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"ఇదిగో, పటాట్భి నుంచి ఫోన" వంటింటోల్ పని చేసుకుంటునన్ జానకమమ్ గారికి ఫోనందించారు అయోధయ్ 

రామారావు గారు. 
 "మీరు మాటాల్డకపోయారా?"  ఫోనందుకుంటూ  అనాన్రావిడ. 

 "నీ ఫోనుకు చేశాడు కదా, నీవే మాటాల్డితే బాగుంటుంది”  అంటూ నూయ్స పేపర పటుట్కొని  వీధి 
వరండాలోకి వెళిళ్పోయారాయన. 

 "హలో పటాట్భీ, చెపప్రా!” చీర కొంగుతో చేతులు తుడుచుకుంటూ అకక్డే ఉనన్ కురీచ్లో 
కూరుచ్నాన్రావిడ.  

 "ఏమిటే అమామ్! నీ ముదుద్ల కొడుకు ఏదో చెపప్టం,  నానన్గారు దానికి తలూపటం! 
ఆయనగారేదో  పాల్టో, ఫాల్టో కొనాలట! తన వాటా తనకు పంచి యిమమ్ంటునాన్డట! దానికి నానన్గారు కూడా 
సరేననాన్రట! ఏమిటిది? ఏం జరుగుతునన్ది అకక్డ?” విసురుగా అనాన్డు వారి పెదద్కొడుకు పటాట్భి రామ. 

 "వాడు చెపిప్న మాట నిజమే కానీ దానికి నానన్గారు ఒపుప్కునన్టుల్ నాకు తెలియదురా! అయినా 
నీవే నానన్ గారితో..." 

 "నేను ఎవరితో ఏమీ మాటాల్డేది లేదు”  ఆమె మాటను పూరిత్ కానివవ్లేదు అతను. 
  "నేను పెదద్వాడనయేయ్సరికి వరాష్లు లేక, పంటలు పండక, రకరకాల ఇబబ్ందులతో పై  చదువులు 

చదవడానికి నాకు వీలు కాలేదు. చదివిన చదువుతో ఏదో ఒక చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుని ఇంటికి దూరంగా 
రావలసి వచిచ్ంది. వాడు పెదద్వాడు అయేయ్సరికి నీటివనరులు పెరిగిపోయి, పంటలు పండి, డబుబ్ ఇబబ్ందులు తగిగ్, వాడు 
పెదద్ చదువులు చదవటానికీ, మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించుకోవటానికీ వీలయింది. ఏదో నా జీతానికి తోడు, కొదోద్ గొపోప్ 
పొలం మీద వచేచ్ ఆదాయానిన్ కలుపుకొని నా బతుకు నేను బర్తుకుతునాన్ను. ఆడపిలల్ల పెళిళ్ళళ్కు కొంత పొలం 
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యిదివరకే పోయింది. ఇపుప్డు వాడు కూడా పొలమముమ్తానంటే ఎటాల్? ఇపుప్డు వాడి వాటా వాడికి ఇసేత్ ఎంతో 
ఒకంతకు తెగనముమ్తాడు. పొలం యింకా తగిగ్పోతుంది. వచేచ్ పంట తగుగ్తుంది. పొలం రేటు పడిపోతుంది. ఎవరికి 
నషట్ం? నాకే కదా!   మరీ అంత సావ్రథ్మా!" గటిట్గా అరుసుత్నన్టుట్ అనాన్డు పటాట్భి రామ. 

  "అంటే, వాడు ఉంటునన్ ఇలుల్ ఆఫీసుకు చాలా దూరం అట. దగగ్రలో ఒక ఫాల్ట కొని ఎడావ్నస్ 
కొదిద్గా ఎకుక్వ ఇసేత్ మిగిలింది వాడి జీతంలో నెలనెలా తేలిగాగ్ కటట్వచచ్ని...” సమాధాన ధోరణిలో జవాబు 
ఇవవ్బోయారు జానకమమ్గారు. 

  "మొగుడూ పెళాళ్లు ఇదద్రూ సాఫట్ వేర ఇంజనీరేల్ కదా!” ఆమె మాటకు మళీళ్ అడుడ్ వచాచ్డు 
అతను. "అంత మాతర్ం కటుట్కోలేరా? ఇపుప్డు పొలం అమిమ్ కడితేగానీ కుదరదా?మరి అందరిలో పెదద్వాడిని కదా, నాకు 
జరిగిన నషాట్నికి జేయ్షట్భాగం కింద ఎకుక్వ పొలం యిమమ్ంటే ఇసాత్రా? ఇవవ్రు కదా! ఏది ఏమైనా వాడనన్దానికి 
నానన్గారు ఒపుప్కుంటే మాతర్ం ఊరుకునేది లేదు. తముమ్డని కూడా చూడను.  నానన్గారికి ఈ విషయం చెపుప్” అనేసి, 
ఫోన పెటేట్శాడు పటాట్భి రామ. 

  "హు!” మెలల్గా నిటూట్రాచ్రు జానకమమ్ గారు. 
  "ఏమంటాడు జేషుట్డు?” నవువ్తూ అడిగారు అయోధయ్ రామారావు గారు భారయ్ను. 
  "మీకు తెలియనిదేముంది? ఆసిత్ పంపకాల విషయంలో...”   జానకమమ్ గారి మాట 

పూరిత్కాకుండానే  ఆమె ఫోన మళీళ్ మోగింది. 
  'పావన', తనలో తనే అనుకుంటూ ఫోన చేతిలోకి తీసుకునాన్రావిడ. 
  "అమామ్! ఏమిటి, నేను చెపిప్న దానికి నానన్గారేమీ బదులివవ్లేదు?! అసలు నా పరిసిథ్తి 

మీకుగానీ, మీ పెదద్బాబ్యికి  గానీ అరథ్మవుతునన్దా? పేరుకు పెదద్ జీతాలే గానీ ఇకక్డ మేము ఎంత కషట్పడుతునాన్మో 
మీకు తెలుసా? ఆఫీసుకి వెళిళ్రావటానికే సగం ఎనరీజ్ ఖరచ్వుతునన్ది. జాగర్తత్గా ఆలోచించి నేనేదో పరిషాక్రమారగ్ం చెపేత్, 
దానికింత తాతాస్రమేంటి? ఆడపిలల్లకు ముటట్వలసినది వాళళ్కు యిదివరకే ముటిట్ంది కదా! ఇక మేమేగా మిగిలింది. 
ఇపుప్డు నా వాటా నాకు ఇవవ్డానికి ఇంత రాదాధ్ంతం ఏంటి? ఈ దీపావళి లోపు నేను అడిగింది చేయకపోతే ఏం చేసాత్నో 
నాకే తెలియదు.  నానన్గారికి చెపుప్” తను చెపప్దలచుకునన్ది చెపేప్సి టకుక్న ఫోన పెటేట్సాడు వారి రెండవ కొడుకు 
పావన రామ.  

  "ఏమిటో ఈ పిలల్లు!”  అనుకుంటూ నీరసంగా కురీచ్లో వెనకుక్ వాలారావిడ. 
 "వీడూ ఆ విషయమేగా?”  పర్శాన్రధ్కంగా భారయ్ వైపు చూసుత్నన్ ఆయన, జేబులో ఫోన మోగగానే   

ఉలికిక్పడాడ్రు. 'సుపుతుర్లు  అయినారు,  ఇక సుపుతిర్కలేమో!' అనుకుంటూ ఫోన తీశారాయన. 
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 "నానన్గారూ! నేను  మైథిలిని. ఏమిటి, అమమ్ ఏమి నిరణ్యించిందో చెపిప్ందా? ఆ బంగారం 
ఉండేది  ఎపుప్డూ లాకరల్ లోనే కదా! అమమ్ పెటుట్కోవటమేలేదు.  ఈ విషయంలో మీ కొడుకులు కూడా ఏదో సలహా ఇచిచ్ 
ఉంటారు,  అందుకే అమమ్ భయపడుతునన్టుల్ంది, ఒక నిరణ్యం తీసుకోవటానికి. మాకు ఆసుత్లు ఇవవ్టానికి వాళుళ్ 
ఎటాల్గూ ఒపుప్కోరు కదా! ఆ బంగారం సంగతైనా తేలిచ్, మాకు ఇచేచ్దేదో చెపేత్ మా పాల్నుల్ మేము వేసుకుంటాం కదా! 
అమమ్ ఏమీ మాటాల్డదేమిటి? ఒకవేళ మీ చినన్మామ్యికి 'ఇదద్రూ ఆడపిలల్లే కదా, అంతా దానికే దోచిపెడతామ'ని 
అనుకుంటునాన్రేమో!  అటాల్ చేసేత్ మటుకు ఊరుకునేది లేదు! నాకు ఇదద్రూ కొడుకులే  గానీ  వాళల్కు పెళిల్ళుళ్ కాగానే మా 
ఇంటికి కూడా యిదద్రు ఆడపిలల్లు వసాత్రు కదా! వాళల్కీ మేమేమైనా ఇవావ్లి కదా!” పెదద్ గొంతుతో తనకు 
కావలసిందేమిటో చెపిప్ంది వారి పెదద్కూతురు మైథిలి. 

  "అది కాదమామ్, ఆ సంగతి తరువాత ఆలోచించ వచుచ్ కదా! ఎవరికి ఏమిటి అనేది ఇపుప్డు 
ఎందుకు?”  సరిద్ చెపప్బోయారాయన. 

  "మీ కొడుకులు ఇదద్రూ మీరు ఉనన్పుప్డే వాటాలు పంచుకుంటామంటునాన్రు కదా! పనిలోపని 
- ఇదీ కానిసేత్ సరిపోతుంది. అమమ్కు చెపప్ండి, పక్షపాతం లేకుండా ఆలోచించి, తొందరలో నిరణ్యం తీసుకోమని” 
గబుకుక్న ఫోన పెటేట్సింది మైథిలి. 

  "ఇంకా ఒక ఫోను బాకీ ఉంది” చినన్గా నవువ్తూ అనాన్రు  అయోధయ్ రామారావు గారు. 
 ఆయన ఎంతో సేపు ఎదురుచూడకుండానే ఆ ఫోనూ వచిచ్ంది.  
 "నానన్గారూ! నేను జాహన్విని. ఏమిటి  మీ పెదద్ కూతురు కోరినటుల్గానే చేసుత్నన్దా అమమ్?  నా 

సంగతి ఏమైనా ఆలోచించారా లేదా? నా మొగుడిది చినన్ ఉదోయ్గం. ఇదద్రూ ఆడపిలల్లు. అందరిలోకీ చినన్దానిన్. 
పెదద్వాళుళ్ పెరిగినంత గారాబంగా నేను పెరగలేదు. ఆ మాతర్ం జాఞ్నం కూడా లేదేమిటి దానికి? అసలు..." 

  "ఆగమామ్, ఆగు!” అకక్ను ఇంకా ఎంత మాట అనేసుత్ందోనని భయపడుతూ మధయ్లోనే ఆమెను 
ఆపారు ఆయన. "అమమ్ అనీన్ ఆలోచిసుత్ంది లేమామ్! ఎందుకు తొందర పడతారు మీరు?”  అంటుంటేనే అటున్ంచి 
జాహన్వి ముకుక్ ఎగపీలచ్టం తెలిసింది. 

 "ఇటు కనన్వాళళ్కు నా మీద పేర్మా లేదు, అటు తోడబుటిట్న వాళళ్కు నా గురించి ఆలోచనా లేదు. 
ఎవరి సావ్రధ్ం వాళళ్ది. చినన్ దానిగా పుటిట్నందుకు నాకు ఎపుప్డూ అనాయ్యమే! అంతా నా కరమ్” అంటూ ఫోన పెటేట్సింది 
వారి రెండవ కూతురు జాహన్వి. 

  "ఏమిటండీ, ఏం చేదాద్ం? ఈ పిలల్లు ఇటాల్ తయారయాయ్రేం? చినన్పుప్డు ఎటాల్ ఉండేవారు!  ఆ 
పేర్మలు, ఆపాయ్యతలు - అనీన్ ఎకక్డికి పోయాయి? అనీన్ మరిచ్పోయారా?” అంటూ ఆయనకు దగగ్రగా వచాచ్రు 
జానకమమ్ గారు. 
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  "బాధపడకు, నేనునాన్నుగా!” సాలోచనగా ఆమె అనన్ మాటలు మననం చేసుకుంటూ, ఆమె చేతి 
మీద చేయి వేసి అభయమిసూత్ కళుళ్ మూసుకొని ఈజీ చెయిరోల్ వెనకుక్ వాలారాయన. 

  ఒకక్సారిగా కళుళ్ తెరిచిన అయోధయ్ రామారావుగారికి తళుకుక్న ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. 
'అవును, అదే మందు!', అని మనసులో అనుకుంటునన్ ఆయన పెదవుల మీద ఒక చిరునవువ్ మెరిసింది. వెంటనే ఇదద్రు 
కొడుకులకు, ఇదద్రు కూతుళల్కు ఫోన మెసేజెస వెళిళ్పోయాయి. 

  'ఈ సారి దీపావళి మేమిదద్రం మీతో గడపాలని అనుకుంటునాన్ము. ఈ ఒకక్సారికి మీ 
వాళల్నందరినీ వదిలేసి మీరు ఒకక్రే మన ఊరు రండి. ఒక నాలుగు రోజులు ఉండి వెళుదురు గాని! ఎవరినీ  మీతో 
తీసుకు రావదుద్. తపప్కుండా వసాత్రని ఆశిసుత్నాన్ము' అని. 

  ఇషాట్యిషాట్లు ఎటాల్ ఉనాన్ అందరికీ ఇంటెర్సట్ ఉనన్ విషయం కాబటిట్ అనన్దముమ్లు, అకక్చెలెల్ళుల్ 
అందరూ  పండగకు ఓ రెండు రోజులు ముందు సాయంతార్నికలాల్ వాళల్ ఊరు చేరుకునాన్రు. 

  వసూత్నే ఒకొక్కక్ళుళ్ ఒకోక్  రూమును ఆకర్మించుకుని, ఒకళళ్తో ఇంకొకళుళ్ ఎంత తకుక్వగా 
వీలైతే అంత తకుక్వగా ఎదురుపడే ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు నలుగురూ.  

 వాళల్ను చూసి తనలో తనే నవువ్కునాన్రు అయోధయ్ రామారావు గారు.  
 "మన తోట పెరడు వరకు వెళొల్దాద్మా?” మరాన్డు ఉదయం లేవగానే ఇదద్రు కొడుకులనూ 

బయలుదేరదీశారు ఆయన. ఇదద్రినీ  చెరొక పకక్ ఉంచుకొని నడుసుత్నన్ ఆయనున్ చూసిన ఊరి వాళుళ్ రకరకాలుగా 
పలకరించ సాగారు.  

 "అబాబ్యి గారుల్ ఇదద్రూ ఒకసారే వచాచ్రే!” 
 "రామలక్షమ్ణులు లాగా ఉనాన్రు!”  
 "మీరు చాలా అదృషట్వంతులండి! మీ పిలల్లు పర్యోజకులు, బుదిధ్మంతులు. ఇక మీకు నిశిచ్ంత" 

- తలా ఒక విధంగా అంటుంటే  పటాట్భి రామ, పావన రామ కొదిద్గా ఇబబ్ంది పడుతూ మౌనంగా నడవసాగారు. 
అయోధయ్ రామారావు గారు మాతర్ం అందరికీ చిరునవేవ్ సమాధానంగా ఇసూత్ ముందుకు సాగారు. 

 అందరి పలకరింపులతో అర కిలోమీటరు కూడా లేని తోట పెరడు వరకు నడవడానికి వాళల్కు 
అరగంట పటిట్ంది. అది దగగ్ర పడుతుండే సరికి అనన్దముమ్ల ముఖాలలో చిరాకు, కోపం సాథ్నే పర్సనన్త చోటు 
చేసుకుంది. 

 లోపలికి వెళుతూనే "ఇకక్డే కదా మనం మొకక్జొనన్ వేసే వాళళ్ం” హఠాతుత్గా అనాన్డు  
పటాట్భిరామ. 

 "అవును. ఇటు పకక్ కూరగాయలు వేసే వాళళ్ం” అపర్యతన్ంగా జవాబిచాచ్డు పావన రామ. 
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 ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకునాన్రు అనన్దముమ్లు ఇదద్రూ.  
 మోట బావి దగగ్రకు వెళల్గానే  పావన రామ  నుదుటి మీద చిరు చెమటలు పటాట్యి. గబుకుక్న 

పటాట్భి వైపు చూశాడు. అపుప్డే తముమ్డిని గమనించిన పటాట్భి అపర్యతన్ంగానే అతని చేయి మీద తన చేయి వేశాడు. 
అనన్దముమ్లు ఇదద్రికీ చినన్పప్టి ఒక సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది. 

 పావన రామ కు ఆరేళళ్ వయసులో  ఒకసారి మోట బావి దగగ్రికి వెళిల్ నపుప్డు, లోపలికి తొంగి 
చూసూత్ బాయ్లెనస్ ఆపుకోలేక బావిలో పడిపోయాడు. అతను ఈత రాక చేతులు, కాళుళ్ కొటుట్కుంటుంటే పకక్నే ఉనన్ 
పనెన్ండేళళ్  పటాట్భి రామ వెంటనే ధైరయ్ంగా బావి లోకి దూకి, తనకు తెలిసిన కొదిద్ ఈత అనుభవంతో  పావన రామ ను 
బావి లోపలి మెటల్మీద కు లాగేశాడు. 

  'ఆరోజు అనన్యయ్ తనను కాపాడక పోతే ఏమై ఉండేది!', అనుకోగానే  పావన రామ ముఖంలో 
భయం పర్సుఫ్టంగా కనబడింది. తముమ్డి పరిసిథ్తిని గర్హించిన పటాట్భి రామ అతని చేతిమీద చినన్గా తటాట్డు ధైరయ్ం 
చెబుతునన్టుల్గా.  

 "ఏమైంది?"  అడిగారు అయోధయ్ రామారావు గారు, వాళిళ్దద్రి వైపు చూసూత్.  
 "ఏం లేదు” ఇదద్రూ ఒకక్సారిగా జవాబిచాచ్రు. ఆ ఉదంతం తండిర్కి చెపప్కుండా దాచామని 

వాళుళ్ అనుకునాన్రు గాని ఆయనకు ఆ విషయం వేరే వాళల్ దావ్రా తెలిసినటుల్ వాళల్కు తెలియదు. విషయం 
గర్హించారాయన. 

  అంత దూరంలో ఉనన్ చింతచెటుట్ను చూడగానే పటాట్భి రామ మనసులో ఇంకో చినన్నాటి 
సంఘటన మెదిలింది. 

 ఒకసారి, "ఈరోజు నేను సిగరెట తాగుతాను, చూదుద్వు గాని రా!” అని తముమ్డిని కూడా 
తీసుకొని వెళిళ్  చింతచెటుట్ కింద కూరుచ్ని రహసయ్ంగా సిగరెట తాగుతునాన్డు పటాట్భి రామ.  

 అయితే అయోధయ్ రామారావు గారికి ఇటువంటివి గిటట్వు. ఆయన అటువైపు రావటం చూడగానే 
పావన రామ చేతిలో సిగరెట ఉంచేసి తను చింత చెటుట్ ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు పటాట్భి రామ. పావన రామ చేతిలో సిగరెట 
చూసిన ఆయనకు పిచిచ్ కోపం వచిచ్ ఇంటికి లాకెక్ళిల్ నాలుగు వాయించారు. అయితే అనన్ పేరు గానీ అతను చెటుట్ మీద 
దాకొక్ని ఉనన్ సంగతి గానీ ఏమాతర్ం చెపప్కుండా ఆ దెబబ్లు అనీన్ భరించాడు పావన రామ.  

 తరువాత పటాట్భి రామ "అయోయ్, నా వలల్ నీవు దెబబ్లు తినాన్వు రా!" అని బాధపడుతుంటే పావన 
రామ, "నీవైతే పెదద్వాడివి కాబటిట్ నానన్గారు ఇంకా ఎకుక్వ కొటేట్వారు. ననున్ తకుక్వే కొటాట్రులే!” అనాన్డు కొంటెగా 
నవువ్తూ.  

తముమ్డు తనపై చూపిన పేర్మకు కదిలిపోయాడు పటాట్భి రామ.  
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 ఆ సంఘటన గురుత్కు వచిచ్న పటాట్భి రామ తముమ్డి వైపు చూసే సరికి అపుప్డే ఆ సంఘటన 
గురుత్కు వచిచ్న అతను కూడా పటాట్భి వైపు నవువ్తూ చూసూత్ కనపడాడ్డు. ఇదద్రూ హాయిగా నవువ్కునాన్రు. 

 "ఒకసారి నీవు అపుప్డే చెటుట్ నుంచి కోసిన పచిచ్ మిరపకాయ తిని 'నోరంతా మండి పోతునన్ది' 
అని గొడవ పెటాట్వు కదా!” పటాట్భిరామ అనాన్డు. 

 "అపుప్డు నీవు ఒక ఉలిల్కాడ కోసి మంట తగుగ్తుంది కొరకమనాన్వు కదా! నాకేమో మిరపకాయ 
మంటకు ఉలిల్ఘాటు తోడు అయింది.” నవువ్తూ అనాన్డు పావన రామ. "నాకు మాతర్ం ఏం తెలుసు అపుప్డు? నీవు 
'మంట మంట' అని ఏడుసూత్ ఉంటే ఏదో ఓకటి చెయాయ్లని, నాకు తోచింది చెపాప్ను” తనూ నవావ్డు పటాట్భి రామ. 
చినన్నాటి అలల్రిపనులు గురుత్కువచిచ్ ఇదద్రూ హాయిగా నవువ్కునాన్రు. 

  "తోటలో మొకక్జొనన్ గానీ, మిరప గానీ, పొగాకు గానీ వేసినపుప్డు కూరగాయలు ఇకక్డ వేసే 
వాళళ్ం. కానీ ఎండాకాలంలో నీవు ఇంటోల్ మళుళ్ చేసి కూరగాయల వితత్నాలు చలేల్ వాడివి కదా!” అనన్ వైపు చూసూత్ 
అనాన్డు పావన రామ.  

 "అవును. అపుప్డు నేను బావిలో నుంచి నీళుల్ చేదుతుంటే నీవు రెండు బకెటుల్ చెరో చేతోత్ పటుట్కుని 
తీసుకెళిల్ మళళ్కు నీళుళ్ పోసే వాడివి, గురుత్ందా?” పటాట్భి రామ అనాన్డు, ఆ రోజులు గురుత్ చేసుకుంటూ.  

 "అమమ్కు కొతిత్మీర కావాలంటే నీవే పైపైన రెమమ్లు కోసి యిచేచ్ వాడివి”ఊ గురుత్ చేసుకునాన్డు  
పావన రామ.  

 "మరి అమేమ్మో మొదలంటా పీకేది, నాకు నచేచ్ది కాదు” నవావ్డు  పటాట్భి రామ. "అపుప్డు, 
చికుక్డుకాయలు - కాసేత్ - తెగ కాసేవి కదా!” అనన్దముమ్లిదద్రూ మరుగునపడిన ఆనాటి జాఞ్పకాలు నెమరు 
వేసుకుంటూ మాటలోల్ పడిపోయారు.  

 వాళల్ను అకక్డే వదిలి కొంతదూరం వెళిళ్ వాళళ్ని గమనిసుత్నన్ అయోధయ్ రామారావు గారి ముఖం 
మీద ఒక చిరునవువ్ మెరిసింది. తోట పెరడు నుంచి తిరిగి వచేచ్టపుప్డు ఆయనకు చెరొక పకక్గా కాకుండా  వెనుకగా 
ఒకరి పకక్న ఒకరు ఏవో మాటాల్డుకుంటూ నడుసూత్ వసుత్నన్ అనన్దముమ్లను చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు జానకమమ్ గారు. 
మధాయ్హన్ం భోజనాల దగగ్ర అనన్దముమ్లిదద్రూ ఏవో మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్ అకక్చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రూ ముభావంగానే 
ఉనాన్రు. వాళళ్ను ఓసారి చూసి భరత్కు కనుసైగ చేశారు జానకమమ్ గారు. తల పంకించి ఊరుకునాన్రాయన.  

 ఆ రోజు సాయంతర్ం కాగానే కూతుళిల్దద్రీన్ బయటకు బయలుదేరదీశారు అయోధయ్ రామారావు 
గారు, "మీరు చినన్పుప్డు చదివిన సూక్ల ఒకసారి చూడరా?” అంటూ. ముభావంగానే బయలుదేరారు అకక్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ. 

 కూతుళుల్ ఇదద్రూ చెరో పకక్ నడుసుత్ండగా ముందుకు సాగారాయన, "ఈసారి అమామ్యి గారుల్ 
ఇదద్రూ ఒకక్సారే వచాచ్రే!” "లకీష్ పారవ్తులాల్గా ఉనాన్రు” అని కనబడడ్ వాళళ్ందరూ పొగుడుతూ అనే మాటలు వింటూ. 
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సూక్ల అంత దూరంలో ఉండగానే ఆంజనేయసావ్మి గుడి దగగ్రకు చేరుకోగానే మైథిలి ముఖం ఒకక్సారే గంభీరంగా 
మారిపోయింది. ముఖమంతా భయం, ఆందోళనలతో నిండిపోయింది. అదే సమయంలో అకక్ వైపు చూసిన జాహన్వి 
వెంటనే అకక్ చేయి పటుట్కుంది. మైథిలి కూడా జాహన్వి చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంది, చెమటతో తడిసిన తన చేతోత్. 

 ఒకసారి సూక్ల కి వెళుత్ంటే జరిగిన సంఘటన ఇదద్రికీ ఒకక్సారే గురుత్కు వచిచ్ంది. 
  అపుప్డు మైథిలికి పదాన్లుగేళుళ్, జాహన్వికి పదేళుళ్. ఒకరు తొమిమ్దవ తరగతి ఇంకొకరు ఐదవ 

తరగతి చదువుతునాన్రు.  
 ఆరోజు సూక్లుకు వెళుతుండగా ఓ పదవ తరగతి కురార్డు వాళళ్ను అడడ్గించాడు, చేతిలో ఒక 

సీసాతో. 
 "నా చేతిలో యాసిడ ఉంది, మైధిలీ! నీవు ననున్ పేర్మించక పోతే ఈ యాసిడ నీ ముఖం మీద 

పోసాత్ను” అంటూ ఒక చేతోత్ మైథిలి చేయి పటుట్కొని సీసా మూత తెరిచాడు.  
 అసలే బకక్ పలుచగా ఉనన్ మైథిలి అతను చేసిన పనికి ఒకక్సారిగా భయంతో కొయయ్బారి 

పోయింది.  
 జాహన్వి మైథిలి కంటే చినన్దే అయినా చినన్పప్టున్ంచి అనిన్రకాల ఆటలోల్ ముందుండటం వలల్ 

మైథిలి కంటే బొదుద్గా, బలంగా ఉండేది.  
 అతను తనను గమనించడం లేదనన్ విషయం గురిత్ంచిన జాహన్వికి 'ఏమి చేయాలా' అని అటూ 

ఇటూ చూసే సరికి రోడుడ్ పకక్న పడేసి ఉనన్ ఒక మూడడుగుల ఇనుపచువవ్ కనబడింది. క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా 
ఆ అమామ్యి ఒకక్ దూకులో దానిన్ అందుకొని మైథిలి చేయి పటుట్కునన్ అబాబ్యి చేతి మీద గటిట్గా కొటిట్ంది. 

 ఊహించని ఈ పరిణామానికి "అబాబ్!” అంటూ చేయి లాకుక్నన్ అతనికి బాయ్లెనస్ తపిప్ రెండో 
చేతిలోని యాసిడ అతని ముఖం మీద, వంటి మీద పడిపోయింది. అటు ఇనుప చువవ్ తో తగిలిన దెబబ్ నొపిప్, ఇటు 
ముఖం మీద, ఒంటి మీద పడడ్ యాసిడ మంటతో అతను అకక్డి నుంచి వెంటనే పారిపోయాడు. భయంతో 
బిగుసుకుపోయిన అకక్ భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి నెమమ్దిగా ఇంటికి తీసుకు వచిచ్ంది జాహన్వి.  

 అయోధయ్ రామారావు గారికి ఈ విషయం తెలిసే సరికే, గార్మ కరణంగా ఆయనకు ఆ ఊళోళ్ 
ఉనన్ పరపతి తెలిసిన ఆ అబాబ్యి తలిల్దండుర్లు, వాళళ్ అబాబ్యిని తీసుకొని ఊరు వదిలి పారిపోయారు. ఆ రోజు నుంచి 
జాహన్వి పేరు ఝానీస్ లకిష్ గా మారిపోయింది ఊళోళ్. 

 "అపుప్డు ఎంత పర్మాదం తపిప్ంది!” సవ్గతం లో అనుకుంటూ జాహన్వి చేయి నొకిక్ంది మైథిలి. 
 "తపిప్ంది గా!”  చిరునవువ్తో అంది జాహన్వి. అపప్టివరకు ముభావంగా ఉనన్ ఇదద్రి ముఖాలలో 

పర్సనన్త చోటుచేసుకునన్ది. 
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 "మనం బతుకమమ్ ఆటలు ఆడినపుప్డు చివరి రోజు నిమజజ్నం చేసే నలల్చెరువు యిటే కదూ!” 
మైథిలి అడిగింది జాహన్విని.  

 "అవును, చూసొదాద్మా?” ఉతాస్హంగా అంది జాహన్వి.  
 ఏమీ బదులు ఇవవ్కుండా అటు వైపు అడుగులు వేశారు అయోధయ్ రామారావు గారు.  
 చెరువు దగగ్రికి చేరుకోగానే పాత జాఞ్పకాలు గురుత్ కొచాచ్యి అకక్చెలెల్ళిళ్దద్రికీ. 'మంచి నీళల్ బావి 

వదద్ చందమామ...', 'ఒకొక్కక్ పువేవ్సి...', 'గొలల్భామలమామ్...', 'ఘలుల్ఘలుల్ న లేడి...', 'ఒకొక్కక్ వేపగింజ..' పాటలు 
చెవులోల్ గింగురు మనాన్యి. 

 "ఏమిటో, ఆ పాటలనీన్ మరిచిపోయాము. ఇపుప్డిక విందామనాన్ దొరకవు” నిటూట్రిచ్ంది మైథిలి.  
 "ఏం ఫరావ్లేదు. మీరు చినన్పుప్డు ఆ పాటలు పాడుతుంటే నేను మీ అనన్యయ్కి చెపిప్ టేపు 

రికారడ్ర లో రికారుడ్ చేయించాను. ఈ మధయ్నే ఆ టేపు నాకు దొరికింది” నవువ్తూ అనాన్రు అయోధయ్ రామారావు గారు. 
అకక్ చెలెల్ళిళ్దద్రి ముఖాలు వెలిగిపోయాయి, ఆయన మాటలు వినగానే.  

 "ఇంటికి పదండి నానాన్, వెంటనే వెళిల్ ఆ టేపు వినాలని ఉంది” అనాన్రిదద్రూ. 
 "వెళాద్ంలే! అవునూ,  అపుప్డు బతుకమమ్ను నీళల్లోల్ వదులుతూ కాలు జారి చెరువులో 

పడబోయిందెవరే?” పర్శిన్ంచారు ఆయన.  
 "ఇదిగో, యిదే! పెదద్ ఝానీస్లకిష్ కదా! వదద్నాన్ వినకుండా మా కంటే ముందు వెళిళ్ంది” చెలెల్లి 

భుజం మీద చరిచింది మైథిలి.  
 "అపుప్డు నీవేగా  గటిట్గా చేయి పటుట్కొని ననున్ బయటకు లాగింది” అంటుంటే కళుళ్ చెమరాచ్యి 

జాహన్వికి.  
 చెలెల్లి చేతి మీద తన చేయి వేసి మెలల్గా నొకిక్ంది మైథిలి.  
 ఆ రాతిర్ అకక్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ ఒక గదిలో  అనన్దముమ్లిదద్రూ మరో గదిలో కొదిద్సేపు కబురుల్ 

చెపుప్కునన్ తరువాత అందరి పకక్లూ హాలోల్కి మారాయి.  
 చినన్పుప్డు సంకార్ంతికి ముందు, ఆడపిలల్లు బంతిపూల చెటుల్ వేయటం, మగపిలల్లు వాటికి నీళుళ్ 

పోసి పెంచటం; ఆడపిలల్లు సంకార్ంతి ముగుగ్లు వేయటానికి తెలల్వారుజామునే లేసేత్ వాళళ్కు తోడుగా మగపిలల్లు కూడా 
లేచి చలికి వణుకుతూ ఓ పకక్ కూరోచ్వటం; ఆడపిలల్లు బతుకమమ్లు పేరుసూత్ ఉంటే మగ పిలల్లు కూడా వాళల్కు 
సహాయం చేయటం; వినాయకచవితికి అందరూ కలిసి తెలల్వారుఝామున లేచి అకక్డా ఇకక్డా పూలు, పతిర్ 
తీసుకురావడం - అనీన్ నెమరువేసుకునాన్రు.  
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 ఆడపిలల్ల అమాయకతావ్నిన్ ఆసరా చేసుకుని పనివాళుళ్ 'కోడి పిలల్లు కొని పెంచితే చాలా లాభం' 
అని చెపిప్ ఆడపిలల్లు దాచుకునన్ చిలల్ర డబుబ్లు తీసుకుని తాగుడుకి ఖరుచ్ పెటట్డం - తరువాత 'కోడి పిలల్లు కొనాన్మనీ, 
పెదద్వవుతునన్వనీ, గుడుల్ పెటాట్యనీ, అవి పిలల్లయాయ్యనీ, చివరికి చనిపోయాయ'నీ నాటకాలు ఆడటం - వీళుళ్ ఏమీ 
అనలేక బికక్ ముఖాలు వేయటం,  మగపిలల్లు వీళళ్ను  మొదలుఆటపటిట్ంచినా తరువాత పనివాళళ్ను బెదిరించి కొంత 
డబైబ్నా వీళళ్కు తిరిగి యిపిప్ంచటం - అనీన్ గురుత్చేసుకుని నవువ్కునాన్రు నలుగురూ.  

 ఒకరి పకక్న ఒకరు కూరుచ్ని పొదుద్పోయేదాకా కబురుల్ చెపుప్కుని నలుగురూ నేల మీద డోలా 
పకక్లు వేసుకుని పడుకునాన్రు. 

 మరాన్డు ఉదయం అయోధయ్ రామారావు గారు లేచి తయారయేయ్ సరికి అనన్దముమ్లిదద్రూ 'పొలం 
దగగ్రికి వెళిల్ వసాత్ము' అని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. అకక్ చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రూ చెరి ఒక నామం గడడ్ తీసుకొని గదులోల్ నేలమీద 
నాపరాయి మీద ముగుగ్లు వేసుత్నాన్రు.  

 "నానన్గారూ! సాయంతార్నికలాల్ ఒక మూడు నాలుగు రకాల పెయింట డబాబ్లు చినన్వి తెపిప్సేత్ 
ఈ రాతిర్కి అనన్దముమ్లిదద్రూ ఈ ముగుగ్ల మీద దిదుద్తామనాన్రు” అనన్ది మైథిలి.  

 "తపప్కుండా!” నవువ్తూ అంటునన్ భరత్ వైపు సంతోషంగా చూశారు జానకమమ్ గారు. 
 ఆ రోజు సాయంతర్ం నలుగురు పిలల్లీన్ పిలిచి, "ఇవిగో మీ మీ వాటాలు!” అంటూ నాలుగు 

పాయ్కెటుల్ అందించారు అయోధయ్ రామారావు గారు.  
 తెరచి చూసేత్ అందులో ఉనన్ది దీపావళి మందుగుండు సామాను. చినన్పప్టి లాగానే అందరికీ 

సమానంగా పంచి ఇచాచ్రు ఆయన. ఫకుక్న నవావ్రు నలుగురూ.  
 "వాడు బాంబులు కాలచ్ లేడు” అంటూ పావన రామ పాయ్కెట లో నుంచి గబగబా బాంబులు 

తీసుకుని ఒక కాకరపువొవ్తుత్ల పెటెట్ అతని పాయ్కెట లో పడేశాడు పటాట్భిరాం నవువ్తూ. 
 "ఈ విషుణ్చకార్లు చేతి మీదికి వసాత్యి, నాకు నచచ్వు బాబూ” అంటూ భయానిన్ నటిసూత్, తన 

విషుణ్ చకార్లు జాహన్వి పాయ్కెట లో పడేసి ఆమె పాయ్కెట లోని భూచకార్లు తను తీసుకుంది మైథిలి.  
 "ఇంకా ఇపుప్డు కూడా చినన్తనంలో లాగేనా భయాలు!” చినన్ పిలల్లాల్గా ఆటలు ఆడుతునన్ 

వాళళ్ను చూసూత్ సంతోషంగా అనాన్రు జానకమమ్ గారు. 
 ఆ మరాన్డు పండగ అంతా సరదాగా గడిచిపోయింది. సరిగాగ్ చినన్తనంలో లాగానే - 

తెలల్వారుఝామునే ముందుగా లేచినవారు టపాకాయలు కాలుసూత్ ఇంకా నిదర్ లేవని వాళళ్ను లేపటం, ఆడపిలల్లు 
మగపిలల్లకు తలకు నూనె పెటిట్ హారతి ఇవవ్టం, వాళల్కు మగపిలల్లు ఎంతో కొంత డబుబ్ బహుమతిగా ఇవవ్టం, 
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తలంటుల్, తరువాత పూరీలు, పాయసం చేసుకుని తినటం - ఎకక్డో మరుగున పడిన జాఞ్పకాలను తిరిగి గురుత్ 
చేసుకునాన్రు అందరూ. 

 సాన్నాలు కాగానే అయోధయ్ రామారావు గారు కొనన్ కొతత్బటట్లు కటుట్కునాన్రు అందరూ. 
సాయంతర్ం కాగానే చినన్ పిలల్లాల్గా దీపావళి మందుగుండు సామాను కాలాచ్రు.  

 రాతిర్ భోజనాలయాయ్యి. అందరినీ హాలోల్ సమావేశ పరిచారు అయోధయ్ రామారావు గారు. ఆ 
మరాన్డే అందరిదీ తిరుగు పర్యాణం. ఒకక్సారిగా అందరి ముఖాలోల్ చెపప్రాని దిగులు, బాధ. గడచిన మూడు రోజులు, 
అందరూ వాళళ్ వాళళ్ సంసారాలిన్ పిలల్లున్ పూరిత్గా మరిచ్పోయి అందమైన బాలాయ్నిన్  తిరిగి గురుత్ తెచుచ్కునాన్రు. ఆ 
అనుభవం అపుప్డే అయిపోయిందనన్ చింత అందరి ముఖాలోల్ కనిపిసుత్నన్ది.  

 అందరికీ తెలుసు ఆ సమావేశం ఎందుకో! 
 ఆయన ఏమి మొదలుపెటట్క ముందే పటాట్భి రామ గొంతు విపాప్డు. "నానన్ గారూ! పావన 

అడిగినటుల్ చేయండి. వాడికి అకక్డ చాలా ఇబబ్ందిగా ఉందనుకుంటాను. నా తిపప్లు ఏవో నేను పడతాను”  అనాన్డు 
చినన్గా.  

 "లేదు, లేదు! అలా వదుద్ నానన్ గారూ! అనన్యయ్కు ఇబబ్ంది కలిగించే పని నేను 
చేయదలచుకోలేదు.  నేను ఏదో మాయ్నేజ చేసుకుంటాను" అడుడ్ చెపాప్డు పావన రామ.  

 ఆ వెంటనే నోరు విపిప్ంది మైధిలి. "అమామ్! నేను కూడా ఒక విషయం చెపప్దలచుకునాన్ను. నేను 
చెపేప్దానికి అనన్యయ్, తముమ్డూ - ఇదద్రూ కూడ ఒపుప్కుంటారనుకుంటాను. నీవు నీ బంగారం అంతా జాహన్వికి 
ఇచెచ్యియ్. పాపం, అది అందరిలోకీ చినన్ది. పైగా ఇదద్రు ఆడపిలల్లు. దానికి అవసరం కూడా."  

 "లేదకాక్!”   మైథిలి మీద చేయి వేసి అంది జాహన్వి. "నాకంత సావ్రథ్ం లేదు. ఎవరి అదృషట్ం 
వారిది. ఇటువంటి వాటి వలల్ మనలో మనకు భేదాభిపార్యాలు రావటం తపప్ ఇంకేమీ ఒరగదు” గదగ్ద కంఠంతో అనన్ది 
జాహన్వి. 

 నలుగురు పిలల్ల వైపు ఆశచ్రయ్ంగా, ఆనందంగా చూశారు జానకమమ్గారు.  
మెలల్గా నవావ్రు అయోధయ్రామారావుగారు. "ఎవరికైనా బాలయ్ం అనన్ది ఒక అదుభ్తమైన వరం. 

మీరందరూ చినన్పుప్డు కలసిమెలసి పెరిగారు. ఎనోన్ సుఖాలు మరెనోన్ కషాట్లు కలిసి పంచుకునాన్రు. ఎనోన్ అనుభవాలు, 
ఎనెన్నోన్ జాఞ్పకాలు - చినన్పప్టివి మీకు ఉనాన్యి. పెళిల్ళుల్ అయియ్ మీ మీ సంసారాలు మీకు ఏరప్డగానే ఆ బంధాలు, 
అనుబంధాలు మరుగున పడాడ్యి. అవి  గురుత్కు తెపిప్దాద్మనే, మిమమ్లిన్ ఒంటరిగా రమమ్నాన్ను. మళీళ్ మీరు మీ 
కుటుంబాలతో వసేత్ ఈ పాత అనుబంధాలు గురుత్ రావడానికి మీకు ఏరప్డడ్ కొతత్ బంధాలు పర్తిబంధకాలు అవుతాయి. 
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మీరు చినన్పుప్డు పెరిగిన వాతావరణంలో మళీల్ మీరు కలవగానే మీకు మీ పాత రోజులు గురుత్కు వచాచ్యి. ఆ పేర్మలు, 
ఆపాయ్యతలు మళీళ్ అనుభవించారు. 

 "ఇపుప్డు మీరు మా చినన్పప్టి పిలల్లు అయాయ్రు. మాకు మీరంతా సమానమే. అయితే మీరు 
గురుత్ంచుకోవాలిస్న విషయం ఏమిటంటే మీ మీ అభిరుచులు, అలవాటుల్, మీ సవ్భావాలు, మీ అవసరాలు, మీ పరిసిథ్తులు 
- అనీన్ తెలిసిన నేను, మీ అమమ్ ఇకక్డ ఉనాన్ము. మీ అందరికీ నాయ్యం చేసే బాధయ్త మా ఇదద్రిదీ. మేము ఎపుప్డు ఎటాల్ 
చేయాలో, అపుప్డు అటాల్ చేసాత్ము. కానీ మీ మధయ్ యీ అనురాగాలు, ఆపాయ్యతలు ఎపప్టికీ ఇటాల్నే ఉండేలా 
చూసుకునే బాధయ్త మాతర్ం మీదే! అనవసరపు మనసప్రథ్లు పెటుట్కుని ఒకరికొకరు దూరం కాకండి. రకత్ సంబంధాలు 
గటిట్గా ఉండటానికి కారణం ఇటువంటి జాఞ్పకాలే! ఎపుప్డు మీలో మీకు సమసయ్ వచిచ్నా అవి గురుత్కు తెచుచ్కోండి. ఈ 
జాఞ్పకాలు మిమమ్లిన్ సావ్రథ్ పరతావ్నికి, సంకుచితతావ్నికి దూరంగా ఉంచుతాయి.  

 "నిజానికి ఈ మారిన కాలమాన పరిసిథ్తులోల్, మనుషులు రోజు రోజుకూ ఒంటరిగా అవుతునన్ 
సమయంలో ఆడ, మగ - పర్తి వారు ఇటువంటి వాతావరణం తిరిగి సృషిట్ంచుకుని తమ బాలాయ్నిన్ తిరిగి అనుభవిసేత్ 
అందరికీ  అందమైన అనుభవాలు మిగులుతాయి. చాలా సమసయ్లకు పరిషాక్రం దొరుకుతుంది.". ఒపుప్కుంటునన్ టుల్గా 
తలలూపారు పిలల్లు నలు 

 "మొతాత్నికి, నా పర్యతన్ం సఫలం అయినందుకు నాకు చాలా గరవ్ంగా ఉంది. మిమమ్లిన్ 
చూసుత్ంటే  చాలా సంతోషంగాఉంది. అయితే దీనికి ఐడియా ఇచిచ్ంది మాతర్ం మీ అమేమ్ సుమా!” చిరునవువ్తో అనాన్రు 
అయోధయ్ రామారావు గారు.  

 సంతోషంతో వెలిగిపోతునన్ ముఖాలతో తనచుటూట్ చేరిన నలుగురు పిలల్లిన్ దగగ్రకి తీసుకుంటూ, 
నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో సంతృపిత్గా భరత్ వైపు చూశారు జానకమమ్ గారు. 

          PPP 
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