ఇస్కూలు బ్యాగు
గు

patrika.kinige.com

కథ:
రచ :
ప్రచురణ: కినిగె పత్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: మార్చి 2014
శాశ్వత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=1877
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

patrika.kinige.com

బడ్నంచి ఇంటికోయి దర్వవజల నిలవడే పుస్తకాల స్ంచి ఇంట్లకి ఇసిర్చకొటిి, నందుగాడ్ ఆట్కు
ఉరుకవోతండ్. ఇంటెనక గూసోని బీడీలు జేతతనన లక్ష్మమమ “అరేయి.. నందుగా” అని కేక
వెటిింది. అమమ దేనికి పిలుతందో ఆడికి తెలుసు. బీడీల దారం బంగిర్చకి సుట్టిలని నినన జెప్తత,
లెకకలసారు ఇంటిపని బాగిచిిండని అవదదమాడి ఎగ్గొటిిండ్. గిపుుడ్ ఇంట్ల డ్గువెడితే
కాళ్ళిరగ్గొటిి దారం జుటిిపిస్తది. గందుకే ఇనవడ్డా ఇనవడనట్టి నందుగాడ్ ఉరుకుతండ్.
“అరేయి.. నందుగా స్తతముదదల్జేసిన తినివోర్వ” అని మళ్ళి కేక వెటిింది లక్ష్మమమ. స్తత
ముదదలనేవరకి నందుగాడి నోట్ల నీళ్ళి ఊరనయి. గుర్రానికి కళ్ిం ఏసినట్టి ట్కుకన ఆగి
ఇంట్లకచిిండ్. “ఏడ్ననయ్ అమామ?” అని అంటింట్లల ఎనుకులాడ్తంట్ట, “నేనితతగాని, గాడ్నన
రండ్ దారం పొట్టిలు ఇట్ట వట్కర్వర్వ” అంది. గపుుడ్ తెలసింది నందుగాడికి, “అమమ నాకు స్తత
ముదదలదుద, గితత ముదదలదుద” అని అవుతలకి ఉరుకవోతంట్ట, ఆకులో తంబాకేసి సుడ్త “ఇయ్యాలల
బీడీల దారం సుట్ికవోతివో ఇస్కకలు బాాగు కొనీమననపుుడ్ జెప్తత నీ స్ంగతి” అని బెదిర్చచిింది
లక్ష్మమమ.
కొతతగ బడి దెర్చసినపుట్టనంచడ్గుతండ్, “అమామ నాకు ఇస్కకలు బాాగు కొనియావే..
అమామ నాకు ఇస్కకలు బాాగు కొనియావే..” అని. య్యడ్డది పరీచిలు దగొర్చకొచిినయి, ఇగ బడి
గూడ బందయితది, గిపుటిగూొడ కొనియాల్జ. నందుగాడి దోసుతలలల ఆడి లెకక బట్ిస్ంచి
భుజానికేసోకని బడికెవవడూ పోడ్. ఇస్కకలు బాాగు ఈపుకేసోకని పోతరు. నందుగాడిక గూడ ఆలల
దోసుతగాళ్ి లెకక ఇస్కకలు బాాగు ఈపుకేసోకని పోవాలని బాగా ఖాయిషు. ఈడి ఖాయిషుని
గిసోంట్పుుడ్ కాాష్ చేస్కకని బెదిర్చతతందని అమమ మీద నందుగాడి పిర్వదు.
“మళ్ళి ఇస్కకలు బాాగు ఎపుుడ్ గ్గనితతవు జెపుు” అనడిగిండ్ నందుగాడ్. గిట్టల
అడిగిడంట్ట ఈడ్ తొవవకొచిిండని లక్ష్మమమకి తెలసిపోతది. య్యడికి వోతవు బడ్డా అననట్టి
నందుగాడి దికుక ఓ స్కపు జూసి బీడీ తోకొతతకుంటూ “బీడీల పైస్లచిినంక” అని జెపిుంది.
అయితే లక్ష్మమ గిట్ల మసుత సారుల జెపిుంది, మసుత సారుల బీడీల పైస్లచిినయి.. పోయినయి.
నందుగాడి ఇస్కకలు బాాగయితే ర్వల్జ. అయిన గూడ ఆడికి ఆశ్ సావక “గిపుుడ్ బీడీల
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పైస్లొచిినంక నిజంగనే కొనితతవానే” అని అడిగిండ్.
అపుటిదాకా

జేసిన

బీడీలు

ఎననయినయో

వాటి

మూతలెలకకవెడ్తూ “గిపుుడ్ దారం జుట్ికపోతివో
బరబబర్చ కొనియ్యా” అన్చిపిుంది.
ఇగ నందుగాడ్ సేసేది ల్జక, స్కలముకలం ఏసి
మోకాళ్ికు దారం పొట్టిసుకొని బంగిర్చకి దారం
సుట్టిడ్ వెటిిండ్. కాని ఆడి జివునవంతా ఆట్ మినేన
ఉంది.

స్కర్చగాడ్

నందుగాడి

స్గం

నినన
గోఠీలు

గోఠిలాట్ల
దొబబండ్.

తొండివెటిి
ఇయ్యాలల

ఎట్లయినా ఆడి గోఠిలనీన దొబాబలనుకుననడ్. ఇగ
య్యడ్డది పర్చచిలని రేపట్టనంచీ స్కర్చగాడ్ ఆట్కు ర్వననానడ్, పరీచిలయినంక ఆళ్ి అమమమమ
ఇంటికోతడ్, నందుగాడి గోఠిలనీన ఆడికానేన ఉంట్టయి. గీదంతా లక్ష్మమమకు జెప్తులనుకునుండ్.
కానీ “గోట్టలాట్కి పోతానే” అంట్ట ఈపు సాపు జేతతదని ఊరుకుండ్.
లక్ష్మమ బీడీల సాట్ పకకకు వెటిి సేతలు కడ్కొకని అంటింట్లకోయింది. ముంతల మూడ్
స్తత ముదదలు తెచిి నందుగాడి ముందు వెటిింది. ఇగ హుషారొచిి మూడ్ దారం పొట్టిలు
సుట్టిసిండ్.
య్యడ్డది

పర్చచఛలయినయి,

బడి

బందంది,

అమమమమ,

నాయినమమ

ఊరలకు

తిర్చగచుిడయింది. ఇగ నాలుగ్గదుదలయితే మళ్ళి బడి తెరుతతరు. గపుుడ్ య్యదికొచిింది
నందుగాడికి, ఇస్కకలు బాాగు స్ంగతి. “ఏడో తరగతి పోతనన, స్కకలు బాాగు ల్జకపోతే నా
దొసుతలందరు ఎకికర్చతతరు. అమమను కొనియవంటెన్చమో బీడీల పైస్లంట్ది. స్పుుడ్ జేయక
బంబాయిల ఉనన బాపుని ఇస్కకలు బాాగు పంపియమనాల్జ. గీడకనన గాడ మసుత ఉంట్యి.
దోసుతగాళ్ి దగొర గుడ బంబాయి నుండి మా బాపు ఇస్కకలు బాాగు పంపిండని బడ్డయి
కొట్ిచుి” అని అనుకోంగనే నందుగాడికి హుషారొచిింది.
బీడీల ఆకు కతితర్చతతనన లక్ష్మమమ దగొర్చకి వొయి, “అమామ బాపుకి జలద లెట్ర్ ర్వయ్యలెన”
అని అనానడ్. “గిపుుడందుకుర్వ! మొనన ర్వసిందే ఇంక ముటిిందో ల్జదో.. బాపు దగొరునండి లెట్ర్
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అచిినంక మనం ర్వదాదం గని, గీడ గూసోని ఆకు నార తీయి” అంది లక్ష్మమమ. ఇస్కకలు బాాగు
జలద పంపమని లెట్ర్ ర్వయ్యల్జన అన్చేప్తదమనుకుననడ్, మళ్ి ఏమంట్దో అని అనుమాన పడ్తంట్ట
“ఆకు నార తీయవంట్ట నోరు తెర్చసి జూసుతననవేందిర్వ” అని లక్ష్మమ అనంగనే తెర్చసిన నోరు
మూసుకొననడ్. “బళ్ి పుస్తకాలతతరు గాని, ఇస్కకలు బాాగు ఇయారు. ఇస్కకలు బాాగు ల్జకుండ్డ
పుస్తకాలెట్ల బడికి తీస్కతతరు” అని అనుకుంట్ నార దీసుడ్ మొదలువెటిిండ్.
తెలాలర్చ బీడీల గంప తీసోకని బీడీల ఖార్వకనాకి పోతంట్ట స్కర్చగాడ్ పిలసిండ్. “ఒరేయి
దుబాయి నుంచి మా బాపొచిిండ్, నాకు కొతత ఇస్కకలు బాాగు కొనిచిిండ్... ఇగ జూడ్” అని
నందుగాడికి చూపిచిిండ్. నందుగాడికి గా స్కకలు బాాగు మసుత నచిింది. కొనుకుకంట్ట
గిసోంటిదే కొనుకోకవాలనుకుననడ్. నందుగాడికి మసుత ఈరష గూడ పుటిింది. గంతల్జన, “గిదేం
ఇస్కకలు బాాగు మా బాపు బంబాయి నుండి ఇస్కకలు బాాగు పంపితతడ్, గసోంటిది మన బళ్ినే
ఎవవల దగొరుండదిగ” అని బడ్డయి కొటిిండ్.
ఎట్లయినా ఇస్కకలు బాాగు కొనుకోకవాలని నందుగాడికి పగలు ర్వత్రి గదే రంధి
పట్టికుంది. ప్తత కాపీలునంచి జంట్కమమ చింపి బంబాయిల ఉనన బాపుకి లెట్ర్ ర్వసుడ్
మొదలువెటిిండ్.
ఓం
పూజుాలైన తండ్రి గార్చకి మీ కుమారుడ్ నలలప్తలు నందుగాడ్ నాంపలల నుండి స్వహసాతలతో
ర్వయునది ఏమనగా నేను క్షేమంగా ఉంటిని, అమమ కూడ్డ క్షేమంగా ఉందని తెలయజేసుతంటిని.
మీరు కూడ్డ క్షేమమని తలచితిని. ఆరోవతరగతిలో నేను ప్రథమ శ్రేణిలో ప్తస్యితిని. ఇపుుడ్
ఏడోవ తరగతికి పోవుచుంటిని. కాని నాకు స్కకలు బాాగు ల్జదని రోజు చింతించుచుంటిని. నా
మిత్ర బ ందం కూడ్డ నాకు స్కకలు బాాగుొ ల్జదని అవమానపరుసుతనానరని తెలయజేసుతంటిని.
కనుక మీరు నాకు ఒక స్కకలు బాాగు పంపించగలరని కోరుచుంటిని.
ఇట్టల
మీ కుమారుడ్,
నలలప్తలు నందుగాడ్
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*

“నేను మీకు ఈ ల్జఖ ర్వసినట్టి అమమకు తెలయదని మీకు తెలయజేసుతంటిని. మీరు కూడ్డ

చెపుకూడదని కోరుకుంట్టని”
ఇంతేస్ంగతలు
మళ్ళి ఇట్టల
మీ కుమారుడ్
నలలప్తలు నందుగాడ్
బళ్ి నేర్చున “ల్జఖా రచన” ని య్యదికి తెచుికొని నందుగాడ్ ఆ లెట్ర్ ర్వసి పోస్టి బాక్సలో
యేసిండ్.
ఇగ నందుగాడ్ పిట్ికు వెటిినట్టి రోజు పోస్టిమాన్ కోస్ం ఎదిర్చ జూతతండ్. పోస్టిమాన్
అతతండ్ గాని బాపు దగొరునండి లెట్ర్ తెతతల్జడ్. స్కడగా... స్కడగా... ఓ రోజు లెట్ర్ అచిింది.
ఆశ్గా చింపి స్దివితే దాంట్ల ఈ స్కకల్ బాాగు స్ంగతే ల్జదు. “ఇగ బాపు దగొర గూడ
పైస్ల్జలనట్టిననయి” అని అనుకుండ్. బీడీలనీన జమాయించి కట్ిలు కడ్తనన లక్ష్మమమ దగొరకోయి
“అమామ.. అమామ.. గిపుుడ్ నేను ఏడో తరగతికి వోతనన గదనే.. గిపుుడనన ఇస్కకలు బాాగు
గ్గనితతవా?” అని అడిగిండ్. “బడి తెర్చచినంక స్కదాదం గని... గా స్ంచిలో ఆకు తీసి తడ్పుకొని
ర్వపో” అని అంది. య్యడ్డది నుంచి గిట్టన జెపుతందని కోపం, దుుఃఖం తనునకొచ్చియి. “నేను
జెయాను పో.. నాకేం తెలవది.. నాగిొపుుడ్ ఇస్కకలు బాాగు కొనియి” అని ఏడ్సుడ్ వెటిిండ్.
“అరేయి.... గిట్ల ఏడ్సుడ్ గీడ్సుడ్ వెటిి మొండికెతేత, అస్లుకే ఎస్రతతది బడ్డా.. ఆ... జెపిున
గదా... బీడీల పైస్లచిినంక కొనితాత అని”
“గిట్లనే మసుత సారుల జెపిునవు.. ఎపుుడ్ కొనిచిినవ్” అంటూ నందుగాడ్ కిందవడి
బర్రుతూ.. కాళ్ళి చేతలు కొట్టికుంటూ ఏడ్సుడ్ వెటిిండ్.
లక్ష్మమమకు కోపమచిి నందుగాడి ఈపుల నాలుొ జర్చసింది. వాడ్ ఊరంత ఇనవడట్టి ఏడిస
ఏడిస మూలకు వోయి, ముడ్సుకొని పననడ్. కడ్పుల కాల్జత వాడే ల్జతతడని లక్ష్మమమ బీడీల ఆకు
తడ్పుకుంది.
గా ర్వత్రి నందుగాడ్ నిద్రల “అమామ... స్కకలు బాాగు కొనియేా.. అమామ స్కకలు బాాగు
కొనియేా” అని ఒకట్ట కలవర్చచుిడ్ పెటిిండ్. గిద్జేసి లక్ష్మమమ కండల నిండ్డ నీళ్ళి తిర్చగినయి.
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తెలాలర్చ, లక్ష్మమమ పకికంటి ప్తరవతమమ దగొర పచినోట్ట చేబదులు తీసుకొంది, నందుగాడికి
ఇస్కకలు బాాగు కొనిదాదమనుకుంది, గాని నందుగాడికి జరం ఎకోక అయి ఆ పచి నోట్లాల డ్డకిర్
పీజుకి, మందులకే కర్చగిపోయింది. నందుగాడికి పెయిల జరం మగిొంది గాని మనసుల మనాది
మాత్రం గట్లనే ఉంది. బీడీల పైస్లచిినంక ఎట్లయిన స్కకలు బాాగు గ్గనితాత అని లక్ష్మమమ
పమాణం జేతేత గాని వాడ్ మంచిగాల్జ.
వారం రోజులు గడిసినంక బీడీల పైస్లచిినయి. ఇగ నాకు ఇస్కకలు బాాగు కొనితతరని
నందుగాడ్ స్ంబరంగా ఖార్వకనకు పోయిండ్. ఎపుుడ్ వెటిినట్టి బీడీల రంరంల పైస్లు వెటిి
నికకరు జేబులో దోపుకుననడ్. బీడీల ఖారకనా నుండి ఉరుకుకంట్ట, ఉరుకుకంట్ట ఇంటికొచిిండ్.
లక్ష్మమమ ఇంటెనకుంది. జెబులకెళ్ళి తీతేత బీడీల రంరం భద్రంగా ఉంది. గాని గా రంరంల పెటిిన
పైస్లెలవువ. పైస్లు కనవడకపోయేస్ర్చకి నందుగాడి గుండ్డగినంత పనయింది. వాడొచిిన
తొవెవంబడి యెనుకకు పోయి, ఏడ్సుకంటూ ఎంత ఎతికినా దొరకల్జ. గజ గజ వణుకుత కడపల
అడ్గువెటిిండ్. అమమను జూసుడ్తోనే మగిొందనుకునన జరం స్ల స్ల మసులుతూ పొంగి
కళ్ికు చీకట్టల కమిమ షోషచిి కిందవడాడ్.
గా ర్వత్రి నిద్రలో “అమమ.. ఇగ నాకు ఇస్కకలు బాాగు వదెద, అమామ... ఇక నాకు ఇస్కకలు
బాాగు వదేద” అని ఒకట్ట కలవర్చసాతనే ఉననడ్.
బీడీల ఖార్వకనాలో నికకరు జేబులో పెట్టికునేట్పుుడే రంరంల నుంచి పైస్లు కిందవడిన
స్ంగతి, పకకకు నిలుసనన స్కర్చగాడి అమమ జూసి లక్ష్మమమకి ఇచిిన స్ంగతి, బంబాయి నుండి
బాపు స్కకలు బాాగు తెసుతనన స్ంగతి.. ప్తపం నందుగాడికి గా ర్వత్రి తెలవది.
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