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  “మితుర్లారా! నేనిపుప్డు ఒక సుదీరఘ్మైన కథ చెపప్బోతునాన్ను. అది ఒక అనామకుడి కథ.. ఆ కథ  వినాన్క మీ 

హృదయం సప్ందిసేత్ ఒక కనీన్టి చుకక్ రాలచ్ండి..  లేదంటే ఒక నిటూట్రుప్ వదలండి చాలు.  అదే మీరు ఈ కళాకారుడికి 
ఇచిచ్న ఒక గౌరవంగా భావిసాత్ను. 

నా పేరు మహా.. అంటే నేనో మహానుభావుడిని అని కాదు. చాలా మామూలు మనిషిని. నిజం చెపాప్లంటే ననున్ 
చాలాకాలం ఎవరూ మనిషిగా కూడా గురిత్ంచలేదు. ఎందుకంటే నేనొక జాలరి కొడుకుని.  జాలరి కొడుకు కళాకారుడు 
ఎలా అవుతాడు అని ఆశచ్రయ్ంగా ఉందా!  ఎలా అయానో నా కథ వినాన్క మీకే తెలుసుత్ంది.. నెమలికి నాటయ్ం నేరిప్ంచిన 
గురువు ఎవరు? కోయిలకి పాట నేరిప్న గాయకుడు ఎవరు? చెటుట్కి చిగురించడం నేరిప్నదేవరు ? నదికి పర్వహించడం 
నేరిప్ంది ఎవరు?  ఈ పర్శన్లకి సమాధానం లభిసేత్ నేను కళాకారుడిని ఎలా అయాను అనే మీ సందేహం తీరినటేట్. ఇక 
కథలోకి వెళాద్మా! సుమారు నలభై ఏళల్ కిర్తం నాటి కథ... 

 నా ఇలుల్ సముదర్పు ఒడుడ్...నా మితుర్లు సముదర్ కెరటాలు, నా శయయ్ మెతత్టి ఇసుక.. మా ఊరుపేరు సింగనన్ 
దిబబ్. ఆ కుగార్మంలో కేవలం పదిహేను  గుడిసెలు మాతర్మే ఉండేవి. పిలాల్,పెదాద్ అంతా కలిపి యాభై మంది జనాభా 
ఉండేవారు అనుకుంటా ఇంకా తకుక్వేనో నాకు గురుత్ లేదు.  నా తండిర్ పేరు మంగాడి అపప్నన్. చేపలు పటట్డం మా 
కులవృతిత్. మా ఊరు సముదర్ తీరానికి దగగ్రగా ఎతుత్గా ఉండే ఇసక దిబబ్ల మీద ఉండేది.  ఆ గుడిసెలోల్ జీవించే కొనిన్ 
కుటుంబాలు తపప్ ఏమి ఉండదు. ఏమనాన్ కావాలంటే అకక్డి నుంచి మరి కొంత దూరంలో ఉనన్ మరో చినన్ గార్మానికి 
వెళాళ్లి.  గార్మానికి, గార్మానికి మధయ్ రాక,పోకలు నడకలే. ఆ  గార్మంలో జీవించేది అందరూ మతస్య్కారులు.  మటిట్ 
గోడలు, తాటాకు కపుప్లు, శిధిలావసథ్లో ఉనన్ ఆ పూరి గుడిసెలోల్నే వారి జీవితాలు తర,తరాలుగా సాగిపోతూ ఉనన్ 
పరిసిథ్తి.  తాత, ముతాత్తల కాలం నుంచీ జీవనాధారం సముదర్ంలో చేపల వేట. మరి కొనిన్ తరాలవరకూ అదే వాళళ్ 
ఆట. వాళుళ్, వాళళ్ పిలల్లు, వాళళ్ పిలల్లు...చేపలు పటట్డమే వృతిత్.. భారాయ్, పిలల్ల కడుపు నింపడానికి, తాము తినడానికి, 
తాగడానికి వేటే ఆధారం.  
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ఆ ఊరి పిలల్లెవరికీ  బడి అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు.. బడి అంటే బడుగు జీవుల పిలల్లకి అడుగుపెటట్డానికి 
అరహ్త లేని నిషిదధ్ సథ్లం.. అందుకే ఎవరికీ నాలుగు అక్షరం ముకక్లు తెలియదు. దానికి తోడు చుటుట్పకక్ల ఏ గార్మంలో 
కూడా కనీసం పార్ధమిక విదయ్ సదుపాయం  లేదు. కొంచెం దూరంలో కొంచెం పెదద్ది అనిపించే ఊరుంది.. ఆ ఊరిలో 
పర్తేయ్కంగా ఆ పిలల్ల కోసం ఒక మహానుభావుడు ఒక  వీధిబడి పెటిట్ కొంత కాలం నిరవ్హించాడు.  అది కొనాన్ళుళ్ 
కుంటిగా నడిచి మూతపడింది.  పిలల్లని బడికి పంపించడం పెదద్ వాళల్కి భయం.  పిలల్లకి బడంటే కోపం, వాళళ్  సేవ్చచ్ని 
హరించే ఓ బందిఖానా అనుకునేవాళుళ్ .  ఆ బడి ఎపుప్డు తెరిచి ఉంటుందో, ఎపుప్డు మూసి ఉంటుందో ఎవరికీ 
తెలియదు.. అందుకే ఆ పిలల్లు  వెళిళ్నా, వెళల్కపోయినా  తలిల్,తండుర్లు  పటిట్ంచుకునేవారు కాదు. కొనాన్ళళ్కి ఏ  
పంతులు ఆ బడి మొదలుపెటాట్డో ఆయన అయిపు లేకుండా పోయాడు.  

నాగరికతకు, అభివృదిధ్కి అరధ్ం తెలియని జీవులు. తలదాచుకోడానికి నీడ, కడుపునిండా తిండి కి కూడా నోచుకోని 
జీవులు. ఆడవాళళ్కు రెండు చీరలు, రవికలు ఉనాన్- దాదాపు మగవాళుళ్, పిలల్లు అరధ్నగన్ంగానే ఉండేవారు .  వాళళ్ 
దృషిట్లో బటట్లు అనేవి కేవలం వాళళ్ ఆడవాళళ్ మానానిన్ దాచే ఆచాచ్దన మాతర్మే. 

చితర్ం ఏంటంటే అకక్డ మిగతా జాలరల్కి , నలుగురు, ఐదుగురు  పిలల్లునాన్రు.. కానీ మా ఇంటోల్ నేను ఒకక్డినే.. 
పుటిట్న పిలల్లంతా పేరు తెలియని అనారోగయ్ంతో రెండేళుళ్ తిరకుక్ండానే  పోతూ ఉండడంతో అమమ్, నానన్ బోలెడు 
మొకుక్లు మొకాక్రట.  గడడ్ం పెంచిన పర్తి వాళళ్నీ సావ్మీజీలు గా భావించి మా పిలల్లు బతికి బటట్కటేట్ మారగ్ం చెపప్మని 
పార్ధేయపడాడ్రుట. అపుప్డే ఒక సాధువు నాకు పెటిట్న పేరు మహంకాళయయ్.. అంత పెదద్ పేరు పిలవడం కషట్ం  అనిపించి 
మహా అని పిలవడం మొదలుపెటాట్రు. కర్మంగా “హా”  కూడా కనుమరుగై నా పేరు  “ మా “ గాడుగా చెలామణి  
అయింది. నేనంటే మా అమామ్, నానన్లకి  పార్ణం.. నా కాలోల్ ముళుళ్ దిగితే వాళళ్ గుండెలోల్ బలేల్లు  దిగినంత బాధతో 
విలవిలాల్డేవారు. 

 కొంత వయసు వచాచ్క  ఆడపిలల్లైతే ఇళళ్లోల్ తలిల్తో ఉండిపోయి పనీ, పాటా చూసుకునాన్, కొందరు మగపిలల్లు 
మాతర్ం అపుప్డపుప్డు,  ఒడుడ్న ఉండి తండుర్లతో కలిసి వలలు వేయడం నేరుచ్కునేవాళుళ్ .  ఆ వయసుకి వాళుళ్  
ఒడుపుగా చేపలు పటేట్సాత్రని కాదు... కానీ చినన్పప్టి నుంచే  నుంచే తమ వుర్తిత్లో పిలల్లకి శిక్షణ ఇవావ్లనన్ ఆలోచనతో 
మాతర్మే కొందరు పెదద్లు పిలల్లకు వలలేయడంలో  మెలకువలు నేరిప్సూత్ ఉండేవాళుళ్. మా నానన్ అపప్నన్ కూడా ఆ 
కొందరిలో ఒకడు.. నాకు ఏడేళళ్ వయసులోనే తనతోపాటు చేపలు పటట్డానికి ఒక పెదద్ పడవలో కూరోచ్బెటిట్ సముదర్ంలో 
కొంత దూరం  తీసుకుని వెళాళ్డు. ఆ అనుభవం నాకింకా గురుత్ంది.. బహుశా మొదటిసారి ఆ మహా సముదార్నిన్ దగగ్రగా 
చూసినందుకేమో.. తెడుడ్ వేసినపుప్డలాల్ నీళుళ్  చేసే అలల్రి,  చిందులేసూత్ నా మొహం మీద ముదర్లేసే నీళళ్ తుంపర 
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నాకెంతో ఇషట్ం. బహుశా  ఆ ముదర్లే నా భవిషయ్తుత్ని ఇలా  నిరేద్శించాయి అనిపిసుత్ంది నాకు.. అందుకే తరచూ నానన్తో 
సముదర్ం మీదకు వెళళ్డానికి పేచీ పెటేట్వాడిని.  

మా నానన్లు అందరూ ఒకోక్సారి పదేసి రోజులపాటు సముదర్ం మీద వేటకి వెళేళ్వారు. అందరూ కలిసి రెండు 
పడవలేసుకుని వంట చేసుకోడానికి కావలసిన సరంజామా, వలలు, మోకులు, అనిన్ వసుత్వులు తీసుకుని 
తెలల్వారుజామున ఏ మూడింటికో పిలల్లం అందరం గాఢ నిదర్లో ఉనన్పుప్డు వెళిళ్పోయేవారు. ఎందుకంటే మేమూ 
వసాత్ము అని మారాం చేసాత్ం కదా.. సముదర్ంలో షికారంటే భలే సరదా. అలా అని పదేసి రోజులు మమమ్లిన్ తీసుకుని 
సముదర్ం మధయ్లోకి వెళళ్డం పర్మాదం కదూ! నిజానికి వాళళ్కీ అది పర్మాదమే.. కానీ వాళాళ్ పర్మాదాలకి అలవాటు 
పడి పర్మోదాలుగా మలచుకునన్ వీరులు. మధయ్, మధయ్ తీరం వెంబడి వంటలు చేసుకుంటూ పెదద్, పెదద్ చేపలకి గాలం 
వేసూత్ జీవితాలను లాటరీ వేసూత్ సాహసయాతర్ చేసాత్రు. వెళిళ్నవారు ఎపుప్డు తిరిగివసాత్రు... వారిలో ఎంత మంది 
తిరిగివసాత్రు అనేది భగవంతుడి నిరణ్యం అంటారు వయసు మళిళ్న పెదద్లు కొందరు.. ఎందుకంటే వాళళ్లోల్ చాలా 
మంది అలా సముదర్ం మధయ్లో ఉనన్పుప్డు పెదద్ తుపానులు వచిచ్ కొటుట్కుపోయినవారే. అయినా చలించరు.  జనన, 
మరణాలు మన చేతులోల్ ఉనాన్యా...అంతా పరమాతుమ్డి లీల అనుకునే వేదాంతులు,, కడుపునిండా తిండి ఉనన్వాడికి  
బతుకు గురర్పప్ందం... కాలే కడుపుతో ఉనన్వాడి జీవితం ఒక నితయ్ పోరాటం .. గెలుపే వాడి లక్షయ్ం...గెలుసాత్డా! లేదా  
అనేది విధి నిరణ్యం. ఏది ఏమైనా   తాము పార్ణాలను పణంగా పెటిట్ తమ కుటుంబాలను నిలబెటుట్కోవాలనన్దే వాళళ్ 
ఆరాటం.. వాళల్కి ఇంకో జీవనోపాధి లేదు.. 

మగవాళుళ్ వేట నుంచి తిరిగి వచేచ్ సమయానికి ఆడవాళుళ్ గంపలు, సతుత్ పళాళ్లు  పటుట్కుని కూరుచ్ని 
ఉంటారు.  బరువుగా ఉనన్ వలలతో వాళుళ్ రాగానే చేపలనీన్ బరువు తూచి పళాళ్లోల్ , గంపలోల్  సరుద్కుని తీసుకుని వెళిల్ 
చుటుట్ పకక్ల  గార్మాలోల్  అముమ్కురావడానికి వెళాత్రు. మగవాళుళ్ తపప్తాగుతూ అలసట మరిచ్పోతారు.   

వేట లేని రోజులు అందరూ కబురల్తో ఒకే కుటుంబంలా కలిసి గడుపుతారు. అకక్డ అందరికీ పేరుకి ఒక గుడిసె 
ఉందే కానీ తెలాల్రకుండానే మగాళళ్ంతా ఒడుడ్న ఖాళీ గా ఉనన్ పడవలోల్ కూరుచ్ని కాలకేష్పం చేసాత్రు.  కొందరు  ఇసకలో 
కూరుచ్ంటారు.... బాగా ఎండగా ఉండి ఇసక నిపుప్కణికలాల్ భగుగ్మంటుంటే మాతర్ం ఏ సరుగుడు చెటల్ కిందో కూరుచ్ని 
చుటట్లు కాలుసూత్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ ఉంటారు.  ఆడవాళుళ్ మాతర్ం వంటపని, ఇంటిపని చేసుకునాన్క ఖాళీ 
సమయంలో వచిచ్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటారు. వండుకునన్ది కలిసి తింటారు.. లేకుంటే కలిసే పసుత్లుంటారు. 
గుడిసెలోల్ ఉండేది చాలా తకుక్వ సమయం. చేపలు దకిక్నా, దకక్కపోయినా పర్తిరోజూ ఉదయం కచిచ్తంగా వలలు 
కెరటాల మీద దేవకనయ్లు ఆరేసుకునన్ వసాత్ర్లాల్ తేలుతూ, మునుగుతూ చేపల కోసం వేటాడుతూనే ఉంటాయి.  
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ఆ వలలు చూడడం కోసం  పిలల్లం కూడా నిదర్ లేసూత్నే సముదర్ం ఒడుడ్కి పరిగెటేట్వాళళ్ం .. అకక్డే మొహాలు 
కడుకోక్డం, అకక్డే కెరటాల మీద ఊయల లూగుతూ సాన్నాలు కానిసాత్ం.. అమమ్లు సతుత్ గినెన్లోల్ చదద్నాన్లు కలుపుకుని 
వచిచ్ మాతోపాటు పరుగులు పెడుతూ అనాన్లు పెడతారు. అపుప్డు మేము చినిన్ కృషుణ్లం అయిపోతాం.. అమమ్లంతా  
యశోదమమ్ పర్తిరూపాలుగా ఉండేవారు.”  

తేజ హటాతుత్గా మౌనం వహించడంతో పాజ  కెమెరా అనాన్రెవరో.   పొర్డక్షన బాయ తేజకీ వాటర బాటిల 
అందించాడు, వాటర తాగి, కొనసాగించమనన్టుట్ సైగ చేశాడు తేజ. కెమెరా ఆన అయింది. తేజ తిరిగి తనలో తాను 
చెపుప్కుంటునన్టుట్ చెపప్సాగాడు. కుల్పత్ంగా నా జీవన నేపధయ్ం చెపాప్ను. ఇంక నా కథ, తర,తరాల జాలరుల జీవిత చరితర్ 
మీరు వినాలి.   

పిన డార్ప సైలెనస్ ఆవరించింది. శావ్స పీలిచ్ వదిలినా శబద్ం అవుతుందేమో అనన్టుట్ అందరూ ఊపిరి బిగబటిట్ 
వినసాగారు.  

ఆహాల్ద తలిల్ ఫోటో వైపు చూసింది.  తననే చూసుత్నన్ ఆవిడ కళుళ్ రెండు రెండు నదులాల్ అనిపించాయి. ఆమె 
కళళ్లోల్ కూడా గిరుర్న నీళుల్ తిరిగాయి. టి వి సీర్క్న మీద గంభీరంగా కనిపిసుత్నన్ తేజకి రెండు చేతులు జోడించి మా 
అమమ్ను క్షమిసాత్రు కదూ! అనుకుంది.  

PPP 
తేజ చెపప్డం పార్రంభించాడు.  
 ఫాల్ష బాక 
అది శీతాకాలం.. మధాయ్హన్ం ఎండ అమమ్ ఒడిలా నులివెచచ్గా ఉంది. సముదర్ం మీద నుంచి వీసుత్నన్ చలల్ని గాలి 

జో కొడుతునన్ అమమ్ చేతి సప్రశ్లా ఉంది.  సముదర్ం గంభీరంగా, నిశచ్లంగా ఉంది.  ఎవరిదో బోటు ఒకటి నెమమ్దిగా 
కెరటాల మీద సాగుతూ కర్మంగా దూరం అయి ఓ చుకక్లా మారింది.  

అపప్నన్  ఒక ఇసుక దిబబ్ మీద కూరుచ్ని చుటట్ కాలుసుత్నాన్డు. అతని చుటూట్ మిగతా జాలరులు కూరుచ్ని అపప్నన్ 
చెపేప్ది వింటునాన్రు. ఎందుకంటే అపప్నేన్ ఆ గూడేనికంతటికీ పెదద్. అతని మాటే వారికి వేదం.  

పిలల్లు నికక్రుల్ వేసుకుని విరిగిపడే అలల మీద పడుకుని, కూరుచ్ని, దొరుల్తూ తడిసిన చొకాక్లు విపిప్ పారేసి  
ఇసకలో కేరింతలు కొడుతూ ఒళళ్ంతా అంటుకునన్ ఇసక ఎండకి అదద్కంలా మెరుసుత్ంటే  గవవ్లు, ఆలిచ్పప్లు  ఏరుకుని 
రక,రకాల బొమమ్లాల్ పేరుసూత్ ఆడుకుంటునాన్రు. పిలల్ల అలల్రిని , సందడిని మనసారా ఆసావ్దిసూత్, మధయ్, మధయ్ వాళళ్ని 
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మరీ లోతుకు వెళళ్దద్ని హెచచ్రిసూత్  తిరిగి తమ కబురల్లో మునిగి పోయి ఆడవాళుల్  పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  
అదొక పర్పంచం...వాళళ్ దగగ్రకు వెళేత్ చేపల వాసన గుపుప్న కొడుతుంది. కానీ వాళళ్ మనసులు మాతర్ం మలెల్లాల్ 
పరిమళిసుత్ంటాయి.  

చుటుట్  పకక్ల అడవుల నుంచి కొందరు కొండల దొరల తాలూకు సతరీలు , లంబాడీ తండాల నుంచి కొందరు 
పిలల్లు వచిచ్ ఇసకలో ఆలిచ్పప్లు ఏరుకుని తీసుకువెళిళ్ వాటితో రక,రకాల బొమమ్లు చేసి తీసుకువచిచ్  ఇసకలో గుడడ్ 
పరిచి పెటుట్కుని అముమ్కుంటారు. 

ఆ సమయంలో విశాఖపటన్ం నుంచి చుటుట్పకక్ల పార్ంతాలు పరయ్టిసూత్ వచిచ్న ఒక జంట అలా అముమ్కుంటునన్ 
ఒక సతరీ దగగ్రకు  బొమమ్లు కొనడానికి  వచాచ్రు. వాళిళ్దద్రూ బాగా ఉనన్వారిలా ఆడంబరంగా అందంగా ఉనాన్రు. 
కొంచెం దూరంలో కారు ఆపుకుని ఇసకలో కాళుళ్ కూరుకుపోతుంటే చెపుప్లు విడిచి చేతిలో పటుట్కుని వచాచ్రు.  

వినాయకుడు, పండల్మేమ్ అమామ్యి, కొంగలు, బాతులు, మొదలైన బొమమ్లు చూసి “ “ఎంతమామ్ ఈ బొమమ్లు?” 
అని అడిగింది ఆ యువతి. 

వాటికి ఒక కచిచ్తమైన ధర నిరణ్యించే శకిత్ లేకునాన్,  వాళల్కి తెలుసు పరాయ్టకులు సగానికి సగం ధర తగిగ్ంచి 
బేరం చేసాత్రని అందుకే ఆ సమయానికి తోచిన ధర చెపాత్రు.   వాళేళ్మి వందలు, వేల లాభాలు ఆశించే బడా వాయ్పారులు 
కాదు.. ఉనన్ంతలో సుఖంగా చీకు, చింతా లేకుండా, మాకిది లేదు అనే వేదన లేకుండా, ఇది కావాలి అనే ఆశలు 
లేకుండా హాయిగా బతుకుతునన్వారు. అందుకే బేరాలు ఎలా ఉనాన్  వచిచ్ందే చాలు అని వాళుళ్ చెపిప్న ధరకు 
ఇచేచ్సాత్రు.  ఇపుప్డు ఆవిడ కూడా అలాగే బేరం చేసి  కొనిన్ బొమమ్లు కొని భరత్కు చూపించి డబుబ్లు ఇవవ్మని సైగ 
చేసింది.  

అతను జేబులో నుంచి పరస్ తీసి డబుబ్లు ఇసూత్ అడిగాడు.” చేపలునాన్యా! అముమ్తారా “ 
“ మేము కాదు ఆయమమ్లను అడగండి” అంటూ జాలర సతరీల వైపు చేయి పెటిట్ చూపించింది ఆ సతరీ. 
వాళుళ్ పిచాచ్పాటీ మాటాల్డుకుంటునన్ జాలర సతరీల దగగ్రకు వచిచ్ “ ఏమామ్! రొయయ్లునాన్యా.. వీశ ఎంత ?” 

అని అడిగారు. 
“ ఉనన్యి దొరా! రెండీశలుంతయి .. రెండొందలు ” అంది ఆదేమమ్.  
“అంతేనా! ఇంటోల్ పారీట్ ఉంది సరిపోవే” అంది ఆ యువతి.  
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“ ఇయాల యాటకెలల్లేదు అమమ్గారూ” అంది పెంచలమమ్ . 
 “ఎండుసేపలునన్యి కావాలంటే” అంది చుకక్మమ్ . 
“ రోజూ వెళాత్రా వేటకి? “ అడిగాడు ఆ యువకుడు. 
“ రోజూ అదిగదిగో ఆడ వలెతాత్రు బాబుగారూ! సేపలు ఎకుక్వ పడలాంతే లోనకి  సముదద్ం లోకి పోవాల.  నెలకి 

పది దినాలు పోతారు, రోజూ యాడ బోతరు  పానాలకి తెగించి.   “ 
“  వలేసిన పర్తిసారీ బానే పడతాయా? “ ఆసకిత్గా అడిగింది యువతి.  
“ సెపిప్నాను గదా ..  మా మొగోళుళ్ సదిద్ కటుట్కుని సందర్ం మదెద్లోనికి ఎలెత్ పడతయ  “ అంది ఆదేమమ్  
“ అమోమ్! లోపలికి అంటే సముదర్ంలోకా! ఎలా?” కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది ఆమె.  
 “ ఎలల్కపోతే యాటెతాత్ సాగేది “ ఆమె భయం చూసి నవివ్ంది ఆదెమమ్.  నలల్ని ఆమె మొహంలో తెలల్ని పలువరస 

తారాతోరణంలా మెరిసింది.   
“ పదేసి రోజులు సముదర్ంలో ఎలా గడుపుతారు! తిండి, నీళుళ్కి ఇబబ్ంది కదూ !  భయం వేయదూ!” 

ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది ఆవిడ.  
“బయమెందుకమమ్గారూ! మా బతుకులే కతిత్మీద సాములు.. బయపడితే బతుకెలాల్గా! పానానికి తెగించే 

పోయేది..  ఒకోపాల మజెజ్న  ఉండగానే పెదద్, పెదద్ గాలులీతాత్యి.. సముదద్ం  కలోల్లం అయితాది.. మా కులదేవతను 
తలసుకుంటా మా పని  మేము చేసుకుంటాము. ఆ దేవత కరుణిసేత్ బతికి బటట్ కతాత్ము .. లేకుంటే ఆ తలిల్కే 
బలైపోతాము.. భూమీమ్ద నూకలునన్నిన్ రోజులేగదా ఎవురైనా బతికేది”  ఆదెమమ్ మాటలోల్ వేదాంతం  ఆమెని 
నివెవ్రపోయేలా చేసింది.. ఎంత నమమ్కం వీళళ్కి! అనుకుంది.  

“ అమమ్ ఆగన్ ఉంటే ఎనకోక్తాత్రు... ఆ దేవుడు  తీసుకెలిల్తే ఎలిల్పోతారు. అంతా అమమ్ దయ ... అలల్గని యాటకి 
పోకుండా బతికేది ఎలాగా!” తేలిగాగ్ అంది చుకక్మమ్.. 

అందరూ వారి, వారి ఆలోచనలు, విశావ్సాలు కలగలిపిన మాటలు చెబుతుంటే ఆ భారాయ్భరత్లు వింటూ 
ఉండిపోయారు. కాసేపు భారయ్కి ఇంగీల్షులో వివరంగా చెపాప్డు ఆ యువకుడు.  
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ఆమెకి విసమ్యానిన్ కలిగించినది ఏమిటంటే... ఎకక్డా వాళళ్ మాటలోల్ బతుకుమీద ఏ మాతర్ం అనాసకిత్ 
వినిపించలేదు.. కేవలం జీవితం పటల్ వాళళ్కునన్ సప్షట్త. అది ఎనోన్ అనుభవాలతో కలిగిన తాతివ్క చింతన కాదు...అది 
వేదాంతం కాదు. జీవనసతయ్ం తెలుసుకునన్పప్టి నిరిల్పత్త.  ఒక విధంగా చెపాప్లంటే కషట్పడడం మా బాధయ్త .. ఫలితం 
దైవ నిరణ్యం అనుకుంటూ  బతికే మనుషులు వాళుళ్. వాళల్కి ధైరయ్ం, వాళళ్ కులదేవత పటల్ విశావ్సం బాగా ఎకుక్వ. 
జీవితానిన్ లాటరీ వేసుకుంటూ బతుకుతారు.  

‘ఈ సారి యాటలో మేము వంజరాలో , కొరమీనో  ఏసుకోతాత్ము అని ధృఢ విశావ్సంతో వెళాత్రు మగవాళుళ్. 
చివరి క్షణం దాకా పోరాడతారు. విజయం ఎపుప్డు, ఎవరిని వరిసుత్ందో తెలియదు. ఎపుప్డనాన్ సండువలో, పులసో  
పడక పోతుందా నేను గొపప్వాడిని అవకపోతానా అని పర్తి వాళుళ్ ఆశిసాత్రు. కానీ వాళళ్ జీవితాలోల్ ఇసుమంత మారుప్ 
తీసుకువచేచ్ మిరకిల ఏనాడూ జరగలేదు.. జరుగుతుందనన్ ఆశ మాతర్ం వీడరు. సముదర్ంలో  ఆటుపోటుల్ ఎంత 
సహజమో, జీవితంలో కషట్,సుఖాలు అంతే సహజం అని వాళళ్ నమమ్కం. విధి వకిర్సేత్ తపప్ ఏ  విపతుత్ రాదు... అలా వచిచ్ 
ఏదనాన్ అపాయం సంభవిసేత్ అది అమమ్వారి ఆజఞ్ అంటారు.  

అపుప్డపుప్డూ వాతావరణ శాఖ వారి  హెచచ్రికలు వచిచ్నపుడు మాతర్ం ఉనన్ కాసిని సామానుల్, మూట కటుట్కుని, 
పిలల్లని చంకనెతుత్కుని తాటాకు పాక పీకుక్ని కొంచెం దూరంగా గుడిసె వేసుకుని ముంచుకొసుత్నన్ పర్ళయానిన్ ఆసకిత్గా 
గమనిసుత్ంటారు. ఉవెవ్తుత్న లేచి పడే కెరటాల కరాళ నృతయ్ం చూసి కులదేవతని పార్రిధ్ంచుకుంటారు.. ఒకటి రెండు 
రోజులోల్ వాతావరణం శాంతించాక యధావిధిగా తమ నివాసాలు ఏరాప్టు చేసుకుని అమమ్ తమ కుటుంబాలను 
కాపాడినందుకు జాతర చేసుకుంటారు. ఆనందంతో నృతాయ్లు చేసాత్రు..పండగ చేసుకుంటారు.  

వారి యాసలో చెపిప్న విషయం అంతా విని, మొతత్ం కూడదీసుకుని ఒక అవగాహనకి వచిచ్న ఆ దంపతులు 
రొయయ్లు తీసుకుని  “ సరేనమామ్ వెళొళ్సాత్ము “ అంటూ సెలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయారు.  

ఆ రోజుకి ఇంక అకక్డ కూరుచ్నే అవసరం వారికి కనిపించలేదు.. అందరూ లేచి వారి, వారి పిలల్లని గటిట్గా 
కేకేసి,,,, “ రండి పిలల్కాయలూ వణణ్ం  తినాల “ అంటూ పిలుచుకుని వెళాల్రు.  

అపప్నన్ ఆరిపోయిన చుటట్ వెలిగిసూత్ “ సిమాసలం శుకక్రారం పెయానం అయిదామురా.. బోటులు తయారు 
చేయి” అనాన్డు.  
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 “ అతేన్లే పెదద్యాయ్... ఎలాత్ములే... బుజజ్మమ్ లగగ్ పతిత్క రాసుకుంటాము.. అయయ్గారిని రమమ్ని సెపిప్నాను.. మరి 
డబుబ్లు సాలవు.. ఎలాద్ములే.. ఈ దఫా అనాన్ ఒక పులస పడితే “ పొయియ్మీద కాలిచ్న ఎందుచేప నములుతూ అనాన్డు 
సీమాసేలం.  

ఫెళుళ్న నవావ్డు అపప్నన్...” పులస .... మనకా.. దవలేశవ్రం దాటి పులస యాడ అచేచ్ది.  పీతలు, కొరర్మీను 
ఇయి దొరికేతే సాలు.. “ 

“పులస మా పసందుగా ఉంటాదిలే పెదద్యాయ్... ఎండి బొమమ్ మాదిరి...” పెంటయయ్ అనాన్డు అపుప్డే తను పులస 
పులుసు  తినన్టుట్ నోరు చపప్రిసూత్.. 

పులస అనేది ఒక పర్తేయ్కమైన చేప.. చాలా ఖరీదైనది ...గోదావరి ముఖయ్ంగా రాజమండిర్లో  మాతర్మే లభించే 
చేప. దాని ఖరీదు కిలో ఐదువేల దాకా ఉంటుంది. ఒకోక్సారి దాని డిమాండ ని బటిట్ పదిహేను పదహారు వేలు కూడా 
పలుకుతుంది. సినిమా తారలు, రాజకీయ నాయకులు, బడా, బడా వాయ్పారులు విందులోల్ పర్తేయ్కంగా చేసుకుని తినే 
రుచికరమైన చేప. అది పటాట్లంటే చాలా నైపుణయ్ం సహనం ఉండాలి. “ పుసెత్లు అమిమ్ అయినా పులస తినాలి” 
అంటారు. అంత విలువైన, అపురూపమైన పులస.. వరాష్కాలం పార్రంభంలో ఇది లభిసుత్ంది.  రాజమండిర్ కాకుండా ఇది 
లభించే చోటు పశిచ్మ బెంగాల లోని  హుబీల్. అకక్డ దానిన్ హిలాస్ అంటారు.  కొందరు జల పేర్యసి అంటారు.. చేపలకి 
ఉనన్ అందమైన పేరు జలపుషాప్లు..  

పులస పర్సాత్వన రాగానే అందరికీ దానిన్ ఒకక్సారనాన్ రుచి చూడాలనన్ కోరిక కలిగింది.  పులస దొరికినటుట్ 
ఊహించుకుంటూ  మౌనంగా ఉనన్ మితుర్లను చూసిన  అపప్నన్కి వాళళ్ మీద, తన మీద కూడా ఎంతో జాలేసింది. 
నిటూట్రాచ్డు. 

వనమాడి సిదద్యయ్ అనాన్డు.. “ ఇపుప్డు మోటారు బోటుల్ ఒచిచ్నాయంట.. అవి కొనుకోక్తానికి  పెబుతవ్ం 
అపుప్లు ఇతుత్నాన్దంట మనం కూడా మోటారు బొటుల్ కొనుకోక్వాలిరా.. ఇటాట్ంటి పడవలోల్ ఎంతకాలం యాతాడతాము.. 
మా అయాయ్, మీ అయాయ్, మా తాత, మీ తాత మనమూ ఈ పడవలోల్నే బతుకీడుసాత్ ఉనాన్ము.. “.  

“ మోటారు బోటు నడపాలంటే జేటీట్లుండాల... మోటారు తిపప్డం మనకు రావాల..... మనకయనీన్ యాడిన్ంచి 
వతాత్యిలే పద, పద తెలాల్రకుండానే పయానం గావాల “ అపప్నన్ అదిలింపుతో  అందరూ ఉసూరుమంటూ లేచారు..  

భారయ్తో అపప్నన్ తెలల్వారితే తాము చేయాలిస్న పర్యాణం వివరాలు చెబుతూ “ బియయ్ం, పపుప్లు మూటలు 
గటుట్.. తెలాల్రకుండానే బయలుదేరి పోతాం” అనాన్డు.  
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మహా చెవులోల్ ఆ మాటలు దూరిపోయాయి. వాడు గెంతులేసూత్ వచాచ్డు తండిర్ దగగ్రకు....  
“ యాతకు నేనోతాత్”  అనాన్డు. 
“ నువేవ్డకి నా తండిర్... ఇపుప్డు ఎలేత్ ఏనాటికి ఎనకిక్ అతాత్నో, అసలోతాత్నో రాని  బతుకాయే నాది.. 

మలోల్చిచ్నాక  ఈడేన్ వలేదుద్వులే అమమ్కాడ ఉండు “ అనాన్డు కొడుకుని బుజజ్గిసూత్.  
“ఏందయాయ్ ఆ మాటలు సుబమా అంటా ఎలాత్  నోటికేమైనాది.. “ రుదధ్మైన సవ్రంతో అంది ఆదెమమ్. 
“ అనన్ంత మాతార్న పోతానా ఏందీ.. అమమ్ దయ ఉండగా బయమెందుకే పిచిచ్దానా!” అనాన్డు తను నోరు జారి 

అనన్ందుకు భారయ్ కళళ్లోల్ కనీన్రు చూసిన అపప్నన్.  
“ నేనోతాత్.. ఊ ఊ.. నేనోతాత్ మారాం” మొదలుపెటాట్డు మహా.    
 అపుప్డపుప్డే  వలలు వేయడం తండిర్ దగగ్ర నేరుచ్కుంటునన్ మహాకి అదొక ఆట అయిపొయింది. అందుకే  

అపప్నన్ బయలుదేరిన పర్తిసారీ మారాం మొదలుపెడతాడు. సరదాగా ఒడుడ్న కూరుచ్ని తను దగగ్ర ఉండి వాడి, చిటిట్ చిటిట్ 
చేతులకి వల ఇచిచ్ వేయించడం కాదుకదా పది రోజులు అనిన్టికీ తెగించి ఒక లక్షయ్ంతో సముదర్ం మధయ్లోకి వెళళ్డం.. 
తమతోపాటు పిలల్ల జీవితాలను కూడా లాటరీ వేయడం అపప్నన్కి ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. అపప్నన్కే కాదు ఎవరికీ ఇషట్ం 
లేదు.. అంత సాహసం చేయరు కూడా.  

కానీ మహా తండిర్ మాట కాతరు చేయలేదు.. గటిట్గా  రాగం మొదలుపెటాట్డు.. అమమ్ దగగ్ర ఏడిచ్ తనకి 
కావాలిస్నవి సాధించినటుట్ తండిర్ దగగ్ర కూడా సాధించవచుచ్ అని వాడు అనుకుంటాడు. తీసుకుని వెళళ్కపోతే  
ఏడవాలి.... ఏడిసేత్  అయయ్ తీసుకుని వెళాత్డు అని వాడి నమమ్కం. 

తన మనసులో కోరిక  సావాసగాళళ్ దగగ్ర కూడా వెలిబుచాచ్డు ఎనోన్సారుల్  “ మన అయయ్లతో మనవూ ఎలాద్ంరా  
సముదద్ం  మజజ్లోకేలేత్ ఎంత బాగుంతాదో!  సముదద్ంలో పయానం ...పైన ఆకాసం , కింద నీలుల్ తపప్ ఇంకేమి అగుపడుడ్ 
..పడవ సపుప్డుకి  సేపలు ఎగిరి పతాత్యంత.  ఎగిరే సేపను ఇతత్ పతాత్లిరా బలేగుంటది ” మెరిసే కళళ్తో అరచేయి 
వలలా చాపి ఒంగి నీళళ్లోల్ నుంచి చేపను లాగినటుట్ అభినయించాడు. 

“అమోమ్! నాకు బయం రా... నువేవ్లుల్” అనాన్రు వాళుళ్.  
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మహాకి వాళళ్ పిరికితనం చూసుత్ంటే కోపం వచిచ్ంది. “ నేను ఎలిల్వచిచ్ కతలు, కతలుగా సేపాప్నంతే ఈ పిరికి 
నాయాలకి అపుప్డు తెలుతాత్ది” అనుకునాన్డు. ఎలాగైనా సరే వెళాళ్లి అని ఆరోజే  నిశచ్యించుకునాన్డు. అందుకే ఇవాళ 
మొండికేయసాగాడు.  

ఆదెమమ్కి వాడిని ఓదారేచ్సరికి తలపార్ణం తోకిక్ వచిచ్ంది. చివరికి “ ఎలుడ్వు గానిలే ఏడవమాక” అంటూ ఓదారిచ్ 
బలవంతంగా తినిపించి పడుకోబెటిట్ంది.   

మరునాడు నాలుగు అవుతుండగానే లేచి మొహం కడుకుక్ని  తినుబండారాలు, మంచినీళళ్ డర్ముమ్లు తీసుకుని 
భారయ్కి చెపిప్ కొడుకు బుగగ్ మీద నిశశ్బద్ంగా ముదుద్ పెటుట్కుని బయలుదేరాడు అపప్నన్.  

ఆదేమమ్ గుడిసె బయట నిలబడి నిశశ్బద్ంగా నిదర్పోతునన్ సముదార్నిన్ దూరం నుంచి చూసి రెండు చేతులు ఎతిత్ 
దణణ్ం పెటుట్కుంది.. “నా పెనిమిటిని, ఆయనతో వెళుత్నన్ వారిని కేష్మంగా తీసుకురా సముదుర్డా” అని వేడుకుంటూ.   

అపప్నన్ దూరం అవగానే తలెతిత్ ఆకాశం వైపు చూసింది.. మినుకు, మినుకుమనే తారలూ కొంచెం సూరీడుని 
పిలిచి చెపప్ండి నా పెనిమిటికి ఎలుగు పంచుతా ఎనకే పొమమ్ని.. తారలు ఫకుక్న నవివ్నటుట్ అనిపించింది.  నిటూట్రుసూత్ 
గుడిసె లొపలికి నడిచింది.  

అదే విషయం ఆలోచిసూత్ పడుకునాన్డేమో మహా, మధయ్, మధయ్ అయాయ్ నేనోతాత్ అంటూ కలవరిసుత్ంటే పిచిచ్ 
తండిర్ అని ముదుద్గా విసుకుక్ంటూ వాడి పకక్న పడుకుని నెమమ్దిగా మరోసారి నిదర్లోకి జారింది ఆదేమమ్.  

తెలాల్రాక నిదర్లేచిన మహా,  పకక్న తండిర్ లేకపోడంతో “ అయాయ్...అయాయ్ “ అంటూ గుడిసె బయటకి 
పరిగెతాత్డు. సూరోయ్దయం అయింది.. తూరుప్న ఉదయించిన సూరయ్బింబం అపుప్డు రంగులు మారుచ్కుంటూ 
ఆకాశంలో వెలుగు పూలు వెదజలుల్తోంది. దూరంగా సముదర్ంలో అలికిడి మొదలైంది. కెరటాలు శబద్ం చేసూత్ తీరానికి 
ఒరుసుకుని వసుత్నాన్యి. అయాయ్ అని అరుసూత్ సముదర్ం దగగ్రకు పరిగెతత్బోతునన్ కొడుకుని గోలెం లో నీళుళ్ నింపుతునన్ 
ఆదేమమ్  చపుప్న పటుట్కుని, బుజజ్గిసూత్ చెపప్సాగింది.   

“ యాడకిరా అబాబ్య నువేవ్లేల్ది... ఊరుకో. అయాయ్ శాపలు తెచేచ్తాత్డులే కమమ్గా కూరొండి పెడతా! అయినా 
అనిన్ రోజులు సందర్ంలో  పర్యాణం అంటే మాటలేంటి! నీకు ఆడుకోడానికి సావాసగాలుల్ండరు...వణణ్ం పెతేత్ 
వాళుళ్ండరు.. నువేవ్ తినాల. సిరుతిండి ఉండదాయే. ఇటేన్  ఉండి మంచి, మంచి గవవ్లేరు. లచచ్మమ్తత్కి యితేత్  బొమమ్లు 
సేసితత్ది ఆడుకోవచుచ్. పీచు మితాయి, జీలుల్  కొనుకోక్వచుచ్.. నా మాట ఇను. నేను పెదద్, పెదద్  ఆలిచ్పప్లు, ముతయ్పు 
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చిపప్లు తెతాత్లే యాతంటావు  నా బుజిజ్కదా!” వాడిని బుజజ్గించి, లాలించి,  ఆశపెటిట్   మొహం కడిగించి గంజి 
తాగించింది ఆదెమమ్.. కానీ వాడి మనసులో బలంగా ఉనన్ కోరికని మాతర్ం తుడిచేయలేకపోయింది.  

మహాకి  ఉకోర్షం వచిచ్ంది... ఏడుపు వచిచ్ంది. తండిర్ తనని తీసుకెళళ్కుండా వెళిళ్పోవడం  వాడికి నచచ్లేదు. 
తండిర్ మీద విపరీతమైన కోపం ముంచుకు వచిచ్ంది.  వేగంగా పరిగెతుత్కుంటూ సముదర్ం దగగ్రకు వెళాళ్డు.. వలలను 
కటేట్సే దగగ్ర నిలబడి బోటు కదలికలకు సుడులు తిరుగుతూ అందమైన ఆకారాలలో కనిపిసుత్నన్ అలల మీద తాను 
పర్యాణిసూత్ వల వేసుత్నన్టుట్  ఊహించుకుంటూ అకక్డే నిలబడాడ్డు.  

 ఉదృతంగా ఎగసిపడిన అలలా వాడికి దుఃఖం పెలుల్బికింది. చాలాసేపు ఏడుసూత్ ఉండిపోయాడు. ఈ లోగా 
యధావిధిగా తోటి పిలల్లు గుంపుగా రావడంతో చొకాక్తో కళుళ్  తుడుచుకుని, దూరంగా ఇసకలో పొరుల్తునన్వాళళ్వైపు  
పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ వాళళ్తో పాటు ఇసకలో దోరల్సాగాడు.  

అలా కొంతసేపు దొరాల్క  పిలల్లంతా లేచి ఒంటికి అంటుకునన్ ఇసక దులుపుకుని  గవవ్లేరుకుంటుంటే తనూ లేచి 
వెళిల్ వాళళ్తో కలిసిపోయాడు. ఆటలయాక ఆకలేసి గుడిసెకి వెళిల్ చదద్నన్ం తిని మళిళ్ వచిచ్ కాసేపు కెరటాలతో ఆడుకుని, 
తడిసిన లాగూ ఆరబెటుట్కోడానికి కాళుళ్ జాపుకుని ఇసకలో కూరుచ్నాన్డు.  వాడికి ఇసకలో ఆడుకోడం కూడా చాలా 
ఇషట్ం.  ఆ ఇసకలో సునాన్లు చుడతాడు.. గీతలు గీసాత్డు.. ఒకోక్సారి గీతలు, సునాన్లు కలిపేసాత్డు. రెండూ కలిసిన 
తమాషా ఆకారాలను చూసి మురిసిపోతాడు. పెదద్, పెదద్ అలలు వచిచ్ ఆ ఆకారాలను తుడిచి వెళిల్పోతే మళిళ్ గీసాత్డు.  

అలాగే ఇపుప్డూ గీతలు గీయసాగాడు. ముందు ఒక గీత నిలువుగా ఒకటో నెంబర లాగా  గీశాడు.. ఆ గీత కింద 
మూడో అంకె తిపిప్ గీశాడు. అదే అంకె మరోవైపు  గీశాడు.. ఆ ఆకారం చూసేత్ వాడికి కాయ్లండర లో ఉనన్ లకీష్దేవి 
బొమమ్ పెదాలు గురుత్కు వచాచ్యి. వాటి చుటూట్ గుండర్ంగా పెదద్ సునాన్ చుటాట్డు. కళల్ భాగంలో అరసునన్లు గీశాడు. 
వాడి  కళళ్లోల్ మెరుపు మెరిసింది. తను ఒక మొహం గీశానని వాడికి అవగాహన కలిగింది.  

ఇంతలో పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్రు పిలల్లు.  “మాగాడు బొమమ్లు గీతుత్నాన్డోయ “ అంటూ కాలితో ఆ బొమమ్ 
చెరిపేసి పారిపోయారు. 

                              (   ) 
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