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ఉబ్బదేవర
గాచాారం గాబోతే ఆపొదేే ఇస్కూలు ల్యయకుండా పోవాల్యా. సద్దేగి నీరండలో కూసోని వుడకబెట్టోన
అనపకాయలా మాయమమతో గూడా తంటావునిా నన్నా ఏమలత వొచ్చా ఎందుకు పిలవాల? మా
మూలంటవుఴన్న్ాా న్న్కీ తట్లల తప్పేవి. దేవుడా అని మాయవ్వఴలంట్లల పడండేద్దనిా. మాయవఴ
ఆదినమనంగానే మా పెదేమ్మమళ్లలరికి పూడసండాది.
మాయమమతో నీరండ్లల కూసోన్నండాన్న్. కరామ్మళ్ల యామలతొచ్చాంది. ఆమాటా ఈమాటా
మాటాలడాా మాయమమ వుడకేసిన అనపకాయలా తనేసిన్న్క పొట్లోనా సిబ్బబతట్టోతుకొని ఆవుకు
బెట్లాపొయ్యంది. అదే సందన్నక్టని ‘మేయ్ వామన గంతల్యటాడకుంద్దమా?’ అని అడిగిందది.
అంతే ‘అమా నేన్న్టాలడక్టన్న బోతావుండా’ అని అరిస మాయమమ ఏం జెప్తాదని కూడా
స్కడకుండా యామలత ఎనకాల పరిగతాన్న్న్న. ఆ బ్బడిి వాళ్లంట్టకి బోయ్ మిదిే మెటలకింద బెట్టోన
వామన గంతల పీటన్న, బాన్లలవునిా సింతపిచ్చాలా దీసుక్టనొచ్చాంది. మణే రొడ్లిలంట్ట దినిామింద
కూసోని ఆటాలడకుంటావుండాము. కాంత, పులోలరోళ్ల నీల ఆటస్కస్తా వుండారు. ఇంతలో ఆ సివరి
ఈదిలో మా స్తకలమంగోళ్లంట్టకాడ డబుకు డబుకుమని పొంబ్ల వాయ్ంచతా వుండడం
ఇనిపించ్చంది.
నీల, కాంత ఆపకూకు పరుగబెటాాారు. ‘నేన్న్డన్న పోమే’ అని నేనూ వాళ్లంట
పరుగదీసిన్న్న్న. పీట ఇంట్లల బెట్టోసి యామలత కూడా ఆడికి వొచ్చాసింది.
మా మంగవాళ్ల క్టడండల, వాళ్ళ మరిే పెండాలము, బావకూతురు, ఇదుేరు క్టడండల అలకిన
గంపలకు పసుపుకుంకాలు బెట్టో పూజ స్తమానలన్న గంపలోల బెట్లోక్టని గంపలపైన తెలల సలవ
గడలన్న, కొందరు లేసుతో అలలన గడలన్న కపుేక్టని ఆ గంపలా నెతామింద బెట్లోకున్న్ాారు.
పొంబ్లోడ పొంబ్లగొడతా వుంట్ట స్తకలోళ్లల పిల్యలజెల్యల, ముసిలీ ముతకా అంతా కూడా
వొస్తావుండారు. ఊరికి ఈ సివర కొచ్చాప్తట్టకి మాయ్ంట్టకి, రచాబ్ండకు ఎగద్దలా ఒక స్తకలోళ్ల
సందుంది. మునస్తమి, సుబ్రమణయం, అబాబయ్గాడ, ఎతారాజులుగాడ, కిష్నాడ కుట్లంబ్రాలోలని
ఆడ్లలుల గంపల్నాతుక్టని వీళ్లతో కలుసుకున్న్ాారు. ముందుగా రచాబ్ండ దెగిిర విన్న్యక స్తమికి
కాయ్గొట్టో కర్పేరమెలగించ్చ ఉబ్బదేవరకాడికి పయనమయ్న్న్రు.
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‘మేయ్, మనమూ పోద్దరా?’ అడిగింది కాంత. ‘పోద్దరిమే’ అనింది యామలత.
‘మాయమమ తడాాది’ అంట్ట నేన్న. ‘మీయవ్వఴలంట్టకాడ వుంట్టనని సెపుే’ అనింది నీల. ‘మాయవఴ
ల్యయకుంట్టనే గద్ద! మాయమమ దెగిిరికొచ్చాంది’ అంట్టా.
వాళ్లల స్తకలోళ్ల ఎనకే బ్యలేేరిన్న్రు. న్న్కూ మెరమెరాన్నంది. సరే ఏమైతే అయ్ందని
నేనూ వాళ్లంట్ట నడిసన్న్న్న.
ద్దరిపొడగన్న్ పలేలరు గాయ్లు. సెపుేలేలని కాళ్లళ. ఎంత స్కసుక్టని నడిసన్న్ అందుర్ప
వొంగొంగి ముండల తీసుకుంటానే పొయ్న్న్ము.
కట్టో గాలవ పకూన సీకిసెటలకు పెదే గూడల్యగా అలులక్టన్నండాయ్ గరిగింజ తీగిలు. ఎవురో
అదే పనిగా ఆమాదిరి అలలంచ్చన్న్రు. ద్దనికింద సెకిూన రాలుల నిలపిన్న్రు. ద్దనికే పసుపూకుంకాలు
బెట్టో వుండారు. ముందే నీళ్లల జలల ముకూర ఏ ఏసి సుబ్బరంగా పెట్టోన్న్రకూడ.
ఆడబొయ్న్న్క పొంగిల బెట్టో దేముడికి ఎవురికి వాళ్లల ఇడి ఇడిగా తలగిలేసి మొకిూన్న్రు.
పొట్టోలా గొట్టో దేవరసుట్టో పొల జలలన్న్రు. అందుర్ప కలసి సెంద్దలేసుక్టని పట్లోక్టనొచ్చాన
పొట్టోలది. ద్దన్న్ాడే క్టసి కుపేలేసిన్న్రు. ఎవురి కుపేలా వాళ్లల గినిాలోల ఏసుక్టని గంపల్నతుాక్టని
ఇండలకు బ్యలుదేరిన్న్రు. వాళ్లలనకే మేమూ.
ఊరిదెగిిరికొచ్చాన్న్ము. ఎవురిండలకు వాళ్లల బోవాల్యా. మా గడలతకే మంగ న్న్
సెయ్యబ్ట్లోక్టని ‘న్న్య్న్న్, సినప్తప్త. ఇట్టల మాయ్ంట్టకి బోద్దరిరా. నంజరకూర దినేసొసుావు’ అని
గెడిం గూడా పట్లోక్టని అడకుూనింది. నీల్య వాళ్లకూూడా మంగోళ్లల గడలతకేది. దెగిిరదెగిిర
మాయవఴ వయసుండాది మంగకు. అంత పెద్దేమి పిలస్తా పోకుంట్ట బాగండదని ‘నీల్యన్న గూడా
పిలసకొస్తా’ అన్న్ాా. ‘రండి న్న్య్న్న్ ఇదుేరు రండి’ అని వాళ్లంట్టకి పిలసక పొయ్యంది.
వాళ్లంట్లల సుటాోలు శాన్న్ మందే వుండారు. మమమలా ఇంట్లలకి పిలసకపోయ్ స్తప్పసి
కూసోబెట్టోంది. ఆ ఇంట్లల ఒకూ పకూ దంతకుండల కాడ ఎండకసువు పరిస ద్దనిమింద తెలల
పంచ్చసి అనాం వొండకొచ్చా పోసుండారు. నట్టోంట్లల రోట్లల మస్తల్య నూరి ముదే గినిాలోకి దీసి
రోలు గడికి నీళ్లన్న గినిాలోకి తోడతా వుందకామి.
అరగంటకుపైనే అయ్ంది. బ్ంత స్తపలు పరిస మమమలా సోలుపుగా కూసోబెట్టో ఇసారాకు
లేసిన్న్రు. ఎపుేడెపుేడా అని వుండాది. ఆకల్నకుూవగా వుండాది. ఉడకుడకనాం వొడిించ్చన్న్రు.
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బొకిూన్లల యాటకూర దెచ్చా ఒకామి పోసిపొయ్యంది. మా మంగ అందుర్నా స్కసుకుంటా మాదెగిిరి
కొచ్చాంది. ‘న్న్య్న్న్, నిద్దనంగా కూసోని తన్న్ల’ అనింది న్న్తో. ఉడకుడకనాం. కూర గూడా
శాన్న్ కారంగా వుండాది. లోటాలు లోటాలు నీళ్లల పోయ్ంచుక్టని తాగతా వుండాన్న.
బొకిూన్లల కూర వొడిిస్తా వునిా ఎంకట్టసున్న ‘రే

ఎంగట్టస్త, ఆ బొకిూనిాటల ద్దయరాబాబ’ అని

పిలసింది మంగ. ఇదుేరు ముగిరికి కూర బోస్తసి బొకిూనితో పరిగెతుాక్టనొచ్చాన్న్డ ఎంగట్టసు.
మంగ బొకిూనిా స్తతలోకి దీసోూని కిందబెట్టోంది. గెంట్టతో కూర ముంచ్చ దీసుక్టని స్తతోా కెలకి కెలకి
మెతాని తునకలేారి న్న్ ఆకులో వొదుే వొదేన్న్ా యెయయబ్ట్టోంది. వొదుే మంగమమవాఴ అంటా వున్న్ాా
ఇనల్య. ‘అనాం దినకపోతే పొయ్న్న్వు. నంజిరి దిన్నన్న్య్న్న్. కొండమింది దేవుడొచ్చానట్లల
వొచ్చాన్న్వు పిలవంగానే’ అంటా తునకలా ఏరేరియేస్తా వుండాది. అందుర్ప మాపకేూ
స్కస్తావుండారు.
న్న్ ఆకులోని కూర తునకలా ఏరి నేన్న నీలవేణి ఆకులో యాస్తావుండాన్న్? ఆ బ్బడిి ఏసింది
ఏసినట్టల న్లట్లల బెట్లోకుంటావుండాది. న్న్కు మాత్రం ఎపుేడెపుేడ రసమనాం దింద్దమా అని
వుండాది. ఎంగట్టసు ఎపుేడ్ల కూర బొకిూని దీసోూని బొయ్న్న్డ.
రొండ్లస్తరి అనాం వొడిిస్తా వొచ్చాన్న్రు. న్న్యాకులో అనాం, కూర అట్టల వుండాద్ద? రసం
గావాలని అడిగిన్న్న్న. ఎవురో రసం బొకిూనితో వొచ్చాన్న్రు. మిరియాల రసం కమమంగా
అనిేంచ్చంది. రసమనాం దిని తునకలా వొదిలపెట్టో మజిిగాివాలని అడిగిన్న్న్న. తాగాలని. న్లరంతా
కారంగా మండతా వుండాది. లేదన్న్ాారు. అపిేట్టకే అందుర్ప లేస్తసిన్న్రు.
వరసగా ఆకుల్నతుాక్టని వొచ్చాన్న్మి ‘అయ్యయ రొడ్లిళ్ల బ్బడిి తునకలాంతా వొదిలపెట్టోసిందే’
అనింది. ఈ లోపల మంగమమ ఒక ఇసారాకు దెచుాకొని న్న్యాకులోవునిా తునకలా, ఎమికిలా ఏరి
ఆకులో ఏసుకొని ఆనేా అన్న్ానికి కూసొనింది.
‘రాజా ఒగైదు నిమస్తలు నిమమళ్ంగా కూసో న్న్య్న్న్. వొస్తానిపుేడే’ అని ‘సుందరం
లోపలకి పిలుసక్టని బో. స్తప్పసి కూక్టబెట్లో. ఇపుేడే వొస్తా’ అనింది.
అనాం దినొచ్చాన్న్క బొరుగలు ఒగంట్టపండ, రొండొకూలు ఆకులు కాయ్తంలో సుట్టో
న్న్కూ, నీల్యకు ఇచ్చాంది. అవెతుాక్టని మాయబోబడ్లళ్లకిస్తా మాయమ్మమళ్లల గూడా శాన్న్
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సంతోసపడతారని

ఎగరుకుంటా

ఇంట్టకి

బొయ్న్న్న్న్?

ఏముండాది.

ఆడ

మా

మూలంటవుఴండాది.
తెల్యలరోా

ఆటాలడక్టవాలని

బొయ్న

ద్దనిా

మదేేనాం

మూడైన్న్

రాకపొయేయసరికి

వూరన్న్డంతా ఎతకేసిన్న్రంట. యామలత కాంతాని అడగాలని బోతే వాళ్లల సంగట్టేని
యాడికిబొయ్న్న్రో తెలీదన్న్ాారంట. ఒకవేళ్ వాళ్లతో వుంట్ట వాళ్లల సంగట్ట దినాాపుేడ నేనూ
మాయ్ంట్టకొచుాండాల గద్ద!
‘ప్తపన్న న్నవేఴమన్న్ా అన్న్ాావా?’ అని మాయవఴ మా యమమనడిగిందంట. ‘నీ
మన్నమరాలా నేనేమనేలదుమా’ అనిందంట మా యమమ. మా స్తదిేగానిా పిలససెరుకు దోటంతా
ఎతకించ్చన్న్రంట. యాడా లేకపోయేసరికి మా మూలంటవఴ క్టసం మా పెదేమ్మమళ్లళరు కుకూల
పలలకి పూడిసన్న్నేమ్మ అని ఆడికీ మనిసిని పంపించ్చన్న్రు. దెబ్బతో మాయవఴ గూడా ఆనిాంచ్చ
ఎతకన్న వొచ్చాసింది.
నన్నా స్కడంగానే అందురికీ వూపిరి లేసొచ్చానట్లలండాది. ‘ఇంతస్తపు బ్సవి మాదిరిగా
యాడతరగేస్తసొస్తావుండావు కసమాలమా’ అని మాయమమ తటోబ్ట్టోంది.
మా దరస్తనవఴ సెపుే అనాాట్లలగా స్కసింది.
‘స్తకల మంగోళ్లల వుబ్బదేవరకు పొంగిల బెటాాారు కద్ద! ఆడికి బొయ్న్న్న్న. అనాం
దినిపో అనింది. యాటకూరనాం తనేసొసిా. ఇవి గూడా ఇచ్చాంది’ అని మాయమమ స్తతలో
బెడాావున్న్ాాన్న్? మాయవొచ్చాన్న్ సెంప పగలగొట్టోంది.
‘పో. ఆస్తకలోలంట్టకే పొయ్య ఆడే వుండ. మా య్ంట్లల అడగ బెట్టోదుే. రడిి పుటక బుట్టో
స్తకలోలంట్లల కూడదినొస్తావా. స్తన్లాళ్ల మాన్న్నిా మాకులకు గట్టోసొసిావా. యాటకూరకు మొగం
వాసి పొయ్న్న్వా? విిూ మూలంటవ్వఴలంట్లల వారంవారం సించతానే వుండావు గద్ద అది స్తలేలదని
యారక తన్నా బోతవా. ఆ మంగకన్న్ా బుదీే మదీే వుండకూరాల. ఇది ఎగజూసుక్టని పోవడమూ సరి
- అది దీనిా కూసోబెట్టో తనిపించడమూ సరే. మిడిమేలం బ్బడిి పుట్టోందీ య్ంట్లల’ అని తడాావుంది.
ఎకిూళ్లల బెట్టో యాడస్తా వుండిపోయ్న్న్న్న నేన్న. మా యమమ న్న్రకూబ్ట్లోక్టని పెళ్లలకి
ఈడసకపోయ్ంది. ఆ గడిలు పెరికి ప్తరేసి నీలులబోసి ఇంట్లలకి పిలుసక్టనొచ్చాంది.
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మాయవఴకు నన్నా జూడంగానే మ్ల క్టపం జాసాయ్ంది. ‘ఇంట్లల ఏం తకూవయ్యండాది.
తలకు మించ్చనంతుండాదే. అవి తంట్ట ఆ బేతమంగలం సెరువుకు స్తల్యే. ఊరోలండలకాడ బొయ్
ప్తడూ పరేేశ్ం తనేసి రాకపోతే...’
‘పోనీ కా పసిబ్బడిి. తెలీక స్తసింది. ఇడిసపెట్లో. ద్దనికి నేననీా సెప్తాగద్ద!’ అనింది మా
మూలంటవఴ.
‘మీరంతా సెలలం జెయబ్ట్టో అదటాల బ్రి తెగించ్చ తరగతావుండాది. పెదేబ్బడింది. ఎంత
వొదిిగాి వుంటాదది. ద్దనిా జూసైన్న్ ఇది బుదిే దెచుాక్టకుంట్ట ఎటాల?’ ఇంకా యాకారతానే వుంది
మాయవఴ.
మా మూలంటవఴ నన్నా బ్బలుాక్టని వాళ్లంట్ట కొచ్చాసింది. స్తప్పసి పకూన పొన్నక్ట
బెట్లోకునింది. ‘కాదు ప్తప్త, స్తకలోలంట్టకాడబొయ్ ఎవురన్న్ా అనాం తంటారా?
‘శాన్న్ మంది తంటా వుండారే’
‘వాళ్లంతా వాళ్ల సుటాోలు. న్నవు రడల బ్బడిి గద్ద! అటాల బొయ్ తనొచాా’.
‘తంట్ట ఏమవుతాది? ఇపుేడ న్న్కేమన్న్ా అయ్ంద్ద. మనింట్లల తన్నంట్టనే నినా న్న్కు
కడపునొపొేచ్చాంది’.
‘పచ్చామాడి కాయలు అంతూపొంతూ ల్యయకుండా తంట్ట వొచ్చాందిలే నీకు కడపునొపిే’.
‘వాళ్లల మనింట్లల దిన్న్ముసంగట్టసుక్టని బొయ్ తంటా వుండాల’
‘వాళ్లల మన గడలతకన్న వంకకు బోతారుగద్ద! వాళ్లకు సంగట్ట జేసుక్టన్న టైమేడిే
అందుకని తంటారు. అయ్న్న్ పసిబ్బడిివి. తెలీక తంట్టవి. ఇంగ మీదటటాల తనొదుే. సరేన్న్!’
‘తంట్ట ఏమవుతాదివా సెపుే?’ మాయవఴమిందికి బ్డి నేన్న ముదిగారం బొయ్న్న్న్న.
‘ఏమీగాదు. పెదోేళ్టా
ల ల తనగూడదని బెట్టోన్న్రు. మనమట్టల నడసక్టవలల. ఈ ఇసయంలో మీ
యవఴకు పట్టోంపు జాసిా. స్కసిావిగద్ద! స్తందబాయ్లో మీరు నీళ్లల స్తందుకొనేటపుేడ ఏరే వాళ్లల
స్తందుక్టకూడదని కటోడి బెట్టోంది కద్ద విిూ యవఴ. ఎందుక్ట తెలుస్త? నీళ్లల స్తందేటపుేడ వాళ్ల
దుతాలో నీళ్లల మీ దుతాలో పడతాదని. అది విిూ బాయ్ కాబ్ట్టో అందుర్ప ఇంటారు. సరాూరు
బాయ్లో కుదురుేగద్ద! అందుకే మనం ఆపదధతని వొదిలేసిన్న్ము. విిూ యవఴ మా య్ంట్లల
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యాన్న్డన్న్ా ఆకేసుక్టని పిడసకూడ తనింది స్కసిన్న్వా? అందుకే ఆయమమ బ్తకుండేద్దక
మీరందర్ప కూడా ఆ పెకారమే నడసక్టవలల. సరేన్న్?’
‘మా దరస్తనవఴ సచ్చాపొయ్న్న్క నేన్న మాలోలంట్లల కూడా పొయ్య తనేసొస్తా నవాఴ’ అని
మూలంటవఴన్న గెట్టోంగా వాట్టసుకున్న్ాాన్న.
*
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