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                    పెదర ైతు గారి మనవరాలు  మింగ  పొ దదు న్నే సింవరాా డ ిందని మా పక్కింటి  అపపపలమమ సెపపగాన్న, గినిేలు 
తోముతునే   మాయమమ మొకిం సీకట ైపో యింది.  సపింతసెరువు దగగర ఎరరతువ్ావలుతో పటిిన పపతాపరిగ ల్నే తువ్ావలు సపవరే మూట 
కటటి కోని అపుపడే ఇింటికొచ్చిన మా న్ాయన ఆ కవురు వ్ని అరుగు మీద కూకిండబడ పో న్ాడు. న్ననద ఆ తువ్ావలలో ని సేపల్నే, కొించిం 
పసదపు గుిండని, కొించిం ఉపుపని  తబుకులల యేసప  సేపలు  బాగుసేసానేటటో  నటిించదకోని  ఆలో్నదురు ఏటి మాటాడుకుింటారోని ఒక సెవ్ 
అటట ఒగగగసప పొ లుసదలు గగరుతక కూకున్ాేనద. 
 

               పొ దదు పొ దదు నే ఆళో్లదురు ఎిందదకలగ  మొకాలు సపనేవ్ సేసదకున్ాేరో  సెపాపలింటే,  మా ముగుగ రి  గురిించ్చ ముిందద మీకు 
తెల్నయాల. సెపాా నద.  న్ా పేరు పుసపలత. న్ననద తొమ్మమది  సదవతన్ాేనద. న్ననద మించ్చ కోవరు, సేన బాగా సదదవుతానని మా  టీచరోక్ 
న్ననింటే ఇషి్ము. ఒకకదాన్నే కూతురేని, బాగ సదదవుతానని, ఆళ్ళ న్ానేలాగ న్ాకు సూది ముకుక ఉింటాదని మా న్ాయనకు 
న్ననింటే గొపపపషి్ము.  మా న్ాయన ననదే లతమామ  లేకపో తే 'అమీమ'  అని పపలుస్ాా డు.   



 

           
 

                      మాయమమ, మా న్ాయన మాకునే మూడెకరాల మాగాణిల  సమమచిరిం  మొతాిం ర ైతాింగిం సేసప అరవ్ ై పుటో ధానయిం 
కొలుస్ాా రు. ముపెైప పుింజీల  కుిండల బెలోిం ఎతా్తబెడతారు. మాకు ధానయము, చెరుకు ర ిండే పింటలు. మాయమమ మా ఇలకాలునే 
పశువుల స్ాల  పకకన వరరకాయలు, ఉలో్నపాయలు సమచిరమింతా పిండ స్ాా ది. సీకటితోటి లెగిసప నీళ్ు పో సదకోని , తుల్నసప పీని కు 
మొకకకసప , పొయముటిిించ్చ మా యమమ పనదో  మొదదలుపెటిిిందింటే  రాత్తి త్తళ్ుళ త్తనిేదాకా ఎదో ఒక పని సేసూా న్న ఉింటాది. ఏడ సప 
మొకిం కడుకుకనేటటో  మొకిం పెటటి కుని, పొ దుింతా పని సేసూా  ఉింటాదని, ఏదో ఒక వింక పెటిి  ననదే త్తడతుింటాదని మా 
యమమనద  మా న్ాయన  'ఒలే  జడ ిముిండా.. దానిే త్తటిిన్ావింటే నీ దవడ  పేలగొడతానద, సపనేపపలో ..దానికేటి తెలుసద' అని  న్ాకు 
సపో రుి  సేస్ాా డు. అపుపడు మా యమమ మా న్ాయన దదకుక ఒకస్ారి సూసప మలో్ల పనిసేసదకుింటాది గాని జ బాబివవదద.   
            మా మేనతా లచదిమమమ మా ఇింటికొచ్చినపుపడు  మాతిిం  ‘జడ ిముిండ’ అని మా న్ాయన  పపల్నసపన్ాడింటే  మా యమమ 
మా న్ాయనకేసప అగిగ పుటిిపో యనటటో  ఒక సూపు సూస్ాా ది. అపుపడు మాతారిం మా న్ాయన సలోబడ పో య మెలో్నగ అకకడుేించ్చ 
లెగిసపపో య సదటి తాగడానిక్  ఎల్నపో తాడు. అపుపడు మాయమమ న్ననద మొకాలు సూసదకొని నవువకుింటాము. 
 

          మా న్ాయనకు అకక మా లచదిమతా. ఆల్ను  ట కకల్న. మా ఊరిక్ దగిగ రే. మా మామ ఆరేళ్ళ క్రతమే ఊషి్ిం వచ్చి 
ఆసపత్తిలలన్న  సచ్చిపోయన్ాడు. మా లచదిమతాకు ఒకడే కొడుకు. ఆడ  పేరు త్తరపత్త. ఆడు న్ాకన్ాే న్ాలుగేళ్ుో  పెదోు డు.  న్ననద 
పుటిినపుపడే ఆడ క్ న్ాకు పెళో్ల సేసేస్ాా మని  మా లచదిమతా, మా మామ, మా న్ాయన అనదకున్ాేరింట. సపనేపుడుేించ్చ  ఆడ  సీకు 
కళ్ుళ, సీముడు ముకుక న్ాకు బొ తా్తగా నచివు. మాయమమకు ఆ కుటమాముతో సమమిందమే ఇషి్ిం లేదద.  
          
           ‘మన బూవ్ని పడీసదకోడానికే  ఆ గొదిు రోడ క్ నీకు పెళో్ింటాది మీయతా. బూవ్ మీయతా సేత్తక లో్నపో తే న్ాకు మీ న్ాయనకు 
ముసపలెైపో తే   బుకకడు గింజి పుటిదద. ఆ ఇింటిక లో్న నదవ్నవటి సదకపడతావు. కోడ  పపయయ ఎతాడిం, పో క బొ మమళో్లించటిం.  మేము 
సెడ పో య ఆ  గడపకొచ్చిన్ా నీ సేత మాకు ఒక ముదాు  పెటినివవదద’  అని మా న్ాయన సెవ్ల పడ నటటో గా అింటాది మా యమమ. మా 
న్ాయన మొకిం ఎరరగా సేసదకొని ఆళ్ళపప మీద అభిమానింతోటి మాయమమనద గటిిగ  గసదరుతాడు. మాయమమ అలాగింటాది గాని మా 
లచదిమతా సెడిది కాదద. అది మాయమమకు కూడా తెలుసదనద. 
            మాయతాింటే నచిదింటాది కానీ ఆడబొ టిి  వచ్చినపుపడు మాతిిం మదాు న్ ేిం పూట పేలు చూపపించదకొని మా ఊరిలలని 
కవురోనీే మాయతాకు కతలు కతలుగా చెపాా ది మా యమమ. మా లచదిమతా ఊరినదిండ  వచ్చినపుపడు న్ాకోసిం ఆళ్ళ పెరటి నదిండ  
సించీడు గోరిింటాకు తెింపుకొన్ొస్ాా ది. మా న్ాయనకు ఇషి్మని మా త్తరుపత్త బావ పెించదతునే కోళ్ళనదిండ  ఒక న్ాటటకోడ  
పటటి కొన్ొస్ాా ది. మాయమమ కోడ ని కమమగా కూరొిండ తే మేము నలుగురిం  కళాయక్  న్ొపెపటిిిందాకా  గగరుకోని  గగరుకోని ఆ కూర త్తనీసప, 
బొ ింతలమీద పడుకుింటే మాయతా ఆళ్ళ ఊరు కవురుో   మాయమమకు  సెపుపకుింటటింటే  న్ననద అవ్ యింటూ  తొింగుింటానద. 
 

           మించ్చ పెలోము, బాగా సదదవుకున్న కూతురు, కొడుకుని పటటి కోని రడీగా త్తరుగుతునే సెలెో లు, మూడెకరాల మాగాణి, మా 
న్ాయనింత అదృషి్మింతుడు లేడని  మా ఊరిలలన అిందరూ సెపుపకుింటారు. న్ననద ఎనిమ్మదో  తరగత్తకొచ్చిన దాకా పరిసపాత్త ఇలాగే 
ఉన్ాేది. ఎనిమ్మదోతరగత్తలలన్న ఈ బాద  మా ఇింటిలలనికొచ్చిన్ాది. మా కాో సదమెటోిందరూ  పెదుపపలోలయ పోయ, తొమ్మమదో తరగత్త వరకు 
న్ననద చాప మీద కూకోలేదని మా ఇింటలో న అమమక్, న్ాయనక ్ దిగులు పటటి కున్ాేది. న్ననద సింవరాా డ తే  మా వీదిల స్ామ్మయాన్ా 
యేసప మేకమాింసింతో సింవరా భోజి ఎటిడానిక్, మా న్ాయన ముపెైపవ్నలు బాింకులలన వ్నరేగా ఉించ్చన్ాడు.  
 

        



 

 

 

                మా  అయయమమ  సచ్చిపోయన తరావత పెదకారయిం అయపోయన్ ింటన్న ముసపలాు ని బింగారిం వ్ాటాలేసదకున్ాేరు మాయతా, 

మా న్ాయన. మా వ్ాటాక్ వచ్చిన మా అయయమమ  ముకుక బులాక్, సెవ్టలో ని తమెమటటో , మెడలలని పట ిడ పటటి కొని మాయమమ మా 
పకూకరు  ర ింటికోటలలని కింస్ాలలలో దగగర కరిగిించ్చ, దిమమ సేయించ్చ  మొతాిం ఎనిమ్మదితులాల బింగారిం బీరువ్ాల పెటీిసపింది.  న్ననద పదెు  
మనిసపనవవగాన్న మూడుతులాలక్ మెడలలక్, ర ిండుతులాలక్ సెవ్టలో క్ న్ాకు  సేయించ్చ, మూడుతులాలక్ నిందివరధనిం పూల 
డ జనద  నక్ల్లసద సేయించదకుింటానద అని మాయమమ మా యతాతో సెపూా ిండీది. 
 

     ఎనిమ్మదో తరగత్త అయపోయింతరావత  యేసవ్సెలవులలో   మా కాో సదల మ్మగిల్నన ఆడగుింటలు  కరణాలమామయ రాజేసవరి, 

తెలకలలళో్  కమల  పుష్పవతులెైపో యన్ారు . మా లచదిమతా వచ్చినపిలాో  ‘ఎపుపడు మూల కూకుింటావ్న, ఎపుపడు  త్తరపత్తగాడ ని 
పెలో్న సేసదకుింటావ్న’ అని అడుగుతుిండీది. కళ్ుో మూసప కళ్ుళ తెరిసపనపుపడ క్ రోజులు గిరుర న త్తరిగిపో తున్ాేయ గాని  న్ననద పెదుమనిషప 
కాకుిండా శీలవత్తలాగ మ్మగిల్నపో తాన్నమో అని మాయమమకు, న్ాయనకు బెింగ పటటి కున్ాేది.  మా ఊరిలలన న్ా ఒయసద ఆడ గుింటలు 
తొమమిండుగురు. న్ననద తొమ్మమదోతరగత్త కొచ్చినపపడ క్ ఏడుగురు పెదుమనదసదలెైపో యన్ారు. న్ననద, పెద ర ైతుగారిింటి  మింగ ఇింకా 
అవవలేదద. న్ాలాగే కూకోడానిక్ ఇింకొక మనిషప ఊరో  ఉిందని మాయమమకు, మా న్ానేకు  కొించిం దెైరయిం ఉిండీది . ఇదిగో 
ఇపుపడు  పెదర ైతుగారి పపలో సింవరాా డ ిందనగాన్న మాయమమ, మా న్ాయన  తడ సపపో యన స్ొ పపకటిలాో గ అయపో గాన్న మొదటిస్ారి 
న్ననద పెదుపపలోనవవన్నమో అని న్ాకు బయయమేసపింది. న్ లాన్ లా ముటటి గుడిలు పులుముకోటిం న్ాకూ సరదా కాదద. కానీ సచ్చిపోయన 
మా అయయమమ బత్తకునేపుపడు సపింతపిండు పపకకతీసూా  ఊరుో నే ఆడగుింటలకని  తోడుగా స్ాయానిక్ కూరోోపెటటి కొని 'ఆడపపలోన్ాేక 
పుష్పవతవ్ావల, ఓణీ యేసదకోవ్ాల, వీదిల త్తరగడము తగిగించాల, ఇింటలో న్న ఉిండాల, మొగపపలోల తోటి స్ావ్ాసిం తగిగించాల, పెళో్ల 
సేసదకోవ్ాల, పపలోల్నే కన్ాల, పురుడుకక బారస్ాలకక కన్నేరుకు కరుోపెటిిించాల'ని  న్నరు కింపుకొటేిదాకా సెపేపద.ి న్ననూ సపింత 
బొ టిలు  సపపరిించదకొని త్తింటూ యన్నదానిే. కానీ ఇపుపడు న్ననద ఆడపపలోనద కాదా అని బెింగేసాింది. 
 

        ఈ వ్నళ్ మా న్ాయన అరుగు మీద కూకున్నేడు అలాగే ఆలలసనలలన పడ పో యన్ాడు. మా యమమ గినిేలు తోమీసప మా 
న్ాయనకు పకాళ్ణణిం పెటిి  పపల్నసేా  లెగిస్ొ చ్చి త్తన్ాల కాబటిి  త్తన్ాలనేటటో  త్తనీసప  ఇలకాల బకకల దొడ ి క్ ఎలో్నపో య సదటి ముటిిించదకొని 
కూకున్ాేడు. మాయమమ కొించేపు సూసప ‘ఇలాగ కూకుని ఆలలసపతేా  అది మూల కూకుింటాదా? మింగ ఈపొ దేు  కదా కూకునేది. మన 
లత కూడా ఈ న్ ల పదిరోజులో పెదుమనిసెైపో దిులే’ అని మా న్ాయనకు దెైరయిం సెపపపింది. మా న్ానే సదటినద ఆరగపసప బకకలదొడ ి  
పెణక లలన ఆ ముకకనద దోపుతక ‘రేపు పొ దదు నే మిందస  ర యయమమ దగగరిక్ దీనిే తీసదకోన్ లో్న అడ గిించాల. ఇపుపడ కే ఆల్నసపమెై 
పో యింది’అన్ాేడు. 
 

         ఆ మరషపి  న్ాడు పొ తకా రకముిందే న్ననద, మాయమమ, మా న్ాయన మిందస ఎలాో ము. ర యయమమ న్ా మొకింమీద ఏపాకుల 
మిండ పెటిి  మింతాిలు సదివ్ింది. మా న్ాయన సపనేపుపడు బకకలు మేపుతునేపుపడు ఒక ఆడపామునద సింపీస్ాడని, ఆడపాము 
బరా మొగపాము మా న్ాయనిే సెపపించీడిం వలేో  న్ననద బయషి్వడిం లేదనీ సెపపపింది. ఆరువిందల్నసేా  పూజసేసప ఆ దోసిం పో యనటటో  
సేస్ాా నని పదిహేనదరోజులలో  న్ననద పెదుపపలోనయపో తానని సెపపపింది. మా న్ాయన లలపల్న జోబీల  సెయయపెటిి  యాభెైరూపాయలన్నటటో  తీసప 
లెకకబెటిి   ర యయమమక్ ఇచ్చిన్ాడు. మేిం తలో్న ముగుగ రిం ఊరిక్ పారొచాిము. దారిల మా న్ాయన ర యయమమ దగిగరిక లో్నన 
సింగత్త  ఊరోో ట ఎవరితోటి  సెపొ పదుని సెపపపన్ాడు. న్ననద అలగేనన్ాేనద. 
 

      



 

 

 

                  ర ిండున్ లలెైన్ా ర యయమమ సెపపపనటటో   జరగలేదద. మా లచదిమతా కూడా మా ఇింటిక్ రావడిం మానీసపింది. మా న్ాయన 
ఈ మజ ెలల గుమమలచ్చిమ్మపురిం స్ాదద దగిగరక్, బరింపురిం పిండా దగిగరక్, పలాస సపలోింగోడ  దగగరిక్ ఎలలో చ్చిన్ాడు . డబుులు 
కరుోపెటిిించ్చ అిందరూ పూజలు సేసపన్ారు కానీ పని జరగలేదద. ఈ మజ ె కాలింలల మా న్ాయన ఎపుపడు లేనిది గ డిిం పెించదకొని 
త్తరగతన్ాేడు. మాయమమ గటిిగ త్తడ తే త్తింటన్ాేడు. సదటి ముటిి ించదకోని ఇలకాల బకకలదొడ ి  పకకన  పెదురాయ మీద కూకోని 
ఆలలసపసూా  ఉన్ాేడు. ఊరిలలట ఎవరితోటి మాటాో డిిం లేదద. సదడ  సదటీిసపన్నడ లాగ, దెయయము పటీిసపన్నడ లాగ మా న్ాయన రోజురోజుక్ 
అలాగ ైపో తుింటే మాయమమ ఒకరోజు మా న్ాయననద పటటి కోని దదల్నపీసపింది.  
 

       “నదవువ ఏరు పూసప బకకల్నే తోలుకుని ఈదెింట ఎలేా  నీకనే అదృషి్మింతుడు ఎవలూ లేరని అనదకునే గుడ శెటిి  ముిండలు 
ఈపొ దదు  నీ దదకుక సూసప ఊసదలేసదకుింటన్ాేరు. ఇపుపడేట ై పో యింది? పపలో సింవరాా డలేదద. మీయపప ఇింటిక్ రావడిం లేదద. 
అింతేకదా. న్ా కూతురిక్ ఇరవ్ ై సమచిరాలా? ముపెైప సమచిరాలా? పదెునిమ్మదిక్, పింతొమ్మమదిక్ పెదుమనదసదలెైన్నలు లేరా? 

నదవవలగ పెలోిం  సచ్చిన గిండడ లాగ ఉిండకు. రేపు న్ననద పపలోనద తీసదకొని మా  కన్నేరిింటిక లతన్ాేనద. నదవ్ావ ఈకలు గగసదకొని, 

మించ్చ గుడిలేసదకోని, నవువ మొకింతోని అకకడకొసేా  నీ ఎింటొస్ాా ము. లేకపో తే లేదద” అని తగువుపెటటి కోని కరరల బాయగులలన గుడిలు 
సరుడిం మొదలెటిిింది. మా న్ాయన సనిేరాయలాగ కదలకుిండ కూరుిన్ాేడు. ఆ ర యయింతా  మా న్ాయన, మాయమమ తొింగోలేదద. 
న్ాకూ సరిగగ నిదురపటేో దద. 
 

 

         వ్నకూజామున మాయమమ ఎపుపడు లెగిసపిందో  ననదే లేపీసపింది. ఇదురమూ బయలేు రినపుపడ క్  మా న్ాయన లెగిసప సదటి 
ముటిిించదకుని అింగటో కూకున్ాేడు. మా యమమ కరరల బాయగు పటటి కుని మా న్ాయన దదకుక సూసప, ననదే పదమనేటటో  సెైగ 
సేసపింది. మా న్ాయన న్ా దదకుక ఒక ఎరిరసూపు సూసప మళ్ళళ సదటి తాకొకింటూ ఉన్ాేడా! మా యమమ గబగబా అడుగులేసప 
ఎలో్నపో తుింటే, న్ననద ‘ఎలాన్ాేనద న్ాయన్ా’ అన్ాేనద. మా న్ాయన తలూపాడు. న్ాకు మా న్ాయనిే అలగ సూడగాన్న గొపప 

దదకకమొచ్చిింది. 
 

          ర ిండు బసదోలు మారి మాయమమమమ గారి ఊరికొచ్చిన్ాము.  ఆ ఊరు మా ఊరింత బాగోదద. రోడుి మీదకే సెింబు 
పటటి కొని దొడ ి క ళాో ల. మగోళ్ుళ నడుచదకోన్న సెైక్లోమీదో రోడిింట  వసేా   గబుకుకన నిలబడాల. న్ాకు అపుపడు మొకమింతా ఎరరగ ైపో దిు . 
వచ్చిింది కూడా ఆగిపో దిు . అిందదకే ఈ ఊరు రావ్ాలింటే న్ాకు అసల్నషి్ముిండదద . మేము ఊరికొచ్చిన్ామని మా అమమమమ గారి 
బాగారుో  ఒకకకకళ్ు  వచ్చి పలకరిించ్చన్ారు. వచ్చిన్నళ్ుళ సకిం మింది న్ననద ఇింకా పెదు  పపలో అవవలేదని మా అమమ దగగర బాద 
పడ న్ారు. న్ననద మా యమమమమ  చేసపన  స్ో డ పపిండ  సకుకలు  త్తనదకోని కూకున్ాేనద. న్ాకు మా న్ాయన ఏటి సేసాన్ాేడో  త్తన్ాేడో  
లేదోనని ఆలలసనయపోయింది.  పొయయ కాడ కూకుని  మా యమమ, మా యమమమమ ఊసదలేసదకుింటటన్ాేరు. ఇదు రి మొకాలు 
మాడ పో య ఉన్ాేయ. ఆళ్లళదురు న్ాకోసమే మాటాో డుకుింటనిని అరదమయింది   గానీ ఆ మాటలు  ఇన్ాలనిపపించలేదద. మా యమమ 
గబుకుకన లెగిసప సీర సరుదదకుింటూ, ‘లతమమ! రేపు మనిం సపికాకులిం ఎలాో ల. నీకు డాకిరుకు సూపపించాల’ అన్ాేది. సపికాకులిం 
అింటే బసదోలలన ఒక ర ిండు గింటలు కూకోని క్టికకనదిండ  బయటకు సూసదకొని ఎలోడిం కాబటిి , న్ాకలగ బసదోలలట కూకుని బయట 
కొిండలు, పొ లాలు సూడటిం ఇషి్ిం కాబటిి  తలూపీస్ానద. 
 

         



 

 

 

 

 

             మా యమమమమగారి ఊరినదిండ  సపికాకులానిక్ ఒకటే బసదో. అకకడ దిగాగ న్న త్తనేగ ఆసపటోక్ తీసెకలో్న పో యింది మా యమమ. 
డాకిరమమ, మాయమమ ఎదో మాటాో డుకున్ాేరు. తరావత ననదే ఒక మ్మష్నద మీద తొింగొిండబెటిి   అటూ ఇటూ త్తపపపన్ారు. ఆ రూము 
సలోగా ఉింది. కొించేపటిక్ మా యమమ  సేత్తక్ ఒక ఫెైలు ఇచ్చిన్ారు. మాయమమ జాక టటి లలించ్చ సపకకిం తీసప డబుులు కటిి ింది. అనిే 
డబుులు మా యమమ ఎలగ సకకబెటటి కొని వచ్చిిందో .  మలో్ల కొించేపటిక్ డాకిరమమ మా ఇదు రిే ఆవ్డ రూములలక్ పపల్నసప  న్ా రిపో రుి లు 
సూసపింది. మాయమమతో, ‘పపలో పెదుమనిష్వవడిం కషి్మమామ! ఇలాింటి కేసదలు మాదగిగరిక్ వసదా ింటాయ. కొింతమిందిక్ అయేయ 
అవకాశిం ఉింటాది. మించ్చ త్తిండ  లేకపో తే పెరుగుదల ఉిండదద కొించిం లేటటగా అవుతారు. మీ అమామయక్ ఆ అవకాశిం లేదద." అని 
సెపీపసపింది.  
        
        మా యమమ  కలుో  నిిండుగ  నీలుో  త్తపుపకొని “ఒకకగాన్ొకక కూతురమామ. దీనిక్ ఒక పెలో్న సేసప ఒక్ింటిక్ పింపడానిక్ మాకు 
బాగయరేఖ బగమింతుడు రాయలేదద. న్ా పెనిమ్మటి దీనిమీద బెింగ టటి కొని త్తిండ , తొింగోడిం  మానీసప మనిసప సగిం సచ్చిపోయన్ాడు 
ఇపుపడు మేమ్మటి సెయాయల” అని ఏడుసదకోని అనిింది.డాకిరమమ మా యమమని బో దపెటిి  మాటాో డ నటటో , ‘అలాగేమీ లేదద. పపలోక్ 
పపలోలు పుటిరనేమాటే గాని, చకకగా కాపురిం చేసదకోవచది. చాలామిందిక్ తెల్లక పెళో్ల చెయయకుిండా వదిలేస్ాా రు’ అని అన్ాేది.       
కొింతమింది ఆడపపలోలక్ మాతిిం అలాగ ఎిందదకవుతుిందో , దానివలో ఎలగ నషి్ిం లేదో  కొించేపు మాయమమకు అరధమెైనటటో  సెపపప   న్ాకు 
బలానిక్ ర ిండు టానికుకలు రాసప ఆ మిందదల సీటీ మా యమమకు ఇసేా , మా యమమ ఆసపటిల్ నదిండ  బయటకొసదా నేపుపడు ఆ సీటిని 
సీింపీసపింది. 
 

           దారింతా మాయమమ న్ాతోటి  ఒకకముకక మాటాో డలేదద. ఇింటిక లో్నన తరువ్ాత మా యమమమమ, మా యమమ కొించేపు 
ఊసదలేసదకున్ాేరు. మాయమమమమ కూడా ముకుక సీదదకోని కొించేపు ఏడ సపింది. ఆలో్నదు రి ఏడుపు సూసపనపుపడు  ఈ సింగతెాల్నసేా  మా 
న్ాయన ఇింక ింతేడుస్ాా డో  ,ఏట ైపో తాడో  అని న్ాకు మాతిిం గొపప బయమేసపింది. న్ా వలెన్న కదా ఈళ్లకక బాద ? ఏ  గన్నేరు పపుప త్తనీస్ో , 
ఎిండ ిన్ తాగేస్ో  సచ్చిపో తే బాగునదే అని ఒక సపటిం అనిపపించ్చింది. 
 

            కొించేపటిక్ మా యమమ మొకిం తేటగా సేసదకొని న్ా దగగరకొచ్చి కూకోని, ‘లతమామ! న్నన్ొకటి సెపాా నద సేస్ాా వ్ా’ అనడ గిింది.  
 

            తలూపపన్ానద.  
 

                   ‘రేపు పెిందిల  ఊరిక ల్నపో దాిం. ఈ రాతా్తరి  నదవువ పెదుమనిసెై పో యావని  న్ననద ఊరో సెపేపస్ాా నద. న్ననద సెపపపింది యన్ాల. 
న్నన్నిం సేసపన్ా ఎిందదకు సేసాన్ాేన్న అడకూకడదద. పేణిం పో యన్ా ఈ తొమ్మమది రోజులు జరిగిన యసయిం నదవువ సచ్చిపోయిందాకా 
ఎవరికక సెపపకూడదద. మీ న్ాయనక్, మీ మేనతాక్, నీ న్నసాపురాలోక్ ఎవరికక ఎపుపడ కక సెపపకూడదద. ఇది నీకు, న్ాకు, అమమమమక్ 
మజెిన్న  ఉిండాల. ఒకేల నదవువ ఎవులుక ైన్ా సెపీపసపన్ావింటే ఈ యసయిం తెల్నో  మీ న్ాయన ఒకక సపటిం కూడా బతకడు. న్ననద 
పెరటలో న చ్చించెటటి కు ఉరేసదకొని సచ్చిపో తానద. లేదూ...న్ననద సెపపపనటటో  యింటానింటే నీ బతుకు బాగుింటాద.ి మీ న్ాయన 
బాగుింటాడు. నదవ్వింకా సపనేపపలోవ్ కాదద. మన కుటమామునద నలుగురు సూసప నవవకుిండా ఉిండాల, బో దపడ ిందా?’ అన్ాేది.  
 

 

 



 

 

  
      కొించేపు  ఆలలసపసేా  మా యమమ సెపపపింది న్ాకు బో దపడ ింది. ‘ఒలమామ .. నీకింట న్ాకు న్ాయనింటే ఇషి్ము కదా ? న్ాయన 
మీద పెిమానిం సేసప సెపపతన్ాేనద ,  నదవ్ వలగ సెపపపతే అలగ సేస్ాా నమామ ,న్ా పేణిం పో యన్ా ఈ సింగత్త ఎవల్నకక సెపపనద” అన్ాేనద. 
మా యమమ ననదే సూసప ఒకనవువ నవ్వ, న్ా నదదదరు మీద  ముదదు  పెటటి కున్ాేది.  ఆ రాత్తరి మాయమమ ఒింటిమీద తలె్నవ్ లేకుిండ 
తొింగున్ాేది. 
 

      సీకటి తోటి మా యమమ, మా యమమమమ ననదే లేపపన్ారు. మా ఎనకాల మా యమమమమ కూడా మా ఊరిక్  బయలేు రిింది. 
ఊరులలన ఎలలెో సప ఏజింటట  కోమటి గురుమూరాిక్ ఫో న్ సేసప  న్ననద మెైనరు తీరిపో యానని మా న్ాయనకు సెపపమని సెపీపసప మమేు మా 
ఊరిక్ ఆటల కటిిించదకొని బయలేు రిన్ాము. 
 

          మేము ఊరిక్  పారొచ్చినపుపడ క్ మా న్ాయన  మొకమింతా పళ్ుో  సేసదకొని నవువకోని ఎదదరొచ్చిన్ాడు. మా న్ాయన అింత 
సింతోసింగా ఉిండడిం సూసప స్ాన్ాేళ్ళయయింది. నవువమొకింతో న్ా  దదకుక సూసప “లతమామ బాగున్ాేవ్ా?” అనడ గిన్ాడు. ఆకాసిం 
దదకుక  సూసప దిండిం పెటిి , మా యమమ తోటి  “దేవుడున్ాేడే సచివతీ!” అన్ాేడు. ఇలాింటపుపడే మా యమమనద మా న్ాయన 
పేరుతొ పపలడిం.  మా యమమ మా న్ాయన తోటి  “ముిందెలో్న  గ డిిం గగసదకొని నీలు పో సదకొని  మీయపపకు కవురు సెపుప. మీ యపప, 
త్తరపపా   బయలేు రి  బేగొసేా   పపలోనద కూకోబెటాి ల. ఎిండ రాకముిందే స్ాప అలో్నించాల. కింస్ాలలడ క్ కవురుపెటాి ల." అని దారింతా 
మాటాో డుకోన్న ఉన్ాేది. ఎపుపడు మా యమమనద ఎదో ఒకటి ఇగాటమాడే మా న్ాయన ఆ పొ దదు  మా యమమ సెపపపన పనదలనీే గొపప 
జాగరాగా ఆలక్ించ్చన్ాడు. 
 

        ఆ తరవ్ాత తొమ్మమది రోజులు సిందడింతా మా ఇింటలో న్న ఉన్ాేదా అని మా ఊరుో న్నేలుో  ఊసదలేసదకునేటటో  మా న్ాయన న్ా 
పెదుమనిసప బో జీని  సేసపన్ాడు. కవురు తెలగాన్న  శాన్ాేళ్ుళగా  మాఇింటిక్ రావడిం మానీసపన మా లచదిమతా, కొడుకుని ఎింటబటెటి కొని 
సించ్చ నిిండా గోరిింటాకు, ర ిండు బల్నసపనకోళ్ుో  పటటి కొన్ొచ్చి  ‘న్ా కోడలా.. న్ా తముమడా’  అని కొించేపు అడావ్డీ సేసపింద.ి మా యమమకు 
అనేదముమలు లేరని, న్ాకు మేనమామ వరసకొస్ాా డని  మా ఊరి పించాయతీ  న్ ింబరు  కోటేసదరావు మామతోని పచిటి కొబురి స్ాప 
అలో్నించ్చ పరిసపన్ారు. మా లచదిమతా మేనతా గాబటిి   రివ్ాజు  పికారము ననదే కూకోబెటిిింది. మా త్తరపపా  బావ, మా న్ాయన కల్నసప 
కొబురిమటిలతోటి  పచిపచిగా ఒక పెదు  పిందిరి ఏసపన్ారు. న్ా పెిిండుో వసేా  కూకోడానిక్ ర ిండు బలోలేసపన్ారు. న్ా దగగర ఎపుపడూ 
తోడుగా కూకోడానిక్ మా సదటాి లపపలోనద కూకోబెటాి రు. మా లచదిమతా  పిందిరి బయటే కూకోని వచ్చిన్నలుకక పోయన్నలుకక  న్నన్న దాని 
కోడల్ననని సెపుపకోని, ఒక  మూడ టికల పొ యయ పెటీిసప అకకడే అరిసపలు, సదపుపలు, పిందార సపలకలు , బూిందీ లడుో , పొ ింగడాలు 
సెయయడిం, పపపల వింటక్ స్ాయింకొచ్చిన్నలోతోని ఊసదలేసదకోడిం, పేలు సూపపించదకోడమూ సేసపింది.  మాయమమ పొ దదు నే  త్తరుపత్త 
బావ బిండ మీద బయలుదేరి ఎలో్నపో య పొ దోుయక్   బటిలల బింగారమో  పటటి కొని  పారొచేిది.  మా న్ాయన 
పొ తకా రినపుపడ క్  టిింగురింగడ లాగా తయార ైపో య  బో జిక్ సదటాి ల్నే పపలడానిక్ ఎలోడము, మజాె న్ానిక్ పారొచ్చి, పిందిరి దగిగర కూకోని 
వ్ాయ దిగుతునే పపపలు త్తనదకోని   లచదిమపపతోని ఇకఇకలు పకపకలు, ఇగటాలు - అింతే.  ఈ తొమ్మమదిరోజులు ఒక కింప పని 

లేదద, బకకల పని లేదద, పొ లిం దదకుక ముక కటిి  సూసపింది లేదద. మా న్ాయన నిలబడడు, కూకోడు.  
 

 

 

 

 



 

  

        సపవరోరజు న్ాకు నీళ్ుపో సప  మా యమమ  పటటి బటిలు కటిిించ్చింది. వ్ాడింబరిం పువువ రింగు వ్ోణీ, సపలకపచి రింగు లింగా, జాక టటి  
తొడుకొకని కొతా నగలేస్ో కని న్ననద సేిజిమీద కూకున్ాేనద. మా పెిిండుో కొింతమింది న్ాదగిగర కూకున్ాేరు. మా న్ాయన ర ిండుమేకలు 
కోసప, నరసనేపేట వింటలలోనద పెటిి   ఊరిందరు  గకుకరుమని పో యనటటో  బో జి పెటిిన్ాడు.  ఆరోజు మా న్ాయన  గడ గడ క్క  నవువతకన్న 
ఉన్ాేడు. మా ఊరి  స్ాకలలళ్ుో  ముటటి బటిలు అడగడానికొసేా  మా యమమమమ గారి ఊరిల న్ననద పెదుమనిసయాయనద గాబటిి   అకకడ 
స్ాకలలళో్కే  మెైలగుడిలు ఇస్ాా నని ఒపుపకున్ాేనని  సరిదిసెపపప మా యమమ ఆళ్క్ ర ిండు సీరల్నచ్చి పింపపించీసపింది. 
 

           ఈ తొమ్మమది రోజులూ ఇకకడే ఉిండ పో యన మా లచదిమతా  ఆళ్లో రిక లోడానిక్ బయలేు రి,  గడపమీద కూకోని  న్ా బో జికొచ్చిన 
కానదకల డబుు లెకక సూసదా నే మా న్ాయనతో, “ఐరా న్ారాయణా! యపుపడువరకు  పపలో మెైనరు తీరలేదని  ఉనే బాద మరిపుపడు 
లేదద. జింగమయయకు సూపపించ్చ మించ్చ రోజు అడ గిించ్చ ట కకలలచ్చిన్ారింటే ఒక మాటనదకొని ఆ మరషీి  వ్ారమే పపలోక్ ర ిండుతులాల 
గాజులు సేయించీసప మాది అనిపపించదకుింటానద, ఏటింటావు?” అని అడ గిింది.  
 

          బో నిపెటిిలలన  పొ ింగడాలు తీసప మా యతాకు ఇవవడానిక్ కవరోో న ఏసానే మాయమమ ఆ మాట యనగాన్న  కవరిే అకకడ కకకడ ే
పడీసప మాయతామీదక్ తాసదపాములాగ ఎగిరిింది.  
 

        ‘మొగుడు సచ్చి, ముిండమోసపన  మూన్ ేలోకు ముతెైదదవ పేరింటానిక్ పపలడానికొచ్చిిందట నీలాింటి సదపపన్ాత్త! పపలో 
ఎదగడము కొించిం ఆల్లసిం అవవగాన్న తముమడ ింటిక్ రాకుిండా నదవువ,  నీకొడుకు ఆ సరాు పురము, గింగువ్ాడ, ఈదాలపలో్న 
సమన్ాు లకోసిం త్తరగడిం  న్ాకు తెల్లదా? మా తముమడ  కూతురు సమరాా డేో దద, రేపొ పదదు న ఆ పపలో మా ఇింటికొచ్చి గొపుపతీసదకొని, 

గాబేరుకొని, పేడ ఎతుా కొని  మా త్తరపపా క్ కొడుకో కూతురో పుడ తే ఆళ్ గుదులు  కడుకుకని ఇకకడే ఉింటాదని ఎింతమిందిక్ సెపుపకోని 
త్తరిగిన్ావ్ొ న్ాకు తెల్లదా? న్ా మొగుడు అమాయకుడు. అపప న్ాలుగు పపపలలిండీగాన్న నమెమస్ాా డు. కానీ న్ననలకాకదద, ఇపుపడు 
సెపపతన్ాేనద ఇనదకో. న్ా కూతురు ఆ ఇింటిక్ రాదద. ఆ కోడ పపయయ ఎతాదద. నదవువ మేనతావ్, ఈ కారయముల పపలోని నదవ్నవ 
కూకోబెటాి లని నీకు కవురు సెపపపన్ాము గాని, లేకపో తే నదవువ నీ కొడుకు ఈ గడపెకకడమే న్ాక్షి్ము లేదద. న్ా మనసపరిగిపో యింది’ 
అని బరుర న ముకుకసీదిింది.  
 

       మా యతా ఆ మాటక్ ఈదిలలన నిలబడ  సేతులు త్తపుపకొని, ‘ఒకక పపలోడు, నీ కూతురు సదకపడతాదని మీ గడపలింట 
త్తరిగిన్ానద. పపలో ఎపుపడ కక మూల కూకోకుింటనేది. పపలోడు మించోడు, కోళ్ పారమెటటి కొని సదబురింగ  బతకతన్ాేడని 
తెల్నసప  సమిందాలలచ్చిన్ాయ. మగపపలోడ  తలో్నని. ఆశపుటిి  ఎల్నన్ానద.  నీకూతురు కూకుిందని తెలగాన్న పరిగ టటి కోని రాలేదా? 
మొదటటేిండ  మా మొకాలే నీకు పడవు. న్ా బెిండాబెరిసప తముమడు  నీ మాయలలన  పడ పో యన్ాడు.  ఆడ క్ ఎపుపడు ఏమిందద 
పెటిిన్ావ్ో ఏ మాకు ఇచ్చిన్ావ్ో మింటిబుకకడమెైపో యన్ాడు. నదవువ బాగుపడవు. పురుగులు పడ  సస్ాా వు” అని ఈది లలని బుగిగని 
మాఇింటిమీదక్ ఇసదరుకోని  మా యమమనద త్తటిడిం మొదలెటిినపుపడ క్ తగువు పెదుదయయింది. 
 

          ఊరిజనమింతా మాయతా గొలుో క్ మూగిన్ారు గాని  మా న్ాయన మొతాిం తగువులల ఒకకమాట కూడా 
మాటాో డకుిండా  కూకున్ాేడు. మా యతా సేసపనపని మా న్ాయనకు నచిలేదని న్ాకరదమయింది. మాయతా ఈదిలలన నిలబడ  అరిసప 
అరిసప అల్నసపపో య  ఎలో్నపో యింది. స్ాయింతిము వరకు మా యమమ ఇలుో  సకకబెటటి కొన్న ఉన్ాేది. మా న్ాయన పించాయతాపీసద 
దగగర  బాతాకానీక లో్నపో యన్ాడు.    



 

 

 

 

            ఇలకాల బకకల దొడ ి కాడ  న్ననద సదదవుకుింటటింటే మా యమమ న్ా పకకన ఎపుపడొచ్చి కూకుిందో న్ా బురర మీద సెయేయసప, 
‘లతమామ’ అన్ాేది.  మలో్ల కొించేపు ఆలలసపించదకోని, ‘పొ దదు నే మీ యతాతోటి కయయమాడ న్ానద. ఇకనద మీయతా మన గడప 
ముటిదద. మీ న్ాయన ఏటి అనదకున్ాేడో  గాని  ఆ ఇింటిల నదవువ మసలేో వు. నీకు పపలోలు పుటికపో తే మీయతా నీకు బతకనివవదద. 
ఏదో బాదపడ  నీకు మించ్చ సమనుిం సూసప పింపపించాల గాని, ఆ యింటికొదున్న అలాగ మాటాో డ న్ానద’ అన్ాేది.  
          
        న్ననద మాయమమతో ‘న్ననద ఎపుపడ కక  పెదుమనిసవవనని, పపలోలు పుటిరని   డాకిరమమ సెపపపింది కదమామ! పెలో్న  సేసదకొని ఏ 
ఇింటిక లో్నన్ా ఇదే బాగోతిం కదా?’ అన్ాేనద కొించిం బెింగగా.  
 

       అపుపడు మాయమమ బో దపరుసదా నేటటో   న్ాదదకుక సూసప, ‘తుల్నసప మొకకకు పువువ రాదని దేముడ క్ పెటిడిం 
మాన్నసాన్ాేమా. ఆ తుల్నశమమన్న పీనిలపెటిి   పూచెియయడము లేదా?  లలకింలలట స్ొ టిపపలోలు గుడ ిపపలోలు సెవ్టిపపలోలు పుటిడిం లేదా 
ఆలోకు పెలో్న అవతింది కదా! బగమింతుడు నీకు ఈ అవకరిం పెటిిన్ాడు. ఆడపుటటి కింటే మొగుడ తో పడుకోని పురుడవవడమేన్ా? 
మెైనరు తీరకపో తే ,పపలోలు పుటికపో తే ఆడదాయ కాదా?  అయన్ా ట ైముక్ మెైనరు తీరిపో యన్నలోిందరిక్ పపలోలు పుటేి సాన్ాేరా? 
మగోలోక్ అవకరిం ఉిండ   పపలోలు పుటికుిండా ఉన్నేళ్ుో  మనూరోో న్న  ఉన్ాేరు కదా! కరణాల పదమ మొగుడ క్ పపలోలు పుటిరని డాకటరుో  
సెపపలేదా? ఆళ్ు కాపురిం మాన్నసప ఈదిల పడాి రా! అలాగ ైతే  పపలోలు లేన్నలోకు పపలోలు పుటిిస్ాా మని  టీవీల ఆసపతుి లు సూపపసాన్ాేరు 
కదా... మరి దానికేటి అనదకోవ్ాల? ఏ  అవకరిం లేకుిండా ఎవలుింటారు... నదవువ బాగా సదదవుకోని  మించ్చ ఉజోె గిం సేసదకుింటే 
నీకోసిం వ్ యయ సమిందాలలస్ాా య. ఇింటిక్ ఇలోరికిం అలుో డొస్ాా డు. రాకపో తే లేదద, ఆడదాయ మగోడు లేకపో యన్ా బతగగలదద. నీ 
సింతోసిం నదవువ సూసదకోవ్ాల. నీ సదకము, మీ న్ాయన మొకింమీద నవువ ఇలగే ఉిండాల. అిందదకోసమే  న్ననద, అమమమమ 
బాగాలలసపించ్చ మీ న్ాయన దగగర ఈ ఒకకబదుము  సెపాపలనదకున్ాేము’ అని సెపుపతుిండగా  ఈతర మమకు గుచ్చిన సెరువు సేపల్నే 
పటటి కొని దదవ్ావరిం దగగర మా న్ాయన కనిపపించగాన్న మాట ఆపీసప మా న్ాయన సేత్తలలట ఏటటిందా అని మాయమమ సూసదా ింటే,  మా 
న్ాయన అింగటటేిండే “జడ ిముిండా! అలాగ సూసాన్ాేవు గాని  గబుకుకన్ొచ్చి సేపల్నే అిందదకోవ్ాలని సూడవ్నమీ?” అని కేకేసపన్ాడు.   
 

                మాయమమ లేని కోపము తెచదికోని ‘ పపలో మెైన్ారుతీరితే తీరిిందిగాని  నీ న్నరు బాగా రుసదలెక్కపొ యింది  . ఇింటటో నే 
బెలోింకుిండలనిే నీ సేపల త్తిండ కే సరిపో యనటటో న్ాేయని ' గుణుసదకుింటూ  ఒక తబుకు తీసదకొని మా న్ాయన దగిగరకు గబగబా 
ఎలూా    న్ా దదకుక సూసప ఒక నవువ నవ్వింది. 
 

             మాయమమనద జడ ిముిండా అని పపల్నసపన మా న్ాయన జడ ితనము సూసప న్ాకు నవ్ొవచ్చి , న్ననద మాయమమ దదకుక సూసప 
నవ్వన్ానద.   
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