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పల్లి పాటల తల్లి – వల్లి
‘సినపాపా, బాగండావామ్మా. ఎన్నాలియందో నిన్నా సూడక. పిలకాయలంతమంది? ఏం
సదవతా వండారు! మీ రెడిి బాగండాడా?’ గకక దిప్పుకోకుండా ప్రెశ్నాల వాన కురపించేసింది న్న
మంద వల్లి.
వల్లి ప్పట్టంది మ్మవూరే. అయతే మెట్టంది మ్మత్రం తమళన్నడు. తిరువన్నామలై వాలిమా
ప్పట్నారు. వల్లిని వాలిమా, వాలి పినామా కొడుకికచ్చి చేసింది. కనిుంచలేదని ననాంటా వంది గానీ
నలి పూసై పోయంది వల్లినే.
మేము సినాపిలిలుగా వండాము. వంట్మంద గడిలు ల్యయకుండా తిరగే వయసు
మ్మదప్పుడు. వల్లి వాళి న్నయన మ్మ యంట్లి సేద్ద్యానికుండేట్లడు. సేదియగాళింటే నమాన బంటి
కిందే లకక. గింట్ రెడిికి ఇంగో ఇంట్ రెడిికి మద్దయన పన్నలు సెయయడంలోన్న, పంటల్లా
పం

చడంలోనూ సేదియగాళిమద్దయన శాన్న పోటీవండేది. మ్మ ఇంట్ సేదియంపన్నలోికి ఇంట్ల్లిపాదీ

వచేి వోళ్లి. అటి వల్లి వాళి పెదయతముాడు బాలడు వాళి న్నయనతో వచ్చి కూడా పన్నలు చేసేట్లడు.
వాళి న్నయన తర్వవత బాలడే మ్మయంట్లి సేద్ద్యానికి కుదిరన్నడు. వాళి న్నయన సేతికింద మ్మ
ఇంట్ పన్నలనీా చేసినోడు కావడం వలి చాల్య వడుప్పగా సేద్దయం పన్నలు చేసేట్లడు. మ్మకు
కూలోళ్లి కావాల్సొచ్చినప్పుడు వాళ్ింట్లి వాళ్లి పిలుొకోనొచేివాళ్లి.
వల్లివాళి నలుగరకకసెల్లిళ్లి, ఇద్దయరనా దముాలు. అంద్దరకంటే పెదయదివల్లి, వల్లివాళి
సినాసెల్లి కిల్ల మ్మ మడిలో గవవల్సయలన్న వచ్చిన్నక మ్మ యంట్లి పండాసెతత దోసే పనికి కూడా
కుదిరంది. అంతకు ముంద్ద వాళిమా బొజ్జి దిన్నమూ తెల్యిర్తతనే వచ్చి పండాసెతత తోసిపోసేది.
న్నట్లి, కలుప్పలు తొమాది గెంటలకు మొదలవతాయా. ఆండ కూలోళ్లి ఏ పనికైన్న ఆ టంకే
వచేిది. ఆ లోపల బొజ్జి, మ్మయంట్కాడ పని గానిచేిసేది.
మ్మ ఇంట్పనికి ర్వవడానికి కూలోళ్లి నేనంటే నేనని ముంద్దకొచేివోళ్లి. మ్మయకక సంగట్
ముదయలు పెదయ తాట్కాయలంత సెయయడమేగాద్ద కూర శాన్న రుసిగా కాంచతాది. వాళ్లి ఇంట్కి
సంగటేసుకొని పొయ్యయటప్పుడు వాళ్లి తెచుికునా గిన్నాలోి కూరమ్మత్రమే పోసుకొని సంగట్ క
ముదయ తిని రండోముదయన్న అర సేతిలో బెట్లటకోని ఎత్తతకోని బొయ్యయవాళ్లి. వూర్తి వాళ్లి సూడాలని
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అటాి సేసేట్లళ్లి. ‘పెదయపాపా న్నవవ జేసే సంగట్ జూసన్నా వూర్తి ఆండోళ్లి బుదియ ద్దచుికోవాల’
అనేది వల్లి సెలిలు పూబతి.
ఇంక ఇంట్కి సంబంధంచ్చన ఏ పనోి అయన్న వల్లి తపుకుండా వంటాది. వల్లి పాడే
పాటల్లంటా పనేిస్తతవంటే వాళికు కష్టం తెలస్తతద్ద్? మ్మ ఇంట్పనికి ఎగబడడానికి ఈ రండు
కారణాలే గాకుండా మ్మ న్నయన తలమునకలుగా కొల్లచే కూల్లగింజలు గూడా కారణమే.
వల్లి ఎకుకవగా అరవ పాటలే పాడేది. వాళ్లి ఇంట్లి గూడా మ్మటాిడేది అరవమే. మ్మ
ఇండిలో పెదోయళ్లి గూడా అరవంలోనే మ్మటాిడేవోళ్లిలే. మేం పిలకాయలు మ్మత్రమే తెలుగ
మ్మటాిడేది. వాళ్లి అరవంలో మ్మటాిడిన్న మ్మకంతా అరతమయ్యయది. అంద్దకే మ్మ ఆయన తన
సేాహిత్తల ద్దగిిర ‘వీళ్లి అరవోళినేది మీకు తెలుస్త? అరవము అరవము అంటా అరస్తతవంటారు’
అని ఎగతాళ్ జేస్తతవంటాడిప్పుడు.
వల్లి గంత్త కల్యంట్ జీరతో ఇనడానికి సెవలోి తేన్న బోసుకునాాట్లిగా వండేది. ఎనిా
గెంట్లైన్న ఇసుగూ ఇర్వమం ల్యయకుండా పాటలు పాడేది. న్నటేిసేటప్పుడు, కలుప్ప దీసేటప్పుడు,
మడిగోసేటప్పుడు వల్లి పాడే పాటలు కతల పాటలు. గోపాట పూరతయ్యయ పాట్కి రండు మూడు
గెంట్లి పటేటది. ఆ పాటల్లంటా వాట్లోని కష్టసుకాలన్న వీళివే అనేట్లిగా సంతోషిస్తత, కనీాళ్లి
బెట్లటకుంటా వంచ్చన నడుమెతతకుండా కొంచ్చమైన్న అలసటనేది ఎరగకుండా పనేిసే వోళ్లి
కూలోళ్లి. దేశంగర్వజు కతన్న ఎంత ద్ద్టీగా పాడేదో, నలితంగాళ్ కతన్న అంత దీనంగాపాడేది.
అదింటా అంద్దరూ ఆ కతలో మునిగిపోయ కండిలో నీళ్లి బెట్లటనొనేట్లళ్లి. వల్లి ముంద్ద
సినమ్మపాటలు పాడే జానకి, సుశీల, జ్జకిక ఎవరైన్న దిగద్దడుప. కావాలంటే సవాల్లసరతా.
రమానండి న్న ముంద్దకు.
గబ్బియాయల పండగచ్చిందంటే స్తలు. మ్మ వూర మ్మలపలోిళ్లి గబ్బిదట్లా ఎప్పుడొస్తతర్వ
అని పిలకాయలమే గాద్ద పెదోయళ్లి గూడా ఎగజూసుకోన్నండే వాళిం. వాళ్లి ఇరవై ముపెపు మంది
వచేిట్లళ్లి. కొతత కోకలు గట్లటకోని, సేతినిండా మంట్ గాజులేసుకోని, తలనిండా సెండు మల్లి
పూలు

బెట్లటకోని

గబ్బిదంటాతవంటే

యాందమూర

తిర్వాలోి

తేరచ్చి

ఇంట్

ముంద్ద

నిల్లొనట్లిండేది. వాళి కోకలు, జడల కొనలోి వాళ్లిబెట్లట కోన్నండే రబిన్ని, జడకుచుిలు, తలోి
పిన్నాలు, పూలు సూడాినికి రండు కండుి స్తలేవి గావ.
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ఎనోా ఏండుిగా వాడికయనోళళమ్మదిరగా అంతమందీ కేస్తర వంగి లేస్తత, అడుగలు
మ్మరుొకుంటా గబ్బిదటాతవంటే ఎనిా పన్నలున్నాా ఎత్తతబారం పన్నలు ఎప్పు వ వండేవేలే
అన్నకోని వాళ్లి వూరదిల్ల పటేటద్ద్కా వాళి ఎనకే తిరగేవోళిం మేము.
ఇంగ వాళి పాటల గరంచ్చ సెపాులంటే మ్మటలేడ సరపోతాయ. వాళి గంత్తలూ సరే
వాళ్లి పాడేపాటలు సరే. అంతమందిలో ఎకకడే గాని పాటలు పాడేటప్పుడు అపస్రుతి అ
,

ఇనిుంచనే ఇనిుంచద్ద. సేనిలోి పాటలు పాడీ పాడీ బాగా ఆరతేర పొయ్యంటారు.

దిన్నము పాడడం వలి వాళి గంత్తలు పూల్లడిగినట్లి ఇడిగి పొయ్యంటాయా. ఇంగ వాళికు
కసటమేముంటాది పాడేంద్దకు.
అంతమందిలో పసుటగా పాడేది మ్మ వలేి. ఈ మ్మట ఎవరైన్న వప్పుకోని తీర్వల్లొందే. వల్లి,
సతాతసేర ఇద్దయరూ పాటెత్తతకుంటే మగిల్లనోళ్లి ఐలసొ, గబ్బియాయలో, సరయపోడు (ఇది అరవ
పదంలే) అని ఊతపద్ద్లతో వూప్ప నిచేిట్లళ్లి, ‘ఆ పాట పాడు వల్లి, ఈ పాటపాడు వల్లి’ అని
ఇంట్ంట్ ద్దగిర ఎవరగాివాల్లొనియ వాళిడగతా వంటే వాళి సంతోసం సెపునల్లవి గాద్ద.
మ్మ ఇంట్ ముందర కొచ్చినప్పుడు మేమడకుకండానే వల్లి రెడిి కూత్తర పాట పాడేది
ముంద్దగా. ఆపాట వింద్ద్ర్వ కొంచ్చం.
వల్లి, సతాతసేర

మగిల్లనోళ్లి

‘ఇడియడికక య్యలేల మైపయ

అయల్లస్తొ

మైపయ

సరయపోడు

యంగ రెడీి వూడు కటాటర్వంగ పారుంగ

అయల్లస్తొ

పారుంగ

సరయపోడు

యల్యిరుం వకికర్వంగ మన్నా సొవిర

అయల్లస్తొ

మన్నా సొవిర

సరయపోడు

యంగ రెడీి వకికర్వంగ కలుి సొవిర

అయల్లస్తొ

కలుి సొవిర

సరయపోడు

కటాటరద్ద య్యలేల గాందిమదియ

అయల్లస్తొ
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గాంది మదియ

సరయపోడు

మదీయ కుల్యి య్యలేల రెడీి పొన్నా

అయల్లస్తొ

రెడీి పొన్నా

సరయపోడు

కటాటరద్ద య్యలేల పట్నటపొడవె

అయల్లస్తొ

పట్లటపొడవే

సరయపోడు

పోడరద్ద య్యలేల సరగత్తని

అయల్లస్తొ

సరగత్తని

సరయపోడు

యల్యిరుం కుడికిరద్ద కంజ్జతనిా

అయల్లస్తొ

కంజ్జతనిా

సరయపోడు

యంగ రెడీి పొన్నా కుడికకరద్ద కాపితనిా

అయల్లస్తొ

కాపితనిా

సరయపోడు

అంద్దరకీ అరవం ర్వద్దగతా! అంద్దకని నేన్న మలిప్పుడో మ్మ స్తవాసగతెతలకు తెలుగలో
పాడి ఇనిుంచేద్ద్నిా. విిూరూ ఇనండి.
‘ఉరుమురుమ య్యలేల వానర్వగా

అయలసొ

వానర్వగా

బాగా యెయయ

మ్మరెడీి ఇలుి కడాతండాడు సూడండి

అ...

సూడండి

బా...

అంద్దరూ పెటేటది మంట్గోడ

అ...

మంట్ గోడ

బా...

మ్మ రెడీి పెటేటది ర్వతిగోడ

అ...

ర్వతిగోడ

బా...

కటేటది య్యలేల గాంది మదియ

అయలసొ

గాంది మదియ

బాగా యెయయ

మదీయలోపలుండేది రెడీి బ్బడిి

అ....
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రెడీి బడీి

బా....

కటేటది య్యలేల పట్నటకోక

అ....

పట్నటకోక

బా....

తొడిగేది య్యలేల సరగ గడి

అ....

సరగ గడి

బా....

అంద్దరూ తాగేది గంజ్జనీళ్లి

అ....

గంజ్జనీళ్లి

బా....

మ్మ రెడీి బ్బడి తాగేది కాపినీళ్లి

అ....

కాపినీళ్లి

బా....’

మ్మ వల్లి పాడేపాటలోి న్నకు శాన్న నచ్చినపాట ‘మనిప్పుర్వవ’. అది ఇనడానికి ఎంతో
ఇంప్పగా వంటాది. ద్ద్ని అరతం కప్పుడు న్నకు తెల్లసేదే కాద్ద. ఇప్పుడు అరతం గూడా తెలస్తతద్ద్. ఆ
పాటన్న ఇసటపడనోలివరైన్న వంటారేమో ఇని మీరే సెపుండి.
‘వా వా వా మణిప్పుర్వవ వడకుక తెరకుక పోయ్ వరుల్యం
వడకక వూరు తెనేా మరం వగవగయా పూవ్ బూకికం
వగవగయా పూవ్ బూకికం వగవగయా కాయ్ కాకికం
త్తన్నా పలంబారకుకం దేసమెల్యి న్నరంజ్జరుకుకం.
అంద్ద్వూడు ఇంద్ద్వూడు కలంద్ద్ల నంబవూడు
నంబావూడు పసంగ లకుక పాలూసోరు తైరుసోరు
ఎల్యిరుం కలంద్ద్లే వెల్యిడ నల్యియరుకుకం
అంద్ద్ కొయంబు ఇంద్ద్ కొయంబు సేంది త్తన్నా నల్యిరకుకం
...................................................................’
కొరకరకి న్నవావ నేన్న అని ఇస్తత తీసుకుంటా వంటే ఆ ఆనందమే ఏరే గద్ద్! నన్నా
ముట్లటకోకు న్నమ్మల కాకి అని వంట్ కొముా సొంట్ కాయ మ్మదిరుంటే ఏమన్నా బాగంటాద్ద్?
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‘క పావరం ఇంకో పావర్వనిా మేతకు బొయ్యయస్తతంర్వ’ అని పిలస్తతవందీ పాటలో,
ఉతతర, దచ్చిన దికుకల్లా బొయ్యయస్తతం ర్వ అనే ఈ పాటలో ఉతతర దికుకలో వండే సెటిలో రకరకాల
పూలు బూస్తతయని, పండుి పండతాయని వాట్ని తిని ఆ ఇతతన్నల్లా దేసమంతా సలిద్ద్ం అనీ
అంటావంద్ద్ పావరం. ఆ ఇలుి ఈ ఇలుి కల్లసేత మనిలివతాది. మనింట్లి పిలకాయలకి పాలనాం
పెరుగనాం బెడాయం. అంద్దరూ కల్లసేతనే ఆటాిడుకోన్న బాగండేది’ – ఇటాి ఆ పాటలో మంచ్చ మంచ్చ
ఇసయాలుండాయ. ఇందమ్మా పూలగూరంటే ఇందమ్మా తీగూర అన ఇరుగ పొరుగోళితో కల్లసి
మెల్లసి వంటేనే గద్ద్! సంతోసం మన ర్వజకీయ న్నయకులు అదేదో అంటా వంటారే జాతి
సమయకకత అని ఇంత కంటేన్న?
ఎవరు కయగటాార్త తెలుయగాని వల్లి వంట్ నిండా పాటలే. పొటటనిండా పద్ద్లే.
గంత్తనిండా ర్వగాలే. నోట్లి మ్మత్రం యామ్మర కుండా, తాగేటప్పుడు, తినేటప్పుడు తపు వకాకకు.

*
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