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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..! 
తెగనితెగని  బంధంబంధం  

ఏనాటికో మావూరి గాలి పీలాచ్ను. ఏ వూరి గాలైనా మటిట్ అయినా ఒకటే అని గటిట్గా నమేమ్ నేను కూడా మా వూళోల్  
నిండాపూసిన తామరపూలతో నిండిన చెరువు,  అవతల అంతా విసత్రించి వునన్ లేత ఆకుపచచ్ రంగులో వెలెవ్ట లా మెరిసే పొలాలని చూసూత్ 
గుండెలనిండుగా గాలి పీలుచ్కునాన్ను. చెరువు ఒడుడ్న రావి చెటుట్ దాని నీడన చాకలి బండలు.. పర్సుత్తం అకక్డ నిశశ్బద్ంగా వుంది. ఒకపుప్డు 
బటట్లు వుతుకుతూ వాళుల్ వుష వుష అంటా చేసే సవవ్డులు వినబడేవి.  

" ఎనాన్ళల్కి!? " అంటా పెదద్మమ్ చెయియ్ పటుట్కుంది.  
పెదద్నానన్ను వాటేసుకునాన్! 
 " ఏనాడైందో నా తలిల్ని చూసి. ఈ ముసలాళల్ను చూడాలని అనిపించదేమే!? " అనాన్డు.  
" ఎందుకుండదూ? కాకపోతే అకక్డ సెలవు ఇవవ్దూద్, వుదోయ్గం చేయననాన్ళూల్ ఏమీ చెయటలేల్దని గోల చేసింది నువేవ్గా " 

అనాన్ను కోపంగా. 
 " సరేల్ రండి.. అబాబ్కూతుళుల్ మాటాట్డుకుంది చాలుగాని , అనాన్లు తిందురు గాని” అని పెదద్మమ్ పిలవడంతో అనన్ం 

పళాల్ల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం. సుషుట్గా తిని ఆరుబయట మంచం మీద నిరమ్లంగా చుకక్లతో మిలమిలలాడే ఆకాశానిన్ చూసూత్ నిదర్లోకి 
జారుకునాన్ను. మరాన్డు నేనో పెళిల్కి వెళాల్లి, అందుకే రెండురోజులు సెలవు పెటిట్ వూరొచాచ్ను.  

మరాన్డే పెళిల్ . పెళిల్ తంతు అయాయ్క భోజనాలకు ఇంకా సమయం వుండటంతో అంతా కబురల్లో పడాడ్రు. నేను కూరుచ్నన్ 
కురీచ్ పకక్న వచిచ్ నిలబడింది సీత . 

సీత మా రాగోలు చెలిల్. రాగోలు మా ఇంటి చాకలి. అయితే రాగోలు ఏనాడు రేవులో దిగి  బటట్లు వుతకడం చూడలేదు. 
తనకునన్ పొలం చెకక్లో పని చేసుకోవడంతో పాటు మా తాతకి పొలం పనులోల్ సాయం చేసేవాడు. ఈరాం మాతర్ం ఇదద్రు రైతుల ఇళల్లో 
బటట్లు వుతికేది. బటట్ల మూటలు తీసుకుని రేవులో వుతికి సాయంతార్నికి మడతలేసి ఆ పొతిక ఇచిచ్ వెళేల్ది. రాగోలు పిలల్లు నాకనాన్ చాలా 
పెదాద్ళుల్. కానీ ఆఖరికూతురు అమామ్జీ నేనూ ఒక జటుట్గా ఆడుకునే వాళల్ం. నాకు మూడేళల్పుప్డు ఒకసారి మా ఇంటి ఎదురుగానే వుండే  
చెరువులో మునిగిపోతే పైకి తేలుతునన్ నా తల రిబబ్న చూసి రాగోలు పెదద్కొడుకు సాంబడు చెరువులో దూకి  ననున్ బయటకు తీశాడంట. 
రాగోలు పెదద్కూతురు శేషాం ననున్ ఎతుత్కు మోసేది. నేను కూడా " బటట్లేయయ్ండి చిటెట్మామ్రూ ! అని నాయనమమ్ని అచచ్ం ఈరాం అడిగినటేట్ 
అడిగి మూట భుజాన వేసుకుని బటట్లుతికే ఆట ఆడేదానిన్.   



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsY  2017 

   2       పసిడిమనసులు    
నా పెళిల్ తరవాత అపప్గింతలోల్ రాగోలు " బిడడ్ని అసాత్రబతంగా పెంచుకునాన్మయాయ్,  మీ చేతులోల్ మా పార్ణానిన్ 

పెడుతునాన్ం " అని కంటతడి పెటాట్డు.  
పాత జాఞ్పకాలు మనసులో ముసిరాయి.  
తేరుకుని "సీతా బాగునాన్వా? అంతా బాగునాన్రా?" అనడిగాను.  
" రాగోలు ఏనాడో పోయాడు, ఈరాం పిలల్లు ఇచేచ్దాంతో ఇంత వుడకేసుకు తింటాంది. దానికే ఈ చచేచ్ వయసులో కషట్ం 

వొచిచ్పడింది " అంది.  
“ఏమయియ్ంది?” అనాన్ను. 
 " నీకు తెలవదా సాంబడు పోయాడుగా!” అంది.  
"అదేంటి ఎటాట్?” అనాన్ను. 
“ కేనస్రొచిచ్ంది. ఇకక్డ డాకట్రుల్ లాబం లేదనాన్రు. పోయేముందు తలనెపిప్ ఆడిన్ సంపేసింది ...  ఎపుప్డూ మీగురించే. 

నావాళల్ంతా ఇసాకపటన్ంలో వుండారు.  ఇంకా పెదద్ డాకట్రల్కు చూపిసాత్రు. తీసికెలల్ండో అని ఒకటే గోల " అని చెపుత్ండగానే చెపప్లేని ఏడుపు 
వచిచ్ంది. సీతని వాటేసుకుని ఏడాచ్ను. చుటుట్పకక్ల వాళుల్ చితర్ంగా చూసుత్నాన్ పటిట్ంచుకోలా. నా మనసు బరువు తీరాలంటే ఈరానిన్ సాంబడి 
పెళాల్ం పిలల్లిన్ పలకరించాలి. 

 వెంటనే సీతని ఎమమ్ట పెటుట్కుని ఈరాం దగగ్రికి ఎళాల్ను.  
ఈరాం గగోగ్లు గగోగ్లుగా ఏడిచ్ంది.  
" ఈరాం ! కనీసం మాకు ఓ వుతత్రమనాన్  రాయించలేదేం " అనాన్.   
" ఏం చేయను  తలాల్! ఆడు బతకడని మాకు తెలుసు, ఆడే చినన్పిలల్లు తను లేకుండా ఎటాట్ బతుకుతారో కొనాన్ళుల్ 

బతకాలనన్ ఆశతో మీ దగగ్రికి తీసికెలేత్ పెదద్ డాకట్రల్కి చూపిసాత్రనే ఏడిసాడమోమ్! " అని గోల పెటిట్ంది ,  ఈరానిన్ ఓదారిచ్ ఇంటికి చేరాను. 
 ఇంటోల్ పెదద్మమ్ " అదేంటే ! పెళిల్పందిటోట్ ఆ సీతని పటుట్కుని శోకాలు పెటాట్వంట, భోజనం కూడా చేయకుండా ఈరాం 

ఇంటికి పోయావంట" అంది.  
“పెదద్మామ్ ! సాంబడి కోసం ఏడవక పోతే ఎవరి కోసం ఏడుసాత్ను? సాంబడు నా బంధువు కాబటిట్ ఏడుపు వచిచ్ంది” 

అనాన్ను.  
పెదద్మమ్ అరధ్ం కానటుట్ చూసింది.  
" రకత్ బంధువులే కాదు ఆతమ్బంధువులు కూడా వుంటారు. వాళల్తో  వుండే  బాంధవయ్ం పైకి కనబడదు కానీ అది మనం 

వునన్నాన్ళూల్ తెగని బంధం".. మనసులోనే అనుకునాన్నో, పెదద్మమ్తో అనాన్నో గురుత్లేదు..! 
 

 
 (వచేచ్నెల మరో ప డిమన  కథ) 
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