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దారి దీపాలు డా.జడా బాబ్రా

 “గుడ మారిన్ంగ పినిన్గారూ...” అంటూ వాకిటోల్ ముగేగ్సుత్నన్ కామాక్షమమ్ను దాటుకుని ముందుకు నడిచింది 
సుమ. గాలికి రేగిన జుటుట్ అందంగా ముఖంపై పడుతోంది. ముకుక్పుటాలు అదురుతునాన్యి. ముఖంమీద అకక్డకక్డా 
పటిట్న చెమటబిందువులు ముతాయ్లాల్ మెరుసుత్నాన్యి. రోజూ ఉదయానేన్ వాకింగుకి వెళిల్ వచేచ్సరికి కామాక్షమమ్ వాకిటోల్ 
ముగేగ్సూత్ కనిపిసుత్ంది. అందుకే పలకరింపుగా గుడ మారిన్ంగ చెపిప్ లోపలికెళుత్ంది.  

“గుడ మారిన్ంగ తలీల్... చంకలు పటిట్నటుల్గా కాకుండా కొంచెం కపిప్నటుల్గా ఉండే బటట్లు వాడకూడదూ... నీ 
వంటికీ మంచిది... చూసుత్నన్ జనాల కంటికీ మంచిది” అంది కామాక్షమమ్.  
 తన బటట్లవంక చూసుకునన్ సుమ ‘అయోయ్.. పినీన్! వాకింగుకెళేల్వాళుల్ ఇలాంటివే వాడతారు గానీ పటుట్చీరలు 
కటుట్కుని గుడికి వెళిల్నటుల్గా వెళళ్రు...” అంది పెదాద్విడను ఆటపటిట్సుత్నన్టుల్గా.  
 “నిజమేనమామ్... కాదనను.  కాకపోతే ఇది పలెల్టూరు కదా! అమావాసయ్ నాటి వెనెన్ల తగిగ్పోయినటుల్గా రోజు 
రోజుకీ తగిగ్పోతునన్  నీ కురచబటట్లిన్ వీథిలో వాళుల్ కనాన్రప్కుండా చూసుత్నాన్రు. తరావ్త నీ ఇషట్ం..’ నవువ్కుంటూ 
ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది కామాక్షమమ్.  

సుమకి ఇరవై ఐదేళుల్. డిగీర్, బి.ఇడి పూరిత్చేసింది. లాంగ టరమ్ కోచింగ తీసుకుని డియసీస్కి సెలకట్యింది. 
ఆడపిలల్... పైగా ఇంటోల్ సేవ్చఛ్గా గారాబంగా పెరిగిన పిలల్. ఉదోయ్గం ఏ ఊళోల్ ఇసాత్రోనని తలిల్దండుర్లు కంగారుపడాడ్రు. 
తలిల్దండుర్లిదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లు కావడం, పోషిట్ంగ కూడా మారుమూల పలెల్లోని ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ రావడంతో సుమ 
బాగా నిరాశచెందింది. అనిన్టినీ మించి తలిల్దండుర్లిన్ వదిలిపెటిట్ ఉండాలిస్ రావడం మనసుకు కషట్ంగా అనిపించింది.  
 సూక్లోల్ రిపోరట్ చేసిన తరావ్త మంచి ఇంటికోసం అణేవ్షణ సాగించింది సుమ. ఒకక్తే ఉండాలిస్రావడం, 
సూక్లుకి దూరంగా ఉండడం ఇబబ్ంది కనుక ఆ ఊరిలోనే పాఠశాలకు దగగ్రోల్నే ఉనన్ కామాక్షమమ్ ఇంటికి చేరుకుంది. 
  అటు మూడుగదులు, ఇటు మూడుగదులతో వునన్ పెదద్ పెంకుటిలుల్ కామాక్షమమ్ దంపతులది. ఇదద్రూ ఒక 
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పోరష్నులో ఉంటూ పకక్నునన్ వాటా అదెద్కిసాత్రు. వెనుకవైపు పెరడు, ముందు ఖాళీల్సథ్లం, ఒకపకక్ పూలమొకక్లు, మరో 
పకక్ బాతూర్ం... ఇలుల్ విశాలంగా ఉండడంతో సుమ బాగా ఇషట్పడింది.       
 కొదిద్రోజులోల్నే సుమ పదధ్తి, కలుపుగోలుతనం, చలాకీతనం నచాచ్యి కామాక్షమమ్ దంపతులకి. ఎలా 
వుంటుందోనని మొదటోల్ కంగారుపడినా రోజులు గడిచేకొదీద్ తమలో ఒకరిగా కలిసిపోయిన సుమను మనసూఫ్రిత్గా 
ఆహావ్నించారు దంపతులిదద్రూ.           
 పిలల్లు లేకపోవడంతో సుమను సొంతకూతురిలాగా భావించేవారు. సుమకి కూడా తలిల్దండుర్లు దగగ్ర లేరనన్ 
చింత లేకుండా పోయింది. అనిన్టికీ చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ మంచి మంచి సలహాలిసూత్ తోడునన్ దంపతులిదద్రికీ 
రోజుకొకసారైనా మనసులోనే కృతఙఞ్తలు చెపుప్కుంటుంది సుమ.        
                 ***        
 సాన్నంచేసి హాలోల్కి వసుత్నన్ సుమకి పెరటోల్ నుండి ఏదో దంచుతునన్టుల్గా చపుప్డు వినిపించింది. గదులు 
దాటుకుని అవతలివైపుకి వెళేత్ కామాక్షమమ్ రోటోల్ పచచ్డి చేసూత్ కనిపించింది.      
 వేపిన ఎండుమిరపకాయలు, వేరుశనగలు, జిలకర, వెలుల్లిల్... ఒకదాని తరావ్త ఒకదానిన్ రోటోల్వేసూత్ నూరుతూ 
కనిపించింది కామాక్షమమ్. పచచ్డి చేసూత్నే మధయ్మధయ్లో నుదుటిమీద చెమటను తుడుచుకుంటునన్ కామాక్షమమ్ను 
సమీపించి “ఇంటోల్ మికీస్ పెటుట్కుని మీకెందుకమామ్ ఇంత శర్మ? రెండు నిమిషాలోల్ అయేయ్పనికి ఇంత శర్మపడడం వృథా 
కదా!” అంది పచచ్డి బండ అందుకుంటూ సుమ.         
 దానికి చినన్గా నవివ్న కామాక్షమమ్ “అనీన్ వృథా అనుకుంటే ఎలా? ఒళుల్ కదలాలంటే ఏదో ఒక పని చేయాలిగా! 
నీకులాగా నడవలేను, పరిగెతత్లేను... ముసలిదానిన్... కాసేపు వాయ్యామం చేసినటుల్ంటుంది కదా! పైగా మికీస్లో వేసేత్ 
పచచ్డి బాగా మెతత్గా అయిపోతుంది. మీ బాబాయిగారిక్ అలా నచచ్దు. ఎంత కాదనుకునాన్ రోటిపచచ్డి రోటిపచచ్డే! 
అయినా నీ వయసునుండే సవ్యంగా ఈ పనులనీన్ చేసుకోబటిట్ ఇదిగో ఇలా గటిట్గా వునాన్ను. అపప్టున్ంచే ఇలాంటివి 
వాడుంటే ఒంటోల్ ఈమాతర్ం ఓపికైనా ఉండేది కాదు. అయినా ఓపిక ఉనన్ంతవరకూ శర్మ మీదే ఆధాపడాలమామ్య”  
అంది కామాక్షమమ్.             

“అంటే మికీస్ వాడుతునన్ వాళల్ంతా గటిట్గా లేరనా పినీన్...” అంది సుమ నవువ్తూ.    
 “అలా అని కాదు... అపప్టున్ంచీ వాటిని వాడడం మానేసి చేతులకు పనిచెపాప్ను కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే 
ఇపుప్డు ఆ పనులనీన్ వదిలేసి వాకింగుమీద ఆధారపడాలిస్ వచేచ్ది అంటునాన్...” అంది కామాక్షమమ్.   
 విచితర్ంగా చూసింది సుమ. మళీళ్ ఏదో గురొత్చిచ్నటుల్గా తనలో తనే నవువ్కుని పచచ్డిలో ఉపుప్ సరిపోయిందో 
లేదో చూసింది. సరిగాగ్ సరిపోయింది. ‘పచచ్డి బాగుంద’ని మెచుచ్కుని సూక్లుకి వెళుత్నాన్నని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది.  
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     ***           
 సూక్లునుండి తిరిగొచేచ్సుత్నన్ సుమ ఇంటోల్కెళూత్ అరుగుమీద తిరగలి తిపుప్తునన్ కామాక్షమమ్ను చూసి 
ఆగిపోయింది. కావలసిన వసుత్వులనీన్ ఇంటోల్ వునాన్ ఏవీ వాడదు. ఏమిటో చాదసత్ం, అనిన్టికీ పాతతరం పదధ్తులమీద 
ఆధారపడుతుంది. సివ్చ వేసేత్  తిరిగే వాటిని వాడుకుని సుఖపడడం చేతకాక ఆయాసపడుతూ ఈ వయసులో ఈ 
పనులెందుకు? పీనాసితనం కాకపోతే! మనసులో అనుకుంటూ కామాక్షమమ్ను సమీపించింది.    
 “పినీన్... వచిచ్నపప్టినుండీ గమనిసుత్నాన్ను. ఈ వయసులో ఊరికే హైరానా పడుతునాన్రేమో అనిపిసుత్ంది నాకు. 
అందుబాటులో వునన్ వసుత్వులిన్ వాడుకోవడం మానేసి రుబుబ్రోలు, తిరగలి అంటూ పాతతరం వసుత్వులతో కుసీత్ 
లెందుకు పినీన్. ఆధునిక పదధ్తులతో పనులనీన్ తొందరగా చేసేసుకుని మిగిలిన టైమంతా హాయిగా నిదర్ పోకుండా..” 
అంది పుసత్కాలు పకక్నబెటిట్ తనూ ఒక చెయేయ్సూత్.          

పళల్నీన్ కనిపించేలా పెదద్గా నవివ్ంది కామాక్షమమ్. నవివ్నపుప్డు ముఖం ఎంతో ఆకరష్ణీయంగా కనిపించింది 
సుమకి. పెదద్ కుంకుమబొటుట్ ముఖానికి మరింత అందగా అనిపించింది.       
 “పాతెపుప్డూ రోత కాదమామ్య. కొతత్తరానిన్ నడిపించే గీత. పైకి కనబడకపోయినా పనులోల్నో పదధ్తులోల్నో 
పాతవాసన అంతరీల్నంగా పర్వహిసూత్నే వుంటుంది. నలుగురికీ చులకనగా ఉంటుందని మనమే పకక్నపెడుతుంటాం. 
అయినా ఈ వయసులో నాకూ మీ బాబాయికీ పనులేముంటాయమామ్! ఆయనకి పుసత్కాలు, పేపరుల్ వుంటే చాలు. చకక్గా 
రోజు గడిచిపోతుంది. ఎపుప్డైనా విసుగనిపిసేత్ అలా వీథిలోకెళిల్ సేన్హితులిన్ పరామరిశ్ంచి వసాత్రు. ఇక నా సంగతం 
టావా... వంటతో కాసత్ కాలకేష్పం. ఏదో రోజు గడవాలి కాబటిట్ ఇంత ఉడకేసుకుని తినడం... ఏమైనా పనులుంటే 
చేసుకోవడం. టీవీ చూడాలంటే ఆసకిత్ ఉండదు. కళల్ముందు పనునన్పుప్డు బదద్కానిన్ తగిలించుకుని టీవీ చూడడం 
ఆరోగాయ్నికి కూడా అంత మంచిది కాదుగా. అయినా... పగటి నిదర్ పనికి చేటని ఊరికే అనాన్రా?” అంది.    
 “అంటే... ఈ వయసులో కషట్పడి ఇబబ్ందులు తెచుచ్కోవడం ఎందుకనే తపప్ వేరే ఉదేద్శయ్ం కాదు పినీన్... మరోలా 
అనుకోకండి...” అంది సుమ.            

“దానిలో అనుకోవడానికేముందిలేమామ్...! పిలల్లేల్రు... ఉండేది ఇదద్రం. రోజు గడవాలి. అందుకే ఏదో ఒక పనితో 
తీరికలేకుండా వుంటే దేహానికి ఆరోగయ్ం, మనసుకి ఆనందం... ఈ పనులు కూడా లేకపోతే జీవితం ఇంకా యాంతిర్కంగా 
ఉండదూ...” అంది మినపప్పుప్ డబాబ్లో పోసూత్.         

కొంచెం సమయం చికిక్తే అవసరం వునన్ లేకపోయినా నడుంవాలాచ్లని చూసే తమ తరానికి, నడుం వాలేచ్ 
అవకాశం ఉనాన్ చేతినిండా పని కలిప్ంచుకుంటునన్ కామాక్షమమ్ తరానికీ పోలిక చూసుకుంటూ,  పుసత్కాలు తీసుకుని 
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గదిలోకి వెళిళ్ంది సుమ. అపారథ్ం చేసుకునన్ందుకు మనసులో బాధపడింది.       
    ***             

ఉదయం పదిగంటలయింది. ఆపష్నల హాలిడే కావడంతో ఇంటోల్నే వుండి పుసత్కం చదువుకుంటునన్ సుమకి 
“సుమా... గుడిదాకా వెళొల్దాద్ం... వసాత్వా?” అని వినిపించడంతో తలుపు తీసుకుని బయటికి వచిచ్ంది.  
 శుభర్ంగా తలసాన్నం చేసి పటుట్చీర కటుట్కుంది కామాక్షమమ్. పెదద్ముడి వేసుకుని పూలు చుటుట్కుంది. రూపాయి 
కాసంత బొటుట్ ముఖానికి కొతత్ అందానిన్ తెచిచ్పెటిట్ంది. పాపిటోల్ కాసత్ కుంకుమ, చేతులనిండా గాజులు, మంగళసూతర్ం, 
నలల్పూసల గొలుసుతో నిండుముతైత్దువులా కనిపిసుత్నన్ కామాక్షమమ్ను చూసి “పినీన్... ఈ రోజు సెప్షల’గా ఉనాన్రు... 
ఏమైనా విశేషమా?” అంది సుమ.             
 “సెప్షలేమీ కాదమామ్.. కాసేపు ఊరిచివరునన్ గుడికెళాద్మని బయలేద్రాను. తోడొసాత్వేమోనని అడిగాను. ఏదైనా 
పనుంటే ఉండిపో... పరేల్దు... ఒకక్దానికే అలవాటే... వెళొళ్సాత్ను..” అంది కామాక్షమమ్.    
 ఏమీ మాటాల్డకుండా ఆమెను వెంబడించింది సుమ. అయిదు అరలునన్ పెదద్కాయ్రేజీ, కాసిని అరిటాకులు, ఒక 
నీళల్కాయ్ను రికాష్లో పెటిట్ంచింది. అవనీన్ ఎందుకో సుమకి అరథ్ంకాలేదు.  దారిలో “పినీన్ గుడికి ఇవనీన్ ఎందుకు?” 
అడిగింది సుమ. సుమవైపు చూసి చినన్గా నవివ్ంది కాని సమాధానం చెపప్లేదు కామాక్షమమ్. గుడి సమీపించగానే ఒక 
పకక్నునన్ చెటుట్దగగ్ర రికాష్ ఆపించి సామానల్నీన్ దింపి అరుగుమీద పెటిట్ంచింది. దేవుడికి దండం పెటుట్కుని వచేచ్దాకా 
రికాష్వాడిని అకక్డే వుండమని చెపిప్ సుమతో కలిసి గుడిలోకి వెళిళ్వచిచ్ంది.      
 తరావ్త గుడిమెటల్ దగగ్రా, అకక్డకక్డా వునన్ అనాథలిన్, అడుకుక్ంటునన్ వాళల్ని రికాష్ అతని దావ్రా పిలిపించింది. 
చెటుట్నీడలో అందరీన్ కూరోచ్బెటిట్ తెచిచ్నవనీన్ సవ్యంగా వడిడ్ంచింది.       
 కాసేపటికి తెచిచ్నవనీన్ అయిపోవడంతో ఖాళీపాతర్లిన్ మళీల్ రికాష్లో పెటిట్ంచింది.     
 సుమకంతా అయోమయంగా, ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. ఆ వయసులో కామాక్షమమ్ ఉతాస్హం, ఇతరులకు సాయం 
చేసే గుణం సుమకి నోటిమాట రాకుండా చేసింది. ఉనన్దానికి ఇంకాసత్ చేరిచ్ ఆసుత్లు పెంచుకుంటునన్ వాళల్ని చూసింది 
గానీ, తనకునన్ దానిన్ ఇతరులకు ఖరుచ్పెటట్డంలో కూడా తృపిత్ని పొందుతునన్ కామాక్షమమ్ తీరు అందుకు భినన్ంగా 
కనిపించింది.  చెయాయ్లనే ఆలోచన ముందు ‘వయసుమీదపడడం’ చినన్విషయంగా అనిపించింది.    
 ఇంటోల్కెళల్బోతూ “ఈ వయసులో అంతమందికి ఒకక్దానివే ఎంత శర్మపడి వంటచేశావో తలుచ్కుంటే ఒళుల్ 
గగురొప్డుసుత్ంది పినీన్. ఒక వయసుదాటాక సొంతవాళేల్ పెదద్వాళల్ని పటిట్ంచుకోవటేల్దు. భారంగా భావిసుత్నాన్రు. కానీ 
మీరు మాతర్ం మీకు ఏమీ కానివాళల్కోసం ఇంత శర్మ తీసుకుని...” మాటాల్డలేకపోయింది సుమ.    
 మళీళ్ అదే చిరునవువ్తో కామాక్షమమ్ “ఇందులో నాకేమీ శర్మలేదమామ్. ఇంతకుముందు గుడికెళిల్ దేవుడి దరశ్నం 
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చేసుకుని మెటల్మీదునన్ వాళల్కి తోచినంత ఇచిచ్ వచేచ్దానిన్. ఒకరోజు అలాగే వసుత్ంటే చినన్పిలల్వాడు నా కాళల్కి అడుడ్పడి 
కడుపు చూపించి ఆకలిగా వుందని డబుబ్లడిగాడు. నాకు ఒకక్సారిగా కాళల్కింద భూమి కదిలినటుల్గా, గుండెను పటిట్ 
గటిట్గా పిండినటుల్గా అయింది. గుటట్లుగా పోగేసుకునన్ సంపాదన పరుల ఆకలి తీరచ్డానికి ఖరుచ్పెటట్లేని జీవితం 
వయ్రథ్మనిపించింది.  వాడికేదో ఇచిచ్ ఇంటికొచాచ్క కూడా ఆ సంఘటన ననున్ చాలాకాలం వెంటాడింది. దానినుంచి 
పుటిట్న ఆలోచనే ఈ కాయ్రేజీ.  డబుబ్లు ఎంతిచిచ్నా రాని తృపిత్ కడుపునిండా అనన్ంపెడితే వసుత్ందని అనిపించింది. 
అందుకే నాకు తోచినంతమందికి, నేను పెటట్గలిగిననిన్ రోజులు ఇలా...” చెపిప్ లోపలికెళిల్ంది కామాక్షమమ్.   
 ఉనన్తమైన కామాక్షమమ్ ఆలోచనకు చలించిపోయింది సుమ.        
    ***           

“పినీన్... తలీల్దండీర్ దగగ్రలేకపోయినా మీ ఇదద్రివలాల్ ఆ లోటు తీరింది. ననొన్క సొంతకూతురిలాగా 
చూసుకునాన్రు. మీరు చూపించిన పేర్మ నేనెనన్టికీ మరిచ్పోలేను. వచేచ్నెలలో నా పెళిళ్. బదిలీకి కూడా పర్యతాన్లు 
చేసుత్నాన్ను. వెళాల్లనన్ ఆలోచనొసేత్నే మనసు ఏదోలా అయిపోతుంది. మీరూ బాబాయీ తపప్కుండా పెళిళ్కి రావాలి...” 
శుభలేఖ చేతిలో పెటిట్ విషయం చెపిప్న సుమను దగగ్రికి తీసుకుని నుదుటిమీద ముదుద్పెటుట్కుంది కామాక్షమమ్.   
 కాసేపటి తరావ్త ‘సంబంధాలు అలాగే ఉంటాయమామ్. కాలంతో పాటే కలుపుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి. 
చదువుకునన్దానివి, లోకఙాఞ్నం ఉనన్దానివి, సంపాదించడం నేరుచ్కునన్దానివి... నీకు తెలియనివి కాదుగానీ... నా 
కూతురులాంటి దానివని చెపుత్నాన్ను. మనుషులిన్ దగగ్ర చేసుకోవడానికి పేర్మని మించిన ఆయుధం లేదు. మనం 
సంపాదించుకోవడంలో తపుప్ లేకపోయినా ఎంతోకొంత లేనివాళల్కి దానంచేయడం మనసుకి పర్శాంతతనిసుత్ంది. 
అనిన్టినీ మించి భారాయ్భరత్ల బంధం ఒక పవితర్బంధం. ఒకరికొకరు తోడూనీడా. వయసూ, సంపాదనను చూసుకుని 
మనుషులిన్ దూరంచేసుకోకూడదు.  ఒకరినొకరు అరథ్ం చేసుకోవాలి. ఒకరి లోపాలను ఒకరు సరిచేసుకోవాలి, నలుగురికీ 
ఆదరశ్ంగా నిలవాలి. పాతతరం వాళల్ ఆలోచనలూ, అనుభవాలూ దీపాలాల్ మారి కొతత్తరాల భవిషయ్తుత్కు దారి చూపిసేత్ 
అదే పదివేలు కదా!” చెపప్డం ఆపి కళుల్ తుడుచుకుంది కామాక్షమమ్.      
 కామాక్షమమ్కి నమసక్రించి వెనుదిరిగింది సుమ. కషట్పడేతతవ్ం, సాయంచేసే గుణం, పేర్మించే లక్షణం మనిషికి 
మనిషిని ఎంతగా దగగ్ర చేసాత్యో కామాక్షమమ్లో చూసింది సుమ. నడవడిక దావ్రా ఆదరశ్ంగా నిలిచిన కామాక్షమమ్కు 
మనసులోనే కృతఙఞ్తలు చెపుప్కుంటూ ముందుకునడిచింది సుమ.        
       ***     
.           
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