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పరిమళం

నాదెళళ్ అనూరాధ

తెలల్వారి లేసూత్నే గుమమ్ం ముందు పాల పాయ్కెట తీసుకుంటూ, ఇంటి కాంపౌండ లోనూ, బయటా అరడజను పైగా సూక్టరుల్
ఉండటం గమనించింది శారద. విషయం అరథ్ం కాలేదు.
తలుపు మూసి పనులోల్ పడిన శారద ఆలోచనలు సాగుతూనే ఉనాన్యి. కిర్ందపోరష్న లో వాళుల్ వచిచ్ మూడు నాలుగు నెలలవుతోంది.
ఇంటావిడ రాజమమ్మమ్ పధధ్తిగా ఉండే మనిషి. ఆవిడ పెటేట్ రూలస్నీన్ అదెద్కొచేచ్వాళుల్ ఒపుప్కుని తీరవలసిందే. సిటీలో కొడుకు దగగ్ర ఉంటూ ,
అపుప్డపుప్డు వచిచ్ కొనాన్ళుళ్ సవ్ంత ఇంటోల్ ఉండి వెళూత్ంటుందావిడ.
శారదకి ఈ ఊళోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ందని తెలియగానే మేడమీద గదులు శుభర్ం చేయించి ఆమెకోసం సిధధ్ం చేయించింది
రాజమమ్గారు. ఆవిడ శారద అమమ్మమ్కి సేన్హితురాలు అవటంతో శారదకి రాజమమ్మమ్ అయింది.
కిర్ందింటోల్వాళుల్ వచిచ్న కొర్తత్లోనే రాజమమ్గారు ఊరు వెళల్వలసి రావటంతో మేడమీదకొచిచ్ శారదకి అపప్గింతలు పెటిట్ంది ఆవిడ.
‘ శారదా, మనింటోల్ అదెద్కు దిగిన వాళుల్ ఏలూరు నుండి వచాచ్రు. ఆయన అకక్డేదో మిలుల్లో పని చేసేవాడుట. ఇకక్డేదో మెరుగైన
పని దొరికిందని మకాం మారేచ్రుట, ఆవిడ, అదేలే ఆ అమామ్యి సావితిర్ చెపిప్ంది వివరాలు.
వాకిటోల్ ముగుగ్, పెరటోల్ మొకక్ల బాధయ్త వాళల్దే అని చెపేప్ను. వాళుల్ కాసత్ అలవాటు పడేవరకూ ఉండి వెళాద్ం అనుకునాన్ను, కాని
మా అనన్గారు హైదరాబాదు లో ఉనాన్డు కదూ, ఆయన బాతూర్మ లో జారి పడాడ్డుట. ఫార్కచ్ర ఏమీ కాలేదు కానీ బాగా భయపడిపోయాడు,
ఈ వయసులో ఏదైనా సమసయ్ వసేత్ ఏమైపోయేది అని.
నేను వెళేత్ కాసత్ ధైరయ్ంగా ఉంటాడని మా వదిన ఫోన చేసి చెపిప్ంది. బయలుదేరుతునాన్ను’ అంటూ.
వాళుల్ వచిచ్నపప్టినుండీ శారదకి చకక్ని సుపర్భాతాలు మొదలయాయ్యి.

తెలల్వారకముందే నూతిగటుట్ మీద పనులుచేసుకుంటూ

సావితిర్ శార్వయ్ంగా గొంతు విపిప్ పాడుతూంటుంది. ఎంత చకక్ని గొంతు, ఎంత తియయ్ని పాట!ఆ కాసేస్పు పెరటినిండా వెనెన్ల
ఒలుకుతునన్టుల్ంటుంది.
అంతలోనే ఆమె మీద అతని విసుగులు, గదమాయింపులు వినిపిసుత్ంటాయి.
*************************
శారద తయారై ఆఫీసుకు వెళూత్నన్పుప్డు ఇంటోల్నూ , ఇంటిబయటా పొర్దుద్నేన్ కనిపించిన ఒకక్ సూక్టరూ కనిపించలేదు. ఇలల్ంతా
నిశశ్బద్ంగా ఉంది.
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ఆ సాయంతర్ం కిర్ందింటి సావితిర్ వచిచ్ ‘క్షమించండి. మావారు దొడడ్మమ్గారి గది తాళం అడిగి తీసుకునాన్రుట కదూ. పొర్దుద్నన్
వాళల్ంతా వెళేళ్క, గది శుభర్ం చేసేసరికి మీరు డూయ్టీకి వెళిల్పోయారు.’ అంటూ తాళం చెవి ఇచిచ్ంది.
అది అందుకుంటూ, ‘ ఎవరో బంధువులు వసుత్నాన్రని, అమమ్మమ్ని అడిగితే వాడుకొమమ్ందని చెపిప్ నినన్ సాయంతర్ం తాళం
పటుట్కెళాల్రు శివయయ్గారు.’ పర్శాన్రధ్కంగా సావితిర్ ముఖంలోకి చూసింది శారద.
ఆమె కళుల్ వాలుచ్కుని చెపిప్ంది.
‘ బంధువులు కారు. వాళల్ంతా పేకాట కోసం ఎకక్డో ఒక చోట చేరుతుంటారు’
శారద విసమ్యంగా వింది.
కిర్తం సాయంతర్ం వచిచ్ ఎంత నమమ్కంగా చెపాప్డావయ్కిత్!
అసలు అమమ్మమ్ ఆవిడ కోసం ఉంచుకునన్ గదిని ఎపుప్డూ ఎవరికీ ఇచిచ్న జాఞ్పకమూ లేదు శారదకి.
**********************
ఆఫీసుకు వెళేల్టపుప్డు, వచేచ్టపుప్డు సావితిర్ ఏదో పని చేసుకుంటూ కనిపించేది. ముఖపరిచయం కర్మంగా చినన్చినన్
పలకరింపులవరకూ వచిచ్ంది.
సావితిర్ వెనుకవెనుకే తిరుగుతూండే ఆమె పదేళల్ కూతురిన్ చూసి శారద ఓ మారు అడిగింది. ,
‘ పాపని ఏ సూక్లోల్ జాయిన చేసేరు?’
‘ ఇంకా సూక్లోల్ వెయయ్లేదు. ఇంటోల్నే చదవటం, రాయటం నేరిప్సుత్నాన్ను. ఈయన ఉదోయ్గంలో కాసత్ నిలదొకుక్కునాన్క
జేరిప్ంచాలి.’
వాళల్ ఆరిథ్క పరిసిథ్తి అరథ్మైంది. అవసరమైన వాళల్కోసం ఖరుచ్ పెటట్డంలో ఉనన్ ఆనందం శారదకు తెలుస్నన్దే.
’ఫీజు తాను కడతానంటే ఏమనుకుంటారో, చినన్బుచుచ్కుంటారా?పోనీ వీలు చికిక్ నపుప్డు ఇచేచ్యమంటే సరి!’
తనలో తాను తరజ్నభరజ్న పడి శారద అదే మాట పైకి అంటే సావితిర్ ఏమీ మాటాల్డలేదు.
అతను మాతర్ం సాయంతర్ం పనిగటుట్కుని వచిచ్ తలుపు తటాట్డు.
‘మా పావనిని సూక్లోల్ జేరిప్సాత్ననాన్రటకదా’
శారదకి ఒకక్క్షణం ఖంగారనిపించింది. ఎలా తీసుకునాన్డో ఆవిషయానిన్ అని.
‘ మీ అంతట మీరే అనాన్రు కదా. నాకైతే ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు. ‘ అతని మాటలకి నిశిచ్ంతగా ఊపిరి తీసుకుంది.
ఆఫీసులో పరిమ్షన పెటిట్ మరునాడే సావితిర్కి తోడుగా వెళిల్ దగగ్రోల్ ఉనన్ సూక్లోల్ పావనిని జేరిప్ంచింది శారద. అతను మాతర్ం
తనకెలాటి సంబంధం లేదనన్టుల్ పొర్దుద్నేన్ తనదారిన తాను బయటకు వెళిల్పోయాడు.
పావని కొర్తత్ యూనిఫామ చూసుకుని మురిసిపోయింది.
***************
ఒకరోజు పొర్దుద్నేన్ సావితిర్ పాట కంటే ముందే అతని గొంతు ఖంగున వినిపించింది.
‘ వెధవ ఉదోయ్గం, ఈరోజునుండీ వెళేల్ పని లేదు. అడడ్మైన వాళల్కిర్ందా పని చెయయ్లేను. వాళుల్ పురమాయించే పనులు చేసూత్
బర్తకటం నా వలల్ కాదు. ఉదోయ్గం, ఉదోయ్గం అంటూ నస పెటట్కు. ‘
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ఒకక్ క్షణం ఆగి మళీల్ అనాన్డు, ‘చేతనైతే నువువ్ చెయియ్. చదువు లేకపోయినా శుభర్ంగా వండగలవు కదా’ అతనా మాటలు ఏ క్షణాన
అనాన్డో కానీ అది వెంటనే కారయ్రూపం సంతరించుకుంది.
సావితిర్ కమమ్గా వండగలదనీ, సౌముయ్రాలనీ వండిపెటట్మంటూ ఒకక్కక్రుగా రావటం మొదలుపెటేట్రు.
వీధిలో కూరుచ్ని వచిచ్న వాళల్ందరితో కబురుల్ చెపప్టం మాతర్మే చేసేవాడు శివయయ్.
‘మా సావితిర్ బర్హామ్ండంగా వండుతుంది. చూసుత్నాన్రుగా. తొందరోల్నే ఇకక్డ ‘మెస’ పెడతాం. దొడడ్మమ్గారొసేత్ ఆవిడ చేతే
పార్రంభోతస్వం చేయిసాత్ను’
అతని ధోరణి ఇలా సాగుతోంది. నాలుగైదు కుటుంబాలకి వాడుకగా వండి, కాయ్రేజీలోల్ సరిద్ తీసుకెళిల్ ఇసూత్ండేది సావితిర్. కనీసం ఆ
పారిస్ళుల్ పటుట్కెళిల్ ఇవవ్టం కూడా చేసేవాడు కాదు అతను.
ఉనన్టుట్ండి మళీల్ ఏదో ఉదోయ్గంలో చేరినటుట్నాన్డు. ఇంటికి తాళం వేసి ఉంటే భారయ్ వచేచ్వరకు ఎదురు చూసి, ఆవిడ మీద
పోటాల్టకి దిగేవాడు.
‘ ఎండవేళ ఎకక్డికెళేల్వ? ఆకలితో వసాత్ను, ఇంటిదగగ్ర ఉండాలని తెలీదూ? టైముకి వెళల్కపోతే అకక్డ మాట పడాలి. నాకు కుదరవు
అవనీన్.’ అతను ఎనిన్ మాటలు మాటాల్డినా మౌనమే ఆమె సమాధానం.
*********************
ఇంటోల్ వంటలు చేసుకునే వాళుల్ తగిగ్పోతునాన్రా అనిపించేది సావితిర్ని చూసేత్. రెండిళుల్, నాలుగిళుల్ కాసాత్ మరినిన్ కుటుంబాలకు
వండుతోందామె. మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్క పెరడంతా పరుచుకునన్ వంటసామాను ఆమె ఒకక్తే శుభర్ం చేసుకోవటం గమనించిన శారద
ఊరుకోలేక పోయింది.
‘ సావితీర్, మీకిపుప్డు చేతినిండా పనిఉంది. అంతోఇంతో రాబడి ఉంది. చేతికిర్ంద మనిషిని పెటుట్కోండి, ఇంత శర్మ ఒకక్రివలాల్
అయేయ్ది కాదు’
‘ నాకా ఆలోచనే రాలేదు. అదీకాక ఆ పదిరూపాయలు మరోఖరుచ్కి ఉంటుందని...’
వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్కుండా నిలబడింది సావితిర్.
‘ వదుద్ సావితీర్, శకిత్ కి మించిన పని చేసి అనారోగయ్ం తెచుచ్కోకండి’ శారద మాటలోల్ వాసత్వం ఆమె గర్హించింది.
ఆ తరావ్త నాలుగురోజులకే సావితిర్ వెనుక పనులు అందుకుంటూ తిరుగుతునన్ మనిషిని చూసి శారద తృపిత్ పడింది.
‘శారదగారూ,.....’ అంటూ వచిచ్న సావితిర్ని ‘ రండి ‘ అంటూ ఆహావ్నించింది శారద. ఆమెను చూసూత్ంటే ఇదివరకటి సావితిర్లా
కాక ముఖంలో ఒక కొర్తత్ ఉతాస్హం, ఇదివరకు కనిపించని ఆతమ్ విశావ్సం సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
‘ ఇపుప్డు ఆరిథ్క ఇబబ్ందులు పెదద్గా లేవు శారదగారూ, ఆయనా పని చూసుకునాన్రు. పావని ఫీజు మీరు కటట్కండి ఇంకపైన.
ఇనాన్ళూల్ చేసిన సహాయానికి ఎలా కృతజఞ్తలు చెపప్లో తెలియటం లేదు’ అంటూ సూటిగా తను చెపప్దలచుకునన్ది చెపిప్ంది సావితిర్.
‘ పావని చదువు నాకేం బరువు కాదు. ఆ డబుబ్ జాగర్తత్ చేసుకోండి. రేపు ఏదైనా అవసరానికి ఉంటుంది.’ శారద ఒక ఆతమ్
బంధువులా చెపిప్ంది.సావితిర్ ఏదో చెపప్బోతే ఆమెను వారించింది.
నిసస్హాయంగా వెనుతిరిగిన సావితిర్ కి శివయయ్ ఎదురొచేచ్డు.
‘ నేను చెపప్లేదూ! పావనిని చదివించటం ఆవిడకి శర్మ కాదు’ అంటూ ఓ నవువ్ నవివ్ భారయ్తో సహా కిర్ందకెళిల్పోయాడు.
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శివయయ్ తీరు తెలిసునన్దే అనన్టుట్ నిలబడిపోయింది శారద. ఆమెకేమీ పర్శంసలూ, సనామ్నాలూ అకక్రేల్దు. కాని, కషట్పడకుండా ,
అనాయాసంగా వచేచ్ సౌకరాయ్ల పటల్ ఉనన్ ఆ వాయ్మోహానికి అతని పటల్ ఒక వయ్తిరేకత కలిగింది.
*****************
రాజమమ్గారు యధాలాపంగా ఫోన చేసినపుప్డు అడిగింది,
‘కిర్ందింటి వాళుల్ ఎలా ఉనాన్రు? ఇలుల్ శుభర్ంగా ఉంచుతునాన్రా? మొకక్ల సంరక్షణ చూసుత్నాన్రా?’ అంటూ
‘అంతా బాగానే ఉంది అమమ్మామ్. ఆమధయ్ మీతో మాటాల్డేరుట కదా శివయయ్గారు’
‘ఎపుప్డూ? మాటాల్డలేదే...........ఏమిటిట? ఏమైనా పని పడిందా?’ ఆవిడ మాటలకి తెలల్బోయింది శారద. అయితే ఆయన అబధధ్ం
చెపిప్ గది తాళం పటుట్కెళేల్డా? ఇపుప్డు రాజమమ్మమ్కి తెలిసేత్ అనవసరమైన గొడవ.
శారద మౌనం చూసి ఆవతల నుండి రాజమమ్ రెటిట్సుత్ండటంతో,
‘ పనేంలేదు అమమ్మామ్, ఊరేక్నే ఫోన చేసి పలకరిసాత్ననాన్డాయన’ అంటూ మాట తపిప్ంచేసింది.
‘వదాద్మనుందే శారదా, ఒకసారి ఇలుల్ చూసుకుని , మొకక్లిన్ పలకరించి ఓ నాలుగు రోజులు అకక్డ గడుపుదామని ఉంది.’
‘ వదద్మమ్మామ్, ఎండలు బాగా ఉనాన్యి. తటుట్కోలేవు. అయినా ఇలుల్, తోట చూసుకుందుకు మేమంతా ఉనాన్ంకదూ ఇకక్డ’
‘అనన్టుల్, ఆ పనసచెటుట్ , మామిడి చెటుల్ సోములుకే అపప్చెపుప్. వాడు ఏళల్ తరబడి మన ఇంటిని నముమ్కుని ఉనాన్డు. తియయ్ని పళుల్
మన చుటుట్పర్కక్ల ఎకక్డా లేవు ఇలాటివి’
ఆవిడ తాపతర్యానికి నవువ్కుంది శారద.
‘ ఎపుప్డో తొందరోల్నే రావాలిస్ఉందిలే’ అంటూ ముగించిందావిడ.
****************
ఆ ఫోన కాల వచిచ్ఎనోన్ రోజులు అవనే లేదు, ఉనన్టుట్ండి ఒకరోజు పొర్దుద్నేన్ ఇంటిముందు ఆటో దిగిన రాజమమ్గారిని చూసి
ఆశచ్రయ్పోయింది శారద. ఎదురెళిల్ ఆవిడ చేతిలో బాయ్గ అందుకుంటూ , ఇంటిమీద బెంగ పెటుట్కునాన్వా అమమ్మామ్?’ అంటూ వేళాకోళం
చేసింది.
‘ లేదులేవే, పని తోసుకొచిచ్ందిలే.’ అందావిడ.
సావితిర్ పెరటోల్ ఉనన్టుట్ంది.
‘రంగమమ్ వచేచ్క గది శుభర్ం చేసుత్ంది, మేడ మీదకొచెచ్య అమమ్మామ్, ‘ అంటూ ఆవిణిణ్ పైకి తీసుకెళిల్ంది.
రాజమమ్గారు సాన్నం చేసివచిచ్, కాఫీ గాల్సు పుచుచ్కుని కూరుచ్ంది. ఇంటిముందు లక్షణంగా ఉనన్ ముగుగ్ ఆవిడకి
మనశాశ్ంతినిచిచ్ంది.
ఖాళీ గాల్సు పర్కక్న పెటిట్,’ కిర్ందకెళిల్ ఓ మాటు పలకరించి వసాత్ను’ అంటూ లేచింది.
కిర్ంద వయ్వహారం చూసి ఆవిడ రియాక్షనెలా ఉంటుందో అనుకుంటూ పనిలో పడింది శారద.
‘అమమ్మామ్, వంట గదిలో గటుట్ మీద అనీన్ సరిద్ పెటేట్ను. టైమయాయ్క వచిచ్తిను’ అంటూ కిర్ంద గదిని శుభర్ం చేసుత్నన్ రంగమమ్తో
కబురల్లో మునిగిన రాజమమ్గారికి చెపిప్ ఆఫీసుకు బయలుదేరింది శారద.
రాజమమ్గారు పెరటోల్ కురీచ్ వేయించుకుని కూరుచ్ంది. అకక్డ జరుగుతునన్ విషయం ఆకళింపు చేసుకుంది.
‘ మరైతే సావితీర్, గుడివాడలో సవ్ంతిలుల్ందంటునాన్వ. సవ్ంత ఊరు,ఇలుల్ వదిలి వచేచ్రేం?’
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’ సవ్ంతిలేల్నండీ. అతత్యయ్గారికి ఈయన పధధ్తి నచచ్దు. ఒకక్డే కొడుకు. చదువు సరిగా అబబ్లేదు. సిథ్రమైన ఉదోయ్గం ఏదీ లేకుండా
ఊళోల్ వాళల్ వయ్వహారాలోల్ తిరగటం , రాతీర్ పగలూ అని లేకుండా పేకాటలో కూరుచ్ని డబుబ్ పోగొటుట్కోవటం.......................ఆవిడా
చెపిప్చెపిప్ విసిగిపోయారు.
చినన్చినన్ విషయాలకి గొడవ పెటుట్కుని చేసే ఉదోయ్గం వదిలేసూత్ంటే అతత్యయ్ కేకలేసేరు. నేనేదైనా చేదాద్మనాన్ సరైన చదువు లేదు.
వంట పనిలాటివి చేసేందుకు అకక్డ చుటుట్పర్కక్లంతా బంధువులు. ఆకేష్పణగా ఉంటుంది.
తలిల్తో పంతానికి పోయి, ‘నీకూ నాకూ ఇంక ఏ సంబంధం లేద’ని చెపిప్ ,ఊరొదిలేసి వచేచ్సేరు. ననూన్, పిలల్ని, ఇషట్మైతే కూడా
రమమ్నాన్రు లేదా ఉండిపొమమ్నాన్రు.
అతత్యయ్ని వదిలి రావాలంటే మనసొపప్లేదు. అయినా ఇలుల్ వదిలి ఏ ఆధారం లేకుండా ఒకక్రూ బయటకు వెళేత్ ఎలాటి పరిసిథ్తులు
ఎదురవుతాయో అని అతత్యయ్ మమమ్లిన్ అందరినీ కలేస్ వెళల్మని చెపాప్రు.....................’
సావితిర్ చెపప్టం ఆపి రాజమమ్గారి ముఖం వంక చూసి, తను చెపేప్ది కొనసాగించింది.
‘ ఇకక్డికి వచేచ్నాటికి ఏ ఉదోయ్గమూ లేదండి. చేతిలో కాసత్ డబుబ్ంది.ఎకక్డా పటుట్మని ఆరునెలలు కుదురుగా పనిచెయయ్రు. ఇలుల్
గడుపుకుందుకు నాకు చేతనైన పని నేను చెయాయ్లనుకునాన్ను. ఆయనా అదే అనాన్రు.’
రాజమమ్గారు నిటూట్రిచ్ంది. శివయయ్ సంగతి అవగాహన కొచిచ్ంది. పెరడంతా పచచ్ని అరటిమొకక్లు, వాటినంటి ఉనన్
అరటిపిలకలూ, రకరకాల ఆకుకూరల మడులూ, పూలమొకక్లతో కళకళలాడుతోంది.
ఆవిడకి సావితిర్ని చూసేత్ ముచచ్టేసింది. సంసారం కోసం సరవ్ విధాల కషట్పడుతోంది. పిలల్ని పొందిగాగ్ చదివించుకుంటోంది.
బాధయ్త తెలియని భరత్తో సంసారం రోడుడ్న పడకుండా, ఒక కర్మంలో నడుపుకొచేచ్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది.
‘మీ అతత్యయ్కి కేష్మ సమాచారాలు తెలియచేసుత్నాన్వా?’
‘ఆవిడకి ఇకక్డ జరిగేదంతా చెబుతూనే ఉనాన్నండీ. ఇకక్డికి వచేచ్నాటికి ఏంచెయాయ్లనన్ ఊహ లేకపోయినా , ఇపుప్డు నాకు ఒక
జీవిక ఏరప్డింది. అది మీ దయే దొడడ్మమ్గారూ,’ అంటూ చటుకుక్న వంగి ఆవిడ పాదాలకు నమసక్రించింది.
రాజమమ్గారు చటుకుక్న పాదాలు వెనకిక్ తీసుకుంది సావితిర్ చరయ్కి.
‘ నేనిలా వంటలు మొదలు పెటేట్ను. మీకు ముందుగా మాట మాతర్ంగానైనా చెపప్లేదు. ఏమీ అనుకోకండమామ్. అపుప్డునన్ పరిసిథ్తికి
ఇంకఏమీ తోచలేదు’ సావితిర్ మాటలు తలపంకించి వింటోందావిడ.
ఇంటోల్కొచిచ్ , పెరటోల్ సనిన్వేశం చూసి ఊపిరి ఆడనటుట్ ఫీలయాయ్డు శివయయ్ ఒకక్క్షణం. అంతలోనే,
‘ నమసాక్రం అమామ్, మీరు చెపాప్పెటట్కుండా వచేచ్సేరు. చెపిప్ఉంటే సేట్షన కి వచిచ్ ఉండేవాడిని కదా’
‘ ఇకక్డికి వచేచ్ందుకు చెపిప్రావటం ఏమిటి శివయాయ్, ఇది నాఊరు, నాఇలుల్’ అతి వినయం పర్దరిశ్సుత్నన్ శివయయ్ను వారించింది.
‘ అమామ్, మీరు ఈ పూట మాతో పాటు భోజనం చెయాయ్లిస్ందే. సావితిర్ వంట చూదుద్రుగాని’
‘ అవునూ, నువువ్ మెస ఏదో పార్రంభిసుత్నాన్వని తెలిసింది. నేనే రిబబ్ను కతిత్రించాలనాన్వట.’ సమాచారమంతా సేకరించే
వచిచ్ందనన్మాట ఈ పెదాద్విడ అనుకునాన్డు.
‘ అవునమామ్, మీరు అనుమతిసేత్ ముందు వరండాలో కురీచ్లూ, బలల్లు వేసి చుటూట్కాసత్ దడి కటిట్ంచుకుంటాను. మీపేరు చెపుప్కుని
ఈ ఇంటోల్ నలుగురు భోజనం చేసి వెళాత్రు.’ అతని కబురల్కి ఆవిడ నవువ్కుంది.
ఈ కబురల్కి బలం భారయ్ పడే శర్మే అయినా తన పర్తాపమే ఇదంతా అనన్టూట్ చెబుతునాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2015

పరిమళం – నాదెళళ్ అనూరాధ

6

‘ అలాగే కానియియ్ శివయాయ్, ఇలుల్ పాడు పెటట్కుండా మనుషుయ్లతో కళకళలాడుతుందంటే నేను మాతర్ం ఎందుకు వదద్ంటాను. కాని
ఇదివరకు మీకు ఇచిచ్ంది రెండు గదుల పోరష్నే కనుక అదెద్ కొంచమే. ఇపుప్డు పెదద్పని పెటుట్కుంటునాన్వు కనుక అదెద్ పెరుగుతుంది మరి’
‘ ఎంత మాట. అలాగేనమామ్’ ముఖంలో అసంతృపిత్ కనపడకుండా కాసత్ నవువ్ పులుముకునాన్డు. ఈ ముసలావిడకి డబుబ్ యావ
బాగానే ఉందనుకునాన్డు.
‘అనన్టుట్ ఈ ఏడాది మామిడిచెటుల్, పనస చెటుట్ మంచి రేటు వసుత్ందని సోములు కాక్కుండా మరెవరికో అమిమ్ంచేవుట. శారదకి
ఇవవ్నీన్ తెలియవు, నాకు లాభం అని అనుకునన్టుట్ంది నీ మాటలు విని. ఏళల్ తరబడి వాటికి ఏదో లెకక్కటిట్ ఫలసాయం తీసుకుంటునాన్డు
సోములు.
వాడికి తోచింది ఇచిచ్ పటుట్కెళల్టమే కానీ ‘రేటు ఇంత’ అని నేను ఏనాడూ చెపప్లేదు.ఇంతకీ ఆ వచిచ్న డబుబ్ శారదకిచేచ్వా? అదెద్తో
పాటు బాయ్ంకులో వేసేవా?
సోములు కంటి ఆపరేషన చేయించుకుంటాడుట. ఆ డబుబ్ తీసుకొసేత్ వాడి ఖరుచ్కి పనికొసుత్ంది.ఇంకోమాట శివయాయ్, వీధి చివర
బర్హమ్ం లేడూ, పాలపాయ్కెటుల్ వేసే బర్హమ్ం! కూతురి పెళిల్ కుదిరిందని చెపేప్డు. అసలందుకే వచేచ్నిపుప్డు.
మనమేడ మీద పెళిల్ చేసుకుంటాననాన్డు. తీరిక చేసుకుని పెళిల్ పనులోల్ ఓచెయియ్ సాయం వెయియ్. పెరటోల్ అరటిగెలలు, అరటి ఆకులు
పెళిల్కి అటేట్పెటుట్’
ఆవిణిణ్ వింటూ అలాగే నిలబడాడ్డు అతను. అతని జీవితంలో మొదటిసారిగా మనసు ఆరర్ద్ం అయింది.
అదెద్ఇంటికోసం వచిచ్నరోజున రాజమమ్గారి తీరు చూసి, ‘అమోమ్ గటిట్ మనిషి. ఏదో చినన్ పోరష్న కాసత్ తకుక్వ అదెద్కు
దొరుకుతుందంటే , ఇంటి బాధయ్త, ఊరంత పెరడు, మొకక్ల బాధయ్తా మొతత్ం భుజాలమీద మోపింది’ అనుకునాన్డు.
డెభైభ్యేళుల్ పైబడిన వయసుస్లో ఆవిడ అంత ఆరోగయ్ంగా , ఆనందంగా ఉండటం వెనుక ఉనన్ కారణమేదో అరథ్ం
అయినటల్నిపించింది శివయయ్కి.
జీవితానిన్ అందంగా అనుభవించటం అంటే చుటూట్ ఉనన్ మనుషుయ్ల సుఖఃదుఖాఃల మధయ్ జీవించడమేనేమో!
అతని కళుల్ చెమరాచ్యి . ఊళోల్ ఉనన్ తలిల్ అపర్యతన్ంగా జాఞ్పకానికొచిచ్ంది.
ఆ ఇంటినిండా కముమ్కునన్ పరిమళం పెరటోల్ విరబూసిన మొకక్లది మాతర్మే కాదని ఆ క్షణంలో అతనికి అరథ్మైంది.
***

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2015

