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     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 
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“హలో డాకట్ర! హౌ ఆర యు..” వరండాలో కూరుచ్ని పేపర చదువుతునన్ సాంబడు తలెతిత్ చూశాడు సంభర్మంగా చిర పరిచితమైన 
గొంతు విని. 

   “వావ! అనాన్.. నువేవ్! నిజంగా? ఈ మధయ్న ఎకక్డా కబురేల్ లేకపోతే అలిగావేమో అనుకునాన్. దా.. దా.” సాంబడు ఒకక్ ఉదుటన్ 
లేచి పర్సాద ని గాఢంగా కౌగిలించుకునాన్డు. 

   “ఏదీ నాకు పరీక్షలు, పార్కిట్కలస్.. కేసులు. నువువ్ కూడా చాలా బిజీ కదా! మా మరదలేదీ?” 
   కొతత్ గొంతుక విని బైటికొచిచ్ంది కృషణ్వేణి. సాంబడు పరిచయం చేశాడు. వంగి కాళళ్కి దణణ్ం పెటిట్ంది. 
   “అయోయ్.. అదేంటమామ్! నాకు అసలే..” 
   “మీరే కద అనాన్రు మరదలు అని.. మరి ఆగౌరవం ఉండాలి. పైగా మాకు అనీన్ మీరే కదనాన్! ఏమీ అనుకోవదుద్.. నాకూక్డా 

అనాన్ అనే పిలవాలనుంది..” అంటుంటే గొంతు జీర పోయింది. 
   “అయోయ్ అదేంటి తలీల్! నీకెటాల్ అనిపిసేత్ అటాల్.” పర్సాద దగగ్రగా వచిచ్ తల మీద చెయేయ్శాడు. 
   సాంబడు గాభరాగా వేణిని చూశాడు. 
   “ఏం లేదు.. అచుచ్ మా అనన్ లాగుంటేనూ!” కళళ్లో నీళల్తో నవేవ్సింది వేణి. నిజమే అనుకునాన్డు సాంబడు. అపప్టి వరకూ 

గమనించనేలేదు.. ఒడూడ్ పొడుగూ అంతా పెదద్యయ్ కొడుకు రాజా లానే ఉనాన్డు పర్సాద. ఎవరైన్నా ఏ దృషిట్తో చూసేత్ అటాల్గే కనిపిసాత్రు. 
   “లోపలికి దా అనాన్! ఇంక మీ హాసిప్టల నీ చేతులోల్కి తీసుకోవడమే మిగిలినటుల్ంది కదూ!” హాలోల్కి దారి తీశాడు. 
   “ఇదేంటి.. ఇటు పకక్కి..” లోపలికి వసూత్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు పర్సాద. 
   “మేరీ ఆంటీ అమెరికా వెళిళ్ంది. మమమ్లిన్ ఈ హాలు కూడా వాడుకోమంది. ఆవిడ సోఫాలు, కురీచ్లు అనీన్ అటాల్గే ఉనాన్యి. మా 

కిచెన లోంచి ఇందులోకి దారి కూడా ఉంది.” సాంబడు తెర తీసుకుని వంటింటోల్కి వెళాళ్డు. 
   హాలు చాలా పెదద్ది. మేరీ చాలా కళాతమ్కంగా పెడుతుంది. అనిన్ వసుత్వుల మీదా ఆవిడ చేతి నాజూకు పనితనం కనిపిసుత్ంది, 

రకరకాల డిజైనుల్నన్ ఎంబార్యిడరీల రూపంలో.  గుమమ్ం ఎదురుగా జీసస బొమమ్.. కరుణతో చూసూత్. 
   పెదద్ టేర్లో మురుకుల పేల్టు, రెండు గాజు గాల్సులోల్ మంచినీళుళ్ పటుట్కుని వచాచ్డు సాంబడు. 
   పర్సాద సోఫాలో కూరుచ్ని మంచినీళళ్ గాల్సు అందుకునాన్డు. 
   అంతలో కృషణ్వేణి, రెండు కపుప్లోల్ కాఫీ తీసుకొచిచ్ంది. 
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   “అదేంటి మన డాకట్ర కాఫీ.. టీ తాగని మంచి బాలుడు కదా!” 
   “డాకట్ర తాగడనాన్! ఇది నాకు. హైదార్బాద లో అలవాటయింది. మురుకులు తీసుకోండి. నేనే చేశాను. ఇవేళ మీరు ఇకక్డ భోజనం 

చెయాయ్లిసిందే!” కృషణ్వేణి కపుప్ తీసుకుంటూ అంది. 
   “నేను కాఫీ తాగేసి, మురుకులు తింటా. ఏమీ అనుకోరు కదూ?” పర్సాద కాఫీ వాసన ఆసావ్దిసూత్ తాగాడు. “చాలా 

బాగుందమామ్! మా శాంతమమ్ చేసినటేల్ ఉంది.” 
   కృషణ్వేణికి, శాంతమమ్, ఆవిడ ఆదరణ గురుత్కొచాచ్యి. నిజమే.. ఆవిడే నేరిప్ంచింది కాఫీ పెటట్డం. అకక్డునన్ రెండు రోజులూ 

మరపురాని మధుర సమ్ృతులు. తామిదద్రూ కలిస్ చెయీయ్ చెయీయ్ కలుపుకుని, గోలొక్ండ కోట ఎకక్డం ఎటాల్ మరిచ్ పోగలదు? సాలార జంగ 
మూయ్జియమ లోని అపురూప చితార్లు, శిలాప్లు.. ఒకటా రెండా.. ఎనెన్నోన్! ఇదద్రినీ దగగ్ర చేసిన జాఞ్పకాలు.. బుగగ్లెరర్బడుతుంటే, ఖాళీ కపుప్ 
వంకతో లేచి వంటింటోల్ కొచిచ్ పడింది. 

   సాధయ్మయినంత వరకూ శాంతమమ్ తమని వంటరిగా వదిలేసింది. అనవసరపు కబురుల్ పెటుట్కోలేదు. సాంబడి చిలిపి పనులకి 
అడుడ్ లేకుండా చలల్గా జారుకునేది. ఒక అమమ్ని తీసుకు పోయినందుకు పశాచ్తాత్ప పడి దేవుడు, ఇటువంటి అమమ్లని ఇచాచ్డేమో తనకి! 

  ఇటువంటి సేన్హితుడు దొరకడం నిజంగా అదృషట్ం. మరేచ్ పోయింది.. ఈ సారి బయటికెళిళ్నపుప్డు, పబిల్క బూత నుంచి 
శాంతమమ్తో, అతత్తో, డాకట్రమమ్తో మాటాల్డాలి.. ఇవేళే! 

   మొహం కడుకుక్ని, కాసత్ పౌడరదుద్కుని హాలోల్కి వెళిళ్ంది. 
   మురుకులు తినడం మానేసి కబురల్లో పడాడ్రు సేన్హితులు. సాంబడికి తెలిసిన పర్సాద కాల్స మేటస్ ఏం చేసుత్నాన్రో పేరు పేరునా 

చెపుప్కునాన్రు. 
   “నా యమెమ్స అయిపోయింది. సూపర సెప్షాలిటీ చెయాయ్లా వదాద్ అని చూసుత్నాన్. నానన్గారు పెదద్వారై పోతునాన్రు. వచేచ్సి 

హాసిప్టల, బిజినెస పనులు చూదాద్మా అని.. ఏ సంగతీ నిరణ్యించుకోలేక పోతునాన్. ఈ లోగా కొతత్ సమసయ్ వచిచ్ంది..” 
   భృకుటి ముడిచి చూశాడు సాంబడు. పర్సాద కి సమసాయ్! చటుకుక్న గురుత్కొచిచ్ంది. అతనికి ఇంకా పెళిళ్ కాలేదు. 

ఇరవైఎనిమిదేళొళ్చాచ్యి. సులోచనమమ్ అడుగుతే యమెమ్స అయిపోనియయ్ండనాన్డు. 
   “అమామ్యా?” సంశయిసూత్ అడిగాడు. 
   అవుననన్టుల్ తలూపాడు పర్సాద. 
   “ఇంత మంచి విషయం అంత లేట గా నెమమ్దిగా చెపాత్రేంటనాన్? పెళిళ్ హడావుడి అంతా నాదే! రండి వంటింటోల్ కూరుచ్ని 

మాటాల్డు కుందాం. నేను వంట చేసుత్ంటా..” కృషణ్వేణి ఆనందంగా లేచింది. 
   “కొంత పార్బల్మ ఉంది అందుకే..” నసిగాడు పర్సాద. 
   “ఆ పార్బల్మస్ మనం సాలవ్ చేదాద్ం లెండి. రండి..” కృషణ్వేణిని ఇదద్రూ అనుసరించారు. 
   వంటిలుల్ మరీ చినన్ది కాదు.. వెనుక పంచలోకి తలుపు తెరుసేత్ బోలెడు గాలి, వెలుతురు. గాలి తగలని చోట గాస పొయుయ్ంది. 

ఒక పకక్గా చినన్ ఇనుప బలల్, రెండు కురీచ్లు ఉనాన్యి. బలల్ మీద కూరలు, చాకు, కటింగ బోరడ్ ఉనాన్యి. 
   “కూరోచ్ండనాన్. మీరొచేచ్ ముందే ఇవనీన్ తీసి పెటాట్. ఈ రోజు ఫలారం వదద్నాన్రు మీ ఫెర్ండు. పెందరకళే భోంచేసి లైబర్రీకి 

వెళాత్నాన్రు. కురీచ్లు కొంచెం సదుపాయంగా ఉండవేమో..” 
   వంటిలుల్ చాలా శుభర్ంగా ఉంచుకుంది కృషణ్వేణి. 
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   “ఎటాల్ ఉనాన్ సరుద్కుంటామమామ్! డాకట్రల్ం.. ఏడేనిమిది గంటలు నిలబడుతుండాలి.. సరజ్రీకి. నీకు తెలియందేముంది. ఎకక్డో 
అకక్డ, కూరోచ్గలుగుతే.. అంత కంటేనా?” పర్సాద కూరుచ్ని, చాకందుకునాన్డు. 

   “అదేం నీవలల్ కాదు గానీ, నేను తరుగుతుంటా.. నీ సమసయ్ చెపుతుండనాన్.” సాంబడు చాకు లాకుక్ని, బెండకాయలు ముందుకి 
జరుపుకునాన్డు. 

   పర్సాద పరస్ లోంచి ఫొటో తీసి బలల్ మీద పెటాట్డు. “తను కూడా డాకట్రే..” 
   “చాలా బాగుందనాన్! ఇంకేంటీ.. నీకు నచిచ్ందంటే మనసులు కలిసే ఉంటాయి కదా. వివరాలు చెపుప్ మరీ..” సాంబడు 

ఉతాస్హంగా అనాన్డు. 
   “అవును.. ఐశవ్రాయ్ రాయ లాగుంది.” కృషణ్వేణి సంబర పడిపోయింది. 
   “ఇంకేంటనాన్.. నానన్గారికి అభయ్ంతరం ఏముంటుంది? అమామ్యి డాకట్ర. చకక్గా ఉంది..” 
   “మణిపాల లో నాకంటే ఒకేడాది జూనియర. పీడియాటిర్కస్ చేసోత్ంది. తను చేరిన రోజే అనుకోకుండా పరిచయం అయింది.. 

కారిడారోల్ ఇదద్రమే నడుసుత్ంటే. అపప్టి నుంచీ రెండు సంవతస్రాలు రోజూ కలవడం.. కబురుల్. ఇదద్రివీ అనిన్ అభిపార్యాలూ కలిశాయని 
అనను.. కానీ ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే సంసాక్రం ఉంది. ఇకక్డికి వచేచ్ ముందే నా అభిపార్యం చెపాప్ను. తనకి కూడా ఇషట్మే.” 

   “మరేంటనాన్ పార్బల్మ? ఇదద్రూ జోడీ చకక్గా ఉనాన్రు.” 
   “వాళుళ్ చాలా బీదవాళుళ్. తండిర్ టీ ఎసేట్ట లో గుమాసాత్. ఎవరో దాతలు చదివిసుత్నాన్రు. మణిపాల లో ఫీజులు చాలా ఎకుక్వే.. 

కానీ ఈ అమామ్యి, మంగళ, చాలా మెరిటోరియస. అందుకని తకుక్వ ఫీజ తో చేరుచ్కుంది మానేజ మెంట. నీకు తెలుసు కదా.. మా పరిసిథ్తి. 
మా వాళళ్లో కటాన్లు కోటల్లో ఉంటాయి. నానన్గారితో చెపాప్లంటేనే భయం వేసుత్ంది. ఎదిరించి చేసుకుని, ఈ వయసులో నానన్గారిని బాధ 
పెటట్డం ఇషట్ం లేదు.” 

   “సులోచనమమ్ సహాయం తీసుకుంటే..” 
   “అవును సాంబా! అందుకే నీ దగగ్రికి వచాచ్ను. నువేవ్ ఆంటీకి చెపాప్లి. నాకు మొహమాటంగా ఉంది. నానన్గారికి అసలే హారట్ 

పార్బల్మ కదా! జాగర్తత్గా డీల చెయాయ్లి. సంబంధాలు వసుత్నాన్యి.. చదువైపోయింది కదా అని గొడవ ఇంటోల్.” పర్సాద మాటలు వింటుంటే 
కృషణ్వేణికి నవొవ్చిచ్ంది. ఇపుప్డు పిలల్లు మా గరల్ పెర్ండ అని పేరెంటస్ కి పరిచయం చేసుత్ంటే ఈ బాబు చాలా అమాయకుడిలా ఉనాన్డు. 
పర్సాద మాటలోల్ పడి, కృషణ్వేణి పొయియ్ కేసి తిరిగి వంటలో మునిగిపోడం వలల్ ఎవరూ గమనించ లేదు. 

   సాంబడికి అరధ్మయింది. పర్సాద వాళళ్ బంధువరగ్ంలో ఎవరూ పేర్మ పెళిళ్ళుళ్ చేసుకోరు. కోటాల్ది ఆసుథ్లు చేతులు 
మారుతుంటాయి. చౌదరిగారు ఒపుప్కోకపోతే ఎటాల్? ఒకసారి వదద్ంటే అంతే.. తండిర్నో, ఆ అమామ్యినో ఎవరోన్ ఒకరిని వదులు 
కోవలసిందే. 

   “సరే అనాన్! ఇవేళే సులోచనమమ్ని కలుదాద్ం. కృషణ్వేణీ భోజనాలయాయ్క, అంతా సరేద్సి తయారవు. నేను మా ఛీఫ ని పరిమ్షన 
అడిగి వసాత్ ఈ లోగా. 

PPP 
   “వదినమమ్ గురించి చెపప్నాన్!” 
   పర్సాద తనే కారు డైరవ చేసుత్నాన్డు. 
   “తనకి తెలుగు రాదు.. అదొకక్టే పార్బల్ం. నానన్గారితో ఫరవాలేదు కానీ చుటాట్లతో ఎటాల్గ అని.. మనిషి ఎంత నాజూకో.. మనసు 
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అంత ధృఢం. అనుకునన్ది సాధించే వరకూ వదలదు. మీ ఇదద్రి లాగనే!”  పకక్కి తిరిగి చిరునవువ్ నవావ్డు.. సిగుగ్ పడుతునన్ సాంబడిని 
చూసూత్. 

   “అది చాల మంచి గుణం కదనాన్. అందుకే మేమీరోజు ఇటుల్నాన్ం. అసలు మీతో పాటుగా తెచెచ్యాయ్లిసింది. వదినని చూసేత్ 
ఎవరైనా వపుప్కుంటారు.” కృషణ్వేణి, వెనుక సీటోల్ంచి అంది. 

   “ఎంత సేపమామ్! మా నానన్గారు సరే అనాలే కానీ.. ఒక రోజులో ఇకక్డుండదూ?” 
   సరిగాగ్ గంటనన్రలో సులోచన ఇంటి దగగ్రునాన్రు. ముందే ఫోన చేశారేమో.. ఆవిడ వీళళ్ కోసం చూసోత్ంది. 
   “అమామ్!” కృషణ్వేణి పరుగున వెళిళ్ సులోచనని కౌగలించుకుంది. సాంబడు వంగి కాళళ్కి మొకాక్డు. పర్సాద దగగ్రగా వెళిళ్ 

హతుత్కునాన్డు. 
   సులోచనకి తను పెంచిన చినిన్ మొకక్లే వృకాష్లయినపుప్డు కలిగే ఆనందం కలిగింది. గరవ్ంగా చూసింది ముగుగ్రినీ. 
   “వెంకటలకిష్కి ఫోన చేదాద్ం. మీ పోర్గార్మ ఏమిటో తెలియదు కదా.. అందుకే రమమ్నలేదు. రండి లొపలికెళాద్ం.” 

PPP 
   ఆలోచిసుత్ ఉండి పోయింది సులోచన. ఆవిడ చేతిలో మంగళ ఫొటో. 
   “ఆంటీ! మాటాల్డరేం?” ఆతృతగా అడిగాడు పర్సాద. 
   సులోచన మాటాల్డకుండా లేచి వెళిళ్ పర్సాద నుదుటిని చుంబించింది. పర్సాద మొహం లోకి వెంటనే వెలుగొచిచ్ంది. 
   “చూడ చకక్ని పిలల్. చౌదరిగారు వదద్నరు. ఆయనకి డబుబ్ మీద వాయ్మోహం లేదు. మనుషులంతా ఒకక్టే.. అవకాశం రావడం 

అనేది ఛానస్ అని అంటుంటారు. నేను ఫోన చేసాత్ను. వెంటనే వెళిళ్ నానన్గారిని కలిసి చెపుప్. సాంబడిని, కృషణ్వేణిని కూడా తీసుకెళుళ్. మీరెళేళ్ 
లోపుగా నేను ఫోన చేసి విషయం చెపాత్ను.” 

   వంటమామ్యి తెచిచ్న టీలు తాగి అతయ్ంత ఉతాస్హంగా బయలు దేరారు ముగుగ్రూ. 
   దారిలో హాసట్ల దగగ్ర ఆగి, వెంకమమ్నీ, పిలల్లీన్ పలకరించి వెళాళ్రు. 
   “మీ ఫూయ్చర పాల్నస్ ఏమిటి డాకట్ర?” 
   కృషణ్వేణి చటుకుక్న ముందుకు వంగింది. సాంబడికైతే పర్సాద పిలుపు అలవాటే.. కృషణ్వేణికి కొతత్గా ఉంది. 
   “అటాల్ ఎందుకు పిలుసాత్రనాన్? మీరంతా డాకట్రేల్ కద.” 
   “అనన్ పిలిచిన మొదటి పిలుపు అది. ఏదైనా సీరియస గా మాటాల్డాలనుకునన్పుడు అటాల్ పిలుసాత్డు. అందులో చినన్బుచచ్డం 

ఏమీ లేదు.” సాంబడి మాటలకి పర్సాద నవివ్, అతని భుజం తటాట్డు. 
   “చాలా సింపుల అనాన్! నేను ఒక సంవతస్రం సీరియస గా పిజి ఎంటెర్నస కి తయారవుదా మనుకుంటునాన్. వేణి ఎకక్డైనా 

హాసిప్టల లో ఉదోయ్గం లో చేరుతుంది. మొదటి సారి సీట రాకపోతే, సగం రోజు ఎకక్డైనా జాబ చేసూత్ మళీళ్ చదువుతాను. మూడు సారుల్ 
అయాయ్క.. అపుప్డు ఆలోచిసాత్ం. గవరన మెంట కోటా లోనే రావాలి కదా. పైరవేట గా చదవలేను.” 

   అవుననన్టుల్ తలూపాడు పర్సాద. 
   “చూదాద్ం.. ఎకక్డైనా తెలిసునన్ వాళళ్ నరిస్ంగ హోమ లో. గుంటూరైతేనే నయం.. నీకు మంచి లైబర్రీ ఉంది. దొరుకుతుందిలే. 

మంచి ఇనిస్ట్టూయ్ట లో చదివింది కదా!” పర్సాద వాళిళ్ంటి పోరిట్కోలో కారు ఆపి, దిగాడు. వెనుకే సాంబడు, కృషణ్వేణి. 
   చౌదరిగారు హాలోల్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. ముఖంలో ఏ భావమూ కనిపించడం లేదు. ఫోన ఒళోళ్ ఉంది. 
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   పర్సాద భయంగా ఇంటోల్కి అడుగు పెటాట్డు. 
   “రండి బాబూ! రామామ్.. కూరోచ్ండి. కులాసానా? చాలా రోజులయింది.. అనీన్ సరుద్కునాన్రా, పిజి ఎంటేర్నస కి పిర్పేర 

అవుతునాన్వా?” 
   సాంబడు, కృషణ్వేణి ఒకరొన్కరు చూసుకునాన్రు. హారట్ ఆపరేషన అపుప్డు ఒకక్సారే ఆయనిన్ కలిశాడు సాంబడు. కృషణ్వేణి అయితే 

ఆయనిన్ చూడనే లేదు. ఓరగా పర్సాద ని చూశాడు.. పర్సాద పెదవి విరిచాడు.. నేనేం చెపప్లేదు, నాకు తెలీదనన్టుల్. 
   చౌదరిగారి దగగ్రగా వెళిళ్, పాదాలనంటి పకక్నునన్ సోఫాల మీద కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. 
   “బాగునాన్రా డాకట్ర బాబూ! అమామ్య.. ఇలుల్ అదీ సదుపాయంగా ఉందా?” శాంతమమ్ లోపలి నుంచి వచిచ్ంది, మంచినీళళ్ 

గాల్సులు తీసుకుని. 
   చౌదరిగారి ఒళోళ్ ఫోన ని, శాంతమమ్ని చూసి జరిగింది ఊహించాడు సాంబడు. 
   “బాగునాన్ం సార!” తమ భవిషయ్త పర్ణాలికని చెపాప్డు సాంబడు. 
   కాసేపు నిశశ్బద్ం.. 
   పర్సాద కి అసహనంగా ఉంది.. చిరచిర లాడుతోంది. తనని పలకరించడం మాట పకక్న పెడితే, మొహం కూడా చూడటేల్దు. 

అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోదామా అనుకునాన్డు ఒక క్షణం. కానీ వివేకం మేలుకొంది. ఆయనకి ఇషట్ం లేదనన్మాట. అటాల్ంటపుప్డు ఏం చెయాయ్లో 
అనుకునే వచాచ్డు. ఇంక సమసేయ్ముంది.. పెళిళ్ మాటే ఎతత్డు. కానీ.. కళళ్ ముందు మంగళ మెదిలింది, బిడియంగా చూసూత్. 

   ఏదో చేసెయాయ్లి.. రెండంగలోల్ తండిర్ పకక్న కూరుచ్ని, గటిట్గా కౌగలించుకుని భోరుమనాన్డు. చినన్పుప్డు, తనకాక్వలసినది 
దొరకక్పోతే అటాల్గే చేసేవాడు. చౌదరిగారు, ఏదో జరుగుతుందని ఊహించారు. అలిగి వెళిళ్పోవడమో, పోటాల్డడమో.. కానీ ఇది మాతర్ం 
కాదు. పిలల్లు ఎంత ఎదిగినా తలిల్దండుర్ల ముందు చంటి పిలల్లే! ఆరర్ద్మైపోయింది ఆయన మనసు. 

   సాంబడు, కృషణ్వేణీ బితత్రబోయి చూసుత్నాన్రు. 
   “ఏంటార్ ఇదీ! నాకు కోపం వసుత్ందనీ, వచిచ్ందనీ తెలుసు నీకు.. కానీ ఎందుకు వచిచ్ందో తెలుసా?” పర్సాద ని విడిపించుకుని, 

మంచినీళళ్ గాల్సు తీసుకుని, నీళళ్తో మొహం తుడిచి, టేర్లో ఉనన్ నాపిక్న తో తుడిచారు. 
   పర్సాద గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి తలూపాడు. 
   “మీకు చెపప్కుండా అమామ్యిని పేర్మించాను. ఆ అమామ్యికి డబుబ్ లేదు. తెలుసు నానన్గారూ!” 
   “హు.. అందుకే నాకోక్పం వచిచ్ంది. ఇరవై ఏడేళుళ్, ఒంటరిగా.. అమామ్, నానాన్ అయి పెంచిన తండిర్ని ఇంతేనా అరధ్ం 

చేసుకునన్ది? ఇనేన్ళళ్ దగగ్రితనంలోనూ నీకు సేన్హితుడిని కాలేక పోయినందుకు బాధగా ఉంది. పేర్మ అనేది, తలిల్దండుర్ల పరిమ్షన 
తీసుకునాన్క  పుటట్దు. ఆ సంగతి నాకు తెలుసు. నా సవ్భావానిన్ నువువ్ తెలుసుకోలేదు. అందుకే నేను..” మాటాల్డలేక పోయారు చౌదరిగారు. 

   పర్సాద కి ఏమనాలో తెలియలేదు. నిజమే.. ముందే తండిర్ దగగ్రికి రావలసింది. ఎందుకంత భయపడాడ్డు.. తమ దగగ్రునన్ ఆసిథ్ 
అంతసుథ్ల వలల్నా? కాదని తెలుసు పర్సాద కి. మరి? తండిర్ ఒకక్సారి కూడా ఎవరికీ దానధరామ్లు చెయయ్గా చూడలేదు. ఎవరూ, ఫలానా 
చౌదరిగారు మాకు ఇది చేశారు, మమమ్లిన్ ఆదుకునాన్రు అని చెపప్గా వినలేదు. అందుకే.. డబుబ్ మనిషేమోనని అనుకునాన్డు. కానీ తన 
దగగ్రకొచేచ్సరికి పుతర్పేర్మ గెలుసుత్ందని ఊహించలేదు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                   e÷]Ã  2018 

   6
     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

   “సారీ నానన్గారూ! మిమమ్లిన్ ఇంతలా హరట్ చేశాను.” 
   “నాదే తపుప్లే. నేనేం చేసుత్నాన్నో నీకూక్డా తెలియనివవ్లేదు. ఒకసారి ఈ ఫైల చూడు. అందులో అనిన్ వివరాలూ ఉనాన్యి. ఇది 

నేనే సవ్యంగా చూసుకుంటుంటాను. నీ సేన్హితులిన్ పైకి తీసుకెళుళ్. అమామ్యిని, వాళల్ వాళళ్ని పిలిపించు. మాటాల్డదాం.” చౌదరిగారు తన 
గదిలోకి వెళిళ్ పోయారు. 

   మిగిలిన ముగుగ్రూ నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయారు. 
   “తీసుకోండి బాబూ!” 
   శాంతమమ్ తెచిచ్చిచ్న పానీయాలు తాగాక, సాంబడిని, కృషణ్వేణిని మేడ మీదికి తీసుకెళాళ్డు పర్సాద. కారోల్ సామానుల్, లోపల 

పెటిట్ంచమని, పని కురార్డితో చెపిప్. 
                                                      PPP 
   పర్సాద గది, సంపనున్ల ఏకైక వారసుడి గది లాగానే ఉంది. రెండు భాగాలు.. ముందరి భాగంలో సోఫాలు, టివి వంటి 

పరికరాలు. వెనుక బాగంలో పెదద్ మంచం, వారడ రోబ లు. సాంబడిని, కృషణ్వేణిని సోఫాలోల్ కూరోచ్మని తను పది నిముషాలు 
లోపలికెళొళ్చాచ్డు. 

   “మీ సామానుల్ పకక్ గదిలో పెటిట్ంచాను. వెళిళ్, కాసేపు పడుకోండి. బాగా అలిసిపోయారు. ఒక గంటయాయ్క, ఇకక్డే కలుదాద్ం. 
మంగళని రమమ్ని ఫోన చేశాను. బెంగుళూరులో మా ఆఫీస వాళుళ్ అరేంజ చేసాత్రు. రేపు పొదుద్నన్కి వచేచ్సుత్ంది. నువువ్ రేపు పరిమ్షన 
అడిగావు కదా సాంబా?” 

   “అది కాదు పర్సాద! మేమెందుకికక్డ.. బసెస్కిక్..” 
   “మిమమ్లిన్ తీసుకొచిచ్ందే ఇకక్డ మీరిదద్రూ ఉండాలని. మంగళకి తోడుగా వేణి ఉంటుంది. మీకభయ్ంతరం లేకపోతేనే..” 
   “అనాన్! ఇంకేం చెపప్దుద్. గంటయాక వసాత్ం. లేదా నువువ్ పిలు.. ఎపుప్డు పిలిచినా వచేచ్సాత్ం. నీ వెంటే మేం.” కళళ్లో నీళుళ్ 

తిరుగుతుంటే, పర్సాద చెయియ్ పటుట్కుని, గటిట్గా ఊపి తలుపు తీసుకుని బైటికొచాచ్డు సాంబడు. కృషణ్వేణి కూడా నమసాక్రం పెటిట్ సాంబడి 
వెనుకే వెళిళ్ంది. 

   పర్సాద సోఫాలో కూరుచ్ని ఫైల తెరిచాడు. 
PPP 

   ఫైల చదువుతునన్ంత సేపూ పర్సాద కళుళ్ తుడుచుకుంటూనే ఉనాన్డు. తన ఆదాయంలో నాలుగవ వంతు దాన ధరామ్లకి 
ఉపయోగిసుత్నాన్రు చౌదరిగారు. తన ఊరు, తన జిలాల్, రాషట్రం.. దేశం.. ఎలల్లు లేనే లేవు.  అయితే.. అనీన్ యన జిఓ సంసథ్ల దావ్రా. రోటరీ 
కల్బ దావ్రా ఇతర దేశాలోల్కి కూడా వాయ్పించింది ఆయన ఆపనన్ హసత్ం. 

   తండిర్ మహోనన్త వయ్కిత్తవ్ం ముందు తానెంత అనిపించింది పర్సాద కి. 
   సంసథ్ల దావ్రా కాకుండా కొనిన్ వయ్కిత్గతంగా కూడా చేసినవి ఉనాన్యి.. వేరే ఫోలడ్ర లో! తనకి బాగా తెలిసిన సేన్హితుల దావ్రా ఆ 

సహాయాలని అందించారు, ఎవరికీ తెలియ నియయ్దద్ని మాట తీసుకుని.. వారి అభివృదిధ్ని ఎపప్టికపుప్డు తెలుసుకుంటూ 
   అవి చదువుతుంటే పర్సాద కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి, నమమ్ లేనటుల్. కుడి చేతోత్ చేసే దానం ఎడం చేతికి తెలియకూడదనన్ సూకిత్ని 

అక్షరాలా పాటించారాయన. 
   పూరిత్గా చదివి, సోఫాలో వెనకిక్ జారగిలబడి, కళుళ్ మూసుకుని ఉండిపోయాడు. అలాగే నిదర్ లోకి జారుకునాన్డు. 
   అతి సునిన్తంగా తలుపు మీద టకటక శబద్ం.. ఉలికిక్ పడి కళుళ్ తెరిచాడు పర్సాద. గడియారం ఎనిమిది గంటలు చూపిసోత్ంది. 
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తలుపు తీశాడు. 
   “బానే ఉనాన్వు కదా! భయం వేసింది, ఎపప్టికీ రాక పోతుంటే. అందుకే..” 
   “సారీ సాంబా! నిదర్ పటేట్సింది. ఐదు నిముషాలోల్ వసాత్. కింద డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరోచ్ండి. ఆకలేసోత్ందా?” 

  ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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