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‘ఉప్పోడు పులశా పప్పోడు పులశా తమలపాకులోడు తనకు తానే పులశా అని ఆ ఎగవంటి
కమలకక మాట్లడే మాట్లకు ఏమన్నా అరతం పరతం వందా అంట్. సేతినించి ఆణాదుడుల ఎగస్ట్రాగా
కరసయి ప్పయిందని అంత వొగిసే ఆడది తగుదునమాా అని ఇరుగింటి పొరుగింట్లలళ్లను అంత
బలమంతంగా ఎందుకు బయల్దదరదియయలల’ అని మా యమా వాళ్లతో వీళ్లతో అని గాకుండా ఇంట్లల
అందురి సెవలోల బడేట్ట్లలగా గెటిటంగా మాట్లలడాత ఇంట్లల కొచిచంది.
మా న్నయనుండాడే ఊరికే ఉండే పాపానికి ఉపద్రబెట్లటకొనేట్లడు. ‘ఇంగా తెల్లంగా
తెల్లరనే ల్దదు. ఏందో యవావరమెత్తతకోనొచిచన్నవే పనీపాట్ల ల్దదా నీకు’ అని గెదిదంచిన్నడు.
‘అవను ననుా సిమాాసనం మంద కూసోబెటిట గదా నువవ స్ట్రకతా వండావ. పనీ పాట్
ఏముంట్లది? అందుకే యవావరాలోల మునిగి తేలతా వండా’ అని సేతిలోవనిా పొరకాడ ఇసిరి కొటిట
నడుంమంద సెయ్యయసుకోని నిలబడిరది.
‘సరే! ఆ కడుపులో వండేదేదో కకేకయ. స్ట్రట్లప్పట్ల పొట్లకు మాట్ల్దల’ అన్నాాడు కొంచిం
శాంతంగానే మాన్నయిన.
‘ఏం ల్దదు. దిగవ తిరప్తతలో అనాం వడికించి అందురి ఎదాన గొట్టడానికి ఆంజి బొయియ
దుడిలచిచ కటిటలు తీసుకోనొచిచన్నడంట్. అది ఆయమ్మాడుపు. అదే య్యడిసేత బంగారానేా బోగొట్లట
కున్న్ాాళ్లం మనమెట్లల యాడవాల్’ అని వొగిసింది మాయమా.
‘మనం బిలుచకోని పొమాన్నాామా’ అని క మాటిసిరేసి కాడిమాను బుజానబెట్లటకొని
బాయికాడికి పూడిసన్నడు మా న్నయన.
***
మాది కొంచిం సేద్దం పెదదదే. అందుకని మా యమాకు తెల్లర్తత నిలుకూ నిబందం ల్యకుండా
వంట్లది పని. దానికి తోడు మ్మము ప్తలకాయిలు ఐదుమందిమీ ఇస్కకలుకు బోతామా?
మాయకకకూ, న్నకూ కాయరీరుల గట్లటల్ా. మాసినా తముాడికి సెలలకీ మూతీ ముడ్డీ కడగాల్ా. కళ్లలప్త
సలులకోని, ముకకర్రేసుకోని, సట్టటకుండా కడుకోకని, పండా సెతాతతోసి ప్పసుకోని, గొడ్డీ గోదకూ,
మనసులకీ ఇరవై ముపెపో కడవల దాకా నీళ్లల సేంది ప్పసుకోని - ఇంత పనీ వొంటిసేతిమంద
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సేసుకోని బాయికాడికి సెద్దత్తతకోని ప్పవాల. మాయమా నీలుల సేందిప్పసేత అపుోడపుోడ్డ మా యకాక
నేనూ పెళ్లలకి ద్చిచప్పస్ట్రతముల్ద. మాయవవందిగాని సెనికాకయిలొల్దచది, అనపకాయిలొల్దచది
ఇట్లటంటి పనులు కూసోని సేసేవేమన్నా వంటే సేస్ట్రతది. ‘కొబిిరనాము, పొంగిలనామూ నువవ
అమాకంటే బాగా జేస్ట్రతవవావ’ అంటే కాయరేజీకి అవ సేసిస్ట్రతది ఎపుోడైన్న.
మా యవవకు బిడులల్దరు. అందుకే వాళ్లనా కొడుైనన మా న్నయనిా ద్చుచకోని స్ట్రకి
సంతరించి పెండిల జేసి ఇంత కుట్లంబరానిా జేసింది. పనెకుకవగా వనాాపుోడు మాయమా మా
తలలకు సమురు బూసి సెకకదూబాని సేతికిచిచ జల్దలసుకోని రమాని పొనెాకికంటికి పంప్తస్ట్రతంది.
క దినం రండుజల్దలస్ట్రతనని ఎనక పాప్తట్ తీసిన పొనెాకక ‘ఏంది పాపా నీకు పను
గొరిగేసిందే. అదీ పాప్తట్లల’ అని వలకికపడే మాట్నేసింది. ‘అంటే ఏందని’ అడిగితే న్న
ఏలుబుట్లటకోని తడిమంచి స్కప్తంచింది. పైసలు ల్దనపుోడు కొల్ా, అరథణా, అణాల్ద సెల్మనిలో
వండేవ. దండికాల్ా అంత ఎడలుోగా ఎంటికనేది ల్యకుండా నునాంగా తగలతావంది సేతికి.
అటేల జల్దలసి పంప్తంచేసింది పొనెాకక. ప్తలకాయిలంతా కటే ఏడిప్తంచడం. మానం బొయినట్లయి
ప్పయింది న్నకు. మా యవవకు జెపత ‘అదేం జెస్ట్రతదిల్ద! ఆమదం పూస్ట్రతవంటే మళ్లల మొలస్ట్రతయి
ఎంటికిలు’ అని పెదదగా పటిటంచుకోల్.
గుర్రం కల్ా మాదిరునిా అది స్కస్ట్రత వండంగానే న్నలుగు దిన్నలకంతా రూపాయి
బిళ్లంతయిప్పయింది. దిన్నము మాయమా ద్గిిర యాడస్ట్రతవండాను. ఇదేం బొగిస్ట్రట్ల సేట్ని
మాయమా తిరప్తత కొండ మంద గుండు గొటిటస్ట్రతనని మొకుకకొనింది. మాయవవ ఎవర్త సెప్తోన్నరని
యాప సమురు పూస్ట్రత వొచిచంది. ఇపుోడకకడ ఎంటికిలు వొత్తతగా మొలసందిల్ద.
క దినం ఎగవంట్లళ్ల కమలమా వొచిచందా మాయింటికి. మా యమా పరు గూడా కమల్ద
గదా! ‘పాపా, కమల్ వొచేచ శ్నివారం మ్మము ఇలుల దీరతం బోతావండాము. మా యిండలకాడ
అందురీద కలప్త దుడుీ శాన్ననే వండాది. అందుకే వొచేచవోళ్లలవరన్నా వంటే కొండకు ప్తలుసకోని
ప్పదామనుండాము. రండి పాపా, పొయ్యయదాదం’ అనింది.
‘పనలకాలం యాడవతాదిమా. మడి సేడబెడాత వండారు. ఆగొిటేట పనుండాది. గుళ్లల
గోపురాలు దిరిగి పుణయస్ట్రతన్నలు సేసే అదురుష్టమా న్నది’ అని వాప్పయింది.
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ఆ రాత్రి అన్నాలు దినేట్పుోడు కమలకక ప్తలుపులా గురించి మా న్నయిన సెవలోల ఏసింది.
‘మన పాపకు మొకుక బడుండాది గదా! వోళ్లతో పంప్తసేత సరి. మొకుక దీరిప్పతాది. దేవని ద్గిిర
అపుో పెట్లటకోకూడదు. అపుోండే కొదీద దేముడు పరీచచలు బెడాతనే వంట్లడు’ అన్నాాడు మాన్నయిన.
వోళ్లతో నేను ప్పనే ప్పనని య్యడిసన్నను. ‘సిటిట, ఇశాల్చిచ, మాలని, బూశ్మా అందురూ
వంట్లరు గదా! నీకేం బయం’ అని మాయమా ననెాంతగాన్న్ వొప్తోంచాలని స్కసింది.
‘ఆట్లలడు కొనేట్పుోడే వాళ్లల. ఇపుోడు వాళ్లమ్మాళ్లల, న్నయిన్న్ళ్లల వంట్లరు. నేను
బోనేబోన’ని య్యడిసన్నను. అందుకని మా న్నయిన మాయవవను యెలబార దీసిన్నడు.
కమలమావోవళ్లల, పొనెాకోకళ్లల, సిలగుంట్పలల లచుచమకోకళ్లల, కుంట్లదమ్మాళ్లల, శీను
రెడ్డీళ్ల,ల నరిసంగాడ్డళ్లల ఇనిా కుట్లంబరాలు వాళ్లవ. అనిాటికీ మొదులొకటే. అందుకే అందురూ
కలస తీరాసలసన మొకుక. ఎన్నాలలనుంచో వండ్డలో దుడేలస్ట్రత వొచిచన్నరు. వొడిీకాసులు శాన్ననే
జమసేరిన్నయి. ఆ దుడలను మామూలుగా అయితే ప్పవడానికయ్యయ కరుస పెట్లటకోని మగిలంది
వండ్డలో ఎయాయల. అందుకే ఆ దుడలతో శారీీలు బెట్లటకోని ఎవరాన్నా కొండకు బిలుసకోని ప్పతే
పునెామ్మ గాని పాపం రాదు. వొచేచట్పుోడు మాత్రం ఆ దుడుల వాడుకోకూడదు.
శుక్రారమ్మ నలుగురితో న్నరాయణా అని మాయమా గుడా ఇలలలకి ప్తండిముగుిలు బోసి
ఎరమనుా గూడా పూసేసింది. మా న్నయిన సిత్తతరికి బోయి మంచి పూలమాలొకటి
కట్లటకోనొచిచన్నడు. శ్నివారం నేను, మాయవవ కకపొదుదండిన్నము. బయలు దేరేముందు
నటిటంట్లల ప్పలు బోసి న్నమాలు పెటిట తలగిల్దసి గోయిందాలు బెటిటన్నక మా యవవ నేను ఆ తలగిలా
దీసుకోని కక పొదిదడిసిన్నము.
మా యమా పులసనాం, పెరుగనాం రండు దిన్నలకు సరిపడా మూట్లు గటిటంచింది.
పొయ్యయట్పుోడు నటిటంట్లల మళ్లల గోయిందాలు బెటిటన్నక పూలమాల న్నమెళ్లల ఏసిన్నరు. రచచద్గిిర
పూజజేసి టంకాయిలు గొటిటన్నక తిరప్తతకి బయలుదేరిన్నము. మాయమా న్నయన మాయకక
అందురూ ర్తడుీదంకా వొచిచన్నరు. ఆణ్ణంచి మూడు ఎదదల బండలలో సిత్తతరికి బయలుదేరిన్నము.
ఆనిాంచి తిరప్తతకి బసుసలో బోతాము. కనిోంచేంత దూరం మాయమా ‘బద్రం న్నయన్న!’ అని కళ్ల
నీళ్లల బెట్లటకుంట్ల జాగ్రతతలు సెపాతనే వంది. బిడిా ద్గిిరుండి తీసుకోనిప్పక వూర్తళ్లతో
పంప్తస్ట్రతవండామ్మ అనే బాదమాయమాకు. ఎరగెడలపూల పావడ గట్లటకోని మాయకకవ పులగోరు
ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

కమాలు బెట్లటకోని అందురి ప్తలకాయిలోత కలసి తిరప్తత బసెసకకతా వంటే న్నకు మాత్రం శాన్న
కుశాలగా వంది.
పామెాలకిలు మాదిరిగా వండే ర్తడ్డల కొండమందికి బసుసబోతావంటే కడుపులోల
తిప్తోనట్లయియ శాన్నమంది వాంత్తలు సేసుకున్నాాము.
కొండమందికి ప్పంగానే బోడిగుండుల గొటిటంచుకోని కోనేట్లల మునిగి ఎంకటేసవర స్ట్రవమని
దరిశంచుకొన్నాాము.

ఆరాత్రి

ఆనేా

సదిదగూడు

మూట్లపుోకోని

తిని

గుడిముందరేా

పండుకొన్నాాము. కొండమంద కోత్తలా స్కస్ట్రతవంటే ఎంతసేపైన్న అటేల స్కదాదమా అనిోంచింది.
తెల్లరాతనే స్ట్రమానుల మ్మసుకోని పాపన్నశ్న్ననికి నడిసప్పతావంటే ‘ఈడే దేవడు కనిోస్ట్రత
వండాడ’నింది మాయవవ. ఎంతెదికిన్న న్నకు మాత్రం కనిోంచల్దదని యాడస్ట్రత వంటే అందురూ
పడి పడ్డ నవవన్నరు.
పాపన్నశినిం నుంచొచిచ దిగవ తిరప్తత సత్రంలో దిగిన్నము. దరాసత్రమది. దుడుల గటేట
పనేలదు. స్ట్రమాన్నలడే పెటేటసి దేవని దరశన్ననికి బయలు దేరిన్నము. గోయిందరాజుల గుళ్లల స్ట్రమ
బలల తలకింద బెట్లటకోని పడుకోనుండాడు. ‘దేవడే లెకాకచారం జేసి అపుోదీరస్ట్రత వండాడు. ఆ
దేమునికి మనం అపుో బడితే మరాయదగా వంట్లడా’ అనింది మాయవవ.
గుడిముందర అంగిళ్లలో యాడజూసిన్న బొరుగులు, శ్నిగిలు, మఠాయిలు, బొమాలు
స్కస్ట్రతవంటే కండుల తిపుోకోను గాల్ తాట్లకు బుటిటలోల పెటిట అమాతా వండిన సెకకతో జేసిన
వంట్ స్ట్రమానుల తీసుకుందామని మాయవవ నడిగిన్నను. ‘వాటికిచేచ దుడుల బెట్లటకొని కడుపుకు
తినేమ్మ’ అని మాయవవ ఎంతో సెప్తోస్కసింది. అందురూ ముందుకు బోతావంటే ఆ బుటిట కొనిసేతనే
వొస్ట్రతనని మొరాయించిన్నను. మాయవవ న్న ఈప్తాంద క య్యటేసి ఈడుసకోని వాళ్లలనక
పరిగెతితంది. నేను మూతి సొట్ట జేసుకోని రాగం దీస్ట్రతనే వండాను.
‘ఎందుకమా పాపట్లల యాడస్ట్రతవంది’ అడిగింది సంపూరణకక. ఆ యమా కమలమావవ
కోడలు.
‘తాట్లకు బుటిటలోల బెటిట అమాతావండే బొమాలు గావాలంట్’.
‘ఎంతంట్ల’.
‘న్నలుగణాలు సెపాత వండాడు. మూడు కిస్ట్రతడంట్’
ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

‘మరి తీసియ గూడదా’
‘నువవ సెపోది బాగుండాదమాా
అదేమ ఉపుోకు పనికొస్ట్రతదా. పపుోకు పనికొస్ట్రతదా సంపూరాణ. క ట్టలు గల్సు
కొనుకుకన్నాా న్నలుగు కాల్ల పాట్లంట్లది’.
అదినేసి సిటటకక, బూశ్మాా, మాలని అందురూ ఆ బుటిట కావాలని వాళ్లమ్మాళ్లను
సతాయించ బట్లారు.
‘పెదద రావడయిప్పయిందే ఈ ప్తలకాయిలోత’ అని కోపం బడిరది లచుచమకక.
‘రే అంజిలూ దీని కొకటి దీసియిరబాి’ అని దుడిలచిచంది పొనెాకక కూత్తరికి తీసియమని.
‘దీని లంపట్లన గూడా కటి గొట్లట’ అనింది మాయవవ.
కేస్ట్రరి అయిదు బుట్లల తీసుకునాాందుకు రెండణాల లెకకన ఇచిచన్నడు అంగిడ్డడు. ఈ
రామాయణ మంతా అయ్యయసరికి సితాతనూరికి బసుస ఎల్బారతా వందని బిరీగాి రండని
వొచిచన్నడు లచుచమకక మూడ్డ కొడుకు సుబాిరెడిీ. లుచచమకకంటే కమలమావవకు తోడికోడల్దల.
శాన్న పెదాదమ్మ.
పొలోమని బొయియ అందురం బసెసకికన్నము. సితాతనూరులో గూడా కోనేరుండాది. దాంట్లల
కూడా మునిగి ంటిమందే గుడాలర బెట్లటకున్నాాము. పొదుదవాలంది. సలలంగా గాల దోల్తవంది.
సలకి వొణుకు బుట్లటకోనొచిచంది. ఎందుకో సీకటి బడాతవంటే మాయిలుల గురతచిచ ఏడుపొచిచంది.
కూయలో బొయి నిలబడిన్నమా. అంతే న్న ఏడుపు, సలీ రండ్డ సితాతనూరు కోనేట్లల బొయి
దాంకునాట్లయింది.
మళ్లల ఆడ గాజులు, పసుపు కుంకాలు, నలలగాజు సెవావకులు, సెకక దుబానుల, ఈరుబానుల
ఎవరిగాివాలసనవ వాళ్లల తీసుకున్నాారు.
తిరప్తతకొచిచనందుకు గురుతండాలని మా యవవ రాగి సెంబొకటి తీసుకునింది. ఆ రాత్రి
కొంచిం ల్దట్లగానే దిగవ తిరప్తత సత్రం జేరుకున్నాాము. మగిలన సదదన్నాలు దిని ఆడే నిద్ర
జేసిన్నము.
లెకకకు మూడ్డదినం. కప్తల తీరతం బొయ్యయచిచ బసెసకాకల. ఆలోపల తిండి దిన్నల. తెచిచన
సదదన్నాలు కాలీ. సత్రంమదిదలో వరసగా పొయిలుండాయి. సంపూరణకోకళ్లల వంట్ మొదులు
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బెట్లాారు. జానెడంత కటిటలు న్నలుగేసి కటిటనివ ఎనిా కట్టలు ద్చిచన్న అంతమందికి అనాం
వడకడమ్మ గగనమైప్పయింది. పపుో పచిచమరకాకయిలు, మాయిడి కాయిలు ఏసి పులగూర
కోసమని పొయిమంద బెట్లాారు. కొంచిం వడికిందో ల్దదో! కటిటలైపొయిన్నయి. మొగోళ్లంతా
యాడ బొయిన్నర్త. అంజనొాకకడుండాడు. మళ్లల న్నలుగిట్టలు కటిటలు కొనుకోకనొచిచన్నడు. అయిన్న
పపుోడకల్య. న్ననుళ్ల పపుో పడిప్పయిందని కరన్నాారు. పపుోడకకనే పులుపు మాడికాయ
ల్దసినందుకు వడకల్దదని కొందరన్నాారు. ఎనపను పపుోగుతితల్దదు. సత్రంలోనే క మూలుండే
ర్తట్లల ఏసి రుబుికోనొచిచన్నరు. అనాం తినాటేల వందిగానీ ఎవరికీ కడుపునిండల్య.
కప్తల తీరతం స్కసుకోని బసెసకిక పాకాల టేసన్న్ల దిగిన్నము. రైలెకకబోత్తనాందుకు
సెపోల్దనంత కుశాలుగా వంది మాకు. అసలంతొరకు రైల్ద స్కల్దలదు గదా! న్నలుగైదు గంట్లు
కాసుకుంటేగాని సిత్తతరుకు బొయ్యయ రైలు రాల్దదు.
పాకాల టేసన్న్ల మ్మమెన్న్ా ఆట్ల్డుకున్నాాము. యాన్నదోళ్లల వంట్లు సేసుకుంట్లవంటే
స్కసిన్నము. వంకాయంత తలకాయున్న్ాడొకడు ఎవర్తతిని వొదిల పెటిటన మునకాకయతొకుకలా
నమలందే నమలతా వండాడు. అది స్కసి మ్మము నవవకుంట్లవంటే అపుోడు కొటిటన్నరు బెలుల.
యాడాడ్డ తిరగతా వనిా అందురూ పరిగెత్తతకోనొచేచసిన్నరు. రైలొచిచ నిలబ

. ఎంత

పెదదరైలో స్కసేంతదూరం. ఎవరి స్ట్రమానుల వాలుల మ్మసుకోని ఎకకండి, పట్టండి. అనుకుంట్ల రైలోల
బాణాణాము. కొందురికి సీట్లల దరికిన్నయి. కొందురు కిందనే కూలబణాణారు.
‘జగుి బుగుి కూూఁ...’ అనుకుంట్ల రైలు ప్పతావంది. అందురూ తిమతంగా కూసోని
ఆమాట్ల ఈమాట్ల మాట్లలడుకుంట్లవండారా? అపుోడరిసంది మాయవవ ‘అయ్యయ! న్నసేతిలో
కాపమైంది?’ అని.
ఎడమ సేతిలో వండాలసన కాపుల్దదు. పడికట్ల కాపులవ. ఇగిి ఏసుకొనేవ. యాడన్నా
జారిప్పయిందనుకొనే దానికి ల్దదు. శాన్న గుతతంగా వండాయవ. నేను దిగులుగా కూసోనుండాను.
మాతాత సచిచపొయినపుోడు మాయవోవలమ్మాళ్లల ఎండికాపులు ద్చిచన్నరంట్. మాయవవ
కండలనీళ్లల బెట్లటకుంట్ల యాడస్ట్రత సెపాతవంది. ‘మా కోదండానికి (మాన్నయిన) కోపమొచిచంది.
గెతిల్ద న్న్ళ్లని తిట్లటకోని న్నతాళిబొట్లట, మారెడిీ వంగరం మా పెదద పాపది అట్లకుల సైను సెడగొటిట

ఆచారయ మహాసముద్రం దేవకి

ఇంగా స్ట్రలన్నదనికి దుడ్లలగేసి పడికట్లట కాపుల్ద బాగుంట్లయని ద్చిచన్నడు. బాయికాడికి బోతా
తీసిపెట్టబోతే సచేచదాకా వాటిని తియ్యయదదన్నాాడు. ఇపుోడు వాడికి నేనేమ సమాదానం జెపోది’.
ఇంట్లల కొచిచన్నక తిరప్తతకి బొయియ మొకుకబడి తీరుసకోనొచిచన్నమనే సంతోసం కరిగూిడా
ల్దదు. మా తముాలుల, సెలల మాత్రం అపుోడపుోడ్డ న్న తలతడిమ స్కసి సంతోసపడాతవండారు.
రాను రాను మాయవవ సేతిలో కాపు బోడ్రెడిీ కొడుకు తాగబోత్త ఎంకటేసే వాడ్లదాన
ఏసుకున్నాాడనిన్నరు.
పాకాలలో నువముందా నేనుముందా అని కొరాకరు తోసుకొని రైలెకేకట్పుోడు
ఎంకటేసు మాయవవ సెయియబట్లటకోని రైలెకికంచింది నిజమ్మ అనింది మాయవవ.
అట్లలంటిది అంత నష్టం జేసుకునిా మ్మమ్మడిసేత అరతముండాది. దిగవతిరప్తత సత్రంలో
పపుోడకల్దదని రండణాల కటిటలు ద్చిచన్నడు కొడుకని తెలసి దానిా ఎవరూ వస్కలు జేసియయ
ల్దదని మానం దీసి మాకులకు కటేటస్ట్రతవంటే ఏమన్నల? అందుకే మాయమాకంత కోపం.

*
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