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అదదం ఱెనఽక... 
                                                                                               - కొట్టం యమకిష్ా యెడ్ుి  

     తొలి కోడ్ు కతతో లేచి కరచుతు, మట్ల ంచి తాలు బొ ట్టట  తీఴ కళ్ళకదఽద కుననది ఴతమమ. చేతేలు జోడ్ుంచి 
దేవుడ్ుకూ దండం పెట్టట కుంది. 

     కకనే నఽలక మంచంమీద డెకునన ముగుడె యమయయ ఱెైు చాఴంది. మంచి తుదరల  ఉనానడె. ముగుడ్ు 
ముఖంల  ముఖం పెట్టట , యెండె చేతేలతో అతతు ముఖం మీద తుమియి తన కణతలకు చేయిు భెట్టకలు లృయిచింది. 
ట్ట్మనానమ ఱేళ్ైళ. ఆపేక్షగ నవుుకుననది. యమయయ కుుకునన దఽుట్ట సయి చేఴంది. 

     సననగ, ఎరరగ ఉంట్టంది ఴతమమ. మడ్ుమలపెైకూ కట్టటన నేత చీర, భెరళళ సఽుతాడె, నఽదఽట్టపెైన 
చింతగింజంత ఎరరట్ట కుంకుమతో చాడ చకకగ ఉంట్టంది. సఽమారచగ ముపెైై ఐదేళ్ళ వయసఽ కతుపంచకునాన 
బాదయతలు తెచిుపెట్టటన పెదదయికంతో మసఽలుకుంట్టంది. 

     సంవతసరం కూరతభే తమ కకగనొకక కతేయి పెలిు చేఴ గౌరవంగ అతతఱయింట్టకూ ంపన నేరుయితనం ఴతమమది. 

     తలిితూ కతేయితూ ఏమరచతృట్టగ చాఴేత  అకకచెలలి లినఽకుంట్ారచ. కతూ దేవుడె మామూలుగ 
ఊరచకోడెగ...అందయికీ ఎకకడ్ో  అకకడ క నలిట్ట మరకతు అంట్టస్త డతూ అంట్ారచ. తనతు తుతయం తలుచఽకోవడ్ాతుకూ 
దాతునొక అవకశంగ కలిుస్త డ్ేమో. 

     చిననుుడె వయవస్యబాలృల  ఈతకొట్టటట్ుుడె ఎడమకలి మడ్ుమ ఱెనకల దయి కోసఽకుతృో మ నరం తెగింది. 
అందఽబాట్టల  ఉనన ఆకు సరచ ఱేఴ కట్టట కట్టటనా చీలమండలం కూందినఽంచి బలవీనంగ తయారమయంది కలు. 
కొంచం భూమీమద ఈడ్ుునట్టట గ, గమమతేత గ నడెసఽత ంది. 

     దేవుడ్ుచిున రౄం, గుణంతో తన అలృట్టతనాతున నలుగురౄ మయిచితృో మేట్ట్టట  చేఴంది ఴతమమ. 

     ముగుడంట్ట వలిమాలిన పేరమ ఴతమమకూ. ంట్యిగ ఉనాన...దిమందిల  ఉనాన ఆ పేరమతు తెలడ్ాతుకూ ఏ మాతరం 
ఱెనకడెగు ఱేయదఽ. ఆ పేరమ అలా అలఱోకగ, సారచయడె తరచునే ఉదమస్త డననంత సహజంగ ఉంట్టంది. 

     ఉననఱయింట్టకూ కతేయినఱులి, లేతుంట్ట నఽంచి కోడలితు తెచఽుకోఱలనన దాతుకూ వయతియేకంగ ఈ ఇంట్ 
అడెగుపెట్టటంది. అలృట్టతనం అనే గీత ఆభె నఽదఽట్ అలా యఴంది. 
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కసత ంత పెదద  ఊయిల నే ుట్టట , ఆరచ వరకు చదిలృనా, అక్షరముమకక యతు యమయయ ఉండ్ే ఈ మారచమూల గూడ్ాతుకూ 
భెట్టటంది. 

     ఇంట్ా, బయట్ా, పెరట్లి తు నఽలతూన ూయిత చేఴేఴంది. 

చలికూ తరరతగుసఽకుతృో మ ఇక తుదననట్టట  సారచయడె బయట్కు యవడ్ాతుకూ అవసథడెతేనానడె. 

     కగిన తృలకడవతు తృొ మయ మీది నఽంచి దింపేఴ చామ పెట్టట , ముగుడ్ు దగగరకొచిు తట్టట , ‘లే...తెలాి యింది, ముఖం 
కడెకొకతు య...తృొ మయ మీద చామ పెట్టటన’, లేపంది. 

     లేచి కరచునన ముగుడ్ుకూ ఱేులి అందించి, ‘సలి సలిఱెడెతేంది, గోర ంల తూళ్ైళ మసఽత  సలిగుననమ, ముఖం 
కడగతూకె ఉడెకుతూళ్ైళ గిటి్ పెట్టటయాయలాన?’ అనడ్ుగింది. 

     ‘ఏముదఽద  తిమయ...ఏమంత సలిఱెడెతేంది,’ అనఽకుంట్ృ ఱేులి నోట్లి  ఱేసఽకుతు బయట్టకూ నడ్ుచాడె. 

     పెరట్లి కెలుళ ముఖం కడెకుకతు తేడెచఽకుంట్ృ వంట్టంట్లి కూ వచేుసయికూ గి సఽల ి  చామ తృో ఴంది ఴతమమ. 

     తృొ మయ దగగరకొచిు కరచుతు చామ గి సఽ చేతిల కూ తీసఽకునానడె...కొంచం చుయించి, ‘ తుజంగనే మసఽత  
సలిగుననమ తూళ్ైళ...ననఽన లేతృొ దాద ...ఆవుకడ నఽఱెుందఽకు స్ుజేఴ తృలు పండెకొచిునవు...నేనఽ చేసఽత ంట్ట 
గదా!’ అనానడె యమయయ. 

     ‘నఽవుు మంచి తుదరలుననవ్...ఎందఽకు లేతృలలనతు లేలే...ఎవరచ చేఴేత  ఏంది? నఽవుు చేఴనా గదే...నేనఽ చేఴనా 
గదే!’ నలృుంది ఴతమమ. 

     ‘సలికూ ఴకటి్నే లేఴ చేసఽడ్ెందఽకు...జరంత ఴేు ండెకుంట్ె ఏమమతది...లేఴనంక చేసఽకుంట్టంట్టమి...జలిద జలిద 
చేఴ ఏడ్ుకనన తృో మేదఽననదా మనం?’  

     ‘ఇడ్ుసపెట్టట  గతు...లంతమమ నేనఽ నాగరం అంగడ్ుకూ తృొ య్యయసతం, కొమట్ాయనకు నఽవుులు 
గఱలనంట్...ఇుుడె ధర బాగనే ఉననదంట్...చెపు ంపండె...అటి్నే జరతున ఎచాులు, సబుులు 
అమతృో వచిునమ కొనకయఱలల...నఽవుు అంబాట్ాళ్ళనె య ఇంట్టకూ...యొట్ెటలు జేఴ...అననముండ్ు తృో త...పెరచగు 
ఉట్టటమీదఽంట్ది...మరవకు’, చామ గి సఽ కకన పెడెత అననది ఴతమమ. 

     ‘యొట్ెటమీదికూ ఏం జేసఽత ననవు?’ తానఽ కడ్ా గి సఽ కకన పెట్టట  అడ్ుగడె యమయయ. 

     ‘ఉలిిగడి పేుసత ...తూ కూషటంగద’, బదఽలిచిుంది. 
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     యమయయ లేచి అదదం దగగరకెలుళ తల దఽవుుకుతు...తలుు సందఽల  ఉనన కరర తీసఽకుతు, తేఱులు బుజం మీద 
ఱేసఽకుతు...’నేనఽ తృో తేనన బామకడ్ుకూ’, అతు ఆవుతు లృడవడ్ాతుకూ కొట్టంల కూ ఱెరళళడె. 

     ‘జలేద  య ఇంట్టకూ...మలి మయిసతృో మ బామకడ్ేన ఉండ్ేవు’, ల లినంచి గొంతే పెంచి జఱబుచెపుంది ఴతమమ. 

     ‘మాయ తృొ దఽద ...మీరచ గూడ జలిద తృో మ జలిద యండ్ుర...తృో దఽద మూకకముందే,’ అరచినట్టట  చెుుకుంట్ృ ఆవుతు 
అదిలించాడె యమయయ. 

     నలిగ, సననగ, బలంగ ఉంట్ాడె యమయయ. ఎండనక, ఱననక చేఴే ముదఽద  తుకూ యట్టదేలి యమలాగ 
అయాయడె.నలిట్ట ముఖం మీద మయింత నలిట్ట మచులు సుషటంగ కతుపస్త మ. అతతు రౄతృతుకీ, గుణాతుకీ ఏ మాతరం 
తృో లికుండదఽ. 

     ురచట్టల నే తలిి చతుతృో మంది. తండ్ుర మలూళ పెలిు చేసఽకోలేదఽ. యమయయ  భేనమామల ఇంట్ పెయిగడె.  

     తృలేరచ కంట్ట దారచణంగ ఱడెకునానరచ ఱళ్ైళ. కతూ...వయవస్యంల  ఆయి తెయడె. తెలిఱయేదీ...తృొ దఽద  గుంకేదీ 
కడ్ా తెలీకుండ్ా చేలల ి నే చెట్టట లా పెయిగడె. చెట్ృి , చేమల, కోళ్ొళ, గొయెరల లవులే అతతుకూ ఆతృయయత ంచే 
నేస్త లు. దానలుగేళ్ళుడె చెనగ చేనఽకూ కలాగ ఱెలిు, అడలృ ంది బాయిన డ్ు తండ్ుర చతుతృో యాడె. 

     యమయయ స్ొ ంత గూట్టకూ చేరచకునానడె. ఎకయతుకూ మూడె గుంట్లు తకుకవునన ఱగుకకన భూమీ, గూడ్ెంల  
చినన తృక...ఇలౄ తండ్ుర మిగిలిున ఆఴత . తండ్ుర చతుతృో యాక ంట్యి ఱడయాయడె. మామలు ఎవరౄ ట్టటంచఽకోలేదఽ. 

     కషటం తు కలాి కట్ం తెలియతు మతుళ, చదఽవూ సంధ్ాయ లేతు మతుళ, ఎదఽద లా...ముదఽద లా తు చెయయడం తు 
ఇంక ఏదీ చేతకతు మతుళ. చెట్టట నా...ుట్టనా...పట్టనా...లవునా మాలిమి చేసఽకుననంత తొందరగ 
మనఽషేలతో కలవలేడె. 

     మూడెనాలుగేళ్ైళ ఇంట్లి నా...చేల నా కషటడ్ాి డె. క ఆవుతు సంతృదించఽకునానడె. ఇంట్టతు 
చకకదిదఽద కునానడె. యమయయకూ దేదతుమిదేళ్ళుడె దారు బంధఽవులు కలిఴ ట్టట బట్టట  ఴతమమతు యమయయకూ కట్ట 
బెట్టట , ఱెనకూక తియిగి చాడకుండ్ా ఱెలుళతోృ యారచ. 

     యమయయ...ఴతమమ పేరిల  కుదియిన జోడె ఇంక ఎందఽల నా కుదరలేదతు నలుగురౄ నోరచతోనా...నొసట్టతోనా 
ఱెకూకయించారచ. గంతకు తగగ బొ ంతనానరచ. కకూ ముకుకకు ద ండండనానరచ. 

     నలుూ, తెలుూ చితరా లాి ంట్ట ఇదదయి జీలృతాల ి  రంగులు భెరచగులు దిదఽద కునానమ. ఱెలుగులు లృరజిమామమ. 
ఴతమమ భెట్టటతుంట్ కలుపెట్ాట క మనఽషేలతూ పేరమించడం నేరచుకునానడె యమయయ. లృడ్ుచి, మరచి తృో మన 
బంధఽవులనఽ వదఽలుకుతు కయికొకరచ తోడమయ ంట్యితనాతున తృరదోరలారచ. 
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     ుట్టట  బుదెదయిగినుట్ట నఽంచీ ఇంత పేరమ ఎరగడె యమయయ. ఴతమమ పేరమ ముందఽ తన పేరమ చాలా చిననగ 
అతుపసఽత ందతతుకూ. యమయయ అమాయకభెైన సుచుభెైన పేరమకు ఴతమమ జోడెగ దిగితృో మంది. 

     తన తృొ లంల కూ అడెగుపెట్టట  కస్యి తతులృతీయ చఽట్ృట  చాసఽకునానడె యమయయ.  

ఆవసరభెైన చేల కూ తూళ్ైళ మలుళంచి, కలుు పెయిగిన మలిల ి  కలుు తీస్డె.అకకడకకడ్ా చేని గటి్ మీద బాగ 
ఎండ్ున పెదద  కొమమలనఽ తులువునా నాట్ట, దాతు ముదట్లి  స్ో రనో, చికుకడ్ో , కకయో, తెయో ...ఏఱో క లృతతనాలు నాట్ట, 
ఱట్ట తీగలనఽ ఎండ్ున కొమమలపెైకూ మలుళంచారచ ఴతా యమయయలు. 

అంగుళ్ం భూమి కడ్ా విధ్ా కతువుడె యమయయ. అంతా కలియదిరచగుత రతి కొమమతూ, యెమమతూ సుిశిసాత , 
లకయిసాత  తనమయతుంల  ముతుగితృో యాడె. 

     ‘యమనాన...యమనాన...’ అనన పలుుకూ తేరచకుతు చాస్డె. గొయెరలు కఴే ఱెంకట్యయ. 

     చేతిసంచీల  తీసఽకువచిున ట్టఫన్ తు అందించి, ‘నఽవుు యాదిమరచసతవతు చెతనే ఉననది ఴతకక, అందఽకే నాతోట్ట 
ంపంచింది,’ ఱెకూకయించాడె ఱెంకట్యయ. 

     ‘సయే తిమయ’, నఱుడె యమయయ. ఱెనఽదియిగి ఱెళ్ైత నన ఱెంకట్యయతో అయిచినట్టట  చెతృుడె, ‘జరచండె... 
ఆనగ ుకయుననది తెంపస్త ’. 

     ‘గిుుడె దదనాన...తృొ దఽద మూకూనంక ఇటి్కెలిి సత  గద, అుుడ్ుదఽద వుగతు,’ అతు గొయెరలనఽ పలుసాత  ఱెలుళతోృ యాడె 
ఱెంకట్యయ. 

     ఱగుల  కళ్ొళ చేతేల కడెకుకతు వచిు జామచెట్టట కూంద గొనె సంచి రచచఽకుతు, ఴతమమ ంపన యొట్ెటలతూ, 
అనానతూన తినేస్డె. ‘ట్టఫన్ కట్టటఴేత  ఎుుడా గింతే...యెండె ముదదలు ఎకునే అమతది,’ అతు పేరమగ పెరళళతున 
తిట్టట కునానడె. గినెనలతూ, కంచాతూన ఱగుల  కడ్ుగి తెచిు సంచీల  సయేదలడె. 

 జామచేట్టట కూంద ఒ ఱరగ ఱేఴన అలిం ముకకలకూ, కుండతో తూళ్ైళ తీసఽకువచిు తడ్ుతృడె. తరచఱత తీయిగగ  గొనె 
సంచి మీద నడెము ఱలాుడె. ఆకుల సందఽల ి ంచి తూలి రంగు ఆకలతున చాఴ ముచుట్డ్ాి డె. కఴంత ఴేు 
కునఽకు తీలడె. 

     దారంగ అడలృల ంచి నెమలి అరచుకూ లేచి కచఽనానడె యమయయ. ‘మసఽత  ఴేు ండెకునన’, అనఽకునానడె. 

      తనఽ డెకుననుడె జామ కొమమల ి  కతుపంచిన నాలుగు దోర జామకయలిన కోస్డె, ఴతకూషటమతు. 
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     ఎండెకొమమపెై తృకూన తీగ నఽంచి గింజ చికుకడెకయలతు కోస్డె. ఈ గింజలంట్ట ఴతమమకూ తృర ణమతు 
అనఽకుంట్ృ. ఇంక ఏం చేఴేత ...ఏం ఇఴేత  ఴత సంతోళసఽత ందో  అవతూన చేఴనా ఇంక...ఇంక... ఏదో 
ఇఱులతుపసాత ంది...ఏదో చేయాయలతుపసాత ంది ఴతమమకూ...ఇంక ఏమివుగలనఽ అనఽకునానడె యమయయ. 

     పెసర, ఉలవ చేల  ఆకడకకడ్ా పెయిగిన గోంగూరతు కోస్డె, ‘యేు ుంట్టకర తొకుక నాయిపయాయలల,’ అనఽకుంట్ృ. 
అట్ాి గే దోఴెడె పెసర కయలీన కోస్డె, ‘స్యంతరం ూట్ గిలృుట్టతు ఉడకబెట్లకతు తింట్ట కమమకుంట్ది,’ అనఽకుంట్ృ. 
ఇవతూన ఴతమమ నేయిుంచిందే యమయయకూ. 

     అవతూన తన బుజంమీద ఉనన తేఱులుల  కొతున, చేతి సంచిల  కొతున సరచద కునానడె.ఆవుకూ తూళ్ైళ తాగించి గడ్ుి  
కోఴ మోు కట్ాట డె. ఱెంకట్యయ కోసం స్ో రకయతు కోస్డె. 

     సారచయడె, లవులు, క్షులు గూట్ట ఱెైు వడ్ువడ్ుగ అడెగులు ఱేఴే సమయంల  అతూన సరచద కుతు, 
గడ్ుిమోపెతేత కుతు, ఆవుతు తోలుకుతు అందయితో తృట్ట అడెగులు కలితృడె యమయయ. 

     ఱకూట్లి కూ అడెగుపెట్టట , కొట్టంల  ఆవుతు కట్టటఴ, దాతు ముందఽ కొంచం గడ్ుి  ఱేఴ ఇంట్లి కూ నడ్ుచాడె. 

     వంట్టంట్టల ంచి మాట్లు లృతుపసఽత నానమ. తనఽ తీసఽకువచిున కరగయలతో వంట్టంట్లి కూ అడెగుఱెయయబో త, 
కక క్షణం ఆగి తొంగి చాస్డె. వంట్టంట్లి ంచి, పెరట్లి కూ ఉనన తలుు దగగర లంతమమ, ఴతమమ కరచుతు ఉనానరచ. 
యమయయ కుతహలంగ ఒ చెలృ అట్టఱెైపేఴ లృనస్గడె. 

     ‘నేనఽ దఱఖానాకూ తృొ య్యయచేుట్ాలకు, సంచంత తుంపనవు, ఏభేం కొనకచిునఱే?’ అడ్ుగింది లంతమమ. 

     ‘నేనేం తెచిునేన? మీ యననకు గీ భెైసారచతృకంట్ట తృనం, గందఽకే క ూడ తెచిున, గటి్తూ గీ కరంబూంది 
అంట్ట, ఴనన తృొ రలు ఎగవడిట్టట  ఎగవడతడె మీ యనన, గందఽకే తెచిున’, జఱతచిుంది ఴతమమ. 

     ‘అతూన అననకు ఇషటభెైనఱే తీసఽకొఴతలృ, తూకేం తెచఽుకోకతృో తిలృ?’ 

     ‘నా కెందఽకు తిమయ...మీ యననకే ఴెుులు తెదాద మంట్ట మంచిలృ కనడలే...ఇయాయల ఴేలు తెచిు ులుసఽ 
ండెదామనఽకునన...చానొదఽద లామే మీ యనన ఴేల ...ఴేల  అనవట్టటండె...యాడ మంచి ఴేలు కనివడలే...ఇగ 
నేనేం తెచిునేన అంగటి్ మీ యననకూ,’ అనఽకుంట్ృ తన చేతిల తు సంచి గుమమయించింది ఴతమమ. 

     కొబుయినానె ఴస్, సబుులు, కుంకుమ తృొ టి్ం, ములతాడె, భెైసారచతృకు తృొ టి్ం, కరంబూంది తృొ టి్ం, నాయింజ 
తళ్ళల తృొ టి్ంతో తృట్ట క కగితం కడ్ా ద యిింది సంచిల ంచి. 

     ‘ఏందే ఆ కమతం...ఏదో తౄో ట్టవ లలకుకంది?’ లంతమమ. 
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     ‘ఏంలేదేంలేదఽ...’ అంట్ృ దాతున లౄపెనక దాచింది ఴతమమ. 

     ‘ఏందో  నాకు సాపయయఱనే?’ అలిగినట్టట  బెదియించింది లంతమమ. 

     ఱెనకగ పెట్టటన చేతితు ముందఽకు చాచి లంతమమకు ఇచిుంది. 

     ‘ఎవయిదే గీ తౄో ట్టవ...మసఽత గుననడె,’ ఆశురయతృో త అడ్ుగింది లంతమమ. 

     ‘‘రఴేన్’ అంట్నే...ఴనామ యాకటరంట్, మసఽత గొడెత ననడె గద? అంగటి్ కనివడంగనే కొన బుదదమయంది,’ ఴతమమ 
ముఖం లృతృుయింది. 

     ‘అంతగణం నచిుండ్ానే తూకు’. 

     ‘అవునఽ, ఎంత ముదఽద గుననడె. ఆ డాి , తృొ డెగూ...ఆ కండల...ఆ బుజాల వరకునన నెతెత ంట్టకల... ఆ 
సననతు మీస్ల...మూతీ... తెలిగ...అబు ముగోడంట్ట గిట్టి ండ్ాలల...అననట్టట ననడె... గందఽకే ముచుట్వడ్ు 
కొనఽకుకనన,’ ఱెలిగితృో మంది ఴతమమ ముఖం. 

     అతూన లృంట్ృనే ఉనన యమయయ, ఉతాసహం కొదీద , ‘ఎంత ఴేమయందే చిు?’ అంట్ృ వంట్టంట్లి కూ అడెగుపెట్ాట డె. 

     యమయయ అలికూడ్ు లృతు చుున లంతమమ చేతిల తు తౄో ట్లతు లాకుకతు తన తొడ కూంద దాచేఴంది ఴతమమ. అది 
యమయయ కనఽన దాట్ట తృో లేదఽ. 

     ‘ఇుుడ్ే చిునం’, అనన ఴతమమ జఱబుతో తృట్ట, ‘నేనఽ తృొ య్యయసతనే,’ అంట్ృ లంతమమ ఱెలుళతోృ వడం 
జయిగితృో మంది. 

     యమయయ తెచిున సంచీ, తేఱుల ఴతమమ కందించాడె. 

     కూంద గుమమయించిన ఱట్టతు సయిదనట్టట  సరచద త...కొబుయి నానె ఴస్ గూట్లి  అదదం వదద  పెడెత...చఽరచగగ  ఆ తౄో ట్లతు 
అదదం ఱెనక పెట్టటఴంది ఴతమమ. అదేం గమతుంచనట్టట ...ఒరకంట్ చాఴేస్డె యమయయ. 

     ‘తూ కొరకు భెైసార్ తృకు ...కరంబూంది తెచిున...కళ్ైళ జేతేలు కడెకొకచఽుకో...తిందఽవు గతు’, అంట్ృ ఱట్టతు 
ఒపేి ట్లి  సయిదంది ఴతమమ. 

     పెరట్లి కెలుళ ముఖం కళ్ైళ చేతేలు కడెకుకతు వచాుడె యమయయ. పేి ట్ట   అందించి...అదీ...ఇదీ... 
ఎుట్టలాగే...ఎదో  కట్ట మాట్ాి డెతనే ఉననది ఴతమమ. 

     యమయయ ధ్ాయసంతా అదదంఱెనకే ఉననది. 
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     తొందరతొందరగ ఇలి డ్ుుంది...దీం ఱెలిగించింది...తృొ మయ ఱెలిగించి యొట్ెటలు చేసాత ...గల గలా మాట్ాి డెతనే 
ఉంది ఴతమమ...అంగడ్ు లృలేష్లు చెుతనే ఉంది. 

     అనయమనసకంగ ఊ కొడెతేనానడె యమయయ. 

     వంట్ంతా అమతృో యాయక పెరట్లి కూ ఱెలుళంది ఴతమమ. 

     ఱెంట్తూ లేచి అదదంఱెనక నఽనన తౄో ట్ల తీఴ చాస్డె. అతతు కళ్ైళ చెదియితృో యామ.  

     అబు... అనఽకునానడె. తుజంగ మగడంట్ట ఇట్ాి గుండ్ాలి అనఽకునానడె. ఴనామ యాకటరచి  దేవతలయుయండ 
వచుతు గట్టట  నమమకం ఏరుడ్ుంది ‘రఴేన్’ తౄో ట్ల చాఴ యమయయకూ. 

     ఆ గిరజాల జుట్ృట ...నఽదఽట్ చందర వంక...చెవులకు యింగుల...సననతు చిరచనవూు...యమయయకూ ‘రఴేన్’ తెగ 
నచేుస్డె. తౄో ట్లతు చాసాత  ‘రఴేన్’ అతు పలిచాడె...ముదఽద పెట్టట కునానడె. తతులృతీయ తౄో ట్లతు చాసఽకుతు మలూళ 
ఎుట్టలాగే అదదం ఱెనక పెట్టటస్డె. 

 

***                                                    ***                                                               *** 

 

     మూడ్ోరజులుగ చుబడ్ు ఉనానడె యమయయ. ఏ తూ ముందఽలా ఉతాసహంగ చెయయట్ం లేదఽ. ఎంత ఴేూ ఏదో  
ఆల చన. మనసఽపెట్టట  తు చెయయడం మరచి తృో యాడె. చేనఽకు తూళ్ైళ మలిిసాత  ఱగుల  జాయి డ్ాి డె. ఆవుకూ గడ్ుి  
కోసాత  బొ ట్నఱేలి మీద గట్ట పెట్టట కునానడె. ఆవు పేడ తీసఽకెలుళ పెంట్ల  ఱెయయక ఱగుల  గుమమయించి వచాుడె. 

     ఴతమమ ఎంత గుచిు గుచిు అడ్ుగినా...తృొ డ్ు తృొ డ్ు జఱబులే ఇసఽత నానడె. 

     తల దఽవుుకునే నెంతో, ఇంట్లి ంచి బయట్టకెరళళుుడా...వచేుుుడా, ఴతమమ చాడకుండ్ా అదదం ఱెనక 
తౄో ట్లతు చాఴ చిరచనవుు నవుుతాడె. 

     యమయయకూ ఏదో  అమయందతు దిళట  తీఴంది ఴతమమ...పరహమదఽ వదదకు తీసఽకెలుళ ఉుుతో మంతరభేమంచింది. 
నాలుగోనాడె నఽంది నాగరం ఱెలిు వస్త నతు తృొ దఽద నేన ఱెలిు వచాుక కొంచం తేరచకునానడె యమయయ. 

     కనాడె అడలృల కూ ఱెలిు బూరచగు చెట్ెటకూక బూరచగు దాది గోనె సంచఽల ి  తుంుకు వచిు కొతత  రచులు, దిండెి  
కుట్టటంచాడె. నఽలక మంచం తాళ్ైళ తగదీఴ కట్ాట డె. లౄలలైనంతగ ఇంట్టతు అందంగ ఉంచే రయతనం 
చేయయస్గడె...కతూ కకయోజూ ఱట్టపెై డెకోలేదఽ. 
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     నేనఽ చెపేుంతవరకు ఏ కోడ్ుతూ కోయయవదదతు ఴతమమకూ చెపేుస్డె. 

     నాగరం ఱెరళి చిున నాల ర జుల తరచఱత మలూళ ముదట్టకే వచిుంది యమయయ సంగతి. 

     అసతమానం ఱకూట్లి  మంచభేసఽకుతు కరచుంట్ాడె. గూడ్ెంల  ఏ చినన అలికూడ్ెైనా ఱెంట్నే అకకడ ఱలతాడె. 
గూడ్ెంకూ అవతల అలింత దారంల ంచి ఏ మోట్ారచ చుుడ్ెైనా... చెవులు యికూకంచి లృంట్ాడె. అలా బండి బాట్ దాక 
ఱెలిు తులుుంట్ాడె. తృొ లం వదద  ఉననుడె...ఎవయెైనా కతుపఴేత ...’గూడ్ెంలకూ ఎవయో చిుండరట్ గదా?’ అతు ఆయ తీస్త డె. 
అసతమానం అదే ధ్ాయస. 

     ఇదంతా చాసఽత నన ఴతమమకూ దిగులు కముమకుంది. యమయయ గుయించి బెంగ పెట్టట కుంది. గర మ దేవతలందయికీ 
ముకూకంది. 

***                                                             ***                                                    *** 

     అమాఱసయ ఱెలిు తృౌరామి వచిుంది. 

     యమయయ తృొ లాతుకెరళళడె. అతతు రధ్ాయనం ఴతమమకూ అంట్టకుంది. ఇంట్ట ట్టట నే ఉండ్ుతృో మందా యోజు. 

     కక ఊయి నఽంచి క సాకలు పలిఱడె వచిు, ‘యమయయ ఇలుి  గిదేనా?’ అడ్ుగడె ఴతమమతు. 

అవునతు తలపంది ఴతమమ. 

     ఴతమమ కచఽనన అరచగు మీద కచఽంట్ృ, ‘గయలి ఒ నాడె మా ఇసాకలుకు చిుండె. మా స్ర్ తోతు 
‘రఴేన్’ కూ ఉతతరం యఴయయమననడె. మా స్ర్ కసఽరచకుననడె. మా స్ర్ అట్టబో వుడె సాశి, నేనే దగగరచండ్ు ఆయన 
చెపుంది యఴన. అడరఴేమో తెలుది. ఴనామ యాకటరిందరౄ వ ైదయబాదఽల బంజాయవిల్సస ల ఉంట్రతు, గదే యఴన. 
గిదేమో మలి ఎనకకొచిుంది. మా స్ర్ ననఽన తిట్టట , గీ ఉతాత యతున ఇచిు రమమతు తోలేత  చిున,’ అతు క ఉతతరం 
ఴతమమ చేతిల పెట్టట  ఴెైకూలలకూక ఆగకుండ ఱెలిుతృో యాడె. 

     తేయితృయ చాఴంది ఉతతయతున ఴతమమ. అక్షయలు కడదీసఽకుతు చదిలృంది. ముందఽ కక ‘రఴేన్’, వ ైదయబాద్ 
అడరసఽ ఉంది, ఱెనక ‘యమయయ’, అతు ఈ గూడ్ెమూ, మండలమూ, జిలాి  అడరసా ఉంది. 

     ఉతతరం చివర చింప, లృపు చదిలృంది ఴతమమ.  

     ‘’రఴేన్ స్ర్, 

     నమఴేత  స్ర్, నా పేరచ యమయయ. మా ఇంట్ాభెకు నఽవుంట్ె తృర ణం స్ర్. దినాం తునేన యాది జేసఽకుంట్ది. తూ 
తౄో ట్ల చాఴ మురచసతది స్ర్. 
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     ఆభె చాన బాగుంట్ది స్ర్, మంచిది స్ర్. తెలిగ మలలి ువుులలకక ఉంట్ది. చిదిమి దీం పెట్లకవచఽు స్ర్. 
అస్ో ంట్ాభె ఈ దఽతుయలనే ఉండది స్ర్. నలృుతే తెర ువుులలకక నవుుతది స్ర్. తూకు గూడ తుకుండ నచఽుతది 
స్ర్. ట్టట  స్ర్, నఽవుంట్ె తృర ణం ఎలిగొట్టట కుంట్ది. 

     కకస్యి మా గూడ్ాతుకూ యఱలల స్ర్. యెండె మూడె దినాలు మా ఇంటి్ ఉండ్ు తృో ండ్ు స్ర్. మా ఇంటి్నే అతున 
వసతిగ, తయాయరచగ పెట్టటన స్ర్. 

     మీరచ తుకుండ యఱలల స్ర్, మా ఇంట్ాభె సంతోళసతది. 

     ఎనక నా అడరసఽ యసఽత నన స్ర్, తుకుండ యఱలల స్ర్. 

     ఉంట్ం స్ర్. 

     నమస్కరం. 

     ఇట్టి , 

     భవదీయుడె, 

     యమయయ‛ 

     యమయయ పేరచ కూంది అతతు ఱేలి ముదర. 

     ముందఽ ఏడ్ుుంది ఴతమమ, తరచఱత మనస్య నవుుకుంది. ముగుడ్ు మీద పేరమ యెట్టటంమయంది. క్షణం...క్షణం, 
ఆనందం, సంతోషం ఆభె కుదిపేస్మ. 

కఴేయాయక  ముఴ ముఴగ నవుుకుంది.  కలు తులవక ఇంట్ట తు సమసతం చిట్టకెల  చేఴేఴంది. కోడ్ుతు కోఴ కర 
వండ్ుంది. తృొ దఽద  గూకేల ు వంట్ంతా చేఴేఴ, స్ననం చేఴ ఉతికూన మంచి చీర కట్టట కతు తయారమయంది.  

     గూట్లి  దీం  పెట్ాట క వచాుడె యమయయ. 

     ఆవుతు కట్టటఴ, దాతు ముందర గడ్ేిఴ వంట్టంట్లి కూ వచిు, గూట్లి తు అదదం ముందఽ తల దఽవుుకుంట్ృ అట్ృ ఇట్ృ 
చాఴ, అదదం ఱెనక చాస్డె. కతుపంచలేదఽ. గూడె ముతతం ఱెతికడె. తౄో ట్ల లేదకకడ.... 

తతతరతృో యాడె. అయ్యమయంగ దికుకలు చాసఽత నన యమయయ ఱెనకగ నెమమదిగ, తుశశబదంగ వచిున ఴతమమ, 
అతతు చేతేల కూంది నఽంచి చేతేలు తృో తుంచి గట్టటగ కవలించఽకుంది. ‚నేనంట్ట ఎందఽకూంత పేరమ, నఽవుు పేరమించినంత 
ఇదిగ నేనఽ తునఽన పేరమిసఽత నననా అనన అనఽమానం సఽత ననది నాకు. నా కూషటభెైనవతూన తెసతనే ఉంట్టలృ, ఇసతనే 
ఉంట్టలృ. ఏ ముగడ్ెైన గిటి్ జేసతడ్ా? మంచి చెడె సాఴేది లేదా? ముగులు మీదికెలిి గలిమోట్రచ తృో తేంట్ట అందరచ 
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ఇడాి రంగ సాస్త రచ. ఴనన పలిలలైతే సుట్టి  కొట్టట కుంట్ ఎగురతరచ.ముచుట్ డినతు గది గూడ కొనకస్త ఱ?‛ అతు 
కళ్ళల ంచి ధ్ాయతృతంగ కరచతేనన ఆనందబాష్ులతు తేడెచఽకునే రయతనం చెయయకుండ్ా తుషట రంగ అననది 
ఴతమమ, తన ముగుడ్ుతు ఇంకసత  గట్టటగ హతేత కుతు.  

     ఱెనకూక తియిగి, తడ్ుచిన ఴతమమ బుగగలు తేడ్ుచి, ఆభెతు తన గుండ్ెల ి కూ తృొ దఽవుకునానడె యమయయ. 

     అుుడ్ే చలిగ లౄచిన గలికూ ఆ గది మూలల  ముకకలుముకకలుగ చించిఉనన రఴేన్ తౄో ట్ల, ఉతతరం ముకకలు 
బయట్టకూ కొట్టట కుతృో యామ. 

-కొట్ట ం రామకృష్ాా రెడ్డి  

హామీ పత్రం 

ఎడ్ుట్ర్ గయిక, 

నేనఽ యఴ ంపసఽత నన ఈ కథ ‚అదదం ఱెనఽక...‛ నా సుంతం. ఈ కథ దేతుకీ కప కతూ, అనఽఱదం కతూ, 
రస్రం కతూ, రచఽరణ కతూ జరగలేదతు నేనఽ మీకు హామీ ఇసఽత నాననఽ. 

ధనయఱదములు. 

కొట్టం యమకిష్ా యెడ్ుి  

ఇం.నం. 17-1-382/P/123,గవరనభెంట్ పెరస్ కలతు, 

చంతృపేట్,వ ైదయబాదఽ – 500 079. 

ముబెైల్స: 924 6565 824 

భెమల్స: rkrkottam@gmail.com 

 

 

 


