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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
నాగరాజు ఇంటర లో చేరాడు. నాంచారి పదో తరగతి. ఇదద్రూ తమ జీవన విధానానికి అలవాటు పడిపోయారు. 
   నెలకొకసారి సాంబడు, పర్సాద తపప్క కలుసుత్ంటారు.. ఏదైనా కేసుకి సలహా, అసిసెట్నస్ అవసరమైతే విజయవాడ వెళుత్ంటాడు 

సాంబడు. ఒకరికొకరు తోడుగా సేన్హానిన్ నిలుపుకుంటునాన్రు. మేరీ అమెరికన పౌరసతవ్ం తీసుకుని అకక్డే ఉండిపోయింది.. ఇలల్ంతా 
సాంబడికే అదెద్కిచిచ్. అదెద్ పర్తీనెలా చరచ లో ఇమమ్ంది. 

   “అయోయ్! మనం ఈ విధంగా ఉండటానికి ఆవిడ సహాయం ఎంతో ఉంది. నినున్ ఆవిడ కొడుకు లాగనే చూసుకుంది. చరచ లో 
ఎపుప్డో సరీవ్స చేసాత్రు. కనుకుక్ని వెళాద్ం.” వెంకమమ్ అంది, వారత్ విని. 

   “మనం వేరే ఇలుల్ చూసుకోవాలేమో!” సాంబడు విచారంగా అనాన్డు. ఆంటీ లేదనే బాధ ఒకటి.. అలవాటయిన ఇలుల్ పరిసరాలు 
మారచ్డం ఒకటి.. 

   నెల లోగా, ఒక ఆదివారం చరచ లో సరీవ్స పెటాట్రు. ఫాదర ఫోన చేశారు.. 
   “డాకట్ర! మీరు తపప్కుండా రావాలి. మీతో కొనిన్ పాయింటస్ డిసక్జ చెయాయ్లి.” 
   “ఐతే చరచ కి ఇమమ్ని చెపుప్ంటారు. మా కాలేజ లో చెపుత్నాన్రు, కొతత్పేటలో డాకట్రల్ వీధికి దగగ్రోల్ అపారట మెంటస్ కడుతునాన్రుట. 

ఒకటి బుక చేదాద్ం. ఏడాది లోపు ఇసాత్రుట. అంతవరకూ ఉండనిసాత్రేమో అడుగుదాం.” కృషణ్వేణి అంది. 
   ఐతే.. ఆ అవసరం రానియయ్లేదు మేరీ. ఆవిడ రాసి, రిజిసట్ర చేసి, ఫాదర కి ఇచిచ్న విలుల్ చూపించారు, సరీవ్స కి వెళిళ్నపుప్డు.. 
   “డాకట్ర సాంబడు తనకి ఇషట్ం వచిచ్ననాన్ళుళ్ ఇంటోల్ ఉండచుచ్. అదెద్ మామూలుగా చరచ కి ఇవావ్లి. అదెద్ పెరగదు కానీ, 

మైనట నెనస్, టాకస లు డాకట్ర కటుట్కోవాలి. అతడు ఎపుప్డు ఖాళీ చేసినా.. ఇంటోల్ ఓలడ్ ఏజ హోమ నడిపే సంసథ్కి ఇచెచ్యయ్ండి.” 
   సాంబడు ఉదేవ్గంతో వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు. 
   “డాకట్ర! కంటోర్ల.. మీకు చెపేప్ వాళళ్ం కాదు. చావు పుటుట్కలు సహజమే కదా! షి ఈజ ఎ గేర్ట లేడీ. పర్భువు సనిన్ధిలో సేద 

తీరుతూ ఉంటుంది.” 
   “అందుకాక్దు ఫాదర! ఆంటీ పేర్మకి కదిలింది నా గుండె. ఎపప్టి బంధం ఇది? పది సంవతస్రాలుగా.. ఒకక్ సారి కూడా ఏ 

భేదమూ రాలేదు.. నిరంతరం పేర్మవాహిని పర్వహిసూత్నే ఉంది. మన చేతిలో ఏమీ లేదు కానీ.. నేనే ఆంటీ కోరిక తీరచ్డానికి పర్యతిన్సాత్ను. 
పర్భువు అనుమతిసేత్, సంసథ్ని సాథ్పిసాత్ను.” 

PPP
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   ఆ రాతిర్ కుండపోతగా వరష్ం కురుసూత్నే ఉంది. పగలంతా విపరీతమైన గాలి, నలల్ని మేఘాలు ఎవరో తరుముతునన్టుల్ పరుగులు.. 
   పొదుద్టున్ంచీ టివీలోల్, రేడియోలలో హాహాకారాలు. సునామీ విరుచు పడి, తూరుపు సముదర్ తీరాలనిన్ంటినీ కబళించేసోత్ంది. అవని 

కంపించి పోతోంది. చెనైన్ నుంచి టివి వారత్లు చదువుతూ, నూయ్స రీడర, భవనం కదిలిపోతోందని పరుగులు పెటాట్డు. ఈ తరంలో సునామీ 
అనే పేరు వినడం అదే! దకిష్ణ తీర పార్ంతాలోల్ వేలాది మందిని పొటట్న పెటుట్కుంది. 

   . భీకర పర్ళయం రావడం క్షణాలోల్ వచిచ్ంది కానీ దాని పర్భావం నెలల తరబడి, సంవతస్రాల తరబడి కొన సాగుతూనే ఉంది. 
సునామీ పర్భావం నాగాయలంక తీర పార్ంతాలోల్ కూడా ఎకుక్వగానే ఉంది పోయిన వాళుళ్ పోగా ఉనన్ వాళళ్కి అంటు రోగాలు, జవ్రాలు.. 
ఎంతమంది డాకట్రుల్, నరుస్లు వెళిళ్నా సరిపోవటేల్దు. రోజుకి ఇరవై గంటలు పని చేసుత్నాన్రు. 

   డాకట్ర సాంబడు, కృషణ్వేణి వారం రోజులుగా నాగాయలంక లోనే ఉంటునాన్రు. నూలపాలెం ఉనన్ లంకకి టౌనుకి సంబంధం 
తెగిపోయింది. వెంకమమ్కి ఇరవై ఏడేళళ్ కిర్తం వచిచ్న ఉపెప్న గురుత్కొచిచ్ంది. మనవడు నిదర్పోతునన్పుడు, పనమామ్యి దగగ్ర వదిలి.. దగగ్రలో 
ఉనన్ ఇలిల్లూల్ తిరిగి, బటట్లు, బియయ్ం, పపుప్లు సేకరించింది. 

   రోజువారీ జరుగుబాటుకీ, ఆరోగాయ్నికీ అనేక సేవా సంసథ్లు ముందుకొచిచ్ పని చేసినా.. దీరఘ్కాల సమసయ్లు అనేకం తలెతాత్యి. 
   ముఖయ్ంగా మతస్య్కారులకి.. తీర పార్ంతాలలో నదుల మీద సముదర్ంలో చేపలు పటేట్ వాళళ్ బర్తుకులు అతలా కుతలం 

అయిపోయాయి. 
   ఆ సమయంలో ముందుకొచిచ్న సేవా సంసథ్ల సేవలు గణనీయం. 
   పర్సాద, చౌదరిగారు.. ఇంకా కొంతమంది మితుర్ల పోర్దబ్లంతో గుంటూర రోటరీ కల్బ లోనూ, రెండు దశాబాద్లుగా పర్కాశం, 

కిర్షాణ్, గుంటూరు, రంగారెడిడ్ జిలాల్ల గార్మీణ పార్ంతాల అభివృదిధ్కి పాటు పడుతునన్ ‘అసిసట్’ అనే సంసథ్లోనూ సభయ్తవ్ం తీసుకునాన్డు 
సాంబడు. 

   చౌదరిగారు, ఆ రెండు సంసథ్లోల్నే కాకుండా అటువంటి అనేక సంసథ్లోల్ సభుయ్లు.. హితోధికంగా ఆరిధ్క సహాయం చేసూత్ ఉంటారు. 
సాంబడు, తన వృతిత్ దావ్రా సేవ చెయయ్డానికి సంసిదధ్ మయాయ్డు. 

   ఒక ఆదివారం పాలెం పర్యాణమయాయ్రు సాంబడు కుటుంబం. అపప్టికి రెండు మూడు నెలలయింది రవాణా సౌకరయ్ం ఏరప్డి. 
పంట మామూలుగానే నడిచింది. కిర్షణ్మమ్ అలల్కలోల్లం తరువాత.. అలిసి పోయిందేమో, పర్శాంతంగా పారుతోంది. 

   అదద్రిని అడుగు పెటిట్నపప్టున్ంచీ మొదలయింది, సునామీ విశవ్రూపం. అసలు చెటుల్ ఉనన్వే తకుక్వ. అవనీన్ కూడా అడడ్ంగా 
పడిపోయాయి అడదిడడ్ంగా. రోడుడ్ మీద మాతర్ం అడడ్ంకులనీన్ తొలగించారు. దారి పొడుగునా.. కనిపించిన వనీన్ హృదయం కదిలించే 
దృశాయ్లే. 

   పాలెంలోకి  ఆటో అడుగిడుతూనే.. వెంకమమ్ వెకక్డం మొదలు పెటిట్ంది. అనిన్ ఇళూళ్ కపుప్లు ఎగిరిపోయి, టారాప్లినేల్ టాపులుగా 
ఉనాన్యి. అవి కూడా ఎవరో దాతలు ఇచిచ్నవే. వెంకమమ్ వాళళ్ ఇళు కూడా మొండి గోడలే. అకక్డ ఎవరూ ఉండటం లేదని టాపు వెయయ్లేదు. 

   సాంబడు మాతర్ం అనీన్ ఫొటోలు తీసూత్, ఒక పుసత్కంలో పరిసిథ్తులనీన్ రాసుకుంటునాన్డు. బాబుకి ఏణన్రధ్ం వయసు. వాడి పేరు 
తాత పేరే. నారాయణ. అపుప్డపుప్డే బుడిబుడి నడకలతో పడుతూ లేసూత్ తిరుగుతుంటాడు. 

   సరసవ్తమమ్ మంచం పటిట్ంది. వెంకటలకిష్ని చూసి కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంది. 
   సాంబడు, ఆవిడని పరీక్ష చేసి, మందులు ఇచాచ్డు. పర్తీ నెలా పంపుతానని చెపాప్డు. 
   కృషణ్వేణి, కాళుళ్ చేతులూ కదుపుతూ ఉండాలని, వాయ్యామాలు కొనిన్ నేరిప్ంచింది. 
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   ఆ రాతిర్ ఇంటి కెళాళ్క, మంచం మీద వెలల్కిలాల్ పడుకుక్ని, మెడ కింద చేతులు పెటిట్ కపుప్ కేసి కళాళ్రప్కుండా చూసూత్ 
ఆలోచిసుత్నాన్డు సాంబడు. 

   “ఏంటి సాంబా!” కృషణ్వేణి పని ముగించుకుని వచిచ్, సాంబడి కాళుళ్ వతత్ సాగింది. 
   అదేదో మగవాడి దాషీట్కం నిలపడానికి చేసుత్నన్ది కాదు.. అలసి సొలసి, పగలనకా రేయనకా తిరిగి, దీనావసథ్లో ఉనన్ వారికి 

సాంతవ్న కలిగిసుత్నన్ ఒక మానవతావాదికి, హృదయంలోంచీ ఉపొప్ంగుతునన్ పేర్మతో చేసుత్నన్ సేవ. 
   కృషణ్వేణి యమెమ్సీస్ ఫసట్ కాల్స లో పాసయి, తను చదివిన నరిస్ంగ కాలేజ లోనే లెకచ్రర గా చేరింది. రాతిర్ డూయ్టీలుండవు. ఇంటికి 

ఎకుక్వ సమయం కేటాయించ గలుగుతోంది. 
   “సాంబా!” ఆదురాద్గా పిలిచింది వేణి.. పలకుక్ండా అలాగే పడుకుక్నన్ సాంబడిని. 
   “ఏం లేదు వేణీ! మనూరికి ఏదో చెయాయ్లి. ఏం చెయాయ్లా అని చూసుత్నాన్. లక్షలోల్ డబుబ్ కావాలి. పడవలు బాగు చేయించాలి, 

కొతత్ వలలు కొనివావ్లి. అసలు నేలనే మారెచ్యాయ్లి. ఎలాగా? ఎలాగా?” 
   “అవేమీ ఒకక్ రోజులో అయే పనులు కావు. కొనేన్ళుళ్ పడుతుంది. ముఖాయ్వసరాలు ముందు చూడాలి. సేవా సంసథ్లకి ఉనన్ది 

మనూరొకటే కాదు కదా! ఎవరైనా విదేశ సంసథ్ దతత్త చేసుకునేటుల్ చూడాలి. రోటరీ రవిగారూ, అసిసట్ రంగారావుగారూ.. ఇంకా చౌదరిగారి 
వంటి పెదద్లూ, విదేశ కల్బుబ్లతో కలిసి.. అటాల్ంటి దతత్త కరయ్కర్మాలు చేపడుతునాన్రని మా కాలేజ లో చెపుప్కుంటునాన్రు. రేపు వాళళ్ంతా 
నాగాయలంక దగగ్ర ఏదో గార్మానికి మంచినీళళ్ టాంకుల పార్రంభానికి వెళుత్నాన్రుట. ఒకసారి వాళళ్ చెవిని వేసేత్ బాగుంటుందేమో!” 

   సాంబడు దిగుగ్న లేచాడు. హాలోల్కి పరుగెతిత్, ఫోనందుకునాన్డు. 
   అరగంట పైగా మాటాల్డి, వచిచ్ పడుకుక్నాన్డు. 

PPP 
   “ఏంటి సాంబా హుషారుగా ఉనాన్వు?” కృషణ్వేణి పడుకునే, పకక్కి తిరిగి అడిగింది, తెలాల్రుఝామునే సనన్గా విజిల వేసూత్ 

తయారయే హడావుడిలో ఉనన్ సాంబడిని. పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలకి సరజ్రీ ఉంది. సాంబడి మొహం చాలా రోజుల తరావ్త తేటగా కనిపిసోత్ంది. 
   “మనూరుని దతత్త చేసుకుంటునాన్రు, ఇకక్డి రోటరీ జిలాల్ వాళుళ్, ఆసేట్ర్లియాలోని ఒక జిలాల్వాళుళ్ కలిపి. నినన్నే రవిగారు ఫోన 

చేసి చెపాప్రు. తవ్రలో మనూరి సవ్రూపమే మారిపోతుంది. మనం వారం వారం వెళిళ్, మనూరి వాళళ్ని టీర్ట చేదాద్ం..” వసాత్.. కృషణ్వేణి 
దగగ్రగా వచిచ్ ఒక ముదద్ందించి వెళిళ్పోయాడు. 

   కృషణ్వేణి కళుళ్ మూసుకుని ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయింది. సునామీ వచిచ్నపప్టున్ంచీ తమ జీవనంలో కూడా మారుప్ వచిచ్ంది. 
ఎపుప్డూ పాలెం ధాయ్సే! హాసిప్టల కి దగగ్రోల్ అపారట మెంట బుక చేశారనన్మాటే కానీ, ఎటాల్ వసోత్ందో, ఎంతవరకూ వచిచ్ందో 
పటిట్ంచుకోలేదు. ‘మేరీస సీనియర సిటిజెన హోమ’ రిజిసట్ర చేశారు. ఈ ఇంటిని దానికి సరిపోయేటుల్ మారాచ్లి. మళీళ్ తాము చదువుకునే 
రోజులోల్ని పోరాట వాతావరణం వచేచ్సింది. ఇంకెటువంటి ఆలోచనకీ ఆసాక్రం లేకుండా. 

   “అమామ్!” నిదర్కళళ్తో దగగ్రగా వచిచ్న నారాయణని పైకి లేపి పకక్నే పడుకోక్బెటుట్కుంది. వాడు నాయనమమ్ దగగ్రే 
పడుకుక్ంటాడు. ఎపుప్డు తెలివొసేత్ అపుప్డు లేచి వచేచ్సుత్ంటాడు. 

   కాసత్ తీరిక చికాక్క, ఎకక్డికైనా తీసుకెళాళ్లి వీడిని.. మూడేళొళ్చాచ్యేమో, ఇపుప్డిపుప్డే అనీన్ గమనిసుత్నాన్డు. 
   నిదర్పోతునన్ కొడుకుని, మధయ్కి జరిపి, లేచింది కృషణ్వేణి.. తొమిమ్దింటికి కాలేజ లో ఉండాలి. ఆలోగా చెయవలసిన పనులూ.. 

PPP 
 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                      y˚T 2018 

   4
     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

   “డాకట్ర! అరజ్ంట గా బయలేద్రు.. సరజ్రీ ఉంటే ఎవరికైనా అపప్జెపిప్..” పొదుద్నేన్ పర్సాద ఫోన. 
   కృషణ్వేణి కూడా బయలేద్రింది. నారాయణకి ఐదేళుళ్ వచాచ్యి. సూక్లుకెళుత్నాన్డు. వాడి సంగతులనీన్ వెంకమేమ్ చూసుకుంటుంది.. 

సాంబడు సంవతస్రం కిర్తమే కారు కొనాన్డు.రోడుడ్ చాలా బాగుండడంతో అరగంటలో విజయవాడలో ఉంటారు. 
   “చౌదరిగారికి బాగా లేదనుకుంటా. అటాల్ంటపుప్డే పర్సాద ఖంగారు పడుతుంటాడు.” మాటాల్డకుండా డైరవింగ మీదనే దృషిట్ 

నిలిపాడు సాంబడు. 
   అనుకునన్ంతా అయింది. ఇంటి ముందు రోడడ్ంతా కారల్తో నిండి పోయింది. దూరంగా పారక్ చేసి, నెమమ్దిగా నడుసూత్ లోపలికి 

వెళాళ్రు. పర్సాద, సాంబడిని చూసూత్నే ఆపుకోలేకపోయాడు.. అపప్టి వరకూ, పంటిబిగువున ఆపుకునన్ దుఃఖానిన్. చౌదరిగారిని పడుకోబెటిట్న 
ఐస బాకస్ దగగ్రే కూరుచ్ని ఉనాన్రు, మంగళ, పాప, శాంతమమ్. పాప వెకుక్తూనే ఉంది.. కళుళ్, మొహం ఎరర్గా అయిపోయాయి. 

   చుటుట్పర్కక్ల ఊళళ్ నుంచి, సేవాసంసథ్ల వాళళ్ందరూ వచేచ్శారు.. పెదద్ పెదద్ పూల దండలు పటుట్కుని. ఆ మహామనీషి ఆఖరి 
యాతర్ ఘనంగా జరిగింది. 

   “ఎందరికో విదాయ్బిక్ష పెటిట్న మహానుభావుడు. నీకొక విషయం ఇపుప్డు చెపాప్లి..” వైకుంఠ సమారాధన రోజు, సాంబడి పకక్గా 
కూరుచ్ని సులోచన అంది.. 

   “నేను గర్హించానమామ్! నా జీవితంలోని అజాఞ్త వయ్కిత్ ఈయనే కదూ! నా మీదా, నా అభివృదిధ్మీదా ఆయన చూపించిన ఆసకిత్ని 
బటిట్.. పర్సాద కి కూడా ఆ విషయం తన పెళిళ్ ముందే తెలిసింది కదూ? అంతకు ముందుకీ, ఆ తరువాతకీ పర్సాద నా పటల్ చూపించిన 
ఆతీమ్యతలో వెంటుర్కవాసే తేడా ఉంది. సేన్హితుడిని సోదరుడిగా చూసుత్నన్ భావన.. వారి కుటుంబసభుయ్డిగా ననున్ సీవ్కరించడం నా 
అదృషట్ం. చౌదరిగారి ఆశయాల పర్కారం నడవడమే నేను చూపించగలిగిన కృతజఞ్త.” 

   నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో చూసింది సులోచన. ఆ కళళ్లో పర్శంస. 
PPP 

 
   “డాకట్ర సాంబడూ?” 
   “నమసాక్రం రవిగారూ! నేనే.. బాగునాన్రా?  ఈ మధయ్న మీటింగస కి రాలేకపోతునాన్ సార. హాసిప్టల పనీ, ఓలడ్ ఏజ హోమ, 

రూరల విజిటస్..” తాపీగా పొదుద్నేన్ ఇడీల్ తింటునన్ సాంబడు సెల లో పేరుని బటిట్ పలకరించాడు. 
   “నాకు తెలుసు డాకట్ర! అందుకే గద.. మిమమ్లిన్ డిసట్రబ్ చెయయ్ం. మీరివాళ ఫీర్గా ఉంటే మీ ఊరెళాద్ం. మనోళల్ంతా వసుత్నాన్రు. 

అకక్డ ఒక ఇనాగరల పోర్గార్మ ఉంది.” 
   “ఇవేళ నాకు ఆఫ సర! మా ఫామిలీ అంతా వెళదామనుకుంటునాన్ం.. ఇంతలో మీ ఫోన..” 
   “అదే ఒక సామెతుంది కదా! వైదుయ్డూ పాలే కోరాడు…” 
   “వదుద్ సార.. మీరు ఆ రకంగా నాదగగ్రకు రాకూడదు. పదికాలాలు మంచి పనులు చేసూత్ ఉండాలి.” సామెత పూరిత్ 

చెయయ్నియయ్లేదు సాంబడు. 
   “ననున్ సార అనదద్ని ఎనిన్సారుల్ చెపాప్నయాయ్! ఎంత కాలం దూరం పెటేట్సాత్వు?” 
   “సరే.. సారీ అనాన్!” 
   “అదీ మంచి బాలుడి లక్షణం. ఒక గంటలో బయలేద్రదాం. సిసట్ర కూడా వసుత్నాన్రు కదా?” 

PPP 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                                      y˚T 2018 

   5
     పేర్ముడి-  మంథా భానుమతి 

 
   పంట లోకి ఎకాక్క పరిచయాలయాయ్యి. ఆసేట్ర్లియా నుంచొచిచ్న బూర్స దంపతులు, అసిసట్ రంగా రావుగారు, పర్సాద, మంగళ, 

మూరిత్గారు.. ఇంకా గుంటూరు, ఒంగోలు, విజయవాడ పటట్ణ పర్ముఖులు, మొతత్ం ఇరవై మంది ఉంటారు. కారుల్ కూడా పంట ఎకేక్శాయి. 
   కృషణ్మమ్ మీది గాలి పీలుసుత్ంటేనే ఒళుళ్ పులకరించింది, సాంబడికీ కృషణ్వేణికీ. నారాయణని ఒళోళ్ పెటుట్కుని బెంచ మీద 

కూరుచ్ంది వేణి. దురగ్, పర్సాద కూతురు.. నారాయణ కంటే రెండేళుళ్ పెదద్ది, వాడి పకక్నే కూరుచ్ని తన సూక్ల విశేషాలు చెపోత్ంది. వెంకమమ్, 
పంట రెయిలంగ నానుకుని నలు పకక్లా చూసూత్ ఆ నదితో తన అనుబంధానిన్ నెమరేసుకుంటోంది. 

   వసూత్ వసూత్ నూనూగు మీసాల నాగరాజునీ, శలావ్ర కమీజ చునీన్తో ఉనన్ నాంచారినీ ఎకిక్ంచుకుని వచాచ్రు సాంబడు వాళుళ్. 
ఇదద్రూ చాలా పెదద్రికంగా ఉంటారు. రెయిలింగ దగగ్ర నిలుచుని నీళళ్లోకి చూసుత్నాన్రు వాళుళ్. మంగళ, ఆసేత్ర్లియన లేడీ, వివియన దగగ్ర 
నిలుచ్ని వివరాలు అడుగుతోంది. తమ రోటరీ కల్బ కారయ్కలాపాలు వివరిసూత్, ఇకక్డి లైఫ గురించి తెలుసుకుంటోంది, వివియన. 

   పంట దరిని చేరగానే, వాలుగా పరిచిన బలల్ మీద నడిచి లంకలో అడుగు పెటాట్రు రోటరీ బృందం. కారోల్ పర్యాణం చేసూత్ 
అనుకునాన్డు సాంబడు, 

  “అటాల్గే ఉంది.. ముళళ్తుపప్లూ ఇసకా. అకక్డకక్డ మొండి వృకాష్లు కనిపిసుత్నాన్యి.” 
   ఊరోల్కి పర్వేశిసుత్ండగానే సాంబడి కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో పెదద్వయాయ్యి. మొగలో పెదద్ దావ్రం, దాని మీద “నువువ్లారిపాలెం.. 

సావ్గతం” అని రాసుంది. రోడుల్ వేసినటుల్నాన్రు.. నునన్ని రోడుడ్ కాకపోయినా  ఒక మాదిరిగా బానే ఉంది. 
   దావ్రం దాటగానే కారల్ని ఆపేశారు ఊరి వాళుళ్. 
   సరసవ్తమమ్ ఆంటీ కొడుకు, షావుకారు, అతని కొడుకు, సూక్ల మాసట్ర, టీచర.. ఎందరో తెలిసిన వాళుళ్ రోడుడ్కి అడడ్ంగా 

నిలబడాడ్రు, చేతులోల్ దండలు పటుట్కుని. 
   అతిథులంతా కారుల్ దిగారు. 
   పర్తీ ఒకక్రి మెడలోనూ, దురగ్, నారాయణలతో సహా.. పాలెంలోనే పూచిన రకరకాల పూలతో చేసిన హారాలు వేశారు. ఆసేత్ర్లియన 

దంపతులకి అనీన్ వివరిసూత్ కూడా నడుసుత్నాన్రు రవిగారూ, రంగారావుగారూ! 
   మధయ్లో మంచినీటి శుదిధ్కి కటిట్ంచిన ఆర. ఓ పాల్ంట దగగ్ర ఆగి, దానిన్ పార్రంభించారు. 
   నడుసుత్ంటే సాంబడి మొహం వెలిగి పోతోంది. చినన్ చినన్ ఇళుళ్, కటాట్రు. రెండు పోరష్నుల్గా ఉనన్ డాబా ఇళుళ్. తీరుగా వరుసగా. 

వరండా, గది, వంటిలుల్. ఎరర్ని సిమెంట నేల తళతళా మెరుసోత్ంది. 
   కృషణ్వేణి, సాంబడు, నాగరాజుల ఇళళ్ని పార్ధమిక విదయ్ కేందార్నికి రాసి ఇచేచ్శారు. అది కూడా తయారయింది. 
   వెంకటలకిష్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్, తిరుగుతోంది. 
   కొనిన్ఇళుళ్ చూశాక అందరూ బడి దగగ్రికి వెళాళ్రు. అకక్డ షామియానా వేసి, కురీచ్లు, మైకు, వేదిక ఏరాప్టు చేశారు. అందరికీ 

పానీయాలు ఇచాచ్రు బడిలో చదువుతునన్ పిలల్లు. 
   పెదద్లందరికీ పేరు పేరునా కృతజఞ్తలు చెపాప్రు సరప్ంచ కరుణాకర. షావుకారు చాలా ఉదేవ్గంతో మాటాల్డాడు. 
   గార్మసుథ్లలో కొంతమంది పర్తీ ఒకక్రితో మాటాల్డారు. 
   చివరోల్.. ఊహించని కారయ్కర్మం. వేదిక మీదునన్ పెదద్లు నవువ్తూ చూసుత్ండగా.. 
   డాకట్ర సాంబడు దంపతులకి ఆతీమ్య సతాక్రం. 
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   మధయ్లో రెండు కురీచ్లు వేసి, సాంబడిని, కృషణ్వేణిని ఆహావ్నించారు రవిగారు. 
   “నూలపాలెం గరివ్ంచదగగ్ దంపతులు. వీరిని ఆదరశ్ంగా తీసుకుని గార్మంలో పర్తీ ఒకక్రూ వివిధ రంగాలోల్ పైకి రావాలి. కషాట్లు 

వచాచ్యని కృంగి పోకుండా.. అవరోధాలనీన్ అధిగమించి, శిఖరాల నందుకునన్ నిరంతర శార్మికులు. అకుంఠిత దీక్షతో, మొకక్వోని 
ఆతమ్విశావ్సంతో నిశశ్బద్ంగా తమ పని తాము చేసుకుంటూ కనన్వారి కలలని నిజం చేసిన మహావయ్కుత్లు. ఈ విధంగా సవ్యంకృషితో పర్తీ 
ఒకక్రూ ఎదిగిననాడు, మన రాషట్రంలో, దేశంలో బడుగు బలహీన వరాగ్లనేవే ఉండవు.” 

   సాంబడికి, కృషణ్వేణికి పూలదండలు వేసి, శాలువాలు కపిప్ సతాక్రాలు చేశారు.. ఒకొక్కక్రుగా పెదద్లందరూ. 
   “డాకట్ర సాంబడుగారి మాతృమూరిత్, వెంకటలకిష్గారు ఆదరశ్మూరిత్. ఆవిడ చొరవ, పోర్తాస్హం వలేల్ వారు ఈ సాథ్యికి 

చేరుకోగలిగారు.” పర్సాద వెంకటలకిష్ని వేదికమీదికి ఆహావ్నించి, పూలదండ వేసి, శాలువా కపాప్డు. 
   చపప్టల్తో మారుమోగిపోయింది పార్ంగణమంతా. ముందు వరుసలో కూరుచ్నన్ సరసవ్తాంటీ ఆనందభాషాప్లు తుడుచుకోకుండా 

అటాల్గే వదిలేసింది. 
PPP 

   రాతిర్ పదిగంటలు.. పునన్మి వెనెన్లలో కృషణ్మమ్ తళతళాళ్డుతోంది. అపుప్డే చేపలు పటట్డానికి ఒక పడవ నీటిలోకి వెళిళ్ంది. 
అందులో ఇదద్రే.. నెమమ్దిగా నడుసోత్ంది నావ. 

   ఆరోజు ఫంక్షన హడావుడికి బాగా అలిసిపోయారేమో, ఇంకెవరూ వేటకి రాలేదు. ఒడుడ్కి దగగ్రదగగ్రగానే తిరుగుతోంది నావ. 
ఒడుడ్నునన్ మడ చెటల్నీన్ నీళళ్లోకి వంగి చూసుత్నాన్యి. 

   వెలుగు నీడల సయాయ్టలలో కెరటాలు అలసిపోయి, మెలల్గా కదులుతునాన్యి. వాటితో ఊసులాడుతూ ఆడుకుంటునాన్యి ఎనోన్ 
చేపలు. రంగురంగుల చేపలు. 

   “ఇటొచిచ్ వల గటిట్గా పటుట్కొయేయ్ కృషణ్వేణీ!” సాంబడు అరిచాడు వెనకిక్ తిరిగి. 
   “ఈ డాకట్ర గారి మీదికి ఎపుప్డో విసిరాను కదా పెదద్ వల. చికుక్కు పోయాడు. తపిప్ంచుకోలేడంతే.” నడుం చుటూట్ చేతులు వేసి, 

సాంబడి భుజం మీదినుంచి, నదిలో కనిపిసుత్నన్ చందర్బింబం కేసి కొంటెగా చూసింది కృషణ్వేణి. 
 
                                                     (సమాపత్ ం) 
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