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“అమామ్, శరమ్గారు ఎలాగునాన్రు?” అడిగాడు రమేశ. సొంత ఊరిలో కొనిన్ ఏళళ్ తరావ్త తహశీలాద్రు హోదాలో అడుగుపెటాట్డు. కొడుకు
ఉనన్తి చూసి, పొంగిపోయింది ఆ తలిల్.
“ఎవరార్, శరమ్గారు?” అడిగింది విజయయ్మమ్.
“ఆయనేనే, మా తెలుగు మాషాట్రు, మన ఇంటి దగగ్ర గుడిలో పూజలు చేసేవారు!”
“ఓహ, పెదద్పంతులుగారా? ఆయన నీకు శరమ్గారు ఎపప్టినుంచి? హై సూక్లుకని ఈ ఊరు వదిలేంతవరకు, ఆయనిన్ పంతులు అనే
వాడివిగా?”
“లేదమామ్, ఆయన గురించి చెపుప్డు మాటలు విని, ఆయన అహంకారి అనుకుని, అలా అనేవాడిని. ఆయన పదద్తులు, అపప్టోల్ నాకు ఆయన
ఆచారాలు నచేచ్వి కావు”
మాటకు అడుడ్ తగులుతూ, “ఆయన కషట్ం వింటే, కడుపు ఎవరికైనా తరుకుక్ పోతుంది. ఈ వయసుస్లో కొడుకు అనీన్ చూసుకుంటాడు
అనుకుంటే, అతనే సంపాదన సరిగాగ్ లేక ఇబబ్ంది పడుతునాన్డు. చినపంతులుగారు ఊరోల్నే ఉదోయ్గం చేసుకుంటాడు అనుకుంటే, ఆ సూక్లు పిలల్లులేక
మూతబడింది. గుడికి కూడా జనాలు రావడం తకుక్వైపోయింది. పెదద్పంతులుగారు ముసలివాడైపోయాడు. పెనష్న కూడా సరిగాగ్ రాదు. ఉనన్ రెండెకరాల
పొలం కూతురు పెళిళ్కి అమేమ్శారు.”
“అయోయ్, ఓడలు బండల్వవ్డమంటే ఇదేనేమో” అంటూ వీధిలోకి వెళిళ్పోయాడు రమేశ.
***
“ఏరా, గుడికి నెలనెలా వెయియ్ రూపాయలు ఇసాత్ననాన్వంట, చినపంతులుగారు చెపాప్రు,” నెల తరావ్త ఊరికి వచిచ్న కొడుకును అడిగింది
విజయమమ్.
“నా జేబులోంచి కాదులే, పర్భుతవ్ం ఇసోత్ంది, దానికి కావలసిన ఏరాప్టు చేయించాను. తహసీలాద్రు అయుయ్ండి మన ఊరికి నేను చెయయ్కపొతే
ఇంకెవరు చేసాత్రు?” చెపాప్డు రమేశ.
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“అదేంటి, నీకూ గుడి అంటే పడదు కదా, అకక్డ మనకి విలువ లేదు, ననున్ అకక్డికి వెళళ్డం మానెయయ్మని పోరుపెటేట్వాడివి?”
“నేను గుడిని, గుడిలో రాయిని నమమ్ను, నాకూ నేను రోజూ కొలిచే దేవుడు ఉనాన్రు. సాటి వాడికి సహాయం చేసినవాడు ఎవవ్రైనా నాకు దేవుడే.
నాకు చినన్పుప్డు పంచుకోవడంలో ఉనన్ సుఖం నేరాప్డు ఒక దేవుడు. అదే చేసుత్నాన్, ఇది నా బాధయ్త,” తేలేచ్శాడు రమేశ.
“ఇంతే కాదు, మూతబడడ్ అపప్ర పైరమరీ కూడా మళిళ్ తెరుచుకుంటుంది. ఊరికి కొతత్ మాసాట్రు అవసరం లేదు. మీ చిన పంతులుగారు
ఉనాన్రుగా? మరి అందులో పిలల్లాంటావా, అది నీ బాధయ్త. ఈ పేటలో ఉనన్ పిలల్లందరూ ఆ బడికి వెళాళ్లి. నువువ్ ఏమి చేసాత్వో, ఎలా చేసాత్వో నాకు
తెలియదు. అవసరమైతే, చినన్పుప్డు ననున్ బెతత్ంతో బెదిరించే దానివే, అలాగ మళిళ్ చేయియ్,” ఆజఞ్ వేశాడు కొడుకు. కించిత గరవ్ం కలిగింది విజయమమ్కు.
తన ఇంటివాడు జబుబ్ చేసి అనుకోకుండా పోయి, కొడుకు ఎమైపోతాడో అని భయపడుతూ ఉంటే, పెదద్పంతులుగారు సముదాయిసూత్ చెపిప్న మాటలు
గురుత్కు వచాచ్యి. “నీ కొడుకు మొండి వాడే కాని, తెలివిగలవాడు. నువువ్ చేసుత్నన్ సేవకు ఆ దేవుడు మంచి దోవ చూపెడతాడులే”. మనసులోనే ఆయనకీ
దణణ్ం పెటుట్కుంది.
అలా అడుగులు వేసూత్, శరమ్గారి ఇలుల్ దాటి గుడిదాటి కోనేరు దాకా వెళాళ్డు. అకక్డే మెటల్ మీద కూరుచ్ని, గతానిన్ జాఞ్పకం చేసుకునాన్డు.
*********
“ఎవరార్ అకక్డ గొడవపడేది?” అడిగాడు శరమ్గారు.
“నానాన్, వీడు రమేశ మన మావిడి చేటోల్ంచి కాయలు దొంగలించి తీసుకుపోతునాన్డు,” నెపం మోపాడు శరమ్గారి అబాబ్యి మనోహర.
శరమ్గారు దగగ్రకు వచిచ్ అడిగారు. “అయాయ్, ఈ వేళ ఉగాది కదా, పచచ్డి చేసుకుందామని అమమ్ చెబితే, ఒక మామిడికాయ కోసం వచాచ్.
అమమ్ ఇచిచ్న డబుబ్లకి, చింతపండు, బెలల్ం మటుకే వచాచ్యి. వేప పువువ్ గుడి దగగ్ర చెటోల్ దొరికింది. మామిడికాయ కోసం వచాచ్. ఒకక్టి చాలు అయాయ్
మాకు. మా ఇంటోల్ ముసిలి తాత చాల ఇషట్ంగా అడిగితే మా అమమ్ కూలి డబుబ్లలోంచి ఇచిచ్ంది” చెపాప్డు రమేశ.
“నువువ్ విజయయ్మమ్ కొడుకువి కదూ?” రోజు గుడిలో ఏంతో సేవ చేసే విజయంమని గురుత్ చేసుకుంటూ అడిగాడు శరమ్గారు. అవునంటూ తల
ఊపాడు.
“మనోహర, వాడికి ఆ మామిడికాయతో బాటు, ఇంకో నాలుగు ఇవువ్, ఆవకాయ పెటుట్కుంటారు. అలాగనే మీ అమమ్నడిగి, ఒక సోలెడు ఆవ
పిండి కూడా తీసుకురా”, ఆజాఞ్పించాడు శరమ్గారు.
“నానాన్, వాడు దొంగతనంగా తీసుకువేళుత్నాన్డు, వాడికి ఇవనీన్...?” అడిగాడు మనోహర. ఇదద్రూ ఒకే కాల్సులో చదువుకోవటంవలల్ పోటీ
ఎకుక్వ.
“ఒరేయ, మన చెటుట్కు కొనిన్ వందల కాయలు కాసాత్యి, మనకి కావలసినవి కాకుండా మిగతావి పంచితేనే, ఆ చెటుట్ ఇంకా ఎకుక్వ కాసుత్ంది.
పంచుకోవటంలో ఉనన్ సుఖం తెలుసుకోరా” అంటూ, కొనిన్ మామిడి రెమమ్లు కూడా కోసుకోమని చెపాప్డు శరమ్గారు.
జూన నెల సూక్లు మొదలుకాబోతోంది. ఊరిలో ఉనన్ అపప్ర పైరమరీ సూక్లుకు తెలుగు మాసట్రు తోబాటు, హెడామ్సాట్రుగా చేసుత్నాన్రు
శరమ్గారు. రమేశ, మనోహర ఇదద్రు హైసూక్ల లోకి వచాచ్రు. ఉనన్ ఊరిలోకనాన్, ఇరవై మైళళ్ దూరంలో ఇంకా మంచి సూక్లు హాసట్ల తో కూడి ఉంది.
రమేశ తెలుసుకునన్ దాని పర్కారం పకక్ ఊరోల్ ఉనన్ హై సూక్లోల్ ఒకే సీటు ఖాళీ ఉంది, దానికీ, శరమ్గారి రెకమెండేషను ఉంటే ఖచిచ్తంగా ఇసాత్రు.
ఆయన, వాళళ్ అబాబ్యికి ఇసాత్రు కాని, తనకు ఎందుకు ఇసాత్రు అని అనుమానిసూత్, సూక్లుకు వెళాళ్డు రమేశ. ఇంతలో, ఆ పకక్ ఊరి సూక్లు
హెడామ్సాట్రు, పరమేశం గారు కూడా అకక్డ ఉండటం చూసి, ఇక పని అవవ్దు అనుకుంటూ, హెడామ్సాట్రుగారి రూము బయట నిలబడి వింటునాన్డు
రమేశ.
“అదేంటండి, మీ అబాబ్యికి కాదని రమేశ కి ఇవవ్మంటారా? నాకేమి అభయ్ంతరం లేదు. కానీ, నాకు మీ ఆలోచన అరధ్ం కాలేదు” అడిగాడు
పరమేశం గారు.
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“పరమేశం గారు, నాకు మాతర్ం మా వాడు వృదిధ్లోకి రావాలని లేదా? అయితే, ఇకక్డే వుంటే వాడు కాసత్ నా దగగ్ర వేదం, పూజలు
నేరుచ్కోవచుచ్. వాడికి పెదద్ వుదోయ్గం రాకునాన్, నా సాథ్నంలో ఇకక్డి సూక్లులో టీచరు ఉదోయ్గం చేసుకునేంత చదువు వసేత్ చాలు. నా తరావ్త, ఎటూ ఆ
గుడి కూడా చూసుకోవాలి. రమేశ అయితే, వాడే కాదు, వాడి కుటుంబం, ఆ పేట కూడా కాసత్ బాగుపడుతుంది. వాడు మంచి చదువు చదువుకుంటే, వాడిని
చూసి ఆ పేటలో మిగతా పిలల్లు చదువుకోడానికి కాసత్ ముందుకు వసాత్రు” వివరించారు శరమ్గారు.
“మీలాంటి వారి వలేల్ ఇంకా వరాష్లు కాసత్ పడుతునాన్యి. సరే, అలాగే కానిదాద్ం” పరమేశంగారు కూడా ఏకీభవించారు.
ఇంకొదిద్ సేపటోల్ ఇదద్రూ బయటకి వసాత్రు అని గర్హించి, చమరిచ్న కళళ్తోనే పరుగు లంఘించుకునాన్డు రమేశ. ఆ రోజు కూడా, కోనేటి మెటల్
మీద ఇలానే కూరుచ్ని. తన మనసుస్లో ఉనన్ సందిగాధ్లనీన్ పకక్కు తోసి, కేవలం చదువు మీద ధాయ్స కుదురుచ్కునాన్డు.
*********
గతానిన్ తలచుకోగానే, కళుళ్ మళీళ్ చెమరాచ్యి. తనిన్ తమాయించుకుని, శరమ్ గారిని, అదే, పెద పంతులుగారిని కలుసుకుని, ఆయన పెనష్న
గురించి తెలుసుకుందామని బయలుదేరాడు.

*******
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