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‚రేపే యానం. లేటు అయాాయంటే టేషనలో కూకుని ఏడాల. ఆంబోతులా తల అడ్డంగా ఊపితే
సర్చపోదు. రేపు టంకు ఏడాల.‛ – కఠినమంది అనలేం కాని కంచం మొయటి గంతే
వంకటేశులది. దిభందికి బ్రతుకు దెరువు చూపిస్తంటే, ఆ మాత్రం దయపం సహజమేమో భర్చ!
‚ఊరుకో నారామణభమ. ఆరు పెద్దోరూ. భనబోటోళ్ళకి ట్నంలో ని ఇపిపత్తతరు. ఏం, నీ
కడుకు ఒ మాట్ంటే డ్వా? ఆర్చని అటేే అనుకో. రేపు న్లో పెటుేకునన ఆసామి ఏమీ అనకుండానే
ని చేపించుకుంటాడా? స్ఫబభమ ఏద్ద ట్నం మొతతం ఎర్చగినటుే చపుతంది అనుకోపోతే ఒ మాట్!
మీ ముసలోడ్నన అకకడ్ పౌరుషానికి అదీ పోవదోని చపుప. ముకుక మీద కోం ఉంటే అకకడ్
సెలోదు.‛ – స్ఫబభమ ‘ముసలోడు’ అనేసర్చకి ఏద్ద జెర్రి కుటిేనటుే అమాంతం అకకడ్ నుంచి లేచి
వళ్ళళపోయంది నారామణభమ.
సూరుాడు చకకఫడేలోపు వంట్ అయపోవాల. తినేది నాల్గు మెతుకులే అయనా వేడ్నగా
ఉండాల నాయుడుకి. కికంటి ఏడుకండ్ల్గ ఇంటోో నుంచి ఆరుగంట్ల నాటిక చూసి జనభంత్త
వచేిస్తనాన, ఇవాళ్ నాయుడు ఇంకా ఇల్గో చేయలేదు. కకడే రామామలం దగుయ కూరుినానడు అని
గేదెల శ్రీను చపిపతే అటుగా వళ్ళళంది నారామణభమ. ‘ఈ ట్యంలో గుడ్న కాడ్కి వచ్చివేంటే
ముండా!’ అంటాడేమో అని బమడుతూనే వళ్ళళంది.
భూమికి, ఆకాశానికి ఇంకా ఏద్ద చప్పపల అననటుే పైకీ కిందకీ చూసూత ఉనానడు నాయుడు.
దగుయకెళ్ళళ చపేప ధైయాం లేక, అకకడే ఆడుకుంటునన కండ్మా కాపు భనవడ్నని పిలి, ‘నానభమ
భోజనానికి యభమంటుంది త్తత్త’ అని చపభంది.
ఎపుపడో అయవయ్యాళ్ో క్రితం తగిలంచుకునన ఫంధం వీళ్ోది. కూయలో ఉపుప ఎకుకవందని
మెటిేనింటి కచిిన మొదటి రోజే కస్రుకునానడు. అపటునంచి నాయుడ్ంటే బమం పోలేదు
నారామణభమకి.
పెళ్ళయన కతతలో పెదో ఉభమడ్న కుటుంఫం వీర్చది. త్తతల్గ సంప్పదించింది ఒ 60, 70
ఎకరాల్గ దాక ఉండేది. త్రాగుడు, పేకాట్, దానధరామల్గ, ఇలా ఉననదానిన 30 ఎకరాలకి కుదించి
మాంగారు పోయారు. అననదముమళ్ళళ అందరూ ంచుకోగా నాయుడు గార్చకి ది ఎకరాల్గ దాకా
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వచిింది. కూతుర్చ పెళ్ళళ, నారామణభమ వంటోో అదీ బాలేకపోవట్ం.. ఇలా ఒ ఐదు ఎకరాల దాకా
తీసేమవలి వచిింది.
అపటోో నారామణభమ మాంగారుతో తిర్చగి బాగానే వనకేశాడు సలాది సూరాారావు.
సూరాారావు కడుకే వంకటేశుల్గ. ట్నంలో నులకి భనుష్యాలన సోయ చేస్తంటాడు. ప్రతి నెల
తన కమిషన కట్ చేస్కకని వాళ్ళ జీత్తల్గ ఇసాతడు. వంకటేశుల్గ కూడా గటిేగానే సంప్పదించ్చడు.
రండో కూతుర్చకి నలభై లక్షల దాకా ముట్ేజెప్పపడు.
నాయుడ్నకి పౌరుషం కాసత ఎకుకవే. ఉంటే తగలేసాతడు అనేమో, చరో రండుననయ రాసేసి,
ఆరు నెలల్గ పెద్దోడ్న దగురా, ఆరు నెలల్గ చిన్లనడ్న దగురా ఉండ్ండ్న అని కడుకులదోరూ అంటే,
అంత ఎతుతన వచిింది కోం నాయుడ్నకి. ఇళ్ళోభటుేకు ఉంచుకుని మిగిలన ఐదు ఎకరాల పొలం
రాసిప్పరేశాడు. ఇళ్ళో త్తను కషేడ్న కటుేకుంది భర్చ.
ఊహ వచిినపటునంచీ ఎర్చగిందేమో.. ఇపటికీ అపుపడ్పుపడు కాసేపు కూరుిని
వస్తంటాడు పొలం దగుయ. వనెనలకు చంద్రుడు రాయవాడు అయపోవట్ం అంటే ఇదేనేమో!
మొననటి దాకా వంకటేశుల్గ పొలానేన కౌల్గకి తీస్కుని చేసేవాడు. కడుకులాో వరాాల్గ
కూడా లకర్చంచట్ం మానేసేత పొడుగు మీసాల నాయుడు మాత్రం ఏం చమాగలడు? ఇసాతననన
మొతతం ఇవవకపోతే బాగుండ్దని తెగేసి చప్పపడు వంకటేశుల్గ. నషేమొతేత నాకెందుకు అనానడు
వళ్తత వళ్తత. ఇల్గో త్తకటుే పెటిే కంచమతే తీరాిడు. నాయుడు కూడా బాగా వంగిపోయాడు.
మునుటిలాగా ని చేమలేకపోతునానడు.
ఆ రోజు సామంత్రం భోజనం చేసేసిన తరావత వాళ్ళ అరుగు మీద కూరుినానడు. రండు
పూట్లకి కే కూయ తినడ్ం ఈభధానే అలవాటు చేస్కునానడు. కూయ నచికపోయనా
నారామణభమను ఏమీ అనట్ం లేదు.
‚ఇలారా!‛ అని పిలచ్చడు. వంటింటోోంచి కక ఉరుకున వచిింది నారామణభమ.
‚కూరోి‛ అనానడు. అయవయ్యాళ్ో నాటి నుంచి అలవాటన ఆలోచనే ఇపుపడు ఆమెది.
సందేహిస్కతంది. ‚పరేోదు కూరోి‛ అని కసిరేసర్చకి కూరుింది.
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కక నిముషం ప్పటు ఏం మాటాోడ్లేదు. మెలోగా అనానడు. ‚ఆ సూర్రావు కడుకు
వంకటేశ్ంని అడ్నగితే ట్నంలో ఎమనా ని చూత్తతడ్ంటావ? ఆమనకు ఇవావలిన దానిన నెల నెల
తీసేస్కుని మిగిలంది ఇభమని అడుగుదాం అనుకుంటునానను. ఏం అంటావ్?‛
కంటోో నీళ్ళోండ్గా, న్లటోో మాట్ ఎలా వస్తంది ఆమెకు మాత్రం? కర్చ కింద ని చేసి
ఎరుగడు తన బయత.
‚నెల నెల తనకు ఇవావలింది, తన కమీషన అనీన తీసేస్కని మిగిలంది ఇత్తతను. ఇట్ేం
ఉంటే, యెల్గోండే యానం‛ అనానడు నారామణభమతో వంకటేశుల్గ.
ఇవాళే ప్రయాణం. ముందురోజు అంతసేపు గుడ్న దగుయ కూరుినాన ఇంకా భభకాయం
చ్చవలేదేమో. పొదుోనేన అందర్నన లకర్చంచటానికంటూ వళ్ళళపోయాడు. కడుకుల పొలం దగుయ
కాసేపు కూరుినానడు. తను ఎపుపడో అమేమసిన తన రండు ఆవులకి గడ్నడ కోసి వేసి వచ్చిడు.
లేటు అయతే ఎకకడ్ వంకటేశుల్గ తిడ్త్తడో అని నారామణభమ బమడుతూనే ఉంది.
ఎంత ఫతిమాలనా, ఇంత అననం కూడా ముట్ేకుండానే సంచుల్గ రండు తీస్కకని ఫమల్గదేరాడు
నాయుడు. ఎపటిలాగానే ఆమన వనుక నారామణభమ కూడా ఫమల్గదేర్చంది. భండ్లం కూడా
దాట్నవసయం రాని నాయుడు హైద్రాబాదు మనభయాాడు.
చిని పొలాల్గ దాటుకుని, ఉరుకుల్గ రుగుల్గ
మాత్రమే నేర్చిన ట్నం చేరుకునానరు దంతుల్గ. ఎవరో
ట్నం బాబు వచ్చిడు. ‘వంకటేశ్ం అనీన చప్పపడు’
అనానడు. ఉండ్టానికి చినన రేకులషెడుడ ఏద్ద ఇచ్చిడు.
చుటూే

ముర్చకివాసన.

నారామణభమ

తనతోప్పటు

తెచుికునన తులసి మొకకని మాత్రం కంచం భటిే
కనడ్నతే నాటింది.
ంచ తప వేరే ఏం ఎయగని నాయుడు ఫ్ాంటు
వేస్కునానడు. లక్షల కదిో డ్బుబని కాలా కామడానికి
మూడువేల రూప్పమల జీతం మీద నికి కుదిరాడు.
ఏటీమమ్ సెకూార్చటీ గారుడ. డెబ్భై ఐదేళ్ళ నాయుడ్న
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మొదటి ఉద్దాగం. వాాను కటి వచిి ఆగింది. ఫ్ాంటుతో కాసత ఇఫబంది డుతూనే, అది ఎకిక
వళ్ళళపోయాడు డ్యాటీకి.
సామంత్రం ఆరు అవుతుంది అనుకుంటా. పొదుోనునంచి నాయుడేం తినలేదు. ఎవరో
కుర్రాడు వచ్చిడు. ‘త్తత ఫండ్న ఎకుక’ అని నాయుడ్నని ఎకికంచుకునానడు. సరాసర్చ హాసిపట్లకు
తీస్కెళ్లోడు. నారామణభమ చచిిపోయంది. ఎకకడ్ తెసాతడు అనుకుందేమో భర్చ, గుండె రోగం
ముదిర్చ ప్పకాన డ్ననా హాసిపట్లకు తీస్కువళ్ోభనలేదు. పొదుోనునంచి నాయుడేం తినలేదు.
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