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“బయట ఇంత గొడవ జరుగుతోంది, సదానందం బయటికి రాడేంటబాబ్? ఏమోయ సదానందం!
వినబడటం లేదా? తొందరగా రావయాయ్! ఇకక్డొక డోకాల్ం ఘటట్ం జరుగుతుంటే, నువేవ్మో నింపాదిగా చకల్ం ముకల్ం
వేసుకొని శుకాల్ంబరధరం అని పూజ మొదలు పెడతునాన్వా? ముందు ఈ విఘన్ం సంగతేంటో చూడవయాయ్ బాబు”.
కటుట్కునన్ ధావళిని సవరించుకుంటు సదానందం బయటికి వచిచ్, తన మొదటి అంతసుత్ బాలక్నీనుండి
బయటకి తొంగి చూసాడు. ‘నింబం’ కింద, పకిక్ంటి పనిమనిషి జయమమ్కు, వాళిళ్ంటి పనిమనిషి సతెత్మమ్కు మధయ్
గొడవ. యాభై యేళల్కిర్తం తను పుటిట్న ఉతత్రాభాదార్ నక్షతార్నికి పర్తీకగా సదానందం అయిదేళళ్ కిర్తం నాటిన వేపచెటుట్కి
పేర్మగా పెటుట్కునన్ పేరు ‘నింబం’. నిమమ్ళంగా పెరిగి నింబం ఇపుప్డు మూడంతసుత్ల ఎతుత్ ఎదిగింది. అందుకే అందరి
కళళ్లోల్, నోళల్లోల్ ఆ వృక్షరాజమే!.
“దికుక్మాలిన యాప చెటుట్, ఎంత ఊకినా చెతత్ వొడుసత్నేలేదు. అశేల్ష ముసురులెకక్ ఆకులు రాలత్నే
ఉనన్యి. చెటుట్ మీ ఇంటల్ ఉంటే సగం చెతత్ ఈడుంటది, ఊడేచ్ చాకిరేమో నా నెతిత్కి సుటుట్కుంది. సతెత్మామ్, ఇటల్యితే కషట్ం
సూడు, మా అమోమ్ళల్కి చెపిప్ జీతమనాన్ పెంచమని మీ అమోమ్ళళ్కి చెపుప్, లేకుంటే నువవ్నాన్ వొచిచ్ ఊడిచ్పో. నా తోని
గాదింక” జయమమ్ ఆవేశం కటట్లు తెగుతోంది.
“ఆఁ..నేనేమనన్ చెటుట్కి చెవుల చెపిప్నాన్ యేంది, ఆకులనీన్ మీ ఇంటల్ రాలిచ్ నాకేమో కమమ్గ పండల్ని
రాలచ్మని, ఏరుకోని చపప్రించనీకె” సతెత్మమ్ సమాధానం కదనకుతూహలంలో ఖంగుమనన్ది.
ఇరువురూ చేతులోల్ చీపురల్ను ఆడిసూత్ మాటల అసాత్ర్లను సంధించుకునాన్రు. ఒక పావుగంట సేపు
రకరకాల హావభావ పర్కటనలతో, మధయ్ మధయ్ కమరిష్యల బేర్కులతో అలా రియాలిటీ షో సాగిపోయింది. సదానందానికి
ఏమీ పాలుపోవడం లేదు. బయటికి లోపలకి తచాచ్డుతునాన్డు, సిగన్ల దొరకని సెలుల్ఫోనులా. మాటలోల్
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పాలుపంచుకోవడం దేవుడెరుగు, అకక్డ కనిపించడం కూడా అతనికి రిసుక్లా అనిపిసోత్ంది. ఇంతలో ఎదురుగా కొతత్గా
కడుతునన్ అపారెట్మ్ంట వాచమెన రాములు ఒక సంచితో వచిచ్ ఎండిపోయిన వేపాకులని ఏరుకోవడం కనిపించింది.
సదానందానికి పార్ణం లేచొచిచ్ంది.
“రాములూ! అంతా బాగేనా! రాతిర్పూట దోమలు కుటట్కుండ వేపాకు పొగ బాగా పనిచేసుత్ందా?”
సదానందం చిదివ్లాసంగా వేసిన కుశల పర్శన్.
“అవును సారూ, కంటి మీద గంటనో రెండు గంటలో కునుకుంటదంటే గీ ఆకుల పొగతోనే”.
“ఎంత కావలెనంటే అంత తీసక్పో తాత, గీ సెతత్ ఆ మునిస్పాలిటోళళ్కు బరువే, ఆ సెతత్ బండోళళ్కు కూడ
బరువే” జయమమ్, సతెత్మమ్లు ముకత్కంఠంగా సెలవిచాచ్రు.
ఇంతలో యుదధ్ వాతావరణంలో ఎంతో మారుప్ సంభవించింది. వడగాడుప్లు తగిగ్ చిరుజలుల్లు కురవడం
మొదలయాయ్యి. జయమమ్ సతెత్మమ్లు పర్హరీ గోడకు అటొకరు, ఇటొకరు నిలబడి, ఒకరేమో కోడలి గురించి మరొకరు
అలుల్డి గురించి తము పడుతునన్ పాటుల్ చెపుప్కోని ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కుంటునాన్రు. “నీకు తెలవ్నిదేముంది సతెత్మామ్
చినన్ మనవరాలికి తటుట్పోసింది కదా, ఇయాయ్లిట్కి తొమిమ్దోరోజు. వేపాకు పసుపు బెటాట్లె, నీ దగగ్ర అడించిన పసుపుంటే
జర ఇయియ్”. జయమమ్ కొత దిగులుతో అడిగింది. అపర్యతన్ంగా ఇదద్రి చూపులు ముందు వేప కొమమ్లమీద పడాడ్యి. ఆ
మరుక్షణంలోనే ఒకరి కళళ్లోకి ఒకరు చూసుకొని సనన్గా నవువ్కునాన్రు.
“అటల్ంటే ఎటల్కాక్ ఆ చెటేట్ం పాపం చేసింది గానీ, కలిసి ఎటల్నో అటల్ ఊడుచ్కుందాం తీ. కాలానికి తగగ్టుట్
అది నడుచుకుంటది. రాలెచ్టపుప్డు రాలుసత్ది, పూసెటపుప్డు పూసత్ది. ఓపిక పడదాం. నీ మనమడినయితే పంపియియ్,
పసుపు ఇసత్” తెంపిన నాలుగు వేప కొమమ్లు జయమమ్ చేతికి అందిసూత్ కాంపర్మైజుకి, టేర్డాఫుకి మధేయ్మారగ్ంగా సతెత్మమ్
సేట్టమెంటు. ఊపిరి పీలుచ్కొని లోపలికి వచాచ్డు సదానందం.
“బయట ఆ అలల్రేంటి?” తులసి చెటుట్కి నీళుళ్ పోసుకోవడానికి బయటికి వసూత్ సతీమణి సంధయ్ ఆరా.
“ఏమీ లేదు, జయమమ్, సతెత్మమ్ల మధయ్ ఏదో చినన్ గొడవ, తీరిపోయిందిలే” సదానందం సంజాయిషీ
లాంటి సమాధానం.
“ఆ వేపాకు చెతత్ పైనేనా తగాదా?” కొంత విసుగాగ్ సంధయ్ మరో పర్శన్.
“అయిపోయిందిలే, ఇపుప్డు అంతా ఓకే” మాయ్టరిన్ కోల్జ చేదాద్మని సదానందం ఆరాటం.
“ఓహో మీరిపుప్డు ఆ పంచాయతీ సామరసయ్ంగా పరిషక్రించారనన్ మాట. అంత సీను సితార మీ దగగ్ర
లేదు కానీ, అటువైపు ఉనన్ కొమమ్లని తొందరగా ఎవరితోననాన్ కొటిట్ంచేయండి” సంధయ్ సనాన్యి నొకుక్లు.
“అవునురా, అదే మేలు” కోడలి గారి అతత్గారు దానికి వాదయ్ సహకారం.
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“సరే చూదాద్ం గానీ, చెటుట్ ఇపుప్డే ఎదుగుతోంది కదా, దెబబ్తింటుందేమొ!” మీమాంసలో సదానందం
అంతరమ్థనం. నీళుళ్ నములుతూ అనయ్మనసక్ంగా సమాధానం చెపాప్డు.
‘సదా నింబ వృక్షసయ్ మూలాదివాసా’ అంటూ సాయిబాబా ఆరతి సనన్గా దగగ్రలోని దేవాలయం నుండి
వినిపిసోత్ంది. సదానందం ఎదురుగా గోడపైన ఉనన్ సాయిబాబా పటం వైపు అమాయకంగా చూసాడు. బాబా ముఖంలో
ఏదో నవువ్. ఆ నవువ్లో ఎనోన్ అరాథ్లు. అలా కొనిన్ తనకు సుఫ్రిసుత్ంటే, ’అపవితర్ పవితోర్వా’ అంటూ పూజ
మొదలుపెటాట్డు.
పూజ పూరిత్ చేసుకొని బేర్క ఫాసట్కి రెడీ అయాయ్డు సదానందం. మిలెల్ట దోసెలని పేల్టోల్ పెటిట్ సంధయ్ ఇవవ్గా
వాళళ్ అమమ్గారు కరివేపాకు పొడి వడిడ్ంచారు. “అమామ్! మనము ఉగాది తరువాత చేసిన వేపపూత పొడి చాలా
బాగుండింది, కానీ కొంచెమే చేసుకునాన్ం. ఈసారి మాతర్ం ఎకుక్వగా చేసుకోవాలి” సదానందం తన అసంతృపిత్ని
వెలిబుచాచ్డు.
“లక్షణంగా చేసుకుందాం, దానికేం భాగయ్ం. కానీ మనిమిదద్రమే కదా తినేది. ఎంత కావాలి? ఉగాది
పచచ్డిలో వేసిన నింబకుసుమ భక్షణమే ఇంటోల్ వాళల్కి గగనం” వాళళ్మమ్ నిటూట్రుప్ శుర్తిలో కోడలిపై పరోక్షంగా చినన్
చెణుకు. మరో దోసె వేసూత్ సంధయ్మాతర్ం సదానందం అలప్సంతోషానికి ఫకుక్న నవివ్ంది.
“ఏ ఎందుకా నవువ్? వేప అరోగాయ్నికి చాలా మంచిది. రోజూ ఆ మాతర్ం చినిన్ వేపాకు ముదద్లు తినాన్
సరే, ఎలాంటి జబుబ్లూ ఉండవు, తెలుసా? ” సదానందం కొంత చిరాకుతో ఉపదేశానికి పూనుకునాన్డు.
“మాకూ తెలుసు మహానునుభావా. మా తాత గారు ఊరోల్ ఆయురేవ్ద వైదయ్ం చేసేవారు. చినన్పుప్డు
మేమూ చూశాము, మీ వేప మహిమలు. మీకునన్నన్ంత కాకపోయినా వేపకాయంత ‘జాఞ్నం’ మాకూ ఉంది”
సదానందానిన్ ఉడికించాలని సంధయ్ డిసైడ అయిపోయింది.
“ఇదిగో మీలాంటి వాళుళ్ ఇలా వేపపైన లెకచ్రిల్సూత్ ఇంటోల్ మడిగటుట్కోని కూరుచ్ంటే, అకక్డ అమెరికా
వాళుళ్, యురోప వాళుళ్ వేప ఉతప్తుత్లపైన పేటెంటుల్ తీసుకొని వాయ్పారం చేసుకుంటునాన్రు. కొనిన్ రోజుల తరువాత
ఇంటి ముందునన్ చెటుట్కి కూడా ఎవడికో డబుబ్లు కటాట్లిస్ వసుత్ందేమో. అది చూసుకొండి ముందు” తనకునన్
ఇంటెలెకుచ్వల పార్పరీట్ రైటస్ అవగాహనను తెలియబరుసూత్నే సదానందానిన్ ఎకక్డో మెలిబెడుతోంది సంధయ్.
అవధానంలో అపర్సుత్త పర్సంగంలా అనిపించినా వేప చెటుట్నుండి కలుల్ కూడా గీసాత్రని అమమ్ చెపిప్న
విషయం కొంత కొతత్గానే అనిపించింది సదానందానికి. సదానందం సంధయ్ల వాదన ముదిరి పాకాన పడకముందే
సదానందం అదృషట్ం బాగుండి ఫోను మోర్గింది. సేందిర్య వయ్వసాయంలో నిపుణుడైన తన మితుర్డు విజయ వేప
కషాయాలపై, వేప పిండి ఎరువుపై, వేప నూనె మొదలగు పదధ్తులపై తరువాతి వారంలో జరిగే వరక్షాపకి ఆహావ్నం.
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“వేప గొపప్దనం మీద నువొవ్క కవితో, గేయమో రాసుకు రావోయ, బాగుంటుంది” మితుర్డి రికెవ్సుట్. తపప్కుండా
కలుసాత్నని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సి, నినన్నే తెచిచ్న అలోవెరా నీమ హాయ్ండవాషతో చెయియ్ కడుకునాన్డు.
“నానాన్ నింబం అంటే మీనింగ ఏంటి?” సదానందం చినన్మామ్యి శివాంగి మొబైల ఫోను
చూసుకుంటూ తల ఎతత్కుండానే ఒక పర్శన్ సంధించింది. పదో తరగతి చదువుతునన్ శివాంగికి సెప్లబీ లో మొనన్నే ఒక
పైరజు కూడా వచిచ్ంది. అలల్రిని తటుట్కోలేక అమెను శివాంగి అనడంకనాన్ సివంగి అనే ఎకుక్వగా పిలుసాత్డు వాళళ్ నానన్.
కళల్జోడు తుడుచుకుంటూ “సంసక్ృతంలో నింబం అంటే..”, అంటూ చెపప్బోయిన సదానందానికి
శివాంగి తల గిరుకుక్న తిపిప్ “సాంసిర్క్ట కాదు ఇంగీల్షలో” అని ఒక టాంటు విసిరింది.
“ఇంగీల్షు లోనా?” సదానందం నోరెళళ్బెటాట్డు.
“ఏమో..ఎపుప్డూ వినలేదే” అలాంటిదొకటుందా అనన్టుట్ అనుమానంగా మొహం పెటాట్డు.
“ఎన, ఐ, ఎం, బి, ఎ, ఎం నింబం అంటే To define someone as mentally retarded in a
less harmful way of saying it. The boy got the easiest question in the world wrong and
the class called him a Nimbam. ఒక ఎకాజ్ంపిల. సివంగి విడమరిచ్ చెపిప్ంది.
ఇది హాసయ్మో వయ్ంగయ్మో సదానందానికి అంతుబటట్డం లేదు. శివాంగి మరో పర్శన్ “నానాన్, డు యు లవ
నింబం?”
“ఐ అడోర నింబం అండ లవ టు బి లైక నింబం..ఎయిదర ఇన సాంసిర్క్ట ఆర ఇన ఇంగిల్ష” సదానందం
కంవిక్షనతో కూడిన భావానిన్ నవువ్తూనే కొంత సీరియసగా చెపాప్డు. అలా ఆలోచిసూత్ ఆఫీసుకి బయలుదేరేందుకు మెటుల్
దిగాడు.
“అయోయ్ పాపం సదానందం. అతనికి మనశాశ్ంతి ఎపుప్డూ పిర్యమే. అసత్రశసాత్ర్లతో కింద తయారుగా
ఉనాన్రు కరెంటు డిపారట్మెంటవాళుళ్, తీగలకు అడొడ్సుత్నాన్యని కొమమ్లిన్ నరికేందుకు. నింబానికి తపేప్టుట్లేదు వేటు.
సదానందం ఏమ చేసాత్డో”
“సార ఈ చెటుట్ కొమమ్లు కొటేట్యాలె. వైరల్కు అడద్మొసుత్నన్యి” పరిమ్షన కోసం కాదు, ఏదో
చదువుకునోన్డివని ఇలా ఇంఫరేమ్షన ఇసుత్నాన్ను అనన్టుల్గా కరెంట ఆఫీసు వయ్కిత్ ముకత్సరి పలుకులు. ఒక చేతిలో
గొడడ్లితో, మరో చేతిలో సిగరెటుట్తో, నింబానిన్ ఎగాదిగా చూసుత్నాన్డు, ఎటు నుండి నరకడం మొదలుపెటాట్లా అని.
సదానందానికి ఒక వైపు వళుళ్ మండిపోతోంది, మరో వైపు నోరెండిపోతోంది, అకక్డునన్ దృశయ్ం చూడగానే.
“ఎకక్డ అడడ్మొసుత్నన్యి భయాయ్? అంతా బాగానే ఉంది కదా, ఎందుకు అనవసరంగా కొటట్డం” అని
ఏదో చెపప్బోయాడు కొంత తమాయించుకొని.
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“ఏం బాగుంది సార. ఏమ పార్బల్ముందో మాకు తెలుసు కదా, మా అనుభవం మాకు ఉండదా? మా పని
మమమ్లిన్ చేసుకుపోనియయ్ండి. గీ చెటేట్మైన చెపిప్నటుట్ మాటిని వైరల్ను తాకకుండ పెరుగుతదా? ఇయాయ్ల రేపు సదువుకునన్
మనుషులే మాట యింటలేరు, ఇంక చెటేట్డా? తపప్దు సార కొటేట్యాలె. రేపొప్దుద్న బాగ గాలులొసేత్ వైరుల్ తెగిపోతే మీరు,
మీరు గాకపోతే మీ పకోక్ళుళ్ మాకే కంపెల్యింట ఇసత్రు”. ‘ఎంతమందిని చూడలేదు మీలాంటోళళ్ని’ అనన్టుట్గా
నికక్చిచ్గా సమాధానం చెపాప్డు కరెంటు మనిషి. అలా తన పనిలో నిమగన్మయిపొయాడు.
“అదిగో అకక్డవసరం లేదు, ఇదిగో ఇకక్డ కొంచెం జాగర్తత్గా కొటుట్” అంటూ సదానందం అటూ ఇటూ
తిరుగుతూ తన సాప్ండిలైటిస మెడ ఇబబ్ంది పెటిట్నా సాధయ్మైనంత తకుక్వగా కొమమ్లు నరికేలా చూసేందుకు తన
పర్యతన్ం తాను చేసుత్నాన్డు.
“మీరేం టెంషన పడకండి సార. నేను అంత కలియ జూసి ఎంత అవసరమో అంతనే కట జేసత్. వేప
కొమమ్లు గటిట్వి సార. ఆ గులొమ్హర లెకక్, సుబాబుల లెకక్ పెళుసు కాదు, చినన్ గాలికే ఇరగనీకె. చినన్పుప్డంత ఈ వేప
చెటల్కిందనే పెరిగినోణిణ్. ఇది నాకు తోబుటుట్వు లెకక్ సార. ఇపప్టికి పొదుద్న లెవవ్ంగనే వేపపులల్తోనే పండుల్ తోముత.
చినన్పుప్డు మాయవవ్ బయిటికి కషట్మైనా గీ పొడి నూరి ఇచేచ్ది. జుటుట్ రాలుతునాన్, చరమ్ంకేమైన రోగమొచిచ్నా, ఆడోళల్
సమసయ్లొచిచ్నా, ఇటల్ ఎనోన్ తీరుల్గ వేప చెటుట్తోనే మందులిచేచ్ది. ఇపుప్డెవరు నమమ్రు సార.” తన అనుభవ సారానిన్
రెండు నిమిషాలోల్ చెపేప్సాడు కరెంటు కరీము. సదానందం మనసుకి కొంత ఉపశమనం కలిగింది.
“అలసయ్మైపోయిందని ఆఫీసుకు గబగబా బయలుదేరుతూ లంచ బాకస్ కాంపౌండవాల పైనే మరచి
వెళిళ్పోయాడు సదానందం. ఇక సాయం’సంధాయ్’ పర్దోష పూజ తపప్దుగా!”.
***
“పర్తిరోజు పొదుద్నేన్ టీకపుప్ చేతిలో పటుట్కొని, మిదెద్మీదికి వెళేళ్ మెటల్పైన కొరొచ్ని అలా వాలుతునన్
వేపకొమమ్లని నిమురుతూ, పైన కూరుచ్నన్ పకుష్ల కేరింతలను, సందడిని గమనిసూత్, అపుప్డపుప్డు ఏదో పుసత్కం
చదువుతూనో, లేదా రాసూత్నో, లేదా అలా అలోచిసూత్నో ఓ గంటో, అరగంటో కాలం గడుపుతాడు సదానందం”.
అలా మెటల్మీద కూరోచ్ని, నినన్ కోటేట్సిన కొమమ్లిన్ చూసూత్, నింబం కొంత బోసిగా ఉండడం గమనించిన
సదానందం మనసులో నొచుచ్కునాన్డు. ఎందుకో ఏదో వెలితిగా అనిపించింది. ‘ఏమ ఫరవాలేదులే, కొమమ్లు చకచకా
పెరిగిపోతాయని’ భరోసా ఇసుత్నన్టుట్గా నింబం సనన్గా గాలిని సదానందం ముఖానికి తగిలేటుట్గా వీచింది.

అలా

అలోచనలోల్కి జారిపోయాడు సదానందం.
కాసేపు కూనికిపాటుల్ పడాడ్క బయట ఏవో ఘంటల శబాద్నికి జాగృదావసథ్లోకి వచాచ్డు. రేలింగ పైనుండి
తలెతిత్ చూసేత్ వాకిటోల్ నింబం కింద ఒక ఒంటె నిలబడి ఉంది. పిలల్లిన్ సావ్రీ చేయించడానికి ఆ కపీశ వాహనం వీధిలోకి
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వచిచ్ంది. అలా నిలబడడ్ ఒంటె తనకు అందినంత వరకు వేపాకులిన్ పరపరా తినేసుత్ంటే సదానందానికి చాలా వింతగా
అనిపించింది. సదానందం, కూడా వచిచ్న వాడిని ఇంటరూవ్య్ చెయయ్డం మొదలుపెటాట్డు. ఆ ఒంటెకి తాము ముదుద్గా
పెటుట్కునన్ పేరు రేషామ్ అట, ఏదో హిందీ సినిమాలో కూడా కనిపించిదంట. వేపాకును చాలా పిర్యంగా తింటుందంట.
ఒంటె వేపాకు తినడానిన్ సదానందం అబుబ్రంగా చూసుత్నాన్డు. అలా చుటూట్ తిరుగుతూ మొబైల ఫోనులో ఫోటోలు
తీసూత్ పెదద్మామ్యి ఆనందికి పదే పదే చెబుతునాన్డు ‘వేపాకు ఎలా తింటుందో’ చూడు అని.
“వేపాకు తింటుంది కాబటేట్ అది అంత హెలీద్గా ఉందేమో నానాన్” ఒంటెతో సెలీఫ్ తీసుకుంటూ
పెదాద్మామ్యి ఆనంది రిటారుట్.
“అవును అందుకే అది లొటిట్పిటట్, నువేవ్మో వసపిటట్” సదానందం ఏదో అరథ్ం కాని భాషలో రియాక్షన.
‘ఆ ఒంటె దగగ్ర ఎంత సేపు కాలకేష్పం? ఆ పర్హసనం ఆపి ఆఫీసుకి రెడీ అవవ్ండి” పై నుండి సంధయ్ కేక
లాంటి పిలుపు. ఒంటెను తోలేవాడిని చేసిన ఇంటరూవ్య్లో తాను తెలుసుకునన్ కొతత్ విషయాలను మననం చేసుకుంటూ
మెటెల్కక్డం మొదలుపెటాట్డు సదానందం. మొదటి అంతసుత్ గుమమ్ం దాకా చేరాడో లేదో, “సార” అనన్ పిలుపుకి మళీళ్
కిందకి చూసాడు.
గేటుకు ఆనుకోని ఒక నలభయేయ్ళళ్ మనిషి. నుదుట పెదద్ బొటుట్ పెటుట్కొని, దానికింద కొంచెం సింధూరం
అదుద్కొని, కాటను పాయ్ంటుపై ఒక మీడియం కావ్లిటీ ఖాదీ షరుట్ వేసుకొని, మణికటుట్కి నాలుగైదు రకాల కాశీ దారాలు
చుటుట్కొని నిలబడి ఉనాన్డు. ఏమిటనన్టుట్గా సదానందం చూడగా “నమసేత్ సార” అని తన కుడిచేతిని ఛాతీపై ఉంచి తల
కొదిద్గా వంచి ఆ వయ్కిత్ పలకరించాడు. తానూ నమసాక్రం చేసి ఏమిటో చెపుప్ అనన్టుట్గా సదానందం ఆ వయ్కిత్ వైపు
చూసాడు.
“మన గలీల్కి సీసీ రోడుడ్ సాంక్షన అయియ్ంది సార. అదద్ం లెకక్ కాంకీర్టు రోడద్యితది. మటిట్, దుముమ్
లేకుండ మంచిగ నీటుగ ఉంటది” ఆ వయ్కిత్ చెబుతూ పోతునాన్డు.
“ఇపుప్డునన్ రోడుడ్ బాగనే ఉంది కదా, కొంతననాన్ మటిట్ కనబడకపోతే నేలకరథ్ం ఏముంది” సదానందం
తన ధోరణిలో ఏదో చెపప్బోయాడు.
“ఈ కాలంల అందరు సిమెంటే కావాలంటునుర్ సార. మటెట్వనికి కావాలె. ఇండుల్, చెరువులు, గుళుళ్, రోడుల్
అనీన్ సిమెంటు తోనే నిండె. సిమెంటు లేని వాకిళుళ్ ఊరల్లల్ కూడ కరువాయె. సిటీల బసీత్లనిన్ కూడ సిమెంటు రోడేల్నాయె.
మాకంటె మాకు కావాలన్ని కాలనీల అందరు అడుగుతునన్రు గానీ మన గలీల్ల కారొప్రేటర వాళల్ బావ ఉంటడు గదా,
అందుకే ఇది ముందుగాల మనకు వచిచ్ంది”. ఆ వయ్కిత్ ఒక మారెక్టింగ ఎకస్ప్రట్లా టకటకా చెపేప్సాడు.
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“సరే మనమేం చేసత్ం. అటల్నే గానిదాద్ం. మా ఇంటి ముందయితే ఆ వేపచెటుట్ చుటూట్ ఒక జానెడు జాగా
వదిలేసి రోడేడ్సుకుంటె సరిపోతది” సదానందం కండీషనల కంసెంటు ఇసుత్నన్టుట్గా చెపాప్డు.
“అదే సార..అది చెబాద్మనే” అంటూ తల గోకుక్నాన్డు ఎదుటి వయ్కిత్.
“రోడెడ్యయ్డానికి ఈ వేప చెటుట్ని కొటేట్యాలె సార” అని పిడుగు లాంటి విషయం చెపప్నే చెపాప్డు.
తన ఊహకు కూడా అందని ఆ విషయానిన్ విని సదానందం ఓ నిముషం సాథ్ణువైపోయాడు. రేలింగని
పటుట్కొని మెలిల్గా కిందికి వచాచ్డు.
“నీ పేరేమనన్వు..?” అంటూ ఆ వయ్కిత్తో కొంత చనువు కోసం అడిగాడు.
“నా పేరు హనుమంతు సార, కారొప్రేటర సార దగగ్ర పనిజేసాత్. రోడుడ్ కాంటార్కుట్ కూడ సార వాళళ్
మేనలుల్నిదే. అందుకే ఈ పనులనిన్ నేనే చూసుకుంట” తన ఐడెంటిటీని ఇంకొంచెం బలంగా పర్సాత్వించాడు హనుమంతు.
“రోడుడ్కీ చెటుట్కీ ఏమనాన్ సంబంధం ఉనన్దంటవా హనుమంతు. దాని తిపప్లు దానిది, దీని తిపప్లు
దీనిదేగదా”

చినన్

విషయమే,

నచచ్చెబుదామనన్టుట్గా

సదానందం

కొంత

మందర్ంగా

పలికాడు.

ఎంత

దాచుదామనుకునాన్ అతని సవ్రంలో గాదగ్దికత ధవ్నించింది. అది హనుమంతు కూడా పటేట్సాడు.
“అది గాదాస్ర. చెటుట్ ఇంటల్ లేదు కదా. ఇంటి బయట రోడుడ్మీద మీ కాంపౌండ వాలకి మూడు, నాలుగు
ఫీటల్ దూరం ఉంది కదా. ఇవేమో గార్మపంచాయతీ లే అవుటుల్, రోడుల్ ఇరవై ఫీటేల్ పెటిట్రాయె. చెటుట్ అమాంతం రోడుడ్
మీద ఉనన్టేట్ గద. మీరే అలోచించుండి. తియయ్క తపుప్తదా సార?”. హనుమంతు కొంత కనివ్ంసింగగా చెపేప్ పర్యతన్ం
చేసాడు.
“తరువాత కటుట్కునోన్ళల్ంత ఇండుల్ పైకి కటుట్కోని, ఇంటోల్కి బండుల్ పోవడానికి రాంపులు కటిట్ సగం రోడుడ్
ఆకర్మిసుత్నన్రు గదా. అవనీన్ ఒదిలేసి ఈ నీడనిచేచ్ చెటుట్ జోలికి రావడం నాయ్యమంటవా హనుమంతు. పూనా లాంటి
చోటల్యితే ఒక చెటుట్ కొటాట్లంటే ఎంత లొలల్యితదో తెలుసా?” కొంత లా పాయింటు పటిట్నటుట్గా, కొంత వేడుకోలుగా
మిశర్మ సవ్రంతో సదానందం తన అభిపార్యానిన్ వెలిబుచాచ్డు.
“అదేం లేదు సార. అవనీన్ కూడ తీసేయడమే. అంతెందుకు అకక్డ నాలుగిండల్వతల కనిపించే గనెన్రు
చెటుల్, కోర్టనుల్, అనీన్ తీసేసేవే. పూనాలుండేది పూనాలుంటది, మనకాడుండేది మన కాడుంటది సార. దానిదేముంది”
అంతా సమనాయ్యమే, సమయోచితమే అని భరోసా కలిపిసుత్నన్టుట్గా హనుమంతు మరో అడుగు ముందుకేసాడు.
సదానందం లోపల తన ఉదేర్కానిన్ అణచుకొని ఉనాన్డు. అలా అని బయటికి వెళళ్గకేక్ ధైరయ్మూ అతనిలో లేదిపుప్డు.
“ఇంకా నాలుగైదు రోజులు టైముంది సార, మళీళ్ కలుసాత్. అవసరమైతే ఫొన చేసాత్. నమసేత్” అంటూ
హనుమంతు సదానందం మొబైలకి తన మొబైలతో ఒక మిసడ కాల ఇచిచ్, నంబర సేవ చేసుకొని బయలు దేరాడు.
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దీనంగా నింబం వైపు తలెతిత్ చూసాడు సదానందం. ఫిబొనాచీ సిరీసలో అలుల్కునన్ ఆకులు, కొమమ్ల
మధయ్నుండి సూరయ్ రశిమ్ తళుకుక్మంటోంది. పర్కృతిని మించిన దైవం ఉనన్దా అని సవ్గతంలో అనుకుంటూ మెలిల్గా
మొదటి అంతసుత్ మెటల్ను ఎకక్డం మొదలు పెటాట్డు. ఒక మూడు నాలుగు రోజులపాటు సదానందానికి మనసు
మనసులో లేదు. నింబం అలుల్కునన్ పర్దేశంలో శూనాయ్నిన్ ఊహించుకోలేక పోతునాన్డు. అటువంటి ఊహ రావడమే
జీరిణ్ంచుకోలేకపోతునాన్డు. ఇంటోల్ అందరూ “ఏదో ఒకటి చేదాద్ం, చెటుట్ కొటేట్యకుండా చూదాద్ం” అని అంటూ ఉండడం
సదానందానికి అంత వయ్ధ లోనూ కొంత ఊరట కలిగిసూత్నే ఉంది. ఉండబటట్లేక హనుమంతుకి రెండు సారుల్ ఫోన చేసి
ఏదో రకంగా చెటుట్ని కొటేట్యకుండా చూడమని కూడా వినన్వించాడు.
నాలుగు రోజుల తరువాత హనుమంతు రానేవచాచ్డు. అతనిన్ పైకి పిలిచి ఇంటోల్ కూరోచ్బెటిట్ ఒక
అరగంట సేపు మాటాల్డి నింబానిన్ రకిష్ంచమనాన్డు సదానందం. ఎందుకో హనుమంతుకి సదానందం మాటలోల్
నిజాయితి కనిపించింది. అలోచనలోల్ నిరమ్లతవ్ం కనిపించింది. ‘ఆ చెటుట్ కొటేట్యడం కూడా కాంటార్కుట్లో భాగం కాబటిట్,
సొంత మిషినతో కొటేట్సేత్ అందులోనూ కొంత మిగులుచ్కోవచుచ్ కాబటిట్, కాటార్కట్ర తాపతర్యం అయి ఉండవచుచ్. చెటుట్
ముటట్కుండా రోడుడ్ వేయడం, కాని పని ఏం కాదుగదా’ అని మనసులోనే అనుకునాన్డు హనుమంతు.
“మీరు టెంషన పడకండి సార. చూదాద్ం. మన పర్యతన్ం మనం చేదాద్ం. ఇంకో వారం రోజులు వేరేచోట
పని చేసి ఇకక్డికొసత్ం. ఈలోపల ఏదో ఒక దారి దొరకదా, చూదాద్ం” అని హనుమంతు బయలుదేరాడు. ‘నమో
దూతాయచ పర్హితాయచ’ అని రుదర్ం మంతర్ం వెనకాల వినవసూత్ంటె సదానందం శివుడికి మనసులోనే
నమసక్రించుకునాన్డు, అహిరుబ్ధున్య్డు అతడే కదా అని. హనుమంతు వెళుతూ వెళుతూ నింబం మొదలు దగగ్ర ఏదో
పరిశీలనగా చూసి, అకక్డ కొంత మటిట్ తీసి, శుభర్ం చేసి వెళళ్డం సదానందం గమనించాడు. హనుమంతు కింద రోడుడ్
మీద చెయియ్ ఊపుతూ చిరునవువ్తో వెళిళ్పోయాడు.
మూడు రోజుల తరువాత నింబం కింద కొంత సందడిగా కనిపించింది. సుమారు ముపప్యి
సంవతస్రాలునన్ ఒక మహిళ, ఆమెతో పాటు ఒక అరవై సంవతస్రాల ముసలమమ్, ఇదద్రూ మొహాలలో పసుపు ఛాయతో
పెదద్ కుంకుమ బొటల్తో నింబం మొదలులో ఉనన్ చినన్ రావి మొకక్కీ వేపచెటుట్కీ కలిపి దారాలు కటిట్ పసుపు కుంకుమలతో
పూజ చేసుత్నాన్రు. సదానందం సంధయ్ను పిలిచి ఏంటో చూడమని అడిగాడు. సంధయ్ కిందికి వెళిళ్ ఆరా తీయగా ఆ
ముసలమమ్ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది.
“అమామ్ ఈమె నా కోడలు. పదేండుల్ ఎంత మంది దేవుండల్కో మొకక్ంగ మూణెణ్లల్ కింద కొడుకు పుటిట్ండు.
వేప చెటుట్ ఇషుణ్మూరిత్ సవ్రూపమయితే, రావి చెటుట్ లచీమ్ దేవి అని అంటరు. మాకు చానా నమమ్కం. అవి కలిసునన్ చోటు
చానా పవితర్ం మాకు, మా కుటుంబానికి, మా ఇంటి దేవుని లెకక్. వాటంతకి అవి మొలుసేత్ అది ఇంకా పవితర్ం. ఇకక్డ
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కనిపింఛింది. అందుకే పూజ చేసుత్నన్ం. ఏమనుకోకు బిడాద్” ముసలమమ్ తనమ్యతవ్ంతో చెబుతుంటే ఆమె కోడలు చినన్
బాబుని చెటుట్ మొదలు దగగ్రగా ఉంచి దండం పెటిత్సోత్ంది. ముసలమమ్ ఒక దారం తీసి మనవడి చేతికి రక్ష కటిట్ంది.
అలా రెండు మూడు రోజులలో ఒక ఇదద్రు ముగుగ్రు అకక్డ ఏదో పూజ చేయడం జరిగింది. హనుమంతు
మధయ్ మధయ్లో అలా వచిచ్ చూసి వెళుతునాన్డు. సదానందానికి కొంత అరథ్మయియ్ కొంత అరథ్ం కానటుట్గా ఉంది పరిసిథ్తి.
నాలుగు రోజుల తరువాత హనుమంతు వచిచ్ సదానందానికి ఒక చలల్ని వారత్ చెపాప్డు.
“సార ఈ చెటుట్ని చానా మంది పవితర్ంగా చూసుత్నన్రు కాబటిట్ కొటేట్యకుండ రోడెడ్యయ్డానికి మా సారు
ఒపుప్కునన్డు. ఇంక మీకు దిగులొదుద్ సార”.
సదానందం సంతోషానికి అవధులేల్వు. ఆనంద భాషాప్లతో అపర్యతన్ంగానే హనుమంతుకి రెండు
చేతులెతిత్ నమసక్రించాడు. పర్తినమసాక్రం చేసిన హనుమంతు కళుళ్ కూడా చెమరాచ్యి.
కరీచ్ఫ తీసి కళుళ్ అదుద్కోని “సార మీరు నాకొక మాటియాయ్లె” అని అనాన్డు.
“పూజ వరకైతే సరేగానీ, గుడి కటుట్డు రోడుడ్ ఆకర్మించుడు జరగకుండా చూసే బాధయ్త మీదే. లేక పోతె
నా మాట పోతది” వినమర్ంగా చెపాప్డు హనుమంతు.
సదానందం హనుమంతు చేతులోల్ చేతులు పెటిట్ ‘నీ మాట నిలబెటేట్ బాధయ్త నాది’ అని మాటిచాచ్డు.
“సదానందం కిటికీలోనుంచి నా వైపు కొంత జాలిగానూ, కొంత విజయగరవ్ంతోనూ చూసాడు. నేనూ
సదానందానిన్ అభినందించకుండా ఉండలేకపోయాను. నీ ధరమ్ం నినున్ గెలిపించిందయాయ్ సదానందం. నువువ్ నిలిచావు,
నీ నింబం నిలిచింది, చెటుట్పైనునన్ నా గూడూ నిలిచింది. శభాష! అని అనుకునాన్ను”
“నేను పిటట్నైనా ఈ కథ పిటట్కథ కాదేమో. సదానందం లాంటి ఎందరో వేపచెటుట్లాంటి వాళుళ్ ఈ
సమాజంలో ఉనాన్రు. ఒకొకక్రికి, ఒకొకక్సారి, ఒకోవిధంగా ఉపయోగపడతారు. అలా అని అందరికీ అనిన్ వేళలా
పర్యోజనం ఉండదని వేప చెటుట్ పనికి రానిది కాదు కదా. అలాగే జయమమ్, సతెత్మమ్, కరీం, హనుమంతు, ముసలమమ్,
సదానందం కుటుంబ సభుయ్లాల్గా అందరికీ అనిన్ విషయాలలో ఎంతో కొంత తెలుసు. అందరిలోనూ వైరుధాయ్నికి బదులు
వైవిధయ్ం చూడగలిగితే ఎంతో మేలు. సమయానికి అనుగుణంగా మన అవసరాలతో పాటు, అవతలి వారి మనోభావాలకి,
చుటూట్ ఉండే ఇతర జీవులకీ విలువిసేత్ అంతా నింబసమూహమే. అంతా ఆనందమే. మరి అందరిదీ ఆనంద
మారాగ్నేవ్షణే. సవ్సిత్!”
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