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అనన్యయ్ డైరవింగ లో ఆడీ కారు వేగంగా పూలపలిల్ వైపు సాగిపోతోంది.
లోపల ఏసీ చలల్దనం, బయట దారికటూ ఇటూ పరుచుకునన్ పచచ్దనం ఆహాల్దకరంగా ఉనాన్ మనసు
మాతర్ం కలోల్లంగా ఉంది. నా మనసులో ఉనన్ది ఎలా బయట పెటాట్లా అనీ, బయట పెటాట్క అకక్డెలాంటి కలోల్లం
ఎదురవుతుందో అనీ కొంత గాభరా.
పూలపలిల్లో బాబాయి సంవతస్రీకాలు రేపటినుంచి. పిలల్లకి పరీక్షలుండడంతో రవి రావడానికి కుదరేల్దు.
వదిన కూడా అదే కారణం వలల్ రాలేకపోయింది. మూడురోజుల కిర్తం అమామ్ అనన్యాయ్ మాతర్మే వచాచ్రు,
కాలిఫోరిన్యా నించీ. మా కారోల్ ముగుగ్రం బయలేద్రాం. ఏటా ఇండియా వసూత్ండే అనన్యయ్కి మన రోడల్ మీద డైరవింగ
అలవాటే.
ఇంటోల్ పిలల్ల సూక్ళూల్, రవి వరక్ ఫర్మ హోమ ఏరాప్టులో ఉండడం వలల్ అనన్యయ్తో అనుకునన్వేవీ
మాటాల్డలేకపోయాను. పూలపలిల్ చేరేలోగా ఈ విషయం వాడితో మాటాల్డి తేలుచ్కోవాలి... వాడేమంటాడో.
“అనన్యాయ్” అనాన్ను పాటలు వింటూ డైరవ చేసుత్నన్ అనన్యయ్తో.
చెపప్మనన్టుట్ ఓ చూపు నా వైపు పారేశాడు.
ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి “తాతగారి ఆసిత్ పూరిత్గా బాబాయికి ఇచేచ్యడం నాయ్యమేనా అనన్యాయ్?
నానన్కి ఏమీ ఇవవ్కుండా?” అనాన్ను.
ఒక నిటూట్రుప్ విడిచి, “సుజీ.. ఇదివరకు కూడా నువివ్ది అడిగావు….తాతగారలాంటి విలేల్మీ రాయలేదని
నీకూ తెలుసు కదా” అనాన్డు.
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“అదేలే… తాతగారు విలుల్ రాయకపోయినా ఆయన పోగానే నానన్ తనంతట తనే అలా డిసైడ చేసుకుని
చెపేప్యడం కరకేట్నా? ఆయనలా అనగానే అతత్లిదద్రూ కూడా ఒపేప్సుకుని, నీకూ నాకూ ఏమీ ఇవవ్కుండా నానన్కి వంత
పాడడం సరైనదేనా?”
అనన్యయ్ మౌనంగా డైరవ చేసూత్ండిపోయాడు. రెండు నిముషాలు గడిచాయి.
“అయితే ఏమిటంటావు?” అనాన్డు.
“నోటిమాటగా నానన్ ఏదో అనాన్రు. మనం అకక్డ లేనపుడు ఏం జరిగిందో. ఇపుడు అందులో మనకీ
వాటా కావాలని అడగచుచ్ కదా?” అనాన్ను.
“సుజీ!” అనన్యయ్ అదోలా చూశాడు నావైపు.
వెనక నించి అమమ్ “కిషోర, నీకు డబుబ్కిబబ్ంది లేదు గనక అలా అంటునాన్వు. రవికి బిజినెస లో చాలా
నషట్ం వచిచ్ందనీ, ఫైనానెస్స కొంత ఇబబ్ందిగా ఉందనీ తెలుసు కదా? దానికి నీకనాన్ అవసరాలెకుక్వునాన్యి. ఎవరికైనా
తనున్ మాలిన ధరమ్ం ఉండదు. నానన్ అలా చెయయ్డం నాకూ నచచ్లేదు” అంది.
“అమామ్! అంతంత ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు దానికి మాతర్ం ఏమునాన్యి? దాని పెళిల్ టైమ లో నానన్ ఒక
అపారెట్మ్ంట గిఫట్ గా ఇచాచ్రు. దానిమీద మంచి అదెద్ వసోత్ంది. శిరీష పుటిట్నపుడు గేటెడ కమూయ్నిటీలో అయిదొందల
గజాల సథ్లం కొని బహుమతిగా ఇచాచ్రు. దాని ధర పెరుగుతోంది. ఇంకేం కావాలమామ్? అతని బిజినెస లో
నషాట్లొసాత్యంటే వాటిని పూలపలిల్ పొలం అమిమ్ తీరచ్డం సరైనది కాదు. బిజినెస లో పెటుట్బడులు ఆచి తూచి
చేసుకోవాలి. ఆ సమయసూఫ్రిత్ లేకపోతే తాతల ఆసుత్లు కూడా కరిగిపోతాయి. అతని బిజినెస ఎలా ఉనాన్ సుజీ తన సతరీ
ధనం ఫూయ్చర కోసం జాగర్తత్పెటుట్కోవాలి గాని, నానన్ మాటకి విలువ లేకుండా చెయయ్చాచ్? ఇంటోల్ కూరుచ్ని టీవీ చూసే
బదులు అది కూడా ఏదైనా పారట్ టైమ జాబ చెయయ్చుచ్ కదా” అనాన్డు.
నాకు మండిపోయింది. ఉకోర్షంతో కళల్ నీళుల్ వచాచ్యి. బలవంతాన ఆపుకునాన్.
అనన్యయ్ తన చెయియ్ చాచి నా చేతిని నొకిక్ వదులుతూ, “సుజీ, నా మాటలు నీకు కఠినంగా కనపడచుచ్.
తీరుబాటుగా ఆలోచించి చూడు. నీకే అరధ్మవుతుంది. ఒకసారా రెండుసారాల్? పర్తి ఏడూ పెదద్లూ పిలల్లూ అంతా వెళిల్
తాతగారింటోల్ పడిపోయేవాళల్ం. ఎంత మందికి ఆతిధయ్ం ఇచాచ్రు బాబాయీ, పినీన్? ఇపుడు మనింటికి ఒకక్ గెసట్
వసాత్డంటే ఒకరోజా రెండు రోజులా అని లెకక్లేసుకుంటాం. ఇనేన్ళల్ తరావ్త ఆ పార్పరీట్ మాది కూడా అనడం నాకు
నచచ్లేదు” అనాన్డు.
మౌనంగా నేనూ మనసులోనే తరిక్ంచుకునాన్ను. నా అభిపార్యం నేను చెపాత్ను. వాడి అభిపార్యం
వాడిది. ననున్ శాసించే అధికారం వాడికి లేదు.
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ముభావంగా కిటికీలోంచి చూసూత్ కూరుచ్నాన్. పచచ్ని పొలాలు పరుగెతిత్ పోతుంటే అకక్డకక్డ దారి
పకక్గా కొబబ్రి బోండాలో, పనస తొనలో, వేరుసెనగలో అమమ్కానికి పెటుట్కునన్ ముసలి వాళుల్ కనపడాడ్రు. ఆలోచనలోల్
ఉండగా కారు సోల్ అయి రోడుడ్ పకక్గా ఆగింది. పకక్నే బుటట్లోల్ ఆకుల మధయ్ దోరగా పండి లేతాకుపచచ్రంగులో పెదద్
పెదద్ జామకాయలు కనపడాడ్యి. వాటిని చూడగానే నోరూరింది.
అనన్యయ్ కారు దిగి “దా.. మంచి కాయలు కాసిని ఏరుదువు గాని” అనాన్డు. నేనూ దిగాను.
ఒక డజను కాయలు ఏరి తీసుకుని కారెకక్ బోతుంటే, పకక్న కొంత దూరంలో చెటుట్ కింద నిలుచునన్
పాతికేళల్ ఆడమనిషి కారు దగగ్రకొచిచ్ ‘ఇయాల బసుస్లెల్వువ్ తలేల్. యాదైనా ఆటో వసత్దేమో అంటే ఒకక్టీ కాళీగా
రావటేల్దు. కూసంత దూరం ననున్ మీ కారోల్ తీసుకెలాత్రా ? పెదద్ గూడెం దాకా? చూసాత్ ఉంటే చీకడడిపోయేలాగుంది’
అంది. కొతత్వాళల్ం, ఒంటరి ఆడమనిషి. ఎకక్డా బెదురు లేదు! కళల్లో ఏదో ధీమా.
అనన్యయ్ అమమ్నడిగాడు. వెనక సీటోల్ కూరుచ్నన్ అమమ్ ఆ అమామ్యి వైపు చూసి ‘పొదుద్ వాలుతోంది
కదా…పాపం బసుస్ దొరకక్పోతే కషట్మే’ అంది. ‘నీ పకక్నే కూరుచ్ంటే ఇబబ్ంది లేదా’ అనడిగాడు. అమమ్ ‘పరేల్దులే’
అనడంతో సరేననన్టుట్ ఆమె వైపు తలూపి చేతోత్ కారు డోర వైపు చూపించాడు.
‘అవావ్ ఎలొల్తాత్’ అంటూ జామకాయలమిమ్కి చెపిప్ రెండు బుటట్లూ, ఒక సంచీ పుచుచ్కుని వచిచ్ంది. ఒక
బుటట్లో వేరు సెనగ కాయలునాన్యి. రెండో దాంటోల్ కూరగాయలు. .. బీర కాయలూ, మొకక్జొనన్పొతుత్లూ, పండు
మెరపకాయలూ నవనవలాడిపోతూ కనిపించాయి. చేతిసంచిలో ఏవో బటట్లు. తను కారెకక్గానే తలుపేసి నేనూ ముందు
సీటోల్ కూరుచ్నాన్.
మాటలోల్ చెపిప్ంది, చెలిల్ పెళిల్చూపులంటే పుటిట్ంటికొచిచ్ందిట. రోజూ వచేచ్ బసుస్కోసం కూరుచ్ంటే ఇపుప్డే
తెలిసిందిట బసుస్లు నడవడం లేదని. వాళల్ నానన్ది వయ్వసాయం. వితత్న పంటలేసాత్డుట.
“వితత్న పంటలా? అంటే ఏమి”టనడిగాను.
“మీ బసీత్వోళల్కి బియయ్ం ఎకక్ణుణ్ంచొసత్యోయ్ కూడా తెలవదుగా తలేల్” అంది. అనన్యయ్ ఓరగా నావైపు
చూసి నవావ్డు.
‘మేమూ పండగలోల్ తాతగారింటికి వచిచ్ పొలాలోల్ తిరిగిన వాళల్మే తలేల్… అంత తెలీకుండా లేం లే’
అనుకునాన్.
“కూరగాయలైనా, పపుప్ బియాయ్లైనా పండిసేత్నేగా తలేల్ల్ గింజలు బజారోల్కీ, అనన్ంముదద్ నోటికాడికీ
వొచేచ్ది. ఏ పంట పండాలనాన్ ఇతత్నాలుండాలగా” అంది.
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“తెలుసులే, పంటలోంచి కొంత పకక్కి తీసి వితత్నాలకి అటేట్పెడతారుగా? మరి వితత్న పంటలేంటి? అలా
వేరుగా పండిసాత్రా?” అనాన్.
“ఇపుప్డటాట్ మామూలు పంటలోల్ంచి తీసి పకక్న పెటిట్నయియ్ ఎవురూ కొనుకోక్రమామ్. ఇతత్నాల సాపులోల్
సీలు ఏసునన్ సంచులే కొనుకుక్ంటారు. అటాట్ కొనుకోక్ని పంటలేసుకుంటారు. ఇతత్నం నాణెమైందైతే పంట మంచిగా
దిగుదిద్” అంటూ తన బుటట్లోంచి వేరుసెనగ కాయలు నాలుగు తీసి నాకిచిచ్ంది.
“నేనిటాట్ వొచిచ్నపుడలాల్ మా నాయన పండినవనీన్ కొదిద్ కొదిద్గా ఇతాత్డు. కాయెటాట్ ఉందో సూడు. ఇతుత్
బలంగా ఉంటే పంటా అటాట్గే వొసత్ది. అబోబ్ దీనికి సానా యెవహారం ఉందిలే. ఇతుత్లు ఆళేల్ ఇసాత్రు. పంట కోసే లోపు
మూణాన్లుగు తడవలు సారొల్చిచ్ పంట తనిఖీ సేతాత్రు. పంటొచిచ్నాక ఆళేల్ కొనుకుక్ంటారు. ఇది మొదలెటాట్కే మా నానన్
అపుప్లనీన్ తీరుస్కునాన్డు” అంది.
చేతిలో కాయలవైపు చూశాను. సైజు పెదద్గా ఉనాన్యి. తెరిచి లోపల చూసేత్, లేత గులాబి రంగులో రెండు
గింజలు బలంగా నిండుగా కనబడాడ్యి. నోటోల్ వేసుకునాన్ను. పచిచ్గా ఉనాన్యి గాని రుచి బావుంది.
అమమ్కూక్డా ఇచిచ్, ‘సారు కారు తోలతనాన్రు గా’అంది, అందుకే ఇవవ్లేదని సూచిసూత్.
“ఇంత పెదద్గా ఉనాన్యి కదా ఈ గింజలు. అనీన్ ఇలాగే ఉంటాయా” అనడిగా, అనన్యయ్ కి రెండు
గింజలు అందిసూత్. చినన్ తనంలో బాబాయింటోల్ గుటట్లుగా పోసిన వేరు సెనగ కాయల రాశులు గురొత్చాచ్యి. వాటిలోల్
పెదాద్ చినాన్ ఉండేవి. కొనిన్ గింజలు ముడతలు పడి సనన్గా ఉండేవి. ఉనన్ వాటిలోల్ బావునన్వి కొనిన్ తీసి తరావ్తి పంటకి
అటిట్పెటేట్వాడు బాబాయ.
“మామూలు పంటలోల్ంచి తీసి పకక్నెటిట్నవే ఇతత్నాలుగా తీసుకుంటే తరావ్తొచేచ్ పంట నాణెంగా
ఉండదమామ్. ఇతత్నాలకి పచేచ్కం పండిచాచ్ల. అటాట్ పండిచేచ్ వాళుల్ ముందుగా రెజిసట్రీ చేపిచుచ్కోవాల…మా నాయన
అటాట్ రెజిసట్ర చేపిచుచ్కుని పండితాత్డు” అంది. అనిన్ రంగాలోల్ వచిచ్నటేట్ ఈ రంగంలోనూ ఎనోన్ మారుప్లొచిచ్నటుట్నాన్యి
అనుకునాన్.
ఉనన్ంతసేపు గలగలా మాటాల్డి పూలపలిల్ ఇంకా అయిదారు కిలోమీటరల్ దూరం ఉందనగా చినన్ బసీత్
దగగ్ర కారాపమని దిగిపోయింది.
సనన్గా వినిపిసుత్నన్ పాటల నేపధయ్ంలో మళీల్ నా ఆలోచనలు సాగాయి.
తాతగారు పోయినపుడు వచిచ్ వెనకెక్ళల్గానే అమమ్కీ నానన్కీ మధయ్ జరిగిన గొడవ తేలిగాగ్ మరిచ్పోయేది
కాదు. తాతగారి ఆసిత్లో తనకి వాటా వదద్ని నానన్గారు డికేల్ర చెయయ్డం అమమ్కి ఎంతమాతర్ం నచచ్లేదు.
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‘పిలల్లిదద్రికీ మంచి సంబంధాలు కుదిరి పెళిల్ళుల్ అయిపోయాయి. రెండు వైపులా వియాయ్లవారు సిథ్తిపరులే.
మనకాక్వలసింది మనకి సరిపడా ఉంది. ఇంకేం కావాలి సంధాయ్?’ అని నానన్గారడగడం, ‘పితార్రిజ్తం మీ ఒకక్రి ఇషట్ం
కాదు వదద్నడానికి, మన పిలల్లకి కూడా అందులో హకుక్ంది’ అని అమమ్ దెబబ్లాడడం మాముందే జరిగాయి.
“కని పెంచి విదాయ్బుదుధ్లు చెపిప్ంచిన అమామ్ నానన్గారల్ మంచి చెడులేవీ నేను చూడనే లేదు. చివరి
వరకూ అనీన్ తముమ్డే చూసుకునాన్డు. ఎపుప్డు వెళిల్నా శారద మనందరినీ పేర్మతో చూసింది. బాధయ్తలు వదిలేసి ఆసుత్లు
కావాలని ఎలా అంటావు?” అంటూ నానన్ అమమ్వైపు తీక్షణంగా చూసిన చూపు నాకింకా గురేత్.
“బాధయ్తలేం వదిలేశాం? అతి వృషిట్కీ అనావృషిట్కీ పంటలు పోతే పొలం మీద అయిన అపుప్లు తీరచ్లేదా
మీరు?” అని అమమ్ నిలదీసింది.
“ఇలా అణా పైసలతో సహా లెకక్లు పెటుట్కోవాలని నేననుకోలేదు. నేను తీరిచ్న అపుప్ల కనాన్ వాడు
తలకెతుత్కునన్ బాధయ్తలు చాలా పెదద్వి” అని నానన్ అమమ్ని ఈసడించుకునాన్రు. తరావ్త చాలారోజులు ఇదద్రి మధాయ్ కోలడ్
వార నడిచింది. అయితే అపప్టోల్ నాకిదంతా అంత పెదద్ విషయం గా తోచలేదు కానీ, ఆరేళల్ కిర్తం నానన్ హఠానమ్రణం,
మా ఇదద్రు పిలల్లూ హైసూక్లు చదువులకి వచేచ్సరికి రవి చేసుత్నన్ వాయ్పారంలో అనుకోని నషాట్లు రావడం…. ఈ
రెండూ నా ఆలోచనలోల్ మారుప్కి కారణమయాయ్యి. అనన్యాయ్ వదినా ఇదద్రూ సంపాదనాపరులు. వెనక బోలెడు ఆసిత్.
వాడికీ ఆసిత్ అకక్రేల్కపోవచుచ్.
నానన్కి ఉదోయ్గరీతాయ్ పర్తి రెండు మూడేళల్కీ ఒక బదిలీ ఉండేది. పూలపలిల్లో తాతగారూ బామమ్లతోటే
బాబాయి కుటుంబం ఉండేది. పదెకరాల పొలంలో సేదయ్ం చేసూత్, ఊళోల్ ఉనన్ ఏకైక పాఠశాలలో టీచర గా పని చేసేవాడు
బాబాయి. ఆయనకిదద్రు ఆడ పిలల్లు.
చినన్పప్టి నుంచి మాకూ వాళల్కీ ఆరిధ్కంగా చాలా వయ్తాయ్సం ఉండేది. నానన్ హోదాకి తగినటుట్గా మాకు
ఇంటినిండా నౌకరూల్, కారూ డైరవరూ లాంటి హంగులూ ఉండేవి.
పూలపలిల్లో జీవితం చాలా సాదాగా, చినన్ చినన్ ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల మధయ్ నడిచేది. నాకు చినన్వైన గౌనూల్
పరికిణీలూ అమమ్ వాళల్కి పంపించేది. పినిన్ కుటుట్ మిషన మీద వాటిని రిపెయిర చేసి ఆడపిలల్లిదద్రికీ వేసేది. వేసవి
సెలవులోల్నూ, దసరా సంకార్ంతి సెలవులకీ, నానాన్ అమామ్ పూలపలిల్ వచిచ్ మమమ్లిన్ వదిలి వెనకిక్ వెళేల్వారు. మాతో
పాటుగా బోలెడు తినుబండారాలూ, ఆడపిలల్లకి బొమమ్లూ, ఇంటిలిల్పాదికీ కొతత్బటట్లూ వచేచ్వి. తాతగారూ బామమ్లతో
పాటే బాబాయీ పినీన్ కూడా మమమ్లిన్ అపురూపంగా చూసేవారు. రంజనీ, రాగిణీ ‘అనాన్, అకాక్’ అంటూ మా వెంట
వెంట తిరిగేవారు. సెలవులైపోయేటపప్టికి బాబాయో, తాతగారో మమమ్లిన్ మళీల్ వెనకిక్ తీసుకెళిల్, నానన్
ఉదోయ్గపుటూరులో దింపేవారు.
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నానన్కీ బాబాయికీ పదేళల్పైగా తేడా వయసులో. ఇదద్రికీ మధయ్ పెదద్తాత్ చినన్తాత్. అలాగే నాకూ రంజనికీ
మధయ్ పనెన్ండేళల్ తేడా. నా పెళిల్ నాటికి దానికి పదేళుల్. తోడపెళిళ్ కూతురిగా దానేన్ కూరోచ్పెటాట్రు. అమమ్ కుటిట్ంచిన
పరికిణీలూ జాకెటూల్ తపప్ వాళల్కి మంచి బటట్లే లేవు. ఎనిమిదేళల్ రాగిణి అయితే పొదుద్నన్ వేసుకునన్ పటుట్ పరికిణీ రాతైరనా
విపప్నని పేచీ. ఐస కీర్మ ఆశపెటిట్ దానిన్ ఒపిప్ంచి పూల ఫార్కు తొడిగింది శారద పినిన్!
ఆలోచనలోల్ ఉండగానే కారు పూలపలిల్ లోకి పర్వేశించింది. “అమామ్ నిదర్ పోతునాన్వా? దగగ్రికొచేచ్శాం”
అనాన్డు అనన్యయ్.
“చినన్ కునుకు పటిట్ందిరా” అంటూ లేచి జుటూట్, చీరా సవరించుకుంది అమమ్.
సాయంతర్పు వెలుగులోల్ చెకక్గేటు బయట కారాపి లోపలికి వెళుత్ంటే, ఎరర్టిపూలతో తురాయి చెటుట్
ఒకవైపూ, సనన్ని సువాసనతో పునాన్గ రెండో వైపూ నిలబడి సావ్గతం చెపాప్యి. విసత్రించిన శాఖలతో నిండుగా ఉనన్
మామిడి చెటూట్, పెదద్ పెదద్ ఆకులతో అకక్డకక్డ పూలతో నిటారుగా ఎదిగిన సింహాచలం సంపెంగ చెటూట్, గంపెడుపిలల్లిన్
దగగ్రగా పొదువుకునన్ తలిల్లా కాండం దగగ్ర పెదాద్ చినాన్ బోలెడు పిందెలతో పనస చెటూట్ నవువ్మొహాలతో మమమ్లిన్
పలకరించాయి. ఇంటి ముందునన్ విశాలమైన ఆవరణలో ఎనోన్ చెటూల్, తీగలూ, పూల మొకక్లూ . ఇంటి వెనకూక్డా
కరివేప, నిమమ్, బొపాప్యి లాంటి చెటూల్, కూరపాదులూ ఉండేవి. చినన్పుడు కోతులాల్ ఈ చెటల్ మధయ్ ఆడుతూ ఎలా
గడిపామో!
ఈ విశాల హరిత పార్ంగణంలో మాదంటూ ఏమీ లేదా అనిపించి చివుకుక్మనిపించింది.
పెంకులు కపిప్న ఇంటి వరండాలోకి అడుగు పెటట్గానే చలల్గా, హాయిగా అనిపించింది. అరుగు మీద
వాలు కురీచ్లో తాతగారు కూరుచ్ని నవువ్తునన్టూట్, కచాచ్పోసిన చీరకటుట్లో బామమ్ గుమమ్ంలో నిలబడి, చేతులు
చాచినటూట్ భర్మ.
వరండా అరుగుల మీద

జంపఖానాలు పరిచి ఉనాన్యి. అరుగుల ముందు కొనిన్ పాల్సిట్క కురీచ్లు.

అపప్టికే వచేచ్సిన దగగ్రి చుటాట్లు అకక్డ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. లోపలిన్ంచి టేర్ లో టీలు తీసుకొసూత్
రంజని, తన వెనకే చినన్తాత్ కనపడాడ్రు. రంజని టేర్ పకక్న పెటిట్ దగగ్రకొచిచ్ అమమ్ని కావలించుకుంది. అనన్యయ్ కుడి
చెయియ్ చాసేత్ ఆ వంపులో ఒదిగి వాడి భుజం మీద తలానిచ్ంది. ఈ లోగా చినన్తత్ పలకరించి ‘పిలల్లెలా ఉనాన్రే?’
అనడుగుతూ హతుత్కుంది ననున్.
“రాగిణేదీ?” అడిగాడు అనన్యయ్ .
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“వచేచ్సుత్ందనన్యాయ్, సామానేల్వో తేవాలంటే సూక్టీ మీద వెళిల్ంది” అంటూ మా సామాను అందుకుని
లోపలికి దారి తీసింది రంజని. వెనక గదిలో ఉనన్ పినిన్నీ, వాళల్మమ్ గారినీ పలకరించి మొహాలు కడుకుక్ని వచాచ్ం.
“అకాక్, టీ తీసుకో” అంటూ కపుప్ అందించింది.
గోడవారగా ఉనన్ మంచం మీద నడుంవాలిచ్న పెదద్తత్ అపుప్డే లేసోత్ంది. రంజని నుంచి కపుప్
అందుకుంటూ “అషైట్శవ్రాయ్లతో వెయేయ్ళుల్ వరిధ్లల్వే బంగారు తలీల్! రోజూ చేసే పూజలకి వరాలిసాత్డో లేదో ఆ పైవాడు.
అడకుక్ండానే కళుల్ విపేప్సరికలాల్ పొదుద్నైన్తే కాఫీ, సాయంతర్మైతే టీ పటుట్కుని పర్తయ్క్షమవుతుంది మా వరాల చిటిట్తలిల్!”
అంది.
“చెటట్ంత ఎదిగిన దానిన్ చిటిట్ అని నువేవ్ అనాలి” నవువ్తూ వెళిల్పోయిందది.
చినన్తత్ అందుకుంటూ “నిజమేనే.. వచిచ్నపప్టి నుంచి చూసుత్నాన్… అలసటనన్ది లేకుండా అలా చేసూత్నే
ఉనాన్రు అకక్చెలెల్ళిల్దద్రూ” అంది. నాతో ఎపుప్డైనా అలా మాటాల్డారా చినన్తత్ గానీ పెదద్తత్ గానీ?
రాతిర్ భోజనాలయేసరికి పకక్లు ఏరాప్టు చేశారు రంజనీ రాగిణీ. అటూ ఇటూ రెండు మంచాలునన్
గదిలో అతత్లకీ నాకూ పడక. ఒక మంచం కాసత్ వెడలుప్గా ఉంది. సరుద్కుంటే ఇదద్రు పడుకోవచచ్ని పెదద్తత్ అంది గాని
అలా నాకు అలవాటు లేదు. మంచాల మీద అతత్లిదద్రూ పడుకుంటే మధయ్లో చాప పరిచి పలచ్టి పరుపు వేసింది రంజని
నా కోసం. గదులోల్ కొందరూ, హాలోల్ కొందరూ సరుద్కునాన్రు. రంజని సేన్హితుడొకతను వచాచ్డు హైదరాబాద నించి.
అతనూ అనన్యాయ్ మామయయ్లిదద్రూ మడత మంచాల మీద ఒక గదిలో పడుకునాన్రు. అమమ్కీ, పినిన్కీ, పినీన్వాళల్మమ్
గారికీ ఒక గది. మిగిలిన చుటాట్లూ, రంజనీ, రాగిణీ హాలోల్ వరసగా పకక్లు పరుచుకుని సరుద్కుని పడుకునాన్రు.
పడుకునన్ కాసేపటికే గాఢంగా నిదర్ పటిట్ంది నాకు. మధయ్ రాతిర్ మెలకువ వచేచ్సరికి పెదద్తత్ బాతూర్ం కి
వెళొల్చిచ్ పకక్మీద వాలుతోంది. చినన్తత్ కదులుతూండడం చూసి “నడుం నెపిప్ సరుద్కుందిటే సుశీ?” అంటూ అడిగింది.
ఇదద్రూ లోగొంతుతో మాటలోల్ పడాడ్రు. నాకు అటూ ఇటూ ఉండడం వలల్ వాళల్ మాటలు సప్షట్ంగా నా
చెవులోల్ పడాడ్యి.
“ఇదద్రికిదద్రూ పుతత్డి బొమమ్లేనే. ఆ కురార్డు చకక్గా ఉనాన్డు చూశావా… మంచి కుటుంబం.
సిథ్తిపరులే. పిలల్ నచచ్కేం? విచిచ్న పూలకొమమ్. ఎవరికి నచచ్దూ?”
“పెదద్ది చామంతీ, చినన్ది జాజి మొగాగ్. రూపాలు కాదే. పర్వరత్న! మేలిమి బంగారం!”
“ఆ అబాబ్యి తండిర్… హైదరాబాదులో సీడ సరిట్ఫికేషన అథారిటీ అని ఏదో ఉందనీ అందులో ఏదో పెదద్
పొజిషన లో ఉనాన్డనీ చెపాప్నా? పెదద్బాబ్యి కూడా హైదరాబాద లోనే ఉంటాటట్. శారద చెపిప్ంది. కుటుంబ వివరాలనీన్
బావునాన్యే. ఈ పిలాల్డు అగిర్కలచ్ర కాలేజీలో రంజనికి సీనియరనీ, రెండేళుల్గా దీనిన్ చేసుకోవాలని ఎదురుచూసుత్నాన్డనీ
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చెపిప్ంది. ఇకక్డనీన్ పూరత్యాయ్క మనవాళుల్ వెళిల్, పెళిల్ ముహూరాత్లు పెటిట్ంచుకుని రావాలి. శార్వణ మాసానికలాల్ పెళిల్
చేసేయాలి” అంది పెదద్తత్.
“అవును శారద చెపిప్ంది. చినన్దానికూక్డా మంచి సంబంధం కుదిరి, ఇదద్రికీ పెళిల్ళైళ్ వాళుల్ సుఖంగా
ఉంటే తముమ్డి ఆతమ్ శాంతిసుత్ందే” అంది చినన్తత్.
“కుందనపు బొమమ్లాల్ ఇదద్రు పిలల్లుంటే ఒకక్తెత్ పెళైల్నా చూసుకోకుండానే వెళిల్పోయాడు వాడు…”
“మనందరి ఇళల్లో శుభకారాయ్లనిన్టికీ అనీన్ తానే అయి చేశాడు. శారద మాతర్ం? ఒకక్రీత్ పదిమంది
పెటుట్. ఎంత కారయ్మైనా కొండంత అండ”
“ఇదద్రూ ఇదద్రే. ఎపుప్డొచిచ్నా రెండు చేతులా ఆహావ్నించేవారు! మనకి వీలవక వెళిల్పోవడమే గాని
ఎనాన్ళుల్నాన్ ఇంకా ఉండమనే అనే వారు. అమమ్నీ నానన్గారినీ నెతిత్న పెటుట్కుని చూసుకునాన్రు.”
“ఎపుప్డు వాళల్ని చూడాలనిపించినా బసెస్కిక్ వచేచ్సే వాళల్ం కదే! గుమమ్ంలోకొచేచ్సరికి లకీష్ దేవిలా
నవువ్మొహంతో ఎదురొచేచ్ది శారద. యాభయేయ్ళల్కే దాని కుంకుమ తుడిచేశాడు భగవంతుడు. ఆడపిలల్ల పెళిల్ళుల్ భరత్తో
పాటు సంతోషంగా నిరవ్హించుకునే యోగం లేకపోయింది దానికి”
“ఏ మాటకామాట అకక్యాయ్! నానన్ పోయినపుడు అనన్యయ్ కూడా తన పెదద్రికం నిలుపుకునాన్డు,
ఔదారయ్ం చూపించుకునాన్డు. కరణం గారు ఆసిత్ పంపకాల మాటెతత్గానే తనకేం వదుద్, అంతా తముమ్డికే అని చెపేప్శాడు”
“వాడికి చదువవుతూనే మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. పేరూ హోదా తో పాటు చకక్గా సంపాదించుకునాన్డు.
ఇంటోల్ కావలసిన కారాయ్లనీన్ సమయానికి తగినటుట్ నిరవ్హించుకునాన్డు. వాడి పిలల్ల పెళిల్ళల్కి తాతా బామమ్ల ఆశీసుస్లు
దొరికాయి. రెండేళల్కో బదిలీ గా దేశమంతా తిరిగే వాడి ఉదోయ్గానికి ఇలా అనీన్ సజావుగా సాగడం అదృషట్మనాలా?
పిలల్లు సుఖ సంతోషాలూ, మనవల ఎదుగుదల చూసుకోకుండా అకాలంగా వెళిల్పోవడం దురదృషట్మనాలా? అనన్యయ్కి
అనన్యాయ్, తముమ్డికి తముమ్డూ ఇదద్రూ ఇలా వెళిళ్పోయారేమిటే?”
“అనీన్ అనుభవించే యోగానిన్ బటేట్జరుగుతాయే అకక్యాయ్. వాడలా దేశమంతా తిరుగుతునన్పుడు
తముమ్డికక్డ అమామ్ నానన్గారల్తో ఉండబటేట్ మనకిలా పుటిట్ంటి సౌఖయ్ం దొరికింది! వాడి పంచన అమామ్ నానన్గారల్
జీవితాలు హాయిగా వెళల్మారాయి”
“అనన్యయ్ది అంత దొడడ్ మనసు గనకే తనకి అసిత్ వదద్నాన్ మనకి చెరో ఎకరం మాతర్ం ఇవవ్మని
చెపాప్డు. అమమ్ వాడికలా చెపిప్ందిట. నానన్గారు నా పిలల్లు రామ లక్షమ్ణులు అనేవారు. రాతకోతలేవీ
అవసరమనుకోలేదు, పటిట్ంచుకోలేదు. ఆయన నమమ్కానిన్ వీళుల్ నిలబెటుట్కునాన్రు”
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“అంతేనా, ఇలుల్ సంగతి? అమామ్ నానన్గారల్ తరావ్త ఇలుల్ రెండు ముకక్లవకుండా వెయియ్ గజాల సథ్లంలో
ముందూ వెనకా ఫల వృకాష్లు, పూలతీగెలు, కూర పాదులు, తులసి కోట …అంతా అలాగే ఈనాటికీ నిలిచి ఉందంటే
అనన్యయ్ చలవే”.
“నిజమేనే…. తముమ్డు పాపం ‘ఇలల్ంతా పాతబడిపోయింది. పంట సొముమ్ వసేత్ రిపెయిరుల్
చేయించాలనుకుంటునాన్’నని చెపాప్డు. తరావ్త మూణెన్లల్కే వాడికి నూరేళూల్ నిండిపోయాయి” నిటూట్రిచ్ంది చినన్తత్.
నిదర్పోతునన్టుట్గా నిశశ్బద్ంగా పడుకునన్ నాకు ఏమిటో అసిథ్మితంగా అసంతృపిత్గా అనిపించింది. నానన్
గురించీ, బాబాయి గురించీ, పినిన్ గురించీ అంత పొగుడుకునన్ వాళుల్ అమమ్ గురించి ఒకక్ మాట కూడా అనలేదు. రంజనీ
రాగిణీ అంటూ మురిసిపోయారే గాని అనన్యయ్ గురించి గాని, నా గురించి గాని ఒకక్ మాటైనా మాటాల్డలేదు.
నానన్ ఆసిత్ వదద్నాన్రని చెపుప్కుని ఆనందిసుత్నాన్రు గాని ఆయన తన భారయ్ని సంపర్దించకుండా అంతా
బాబాయికిచేచ్యమనడం సబబేనా? ‘మీ ఆవిడని అడిగావుటార్’ అని అడగదాద్? నీ పిలల్లకూక్డా ఉనన్ హకుక్ ఇది,
నిరణ్యాధికారం నీది కాదు అని చెపప్దాద్?
ఇపప్టికీ అమమ్ అంటూ ఉంటుంది, మాటల దావ్రా కాకపోతే కోరుట్ దావ్రా అయినా సాధించుకోవచచ్ని.
నానన్ నోటి మాటకి ఆయనే లేనపుడు అంత విలువేముంది?
నిజానికి చినన్పుడు రంజనీ రాగిణిలని చూసేత్ నాకెంతో పేర్మగా ఉండేది, కొంచెం జాలిగా కూడా. నాకు
చినన్వైపోయిన బటట్లేసుకుని, మేం తెచిచ్చిచ్న ఆటవసుత్వులతో ఆడుకుంటూ, మేం వచిచ్నపుడు కళిల్ంతింత చేసుకుని మా
కబురుల్ వింటూ ఉండే వాళల్ పటల్ ఆపేక్షతో పాటు కొంత చులకన భావం కూడా ఉండేదేమో.
ఇపుడు వాళుల్ సీదా సాదా బటట్లోల్ కూడా మెరిసిపోయే నవువ్ మొహాలతో నాకనాన్ అందంగా ఉనాన్రు.
చదువులోల్ రాణించి ఉదోయ్గాలు తెచుచ్కునాన్రు. చురుకుగా తెలివిగా సామ్రట్ గా ఉనన్ ఆ అబాబ్యి సందీప దీనిన్ ఇషట్పడి
దీని కోసం ఏడాదిగా నిరీకిష్సూత్ బాబాయి సంవతస్రీకాలకి కూడా వచాచ్డు?
ఒకక్సారిగా మా ఈకేవ్షన ఇలా మారిపోయిందేమిటి? ఇపుప్డు నా లోలోపల ఉడికించేసుత్నన్ ఈ భావం
ఏమిటి? అసూయా?
అతత్ల మాటలు వింటూ లోలోపల కుళుల్తునన్ నాకు కాలిమీద ఏదో పాకినటైట్ంది. అపర్యతన్ంగా
కెవువ్మనాన్ను. అతత్ మంచం పకక్నే సివ్చ ఉండడంతో ‘ఏమిటే’ అంటూ కంగారుగా లైట వేసింది.
గది మూలగా ఉనన్ తూములోకి పోతూ చినన్ ఎలక!
“అయోయ్..దీని మొహం మండా. పిలల్ బెదిరిపోయింది” అంటూ “అమమ్లూ, ఇలా మంచం మీద నా పకక్న
పడుకోవే. నేల మీద ఏవో పాకుతూ ఉంటాయి. ముందే చెపాప్ను కదా. నాకేదో ఇబబ్ంది అనుకునాన్వు… దామామ్ దా”
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అంటూ పిలిచింది పెదద్తత్. బితత్రపోయి చూసుత్నన్ నేను అమాంతం మంచమెకేక్సి అతత్ పకక్నే పడుకునాన్. బెదురు
తగగ్డానికి కొంతసేపు పటిట్ంది.
అతత్ నా వీపు నిమిరి “పిచిచ్ తలిల్.. భయం లేదులే” అంది. ముపైఫ్ నాలుగేళల్ ననున్ అలా అంటుంటే
నాలోపల ఎవరో పసిపిలల్ నిదర్ లేచినటైట్ంది. అతత్వైపు తిరిగి తన నడుం మీద చెయేయ్సి పడుకునాన్ను.
రేపు నేను చెపాప్లనుకునన్వి చెపప్లేనేమో అనిపించింది.
మనసులో ఒతిత్డికి బీపీ పెరిగిందో ఏమో…గుండె దడ. పాలిప్టేషన… అమమ్ ఇచిచ్న ‘ఆసిత్’ అది!
రోగాలూ ఆసుత్లాల్గే వారసతవ్ంగా వసాత్యి!
ఆసుత్లాల్నా? అబేబ్ కాదు కాదు. కావాలంటే పుచుచ్కోడానికీ, వదద్ంటే వదిలేయడానికీ కుదరదుగా.
పితార్రిజ్తమైన ఆసిత్ వదద్ని నానన్ వదిలేసినటుట్ అమమ్ తన జీనస్ లో పటుట్కొచిచ్ ఇచిచ్న బీపీని నేను వదిలేసే వీలేల్దే!
*
సంవతస్రీకాలు యధావిధిగా పూరత్యాయ్యి.
వచిచ్న చుటాట్లంతా వెళిల్పోయారు. పదకొండు గంటల వేళ ఊరి కరణం సీతా రామయయ్ గారు వచాచ్రు.
అంతకు ముందే ఆ సమయానికి అంతా సాన్నాలూ, టిఫినూల్ పూరిత్ చేసి హాలోల్ సమావేశమవాలని మామయయ్చెపప్డంతో
అందరం హాలోల్ తయారుగా ఉనాన్ం. నాలో ఏదో ఆశ కలిగింది, బాబాయి నానన్ మాటలు సరికాదని చెపుతూ మాకూ
వాటా ఇచాచ్డేమో అని.
వసూత్నే ఆయన తాతగారి ఆసిత్ వివరాలు చదివారు. తరావ్త తాతగారి మరణానంతరం నానన్గారు తనకు
ఆసిత్ వదద్నీ, ఉదోయ్గరీతాయ్ తాను దేశమంతా బదిలీలతో తిరుగుతూ ఉంటే తలిల్ దండుర్లని శర్దధ్గా చూసుకునన్దీ,
చెలెల్ళిల్దద్రికీ పుటిట్ంటి అండదండలని ఇచిచ్ందీ తముమ్డే కనక పితార్రిజ్తం లో తనకు వాటా వదద్ని అనాన్రనీ చెపాప్రు. అంతే
కాక, పదెకరాలోల్ అతత్లిదద్రికీ చెరో ఎకరం ఇవవ్మనాన్రని చెపాప్రు.
“అదంతా సప్షట్ంగా రాసి రెజిసట్ర చేయించాలని మూడు నాలుగు సారుల్ చెపాప్నమామ్…. అయినా ఆ
విషయం వాయిదా వేసూత్ వచాచ్డే గాని శర్దధ్ పటట్లేదు. అనుకోని విధంగా ఆయనే గతించాడు. అందువలల్ విలుల్ లేకుండా
నోటి మాట పర్కారమే చేయాలిస్ వసోత్ంది. ఆడపిలల్లిదద్రూ ..అంటే జానకమామ్ సుశీలమామ్… తమకి ఆ ఎకరం పొలం
వదద్నీ, చినన్ తముమ్డికి తమ బహుమతి అనుకుని పొలమంతా అఖండంగా అతనికే ఉంచమనీ చెపాప్రు. అయితే
ఏడాదికోసారి పుటిట్ంటి కి వచిచ్ అమామ్ నానన్లని మనసారా తలచుకునే అవకాశం తమకు జీవితాంతం ఉండాలని
కోరారు. ఇదంతా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే.”అంటూ అందరీన్ పరికించి చూశారు.
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“ఇలాంటి కుటుంబానిన్ నేనెకక్డా చూడలేదు. అనన్కీ అకక్లకీ తముమ్డి మీద ఇంత పేర్మ ఉండడం,
తముమ్డికి అకక్లిదద్రూ పుటిట్ంటికి వచిచ్పోతూ ఉండాలనే కోరిక ఉండడం, ఆసిత్ కావాలని ఎవరూ కోరకపోగా డబుబ్కనాన్
అనుబంధాలే ముఖయ్మని అనుకోవడం నాకు ఎంతో ముచచ్టగానూ, అంతకు మించి ఆశచ్రయ్ం గానూ అనిపిసోత్ంది.
నినన్నే ఆసిత్ తగాదాలోల్ కతుత్లు దూసుకునన్ అనన్దముమ్లిన్ చూసి వసుత్నన్ నాకిది మహా అపురూపంగా కనిపిసోత్ంది”
అనాన్రు.
కూరుచ్ని వింటునన్ నాకు ఎంత అసహనం కలిగిందో చెపప్లేను.
పకక్న పెటిట్న లోటాలోంచి కాసిని మంచినీళుల్ తాగి, అందరీన్ కలయజూసూత్ “నేను చెపిప్న దానికి
భినన్ంగా ఏదైనా ఉంటే ఇపుడు మీరు చెపాప్లి. మీ అందరి ఏకాభిపార్యం ఏదైతే అదే చేదాద్ం” అనాన్రు.
“సుశీల వైపు నుంచీ, నా వైపు నుంచీ మీరు చెపిప్నదానికి భినన్ంగా ఏమీ లేదండి మామయయ్గారూ! ఇక
శారద ముందునన్ బాధయ్తల విషయం మాటాల్డాలిస్ ఉంది. ఎంత లేదనాన్ పిలల్ల పెళిల్ళల్కి కొంత పొలమైనా అమామ్లిస్
వసుత్ంది కదా. ఇపుడు ధరలెలా ఉనాన్యో..?” అంది పెదద్తత్.
“పూలపలిల్ పొలాలకి అంత పెదద్ ధరలు లేవమామ్. మీకు తెలియనిదేముంది, పర్భుతవ్ం మారిన తరావ్త
పూరవ్ం ఉనన్ ధరలు కూడా పడిపోయాయి. ఎకరా పది లక్షలు ఉండవచచ్మామ్. ఇలుల్ పాతదయింది కనుక సథ్లంతో సహా
ఇంటినమిమ్తే పది లక్షలు రావచుచ్” అనాన్రు .
అపుడు రాగిణి లేచి, “తాతగారూ, పెద నానన్ తనకి వాటా వదద్నడం ఆయన సహృదయం. కానీ నానన్
ఎపుప్డూ అలా అనుకోలేదు. దొడడ్మమ్ వదద్నాన్, తనకి సగం వాటా ఇవవ్డమే అమమ్ అభిమతం. అపుడే అమమ్కి
సంతోషంగా ఉంటుంది.” అంది. పినిన్ మౌనంగానే అవుననన్టుట్ తలాడించింది.
అమమ్“మామయయ్ గారూ, నాకే ఆసీత్ అకక్రేల్దండీ. ఆయన మాటే నా మాట. అయితే శారదా పిలల్లూ
అందుకు ఒపుప్కోకపోతే కిషోరూ, సుజాతా ఎలా అంటే అలా చెయయ్ండి” అంది.
అనన్యయ్ “నాకు ఒకాక్ పైసా కూడా వదుద్ తాతగారూ! మా తాతగారు వాడిన వాలు కురీచ్ ఒకటీ నాకు
ఇవవ్గలిగితే సంతోషిసాత్ను” అనాన్డు.
“ఓరినీ.. నీకూ మీ నానన్ పోలికే వచిచ్ందిరా!” అంది చినన్తత్.
“చూశారా మామయాయ్? వితుత్ నాణయ్తని బటేట్ ఫలసాయం! అనన్యయ్ కొడుకు ఇంకోలా ఎలా ఉంటాడు?
” అని “కిషోరూ, తాతగారి కురీచ్ కావాలిటార్? నిజమే మరి, నానన్గారి వారసుడు కదా, ఆ కురీచ్లోనే కూరోచ్వాలి! ఇంత
కురీచ్ని అమెరికా ఎలా పటుట్కెళాత్వురా?”అంటూ పెదద్తత్ మురిసిపోయింది.
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“ఇళూల్, పొలాలూ మాతర్మే ఆసుత్లు కావు తలీల్. నైతికతా, ఔదారయ్ం, తనకునన్ది నలుగురితో పంచుకుతినే
అలవాటూ….ఈ లక్షణాలు కూడా పెదద్ల నించీ పిలల్లకి వచేచ్ ఆసుత్లే. పసి పిలల్ల మనసులు సారవంతమైన నేలలాల్ంటివి.
వాటిలో ఆపేక్ష, ఔదారయ్ం లాంటి మంచి వితత్నాలు నాటాలి. మీ నానన్గారు చేసిందదే. ఆయన పిలల్లు నలుగురిదీ అదే
సంసాక్రం. జానకమమ్ అనన్టుట్ వితుత్ని బటేట్ ఫలసాయం! మంచి మాట అనాన్వు తలీల్!” అని అతత్ని మెచుచ్కుని, మావైపు
చూసూత్
“మీ అతత్ అనన్ మాట మీకు అరధ్మైందరార్? వితత్నానికీ, గింజకీ తేడా మీకు తెలుసునా?” అనడిగారు.
అనన్యాయ్ నేనూ మొహాలు చూసుకునాన్ం. వితత్నం ఏమిటి, గింజ ఏమిటి? రెండూ ఒకటే కదా!
మా మనసులిన్ చదివినటుట్ “కాదు. రెండూ ఒకటే కాదు. వితత్నంలో మొలకెతేత్ శకిత్ ఉండాలి. ఆహారంగా
వాడే గింజలోల్ అది అకక్రేల్దు. పంటగా వేసేటపుడు వితత్నాలనీన్ ఒకే రకానికి చెందిన కలీత్లేని మేలు రకానికి చెందినవై
ఉండాలి. అలా కాకపోతే పంట నాణయ్త దెబబ్తింటుంది. మూడో విషయం ఏమిటంటే, ఆ వితత్నాల మూలం ఏదో తెలిసి
ఉండాలి! పుటట్బోయే ముందుతరాలు ఆరోగయ్ంగా ఉండాలని పూరవ్ం పెళిల్ సంబంధాలకి ఏడు తరాల వరకు వెనకిక్ వెళిల్
తెలుసుకునే వారు కదా! సరిగాగ్ అలాగే. వితత్న పంటలకి ఈ జాగర్తత్లనీన్ చాలా అవసరం…” అని తననుకునన్ది ఎలా
చెపాప్లా అనన్టుట్ ఆలోచిసూత్ ఒక క్షణం ఆగారు. తరావ్త నెమమ్దిగా సప్షట్ంగా
“ఇకక్డ, ఈ ఇంటోల్ అందరీన్ చూసుత్ంటే ఎవరికి వారే ఇంత ఉనన్తంగా ఆలోచించడానికి కారణం వారి
జనమ్గతమైన సంసాక్రమే అనిపిసుత్ంది. అకక్డ అనన్దముమ్లు కతుత్లు దూసుకోవడమేమిటి ? ఇకక్డ ఒకరికొకరు ఇంత
విలువైన ఆసుత్లు బహుమతులిచుచ్కోవడమేమిటి? మీ తాతగారూ, మామమ్గారూ గొపప్ సంసాక్రులు. ఇదద్రికిదద్రూ పేర్మ
మూరుత్లూ, ఉదార హృదయులూ! పిలల్ల సారవంతమైన పసి మనసులోల్ చినన్పప్టి నుంచి అవే విలువలిన్ కలీత్లేని
వితత్నాలుగా నాటి, పెంచి పోషించారు! అదే ఇవాలిట్ మీ ఐకయ్తకీ, అనుబంధాలకీ కారణం! గొపప్ పెంపకం!” అని
అనన్యయ్ వైపు తిరిగి,
“కిషోరూ! మీ అతత్ అనన్దేమిటంటే ఏ వితత్నం నాటితే ఆ మొకేక్ మొలకెతిత్ అదే రకమైన, అదే నాణయ్త
ఉనన్ ఫలానిన్సుత్ంది కదా. మీ నానన్ ఔదారయ్మే నీకూ అలా సహజంగా వచిచ్ందని అందనన్మాట!” అనాన్రు సీతా
రామయయ్ గారు.
అంతా నాకు పెదద్ నాటకంలా చిరాగాగ్ అనిపించింది. అనన్యయ్ని చూసేత్ చిరచిరలాడిపోయింది. అమమ్
మాతర్ం ..? అంతా తను మంచిదనుకోవాలి. నేను చెడడ్దానైన్నా పరేల్దు.
వంటింటి గుమామ్నికి కాసత్ ఇవతలగా చినన్ సూట్లు మీద కూరుచ్నన్ పినిన్ వైపు చూశారు సీతారామయయ్
గారు.
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“బాబాయి గారూ, మీకు తెలియనిదేముంది? ఆసిత్ విషయం ఆయన నాతో మాటాల్డినపుడు తన వాటా
నాలుగెకరాలే అనీ అంతకనాన్ ఎకుక్వ తను తీసుకోలేననీ చెపాప్రు. బావగారి వాటా కూడా సాగు చేసూత్ వచాచ్రే గాని,
అది అకక్యయ్కీ, కిషోరూ సుజాతలకి చెందిన ఆసిత్గానే ఆయన భావించారు. ఆయన అనుకునన్ది మీతోనూ,
అకక్యయ్తోనూ వివరంగా చెపేప్ సందరభ్ం వచేచ్లోగానే విధి ఆయనిన్ తీసుకుపోయి ననున్ ఒంటరిదానిన్ చేసింది”
గొంతులో సనన్ని జీర సవరించుకుంటూ చినన్గా దగిగ్,
“అయినా పిలల్లిదద్రూ చకక్గా చదువుకునాన్రు. రాగిణికి బీటెక కావడంతో చదువు రంజనితో పాటే
అయిపోయింది. కాంపస సెలక్షన లో ఉదోయ్గం వచేచ్సింది. ఆరాభ్టపు పెళిల్ళుల్ వదద్నీ, నిరాడంబరంగా చేసుకోవాలనీ
పిలల్లిదద్రూ నిరణ్యించుకునాన్రు. రంజని కాబోయే భరత్గా సందీప కూడా మన మాటలోల్ పాలొగ్ంటే బావుంటుందని
అతనిన్ నేనే ఆగమనాన్ను, అందరితో పాటూ వెళిల్పోకుండా.
“పెళిల్ మన ఊరి కోవెలలో జరగాలని అతని కోరిక. అతని తలిల్దండుర్లు కూడా అందుకు అభయ్ంతరం
లేదనాన్రు. నిరాడంబరంగా చేసుకుందామనీ, తమది ఆరాగ్నిక లివింగ అనీ, ఆరాభ్టపు జీవితం ఇషట్ం లేదనీ, తమకి
ఇదద్రూ అబాబ్యిలే కనుక ఈ పెళిల్ ఖరుచ్ ఇదద్రం సమంగా పెటుట్కుందామనీ అనాన్రు.
“ఈ ఇలుల్ ఇలా మాకివవ్డం బావగారి ఔదారయ్ం. దీనికి ధర కటిట్సేత్ సగం డబుబ్ అకక్యయ్కిచిచ్ ఇలల్ంతా
ఇలాగే ఉంచుకోవాలనుంది. వదినలిదద్రి కుటుంబాలూ, బావగారి కుటుంబం ఇలాగే ఎపుప్డూ ఈ ఇంటికి వచిచ్పోతూ
ఉండాలని నాఆశ. అదే ఆయన కోరిక కూడా. పొలం నాలుగెకరాలు మాకు చాలు. ఇపుడంతా సజావుగా ఉంది. ఎవరి
వాటా పర్కారం వాళుల్ పంచుకోవడం వలల్ భవిషయ్తుత్లో కూడా ఎలాంటి సమసయ్లూ రాకుండా ఉంటాయి. నామీద దయ
ఉంచి ఇది మాతర్ం ఆయన అభీషట్ం పర్కారం చేయమని అకక్యయ్నీ, వదినలిదద్రీన్ కోరుతునాన్ను” అంది పినిన్.
నేను విసుత్పోయి చూసుత్ంటే సందీప లేచి నిలుచుని అందరికీ నమసాక్రం చెపిప్,
“అందరూ ముందే వినేసిన విషయమే… కాలేజీ రోజులోల్నే రంజనిని నేను ఇషట్పడాడ్ను. పెళిల్ చేసుకోవాలని
చాలా కాలంగా ఎదురుచూసుత్నాన్ను. మా అమమ్కీ నానన్గారికీ కూడా తను చాలా నచిచ్ంది. నాకెపప్టినుంచో కోరిక, కొతత్
సాంకేతికతని వాడుతూ సేందిర్య పదధ్తులోల్ వయ్వసాయం చెయాయ్లని. అందుకే అగిర్కలచ్రోల్ ఎమెమ్సీస్ చేశాను. రెండేళుల్గా
నానన్గారి సేన్హితుడి దగగ్ర ఆరాగ్నిక ఫామింగ లో అసిసట్ చేసూత్ వచాచ్ను, రంజని చదువైపోయే లోపు ఇందులో కొంత
అనుభవం సంపాదించాలని.
“ఇపుడు ఇకక్డే రంజనితో కలిసి వయ్వసాయం చేయాలని అనుకుంటునాన్ను. దీనికి మా అమామ్ నానన్గారల్
సపోరట్ ఉంది. మీకిషట్మైతే మీ పొలాలు కూడా కౌలుకి తీసుకుని పండిసాత్ం. లేదు అమేమ్యాలనుకుంటే దానికి మారెక్ట
ధర చెలిల్ంచి తీసుకోవాలని ఉంది. మొదటిసారి ఇకక్డికి వచిచ్నపుడు మామయయ్గారితో పొలానికి వెళాల్ను. అపుడు నా
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భవిషయ్తుత్ ఈ పొలం లోనే అనిపించింది! సీతారామయయ్ తాతగారు చెపిప్నటుట్ అలాంటి ఇంటోల్ పుటిట్ పెరిగిన రంజని
ననున్ అంగీకరించడం నా అదృషట్ంగా భావిసుత్నాన్ను” అనాన్డు. అతని చూపు రంజని మీద క్షణ మాతర్ం నిలిచి పినిన్ వైపు
మళిల్ంది.
“మామయయ్గారు ఉండగానే రంజని పటల్ నా కునన్ అభిపార్యానిన్ ఆయనకి చెపప్లేకపోయానని ఇపప్టికీ
బాధనిపిసుత్ంది. మా అమామ్ నానన్లకి నేను చినన్కొడుకుని గాని, ఈ కుటుంబానికి పెదద్ కొడుకులాగే ఉండాలనీ, ఆంటీ
ననన్లా యాకెస్పట్ చెయాయ్లనీ కోరుకుంటునాన్ను” అనాన్డు. రంజనితో ఇదంతా ముందే చెపిప్నటుట్నాన్డు. అది కళుల్
వాలుచ్కుని వింటూ కూరుచ్ంది.
అనన్యయ్ లేచి వెళిల్ “సందీప, మై లిటిల బావా” అంటూ అతనిన్ గాఢంగా హతుత్కునాన్డు.
అకక్డంతా సంతోషపు వరష్మేదో కురిసినటుట్ అందరి మొహాలూ విచుచ్కునాన్యి. పినిన్ తడికళల్తో అతనిన్
చూసూత్ ఉండిపోయింది. నాకెందుకో శరీరం గగురొప్డిచినటైట్ంది.
“పదెకరాలోల్ ఏమంత సంపాదిసాత్వు సందీప, మీ కుటుంబం ఖరుచ్లకి ఈ వయ్వసాయపు రాబడి ఏం
సరిపోతుంది? మీ పుటట్బోయే పిలల్ల చదువులకి మంచి సూక్ళూల్ కాలేజీలూ వదాద్?” అడిగాడు అనన్యయ్.
“వితత్న పంటలు వేసాత్ం బావా! వాటికిపుడు చాలా డిమాండ ఉంది. నాదీ రంజనిదీ అదే ఫీలడ్ కదా!
చుటుట్పకక్ల పొలాలు అమమ్కానికి వసేత్ వాటి గురించి కూడా ఆలోచిసాత్ం. హైదరాబాద లో నాకొక ఆరాగ్నిక ఔటెల్ట
ఉంది. ఇపప్టిదాకా ఆహారధానాయ్లూ, పపుప్లూ, ఖాదీ సబుబ్లూ, షాంపూలూ ఇలాంటివే అముమ్తునాన్ం. మెలిల్గా
అందులో కూరగాయలు కూడా మొదలుపెడతాం. ఇకక్ణిన్ంచీ… ఇటస్ జసట్ ఫోర ఆరస్ జరీన్!
“హైదార్బాద లో అనన్యాయ్ వదినలకి ఒక ఆరాగ్నిక రెసాట్రంట ఉంది. వదిన దానిన్ మానేజ చేసోత్ంది.
హెలత్ ఫీర్కస్ చాలామంది అకక్డికి వసాత్రు. వాళల్కి మేమే సపైల్ చెయయ్చుచ్. సేందిర్య పంటలూ, వితత్న పంటలతో
జీవితానికి సరిపడా సంపాదించుకోవచుచ్ బావా! ఆరోగయ్ంగా జీవించచుచ్. విజయవాడ పెరుగుతోంది. మా సంసారం
పెరిగేటపప్టికి అటు హైదరాబాద, ఇటు విజయవాడా రెండూ పూలపలిల్కింకా దగగ్రోల్కి వసాత్యి. పిలల్ల చదువులకి ఏ
ఇబబ్ందీ ఉండదు. ఈ పురుగుమందుల ఆహారం మేం తినం, వాళల్కి పెటట్ం” మెరిసే కళల్తో అతను చెపుత్ంటే అవాకైక్
వింటూ ఉండిపోయా.
దాదాపు అందరిదీ అదే సిథ్తి. కొంత సేపాగి, పినిన్ ముందు మోకాళల్ మీద కూరుచ్ని క్ష్“ఆంటీ! మీరు
మాతో ఉండి గైడ చేసుత్ంటే, నేనూ రంజనీ అనుకునన్వనీన్ సాధించ గలుగుతాం!” నెమమ్దిగా, ఆరిత్గా అనాన్డు.
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అపప్టిదాకా గంభీరంగా ఉనన్ పినిన్ “ఆడపిలల్లిదద్రూ ఇంక పెళిల్ళైల్ వెళిల్పోతారని ఒంటరిగా బతకడానికి
సిదధ్పడుతునన్ ననున్… ఎందుకయాయ్ మళీల్ ఇంత ఆపాయ్యత చూపించి ఆశ పెడుతునాన్వు?” అంటూ అతని చేతులోల్ తల
పెటుట్కుని ఏడేచ్సింది.
‘పినీన్’ అంటూ అనన్యాయ్, ‘అదేంటమామ్ శారదా?’ అంటూ అమామ్ దగగ్రగా వెళాల్రు. అతత్లిదద్రూ కళుల్ల్
తుడుచుకుంటూంటే నాకూ ఏడుపొచిచ్ంది.
చినన్పుడు నాకు తలంటిపోసి, నెపెప్టట్కుండా చికుక్లు తీసి జడలలిల్, అలిగితే వెంటపడి బతిమాలి, నోటోల్
ముదద్లు పెటిట్న పినిన్రూపం హఠాతుత్గా కళల్ముందు కదిలింది. పినిన్ ముందునన్ చోటంతా వీళల్ందరితో నిండిపోవడంతో
వెళిల్ తన వెనక కూరుచ్ని నడుంచుటూట్ చేతులేసి ‘పినీన్’ అంటూ కావలించుకునాన్ను.
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