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రు గారి రగాధ
కాకరకాయని చూసినపుప్డలాల్ నాకో కుటుంబం గురొత్సుత్ంది. నేను చెపేప్ కధలో ధరమ్లింగం గారి కుటుంబానికీ కాకరకాయకీ
వునన్ సంబంధమలాల్ ఒకటే. ఆ ఇంటోల్ వునన్ మనుషులకు కాకరకాయ కూరంటే పార్ణం. ఎంత పార్ణం అంటే వాళల్ కాకర పాదుకి రెండు
కాయలు కాసేత్ ఎవరికి దొరికినా వాళుల్ నాలుగు వులిల్పాయలు కోసేసుకుని కూరొండుకునేం.
ఇక ధరమ్లింగం గారు ఎవరు? ఆ కధా కమామీషు ఏంటంటారా !
వసుత్నాన్ ...
మేము విశాఖపటన్ం మరిర్పాలెంలో వుండే వాళల్ం. మా ఇంటి ఎదురుగా పేదద్ మైదానంలో ఎకక్డో రెండు మూడు ఎం.ఈ.ఎస
కావ్రట్రుల్ండేవి. ఆ కావ్రట్రల్లో ధరమ్లింగం గారి కుటుంబం వుండేది. ధరమ్లింగం గారు తమిళులు. మిలటరీ ఇంజనీరింగ సరీవ్సెస ( ఎం.ఇ.
ఎస ) లో పనిచేసేవారు .
ఆయన కూతురుల్ టూయ్షన చెపాత్రంట అనే కబురు ఆ మైదానంలో కిర్కెట ఆడుకునే మా తముమ్ళుల్ ఏసుకొచాచ్రు.
అసలు మా వూరి నుంచి విశాఖపటన్ం వచాచ్నేగానీ నాకు నేను చదివే మిషనరీ సూక్ల పెదద్గా నచచ్లేదు.
నేను ఒక రోజు సూక్ల కి ఆలసయ్ంగా వెళాల్ను. మా హెడ మిసెట్ర్స సిసట్ర ఫిలిపాప్ బెతత్ం పటుట్కుని నుంచుని వుంది.
ఆమెది కేరళ. ననున్ కోరగా చూసూత్ “ఏం పిళాల్ ( పిలాల్ ) ఆలసయ్ంగా వచాచ్వ ? చెయియ్ చాపు” అంది.
అసలే పలెల్టూరు నుంచి ఫెర్ష గా ఎళాల్నేమో బయయ్ం లేకుండా ఆవిడ కళల్లోకి చూసూత్ “బస లు ఆపలేదు అందుకే లేట” అనాన్.
ఆ రోజులోల్ కొనాన్ళుల్ కెపాసిటీ అని పదిమందికి మించి బసలో నిలబడి వుంటే ఆ బస అపేవారు కాదు .
నా మాటకి ఆవిడ కోపంతో వూగిపోతూ “కళుల్ దించు” అని ఒకక్ అరుపు అరిచింది. సిసట్ర ఫిలిపాప్కి తలెతిత్ సమాధానం ఇచేచ్పాటిది
ఇదెవరా ! అని పకక్న పిలల్లు నా వంకే చూసత్నాన్రు.
చెయియ్ చాపమని బెతత్ంతో రెండు దెబబ్లేసింది. పుటాట్క అంత మాతర్ం దెబబ్లు ఎపుప్డూ తినలేదు. ననున్ మా వూళోల్ మాసట్రుల్ కూడా
ముదుద్గా చూసేవారు.
కాల్స కి వెళాల్క హోం వరక్ బుకస్ ఇవవ్మని మా మనోహరం టీచర అడిగితే నేను లేచి నుంచుని “ఇంటికాడ మరిచ్ పోయా” అనంగానే
పిలల్లంతా ఒకటే నవువ్.
నేను అయోమయయ్ంగా చూసాత్ంటే టీచర నవువ్ ఆపుకుంటా “ఇంటి కాడ అనకూడదు ... ఇంటి దగగ్ర అనాలి” అని
చెపిప్నపప్టినుంచి నేను యాసగా మాటాల్డుతునాన్నని అరధ్మైంది.
అటాట్ ఇటాట్ అనడం మానేసి అలా ఇలా అనడం మొదలెటాట్ను.
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మా వూళోల్ పులిలాగా తిరిగే నేను విశాఖపటన్ంలో పిలిల్లా వుండేదానిన్. పైగా అలవాటు లేని అమామ్ నానన్లు , కొతత్ వూరు ...
బాగా చదివేదానన్లాల్ లెకక్లోల్ తపప్డం మొదలెటాట్.
అపుప్టికీ మా మాసాట్రుల్ మొతుత్కునాన్రు నువువ్ వైజాగ వెళొల్దోద్ అని. ఇంకో పకక్ మానాన్నన్ గోల చేశాడు ఎళల్మాక అని ... అబేబ్ నేను

ఆ మాటలే ఇని వుంటే ఈ తిపప్లెందుకూ !
లెకక్లు అరధ్ం కావడంలేదని టూయ్షన చదువుతాననాన్. అందుకే ఆ అరవ టీచరల్ దగగ్ర టూయ్షన మాటాట్డుకుందామని తముమ్ళిల్దద్రీన్
తీసుకుని బయలేద్రా.
తుపప్లు, పిచిచ్ మొకక్లు పెరిగి పోయి వునన్ మైదానంలో నునన్గా మారిన కాలి బాట గుండా మేం ముగుగ్రం బయలేద్రాం.
ధరమ్లింగం అని బోరడ్ రాసివునన్ కావ్రట్రోల్ అడుగు పెటాట్ం.
ఎవరిలల్యినా గోల గోలగా వుంటే మా వూళోల్ ఇలాల్ అది సతర్మా అంటారు. వైజాగ లో మాతర్ం “పూరాణ్ మారెక్ట లాగా ఏటి ఈ
గోస” అంటారు.
నాకు ఆ ఇలుల్ చూసేత్ సతర్మూ, పూరాణ్ మారెక్ట రెండూ గురొత్చాచ్యి. ఎటు చూసినా పిలాల్ మేకా తిరుగుతునాన్రు. మమమ్లిన్ చూసి
బయటకి ఒకామె వచిచ్ ఏమిటనన్టుట్ చూసింది. ఇకక్డ పైరవేటుల్ చెపాత్రంట, మేం ముగుగ్రం చేరదామని వచాచ్మనాన్ం.
మేము ఎకక్డవుండేది అడిగి రేపటి నుంచి రమమ్ని చెపాప్రు.
ధరమ్లింగం గారికి ఏడుగురు సంతానం .
నలుగురు ఆడపిలల్ల , ముగుగ్రు మగపిలల్లు, పెదద్మామ్యికి పెళిల్ అయి మదార్స లో వుందంట.
ఆమె కొడుకు కూడా ఇకక్డే, పైగా ఆయన అనన్ కొడుకు వుదోయ్గానికి వచిచ్ వీళిల్ంటోల్నే.
మొతత్ం పదిమందితో ఆ ఇలుల్ నిండిపోయి వుండేది.
మాకు చదువు సంగతేమోగానీ ధరమ్లింగం గారి కబురుల్ ఆయన సాహసాలు వినడంతోనే సరిపోయేది. ఆయనని మేం సార గారు
అనేవాళల్ం. ఐదడుగుల ఎతుత్ బాన పొటట్మీదకి లుంగీ మీసాలతో వునన్ సారు గారు తన వీరగాధలోల్ ఒకపుప్డు పాకిసాత్న విశాఖపటన్ం
సందర్ంలోకి పంపిన సబ మెరీన ఘాజీ మీద నేవల వాళల్ దాడి గురించి ఎకుక్వ వుండేది.
ఆ ఘాజీ లో దొరికిన ఒక చెకక్ కూడా చూపించేవారు.
సార గారి ఆవిడకి ఈ పది మందికీ వండిపెటట్డమే పని. బకక్గా వుండే ఆమె అంత పని చేసుత్నాన్ చిరునవువ్తోనే కనిపించేది.
మాకు చదువు చెపేప్ టీచరుల్ ముగుగ్రు. కమల, సరోజిని, లకిష్ మిగతా వాళుల్ మోహన, కుమిమ్, కీచా. ఒకళోల్ అరో తపప్ అందరూ
బకక్గా వుండే వారు. అందరిలోకి అందంగా వుండేది లకిష్ .
ఒక రోజు ఆమెతో కలిసి ఆ మైదానంలో నడుసుత్నాన్.
ఎదురుగా ఒక కురార్డు బైక మీద వెళుత్ంటే నాకు చూపించి “బాగుంటాడు కదా” అంది. అతని గురించి మా వీధిలో చాలా మంది
ఆడపిలల్లు మాటాట్డుకోవడం వినాన్. వాడి వైపే ఆరాధనగా చూసింది లకీష్ టీచర.
పైరవేటు అని వెళిల్ కబురల్తో కాలకేష్పం చేసుత్నాన్మని మా మారుక్లు చూసేత్ ఇంటోల్ అరధ్మైంది.
అపప్టికే మేం చేరి మూడు నెలలైంది. ఇక టూయ్షన మానేసాత్మని చెపెప్యయ్మనాన్రు ఇంటోల్.
కానీ ఎందుకో సారు గారినీ ఆ కుటుంబానీన్ వదలానిపించలేదు.
మేం వచేచ్ ఆఖరి రోజున సారు గారి కుటుంబమంతా బయటకి వచిచ్ సాగనంపారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

3

పసిడిమనసులు
మేం ఆ తరావ్త ఇలుల్ మారిపోయాం .
వైజాగ పెరిగిపోయాక ఆ మైదానంలో కావ్రట్రుల్ పడగొటిట్ ఎనోన్ అంతసుత్ల నేవల కావ్రట్రుల్ కటాట్రు.
చాలా ఏళల్ తరవాత కీచా కనిపించాడు. సార గారు ఘాజీ వీరగాధ లాగానే అయన జీవితంలోనూ విజయం సాధించారు. పిలల్లు

గవరన్మెంట వుదోయ్గాలు సంపాదించారు.
పెళిల్లుల్ చేసుకుని సిథ్రపడాడ్రు.
కానీ అందమైన లకీష్ టీచర మేం వచేచ్సిన కొనిన్రోజులోల్నే బెర్యిన టూయ్మర తో చనిపోయిందని కీచా చెపాప్డు.
లకీష్ టీచర ఆ కురార్డి వంక ఆరాధనగా చూసిన చూపులు, ఆమె కళల్లోల్ మెరిసిన మెరుపులు గురొత్చాచ్యి .
అరధ్ంతరంగా బుగిగ్పాలైన ఆమె అందమైన రూపం గురొత్చిచ్ంది

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments
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