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చందర్యయ్ తనకునన్ రెండెకరాలు  పూరీవ్కులు  ఇచిచ్న  చేను . మరో రెండెకరాలు తన పొలంలో కలిసేది ఎటాల్గో 
ఒకలాగ కొనాన్డు. కానీ నీటి ఎదద్డి.  నీటి కోసం బోరుల్ వేసి చాలా ఖరుచ్ చేసాడు. వచీచ్ రానటుల్గా ఒక ఎకరానికి  చాలీ 
చాలని   తీరధ్ం జలిల్ంది.  డబుబ్ ఖరుచ్ అయియ్ందని, బాధపడలేదు.. రోజంతా పని చేసి, విశార్ంతిగా గటుట్ మీద కూరుచ్ని 
పరవశంతో   వసంత వనంలా ఉనన్ తోటను, ఆ పర్కక్నే తన తలిల్దండుర్లు, తాతముతాత్తల సమాధుల వైపు దీక్షగా 
చూసూత్నే ఉంటాడు .అదొక జపం, తపం!!  
   ఎంత బడలిక అయినా మటుమాయం అయి పోతుంది. సవ్రగ్ంకనాన్ జనమ్ నిచిచ్న తలిల్, ఆకలితీరేచ్ భూమాత, 
పార్ణం అతనికి.  భారయ్, కూడు తెసేత్, తలిల్ తండిర్ సమాధుల మధయ్లో పదామ్సనం వేసుకు కూరుచ్ని. ముందుగా పితుర్  
దేవులకు  ముదద్ పెటిట్, మరో ముదద్ దగగ్రకొచేచ్ కాకులకు పెటిట్,  భూ మాతను  తలుచుకుని తినడం  పార్రంభిసాత్డు. భారయ్ 
వచిచ్న వెంటనే అతాత్ మామల సమాధులకు మొకుక్కుని మొగుడికి కూడు పెడుతుంది. ఎనోన్ ఊసులు, బాధలు, 
సమసయ్లు నవువ్తూ చతురుల్  ఆడుకుంటూ ఆ క్షణాలు గుండెలోల్ దాచుకుంటారు. 
 బిడడ్లు ఇదద్రూ దగగ్రలో ఉనన్ టౌనులో కొడుకు ఇంజినీరింగు ఆఖరు సవతస్రం. కూతురు పనెన్ండో  తరగతి 
చదువుతునాన్రు.  టౌను చాలా విసత్రించి పోయింది. ఎకక్డ చూసినా పెదద్ పెదద్ అంతసుత్లు మేడలు. పొలాలనీన్ ఇండల్ 
సథ్లాలు అయిపోతునాన్యి. ఊరిదాకా వచేచ్సాయి. ఒకపుప్డు చెటల్ మధయ్ టౌన కనిపించేది కాదు. వాళళ్ జిమమ్డ ఈ రోడుడ్ 
వెడలుప్కు  ఏళల్ తరబడి ఉనన్ పెదద్ పెదద్మానులు చింత, మదిద్ , మరిర్ ,వేప, నేరేడు, అనీన్ తెగగొటిట్ అముమ్కునాన్రు. ఒక 
చెటుట్ అంత పెదద్ మాను ఆటుపోటు తటుట్కుని నీడ నివావ్లంటే ఎనోన్  సంవతస్రాలు పడుతుంది? కొంత కాలానికి కొతత్  
తరానికి ఆ చెటుల్ పేరుల్ గాని,రూపుగాని, ఉపయోగాలు గాని తెలియకుండా పోతాయి.బాధగా నిటూట్రాచ్డు చందర్యయ్.  
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 చాలామంది ఉనన్ పొలాలు అముమ్కుని పెదద్ పెదద్ భవంతులు కటుట్కుని  అంతసుత్కు మించి పర్వరిత్సుత్నాన్రు . 
చాలా వరకు ఎకుక్వగా ఇపప్టి కురర్కారు  కలమ్షాలు, కపటాలు, అహంకారాలతో బలిసి, నలిగి నాశనం అయి తాటి 
కలుల్ ,  బెలట్ షాపులు దగగ్ర నాటు సారాయి మీటింగులు, కొటుట్కోవడం తనున్కోవడం .  కాడెదుద్లు నాగలి రైతుల 
పలకరింపులు మాయమయిపోయాయి.కోడి కూత మరుగున పడిపోయింది.ఎకక్డికి పోతారో వేకువనే మోటారు బైకుల 
మోతలతో పలెల్ ఉలికిక్పడి నిడురలేసుత్ంది. 
   ఏ నాడు చినన్ కషట్ం కూడా కలిగించని ఎదురు చెపప్ని, ఎచుచ్లకు పోని , గౌరవానిన్ పేర్మ ఆపాయ్యతలను 
అందించే తమ బిడడ్లను తలుచుకుని,  ఏ జనమ్ పుణయ్మో అని భారాయ్ భరత్లు తృపిత్తో  మురిసిపోతూ, ఆ ఊళోళ్ 
పదిమందికి తలలో నాలుకగా ఉంటారు. ఇంతకంటే ఏం కావాలి. భూమాత కరుణిసేత్ వాళిళ్దద్రికీ పెండిల్ళుళ్ చేసి 
తీరధ్యాతర్లు చేసిరావాలని అంతిమ కోరిక వరమమ్కు  చందర్యయ్కు. 
 తలిల్ సమాధి మీద పడుకుని ఆలోచిసుత్నన్ చందర్యయ్ కారుల్ నిలిచినటుల్ అనిపిసేత్ లేచి చూసాడు. తన దగగ్రకు 
రాలేదు. నేరుగా పొలం చుటూట్  తిరిగి ఆ దికూక్ ఈ దికూక్  చూసుకుంటూ ,మాటాల్డుకుంటూ  రోడుడ్ మీదకు వచాచ్రు. 
వాళళ్తో తమ ఊరు తాగుబోతు తిరకాసుగాడు ‘తిరిపాలు’  ఉనాన్డు. అతనికి పనిపాట లేదు. ఉదయానేన్ టౌనుకు 
వెళళ్డం బలాదూరుగా తిరగడం పొదుద్పోయి  తాగొచిచ్వొళుళ్ తెలియకుండా పడిపోవటం ఉదయం లేవగానే  పెండాల్ంతో 
డబుబ్కోసం గొడవ పడటం. అపుప్లు చెయయ్డం ఎగగొటట్టం, అడిగితే కొటట్బోవటం, లేదంటే కాళుళ్ పటుట్కోవడం.  
 తిరిపాలు వంగి వంగి దండాలు పెడుతూ, చేతులు ఊపుతూ పెదద్ పెదద్గా ఎదో మాటాల్డు తునాన్డు. చూసి పకక్కు 
తిరిగి పడుకునాన్డు చందర్యయ్. 
  వాళిళ్చిచ్న పదో పాతికో జేబులో వేసుకుని అలిసిపోయినటుల్ ఊపిరి విడుసూత్ నవువ్తూ చందర్యయ్ దగగ్రకు వచిచ్,” 
మామా అదృషట్ం అంటే నీది మావా!” అంటూ నలిగి పోయిన పొడుగు సిగరెటుట్ సరి చేసుకుని  ఎలిగించుకుని  సమాధికి 
దూరంగా కూరుచ్నాన్డు. 
 అరధ్ంగానటుట్ చూసాడు  చందర్యయ్ . “ అదే మావా! ఎదో సారాయి కంపెనీ కడతారంట. నీ పొలం బలే 
నచేచ్సింది .” అంటూ భళుళ్న నవావ్డు. 
 “ సారాయా? ఇకక్డా? నచిచ్తే?” 
 “అదే మావా! కొంటారంట. నీ సుడి తిరుగి పోయింది మావా! ఈ పాడు సేదయ్ం చేసేత్ ఏమొసుత్ంది. తెగుళుళ్, 
వానలు అనీన్ ఎండబెడుతుండే !ఈ బురదలో పొలాల్డే దరిదర్ం వదులుత్ంది మావా!” 
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 కోపంగా చూసాడు తిరిపాలు వైపు చందర్యయ్ .”  పిచిచ్ చేషట్లు చెయయ్క. మళీళ్ ఆ మాట ఎతాత్వంటే 
మకెక్లిరగగొడతా!  ఆ తలిల్ దయ వలన కడుపులో చలల్కదలకుండా తృపిత్గా బర్తుకుతునాన్ము. ఆ పర్కృతి తలిల్ పసిడి 
దీవెనలు  ఎనిన్ కోటుల్ పెటిట్తే దొరుకుతుంది. కొనగలవా ?  ” అంటూ లేచాడు చందర్యయ్. 
 “యాడికి పోతుండావు . కూరోచ్!  నా మాట యిను. అదృషట్ం తలుపుతటుట్తుంటే కాలితో తంతా వేమి. కంపుకొటేట్ 
మటిట్ని పటుట్కుని, తలిల్, దేవత అంటావేంటి.”  
 “నోరుమూసుకో! భూమాత, కనన్ తలిల్.  సవ్రగ్ంకనాన్ మినన్ !!   పో... పో ! నీ ఏసాలు నా దగగ్రకాదు. అంతా 
అమిమ్ తగలేసి, తాగేసి బిడడ్లను అడుకుక్తినేటటుల్ చేసిత్వే. ఇంకా బుదిద్రాలేదా. మళీళ్ నా దగగ్ర ఆ మాట ఎతిత్తే 
మాడుపగులాత్ది .” అంటూ ఊరి వైపు నడిచాడు. 
 తిరిపాలుకు కోపం వచిచ్ంది తనను ఎగతాళి చేసినందుకు,“ ఆ దరిదార్నిన్ నముమ్కునే కొనిన్ కోటల్మంది పుగుల 
మందు, దూలానికి తాళుళ్ ఏసుకుని పెండాల్ం పిలల్లిన్  అడుకుక్తినమని నిలవన చచాచ్రు. నీతో ఎందుకుకాని అతత్తో 
మాటాల్డుతా, అబిబ్కి  చెపాత్ .ఇనుకుంటాడు.” అని వెనకనుంచి అంటునన్ మాటలు వినిపించుకోలేదు చందర్యయ్. 
 కాళూళ్ చేతులు కడుకుక్ని తుడుచుకుని  కూరోచ్గానే భారయ్ వరమమ్  మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.  తాగి నడుం 
వాలుసూత్,” అమోమ్లుల్ ఇంకా రాలేదా?” అడిగాడు. 
 “ ఇంకా రాలేదయాయ్!” అంటుండగానే వచాచ్రు. 
 “ ఏం అబబ్యాయ్ ! పొదుద్పోయింది. మీకోసం చేప ఇగురు చేసుండా! తొరగా నీళుళ్ పోసుకు రండి. వడిడ్సాత్! ” 
అంటూ లోపలి వెళిళ్ంది వరమమ్. 
 కూతురు పుటట్మమ్  తండిర్కి దాక్ష పండుల్ తెచిచ్,” సైకిలు దారిలో చెడి పోయిందమామ్!” అంటూ నోటోల్ పెటిట్ 
ముఖాన పటిట్న చెమటను తుండుతో తుడిచింది. 
 “ నా కెందుకమామ్! ఇయనీన్! ఎదగాలిస్న బిడడ్లు  మీరు తినాలిగాని.” అనాన్డు చందర్యయ్ మురిసి పోతూ  
దగగ్రకు తీసుకునాన్డు. 
 “ఎదిగిన పిలల్లు దారిలో ఉండాలంటే మాకు నీడ,తోడు  కావాలి నాయనా. మీరు బాగుంటేనే దారిలో ముళుళ్ 
మీరు తొకిక్, పూలు మాకు ఇసాత్రుకదా !” అంది కూతురు. 
 “ఆమే, అబబ్ కూతురా ! లేచొచిచ్ నీళుళ్ పోసుకో పొదుద్ పోతాఉంది. లోకం తెలియదు అబాబ్ కూతురుకి “ అని 
పిలిచింది వరమమ్ మురిపానిన్ ముడినిగటిట్, నిషూట్రపు మాతస్రాయ్నిన్ పేర్మతో నింపి. 
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 “ పొమామ్! మళీళ్ అరుసాత్ది. పొదుద్నన్ ఎపుప్డు తినాన్వో. ముఖంచూడు ఎటాల్ పీలుచ్కు పోయిందో నా బంగారు 
తలిల్కి. “ అని ముఖమంతా తడిమి సుతారంగా ముదుద్ పెటుట్కుని తొందర చేసాడు చందర్యయ్. 
 కొడుకు పకక్నొచిచ్ ,” నాయనా సైకిలు టైరు పోయింది. రేపు ఎతుత్కెళిళ్ చేయించుకు రావాలా!” అనాన్డు కాళళ్ 
దగగ్ర కూరుచ్ని  నులక మంచానిన్ సరిచేసూత్.  
 “ఎందుకు రా నువువ్ తోసుకు పోవడం ఆ భదర్యయ్ టాకటర పోతుండాది  కదా! యేసి  పంపు . వాడే దగగ్రుండి 
చేయించు కోసాత్డు.” 
 “ఎందుకులే అబాబ్! ఎటాల్ చేసాత్రో ఏమో ? నేనే పోతా! అటట్నే పోయిండేవోడిని. పుటట్ తలిల్ని దించి  పోదామని . 
పోదుద్కూకింది  ఎందుకని...?” అని మంచం సరిచేయడంలో మునిగి పోయాడు కారిత్కేయుడు. 
 తన పొలంలో ఉనన్ పెదద్ కొండలాంటి  పుటట్, అందులో కొలువై ఉనన్ నాగ దేవతలంటే  విపరీతమైన భకిత్, 
అంతులేని నమమ్కం చదర్యయ్కు  . ఎనోన్ సారుల్ చేతులు పైకి, కాళళ్ కిందకూ వచిచ్నా కరవ లేదు. దరస్నం ఇచాచ్రు.  
అందుకనే కొడుకుక్ ఆ పేరు, కూతురికి నాగ దేవతలుండే పుటట్ పేరు పెటాట్డు.నాగుల చవితి ఘనంగా చేయిసాత్డు.  
 “రా! అయాయ్! కూడుతిని పెందలాడే పడుకుందువుగాని. ఆ ఎండలో పోదుద్గూకలా  పడుండి ముఖం మాడిపోయి 
బేజారుగా ఉండావు. ఏనీన్ళుళ్ ఎటుట్ండా , కొంచెం నీళోల్సుకో పాణం కుదట పడుతాది.” అంటూ గోముగా పిలిచింది 
వరమమ్ . 
     చందర్యయ్  లేచి ఎదద్లకు , ఆవులకు గడిడ్, వేరుశనగ ఆకేసి,  వాటి వీపు సుతారంగా రుదిద్ సాన్నానికి పోయాడు. 
ఎందుకో వాటిని చూసేత్ ఎనలేని తృపిత్. దేవుళుళ్ తన దగగ్రే ఉనాన్రనే నమమ్కం. 
 ముగగ్రూ బోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. వడిడ్సూత్ వరమమ్  అంది.” అయాయ్! పొలం ఎవురో అడిగినారంటనే! ఊళోళ్ 
అంతా చెవులు కోసుకుంటునాన్రు. కోటుల్ వసాత్యి అని. నిజమా?”  
 “ తిరిపాలుగాడు వచాచ్డా?” అనడిగాడు అనన్ం తింటూ. 
 “వచాచ్డు. పదిమందిని ఎకేక్సుకుని. ఊదరగోటాట్డు. అరిచేతిలో సొరగం చూపించాడు . అది అయయ్ ఇషట్ం అని 
తనన్బోయి తరిమేసా! ” అంది. చందర్యయ్ జవాబు చెపప్క చుటట్ముకక్ తీసుకుని బయటకొచాచ్డు.   
  కొడుకు మంచం వాలిచ్ పకక్ సరిద్తే, నడుం వాలాచ్డు చందర్యయ్. వరమమ్ గినెన్లు సరిద్ వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్ని 
కాళుళ్ వతుత్తూ , “ అయాయ్! అమిమ్కి ఈ ఏడాది పెళిల్ చేసేసాత్మయాయ్! యాడ తెసాత్వు ఇంకా పెదద్ చదువులు చదివిసేత్ !” 
అంది. 
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 “చదువుకోనీవే ! బాగా చదువుతావుంది. చినన్ బిడడ్.” 
 “మీకటాల్గే అనిపిసాత్ది. ఆడ పిలల్ చదివి ఏం ఉదద్రించాలంట ! వంటింటోల్ పడి ఉండడానికి.” 
 “నోరు మూసుకో! ఇందిరమమ్, సరోజనమమ్ చదివి దేశానిన్ ఏలలా ? నా కూతురు పెదద్ కలెకట్ర చేసాత్! పదిమందికి 
సేవలు చెయాయ్ల.” 
 “ఊ హూ! చేసినటేట్ ఉంది .ఓ యేడాది ఎండిపోతే ఈ జొనన్ కూడుకూడా దొరకదు.”  
  “ఆ భూ తలిల్ ననున్ ఎపుప్డూ మోసం చెయయ్దు. మన కోసం వాన దేవుడు నాలుగు చుకక్ల తలం భార్లు వేసాత్డు.” 
అని పకక్కు తిరిగి పడుకుంటూ కొడుకుతో,” నాయనా రేపు డబుబ్లు ఎతుత్కుని అమిమ్కి నీకు మంచి గుడడ్లు కుటిట్ంచుకో.” 
అనాన్డు. 
 “ఎందుకయాయ్! ఇవే నాలుగు సంవతస్రాలు వసాత్యి. అమిమ్కి కావలుస్ంటే...?” 
 “నాకొదుద్! చాలా ఉండాయి .నాయనిన్ అమమ్ను డాకట్రిక్ చూపించాలా తగిగ్ పోతుండారు.” అంది పుటిట్ తలిల్.ఆ 
మాటకు మురిసిపోతూ చూడు నాబిడడ్ అనన్టుట్ భారయ్ వైపు గరవ్ంతో చూసాడు. 
 “మురిసి ముకక్లుకాబోక. రేపు పెండల్యితే మనం  గురుత్ండం. నేనేం చేసినా? మా యమామ్ అబాబ్ ఎటాట్ ఉండారో 
ఒకక్ రోజయినా అనుకునాన్నా ? వాళళ్ మంచి చెడడ్లు చూసానా ? పెండల్యితే ఏ ఆడకూతురయినా అంతే ” గొంతు 
బొంగురపోయింది వరమమ్ కు . 
 “నువువ్ రాకాసివి. నా బిడడ్ దేవత. మనలిన్ మరిచి పోదు.” అనాన్డు ఎగతాలిగా ఎతిత్పోడుసూత్  చందర్యయ్. మూతి 
మూడు వంకరులు తిపిప్ంది వరమమ్ . 
 “ నేను మరిచిపోయినానా ! ముందు మొగుడికంటేనా ! చాలీ చాలని బతుకు. యాదకునాన్ ఏడ చేసాత్ము. 
ఏడుచుకోవడం తపప్.” అంటూ ముకుక్ చీదుకుని ముఖం తుడుచుకుంది వరమమ్ . 
 “అందుకే కదవే చదివిసుత్ండేది.” 
 “ ఆడ పిలకాయ బతుకు మొగుడు కిందనే ! చెయినిసేత్కదా? వెనకేసుకొసుత్ండావు . మొగుడు దొరికితే మనం...! ” 
  “అమామ్ ! నువువ్ గమమ్నుండు. ఏం జరిగినా, ఎవడోచిచ్నా పార్ణమునన్ంత వరకు మిమమ్లిన్ నే నొదల .” అంటూ 
దగగ్రకొచిచ్ కౌగలించుకుంది. చందర్యయ్, వరమమ్  కళుళ్  ఆనందంతో చెమమ్గిలాల్యి. 
 “పెళల్యేయ్ంత  వరకే ఈయనీన్! అవతల...! ఆడికి పెళాళ్ం కొంగు, నీకు మొగుడి చెంగావి రంగు.’ మాట 
పూరిత్కానీలేదు కారిత్కేయ.  
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  “మీ కడుపున పుటిట్ నోళళ్వమామ్ ! మీ చేతులు మీద  పెరిగినోళళ్ం ! బమమ్రాత మారాలిస్ందే   పది జనమ్లెతిత్నా 
మీ ఋణం తీరుచ్కోలేము. అందరిలా మేము కాదు. ! ” అంటూ వాళళ్తో కలిసాడు. 
 అందరూ ఆనందంతో పడుకుని ఆదమరిచి నిదురపోసాగారు ఒకక్ చందర్యయ్ తపప్. 
 లేచి కూరుచ్ని చిరిగిన దుపప్టి కపుప్కుని, నులక మంచం మీద పడుకునన్ కూతురిని, ,పైట చెరుగు ముఖ మీదకు 
లాకుక్ని, దిండు కూడా లేకుండా చాప మీద పడుకునన్ వరమమ్ , చేతులు ముడుచుకుని, కాళుళ్ కడుపులో దాచుకుని ఉండ 
చుటుట్కుని పడుకునన్ కొడుకును చూసి లేచి వెళిల్ తన పైగుడడ్ కపిప్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. వాళళ్ ముఖాలలో అసంతుర్పిత్ 
ఏకోశానా కనిపించలేదు. కానీ తన బిడడ్లు పదిమంది మెచుచ్కునేటటుల్ దరాజ్గా బర్తకాలని మనసులో ఉంది. అందుకే 
బాగా చదించి మంచి ఉదోయ్గాలు వసేత్ ...?ఖరుచ్లు జాసిత్ అయి పోతునాన్యి. అయినా తన శకిత్  మేరకు వాళల్కు ఎలాంటి 
కొరత లేకుండా నెటుట్కొసుత్నాన్డు.శకిత్  తగిగ్తే...తనకేమయినా జరిగితే ...వాళళ్  చదువు... భవిషయ్తుత్.? 
 ఎందుకో శరీరమంతా చెమట పటిట్ంది. తుడుచుకుని చెంబులోని మంచి నీళుళ్ తాగి పడుకోబోయే లోగా భారయ్ 
చివుకుక్న లేచి చూసి, ఆతుర్తగా దగగ్రకొచిచ్,” ఏందయాయ్! పడుకోలేదా? తల నొపిప్గా ఉందా? ఆకలిగా ఉందా ! 
పాలుమాలి ఉదయం కూరే పెటాట్ను. కడుపు నొపిప్గా ఉందా?పంతుల దగగ్రకెళిళ్ వాయువ మాతర్తేనా ? వాతం 
చేసిందేమో? ఉండు కొంచెం గంజి కాసుకో నొసాత్! తాగి పడుకో. బిడడ్లిన్ లేపేదా? “ అంటూ ఆతుర్తతో తపించిపోయింది 
వరమమ్ . భయంతో కళళ్లోల్ నీళుళ్ వచేచ్సాయి. అది చూసి చందర్యయ్ ఆమె తపనకు, పిచిచ్ పేర్మ  మనసులోని 
ఆలోచనలను తోలిగించింది. 
  పేర్మతో,” ఏం లేదులేవే! ఊరికే ! పడుకో!” అని వెలిల్కిలా పడుకునాన్డు. 
 వరమమ్  దగగ్రకొచిచ్ కాళుళ్ వతుత్తూ,” నేను చూడ లేదయాయ్ మిమమ్లిన్ ఇటాల్! అందుకే ?’ అంటూ తల కింద 
పెటుట్కోనునన్ అమృతాంజనం నొసటకు కాసత్ పూసుకుని దానిన్  చందర్యయ్ నొసలకు రుదుద్తూ  మాటాల్డుతూ, 
మాటాల్డతూ, తల ఎద మీద వాలిచ్ గురక పెటట్ సాగింది. 
 చందర్యయ్ నవువ్కుంటూ పకక్కు జరిపి తన దిండు వేసి  చాప మీద పడుకోబెటాట్డు. ఆమె వైపు చాలా సేపు 
చూసూత్ ఉండి పోయి ఏనాడయినా తనకు ఇది కావాలి, ఇది తకుక్వ అని  అడిగిందా గురుత్ చేసుకునాన్ అందలేదు. 
మెడలో పసుపుతాడు కనిపించగానే మనసు కలుకుక్మంది. పొలంలో బోరుల్ వేసినపుప్డు అది కుదవ పెటాట్డు. కూతురు 
మెడలో సనన్ని రోలుడ్గోలుడ్ దండ తపప్ ఏం లేదు. ఖచిచ్తంగా ఈ సంవతస్రం పంట రాగానే బంగారం కొనాలని 
తీరామ్నించుకునాన్డు.     
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 ఉదయం లేచి కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని కూరోచ్గాని భారయ్ తాగడానికి వేనీన్ళుళ్   తీసుకొచిచ్,” సదిద్ కూడు 
తింటావయాయ్!” అని అడిగింది. పోలానికెలోల్చిచ్ తింటానని బయలుదేరాడు.,  
 ఇంతలో,” మావా! ఉనాన్వా? పొలానికి పోయుంటావనుకునాన్!” అంటూ భదర్యయ్ లోపలి వచాచ్డు. అతనిన్ 
చూడగానే ఇంత ఉదయానేన్ ఏవిటి అనుకుంటూ కాఫీ తెచిచ్ ఇమమ్ని లోపలి కేకేసాడు. 
 “వదుద్లే మావా! టౌనుకి పోవాల. ఇండల్ సథ్లం చూసుత్నాన్!  రోజూ  రోజూకు ధరలు పెరిగి పోతుండాయి. ఇంకో 
రెండు సంవతస్రాలలో కోటల్కు  పోతాది.  ఈ రోజులోల్ రియల ఎసేట్ట బగా బగా మండి  పోతుంది. ఇటాల్ కొనడం అటాల్ 
అమమ్డం. రోజులోల్ కొటీసవ్రుల్ అయి పోతునాన్రు. ఏం వసుత్ంది మావా రెండు రూపాయులు, మూడు రూపాయిల వడీడ్కిసేత్   
నీబోటోడిన్ గటిట్గా అడగలేక పోతిమి. అదేమో చెదులు పుటట్ పెరిగి  నాగుపాములు చెరి పోతుండే ! ఉండేది అముమ్కునాన్ 
తీరేటటుల్ లేకపోయే.”  
 ఆ మాటకు చందర్యయ్కు ముఖం నలల్బడింది. ఎందుకో గుండెలోల్ తటిట్నటుల్ అనిపించింది. ఇంటోల్కి చూసాడు 
భారాయ్ పిలల్లు దగగ్రునాన్రేమోనని !! 
 “ చాలా సంవతస్రాలు అయి పోయింది మావా! నిఖారస్యిన మనిషి,  ఇసాత్డులే అనే నమమ్మ్కం. నాకు అవసరం 
మావా! చెపాప్ను కదా ఆ సథ్లం కొనాలని... ఇక ఆగలేను .ఒక నెల రోజులోల్...!!” 
 “చూసాత్నబబ్యాయ్! ఇంటికి రావదుద్లే నేనే వసాత్ !” భయంగా వెనకుక్ వెనకుక్ చూసూత్ రహసయ్ంగా చెబుతూ 
అతను ఎదో మాటాల్డబోతునాన్, తానే బయటకు తీసుకు పోయాడు..  
 వచిచ్ కూరుచ్ని ముఖానికి పటిట్న చెమట తుడుచుకుంటూ ఉంటే భారాయ్, పిలల్లు  వచిచ్ చూసి,’ అయయ్యోయ్ ! 
అదేంది ! ఉదయానేన్ అంత చెమట?” అంటూ ఆతుర్తగా వచిచ్ పైటతో తుడవ సాగింది వరమమ్  .కొడుకు కూతురి 
ముఖంలో కూడా విపరీతమైన ఆతృతను చూసాడు చందర్యయ్.” ఏం లేదు లేవే! ఏదో అజీరిత్ చేసుంటాది.” అని తేలిగాగ్ 
నవేవ్సాడు. 
 కొడుకు కూతురు,” కాదు నాయానా! చెమట అటాల్ పోయికూడదు. ఆసుపతిర్కి పోదాం. పద ! సదిద్ తాగు.” 
అంటూ తొందర చేసారు. కాదంటే ముగుగ్రూ చాలా గొడవ చేసారు. కారణం తనకు తెలుసు కాబటిట్ హసుపతిర్ అంటే 
లేనిపోనివి చెపిప్ అనవసరంగా  డబుబ్ గుంజుతారని  ససేమిరా వదద్నాన్డు. 
 చలాకీగా ఉనన్టుల్  లేచి  పై గుడడ్ విదిలించుకుంటూ,” చేలోకి పోయి బంతి, చేమంతి తెసాత్! కాలోజీకి 
ఎతుత్కుపోయి అందరికీ ఇయయ్మామ్ ! కూరకు ,గోంగూర నాలుగు వంకాయలు పచిచ్ మిరప తెసాత్! ‘ అంటూ వసారాలోకి 
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వచిచ్ అకక్డ కటేట్సి ఉనన్  కోడెలను , ఆవులను ఇపిప్ తోలుకెళుళ్తూ ,” బిడడ్లకు సదిద్ పోయిమాక. పోసేత్ ఎరర్ బియయ్పు 
జావపోసి ఇవువ్. నేనొచేచ్సాత్!! “ అంటూ బిరా బిరా ఎలిల్ పోయాడు. 
   “ఈ మడిసి మారడు. మన మాట ఇనడు.” అంటూ నిటూట్రుప్ విడిచి అందోళనగా  చూసుత్నన్ బిడడ్లిన్ చూసి 
నవివ్ంది వరమమ్ .  వాళూళ్ నవేవ్సి కాలేజీకి తయారు కాసాగారు. 
  తలొంచుకుని ఆలోచిసూత్ పోతునన్ చందర్యయ్కు ఎవరో పిలిచినటుల్ అనిపిసేత్ చూసాడు ‘శంకరయయ్.’ ఎందుకో 
తెలియదు తడబడాడ్డు.వెనకుక్ తగాగ్డు 
 “యాడికి మావా ! పొలానికా ? ఏం పార్ణం మావా నీకు ఆ పొలమంటే ! నీలాగ అందరుంటే  దేశంలో ఆకలి, 
కరువు  ఉండనే ఉండవు . ఈ వయసుస్లో కూడా ఎందుకు అంత కషట్ పడతావు?” 
 “కషట్పడక పోతే ఎటాల్? బతకబలాల్! బాగుండావా? నువువ్ యాడికి పోలానికేనా?” 
 “ లేదు మావా! పొలం అమేమ్సిత్నే ! ఎవరు పడుతారు ఈ కూలోళళ్తో. రారు..  వసేత్ చెయయ్రు మోపెడంత 
అడగతుండే. నువువ్ గాక పోతే... అయినా ఏం మిగులుతుంది మావా !  అపుప్లు చెయయ్క తపప్దు. మధయ్ తరగతి రైతు 
బర్తకలేడు మావా! అనీన్ తాకటుట్ పెటుట్కోవాలిస్ందే! ఉరేసుకుని చసుయ్హ్నాన్రు. ఈ గరన్మెంటోళుళ్   గిటుట్ బాటు 
ధరంటారు..తోలుకు పోతే ముడుపులు చెలిల్ంచాలిస్ ఉండే. అందుకే  అమేమ్సా! హాయిగా ఉంది. టౌనోల్ యిండుల్ కొనుకుక్ని 
యాపారం పెటుట్కునాన్. పిలల్ల  చదువు బాగుంది. మాకు యాతన లేకుండా జబుబ్గిబుబ్లేకుండా సుఖంగా ఉండాము. నీది 
కూడా ఎవరో అడిగినారంట నే! అమెమ్యియ్ మావా! మంచి ధరోచిచ్దంటనే ! అపుప్లుంటివి . నాకు ఈయాలసిందికూడా 
అటాల్గే ఉండే. అమెమ్యియ్!! బసుస్ వసాత్ ఉంది. మళీళ్ మాటాల్డుతా ” అంటూ వెళిల్ పోయాడు శంకరయయ్. 
 ఆలోచన మరీ ఎకుక్వయియ్ంది. కషట్ పడి శర్మ పడి తీరుసాత్ను. పార్ణం ఉండగా అమమ్ను అని మనసులో గటిట్గా 
అనుకుని పొలంలోకి వెళాళ్డు.       
 ఆ రోజు రాతిర్ తిండి తినడానికి ఇషట్పడలే ! వెలిల్కిలా పడుకుని ఆకాశానిన్, చికక్గా కముమ్కుని  మెరుసుత్నన్ 
చుకక్లిన్, నడి రాతిర్పూట  సడి చెయయ్ని గాలి మోసుకొసుత్నన్ పారిజాతి పూల పరిమళాలు మనసును మైమరిపిసుత్నాన్ ఎదో 
తెలియని వెలితి. పర్కక్కు వొతిత్గిలి చూసాడు. ఎదుద్లు  నెమరు వేసూత్ మాగనున్గా, సిథ్మితంగా సేద తీరుచ్కుంటునాన్యి. 
గోమాత బిడడ్ను అపురూపంగా నాకుతూ  పకక్లోకి తీసుకుని తృపిత్తో కళుళ్ మూసుకుంది. ఇంటి పైకపుప్ పై కోళుళ్, 
పుంజు సంరక్షణలో నిశిచ్ంతగా కునుకు తీసుత్నాన్యి. మరి తను...భారయ్ దగగ్రలో, బిడడ్ల మధయ్ పడుకునాన్  సిథ్మితం....? 
 పర్కక్కు తిరిగాడు . తీతువ పిటట్ చీకటిలో అరుసూత్ ఆకాశంలో దూసుకు  వెళిళ్ంది. గుండెలు జలుల్మనాన్యి. 
తెలియని ఆరాటం మనసునిండా అలుల్కుంది. అపుప్లు తీరిచ్ బిడడ్లకు మంచి బతుకును ఇవవ్గలనా? ననున్ నముమ్కుని 
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పార్ణంగా బతుకుతునన్ భారయ్కు నగా నటార్ కాకపోయినా మంచికూడు, గుడడ్ ఉందని  ధైరయ్ం ఇవవ్గలనా అనే ఒకే 
ఆలోచన. చీకాకుగా లేఛి కూరుచ్నాన్డు. 
 “ ఏందయాయ్! నిదరపటట్లే ! ” అని భారయ్ కదిలించేసరికి ఉలికిక్పడాడ్డు. తిరిగి చూసి ,” పడుకో! ఏం లేదులే! ” 
ఆందోళనగా తననే చూసుత్నన్ ఆమె తలనిమిరి కళళ్లోల్కి చూసాడు. 
 దగగ్రగా జరిగి, అతని చేయి తీసి గుండెల మీద పెటుట్కుంటూ,” చెపప్రా! భయంగా ఉంది. ఎపుప్డూ  వొళుళ్ 
తెలియకుండా  నిదురోయేవాళుళ్. ఈ రోజు ...చెపప్రా? పిలల్లిన్ గురించా ? బాగా చదువుకుంటునాన్రు. అపుప్సొపుప్ ఏం 
లేదు. ఎందుకు అటాల్ ?’ పార్దేయ పూరవ్కంగా అడిగింది. 
 లేచి పోయి చావిడి అంచుమీద కూరుచ్నాన్డు. తనూ లేచి పకక్నే వచిచ్ కూరుచ్ని ఎకక్డో చూసూత్ ఏదోలా ఉనన్ 
చందర్యయ్ను  చూసి ఏం జరిగిందో అని  చాలా దిగులు పడింది. 
 చాలా సేపటికిగాని చందర్యయ్ మాటాల్డలేదు. గుండెలు పిడికిటోల్ పెటుట్కునన్ బారయ్ను చూసి అబదద్ం 
చెపాప్లనిపించలేదు. అలాగని నిజం  చెపిప్ ఆమెను బాధ పెటట్డం కూడా ఇషట్ం లేదు. కానీ ఇంకా దాచి పెటట్డం ఆమె 
నమమ్కానిన్ , బందానిన్ అవమానించినటుల్.” ఏం లేదు లేవే! పోయి పడుకో! అదే...అబబ్యయ్ ఉదోయ్గం వచేచ్ వరకు, 
అమామ్యిని మంచి కాలేజీలో చేరేచ్ందుకు డబుబ్కావాలికదా ! నినున్ డాకట్రు దగగ్ర పరిక్షలు చేయించాలికదా? అందుకే... 
ఇపప్టికే అపుప్ జాసిత్ అయి పోతుంది. బిడడ్కు పెండిల్  అంటే నగానటార్ కొనాలికదా ! అందుకని.....?” 
 “అవనీన్  ఇపుప్డెందుకయాయ్ ! చేతిలో ఉండే ఇపప్టిదాకా బతికామా? కాయ కషట్ం చేసే బలం ఇంకా చావలే ! 
భూమాత  చినన్ చూపు చూడలే! అంతగా గొంతు మీదకు వసేత్ ఆ తలేల్ మన ఋణం  
 తీరేచ్దానికి ఆదు కుంటుంది.” అంది చదర్యయ్ తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. 
 మారు మాటాల్డలేక  చాలా సేపు అలాగే చూసుత్ండి పోయి, గాఢనిటూట్రుప్ వదులుతూ,” ఈ యాతనతో మీకు 
ఏదయినా అయితే మేం ఉంటామనుకునాన్రా? మీ కంటే దేవుడుకూడా తకుక్వే ! ఆరోగయ్ంగా, సంతోషంగా మా 
పకక్నుంటే ఆ తలిల్ని నూరింతలు  చేసాత్ము. అంత బాధ పెటెట్ అపుప్లుంటే అమిమ్ అపుప్లు తీరేచ్యయ్ండి.   మనకు తగగ్ 
సంబంధం  తెచిచ్ పుటట్మమ్కు పెండిల్ చేసి, ఉంటే  తాగుదాం లేకుంటే పసుత్లుందాము. “ అంది చాలా తెగింపుతో  అతని 
కళళ్లోల్కి చూసి.  
 అమమ్డం అనే మాట ససేమిరా నచచ్లేదు. అయినా  భారయ్ను దగగ్రకు తీసుకుని నొసట ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. 
వరమమ్  “ఛీ.. పో’! వయసొచిచ్నా కుతి తీరలేదు.” అంటూ నును సిగుగ్తో  కువకువలాడింది. అలా ఎంత సేపు ఉనాన్రో 
కోడి కూసెంత వరకు తెలియదు. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  qe+ãsY  2022 

10     -  .    

 లేచి చిలిపిగా చందర్యయ్ను చూసూత్ లోపలి వెళిళ్ంది వరమమ్.. చందర్యయ్ పసువులు కొటాట్ం శుభర్ం చేసి దగగ్రకు 
పేర్మతో వచిచ్న కోడె దూడలను  నిమురుతూ ఈ జనమ్కు ఈ అదృషట్ం చాలదా అనుకునాన్డు. అనిన్ పనులు చేసుకుని 
వచేచ్సరికి వెడి  వేడి రాగి జావ కాసిచిచ్ంది. తాగి పొలానికెళుళ్తూ బారయ్ పిలిచినటుల్ అనిపించి నిలిచాడు. 
 దగగ్రగా వసూత్, ‘అయాయ్! అమిమ్కి నాలుగు గుడడ్లు కొనకూడదా? రోజూ బడినుంచి వచిచ్ ఉతుకొక్ని అవే 
ఏసుకుంటా ఉండాది.” ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ చందర్యయ్ కళళ్లోల్కి చూసి తల దించుకుంది. 
 గాఢ నిటూట్రుప్ వదులుతూ,’ ముందుగా ఎందుకు చెపప్లేదు. నా తలిల్ ఏ గుడడ్ ఏసినా మెరిసి పోతుంటే 
గమనించలా!” ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్డు. 
 “అవునేల్ ! గారాలపటిట్ ;  దేవతమమ్ కదా! అది చిలక పలుకులు పలుకుతూ తిరుగుతావుంటే  చాలు. లోకం 
తెలియదు. ఆ మగ బిడడ్ ఉండాడు ఏమయినా పటిట్ంచుకుంటునాన్రా! వాడికి పుసత్కాలు లేవంట. ఆళళ్నీ ఈళల్ని 
అడగాలంటే సిగుగ్గా ఉందట.” 
 ఆ మాటలు వినగానే గుండెలోల్ ఘాతం దిగినటుల్ అనిపించింది. దిగులు ముంచుకొచిచ్ంది. కూరుచ్నేసాడు. భారాయ్ 
ఆదురాద్గా వచిచ్ పాలిపోయి మాడిపోయిన ముఖానిన్ చూసు,’ ఏందయాయ్! అటాల్గయి పోయావు. తపుప్గా మాటాల్డానా?’ 
అంటూ కళళ్లోల్ నీళుళ్ పొంగుతుంటే అడిగింది. 
 “ ఏం లేదు లేవే! బిడడ్లు అంత సరుద్కుంటునాన్రంటే దిగులయియ్ంది.” వొంటోల్ సతుత్వంతా జారి పోయినటుల్ 
కూలబడి పోయాడు. తన పేదరికానిన్తటిట్లేపినటుల్ అనిపించింది. అయినా ఒకరికి తలవంచకుండా పరువుగా 
బర్తుకుతునాన్ము అనే నమమ్కానిన్ కదిలించినటుల్ అయియ్ంది.  
 “ఏందయాయ్! ఏందయాయ్!” అంటూ ఆతుర్తగా దగగ్రకొచిచ్ంది  
 సరుద్కుని ఆమె ఆతుర్త తగిగ్ంచాలని,” నాతో ఎందుకు చెపప్డంలేదు.అంత భయపడుతునాన్రా? రేపే కొందాం 
గుడడ్లు. అబిబ్కి పుసత్కాలకు ఎంతకావాలో అడుగు. ఒకరిన్ అడగటం ఎందుకు? దానికెందుకు బాధ.” అని ఆలోచనలోల్ 
మునిగి పోయాడు. 
 తెలల్ వారుల్ ఆలోచించి..ఆలోచించి చివరకు ఉదయానేన్  మెలల్గా లేచి నేరుగా తన సేన్హితుడు,బంధువు, కషట్ 
సుఖాలలో తోడుండే  సుందరయయ్ దగగ్రకు వెళాళ్డు.  
         చందర్యయ్ను చూడగానే సంతోషంతో,” రా! రా!! ఎనాన్ళళ్కు?ఎనాన్ళళ్కు ? కూరోచ్. ఏమేవ్! మీ బాబాయి 
వచాచ్డు. కాఫీ తీసుకురా!” అంటూ కురీచ్ చూపించాడు. 
 “నేను కాఫీ తాగను.” ఎదో చెపాప్లనన్టుల్ రెండు సారుల్ సుందరయయ్ కళళ్లోల్కి చూసి తల దించుకునాన్డు. 
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 అది గమనించి,” ఏది మావా! ఎదో అలోచిసుత్నాన్వే ? నా దగగ్రెందుకు మోహమాటం” అనాన్డు. 
 “అదేమీ  లేదు. చినన్ సలహాకోసం వచాచ్!” 
 “అదేంది మావా! అందరూ సలహా కోసం నీ దగగ్రకు వసుత్ంటే నువువ్ నా దగగ్ర...?” 
 “నువువ్ నా మంచికోరేవాడివని. లోకం తెలిసినోడివని...” మాట మధయ్లోనే నిలిపి చెపప్డానికి వెనుకాడాడు 
చందర్యయ్. 
 దిగాలుగా ఆలోచనతో ముడుచుకు పోయిన చదర్యయ్ను చూసి ఎదో పెదద్దే ఉంటుంది అనుకోని ,” చెపుప్ మావా! 
నా దగగ్రెందుకు మొహమాటం.” అంటూ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు సుందరయయ్. 
 “ఎవరితో చెపప్నని మాట ఇవువ్” అంటూ చేయి ముందుకు చాపాడు చందర్యయ్. 
 “అదేంది మావా! నీ గుటుట్ నా గుటుట్కాదా! మనం సంబందీకులం!! గాలికి కూడా తెలవ నివవ్ను.” 
 మౌనంగా చాలా సేపు ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ని,” నా సిథ్తిగతులు నీకు బాగా తెలుసు. కాసత్ అపుప్ ఉనన్ సంగతికూడా 
తెలిసే ఉంటుంది. పిలల్లు ఇంకా చదవాలిస్ంది ఉంది. పొలం అడుగుతునాన్రు . నాకు అమమ్డం ఇషట్ం లేదు. అపుప్ ఇచిచ్న 
వాళుళ్ వొతిత్డి చేసుత్నాన్రు.” అని నిలిపి సుందరయయ్ కళళ్లోకి చూసాడు చందర్యయ్. 
 “నీకు పొలం అంటే ఎంత పార్ణమో నాకు తెలుసు. కానీ దానిన్ కొనాలని చాలా మంది తిరుగుతునాన్రని తెలుసు. 
రోజులు బాగాలేవు మావా! నువువ్ ఎంత కషట్పడినా నీ అపుప్ తవ్రగా తీరచ్లేవు. కటట్లేని పరిసిథ్తి వసుత్ంది. అపుప్డు 
అమామ్లంటే కూటి నీళళ్కు అడుగుతారు. లేదంటే కబాజ్ చేసాత్రు. ఈ రియలేటరస్ ఎంతకైనా తెగిసాత్రు. చటట్ం నాయ్యం, 
ధరామ్ ధరామ్లు, మంచి చెడులు ఆ జాతికి ఉండవు. అమేమ్సి అపుప్లు తీరేచ్సి, మిగిలిన డబుబ్తో నీ ఇషట్ పర్కారం  
ఇంకెకక్డైనా ...?” 
 “ ఇది నేను పుటిట్న గడడ్. నా పార్ణం ఇకక్డే పోవాల.అది నా తాత ముతాత్తలు ఇచిచ్ంది. భూదేవి నాతలిల్. 
పార్ణమైనా ఇడుసాత్నుగాని దానిన్..,.?” 
 “ పిచిచ్ మావా! ఇవవ్నంటే  నీ కొంపే ఉండదు. నీ పిలల్లతో సహా బూడిదవుతారు. నా మాట విని ఇచెచ్యియ్ 
.ఎకక్డైనా కొనుకోక్వచుచ్. నీ పిలల్లిన్  బాగా చదివించుకోవచుచ్. జాగరత్గా వాడుకుంటే తరాలు సుఖంగా గడిచిపోతాయి.” 
 ఆలోచిసూత్ మాటాల్డ లేకపోయాడు చందర్యయ్. సుందరయయ్ పర్కక్కు చూసి ,” ఒరేయ! కారీత్ నువేవ్పుప్డోచాచ్వురా! 
రా..రా ! మీ అతత్ నినున్ చూడాలని తెగ ఆరాట పడిపోతుంది.” అంటూ లోపలి కేకేసాడు అలుల్డోచాచ్డని. 
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 కారిత్కేయుడిన్ చూడగానే తడబడాడ్డు చందర్యయ్.” బడికి పోలా” అంటూ ముఖానికి పటిట్న చెమటను 
తుడుచుకునాన్డు. 
 “నీ కోసం ఎవరో వచిచ్నారు నాయనా! పొలం విషయం అరజ్ంటుగా మాటాల్డాలంట.” 
 “అదే చెపుతునాన్ అలుల్డా! ఎందుకు గొడ...” 
 “అంతా ఇనాన్ను మావా! కాలేజీకి పోవాల. మళీళ్ వసాత్ “ అంటూ తండిర్ వైపు చూసి పద పోదాం!’ అనేసరికి 
లేసూత్ కారిత్కేయిని ముఖం  జేవురించి సెగలు చిముమ్తునన్టుల్  బాధతో ముఖం ముడుచుకు పోయినటుల్ అనిపించింది. 
 బిడడ్కు అంతా తెలిసి పోయి ఉంటాదని దిగులు  పడసాగాడు చందర్యయ్.. నడుసుత్నాన్డేగాని మనసు మనసులో 
లేదు. తలతిరిగినటాల్యి పడబోయాడు. కొడుకు పటుట్కునాన్డు. పొలం అమిమ్ తను పార్ణాలతో ఉండగలడా ? ఈ అపుప్లు 
పిలల్ల చదువు పూరిత్ చేయగలడా? సుందరయయ్ అనన్టుట్ దౌరజ్నయ్ం చేసి పిలల్లిన్  ఏమనాన్ చేసేత్? తన పార్ణం నిలుసాత్దా? 
 ఇంటి దగగ్రకు రాగానే రెండు పెదద్ కారుల్, సూటుబూటువేసుకునన్ మనుషులు కనిపించారు.భయం వేసింది వాళళ్ 
ముఖాలోల్ కనిపించే కాటినయ్ం .లెకక్లేని తనం చూసి!! 
 వాళుళ్ ముందు ఎంతో మరాయ్దగా అడిగారు. కాదు అనే సరికి ఎంతయినా ఇసాత్మనాన్రు. అపప్టికీ సరే అనక 
పోయేసరికి ఎటాల్ ఇవవ్వో చూసాత్ము. నీ అంతు తెలుసాత్ము. నీ కొంప ముంచుతామని పైకి వచాచ్రు. నా ఇంటి కొచిచ్ 
ననున్ దబాయిసాత్రా . అంత దూరం వసేత్ తాడో పేడో తేలుచ్కుంటా పొండి అని గటిట్గా అరిచి తరిమేసాడు. ఊరంతా 
ఇంటిముందు ఉనన్ సంగతి ఈ గొడవలో గమనించ లేదు. 
 కోపంతో వణికి పోతూ, చెమటతో తడిచి పోయి ఏదేదో మాటాల్డుతునన్ చందర్యయ్ దగగ్రకు రావడానికి 
కారిత్కేయుడికి భయం వేసింది. పుటట్మమ్ ధైరయ్ం చేసి దగగ్ర కూరుచ్ని ఏడేచ్సరికి కొంత సిథ్మిత పడాడ్డు. వరమమ్ దగగ్రకు 
వచిచ్  దిగులుగా భరత్ ముఖంలోకి చూసి కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది. 
 “ఏం లేదు లేవే! ఎందుకు ఆ ఏడుపు ముఖం . నా తలిల్ని అడిగేసరికి వోరుచ్కోలేక పోయినా! నేను చసేత్ ఆ తలిల్ 
వొడిలోనే చేరచ్తామని మాట ఇవవ్ండి. వాళళ్ వీళళ్ మాటలు ఇనకండి.” ఆ మాటకు నోరు కపెప్టేట్సింది వరమమ్ . కనీన్ళుల్ 
జలుల్న రాలాయి. చేయి తీసి కనీన్ళుల్ తుడిచి  కొడుకు వైపు చూసాడు. 
      “మా పార్ణంకంటే మీరు ముఖయ్ం నాయానా! ఎటాల్ తీసుకుంటారో చూసాత్ను? ఏం చేసాత్రో రానీ  నా కొడుకులిన్ ఆడే 
పాతి పెటేట్సాత్ను. “  ఎంతకైనా తెగించేటటుల్ దృఢ నిశచ్యంతో అనాన్డు కారిత్ కేయుడు. 
 ఆ రోజంతా ఏ ఒకక్రూ సంతోషంగా లేరు. కారిత్కేయుడు చాలా దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ ఉండి పోయాడు. పుటట్మమ్ 
పడుకోనునన్ తండిర్ దగగ్ర అదీ ఇదీ చెపుతూ మామూలు మనిషిని చెయాయ్లని పర్యతిన్సూత్ కూరుచ్ంది. వరమమ్  ముకుక్ 
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చీదుకుంటూ, ముఖ తుడుచుకుంటూ పనులు చేసుకుంటూనే ఉంది. మధయ్హన్ం ఎవవ్రూ సరిగా భోజనం చెయయ్లేదు. 
చందర్యయ్ తినీ తిననటుల్ తిని   పొలంకాడికి పోబోతుంటే కారిత్కేయుడు కూడా వెళాళ్డు. 
 ఇదద్రూ మౌనంగా చాలా సేపు పొలం వైపే చూసుత్ండి పోయారు. 
ఉనన్టుల్ండి,’ ఇపుప్డు చాలా డబుబ్ వచేచ్ పంటలుండాయి  నాయనా. మనకుండే నీళేళ్ సరిపోతాయి. అపుప్ సంవతస్రం 
లోపే  తీరేచ్యోచుచ్. అటువంటి వాటికి  గవరన్మెంటోళుళ్ వడీడ్  లేకుండా  అపుప్ ఇసుత్నాన్రు. రసాయినిక ఎరువులు 
వాడకుండా సేందీర్య ఎరువులుతో పండిసేత్, బోలెడంత డబుబ్.  అమమ్కుండా ఉండేందుకు పార్ణాలు ఇసాత్ం. చూసాత్ం 
ఎటాల్ లాకుక్ంటారో? ఏం చేసాత్రో?” అని దృఢ నిశచ్యంతో  తండిర్ వైపు చూసాడు. బిడడ్ కళళ్లోల్ కనపడిన ధైరయ్ం , 
తెగింపు చూసి నిటూట్రుప్ వదులుతూ,” అబబ్యాయ్ ! నువువ్ ఇంటి కెళుళ్ . నేను తరువాత వసాత్ !” అని ముఖం పకక్కు 
తిపుప్కునాన్డు. రౌడి మూక అనుకుంటే ఏమయినా చేసాత్రని పించింది.తన పార్ణం కాదు  బిడడ్లిన్ ఏమయినా చేసేత్? 
 కారిత్కేయుడు చాలాసేపు తండిర్నే చూసి ఎలా ఈయనను కాపాడుకోవాలా అని ఆలోచిసూత్ ఇంటి ముఖం పటాట్డు. 
ఎనోన్ ఎనోన్ ఆలోచనులు, ఎనోన్ మారాగ్లు. ఏది సరైనది అని తీవర్ంగా తరజ్న భరజ్నలు పడుతూ ఇంటి కొచాచ్డు . 
వొంటరిగా ఎందుకు వదిలి వచాచ్వని తలిల్, చెలిల్ కోపప్డాడ్రు.సాయంకాలం తండిర్ రాకపోతే వెళిల్ తీసుకొచాచ్డు. 
కారిత్కేయుడు ఇపుప్డు తండిర్లాగా ముసుగు కపుప్కుని మాటాల్డకుండా పడుకోనేసాడు.ఎదో ఒకటి చెయాయ్లి. తండిర్ని 
దకిక్ంచుకోవాలి. తమ చదువు, సంసారం సుఖంగా సాగాలి!!  
 రాతిర్ అందరూ అరకొర మాటాల్డుకుంటా తిండి తినాన్ం అనిపించి పడుకునాన్రు. 
 సగం రాతిర్ పశువులు కోళళ్  అరుపు విని గబుకుక్న లేచాడు కారిత్కేయుడు. తండిర్ మంచం  వైపు చూసేత్ కాళీగా 
ఉంది. గుండెలు దడ దడ లాడాయి.అమామ్ చెలిల్ లేసాత్రేమోనని గుటుట్ చపుప్డుగాకుండా నాలుగు వైపులా వెతికి పొలం 
వెళాళ్డు. అకక్డ సమాధులు మీద పడి  ఉనన్ చందర్యయ్ కనుపించాడు. పరుగెతుత్కెళిళ్ లేవదీసేత్ ఆపులేకుండా 
ఏడుసుత్నాన్డు. ఇంతలో తలిల్ చెలిల్ ఇదద్రూ  పరుగెతుత్కు వచాచ్రు. 
 ఎంతో సముదాయించి ఎనిన్ విధాల చెపిప్, చివరకు మందుతాగి మీ కళళ్ముందు చసాత్మంటే లేచి వచాచ్డు. 
దారిలో కారిత్కేయుడు,” అమామ్! చీకటితో తిరుమలకు పోతునాన్మే ! అనీన్ సరుద్!!’ అనాన్డు. 
 వరమమ్ ఆలోచిసూత్ కొడుకు కళళ్లోల్కి చూసి  మారు మాటాల్డ లేదు. ఉలోల్ వాళల్కు ఉదయం ఇంటోల్ ఎవరూ 
కనిపించలేదు .ఎకక్డికి వెళాళ్రో ఎవవ్రికి తెలియదు. 
 కొనాలనుకునన్ వాళుళ్ రోజూ తిరుగుతునాన్రు,ఎం ఆర వొ. వి ఆరోవ్లను సంకలో వేసుకుని.పటాట్లు 
మరేచ్యయ్మని,  కంచె  నాటాలని డబుబ్లు ఇసుత్నాన్రని   ఊళుల్ వాళుళ్ చెవులు కొసు కుంటునాన్రు.  చందర్యయ్ వాళుళ్  
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ఎపుప్డొసాత్రో ? ఈ లోగా ఈ ఏం ఆరోవ్ లు, వి ఆరోవ్లు కుముమ్కక్యి పొలం ఆకర్మించుకుంటా రేమో? మరేదయినా 
ఘాతకం చేసారేమో  అని నానా రకాలుగా మాటాల్డుకోసాగారు. కానీ చందరయయ్ ఆపుత్డు  సుందరయయ్ గటిట్గా అడుడ్ 
నిలిఛి  ఊరినంతా ఒకటి చేసాడు..  
 వారం రోజుల తరువాత గంపడు ఏడుకొండల సావ్మి లడుడ్లతో సంతోషంగా  దిగారు చందర్యయ్ వాళుళ్.  
ఎందుకో ఆ ఆనందం అని ఆశచ్రయ్ పోయారు. సాయంతర్ంలోగా ఎండోమెంట వాళుళ్ వచిచ్ పోలం ముందు దేవుని పొలం 
ఆకర్మిసేత్ చటట్ రీతాయ్ చరయ్లు తీసుకో బడును అని ఏం ఆరోవ్ బోరుడ్లు నాటించడం చూసి నోరెళళ్ బెటాట్రు. అంత ధర గల 
పోలం , కనక వరష్ం  కుమమ్రించేది...ఊరికే ..దేవుడుకి దానం ?? తెలివి తకుక్వ దదద్మమ్లు లకీష్దేవిని కాలదనాన్రు  
మెతుకు పుటట్దు.అని ఎగతాళిగా వకీర్కరించారు.  ఇక ఎవవ్రూ ఏం చెయయ్లేరు. ఎవవ్రైనా జుటుట్ పీకోక్వాలిస్ందే 
.తికక్కుదిరింది రౌడీ గాడిదలకు అని కొందరు సంతోష పడాడ్రు.   
 ఉదయం లేసూత్నే కారిత్కేయుడు, పుటట్మమ్ , వరమమ్  సదిద్ తీసుకుని పొలం ఎలాల్రు. అదేవిటి? పిచిచ్ పని..పిచిచ్ పని  
అంత డబుబ్ , దేవుడికి లేకనా  అని ఎందరడిగినా నవువ్కుంటూ వెళాళ్రు. సుందరయయ్ మాతర్ం  సంతోషంగా వాళళ్తో 
నడుసూత్ చందర్యయ్తో,” మావా! నీ అపుప్లు తీరచ్డానికి వడీడ్ లేకుండా నేనిసాత్ డబుబ్.” అనాన్డు.  “సరుద్కుంటాములే 
మావా! కొతత్ రకాలు సేందీర్య సాగు చెయాయ్లనుకుంటునాన్ము.” అనాన్డు  కారిత్కేయుడు.  

సుందరయయ్ చందర్యయ్ చేతులు పటుట్కుని  తృపిత్గా నవువ్కుంటూ ,“ జననీ జనమ్ భూమిశచ్  సవ్రాగ్దపి గరీయసి  
అనే మాటను నిలబెటిట్  చిరంజీవివయాయ్వు.” అని ఆనందంతో  పొంగిన కనీన్ళుల్ తుడుచుకునాన్డు  .  డబుబ్కంటే, సవ్రగ్ం 
కంటే గొపప్దయిన కూడుపెటిట్న భూమాతను , పుటిట్న గడడ్ను దకిక్ంచుకునన్ చందర్యయ్కు  వేయిసారుల్ మొకాక్డు. అతను 
చిరంజీవి. డబుబ్ తుచచ్మైంది. క్షణికమైంది. జనమ్నిచిచ్న తలిల్ ,పుటిట్న గడడ్  సవ్రాగ్నికంటే మించింది అని గర్హించిన వివేకి, 
తాయ్గధనుడు అనుకుంటూ భారయ్తో కూతురుతో సంతోషానిన్ పంచుకోవడానికి ఇంటి ముఖం పటాట్డు  !!! 
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