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మూడార్లుమ్కార్యి
అనిన్ పనులు కటేట్సి మరుసటి రోజుకు శకిత్ పుంజుకోవడానికి రేవుల దినెన్ ఆ రాతిర్ నిదర్కు
సమాయతత్మౌతుంది. వేసవి కాలం అపుప్డే మొదలౌతుంది. రాయలసీమ ఎండలోల్ మసిలిన రోడుడ్,
మటిట్ ఇళుళ్, అరుగులు, పర్తి వసుత్వు, జీవి - రాతిర్ వీచే చలల్ గాలికి తడపాయిసుత్నాన్యి.
ఆ మధేయ్ ఊరి పర్ధాన రహదారి మీద వేసిన సిమెంటు రోడుడ్కు వీధి దీపాలు ఆరిపోయినా,
పండు వెనెన్ల విరగ కాయడం వలన పెదద్ తేడా తెలియడం లేదు. చెటుట్ కొమమ్కు ఆకులు అతుకుక్ని
ఉనన్టుట్, ఆ రోడుడ్ వెంబడి అటూ ఇటూ మటిట్ ఇళుళ్ ఆనుకుని ఉనాన్యి. అకక్డో ఇకక్డో ఆర సీ సీ
ఇళుళ్ చిలకరించినటుట్ ఉనాన్యి.
మటిట్ ఇళుళ్ సుమారు మూడు మీటరల్ ఎతుత్లో ఉండి పై కపుప్ నుండి ఈత మటట్లు బయట
వేలాడుతూ ఉనాన్యి. దాదాపుగా అనిన్ ఇళళ్లోల్ మొదటగా పెదద్ వసారా లాంటి గది ఉండి
అందులో ఎనుములను కటేట్సి ఉంటారు. ఆ ముందంతా గడిడ్ పడి ఉంటుంది.
గంటకో అరగంటకో కరూన్లు లేదా ఆదోని వెళేళ్ బసుస్లు ఇళళ్ ముందు నుండి
‘బుఋౠన’ వెలూత్, పశువుల మెడలోల్ ‘గణ గణ’ గజెజ్ల చపుప్డును, ఇంటోల్ నిదర్కొచిచ్న పిలల్ల
ఏదుపుల అలల్రిని, రోడుడ్ చివరి అరుగులో పెళాళ్నిన్ తిడూత్ అరిచే మొగుడి గొంతును డిసట్రబ్
చేసుత్నాన్యి.
ఇంటి మధయ్లో వెలిగే ఒకే 40 వాటల్ బలుబ్ను ఆరేప్సి, మాదేవి అరుగు మీద వాళళ్ అమమ్మమ్
పకక్న చేరింది. మెతత్టి నూలు చీరను వంటికి చుటట్పెటుట్కుని, ఒక మోకాలు ఎతిత్ మడిచి పెటుట్కు
కూరుచ్ని నోటోల్ ఆకు వకక్ వేసుకుంటుంది రామ లచుమమమ్, మాదేవి అమమ్మమ్. మాదేవిని చూసి
నవివ్నటుట్ంది. యథావిధిగా ఒడిని కొంచెం ముందుకు చాపింది. మాదేవి దబుబ్న తల పడేసింది
అమమ్మమ్ ఒళోళ్.
‘అబబ్ ఏం పిలల్ !’ అమమ్మమ్ తొడనొపిప్ని సరుద్కుంది.
మాదేవి కిసుకుక్మంది.
మాదేవికి 20-22 ఏళుళ్ ఉంటాయి. చలాకీ పిలల్. ఇంటోల్ వయ్వహారాలోల్ తలిల్దండుర్లకు
తోడుగా ఉంటుంది. గోధుమ రంగు వరణ్ం లో ఉనన్ చరమ్ం పై ఎరర్టి మటిట్ గాజులు వెనెన్లోల్
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మెరుసుత్నాన్యి. మాదేవి చెవులకు రెందు మూడు బంగారు పోగులు కుటిట్ంచుకుని ఉంటుంది. చెవి
పోగులు చెవి తమెమ్పై సభలో కొలువు తీరిన రాజు, రాణి, మంతిర్లా ఒకోక్ రూపంలో సైజులో
ఉనాన్యి.
ఇంటి ముందు గోడను, ఆనుకునన్ అరుగునూ ఇటుక రంగుతో అలికి సునన్ం బొటుల్
పెటిట్నటుట్నాన్రు. పర్ధాన దావ్రానికి అటో అరుగు మీద మాదేవి, మాదేవి అమమ్మమ్, ఇటో అరుగు
మీద మాదేవి నానన్ పడుకుంటారు, వేసవి కాలం రోజులోల్. లేదంటే అందరి పడక లోపలే. మాదేవి
తముమ్డికి బయట పడుకోవడం భయం అందునా ఇంటోల్ రాతిర్ పూట ఏ దొంగలు పడాత్రేమో అని
మాదేవి అమమ్ - పెదద్ లచిచ్మి - కొడుకు గురపప్తో కలిసి లోపలే ఎనుములు కటేట్సిన వసారాకు
ఆనుకునన్ వరండాలో పడకేసుత్ంది.
మాదేవి వాళళ్ ఇంటి వదద్ నుండి బోయ గేరి (వీధి) మొదలుతుంది. ఇరవై సంవతస్రాల
కిర్తం బోయ గేరి ఊరికి అంత దగగ్రగా లేదు. ఊరు పెరిగి పెదద్గై బోయ గేరి ఇపుప్డు బాగా ఊరు
లోపలికి వచేచ్సింది.
ఇంటి పకక్న పెదద్ రావి చెటుట్ ‘నీకు నేను కొండంత అండ’ అనన్టుట్ కొమమ్లు చాపుకుని
ఉంది. రావి ఆకులను తోసుకుని వచిచ్ మరీ వెనెన్ల ఆ ఇంటి గోడలపై పడుతుంది. మటిట్
గోడలవవ్డం వలన అకక్డకక్డ నీడ గోడలపై బుడిపెలాల్గ అగుపిసుత్ంది.
తల వదద్ టేబుల ఫేను ఆన చేసి పెదద్ లచిచ్మి అరిచింది ‘ఓ పేయ ! మాదేవి ! ముందర
తలుపులెయియ్’
మాదేవి బరువుగా లేచి తలుపు దగగ్ర చేరిచ్ పైన కొకెక్ం తగిలించి మళీళ్ వచిచ్ రాం
లచుచ్మమమ్ ఒళోళ్ దబుబ్న తల పడేసింది. రాం లచుమమమ్ ‘ హయ’ అంటూ కొడుత్నన్టుట్గా చేయి
పైకి తీసింది. మాదేవి నవువ్కుంటూ ఒళోళ్ ముడుచుకు పోయి తల చుటూట్ చేతులు పెటేట్సుకుంది.
మాదేవికి ఇంటోల్ వాళళ్ అమమ్మమ్ దగగ్రే బాగా చనువు. అమమ్, నానన్ , తముమ్డు ఆ తరావ్తే.
చినన్పప్టున్ంచి గురుత్ తెలిసాక ఏ ఒకక్ రోజూ అమమ్మమ్ను వీడి పడుకోలేదు.
‘అవావ్!’ మాదేవి గారాలు పోతూ, మరింతగా అమమ్మమ్ ఒళోళ్ దూరిపోతూ పిలిచింది.
‘ఊ న..’ రాం లచుమమమ్ పంటి కింద వకక్ రసానిన్ పీలుసూత్
‘అవావ్!’ తలతో ఒడిని కుముమ్తూ అంది
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‘అబబ్! ఏందీపే ?! ఊరెక్ పొడుస్తావ!’ చినన్గా కసిరింది
‘నాకి మూడార్లుమ్కార్యి గావలల్’
రావి చెటుట్ కొమమ్లోల్ పిటట్ అందంగా కూసుత్ంది. గాలి తెమెమ్ర మాదేవి చెంప మీద
వెంటుర్కలను ముదాద్డుతూ వెలిల్పోయింది.
రాం లచుచ్మమమ్కు అరథ్మయియ్ంది ఎందుకంత గారాలు పోతుందో.
‘మీ నాయన ఆడ పొణుకుని ఉండాడు గద... అడుగుఫో’
‘అవావ్...’ నసిగింది మాదేవి. ‘అవావ్... ఎటల్నన్ సేపీవే’
‘నా కాడ యాడుండయ దుడుల్ (డబుబ్లు)?’ రాం లచుమమమ్ కు మనవరాలు ఏది అడిగినా
మురిపమే. మాదేవి కొండ పగలకొటుట్ అంటే చలిక, పార వేసుకుని ఉరుకుతుంది. మాదేవి,
చనిపోయిన రాంలచుమమమ్ మొగుడి పోలికలతో పుటిట్ందనీ మరీ పేర్మ ఒలక బోసుత్ంది. ఈ
బలహీనత తెలిసే మాదేవి ఏది కావాలనాన్ మొదట అమమ్మమ్ దగగ్రే బయట పడుత్ంది.
మాదేవి, అమమ్మమ్ ఒళోళ్ వెనెన్లతో సాన్నం చేసిన భూదేవిలా ఉంది. పొడవాటి నాసిక
చివరోల్ గుండుగా ఉనన్ మాదేవి ముకుక్పుటాలు ఆ వెనెన్లోల్ రాంలచిచ్మికి ముదుద్గా అనిపించాయి.
ఇంతవరకు ఎపుప్డూ గమనించనటుట్ మాదేవి ముకుక్రాయిని పటిట్ చీకటోల్నే పరికించింది రాం
లచిచ్మి.
పైట నడుము కింద లాకుక్ంటూ ‘అవావ్...’ అంటూ మరోసారి గోముగా మూలిగింది.
‘సూడేప్! మీ నాయన్నడుగు.. నా వదద్ డుడుల్ లేవు’
ఒక ముకుక్ రాయి ఉంది కదా మరోటి ఎందుకు అని అడగని రాం లచిచ్మి, ఖచిచ్తంగా
కొనిసుత్ందని మాదేవికి అరథ్ం ఐపోయింది.
ఒళోళ్ నుండి లేచి మాదేవి ‘అవావ్... సూడేవ్ నా ముకుక్కి బాండదా.. మూడార్లుమ్కార్యి...
జెపుప్’ అంది. ఇంకా ఎగదోసూత్ ‘మొనన్ బుజిజ్దానికి వాళళ్మమ్ జేపిసేత్ పెటొక్చిచ్ంది మన సాపుకి.
దానికైతే ఎంత బాగుందో.... దానికైతే కొనిపిచేచ్ వాలుల్ండారు... నాకి?... నాయేన్మో ఓటి కూడా
కొనీడు.. దుడొల్సేత్ టాకుట్రు గొనలల్ని అనిన్ సేటు బేంకిలో ఏసాత్డు...’
‘ఊరేక్ వాగొదుద్. నా వదద్ ఇపుప్డు దుడుల్ లేవు. సాపులో యాపారం నీకు తెలుసు కదా?...
దుడుల్ ఇంకొనిన్ మిగిలిస్నాక కొంటా’
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రాం లచిచ్మి భరత్ చనిపోతూ మిగిలించిన ఆసిత్ ఆ ఇలుల్, ఆ ఇంటిని ఆనుకుని ఉండే ఒక
మోసాత్రు షాపు. షాపులో బియయ్ము, పపుప్లు లాంటి కిరాణా వసుత్వులతో పాటు, కొనిన్ చినన్ చినన్
బొమమ్లు, వకక్లు, పెనున్లు, పెనిస్ళుళ్ లాంటి వివిధ రకాల వసుత్వులు అముమ్తారు. వీటితో పాటు
ఒక పబిల్క టెలిఫోను బూతు ఉంటుంది. అదో చినన్ సైజు డిపారెట్మ్ంటల సోట్ర ఆ ఊరికి.
‘సాపు నడిప్నందుకు నాకేమనన్ జీతమిసుత్ండవా? ఊరేక్ చెసత్ండ కదా’ మాదేవి, వాళళ్
అమమ్మమ్నుండి ఏదోలా లాగాలి అనన్టుట్.
‘యపోప్! నీకు జీతం గూడ కావలాల్? సరేల్ సాపు నేనే జూసుక్ంటా ఆ జీతం నాకే మిగులత్ది’
అదే ఎకసెకక్ంతో రాం లచిచ్మి బదులిచిచ్ంది.
‘ఇనిన్ రోజులు జేసిందానికి ఎవుడిసాత్డు అది సెపుప్’ అంది మాదేవి
ఇకా మాదేవితో వాదనొదద్నుకునిందో ఏమో ‘సూడు నేను కొంచం దుడేల్సత్. మీ మామ చిటీట్కి
తిపేప్ నా దుడల్లోల్ కొంచెం తీసాత్ ఐతే....’ అంది.
మాదేవి లోపలోల్పల చాలా ఖుష అయియ్ంది. అది చాలు తనకు ముకార్యి తెచుచ్కోడనికి.
రుణ మాఫీ చేసేత్ గుండె మీద బరువు తగిగ్ంచుకునన్ రైతు మనసలేల్ మాదేవి గండె తేలికయియ్ంది. ఆ
మూడు రాళళ్ ముకుక్రాయి తన ముకుక్ మీద నిజంగా అతుకుక్ని ఉనన్టేట్ ఫీల అయియ్ంది. ఎవరో
తనను చూసుత్ంటే సిగుగ్ పడడ్టుట్ నవివ్ , ఒళోళ్ నుంచి తల తీసి, అమమ్మమ్ నడుము చుటూట్ చేయి వేసి
కళుళ్ మూసుకుంది. మాదేవి బుగగ్ల మీద పూసిన నవువ్ ఏ మధయ్ రాతోర్ నిదర్ పోవాలని
నిరణ్యించుకుంది.
***
ఇంటరీమ్డియెట

రెండో

సంవతస్రం

యమిమ్గనూరు

కాలేజీలొ

చదివి,

పరీక్షలు

దగగ్రకొచిచ్నపుప్డు చదువు ఆ పేసి అమమ్మమ్తో పాటు ఆ కొటుట్ వయ్వహారం చూసుత్ంది మాదేవి.
కొటుట్ బాగా నడుపుతుందని మాదేవికే కొటుట్ వదిలేసి, రాం లచిచ్మి ఇపుప్డు విశార్ంతి
తీసుకుంటుంది. మధయ్లో ఇంటి పనులోల్ కూతురుకు సాయపడుత్ంది. మాదేవి వాళళ్ నానన్
సాధారణంగా కొటుట్ విషయం పటిట్ంచుకోడు. తనంతా వేరుసెనకాక్య పంట, ఆయిల కంపనీకి
అమమ్డంలో, ఆయిల కంపనీ నుండి అపుప్ తీసుకోవడం, సరద్డం లో బిజీగా ఉంటాడు.
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మాదేవే కరూన్ల వెళిళ్ సరుకులు బేరమాడి కొని కొటుట్లో పెటిట్, కొనడానికి వచిచ్న వాళళ్తో
సరిగా బేరమాడి బాగా నడపగలుగుతుంది.
ముందు రోజు మధాయ్హన్ం వీరేశు షాపుకు రాక పోయి ఉండి ఉంటే ఆ రాతిర్ రాం లచిచ్మి
వదద్ మూడు రాళళ్ ముకుక్రాయి కోసం నస పెటేట్ది కాదు.
వీరేశు, మాదేవితో పాటు పదో తరగతి వరకు చదివి, చదువు ఆపేసి పొలం పనులు
చూసుకుంటునాన్డు. మాదేవి చినన్పప్టున్ంచి వీరేశు బాగా పరిచయం. వీరేశు వాళళ్ ఇళుళ్ కూడా
అదే బోయ గేరిలో ఉంటుంది. సూక్లు చదువు అయాయ్క వీరేషు చదువు ఆపేసి పొలం పనులు
చూసుకుంటాడు. మాదేవికి వీరేశు అంటే చినన్పప్టున్ంచీ అభిమానమే. మిగత బోయొళళ్ పిలల్లాల్
కాకుండా వీరేశు ఒదిద్కగా ఉంటాడు. ఆ బోయ గేరిలా బుదిద్మంతుడు ఎవరంటే అందరూ
తడుముకోకుండా సమాధానం ఇచేచ్ది ‘వీరేశు’ అనే.
ముందు రోజు మధాయ్హన్ం షాపు దగగ్ర ఎవవ్రూ లేరు. సాధారణంగా మదాయ్హన్ం పూట
తకుక్వ గిరాకీ నడుసుత్ంది. మాదేవి సాకిష్ పతిర్క తీసి అందులో సినిమా వారత్లు చదువుతుంది.
వీరేశు షాపు వదద్కు వచిచ్ నిలుచ్నాన్డు. ఎవరో అనన్టుట్ పేపరోల్ నుండి తలెతిత్ చూసిన మాదేవి
బుగగ్లనిండా నవువ్ పులుముకుంది. కొదిద్గా బొదుద్గా ఉంటుందేమో బుగగ్లు కళళ్ కిందకు జరిగి
పొడువాటి కంటి రెపప్ల అందానిన్ వయ్కత్ పరిచాయి.
వీరేశు సనన్గా ఐదునన్ర అడుగులుండి గటిట్ శరీరం కలిగి ఉంటాడు. మాదేవి కనాన్ వరణ్ం
మెరుగు. పొటట్ గుండెకు సరి సమానంగా ఉండి దృఢతావ్నిన్ తెలుపుతుంది. సనన్టి మీసాలు. ఒతైత్న
జుటుట్. బోయ గేరిలో పెదద్ మనుషుయ్లోల్ తలలో నాలుకగా ఉంటాడు. పర్తి మనిషిని తనివి తీరా
పలకరిసాత్డు. రేవుల దినెన్ రెడిడ్ ఏ పని చేసుకు రావాలనాన్, తనతో తోడుగా హైదరాబాదుకు
నమమ్కంగా వెంటబెటుట్కుని వెళేళ్ది వీరేశునే.
వీరేశు షాపు ముందు వరసలో ఉనన్ గాజు సీసాల వదద్కొచిచ్ నిలబడాడ్డు నవువ్తూ. మాదేవి
‘కుచోచ్ వీరేస’ అని షాపుకు రెండు పకక్ల వేసిన బెంచీలను చూపించింది.
‘ఏం వీరేశా, ఈ మదిద్న కంపిచచ్డం లేదు ?’ అడిగింది. జవాబు వినాలనే శర్దధ్త గొంతులో
ధవ్నించింది.
‘రెడిడ్ ఐదరబాదుకు తీసొక్ని బోయ నాడు’
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‘ఏమంట?’
‘సుమోకి మోటారు పారుట్ కావలంట, యాదొ కంపనీ సీడు యాపారానికి పిలిసినన్ంట...
ఇంగేమో మణెమమ్ రెడడ్మమ్ సిన తముమ్డు అమెరికా పోతునన్డంట... అటల్ యావో అనిన్
పనులుండే.. ఇంగ రెండోర్జులు ఆనేన్ ఉండినాము’
‘మొతత్ం రెడిడ్ ఇంటోల్ వాళొళ్చిచ్నారా ?’
‘ఆ మరి... మనెమమ్ రెడడ్మమ్ తముమ్నిన్ ఇమానం ఎకిక్ంచలల్ కదా’
కొనిన్ క్షణాలు ఇదద్రు ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు. మాదేవి గాజు సీసా నుండి బరీఫ్ తీసి వీరేశు
చేతికిచిచ్ంది. వీరేశు అందుకుని ‘ఈ రెండోర్జులు ఏం చేసాన్వ మాదేవి? కరూన్లుకేమనన్
పొయింటివా?’
వీరేశుకు, మాదేవికి ఇదద్రికీ తెలుసుత్ంది... రెండు రోజులు ఇదద్రూ ఒకరినొకరు
చూసుకోలేక పోవడం, మాటాల్డుకోలేక పోవడం వలన వెలితిగా అనిపిసుత్ందని.
మాదేవి ‘లేదు’ అంది తాను కూరుచ్నా కురీచ్ షాపు ముందు వరసలోకి లాకుక్ని.
వీరేశు ఎంత పనులోల్ ఉనాన్, మాదేవికి షాపు వదద్ పనులెనిన్ ఉనాన్ మాదేవి, వీరేశు
రోజుకొకక్సారి ఐనా కనీసం ఓ పది నిమిషాలు కలవకుండా మాటాల్డకుండా ఉండరు. ఇదద్రికీ
ఒకరంటే మరొకరికి వలల్మాలిన అభిమానం. ఎపుప్డూ నోరు విపిప్ ఒకరికొకరు ఏమీ వయ్కత్
పరుచుకోలేదు. కాని ఇపప్టికి ఏ వంద సారుల్ ఒకరి మనసు మరొకరికి చెపుకుని ఉంటారో అనన్టుట్
ఉంటుంది వారి మాటలోల్ భావన. రేవుల దినెన్లో తోటలు లేవు వాగులు లేవు. ఇనిన్ సంవతస్రాల
పరిచయం లో ఇదద్రు కలిసి ఎనోన్ పర్దేశాలు చుటేట్సినటుట్ ఉంటుంది వారి సానిన్హితయ్ం.
‘మాదేవి!’ నెమమ్దిగా పిలిచాడు వీరేశు.
‘ఏం వీరేశ?’ మాదేవి మారద్వంగా బదులిచిచ్ంది
‘నీ ముకుక్కేమనాన్ చేపించొచుచ్ గదా’ వీరేశు మాదేవి మొహం లోకి చూసూత్ అడిగాడు.
మాదేవి అలానే తల తమాషాగా తిపుప్తూ ‘ముకార్యి కనిపించడం లేదా?’ అనింది పెదాల
మీద చిరునవువ్తో.
‘నీ ముకుక్కు మూడార్లుమ్కార్యి బాగా ఒపుప్తుంది మాదేవి’
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‘ఎందుకనిపిచిచ్ంది ?’ ఆసకిత్గా అడిగింది.
‘మొనన్ మనెమమ్ రెడడ్మమ్ ఐదరాబాదు నగల షాపులో ముకార్యిలు చూసుత్ంటే అనిపిచిచ్ంది
మాదేవి’
ఒక క్షణం ఆగి అనాన్డు ‘మాదేవి, రెడిడ్ వదద్ కొంచెం బాకీ తీసొక్ని ఇసత్. మన కంసలి
కిర్సన్నన్ తావ చేపిచుచ్కుంటావా?’
మాదేవి నవువ్తూ వీరేశు కళళ్లోల్ కనిపిసుత్నన్ అభిమానానిన్ చూసి ఆనందిసుత్ంది. మాదేవికి
తెలుసు వీరేశు సోథ్మతకు అది ఎకుక్వ పెటుట్బడి అని. గత సంవతస్రం వీరేశు నానన్ ఏదో గురుత్
తెలీని వాయ్ధితో చనిపోయాక కుటుంబం కొంచెం చితికింది. ఐతే ఉనన్ ఐదెకరాలు రెడిడ్ బావి కింద
ఉండడం తో ఆపై జీవితం గడవడానికి పెదద్ చింత లేక పోయినా, తవ్రగా ఆరిథ్క ఇబబ్ందుల నుండి
కోలుకోవడం సమసేయ్. వీరేశు మొహం లోని ఆతృత మాదేవికి ముచచ్ట తెపిప్ంచింది.
‘మనెమమ్ రెడడ్మమ్కైతే బాంటాది వీరేశా! నాకేం ఒపుప్తది చెపుప్’ మాదేవి ఉదేద్శయ్ము వీరేశు
నోటి నుండి విందామని.
ఒక చినన్ నవువ్ నవావ్డు. మరి అది సిగొగ్, తనకు మాదేవి గడుసుతనం తెలుసు అనో లేదా
ఎలా వయ్కత్పరచాలి అనే సంశయమో తెలీదు.
‘మాదేవి, నీ ముకుక్ రాంబాణం పువువ్లా ఉంటాది, ఒకక్ రాయి కంటే మూడార్లుమ్కార్యి
బాగా అతికినటుల్ంటాది’
ఆ తరావ్త ఏదో అనాన్డు కాని మాదేవి ఆలోచనలు వీరేశు వయ్కీత్కరణలోని అరర్ధ్త
, మీదనే
ఆగిపొయాయి.
వీరేశు వెలిల్పోయాక రాం బానం పువువ్లా తన ముకుక్ ఉంటుందనే పోలికను తన కోసం
వీరేశు ఎనున్కోవడం చూసి మాదేవి ఆలోచనలోల్ పడింది – వీరేశు తనను ఎంత పరిశీలనగా
చూసాడు అని, తన గురించి ఎంత ఆలోచించాడు అని.
ఒక అరలో కవరు తీసి ఒక కొతత్ చేతి అదాద్నిన్ తీసి మొహం ముందు పెటుట్కుని నాసికను
పరిశీలించుకుంది. అపుప్డు మాదేవి బుగగ్ల మీద పూసిన అదే నవేవ్ మరుసటి రోజు రాతిర్ మళీళ్
తలుకుక్మంది.
***
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అమమ్మమ్ వదద్ మాట తీసుకునన్ మాదేవి, మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ షాపు తెరిచిన వెంటనే
పబిల్క ఫోను నుండి కరూన్లులో మామకు ఫోను చేసింది తాను వసుత్నన్టుట్. మధాయ్హన్ం బసుస్
పటుట్కుని కరూన్లు వెళిళ్పోయింది మాదేవి. అమమ్మమ్ తపప్ ఇంటోల్ వాళుళ్ అందరు షాపుకు
సరుకుల కోసం వెళిళ్ ఉంటుందని ఊహించుకునాన్రు.
కరూన్లు బస సాట్ండుకు మాదేవి మామ – దసత్గిరి – వచాచ్డు. దసత్గిరి కరూన్లులో
సెకండ హేండు సెల ఫోనుల్ అముమ్తుంటాడు. చీటి వాయ్పారం కూడా చేసుత్ంటాడు. రేవుల దినెన్లో
బోయ గేరిలో ఉండే సెల ఫోనల్లో సగం దసత్గిరి అమిమ్నవే.
ఇంటికెళళ్గానే కాళుళ్ చేతులు కడుకుక్ని దసత్గిరి వదద్ నస మొదలు పెటిట్ంది మాదేవి.
దసత్గిరి ‘అదిగాదుపే మాదేవి, అమమ్ ఇపుప్డిపుప్డు సీటి దుడెల్తత్మంటే యానున్ండి తీసక్
రావలల్ నేను?’ అనాన్డు.
మాదేవి కాసేపు మౌనంగా ఉండి ‘వచేచ్ నెల చీటి దుడుల్ ఈ తావ ఎవురి వదద్ననాన్ తీసొక్
ముందే....... వచేచ్ నెల అవవ్ చీటి పాడినటల్ చెపిప్ తీసోక్’
‘నీ మాట ఇంటే ఎవురనాన్ నవాత్రు’ బదులు చెపాప్డు దసత్గిరి.
‘మనమేమనన్ దుడెల్తుత్కు బోతునన్మా జనాలివ్ ? ఎటల్నాన్ గటట్లల్ కదా వాలుల్’
‘అటల్ కాదు గాని... వచేచ్ నెలదాంక ఓపిక బటుట్. ఇంగ నీకు వరీర్నె వదుద్. నేనిసాత్’
‘అటేల్ం లేదు నాకి మూడార్లుమ్కార్యి ఇపుప్డే గావలల్’
దసత్గిరి పెదద్గ నవివ్ ‘నీకి మూడార్లుమ్కార్యి గావలాల్?’ అనాన్డు
మాదేవి మొహం బుంగ పోయింది.
‘ఏం నాకి బాండదా?’
దసత్గిరి సముదాయిసుత్నన్టుట్ ‘అటల్కాదు పే, ఇయాలోర్జులొల్ ఎవురు పెటుట్కుంటరు
ముకార్యి... అదీ మూడార్లల్తో’
‘నాకి కావలల్’ అదే బుంగ మూతితో మాదేవి బదులిచిచ్ంది.
‘నీవింటవా.. ఒగ మాట చెపేత్’ అని దసత్గిరి మాదేవి గడడ్ం ఎతుత్తూ అడిగాడు.
‘నేనినను’
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‘నీకి మూడార్లుమ్కార్యి బలే ఉంటది. అంతకంటే బాగుండే సమాధానం ఒకటి చెపాత్
ఇంటవా?’ అదేదో తనకు సాయం చేసే మాటనే అనన్టుట్ అనిపించి ‘చెపుప్’ అని తల తిపుప్తూ
అంది మాదేవి
‘నీకి సెల ఫోనిసాత్ ఒకటి.. దుడేల్మీ ఇయొయ్దుద్... నీతానే పెటుట్కో... అరధ్ం రేటు లెకక్న అమమ్
చీటి దుడల్ నుంచి తీసుకుంటా... అదీ ఇపుప్డొదుద్... రెనెన్లల్ తరావ్త కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటా..
చూడు మరి’ ఆపకుండా సూటిగా చూసూత్ చెపాప్డు దసత్గిరి.
మాదేవి చటుకుక్న దసత్గిరి వేపు తల తిపిప్ంది.
మాదేవి వెంటనే ఆలోచనల దారానిన్ తడుముకుంది. ఎనిన్ సారుల్ రెడిడ్తో కలిసి వీరేశు
హైదార్బాదు పోయినపుప్డు మాటాల్డాలి అనుకుని ఎనోన్ సారుల్ ఆగిపొయింది, ఊరోల్ అలల్టపాప్
తిరిగే యువకులు ఏదో సెల ఫోను డాబుగా మెయింటెయిన చేయడం, రోడుడ్ మధయ్న సెల ఫోను
పటుట్కుని మాటాల్టట్ం చూసి మాదేవికి చాలా సారుల్ అనిపించింది వీరేశుకు ఒక సెల ఫోను ఉంటే
బావునున్ అని. తనకు మూడార్లుమ్కార్యి చేయించాలని వీరేశు పడిన తపన చూసి తాను
చేయించుకోవాలని అనుకుంది కాని తన గురించి ఆలోచించే వీరేశుకు తను ఏదైనా ఇవావ్లనే
ఆలోచన తనకు కలగలేదు.
మామ మంచి సూచన ఇచాచ్డు. తాను సెల ఫోను కొని అమమ్మమ్, అమమ్, నానన్ కళుళ్ గపిప్
వీరేశుకు బహుమతిగా ఇవవ్డం పెదద్ సమసయ్ కాదు. తన మీద చూపే గారాబానిన్ ఏదోలా మసి
పూసి మారేడు చేయగలదు మాదేవి. దసత్గిరి మామ సలహా బాగుందనే అనిపించింది. తాను వీరేశు
చేతులోల్ సెల ఫోను ఉంచి వీరేశు కళళ్లోల్ చూసుత్నన్టుట్ ఊహించుకుంది మాదేవి.
‘ఐతే పోదాం పా’ అని దసత్గిరి అనడంతో మాదేవి దసత్గిరితో పాటు బయలు దేరింది.
దసత్గిరి తన మోపెడ మీద కూరొచ్బెటుట్కుని షాపుకు తీసుకెలూత్ మాదేవిని ‘నీవు పెటేట్ పోరుకు
శతుర్వులు కూడా పారిపోవలల్ సూడు ‘ అని కామెంట చేసేత్ మాదేవి విజయ గరవ్ంగా నవువ్కుంది.
మారగ్ం మధయ్లో ‘తనకు కలర నోకియా ఫోను తపప్ ఏది తీసుకోను’ అని నస పెటిట్ంది.
షాపు కెళిళ్ సెల ఫోను మోడల ఒకటి వెతికి వెతికి సెలెకట్ చేసుకుని చివరికి దసత్గిరి పిర్పేర ఐన
బడెజ్ట ను కూడా తారు మారు చేసింది.
***
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మూడార్లుమ్కార్యి కోసం వెళిళ్న మాదేవి, చేతిలో సెల ఫోనుతో తిరిగొచేచ్సరికి రాం
లచిచ్మి కొంత ఊహించగలిగింది. మాదేవి వాళళ్ అమమ్ కొంచెం నసిగినా మళీళ్ సరుద్కుంది ఏదో
పిలల్ ముచచ్ట పడిందిలే అని. మాదేవి తముమ్డు ఎంతో ఉతాస్హంగా ఫోనును అటు తిపిప్ ఇటు
తిపిప్ అది నొకిక్ ఇది నొకిక్ చూసి ఆనందించాడు. మాదేవి వాళళ్ నానన్ ఇది తన జేబుకు ఏ మాతర్ం
చిలుల్ పడకుండా జరిగిన వయ్వహారం అయి ఉంటుందని పెదద్ పటిట్ంచుకోలేదు.
మరుసటి రోజు వీరేశు చేతిలో పెటిట్ వీరేశు కళళ్లోల్ తనపై అభిమానానిన్ చూడాలని
ఉవివ్ళూళ్రుతుంది మాదేవి. ఎలాగో వీరేశుకు కబురంపింది ఆ రోజు సాయంతర్ం బుడడ్ల చేను
వదద్కు రమమ్ని. సాయంతర్ం వీరేశుని కలిసేత్ ఎలా అందజేయాలో ఆ తరావ్త తాను సెల ఫోను ఎలా
పోగుటుట్కుందని ఇంటోల్అవాళళ్కు ఎలాంటి కథ వినిపించాలో ఆలోచిసూత్ పరధాయ్నన్ంగా గడిపింది
ఆ రోజంతా.
***
బుడడ్ల చేను ఆ సంవతస్రం వరాష్లు రాకపోయేసరికి రెడిడ్ని బతిమాలి పంపు నీళుళ్
వదిలించుకోవడం తో కొంచెం నదురుగా ఉంది పంట. బూడిద, ఇటుక రంగు కలిసిన మటిట్ మీద
వేరుశనగ మొకక్లు పచచ్గా పరుచుకుని చేను పెళిళ్ పటుట్ చీరలా మెరుసుత్ంది. మాదేవి మడి గటుట్
మీద కూరుచ్ని అటు పకక్ కుంగే సూరుయ్నిన్ చూసుత్ంది. ఇంత నెమమ్దసుత్డిగా ఉండే సూరుయ్డు మిటట్
మదాయ్నన్ం అంత రెచిచ్పోతాడెందుకో అనుకుంది మాదేవి.
మడి గటుట్ మీద అటువేపు నుండి వీరేశు వసూత్ కనిపించాడు. మాదేవికి మొహం నిండా
నవువ్ వాయ్పించింది. మాదేవి వీరేశును చూసూత్ నవువ్తూ మడి గటుట్ మీదే కూరుచ్ండి పోయింది.
వీరేశు వచిచ్ కొంచెం దూరంగా కూరుచ్నాన్డు.
‘ఏం మాదేవి అరెజ్ంటుగా రమమ్ని పిలిస్నావంట?’ అడిగాడు వీరేశు.
మాదేవి అదే నవువ్ మొహంతో వీరేశు కళళ్లోకి చూసూత్ ‘వీరేశా, నాకి మూడార్లుమ్కార్యి
బాంటదా?’ అంది.
‘ఆరోజే చెపిప్నా బాంటాదని. ననిన్ ముకార్యి గొనమంటవా మరి?’ ఎంకైవ్రీ చేసుత్నన్టుట్గా
అడిగాడు
‘అటల్ కాదు... నేనే నీకు కొందామనుకునాన్ ఒకటి...’
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‘ఏంది.. ముకార్యా...’ అని ఫకుక్మనన్డు వీరేశు
‘అబబ్ యిన రాదా చెపేప్ది... నేను మొనన్ కరూన్లు పొయ నీకోసం ఒకటి కొనాన్...’ ఏదో
ససెప్నస్ తవ్రలో విపప్బోతునన్టుట్ చూసింది మాదేవి.
‘ఏంది?’ అడిగాడు వీరేశు. గొంతులో ఒక మూల ఆసకిత్ ధవ్నించింది.
మాదేవి కొంగు చాటు నుంచి తీసి సెల ఫోనును వీరేశు చేతిలో పెటిట్ంది.
వీరేశు చేతిలో మొబైలును రెండు క్షణాలు అలానే చూసి... మొహం లో ఏ ఎకస్ పెర్షను
లేకుండా మాదేవిని ‘ఇదెందుకు తీసాన్వు మాదేవి?’ అనాన్డు.
మాదేవికి వీరేశు మొహం లో ఏ ఎకెర్స్ప్,షన కనిపించక పోయే సరికి రవవ్ంత ఆశచ్రయ్మేసి
మాదేవి వీరేశు ఎకెర్స్ప్,షన ను అంచనా వేయ సాగింది
‘మొనన్ కరూన్లుకు ముకార్యి గురించి కదా పోయినావు?’ అడిగాడు వీరేశు.
‘అహా... లేదు .... నా ముకార్యి కంటే నీ తాన ఇదుంటేనే బాగుంటది అనిపించి ఇది
కొనాన్..’ ఊరోల్ మీసాలు రాని పిలల్ల వదద్ కూడా సెల ఫోను పెటుట్కుని ఫోజు కొడుత్ంటే వీరేశు
ఎందుకు ఎగైజ్ట కాలేదో మాదేవి బురర్ అనిన్ కోణాలను లోపలే తడుముకుంటుంది.
‘నీకు నచచ్లేదా?’ మాదేవి వీరేశులో ఏ మూల ఆసకిత్ దాగి ఉందో వెతుకుతుంది.
‘నచచ్డం నచచ్క పోవడం కాదు. ఎందుకింత కషట్ం నీకు అని...’
‘నీకు నచచ్లేదా...?’ రెటిట్ంచింది
‘అటల్ కాదు.....’
వీరేశు తనకు తటట్నిదేదో చెపప్లనుకుంటునాన్డు అని అరథ్ం అయియ్ంది మాదేవికి.
‘చెపుప్లె...’ అంది
‘మాదేవి.... నాయన్ సచిచ్పొయింతరావ్త నేను ఏమనన్ ఖరుచ్ పెటిట్ కొనినాన్.... నాయన్
పోయిన తరావ్త ఇంటోల్ సొంతంగా ఏమి కావాలనుకునాన్ము ఏమి వదద్నుకునాన్ము అనన్
ఆలోచనలు లేకుండా పొయినాయి.... బువవ్ బటట్లు తపప్....’
మాదేవి వింటూ ఉంది
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‘రెడిడ్, కుటుంబానిన్ మొతత్ం ఎంత దగగ్ర తీసినాడు అంటే... ఏం రా వీరేశు బటట్లు కావాలన్
అని అడిగితే కాని నేను కొతత్ బటట్లు తీసుకోలాయ్. రెడిడ్ నీళుళ్ పెడేత్నే పంట. పంట పండితేనే కోరెక్లు.
పంట ఏం ఇతత్నం ఎంత ఏయాలా అనేది రెడిడ్ సెపాత్డు. నేను ఏసాత్ను. ఈడ రెడిడ్ సెపిప్నటుట్ ఇనాలా
వదాద్ అని పర్శన్ కాదు. రెడిడ్ సెపిప్నటేట్ ఇనాలిస్న పరిసిత్తి. ఐదరాబదుకు పోయినా, ఆదోనికి పోయినా
నేను ఎంట ఉండాల రెడిడ్కి. ఆయన ఎంటనే ఉండే వీరేశు ఆయన ఎటల్ ఉండాలనుకుంటాడో అటల్నే
ఉండాల. అటల్ని రెడిడ్ నాకు తకుక్వ జేసుత్ండాడని కాదు. ఉనన్ంతలో జూసుకుంటాడు. ఐతే
ఆయనకు తెలయ్కుండా నా దగగ్ర ఏం జరిగినా ఆయన చుటుట్ పకక్న పపంచంలో ఆయన్కు ఏదో
పోగొటుట్కునన్టేల్ ఉంటాది. అటల్ అని మమమ్లిన్ అనవసరమైన పెతత్నం చేసి ఇబబ్ంది పెటేట్దేమీ లాయ్.
ఇరవై నాలుగగ్ంటలు తన మీదే ఆధారపనోన్డు తనకు తెలీకుండా యాదో విలాసానికి అలవాటు
పడుత్ండాడు అంటే రెడిడ్కి రుచించదు మాదేవి! రెడిడ్ నా సెల ఫోనునేమీ గుంజుకోడు. అటాల్టోడు
కాదు. నా పంట బతుకు ఆయన మీద ఆధారపనయ్పుప్డు ఆయన పర్మైయం లేకుండా నా బతుకులో
కొనిన్ మారుప్లు జరుగుతుండాయి అని ఆలోచన వాయనకు తెపీప్డం నాకు అవసరమా? ఆ
మారుప్లు ఆయనకు ఇసుమంత అపకారం కాదు అని నాకు తెలుసు. ఆయనకుండే కారాన్లను
బటీట్, అవి మంచో చెడో, ఆయన కొతత్ రకం మాటలు మెచక్ పోడు. వాయన దృషిట్లో వీరేశు
అలవాటల్లో వీరేశు నడకలో తనకు తెలీకుండా మారుప్ రాదు అని. అటల్ అని నీతో పెళిళ్ గురించి
ఏమనాన్ అంటాడా అని అనుకొవదుద్. రెడిడ్ మన పెండిల్ దగగ్రుండి వైభోగంగా జరుప్తాడు. అది
ఖచిచ్తం... అనిన్ంటికంటే పర్ధానంగా ఆయన కండల్ముందు పెళిళ్ అయియ్ందనన్ తృపిత్
ఆయనకెకుక్వ. ఆయన మీద ఆధారపడుత్నన్ నాకు ఆయన సంతోషపడితే నషట్ం ఏముంది... ఇగో నీ
చేతిలో ఉనన్ సెల ఫోను తీసుకునేటపుప్డు ఒగటికి రెండు సారుల్ ఆలోచించడం తపప్...’ అని
నవువ్తూ గటుట్ మీద వేసి ఉనన్ మాదేవి అరచేయిని మెతత్గా తటుట్తూ నవావ్డు.
మాదేవి నవివ్ంది... వీరేశు చెపుత్నన్ లాజిక అరథ్ం అవుతుంది....
‘మాదేవి.. రెడిడ్ మీద మనం బతుక్తునన్ం. రెడిడ్ కూడా మన మీద బతుక్తునన్డు. మనం
బైటికి చెపుప్కుంటాము రెడిడ్ మీదనే బతుక్తునన్టుట్. చెపప్కునాన్ అది అందరికీ అరథ్ం అయితది.
యామంటే మన జీవనాధారం యాడుందో అందరికీ పర్తిక్షంగా తెలుస్ కాబటిట్. రెడిడ్ మన మింద
ఆధారపడి బతుక్తునాన్, ఆ మాట ఆయన నోరు తెరిస్ చెపుప్కోలేడు. ఆయన జీవనాధారానిన్ మనం
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సాశించడం లేదు గాని... మనం లేకుండా ఆయన జీవనాధారం ఇబబ్ందిలో పడత్ది. ఆయనను
కాదని ఆయనను ఇబబ్ంది పెటిట్ మనం జరుపు కునేది ఏమీ లేదు. ఆపైన ఊరోల్ ఉనన్ంత సేపు ఊరోల్
లేనంత సేపు మొతత్ం టైము ఆయనతోనే ఉంటా. ఆయన నా పంటకు ఏమి కావాలో ఆలోచించి
సాయం సేసుత్నన్డు. ఆయన తతవ్ం అటాల్ ఉంది... ఆయన ఆధారపడోడ్లల్ందరూ ఆయనను
తెలయ్కుండా వాలల్ వెవారంలో అలవాటల్ లో తేడా జూపితేత్ కంపం పడత్డు.’ వీరేశు ముసిముసిగా
నవావ్డు
మాదేవి వీరేశు ఊరోల్ అందరికీ తలలో నాలుక ఎందుకయయ్డో ఇంకా బాగా అరథ్ం
చేసుకుంటుంది.
‘ఓ పంజేసాత్... రెడడ్మమ్కు కూడా అరథ్ం అయెయ్తటుట్ రెడిడ్కి అరథ్ం అయేయ్తటుట్ సెల ఫోను
గురించి సమయం చూసి చెపుప్కుంటా. వాలల్కు అపుప్డు కంగారు ఏమీ లేదు అని అరథ్ం
చేపించడానికి ఒక నెల పడాత్దేమో....... అపుప్డొచిచ్ నీ తాన సెల ఫోను తీసుకుంటా....’ అని
అనాన్డు వీరేశు.
మాదేవి వీరేశు ఎంత పార్కిట్కల గా ఆలోచిసుత్నాన్డో అరథ్ం అయియ్ంది.
‘అపుప్దు నీ వదద్కు వచిచ్... సెల ఫోను తీసుకుని ఒకటి అడుగుతా..’
‘ఏంది.. ?’
‘సెల ఫోను సైలెనుస్ లో ఎటల్ పెటాట్లా అని....’
వీరేశు కళుళ్ నవువ్తునాన్యి. మాదేవి మొహం మీద వెంటుర్కలు వెనకుక్ తోసుకుంటూ
నవువ్తుంది.
దూరాన ఎనుముల మంద రేపిన దుముమ్ వెనక నీరెండ నారింజ రంగులో ఉంది. చేను
మొతత్ం ఇదద్రీన్ చూసి పచచ్గా మురిసిపోతుంది.
*
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