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ణ ణ  ఎ   
‘విమానాశర్యంలో నినున్ చూడగానే చాలా ఏడుపొచేచ్సిస్ందకాక్. అమమ్,నానన్ ఉండగా తపప్నిసరిగా పర్తి 

ఏడాది యూకె నుంచి ఇండియా వచిచ్ వెళేళ్దానివి.’ టీ కపుప్ ఇచిచ్ నా పకక్గా  సోఫాలో కూరుచ్ంటూ అంది మమత. 
‘మళిళ్ రావడానికి ఇనేన్ళుళ్ పటిట్ంది అంటే నాకే ఆశచ్రయ్ం వేసోత్ంది’ అనాన్ను నేను. 
టీ తాగుతూ మా తముమ్డు రామకృషణ్ మా సంభాషణ అంతా వింటునాన్డు కాని ఏమి మాటాల్డలేదు.నేను 

తీసుకొచిచ్న బహుమతులు మా మరదలు శాయ్మలకి వివరంగా చూపిసూత్ పిలల్లు సావ్తి,సూరయ్ తెగ 
సంబరపడిపోతునాన్రు. 

‘పూలదండలా కలిసిఉనన్ మన ముగుగ్రము అమమ్,నానన్ చనిపోవడంతో విడిపూలులాగా ఒకక్సారిగా 
చెదిరిపోయాము.అదొకక్టే ననున్ చాలా బాధపెటిట్ంది’. అంది మమత. 

‘ఎవరివాళుళ్ తమ సంసారభాదయ్తలలో కూరుకుపోయి అనుభందాలను మరిచిపోతే మరి విడిపోమా 
ఏంటి?’ రామకృషణ్ గంభీరంగా అనాన్డు.ఆ మాటలు ననున్ బాకులాల్ గుచుచ్కునాన్యి. 

చిరునవువ్ను ముఖానికి పులుముకుంటూ  
‘పిలల్లు బాగా పొడవైయాయ్రు.సూరయ్ అయితే అచుచ్గుదిద్నటుల్ నానన్ ముఖమే’ వాడివంక పరిక్షగాగ్ చూసూత్ 

అనాన్ను. 
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‘రూపం ఒకక్టే కాదు వదిన.మావయయ్గారి లాగే బంధువుల పటల్ అభిమానాలు ఎకుక్వే.’ శాయ్మల 
నవువ్తూ అంది. 

ఇంతలో మమత కూతురు రచన లొపలికి వసూత్ ,  
‘దొడాడ్,నువువ్ మా ఇంటికి వచిచ్ అపుప్డే రెండు రోజులు అయింది.ఇక తీసుకునన్ రెసట్ చాలేల్.మళిళ్ నెలలోపే 

నీ తిరుగు పర్యాణం పెటేట్సుకునాన్వు కూడాను.నేను నాలుగు రోజులు సెలవు పెటేట్సాను.శనివారం,ఆదివారం వీక 
ఎండస్.మావయయ్వాళుళ్ కూడా ఇకక్డే ఉనాన్రు కదా.వారంరోజులు హాయిగా ఎంజాయ చేదాద్ం.కారులో ఫుల టాయ్ంక 
పెటోర్ల కొటిట్oచేసాను.ఎకక్డికి వెళదాం చెపుప్?’ హుషారుగా అంది. 

దాని వంక మురిపెంగా చూసూత్, ‘నీ ఇషట్ం ఎకక్డికయినా ఒకే కాని ముందు ఒకసారి తాతగారి ఊరుకి 
వెళిల్వదాద్ం’ అనాన్ను. 

‘ఏంటీ?ఆ ఊరికా?అమోమ్,చాల బోరింగ పోర్గార్ం పెడుతునాన్వు.అయినా మావయయ్ వాళుళ్ ఆ ఊళోళ్ ఇలుల్ 
అమేమ్సి,ఇకక్డే సెటిల అయాయ్రుగా.ఇంకేవుంది చూడటానికి?’ ఆశచ్రయ్ంగా అంది. 

‘మేము పుటిట్ పెరిగిన మా ఇలుల్’ అనాన్ను. 
శాయ్మల చటుకునన్ తలెతిత్ నా వంక  చూసింది.రామకృషణ్ కళళ్లోనూ రకరకాల భావాలు కదలాడాయి. 
‘మా చినన్తనపు తీపి జాఞ్పకాలు,మా అమమ్ నానన్ల పేర్మలు,మా అకక్ చెలెల్ళళ్ గిలిల్ కజాజ్లు,తముమ్డితో 

ఆడిన ఆటలు,మా అలల్రుల్ ఇలాంటి అనుభూతులెనోన్ ఆ ఇంటితో ముడిపడి ఉనాన్యి.ఒకక్సారి మా ఇంటిని చూడాలని 
ఉంది.’దూసుకువసుత్నన్ జాఞ్పకాల దొంతరలను,మనసుస్లో మెదులుతునన్ భావనల ముంపును అదిమిపెడుతూ అనాన్ను. 

నా భుజం మీద చేయి వేసి,‘అలాగే వెళదాంలే వదిన.అటునించి అందరమూ కలిసి మన ఇంటికి 
వెళిల్పోదాం’ అంది శాయ్మల. 

‘మన’ అనన్ మాటకు ఆమె కేసి ఆరర్ద్ంగా చూసాను.  
‘సరే,మీ మెజారిటీ పెరిగిందిగా.కానివవ్ండి’ రచన నవువ్తూ అంది. 
                                                         ***  
 
మా నానన్ పర్భుతోయ్గి. అయన పంతొమిమ్దవ ఏటే ఈ ఊరోల్ ఉదోయ్గంలో చేరి ఇకక్డే సిథ్రపడి పోయారు. 

మాది ఊరు చివర ఇలుల్. పకక్నే ఉనన్ ఖాళి సథ్లంలో అమామ్ నానాన్ అనిన్ రకాల కూరలు పoడించేవారు. మా 
బాలయ్మంతా మేము ముగుగ్రం ఆడింది ఆటగా,పాడింది పాటగా సాగింది. అసలు మమమ్లిన్ అమమ్ నానాన్ అలాగే 
పెంచారు అంటేనే సరి ఏమో.  
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అమమ్ గృహిణి,చకక్టి గాయని కూడా. ఏం పని చేసుత్నాన్ ఏదో ఒక కీరత్న పాడుతూ చకచకా పూరిత్ 
చేసేసేది. అలా మాకూక్డా అలవాటైపోయింది  

ఇది పెదద్ పని,ఇది చినన్ పని,ఇది కషట్ం,అనన్ మాటే లేదు.ఏం చెబితే అది చేసేయడమే. ఏం పెడితే అది 
తినేయడమే.ఏ పనైనా అందుకోవడమే. అంతా కలిసి మెలిసి హాయిగా ఉండటమే,ఇది లేదు అది సరిపోలేదు అనన్దే 
లేదు.ఉనన్దంటోల్  తృపిత్ పడిపోవడమే. అమమ్ ,నానన్ మాకు నేరిప్న జీవిత పాఠం అదే. 

పర్తీ వేసంగి సెలవలోల్ నానమమ్ ఊరుకి వెళేళ్వాళళ్ం.మా నానమమ్ వాళిళ్ంటోల్ వారంరోజులు,మా అమమ్మమ్ 
వాళిళ్ంటోల్ వారం రోజులు ఉండి,నానన్ తిరిగి ఉదోయ్గానికి వెళిల్పోయేవాళుల్.అమమ్ నెలాల్ళుళ్కు పైగానే  అమమ్మమ్ ఇంటోల్ 
ఉండిపోయేది.అమమ్మమ్ వాళుళ్ ఏడాదికి సరిపడా ఊరగాయలు,పపుప్లు అనిన్ సరిద్ అమమ్కిచిచ్  పంపించేవాళుళ్. 

మళిళ్ జూనోల్ మా బళుళ్ తెరిచేటపప్టికి నానన్ మళిళ్ ఊరు వచిచ్ మమమ్లిన్ తీసుకొని వెళేళ్వాళుళ్.కానీ మేం 
కొదిద్గా పెదద్వాళళ్మైయాక నానన్ తిరిగి తీసుకురావటానికి  రావడం మానేసారు. సెలవలు అయాయ్క అమమ్ని 
మావయయ్వాళుళ్ రైలెకిక్సేత్,మేం నలుగురం కలసి రైలోల్ వచిచ్ అకక్డున్oచి  బసుస్లో మా ఇంటికి  వచేచ్సేవాళళ్ం. 

అందుకే ఎపుప్డైనా గురుత్ చేసుకుంటే మా ఇలుల్,అమమ్మమ్ వాళళ్ ఇలుల్ ఈ రెండు కూడా నా కళళ్ ముందు 
మెదులుతూ ఉంటాయి. ఇపుప్డు పెదద్వాళళ్ందరూ కాలం చేసారు. మామయయ్ల ఇంటోల్ శుభ కారాయ్లకి కొనిన్oటికీ 
రామకృషణ్ మొకుక్ బడిగా హాజరు అవుతే, మమత మటుకు బాంధవయ్లకు విలువనిసూత్ పర్తి కారయ్కర్మానికి మానకుండా 
వెళుతుంది.అంతే కాకుండా అందరి బాగోగులు గురిoచి తరచుగా కనుకుక్ంటుంది. 

మాకు కూడా ఇకక్డ ఇలుల్, పొలాలు ఉనాన్,ఒకక్డే  కావడంతో మేము యుకె లో మావాడి దగగ్రే 
సిథ్రపడిపోదామనన్ ఆలోచనతో అకక్డే ఎకుక్వగా ఉంటునాన్ము.    

అమమ్ నానన్ ఒక ఏడాదిలోనే ఒకరి వెంట మరొకరు వెంటవెంటనే చనిపోవడం,వాయ్పారనషట్ం రావడంతో 
మా అందరి ఆరోపార్ణంలాంటి ఇంటిని అమేమ్యాలనన్ రాము నిరణ్యం వలల్ మా మధయ్ అనుబంధాలోల్ సనన్ని బీటలు 
వచాచ్యి. ఇలుల్ అమమ్కం అనన్ది ఎవవ్రము జీరణ్ం చేసుకోలేకపోయాము.కాని వాడికి వేరే మారగ్ం దొరకలేదు. 
కుములుతునన్ నా మనసుకి  సరిద్ చెపుప్కోవడానికి నాకు చాలా సమయం పటిట్ంది.మేము  జాన్పకాలు నెమరు 
వేసుకుంటూ మాటలోల్ పడి,మా ఊరు ఎపుప్డు చేరామో మాకే తెలియలేదు. 

  
                                                                       *** 
‘దొడాడ్,ఇలల్ంతా బాగా పాడైపోయింది కదా,’మా ఇంటి పకక్నే కారుని ఆపుతూ రచన అంది. ఇంటి వంక 

చూసూత్ కళళ్ చివర చెమమ్ చేరుతుండగా కారు దిగాను. ఇలుల్ కొనన్వాళుళ్ చినన్పప్టినుంచి మాకు తెలిసిన మా ఊరి 
రామనన్చౌదరి కుటుంబంలోని వాళేళ్. కాసేపు కబురుల్ అయాయ్క ఇంటి వెనక తోటలో వెళాళ్ము. 
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‘ఆఫీస నుంచి రాగానే నానన్కి చెపప్డానికి అమమ్ దగగ్ర ఎనిన్ కబురుల్ ఉండేవో కదా. ఇవాళ ఇంటోల్కి 
అడుగు పెడుతుంటే, నానన్కి అనన్ం వడిడ్సూత్ పకక్గా కూరుచ్ని అమమ్ ఆవేలిట్ ఇంటి విషయాలు,చుటూట్ పకక్ల వాళళ్ 
కబురల్నీన్ పూసగుచుచ్తునన్టుట్ చెబుతునటుట్గా నాకనిపించింది.’ మమత మాటకు చినన్గా నవావ్ను. 

సావ్తి,సూరయ్ చెటుట్ నించి జామకాయలు కోసుకుoటుంటే,  
‘ఒరేయ,ఇటు చూడండి.గురుత్ పటాట్రా.అది నేను పుటిట్నపుప్డు మీ నానమమ్ నాటిన చెటుట్రా’ కొబబ్రిచెటుట్ 

మానుని ఆపాయ్యంగా తడుముతూ అనాన్డు రామకృషణ్. 
గురుత్లు చెరిగిపోతాయేమో కాని జాన్పకాలు చెదిరిపోవు కదా. వాడి ముఖంలోను తెలియని బాధ 

కనిపించింది. 
‘అమమ్,నానన్ రూపాయి రూపాయి కూడబెటుట్కొని కటుట్కునన్ ఇలుల్,మనల అలాల్రు ముదుద్  పెంపకాలు, 

చదువు నేరిప్న రాఘవ మాసాట్రు, పర్తి మాస శివరాతిర్కి అభిషేకాలు,ఆ పకక్నే విషాణ్లయం,అకక్డ తినన్ వేడి వేడి 
పర్సాదాలు,యేడో నెలలోనే పుటిట్న మన రాముని అమమ్  పార్ణానికి  పార్ణంగా పెంచుకునన్ రోజులు ,ఈ ఇంటితో 
ముడిపడిన మధుర సమ్ృతులేనెన్నిన్’ 

పెరటోల్ కలియ తిరుగుతూ,నిశశ్బద్ తరంగాలాల్ జాయ్పకాలు మనసులో పర్వహిసుత్ండగా అమమ్ వాడిన 
రుబుబ్రోలుని ఆపాయ్యంగా సృజిoచాను. వీడోక్లు చెపిప్ రాము ఇంటికి బయలుదేరాం. 

‘బయటివాళళ్కి ఇంటిని అమమ్కుండా మనమే తలో కాసత్ డబుబ్ వేసుకుని ఈ ఇలుల్ కొనుకోక్వలసింది 
అకాక్. చాలా పొరపాటు చేసామని ఇపుప్డనిపిసోత్ంది.కానీ అపుప్డు మా ఆయన అసలు కుదరదనేశారు’ దోవలో 
వెళుతుంటే మమత బాధగా అంది. 

‘ఇపుప్డవనీన్ అనుకోని ఏమి లాభం?వాయ్పారంలో నషాట్లొచిచ్ నేను అవసరాలోల్ ఉనన్పుడు ననెన్వరూ 
అదుకోలేదు’ కొంచెం కినుకుగా నా వంక చూసుత్ రాము అనాన్డు. 

వాడి మనసుస్లో భావం నా కరద్మవుతుండగా, 
‘మరిదిగారు యే ఉదేశయ్ంతో అనాన్రో కాని వాసత్వానికి అయినవాళుల్ బాధలోల్,అపుప్లోల్ ఉండి ఉనన్ ఆసుత్లిన్ 

అముమ్కుంటూoటే ఎపుప్డు కొనుకోక్కూడదు. అది మనకి,వాళళ్కి మధయ్ ఇంకా అగాధాలు సృషిట్ంచేసుత్ంది.మిగిలి ఉనన్ 
బంధాలిన్ భవిషతుత్లో పూరిత్గా తుంచేసుత్ంది. అయినా అపుప్డు ఇలల్మిమ్తేనే కదా వాడి అపుప్లు తీరిపోయి,కొతత్ 
వాయ్పారానికి మళిళ్ పెటుట్బడి వచిచ్ంది. ఇపుప్డు అనిన్ కలిసివచిచ్ రాము చకక్గా నిలదొకుక్కునాన్డు. ఈ రోజుకి మన 
ఇంటి పర్సాదమే తింటూ అమమ్,నానన్ఆశీసులు వాడు అందుకుంటూనే ఉనాన్డు. అయినా వాడు ఎకక్డుంటే అదే మనకు 
పుటిట్నిలుల్.’పెదద్రికంగా అనాన్ను. 

శాయ్మల కళళ్లో రకరకాల భావాలు పర్తిఫలించాయి.  
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‘ఈ ఇంటితో అంతటి అనుభందo మనకు ముడి పడిఉండటం వలేల్ మనసు ఇంకా పీకుతూ ఉంటుంది. 
ఎపుప్డైనా సరే నాకు ఎందుకో తరువాత నానన్ కటిట్న డాబా ఇలుల్ ఎపుప్డు గురుతుకు రాదు.పాత మండువా ఇలేల్ తరచు 
కలలో కూడా మెదులుతుంది.’ మమత ఉదేవ్గంగా అంది . 

‘నాకు కూడా నీకులాగ రెండు కలలు తరచుగా వసాత్యి’ నవేవ్సూత్ అనాన్ను. 
‘ఏంటి దొడడ్?’ రచన ఆసకిత్గా అడిగింది. 
‘మేము చినన్పిలల్లాల్ మండువా చుటూట్ చినన్తనంలో ఆడుకునన్ దొంగాటలు మళిళ్ ఇపుప్డు ఆడుకొనన్టుల్ 

కల వసుత్ంది.’    
ఆటలు అనగానే పిలల్లు ముసిముసి నవువ్లు నవావ్రు.ఆ కలమ్షం లేని నవువ్ల వంక చూసూత్. 
‘నేను రైలుసేట్షనుకి వెళళ్గానే రైలు వెళిళ్పోయినటుట్ , ఒంటరిగా పాల్టాఫ్రం మీద ఉండిపోయినటుట్గా 

కూడా తరచుగా ఇంకో కల వసుత్ంది’ 
‘అతత్యయ్,ఇంతకీ రెండో కల అరథ్ం ఏమిటో?’సావ్తి ఉతుస్కతతో అoది. 
‘ఏమో,మా సైకాలజి  డాకట్ర రచన చెపాప్లి’ కొంటెగా అనాన్ను. 
‘పేషెంట గతానిన్ గురించి కొంచెం వివరంగా చెబితే అపుప్డు ఈ డాకట్రుగారు లోతుగా విశేస్ల్షిసాత్రు’ 

పెదాల మాటున చిరునవువ్ను అదిమిపెటుట్కుంటూ రచన గంభీరంగా అంది. 
‘పర్తి వేసవి సెలవలకు మా అమమ్మమ్ ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు మా బళుళ్ తెరుసాత్రని వెళిళ్పోవాలని మా 

అమమ్ ఎంత  చెపిప్నా కూడా మామయయ్లు తిరుగు రైలు టికెటుల్ తీసేవాళుళ్ కాదు.   
వాళుళ్ సాయంతర్ం ఇంటికి  చేరగానే పర్తి రోజు ‘రైలు టికెటస్ దొరికాయా’అని అమమ్ మావయయ్లను 

అడిగేది.  
తడబాటు పడుతూ’లేదే బులిల్, దొరకలేదు’ అనేవాళుళ్.మరాన్డు అడిగినా అదే జవాబు ఉండేది. ముదుద్ల 

చెలెల్లిని, మమమ్లిన్ మా ఇంటికి తిరిగి పంపడం ఇషట్ం లేక ఏదో ఒక వంక చెపేప్వాళుళ్. అలా పది పదిహేను రోజులు మా 
అమమ్ చేత,మా చేత బతిమాలించుకొని, బతిమాలించుకొని మావయయ్లు అపుప్డు అయిషట్ంగా టికెటస్ తీసేవాళుళ్. 

మేము రికాష్లోల్ పర్యాణమై రైల  సేట్షనుకి వెళుతుంటే అమమ్మమ్తో సహా అందరూ అరుగుల మీద 
కూరుచ్ని ఏడుసూత్ కూరుచ్నేవాళుల్. ఇంటికి వచాచ్క కూడా అకక్డ ఆడుకునన్ఆటలు,అందరి వెరిర్ పేర్మలు,ఎలల్లు లేని  
ఆపేక్షలు గురుత్కు వచిచ్ మేము కూడా చాలా రోజులు వరకు బాధతో ఏడుసూత్నే ఉండేవాళళ్ం. 

అవవ్నీన్ నా మనసు పొరలోల్ లోలోపల ఉండిపోయాయేమో తెలియదు కానీ ఎపుప్డు నేను టికెట దొరకక 
ఇటు అటు పరుగెడుతునన్టుట్ రైలు ఆగకుండా వెళిపోతునన్టుట్,ఒంటరిగా పాల్టుఫారమ మీద నిసస్హాయంగా 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                 e÷]Ã    2023 

6    -    

నిలబడిపోయినటుట్ కల వసుత్ంది.భయంతో ఉలికిక్పడి నిదర్ లేసాత్ను.ఇంకా తరువాత నిదేర్ పటట్దు. ఏదో బెంగగా,బాధగా 
ఉంటుంది’ అనాన్ను. 

అందరు నా మాటలిన్ నిశబద్oగా  వింటూ ఉండిపోయారు. గత సమ్ృతులతో రాము కళళ్లో నీళుళ్ అలలుగా 
కదలడం కనిపించాయి.  

‘ఒక కల ఆనందానిన్ పంచితే మరో కల నీకు విషాదానిన్ కలిగిసోత్ంది.దొడాడ్. ఇక నీతోనే 
ఉంటానుగా.ఇంకొంచం సట్డీ చేసి చెబుతాను.’ రచన కారు మలుపు తిపుప్తూ అంది. 

‘అసలా ఆ రోజులే వేరు.అపప్టోల్ సెలుల్ల్, ఇంటరెన్టుల్  ఏవి లేవు కదా, ఉతత్రాలు ఒకటే ఆధారం. ఊరు 
నించి బామమ్ ఉతత్రం రాగానే అందరు కళిల్ంత  చేసుకుని చదివేవాళళ్ం. అమమ్మమ్ ఇంటినుంచి ఉతత్రం వచిచ్ంది అంటే 
అమమ్తో సహా అందరం సంతోషంతో గెంతులు వేసేవాళళ్ం. మళీళ్ ఆ రోజు కా రోజే ఇనాల్ండ కవరోల్ జవాబు రాసి పోసట్ 
చేసే వాళళ్ం. తాతయయ్కి,అమమ్మమ్కి ,అతత్యయ్లకి తలో పేరా అమమ్ రాసేది.కింద మేము బావలకు,వదినకు ఇంకో పేరా 
వార్సేత్, నానన్ ఏమో మావయయ్లను కుశల పర్శన్లడుగుతూ  ముగించేవాళుళ్’ కళుళ్ మిలమిల మెరుసుత్ండగా మమత 
అంది. 

‘ఇనాల్ండ లెటర లో పోసట్ వాహ ‘అంది రచన. 
‘అకాక్ నీకు గురుత్ందా,మన ఇంటోల్ పోసట్ గూడు ఉండేది.అందులో కారడ్స్లు,ఇనాల్ండ కవరుల్,ఇనెవ్లోప లు 

ఇంకా రెవినూయ్ సాట్ంపులు అనిన్ నిలువ ఉండేవి.’ఈ లోకంలోకి తిరిగి వసుత్ అనాన్డు రాము. చినన్గా నవావ్ను. 
‘అదే  కాదు, ఉతత్రాల గుతిత్ కూడా ఉండేది కదరా అనన్యయ్ ,ఆ ఇనుప గుతిత్లో వచిచ్న ఉతత్రాలనీన్ 

పొందికగా గుచిచ్ కిటికీకి వేలాడ దీసుకునేవాళళ్ం.అపురూపంగా మళీళ్ మళీళ్ చదువుకునే వాళళ్ం కాదరా.పాపం మన 
పిలల్లికి అవి తెలియవు’ 

‘ఇంటరెసిట్ంగ ‘ సూరయ్ కళిళ్ంత చేసుకుని అనాన్డు. 
‘వావ, రియలీల్ ‘ ఆశచ్రయ్ంతో ఎగిరి ఎగిరి  పడుతూ అంది సావ్తి. 
‘పాత పెళిల్ కారుడ్లు దగరున్ంచి పోసట్ కారుడ్ల దాక అనిన్ జాగరత్గా దాచుకునే వాళళ్ం. తీరిక 

దొరికినపుప్డలాల్ అనిన్ పోగేసుకొని మళీల్ మళీల్ ఆ జాఞ్పకాలను కదిలించుకొనేవాళళ్ం .నా పెళళ్యాయ్క మా అతాత్రింటోల్ నేను 
ఎలా మసలుకోవాలో జాగర్తత్లు చెబుతూ అమమ్మమ్ రాసిన ఉతత్రాలు కూడా ఇంకా నా దగగ్ర ఉనాన్యి’ అంది మమత. 

‘ఇనాన్ళుల్ దాచావా’ రామకృషణ్ తన వంక ఆశయ్రయ్ంగా చూసూత్ అనాన్డు. 
‘చాలామంది వయసు పెరుగుతునన్ కొలది తమలోని ఆరధ్తని,సునిన్తతావ్నిన్ బయటికి నెటేట్సి కలమ్శంగా 

మారిపోతుంటారు. నీలో పేర్మ,మమకారం పాటుగా అనిన్ అలాగే నిలిచి ఉనాన్యి.నువువ్ అపప్టికి ఇపప్టికి ఒకలాగే  
ఉనాన్వు మమత.’ ఆపాయ్యంగా అనాన్ను.    **** 
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ఆ వారం రోజులు రాము ఇంటోల్ సరదాగా గడిచిపోయింది.పిలల్లకి వేసవి సెలవలు కావడంతో అతత్యయ్ 
అంటూ ననున్ క్షణం వదలకుండా నాతో కలసిపోయారు.వాటాస్ప లో, సైక్ప లో మా వాడితో మా మనవలతో చాలాసారుల్ 
బోలెడు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. 

ఒక రోజు ‘రాము,సాయంతర్ం ఒకక్సారి రంగమమ్తయయ్ని చూసి వదాద్ం రా ‘అనాన్ను. 
‘మావయయ్ పోయి అపుప్డే ఆరునెలలు దాటింది.ఒంటరిగా వివేకానంద వృదాద్శర్మంలో 

ఉంటోందిట.పాపం ఎలా ఉందొ?’ అనాన్డు.  
‘ఎవరు నానన్?’సావ్తి అడిగింది. 
‘మా ఇంటోల్ చాలకాలం అదెద్కునాన్రు.మా కుటుంబ సేన్హితులు.ఆవిడ వంట చాలా అదభ్తంగా చేసేది’ 

అనాన్డు. 
‘డెబైబ్ ఏళుళ్ పైనే ఉంటాయేమో.మన ఇంటికి రెండు మూడుసారుల్ వచాచ్రు కదండీ’ గురుత్ చేసుక్ంటూ 

శాయ్మల అంది. 
‘పాపం, ఎదుగు బోదుగు లేని జీవితం వదినా.మావయయ్ది చినన్ ఉదోయ్గం.నలుగురు పిలల్లు.అపుప్డపుప్డు 

డబుబ్ సాయమే కాకుండా సథ్లంలో కాసిన కూరగాయలు,ఇంటోల్ చేసిన పచచ్డులు దగగ్రనుంచి అనిన్ అమమ్ వాళళ్కి 
ఇసూత్ండేది.పెళిల్ళుల్ కాగానే వాళళ్ పిలల్లు వీళళ్ను వదిలేసి తలా చోటికి ఎగిరిపోయారు.ఇదద్రు వంట పనులకు వెళుళ్తూ 
ఏదో ఇపప్టి వరకు లాగించారు.ఇంతలో మావయయ్ పోయారు’మమత ఆవేదనగా అంది. 

 
                                                             *** 
ఆశర్మానికి వెళేళ్టపప్టికి రంగమమ్తత్యయ్ వంటశాలలో వంటవాళళ్కు సూచనలు ఇసూత్ చాలా 

ఉతాస్హంగా కనిపించింది.బోసి నవువ్తో  అందరిని పేరు పేరునా పలకరించి పిలల్లిని దగగ్రికి తీసుకుని పేర్మగా 
ముదాద్డింది. 

కాసేపు మాటలు అయాయ్క ‘కనన్పిలల్లు ఆదుకోలేదు కానీ ఏ పాశమో నీది,నీ వలేల్ ఇంత ముదద్ తిని ఇలా 
బతికేసుత్నాన్ను’ నా వంక చూసూత్ కళళ్లో నీళుల్ జలజలరాలుతుండగా అంది.  

ఆవిడ భుజం తటిట్ ‘నేను కాదు అతత్యయ్. పైన ఆ దేముడు వలల్.అందరిని ఆయనే చలల్గా చూసాత్డు.ఇలాగే 
ఎపుప్డు ధైరయ్ంగా, సంతోషంగా ఉండు’ వేలితో పైకి చూపిసూత్ అనాన్ను. 

‘దేముడు కాదు,దేవతలా నువేవ్ ననున్ఆదుకునాన్వు’నా చేతులిన్ ఆపాయ్యంగా పటుట్కుంటూ అంది. 
రామకృషణ్, శాయ్మల ఒకరి ముఖాలను ఒకరు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుకునాన్రు. 
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‘ఏమిటి రాసావు అతత్యయ్.’ ఇంతలో ఫాను గాలికి ఎగిరి కింద పడిన కాగితాలనిన్ ఏరి బలల్ మీద పెడుతూ 
మమత అడిగింది. 

కొంచం సిగుగ్గా నవువ్తూ,‘వంటల పుసత్కం రాసుత్నాన్ను.ఈ మధయ్న టీవీలో కూడా నా వoటల 
కారయ్కర్మాలు కొనిన్ పర్సారం అయాయ్యి’ అంది. ఆవిడ ముఖoలో వానపర్సత్పు జీవితంలో మొలకెతిన కొతత్ చిగుళళ్ 
సంతోషపు మెరుపులు తొంగి చూసాయి. 

మనసారా అభినందించి ఆశర్మం నుంచి బయటికి వచాచ్క ‘ఏంటకాక్, నువువ్ అతత్యయ్ను ఇకక్డ 
చేరిప్ంచావా?’ రామకృషణ్ నా వంక నమమ్లేనన్టుట్గా చూసూత్ అడిగాడు. 

‘మావయయ్ పోయారనగానే చాలా భాధనిపించిందిరా. ఇపప్టివరకు ఇదద్రు కలిసి ఏదో జీవితానిన్ 
గడిపేసుకుంటునాన్రు.పాపం ఇక పైన ఇంత ముసలి వయసులో అతత్యయ్ ఒంటరిగా ఎలా బతుకుతుంది?ఈ 
మలివయసులో మావయయ్ లేని లోటు బాధాకరమైనదైనా,ఊపిరి ఉనన్ంత వరకు అతత్యయ్ జీవితమైతే నడవాలి కదా.ఈ  
కొతత్ వాతావరణంలో ఎలా గడుపుకుంటుందో అని ముందు నేను కొదిద్గా భయ పడాడ్ను కానీ చూసుత్ంటే బాగానే 
ఇమిడిపోయిందనిపిసోత్ంది. వండి పెడుతూ బాగానే కాలకేష్పం చేసోత్ంది.’  

‘అయినవాళుళ్ ఆదరించకపోతే వృదాద్పయ్ం పెదద్ శాపమే’ అంది మమత. 
‘అవును.నిజానికి ఎవరికైనా వయసు మీరాక డబుబ్,సౌకరాయ్లు కావాలనిపించదు.వయసులో ఉనన్పుడే ఆ 

ఆరాటలనీన్ మనిషిని పరుగుపందెం పెటిట్సాత్యి.వృదాధ్పయ్ంలో పలకరించే మనుషులే కావాలనిపిసాత్రు.ఎంత ఆదరంగా 
చూసినా కూడా నేను  పిలల్ల దగగ్ర బొతిత్గా తోచక అసలు అకక్డ ఉండలేకపోతునాన్ను.ఆశర్మంలో యే లోటు లేకుండా 
గడచి పోతుందని రంగమమ్తయయ్ అంటుంది కానీ దాని కనాన్ మనము చూడటానికి వచాచ్మనన్ ఆనందపు అనుభూతే 
ఆవిడకీ కోటల్ విలువైనది.అది చాలా రోజులు అతత్యయ్లో నిలిచి ఉంటుంది.’ 

 ‘దొడడ్.నువువ్ చెపిప్ంది వంద శాతం కరెకట్’ రచన కళళ్లో అభినందన మెరుపు మెరిసింది. 
‘అందుకే మనమెవరిమైనా,ఎంత దూరాలోల్ ఉనాన్,పెదద్వాళుళ్ బర్తికునన్పుడు ఫోనోల్నో, సవ్యంగానో వెళొళ్ 

ఎలా ఉనాన్రని ఆపాయ్యంగా మనసారా పలకరించాలి కానీ,వాళుళ్ పోయారనన్ కబురు తెలిసాక మటుకు హడావుడిగా 
వెళిల్ గుంపులో గోవిందా అనన్టుట్ హాజరు వేయించుకొని మమ అనిపిసేత్,మనం మనషులమేనా అనిపిసోత్ంది.మావయయ్ 
చనిపోయాక వాళళ్ పిలల్లు వచిచ్ కారయ్కర్మాలు జరిపిసుత్ంటే నాకు ఇంకా చాలా కోపంగా అనిపించింది.బతికి ఉండగా 
పటిట్ంచుకోలేదు కాని పోయాకా దినాలు మటుకు ఘనంగా చేసారు’ మంటగా అంది మమత. 

‘మన అమమ్,నానన్లు మనకి నేరిప్న సంసాక్రానిన్ పాటించాలి.కాని ఇపుప్డందరూ డబుబ్ సంపాదించడం 
కోసం పోటిలు పడుతూ పిలల్లికి ఉనన్తమైన చదువులు చెపిప్సూత్నాన్రు కాని మంచి సంసాక్రానిన్ నేరప్డానిన్ 
వదిలేసుత్నాన్రు.’ అనాన్ను. 
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‘అందరు మనుషులు ఒకలా ఉండరు కదా దొడడ్.మన చేతివేళేళ్ ఒకలాగా ఉండవు.అమమ్మమ్ లాగే మీ 
అతత్యయ్ కూడా వాళళ్ పిలల్లిని ఎంతో పేర్మగానే పెంచి ఉంటుంది కదా.మరి మీ కుటుంబమంతా ఒక మాటగా 
మసులుకునాన్రు కదా?మరి అదే మీ అతత్యయ్ పిలల్లు వీళళ్ని గాలికి వదిలేసి దూరమైపోయారు.పరిసిథ్తుల పటిట్ మనుషులు 
మారతారు.చేతలు మారతాయి.మనకి ఒపుప్గా అనిపించింది అందరికి ఒపుప్గా కనపడకపోవచుచ్ కదా’ 

రచన మాటల వెనుక ఉనన్ లోతైన ఆలోచనలు నా హృదయానిన్ కాదు రాము హృదయానిన్ సునిన్తoగా 
తాకాయనిపించింది నాకు. 

                                                                        *** 
రాము ఇంటోల్ ఉనన్ రోజులనీన్ సందడిగా గడిచిపోయాయి. శాయ్మల క్షణం తీరిక లేకుండా హడావడి 

పడుతూ చాలా పిండివంటలు చేసి కొసరి కొసరి పేర్మగా వడిడ్ంచి అమమ్ లేని లోటు కనపడకుండా చేసింది. 
అదే మాట తనతో అనాన్ను ‘నినున్ చాలా  శర్మ పెడుతునాన్ను’ అంటూ. 
‘అదేమీ మాట వదిన.మీరు ఇనేన్ళల్ తరువాత వచాచ్రు.మాకదే సంతోషం.ఆడపిలల్లకి పెళిల్ళల్యిపోయి 

ఎంత పెదద్వాళల్పోయినా,వాళళ్కి జీవితాంతం పుటిట్ంటి మీద హకుక్ ఉంటుంది.మీకు అకక్డ దొరకనివి,మీకిషట్మైనవనీన్ 
నాతో చెపిప్ మరీ చేయించుకోండి.ఇది మీ ఇలల్ండి బాబు.’ నవువ్తూ అంది. 

ఆమె నిండుమాటలకి  మనసంతా ఆనందంతో నిండిపోగా నా కళల్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. పకక్న కూరుచ్నన్ 
రాము మా మాటలను ఆలోచనగా వింటునాన్డు.   

‘వదిన, ఇంకొక మాట. నాయ్యానికి అమిమ్న ఇంటి మీద ఆడపిలల్గా మీకు రావాలిస్న వాటా అపప్టి మా 
పరిసుథ్తుల వలల్ ఇవవ్లేక పోయాము. ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్  ఒడుడ్న పడుతునాన్ము. ఎపప్టికైనా అణా పైసలతో సహా మీకు 
తిరిగి ఇచేసాత్ము’ అంది. 

ఆపాయ్యంగా శాయ్మల  చేతులిన్ నా చేతులోల్కి తీసుకుంటూ అనాన్ను. 
‘శాయ్ము,మీ కషట్ం నాది కాదా ఏంటి? ఇంటిని కాపాడుకోలేకపోయాననన్ బాధ ననున్ వీడదు.కాని మీ 

కొండంత అపుప్కి నేను చేయగలిగే సాయం గోరంతే అవుతుందని నిసస్హాయంగా ఆగిపోయాను.’ నా కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
వచాచ్యి. 

సంబాళించుకుంటూ ‘అయినా ఏంటి, ఇపప్డేగా ఇది మీ ఇలుల్ అనాన్వు.అంతలోనే ననున్ పరాయిదానిన్ 
చేసుత్నాన్వు.నాకు మీరు ఒకక్ రూపాయి కూడా ఇవవ్నన్కక్రేల్దు.ఎపుప్డొచిచ్నా దోసిలి నిండా పసుపు,కుంకుమలతో నా 
కొంగు నింపి ననున్ నా పుటిట్ంటి నుంచి సాగ నంపితే నాకంతే చాలు’ భావోదేవ్గంగా అనాన్ను. 

‘అకాక్,ననున్ క్షమించు.మీరంతా వదద్ంటునాన్ వినకుండా చేసుత్నన్ మంచి ఉదోయ్గానిన్ వదిలేసి మూరఖ్ంగా 
వాయ్పారానిన్ మొదలు పెటాట్ను. చివరికి అపుప్ల పాలై, వాయ్పారనషట్ంతో కృంగిపోయి తపప్నిసరి పరిసిథ్తులలో మన ఇలుల్ 
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అమామ్లిస్ వచిచ్ంది.అమిమ్నపుప్డు అపప్టికపుప్డు మన ఇంటికి అంత ధర ఎలా పలికిందా అని ఆశచ్రయ్పడాడ్ను కాని 
అందులో నువువ్ కలిపిన  ఆకాశమంత సాయం ఉందని తెలుసుకోలేని గుడిడ్వాడినయాయ్ను.నాకు ఇపుప్డిపుప్డే కళుళ్ 
తెరుచుకుoటునాన్యి’ రాము నా రెండు చేతులు పటుట్కుని చినన్పిలాల్డిలా వలవలా ఏడాచ్డు.అతని మాటలకు 
మమత,శాయ్మల ఆశచ్రయ్ంతో తలమునకలు అయాయ్రు.   

                                                               *** 
నేను యూకె తిరిగి వెళేల్ రోజు, వీడోక్లు చెపిప్ బాగుయ్లను హలోల్కి చేరుసుత్ంటే, 
‘వదిన, ఒకక్ నిముషం ఉండండి.అనుకుంటూనే ఉనాన్ను. ఆఖరులో పెటుట్కుందామనన్ ఫిర్డిజ్ లో పెటిట్న 

పచచ్ళళ్ పాయ్కెట  మరేచ్ పోయారు’ తలకొటుట్కుంటూ శాయ్మల లోపలి వెళిల్ తెసుత్ండగా రామకృషణ్  ఆమె చేతి నుంచి 
అందుకుని గబాగబా బాగోల్ సరేద్సాడు. వాళిళ్దద్రిని చూసుత్ంటే మా అతత్యాయ్,మావయయ్ల రూపాలు నా కళళ్ ముందు 
తళుళ్కుక్మని మెరిశాయి.  

‘అతత్యయ్’ నా చేయి పటుట్కుని అంది సావ్తి. 
 ‘చెపుప్ చిటిట్ తలిల్’ ఆపాయ్యంగా అనాన్ను. 
నా పకక్న కూరుచ్ంటు, 
‘మీ చినన్పుడు మీ మావయయ్ వాళుళ్ ‘ టికెట దొరకలేదు ‘ అంటే మీరు చాల రోజులు మీ ఊళోళ్ 

ఉండిపోయేవాళుల్ అనాన్వు కదా, ఇపుప్డు నువువ్ ‘ఫైల్ట టికెట దొరకలేదు’ అని మావయయ్కి చెపిప్ ,ఇకక్డే ఉండిపో 
అతత్యాయ్, నువువ్ వెళళ్వదుద్.’ బెంగగా అంది. 

దాని ముఖంలో మా అమమ్ రూపం కనిపించి కనీన్ళల్తో నా చెంప తడిసిపోయింది . 
దగగ్రికి తీసుకోని ’మళిళ్ తవ్రలో వసాత్నుగా’ గదగ్దికంగా అనాన్ను. 
‘అతాత్’ మెడ చుటూట్ చేయీ వేసి ఒళోళ్ కూరుచ్నన్ సూరయ్ కనీన్ళుళ్ నా మెడని తడుపుతుండగా, 
‘అరధ్ంలేని మనసాత్పంతో మీ అందరి పేర్మలిన్ ఇనిన్ సoవతస్రాలు దూరం చేసుకుని ఎంత పొరపాటు 

చేసానో ఇపుప్డిపుప్డే గర్హింపుకు వసోత్ంది కనాన్’ వాడిన్ గటిట్గా హతుత్కుంటూ అనాన్ను. 
మమత కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ నా భుజం మీద తలవాలిచ్ంది. 
‘దొడడ్, అమమ్మమ్,తాతయయ్ వెంటవెంటనే చనిపోవడంతో ఒంటరివయాయ్వని బాధపడుతునాన్వు.అదీకాక 

నీకు అమమ్కు,రాము మావయయ్కు మధయ్ దూరాలు పెరిగిపోయి ఇంకా ఎకుక్వగా దిగులుపడిపోతునాన్వు కాబటేట్  నీకు 
రోజు అలాంటి కలలు వసుత్నాన్యి. ఇపుప్దందరిని కలిసావు కదా.ఇక నీకు అలాoటి కలలు రావులే.మన అందరం ఒకే 
కుటుంబం. దొడాడ్,శాశవ్తంగా తవ్రగా వెనకిక్ వచేచ్యి.మేమందరమూ నినున్ బాగా చూసుకుంటాము.నీ రాక కోసం 
అందరమూ వెయియ్కళళ్తో ఎదురుచూసూత్ ఉంటాము.బాయ్క హోమ దొడాడ్’ ఆరర్ద్తతో అంది రచన. 
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ఆ మాటలకి కదిలిపోయాను. 
‘నువివ్ంటికి పెదద్దానివి.నేనునాన్ లేకపోయినా మన కుటుంబానిన్ఎపుప్డు వదలకూడదంటూ’ నానన్ తన 

చేతిలో నా చేయి వేయించుకునన్ పర్మాణానిన్ రచన మళిళ్ మా నానన్లా నాకు గురుతు చేసింది.  
‘బంధాలు బలహీనమయాయ్యని ఎపుప్డు వదిలేయకూడదు.పేర్మ తాళుల్ ముడి వేసూత్నే ఉండాలి. 

ఎనేన్ళల్కైనా,ఎపప్టికైనా ఆవే  బలపడతాయి.తాగడానికి పనికి రాని నీటికి  కూడా మొకక్లని చెటుల్గా మారేచ్ శకిత్ 
ఉంటుంది.’ 

ఉమమ్టింటోల్ చినన్ చినన్ గొడవలు చెలరేగుతుంటే,సమరధ్వంతగా అనిన్టిని సరుద్బాటు చేసూత్,వేసవి 
సెలవలోల్ ననున్ పకక్గా కూరోచ్ పెటుట్కుని రాతిర్ వేళ చలల్టి సముదర్పు గాలి వీసుత్ంటే మడతమంచం మీద తెలల్టి పకక్ 
మీద పడుకుని పెదమావయయ్ అపుప్డు చెపిప్న మాటలు మళిళ్ ఇపప్డు నా చెవిలో పర్తిధవ్నించాయి .  

గుండె బరువయియ్ంది.అభిమానం సముదర్మైంది.ఆదరణ ఆకాశమైంది.అందరు అపాయ్యంగా ననున్ 
చుటూట్ ముటట్గా ఏ మనిషికైనా జీవితంలో ఇంతకనాన్ ఇంకేం కావాలి ?భావోదేవ్గంతో హృదయం నిండిపోయింది.పేర్మ 
అనంతమైంది ఎలల్లు లేనిది అనిపించింది. 

కారు మలుపు తిరుగుతుంటే వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్,తాతగారి అరుగు మీద ఉమమ్డి కుటుంబంలో అందరు 
చెపేప్ వీడోక్లు, అమమ్,నానన్ ఇంటి వెనుక తోట వైపు నిలబడి చెపేప్ వీడోక్లు,ఇపుప్డు తముమ్డు ,చెలెల్లు కుటుంబాలతో  
చెబుతునన్  వీడోక్లులో మూడు తరాల మమకారాలు,మమతలు పిలల్ తెమెమ్రలా ననున్ సునిన్తంగా సృజిసూత్ తవ్రగా 
వెనన్కిక్ వచేచ్యమనన్ పేర్మ సందేశానిన్ పంపుతూ ఆడపిలల్నయినా కూడా ఇంటికి పెదద్దానిగా నా ఆకాశమంత 
బాధయ్తలని ఎపప్టికి మరువకూడదని గురుత్ చేసూత్నే ఉనాన్యి.  
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