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ఆఆ  పిచిచ్తలిల్పిచిచ్తలిల్   
ఆఆ లత పాల్లత పాల్  

((ఆనంద ణిఆనంద ణి,,  11995500  ఏపిర్ ల్ఏపిర్ ల్  22    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి)) 
 నేను, శీలా ఒకే కాల్సులో చదువుకునే వాళళ్ము. శీలా తండిర్ పేరు ఆనందరావు గారు తలిల్పేరు ఆనందమయి. వారు బాగా డబుబ్గలవారే 

ఆనందరావు గారికి శీలా అంటే ఆమిత పేర్మ. శీలాకి నాకు ఉనన్ సేన్హానిన్బటిట్ ఆయన ననున్ కూడా అతిగారాబంగా చూచేవారు. నేను తరుచు వాళళ్ 
యింటికి వెళేళ్దానిన్.  

ఒకసారి ఎండా కాలము శెలవులకి నేను మా చినాన్నన్ గారి ఊరికి వెళాళ్ను అది ఒక పలెల్టూరు చినన్ చినన్ పిలల్లు మామిడి కాయలు 
దొంగతనంగా కోసుకుంటునాన్రు. ఆడవాళుళ్ చెఱువులనుండి నీరు తెసుత్నాన్రు. ఒక చెటుట్కిర్ంద కూరుచ్ని ఒక ముసలమమ్ తనలో తానేదో 
మాటాల్డుకుంటునన్ది. నేను పిచిచ్ది కాబోలునని ఆమె వైపు చూచాను.  

ఇంతలో ఆమె మా బండి దగగ్రకు పరిగెతుత్కొంటూ వచిచ్ “ఏం నాయనా! ఒక పొడుగాటి ఆయనని అతనితో ఒక అమామ్యిని రైలు దిగడం 
చూచావా” అని మా బండివాడినడిగింది.  

అతడు “ లేదమామ్! నీ కూతురు వాళుళ్ వసేత్ నీకు చెపాత్నులే” అనాన్డు. ఆమె నిరాశతో వెళిళ్పోయింది.  
“ఎవరావిడ?” అని నేనడిగాను.  
“ఏమోనండి. ఒక పది సంవతస్రాలు అయింది యీ గార్మంకి వచిచ్. ఎవరైనా సేట్షను నుండి వసేత్ వాళళ్ని యిలాగే అడుగుతుంది” అనాన్డు.  
“ఆ పొడవైన మనిషి ఎవరు? ఆ అమామ్యి ఎవరు?” అని మళాళ్ అడిగాను.  
“ఆ మనిషి యీవిడకి భరత్టండి. ఆ చినన్ పిలల్ కూతురు. ఈమె భరత్తో ఎపుప్డో దెబబ్లాడిందట. దానితో అతనికి కోపం వచిచ్ కూతురిన్ తీసుకొని 

వెళిళ్ పోయాడు. కొంతమంది ‘నీ భరత్ పాటాన్లోనునాన్డంటే’ ఆవిడ బోలెడు డబుబ్ ఖరుచ్పెటిట్ పాటాన్కి వెళిళ్ంది. కాని అతను కనపడలేదు. అపప్టినుండి 
పిచిచ్దయిపోయింది. తరువాత ఈ ఊరికి వచిచ్ంది” అని ఆ ముసలమమ్ను గురించి చెపాప్డు. ఇంతలో మా యిలుల్ రావడంతో నేను బండి దిగి పోయాను.  

*  *  * 
సెలవులయిపోయాక నేను మళీళ్ కాలేజీకి వచాచ్ను.  
ననున్ చూడగానే శీలా “లతా యినాన్ళళ్కు వచాచ్వా? మా నానన్గారికి ఎంత జబుబ్ చేసిందో తెలుసా?” అని అడిగింది. 
 నేను ఆశచ్రయ్పోతూ “ఎంత జబుబ్ చేసింది ?” అని అడిగాను.  
“నువేవ్ వచిచ్ చూడు మా నానన్గారు నినున్ రెండు సారుల్ చూడాలని కోరాడు. సాయంతర్ం తపప్కుండా వసాత్వు కదూ” అంది. నేను సరేననాన్ను.  
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ఆ నాడు సాయంకాలము శీలా యింటికి వెళేళ్టపప్టికి ఆనందరావుగారు యీ లోకం విడచి పోయారు. నేను విచారంతో యింటికి వెళేళ్టపప్టికి 
శీలా గుండెలు బాదుకొని ఏడుసుత్నన్ది. నేను ఆమెను ఓదారచ్డానికి పర్యతిన్ంచాను. కాని లాభం లేకపోయింది. రాతిర్ దాకా ఉండి వెళిళ్పోయాను.  

ఆనందరావు గారి దినము చేసిన రొజు నేను ఆ రాతిర్ అకక్డే పడుకునాన్ను. కాని ఎంతకీ నిదర్ పటట్క పోవడం వలన బయటికి వచిచ్ నిలబడాడ్ను. 
లైటుల్ ఆరేప్సి అందరూ నిదర్పోతునాన్రు. నేను ఆనందరావు గారి గదివైపుకి వెళాళ్ను. ఆయన బర్తికి వునన్పుప్డు యీ గదిలోనికి ఎవరూ వచేచ్వారు కారు. 
ఆనందరావు గారు ఎపుప్డు తలుపుకి తాళం వేసి వుంచేవారు. ఈ నాడు తలుపు తీసి వుంచడం చూసి నేను అతి కుతూహలంతో గదిలోనికి పర్వేశించాను. 
లైటు వేసేటపప్టికి ఎదురుగా ఆనందరావుగారి ఫోటో కనబడింది. నేను మనసుస్లో ఆయనకు నమసక్రించాను తరువాత టేబిల దగగ్రకు వెళిళ్ 
కూరుచ్నాన్ను బలల్మీదనునన్ పుసత్కాలని తీసేటపప్టికి ఒక డైరీ కనపడింది. నేను అది తీసుకొని కొనిన్ పేజీలు తిరగేసేటపప్టికి అకక్డ యీలాగా వార్సి 
వుంది.  

జనవరి 30 తారీకు 1930 __ 
నేను పాటాన్కి వచిచ్ సేవకునిగా నియమించుకొనన్ వెంకయయ్కి జబుబ్గా వుందని అతనింటికి వెళాళ్ను. నేను వెంకయయ్ని చాలా విశవ్సించే వాడిన్. 

ఇపుప్డు అతని దురద్శను చూచి నాకు చాలా జాలి వేసింది - డాకట్రును పిలువమనాన్ను. వెంకయయ్ “అయాయ్! ఇంక డాకట్రు వచిచ్ ఏం చేసాత్డు ? నా చావు 
సమీపించింది. ఒకక్ కోరిక వుంది - అదిగో నా మూడేళళ్ కూతురు సుబబ్మమ్- దానిని నేను రెండేళళ్ వయసుస్న తలిల్ దగగ్రనుండి లాకొక్చాచ్ను- ఇక నేను 
కూడా పోతునాన్ను - మీరు దయచేసి దానిన్ పెంచండి-పెదద్యాయ్క మీకు సేవచేసుత్ంది” అని ఏడాచ్డు 

“అలాగనకు వెంకయాయ్. సుబబ్మమ్ ఇపప్టి నుండి నా కూతురు. నాకు కూడా పిలల్లు లేరు- సుబబ్మమ్ను నేను నా కూతురులాగ చూచుకుంటాను” 
అని నేననేటపప్టికి వెంకయయ్ ఆఖరి నిటూట్రుప్ విడచాడు. 

నేను సుబబ్మమ్ను తీసుకుని యింటికి రాగానే ఆనందమయి మండి పడింది - కాని నేను “నోరుముయియ్-నీ కిషట్ము లేకపోతే యికక్డ నుండి 
వెళిళ్పో. కాని నేను సుబబ్మమ్ను వదలను. ఆమె పేరు యిపప్టినుండి ‘శీలా’ అమె నా కూతురుగా ఉంటుంది” అని అనేటపప్టికి ఆనందమయి చేసేది లేక 
ఊరుకొంది.  

నేను కొనిన్ పేజీలు తిరగవేసి యిలాగా చదివాను.  
జనవరి 11వ తారీకు, 1947 ___  
శీలా పెదద్దయింది, చదువుకూడా చెపిప్ంచాను_ నా అనంతరము శీలా యీ ఆసిత్నంతను అనుభవిసుత్ంది, ఆమె సేవకుని కూతురని ఇకక్డ 

ఎవరికి తెలియదు నాకు, ఆనందమయికి తపప్. పాటాన్లో కొందరికి తెలిసినా వారిపప్టికి మరిచ్పోయి యుంటారు, నేను బర్తికి ఉనన్ంతకాలం 
ఆనందమయి శీలాని గురించి ఎవరిదగగ్ర ఏమి చెపప్లేదు. కాని తరువాత? అపుప్డు కూడా ఆమె శీలా యొకక్ ఆసిత్ని చూచి ఏమనలేదు శీలా యొకక్ జీవిత 
రహసయ్ం ఎవరికి తెలియకూడదు. ఎవరికైనా తెలుసేత్ శీలా జీవితమంతా మారిపోతుంది.  

ఇది చదివేటపప్టికి నా చేతులు వణకడం మొదలు పెటాట్యి. నేను గబగబా ఆ పుసత్కమును డార్యరులో దాచేశాను. “ఇందు కొఱకే గాబోలు 
ఆనందరావు గారు యీ గదిలోనికి యితరులనెవవ్రిని రానిచేచ్వారు కారు” అని ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్ను ఇంతలో వెనుక ఎవరో ఏడుసుత్నన్ శభద్ము విని 
వెనకిక్ తిరిగి చూచాను_ శీల ఒక కురీచ్కి ఆనుకొని వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ంది. ఆమెను చూచేటపప్టికి నా గుండెలు దడదడ కొటుట్కొనసాగాయి.  

“శీలా! నువివ్కక్డికి ఎలాగ వచాచ్వు?” అనాన్ను.  
(శీల కళుళ్ తుడుచుకొంటూ) “నాకు నిదర్ పటట్క పోవడం చేత నీ గదికి వెళాళ్ను- అకక్డ నువువ్ లేవు. నినున్ వెతుకుతూ యికక్డికి వచిచ్ నువువ్ 

చదివినదంతా నేను కూడా వెనుక నుండి చదివాను” అని మళీళ్ ఏడవ్సాగింది. (కొంతసేపటికి) “అభాగుయ్రాలను చినన్పుప్డే తలిల్దండుర్లని పోగొటుట్కొని 
గొపప్వారింటోల్ పెరిగాను ఆనందరావు గారు దయతో నాకు ఆసిత్నిచాచ్రు. నాకు సుఖమేది? నా తలల్యినా బర్తికి వుందో లేదో?” అంది- ఇంతటోల్కి 
ఆనందమయి గారు తలుపు దగగ్రకు వచిచ్ నిలుచునాన్రు.  

“ఎందుకు లేదు! నీ తలిల్ యింకా బర్తికి వుంది. నీ ఆసిత్తో కూడా ఆమె దగగ్రకెళళ్వచుచ్ను.” అనాన్రు కోపంగా. ఆమె బయటనుంచుని మా 
మాటలు విని వుంటారు.  
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“నీ తలిల్ యిపుప్డు పిచిచ్ది- లతావాళళ్ చినాన్నన్గారి వూరిలోవుంది, నువవ్కక్డకి పో” అనాన్రు. 
 నేను ఆశచ్రయ్పోతూ 
“మా ఊరిలోనా ? మీ కెలాగున తెలిసింది?” అని అడిగాను.  
“నాకు తెలుసు మేము పాటాన్నుండి వచేచ్సాక ఆవిడ యకక్డికి పోయింది; కాని సుబబ్మమ్ గాని ఆమె తండిర్ గాని కనపడక పోవడం వలల్ 

పిచిచ్దయిపోయింది. పాటాన్లోనే యుదోయ్గం చేసుత్నన్ నా తముమ్డు ఆమెను బాగు చేసి వంటమనిషిగా తన ఇంటోల్ పనినిపిప్ంచాడు తరువాత అతడు 
ఆమెను తీసుకొని వాళళ్ వూరికి వెళూత్వుంటే దారిలో ఆమెకు మరలా పిచిచ్ పటిట్ంది. అరథ్రాతిర్ వేళ ఒక పలెల్టూరు కోరులు నుండి దిగిపోయింది; ఆ 
పలెల్టూరు మీ చినాన్నన్ గారునన్ పలెల్టూర”అని చెపేప్టపప్టికి నాకు మా వూరిలో చూచిన పిచిచ్దానిమాట జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆ సంగతి శీలాతో చెపాప్ను. 
ఆమె ఏడుసూత్ “ఆ పిచిచ్దే నా తలిల్ అయి వుంటుంది. నేను రేపే అకక్డికి వెళాత్ను” అంది.  

*  *  * 
తరువాత రోజు మధాయ్హన్ం నేను, శీలా రైలు నుండి దిగాము మునుపటి బండివాడు మా దగగ్రకు వచిచ్ “ఏమండి! బండి తీసుకొని రానా?” 

అనేటపప్టికి మేము తెమమ్నాన్ము. సరిగాగ్ ఏ చెటుట్కిర్ంద నేను మొటట్మొదట శీలా తలిల్ని చూచానో అకక్డికి వచేచ్టపప్టికి నేను  
“అపప్నాన్! ఆ ముసలమమ్ కనబడటం లేదే?” అని బండివాడినడిగాను.  
వాడు “ఏ ముసలమమ్? ఆ పిచిచ్దా? పాపం దాని మాట వింటే ఏడుప్ వసుత్ందండి పది సంవతస్రములు అయిపోయినా ఆమె భరత్గాని, కూతురు 

గాని రాలేదు చివరకి ఆమె సేట్షను దగగ్ర ఒక రోజున ఒక అమామ్యిని జూచి ఆమెను తన కూతురనికొని పరిగెతత్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఇంతలో ఒక ఎదుద్ 
వచిచ్ ఆవిడను పొడిచేసింది దానితో ఆమె కిర్ందకి పడిపోయింది ఇంక లేవలేదు పాపం చచిచ్పోయేటపుప్డు కూడా కూతురునే పిలుసూత్ చచిచ్పోయింది” నా 
కూతురు నా సుబబ్మమ్ ఇలారా అమమ్ ఇలాగరా అంటూనే పార్ణాలు విడిచింది."  

అని అతడు చెపేప్టపప్టికి శీలా ఒక పెదద్కేక వేసి దొరుల్కుంటూ కిర్ందకి పడిపోయింది. నేను కూడా గబగబా కిర్ందకి దూకాను. చాలా సేపు 
నీరుజలేల్టపప్టికి శీలాకళుళ్ విపిప్ “లతా! ననున్ సేట్షనుకు పంపివేయవూ? నేనెవరికొరకు యికక్డకు వచాచ్నో ఆమెయే లేకపోతే నేనికక్డెందుకు యింక?” 
అని దీనంగా అడిగింది. నేనామెను బండి ఎకిక్ంచి మరలా వాళళ్ యింటికి పంపించాను_ ఇంక నేను మళీళ్ ఆ వూరికి వెళళ్ కూడదని 
నిశఛ్యించుకునాన్ను.  

కాని ఒక నాలుగు సంవతస్రములయిన తరువాత వెళళ్క తపిప్ంది కాదు! శీల వాళళ్ యింటి దగగ్రకు వెళిళ్ చూచేటపప్టికి అకక్డ యిలుల్ లేదు 
కాని ఒక సతర్ం ఉంది నేను గేటు దగగ్ర ఒక వయ్కిత్ని “ఈ సతర్ంను నడిపేది ఎవరోయ?” అని అడిగాను. అతడు “సుబబ్మమ్ గారండి ఆవిడ తలిల్దండుర్ల 
పేరన పెటిట్ంచారు” అనాన్డు.  

నేను వెనకిక్ వచేచ్శాను శీలాకి తిరిగి తన గత జీవితమును గురించి జాఞ్పకం చేయడం నాకు యిషట్ం లేకపోయింది. 
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