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పురుక్కాటుకు వైద్దిగ్ం
గ
‘మంత్రాలకు సంతక్కయిలు రాలవు’ అనే మాటను శానామంద్ద అంటా వుంటారు గానీ కంచం
తెలవిగా ఆలోచంచ సంతక్కయిలు రాలి సూపెట్టో నోళ్లల కూడా దేశ్ంలో తకుావం లేరు.
‘మంతరమనేద్ద గుడ్డి నమమకమే గావచుు. అయితే అద్ద గూడా శాత్రంతో ముడ్డబడ్డ వుండేదే’
అని మా నాయిన మాకు ఇలావరిగా సెపుపండాడు.
ఆద్దవారమొచుందంటే సాలు. ఇంగా మసక మసగాగ వుండంగానే మాయింట్లల గిజగిజాని
జనాలు మాకు వూపిరాడకుండా సేసాారు. ముందే మాయమమ మాతో యంగ్లేక సచుసుననమవతా
వుంటాదా? ఆ పొద్దింక్క నిలుకుండదు మాయమమకు వచ్చుపోయే జనాలతో. రండుగాళ్లల క సోట
బెటుోక్టని నిలుికనేదానికి లేదని మాయమమ గోనాడు యష్ోపోతావుంటాద్ద గూడా.
అంతమంద్ద జనాలు ఆద్దవారమొచుందంటే మాయింట్టకి ఎందుకసాారో తెలుసా?
కవూరా నాడా. యడాడ్డ నుంచో సీమల పుటోలో నుంచ సీమలొచునటల మా వూరి సుటుో పట్లోళ్లల,
తెలుగోళ్లల క్కకుండా గుడ్డయతాం, సేలం, మద్రాసు, రాణీపేట, వాలాజా, ఏలూరు, క్కటాపడ్డ,
ఆరాాడు, తిరాని, సోలంగ్రం, ఎనిన పేరలని సెపేపద్ద అన్ననరల నుంచీ వసాానే వుంటారు. మా నాయన
ఆద్దవారం లేకపోయినాడా అంతమందీ వుసూరుమని మొగాలేలాడేసుకని ఎంతో ద్దగులుగా
ఎనకిాబోవాలిందే.
ఆద్దవారమొచుందంటే మా నాయిన పురుక్కాటుకు వైద్దిగ్ం సేసాాడు. ఈ బూమండలం
మంద పురుగూ పుట్ర క్టటానుక్టటులండాయి. గ్దా! వాట్టలో మనిసకి మేలు జేసేవ గాకుండా
చడుపు చ్చసేవి కూడా వుండాయి. అవి క్టాసారి మనకు దెలీకుండానే మనలన కరోి, నాక్ట
ఇబబందుల పాలు జేసాా వుంటాయి. పురుక్కాటనే సెరమరోగ్ం అటాల వచ్చుదే.
మా యింట్టకచ్చువాళ్ల ళ్లల సూడాల సావిిూ, ఏనుగు సెరమం మాద్దరిగా కందురికి, సడాలు
సడాలుగా, పుండుల పుండులగా, సెమట క్కయిలు మాద్దరిగా, దదుిరుల మాద్దరిగా, రసగారే పుండలతో
నవఴలతో గీరుక్టలేక అలాలడ్డపోతా వుంటారు. కంతమంద్ద వొళ్ళంతా అలులకుంటా వుందని
యడసాావుంటారు. అటాలంట్లళ్లకు వైద్దిగ్ం సెయయడంలో మా నాయిన ఎతిానోడు. అందుకే
ఆద్దవారం అంతమందొసాారు మాయింట్టకి.
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ఆపొదుి మా నాయనకు మాయమమకే గాదు. మా కందరికీ నిలుకులేనంత పని. మా
నాయన నీళ్లల మంత్రించ పెటేోస బాయిక్కడ్డకి పూడసాాడా! వొచ్చు జనాలన పలకరించ, వాళ్లల
సెపేపసోదంతా ఇని వాళ్ల సెరమంపై నుండే యద్ద గ్మనించ, బాగ్యిపోతాదని వాళ్లకు దైరనం సెపిప
మంత్రించన నీళ్లనిచు తాగ్మని, పుయయమని, పతయం పలానా అని సెపిప – తకావ పననుకుంటా
వుండారా? మా నాయన ఇంట్ట దెగిగర లాయకుంటే ఇదంతా మాయమమ నెతిానే పడేద్ద.
పోనీ దీనివలల ఏమనాన ఆదీకముండాదా అంటే దమమడీ ఆదీకం లేదు. అంతంత దూరం
నుంచ వాలల గాచాురం బాగా జేసుక్టను వొచ్చువాళ్లల దుడ్డలంతియండంటే ఇయకుండా పోరు. క్కనీ
అద్ద గిటోని పని మా నాయినికి. మా యమమయితే ఇంక్క మంచందనుక్ట. ఎవురైనా ఆకువకా,
పండుల పూలు, టంక్కయ దెచు సేతిలో పెడాారా. దానానడే వాకిట్లల వుండే తులసెమమ క్టటదెగిగర బెట్టో
మొకిా టంక్కయ గొట్టో క చపపనాన దీసుక్టమని వాళ్లంత బంగ్పోయినా ఇనకుండా మంత్రం
పెనెెయదని సాకు జెపిప వోళ్లకే ఇచ్చుసాాద్ద. రండంట్ట పండలనాన దీసుక్టని మాకిసేా తినమా?
మా నాయినేసే మంత్రం తీరూ తెరువూ సెపపకుండానే ఏందేందో సెపాా వుండానా.
ఆద్దవారం రాంగానే మాయింట్లల వుండే ఇతాడ్డ గుండు జెంబును సంతపండేస తళ్తళా
మెరేిటుో తోమాల. నేనో, మాయక్టా ఆపని జేసాాము. సరిగా తోమలేదనుక్ట మాయమమకు యలేలని
క్టపమొచ్చుసాాద్ద. అదేగాదు య పని జేసనా సుదింగా జెయయల. లేదా ‘పొయినసోట ఇటేల జేస
నామానం మంటగ్లపాారా’ అని తిటాాద్ద. అటాల తోమన సెంబును సేందబాయి దెగిగరికి దీసుక్టని
బోయి సెంబు కింద బెటోకుండా నీలుల సేంద్ద సెంబులో బోసుక్టని మా నాయినికి దెచుయయల.
ఎవురో కరు క యపమండ దెచుసేా దానోల నుంచ లెకాబెట్టో ఐదు ఈనిలు దీసోాని ముందు
తూరపపకా ద్దరిగి మంత్రం జెపాా సెంబులో యపమండలన గుండ్రంగా తిపపతాడు కంచ్చపు. ఆడ్డకి
మంత్రం ముగిసనటల.
వొచున జనాలు పొలోమని నువుఴ ముందా నేను ముందా అని గ్లాసులు బటుోక్టని
మంత్రించన తీరాం క్టసం ఎగ్బడతారు. గ్లాసులో పోసన తీరాానిన వాళ్లల కంచం తాగి కంచం
పురుక్కాటు మంద పూసుక్టవాల. ఇంకంచం ఎగ్సాాగా పోసుక్టని ఇండలకు బోయి కింద
బెటోకుండా పైనాయడనాన బెటుోక్టని అపుపడపుపడు దానిమంద పుయయల. అందుకే సెంబులో నీళ్లల
కంచ్చపిట్టకే అయిపోతాద్ద. మళ్లల కింద బెటోకుండా కతా నీలుల దెచు దాంట్లల కలపాల. రాత్రిదాక్క
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అటాల జనాలొచ్చుకదీి నీళ్లల కలపతా వుంటాము. సెంబులో నీళ్లల మంత్రించకముందుగాని
మంత్రించనాగాగని కింద బెటోగూడదు. అందుకని దొంతికుండల మంద బెడాాము.
యద్దని బట్టో కంతమంద్దకి మూడు వారాలకే బాగ్యిపోతాద్ద. కందురికి అయిదువారాలు
పడాాద్ద. నీళ్లల దాగిననిన వారాలు ఆపైన క వారం దాక్క సుసు ామాంసం, సాయపలు, గుడుల
లాంట్టవి) అవిసాకు, ఉలవలు, గుమమడ్డక్కయ ముటుోక్టరాదు. పతిాం సకారమంగా వుంటే
తపపకుండా బాగ్యిపోతాద్ద. మా నాయిన దెగిగరికచు పెయిలయిన కేసు గ్ట్ట గూడా లేదులే!
ఎనిన రక్కల పురుక్కటలయినా మా నాయిన మంత్రించచున యపాకు నీళ్లతో సుదింగా
అయిపోయేద్ద.
‘ఏం మంత్రం నాయనా నువఴసేద్ద మాకూ జెపపకూడదా’ అని అడ్డగితే నవఴస
వూరుకనేవాడు మా నాయన. గ్ద్దనం మాకు నేరిపంచ తీరాలిందేనని మాయక్కా నేన్న
వుడక్కడ్డరచ

సగ్మూపిరి

ద్దసేసనాము.

సవరికి

నవఴతా

‘మంత్రమా

గింత్రమా’

అని

తీసపారేసనాడు.
‘మరి మంత్రం లాయకుండా ఎటాల బాగ్వతా వుండాద్ద అంత మంద్దకి’ అని అడ్డగితే మా
నాయన ఏం జెపిపనాడో తెలాి. జాగ్రాగా ఇనండ్డ విిూకూ పనికసాాద్ద.
‘మంత్రమూ లేదు తంత్రమూ లేదు. మంత్రాలకు సంతక్కయిల్రాలతాయ అంటారే అద్ద
నిజమైన మాట. అనినంట్టకీ మనసే క్కరణమమామ. ఏదో బాగ్యేయదానికి మంత్రమేసాా వుండాడు
బాగ్యిపోతాద్ద అని నమమతారే ఆ నమమకమే ఆడ పనేెసేద్ద. దానేన ఇంగిలీసులో ఇలులపవర్ ావిల్
పవర్) అంటారంట. ఇంగ్ సెరమవాయదులంటారా? అవి ఏదైనా పురుగు కుట్టోనా, నాకినా,
వొంట్టమంద పారాడ్డనా వసాావుంటాయి. గోసారి ంట్లలనించ్చ పుడాాయి. మనం తినే తిండ్డని
బట్టోకూడా సెమటక్కయిలు, గులలలు, పుండుల, దుదుిరుల వసాావుంటాయి. ఈట్ట కనినట్టకీ యపాకు
నీలుల ఎతిాంద్ద. యపాకు మంచద్ద గ్దా అని అనినట్టకీ దానిన న్నరి పూసేా గోసారి ఎండ్డన
పుండుగూడా పచుగా మారి రసగారినా గారచుు. నీలలలో దానిన తిపిప పూసేా అద్ద ఇకట్టంచకుండా
కరెటుోగా పనేెసాాద్ద. దీనేన వైదిశాత్రంలో పొటనీినో గిటనీినో అంటారులే. దాని క్టసమే
ఆయురేఴదంలో మందు ద్దనుసులన కలఴంలో న్నరతారు. ఒమయోపతిలో తగిన మోతాదులో
మందును కలపతారు. ఇంగ్ నాటు వైద్దిగ్మంటారా! దీనికి మంచన రాజులేడు. దమమడీ
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కరుిలేకుండా రాచపుండులాంట్ట బయంకరమైన వాయదులన గూడా బాగా జేసాాద్దద్ద. సెరమ వాయదులకు
గుమమడ్డక్కయ, వంక్కయ లాలంట్ట సెలివొసుావులు పనికిరావు. వాట్టకెపుపడు దూరంగా వుంటారో
అపుపడు సగ్ం రోగ్ం బాగ్యిపోయినటేల. పేదోళ్ల పాలట పెదివరమమామ నాటు వైద్దిగ్ం, అని పెది
రామాయణ మెతుాకునానాడు. ‘మన్నన, పసుపూ, యపాకు యంటీ సెపిట్టకామామ. ఈ మూడు
వసుావులతో ఎనోన రోగాలు బాగ్యిపోతాయి’ అనానాడు.
‘ఇనిన తెలవితేటలతో పాటు ఇంగిలీపీసు కూడా వొచుందే మా నాయినికి’ అని
మురిసపోయినాము మేము.
*
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