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తన భనవరాలు సంధెతో ఆడెకుంటునన ిలలల్నన ఇంటలలకి ిల్నచంది అనసూమ. ‚అభమయల ఒకసారి
ఇలమ లోల్నకియండభమ!‛ అంటృ.
భమభగాయు ిల్నచనదే తడవుగా అభమయలు రిగెతు ేకొచ్చాయు. లాళ్ళకి సంధె లాళ్ళ భమభ అనచన,
ఆవిడ కఫుయుల, కథలు అనచన చ్చలమ ఇష్ట ం. అందుకే ‚మీ భమభగాయు చకకగా ఎననన కథల, కఫుయౄ
ల చ్ెు త
ఉంటాయు. భమ భమభ అయతే ఎుుడూ టీ.వి. వీరిమళ్ైళ చూసూ
ు లాళ్ళతో తృాటుగా ఏడెసూ
ు ఉంటుంది ‛
అతు యభ సంధెతో అంటే ‚భమ భమభ అంతే!‛ అనచనయంతచ.
‚భమ భమభ అతూన చకకగా చ్ెు ుంది. తుజమే! కాతూ, భమ అభ సరిగా ా వినతుమెదు. ఎుుడూ కాలసు
తృాఠాలు చదవభంటృ భమభ దగిా రినంచ ననున లమకెకళ్ళళ తృో తేంది.‛ అతు అంది సంధె.
‚ఎందుకు?భమభమ ిల్నచ్చవు!‛ అంటృ సంధె, లెనకాలే ఆమె వననశితేరాళ్ొళ రావడంతో ‚కచ్ోనడరా ా!
నేనొక తౄొ టల చూిసాును. ఫాగుందచ చ్ెుండి‛ అంది అనసూమ.
‚ఏ తౄొ టలనే?‛అడిగాయు వననశితేరాళ్ైళ సంధెతు.

అనసూమభ చ్ేతిలో తౄొ టలతో లోల్నతుంచ వచాంది. ‚ఇదిగోనరాా! ఈ తౄొ టలలో అభమయ ఎలమవుంది?
చ్ెుండి.‛ అంది.
అందయౄ ఆ తౄొ టలమీద లాల్నతృో య ఒకొకకకయౄ లమకుకతు భరీ చూళాయు. ‚చ్చలమ ఫాగుంది భమభగాయౄ!
ఎవరీ అభమయ?‛ అతు అడిగాయు అంతచ ఒకకసారిగా.
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‚ఏమోనే!నచక తెల్నమదు. ఏం చూిసు ుందో ?‛ అంది సంధె.
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‚చ్ెుుక ండి చూదచదం!‛ కవిఴంచంది భమభగాయు.
‚ువుఴలజడ, సంరదచమ దుసుులతో ఎంతఫాగుందో !‛ అనచనయు అంతచ.
‚నులేఴ చ్ెుు భమభమ!భమకు తెల్నమడంలేదు.‛ అనచనయు.
‚ఆ డెస
ర ుుతు రికిణీ, జాకెటట ు అంటాయరాా!‛ అందులో ఉననది ఎవరోకాదు. నేనే!‛ అంది అనసూమభ.
‚ఆ! మీరా?‛ అంటృ అంతచ ఒకకసారిగా ననళ్ైళ లెళ్ళఫెటట ాయు. ‚అవునరాా!నేనే! అుుడె నచకు దేళ్ైళ. అదే
నేను కటుటకునన భమలాళ్ైళ కుట్టంచన ఆఖయు రికి ణీ! తయలాత కొనచనళ్ైళ ఓణీలు, తయలాత ఇక చీయలే!
ఇంతకీ నేను మిభల్నన ఎందుకు ిల్నచ్చనంటే, నేను మీకు ఇలమంట్ రికిణీలు కుట్టవు న మీయు లేసుకుంటారా?
అతు అడగడచతుకి.‛ అంటృ భుగించంది.
ిలలలందయౄ ఆనందంగా ‚ఓ!‛ అంటృ సయదచడచడయు. ఇంతలో ఇదంతచ వింటునన ఆమె క డలు రాజీ వచా
‚ఏమిటతు మమె! మీ చ్చదసు ం కాతూ వీళ్ళంతచ మీ తృాతకాలం డెస
ర ుులు లేసుకుంటారా? ఎందుకు? మీకు
అనవసయు ఖయుా, శ్ాభ.‛ అతు అంది.
‚అలమ అనుకుంటే ఎలమగభమ? రాజీ! వచ్ేాది దసరాండెగ. ఒకొకకకరోజు ఒకొకకక కనెకి అంటే దేళ్లలోు
ిలలలకి తజచ్ేవి ఫటట లుెటట ్ సతకరించ్చలతు నచకు ఎుట్తుంచ్ో క రిక. భమ అభ, భమభ రతి ఏడచదీ,
దసరాలోల దేవీ యౄతృాల ైన అభమయలతు అలమ తజంచ్ేలాయు. నచకు ఇనచనళ్ొళ వీలుకాలేదు. ఇక వృదచాెం
వలన ఓిక కడచ తగిా తృో తోంది. అందుకే ఈసారి నేను చ్ేసుకుంటానంటే మీ భమభగాయు అబెంతయం
లెంటనే

సరే

ననచనయు.

అందుకే

ఈ

సారి

సతకరించ్చలనుకుంటునచనను.‛ అంది అనసూమభ.
‚భమభమ!నచక కుట్టసాువుకదూ!‛ అంది సంధె ఆశ్గా.
‚ఓ!! తూకు లేకుండచనచ తల్లల !‛అంది ఎంతో ఆతృాెమంగా.
********

ఎలమగెైనచ

వీళ్ళందరికీ

ఫటట లు

కుట్టంచ
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‚చూసారా? మీ అభగారి తు. భన సంధెతో ఆడెక డచతుకి వచ్ేా చుటుటకకల ఇళ్ళలాళ్ళ ిలలలందరికీ
ండగకి ఫటట లు కుట్టసు ునచనయు.‛ అతు భయుసట్ రోజు రాతిర బయు తో అంది రాజీ.
‚తూకెవయు చ్ెతృాుయు? నువుఴ చూళాలా?‛ అడిగాడె నచరామణ.
‚ఎవరోకాదు ఆవిడే చ్ెతృాుయు. ఆిలలలతో కడచ ‘నేతులమంట్వి కుట్టవు న కటుటకుంటారా?’ అంటృ ఆవిడ
చననుట్ తౄొ టలలో ఉనన రికిణీ, ఫుటట చ్ేతేల జాకెటట ు చూించ్చయు.‛
‚లాఱళళభనచనయు? కటుటకుంటాభనచనరా?‛
‚ఆ!ఎందుకనయు. తేయగా వవను వదద ంటారేమిట్?‛
‚అలమ అనకు రాజీ! ిలలలు దెైవసభమనులు లాళ్ళకి అలమంట్ భాలాలుండవు.‛
‚సరే! అభకు తగా కొడెకు. ిలలలు దెైవసభమనులు అందుకే ఈ నవరాతేరల ఒకొకకకరికీ ఒక కరోజు ఫటట లు
ెడెతేందిట. తునననే భమవమెగారితో రిక్షాలో లెళ్ళళ ఫటట లుకొతు టైలయు కిచా వచ్చాయు.‛
‚తృో తూలే! ఏదో ుణెకాయెం చ్ేమమలనుకుంటలంది ‛ అనచనడె నచరామణ.
‚ఫాగానేవుంది సంఫయం. అంత డఫుృ ఖయుా ెటట ్ లాళ్ళందరికీ క నే ఫదులు ఆ డఫుృతో మీకు, నచకు,
భనిలలలకి భంచ ఫటట లు కొనచుాకదచ! భన సంధె కడచ విగా ులేకుండచ అడిగింది ‘నచకు కడచ కొంటాలా
భమభమ?’ అతు‛ ‚ఇందులో విగా ులేకతృో వడచతుకేభుంది? అది చనన ిలల. కలల కటం తెల్నమదు కనుక

‚అనండి అనండి నేనేగా మీకు లోకువ.‛ అతు రాజీ కొంచ్ెం నొచుాకొంది.
‚అదికాదు. నులేఴ ఆలోచంచు. రతీసారీ భనకి అభ కొతువఴడం లేదచ? కొందయు తల్నల దండెరలలమగా అభమ,
నచనన ‘అదివఴలేదు ఇదికొతుెటటలేదు’ అంటృ భనల్నన ఏనచడూ సాధించలేదు. ఒుుకుంటాలా?‛
‚లాళ్ళకి ెనషను వసుుందిగా! భనమెందుకు కొనచల్న?‛
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తిననగా అభనే అడిగింది అంతేకాతూ తూలమ లెనకాల తిటుటక వడం తెల్లదు!‛ అనచనడె.
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‚అవునచ? భరెైతే లాళ్ొళ భనకి ెదద ఉదో ెగం, భంచ ఆదచమం ఉందిగా! భనమెందుకు ఇలాఴల్న?
అనుక వచుా కదచ! అయనచ లాళ్ైళ భనకి సంతోష్ంగా ఉననదచంటలలనే భనల్నన భరింత సంతోష్ ెటట ాలతు
ఇసుునచనయు. ఇుుడె దసరా సందయౄంగా కనె ిలలలకి ఇలాఴలతుించంది. అందులో తనుభుంది.
ఇష్ట భుంటే నువుఴ అభకి సామం చ్ెయె లేకతృో తే ఊయుక !‛ అనచనడె విియంగా నచరామణ. ఇక ఏమీ
అనలేక అటు తిరిగి డెకుంది రాజీ.
*******
దసరాలు ముదల ైనదగిా రినంచీ ఒకొకకకరోజు ఒకొకకకరి ఇంట్కి లెళ్ళళ అనసూమభ ‚ఇలాళ్ మీ అభమయతు
భమ యంట్కి ంండి. ఆమెతు ఈ రోజు కనె భుతెు ద
త ువగా తజంచ్చలనుకుంటునచనను.‛ అంటృ
ిలవనచయంభంచంది.
ిల్నచ్ేలారెవయు?’

’ఏదో !

ెదద చవిడ

తృాం

ిలుసోు ంది. ఈరోజులోల

ఇలమ

ఇళ్ళకొచా

ఫొ టుటెటట ్

అనుకుంటృ ఆ ఇంట్లాయు లారి ిలలల్నన ంతృాయు ఆనందంగా! ిల్నచనుుడే

అనసూమభ ిలలలకి తలంట్తృో వి ంభతు కావితు కుంకుడెకామలు, నలుగు ిండి, చననగినెనడె
భంచనూనె అందరికీ ంచంది. తృాతకాలు దా తితు తిరిగి తృార యంభసుుననందుకు అందయౄ తభ చనననచట్
సంగతేలు తలుచుకుతు ఆనందంగా అంగీకరించ్చయు. తభిలలల్నన ండచతుకి.
*******
తృాడెమి రోజు నుండి రోజుకొకరిన చ్ొుున అనసూమభ ిల్నచన అభమయలు

తృొ దుదనేన తలంట్

తూళ్ైళతృో సుకుతు మోడయన్ డెస
ర ుులోల వసుునచనయు. లాళ్ళతు అనసూమభ కచ్ోభతు తినడచతుకి భుందుగా

చ్ేతేలకీ, మెడకీ గంధం తసుుంది. తలదువిఴ జడలేవి లాళ్ళ జడ భరీ చననదిగా ఉంటే తన సవయం ెటట ్
ెదద జడలేవి ఏరోజుకారోజు కొతువుంచన తలతో జడకుట్ట ెైన తలదండ ెటట ్ అందంగా అలంకరిసు ుంది.
తయలాత లాళ్ళకి కుంకుభతో ఫొ టుటెటట ్ తను కుట్టంచన రికిణీ, జాకెటట ు ఇచా కటుటక భంటుంది. చ్ేతకాతు
భరీ చననిలలలకి తనే దగిా యుండి కడెతేంది.
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పలహాయంెటట ్ ిభట లాళ్ళ చ్ేతేలు, కాళ్ైళ తనే కడిగి ిభట కాళ్ళకి సుు రావి తృారాణి ెడెతేంది.
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లాళ్ళతోతృాటు తన భనవరాలు సంధె సయదచడెతోందతు దచతుకీ రోజూ ఈ అలంకారాలతూన చ్ేసోు ంది.
‚దచతుకెందుకే?దచతూన కనె భుతెు ద
త ులోల ల కేకసుునచనలా?భన ిలలల్నన భనం ల కేకసుక డం సరికాదుకదచ!‛
అనచనయు అనసూమభ బయు రామేశ్ంగాయు.
‚అవునండీ!భనిలల భనకి ల కకకి రాదు. తుజమే! అయనచ తోట్లాళ్ళకి చ్ేసు ూంటే దచతుకీ సయదచగా ఉంటుంది
కదచ!‛ అంది అనసూమభ.
దసరా దిరోజుల శ్లవులు ఉండవు కనుక ిలలల సూకలుకి శ్లవులు ఉననరోజులోల ఈ తతంగభంతచ
ఉదమంతట చ్ేవనది. సూకల్ ఉనన రోజులోల సామంకాలం తట చ్ేవి లాళ్ళకి భోజనం ెటట ్ తయలాత
తచంఫూలంలో దక్షిణతో తృాటుగా ఏదో ండె ెటట ్ ఇచా ఆ ిలల తృాదచలతు దేవీ యౄంగా భనసులో
తలుచుకుతు దండం ెడెతేంది. భాయె భనసుతు అయా ం చ్ేసుకునన రామేశ్ం తనూ ఆ తృాల తృాదచలకి
దండంెటట ాడె. తల్నల దండెరలు చ్ేసు ూనన తు నచా నచరామణ కడచ లాళ్ళ తృాదచలకి దండంెటట ాడె. ఇదంతచ
చూవి లాళ్ళ ిలలలు సంధె, అననరాభూ కడచ దండం ెడెతేంటే ఇష్ట ం లేకతృో యనచ రాజీ కడచ దండం
ెటట ం్ ది.
ఇక ఆఖయు రోజు విజమదశ్మి నచడె భరో అభమయ దొ యకలేదు అనసూమభకి. ఆవిడ భనసు
భనసులో లేదు. ‚ఇంతవయక అనుకుననది అనుకుననటు
ల తురిఴఘనంగా జరిగింది. భరి ఈ రోజు
ఎలమ?ఎవయౄలేయు!‛ అనుకుంటృ తిండీ తిుల భమతు ఫాధ డెతేనన అనసూమభకి లాకిటల ల
‚అభమ!‛అనన ిలుు వినడి లాకిటల లకి లెళ్ళళ చూవింది.

ఆమెకళ్ళకి ఆిలల సాక్షాత
ు దేవీ యౄం గానే కనఫడెతోంది. ఇంతలో లోల్ననంచ రాజీ గఫగాఫా వచా ఆ
నదిలల చ్ేతిలో ఓ యౄతృాయ ెటట ్ ‚లెళ్ైళ లెళ్ైళ అడెక కడచతుకి లేఱా తృాఱా లేదూ?‛ అంటృ కవిరింది.
‚ఉండభమరాజీ! ఈరోజు తజకి అభమయల వయౄ లేయతు నేను ఫాధడెతేనన సభమంలో ఈ అభమయ
వచాంది. ఆదురాాదేలే ఈ అభమయతు ంిందతుిసోు ంది.‛ అంది అనసూమభ.
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ఎవరో నదిలలలమ ఉంది. ఫటట లు చరిగి ఉనచనయ. ‚ఎవయభమ?నువుఴ!‛ అంది ఆనందంగా అనసూమభ.
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‚ఫాగుందతు మమె! అయతే ఈభుఴిటదచతుకి తజ చ్ేసాురా?‛ అంది రాజీ.
‚చ్ేవు న తనుమిటభమ? ుటుటకతో ఎవయౄ భుఴిటలాళ్ైళగాను, ధనవంతేలు గాను ుటట యుగా! లాళ్ళ లాళ్ళ
రివి తేలతుఫట్ట ఆమమనులు చ్ేమమల్నువసుుంది.‛ అంటృ ఆ ిలలతు లోలకి ిల్నచ తనే ఆ ిలలకి
సఴమంగా తలంట్తృో వి కొతు ఫటట లు కట్ట రోజూ మిగిల్నన ిలలలకి ఒకొకకకరికి చ్ేవినటుటగా ఈఅభమయకీ వనవలు
చ్ేవింది అనసూమభ.
ఆ అభమయ భుఖంలో ఆనందచతుకి అవధులు లేవు. అంతసుిలు చూడకుండచ ఆమె చ్ేసు ునన తుకి ఆమె
బయు , కొడెకు, భనవలు ఆనందించ్చయు. రాజీ భుఖంలో భాలాలు కతుెటట ్ ...
‚చూసాలా? ఆ తృా భుఖంలో ఆనందం. ఆ ఆనందంతో కల్నగిన సంతేరిుకి విలువ కటట గలభమ? భనకి
భనం ఎతున కొనుకుకనచన ఇంతచనందచతున తృొ ందగలభమ?‛ అనచనడె నచరామణ. అతు గారి రవయు నతో భమరిన
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ఆలోచనలతో చూసూ
ు నన రాజీకి భనసు ఆయదర మెై తనూ తృాకి భనసూూరిుగా తృాదచభవందనం చ్ేవింది.

