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   ఏటవతలి  జాఞ్ పకం 
 

కిర్షణ్కి అవతల మా నాయనమమ్ ఊరైతే  కిర్షణ్ ఇవతల అమమ్మమ్గారి వూరు.   
ఏటవతల కిర్షాణ్ జిలాల్ అయితే ఇవతల గుంటూరు జిలాల్ . ఒకళల్నొకళుల్ మాతర్ం ఏటవతలాళుల్ అనే పిలుచుకుంటారు. 
అకక్డా వసాత్ంది , ఎళాత్ంది అంటే ఇకక్డ వచుచ్దిద్, ఎళుల్దిద్ అంటారు.   
మధయ్లో ఏరే అడడ్ం అనుకుంటాం గానీ ఇళోల్రకం ఆళోల్ రకం.   
" మీ కిర్షాణ్ వాళల్  మాట ఎచుచ్ మానిక పిచచ్!”  అని గుంటూరాళుల్ అంటే   
" గొడుడ్కారం తినే మీకేం తెలుసు నాగరీకం " అని కిర్షాణ్ వాళుల్ ఎతిత్పొడుసాత్రు. 
అయితే మధయ్లో వునన్ కిర్షణ్మమ్లాగా ఇదద్రికీ చెందినదానిన్ కదా ఆడా ఈడా కూడా ఇషట్ంగానే వుంటా. మా అమమ్మమ్ గారి ఊరు 

గుంటూరు జిలాల్లో వునన్ జంపని బస మీద ఎళాల్లంటే చాలాదూరం. బెజవాడ వరకూ బస  అకక్డి నుంచి తెనాలి వరకూ బస , అకక్డ మళీల్ 
జంపని వరకూ బస ఎకాక్లి. అదే కిర్షణ్ దాటి ఎళేత్ చాలా దగగ్ర. శీర్కాకుళం గానీ పులిగెడడ్ మా వూరికి పది మైళల్ లోపే. అకక్డ కిర్షాణ్ నది దాటితే 
అవతల పకక్ కొలూల్రు ఎళల్తాం.  

అకక్డనుంచి అమమ్మమ్ గారి వూరు చాలా దగగ్ర . కానీ ఇసకలో బోలుడ్ దూరం నడవాలని బెజవాడ మీదగా ఎకుక్వ ఎళేల్ వాళల్ం. 
అమమ్ నానన్ ఉదోయ్గం చేసే చోటు నుంచి రైలోల్ వచిచ్  బెజవాడ దిగి  పుటిట్ంటికి ఎళిల్ందంట.  ననున్ కూడా తన దగగ్రికి పంపమని 

ఉతత్రం రాసింది.  
" అబాబ్య కాసిత్ తీరికజేసుకుని దీనిన్ జంపని దింపయాయ్ !" అని మనాన్నని (పెదనానన్ని ) బతిమలాడింది నాయనమమ్. 
" పినీన్ !అమమ్డు లేందే మనకి ఇలుల్ బెలో మంటా వుంటంది,  ఇపుప్డు ఎందుకులే " అనేశాడు . 
" ఇంకా నయం ! ఆళల్ అమమ్ బిడడ్ని చూసి ఏడాదైంది , చూసుకోవాలని వుండదా ? దింపిరా ... మా అయయ్ గదూ" అంది.  
ఈ సారి ఏరు దాటి జంపని బయలేద్రాం. నాకు ఇటాట్ దగిగ్ర తోవ అయితేనే ఇషట్ం ఎందుకంటే నాకు ఎరర్బస ని చూసేత్ వాంతొసుత్ంది. 
అదే ఇటేపు హాయిగా కొంచం సేపు పడవ కూడా ఎకొక్చుచ్. పొదుద్నేన్ నేను మనాన్నన్ బయలేద్రాం. కిర్షణ్ ఒడుడ్కు వెళేత్ మొతత్ం ఇసకే !  

ఎకక్డో కాసిని నీళుల్ కనిపించినియ. కాసత్ దూరం నడిచేసరికే కాళుల్ నెపిప్ అనడం మొదలెటాట్ను.  
 "అయితే నడవొదుద్లే అమామ్ ! " అని మెడల మీద ఎకిక్ంచుకునాన్డు.  
మనాన్నన్ మెడకి అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి హాయిగా కూరుచ్నాన్. నీళల్ దగగ్రికి వచాచ్క అకక్డ పడవ ఎకాక్ం. కొలూల్రు దగగ్ర దిగి 

బస ఎకిక్ జంపని ఎళాల్ం. 
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బస గాంధీ బొమమ్ దగగ్రికి రాగానే దిగి నడుసుత్నాన్ం.  
దారిలో ఎతుత్ అరుగుల మీద కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునే వాళుల్ మా వంక చూసాత్ ఎవరింటికి ? అని అడిగారు.  
" నరసయయ్ గారి ఇంటికి ఎళత్నాన్ం, ఇదిగో ! ఆళల్ మనవరాలే ఈ అమామ్యి "అనగానే" పంతులు గారి మనవరాలా !" అని అనడం 

మొదలెటాట్రు . 
" ఏంటి నరసయయ్ తాత మనూళోల్ ఆచారుల్గారికి మలేల్ గుళోల్ పూజలు చేసాత్రా?" అనడిగా.  
మనాన్న ముసి ముసిగా నవువ్తూ " కాదమామ్ మీ తాత ఇకక్డ బళోల్ హిందీ మాసాట్రు , అందుకే పంతులుగారు అని పిలుసుత్నాన్రు" 

అని  చెపాప్డు.  
నేను పుటిట్న దగగ్ర నుంచి నాయనమమ్, తాత దగగ్రే వుంటంతో అమమ్మమ్ , తాత గురించి ఎకుక్వగా తెలీదు. ఎపుప్డో పసిపిలల్ గా 

వునన్పుప్డు అమమ్తో వచాచ్నంట గానీ నాకు గురుత్ లేదు. అమమ్మమ్ వాళల్ ఇంటికి చేరగానే అమమ్ ఎదురొచిచ్ంది. నేను సిగుగ్తో మనాన్నన్ 
వెనకాల నకాక్ను.  

మా అమమ్ని ఎపుప్డో ఏడాదికి ఒకసారి చూసాత్ను మరి !  
మనాన్న ననున్ వదిలి ఆ సాయంతర్ం ఎళిల్పోతుంటే "నువూవ్ వుండు నానాన్ ! అని గోల చేశాను." 
అమమ్మమ్గారి ఇలుల్ పాత కాలంలో కటిట్న ఇలుల్ ఆ ఇంటోల్ నాలుగు వాటాలుంటాయి . ఇంటి మధయ్లో మండువా  చుటూట్ గదులు. 

ఒకోక్ కుటుంబానికి ఒక పెదద్గది. భోజనాల గది, వసారా వుంటాయి. గదులు పేరుకే కానీ అందరూ పగలు వసారాలో వేసవి కాలం ఇంటి 
మధయ్ వునన్ మండవాలోనో మంచాలేసుకుని పడుకుంటారు. రాతర్యితే బయటే మంచాలేసుకుని పడుకుంటాం. అకక్డునన్ బులిల్ మంచం 
నాకు భలే నచిచ్ంది. ఒకక్దానేన్ ఏనాడూ పడుకోనిదానన్లాల్ ఆ మంచం మీద ఒకక్దానేన్ పడుకునాన్ను. మా వూళోల్ నాయనమమ్, తాత, 
తముమ్డు వుంటాం.  

మనాన్నన్ రోజూ వచిచ్ వెళాత్డు . కానీ ఇకక్డ బోలెడు మంది జనం. అమమ్మమ్,తాత కాకుండా అదే ఇంటోల్ చుటూట్ వుండే 
కుటుంబాలతో సందడిగా వుంది. మా అమమ్ వాళల్ తాతని నాయనమమ్ని కూరోచ్బెటిట్ పువువ్లు కోసుకొచిచ్ వాళల్కి పెళిల్ చేసాత్నని ఇదద్రి నెతిత్ మీద 
పూలు తలంబార్లు పోసుత్ంటే చూసే వాళల్ంతా నవువ్. 

నేను పాలు తాగుతుంటే అకక్డ వునన్ పిలిల్ ననేన్ చూసుత్ంటే "అమోమ్ పిలిల్ !" అని అమమ్ దగగ్రికి వెళిల్ దాకుక్నాన్ను.  
" పిలల్ంటే మీ అమామ్యికి ఇంత భయమేంటే !" అని అమమ్మమ్ అంటే నాకు కోపం వచిచ్ంది.  
" మా బారల్పూడి పిలిల్కైతే జడవను ఇకక్డి పిలిల్కైతేనే జడుసాత్ " అని చెపేప్శాను.  
రోజూ చీకటి పడగానే కాంతమమ్ నాకు అనన్ం తినిపించేది. కాంతమమ్ అమమ్ వాళల్ అమమ్మమ్ . పాలు పోసి వండిన కూరలో నెయేయ్సి 

పెటేట్ది. ఆ రోజు కూడా పురి కోసం కటిట్న చపాట్ మీద కూరోచ్బెటిట్ అనన్ం తినిపించింది.  
" ఏందే అమామ్య ! ఇకక్డ నీకు బాగుందా మీ నాయనమమ్ దగగ్ర బాగుందా?” అని అడిగింది.  
“నాకు ఇకక్డ కూరలు బాగుండయియ్” అనాన్ను బుగగ్ల నిండా కూరిన ముదద్ మింగుతూ.  
అసలు మా అమమ్మమ్ వాళల్ ఇంటోల్ చేసే బెలల్ం జిలేబీ , నువువ్ల జీడీలు ఎంత బాగుంటాయో. మమమ్లిన్ చూడటానికి మా తాత వాళుల్ 

బారల్పూడి వసేత్ అమమ్మమ్ పెదద్ కేనుడు జిలేబీ నాకిషట్మని పంపేది. పసితనం నుంచి నాయనమేమ్ పెంచడంతో అమమ్మమ్  ఇంటికి చుటట్ంలాగా 
ఎపుప్డనాన్ పంపేవారు.  ఆవాళ పొదుద్నేన్ అందరూ కాఫీలు తాగుతా పొయియ్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు . కాంతమమ్ వచిచ్ కాసిని దనియాలు, ఎండు 
మిరపకాయలు వేయిసాత్ంది.  
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“ఏంటే తెలాల్రే పాటికి నలల్గారం కొడతావా ఏంది?” అని అమమ్మమ్ అడిగితే "ఏంటోనే నినన్టి నుంచి కడుపులో తిపిప్నటుట్ంటాంది," 
నలల్కారం నోటికి బాగుంటందని అని రోటి దగగ్రికి వెళాత్  అంది కాంతమమ్ .  

రోటి దగగ్ర కారం దంచుతా ఆ బండ మీదే  తల పెటుట్కునన్ కాంతమమ్ని చూసి "ఏంటే అమామ్! ఏమైంది" అని అమమ్మమ్ 
అంటావుండగానే కాంతమమ్ కిందకి వాలిపోయింది. 

గబగబా చెయియ్ పటుట్కుని చూసి గొలుల్మనాన్రు. 
కాంతమమ్ చచిచ్పోయిందంట. చచిచ్పోడం ఏంటో అపుప్డే తెలిసింది. అపుప్డు నాకు నాలుగేళుల్. నినన్ నాకు బువవ్ పెటిట్న కాంతమమ్ని 

గడిడ్ మీద దుపప్టి పరిచి పడుకోబెటాట్రు. తరవాత రోజు కాంతమమ్ అకక్డ కూడా లేదు. పాల కూరలతో కమమ్గా తినిపించిన కాంతమమ్ 
మాయమైపోయింది.  

 ఎపుప్డు జంపని ఎళిల్నా నాతో పెళిల్ చేయించుకునన్ నా ముతాత్త ముతత్వల జంట , పురి దగగ్ర కూరోచ్బెటిట్ అనన్ం పెటిట్న కాంతమమ్, 
చినన్ వాళల్ని కూడా మీరు అని పిలిచే మా పంతులు తాతయయ్, కమమ్టి జిలేబీలు నాకోసం పంపిన అమమ్మమ్ గురొత్సాత్రు.  

వీళల్ందరినీ చూసిన మండువా ఇలుల్ కూడా జాణ్పకాల బరువుకో వయసు మీదపడో ఓ పకక్కి వాలిపోయింది. రెకక్లొచిచ్న పిటట్లనీన్ 
ఎగిరిపోయిన గూడులా ఏకాంతంగా మిగిలింది.    

 (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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