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“హలో?” 
“బాబూ కిరీటి, నేనూ బాబాయ ని. ఊరినుంచి..” గొంతులో బాధ ధవ్నించింది.  
“చెపుప్ బాబాయ. ఏం జరిగింది?” కంగారుగా అడిగాను. పొదుద్నేన్ ఏడింటికి ఊహించని మనిషి 

దగగ్రున్ంచి ఫోన వసేత్ కంగారుగానే ఉంటుంది. నా గొంతు విని పకక్నే పడుకొని ఉనన్ మా ఆవిడ సరిత కూడా నిదర్లేచి 
గాబరాగా చూసోత్ంది.  

చెపాప్లిస్ంది చెపిప్ బాబాయ ఫోన పెటేట్సాడు. నా మొహం పాలిపోయిందేమో, సరిత గాబరా ఎకుక్వైంది.  
“ఏంటండీ? ఎవరున్ంచి ఫోన? ఏం జరిగింది??” సరిత అడగటం తెలుసోత్ంది కానీ నా మెదడుతో నాకు 

సంబంధం తెగిపోయినటుట్గా, ఏం చేయాలో తెలీనటుట్గా అనిపించింది. అచేతనంగా ఉండిపోయాను. ఏ ఆలోచనలూ 
రాలేదు కాసేపు. అసలు ఇది నిజంగానే జరుగుతుందా లేక కలా? ఉలికిక్పడి కళుళ్ తెరుసాత్నా ఇపుప్డు? పీడకల అని 
అరధ్మయాయ్క హాయిగా అనిపిసుత్ందా? అపర్యతన్ంగా కళుళ్ మూసుకొని తెరిచాను. అలా మరోసారి, మరో..    

సరిత గటిట్గా నా భుజానిన్ తోసూత్ మళీళ్ ఏం జరిగిందని అడిగేటపప్టికి నిజంగానే ఉలికిక్పడి ఈ 
లోకానికి వచాచ్ను.  
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“మా నానన్ చనిపోయారుట. ఇవాళ ఉదయం. ఇంతకు ముందే తెలిసిందిట..” బాధగా ఇంకా ఏదో 
చెబుతూండగా సరిత వినిపించుకోలేదు. “అయోయ్” అని హడావిడిగా పకక్మీదనుంచి లేచి తన ఫోన అందుకొని పకక్ 
గదిలోకి వెళిల్పోయింది. వాళిళ్ంటోల్ వారికి చెపప్డానికనుకుంటా.  

మైండ బేల్ంక అయింది అని పుసత్కాలోల్ ఎపుప్డైనా చదివితే నవువ్కునేవాడిన్ అలా నిజంగా చసేత్ జరగదు 
అని. కానీ ఆ సిథ్తి అనుభవించాక అరధ్మైంది అనవసరంగా నవువ్కునేవాడన్ని. ఉబికివసుత్నన్ కనీన్ళుళ్ కరీచ్ఫ తో 
తుడుచుకుంటూ మంచం మీద కూలబడిపోయాను. ఏంటిది ఇలా జరిగింది? రెండోర్జుల కిర్తం నానన్ అదేపనిగా ఫోన 
చేయటం గురొత్చిచ్ంది. ఆఫీసు పని ఒతిత్డిలో పటిట్ంచుకోలేదు. ఛ. ఆయనతో మాటాల్డి ఉంటే ఎంత బావుండేది. ఇంటోల్ 
అందరినీ తీసుకువెళిల్ ఆయన దగగ్ర ఓ పదిరోజులు పర్శాంతంగా గడుపుదామని ఎపప్టినుంచో అనుకుంటునాన్ను కానీ 
కుదరేల్దు. ఇంతపని జరుగుతుందని ఏమాతర్ం ఊహించినా పనులనీన్ పకక్కు తోసి రెకక్లు కటుట్కొని ఆయన దగగ్ర 
వాలేవాడిన్. జీవితం సాఫీగా జరిగిపోతుందని అనుకొంటూండగా హఠాతుత్గా పొదుద్నేన్ ఈ దురావ్రత్. ఎంత పని జరిగింది 
నానాన్!! తెరలు తెరలుగా వసుత్నన్ దు:ఖానిన్ దిగమింగుకోటానికి పర్యతిన్ంచలేదు. కాసేపు తనివితీరా ఏడుసేత్నే మనసులో 
ఉనన్ బరువు కొంతైనా తగుగ్తుందనిపించింది. 

*** 
తల బదద్లైపోతూంటే టేబెల్ట వేసుకునాన్ను. జరగాలిస్ంది చూడాలిపుప్డు. పకక్నే ఉనన్ మొబైల ఫోన మీద 

పడింది నా దృషిట్. వారత్ సకర్మంగా తెలియబరిచాననన్ సంతృపిత్ కాబోలు, మౌనంగా ఉందది. దాని ఖరీదు మనసులో 
మెదిలింది. లక్ష రూపాయలు! విరకిత్గా నవువ్కునాన్ను. చినన్పప్టి పేదరికం గురుత్కొచిచ్ంది. కిందటి సంవతస్రం మా 
నానన్ పుటిట్నరోజుకు సరిగాగ్ అందేలా ఓ కొతత్ మొబైల ఫోన గిఫట్ పేక చేసి పంపాను. ఆయన నాతో అదే ఫోనోల్ంచి 
సంతోషంగా గదగ్ద సవ్రంతో మాటాల్డిన మాటలు నాకెపప్టికీ గురుత్ండిపోతాయి. అపర్యతన్ంగా ఫోన అందుకొని ఆయన 
నెంబర వెదికి కాల చేసాను. ఆఫ చేసుందనన్ వాయిస వినిపించింది. మరిక ఎపప్టికీ ఆయనతో మాటాల్డలేను అనన్ 
ఆలోచన ననున్ దు:ఖంలో ముంచెతిత్ంది. ఆయనున్ గురించిన ఆలోచనలు మనసును తొలిచేయసాగినయ.     

రైతు కూలీగా జీవితం గడుపుతూ అషట్కషాట్లు పడి ననున్ ఇంతవాడిన్ చేసాడు మా నానన్ రుదర్యయ్. 
చదువు లేకపోయినా మంచి చెడు చాలా చకక్గా తెలిసిన మనిషి. తనలా నా జీవితం రెకక్ల కషాట్నికే పరిమితం కావొదద్ని 
అపుప్చేసి మరీ ననున్ ఊళోళ్కెలాల్ మంచి ఇంగీల్షు మీడియం సూక్లోల్ చేరాచ్డు. కటిక పేదరికమంతా తనకీ అమమ్కి 
మాతర్మే పరిమితం చేసుకొని ననున్ మాతర్ం ఏ లోటూ లేకుండా పెంచాడు. పరీక్షలెగొగ్టిట్ జులాయిగా తిరిగినా 
కోపప్డకుండా ఓపిగాగ్ నచచ్జెపేప్వాడు. అమమ్ను కూడా నా మీద చేయి వేయనిచేచ్వాడు కాదు ఎంత వెధవ పని చేసినా. 
ఒకక్డేన్ సంతానమైన నేనంటే ఆయనకు అంత పిచిచ్ పేర్మ. 
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నాకు పదిహేనేళళ్పుప్డు ఓసారి సూక్లు ఎగొగ్టిట్ సిగరెట తాగుతూ రింగు రింగులుగా పొగ వదలటం 
ఆయన కళల్బడడ్ది. భయంతో వణికిపోయాను. అపుప్డు కూడా ఆయన ననున్ కోపప్డలేదు. తను ఎలా చమటోడిచ్ ననున్ 
చదివిసుత్నన్దీ చెపప్లేదు. పకక్కు తీసుకువెళిల్ చెడు అలవాటల్ వలల్ ‘నా’ జీవితం ఎలా నాశనమవుతుందో రెండు గంటలకు 
పైగా వివరించాడు. ఎకక్డా ఆయన పర్సకిత్ లేదందులో. ఆ తరావ్త ఎంతో మారుప్ వచిచ్ంది. నాలో కాదు ఆయనలో! 
ఎందుకంటే ఆ మరుసటి రోజే నేను సేన్హితులతో మందు కొడుతూ ఆయన కళల్బడాడ్ను. అపుప్డు అరధ్మైంది ఆయనకు 
నేను చినన్ పిలాల్డిన్ కాను బాగా ఎదిగిపోయానని. ఆ తరావ్త నుంచీ నాకు మంచి చెడడ్లు చెపప్టం పూరిత్గా మానేసాడు. 
అమమ్కు కూడా విషయం చెపప్లేదు. నిరిల్పత్ంగా ఉండిపోయాడు. ఆ సంఘటన నాలో విపరీతమైన అపరాధ భావం 
కలిగించి ననున్ కదిలించేసింది. కర్మంగా నాలో ఆయన ఆశించిన మారుప్ వచిచ్ంది. చదువు మీద బాగా శర్దధ్ 
పెటట్సాగాను. పటన్ం వచిచ్ పై చదువులు కూడా మంచి మారుక్లతో పూరిత్చేసుకొని ఓ పెదద్ కంపెనీలో చేరి మంచి సాథ్యికి 
చేరుకునాన్ను.  

మా నానన్కు నా విషయంలో ఉనన్ ఓపిక తలచుకుంటే ఎపుప్డూ ఆశచ్రయ్మే నాకు. మా అబాబ్యి 
అనురాగ పుటాట్క కానీ అరధ్ం కాలేదు పిలల్ల వెధవ చేషట్లు భరించడం ఎంత కషట్మో అని. అయితే నేను మా నానన్లా 
కాదు. మా వాడిన్ ఎనోన్ సారుల్ తనివితీరా కొటాట్ను. ఈ మధేయ్ ఇంటర చదివే వాడి దగగ్ర సిగరెట వాసన వసేత్ ఒళుళ్ 
చీరేసాను..  

“తవ్రగా లేవండి. ఇంకో గంటలో బయలుదేరితే మంచిది. టార్ఫిక ఎకుక్వవుతుంది లేకపోతే” సరిత 
మాటలకి ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడి, తలూపాను అంగీకారంగా.  

అటాచడ్ బాత రూంలోకి వెళూత్ండగా బయట అనురాగ ఫోనోల్ ఎవరో ఫెర్ండ తో మాటాల్డటం 
వినిపించింది. కిర్కెట టోరన్మెంట కి రాలేనని చెబుతునాన్డు బాధగా. వాడికి కిర్కెట అంటే యమ పిచిచ్. వేరే ఊళోళ్ 
ఎకక్డో ఆడాలని ననున్ ఐదువేలు అడిగాడు ఖరుచ్లకు. ఇంకా ఇవవ్లేదు.  అదిపుప్డు మిగిలినందుకు సంతోషమేసింది. 
దండగ ఖరుచ్. డబుబ్ విలువ డబుబ్లో పుటిట్న వీడికేం తెలుసు?  

ముగుగ్రం ముపాప్వు గంటలో హడావిడిగా తయారయి, బటట్లు సరుద్కొని కారులో మా నానన్ను 
చివరిసారిగా చూడాడ్నికి బయలుదేరాం. ఇదే పని ఆయన బతికుండగా చేసుంటే ఎంత బావుండేది అనుకునాన్ను బాధగా. 
ఊరు చేరటానికి కనీసం మూడు గంటలు పడుతుంది. ఆఫీసులో విషయం చెపేప్సాను. వరసబెటిట్ కండోలెనస్ మెసేజెస 
రావటం మొదలైనయ. ఏవీ ఓపెన చేయలేదు. వాటికి సప్ందించే మూడ ఏమాతర్ం లేదు. కాలస్ కూడా మొదలవడంతో 
ఫోన పకక్న పడేసి జాగర్తత్గా డైరవ చేయసాగాను. ఖరీదైన కారు మెతత్గా సాగిపోతుంది. అంతా మౌనంగా ఉనాన్రు. 
కారెకక్గానే పాటలు పెటట్మనే అనురాగ కూడా వెనక సీటోల్ చపుప్డు చేయకుండా కూరుచ్నాన్డు. తల వెనకిక్ తిపిప్ వాడి 
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వైపు చూసానోసారి. మొహం బాధగా పెటిట్ బయటకు చూసుత్నాన్డు. అది ఖచిచ్తంగా కిర్కెట టోరన్మెంట మిస 
అయినందుకే అనిపించింది. మా నానన్తో వాడికి పెదద్ అనుబంధం లేదు. అసలు కలిసింది కూడా చాలా తకుక్వసారుల్.  

చినన్పప్టినుంచీ పర్తీ రూపాయికీ నానన్ పడడ్ అవసథ్ చూసాక డబుబ్ ఎంత విలువైందో, పొదుపుగా 
ఉండటం ఎంత అవసరమో నాకు బాగా అరధ్మైంది. తేలిగాగ్ డబుబ్ ఖరుచ్ చేసేవాళుళ్ (నా సతీమణి సరితతో  సహా) ననోన్ 
పీనాసి అనుకునాన్ నేనెపుప్డూ పటిట్ంచుకోలేదు. డబుబ్ లేనపుప్డు కానీ దాని విలువ అరధ్ం కాదు.  

ఉదోయ్గంలో చేరిన కొతత్లోల్ మొటట్మొదటి లక్ష రూపాయలు తవ్రగా సంపాదించాలని నాకు చాలా 
కోరికగా ఉండేది. పొదుపుగా ఉంటూ కూడబెటట్సాగాను. అపుప్డే నాకో సమసయ్ ఎదురైంది. నానన్ దగగ్రున్ంచి. ఆయనకు 
అతయ్వసరంగా పాతికవేలు కావాలిస్ వచిచ్ంది. మూడెకరాల భూమి చవకగా సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఆయన 
యజమాని కలిప్ంచాడు ఏళళ్ తరబడి ఆయన చేసిన సేవకు గురిత్ంపుగా. కొదిద్కొదిద్గా ఆయన కూడబెటిట్న డబుబ్, ఇంటోల్, 
ఒంటి మీదునన్ బంగారం, సేన్హితుల దగగ్ర అపుప్ అంతా కలిపినా పాతికవేలు తకుక్వైంది. వేరే దారేదీ కనబడక ననున్ 
అడిగాడు. అపప్టికే నా దగగ్ర నలభై వేల పైనే పోగైంది. నా చదువు కోసం చేసిన అపుప్ కూడా ఆయనే తీరుసుత్నాన్డు. 
మాటవరసకు కూడా ఆ భారం నామీద వేయలేదు. అయినా నాకెందుకో డబుబ్ సరాద్లనిపించలేదు. ‘ఇపుప్డా పొలం 
కొనకపోతే ఏం?’ అనిపించింది. ఆయన యజమాని మీద కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. ఏ ఆసీత్ లేని నానన్ చినన్ భూమికి 
యజమానిగా మారాలని ఆశపడటంలో తపుప్లేదు. కానీ మొదటి లక్ష తవ్రగా సంపాదించాలనన్ నా నాయ్యమైన కోరిక 
ముందు ఆయన కోరిక చినన్దిగా తోచింది. నేను సంపాదించే లక్ష కూడా కుటుంబానికే కదా అనిపించింది. ఒకటిరెండు 
సారుల్ అడిగాక నా దగగ్ర సరైన సప్ందన లేక అడగటం మానేసాడు నానన్.  

ఆయనకు కోపం వచిచ్ందేమో అనుకునాన్ను కానీ అలా జరగలేదు. ముందే చెపిప్నటుట్ నానన్కు నేనంటే 
పిచిచ్ పేర్మ. డబుబ్ సరద్లేదని ఏమాతర్ం నొచుచ్కోలేదు. భూమిని వదులుకోటానికే సిదధ్పడాడ్డు. అయితే ఆయన 
యజమానికి విషయం తెలిసి పాతికవేలు వదద్ని ఉనన్ డబుబ్కే భూమిని అమేమ్సాడు. ఆయన మంచితనానికి మనసులోనే 
జోహారుల్ అరిప్ంచాను. నాకు తరావ్తెపుప్డో తెలిసింది. నానన్ కొదిద్ కొదిద్గా ఆ పాతికవేలు వడీడ్తో సహా ఆయనకి కటేట్సాడని. 
నేనైతే ఆపని చేసుండేవాడిన్ కాదు అనుకునాన్ను నిజాయితీగా. ఏదైనా, నానన్ చాలా నికక్చిచ్ మనిషి. ఎవరి ఋణం 
ఉంచుకోడు. ఇదంతా జరిగి ఇరవై ఏళళ్ పైనే అయింది.  

*** 
ఆలోచనలో ఉండగా ఫోన మోగింది. బాబాయ నుంచి. కారు నడుపుతూనే సీట్రింగ మీద ఉనన్ ఏకెస్పట్ 

బటన నొకాక్ను. ఆయన మాటాల్డేది కారు బూల్టూత సీప్కరోల్ గటిట్గా వినిపించింది “బాబూ కిరీటి, ఎంతదాకా వచాచ్రు? 
ఊరు ఊరంతా తరలి వచిచ్ంది మీ నానన్ను చూడాడ్నికి..” 
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నా కనీన్ళుళ్ ఆగలేదు. “వసుత్నాన్ం బాబాయ. ఇంకో గంట..” దు:ఖంతో గొంతు పూడుకుపోయింది. 
“ఊరుకోండి..” సరిత ఓదారచ్డానికి పర్యతిన్ంచింది. అనురాగ కూడా బాబాయ చెపేప్ది బాధగా వినటం గమనించి 
కొదిద్గా ఆశచ్రయ్పోయాను.   

*** 
పొలం కొనాన్క మా నానన్ మరింత కషట్పడసాగాడు. నేను కూడా మొదటి లక్ష లక్షణంగా సంపాదించేసి 

ఈసారి నా లకాష్య్నిన్ పది లక్షలకి పెంచుకొని అందుకు తగగ్ కృషి చేయసాగాను. నా దగగ్ర నానన్ కనీసం పది రూపాయలు 
కూడా ఎపుప్డూ తీసుకోలేదు. అదే ఆయనకు తృపిత్నిసుత్ందని నేనూ ‘డబుబ్’ అనే విషయం మా మధయ్ ఎపుప్డూ 
తీసుకురాలేదు. తన కషట్ంతోనే  ఆయన అపుప్లనీన్ తీరచ్సాగాడు. హాయిగా ఉండొచుచ్ ఇకమీదట అనుకునాన్డో ఏమో 
‘అది కుదిరేపని కాదు’ అనన్టుట్గా చెపాప్ను నేను ఓ అమామ్యిని ఇషట్పడాడ్నని! ఇంటోల్ చినన్పాటి నూయ్కిల్యర విసోఫ్టనం. 
అమామ్, నానాన్ ఇదద్రూ కూడా మా బంధువుల అమామ్యిని కోడలుగా తెచుచ్కొని పటన్ం వచిచ్ నాతో ఉండిపోదామని 
అనుకునేవారు. అందులో నాకూ ఏ అభయ్ంతరమూ కనబడలేదు సరిత కనబడే వరకూ.  

మా అమమ్ సరితను కోడలుగా చసేత్ ఒపుప్కోనని తీవర్ సవ్రంతో గటిట్గా తేలిచ్ చెపిప్ంది. ఎంత సరిద్చెపిప్నా 
వినలేదు. సరితది కులం మాతర్మే కాదు భాష కూడా వేరే. నానన్ మటుకు తన చేతులమీదుగా ఎదిగిన చెటట్ంత ననున్ 
చూసి మనసులో ఏమనుకునాన్డో ఏమో కానీ మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఆయన కళళ్లోల్ కదలాడిన తడి ననున్ 
చాలారోజులు వేధించింది.  

ఇంటోల్ నా పెళిళ్కి ససేమిరా అనడంతో చేసేదేమీ లేక పటన్ం తిరిగి వచిచ్ అమామ్, నానాన్ లేకుండానే 
సరితను పెళిల్ చేసుకునాన్ను. విషయం తెలిసి నానన్ ఒంటరిగా మా ఇంటికి వచిచ్ మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించాడు. కలతచెందిన 
ఆయన మొహం చూసేత్ ఎంతో బాధేసింది. అయితే, ఆయన కలతపడడ్ది ఎవరికీ చెపప్కుండా నేను చేసుకునన్ పెళిల్ గురించి 
కాదనీ, అమమ్ ఆరోగయ్ం గురించని తరావ్త అరధ్మైంది.  

నేను చేసిన పనికి మా అమమ్ గుండె పగిలేలా ఏడిచ్ంది(ట). ఎపప్టికీ నా మొహం చూడనని గటిట్గా చెపిప్ 
తన మాట నిలబెటుట్కుంది. నా పెళైళ్న రెండేళల్కే దిగులుతో అనారోగయ్ం కొనితెచుచ్కొని, మంచం పటిట్ చివరిదశలో కూడా 
ననున్ చూడాలనన్ కోరిక లేకుండా చనిపోయింది. అపుప్డు అరథ్మైంది నాకు దు:ఖం అంటే ఏమిటో. అమమ్ శవం దగగ్ర 
పిచిచ్పటిట్న వాడిలా ఏడాచ్ను. జీవితంలో దు:ఖించడం మొదటిసారి కాకపోయినా, ఆ పూట కలిగిన దు:ఖం మాతర్ం 
నేనెపప్టికీ మరిచ్పోలేను. ఎందుకంటే అది కలీత్ లేనిది! ఏ సావ్రథ్పూరిత కారణం వలల్ కాకుండా ఓ ఆతీమ్య బంధం 
శాశవ్తంగా తెగిపోవటం వలల్ కలిగిన దు:ఖం అది. మొటట్మొదటిసారి అనుభవంలోకి వచిచ్ంది. నానన్కూ అలాంటి 
దు:ఖమే కలిగింది. అయితే నేను తవ్రగా అందులోంచి బయటపడితే, ఆయన మాతర్ం జీవితాంతం అమమ్ని 
తలుచ్కుంటూనే బతికాడు.  
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అమమ్ పోయాక ఇంటోల్ ఒంటరివాడయాయ్డు నానన్. మాతో పటన్ం తీసుకువెళాద్మని అనుకునాన్, ఊరు 
వదిలి రావటానికి ఆయన అంతగా ఇషట్పడలేదు. నేనూ ఆయనిన్ బలవంతం చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే, పటన్ంలో 
మా ఇలుల్ ఇదద్రికి బాగా సరిపోయేలా ఉంది. మూడో మనిషి వసేత్ ఇబబ్ందే. తరావ్త అనిపించింది, నానన్కు మాతో 
వచేచ్యాలని ఉనాన్ కొతత్గా పెళైళ్న మా మధయ్ అడుడ్గా ఎందుకని అకక్డే ఉండిపోయుంటాడు అని. తవ్రలోనే పెదద్ ఇలుల్ 
కటుట్కొని ఆయనున్ మా దగగ్రే ఉంచుకోవాలని గటిట్గా అనుకునాన్ను.  

అమమ్ పోయిన రెండేళళ్కే ఇంకో పెదిద్ంటోల్కి మారినా, సొంతిలుల్ కాదది. నానన్ను సొంతింటోల్కి 
తీసుకురావాలని నాకు కోరికగా ఉండేది. ఊళోళ్ మా ఇంటి పకక్నే ఉండే దూరపు బంధువులైన బాబాయ కుటుంబం 
నానన్ మంచి చెడడ్లు చూసేవారు. నేనూ ఆయనున్ చూడాడ్నికి మొదటోల్ పర్తీ ఏడాదీ వెళేళ్వాడిన్ సరితను తీసుకొని. 
పటన్వాసం బాగా అలవాటైన మాకు ఏ వసతీ లేని అకక్డ ఉండటం కషట్ంగా ఉండేది. పని ఒతిత్డి వలల్ కర్మంగా అకక్డకు 
వెళళ్టం బాగా తగిగ్పోయింది. నానన్ మటుకు మాకు తరచూ ఉతత్రాలు రాయించి కేష్మ సమాచారాలు కనుకుక్నేవాడు. 
అనురాగ పుటిట్న నాలుగేళళ్కు మొదటిసారి మా ఇంటికి వచాచ్డు. మనవడిన్ చూసిన  ఆయన మొహంలో కనబడిన 
సంతోషం నా మనసులో అలా ముదిర్ంచుకుపోయింది. నాలుగు రోజులు ఉండి వెళిళ్పోయాడు ఊళోళ్ ఏదో పనుందని. 
మేము సెలవలకి సింగపూర వెళేళ్ ఆలోచనలో ఉనన్టుట్ అనురాగ ఆయనకు చెపాప్డని తరావ్త తెలిసింది. అందుకే వెంటనే 
వెళిల్పోయుంటాడు అనుకునాన్ను.  

పదేళళ్ కిర్తం మొతాత్నికి నా సొంతింటి కల కూడా తీరింది. ఎకక్డా రాజీ పడకుండా బాగా ఖరుచ్చేసి 
పెదిద్లేల్ కటుట్కునాన్ం. భారీగా హోం లోన కూడా తీసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. లోనంటే నాకు చాలా భయం. నానన్ చినన్పుప్డు 
అపుప్లపాలై ఇబబ్ంది పడటం కళాళ్రా చూడడ్ం వలల్ కావొచుచ్. అయితే అపప్టికే నానన్ కొనన్ భూమి విలువ ఎనోన్ రెటుల్ 
పెరిగింది. ఆయనిన్ పటన్ం తీసుకొచాచ్క దానిన్ అమేమ్సేత్ వచేచ్ డబుబ్తో అపుప్ తీరొచ్చుచ్ అనుకొని తృపిత్పడాడ్ను. ఆరిధ్క 
విషయాలోల్ నియంతర్ణ కలిగి ఉండటం మొదటున్ంచీ నాకు అలవాటు. 

ఇంటి గృహపర్వేశానికి వచాచ్డు నానన్. ఇంటిమీద ఆసకిత్ కనాన్ మనవడితో గడపాలనన్ కోరికే ఆయనలో 
ఎకుక్వగా కనబడింది. ఉనన్ంత సేపూ అనురాగ తో గడిపాడు సంతోషంగా. వాడు మా నానన్కు ఇలల్ంతా తిపిప్ చూపిసూత్ 
తన గది, మా గది తరావ్త ఓ గది చూపించి అది ‘గెసట్’ రూం అని చెపాప్డు. ఆయనకు అరధ్ం కాదేమోనని ‘అతిధి గది’ 
అని తెలుగులో కూడా చెపాప్డు నవువ్తూ. అకక్డే ఉనన్ నేను చపుప్న నానన్ వైపు చూసాను. ఆయన మొహంలో కదలాడిన 
బాధ సప్షట్ంగా కనబడింది. కిర్తం రోజే అది ఆయన గది అని నేను చెపప్టం గురొత్చుచ్ంటుంది. మా ఇంటోల్ నానన్ ఓ గెసట్ 
లా ఉండాలిస్ వసుత్ందనో లేక ఆయనుంటే మాకు గెసట్ రూం లేకుండా పోతుందనో తెలీదు, ఇకక్డే ఉండిపొమమ్ంటే తనకు 
ఏమీ తోచదని పది రోజులు ఉండి వెళిల్పోయాడు. ఆయన మాతో అనాన్ళుళ్ గడిపింది ఆ ఒకక్సారే. 
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ఆ తరావ్త, కాలం చాలా వేగంగా దౌడుతీసింది. ఆఫీసు పని ఒతిత్డి వలల్ నానన్కు కనీసం ఫోన చేయటం 
కూడా సరిగాగ్ కుదిరేది కాదు. ఒకటిరెండు సారుల్ ఆయనిన్ చూడాడ్నికి వెళిళ్ రెండంటే రెండే రోజులోల్ తిరిగి వచేచ్సాం. 
పర్తీసారీ వేసవి సెలవలకి ఆయన దగగ్రకి వెళాద్మని అనుకోవటం, అది కుదరక సరిత పోరువలల్ ఏ ఊటీనో, మనాలీనో 
వెళళ్టం జరిగేది. ఈ ఏడాది ఖచిచ్తంగా ఆయన దగగ్రే గడుపుదామని అనుకునాన్ను. అంతలోనే ఈ ఘోరం 
జరిగిపోయింది..   

“వచేచ్సాం” అని సరిత అనటంతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను. యాంతిర్కంగా కారు నడుపుతునన్ నేను 
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ చుటూట్ చూసాను. ఊరు మొదటోల్ ఉనాన్ం. నేను పుటిట్ పెరిగిన ఊరది! గొంతులో ఏదో అడుడ్పడిన 
భావన. కొదిద్దూరం వెళాళ్క మా నానన్ కషట్పడి కొని సాగుచేసుకునన్ భూమి దూరంగా కనిపించసాగింది. దు:ఖం ఎకుక్వై  
కారు నడపలేక ఓ పకక్గా ఆపాను. “నానాన్!..” అని బయటికే అనుకునాన్ను ఏడుసూత్. సరిత, అనురాగ ఆందోళనగా 
చూసారు నా వైపు. చినన్ విరామం తరావ్త కొదిద్గా తేరుకొని కారు ఊళోళ్కి పోనిచాచ్ను.  

*** 
ఇంటి దగగ్ర చాలా హడావిడిగా ఉంది. చాలా మంది నానన్ను చివరిచూపు చూడాడ్నికి వచాచ్రు. సరిత, 

అనురాగ కూడా ఆశచ్రయ్పోయారు అంతమంది జనానిన్ చూసి. కారు ఆపగానే బాబాయ వచిచ్ తలుపు తీసాడు. అంతా 
దిగాక, ఎవరో వచిచ్ మా సామానుల్ లోపలకి తీసుకువెళాల్రు. బాబాయ ని చూడగానే కనీన్ళుళ్ ఆగలేదు. “ఊరుకో 
బాబూ..” అనాన్డు భుజం మీద చినన్గా తడుతూ. అనురాగ తల నిమురుతూ అనాన్డు “మీ నానన్కు వీడంటే ఎంతిషట్మో. 
వారం కిర్తమే వీడికి పర్తేయ్కంగా ఫోన ఉందా అని అడిగి, నెంబర తీసుకొని చాలాసేపు మాటాల్డాడు”. ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసాను అనురాగ వైపు. వాడు కనీసం వారం కిర్తం నానన్తో మాటాల్డాడు. నేను చివరిసారిగా ఎపుప్డు మాటాల్డానో 
గురుత్ తెచుచ్కోవాలనాన్ భయమేసింది.  

వచిచ్నవారంతా మమమ్లిన్ చాలా ఆపాయ్యంగా పలకరించారు. నా చినన్నాటి సేన్హితులు కూడా 
ఉనాన్రు అందులో. ఆ తరావ్త కారయ్కర్మాలనీన్ వరుసగా జరిగిపోయినయ. బాబాయ దగగ్రుండి అనీన్ చూసుకునాన్డు. 
కనీన్ళల్తో అంతయ్కిర్యలు పూరిత్చేసి నానన్ను పరలోకానికి సాగనంపాను. ఊరి జనం కూడా ఆయన గురించి గొపప్గా 
మాటాల్డుకుంటూ ఘనంగా వీడోక్లు పలికారు. చితిమంటలోల్ కటెట్లా కాలిపోతునన్ నానన్ను చూసి అనురాగ దు:ఖం 
ఆగలేదు. ననున్ గటిట్గా పటుట్కొని ఏడవసాగాడు. అపుప్డు అరధ్మైంది నాకు వాడు పొదుద్న బాధపడింది కిర్కెట టోరన్మెంట 
కోసం ఎంతమాతర్ం కాదు అని.  

ఎకిక్ళుళ్ పెడుతూ అనాన్డు వాడు “పోయిన వారం తాతయయ్ నాతో చాలాసేపు మాటాల్డాడు నానన్. నీ 
గురించి గొపప్గా చెపాప్డు. పెదద్యాయ్క నినున్, అమమ్ని జాగర్తత్గా చూసుకోమనాన్డు. చెడు అలవాటల్ జోలికి వెళొల్దద్ని మరీ 
మరీ చెపాప్డు..” ఎవరో మంచినీళుళ్ అందిసేత్ కొదిద్గా తాగి చెపప్టం  కొనసాగించాడు. శర్దధ్గా వింటునాన్ను.  
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“..తాతయయ్కు ఎవరో చెపాప్రట ఫోనోల్ అవతలి మనిషిని చూసూత్ మాటాల్డొచచ్ని. దానిన్ ‘వీడియో కాల’ 
అంటారని నేనంటే, ‘మీ నానన్తో ఓసారి వీడియో కాల చేయించరా. ఇక ఎకుక్వ కాలం బతకను’ అనాన్డు. చాలా 
బాధగా అనిపించింది నానాన్. తాతయయ్ది సామ్రట్ ఫోన కాదసలు. అందులో కనీసం వాటస్అప కూడా ఉండదు...” ఏడుసూత్ 
ఇంకా ఏదో చెబుతునాన్డు వాడు. నాకేమీ అరధ్ం కావటంలేదు. మనసుకు ఎవరో మేకులు కొడుతునన్టుట్గా బాధ! 
ఆయనకు నేను పంపిన వెయియ్ రూపాయల నోకియా ఫోన గురుత్కొచిచ్ంది. ఛ. మంచిది కొనాలిస్ందేమో. ఆయనకు 
వాడటం రాదని ఏదో ఆఫరోల్ కనీసం కేమరా కూడా లేని పాత మోడల ఫోన పంపాను. దానికే ఆయన మురిసిపోయాడు 
పాపం..  

*** 
పోతూపోతూ నానన్ నాకు కలిగించిన దు:ఖం ఎనన్టికీ తగేగ్ది కాదు. ఉదయం ఏడింటికి బాబాయ ఫోన 

చేసి నానన్ పోయారనన్ వారత్తో పాటు మరో దారుణమైన విషయం కూడా చెపాప్డు. తన మూడెకరాల భూమిని ఊళోళ్ 
కొతత్గా పెటిట్న పేదల ఆశర్మానికి అమమ్ పేరుమీద విరాళంగా ఇచిచ్ రెజిసట్ర కూడా చేసాడు నానన్!! ఆయన నాకు 
రెండోర్జుల కిర్తం అదేపనిగా ఫోన చేసింది రెజిసట్ర చేసేముందు నాకో మాట చెపప్టానికే! బాబాయ కి కూడా నానన్ 
పోయాకే ఆశర్మం దావ్రా విషయం తెలిసింది. అమమ్ పేరు శాశవ్తంగా నిలిచిపోవాలనన్ కోరికతో, కనీసం యాభై లక్షల 
విలువ చేసే ఆసిత్ని అంత తేలిగాగ్ ధారాదతత్ం చేసాడాయన. ఆయన చేసిన గొపప్పని బాబాయ దావ్రా ఊరంతా 
పాకిపోయింది. అందుకే అంతమంది జనం తరలి వచిచ్ంది. 

నేను ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునన్ యాభై లక్షల ఆసిత్ అది! నానన్తో తరచూ మాటాల్డుతూ ఉండి ఉంటే 
ఆయన ఆలోచన నాకు తెలిసిపోయేదేమో. కనీసం రెండోర్జుల కిర్తం అదేపనిగా ఆయన ఫోన చేసినపుప్డు ఒకక్సారి ఎతిత్ 
మాటాల్డుంటే ఖచిచ్తంగా ఆ విరాళానిన్ ఆపేవాడిన్. ఆసిత్ మిగిలిపోయేది. అదేమీ తాతలు సంపాదించింది కూడా కాదు 
ఆయన చేసింది చెలల్దు అని గొడవ చేయటానికి. ఆయన చేసింది ఓ మహోనన్తమైన కారయ్మే అయినా, నాకు మటుకు 
తీరని నషట్ం, దు:ఖం కలిగించిన విషయం అది. మళీళ్ ఏడుపు తనున్కు వచిచ్ంది. పకక్నునన్ వారు ఓదారుసుత్నాన్రు. 
కొదిద్దూరంలో ఉనన్ అనురాగ కూడా ఏడవటం కనిపించింది. తాతయయ్తో తన బంధం శాశవ్తంగా తెగిపోయిందనన్ 
దు:ఖంతో ఏడుసుత్నన్ వాడిన్ చూసేత్ ఈరష్య్గా అనిపించింది... ఎందుకంటే వాడి దు:ఖంలో ఏమాతర్ం కలీత్ లేదు! నా దు:ఖం 
లాంటిది కాదది!! 
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