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 “ఇది ఒకటో నెంబరు బసుస్... దీని యవావ్రం బహు నైసు...” మైకు సెటోల్నించీ ఏంటీవొడు ఈరలెవలోల్ పాడతా 

ఉండాడు. మా ఇంటోల్ యాపసెటుట్కింద నేను డాయ్ంసేసాత్ ఉండా. ఎంటీవోడు సినామ్ అనాన్, లొడడ్చెయియ్, నడీడ్ తిపప్తా 
నిలబడిన చోటునుంచే వోడేసే డాయ్ంసనాన్ బలే ఇది నాకు. కాలాసిత్కి మానాయిన మమమ్లిన్ తీసక్బోయేయ్ది సమమ్తస్రానికి 
ఒకక్సారేగానీ, అకక్డ మా అమమ్మోమ్లల్ ఇంటికాడ ఉండే రొందు రోజులోల్ మాయమమ్ను ఏపించుకొని తిని ఏంటీవోడి 
సినామ్ చూసి తీరాలిస్ందే. మావూళోల్కే వోడొచేచ్సి రామమ్ందిరం కాడ మైకులో పాత పాదాత్ ఉంటే చూసుకోండి, నా 
సామిరంగా... ఎవురూ పటట్డానికి లాయ్కుండా ఉండాది నా సంతోసం.  

రాములోరి పటాట్బిసేకం నినన్నే అయిపోయియ్ంది. ఈరోజు వసంతాలు. గూనోడు, తెలోల్డు, గుడెడ్ంకటేశులు, 
ఊసెంకటేశులు, కుంతి సేకరూ... నా సావాసగాళళ్ంతా ఉడడ్గా జేరి ఎగరాత్ ఉండాము. ఊడిపోతా ఉండే చలాల్డాలు 
ఎగేసుకొనేదానికి, కారిపోతాఉండే ముకుక్ చీమిళుళ్ ఎగబీలుచ్కోడానికి గూడా టయిము లేదు మాకు. ఎగిరెగిరి 
అలుపొచేచ్సింది.  

“ఒరే, రామమ్ందిరం కాడికి పోదామా రా...” గూనోడు తల గుడెడ్కటేశులు మూసుకుపోయిన ఎడంకనున్ 
మిటకరిసాత్ అనాన్డు.  

“పోదాం పదండిరా... అకక్డికి ఎంగటలచిచ్మి, ఇందిర గూడా వొచుచ్ంటారు. ఆయమిమ్లతో కలిసి చికుచికు 
పులాల్ట ఆడుకోవొచుచ్.” ఆడంగెదవ ఊసెంకటేసులు కాలెతిత్ నిలబణాణ్డు. పోలోమని అరుస్కుంటా మందిరం కాడికి 
పరుగులు పెటేట్దానికి రెడీ అయిపోయియ్నాం.  

యాణిణ్ంచి ఊడిపణాణ్డో... మమమ్లిన్ తోసుకొని పరుగులు పెడాత్ దూరినాడు చుటిట్ంటోల్కి నారాయుడు. ఆయనన్ 
చేతిలో ఎదుద్ల బండికి బిగించే గుజుజ్ కరర్ ఉండాది.. పంచి ఎగబోసి గోచి కటుట్కునన్ ఒంటిమీద ఇంక ఏ గుడాడ్ లేదు. 
ముఖమీమ్దా, ఎదురురొముమ్ మీదా, ఈపుమీదా ఎరర్గా కమిలిపోయి ఉండాది. ఇంగ కొంచేపుంటే రాముడి పటం 
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ఊరేగింపుకు వసాత్ది. దానికి ముందు, పిలల్కాయలు, పెదోద్ళుళ్ ఎగబడి వొచేచ్సాత్రు. వాళల్కి వసంతాల కోసరం పందిటోల్ 
కూకోని పసుపు నీలుల్ పెదద్ బకిక్టికి కలపతా ఉండాది మాయమమ్. నారాయుడి వాలకం జూసిన ఆమె,  గబుకుక్మని లేసి 
నిలబడింది, బాగానే ఉండే పైట సరుద్కుంటా.  ఆయనన్ను తరుముకుంటా వొచిచ్ పడినాడు రమణయయ్. "నా కొ... కా... 
నీకు నా సేతిలో ఈరోజు మూడిందిరా..." అని రంకెలేసాత్ చేతిలోని లోని మొచుచ్ కతిత్తో నారాయుడి మెడకాయి మింద 
బలంగా ఏటేసినాడు. ఒకే ఏటు... మెడకాయి సగానికి తెగిన నారాయుడు, కిందపడి గిలగిలా తనున్కుంటూ పానాలు 
ఇడిసేసినాడు. అమమ్ కలపతా ఉండే పసుపు నీలుల్, ఆయనన్ మెడకాయనుంచీ జూవువ్మంటా ఎగజిమిమ్న నెతుత్రుబడి 
ఎరర్బారి పొయియ్నాయి. 

అకక్డ యాప సెటుట్కింద బకిటోల్ కలిపి పెటిట్న పసుపు నీలుల్ చూసేతాలికి నా చినన్పప్డు జరిగిన ఆ సంగతి 
గెవనానికి వొచిచ్ంది. చెపప్బళాళ్... ఒంటోల్ వొణుకు పుటిట్ంది. నా ఎనకాలే వొసాత్ ఉండే పెళాళ్ం, పిలకాయిల దికుక్ 
పారజూసినా. వాళల్కి ఆ సంగతి తెలీదు కదా...తెలీని పలిల్కి వొచిచ్న జంకు తపప్,  వోలెల్మో మామూలుగానే ఉండారు. 

"ఏమలుల్డా... పుటిట్ పెరిగినూరు ఇనాన్లల్కు కనబడిందా?" నిసుట్రంగా ఇనిపించిన మాటలకు తల తిపిప్ చూసినా. 
కమలతత్...  నలపై ఏళల్ ముందు మాదిరిగానే, పరుగులాంటి నడకతో వొచిచ్ నా రెండు చేతులూ పటుట్కుని నలిపేసాత్, 
ఊగించి పారేసింది, అబిమానంగా. ఈ కమలతత్ ఎపుప్డూ ఇంతే. ఇంత వొగిసొచిచ్నా  మారనే లాయ్. చినన్పుడు నేను 
కనబడితే చాలు, ఎకక్డునాన్ పరిగతుత్కోనొచిచ్ రొండు చేతులు అడాడ్ం పెటిట్ ఆపేసేది. "ననున్ పెళిల్ చేసుకొంటావా 
అలుల్డా.." అంటా ఎగతాళికి పొయేయ్ది. ఆమె ఎగతాళికి సిగుగ్తో సచిచ్పోయే నాకు ఏడుపు కూడా ముంచుకొచేచ్సేది. మా 
ఇదద్రి చోదయ్ం చూసాత్ఉండే అమమ్లాకక్లు పగలబడి నవేవ్వోలుల్ అపుప్డు నాకు బూమి ఉనన్పలంగా రొండుగా చీలిపొయియ్ 
పాతాళంలోకి దిగబడిపోతే ఎంత బాగుంటాది అనిపించేది. అదంతా గెవనానికి వొచిచ్ ఇపుప్డు కూడా సిగుగ్ పడబోయి 
తమాయించునాన్ను.  

"బాగుండావా కమలతాత్... ఇంకా కురర్దాని మాదిరితో గెటిట్గానే ఉండావే. గునగునా పరిగెతత్తా వొచేసినావు. 
ముసిలివైపోయి, మంచంలో పడి ఉంటావనుకునాన్నే నేను. సంగతి ముదద్లంతా నువేవ్ శేసుకొని మింగేసి మా 
నాగమామను ఎండబెటట్డం లేదుగదా...” సొంతూరు గాలి తగిలినందుకేమో... ఎపుప్డూ రిజరువ్గా ఉండే నాకు 
ఎకసెకాక్లు పుటుట్కొచేచ్సినాయి తెలీకుండానే. పకక్నే ఉనన్ నా పెళాళ్ము, మోచేతితో నడుము మీద పొడిచింది, ఇంక 
చాలనన్టుట్. 

"చినన్పుప్డు మూగిగా ఉండేవాడివి గదలుల్డా, ఇపుప్డు బలే మాటాల్డేసాత్ ఉండావు. అపుప్డి సిగగ్ంతా 
ఏమైపోయియ్ంది. అవునార్... ఆ పాప నీ పెళాళ్మేనా? ఆయమిమ్దేవూరు? నా కూతురు బాగానే సానబెటిట్నటూట్ ఉండాదే 
నినున్. మాటలు మా బాగానే నేరిస్నావు." నా పెళాళ్నిన్ గూడా తన జటుట్ కలిపేసుకొనింది కమలమతత్. 
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"అవునుగానీ... శీనయయ్ ఉండాడా అతాత్ ఇంటోల్?" అడిగాను.  
ఆమాట ఇంటానే గముమ్నైపోయిన ఆమె, మేము నిలుచుకోని మాటాల్డతా ఉండే ఈదికి తూరుప్ దికుక్నుండే ఇలుల్ 

చూపించి, దాని పకక్నుండే గుడిసిలోకి ఎలిల్పోయింది ఏదో పంగలేని పని ఉండాదనన్టుట్. మా మాటలు ఇంటానే 
ఉనాన్డేమో, తన తలిల్ కమలతత్ అటు ఎలల్గానే, లోపలినుంచి ఈదిలోకి వొచిచ్ పలకరించినాడు శీనయయ్.  

"ఎపుప్డొచిచ్నావు? అంతా బాగుండారా"" ఆపాయ్యంగా భుజమిమ్ంద చెయెయ్సి ఇంటోల్కి తీసుకొనెలాత్ 
చెమసమాచారాలు అడిగినాడు.  నులక మంచం మీద కూకునన్ మాకందరికీ, పెదద్ దోటి చెంబుతో చికక్టి మజిజ్గ  
తాగమని ఇచిచ్ంది ఒకామె. శీనయయ్ భారయ్ అని తెలసాత్నే ఉండాది, ఆమె వాలకానిన్బటిట్.  

"పిలకాయిల సాకుతోనైనా మనూరు వొచిచ్ండావు, సంతోషం. మీ నాయిన కుటుంబరంతో ఊరు ఇడిసి పెటిట్నాక, 
నువువ్ మళీళ్ కనబళేళ్దు. ఏమైపొయియ్నావు? ఇపుప్డు ఎకక్డుండావు?" ఆరా తీసినాడు శీనయయ్. 

"నేను ఎకక్డికీ ఎలల్లేదు రా. ఆ మూల పలమనేరు దెగిగ్ర ఒగ ఫాకట్రీలో చినన్ ఉజోజ్గం దొరికితే అకక్డే కాపరం 
పెటిట్నా. నీకు తెలుస్ గదా. మాకు పొలము, పుటార్ ఏమీ లేవని. ఎకక్డ కూటికి దొరికితే అదే సొంతూరు నాకు. పిలోల్ళల్కు 
పుటిట్నూరు చూపిదాద్మని తీసుకోనొచిచ్నాను, అంతే." చెపిప్నాను. 

"ఏమేమ్ రతాన్, అయిందా..." ఒకపకక్ నా మాటలు వింటూనే, మరోపకక్ ఇంటోల్కి తొంగి చూసూత్ కేకేసినాడు. 
"అయిపొయియ్ంది బా. ఉసుత్కాయి ఒరుగులు ఏంచుతా ఉండా, అనన్యోలుల్, నువువ్ కాలుల్సేతులు కడుకోక్ని  

వొచిచ్యయ్ండి, వొడిడ్ంచేసాత్." అతని పెండాల్ము వాడికి ఏమాతర్ం తగగ్కుండా బదులు కేకేసింది. చేతిలోని మొబైలోల్ టైం 
చూసేత్ మధాహన్ం పనెన్ండునన్ర దాటతా ఉండాది. 

"లేదురా. ఇంటికెళిల్ పోవాల, పనుండాది." గెటిట్గా చెపిప్నా. 
"యాడికి ఇంటికెళేల్ది? నువువ్ ఫోను జేసినపుప్డే జెపప్లా. ఊళోళ్ శీర్రామ నవమి ఉతస్వాలు జరగతా ఉండాయని. 

ఈరోజు సీతమమ్, రాములోరి వసంతాలు. గుళోల్ భజన, రాములోరి ఊరేగింపు, వసంతాలు, అనాక ఉటిట్ కొటట్డం. మీ 
పిలకాయలకోసమైనా నువువ్ ఉండాల. వోళళ్కి రాములోరి ఉతస్వ వైభోగం చూపించాల." గెటిట్గా పటుట్బటేట్ సరికి నేనేమీ 
ఎదురు మాటల్డలేక పోయినాను. 

అనాన్లు తిండమైనాక కొంచేపు యాపచెటుట్ కింద ఏసిన నులక మంచం మింద నడుము వాలిచ్ పిలకాయిలతో నా 
చినన్నాటి ఊరు సంగతులు చెపిప్ మురిపించినాను. నా పెండాల్ము వసంత, పందిటోల్ కూసోని ఇంటావిడతో ముచచ్టుల్ 
పెటుట్కొనింది.  

సాయంతర్ం మూడవతా ఉంటే రాములోరి గుడికాడ మైకులో కలకలం మొదులయింది. ఉటిట్ కొడతా ఉండారని 
జెపిప్ మమమ్లన్ందరినీ తీసుకోని ఊరికి ఆపకక్నుండే ఉండే రాములోరి గుడికాడికి బయలుదేరినాడు శీనయయ్. పండగనే 
కానీ ఒకక్ ఇంటిలో కూడా ఆ పండగ సంబరమే కనిపించలేదు. ఇంటి గుమామ్లకు మామిడాకుల తోరణాలు, వీధులోల్ 
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ఈపకక్నుంచి ఆ పకక్కు పురి దారాలకు కటిట్న మామిడాకులు, వేపాకుల సరాలు, రంగురంగుల ముగుగ్లు, మధయ్లో 
బంతి, చేమంతి, దాసాని పువువ్ల అలంకారాలు...  నా చినన్పుప్డు శీర్రామ నవమి అంటే ఎంత అందంగా 
ముసాత్బైపోయేదో మా వూరు. చూడడానికి రెండు కళుళ్ చాలేవి కావు. ఇపుప్డు మామిడాకుల తొరణాలూ లైఫు... 
వసంతాలకోసం, తలాకిటల్లో పసుపునీళల్ బకెటుల్ కనిపించలేదు. రాములోరి గుడి దగగ్రపడతా ఉంటే, అకక్డి జనం రచచ్ 
కూడా పెదద్గా ఇనిపిసాత్ ఉండాది. 

"శీనా... ఒకటి నాకు అరత్ంగావడంలేదు. మన చినన్పుప్డు రాములోరి ఉతస్వంలో గొడవలు ఎందుకు 
జరిగినాయి? నారాయుడనన్ని, రమణనన్ ఎందుకు నరికి చంపినాడు?" అడిగినాను నడసాత్నే. శానా ఏళుల్గా నాలో 
నలగతా ఉండే కొసినది. పిలకాయిలు వోలల్ అమమ్ చెయియ్ పటుట్కోని, ఇంటావిడతో కలిసి మాకు ముందు నడసాత్ ఉండారు. 

"ఆ కులం తకుక్వ నారాయుడు.. నా కొ... నీకు అనెన్టాట్ అవతాడురా?" నా వంక ఉరిమి చూసూత్ గదిమాడు 
శీనయయ్. 

"మా చినాన్యిన కూతురు మిందే వసంతాలు జలల్తాడా? దూరంనింటే రాములోరికి మొకక్తామంటే పోనీ గదా 
అని అలల్ంత దూరంలో నిలబడి సూడడానికి ఒపుప్కునాన్ము. తినిన్ంటి వాసాలు లెకక్బెటేట్ నా కొ... లు. గంగాళాలలో 
కలుపుకొచిచ్న పసుపునీళల్తో వసంతాలు ఆడతారా? ఆ నీళొళ్చిచ్ మా ఇంటి ఆడబిడడ్మీద పడితే మేమూరుకుంటామా. 
కడజాతి నాయాలిని, నరికి పాతరేయకుండా ముదుద్జేసి నటిట్ంటోల్ పెటుట్కుంటామా?" ఉగుర్డైపోయాడు. 

"ఇపుప్డు కూడా, "వాళళ్ని" ఊళోల్కి రానియయ్రా..." భయపడుతూనే అడిగాను. 
"ఏంది రానిచేచ్ది? వోలల్ నీడ కూడా మా మింద పడనియయ్ము. కడాకు పొలాలోల్ పనులకు గూడా, పిలవకుండా 

వోలల్ని దూరం పెటేట్సినాము. కూలీ ఎకుక్వైనా, మా సాటి కులపోళళ్తోనే పనులనీన్. మా ఎగసాప్రీట్లో ఉండే ఊరి నా కొ... 
కొందురు వాళళ్ని నెతిత్మీద పెటుట్కోని ఊరేగతా ఉండారు. అదిగో ఆ పకీక్దిలో ఆ కడజాతోళల్తో కలిసిపోయి ఏరేగా 
ఉతస్వం జేసుకుంటా మా మానం, మరియాదా మంట గలపతా ఉండారు." ఆవేశపడి పోయాడు. 

వాడి ఆవేశం చూసాత్నే నాకు గతుకుక్మంది. 
"సరే, ఆ మాటలెందుకులే కానీ మీ అమమ్కు, నీకు పడదా..." అడిగినాను. వీళళ్ ఇంటికొచిచ్నపప్టినుంచీ ఆమె 

కనబడలేదు. సొంత కొడుకే అయినా ఈపకక్ తొంగి సూడలేదు కపొయేయ్సరికి.  
"అది సంసారిదైతే గదా, ఆ లం... ఆ జాతి తకుక్వోళల్తో కలిసిపొయియ్ తైతకక్లాడతా ఉండాది. ఇంటోల్ గొడల్కు 

పాలుదీసే కాడినుంచీ, ఒడుల్ పండించేదాకా వోళుల్ లేకపోతే దీనికి పొదుద్ గడవదు. థు... ఆ బతుకు బతికేదానికనాన్, 
ఉరేసుకోని చావడం మేలు." కాయ్కరించి తుపుకుక్న ఎంగిలి ఊసేసినాడు. 
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అరథ్మైంది నాకు. ఆపైన తెలియని భయం మొదలయింది. కూడా పకక్పకక్నే నడసాత్ ఉండే నేను, శీనయయ్కు ఎడం 
జరిగాను. ముందు నడుసుత్నన్ నా పెండాల్ము, వోడి పెండాల్ముతో తెగ ముచచ్టాల్డుటా ఉండాది. నా పిలకాయిలు, వోడి 
పిలకాయిలమీద మటిట్ పోసాత్, చినన్చినన్ గులకరాళుల్ ఇసరతా ఆటలాడుకుంటునాన్రు సంతోషంగా. నాలోని భయం 
ఇంకా ఎకుక్వయింది. ఇంతలో రాములోరి గుడి దగగ్ర పడింది. అకక్డి జనాలోల్ కొంతమంది వీడి చుటూట్ మూగినారు. 
సెలుల్ఫోను మోగితే మెడలోని బూల్టూత ఆన చేసినాను.  

"ఏమిరా, మీ వూరు బాగుండాడా? బాగా ఎంజాయ చేసాత్ఉండావా?” అటిన్ంచి ఫెర్ండు... ఫాయ్కట్రీలో నాకూడా 
పనిచేసేవాడు.  

“ఆ బాగుండాది. నేను...” 
“ఫరవాలేదు, మరో రెండు రోజులు ఉండిరా, ఇకక్డ నేను మేనేజ చేసుకుంటానులే." ఆఫీసునుంచీ కొలీగ భరోసా 

ఇసుత్నాన్డు. 
"ఆ... ఆ... సాయంతార్నికి అకక్డ ఉంటా. నైట షిఫట్ కు జాయిన అయిపోతా." నా దగగ్రగా వొసాత్ ఉండే 

శీనయయ్ను చూసాత్, వోడికి ఇనిపించేటటుట్ బిగగ్రగా చెపిప్, ఫోన కట చేశాను. 
"వినాన్వు కదా, అరజ్నట్ పని ఉందంట. నేను ఉనన్పళంగా వెళిల్ డూయ్టీలో జాయిన కావాల. వసంతా, పిలకాయిలను 

తీసుకోని బయలుదేరు." కంగారు పడిపోతూ వాడికి చెబుతూనే, నా పెండాల్మును కూడా పురమాయించాను. 
"ఏందిరా, నువువ్ ఉండి రాములోరి వసంతాలు చూసాత్వనుకుంటే..." వెనకనుంచీ వాడు యాషట్పోతా అనే 

మాటలు ఇనిపిసాత్నే ఉనాన్ లెకక్ చేయలేదు. 
బండి సాట్రట్ చేసి, వసంతను, పిలకాయలిన్ ఎకిక్ంచుకోని పరుగులు తీయించాను. 
"నా పెండాల్ము వసంత, శీనయయ్ దేవ్షించే జాతి అమామ్యేనని వాడికి తెలిసి ఉంటే..." 
శీర్రామ నవమి పండగ వచిచ్నా, పసుపు నీళుల్ ఎకక్డైనా చూసినా... ఆనాటి నా సొంతూరి అనుభవం గురుత్కొచిచ్ 

ఇపప్టికీ గుండె గుబగుబలాడుతుంది. ఆవెంటనే అంతులేని పర్శన్లు చెలరేగుతాయి నాలో. 
ఊళుళ్ మారాలని కోరుకోడం అతాయ్శా? 
కులమతాలను మొదటినుంచీ గుడిడ్గా దేవ్షిసుత్నన్ శీనయాయ్... కులాంతర వివాహం చేసుకుని కూడా ధైరయ్ంగా 

సమాజానికి ఎలుగెతిత్ చాటలేని నేనా... మాలో నిజమైన నేరసుత్డు ఎవడు? 
నేను కాకపోతే... ఎందుకు సొంతూరునుంచీ పలాయనం చితత్గించాను? 
మరి కమలతత్...? కొడుకును కాదనుకుని మరీ ఆమె సాగిసుత్నన్ జీవితం...?  
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