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తాతారా  ఇలుల్
మరిర్పాలెం అంటే పలెల్టూరు అనుకునేరు. వైజాగ లో కంచరపాలెం, తాటిచెటల్పాలెం, అకక్యయ్పాలెం, మువవ్లవాని పాలెం ఇటాల్ 

వునన్ బోలెడు పాలెంలోల్ మరిర్పాలెం ఒకటి.   
మా వూరు నుంచి వైజాగ వచిచ్న కొతత్లోల్ మరిర్పాలెంలో వుండేవాళల్ం.  
ఆ ఇంటి ఓనర తాతారావు  ఒక పెదద్ కాంటార్కట్ర. అందుకే పేదద్ మూడుపోరష్నల్ ఇలుల్, దాని పకక్గా ఒక చినన్ గౌర్ండ, దాని చుటూట్ 

మూడు సరెవ్ంట కావ్రట్రుల్ కటిట్ అదెద్కిచిచ్ పడేశాడు.   సరెవ్ంట కావ్రట్రల్ంటే ఒక గిర్లల్ రూం, ఒక బెడ రూం. చినన్ వంటిలుల్ వుండేవి. చినన్ 
సంసారుల్ అందులో అదెద్కి వుండేవారు.  

మేం వుండే డాబా ఇంటి ముందు ఒక ఫౌంటెన కూడా వుండేది.  
మూడు పెదద్ పోరష్నుల్ ఒకోక్ పోరష్న ఒక డార్యింగ రూం, రెండు బెడ రూంలు, ఒక పెదద్ వంటిలుల్ వుండేవి.  
నిలువుటదద్ంతో వుండే డర్సింగ టేబుల, డైనింగ టేబుల, ఒక డబల కాట మంచంతో సహా అదెద్కిచాచ్డు.  
డబుబ్కి కొదవ లేదేమో అందుకే ఆయన అందరు ఓనరల్లాగా పీనాసితనం పర్దరిశ్ంచేవాడు కాదు.  నీళుల్ ధారాళంగా వాడినా, 

ఫౌంటెన మా ఇషట్ం వచిచ్నంత సేపు వేసుకునాన్ అడిగే వాళేల్ లేరు. 
ఆ పకక్ రోడోల్ వునన్ ఒక పెదద్ ఇంటోల్ ఓనర గారి  కుటుంబం వుండేది.  ఆయనది పేదద్ కుటుంబం. ముగుగ్రు మొగపిలల్లు, ఐదుగురు 

ఆడపిలల్లు. వాళాల్విడ సింహాచలం మాతర్ం అపుప్డపుప్డు గాలివానలాగా వచిచ్పడి నాలుగు వురుములు ఉరిమి బీభతస్ం చేసి పోయేది. పిలల్లోల్ 
ఇదద్రికి పెళిల్లుల్ అయిపోయాయి. రెండో అమామ్యి ఎంత అందగతెత్ంటే చకక్దనమంతా కుపప్పోసినటుట్ండేది. రెండో కొడుకు తెలల్గా 
ఆడపిలల్లా సుకుమారంగా వుండేవాడు.  

మూడో అమామ్యి నిరమ్ల. మిగతా ముగుగ్రూ చినన్పిలల్లు బడికి వెళేల్ వారు.  నిరమ్ల  చదువు మానేసి ఇంటి దగగ్రే వుండేది . అసలు 
నిరమ్ల లేకపోతే ఆ ఇలుల్ గడవదేమో అనన్టుట్ ఎపుప్డు చూసినా ఏదో పని చేసూత్ వుండేది .   

ఆడపని మగపని అనే బేధం లేకుండా ఒక గొడడ్లి పటుట్కుని మేం వుండే ఇంటిపకక్ గౌర్ండోల్ వునన్ వాళల్ సోట్రోల్ వునన్ పెదద్ దుంగలిన్ 
కటెట్లు గా కొటుట్కుని తీసికెళేల్ది.  

అపుప్డపుప్డూ వాళల్ అనన్యయ్ బులెట మోటారు సైకిలిన్ అవలీలగా నడిపేసేది. ఒకోక్సారి కారు కూడా నడిపేది. 
నిరమ్లని జుటుట్ ముడేసుకుని తపప్ చకక్గా జడలేసుకుని ఎపుప్డూ చూడలేదు. సాయంతార్లు మేము ఆడుకుంటుంటే మాతర్ం మాతో 

ఆటలు ఆడేది. ఆడపిలల్ంటే ఇటాట్ వుండాలి అనేవారు మా నానన్ .  
సుకుమారతవ్ం ఎరగని బండబారిన చేతులు, నిరల్క్షయ్ంగా ముడేసి వదిలేసిన రేగిన జుటుట్తో వునన్ తనని నేను ఆరాధనగా చూసేదానిన్. 
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తను ననున్కూడా ఎంతో ముచచ్టగా చూసేది. మేం చదువుకుంటునన్వాళల్మనో ఏమో !  
మేం ఇలుల్ మారిపోయినా ఎపుప్డైనా  బస లో అటేపు వెళాత్ ఆ ఇలుల్ , ఫౌంటెన చూసూత్ వుండేదానిన్.   
ఏళుల్ గడిచాకా రోడ వైండింగ లో ఫౌంటెన కొటేట్శారు.    
ఇంకొనిన్ ఏళుల్ గడిచాకా గౌర్ండ సరెవ్ంట కావ్రట్రల్ సాథ్నంలో అపారెట్మ్ంట వచిచ్ంది. మేమునన్ ఇలుల్ సాథ్నంలో రిలయనస్ సోట్ర వచిచ్ంది.    
ఆ ఇలుల్ మా సమ్ృతిలో, ఆ ఫౌంటెన మా ఫోటోలోల్నూ మిగిలిపోయింది .  
ఒక రోజు సినిమాకెళేత్ ఎవరిదో చేయి భుజం మీద పడింది .  
తిరిగి చూసేత్ నిరమ్ల. నిరమ్ల ఇపుప్డు జడేసుకుని ముసాత్బై కనిపించింది. చాలాసేపు పాత కబురుల్ చెపుప్కునాన్ం. ఇలుల్ మారిపోయినటేట్ 

నిరమ్ల కూడా మారిపోయింది.  
చేతిలో గొడడ్లితో రేగిన జుటుట్తో వుండే నిరమ్ల ఈ ముసాత్బులో పొందికగా ఎవరో కొతత్మనిషిలా వుంది.  
అందరు ఆడపిలల్లాల్గే వుంటే నేను ఆరాధించే  నిరమ్ల ఎందుకవుతుంది...!! 

  
                               (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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