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ఉయ్యాల – జంపాల 06 
అను దశమనాడి తూగుటుయ్యాల 

 
ఇంతవరకూ జరిగిన కధ       
"…  గిరిజ సతయవతి స్నేహితురాలు, కొలీగు . ఆమె కూడా రిట ైరయంది. 
కూతురిే చూడడానికి వెళ్ళంది. వచ్చేటప్పుడు మనవడిని వెంటబెటటు కుని 
వస్త ంది. ర ండచళ్ళ శ్రీన్ గిరిజ మనవడు మెదడు చ్రుకు లేనివాడు. వాడిని 
చూస్కోలేక సతమవపతునే గిరిజ సతయవతి దగగరికి వస్త ంది. ‘కూతురు బియడి 
చద్వపకి పిలలా డు ఆటంకము అని మనవడిని వెంటబెటటు కుని వచ్ాేన్ కానీ 
సరిగాగ  చూస్కోలేకపో తున్ాేన్’ అని వాపో తుంది గిరిజ.  ..." 

యక ముంద్ భాగం చదవండి 
 

శ్రన్ పెరుగుదల తకుువగా వపనే పిలలా డు. అంద్కన్ే వాడిని ‘డచకేర్ 
స్ెంటర్’ లో పెటుడం వీలుప్డక, గిరిజ కూతురు తన పిలలా డిే తలా్లతో ప్ంపించంది. 
వాడికి మలటలు సరిగాగ  రావప. యేమీ సరిగాగ  వయకతం చ్ెయ్యలేడు. ఇంటలా  ఓపికగా, 
ఓరుుగా చూస్కున్ే వాళ్ళళ యెవరూ లేరు. ఇకుడ గిరిజ కూడా 
చూస్కోలేకపో తోంది. 
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 స్జాత గదిలోకి వెళ్ళన శ్రన్ పాప్ని చూసూత  కేరింతలు కొటుడం 
పాారంభంచ్ాడు. స్జాత వాడిే దగగరకు రమమని పిల్లేంది. గబగబా వెళ్ళ స్జాత 
వళ్ళళ కూరుేన్ాేడు. స్జాత వళ్ళళ వపనే పాప్ చ్ెయయ ప్టటు కున్ాేడు. స్జాత 
ఖంగారు ప్డింది, మెలా్లగా తమలయంచ్కుని వాడిచ్చతిలోంచ పాప్ చ్ెయయ 
విడిపించంది. 

 "నీ పనరు యేమిటి?" అడిగింది. న్ోరంతా తెరిచ నవాాడు కానీ పనరు 
చ్ెప్ులేకపో య్లడు. స్జాత చ్ెయయ ప్టటు కుని యేవో అక్షరాలు ప్ల్లకేడు. 
"బిసుటటా  తింటావా?" ‘వ ూఁ’ అనేటటా  తల వ పి, గబుకుున లేచ నిలబడాా డు. 
స్జాత లేచ పాప్ని యెతుత కుని, వాడి చ్ెయయ ప్టటు కుని బయ్టకు వచేంది. 
గిరిజ, సతయవతి కబురుా  యంకా అవలేద్, గలగలల మలటాా డుకుంటటన్ాేరు. 

 "ఆంటీ! యేదెైన్ా టిఫిన్ చ్చస్ాత న్" అంది. "ఉలా్లపాయ్లు కట్ చ్చస్ాత న్. 
ప్కోడీలు వెయ్యమలమ, గిరిజకి యష్ుం". "ఫరాాలేద్ ఆంటీ. న్ేన్ తరుగుతాన్. 
మీరు పాప్ని ప్టటు కోండి" అని పాప్ని సతయవతికి యచే స్జాత గబగబా 
వంటింటలా కి వెళ్ళంది.  

స్జాత ప్కోడీలు వేయస్త ండగాన్ే మూరితకూడా యంటికి వచ్చేశాడు. 
వరండాలో కూరుేనే గిరిజని ప్లకరించ తలా్ల దగగరునే కూతురిే యెతుత కుని 
వెళ్ళళడు. 

 "స్జా!" "తారగా వచ్చేశారే! రండి వేడిగా ప్కోడీలు తింద్రుగాని" 
స్జాత మూరితతో అంది. 

 "తింటా గానీ, మల కొలీగు స్ీతకి ఓ పో ా బెా ం వచేంది" మూరిత అన్ాేడు. 
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 "పోా బెామల?" పనా టలా  ప్కోడీలు పెటిు  వరండాలోకి తీస్క ళ్ళత నే స్జాత 
ఆగింది. 

 "ముంద్ ఆ పనా టట యచ్చేస్ి రా! చ్ెపాత న్" పాప్ని నవిాసూత  అన్ాేడు. గబ 
గబా ప్కోడీ పనా టట యచ్చేస్ి వచేంది.  "చ్ెప్ుండి!" మూరితకి కూడా పనా టట అందించ 
ప్కున కూరుేంది స్జాత. 

 "స్ీతా వాళ్ళళయ్న తప్ుని సరిగా వ రికి వెళ్ళళల్లట ఓ ఫంక్షన్ 
అట ండవాాల్లట" 

 "ఐతచ"….. "స్ీత అతతగారు వీళ్ళదగగరే వపంటారు. ఆవిడని ఒకురితనీ యంటలా  
వదలలేరుట; ఆవిడకి వంటలా  బావపండడం లేద్ట!" 

 "మరేం చ్చస్ాత రుట?" 

 "మీ అమమగారు యంటలా న్ే వపంటారు కదా! మల అతతగారిే న్ాలుగు రోజులు 
మీ యంటలా  వపంచ్కోవడం వీలవపతుందా? అని స్ీత అడిగింది" అన్ాేడు మూరిత. 

 "మనింటలా న్ా?" స్జాత అంది "ఆంటీని అడుగుదాము" 

 "అమమని అడుగుతచ వెంటన్ే ఒపనుస్కుంటటంది. పాప్నీ స్ీతఅతతగారినీ 
చూస్కోగలదా? అని న్ా ఆలోచన. అది సరేగానీ, గిరిజ ఆంటీ ఏవిూఁటీ అమమతో 
స్దీరఘచరేలు చ్చస్ోత ంది?" కుతూహలంగా అడిగాడు మూరిత. 

 "అదా" నవిాంది స్జాత. గిరిజ విష్య్లలు చ్ెపిుంది. చ్ెప్ త ండగాన్ే ఏదో  
ఆలోచన తళ్ళక్ మని మెరిస్ింది. కింీదటి వారం యెద్రింటివాళ్ళళ సతయవతికి 
చ్చస్ిన అభ్యరధన దానికి తోడయయంది.  
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****** 

ఎద్రింటి వాళ్ళళ రామయ్య, శేష్మమగారుా  వృధ్ధ  దంప్తులు. వాళ్ళకి ఒకుడచ 
కొడుకు. అమెరికాలో వపంటాడు. ఈ వృధ్ధ  దంప్తులు ఏ ర ండచళ్ళకో అమెరికా వెళ్ళ 
ఆరేస్ి న్ెలలు వపండి రావడం; ఏ మూడు న్ాలుగేళ్ళకో ఒకస్ారి కొడుకు 
కుటటంబంతో వచే వీళ్ళదగగర కొన్ాేళ్ళళ వపండి వెళ్ళడం యన్ేేళ్ళళగా ఏ 
ఆటంకం లేకుండాన్ే జరుగుతునే కారయకీమం.  

 ఈ మధయ కొనిే న్లెలుగా రామయ్య గారికి అన్ారోగయంగా వపంటలంది. 
ప్యా్లణాలు చ్ెయ్యడం వీలవదని డాకురు చ్ెపనుడు. శేష్మమగారి అకు పో వడంతో 
ఆవిడకి ప్రామరశకి వెళ్ళళల్లిన అవసరం ప్డింది. శేష్మమగారు వచే సతయవతిని 
అడిగింది. 

 "మూడు రోజులు న్ేన్ తప్ునిసరిగా వ రిక ళ్ళళలమలమ! మల 
ముసలలయ్నిే యళ మూడురోజులూ కాసత  కనిపెటటు కుని చూస్కోగలరా?" అని 
బతిమలల్లంది. 

 "ఏ శుభ్కారయమో కాద్ కదా! అకుపిలాల్లే చూడాా నికి ప్రామరశకి 
వెళ్ళత నంటటనే ఆ పెదాా విడ మలట కాదనలేకపో యంది సతయవతి. సతయవతి ఆ 
మూడురోజులూ రామయ్య గారికి అనిే అమరిే పెటుడం, మధయ మధయలో వెళ్ళ 
ప్లకరించ కబురుా  చ్ెప్ుడం అంతాసతయవతికి  అదనప్ప భారమే అయయంది. కానీ 
రామయ్య గారు మలతంా సతయవతి కబురాతో, సతయవతి పాప్ని కూడా తీస్ 
క ళ్్త ండడంతో, ముసలలయ్న ఆ పాప్లో తన మనమరాల్లే చూస్కుంటూ, 
ఆడుకుంటూ చ్ాలల సరదాగా గడిపనశారు.  
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 శేష్మమగారు వ రిన్ండి వచ్ాేక వీళ్ళకి యెన్ోే కృతఙ్ఞతలు చ్ెపాురు.  
రామయ్య గారు మటటు కూ తరచ్గా పాప్ని వాళ్ళంటికి రపిుంచ్కుని 
ఆడుకుంటూ హుషారుగా వపంటటన్ాేరు మున్ప్టి నీరసం వయధ ఆయ్నలో 
బాగా తగిగంది. గిరిజ యంటికి వెళ్ళడానికి లేచంది. 

 "స్జా! ఆంటీ వెళ్ళత నంటలంది" సతయవతి పిలవడంతో స్జాత, మూరతత 
వరండాలోకి వచ్ాేరు.   

"వెళ్ళళస్ాత న్" అని శ్రన్ని "ప్దరా" అని చ్ెయయ ప్టటు కుంది. వాడు 
అమమమమ చ్ెయయ విదిల్లంచ్కుని పాప్ దగగరకు ప్రిగ టటు క ళ్ళళడు.  

"ప్పాుపా!" అంటూ మలరాం మొదలుపెటాు డు. 

 "దామలమ! యంటికి వెళ్ళా ము" అంటూ యెతుత కోబో యంది గిరిజ.  

శ్రన్ రానని మొరాయస్త న్ాేడు. ఇదంతా చూస్త నే మూరితకి, స్జాతకి 
వాడు పాప్ని వదల్ల వెళ్ళడానికి యష్ుప్డడం లేదని అరధం అయయంది.  

 "రేప్ప మళ్ళళ రా! పాప్తో ఆడుకుంద్వపగాని, యప్పుడు చీకటి ప్డుతోంది 
కదా మరి" స్జాత మెలాగా నచే చ్ెపుింది. కానీ నిజమల కాదా? అనేటటా గా 
అమమమమకేస్ి చూశాడు. 

 "అవపన్ గిరిజా! రేప్ప తారగా వచ్చేయ్. వీడు రోజంతా పాప్తో 
ఆడుకుంటాడు" సతయవతి వెంటన్ే గిరిజకి ఆహ్వానం ప్ల్లకింది.  

 "సరే" మొహమలటంగా అని శ్రన్ని మెలాగా బుజజగించ తీస్క ళ్ళంది గిరిజ. 
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రోజూ మలరాం చ్చసూత  మందకొడిగా వపండచ శ్రన్ పాప్తో ఆడుకుంటూ 
న్ాలుగగంటలు యెంత ఉతాిహంగా గడిపనశాడో ! గిరిజ సతయవతితో కబురుా  
చ్ెప్పత నేంతస్నప్  అమమమమని యేమలతంా అలారిపెటుకుండా వపండి, యంటికి 
వెళ్ళనని మలరాం చ్చస్ిన వెైనం శ్రన్ మందకొడితన్ానిే తగిగంచ్చ దివయ ఔష్ధం 
పాప్తో ఆటలేన్ేమో!!  

 ఒకేుస్ారి ఈ ఆలోచన తటిుంది - మూరితకీ, గిరిజకీ, స్జాతకీ ఒకేస్ారి   

**  ** ** 

గిరిజ-శ్రన్ 

స్ీత-అతతగారు 

శేష్మమగారు-రామయ్యగారు 

సతయవతి-పాప్ 

ఇవనీే విడివిడి కుటటంబాల సమసయలూ, యబబంద్లూ. 

 

వీటనిేటినీ ఒక చ్ోటకు చ్చరిే ప్రిష్ురించగల్లగితచ ఆ యబబంద్లని  

ఓ కొతత  అవకాశంగా చ్చస్కుని అధిగమించగలమల?  

అలల చ్ెయ్యగల్లగితచ అది యెంతో ఆనందదాయ్కమౌతుంది. 

ఇదచ స్జాత మన్ోభావంలో మెరిస్ిన మెరుప్ప 

** ** ** 
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 గిరిజ శ్రన్ని తీస్క ళ్ళన తరువాత సతయవతికి కూరుేని కూరుేని కాళ్ళళ 
ప్టటుస్ినటాయయంది.  మెలాగా సవరించ్కుని లేచంది. వంటింటి వెైప్ప 
వెళ్ళబో యంది. మూరిత ఆమెని అడుా కున్ాేడు. 

 "కాస్నిప్ప రిలలకివప అమలమ! వంటింటలా  ప్ని స్జాత చూస్కుంటటంది" 

 సతయవతికి నిజంగాన్ే అలసటగా వపంది. కొడుకు మలట కాదనకుండా 
దివాన్మంచం మీద నడుం వాల్లేంద.ి కళ్ళళ మూస్కుని ప్డుకున్ాే 
మనస్లో గిరిజ మలటలు తిరుగుతున్ాేయ.   

 ‘మనస్ి ఉరకలు వేస్త న్ాే శరతరం దానితో సమంగా సహకరించద్’ 
నిజమే అనిపిస్ోత ంది. కోడలు ఆఫీస్కి వెళ్ళళపో తచ రోజంతా మనవ~రాల్లే తన్ 
ఒకురతత చూస్కోలేదోమో? మరి పాప్ని ‘డచకేర్’లో పెటుక తప్ుదా?  

ఆ ఆలోచన్ే నచేనటటా గా గబుకుున కళ్ళళ తెరిచ లేచకూరుేంది. పాప్ని 
మూరిత భ్ుజంమీద వేస్కుని తిప్పుతున్ాేడు. ‘వ ూఁవ ూఁ’ అంటూన్ే నిదలాోకి 
జారుకుంటలంది పాప్. తదచకంగా పాప్ని చూస్త నే సతయవతికి కళ్ళనీళ్ళళ 
వచ్ాేయ. 

 తన్ మరత బేలగా ఆలోచస్ోత ంది. పాప్ని ‘డచకేర్’లో  పెడాత రని తన్ 
యెంద్కు అఫెండ్ అవపతోంది? గిరిజ మనవూఁడిని చూస్కోలేకపో తోంది. 
నీరసప్డోత ంది. తన్కూడా బాధయత స్ీాకరించ సరిగా చూస్కోలేక యబబంది 
ప్డుతుందా? సతయవతికి భ్రత రామన్ాథం మదిలో మెదిలలడు. తమ పిలాల 
పెంప్కం బాలయం అంతా భ్రేత చూస్కున్ాేడు. తన్ పిలాల్లే కనడం వరకే, ఆ 
తరాాత ప్ రిత బాధయత తన భ్రతదచ. 
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 ఇటట తన వపదో యగం - అటట పిలాల పెంప్కం ర ండింటినీ సమనాయ్ ప్రుసూత  
ఎవరికీ యే కష్ుం లేకుండా యెంతో ఓరుుతో న్ేరుుగా సంస్ారన్ౌక నడిపించన 
మహ్వ న్ావికుడు రామన్ాథం. అలలంటి మహో నేత వయకితని కోలోుయన తానూ, 
పిలాలూ ద్రదృష్ువంతులు. భారంగా నిటూు రిేంది.  

 ‘అతన్ే వపండివపంటట అసలు యది సమసయ అయేయదచ కాద్’ అన్కుంది 
సతయవతి. 

 ‘మరి గిరిజ తన భ్రత తోడుగా వపన్ాే శ్రన్ని చూస్కోలేకపో తోంది?’ 

 


