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సిన్నబ్బోడి ఇస్కూలు సదువు
మా వూర్లల ఐదోతరగతి దాకా ఇస్కూలుండాదా. అందుకే

అయిదొరకన్నన సదుంక్టని

న్నలుగచచరాలు నేరుచకుంటే న్సోమేముండాదిలే అని పిలకాయిలన ఇస్కూల్లల జేరిిస్తారు.
మొగపిలకాయిలన ఏ తగాదా ల్యయకుండా పలకాబలపం సేతికిచ్చచ ఇస్కూల్లల న్నలుగు
బొరుగిగంజలు పంచ్చ కూసోబెట్టోచ్చచ అమాాన్నయిన్లల ఆండపిలకాయిల ఇసయమొచ్చచసరికి
మలలగుల్యలలు పడతా వుంటారు.
మా ఇంట్లల మాయకూన్ల ఇస్కూలుకు పంపించాలని మా న్నయన్ అన్నయప్పిడు గూడా మా
యవవకు, మా న్నయన్కు మదిిన్ పెదితగాదానే జరిగిందిలే.
‘ఆడబిడులకు సదువందుక’ని మాయవవ, ‘సదువుక్టన్ల ఆండపిలకాయిలు, మొగపిలకాయిలు
అని తేడా వుండగూడద’ని మా న్నయిన్. మా యవవ ంంత ోరరకల్యడిన్న మా యకూన్ల ఇసోూలుకు
పంపించ్చ వూర్లల వాళ్లకొక దోవ స్కపెటానడు మా న్నయన్.
ముందు ఆడబిడిలని ఇస్కూలుకు పంపించ్చన్న ఆ బిడిికి సెల్లల, తముాడో ప్పట్టోన్ప్పిడు వాళ్ల
సదువు సంకన్నకి పొయ్యయది. కానీ మొగ పిలకాయిలకి మాత్రం అటాోంట్ట ఇబోందులేవిూ వుండవు
గదా!
ఆండముండ్లల సదువుకుంటా వుంటే మొగ పిలకాయిలుగా వుండుక్టని ఇస్కూలుకు
పంపించకుంటే ఏం బాగుంటాదని పెతి కూరూ మొగపిలకాయిలన ఇస్కూల్లల ంయయడం మొదలు
బెటానయరు వూర్లలవాళ్లల.
అన్లక్టకుండా క దిన్ం తాయన్బండల్ల వుండ్ల మా న్ంగంగవవ (రంగమావవ) వాళ్ల
సిన్నబ్బోనిన మా వూరిస్కూల్లల సేరిస సదింంచుక్టవాలని ర్రాాన్ం జేకోక్టని వాని గుడాిగుకోరు
ర్కోక్టని ంంట బెట్టోక్టనొచ్చచంది. మా న్ంగంగవవ ప్పట్టనలుల మా యిలేల. ఆ యమా మా
న్నయనోళ్లమాకు సొయాన్న సెల్లలలు. మా న్నయినోళ్లమ్మాళ్లలండ్లది మా సంద్రం. ప్పట్టనలుల మేముండ్ల
వొరిగి బలల (వొరిగ పల్లల) ంటలంటారా? మా న్నయిన్మ్మాళ్లల వొరిగిబల్లలల్ల వుండ్ల వాళ్లన్న
రంగారెడిికి ఇచ్చచసేసిన్నరు. ఆయమేా మా దొరస్తన్వవ. ఆయమాకు పిలకాయిలు లేకోరతే వాళ్ల
పెదిన్న కొడుకు క్టదండరెడిిని అంటే మా న్నయినిన వాళ్ల సిన్నన్న కొడుకు న్నరాన్నసం రెడిిని అంటే
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మా సిన్ననయినిన తెచుచక్టని స్తకుూనింది. మా సిన్ననయన్ బాగా సదుముక్టని అమెరికా దాకా
పొయ్యయచ్చచన్నడార్లజుల్లలనే. ఇంగ మా న్నయనిన దతాత దీకోక్టని వునిన నేల్య నెట్రా ఇల్లల వాకిల
మా న్నయిన్ పేరు ంంద రాసేసింది.
మా న్నయనోళ్ల పిన్నమేా గదా! న్ంగంగవవ. ఆయమాకు పిల్యలపీచు ప్పటోకుండానే మొగుడు
సచ్చచోరయిన్నడు. అపిట్టనంచ్చ మాయింట్లలనే ంకుూవగా వుండ్లది. అడపాదడపా వాళ్లత్తాల్లరు
తాయన్బండకు బ్బతే పదిరవైదిన్నల్యికా వుండొస్తాది. ఆనినంచొచ్చచన్న, ఈనినంచ్చ బొయిన్న
పిలకాయిల్లనవుర్లన కరిన ంంటబెట్టోక్టని తిరగందే మా యవవకు నిద్రబటోదు. దానివలల
రం

డలల్లని పిలకాయిలం వొగింట్లళ్లల అన్నయట్టలగా పెరగతా వుండాము. సిన్నబ్బోడు మా

న్ంగంగవవకు మరిి మన్లమడు. వాడికిస్కూలు గిస్కూలు లేకోరవడం వలల మాయవవత్తనే
వుండ్లవోడు. అందుకే వానికి అయిదో ఏడు రాంగానే మా వొరిగి పలల ఇస్కూల్లలనే సేరిించాలని
ర్రాాన్ం సేకోకునింది మా న్ంగంగవవ.
సిన్నబ్బోడు శాన్న తులవ. వాడిత్త యాడ య్యంగేదబాో అని మాయమా మన్కోల్ల దిగులు
పడిన్న పైకి ంంగలేక కకూలేక యమ యాతన్ పడతావుంది. మా న్నయినికి సెప్పికున్నన సెవుల్లల
ఏకోక్టడని తెలుకో మాయమాకు.
మా న్నయన్ సిన్నబ్బోనిన ఇస్కూల్లల సేరిించ్చందుకు కరణం కిష్ణపిలలకు సెపిి బలకా బలపం
తెమాన్ననయడు. పాతవ మా యింట్లల లేకగాదు. కొతావైతే వాడు కుశాలగా ఇస్కూలుకు బ్బతాడని.
మాయమాత్త ‘సిన్నబ్బోనిన ఈ పొదుి ఇస్కూలుకు పంపించాల. న్లవవప్పిడ్ల బాయికాడికి బ్బకుండా
వాని మంచీసెడాి స్కసి దెగిగరుండి పంపించు’ అని ఆగేనసి బాయికాడికి పూడిసన్నడు మా న్నయన్.
మాయమా నీళ్లల మంటేసి ‘ోరకోకుందువురారా’ అని పిలసేా ‘నేన్ల నినేన బ్బకోకున్ననయన్ల, ఈ
పొదుి ోరకోక్టన్ల పెదిమాా’ అని గెంటగొట్టోన్ట్టల సెపేిసిన్నడు. మా న్ంగంగవవ ంంతగానో సెపిి
స్కసిన్న వాడంత పొదుినేన దినినంంద కూసోని సెరుకు న్ములుకుంటా ఆనినంచ్చ కదలేలదు. వాడివ
వుతికిన్ గుడిలు లేవని మా పెదిబ్బోడు గోపివ సెడ్డి సెకాూయి దెచ్చచ ‘ఏకోక్టరా న్నయిన్న’ అని మా
యమా గెడిం బట్టోకుంటే ‘స్తకల మంగ రాకుండానే ఈ గుడ్లందుకిపాిల’ని మొండికేసిన్నడు.
మాయమా ఇదయ్యయదిగాదని వానీనడుసక్టని పెళ్లలకి బ్బయి పిడకబూడిదిత్త కీకీూక్ అనేదాకా
వాడ్లడస్తా వుండంగానే పండులదోం బలమంతంగా వుడుకు నీలలత్త మూర్ ముకూూ గడిగి వానికంటే
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న్నలుగేండుల

పెదోిడైన్

మా

పెదిబ్బోడి

సెడ్డి

సొకాూయ్యయసింది.

ఆ

గుడిలు

లొడంగు

బుడంగన్లండాయని వాళ్లవవన్ల బట్టోక్టని వాడు యాడస్తావుంటే రండు ముదిలు సదెిన్నం
వానోనట్లల కుకిూంది మాయమా. న్ట్టోంట్లల దీపం బెట్టో దేవుని దెగిగర దండం బెట్టోంచ్చంది. వాడి పలకా
బలపానిన హారిస్ సిలుూ అవుస్ వాళ్లలచ్చచన్ పకోవు సంచ్చల్ల ఏసి మాత్త మాయవవన్ల గూడా త్తడిచ్చచ
వానిన పంపించ్చంది. వాడా స్తవిూ, అస్తదుిడు. మాయవవన్ల, మమాలన మూడు సెరువుల నీలుల
దాపించ్చ తపిించుక్టని బాయి మొగం బటానయడు.
మరసన్నడు మా న్నయినే దెగిగరుండి అనిన పన్లలు సేయించ్చన్నడు. మా న్నయిన్ంటే కొంచ్చం
బయముండాది వాడికి. వాని జోబీనిండా పప్పిలు బ్బసి, బొంగరమంత కలకండ వాని సేతికిచ్చచ
సేదిిగాని బుజానెకిూంచ్చ ఇస్కూల్లల వొదిలపెట్టో రమాన్ననయడు మా న్నయన్.
అవ బొకూతా వాడికి ఇస్కూలుకు ోరతావుండామనే దాయస ల్యయకుండా వాని బుజానెకిూ న్డ్డది
మొగదల కొచ్చచన్నడు. అప్పిడు మన్ తెలవల్ల కొచ్చచ ఇస్కూలుకు పిలసక ోరతావుండారని గెవన్
మొచ్చచ సేతిల్ల ంగిలన్ కలకండన్ల కరకరా న్ంలేసి సేతులన సేదిిగాని సొకాూయికి తుడ్లససి
సేదిిగాని బుజానిన కండవూడోచ్చచటల కొరికేసి తపిించుక్టని ంవురికీ అందకుండా యాడబొయిన్నడో
ఆదిన్మంతా ంవురికంటా బళ్లలదు వాడు.
వాడ్లమైన్నడో యాడబొయిన్నడోన్ని ంతికించ్చ ఏస్తరిన్ మా న్నయిన్ తాయన్ బండోళ్లకు ఏం
సమాదాన్ం సెపాిల్రా దేవుడా అని తలబట్టోకున్ననయడు. ఆకిరికి స్తయంత్రం పెదిబ్బోడొచ్చచ సెరుకు
దోట్లల పండుకొని నిద్రబొయిన్నడని సెపింగానే వూపిరి పీలుచకున్ననయరంతా.
వాడు ఆకిలకి వోరుసక్టలేక అకోసబుససని తిని కుపిబ్బసిన్ సెరుకుపిపిిని స్కసి మా
న్ంగంగవవ తలలడిలల ోరయింది. కనిించని మన్వడు కండల బడంగానే ‘ఇస్కూల్ల వొదుి, గిస్కూల్ల
వొదుి బువవదిందువుగాని రాన్నయిన్న’ అని వానిన సంకల్ల ఏకోకొని ముదుిలత్త ముంచతిా
మురిసిోరయింది.
మా న్నయన్ మాత్రం వాళ్లల మన్లన న్ంా ఈడికి బంపించ్చన్ప్పిడు కనీసం
బారతరామాయణాలు సదుంకొనే జాాన్మన్నన వాడికొసేా బాగుంటాదని ఆశ్పడిన్నడు.
‘ంందుకొచ్చచన్ సదువురా క్టదండా. బిడిి బితారపొయిన్నడు. వాడ్లదైన్న గెగతయ్యంటే
ఏంజేసేది? మన్ పిలకాయిలు సదుంక్టని వుదోిగాలు సెయాయల్యన వూర్లలల్యల్యన. నీ తముాడు
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సదుంకున్నయందుకే గదా అమెరికాకు బొయియ అమాాన్నయిన్ని గూడా ల్యయకుండా ఆ ఇంగిల పీసోళ్ల
మ్మసేతికింద నీళ్లల దాగతా వుండ్లది. న్లవువ సదుంక్టక బొయిన్ందుకే గదా దొరమాదిరిగా బతకతా
వుండ్లది. అందురికీ న్నలుగు ముదిలు నోట్లలకి బ్బతావుందంటే అది నీ ప్పనినమే గదా!
వొంట్టసేతింంద అంత సేదాియనిన అన్వరిస్తా వుండావంటే నీ రగతంల్ల పారాడతా వుండ్లది
అచచరాలు గావు. కయాయ కాలవలే’ అని మా న్నయన్ బాదన్ల సల్యలర్లస పెయతనం సేసింది. అయిన్న
మా న్నయినికి ఏదోమూల బాద ంగిలోరయ్యండాది.
‘అమా సేదిిం జేసే ఇంట్లల బుట్లనడ్లగదా న్నరాన్నసం. అమెరికాకు పొయియ సలలంగా
పాయన్లగాల దీకోూంటా నెల బుడాానే దుడుల బాంకిల్ల ఏకోకుంటావుండాడు. న్నల్యంట్లడు ంండన్క
గాలన్క పీతి కష్ోం బడతావుంటే ఏం ంగలతా వుండాది సెప్పి’ అని యాసోపొయిన్నడు. ‘ఇప్పిడు
మన్ గోపిగానేన స్కడు. ఇంగా మూడో తరగతే వాడు. అయిన్న పెది బాలసిచచన్ల ఈ కొన్ న్లండి
ఆ కొన్దాకా అపిజెపేిస్తాడు. గెడారం స్కసి టం కూడా సెపాాడు. కాయల్లండరు స్కసి ఏం వారమ్మ,
ంనోన తేదో సెపిడం గూడా వొచుచ వాడికి’ అని వాదించబొయిన్నడు.
‘నీ కొడుకు సదుంకుంటా వుండాడు గదా! ఆ సంబడం స్తలేల. ందుిలు గొట్టో ముదిలు తినే
నోట్టకి అచచరాలంటక ోరతే వొచ్చచ న్టోమేవిూ లేదుగాని’ అని మా న్నయిన్ నోట్టకి తాళ్మేసి
మన్వడి బయానికి కళ్లలమేసేసింది మా న్ంగంగవవ. మా దొరస్తన్వవ కూడా ఆయమా మాటలకు
వంత పా

ది. దాంత్త మా యమాగూడా వూపిరి పీలుసకొనింది.

మా న్ంగంగవవత్త తాయన్ బండకు బొయిన్ సిన్నబ్బోడు ంప్పిడూ వాలలవవ త్తక బట్టోక్టని
తిరిగే సిన్నబ్బోడు మా యవవ మావూరి కొచ్చచన్న ంండాకాలం లీవులదాకా ఈ పకూ అయిప్పలేదు.
*
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