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మూలింటవ్వ – మా పెదదపెదదమ్మ
నడీది నించి సర్కారు సిందబాయికి ఎదురుగా విండే ఈదిలో నాలుగు బార్లు బోతామో లేదో!
ఎడింపకా కొపతపలల రెడ్డోళ్ల మిదిదలులింటాది. కుడి పకా బకాయివోరోళ్లిండే సావిడిలుల. అదీ మా
మూలింటవోవళ్లదే. ఈది కెదురుింగా కిష్నారెడిో తాతోలలుల. సావిడిింటికి తాతోలింటికి మ్దయ
సిందులోబోతే అకాడింటాది ఒకమూలకు మాయవోవలలుల. మాయవ్వ గురిించి సెప్తత ఆయమ్మ
ఎట్లింటాదో సెపపకుింటే ఏమ్నాా మ్ర్కయదగా వింటాదా? మా తాత అచచిం గాిందీతాత మాదిరిగా
వింటాడలే. ఇింగ మాయవ్వ వొడ్డోపొడగుతో మా తాతకు సరిజోడగా వింటాది. ఎప్పపడ్డ
తలముడేస్టకొనే విండేది గానీ జడేస్టకోడింగాని, బిశానా ఏస్టకోవ్డిం గాని ఈ ప్తపిస్టు కిండలతో
సూళ్లలదు. తలముడి ఇపిపిందింటే సాలు అబబబబబాబ... ఏమి ఎింటికిలు, బారెడ పొడగుతో ఈప్ప
కనిపించకుిండా పరుుకొనేది. అింత స్టింగార్ింగా విండేవి మాయవ్వకు ఎింటికిలు. అమామనాయినల
పెటుని సొముమగదా! అది.
ఇింక మాయవ్వ మ్నసింటావా. ఎనాపూస. ఎవరితోన గెటిుింగా మాటాలడిిందిగానీ,
కొటాలడిిందిగానీ ఈ బూమ్ిండలిం మిింద ఎవరూ సూస్టిండరు, బూదేవి కునాింత ఓరిపచిచనాడ
దేవడ మాయవ్వకు. స్టనాపిలకాయిలు తప్పపజేస్టనా గెటిుింగా కస్టరిిందిల్యయ. తిటిుిందిల్యయ. మా తాత
మాయవ్వకు ఏమ్ని బొటేాలు దొకిా బొట్ు కటిునాడ్డ అపిపటిాించి మాతాతకు ఎదురు మాటాలడిర్ది
లేదు. ఆయన అనాాాయింగా ఒక మాటనినా మాింతమైన శాింతింతో ఓరుుకొనిిందే గాని
ఎత్తతబార్ిం బత్తకై పోయిిందని ఎప్పపడ్డ యాసుపోల్య. ‘మినిారిగి మిింద బడినా మాయవ్వ
అదర్దు, బెదర్దు’ అని మాతాతే మాతో ఎన్నాసార్లనిింటాడ. నలుగురోల పచచింగా విండాింగదా
అని పదిరిిందీ లేదు.
మాయవ్వ గెలకే సింగటి, కాించే కూర్ గుర్తతసత ఇప్పపడ కూడా మాయవ్వ సచిచపొయియ
ఇర్వ్య్యయనిమిదేిండలయిిందా! వాటి ర్ింగూ, రుసీ, వాసనొచిచ న్నట్లల సెలమ్లో వూరినట్లలర్తాయి
నీళ్ల. స్టింతాకు ప్పలగూర్ మామూలింటవ్వవనప్తల, తినాల.
సిందకాడ దీప్తనికి పిండబెటిు కడపెమటలమిింద నీళ్లజలల ముకార్రేస్ట నటిుింట్లల దీపింబెటిు
పెదప్తప్త, స్టనప్తప్త ఇింట్రిండి అని మాతో దేమునికి దిండింబెటిుించి పలకా బలప్తలు మాసత్తలోల
బెటిు ‘బాగా సదుింకోిండి నాయినా’ అని బకాయివోరి దెగిిరికి పింపిించేది.
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మేము

ప్రయివేట్

సదుింకోనొచేచదాకా

అయివోరోళ్లకా

(ఆయమ్మ

బకాయివోరు

పెిండాలమైనా అిందరూ అటేల పిలుసాతము), మాయవ్వ సిందులో కూసోని ఆమాటా ఈ మాటా
మాటాలడకుింటా విండేట్లళ్ల. మేము ర్కింగానే మాతాతతో మేమూ వాకిట్లల పీటలేస్టకోని
కూస్టింటే కతో గితో సెప్తత కడప్పనిిండ తినిపిించేది.
మాయమోమళ్ల ఈ వూరోలనే ఆ స్టవ్ర్ వింటారు. అయిదోతర్గతి సదివేసదాకా మాయకా
నేనూ మా యవోవలింట్లలనే పెరిగినాము.
మాయమ్మకు ఇదుదర్కోాళ్ల. ఒక తముమడ. అపిపట్లలనే మా మామ్ స్టత్తతరికి బొయియ
బాయింకిలో పనేేసట్లడ. మా పెదదమామళ్లన కనసూప్పమేర్లో విండే కుకాలపలలలో సొింత తముమడికి
పెదద కూత్తరిా, పినామ్మ కొడకిా స్టనాకూత్తరిా ఇచుచకొనిింది మా యవ్వ. మానాయిన్నళ్లల కొతత
స్టటురీకిం.
స్టనాపెదదమ్మ కూత్తరు మా యమ్ర్కా స్టనాప్పపడ మాయవోవలింటికి వొచిచపోయిన గెవ్నిం
లేదు గానీ, మా పెదదపెదదమ్మ కూత్తరుల శాింతకా, నా ఈడదే అయిన ఆనింద మాత్రిం అడప్త
దడప్త లీవలోల మాయవోవలింటికొచిచ ఒగిటిర్తిండ దినాలుిండేట్లళ్ల.
మా మామ్ింటే అిందురికి అడలు. మా యవోలింట్లల మా యకాా నేనూ సొింతిింటిలో
మాదిరిగా తిర్గల్యడాతవింటే మా శాింతకోాళ్ల ప్పలుకు ప్పలుకుమ్ని కాిండాలరుుకుింటా సూసాత
నిలబడిపోయేట్లళ్ల.
మాయవ్వ స్టటిుింట్లల సింగటిగెలకతా వింటాదా! నేన మాయవ్వ ఈపిమిందబడి ‘ఆకిలవ్తా
వింది బిరీనగానీ’ అని గార్కలు బోతావింటే మా పెదదపెదదమ్మ కింట్లల కార్ిం బోస్టకొనేది.
తమాసకు మాటాలడినటలగానే ‘మీ ఇింటికి బొయియ ఆడ మీ యమ్మనడగు పోిండేమే బిరీన
సింగటి జేస్ట వడకుడగాి గినిాలో కెయయమ్ని మాయమ్మనిందుకూ సతాయిించేది’ అింటా మాపకా
జూస్ట గుడలరిమేది.
ఆ కిండలన జూడలేక మాయవ్వకు ఇింకా అత్తకోాని బొయేయదానిా. మా పెదదమ్మమిింద
కోప్తనాింతా మాయవ్వమిింద సూపెటిు ఈపిమింద పిడగుదుదలు గుదదతా వింటే ‘మా నాయిన గదా!
ఆ సింగటి ముదదలు జేస పలకిటలదాయ నీకు గుజేేరి ముదద జేస్టసాత’ అని మెలలింగా ఇడిపిించేది.
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బొపపగినిాలో చినా చినా జేజిముదదలు చేస్ట యేస్ట మ్దిదలో గుింతజేస్ట కూర్బోస్టనాక మా
శాింతకాకు

ఆనిందాకు

ఇచిచ

తిర్గ

మాయకాా

నేనూ

తినేట్లళ్లిం.

వాళ్లమ్మగారిింట్లల

సెలలకూత్తర్లయిన మేము సొింతమోళ్లమాదిరిగా తిర్గాడతావింటే, తన కూత్తర్లలమో కొతత
స్టటాులమాదిరిగా బికుాబికుా మ్నకుింటా వింటే మా పెదదమ్మకు యాడలేని కుళ్ల బుటేుది.
‘ఎడిోమొగాళ్లలర్క, ఆ స్టింపిరి తళ్లకు మీయమ్మన సమురు పూయమ్ని దువివించుకోని
ర్కబోిండేమే’, ‘బాన పొటేుస్టకోని ఎప్పపడ్డ తిిండిమిిందేనా ప్పసతకాలు దెరిు సదూకొనేదేమ్నాా
విందా?’ అని కస్టదీరుుకొనేది. యాడనాా బైటికి పొయ్యయసత. ‘ఇర్లసెింగీ యాడ ప్పట్లముయయన
బొయ్యింటివి’ అనేది. మాయవ్వ తినడానికి బెలలమో, సెనికాాయలో ఇసాతదిగదా! అవి తిింటా
వింటే ఆ యమ్మ కూత్తరుల గూడా తిింటా వింటారు. అయినా మ్మ్మలా ‘ఆ న్నటికి నిలుకూ
నిబిందమేమ్నాా విందా ఎప్పపడ్డ సెరుగాినిగాడినట్ల ఆడాలుిందేనా’ – ఇటాల ఏదో ఒకటని
తనకుళ్లబుదిదని బైటబెట్ుకొనేది. మా యవ్వ ముిందర్ మాత్రిం మాపైన ఒకోాసారి యాడలేని
పమ్ని వొలకబోసది.
నా గురిించి ఎవరితోనైనా సెపపటప్పపడ గూడా స్టనప్తపన్న, నా పరు బెట్లు సెపపకుిండా
ఇడీలస్టబిబ, పొట్రాస్ట, బేతమ్ింగళ్ిం సెరువ, కొయిల గోపి, తిిండిపోత్త, కొిండ్రాస్టకాలవ్,
ఊరిబిిండి సటిు అని ఎన్నా పర్లతో సెపిప నామిిందుిండే కసింతా తీరుచకొనేది. ఇింతకూ ఆ యమ్మకు
నేనేేస్టన దొరోహమేమ్నాా విందా అింటే – లేదు. మా యవ్వ ననా ముదిగార్ింగా కిిందబెటేత
మ్నాయి పోతాదనీ, పైన బెడేత గెదెదతతక పోతాదని సాకతా విందికదా! అిందుకే నామిిందింత కోపిం.
మా యమోమళ్ల ముగుిర్పప సెలలిండలకూ గలపి ఒకడే కదా అనాదముమడ. అిందురికింటే
స్టన్నాడ. అయిసూాలోల సదివి, మ్ళ్లల అనింతప్పర్ింలో బాయింకుదోదగానికి సదివొచిచ స్టత్తతరికి
సైకిలమిింద బొయియ సింప్తదిసాతవిండాడ. మా శాింతకానిచిచ పెిండిలజేసత అమ్మగారిింట్లల
ఆయమ్మకు

ఎదురుిండదని

పిల్యనేస్టింది

మా

పెదదపెదదమ్మ.

మా

శాింతకా

నలలింగా

సామ్నసాయింటార్ల ఆ నలుప్పతో పొడగాి సనాింగా వింటాది. జడమాత్రిం బారెడ పొడగుతో
నలలనాగుబాము మాదిరిగా వింటాది.
ఇదుదరు ముగుిరితో కూత్తరిా సస్టకోమ్ని మ్దిదసతిం బింపిించిింది, మా స్టనాపెదదమ్మకూాడా
తెలీకుిండా. మాయవ్వ అయివోరోలళ్కా దెగిిర్ ‘కిష్ణమ్మకేమ్నాా అరువూ తెరువూ విందా
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కూత్తరిాసాతనని సెపిపపింపిించిింది. పిండమ్మ కూత్తరు అమ్ర్కనే నరిుమామనికనాా పనాిండేింళ్ల
స్టనా, దానికింటే మూడేిండల స్టనాది. పెదదదానిా కాదని దీని కూత్తరిా సస్టకుింటే నలుగురూ
మ్మ్మలా కారూించర్క. అసలు నాకు మ్నమ్ర్కిండలన సస్టకోవాలనే లేదు. ఈ పొదుద నీతో
సెప్తతవిండాకాా’ అని యాకారిింది. అయివోరోళ్లకా మాయవ్వకింటే శానా చినాది. కానీ మా యవ్వ
కూత్తర్లన కూడా అడప్త దడప్త పరుబెటిు పిలవ్నప్పపడ ‘అకాా’ అనే పిలేచది.
మాతాత అమ్ర్కానే మా మామ్కు సస్టకునాాాడ. మా స్టనపెదదమ్మకు అయిింట్లల సొింత
మెకుావ్యిపోయిిందని కొనాాళ్ల ర్కకపోకలు తగిిించిింది మా పెదదపెదదమ్మ. కానీ తముమని
మిిందుిండే పమ్న వొదులుకోలేక ఏదో ఒక సిందులో దినాము వొచిచ పొయేయది. ఏిం జేస్టనా
స్టవ్రికి ఏమీ తినేదానికి లేకునాాా పప్పపకూరైనా సర్ల అింత సటిుపిడతలో తెచిచ తముమనిింట్లల
ఇయకుింటే ఆ యమ్మకు నిద్రబటేుదికాదు. కోడాిండ్లలచిచనాక దినానికి ర్తిండసారుల కూడా దిరిగేది.
వొచిచనప్పపడ ఒక దోవ్లోవొచిచ పొయేయటప్పపడ మాయిింటికొచిచ మ్ళ్లల ఇింగోదోవ్లో పొయేయది. ఆ
వూరికి మ్డికటలలో నించి శానా దోవ్లుిండాయి.
మాయమ్మ

కాయనుర్తచిచ

మ్ద్రాస్టలో

అడయార్కసపత్రిలో

విండినప్పపడ

మ్మ్మలా

అకుానజేరుుకోని ఆలనా ప్తలనా జూస్టింది మా పెదదమోమళ్లల. అిందులోనూ మా పెదదపెదదమ్మ
సెల్లలలమిింద పమ్తో తిిండిగూడా సరిగాి తినకుిండా సగమైపోయిింది.
కన్నాళ్ల, తోడబుటిున్నళ్ల అిందురూ కాలిం జేస్టనా ఏ రోగిం ర్తచుచ లేకుిండా మా
పెదదమిమింకా బతికేవింది. ఈ ముసలతనింలో కూడా మిదెదకిా శెనికాాయిలు కుపపదోసాతదని,
మిర్కాాయిలు ఎిండబోసాతదనీ, ఇింటి ముిందర్ చతోతసాతదని, పడకళ్ల ఎతతడానికి పోతాదని
గర్వింగా సెప్పపకుింటారు వాళ్లింట్లల వోళ్ల, వొచిచన్నళ్లముిందర్.
ఈ మ్దిదన ‘ఒక నాలుగు నలలుగా గెవ్నిం సరిగాి విండద’ని సెపిపిందామె కోడలు,
మాపెదదనా బార్య సావిత్రొదిన. ‘నేనవరు పెదదమామ?’ అని అడిగితే ‘ఎవరో ఏమో! ఆ
వూర్కమ్య్యింటావ’ అనిింది. ‘ఆవూర్కమె అింటే’ – ‘అదే ర్తడోపకానిండేవూరు. నీకుదెలుదలే’
అనిింది.
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కొించేపిటికి మా సెల్లలచిచ ‘నేనవరు?’ అింటే ‘నవవ ఇస్టయా గదా!’ అనిింది.
నేనకాడింటాన అింటే తలగీరుకుింటా మ్ళ్లల ‘ఏిం ప్తడ్డ’ అనిింది. మాయకాన మాత్రిం
‘మాసెలలకూత్తరు గదా నవవ’ అని గురుతబటిుింది.
‘ఆరోగెిిం బాగుిందా?’ అింటే ‘నాకిింతొర్కు నొపీపనొడ్డ అింటే ఏమో తెలుదప్తప్త’ అనిింది.
ఆమె కూత్తర్ల వ్ర్సైన మేము ఉప్పపయాది, సెకిారియాది, కాళ్లమ్ింటలు, నొప్పపలతో ఏ పనీ
జేయాలనాా శ్కితకూడా ల్యయకుిండా అల్యలడి ఆకులు మేసాత విండామా. ఇప్పపడ మా పెదదమ్మన జూసత
మాకు కుళ్లగా వింటాది.
‘అమ్మకిప్పపడింత వొయిస్టనా?’ అని ఆమె పెదదకొడకైన మునిర్తామ్నాన అడిగితే
నూటమూడేిండలనినాడ.
ఇింటికొచిచనాక మాయకాతో ఆ మాటింటే ‘అనా ప్పలుగుింటాడలే. మ్హా అయితే 90
ఏిండలింటాయి’ అనిింది. ఇది జరిగి నాలుగేిండలయిిందా. ఇింగా మా పెదదమ్మ బతికే విండాది అింతే
ఆరోగిిింగా.

*
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