ఆనాటి సంఘజీవనం
మ ుందు చదువు దృష్ట్యా తరువ్త ఉద్య ోగ రిత్యో వూరికి దూరుం అయిన నేను చయలా సుంవతసర్ల తరువ్త పుట్టయ
పెరగ
ి ిన మా అమమమమ గ్రి వూరికి వెళ్ళాను. ఎపుుడూ ఆ వూరి గ రిుంచి తలుచుకొననపుుడలాా నయకు ఏద్య
పో గొట్టయకొనన అనుభూతి, ఎపుుడు వెళ్లా వెతుకకోవ్లా అనిపిసూ ూ ఉుంట్టుంద్ి. ఆ వూరి పొ లిమేరలోకి అడుగ పెట్య న
ట
దగగ రనుుండి అమమమమ గ్రి ఇుంట్ట గ మముం చేరే వరకు ఏవోవో అనుభవ్లు, చినన నయట్ట జ్ఞాపక్లు గ రుూకు వసూ
ూ నే
ఉనయనయి. ఎుంత్న
ై య భాదోతలు లేని బాలో జీవితుం గడిపిన వూరు కద్య మరి!
అ వూరి గ రిుంచి సుంక్షిపూుంగ్ చప్ులుంట్ే!
అద్ి గోద్యవరి మదోలో స్గర సుంగమానికి ఆమడ దూరుం లో ఉనన ఒక అుందమైన కకనసీమ కుగ్ాముం. క్ట్న్ ద్ొ ర
పుణ్ోమా అని ఎలా పుుడూ నిుండు గ్ నీరునన చరువులు, క్లువలత్ో, పచచని కొబబరి చట్ా త్ో మరియ ప్డి పుంట్లత్ో
తులతూగే అ వూరు అతిధి మర్ోదలకు సుంసురుతి స్ుంపరద్యయాలకు ఒక ఉద్యహరణ్ అని చపుుకకవచుచ. బహుశ్ అ
పరశ్ుంత వ్త్యవరణ్ మహిమో! కూడు, గూడు, నీడ లకు కరువు లేక పో వట్ుం వలా నో! లేద్య నిరుంతర ఆధయోతిమక చిుంతన
వలా నో! ఏద్ైత్న
ే ేుం ఊరుందరూ కలసి ఎలా పుుడూ మ కూ కుంఠుం త్ో అతిధి ద్ేవోభవ అననట్ట
ా గ్ అనిపిసూ ుుంట్టుంద్ి నయకు.
---------****---------చినననయట్ట అనుభవ్లను నెమరు వేసుకొుంట్ూ, మధ్ో మధ్ోలో కనబడిన వ్రిని పలుకరిసూ ూ అమమమమ గ్రిుంట్ట
మ ుందు వ్లాను ఏద్య త్లియని ఆతురతత్ో
ఇుంట్ట గ మముం లో ఉనన ననున చూసి,
రుండి రుండి అుందరూ ఎలా ఉనయనరు, ఎపుుడు వచయచరు అుంట్ూ పలకరిసూ ూనే. అమామ ముంచినీళ్ళా తీసుకొని ర్! బావ
వచయచరు అుంట్ూ కూతురిని పిలిచేరు మా అతూ యో.
ఇుంక్ ఏవేవో కుశల పరశనలు వేసూ ూ, తమ స్ధ్క బాధ్క్లు చపుుకొుంట్ూ పో తునయనరు..
ఆవిడ మాట్ాాడుతూనే ఉనయనరు, నేను విుంట్ూనే ఉనయనను. క్నీ అవి ఏవీ నయ తలకు ఎకుోతుననట్ట
ా లేవు.
ఆవిడ మాట్లకు అడుుతగిలి, మావయో లేర్? అని అడిగ్ను.
నేనూ అద్ే చపుబో తునయనను! మీరు సరన
ై సమయానికే వచయచరు. మీరు వచిచన వేళ్ళవిశేషమేమో పెదద గేద్
ఈనుతుననదట్, కబ రు వసతూ ఇపుుడే హడయవిడి గ్ పొ లానికి వెళ్ళారు అనయనరు.
ఏద్ైనయ ముంచి జ్రిగిత్,ే అద్ి మీ వలా నే జ్రిగిుందని ఆ సమయుంలో అకోడికి వచిచన వోకిూ కి ఆ అదృష్ట్యనిన
కట్య బట్
ె య ట్ుం పరిప్ట్ట. ఈ విధ్ుంగ్ తమ ఆనుంద్యనిన మరొకరిత్ో పుంచుకకవట్ుం ఒక ముంచి ఆనుందరకమైన గ్ామీణ్
ఆనవ్యతీ అని చపుుకకవచుచ.

ఇుంతలో ఇుంట్ర్ పూరిూ చేసి పెదదలు అుంట్టనన పెళ్ళా తనకిషయమన
ై ఫెై చదువులా అని ఆలోచిసూ
ూ ఉనన18 ఏళ్ా
మా మావయో కూతురు ఎదురైుంద్ి ముంచినీళ్ా గ్ాసు త్ో. బావునయనర్ బావ్, అక్ో ప్ప్ ఎలా ఉనయనరు అుంట్ూ
నవుుతూ.
ఈ లోగ్ మా మావయో ర్నే వచయచరు ఒక ప్లతపతలా సెైకిల్ కి కట్టయకొని.
ఎలా వునయనవు ర్? ఎపుుడు వచేచవు అని అడుగ తూనే నువుు వచిచన వేళ్ళవిశేషమేమో పెదద గేద్ ఈనిుంద్ి.
ఇుంక్ చయలా విషయాలు చపుుకుపో తునయనరు(వోవహారికుం లో), గేద్ చయలా ముంచిదని, అమమమమ పుట్టయుంట్టనుుండి
తీసుకొని వచిచన జ్ఞతి అని. పెయిో దూడను పెట్య ుంట దని, 3 లీట్రా మ ఱ్ఱి ప్లు ఇచిచనదని మరనోన వోవస్య
విశేష్ట్లు, కషయ సుఖాలు
ఇపుట్ట వరకు ఇుంట్టలాప్ద్ి వేసిన కుశల పరశనలను, మరముంలేని పలకరిుంపులు, నయ ర్క త్ో వ్ళ్ళా పడు ఆనుంద్యనిన
చూసి ఉవిుళ్ళారుతునన నేను మరొకస్రి నయలో నేనే పరశ్నుంచుకొనయన!
పలలా ట్ూళ్ళా కూడయ ఆధ్ునీకరణ్కు లోనెై కొట్టయమిట్ాయడుతునయనయి అని ఎవరు అనయనరని?
మావయో చేతి లో ప్లు తీసుకొని ముంచినీళ్ా గ్ాసు చేతికి అుంద్ిుంచి, క్ళ్ళా కడుకకోుండి వేడి వేడి గ్ భోజ్నుం
వడిు స్ూ అనయనరు అతూ యో ఇదద రినీ ఉద్ేదశ్ుంచి.
భోజ్నుం చేసూ ూ ఉుండగ్ అతూ యో మావయో ల మధ్ో సుంభాషణ్ ఇద్ి
జునున వుండట్ానికి ప్లు క్వ్లి! (అతూ యో)
(స్ధయరణ్ుంగ్ జునున తయారు చేయట్ానికి మ ఱ్ఱిప్ల వుంతు కు సుమారు 3 లేద్య 4 వుంతుల మామూలు ప్లు
కలుపుత్యరు)
ఇుంట్లా లేవ్? (మావయో)
2 లీట్రుా ఉుంట్ాయి మరొక లీట్రైనయ క్వ్లి.
వెుంకనన ను అడగక పో యావ్?
లీట్రు ప్లకు 2 లీట్రుా నీళ్ళా పో సిసూ ్డు, జునున సరిగ్ అవుదు.
సరేలే స్యుంక్లుం ప్ల కేుందరుం నుుండి త్పిుస్ూను.
త్ ుందరగ్ త్పిుుంచుండి, మిగత్య ప్లు(అుంట్ే సుమారు 2 లీట్రుా ప్లు) సరిదపెట్య ట (ఫీజ్
ర )లో పెట్స్
ేూ ూ ను.
ఈ సుంభాషణ్ విుంట్ూుంట్ే కొుంచుం కొాతూ దనుం కనిపిుంచినట్య నిపిుంచిుంద్ి నయకు.
భోజ్నుం అయిన తరువ్త పెరట్లా చట్టయ నీడ కిాుంద ఉనన ఓ పడక కురచచలో జ్ఞరబడయును.
అనుకకకుుండయనే మలా గ్ చినననయట్ట ఆలోచనలోాకి జ్ఞరుకొనయన..
---------****----------

ఒసతయ్ క్మ డూ మాస్యరి గ్రి గేద్ ఈనిుందట్, స్యుంక్లుం క్సూ ప్లు పుంపిుంచవోయ్
మాస్యరి గ్రి భారో మడికట్టయకొని మరచ జునున వుండుత్యరులే ! (రుండిళ్ా అవతల ఉనన శరమ గ్రు, కొుంచుం పదద తి
మరియ పట్టయుంపులు ఎకుోవ ఆయనకి)
ఏముండీ మాస్యరిగ్రిుంట్లా గేద్ ఈనిుందట్, ప్లు పుంపిుంద్యముంట్ే మనక్ ప్డి లేద్యయిే (పరవ్ళ్ుం గ్రు వెనుక వీధి లో)
అననట్టయ మాష్ట్యరు అుంట్ే గ రుూకొచిచుంద్ి అయనకి పనస పొ ట్టయ కూర అుంట్ే మహా ఇషయ ుం. స్యుంతరుం ఆ కూర వుండి
పుంపర్దూ(ఆవిడ భరూ ఆచయరుోలు గ్రు)
బావగ్రి ఇుంట్లా పెదద గేద్ ఈనిుందుంట్..వ్ళ్ాకి ప్లు సరిపో త్యయో లేద్య కొుంచుం ఎకుోవ పుంపిుంచవొయ్ (దూరపు
బుంధ్ువెన
ై య అనినుంట్టకీ దగగ రుుండే సతోుం గ్రు)
క్ుంతుం, క్ుంతుం.. పిలుపు కీ పిలుపు కీ మధ్ో జ్వ్బిచేచ సమయుం ఇవుకుుండయనే మాస్యరిగ్రిుంట్లా గేద్ ఈనిుందుంట్ అని
బ ుంగ రు గొుంతు త్ో సెట్య ట గ్రు కొట్టయకి వచిచన ఖాత్యద్యరా ని (కషయ మరిాి) మరిచి మరచ పరుగత్ేూ రు ఇుంట్లాకి....పుంచ కట్టయ
ఎగేసుకొుంట్ూ
సరా ుండి మీ సుంభడుం! బెలా ానికి మన దగగ రక
ి ే వస్ూరు గ్? కొుంచుం చూసి వెయోుండి తూకుం, క్ట్ా కిాుంద చిుంత పుండు తీసి.
శెట్య ట గ్రి సుంభర్నికక చినన చురక వేసిుంద్ి భారో సూరో క్ుంతమమ గ్రు.
బాబయాో గేద్ ఈనిుందుంట్ కద్య... ద్యరిన పో యిే చయకలి, ముంగలీ..
ఇలా నీద్ి నయద్ీ అని బేధ్ుం లేకుుండయ అుందరికీ అద్ే సుందడి..మరముం లేని సుంత్ోషుం...
ఇలా క్షణ్యలోా విషయుం వూరుందరికీ త్లిసిపో యిేద్.ి స్యుంక్లానికలాా చినన పెదద చుంబ లు, గినెనలత్ో ప్లు ఇుంట్టకి
చేరవి
ే .
ఇక చూడయలి ఆ తరువ్త అమమమమ కషయ ుం. బెలాుం తరిగి ప్లను మ ఱ్ఱి ప్లత్ో కలిపి యాలకులు, మిరియాలు పొ డి
చేసి కలిపి, ఎవరిగన
ి ెనలలో చుంబ లలో వ్ళ్ా కి ఆ ప్లను పో సి జునున వుండేవ్రు.
ప్లు పుంపినయ పుంపకునయనబేధ్ుం లేకుుండయ వ్ళ్ా భాగుం వ్ళ్ాకే.
ఆ తరువ్త కషయ ుం నయద్ి. వ్ళ్ా వ్ళ్ా గినన
ె లు, చుంబ లు, వ్ట్ాలు పుంచట్ుం నయ వుంతు.
అమమమమ జునున వుండట్ానికి కషయ పడట్ుం క్ని, విసుకకోవట్ుం క్ని నేనప
ె ుుడూ చూడలేదు!
ఒక స్ుంఘిక భాోధ్ోత గ్ తీసుకొనేవ్రు
నేను మాతరుం చయలా విసుకకోనేవ్డిన ఆట్ వదలి పుంచట్ానికి వెళ్ా ళలుంట్ే.
క్నీ అ పుంపకుం లో నేను కూడయ ఆనుంద్యనిన చవి చూసిన ద్యఖలాలునయనయుండయ య్
పద్ేళ్ా నయ అ వూరి జీవితుం లో జునున కకసుం ప్లు కొనట్ుం అనేద్ి నయకసలు గ రేూ లేదు.
ఏ పూట్ పితికిన ప్లత్ో ఆ పూట్ే జునున వుండేసవ
త ్రు.

ఇుంచు మిుంచు విధి గ్ ఆ వీధి లో వెళ్ళా వ్ళ్ాుందరికీ భాగుం ఉుండేద్.ి
తమ వుంతు వసతూ వ్ళ్ళా కూడయ తిరిగి అలాగే చేసవ
త ్రు మరి!
పెరట్లా క్సిని క్యో, పుండిన పుండయ .. ఇలా ఏద్య ఒకట్ట....పుంచు కకవట్ుం
తమ వుంతు వసతూ చేయట్ానికి వెనుకడుగ వేయాలిస వసతూ మాతరుం ద్యనిన ఒక అవమానుం గ్ భావిుంచేవ్రు.
అద్ి ఓ పరసుర స్ుంఘిక భాుంధ్వోుం. ఎలా పుట్టయుంద్య , ఎలా వృద్ిి చుంద్ిుంద్య నయకు ఇపుట్టకీ అరిుం క్దు క్నీ,
ఎలాగత్
ై న
ే ేుం స్ురి ుం ప్ళ్ళా మాతరుం చయలా తకుోవ.
అపుుడు గ రుూకు వచిచుంద్ి నయకు ఆధ్ునికీకరణ్ అుంట్ే ఏమిట్ని!
అనయట్ట పుంపక్లు, వసుూ మారిుడి విధయనయలిన ఈ నయట్ట సరిద పెట్య ట మారిచుంద్ేమో
అనయట్ట ఉమమడి కుట్టుంభాలిన,సుంఘ జీవనయనిన ఈనయట్ట ఒుంట్రి స్ురి పూరిత జీవితుం మారిచుంద్ి
అనయట్ట గ్ామ కట్టయబాట్ా ని అలవ్ట్ా ని ఈనయట్ట స్ుంకేతిక ఆధ్ునికీకరణ్ మారిచుంద్ి
అనయడు కూడు గూడు నీడ కకసుం పడే త్యపతరయానిన ఈనయట్ట మితుం లేని ధ్నయరజ న మారిచుంద్ి
అనయడు కషయ సుఖాలు ఒకరికొకరు చరిచుంచుకొని మనో భార్నిన త్ేలిక పరుచుకొనే వ్రు
ఈనయడు దూరదరిిని క్లక్షేపుం ఆ కషయ సుఖాలను చరిచుంచుకొనే సమయుం/అవక్శుం లేకుుండయ చేసిుంద్ి
ఇుంతలో గణ్ గణ్ మోోగిుంద్ి నయ చవిలో. ఆ వూరి గ డి గుంట్ క్దుండయ య్.
నయ చేతిలో ఉనన చితర విచితర దూరవ్ణ్ీదరిిని… అద్ేనుండీ స్మర్య ఫో న్.
ఎతీూ ఎతూ గ్నే, ఎకోడునయనరు? అవతల నయ భార్ోమణ్ి.
మావయోగ్రిుంట్లా!
ఇుంక్ అకోడే ఉుంట్ే మిగత్య వ్ళ్ాను ఎపుుడు పలుకరిసూ ్రు, ఎపుుడు తిరిగి వస్ూరు?
అబబబబ ఎకోడికి వెళ్లత్ే అకోడే ఉుండిపో త్యరు....మనకుననద్ి కొనిన రోజులే. ఇకోడ ఉుండిపో వట్ానికి ర్లేదు కద్య!
అనీన గ రుూ చయోలేక చసుూనయనను... అనీన చూసుకొని త్ ుందర గ్ రుండి ....విుంట్టనయనర్?
అనినుంట్టకీ ఊ కొడుతునయనను యాుంతిరకుంగ్
అవును నేను కూడయ ఈ స్ుంకేతిక ఆధ్ునికీకరణ్య సరవుంతి లో ఒక అడుగ మ ుందుకు, మ ుంద్ే వేసి ఉనయనను
కద్య మరి !
ఇుంతకీ ఇపుట్ట నయ గ రిుంచి చపునేలేదు కదూ...
పదవ తరగతి వరకు ఈ వూరి లో చద్ివి, తరువ్త ఫెై చదువుల కకసుం వూరు, జిలాాలు ద్యట్ట, ఉద్య ోగుం కకసుం ర్షయ ుంర ,
ద్ేశ్లు ద్యట్ట అమరిక్కు వచిచన ఓ పరవ్స్ుంధ్ురడిన.
మనసు ఆ వూరి చుట్ూ
య తిరుగ తునయన వెళ్ాలేని, వెళ్లానయ ఉుండలేని నయ విచితర మనఃసుభావుం ఓ తిరశుంకు సుర్గనిన
తలపిసూ ూ ఉుంట్టుంద్ి.
-- శ్రార్జ్

