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అభి కం             గుడిపూడి ని స రా
రేడియోలో 'పుషాప్ంజలి భకిత్ గీతాలు ' అని వినపడగానే సూక్ల కి టైం అవుతోందని పుసత్కాల సంచి తీసుకొని చెపుప్లోల్ కాళుళ్ సగం 
దూరిచ్ గబగబా బయలేద్రేను. సూక్ల కి వెళేళ్సరికి పార్రధ్న మొదలవుతోంది . ఫణిగాడు వెనక చోటుందనన్టుట్గా సైగ చేసేడు. పరిగెతిత్ 
వాడి వెనకాల లైనోల్ దూరేను. పార్రధ్న అయాయ్క అందరం కాల్స కి వెళేళ్సరికి లెకక్ల మాసాట్రు కృషణ్మోహన గారు వసుత్నాన్రు. 
ఆయనంటే అందరికి హడల. అంతా నిశశ్బధ్ంగా కూరుచ్నాన్ం. అటెండెనస్ తీసుకునాన్క కాల్స మొదలయియ్ంది. మాసాట్రు గారు బోరడ్ 
మీద రాసుత్ంటే అందరం శర్దధ్గా చూసూత్నాన్ం. ఇంతలొ అటెండరు రాములు 'సార' అని పిలాచ్డు. రాయడం పూరిత్ చేసి తలతిపిప్న 
మాసాట్రితో , జి.శీర్నివాసు ని హెడామ్షాట్రు గారు రమమ్ంటునాన్రు సార అని చెపాప్డు. ఆశచ్రయ్ంగా లేచి నిలబడాడ్ను నేను. 'పుసత్కాల  
సంచి కూడా తీసుకో' అనాన్డు రాములు. వెళళ్మనన్టుట్గా సైగ చేసారు లెకక్ల మాసాట్రుగారు. 

హెడామ్సట్రు గారి గదికి వెళేళ్ సరికి ఆయనతో అమమ్మమ్ ఏదో మాటాల్డుతోంది. ననున్ చూసి పదరా నానాన్ బండికి 
టైమవుతోంది అంది . హెడామ్సట్రు గారి కి నమసాక్రం పెటిట్, సూక్ల బయటకి వచిచ్, అటుగా పోతునన్ రికాష్ని ఆపి, అందులో 
కూరుచ్నాన్క, రైలేవ్ సేట్షన కి పోనివవ్మంది అమమ్మమ్. ఎందుకు ననున్ సూక్ల నుంచి తీసుకెళుతునాన్దో అరధ్ం కాని నాతో, 'రేపు మీ 
నానన్ అభిషేకం చేసుత్నాన్డట , కారీత్క మాసం కదా,నినున్ తీసుకొని రమమ్నాన్రు' అని చెపిప్ంది అమమ్మమ్. ఇంత ఉదయానేన్ మా 
నానన్ కబురు ఎలా పంపించారని అడిగాను అమమ్మమ్ని. మీ పకిక్ంటి విమల వాళళ్ అమమ్ ఇకక్డ జగనాన్ధపురంలొ ఉంటుంది కదా, 
ఆవిడ కి వొంటోల్ బావులేదట, చూడడానికని విమల నినన్ రాతిర్ పాసింజరులో వచిచ్ందట. వాళళ్ తముమ్డితొ కబురుపెటిట్ంది. నువువ్ 
ఇలా సూక్ల కి వెళాళ్వు, ఆ అబాబ్యి అలా వచాచ్డు అంది. 

సేట్షన దగగ్ర రికాష్ దిగి టికక్టుల్ కొనుకుక్ని మూడో నంబరు పాల్టాఫ్ం మీద ఉనన్ కిరండూల 
పాసింజరు ఎకాక్ం. కిటికీ పకక్ సీటోల్ నేను, నాపకక్న అమమామ్ కూరుచ్నాన్ం. రైలు నెమమ్దిగా బయలుదేరింది. కిటికీకి 
అతుకుక్పోయి బయటకి చూసుత్నాన్ను. రైలు వేగం పుంజుకుంది. అమమ్ దగగ్రికి వెళుతునాన్మనన్ సంతోషంలో ఉకిక్రిబికిక్రి 
అవుతునాన్ను. కిరండూల పాసింజరు కొతత్వలస సేట్షన దాటాక ఎడమ పకక్ కెకె లైను వైపు తిరిగింది. మా ఊరు కరకవలస 
చేరాలంటె ఇంకా ఏడు సేట్షనుల్ దాటాలి. కిటికీ లోంచి బయటకి చూసూత్ 'అమమ్మామ్ బొడడ్వర తరావ్త గుహలొసాత్య' అని అరిచాను. 
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అలాగే, చేతులు బయట పెటట్దుద్ అంది అమమ్మమ్. అపుప్డే ఎదుటి బెరత్ మీద కూరుచ్నన్ కుటుంబం తో మాటలు కలిపినటుట్ంది. మా 
పర్యాణానికి గల కారణానిన్ వాళళ్కి వివరంగా చెబుతోంది.  
"వీడు మా పెదద్మామ్యి కొడుకు. మా అలుల్డు సేట్షన మాసట్ర గా పనిచేసాత్డు. దీనికి ముగుగ్రు పిలల్లు. ఇదద్రు మగ పిలల్లు, మధయ్లొ 
ఆడపిలల్, వీడు ఆఖరివాడు. అతను పనిచేసే ఊళళ్లో బడులు గటార్ పెదద్గా ఉండవు, అందుకని చదువు కోసం మగ పిలల్లిదద్రిని నా 
దగగ్ర వదిలింది. కూతురిన్ అతత్వారింటొల్ ఉంచి చదివిసోత్ంది. వీడికి నాదగగ్ర అలవాటైనా అపుప్డపుప్డు అమమ్కోసం 
బెంగపెటుట్కుంటాడు. అందుకే హెడామ్షట్రు ని బతిమాలి తీసుకెళుత్నాన్ను." 
 
    రైలు ఎస.కోట సేట్షనోల్ ఆగింది. ఇకక్డ అరటిపళుళ్ బాగా దొరుకుతాయి. పళుళ్ కొందామని అమమ్మమ్ కిటికీ 
దగగ్రగా జరిగింది. బుటట్లో అరటిపళళ్తో పరిగెడుతునన్ ఒకతనిన్ ఆపి 'బాబు డజను ఎంతకిసుత్నాన్వ' అని అడిగింది. 'ఐదు 
రూపాయలు, తవ్రగా తీసుకోండమామ్, బండి మూడు నిముషాలే ఆగుతుందికక్డ' అరిచాడు వాడు. అర డజను ఇవువ్ అంటూ మూడు 
రూపాయలు ఇచిచ్ంది. ఇంతలో రైలు కదిలింది. పరిగెడుతూనే పళుళ్, చిలల్ర అరధ్ రూపాయి కిటికీలోంచి లోపలికి దాదాపు విసిరినంత 
పనిచేసాడతను. అమమ్మమ్ నా కోసం తెచిచ్న పెరుగనన్ం లొ అరటిపండు వేసి ఇచిచ్ంది. ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వాళళ్ అమామ్యికి 
కూడా ఒక అరటిపండు ఇచిచ్ంది. నేను అనన్ం తినేసి, మంచినీళుళ్ తాగేను. "తిరిగి ఎపుప్డొసాత్ం?" అని అడిగాను అమమ్మమ్ని. రెండు 
రోజులే, అభిషేకం అయిన మరాన్డు బయలేద్రిపోవాలని చెపిప్ంది. ఇంకో రెండు రోజులు ఉందాం అమమ్మామ్ అనాన్ను. వొదుద్నానాన్ , 
బడి పోతుంది. ఐనా రెండు నెలలొల్ సంకార్ంతి శెలవలు వసుత్నాన్యిగా అంది అమమ్మమ్. కొంచెం నిరాశ గా మొహం తిపేప్ను నేను.  
    రైలు బొడడ్వర సేట్షన దాటింది. దటట్మైన అడవిలో కొండల మధయ్ నెమమ్దిగా వెళుతోంది. పెదద్గా శబద్ం చేసూత్ 
గుహలోంచి వెళుతునన్పుప్డు నేను గటిట్గా అరుసుత్నాన్ను. శివలింగపురం సేట్షన లో ఆగినపుప్డు , సేట్షన పకక్నే ఉనన్ శివలింగానికి 
దండం పెటుట్కునాన్ను. ఇకక్డ పనిచేసే మూరిత్ గారు నానన్కి మంచి ఫెర్ండ. ననున్చూసి నవివ్ ' రేపు వసాత్నని నానన్కి చెపుప్' అనాన్రు. 
అలాగే అని తల ఊపాను. రైలు కదిలింది. 
     కిటికీలోంచి చూసూత్ ఆలోచనలోల్కి జారుకునాన్ను. నానన్కి పెదద్ ఊరు ఎపుప్డు బదిలీ అవుతుందో. అపుప్డింక 
అమమ్దగగ్రే ఉండి పోవచుచ్ . అనన్ ఎపుప్డూ అమమ్కోసం ఏడవడు. వాడికెపుప్డూ ఆటధాయ్సే. సెలవలోల్ అమమ్దగగ్రికి వచిచ్నా ఎంత 
తవ్రగా వైజాగ వెళిళ్పోదామా అని ఎదురు చూసుత్ంటాడు. ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయిన  నాకు బొరార్గుహలు సేట్షన రావడంతో 
సప్ృహ వచిచ్ంది. తారావ్తి సేట్షనే మా ఊరు కరకవలస. ఇంకో పావుగంటలొ ఇంటికెళతాం. కానాన్రప్కుండా మమమ్లిన్ దాటి 
వెళుతునన్ చెటల్ వైపు చూసుత్నాన్ను. రైలు మలుపు తిరిగి ఔటర సిగన్ల దాటింది. 'అమమ్మామ్ మా ఊరు వచేచ్సింది' అని గటిట్గా కేక 
పెటేట్ను. రైలు మెలల్గా సేట్షనిన్ సమీపించింది. నా కళుళ్ నానన్ కోసం వెతికాయి. ఎదురుగా పాల్టాఫ్ం మీద నానన్ కనపడగానే చేతులు 
ఊపాను. 
     రైలు ఆగగానే దిగి నానన్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. 'ఏరా నానాన్' అంటూ పలకరించారు నానన్. 'ఇంద బాబు' 
అంటూ రెండు జాంకాయలు నా చేతిలో పెటేట్డు పోరట్ర పైడితలిల్. అవి తీసుకొని ఇంటికి పరిగెతేత్ను. 'ఉండు నానాన్' అంటూ 
వెనకనించి అమమ్మమ్ అరుసోత్ంది. కరకవలసలో సేట్షన కొండమీద , కావ్రట్రస్ కింద ఉంటాయి. సేట్షన బయటకి వచిచ్ చూసాను. 
కింద మెటల్ కెదురుగా ఉనన్ ఇంటి గుమమ్ం ముందు నుంచొని ఎదురుచూసోత్ంది అమమ్. పరుగెడుతూ మెటుల్ దిగుతునాన్ను నేను. 
జాగర్తత్ అనన్టుట్గా అమమ్ చెయియ్ ఊపుతోంది. గబగబా వచిచ్ అమమ్ని చుటేట్సాను. నా తల నిమిరి ముదుద్ పెటుట్కుంది అమమ్. 
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     మారాన్డు అభిషేకం అయాయ్క, భోజనాల దగగ్ర నానన్ మూరిత్ గారితో అంటునాన్రు, 'పారవ్తీ పురం లో 
డిగీర్ కాలేజి కుడా వుందట, పెదద్వాడి చదువుకి ఇబబ్ంది లేదు'. పరిగెతిత్ వంటిటోల్ కెళిళ్ అమమ్ని అడిగాను 'నానన్ పారవ్తీపురం 
అంటునాన్రేమిటీ?' అమమ్ నా తల నిమిరి, 'అవునార్ , నానన్ అకక్డికి బదిలి అయాయ్రు , వచేచ్ ఏడాది సూక్ళుళ్ తెరిచాక అందరం ఒక 
చోటే ఉండచుచ్, అమమ్వారు నా గోడు వినాన్ది' అంటూ కళుళ్ తుడుచుకుంది. నేను ఒకక్ ఉదుటున వీధిలొకెళిళ్ జామచెటుట్ ఎకిక్ 
అంతేవేగంగా దూకేసాను. పకిక్ంటి పిళైళ్ మేషాట్రు ఆశచ్రయ్ం గా చూసేరు నా వైపు ఏవైందనన్టుట్. 
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