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 పాతకాలపు పేము పడక కురీచ్. చెకక్దే. అటూ ఇటూ చేతులు పెటుట్కోడానికి  ఉండి వాటి కింద ఇంకో రెండు 

చెకక్లుంటాయి.. వాటిని బయటకు తీసి, పాతకాలం నాటి గంటల గోడ  గడియారంలో ముళళ్ని చేతోత్ తిపిప్నటుట్ 
ముందుకు తిపిప్తే కాళుళ్ పెటుట్కుని రిలాకస్ అవవ్డానికి బాగుంటుంది..నాకు చాలా ఇషట్ం. 

ఊరినించి తెచుచ్కునాన్, మా అమమ్ వాడిన దిబబ్రొటిట్ వేసే దళసరి పెదద్ ఇతత్డి మూకుడు, ఉపుప్డుపిండి చేసే 
దళసరి ఇతత్డిగినెన్తో పాటు. 

కురీచ్లో వాలి దీరాఘ్లోచనలో పడాడ్. ఊరి నుంచి రైతు ఫోనులో తెలిపిన విషయం విని ...... 
""ఏమిటి తాతయాయ్ అంత సీరియస గా ఆలోచిసుత్నాన్వు ?”” నాలుగు రోజుల కిర్తం అమెరికా నుంచి వచిచ్న 
మనవరాలు వాహిని అడిగింది ననున్. ఓ దిండు తెచిచ్ నా తలఎతిత్ తల కింద పెడుతూ..ఎదురుగా కురీచ్లో 

కూచుంది 
"ఏంలేదమామ్...” సాగతీత అందరికీ అలవాటే చెపప్బోయేముందు.. 
"ఏంలేదా? వెళిళ్పోతానయితే"..ననున్ ఉడికిసూత్  లేవబోయింది కురీచ్లోంచి... 
నాకు నవొవ్చిచ్ంది... కాసత్ నవువ్కోడం, హుషారుగా ఉండడం, మా ఆవిడ అనన్టుట్గా ఓ కుళుళ్తోలు లుంగీ, 

బనీనూ, మాసిన గడడ్ం కాకుండా రోజూ గడడ్ం గీసుకుని ఇసీత్ బటట్లు వేసుకోవాలనిపించడం, మనవరాలు వచిచ్న ..ఇదిగో 
ఈ నాలుగు రోజులనుంచీను. ఉతత్పుప్డైతే ఎవరి గోల వాళళ్ది, ఎవరి రూము వాళళ్ది, ఎవరి టివి వాళళ్ది.. ఎవరి ఫోను 
వారిది, తమలపాకు మీద సునన్ం రాసుత్నన్టుట్గా ఉండే .. అదే.. సామ్రట్ ఫోను. ఎవరి వాటస్ప గూర్పులు  వాళళ్వి..ఎవరి 
బధధ్కాలు వాళళ్వి...ఎవరి టైములు వాళళ్వి..కలుసుకోడం తకుక్వ, కలుపుగోరుతనం కాసింతే...ఫెర్ండుస్ అసలే లేరు.. 

బరువెకిక్న మనసు కూలేసుత్ంది. ఇనాన్ళూళ్ జరిగిందదే. తేలికైన మనసు కూరోచ్నివవ్దు.ఇపుప్డు జరుగుతునన్దిదే. 
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నేనంటే మనవరాలికి ఎంతో పేర్మ, నాతో సరదాగా గడపాలనన్ మనసూనూ. నాకు ఒళూళ్ మనసూ తేలిగాగ్ 
ఉంటునాన్యి...వాహిని వచిచ్న దగగ్ర నుంచీను.. 

“అదికాదమామ్, కూరోచ్. నా సందిగధ్త, ఆలోచన, ఆవేదన, నీకు తెలియాలంటేనా చినన్నాటి ముచచ్టుల్, 
అనుబంధాలూ, రాగాలూ కొంత చెపాప్లి. 'ముసలి నస బాబోయ' అని పారిపోకూడదు. సరేనా?”  చెయియ్ చాపా, ఒటుట్ 
వెయయ్మనన్టుల్గా..చినన్పిలాల్డిలా..బుంగమూతి పెడుతూ. అవును మనసుకి వయసవవ్లేదుగా. అందులోనూ పేర్మ, 
ఆపాయ్యత కలిపి రంగరించి  హుషారుగొలిపే వారుంటే  పకక్న, వాహినిలా. 

""చెపుప్ తాతయాయ్.. నా సబజ్కుట్ట్ కూడా అదేగా 'హూయ్మన రిలేషనన్ విత ఏనిమేట ఎండ ఇనానిమేట ఆబజ్కట్స్' 
మైలురాయికి బటట్కటిట్ బొటుట్పెటిట్, రావి, వేప కలిసిన చెటుట్ మొదటోల్ మూడు ఇటుకలు పెటిట్ బొటుల్ పెటిట్.. 
అదే అయయ్వారుగా, అమమ్గా, పూజించే సంసక్ృతి, సాంపర్దాయం మనది...అదో భకిత్, అదో అనుబంధం. 

ఎమోషనల ఎటేచ మెంటు తాతయాయ్. మనసు పర్ధానం.”  ఆపాయ్యంగా నాచెయియ్పటుట్కుని అంది. 
"అవును తలీల్, వినమామ్" పకక్నే సూట్లు మీది పళెళ్ంలోని జంతికలు నాలుగు తీసి వాహినికి ఇచిచ్, నేను రెండు 

నోటోల్ వేసుకుని చెపప్డం మొదలు  పెటాట్. 
*** 

  
అపుప్డు నా వయసు పదహారు. సెకండరీ సూక్లు లీవింగు  సరిట్ఫికెటుట్ చేతికొచిచ్ంది... 
ఉగాది రోజు ఉదయం... నా చినన్పుప్డు ..ఇపప్టికి ఏభైఏళళ్ పైమాటే.. 
ఆ మరాన్డు నేను  పై చదువులకి ఏలూరు వెళిల్పోవాలి... 
ఎపప్డూ ఇంటి దొడోల్ పర్కృతితో ఆడుకుంటూ ఉండేవాడిని చినన్పప్టినుంచీనూ…అలాల్గే ఆ రోజూనూ.. 
చినన్ పెదద్వాడిని కదా...చెటుల్ ఎకక్డం కూడానూ....వేపచెటుట్ ఎకాక్..వేపుప్వువ్ కొయయ్డానికి...కిందకి  అందేలానే 

ఉంది పువువ్..అయినా చెటెట్కిక్ కోసా..అదో సరదా...మామిడి పిందెలు కూడా... 
"జాగర్తత్ నాయనా"”అమమ్ దొడిడ్ వరండాలో కూరుచ్ని కిర్తంరోజు రైతు తెచిచ్న బంగారుతీగ రకం చెరుకుగడ 

చెకుక్తీసి ముకక్లు కోసూత్ అంది నే చెటెట్కక్డం చూసి..అమమ్కి నామీదే ధాయ్స ఎపుప్డూ,.... అందరమమ్లాల్గానే...  
గిలక నుయియ్, పకక్నే నీళళ్ గోలెం, పాదులు, చెటుల్, రోకలిబండలు, కాకులు, పిచికలు....చిలగడదుంప, తేగలు 

కాలుచ్కునే వేణీణ్ళళ్ పొయియ్, తాటిముంజల బండి. అపుప్డపుప్డు వచేచ్ కోతులు….అనీన్ సేన్హితులే.. అనిన్టితోటీ 
అనుబంధమే..  

 జామకాయలు, మామిడికాయలు, బతాత్యిపళుల్, చెటుట్నే పండిన బొపాప్యి.... కోసుకు తినడం, బచచ్లిపండు 
నలిపి ఎరుపు రంగుతో ఆటలు, నేల గులాబీ మొకక్ ముదిరిన కాయలు వేళళ్తో నొకిక్ 'టప' అని అనిపించడం, నేల 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                y˚T  2022 

3   ణ         .ఎ .  

చింతచిగురు ....పులల్టి ఆకులు కోసుకుని తినడం, లేత దొండకాయలు పాదునుంచి కోసుకుతినడం, బాదంకాయలు 
కొటుట్కు తినడం, బూరుగుదూదిచెటుట్ పింది బొంగరంలా తిపిప్ ఆడుకోవడం, మండువా గదిలో ఉయాయ్ల ఊగడం, 
కొబబ్రిపుచుచ్కి ఈనుపులల్ గుచిచ్ పైకి ఎగరేయడం, కొబబ్రాకుతో బూరా, బావిదగగ్ర సాన్నం... గోలెంలో నీళళ్తోనూ, 
తోడుకునీ కూడా..... ఇవనీన్ నా సేన్హితులు, నేను వాటికి సేన్హితుణిణ్....ఊహ తెలిసిన వయసునించీనూ.నోరు 
లేకపోయినా నాతో మాటాల్డేవి... ఆడుకునేవాళళ్ం.. మూగభాషతో...పర్కంపనలతో.....అవినాభావ సంబంధం… 

మన ఇలుల్ పెదద్ లోగిలి. మండువా ఇలుల్. చూసావుగా. నాకెంత ఇషట్మో.. 
సేన్హితులతో కలిసి, కాలవలో ఈతలు, కుసీత్పటుల్. సూక్లోల్ డార్మాలు వెయయ్డం, టీచరైన నానన్గారి 

దరశ్కతవ్ంలో..ఆగసుట్ పదిహేనుకీ, జనవరి ఇరవై ఆరుకీను.. 
టీచరంటే గురొత్చిచ్ంది. ఆరోజులోల్ మాసాట్రంటే పిలల్లకి.. పిలల్లకేమిటిలే, ఊళోళ్వాళళ్ందరికీ కూడా అమితమైన 

గౌరవం..పేర్మ అపారం. 
మారిన ఈకాలంలో మాసాట్రంటే గౌరవం ఏది? ఆ గౌరవం పొందగలిగే నడవడిక, సబజ్కుట్ మీద పటుతవ్ం, 

అపప్టి సతిచ్ంతన కలవారేరీ?…..చాలా తకుక్వ అనే చెపాప్లి..ఆకాసాత్ బర్షుఠ్ పటిట్ంచేలా మాసాట్రుని బఫూనులాగా,  
వెకిలిహాసాయ్నికి ఉపయోగించుకునే సామాజిక సుర్ప్హలేని చాలామంది సినిమా దరశ్కులు, నిరామ్తలు.. 

  
“అవును తాతయాయ్. మరి అందరూ ఓ బాపూగారో, ఓ విశవ్నాధ గారో కాలేరుగా మరి!!!!!వాళుళ్ 

యుగానికొకక్రు. తరవాత?” 
సరే, చినన్తనానికి వసేత్.. 
 కిర్కెటుట్ మైదానంకంటే కూడా పెదద్దిగా ఉనన్ సూక్లు పేల్గ్ౌర్ండులో ఆటలు...ఇపుప్డైతే మైన రోడుడ్మీద ఉనన్ 

బిలిడ్ంగు ఎపారుట్మెంటులోల్ సూక్ళుళ్..ఇంక పిలల్లాడుకోవడానికి  మైదానాలెకక్డ?!!! అరచేతిలో ఆటలిపుప్డు.  
పండగలు, అటల్తదీద్ వసేత్ చెపేప్ అఖఖ్ర లేదు..ఊళోళ్ పిలల్లందరమూ కలిసి తెలాల్రకటల్నుంచీ ఆటలే...సంకార్ంతికి 

అకక్లూ, చెలెల్ళూళ్ వీధంతా ముగుగ్లతో శోభాయమానం చేసేవారు ….దీపావళికి తిపుప్డుపొటల్ం అందరం ఒకేసారి 
తిపుప్తూ ఉంటే ఆకాశం నుంచి నక్షతార్లు మాతో ఆడుకోడానికి ఊడిపడుతునాన్యా అనన్టుట్గా ఉండేది…..  

గుళోళ్ పూజలు, భజనలు, సంతరప్ణలు, జావ్లాతోరణం, పర్భలు కటిట్ తీరాథ్నికి తీసుకెళళ్డం..అబోబ్ ఎనెన్నోన్…. 
దసరాలోల్ ఊళోళ్ అనిన్కుటుంబాలూ అమమ్వారికి కుంకుమ పూజ చేయించేవారు కనకదురగ్మమ్ గుళోళ్..  
పొదుద్నేన్ చదద్నన్ం, వేసంకాలం అయితే తరవాణీ తినడం.. ...కోనసీమలో ఉగాది కళాళ్పి జలిల్న 

లోగిళళ్లోనమామ్….. 
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గోదావరి, కాలవ, చెరువు గటుట్లపై తిరుగుతూ, ఆట పాట చెటాట్పటాట్లోత్ చెరకు, మామిడి తింటూనూ. పర్కృతితో 
జీవనం..గటిట్ అనుబంధం. 

“అవును తాతయాయ్, నా చినన్పుప్డు అమమ్మమ్ ఊరు వెళిళ్నపుప్డు చూసా.. ఎంత ఎంజోయ చేశామో!!!!!” 
 పూజగదిలోంచి అమమ్ పాడుతునన్ పాట ఇపప్టికీ చెవిలో వినిపిసోత్ంది...ఆ ధాయ్సలో ఉనన్పుప్డలాల్. ఎంత బాగా 

పాడుతుందో..అమమ్...రోజూ ఆపాట పాడుతుంది..నాకు కంఠసత్ం..అమమ్కదే సరవ్సవ్ం ఆనందంగా గడిపా ఆ రోజు... రేపే 
వీటనిన్టికీ దూరంగా వెళాళ్లిస్ వసోత్ందనన్ బెంగ దిగమింగి. ఇలల్ంతా కలయతిరిగా..దొడోల్ చాలాసేపు పర్కృతి మధయ్ 
గడిపా...ఎందుకంటే???????ఏమో...అదంతే   

ఆరోజు..ఉగాది మరునాడు...నేను పై చదువులకి కాలేజీలో చేరడానికి ఏలూరు వెళేళ్ పర్యాణం రోజు.. 
బాగా కళళ్ముందు కనిపిసోత్ంది తలీల్ ఆ సీను ఇపప్టికీ....  పొటిట్ కాఖీ లాగూ, తెలల్ బుష షరుట్ వేసుకుని ఉనాన్.. 

పండకిక్ తొడుకునన్ పొడుగు పేంటు, గళళ్ చొకాక్ మడతపెటిట్ టర్ంకు పెటిట్లో దాచుకునాన్..కాలేజీకి వేసుకోవాలి..నా 
మొదటి పొడుగు పేంటు అది.. సతయ్ం చేత చెపుప్లు కూడా కుటిట్ంచారు నానన్గారు..అదే నా మొదటి చెపుప్ల జత..  

..పొదుద్నన్ లేవగానే ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ దొడిడ్గుమమ్ం దగగ్రకెళిళ్ చూసా..కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి.. 
అపప్టి మానసిక బెంగకి అనుగుణంగా కాబోలు....ఆ భావ దృశయ్ం.. మనసులో పాతుకుపోయింది..... 
తరవాత ఇదిగో ఇలాల్ అక్షర రూపం దాలిచ్ంది.... 
చదువు తలీల్ తరవాత, ఇదిగో ఈ తోక నోటుపుసత్కంలో పదిలపరుసుత్ంటా నాకు తోచే నాలుగు ముకక్లు. 
ఇవే అక్షరరూప ఆలోచనలు, ఆవేదనలూ, భగవంతుడికి వేండుకోళూళ్నూ. 
""ఇటియియ్ తాతయాయ్,ఇపుప్డే చదువుతా..””తమాషాగా నవువ్తూ. 
ఎందుకు నవువ్తునాన్వు అని అడిగితే ' తోక నోటుపుసత్కం' అనాన్ననిట. సిర్క్బిల్ంగ పేడ అనాలి కాబోలు.. 
నాకూ నవొవ్చిచ్ంది, గరవ్ంగానూ ఉంది మన పాత నుడికారం తలుచుకుని.. ఆ పద పర్యోగాలకో అందం..  
పైకే చదివింది... 
............ 
దొడోల్ మామిడిచెటుట్కి ఉనన్ పూత, పిందె నేలపై పడి ఉంది 
కోయిల గొంతు వినపడలేదు. కాకి గోల ఎకుక్వైంది 
కొబబ్రి చెటుట్ మొదటోల్ రాలిన పుచుచ్లెనోన్ 
బొపాప్యి చెటుట్ కాండం నిండా పాల కనీన్ళుళ్ 
వాడిన దొండ పాదు. లోతు కెళిళ్న బావి నీళుళ్ 
పువువ్లే రాలి, పిందెలనే రాలిచ్న జామ చెటుట్. 
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పిచికల కిలకిలలే లేక వాడిన, నే కటిట్న వరికంకె గుతిత్ 
చిరు గాలికే ఒళళ్ంతా చింపుకునన్ అరటి చెటుల్. 
నినన్ లేని బీటతో ఏడుపులా నీరు కారుతూ నీళళ్ గోలెం 
వాటంతటవే రాలి వడిలిన ఆకు సంపంగి పూలు 
గొలుసూడి మూడు గొలుసులతో ఉయాయ్ల బలల్ మండువాలో 
  
 ఎవరు చెపాప్రో వీటికనిన్టికీ......ఇవాళ నా పర్యాణమని!!!!!!!  
అనుబంధాల పర్కంపనలంటే ఇదే కాబోలు.. 
నాకు అనిపించింది ...... 
పసిగటాట్యి ఇవనీన్ పరుగెడుతునాన్డు వీడు అని .... 
మళీళ్ తిరిగి రాడు మరుగుతాడు పుర వాసమని.... 
బెంగెటుట్కునాన్యవనీన్ ఇంక మాతో ఆడేవాడేడని????? 
పలెల్వదిలి, పలీట్లు కొటిట్, పైకి పటుట్కెళేళ్దేముందని? 
 అనుకుంటునాన్యి పోగా పోగా వాడికే తెలిసొసుత్ందని.....                        
...........   
  
""కళళ్కి కటిట్నటుట్ంది తాతయాయ్..వాపోయినటుట్గా ఉనాన్యి.... అలాల్గే ఉంది చూడొసేత్...”” 
అవునమామ్...అయుయ్ండచుచ్..ఇదీ నాకు అనిపించిన వాటి సవ్గతం వీడలేని బాధ వాటికి, నాకు కూడా... 
కుల్పత్ంగా చెపాప్నమామ్.. ఇంకా వివరంగానూ, అనిన్ విషయాలూ చెపాప్లంటే నాలుగు రోజులు పౕడుతుంది.  
చదువు, తరువాత ఉదోయ్గరీతాయ్ ఆ ఊరూ, ఈ ఊరూ తిరగడమూనూ...పెళీళ్, పిలల్లు..సరేసరి..  
అరిషడవ్రాగ్లకి తోడుగా ఐడెంటిటీసూ, ఇంపర్షనూస్ను..ఇదేగా మనసు!! ...ఉబిబ్ ఊరంతయియ్ంది..       
ఊరు విడిచిన నాకు వాటి ఉసురే తగిలింది కాబోలమామ్ ...శాపనారధ్ం కాదది.... 
ఆరిధ్కంగా కొంతలో కొంత ఉనన్తంగా ఉనాన్ ఊపిరిలో పురి లేదు. ఉనన్ంతలో బాగునాన్ ఊరిలోని ఉతాస్హం 

పటట్ణంలో లేదు. ఎపుప్డూ, అనిపిసుత్ందమామ్...ఊరి ఉబిబ్న మనసుకనన్, మహా పుర వాసంకనన్, ఊరి బతుకే మినన్...అని 
ఈ మధయ్ మరీనూ....  
""అరధ్ం చేసుకోగలను తాతయాయ్, అందులోనూ నువువ్ చెపుతునన్పుడు నీ ఎకైస్టెమ్ంటు, కళళ్లోల్ కనిపించే 
నీ ఆనందం..భాషాప్ల రూపంలో..  చూసుత్నాన్గా””.... 
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రిటైరయాయ్క మరీ అనిపిసోత్ంది....గాఢంగా....పదే పదే గురొత్సుత్నాన్యి...చినన్నాటి ఊరి ముచచ్టుల్.. 
పలకరింపులే లేక, పదిమందీ దూరమై, పదాద్కా పకక్కే పరిమితమై మగతగా పడుకునన్ వేళ పాత జాఞ్పకాలే జతకటిట్ 
ముసురుతాయి మదిలో....ఆనందం కలిగించినవీ, ఆవేదన కలిగించినవీనూ..  

చాలా కాలమైంది వెళిళ్. ఓ సారి వెళిళ్ చూసిరావాలనిపిసుత్ంది, పుటిట్ పెరిగిన ఊరూ, ఇలూల్నూ.. 
ఒకోక్సారి 'పోనిదూద్, ఈ ఎటాచ మెంటుల్ అనీన్వదులుకోవాలి'  అనిపిసుత్ంది. 
వృధాయ్పయ్ం వచేచ్ కొలది, ఎకుక్వగా మగవాళళ్ం గోడగడియారంలో పెండుయ్లంలా సిప్రిటుయ్అల లైఫ కి 

మెటీరియలిసిట్క లైఫ కి మధయ్లో అటూ ఇటూ ఊగుతుంటామమామ్. 
""అవును తాతయాయ్.. ''   
మా నానన్గారు మన రైతునే ఉండమనాన్రు మన ఇంటోల్ ఇలుల్ చూసుకుంటూ....అమమ్డం ఇషట్ం లేకా, అవసరం 

లేకానూ. 
అతనూ పోయాడు.. “ఓ పాలు రండి బాబయాయ్" అంటాడు వాళళ్బాబ్యి. నాకంటే వయసులో బాగా చినన్వాడే.. 
చినన్నాటి  పలెల్ అనుబంధాలు పదిలంగా ఉంటాయి... 
“ఓ పాలు ఏమిటి తాతయాయ్?” 
“ఓ పాలు అంటే ఒక సారి అనన్మాట. మూడేళళ్వొవ్సోత్ంది వెళిళ్...” 
“ఎలాల్ఉంది తాతయాయ్ ఊరూ, మన ఇలూల్నూ?" పలెల్లు పాడుబడుతునాన్యని తెలుసు కామోసు. అడిగింది 
“ ఏం చెపప్మంటావమామ్?! ఊరంతా పాడయియ్ంది. పూరవ్పు కళ లేదు. మన వీధిలోని అనిన్ కుటుంబాలూ 

వలస వచేచ్శాయి పటట్ణాలకి. పిలల్లందరూ విదేశాల బాట పటాట్రు..అకక్డే ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటూ సిథ్రపడాడ్రు. ఊళోళ్ 
వాళళ్ ఇళళ్నీన్  శిధిలావసథ్లో ఉనాన్యి. వాళళ్కేమీ పటట్దు..రారు, పటిట్ంచుకోరు, చూసుకోరు.”  

"మన ఇలెల్లా ఉంది తాతయాయ్?   ఎపుప్డో చినన్పుప్డు చూసా..”  
"అలాల్గే  ఉందమామ్..ఏ మారూప్ చెయయ్కుండా, పర్తి ఏడాదీ వెలల్లేయిసుత్నాన్డు,  దొడోల్ పాదులు, కూరగాయ 

మొకక్లు, పూలమొకక్లు, జామ, మామిడి చెటల్తో చకక్గా ఉందమామ్..”  
"మరి మారుప్లూ, చేరుప్లూ ఏమీ చేసుకోలేదా? పోనీ నినన్డిగి?" 
"లేదమామ్. నేనూ అదే  అడిగా.... దానికేమనాన్డో తెలుసా?” 
“ అయ బాబోయ, ఎలాల్ చేతాత్వండే.. అలాల్గే ఉంచేహేడండి మాబాబు. ఆఁన య..నాతో సెపేప్డండి 

పోయేముందు.. 'ఒరే అబాబ్యా ఇలుల్ మంచిగా సూసుకోరా.. ఇలాల్గే ఉండాల..పాడుసెయయ్కండి, అయయ్గోరు  
మామంచోరు..ఊరికే ఉండమని మనకిచాచ్రు', అనాన్డండి..మరి నేనా ఊసు మీరకూడదుకదండే. ఆ రోజులోల్ బరమా 
టీకుసెకక్తో కటిట్ంచారండి మీ పెదోద్ళుళ్..సుబబ్రంగా ఉందండె లోగిలి. ఆఁన య” 
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పకాక్ కోనసీమ యాసతో చెపితే,  తెగనవివ్ంది వాహిని.. 
నేనూ వంత కలిపా..ఎంతకాలమయియ్ందో ఇలా నవువ్కుని..  ఇలూల్ దొడీడ్ అలాగే ఉండాలని నా కోరికకూడా. నే 

ఉనన్నాన్ళళ్యినా.... 
“ఇంతసేపు మాటాల్డేవు ఫోనులో, ఏంచెపాప్డు తాతయాయ్?"  
“అతనూ, భారాయ్ ఇలుల్ ఖాళీ  చేసి హైదరాబాదు వెళిళ్పోదామనుకుంటునాన్రుట..వాళళ్బాబ్యి దగగ్రికి. 

వచెచ్యయ్ండని తెగ పటుట్బడుతునాన్డుట. వాళళ్మమ్ ఆరోగయ్ం అంతంతమాతర్ం..హైదరాబాదు తీసికెళిళ్ వైదయ్ం 
చేయిసాత్డుట.. మూటాములీల్ సదుద్కొని వచేచ్సి మాదగగ్రే ఉండండి అని చెపుతునాన్రుట కొడుకూ కోడలూనూ..” 

పకపకా నవివ్ంది వాహిని... ఎందుకో అరధ్ం కాలేదు.. అదే అడిగా.. 
"తాతయాయ్, నువువ్ మూటాములీల్ అంటే నవొవ్చిచ్ంది.. తమాషాగా ఉంటాయి కొనిన్మీ పదపర్యోగాలు.. సరే.. 

ఆయన ఖాళీచేసేత్ ఏంచేదాద్మనుకుంటునాన్వు? అమేమ్సాత్వా? ” 
"లేదమామ్, అంతపెదద్ ఇలుల్.. పెదద్ పెదద్ గదులతో కొనేవాళుళ్నాన్ అమామ్లిస్న అవసరమూ లేదు, అమామ్లని 

మనసూ లేదు. నా తదనంతరం మీ నానన్ ఏంచేసుకునాన్ సరే. ఆ కాలపువాడిని కదమామ్, పాతవి వదలలేను, 
కొతత్వాటిమీద మోజు లేదు..అలా వదిలేసేత్ ఇలుల్ పాడైపోతుంది. ఆ ఊళోళ్ అదెద్కి వచేచ్వారూ ఉండరు.. నా తదనంతరం 
మీనానన్ పటిట్ంచుకోడు.అనుబంధంగా ఉంచుకోవలసినది ఈ వయసులో కూడా బంధంగా  మారుచ్కునాన్నమామ్.. 'నేనూ 
అమామ్  ఊరెళిళ్ మనింటోల్ ఉంటాం, హాయిగా దొడోల్ కూరగాయలు పండించుకుని తింటూ ' అని చాలా సారుల్ మీనానన్తో 
చెపితే ససేమిరా వదద్నాన్డు.. వాడి దగగ్రే ఉండాలిట. ఇపుప్డిపుప్డు నాకు తెలిసొసోత్ందిలే. మీ బామమ్ ఆరోగయ్ం 
అంతంతమాతర్ంగా ఉంటోంది. మన ఊళోళ్ వైదయ్ సదుపాయం లేదు. ఇకక్డ నానన్ దగగ్రుంటే ఓ ధైరయ్ం..  ఏంచెయాయ్లా 
అని ఆలోచిసుత్నాన్.” 

చెమరిన కళుళ్ తుడుచుకుంటూ ఉంటే..మాట మారచ్డానికి  అంది వాహిని.. 
“ పోనీలే తాతయయ్ నీకు నచిచ్నటుట్గా ఏదో పరిషాక్రం దొరకక్ పోదు..అవునూ, మన ఇంటికి ఆనుకునే ఉందిగా 

సూక్లు.. ఎలాల్ ఉందిట . దానితో నీకూ మీ నానన్గారికీ కూడా చాలా బంధం కదా?” 
“ఏమడిగావ?.... సూక్లు గురించా..” చటుకుక్న లేచా. నే కొలిచే జగనామ్త సరసవ్తీ రూపంగా వాహిని దావ్రా 

ఓ సూచనాసుఫ్రణ కదిలించింది మనసులో..ఇదే గేర్స.. తీవర్ ఆలోచనకి పచారు నేసత్ం. 
“అవును తాతయాయ్.. సూక్లు గురుత్చెయయ్గానే.. అలా కురీచ్లోంచి లేచి పచారుల్ మొదలు పెటాట్వ?” 
“ మంచి ఆలోచన వచిచ్నా, మంచిమాట వినాన్, మంచి సంభవం జరిగినా ఒొళూళ్, మనసూ తేలికై 

కూరోచ్నివవ్దమామ్ సంతోషం. దారి చూపావు తలీల్”. 
"నీ సందిగాధ్నికి సమాధానం దొరికినటుట్ంది.. అంతేనా?” 
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“నానన్తోనూ, అమమ్తోనూ, బామమ్తోనూ సంపర్దించి రేపటిరోజు చెపుతానమామ్.. లే, లేటయింది. భోంచేదాద్ం" 
****** 

మరాన్డు పొదుద్నన్ పూజాపునసాక్రాలు ముగించుకుని నా గదిలోకి వెళితే అకక్డ నా ముదుద్ల మనవరాలు 
వాహిని, వాడక మూలపడడ్ వీణను శుభర్ం చేసి సవరిసోత్ంది.  

ననున్ చూసి అడిగింది.."ఏం తాతయాయ్ వీణ వాడకుండా ఇలా దుపప్టీ కపిప్ పడుకోబెటాట్సారూ..శారదా దేవికి 
కోపం రాదూ? ఆవిడ పటం ముందు కూరుచ్ని వాయించేవాడివిగా..” 

“అమమ్కదమామ్.. కోపగించుకోదు. అయినా ఇపుప్డో కానుక ఇసుత్నాన్గా చదువుల తలిల్కి" 
"ఏమిటి తాతయాయ్ అది? నాకరధ్ం కాలేదు.” వీణ మీటి చూసి లేచి మంచం మీద నా పకక్ని కూరుచ్ని అడిగింది. 
పర్సాదం అరటి పండు ఒలిచి సగం వాహినికిచిచ్ మిగిలినది కళళ్కదుద్కుని నోటోల్ వేసుకుని చెపాప్.. 
“ మన ఇలుల్ సంగతి మీ నానన్తోనూ, బామమ్తోనూ మాటాల్డి చెపుతాననాన్కదమామ్... ఆ ఇలుల్ నా సావ్రిజ్తం 

కాదు. మన పూరీవ్క సొతుత్. అందుకని నా కొడుకుని, కోడలిన్ సంపర్దించాలిగా ఏంచేసినా..” 
"అవును తాతయాయ్.. కానీ నానన్,  నినున్ కాదనరుగా దేనికీ" 
“తెలుసు తలీల్. వాడు 'మీకు ఏది సంతృపిత్నిసుత్ందో అలాగే చెయయ్ండి, నాకు ఆ ఇంటిమీద అభిమానం 
ఉందికానీ, ఆశలేదు.... చూసుకునే టైమూలేదు...మీ ఆలోచన బాగుంది అలాల్గే చెయయ్ండి.. ఎకక్డ సంతకం 

పెటాట్లో చెపప్ండి చాలు" అనాన్డమామ్. కోడలు కూడా అదే అంది. బామమ్తో కూడా సంపర్దించా.. నా ఆలోచనకి వతాత్సు 
పలికింది బామమ్...బామమ్కి డబుబ్ మీద బంగారం మీద ఆశ లేదమామ్..చదువు అంటే చాలా ఇషట్ం...” 

“సరే.. ఏమిటి నీ నిరణ్యం తాతయాయ్?” 
" ముందు సీవ్టు తినమామ్, చెపుతా..” మంచం పకక్నే చినన్ టేబుల మీద పెటుట్కునన్ డబాబ్లోంచి రవవ్లడూడ్ 

ఒకటి ఇసూత్ంటే అంది వాహిని.. “ నీ మాటలే తియయ్గా ఉంటాయి తాతయాయ్..” 
“ వాహిని చేతిలో విపంచి తియయ్గానే పలుకుతుందమామ్..నేనూ ఆ వీణా ఒకటే.. నువువ్ వచాచ్క నా బధధ్కానీన్, 

నిరిల్పత్తనీ, మగతనీ, దూరం చేసి హుషారు నింపావు.. ఆనందంగా ఉంటోంది ..  ఇటువంటి మనసిథ్తిలోనే మంచి 
ఆలోచనలూ, మంచి పరిషాక్రాలూ వసాత్యి.. డిపెర్షన లోనూ, కోపం, చిరాకులోల్నూ వచేచ్ పరిషాక్రాలు పనికిరానివిగా 
ఉంటాయి.. సరే.. విషయం ఏమిటంటే, నువువ్ అడిగావుగా సూక్లు ఎలా ఉందని... ఇదివరకు వెళిళ్నపుడు ఆ పరిసిథ్తి 
చూసేత్ బాధేసిందమామ్..” 

“ఏం? ఎందుకని?” 
“ఆమధయ్ అదే కాంపౌండులో వేద పాఠశాల పెటాట్రమామ్....చోటు సరిపోక పిలల్లిన్ వరండాలోల్ కూరోచ్పెటిట్ 

కాల్సులు నడుపుతునాన్రమామ్.. బిలిడ్ంగులూ  అతంత మాతర్ంగానే ఉనాన్యి వెలవెలబోతూ..అందుకని మన ఇలుల్ పిలల్ల 
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చదువు వసతికోసం వేద పాఠశాల తరగతులు నడుపుకోడానికి   ఇచేచ్దాద్మనుకునాన్. పెదద్ పెదద్ గదులు.. రెండు 
సావిళూళ్నూ.. గుమామ్లూ, గోడలు, శుభభ్రంగా ఉనాన్యి. పైకపుప్ సరేసరి. బర్హామ్ండంగా ఉంది. బరామ్ టేకు కదమామ్!!. 
" 

“ఓహ.. గేర్ట తాతయాయ్. మంచికారయ్ం.. ఇపుప్డు అంతమంది పిలల్లు గలగలమంటూ ఇంటోల్ తిరుగుతూ, దొడోల్ 
ఆడుకుంటూ ఉంటే నయనానందకరం కదా..ఇది సమాజానికి నీవంతు చేయూత. నీకూ తృపిత్.. ఏదో నువేవ్ చినన్పిలాల్డివై 
వాళళ్తో ఆడుకుంటునన్టుట్ .  పైగా నితయ్ం వేద ఘోష ఇంటోల్.” 

“ కాదు మరీ... అయినా నాదేముందమామ్..వంద ఏళళ్కిర్తమే పెదద్మనసుతో సమాజసేవాదృకప్ధంతో పిలల్ల 
చదువుకై బోలుడ్ సథ్లం ఇచిచ్, బిలిడ్ంగులు కటిట్ంచి చినన్ బోరుడ్ సూక్లుని పార్రంభించిన మహానుభావుడు బులి 
సుబాబ్రాయుడు గారి ఉదాతత్త ముందు ఇది ఎంతమామ్?!!!ఆయన సతాభ్వం వలల్నే ఎంతో వృధిద్ చెంది మంచిపేరు 
వచిచ్ంది.. వచేచ్ నెలలో జరిగే సెంటినరీ సెలబేర్షనుస్కి మనం వెళిళ్ అఫీషియల గా హేండోవరు చేసి వదాద్ం..ఈ లోగా 
ఫారామ్లిటీస పూరిత్చేసాత్. సంతోషం తపప్ వేరేదీ బదులు కోసం చూడకుండా మనసూఫ్రిత్గా ఇవవ్డంలోని ఆనందం ఎంత 
గొపప్గా  ఉంటుందో తెలుసోత్ందమామ్.” 

.నా కళళ్లోల్ ఆనందం, మాటలోల్ సంతృపిత్,  చూసి వాహిని" తాతయాయ్ నీ వయసు ఓ ఇరవై ఏళుళ్ తగిగ్నంత జోరు 
చూసుత్నాన్ నీలో" 
అనీన్ వింటునన్ మా ఆవిడ వంటింటోల్ంచే ఓ హెచచ్రిక.. తరవాత మనసారా నవూవ్తూ చేతిలో కాఫీ గాల్సులతో 

గదిలోకి వసూత్.... "బాగుందమామ్ సంబడం, ఇంక తగగ్నివవ్కు తలీల్ తాత వయసు. సవితి పోరు వసేత్ పడలేనమామ్"   
“చూసావా అమామ్, వాహినీ.. మీ బామమ్ ఎనాన్ళళ్కి నా మీద జోకు వేసి నవువ్తోందో!!!” 
పెదద్వాళళ్కి సౌకరాయ్లు సుఖానిన్సాత్యి తపప్ సంతోషానిన్ ఇవవ్వమామ్.. సొంతం అనన్వాళుళ్ రోజూ కాసేస్పయినా 

దగిగ్ర కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుతూంటే మహదానందంగా ఉంటుంది. మందు బిళళ్ల అవసరం తగుగ్తుంది. మనసుకి 
ఆరుదలానూ..    

“అదిగో అమామ్ నానన్కూడా వచాచ్రు.”  వాహిని లేచి కురీచ్లు దగగ్రగా జరుపుతూ అంది.  
అభిపార్యాలు, ఆనందం పంచుకునాన్ం కాసేపు.. 
తరవాత, రోజూలాగానే పేపరు పటుట్కూక్రుచ్నాన్ వాలుకురీచ్లో... రోజూ మైన పేపరు చదివి తరవాత సపిల్మెంటు 
చదవడం అలవాటు.. ఈ రోజేమిటో యాదృఛిఛ్కంగా సపిల్మెంటు తీసా ముందు...ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం కలిపి 

వచాచ్యి... సరసవ్తీ దేవి ఫొటో పెటిట్ బాసర కేష్తర్ం గురించిన విశేషాల వాయ్సం.. మొదటి పేజీలోనే.. 
ఒళుళ్ పులకరించి, కళుళ్చమరిచ్ చలల్బడాడ్యి. అమమ్ పరోక్షంగా ఇచిచ్న దీవెనకి పరమానందం చెందా.. 

కృతజఞ్తలు తెలిపా మనసులోనే....                                             PPP COMMENTS 
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