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అతిత్ ర లు

ఎండపలిల్ భారతి

దీపావలికి నోమే అమావాసయ్నోములు మాకు లేవు. మాకు వారాల నోములు. దీపాల పండగ పోయిన మరుసునా పొదుద్
మాఊరోల్ని ఆడోలల్ందరికీ ఒకటే బీతి ఎతుత్ కుంటుంది. బిడువు దొరికినపుప్డలాల్ ఊరోల్ నలుగురైదు మంది ఆడోలుల్ ఉడడ్జేరి నినన్ దీపాల
పండగ అయిపాయ, ఇంగ తొలి వారం ఏకాశినోములు అవి అయితానే వారాలు వసాత్యి,ఈసారి పండగ నాలుగు వారాలే అంట వచిచ్ండేది
మనమంతా ఏ వారం నోముదాము ఎవురనాన్ ఊరుపెదద్తో ఎచచ్రిచచ్రాదా అని అనుకుంటా ఉండాము.
మాఊరిపెదద్ ఈరపెదద్మమ్ ఆయాలకే మాకాడికొచెచ్ .
నేను ఉండుకొని ''పెదద్మామ్ నీకు నూరేండుల్ ఆవిసి'' అంటి.
ఆ మాటకు ఆయమమ్ ఉండుకొని ''యాయ్లమమ్ ఇంగాబాధలు పడాలా ''అనే .
''కాదు పెదద్మమ్ నోముల పండగ ఎబుడు చేదాద్మో నినున్ అడుగుదామని అందరం అనుకుంటునాన్ము ఆయాలకే నువొసిత్వి.
చెపుప్ మన ఊరోల్ పండగ యాపొదుద్ చేదాద్ము'' అనిడిగితిమి.
''కాదునాయనా పండగంటే ఊరికే అయిపోతుందా ఇంటికి రెండుమూడు వేలు లేంది చేయలేము.అనిన్ సమాలిచచ్లల్ంటే
రెండు వారాలు పడుతుంది. అందుకే మూడోవారం చేదాద్ం.మలల్ 'మరిబెలల్ం' ఏయను కడవారం సరిపోతుంది"' అనేసి ఆయమమ్ ఎలిపాయ.
ఆయమమ్ అటెల్లిల్పోతానే మా తముమ్ని పెండల్ం నీల ఉండుకొని ''కాదు వొదిన నేను అనిన్ పండుగలు
సంబరంగా చేసాత్ ఈ నోములు పండగ వొచిచ్ందంటే అతిత్రసాలు సరిగాగ్ లేసాత్యో లెయవో అని నోటోల్ తడి ఉండదు.నేనుఅనిన్ వంటుల్ ఉలి
బలిగా చేసాత్ ,ఈఅతిత్రసాలు చేసేది రావడం లేదే ,అతిత్రసాలకు పాకు పటేట్ది నేరుచ్కోలేక పోతాఉండ, నాకురాదు మా యతత్కు రాదు.
ఇపప్టికి నాకు పెండైల్ ఇరవై ఏండల్యింది . అబటి నుండి సారి సారికి ఎవరోఒకరిన్ అడుకోక్వలల్ .ఇటల్నన్దానికి ఏడేండల్ నాపొదుద్
మాటఇది.మాయతత్ తముమ్డు రామనన్ ఆపొదుద్ ఊరునుండి మా ఇంటికి వచిచ్నాడు. అతిత్రసాలు పాకు పటేట్దిరాక అంగలాసాత్ ఉంటే ఆయపప్
ఉండుకొని అతిత్రసాలకు పాకు నేను పటిట్సాత్ననే ! పండకక్ని నామొగుడు చింతకటుల్ కొటట్కచిచ్ండే .పొయిలో చింతకటుల్ పెడితే పొగ రాకుండా
అగిగ్ ఆరకుండ తాలి మలగతాయి.వంట బిరినెన్ దిగుతుందని ఆపొదుద్ నేను చింతకటుల్తో పొయియ్ మంటేసిత్ .రామనన్ ఉండుకొని వొటిట్ సటిట్
పొయిన పెటట్మనె. ముదద్బెలల్ం నలల్గొటట్ మనే.ఉగసుకక్నీలుల్ కూడా బొయలే . చింతకటుల్ కదా అగిగ్ దగ, దగ మండతాఉంది. వొటిట్ బెలల్ం సటోల్
ఏసిండేపనికదా మంట జోరేతేత్ కొదిద్ రామనన్ ఆ పాకులో సంగటి కటిట్ ఏసి కలబెడతా ఉండాడు. అది కాటు వాసన ఏసాత్ఉంది.పాకే
ముదిరిపోయ.దించే రామనన్ అంటే కూడా దించలా పైగా ననేన్ గదమాఇసాత్డు, నేను ఇటాల్వి ఎనిన్ చేసినా అంటాడు. మేము వాదించుకుంటా
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వునిన్టేల్ సటోల్ పొగపాయ.అపుప్డు ఆదరా బాదరా కిందకు దించి పిండి పోసి గెలికితే గెటిట్గా బండ అయిపోయింది. పాకులోకి గడడ్పారేసిన
కూడా దిగదు . సమిటితో కొటిట్నా కూడా పగలదు. ఆ సటిట్ కడగను వారందినాలు పడింది. ఆపొదద్ంతా మా ఇంటోల్ ఎవరికెగాని మనుశాశ్ంతి
లేదు. రామనన్ వంట సెడిసినాపొదుద్ ఆ తెలాల్రితే నోమలల్ .మా ఎదురింటోల్ పనెన్ండు అతిత్ రసాలు ఇపిచచ్కొచిచ్ నోముకునాన్. ఆయపప్ జేసిన
పని ఇబుటికీ గురొత్సుత్ంది .
“కాదు వదిన నేను పండగ కోసమని రెండు వారాలు ఇడవవకుండా బేలాద్రిపనికి పోయిన.సిమెంట
పని వాడికిలేక చేతులు పొకిక్ బొకక్లు పనాన్యి. అటల్ కషట్పడి నలుగురితో పాటు సంబరంగా పండగ చేదాద్మని పూజిసామాను కానిన్ంచి
అతిత్రసాలు వరకు రెండు ముదద్లు బెలల్ం, రెండు సేరుల్ బీము,రెండులీటరల్ నూని,మంచి నూగులు,నెయియ్ ఇంకా కావాలిస్న సరుకులనీన్
తీసుకునన్.అతిత్ రసాలు బాగా మెతత్గా చేసుకుని అనపబాయ్లుల్ నునన్గా ఉడకబెటిట్ రెండుబాయుల్ తెలల్గడడ్ రవంత పసుపు ఏసీ పపుప్గెతిత్తో
నునన్గా రుదిద్ సాసవలు పచిచ్ కరివేపాకు ఏసి నేతిలో తిరగ బోసుకుని అంత నెయియ్ పోసుకొని అతిత్రసా లోల్కి ఆ పపుప్ పోసి పిసుకొక్ని తింటే
బలే ఉంటుంది.అటాల్ చేసుకొని తిందామని అతిత్రసాల సరుకులు ఎయియ్కి తెచిచ్న. ఈ వంట చేసేది సంవతస్రాని కోనాడు.అటాల్ంటిది చెడిపోతే
కడుపు

చెడినటుల్

అయిపోయింది.

.ఇవనీన్

చూసి

ఈ

పండగ

సాలిచేదాద్మనుకునాన్ను.

సాలిసేత్

మలల్

అసడాడ్లు

ఏమనాన్

జరుగుతుందోఏమో అనుకోని చేసాత్ఉండాము'' అనే .
ఆయాలకే మాగౌరి చినన్మమ్ వచేచ్ " కాదు పాపా మన ఊరోల్ నూరు ఇండుల్ ఉండాయి మన ఊరు పైకి
నాలుగైదు ఇండోల్లుల్ మాతర్ం అతిత్ రసాలకు పాకు కరటుట్ గా పడతారు మిగిలిన వాలల్ంతా పడితే నాయ్బాకనాన్ పడతారు లేదంటే
ముదురుపాకనాన్ పడతారు.నాయ్బాకు పటిట్న అతిత్రసాలు పొలుల్అయిపోతాయి.ముదురు పాకు పడితే గెటిట్గాపెంకులు అయిపోతాయి. అవి
పొంటి కింద పడితే ఫల ఫల మంటాయి. పాకుఎటల్పటట్లల్ంటే పొయిన సటిట్ పెటిట్ సారెడు నీలుల్ పోయలల్ .ముదద్ బెలల్ం కొటిట్ ఏయలల్. అగిగ్
మంటేసాత్ సంగటి కటిట్తో కలబెడతా ఉండలల్. తొలిత పెదద్ పొంగు వసుత్ంది.మలల్ సీమలపొంగు వసుత్ంది. మలల్ గాతాలు పడతాయి. అపుప్డు
కాసింత పాకుని నీలల్ తటట్లోకి ఏసుకుని రెండేలల్తో ఉంట చుటాట్లి . ఉంటకొసేత్ దించెయలల్. అపుప్డు పాకు సకతుత్ గా సరిపోతుంది. ఉనన్రుగా
దించుకోవలల్" అనే.
పాపంనీల. దానిబాధ నిజిమేగదా! సంవతస్రంలో వచేచ్ పండగలోల్ కలాల్ ఈనోములపండకయేయ్ంత ఖరుచ్
ఏపండకుక్ కాదు.ఇంత జెసేది అతిత్ రసాలు గతుమారా తిందామనేకదా .నోమేదాంటోల్ కూడా రెండు రకాలు. రాసికి, ఎనిన్కి. మేమునోమేది
ఎనిన్కి

అంటే

జంట

నోములు

అంటారు

దేవునికి

పూజికి

కానున్ండి,ఆకులు,వకక్లు,నోముదారాలు,అంటిపొండుల్,పసుపుగుముమ్లు,

బెటెట్టీవీ

అతిత్

రసాలు

నోములుగాజు,పూస,దువావ్ని,

అదద్ం,శవావ్కు,పసుపుకుంకుమఇవనీన్పనెన్ండు జతలుఎంచి పెటట్లల్ .ఇవిగాక బీము,బెలల్ం,బాయ్లుల్ మనకుఎనిన్ బుదిధ్ పుడితే అనీన్కొలిసి
పొయయ్లల్ .రాశికి నోమేవాలుల్ అయితే వాళల్కెనిన్ బుదిధ్పుడితే అనిన్పెటొట్చుచ్.గుడికి బోతే కరుస్తగుగ్తుంది. ఇండల్లోల్ పండగ చేయాలనే వాళల్కు
కరుస్ ఎకుక్వ అవుతుంది. పదేలల్కుముందు అయితే మనఊరంతా ఇండల్లోల్నే నోమతాఉంటిమికానీ ఇపుప్డే

అదురూ గుడికి

మరిగిరి. పాతబదధ్తి ఇడకుండ ఇబుటికీ నాలుగైదుఇండుల్ పాటిసాత్ ఉండారు'' అనే ఆయమమ్
ఇంతలో మా నాగవదిన ఉండుకొని అయినా ఇండల్లో పండగ చేసినంత కళావశం గుడికి పోతే రాదు.ఇంటోల్
నోమితే ఇలుల్ పూసాత్ ఉంటిమి.పండగ నాపొదుద్ ఎదురుదబబ్లు చీలిచ్ నిలపట పనెన్ండు అడడ్ం పనెన్ండు ఏసి తడికే గతం మటట్ంగా నాలుగు
సమకాలుగా కడతాము. దానిన్ పలవలు అంటారు .ఇంటోల్ రాసిమూలన (దేవమూలన) ఆ పలవలు రెండు అడుగుల ఎతుత్లో కటేట్ది.వాటికి
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పండే

అలసందలు,అనపకాయలు,గురుగపూలు,జొనన్కంకులు,సదద్కంకులు,వొడల్గొలకలు,తంగేడిపూలు,చెరుకులు,

ధానాయ్లు,కాయలు గుతుత్లుగుతుత్లుగా పనెన్ండు రకాలు అటేల్ పెరకక్చిచ్ ఏలాడగడతారు. అంటిమాను తెచిచ్ వాటి పటట్లు చీలిచ్ పలవలు
చుటూట్ గుడి కడతారు.దానిన్పూలతో అలంకరిసాత్రు.దానిలోపల ఆకు పరిచి పసుపు ముదద్ చేసి ఆముదేద్ గౌరమమ్అనుకోని మన సొముమ్లనీన్
అమమ్కు పెటిట్ ఇంగ పూజకి ఎనిన్కి నోమేవాలుల్ ఎనిన్కి, రాశికి నోమేవాలుల్ రాశికి అనీన్ ఆడ పెటుట్కొని ఊరోల్ ముతత్యిదువులిన్ పిలుస్కొచిచ్
తొలీత పాటలు పాడేది .
"గౌరీ నోమదాము వసాత్రా గౌరమమ్ నోముదాము వసాత్రా
చాటోల్ సిరిమలెల్లు బోసి చెంగలార్యుడు
దీపమెటిట్ కోరకొపుప్లే పెటుట్కొని
కొడుకును సంక నెతుత్కొని
వొముమ్లోముమ్లే సొముమ్లు పెటుట్కొని
సొముమ్లనీడా చూసుకుంటూ
ఎరజేని ఎరదుకిక్లో
గౌరమమ్ వేడుకతో నిను గొలుతుము
చాల నోములు నోమితే గౌరమమ్
సంతానము ఈయవమమ్
అతిత్ంటి కొరకై ఆనిన్ నోములు నోమి
పుటిట్నింటి కొరకై పుణయ్ నోములు నోమి
జమట నోములు నోమి తముమ్నికిసిత్
జొముమ్ జమనేరేడిలుల్ జోమూమ్గిరి నా సావ్మి
జంట నేనయితే జోముమ్ జమ నేరేడు ఇలుల్" అని పాట పాడేది
అది అయితానే కథ !
మన ఆటల్ నూరిండల్ పలెల్ంట.ఆ పలిల్లో అందరూ గౌరీనోములు నోమతా ఉండారంట. కానీ ఆ ఊరికి
దిగదాల రెండు తాటాకుగుడిసెలు ఉండాయంట. ఆ రెండు గుడిసెలోల్న ఇదద్రు అకక్జెలెల్లుల్ ఉనాన్రంట.వాళల్కు ఆ పొదుద్ ఎతిత్ ఎసిటోల్కి ఎయను
కూడా ఏమీ లేదంట. తటుల్ ఎతుత్కొని పిడక నుగుగ్లు యారకొచుచ్ కోను పాయిరంట. ఆడ ఏటిమిటన్శివిని గులోల్ బాపనవారి
అకక్మమ్లు బలిజవారి అకక్మమ్లంతా గౌరీ నోము నోమతా ఉండిరంట. అది చూసి చెలిల్అయింది వచిచ్ అకక్ని అడిగిందట . అకాక్ అకాక్
మనముకూడా గౌరీనోము నోమాదామకాక్ అని . అకక్ అయింది ఏమనిందంటే వొటిట్ చేతులతో ఎటల్నోముదామమామ్ అని పకక్న ఏటోల్ నీళుల్
పోతా ఉండాయి ఇదద్రం నీలుల్ పోసుకుందామురా అని ఈ యాపచెటేట్ గౌరమమ్ ,మన తటట్లో పిడక నుగుగ్లే అతిత్రసాలు,మరిర్ ఆకులే
తమలపాకులు,మరిర్ కాయలే వకక్లు,నారపాసలే నోము దారాలు,ఇసుకే అకిష్ంతలు అనుకుని ఇవనీన్ ఆడ పెటిట్ గౌరమమ్ను
నోమిరంట.నోముకోని ఇంటికి వొచిచ్ చూసేత్ తాటాకుల గుడిసెలు మేడలై పోయినంట .అబుడు అందరూ వాలల్ బకిత్ చూసి ఆ గౌరీ దేవి
వాలల పాలిట నిలిచింది అని అనుకునన్రంట. అంతడితో కథ ముగించుకొని అచిచ్ంతలు చలిల్ టెంకాయకొటిట్ ఒకక్పొదుద్ తీరుస్కుంటారు
.పూజకొచిచ్న అమమ్లకక్లకందరికీ ఆకు వకక్ అతిత్రసాలు ఇచిచ్ పంపిసాత్రు. ఇంటోల్ పండగ చేసేత్ అంత గంభరంగా ఉంటుంది
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పండుగైన మరుస్నాడు అమమ్లకక్లంతా జేరి ఎవరింటోల్ అతిత్రసాలు బాగా లేసినాయి ,ఎవరింటోల్ బాగా లెయయ్లేదు అని ఒకరి

మానం ఒకరు తీసుకుంటా ఉంటారు . మలల్ కడ వారం మరిబెలల్ం ఏసాత్ం . ఆపొదుద్ మలల్ ఇండుల్ వాకిండుల్ అలుకుక్ని నోములపుప్డు గౌరమమ్
ముందరబెటిట్న బీము,బాయ్లు ఏసి అనన్ంచేసి ముదద్ కూడు బెటిట్ ఈ గౌరమమ్ సామానల్నీన్ పెటిట్ టెంకాయ కొడతారు. ఆటికి పండగ
అయిపోయినటుల్. అంతవరకు అంటుకోకుండా దేవునికి పకక్కు దీసిన ఆ మరిబెలల్ం అతిత్రసాల కోసం ఇంటోల్ ఉండే చినన్ పెదద్ నీకా నాకా
అనుకొని తింటారు.ఆ సివరి రుసి అంత పలవరిసుత్ంది అందరీన్ అనే ఆయమమ్ .
మలల్ అందరమూ ఉండుకోని అతిత్రసాలకు ఏ బియయ్ం నానబోదాద్ం అనుకొంటా ఎవరి ఇండల్కు వాళళ్ం
బోతిమి

***
Click here to share your comments on this story
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