలీి! తకండా వస్తన. మీర్తక నిశ్ింతగా వుండండి. మేము అంతా చూసుకంటాంగా" అంటూ బరోస్ ఇచాిడు
రాభశాసు
త ళలు.

అననపూరేాశవర్త శంకశాసితళ వంక చూసింది. అతన కంగారు డా
ు డు.

"ఇంకా ఇకకడే వునానవేమిటి శంఖం! మావమమన కళ్ళమణ భండంలోకి తీసుక్కళ్ళళ అకకడి ఏరాటు
ి సర్తగా ఉనానయ్య లేదో
చూడు. అయామ శాసు
త ళలు గారూ ! శంఖం మా అబాఫయ లాంటి వాడు. అందుకే చనవుకొదీద కోడుతుంటాన. మీరేమీ
అనకోకండి" అందామ.

"అనకోవడం కాదమాభ! వీడికి ఫదధకం వదిలేల నాలుగ తిట్టండి సంతషిస్తన..లేజీ ఫెలో!" అంటూ నవేవస్రు రాభశాసు
త ళలు.

"మావయామ! అంటూ అతనిన భండంలోకి లాకకపోయాడు

శంకశాసితళ.

వాళ్ళటు వళ్ళగానే తన గడివనక తటు
ట న ఏరాటు చేసిన వంట్శాల వైపు గనగనా అడుగలేసింది అననపూరేాశవర్త.

ఇకకడ అకకడ అని లేకండా.. ఉదమం నంచి బొంగయంలా ఆ ప్ప
ర ంతాలో
ి తిరుగతూ ఏరాట్ిన ఎటికపుడు యమవేకిషస్త
త
లోటుప్పట్ిన సమీకిషస్త
త బిజీగా ఉందావిడ. ఆలమ కమిటీకి చెందిన సభుమలు కొందరు ఆమక స్మంగా వునానరు. ఆమ
చెపంది చెపనటు
ట గా చేమడం వాళ్ి డూమటీ.

శీయరాభ నవమి వేడుకలు ఊళ్ళ
ి ఘనంగా జర్తపస్తయని వూళ్ళ
ి నే కాదు కంచకచయి భండలంలోనే అందర్తకీ త్తల్లసిన విషమం. నవమి

తమిభది రోజులూ రాతిఱళ్
ి హర్తకథలు, బుయయ కథలు, పౌరాణిక నాట్కాలు, వీధి భాగవతం ఇలా రోజుకొకటి చొపున భన జానద
కళ్ళ రూప్పల రదయశన ఉంటుంది. ఇవాళ్ కూడా ఆఖర్త రోజు కాఫటిట రాతిఱని త్తనాల్ల వార్తచే గయ్యప్పఖామనం నాట్క రదయశన
ఉంటుంది.

ఇంత ఘనంగా జరుగతాయ కాఫటేట... సంకాయంతికి రాకపోయనా శీయరాభనవమికి మాతఱం ఇతయ ప్ప
ర ంతాలో
ి ఉంటునన చుటా
ట లు,
కాకలు అంతా గా
య మానికి వస్తరు. వంట్శాలవైపు పోతునన అననపూరేాశవర్తకి కొంచెం దూయంలో భనవరాలు భహేశవర్త
కనిపంచింది. కూతురు బరభరాంఫ గారాలటిట భహశవర్త. బి.కాం. చదువుతునాన టు
ట లంగా, ఒణీలే ధర్తసు
త ంది. సింపుల్ గా
ంజాబీ డరసుసలు వేసుకందాభనాన బమమే అభభభభ తిడుతుందని. లంగా, ఒణేలో ముదదభందాయంలా ముదొదసు
త నన
భనవరాల్లని, ఆమ పడవాటి వాలు జడని చూసి ముర్తసిపోయంది అననపూరేాశవర్త.

భహేశవర్తతప్పటు కొందరు అమాభయలునానరు. వాళ్ిలో
ి చాలాభంది గా
ర ంత నగరాలో
ి నివసిసు
త నన వార్త
య మానికి చెందిన ఇతయ ప్ప
సంతానం. కమాభయ జీనస్, టీషయట్ లో ఉంటే భరో అమాభయ సకరు
ి , సీివిస్ జాకట్. భరోపలి ంజాబీ డరసుస, ఇంకోపలి
జుతు
త కతితర్తంచుకొని వంటికి అంటుకపోయ టైట్ డరస్ లో ఉంది.

స్ంరదామంగా ఉండే ఫ్యమషనింటేనే అననపూరాశవర్తకి నచుితుంది. లేటసట్ ఫ్యమషన్ అనీ, టఱండ్ అనీ, సటయల్ అనీ చెప ధర్తంచే
పచిి పచిి డరసుసలంటే ఆవిడక వళ్
ి భంట్.

''ఏయ్! భహీ! ఇలారావే'' అంటూ భనవాల్లన పల్లచింది.

''అభభమాభ! '' అంటూ లేడిపలిలా రుగెతు
త క వచిింది భహేశవర్త.

''ఏంచేసు
త నానవికకడ?'' అడిగింది.

( ...తరువాయ భాగం వచేివాయం)

"వాళ్ళ సిటీలో
ి కాలేజి కబురు
ి చెపు
త ంటే వింటునానన."

"విననది చాలు, వాళ్ళని చూసు
త ంటే ఎకకడ్ల ఫ్యర్తన్లి

పుటా
ట ల్లసన్లళ్ళ పయప్పటున ఇకకడ పుటా
ట యనిపసు
త ంది. ఇలాంటి వాళ్ళ

మూలంగానే భన సంరదాయాలు భటిటకొటు
ట కపోతునానయ. కబురు
ి చెపుకోవడం కాదు. ని చేఅయాల్ల. ఇది దేవుడి కళ్ళమణం.
భనం చేస్ట స్టవలు వృధా పోవు. ందిట్ల
ి కి వళ్ళళ అకకడ అమమవాయిక ఇంకా సయంజామా ఏభనాన అవసయమేమో

అడిగి ఆ

ఏరాటు
ి చూడు, వళ్ళ"

మారు మాటా
ి డకండా కళ్ళమణ భండం వైపు వళ్ళళపోయంది భహేశవర్త. ఇంతలో భనవడు నవీన్ ఆవిడన వతుకకంటూ
అకకడికి వచాిడు. అతన భహేశవర్త అనన. బరభరాంఫక కొడుక. అభభభభ అంటే ంచ ప్ప
ర ణాలు నవీన్ కి.

"ఏమిటా
ఱ .. ఏమైంది? నానన ందిట్ల
ి కంపంచడం లేదు. పలాననంచి ఇంకా రాలేదా?" అనడిగింది భనవడిన.

"డాడీ రావడం లేట్వుతుంది అభభమాభ..."

"డాడీ ఏమిటా
ఱ ...ఎనిన స్రు
ి చెప్పల్ల? భనం త్తలుగవాళ్ళం. లక్షణంగా

నానన అని పలవలేవా?"

"సర్తసర్త.. నీక ఇంగీిషంటే ఎంత కోమో త్తల్లసి కూడా అపుడపుడూ భర్తిపోతుంటాన. క్షమించెయ్. నననడిగితే ఇంగీిషు
వాళ్ళన దేశం నండి తర్తమికొట్టడానికి భహతాభగాంధీ

ఉదమమాలు నడిపనటు
ట ఇంగీిషు భాషన ఈ దేశం నండి

తర్తమికొట్టడానికి నవేవదనాన ఉదమభం ఆయంభిస్టత బాగంటుంది అభభమాభ" అనానడు నవేవస్త
త .

"న్లరుభమమరా బడవా..!" నవేవసిందావిడ. "నవవనకంటుననటు
ట నేన భాషలక వమతిరేకం కానరా. నాలుగ భాషలు
నేరుికంటేనే లోకజా
ా నం పెరుగతుంది. రంచంలో ఏ మూలక వళ్ళళనా ఫరతగగలడు. నా బాధ ఇతయ భాషల మోజులో డి
మాతృభాషన అలక్షమం చేమడం, ఫ్యమషని పేరుత స్ంరదాయాల్లన కాలరామడం ఇవి నాక నచిదు. భనం త్తలుగ వాళ్ళం.
త్తలుగ వాళ్ళలానే ఉండాల్ల. అదే సభమం లో ఇతయ భాషల్లన లోకజా
ా నానిన కూడ పెంచుకందాం. రంచం లో ఎకకడ వునాన
త్తలుగ వాడు త్తలుగ వాడిగానే గర్తింఫడాల్ల గానీ త్తలుగన భర్తిపోయ అకకడి స్థనికలొ
ి కడిగా కలసిపోకూడదు.
అయథభయందా?"

"అమోభ.. నీ ఆశమం భంచిదే గాని అభభమాభ.. ఇపుడు ఎకకవగా విదేశాలక పోతంది నీ వమసు వాళ్ళ కాదు.

మా

యూత్ అదే యువతయం. నవువ చెపనవనీన గరు
ి పెటు
ట కని పోటీ రంచం లో ముందుక దూసుక పోవాలంటే కషటమే. అయనా

ఇవనీన నాక్కందుక గానీ అకకడ ప్పనకం తయారు చేసు
త నన వాళ్ళ ఇంకో ది కిలోల బెలిం అవసయం డుతుందంటునానరు.
ఉనన దాంత సర్తపుచిభంటే వినడం లేదు. ఒస్ర్త అటు వళ్ళళ చూడు. అర్తటాకల ఫండి ఇంతవయక ఊళ్ళళకి రాలేదు. నేన్లస్ర్త
బెైక్ మీద అలా తట్ వయక వళ్ళళ చూస్స్తన."అంటూ వళ్ళళపోయాడు నవీన్.

అలా హడావుడిగా భరో గంట్ గడిచింది. భండం లో సీతారాముల కళ్ళమణ వేడుకలు ఆయంబం కాగానే ఆలమం ముందునన
ందిళ్ళలో కిట్కిట్లాడే జనం. ఉదదండులైన వేద ండితుల స్యధమంలో యంగయంగ వైబవంగా సీతారాముల కళ్ళమణం జర్తగింది.
తరావత భోజన కాయమకయమాలు ముగించి అంతా సరు
ద కనేసర్తకి స్మంకాలం మూడుగంట్లయంది.

స్మంతఱం నాలుగ గంట్లక... రాభశాసు
త ళలు, శంకశాసితళ కోసం గడి వదదక కబురుంప ఇంట్ల
ి తీర్తకగా కూరుింది
అననపూరేాశవర్త. ప్పత స్మాన పెటటలోంచి తీసిన పలిల జాతక చకాయల కట్ట ఆవిడ ముందు వుంది.

"అమాభ! భరొకక కాఫీ!" చూసు
త నన జాతక చకాయల్లన కకన వుంచి తలతిత చూస్త
త అడిగాడు రాభశాసు
త ళలు.

రామాలమం వదద కళ్ళమణ భహోతసవాలు ముగిసిన తరావత మూడు గంట్ల ప్ప
ర ంతం లో అననపూరేాశవర్త ఇంటికి
చేరుకనానడామన. అటి నండి అయడజన కాఫీలయామయ. ర్తజలు
ట మాతఱం ఇంకా రాలేదు.

"కకటి కాకపోతే ది కాఫీలు తాగండి శాసు
త ళలు గారూ.! అమాభయ్, భహాలకీషభ! శాసు
త ళలు గార్తకి కాఫీ తీసుకరా" అంటూ
పెదదకోడలు భహలకిషభకి చెప ఆమనవంక చూసింది అననపూరేాశవర్త. రండు గంట్లుగా వీటిని మీరు ర్తశీల్లసు
త నానరు. అందర్త
జాతకాలూ భేషుగా
గ వునానమనానరు. ఇది అంతా చెపు
త నన మాటే. కాని, ఈ చకాయలు మీక అయథం కావడం లేదో, లేక వాటికి మీరు
అయథం కావడం లేదో, నాక మాతఱం అయథం కావడం లేదు. నా రశన అలాగే ఉండిపోయంది. అంది.

"అమాభ! కక నిముషం" అంటూ ఆవిడ మాట్లక అడు
ు వస్త
త భహాలకిషభ అందించిన కాఫీ కపు అందుకనానడు
రాభశాసు
త ళలు.

శంక శాసితళకి అననపూరేాశవర్త గర్తంచి బాగా త్తలుసు. ఆవిడ మక్ష రశనలక ఫదులు చెడం స్మానమల వలి కాదు. అందుకే
వూళ్ళళ కొంచెం నంది, ఇపుడే వస్త అంటూ వళ్ళళనవాడు ఇంతవయక తా
త లేడు. కరు కాదు, ఇదదరు కాదు, మూడు
కటుంబాలు వయసి నెనండు జాతకాలు.

"ఈ కాఫీ కోసమైనా మీ ఇంటికి అపుడపుడూ రావలనిపస్తంది తలీి. ఇంత అధుఫతమైన కాఫీ తాగడం ఇదే మొదటి స్ర్త."
అంటూ కాఫీ కపు కకన పెటిట స్లోచనగా ఆవిడ వంక చూశాడు రాభశాసు
త ళలు.

"అమాభ ! తూరు, డభయ కల్లసిపోతామని ఎవయనాన జ్యసమం చెగలరా? ఉతతయం, దకిషణం దగగయవుతామని జాతకం చెపన
వాళ్ళనానరా? మీయడిగిన రశన కూడా అలాంటిదే." అనానడు.

"అంటే... నాకోర్తక తీయదా, శాసు
త ళలుగారూ?" అనమానంగా అడిగిందావిడ.

"మీయలా అధైయమడకూడదు. నా మాట్లక అయథం కషటస్ధమభనే కానీ, అస్ధమభని కాదు. అమర్తకాలో ఉంటునన మీ రండ్ల కొడుక
గోప్పల్ నిభభగడు వార్త పలిల్లదదర్తకీ, ఇటు మీ కమారి బరభరాంఫ గార్త పలిల్లదదరీన ఇచిి కండమార్తడి దధతిలో పెళ్ళళళ్ళ
జర్తపంచాలని అలా ఆ అనాన చెలిళ్ళ ఫంధుతవం శాశవతం కావాలని మీ భన్లవాంఛ. జాతకాలైతే కలుసు
త నానయ. కానీ ఆ పలిల
అభిరుచులు కలుస్తయా అనేదే సంశమం. ముందే చెప్పకదా..తూరు డభయ అని, వార్త పలిలేమో అమర్తకాలో అకకడి
నాగర్తకతక అలవాటు డినవాళ్ళ. ఈకాలంలో అమాభయలు, అబాఫయలు కరొనకరు ఇషటడితే త పెళ్ళళళ్ళ
చేమలేం కదా. జాతకాలు కల్లసినా వార్త భనసులు కలుస్తయా? అననదే నా అనమానం."

అంటూ భనసులోని సందిగా
ద నిన

ఫమట్పెటా
ట రు శాసు
త ళలు గారు.

ఆ మాటాలు వినగానే అననపూరేాశవర్త మొహంలో తిర్తగి ఎటి కళ్ వచేిసింది. ఉతాసహంగా చూస్త
త "అయతే జాతకాలు
కల్లస్మంటారు. కరకట్ కదా?"

అడిగింది.

"అందులో సందేహంచాల్లసన అవసయం లేదు."

"ఇదదరు ముగ
గ రు ండితులు చూసి జాతకాలో
ి దోషం లేదుకానీ కలవువ అని చెప్పరు.అందుకే

అడుగతునానన."

"అలా చెప ఉండచుి. . వార్త లకకలు తని నేన చెనగానీ జాతక పలాలు వివర్తంచేట్పుడు ర్తగణనలోకి తీసుకొని
లకికంచాల్లసన విషయాలు కొనిన వునానయ. చాలా భంది వాటిని అశయ దధ చేసు
త ంటారు. అందుకే ఖచిితమైన పల్లతాలన

చెలేకపోతుంటారు.. జాతకాలు అధుఫతంగా కల్లస్య. సందేహం అకకరేిదు . కానీ ఇందాక నేన చెపనటు
ి వార్త అభిరుచులు,
అలవాటు
ి కలవనందున పెళ్ళళళ్ళక ఆట్ంకాలు ఎదుయయేమ అవకాశాలు కనిపసు
త నానయ."

"నాక అయథభయమంది శాసు
త ళలు గారూ! నా కొడుక పలిలు అమర్తకాలో ఉంటునానరు కాఫటిట వీళ్ళని ఇషటడకపోవచుి అని మీ
సందేహం. అయతే ఇకకడ మీక త్తలీని విషమం కటుంది.అదేభంటారా ? వాళ్ళ అమర్తకాలో ఉనాన, భన స్ంరదామం
వదులుకోలేదు. ఇకకడ నా కూతుర్త బిడులు ఏ కయభశ్క్షణలో పెర్తగారో అదే తయహాలో వాళ్ళళ అకకడ పెర్తగారు. కాఫటిట
అభిరుచులు, అలవాటు
ి కలవవనే సందేహమే అకకరేిదు. జాతకం కల్లస్టత చాలు. నా కోర్తక మేయక వాళ్ళ పెళ్ళళళ్ళ వైబవంగా
జర్తపంచగలన. " అంటూ ధీమా వమకిం చేసిందావిడ.

ఆ మాట్లక శాసితళ గారు చిననగా నవావరు.

"లేదమాభ, నేన ముందే చెపనటు
ట కషట స్ధమం కానీ అస్ధమం కాదు. అలాగని మీయనకననంత సులువు కాదు.ఆ రండు జంట్ల్లన
కలడం, భనం చూస్త
త నే ఉంటాం కోకస్ర్త సులువుగా అయపోతుందనకనన విషమం జటిలమై కూరుింటుంది. ఎంత
కషటభనకనన ని సులువుగా అయపోతూ వుంటుంది. కాఫటిట సభయాసభయాల్లన ఫటిట ఆయా పల్లతాలు ఉంటాయ. వార్త
వివాహాలు జరుగతాయ. కానీ మీయనకననటు
ట సులువుగా కాదు. చాలా సభసమలు వస్తయ. వాటిని ర్తషకర్తంచి వార్తని కటి
చేమడానికి ఇఫఫందులు తవు" అనానడు సిథయంగా.

ఆ మాట్లక అననపూరేాశవర్త ముఖం లో కొంత ఆందోళ్న చోటుచేసుకంది.

"మీర్తంతగా చెపు
ట లవంటివి ఏభనాన ఉంటే చెండి. ఎంత ఖరైినా
త నానయంటే నాకేదో అనమానంగా ఉంది. పోనీ దోష్ణలు, అర్తష్ణ
యవాలేదు. దోషనివాయణక శాంతులు, హోమాలు అవసయమైతే జర్తపదా
ద ం." అనిడిగింది.

తల అడుంగా ఊప్పడు రాభశాసు
త ళలు.

"అలాంటివి వుంటే నేన ముందే చెపేవాడిని. ఎవయనాన చెపనా నమిభ డబుఫ వృధా చేమకండి. జాతక దోష్ణలంటూ ఏమీ
లేవు. కొనిన ఇఫఫందుల తరావత ఈ పెళ్ళళళ్ళ జరుగతాయ. మీరు నిశ్ింతంగా ఉండండి." అంటూ తన బిచాణం
సరు
ద కోనాయంభించాడామన.

"సర్త సర్త శాసు
త ళలు గారూ!మీర్తంతంగా చెపు
త నానరు కాఫటిట నముభతాన" అందామ.

"నమాభల్ల, ఎన్లన జాతకాలు చూసి పల్లతాలు చెపనవాడిని. నా వాకక ఎననడూ వృధా పోలేదమాభ! చెపంది జరుగతుంది.
మీరే చూస్తరుగా!"

"చూడుం కాదు, మీరు చెపనటు
ట జయగాల్ల గానీ, ఆ శుబకారామలు కాస్త మీ చేతుల మీదుగానే జర్తపంచాల్ల. ఈ రోజున సీతారాముల
కళ్ళమణం జర్తపంచినంత వైబవంగా మీరు దగగరుండి నా భనవలు, భనవరాళ్ళ పెళ్ళళళ్ళ చేయాల్ల. " అంటూ దివేల
నూట్దహారు
ి కానకగా యచుికందావిడ.

ఇంతలో శంకశాసితళ కూడా రావడంత అననపూరేాశవర్త వదద సలవు తీసుకని మేనలు
ి డుత అభరావతికి ఫమలుదేరాడు
రాభశాసు
త ళలు.

భరునాడు ఉదమం ఆ రోజు ఆదివాయం కావడంత పలిలు కూడా ఇంటి దగగరే ఉనానరు. సుమారు తమిభది గంట్ల సభమంలో
"రే పెదోదడా, ఏం చేసు
త ననవురా? అంటూ తల్లి పలుపు విని హాలో
ి కొచాిడు పెదదకొడుక రాభల్లంగేశవయరావు. అతడి వనకే తనూ
వచిి ఎడంగా నిలఫడింది భాయమ భహాలకిషభ.

"అమాభ ఏం కావాల్ల? "అనడిగాడు వస్త
త నే.

ఆవిడ కొడుక,కోడల్లన ముర్తపెంగా చూస్త
త దగగయకొచిింది.

"కావలసింది నాకాకదురా, మీక. రేటిరోజుకో విశ్వషం ఉంది. గరు
ి లేదా?" అనడిగింది.

అయథం కానటు
ట గా భాయమ ముఖం లోకి చూశాడు రాభల్లంగేశవయరావు.

అతతగార్త ఉదేదశం భహాలకిషభకి త్తలుసు.అయనా తానగా చెకండా ముసిముసిగా నవివ ఊరుకంది.

"ఏమిటా
ఱ అటు చూస్తవ్? రేపు మీ పెళ్ళళరోజు. రతి సంవతసయం నేనే మీక గరు
ి చేయాల్ల. వళ్ళండి కారు తీసుకొని భహలకిషభత
బెజవాడ వళ్ళళరా..."

"అది కాదమాభ, ఇవాళ్ చాలా నలునానయ...!"

"ఉంటాయరా, సంవతసయం పడుగనా నలుంటూనే ఉంటాయ. భనకనాన నలకకవ కాదు. చెపంది చెయమ.మీర్తదదరూ
కొతతఫట్టలు త్తచుికోండి. దానికి ఫహుభతిగా ఏం కొనిస్తవో నీ ఇషటం. అమాభయ్ భహాలకీషభ! వీడు పసినారోడు కానీ, ఖరుి
గర్తంచి ఆలోచించక, నీక ఇషటం వచిింది కొనిపంచుకో. వళ్ళళయండి."

"అతతయామ!మీరే మాక పెదద ఫహుభతి. మాక వేరే ఫహుభతులు కావాలా? కొండంత అండగా మీరు మాకనానరు.దేవుడి
దమ వలన ఏ లోటూ లేకండా సుఖ సంతష్ణలత ఉనానం. ఇది చాలదా?" అంది భహాలకిషభ.

"అదేకదా... నాకూ వమసు యాభై దాటింది. అదీ యాభైకి దగగయ డింది. పలిలు లేటుగా పుటిటనంత మాతా
ఱ న మేమూ
చిననపలిలం అనకంటే ఎలా? పెళ్ళళరోజని చెప అనవసయ ఖరుిలు అకకరేిదు." దొర్తకిన అవకాశానిన ఉయ్యగించుకంటూ
భాయమన సభర్తధంచాడు రాభల్లంగేశవయరావు.

మీక అకకరేిదు.నాక అవసయం. పెళ్ళళరోజు ండగలా చేసుకొని కొడుక, కోడలు కళ్ళముందు తియగాల్ల. చూసి నేన
ఆనందించాల్ల. రతి సంవతసయంలాగే ఈ సంవతసయమూనూ. పచిివేష్ణలేమక చెపంది చేమండి. ఫమలుదేయండి." అంటూ
కోడింది అననపూరేాశవర్త.
ఇక ఎంత చెపనా ఆవిడ వినదని వాళ్ళకి త్తలుసు.

అటికపుడు రాభల్లంగేశవయయవు, భహాలకిషభలు రయాణమై, కొడుకలు యమేష్, సతీష్ లన వంట్ బెటు
ట కని కారోి
వళ్ళళపోయారు.
ఇంతలో భనవరాలు భహేశవర్త లేడిపలిలా లోనక ర్తగెతు
త కవచిింది. ఆమన తరుముకంటూ వచిిన అనన నవీన్ హాలో
ి నే

వునన అభభభభన చూసి కంగారుగా డ్లర్ లోనే ఆగిపోయాడు.

"ఏవిటే, ఏమైంది? ఆ రుగలేమిటి? వాడు భళీళ నినన కొడుతునానడా? కోంగా అడిగిందావిడ.

మొదట్ కాదననటు
ట తల అడుంగా ఊపంది భహేశవర్త. తరావత అవునననటు
ట తలాడించింది. కళ్ళ విశాలం చేసి చూస్త
త ,
ఆయాసడుతుననటు
ట నన ఆమన చూసు
త ంటే చిననటి తన రతిబింఫమే తన ముందుననటు
ట భావిస్తంది అననపూరేాశవర్త.

"ఏయ్ భహీ.." అంటూ చెపదదననటు
ట గా డ్లర్ లోంచే కళ్ళత సైగ చేశాడు నవీన్.

"ఏరా, అది నీ తడబుటిటన చెలిలేగా? ఎవయనాన చెలిల్లన కొడతారా?" కోంగా అడిగింది భనవడిని.

"అది చెలిలా...రాక్షసి" అకకసుగా అర్తచాడు నవీన్.

"ళ్ళ రాలగొడతాన వధవా, ఫంగాయం లాంటి పలిని రాక్షసి అంటావా?"

నినననలేదుగా, దానేన అంటునానన. రాన రాన దీని అలిర్తత చచిిపోతునానన.

"అందుకని కొడతావా?"

"మాక వేరే నిలేదండీ.చెలిల్లన టు
ట కని కొట్టడం త. ఇదేభనాన స్ధాయణ ఆడపలా
ి .అననపూరేాశవర్తగార్త భనవరాలు...
రకకలగయయం. మాట్క దొయకదు, దెఫఫక అందదు. ఒర్త దేవుడా!నాకిలాంటి చెలిల్లనచాివేంటా
ఱ ?" అంటూ అకాశం వంక చూసి
దండం పెటిటఉకనానడు నవీన్.

అది చూసి పకకన నవివంది భహేశవర్త. భర్తంతగా ఉడుకకనానడు నవీన్.

"ఆ వకికర్తంపేమిటి? ఆగాగ. ఫమట్క రాకపోతావా? అపుడు చెప్ప
త " అంటూ పోబోయాడు,

"అదేమిటా
ఱ అననయామ వళ్ళళపోతునానవ్? సిగరట్ి గర్తంచి నేనింకా అభభభక చెందే" అంది గడుసుగా.

అంతే...ఉననవాడుననచోటే

నిలఫడి అయచేత
త నదురు కొటు
ట కనానడు నవీన్.

అననపూరేాశవర్త కళ్ళళయయజేసి భనవడిని చూసింది. "రే, రారా...లోనక రా...!"అంటూ పెదదగా అర్తచింది..
"అదికాదు అభభమాభ...అసలేమైందంటేనూ..."

"ముందు నవువ లోనక రారా...వచిి ఇకకడ నిలఫడి నీ సమాధానం చెపు..."
తదననటు
ట లోనకొచాిడు నవీన్. ఎందుక్కైనా భంచిదని ఆవిడ చేతికి అందనంత దూయం లోనే నిలఫడా
ు డు. సందేహం అకకరేిదు.
తపు చేస్డని త్తల్లస్టత ఇటికీ భనవడి చెం ఛెళ్ళభనిపసు
త ంది. "ఏరా సిగరటు
ి కాలుసు
త నానవా?" అడిగింది.
"లేదు " అనానడు.
"అననమమ అఫదధం చెపు
త నానడు అభభమాభ..! ఈ సిగరట్

పెటట ఎకకడిదో అడుగ..?" అంటూ తన చేతిలోని ప్పక్కట్ న

అభభభభ చేతిలో పెటిటంది భహేశవర్త.
"ఎకకడిదిరా ఇదీ"అడిగిందామ.
"నీకేం త్తలుసు, త్తచిింది భహీ.దానేన అడుగ"
"అభభమాభ!నేనేభనాన దుకాణం నంచి కొనకొకచాినా!అననమమ జేబులోంచే గదా తీస్న"
అంది గారాఫంగా భహేశవర్త.
"అయథమైంది, సిగరటు
ి కాలేి

అలవాటు భన ఇంటా వంటా లేదు. నీ మావమమన చూసైనా బుదిధ త్తచుికోరా...అమర్తకాలో

గొ డాకటరు. ఇంత వమస్చిినా కక సిగరటు
ట కాలిడు. నీ పెదద మావమమన చూడు. వాడు సిగరట్ కాలిడం ఎపుడనాన
చూశావా?"
"తపు చేస్ట వాళ్ళన నేన చూడన. నాకే ప్పం త్తలీదు. ఆ సిగరట్ త నాక సంఫంధం లేదు. "
"ఇలా నిజం చెవు గానీ వళ్ళళ గోడక నిలఫడి చేతులతు
త . వళ్ళ నే వచేివయక అలాగే నిలఫడు. తవయగా"
ఆమ ఆయుయంటే తిరుగలేనిది. గోడక నిలఫడి రేండు చేతులూ పెైక్కతా
త డు. ఆమ పెయటివైపు వళ్ళళంది.
"ఏయ్ భహీ...అనవసయంగా ననినర్తకించావేమిటే...ప్లిజ్..

మా చెలా
ి య కదూ...బుజిి కదూ...ఏదో చేసి కాప్పడవే..."లో గొంతుకత చెలిల్లన అర్తథంచాడు.
"అలా రా దార్తకి..."అంటూ వలుజడ ముందుకేసుకని దగగయకొచిి విజమవిలాసంగా కళ్ళళగరేసింది. ""ఇపుడు చెపుభర్త,
సిగరటు
ట కాలుసు
త నానవా?"అడిగింది.
"నీమీద టు
ట , సరేనా? నాకా అలవాటు లేదు."
"భర్త ఈ ప్పక్కట్ నీ షరు
ట జేబులోకి ఎలా వచిింది? "
"అదేభర్త.ఆగోపగాడు వాళ్ళ తాతామమ వసు
త నానడని కంగారులో నాజేబులో డేశాడు. తరావత దీని సంగతి భర్తిపోయా.అది
కాస్త నీకంట్డింది. "

"నిజంగానా?"
"అవునంటునానగా "
"అలాగా...ఒకే...సిగరటు
ట కాలేి ఫెరండస్ ని వదిలేస్తనని మాటివువ. నినన ంపభంచేస్తన.
"అదెలా...ఏఏలోకం లో ఏ అలవాటు లేని భనిషి వుండూ
ద .అలాగని వదిలేమడం మొదలుపెడితే కక ఫెరండూ మిగలడు."
"వదిలేస్తవా,లేదా...?
"సరే...వదిలేస్తన...."
"అయతే వళ్ళళపో..అభభభభకి నేన చెపుకంటాన. తవయగా వళ్ళళపో..."
"ఫరతికించావ్ తలీి..."అంటూ అకకడినంచి వేగంగా వళ్ళళపోయాడు నవీన్.
అతన వళ్ళళన వనకే హాలో
ి కొచిిన అననపూరేాశవర్తకి తీర్తగా
గ కూరుినన భనవరాలు కనిపంచింది.
గోడ దగగయ భనవడు కనఫడలేదు.
"ఎకకడే వాడు...న మాట్ కాదని వళ్ళళపోతాడా...వాడి సంగతి చెప్ప
త ..."అంది కోంగా.
"అభభమాభ. వాడి తపు లేదని త్తల్లసంది. అందుకే ంపంచేస్.ఆకల్లగా ఉంది.తినడానికి ఏభనాన పెటు
ట " అంది భహేశవర్త.
"వాతలు పెడతా...వాడు ఫతిమాలుకోగానే అననమీద జాల్ల పుటు
ట కొచిిందా?సిగరటు
ట తాగడం ఎంత రమాదమో
త్తలుస్...?వాడిని కాదు, నినననాల్ల.."
"అబాఫ ..నా మాట్ విన అభభమాభ..అసలు విషమం చెడుగా.భంచినలు చేసు
త ననవాళ్ళని భనం అభినందించాల్ల."
"సిగరటు
ట కాలిడం భంచినా?"
సిగరట్ అలవాటు భంపంచడం భంచిని.భనూవళ్ళళ చదువుకనన కరా
య ళ్ళంతా సంఘంగా ఏయడి ఊర్తలో చుట్ట, బీడీ,
సిగరటు
ట అలవాటు మాంపంచడం కోసం అవగాహన సదసుసలు ఏరాటు చేసి, పగ తాగితే ఏయడే నష్ణ
ట లు వివర్తసు
త నానరు.
అననమమ ఈ సంఘానికి నామకడు. ఇటికే వీళ్ళ చాలాభందిచేత ఈ అలవాటు మానిపంచారు."
"అలాగా..నాక త్తలీదే"
"ఎలా త్తలుసు
త ంది?భంచినికి గర్తింపు రావడం కషటం కదా..ఆ సిగరట్ ప్పక్కట్ అననమమ జేబులో చూసి నేనే పయప్పటు
డా
ు న.నిజానికది సిగరట్ి వమతిరేక రచాయ ఉదమభం లో నలుగర్తకీ చూపంచడం కోసం ఉంచిందట్

"

"ఇదంతా నిజమా, కటు
ట కథా..?"
"అననమమ గర్తంచి అఫదధం చెల్లసన అవసయం నాకేంటి? అయనా నాక్కైతే బుదిధ లేదు. పయప్పటు డి అననమమ మీద ఏదో

చెప్పననకో. ఆ మాతా
ఱ నికే చెట్టంత భనవడిన గోడక నిలబెడతావా?"అంటూ దబాయసు
త నన భనవరాల్ల తల మీద కక
మొటిటకామ ఇచిి, ముచిట్గా నవేవసింది అననపూరేాశవర్త.
"ఇంక్కపుడూ వాడిని వనకేసుక రాక.నిజంగా వాడు సిగరటు
ి తాగతునానడని త్తల్లస్టత నీక డతాయ వాతలు. వళ్ళ" అంది
నవువతూ.
"నవువ అభభభభవి కాదు పెదద రాకాసివి"అని భనసులోనే అనకంటూ పెైకి మాతఱం ఒ పచిి నవువ విసిర్త ఎలా వచిిందో , అలా
తూనిగలా జారుకంది భహేశవర్త.
పలిల భనసతతవం అననపూరేాశవర్తకి బాగా త్తలుసు. వాళ్ళని ఎలా అదుపులో ఉంచాలో కూడా త్తలుసు.అయతే
భనవలు,భనవరాళ్ళలో అపుడపుడూ కనిపంచే తిరుగబాటుధోయణి ఆమక బాధగా ఉంటుంది.పలిలు ఎపుడూ తభ
ఆజాలో
ి నే,కనసననలో
ి నే ఉండాలని కోరుకోవడం కూడా స్వయథమే అవుతుంది.పలిలకూ కొంత స్టవఛఛనీవవల్ల. ఈ స్టవఛఛ పెడ్లదవ టిట
ప్పడవకండా, జాగయతతలు తీసుకోవాల్ల.
తన వుననంత వయక

వీళ్ళని అదుపు చేమగలదు. చెడు అలవాటు
ి , చెడు దధతుల వైపు ఆకర్తషతులు కాకండా

ఎటికపుడు జాగయతతలూ తీసుకోగలదు. కానీ తరావత ర్తసిథతి ఏంటి?కంటికి రలా వీళ్ళందరీన చూసుకనేదెవరు?
తయతరాల వాయసతవంగా వసు
త నన భన త్తలుగ సంరదాయాలు, భన ఆచాయ వమవహారాలు కయభభంగా తర్తగిపోతునానయ.
చుటూ
ట మార్తపోతునన రంచ వాతావయణం లో భనదెైన శై ల్లలో భన పలిల్లన గయవడేలా ఉతతభ ఆంధా
ర పౌరులుగా తీర్తి దిదదడం
ఎంతవయకూ స్ధమం? తనలాంటి ప్పతతయభ్ వాళ్ళన ఎందర్తన్ల కలవయరుసు
త నన సభసమ ఇదే. అమాభనాననల చదువుల్లన
అట్క్కకికంచి, భమీభ డాడీ చదువులక ట్టం కడుతునానరు.
తనయతే అదృషటవంతురాలేగానీ ధనిక కటుంబాలో
ి

కూడా చూస్ట వాళ్ళ లేక వృదా
ధ శయ మాల ప్పలవుతునన పెదదల

గర్తంచి వింటూంటే భనసు వేదన డుతుంది.
డబుఫ సంప్పదన కోసం రుగలు తీస్ట పోటీ రంచం లో కొడుకలు, కూతుళ్ళ భనవలు,భనవరాళ్ళక దూయమై, లకర్తంచే
అతీభయులు కరువై అందర్తకీ దూయంగా అనాధలా
ి ఆశయ మాలో
ి ఫరతకట్ం కట్కటా...ఎంత దుయిబం..?
స్వయథం వర్తయతలలు వేసి, ఉభభడి కటుంఫ వమవసథన నాశనం చేసుకొని, భనిదదయం,భనకిదదరు అనే కొతత వమవసథ వచిింది.దీని
యమవస్నంగా వృదా
ధ మంలో అడుగ పెటిటన వాళ్ళన చూసీ, టిటంచుకనేవాళ్ళ కరువై పోతునానరు. బిడుల్లన కని పెంచి,
విదామబుదు
ధ లు చెపంచి ఉదోమగాలో
ి సిథయర్తచి, ఇలా జీవితభంతా కటుంఫం కోసం బిడుల కోసం తభ జీవితానిన ధాయపోసిన
వృదధ దంతులక రకకలొచిిన ఆ బిడులు దూయమై తభన టిటంచుకోకపోతే , వాళ్ళ డే వేదన వయానాతీతం. అందులోనూ
దంతులో
ి కరు పోయ, ంట్ర్తగా మిగిల్లన వార్త ర్తసిథతి భరీ దుయిబం. అంతా ఉండి కూడా ఎందుకీ ంట్ర్త ఫరతుక
బగవంతుడా అని చావు కోసం ఎదురుచూసు
త నన వృదు
ధ ల్లన చూసు
త ంటే కడుపు తరుకకపోతుంది.
ఈ ర్తసిథతి పూయవం ట్టణాలో
ి నే

ఉండేది. ఇపుడీ విష సంసకృతి

లిటూళ్ళకూ ప్పకతంది.డబుఫ సంప్పదనలో

రుగలు తీసు
త నన భనిషికి భనం ఎటు పోతునానం అని క్షణం ఆలోచించే తీర్తక కూడా చికకడం లేదు.
చినన కటుంఫ వమవసథలో..ఈరోజు అదుపు తపన పలిలత ఎనిన కటుంబాలు అవసథలు డుతునానయ్య చూస్త
త నే వునానం.
ఉభభడి కటుఫ వమవసథలో ఇంట్ల
ి పెదదవాళ్ళక పలిల మీద అదుపు ఉండేది. పలిలు ఏం చేసు
త నానరు? టైం కి స్తకల్ కి

వళ్ళళవసు
త నానరా?కయభం తకండా టూమషనిక వళ్
త నానరా?వేళ్క తిండి తింటునానరా?వాళ్ళ స్టనహతులు ఎవరు?
భంచివాళ్ళళనా? ఫమట్క వళ్ళళనపుడు వీళ్ళ ఎకకడకకడ తిరుగతునానరు?

చెడు స్వాస్లు ఏభనాన ఉనానయా? ఇలా ఆయా సందరాబల్లన ఫటిట పలిల మీద నిఘా వుంచి, తపు చేస్టత నయాన్ల,
బయాన్ల, సర్తదిదిద కయభ దధతిలో పెంచేవారు. ఇలా నామనభభలు, తాతమమలక అన్లమనమంగా సంఫంధాలు ఉండేవి.
స్ధాయణంగా దోతయగతి వయక పలిల మీద తల్లిదండు
ర లక అదుపు ఉంటుంది. ఇంట్ర్ నంచి పలిలో
ి సవతంతఱ భావాలు
ఆయంబభవుతాయ.ఈ వమసులో చేస్ట స్టనహాలు, అలవాటేి అవి భంచివి అయనా, చెడువయనా, పలిలమీద అధిక రభావం
చూపస్తయ.టంత్ వయకూ కాిస్ పసట్ మారుకలు త్తచుికనన పలిలు కూడా ఇంట్ర్ నంచి గాడితప జీరోలయేమ రమాదమూ
ఉంది.దుయదృషటవశాతూ
త తల్లిదండు
ర లు ఇదదరూ కూడా ఉదోమగ ఫధమతలో
ి వుంటే, పెదదలవరూ ఇంట్ల
ి లేకంటే ఇక పలిల మీద
అదుపు పూర్తిగా పోతుంది.కాలేజీకి వళ్ళళన పలిలు కాిసులు ఎగొగటిట సినిమాలక పోయనా, కాలరగరేసి అమాభయల వంట్
డుతునాన,భరో అడుగ ముందుకేసి చెడు స్టనహాలత కొక్కైన్, చెయస్ వంటి మాదక దరవామలక అలవాటు డుతునాన
టిటంచుకనేవాళ్ళండరు. తభ పలిలు బుదిధభంతులు, సకయభంగానే చదువుతునానయనన గడిు నభభకం త తల్లిదండు
ర లు
ఉపేకిషంచడంత ర్తసిథతులు చేయ దాటిపోతునానయ. తరావత లబోదిబోభనాన లాబం ఉండదు.
భనిషికనన అనేక బాధమతలో
ి డబుఫ సంప్పదన కూడా క బాధమత. అంతేగానీ డబుఫ సంప్పదన కకటే బాధమత కాదు.
డబుఫంటే అనీన ఉననటేట అనే ధీమా చాలాభందిలో కనిపస్త
త ంటుంది. ఇది చాలా పయబాటు. డబుఫతబాటు ఉండాల్లసనవి ఇంకా
చాల ఉనానయ. అవనీన వుంటేనే నిండయన సంతృపతకయమైన జీవితానిన గడిపనటు
ట లకక.
ఇవాళ్ వృదు
ధ లైన తల్లిదండు
ర ల్లన పేరభగా చూసుకోవాలనే ఇంగితం కొయవడుతంది. దీని పల్లతంగా నేడు తభ తల్లిదండు
ర లు డే
బాధకనాన రటిటంపు బాధల్లన బవిషమతు
త లో తాము అనబవించాల్లస వుంటుందని త్తలుసకోలేక పోతునానరు. భన దేశం గర్తంచి,
భన ఆచాయ వమవహారాల గర్తంచి, భన కటు
ట బాట్ి గర్తంచి ఎంత గొగా చెపుకంటాం. కానీ ఆచయణలో వాటికి నూరోవంతు
కూడా ప్ప
ర ధానమం ఇవవలేక పోతునానం.
వృదు
ధ లైన మాతపతలన కావడిలో మోసుకంటూ ఎన్లన పుణమ కేషతా
ఱ లు తిప చూపంచిన సుపుతు
ఱ డు కడైతే, తండిర ఆనతికి
కటు
ట ఫడి తల్లి శ్యసుసనే నర్తకి తండిర వయంత తల్లిని ఫరతికించుకనన తనయుడకడు.
తండిర వర్తంచిన కాంతత ఆమన వివాహం జర్తపంచడం కోసం ఆజనభ ఫరహభచార్తగా చర్తతారు
థ డైన భీషుభడు కడయతే, తండిర
మాట్ నిలడం కోసం భాయమంతనూ, స్దరునితనూ కల్లసి దానలుగ సంవతసరాలు అయణమవాసం చేసిన ఆదయశమూర్తి కడు.
అంత్తందుక? తన మవవనానిన తృణప్ప
ర మంగా భావించి తన తండిరకి దానమిచిి ఆమన వృదా
ధ మప్పమనిన తన సంతషంగా
సీవకర్తంచిన ఉతతభ కమారుడిని చూసిన పుణమభూమి ఇది. ఇదంతా చెపేత, వీటిని పుకికట్ పురాణాలుగా కొటిటప్పరేస్ట కసంసకృతి
భన జాతిని ముందుక నడిపంచే యువతయం లో బాగా రఫల్లపోయంది. వాటిని కకన పెట్టడం వలేి యువత పెడదోవ

టిట

ఆఖర్తకి భన సంసకృతి కూడా సంకయమైపోతునన దుయవసథ దాపుర్తంచింది. రామపోరలు ఏభనానరు? ఏదేశమేగినా,
ఎందుకాల్లడినా నీ మాతృభూమిని పగిడి, నీ జాతి నిండు గౌయవానిన చాటి చెభనానరు. కానీ భన వాళ్ళ చేస్తందేమిటి? ఏ
దేశం వళ్ళతే ఆ దేశంలో వాళ్ళ సంసకృతికి అలవాటు డి మాతృభూమిని విసభర్తసు
త నానరు. ఇది క్షంతవమం కాదు. నేన
భాయతీయుడిన.త్తలుగవాడిని అని చెపుకంటే సర్తపోదు.విదేశీ సంసికళతలో కూడా నీ సవదేశీ సంసకృతిని చాటిచెపేలా నీవు

నీవుగా ఉండాల్ల. నీ పలిల్లన ఉంచాల్ల. అపుడే త్తలుగ జాతి గయవడుతుంది.
అయనా తన పచిిగానీ, విదేశాల సంగతి అలా ఉంచితే, అసలు ఇకకడ సంగతేమిటి? పూయవం నగరాలక, లిలక జీవన
సయళ్ళలో వమతామసం కొట్ట
ట చిినటు
ట కనిపంచేది. కయమేప్ల ఆ వమతామస రేఖ చెర్తగిపోతంది. అలాగని నగరాలు నగరాలుగానూ, లిలు
లిటూళ్ళగానే ఉండాలని నాఉదేదశం కాదు. అనిన ప్ప
ర ంతాలూ అభివృదిధ చెందాల్లసందే. అయతే నగరాల పచిి సంసకృతులు
నాగర్తకత పేర్తట్ లిలకూ వామపంచి యువతన బరషు
ట టిటంచడం బాధ కల్లగంచే అంశం. రాన రాన చదువులకిసు
త నన ప్ప
ర ధానమత
సంస్కరానికి ఇవవడం లేదు. అందుకే ఈరోజు యువతలో నేయ రవృతిత, ధికాకయ ధోయణి, దుయవమసనాలక బానిసలుగా మాయడం
వివాహ వమవసథ చినానభిననం కావడం లాంటి రమాదకయ ధోయణులు రఫల్లపోతునానయ.
ఇదే సభసమ గర్తంచి ఆలోచిస్త
త అననపూరేనశవర్త అకకడ హాలో
ి నె చాలాస్టపు ంట్ర్తగా కూరుిండిపోయంది. అంతలో
కికంట్ల
ి ంచి బరభరాంఫ లోనక రావడంత ఆవిడ ఆలోచనలు చెదిర్తపోయాయ. పెదద సీటలు కారేజీ కటి తీసుకని వస్తందామ.
ముఖం లో విసుగ కనిపస్తంది.
"ఆ కారేజీ ఏమిటి" లేచి కూతుర్తకి ఎదురు వస్త
త అడిగింది.
"మా చిననతతగారు జునన ంపంచారు. లోనపెటు
ట " అంటూ కారేజ్ టీప్పయ్ మీద ఉంచి స్ఫ్యలో కూరుింది బరభరాంఫ.
"అలా వునానవేభమాభ?"ఎదురుగా కూరుింటూ అడిగింది.
"ఎలా ఏమిటి? వీళ్ళత వేగలేక చసు
త నానన. వాళ్ళళదదర్తకీ నవువ బమం చెకపోతే బాగండదు. చెపు
త నానన"
"ఎవర్తదదరే?"
"ఇంక్కవరు? నీ భనవడు, భనవరాలూనూ..."
"ఇపుడేగా, ఇకకడునంచి వచాిరు?"
"వచాిరు, ఇలు
ి ప్లకి ందిర్తరేమడానికి. తామింకా చిననపలిలభనకంటునానరు. ఎపుడు చూడు గిల్లికజా
ి లు. ఆదివారాలు
కూడా కాలేజి ఉంటే ప్ప
ర ణం హాయగా వుండేది."
"ఇంతకీ ఏం చెశారో చెవేమిటీ?"
"ఇకకడి నిండి వస్త
త నే టి.వి. గోల మొదలైంది. వాడేమో కియక్కట్ చూడాలంటాడు. అదేమో సినిమా చూసతనంటుంది. చానెల్
మాయిడం లో ఇదదర్తకీ

పోటీ. అభభభభ ఇంట్ల
ి క్కళ్ళళ కళ్ళ టి. వి. చూడండా
ర అంటే వినరు. నీత వేగలేయట్. గొడవ డుతూనే

వునానరు. నేనిలా వచేిశాన. ఇంట్ల
ి వునానయంటే సంత గోల చేస్తరు. " అంటూ అసలు విషమం చెపంది బరభరాంఫ.

అంతా విని తేల్లగా
గ నవేవసింది అననపూరేాశవర్త.

"అమాభ! నాక చిరాగా
గ వుంటే నీక నవువలాట్గా వుందా?" అంటూ విసుకకంది బరభరాంఫ.

"లేకపోతే భరేమిటే పచిిమొదూ
ద . ఈ మాతా
ఱ నికే అంత విసుగెైతే ఎలా? "

" ఈ మాతా
ఱ నికా...అమాభ.! నవేవనా ఇలా మాటా
ి డేది? కయభశ్క్షణ అదీ అంటూ చెవులు మేలదీస్ట నవువ...."

"అంటే నీ ఉదేదశం ఏమిటి? కయభశ్క్షణ అంటే మిల్లట్రీ తయహాలో రతిచినన విషయానీన సీర్తమస్ గా తీసుకని దండించడం కాదు.
అతి గారాఫం ఎంత చెడుదో అతిగా దండించడం అంతకనాన చెడు చేసు
త ంది. చాలాభంది తల్లిదండు
ర లు ఈ వమతామసం
త్తలుసుకోలేక పలిలు చెడిపోవడానికి తామూ కొంత కాయణం అవుతునానరు. ఆరోగమకయమైన అలిర్తని భనమూ తేల్లగా
గ తీసుకని
వాళ్ళకి సర్తద చెప్పల్ల గానీ, విసుగ, కోం రదర్తశంచకూడదు. మిభభల్లన ఎలా పెంచాన్ల నీక త్తల్లమదా?"

"త్తలుసు.భభభలేనమిటి, మా పలిల పెంకం కూడా నవేవ చూసుకంటునానవ్ కాఫటిట మేం నిశ్ింతగా వునానం. కానీ వీళ్ళలా
అననమమలూ, నేనూ ఎపుడూ గొడవ డలేదు. నీకేం త్తలుసు వీళ్ళ అలిర్త...?"

"నాక త్తలీకండానే వీళ్ళ పెర్తగారా ఏమిటి? ఎందుకంత బాధడిపోతావ్? కాస్టపు పోటీ డి వాళ్ళళ సరు
ద కపోతారు. భనం
టిటంచుకోకూడదు. నీక త్తలుస్ లేదో, ఒస్ర్త చుటు
ట కకల పలిల్లన గభనించు. ఆదివాయం వచిిందంటే చేతికి దొయకరు. ఎకకడ
తిరుగతారో, ఏం ఘనకారామలు వలగబెడతారో వాళ్ళకే త్తల్లయాల్ల. కానీ నీ కొడుక, కూతురు ఆదివాయం కూడా ఫమట్
వృధాగా తియగకండా ఇంటిటు
ట నే ఉంటారు. అలిర్త చేస్తరు. చదువుకంటారు. సంతషించు. వాళ్ళ అలిర్తత నవూవ పోటీడితే
సంతషిస్తరు. కావాలంటే చూడు. నవువ వళ్ళళ వాళ్ళళదదరీన కకక నెటిట కియక్కట్ లేదు, సినిమా లేదు, సీర్తమల్ చూస్టదాకా
టి.వి.వదలనని చెపు. దెఫఫక వాళ్ళళదదరూ ఇకకడక ర్తగెతు
త కొచిి కామ్ గా టీ.వి. ముందు కూరోికపోతే అడుగ"అంటూ
వివర్తంచిందామ.

తనక జా
ా న్లదమం అయనంత సంబరభంగా తల్లివంక చూసింది బరభరాంఫ.

"అమమబాబోయ్, అమాభ..! ఇనిన చిటాకలు ఎకకడ నేరుికనానవ్?" అనడిగింది.

"తపు, ఇది నేరుికంటే వచేి విదమ కాదు. పలిల వమసునీ, భనసునీ నవువ అయథం చేసుకోగల్లగితే వాళ్ళ తగవులు తీరేి
చిననచినన అదుబత చిటాకలు నీకూ బోలడు తడతాయ. అనమానం ఎందుక? వళ్ళళ నేన చెపనటు
ట చేసి చూడు.
వాళ్ళళదదరూ వచిి కామ్ గా ఇకకడ కూరోికపోతే నననడుగ... గోల చేస్టత అకకడ బాభభ రాకాసి చెవులకకదీసు
త ందని వాళ్ళకి
త్తలుసు." అంటూ నవేవసింది అననపూరేాశవర్త.

బరభరాంఫ తల్లి చెపన చిటాకలన రయ్యగించి చూస్టదో, లేదో త్తలీదుగానీ ఫమట్ ఎవరో వసు
త నన అల్లకిడి కావడంత
తలీికూతుళ్ళ ఇదదర్త దృషిట అటు భళ్ళళంది. వాడిపేరు వంకటేశులు. వాడిత బాటుగా వాడి పెళ్ళళం సయస, ఆ ఇదదర్త ఆరేళ్ళ
కొడుక. వాళ్ళ ముగ
గ ర్త వంట్ వాళ్ళ తాలూక దిభంది ఆడభగ అంతా కల్లసి రావడం విశ్వషమే. ఏదో కాయణం లేనిదే వాళ్ళలా
రారు. ఫమట్క వచిి చూసి అదే అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"ఏమిటా
ఱ వంకటేశులూ! అంతా కల్లసి కట్టగటు
ట కని భరీ కేస్ర్త దండయాతఱకి వచాిరు.ఏంటి సంగతి?" ముగ
గ బుట్టలా
త్తలిఫడిన జుటు
ట ని లాగి ముడివేసుకని కళ్ళజ్యడు సవర్తంచుకంటూ అడిగింది.

బుయయ గోకకంటూ కాసత ఇఫఫందిగా చూశాడు వంకటేశులు. "అదేం లేదండమాభ.. మీ దయశనం కోసమే వచాిం" అనానడు విషమం
నాంచుతూ.

" ఏరా, దయశనం ఇవవడానికి నేనేభనాన గళ్ళళ అభభవార్తనా ఏంటిరా?"

"మాక అంతకనాన ఎకకవమాభ

మీరు...."

"సర్తసర్త చాలు, విషయానికిరా ఏమైందీ?"

"మా మొగడూ పెళ్ళళల భధమ సినన తగవు. మీరే తీరు చెప్పల."

"తగవైతే వూర్త పెదదలునానరు, అకకడిక్కళ్ళండిరా నేనేభనాన పెైళవేట్

కోరు
ట పెటా
ట నా తీరులు చెడానికి"

"అదికాదమాభ. ఇది కటుంఫకలహం. ంచాయతీకి ఎకికతే రువు వీధిన డుదిద.

మీ పలాల్లన నముభకని

ఫతుకతున్లనళ్ళం. మా పెదదదికక మీరే. మాకషటసుఖాలు తభకేగా సపుకంటాం. మీరే దీనిన సకకబెటా
ట ల."

"సర్త సర్త ఇంతకీ ఎందుకొచిింది కీచులాట్ మీక? ఏమే సయస్... భళీళ పుటిటంటికి పోతానంటూ వాడిన బెదిర్తసు
త నానవా?"
సయసన గచిిగచిి చూస్త
త అడిగింది.

దించిన తల ఎతతలేదు సయస. పెదవి విప లకలేదు.

వంకటేశులు కల్లంచుకంటూ "సవే. మౌనం దేనికీ అభభగారు అడుగతునానరు సరాదూ. నా తపుంటే ఇకకడే సపుత
కొటిటనా డతాన. సపు" అనానడు కాసత దురుసుగా.

"నవావగరా" అంటూ మటు
ట దిగి కిందకొచిి సయసముందు నిలఫడింది అననపూరేాశవర్త.

"ఏమిటే నీ మౌనం? ఆడవాళ్ళ రువు తీమక. మీరు గొడవ డింది నిజమేకదా?" శాంతంగా అడిగింది.

"అవున"ననటు
ట తలూపంది సయస.

"తలత కాదు, న్లటిత చెప్పల్ల. తపు నీదే అయ వుంటుందిలే. అందుకే మాట్ రావడం లేదు. ఈ ముననలూరులో
ఎవర్తనడిగినా చెప్ప
త రు నాగర్తంచి. ఆ సంగతి నీకూ త్తలుస. కాదంటే పరుగూర్తనంచి కోడల్లగా ఇకకడ అడుగ పెటా
ట వ్ కాఫటిట
నేనంటే నీక లకకలేదు. అంతేనా..?"

"లేదమాభ. ఇందులో నా తపులేదు." అంది సయస కాసత కంగారుగా.

"పోనీ వీడి తపేమిటి" అదయనా చెప్ప
త వా?"

రోజూ తతాగొచిి గొడవ స్టతతనానడమాభ. అందుకే పుటిటంటిక్కళ్ళళ పోతాననానన."

"అవున, పుటిటంటిక్కళ్ళళపోవడానికి ఏదో కాయణం ఉండాల్లగా, భంచిదే. కానీ నవువ అసలు విషమం చెడం లేదు."

"నేన చెపంది నిజమే"

"అఫదా
ధ నిన నిజం చేయాలని చూడక. చెం గలుతుంది. తాగబోతు ఎవడూ మా ఆవయణలో అడుగ పెట్టలేరు. మా
నివాళ్ళలో కకడు కూడా తాగబోతు లేడు. నవేవమిటి కొతతగా వాడు తాగి తందనాలాడుతునానడంటావ్? స్క్షమం
ఎవర్తననాన త్తచాివా? ఏభయామ మీరవయనాన చూస్రా?" వంట్ వచిిన వాళ్ళని అడిగింది.

"ఆదియామ, నవువ?" అంది క వృదు
ధ నిన.

"తాగినటు
ట త్తలీదమాభ. ఆ పలి పుటిటంటికి పోతానంటే వీడు పేచీ డా
ు డు. మేం ఎంత నచిజ్పనా గొడవ సరు
ద బాటుగాక
మీదగగయకొచిినం" చెప్పడతడు.

"వినానవ్ గా ఇపుడనాన నిజం చెపు, పుటిటంటికి ఎందుక్కళ్ళళపోతాననకంటునానవ్?" కోంగా అడిగింది.

దాంత సయస కళ్ళనీళ్ పెటు
ట కంది. "మీత అఫదధం చెడం తపేనమాభ.ఆడి సంప్పదన గొరయక బెత్తతడు తకనాగంది. అపులు
పెర్తగి పోయాయ. అపుల బాధ ళ్ళళక పోతునాన. అందుకే మా ఊరళ్ళళపోతా" అంది.

తల ంకిస్త
త సయసన ఎగాదిగా చూసిందామ.

"ఒ మాట్డుగతాన చెపు. వంకటేశున ఇషటడే చేసుకనానవా, లేక మీవాళ్ళ ఫలవంతంగా కట్టబెటా
ట రా?"అనడిగింది.

"ఇషటడే చేసుకనాననమాభ" అంది.

"భర్త వదిలేసి పోతానంటునానవ్, నీకిదేం రోగమే? కషటసుఖాలో
ి ప్పలు ంచుకంటానని రమాణం చేస్ట కదా వాడికి పెళ్ళళం
అయామవ్? మాట్ నిలబెటు
ట కోవా? సుఖం లో మాతఱం మొగడు కావాల్ల. కష్ణ
ట లో
ి మాతఱం అకకరేిదు. వదిలేస్తవ్. అంతేనా?"

సయస ఫదులు చెలేకపోయంది.

వంకటేశులు

కల్లంచుకంటూ "అసలు మా కష్ణ
ట లక కాయణం ఏంట్ల దానేన అడిగి స్తడండి అభభగారూ!" అనానడు.

"దానిన అడగడం కాదురా. నినన తనానల్ల. చవటా... పెళ్ళళనిన పేరభగా చూసుకోవడం తపు కాదు. దానిన నెతితక్కకికంచుకోవడం
తపు. అందుకేరా ఈ ర్తసిథతి వచిింది" అంటూ భండి డిందావిడ.

"ఆమాట్ నిజమేనండమాభ, కాని ఏం చేమన? నా సంప్పదనంతా ఇది కొనన వసు
త వులక వాయదాలు చెల్లించడానికే సర్తపోతుంది.
ఇలు
ి గడవడం ఎలా? అవసయం వునాన, లేకపోయనా వీధిలో వాయదాల ఫండి వస్టత ప్పం, ఏదో క వసు
త వు పుచుికోవడం, వాయం
వాయం వాడికి డబుఫ కట్టడం. ఇదంతా నాక త్తలీకండా జర్తగింది. ఇంట్ట
ి కొతత వసు
త వులు చూసి ఎకకడివే అంటే ఏదో చెపేది.
చివర్తకి ఇంటిఖరుికిచిిన డబుఫలు కూడా

అయపోయ రాతిఱ సు
త లునానం.

త్తలా
ి రేసర్తకి వాయదాల వాళ్ళగొడవ. నేన నిలదీసి అడిగానని పుటిటంటికి ఫమలుదేర్తపోయంది. మీరు చెండమాభ! ఇందులో
నా తపేభనాన వుందా?" అంటూ వాపోయాడు వంకటేశులు. "ఏమిటే ఇది సయస్..? తంతా నీదగగయ పెటు
ట కొని నేయం వాడిమీద
వేస్తవ్, ఇదేభనాన బాగందా? నీమొగడి సంప్పదన ఎంత త్తలుసుకొని, అందుక తగగటు
ట గా ఖరుి చేస్టత కష్ణ
ట లనండి
తపంచుకోవచుి. మీలాగే వాయదాల దధతిలో విలాసంగా గడటానికి అనవసయమైన వసు
త వుల్లన కొని, బాకీ కట్టలేక
కకూల్లన కటుంబాలన్లన ఉనానయ. నీ

కష్ణ
ట ర్తితంలో వంద రూప్పమల వసు
త వు కొంటే,

అదే వసు
త వుని వాయదా

దారుడు రండు వందలకి అముభతాడు. వాయం వాయం సులువుగా కటటయ్యమచుి అనకని ఊబిలో దిగఫడిపోతునానరు. భర్త
వాడిని అపులవాడిని చేసింది నవేవకదా? నవువ పుటిటంటికి ప్పర్తపోతే

వాడి గతేమిటి? కొడుకని ఏం చదివిస్తవ్? ఏం

రయ్యజకడిని చేస్తవ్? సంస్యభంటే ఇదేనా? " అననపూరేాశవర్త నిలదీసి అడుగతూంటే సమాధానం చెలేక ఏడేిసింది సయస.

"నాది తపేనభభ.! బుదిధ వచిిందమాభ.. కానీ కష్ణ
ట లో
ి ంచి ఫమట్డే దార్త కనిపంచడం లేదు" అంది ఏడుస్త
త నే.

"సర్త. చేతులు కాలాక ఆకలు టు
ట కని ఏం లాబం? బుదిధ ముందు ఉండాల్ల. పుటిటంటి భంతఱం జపంచకండా లక్షణంగా కాపుయం
చేసుకంటానని మాటివువ. నీకోసం కాకపోయనా మా వంకటేశులు కోసమైనా ఏదో క ఏరాటు చేస్తన." అంటూ పెదదభనసుత
వాళ్ళకి హామీ ఇచిింది అననపూరేాశవర్త.

వంకటేశులు దంతులే కాదు, వచిిన పెదదలు కూడా తభ చెవుల్లన నభభలేకపోయారు. ఏవో నాలుగ నీతులు చెప
ంపంచేసు
త ంది అనకనానరు గానీ, తన బాధమత తీసుకని వాళ్ళని ఆదుకంటుందని ఎవరూ ఊహంచలేదు. అందుకే
కకస్ర్తగా కూలఫడి ఆవిడ కాళ్ళక చుటు
ట కపోతూ పెదదగా ఏడేిసింది సయస.

" వళ్ళనమాభ! ప్ప
ర ణం పోయనా నా మొగడిన, నా బిడున వదిల్ల వళ్ళన. నా మొగడు స్నా భంచోడు. నాక త్తలుసు. ప్పపషిట
దానిన. సయదాలక పోయ సంస్రానిన అపులప్పలు చేసుకనానన. బుదొధచిింది. వాయదాల జ్యల్లకి పోన. ఈ గండం నంచి
భభభల్లన ఫమట్ డమమండమాభ..మీ ఋణం తీరుికంటాం." అంది ఏడుస్త
త నే.

"అలాగే... ముందు లే, చెప్ప
త న." అంటూ సయసన భుజాలు టిట లేప ఆప్పమమంగా కనీనరు తుడిచింది అననపూరేాశవర్త.

"ఏడవక, ఇకనంచెైనా బుదిధగా కాపుయం చేసుకో. నీ మొగడికి నవేవ భరామద ఇవవక పోతే, ఫమటివాళ్ళ ఎందుకిస్తరు? తపు
నవువ చేసి నింద వాడి మీద వేమడం, పుటిటంటికి వళ్ళ
త నంటూ నానా యాగీ చేమడం సరైన దధతి కాదు. మొగడి సంప్పదనన
అనసర్తంచి తువుగా సంప్పదన చేసుకోవడం త్తల్లసిన ఏ ఆడపలికూ కష్ణ
ట లూ, కనీనళ్ళళ వుండవు, అయథమైందా?" అంటూ
నచిజ్పంది.

అయథమైందని తలూపంది సయస.

"అర వంకటేశులు! మీ బాకీల వాళ్ళని నా వదదకి ంపంచు. వాళ్ళకి నేన సటిల్ చేస్తన. నీ జీతం లో కొంత
మినహాయంచుకంటానేి. ఇంక్కపుడూ గొడవలు డకండి. ఏభంటావ్?" అని వంకటేశుల్లన అడిగిందావిడ.

"అంతా మీ దమ తలీి. మా పెదదదికక తభరే గదా. చెపనటేట నడుచుకంటాం. మీరు చేసు
త నన సహాయానికి ఏం చెప్పలో కూడా
నాక త్తలీడం లేదమాభ.మా సంస్రానిన నిలబెటా
ట రు." అంటూ చెభర్తిన కళ్ళన తుడుచుకనానడు.

"పచోిడా.. మీరు మా న్లళ్ళరా.మీరు సంతషంగా వుంటేనే మాకూ సంతషం. ఇక బాధడకండి. అమాభయ్ బరభరాంబా!
జీతం డబుఫలు బాకీలక కటేటసి, వీళ్ళ సు
త లుననటు
ట నానరు. వీడికి వయమ రూప్పమల్లచిి ంపంచు. తరావత లకక
చూసుకందాం." అంది కూతురుత.
బరభరాంఫ లోనక్కళ్ళళ వయమ రూప్పమలు త్తచిి వంకటేశుకి అందించింది. భారామబయిల్లదదరూ కృతజాతత పెదా
ద విడక
నభసకర్తంచి తభ బిడుత వనదిర్తగారు.

వంట్ వచిిన పెదదలు కూడా వంకటేశులు కటుంబానిన ఆదుకనన అననపూరేాశవర్త భంచి భనసుక ముగ
ధ లై నభస్కరాలు పెటిట
వనదిర్తగారు. వాళ్ళ వళ్ళళపోగానే

లోనక వచిి, హాలో
ి కూరుింది అననపూరేాశవర్త.

బరభరాంఫ మాతఱం అకకడ ఇంట్ల
ి నవీన్, భహేశవర్తలు ఏం గోల చేసు
త నానరో త్తలీక కంగారు డుతూ అటు వళ్ళళపోయంది.
ఇంతలో ఇరుగ పరుగన ఉండే అననపూరేాశవర్త స్టనహతురాళ్ళ నలుగరు ఆమన చూడం కోసం లోనకొచాిరు. వాళ్ళంతా
అయవై దాటిన వమసు వాళ్ళళ.
కాస్టసపు పచాిప్పటీ మాటా
ి డుకంటూ కూచునానరు. కాస్టసపు అయాక మాటాభంతీ అయాక... మాట్ల సందయబంలో సిటీల
నంచి గా
య మానికి వచిిన వాళ్ళ వాళ్ళ పలిల రస్తవన వచిింది. మాట్లు ఫ్యమషని వైపు భళ్ళళయ.

"ఏం ఫ్యమషన్లి ఏమిట్ల పనినగారూ. చూసు
త ంటే సిటీలో
ి పలిలు భరీ ప్పడయపోతునానయనిపస్తంది. వచిింది స్ంత లిటూరు.
కనీసం ండగరోజులో
ి నెైనా భంచి డరసుసలు వేసుకోవాలనన ఇంగిత జా
ా నం కూడా ఉండడం లేదు." అంది కావిడ.

"సర్త సర్త పలిలదాకా వళ్ళళవ్. కయణం గార్త కోడల్లన చూశావా? వాళ్ళ ఢిలీిలో ఉంటునానరు. ఇదదరు పలిల తల్లి. లక్షణంగా చీయ,
జాక్కటు
ట వేసుకోకండా ంజాబీ డరసుసలోనే తిర్తగింది. ఆ లావుకీ, డరసుసకీ ... ఛ... ఛ... అసహమంగా లేదూ?" అంది భరొకామ.

అవునననటు
ట తలూపంది అననపూరేాశవర్త.

"నిజమే...సౌకయమం చూసుకంటునానరు గానీ

సంరదామం గర్తంచి ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు.. నాయుడు గార్త అబాఫయ

కటుంఫం ముంబాయ నండి వచాిరు. వాళ్ళ పలిలు ఎలా ఉనానరో చూశారు కదా. భనవడు, భనవరాలు అంతా నినన
రాములవార్త కళ్ళమణోతసవంలో తిరుగతూంటే చూశాన. ఆ అమాభయ చంకలు కనఫడేలా, చేతులు లేని జాక్కట్ వేసుకొంది...
తలీి అయధ నగనం డరసుసలత అదే ఫ్యమషననకంటూంది......

( .... తరువాయ భాగం వచేివాయం)

"ఎంత సిటీలో వుంటే మాతఱం ఇదేం నాగర్తకత అయధంకావడం లేదు. వాళ్ళళ కాదు. ఈ వాయం రోజులుగా సిటీలో నంచి భన ఊర్తకి
వచిిన చాలా కటుంబాల్లన చూశాన. సిటీలో వుంటే భన స్ంరదాయానిన భర్తిపభభని ఉందా? హందూ సంసకృతి,
స్ంరదాయాల్లన భంట్ కల్లపేసు
త నానరు. వాళ్ళన చూస్టతనే అసహమం వేసింది," అంది బాధగా.

ఆవిడ బాధ చూసి సుబదర అనే పర్తగింటావిడ తమాష్ణగా నవువతూ "ముంభై, డిలీిలో ఉంటునన వాళ్ళ ఫ్యమషన
ి చూస్ట బాధ
డిపోతునానవు ఆంటీ... ఇక అమర్తకాలో ఉంటునన మీ భనవడు, భనవరాలు ఇంక్కంత ఫ్యమషన్ గా ఉంటారో, ఎపుడనాన
ఆలోచించారా? అమర్తకాలో డరసుసలకే కాదు, శీలానికి విలువలేదంటారు భర్త అంటూ గరు
ి చేసింది. ఆవిడ ఆ మాట్ల్లన
తమాష్ణకి అనాన కూడా అననపూరేాశవర్త గండల్లన కలుకకభనేలా చేశాయ.

అందుకే వంట్నే ఆవిడ ఫదులు చెలేకపోయంది.

ఈ లోల భరొకామ కలగజేసుకంటూ ఆ మాట్ నిజమే కదా. ఇకకడ వాళ్ళ గర్తంచి మాటా
ి డుకోవడం కాదుగానీ, ఎకకడ్ల దివేల
మైళ్ళ దూయంలో అమర్తకాలో ఉంటునన నీ భనవడు, భనవరాలు ఇంక్కంత నాగర్తకంగా ఉంటారో ఊహంచవచుి" అంది.

"లేదు లేదు నా భనవడు, భనవరాలు అలాంటి వాళ్ళ కాదు" అంది అననపూరేాశవర్త వాళ్ళ అభిప్ప
ర యాల్లన ఖండిస్త
త .

"నవివకకడునానవు... వాళ్ళికకడ్ల ఉనానరు. అలాంటి వాళ్
ి కాదని ఎలా చెగలవు?" అడిగింది సుబదర.

"ఖచిితంగా చెగలన. నా పెంకం మీద నాకనన నభభకం అలాంటిది. నా కొడుక కయభశ్క్షణలో పెర్తగాడు. నా భనవడు,
భనవరాలు కూడా అలాగే పెరుగతునానరు. కావాలంటే చూడండి వాళ్ి ఫోట్లలు టు
ట కొచిి చూపస్తన..." అంటూ లేచి విసవిస్
లోనక్కళ్ళళంది అననపూరేాశవర్త.

కాస్టటికే అయడజన ఫోట్లలు త్తచిి వాళ్ి ముందు డేసింది. "చూడండి నా భనవడు, భనవరాలు... అమర్తకాలోని డటా
ఱ యట్
నగయంలో ఉంటునానరు. అయనా భన సంరదాయాల్లన, ఆచారాల్లన ఎపుడూ విడిచి పెట్టలేదు. ఎంత లక్షణంగా ఉనానరో
చూడండి?" అంది గయవంగా. తలో ఫోట్లని తీసుకొని అనిన ఫోట్లల్లన మార్తి మార్తి చూశారు వాళ్ళంతా.

'అబాఫయ పేరు అనంతస్య. అమాభయ పేరు స్యశ్వాని. అననచెలిల్లదదరూ ఎంత అందంగా, చకకగా ఉనానరు. భనవడు
నీట్ గా ఫ్యమంట్, షయట్ లో హుందాగా కనిసు
త నానడు. భనవరాలు చకకగా లంగా, జాక్కట్ లో వాలు జడ, కాళ్ళక టీటలు,
చేతులక గాజులత చూడా
ు నికి లకీషభదేవిలా ఉంది. చుశారుగా మా వాళ్ళ అమర్తకాలో ఉంటునానరు. అయనా ఎంత దదతిగా

ఉంటునానరో చూడండి. భన ఆచారాలు, కటు
ట బాట్ి మీద నభభకం ఉండాలేగానీ ఏ దేశంలో ఉనాన భనం భనంగానే గొగా
ఫరతకచుి. భనం త్తలుగ వాళ్ళభని సగయవంగా చెవచుి." అంది ఫోట్లల్లన తిర్తగి తీసుకంటూ అననపూరేాశవర్త.

ఆవిడ మాట్లక సుబదర పెదదగా నిటూ
ట ర్తింది. "ఫోట్లలు బాగానే ఉనానయగానీ, ఇంత సంస్కయంగా వాళ్
ి అకకడ
ఉంటునానయంటే నాక నభభకం కలగడం లేదు" అంది.

ఆ మాట్లకి విసుగా
గ చూసింది అననపూరేాశవర్త.

"అలా ఎందుక అనకంటునానవు? నా భనవరాల్లన చూశావుగదా? యు.ఎస్.ఏ లో ఉనాన వాలుజడ వేసుకొని, టు
ట
ర్తకిణీలు కడుతంది. కాల్లకి వండి టీటలు, వాలు జడలో పువువలు, చేతులకి గోర్తంటాక, నదుట్ బొటు
ట , కళ్ళక కాటుక,
నిండుగా జాక్కట్ వేసుకంటుంది. చకకగా త్తలుగ మాటా
ి డతారు. ఇంతకనాన ఏం కావాల్ల?" నిలదీసింది.

"లేదు ఆంటీ... నిజంగా మీరు చెపనటు
ట ఈ ఫోట్లలో
ి ఉననటు
ట వాళ్ళ లక్షణంగా ఉంటే సంతషమే. కానీ భనం పెదదతయం వాళ్ిము.
రతీ విషయానిన సులువుగా నమేభస్తం. ఏమో నవువ బాధడతావని ఇలా పలిల్లన నీట్ గా తయారుచేయంచి, ఫోట్లలు తీసి, నీ
తృపతకోసం ంపచారేమో? నిజంగా ఈ ఫోట్లలో ఉననటు
ట గా వాళ్ళకకడ లేరేమో ఆలోచించావా?" అని అడిగింది భరొకామ.

ఈ మాట్లు అననపూరేాశవర్తని ఆలోచింజేశాయ. ఆలోచనలో మునిగిపోయంది.

"అవున అననపూరేాశవరీ... నీ తృపత కోసం ఇలా ఫోట్లలు తీయంచి ంపనా ఆశియమం లేదు. ఏదెైనా కళ్ళత చూస్టతగానీ నభభలేం
కదా... అయనా నీకేం తకకవనీ... హాయగా అమర్తకా వళ్ళి నీ రండ్ల కొడుక ఇంట్ల
ి ఆరు మాస్లు వుండి రావచుి కదా...
వాళ్ళన చూసినటూ
ట ఉంటుంది. వాళ్ళ దధతులు ఎలా ఉనానయ్య కూడా త్తలుసుకోవచుి." అంటూ సలహా ఇచిింది
భరొకావిడ.

"నాకూ ఒ స్ర్త వళ్ళి వాళ్ళందరీన చూసి రావాలని ఉంది. అమర్తకా నంచి వచిిన వాళ్ళ నా కొడుక గొతనం గర్తంచి చెపు
త ంటే
చాలా ఆనందంగా ఉంది. గొ డాకటర్ గా భంచిపేరు... గొ గొవారే మా వాడిత మాటా
ి డటానికి కూమలో ఉంటాయట్. కోటు
ి
సంప్పదిసు
త నానడు. కొదిద రోజులు అకకడ వుండిరావాలని నాకూ వుంది. వాడూ యభభని అడుగతూనే ఉనానడు. కానీ ఎలా
వళ్ళగలన? ఇకకడ పలం, పుటా
ఱ , గొడూ
ు , గోదా ఈ నలనీన నా పెదద కొడుక కకడి నెతితన డేసి, నేన అమర్తకా వళ్ళి

కూరుింటే ఎలాగని బాధగా ఉంటుంది" అంది.

"అంత బాధ దేనికి? ఇవాళ్ పోతే రేయనా ఇదంతా వాళ్ళ చూసుకోవాల్లసందేగా? ఇపుడు కాకపోతే అమర్తకా ఇంక్కపుడు
వళ్తావు? ఎనభై ఏళ్ళ డిలో డితే ఉననఊరు దాటి ఫమట్క పోలేం. తరావత నీ ఇషటం. ఎందుకొచిిన జంజాట్ంగానీ ఒస్ర్త
అమర్తకా వలొ
ి చెియ్..." అంటూ సలహా ఇచిింది సుబదర.

కాస్టపు కూరుిని వాళ్ళంతా వళ్ళళపోయారు. కానీ అననపూరేాశవర్త మాతఱం ఆలోచనల నంచి ఫమట్డలేకపోయంది. నిజంగా
ఫోట్లలు తీయంచి, ంప తన కొడుక, కోడలు తనన మోసం చేశారా? లేక నిజంగానే వాళ్ళళదదరూ స్ంరదామంగా
పెరుగతునానరా? వళ్ళి చూస్టతనే బాగంటుందేమో? నిజం త్తలుసుకోవాలంటే భరో మాయగం లేదు. ఆ రాతఱంతా కూడా ఆవిడ
ఆలోచిస్త
త నే ఉంది. ఆవిడ భనవళ్ళ, భనవరాళ్ళ విషమంలో ఇంతగా బాధడిపోవడానికి తగిన కాయణం వుంది. తన కూతుర్త
బిదదల్లదదర్తకీ, కొడుక బిదదల్లదదర్తనీ ఇచిి పెళ్ళి చేయాలని, ఆమ చియకాల వాంఛ. ఇకకడ కూతురు బిడుల్లదదరూ తన అదుపులో
స్ంరదామంగా పెర్తగి పెదదవాళ్ళయామరు. కానీ అమర్తకాలో కొడుక బిడుల్లదదర్త ర్తసిథతి అయధం కావడం లేదు. వాళ్
ి అకకడ
దధతులకి అలవాటు డిపోయుంటే ఖచిితంగా వీళ్ళని చేసుకోరు. తన కోర్తక కోర్తకగానే మిగిల్లపోతుంది. అలా జయకకండా
ఉండాలంటే, కళ్ళ మూసుకని కూరోివడం కనాన కస్ర్త అమర్తకా వళ్ళళరావడం భంచిది. ఇలా ఆ రాతిఱ ఒ నియాయానికి
వచాికగానీ ఆవిడక నిదర ట్టలేదు.

****

****

****

డటా
ఱ యట్ నగయం!

నగయ పురాతన వైబవానిన చాటిచెపే కట్టడాలు అకకడకకడా కనిసు
త నాన అధునాతనంగా ఎంత అభివృదిధ చెందిన నగయం.
ఆకాశ హారాభమలు అందమైన బవంతులు, విశాలమైన రోడు
ి అతామధునిక వసతులత అలలారే అందమైన నగయం డటా
ఱ యట్.

రసు
త తం డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు నివాసం ఈ భహానగయంలోనే. బెైప్పస్ సయిరీ ఆరేషన్ చేమడంలో ఆమనక గొ అనబవం.
పేరు రఖామతులునానయ. ఆమనక కక మిచిగాన్ రాషటళంలోనే కాదు, అమర్తకా సంయుకి రాష్ణ
ట ళలో
ి నే గొ డాకటర్ గా పేరు
రఖామతులునానయ. సనెట్రు
ి రాష్ణ
ట ళల గవయనరు
ి కూడా ఆమన అప్పయంట్ మంట్ కోసం ఎదురు చూస్తయంటే అయధం
చేసుకోవచుి. ఆమన ఎంత బిజీగా వుంటాడ్ల... ఆమన క ని రాక్షసుడు.

ఎపుడూ ని... ని... ని... క్షణం తీర్తగా
గ వుండట్ం అంటే ఏమిట్ల ఆమనక త్తలీదు. రాతిఱంఫవళ్ళ ఎపుడూ వృతితలో
నిభగనమై వుంటాడు. తనేమిట్ల తన వృతిత ధయభం ఏమిట్ల బాగా త్తల్లసిన వమకిి గోప్పల్. ఆపెైన కియందస్థయ నంచి కషటడి పెైకి
వచిిన వమకిి. అంతక మించి ప్ప
ర ణం విలువ ఏమిట్ల త్తల్లసిన భనిషి. ప్ప
ర ణంపోస్ట వితఱమైన డాకటర్ వృతిత తనది. ఈ వృతితలో ని
చేమడం ఆమనక ర్తపూయా సంతృపతనిస్తంది. క భనిషిని ఫరతికించినపుడు అతని కళ్ళలోనూ, అతని ఫంధువులు,
ఆతీభయుల కళ్ళలోనూ కనించే ఆనందం, కృతజాత, అభిమానం వలకట్టలేనిది. కక నిమిషం ఆలసమమైనా కోకస్ర్త పేషంట్
ప్ప
ర ణాలు పోగొటు
ట కనే అవకాశం వుంది. అందుకే తన వృతితధయభంలో ఆలసమం అనే దానికి ఎపుడూ ఆమన తావివవడు.

కక డటా
ఱ యట్ లోనే కాదు. లాస్ ఏంజిలస్, నూమజ్రీస, నూమయాయక్, ఇండియానా, చికాగో, టకాసస్, బోసటన్, క్కంట్కి, వాషింగటన్
డిసి, డలా
ి స్ మొదలయన నగరాల వంట్ నియంతయం విమానాలో
ి రయాణిస్త
త ఆరేషన
ి నియవహంచి వసు
త ంటాడు. ఆమనలో
వునన భరో సుగణం ఆమనకీ ఫ్యమమిలీ అటాచ్ మంట్ కూడా ఎకకవే. సవతహాగా ఆమన క చకకని కటుంఫంలోంచి
అమర్తకా వచిి సిథయడిన వమకిి. అయన వాళ్ళందర్తకీ దూయంగా తన ఇకకడ భారామబిడులత వుంటునానడు. తన రముఖ డాకటర్
మాతఱమే కాదు, క భాయమక బరా
ి , ఇదదరు బిడులక తండిర కూడా. కాఫటిట నల తితడిలో డి కటుంబానిన అశయ దధ చేస్ట
అలవాటు ఆమనక లేదు.

లేదంటే కటుంబానికి క టైభంటూ కేటాయంచలేకపోతునానడనే చినన లోటు త తన ఖాళీ సభయాననంతా కటుంబానికే
కేటాయస్తడు. ఏ నగరానికి వళ్ళళనా ఆరేషనస్ పూర్తి కాగానే వంట్నే దొర్తకిన ఫెైట్ టు
ట కని డటా
ఱ యట్ లోని తభ ఇంటికి
వచేిస్తడు. కోకస్ర్త అయధరాతిఱ దాటాక ఇంటికి చేరుకనే సందరాబలు కూడా ఉంటాయ. గలు, రాతిఱ అనే బ్రధం లేదు. నికాగానే
ఇంటికి చేరుకోవడంలోనే ఆమన ఆలోచనలుంటాయ. ని త భరో వామకం ఆమనక లేదు.

అందుకే ఆమనది విరీతమైన సంప్పదన. డటా
ఱ యట్ నగయంలో అతమంత విలాసవంతమైన బూ
ి మ్ ఫీలు్ ఏర్తయాలో ఎంత
ఖరీదెైన ఈ ప్ప
ర ంతంలో, సుమారు ది ఎకరాల సువిశాలమైన తట్ భధమ వుంటుంది. అదుబతమైన ఇందరబవనంలా మర్తస్ట
స్గసైన సౌధం. అదే డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు మానషన్.

ఆడభగ కల్లసి దిభంది నివాళ్ళ ఎపుడూ ఆ తట్న, బవంతిని కనిపెటు
ట కొని వుంటారు. అంతా చాలా నభభకమైన
నివాళ్ళ. వీళ్
ి గాక సకూమర్తటీ వాళ్
ి వేరే వుండనే ఉనానరు. అలా అమర్తకా వచిి డాకటర్ వృతితలో సిథయడి కోట్ిక డగలతితన
డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు కటుంఫం ఎంత పేరు రఖామతులత విలాసవంతంగా జీవిస్తంది.

డాకటర్ గోప్పల్ మితభాషి, సౌముమడు, స్టనహశీల్ల, ఆదయశభావాలు గల వమకిి. విసుగ, విరాభం లేకండా వృతితలో రాణించడం

అనేది ఆమనక తల్లి అననపూరేాశవర్త నంచి వాయసతవంగా లభించింది. తనన పెంచి పెదదచేసి, ఉననత చదువులు చదివిస్త
త ,
భరోకక ంటిచేత
త ఇంటిని, అటు వమవస్యానిన లాకొకచిిన తల్లి గొదనానిన అతడు ఇటికీ గరు
ి చేసుకంటూ
ఉంటాడు. ఇక ఆమన ఇంత అభివృదిధ స్ధించాడంటే ఆ ఘనతలో సగభాగం ఆమన అరా
ధ ంగి సతమవతికే చెందుతుంది. బయిక
తగిన ఇలా
ి లు.

తన బయిన, ఆమన వృతితని అయధం చేసుకొని తనవంతు సహకారానిన, భదదతున పూర్తిగా ఇవవడం వలినే ఆమనకి అంత
అభివృదిధ స్ధమడింది. ఉననత శ్ఖరాలు అధిరోహంచిన రతి పురుషుడి వనకక క సీతళ ఉందంటారు. ఆ మాట్ నిజమే. తన
అభివృదిధకి తన భాయమ సతమవతి తడాటు, సహకాయమే కాయణం అంటాడు డాకటర్ గోప్పల్.

డటా
ఱ యట్ లో త్తలుగ కటుంబాలు చాలా ఉనానయ. అలాగే నూమజ్రీస, చికాగో, లాస్ ఏంజిలస్, నూమయాయక్ మొదలైన
నగరాలో
ి కూడా త్తలుగవారు అధికంగానే ఉనానరు. అకకడ వుండే ఆంధు
ర లక సుర్తచితుడు డాకటర్ గోప్పల్.

అలాగే డటా
ఱ యట్ నగయంతప్పటు సమీ ట్టణాలో
ి నివసిసు
త నన అనేక త్తలుగ కటుంబాలత డాకటర్ గోప్పల్ కటుంబానికి
సనినహత సంఫంధాలునానయ. తానా సబలో
ి గాని ఇతయతా
ఱ త్తలుగవార్త కలియల్ యాకిటవిటీస్ లోగానీ అపుడపుడూ తనూ
చురుక్కైన ప్పతఱ పోషిసు
త ంటాడామన.

ఇక కటుంఫంలో చూస్టత... అతతగారు అననపూరేాశవర్త అలవాటేి కోడలు సతమవతికి వచాియ. అమర్తకాలో వుంటునాన ఆవిడ కటు
ట
బొటు
ట ఏమీ మాయలేదు. ఇంట్ల
ి హందూ దేవుళ్ళక పూజలు, నెైవేదామలు, శనివాయం ఉదమమే వంకటేశవయ సురభాతం వినడం,
హైందవ స్ంరదామం రకాయం ండుగలు జరుపుకోవడం అంతా చకకగా జర్తగిపోతూ ఉంటుంది.

అయతే డాకటర్ దంతులు పుటిట పెర్తగింది ఇండియాలో కాఫటిట అమర్తకాలో ఉనాన తభ ఆచారాలు అలవాట్ిలో పెదదగా మారుకి
అవకాశం ఇవవకండా ఉండగలు
గ తునానరు.

కానీ పలిలు అనంతస్య, స్య శ్వానీల ర్తసిథతి వేరు. వాళ్ళళదదరూ అకకడే

పుటిట, అకకడే పెర్తగినవాళ్ళ. ఇటికీ ఏదో అయడజన స్రు
ి నానభభ వాళ్ి వూరు వళ్
ి ంటారు, చివర్తస్ర్తగా వచిి కూడా
అయదేళ్ళ కావస్తంది. అనానచెలిలూ
ి ఇదదరూ కూడా అకకడి వాతావయణంలో పెరుగతుననవాళ్ళ. రసు
త తం కాలేజీ చదువులు
చదువుతునానరు. వాళ్ికి అకకడి సంసకృతికి దూయంగా వుంచడం స్ధమడే విషమం కాదు. వాళ్ళళకాదు. అకకడ ఉంటునన అనేక
త్తలుగ కటుంబాలు ఎదురొకంటునన సభసమ ఇది.

ఎంత కట్టడి చేసినా పలిల్లన స్థనిక నాగర్తకతక, అలవాట్ిక దూయంగా వుంచడం స్ధమభయేమ నికాదు. కక భాయతదేశం నంచే

కాదు, రంచంలోని చాలా దేశాల నంచి వచిి అమర్తకాలో సిథయడినవారునానరు. ముఖమంగా యూయఫ్ దేశాలవార్తకి, అమర్తకా
కలిర్ కి అంతగా వమతామసం ఉండదు. కానీ భాయత్ నండి వచిినవార్త ర్తసిథతి వేరు. భిననతవంలో ఏకతవంలా ఉండే భాయతీమ
సంతతి వార్త అలవాటు
ి , కటు
ట బాట్ిక అమర్తకాలోని ర్తసిథతులక చాలా వమతామసం ఉంటుంది. త్తలివార్తతే అకకడి స్థనికల
భధమ తియగడం తనిసర్త గనక పలిలక అకకడి అలవాటు
ి తందయగా వచేిస్తయ. నాగర్తకత పేరుత ఫ్యమషనిక
పుటిటనిలియన అమర్తకాలో యువత గర్తంచి రతేమకంగా చెకకరేిదు.
ఆరోజు నూమయాయక్ లో రండు శసతళ చికితసలు ముగించుకొని లాసట్ పియట్ లో డాకటర్ గోప్పల్ డటా
ఱ యట్ ఏర్ పోయట్ లో దిగేసర్తకి
రాతిఱ దకొండు దాటింది సభమం. ఏర్ పోయట్ ఫమట్కోచేిసర్తకి అతడి కోసం రడీగా ఉంది కారు.

డైళవర్ మకిసకన్. వినమంగా కారు వనక డ్లర్ త్తర్తచాడు. తన బీరఫ్ కేస్ లోనపెటిట, ఎకిక కూరోిగానే డ్లర్ మూసి డైళవింగ్ సీట్ల
ి కొచిి
కారు స్టయట్ చేశాడు.

ఇయవై నిమిష్ణల రయాణం తరువాత కారు ఇంటికి చేరుకంది. లైటింగ్ సనసర్ లత నిచేస్ట ఆట్లమేటిక్ గేట్ డ్లయస్ త్తరుచుకొని
కారులోనక వళ్ళగానే తిర్తగి మూసుకనానయ.

పోర్తటకోలో కారు దిగి లోనకొచేిసర్తకి నెనండు కావస్తంది సభమం. బయి రాక కోసం ఎదురుచూస్త
త అటికింకా మలుకవగానే
వుంది సతమవతి. బయిన చూసి లేచి చిరునవువత ఎదురువచిి ఆమన బీరఫ్ కేస్ అందుకంది.

"భోం చేశావా?" టై విప స్ఫ్యలో కూరుింటూ అడిగాడు.

"లేదు. మీరు వచేిసు
త నానయని ఆగాన" అంది. ఆమన షూస్ ని విప కకన పెడుతూ.

ఆమచేత ఈ అలవాటు మానించాలని చాలాస్రు
ి రమతినంచి కూడా స్ధమం గాక వదిలేశాడామన. బయి షూస్ ని తనే విప
కకన పెడితేనే ఆమక తృపత. తరావతే కకన కూరుింటుంది. "నా కోసం ఎదురుచూస్త
త భోజనం మానొదదని ఎనినస్రు
ి
చెప్పన? ఇంకా భనం కొతత దంతులం అనకంటునానవా? వేళ్క తినకపోతే ఆరోగమం ప్పడవుతుంది." అనానడు ఆప్పమమంగా
భాయమ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకంటూ.

"నా ఆరోగామనికేమీ బమంలేదు. ఎందుకంటే, నా బయి డాకటరుగదా... మీరు అవుననాన కాదనాన కకటి మాతఱం నిజం. భనం
ఎపుడూ కొతత దంతులమే" అంటూ భుజం మీద తలవాలుికంది.
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"నినన భాయమగా పందడం నా అదృషటం సతామ!' అంటూ ఆమ చెం మీద నదుటి మీద ముదు
ద పెటా
ట డు.

"లేవండి భోంచేదా
ద ం" అంది.

"పలిల్లదదరూ ఎకకడ? అపుడే నిదరపోయారా?"

"ఇంకా రాలేదు"

"వావట్?"

"ఇవాళ్ సలవు రోజుగదా. ఎకకడ్ల ప్పరీట వుందని భధామహనం వళ్ళళనవాళ్ళ ఇంకా రాలేదు. ఇంతకియతమే సల్ కి ఫోన్ చేశాన.
వచేిసు
త నానం. ఆన్ ద వే అనానడు అనంత్" అంటూ విషమం చెపంది సతమవతి.

"అనాన చెలిల్లదదరూ కల్లస్ట వళ్ళళరా? కొంచెం సీర్తమస్ గానే అడిగాడు.

"అవున. దానికి వీడు సపోయట్ కదా. ఈప్పడు అలవాటు
ి వదు
ద రా అంటే వినరు. ప్పరీటలక వళ్ళడం, తాగి రావడం
అలవాటైపోయంది"

'వాడంటే భగాడు. కనీసం అమాభయ శ్వానిక్కైనా ఇలాంటి అలవాట్ిక దూయంగా వుంచడం భంచింది. నవువ చెపచుిగా?"

"అలవాట్ిక ఆడ, భగ తేడా ఏముంది? వాళ్
ి నా మాట్ వినరు. మీరే చెప చూడండి. ఇదే ఇండియాలో అయతే చెం
గలగొటిట బుదిధ చెపేదానినఖయభ! ఇకకడ ఆ ఛానస లేదే! ఇకకడి చటా
ట లు పలిల హకకల్లన కాప్పడుంలో ముందుంటాయ. ఇకకడి

చట్టరకాయం పలిల్లన తిటిటనా, కొటిటనా, బెదిర్తంచినా, బమపెటిటనా, ఆఖర్తకి భందల్లంచినా కూడా నేయమే. ఏభనాన అంటే
భనమీదే ర్తపోర్తటచేిలా వునానరు వీళ్ళ. ఏం చేమభంటారు" అంటూ అసహనంగా భాయమ వివర్తసు
త ంటే ఆలోచిస్త
త కాస్టపు అలాగే
కూరుిండిపోయాడు డాకటర్ గోప్పల్.

ఇంతలో ఫోర్తటకోలో కారు ఆగిన చపుడైంది. ఇయవై మూడేళ్ళ కొడుక అనంతస్య, ఇయవై కక సంవతసయం వమసు కూతురు
స్యశ్వాని ఇదదరూ కర్తవనక కరు లోనకొచాిరు. పూర్తిగా లోకల్ యూత్ సటయలో
ి , పచిి పచిి డరసుసలో
ి వునానర్తదదరూ.
ప్పరీటలో భందుతాగిన ఛామలు ఇదదర్తలోనూ కనిసు
త నానయ. వస్త
త నే "హాయ్ డాడ్... హాయ్ మామ్..." అంటూ తల్లిదండు
ర ల్లన
విష్ చేశారు. వాళ్ళ తీరు చూసి అసంతృపతత ముఖముఖాలు చూసుకనానరు భారామబయిల్లదదరూ.

"యండి భోజనం చేదా
ద ం" అంటూ లేచింది సతమవతి.

"స్రీ భమీభ! ప్పరీటలో మేం భోంచేసి వసు
త నానం. మాకోసం చూడదు
ద . గడ్ నెైట్" అంటూ తన గదిలోకి వళ్ళి తలుపులు
మూసుకనానడు అనంతస్య. తనూ భమీభ, డాడీలక గడ్ నెైట్ చెప తన గదిలోకి వళ్ళళపోయంది శ్వాని.

"ఏమిటి వీళ్ళ... నాకేమీ అయధంగావడం లేదు. వమసు వచేికొదీద మాయతాయని ఆశ్ంచాన. కానీ తాము పూర్తిగా భాయత సంతతికి
చెందిన వాళ్ళభనన సృహే వీళ్ిక లేనటు
ట ంది. పూర్తిగా అమర్తకా సంసకృతికి అలవాటు డిపోతునానరు. తాగి, అయధరాతిఱ
కొంకొచిి గడ్ నెైట్ చెపు
త నానరు. ఏం చెప్పల్ల ? వీళ్ళనిలా చూసిందంటే మా అభభ వీళ్ళనేమీ అనదు. నాక తలంటు
పోసు
త ంది" అనానడు బాధడుతూ.

"నా పెంకంలో లోముందంటారా?" అనమానంగా అడిగింది సతమవతి.

"అలాగని నేననన... పెంకంలో లోం కాదు. వాళ్ిని భన ఆచాయ వమవహారాల ట్ి చెైతనమవంతుల్లన చేమడంలో
విపలభయామం అనకంటునానన. ఇకకడి నాగర్తకతత ఫతుకతూ భన నాగర్తకతన ఫతికించుకోవాలని భనం
తాతఱమడుంలో అయధం ఉంది. కానీ ఇకకడే పుటిట పెర్తగిన వాళ్ికి అంత తవయగా భన నాగర్తకత మీద సృహరాదు". ఇందులో
నవువ, నేన కూడా కొనిన పయప్పటు
ి చేశాం. చిననటునంచీ వాళ్ిని భన దధతులో
ి తీర్తిదిదదట్ంలో నవువ ఫెయలయామవ్.
విరీతంగా సంప్పదిస్త
త , వాళ్ికి చేతినిండా డబుఫల్లచిి నేన తపుచేశాన. నీక త్తల్లమందేముంది? ఇకకడి దధతులో
ి నూ
కయభశ్క్షణక సంఫంధించి కొనిన భంచి దధతులునానయ. అధికశాతం తల్లితండు
ర లు పలిల్లన ఇకకడ దో తయగతికే చదివిస్తరు. పెై
చదువులు చదవాలంటే పలిలు ప్పయట్ టైం జాబ్ చేస్త
త ఆ డబుఫలత చదువులు చదువుకోవాల్ల. డబుఫట్ి అవగాహన, కషటం

ఏమిట్ల త్తలుసు
త ందని, పలిలు తభ కాళ్ళమీద తాము నిలఫడగలభనన ఆతభవిశావసం పెయగడం కోసం అలా చేస్తరు.
అందర్తలాగే నేనూ వీళ్ళన చదువుకోభంటే దార్తలో కొచేివారేమో... కానీ వాళ్ళని కషటపెట్టడం ఇషటంలేక నేనలా చేమలేదు. పల్లతం
చూసు
త నానంగదా. గాల్ల తిరుగళ్ళ, దుబారా ఖరుిలకి అలవాటుడిన యువత బాగడడం కషటం. ఏదో కటి చేసి వీళ్ళని
దార్తలోకి తేకపోతే ముందు ముందు చాలా ఇఫఫందిడాల్ల" అంటూ భోజనానికి లేచాడామన.

ఆమన చెపన ఇఫఫందులేమిట్ల అవి సతమవతికి త్తలీనివికాదు. తన ఆడడుచు బరభరాంఫకి కొడుక, కూతురు ఉనానరు.
చాలా చకకగా ఉంటారు. బావాభయదళ్ళయన ఈ రండు జంట్లకీ పెళ్ళళళ్ళ చేయాలనేది తన అతతగారు అననపూరేాశవర్త
చియకాలవాంఛ. చెలిలంటే గోప్పల్ కి ప్ప
ర ణం. అనన రాభల్లంగేశవయరావు గాయంటే గౌయవం. అభిమానం. ముఖమంగా తనగాని,
ఆమనగానీ అననపూరేాశవర్తని కాదని తభ బిడులక ఫమట్ సంఫంధం చేమలేరు.

ఈ ర్తసిథతులో
ి ఇకకడి దధతులక తభ కొడుక, కూతురు పూర్తిగా అలవాటుడిపోయ రేపు ఆ సంఫంధం చేసుకోభని ఎదురు
తిర్తగితే అయన వాళ్ళలో విభేదాలొస్తయ. ఫంధువులో
ి చెడుపేరు వసు
త ంది. తభ పెంకం సర్తగా లేదనే అవాదుగా బర్తంచాల్ల.
కాఫటిట ఈ సభసమక ఇటునంచే ర్తష్ణకయం ఆలోచించకపోతే ముందు ముందు చికకలు తవు.

ఆ బవంతిలో ఎటు చూసినా ర్తచ్ నెస్ కొట్ట
ట చిినటు
ట కనఫడుతంది. ఖరీదెైన పరీనచర్, విలువైన స్మానలు, స్గసైన అలంకయణ,
స్టి డాకటయిత వీడియ్య కానపరనస్ కి అనవుగా థియేట్ర్, అతామధునిక ఎలకాటళనిక్ ర్తకరాలత కంపూమట్ర్ కి అనసంధానం
చేమఫడిన ఆట్లమాటిక్ డ్లయస్ సిసటం. ఆ బవంతిని ఆనకొనే వనక సివమిభంగ్ పూల్, ఆ కకనే టనినస్ కోయట్, ఇలా
అనేకవిధాలుగా అదుబతమైన భహారాజసౌధంలా వుందా బవంతి.

పడవాటి డైనింగ్ టేబుల్ ముందు భోజనానికి కూరుినానడు గోప్పల్. ఆమనతప్పటు తనకూ వేడివేడి భోజనం, కూయలు
వడిుంచుకంది సతమవతి. ఇదదరూ భోజనానికి ఉకయమించారు. చాలాస్టటి తరువాత సతమవతి ఆమనవంక చూసింది. అటికి
భోజనం పూర్తి కావచిింది. ఆమ ఏదో చెడానికి సంశయస్తందని గయహంచి చిననగా నవావడు.

"ఏమిటి విషమం?" అడిగాడు.

"ఏం లేదు" అంది.

"ఏదో వుందని అయధభవుతంది చెపు" అడిగాడు.

"భోంచేమండి చెప్ప
త న."

"నా భోజనం అయపోయందిగా."

"స్మంతఱం అతతమమ మాటా
ి డారు"

"ఈజిట్?" నభభలేనటు
ట చూస్డు.

"ఏమిటి సడన్ గా. వాయం తియకకండానే భళీళ ఫోన్ చేసిందా?" నభభలేనటు
ట అడిగాడు.

"అవున. అమర్తకా వస్తనంట్లంది. మీరు రాగానే కస్ర్త ఫోన్ చేమభని చెభంది." అంది సతమవతి ఉదిరకితన
అణుచుకంటూ.

ష్ణక్ తిననయపోయాడు ఆమాట్ వినగానే... కాస్టసపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు గోప్పల్. తల్లి అమర్తకా వస్తనని చెపనందుక
చాలా సంతషంగా ఉంది. గతంలో చాలా స్రు
ి ఆమన అమర్తకా తీసుకొచిి అంతా తిప చూపంచాలని రమతినంచాడు. కానీ ఆ
లిటూళ్ళళ బాధమతలనీన వదిల్ల రావడానికి ఆవిడ ఇషటడేది కాదు. అలాంటిది ఇపుడు తాన వస్తనందంటే ఇంతకనాన
ఆనందం ఏముంటుంది?
కానీ వునన సభసమ అంతా తభ కొడుక, కూతురుతనే. వీళ్ి అలవాటు
ి మాయకండా ఆవిడవచిి వీళ్ినిలా చూస్టత
గండాగిపోతుంది. ఏం చేయాల్ల?

"నీ ఉదేదశం ఏమిటి?" భాయమన అడిగాడు.

"ఆవిడ వస్టత సంతషమే కదా. ఆవిడ వునననిన రోజులు పలిల్లన కంట్ల
ఱ లో
ి వుండేలా చూదా
ద ం. రేపు మీరు మాటా
ి డండి. తరావత
ఆలోచించొచుి. ఆవిడ రావాలంటే అనీన పూర్తి చేసుకొని ఫమలుదేయడానికి మూడు మాస్లు డుతుంది" అంది.

"ఆ మాట్ నిజమే" అంటూ భోజనం ముగించి లేచాడు గోప్పల్.

****

****

****

ఉదమం ఏడుగంట్లు కావస్తంది. అయనా డటా
ఱ యట్ నగయం ఇంకా లుచని పగభంచు త్తయలో ఆదభయచి
గాడనిదరపోతుననటు
ట ంది. తూరుదికకన ఆకాశంలో ఉదమ భానడు పెదద సైజులో ఫంగారు ళ్ళళంలా, గలే వననల కర్తపసు
త నన
పుననమి చందు
ర డిలా కనవిందు చేసు
త నానడు. నగయ వీధులో
ి ఇపుడిపుడే వాహనాల సందడి మొదలవుతంది.

రశాంతమైన ఉషోదమవేళ్ రతినితమం జాగింగ్ చేమడం డాకటర్ గోప్పల్ కి అలవాటు. అలా జాగింగ్ మితు
ఱ లో
ి ఇదదరు త్తలుగ
మితు
ఱ లు కూడా ఉనానరు. కామన డాకటర్ చౌదర్త. గోప్పల్ కనాన వమసులో దేళ్ళ పెదద.

ఇక రండ్ల వమకిి గోప్పల్ కనాన దేళ్ళ చిననవాడు. ఆమన పేరు జగన్లభహన్. స్పట్ వేర్ ఇంజనీర్. చాలాకాలంగా ఇకకడే
వుంటుననవాళ్
ి . గీయన్ కాయు్ హోలుయస్. జాగింగ్ ముగించుకొని తభ కాయివదదక తిర్తగి రాగానే కొదిదస్టపు విశాయంతిగా అకకడే కూరుిని
ఫమలుదేయట్ం అలవాటు. ఎటిలాగే వచిి శాఖోశాఖలుగా విసతర్తంచిన చెటు
ట మొదట్ల
ి ని తినెనమీద కూరుినానరు.

"డాకటర్ గోప్పల్! ఇవాళ్ మీరందుక మూడీగా ఉనానరు? వాట్ హాపెండ్?" అంటూ భనసులోని మాట్ దాచుకోలేక అడిగేశాడు
డాకటర్ చౌదర్త. ఆమన గంటూరు జిలా
ి నించి ఇకకడక వచిిన వమకిి.

"దట్స్ రైట్. రోజూ మీరు మాటా
ి డుతుంటే మేం వినేవాళ్ళం. ఇవాళ్ మేం మాటా
ి డుతునాన మీరు మౌనంగా ఉనానరు. ఏమైంది
డాకటర్?" అంటూ చౌదర్త మాట్ల్లన సభర్తధస్త
త తనూ అడిగాడు జగన్లభహన్. ఇతన చితూ
త రు జిలా
ి క చెందినవాడు.

వార్త మాట్లక పెదదగా నిటూ
ట రాిడు గోప్పల్.

"ఏంలేదు. పలిల సభసమ" అనానడు.

"మీకేభండీ యతానలా
ి ంటి బిడులు. అబాఫయ, అమాభయ కూడా బిజినెస్ మేనేజ్ మంట్ చదువుతునానరు. సభసమ ఏముంది?
అయనా చాలాభంది డాకటరు
ి తభ పలిల్లన కూడా డాకటయిగానే చూడాలనకంటారు. కానీ మీరందుకో ఈ విషమంలో మీ పలిల్లన
రూటు తపంచారు." అనానడు చౌదర్త.

"నేన తపంచలేదు. నా అభిప్ప
ర యానిన ఫలవంతంగా వాళ్ిమీద రుదదట్ం ఇషటంలేక చదువు విషమంలో వాళ్ికి ఇషటమైన కోరుసలే
తీసుకోభనానన. అంతే" చెప్పడు గోప్పల్.

"అలాంట్పుడు ఇక సభసమ ఏముందండీ?" అడిగాడు జగన్లభహన్.

"ఎందుక లేదు? ఉనన వూరు, కననతల్లి, అయనవాళ్ళ, అందరీన వదులుకని భనం ఎందుకొచాిం? కకస్ర్త ఆలోచించండి.
బాగా డబుఫ సంప్పదించాలని, వృతితలో ఉననత శ్ఖరాలు అధిరోహంచాలని, పేరు రఖామతులు సంప్పదించాలని.... ఇలా క
లక్షమం కోసం ఎకకడ్ల వేలమైళ్ళ దూయంలోని ఆంధా
ర నంచి వచిి ఇకకడ సిథయడా
ు ం. సంప్పదించుకనానం. కానీ భనం భనలాగా
జీవించడం లేదేమోననన అసంతృపత అపుడపుడూ భనసులో బాధపెడుతూంది."

"బలేవాయండీ. భనం భనలాగే జీవిసు
త నానం. ఎందుక జీవించడం లేదు?" అంటూ పెదదగా నవేవశాడు గోప్పల్ మాట్లు వినన
చౌదర్త. జగన్లభహన్ కూడా నొసలు ముడివేసి చూస్డు.

"మీరందుకిలా ఫీలవుతునానరో అయధం కావడం లేదు గోప్పల్ గారూ! భనం ఇకకడ హేప్లగా ఉనానం. త్తలుగవాళ్ళగానే
జీవిసు
త నానం. ఉగాది, దీప్పవళ్ళ మొదలైన ండగల్లన జరుపుకంటునానం. భనకికకడ త్తలుగ వాళ్ికి తానా అస్సియేషన్ వుంది.
తానా సబలు అదుబతంగా జరుగతునానయ. అపుడపుడూ త్తలుగవాళ్ళం ఏదో సందయబంలో కలుసుకంటూనే ఉనానం."

"స్రీ జగన్లభహన్! మీరు భన గర్తంచి మాటా
ి డుతునానరు. నేన పలిల గర్తంచి మాటా
ి డుతునానన. భనం పుటిటపెర్తగిన

మాతృభూమిని వదిల్ల ఇకకడికొచిిన వాళ్ళం గాఫటిట ఇండియా గర్తంచి, త్తలుగ నేల గర్తంచి, భన వాయసతవ సందలయన
ఆచారాలు, కటు
ట బాట్ి గర్తంచి, భన త్తలుగ సంసకృతి గర్తంచి భనక బాగానే త్తలుసు. ఇకకడి అమర్తకా నాగర్తకతలో భనం
జీవిసు
త నాన భనం త్తలుగ వాళ్ళం అనే సృహ భనక ఎపుడూ వుంది... వుంటుంది.

ఏదోరోజు సవదేశానికి వళ్ళళపోయ మాతృభూమికి భనవంతు స్టవ చేయాలనే ఆశకూడా ఇకకడి వాళ్ిలో చాలాభందిలో వుంది.
అలా తిర్తగి వళ్ళి ఖరీదెైన వైదామనిన కూడా పేదలక అందుబాటులోకి త్తచిి రజాస్టవ చేసు
త నన విశాల హృదయులూ ఉనానరు.

అయతే భన పలిలో
ి భనం త్తలుగవాళ్ళం అనే సృహ కల్లగి ఎంతభంది వుంటునానయంటే భనక సమాధానం దొయకదు.
ఫమటివార్త సంగతి ఎందుక? మా పలిలేన చూడండి. త్తలుగ భాషక అక్షరాలు ఎనిన అంటే వాళ్ికి సమాధానం త్తలీదు. ఏదో
కొదిదప్పటి చదవన రామన వాళ్ళ అభభ నేర్తందిగాఫటిట టిటటిట చదువుతారు. భనలా ఫీరగా త్తలుగ మాటా
ి డట్ం
వాళ్ికిరాదు. ఇంగీిషు సటయలో
ి త్తలుగ మాటా
ి డతారు. ఫరువు, బాధమతల గర్తంచి త్తల్లమదు. విచిలవిడిగా డబుఫ
ఖరుిపెడతారు. ఎపుడూ ప్పరీటలు, డామనసలు, బీరుతాగడం, లోకల్ కలిర్ లో వాళ్ళ పూర్తిగా మునిగిపోతుంటే ఏం చేయాలో
అయధంగావడం లేదు." అంటూ తన బాధ వివర్తంచాడు గోప్పల్.

"మీ బాధ నాక అయధభవుతుంది డాకటర్ గోప్పల్. దీనిన మీరు సభసమగా ఎందుక తీసుకంటునానరు అని అడిగాడు డాకటర్
చౌదర్త. ఇది సభసమ కాదంటారా?"

కాదంటే కాదు, అవునంటే అవున. కొనిన కావాలనకననపుడు కొనినంటిని వదులుకోక తదు కదా. బాగా డబుఫ
సంప్పదించాల్ల. భనమూ, భన కటుంఫం సంతష్ణలత ఉండాలని ఇంత దూయం వచాిం. సంప్పదిసు
త నానం. పలిలు వాళ్ిక
నచిిన విధంగా హామప్లగా ఉండనివవండి. ప్ప
ర ఫిం ఏమిటి? మా పలిల విషమంలోనూ నేన మొదట్ల
ి తల పెటు
ట కొని ఆలోచించాన.
తరావత ర్తమలైజ్ అయామన. మా ఆవిడక చదువురాదు. నాక తీర్తక లేదు. మా పలిలక త్తలుగ చదవడం రాదు సర్తకదా...
త్తలుగ సర్తగా
గ మాటా
ి డట్ం కూడా రాదు. అదే ఇంగీిష్, ఫెరంచ్, జయభనీ ధారాళ్ంగా మాటా
ి డతారు. ఏం చేస్తం? త్తలుగ
భోదించడానికి కూడా ఇకకడ త్తలుగ స్తకళ్ళ లేవుకదా. అయనా నీటిలో మునిగాక చల్లకి బమడి లాబం ఏముంది చెండి?
ఇకకడ పుటిట పెర్తగిన పలిలు ఇకకడ కలిర్ క అలవాటు డకండా ఎలా ఉంటారు? వాళ్ళన రతేమకించి భన తయహాలో
పెంచడం స్ధమంకాని ర్తసిథతులునానయ. ఈ సభసమ నంచి ఫమట్డుం కోసం కొందరు తభ పలిల్లన ఆంధా
ర లోని ఫంధువుల
వదేద వుంచి చదివిసు
త నానరు. అంచేత భన స్నకూలతన ఫటిట సరు
ద కపోవడం త భనం చేమగల్లగంది ఏముంది? అంటూ తన
అభిప్ప
ర యాల్లన వివర్తంచాడు డాకటర్ చౌదర్త.

మా పలిలు చిననవాళ్ళ కాఫటిట రసు
త తం నాక పెదద సభసమలేవీ లేవు. ఇకకడి చదువులతప్పటు ఇంట్ల
ి మేమే త్తలుగ

నేరుతునానం. కానీ వమసుకొచాిక కూడా వాళ్ినికకడి నాగర్తకతలో కల్లసిపోకండా భన సంసకృతి, అలవాట్ిట్ి అవగాహన
కల్లంచి అదుపులో వుంచగలమా? అంటే చెలేన. రసు
త తం గోప్పల్ సభసమ ఏమిట్ల నాకిపుడు అయధభవుతంది.
ఆలోచించాల్లసన విషమమే" అనానడు జగన్లభహన్.

( ...ఇంకా వుంది )

భరోస్ర్త పెదదగా నిటూ
ట ర్తి లేచాడు గోప్పల్.

"చౌదర్తగారూ! క విధంగా మీరు చెపంది కరకేటమోగానీ, నా వయక అది సర్తకాదు. నేన అమర్తకా వచేిముందు మా అభభగారు
చెపనమాట్లు ఇటికీ నాక గరొిసు
త నానయ. నవువ అమర్తకా వళ్తుంది డబుఫ సంప్పదన కోసం. ఎంతయనా సంప్పదించు.
కానీ త్తలుగవాడిగానే ఫరతుక. భనది త్తలుగ కటుంఫభని, ఆంధరజాతి అని భర్తిపోక, భర్తిపోవడభంటూ జర్తగితే నవువ
ఇండియా తిర్తగిరావు. అకకడివాళ్ళత కల్లసిపోతావు" అంది.

ఆవిడ పెదదగా చదువుకోలేదు. కాని ఆ మాట్లో
ి ఎంత అయధం వుందో ఆలోచిస్టత త్తలుసు
త ంది. చాలాభంది ఇకకడక రాగానే ఇకకడి
సుఖవంతమైన జీవితానికి, విలాస్లక అలవాటుడిపోయ భనం త్తలుగవాళ్ళభనన సంగతే భర్తిపోతునానరు. ఇక అలాంటి
పలిలు సరేసర్త. నాలుగయదు తరాలక ముందు వచేిసిన కటుంబాలో
ి తాము బాయత సంతతికి చెందినవాయభని, తభ జాతి
మూలాలు ఇండియాలోనే వునానమని త్తల్లసినా, తభ ఫంధువులు ఎవరు, ఎకకడ వునానరో కూడా త్తలీని ర్తసిథతి ఇదే. మా
పలిల్లన అలాంటి ర్తసిథతికి వళ్ినీమట్ము నాక ఇషటంలేదు.

వాళ్ళని సరైన మాయగంలో పెట్టడం ఎలాగనేదే నా సభసమ... ర్తష్ణకయం లభిసు
త ందనే ఆశ్సు
త నానన. చూదా
ద ం" అంటూ నవేవశాడు.

"మీ బాధ అయధమైంది గోప్పల్ గారూ. మాతృభూమిని, మాతృభాషని భర్తిపోవడం అంతతని నాక త్తలుసు. కానీ, అయాం
హలప్ లస్, మీ రమతనం పల్లంచాలని ఆశ్స్తన." అనానడు డాకటర్ చౌదర్త.

"బెస్టఫ్ లక్" అంటూ లేచి తన కారువైపు వళ్ళళపోయాడు జగన్లభహన్.

డాకటర్ చౌదర్త, జగన్లభహన్ ల కారు
ి వళ్ళళపోగానే. తన కారోి ఫమలుదేరాడు గోప్పల్.

ఆ కారు విశాలమైన రోడ్ లోకి తిర్తగి వేగం పుంజుకొంటుండగా అదే సభమంలో పెదద గండభేరుండకిషలా ప్పన్ అమర్తకా విమానం
కటి డటా
ఱ యట్ ఎయర్ ఫీలు్ వైపు దూసుకపోతూ కనించింది.

బయి జాగింగ్ నంచి ఇంటికి రాగానే కాఫీకపుత హాలో
ి కి వచిింది సతమవతి. ఆ రోజు శనివాయంగావట్ంత తలాయస్ననం చేసి చీయ
జాక్కట్ల
ి కడిగిన ముతమంలా మర్తసిపోతందావిడ. పూజ గదిలోంచి స్ంబా
ర ణి ధూం అగరువతు
త ల ఘుభఘుభలత ప్పటు, సౌండ్
సిసటం నంచి భనసున ఆహాిద ర్తచి బకిిభావానిన మేలొకల్లపేలా వంకటేశవయ సురభాతం భందరస్థయలో వినవస్తంది.

"స్... నీ పూజాకాయమకయమాలు ముగిసినటేటగా?" కాఫీ కపు అందుకని స్ఫ్యలో కూరుింటూ భాయమన అడిగాడు గోప్పల్.

"అలా అడకకపోతే మీరు కూడా ఒస్ర్త పూజగదిలోకొచిి పూజా కాయమకయభంలోప్పలు ంచుకోవచుి కదా...?" తనూ సయదాగా
అడిగింది.

"అపుడపుడూ ఈ నికూడ చేసు
త నానగా. అయనా నా తయపున కూడా అనిన పూజలూ నవువ చేస్టసు
త నానవ్ గా, అరా
ధ ంగివి
కాఫటిట నీ పూజా పలంలో నాకూ వర్తిసు
త ంది. కాదంటావా?"

"ఆగండాగండి, పూజలు చేమట్మేగానీ, పల్లతాల గర్తంచి నాక త్తలీదు. ముననలూరు ఫోన్ చేసి అతతమమగార్తని అడిగి
చెప్ప
త న".

"ఏయ్... ఆ ని చేమక నీక పుణమం వుంటుంది. అభభచేత ననన తిటిటంచాలనే ఆలోచన ఎటునంచి నీక?" అంటూ
నవేవశాడు.

తనూ నవువతూ వచిి కకన కూరుింది సతమవతి. "నాక ఎలాంటి ఆలోచనలు లేవుగాని, కనీసం స్ననం చేస్కనెైనా ఒస్ర్త
మీరు పూజగదిలోకొచిి దేవుడికి దణాం పెటు
ట కంటే నాక తృపతగా వుంటుంది. మీరేమో ఎపుడూ హడావుడిగా
ఫమలుదేర్తపోతారు."

"ఆగాగ" అంటూ ఖాళీ కపు టీప్పయ మీద వుంచి భాయమ కళ్ళలో
ి కి పేరభగా చూశాడు గోప్పల్.

"అంటే నీ ఉదేదశం ఏమిటి? నా భనసులో దేవుడిట్ి బకిి, భాయమ ట్ి పేరభ లేవనా?" అనడిగాడు.

"భనం దేవుడి గర్తంచి మాటా
ి డుకంటునానం. భధమలో పేరభ విషమం లాగకండి."

"అంతేగా. బకిిలేని భనిషిలో పేరభ కూడా ఉండదని కొందర్త అభిప్ప
ర మం"

"అదెలా?... నాసితకలు దేవుడిని నభభరు. కానీ, వాళ్ళలో పేరమానరాగాలు లేవా? రంటికి సంఫంధం లేదు. అయనా మీరు
నాసితకలు కాదని నాక త్తలుసు."

"అవున కదా... నా వృతేత నాక దెైవం. నేన నమేభ వేంకటేశవరుడు నా భనసులో ఎపుడూ వుండి, నా వృతితలో నాక
సహకర్తసు
త నానడు. నేన ఆరాధించే, పేరమించే ఇలా
ి లు నవువ నా కకనే ఉనానవు. ఇక నాకేమిటి లోటు చెపు?" అంటూ ఆమన
దగగయక తీసుకోబోతుంటే అటుగా వసు
త నన నిభనిషిని చూసి అతనిన వార్తంచింది.

"నా గర్తంచి చెప్పరు. పలిల గర్తంచి చెలేదు" కాసత ఎడంగా జరుగతూ గరు
ి చేసింది.

"స్రీ భర్తిపోయాన. వాళ్ళళదదరు ఎకకడ? నిదరలేచారా? లేదా?" అడిగాడు.

"రాతిఱ ప్పరీట నండి లేటుగా వచాిరు కదా... ఇంకా లేవలేదు"

"ఆలసమంగా లేవట్ం, కాలేజీకి టైమైందని హడావుడిగా వళ్ళళపోవడం. వాళ్ళత మాటా
ి డాల్ల ఉండభని చెపు. ఇంకో గంట్లో నేన
ఆసతిఱకి వళ్ళళల్ల. అకకడి నండి ఏర్ పోయట్ క చేరుకని ఫెైట్ కేచ్ చేయాల్ల. నూమజ్రీసలో రండు ఆరేషనస్ ఉనానయ. రాతిఱకి
రావడం వీలుడకపోవచుి. రేపు స్మంతా
ఱ నికి ఇకకడికి చేరుకంటాన. వాళ్ిని లేపు. ఈలోల నేన స్ననం చేసి వస్తన"
అంటూ లేచాడు.

"ముననలూరు ఫోన్ చేస్తననానరు. భర్తిపోయారా?" గరు
ి చేసిందావిడ.

"అవున కదూ, రా భర్త... నవువ కూడా మాటా
ి డుదువుగానీ, అమాభ సంతషిసు
త ంది" అంటూ వీడియ్య ఫోన్ వునన గదిలోకి
భాయమత సహా అడుగపెటా
ట డామన.

ఇకకడ ఇండియాలో...

రాతిఱ సుమారు ఎనిమిది గంట్ల సభమం. తల్లి గదిలోని వీడియ్య ఫోన్ మోగతుంటే, అటుగా వచిిన పెదద కొడుక
రాభల్లంగేశవయరావు గభనించి ఫోన్ ముందుకొచాిడు.

వీడియ్య సీకళన్ మీద అననదముభల్లదదరూ కర్తకొకరు ఆప్పమమంగా చూసుకనానరు.

"తముభడూ! ఎలా ఉనానయకకడ? అంతా బాగనానరు గదా?' అంటూ అమర్తకాలో వునన తముభడు గోప్పల్ ని లకర్తంచాడు
రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"అంతా బాగనానం అననయామ! వదిన, పలిలు ఎలా ఉనానరు?"

"బాగనానంరా"

ఇంతలో గోప్పల్ కకకోచిిన సతమవతి బావగార్తని చూస్త
త భరామదపూయవకంగా నభసకర్తంచింది.

"ఏమాభ... పలిలు, మీరు అంతా బాగనానరు గదా?" ఆమన లకర్తంచాడు.

"అంతా బాగనానం బావగారూ!" అంది సతమవతి.

"చెలా
ి య బరభరాంఫ, బావగారు, వాళ్ళపలిలు అంతా ఎలా ఉనానరు?" అడిగాడు గోప్పల్.

"అంతా బాగనానంరా... నినన అభభమీక ఫోన్ చేసింది..."

"సతమవతి చెపంది. ఆ విషమం అడగాలనే ఫోన్ చేశాన. నిజమేనా...? నిజంగా అభభ అమర్తకా వస్తనంట్లందా...?"

"అవునా
ర ... మొదట్ నేనూ నభభలేదు. ఎపుడూ ఊరొదిల్ల ఎకకడికీ వళ్ళననేది. సడన్ గా మిభభల్లన చూడాలని గొడవ
చేస్తంది."

"అభభ వస్తనంటే నాక చాలా ఆనందంగా వుందననయామ. ఆ ఏరాటేివో తవయగా చూడు."

"ఆ ని మీదే వునాననా
ర ... కటి రండు రోజులో
ి అభభకి ప్పస్ పోయట్ కి అియ్ చేయసు
త నానన. క నెలలో వచేిసు
త ంది. నవువ
స్నసర్ పేయస్ ంపస్టత, ప్పస్ పోయట్ రాగానే వీస్కి అియ్ చేస్తం."

"డ్లంట్ వరీయ. వీస్కి అియ్ చేస్ట ముందు కస్ర్త నాక ఫోన్ చెయమ. ఆ విషమం నేనే చూసుకంటాన. ఇంతకీ అభభ
ఎకకడుంది?"

"అదిగో... వస్తంది. మాటా
ి డు. అమాభ! తముభడు లైన్లి వునానడే. వచిి మాటా
ి డు" అంటూ అపుడే లోనకొసు
త నన
అననపూరేాశవర్తకి వినఫడేలా అర్తచి చెప్పడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

ఆ మాట్ వినగానే గనగనా ఫోన్ ముందుకొచేిసింది అననపూరేాశవర్త. కొడుక, కోడల్లన ఆప్పమమంగా చూసింది. లకర్తంపులు
కాగానే, "అవునా
ర అబాఫయ్! ఏమిట్ల ఉననటు
ట ండి మీ మీద బాగా దిషిట తిర్తగిందిరా. అకకడికొచిి మీత కొదిద రోజులు వుండి
రావాలనిస్తంది. అందుకే రావాలని నియాయానికొచేిస్న" అంది.

"అదే గదా! ఇటిక్కైనా రావాలనకనానవ్. నాక చాలా ఆనందంగా ఉంది. అననమమ ఆ ఏరాటు
ి చూస్తడు. రండు మాస్లో
ి
మా దగగరుంటావ్. సరేనా..."

"అలాగే! కానీ వాళ్ళళకకడరా? అనంతస్య, స్యశ్వాని... భనవడు, భనవలు కనిస్తరేమోననన ఆశత అడిగిందావిడ.

"వాళ్ళ కాలేజీకి వళ్ళళపోయాయభభ! ఈస్ర్త ఫోన్ చేసినపుడు మాటా
ి డతారులే. చెలా
ి య వాళ్ళ ఎలా ఉనానరు?"

"అంతా బాగనానరా
ి డు అంది.
య ... అదిగో బరభరాంఫ వస్తంది. మాటా

అమర్తకా నంచి ఫోన్ వచిిన విషమం త్తలీగానే బరభరాంఫ, ఆమ బయి, కొడుక నవీన్, కూతురు భహేశవర్త, ఇటు
రాభల్లంగేశవరా
య వు, భాయమ భహాలకిషభ అంతా అకకడికి వచేిస్రు. కాస్టసపు వాళ్ళందర్తత ముచిటించి అవతల లైన్ కట్ చేస్డు.
డాకటర్ గోప్పల్.

వీడియ్య ఫోన్ ఆఫ్ చేసి కాస్టసపు అకకడే మౌనంగా కూరుిండిపోయాడు డాకటర్ గోప్పల్. సతమవతి కూడా బయి కకన కూరుింది.
"ఏమిటి ఆలోచిసు
త నానరు?" అని అడిగింది.

"మా అభభ వస్తందంటే ఎందుకో నాక బమంగా వుంది" చిననగా అనానడు.

"బమమా?" అంటూ నవేవసింది సతమవతి.

"ఎందుక బమం? అతా
త కోడళ్ళం పోటా
ి డుకంటాభనా లేక భరామదలో
ి లోటు ప్పటు
ి జరుగతామనా? అతతమమంటే
నాక్కంతిషటమో మీక త్తల్లమదా? అంది నవువతూనే.

"నా బమం అందుకాకదు. నీక త్తలీని విషమం ఏముంది? చిననపుడే మా నానన పోయారు. తన కకతీ కషటడి భభభల్లన
చదివించింది. ఏలోటూ రాకండా పెంచింది. ంటిచేత
త అటు వమవస్యానిన, ఇటు ఇంటిని నెటు
ట కొచిింది. ఈరోజు మేమింత
ఉననత సిథతిలో ఉనానభంటే ఇదంతా అభభ చలవే. నేనికకడ కోటు
ి గడిసు
త నాన ఏ రోజూ వాళ్ళ నా నండి క్క రూప్పయ కూడా
ఆశ్ంచలేదు. ప్పత భండువా లోగిల్ల డగొటిటంచి, బవంతి కటిటస్తనంటే పుకోలేదు. మా నానన కషటడి కటిటన ఇలు
ి అది.
తానననంత వయకూ ఈ ఇలు
ి అలా ఉండాల్లసందే అంది. దేవుడి దమవలన అంతా బాగనానం. మా అనన, మా బావగారు కూడా
బాగానే సంప్పదిసు
త నానరు. నవువ ఏ దేశమల్లినా... డబుఫ ంపస్టత విలాస్లు పెర్తగి, భాదమత భర్తచిపోవడమే కాదు ఆ డబుఫకి
కాలా ఎవరుంటారు? అంటూ కక పెైస్ కూడా ననన ంనిమమలేదు. అలాంటి అభభ భనసులో ఎటునంచో ఒ కోర్తక

వుంది. భనమూ, భనపలిలు, భన సంరదాయాలో
ి నే ఉండాలంటూ అభభ డే బాధ చెడానికి కాయణం కూడా అదే. మా
చెలిలు బరభరాంఫ పలిలక కండమార్తడి దదతిలో కేస్ర్త పెళ్ళళచేసి చూడాలని అభభ చియకాల వాంఛ.

వీళ్ళ పుటు
ట నపుడే అలా అనకనానం కూడాన. నీక గరు
ి ండే వుంటుంది. అకకడికీ అభభన నమిభంచడానికి భన పలిల్లన
స్ంరదామ దుసు
త లో
ి ఫోట్లలు తీసి, అభభక ంపంచి, నమిభంచాం. ఇటికి కూడా వాళ్ళ లోల నిదరపోతుంటే, వాళ్ళ
కాలేజీక వళ్ళిపోయాయని అభభత అఫదధం చెప్పన. అమర్తకా అంటేనే ఫ్యమషనిక నిలమభని లోకభంతా త్తలుసు. దదతులు
మార్తపోతే భన పలిలు, మా చెలా
ి య పలిల్లన చేసుకోవడానికి ఇషటడకపోవచుి. భనల్లన, భన పలిల దధతుల్లన గభనించడం
కోసమే అభభ ఇకకడికి రాబోతుందని, నా అనమానం. అందుకే బమం. భన పలిల అలవాటు
ి చూసత అభభ చాలా
బాధడుతుంది. ఆవిడ ఇకకడ వునననిన రోజులు వీళ్ళని దదతిగా వుంచడం స్ధమడుతుందంటే నాక నభభకం కదయడం
లేదు." అంటూ భనసులో మాట్న ఫమట్పెటా
ట డు గోప్పల్.

అంతా విని మౌనంగా ఊరుకంది" సతమవతి.

"ఏమిటి మాటా
ి డవు? స్ధమం కాదంటావా?" అడిగాడు.

"కాకపోవచుి. అయనా భన పలిలు దదతిగా ఉనానయని ఆవిడన నమిభంచడానికి రమతినంచడం మోసం అవుతుంది.
దానికనాన వీళ్ళని మార్తి సరైన దార్తలో పెట్టడం భంచింది. నాకూ చాలా బాధగానే వుంది. ప్పరీటలని, ఫెరండస్ అనీ ఊర్తమీద
తిర్తగి, అయధరాతఱపుడు కొంకి చేయట్ము, బీరు తాగడం, ఫ్యమషని పేర్తట్ పచిిపచిిగా డరసుసలు వేసుకోవడం. భనం త్తలుగ
వాళ్ిభనే సంగతి కయభంగా వీళ్ళ భర్తిపోతునానరు. డేటింగ్ అనే వధవ స్ంరదామం కటి ఏయడిందికకడ. ఇంకా నమం.
అలాంటి పెడ ధోయణి ఇంకా వీళ్ళక స్కలేదు. అదికూడా జర్తగితే భనర్తసిథతి పూర్తిగా చేయదాటి పోయనటేట అందుకే నాకూ
బాధగానే వుంది. భన దధతులు టిటంచుకోకండా భన సంరదాయాలు ప్పటించకండా, బాధమతలు భర్తిపోయన వీళ్ళ...
ఎంతకాలమిలా... ఏదో కటి చేయాల్ల." అంది బాధగా.

"ఏం చేదా
ద ం? అదే అయధం కావడం లేదు." అనానడు నిససహామంగా.

"ఈ టైం లో అతతమమ ఇకకడక రావడం ఇదీ క భంచికే అనిస్తంది నాక. అతతమమ మూలంగా వీళ్ళని దధతులో
ి పెట్టడానికి
భనకీ భంచి అవకాశం కల్లసి రావచుి.

ఏభంటారు?"

"నాకూ అదే అనిస్తంది. మా చెలా
ి య పలిలు నవీన్, భహేశవర్తలన చూశావ్ గా, వాళ్ళమీద నీ అభిప్ప
ర మం ఏమిటి?"

" అభిప్ప
ర యాలు కాస్టపు కకన పెడదాం. ముందు నా సందేహం కటి తీయిండి."

"ఏమిటా సందేహం?"

"మీ డాకటరేి సలహా ఇసు
త నానరు. బావా భయదళ్ళ, మేనర్తకాలు వంటి దగగయ సంఫంధాలు చేసుకంటే భంచిది కాదని, పుట్టబోయే
బిడులో
ి ఆరోగమ సభసమలు, ఏవో లోప్పలు తలతేత రమాదం వుందని... ఇది ఎంత వయక నిజం...?"

"నీ బమం నాక అయధమైంది. కాని దగగయ సంఫంధాలు చేసుకనన వాళ్ళందర్తకీ లోప్పలత వుండే పలిలు పుడతాయని అయధంకాదు.
కోక చోట్ అలా జర్తగే అవకాశాలునానయ. జర్తగాయ. పరవనషన్ ఈజ్ బెట్ర్ దెన్ కూమర్ అనానరు గదా. వామధిని నమం చేమడం
కనాన అసలు వామధి రాకండానే జాగయతతలు తీసుకోవడం భంచిదంటారు. అందుకే డాకటరు
ి దగగయ సంఫంధం చేసుకోవదదని
హచిర్తసు
త ంటారు. మా వంశానికి సంఫంధించినంతవయకూ అలాంటి సభసమలు లేవు. బవిషమతు
త లో కూడా వుంటామనకోన.
ఇంతకీ నా రశనకి నవువ సమాధానం చెలేదు."

"ఏ రశన?"

"అదే. నా మేనలు
ి డు నవీన్, మేనకోడలు భహేశవర్త మీద నీ అభిప్ప
ర మం అడిగానగదా?"

"మీ అభిప్ప
ర యానికి ఎపుడైనా నా అభిప్ప
ర మం భిననంగా ఉంటుందా?"

"నవువ నా అరా
ధ ంగివని రతేమకించి గరు
ి చేమనకకరేిదుగాని సింపుల్ గా నీ భనసులో ఏముందో చెవోయ్!"

"ఊ! మొతా
త నికి నా భనసులో మాట్ చెందే వదలరు. అంతేగా? వాళ్ళకేభండి, లక్షణంగా ఉనానరు. వాళ్ళ ఇషటడి అతన
భన అలు
ి డు, ఆ అమాభయ భన కోడలు అయతే అంతకనాన ఏం కావాల్ల? సభసమ అటునంచి కాదు, ఇటునంచి. వాళ్ళన
చేసుకోవడానికి భన పలిలు ఇషటడతారా? చూడండి, మీ బావగారే వీళ్ళకి మాభగాయయతే సంవతసయం తిర్తగేలోపు ప్పం
కటు
ట ఫట్టలత వీధినడాల్ల" అంటూ నవేవసింది సతమవతి.

ఆమ నవువత తనూ శృతి కల్లప్పడు గోప్పల్.

భాయమ మాట్లు అసతమం కాదని గోప్పల్ కి త్తలుసు.

ఇకకడ తభ పలిలు డబుఫలో పుటిట పెర్తగారు.

డబుఫ విలువ, ఆకల్ల బాధ వీళ్ళకి త్తలీదు.

ఎపుడూ ఫెరండస్ అనీ, ప్పరీటలు అనీ, డామనసలనీ అయధం యధంలేని ఖరుిలక అలవాటుడినవాళ్ళ. వీళ్ళని తటు
ట కోవడం తన
బావగారు యఘునాథ్ కి కషటమే. ఏది ఏమైనా ఇటికపుడు తభ పలిల్లదదర్తలో మారు కోరుకోవడం కూడా దురాశ్వ అవుతుంది...
రమతినంచి చూడాల్ల."

"ఒ.క్క. సతామ! నాక టైభవుతంది. స్ననానికి వళ్
త నానన. ఈ లోల వాళ్ళని లేపు" అంటూ లేచి స్ననానికి వళ్ళళపోయాడు
గోప్పల్.

ఉదమం టిఫిన్ కి డైనింగ్ టేబుల్ దగగయ అంతా సమావేశభయామరు. సతమవతి వళ్ళి లేడంత తండిరకి కోం రాకూడదని చకచకా
స్ననాలు ముగించి ఫమట్కొచాిరు అనంతస్య, స్య శ్వానీలు.

"మీరేమిటి? అయధరాతిఱకా ఇంటికొచేిది? ఏమైంది మీక?" టిఫిన్ తింటూ కొడుకని, కూతుర్తన అడిగాడు గోప్పల్.

అనానచెలిల్లిదదరూ ముఖముఖాలు చూసుకనానరు.

"స్రీ డాడ్... ఫయి్ డే ప్పరీటలో... లేట్యపోయంది" చిననగా చెప్పడు అనంత్.

"మీ సంజాయషీలు కాదు నాకాకవలసింది. రాతిఱ తమిభది దాట్కండా ఇంట్ల
ి ఉండాల్ల" ఆయుర్ వేసు
త ననటు
ట చెప్పడు.

బుదిధగల పలిలా
ి తలలూప్పరు ఇదదరూ.

"డాడ్... భమీభనడిగి..." శ్వాని ఏదో చెబోతుంటే "వన్ మినిట్" అంటూ కూతుర్తన ఆప్పడు గోప్పల్.

"చూడమాభ! భనం త్తలుగవాళ్ళం. భనకంటూ క సంసకృతి, సంరదాయాలు వునానయ. ఇకనంచెైనా అవి త్తలుసుకనే
రమతనం చేమండి. ఫమట్ ఎంతగా ఇంగీిషులో మాటా
ి డినా, ఇంట్ల
ి త్తలుగలో మాటా
ి డాల్ల. మీక చాలా స్రు
ి చెప్పన.
తండిరని నానాన అని, తల్లిని అమాభ అని పలవడం భన ఆచాయం. భమీభ డాడీల్లన వదిలేసి ఇంట్ల
ి అమాభ నానాన అని పలవడం
అలవాటు చేసుకోండి. అంతేకాదు. భన దధతులో
ి డరస్ చేసుకోవడం కూడా ఇటునంచే మొదలుపెట్టండి. ఎందుకంటే తవయలో
మీ నామనభభ

ఇకకడికి వస్తంది. ఆవిడ మీ దధతులు చూసిందంటే మిభభల్లన కాదు. నా చెం గలగొడుతుంది. చెవే

వాళ్ళకూ" అంటూ భాయమక స్తచించి లేచాడామన.

నామనభభ రాబోతుందనన వాయికి అనంతస్య, శ్వానీలు ష్ణకయామరు. కాని తభన బెదిర్తంచడానికే డాడీ అలా చెపు
త నానరు
అది నిజం కాదు అనకనానరు. ఈ లోల డాకటర్ గోప్పల్ తన కారోి ఆసతిఱకి వళ్ళళపోయాడు. ఆమనన స్గనంప లోలకొసు
త నన
తల్లిని చూస్త
త "భమీభ! నిజంగానే గా
ట అడిగింది శ్వాని.
య నీ ఇండియా నంచి వస్తందా?" నభభలేనటు

"ఆ మాట్ నిజమే. ఆవిడసలే ముకోకప. మీ పచిివేష్ణలు చూస్టత చెంగలగొడుతుంది. ఇటునంచే మీరు ధధతి
మారుికోవడం భంచిది" అంటూ సలహా ఇచిి లోనక్కల్లిపోయంది సతమవతి. తల్లి మాట్ల్లన తేల్లగా
గ తీసుకొని నవువకంటూ
కాలేజీకి ఫమలుదేరారు అనానచెలిల్లదదరూ.

అననపూరేాశవర్త అమర్తకా వళ్ళ
ి లని నియామం తీసుకంది గాఫటిట ఆ విషమంలో ఇక ఆలసమం చేమలేదు రాభల్లంగేశవరా
య వు.
వమసయన తల్లి అమర్తకా వంటి దూయదేశంలో కొదిదరోజులు చినన కొడుక ఇంట్ల
ి వాళ్ళత కొంతకాలం గడిప వస్టత వాళ్ళన
గర్తంచిన బెంగలేకండా సంతషంగా వుంటుందని అతడి వుదేదశం. అందుకే వంట్నే తల్లిచేత ప్పస్ పోయట్ కి అియ్ చేయంచాడు.

నిజానికి డాకటర్ గోప్పల్ అందర్తత ఫోన్ లో మాటా
ి డిన భరుసటి రోజు రాతేఱ భరోస్ర్త ఇండియాక ఫోన్ చేసి అనన
రాభల్లంగేశవరా
ి డాడు. అభభకి వమసయంది గాఫటిట ంట్ర్తగా రావడానికి ఇఫఫంది డుతుంది. పెైగా ఎపుడూ
య వుత మాటా
విమానం కూడా ఎకకలేదావిడ. అంచేత అభభతబాటు వదిన, నవువ, పలిలు కల్లసి యండి. భరోస్ర్త చెలా
ి య వాళ్ళ ఫ్యమమిలీ
వస్తరు అంటూ భనసులో మాట్ చెప్పడు. కాని రాభల్లంగేశవరా
య వు పుకోలేదు.

"అభభ గర్తంచి నాక త్తలుసు. తన వచేిసు
త ంది. బమం లేదు. ఇటికిపుడు అందర్తకీ ప్పస్ పోయట్ లు, వీస్లు అంటే జర్తగే
నికాదు ఆలశమమౌతుంది. పెైగా ఇకకడి నలనీన బావగార్తమీద వదిలేసి మేం అంతా అకకడికి రావడం కూడా బాగండదు.
రసు
త తానికి అభభన ంపసు
త నానన. భరోస్ర్త మేం వస్తంలే" అంటూ తముభడికి నచిజ్ప్పడు.

"అభభమాభ! నేన్ల మాట్ అడగనా?" ఆరోజు స్మంకాలం పెయట్ల
ి ఉనన అననపూరేాశవర్త కకకొచిి కూరుింటూ అడిగింది
భహేశవర్త.

"కటేమిటే, వంద అడుగ, అమర్తకా వళ్
త నానగా, నీ బావకి ఏదనాన లవ్ లట్ర్ ంపంచాలనా?" అంటూ భనవరాల్లని
వేళ్ళకోళ్ం చేసింది.

"సరేి, అమర్తకా బావకి ఈ లిటూయమాభయ ఎకకడ గరు
ి ంటుంది గాని ఇపుడు ఉననటు
ట ండి ఈ వమసులో నీకీ అమర్తకా
రయాణం అవసయమా?" అంటూ అడిగింది.

"అదేమిటే... వాళ్ళ మాతఱం నా పలిలు కారా? వాళ్ళని చూడాలని నాక మాతఱం ఉండదా?" ఆశియమంగా అడిగింది
అననపూరేాశవర్త.

"ఉంటే వాళ్ళనే యభభంటే వచిి వళ్తారు గదా. నవవందుక వళ్ళడం?"

"అదేదో చాలా గొ దేశభంట్గదా అమర్తకా. ఎంత గొగా వుందో చూదా
ద భని."

"అంతేనా? ఇంకేం లేదా?"

"ఉంది. వాళ్ళ అమర్తకాలో ఉంటూ అమర్తకా దధతులో
ి కి మార్తపోయారా, లేక భనలాగే ఉంటూ వాళ్ళ భధమ దదతిగా
ఉంటునానరా త్తలుసుకందాభని?"

"త్తలుసుకని ఏం చేస్తవ్?"

ఒస్ర్త భనవరాల్లన నిశ్తంగా చూసి, పెదదగా నిటూ
ట ర్తింది అననపూరేాశవర్త.

"నవువ భరీ గచిిగచిి అడకక. నాక తికకరేగతుంది. మీరు పుటిటనపుడే అనంతస్యకి నవువ పెళ్ళళనివని. నవీన్ కి
స్యశ్వాని పెళ్ళళభని నియాయంచుకనానన. నేన చచేిలోగా మీ రండు జంట్లీన ఆశీయవదించి చావాలని నా కోర్తక. మీరు
పెదదవాళ్ళయామరు. మా పెంకంలో పెర్తగిన మీ అనానచెలిళ్ళ గర్తంచి నాక దిగలేిదు. కానీ అమర్తకాలో ఉంటునన ఆ
అనానచెలిల్లిదదరూ ఏ దధతిలో వునానరో కూడా చూడాలని ఆశడుతునానన" అంటూ భనసులోని మాట్ చెపేసిందావిడ.

"కవేళ్ వాళ్ళ దధతులు నచికపోతే ఏం చేస్తవు?" వంట్నే భరో రశన బాణంలా సంధించింది శ్వాని.

"వాళ్ళని మాయిడానికి రమతినస్తన"

"మాయకపోతే?"

"వాళ్ళ ఖయభ అని ఊరుకంటాన. ఇకకడ నా కూతురు బిడులు యతానలని నాక త్తలుసు. వాళ్ళని గలకరాళ్ళకిచిి
ఫలవంతంగా పెళ్ళళ చేస్టంత బుదిధలేనిదానిన కాదు."

"లేదు బామాభ! నీ సంతతిలో ఎవరూ గలకరాళ్ళ కాదు. వాళ్ళ కూడా మాలాగే భంచి దధతులో
ి పెర్తగాయనే ఆశ్సు
త నానన.
చిననటునంచీ నాక బావంటే ఇషటం. ఆ ఇషటం ఎపుడూ అలా
ి గే వుంటుంది. బవిషమతు
త లో కూడా మాయదు" అంటూ ఉననటు
ట ండి
లేచి వళ్ళళపోయంది భహేశవర్త, వళ్తునన భనవరాల్లన చూస్త
త బుగగన వేలేసుకని అలా చూసు
త ండిపోయంది అననపూరేాశవర్త.

"ఏమిటీ పల్ల... ఎందుకొచిింది? ఏం మాటా
ి డింది, ఎందుక వళ్ళళపోతంది? దీనిన అయధం చేసుకోవడం కషటమే. గడుసుపండం"
అనకంది భనసులో.

నిజానికి భనవరాల్ల భనసులో ఏముందో ఆవిడక త్తలీని విషమం కాదు. అనంతస్య అంటే భహేశవర్తకి చాలా ఇషటం. ఇషటం అనే
కనాన పేరభ అంటేనే బాగంటుంది. చిననటునంచి బావే నీ మొగడు అంటూ నలుగరూ ఆట్టిటంచిన మాట్లు ఆమ
భనసులో బాగా నాటుకపోయాయ. అందుకే ఆ స్థనంలో భరో భగాడిన ఎపుడూ ఊహంచుకోలేదామే. వమసుకొచాిక
సహజంగానే బావమీది తీప ఊహలు, ఆశలు భనసునిండా అలు
ి కపోతాయ. తనలాగే బావ కూడా తనన ఊహంచుకంటాడని,
ఏదోరోజు ఫోన్ చేసి లకర్తస్తడని, పేరభగా మాటా
ి డతాడనీ ఆశ డింది. కానీ ఇంతవయకూ అనంతస్య నంచి ఎపుడూ ఫోన్
రాలేదు. కనీసం అమర్తకా వళ్
త నన అభభభభయనా తన భనసులో మాట్ బావత చెపు
ి డి
త ందనే ఉదేదశంత అలా మాటా
వళ్ళళపోయంది భహేశవర్త.

భనవరాలు వళ్ళళపోయన కాస్టటికే భనవడు నవీన్ ఎందుకో పెయట్ల
ి కి వచాిడు. భనవడిన చూడగానే వాడి భనసులో ఏముందో
త్తలుసుకోవాలనకంది అననపూరేాశవర్త.
"రే నవీన్! ఇలా రారా!" అంటూ పల్లచింది.

ఆమ పల్లచేదాకా ఆమన చూడలేదు నవీన్.

"అమమబాబోయ్! ఏమిటే అభభమాభ! కకదానివే ఇకకడ ంట్ర్తగా కూరుినానవు?

కొందీసి తాతమమ గరు
ి కొచాిడా? అంటూ ఉడికిస్త
త దగగయకొచాిడు.

"తాతమమ పేరతితతే ళ్ళ రాలగొడతాన. బడవా!

రా! ఇలా కూరోి" అంటూ భనవడిని కసురుకంది.

"సరే కూరుినానన. ఏమిటి సంగతి? నాలుగ మాస్లు మా దగగయ ఉండవు. నీచేత తిటు
ి తినే ఛానస మిససవుతాం. కాఫటిట
అమర్తకా వళ్ళళలోపు ఒ సంవతసయం సర్తడా తిటు
ి తిటేటసి వళ్ళ" అనానడు నవువతూ.

"వదు
ద లేరా. నేన తిటిట మిభభలనందుక బాధపెట్టడం?"

"ఇదెటునంచి? ఇంత వమస్చిినా నవువ తిడితే మావమమ న్లరతతడు. మా అభభ కికకరుభనదు, ఇక మేం సరే... మేం

బాధడాల్లసన నేంటి అభభమాభ! నవేవం చేసినా మా భంచి కోసమే చేస్తవ్. నవువ తిటిటనా మా భంచి కోర్త తిడతావ్. మా
తపుల్లన సర్తదిదదడం కోసం తిడతావ్. నీ తిటేిగదా మాక దీవనలు. నీ న్లరు గయామళ్ళ అయనా భనసు అభృతం అభభమాభ!
మాక త్తలీదా?" అనానడు నవువతూ.

భనవడి మాట్లక ముర్తసిపోతూ "మా నామనే" అంటూ పేరభగా నవీన్ నదుట్ ముదా
ద డింది అననపూరేాశవర్త. కకన కూరొిని
ఆవిడ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని ముఖంలోకి చూశాడు నవీన్.

"నవువ ఉతితనే పలవవని త్తలుసు అభభమాభ! విషమం ఏమిటి?" అడిగాడు.

"ఏం లేదురా. మిభభలనందర్తనీ వదిల్ల అమర్తకా వళ్ళి కొదిదరోజులు వుండాలంటే బాధగానే వుంది. కానీ తదు. వళ్ళిరావాల్ల.
వళ్ళిముందు నాకో విషమం త్తల్లయాల్ల. చిననటునంచీ మేం అనకంటుననదేగా మావమమ కూతురు శ్వాని నీ పెళ్ళళం అని. నీ
ఉదేదశం ఏమిట్ల త్తలుసుకందాభని పల్లచాన" అంది.

చేయ వదిల్ల ఎడంగా జర్తగి కూరుినానడు నవీన్.

ఇయవై సకని వయకూ ఏమీ మాటా
ి డలేదు.

"ఏరా? శ్వానిని చేసుకోవడం నీకిషటంలేదా?" ఆందోళ్న డుతూ అడిగిందావిడ.

"అభభమాభ! మా చిననపుడు మీరేవో అనకనానరు. కాదనడం లేదు. కానీ మా చిననటి రోజులు, ర్తసిథతులు వేరు. ఈ రోజు
ర్తసిథతులు వేరు. నేన మీ పెంకంలో పెర్తగాన. ప్ప
ర కిటకల్ భనిషిని. ఊహలో జీవించే అలవాటు లేదు. మావమమ కటుంబానికి,
భనక తూరు, డభయక ఉననంత వమతామసం వుంది. ఈ రోజు రంచానిన శాసించగల సిథతిలో ఎంత అభివృదిధ చెందిన
అమర్తకాలో వుంది మావమమ కటుంఫం ఇంకా చెప్పలంటే కోట్ిక డగలతితన కటుంఫం ఆమనది. ఆమన పలిల జీవన
విధానం కూడా ఆరేంజ్ లోనే వుంటుంది. అంచేత భన సంఫంధం చేసుకోవడానికి మావమమక ఇషటమైనా, ఆమన కూతురుకి గానీ,
కొడుకక గానీ భన సంఫంధం చేసుకోవడానికి ఇషటడతాయని నేననకోన. అంచేత వాళ్ిమీద నాక్కలాంటి ఆశలూ లేవు. నవువ
రమతినంచి చూస్తనంటే నాక అబమంతయం లేదు" అంటూ కండఫదదలు కొటిటనటు
ి భనసులో మాట్ ఫమట్పెటేటశాడు నవీన్.

ఇందులో భహేశవర్త తన అభిప్ప
ర మం వమకిం చేసిన దధతికి, నవీన్ చెపన విధానానికి వమతామసం వుంది. ఆ తేడాన సషటంగా
గభనించింది అననపూరేాశవర్త. భనసులో ఎనిన సందేహాలునాన, భహేశవర్త బావన ఇషటడుతంది. ఆమ భనసులో బావ
చేసుకంటాడనే ఆశ తంగి చూస్తంది. కాని నవీన్ లో ఆ ఆశ లేదు సర్తకదా కనీసం భయదలు శ్వాని అంటే ఇషటభనన
అభిప్ప
ర యానిన కూడా ఎకకడా ఛాయామాతఱంగా కూడా కనించకండా జాగయతతడా
ు డు. అందుకే ఉండఫట్టలేక అడిగేసింది ఆవిడ.

"ఏరా, శ్వాని అంటే నీకిషటం లేదా?" అంటూ.

"ఏమిటే అభభమాభ పచిి రశాన నవూవన" అంటూ విసుకకనానడు నవీన్." అది నా భయదలు. నా మేనమాభ కూతురు.
ఇషటడకండా ఎలా వుంటాన? కాని ఇషటభనేది రండు వైపులా ఉండాల్ల. నేన ఇషటడితే సర్తపోతుందా? ఇపుడు అది ఎలా
వుందో? దాని అభిప్ప
ర యాలు ఏమిట్ల? ఎలాంటి బయిన కోరుకంటుందో, నేనంటే ఇషటం వుందో లేదో?

ఇవేమీ అకకరేిదా? కటి

మాతఱం గర్తించుకో. నీ మాట్ జవదాటేవాళ్ళ ఇకకడ ఎవరూ లేరు. కట్టరా తాళ్ళ అంటే కటేటస్తన. నీ మీద, నీ ంకం మీద
మాకనన అభిమానం, గౌయవం అలాంటివి. కానీ తాళ్ళ కటిటన తరువాత అది బాధడకూడదు.

పెదదవాళ్ళ మీ భనసులో
ి ఎన్లన ఉంటాయ. కానీ ఈతయం పలిలు సవతంతఱభావాలు గలవాళ్ళ. ఆ మారు ఇపుడు భన
దేశంలోనే సషటంగా కనఫడుతంది. ఇక ఎంత అభివృదిధ చెందిన అమర్తకా వంటి దేశంలో పలిల సంగతి వేరే చెకకరేిదు. అంచేత
ఏ కాయణం చేతనెైనా నవవనకననటు
ట మా పెళ్ళళళ్ళ జయకకపోయనా నవేవం దిగలు డాల్లసన నిలేదు. నాకో భంచి పెళ్ళళం,
చెలా
ి యకో భంచి మొగడు దొయకకపోరు. అయధమైందా? నవువ వళ్ళ
త ంది మాభమమ కటుంబానిన చూడా
ు నికి, వాళ్ళ పలిల
దధతులు గభనించి భనకి వాళ్ళ స్తట్వుతారా లేదా నియామం తీసుకోవడానికే గానీ నచిజ్డానికి మాతఱం కాదని నవువ
గరు
ి ంచుకో. ఇంతక మించి నేన చెకకరేిదనకంటా." అనానడు.

అతని మాట్లు వినన అననపూరేాశవర్తకి అతడు మాటా
ి డుతునానడా, తనక జా
ా న్లదమం చేసు
త నానడా అయధం కాలేదు. చచిి ఏ
లోకాన వునానడ్లగానీ తన బయి కాశీ విశ్వవశవయమమగారు గరొిచాిరు. ఆమన అంతే! ఏ విషయానీన అతిగా ఆలోచించేవాడు
కాదు. మాట్లు నిరాభణాతభకంగా ఉండేవి. ర్తసిథతుల్లన ఫటిట అటికపుడు అంచనాలు వేమడమే గానీ, ముందే పెదదగా
అంచనాలు వేసుకొని అవి జయకకపోతే దిగాలుడే అలవాటు ఆమనక లేదు. ఏదనాన సభసమ వస్టత ఇలానే తనన దగ్గయ
కూరోిబెటు
ట కని ఉదేశ్సు
త ననటు
ట గా వివయంగా చెపేవారు. అందుకే... ఆ క్షణంలో బయి గరు
ి కరాగానే ఆవిడ కళ్ళలో
ి నీళ్ళ
నిల్లచాయ. అది గభనించి కంగారుడా
ు డు నవీన్.

"అభభమాభ! ఏమైందని? నేనేభనాన తపుగా మాటా
ి డానా?" అడిగాడు.

"లేదురా. నవువ సర్తగానే మాటా
ి డావు" అంటూ చెభర్తి కళ్ళన పెైట్చెంగత తుడుచుకని చిననగా నవివంది.

నీ మాట్లు వుంటుంటే మీ తాతమమ గరొిచాిరు. నీలాగే లోతుగా ఆలోచించి మాటా
ి డేవాడు. ఇకకడ నవోవ విషమం
భర్తిపోతునానవురా! మీ పెళ్ళళళ్ళ చేయాలననది నా కకదాని టు
ట దలో, నియామమో కాదు. నీక నీ చెలిలంటే ఎంత పేరమో, నీ
మావమమల్లదదర్తకీ తభ చెలిలంటే అంత పేరభ. ఇకకడునన నీ పెదదమావమమ గాని, అమర్తకాలో వునన నీ చినమావమమ గానీ మీ
అభభని ఎంత గారాఫంగా చూస్టవారో నాక త్తలుసు.

ఇటికీ వాళ్ళ భధమ అనరాగం తగగలేదు. అందుక తగగటేట నాకూ యతానలా
ి ంటి కోడళ్ళ వచాిరు. నాతబాటు అందర్త ఆశ
కూడా మీ రండు జంట్లు కట్య ఉభభడి కటుంఫంలా అందయం కల్లస్ట వుండాలని. అందుకే మీకోసం ఫమట్ సంఫంధాల
గర్తంచి మేమపుడూ ఆలోచించలేదు. అందుకే ఈ విషమంలో భరోలా జరుగతుందని నేననకోవడంలేదు. అయనా
నవవననటు
ట ముందే పెదదగా అంచనాలు వేసుకోకూడదు గాఫటిట అమర్తకా వళ్ళి వాళ్ళన చూస్కే ఒ నియాయానికొస్తన. సరేనా?"
అంది.

"అలాగే అభభమాభ! ఏది ఏమైనా ఈ విషమంలో నవువ ఎకకవగా ఆలోచించి భనసు ప్పడుచేసుకోక. నీది భంచి భనసు.
అంతా భంచే జరుగతుందని ఆశ్దా
ద ం." అంటూ లేచి వళ్ళళపోయాడు నవీన్. నెలరోజులు గడిచిపోయాయ.

మార్తన ప్పస్ పోయట్ రూలస్ రకాయం నెల తిర్తగేసర్తకి అననపూరేాశవర్తకి ప్పస్ పోయట్ చేతికి వచేిసింది. ఇక వీస్ వస్టత అమర్తకా
రయాణము ఖరాయయనటేట. అయతే మిగిల్లన దేశాల కనాన అమర్తకా వీస్ దొయకట్ం చాలా కషటం. నిఫంధనల విషమంలో చాలా
ఖచిితంగా వుంటారు.

అమర్తకాలో వునన డాకటర్ గోప్పల్ కి ఈ విషయాలనీన త్తలుసు. కాఫటిట, ప్పస్ పోయట్ రాగానే వీస్కి దయఖాసు
త చేస్టట్పుడు
అవసయమైన సపోయట్ ఆఫ్ అఫిడవిట్ ఐ 134, మిగతా ఇన్ కమ్ టాకస్ పేయస్, లట్ర్ ంపంచాడు.

మామూలుగా అమర్తకాన చూడా
ు నికి టూర్తసు
ట గా వళ్తునానన వీస్ కావాలని అియ్ చేస్టత వీస్ రావడం చాలా కషటం. అదే
అమర్తకాలో వునన ఫంధువులో, మితు
ఱ లో స్నసర్ చేస్త
త , అకకడి ఖరుిలనీన తాము బర్తంచి, ర్తట్యన్ టిక్కట్ కూడా తామే కొని
టైం లోల వనకక ంపస్తభని తా
ఱ లన ంపస్టత ని సులువవుతుంది.

ఈ విధంగా తముభడు గోప్పల్ ంపంచిన లట్రు, ఇతయ పేయస్, ప్పస్ పోయట్ త తల్లిని హైదరాబాద్ లోని అమర్తకన్ కన్ సలేట్ కి

తీసుక్కళ్ళళ వీస్కి అియ్ చేయంచాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. లకీకగా వంట్నే వీస్ దొర్తకింది.

అలా నెలా దిహేన రోజులో
ి నే క ఘట్టం పూయియంది. దిహేన రోజులో
ి ల రయాణానికి ఏరాటు
ి చేసుకొని ఫమలేదరాల్ల. ఇక
అకకడినంచి ఇంట్ల
ి కటే హడావుడి. వంట్ అమర్తకాక ఏం తీసుక్కళ్ళళల్ల? ఏం వదు
ద అని అననపూరేాశవర్త కటే హైరానా.
మామూలుగా అయతే డైరకట్ గా నూమయాయక్ కి పియట్ దొయకనపుడు లండన్ లో పియట్ మారేలా టిక్కట్ తీసుకంటారు. దేశం
వదిల్ల ఎపుడూ వళ్ళలేదు అననపూరేాశవర్త పెైగా ఆమక త్తలుగ త భరే ఇతయ భాష్ణరాదు.

లండన్ ఏర్ పోయట్ లో దిగి, భరో విమానం ఎకకట్ం ఆమక స్ధమభయేమ నికాదు. అందుకే కాసత లేట్యనా... ఎయర్ ఇండియా
విమానంలో బొంబాయ నంచి సరాసర్త నూమయాయక్ కి విమానం టిక్కకట్ కన్ పయభ్ కావడానికి క్షం రోజులు టిటంది.

బాంబ్రలో పియట్ ఎకకడానికి మూడు రోజుల ముందే పెదద కొడుక రాభల్లంగేశవరా
య వుత ఫమలుదేర్తంది అననపూరేాశవర్త. ఆవిడ
అమర్తకా వళ్తందంటే ముననలూరు గా
య భం గా
య భమే తయల్ల వచిి వీడ్లకలు చెపంది.

తభ కారులోనే తల్లిత హైదరాబాద్ చేరుకనానడు రాభల్లంగేశవరా
ి ఆ రాతిఱ వుండి ఉదమం తభ
య వు. తభ ఫంధువుల ఇంట్ల
కారున అకకడే వుంచి, టాకీసలో 'ఏర్ పోయట్ క చేరుకని బాంబ్ర వళ్ళళ విమానం ఎకాకరు. అకకడ కరోజు గడిచాక భరునాడు
రాతిఱ త్తలివారుజామున మూడు గంట్లకి పియట్.

రాభల్లంగేశవరా
ి రయాణించిన అనబవం ఉంది. పెైగా తముభడు
య వుకి ఎపుడూ ఫ్యర్తన్ వళ్ికపోయనా లోకల్ విమాన సరీవసులో
అమర్తకా నండి వచిిన రతీస్ర్త వాళ్ళని విమానం ఎకికంచడానికి బాంబ్రదాకా వచేివాడు.

కాఫటిట తల్లి విషమంలో అనిన జాగయతతలూ దగగరుండి చూసుకనానడు. పియట్ రయాణంలో ఎలా ఉండాలో జాగయతతలు చెప్పడు.

లకీకగా అదే విమానంలో రయాణించాల్లసన భారామబయిల్లదదరు ఏర్ పోయట్ లాంజ్ లో కల్లస్రు. వాళ్ళళదదరూ త్తలుగ వాళ్ళ,
అమర్తకాలోని నూమజ్రీసలో సిథయడా
ు రు. ఆమనక ఏభై, ఆవిడక నలభై అయదు సంవతసరాలు ఉంటాయ.

ఏదో టకానలజీ సంఫంధించిన లామబ్ లో ఆమన హడ్ గా నిచేసు
త నానరు. ఫంధువుల్లన చూడా
ు నికి ఆంధా
ర వచిి, అమర్తకా తిర్తగి

వళ్ళళపోతునానరు.

డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడుత ఆమనక ర్తచమం వుంది. వార్త ర్తచమంత విమాన రయాణంలో అననపూరేాశవర్తకి భంచి తడు
దొర్తకినట్టయంది. మొదటిస్ర్త రయాణం అంటునానరు గాఫటిట, ఆవిడ విషమంలో తాము కేర్ తీసుకంటాభని ఆ దంతులు
మాటివవట్ంత రాభల్లంగేశవరా
య వుకి చాలా సంతషం కల్లగింది.

బోర్తుంగ్ క అనౌనస్ మంట్ వచిింది. ఎపుడూ విడిచి ఉండలేదేమో కొడుకని కౌగల్లంచుకని కనీనళ్
ి పెటు
ట కంది
అననపూరేాశవర్త. ఆమక ధైయమం చెప ంపంచాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. ఆవిడక విమానాశయ మంలో గాని, విమానంలో గాని
దధతులు అనబవం లేదుగాఫటిట ర్తచమమైన దంతుల్లదదరూ ఆమన తభ వంట్బెటు
ట కొని, లోల్లకి తీసుక్కళ్ళళరు.

ఇమిభగేయషన్ చెకికంగ్, కసటభస్ చెకింగస్ దాటి, విమానంలోకి చేరుకనే వయక అననపూరేాశవర్తకి త్తలుగ దంతుల తడుంది
కాఫటిట ఇఫఫందిడాల్లసన అవసయం ఏమీలేదు. వాళ్ళ కనభరుగవవగానే వనకిక వచిి లాంజ్ లో కాస్టసపు కూరుినానడు
రాభల్లంగేశవరా
య వు.

సర్తగా
గ త్తలివారుజామున మూడు ఇయవై నిమిష్ణలక నూమయాయక్ కి ఫమలుదేర్తన ఎయర్ ఇండియా టేకాఫ్ తీసుకంది.

విమానం వళ్ళళపోయనా, రాభల్లంగేశవరా
య వు అకకడే కూరుినానడు. ఎందుకంటే తన హైదరాబాద్ వళ్ళిపోవడానికి ఉదమం
ఆరుగంట్లకి పియట్ వుంది. అందుకే తల్లిత బాటు హోట్ల్ గది ఖాళీ చేసి తన స్తట్ కేస్ త ఏర్ పోయట్ కి వచేిశాడు.

విమానం ఫమలుదేర్త వళ్ళళన ప్పవువంట్ తరావత తన సల్ నంచి అమర్తకాలో తముభడికి ఫోన్ చేశాడు. వంట్నే లైన్ లో కొచాిడు
గోప్పల్.

"ఏమైందననయామ? అభభ ఫమలుదేర్తందా?" అడిగాడతన.

"విమానం ఫమలుదేర్త ప్పవుగంట్యంది. నేనింకా ఇకకడే ఏర్ పోయట్ లో వునానన. ఆరుగంట్లకి హైదరాబాద్ పియట్ వుంది.
అందులో ఇంటిక్కల్లిపోతునానన. మస్.క్క. రావు అని భారామబయిల్లదదరు త్తలుగ వాళ్ళ అదే విమానంలో వసు
త నానరు. అభభన

జాగయతతగా చూసుకంటాభనానరు. ఆమనక నవువ త్తలుసని కూడా చెప్పడు. కాదంటే సుమారు ఇయవై నాలుగగంట్లు విమాన
రయాణంలో అభభకి ఎలా ఉంటుందోననే నా బమం" అంటూ వివర్తంచాడు.

"ఏం బమం లేదననయామ! కేషభంగా ఇకకడికి వచేిసు
త ంది. విమానం రావడానికి గంట్ ముందే మేం నూమయాయక్ ఏర్ పోయట్ లో
వుండి ర్తసీవ్ చేసుకంటాం. అకకడినించే ఫోన్ చేసి అభభత మాటా
ి డిస్తకదా. డ్లనట్ వరీయ" అంటూ ధైయమం చెప్పడు గోప్పల్.

"అలాగే తముభడూ! అయతే కకమాట్ నీత చెప్పలనకంటునానన"

"చెననయామ! ఏమిట్ది?"

"బిడులు ఎంత గొవాళ్ళయనా తల్లికి చిననవాళ్ళగానే కనిస్తరు. అభభ సవభావం నీక బాగా త్తలుసు. భనకోసం ఎంత
కషటడింది. ఇటికీ కషటడుతంది. కషటడడమే జీవితం అంటుంది. తీర్తకగా కూరుిని సుఖంగా వుండే సవభావం కాదు.

భనభంటే ప్ప
ర ణం అభభకి. పెైగా మీరు అమర్తకాలో వుంటునానరు. అకకడి ర్తసిథతులు అభభక అసలు త్తలీవు. అందుకే
చెపు
త నానన అభభ భనసు కషటపెట్టకండా చూసుకో తముభడూ..."

"అననయామ! నవివంతగా చెప్పలా. నీకే కాదూ. నాకూ అభభంటే ప్ప
ర ణం. అటువంటి తల్లి కడుపున పుట్టడం భన అదృషటం.
అభభ ఇకకడికి వస్తందంటేనే మా అందర్తకీ ఎంత సంతషంగా వుందో త్తలుస్? నిశ్ితంగా వుండననయామ! వూళ్ళళ ఎంత
సంతషంగా వుందో అంతకనాన ఎకకవ సంతషంగా మా దగగరా వుంటుంది. నవేవ చూదు
ద వుగాని. బెై..."

"బెై..."

లైన్ కట్ చేసి సల్ జేబులో పెటు
ట కనానడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. అకకడే భర్తకొంతస్టపు కూరుినానడు. తల్లిని అంతదూయం
ంపసు
త ననందుక బాధగానే వుంది, కానీ తదు.

అకకడి నండి లేచి ఫమటికొచిి కాఫీ తాగాడు. కకనే ఉనన డమసిటక్ ఏర్ పోయట్ లో అడుగపెటిట తన ఎకాకల్లసన విమానం
ఎకిక అలా కూరుినానడ్ల, లేదో అలా నిదరటేటసింది. తిర్తగి హైదరాబాద్ చేరుకనానక గాని మలకవ రాలేదు.

అమర్తకా... డటా
ఱ యట్ నగయంలో చీకటిడకముందే సననగా వయషం మొదలయంది. కాయి ర్తశయ భ పేరనినకగనన నగయం.

డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు

నివసించే విలాసవంతమైన ఆ బవంతిలో దేదీమమానంగా లైటు
ి రకాశ్సు
త నానయ. బాంబ్ర ఏర్ పోయట్

లో త్తలివారుజామున సుమారు నాలుగ గంట్లక అనన రాభల్లంగేశవరా
య వు తనక ఫోన్ చేసిన సభయానికి అకకడ స్మంతఱం
నాలుగ గంట్లు దాటింది సభమం. ఆసతిఱలో ఎభరినీస ఆరేషన్ కటి ముగించుకని ఫమట్కొసు
త ండగా ఆ ఫోన్ కాల్
వచిింది.

అననత మాటా
ి డిన వనకే తన కారులో ఫమలుదేర్త ఇంటికొచేిస్డామన. అటికింకా పలిల్లదదరూ ఇంటికి రాలేదు.
ఎటిలాగే బయి ఇంటికొచిి హాలో
ి కూరోిగానే ఆమనక కాఫీ తీసుకొచిి ఇచిింది సతమవతి.

"కూరోి... భనం కాస్టపు మాటా
ి డుకోవాల్ల." అనానడు కపు అందుకంటూ.

"ఏదనాన విశ్వషమా ఏమిటి?" ఎదురుగా కూరుింటూ అడిగింది.

"అలాంటిదే... చెపుకో చూదా
ద ం" అనానడు కాఫీ కపుసిప్ చేస్త
త .

"అయధమైంది అతతమమ ఫమలుదేరారు. అంతేగా" అంది ఉతాసహంగా.

అవునననటు
ి తల ఊప్పడు.

కాఫీ కపు టీప్పయ్ మీద వుంచి టై లూజ్ చేసుకని ర్తలాకస్ గా స్ఫ్యక జేయఫడా
ు డు. సతమవతి ఆమన షూస్ విప, కకన పెటిట
తిర్తగి ఎదురుగా స్ఫ్యలో కూరుింది.

"ఎపుడు ఫమలుదేరారు?" అడిగింది.

"గంట్కియతం అననమమ బాంబ్ర ఏర్ పోయట్ నంచి ఫోన్ చేశాడు. ఎయర్ ఇండియా విమానంలో వస్తంది. భనం నూమయాయక్ ఏర్
పోయట్ కి వళ్ళి ర్తసీవ్ చేసుకందాం. కారులో వళ్దామా?" ఉతాసహంగా చెప్పడు...

"అలాగే" అంది.

"వీళ్ళళదదరూ కాలేజ్ నంచి ఇంకా రాలేదా?"

"శ్వాని వచేిసింది. గదిలో వుంది. అనంత్ ఇంకా రాలేదు. వచేిటైమైంది. ఆరు లోలే ఇంటికి చేరుకోవాలని చాలా సిటళకట్ గా
చెప్పన. వచేిస్తరు." అంది.

"నాక డౌటే, ఏదో ప్పరీట వుందని లేట్ చేయ్యచుి. ఎందుకయనా భంచిది. వాడి సల్ కి ఫోన్ చేసి భరోస్ర్త హచిర్తంచు.
వాళ్ళళదదర్తత భనం రతేమకించి మాటా
ి డాల్ల. ఫట్ ఇపుడు కాదు భోజనాలయామక" అంటూ లేచి స్ననానికి వళ్ళళపోయాడామన.

రాతిఱ ఏడు గంట్లకి అనంత్ స్య కారు పోర్తటకోలో ఆగింది. అటికి ఫమట్ వయషం జ్యరు కూడా పెర్తగింది.

వాతావయణం చాలా చల్లగా ఉంది.

"భమీభ... దిసీజ్ నాట్ గడ్. ప్పరీట మిససయామన. నీ మూలంగా. అయింటు నేముంది, ఇంటికి యభభని ఫోన్ చేశావ్?" వస్త
త నే
తల్లిమీద అల్లగాడు అనంత్.

"డాడీ ఇంట్ల
ి వునానరు. మీత మాటా
ి డాలంటునానరు. కాస్టపున్లరు మూసుకని డరస్ చేసుకనిరా" అంది ఆయుర్ వేసు
త ననటు
ి

సతమవతి.

డాడీ ఇంట్ల
ి నే ఉనానయనగానే ఇక మాటా
ి డలేదు అనంత్.

రాతిఱ ఎనిమిది గంట్లక భోంచేస్యంతా.

భోజనాల తరావత తీర్తగా
గ హాలో
ి కూరుినానక అపుడు పలిల్లదదరీన పల్లచాడు గోప్పల్. బుదిదభంతులా
ి గా వచిి తల్లిదండు
ర ల
ఎదుట్ స్ఫ్యలో కూరుినానరు అనంతస్య, స్యశ్వాని ఇదదరూ.

"మీ ఇదదర్తకీ క ముఖమ విషమం చెప్పల్ల. అందుకే పల్లచాన." అనానడు గోప్పల్.

"మస్ డాడ్, చెండి" అనానడు అనంత్.

"మీ నామనభభ భనింటికి వస్తంది. రేపు మీ అభభ, నేన నూమయాయక్ వళ్ళి మా అభభన ర్తసీవ్ చేసుకొని తీసుకొస్తం. ఆవిడ
ఉననంతకాలం మీ ఇదదరూ బుదిధగా ఉండాల్ల. భన దధతులు ప్పటించాల్ల. అయధమైందా?"

"మస్ డాడ్..."

"డాడీ భమీభలన కొదిద రోజులు కకన పెట్టండి. నేన ఇంతక ముందే మీక చెప్పన. మా అభభక భన సంసకృతి,
సంరదాయాలంటే చాలా ఇషటం. భనం త్తలుగవాళ్ళం. ఆంధు
ర లం. భనకంటూ ఆచారాలు, కటు
ట బాటు
ి , దధతులు ఉనానయ.
వాటిలో నేన పెర్తగి పెదదవాననయామన గాఫటేట ఈరోజు భనం ఈసిథతిలో వునానం. భమీభని అమాభ అని పలవాల్ల. డాడీని నానాన
అని పలవాల్ల. ఫమటికి వళ్ళళనపుడు భనం ఇకకడి దధతులో
ి నడుచుకనాన ఇంట్ల
ి మాతఱం భన సంరదామం రకాయం
నడుచుకోవాల్ల.

పచిి పచిి డరసుసలు వేమడం, ప్పరీటలు, పకినక్ లకని తిర్తగి అయధరాతిఱ కొంక చేయడం, ముఖమంగా డిరంక్ చేమడం మా అభభక

అససలు నచివు. ఇంతక ముందు మీక భన దధతులో
ి డరసుసలు వేసి ఫోట్లలు తీసి మీ నామనభభక ంపంచాం. ఇపుడు
ఆవిడే ఇకకడక వసు
త నానరు. కాఫటిట ఫోట్లలు దిగినటు
ట గానే ఇకకడ మీరూ ఆవిడక కనఫడాల్ల. అయధమైందా?" అంటూ
హచిర్తంచాడు. "స్రీ డాడ్! లంగా, ఒణీలు, చీయ, జాక్కటు
ి , చెవులకీ, కాళ్ళకీ నగలు. వాట్ నానెసనస్. జిప్లసస్ లా వేషం వేస్టత
ఇకకడివాళ్ళ ననన చూసి నవువతారు. ఐ కానట్ డూయట్" అంది అసహనంగా.

"యూ భసట్ డూయట్. మీరు దదతిగా ఉంటేనే మా అభభక నచుితుంది అనంత్. నవువ ఇకనించి నీట్ గా డరస్ చేసుకోవడం
తదు. శ్వానీ! నీ విషమంలో ఇంట్ల
ి అలా వుండక తదు. కాలేజీకి వళ్ళళట్పుడు మామూలుగా వళ్ళళచుి" అనానడు
గోప్పల్.

"అయనా నామనభభ ఇపుడే రావాలా? నాక నచిలేదు"

"పోనీ నీక నచేిలా ఎపుడు యభభంటారో చెండి. ఏర్ పోయట్ లోంచే భరో విమానంలో ఇండియాక ంపంచేస్తన." అనానడు
చిరాగా
గ .

పలిల ధధతి సతమవతికి కూడా కోం యపంచింది.

"మీరాగండి. ఏరా అనంత్! ఆవిడ వచాిక కూడా ఇలాగే పెడసయంగా రవర్తిస్తరా? రాకరాక నామనభభ అంతదూయం నంచి
భనల్లన చూడడానికి వస్తందంటే మీక సంతషంగా లేదా?" అంటూ అనానచెలిళ్ళళదదరీన చూస్త
త అడిగింది.

"సంతషంగా లేదని ఎందుకంటాం భమీభ. కాని ఇండియా దధతులో
ి ఇలా వుండాల్ల. అలా వుండాల్ల, ఇలా చేమకూడదు అంటేనే
మాక ఇఫఫందిగా వుంది."

"మస్. దటీజ్ మయన్ ప్ప
ర ఫిమ్. భన దధతులో
ి భనం వుంటే నామనభభక వచిిన నషటం ఏమిటి?" అంది శ్వాని.

"నషటం చాలా వుంది. అయధం చేసుకోవడానికి రమతినంచండి. ఆవిడ భన దగగయ ఉనననిన రోజులూ సంతషడేలా రవర్తించండి...
రవర్తించడం కాదు ఆవిడక నచిిన దధతులో
ి నే ఉండాల్ల.

అదే మీరు నాక ఇచేి గౌయవం." అనానడు శాసిసు
త ననటు
ట గా.

కాస్టసటికి ఏభనకనానరో ఏమోగాని అనంతస్య రాజీకి వస్త
త . ".క్క. డాడీ" అనానడు.

"డాడీ కాదు. త్తలుగలో నాననగారు అనాల్ల" గరు
ి చేసింది సతమవతి.

"అలాగే నాననగారు" అనానడు.

"నీ సంగతేమిటి?" కూతుర్తన అడిగాడు గోప్పల్.

"అలాగే... నాననగారూ" అంది వతితలుకతూ.

"బాగంది. ఇంట్ల
ి మీరు ఇలాగే అమాభ నానన అంటూపలవాల్ల. ఇంగీిషు ఫమట్ మాతఱమే ఉయ్యగించాల్ల. అయధమైందా? శ్వానీ
నామనభభ రాగానే ఎలా లకర్తస్తవో చెపు?" అని అడిగాడు కూతుర్తన.

"హలో గా
య నీ....... హౌ ఆర్ యు" అంటూ షేక్ హామండ్ ఇస్తనంది ఉతాసహంగా.

ఆ మాట్లత సతమవతికి నవావగక పెదదగానే నవేవసింది. శ్వాని ముఖం చిననబుచుికంది. గోప్పల్ కి కూడా నవావగలేదు.

"నాక అనమానంగానే వుంది సతామ. మా అభభ ముందు ఖచిితంగా భన రువు తీస్టటు
ట నానరు" అనానడు నవావపుకంటూ.

"పోనీ ఎలా లకర్తంచాలో చెపచుిగా. అలాగే చేస్తం" అనానడు అనంత్.

"ముందు మీరు త్తలుసుకోవలసిన ముఖమ విషమం ఏమిట్ల త్తలాస? మా అభభకి త్తలుగ త భరో భాష రాదు. అంచేత మీరు
ఏం మాటా
ి డినా త్తలుగలోనే మాటా
ి డాల్ల. చెపు సతామ. వాళ్ిక అలవాటు చేమకపోతే మా అభభ నెలతియకకండానే ఇండియా
వళ్ళళపోతానని పేచీ పెడుతుంది." అనానడు భాయమత.

"ఆ సభసమ ఉండడులండి. భన పలిలు భంచివారు.చెపన మాట్ వింటారు. ఏరా అనంత్, వింటారుగా?"

"అయధభయేమలా చెపేత తకండా వింటాం భమీభ!"

"భమీభ కాదు. అమాభ అనే పలవాల్ల. ఆవిడ రాగానే నామనభభ బాగనానరా? భన వాళ్ళంతా ఎలా వునానరు? పెదనానన,
పెదదభభ కేషభసమాచారాలు ఏమిటి? పలిలు బాగనానరు కదా? మావమమ, అతతమమ వాళ్ళ పలిలు ఏం చేసు
త నానరు? అంటూ
ఇలా పేరుపేరునా అందరీన అడిగి య్యగకేషభ సమాచారాలు త్తలుసకోవాల్ల. ఇవనీన కకరే అడగాల్లసన అవసయం లేదు. శ్వాని,
నవువ మార్తి మార్తి అడగొచుి. ఇంకా వమవస్మం బాగందా? వూళ్ళళ అంతా బాగనానరా? నీ ఆరోగమం ఎలా ఉంట్లంది?
ఇలా ఎన్లన కశల రశనలు అడగొచుి.

కూరోిండి నామనమాభ! ఏం తీసుకంటారు? అంటూ పేరభగా మాటా
ి డితే ఆవిడ సంతషిసు
త ంది" అంటూ వివర్తంచింది సతమవతి.

"భరో ముఖమ విషమం ఏమిట్ల త్తలుస్? అతతయామ, మావమమల గర్తంచి అడిగిన తరావత భహేశవర్త, నవీన్ ల గర్తంచి
అడగడం భర్తిపోవదు
ద . నవీన్ శ్వానికి బావ అయతే భహేశవర్త నీక భయదలు. మీక పెళ్ళళళ్ళ చేయాలని నామనభభ ఆశ.
మేభంతా చిననటునంచి అనకననదే" అంటూ హచిర్తంచాడు గోప్పల్.

తండిర మాట్లక అనానచెలిళ్ళ ఇదదరూ ఇఫఫందిగా కర్త ముఖం కరు చూసుకనానరు. ఉననటు
ట ండి లేచాడు అనంతస్య.

"నాననగారు. వాళ్ళ భన ఫంధువులు, కావలసినవాళ్ళ. అంతవయకే. పెళ్ళి విషమంలో మాతఱం నాక సవతంతఱం కావాల్ల.
భయదలని ఎకకడ్ల ఇండియాలో వునన పలిని చేసుకోభంటే ఐకానట్" అంటూ లేచి తన గదిలోకి వళ్ళళపోయాడు. అతడు కనీసం
తన అభిప్ప
ర మం చెప వళ్ళళడు. కానీ శ్వాని పెదవి వికండా లేచి కోప్పనిన అదుపుచేసుకంటూ తన గదిలోకి వళ్ళళపోయంది.

వాళ్ళ తీరు నచిని డాకటర్ గోప్పల్, సతమవతి దంతులు తలలు టు
ట కొని అలాగే కూరుిండిపోయారు.

***

ముంబెై లో అననపూరేాశవర్త ఎకికన ఎయర్ ఇండియా విమానం సుమారు ఇయవై నాలుగ గంట్లు రయాణం చేసి అమర్తకా
తీయట్టణమైన నూమయాయక్ జాన్ ఎప్ క్కనడీ అంతరా
ి తీమ విమానాశయ మంలో లాండ్ అయేమసర్తకి అమర్తకా టైం రకాయం
భధామహనం నెనండు గంట్లు. అకకడ స్తరామసతభమం అవుతునన సందయబంలో ఇకకడ ఇంచుమించు సరోమదమం
అవుతుంది. భనకి ఇండియాలో స్టండయు్ టైం కటే. తూరు తీరానికి, శ్ిభ తీరానికి కొదిద నిమిష్ణలక మించి వమతామసం
ఉండదు.

కాని అమర్తకా భూభాగం ఇండియాకనాన ఆరురటు
ి పెదదది. అందుచేత కక అమర్తకాలోనే ఐదు టైం జ్యనస్ వునానయ. తూరు
తీయం నంచి శ్ిభ తీరానికి గంట్లో
ి వమతామసం ఉంటుంది. ఆయా ప్ప
ర ంతాలక వళ్ళళనపుడు స్థనిక కాలమాన రకాయం
గడియాయంలో ములు
ి ల్లన సర్త చేసుకోవాల్లసందే.

అంతేకాదు విమానం తూరునంచి శ్ిభంగా రయాణం చేమడంలో స్తరుమడిత బాటే రయాణించడం చేత ఎంతదూయం
రయాణించినా స్తరుమడు కనిస్త
త నే ఉంటాడు.

ఈ విషమం త్తలీని వాళ్ికి, మొదటిస్ర్తగా శ్ిభ దేశాలకి రయాణిసు
త నన వాళ్ికి అకకడి టైం విషమంలో కొంత
అయ్యభమంగానే వుంటుంది.

మొదటిస్ర్తగా అమర్తకా వసు
త నన తన తల్లి అననపూరేాశవర్తని ర్తసీవ్ చేసుకోవడానికి భాయమ సతమవతిత కల్లసి డటా
ఱ యట్ నంచి
విమానంలో నూమయాయక్ కి రండుగంట్ల ముందే చేరుకనానడు డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు.

మొదట్ కారోి వదా
ద భనకనానరు గాని ఇంతదూయం విమాన రయాణంలో వచిిన అననపూరేాశవర్తకి కారు రయాణం సౌకయమంగా
ఉండదనే ఉదేదశంత విమానంలో వచాిరు. వచీిరాగానే తిర్తగి డటా
ఱ యట్ కి తల్లిత బాటు ముగ
గ ర్తకీ లోకల్ ఎయర్ వేస్ లో
టిక్కకటు
ి బుక్ చేస్డామన.

ఎయర్ ఇండియా విమానం లామండ్ అయనటు
ి అనౌనస్ మంట్ వినగానే అరైవల్ గేట్ వదద భాయమత రడీగా ఉనానడు గోప్పల్.
వమసయన తల్లి అంత దూయం నంచి ంట్ర్తగా ఎలా వసు
త ందో ఎలా వుందోనని అంతటి డాకటర్ లో కూడా కంగారు, ఆతృత
కనిసు
త నానయ.

బయి ఆందోళ్న గభనించి అతని చేయ అదిమి చిరునవువత ధైయమం చెపంది సతమవతి.

అంతలో కషటభస్ చెకింగ్ ముగించుకొని రయాణీకలు కొకకకరే ఫమట్క రావడం ఆయంబమైంది. సుమారు అయగంట్ తరావత
టా
ఱ లీ మీద తన స్తట్ కేస్ త హేండ్ బాగ్ నెభభదిగా తసుకంటూ ఫమట్క వసు
త నన అననపూరేాశవర్త కనించింది.

తల్లిని చూడగానే కకస్ర్తగా రకాశవంతమైంది గోప్పల్ ముఖం. ఆమనత ప్పటు సతమవతి కూడా ఆవిడక చేయ వూప తభ
రజనస్ న స్తచిస్త
త చిరునవువలు నవావరు.

ఆవిడ కకనే రయాణంలో ఆమక అనినవిధాలా సహకర్తంచిన ఆంధా
ర దంతులు ఇదదరూ తభ స్మానిత టా
ఱ లీలు
తసుకంటూ వసు
త నానరు. వాళ్ళన చూడగానే గోప్పల్ గరు
ి టా
ట డు. త్తల్లసిన వాళ్ళి. నిజానికి విమానం ఎకికనటునంచి దిగి
ఫమట్క వచేివయక వార్త సహామం భరువలేనిది.

వాళ్ళంతా ఫమట్క రాగానే గోప్పల్, సతమవతిలు వేగంగా ఎదురువళ్ళ
ి రు. కొడుక, కోడల్లన చూడగానే అననపూరేాశవర్తకి
ఆనందంత మాట్లు కరువయామయ. వాళ్ళళదదరీన కౌగల్లంచుకొని చిననగా ఏడేిసింది. మాట్లకి అందని ఉదేవగబర్తతమైన
క్షణాలవి. కటి కాదు రండు కాదు. గోప్పల్ కటుంఫం ఇండియా వళ్ళళ అయదేళ్ళవుతంది. ఎపుడూ తన వృతితలో బిజీగా వుండే
గోప్పల్ కి ఈ భధమకాలంలో ఇండియా వళ్ళడానికి తీర్తకే దొయకలేదు. వీడియ్య ఫోన్లి కరొనకరు చూసుకొని మాటా
ి డుకోవడమే
జరుగతూ వచిింది ఇంతకాలం.

"ఎలా వునానరా
త ంటే ఏదో కొతత లోకంలోకి అడుగపెటిటనటు
ట ంది," అంది అననపూరేాశవర్త.
య ... నానాన... ఇకకడంతా చూసు

"మేం బాగనానం అమాభ! ఇంత కాలానిక్కైనా భభభల్లన చూడాలనించి వచాివ్. చాలా సంతషంగా వుంది." అనానడు
చెభర్తిన కళ్ళ తుడుచుకంటూ ఆనందంగా గోప్పల్.

లకర్తంపులు కాగానే అంతవయకూ తభ కకనే ఆగిన త్తలుగ వాళ్ియన దంతులక కృతజాతలు చెప్పడు గోప్పల్. రొటీన్ గా
వాళ్ళళ లకర్తంచి అననపూరేాశవర్తకి శుభాకాంక్షలు చెప ఫమలుదేరారు. ఆ దంతులన ఒస్ర్త తభ ఇంటికి యభభని
ఆహావనించాడు గోప్పల్. వాళ్ళ సరేనని చెప తభ బిజినెస్ కాయు్ ఇచిి ఫమట్క దార్తతీశారు.

తల్లి చేతిలో నంచి టా
ఱ లీ తన తీసుకనానడు గోప్పల్. అతతగార్త చేయ పుచుికని నడిపంచింది సతమవతి.

"అదేమిటా
ఱ అబాఫయ్! ఫమలుదేర్తనటునంచి రాతేఱ కాలేదు. స్తరుమడు కనిస్త
త నే ఉనానడు. ఈ దేశంలో చీకటి డదా?"
అనడిగింది కొడుక కకనే నడుస్త
త అననపూరేాశవర్త.

"అలాంటిదేం లేదమాభ" అంటూ నవేవశాడు గోప్పల్.

"భనలాగే ఇకకడా గలూ, రాతిఱ వునానయ. కాదంటే నవువ రయాణించిన విమానం స్తరుమడితబాటే శ్ిభంగా రయాణం
చేమడం చేత నీక పదు
ద కనఫడుతూనే ఉంది.

ఇపుడు భనకికకడ భధామహనం టైం గదా, ఇదే టైం లో భనకకకడ ఇండియాలో అయధరాతిఱ సభమం" అంటూ వివర్తంచాడు.

"ఇంతకీ భనం వుండేది ఈ ఊరేనా?" అడిగింది అనమానంగా.

"లేదమాభ! ఇకకడికి చాలా దూయం. నినన ర్తసీవ్ చేసుకోవడానికి వచాిం. ఇది నూమయాయక్ నగయం. మేం ఉండేది డటా
ఱ యట్.
భనం ఇపుడు కక ఏర్ పోయట్ లో ఆ వూర్తకి వళ్ళళ భరో విమానం ఎకాకల్ల."

"భళీళ విమానమా... అమోభ! నా వలి కాదురా తండీర! నిదర ముంచుకొసు
త ంది. భన ఊళ్ళళ నిదరపోయే టైం కదా. కళ్ళ
మూతలుడుతునానయ." అంది ఇఫఫందిగా చూస్త
త .

అటికి ఏర్ పోయట్ లోంచి ఫమట్కొచాియంతా.

ఏం చేదా
ద ం అననటు
ి భాయమ ముఖంలోకి చూశాడు గోప్పల్.

"ఒ ని చేదా
ద ం. టిక్కట్స్ కానిసల్ చేమండి. అదెద కారులో వళ్ళళపోదాం అతతమమ నిదరపోతారు" అంది సతమవతి.

"భళీళ కారు ఎందుకరా డబుఫ దండగ? ఇకకడి నంచి మీ వూర్తకి ఫసుసలుండవా?" అనడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"లేదు అతతయామ! భనదేశంలోలాగ ఇకకడ బిిక్ సరీవస్ లుండవు. అవసరానిన ఫటిట ఫససయనా, కాయయనా బుక్
చేసుకోవాల్లసందే. టాకీసలు దొరుకతాయ గానీ రేటకకవ. అందుకే ఈ దేశంలో కారు లేకండా ఎవరూ వుండరు. భన ఇంట్ల
ి నే
నాలుగ కారు
ి నానయ." అంది సతమవతి.

ఈ లోల గోప్పల్ తనక త్తల్లసిన టా
ఱ వల్లంగ్ ఏజనీసకి ఫోన్ చేసి డరయవర్ త సహా కారు ంపంచభని చెప తల్లిని, భాయమని
అకకడే ఉండభని చెప తన ఏర్ టిక్కట్స్ కానిసల్ చేసుకని వచాిడు.

ఫోన్ చేసిన ప్పవుగంట్కి కారు ఏర్ పోయట్ కి వచిి రడీగా వుంది. గోప్పల్ తిర్తగి వచేిసర్తకి సతమవతి, అననపూరేాశవర్త కారువదద
నిలఫడి ఉనానరు.

అంతా కారులో కూరుినానరు. కారు ఫమలుదేర్తంది. అది ఖరీదెైన కారు. రయాణం సుఖంగా వుంది.

"పలిల్లదదరీన కూడా తీసుకరావలసింది" అంది ర్తలాకస్ గా సీటుకి జేయఫడుతూ ఆవిడ.

"వాళ్ళళదదరూ ఇంటి దగగయ భనకోసం ఎదురుచూసు
త ంటారు. నవేవ చూస్తవ్ గా" అనానడు గోప్పల్.

నూమయాయక్ వీధులో
ి రయాణిసు
త ంటే ఆకాశానిన తాకతుననటు
ట న ఆ బవనాలు, అకకడి రోడు
ి , రజల్లన అబుఫయంగా చూస్తంది
ఆవిడ. నగయం దాటేసర్తకి ఎనిమిది లైని రోడు
ి . చిననకదుపు కూడా లేని కారు రయాణంలో కయభంగా నిదరలోకి జారుకంది
అననపూరేాశవర్త. కారు వేగంగా డటా
ఱ యట్ నగయం దిశగా దూసుకపోతంది.

నూమయాయక్ సిటీ దాట్క మునపే భగత నిదరలోకి జారుకనన అననపూరేాశవర్త తిర్తగి మలకవ వచేిసర్తకి కారు డటా
ఱ యట్
నగయ వీధులో
ి రయాణిస్తంది.

బాగా నిదరపోవడం వలన అలసట్ తగిగ ముఖం కాంతివంతమైంది. కొతత ఉతాసహం ఏయడింది. లేచి సర్తగా కూరుింటూ వాట్ర్
బాటిలో
ి ంచి కొంచెం భంచినీరు తీసి ముఖం తుడుచుకొని నీరు తాగింది.

"ఏరా అబాఫయ్! ఏ వూరురా ఇది?" అనడిగింది వీధిలో వనకిక పోతునన ఎతతయన బవనాల్లన, అకకడి జనానిన చూస్త
త
ఆమక సతమవతి ఫదుల్లచిింది.

"డటా
ఱ యట్ నగయం వచేిశాం అతతయామ! కాస్టట్ల
ి చేరుకంటాం" అంది.

"అఫఫ! ఏం వూరు, ఏం లోకమో తలీి! ఊరు కాని ఊరు, దేశం కాని దేశంలో ఇకకడ ఎలా ఉంటునానరోగానీ, చూదా
ద భంటే ఎకకడా

చీయకటిటన ఆడాళ్ళళ లేరు. ఎకకడ చూసినా, గౌన
ి , ఫ్య
ర కలు, ప్పమంటు
ి . ఇంతకీ నా భనవడు, భనవరాలు లక్షణంగా భన
దధతులో
ి నే వునానరా, లేక ఇకకడి పలిలా
ి ఆ పచిిపచిి డరసుసలేనా?" కూప్లలాగతుననటు
ట అడిగింది.

"అమాభ! మా పలిలు మాలాగే ఉంటారు. భన దధతులో
ి నే పెర్తగారు. నవేవ చూస్తవ్ గా?" అంటూ గోప్పల్ జవాబు చెప్పడు.

"ఈ ఊళ్ళళ భన త్తలుగ కటుంబాలు ఇంకా ఏభనాన వునానయా. మీరు కకళ్ళళ ఉంటునానరా?" భరో రశన.

"ఇకకడ ఏభై కటుంబాల వయకూ వునానరు. వీళ్ళగాక చదువుకోవడానికి వచిిన స్త
ట డంట్స్ కూడా వుంటారు. భనక త్తల్లసిన
కటుంబాలు దివయకూ వునానయకకడ. నీక కాలకేషప్పనికి ఇఫఫంది వుండదులే. కొందరు నీ వమసు వాళ్ళ కూడా ఉనానరు"
అంటూ నవావడు గోప్పల్. మాటా
ి డుతూ ఉండగానే కారు తభ ఇంటి గేటున సమీపంచింది.

ఆట్లమాటిక్ గా త్తరుచుకనన గేటు తలుపులు, గేటు లోనక వళ్ళగానే వాటికవే మూసుకనన తలుపులు, విశాలమైన తట్
భధమలో రాజబవనం లాంటి ఆ ఇలు
ి అంతా తన కళ్ళన నభభలేనంత ఆశియమంగా చూస్తందావిడ.

"ఏమిటే అమాభయ్ సతమవతీ! భన ఇంటికి వళ్తునానభనానరు. చూస్టత ఇదేదో ఖరీదెైన హోట్లా
ి కనఫడుతంది" అంటూ
ఉండఫట్టలేక అడిగేసింది కూడా.

"హోట్ల్ కాదు అతతయామ! ఇదే భన ఇలు
ి . చుటూ
ట దెకరాల ఈ తట్, బవనం అనీన భనవే. అదో... పోర్తటకోలో అనంతస్య,
స్యశ్వానీలు భనకోసం ఎదురుచూసు
త నానరు చూడు" అంటూ అటు చూపంచింది.

చూసు
త ననంతలోనే ర్తవువన వచిి పోర్తటకోలో ఆగింది కారు.

అనానచెలిల్లిదదరూ పోర్తటకోలో నిలఫడి ఎదురుచూసు
త నన మాట్ నిజమే. అనంత్ సింపుల్ గా జీనస్ ప్పంటు, షరు
ట లో నీట్ గా
తయాయయ వునానడు. శ్వాని చకకగా పూల డిజ్ైన్ త కూడిన లంగా, ఒణీలో పుతతడిబొభభలా మర్తసిపోతంది. ఎంత
ముచిట్గా వునన భనవడు, భనవరాల్లని చూసి ముర్తసిపోయంది అననపూరేాశవర్త.

అంతా కారు దిగారు.

అనంత స్య, స్యశ్వాని ఇదదరూ వచిి "నామనమాభ! బాగనానవా" అంటూ వంగి ప్పదాలక నభసకర్తంచారు.

ఇదదరీన లేప "వందేళ్ళ చలిగా ఉండండా
ర ... నాకేంరా గండా
ర యలా ఉనానన. చూసు
త నానరుగా " అంటూ పేరభగా భనవడి
నదుటిమీద, భనవరాల్ల నదుటి మీదా ముదు
ద లు పెటిటంది.

"నామనమాభ! పెదనానన, పెదదమాభ, వాళ్ిపలిలంతా బాగనానరా?" అడిగింది శ్వాని.

"బాగనానయమాభ! అందరీన అడిగినటు
ట భరీ భరీ చెభనానరు."

"భర్త మావమమ, అతతమమలు ఎలా ఉనానరు? శ్వాని బాగా చదువుతందా?" అడిగాడు అనంత్.

"అవున నామనమాభ! నవీన్ ఎలా ఉనానడు? ఇపుడూ అలిర్త చేసి తననలు తింటునానడా?" నవువతూ అడిగింది శ్వాని.

వాళ్ళళదదరూ తభ వాళ్ళందరీన గరు
ి పెటు
ట కని అలా అడుగతూ వుంటే చాలా ముర్తసిపోయంది అననపూరేాశవర్త. అనవసయంగా
వాళ్ళ వీళ్ళ అంటునన మాట్లు విని, వీళ్ళళకకడ అమర్తకా దధతిలో పెర్తగి, భన దధతులు, కటు
ట బాటు
ి వదిలేశాయని
బమడింది.

అదేం లేకండా భన దధతులో
ి పెర్తగారు అనకంది భనసులో. అయతే ప్పం తల్లిదండు
ర ల పోరదబలంతనే వాళ్ళళదదరూ చిలక
లుకలా
ి వలివేసు
త నానయని, అలా మాటా
ి డుతునానయని అననపూరేాశవర్తకి త్తలీదు. భనవడు, భనవరాలు, కోడల్లత బాటు
ఆవిడ లోలక నడిచింది.

డైళవర్ కారు డికీక లోంచి లగేజీ కిందపెటా
ట డు. డాకటర్ గోప్పల్ వదద పేమంట్ తీసుకొని, కారు స్టయట్ చేసుకని వళ్ళళపోయాడు. ఇదదరు
నౌకరు
ి వచిి లగేజీని లోనక త్తచాిరు.

మేడపెైకి ఆమ నడవలేదనే ఉదేదశంత హాలునానకనే ఉనన బెడ్ రూంలో లగేజీ పెటిటంచాడు గోప్పల్.

సతమవతి సవమంగా అందర్తకీ కాఫీ చేసి తీసుకొచిింది. కాఫీ తాగతూ కబుయిలో డిపోయాయంతా. ఊళ్ళళ విశ్వష్ణలు, తభ
ఫంధువుల ర్తసిథతులు అనీన అననపూరేాశవర్త చెపూ
త ంటే ఆసకిిగా వినానరు.

భధమలో ఆవిడ తనకిచిిన గదిలోక్కళ్ళళ స్తట్ కేస్ త్తర్తచి రతేమకంగా తయారుచేసి, ప్పమక్ చేసి త్తచిిన సుననండల ప్పర్తశలు

త్తచిింది. అంతా తలొకటి తీసుకనానరు.

"అమాభ మీరు మాటా
ి డుతూ ఉండండి. నేన ఫమట్క వళ్ళళల్ల" అంటూ లేచాడు భధమలో గోప్పల్.

"ఫమట్ చీకటి డుతంది. ఇపుడు ఎకకడికిరా?" కొంచెం ఇఫఫందిగా చూస్త
త అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"అయింట్ ఆరేషన్ కటి వుందమాభ! వళ్ళళల్ల. ఫెైట్ లో వళ్ళి రావడం. ఉదయానికి వచేిస్తన" అంటూ తన గదిలోకి
వళ్ళళపోయాడు. అతని వనకే సతమవతి వళ్ళళంది.

అయగంట్ లోలే స్ననం చేసి డరస్ మారుికని బీరఫ్ కేస్ త ఫమట్కొచాిడు. తన కారోి ఫమలుదేర్త వళ్ళళపోయాడు.

తన వచిిన రోజున కూడా ఇంటిటు
ట న ఉండకండా. ఎంత గొ డాకటయయనా ఇలా ఫమలుదేర్త కొడుక వళ్ళళపోవడం ఎందుకో
వల్లతిగా అనించింది అననపూరేాశవర్తకి.

"మీరేం అనకోకండి అతతయామ! ఆమన ఎంత బిజీన్ల నాక త్తలుసు. నిజానికి ఈ ఆరేషన్ కోసమే ఉదమం వళ్ళళల్ల. మీరు
వసు
త నానయని పోరగా
య ం చేంజ్ చేసుకొని ఆగారు. భనదేశంలోలా కాదికకడ. టైం కి చాలా విలువిస్తరు. కకస్ర్త పోరగా
య ం ఫికసయమందంటే
మాయిడం కషటం. సభమప్పలన చాలా ముఖమం. ది అంటే దిగంట్లకి అకకడ ఉండాల్లసందే. భన దేశంలో అయతే కాసత
ఆలసమభయనా యవాలేదనకంటాం... ఇకకడ వీలుకాదు. పెైగా మీ అబాఫయకి ఇకకడ గొ పేరు రఖామతలునానయ. గొ
గొ వాళ్ళి ఈమన అప్పయంట్ మంట్ కోసం ఎదురు చూసు
త ంటారు. రేపు భనం ఆసతిఱకి వళ్దాం. మీరు సవమంగా చూదు
ద రు
గాని.." అంటూ అతతగార్త భనసు కనిపెటిట వివర్తంచింది సతమవతి.

ఆ రాతిఱ సతమవతి తనే ముననలూరులోని తభ ఇంటికి ఫోన్ చేసి వీడియ్యఫోన్లి అకకడ అందర్తచేత మాటా
ి డించింది.

పెదదకొడుక రాభల్లంగేశవరా
ి డు యఘునాధ్, కూతరు బరభరాంఫ, వాళ్ళ
య వు, కోడలు భహాలకిషభ, వాళ్ళపలిలు. అలాగే అలు
కొడుక నవీన్, కూతరు భహేశవర్త అంతా అననపూరేాశవర్తత మాటా
ి డారు. కేషభంగా చేరుకననందుక వాళ్ళంతా సంతషించారు.

ఆ రాతిఱ సంతషంగా గడిచిపోయంది.

అననపూరేాశవర్త డటా
ఱ యట్ నగయం వచిి వాయం రోజులు ఇటేట గడిచిపోయాయ.

ఇంట్ల
ి వునన పూజాభందియం ఆవిడక ఎంత నచిింది. ఇంట్ల
ి భన దేవుళ్ళక మధావిధిగా పూజలు పుయస్కరాలు జయగడం
ఆమక ఎంత ఆనందానినసు
త నన విషమం.

అలాగే ఇంట్ల
ి

ఉయ్యగించే ండు
ి , కూయగామలు తభ తట్లో ండుతుననవే. ది ఎకరాల సువిశాలమైన తట్లో

రండకరాలు ఇంటికి పూలక తీస్టస్టత, మిగిల్లన ప్ప
ర ంతం అంతా ండు
ి , కాచే చెటు
ి , కూయగామల తట్ ఆకయమించుకనానయ.

దిభంది నివాళ్ళ. కానీ వాళ్ళలో కకరూ త్తలుగవాళ్ళ లేరు. అంచేత వాళ్ళ భాష ఈవిడక త్తలీదు. ఈవిడ భాష వాళ్ిక
త్తలీదు. వాళ్ళత ఏదనాన ని వుంటే సైగలు చేసి చెప్పల్లసందే. ఇక అకకడ దొర్తకే ండు
ి , కూయగామలో
ి ఆవిడక కొనిన
మాతఱమే త్తలుసు. ఎందుకంటే, అవి ఇండియాలో దొరుకతాయ కాఫటిట. మిగిల్లనవనీన ఆమక కొతేత.

అతతగార్తన వంట్పెటు
ట కొని రోజూ స్మంతఱం వేళ్ తట్ంతా తిప చూపస్త
త ంటుంది సతమవతి. డటా
ఱ యట్ లో ఉండడానికి
ఇండియాక చెందిన వార్త కటుంబాలు ఏభై వయకూ ఉనాన, వాటిలో ది కటుంబాలు మాతఱమే త్తలుగ వాళ్ళవి. మిగిల్లన
వాళ్ళ ంజాబీలు, గజరాతీయులు, కేయళ్, కననడ రాష్ణ
ట ళలక చెందినవారు.

డాకటర్ గోప్పల్ కటుంఫంత ఎంత సనినహతంగా ఉంటారు వాళ్ళంతా.

సతమవతి రోజూ ఏదో క టైం లో అతతగార్తని తన కారులో ఆయా ఇళ్ళక తీసుక్కళ్ళళ ర్తచమం చేస్టది. త్తలుగ కటుంబాలు తన
చూసినంతలో తన కొడుక కటుంఫమే మారు లేకండా త్తలుగదనంత జీవిసు
త నానయనించింది ఆమక. మిగిల్లన కటుంబాలో
ి
పెదా
ద ళ్ళ, పలిలు కూడా అమర్తకన్ దధతులకే అలవాటు డిపోయారు. కొందరు పలిలక త్తలుగ మాటా
ి డట్ం కూడా రాదు.
రాయ భాష మాటా
ి డినటు
ట టిట టిట మాటా
ి డుతునానరు.

ఇక ఈలోల అనంతస్య, స్యశ్వానీలక రీక్షలు దగగయ డుతునానయ. కాఫటిట, వాళ్ళ పూర్తిగా చదువులో
మునిగిపోయారు. నామనభభ ఇంట్ల
ి వుందిగాఫటిట డరసుసల విషమంలో జాగయతతగానే వుంటునానరు. నీట్ గా భన దధతులో
ి నే డరస్
చేసుకంటునానరు.

లంగా, ఒణీలు, ంజాబీ డరసుసలు వేసుకంట్లంది శ్వాని. అయతే శ్వాని తన కారులో డరసుస తీసుక్కళ్ళళ దార్తలో ంజాబీ డరస్ లో
నంచి తడలు కనించేలా ఫ్య
ర క్, జఫఫలు కనఫడేలా సీివ్ లస్ సకరు
ట లోకి మార్తపోతందనన విషమం అననపూరేాశవర్తకి త్తల్లమదు.

దిరోజుల వయక డటా
ఱ యట్ నగయం నండి ఫమట్క తీసుక్కళ్ళళ ఎవరూ, ఏమీ చూపంచలేదు. అమర్తకాలో చూడతగగవి ఎన్లన
వునానయ. చూడాలని ఆవిడక లేకపోయనా వంట్బెటు
ట కొని తీసుక్కళ్ళళ చూపంచాల్లసన బాధమత తభకంది.

రేపు ఇండియా వళ్ళళక అమర్తకా వళ్ళి ఇంట్ల
ి నే ఉనాననని ఆవిడ చెపేత అంతా నవువతారు. ఈ విషమం డాకటర్ గోప్పల్ కి త్తలుసు.
తనక తల్లిని వంట్బెటు
ట కొని తీసుక్కళ్ళళ తీర్తక ఎలాగూ లేదు. కాఫటిట బాధమతన సతమవతికి కేటాయంచాడు. డబుఫకి లోటు
లేదు. తిర్తగి చూపంచే ఒపకే కావాల్ల.

అలా కోడల్ల వంట్ వళ్ళి ఒస్ర్త నూమయాయక్. భరోస్ర్త హాలీవుడ్ అకకడి డిసీన లామండ్ ని, సినిమా స్త
ట డియ్యల్లన సందర్తశంచింది.
భరోస్ర్త వళ్ళి అమర్తకా, క్కనడా దేశాల సర్తహదు
ద లో వునన నయాగరా జలప్పతానిన చూసింది.

ఇక కొడుక ఆసతిఱ ఇంటికి రండు కిలోమీట్యి దూయంలో ఉంది. ఆ ఆసతిఱలో కొందరు డాకటరు
ి సహామంగా నిచేసు
త నానరు.
స్థనికంగా వచేి కేసుల్లన ఆసతిఱ స్టఫ్ చూసుకంటారు. ఆరేషనస్ చేయాల్లసన కేసుల మూలంగా తయచూ రయాణాలు
చేసు
త ంటాడు గోప్పల్. అమర్తకా ముఖమనగరాలో
ి ని ఆసతు
ఱ లు ఆమనిన కాంటాకట్ చేసు
త ంటాయ.

వచిిన నెలరోజులో
ి నూ అయదు రోజులు మాతఱం కొడుకత కాస్టసపు తీర్తకగా మాటా
ి డగల్లగంది అననపూరేాశవర్త. మిగిల్లన రోజులో
ి
కకస్ర్త అతని ముఖం చూడుం కూడా గగనమే. కొడుక పేరు రతిషటలు గౌయవం వింటుంటే ఆ తల్లికి ఆనందమే. కాని డబుఫ, పేరు
రతిషటల కోసం కొడుక ఇలా కటుంబానికి దూయంగా తిరుగతుండడం మాతఱం ఆవిడక బాధనిపంచింది. ఇదే విషయానిన
కోడల్లత మాటా
ి డి చూసింది.

"ఏమిటే అమాభయ్. సంప్పదించింది చాలదా? ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా ఇలు
ి ట్టకండా తిరుగతూ వాడు కషటడాల్ల. ఇకకడే భన

ఆసుతిఱలోనే సిథయంగా వుండి వేళ్క వళ్ళి రావచుిగదా. అది చాలదా?" అని అడిగింది.

ఆ మాట్ నిజమే అతతయామ! నేన చాలాస్రు
ి చెప చూశాన. కాని ఆమన వినడం లేదు. వమసు ఉంది, ఒపక ఉంది.
సంప్పదించడంలో తపేంటి? పెైగా నాది డాకటర్ వృతిత. ఆరేషన్ త కోక రోగిని ఫరతికించిన రతిస్రీ వాళ్ళ నాలో దేవుడిన
చూస్తరు. ఆ కటుంఫం కళ్ళలో
ి కనించిన ఆనందం మాట్లకందనిది. నేన కేవలం డబుఫ కోసమే డాకటర్ వృతిత చేమడం లేదు.
రోగల్లన ఫరతికించడం కోసం చేసు
త నానన. రజల కోసమే ఎందరో ఎన్లన తామగాలు చేశారు. భన సంతష్ణనిన రోగల కోసం కొంత
తామగం చేస్టత తపులేదు అంటాడు. ఇంకేం చెన. అందుకే ఆమన ఇష్ణ
ట నికి నేన వమతిరేకంగా ఏమీ మాటా
ి డన" అంది
సతమవతి.

మొతా
త నికి రాయ దేశంలో ఉనానననే భావనరాకండా ఆవిడక రోజులు సంతషంగా గడిచిపోతునానయ. ఈలోల
అనంతస్య, శ్వానీ రీక్షలు అయపోయాయ. వాళ్ళ పెళ్ళి రస్తవన తీసుకరావాలని అననపూరేాశవర్త భనసులో వుంది. కానీ
కొడుక ఇంటిటు
ట న సర్తగా దొర్తకితే గదా మాటా
ి డడానికి.

ఇలా ఉండగా సతమవతి అతతగార్తన తీసుకొని వాషింగటన్ సిటీకి వళ్ళళంది. అమర్తకా అధమక
ష డి నివాసం అకకడే. పెంట్గాన్ యక్షణ
కారామలమం కూడా అకకడే వుంటుంది. వైట్ హౌస్, అకకడి ఇతయ విషయాలు చూసి తిర్తగి వసు
త ననపుడు కోడల్ల దగగయ ఈ
విషయానిన రస్తవించింది అననపూరేాశవర్త.

'ఏమిటే అమాభయ్. గోప్పల్ భనసులోగాని, నీ భనసులో గాని ఏముందో నాక త్తలీదు. చిననటునంచి అనకంటునన
విషమమే. మీ పలిల్లన నా కూతురు పలిలకి ఇచిి పెళ్ళి చేయాలననది నా కోర్తక. ఇపుడు చూస్టత పలిలు పెదదవాళ్ళయామరు. కాని
నేన వచిినరోజు ఏదో లాంఛనంగా నవీన్, భహేశవర్తల గర్తంచి వాళ్ళ అడిగారు గాని తరావత ఈ వూస్టలేదు. వాళ్ళ భనసులో
గాని, నీ భనసులో గాని ఏముందో త్తలీదు.

మీ అంతసు
థ , ఐశవయమం చూశాక ఇపుడు నాక బమం వేస్తంది. నా కూతురు సంఫంధం మీక తగదనే అభిప్ప
ర మం ఏభనాన
వుంటే ముందే చెపు. లేకపోతే నేన ఫమలుదేరే రోజు మీరు మాట్ చెపతే నేన తటు
ట కోలేకపోవచుి" అంది బాధగా.

"అతతయామ! మీరు కూడా ఇలా సందేహస్టత నేనేం చెన చెండి. మీ అబాఫయ గర్తంచి నాకనాన మీకే ఎకకవ త్తలుసు.
డబుఫ, ఆసు
థ లు సంప్పదించిన మాతా
ఱ న మేం మీక రాయవాళ్ళం ఎలా అవుతాం. ఆమన ఎపుడూ మీ సంతష్ణనేన ఆశ్స్తరు.
నవీన్ మా అలు
ి డు. భహేశవర్త మా ఇంటి కోడలు. ఇందులో ఎలాంటి మారు లేదు. ఇక అనంత్ గాని, శ్వాని గాని నవీన్,

భహేశవర్తల గర్తంచి మాట్ిడకపోవడానికి రతేమకమైన కాయణాలేవీ లేవు. ఇపుడేగా వీళ్ళకి రీక్షలు అయామయ. వీలు చూసి
వీళ్ళళదదరీన కొంతకాలం ముననలూరు ంపంచి వుంచాభనకోండి అపుడు కర్తనొకరు అయధం చేసుకంటారు. కాదా?" అంది
సతమవతి.

"అవున కొంతకాలం వీళ్ళ కల్లసి మల్లసి తిర్తగితే గానీ కయంటే కర్తకి ఇషటం ఏయడదు" అంది ఉతాసహంగా అననపూరేాశవర్త.

అయనా కూడా ఆమన భనసులో ఇంకా ఇదీ అని చెలేని ఏదో వల్లతి ఇఫఫంది పెడుతూనే ఉంది. అదేమిట్ల రసు
త తం అయధం
చేసుకోలేదు గానీ అయధభయేమ సభమం దగగయడుతందని మాతఱం ఆమకి త్తలీదు.

అమర్తకా వచిినందుక రయ్యజకడైన కొడుక, గణవతి అయన కోడలు, బుదిదభంతులైన భనవడు, భనవరాలు. వీళ్ళందర్త
భధమ నెలరోజులు ఎలా గడిచిపోయాయ్య కూడా గరు
ి లేదు అననపూరేాశవర్తకి.

ఇంట్ల
ి నలుగర్తకీ తలో కారు వుంది. అనీన ఖరీదెైన కారు
ి .

ఇవిగాక ఇంటి అవసరాల కోసం నివాళ్ళ వళ్ళిరావడానికి రండు వేన
ి కూడా ఉనానయ. కాలు ఫమట్పెడితే కారు
ి , విమానం.
కోడలుత కల్లసి ఇంచుమించు చూడదగగ రదేశాలనీన చూసింది అననపూరేాశవర్త.

ధనవంతమైన అమర్తకా వైభోగాలు చూసి అననపూరేాశవర్త ఆశియమపోయంది. ఆనందించింది. ఇంట్ల
ి ఐకభతమంత అంతా
సజావుగాన ఆనందంగాన గడిచిపోతుననటికీ కొడుక విషమంలో ఆవిడ భనసులో కించితు
త బాధగానే వుంది.

ధన సంప్పదనే ధ్యమమంగా భరీ వృతితకి అంకితమైపోయ యాంతిఱకంగా కొడుక డే శయ భ చూసు
త ంటే ఆవిడక చాలా బాధగా వుంది.
భరీ ఇలు
ి టిటంచుకోకండా ఇంటి బాధమతలనీన భాయమ సతమవతికి వదిలేమడం కూడా ఆవిడక నచిలేదు.

అమర్తకా రావడంలో తపులేదు. సంప్పదించడంలోనూ తపులేదు. కాని సంస్య బాధమతల్లన విసభర్తంచడం ఎంత వయక
నామమం? ఇదే విషయానిన ఒ రోజు కోడల్లన అడిగింది.

"మీరు ఇలా అనకోవడం తపులేదు అతతయామ! ఎందుకంటే ఇకకడి భనషుల దధతుల గర్తంచి మీక త్తల్లమదు గదా. ఇకకడ
టైం కి చాలా ప్ప
ర ధానమత ఇస్తరు. ఇవాళ్ ని రేపుచేదా
ద ం అనకోరు. ఖాళీగా కూరోివడానికి ఎవరూ ఇషటడరు. శయ భ దోపడీ
వుండదు. నెనండేళ్ళ రాగానే ప్పయట్ టైం జాబ్ చేసి సంప్పదిస్త
త తభ చదువులన తామే చదువుకంటారు.

చదువులకోసం తల్లిదండు
ర ల అధిక మొతా
త లో
ి డబుఫలు ఖరుి చేయాల్లసన నిలేదు. వాయభంతా కషటడి నిచేసి వాయంతా
సలవులో
ి ఆనందంగా గడుపుతారు. వీళ్ళ సంప్పదనలో చాలావయక విందులు, విన్లదాలకే ఖరుి పెటేటసు
త ంటారు. కానీ
సంప్పదించుకోవడానికే ఇకకడికి వచిిన భనలాంటి వాళ్ళ వీలైనంత వయక సంప్పదించుకోవడానికే ని చేస్త
త ంటారు. అలాగే మీ
అబాఫయ కూడా వృతితని అలక్షమం చేమకండా ఇటికీ నిచేసు
త నానరు. సంప్పదిసు
త నానరు.

ఇకకడి రజల సంసకృతి ఆచారాలో
ి కూడా చాలాభంచి దధతులునానయ. కొనిన భనకి నచినవీ ఉనానయ. అంతమాతఱం చేత
వాటిని భనం తపుటా
ట ల్లసన అవసయం లేదు.

అమర్తకా వచిిన రతి త్తలుగ కటుంఫం ఎదురొకనే సభసమలే మాకూ ఉనానయ. ముఖమంగా అడుగ ఫమట్పెడితే భనం
అమర్తకా సంసకృతిలోనే తియగాల్ల.

ఆ రభావం భనమీద, భన కటుంఫం మీద డకండా త్తలుగదనంలోనే భనం జీవించాలనే తలపు మాలాంటి వాళ్ళ
అందర్తలోనూ వుంటుంది. కాని ఆచయణలో అది చాలా కషటభని త్తల్లసినా తగిన జాగయతతలు తీసుకంటాం. ముఖమంగా పలిల
విషమంలో. ఇక మీ అబాఫయ అంటారా. ఆమన భన కటుంఫం కోసమే శయ భడుతునానరు. అందుకే నేనూ సరు
ద కపోవడానికి
అలవాటు డా
ు న. మేం చాలా సంతషంగా ఉనానం. మీరు చూసు
త నానరు కదా.

ఈ విషమంలో మీరేమీ దిగలు డకకరేిదు" అంటూ అతతగార్తకి నచిజ్పంది సతమవతి. అయతే ఆమ వివయణ అననపూరేాశవర్తకి
సంతృపత కల్లగించలేదు.

ఈ ర్తసిథతిలోనే ఆ రోజు, భనవరాల్ల అసలు వేషం అనకోకండా ఆవిడ కంట్ఫడిపోయంది.

నామనభభ లోల ఎకకడ్ల వుందనకనన శ్వాని తన కారు ఎకకబోయే ముందు పెైన వేసుకనన ంజాబీ డరసుస తీసి నిభనిషికి
ఇచేిసింది. ఈ సంఘట్న చూశాక తల్లస్ర్తగా భనవడు, భనవరాల్ల విషమంలో ఆమక అనమానం ఆయంబమైంది.

తనన నమిభంచడానికి భనవడు, భనవరాలు వేష్ణలు మారుికనే దధతిలో వుననటు
ి నానయని నిజానికి వాళ్
ి అకకడి దధతులకి

అలవాటు డిపోయాయనే అనమానం కయభంగా ఆవిడలో ఫలడస్గింది. అందుకే చూసిందంతా గడిుగా నభభకండా జాగయతతగా
గభనించడం ఆయంభించింది ఆవిడ.

అతతగారు గభనించడం ఆయంభించిన సంగతి సతమవతికిగాని, పలిలు అనంత్ స్య, స్య శ్వానీలక గానీ త్తల్లమదు.

భమీభ డాడీలన బాధపెట్టడం ఇషటంలేక నామనభభన నమిభంచడం కోసం అనాన చెలిళ్ళ ఇదదరూ ఇయవైరోజుల ప్పటు దధతిగానే
ఉనానరు. నీట్ గా భన ధధతి రకాయం డరస్ చేసుకని కాలేజీకి వళ్ళడం, స్మంకాలం పెదరాడే ఇంటికి చేరుకొని నామనభభక
కాలకేషం కల్లగంచడం, డిరంకస్ జ్యల్లకి పోకండా బుదిధగా ఉండడం చేశారు.

అటికి అననపూరేాశవర్త వచిి ఐదు వారాలు గడిచిపోయాయ. రోజులు గడిచేకొదీద భనవడు, భనవరాలు తభ ప్పత అలవాట్ి
వైపు జర్తగిపోవడం మొదలైంది.

ఆరు గంట్లలోపు ఇంటికి రావడం మానేసి కయభంగా తమిభది, ది గంట్లక రావడం, లైట్ గా డిరంక్ తీసుకని వచిి నామనభభ
కంట్ఫడకండా తభ గదులలోకి వళ్ళి నిదరపోవడం జరుగతుంది. అంతా గభనిస్త
త నే ఉంది అననపూరేాశవర్త.

ఈ ర్తసిథతులో
ి నే ఒ రోజు రాతిఱ... అటికి ఇంకా భనవడు, భనవరాలు ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. అననపూరేాశవర్త టైం కి భోంచేసి వళ్ళి
తన గదిలో డుకంది. ఎందుకో అయదరాతిఱ ఆవిడక మలుకవ వచిింది. హాలో
ి అల్లకిడి వినఫడి తలుపు ఒయగా త్తర్తచి చూసింది.

అనంతస్య, శ్వానీలు తాగిన సిథతిలో లోల్ల వస్త
త కనించారు. సతమవతి ఇంగీిష్ లోనే పలిలమీద కోడింది. వాళ్ళ కూడా
ఇంగీిష్ లోనే ఫదులు చెప తభ గదులో
ి కి వళ్ళళపోయారు.

ఈ సంఘట్న చూసినా భరునాడు ఎవర్తనీ ఏమీ అడగలేదు. మౌనంగా తన ని తన చేసుకపోతూ ఉంది.

డాకటర్ గోప్పల్ రండు రోజులుగా డటా
ఱ యట్ లో లేడు. ఆమన లాస్ ఏంజలస్ కి వళ్ళళడు. రావడానికి ఇంకో రండ్లరజులు
డుతుంది. తండిర వూళ్ళళ లేకపోవడం, అటు రీక్షలు కూడా అయపోవడంత ఆట్విడుపుగా అనానచెలిళ్ళిదదరూ పూర్తిగా తభ
ప్పత అలవాట్ిలోకి జార్తపోయారు. నామనభభ కూడా టిటంచుకోక పోవడంత భరునాడు కూడా అదే ర్తసిథతి ఎదుయయంది.

అననపూరేాశవర్తకి ర్తసిథతి చాలా వయక అయధమైపోయంది. తల్లిదండు
ర లు గోప్పల్, సతమవతి భన త్తలుగ స్ంరదాయానిన
ఆచారానిన కొంతవయకయనా ప్పటిసు
త నానరు. కాని పలిలు ఇదదరూ పూర్తిగా వాటికి దూయభయామరు. కటు
ట బాటులో వుననటు
ి
నటించి కొనిన రోజులు తనన నమిభంచారు. అంతే, నిజానికి వీళ్ళకి మాతృభాష్ణభిమానం లేదు. ఆచాయ వమవహారాల మీద
భభకాయం లేదు.

పచిి పచిి డరసుసలు, అయథరాతిఱ దాకా ప్పరీటలు, భందు తాగడం ఇదే జీవితం అనకంటునానరు. పూర్తిగా అదుపుతపపోయారు.
ఇదే విషమం గభనించి బాధడుతూ, భరునాడు రాతిఱ నిదరక దూయమైంది అననపూరేాశవర్త. అయథరాతిఱ షరామామూలే.

అనాన చెలిళ్ళిదదరూ సుమారు ంటిగంట్ ప్ప
ర ంతంలో ఇంటికి వచాిరు. పలిలు టైం కి ఇంటికి రాలేదనన ఆతృతగానీ, కంగారుగానీ
సతమవతి లో లేదు. వాళ్ికోసం ఆమ ఎదురుచూడనూలేదు. తన గదిలో హాయగా నిదరపోతంది. నివాళ్
ి తలుపు తీశారు.
కావాలనే లేచి హాలో
ి కి వచిింది అననపూరేాశవర్త.

అనాన చెలిళ్ళిదదరూ చూశారు. కానీ చూడనటేట తూలుతూ జాగయతతగా ఎవర్త గదిలోకి వారు వళ్ళిపోయ డుకనానరు.

ఆ టైం లో తన న్లరువిపనా, ఇంకేభనాన అడిగినా... అది లేనిపోని గొడవలక దార్తతీమచుి అనన బమంత తిర్తగి తన
గదిలోకి వచేిసిందావిడ. మిగిల్లన రాతిఱ ఆవిడక నిదరట్టలేదు. కొడుక కటుంఫ ర్తసిథతి ఏమిట్ల ఇపుడు ఆవిడక సృషటంగా
అయధభవుతంది.

ఇలు
ి ట్టని తండిర, తన నేదో తాన చేసుకపోయే తల్లి, భాదమతలు భర్తచి విందులు, విన్లదాలు, తాగడుత కాలకేషం చేస్ట
పలిలు. పెైగా పచిి పచిి డరసుసలు.

తన ఆడపలి అనే సంగతే భర్తిపోయ అయకొయ దుసు
త లత తిర్తగే భనవరాలు. ఏమిటి వీళ్ళ జీవితం? ఎంత దధతులో
ి అకకడ
ఇండియాలో తన పెంకంలో పెర్తగిన తన కూతరు బరభరాంఫ పలిలు నవీన్, భహేశవర్తలు ఎకకడ? వీళ్
ి ఎకకడ?...

నకకకి నాగలోకానికి ఉననంత తేడా వుంది. అసలయన సువాసనలు వదజలేి పూలకీ, కాగితం పూలకీ ఉననంత తేడా వుంది.

ఇలాంటి బాధమతారాహతమంగా పెర్తగిన కొడుక పలిలకే తన కూతురు పలిలనిచిి పెళ్ళి చేయాలనకంది. తన కొడుక, కూతురు
రండు కటుంబాలు దగగయ కావాలని పలిలకి పెళ్ళళళ్ళ చేయాలని ఆశడింది. అది నెయవేయలేదు. ఇకకడ తన మాట్ ఎవరు
వింటారు...? తన ఇండియా వళ్ళళపోవడం భంచిది. ఈ కటుంబానిన బాగచేమడం తనవలి అయేమ నికాదు.

కొంతస్టపు తనలో తాన కమిల్లపోతూ, కాస్టసపు ఏడుస్త
త , కాస్టసపు ఆలోచిస్త
త , అలా మిగిల్లన రాతఱంతా భాయంగా గడిచిపోయంది.
త్తలివారుజామున ఎపుడ్ల నిదరపోయందామ. దాంత త్తలివార్తనా ఆవిడ గది తలుపులు త్తరుచుకోలేదు.

సతమవతికి కటే టనషన్ గా వుంది. త్తలివారుజామునే లేచి, స్ననం చేసి, పూజలు, పునస్కరాలత ఇలింతా సందడి చేస్ట
అతతగారు ఉననటు
ట ండి త్తలా
ి ర్తనా ఫమట్క రాకపోవడం ఆవిడక కంగారు పుటిటస్తంది. దిగంట్ల తరువాత గటిటగా తలుపు
కొడితే అపుడు మలుకవ వచిింది అననపూరేాశవర్త. అపుడు కూడా తనక ంట్ల
ి బాగాలేదని కంగారుడాల్లసంది ఏమీ లేదని
చెపంది గాని తలుపు తీమలేదు. మామూలుగా స్ననాదికాలు ముగించుకొని తిర్తగి డుకంది.

సతమవతి ఎంత ఫరతిమాలుకనాన గది తలుపు మాతఱం తీమలేదావిడ.

"ఏం జర్తగింది?" నాలుగోరోజు ఇంటికి రాగానే ముందుగా సతమవతిని గోప్పల్ అడిగిన రశన అది.

నిననంతా అతతగారు ఫమట్క రాలేదు. ఏమీ తినలేదు. డుకనే ఉంది. అపుడపుడు ఏడుస్త
త ఉంది. కిటికీ గండా అంతా
గభనిస్త
త నే ఉంది సతమవతి. సతమవతి ఎంత ఫరతిమాల్లనా ఆవిడ అలక ప్పన దిగలేదు. కాయణం కూడా అయధం కాలేదు. దాంత
ఎందుకయనా భంచిదని ఆ రాతిఱ లాస్ ఏంజలస్ లో వునన బయి గోప్పల్ క ఫోన్ చేసి వివర్తంచింది ఆమ. దాంత స్మంకాలానికి
రావాల్లసనవాడు కాస్త పోరగా
య ం కానిసల్ చేసుకొని ఉదమం ఫెైట్ క తిర్తగి వచేిశాడు.

"మాటా
ి డవేమిటి సతామ? ఏం జర్తగింది? అభభన చూస్టముందు అసలు ఏం జర్తగింది నాక త్తల్లయాల్ల గదా మాటా
ి డా
ు నికి?
అనడిగాడు.

"ఏం చెన? ఏం జర్తగింది? నాక త్తల్లస్టత కదా చెడానికి? కటి మాతఱం చెగలన. పలిలు ఇదదరూ నా మాట్కూడా
లకకచేమకండా ప్పత దధతులో
ి నే తాగి అయథరాతిఱ ఇంటికి వసు
త నానరు. ఆవిడ చూసి వుంటుంది. అందుకే ఆవిడ కోంత ఇలా
చేస్తంది అనకంటునానన. మీరు వళ్ళి మాటా
ి డండి విషమం త్తలుసు
త ంది." అంది.

"వాళ్ళళదదరు ఎకకడ?" సీర్తమస్ గా అడిగాడు.

"ఉదమమే ఫమట్క వళ్ళళపోయారు. ఫోన్ చేసి పలవభంటారా?"

"వదు
ద అంటూ లేచి తల్లి గది ముందుక వళ్ళి తలుపు కొటా
ట డు.

"అమాభ... తలుపు తియమ" అంటూ పల్లచాడు.

కొడుక పలుపు వినించిన కొదిదస్టటికి ఆవిడ నీయసంగా లేచి వచిి తలుపు తీసింది.

కొడుక ఏమీ మాటా
ి డలేదు. ముభావంగా వళ్ళి ఎటిలాగే బెడ్ మీద డుకంది. వచిి తల్లి కకన భంచం మీద
కూరుినానడు. సతమవతి వచిి డ్లర్ లో నిలఫడింది.

"నిననటి నంచీ ఏమీ తినలేదు, ఫమట్క రాలేదని చెపంది మీ కోడలు. చెమాభ ఆరోగమం బాగాలేదా?" భృదువుగా
అడిగాడు.

"నా ఆరోగమం బాగానే వుంది. ఇంటిదగ్గయ వాళ్ళంతా ఎలా ఉనానరోనని బెంగగా వుంది. ఇండియా వళ్ళిపోతాన. ననన
ంపంచెయమ" అలా అంటుననపుడు ఆమ గొంతులో బాధని అయధం చేసుకోగల్లగాడు గోప్పల్.

"అలాగే... అంతగా వళ్ళిపోవాలనకంటే నినన ఆన. అందుకోసం నవివలా ఏమీ తినకండా, నీలో నవేవ బాధడితే మేము
చూడలేం. నా మాట్ విన. లేచి రామాభ, భోంచేదా
ద ం" అంటూ తల్లి చేయ టు
ట కనానడు.

చేయ వచిగా ఉంది. కంగారుగా నదుటిమీద చేయ ఉంచాడు. వచిగా కాల్లపోతుననటు
ట ంది.

"మై గాడ్! అమాభ! ఇంత జవయం ఉంచుకని మౌనంగా ఎలా వునానవ్? సతామ! ఏమిటిది? అభభక జవయంగా వునన సంగతి
కూడా నీక త్తల్లమదా?" అనానడు అసహనంగా.

"ఎలా త్తలుసు
త ంది? కనీసం భనసులో ఏముందో కూడా నాక చెలేదు. నాక్కలా త్తలుసు
త ంది" అంది నొచుికంటూ సతమవతి.

"వదు
ద రా. మీరు కంగారు డకకరేిదు. భనసులో బాధకనాన ఈ జవయం ఎకకవేమీ కాదు. అదే తగిగపోతుందిలే" అంటూ కళ్ళ
మూసుకంది అననపూరేాశవర్త. "ఒ. క్క. ఇలా జవయంత వుండి నవువ ఇండియా వళ్ళలేవు. జవయం తగిగతేగాని రయాణం ఏరాటు
ి
చేమడానికి స్ధమం కాదు. టాబెిట్స్ వేసుకొని ప్పలుతాగ" అంటూ తనే జవయం మాతఱలు మింగించి, ప్పలు తాగేవయకూ దగగయ
కూరుినానడు గోప్పల్.

మూడు రోజులప్పటు తీవరమైన జవయంత బాధడింది అననపూరేాశవర్త. వాయం రోజులక గాని ఆమ ఆరోగమం కదుట్డలేదు.
కొడుకతన, కోడలుతన ఏదో నాభమాతఱంగా మాటా
ి డుమేగాని, భనవడు, భనవరాల్లత అయతే అసలు మాటా
ి డలేదామ.
వాళ్
ి దగగయకొచిి లకర్తంచినా లకలేదు.

ఆవిడ ఆరోగమం బాగాలేదని త్తల్లసి, అకకడ ఇండియాలో ముననలూరు నంచి రోజూ ఫోన్ చేసి పెదద కొడుక, అలు
ి డు, కూతురు
అంతా విచార్తసు
త నానరు. వాళ్ళంతా ఈ ర్తసిథతికి చాలా బాధడుతునానరు. కంగారుడుతునానరు. ఆవిడ భనసులో
ఏముందనే విషమం మాతఱం ఎవర్తకీ త్తల్లమదు. ఆవిడ ఆరోగమం కదుట్డేవయక డాకటర్ గోప్పల్ తన పోరగా
య భస్ ని
కదించుకోవలసి వచిింది.

ఆరోగమం కదుట్డగానే ముందుగా ముననలూరు లోని పెదద కొడుకిక ఫోన్ చేయంచి తన తిర్తగి వచేిసు
త ననటు
ి చెపంది
అననపూరేాశవర్త. కాయణం ఏమిట్ని అడిగిన రాభల్లంగేశవరా
య వుక ఇకకడ నచిలేదని మాతఱం చెప వూరుకంది.

ఆరోజు స్మంతఱం పెందరాళ్ళ ఇంటికొచేిశాడు గోప్పల్. తన రావడమే కాదు. ఫమట్ ఎకకడ్ల వునన కొడుక, కూతుర్తకి ఫోన్ చేసి
వంట్నే ఇంటికి రావలసిందిగా ఆయుర్ వేశాడు.

అలా రాతిఱ ఎనిమిది గంట్లకి, కటుంఫ సభుమలత సమావేశం ఏరాటు చేశాడు గోప్పల్. అననపూరేాశవర్త కూడా వచిింది.

"నేన ఇండియా వళ్ళళపోతాన ఆ ఏరాటు
ి ఎంతవయక వచాియ?" అని అడిగింది కొడుకన.

"అమాభ! నినన వనకిక ంపంచేమడం పెదద సభసమ కాదు. కానీ నవీవ నియాయానికి రావడానికి ఫలమైన కాయణం ఏదో వుంది. అది
ఎంత నిషూ
ట యమైనా పయవాలేదు. నవువ చెప్పల్ల. చెకండా వళ్ళళపోతే మేం చాలా బాధడతాం" అడిగాడు.

"లేదురా. చెపేంత ఫలమైన కాయణం ఏమీ లేదు. వళ్ళిపోతాన అంతే" అంది.

"నీక నచిని విషయాలు ఇకకడ ఏం జర్తగాయ?"

కొడుక రశనత అననపూరేాశవర్తలో సహనం కకస్ర్తగా అడుగంటి విసుగ, కోం కళ్ళలో తంగి చూశాయ.

"ఏం జర్తగాయ కాదురా, ఏం జయగలేదని అడుగ. ఇది సంస్యమా? సంస్యంలాగా వుందా? వుండడానికి లంకంత కొం వుంది. ఏం
లాబం? దమమంలా కొంనంటిపెటు
ట కని వుండి, ఎవరటుపోయనా తనక ట్టనటు
ట గా వుంటుంది నా కోడలు. ఇలు
ి ట్టకండా
సంప్పదన కోసం ఊళ్ిభభట్ తిరుగతావు నవువ. ఇక నీ పలిల దృషిటలో ఈ ఇలు
ి క హోట్ల్. రాతిఱ ఏదో టైం కి వచిి
డుకంటారు. త్తలా
ి యగానే వూర్తమీదడి తిని, తాగి చిందులేస్త
త అడుగాడిదలా
ి బాధమత లేకండా తిరుగతారు. ఇది మీ
ఫతుక. ఇది చూడా
ు నికేనా నేన వేలమైళ్ళ దూయం నంచి ఇకకడికొచిింది?" స్తటిగా నిలదీసింది.

ఆవిడ మాట్లక తుప్పకి దెఫఫ తినన క
ష లా
ి భారామబయిల్లదదరూ విలవిలా
ి డారు. ఆ ష్ణక్ నంచి వాళ్
ి కోలుకోకముందే తిర్తగి
మాటా
ి డింది అననపూరేాశవర్త.

"మీరు ననన మోసం చేస్రు. ఎందుక అని నేనడగన. మీరు అమర్తకా వచేిముందు నేన చెపన మాట్ల్లన పెడచెవిన పెటా
ట రు.
అయనా ఇయవై సంవతసరాల కియతం మాట్లు మీకింకా గరు
ి ంటామని నేననకోన. కానీ మీ పలిలు దధతిగానే పెరుగతునానయని
ననన నమిభంచడం కోసం వాళ్ళత అలా ఫోట్లలు తీసి ఇండియా ంపంచారు. కానీ వాళ్
ి భన దధతులో
ి పెయగలేదు. నేన
ఇకకడికి వచాిక కూడా ననన నమిభంచడం కోసం వాళ్ి ఇష్ణ
ట లక వమతిరేఖంగా దధతులో
ి ఉననటు
ట నటింజేశారు. అంతే...

ఇదో... నవువ వూళ్ళళలేని ఈ నాలుగ రోజులో
ి వీళ్ి అసలు రూప్పలేమిట్ల నాక బాగా త్తల్లసిపోయంది. ఆ దుసు
త లేమిటి? ఆ తీరు
ఏమిటి? తతాగి అయథరాతిఱ ఇంటికి రావడమేమిటి? ఇదే భన వూళ్ళళ అయతే చెం గలగొటేటదానిన. ఇదా పలిల్లన పెంచే
లక్షణం? అర్తచిందావిడ.

అపుడు కూడా భారామబయిల్లదదరూ మౌనమే సమాధానంగా నెల చూపులు చూస్త
త వుండిపోయారు. కానీ ఆవిడ మాట్లక రోషం
పంగకొచిి కోంగా చూశాడు అనంతస్య.

"ఇట్స్ టూ భచ్, నామనమాభ! నవువ ఇండియా నండి వచాివ్. ఇకకడి దధతులు నీక త్తలీదు..." అంటూ ఏదో
చెబోయాడు.

"దధతుల గర్తంచి నవువ మాటా
ి డితే ళ్ళ రాలగొడతాన. సిగ
గ లేని బడవా! చెలిల్లకి బుదిధ చెప్పల్లసంది పోయ నవూవ
నికిమాల్లన వధవలా తయాయయామవు. సిగ
గ లేదూ? ఏమిటీ దధతులు? ఇలు
ి ట్టకండా అయథరాతిఱ దాకా బార్ లలోనూ,
ప్పరీటలో
ి నూ పలిలు తియగాలని మీ అమర్తకా రభుతవం చట్టం ఏభనాన చేసిందా? దాని అవతాయం చూస్వా? తడలు కనించేలా
ఫ్య
ర కలు, చంకలు కనఫడేలా జాక్కటు
ి , నడుం కనఫడేలా డరసుసలు. ఇదా ఫ్యమషన? ఇదా సంసకృతి? భన దేశంలో ఇలాంటి
డరసుసలు సినిమాలో
ి వేస్తరు. ఇళ్ళలో
ి కాదు. త్తలుగవాళ్ళ పలిలయన మీలో చూదా
ద భంటే కకట్యనా త్తలుగ లక్షణం
కనఫడుతందా?" గదిదంచింది. "ఏమిటి త్తలుగ లక్షణం? ళ్ింతా కపుకని కంటీఱ ఉమన్ లా తియగట్మా? ఏయ్ ఒలు్ లేడీ ఐ
డ్లంట్ లైక్ యు. డాడీ! సండ్ హర్ బాక్ టు ఇండియా. యూ న్ల... గా
య నీ వాంట్స్ టు మేడ్ మి లైక్ ఎ జంగిల్ ఉభన్. వాటీస్ ది
శారీ, బాంగిలస్, ఆయనమంట్స్. నానెసనస్! ఐ డ్లంట్ లైక్ ఆల్ దిస్" అంటూ పచిిటిటనటు
ట పెదదగానే అర్తచేసి లోనక
పోబోయంది శ్వాని.

"ఆగవే... అకకడే ఆగ" అంటూ హచిర్తంచింది అననపూరేాశవర్త.

డాకటర్ గోప్పల్ కి కొడుక, కూతరు ఇదదర్త మాట్లు, చేతలు చాలా బాధ కల్లగంచేవిగా ఉనానయ. వసు
త నన కోప్పనికి లేచి వాళ్ళళదదర్త
చెంలు గలగొటా
ట లని వుంది. కానీ తనూ రచిిపోతే ఇంట్ల
ి పెదద సీన్ కియయేట్వుతుందనే ఉదేదశంత మౌనంగా ఊరుకనానడు.

రతీ సభసమక ఏదో సరైన ర్తష్ణకయం వుంటుంది. దానిన కనిపె

అతడి ఆలోచనలు ఒ కొల్లకిక రాకముందే, అననపూరేాశవర్త స్ఫ్యలోంచి లేచి భనవరాల్ల ముందుక్కళ్ళళంది. భనవరాల్ల కళ్ళలో
ఆవేశం, కోం గభనించి తనూ గంభీయంగా చూసింది.

"ఏమిటే చెపు? నీ అమాభబాబుత నవువ ఇంగీిష్ లో మాటా
ి డితే నాక అయధంకాకపోవచుి. కాని నీ భనసులో ఏముందో
త్తలుసుకోలేని పచిిదానిన కాదు. మీరు ఆడింది ఆట్గా, ప్పడింది ప్పట్గా బాధమత లేకండా తిర్తగితే నీ అమాభబాబు
ఊరుకోవచుి. కాని నేనూరుకోన. మీ కాళ్ళ వియగొగటిట చేతిలో పెడతా. వమసయపోయన ముసల్లది ఏం చేసు
త ందిలే
అనకంటునానవేమో, పేడపసికి, పడకలు చర్తచిన చేతుల్లవి. వీటి ఫలం మీకనాన మీ నాననకే ఎకకవ త్తలుసు. అలాగని ఇకకడే
వుండిపోయ, మిభభలేనదో ఉదధర్తంచాలనే ఉదేదశం నాక లేదు. మీ ఇషటం వచిినటు
ట ండండి. నేన మా వూరు వళ్ళిపోతునానన. కాని
కకటి మాతఱం భర్తిపోవదు
ద . మీ గర్తంచి ఆశ వదులుకనే వళ్ళళపోతాన. బవిషమతు
త లో మీరేకాదు, మీ సంతతి వాళ్ళ మేం కూడా
భాయత సంతతికి చెందిన వాళ్ిమే అని చెపుకోవడానికి త ఇండియాలో మీ కంటూ ఫంధువులవరూ ఉండరు. కల్లసిపండి.
మీయంతా అమర్తకా వాళ్ిత కల్లసిపోయ, సంతషంగా వుండిపండి" అంటూ ఇక ఆపెై ఏం మాటా
ి డాలో త్తల్లమక, కళ్ినీళ్
ి
కకకకంటూ తన గదిలోకి వళ్ళళపోయ తలుపు మూసుకంది అననపూరేాశవర్త.

శ్వాని, అనంత్ లు తభ గదులో
ి కి వళ్ళళపోయారు. చాలా స్టపు భారామబయిల్లదదరే అకకడ మిగిలారు. "మీరు మౌనంగా
ఉంటాయనకోలేదు. పలిల మీద కనీసం కోడాల్లసంది" అంది బాధగా సతమవతి. పెదదగా నిటూ
ట ర్తి భాయమ వంక చూస్డు గోప్పల్.

"లేదు సతామ! వాళ్ిమీద కోడట్ం ఈ సభసమక ర్తష్ణకయం కాదు. రసు
త తం వాళ్ళనేమీ అనక. మా అభభత విపులంగా
మాటా
ి డాల్లస వుంది. ఆ తరావతే క నియామం తీసుకందాం. నవవల్లి పలిలత రసు
త తానికి వాళ్ిని సపోయట్ చేసు
త ననటేట మాటా
ి డి
సమాధానరుి. ఈ లోల నేన మా అభభత మాటా
ి డతాన. వాళ్ళని ఆ గది కకక రానీక" అంటూ లేచాడు.

"ఏం మాటా
ి డతారు?" అడిగింది సతమవతి.

"నవువ కూడా కకనండాలనకంటునానవా?"

"అలాగని కాదు. కాని నాక్కందుకో ఈ ర్తసిథతులు కంగారు పుటిటసు
త నానయ".

"కంగారు దేనికి? ఒ. కే. ఒ నిచెయమ. వాళ్ళళదదరీన గదులుదాటి ఫమట్క రాకండా తాళ్ం పెటిటరా. భన మాట్లు వాళ్ళ
వినడం రసు
త తం భంచిదికాదు."

"వాళ్ళ గొడవ చేస్తరేమో?"

"చేమనీ... ఇఫఫందేమీ లేదు. రసు
త తానికి వాళ్ిని సపోయట్ చేసు
త ననటు
ి మాటా
ి డట్ం భర్తిపోక." "అలాగే" అంటూ తనూ
స్ఫ్యలోంచి లేచింది సతమవతి. అంతలోనే ఏదో అనమానం వచిి బయి వంక చూసింది.

"ఏమిటి సతామ, ఇంకా సందేహమా?" అడిగాడు.

"అంటే... ఇపుడు భనత మాటా
ి డడానికి ఆవిడ సిదధంగా ఉందా? మీ అభభగార్త కోం త్తలీంది కాదు."

"ఆవిడ నా తల్లి. నాత మాటా
ి డడానికి ఎపుడూ అబమంతయం చెదు. నవవళ్ళి రా తవయగా" అంటూ తల్లి గదివైపు అడుగలు
వేస్డు గోప్పల్.

వళ్
త నన బయిన చూసు
త ంటే సతమవతికి అయధమైపోయంది. ఆమన ఇటికే ఏదో క నియాయానికి వచేిస్డని, ఆ విషయానిన
చర్తించడానికే తల్లి వదదక వళ్
త నానడని ఊహంచింది. తన దగగయ వుంటే భంచిది కదా! బయి చెపనటు
ట ముందు కొడుక,
కూతుర్తని సమాధానర్తి, ఫమట్క రాకండా వాళ్ళళదదరీన గదులో
ి నే వుంచి తాళ్ం వేసి వచేి ఉదేదశంత వేగంగా అటు నడిచింది.

గోప్పల్ అననపూరేాశవర్త గదిలోకి వళ్ళిసర్తకి ఆవిడ భాయంగా కళ్ళమూసుకని ఈజీ చెయర్ లో డుకొని ఉంది. ఆవిడ కళ్ళముందు
తనన అసహమంగా చూస్త
త భనవరాలు ఇంగీిష్ లో తన భమీభ, డాడీత మాటా
ి డిన దృశమమే దే దే గరు
ి కొసు
త ంది. ఆవిడ
చెంల మీదుగా కనీనరు రవహస్తంది. క చెయర్ ని దగగయగా లాకొకని తల్లికి దగగయగా కూరుినానడు. ఆమ కళ్ళ త్తర్తచి
చూసింది. తల్లి చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని బాధగా ఆమ ముఖంలోకి చూస్డు.

"నవివలా బాధడితే నేన చూడలేన. చెమాభ ఇపుడు ననన ఏం చేమభంటావు? అని అడిగాడు తల్లిని.

"నేనికకడ ఉండలేనరా... నామనా... వంట్నే ఇండియాక ంపంచేయ. ఇంతకమించి ఏమీ చేమనకకయలేదు" అంటూ ముఖం
తిపుకొని కనీనరు తుడుచుకొంది. ఈ లోల అకకడికొచిిన సతమవతి కూడా అతతగార్త మాట్లు వింటూ గభభం లోనే
నిలఫడింది.

"నవువ కనీనళ్
ి పెటు
ట కొని వనకిక వళ్ళళపోవడం భంచిదంటావా... ఇకకడ మేము సంతషంగా ఉండగలమా? నీ ఆశీసుసలే మాక
ఫలం, ధైయమం అనీనన. తపు చేస్టత ఎవర్తనెైనా తిటేట అధికాయం నీకంది." తల్లికి నచిజ్ప్పలని చూశాడు.

కానీ ఆవిడ కొడుక మాట్ల్లన ఖండిస్త
త కొడుక చేతిలోంచి తన చేతిని వనకిక తీసుకంది.
"సంతషమా? ఎకకడుందిరా? నీక డబుఫ పచిి. వృతితని అడుం పెటు
ట కని ఊళ్ళ తిర్తగి డబుఫన సంప్పదించడం నీక ఆనందం.
నీ పలిలక జలాసగా డబుఫ తగలేస్త
త , బాధమత లేకండా ఇళ్
ి ట్టకండా తియగడం సంతషం. నీ పెళ్ళ
ి నికి ఇంటిని కనిపెటు
ట కొని
ఉండడమే సంతషం. ఇదా మీరు కోరుకనే సంతషం. నిజమైన సంతషం అంటే ఇదే అనకంటునానరా?"

"అదికాదమాభ!"

"మాటా
ి డక. ఇంకేమీ చెక. మీ విషమంలో నా అంచనా తపపోయందని నాక బాగానే అయధమైంది. నేన ఆశ్ంచిన విధంగా
జయగలేదు. అంతా తారుమారైంది. మీరు ఇపుడు క ధధతి రకాయం జీవించే అమర్తకా వాళ్
ి కాదు. అలాగని ఆచారాలు ప్పటించి,
ఆదయశంగా నిల్లచే త్తలుగ వాళ్ళ కాదు. రండింటికీ చెందని విచితఱ కటుంఫం మీది" అంటూ తిర్తగి కళ్ళ తుడుచుకంది. తల
వంచుకనానడు గోప్పల్.

సతమవతి వచిి భరో కరీిని లాకొకని, బయి కకక కూరుింది. ఆమక అతతగార్త మాట్లు అసతమం కాదని త్తలుసు. ఆమక
ఏం సమాధానం చెప్పల్ల? విదేశాలలో వుంటూ అనేక ఆంధా
ర కటుంబాలు ఎదురొకంటునన సభసమనే తభ కటుంఫం కూడా
ఎదురొకంటుంది. ఆంధా
ర నంచి వలస వచిిన కటుంబాలో
ి మొదటి తయం వాళ్
ి ఆంధు
ర లుగానే జీవించాలని, విదేశంలో కూడా
తభ ఆంధా
ర మారుక సంసకృతి రతిబింబించాలని తాతా
ఱ మడా
ు డు. కానీ యువతయం వచేిసర్తకి స్థనిక సంసకృతికి అలవాటు
డిపోతారు. వాళ్ళని సర్తదిదు
ద కోవాలనకనే లోల ర్తసిథతి చేయ దాటిపోతుంది. ఈ సభసమని దృషిటలో ముందే ఊహంచగల్లగన
వాళ్
ి మాతఱం పలిలు తభన తాము త్తలుసుకనే వయక ఇండియాలోనే వుంచి చదివిసు
త నానరు. కానీ అలాంటి వాళ్
ి చాలా
తకకవ. అమర్తకాలో నివసించడం, సంప్పదించడం, పలిలు కూడా అమర్తకాలోనే పెయగడం ఇదంతా కే సటప్ గా భావించి,
మాతృదేశానిన, మాతృభాషన విసభర్తంచే విశావస ఘాతకలు ఉనానరు. అలాంటి వాళ్
ి అపుడపుడూ మేము త్తలుగ
వాళ్ిభని చెపుకోవడానికి త వాళ్ి జీవితంలో త్తలుగదనం ఎకకడా కనించదు. మాతృభూమిని, మాతృభాషన భర్తిపోయే
అలాంటివాళ్ళ ఎంత గొవాళ్ళయనా క్షమారు
హ లు కారు.

"అమాభ జర్తగినదానికి బాధడుతునానన. భనవడు, భనవరాల్ల మీద కోం నా మీద చూపంచడం నామమం అంటావా?
ర్తసిథతి నవూవ చూసు
త నానవుగా? ఏదనాన మాయగం చెపు? ననేనం చేమభంటావో చెపు?" దీనంగా తల్లి ముఖంలోకి చూస్త
త
అడిగాడు గోప్పల్. ఆవిడ కనీనరు తుడుచుకంది.

పేలవంగా నవివంది. "ఏమిటా
ఱ ఇది. నవువ గొ డాకటర్ వి. భనషుల గండలు తీసి గండలు మారేి గొ డాకటర్ వి. ఈ తల్లి
గండ నీక త్తల్లమదా? ఏం చేమభంటావు అని ననేన అడిగితే ఏం చెగలన. మీ నాననగారు పోయేట్టికి మీరు
ముగ
గ రూ చిననపలిలు. ంట్ర్త ఆడదానిన. అయనా నేనెవర్త సలహాలు అడగలేదు. పలిల బవిషమతు
త కోసం, కటుంఫ గౌయవం
కోసం ఏం చేస్టత బాగంటుందో అలా చేస్న. ఎపుడూ ది భందికి చెట్మే గాని, ఎపుడూ కర్తచేత చెపంచుకోలేదు. కఠోయ
శయ భన అలవరుికనానన. నా శయ భ వృధా పోలేదు. బిడులు రయ్యజకలయామరు. వమవస్మంలో డిగీయలు చేసి గోలు్ మడల్
సంప్పదించాడు నా పెదద కొడుక. కొతత కొతత దధతులో
ి అధిక దిగఫడి స్ధించాడు. స్ంతంగా కొతత వర్త వంగడాలన కనిపెటిట,
ఆదయశ రైతు అవారు
ు పందాడు. ఉతతభ రైతుగా రాషటళతి చేతుల మీదుగా ఫహుభతి తీసుకొని, ముననలూరు గా
య భమే
గయవడేలా చేస్డు. నా రండ్ల కొడుక డాకటర్ అయామడు. అమర్తకా వళ్ళ
ి డు. బాగా సంప్పదించుకనానడు. అమర్తకాలో గొ పేరు
సంప్పదించుకనానడు నా కొడుక. ఏదో రోజు భన గా
య మానికి వస్తడు. పెదద ఆసుతిఱ కడతాడు. ఖరీదెైన గండజబుఫ చికితసలు
పేదోళ్ిక కూడా అందుబాట్ల
ి కి తీసుకొచిి ముననలూరు పేరు మారుమో
ల గేలా చేస్తడని, ఇంతకాలం నలుగర్తకి గయవంగా
చెపుకనేదానిన. ఇపుడు ఆ ఆశ పూర్తిగా అడుగంటింది" అంటూ పెదదగా నిటూ
ట ర్తింది.

"అదికాదమాభ! నేన చెపేది విన." ఏదో చెబోయాడు.

కానీ ఆమ వార్తంచింది.

"చెక. నవువ చెప్పలనకనాన నేన వినడానికి సిదధంగా లేన. మీక ఇకకడే బాగంది. ఈ జీవితమే బాగంది. నవువ
ఇండియా వచేిసర్తకి నేన ఉంటాన్ల, లేదో కూడా నాక త్తల్లమదు. మీరు అమర్తకా రావడం వలేిగా మీ పలిలు ఇలా
తయాయయామరు"

"అమాభ! నా మాట్విన. అంతా నవవనకననటేట జరుగతుంది. మా బాగకోసం నవువ డు శయ భ, తన నాక త్తలుసమాభ.
అభభ రుణం, పుటిటన ఊరు రుణం తకండా తీరుికంటాన. ఈ దిశగా రమతానలు కూడా మొదలడతాన. అనినంటికనాన
ముందు పలిల్లన భంచి దధతులో
ి కి తీర్తిదిదు
ద తాన. నా మాట్ నముభ."

"ఎలా నభభన? చెరా? నీక క్షణం తీర్తక ఉండదు. సంప్పదన, పగడతలు, పేరు రతిషటలే ముఖమమైపోయాయ. ఇంక నవేవం
బాగ చేస్తవ్ రా వాళ్ళని? చూస్వా...? నీ కూతుర్తకి చీయలంటే గిట్టదు. గాజులంటే అసహమం. అదంతా అనాగర్తకం
అనకంటుంది. డబుఫ ఇవాళ్ ఉంటుంది. రేపు పోతుంది. కానీ భన ఆచాయ స్ంరదాయాలు తయతరాలుగా భనక వసు
త నన
త్తలుగ వాయసతవ సందరా. అది వదులుకంటే మీరు త్తలుగ వాళ్
ి ఎలా అవుతారు? ఎవరో త్తల్లమని సంకయజాతిగా

మిగిల్లపోతారు. ఇంతకనాన బాధ కల్లగంచే విషమం ఇంకోటి ఉందా? విదేశీయులే భన కటూ
ట , బొటు
ట క ఆకర్తషతులై
మచుికంటుంటే, మీ పలిలు అకకడి వాళ్ళలో
ి కల్లసపోతుననటు
ట నానరు. ఇదేనా మీరు మీ పలిలక నేర్తన సంసకృతి. నాక
పెదదగా చదువులేదు. కాని లోక జా
ా నం ఉంది. నవువ చెభట్లడిి కోటు
ి కూడబెటిట నీ కటుంబానిన, నీ పలిల్లన సంతష పెట్టడం
కాదు. దికాలాలు నీ పేరు నిల్లచిపోయేలా రజల్లన కూడా సంతషపెటా
ట ల్ల. శభాష్! అనించుకోవాల్ల. పలిలు అయ్యగమలైతే
నవవంత సంప్పదించినా నాశనం చేసు
త ంటారు. నవవపుడైనా గభనించావా? తరాలు మార్తనా కొనిన కంపెనీలు, సంసథలు చెకక
చెదయకండా నిలఫడడమే కాదు, వామప్పరాలు విసతర్తంచుకంటునానయ అంటే కేవలం డబుఫకాదు. కయభశ్క్షణత పెర్తగిన ఆయా
సంసథల వాయసులు. బిరా
ి లు, టాటాలు గానీ అంబానీలు గానీ ఎవర్త జీవితానిన ర్తశీల్లంచినా నీకీ విషమం సృషటంగా
బోధడుతుంది. అమర్తకా సంప్పదనే కాదు. భన భాయతీమ సంసకృతిని భరువకూడదు. భనమే కాదు ఎవరు ఏ దేశం వళ్ళళనా
తభ తభ మాతృదేశ సంసకృతి, ఆచారాలన భర్తిపోకూడదు. అలా చేస్టత కననతల్లికి అనామమం చేసినటేట. కష్ణ
ట లు,
పేదర్తకంలోంచి వచేి పలిలక ఫరతుకల ట్ి, బవిషమతు
త ట్ి బమం ఉంటుంది. బాగడాలనే తన ఉంటుంది, అందవచిిన
రతి అవకాశానిన ఉయ్యగించుకని కషటడి, చదివి, రాతిఱంఫవళ్ళ శయ మించి, ఉననత స్థనాలు అందుకోవడానికి కృషి చేస్తరు. అదే
అధికాయం, డబుఫ ఉనన ఉననత కటుంబాలో
ి ని పలిలక ధైయమం, విశావసం ఉంటాయ. డబుఫలో పుటిట పెయగడంత వాళ్ికి కషటం
అంటే ఏంట్ల త్తలీదు. జీవితభంటే విలాస్లు, సంతషం అనకంటారు. అందుకే ఉననత వయగంలో పలిలు తకకవ స్థయలోనే
ఉనాన విదామ స్థయకి వళ్తారు. భనిషికి చదువు అనేది మూడ్ల కనన. అలాంటి చదువుంటే లోకజా
ా నం బాగా వసు
త ంది. కానీ
చదువుకనన వారే సంప్పదించగలరు, అంతగా చదువుకోని వారు సంప్పదించలేయనకోవడం కూడా పయబాటే. లోకజా
ా నం
అవగాహన వుండి, పెదదగా చదువులేని, ఆ మాట్కొస్టత అసలు చదువురాని వాళ్
ి కూడా గొగా సంప్పదించిన వాళ్ళనానరు.
సంప్పదనకి, చదువుకి కొలఫదధ అనకోవడం కూడా పయబాటే.

రతీతయం అరభతతంగా ఉండాల్ల. ఉననపుడే ఆయా సంసథలుగానీ, ఆసు
థ లుగానీ నిలకడగా ఉంటాయ. ఏ తయం కూడా
చెడిపోకూడదు. బిల్ గేట్స్, వారన్ ఫఫెట్, లకీషభ మిట్టల్, ధీరూబాయ అంబానీ, నిరాభ సబుఫల కాయఫన్ బాయ్ టేల్,
ముళ్ళపూడి హర్తశిందరరస్ద్ గారు ఇలా ఎందరో గొ వాళ్
ి . అంతా కష్ణ
ట లనంచి వచిి ఉననత స్థయకి ఎదిగిన వాళ్ళి. వార్త
వాయసులు కూడా తండీర తాతలంతటి సభరు
థ లే. టాటాలనే చూడు. జమ్ షడీఫ టాటా తరువాత జే. ఆర్. డి. టాటా, ఇపుడు
యతన్ టాటా. బిరా
ి న చూడు జే. డీ. బిరా
ి తరావత ఆదితమ బిరా
ి , కమాయ భంగళ్ం బిరా
ి ఇలా చెపుకంటూపోతే ఎందరో
ఉనానరు. ఆసు
థ లు గానీ, సంసథలు గానీ సంప్పదించినంత మాతా
ఱ న, స్థపంచినంత మాతా
ఱ న సర్తపోదు. దక్షత కల్లగిన వాయసుల్లన
కూడా అందించాల్ల. మీ వాయసులు, మీ పలిలు. నా పేరు నిలబెట్టడానికి నా కొడుకలు మీరునానరు. మీ పేరు నిలబెట్టడానికి మీ
పలిల్లన సభరు
ధ లుగా తీర్తిదిదా
ద ల్లసన బాధమత మీక లేదా. ఈ వమసులో కూడా రోజూ నేన ఈనాడు పేర్ చదువుతానే. పేర్
చదివితే లోకజా
ా నం పెరుగతుంది. ఇంతస్టపు అనిన విషయాలు నేన మాటా
ి డగలా
గ నంటే కాయణం నేన నూమస్ పేర్ చదివే
అలవాటే. నేన వచిి ఇనినరోజులైనా మీ పలిలు కకరోజు కూడా పేర్ చదువుతుండట్ం నేన చూడలేదు. అసలు వాళ్ికి ఇంటి
దగగయ ఉండే తీర్తక్కకకడిది. నా కూతురు పలిలకి, వీళ్ికి పెళ్ళిళ్
ి జర్తపంచి, ముర్తసిపోవాలని ఎంత ఆశ డా
ు న. ఇపుడు
అయథమౌతుంది, నా కూతుర్త పలిలు వీళ్ి లవల్ కి తగయని... కకటి మాతఱం నిజం మీర్తలాగే కళ్ళ మూసుకని ఉంటే ఏదో కరోజు
అనంతస్య ఏ అమర్తకా పలిన్ల త్తచిి ఇదే మీ కోడలు అంటాడు. అది ఏ జయభనీ వాడిన్ల తీసుకొచిి వీడే మీ అలు
ి డు అంటుంది.
అంతటిత మీరు ఇక ఇండియాలో అడుగపెటేట అయహతన కోలోతారు. ముననలూరులో మీ ముఖం చూస్ట వారుండరు అంటూ
ఆవేశంలోనూ, బాధతనూ చాలా సుదీయఘంగా మాటా
ి డింది ఆవిడ. అంతా శయ దధగా వినానరు భారామ బయిల్లదదరూ. ఆవిడ మాట్లు

పూర్తి కాగానే ముఖాముఖాలు చూసుకనానరు. పెదదగా నిటూ
ట ర్తి లేచాడు గోప్పల్.

"అమాభ! నాక అంతా అయధమైంది. నాక మూడ్లరజులు టైమివువ. ఈ సభసమక నేనే ర్తష్ణకయం చెప్ప
త న." అంటూ లేచి ఫమట్క
వచేిశాడు గోప్పల్ వేగంగా.

మూడ్లరజులు గడిచిపోయాయ. కొడుక ఏ నియామం తీసుకోబోతునానడ్ల అననపూరేాశవర్తకి త్తల్లమదు. అనంతస్య, స్య
శ్వానీల దినచయమలో మారేమీ లేదు. ఎలాగో నామనభభక త్తల్లసిపోయందనన ధీమాత ఇపుడు భర్తంత హామప్లగా
తిరుగతునానరు. రాతిఱ ఎటికో ఇంటికొసు
త నానరు. వాళ్ికి డాకటర్ గోప్పల్ ఏమీ ఆంక్షలు విధించలేదు. బుదిధ చెపే రమతనం
కూడా చేమలేదు. వాళ్ిన దార్తలో పెట్టడం ఎలాగూ వీళ్ిక స్ధమం కాదు. ఇక ఇండియాక వళ్ళిపోవడమే భంచిదనే నియాయానికి
వచిిందావిడ. సతమవతి కూడా బయి భనసులో ఏముందో త్తల్లమక కంగారు డింది.

ఈ ర్తసిథతులో
ి నాలుగోరోజు భధామహనం సడన్ గా భోజనానికి ఇంటికి వచేిశాడు గోప్పల్. అతన వచిిన టైం లో పలిల్లదదరూ
ఇంట్ల
ి లేరు. గంట్ కియతమే ఫమట్క వళ్ళళపోయారు. అతన సరాసర్త వచిి తన గదిలో కూరుినానడు. పలవగానే సతమవతి
కూడా లోనికి వచిి అతతగార్త కకన కూరుింది.

"ఏరా! ననన ఇండియా ంపంచేసు
త నానవుగా" అంది అననపూరేాశవర్త.

"ఇండియా ంపసు
త నానన. కానీ అమాభ నినన కాదు" అనానడు గోప్పల్.

టా
ట ల్లగాని గొడవ డినంత మాతా
ఱ న ఇటికిపుడు తభ పలిలు బుదిధభంతులు కాలేరు.

"ననన కాదా... ఇంక్కవర్తని...?" అని విసు
త పోతూ అడిగిందామ.

పెదదగా నిటూ
ట ర్తి భాయమ వంకా, తల్లి వంకా చూశాడు.

"పలిల విషమంలో నేన క నియామం తీసుకనానన. అది మీక నచుితుందని ఆశ్సు
త నానన.

అనంతస్య, స్య శ్వానీలన ఇండియా ంపంచాలని నియామం తీసుకనానన. వాళ్ళళదదరూ కొనానళ్ళ ప్పటు ముననలూరులో
ఉంటే ఖచిితంగా మారు వసు
త ందని. ఇంతక మించి భరో మాయగం లేదు. మీరేభంటారు?" అని అడిగాడు.

ఆ మాట్క సంతషించింది అననపూరేాశవర్త.

"వాళ్
ి ముననలూరు వస్తభంటే అంతకనాన సంతషం ఏముంటుంది? కొంతకాలం ప్పటు నాత ఉంటే భన దధతులు వాళ్ికి
త్తలుస్తయ. వాళ్ి అమర్తకా ఫ్యమషని భతు
త వదిల్లంచేయ్యచుి. నాతప్పటు వాళ్ిన తీసుక్కళ్ళ
త న. ఏభంటావు సతమవతి?" అని
అడిగింది.

"నాదేముంది అతతయామ! మీరు ఏ నియామం తీసుకనాన నాక సంతషమే" అందావిడ.

"కక నిమిషం" అంటూ అడు
ు వచాిడు గోప్పల్.

"అమాభ! నేన ఇండియా ంపంచాలనకంది పలిల్లదదర్తన మాతఱమే. నవువ మాత కొంతకాలం ఇకకడే ఉంటావు" అంటూ
వివర్తంచాడు.

"ఉండడం నా వలి కాదు. వాళ్ిత ప్పటే నేనూ వళ్ళిపోతాన."

"ఉండాల్ల. వలికాదు అంటే ఎలా? అకకడ లేనిపోని సభసమలు రాకూడదనే నేన ఈ నియామం తీసుకనానన. అననమమతనూ,
బావగార్తతనూ వివయంగా మాటా
ి డాన. వాళ్
ి కూడా రసు
త తానికి నినన మా వదదనే ఉంచభనానరు. అనంత్, శ్వానీల విషమంలో
వాళ్
ి అనిన జాగయతతలూ తీసుకంటారు. వీళ్
ి వళ్ళళన నెల తరావత ఒస్ర్త నేన వళ్ళి ర్తసిథతి సవమంగా చూసి వస్తన. ఇంకేం

కావాల్ల? అంటూ తన వూమహం వివర్తంచాడు. కటికి రండు స్రు
ి వివర్తంచాక అననపూరేాశవర్త సతమవతి ఇదదరూ తభ అంగీకాయం
త్తల్లప్పరు. ఇందులో తమాష్ణ ఏంట్ంటే వాయం రోజులో
ి రయాణం.

కొడుకూ, కూతురు ఇదదర్తకీ డటా
ఱ యట్ నంచి హైదరాబాద్ వయక టిక్కట్స్ కూడా చేస్డామన. మొదట్ ఉండన వళ్ళిపోతానంటూ
గొడవ చేసిన తరావత ఉండిపోవడానికి అననపూరేాశవర్త పుకంది. తల్లిత ప్పటు తన భాయమ కూడా ఒకే చెడంత తేల్లగా
గ
ఊపర్త తీసుకనానడు గోప్పల్. అయతే ఈ విషమం రాతిఱ వయక అనంత్, శ్వానీలక త్తల్లమదు. రాతిఱ ఎనిమిది గంట్లక
ఆసతిఱ నంచి కారులో ఇంటికి వస్త
త కొడుక, కూతురు
ి ఇదదర్తకీ ఇంటికి వంట్నే రావాల్లసందిగా ఆయుర్ వేశాడు గోప్పల్.

ఆ టైం లో ఎకకడ్ల సిటీ హాలో
ి రఖామత ప్పప్ సింగర్ స్టటజ్ షోలో ఉనానరు వాళ్ళిదదరు. అయషటంగానే ఫమలేదర్త ఇంటికి వచాిరు. రాతిఱ
తమిభది గంట్లక భోం చేశాక, అందర్తనీ హాలో
ి కి పల్లచి మాటా
ి డాడు గోప్పల్.

"మీకో ముఖమ విషమం చెప్పల్ల. మీ ఇదదరూ ఇండియాక వళ్
త నానరు. నాలుగ రోజులో
ి రయాణం." అంటూ ఇదదర్త ముఖాలో
ి కి
చూశాడు.

"ఇండియాకా... వై?" ష్ణక్ త పెదదగా అర్తచింది శ్వాని.

"నేన వళ్ళన" అనానడు అనంతస్య.

'వళ్ళ
ి ల్ల. టిక్కట్స్ కూడా బుక్ చేశాన. మీ దనానన హైదరాబాద్ కి వచిి, మిభభల్లన ర్తసీవ్ చేసుకంటాడు." భృదువుగా
వివర్తంచాడు.

"ఒ డాడ్! అమర్తకా చూడాలని అకకడివాళ్
ి ఇకకడికి వసు
త ంటారు. మేభకకడికి వళ్ిడం ఏంటి? నానెసనస్... ఏముందకకడ?"
విసుగా
గ అర్తచాడు అనంత్.

"ఏముందో వళ్ళి చూస్టతనే కదా త్తలుసు
త ంది. మీ అమాభనాననలమైన మేము పుటిట పెర్తగిన వితఱ భూమి అది. మీక నానెసనస్ గా
ఉందంటే. షేమ్ టూ యు. .... ఏభనకంటునానరు మీరు... ఆసు
త లు, ఐశవరామలు. జలాసగా తియగడాలు అవే
జీవితభనకంటునానరా? విలాస్లు, కారు
ి , ఎస్టటట్ లు, వీట్నినటికీ మించిన గొ విషయాలు చాలా ఉనానయ.
త్తలుసకోవాల్ల. నేరుికోవాల్ల. బిజినెస్ మేనేజ్ మంట్ చేశారు. బాధమతలు మాతఱం గర్తించుకోలేకపోతునానరు. మీరు అవుననాన,
కాదనాన తదు. ఇండియా వళ్
త నానరు. మీరు వంట్ తీసుక్కళ్ిడానికి ఏం కావాలో ఏరాటు
ి చేసుకోండి" అంటూ వివర్తంచాడు
గోప్పల్.

ఆ మాట్లు వింటుంటే ఇదేదో నామనభభ చేసిన కట్ఱలా తచింది వాళ్ికి. అలాగని ఎదురు తిర్తగే రమతనం చేమలేదు. డాడీ
క నియామం తీసుకంటే ఇక అందులో మారులు చేరులు ఉండవని వాళ్ికి త్తలుసు. రాతిఱ నిదరపోయేముందు అనన గదిలోకొచిి
కాస్టపు కూరుింది శ్వాని.
"ఏమిట్ననయామ! వీళ్ళళంటి ఫలవంతంగా భనల్లన ఇండియా ంపసు
త నానరు. నాక వళ్ళళలని లేదు. ఆ లిటూళ్ళళ భనం
ఉండగలమా...? అంది.

"డ్లంట్ వరీయ. వళ్ిలేదనే చెడుపేరు భనక్కందుక? వళ్ళి చూదా
ద ం. నెలరోజులు ఉండేసర్తకి భనల్లన బర్తంచలేక వాళ్ళళ భనల్లన వనకిక
ంపస్తరు. ఇకకడి జీవితానికి అలవాటుడు భనకి అకకడ ఉండడం ఇఫఫందే. కానీ తదు." నచిచెబుతూ అనానడు
అనంతస్య.

భరుసటి నాటికే రయాణానికి కావాల్లసన ఏరాటు
ి మొదలయామయ. అననపూరేాశవర్త ముననలూరు ఫోన్ చేసి పెదదకొడుక,
అలు
ి డు మిగిల్లన వాళ్ిత మాటా
ి డింది. పలిల విషమంలో తీసుకోవాల్లసన జాగయతతలన స్తచించింది. గోప్పల్ కూడా వాళ్ిత
మాటా
ి డాడు.

ఈ కయభంలో తాము వనక లేకండానే పలిల్లన ఇండియా ంపంచే విషమంలో సతమవతికి భనసులో చాలా బాధగానే వుంది. పెైకి
చెపుకోలేకపోయంది. పలిలు పెదదవాళ్ళైనా
ఆమ దృషిటలో ఇంకా పలిలే.

భరునాడు ఉదమం అనంత్, శ్వానీలన తీసుకొని ఫమలేదరాడు గోప్పల్.

అలాగే నాలుగ స్తట్ కేసులు, అవీగాక చెరో హామండ్ బాగ్ ఉనానయ. మూడు స్తట్ కేసుల నిండా ఫట్టలకే సర్తపోయంది. అకకడ
వార్తకోసం ఇవవడానికి గిటస్, ఆర్తటకలస్ ఉనానయ. ఫహుశా తండిరని వదిల్ల దూయం వళ్
త ననందువలి కావచుి. "డాడీ! అంటూ
తనని చెరోకక కౌగల్లంచుకని కనీనళ్
ి పెటు
ట కంటునన కొడుక, కూతరు ఇదదరీన అకకన చేరుికొని కనీనళ్
ి తుడిచాడు. డాకటర్
గోప్పల్.

"నాక త్తలుసు. భభభల్లన వదిల్ల ంట్ర్తగా ఎపుడూ అంత దూయం వళ్ిలేదు. జాగయతతగా వళ్ళళయండి. కక మాట్
గరు
ి ంచుకోండి. నాకంటూ క లక్షమం ఉంది. ఇటికీ ఆ లకాషమనిన నేన చేరుకోలేదనే లక్షమభంటూ లేకండా జీవితానిన వృథా
చేసుకంటునానరు. ఇది ధధతి కాదు. మిభభల్లన మీరు త్తలుసుకోవాలనే మీ ఊరు ంపసు
త నానన. అకకడ వారు మిభభల్లన
బాగా చూసుకంటారు. మీరు కూడా వార్తట్ి అలాగే ఉండాల్ల. దేశాలు మార్తనా ఫంధుతావలు మాయవు. ఆప్పమమతా,
అనఫంధాలు జీవితానికి నిండుదనానిన, ర్తపూయాతన ఇస్తయ. అందర్తత కల్లసి మలసి ఉండండి. అనంత్, చెలా
ి యని జాగయతతగా
చూసుకో" అంటూ ఇదదర్తకీ హతబోధ చేసి ంపంచాడు గోప్పల్.

విమానం ఫమలేదరే వయక ఉండి ఏర్ పోయట్ నండి వనకక తిర్తగాడు గోప్పల్.

అమర్తకా నంచి తముభడి పలిలు ఇండియా వసు
త నానయంటే సహజంగా ఎవర్తక్కైనా కల్లగే ఆనందమే రాభల్లంగేశవరా
య వుకీ కల్లగంది.
తాన వాళ్ికి పెదదనానన. వాళ్
ి అకకడ ఉనననిన రోజులు వాళ్ి భంచి చెడులు తాన కాకపోతే ఎవరు చూస్తరు? పెైగా వాళ్ళ
సకల సౌఖామలత చిననటునంచీ అలా
ి రు ముదు
ద గా పెర్తగిన వాళ్
ి . వాళ్ికికకడ ఏ లోటూ రాకూడదు. ఆమన ఎంత ఆనందంలో
మునిగిపోయాడంటే తముభడు గోప్పల్ చేసిన హచిర్తకలు కూడా భర్తిపోయాడు.

"అననయామ! వాళ్ళళదదరూ చదువుకనానరు, పెదదవాళ్ళయామరు. కానీ తామేమిటి? తభ బాధమతలేమిటి? అనేది ఇంకా
గర్తించడం లేదు. జలాసగా ఖరుి చేమడం, సయదాగా తియగడమే జీవితభనకనానరు. భన స్ంరదాయాలు, అలవాటు
ి
పూర్తిగా వాళ్ికి త్తల్లమదు.. వాళ్
ి మారాల్ల. దధతులో
ి కి రావాల్ల. అందుకే మీ వదదక ంపసు
త నానన. వాళ్ి భంచిచెడులు ఇక
మీవి" అంటూ చెప్పడు.

కానీ రసు
త తం రాభల్లంగేశవయరావుకి తముభడి మాట్లు ఏవీ గరు
ి లేదు. వసు
త నన తముభడి బిడులని ఇకకడ ఎంతబాగా
చూసుకోగలభనే దానిమీదే ఆమన ధామస. ఆమనే కాదు, ఆమన భాయమ భహాలకీషభ, చెలిలు బరభరాంఫ, ఆవిడ బయి యఘునాథ్
అందర్తకీ సంతషమే. భహేశవర్త చిననటునంచి కూడా బావ అనంతస్య అంటే ఇషటం. ఇషటమే కాదు, బోలడంత పేరభ. ఎపుడ్ల
తాన పెదదభనిషి గాకముందు వాళ్
ి ముననలూరు వచిినపుడు బావన చూసింది. ఇపుడు తన వమసు ఇయవై కటి. బావ

వమసు ఇయవై ఐదు. బావ వసు
త నానడంటే ఆమ వమసు పుర్తవిప నాట్మం చేస్తంది. తనన చూసి ఏభంటాడ్ల? అమర్తకా
అబాఫయ కదా నచిలేదంటాడేమో? ఇలా యకయకాలుగా ఆలోచిస్త
త ఊహలో
ి తేల్లపోతూ చాలా సంతషంగా ఉంది భహేశవర్త.

పెైగా వాళ్
ి వసు
త నన సంగతి ఊళ్ళ
ి కూడా త్తల్లసుండడంత అలా ఫమట్క్కళ్ళత చాలు తన ఈడు అమాభయలు నీకేభమాభ అమర్తకా
నండి నీ బావ వసు
త నానడు, ఇక మేం కనఫడంలే అంటూ ఉడికిసు
త ంటే అసలే అందమైన భహేశవర్త బుగగలు భర్తంత సిగ
గ త
మొగగలయేమవి.

కానీ ఈ విషమంలో చెలిల్లకి పూర్తిగా వమతిరేకి అనన నవీన్. అతని భయదలు స్య శ్వాని అంటే ఇషటం వుంది. కానీ ఆశ మాతఱం
లేదు. ఎవయనాన ఈ విషయానిన తీసుకొచిినా భండిడేవాడు. "అది అమర్తకా పలి. భనం లిటూర్త వాళ్ళం. దానికి, భనక
డదని ఎపుడ్ల నియాయంచేశాన. పచిి పచిిగా వాగకండి" అంటూ కోడేవాడు. అందుకే వాళ్
ి అనానచెలిళ్ళిదదరూ
వసు
త నానయంటే ఆ ఇంట్ల
ి ఆనందించని భనిషి నవీన్ కకడే. పెైగా వాళ్ి గర్తంచి ఇకకడంతా పెదదగా ఆలోచించడం కూడా చికాక
కల్లగంచింది. వాళ్ళకకడ అమర్తకాలో ఫమలేదయడానికి వాయం రోజుల ముందే ఇకకడ హడావుడి మొదలైంది. వాళ్ళకకడ పెదద పెదద
బవంతులో
ి , ఏ. సి. కారోి తిర్తగిన పలిలు. ఇకకడ వాళ్ికి ఏ విధమైన అసౌకయమం కలగకండా ఉండడానికి ఫస ఏరాటు చేమడం
ఎలా? ఇది రధాన సభసమ.

తభది ప్పతకాలం భండువా లోగిల్ల.

వాళ్
ి అందులో ఉండడానికి ఇషటడకపోవచుి. ఇక తభ కకన తభ చెలిలు బరభరాంఫది రండంతంసు
త ల బవంతి ఉంది. కానీ
బరభరాంఫ పలిలకి వీళ్ళనిచిి పెళ్ళి చేయాలనేది తభ తల్లి అననపూరేాశవర్త చియకాల ఆశ.

భర్త వమసుకొచిిన వీళ్ళంతా కే ఇంట్ల
ి ఉండడం కూడా దధతిగా ఉండదు కాఫటిట, తభ భండువా లోగిలో
ి గానీ, చెలిల్ల
బవంతిలో వాళ్ికి ఉండేందుక వసతి ఏరాటు చేమడం స్ధమం కాదు. ఇక మిగిల్లంది తభ ఇంటికి ఎడం కకననన తభ డాబా
ఇలు
ి . అట్ల
ి అకకడ సథలం ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని డాబా ఇలు
ి వేస్రు. రసు
త తం తభ శువుల దాణాన స్టర్ చేమడానికి
దానిన ఉయ్యగిసు
త నానరు. అంతా ఆలోచించి దానిన ఉయుకింగా మాయిడమే భంచిదనే నియాయానికి వచాిరు. అంతే భరానడే
అందులోని శువు దాణాన వేరే చోటికి తయల్లంచేశారు. చినన చినన భయభభతు
త లుంటే చేయంచేసి మూడు రోజులో
ి నే ఆ డాబా
ఇంటికి యంగలు వేయంచి సరావంగ సుందయంగా తీర్తిదిదా
ద రు. నాలుగో రోజుక పరీనచర్ వచిింది. అననకి క గది, చెలికి క
గది, అటాచ్ బాతూ
ఱ భస్, విశాలమైన హాలు, చుటూ
ట చిని చెట్ిత కొతత పెళ్ళికూతిర్తలా ముస్తఫయమంది డాబా. ఐదో రోజుకి
డకింటికి ఎయర్ కండీషనస్ వచేిశాయ. వాయం తియకకండానే అనానచెలిళ్ళ ఉండడానికి అనిన వసతులు, ఇళ్ళ సిదధమైంది.
అంతేకాదు రండు డగగదులో
ి నూ రండు కలర్ టీవీలు, డి.వి.డీ. పేిమరు
ి , అలాగే భంచి సినిమాలు ఉనన వంద సీడీలు కూడా

సభకూరాిరు. ఇలా వాళ్
ి అమర్తకా నంచి రాక ముందే ఇకకడ అనిన ఏరాటు
ట చేసుకనానరు. అంతా ఈ హడావుడి చూసి
నవీన్ చాలాస్రు
ి చిరాకడా
ు డు. చివయక ఆ రోజు రానేవచిింది.

ముంభైలో త్తలివారుజామున విమానం దిగా
గ నే రాభల్లంగేశవయరావు సల్ కి ఫోన్ చేశాడు అనంత్. భరో రండు గంట్లో
ి ముంభై
నంచి హైదరాబాద్ వసు
త నన ఇండిమన్ ఎయర్ లైనస్ విమానంలో హైదరాబాద్ వసు
త ననటు
ి చెప్పడు. మీరేం కంగారు డకకరేిదు
అనంత్. నేన, మావమమ ఇదదయం మీకోసం ఏర్ పోయట్ లో ఉంటాం" అని చెప్పడు రాభల్లంగేశవయరావు. ఫోన్ వచిిన సభమంలో
వాళ్ళళదదరూ హైదా
ర బాద్ లోనే క హోట్లో
ి నిదరపోతునానరు. ఎందుక్కైనా భంచిదని బావా బావభరుదులు ఇదదరూ హైదరాబాద్
వచిి క ఎయర్ కండీషనర్ కార్ బుక్ చేసుకొని, అకకడే హోట్లో
ి నిదరపోయారు.

ఇదదరీన ర్తసీవ్ చేసుకోవడానికి నవీన్ వంట్యభభని అడిగాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. తనక వీలు కాదని చెప్పడు నవీన్. మావమమ
రానంటునాననని ఏమీ అనకోక. నాక ని ముఖమం. రీక్షలు అయపోయామని ఖాళీగా తిర్తగే భనిషిని కాదు. నేన నీక
త్తలుసు. తితచేలో నలు అలాగే ఉండిపోయాయ. రేపు నాక ఖాళీ ఉండదు. ఇలాంటి వాటికి మా నానేన బెట్ర్, ఆమనేన
తీసుక్కళ్ళ" అనానడు నిరొభహమాట్ంగా.

అంటే నీ ఉదేదశం ఏమిటా
ఱ ? నవువ మాతఱం నిచేస్టవాడివి. మీ నానన మాతఱం ఖాళీగా తిర్తగేవాడనా? అంటూ నిలదీశాడు
రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"కొడుక చేతికందివస్టత రతిబాబు అలాగే అనకంటాడు. రేపు నీ కొడుక పెదదయామక నవువ చేస్ట ని అదే. అడుగ మా నానన
పలానికి వచిి ఎనిన రోజులయమందో? ఆమన కకనే ఉనానరుగా" అనానడు కొంచెం కూడా తణకకండా నవీన్. వంట్నే
యఘునాథ్ కల్లంచుకంటూ "బావా వాడ్ల నిరాక్షసుడు. అంతా వాడి అభభభభ పోల్లకలే. వాడిత పెటు
ట కంటే భన రువే
పోతుంది. నే వస్తగా ద" అంటూ రాభల్లంగేశవరా
య వుని కకక తీసుక్కళ్ళళపోయాడు యఘునాథ్. సుమారు ఉదమం ఎనిమిది
గంట్ల ప్ప
ర ంతంలో ముంబాయ నంచి వచిిన విమానం హైదా
ర బాద్ ఏర్ పోయట్ లో లామండ్ అయంది. భర్తకొదిదస్టట్ల
ి నే అరైవలస్
గేట్ లో నంచి చెరో టా
ఱ లీ తసుకంటూ ఫమట్క వచాిరు అనంత్, శ్వానీ ఇదదరు. అనానచెలిల్లిదదరీన చూసి ఎంత
ఉతాసహంగా చేతులు ఊప్పరు. బావబావభరుదులు ఇదదరూ యసయ లకర్తంపులు, య్యగకేషమాలు అనంతయం అంతా ఏ.సి.
కారులో ముననలూరు ఫమలేదరారు.

ఏ.సి. కారు హైదరాబాద్ నంచి ముననలూరు చేరేసర్తకి భధామహనం నెనండు దాటిపోయంది. ఊర్తలోకి వసు
త ంటే చిటి
పలాలు, తలలూపుతునన చెటు
ి , ఎగిరే క
ష లు తభక ఆహావనం లుకతుననటు
ి నానయ. అనానచెలిల్లిదదర్తకీ స్ంత ఊర్తకి
రావడం ఆహాిదం గానే ఉంది. కారు సరాసర్త అనిన హంగలత రడీగా ఉనన డాబా ఇంటి ముందు ఆపంచాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

కారు దిగతునన అనంతస్యని, స్య శ్వానిని చూడడానికి ఆ వీధిలో చాలాభంది జనం గమిగూడారు. ముఖమంగా
ఆడవాళ్ళ, పలిలు అధికసంఖమలో చేరారు. అననపూరేాశవర్త భనవడు, భనవరాలు దొయబిడులా
ి గే ఉనానయని చెవులు
కొరుకకనానరు. శ్వానీని చూసు
త ంటే సినిమా హీరోయనిన చూసు
త ననంత సంఫరానికి గయయామయంతా. అటికే సిదధంగా ఉనన
మేనతత బరభరాంఫ కారు దిగిన మేనలు
ి డు, మేనకోడలు ఇదదర్తకీ ఎయయ నీళ్ళత దిషిట తీసి, వీధిలో పోసింది. గోడ వనక నిలఫడి
దొంగచూపులు చూసు
త నన భహేశవర్తని గరు
ి టా
ట డు అనంతస్య. పెదదభభ భహాలకీషభ వాళ్ి పలిలు. బరభరాంఫ, భహేశవరీ
అంతా గభభం లోలే లకర్తంచారు. య్యగకేషమాలు అయామక ఇదదరీన లోనికి తీసుక్కళ్ళళరు. కారు డైళవర్ లగేజీ తీసుక్కళ్ళి లోల
పెటిట వచాిడు. రాభల్లంగేశవరా
య వు పేమంట్ ఇచేిసి, అతనిన ంపంచి లోలక వళ్ళళడు.

వస్త
త నే అమర్తకాలో ఉనన తముభడి సల్ కి ఫోన్ చేసి పలిల్లదదరూ కేషభంగా ఇంటికి చేరుకననటు
ి చెప్పడు. అకకడ ఇపుడు
అయధరాతిఱ సభమం. ఆ ఎఫెకట్ అనంత్, శ్వానీల ముఖాలో
ి సషటంగా కనిస్తంది. అకకడ నిదరపోయే టైమ్, ఇకకడ ట్టగలు. ఈ
మారుకి శరీరాలు అలవాటు డడానికి కొంత టైమ్ డుతుంది. వాళ్ింతా తభని ఇంత ఆదయంగా చూసు
త ంటే అనంత్, శ్వానీలక
చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయతే అకకడ నవీన్ లేని విషయానిన అనంత్ గరు
ి టిట అడిగాడు.

"అతతయామ! బావ నవీన్ కనించటేిదు ఎకకడ?" అంటూ అడిగాడు.

"వాడు పలం నలో
ి బిజీగా ఉనానడయామ. స్మంతఱం వస్తడు" అంది బరభరాంఫ.

రండు స్తట్ కేసులు అనంతస్య గదిలోనూ, రండు స్తట్ కేసులు శ్వాని గదిలోన ఉంచారు. వాళ్ళళదదరూ తభ గదిలోకి వళ్ళి
స్ననాలు చేసి, డరసుసలు మారుికొని వచేివయక అంతా అకకడే హాలో
ి ఉనానరు. తరువాత అంతా అననపూరేాశవర్త
భండువాలోకి వచాిరు. అకకడే అంతా భోజనాలు చేస్రు. ఎంత కభభగా, రుచిగా చేసిన వంట్కాలు కూడా అనానచెలిల్లిదదర్తనీ
మపంచలేకపోయాయ.

వాళ్ికి హాట్ డాగస్, పజా
ి లు ఇతయ అమర్తకన్ పుడస్ కి అలవాటుడిన వాళ్ళ. ఇవే కూయలు, వంట్లు అపుడపుడూ తభ
ఇంట్ల
ి కూడా అభభ చేసు
త ంది. కాని వాటిని తినడం అలవాటు చేసుకోలేదు. ఎలాగో భోజనం చేశాం అనిపంచుకొని లేచారు.

అమర్తకా నంచి తాము త్తచిిన ఫహుభతుల్లన పేరు పేరున అందర్తకీ అందజేశారు. వాటిలో ఖరీదెైన ఎలకాటళనిక్ ర్తకరాలు,
వాచీలు, ఫట్టలు, ఆట్వసు
త వులు, నగలు లా చాలానే వునానయ. డాకటర్ గోప్పల్, సతమవతులు రతేమకించి ఎవర్తకి ఏవి
నచుితాయ్య కొని పేరు
ి రాసి భరీ ప్పక్ చేయంచి ంపంచడం చేత ఎవర్తకి వాళ్ిక అందజేమడంలో ఏ ఇఫఫందీ ఎదుయవలేదు.
నవీన్ క ంపంచిన రోలకస్ వాచీ మాతఱం మిగిల్లపోయంది. దానిన శ్వాని దగగరే ఉంచేశాడు అనంతస్య. స్మంతఱం అయేమసర్తకి
అనానచెలిల్లిదదరూ నిదరక తటు
ట కోలేకపోయారు. తలుపులు బిడాయంచి డుకననవాళ్ళ కాస్త భరునాడు ఉదమం వయకూ
లేవనేలేదు. దాంత చీకటి డుతుండగా పలంనంచి ఇంటికొచిిన నవీన్ కి వాళ్ళళదదరీన చూస్ట అవకాశమే రాలేదు.

భరునాడు ఉదమం... ఏడుగంట్లక ముందుగా అనంతస్య నిదరలేచాడు. అటికి అయడజన స్రు
ి వాళ్ళ లేచారేమో
చూడా
ు నికి ఎవరో కరు వచిి చూసి పోతూనే ఉనానరు. కానీ ఎవరూ వాళ్ి నిదరక బంగం కల్లగించలేదు. తన ఫరష్ చేసుకని
స్ననం చేసి రడీ అయామక వళ్ళళ బెడ్ రూమ్ తలుపుకొటిట చెలిలు శ్వానీని నిదరలేప్పడు.

ఇంతలో వాళ్ళని పలవడం కోసం భహేశవర్త లోనకొచిింది.

పదు
ద టే తలారా స్ననం చేసినటు
ట ంది. వదులుగా జడవేసుకని గలాబి తుర్తమింది. చీయ, జాక్కట్ లో కడిగిన ముతమంలా
మర్తసిపోతూ లోనకొచిిన భయదల్లన చూసి కాస్టపు రవేమడం భర్తిపోయాడు అనంత్. ఆమ బుగగలు సిగ
గ త ఎయయబాయగా
ఎడంగా స్ఫ్యనానకొని నిలఫడిపోయంది.

"బావా! అభభ మీ ఇదదరీన టిఫిన్ కి పలుచుక యభభంది" అంటూ వచిిన ని చెపంది.

"ఒహో! అభభ చెపేత వచాివననమాట్. నవువగా రాలేదు" అనానడు నవువతూ.

"ఎందుక రావాల్ల?" గడుసుగా ఎదురు రశ్నంచింది.

"ఏం రాకూడదా?"

"అదే ఎందుకని అడుగతునానన. అమర్తకా నంచి నవవపుడైనా నాక ఫోన్ చేసి కక మాట్ మాటా
ి డావా? కనీసం నాకోసం
చినన గిపట్ అయనా త్తచాివా? అవునేి. అమర్తకా వాళ్ికి మాలాంటి లిటూర్తవాళ్ళం గరు
ి ంటామా ఏమిటి? అంది అకకడ
తామిదదయమే ఉనానయనన ధైయమంత.

"అబోఫ! నీక మాట్లే సర్తగా రావనకనానన. బాగానే మాటా
ి డుతునానవ్"

"బాగంది. త్తలుగ మాట్లు రాకపోవడానికి మేమేభనాన విదేశాలో
ి వునానమా?"

"మాక సర్తగా త్తలుగ మాటా
ి డట్ం రాదని వకికర్తంప్ప? ఏం చేస్తం? అకకడ కాలు ఫమట్పెడితే అంతా ఇంగీిషే. ఇంట్ల
ి నే ఏదో ఆ
మాతఱం త్తలుగ మాటా
ి డుకంటాం. అంచేత ఇంగీిషు మాటా
ి డినంత ఫీరగా త్తలుగ మాటా
ి డలేం. అవునూ! భమీభ నీ కోసం గిపట్
ంపంచింది కదా. డైభండ్ నెక్కిస్. ఏం తేలేదంటావేంటీ?"

"అది నాక అతతమమ ంపంచారు. నేనడిగింది నీ సంగతి?"

"ఒకే. ఒకే. భనమిలా పోటా
ి డుకోవడం బాగాలేదుగాని కక నిముషం ఆగ" అంటూ తన బెడ్ రూమ్ లోకి వళ్ళళ చినన ప్పక్కట్
తీసుకని వచాిడు.

"ఏదో మాట్ వయసకనానన. ఇపుడు నాకేమీ అకకరేిదు" అంది బెటు
ట గా.

"నీక అకకరేికపోవచుి. నీక త్తచిింది ఇవవకపోతే ఎలా?"

"నా కోసమే త్తచాివా?" కకస్ర్తగా భహేశవర్త కళ్ళలో
ి మరుపు.

"అవున. వాళ్ళందర్త ముందు ఇస్టత వేళ్ళకోళ్ం చేస్తయని నినన ఇవవలేదు" అంటూ ప్పక్కట్ చేతిలో ఉంచాడు.

"ఏముంది ఇందులో?" ఆసకిిగా అడిగింది.

"తీసి చూడు. నీకే త్తలుసు
త ంది" చెప్పడు.

ప్పక్కట్ విపంది భహేశవర్త. లోన అందమైన చినన ప్ప
ి సిటక్ బాకసంది. అదికూడా త్తర్తచింది. లోన ముచిటైన, ఖరీదెైన లేడీస్ ర్తసట్
వాచ్ ఉంది. చాలా బావుంది.

"నాకేనా?" అనమానంగా అడిగింది.

"ఏమిటా పచిిరశన? నీకాకకపోతే నీ చేతికిస్తవా? మేం ఇకకడ వునననిన రోజులు భనం బెసట్ ఫెరండస్ గా వుండాల్ల. భన
స్టనహానికి గరు
ి గా ఈ వాచీ ఎపుడూ నీ చేతికి ఉండాల్ల" అనానడు. ఆ మాట్లత కకస్ర్తగా ఆమ ముఖంలో యంగలు
మారాయ. తీసిన వాచీని తిర్తగి ప్ప
ి సిటక్ బాకస్ లో పెటిట మూస్టసి విసురుగా అతడి చేయ లాగి చేతిలో పెటేటసింది.

"నీ చెలిలు రడీ అవగానే ఇదదరూ వచిి టిఫిన్ చేమండి" అంటూ వనతిర్తగింది. అనంతస్యకి అయధం కాలేదు.

"ఏయ్... భహీ... వాచ్ తిర్తగి ఇచాివేమిటి?" వనక నంచి అడిగాడు. ఆమ గభభం వయకూ వళ్ళళ ఆగి తిర్తగి చూసింది.

"నాక ఫెరండస్ దగగరునంచి ఫహుభతులు తీసుకనే అలవాటు లేదు. స్రీ." అంటూ భరో మాట్క అవకాశం ఇవవకండా
విసవిస్ ఫమట్క వళ్ళళపోయంది. అనంతస్యకి ఆమ భనసు అయధం కాలేదు.

మొదట్ ఎందుక తీసుకననటు
ట , తరావత ఎందుక తిర్తగి ఇచేిసినటు
ట . ఫెరండస్ గా వుందాభనడం తప్ప? ఇదే విషయానిన
ఆలోచిస్త
త చాలాస్టపు స్ఫ్యలోనే కూరుిండిపోయాడు.

ఇంతలో తనూ రడీ అయ స్యశ్వాని తన గదిలోంచి ఫమట్క వచిింది.

"ఇంతకియతం భహేశవర్త వచిి వళ్ళళంది కదూ?" అంది వచిి ఎదురుగా కూరుిని.

"మా మాట్లు వినానవననమాట్?" అడిగాడు.

"ఊ! వినఫడా
ు యలే. వాచీ తీసుకోకండానే వళ్ళళపోయందిగా..."

"అదే అయధం కావడం లేదు"

"నీక బుదిధలేదు. అది నినన పేరమిస్తంది. ఐ లవ్ యూ అని చెప ఇస్టత తీసుకనేదేమో. ఫెరండ్ షిప్ అనగానే ప్పర్తపోయంది" అంటూ
పకకన నవివంది.

"లవావ... ఈ కంటీఱ గయల్ తనా? నెవవర్?"

"అయతే ఆ వాచీని స్తట్ కేస్ లో డయ్. ఏ సభస్మ వుండదు. ఇకకడ నెలరోజులుండేసర్తకే భన నయపోతుంది. ఏదో చేసి
భనం ఎంత తవయగా అమర్తకా వళ్ళత అంత భంచిది."

"నాకూ అలాగే అనిస్తంది. చూదా
ద ం. వళ్ళళ టిఫిన్ చేదా
ద ం ద." అంటూ లేచాడు.

ఇంతలో పెదదనానన రాభల్లంగేశవరా
య వు లోనకొచాిడు.

"హభభమమ! లేచి రడీ అయామరు గదా, యండి యండి. టిఫిన్ చేమడానికి మీ కోసం ఎదురుచూసు
త నానయంతా." అనానడు.

"అదేమిటి పెదదనానాన! మా కోసం దేనికి? వాళ్ళ చేసయ్యమచుిగా" అంది శ్వాని.

"లేదమాభ! మాకా అలవాటు లేదు. టిఫిన గాని, భోజనాలు గాని ఆ టైం కి ఇంట్ల
ి ఎవరవరునానరో అంతా కేస్ర్త డైనింగ్ టేబుల్
ముందుక రావలసిందే. అంతా కల్లసి కూరుిని తినన సంతషం వేరు. ఉభభడి కటుంఫం గదా. మా అభభ నేర్తన అలవాట్ిలో
ఇదీ కటి. భోజనాలు గానీ, నియాయాలు గానీ కల్లపే తీసుకంటాం. మీకివి అలవాట్వావలంటే కొంచెం టైం డుతుంది. యండి"
అంటూ ఇదదరీన వంట్బెటు
ట కొని భండువా లోగిట్ల
ి కి తీసుక్కళ్ళళడు.

అంతా భోజనాల గదిలో పడవాటి టేబుల్ చుటూ
ట కూరుినానరు. స్యశ్వాని ఒస్ర్త అందరీన చూసింది. అకకడ అంతా
వునానరు. కకరు త, ఆ కకరూ నవీన్... నినన కనఫడలేదు. ఇపుడూ కనఫడలేదు. ఏభయామడు? ఆరేళ్ళ కియతం
వచిినపుడు కూడా అలాగే తాభంటే ట్టనటేట వుండేవాడు.

"అతతయామ! అంతా వచేిసినటేటనా?" బరభరాంఫన చూస్త
త అడిగింది.

"ఆ... ఇకకడే ఉనానరుగా. ఎందుకలా అడిగావ్?" కతూహలంగా చూసింది బరభరాంఫ.

"ఏం లేదు. క మంఫరు తగిగనటు
ట ంటేనూ?" నసిగింది.

"అవున. నవీన్ గర్తంచేగా? మియతట్క పురుగల భందు కొటిటంచడానికి చీకటితనే పలం వళ్ళ
ి డు. రావడం ఆలసమం
అవుతుంది" అంది.

వీళ్ిక ని త ఇంకేమీ వామకం ఉండదనకంటా" భనసులోనే అనకంది.

ఈ సందయబంలో రాభల్లంగేశవరా
య వు కల్లంచుకంటూ "అయనా ఇదేం బాగాలేదు బావా... ఎంత నంటే మాతఱం? మా పలిలు
అమర్తకా నండి వచాిరు. కనీసం వీళ్ికి ముఖం చూపంచాలని కూడా మీ కొడుకిక ఆలోచన లేదు. ఏభనకంటునానడు వాడు?"
అంటూ సపోయట్ గా మాటా
ి డాడు.

"ఊహు. ఈ మాట్ భభభల్లన అడిగి ఏం లాబంలేదు. వచాిక వాడినే అడిగి చూడు. వాడి అభభభభ చిననపుడు వాడికి ఏ ని
కష్ణమం టిటంచిందో గాని, ఎపుడూ నిలో మునిగి తేలుతుంటాడు. వాడికి ని తరావతనే ఏదయనా" అనానడు యఘునాథ్.

టిఫిన
ి కానిస్త
త నే మాటా
ి డుకంటునానయంతా.

వేడి వేడి ఇడీిలు, దోసలు, పూరీలు, సీవటు
ి అలా చాలా యకాలు ఉనానయ. చటీనల కాయం తటు
ట కోలేక చెరో రండు ఇడీిలు తిని
ండు
ి సీవట్స్ త సర్తపెటు
ట కనానరు అనంత్, శ్వానిలు.

"బావ బాగా చదువుకనానడని వినానన. పలం నలు చేమడం ఏమిటి?" చెలిల్ల భనసులో వునన అభిప్ప
ర యానేన తన
వకాలా
త పుచుికంటుననటు
ట అడిగాడు అనంతస్య.

"భన ని భనం చేసుకంటే తపేముంది?" ఫదులు చెప్పడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

'మీ నానన గాని, నేన గాని చదువుకంటునానభని ఎపుడూ వమవస్యానిన అశయ దధ చేమలేదు. శలవు దొర్తకితే మా అభభక
స్మంగా మేమూ పలంలోకి దిగి, నిచేసిన వాళ్ిమే. నాలాగే నా మేనలు
ి డు నవీన్ కి వమవస్మభంటే ఇషటం.

నివాళ్ళత నలు చేయంచడమే కాదు... తనూ చేలో దిగి వాళ్ళత బాటు ని చేస్తడు. చదువు భన్లవికాస్నిన ఇసు
త ంది.
కామకషటం శరీరానిన ఆరోగమంగా ఉంచుతుంది" అనానడు.

ఆ మాట్లు అనానచెలిల్లిదదర్తకీ రుచించలేదు. టిఫిన
ి ముగించి లేచాయంతా.

అకకడే హాలో
ి అమర్తకా విశ్వష్ణలు వింటూ కబుయిత చాలాస్టపు కాలకేషం చేస్రు.

సుమారు దకొండు గంట్ల ప్ప
ర ంతంలో పలం నంచి ఇంటికొచాిడు నవీన్. రావడమే తన మేడలోకి వళ్ళళ స్ననం చేసి, ఫట్టలు
మారుికని భండువా లోగిట్ల
ి కి వచాిడు.

అతడిన గరు
ి ట్టడంలో అనంతస్య గాని, స్యశ్వాని గాని ఇఫఫంది డలేదు. నవీన్ కూడా సరాసర్త వాళ్ళళదదర్త ముందుక
వచిి ఆప్పమమంగా లకర్తంచాడు.

"మాకికకడ నల హడావుడి. అందుకే నిననటి నండి మీక కనించలేకపోయాన. ఎలా ఉనానరు మీరు? రయాణం బాగా
స్గిందా." అంటూ దధతి పూయవకంగా లకర్తంచి, రండు మాట్లు మాటా
ి డి టిఫిన్ కోసం భోజనాల గదిలోకి వళ్ళళపోయాడు.

అదేరోజు స్మంకాలం... ఏదో ని మీద ఫమట్క ఫమలుదేర్తన నవీన్, తన బెైక్ తీమబోతుండగా...

"హే మేన్... కం... కంహమర్?" అంటూ ఎవరో పలవడం వినించి తిర్తగి చూస్డు. శ్వానీ వయండాలో నిలఫడి కనించింది.

"ఏమిటి? ననేననా పల్లచావ్?" అంటూ విసవిస్ దగగయక్కళ్ళళడు.

"నినేన... చూడు నవీన్..." అంటూ ఆమ ఏదో చెబోతుంటే వార్తస్త
త ...

"తరావత చూడచుి గాని, ఏమిటా పలుపు...? నీ అమర్తకా ఇంగీిషు ఇకకడ వుయ్యగించక. పలవాలనకంటే బావాని పలు.
భరామదగా పలవాలనకంటే బావగారూ అని పలు. ఇలా ఏమేన్ సీయూ... అంటూ భరోస్ర్త నా దగగయ ఇంగీిషు మాటా
ి డితే

భరామదగా వుండదు. భరోమాట్. నవువననది అమర్తకా కాదు... ముననలూరు గా
ి డరసుసలు
య భం. నవివలా అమర్తకా సటయలో
వేసుకంటే, జనం వియగఫడి చూస్తరు. నీ రువుత బాటు మా రువులూ భటిటగొటు
ట కపోతాయ. కొంచెం దదతిగా డరసుసలు
వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకో. అయధమైందా?" అంటూ హచిర్తంచాడు.

"ఇట్స్ టూ భచ్. నవువ చెపనటు
ట నేన వినాలా?" కోంత అర్తచింది.

"వినకపోతే పోవే..." అంటూ బెైక్ స్టయట్ చేసుకొని, తన దార్తన వళ్ళళపోయాడు నవీన్.

"యూ కంటీఱ బోయ్... సు
ట పడ్..." అంటూ ముకకపుటాలు అదురుతుండగా, కోంత నేలన తనిన విసురుగా లోనక
వళ్ళిపోయంది శ్వాని.

మూడు రోజులు...

మూడంటే మూడే రోజులు అనానచెలిల్లిదదరూ బుదిధగా వూళ్ళళనే ఉనానరు. కరోజు స్మంతఱం మాతఱం భహేశవర్త వంట్ అలా
పలానికి వళ్ళి చూసి వచాిరు. తరావత త్తలుగ, హందీ, ఇంగీిష్ ఇలా సిడీలు వేసుకని టి.వి లో సినిమాలు చూశారు.

అమర్తకా సంసకృతికి అలవాటుడు అనాన, చెలిల్లిదదర్తకీ కదురుగా ముననలూరు లో వుండడం స్ధమం కాలేదు.

ముఖమంగా ఇదదర్తకీ ష్ణంపేన్, బీర్ ల వంటివి తాగడం అలవాటు. డిస్కటక్ లు, బ్ లు, మూమజిక్ షోలు వంటివి ఇకకడ వుండవు.
గోళ్ళ గిలు
ి కంటూ, కబురు
ి చెపుకంటూ వుండడం అస్ధమమైపోయంది. పెైగా ఇకకడి వాతావయణం వేడి కూడా వాళ్ికి
ఇఫఫందికయంగా వుంది.

నాలుగో రోజు తాము ఫమట్క్కళ్ిడానికి ఎ. సి. కారు కావాలని పెదనానన రాభల్లంగేశవరా
య వుని అడిగారు.

ఆమన వనకా ముందూ చూడకండా విజమవాడలోని టూర్తసట్ కంపెనీకి ఫోన్ చేసి, భంచి ఎ.సి కారుని యపంచారు. ఉదమం ది

గంట్లకి కారులో విజమవాడ వళ్ళి చకకగా బీర్ తాగి, ఖరీదెైన హొట్లో
ి లంచ్ తీసుకొని, డిస్క డానసలో
ి ప్పలొ
గ ని రాతిఱ
దిగంట్లక ఇంటికి చేరుకనానరు. ఖరుి ఎనిమిది వేలు.

ఇక అది మొదలు, ఎ.సి కారుని యపంచుకని అపుడపుడూ ఫమట్క వళ్ళళపోవడం ఆయంభించారు. మొదట్ విజమవాడ వయకే
వళ్ళళవారు. తరావత హైదరాబాద్ కూడా వళ్ళడం మొదలుపెటా
ట రు. దిరోజులు గడిచిపోయాయ. అమర్తకా నంచి
అననపూరేాశవర్త ఫోన్ చేస్టత అంతా బాగానే వుంది. పలిలో
ి మారు వస్తంది అని అఫదధం చెప్పడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. నిజానికి
మారు సంగతి ఎలా ఉనాన, అనంతస్య, స్యశ్వానీలక ఇకకడ వుండడం ఇషటం లేదు.

తభక అలవాటైన దధతుల్లన వదులుకోభని, ఇకకడి దధతులు నేరుికోభని పెదనానన రాభల్లంగేశవరా
య వు, పెదదభభ
భహాలకీషభ, మేనతత బరభరాంఫ తభక బుదు
ధ లు చెడం వాళ్ికి ఇషటం లేదు.

అందుకే ఎడా పెడా ఖరుిలు చేస్టత బర్తంచలేక వాళ్ళళ తభన వనకిక ంపంచేస్తయనన ఆలోచనత భర్తంత స్టవచిగా రవర్తించడం
ఆయంభించారు. ఇకకడి వాళ్ళందరూ అమర్తకా నండి వచాియనన కే క కాయణంత అనంతస్య, స్యశ్వానీలన భరీ
నెతితక్కతు
త కని అపురూంగా చూడడం భహేశవర్తకి నచిలేదు.

వాళ్ిన చూసు
త ంటే ఆమక అస్తమగా వుంది. కొంచెం కూడా తన గర్తంచి టిటంచుకోని అనంత్ మీద ప్లకలదాకా కోం
వుందామక. ఇక నవీన్ అయతే వీళ్ిని టిటంచుకోవడం మానేశాడు. ఇయవై రోజులు గడిచిపోయాయ. ర్తసిథతిలో మారులేదు.
ఎవరు చెపనా వినే ర్తసిథతిలో లేదు.

ముననలూరు ఎపుడు వస్తరో, ఎపుడు వళ్తారో త్తలీనంతగా అనాన, చెలిళ్ళిదదరూ తభ సయదాలో
ి మునిగి తేలుతునానరు.
తయచూ హైదరాబాద్ వళ్ళళపోతునానరు. అపుడపుడూ చెనెైన కూడా వళ్ళివసు
త నానరు. భంచినీళ్ళలా డబుఫ
ఖరుిపెడుతునానరు.

ఏం చేసినా, ఏం చెపనా వాళ్ిలో మారు రానందుక అంతా బాధడుతునానరు. అమర్తకా నంచి ఫోన్ చేసిన తముభడు గోప్పల్
కి ఇదే విషమం చెప్పడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. గోప్పల్ బాధడుమే కాదు, కోం ముంచుకొచిింది పలిల మీద.

"అననయామ! ఈ విషయాలు అభభక త్తలీనీక. ఫోన్ చేస్టత వాళ్ళ చాలా మార్తపోయాయని, దధతులో
ి కి వచేిశాయని చెపు. నేన
వీలు చూసుకొని అకకడికోస్తన. వచాిక ఏం చేయాలో ఆలోచిదా
ద ం" అంటూ స్తచించాడు.

తల్లి ఫోన్ చేస్టత అదే విధంగా చెపూ
య వు.
త వచాిడు రాభల్లంగేశవరా

భంచి దధతులు అలవరుికోభని చెప కొడుకని, కూతుర్తని ఇండియా ంపంచిన భరునాడే డాకటర్ గోప్పల్ ముందుచూపుత
క నియామం తీసుకనానడు. అకకడ తభ ఇంటినెంఫరూ
ి , ఆసతిఱ ఫోన్ నెంఫరూ
ి , ఇతయ సల్ నంఫయిన కూడా మార్తంచేశాడు.
తన యసనల్ సల్ నంఫర్ త, మిగతావనీన మార్తపోయాయ. మార్తన నంఫరు
ి అనన రాభల్లంగేశవరా
య వుకి మాతఱమే చెప,
పయబాటున కూడా కొతత నంఫయిన అనంత్, శ్వానీలక ఇవ్వవదదని చెప్పడు.

ఎందుకంటే... పయబాటున వాళ్ళ అమర్తకాలోని తభ ఇంటికి ఫోన్ చేసి సతమవతితగాని, అననపూరేాశవర్తతగాని మాటా
ి డితే,
వాళ్
ి మాయలేదని త్తల్లసిపోయ తిర్తగి తన తల్లి బెంగత భంచానడే రమాదం ఉంది. అందుకే ఆ విషమంలో ముందే
జాగయతతడా
ు డు గోప్పల్.

ఈ ర్తసిథతులో
ి నే అయదు వారాలు గడిచిపోయాయ.

అకకడ అమర్తకాలో...

"ఏమిటా
ఱ గోప్పల్ హడావుడి? ఎకకడికనాన రయాణమా?" రాతిఱ తమిభది గంట్ల ప్ప
ర ంతంలో రయాణానికి సిదధభవుతునన
కొడుకన చూసి అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"అవునమాభ! రంచ గండజబుఫ నిపుణుల సదసుస కటి జయభనీలోని బెర్తిన్ నగయంలో జరుగతంది. దానికి హాజయవావల్ల
నాలుగ రోజుల సదసుస అది. వాయం రోజులో
ి తిర్తగి వచేిస్తన" చెప్పడు.

"భర్త చెప్పవ్ కాదేరా? యూయప్ కూడా చాలా బాగంటుందట్ కదా. అమర్తకా చూపంచారు. ఇండియా వళ్ళళలోగా యూయప్
చూడదా
ద ? చెపేత నీతబాటు నేనూ వచేిదానినగా" అంది ఉతాసహంగా ఆవిడ.

ఇండియా వళ్ళళన పలిలు దధతులో
ి కి వచేిసు
త నానయని త్తల్లసినటునంచి ఆవిడ ఆరోగమం కదుట్డింది. ఉతాసహంగా
ఎటిలా ఉంట్లంది.

తల్లి కోర్తక విని చిననగా నవావడు.

"అమాభ! అదెంత ని... నేన వళ్ళళది కానపరనస్ కి. నేన వచాిక నినన, కోడల్లని ంపస్తన. హేప్లగా చూసిరావచుి" అంటూ
నచిజ్ప్పడు.

నిజానికి గోప్పల్ ఇండియా ఫమలుదేరాడు. జయభనీకి కాదు.

ఇండియా అని చెపేత వంట్ వచేిస్తనని అననపూరేాశవర్త గొడవ చేసు
త ందని జయభనీకి వళ్తుననటు
ట అఫదధం చెప్పడు.

"అంతా బాగానే వుంది గాని, వీళ్ళళమిటా
ఱ . అనంత్ గాని, శ్వాని గాని ఇకకడికి ఫోన్ చేమడం లేదేమిటి? ఏ మాతఱం మారు
వచిిందో త్తలుసుకందాభంటే వీలు కావడంలేదు. ఇకకడ నంచి ఫోన్ చేస్టత అంతా బాగానే ఉందంటాడు పెదోదడు. పలిల్లన
పలవభంటే ఫమట్క్కళ్ళళరు వచాిక ఫోన్ చేయస్తనంటాడు చేమడు.

"అమాభ నీకంతా చాదసతం. అననమమ చెబుతునానడుగా. ఇంకా ఎందుక కంగారు. మార్తన ఫోన్ నెంఫరు
ి వాళ్ికి త్తలుసు. చేస్తరేి.
నేన జయభనీ నంచి రాగానే మాటా
ి డదాం. నాక ఫెైట్ టైమైంది వస్తన. సతామ టేకేర్. వాయం రోజులో
ి వచేిస్తన" అనానడు
భాయమత.

"అలాగే, మీ ఆరోగమం జాగయతత" అంది సతమవతి.

తల్లితబాటు భాయమకి వీడ్లకలు చెబుతుండగా, ఏర్ పోరు
ట కి ఫమలుదేరాడు గోప్పల్. త్తలివారుజాము నాలుగ గంట్లకి అతన
ఎయర్ ఇండియా విమానంలో వునానడు. విమానం లండన్ హీత
ఱ విమానాశయ మంలో ఆగినపుడు ఇండియాక ఫోన్ చేసి తన
వసు
త ననటు
ట అనన రాభల్లంగేశవరా
ి కి లేచింది.
య వుకి చెప్పడు. గంట్ విరాభం తరావత విమానం గాలో

డాకటర్ గోప్పల్ ఇండియా నంచి వసు
త నన సంగతి ఆ ఇంట్ల
ి రాభల్లంగేశవరా
య వు కకడికే త్తలుసు.

ఈ విషమం సీక్కయట్ గా వుంచభని గోప్పల్ చెడంత తనూ ఎవర్తకీ చెలేదు. నిమీద తిరుతి వళ్
త ననటు
ి ఇంట్ల
ి చెప తన

కారు తీసుకని రాతిఱకి రాతేఱ హైదరాబాద్ వచేిశాడు.

ఎటిలాగే మిగిల్లన రాతిఱ హోట్లో
ి గడిప, ఉదమం ఎనిమిది గంట్లక స్ననాదికాలు ముగించుకొని టిఫిన్ చేసి కారులో ఏర్
పోరు
ట కి చేరుకనానడు.

అతన వచిిన అయగంట్లో బాంబ్రనంచి వచిిన విమానం లామండ్ అయంది. కషటభస్ చెకింగ్ ముగించుకొని ఫమట్కొచిిన
తముభడిని పేరభగా కౌగల్లంచుకనానడు రాభల్లంగేశవరా
ి డుకంటూనే వచిి కారులో
య వు. యసయ య్యగకేషమాలు మాటా
కూరుినానరు.

"నవువ చాలా అలసినటు
ట కనిపసు
త నానవు. విశాయంతి తీసుకంటానంటే చెరా, హోట్లో
ి స్టట చేదా
ద ం. భధామహనం భోంచేసి
ఫమలుదేయచుి" దార్తలో తముభడిని అడిగాడు.

"అదే బెట్యనకంటాన" అనానడు గోప్పల్.

దగగయలోని హోట్లో
ి రూం తీసుకనానడు రాభల్లంగేశవరా
య వు. గోప్పల్ స్ననం చేసి వచాిక టిఫిన్ తీసుకనేవయక కటుంఫ
విషయాలేమీ మాటా
ి డుకోలేదు ఇదదరూ. ర్తలాకస్ గా కూరుినానక అడిగాడు గోప్పల్.

"ఏమిట్ననయామ! వాళ్ిలో మారు రాలేదంటే బాధగా ఉంది. మారే అవకాశం లేదంటావా?" అనడిగాడు బాధగా.

"అదే అయధంకావడం లేదు. మాటా
ి డితే ఎ.సి. కారు త్తపంచుకంటారు. హైదరాబాద్ తయచూ వసు
త ంటారు. అపుడపుడూ చెనెైన
వళ్తుంటారు. యువతలో విదేశీ వామమోహానిన కామష్ చేసుకోవడానికి ఇకకడా నగరాలో
ి అటువంటి సౌకరామలు కల్లసు
త నానరు.

వీళ్ికి ఫెైవ్ స్టర్ హోట్ళ్ళలో డిననర్ కావాల్ల. డిస్కటక్ లు, బ్ లలో చేర్త తాగడం, పచిిటిటనటు
ట ఆడడం, ప్పడట్ం, అయధనగనంగా
డానసలు, బీరు... ఛఛ. ఇంతగా వీళ్
ి డబుఫ దుబారా చేసు
త నానయంటే నాకే ఆశియమంగా వుంది.

ఇలా అలిర్తచిలియగా తిర్తగి దుబారా ఖరుిలు చేస్టత బర్తంచలేక నేన వనకిక ంపంచేస్తననే ఆలోచనలో వీళ్ళననటు
ట నానరు. ఏం
చేయాలో నవేవ చెప్పల్ల?" అంటూ ర్తసిథతిని తముభడికి క
ి తంగా వివర్తంచాడు.

అంతా విని భాయంగా నిటూ
ట రాిడు గోప్పల్.

"లేదననయామ! వీళ్ళ ఎనిన పచిి వేష్ణలు వేసినా వీళ్ిలో మారు రానంతవయక వనకక తీసుక్కళ్ళళ రసకిి లేదు." అనానడు
సిథయంగా.

"అయతే ఎంతకాలం ఇలా? లక్షలక లక్షలు భంచినీళ్ిలా ఖరుిచేమడం త ఉయ్యగం ఏమీ ఉండదు. అలాగని
వాళ్ళడిగిన డబుఫ ఇవవకండానూ ఉండలేం"

"లేదు లేదు డబుఫ ఇవవడం ఆక. ఎంత అవసయమైనా నేన ంపస్తన."

"ఇదే... అమర్తకాలో కూడా ఇలాగే వాళ్ిక డబిఫచిి నవేవ వాళ్ళని భాదమత లేకండా చేసినటు
ట నానవ్"

"ఊహు. అమర్తకాలో ర్తమితంగానే ఖరుి చేస్టవాళ్ళ. అయనా అదీ ఎకకవే అనకో. నేనివవకపోతే ప్పయట్ టైం జాబ్ చేసి
సంప్పదించుకనేవాళ్ళ. ఇకకడా ఛానస్ లేదు. నవవననది కరకట్. విరీతంగా ఖరుి చేస్టత తటు
ట కోలేక అమర్తకా ంపస్తయని
వాళ్ళళదదరూ అలా చేసు
త నానరు. వాళ్ళని ఎలా దార్తకి తేవాలో నాక త్తలుసు."

"ఏమిటా
ఱ నీ మొండితనం? ఎందుకొచిింది అమర్తకా తీసుక్కళ్ళిపో. వాళ్ికి నచిిన దధతిలోనే వాళ్ళ హామప్లగా ఉంటారు. పెళ్ళయతే
వాళ్ళి దధతిలోకి వస్తరు."

"పెళ్ళి ఎలా చేమభంటావ్? ఫ్యరన్ కోడల్లన, ఫ్యరన్ అలు
ి డిన త్తచుికోభంటావా?"

"అదికాదురా తముభడూ..."

"అననయామ. ఇంకేం చెక. చెలా
ి యకి మాటిచాిన. వాళ్ి పలిలతనే మా పలిల పెళ్ళళళ్ళ జరుగతామని. ఇక అభభ ఆశ
భనక త్తలుసు. వీళ్ళ పెళ్ళళళ్ళ చూడడమే తన జీవితాశమం. కానీ వీళ్ళళలా అమర్తకా సటయల్ వలగబెడుతుంటే చూస్త
త చూస్త
త
చెలా
ి య పలిలకిచిి ఎలా పెళ్ళి చేమడం..."

"వదు
ద రా. నేన చూస్త
త నే ఉనానన గదా. అనంత్ లోగానీ, శ్వానీ లోగానీ మేభంతా ఎంతచెపనా ఆవగింజంత కూడా మారు
రాలేదంటే ఇక ముందెైనా వసు
త ందనన నభభకం లేదు. చెలా
ి యత కూడా చెపేస్తన. వాళ్ళగాని, మీరు గాని ఫమట్ సంఫంధాలే
చూసుకోండి. సభసమలు రావు." "అది జయగదు. నీకో ముఖమ విషమం చెప్పలననయామ! మేం అమర్తకాలో ఇంకో అయదేళ్ళ
మాతఱం ఉంటాం. ఈలోల వీళ్ి పెళ్ళళళ్ళ జర్తపంచి నవీన్ ని, భహేశవర్త ని కూడా మాతబాటు అమర్తకా తీసుక్కళ్ళళ కొంతకాలం
మా దగగరే ఉంచుకంటాం. మేం అకకడునంచి వచేి లోల ఇకకడ పెదద హాసిట్ల్ కటా
ట ల్ల. ఆ హాసిట్ల్ అభభ చేతుల మీదుగా
ఒపెన్ చేయంచాల్ల. పేద, భధమ తయగతి రజలకి నా వైదమ స్టవలు అందుబాటులోకి తేవాల్ల. అభభ ఆశీసుసలత అభభ ఆశల్లన
నెయవేయిడం భన బాధమత. నవీన్ ని అమర్తకాలో డాకటర్ చదివిస్తన. ఇషటడితే భహేశవర్త కూడా డాకటర్ కోరుసలో చేరుతుంది. ఇక
అనంత్ శ్వానీలు ఇదదర్తకీ బిజినెస్ మేనేజ్ మంట్ అంటే ఇషటం. హాసిట్ల్ నియవహణ బాధమతలు వాళ్ళ చూసుకంటారు. ఇవనీన
జయగాలంటే అనంత్, శ్వానీలక తభ బాధమతలు త్తల్లయాల్ల. త్తల్లస్టలా చేస్తన" అంటూ భనసులో మాట్న అననమమక
వివర్తంచాడు గోప్పల్.

అంతా విని బాధగా తల విదిల్లంచాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"నవువ చెపంది బాగానే వుంది. కాని వీళ్
ి దార్తకొస్తయనన నభభకమే నాక లేదు. వచాివ్ గా, రమతినంచి చూడు" అనానడు
చివయక.

భధామహనం భోజనం కూడా హోట్లో
ి నే తీసుకొని రండు గంట్ల తరువాత తీర్తగా
గ ఫమలుదేరారు. వాళ్ళ రయాణిసు
త నన కారు
హైదరాబాద్ నంచి ముననలూరు చేరుకనేసర్తకి ఆరు గంట్లు కావస్తంది. శీతాకాలం గాఫటిట అటికే చీకటిడింది.

అమర్తకా నంచి గోప్పల్ వసు
త నన సంగతి ఇకకడ ఎవర్తకీ త్తలీదు.

పయబాటున అమర్తకా నంచి తన తల్లిగాని, భాయమగాని ముననలూరు ఫోన్ చేస్టత తన ఫమలేదర్తంది జయభనీకి కాదు ఇండియా అని

వాళ్ిక త్తల్లసిపోతుందనన ఉదేదశంత ముందే రాభల్లంగేశవరా
ి ఎవర్తకీ ఈ విషమం
య వుని హచిర్తంచడం వలన అతడు కూడా ఇంట్ల
చెలేదు. అందుకే సడన్ గా వచిిన గోప్పల్ ని చూడగానే అందర్తకీ కటే ష్ణక్.

కకస్ర్తగా అకకడ హడావుడి మొదలైంది.

ఆ సభమంలో బావ యఘునాథ్, చెలిలు బరభరాంఫ అంతా అకకడే ఉనానరు. కశల రశనలు, లకర్తంపులు అవగానే గోప్పల్,
తన పలిలు అనంత్, శ్వానీల కోసం చూస్డు. వాళ్ళకకడ లేరు.

"వీళ్ళళదదరూ ఎకకడ?" వదిన భహాలకీషభని అడిగాడు.

"ఉదమం ఫమట్క్కళ్ళళన వాళ్ళ భోజనానికి కూడా ఇంటికి రాలేదు. భధామహనం అనంత్ సల్ కి ఫోన్ చేస్న. విజమవాడలో
వునానం పెదదమాభ. స్మంతా
ఱ నికి వచేిస్తభనానరు. కానీ ఇంతవయక రాలేదు. ఏమిట్ల వీళ్ళ దధతులు ఎంత చెపనా వినడం
లేదు." అంటూ భర్తదిత చెప బాధడిందావిడ.

ఇంతలో రాభల్లంగేశవరా
య వుకి ఫోన్ వచిింది.

ఫోన్ చేసింది విజమవాడలోని డి.వి. మేనర్ హోట్ల్ మేనేజర్. విషమం ఏమిట్ంటే అనంత్, శ్వానీలు రసు
త తం హోట్లో
ి వునానరు.
బిలు
ి పే చేమభని ర్తక్కవసట్.

విషమం త్తలీగానే గోప్పల్ కి కోం ముంచుకొచిింది. ఆ కోంలోనే వేగంగా ఫమట్కొచిి, కారు స్టయట్ చేసుకని వళ్ళళపోయాడు.

రాభల్లంగేశవరా
త నాన వినించుకోలేదు. ఎందుకయనా భంచిదని వనకే తనూ బెైక్ తీసుకని విజమవాడ
య వు వనకనంచి పలుసు
వచేిశాడు. కేవలం మూడు నిమిష్ణల వమవధిలో ఇదదరూ హోట్ల్ డి.వి. మేనర్ క చేరుకనానరు.

వస్త
త నే హోట్ల్ లాంజ్ లోన, ర్తసషన్ హాలో
ి నూ చూస్డు. గోప్పల్ కి అకకడ వాళ్ళళదదరూ కనఫడలేదు. చివయక డిస్కథెక్ లో బీరు

తాగి డానస్ చేసు
త నన జంట్ల భధమ వాళ్ళళదదరూ ఎవర్తతన్ల చిందులేస్త
త కనించారు.

ఆమనకోసు
త నన కోప్పనికి అకకడే లోనక వళ్ళి వాళ్ళళదదర్త చెంలు గలగొటా
ట లననంత ఆవేశం ముంచుక వచిింది. లోనక
వళ్ళళపోయాడు కూడా. కానీ అంతలోనే వనకే వచేిసిన రాభల్లంగేశవరా
య వు తముభడి భుజం మీద చేయవేసి వనకిక
తీసుకొచేిశాడు.

"భనం ఇకకడ గొడవడితే పోయేది భన రువే. రశాంతంగా ఉండు తముభడూ! వాళ్ిని నేన పలుచుకొస్తన" అంటూ అతడిన
ర్తసషన్ హాలో
ి ని స్ఫ్యలో కూరోిబెటిట హోట్ల్ మేనేజర్తన పల్లచాడు.

"మావాళ్ళ కటా
ట ల్లసన బిలు
ి ఎంత?" అడిగాడు.

"మీరే చూడండి" అంటూ బిలు
ి చేతికిచాిడు మేనేజర్.

చూస్టత కళ్ళ తిర్తగే అమౌంట్ వుంది బిలు
ి లో.

కొంచెం తకకవ. అంతే!

కకరోజు కాదు. ఉదమం నంచి ఇటికి అంటే సుమారు ది నెనండు గంట్ల లోలే ఇయవై వేలు ఖరుిచేశాయంటే ఇంతకనాన
బాధమతారాహతమం భరోటి ఉండదు. ఆ బిలు
ి లో ఇకకడ ర్తచమమైన ఫెరండస్ కోసం తాగడానికి, తినడానికి అయన ఖరేి చాలా
వుంది అందులో.

ఆ బిలు
ి చూసి తల టు
ట కూకరుినానడు గోప్పల్.

రాభల్లంగేశవరా
ి డబుఫలు కటేటశాడు.
య వు బిలు

వయట్ర్ ని డానస్ హాలో
ి కి ంపంచి అనంత్, శ్వానీ లన పల్లపంచాడు. అపుడు కూడా పెదనాననన వచాిడనే అనకనానరు
గానీ తండిర అమర్తకా నంచి వచిిన విషమం అనానచెలిళ్ళక త్తల్లమదు. ఫమట్క వస్త
త నే అకకడ పెదనానననత ప్పటు
తండిరని చూసి

ష్ణక్ అయామరు.

"డాడీ! మీరు ఎపుడు వచాిరు?" అంటూ దగగయకొచాిడు అనంత్.

"డాడీ!" అంటూ ఆనందంత రుగన దగగయకొచిింది శ్వాని.

ఇదదరీన అసహమంగా చూస్త
త , చివువన లేచాడు గోప్పల్.

"అననయామ! వీళ్ళళదదరీన వచిి కారకకభన" అంటూ కనీసం వాళ్ి ముఖం కూడా చూడకండా ఫమట్కొచేిసి కారోి
కూరుినానడు.

కికకరుభనకండా, తండిర వనకే వచిి కారోి కూరుినానరు ఇదదరూ.

కారు ఫమలుదేయగానే బెైక్ స్టయట్ చేసి తనూ కారున అనసర్తంచాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"ఇకకడికి మీ ఇదదరీన ఎందుక ంపంచాన. ఇకకడికొచిి మీరు చేసుననదేమిటి? సిగ
గ డాల్ల...
అసహనానిన కోప్పనిన మాట్లో
ి రసుపట్ం చేస్త
త అడిగాడు గోప్పల్.

అటికే రాతిఱ దిగంట్లు దాటింది సభమం.

డాబా ఇంట్ల
ి హాలో
ి స్ఫ్యలో కూరుిని ఉనానడు గోప్పల్.

షేం టూ యూ!" తనలోని

ఎదురుగా ఎడంగా నిలఫడునానరు అనంత్, శ్వానీలు.

వాళ్ళళదదర్త దుసు
త ల తీరూ, సటయల్ చూడా
ు నికి ఫ్యర్తనయస్ లా ఉనానరు తపతే భాయతీమ దధతులు గాని, త్తలుగ
స్ంరదామంగాని భచుికి కూడా కనఫడడం లేదు. వాళ్ళలో ఇకకడికొచాిక కూడా అణుమాతఱమైనా మారు రాకపోవడం డాకటర్
గోప్పల్ కి చాలా బాధ కల్లగస్తంది.

అనన రాభల్లంగేశవరా
ి కూరుినానరు. మిగిల్లన కటుంఫ సభుమలంతా అకకడే
య వు, బావ యఘునాథ్ లు వేరు వేరు స్ఫ్యలో
ఉనానరు. కక నవీన్ త. అతడు ఏదో నిమీద గంటూరు వళ్ళి ఇంకా తిర్తగి రాలేదు.

చీభ చిటుకకభనాన వినఫడేంత నిశశఫధంగా ఉందకకడ.

"నేన వచిింది మీలో ఎంతవయక మారు వచిిందో చూడడానికి... మీలో కొంచెం కూడా మారు రాలేదని అయధభవుతుంది.
చెండి మీ దధతి మారుికోరా? ఎందుకిలా చేసు
త నానరు?" తిర్తగి తనే వాళ్ళళదదరీన నిలదీసు
త ననటు
ట అడిగాడు.

వాళ్ళ మౌనమే సమాధానంగా అలాగే నిలఫడునానరు.

"జాలీగా తియగడం, భంచినీళ్ళలా డబుఫ ఖరుిచేమడం ఇదే జీవితభనకంటునానరా? భనం అమర్తకాలో ఉనాన భన
పునాదులు ఇకకడే ఉనానయ. ఇవి త్తలుసుకని ఆచర్తంచాల్లసన బాధమత మీక లేదా?" అడిగాడు.

"స్రీ డాడ్! మేం అమర్తకాలో ఎలా ఉనానమో, ఇకకడా అలాగే ఉనానం. లేదంటే ఇకకడ మాక నచిిన వసతులు లేకపోవడంత
నగరాలక వళ్ళి రావలసి వస్తంది. ఖరుిలు పెరుగతునానయ. మాకికకడ నచిలేదు. మీవంట్ అమర్తకా వచేిస్తం" అనానడు
అనంత్.

"అవున. ఇకకడ వుండడం మావలి కాదు. మేము వచేిస్తం" అంటూ అననమమ రతిప్పదనన ఫలర్తింది శ్వాని.

"షట్ప్. పయప్పటు చేశాన. చాలా పెదద పయప్పటు చేశాన. పలిల్లన వదిల్ల ఉండలేనని మీ అభభ బాధడుతుంటే చూడలేక

మిభభల్లన మా దగగరే ఉంచుకొని పెదదవాళ్ిని చేసి చాలా పెదద తపు చేశాము. మీ ఇదదరీన చిననపుడే ఇకకడ వదిలేసి మా దార్తన
వళ్ళిపోయుంటే దధతిగా పెర్తగి వుండేవాళ్ళ. చూడండి. వాయసతవంగా మీకివవడానికి అవసయమైన డబుఫ, ఆసు
త లు సంప్పదించాన
గాని, తయతరాల భన త్తలుగ సంసకృతిని మీక ఇవవలేకపోయాన. అవి మీరు నేరుికంటాయనే ఇకకడికి ంపంచాన.
నేరుికోవాల్ల. అంతే!"

"మాక అమర్తకా సంసకృతే బాగంది. అది చాలు మాక" ధైయమం చేసి చెప్పడు అనంతస్య. "మాక చాలదు. మీలో మారు
రావాల్ల. అది నాక ముఖమం. వీళ్ళంతా భనవాళ్ళ. వీళ్ళంతా ఎలా ఉంటునానరో చూస్త
త కూడా ఇకకడి దధతులు నేరుికనే
త్తల్లవితేట్లు కూడా మీక లేవంటే మీరు నా పలిలని చెపుకోవడానికే నేన సిగ
గ డుతునానన. నా పెంకం మిభభల్లన ఇంత
అధావననంగా చేసినందుక చాలా బాధడుతునానన."

"అదికాదు డాడీ!" ఏదో చెబోయాడు అనంత్.

"ఇంకేం చెక" అంటూ అతడి మాట్ల్లన ఖండించాడు గోప్పల్. "మీరేం చెపనా నేన వినడానికి సిదధంగా లేన." హచిర్తంచాడు.

"వినకపోతే ఎలా డాడీ, అమర్తకాలో భన ఫోన్ నెంఫరు
ి , ఈ మయల్ ఐడీలు, అడరస్ అనీన మారేిశారు. దీనికిదంతా?" అని
నిషూ
ట యంగా అడిగింది శ్వాని.

"మీ భంచికోరే అంతా. ఇంతక మించి మీక వివయణ ఇవవవలసిన అవసయం లేదు. నేన రేపే వళ్ళళపోతునానన. ఫెైనల్ గా మీక
ఇంకొక అవకాశం ఇసు
త నానన. నెల తరువాత భళీళ వస్తన. నేన వచేిసర్తకి మీలో మారు రావాల్ల. భన సంసకృతిని
స్ంరదాయానిన అలవరుికోవాల్ల. ఖరుి తగిగంచుకోవాల్ల. క భంచి దధతిలో సకయభంగా జీవించడం అలవరుికోవాల్ల. అలా
ఇవనీన మీరు నేరుికోలేదంటే ఈస్ర్త వచిినపుడు నేనేం చేస్తన్ల నాక త్తల్లమదు జాగయతత." అంటూ హచిర్తంచాడు గోప్పల్.
తరువాత అంతా భోజనాలక లేచారు. వాళ్
ి భోజనాలు చేసు
త ండగానే తిర్తగి వచాిడు నవీన్. నవీన్ గానీ, భహేశవర్త గానీ ఆ
అనానచెలిళ్ళ నడవడిక ఎంత ముచిటేసింది. అంతా కల్లసి భోజనాలు ముగించేసర్తకి రాతిఱ దకొండు దాటింది. నిజానికి
భరునాడే వళ్ళళపోవాలనకనానడు గోప్పల్. కాని అంత దూయం నంచి భరునాడే వళ్ళళపోతే ఎలా? అంటూ అతనిన ఆపేశాయంతా.

తండిర అకకడునన మూడ్లరజులు అనంతస్య, స్యశ్వానీలు బుదిధభంతులా
ి ఇంటిటు
ట నే ఉనానరు. నాలుగో రోజు తండిర
అమర్తకాక రయాణం కాగానే తామూ వస్తభంటూ భరోస్ర్త మారాం చేశారు అనానచెలిళ్ళిదదరూ. వాళ్ికి నయాన్ల, బయాన్ల
సర్తదచెప అటు బావగార్తతన, ఇటు అననగార్తతన విడివిడిగా మాటా
ి డి, అందర్త వదా
ద సలవు తీసుకొని ఫమలేదరాడు గోప్పల్.

రాభల్లంగేశవరా
ట గానే వాయం
య వు తముభడిని కారులో హైదరాబాద్ కి తీసుక్కళ్ళళ ముంబెై విమానం ఎకికంచి వచాిడు. చెపనటు
తిర్తగే లోల డటా
ఱ యట్ లోని తభ ఇంటికి చేరుకనానడు డాకటర్ గోప్పల్. జయభనీ టిఱపు చాలా బాగా జర్తగిందని, చాలా
సంతషంగా జయభనీ గర్తంచి అక్కడ కానపరనస్ గర్తంచి ఉననవి లేనివి ఉతాసహంగా చెప్పడు. తల్లి అననపూరేాశవర్త, భాయమ
సతమవతి అతడి మాట్ల్లన ఆశియమంగా వినానరు గానీ, అతడి ముఖంలో మునటి ఉతాసహంగాని, కళ్గాని లేకపోవడం వాళ్ళని
ఆశియమర్తచింది. భనిషి చాలా అలసిపోయనటు
ట కనిసు
త నానడు, నవువలో జీవం లేదు. కొడుక వృతితకి అంకితమైన భనిషి
కాఫటిట తీర్తకలేని నల తితడిచేత అలా ఉనానడని సర్తపెటు
ట కంది అననపూరేాశవర్త.

అతడిని ఏమీ అడగలేదు. కానీ సతమవతి విషమం వేరు. పెళ్ళైనటునంచి నీడలా అననితమం బయి వంట్నే ఉనన సీతళ ఆమ.
అతడి గర్తంచి బాగా త్తలుసు. అందుకే అతన ఏదో క విషయానిన కావాలని దాసు
త నానడని ఊహంచింది. ఇటిక్కైతే
అడగలేదు గానీ ఆ రాతిఱ బెడ్ రూమ్ తలుపులు మూస్క, బయి కకన కూరుిని ముఖంలోకి చూసింది. అపుడు కూడా
దీరా
ఘ లోచనలోనే ఉనానడు గోప్పల్. ఏం జర్తగింది సునినతంగా అడిగింది?

"ఏమిటి?" ఆలోచనల నంచి ఫమట్డుతూ అడిగాడు.

"మీ జయభనీ టిఱప్ మీరు చెపు
త ననంత హేప్లగా లేదు. నాక అయధమైంది. నిజం చెండి మీరు జయభనీకే వళ్ళళరా?

"అవున నీక్కందుకొచిిందా అనమానం?"

"మిభభల్లన చూస్టత ఎవర్తక్కైనా అనమానం వసు
త ంది. పలిల్లదదరీన ఫలవంతంగా ఇండియా ంపసు
త ననపుడు కూడా బాధలేదు.
కానీ ఇపుడు మిభభల్లన చూసు
త ంటే బాధగా ఉంది. మీలో దిగలు, నిరాశ కనఫడుతునానయ. ఇనేనళ్ళ భన కాపుయంలో
ఎపుడు మిభభల్లనలా చూడలేదు." అంది బాధడుతూ. భారామబయిల అనఫంధం ఎంత వితఱమైంది. అమర్తకాలో ఉనాన
భాయతీమ వివాహ వమవసథ మీద ఉనన నభభకం వీర్తదదర్తలోనూ చెకకచెదయలేదు. భారామబయిల అనఫంధం ఎంత వితఱమైంది.
కయంటే కర్తకి ఎనలేని పేరభ. ఆమ మానసికంగా ఇటికే పలిలు దూయంగా ఉననందుక నల్లగిపోతంది. ఇపుడు తన గర్తంచి
కలత చెందుతంది. భారామబయిల భధమ యహస్మలు ఉండకూడదంటారు. తన కొనిన విషయాలో
ి ఆమక చెకండా దాచి
తపు చేసు
త నానడేమో అనించింది.

ఆఖర్తకి తన వళ్ళళంది జయభనీకి కాదు. ఇండియా వళ్ళి పలిల్లన చూసి వచాిన. అని భాయమక చెపేయాలని న్లటిచివర్త వయక
వచిిన మాట్ల్లన మింగేసి పేలవంగా చినన నవువ నవేవసి ఊరుకనానడు.

"మీరు నవివతే నాకేమీ అయధం కాదు. నిజం చెండి..." అంది సతమవతి.

పెదదగా నిటూ
ట ర్తి ఆమ ముఖంలోకి చూస్డు.

"నా మాట్మీద నీక నభభకంలేదా...? నేన వళ్ళళంది జయభనీకే. అందులో సందేహంచాల్లసంది ఏమీలేదు. టిఱపు కూడా చాలా
బాగా జర్తగింది" అనానడు.

"అంతబాగా జర్తగితే భరందుక మీలో నిరుతాసహం?" అనమాన నివృతితత కోసం అడిగింది.

"నిరుతాసహం కాదు, దిగలు... బాధ. బెర్తిన్ లో ఉండగా ఎందుకో గాని ఒస్ర్త ఇండియా ఫోన్ చేసి అననమమత
మాటా
ి డాలనించింది. ఫోన్ చేస్న. నేన ఫోన్ చేసిన
సభయానికి పలిలు ముననలూరులో లేరు...

హైదరాబాద్ వళ్ళ
ి యట్. వాళ్ికి భనం పుటిటపెర్తగిన ఊరు నచిలేదు. వాళ్ి విందులు, విన్లదాలు, విలాస్ల కోసం హైదరాబాదు,
చెనెైన, విజమవాడ ఫమటి ఊళ్ళకి వళ్ళళసి వసు
త నానరు. అమర్తకా సంసకృతి నండి ఫమట్డలేకపోతునానరు. డబుఫ
దుబారా చేమడం, సయదాగా తియగడం అదే జీవితం అనకనానరు.

అననమమ, బావగారు, వదిన, మా చెలిలు ఎంతచెపనా వాళ్ిలో
ి కొంచెం కూడా మారు రాలేదు. బాధమత లేకండా
తిరుగతుంటే ఎవరు మాతఱం హర్తషస్తరు చెపు. వీళ్ిన బర్తంచడం నావలి కాదురా వనకిక ంపంచేస్తన" అని అననమమ
అకకణు
ా ంచి విషయాలు చెబుతుంటే నాక చాలా బాధకల్లగంది. ఇకకడ అభభ దిగలు డుతుందనే ఉదేదశంత వాళ్ిలో
ి చాలా
మారు వసు
త ంది, దధతిలోకి వసు
త నానయంటూ అఫదా
ధ లు చెపంచాన. అది నిజం కాదని అభభక త్తల్లస్టత ఎంత బాధడు
త ందోనని
బమంగా ఉంది. వాళ్ిని దార్తలోకి తేవడం ఎలాగో అయధం కావడం లేదు" అనానడు బాధగా.

"పోనీ వాళ్ిని వనకిక పల్లపంచేమండి. ఆ రమతానలేవో ఇకకడే చేదా
ద ం. వాళ్ిని ఎకకడ్ల దూయంగా ఉంచి, భనం ఇకకడ
బాధడడం దేనికి?"

"నిజమే పల్లపంచవచుి. కానీ అలా వాళ్ళ వనకిక వచిిన భరుక్షణం మా అభభ ఇండియాక ఫమలేదర్త వళ్ళిపోతుంది. వీళ్
ి
మాయరు. వీళ్ిలో
ి మారు వస్టత త నా చెలిల్ల పలిలత పెళ్ళళళ్ళ జయగవు. అభభ ఇండియా వళ్ళినా సంతషంగా ఉండలేదు. వీళ్ి
పెళ్ళళళ్ళ గర్తంచే బెంగ పెటు
ట కంది. అపుడు సభసమలు ఇంకా పెరుగతాయగానీ తయగవు. నీక త్తలీదు సతామ... వాళ్ిని ఇపుడే
వనకిక యపంచడం భంచిది కాదు. కొదిదరోజులుపోతే వాళ్ళి దార్తకొస్తరు. అదే అననమమత జాగయతతగా చూసుకోభనానన."

"కవేళ్ వాళ్ిలో
ి మారు రాకపోతే ఏం చేయాల్ల?" అతడి ముఖంలోకి స్తటిగా చూస్త
త బాధగా అడిగింది. ఆమ కళ్ళలో
ి
దూకటానికి సిదధంగా ఉనన కనీనళ్ిన చూడగానే గోప్పల్ భనసు చెదిర్తంది. ఆమన వళ్ళళకి తీసుకొని కనీనరు తుడిచాడు.

"నీ బాధ అయధం చేసుకోగలన. భనం ఏం చేసినా వాళ్ి భంచికోసమే చేసు
త నానం. కొదిదరోజులో
ి నే వారు మాయతాయనన నభభకం
ఉంది. కషటసుఖాలో
ి నా వననంట్ నడిచి వచిినదానివి. ఈ విషమంలో కూడా నీ సహామం నాకాకవాల్ల. నాక వాళ్ళంటే ఎంత
పేరమో నీక త్తల్లమదా?" అంటూ అడిగాడు లాలనగా.

"నేనెపుడూ మీ వననంటే ఉనానన. నా బాధంతా అతతమమ గర్తంచే. ఆవిడక నిజం త్తల్లస్టత క్షణం ఇకకడ ఉండరు." అంది.

"అభభక నిజం త్తల్లమకండా చూసుకోవాల్లసన బాధమత నీది. సరేనా? కొదిదరోజులు పోతే అనీన సరు
ద కంటాయ."

రోజులు గడిచిపోతునానయ. దిరోజుల తరావత ముననలూరు ఫోన్ చేశాడు గోప్పల్. రాభల్లంగేశవరా
ి డాడు.
య వు మాటా

"లేదురా. వాళ్
ి మాయతాయనన ఆశ అడుగంటింది. అమర్తకా తీసుకపోలేదని నీ మీద బాగా అల్లగినటు
ట నానరు. ఆ కోంలో
భర్తంత ఖరుిలు చేసు
త నానరు. ఏం చేయాలో అయధం కావడం లేదు" అంటూ ర్తసిథతి వివర్తంచి భర్తంత బాధడా
ు డు.

"అననయామ! అభభ ఫోన్ చేస్టత వాళ్
ి పూర్తిగా మార్తపోయాయని అఫదధం చెపు. అభభకి అనమానం రాకండా చూసుకో. భరో
వాయం దిరోజులో
ి మీ వదదక వసు
త నానన. ఏం చేయాలో ఆలోచిదా
ద ం. కానీ నేన వచిినటు
ట గానీ, రాబోతుననటు
ట గానీ, అభభకిగానీ,
సతమవతికి గానీ త్తల్లమకూడదు. "ఎంతకాలం రా ఇలా? ఎందుకొచిిందీ వాళ్ళళదదర్తకీ ఇకకడ నచిలేదు. అమర్తకా ంపంచేస్తన."
"ఆ ని మాతఱం చేమక. వాళ్
ి అకకడే ఉండాల్ల. నేన వసు
త నానగా." అంటూ లైన్ కట్ చేశాడు. ఇదే విషమం గర్తంచి గోప్పల్

తీవరంగా ఆలోచిస్త
త నే ఉనానడు. ఎంతగా అంటే, ఇపుడతన అమర్తకాలోని ఏ ఆరేషనూ
ి పుకోవడం లేదు. డటా
ఱ యట్ లోని
తన ఆసుతిఱకే ర్తమితం అయామడు. అవసయమైన ఆరేషన
ి ఏవో ఇకకడే చేసు
త నానడు. ఇండియా నంచి వచాిక డటా
ఱ యట్
నగయం వదిల్ల ఫమట్క పోలేదు గోప్పల్. కాసత తీర్తక దొర్తకితే చాలు పలిల గర్తంచే ఆలోచన. ఈ ర్తసిథతులో
ి నే క రోజు ఉదమం
ఎటిలాగే తభ ఇంటినంచి కారులో ఆసతిఱకి ఫమలుదేరాడు గోప్పల్.

ఆసతిఱకి రాగానే తన ఛాంఫర్ లో కూరుిని కాస్టపు పేర్ చూడడం అతనికి అలవాటు. నూమయాయక్ టైభస్, వాషింగటన్ పోసట్
లాంటి రముఖ అమర్తకా తిఱకలే కాకండా బిరట్న్, జయభనీకి చెందిన కొనిన ముఖమ తిఱకలు కూడా ఆసతిఱకి త్తపస్తరు.

తన చాంఫరోికి వచిి కూరోిగానే ముందుగా

వాషింగటన్ పోసట్ పేర్ తీస్డు. తిఱక త్తర్తచీ త్తయవగానే ముందుగా షేయి గర్తంచి

ఆలోచించడం అతనికి అలవాటు. అందుక తగిన కాయణం కూడా ఉంది. డాకటర్ గోప్పల్ తన అమర్తకా సంప్పదన ఆయంభించిన నాటి
నంచే షేర్ మారకట్ి మీద గల ఇంటఱసట్ కొదీద షేరు
ి అభభడం, కొనడం కొనస్గించేవాడు. అదృషటం కొదీద ఏ షేరు
ి కొనాన అవి
లాభాల ంట్ ండించేవి. క కక డాకటర్ వృతితలోనే ఉంటూ చాలాకాలం షేయి వామప్పయం చేస్డతన. తరావత డాకటర్ వృతితలో
క్షణం తీర్తక లేని బిజీ క్షణాలు మొదలవగానే ఆ వామప్పయం ఆపేసి తన పెటు
ట ఫడి మొతా
త నిన జిన్ లేబోరేట్రీస్ షేయి మీదే పెటా
ట డు. ఆ
డబుఫ ఇండియా కరనీసలో ఐదువందల కోట్ి రూప్పమలు ఉంటుంది. అందుకే పేర్ తీమగానే ముందుగా ఆమనిన ఆకర్తషంచేవి
షేయి మారకటేి. మధాలాంగా షేయి బిజినెస్ పేజీలోకి చూడగానే పడుగలాంటి వాయి కనించింది. ఊహంచని వాయి అది.

ఆ వారా
ి స్రాంశం ఏమిట్ంటే. జిన్ కంపెనీ కకూల్లపోయంది. నిననటి వయక వంద డాలరు
ి ల్లకిన జిన్ లేబొరేట్రీస్ షేర్ విలువ
ఐదు డాలయిక తనం కావడంత ఆ కంపెనీ దివాళ్ళ తీసింది. కాస్టపు ఆ కంపెనీ దివాళ్ళ తీమడానికి దార్తతీసిన ర్తసిథతులు
చదువుతూనే అలాగే ఉండిపోయాడు. తరావత పెదదగా కేక వేస్త
త ఉననటు
ట ండి టేబుల్ మీదక వాల్లపోయాడు. ఆ కేక వింటూనే స్టఫ్
ర్తగెతు
త కంటూ వచాిరు. కకస్ర్తగా కలకలం రేగిందకకడ.

అతమవసయంగా అతనిన సషల్ వారు
ు క తయల్లస్త
త ఈ విషయానిన ఇంటికి ఫోన్ చేసి సతమవతికి త్తల్లమరాిరు డాకటరు
ి .

అతతని వంట్బెటు
ట కొని వంట్నే కారులో తన ఆసతిఱకి ఫమలేదర్తంది సతమవతి. కల్లమిలేములు కావడి కండలోయ్ అనానడు
సినీకవి. జీవితంలో వలుగ నీడలా
ి సుఖ దుుఃఖాలు వసు
త ంటాయ, పోతుంటాయ అనానడ్ల పెదదభనిషి.

బవఫంధాల విషమంలో భనిషి తాభరాక మీద నీటి బొటు
ట లా వమవహర్తంచాలని, అనినంటినీ సభదృషిటత చూడాలని గీతా
స్రాంశం, ఆటుపోటు
ి న తటు
ట కంటూ నది తన ఉనికి ఎలా కాప్పడుకంటుందో అలాగే భనిషి కూడా అనినంటినీ తటు
ట కొని

నిఫఫయంగా భనగడ స్గించాలంటారు తలండిన అనబజుాలు. అయతే ఇదంతా వినడానికో, చెపుకోవడానికో బాగానే
ఉంటుంది. కానీ ఆయా సభయాలో
ి కష్ణ
ట ల్లన, బాధల్లన ఎదురొకంటునన వార్తకి త్తలుసు
త ంది అసలైన బాధ్యమిట్ల. కటికాదు
రండుకాదు. ఏడాదిలో క తుఫ్యన్ వచిి ఇసుక మేట్న ఎగరేసుకపోయనటు
ట కోట్ి సంప్పదన కకస్ర్తకే కకూల్లపోతే ఆ
భనిషి కూడా కకూలకండా ఎలా ఉండగలడు?

రసు
త తం డాకటర్ గోప్పల్ ర్తసిథతి అదే! అదృషటం కొదీద ప్ప
ర ణాలత మిగిలాడు గానీ, లేదంటే భనిషి కూడా దకేకవాడు కాదు. విషమం
త్తలీగానే అతా
త కోడల్లిదదరూ హడల్లపోయ కారులో ఫమలేదర్త ఆసతిఱకి వచేిస్రు.

అయతే వచిిన అయగంట్ వయక గోప్పల్ న చూడా
ు నికి డాకటరు
ి అనభతించలేదు. తరావత ఆమనకొచిిన రమాదమేమీ లేదని
లోనక ంపంచారు. సషల్ రూమ్ లో తలదిండుక జేయఫడి, బాధగా కళ్ళ మూసుకని ఉనానడు గోప్పల్. ది లంకణాలు
చేసినటు
ట వాడిపోయ ఉంది ముఖం.

భనిషి బాగా దిగాలు డిపోయనటు
ట కనిస్తంది. వస్త
త నే బయి కకన కూరుిని అతడి చేయని తన చేతిలోకి తీసుకని ఏడేిసింది
సతమవతి. క కరీి కొడుకిక దగగయగా లాకకని కూరుిని కనీనళ్ళ తుడుచుకంది అననపూరేాశవర్త.

"నాకేం కాలేదు. నేన బాగానే ఉనానన. మీరేం దిగలు డకండి" అనానడు పడి మాట్లత.

"ఏం జర్తగిందిరా? ఎందుకిలా దుుఃఖానిన ఆపుకంటూ..." అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"టైం బాగాలేదమాభ ఏం చేమన? నేన షేయిలో పెటిటన నా సంప్పదన, నా ఆసిథ ఐదు వందల కోటు
ి షేయిలో కొటు
ట కపోయంది. నేన
షేరు
ి కొనన కంపెనీ దివాళ్ళ తీసింది. అంత డబుఫ నేన తిర్తగి సంప్పదించగలనా? నా జీవితం తిర్తగి ఇయవై ఏళ్
ి వనకిక
వళ్ళిపోయంది. భన ఊర్తలో ఆసతిఱ కటా
ట లని ఇంతకాలం ఆ డబుఫని షేయి రూంలోనే ఉంచేశాన. నేన చేయాలనకనన భంచి
ని ఆ దేవుడికి నచినటు
ట ంది. ననన చావు దెఫఫ తీశాడు. ఆ ష్ణక్ లో లైట్ గా గండ నొప వచిింది. ఇపుడు పయవాలేదు"
అనానడు.

"రాయ దేశంలో అయనవార్తకి దూయంగా ఫరతుకతునానం. మీకేభనాన అయతే మేమేం అయపోవాల్ల" అంటూ బయి భుజం మీద
తల ఆనికని ఏడేిసింది సతమవతి.

"అంత డబుఫ బాధకల్లగంచే విషమమే. అంతమాతా
ఱ న నవువ ఇంతగా ఎందుక దిగలుడా
ు వో అయధం కావడం లేదు. మేమింకా
ఫరతికే ఉనానంరా. నీకేం లోట్ని. డబుఫపోతే సంప్పదించుకంటావు. ప్ప
ర ణాలు పోతే త్తచుికోగలమా? డబుఫ మీద నీక్కంత భభకాయం
ఉందో అయధం అవుతుంది" అంది అననపూరేాశవర్త.

"అమాభ ఏమిటి నవవంటుననది?" అంటూ ఆశియమంగా అడిగాడు.

"అవునా
ర . పోతేపోయంది వధవ డబుఫ. దానికి నవవలా గండపోటు త్తచుికోవాలా..... చిననపలా
ి డివా? కోట్ిక డగెతితనా
చచేిపుడు కకరూప్పయ కూడా వంట్ రాదని త్తలీదా? భనకి ఎంత ప్ప
ర తమో అంతే ఉంటుంది. మీకేం లోట్ని? ఇకకడి
ఆసు
థ లనీన అమేభసి బాకీలుంటే తీర్తిప్పరేసి, నాత వచిినా అకకడ మిభభల్లన ఫంగాయంలా చూసుకోవడానికి మేభంతాఫరతికే

ఉనానంరా. కావాలంటే పలాల్లన అమేభసి నీక ఆసతిఱ కటిటస్తనరా. వనకా ముందూ ఎవరూ లేని అనాథవనకనానవురా గండ
పోటు త్తచుికని ఇలా బెడ్ మీద డా
ు నికి?" తల్లికోంతనే నాలుగ ఒదారు మాట్లు చెబుతునాన గోప్పల్ కి మాతఱం పోయన
డబుఫ గర్తంచి చింత పోలేదు. తటి డాకటరు
ి , త్తల్లసిన వారు రాభర్తశంచారు, ధైయమం చెప్పరు. అయనా కూడా వాయం
రోజులప్పటు ఆసతిఱలోనే ఉనానడు గోప్పల్.

ఈ విషయానిన ఇండియాక ఫోన్ చేసి బావ రాభల్లంగేశవరా
య వుకి త్తల్లమర్తింది సతమవతి. జర్తగిన నషటం గర్తంచి, గోప్పల్
ఆసతిఱలో వునన సంగతి త్తల్లసి ఇకకడ కటుంఫ సభుమలంతా తీవర ఆందోళ్నక గయయామరు. రండ్లరజులు సర్తగా
గ భోం
చేమలేకపోయారు. ఉదమం, స్మంతఱం కూడా ఫోన్ చేసి ర్తసిథతి త్తలుసుకంటూనే ఉనానరు. ఇక అనంతస్య, స్యశ్వానీలు
మొకకఫడిగా మూడుస్రు
ి ఫోన్ చేసి డాడీ ర్తసిథతి అడిగి త్తలుసుకనానయంతే. తరావత ఫోన
ి చేమలేదు. మొతా
త నికి ఎనిమిదో
రోజున ఆసతిఱ నంచి ఇంటికి వచేిశాడు గోప్పల్.

అకకడ ఇండియాలో.....

ఆ రోజు రాతిఱ సుమారు ఎనిమిది గంట్లక ఇంటికొచాిరు అనానచెలిళ్ళ. ఉదమం వళ్ళళనవాళ్ళ ఇదే రావడం. ఫహుశా
విజమవాడలోనే సయదాగా గడిప ఉండాల్ల. వాళ్ళ వచేిసర్తకి డాబా ఇంట్ల
ి నే వాళ్ళకోసం ఎదురుచూస్త
త కూరుినానడు
రాభల్లంగేశవరా
య వు.

అనిన రోజులూ త్తల్లమనితనంత వీళ్ళళదదరూ ఇలా బాధమతలు లేకండా తిరుగతునానయనకనానడు. త్తల్లమజ్పనా అయధం
చేసుకోలేక పోతునానయనకనానడు. కానీ ఇటి ర్తసిథతి వేరు. అకకడ అమర్తకాలో తన తముభడికి పెదద రమాదం తపంది.
కూడబెటిటన కోటా
ి ది రూప్పమలు పోయ వాడు భంచం టిటన దశలో కూడా వీళ్ళకి చీభకటిటనటు
ట కూడా లేదంటే ఏభనకోవాల్ల.
తండిర గర్తంచికానీ, తల్లి గర్తంచికానీ, తభ ఇంట్ల
ి నామనభభ గర్తంచికానీ వీళ్ికి చింతలేదు. ఎటిలాగే తిరుగతునానరు.
విచిలవిడిగా డబుఫ ఖరుి చేసు
త నానరు. ఆ విషమంగా మాటా
ి డాలని రాభల్లంగేశవరా
త నానడు. ఆమన అకకడ
య వు ఆలోచిసు
ఉనన విషమం ఎవర్తకీ త్తల్లమదు. అందుకే డాబా వైపు ఎవరూ రాలేదు.

లోనకొసు
త ంటే పెదనాననన చూసి అనానచెలిళ్ళిదదరూ ముఖాలు చూసుకనానరు.

"యండి మీ కోసమే చూసు
త నానన." అనానడు.

"ఏం పెదనానన? ఏదనాన విశ్వషమా?"అంటూ ఎదురుగా వచిి స్ఫ్యలో కూరుినానడు అనంత్. మౌనంగా వచిి అననమమ
కకన కూరుింది శ్వానీ.

"విశ్వషమే. అకకడ అమర్తకాలో ర్తసిథతి బాగాలేదని త్తల్లసికూడా మీర్తకకడ ప్పత దధతిలో తియగడం, ఖరుిచేమడం విశ్వషమే కదా.
ఏరా అనంత్? అదంటే ఆడపలి నీకంటే చిననది. దానికి త్తల్లమకపోవచుి. కానీ నీకేమైంది? చదువుకనానవ్. నాలుగ భంచి
దధతులు అలవాటు చేసుకంటాయని ఆశ్ంచి వాళ్ళ మావదదక ంపంచారు మిభభల్లన. అవి ఎలాగూ నేరుికోలేదు. కనీసం
కష్ణ
ట లో
ి నెైనా డాడీ గర్తంచి మీక బెంగలేదా? ఫోన్ చేసి భంచి చెడులు విచార్తంచాలని త్తల్లమదు? మీరు దధతులో
ి కి వస్టత వారు
ఆనందిస్తరు కదా? వాళ్ిని సంతషపెటేట ఆలోచనే లేదా? అంటూ కాసత ఘాటుగా, కాసత మతతగా వాళ్ళళదదరీన భందల్లసు
త నన ధోయణిలో
అడిగాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"పెదనానాన! మాక త్తలుసు. డాడీ చాలా సంప్పదించారు. పోయన ఐదువందల కోటు
ి మాకో లకకకాదు. డాడీ తలుచుకంటే
రండేళ్ిలో తిర్తగి సంప్పదించగలరు. పెైగా డాడీ కోలుకనానరు కదా. ఊర్తకే ఇకకడి నంచి ఫోన
ి చేసి అడిగి రయ్యజనం ఏమిటి?
అంటూ ఎదురు రశ్నంచాడు అనంతస్య.

"అదేకదా... ఇపుడేమైందని? డాడీ బాగానే ఉనానరు. అసలు ఆరోజే భభభల్లన కూడా తీసుకపోయుంటే ఎవర్తకీ ఇఫఫంది
ఉండేది కాదు కదా? మాక ఇకకడ నచిలేదనాన వినించుకోలేదు. మాక డాడీ మీద చాలా కోంగా ఉంది త్తలాస? అంటూ
అననన సభర్తధస్త
త మాటా
ి డింది శ్వానీ.

వాళ్ిమాట్లు రాభల్లంగేశవరా
య వుక భనస్థం కల్లగంచాయ. పలిలంటే తముభడికి ఎంత పేరమో అతడికి త్తలుసు. తముభడి పలిలు
ఇంత భాదమతలేని పలిలుగా మాయడం నిజంగా భనసుని కృంగదీస్ట విషమం. ఆమన ఆరోగమం ఎలా ఉందో ఫోన్లి అడిగి
త్తలుసుకని, వాళ్ి కష్ణ
ట నిన ంచుకనే తీర్తకి కూడా వీళ్ళక లేదా?

"మీది వితండవాదం. ఎవరూ మచిరు. మీక త్తలుస్, త్తల్లమదో? మీ నానన ఇచిిన డబుఫ ఇటికే మీరు ఖరుి చేశారు.
అదిగాక ఇటికే మీకోసం నేన రండు లక్షలక పెైగా మీకిచాిన. అకకడ చూస్టత మీ నానన డబుఫ పోగొటు
ట కని
బాధడుతునానరు. ఇకకడ చూస్టత మీరు డబుఫ విలువ త్తలీకండా భంచినీళ్ళలా ఖరుి చేసు
త నానరు. రసు
త తం నేన మీక
డబుఫ సరు
ద బాటు చేమగల సిథతిలో లేన. మీరు మాటా
ి డితే హైదరాబాదనీ, చెనెైన అనీ వళ్ళడం ఆకపోతే చికకలో
ి డతారు.
ఆలోచించుకోండి" అంటూ హచిర్తంచాడు.

ఆ మాట్లక అనానచెలిళ్ళిదదరూ ముఖాముఖాలు చూసుకనానరు.

"పెదనానాన... సభసమ చెప్పరు కాఫటిట ఇక మిభల్లన డబుఫలు అడగం, మా దగగయ యసనల్ గా త్తచుికనన డబుఫ ది లక్షల
వయకూ ఉంది. మేము అమర్తకా వళ్ళళవయకూ సర్తపోతుంది." అనానడు అనంతస్య.

"మీ నానన నెలరోజులో
ి భళీళ వస్తనని చెప భరీ వళ్ళళడు. భర్తిపోయారా?" గరు
ి చేశాడు.

"రావడం దేనికి పెదనానాన! ఖరుిలు దండగ. మీరు మా ప్పస్ పోరు
ట లు ఇచేిస్టత మేము వళ్ళళపోతాం. మాక త్తలుసు. డాడీ మా
ప్పస్ పోరు
ట ల్లనవంట్ తీసుక్కళ్ళలేదు. మీ దగగరో, మావమమ దగగరో దాచారు. అవునా?" అంది గడుసుగా శ్వానీ.

"లేదు... ఆవిషమం నాక త్తలీదు. ప్పస్ పోరు
ట లు అమర్తకా టు
ట క్కళ్ళళపోయాడనే అనకంటునానన. ఇంతకీ మీ సమాధానం
ఏమిటి? మీ నానేనమో ఎటిక్కైనా ఇకకడికి వచేిసి పెదద ఆసతిఱ కటా
ట లని చూసు
త నానడు. మీరు చూస్టత ఆంధు
ర ల ఆచారాలంటే
గిట్టనటు
ట నానరు. అమర్తకాలోనే ఉండిపోవాలనా?" అడిగాడు.

"అవున. ఇకకడేముందని? డాడీకి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తయ్య త్తలీదు. ఈ లిటూళ్ళలో ఆసతిఱ కట్టడమేంటి? అమర్తకా
వరీ నెైస్... మేము అమర్తకన
ి గానే ఉండాలనకంటునానం. మాక ఇకకడి దధతులు అకకరేిదు. డాడీ ఫోన్ చేస్టత మేం వచేిస్తభని
చెండి" నిరొభహాట్ంగా అంది శ్వాని. వాళ్ి మాట్లు వింటే ఎలాంటి వాళ్ిక్కైనా కోం వసు
త ంది. రాభల్లంగేశవరా
య వుకి కోం
వచిింది. కానీ ఒరుికనానడు. పెదదగా నిటూ
ట ర్తి లేచాడు. చివర్తకి కే మాట్నానడు.

"ఎంత త్తల్లవైన వాడు నా తముభడు గోప్పల్. అలాంటివాడు మీలాంటి నికిమాల్లన వాళ్ిని ఎలా కనానడ్ల అయధం కావడం లేదు?
మిభభల్లన మాయిడం ఫహుశా ఎవర్తవలా
ి కాదనకంటాన. మీ ఇషటం వచిినటు
ట ఉండండి. ననన మాతఱం ఇక డబుఫ అడగవదు
ద .
వచిి భోంచేమండి" అంటూ చయచరా అకకడి నంచి వళ్ళళపోయాడు.

శరీరానికి గామం అయతే కొదిదరోజులో
ి తగిగపోతుంది. అదే భనసుక తగిల్లన గామం అయతే అంత తవయగా తగగదు. అలా
తగా
గ లంటే ఎవరో కరు ధైయమం చెప్పల్ల. భంచి చెడులు వివర్తంచాల్ల. నాలుగ భంచి మాట్లు చెప్పల్ల. జర్తగింది భర్తిపోయ

తిర్తగి జీవితంట్ి ఆశలు చిగర్తంచేలా చెయామల్ల. రసు
త తం డాకటర్ గోప్పల్ తవయగా కోలుకోవాలంటే అతనికి స్వంతన కల్లగంచే
నాలుగ మాట్లు చెపే భనషులు కావాల్ల. ఇపుడు ఇకకడ ఉనన పెదదదికక తనే కాఫటిట - ఆ బాధమతన తన
భుజాలక్కతు
త కంది అననపూరేాశవర్త. ఇంత భారీనషటం కొడుకిక సంబవించినందుక ఆవిడ భనసులో చాలా బాధగానే ఉంది. ఆ
బాధన ఫమట్క త్తలీకండా జాగయతత డుతూ రతీక్షణం కొడుకిక ధైయమం నూర్తపోస్ట రమతానలు చేసింది.

ఆసతిఱ నంచి ఇంటికి వచిినా అతన మామూలు భనిషి కాలేకపోయాడు. ఎపుడూ ఏదో ఆలోచిస్త
త కూరుింటాడు. తన
ఆసతిఱ బాధమతన తన అసిసటంట్ క వదిలేసి ఇంట్ల
ి నే ఉంటునానడు. మునటి హుష్ణరు లేదు. ఉతాసహం లేదు. ఎన్లన ఫోన్
కాలస్ వసు
త నానయ. కొతతగా ఆరేషనస్ ఏవీ పుకోవడం లేదు. ఎపుడూ ఏదో ఆలోచిస్త
త ంట్ర్తగా గడడానికి
ఇషటడుతునానడు. స్మంకాలం వేళ్ తభ తట్లోనే పచాిడిలా తిరుగతునానడు. ఇదంతా చూస్త
త తనలో తానే
కమిల్లపోతంది సతమవతి.

సభయానికి పలిలు కూడా దగగరేికపోవడంత ఆమ ర్తసిథతి భరీ బాధాకయంగా ఉంది. ఇదంతా చూసు
త నన అననపూరేాశవర్తకి కొడుక
మీద కోం కూడా వసు
త ంది.

"ఏరా... వధవ డబుఫ కోసం నవువ అంతగా దిగలుడిపోవాలా?" అంటూ ఆ స్మంకాలం మేడమీద కూరుినన కొడుక
వదదక్కళ్ళళ నిలదీసింది.

పేలవంగా నవావడు గోప్పల్.

వధవ డబుఫ కాదమాభ అది. కషటడి సంప్పదించిన డబుఫ అనానడు.

ఇంకా కషటడే వమసుంది. పలిలు చేతికి అందివచిినటేట. ఇంక్కందుక దిగలు? పోయన దానిగర్తంచి జీవితాంతం బాధడుతూ
కూరుింటామా?

"హు... పలిలు... వాళ్
ి రయ్యజకలవుతాయనన నభభకం నాక లేదమాభ!"

"అదేమిటా
ఱ ... వాళ్ళ చకకగా భన దధతులు నేరుికంటునానయని, వాళ్ళలో చాలా మారు వచిిందని పెదోదడు ఫోన్లి
చెపు
త నానడుగా... ఎందుక రయ్యజకలు కారు?" నిలదీసింది.

తన నాలుక జారాడని గయహంచి, కంగారున అణుచుకంటూ తల్లి వంక చూశాడు గోప్పల్. ప్పం అమామకరాలు. పలిల
విషమంలో అననమమ చేత తన అఫదధం చెపసు
త నన సంగతి వీళ్ికి త్తల్లమదు.

"అమాభ! వాళ్
ి భన దధతులు అలవరుికంటే సర్తపోయందా... వాళ్ళ ఉదోమగాలో
ి చేరాల్ల... డబుఫ సంప్పదించాల్ల... వాళ్ళ
రయ్యజకలు కావడానికి ఇంకా చాలా టైముంది. ఇటునంచే అంచనాలు వేసుకోవడం అనవసయభని నా ఉదేదశం" అంటూ తన
మాట్ల్లన సభర్తధంచుకనానడు." కావచుి. కానీ నవివలా దిగలుడి కూరుింటే చూడలేకపోతునాననరా... వందలు కాదు
వేలకోట్ి రూప్పమలు పోయనా భనిషి దిగలుడకూడదు. టు
ట దలగా తిర్తగి పెైకి రావడానికి రమతినంచాల్ల."

"అది కాదమాభ..."

"ఇంకేమీ చెక... మీ నామన పోయనపుడు నీలానే నేనూ దిగలుడి భంచం ఎకకంటే మీరు ఇంత పెదదవాళ్ళ అయ
వుండేవారా? మీరూ చూశారుగా ంటిచేత
త కటుంబానిన నడిప్పన... మీ ముగ
గ రీన చదివించాన. పెళ్ళళళ్ళ చేశాన. రండిళ్ళ
కటిటంచాన. ప్పతిక ఎకరాల మాగాని కొనానన. ఈ రోజు యాభై ప్పడి శువులు, రండు టా
ఱ కటరు
ి , ఇయవై భంది జీతగాళ్ళ...
ఇదంతా ఎలా స్ధమం అయంది? నవువ రయ్యజకడివైనా నీ నంచి రూప్పయ తీసుకోలేదు. పెదోదడు స్మం వచాిడు. దేవుడు
కరుణించాడు. సుఖంగా ఉనానం. మీకేమిటా
ఱ లోటు? మీరు కటు
ట ఫట్టలత భన ఊరు వచేిసినా ఫంగాయంలా మీ స్థయకి
తగగకండా చూసుకోగలన. మీ అభభ ఇంకా ఫరతికే ఉందని భర్తిపోక. ఇంతవయక ఇండియాలో చదివి, అమర్తకాలో నీ స్టవలు
అందించి, సంప్పదించుకనానవు చాలు. లాబనష్ణ
ట లు కకన డేయ. భన ఊరు వచేియ. ఆసతిఱ నేన కటిటస్తన. భనం
ముననలూరు చుటు
ట కకలా ఊళ్ళలో
ి సరైన వైదమం లేక నగరాలక పోలేక ఎందరో పేదలు, ఫడుగవరా
గ లు బాధడుతునానరు.
మోగలూరు, ముప్పళ్ి, కనికినప్పడు, చెవిటికళ్ళ, కంచికచెయి, ఏలూరు, చందయిప్పడు, ల్లంగాలప్పడు, చందాపుయం, నందిగాభ,
అటు కృష్ణ
ా నదీ అవతల అభరావతి చుటు
ట కకల అనేక గా
య మాలునానయ. అకకడి పేదలక ఉచితంగా వైదమ స్టవలు అందించు.
ఆ షిర్తడీ స్య నాథుని అనగయహంత భనందయం ధనమలమౌతాం." అంటూ తన భనసులో మాట్ వివర్తంచిందావిడ.

"దెైవానగయహానిన కోలోయనా, మానవతావనిన కోలోయనా భనం బాధడాల్లగానీ... ఆసిథపోతే బాధడకూడదు. డబుఫ
వసు
త ంది పోతుంది. దానికోసం ఎందుక బెంగ" అంటూ ధైయమం చెపంది. ఆవిడ మాట్లు అభృత గళ్ళకలా
ి అతని మీద
నిచేశాయ. కొడుకని చంటి పలా
ి డిలా ళ్ళ
ి డుకోబెటు
ట కొని, ఒదార్తి, లాల్లంచి, ధైయమం చెప అతడిలో తిర్తగి ఆతభవిశావసం
నింపంది. అపుడపుడూ షిర్తడీ స్య ప్పరామణ గయంధానిన చదివి వినించేది. బగవదీగతన చదివి వినించేది. "అమాభ! సంద

మీద భభకాయం లేని భనిషంటూ భూమీభద ఎవరైనా ఉంటారా? ఒ రోజు తల్లినడిగాడు గోప్పల్.

"పచిివాడా... భభకాయం భారామబిడుల మీద ఉండాల్ల. భనషుల మీద ఉండాల్ల. భన కయివామలు విధుల మీద ఉండాల్ల.
చేసు
త నన వృతితమీద ఉండాల్ల. అంతేగానీ, నిలకడలేని సందమీద కాదు. ఈ భూమీ, ఆకాశం, సభసత జగతు
త బగవంతుడిది. భనది
కాదు. భనకి ఏం వచిినా, ఏం పోయనా దెైవనియామంతనే జరుగతుంది.

కాఫటిట నీ సంప్పదన ఆసిథప్పసు
థ లన చూసుకొని గయవడకూడదు. పోయన సంద కోసం విచాయడకూడదు. భనచేతిలో ఉననంత
వయక భన విధిని సకయభంగా నియవహంచడం భన బాధమత." అంటూ కొడుక అనమానం నివృతిత చేస్ట రమతనం చేసిందామ.

అంతావిని "అమాభ! నీ మాట్లో
ి నా రశనక సమాధానం దొయకలేదు" అనానడు గోప్పల్.

"ఏరా! పెదద డాకటర్ వి. ఈ మాతఱం అయధంకాలేదా? అంటూ నవేవసింది అననపూరేాశవర్త.

"చూడు నామనా. పుటు
ట కతనే భనిషికి స్వయధం ఉంటుంది, ఈ స్వయధం అదుపుతపన వారే విరీతాలక ప్పలడి
కష్ణ
ట లప్పలవుతారు. తాన బాగండాల్ల, తన కటుంఫం బాగండాల్ల, బాగా సంప్పదించాల్ల, తన వాళ్ళంతా సుఖసంతష్ణలత
ఉండాలని, అనినటా భభకాయంత సంస్యంలో నితమం మునిగితేలేవాడు స్మానమడు డబుఫ మీద భభకాయం లేనివాడు

అలాంటివాడు స్మానమలా
ి ఎవరూ ఉండలేరు. కాదంటే డబుఫ ఉనానపోయనా కేలా ఉండేవాడు గొవాడు. దేనిమీదా
భభకాయం లేకండా విశవశ్వయమసుస, రజా శ్వయమసుస కోయడం, బగవంతుని ధామనంలో మునిగితేలడం ఇవి భహాతుభల వలేి స్ధమం.
అంచేత సంప్పదన మీద భభకాయం లేని భహాపురుషులు ఎపుడూ అంటూనే ఉంటారు. వార్త ఆశీసుసలే ఈ రంచానిన నితమ
నూతనంగా, చిగా కళ్కళ్లాడేలా చేసు
త ంది" అంటూ వివర్తంచింది.

ఇలా అననపూరేాశవర్త కొడుకిక, కోడలుకి ధైయమం నూర్తపోసి మామూలు భనషుల్లన చేమడానికి క్షం రోజులు టిటంది. వాళ్ళ
బాగా తేరుకనానరు. ఇకకడ లావాదేవీలు ముగించుకొని అంతా ఇండియా వళ్ళిపోదాభనే నియాయానికి వచేిశారు.

గోప్పల్ నియాయానిన విని సతమవతి, అననపూరేాశవర్త ఇదదరూ సంతషించారు.

మధారకాయం ఆసతిఱకి వళ్ళిరావడం ప్ప
ర యంభించాడు గోప్పల్.

నాలుగ రోజుల తరావత తల్లిని, భాయమని కూరోిబెటిట సభసమ చెప్పడు.

"అమాభ! ఇకకడ భన ఆసు
థ లు అమేభసి, పుకనన వైదమ స్టవలు ముగించుకని అటునంచి భన ఇండియా వళ్ళళపోవడానికి
భనం కనీసం మూడు నెలలు డుతుంది. ఈలోల క్కనడాలో భనక ఉనన ఆసు
థ ల్లన అముభకని వచేిస్తన. రావడానికి
రండుమూడు వారాలు డుతుంది అనానడు"

"ఏమిట్మాభయ్! నీ అభిప్ప
ర మం ఏమిటి? వాడు మామూలు భనిషి అయామడు చాలు. భంచి నియామమే తీసుకనానడు. ఆ
దేశంలో ఆసు
థ లేవో ఉనానమంటునానడు. అముభక వచేిస్టతనే భంచిది గదా...?" అంటూ కోడల్లన అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"అలాగే అతతయామ! అంతా సవమంగా జర్తగి భనం ఇండియా వళ్ళళపోతే, అటు షిర్తడీకి, ఇటు తిరుతికి కూడా వళ్ళ
ి దా
ద ం" అంది.

అలా వాళ్ళళదదరీన పంచి క్కనడాక ఫమలేదరాడు గోప్పల్. అయతే అతడు నిజానికి రయాణమైంది క్కనడాక కాదు ఇండియాక.
ఆ విషయానిన అతడు చాలా గోమంగా ఉంచాడు. భరునాడే డాకటర్ గోప్పల్ ఎయర్ ఇండియా విమానంలో ఇండియాక
ఫమలేదరాడు. డాకటర్ గోప్పల్ ముననలూరు వచిి, వళ్ళళపోయ నెలదాటిపోయంది.

అతని పలిలు అనంతస్య, స్యశ్వానీలో
ి మారులేదు సర్తకదా తండిర తభన వంట్ తీసుకపోలేదనన కోంత భర్తంత డబుఫ
ఖరుి పెట్టస్గారు. ఇపుడు వాయంలో నాలుగ రోజులు హైదరాబాద్ కి కేటాయసు
త నానరు. అకకడ ఫెైవ్ స్టర్ హోట్లో
ి నూ, డిస్క
థెకకలో
ి నూ కొతత ఫెరండస్, కొతత ర్తచయాలు ఏయడా
ు య.

అమర్తకా నంచి వచిిన తభన వాళ్ళంతా పగడుతూ రతేమక గర్తింపునిచిి మాటా
ి డుతుంటే అనానచెలిళ్ళిదదరూ ఎనానరైలుగా
వాళ్ళ తభకిసు
త నన భరామదగా భావించారు. వాళ్ళ కోసం కూడా తామే ఖరుి పెట్టస్గారు. అలాంటి ఫెరండస్ లో కడికి లక్ష,
ఇంకొకడికి రండు లక్షల రూప్పమలు అపుగా కూడా ఇచాిరు. పెదనాననన డబుఫ అడగడం మానేసి తభ దగగరునన
దిలక్షలని మధ్యచిగా కర్తగించేమస్గారు.

అకకడ అమర్తకాలో డాకటర్ గోప్పల్ కి కోలుకోలేని దెఫఫతగిల్లంది. జీన్ లేబోలేట్రీస్ షేరు
ి కకూలడంత భారీ నషటం ఏయడి
అయదు వందల కోటు
ి కొటు
ట కపోయ ష్ణక్ లో భంచానడా
ు డు గోప్పల్.

విషమం త్తల్లసి ఇకకడి వాళ్ళంతా దుుఃఖంలో మునిగిపోయారు. ఫోన
ి చేసి అమర్తకాలోని అననపూరేాశవర్త, సతమవతిలత
మాటా
ి డుతూ వచేిమభని సలహాలు, స్తచనలు ఇచాిరు.

ఈ విషమం త్తల్లసినా మొకకఫడిగా రండు మూడుస్రు
ి ఫోన్ చేసి మాటా
ి డి ఊరుకనానరు అనానచెలు
ి ళ్ళ. ఏమీ జయగనటేట
తభ దార్తన తాము ఎ.సి. కారోి హైదరాబాద్ కి షికారు
ి చేసు
త నానరు. రాభల్లంగేశవరా
య వు వాళ్ి ధోయణికి విసిగి వాళ్ళని
హచిర్తంచడంగాని, భందల్లంచడంగాని చేమడంలేదు. డబుఫ ఇవవకండా ఆపేశాడు. ఈ ర్తసిథతులో
ి నెలరోజులు
గడిచిపోయాయ.

ఈరోజు శుకయవాయం ఒ విశ్వషం జర్తగింది.

చేతిలో డబుఫ తర్తగిపోవడంత అనానచెలిళ్ళ ఇదదరూ ఈ రోజూ హైదరాబాద్ కి వళ్ళకండా ఇంట్ల
ి నే ఉనానరు. స్మంతఱం
నాలుగ గంట్లపుడు భహేశవర్త అనంతస్య దగగయక గడికి వళ్ళడం కోసం వచిింది. చకకగా టు
ట దుసు
త లో
ి చకకగా ఉంది.

"ఏమిటి భహీ? ఇలా వచాివ్?" అని అడిగాడు.

"నీ కోసమే. గడికి వళ్
త నానన. నవువ గడికి రావాల్ల" అంది.

"నేనెందుక?"

"బావా నినన తీసుకొని గడికి వస్తనని మొకకకనానన. రావాల్ల నవువ."

"నేన రాన"

"అదేభర్త అమర్తకాలో మాభమమ ఆరోగమం చకకఫడితే నినన తీసుకొని గడికి వస్తనని మొకకకనానన."

కాస్టపు వాదోవాదాల తరువాత ఎందుక వచిిన గొడవలే అనకంటూ తనూ ఫమలేదరాడు. అనానచెలిళ్ళిదదరూ అమర్తకా నండి
వచిి ఇనిన రోజులైనా వాళ్
ి ముననలూరు వీధులో
ి తిర్తగింది చాలా తకకవనే చెప్పల్ల. ఎపుడూ కాయిలోనే తిరుగతుంటారు
కాఫటిట గా
థ లు వాళ్ళని చూడడం అరుదు. అనకోకండా బావాభయదళ్ళ ఇదదరూ కాల్ల నడకన గడికి ఫమలేదరే సర్తకి గళ్ళళ
య భసు
అందర్త చూపులు వాళ్ళమీదే ఉనానయ.

ఫమలేదరే

ముందు చెలిలు శ్వానీని కూడా యభభని అడిగాడు అనంత్. ఆమ టీవీ లో ఏదో ఇంగీిష్ సినిమా చూస్త
త రానని

చెడంత తానే ఫమలేదరాడు.

భహేశవర్త కకన నడుసు
త ంటే అతడిలో ఏదో త్తల్లమని అనభూతి కలు
గ తంది.

ఇవాళ్ భహేశవర్త సర్తకొతతగా కనిస్తంది. చకకగా టు
ట చీయ, జాక్కటు
ట ధర్తంచింది. చెవులక దిదు
ద లు, మడలో గొలుసు, వాలుజడ
చివయ జడ కచుిలు, జడనిండుగా భలిలు. ముఖంలో అమామకతవంత కూడిన వింత అందం. ఆమ చేతి చెమీభ గాజుల
గలగలా శబా
ద లక తాళ్ం వేసినటు
ట ఆమ ప్పదాల వండి టీటలు. అమర్తకా అమాభయలకి స్ంరదామ కటుంబాలో
ి ని త్తలుగింటి

అమాభయలకి ఉనన తేడా ఆయంబమైంది. ముగధభన్లహయంగా పూజా స్మాగియత కూడిన వండి సజిత తన కకనే నడుసు
త నన
భహేశవర్త ట్ి త్తల్లమని ఆకయషణ అనంత్ కి మొదలైంది.

ఊర్తలో త్తల్లసినవారు అనంత్ గర్తంచి అడుగతుంటే చిరునవువత ఫదుల్లస్త
త గడివైపు అడుగలేస్తంది.

భహేశవర్త బావ కకన ఇలా నడుసు
త ంటే, ఊయంతా తభన రతేమకంగా చూసు
త ంటే భహేశవర్తకి సంతషంగా, గయవంగా ఉంది.

అభభలకకల తమాష్ణ మాట్లు ఆమ బుగగలో
ి క్కంపులు అవుతుంటే ఒయకంట్ ఆమన గభనిస్త
త నే ఉనానడు అనంత్.

ఇదదరూ గడికి చేరుకనానరు.

గడిలో మావమమ పేర్తట్ అయిన చేయంచింది భహేశవర్త. పూజానంతయం రస్దం తీసుకొని వచిి గడిమట్ిమీద కూరుినానరు.

కూరోివడం దేనికి? వళ్ళిపోవచుిగా..." అనానడు కూచుంటూ.

"అయ్యమ బావా, నీకేం త్తలుసు. గడికి వచిి అలాగే వళ్ళళపోకూడదు. కాస్టసపు కూరుిని వళ్ళడం స్ంరదామం. రస్దం తీసుకో."
అంటూ రస్దం చేతిలో పెటిటంది.

"బావా తపో రైట్ల నాక త్తల్లమదు. ఒ మాట్ అడుగతాన చెప్ప
త వా?" అతడికి కాసత ఎడంగా దిగి కూరుింటూ అడిగింది.

"అడుగ ఏమిటామాట్?" ర్తసరాల్లన వీకిషస్త
త శుకయవాయం కావడం చేత సీతళలే వసు
త నానరు. స్మంకాలం వేళ్ గడిలో చాలా
ఆహాిదంగా ఉంది.

"శ్వాని నీ చెలిలు. దానికి బుదిధ చెప్పల్లసంది పోయ నవువ కూడా దానిత చేర్త, నగరాలక పోయ ఫెైవ్ స్టర్ హోట్ళ్ళలో తాగడం,

డానస్ చేమడం ఇదేభనాన బాగందా? అకకడ మావమమ కష్ణ
ట లలో ఉనానడని త్తల్లసి కూడా మీ దధతి మారుికోలేదు.
ఇదేభనాన మీక నామమంగా ఉందా?" అడగాల్లసన మాట్ స్తటిగానే అడిగింది.

తన మాట్లక అతడు కోడతాడేమోనని బమడింది. అలా జయగలేదు. భాయంగా నిటూ
ట ర్తి ఆమవంక చూశాడు అనంత్.

"భహీ నవువ ళ్ింతా కవర్ చేసుకని స్ంరదామ దుసు
త లో
ి అందంగా ఉనానవ్. అదే అమర్తకా సటయలో
ి సకరు
ట , ఫ్య
ర క్, గౌన ఇలా
ఆ డరసుస వేసుకంటే భర్తంత అందంగా ఉంటావ్. నా చెలిలు ధర్తంచే ఫట్టలు చూసు
త నానవ్ గా? నవువ వాటిని ధర్తంచగలవా?"

"ఛీప్పడు! సిగ
గ లేకండా ళ్
ి కనఫడేలా అయకొయ దుసు
త లు వేసుకొని తియగడం మీ అమర్తకా అమాభయలకి అలవాటేమోగానీ,
ఇకకడ కదయదు. నాక అలాంటివంటే గిట్టవు." చెపంది. "చూశావా! దుసు
త ల విషమంలోనే నీ దధతి మారుికోనని ఖచిితంగా
చెప్పవు. భర్త మేం పెర్తగిన వాతావయణంలోని అలవాట్ిన మేం ఎలా మారుికోగలం? రతి దేశంలోని వాళ్ికి రతేమకంగా వాళ్ి
అలవాటు
ి , ఆచారాలు ఉంటాయ. అంతమాతఱం చేత ఇవనీన భనం కూడా ఆచర్తంచాలా?"

"ఏ సమాజంలోనెైనా భంచి చెడులుంటాయ. భంచిని తీసుకోవాల్ల. చెడు వదిలేయాల్ల. అతతమమ కూడా అకకడే ఉంట్లందిగా.
చీయలు మానేసి గౌనలు వేసుకోవాల్లగా. మీ తండు
ర లు ఎలా ఉనానరో మీరు కూడా అలాగే ఉండాలని ఎందుకనకోరు?"

"ఇది వితండవాదం. మాక ఇష్ణ
ట యష్ణ
ట లు, స్టవచఛ ఉనానయగా."

"ఏదీ! బాబు సంప్పదించాడు కాఫటిట లక్షలక లక్షలు హాయతి కరూయంలా హర్తంచేమడమా?

డబుఫ ఖరుి పెటిటనంత సులువుకాదు సంప్పదించడం"

"నవువ ంతులభభవైతే బాగంటుంది ప్పఠాలు బాగా చెగలవు. అలవాటు
ి మారుికోవడం మాట్లు చెపనంత ఈజీకాదు"

"త్తల్లవైన వాళ్ళళవరూ కర్తచేత చెపంచుకోరు. జీవితంలోంచే ప్పఠాలు నేరుికొని, ఎటికపుడు తభన తాము

సర్తదిదు
ద కంటూ ఉంటారు. మీ అనానచెలిళ్ళ దధతులు బాగాలేవని అకకడ అమర్తకాలోనూ, ఇకకడ మేము అంతా
బాధడు
త నానం. ఇవేమీ మీక ట్టవా?" బాధడు
త ననటు
ట అడిగింది.

మౌనంగా ఉండిపోయాడు అనంత్.

భహేశవర్త ఇపుడు సర్తకొతతగా కనఫడుతంది అతడికి. తాన ఊహంచినటు
ి ఆమ లిటూర్త అమామకరాలు కాదని
అయధమౌతంది. అనీన ఆకళ్ళంపు చేసుకనన ఆర్తందలా మాటా
ి డుతంది.

"బావా నీకీ విషమం త్తలుస్?" తిర్తగి తనే అడిగింది.

"ఏ విషమం?" ముఖంలోకి చూశాడు.

"ఈ భధమ పేయిలో కొనిన విచితఱమైన విషయాలు చదివానలే. పల్లి పలిలక కకక ప్పల్లస్తందని, కకక పలిలక ంది
ప్పల్లస్తందని విచితఱంగా లేదు."

"విచితఱమే అపుడపుడూ అలాంటి విచితా
ఱ లు జరుగతాయ"

"కానీ అందులో క విశ్వషం కూడా ఉంది కదా. కకక ప్పలు తాగినంత మాతా
ఱ న పల్లిపలిలు కకక పలిలుగా మాయడంలేదు.
సవభావరీతామ కకక పలిలుగానే ఎదుగతునానయ. పల్లి పలిలు పల్లి పలిలుగానే ఎదుగతునానయ. అమర్తకాలో ఉననంత
మాతా
ఱ న త్తలుగ వాళ్ళ మాతఱం అమర్తకా వాళ్ళలా ఎందుక మార్తపోవాల్ల?"

ఆమ మాట్ల గాయడీకి నిశ్విషు
ట డయామడు అనంతస్య.

అటుతిప ఇటుతిప విషమం తనక అయధభయేమలా ఆమ తన దృషిటకి తీసుకవచిిన తీరు అతనిన అరతిభునిన చేసింది.

ఆమలో అందమే కాదు. అదుబతమైన రతిబ కూడా ఉందని సృషటమైంది. అందుకే తనన తాన భర్తిపోయ కాస్టపు ఆమనే చూస్త
త
ఉండిపోయాడు.

ఏమిటి బావా? నేనేభనాన అయధంకాని భాషలో మాటా
ి డానా?" ఆవిడ అమామకంగా అడుగతుంటే చిననగా నవేవశాడు.

"ఏమో అనకనానన. అస్ధుమరాల్లవే. ఎనీవే. నీ సలహాలకి థాంకస్. మాయడానికి రమతినస్తన." అనానడు.

"ఎపుడు? మారాల్ల బావా. నవేవకాదు శ్వాని కూడా మారాల్ల. అపుడే అందయం సంతషిస్తం."

"అందరూనా... నవేవనా?"

"అందర్తకనాన నేన ఎకకవ సంతషిస్తన."

"ననన మార్తి పెళ్ళళ చేసుకోవాలనన ఆశతనా"

ఈస్ర్త ఈమ కళ్ళలో
ి కొంత కోం తంగిచూసింది.

"నేనేమీ కొతతగా ఆశడుం లేదు. అలాగని నినన ఇషటం లేకపోయనా ఫలవంతంగా ననన పెళ్ళిచేసుకోభనీ అడగన. కానీ కకటి
నిజం. చిననటునంచి నవేవ నా మొగడువని ఊహలో
ి పెరుగతూ వచిినదానిన. అందుకేనేమో నవవంటే నాక పచిి పేరభ.
ఇది మాతఱం నిజం" అంటూ చెభర్తిన కళ్ళ తుడుచుకంది.

ఆమక ఏం ఫదులు చెప్పలో అనంత్ కి అయధం కాలేదు.

"ఇక ఫమలేదయదామా?" అంటూ లేచాడు.

మౌనంగా తలవూప తనూ లేచింది భహేశవర్త.

ఇదదరూ మటు
ి దిగి నడక ఆయంభించారు.

ఇంతలో ముగ
గ రు యువకలు వాళ్ళ ముందుక వచాిరు.

వాళ్ళని చూడగానే భహేశవర్త ముఖంలో యంగలు మారాయ.

వాళ్ిలో కడు కొంచెం పడుగా
గ , కొంచెం లావుగా, మొయటుగా వునానడు. మిగిల్లన ఇదదరూ ఒ మోసతరుగా ఫలంగానే ఉనానరు.
వాళ్ళంతా అనంత్ వమసు వాళ్ళళ. భధమ వుననవాడు అనంతస్యని ఎగాదిగా చూస్త
త దగగయకొచాిడు.

"ఏయ్ భహీ! వీడేనా అమర్తకా నండి వచిిన నీ బావ?" అంటూ వట్కాయంగా భహేశవర్తని అడిగాడు.

"ఏయ్! న్లరు దగగయ పెటు
ట కో. తపుకో. ద బావా! వీడిత భనకేమిటి?" అంటూ అనంత్ చేయ టు
ట కొని తీసుక్కళ్ళిపోవాలని
చూసింది భహేశవర్త. కాని వళ్ళళ ఉదేదశం లేనటు
ట ఆమ చేతిని భృదువుగా విడిపంచుకనానడు అనంత్.

"ఆగ భహీ! అతిథులు భనక బాగా కావలసిన వాళ్ళలా ఉనానరు. కొంచెం ర్తచమం చేసుకొనీ. హలో... నా పేరు అనంత
స్య. పరమ్ అమర్తకా. భహేశవర్తకి బావని. నీ సంగతేమిటి? ఎవరు నవువ?" అంటూ అడిగాడు.

అదేదో వినకూడని మాట్ విననటు
ట గా "నేన ఎవరా?" అంటూ పెదదగా నవావడతన.

"ఏమిటే భహీ! చెలేదా నా గర్తంచి?" నవావపుకంటూ అడిగాడు.

అటికే గడికి వచిిన గా
త నానరు.
య భ భహళ్లు చాలాభంది దూయంగా నిలఫడి ఆశియమంగా చూసు

భహేశవర్తకి కంగారుగా ఉంది.

"నా పేరు గణతి. ఈ వూర్త పెరసిడంట్ కొడుకని. ఈ భహేశవర్తకి కాబోయే మొగడిని. అయధమైందా? మేభంతా కే కాలేజీలో
చదివాంలే. ఇదంటే నాక పచిి పేరభ. పెళ్ళంటూ చేసుకంటే తినేన చేసుకోవాలని ఎపుడ్ల నియామం తీస్టసుకనానన. ఏమిటే?
భన పేరభ గర్తంచి నీ బావకి చెలేదా?" అంటూ భరోస్ర్త గలఫడి నవావడు.

"ఇదనామమం. వాడు చెపందంతా అఫదధం" అని అర్తచింది భహేశవర్త.

"బావా వీడు వటిట రోగ్. వీడి మాట్లు నభభక. పేరమిసు
త నానన. పెళ్ళళచేసుకంటాన అంటూ నా వంట్డి వేధించడం వీడికి
అలవాట్యపోయంది. నాననతగాని చెపేత వూళ్ళళ గొడవలవుతామని ఒపక డుతుంటే వీడికి భరీ అలుసయపోయంది. ద
బావా, వళ్ళళపోదాం." అంది ఉబుకతునన కనీనళ్ళన తుడుచుకంటూ.

"ఏమిటే వళ్ళళది? నేనగాక నీ మడలో తాళ్ళకటేట భగాడు ఎవడంటా? ఏరా అమర్తకా నీకేభనాన అభిప్ప
ర మం ఉందా దీనిన
చేసుకోవాలని? నా సంగతి త్తలీదు. ప్ప
ర ణాలత అమర్తకా వళ్ళలేవ్ గర్తించుకో" అంటూ కళ్ళళయయజేసి హచిర్తంచాడు.

"భహీ వీడిన నవువ పేరమిసు
త నానవా? దయహాసంత అడిగాడు అనంత్.

"నేన కోరుకనేది నినేన బావా? ఆ కకకని కాదు" అంది కోంగా.

"హలో గణతి! వినానవ్ గా. భహేశవర్త నినన ఇషటడుంలేదు. ఇక వళ్ళళపో" గణతిని హచిర్తంచాడు అనంత్.

"అరే అమర్తకా! పల్లినడిగి మలో
ి గంట్కడతామా? దాని ఇషటం ఎవడికి కావాల్ల? వచిిన దార్తనే అమర్తకా వళ్ళళపో. భహేశవర్త నాది.
జాగయతత" అంటూ భరోస్ర్త కళ్ళళయయజేస్డు గణతి.

"వళ్ళకపోతే ఏం చేస్తవ్?"

"ఖచిితంగా నినన చంపేస్తన"

"అలాగా... భహీ! వేడిని నేన కొడితే వూళ్ళళ గొడవలవుతామంటావా?"

"నవువ ననన కొడతావా... జ్యక్... గొ జ్యక్" అని గలఫడి నవావడు గణతి.

"వదు
ద బావా! రా వళ్ళళపోదాం" అంటూ అనంత్ న వనకిక లాగబోయంది భహేశవర్త.

"ఎలా వళ్ిడం? ఈ కకక ఇకకడ మొరుగతూనే వుంటే వదిలేసి ఎలా వళ్ళడం?"

"ననన కకక అంటావా? అయపోయావురా. నినన కకకన కొటిటనటు
ట కొట్టకపోతే నా పేరు గణతి కాదు" అంటూ కోంత
భండిపోతూ పడికిళ్ళ బిగించి మీదక వచేిసి అనంత్ న ఫలంగా కొటా
ట డు గణతి.

ఆ దెఫఫ తనక తాకకండా కకక వంగతూ తన పడికిల్లత గణతి ముఖం మీద కక గదు
ద గదా
ద డు అనంత్. వాడు
ఎదురుచూడని దెఫఫ. ముఖం గిల్లపోయనంత బాధత పెదదగా అర్తచాడు. వాడికి సపోరు
ట గా ఉనన మిగిల్లన ఇదదరు కూడా
ముందుక దూకారు. దాంత ఇక ఆగలేదు అనంత్. రచిిపోయన చిరుతపుల్లలా వాళ్ళమీదక విరుచుకడా
ు డు. అతడు
కొడుతునన కోక దెఫఫక రతమరు
ధ లక నక్షతా
ఱ లు కనిసు
త నానయ.

అటిగా
గ ని భహేశవర్తకి అసలు విషమం అయధంకాలేదు. అనంతస్య చూడా
ు నికి మామూలు యువకడిలా ఉనానడు గాని
నిజానికి అతన కిక్ బాకిసంగ్ లో భంచి రవేశమునన యువకడు. అతడిన డగొట్టడం కాదుగదా, దెఫఫలనూ తపంచుకోవడం
వాళ్ికి స్ధమం కాలేదు. చుటూ
ట జనం చేర్తపోయ ఏం జరుగతుందో అయధంకాక కంగారుగా చూసు
త నానరు.

ముందునండీ చూసు
త నన వాళ్ళక తపెవర్తదో త్తలుసు కాఫటిట అనంత్ క వతా
త సుగా వాళ్ిని చితగొగట్టభని అరుసు
త నానరు.

వాళ్ిని కొట్టడంలో అలా ఇలా కాదు. నెతు
త రు చిందేలా కొటా
ట డు అనంత్.

వాళ్ిక ప్పర్తపోయే అవకాశం కూడా ఇవవలేదు. అనంత్ కొటిటన బాకిసంగ్ దెఫఫలక గణతి కూస్లు కదిల్లపోయాయ.

"వదిలయ్... ఇక వదిలయ్, చచిిపోతాన" అంటూ అర్తచాడు.

"వదలాల్లసంది నేన కాదురా... భహేశవర్త. వళ్ళళ కాళ్ళమీద డి క్షమాణ అడుగ.అది వదిలేస్టత నినన వదిలేస్తన. లేదంటే
నిజంగానే చంపేస్తన. ఇషటంలేదని చెపనా వంట్డి అలిర్త చేస్ట నీలాంటి చదువుకనన శువుల్లన ఫతికండగానే తలు వల్లచి
బుదిధ చెప్పల్ల" అంటూ భరో నాలుగ దెఫఫలు వేశాడు. ఇక తటు
ట కోవడం వలికాక దొరు
ి కంటూ వచిి భహేశవర్త కాళ్ిమీద
డిపోయాడు గణతి.

"బుదొదచిింది భహేశవరీ! ఇక పయబాటున కూడా నీ జ్యల్లకి రాన. ననన క్షమించు. వాడిన ఆగభని చెపు" అంటూ
వేడుకనానడు.

ఇపుడు భహేశవర్త ముఖంలో గయవం తణికిసలాడింది.

"ఏరా! నా బావ కొడితేనే భటిట కర్తచావ్. నా అననక త్తల్లస్టత ఏభవుతుందో త్తలుస్? ఫతికండగానే నినన గోతిలో పెటిట
పూడేిస్తడు. మా పెదమావమమక, మా నాననక త్తల్లసిందంటే మీ పునాదులు కదులుతాయ. ఏభనకనానవ్ రా? మీ నానన
భంచితనం చూసి మావాళ్ళ సపోయట్ చేస్టత మీ నానన వూర్తకి పెరసిడంట్ అయామడు. అది భర్తిపోయ పెరసిడంటు కొడుకనంటూ
ఊళ్ళళ రౌడీయజం చేసు
త నానవ్. జాగయతత! వళ్ళళపండి. దబావా..." అంటూ అనంత్ చేయ పుచుికొని లాకకపోయంది.

అంతదూయం వళ్ళి తిర్తగి చూశాడు అనంత్.

"భరోస్ర్త నా కంట్డే రమతనం చేమక. అది నీకే భంచిది కాదు" అంటూ గణతిని హచిర్తంచాడు.

రండు వీధుల భలుపు తిర్తగి తభ వీధిలోకి వచేివయకూ ఇదదరూ మాటా
ి డుకోలేదు..

"నవేవం మాటా
ి డవేమిటి?" ఇంటిని సమీపసు
త ండగా అడిగాడు.

"నాక చాలా సంతషంగా ఉంది. అందుకే మాట్లు రావడం లేదు" అంది భహేశవర్త ఉతాసహంగా.

"వాడిని కొటిటనందుకా?" ర్తహాసంగా అడిగాడు.

అవునననటు
ట తలవూపంది.

"థాంకస్ బావా! నీ భయదల్లనయనందుక నా రువు కాప్పడావ్. ఈ సంఘట్నత నాకో విషమం అయధమైంది" అంది.

"ఏభయధమైంది?" కతూహలంగా అడిగాడు.

"నవువ ననన పేరమిసు
త నానవో లేదో నాక త్తలీదుగాని నేనంటే నీక చాలా ఇషటభనన విషమం అయధమైంది. ఇది చాలు.
నవవపుడూ నా భనసులో నిల్లచిపోవడానికి" అంటూ అందంగా నవివ భరో మాట్క అవకాశం ఇవవకండా తభ మేడలోకి
వళ్ళిపోయంది.

"డామిట్!... కొందీసి పేరమిసు
త నానననే నియాయానికి రాలేదు కదా!... అది మాతఱం స్ధమం కాదులే" అనకంటూ భండువా
లోగిట్ల
ి కి నడిచాడు.

అటికే స్తరుమడు అసతమించి చీకటు
ి అలుముకోవడం ఆయంభించాయ.

ఇంతలో రుసరుసలాడుతూ అవతల డాబా ఇంట్ల
ి ంచి భండువా లోగిట్ల
ి కి వసు
త నన చెలిలు స్యశ్వానీని చూసి అకకడే
ఆగిపోయాడు అనంతస్య.

అనంతస్య, భహేశవరీలు ఇదదరూ గడికి ఫమలుదేర్త వళ్ళిన కొదిదస్టటికే పలం నండి తన బెైక్ మీద ఇంటికొచాిడు నవీన్.
అనవసయ విషయాలు కల్లంచుకోవడమో, మితిమీర్త మాటా
ి డట్మో అతనికి అలవాటు లేదు.

ఏ రోజు ని ఆ రోజు పూర్తి చేయాలనే టు
ట దల ఎకకవ. ని ట్ి అతనికనన శయ దధ చూసి వూళ్ళళ వాళ్ళళ మచుికంటారు.
ఎంత చదువుకొని కూడా వమవస్మం ట్ి అతన చూపే భకకవ మచుికోదగింది. పెదమావమమ రాభల్లంగేశవరా
య వు గానీ,
తండిర యఘునాథ్ గానీ వమవస్మం విషమంలో నిశ్ితంగా ఉంటునానయంటే కాయణం నవీన్.

స్ధాయణంగా చీకటిడితే ఇంటికి రాని నవీన్ అయదు గంట్లకే తిర్తగి రావడం చూసి బరభరాంఫ ఆశయమపోయంది.

"ఏమిటా
ఱ ? నయపోయందా?" అనడిగింది.

"లేదమాభ! ఇంకా కొంతమేయ మిగిల్లపోయంది. మూడింటిలోన క స్టళమర్ నిచేమడంలేదు. వితతనాలు మొలక్కతతవు. భందులు
నిచేమవు. కరంట్ ఉండదు. రాషటళంలో, కేందరంలో రభుతావలునాన వేసట్. నిభభక నీరతితనటు
ి ండే భన్లభహన్ సింగ్, బవిషమతు
త
దృషిటలో లేని కియణ్ కమార్ రడిు. వీళ్ళ నామకలు. భన ఖయభ." అనానడు ఆవేశంగా.

"పోనేిరా... పదు
ద టే కొట్ట
ట చుిలే. పురుగల భందులేగా, ఎపుడు కొడితే ఏమైంది?" అంది తేల్లగా
గ తీసుకంటూ బరభరాంఫ.

"భళీళ రేపేమిట్మాభ! ఈ పూట్ అయపోవాల్ల. భనింట్ల
ి స్టళమర్, టాయి్ లైట్ తీసుక్కళ్దాభని వచాిన. రేంటే భళీళ
కూలీలక డబుబ ఖరుి. తవయగా చూడు ఎకకడునానయ్య."

"బాగంది. టాయి్ లైట్ మీ నానన గదిలో ఉంది. స్టళమర్ ఇకకడ లేదు. డాబా ఇంట్ల
ి అట్క మీద పెటిటన గరు
ి ."

"సరే. నేన వళ్ళి త్తచుికంటాన. టార్తి లైట్ తీసివుంచు." అంటూ వేగంగా డాబా ఇంట్ల
ి కి వళ్ళ
ి డు.

అతన వళ్ళిసర్తకి...

అకకడ హాలో
ి శ్వానీ కకతే కూచుని టి.వి. లో ఏదో దయామల సినిమా చూస్తంది. అనకోకండా లోనకొసు
త నన నవీన్ ని చూసి
కంగారుడింది.

"ఏయ్... అననమమ లేడు. ఇకకడిక్కందుకొసు
త నానవ్?" దబాయంచింది.

"ఏయ్ కాదు పలవాలనకంటే బావాని పలు. అయ్ ఏయ్ అంటే ముఖం గిల్లపోతుంది." అంటూ హచిర్తంచాడు.

"అలాగే బావగారూ? ఎందుకొచాిరు?" వట్కాయంగా అడిగింది.

"ఆ! నీ అందం చూసి ముర్తసిపోదాభని ముఖం చూడు. నీ ని చూసుకో అంటూ కసురుకొని ఆ హాలునానకొని ఉనన గదిలోంచి
అవతల్ల స్టర్ రూంలోక్కళ్ళి అట్కమీద లైట్

సివచ్ వేస్డు.

విషమం ఏమిట్ల అయధంగాక లేచి, తనూ లోనికొచిింది శ్వాని. నవీన్ నిచెిన అట్కక వేసి ఆమన పల్లచాడు.

"వచిిందానివి ఎలాగూ వచాివు. జార్తపోకండా కాసత ఈ నిచెిన టు
ట కో. పెైకి ఎకాకల్ల." అనానడు.

"పెైన ఏముంది?" కతూహలంగా అడిగింది.

"చూడాలనందా?"

"కక నిమిషం ఆగ. నేన పెైక్కళ్ళళ వచేిస్తన. తరావత నవువ చూదూ
ద గాని. నిచెిన టు
ట కో."

"ఒ. క్క..." అంటూ నిచెిన టు
ట కంది శ్వానీ.

తన చకచకా పెైకి ఎకిక అట్కమీదికి వళ్ళళడు.

తనక అవసయమైన మోటార్ స్టళమర్ టు
ట కని వళ్ళళనంత తవయగానూ నిచెిన దిగి వచేిస్డు.

"ఏమిటి పెైకి వళ్ళి చూస్తవా?" అడిగాడు.

"ఏమునానయ్ అకకడ? ఇలాంటివేనా?" అనమానంగా అడిగింది.

"చాలా ఉనానయ్. వళ్ళి చూడు"

"ఇది ఎందుక?"

"పలంలో పెైరుక భందులు కొటేట స్టళమర్. మీ అమర్తకాలో వుండవా?"

"ఉంటాయేమో! నాక త్తలీదులే. నిచెిన టు
ట కో. నేన పెైకివళ్ళళ చూస్స్తన"అంటూ మూడు మటు
ి ఎకిక, తిర్తగి చూసింది.

"నాక బమంగా ఉంది. గటిటగా టు
ట కో" హచిర్తంచింది.

"సరేి నీ ఫరువుకి నిచెిన విరుగతుందని నేన బమడుతునానన."

"బావా! ననన ఉడికించాలని చూడక. కోం వసు
త ంది నేనేమీ అంత ఫరువుకాదులే."

"భంచిదేగా ఎకక."

"ఇదిగో నీకోమాట్ చెప్పలనకొంటునానన. వాళ్ళళదో అంటునానయని ననన పెళ్ళళ చేసుకోవాలనేమీ ఆలోచన పెటు
ట కోక. నాకిషటం
లేదు. అయధమైందా?"

"ఆ చింతే నీక అకకరేిదు బ్రబీ! దెయామనిన పెళ్ళళచేసుకోవాలనే ఆలోచన నాక లేదు."

"యూ. నేన దెయామనాన... అందభంటే త్తలీని మొదు
ద వి. అందుకే ఐ డ్లనట్ లైక్ యూ."

"షట్ప్! ఐ డ్లనట్ కేర్ యూ. అండర్ స్టండ్. నిచెిన విర్తగేలా వుంది. తవయగా పెైకివళ్ళళ చూసిరా" అంటూ నవేవశాడు.

"అదే. ఆ వంకయ నవవంటే నాక వలు
ి భంట్. ఆగ వచాిక నీ ని చెప్ప
త . నేన దెయామనాన... మైగాడ్!" అంటూ సణుగకంటూనే
అలవాటులేని నిచెిన మట్ి వంక ప్పకతూ
పెైకి వళ్ళి అట్క ఎకికంది.

అట్కమీద నికి వచేివి, నికిరానివి వమవస్మ నిముటు
ి ఇతయ స్మాగియ చెలా
ి చెదురుగా డునానయ.

"ఏమిటి చూస్వా?" కింద నంచి అడిగాడు నవీన్.

"చూస్న గాని, ఏంటి బావా! నికిమాల్లనవనీన ఇకకడ ప్పరేస్రేమిటి?" ఆశియమపోతూ అడిగింది.

"నికొచేివి ఏమైనా వునానయేమో చూడు. నేన భళీళ వస్తన." అంటూ నిచెిన తీసి కకన డేస్డు.

అదిర్తడింది శ్వానీ.

"మైగాడ్! నిచెిన తీస్వేమిటి? నేన దిగిపోతాన. నిచెిన వయమ." బమం బమంగా కిందక తంగి చూస్త
త అర్తచింది.

"వదు
ద లే. అకకడే కూరోి. టాటా... బెై... బెై..."

"రే బావా. చంపేస్తన. నిచెిన వమమరా."

"వమమన గాక వమమన. ఏమిటీ? నేనంటే ఇషటంలేదా... పెదద అందగత్తత దిగొచిిందండి. అమర్తకా పగరు. నీలాంటి దెమమం అట్క
మీద ఉంటేనే అందంగా ఉంటుంది. అకకడే గంతులయమ.

పచిిపచిి డానసలు చేస్తవ్ గా?" అంటూ పెదదగా నవువతూనే ఫమట్కొచేిస్డు.

ఏడుపు ముఖంత అట్కమీద నంచి పెదదగా కేకలు వేస్త
త నే ఉంది శ్వాని.

స్టళమర్ త తభ ఇంటికొచేిసి తల్లి అందించిన టాయి్ లైట్ అందుకని బెైక్ వదదక పోబోతూ ఆగాడు. కొడుక ముఖంలో నవువ
చూడగానే ఏదో జర్తగిందని కనిపెటేటసింది బరభరాంఫ.

"ఏమిటా
ఱ ఆ నవువ... ఏమైంది?" అనడిగింది.

ఆ మాట్త నవావపుకోలేక పెైకి నవేవశాడు నవీన్.

"అమర్తకా దమమం అట్క్కకికందిగాని, వళ్ళళ దించు. లేకపోతే రాతఱంతా ఏడుస్త
త నే ఉంటుంది." అంటూ గఫగబా వళ్ళళ బెైక్ స్టయట్
చేశాడు.

"ర ర! ఆగరా!" అంటూ తల్లి పలుసు
త నాన వినకండా తన దార్తన పలం వళ్ళిపోయాడు. మొదట్ అతడి మాట్లు
బరభరాంఫక అయధం కాలేదు.

అయధం కాగానే కంగారుడిపోతూ డాబా ఇంటికి ర్తగెతితంది. ఆమ ఊహంచినటేట దిగట్ం ఎలాగో త్తలీక అట్క మీద కూరుిని కేకలేస్త
త
కనిపంచింది శ్వాని.

వసు
త నన నవువని ఆపుకంటూ నిచెిన వేసింది బరభరాంఫ.

"అతా
త ! వాడకకడ? ఆ కోతి. రాక్షసుడు, వాడిన చంపేస్తన. ననన అట్క్కకికంచి నిచెిన తీస్టస్తడా? పెైగా నినన ంపంచాడా?
ఎక్కడ వాడు?" అంటూ కోంత భండిపోతూ గఫగబా మటు
ి దిగబోతూ మూడు మట్ిపెైనే కాలుజార్త డిపోయంది. సభయానికి
బరభరాంఫ టు
ట కందిగాని లేకపోతే విరుచుకడేది.

మేనకోడల్ల అవసథ చూసి ఇక నవావపుకోవడం బరభరాంఫక స్ధమం కాలేదు. పెదదగా నవేవసింది. దాంత భర్తంత ఉడికిపోయంది
శ్వానీ.

"అతా
త ! నీ కొడుక చేసిన వధవనికి నీక నవ్వవస్తందా? ఐ హేట్ యు... ఐ హేట్ యువర్ సన్. వాడిన వదలన. ఎకకడ వాడు?"
అర్తచింది.

"అదేమిటే... అసలు అట్క ఎందుక్కకాకవ్ నవువ?" నవావపుకంటూ అడిగింది బరభరాంఫ.

"ఎందుకా... నీ కొడుకనే అడుగ. నేన దయామననట్... అసలేభనకంటునానడు నా గర్తంచి? గొ
అందగాడననకంటునానడా...? వాడు ఎకకడ?"

"చూడు. ఎకకడునానడ్ల వళ్ళళ నవేవ చూడు" అంది బరభరాంఫ.

"చూస్తన... వాడికి వుంది... చెప్ప
త " అంటూ విసవిస్ ఫమట్కొచేిసింది. ఆ కోంలోనే ఆమ నవీన్ ని వదుకతూ భండువా
లోగిట్ల
ి కి వచేిసింది. సర్తగా
గ అపుడే అనంతస్య లోనకొస్త
త కనించాడు.

"అననయామ! బావ కనించాడా...?" కోంగా అడిగింది.

"మేం వచేిసర్తకి బెైక్ మీద పోతుంటే చూశాన. ఏమైంది?" ఆశియమంగా అడిగాడు.

"వళ్ళళపోయాడా?... ప్పర్తపోయాడు... ఇంటికొస్తడుగా అపుడు చెప్ప
త అంటూ అర్తచింది.

"ఇంతకీ ఏమైందో చెవేమిటి? అంటూ కసురుకనానడు.

"అరే అనంత్ నేన చెప్ప
త విన" అంటూ వనకిక వచిింది బరభరాంఫ.

ఈలోల భహేశవర్త కూడా అకకడికి వచిింది.

చెపదదని అడు
ు డింది శ్వాని.

"అయనా ఏం జర్తగిందో చెపేసింది బరభరాంఫ. అంతే కకస్ర్తగా అకకడ నవువలు విర్తస్య. బావాభయదళ్ళ సయస్లు
తమాష్ణగా ఉంటాయ.

నవీన్ చేసిన కొంటనికి శ్వానికి కోం వచిిన మాట్ నిజమే. అంతా నవువతుంటే కూడా భర్తంత కోం వచిిన మాట్ కూడా
నిజమే. కానీ ఆ కోంలోనే ఏదో త్తల్లమని
తమాష్ణని, క ఇంపెైన అనభూతిని భనసు గయహంచగలు
గ తంది. కర్తనొకరు టీజ్ చేసుకోవడంలో ఉండే కొతత ఆనందమేదో ఆమ
భనసు లోతులో
ి ఎకకడ్ల గిల్లగింతలు పెడుతంది. అందుకే కావచుి కాస్టటికే ఆమ కోం కాసత కరూయంలా కర్తగిపోయ
అందర్తతబాటు తనూ హాయగా నవేవసింది...

ఆ రాతిఱ దిగంట్లకి అనంతస్య సల్ ఫోన్ ర్తంగయమంది.

అది ఈ భధమనే హైదరాబాద్ లో ర్తచమమైన ఫెరండస్ సర్తకలో
ి గణతి అనే మితు
ఱ డిది. అతన యంగారడిు ఎం.ప. కొడుక.

"హలో గణతి ఏం చేసు
త నానవు?" అంటూ అడిగాడు అనంత్.

"చాలా బాధగా ఉంది మై ఫెరండ్. ఏమిటిది? మీరు హైదరాబాద్ వచిి మూడు రోజులు దాటింది. ఏమిటిది?
రాకూడదనకనానవా? శ్వాని ఏం చేసు
త ంది?"

"గదిలో ఉంది. నిదరపోతుందేమో? రావడం వీలుకాలేదు స్రీ."

"స్రీ కాదు ఎపుడసు
త నానవో చెపు?"

"రావడానికి టైం ట్ట
ట చుి. డబుఫ టైట్."

"ఒ షిట్ డబుఫ రాలేదని రావడం మానేస్వా? మేం చచిిపోయాభనకనానరా?"

"అదికాదు గణతి..."

"ఇంకేం చెపదు
ద భన వాళ్
ి తీసుకనన మూడు లక్షలు కూడా మీరొస్టత తిర్తగి ఇచేిదా
ద భని తీసిపెటా
ట ం. రేపు నా ఫయి్ డే ప్పరీట
ఉంది. మీరు రాకపోతే ప్పరీట కానిసల్. అయధమైందా? మీ ఖయింతా నాదే. ఎంత కావాలో నేనిస్తన. రేపు రావాల్ల అంతే."

ఒ.కే. ఎనినగంట్లకి, ప్పరీట ఎకకడ?"

చెప్పడు గణతి.

"నా గయి్ ఫెరండ్ కూడా వస్తంది. ర్తచమం చేస్తన. గా
య ండ్ ప్పరీట రావాల్ల" హచిర్తంచాడు.

"ఒ.కే. వస్తం."

"శ్వానీని పలువు. తనని యసనల్ గా పలవలేదని నిషూ
ట యం వేసు
త ంది."

"కక నిమిషం" సల్ ఫోన్ త చెలిల్ల గదిలోకి వళ్ళి సల్ ఫోన్ ని చెలిల్ల చేతికి అందించాడు అనంత్.

ఆమ వసు
త ననటు
ట ప్ప
ర మిస్ చేశాక అవతల లైన్ కట్ చేస్డు గణతి.

"ఏమిట్ననయామ! ఇకకడ బోర్ కొడుతుంది. న్ల బీర్, న్ల డామనస్. రేపు ఎలాగెైనా భనం వళ్ళళల్ల" అడిగింది శ్వాని.

"నేనూ అదే ఆలోచిసు
త నానన. కానీ ఎలా?"

"ఎలా అంటే ఎలా అననయామ! వళ్ికపోతే వాళ్ళ చాలా ఫీలవుతారు. పెైగా భనమిచిిన మూడు లక్షలు తిర్తగి ఇవవడానికి
రడీగా ఉంచాభంటునానరు గదా!" ఆలోచిస్త
త గరు
ి చేసింది శ్వాని. "నిజమే. కానీ భనం ఫమలేదరాలంటే కనీసం చేతిలో
దివేలుండాల్ల. ఏ.సి. కారు మాటా
ి డుకోవాల్ల. కారుదేముందిలే ఫోన్ చేస్టత వచేిసు
త ంది. మూడు లక్షలు చేతికి రాగానే కార్ రంట్
ఇచేియ్యచుి.

ఒ ని చేస్టత...! పెదనాననని అడిగి చూస్టత...?"

"ఇస్తడని నాక నభభకం లేదు? మొనేన చెపేస్డుగా? నామనభభ అమర్తకా నంచి వచిి లకకలడిగితే ఏం చెప్పలో

త్తల్లమనంతగా ఇటికే ది లక్షలు తగలేస్భని గొడవచేశాడు."

"భరేం చేదా
ద ం?"

"ఒ ని చేదా
ద ం. రమతినంచి చూదా
ద ం. నేన పెదనాననన అడిగి చూస్తన. నవువ నవీన్ న అడిగి చూడు."

"బావనా...?"

"అవున. నవువ ఎపుడూ అడగలేదుగా కాదనడు."

"అడగన ఇవాళ్ వాడు ననన చాలా ఏడించాడు."

"బావే కదా ఏమైందని? ఇలాంటివి సయదాగా తీసుకోవాల్ల? ఫోన్ చేసి పల్లచి ఇకకడే మాటా
ి డు. ఈ లోల నేన పెదనానన దగగయక
వళ్ళ
ి స్తన ఒకే." అంటూ సలహా ఇచిి తన రాభల్లంగేశవరా
ి కి వళ్ళ
ి డు.
య వుని డబుఫ అడగడం కోసం భండువా లోగిట్ల

శ్వానీ నెైటీ సర్తచేసుకని, జుటు
ట లాగి ముడివేసుకొని, సల్ ఫోన్ అందుకొని హాలో
ి కి వచిి కూరుింది. నవీన్ సల్ కి ఫోన్ చేసింది.

"ఏమిటే ఈ టైమ్ లో ఫోన్ చేస్వ్?" అవతల్ల నంచి నవీన్ గొంతు వినించింది.

"బావ నీత మాటా
ి డాల్ల. ఒస్ర్తకకడికి రాగలవా?" అడిగింది.

"రాలేనంటే నవేవ ఇకకడికి వచేిస్తవా?"

"ఫీిజ్ బావా... వేళ్ళకోళ్ం కాదు. కకస్ర్త రావా."

"నాక నిదొరస్తంది. ఇపుడే డుకనానన కూడా. పదు
ద టే వస్తనలే.

"పదు
ద ట్ కాదు ఇపుడే రావాల్ల."

"రతీకాయమా? నినన అట్కమీద వదిలేస్నని ఏ కయయతనే నా బుయయ గలగొటా
ట లనా?"

"నాకలాంటి ఉదేదశం ఏమీ లేదు. వసు
త నానవా? లేదా?"

"రానంటునాన కదా. రే విసిగించక రా. బావా రారా..."

"ఏమిటే రాన రాన భరామద తగిగపోతుంది? సరే వసు
త నానలే"

"ఎపుడు?"

"ఇపుడేగా యభభనానవు. భళీళ ఎపుడంటావేమిటి?" అంటూ విసుకకంటూ అవతల లైన్

మూడు నిమిష్ణల తరావత లోనకొచిి ఎదురుగా కూరుినానడు.

"చెవే అమర్తకా పలి. ఎందుక అయింటుగా పల్లచావ్?" అడిగాడు.

"నాక నీ సహామం కావాల్ల." బుంగమూతి పెటిట అడిగింది.

కట్ చేస్డు నవీన్.

"డబుఫ స్మం త ఇంకే స్మమైనా అడుగ చేస్తన."

"నాక డబుఫ సహామమే కావాల్ల."

"ఎందుక?"

"హైదరాబాద్ వళ్ళ
ి ల్ల. మూడు లక్షలు ఫెరళండస్ దగగరుంది. రేపు ఇచేిస్తరు. రాగానే నీ డబుఫ ఇచేిస్తన."

"మూడు లక్షలు నా దగగయ ఎకకడిది?"

"అంత అకకరేిదు. దివేలు చాలు."

"ఎవరా ఫెరండ్?"

"వివయంగా చెపేతగానీ ఇవవవా?"

"ఒ.కే." అంటూ అకకడ ఫెరండస్ వివరాలు చెపంది శ్వానీ.

కక నిమిషం ఆలోచించాడు నవీన్.

"ఒ.కే. మీక డబుఫ విలువ త్తలీదు. ఎంత తగలేస్రో మీఎక త్తలుసు. దివేలు ఇస్తన. రాగానే ఇచెియ్."

"అనంత్ ఎకకడ?"

"పెదనానన దగగరునానడు."

"పదు
ద ట్ తమిభది గంట్లకి బామంక్ తీమగానే డబుఫ త్తచిిస్తన. ఎవర్తకీ చెక... ఇంట్ల
ి వాళ్
ి ననన తిడతారు. ఇక వళ్ినా?"
అంటూ లేచాడు.

ఇంత సులువుగా నవీన్ స్మం చేస్తడని శ్వానీ ఊహంచలేదు. అందుకే అతని మీద అభిమానం ఏయడింది.

"బావా!" అంటూ పల్లచింది.

గభభం దాట్బోతూ ఆగి తిర్తగి చూస్డు నవీన్.

"థామంకస్" అంది ముచిట్గా నవువతూ. గడ్ నెైట్ చెప వళ్ళిపోయాడు నవీన్.

అతన వళ్ళి దినిమిష్ణలకి పెదనాననత మాటా
ి డి తిర్తగి వచాిడు అనంతస్య.

అతడి ముఖం చూస్టతనే అయధమౌతుంది. వళ్ళిన ని కాలేదని.

"ఏమైందననయామ? పెదనానన ఏభనానరు?" ఆతఱంగా అడిగింది.

"మామూలే డబుఫ లేదనానడు. పెైస్ కూడా ఇవవలేననానడు. ఇటికే భనకి ఇలా చాలా ఇచాిడంట్. నామనభభ వస్టత ఏం
చెప్పలో త్తల్లమడం లేదు ఇంక డబుఫ ఎకకడునంచి తేగలన అంటునానరు" అంటూ నీయసంగా స్ఫ్యలో కూరుినానడు.

"డ్లంట్ వరీయ. నేన బావన అడిగాన. ఉదమం తమిభదిగంట్లక బామంక్ తీమగానే డబుఫ త్తచిిస్తన అనానడు. ఈస్ర్త
హైదరాబాద్ కి వళ్ళినపుడు భనకి రావలసిన మూడు లక్షలు త్తచుికంటే తరావత డాడీకి ఫోన్ చేసి కొంత డబుఫ
త్తపంచుకోవచుి" అంది శ్వాని.

"వదు
ద . డాడీ పేరు చెక నాక చాలా కోంగా ఉంది. కటి కాదు రండు కాదు ఐదు వందల కోటు
ి షేయి మీద పెటిట నాశనం చేస్రు.
షేయి వామప్పయం చేసి దివాళ్ళ తీస్రు. భనమేం కావాలని ఆ ని చేస్రో అయధం కావడం లేదు. భనకి డబుఫ ంపస్తయనన ఆశ లేదు"
అనానడు ఆవేదనగా. "అననయామ! డాడీ చేసింది తపే కావచుి. కానీ తలచుకంటే తిర్తగి సంప్పదించగలరు డాడీ. అమర్తకాలో
డాడీకనన పేరు రతిషటలు త్తల్లమదా? శసతళ చికితసలో ఆమన తరావతే ఎవరైనా." "ఒ.కే. ఈ విషమంలో భనం వాదించుకోవడం
అనవసయం. రేపు హైదా
ర బాద్ వళ్
త నానం. బావ డబుఫలు ఇస్తడనానవ్. కాసత ఊయట్ కల్లగంది. బీరు తాగి నాలుగ రోజులైంది. ఈ
లిటూళ్ళ
ి డేసి భన ప్ప
ర ణం తీసు
త నానరు. బావకి థాంకస్ చెప్పల్ల."

"అవున. మొయట్లడు అనకనాన గానీ బావలోనూ కొనిన భంచి లక్షణాలు ఉనానయ. నాక నిదర వస్తంది డుకంటాన
బాయ్." అంటూ తన గదిలోకి వళ్ళిపోయంది శ్వాని.

అనంతస్య కూడా లేచి తన గదివైపు అడుగలేస్డు.

భరునాడు ఉదమం ఎనిమిది గంట్లకే విజమవాడకి ఫోన్ చేస్డు అనంతస్య.

టా
ఱ వల్ ఏజ్నీస నంచి ఏ.సి. కారు ంపంచభని. ఇచిిన మాట్ రకాయం నవీన్ బామంక్ నంచి దివేలు డా
ర చేసి త్తచిి స్య శ్వాని
చేతికిచాిడు. ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ హైదరాబాద్ వళ్
త ననటు
ట చెలేదు. చెపేత ఇటికే కోంగా ఉనన పెదనానన రాభల్లంగేశవరా
య వు
మొహం వాచేలా చివాటు
ి పెడతాయని త్తలుసు.

ఈ భధమ మావమమ యఘునాథ్ కూడా తభక బాధమత లేదంటూ చిరాకడుతునానరు. అందుకే కామ్ గా కారకిక ఫమలేదర్త
పోయారు. వళ్
త నన కారున చూస్త
త తన ఇంటి నంచి ఫమలేదరాడు నవీన్.

రకకలు స్చి యూత్ విహంగం ఎగరుతుంటే లోకభంతా ఆనందభమంగా కనిసు
త ంది. ఆ ఆనందంలో వనక ఏముంది
త్తల్లమకండా పోతుంది. ఆనందం, సంతషం, కేర్తంతలు, కపగంతులు, చీక చింతా లేని తభ కోసం సృషిటంచుకనన రతేమక
రంచం అనకంటారు గానీ స్వయధం వర్తయతలలు వేసు
త నన ఈ సమాజంలో అకకడ విష సరాపలు ఉంటామని, అమామకల్లన
కాటు వేస్తమని గయహంచలేదు.

భధామహాననికి అనానచెలిళ్ళ అనంతస్య, స్య శ్వానీలు హైదా
ర బాద్ క చేరుకనానరు. డైళవర్ క పేమంట్ ఇచిి
ంపంచేశారు. తభ ఫెరండస్ గణతిత ప్పటు నలుగరు యువకలు, ఇదదరు అమాభయలు ఉనానరు. ఫయి్ డే ప్పరీట స్మంతఱం
ఏరాటు చేసినటు
ట చెప్పడు. గణతి ఇవావల్లసన మూడు లక్షలు కూడా రడీగా ఉంచినటు
ట చెప్పడు.

ఫెైవ్ స్టర్ హోట్లో
ి బీరు
ి తాగారు. డామనస్ లు చేశారు. భోజనాలు చేశారు. కటే ఆనందం. కటే కోలాహలం. స్మంకాలం
వయకూ సభమం ఎలా గడిచిపోయందో త్తల్లమదు. స్మంతఱం ఆరు గంట్ల ప్ప
ర ంతంలో గణతి ఫయి్ డే ప్పరీట కోసం అంతా అతడి
గెసట్ హౌస్ కి చేరుకనానరు. అతడి తండిర ఎం.ప్ల. గదా! వాళ్ళకి సికిందా
ర బాద్ నంచి సంగారడిు వళ్ళళ దార్తలో రశాంతమైన తట్లో
ఉంది అందమైన గెసట్ హౌస్.

"ఏయ్. గణతి... ఇకకడేదో భారీగా ఫయి్ డే ప్పరీటలు ఉనానమని చెప్పవ్! ఇకకడ భనం త ఎవవరూ లేరు?" అని అడిగాడు
కారు దిగతూ అనంతస్య.

"అంతా వస్టత భనం ఎంజాయ్ చెమమలేం. నా బెసట్ ఫెరండస్ మీయంతా ఉనానరు. ఇంకేం కావాల్ల? భనం తినడానికి ఏ లోటూ
లేకండా చకకటి ఏరాటు
ి ఉనానయ చాలదా... కమాన్" అంటూ లోనక దార్తతీశాడు గణతి.

అకకడ ఇదదరు ని వాళ్ళనానరు. వాళ్
ి గెసట్ హౌస్ హాల్ ని చకకగా అలంకర్తంచి ఉంచారు. ఫయి్ డే కేక్ త ప్పటు తాగడానికి
అనీన ఏరాటు
ి సిదధం చేసి ఉంచారు. ఫెరండస్ కేర్తంతల భధ్మ కేక్ కట్ చేస్డు గణతి. మూమజిక్ సిసటం ఆన్ చేస్రు. బీరు,
విసీక, బా
ర ందీ అనీన పెటా
ట రు. అనానచెలిల్లిదదర్తకీ బీరు మాతఱమే అలవాటు. అలాగే డామనస్ కూడా. వాళ్ళ ఎవర్తకి వారే స్లోగానే
డామనస్ చేస్రు. అబాఫయలత చెటా
ట టా
ట లేసుకని డామనస్ చేస్ట అలవాటు శ్వానీకి త్తల్లమదు. ంటిమీద చెయమ
వమమనివవదు. ఆ ఛానస్ తీసుకోవాలని, ఆమ నడుం పుచుికని గియగిరా తిపుతూ డామనస్ చేయాలని గణతి చాలాస్రు
ి
ఆశడా
ు డు కానీ, శ్వానీ అవకాశం ఇవవలేదు. ఇపుడూ అంతే. కేకలు, అరుపులత ఉతాసహంగా తిని తాగతూ చిందులు
వేసు
త నానరు. అటికీ బాగా చీకటిడింది. గెసట్ హౌస్ లో లైట్ినీన ట్టగలా
ి వలుగతునానయ. అంతలో తల
తిరుగతుననటు
ట అనించింది అనంతస్యకి. స్ఫ్యలో కూలఫడిపోయాడు. అది చూసి ర్తగెతు
త క వచిింది శ్వాని.

"అననయామ ఏభయమంది?" అడిగింది గాఫరాత.

"ఏం లేదు. కొంచెం తల తిరుగతుననటు
ట గా ఉంది. ళ్ళ తూలుతంది అనానడు.

అటికే గణతి వచేిస్డు దగగయక. "అనంత్ నవువ బాగా అల్లసిపోయనటు
ట నానవ్. నీక విశాయంతి అవసయం. కాస్టసపు డుకొని
కళ్ళ మూసుకంటే అదే తగిగపోతుంది. కమాన్" అంటూ భుజం టు
ట కొని లేప్పడు.

మితఱఫృందం అతడిని విశాలమైన బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకవచిి అకకడ స్ఫ్యలో డుకోబెటా
ట రు. ఉననటు
ట ండి అనంత్ కి
ఏభయందో అయధం కాక కంగారుగా నిలఫడింది శ్వాని. గణతి మాతఱం మిగిల్లన వాళ్ివంక వంకయగా నవివ కనన కొటా
ట డు. దాంత
అంతవయక వాళ్ిత ఉనన అమాభయల్లదదరూ ముసిముసిగా నవువకంటూ ఫమట్క వళ్ళిపోయారు. వాళ్ి వనకే డ్లర్ వయకూ వళ్ళి
తలుపు మూసి, గొళ్ళళం పెటా
ట డు.

"ఏయ్ ఏం చేసు
త నానరు?" అనమానంగా అడిగింది. అంతలోనే కళ్ళ గిరు
ట అనిపంచింది. అది చూసి ఉతాసహంగా
య న తిర్తగినటు
నవావడు గణతి.

"నీకూ కళ్ళ తిర్తగాయా? చూస్వా మీరు తాగిన బీరులో మేం కల్లపన భతు
త భందు ఎంత చకకగా నిచేస్తందో. వాడు
డిపోయాడు. నవూవ డిపోతునానవు. మా ని సులువైపోతుంది. అంటూ వికట్ంగా భళీి నవావడు.

ఆ నవువ చూస్త
త నే ఏదో కట్ఱ జర్తగిందని గయహంచేసింది శ్వానీ.

బమంత శకిినంతా కూడగటు
ట కంటూ అనంత్ దగగయక వళ్ళింది.

"అననయామ లేవరా. వీళ్ళిదో చెడు ఉదేదశంత ఉననటు
ట నానరురా? లే అననయామ వళ్ళళపోదాం..." అంటూ అనంత్ ని భుజాలు టిట
కదిపంది. ఫలవంతంగా కళ్ళ త్తర్తచి చూస్ట రమతనం చేశాడు అనంత్. రంచం గిరు
ట ంది. వాళ్ి మాట్లు మాతఱం
య న తిర్తగినటు
వినిపసు
త నానయ. లేవాలని ఉనాన శరీయం సహకర్తంచడం లేదు. శ్వానీకి అయధభవుతంది. తన త్తల్లవితపే ర్తసిథతి వస్తందని,
అనానచెలిళ్ళ ర్తసిథతి చూసి వకిల్లగా నవావడు గణతి.

"ఏమిటి అమర్తకా నంచి వచాివ్. అకకడ డేటింగ్ చేస్తయట్గా అమాభయలు. ఇకకడ డేటింగ్ చేమకూడదా? ఈ గణతి కనన
డా
ు క ఎలాంటి పలిలయనా కకలోకి రావాల్లసందే. నవేవమిటి నేన తలచుకంటే ఏ పలా
ి తపంచుకోలేదు. ఇవాళ్ మా
నలుగర్తకీ విందు భోజనం నవేవ. నా పుటిటనరోజు కానకగా నా ఫెరండస్ కి నినన ంచుతునానన. రావే" అంటూ శ్వానీని కకక
లాగాడు. శకిినంతా కూడదీసుకని గణతి చెంమీద కొటిటంది శ్వాని. ఇంతలో ర్తసిథతి గయహంచి, చెలిల్లని కాప్పడుకోవడం కోసం
శకిినంతా బిగఫటిట లేచే రమతనం చేశాడు అనంతస్య. అది చూసి మిగిల్లన వాళ్ళ అతని మీద దాడి చేసి కొటా
ట రు. ఆశక
ి డై
దెఫఫలు తిని భతు
త భందు రభావంత పూర్తిగా సృహ కోలోయాడు అనంత్.

శ్వానీకి తభ తపేమిట్ల అటికిగానీ అయధం కాలేదు. ప్పర్తపోవాలని రమతినంచినా ళ్ళ సహకర్తంచడం లేదు. శకిి
కూడదీసుకోవడం అస్ధమమైపోతుంది. తన అందమే తన శతు
ఱ వైంది. దురాభరు
గ లు తన శీలానిన దోచుకోబోతునానరు. నిలువునా
భతు
త ఆవర్తస్తంది. ఆమ కళ్ివంట్ కనీనరు రవహస్తంది. కాప్పడభని అయవడానికి కూడా శకిి చాలడం లేదు. గణతి ఆమన ఎతిత
బెడ్ మీద డేశాడు. ఆమ మీద డేందుక ముందుగా వంగాడు.

ఇంతలో ఊహంచని సంఘట్న. ఎకకడ్ల కిటికీ అదా
ద ల బలు
ి న గిల్లన శఫదం వినించింది. ఉల్లకికడి అటు చూశాయంతా. అదదం
గిల్లంది కక గది కిటికీ దగగయ.

"కిటికీ అదదం గలగొటిటంది ఎవరో చూడండా
ర ? ఆ గదిలోక్కళ్ళళ చూడండి?" అనర్తచాడు గణతి. మిగిల్లన వాళ్ళ, అటు కదిలేలోపే
లోనకొస్త
త కనించాడు ఒ యువకడు. చేతిలో సల్ ఫోన్ ని జేబులో వేసుకంటూ "హలో ఎవిరఫడీ... హౌ ఆర్ యూ" అంటూ
లకర్తంచాడు.

"ఎంత ధైయమం నీక మా గెసట్ హౌస్ కి వచిి, భభభలేన రాభర్తశసు
త నానవు?" అంటూ శ్వానీని వదిల్ల కోంగా ముందుక
వచాిడు గణతి.

"ధైయమం గర్తంచి మాటా
ి డక ఫరదర్. మీలాంటి గంట్నకకలకి దొంగ దెఫఫ తీమడం త ధైయమంగా పోరాడే ధైయమం ఎకకడుంటుంది.

"నా పేరు నవీన్. అది నా భయదలు. వాడు నా బావ. ఈ వివరాలు చాలనకంటా? నీక్కంత ధైయమం ఉంటే ఈ పలి మీద
చెయమవేస్తవురా?" అంటూ ఊహంచని విధంగా గదా
ద డు ముఖం మీద. దెఫఫక ముకక చితికి గొలు
ి న అర్తచాడు గణతి.

"రేయ్ ఎం.ప. కొడుక మీద చెయమ వేస్తవా? ప్ప
ర ణాలత ఫమట్క పోలేవురా..." అని అర్తచాడు.

"ఎం.ప.నా మీ నానన. ఎం.ప్ల., ఎమభలేమ, భంతిఱ, ముఖమభంతిఱ, రధానభంతిఱ పలిలభని చెపుకోకండిరా... రువులు
పోతాయ్. రాష్ణ
ట ళనిన, రాషటళ రజల్లన గాల్లకొదిలేసి 40 వేల కోటు
ి తిని జ్ైలో
ి కూరుినానడకడు. వాడికి సిగ
గ లేదు, మీ నాననక
సిగ
గ లేదు. వాడేమో వాళ్ళ నానన అధికారానిన అడుం పెటు
ట కొని రాష్ణ
ట ళనిన దోచుకొని ఇంకా చాలదని ప్పరీట పెటా
ట డు. మిగిల్లనవి
దోచుకందాభని, మీ నానన వంద ఎకరాలు కబా
ి చేసి, నీలాంటి నీచుడిన కనానడు.

ఈ రోజులో
ి భంతు
ఱ లక, ఎమభలేమలక, ఎం.ప్ల. లక గౌయవం ఎకకడుందిరా? దోపడీ దొంగలనవరు నముభతారా
య ...?

అరేయ్ అయకటిట, పలం దునిన రాటుదేల్లన చేతులా
ర ఇవి. నా ప్ప
ర ణం తీస్ట సతా
త మీక్కకకడిది? ఎం.ప. కొడుకవైతే నాకేమిటి?
సి.మం. బాభభర్తదవైతే నాకేమిటా
ఱ ? మేం వునానభనన ధైయమంత మా మావమమ వీళ్ళని మా వదదక ంపంచాడు. వీళ్ిని
అమామకల్లన చేసి మోసం చేస్టత చంపేస్తన. వీళ్ిక్కవరూ లేయనకంటునానరా? మీమవవ యండా
ర ! ఏమాతఱం చంపుతారో నేనూ
చూస్తన" అంటూ ఎడాపెడా ఇదదర్త ముఖాల్లన డగొటా
ట డు నవీన్.

బెడ్ మీద డునన శ్వానీకి తన బావ నవీన్ మాట్లు వినఫడుతునానయ. అతనికకడికి ఎలా వచాిడననది అలా ఉంచితే
తభన కాప్పడా
ు నికే బావ వచాిడనన సంతషమే ఆమన ఉకికర్తబికికర్త చేసింది. ఆ సంతషంలోనే ఆమ సృహ తపపోయంది.
ఆలోల గణతి వయగం ఎలాగెైనా నవీన్ న డగొటా
ట లని అతనిన చుట్టముటేటసింది. చేతికందినది న్లటికందలేనటు
ట శ్వాని

అందాలత తన మితు
ఱ లత పుటిటనరోజు చేసుకోవాలనకనన ఆశలక విఘాతం కలగడంత కోంత బగ
గ భనానడు. నలుగరు
నవీన్ ని చుటు
ట ముటిట డగొటా
ట లని చూశారు. అది స్ధమంకాని నని కాస్టటికే వాళ్ిక అయధమైంది. అదంతా దేనికి అనంతస్య
సృహలో ఉంటే వాళ్ిని భటిటకర్తపంచేవాడు. ఐదు నిమిష్ణల స్టపు ఆ రూభంతా అరుపులత హోరతితంది. ఖరీదెైన పరీనచర్
ధవంసమైంది. గణతి వయగం నవీన్ చేతులో
ి చావు దెఫఫలు తింది. కొట్టడంలో వనకా ముందూ చూడలేదు. నవీన్ వియగొగటిట
వదిలాడు. యకిం చిందేలా కొటా
ట డు. నలుగరీన లాగి కేచోట్ డేశాడు.

"రేయ్ ఎకకడునంచి వచాివురా? మా డాడీకి కకఫోన్ కొటా
ట నంటే చాలు... నవువ హైదరాబాద్ వదిల్ల ఫమట్క పోలేవు."

"ఇపుడు మీ నలుగరీన చంపేసి మా వాళ్ిన తీసుకని వళ్ళిపోయాననకో అపుడు ఏ సభస్మ ఉండదుగా? ఒ.కే.
చంభంటావా? మూలననన ఇనరాడ్ అందుకంటూ
అడిగాడు. నవీన్ అతడి దూకడు చూసి కంగారుగా వనకిక జర్తగారు నలుగరూ.

"వదూ
ద చంపదు
ద " అని అర్తచాడు.

"రేయ్ మీకనాన ముదుర్తన తపు చేస్టత జాయంటు
ి తపంచేమడం అలవాటు. కరా
త నానన.
య ళ్ళని జాల్లడి ఇంతటిత వదిలేసు
ఇక అసలు విషయానికొచేిదా
ద ం. మావాళ్ి దగగయ తీసుకనన మూడు లక్షలు ఎకకడునానయ?"

"మూడు లక్షలా? లేదే మాకేం త్తలుసు?" నసిగాడు గణతి.

వాడి మాట్లు పూర్తికాకముందే నవీన్ చేతిలో ఇన ఊచ దారుణంగా వాడి ముఖానిన తాకింది. ముఖం చీరుకపోయ ప్ప
ర ణం
పోతుననటు
ట అర్తచాడు గణతి.

"రేయ్ గణతీ! ఫమట్ నీ భనషుల్లదదరూ, ఆ అమాభయల్లదదరూ వాళ్ళళదదరూ సృహ తప డిపోయారు. ఇకకడైతే మీ కీచక
రావనికి బాగంటుందని మావాళ్ళని ఇకకడికి నమిభంచి తీసుకవచాివ్. ఇపుడు ఇదే చోట్ మీరు అర్తచినా, చచిినా మీ గోడు
ఎవరూ వినరు. మూడు లక్షలు అసలు దానికి వడీు ఒ యాభై వేలు మొతతం మూడుననయ లక్షలు వడీుత సహా అయగంట్లో
ఇకకడుండాల్ల. లేదంటే మీ నలుగరీన చంప మా వాళ్ళని తీసుకొని వళ్ళళపోతాన. వంట్నే డబుఫలు ఏరాటు చెయమ" అంటూ

స్ఫ్యలో కూరుినానడు నవీన్.

ఇక తపంచుకోవడం స్ధమం కాదని గయహంచాడు గణతి.

"ఏమిటి ఆలోచిసు
త నానవు? ఫోన్ చేసి డబుఫ టా
ఱ భని చెరా? మీ బాబుకి ఫోన్ చేస్తవో, ఫెరండస్ కి ఫోన్ చేస్తవో నీ ఇషటం.
అయగంట్లో డబుఫ ఇకకడుండాల్ల. ఫోన్లి డబుఫ గర్తంచి త ఇంకేం మాటా
ి డినా చస్తవ్. ఫోన్ చేయ్" అంటూ హచిర్తంచాడు
నవీన్.

గణతి తన సల్ నంచి ఎవడ్ల ఫెరండ్ కి ఫోన్ చేస్డు. మూడుననయ లక్షలు తీసుకొని వంట్నే గెసట్ హౌస్ కి యభభని చెప్పడు.

ఇయవై నిమిష్ణల తరావత ఫమట్ అల్లకడయంది. నవీన్ తలుపు తీస్డు. చేతిలో బీరఫ్ కేస్ త క యువకడు లోనకొచాిడు.
వాడి చేతిలో బీరఫ్ కేస్ త్తర్తచి చూశాడు నవీన్. మూడుననయ లక్షలకి కేష్ రడీగా ఉంది. వచిిన యువకడు అకకడి ర్తసిథతి చూసి
ష్ణకయామడు.

నవువ ఎవరో భంచివాడిలా ఉనానవ్. ఇలాంటి వధవలత స్టనహం చేస్టత ఒ రోజు నీ గతీ ఇంతే. అంటూ కిటికీ అదదం గిల్లన
భధమగది డ్లయస్ లాక్ చేస్డు నవీన్. భయదలు శ్వానీని ఎతిత భుజంమీభద వేసుకనానడు. ఐయన్ రాడ్ ని చేతిలోనే
టు
ట కనానడు.

ద వాడు నా బావ. వాడిని భుజానిక్కతు
త కొని నాత రా" అంటూ ఒ యువకడిని హచిర్తంచాడు. అతన భరోస్ర్త
చెపంచుకోలేదు. అనంతస్యని భుజంమీభద వేసుకొని ఫమలేదరాడు. ఇదదరూ ఫమట్క రాగానే ఆ గదిలో నలుగర్తని అలాగే
ఉంచి, గదికి తాళ్ం వేస్డు. గెసట్ హౌస్ లోంచి వీధిలోకొచాిడు. కకనే చెటు
ట కింద చీకట్ల
ి ఉంది కారొకటి. ఆ కారోి వనక సీట్ల
ి
అనంతస్యని డుకోబెటిటంచాడు. శ్వానీని ముందు సీట్ల
ి డుకోబెటా
ట డు. డబుఫత ఉనన బీరఫ్ కేస్ లోన పెటా
ట డు. ఇక నవువ
వళ్ళళపో. ఆ వధవల్లన ఫమట్క తీమక. అది నీకే భంచిది కాదు. నీ దార్తన వళ్ళళపో అంటూ ఆ యువకడికి హతవు చెప,
డైళవింగ్ సీట్ల
ి కూరుిని కార్ స్టయట్ అయమ, కనన మూసి త్తర్తచేలోగా వీధి భలుపు తిర్తగింది. నవీన్ క త్తలుసు ర్తసిథతి.

పయప్పటున గణతి తన తండిరకి ఫోన్ చేసి చెపేత, పోలీసులు నగయం దాటే లోలే తన కారుని ఆపేస్తరు. ఫెరండు కారు తీసుకొని
అనానచెలిల్లిదదర్తనీ ఫ్యలో చేసి వచాిడు కాఫటిట శ్వానీ పెదద రమాదం నంచి సుయకిషతంగా ఫమట్డింది. లేకపోతే ర్తసిథతి ఏమిటి?

ఎకకడా సిటీలో ఆగలేదు నవీన్. గంట్ లోలే కారు నగయ సర్తహదు
ద ల్లన దాటి ఫమట్క వచేిసింది. క డాబా హౌస్ దగగయ
కారాప, కొదిదగా టిఫిన్ తీసుకొని, టీ తాగి, తిర్తగి రయాణభయామడు. ఆ కారు ముననలూరు చేరుకనే సర్తకి రాతిఱ సుమారు
రండు గంట్లయమంది.

అనంతస్యకి తిర్తగి సృహ వచేిసర్తకి భరునాడు ఉదమం తమిభదిగంట్లు దాటింది. మొదట్ ఏం జర్తగింది? తన ఎకకడ
ఉనానడ్ల ఏం గరు
ి క రాలేదు. కళ్ళ భంట్లు పుడుతునానయ. చెవులో
ి హోరు. తలంతా స్తదులత గచుికననంత నొప.
కళ్ళ త్తయవడం కషటమైంది. మూడు నిమిష్ణల తరువాత రాతిఱ సంఘట్నలు కొకకకటి గరు
ి కరావడం ఆయంభించాయ. గణతి
పుటిటనరోజు అని చెప గెసట్ హౌస్ లోకి తీసుక్కళ్ిడం, భతు
త భందు కల్లపన బీరు తాగడంత తన తల తిర్తగి కూలఫడడం,
శ్వానీ... వాళ్ి గర్త శ్వానీ అని అయధమైనా తన ఏం చేమలేకపోయాడు. వాళ్
ి తనన దారుణంగా కొడుతుండగా సృహ తపంది.
తరువాత తరువాత ఏమైంది? చెలా
ి య ఏమైంది?" శ్వానీ గరు
ి కరాగానే కకస్ర్తగా అతనిన ఆవర్తంచుకనన భతు
త
విడిపోయనట్టయంది. దిగ
గ న లేచి, కూరుిని చుటూ
ట చూస్డు.

ఆశియమం ఇది గెసట్ హౌస్ కాదు. ముననలూరు డాబా ఇంట్ల
ి ని తన బెడ్ రూమ్. ఏమిటిది? తన ఇకకడికి ఎలా వచాిడు? పెైగా
తన వంటిమీద గాయాలక ఆయంట్ మంట్ పూస్రు? కటి రండు చోట్ి బాండ్ ఎయాడ్ వేస్రు. తన ఎలా వచాిడు ఇకకడికి?
చెలా
ి య ఏమైంది? కకస్ర్తగా ఏయడిన టనషన్ లో శ్వానీ కోసం బెడ్ దిగాడు. కానీ ంట్ల
ి కొంచెం కూడా శకిిలేనటు
ట
తూల్లడిపోయాడు. తనన తాన నిగయమించుకంటూ శకిిని కూడదీసుకని లేచి నిలఫడాలని రమతినంచాడు. సర్తగా
గ అపుడే
తలుపు తీసి గదిలోకొసు
త నన భహేశవర్త ఆ దృశమం చూసి కంగారుడింది.

"బావా... ఆగ... ఏమైంది?" అంటూ రుగరుగన వచిి తిర్తగి అతనిన డిపోకండా టు
ట కొని లేప అతడి చేతిని తన
భుజంమీభద వేసుకంది.

కట్టలు త్తంచుకోబోతునన దుుఃఖానిన ఫలవంతంగా ఆపుకనానడు అనంతస్య.

"చెలా
ి య... చెలా
ి య... ఎకకడుంది? ఎలా ఉంది?" అనడిగాడు తడఫడుతూ.

"ఎలా ఉండడం ఏమిటి బావా?... తన గదిలో నికేషంగా ఉంది. అయనా ఏమైంది నీక? ఈ దెఫఫలేమిటి? రాతిఱ ఇదదరూ కల్లసి

రాలేదా? అంటూ అడుగతుంటే ఆశియమపోవడం అనంత్ వంతయంది.

"ఏదో అదుబతం జర్తగింది. లేకపోతే త్తలివారేసర్తకి తామిదదరూ ముననలూరులో ఉండడం ఏమిటి? భహీ ప్లిజ్ ననన శ్వానీ
గదిలోకి తీసుక్కళ్
ి ." అడిగాడు.

"ఏమైంది బావా? డతావు జాగయతత" అంటూ తన భుజంమీభద అతడి చేతిని గటిటగా టు
ట కొని జాగయతతగా నడిపంచింది.

అలా జాగయతతగా ఆమ తనన గది ఫమట్క నడిపసు
త ంటే తనకి ఇపుడేకాదు తన జావితానికే ఆమ ఆధాయంగా నిలఫడిన
భావనేదో అతడి అంతయంగంలో వసంతరాగంలా వినించింది. కొంచెం కూడా బిడిమడకండా ఆమ తనని హతు
త కొని నడిపసు
త ంటే
ఇది ఏడడుగల సంఫంధమా? అనే అనమానం కూడా కల్లగంది. బావా భయదళ్ి అనఫంధంలో ఇంత తీప ఫంధం ఏమిట్ల
ఇపుడిపుడే అయధభవుతుంది. భహేశవర్త అతనిన హాలో
ి కి తీసుకొచిి కకనే ఉనన శ్వానీ గదిలోకి తీసుక్కళ్ళళంది. అపుడే శ్వానీ
లేచి ముఖం కడుకొకని దీరా
ఘ లోచనత బెడ్ మీద డుకంది. లోనకోసు
త నన ఇదదరీన చూసి లేచి కూరుింది.

"అననయామ! ఇపుడలా ఉంది" ంట్ల
ి కంగారున అణుచుకంటూ అడిగింది.

"యవాలేదు" అనానడు అనంతస్య. అతనిన జాగయతతగా తీసుకొచిి అకకడే ఉనన స్ఫ్యలో కూరోిబెటిటంది భహేశవర్త.

"అసలేం జర్తగింది రాతిఱ? మీరపుడచాిరు? మీరేదో దాసు
త నానరు." అంది అనమానంగా భహేశవర్త.

"అదేం లేదు భహీ. రాతిఱ కొంచెం బీరు ఎకకవై తూల్లడా
ు న. చినన చిన్న దెఫఫలు న్ల ప్ప
ర ఫిమ్. తలపోటుగా ఉంది. కొంచెం టీ
త్తస్తవా?" అనడిగాడు అనంత్.

"సరే. మాటా
ి డుతూ ఉండండి. ఇపుడే తీసుకొస్త బావా. ముందు వళ్ళి ముఖం, కాళ్
ి చేతులు కడుకొకని భంచినీరు తాగ. నీయసం
తగ
గ తుంది." అంటూ సలహా ఇచిి అకకడి నంచి వళ్ళళపోయంది భహేశవర్త.

భహేశవర్త వళ్ిగానే ఇక దుుఃఖం ఆపుకోలేక చిననగా ఏడిింది శ్వాని.

"స్రీ చెలా
ి య్. ఆ రాసకలస్ భనల్లన ఇంత మోసం చేస్తయనకోలేదు. నినన కాప్పడలేని అసభరు
ధ డినయామన." అంటూ కనీనళ్
ి
పెటు
ట కనానడు అనంత్.

"సభయానికి బావ రాఫటిట పెదద రమాదం నంచి ఫమట్డగల్లగాం. లేకపోతే వాళ్
ి నిజం ఫమట్డుతుందని భన ప్ప
ర ణాలు
తీసినా ఆశియమంలేదు" అంది దుుఃఖం ఆపుకంటూ.

తన చెవుల్లన నభభలేనటు
ట చూశాడు అనంత్. చెలా
ి య ఏమిటి నవవంటుననది. బావ నవీన్ అకకడకొచాిడా? ఆతఱంగా
అడిగాడు.

"రావడమేకాదు వాళ్ిని కకకల్లన కొటిటనటు
ట కొటా
ట డు. అంతవయకే త్తలుసు. తరువాత నేనూ త్తల్లవితప డిపోయాన. లేచిచూస్టత
నా గదిలో ఉనానన. కనీసం థాంకస్ చెప్పలనాన త్తలా
ి ర్త నా ముఖం చూడా
ు నికి రాలేదు." అంది బాధగా.

నవీన్ సభయానికి వచిి శ్వానీని కాప్పడాడని త్తలీగానే గండల మీద పెదద ఫరువు తలగిపోయనటు
ట ఆనందంత ఊపర్త
తీసుకనానడు అనంత్. అయనా ఇంకా వీడని
సందేహంత "ఆ గణతి నినేనం చేమలేదు కదా... బావ వచేిసర్తకి..." అంటూ నసిగాడు.

"అననయామ! నాకేం కాలేదు. ఆ గణతి నా వంటి మీద చెయమ వేస్టలోపే బావ లోనకోచేిశాడు. అంతా కలలా ఉంది. ఖచిితంగా
భనకేదో జరుగతుందని ఊహంచి భన వనకే బావ హైదరాబాద్ వచిి ఉంటాడు. లేకపోతే చెపనటు
ట గా సభయానికి గెసట్ హౌస్ కి
రావడం అస్ధమం.

నాక ఇపుడిపుడే అయధభవుతందననయామ. భనం తపు చేశాం. చాలా పెదద తపే చేశాం." అంది బాధడుతూ.

"నిజమే... భనం వచిింది ఇండియా అని భర్తిపోయ అమర్తకాలో వుననటేట ఇకకడా వుండాలనకోవడం తపే. ముకూక ముఖం
త్తలీనివాళ్ళ మాట్ కల్లపతే నమిభ స్టనహం చేమడం అంతకనాన పెదద తపు. థాంక్ గాడ్! నవీన్ నినన కాప్పడాడు కాఫటిట
సర్తపోయంది. లేకపోతే నా ముఖం ఎవర్తకీ చూపంచలేకపోయేవాడిని" అనానడు బాధగా అనంత్.

"నిజమే. ఇపుడు బావకి నా ముఖం ఎలా చూప్పలో త్తలీట్ం లేదు. మూడు లక్షలు వసు
త ంది గదా బావ దగగయ తీసుకనన
దివేలు ఇచేిదా
ద భనకనానన. ఇక ఆ డబుఫ పోయనటేట" అంది బాధగా శ్వాని.

ఇంతలో భహేశవర్త వసు
త ననటు
ట అల్లకిడి గావడంత అంతటిత ఇదదర్త భధమన సంభాషణ ఆగిపోయంది. టేఱలో మూడుకపులో
ి టీ
తీసుకొచిింది భహేశవర్త. అనానచెలిల్లిదదర్తకీ చెరో కపు అందించి, తనొకటి తీసుకని అనంత్ కకనే కూరుింది.

"భహీ! నవీన్ ఎకకడ?" టీ తాగతూ అడిగాడు అనంత్.

"త్తలీదు బావా! అననమమ కూడా ఎకకడికో వళ్ళినటు
ట నానడు. నిననంతా కనఫడలేదు. రాతిఱ వచాిడంట్లంది అభభ. కానీ
ఉదమమే ఫమట్క్కళ్ళ
ి డట్. ఎకకడికో త్తలీదు" అంది భహేశవర్త. జర్తగిన వమవహాయం ఏదీ నవీన్ ఇంట్ల
ి చెలేదని
అనానచెలిళ్ళ ఇదదర్తకీ అయధమైంది. చెపవుంటే ఈప్పటికే పెదనానన, పెదదభభ, మావమమ, అతతమమ, అంతా చూడా
ు నికొచిి
తభని ముఖం వాచేలా తిటిట వుండేవాళ్ళ.

ముగ
గ రూ మాటా
ి డుకంటూ ఉండగానే రాభల్లంగేశవరా
య వు, యఘునాథ్, భహాలకీషభ, బరభరాంఫ కర్త తరావత కరు
లోనకొచాిరు. భహేశవర్త టీ తీసుకరావడానికి వళ్ళళ అనంత్ కి దెఫఫలు తగిలామని చెడంత వాళ్ళంతా
రాభర్తశంచడానికి వచాిరు. వాళ్ిని చూసి అనంత్ కక నంచి లేచి దూయంగా నిలఫడింది భహేశవర్త.

మొతా
త నికి అసలు విషమం ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ త్తలీకండా జాగయతతడగల్లగారు. వాళ్
ి వళ్ిగానే అనంత్ తన గదిలోకి వచేిస్డు.
స్ననం చేసి దుసు
త లు మారుికనానడు. శ్వాని కూడా స్ననం చేసి ంజాబీ డరస్ వేసుకంది. భహేశవర్త వచిి పలవకండానే
భండువా లోగిట్ల
ి కి వచిి అందర్తత కూరుిని టిఫిన్ చేశారు.

నవీన్ జాడ మాతఱం త్తలీదు. నవీన్ సల్ కి ఫోన్ చేదా
ద భనకని కూడా శ్వానీ ఫోన్ చేమలేకపోయంది.

ఎన్లన సందరాబలో
ి తన అతనిన అవమానించింది. కానీ అవేమీ భనసులో పెటు
ట కోకండా వచిి తనన కాప్పడాడు. ఇపుడు
అతనిన ఎలా లకర్తంచాల్ల... అదే ఆమ బాధ. ఇలా యకయకాల ఆలోచనల భధమ సభమం వేగంగా గడిచిపోవడం త్తలీలేదు.
సర్తగా
గ భధామహనం భోజనం వేళ్కి తన బెైక్ మీద ఇంటికి చేరుకనానడు నవీన్.

ఆ సభయానికి ఇంట్ల
ి ఎవరవరు వుంటే వాళ్ళంతా కేస్ర్త భోజనాలకూకరోివడం అకకడ అలవాటు. ఇది ఇవాళ్, నినన కాదు.
అననపూరేాశవర్త తన పలిలు చిననవాళ్ళగా వుననటునంచి అందర్తకీ నేర్తంచిన అలవాటు. ఆమ ఏయయచిన శాసనం. ఎవరు
ఎకకడ వునాన, భోజన సభయానికి ఇంటికొచేియాల్ల. అలా రాలేని ర్తసిథతిలో త్తల్లమరాిల్ల. మిగిల్లనవాళ్ళంతా కేస్ర్త
భోంజేయాల్ల. రసు
త తం ఆమ అమర్తకాలో వునాన ఇకకడ మారులేదు. అదే శాసనం అభలు అవుతంది.

అందుకే...

"స్రీ... లేట్యపోయంది" అంటూ వచిి తనూ భోజనానికి కూరుినానడు. సర్తగా
గ అతడి ఎదురుగా శ్వానీ కూరుినంది.

మధాలంగా ఆమ వంక చూశాడు.

కళ్ళలో దూకటానికి సిదధంగా వుంది కనీనరు. ఏదో మాటా
ి డాలని చూస్తంది గాని గొంతు పెగలడం లేదు.

ఆమ మాటా
ి డితే విషమం అందర్తకీ త్తల్లసిపోతుందనన బమంత కళ్ళతనే నిశశఫదంగా కూరోిభననటు
ట సైగచేశాడు. అనంత్ ని
కూడా అలాగే హచిర్తంచాడు.

"అరే నవీన్! ఏమిటా
ఱ వీడు? అనంత్ రాతిఱ కారు దిగబోతూ తూల్లడిపోయాట్ట. ఆ దెఫఫలు చూడు. మాకేమీ అయధం కావడం లేదు"
అంటూ రాభల్లంగేశవరా
ి డిని చూస్త
త ఏదో చెబోయాడు.
య వు మేనలు

"ఆ మాట్ నిజమే మావయామ! ఇంచుమించు నేన వచిిన టైంకే వాళ్ళళ వచాిరు. నేనే బావని లోల డుకోబెటిట గాయాలకి

భందు పూశాన" అనానడు.

"అలాగా... ఇంతకీ త్తలా
ి ర్త వీడు ఎకకడిక్కళ్ళ
ి డ్ల అడుగ బావా! రానరాన వీడికి ఇలు
ి ట్టకండా పోతంది. కనీసం ఫమటిక్కళ్ళత
చెప వళ్ళళలనన ఇంగిత జా
ా నం కూడా వుండడం లేదు" అంటూ కొడుకమీద రాభల్లంగేశవరా
య వుకి పరామదు చేశాడు యఘునాథ్.

"మావయామ! రాతిఱ కొంచెం భందుకొటిట గయకతీసి నిదరపోయే వాళ్ికి చెవి దగగయ ట్ప్పకామలు పేల్లినా వినఫడుతుందా చెపు?
నేన చీకటితనే వళ్తూ చెప్పన. ఆమనక వినఫడకపోతే నా తప్ప? కావాలంటే అభభనడగభన" అనానడు నవీన్.

"అవునననయామ! నిమీద బెజవాడ వళ్తునానన. భోజనం టైంకి వచేిస్తన అని చెపే వళ్ళ
ి డననయామ! వాడి తపులేదు.
అభభ, కొడుక కల్లసి ననన ఫూల్ ని చేసు
త నానరు. ఇదేం బాగాలేదు" ఉడికిపోతుననటు
ట ముఖం పెటిట అనానడు యఘునాథ్.

"అవునవున. అభభభభక ఫోన్ చేసి నవువ ఈ భధమ భందుకొడుతునానవని చెపేతగాని నాక బాగోదు. మావయామ! స్మంతఱం
అమర్తకా ఫోన్ చేయాల్ల. నవువ కూడా కకన వుండి అవునని చెప్పల్ల. అంతే?" అనానడు నవీన్.

"రే రే... నేన తీసుకనేదేదో ఎపుడ్ల ఒ స్ర్త. అదికాస్త ఫమట్పెటిట రువు తీమకరా నీక పుణమం ఉంటుంది" అంటూ
రాజీకొచాిడు యఘునాథ్.

"అదేభర్త. వాడిత గొడవ వదదండీ అంటే వింటారా? రే! నవువ ఫోన్ చేసి చెరా" అంది నవేవస్త
త బరభరాంఫ.

కకస్ర్తగా అకకడ నవువలు విర్తస్య.

ఉభభడి కటుంఫంలో అంతా కచోట్ కూరుిని భోంచేమడంలో ఆనందాలు, సంతష్ణలు ఎలా ఉంటాయ్య, కషటసుఖాలు ఎలా
ంచుకంటారో అనానచెలిల్లిదదర్తకీ అయధంకావడం ఆయంబమైంది. ఇంతకముందు కేస్ర్త భోంచేయాల్ల, ఎకకడికి వళ్ళళనా చెప
వళ్ళ
ి ల్ల. ఎదుర్తంచి మాటా
ి డకూడదు అంటూ ఏమిటీ రూలస్, ఏమిటీ వధవ సంటిమంటు
ి అని విసుకకనేవారు. కానీ ఆ ఉదమం
నంచి ఇదదర్తలో ప్పజిటివ్ ఆలోచనలు ఆయంబభయామయ. తభక త్తల్లమకండానే అందర్తతబాటు నవేవస్రు.

భోంచేస్క అనంత్, శ్వానీలు డాబా ఇంట్ల
ి కి వచేిశారు. శ్వానీకి నవీన్ త మాటా
ి డాలని ఉంది. అది ంట్ర్తగా. కానీ ఎలా? ఫోన్
చేసి పల్లపస్టత... పలవాలని నియాయంచుకొని ఫోన్ అందుకనే లోలే నవీన్ అకకడికి వచేిశాడు. అతన సరాసర్త రావడమే శ్వానీ
గదిలోకి వచాిడు. కక గదిలో అనంత్ కి అతన వచిిన విషమం త్తలీదు. అతనిన చూడగానే ఇక దుుఃఖం ఆగలేదు శ్వానీకి.
కకస్ర్తగా ముందుక వచిి అతని చాతీ తన చేతులత చుటేటస్త
త గండల మీద ముఖం ఆనికొని చిననగా ఏడేిసింది. నవీన్
తన చేతిలోని బీరఫ్ కేస్ బెడ్ మీద డేసి ఆమ భుజాలు టు
ట కొని లేస్డు.

"ఏ ఏమిటీ... నవువ స్టఫ్ గా ఉనానవు చాలు. ఇంక్కపుడూ అలాంటి వాళ్ిని నమిభ, స్టనహం చేసి వంట్ వళ్ికండి. ఊరుకో...
ప్లిజ్..." అనానడు కనీనరు తుడుస్త
త .

"లేదు బావా అవి కనీనళ్
ి కాదు. ఆనందభాష్ణలు... సభయానికి నవువ రాకపోతే..."

"ష్... పచిిగా మాటా
ి డక. నేన రానిదెపుడు? నాక త్తలుసు. మీ అనానచెలిళ్ళ ఇదదరూ అమామకలు. సులువుగా నమిభ
మోసపోయేంత అమామకలు. ఎందుకంటే అమర్తకాలానే ఇకకడా ఉంటాయని మీ నభభకం. భంచి చెడు అనేవి రతి దేశంలోనూ
ఉంటాయ. త్తల్లసి భసలుకోవాల్ల. మీరు ఇలు
ి వదిల్లన రతిస్రీ మీ వనక నేన ఉంటూనే వచాిన. ఎందుకో త్తలుస్? మిభభల్లన
నమిభ మావమమ మీ ఇదదరీన మా దగగయక ంపంచాడు. రేపు జయకూకడనిది ఏమైనా మీక జర్తగితే అభభభభకి, మావమమకి,
అతతమమకి మేం ఏం ఫదులు చెప్పల్ల. మీరు చూస్టత చెపన మాట్ వినేలా లేరు. అందుకే మీక యక్షణ కోసం నేన మీ వంట్ వస్త
త నే
ఉనానన. అలాగే ఇదీ జర్తగింది. నేన ఊహంచిందే నిజమైంది. సభయానికి మిభభల్లన కాప్పడకోగలా
గ న. ఇట్స్ మై డూమటీ డ్లంట్
వరీయ... బీ హామప్ల" అనానడు.

అంతలోనే అనంత్ రావడం చూసి చటుకకన నవీన్ ని వదిల్ల ఎడంగా జర్తగి నిలఫడింది శ్వాని. అనంత్ వస్త
త నే నవీన్ చేతులు
టు
ట కొని కనీనళ్ళత అతని ముఖంలోకి
చూస్డు.

"మా అమామకతావనిన క్షమించు బావా! మా కోసం నవువ తీసుకనన శయ దధకి ఎలా కృతజాతలు చెప్పలో అయధం కావడం లేదు.
చెలా
ి యకి ఏభనాన జర్తగంటే నా ముఖం ఎవర్తకీ చూపంచలేక ఖచిితంగా చచిిపోయుండేవాడిని"

"ఏయ్ ఏం మాట్లవి?... మేం ఉండగా మీ వంటిమీద ఈగ వాలదు. ఇది భన వూరు... ఇది భన ఇలు
ి ... మీక అమర్తకా
మాతఱమే కాదు... ఇది మీ దేశం... ఇది మీ ఊరు... ఇది మీరు త్తలుసుకంటే ఇక మీద పయప్పటు
ి జయగవు. గణతి నండి మీక
రావాల్లసన మూడు లక్షలు వడీుత సహా వస్తలు చేసి త్తచాిన. డబుఫలు బీరఫ్ కేస్ లో ఉనానయ. తగలేస్తరో, జాగయతతగా
పెటు
ట కంటారో మీ ఇషటం. ఏ శ్వానీ నినన నీకిచిిన దివేలు నేన తీసుకనానన. ఆ డబుఫలో దివేలు తగ
గ తాయ.. అయధమైందా?
నేన వస్తన" అంటూ వనతిర్తగాడు నవీన్.

"బావా ప్లిజ్ ననన తిటు
ట . నా అసభయధతన నిందించు. నేన అరయ్యజకడిని. నవువ కొటా
ట ల్లసంది గణతి వాళ్ిని కాదు బావా
ననన కొటు
ట . నాక బుదిధ రావాల్ల" అనానడు అనంత్.

"లేదు అనంత్. ఇది నవువ కావాలని చేసిన తపు కాదు. భతు
త భందు ఎఫెకట్ లేకపోతే నవ్వవకకడివే వాళ్ళందరీన
భటిటకర్తపంచేవాడివి. నాక త్తలుసు. ఇక ఆ విషమం భర్తిపోండి. రండ్లరజులు మీరు ఎకకడికీ వళ్ికండా ఉంటే భంచిది. తవయగా
కోలుకంటారు." హచిర్తంచి ఫమట్క వళ్ళిపోయాడు నవీన్.

అయతే నవీన్ ఊహంచినటు
ట ఈ వమవహాయం ఇంతటిత ఆగలేదు. స్మంతఱం నాలుగగంట్ల ప్ప
ర ంతంలో రండు పోలీస్ జీపులు
ముననలూరు దూసుకొచిి అననపూరేాశవర్త ఇంటిముందు ఆగాయ. పోలీసుల వంట్ గణతితబాటు వాడి ఫెరండస్ ముగ
గ రూ
ఉనానరు. హైదా
ర బాద్ పోలీసుల్లన వంట్బెటు
ట కొచిి, లోకల్ పోలీసులత కల్లసి నవీన్ న అరసట్ చేమడానికి ఏరాట్ిత వచాిడు
గణతి. లోకల్ ఎసైస నవీన్ క బాగా త్తలుసు. జర్తగిన విషయానిన ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ త్తల్లమకండా జాగయతతడా
ు డు.

వీళ్ి రాక గర్తంచి ఊళ్ళ
ి త్తల్లసి రువుపోయే ర్తసిథతి ఏయడింది. అయనా ఇపుడు కూడా విషమం ఫమట్క పకకకండా
జాగయతతడా
ు డు నవీన్. వచిిన హైదా
ర బాద్ ఎసైసని, లోకల్ ఎసైసని లోనక తీసుక్కళ్ళి విడి విడిగా మాటా
ి డాడు.

"వాడు మీకిచిిన ర్తపోయట్ తపు. వాళ్ిని కొటిట నేన డబుఫ దొంగతనం చేసి త్తచాినని వాడు ఇచిిన ర్తపోయట్ చిి అఫదధం. అసలు
విషమం అదికాదు"అంటూ తన ఉదమం బెజవాడక్కళ్ళి పరంటు వేయంచి త్తచిిన ఫోట్లలనీన ఎసైసల ముందుంచాడు. నిజానికి మేం
కేసు పెటా
ట ల్ల. ఆడపలి రువుపోకూడదని కేసు పెట్టలేదు. వాళ్ళ ఎనానరైలు. అమర్తకా పౌయసతవం ఉంది. వాళ్ికి హాని చేసిన,
మోసగించిన నేరాలు రుజువైతే శ్క్షలేమిట్ల మీక త్తలుసు. వాళ్ిని నేయసు
థ లుగా చూడానికి అనీన ఆధారాలు నా దగగరునానయ.
అంతేకాదు విదేశీ యువతిపెై ఎం.ప. రాజల్లంగం కొడుక గణతి అతామచాయ రమతనం అని తాటికామలంత అక్షరాలత కూడిన
హడిుంగ్ త ఫోట్లలన నూమస్ పేరోి చూడాలని ఉంటే ఒ.కే. అరసట్ చేమండి. నేన రడీ" అనానడు ఆవేశంగా నవీన్. ఫోట్లలు
చూశాక, నవీన్ మాట్లు వినానక వచిిన అధికారులక తల తిర్తగినంత నెైంది. అదే సభమంలో నవీన్ అనంతస్యని, స్య
శ్వానీని లోనక పల్లచి వాళ్ిచేత కూడా జర్తగింది చెపంచాడు. అనంత్ గాయాలన కూడా వాళ్ికి చూపంచాడు.

'మీక త్తలుస్ లేదో, అమర్తకా సనేట్ లో లుకఫడి గల గొ డాకటర్ మా మావమమ డాకటర్ గోప్పల్. ఈ విషమం ఆమన న్లటీస్
కి వళ్ళతే అమర్తకా లవల్ కి వచేి వతితడికి వాళ్
ి తటు
ట కోగల్లగతే ఇపుడే నేన మీత వస్తన."

ఇకకడికొచేి వయక అసలు విషమం త్తలీదు. కేసు పెడితే ఇది తభ ప్లకలక చుటు
ట కనే అవకాశం ఉందని అయధమైపోయంది. దాంత
ఏ విధమైనా అరసు
ట లు లేకండానే స్రీ చెప వనతిర్తగారు.

ఫమట్కొచాిక గణతి భుజంమీభద చేయ వేసి కకక తీసుక్కళ్ళళడు.

"రేయ్ గణతీ! పోటీ అంటూ వస్టత ఎదుటివాడి ముఖం గలగొటేట వయకూ నిదరపోని భనసతతవం నాది. నాత పెటు
ట కోవాలని చూస్టత
అకకడ నీ బాబు పునాదులు కదులుతాయ. మీ జాతకం నా చేతిలో ఉంది. మీ నాననలాంటి వధవలకి నరేందర మోడీన్ల,
చందరబాబు నాయుడ్ల పెైళమ్ మినిసటర్ గా వస్టత సర్తగా
గ సర్తపోతుంది. ఆ రోజు కూడా దగగరోినే ఉంది.

ఇక పెైన అయనా బుదిధగా ఉండు. బాగ డతావు. వళ్
ి ఇంక్కపుడూ నా కంట్డే రమతనం చేమక" అంటూ హచిర్తంచి
వదిలేస్డు.

చేమగల్లగంది లేక తలవంచుకొని పోలీసులత వనదిర్తగాడు గణతి. భరోపెదద గండం గడిచింది. అనానచెలిళ్ళిదదరూ తేల్లకగా
ఊపర్త తీసుకనానరు.

అయతే రాభల్లంగేశవరా
ట ఫటా
ట రు. అపుడు కూడా అసలువిషమం
య వు, యఘునాథ్ ఏం జర్తగిందో చెప్పలని నిలదీసి టు
ఫమట్పెట్టకండా దాచాడు నవీన్. నిందన తన మీద వేసుకనానడు. మీరు అనవసయంగా కంగారుడకండి. వాడు ఎం.ప.
కొడుక అని తేల్లకగా వాడేదో వధవ ని చేసు
త ంటే కొటా
ట న. అది భనసులో పెటు
ట కని నా మీద పోలీస్ కేస్ పెటా
ట లని చూశాడు. నేన
జర్తగింది చెడంత పోలీసులు వళ్ళిపోయారు" అనానడు.

"నీకీ భధమన అనవసయ విషయాలో
ి వేలు పెట్టడం ఎకకవైపోతంది. నీ దధతి మారుికో. ఇంటి రువు వీధిన డే ర్తసిథతి
తీసుకవస్టత క్షమించన. ఇంతవయక పోలీసులు భన గడ తకకలేదు" అంటూ కేకలేశాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

తభ రువు పోకండా అతడు తీసుకనన జాగయతతలు శ్వాని భనసుక హతు
త కనేలా చేస్య. నవీన్ అడుం డకపోతే తభ
రువు ఎంత నాశనం అయేమదో తలచుకంటేనే శ్వానీకి బమం వేసింది. అందుకే ఆ రాతిఱ భోజనాలు చేస్క ఫమట్క వసు
త నన
నవీన్ ని చేయ టు
ట కొని పెయట్ల
ి కి తీసుక్కళ్ళళంది.

"ఏయ్ శ్వానీ నీకేమైంది?" అంటూ నవువతూ అడిగాడు నవీన్.

"నాక చాలా బాధగా ఉంది బావా. తపు చేశాన. అననయామ నేనూ ఇకకడికొచిి ఎంత మూయఖంగా వమవహర్తంచామో
తలచుకంటే బాధగా ఉంది. మా మూలంగా నవువ మాట్లు డాల్లస వచిింది. ననన క్షమించు బావా" చిననగా ఏడేిసింది.

మాట్లు డుందుక నాక బాధలేదు. శ్వానీ. అభభ, అభభభభ, మావమమలు, అతతమమలు, మీ అమాభ నానాన అంతా మీరలా
ఉండాలని ఆశ డుతునానరో ఆ విధంగా చేసి చూండి. అపుడే నేన క్షమించడం కాదు ఆనందిస్తన. నిజమైన ఆనందభంటే
సయదాగా తియగడం, భందు తాగి డామనసలేమడం కాదు. మీ అమర్తకాలోని కటుంఫ వమవసథ వేరు. ఇకకడి కటుంఫ వమవసథ వేరు.
ముందు భన ర్తసిథతులకి యండి. అపుడు మీక నిజమైన సంతషం ఏమిట్ల అయధమౌతుంది. వళ్ళి నిశింతగా డుకో. భనసు
రశాంతంగా అవుతుంది" అనానడు.

విని మౌనంగా ఉంది.

"ఏమిటి అయధమైందా?" అని అడిగాడు.

మౌనంగా తల ఊపంది.

"ఇంకేమిటి వళ్ళి డుకో" అంటూ పోబోయాడు.

అతని చేయ టు
ట కొని ఆపంది. ఏదో చెప్పలని ఉంది. కానీ మాట్లు ఫమట్క రావడం లేదు. చివయక "థాంకస్! బావా గడ్
నెైట్!" అంటూ చయచరా వళ్ళిపోయంది.

చిననగా నవువకంటూ కదిలాడు నవీన్.

ఆ సభమంలో రండు కళ్ళ ఆసకిిగా తనన గభనించిన సంగతి వాళ్ళళదదర్తకి త్తలీదు. ఆ కళ్ళ తాలూక భనిషి ఎవరో కాదు నవీన్
తల్లి బరభరాంఫ.

సర్తగా
గ ఇకకడ నవీన్, శ్వానీలు మాటా
ి డుకంటునన సభమంలోనే అకకడ రాభల్లంగేశవరా
య వుత తముభడు గోప్పల్ ఫోన్లి
మాటా
ి డుతునానడు.

"అననయామ! నేన ఇండియా వసు
త నానన. రేపు ఉదమం ఇండియా వసు
త నానన. ఏర్ పోయట్ కి రా... నేన వసు
త నన సంగతి
అభభకి, సతమవతికి త్తలీదు. త్తల్లమకూడదు. వచాిక మాటా
ి డతాన ఉదమం ఏర్ పోయట్ కి రా" అంటూ సింపుల్ గా విషమం
చెప ఫోన్ కట్ చేస్డు అవతల గోప్పల్.
రాభల్లంగేశవరా
ి ఉండి ఇకకడక వసు
త నానడు. వాడికి ఏ
య వు ఇక క్షణం కూడా ఆలసమం చేమలేదు. తముభడు ఎన్లన బాధలో
ఇఫఫందీ కలగకండా చూసుకోవాల్ల, అనకంటూ అటికపుడు రయాణభయామడు. ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ గోప్పల్ వసు
త నన సంగతి
చెలేదు.

నిమీద రాజభండిర వళ్
త ననటు
ట చెప, రాతిఱ దిగంట్లక కారు తీసుకొని వళ్ళిపోయాడు. భరునాడు డాకటర్ గోప్పల్ ఇంటికొసు
త నన
సంగతి అతనిన చూస్టవయక ఎవర్తకీ త్తలీదు. రాభల్లంగేశవరా
ి ఆప్పడు.
య వు ఎటిలాగే కారున భండువా లోగిట్ల

కారు ఆగిన వంట్నే మౌనంగా కారు దిగి లోనకి వళ్ళళపోయాడు గోప్పల్. అటికి స్మంతఱం నాలుగ దాటింది సభమం. గోప్పల్ ని
ముందుగా చూసింది వదిన భహాలకీషభ. ఆమ అతనిన చూసు
త ండగానే ఆశిరామనికి గరైంది. భనిషి కొంచెం చికిక, గడుం మాసి,
విష్ణద వదనంత ఉనన అతనిన చూడగానే ఏం మాటా
ి డాలో, ఎలా మాటా
ి డాలో, ఎలా లకర్తంచాలో త్తలీక బొభభలా
నిలఫడిపోయందావిడ.

గోప్పల్ ఎవర్తకోసమూ చూడలేదు. ఎవర్తతనూ మాటా
ి డలేదు. సరాసర్త తన తల్లి అననపూరేాశవర్త గదిలోకి వళ్ళి అటు తిర్తగి
రుండిపోయాడు.

భహాలకీషభ వళ్ళి బరభరాంఫన పలుచుకొచిింది. క్షణంలో గోప్పల్ వచిినటు
ట అందర్తకీ త్తల్లసిపోయంది. రాభల్లంగేశవరా
య వు, వనకాలే
యఘునాథ్, బరభరాంఫ, భహాలకీషభ
కొకకకరే గదిలోకి వచాిరు. కరీి లాకకని కూరుినానడు రాభల్లంగేశవరా
ి లేడు.
య వు. ఆ సభమంలో నవీన్ ఇంట్ల

ఈ విషమం త్తలీగానే అనంత్ ని, శ్వానీని పలుచుకరావడానికి డాబా ఇంట్ల
ి కి రుగెతితంద భహేశవర్త.

చిననననమమన చూసు
త ంటే బరభరాంఫక దుుఃఖం ఆగలేదు. ఫలవంతంగా కనీనళ్
ి ఆపుకంటూ పల్లచింది. రండుస్రు
ి పల్లచాక
ఊ... అంటూ అటునంచి ఇటు కదిల్ల, నెభభదిగా లేచి కూరుినానడు.

"ఏమాభ ఎలా ఉనానరా
య ?" అంటూ లకర్తంచాడు.

"మేం బాగానే ఉనానం. అభభ, వదిన ఎలా ఉనానరు?"

"బాగానే ఉనానరు."

"ఏమిట్ననయామ ఇలా నినన చూస్తననకోలేదు." అంటూ ఆపుకోలేక అననమమన టు
ట కొని ఏడేిసింది బరభరాంఫ.

"అయనా పోతేపోయంది వధవ డబుఫ. భళీి సంప్పదించుకంటాం దానికోసం నవివలా బెంగటు
ట కోవడం ఏమిటి బావా?
నలుగర్తకీ చెప్పల్లసనవాడివి నవేవ ఇలా డీలా డిపోతావనకోలేదు" అనానడు భందల్లసు
త నన ధోయణిలో యఘునాథ్.

వాళ్ళంతా స్నభూతి చూపసు
త నానరు. ధైయమం చెపు
ి డలేదు గోప్పల్.
త నానరు. అంతా మౌనంగా వినడం త, ఎకకవ మాటా

ఇంతలో భహేశవర్త, ఆ వనకే అనంతస్య, స్య శ్వానీలు లోనకొచాిరు.

"ఏరా! ఎలా ఉనానరు?" అంటూ కొడుక కూతురీన చూసి పడిగా లకర్తంచాడు.

ఆ పలుపులో మునటి పేరభగానీ, ఆప్పమమతగానీ లేదు. లాంఛనంగా మాటా
ి డినటు
ట ంది.

ఏం చెప్పలో త్తలీక "డాడీ!" అంటూ చిననగా ఏడేిసింది శ్వానీ.

అనంత్ మాతఱం ముఖం ముడుచుకొని "మేం బాగానే ఉనానం డాడీ! భమీభ, నామనభభ ఎలా ఉనానరు?" అంటూ అడిగాడు.

"కోలుకోలేని దెఫఫ తగిల్లంది. నా అదృషటం కరోజు ఇలా తియగఫడుతుందని అనకోలేదు" అనానడు బాధగా.

"మీ అదృషటమే కాదు డాడీ, మీత ప్పటు మా అదృషటం కూడా నాశనం చేస్రు" అనానడు ఆవేశంగా అనంత్.

"రే ఏమిటా
ఱ ... డాడీత ఇలాగా మాటా
ి డేది?" అంటూ వార్తంచే రమతనం చేస్డు యఘునాథ్.
కానీ ఆగలేదు అనంత్ "ఇంక్కలా మాటా
ి డభంటావ్?" అంటూ అడిగాడు.

"మేం ఖరుిపెటేటసు
త నానం. డబుఫ ప్పడుచేసు
త నానభనేగా డాడీకి మా మీద కోం. ఇపుడామన చేసింది ఏమిటి? కటి కాదు
రండు కాదు ఐదువందల కోటు
ి ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ చెలేదు. మొతతం డబుఫ షేయిలో ముదుపు చేసి దివాళ్ళ తీస్రు. మేం ఏమైపోవాలని
చేశారు? మా బవిషమతు
త గర్తంచి ఆలోచన ఉంటే ఇలా చేస్టవారేనా?" అంటూ నిలదీశాడు.

ఆ మాట్లత యఘునాథ్ కి కోం వచిింది.

"రే బుదిధ లేకండా మాటా
ి డక. మీ చేత మాట్లు డా
ు నికే ఆమన ఇకకడికి వచాియనకనానవా? అకకడ అమర్తకాలో భనసు
బాగోలేక భనసు రశాంతంగా గడుపుదాభని ఇకకడికి వస్టత, ఇదా మీరు మాటా
ి డేది" అంటూ కేకలు వేస్డు.

"ప్లిజ్ మావయామ! అననమమ మాటా
ి డిందాంట్ల
ి తపేముంది? తల్లిదండు
ర లు పలిల బవిషమతు
త గర్తంచి ఆలోచించనకకరేిదా?"
అంటూ అననమమన వనకేసుకొచిింది శ్వాని. వాళ్ళళదదర్త రవయినక అకకడివాళ్ింతా నిరా
ఘ ంతపోయారు.

యఘునాథ్ క ఆమ మాట్లు భర్తంత చికాక త్తపంచాయ .

"ఏమిటి తలీి నవువ కూడా అదేమాట్... మీ అనానచెలిళ్ికి మదడు మోకాళ్ళలో ఉందని ఇపుడు అయధమౌతుంది. బాధమత
గర్తంచి మీరు మాటా
ి డుతునానరా? సిగ
గ లేదా మీక? తండిరకి తగగ బిడులా
ి మీరు కకరోజ్ైనా నడుచుకనానరా? ఎపుడూ
డబుఫ తగలేమడమే కానీ, సంప్పదించడం అంటే ఏమిట్ల త్తల్లమదు. మీ బవిషమతు
త గర్తంచి మీకే ఆలోచన లేదు. ఆమనెందుక
ఆలోచించాల్ల" అంటూ కేకలు వేస్డు యఘునాథ్.

ఇంతలో గోప్పల్ కల్లంచుకంటూ నవావగ బావా! వాళ్ి భనసులో ఏముందో మాటా
ి డనియ్. తందరందుక చెండా
ర . నిననటి
వయక నా బిడులు అమామకలైన చినన పలిలనకనానన. హకక గర్తంచి మాటా
ి డుతునానయంటే నా అభిప్ప
ర మం తని
అయధమౌతుంది. మీరు పెదదవాళ్ళయామరు సంతషం. చెండి ఇంకా మీక నేన చేసిన అనామయాలు ఏభనాన ఉంటే ఇంకా ఫమట్
పెట్టండి. అనినంటికీ కేస్ర్త సంజాయషీ ఇచుికంటాన. కమాన్" అని అడిగాడు. "రే గోప్పల్ ఏమిటా
ఱ ? బాధమతలు,
సంజాయషీలు అంటూ వాళ్ిముందు పెదద పెదద మాట్లు. త్తల్లసీ త్తల్లమకండా వాళ్ళిదో మాటా
ి డుతుంటే నవూవ
తందయడతావేమిటి? ఊరుకో..." అంటూ గోప్పల్ ని శాంతిర్తచే రమతనం చేశాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"త్తల్లసీ త్తల్లమకండా ఏమిట్ననయామ నవువకూడా. త్తల్లమని వాళ్
ి మాటా
ి డే మాట్లా... అడుగ..." అనానడు ఆవేశంగా
గోప్పల్.

శ్వానీ, అనంత్ లు మౌనంగా నిలఫడా
ు రు. ఇపుడునన ర్తసిథతిలో ఏం మాటా
ి డినా ఆమన భర్తంత రచిిపోతాయనే బమంత
ఆపెైన పెదవి కూడా కదలేదు. కానీ వాళ్ళ అడిగిన రండు మాట్లు గోప్పల్ ని బాగా కషటపెటా
ట య. అందుకే గోప్పల్ వాకళవాహం
వయదలా ఫమట్క దూకింది. "ఏం తకకవ చేస్న వీళ్ికి? ఏ తండీర ఇవవనంత పేరభన ఇచాిన, స్టవచఛనిచాిన,

డబిఫచాిన, రేయంఫవళ్ళ సంప్పదించాన, క తండిరగా బిడులు ఎలా ఉండాలో చెప్పన. కానీ ఏ రోజనాన మా అభీషటం రకాయం
నడుచుకనానరా? వేలమైళ్ళ దూయంలో, రాయ గడుమీద, రాయ సంసకృతిలో ఉనానం. భనం ఎకకడునాన భన మూలాలు
ఇండియాలో ఉనానయ. భనం త్తలుగవాళ్ిం. త్తలుగ సంసకృతి నిలబెటు
ట కందాం. భనం భనలా నిరూపంచాల్ల. భన
రతేమకతన చాటాల్ల అని చిలకిక చెపనటు
ట చెప్పన. కాని వీళ్
ి చూడు రండింటికీ చెడు రేవడిలా తయాయయామరు. వీళ్ళళదదర్తదీ
పూర్తిగా అమర్తకా సంసకృతి కాదు, త్తలుగ సంసకృతి కాదు. తపు చేస్న. చాలా పెదద తపు చేస్న. వీళ్ిన చిననపుడే
ఇకకడే వదిలేసి పోయుంటే ఈ ర్తసిథతి వచేిది కాదు. అభభ ఆరోజే చెపంది. వినకపోవడం మా తపే" అంటూ ముఖం
తిపుకనానడు గోప్పల్.

"అననయామ! ఊరుకో తరువాత మాటా
ి డుకోవచుి. నా మాట్ విన..." అంటూ బరభరాంఫ నచిజ్బోయనా ఆగలేదు
గోప్పల్. అంతకనాన ఆవేశంగా మాటా
ి డాడు.

"నీక త్తలీదు చెలా
ి య్. మీ పలిలకీ, వీళ్ికీ ఉనన తేడా నీక త్తలీదు. వీళ్
ి మూరు
ఖ లు. వినానవుగా ఏభంటునానరో డఫఫంతా
షేయిలో పెటిట నాశనం చేశానంట్. వాళ్ి బవిషమతు
త గర్తంచి నేన ఆలోచించడం లేదంట్. బుదు
ద నన బిడులు అడిగే మాట్లేనా ఇవి.
సంస్యం అనానక సుఖాలు వస్తయ, దుుఃఖాలు వస్తయ. కావాలని ఎవరూ నాశనం చేసుకోరు. నేన కషటంలో ఉనానన. ఈ
సభమంలో నాక అండగా నిలఫడి ధైయమం చెప్పల్లసన బిడులు అలా ఉండకపోగా మాట్లత నా గండన గామరాిలని
చూసు
త నానరు. ఏం చెప్పల్ల?" అనానడు నిససహామంగా.

"అదికాదు డాడీ..." అంటూ ఏదో చెప్పలని చూస్డు అనంత్. కానీ తనకి ఆ అవకాశం ఇవవలేదు గోప్పల్.

"అమర్తకా కలిర్ న ఇషటడే మీరు. అమర్తకా దధతిలో ఎందుక నడుచుకోవడం లేదో చెప్ప
త రా? ఇంట్ర్ వయకే చదివిస్తరు అకకడి
తల్లిదండు
ర లు. అకకడి నంచి ప్పయట్ టైమ్ జాబ్ చేస్త
త వాళ్ి చదువులు వాళ్ళళ చదువుకోవాల్ల. ఎంత గొ కటుంఫంలోనెైనా అదే
దధతి. మీయలా చేమకండా నా డబుఫత ఎందుక చదువుకనానరు? అలాగే పలిలు కనీసం తభ తల్లిదండు
ర ల ఆసిథకి నన
కట్టగల కనీస సంప్పదన ఆర్తించగల అయహత సంప్పదించుకననపుడే అకకడి పలిలక హకక ఉంటుంది. ఆ లకకన మీకింకా
సంప్పదన అంటే ఏమిట్ల కూడా త్తల్లమదు. నా ఆసిథని అడిగే హకక ఎకకడుంది. పెైగా నేనేమీ ప్పడుచేసింది మీ నామనభభ ఆసిథ
కాదు. మీ అభభ పుటిటంటివాళ్
ి ఇచిిందికాదు. కష్ణ
ట ర్తితం, నా కష్ణ
ట ర్తితం. అమర్తకాలో ఫమలుదేరేముందు అనకనానన.
డబుఫపోతే ఏమిటి? యతానలా
ి ంటి ఇదదరు బిడులునానరు నాక. వాళ్ళళ నా ఆసిథ అని. కాని నేన కననది యతానల్లన కాదు, వటిట
రాళ్ళనని ఇపుడు అయధమైంది. అయామ పూల్" అంటూ ఇక ఆపుకోలేక చిననగా ఏడేిశాడు.

అతడిని చూసు
త నన అందర్త కళ్ిలో
ి నీళ్
ి తిర్తగాయ.

ఇక ఎంత ఆపుకందాభనాన శ్వానీకి దుుఃఖం ఆగలేదు. రుగన వచిి తండిరని కౌగల్లంచుకొని పెదదగా ఏడేిసింది.

"అయాం స్రీ డాడ్! క్షమించు... క్షమించండి" అంటూ బావుయభంది.

అంతవయక శ్లావిగయహంలా నిలఫడిన అనంతస్య కూడా తండిర ఏడుసు
త ంటే చూడలేక వచిి కాళ్ి దగగయ కూచుండిపోయాడు.

"స్రీ డాడ్! ఇంక్కపుడూ మిభభల్లన బాధపెటేట ని చేమం. స్రీ!" అనానడు.

బిదదల్లదదరీన లేప గండలక హతు
త కనానడు గోప్పల్.

అంతా వాళ్ిని ఒదారాిరు. ధైయమం చెప్పరు.

ఇంతలో నవీన్ కూడా ఇంటికొచాిడు. గోప్పల్ ని లకర్తంచాడు. వాతావయణం కొదిదగా తేల్లకడా
ు క అందర్తకీ చెప్పడు గోప్పల్.

"నేన క్కనడా వళ్
త నాననని వంక పెటిట భనశాశంతి కోసం కొదిద రోజులు ఇకకడ గడప్పలని వచాిన. అంచేత సతమవతికి గానీ,
అభభకి గానీ ఈ విషమం త్తలీదు. త్తల్లస్టత వాళ్
ి ఇకకడికి వచేిస్తరు. దమచేసి అమర్తకా నంచి ఫోన్ వస్టత నేనికకడ ఉనన విషమం
చెకండి" అంటూ అందరీన హచిర్తంచాడు.

"తముభడు ఏం పయవాలేదురా. నవివకకడికి వచిిన సంగతి వాళ్ికి త్తలీదు. సరేనా... ముందు దిగలు వదిల్ల సంతషంగా
ఉండు." అంటూ తముభడికి అబమం ఇచాిడు రాభల్లంగేశవయరావు. రాతిఱ భోజనాలు అయన కొదదస్టటి తరువాత ఎందుకో
పెయటి వైపు వచాిడు నవీన్. అకకడునన దృశామనిన చూసి కొదిదస్టపు డ్లరోినే నిలఫడిపోయాడు. పుననమి రోజు. అటికే రండు
బారాలు పెైకి వచేిస్డు చందు
ర డు. భబుఫలేిని నీలాకాశం. వండి దారాళ్ళళ దూసుకొసు
త నన చలిని వండి కియణాలు. పూలు
సుగంధాలు మోసుకొసు
త నన భంద గాలుల సయశ భనసున పులకింజేస్తంది. అయతే అతనిన టిట అకకడ నిలబెటిటన విషమం
ఇదికాదు. అంతదూయంలోని భలి ందిర్త కకన ంట్ర్తగా నిలఫడుంది స్యశ్వాని. ఆమ సిలుక నెైటీత అలిర్త గాలుల

ర్తహాస్లు, వియబోసిన ఆమ జుటు
ట మీద ండువనెనల జలతారు జిలుగలు. నవీన్ కళ్ళన కనికటు
ట చేసి, ర వేమడం
భర్తిపోయేలా చేస్య, ఇవాళ్ క సర్తకొతత శ్వానీ కనిస్తంది అతనికి. ఆమ పెయటి వైపు రావడం ఎపుడూ చూడలేదు అతన.
అలాంటి రశాంతమైన ఆ రేయలో ఇలా ంట్ర్తగా కనించేసర్తకి నిజంగానే ఆశియమపోయాడు నవీన్. చిననగా అడుగలు వేస్త
త
దగగయక పోయాడు.

వళ్ళ
ి క అయధమైంది అతడికి ఆమ ఊయకే నిలఫడలేదని. తనలో తాన దేనికో అపుడపుడూ బాధడుతూ కళ్ళ
తుడుచుకంట్లంది.

అతడి భనసు ఆయధళమైంది. కకనే ఉనన తినెనమీద కూరుినానడు.

భనసులో బాధ ఎవర్తతనెైనా చెపుకంటే ఆ బాధ తగ
గ తుందంటారు. తపులేదంటే నాత చెపు. ఇటికిపుడు నీకొచిిన
కషటం ఏమిటి? ఎవయనాన ఏభనాన అనానరా? నాత బమం లేదు?" అనానడు.

కళ్ళ తుడుచుకొని వనకిక తిర్తగి అతనివంక చూసింది.

"నాక్కందుక

బావా బమం. కాప్పడా
ు నికి నా వనకే నీడలాగా నవువనానవుగా." అంది.

"అబోఫ నా మీద ఆ నభభకం ఉంచావ్ సంతషం. ఇంతకీ విషమం ఏమిటి? మీ నానన తిటిటనందుక బాధగా ఉందా?"
లేదననటు
ట తల అడుంగా ఊపంది.

"లేకపోవడం ఏమిటి? అందుకే అయ ఉండాల్ల. అయనా పెదదవాళ్
ి భనల్లన కొటిటనా, తిటిటనా అది భన భంచికే గదా! ఈ
మాతా
ఱ నికే అంతలా బాధడాలా? మీ అమర్తకా అమాభయలంతా ఇలాగే చీటికీ మాటికీ ఏడుస్తరు." తమాష్ణగా అనానడు.

"బావా ప్లిజ్...!" అంటూ కళ్ళ తుడుచుకొని చిననగా నవివంది.

"నాక బాధగా ఉంటే నీక వేళ్ళకోళ్ంగా ఉందా?" అంటూ వచిి అతడికి కొంచెం ఎడంగా తినెనమీద కూరుింది.

"విషమం చెకపోతే అలాగే ఉంటుంది భర్త. నీకో విషమం త్తలుస్? ఆడపలి కంట్తడి పెడితే ఇంట్ సిర్త నిలవదని చెప్ప
త రు
పెదదలు. ఇటికే మీ నాననక ఐదు వందల కోటు
ి
నషటం. నవివలా ఏడిస్టత ఇంకా నషటపోతారు. ఇక కనీనరు ఆపేసి నీ ఏడుపుకి కాయణం ఏమిట్ల చెపేస్టత బాగంటుంది."

"సరేి! ఇటికే డాడీ నషటపోయంది చాలు. నా మూలంగా ఇంకా ఏమీ నషటపోనకకరేిదు. రతేమకించి ఈ వకికర్తంపులందుక?"

"అవునేి. నవువ కోతివని వకికర్తంచాన. ముఖం చూడు."

"నేన కోతిని. నవువ కోతి బావవా? చాలేి వధవ పోల్లకలు."

"అంతేగాని విషమం ఏమిట్ల చెనంటావ్."

భాయంగా నిటూ
ట ర్తి చెభర్తిన కళ్ళ తుడుచుకంది శ్వానీ.

"ఏం చెన బావా! డాడీని చూసినటినంచి భనసు బాగాలేదు. ఎపుడూ పెదదపుల్లలా తిర్తగే డాడీ ఇపుడిలా డబుఫ
పోగొటు
ట కని తనే పేషంట్ లా మాయడం చూస్టత గండ తరుకకపోతంది. సభయానికి ననన కాప్పడట్మే కాదు.

ఆ విషమం ఎవవర్తకీ త్తల్లమకండా నవువ యకిషంచకపోతే ర్తసిథతి ఏమిటి? డాడీ ననెనంత అసహమంచుకనేవారు.
ఇపుడాలోచిసు
త ంటే అననమమ నేన ఎంత బాధమతాయహతంగా రవర్తించామో త్తల్లసి సిగ
గ డేలా చేస్తంది. డాడీని తలుచుకంటే
నాక దుుఃఖం ఆగడం లేదు" అంది బాధగా.

"త్తల్లవైనవాళ్
ి గతానిన తలుచుకొని బాధడరు. చేసిన తపులు సర్తదిదు
ద కొనే దిశగా ఆలోచిస్తరు. నీలో ఆతభవిభయశ
మొదలవడం శుబర్తణాభం. మీ డాడీ ఆలోచించేది పోయన డబుఫ గర్తంచి కాదు. మీ గర్తంచి. మీక్కందుక డాడీ దిగలు?"

మీక అండగా మేం ఉనానంగదా అని మీ అనానచెలిళ్ళ కక మాట్ంటే చాలు. ఆమనకి కొండంత ధైయమం వసు
త ంది. పోయన
డబుఫ తిర్తగి దొర్తకినంతగా ఆనందం కలు
గ తుంది. మీరు మార్త చూండి. ఆమన సంతషిస్తడు."

"నీక త్తలీదు బావా? చిననటినండి అమర్తకా సంసకృతిలో పెర్తగాం. ఇటికిపుడు మార్తపోగలమా? అయనా ఏం మారాల్ల?
ఎలా మారాల్ల?"

ఆమ రశనకి విచితఱంగా నవావడు నవీన్.

"అవున. ఎలా మాయడం? ఇది అమర్తకాలో ఉంటునన డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు కకడి కటుంఫ సభసమ కాదు. సంప్పదన కోసం
దేశం వదిల్ల రాయ దేశాలో
ి నివసిసు
త నన అనేక భాయతీమ కటుంబాల సభసమ.

విదేశీ సంసకృతిలో నివసిస్త
త భన సంసకృతిని కాప్పడుకోవాలనే తాతఱమంత పెదదవాళ్
ి , అకకడి సంసకృతిలో లీనమైపోతూ
భన సంసకృతిని భర్తచే పలిలు, కొంతకాలం పోయేసర్తకి తభది ఆంధరజాతి అని తాము త్తలుగవాళ్ళభనే సంగతే కొందరు
భర్తిపోతునానరు.

వేలాది సంవతసరాల చర్తతఱ కల్లగిన గొజాతికి గొ సంసకృతికి భనం వాయసులం. దానిన పోగొటు
ట కంటే చర్తతఱ భనల్లన
క్షమించదు" అంటూ పెదదగా నిటూ
ట రాిడు.

"బాగంది. వింటుంటే నవేవ ననన క్షమించేలా లేవు. నవివలా పెదద పెదద మాట్లు మాటా
ి డితే నాక అయధం కాదు బావా! కాస్త
వివయంగా చెపు" అంది శ్వానీ.

కకక్షణం ఆలోచించాడు నవీన్.

"వివయంగా చెప్పల్లగదా! ఒ.కే. నీటిలో చేల్లన ఎపుడనాన గభనించావా?" అడిగాడు.

"ఒ... చాలాస్రు
ి చూస్న."

"సముదరంలోని చేల్లన చూస్వా?"

"చూస్న బావా... కోయల్ ఐలాండ్ వదద ఆకిసజన్ స్తట్ లో నీటి అడుగక వళ్ళి గంపులు గంపులుగా తిర్తగే ఎన్లన చేల్లన
చూస్న త్తలుస్?"

"అవనీన కల్లస్ట తిరుగతాయా? విడివిడిగా తిరుగతాయా?"

"చచిినా కలవువ త్తలుస్? ఏ జాతికి ఆ జాతి చేలే గంపు కటిట తిరుగతాయ. కొతత ఇతయ జాతి చేలు పయప్పటున వీటిత
కల్లసి తిర్తగినా కూడా చినన అల్లకిడైతే చాలా వేగంగా ఈ గంపున వదిల్ల తభ స్ంత గంపులోకి ప్పర్తపోతాయ. సముదరంలోకి
వళ్ళతే అదో సవనలోకంగా చాలా బాగంటుంది బావా" అంటూ ఉతాసహంగా చెపుకవచిింది శ్వాని.

"శ్వానీ చేలే కాదు. వలస క
ష లు చూడు. సైబీర్తయా ఎడార్త ప్ప
ర ంతాల నండి, ఇతయ దేశాల నండి అనేక కిష జాతులు ఆయా
కాలాలో
ి ఇకకడికి వలస వసు
త ంటాయ. ఉననంతకాలం అవి ఇకకడి క
ష లత సహా జీవనం చేస్తయ. అలాగని అవి ఇకకడి కిష
జాతులో
ి కల్లసిపోతాయా? లేదా సీజన మాయగానే గంపు కటిట తభ సవసథలానికి ఎగిర్తపోతునానయ.

వలసలు వళ్ళి చేలుగాని, క
ష లు గాని తభ జాతిన్ల, తభ అలవాట్ిన్ల, తభ స్ంత సథలాలన్ల భర్తిపోవడం లేదు,
మారుికోవడం లేదు. భర్త అనీన త్తల్లసిన భనిషి మాతఱం దేశం మార్తనంత మాతా
ఱ న తన మాతృభూమిని, తభ జాతిని,
సంసకృతిని అనీన భర్తిపోయ తన ఉనికిని కోలోయ రాయ గంపులో కల్లసపోవడం ఎంత వయక నామమం చెపు? ఇవనీన
విదేశాలక వళ్ళి రతి కకరూ ఆలోచించాల్లసన విషయాలు. ఈ రోజు ఇంగీిషు చదువులో డి త్తలుగన అశయ దధ చేసు
త నన వాళ్ిని
చూస్టత అసహమం వేసు
త ంది.

త్తలుగ మాటా
ి డట్మే నామోషీగా భావించే వాళ్ిని చూస్టత చితకతనానలనిసు
త ంది. భనిషి ఎనిన భాషలు నేరుికనాన తపు
లేదు. మాతృభాషన భర్తిపోవడం భహాతపు. నేన విదేశాలక వళ్ిలేదు. కానీ అకకడి ర్తసిథతి ఊహంచగలన. నా ఊహ కరకోట
కాదో నాక త్తల్లమదు గానీ విదేశీయులు సైతం ఇటాల్లమన్ ఆఫ్ ఈసట్ అని కీర్తించిన భాష. దేశ భాషలందు త్తలుగ లసస అని
శీయకృషాదేవరామలు పగిడిన భాష భనది.

రవాస్ంధు
ర లు ఎకకడ ఉనాన మాతృభాషన భర్తిపోకూడదు. తభ మూలాలు ఇండియాలో ఉనానయ. ఇకకడ
ఫంధువులునానరు. భనకో జాతి ఉంది. చకకని భాష ఉంది. వాజభమం ఉంది. గొవాయసతవ సంసకృతి, ఆచాయ
వమవహారాలునానయ. విదేశాలో
ి కూడా భన భాష్ణ సంసకృతిని కాప్పడుకనన వాళ్ళి మేము త్తలుగవాళ్ళభని సగయవంగా
చెపుకోగలు
గ తారు. భన స్హతీ సందల్లన ముందు తరాలక అందించిన వాళ్ళవుతారు" అంటూ విపులీకర్తంచారు.

అందులో కొనిన శ్వానీకి అయధభయామయ. భర్త కొనిన అయధభవవలేదు. కానీ అతని మాట్లు ఆమన ఆలోచింజేస్య. అలా
బావాభయదళ్
ి చాలాస్టపు కూరొిని కబురు
ి చెపుకనానరు. చివయక శ్వానీ అడిగింది.

"ఇంతకీ బావా నేన ఎలా ఉంటే బాగంటుందంటావ్?" అని.

ఆ రశనకి పెదదగా నవువతాడు నవీన్.

ఎందుక నవువతావు అంటూ అడిగింది శ్వాని.

"శ్వానీ రామామణం అంతా విని రాముడికి సీత ఏభవుతుందని అడిగిందంట్ నీలాంటి బులిమేభ. భర్త నవవక ఏం చేమన. సరే
ఈ విషమం నననడిగేకనాన మా భహేశవర్తని అడిగితే బాగంటుంది. కొనిన విషయాలో
ి నవువ మా చెలా
ి యలా ఉంటే అంతా
సంతషిస్తరు. ముఖమంగా వంటావారు, కటూ
ట -బొటూ
ట . నీ అందానికి చీయ కడితే చూస్టవాళ్
ి మూయఛపోతారు త్తలుస్?" అనానడు.

"అబోఫ నవువ మూయఛపోకండా ఉంటే చాలేి." అంది తనూ నవేవస్త
త .

ఇంతలో భండువా లోగిల్ల నండి డాబా ఇంటివైపు పోతునన మేనమాభ గోప్పల్ ని గభనించాడు నవీన్.

"శ్వానీ మీ నాననగారు..." తినెన దిగాడు నవీన్.

"ఎకకడ బావా...?" లేచి చూస్త
త అడిగింది.

"భుజాల మీదుగా శాలువా కపుకని ఇపుడే డాబా ఇంట్ల
ి కి వళ్ిడం చూశాన. మీకోసమే అయ వుంటుంది. ద."

నవూవ రావచుి కదా!"

"ఇపుడా వదు
ద లే... నవవళ్ళ..." అంటూ ఆమన ంపంచేసి, కాస్టపు ఆగి తాన ఫమలేదరాడు నవీన్.

"ఒ షిట్... స్టపట్... ప్లిజ్... భంట్... ఒహ్..." బాధత పెదదగా అర్తచాడు అనంతస్య.

అతని గాయాలకి టించరు వేసి అదు
ద తునన భహేశవర్త కోంత భర్త కాసత గటిటగా అదిమింది.

"ఏం బీరు తాగి బోరా
ి డుపుడు త్తలీలేదా భంట్? కొంచెం ఒరుికో అదే తగిగపోతుంది" అంటూ చేసు
త నన ని ముగించి, కటు
ట
కటిటంది.

గణతి ఫృందం కొటిటన మిగిల్లన దెఫఫలు తగిగపోయనా, మోకాల్ల మీద పుండు మాతఱం ఇంకా ఇఫఫంది పెడుతంది.

ఇది తాగి డు దెఫఫ కాదని అర్తచి చెప్పలని న్లటిచివయక వచిిన మాట్ల్లన ఫలవంతంగా మింగేశాడు.

"ఏయ్ భహీ..." అంటూ స్ఫ్యకి జేయఫడా
ు డు.

"ఏమిటి బావా...?" పసట్ ఎయడ్ బాకస్ సరు
ద తూ అతడి వంక చూసింది.

"ఇంట్ల
ి ఎవర్తకీ నా గర్తంచి ట్టదు. నీకమాతఱం నామీద ఎందుకంత శయ దధ?" కతూహలంగా అడిగాడు.

ఆమ చుయచురా చూసి పసట్ ఎయడ్ బాకస్ టు
ట కొని వళ్ళిపోవడానికి లేచింది.

"ఏమిటి నాక ఫదులు చెకండా వళ్ళళపోతునానవ్...?" అడిగాడు.

"ఎవర్తకీ ట్టదని ఎందుకనకంటునానవ్. నీకేం కావాలనాన చూసుకోవడానికి నేననానన. అందుకే వాళ్
ి టిటంచుకోరు. ఇది
కూడా త్తలీదా?" అంది కోంగా.

"ఏదో చినన రశన అడిగాన. దానికే ఇంత కోంగా చూడాలా? నినన నేన టిటంచుకోవడం లేదుగా. అయనా నీకింత శయ దధ దేనికి?
రతి విషమంలోనూ నవువ ననన దబాయంచడం నచిలేదు."

"అందుక ననేనం చేమభంటావ్? నీ దధతి కూడా నాక నచిటేిదు. నచినపుడు దబాయస్తన.

"నా దధతి ఏం నచిలేదు?"

"ఏం నచిలేదా? అంతదూయం నంచి మావమమ వస్టత, డబుఫ షేయి మీద పెటిట నాశనం చేస్వంటూ, అసలే బాధలో
ి ఉనన ఆమనిన
భర్తంత బాధపెడతావా? బుదు
ధ ననవాళ్
ి ఎవయనాన అడగాల్లసన మాట్లేనా అవి? అడగటానికూకడా ఒ సభమం సందయబం
ఉండకకరేిదా? ఆమన గాఫటిట వూరుకనానరు. నేనయతే చెం గలగొటేటదానిన."

"ఒర్త దేవుడా. ఇంత గయామళ్ళవేమిటే నవువ. నా చెం గలగొడతావా?

"తపు చేస్టత ఊరుకంటారా? అభభభభ చేతి దెఫఫలు రుచి చూస్ం గాఫటేట మా అననమమ, నేనూ ఇలా వునానం. మావమమ
మిభభల్లన అతి గారాఫంగా పెంచారు కాఫటిట మీరు అలా ఉనానరు. లేకపోతే ఇంత వమసు వచిినా మీరు బాధమత లేకండా,
బీరు
ి తాగి గంతులేస్త
త ఆకతాయలా
ి ఎందుక తయాయవుతారు?

నిపులో
ి కాల్లి సుతితత కొడితేగాని ఫంగాయమైనా నగ అవదు. పెదదల చేతిలో దెఫఫలు తింటేనే పలిలు దధతిగా పెరుగతారు."

"చంప్పవ్ పో... నీ వయస చూస్టత, ఇపుడు ననన కొటిట బుదిధ చెపేలా ఉనానవ్. సరే ఇకనంచి నా అవసరాలు నేన
చూసుకంటాన. నవువ టిటంచుకోవదు
ద ."

"చూదా
ద మా? ఆ మాట్మీదే వుండు" అంటూ కోంగా నాలుగ అడుగలు వేసింది.

అంతలోనే "ఏయ్ భహీ" అంటూ పల్లచాడు అనంత్.

"భళీళ ఏమిటి?" తిర్తగి చూసి అడిగింది.

"ఏం లేదు. బోర్ కొడుతుంది. కొంచెం టి.వి ఆన్ చేసి వళ్ళ" అనానడు.

అంతే ఆమక తననకొచేిసింది కోం.

"బోర్ కొడుతుందా? టివి ఆన్ చెయామలా? ఇపుడేగా టిటంచుకోవదదని ఫడాయ కబురు
ి చెప్పవు. నీ కంటికి ఎలా
కనఫడుతునానన?" అంటూ చేతిలో పసట్ ఎయడ్ బాకస్ ని విసిర్త కొటిటంది కోంగా.

సభయానికి టు
ట కనానడు గాని లేకపోతే ముఖం గిలేది. ఆమ ఉడుకోకవడం చూసి పెదదగా నవేవస్డు. ఆ నవువన చూసి
నిజంగానే మీదడి కొటేటయాలననంత కోంత వనకిక వచిింది గాని, ఎవరో లోనక వసు
త నన అడుగల చపుడు వినఫడి
ఆగిపోయ అటు చూసింది. మావమమ లోనకొస్త
త కనించాడు.

"ఏమాభ భహేశవర్త! ఏదో గొడవ డుతుననటు
ట నానరు. ఏమైంది?" అంటూ లోనకొచాిడామన.

"ఛూడు మావయామ! అనంత్ బావ ఎపుడు చూడు ననన ఉడికించి ఏడిపస్త
త నే వునానడు..." అంటూ గఫగబా ఎదురువళ్ళళ
పరామదు చేసింది.

"ఒసినీ నినన ఏడిపంచానా? ఆగ చెప్ప
త " అనకంటూ తండిరని చూసి లేచి నిలఫడా
ు డు అనంతస్య.

"ఏమిటా
ఱ అనంత్, ఏంనిది?" కొడుకన అడిగాడు.

"అబ్రఫ అదేంలేదు డాడీ" అనానడు బుదిధభంతుడిలా.

"బావ మాట్లు నభభక మావయామ. ఇపుడే... మీరు వచేి ముందే నీక వంట్ చేమడంరాదని ఉడికిస్త
త వకిల్లనవువ నవావడు"

"ముందు వాడికి భన వంట్లు తినడం వచోి రాదో అడుగ" అంటూ స్ఫ్యలో కూరుినానడు గోప్పల్.

"ననినర్తకించాలని చూస్తవా!" అననటు
ట కళ్ితనే బెదిర్తస్త
త ఆమన చూడకండా భహేశవర్త నడుం మీద గిలా
ి డు అనంత్.

కీచుగా అర్తచింది భహేశవర్త.

"ఏమైంది? చటుకకన తలతిత చూస్డు గోప్పల్.

"అబెఫ ఏం లేదు మావయామ! బొదిదంక... ప్పడు బొదిదంక... అదంటే నాక బమం. నే వస్తన" అంటూ చిభచిభలాడుతునన నడుం
మీద చేతిత రుదు
ద కంటూ అనంత్ ని కొయకొరా చూసి వేగంగా ఫమట్క్కళ్ళిపోయంది.

వసు
త నన నవువని ఫలవంతంగా ఆపుకనానడు అనంత్.

"ఏరా! శ్వానీ ఎకకడ?" అంటూ తండిర పలవడంత వళ్తునన భహేశవర్త నంచి చూపులు తిపుకనానడు.

"ఇకకడే ఎకకడ్ల ఉంటుంది డాడీ. వచేిసు
త ంది" చెప్పడు.

"కూరోి! మీత మాటా
ి డాల్ల."

ఎదురుగా స్ఫ్యలో కూరుినానడు అనంత్.

అంతలో శ్వానీ లోల్లకొచిింది.

"డాడీ! ఇంకా మీరు నిదరపోలేదా?" అంటూ ఆమన కకన కూరుింది.

"ఇంకాలేదు. ఇంతస్టపూ ఎకకడునానవ్?"

"పెయట్ల
ి వనెనలో
ి కూరుినానన. మీరు రావడం చూసివచాిన."

"అలాగా... ఏరా అనంత్! ఇకకడ మీక ఇఫఫందేమీ లేదుగా?"

"లేదు... డాడీ..."

"సర్త సర్త క విషమం మిభభల్లన అడగాల్ల. అందుకే ఇలా వచాిన. ఇపుడునన ర్తసిథతిలో నేన వంట్ డబుఫలేమీ
త్తచుికోలేకపోయానా
ర . మీ దగగయ డబుఫలేభనాన ఉనానయా?"

ఆమన అలా అడగా
గ నే అనానచెలిళ్ళ ముఖాలు చూసుకనానరు. తభ దగగయ డబుఫంది.

హైదరాబాద్ లో గణతి నంచి తభ బాకీ డబుఫ వస్తలు చేసి త్తచిిన మూడు లక్షల నలభైవేలత బీరఫ్ కేస్ అలానే ఉంది. ఆ
డబుఫ తండిరకి ఇచేిస్టత ఇక తభ దగగయ
డబుఫండదు. కాని తభక చిననటునంచి ఏది కోర్తతే అది ఇచిిన తండిర ఆమన. తభ ప్పక్కట్ భనీగా లక్షలక లక్షలు ఇచిిన
తండిర.

ఎపుడూ ఇవవడమేగాని చేయ స్చి అడగని వమకిి. ఇవాళ్ తభనే అడగడం ఇదదర్తకీ చాలా బాధనించింది.

క్షణం కూడా ఆలసమం చేమకండా లోనక్కళ్ళళ బీరఫ్ కేస్ త్తచిి తండిర ఎదురుగా టీప్పయ్ మీద ఉంచాడు అనంతస్య.

"ఏమిటా
ఱ ఇది?" బీరఫ్ కేస్ చూస్త
త అడిగాడు గోప్పల్.

"డబుఫ డాడీ! ఇందులో మూడు లక్షల నలభై వేలుంది. మా దగగయ మిగిల్లన డబుఫ ఇదే" చెప్పడు అనంత్.

"అవున డాడీ! తీసుకోండి" అంది శ్వాని.

బాధగా చూస్డు గోప్పల్.

"మీ దగగయ డబుఫ వనకిక తీసుకోవడం బాధగానే ఉందిరా. కానీ తడం లేదు. ఇకకడికొచిిన మీ కోసం దాదాపు దిలక్షలు
ఖరుి పెటా
ట డు మీ పెదదనానన. రేపు మా అభభ
తిర్తగొస్టత ఏం చెప్పలో అయధం గావడం లేదంటూ త్తగ బాధడిపోతునానడు.

అంతే! డబుఫలేదంటే అయన వాళ్
ి కూడా కొంచెం ఇఫఫందిగా చూస్తరు. అందుకే ఎంత కొంత ఇచేిదా
ద భనకంటునానన.
కనీసం ఇదనాన వుంచారు సంతషం. థాంకస్!" అంటూ లేచి బీరఫ్ కేస్ తీసుకని వళ్ళిపోయాడు.

ఊహంచని ర్తసిథతులక భిననలై శ్లావిగయహాలా
ి మిగిల్లపోయారు అనానచెలిళ్ళిదదరూ.

అమర్తకా నంచి డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు వచేిసర్తకి అది జనవర్త నెల. సంకాయంతి ండుగ వాయం రోజులే ఉంది. ముఖమంగా
ఆడపలిలక రతిరోజూ హడావుడే. రతి ఇంటి
ముందూ పోటీడి వేసు
త నన యంగయంగల ముగ
గ లు. గొబెఫభభల సందడిత అమాభయలంతా కే హడావుడి. ఊయంతా ండుగ
వాతావయణం కనిస్తంది. ఊరోి హర్తదాసుల కీయినలు, గంగిరడి హడావుడి, గటి వేషగాళ్ళ మాట్ల కోట్లు ఇలా ఉదమం నంచి
స్మంతఱం వయక ఊళ్ళళ సంకాయంతి దగగయ డుతునన సయదాల, సంఫరాలు కనిసు
త నానయ. హైదరాబాద్ లో ఎదురైన చేదు
అనబవం నంచి తేరుకోకముందే అమర్తకా నంచి తండిర రావడంత అనంతస్యగాని, స్య శ్వానీ గాని ఇక గా
య భం వదిల్ల
ఫమట్క్కళ్ళళ రమతనం చేమలేదు. చేతిలో డబుఫ కూడా తండిరకిచేిస్రు. వళ్ళళలనాన చేతిలో డబుఫలేదు. అందుకే
బుదిధభంతులా
ి ఇంట్ల
ి నే ఉండిపోయారు.
అనానచెలిళ్ళిదదరూ. అంచేత ఇపుడు వాళ్ి దృషిట గా
ి తభ ఈడు వాళ్ి నవీన్,
య భంలో ండుగ హడావుడి మీద డింది. ఇంట్ల
భహేశవర్త ఉనానరు. ముందులా కాకండా ఇపుడు వీళ్
ి కొంచెం కల్లసి మలసి తియగడం ప్ప
ర యంభించారు. క కకన నవీన్,
శ్వానీని, భరోకక అనంత్, భహేశవర్త భధమ చనవు ఏయడింది. కర్తనొకరు అయధం చేసుకనే ర్తసిథతులు ఏయడా
ు య. ఇక

బావాభయదళ్ళ భధమ చిల్లప తగాదాలు, అలిర్త, కర్తనొకరు సయదాగా ఉడికించుకోవడం వంటి తమాష్ణలు చోటు
చేసుకోనాయంభించాయ.

శుకయవాయం కావడంత ఉదమమే అమర్తకా నంచి త్తచుికనన ఖరీదెైన ష్ణంపూత తలారా స్ననం చేసింది. ఇలా శుకయవాయం
తలస్ననం చేసి దేవుడికి పూజ చేసుకోవాలని భహేశవర్త నంచే నేరుికంది శ్వానీ. స్ననమైతే చేసి దేవుడికి దండం పెటు
ట కంది
కానీ బాగా పడవు జుటు
ట కావడంత తల కరులు చికకఫడి, చికక తీసుకోవడం తన వలి కాలేదు. దాంత భహేశవర్తత చికక
తీయంచుకందాభని సరాసర్త బరభరాంఫ వాళ్ి ఇంటికి వళ్ళళంది శ్వాని. తీరా అకకడికి వళ్ళిసర్తకి అకకడ కనఫడింది క అపురూ
దృశమం.

మేడమట్ి మీద కూరుిని తల్లి బరభరాంఫక తల దువివ జడ వేసు
త నానడు నవీన్. బరభరాంఫ ఖాళీగా లేదు ఆమ ముందు కింద
మటు
ట మీద కూరుిని ఉంది పెదదభభ భహాలకీషభ, బరభరాంఫ భహాలకీషభకి చికక తీస్తంది. భహాలకీషభ తనముందు కూరుినన
భహేశవర్తకి చికక తీసి జడ వేస్తంది. అలా వాళ్ి నలుగరీన చూడగానే క భధుయమైన అనభూతికి లోనయంది శ్వాని.

"ఏమిటి? వరుసగా రైలుపెటటలా
ి కూరుినానరు." అంది నవేవస్త
త .

"డుచుదనం రైలుఫండి పోతుననది.

వమసు వాళ్ికందులో చోటుననది" అంటూ తల్లికి జడవేస్త
త కూడా శ్వానీని ఉడికిస్త
త ప్పత సినిమా ప్పట్టకటి ప్పడాడు నవీన్.

"నీక త్తల్లమదేమో ఈ రైలో
ి ముసల్లవాళ్
ి కూడా ఉనానరు" అంది నవీన్ న ఎదేదవా చేస్త
త శ్వానీ.

ఆ మాట్లత అటు బరభరాంఫ, ఇటు భహాలకీషభ కూడా శ్వానీని గరు
య గా చూస్రు.

"ఏమిటే అపుడే ముసల్లవాలిము అయపోయాభనకంటునానవా? ఇంకా ఇంకా భనవళ్ళని ఎతు
త కోలేదు" మేనకోడల్లన
ఎకికర్తస్త
త అంది బరభరాంఫ.

"అవున. ఇంకా నడివమసు రాలేదు. మేం ముసల్ల వాళ్ళళంటి అంటూ బరభరాంఫన ఫలర్తింది భహాలకీషభ.

"అయతే బావ ఈ ప్పట్ ఎందుక ప్పడినటు
ట . నాక పెళ్ళళ కాలేదు. నేన డుచు పలిన కదా?" అంటూ దబాయంచింది శ్వానీ.

"వమసుంటే చాలదే భయదలా... కాసత చురుకదనం ఉండాల్ల. చలాకీ ఉండాల్ల. వీళ్ళంతా త్తలివారుజామునే లేస్తరు. నీలా
బారడు పదెదకేకక లేచేవాళ్ళని మా వూళ్ళళ డుచుపలి అనరు. ముసలభభ అంటారు" అంటూ వకికర్తంచాడు నవీన్.

"ఒహో...! ఆడవాళ్ికి జడ వేస్ట వాళ్ిని మా అమర్తకాలో ఏభంటారో త్తలుస్?"

"మీ అమర్తకా సంగతి నాక త్తల్లమదు గానీ మా వూళ్ళళ మాతఱం బుదిధభంతులంటారు. అయనా తల్లిదండు
ర లక స్టవ చేమడంలో
ఉనన ఆనందం మీ అమర్తకా వాళ్ికేం త్తలుసు పచిిమొహమా...? మొహమాట్డక కావాలంటే చెపు? నీకూ చికకతీసి జడవేసి
పెడతాన. బావ చేత స్టవ చేయంచుకోవాలంటే అదృషటం ఉండాల్ల. రా కూరోి..." అంటూ పల్లచాడు.

మూతి మూడు వంకరు
ి తిప వకికర్తంచింది శ్వానీ.

"నీ స్టవలేమీ నాక అకకరేిదు. నాక భహీ జడ వేసు
త ంది. ఏ

భహీ... మీ అననత చెపు ఆడాళ్ళ నలు భగాళ్
ి

చేమకూడదని" అంటూ దువవనన భహేశవర్తకి ఇచిి
ఆమ ముందు కింద మటు
ట మీద కూరుింది.

"భధమలో ననెనందుక లాగడం. ఆ మాటేదో నవేవ చెపు." అంటూ శ్వానీ జుటు
ట లాగి చికక తీమడం ఆయంభించింది భహేశవర్త.

"నేన చెపేదానిన... కానీ నేన రాయ భగాళ్ళత మాటా
ి డనలే..." అంటూ రాయ అనే దానిన వతిత ల్లకి ఉడికించింది
శ్వానీ.

"అవునవున. భగాళ్ళత మాటా
ి డే అలవాటు నాకూ లేదు" అనానడు నవీన్.

"బావా ఇట్స్ టూ భచ్... నీ కంటికి నేన భగాడిలా కనిసు
త నాననా?"

"అది వేరే చెప్పలేమిటి?'

"బావాఆగ ... తరావత నీ ని" అంటూ భర్తంత ఉడుకకంది.

వాళ్ళళదదర్త మాట్ల యుదా
ధ నిన ముచిట్గా గభనిస్త
త నే ఉనానయంతా.

ఇంతలో తన తల్లికి జడవేమడం ముగించిన నవీన్ మాటా
ి డవదదనానడు. మిగిల్లన వాళ్ికి సైగ చేసి నిశశఫదంగా లేచాడు.

భహేశవర్తని లేవభని సైగ చేసి ఆమ చోటు తన కూరుిని చికక తీమడం ఆయంభించాడు.

చికక తీమడానికి ఫదులు భర్తంత చికక చేసి పచిిపచిిగా జడలు వేమడం ఆయంభించాడు. అది చూసి నవువకోలేక మిగిల్లన
వాళ్ళ పెదదగా నవేవస్రు. వాళ్ళళందుక
నవువతునానరో త్తలీక తల తిప చూసిన శ్వానీకి తన వనక కూరుినన నవీన్ ముఖం కనించింది.

జడ ముందుక లాగి చూస్టత పచిి జడ. ఆమ కోంత వళ్ళ భండిపోయ చివువన లేస్త
త "బావా జడేస్తవా? నాక జడేస్తవా? నా
జుటు
ట ని ప్పడు చేస్తవా? చంపేస్తన
నినన..." అంటూ కొట్టబోతుంటే పెదదగా నవేవస్త
త ఆమ దెఫఫలు తపంచుకొని దూయంగా ర్తగెతా
త డు నవీన్. "ఏయ్... శ్వానీ నీ
జుటు
ట నేన సర్తచేస్తన రా..." అంటూ నవువకంటూ భహేశవర్త పలవడంత చివయక తనూ నవేవస్త
త వచిి ఆమ ముందు
కూరుింది శ్వాని.

ఇలాంటి చిల్లప నలు, కొంట చేషటల మూలంగా ఏయడే ఆకయషణ ఎంత ఫలమైందో శ్వానీకి ఇపుడిపుడే అయధభవుతంది.
వదదనకనాన ఆమ కళ్ళముందు తయచూ నవీన్ మదులుతునానడిపుడు. సంకాయంతి ండుగ వచిింది వళ్ళళపోయంది. భది
దోచిన అనబవాల్లన తీప గరు
ి గా మిగిల్లింది. నాలుగ రోజుల సంకాయంతి సంఫరాలు దేశభంతా జరుపుకననటేట ముననలూరు
వాసులూ ఘనంగా జరుపుకనానరు. ఆ నాలుగ రోజులూ ఎలా గడిచిపోయాయ్య త్తలీనంత ఆనందంగా గడిచిపోయాయ.

ండకిక ఇంటిల్లిప్పదికి కొతతఫట్టలు తీసుకరావడానికి విజమవాడ వళ్ళళనపుడు నవీన్ రతేమకించి తన కోసం కొనిచిిన చీయన
శ్వానీ అపురూంగా చూసుకంది. తిర్తగి వచేిపుడు తనక త్తలీకండానే అతడి భుజం మీద తలానికొని నిదరపోవడం అదో
భధుయ సంఘట్న.

అటు అనంతస్య, భహేశవర్తల విషమంలోనూ ఇలాంటి భధుయ సంఘట్నలు చాలా చోటు చేసుకనానయ. మొతా
త నికి
ఉతాసహబర్తతంగా వచిివళ్ళళపోయంది సంకాయంతి ండగ.

అయతే డాకటర్ గోప్పల్ మాతఱం ఏమీ ట్టనటు
ట తన గదిలోంచి ఎకూవగా ఫమట్క రానేలేదు. ఆమనిన మామూలు భనిషి
చేమడం మాతఱం ఎవర్తవలా
ి కాలేదు. ండగ వళ్ళిన మూడ్లరోజు ఉదమం.

"నాకికకడ నచిలేదు. ఉండలేకపోతునానన" అనానడు గోప్పల్.

"అదేమిటా
ఱ ఇకకడ నీకేం లోట్ని?" అంటూ ఆశియమంగా అడిగాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"సభసమ లోటుప్పట్ి గర్తంచి కాదననయామ! వేసవి రాకముందే కరంటు కోత మొదలైంది. ఈ ఉకకపోత బర్తంచలేన. బెజవాడ వళ్ళి
రావాలనకంటునానన. అనంత్ శ్వానీలన తీసుక్కళ్
త నానన" అనానడు గోప్పల్.

"స్మంతా
ఱ నికి వచేిస్తరుగా?"

"ఆ వచేిస్తం. కాసత లేట్యనా మీరేం కంగారు డకండి. ఫోన్ చేస్తలే. కారు తీసుక్కళ్ళ
త న"

"అలాగే"

దకొండు గంట్ల తరువాత కొడుక, కూతుర్తన తీసుకొని కారోి విజమవాడ ఫమలేదరాడు గోప్పల్. ఈ రయాణం ఉదేదశం ఏమిట్ల
అయధంకాకపోయనా మౌనంగా ఉండిపోయారు అనానచెలిళ్ళిదదరూ. సుమారుగా భోజనం వేళ్కి కారు విజమవాడ హోట్ల్ డి.వి. మేనర్
ప్పర్తకంగ్ లో ఆగింది. విజమవాడ వళ్
త నానం అని త్తలుసుగాని, ఎకకడికని త్తలీదు అనానచెలిళ్ికి. అందుకే స్టర్ హోట్ల్ కి
చేరుకోవడం ఏమిట్ల అయధంగాక అనంత్ ముఖంలోకి చూసింది శ్వానీ. తనకి ఏమీ అయధం కానటు
ట పెదవి విర్తచాడు అనంత్.

ఈలోల ముందుగా కారు దిగిన డాకటర్ గోప్పల్ "ఏమిటి ఆలోచిసు
త నానరు? దిగండి..." అంటూ పల్లచాడు.

ముందుగా అనంత్, వనకే శ్వానీ కారు దిగారు. కార్ డ్లయస్ లాక్ చేసి తాళ్ళలు జేబులో వేసుకంటూ ర్తసషన్ హాలో
ి కి నడిచాడు
గోప్పల్.

"యండి స్ర్ యండి. వల్ కమ్" అంటూ ముఖం నిండా నవువలు పులుముకంటూ ఆహావనించాడు ర్తసషన్ కియక్. కకనే హోట్ల్
మేనేజర్ కూడా ఉనానడు.

ఆమన "నభస్టత డాకటర్...!" అనానడు.

"నేన మీక త్తలుస్?" ఆశియమపోతూ అడిగాడు గోప్పల్.

"త్తలుసు స్ర్. ఇంతక ముందు కస్ర్త ఇకకడికి వచిి మీ పలిల్లన తీసుక్కళ్ళ
ి రు."

"ఆ... గరొిచిింది. వీళ్
ి బిలు
ి కట్టకపోతే మేమొచాిం. మా అననమమ డబుఫ కటా
ట డు. బాగంది."

"అమర్తకాలో మీరు పెదద డాకటయని కూడా త్తలుసు స్ర్" అనానడు మేనేజర్.

"థాంకస్. నాగర్తంచి మీరు ఇంతగా గరు
ి పెటు
ట కననందుక మనీ థాంకస్. నాక రసు
త తం డబుల్ రూమ్ కటి కావాల్ల. స్తట్
అయతే ఇంకా భంచిది. వచిిన ని చెప్పడు గోప్పల్.

"షూమర్ స్ర్. స్తట్ తీసుకోండి విత్ ఏ.సి. కంపయటబుల్ గా ఉంటుంది"

"ఒ.కే. థాంకస్"

మూడువేల అడావనస్ కటిట, ర్తజిషటర్ లో సంతకం చేసి కీస్ తీసుకనానడు గోప్పల్. లగేజీ లేకపోయనా సరీవస్ బాయ్ కడు ల్లపట్
లో కూడా వచిి, స్తట్ చూపంచి లోనక వచిి, ఏ.సి. ఆన్ చేసి వళ్ళ
ి డు. ముగ
గ రూ హాలో
ి కూరుినానరు.

"డాడీ! ఏ.సి. స్తట్ తీసుకని ఇపుడు భనం ఇకకడ ఉండడం అవసయమా?" మౌనంగా ఉండలేక అడిగాడు అనంత్.

డాకటర్ గోప్పల్ భాయంగా ఇదదరీన చూస్డు.

"ఈ రంచంలో అంతా అవసయం ఉంటేనే ఖరుిపెట్టడం లేదు. అనవసయంగా ఖరుిలు చాలా చేసు
త నానరు" అనానడు.

ఆ మాట్లు తభన ఉదేదశ్ంచే ఎకక పెటిటన బాణాలని ఇదదర్తకీ అయధమైంది. ఇంకేభనాన ఆమనక కోం వసు
త ందనన బమంత
ముఖాలు దించుకనానరు.

"మీక త్తలీదు. మీక త్తలీని విషయాలు ఇకకడ చాలా జరుగతునానయ. ఆ పెైన కరంటు కోత వేరే. ఆ టాయిర్ బర్తంచలేన.
అందుకే వచేిస్న" అనానడు గోప్పల్.

"ఏం జర్తగాయ డాడీ! ఏమైంది?" వంట్నే అడిగింది శ్వానీ.

"ఏమైనా అవుతుందమాభ! భనం అరయ్యజకలం అయనపుడు అయన వాళ్ిక కూడా లోకవైపోతాం. ఇకకడికొచిి బాధమత
లేకండా డబుఫ ప్పడుచేసి మీరు, షేయి వామప్పయంలో కోటు
ి పోగొటు
ట కొని నేన వాళ్ికి లోకవైపోయాన. పెైకి మాటా
ి డుతునానరు
అంతే! మీ అతతమమ అనన మాట్లు నా గండల్లన ముకకలు చేశాయ. స్ంత చెలిలయుమండి కూడా అలా అనడానికి న్లరలా
వచిిందో అయధం కావడం లేదు." అంటూ కళ్ళ తుడుచుకనానడు.

తభక త్తల్లసి అకకడ గొడవలేం జయగలేదు. భర్త దేని గర్తంచి ఆమన చెపు
త ంటే
త నానడ్ల అయధం కావడం లేదు. చూసు
అనానచెలిళ్ళ ఇదదరూ గొడవ డినటు
ట అయధభవుతంది.

"డాడీ! అతతమమ ఏభనానరు?" కతూహలంగా అడిగాడు అనంత్.

"ఏభనాన అంటుందిరా... భనమిపుడు ధనికలం కాదుగా... మాట్ల సందయబంలో మీ పెళ్ళళళ్ళ గర్తంచి రస్తవన వచిింది. నా
ముఖం కూడా చూడకండా ఏభందో త్తలుస్? కండ మార్తడి పెళ్ళళళ్ళ చేసుకందాభని మీకనాన మాకిషటంలేదు. ఇపుడు మీ
దగగయ ఏముందని పెళ్ళి చేయాల్ల? పెైగా ఎలాగెైతే కనానవు బాధమత లేని పలిల్లన. రేపు అభభ వచిి చెపనా వినన. మా పలిల
మీద ఆశ పెటు
ట కోవదు
ద . అంటూ కటట విర్తచినటు
ట ముఖం మీదే మాటా
ి డేసింది.

ఆ మాట్లు వింటూ కూరుినానయంతా. అననమమగానీ, వదినగానీ, బావ యఘునాథ్ గానీ ఎవరూ అడు
ు చెలేదు. పెైగా వాళ్ళి
తగిన సంఫంధాలు చూసి మీ పెళ్ళళళ్ళ చేస్తయట్. ఇంత జర్తగాక అకకడ ఎలా ఉండభంటారు? మీరే చెండి?" అనానడు
ఆవేదనగా.

ఆ మాట్లక అనంత్ ఆవేశడిపోయాడు.

"మీరు బాధడకండి డాడీ! వాళ్ి సంఫంధం చేసుకోవాలనే ఆలోచనేమీ మాక రాలేదు. మిభభల్లన అంతమాట్నానక వాళ్ి ముఖం
చూడాలనించడం లేదు" అనానడు

ఆవేశడుతూ.

కానీ శ్వానీకి ఇదంతా జర్తగిందంటే నభభబుదిధ కావడంలేదు. ఆమక త్తల్లవితేట్లు ఎకకవే.

"అదేమిటి? ఆ ఇంట్ల
ి వాళ్ిక్కంత హకకందో భనకీ అంతే వుంది. వాళ్ళళదో అనానయని భనం ఫమట్క రావడం ఏమిటి?
అమర్తకాకి ఫోన్ చేసి నామనభభత మాటా
ి డదాం" అంది.

"అదొకకటే తకకవ. ఇటికే షేయిలో డబుఫ పోగటు
ట కనన చవట్నని తిటిటపోస్తంది. ఇపుడు ఫోన్ చేసి తిటు
ి తినాలా? ఏం
పయవాలేదు భనం ఫరతకగలం.అవునూ నా దగగయ ఉనన డఫఫంతా ఈ స్తట్ కి అడావనస్ కింద కటేటశాన. ఇక కక రూప్పయ
కూడా లేదు. ఈ టనషన్ నంచి ఫమట్డాలంటే అయింట్ గా నాక స్కచ్ కావాల్ల. భనమింకా భోజనాలు చేయాల్ల. మీ దగగయ
డబుఫలునానయా?" ఆమన రశనలక ముఖాలు తేలేస్రు ఇదదరూ.

"మా దగగయ డబుఫలకకడివి డాడీ! ఉన్న డబుఫ ఇచేిస్ంగా..." అనానడు అనంత్.

"అవున. కానీ న్ల ప్ప
ర ఫిమ్. ని చేసి సంప్పదించండి."

"నా... ఏమిటి డాడీ... జ్యక్ చేసు
త నానరా?" అంది కంగారున అణచుకంటూ శ్వానీ.

"ఇది జ్యక్ కాదమాభ! సీర్తమస్. ఇంతకాలంగా మీక ఏ కషటం రాకండా కషటడి నిచేసి మిభభల్లన పెంచుకనన తండిరని. ఇపుడు
నేన కష్ణ
ట లో
ి ఉనానన. కొదిదరోజులు ననన పోషించలేరా? నా అవసరాలు తీయిలేరా? మీరు స్మానమలనకంటునానరా? మేనేజ్
మంట్ చదివారు. అమర్తకాలో పెర్తగారు కాఫటిట ధారాళ్ంగా ఇంగీిష్ మాటా
ి డగలరు. ఫెరంచ్, జయభనీ భాషలు వచుి. అవున మీరు
ని చేయాల్ల. చేమలేరా?"

"ఇటికపుడు ఉదోమగం ఎవర్తస్తరు?"

"అవున కదూ. టైళ చేసి చూదా
ద ం. ముందు భనకి డబుఫ అవసయం కదా! కాస్టపు కూరోిండి ఇపుడే వస్తన." వాళ్ళళదదరీన వదిల్ల
గోప్పల్ ఫమట్క్కళ్ళ
ి డు.

సుమారు అయగంట్ తరావత తిర్తగి వచాిడు. వచిి ఉతాసహంగా ఇదదర్త భధమన కూరుినానడు. "భనం ఫమలేదర్తన వేలావిశ్వషం
భంచిదనకంటా. ఈ హోట్ల్ మేనేజర్ త మాటా
ి డాన. మీక ఉదోమగాల్లవవడానికి వాళ్
ి పుకనానరు. అనంత్ స్తర్
వైజర్ పోసట్. నెలకి దివేలు జీతం. శ్వానీకి ర్తసషన్ అండ్ కంపూమట్ర్ ఎనిమిది వేల జీతం. ఐదు వేలు అడావనస్ అడిగాన.
రేటునంచి మీరు డూమటీలో చేరుతునానరు. మేనేజర్ కి చెందిన తీఱ బెడ్ రూమ్ ప్ప
ి ట్ కటి ఇకకడికి దగగరోినే ఉందట్. అదెద నెలకి
ఐదువేలు. పరీనచర్ త్తచుికోనకకరేిదు. ఏ.సి. త సహా అనీన ఉనానమట్. రాతిఱకి భనం ఆ ఫ్య
ి ట్ లోకి వళ్ళళపోతునానం."
అంటూ ఉతాసహంగా చెపుకొచాిడు గోప్పల్.

అంతలో సరీవస్ బాయ్ చినన టా
ఱ లీని లోనక తీసుకొచాిడు. టా
ఱ లీ మీద ముగ
గ ర్తకీ భోజనాలు. వాటిత ప్పటు స్కచ్ బాటిల్,
ఇతయ సయంజామా ఉంది. వాటిని టేబుల్ మీద నీట్ గా సర్తద వాడు వళ్ళళపోగానే అంతలో మేనేజర్ వచిి అడావనస్ డబుఫ పెటిట
అందరీన లకర్తంచి వళ్ళళపోయాడు.
ఉతాసహంగా స్కచ్ బాటిల్ ని అందుకంటునన తండిరని చూస్త
త ఇదంతా ఏమిట్ల అయధంకాక తలలు టు
ట కొని నీయసంగా
కూరుినానడు అనంతస్య, స్యశ్వానీ.

గోప్పల్ క నియామం తీసుకంటే అందులో ఎంతమాతఱం మారు ఉండదు. ఆ విషమం అనాన చెలిళ్ళిదదర్తకీ బాగా త్తలుసు. తండిర
తభని హోట్లో
ి ఉదోమగానికి నిమమించడం ఇదదర్తకీ ఇషటంలేదు. చాలా బాధగా ఉంది. ఇంతకాలం ఆడింది ఆట్గా, ప్పడింది ప్పట్గా
సయవ సవతంతఱంగా పెర్తగారు వాళ్
ి . ఇపుడు కర్త చేతికింద ఉదోమగం చేసి జీతాలు తీసుకనే ర్తసిథతి రావడం ఇఫఫందిగా ఉంది.
అనంతస్యకీ భరీ కషటంగా ఉంది. కానీ వంట్నే ఎదుర్తంచలేకపోయాడు.

రాతిఱ గోప్పల్ హోట్ల్ స్తట్ వదిలేసి దగగరోిని అదెద ప్ప
ి ట్ లోకి మార్తపోయాడు. చకకగా ముగ
గ ర్తకీ మూడు గదులత చాలా వసతిగా
ఉంది ఫ్య
ి ట్. ఆ రాతిఱ గడిచింది.

భరునాడు ఉదమం తన అయషటతన తండిర ముందు వలిడించాడు అనంతస్య.

"అయతే ఏభంటావురా? ఉదోమగం చెమమనంటావా?"

"తదంటే నేన చేస్తన. చెలా
ి యని ముననలూరు లోనే ఉంచండి."

"అయతే నేనేమైనా మీక యవాలేదు. మీరు మాతఱం నీప్పటా లేకండా తిని తిరుగతారు. నా భనసు బాగాలేదు. కొదిదరోజులు
నేన రశాంతంగా ఉంటేగాని కోలుకోలేన. అమర్తకా వళ్ిలేన. ముననలూరులో ఉండాలంటే వాళ్ి స్తటిపోటి మాట్లు బర్తంచే శకిి
నాకలేదు. ముఖమంగా మీ అతతమమ, మావమమలు తభ పలిలక వల వేమడానికే మిభభల్లన అకకడ ఉంచానని త్తగ
బాధడిపోతునానరు. ఈ ర్తసిథతిలో ఎకకడుండాల్ల. భనిషికి డబుఫ పోవచుి. కానీ మానాభిమానాలు పోకూడదు. నాక రోషం,
అభిమానం ఉనానయ. కాఫటేట వచేిస్న. మీక అవి లేకంటే అకకడే ఉండండి. నా ఖయభ ఎలా ఉంటే అలా జరుగతుంది"
అనానడు బాధగా. "అది కాదు డాడీ! అని చెబుతునన అనంత్ ని వార్తంచాడు. నియామం మీది. ఆలోచించుకోండి.

న్ల మోర్ ఆరు
గ మంట్స్ అనానడు సిథయంగా.

అంతవయకూ మౌనంగా వింటూ కూరుింది శ్వానీ.

చివయక తన కల్లంచుకంటూ "మీరే బాధడనకకరేిదు డాడీ! మేం ఉదోమగం చేసి డబుఫ సంప్పదిస్తం. మీరు కోర్తనటేట మీక ఏం
కావాలో అనీన సభకూరుస్తం. డ్లంట్ వరీయ అననయామ! దా హోట్ల్ క్కళ్ళి డూమటీలో జాయనవుదాం" అంటూ ఫమలేదర్తంది.
వాళ్ళళదదరూ హోట్ల్ కి వళ్ిగానే తభ ప్ప
ి ట్ కి తాళ్ం పెటిట కారులో ముననలూరు వళ్ళళడు గోప్పల్.

ఎవర్తతనూ సర్తగా
గ మాటా
ి డలేదు. తనత ప్పటు అనంత్ శ్వానీల ఫట్టలు మూడు స్తట్ కేస్ లలో
ి సర్తద అదే కారులో విజమవాడ
వస్త
త అనన రాభల్లంగేశవరా
ి ట్ లో పెటా
ట క కారుని రాభల్లంగేశవరా
య వున తీసుకొచాిడు. తభ లగేజ్ ఫ్య
య వుకి అగించేశాడు.

తముభడికి నచిజ్ప్పలని చూసిన రాభల్లంగేశవరా
య వు రమతానలు పల్లంచలేదు. చేస్టదిలేక కారు స్టయట్ చేసుకని
వళ్ళళపోయాడతన.

నిజానికి గోప్పల్ ఇంటిక్కళ్ళళన సభయానికి నవీన్ ఇంటిదగగయ లేడు. డాబా ఇలు
ి ఖాళీ చేసి తభ లగేజీ తీసుకని గోప్పల్
వళ్ళళపోవడం అతనికి త్తల్లమదు. భధామహనం భోజనానికి ఇంటికొచేిసర్తకి చెలిలు భహేశవర్త మూలంగా విషమం త్తల్లసింది.
అటికే కారు తీసుకని ఇంటికొచేిసిన పెదమావమమ రాభల్లంగేశవరా
య వుని ఏం జర్తగిందంటూ అడిగాడు.

"అదే అయధం కావడం లేదు. ఇకకడ వర్ కట్ కాఫటిట ఉండలేక పోతునానడనకనానన గాని భనసులో ఏదో పెటు
ట కని బెజవాడక
భకాం మారుస్తడని అనకోలేదు." అంటూ అంతకమించి తనకేమీ త్తల్లమదననటు
ట పెదవి విర్తచాడామన.

"మీరేదో దాసు
త నానరు. కాయణం లేకండా ఎలా వళ్ళ
త రు?"

"ఎలా అంటే నేనేం చెనా
ర ? వీళ్ళ ధోయణి చూస్టత నాకే చిరాకేస్తంది. ఎకకడ్లచోట్ ఉండనీ అంతకమించి ఏం చేమగలం?"

"మీరు వళ్ళళసర్తకి అనంత్, శ్వానీలు ఉనానరా?"

"లేరు... ష్ణపంగ్ క్కళ్ళ
ి యని చెప్పడు."

"చేతిలో డబుఫలేదు. ష్ణపంగేమిటి మావయామ?"

"ఏమో! అది వాళ్ళకే త్తల్లయాల్ల."

"వాళ్ళ ఎకకడ ఉనానరు?"

చెప్పడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"నేన వళ్ళి ఏం జర్తగిందో అడిగి వస్తన." అంటూ వనతిర్తగే సర్తకి ఎదురుగా బరభరాంఫ నిలఫడుంది. కోంగా చూస్తంది.

"ఏం జర్తగింది? ఇకకడ ఎవరూ ఎవర్తతనూ గొడవడినటు
ట కూడా లేదు?" భనసులో ఆందోళ్నన అదిమిటు
ట కంటూ తల్లిని
అడిగాడు. "ఎవరూ చెప గొడవడరు. అకాయణంగా నాత గొడవ పెటు
ట కనానడు. సభమం, సందయబం లేకండా పెళ్ళి రస్తవన
త్తచాిడు. బాధమతలేని అనంత్, శ్వానీ లక మా పలిలనిచిి పెళ్ళి చేమడం ఇషటం లేదని చెప్పన. అందుకే తభ దార్తన
వళ్ళళపోయారు. ఇక ఆ విషమం వదిలేమండి" అంది.

"ఊహు! నేన నభభన. అసలు ఇది నమేభ విషమంలా లేదు. నీక పెదమావమమ దగగయకనాన చినమావమమ దగగరే
చనవకకవ. మీ అనానచెలిళ్ళ గొడవడా
ు యంటే నేన నభభడానికి సిదధంగా లేన. పెైగా ఇది పెళ్ళళ సభసమ. ఇషటమో, కాదో
చెప్పల్లసంది మీరు కాదు, మేము. నిజంగానే వాళ్ికిషటం లేకపోతే ఎవరూ ఏమీ చేమలేరు."

"అంటే మీక ఇషటభనేగా అయధం?"

"అదేమిటి? ఈరోజు మేం కొతతగా ఇషటడుతునానమా? చిననటునంచి శ్వానీ నా పెళ్ళ
ి ం అని, అనంత్ భహేశవర్త మొగడని
మీరేగా త్తలీని మా భనసులో ఆశలు రేప్పరు? ఇపుడు రతేమకించి అడగడం దేనికి?"

"దేనికో వేరే చెప్పలా? అటి ర్తసిథతులు వేరు. ఇటి ర్తసిథతులు వేరు. కాలం బాగనన రోజులో
ి మీరు అకకరేికపోయారు
వాళ్ికి. ఇపుడు కాలం మార్తంది కాఫటిట మీత స్టనహం పెంచుకోవాలని చూసు
త నానరు. మీక ఫమటి సంఫంధాలు చూసు
త నానం.
ఇక వాళ్ళ గర్తంచి భర్తిపోవడం భంచిది." అంటూ అకకడునంచి వళ్ళిపోయంది బరభరాంఫ.

తన తలేి నా ఇలా మాటా
ి డుతందని కాస్టపు నివవయపోయాడు నవీన్.

"పెదమావయామ! ఏమిటిది? ఉననటు
ట ండి ఏమైంది అభభకి...? మాక ఫమటి సంఫంధాలు చూడుం ఏమిటి?" నభభలేనటు
ట
అడిగాడు.

పెదదగా నిటూ
ట ర్తి పేలవంగా నవావడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"ఏం చెభంటావ్ రా? అంతా డబుఫ భహభ. ఇపుడు మావాడి దగగయ ఆసు
థ లు, డబుఫలు లేవుగదా? మీ అభభక
ఫంధుతవం కనాన డబ్రఫ ముఖమభనకంటాన. మీ భధమలో నేనేం మాటా
ి డకూడదు. అయనా మీ అనానచెలిళ్ళ కూడా
ఇషటడాల్లగా? పేరభయనా, పెళ్ియనా భనసులు కల్లస్టతనే. మీభధమ పేరభ, దోభలాంటి వేమీ లేవుగాఫటిట మీ అమాభ, నానన
చెపనటు
ట వింటే అందర్తకీ భంచిది." అనానడు.

"ఈ విషమం అభభభభక త్తల్లస్టత ఊరుకంటుందనకంటునానరా?"

"ఊరుకోక ఏం చేసు
త ంది? మా అభభక వమసైంది ఏం చేమలేదు. మీరు కూడా అలాంటి ఆశలు పెటు
ట కోకండా ఉంటే భంచిది.
వళ్ళి ని చేసుకో."

"నాక నచిలేదు మావయామ! నవువ కూడా ఏమిటి? మీవాళ్
ి , మావాళ్ిని విడదీసి మాటా
ి డతావు? ఇంతక ముందు
ఎపుడనాన ఇలా మాటా
ి డారా?"

"అటి దార్తవేరు. ఇటి దార్త వేరు. ఇక ఈ విషమం నవువ వదిలేమడం భంచిది." అంటూ లేచి లోనక వళ్ళిపోయాడామన.

నవీన్ కి ఏమీ అయధం కాలేదు. కటుంఫంలో ఇలా ఒ చిచుి రేగతుందని ఊహంచలేదు. ఇపుడిపుడే తనక శ్వానీ
దగగయవుతుంది. ఆ విషమం అయధభవుతూనే ఉంది. హైదరాబాద్ సంఘట్న తరువాత నంచే ఆమలో చాలా మారు వచిింది.
కర్తనొకరు అయధం చేసుకోగలు
గ తునానరు. సభసమ ఏమిట్ల అయధం కాలేదు. ఇక ఈ విషయానిన ఇకకడ చర్తించి లాబం లేదు. ఒ
స్ర్త బెజవాడ వళ్ళిరావడమే భంచిదనించింది. అనకననది తక్షణం చేస్టమడం అతని అలవాటు. చూదా
ద ంలే చూదా
ద ంలే అని
వాయదా వేస్ట అలవాటు అతనికి లేదు. అందుకే అటికపుడు రయాణమై బెైక్ తీస్డు. బెైక్ స్టయట్ చేసు
త ండగా వేగంగా వచిి
అతని వనక కూరుింది భహేశవర్త.

"నీ సభస్టమ నాదీనూ. అంతా వింటూనే ఉనానగానీ, ముందు బెైక్ పోనీయ్. అభభ చూస్టత గొడవ చేసు
త ంది" అంటూ తందయ చేసింది
భహేశవర్త.

ఆమ బమడినటేట జర్తగింది. బరభరాంఫ ఫమటికి వస్త
త ఇదదరీన చూస్టసింది.

ఆమ అరుసు
త నాన వినించుకోకండా బెైక్ న వేగంగా ముందుక దూకించాడు నవీన్. బెైక్ కనభరుగ కాగానే లోల్లకొచిి ర్తసీవర్
ఎతిత క నెంఫర్ కి ఫోన్ చేసింది బరభరాంఫ.

ముననలూరు వదిల్ల విజమవాడ దిశగా బెైక్ రుగతీసు
త ండగా ఉననటు
ట ండి క చెటు
ట నీడన బెైక్ ఆపేశాడు నవీన్.

"ఏమైందిరా అననయామ! బెైక్ ట్ఱబులా? తన బెైక్ దిగతూ అడిగింది భహేశవర్త.

"ట్ఱబుల్ బెైక్ కి కాదు... భనకే... జరుగతునన ర్తణామాలు నాకేం అయధం కావడం లేదు. ఒ మాట్ చెపు. చిననమావమమ అభభ
ఇదదరూ గొడవ డడం నవువ చూశావా?" ఆలోచిస్త
త అడిగాడు.

"భనింట్ల
ి ఎవరైనా, ఎపుడైనా గొడవడడం చూశామా? అలాంటిదేం లేదు. నేన ఇంట్ల
ి నే ఉంటాన. నాక త్తల్లమకండా
ఎపుడు గొడవడా
ు రు. అదీ సంఫంధం విషమంలో? ఆ గొడవ కాదుగానీ చిన మావమమ, అమాభ చాలాస్టపు అభభభభ గదిలో
ఏదోవిషమంగా చర్తించుకనానరు. ఆ సభమంలో పెదమావమమ, డాడీ కూడా అకకడే ఉనానరు. అపుడేభనాన
అభిప్ప
ర మబ్రధాలు వచాియేమో త్తలీదు."

"ఏం జర్తగిందో పెదదతతక త్తల్లసుంటుందా?"

"పెదదతత ఇలాంటి వేమీ టిటంచుకోదు అననయామ! తన నేమిట్ల అంతే. కవేళ్ త్తల్లసినా చెదు. మావమమ గీచిన గీటు దాటే
అలవాటు ఆమక్కపుడూ లేదు."

"నిజంగానే భన పెళ్ళి గర్తంచే వీళ్
ి గొడవడుంటారా?"

"గొడవ డకపోతే మావమమ తన పలిల్లన తీసుకని ఫమటికి ఎందుక వళ్ళిపోతాడు."

"గొడవ కాదు. నాక్కందుకో వీళ్ళంతా కల్లసి ఏదో నాట్కం ఆడుతునానయనిసు
త ంది."

"నాకేం అనించడం లేదు."

"నీదో భటిటబుయయ." అంటూ చెలిల్ల తల మీద చిననగా మొటా
ట డు నవీన్. ఆలోచించు నీకే అయధభవుతుంది" అంటూ బెైక్ వదిల్ల
కకనే తినెన మీద కూరుినానడు.

వచిి కకనే కూరుింది భహేశవర్త. గోరు
ి కొరుకతూ ఆలోచించింది. తల విదిల్లంచి అయధం కానటు
ట చూసింది.

"అవునననయామ! నాది భటిటబురేయ. అందుకే ఏమీ అయధం కావడం లేదు. నవేవ చెపు?" అంది.

"మావమమ ఇకకడికి రాగానే అమర్తకాలో ఉనన అతతమమక, అభభభభక తాన వచిిన విషమం త్తల్లమకూడదని భనందరీన
హచిర్తంచాడు. అవునా?" అడిగాడు.

"ఆ మాట్ కరకేట కదా!"

"మావమమ షేయిలో కోట్ి రూప్పమలు నషటపోయన సంగతి త్తల్లసి అభభ ఒ రోజంతా ఏడిింది. మావమమ రాగానే ధైయమం చెపంది.
దగగరుండి ఏం కావాలో చూసుకంది. అనంత్, శ్వానీలన భర్తంత భంచిగా చూసుకంది. ఇపుడు సడన్ గా మార్తపోయందంటే
ఇది నిజమైన మారు అంటావా?"

"కాదంటావా?"

"అదేగా చెపు
ి సహకర్తసు
త నానరు. నా
త నానన. అనంత్, శ్వానీల విషమంలో మావమమ భనసులో ఏదో ఉంది. దానికి భన వాళ్

అంచనా కరకటయతే భనం వళ్ళిసర్తకి మావమమ వాళ్ల ఫ్య
ి ట్ కి తాళ్ం పెటిట ఉంటుంది."

"ఎందుకంటుంది?"

"భనం వసు
త ననటు
ట అభభ ఫోన్ చేసి ఉంటుంది?"

"అభభ ఫోన్ చేమడం ఏమిటి?"

"అదంతే వాళ్
ి నిజంగా పోటా
ి డుకంటేగా ఫోన్ చేమకండా ఉండడానికి."

"అయామబాబోయ్ అననయామ! నీ మాట్లు వింటుంటే నాక బుయయ తిరుగతంది. నేన బావన చూడాల్ల. అంతే! ద పోదాం"
అంటూ తినెన దిగింది భహేశవర్త.

"అఫఫ! ఎంత తందరే బాబూ. అకకడికేదో బావ నినన పేరమిసు
త ననటు
ట . బెైక్ స్టయట్ చేస్డు."

"ఆ వకికర్తంపే వదు
ద భర్త. శ్వానీ ఏభనాన నీక ఐ లవ్ యూ చెపందా? అయనా నవువ చూడాలని తందయడుం లేదా?"
అంటూ అతడి వనక కూరుింది.

"అవునలే. ఈ భధమ బావత చేర్త నవువ ఎకకవ మాట్లు నేరాివ్." అంటూ బెైక్ స్టయట్ చేశాడు.

ఇదదరూ విజమవాడ చేరుకనానరు.

"అమమబాబోయ్ అననయామ! ఇంత ఖచిితంగా ఎలా చెగల్లగావ్ రా... నిజంగానే ఫ్య
ి ట్ కి తాళ్ం పెటిట వీళ్
ి ఎకకడికో
వళ్ళిపోయారురా..." అంటూ ఫ్య
ి ట్ క వేసిన తాళ్ం చూసి పెదదగా అర్తచింది భహేశవర్త.

"వళ్ళిన వాళ్
ి రాకండా ఉండరు. కంగారందుక? కింద వయట్ చేదా
ద ం రా..." అంటూ మటు
ి దిగి అప్పయట్ మంట్ ప్పర్తకంగ్ దగగయక
చెలిల్లన తీసుకని వచేిస్డు నవీన్.

సుమారు అయగంట్ ఎదురుచూస్రు.

గోప్పల్ జాడలేదు. అనంత్, శ్వానీలు ఏం చేసు
త నానరో త్తలీదు. ఒపగా
గ భరో అయగంట్ ఎదురుచూశారు.

హోట్లో
ి డూమటీ ముగించుకొని అనంతస్య, శ్వానీలు ఇదదరూ నడుచుకంటూ వస్త
త కనించారు. శ్వానీ రూపురేఖలే
మార్తపోయామంటే ఆశియమం లేదు. చకకగా చీయ, జాక్కట్ లో స్ంరదామంగా త్తలుగింటి అమాభయలా మర్తసిపోతంది.
వాళ్ళళదదరూ దగగయక వచేివయక నవీన్, భహేశవర్తలన గభనించలేదు. ముందుగా శ్వానీ నవీన్ న చూసింది. చూడగానే ఆమ

ముఖం చందు
ర డిని చూసిన కలువలా వికసించింది.

"బావా!" అంటూ వడివడిగా దగగయక వచేిసింది.

భహేశవర్తని చూసిన సంతషంలో ఉకికర్తబికికయవుతూ అనంత్ కూడా దగగయక వచాిడు.

"బావా! ఎంతస్టపెైంది మీరు వచిి?" అంటూ లకర్తంచాడు.

"ఆగండి" అంటూ నవీన్ కి అడుంగా నిలఫడింది భహేశవర్త. ఆమ ముఖంలో కోం తంగి చూస్తంది.

"మీ అనానచెలిళ్ళ ఇదదరూ ఏభనకంటునానరో మాక త్తల్లయాల్ల. మాక చెకండా వచేిస్తరా? అంత రాయ వాళ్ిము
అయపోయామా? మిభభల్లన వతుకకంటూ మేమికకడికి రావాలా? అసలేభనకంటునానరు మీరు?" అంటూ నిలదీసింది.

"హలో! నాక అయధభవుతంది. నవువ అడుగతంది ననన కాదు. అననమమనేగా అడుగతంది. చెననయామ!" అంది
నవువతూ శ్వానీ.

"నేన బావనే కాదు. మీ ఇదదరీన కల్లప అడుగతునానన." అంది అనంత్ నంచి చూపులు తిపుకంటూ భహేశవర్త.

"అవున కానీ చూపులు అటేగా?"

"ననేనం దబాయంచకకరేిదు. మీ చూపుల సంగతి నాక త్తలీదా? రా బావా" అంటూ అనంత్ కి కొంచెం దూయం లాకకపోయంది
భహేశవర్త.

"నాక అయధం కావడం లేదు శ్వానీ. ఏం జరుగతంది? వాళ్ళిదో గొడవడుం ఏమిటి? మీర్తలా మీ డాడీత వచేిమడం ఏమిటి? ఏం

చేసు
త నానర్తకకడ?" అంటూ అడిగాడు నవీన్.

"ఉదోమగం చేసు
త నానం...!" అంది చిననగా శ్వానీ.

"ఉదోమగమేమిటి?" అయధంకానటు
ట అడిగాడు.

"అవున ఉదోమగమే. హోట్ల్ డి.వి. మేనర్ లో అననమమ స్తర్ వైజర్. నేన ర్తసషన్ ిస్ కంపూమట్ర్. మా ఇదదర్తకీ
దెదనిమిదివేలు జీతం. ఒవర్ టైం చేస్టత ఇంకొంచెం వసు
త ంది. డాడీ దగగయ డబుఫ లేదు. కొంతకాలం ఆమనిన పోషించాల్ల. అమర్తకా
ంపంచడానికి డబుఫ ఆదా చేయాల్ల."

"అందుకని ఉదోమగమా?"

"తదుగా బావా! అతతమమ మాట్లు డాడీని బాగా కషటపెటా
ట య. మిభభల్లన వలేసి టిట పెళ్ళి చేసుకోవాలనే భభభల్లన త్తచిి
ఇంట్ల
ి ఉంచాడంటూ మీ అభభ డాడీని నిందించిందంట్." "అయధంలేని మాట్. వదిలేయాల్లసన అవసయం ఏమిటి? బావాభయదళ్ళ
సంఫంధం మామూలు సంఫంధాలక అతీతమైంది. భహేశవర్తకి అనంత్ అంటే ప్ప
ర ణం. అనంత్ ఇషటడితే చెమమకండా
ఉంటామా?"

"నేనిషటడితే నవువ చేసుకంటావా?"

"చేసుకోనని ఎపుడనాన చెప్పనా? అభభభభ ఆశ కూడా అదే కదా. భన పెళ్ళళళ్ళ మీ అనానచెలిళ్ళ నియాయాల మీద
ఆధాయడి వునన విషమం. అలాగని మిభభల్లన ఫలవంతంగా పంచే రమతనం ఎవవరూ చేమరు. భధమలో ఈ పెదదల గొడవ
ఏమిట్ల అయధం కావడం లేదు. ఇంతకూ మీ డాడీ ఎకకడ? ఫ్య
ి ట్ కి తాళ్ం వేసుంది."

"ఫమట్క వళ్
ి ంటారు. రా బావా... లోనక్కళ్ళళ మాటా
ి డుకందాం..." అంటూ చూడు వాళ్ళళదదరీన నవువతూ అనంత్,
భహేశవర్తలన చూపంచింది.

భహేశవర్త దేనికో పేచీ పెడుతంది. ఫహుశా ఏడుసు
త ందేమో కూడా. ఆమ చెయమ పుచుికొని ఫరతిమిలాడుకంటునానడు అనంత్.

"డౌట్ లేదు. వాళ్ళళదదరూ డిపోయారు." అనానడు నవువతూ.

"డిపోవడం ఏమిటి...?"

"అదే పేరభలో డిపోయాయంటునానన."

"ఆ విషమం నాక ముందే త్తలుసు." అంది ముసిముసిగా నవువతూ.

"నీ విషమమే నాక ఇంకా త్తలీదు."

"నినన చూసి చాలా రోజులైనటు
ట ంది త్తలుస్? ఇట్ల
ి నినన చూడలేనని చాలా బాధడా
ు న. మీరే వచాిరు. చాలా ఆనందంగా
ఉంది" అంటూ అతని చెయమ అందుకంది.

"నాక్కైతే రాతిఱ నిదరట్టలేదు త్తలాస? నీ గర్తంచే ఆలోచన. ద లోనక వళ్ళ
ద ం..." అంటూ అప్పయట్ మంట్ల
ి కి దార్త తీస్త
త అనంత్ ని
పల్లచాడు.

వాళ్ళళదదరూ కూడా వచాిరు.

రండు జంట్లు అప్పయట్ మంట్ మట్ి వైపు వళ్
త ండగా ఎటు నంచి వచాిడ్ల గానీ సడన్ గా వాళ్ిముందు రతమక్షభయామడు డాకటర్
గోప్పల్.

"ఆగండి... అకకడే ఆగండి... క్క అడుగ ముందుక వేసినా ఊరుకోన" అంటూ కోంగా అర్తచాడు.

ఇంతస్టపు ఆమనెకకడునానడు? ఇంత ఆకస్భతు
త గా ఎలా వచాిడ్ల అయధం కాలేదు ఎవర్తకీ. భహేశవర్త కంగారుడి అనంత్ చెయమ
వదిలేసి నవీన్ కకకి వచేిసింది. శ్వానీ అనంత్ కకక జర్తగింది. "ఏరా నవీన్! మీ అభభచేత మాట్లు డా
ు న చాలదా?
ఇపుడు మీ చేత కూడా నేన మాట్లు డాలా? ఎందుకొచాివికకడికి? లోనక అడుగ పెట్టడానికి వీలేిదు. ఇకకడునంచే వనకిక
వళ్ళిపోండి. తవయగా..." అంటూ హచిర్తంచాడు.

"మావయామ! నే చెపేది విన..." అని నవీన్ ముందుక వసు
త ంటే వార్తంచాడు గోప్పల్.

"ఇంకేం చెక. నా పలిలు బుదిధభంతులు. బుదిధగా ఉదోమగాలు చేసుకంటునానరు. బాధమతగా డబుఫ సంప్పదిస్త
త , నా
అవసరాలు తీరుస్త
త ననన పోషిసు
త నానరు. అంతేగానీ మీ అభభ అనకంటుననటు
ట మీ మీద వలేసి పెళ్ళి చేసుకోవాల్లసన ఖయభ నా
బిడులకి లేదు. వళ్ళి ఈ మాటే మీ అభభకి చెండి. వళ్ిండి."

"మాక తల్లి కావడానికి ముందే ఆవిడ మీక చెలిలు. భర్తిపోయారా?" స్తటిగా అడిగాడు నవీన్.

"అయతే?"

"మీ అనానచెలిళ్ళ తడు దొంగలు. మీరు గొడవ డడం ఏమిటి? మీక టిటంపులేమిటి? అంతా అఫదధం. మీ భనసులో ఏదో
ఉంచుకని ఇదంతా చేసు
త నానరు."

"ఒ.క్క. అలాగే అనకో. ఇక నా పలిల్లన కలుసుకోవడానికి మీరు రావదు
ద . మిభభల్లన కలుసకోవడానికి మావాళ్ళళ రారు. ఇంకా
చెప్పలంటే ముననలూరులోనే అడుగపెట్టం. అటు మీ వాళ్ిక, ఇటు నాక ఇషటం లేదు కాఫటిట మీ రండు జంట్లు ఇషటడినా మీ
పెళ్ళిలు
ి జయగవు. అయధమైందా? తరువాత పేరమా గీమా అంటూ తిర్తగినా సహంచన. వళ్ళిపోండి. ఏరా అనంత్ ఇంకా చూస్తవేమిటి?
శ్వానీని తీసుకని పెైకి వళ్ళిపో. వళ్ిండి" అంటూ అర్తచాడు గోప్పల్.

"డాడీ..!' అంటూ ఏదో చెప్పలని ముందుక రాబోయన శ్వాని ఆమన కననలో
ి కోం చూసి వనకిక తగిగ కళ్ళ నీళ్ళ

పెటు
ట కంటూ వేగంగా మట్ిపెైకి ర్తగెతితంది. వనకే అనంత్ అనసర్తంచాడు. భహేశవర్త దుుఃఖం ఆపుకోలేక ఏడేిసింది. చెలిల్లన
ఒదారాిడు నవీన్.

"ఏమిటా
ఱ ? ఇంకా నిలఫడే ఉనానరు. నా పలిలు బుదిధభంతులు. నేన గీచిన గీత దాట్రు. మీరు కూడా బుదిధభంతులైతే
మీవాళ్ళ చెపనటు
ట వినండి. వళ్ళళపండి. మీ అభభత చెండి. నా గర్తంచో, మా పలిల గర్తంచో బమడనకకరేిదు. ఇషటం
వచిిన సంఫంధం చూసుకొని మీ పెళ్ళిళ్
ి జర్తపంచుకోవచిని చెండి. మీక రోషం, అభిమానం లాంటివి ఏభనాన ఉంటే
ఇంక్కపుడూ ఇటు రాకూడదు. మా వాళ్ిన కలుసకనే రమతనం చెమమకూడదు. వళ్ళళపోండి..." అనానడు కటువుగా.

ఆ మాట్లత నవీన్ కి కూడా కోం ముంచుకొచిింది.

"ఒ.క్క. మీ పలిలేన కాదు ఈ రోజునంచీ మీరు మా మేనమాభ అనే విషయానిన కూడా భర్తిపోతాం. వస్తం..." అంటూ చెలిల్లన
తీసుకొని వనతిర్తగాడు. వాళ్ళళదదరూ వళ్ళిపోయే వయకూ ఆగి, తరువాత వనదిర్తగాడు డాకటర్ గోప్పల్.

ఇటేట నెలగడిచింది. ముననలూరు నంచి ఎవరూ ఇటు తంగి చూడలేదు. ఇటు నంచి ఎవరూ అటు వళ్ిలేదు. నెల తిర్తగేసర్తకి
వాడకం పోన చేతికొచిిన డబుఫ తకకవే. ఇదదర్త సంప్పదన చాలడం లేదు. కాఫటిట ఒవర్ టైం చేసి సంప్పదించాల్లస వస్తంది. రోజూ
ఖరీదెైన భందు తాగడం, ఖరీదెైన ఫుడ్ తినడం, ఏ.సి. గదిలో నిదరపోవడం, సయదా పుడితే ఏదో థియేట్రోి సినిమా చూస్త
త
సయదాగా కాలకేషం చేమడం ఇదీ రసు
త తం డాకటర్ గోప్పల్ దినచయమ.

ఎంత త్తచిినా చాలదని ఖరుిలు చూపస్త
త పలిల్లన రాచియంప్పన పెడుతునానడంటే ఆశియమం లేదు. క రోజు ఉదమం డూమటీకి
వళ్ళత రాతిఱ ఏ దింటికో. ఇపుడు అనానచెలిల్లిదదర్తకీ డబుఫ విలువ ఏమిట్ల, శయ భ విలువ ఏమిట్ల? ముఖమంగా కయభశ్క్షణ విలువ
ఏమిట్ల చాలా బాగా అయధభవుతంది. తండిరని సంతష పెట్టగలు
గ తునానభనన తృపత ఉంది కాఫటిట నికి సంఫంధించిన శయ భ వార్తని
అంతగా బాధించడం లేదు. కాని మానసికంగా చాలా నల్లగిపోతునానరు.

నెలరోజులుగా భహేశవర్తని చూడలేకపోవడంత వియహవేదన ఎలా ఉంటుందో అతడికి త్తల్లసివస్తంది. ఆమమీద పేరభ రటిటంపు
అయంది. రోజురోజుకీ భయదల్లన చూడాలనన కోర్తక పెరుగతంది. అమర్తకా దధతులక అలవాటుడి ఇంతకాలం ఆమన
టిటంచుకోలేదు.

తన ఆమన పేరమించడం ఆయంభించి రండు మాస్లు కాలేదు. ఈ మాతా
ఱ నికే తన ఇంత బాధడుతునానన. చిననటునంచి
తనమీదే భనసు ఉంచుకొని తననే ఆరాధిస్త
త వచిిన భహేశవర్త ఈ ర్తసిథతిని ఎలా తటు
ట కంటుందో? ఆమన తలచుకంటేనే
భనసు భాయమైపోతంది అనంత్ క.

ఇక శ్వానీ విషమం కూడా అంతే. తన పూర్తిగా బావమీద పేరభలో మునిగిపోయన విషమం అయధమైంది. బావన చూడాలనన కోర్తక
రతిక్షణం ఆమన వేధిస్తంది. నవీన్ మీద కోం కూడా వస్తంది. డాడీ వదదంటే మాతఱం ఒస్ర్త తనన చూడడానికి హోట్ల్ దగగయక
రావచుి కదా. కనీసం ఫోన్ కూడా చేమలేదు. ఫోనీ తన ఫోన్ చేదా
ద భంటే పయప్పటున అతతయ్యమ, మావయ్యమ ఫోన్ ల్లపట్ చేస్టత
తిర్తగి అదో రాదా
ధ ంతం అయ కూరుింటుంది. ఏం చెయామల్ల? ఈ సభసమ ఇలా ఉంటే భనసులో భరో విషమం కూడా వేధిస్తంది
శ్వానీని.

అమర్తకాలో ఉనన అభభ, నామనభభలని చూడాలని, మాటా
ి డాలనన కోర్తక. ఇపుడునన ర్తసిథతులు వాళ్ికి త్తల్లమదు. త్తల్లస్టత
నామనభభ ఊరుకోదు. ఫోన్ చేదా
ద భంటే అకకడ ఫోన్ నెంఫరు
ి మార్తపోయాయ. ఆ నెంఫరు
ి తభక త్తల్లమదు. పెదనానన
రాభల్లంగేశవరా
ఱ యట్ లోని ఇదదరు ముగ
గ రు ఫెరండస్ కి ఫోన్ చేసి చూసింది. కానీ
య వుక త్తల్లసి ఉండాల్ల. కానీ చెడు. డటా
రయ్యజనం లేకపోయంది.

ఈ భధమనే ఒస్ర్త తండిరని అడిగింగి శ్వానీ.

"అమర్తకా ఫోన్ చెయ్ డాడీ! భమీభత మాటా
ి డతాన..." అని.

"వాళ్
ి బాగానే ఉనానరు. రతేమకించి మాటా
ి డనకకరేిదు" అంటూ ఫోన్ చేమడానికి తియసకర్తంచాడు ఆమన.

ఆ రాతిఱ చాలాస్టపు తనలో తాన ఏడుస్త
త నే ఉంది శ్వానీ.

అకకడ ముననలూరులో నవీన్, భహేశవర్తల ర్తసిథతి కూడా ఇదే. విజమవాడ వచిి ఒస్ర్త అనంత్, శ్వానీలన చూసి వళ్ళ
ి లని
ఇదదర్తకీ ఉంది. కానీ ఆ రోజు రోషంగా మేనమాభక ఇచిిన మాట్ గరు
ి క వచిి, నవీన్ మౌనంగా ఉండక తలేదు. కానీ చెలిల్లన
చూసు
త ంటే జాలేస్తంది. ఆమలో పూయవపు చలాకీతనంగానీ, ఉతాసహం గానీ లేవు. ంట్ర్తగా యధామనంగా ఉంట్లంది. ఎవర్తకీ
కనించకండా ఏకాంతంలోకి పోయ కూరుింటుంది.

"భహీ! ఏమిటా
ఱ ఇది... ఆశ వదులుకననటు
ట ఎందుకలా అయపోతునానవ్? ఎంత కాలంరా ఇలా?" లాలనగా దగగయ కూరుిని
అడిగాడు నవీన్.

"అదే ఎంతకాలం ఇలా? అదే నేనూ అడుగతునానన అననయామ? ఎంతకాలమిలా?" అంటూ ఎదురు రశ్నంచింది భహేశవర్త.

"నా వలి కావడం లేదు. బావన చూడకండా ఉండలేన. నవువ తీసుక్కళ్ళ
త వా? ననేన వళ్ళభంటావా?" అంది బాధగా.

"వదు
ద . అలాంటి పచిి ఆలోచనలు చేమక." అంటూ వార్తంచాడు.

"ఎందుక చెమమకూడదు? శ్వానీని చూడకండా నవువ ఉండగలవేమోగానీ, బావన చూడకండా నేన ఉండలేన. ఇలానే నాక
పచిి డుతుంది. చూసు
త ండు."

"చెలా
ి య ఫీిజ్. ఆ రోజు మావమమ ఎంత నిషూ
ట యంగా మాటా
ి డాడ్ల నవువ చూశావుగా? రోషం, అభిమానం అనేవి వాళ్ళకే
ఉనానయా? భనక లేవా? ఇనిన రోజులయమంది అనానచెలిళ్ళ ఇదదర్తలో కకరైనా భనక ఫోన్ చేశారా? ఎలా ఉనానయని
అడిగారా? భన గర్తంచి వాళ్
ి ఆలోచించనపుడు వాళ్ి గర్తంచి భనం ఎందుక ఆలోచించాల్ల?"

"ఆలోచించడం లేదని ఎందుక అనకంటునానవు? మావమమక బమడి ఊరుకనంటారు.

ఫీిజ్ అననయామ! ఒస్ర్త హోట్ల్ కి ఫోన్ చేసి చూడు. నెంఫర్ నీక త్తలుసుగా."

త్తలుసునననటు
ట తలూప్పడు నవీన్.

తన సల్ అందుకని ఫోన్ చేస్టలోలే అనకోకండా సల్ ర్తంగయమంది.

సల్ లో డిన నెంఫర్ చూసి ఆశియమపోయాడు.

"ఎవయననయామ?" అడిగింది భహేశవర్త.

"వయట్. హోట్ల్ డి.వి. మేనర్ నంచి ఎవరో ఫోన్ చేశారు. ఫహుశా అనంత్ కావచుి" అంటూ ఫట్న్ అదిమి "హలో" అనానడు.

అవతల నంచి జవాబు లేదు.

"హలో... నవీన్ హమర్... హలో..." భరోస్ర్త ల్లకాడు.

అపుడు కూడా సమాధానం లేదు. క్షణం తరువాత అవతల ఎవరో దుుఃఖానిన ఆపుకోవడానికి రమతినసు
త ననటు
ట పెదదగా ఊపర్త
ప్లలుికోవడం వినఫడింది. దాంత అతడి అనమానం ఫలడింది.

"శ్వానీ..." అంటూ పల్లచాడు.

"ఊ..." అంది అవతల ఫలవంతంగా శ్వానీ.

"ఏ... ఏమిటే ఇది... ఎలా ఉనానవ్? భృదువుగా అడిగాడు.

అవతల చిననగా ఏడుసు
త నన శఫదం.

"ఏం బావా! భర్తిపోయావా? ననన పూర్తిగా భర్తిపోయావా?" రుదధ కంఠంత అడిగింది శ్వానీ.

"అలా ఎందుక అనకంటునానవ్? నినన భర్తిపోవడం అంత సులువనకంటునానవా?"

"అందుకే కనీసం ఫోన్ కూడా చేమలేదు."

"జర్తగింది త్తల్లసి కూడా నవువ ఇలా నిషూ
ట యంగా మాటా
ి డడం బాగాలేదు. ఇపుడే భహీ, నేన ఆలోచించుకొని నీక ఫోన్
చేదా
ద భని సల్ తీశాన. ఇంతలో నవేవ చేశావు. భహీ, అనంత్ ని చూడాలని గొడవ చేస్తంది. ఏడుపు కకటే తకకవ దానికి.
నాకూ నినన చూడాలని ఉంది. మేం బెజవాడ రావాలనకంటునానం."

"ఇంటికొస్టత డాడీ గొడవ చేస్తరు."

"ఒ.క్క. ర్తభషన్ తీసుకని మీర్తదదరూ క గంట్ ముందు ఫమట్క రాగలరా?"

"రావచుి కానీ..."

"కకన అనంత్ ఉనానడా?"

"ఆ... ఉనానడు..."

"ఫోన్ బావకివువ భహీ మాటా
ి డాలంటుంది"

క్షణం తరువాత అనంత్ లైన్ లోకి వచాిడు.

"బావా మేమొక గంట్లో ఫమలేదర్త అకకడికి వసు
త నానం. రాజీవ్ గాంధీ ప్పరుక ఎంట్ఱనస్ దగగయ మేం ఎదురుచూసు
త ంటాం."

"ర్తభషన్ తీసుకని మీర్తదదరూ క గంట్ ముందుగా డూమటీ దిగి అకకడికి వచేిమండి" అంటూ వంట్నే వివర్తంచాడు నవీన్.

"అలాగే బావా! మేం సర్తగా
గ నాలుగననయకి అకకడ ఉంటాం" అంటూ హామీ ఇచాిడు అనంత్.

"ఒ.క్క. భహీత మాటా
ి డు" అంటూ ఫోన్ భహేశవర్తకి ఇచాిడు నవీన్.

కాస్టపే వాళ్ళళదదరూ ఆప్పమమంగా లకర్తంచుకొని మాటా
ి డుకనానరు. ఆ తరువాత అయగంట్ ఆగి, ఇంట్ల
ి ఎవరూ చూడకండా
రడీ అయ, బెైక్ మీద విజమవాడక ఫమలుదేరారు.

ండిట్ నెహ్ర
ల ఫస్టండ్ క సమీంలో ఉనన రాజీవ్ గాంధీ ప్పరుక ఎంట్ఱనస్ వదదక వాళ్ళళదదరూ చేరుకనన అయగంట్లోపే అకకడికి
వచిి ఆట్లదిగారు అనంత్, శ్వానీలు.

అటికే నాలుగ ఎంట్ఱనస్ టిక్కకట్స్ తీసుకవచాిడు నవీన్.

వాళ్ళ కూడా రావడంత అంతా ప్పయక్ లోకి రవేశ్ంచారు.

వస్త
త నే నవీన్ చెయమ టు
ట కనన శ్వానీ ఇక ప్పరుకలోకి వచిినా ఆ చేయ వదలేిదు.

అనంత్, భహేశవర్తల ఆనందానికి అయతే అవధులేివు. ఉలా
ి సంగా నడుచుకంటూ ముందుక వళ్ళిపోతునానరు వాళ్
ి .

"బావా ఎకకడనాన కాస్టపు రశాంతంగా కూరుిందాం" అంది అబమయధనగా శ్వానీ.

"తందరందుక... ఎకకడ్ల కచోట్ వాళ్ళిదదరూ కూరుింటారుగా. భనమళ్ళి అకకడ కూరుిందాం." చెప్పడు నవీన్.

"అకకడే కూరుిని వాళ్ిని ఇఫఫంది పెటా
ట లా? భనం వేరే చోట్ కూరుిందాం. నీత మాటా
ి డాల్ల. భనసు విప మాటా
ి డాల్ల."

"నిజమే. ఇంతకముందు చెలా
ి య మాతఱమే బావన పేరమిసు
త ంది అనకనేవాడిని. ఇపుడు బావ కూడా చెలా
ి యని
పేరమిసు
త నానడని అయధమైంది. కాస్టపు వాళ్ిని ఏకాంతంగా వదిలేస్టతనే భంచిది."

"వాళ్ి సంగతి అలా వుంచు. నవువ ననన పేరమించడం లేదా? లేదు... ఉంటే ఇనినరోజులు ఫోన్ చేమకండా ఉంటావా...?

"అనవసయంగా నింద వేమక. ఇవాళ్ కొతతగా నినన పేరమించాలా ఏమిటి? నా భనసులో ఎపుడూ నవేవ ఉనానవ్. లేదంటే నా
పేరభక ఆమోదముదర వేయాల్లసన అధికాయం నీ చేతిలో ఉంది. ఈ రోజుకీ భనసులో ఏముందో ఖచిితంగా నీక త్తలీదు." తనక
త్తలీకండానే నవీన్ కళ్ిలో
ి కూడా నీరు నిల్లచింది.

ఈ క్షణం కోసమే ఈ భధుయమైన క్షణం కోసమే అతడు ఇంతకాలంగా ఎదురు చూసింది. దొయకదనకనన పెనినధి దొర్తకినంత
సంతషంగా ఆమన కౌగిట్ ఫంధించేసి పేరభగా ఆమ నదురున ముదా
ద డాడు.

"ఐ లవ్ యు శ్వానీ... నా చివర్త శావస వయక నినన పేరమిస్త
త నే ఉంటాన" అంటూ మాటిచాిడు. అది బిిక్ ప్పయక్ అనే

విషమం కూడా భర్తిపోయ కాస్టపు అలానే కౌగిట్ దిగి ఉండిపోయారు. ఇంతలో ముందుక వళ్ళిపోయన అనంత్, భహేశవర్త
వనకిక రావడంత ఉల్లకికడి, తేరుకంటూ కౌగిల్ల విడిపోయారు. నలుగరూ సమీంలోని పదకకన వచిి చిిక మీద
కూరుినానరు. కొదిదస్టపు య్యగకేషమాలు, కశల రశనలత గడిచిపోయంది. అంతలో ఉననటు
ట ండి దిగలుగా ముఖం
దించుకనానడు అనంత్.

"ఏమైంది బావా...?" అంటూ కంగారుగా అడిగాడు నవీన్.

సిగ
గ డుతూ "బావా"! అమర్తకా నంచి వచిిన కొతతలో మీ అనానచెలిల్లన లిటూరు వాయని, ఫ్యమషనంటే త్తలీదని చినన చూపు
చూశాం. అమర్తకా భతు
త వదలగానే ఎంత అనచితంగా రవర్తించామో తలుచుకంటే చాలా బాధగా ఉంది. ఇంతక ముందు మేం
ఫతికిన విధానం వేరు, ఇపుడు మేం ఫతుకతునన విధానం వేరు. చాలా మార్తపోయాం. ఇంతగా మార్తపోయాభంటే నాకే
ఆశియమంగా ఉంది.

అమర్తకాలో ఉననంత వయక చదువులు, స్టనహం, సయదాలు ఇదే జీవితం. మేభంటే ప్ప
ర ణం ఇచేి అభభ మాట్ కూడా వినేవాళ్ళం
కాదు. జుతు
త చెరుపుకొని, పచిి పచిి డరసుసలు వేసుకొని, బారు
ి , డిస్కథిక్ లు, ప్పరీటలు, గంపులుగా బెైక్ మీద, కాయిలో తియగడం,
బీరు
ి తాగి త్తగ గంతులు వేమడం, అయధరాతిఱ కొంక చేయడం అలా బాధమతలు అంటే ఏమిట్ల త్తలీకండా పెర్తగాం. అదే జీవితం,
అదే ఆనందం అనకనేవాళ్ిం. ఇంకా ఇకకడికి వచిి కూడా మా అలవాటు
ి మారుికోలేకపోయాం.

నిజమైన ఆనందం ఏమిట్ల ఇపుడిపుడే మాక అయధభవుతంది. ఈ విషమంలో మేం చెడువాళ్ియనా కూడా ఎం.ప. కొడుక
గణతికి థామంకస్ చెప్పల్ల. వాడి బార్తనండి చెలా
ి యని, ననన నవువ సభయానికి వచిి కాప్పడి ఉండకపోయుంటే మాలో
ఇంతమారు వచేిది కాదు. ఆ సంఘట్న తరువాత నంచే మాలో మారు ఆయంబమైంది. ఆలోచనలు మొదలయామయ.
పెదనానన, పెదదభభ, అతతమమ, మావమమ మీయందరూ చూపే పేరమాభిమానాలు అయధం చేసుకోగల్లగాం. ఎంత కషటంలో వుండి
భనశాశంతి కోసం డాడీ ఇకకడికొచిినా అయధం చేసుకోకండా మాట్లత ఆమనిన బాధపెటా
ట భంటే మేమంత మూయఖంగా
రవర్తించామో తలచుకంటే సిగేగస్తంది" అనానడు అనంత్.

"అవున బావా! అననమమ చెపంది నిజం" అంది శ్వానీ.

"పెదనానన, పెదదభభ తభ స్ంత బిడులా
ి తభన చూసుకనానరు. అతతమమ మావమమ కూడా ఎంత బాగా చూసుకనానరు.
అవనీన ఇపుడు అయధభవుతునానయ మాక. ఇనిన బాధలో
ి కూడా క విషమం మాక అయధమైంది. అదేమిట్ల త్తలుస్?

ఆతీభయుల్లన పేరభగా లకర్తంచడం, అభిమానించడం. కషటసుఖాలు ంచుకోవడం. ఐకభతమంలో ఉండే సుఖసంతష్ణలు ఇవనీన
అయధభయామయ. సంకాయంతి ండగ రోజుల్లన భర్తిపోలేన. త్తలుగదనం ఏమిట్ల త్తలుగ వార్త ఆచాయ వమవహారాలో
ి ని గొదనం
ఏమిట్ల త్తల్లస్చిింది. అమర్తకాలో వునాన భన భాషని, సంసకృతిని, ఆచాయ వమవహారాల్లన కాప్పడుకంటూ భనం అలాగే
ఉండాలని డాడీ ఎందుకంతగా చెపేవారో ఇపుడు అయధభవుతంది.

తామగం, రోకాయం, దెైవబకిి, ఇతరులకి స్మం చేమడంలో ఉనన ఆనందం ముఖమంగా పేరభంటే ఏమిట్ల త్తల్లసివచిింది" అంది.

"అవున బావా. అట్ల
ి మిభభల్లన, పెదదవాళ్ిని లకకచేమకండా మేం చేసిన అలిర్త మా రవయినక సిగ
గ డుతునానం. నా
తయపున, నా చెలిల్ల తయపున కూడా మీ అనానచెలిళ్ళన క్షమించభని అడుగతునానన" అనానడు అనంత్.

"బావా! భనలో భనక క్షమాణలేమిటి? అంతా భన భంచికే

జర్తగింది అనకందాం. భనమిలా కరొనకరు

ఇషటడుతునానభని త్తల్లస్టత అభభభభ ఎలా సంతషిసు
త ంది త్తలుస్..." అనానడు నవువతూ నవీన్.

"ఏం లాబం. ఇకకడ ర్తసిథతులు మార్తపోయాయ. అంతా గందయగోళ్ంగా తయాయయంది. మొననటిదాకా వాళ్ళ, వీళ్ళ
పెళ్ళళళ్ళ చేసి ఆశీయవదించాలని ఆశడా
ు రు. తీరా భనం కట్యేమసర్తకి వాళ్
ి బిగసుక కూరుినానరు." అంది భహేశవర్త.

"భనం బావాభయదళ్ళం. పెైగా పేరమించుకనానం, పెళ్ళి చేసుకంటాం. భనమిదే మాట్ మీద నిలఫడితే ఎవరేం చేస్తరు.
నామనభభ అమర్తకా నంచి వచేివయక ఒపగా
గ ఉందాం. వచాిక వీళ్ి సంగతి తనే చూసుకంటుంది. ఎవరు కాదనాన
నామనభభ భన రండు పెళ్ళళళ్ళ దగగరుండి జర్తపసు
త ంది" అంది శ్వానీ.

"ఒ.క్క. పెళ్ళయామక మా చెలా
ి య, నేన మీతబాటు అమర్తకా వచాిభనకో అకకడ మాకేం చూపస్తరు." వాతావయణం తేల్లక
చేమడానికి టాపక్ డైవయట్ చేస్డు నవీన్.

"మీరు రావాలేగానీ కక అమర్తకా ఏమిటి బావా యూయప్ కూడా తిప చూపంచేస్తం. ఏభంటావు అననయామ?" అంది
ఉతాసహంగా శ్వానీ.

"అవున బావా! చెలా
ి యకి నాక చిననటునంచి రయాణంలంటే సయదా. మేం చూడని రదేశాలు లేవు త్తలుస్?" అనానడు
అనంత్. తిర్తగి తనే చెప్పడు.

"అమర్తకాలో రసిదిధ చెందిన నూమయాయక్ తీయంలోని ల్లఫరీట విగయహం, నూమయాయక్ లోని గొ బవంతులు, వామప్పయకేందా
ర లు,
అమర్తకా, క్కనడా సర్తహదు
ద లోని నయాగరా జలప్పతం, హాలీవుడ్ లోని స్త
ట డియ్యలు, వాలట్ డిసీన వయలు్, ఫ్య
ర నస్ లోని ఈఫిల్
ట్వర్, లండన్ లోని బిగ్ బెన్, జయభనీ లోని బెర్తిన్ గోడ కటేమిటి? మొతతం చూపంచి వేస్తం. కాని అటికి డాడీ అమర్తకాలో
వుంటేనే ఇదంతా జరుగతుంది" అనానడు చివర్తకి.

"అదేమిటి బావా! మావమమ ఇక అమర్తకా వళ్ళరా?" అనమానంగా అడిగింది భహేశవర్త.

"ఏమో! వళ్ళినా మిగిల్లన ఆసు
థ లు అమేభసి ఆ డబుఫత అభభని, నామనభభని తీసుకొని ఇకకడికే తీసుకవచేిస్తరేమోనని
అనమానంగా ఉంది." చెప్పడు.

"లేదు ఇట్ల
ి అది జయగదు" అనానడు నవీన్.

"ఎందువలి?" వంట్నే అడిగింది శ్వాని.

"ఎందుకంటే ఇపుడునన ర్తసిథతులు సహజంగా లేవు. భనకి త్తల్లమని విషమం ఏదోఉంది. అది త్తల్లస్ట వయక భనం కూడా
ఎకకడి వాళ్ిం అకకడ బుదిధగా ఉంటే భంచిది. సభమం వస్టత వాట్ంతట్ అవే ఫమట్డతాయ. వాటి గర్తంచి భనం
అనవసయంగా బాధడడం కనాన అపుడపుడు భనం కలుసకని సయదాగా గడడం భంచిది."

సయదాగా చాలాస్టపు ప్పరుకలో తిర్తగారు. కావాల్లసనవి కొనకకతినానరు. ఎన్లన ఊసులు, ఎన్లన కబురు
ి . ఎనిమిది గంట్లక
శ్వానీ, అనంత్ లన ఆట్లలో ంపంచేశాక చెలిల్లన తీసుకని బెైక్ మీద ముననలూరు వళ్ళిపోయాడు నవీన్.

అది మొదలు వారానికి రండుస్రు
ి నవీన్, భహేశవర్తలు విజమవాడ ఏదో వంకత రావడం అటు ముననలూరులో గానీ, ఇటు
డాకటర్ గోప్పల్ కి గానీ త్తల్లమకండా ప్పరుకలోనూ, సినిమా హాలో
ి నూ

ఉతాసహంగా తభ డూమటీలు చేస్త
త , ఒవర్ టైం వయక్

చేస్త
త భరీ డబుఫ సంప్పదించి తండిరకి ఇసు
త నానరు.

ఇలా భరో క్షం రోజులు గడిచిపోయాయ.

***

"ఏమిటే అమాభయ ఇది? నవివలా బెంగ పెటు
ట కొని ంటికి త్తచుికోవడం నాకేం నచిలేదు. అనవసయంగా ననన కంగారు
పెటేటసు
త నానవ్." కోడల్ల నదుటి మీద తడి గడుని తీసి భరోస్ర్త చలిటి నీటిలో ముంచి, పండి తిర్తగి నదుటి మీద వేస్త
త
భందల్లంచింది అననపూరేాశవర్త.

మౌనంగా విని ఊరుకంది సతమవతి. రండ్లరజులుగా ఆమక జవయంగా ఉంది. భందులు వాడినా పల్లతం కనించలేకపోయేసర్తకి
తనక త్తల్లసిన చిటాక వైదమం రయ్యగించింది అననపూరేాశవర్త.

నిజానికి సతమవతికి బెంగగానే ఉంది. పలిల్లదదరూ ఇండియా వళ్ళ
ి రు. బయి క్కనడా వళ్ళ
ి డు. వాయం రోజులో
ి వచేిస్తనని చెప
వళ్ళినవాడు భధమలో కటి రండు స్రు
ి ఫోన్ చేశాడంతే. తిర్తగి ఫోన్ లేదు. తిర్తగి రాలేదు. ఏం జర్తగిందో అయధం కావడం లేదు. పలిలు
అనంత్, శ్వానీలు ఎలా ఉనానరో త్తలీదు. వాళ్
ి ఇండియా వళ్ళి మూడు మాస్లు దాటిపోయంది. వళ్ళిన కొతతలో ఏం ఫోన్ చేశారో
అంతే! తిర్తగి వాళ్ిత మాటా
ి డడం వీలుకాలేదు.

ముననలూరు ఫోన్ చేస్టత వాళ్
ి బాగానే ఉనానరు. చాలా మార్తపోయారు. భన దధతులో
ి కి వచేిస్రు అంటుంటారు. అంతేగాని
వాళ్ిని పల్లపంచి మాటా
ి డడం లేదు. ఎపుడూ ఏదో స్క చెప్ప
త రు అసలు వాళ్
ి అకకడే ఉనానరా? వేరకకడిక్కైనా వళ్ళళపోయారా?
అయధం కాదు.

ఇదిలా ఉంటే క్కనడా వళ్ళిన బయి ఎంతకీ తిర్తగి రాకపోవడం సతమవతికి కంగారు పుటిటంచడమే కాదు. అనేక అనమానాలక
తావిస్తంది. రసు
త తం షేరు
ి కకూల్ల భారీ నషటం చవిచూసి, మానసికంగా కృంగిపోయ ఉనన భనిషి ఆమన. ఆ బెంగత ఏ
అఘాయతమమైనా చేసుకంటే? ఈ ఆలోచనే ఆమక వణుక పుటిటస్తంది.

అలాని చెపేత అతతగారు భర్తంత కంగారు డుతుందని తన బయానిన, ఆందోళ్నని గొంతులోనే దాచుకని, బయి రాక కోసం
ఎదురుచూస్త
త బెంగగా రోజులు గడుపుతంది. అందుకే అనకోకండా జవయం బార్తన డిందామ.

కొడుక తిర్తగి రాకపోవడంత కవేళ్ క్కనడా నంచి అలానే వాడు ఇండియా వళ్ళళడేమోననన అనమానంత ముననలూరు ఫోన్
చేసిన రతిస్రీ గోప్పల్ అకకడికి వచాిడాని అడుగతూనే ఉంది. అడిగిన రతిస్రీ రాలేదని సమాధానం వసు
త ంది. ఏం చేయాలో
అయధంకాని ర్తసిథతులో
ి అయ్యభమంగా కొటు
ట మిటా
ట డుతూ అతా
త కోడళ్ళ ఇదదరూ రోజులు గడుపుతునానరు.

కొడుక, భనవడు, భనవరాల్లత సందడిగా ఉండే లంకంత కొం బోసిపోయ కనఫడుతుంటే చాలా బాధగా ఉంది.

"అతతయామ! భనం ఇండియా వళ్ళతే ఎలా ఉంటుంది?" ఉననటు
ట ండి అడిగింది సతమవతి.

"అదేమిటే! అబాఫయ రాకండా ఎలా వళ్తాం...?" ఆశియమంగా అడిగింది అననపూరేాశవర్త.

"ఏమో! ఒస్ర్త భనం అకకడికి వలొ
ి స్టత బాగంటుందని ఉంది."

"నిజమే. నాక అలాగే ఉంది కానీ... వళ్ళత నేన తిర్తగి రాన. కవేళ్ వాడు అకకడ లేకపోతే నినొనకకదానిన వనకిక ంపంచలేన."

"పయవాలేదు. పలిల్లన తీసుకని నేన వనకిక వచేిస్తన."

"నిజమేగానీ అందయం వళ్ళిపోతే ఇకకడంతా ఎవరు చూసుకంటారు?"

"ఆ బమం లేదతతయామ! ఆసతిఱలో అంతా నభభకమైన వాళ్
ి . ఇకకడ భనింట్ల
ి నివాళ్
ి కూడా ఎంత నభభకమైన వాళ్
ి .
అయనా పోయేది మాతఱం ఏముంది? పోయేదంతా షేయిలోనే పోయంది. అపులు ఏభనాన ఉనానయేమో నాక త్తలీదు.
అవసయమైతే ఆసు
థ లు అనీన అమేభసి, ఆమనిన ఇండియా తీసుక్కళ్ళ
ద ం.

ఎపుడూ షేయి మీద వసు
త నన లాభాలు చూసి ముర్తసిపోయేవారామన. అ డబుఫత ఇండియాలో పెదద ఆసతిఱ కటా
ట లని, ఆ
ఆసతిఱకి మీ పేరు పెటా
ట లని ముర్తసిపోయారామన. అంతా పోయంది. షేరు
ి ఇలా కొంముంచుతామనకోలేదు..." అంటూ
చిననగా లేచికూరుింది సతమవతి.

ఫమట్ సననగా వయషం డుతంది.

వాతావయణం చల్లచల్లగా ఉంది. డటా
ఱ యట్ వాతావయణం అననపూరేాశవర్తకి బాగా డినటు
ట ంది. భర్తంత ఆరోగమంగా, భర్తంత
యంగదేల్ల, ఉతాసహంగా కనిస్తంది. ఎనిన సభసమలునాన వాటి రభావానిన భనసు మీద డకండా చూసుకోగలదు.

అది ఆమ వమసు నేర్తన ప్పఠం. కష్ణ
ట లు వసు
త ంటాయ. పోతుంటాయ. అలాగని భనసున కషటపెట్టకంటే

ఆ రభావం ఆరోగమం

మీద డి, భర్తంత ముసల్లతనం మీద డుతుందని ఆమక త్తలుసు.

అమాభయ నాకో సందేహం ఉంది. కోడల్లకి దగగయగా కరీిని లాకకని కూరుింటూ అడిగింది.

"అడగండి అతతయామ! ఏమిటి మీ సందేహం?" నదుటి మీద గడున తీసి కకన డేసి అడిగింది సతమవతి.

"ఏం లేదు. నిజంగానే షేయి మీద అంత నషటం వచిిందంటావా?"

"వచేి వుంటుంది. లేకపోతే ఆమన అంత బాధడతారా? అతతయామ కక నిమిషం" అంటూ ఏదో గరు
ి కొచిినటు
ట చెడం
ఆపంది సతమవతి.

"ఏమైంది?"

"ఏంలేదు. సీటఫెన్ అనే అని షేర్ బో
ర కర్ కతన, మీ అబాఫయకి భంచి ఫెరండు. ఈ వీధి చివరే అతని ఆఫీస్. ఒస్ర్త అతనిన పల్లచి
మాటా
ి డితే కొతత విషయాలు ఏభనాన

త్తలుస్తయేమో? కోకస్ర్త తనమైన షేరు
ి కూడా తిర్తగి పుంజుకంటాయ."

"అలాగా! అయతే మాటా
ి డదాం..." విశాయంతి తీసుకో జవయం తగా
గ క వళ్దాం.

"యవాలేదు. జవయం తగిగంది. ఫోన్ చేసి అతనిన పలుస్తన" అంటూ ఒపక త్తచుికని భంచం దిగింది సతమవతి.

ఫోన్ వదదక వళ్ళి ఫోన్ చేసింది.

ఆమ ఫోన్ చేసిన ప్పవుగంట్లోనే సీటఫెన్ కార్ వచిి పోర్తటకోలో ఆగింది.

త్తలిగా పడవుగా, హుందాగా వునన భధమ వమసు అమర్తకన్ కతన చిరునవువత లోనక వస్త
త నభస్టత మేడం అంటూ హందూ
స్ంరదామంలో సతమవతికి నభసకర్తంచాడు.

అననపూరేాశవర్త అతడి నభస్కరానికి ఆశియమపోయంది.

"అమాభయ అతన ఇండియా వాడా ఏమిటే? చూడా
ు నికి అలా లేడే?" అంది.

అతనిన టిట టిట చూసు
త నన అననపూరేాశవర్త ఇతన కొంతకాలం హైదా
ర బాద్ లో ఉనానడట్. భన దధతులు త్తలుసు. కానీ
త్తలుగ రాదు. హందీ కొదిదగా మాటా
ి డగలడు. అంటూ సీటవన్ కి నభస్కయం చేసి, యండననయామ కూరోిండి అంది ఆదయంగా ఇంగీిష్
లో. అతన కూరుినానడు. అతతగార్తని అతడికి ర్తచమం చేసింది సతమవతి.

"గోప్పల్ గారు ఇంకా రాలేదు." చుటూ
ట చూస్త
త అడిగాడు సీటవన్.

"క్కనడా వళ్ళ
ి డు. రండు మాస్లు కావస్తంది. ఇంకా తిర్తగిరాలేదు. అందుకే కంగారు డుతునానం. షేయిలో భారీగా
నషటపోయనటునంచి ఆమన ర్తసిథతి బాగాలేదు."

"వయట్... మినిట్..." అంటూ ఆమ మాట్లక అడు
ు వచాిడు సీటవన్.

"షేయిలో భారీగా నషటం ఏమిటి?" అయధం కానటు
ట అడిగాడు.

"అదేమిటి మీక త్తల్లమదా? కేస్ర్త ఐదు వందల నషటం. జిన్ లేబొరేట్రీస్ కకూలడంత మా డబుఫ కూడా పోయంది."

"వావట్..." ముఖం చిటిించి అయధంకానటు
ట అర్తచాడు సీటవన్.

ఆ వంట్నే పెదదగా నవవడం మొదలుపెటా
ట డు.

అతడు ఎందుక నవువతునానడ్ల అయధంకాక అతా
త కోడళ్ళ ముఖాముఖాలు చూసుకనానరు.

"మీ షేరు
ి నషటపోయనటు
ట ఎవరు చెప్పరు మీక?" నవావపుకంటూ అడిగాడు.

"ఆమనే చెప్పరు. బెంగడా
ు రు కూడా. అదేమిటి? జిన్ లేబోరేట్రీస్ తనం కావడం నిజం కాదా?" ఉదేవగబర్తతంగా అదిదగింది
సతమవతి.

"నిజమే. జిన్ లేబోరేట్రీస్ కకూల్లన మాట్ నిజమే."

"భర్తంకేమిటి? మా షేరు
ి కూడా కకూల్లనటేటగా?"

"ఏమిటి సిసటర్? ఇదేం జ్యకో నాక అయధం కావడం లేదు. జిన్ లో మీక షేరేి లేవు. ఇక కకూలడం ఏమిటి?"

ఆశియమంత న్లట్ మాట్రాలేదు సతమవతికి.

"నభభన. నేననభభన. నాక షేయి గర్తంచి త్తల్లమకపోవచుి. కానీ ఆమన చెపంది నేన భర్తిపోలేదు. జిన్ లేబోరేట్రీస్ లోనే
డబుఫ భదుపు చేశాననానరామన." అంది.

"లేదు సిసటర్ మీత మిసటర్ గోప్పల్ అలా ఎందుక చెప్పరో కాయణం నాక త్తలీదు. మీ డబుఫ ఎకకడికీ పోలేదు. పెైగా ఇపుడు ఇంకా
పెర్తగే అవకాశాలు ఉనానయ . మిసటర్ గోప్పల్ కి జిన్ లేబోరేట్రీస్ లో కక షేర్ కూడా లేదు. ఆమన తన డఫఫంతా పెటిటంది జ్న్
ఫ్యరాభ లేబోరేట్రీస్ షేయి మీద. అరతిహాసంగా ముందుక స్గతునన పెదద కంపెనీ అది. జ్న్ ఫ్యరాభ షేయిక ఎపుడూ డిమాండ్
ఉంది. అపుడు అభభకానికి పెటిటనా మీ షేయి మీద కోట్ిక కోటు
ి లాబం వసు
త ంది. జ్న్ ఫ్యరాభకి జిన్ కి పేరు
ి దగగయగా ఉననంత
మాతా
ఱ న గోప్పల్ పయప్పటు డే చానస్ లేదు. ఏదో కాయణంతనే ఆమన మీకిలా నషటం వచిిందని చెపుండాల్ల.

స్రీ సిసటర్ జర్తగిందానికి మీరు చాలా బాధడినటు
ట నారు. నిశ్ితంగా ఉండండి. గోప్పల్ రాగానే నేన మాటా
ి డతాన. మీరు
అనకననటు
ట మీక ఏ నషటం జయగలేదు. ఒ.కే." అంటూ ధైయమం చెప వళ్ళళపోయాడు సీటవన్.

అతడు పోయన ఐదు నిభష్ణల్ వయకూ అతా
త కోడళ్
ి ఇదదరూ కోలుకోలేకపోయారు.

"ఏం జర్తగింది? ఏం జయగబోతంది? అయధం కాని ర్తసిథతి. పేయిలో నషటపోలేదని త్తల్లసినందుక చాలా సంతషించాలా? లేక గోప్పల్
ఎందుక ఈ విధంగా చేస్డ్ల త్తల్లమని ర్తసిథతికి విచార్తంచాలో అయధంగాని ర్తసిథతి. పెైగా ఏ నషటం రానపుడు ఇతగాడు క్కనడా వళ్ళి
కూరోివాల్లసన అవసయం ఏమొచిింది.

"అమాభయ సతమవతి!" అంటూ తనే ముందుగా తేరుకంటూ కోడల్లన పల్లచింది అననపూరేాశవర్త.

"నాకంతా అయ్యభమంగా ఉంది అతతయామ! ఏమీ అయధం కావడం లేదు" అంటూ తల టు
ట కంది సతమవతి.

"నాక అయధమైంది గానీ, నవేవమీ కంగారుడక. వీళ్ి సంగతేమిట్ల తేలేిస్తన. రా చెప్ప
త న" అంటూ లేచిందావిడ.

"ఎకకడికి అతతయామ!"

"చెపంది విన. భనమికకడ చేతులు ముడుచుక కూరుింటే నలు కావు. నా ఉదేదశం సరైతే గోప్పల్ క్కనడాలో లేడు. ఇండియా
వళ్ళిపోయుండాల్ల. గోప్పల్ అకకడికి రాలేదని కావాలనే వాళ్ింతా అఫదధం చెపు
త నానరు. కాదు కాదు గోప్పల్ వాళ్ి చేత అలా
చెపస్త
త ఉండాల్ల."

"అలా ఎందుక చేస్తరు?"

"ఎందుకేమిటే పచిి మొదూ
ద ? వాళ్
ి ముగ
గ రూ అకకడునానయని త్తల్లస్టత భనం కూడా వచేిస్తభని ఈ నాట్కం ఆడుండాల్ల."

"అయతే బావగార్తకి ఫోన్ చేసి అడగనా?"

"వాళ్ళంతా కటైపోయారే పచిి మొఖమా! భనం ఎనినస్రు
ి ఫోన్ చేసినా రాలేదనే చెప్ప
త రు.

అనననాన...నాకిపుడు

అయధభవుతంది. గరు
ి ందా? వళ్ళిముందు ఇకకడ ఫోన్ నెంఫయినీన మార్తంచేశాడు."

"అవున. అకాయణంగా మార్తంచేశాడు"

"అకాయణం కాదు అంతా సకాయణమే. నీ కొడుక, కూతురు చాలా మార్తపోయాయని అబోఫ! చాలా కబురు
ి చెపు
త నానడు. అదంతా
నిజమై ఉండదు. ప్పత నెంఫరు
ి ంటే అనంత్, శ్వానీలు మాటిమాటికీ ఫోన్ చేసి వచేిస్తభని గొడవ చేస్తయని నెంఫరు
ి మారేిసి,
షేయిలో నషటం వచిిందని వంక పెటిట నెైస్ గా ఇండియా వళ్ళళపోయాడు. నా అనమానం నిజమైతే ముందుగా జయభనీ వళ్తానని
వళ్ళ
ి డు చూస్వా? ఆ వంకన అపుడు ఇండియానే వళ్
ి ంటాడు."

"ఒస్ర్త ఇండియా వళ్ళళచిి, రండ్లస్ర్త కూడా ఇండియానే వళ్ళ
ి యంటావా?"

"అవున సందేహం అకకరేిదు. అకకడేదో గందయగోళ్ం జరుగతంది. రా చెప్ప
త న. భనింటికి ఫోన్ చేసి లాబం లేదు.
నరాసరాయుడు గార్తంటికి ఫోన్ చేస్టత వాళ్
ి నిజం చెప్ప
త రు. నా స్తట్ కేస్ లో నెంఫరుండాల్ల. త్తస్త..." అంటూ గఫగబా తన గదిలోకి
వళ్ళి, ప్పవుగంట్ తరావత తిర్తగి వచిిందావిడ.

చినన హామండ్ బుక్ లో రాసి పెటు
ట కనన నెంఫర్ సతమవతికి చూపంచింది.

"ఫోన్ చేసి నాకివువ. నేన మాటా
ి డతాన" అంది.

సతమవతి ఫోన్ చేసింది. ది నిమిష్ణలు రమతినంచాక లైన్ కల్లసింది.

నరాసరాయుడిగార్త భాయమ రుకిభణీ ఫోన్ ల్లపట్ చేసింది. ఆవిడ అననపూరేాశవర్తకి భంచి స్టనహతురాలు.

"ఏయ్... రుకిభణీ... నేనే అననపూరేాశవర్తని. అమర్తకా నంచి ఫోన్ చేసు
త నానన" అని ఆవిడ అర్తచి చెగానే అవతల రుకిభణి
చాలా సంతషడిపోయంది.

"అఫఫ... ఇనానళ్ికి గరొిచాినా? అమర్తకా కోడల్ల దగగర్తక్కళ్ిగానే పూర్తిగా భభభల్లన భర్తిపోయావు. ఎలా ఉనానవు? ఏమిటి?"
అంటూ రశనల వయషం కర్తపంచింది.

కశల రశనలు అవగానే "ఇంతకీ మావాళ్ళంతా ఎలా ఉనానరు?" అంటూ కూప్ల లాగనాయంభించింది అననపూరేాశవర్త.

"వాళ్ికేమిటి నికేషంగా ఉనానరు. కాదంటే..."

"ఊ... కాదంటే... ఏమైందే...?"

"ఏం లేదు. నీ భనవడు, భనవరాలు ఇకకడ కనించడం లేదు."

"ఎకకడిక్కళ్ళ
ి యట్?"

"అననటు
ట మా అబాఫయ గోప్పల్ అకకడే ఉనానడా?"

"అదేం అడుగతావు. ముందోస్ర్త వచిి మూడ్లరజులుండి అమర్తకా వచేిస్డా? గడుం పెంచుకొని, భనిషి దిగాలుగా... ఇంతకీ ఒ
మాట్ చెపదినా? నేన విననది నిజమేనా?"

"ఏం వినానవ్...?"

"అదే... షేరు
ి దివాళ్ళ తీసి, ఎన్లన కోటు
ి నషటం వచిిందని ఆ దిగలుతనే గోప్పల్ ఇకకడికొచాిడని?"

"లేదు. అలాంటి నషటం ఏమీ జయగలేదు. ఏదో పయప్పటు జర్తగింది. ఇంతకీ గోప్పల్, పలిలు మా ఇంట్ల
ి నే ఉంటునానరా?"

"లేరుగా?"

"వచిి వాయం రోజులునానడేమో, తరువాత భర్త ఏం జర్తగిందో ఏమిట్ల త్తలీదు. గోప్పల్, అనంత్ శ్వానీలత ఊరొదిల్ల
వళ్ళిపోయాడు. బెజవాడలో ప్ప
ి ట్ అదెదక తీసుకని ఉంటునానడని, భనవడు, భనవరాలు ఏదో హోట్లో
ి ఉదోమగాలు చేసు
త నానయని
ఇకకడంతా చెవులు కొరుకకంటునానరు. అసలేం జర్తగిందంటే ఎవరూ ఏం చెలేకపోతునానరు. ఈ విషయాలేం మీక
త్తలీదా?"

"ఫోన్ చేసినా వాళ్
ి చెడం లేదు. అందుకే నీక ఫోన్ చేశాన. నేనిలా ఫోన్ చేశానని ఎవర్తకీ చెక. నాకికకడ ఏమీ తచడం
లేదు. వచేిదా
ద భనకంటునానన" అంటూ మూడు నిమిష్ణలు మాటా
ి డి ఫోన్ పెటేటసింది అననపూరేాశవర్త.

అవతల రుకిభణి చెపన విషయాలు వినగానే - బుయయ గిరు
య న తిర్తగినట్టయంది అననపూరేాశవర్తకి. తన వినన విషయాలనీన
కోడల్లకి సవివయంగా చెపంది. వింటూనే సతమవతి కూడా కంగారు డింది.

"అతతయామ! ఇదంతా చూస్టత నాకేమిట్ల కంగారుగా ఉంది. ఏం చేదా
ద ం? భనం కూడా ఇండియా వళ్ళిపోదామా?" అని అడిగింది.

సభమం, సందయబం లేకండా - కోకస్ర్త సభసమల మీద సభసమలు వచిి డుతుంటాయ. అవి ఎందుక వసు
త నానయ,
ర్తష్ణకయం ఏమిటి? వాటి నంచి ఎలా ఫమట్డాలో త్తలీక కొందరు ఉకికర్తబికికయవుతుంటారు. ఇలాంటి వాటిలో కొనిన
సవమంకృతారాధాలయతే, కొనిన కాలం కల్లసి రాని కష్ణ
ట లు అవనీన క ఎత్తైతే ఇక ఉనన సభసమల నంచి ఎలాగో
నెటు
ట కొసు
త నన వాళ్ికి ఉననటు
ట ండి భరో సభసమ వచిి డితే ఇక వాళ్ి అవసథ అంతా ఇంతా కాదు. సర్తగా
గ అలాంటి ర్తసిథతే ఆరోజు
అనంతస్య, స్యశ్వానీలక ఎదుయయమంది.

ఎందుకో ఆరోజు ఉదమం ఆలసమంగా లేచాడు డాకటర్ గోప్పల్. అటికే అనంత్, శ్వానీలు డూమటీకి వళ్ిడానికి రడీ
అవుతునానరు. శ్వానీ కాఫీ కపు త్తచిి గోప్పల్ కి అందించింది. కపుడు వంట్ చేమడమే రాని అమాభయ శ్వానీ ఇపుడు
ఇంట్ల
ి నే వండుతంది. చకకగా కాఫీ, టీలు పెడుతంది. చినన చినన కూయలు, వేపుళ్ళ వండగలు
గ తంది. హోట్ల్ తిండి
తినలేకపోతునానన అంటూ మొదట్ తనే వంట్ ఆయంభించి కయభంగా శ్వానీకి అలవాటు చేశాడు.

తండిరకి స్మంగా కిచెన్లి అడుగపెట్టడం మొదలుపెటిటన శ్వానీకిపుడు కిచెన్ బాగా అలవాటైపోయంది.

"ఏమాభ! హోట్ల్ క ఫమలుదేరుతునానరా" కాఫీ సిప్ చేస్త
త అడిగాడు గోప్పల్.

"అవున డాడీ! టైభవుతంది." అంది శ్వానీ.

"స్రీరా! రాతిఱ చెబుదాభని భర్తిపోయాన. ఇవాళ్ మీరు వళ్ళకకరేిదు. ఈరోజు సలవు కావాలని, నినేన హోట్ల్ మేనేజర్తన
అడిగాన. ఆమన ఒ.క్క. చేశారు" చెప్పడు.

ఆశియమంగా చూసింది శ్వానీ. ఆ మాట్లు విని తన గదిలోంచి ఫమట్క వచాిడు అనంత్.

"సలవు దేనికి డాడీ?" అని అడిగాడు.

చెప్ప
త నంటూ కాఫీ తాగతూ, కాస్టపు నూమస్ పేర్ తియగేశాడు గోప్పల్.

ఏమిటి విషమం అననటు
ి - చెలిలు ముఖంలోకి చూశాడు.

త్తలీదననటు
ి గా - పెదవి విర్తచింది శ్వానీ.

'తీర్తగా
గ కాఫీ తాగి, కపు టీప్పయ్ మీద ఉంచి, కొడుకని, కూతుర్తన స్దయంగా చూశాడు గోప్పల్.

"మీ ఇదదరీన చూసు
త ంటే నాక చాలా గయవంగా ఉందిరా. అలిర్త చిలియగా తిరుగతూ మీ బవిషమతు
త ప్పడు చేసుకంటునానయని
ఇంతక ముందు బాధడేవాడిని. కోటు
ి డబుఫ పోయనందుక కూడా నాక బాధలేదు. మీ గర్తంచే నా బాధ. ఇపుడు ఆ బెంగ
తీర్తపోయంది. చాలావయక దధతిలోకి వచాిరు. బాధమతగా ఉదోమగాలు చేసుకంటునానరు. కననతండిరగా నా మాట్మీద గౌయవం
ఉంచి, మీ సంప్పదనత ననన పోషిసు
త నానరు. నా అవసరాలు తీర్తి, ననన ఆదుకనానరు. ఏ తండిరక్కైనా ఇంతకనాన ఏం
కావాల్ల? అంటూ గయవంగా చూశాడు.

శ్వానీ వచిి తండిర కకన కూరుింది.

"ప్లిజ్ డాడీ! అవనీన ఇపుడందుక? మీరు సంతషంగా ఉనానరు. అదిమాక చాలు" అంది.

"నా సంతష్ణనికి భరో కాయణం కూడా ఉంది తలీి! అమర్తకాలో ఉననంతకాలం భన స్ంరదాయాలు, కటు
ట బాటు
ి , దధతులు ఇవేమీ
మీక నచేివి కావు. ఇపుడు చూశావా? చీయ కట్టడంలో నీ తరావతే ఎవరైనా... అననంత చకకగా నవేవ చీయ
కటు
ట కోగలు
గ తునానవు. నినినలా చీరా జాక్కట్ లో చూస్టత మీ అభభ, నామనభభ ఎంత సంతషిస్తరో త్తలుస్?" అనానడు
ఆనందంగా.

"నేన భమీభత మాటా
ి డాల్ల. ఒ స్ర్త ఫోన్ చెయ్ డాడీ... ప్లిజ్!" ఆర్తిగా చూసింది శ్వానీ.

"చేదా
ద ం! నే చెప్ప
త గా... అందుక ఇంకా కొంత టైముంది గానీ భనమొక ముఖమమైన ప్పరీటకి వళ్ళ
ి ల్ల. నవువ మొనన నేన త్తచిిన
టు
ట చీయ, జాక్కటు
ట త సింపుల్ గా రడీ అవువ. అరే అనంత్ నవువ కూడా. ఇలా హోట్ల్ యూనిఫ్యం డరస్ లో కాకండా చకకగా రడీ
కా... ఈలోల నేన స్ననం చేసి, రడీ అయమ వచేిస్తన" అంటూ లేచాడామన.

"నిజంగానే ఇవాళ్ లీవ్ అడిగారా మాక?" అనమానంగా అడిగాడు.

డౌటైతే మీ మేనేజర్ కి ఫోన్ చేసి అడుగ. తన గదిలోకి పోతూ చెప్పడామన.

ఇంతకీ ప్పరీట ఎకకడ్ల చెలేదు మీరు? వనక నంచి అర్తచింది శ్వానీ.

"వచిి చెప్ప
త గా. మీరు తవయగా రడీ అవండి" అంటూ లోలక్కళ్ళి తలుపు మూసుకనానడామన.

"అననయామ! ఏమిటిదంతా? నాకేం అయధం కావడం లేదు" అంది శ్వానీ అనంత్ ని చూస్త
త .

"బాగంది. నాక మాతఱం అయధభయమందేమిటి?"

"నాకో డౌటు"

"ఏమిట్ది?"

"భనం హోట్ల్ క్కళ్ళి లీవ్ పెడుతుననటు
ట డాడీకి త్తల్లసిపోయుంటుందా?"

"ఎలా త్తలుసు
త ంది? చానేసలేదు. ఇపుడేదో ప్పరీట అంటునానరు. భనం భధామహనం బావత లంచ్ చేసి సినిమా పోరగా
య ం
పెటు
ట కనానం. నెనండు లోలే నవీన్, భహేశవర్తలు వచేిస్తరు... ఇపుడేం చేదా
ద ం?"

"కంగారుడక. నేన నవీన్ క ఫోన్ చేసి రావ్వదదని చెప్ప
త న. నవువ తవయగా రడీకా. నేన కిందక్కళ్ళళ ఫోన్ చేసి ఇపుడే వచేిస్తన"
అంటూ వేగంగా ఫమట్క్కళ్ళిపోయాడు అనంత్.

శ్వానీ ఫట్టలు మారుికోవడానికి తన గదిలోకి వళ్ళి తలుపుమూసుకంది.

సుమారు నలభై నిమిష్ణల తరువాత గోప్పల్ గది తలుపులు త్తరుచుకనానయ. నీట్ గా షేవ్ చేసుకొని, చకకగా డరస్ చేసుకొని,
హుందాగా ఫమట్కొసు
త నన తండిరని చూసు
త ంటే ఎటి డాకటర్ గోప్పల్ న చూసు
త ననటు
ట గా ఉంది ఇదదర్తకీ. తండిరని చూస్త
త లేచి
నిలఫడా
ు రు.

"డాడీ! మిభభల్లన ఎటిలా చూసు
త ననందుక చాలా ఆనందంగా ఉంది" అంది ఉతాసహంగా శ్వానీ.

"మీ ఆనందమే నా ఆనందం. ఈ టు
ట చీయలో అచిం పెళ్ళళకూతుర్తలా ఉనానవు తలీి! నా దిషేట తగిలేలా ఉంది." అంటూ

ఆప్పమమంగా కూతుర్త నదుట్ ముదా
ద డాడు గోప్పల్.

"డాడీ! ఇంతకీ ప్పరీట ఎకకడ? ఎపుడు వళ్ళళల్ల?" అడిగాడు అనంత్.

"చెప్ప
త న కూరోిండి" అంటూ స్ఫ్యలో కూరుినానడు.

ఎదురుగా స్ఫ్యలో అనంత్, శ్వానీలు కూరుిని తండిర ఏం చెప్ప
త డ్లనని ఆసకిిగా చూస్రు.

గోప్పల్ పెదదగా నిటూ
ట రాిడు.

"భనం గననవయం వళ్తునానం. ఎ.సి. కార్ బుక్ చేస్న. కాస్టట్ల
ి వసు
త ంది" చెప్పడు.

ఉల్లకికడా
ు డు అనంత్.

"మైగాడ్! డాడీ ఏ.సి. కాయంటే వళ్ళిరావడానికి ఎంతవుతుంది? ఇపుడంత అవసయమా? పెైగా నెలాఖరు... చేతిలో డబుఫ కూడా
లేదు." అని గరు
ి చేస్డు.

"మీ దగగయ డబుఫ లేదని నాక త్తలుసు. అందుకే నినన లీవ్ అడిగినపుడే మీ మేనేజర్

వదద ఐదు వేలు అడావనస్ గా

తీసుకనానన. న్ల ప్ప
ర ఫిమ్" అనానడు ధైయమం చెపు
ట .
త ననటు

జీతం డబుఫలో
ి ఐదువేలక కొతత డిందని త్తల్లమగానే అనానచెలిళ్ళ ఇదదర్తకీ ఎకకడలేని నీయసం ముంచుకొచేిసింది. అసలే
ఎంత కషటడా
ు అంతంతమాతఱంగానే సర్తపోతునానయ. ఇలా వేలక వేలు ఖరుి చేస్టత ఎకకడి నంచి తేవాల్ల.

"ఏమిటా
ఱ డబుఫ తగలేసు
త నాననని తిటు
ట కంటునానరా?" భనసులో మాట్ గయహంచినటు
ట స్తటిగా అడిగాడు గోప్పల్.

"అదే లేదు డాడీ! కానీ... ఇంతగా దుబారా చేసి భనమిపుడు గననవయం వళ్ళ
ి లా?" నచిజ్పు
ట అడిగాడు అనంత్.
త ననటు

"దుబారా... ఇది దుబారాగా కనిపసు
త ందా మీక? ఆశియమంగా ఉంది. భన స్టటట్స్ క తగగటు
ట ఏ.సి. కారులో ప్పరీటకి వళ్ిడం దుబారా
అయతే భర్త నా డబుఫ... నా కష్ణ
ట ర్తితం... లక్షలక లక్షలు మీరు తగలేశారు. దానిన ఏభనాల్ల? బెజవాడ, హైదరాబాద్, చెనెైన
ఇలా ఊళ్ిభభట్ తిర్తగి ఎన్లన లక్షలు ప్పడు చేశారు. అపుడు దుబారా అనించలేదా? మీరు ఇండియా వచిిన ఈ మూడు
మాస్లో
ి నూ సుమారు దిహేన లక్షలు హాయతి కరూయంలా హర్తంచుకపోయంది. అలా ఖరుి పెటిటనపుడు మీక
బాధనించలేదు. ఇపుడు మీరు సంప్పదిసు
త నానరు కాఫటిట నా ఖరుిలు చూస్టత మీక దుబారా అనిస్తంది. అంతేనా?" కోంగా
ఆమన నిలదీసు
త ంటే సమాధానం త్తల్లమక అనానచెలిళ్
ి ఇదదరూ దికకలు చూస్త
త నిలఫడిపోయారు.

"అయనా ఇది మీ తపు కాదు. మిభభల్లన నేన ఎంతబాగా చూసుకనానన్ల మీరు కూడా ననన చూస్తయని ఆశడుం నా తపు.
ఒ.క్క. రయాణం కానిసల్ చేస్తన మీరు డూమటీకి వళ్ళిపోండి" అనానడు తనే.

"స్రీ డాడీ! డబుఫలేదు కాఫటిట అడిగాన. అలా అడిగి ఉండకూడదు. స్రీ... మీరు రయాణం మానకకరేిదు. భనం ఏ.సి. కారోినే
వళ్దాం" అనానడు చివయక.

శ్వానీకి ఇదంతా నచిలేదు. అసలు గననవయం రయాణం ఏమిటి? ఈ గొడవలేమిటి? అయధం కాలేదు. పెైగా తండిర తభనంచి ఏదో
దాసు
త నానడనే అనమానం కయభంగా ఫలడస్గింది. అందుకే ధైయమం చేసి "ఒ.క్క. డాడీ! కార్ రాగానే ఫమలేదయతాం. కానీ నాక
త్తల్లసి గననవయంలో భనక ఎవరూ ఉననటు
ట వినలేదు. పెైగా ప్పరీట అంటునానరు. ఆ
వివరాలనాన అడగవచాి? న్లరూభసుకని మీత రావాలా?" అంటూ అడిగింది.

"వల్... మీలో స్ంత ఆలోచనలు, సవతంతఱ భావాలు కలగడం భంచిదే. అయతే వాట్నినంటికనాన ముందు పెదదవాళ్
ి ఏం చేసినా
అది మీ భంచి కోసమే అని గర్తించుకోవడం భంచిది. మీత విషమం చెకండా ఎకకడకో తీసుకపోతునానననే బమం
మీకకకరేిదు. న్లరు మూసుకని నాత యభభనడానికి నేన నిమంతన కాదు.

గననవయంలో ఉంటునన డాకటర్ నియభలాదేవి, డాకటర్ రాజేష్ లు నా ఫెరండస్. బెసట్ ఫెరండస్. డిగీయ వయక మేభంతా కల్లస్ట
చదువుకనానం. వాళ్ళళదదర్తదీ లవ్ మామరేజ్. మడిసిన్ పూర్తి కాగానే పెళ్ళి చేసుకనానరు. వాళ్ికిదదరు పలిలు. కొడుక, కూతురూ

అమర్తకాలో చదువు పూర్తి చేసుకొని, ఇండియా వచిిన సందయబంగా వాళ్ి ఇంట్ల
ి గా
త నానరు.
య ండ్ గా ప్పరీట ఇసు

నిజానికి మూడ్లరజుల కియతం డాకటర్ నియభలాదేవి కనించి చెపే వయకూ ఈ విషయాలు అంటే వాళ్ి పలిలు అమర్తకాలో చదువుతునన
సంగతి నాక త్తలీదు. మాట్ల సందయబంలో మీ రస్తవన వచిింది. మీ గర్తంచి చాలా ఆసకిి కనఫర్తింది. ప్పరీటకి ఆహావనించారు.

మిభభల్లన తీసుక్కళ్ళడంలో రధాన ఉదేదశం ఏభంటే... సంఫంధం కలుపుకోవడం. అయధమైందిగా? కర్తనొకరు చూసుకననటు
ట
ఉంటుంది. వాళ్ళబాఫయకి శ్వానీని, వాళ్ిమాభయకి అనంత్ నిచిి, పెళ్ళి చేదా
ద భని. ఇది నా ఉదేదశమే కాదు. ఖామం
అయపోయనటేట. వాయం రోజులో
ి నే ముహ్రరా
ి లు చూసుకొని అమర్తకా నించి మీ భమీభని, నామనభభన యభభంటాన. మీ పెళ్ళిలు
ి
కాగానే అందయం అమర్తకా వళ్ళిపోతాం. ఇది నా నియామం." అంటూ భనసులో మాట్ ఫమట్పెటా
ట డు గోప్పల్.

"అనామమం... డాడీ...! ఇది చాలా అనామమం" అని అర్తచాడు అనంత్.

"అవున మీ చెలిల్ల మీది కోంత మా మీద ఇంత దారుణంగా కక్ష తీరుికంటాయనకోలేదు. నేన బావన పేరమిసు
త నానన.
పెళ్ళంటూ జర్తగితే నవీన్ బావతనే..." అంది
ఉబుకతునన కనీనటిని అణుచుకంటూ శ్వానీ.

"మాక పెళ్ళిళ్
ి కాకపోయనా బాధలేదు డాడీ! కానీ మాక ఫమట్ సంఫంధాలు మాతఱం చూడకండి. నేన మాటిచాిన
భహేశవర్తని కాదని భరో అమాభయని పెళ్ళి చేసుకోలేన. ఐ లవ్ హర్" అని అర్తచాడు అనంత్.

"షట్ప్!" కోప్పననంతా కళ్ళలో
ి చూపస్త
త పెదదగా అర్తచాడు గోప్పల్.

"అమర్తకా నంచి వచిి మూడు మాస్లు కాలేదు. ఆ అనానచెలిళ్ళంటే మీక నచిదు. ఇంతలోనే మీ భధమ పేరమా గీమా అంటే
నమేభస్తననకనానరా? కవేళ్ అదే నిజమైనా ఎలా పెళ్ళి చేస్తభనకంటునానరు? ఆమ నా చెలిలే కావచుి. కానీ ఎనిన
మాట్లంది? ఎంతగా అవమానించింది? అంతక ముందు సంఫంధం కల్లస్టత చాలని ఆశడింది.

షేయిలో దివాలా తీస్భని త్తల్లమగానే భనల్లన పురుగల్లన చూసినటు
ట చూసింది. భర్తిపండి. నవీన్, భహేశవర్తలన మీరు
భర్తిపోవాల్ల. మీ పెళ్ళళళ్ళ డాకటర్ నియభలాదేవి పలిలతనే జరుగతాయ."

"స్రీ డాడ్... మీత మేం గననవయం రావడం లేదు..." అంటూ టై వదులు చేసుకొని స్ఫ్యలో కూలఫడిపోయాడు అనంత్.

"వసు
త నానరు. దిసీజ్ మై ఆయుర్. పచిి వేష్ణలేస్టత ఊరుకోన. నే వళ్ళి కారు తీసుకొస్తన. వయట్ చేమండి" అంటూ హచిర్తంచి
కిందక వళ్ళిపోయాడు గోప్పల్.

ఆమనలా వళ్ళిపోగానే - చివువన లేచింది శ్వానీ.

"అననయామ! ద వళ్ళిపోదాం" అంది అనంత్ ని.

"ఎకకడికీ?" అమామకంగా అడిగాడు అనంత్.

"అయ్యమ అననయామ! ఇంకా అయధం కాలేదా? ప్పరీట వంకత గననవయంలో భనకి పెళ్ళిచూపులు ఏరాటు చేశారు డాడి. ఇకకడే ఉంటే
ఫలవంతంగా భనల్లన తీసుకపోతారు. ఈ సభసమక ర్తష్ణకయం కావాలంటే భనం ముననలూరు వళ్ళిపోవడం భంచిది. ద.
అతతమమ గొడవ చేస్టత భనం పెదనానన దగగయ ఉందాం. పెదదభభకి భనభంటే ఇషటమే కదా... అనినంటికీ మించి బావ నవీన్ ఏదో
కటి ఆలోచిస్తడు. భనం వళ్ళిపోదాం ద అననయామ!" అంటూ తందయ చేసింది శ్వానీ.

రసు
త త ర్తసిథతిలో ముననలూరు ప్పర్తపోవడమే అనంత్ కి భంచిదనించింది. అంతే కక క్షణం కూడా ఆలసమం చేమలేదు
అనానచెలిళ్
ి .

ఇదదరూ కల్లసి వనక కక మట్ి గండా అప్పయట్ మంట్ నండి ఫమట్డి వీధిలోకి రాగానే అటుగా వచిిన టాకీసని ఎకేకస్రు.
అప్పయట్ మంట్ వనక వీధిలో ఈ టాకీస అటు వళ్తుండగానే అటు అప్పయట్ మంట్ ముందు భాగం గేట్ లోకి తిర్తగింది డాకటర్
గోప్పల్ తీసుకవచిిన ఏ.సి. కారు.

భనిషి జీవితమే విచితా
ఱ ల సంఘభం. కోకస్ర్త అనకననదొకకటి జర్తగింది వేరొకటిగా జీవితం భనల్లన తికభకపెటిట కంగారు
పుటిటసు
త ంది. సుఖదుుఃఖాలు కావచుి, భంచిచెడులు కావచుి, ఉలా
ి స బర్తతమైన ఆనందాలు కావచుి, కడుపుఫఫ నవివంచే
చభతాకరాలు కావచుి. అనినటినీ ఉగాది చిడిలా షడు
ర చులు సమేభళ్నంత భనకి అందించేదే జీవితం. ఇలా జర్తగిందేమిటా
అని కోకస్ర్త భనకి భనమే ఆశియమపోయే సంఘట్నలు చోటు చేసుకంటాయ.

అకకడ విజమవాడలో - తండిర గోప్పల్ తభక వేరే సంఫంధాలు చూడబోతునన విషమం త్తలీగానే అనానచెలిళ్ళిదదరూ తభ ప్ప
ి ట్
నండి ఫమట్డి ముననలూరు వసు
త ంటే....

అదే సభమంలో ఇకకడ ముననలూరులో.

"ఎకకడికో ఫమలేదర్తనటు
ట నానరు?" హడావుడిగా రయాణభవుతునన బయి రాభల్లంగేశవరా
త అడిగింది
య వుని అనమానంగా చూస్త
భహాలకీషభ.

"ఏం? వళ్ికూడదా?" తల దువువకంటూ అదదంలోంచే భాయమన చూసి కళ్ళిగరేస్త
త అడిగాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు, "కూడదని
కాదు... ఈ భధమ కాసత స్కలు ఎకకవ
చేసు
త నానరు. అదే అయధం కావడం లేదు" అంది ముసిముసిగా నవువతూ.

"నీక అయధం కాకండా ఉంటేనే భంచిదిలే..." ఆమన కవివంచడం కోసం క మాట్ వదిలాడామన.

అంతే! సడన్ గా ఆవిడ ముఖంలో యంగలు మార్తపోయాయ. చటుకకన ఆమన భుజం పుచుికొని తనవైపు లాగింది.

"ఏమిట్యధం కాకూడదు? ఎవయది? నాకిపుడే త్తల్లయాల్ల. అతతమమ అమర్తకా వళ్ళడంత మీరు చాలా ఎకకవ చేసు
త నానరు.
ఎవరా వగలాడి?" కరుగా
గ నిలదీసింది.

తనేదో వినకూడని మాట్ విననటు
ట గా - అమామకంగా చూస్డామన.

"ఏమిటి? నవవలా అయధం చేసుకనానవా? ఛఛ... నేన రాముడినెైతే నా సీత నవేవ కదా... యంబలా నవువ నా కకనండగా ఏ
వగలాడైతే నాక్కందుకోయ్ భారామభణి" అంటూ
దగగయక తీసుకోబోయాడు.

ఆ చేతిని విసిర్త కొడుతూ - రుసరుసలాడుతూ చూసింది.

"ఈ సయస్లకేం లండి? ముందీ సంగతి ఇపుడే తేలాల్లసందే! నాక అయధం కాకూడని విషమం ఏమిట్ది?" నిలదీసింది టు
ట దలగా.

"అంతా త్తల్లసి అడుగతునానవు చూడు... అందుకే అలా అనానన. ఆ చెవిటికలు
ి పలం దెకరాలు బ్రరానికొచిిందని రాతిఱ
నీత చెప్పనా లేదా?"
"చెప్పరు"

"భన పలాలన చేర్తిఉనన పలం అది. వాడు అమిభతే కొని భన పలాలో
ి కలుపుకోవాలని అభభక ఎటునంచో కోర్తక.
అదిపుడు నెయవేయబోతంది. మా అభభ అమర్తకా నంచి వచేిలోగా ర్తజిషేటళషన్ చేసయామల్ల. ఆ బ్రయస్రాలు మాటా
ి డడానికే
ఇపుడు చెవిటికలు
ి వళ్తునానన."
"అవున. నా మాట్లు మీక చెవిటివాడి ముందు శంఖం ఊదినటు
ట నానయ. ఇపుడా పలం ముఖమమా భనకి? ముందు బెజవాడ
వళ్ళి అకకడ భర్తదిగారు, పలిలు ఎలా ఉనానరో ఒ స్ర్త చూసిరానకకరేిదా?"

"వాళ్ికేమిటి? బాగానే ఉనానరు. అయనా భనం వళ్ళళపభభని చెప్పమా? వాళ్ళిగా వళ్ళిపోయారు. భనం కావాలనకంటే వాళ్ళి
వస్తరులే." ఆ మాట్లత భహాలకిషభ కి కోం ముంచుకొచిింది. "ఏమిటి వాళ్
ి వచేిది? కొంచెం కూడా బాధమత లేకండా...
మీర్తలా మాటా
ి డతాయనకోలేదు.

కనీసం శ్వానీ గర్తంచెైనా ఆలోచించరా? ఆడపలి... అమాభ, నామనభభ ఎకకడ్ల దూరాన ఉనానరు. ఇటు చూస్టత డబుఫ పోయన
బెంగ నంచి భర్తదిగారు ఇంకా కోలుకోలేదు. పలిల్లన భనం కాకపోతే ఎవరు చూస్తరు? మీ చెలిలేమో అసలు టిటంచుకోవడం
మానేసింది. నాక అనంత్ న, శ్వానీని చూడాలని ఉంది. చెవిటికలు
ి తరావత వళ్ివచుి. ముందు విజమవాడ వళ్ళ
ద ం దండి"
అంది టు
ట దలగా.

కానీ రాభల్లంగేశవరా
గ చూస్డు.
య వుకి బెజవాడ వళ్ళి మూడే లేదు. కొంచెం విసుగా

"చూడు భహాలకీషభ! నవివలా లేడికి లేచిందే రయాణభంటే కదయదు. నేన వసు
త ననటు
ట ఫోన్ చేశాన. బ్రయం కదిర్తతే రేపు వాయం
ర్తజిషేటళషన్ చేయంచేస్తన. డబుఫ సభసమ లేదు. అవకాశం చేయదాటితే తిర్తగి రాదు. అయధం చేసుకోవేమిటి? ఈ కకరోజు
వదిలయ్ రేపు ఉదమమే ఇదదయం బెజవాడ వళ్దాం. సరేనా...?

"అయనా మీ మాట్ మీదేగాని నా మాట్ ఎపుడు వినానయని, రేపెైనా తీసుక్కళ్ళ
త యని నమొభచాి"

"నూటికి నూరుప్పళ్
ి నమొభచుి. సరేనా" అంటూ ఫమట్క నడిచాడు.

అతడు కారున షడ్ లోంచి తీసుకొచిి - తభ భండువా లోగిల్ల ముందు ఆప్పడు.

అతనికో అలవాటు ఉంది. అతనే కాదు స్ధాయణంగా చాలాభందికి ఉండే అలవాటే ఇది. ఫమట్క ఫమలేదర్తతే భాయమ
ఎదురురావాల్లసందే. ఎటిలాగే కారుకి ఎదురు రావడం కోసం అంతదూయం వళ్ళి ఆగి, ఇటు తిర్తగింది.

అతన కార్ స్టయట్ చేమబోతూ చివర్త క్షణంలో ఆగాడు. ఎందుకంటే సర్తగా
గ అదే సభమంలో ఎగవ నంచి క కారు ర్తవువన ఇటే
దూసుకొస్త
త కనించింది. ఆ వీధిలో తభ ఇంటికి త వేరే ఎవర్తంటికీ కారు రావడం చాలా అరుదెైన విషమం.

బెజవాడ నంచి తముభడు గోప్పల్ వసు
త ననటు
ట నానడు అంటూ కారు దిగాడు. వసు
త నన కారుని చూసి ఇదే అభిప్ప
ర మంత
భహాలకీషభ కూడా వనకిక వచిి బయి కకన నిలఫడింది.

అంతలో ర్తవువన వచిి సడన్ బ్రరక్ త వార్తముందు ఆగిందా కారు.

అయతే వారు ఊహంచినటు
ట గా ఆ కారోి వచిింది బెజవాడ నంచి గోప్పల్ కాదు. అమర్తకా నంచి అననపూరేాశవర్త, కోడలు
సతమవతి అకస్భతు
త గా వచిిన వాళ్ళళదదరీన చూసి తభ కళ్ళని నభభలేకపోయార్తదదరూ. రాభల్లంగేశవరా
య వుకి కాలు, చెయ్యమ
ఆడలేదు.

"అమాభ! వసు
త ననటు
ట ఫోన్ చేయ్యచుి కదా... ఏమాభ సతమవతీ! బాగనానరా?" అంటూ లకర్తంచారు పడిగా.

సతమవతి మౌనంగా తలవూప, చెభర్తిన కళ్ళ తుడుచుకంది. భహాలకిషభ తడి కోడల్లన ఆప్పమమంగా లకర్తస్త
త దగగయక
తీసుకంది. కానీ అననపూరేాశవర్త కోంగా కొడుకని
చూసింది.

"ఏరా! పెదోదడా... అసలేభనకంటునానవురా నవూవ..." అంటూ కళ్ళళయయజేసింది.

"అమాభ! వస్త
త నే ఏమిటీ గొడవ? ఇపుడేమైందని... లోనక దండి. తరావత మాటా
ి డుకోవచుి. అంటూ సర్తదచెప్పలని
చూస్డు.

అంతే - ఆ మాట్త ఆవిడ ఆగయహం కట్టలు త్తంచుకంది.

"ఏమైందా?... ఇపుడేమైందని అడుగతావా? నీక త్తలీకండానే అంతా జర్తగిందా? అఫదా
ధ లు ఎపుడు నేరుికనానవురా?
గోప్పల్ వచిి ఇనినరోజులైనా వాడికకడికి రాలేదని మీయంతా ఎందుక అఫదా
ధ లు చెప్పరు? జయభనీ వళ్ళినవాడు ఇంటికి రాలేదు.

ఫోన్ చేమలేదు. ఏమైపోయాడ్లనని మేం అకకడ తిండీ తిలు మాని కంగారు డుతుంటే నవువ కూడా ఇకకడ తీర్తగా
గ కూరుిని
అఫదా
ధ లు చెప్ప
త వా?..."

"అది కాదమాభ...! నా మాట్ విన..."

"వినన. నాకొసు
త నన కోప్పనికి నినూన... ఆగ చెప్ప
త ..." అంటూ ఆపుకోలేని కోంత అటు ఇటు చూసి కకనంచి బోతునన రైతు
చేతిలోంచి చేతి కయయ లాకకంది.

అది చూసి కంగారు డిపోయ - వేగంగా వనకిక తపుకంటూ - "అమమబాబోయ్...! వీధిలో రువు తిమమకే అమాభ! ఇందులో
నా తపే లేదు." అంటూ అతన అరుస్త
త నే
ఉనానడు.

"తపు లేదంటావా? ఇంకా తపు లేదంటావా?" అంటూ అననపూరేాశవర్త చేతికయయత కొడుకన రండు ప్లకింది.

అంతటి రాభల్లంగేశవరా
ి కి రుగ తీశాడు.
య వు కూడా తల్లికి బమడి, వనకిక దూకి ఇంట్ల

"వదలకండి అతతయామ! మీరు అమర్తకా వళ్ళళనటునంచి అసలు మాట్ వినడంలేదు. అఫదా
ధ లు బాగానే చెపు
త నానరు. మీరు
బమం చెప్పల్లసందే" అంటూ నవువతూనే అతతగార్తని సపోయట్ చేసింది భహాలకిషభ.

"నేనెందుక వదులుతానే అమాభయ? వీళ్ి నాట్కాలేమిట్ల ఫమట్పెట్టందే అసలు వదలన చూడు" అంటూ కయయ పుచుికొని
కొడుక వంట్డింది.

"అమాభ! చెట్టంత కొడుకని మీరేం కొడతారు గానీ నా కయయ ఇలా డేమండి. నే పోతా" అని అర్తచాడు రైతు.

"నా టాకీస డబుఫల్లస్టత... వళ్ళళపోతా బాభభగారూ" అంటూ టాకీసవాలా అర్తచాడు.

తభ లగేజ్ కిందక దించడంత టాకీస వాడికి డబుఫల్లచిి ంపంచేసింది సతమవతి. ఈ లోల విషమం త్తల్లసి బరభరాంఫ,
యఘునాథ్, నవీన్, భహేశవర్త అంతా భండువా లోగిట్ల
ి కి రుగెతు
త క వచాిరు.

రావడం రావడం యఘునాథ్ వనకకపోయ - అతనిన ముందుక నెటా
ట డు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"ఉరుము ఉర్తమి భంగళ్ం మీద డినటు
ట ఇదెకకడి నామమం బావా?"

"అభభత నవైవనా చెపు ఇందులో

భన తపేం ఉంది? గోప్పల్ చెపేతనే గదా అఫదధం చెప్పం. ఆ మాట్ చెపు" అనర్తచాడు.

"అవునతతయామ! ఇందులో మా తపులేదు. ప్పం పెదబావ నెందుక కోడతారు. తానికకడక వచిినటు
ట చెపదదని చినబావే
భభభల్లన కట్టడి చేశారు" అనానడు యఘునాథ్.

"అవునమాభ! అననమమ చెపదదనానడు" అంది బరభరాంఫ.

ఆ మాట్లక భర్తంత భండిడిందావిడ.

"వాడు చెపదదంటే మీరు చెరా? ఎకకడ? వాడకకడ? గొ డాకటర్ గదా ఎనిన అఫదా
ధ లు ఆడినా చెల్లిపోతుంది అని
అనకంటునానడా? చిననపుడు చింత బెతతంత కొటిటన దెఫఫలు వాడికి గరు
ి క రావాల్ల. అనననాన... మొగడు
ఏమైపోయాడ్ల, పలిలు ఎలా ఉనానరోనని ఒ కక కోడలు పలి దిగలు పెటు
ట కొని, ఏం చేయాలో త్తల్లమక నేన కమిల్లపోయ...

వదలన... ఇవాళ్ వాడు కూడా నా చేతిలో దెఫఫలు తినాల్లసందే... ఎకకడరా వాడూ...? చేతికయయ పుచుికొని పూనకం వచిినటు
ి "
అర్తచింది అననపూరేాశవర్త.

"అమాభ! నవువ కొంచెం కోం తగిగంచుకొని చెపేత మాక అయధభవుతుంది. తముభడు మీత అఫదా
ధ లు చెడమేమిటి?" అని
అడిగాడు రాభల్లంగేశవరా
య వు.

"మీక త్తలీదా? కటా... రండా... కస్ర్త క్కనడాకని చెప ఇకకడక వచాిడా? తిర్తగి అమర్తకా రాగానే ఫోన్ నెంఫరు
ి
మారేిస్డా? ఇంకోస్ర్త జయభనీకని చెప భళీళ ఇకకడక వచిి ఉండిపోయాడు. ఒ కబురు లేదు కాకయకామ లేదు. పెైగా ఐదు
వందలకోటు
ి షేయిలో నషటం వచిిందని అఫదా
ధ లు చెప అందరీన ఏడిపంచాడు."

"అమమబాబోయ్... షేయిలో నషటం రావడం నిజం కాదా? జిన్ లేబోరేట్రీ కకూలడం నిజం కాదా?" నభభలేనటు
ట అడిగాడు
యఘునాథ్.

"ఆ మాట్ నిజమే. కానీ వీడి షేరు
ి ఉననది ఆ కంపెనీలో కాదు జ్న్ ఫ్యరాభ లాబొరేట్రీస్ అనే వేరే కంపెనీ. ఆ డఫఫంతా నికేషంగా
ఉంది. వీడు అఫదా
ధ ల పుట్టగా మార్తపోయాడు
ఇంతకీ ఎకకడవాడు? ముందు వాడిని పలవండి? అనంత్, శ్వానీలు ఎకకడ?"

"అంతా వస్తరు. మీరు సిథమితంగా కూరోిండి అతతయామ!"

"బరభరా! వాళ్ిన కూరోిబెటిట ఏం కావాలో చూడు. అరే నవీన్! ఫమట్క్కళ్ళి లగేజ్ తీసుకరా..." అనానడు యఘునాథ్.

నవీన్ త ప్పటు భహేశవర్త కూడా లగేజ్ కోసం వీధిలో కొచిింది. అభభభభ చేతికయయన రైతుకిచిి ంపంచేసి, లగేజ్
అందుకనానడు నవీన్. అనానచెలిళ్ళ లగేజ్ న లోనక
త్తచిి అలా దించారో లేదో వీధిలో ఏదో కారు ర్తవువన వచిి ఆగిన చపుడైంది. నవీన్ త ప్పటు భహేశవర్త కూడా డ్లర్ లో కొచిి
ఫమట్క చూసింది.

అదే సభమంలో - టాకీసలోంచి దూకిన శ్వానీ ఎదురుగా డ్లర్ లో కనించిన నవీన్ ని చూడగానే లేడిపలిలా దూసుకవచిి
అతనిన వాటేసుకొని ఏడేిసింది. టాకీసని ంపంచేసి వసు
త నన అనంత్ న చూడగానే ఫమట్క ర్తగెతిత అతని కౌగిట్
దిగిపోయంది భహేశవర్త.

శ్వానీ తనన కౌగల్లంచుకోగానే కంగారు డా
ు డు నవీన్. లోలునన వాళ్ిక తాము సషటంగా కనిస్తరు.

"బావా! డాడీ మాక వేరే సంఫంధాలు చూసు
త నానరు. నవేవం చేస్తవో త్తలీదు ఇకకడి నంచి వళ్ిన" అంది చిననగా ఏడుస్త
త నే
శ్వానీ.

"నవువ కొంచెం ననన వదిలేస్టత బాగంటుంది. వాళ్ింతా భనల్లన చూసు
త నానరు" ఆమని సముదాయస్త
త నే హచిర్తంచాడు.

"ఎవరు?"

"అమర్తకా నంచి అభభభభ, అతతయామ వచాిరు."

"ఏమిటి?"

"ఒస్యటు చూడు".

అపుడు చూసింది. ఎదురుగా అందర్త భధమన నానభభన, అభభన చూడగానే కంగారుడి చటుకకన అతనిన వదిలేసింది.

తల్లిని చూడగానే దుుఃఖం ఆగలేదు శ్వానీకి.

"అమాభ!" అంటూ రుగెతిత సతమవతి కౌగిట్ల
ి వాల్లపోయంది.

పలిల్లన చూసిన ఆనందంలో సతమవతికి న్లట్మాట్ రాలేదు. కళ్ళ చెభరాియ. తల్లి కిష తన బిడున అకకన చేరుికననటు
ి
కూతుర్తన కౌగిట్ పదువుకంది. ఈలోల అటు అనంత్, భహేశవర్తలు కూడా లోలక వచాిరు.

అననపూయాభభ తన కళ్ళన నభభలేకపోతంది. భనవరాలు శ్వానీలో ఇంత మారు - ఆమ ఊహంచని మారు.

చకకగా వాలుజడ, నదుట్ బొటు
ట , చేతుల నిండా గాజులు, చెవులక, మడలోనూ సింపుల్ గా ఫంగారు ఆబయణాలు. నిండుగా
చీయ, జాక్కట్, తలలో భలిపూలత, ప్పదాలక టీటలత స్కాషతూ
త భహాలకీషలా ఉనన భనవరాల్లని చూడా
ు నికి ఆవిడకి రండు కళ్ళళ
చాలడం లేదు. అమర్తకాలో మిడీులు, ఫ్య
ర క్ లు ధర్తంచిన శ్వానీకి ఈ శ్వానీకి ఎకకడా
పోల్లకలేదు.

"ఎవరూ... శ్వానీ నవేవనా... చీయకటిట, గాజులు వేసి, ఈ ముసల్లద ననన జిప్లసలా మారాిలని చూస్తందంటూ నా మీదే
భండిడిన నా భనవరాలు శ్వానీయేనా ఇది?" అంటూ అననపూరేాశవర్త అడుగతుంటే సిగ
గ డిపోతూ...

"పో నానభభ..." అంటూ తల్లిని వదిల్ల నామనభభన కౌగిల్లంచుకంది స్యశ్వానీ.

అంతేకాదు - "నామనమాభ! బావా, నేనూ ఇషటడుతునానం. పేరమించుకనానం. పెళ్ళిచేసుకోవాలనకనానం. కానీ అతతయామ,
మావయామ మార్తపోయారు. నాననగారు షేయిలో దివాళ్ళ తీశాయని, బావకి భహేశవర్తకి వీళ్
ి వేరే సంఫంధాలు చూసు
త నానరు"
అంటూ పరామదు చేసింది.

"ఒసి... ఈ మాతఱం దానికే ఏడవాలా? మేం వచేిశాంగా. నవువ కంగారుడక. అంటూ భనవరాల్లకి ధైయమం చెపంది ఆవిడ.

"అంతేకాదు నామనమాభ డాడీ కూడా మాక వేరే సంఫంధాలు చూసు
త నానరు. పెళ్ళి చూపులకి గననవయం తీసుకవళ్ళ
ి లని చూస్టత
తపంచుకని అననయామ, నేనూ ప్పర్తపోయ

వచేిశాం. అననమమక భహేశవర్త అంటే ప్ప
ర ణం. వీళ్
ి మా పెళ్ళిళ్
ి చేమరు" అంది.

"చేమరా?... చేమకపోవడానికి వాళ్ళివరు? నవావగ అసలేం జరుగతందికకడ? మీ నానన ఎకకడ?"

"బెజవాడలో ప్ప
ి ట్ అదెదక తీసుకొని ఉంటునానం కదా. అననయామ, నేనూ ఉదోమగాలు చేసు
త నానం హోట్లో
ి ."

"ఒర్త దేవుడా మీరు ఉదోమగాలు చెయామల్లసన ఖరేభమిటి? ఆగ..." అంటూ భనవరాల్లని వదిల్లంచుకొని.

అలు
ి డిని, కూతురీన కోంగా చూసింది.

"ఏమ బరభరా... ఏమిటే ఇదంతా? నీ పలిలకి ఫమట్ సంఫంధాలు చూసు
త నానవా?" అంటూ నిలదీసింది.

"అమాభ... అదేం లేదే! ఇది కూడా అననమమ ఆడించిన నాట్కంలో భాగమే. మా తపులేదు. మీ అనమానాలు తీరాలంటే
చిననననమమనే అడుగ. నననడిగితే అననమమ వీళ్ికి వేరే సంఫంధాలు చూడుం కూడా అఫదధమే. నా పలిల్లన చేసుకోకపోతే
ఊరుకంటానా ఏమిటి?" అంది.

"ఒసి మీ ఇలు
ి ఫంగాయం కాన. కకటీ అయధమై చావడం లేదు కదరా... రేయ్ పెదోదడా గోప్పల్ కి ఫోన్ చేసి వంట్నే యభభని చెపు.
తందయగా..." అని అర్తచింది.

సర్తగా
గ అదే సభమంలో ఫమట్ దుముభ త్తయలు రేపుతూ వచిిన టాకీస ఏదో సడన్ బ్రరక్ త ఆగింది. కారు దిగింది ఎవరో కాదు.
డాకటర్ గోప్పల్ నిభభగడు.

టాకీసని ంపంచేసి, హడావుడిగా లోనక వస్త
త నే ఎదురుగా... మొతతం కటుంబానిన చూడగానే ఆగిపోయాడు.

ఆమనిన చూడగానే "ఏభండీ..." అంటూ ఆనందంగా ర్తగెతతబోతునన కోడలు సతమవతిని కోంగా వనకిక లాగింది
అననపూరేాశవర్త.

"వాడు కనఫడగానే ర్తగెతతడమేనా? నవావగ... రేయ్... రారా లోల్లకి రా..." అని అర్తచింది.

"అమాభ... ఎపుడచాిరు మీరు... అంత కోం దేనికి?" అంటూ లోనకోచాిడామన.

"కోం దేనికో... నీక త్తల్లమదా? అసలేభనకంటునానవురా నవువ? ఇనిన అఫదా
ధ లు ఎపుడు నేరుికనానవు? ఇపుడు
నిజాలు చెకపోతే నినన వదలన. పెదోదడికి
తగిల్లనటేట నీకూ నాలుగ తగిల్లతే గానీ బుదిధ రాదంటూ..." ఆమన క పెదద డాకటర్ అని కూడా చూడకండా భుజం మీద నాలుగ
చర్తచింది.

బిడు ఎంత పెదదవాడైనా, గొవాడైనా అభభక ఎపుడూ సివాడేగా. తలీిబిడుల అనఫంధంలో, భభకాయంలో గొతనం
అలాంటిది. తల్లి చేతిలో దెఫఫలు తిని కూడా నవువతూ ఆమన వార్తంచి, కనీనళ్
ి తుడిచాడు.

"అమాభ... ఇంకా నీక అయధం కాలేదంటే ఆశియమంగా ఉంది! నీ భనవడు, భనవరాలు ఎంతగా మార్తపోయారో చూస్వుగా? వాళ్ిలో
ఈ మారు తీసుకరావడం కోసమే ఇనిన
అఫదా
ధ లు, నాట్కాలు. ఇపుడు వాళ్
ి అమర్తకా పలిలు కారు. అచిమైన ఆంధా
ర పలిలు. త్తలుగింటి బిడులు" అంటూ సగయవంగా
చెప్పడు.

"అయతే వేరే సంఫంధాలు చూడుం?" నభభలేనటు
ట అడిగింది.

"సరేి... అలాంటి నిచేస్టత నా చెలిలు ఊరుకంటుందా?... వీళ్ిందర్త సహకాయం వలేి అది స్ధమడింది. పలిల విషమంలో చేతులు
కాలాక ఆకలు టు
ట కననట్టయంది నా ర్తసిథతి. వీళ్ిని భన సంసకృతికి మారాిలంటే కొంచెం కఠినంగా ఏదనాన
చెయామలనించింది. చేస్న. దీనికోసం మిభభల్లన కషటపెటా
ట న. క్షమించండి. నేన త్తలుగ వాడిని. ఏ దేశంలో ఉనాన నా బిడులు
త్తలుగ వాళ్
ి గానే ఉంటారు. ముందు తరాలు త్తలుగ తనంలోనే రకాశ్స్తయ.

అమాభ! నీ ఆశమం నెయవేరుతుంది.

కండ మార్తడి దధతిలో రండు జంట్లక పెళ్ళళళ్ళ చేసి, కోడల్లన, అలు
ి డిని కూడా మాత ప్పటు అమర్తకా తీసుకపోతాం. సర్తగా
గ
రండేళ్ి తరువాత ముందుగా నవీన్, శ్వానీలన ఇకకడక ంపస్తన. హాసిట్ల్ నిరాభణం బాధమతలు వాళ్
ి చూసుకంటారు.
మీరు వాళ్ిక సహకర్తస్తరు. సర్తగా
గ నాలుగేళ్ి తరువాత అనంత్, భహేశవర్తలన ఇండియా ంపస్తన. వాళ్ిత ప్పటే హాసిట్ల్ కి
కావాల్లసన ఆధునాతన ర్తకరాలు అనీన వస్తయ. ఆపెై సంవతసయం అంటే ఐదేళ్ళ తరువాత అమర్తకాలోని ఆసు
థ లనీన అమేభసి ఆ
డబుఫత నేనూ, సతామ ఇండియా తిర్తగి వచేిసి ఆసతిఱని ఆయంభిస్తము. విజమవాడ, హైదా
ర బాద్, తిరుతి, వైజాగ్
నాలుగచోట్ి నీ పేరు మీద అననపూరేాశవర్త హాసిట్లస్ ప్ప
ర యంబమౌతాయ. నవువ కోరుకననటేట అరుదెైన గండ ఆరేషన
ి
కూడా పేదవాళ్ళకి అందుబాటులోకి వస్తయ. ఇంతకనాన ఏం కావాల్ల?" అంటూ భనసులో మాట్ వివర్తంచాడు డాకటర్ గోప్పల్.

అతడు చెపంది విని అంతా సంతషించారు.

ముఖమంగా నవీన్, స్యశ్వానీ, భహేశవర్త, అనంతస్యల ఆనందానికి హదు
ద లేదు.

తభలో మారు తీసుకరావడం కోసం తండిరడిన తన అయధంకాగానే శ్వానీ, అనంత్ లు ఆమనిన కౌగిల్లంచుకొని స్రీ చెప్పరు.

ఆపెై ముననలూరులోనే మునపెననడూ ఎవర్తంటా జయగనంత వైబవంగా అననపూరేాశవర్త ఇంట్ రండు జంట్లక వైబవోపేతంగా
వివాహాలు జర్తగాయ. ఏలూరు నంచి రాభశాసు
త ళలు, అభరావతి నంచి శంకశాసితళ వచిి దగగరుండి ఘనంగా పెళ్ళిళ్
ి
జర్తపంచారు.

ఆపెై నెలో
ి నే డాకటర్ గోప్పల్ తన భారామబిడులత ప్పటు కూతుర్తన, అలు
ి డుని, కొడుకని కోడల్లన తీసుకొని తిర్తగి అమర్తకా
ఫమలేదరాడు.

- శుబం -

