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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

ఈరబదు
ద్

ఈరబదుద్ ఎవరంటే మా వూరి డాకట్ర ,,, పంచాయితీ గుమసాత్ , లైబేర్రియన, గుడి లెకక్ల నిరావ్హకుడు అంటే మొతాత్నికి మా వూరు
వాళల్ తలోల్ నాలిక అనుకోవచుచ్. అసలు పేరు వీరభదర్ం ఐతే వూరంతా ఈరబదుద్ అనే అంటారు.
" ఒరేయ కొటేసూ నాకు రకత్పోటు ఎకుక్వైనటుట్ందిరా ఎళిల్ ఈరబదుద్ ని పిలుచ్కురా” అని ఆవాళ మా సామామ్మమ్ కేకలేసుత్ంటే
నేను “వెళాత్లే సామామ్మామ్” అనాన్ను.
సామమ్మమ్ మా తాత కి అకక్ ఆవిడ అసలు పేరు సరసవ్తమమ్, నాకు మాటలు వచిచ్న కొతత్లో పేరు నోరు తిరగక ఆవిడ పేరులో
మొదటి అక్షరం కలిపి పిలిచేదానన్ంట . అదిగో అపప్టి నుంచి ఆ పేరే ఖాయమైపోయింది .
"నువువ్ ఎందుకే అసలే ఈరబదుద్ ఎకేక్ గడప దిగే గడపానూ ఎకక్డుండాడో ఏంటో " అంది.
" నాకు తెలుసులే ఇపుప్డు గుడి లెకక్లు చూసాత్ లైబర్రీలో వుంటాడు నేను కూడా పుసత్కం తెచుచ్కోవాలి "అంటా పరిగెతాత్ను.
నేను వెళాల్నే గానీ అకక్డ వుంటేనా వూరిపెదద్లతో ఎకక్డో అరుగులమీద కబురేల్సుకునాన్డు.
“ఈరబదూద్ ! నీకోసం ఎనిన్సారుల్ తిరగాలి నా పుసత్కం చదివేశా... కొతత్ పుసత్కం కావాలి ఎపుప్డిసాత్వ ? ఆ మరిచ్పోయా సామామ్మమ్
నినున్ ఎమమ్ట పెటుట్కు రమమ్ంది రకత్పోటంట రా తొందరగా” అనాన్ను.
“అమమ్డూ నేను ఇంటికాడ మామమ్గారికి మందు గోలీలు కటిట్వుంచాను పటిట్కెళుద్వు గాని ర”మమ్ని ఇంటికి తీసుకెళాల్డు. అబబ్ ఆ
గదంతా మందుల కంపు నేను ముకుక్మూసుకునె ఈరబదుద్ ఇచిచ్న పొటాల్లు తీసుకుని నా కొతత్ పుసత్కం పాట మొదలెటాట్ను.
“ ఇవావ్ళ లైబర్రీ తియయ్ను రేపు తీసుకో మా అమమ్గా “ అని బతిమాలాడు.
“ అసలే నాకు సెలవులిచాచ్రు, నువెవ్పుప్దూ అంతే రేపు ఇవవ్కపోవాలి… మా నాయనమమ్తో చెపాత్” అంటా ఇంటికి బయలుదేరాను.
ఇంటికెళిల్ మందులు ఇచిచ్ పాత పుసత్కం మళీల్ చదువుకుంటునాన్ను. ఇంతలో మా సీతారాం బావ బాగ ఒక చేతిలో చందమామ ఒక
చేతిలో పుచుచ్కుని రికాష్ దిగుతునాన్డు . బావ సెలవలకు మా వూరు రావడం మామూలే ...బావకి కూడా నాకుమలేల్ పుసత్కాల పిచిచ్. పరిగెతుత్కుంటా వెళిల్
పుసత్కం లాగేసుకునాన్ను. గంటలో అది చదివేశాకా బావ భోజనం చేసి వచిచ్ “అమమ్డూ నీ దగగ్ర ఏమైనా పుసత్కం వుందా? “ అని అడిగాడు.
“ ఆ వుంది రేపు ఇచేచ్సి కొతత్ పుసత్కం తెచుచ్కోవాలి “ అనాన్ .
“ సరేల్ ఇవువ్ రేపటికలాల్ చదివేసాత్లే “ అనాన్డు.
మరాన్డు పొదుద్నన్ 10 గంటలకలల్ లైబర్రీ కి వెళాల్ం. మా పుణయ్ం పుచిచ్నటుట్ంది ఈరబదుద్ గుడి లెకక్లు చూసూత్ లైబర్రీలోనే వునాన్డు.
గుళోల్నే ఒక గదిలో లైబర్రీ వుంటుంది. లైబర్రీ డిపాజిట,ఫైనల్ డబుబ్లు ఇవే ఈరబదుద్ కి లైబర్రీ చూసినందుకు ఇచేచ్ జీతం.
“ఈరబదూద్ బావొచాచ్డు రెండు పుసత్కాలు ఇవావ్లి” అనడిగా,
ముకుక్మీదకి జారిన కళల్జొడు సరుద్కుంటా ” సీతారామయయ్ గారొచాచ్రా!? బెజవాడలో అమమ్, నానాన్ బాగుండారా?” అనడిగి ...”ఒక
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పుసత్కం ఇసాత్.. రెండు కుదరదు” అనాన్డు.
మేము తెలల్మొకం వేసుకుని ఒకరి మొఖాలు ఒకరం చూసుకునాన్ం బావే “ ఈరబదూద్ నా పేరు రాసుకుని ఇంకోటి ఇవవ్వా”
అనడిగాడు .
“ సరేల్ కొతత్గా పేరు చేరిసేత్ 10 రూపాయలు అవుతుంది, పుసత్కం వారంలో తిరిగి ఇవావ్లి, ఒక వేళ ఇవవ్కపొతే వారానికీ రూపాయి
ఫైను” అనాన్డు.
“అయోయ్ డబుబ్లు తేలేదే వెళిల్తెసాత్” అని బయలేద్రాడు.
“వదుద్లే బాబూ పటిట్కెళుల్ గురుత్ందిగా … వారంలో తెచిచ్ ఇచేచ్యాయ్లి” అని హెచచ్రించాడు.
సీతారాం బావ ఆ పుసత్కం చదివి ఎకక్డో పెటాట్డు తీరా వెళేల్ రోజు పుసత్కం ఎంత వెతికినా కనపడలేదు.
“నువువ్ తిరిగి ఇవవ్కుండా వెళేల్త్ ఈరబదుద్ వూరుకోడు “అంటా గోల చేశాను.
” నీకెందుకు నీ పుసత్కం వుందిగా… నీకు మళీల్ ఇసాత్డులే, పుసత్కం నీకు దొరికితే ఇచెచ్యియ్ , దొరకకపోతే నేను మళీల్ సంకార్ంతి
సెలవలకు వసాత్గా అపుప్డు చూదాద్ంలే “ అని వెళిల్పొయాడు.
ఇక చూడండి ఆ పుసత్కం దొరకలేదు మా బావ సెలవలకి వచిచ్నపుప్డలాల్ ఈరబదుద్ని అంత దూరాన చూడడం ఆలసయ్ం ఎకక్డో
నకేక్వాడు. ఈరబదుద్ పుసత్కం గురించి అడగడం మానేవాడు కాదు. మధయ్లో నేను చచేచ్దానిన్.
అలా రెండేళుల్ గడిచాయి. పర్తిసారీ సీతారాంబావ బికుక్ బికుక్మంటా ఈరబదుద్ను తపిప్ంచుకు తిరుగుతూనే వునాన్డు. ఒక రోజు
ఎకక్డో సందులో ఈరబదుద్ ఎదురు పడాడ్డు.
బావ నీళుల్నమలడం చూసి ఈరబదుద్ “ ఏం బాబూ కనబడడం మానేశావ ! పుసత్కాలకి రావడం లేదే !!” అనగానే
“వసాత్ను… ఆ పుసత్కం రేటు ఎంతో, ఫైన కూడా చెపేత్ కటేట్సాత్ “ అనాన్డు బావ.
ఈరబదుద్ ఒకక్సారిగా నవేవ్శాడు “ పోనేల్ మా వూరి ఆడపడుచు బిడడ్వి నీ దగిగ్ర ఫైన ఏం తీసుకుంటాలే వచిచ్ పుసత్కం తీసికెళుల్”
అనాన్డు.
“ అమమ్డూ !ఈరబదుద్కి బాకీ పడిపోయా” అనాన్డు బావ .
బావ దగగ్రే కాదు ఈరబదుద్ వూరికి ఏపని చేసినా ఎవరు ఎంత ఇసేత్ అది పుచుచ్కునేవాడు, ఎవరికి వంటోల్ బాగోపోయునా రెకక్లు
కటుట్కుని వాలేవాడు మందులకీ ఇంత అని అడిగేవాడు కాదు. నిజంగానే బావే కాదు వూరు వూరంతా ఈరబదుద్కి బాకీ పడాడ్రనిపించింది
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