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మా నాయినేసే పామ్మంత్రం
మా నాయిన మావూరికి సుట్టుపట్ల క యాబై మైళ్ల దూర్ం దాకా, కోసారి ఇంకా దూర్ం నంచి
కూడా వొచిినోలలకు పామ్మంత్రమేసి బాగ జేసేటోడు. తేలుగుట్టునా, ఇంకేదైనా పురుగుముట్టునా
గూడా మ్ంత్రమేసి సచ్చివోళ్లన గూడా లేపి కూసోబెట్టున సందర్బాలు ఎనోో వండాయి. అట్లల అని
మా నాయన మాయలపకీర్నకొనేరు.
మా నాయన జేసే మ్ంత్రం పనల్లల ముకిిమైంది. నీళ్లల మ్ంత్రించడం, పురుకాిట్టకు
మూడాది వారాల్ల, ఐదాది వారాల్ల నీలుల మ్ంత్రించిచిి బాగ జేసేే పాము కాట్టకు, తేలుకాట్టకు
మాత్రం అపిిట్టకపుిడే మ మ్ంత్రమేసేటోడు.
మ్ంత్రాల మంది నమ్మకం లేనోళ్లల గూడా వంట్లరుగదా! అట్లలంటోళ్లల ‘మ్ంత్రాలకు
సింతకాయలూరాలవ – సీకి పూలు బంగారూ అయిపోదు. పదండ’ని సిత్తేరు డాట్ుర్లదెగిిరికి
బోయి పాయనాలు పొగొట్టుకొనిన సందరాాలు ఎకుివేవండాయి. పాము కరిిన పిలకాయిలో
పోగొట్టుకోని

అంగర్రిినోళ్లల

అట్లలంటోళ్లల

ఎదునపనపుిడు

‘మేం

మమ్మలో

సెడిపేసాేవండామ్నకోని మామాట్టనండి. ఇసపురుగు కరిినపుిడు డాట్ురు మ్ందులకు బాగయ్యయది
అబదదం. ఆ ఇంగ్లలసు మ్ందులు వొంటోలకి పొయ్యయసరికి ఇసం ఇకట్టంచి పాయనాలే పోతాయి. పర్నా
వూర్లల పలనా కోదండ రెడుడండాడు. రండో ఆల్లసన సెయయకుండా తందర్గా ఆయన దెగిిరికి
తీసుకోనిపోండి. పాయనాలకు డోకా వండదు’ అని సెపిిపంపేటోళ్లల. అట్ల మా నాయన పేరు మా
జిర్లల్లనే గాకుండా అట్ల తమళ్నాడు, ఇట్ల కరాాట్క దాకా తెలిపోయింది. డాట్ురుల గూడా
అట్లుంట్ట కేసులేమైనా వసేే ‘ముందాయన దెగిిరికి పోండ్రా నాయనా, మా ఇంగ్లలషు మ్ందులు
మంగి పాయనాల మందికి తెచుికోకండి. బయలుదేర్ండి’ అని తరిమేటోళ్లల.
మ్ంత్రం మ్గతయమో, వాళ్ల అదురుసుమో, ర్యకుంటే దానికదే బాగయిపోయ్యదో తెలీదుగాని
మానాయిని దెగిిరికొచిి బాగాికుండా పొయినోళ్లలలేరు.
తేలు కాట్టకొకర్కం మ్ంత్రం, పాముకాట్టకొకర్కం మ్ంత్రం, జెర్రి గరిసేే కర్కం
మ్ంత్రం ఇట్లల ఎనోో మ్ంత్రాలు తెలుసు మా నాయినికి. తేలుకాట్టకు మా నాయినేసే మ్ంత్రం
తెలుసా? నోట్టల్ల ఏం మ్ంత్రం సెపుికొనేవాడో మాకెవరికీ తెలీదు. దానికి పాట్టంచ్చ చిట్లిమాత్రం
మా కందురికీ తెలుసు. మూడు పొర్క పులలలు దీసోిని తేలుకాటేసిన సోట్టోంచి మ్ంత్రం
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సెపుికుంట్ల కిందికి దిగదీసేటోడు. తేలుకుడితే ఇసం పైకెకిి బరించలేనంత నొపుింట్లదా. ఆ
నొపిి అర్గంట్ల్ల సేత్తే తీసేసి నట్లయిపొతాది. జెర్రికరిసేే రాగెనోకాండ నమల ఆ సార్ం
మంగమ్నేటోడు.
పాము కాట్టత్త వొచిిన మ్నిసిని క నిముసంకూడా కూసోనిచ్చిటోడు కాదు. నడుసాేనే
వండాల. కూసుంటే ఇంగేమ్నాో వందా? ఇసం తలకెకిి సచిిపోతార్నే వాడు. నడే మిట్పుిడు కొంత
మ్ందికి తలమంద రాయిబెట్టుకోని తిర్గమ్నేటోడు. నీళ్లల మ్ంత్రించి నీలలన తాగమ్ని, ఇంట్టకి
బొయినాక కూడా 28 గంట్లు పండుకోగూడదని జాగ్రతే సెపిి పంపించ్చవోడు. ఉడుకుడుకనోం
పెడే మే నిద్రొసాేదని పెట్టుదదనే వోడు.
పాముల్లల శానా వాట్టకి ఇసముండదంట్లరు. కానీ నాగుబాము కరిిందంటే మాత్రం
బతకతార్నే ఆశ్ వండనేవండదు. కసారి క రండే మండల పిలగాన్నోత్తేకోని గోయిందా,
గోయిందా అని అరుికుంట్ల ముతేర్పలలల్లని ఆండోలుల మొగోలుల అంతా పరిగెత్తే కోనొచిినారు.
ఆ పిలగాడి ంట్ట నిండా కాటేల. పిలగాడు వాకిటోల కూసోని ఆట్లలడుకుంట్ల వంటే బియయం గడిగి
ఎసిటోల ఏసొదాదమ్ని వాళ్లమ్మ ల్లపలకి పోయిందంట్. పాము ఎపుిడొచిిందో ఈ పిలగాడు దానిో
ఏం జేసినాడో ఆట్బొమ్మనకొని దానిో పట్టుకునాోాడో ఏమో ఆ యమ్మమచ్చి సరికి పాము వానిో
సుట్టుకోని కాటేలసాే వందంట్. వాడు దానిో పెర్కతా దాని త్తక సేతికందగానే నోటోల బెట్టుకుంట్ల
– ఆ తలలకి ఆ పాము బారినంచి పిలగానిో ఇడిపించ్చ దైర్ోం ఎట్లలవొచిిందో గెట్టుగా అర్సాే
కేకలేసాే పామున పెరికి దూరానికి ఇసిరేసిందంట్. ఇంతల్ల జనాలు జేరినారు. పామున గూడ
సంపేసినారు. కానీ పిలగాని వొంట్టమంద క ఇర్వైదాకా కాట్టల.
ముతేర్పలల రాములకి కొడుకు ‘ఏంజేసాేమ్’ని ఎవర్నో అడకుిడా క సెనం కూడా
ఆల్లసించకుండా ఆ పిలగాన్నోత్తికోని పరిగెత్తేకోనొసాేవంటే వూరి జనం తెలసినోలుల తెలసినటేల
ఎంట్బడినారు.
ఆ పిర్గని దుర్దుష్ుమ్నాల్ల ఏమో! ఆ సమ్యంల్ల మా నాయన ఇంటోల లేడు. ఎదుదలో
మేపుకోనిరాన బాయికాడికి బొయ్యండాడు. మా యమ్మ గూడా తట్లుకొడివిల దీసుకోని
సెరువకిందికి బోయింది. గెడిడ కోసం. నేనూ, మాయవవ ఇదుదరే వండామంటోల. ‘నాయనా బొయి
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మీ నాయనిో పిలికరాబో’ అనింది మాయవవ. అపిట్టకే అందురూ బాయి మొగం బట్లోారు. నేన
తెలవిగా గుండు జెంబు దీసోిని వాళ్లలనక పరిగెతిేనాన.
గుర్రాల మటోలళ్ల సేనిల్ల బోతావండా నేన. నాకంటే ముందు బొయినోళ్లల మ్ర్రిమాన
కాడుండే మ సెరువకట్ున గూడా దాటేసినారు. ఎడంపకి కన్నోతిే సూసుేన గదా! కటేుగాలవ
పొడుగునా జనాలు బాయికాడికి పరిగెతేతావండారు.
నేన బొయ్యయసరికే పిలగానిో దించమ్ని సూసాే వండాడు మా నాయన. వాడి నోటోల నంచి
నరుగు బైట్ట కొసాేవంది. మ్న తెలవి లేదు. ఆడంతా ఆలగోడు బాలగోడుగా వంది. వాట్ట సుట్టు
వండొదదని దూర్ంగా పొండని కరిదుదరు మొగోళ్లల అందర్నో అదిలసాేవండారు. సెంబు దీసుకోని
గడు బొయి ఏకంగా బాయిల్లకేదిగి నీళ్లల ముంచుకోనొచిినాడు. కడు పకినే వండే మ
యాపామన్నకిి క కొమ్మ ఇంచుకోనొచిి మా నాయన సేతి కిచిినాడు. మా నాయన నీళ్లల మ్ంత్రించి
పిలగాని నోటోల బోసేే అది అంతా బయట్టకే వొసాేవంది. పిలగాడు బతికి బట్ు కడతాడనే దైర్ోం
ఎవరికీ లేక పోయింది.
అటేల 5 నిమ్సాల కొకసారి సెంబుల్ల నీళ్లన నోటోల పోసాేనే వండాడు మా నాయన. అవి
బయట్టకొసాేనే వండాయి. మా నాయన కట్టుకోనండే మ పంచినే చించి దానిో కొనిో ముడులేసి
మ్ంత్రం సెపుికుంట్ల పిలగాని మ్మడల్ల ఏసినాడు. యాపాకు నీళ్లన వొళ్లంతా పూసినాడు. పిలగాడి
సేత్తలొకరిో కాలొలకరిో బట్టుకోని ఎత్తేకోమ్ని ఉయాయల లూగించమ్నాోాడు.
సూసాే

వండంగానే

నోటోల

నరుగు

రావడం

పూరిేగా

తగిిపోయింది.

పానం

బొయిందేమోనని వాళ్లమ్మకు అనమానం. మాట్టమాట్టకి పిలగాని నాడి బట్టుకోని సూసాేదాయమ్మ.
ముకుికాడ ఏలుబెట్టు ఊపిరాడతావండాదా లేదా అని గమ్నిసాేవంది.
‘నవవ పకికొసేే గదొదినా రెడిడ వైదిదగం సేసేది. నవవ అడడడడం బోతావంటే ఎట్ల సెపుి’
అని కసిరినాడు ఆయమ్మ మ్రిది.
ఈ సెర్లట్ం గెంట్కు పైనే సాగింది. తీర్ేం బొట్టు బొట్టు నోటోల ఏసాేనే వండారు.
పాముకాట్లపైన గాకుండా వొలలంతా తీర్ేంత్త తడపతానే వండారు. అపుిడు దెరిినాడు పిలగాడు
మ్మలలంగా కండుల. ఆశ్లో వొదులు కునోోళ్లంతా అనమానంగా సూసాేవండారు. వాళ్లమ్మయితే ‘నా
బిడిో కాపాడుతండ్రీ. అనిోంపునిోం ఎర్గని పసిబిడిడసామీ. తెలసేే పామున బట్టుకొనేటోడా. బిడిో
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బతికిసేే నీ కొండకొచిి నిలువదోపిసాేనయాయ’ అని యాడసాేనే వంది. వాళ్లమ్మ గొంతిని పిలగాడు
మ్మలలంగా ‘అమామ’ అని పిలినాడు. అంతే ఆ తలల బిడిో సూడాల. నాలుగడుగుల దూర్ంల్ల
నిలుికోనండిన మా నాయిన కాళ్లమందొచిిపడిపోయింది.
‘సామీ, నవవ దేవడయాయ. లేకపోతే నా బిడిడ బతికేటోడే మ కాదు. పాపాత్తమరాలని బిడిో
వొంట్టరిగా వొదిలపెట్టు ఎవనపనా సట్టుకుండుల సూసుకుంట్లరా. వొంట్టనలుసు నాయినా. వాడు
లేకుంటే మేం బతికేమ ర్బము....’ అని మానాయిన సేసిన మేలుకు సాసాుంగ పడిపోయింది’.
‘లెయయమామ. మ్న సేత్తల్లల ఏముండాది. అంతా ఆ బగమ్ంత్తని కృప. దీంటోల నీ
తపేిముండాది. ఎట్ల జర్గాలింది అట్ల జరిగే తీర్తాది. దేనికీ ఎవర్మూ కర్ేలముగాము. అనిోట్టకీ
ఆ బగమ్ంత్తడే మ’ అని ఏదాంతం మాట్లలడబట్టునాడు మా నాయిన.
అందురి మొగాల్లలన సంత్తసం తాండవమాడతా వంది. ‘ఇంగ పిలగానిో దీసోిని ఇంట్టకి
పొండి కతలుగితలు సెపిి ఆ

కుండా వండండి. రాత్రికి నిద్రబోరాదు అనాోాడు మా నాయన.

‘మేము బోము సామీ. మీ వాకిటోలనే పడుంట్లము. రాత్రికి. బిడిడ పూరిేగా కోలుకొనేదాకా,
నీగూిడా అగసాట్టల తపిదు రెడ్డడ’ అనింది. వాళ్లమ్మ పేరు అనసూయమ్మంట్లే.
మొగోళ్లల, ఆడునిో ఆండోళ్లల గూడా అదే సర్యిందనాోారు. రేత్రిపూట్ ఏమ్నాో అయితే
ఆనిోంచి వొచ్చిదెట్ల అని వాళ్ల బయం.
‘సరే నేన్నెపాిలింది సెపిినాన. ఆ పైన మీ ఇష్ుం’ అనాోాడు. గ బిడడకి కష్ుమొసేే వూరు
వాడంతా ఎంత అర్లడిపోయింది. ముతేర్ పల్లలళ్ల వొదిదకే వొదిదక అనకునాోార్ంతా. ఆ రాత్రి కూడా
పది పన్నోండు మ్ంది ఆ పిలగాడిత్త పాటే వండిపోయినారు.
మూడో దినాని కంతా పిలగాడు మామూలుగా ఆట్లలడుకోవడం మొదులు బెట్లోాక పండ్లల
ఫలహారాలు దీసుకోని మా నాయన దెగిిరికొచిినారు. వొదదని ఎంత జెపిినా ఇంట్లరా. మా
నాయినికేమో తీసుకోవాలంటే శానా నామోషీగా వంది. తీసుకోకుంటే అదే పనిగా తెచిినోలల
మ్నసులు నొచుికోవా?
మా యవవ మాయమ్మత్త అందురికీ అనోం వండమ్నింది. ‘ఎంత దూర్మ్ని, ఇంట్టకి
పొయియతింట్లము. మీరెందుకు శ్రమ్ పెట్టుకుంట్లరు’ అని వాళ్లల మొగమాట్పడినారు.
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‘మీరు దెచిినవి మేము దీసుకునాోాము. మేం బెట్టుంది మీరు తినేపోవాల’ అని మా నాయన
మొగమాట్లనికి కూడా కళ్లలమేసేసింది మాయవవ.
ఆ పొదుద నంచి ఈ పొదుదదాకా ముతేర్పల్లలళ్లత్త సుట్ురికం కొనసాగతానే వంది. ఊరు
ఊరే ఆతీమయ్లైపోయినారు. పండిర్దీ ఎండిర్దీ వాళ్లల మాకు దెచిియడం మాయింటోల వండే మ
కాయో కసుర్ల వాళ్లకియడం. ఇట్లల కలసి మ్మలసుంటే ఎంత సుఖం! ఏమ సంత్తసం!!

*
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