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1 చింతలిల్కి పండగ వచిచ్ంది వరణ్ మారెళల్ 

చింతలిల్కి పండగ వచిచ్ంది     వరణ్ మారెళళ్
సావితిర్ అదద్ం ముందు నిలబడి తల దువువ్కుంటోంది. తల దువువ్కుంటూ ఉందనే పేరేగాని  ఆలోచన 

ఎకక్డో ఉనన్టుట్గా ఉంది ఆమె ముఖం. 
   ఈ మధేయ్ మనవలతో మాటాల్డటం కోసం, వారి ఫోటోలు, వీడియోలు చూడటం కోసం  ఫేసుబ్క, ఇతర 

సోషల మీడియాలు ఉపయోగించటం నేరుచ్కుంది. అలా ఈ రోజు ఫేసుబ్క లో ఒక పోసట్ ఆమెను ఇలా ఆలోచనలో 
పడేసింది. 

అరవై ఏళుళ్ దగగ్ర పడుతునాన్ కూడా అకక్డకక్డ వచిచ్న రెండు, మూడు తెలల్ వెంటుర్కలు మినహా మిగతా 
జుతుత్ అంతా నిగనిగలాడుతూ నలల్గా ఉంటుంది. జుతుత్ ముడి  వేసుకుంటే  చాగంటి కోటేశవ్రరావు గారు అమమ్వారి 
'కబరీబంధంని' వరిణ్ంచినటేట్ భుజాలకి అటూ ఇటూ తగిలేటంత పెదద్దిగా ఉంటుంది. జుటుట్ని జడలా వేసుకుంటే  
పిరుదులు దాటి వచిచ్, నలల్ తార్చు పాము వీపుమీద పాకుతునన్టుట్ ఉంటుంది. 

    ఆమె కోడలు, కూతురుతో సహా వయసులో ఉనన్ పర్తీ ఆడపిలల్ ఆ జుతుత్ చూసి, అయోయ్ అలాంటి జుతుత్ 
నాకులేదే అని బాధపడకుండా ఉండరు అంటే అతిశయోకిత్ కాదు. ఉండదూ మరీ, కెమికలస్ ఉనన్ షాంపూ కాకుండా 
చినన్పప్టి నుంచి మందార నూనె, కుంకుడు కాయలు , షీకాయ ఉపయోగించి సంరకిష్ంచుకునన్ జుటాట్యే. 

  జుటుట్ విషయం ఎపుప్డు గురుత్కు వచిచ్నా ఆమె చినన్తనంలో వాళళ్ పనిమనిషి చింతలిల్ గురుత్కు రావడం 
మానదు తనకి. 

 ****** ****** ***** 
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         అపుప్డు సావితిర్కి ఆరేళుళ్ ఉంటాయి. అపుప్డపుప్డే ఊహ వసూత్ ఉండటంతో చుటూట్ కనిపించే  
కొతత్యిన, వింతైన విషయాల గురించి  పర్శన్లు వేసూత్ దొరికిన జవాబుల దావ్రా వచిచ్న జాఞ్నానిన్ బురర్లో నికిష్పత్ం 
చేసోత్ంది. 

     తాతల నాటి ఆసిత్, వంశపారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ కరణీకం. డబుబ్ వలల్, అంతకు మించి మాట 
మంచితనం వలల్, ఆ కుటుంబం అంటే ఆ ఊరి వారికి గౌరవం. దానితో పెదద్ మండువా ఇలుల్,  పాడి, పంట ఇలా అనిన్ 
పనులు చూసుకోవడానికి నిరంతరం పని వాళుళ్ ఉండేవారు. ఆరురుగురి మగ పిలల్ల తరవాత సావితిర్ ఏకైక ఆడ 
సంతానం. ఇంకేముంది, ఆమెను ఆ ఇంటి మహాలకిష్ అని చాలా గారాబంగా చూసుకునేవారు. ఆమె నిరంతరం చకక్టి 
పటుట్ పావడా వేసుకుని,   కంఠానికి  'కంటి' నుంచి పాదాలకు 'పటిట్ ' వరకు అనిన్ ఆభరణాలు ధరించి సరావ్భరణ 
భూషితవలే ఉండాలిస్ందే. పర్తీ వారం సావితిర్కి చకక్గా నలుగు పెటీట్,  తలంటు పోయడానికి చింతలిల్ రావడం రివాజు. 

   ఆ మాటకొసేత్ ఒక సావితిర్కే కాదు ఆ ఊరిలో కాసోత్ కూసోత్ డబుబ్ ఉనోన్ళళ్ ఆడపిలల్ల సౌందరయ్ 
పోషణకు  చింతలిల్దే బాధయ్త. చకక్గా ఒంటికి నలుగు పెటిట్, జుటుట్కు నూనె పెటీట్ సాన్నం చేయించడంలో చింతలిల్తో పోటీ 
పడేవారు ఆ చుటుట్ పర్కక్ల ఊరల్లోనే లేరని పేరు. 

        ఇపప్టివారికి అరథ్మయేయ్లా చెపాప్లంటే ఇపుప్డు బూయ్టీ పారల్ర లో హైర సాప్, బాడీ మసాజ అని 
అంటుంటారు కదా అలాగనన్మాట. వారానికో, పది రోజులకో వారి వారి వీలుని బటీట్ ఆమెను పురమాయినేచ్వారు. 
పుషప్వతి అయిన పిలల్కి సాన్నం అయినా, పెళిల్ కూతురి మంగళ సాన్నానికి అయినా, బాలింతకు పురిటి సాన్నం అయినా 
చింతలిల్ చేయించాలిస్ందే. 

     రివాజుగా ఆరోజు చింతలిల్ రావలసిన రోజు. సావితిర్ కడుపు నిండా చలద్నన్ం తిని, ఆమె కోసం ఎదురు 
చూసోత్ంది.  పండగ దగగ్ర పడటంతో ఇంటికి సునాన్లు దగగ్రుండి వేయిసుత్నాన్డు సావితిర్ పెదద్నన్యయ్. 

    ఉగాది ముందు వచేచ్ కొతత్ అమావాసయ్ పండుగ అంటే ఆ ఊరికి పెదద్ పండుగే.  ఆ రోజు తిరునాళుళ్ 
చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు. రాతిర్ వీధిలో తెరలు కటిట్ సినిమాలు, హరికథలు, కచేరీలు ఒకటే హడావిడి. 
అమావాసయ్ తో మొదలైన ఈ హడావిడి, శీర్రామనవమినాడు సీతారాముల కళాయ్ణంతో పూరత్వుతుంది. 

     కొతత్ అలుల్ళుళ్ సంకార్ంతి పండకిక్ అయినా రావడం మానేసాత్రేమోగానీ ఈ పండకిక్ ఖచిచ్తంగా 
వసాత్రు. ఊరులో పండగ ముందు గుమామ్నికి పసుపు, గోడకు సునన్ంలేని ఇలుల్ ఉండదంటే నమామ్లి. ఎవరికి ఉనన్ంతలో 
వారి కుటుంబాలకి కొతత్ బటట్లు కొనుకుక్ని, పిండి వంటలు వండుకునే రోజులు కూడా అవే. 

         చింతలిల్ రావడం అలల్ంత దూరంలో నుంచి చూసిన సావితిర్ పెదద్ అనన్యయ్, గుండుతో ఉనన్ 
చింతలిల్ని  పలరించినటుట్గా.. 
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    " ఏం  చింతలిల్ నీకు అపుప్డే పండగ వచేచ్సినటుట్ ఉంది,  గుండు కొటిట్ంచేసావు" అని పరిహాసమాడి, 
సునన్ం వేసే పని వాళళ్వైపు చురుగాగ్ చూసి 

  " చూడండయాయ్ అపుప్డే చింతలిల్ గుండు కొటిట్ంచుకుంది. పండగ ఎనోన్ రోజులు లేదని తెలియటేల్దా? 
ఇంకా బయటి గోడలకు సునన్ం వేయడమే అవలేదు. ఇంకా ఇంటి లోపల గోడలకి, గొడల్ సావడికి వెయాయ్లి . ఊ.. ఊ.. 
కానీయండి తవ్రగా" అని వారిని తొందరబెటాట్డు. 

   చింతలిల్ అతని మాటలకి తన నునన్టి గుండు ఒకసారి తడుముకుని, మొహమాటంగా ఒక  నవువ్ నవివ్,  
   " బులల్మామ్యిగారు పెరడులో ఉనాన్రా బాబు?" 
     అని అడిగి సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా సరాసరి పెరడులో  వేడి నీళుళ్ కాగుతునన్ గాడి 

పొయయ్దగగ్రకు  వెళిళ్పోయింది. 
       అకక్డే ఓ మూల, జామ చెటుట్కింద ఏదో ఆడుకుంటోంది సావితిర్. వచిచ్ంది చింతలిల్ అని గురుత్ 

పటట్డానికి సావితిర్కి ఒక నిమిషం పాటు పటిట్ంది. కాదు మరీ!! నినన్టి వరకు ఉనన్ జానెడు మందంతో, భూమికి 
మూరెడు తకుక్వ పొడవుతో నిగనిగ లాడుతూ కొండ చిలువంత జడ పోయి నునన్టి గుండు కనిపించేసరికి  గురుత్పటట్డం 
కషట్మే మరి. 

    " అమామ్యిగోరు, అమమ్ కి నేను వచాచ్నని చెపప్ండమామ్!! " అని చెపిప్ కొంగులో పోసి తెచిచ్న 
ఎండబెటిట్న ఉసిరికాయలు, మందారాలు, ఇంకా ఏవేవో తీసి పర్కక్న గినిన్లో వేసి కుంపటోల్ బొగుగ్లు రాజేసింది. 

ఈ లోపల సావితిర్, వాళళ్మమ్, వాళళ్ అతత్ నూనె, నలుగు పెటట్డానికి సరిపడా సామానులుతో అకక్డకి 
వచాచ్రు. 

        సావితిర్ వాళళ్మమ్ చింతలిల్నీ చూసి పలకరింపుగా 
  " అదేమిటే చింతలిల్ అపుప్డే పండగొచేచ్సిందా ఏమిటే? గుండు చేయించేసుకునాన్వు? ఈ సారి ఎవరికి 

ఇచాచ్వే నీ జుతుత్ సవరానికి. ఈసారి మా సావితిర్కి అడుగుదాం అనుకునాన్ను " అని అడిగింది. 
  " అయోయ్ అమామ్!! మన బులెల్మమ్గోరి కి ఎందుకమామ్ సవరాలు. బారెడు జుటుట్ నికేష్పంగా 

పెరుగుతుంది. నేను సెపిప్నటుట్గా మొదటి ముదద్లో కరివేపాకు పొడేసి ఎటట్ండి. ఇదుగో చకక్గా నేను కాసుత్నన్ ఉసిరి, 
మందారం కలిపిన ఈ తైలం రోజూ పటిట్ంచడి సాలు ఏడాది తిరకుక్ండానే పిలల్కనాన్ జడ పొడుగవవ్కపోతే సూడండి" అని 
ఒక పర్కక్ సమాధానం చెబుతూనే రాజేసిన కుంపటి మీద మటిట్ పాతర్ పెటీట్, కొబబ్రి నూనె పోసి, తెచిచ్న సంబారాలనిన్ 
అందులో వేసింది. 
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  ముకాక్ల పీట మీద కూరుచ్నన్ సావితిర్ దగగ్రకు వచిచ్ ఆమె వంటికి నూనె రాసే పనిలో పడింది. బాగా  
మరధ్నా చేసూత్, మళీళ్ చెపప్టం మొదలు పెటిట్ంది. 

      " అది  మన శెటిట్ గారి సినన్మామ్యి కి ఆరునెలల కిర్ందట టైఫాయిడ వచిచ్నాది కదమామ్, ఆ పలాన 
జుటట్ంతా ఊడిపోయి గొఱెఱ్ తోక మాదిరి అయియ్ కూరుచ్ంది. అసలే పెళిళ్కావలసిన పిలల్, అమమ్గోరు చానా 
బెంగెటేట్సుకునాన్రు. ఈ పాలి నీ జుటుట్ మా చినన్మాయికి సవరానికీ ఇయయ్వే చింతలిల్ అని పోయిన నెలలోనే అడిగారమామ్. 
అందుకే ఈపాలి ఆరికే ఇచేచ్శాను. " 

    అని చెపిప్ సునిన్పిండి సావితిర్  ఒంటికి పటిట్ంచి గటిట్గా రాసూత్ ఒళుళ్ నలవడం మొదలు పెటిట్ంది. 
   "అయినా అదేమీ చొదయ్మే ఎపప్టినుంచో ఎరువులేసి పెంచినటుట్ ఆ నూని, ఈ నూని పోసి పెంచి ఇలా 

ఒకక్సారిగా సవరానికి ఇచేచ్యయ్డం" అని బుగగ్లు నొకుక్కుంటూ అంది సావితిర్ వాళళ్ అమమ్. 
    " నాకాడ ఒకటే మాట అమామ్!! ఇనుకోండి. మీ ఉనోన్లల్కి కషట్కాలం వసేత్, ఉనన్పళంగా  ఒంటి మీద 

బంగారం కుదవ పెటిట్ పబబ్ం గడుపు కుంటారు. కానీ మాబోటాలల్కు సింగారం అయినా, బంగారం అయినా ఈ 
ఎంటుర్కలే కదమామ్. పర్తీ రోజూ పచచ్డి మెతుకులు తినాన్, ఈ పండగ పూటయిన పరమానన్ం వండుకుని, కురోర్ళళ్కి 
కొతత్ గుడడ్ కొనివవ్లేకపోతే ఇక నాది అమమ్తనం ఎటాట్ అవుతాది. ఒకలో ఇదద్రో  కాదు కదమామ్ ఐదుగురు  సంతానం 
ఆయే నాకు. గుడిసె పర్కక్న ఉనన్ సథ్లంలో కూర గాయాలు, పాదులు ఏసి వారం వారం సంతలో అముమ్కొసేత్ ఏటికేడాది 
కూటికి జరిగిపోదిద్. మీలాంటి మారాజులు ఇచేచ్ సొముమ్తో ఇలుల్ గడిచి పొదిద్. ఏడాదికి ఒకపాలి వచేచ్ పడకిక్ ఖరుచ్లుకి 
ఏడ నుండి వతాత్యి తలీల్, ఏదో దేవుడు కరుణించి గముమ్న పెరిగే ఈ ఎంటుర్కులు ఇచాచ్డు, వాటంగా నలుగు పెటేట్ విదెద్  
ఇచాచ్డు. అవే ఇలా అకక్రకొసుత్నన్యి" అని తన గుండుకు అసలు కథ చెపిప్ంది చింతలిల్. 

        ఒళుళ్ నలవడం పూరిత్ అయిపోవడంతో, గాడి పొయయ్మీద కాగుతునన్ వేడినీటిని బకెటోల్ పోసి 
సమంగా చనీన్ళుళ్ కలిపింది. ముందుగా కొటిట్, వేడి నీళుళ్ పోసి నానపెటిట్ ఉంచుకునన్ కుంకుడు కాయలపులుసు సిదద్ం 
చేసుకుంది చింతలిల్ . 

     సావితిర్కి కళళ్లో పడకుండా తల రుదద్డం మొదలు పెటిట్ంది. ఆమెకు సాయంగా సావితిర్  వాళళ్ అతత్ 
కుంకుడి పులుసు పోసోత్ంది. 

       అలా ఓ రెండు నిముషాలు మౌనంగా ఉనాన్రో, లేదో, సావితిర్ వాళళ్ అతత్ మొదలెటిట్ంది. 
     " అవునే చింతలిల్, ఆడాళళ్కి జుటుట్ అయిదోతనం కదా? మరి నువువ్ ఇలా పెరిగిన పర్తీసారీ  గుండు 

కొటిట్ంచేసాత్వు. నీకు ఏమి తపుప్ చేసుత్నన్టుట్ అనిపించదా?" అంది. 
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      ఊపిరి బిగబటిట్ జుటుట్ని నురుగు వచేచ్ వరకు రుదిద్, తల మీద వేడినీళుల్ దిమమ్రించి ఊపిరి 
పీలుచ్కుంది. 

    ఆ తరువాత  మళీళ్ రెండోసారి తల రుదద్డం మొదలు పెడుతూ చెపప్డం మొదలు పెటిట్ంది. 
        "అమామ్!! నేనేమి కానిపని సెయయ్టేల్దు. పది రూపాయలు ఎకుక్విసాత్రనాన్ కూడా  సరదాల కోసం 

అడిగితే, నా జుతుత్ ఎవరికీ ఇయయ్బోను నేను. ఒంటికి వచిచ్న జబుబ్ మందులు, మాకులతో పోదిద్ గాని, మనోవాయ్ధికి 
మందు ఉండదమామ్!! 

       ముందు ముకెక్ంగా ఎంటుర్కులు నిండుగా ఉంటేనే ఆడాలల్కి ఆతమ్ గౌరవం కదమామ్!! ఏదో జబుబ్ 
చేసో , మరేదో కారణం చేతో వాటిని కోలోప్తే ఆ బాధ యమ యాతన. మునుపు పకూక్రి కాంతమమ్గోరు మంచి ఒడుడ్, 
పొడుగు ఉండి మనిషి దిటట్ంగా ఉంటాదా, పాపం ఆమె జుటుట్ మరీ పలచ్బడిపోనాది. జడకి, ముడికీ అందక చాలా 
చీకాకు పడిపోనాది. ఏమి చేతాత్ది పాపం ఆరు, ఈరు, ఏదైనా మాట అంటారని ఆ యమమ్ ఎకక్డికి పోయేది కాదు. 
ఇంటోల్నే గుంభనంగా ఉండి పోయేది. ఎంతమంది ధైరయ్ం చెపిప్నా వినుకొలే, నేను కూడా తైలం చేసి ఇచిచ్నాను. కానీ ఆ 
దిగులు మనసున పెటేట్సుకుని సుబబ్రంగా బువవ్కూడ తినేది కాదు. ఎంటుర్కలు ఎలా పెరుగుతాయి సెపప్ండమామ్, 
సుబబ్రమైన తిండి తింటేనే కదా బలం వతాత్ది. పై పై రాసే నూనె ఎంత గొపప్దైన ఏమి లాభం. ఇంక లాభం లేదనుకుని 
నా జుటుట్ సవరం కటిట్చాచ్ను. 

      ఐదోతనం అంటారా ఐదుగురుని కనాన్క దేశాలు పటుట్కు పోయాడమమ్ నా మామ. ఏడునాన్డో , ఎలా 
ఉనన్డో ఆ దేవుడికే తెలియాల. వతాత్డో, రాడో తెలియని ఆడికోసం కనన్ పేగుని కషట్పెటట్లేను కదమామ్? అయినా నేను 
గుండు చేయించుకునన్ పర్తీసారి  ఎవరో ఒకరు ముఖంలో నవువ్ వసాత్ది కదమామ్, అందుకే నేను నా ఎంటుర్కలు ఆ 
తిరుపతి ఎంకనన్ బాబుకు ఇచిచ్నటేట్ అనుకుంటాను. నా మామ ఏడునాన్ ఆ దేవుడు చలల్గానే చూసాత్డు లేమామ్!! " అంది 
భరత్ వదిలేశాడు అనే బాధ గొంతులో పలికేలా.. 

       మొతాత్నికి  తల రుదద్డం పూరిత్ చేసి, సావితిర్ వెళిల్ పొడి బటట్లు వేసుకుని వచేచ్ లోపల కుంపటి మీద 
కాగిన నూనె పలచ్టి గుడడ్తో వడకటిట్ పర్కక్న పెటిట్ంది. ఆ కుంపటిలో బొగుగ్లు చినన్ పిడతలో వేసి సావితిర్ జుటుట్కు 
సాంబార్ణి ధూపం వేసోత్ంది. 

       సావితిర్ వాళళ్మమ్  " భోంచేసి  వెళుదూగాని చింతలిల్. నీ కోసం పిడికెడు బియయ్ం ఎకుక్వ పడేసాను. 
ఇదిగో నీ పిలల్లకు ఈ అపప్చుచ్లు పటిట్కెళుళ్, సావితిర్కి పొటైట్న బటట్లు మీ చినదానికి సరిపోతాయి కావోసు ఒకసారి 
తొడిగి చూడు" అంటూ అభిమానంగా అనీన్ మూటలు కటిట్ంది. 
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     "అలాగేనమమ్, నా మాటకేముంది కానీ, బులెల్మమ్ గారికి వేరం  బువవ్ యెటేట్యండమామ్, హాయిగా 
తానం చేశారు కదా నిదద్ర బాగా వతాత్ది" అంది.  

      ఆరేళల్ సావితిర్కి వాళళ్ సంభాషణ లో ఏమి అరధ్ం చేసుకుందో తెలియదు కానీ, ఆమె బాలయ్ం నుండి 
పెళళ్యేయ్ వరకు  చాలా సారుల్ ఈ తంతు జరిగేది. పండగ రావడం, చింతలిల్ గుండు కొటిట్ంచుకోవడం ఊరంతా 
పరాచికాలు ఆడటం, దానికి కించెతుత్ కూడా బాధ పడకుండా ఉండేది. పైగా అలా గుండు చేయించుకునన్ ఆ ముఖంలో 
ఏదో తెలియని సంతృపిత్ తొణికిసలాడుతూ ఉండేది. కొంత వయసు వచేచ్టపప్టికి సావితిర్  అది మాతర్ం 
గర్హించగలిగింది. 

  
                     ******. ****** ***** 
  సావితిర్   అలా ఎంత సేపు నుంచి అదద్ం ముందు తన జుటుట్ చూసుకుంటూ ఉందో తెలీదు కానీ, ఆ 

ఆలోచనలు ఒక కొలికిక్ వచిచ్న  దానిలా, గబగబా ఫేస బుక తీసి, తన ఆలోచనలోల్ గింగిరాలు తిరుగుతునన్ ఆ  
విషయానికి సంబంధించిన పోసట్ మళీల్ ఓపెన చేసి, పూరిత్ వివరాలకోసం వాళళ్ ఇచిచ్న వెబైస్ట లింక నొకిక్ంది. వారికి ఫోన 
నంబర, ఇతర వివరాలు ఇసేత్గాని పూరిత్ వివరాలు తెలుసుకునే వీలు లేదు.  

అందులో కూలంకుషంగా ఉనన్ వాటి వివరాలు ఒకొక్కటిగా చదువుతోంది. 
చాలా మంది   కాయ్నస్ర పేషెంటస్ రేడియేషన కారణంగా వెంటుర్కలను కోలోప్తారని, అందులో చినన్ 

వయసు వాళళ్ నుంచి ముసలి వాళళ్ వరకు అనిన్ వయసుల వాళుళ్ ఉనాన్రని . అందులో కొందరు శారీరకంగా ఆ 
వైదయ్ంతో మృతుయ్ంజయులు అయినపప్టికీ, తమ శరీరం మీద ఒక వెంటుర్క లేకపోవడం వలన వాళళ్ రూపాలును 
చూసుకుని మానసికంగా కృగిపోతునాన్రని, మానసికంగా దృఢంగాలేని కారణంగా ఆ వైదయ్ం కూడా ఒంటబటట్దని 
అందులో రాసి ఉంది. అవి నిజమని తెలియజేసే కథనాలు, వారి ఫోటోలు, అలాంటి వారితో చేసిన ఇంటరూవ్య్ 
వీడియోలు చాలానే ఉనాన్యి అందులో. 

  చాలా వరకు అనిన్ వివరాలు ఒకొక్కక్టిగా చదివింది. ఆ ఫోటోలు, విడియోలు చూసి సావితిర్ హృదయం 
దర్వించి పోయింది.ఆ పర్కటన ముఖయ్ కారణం ఏమిటంటే వృధాగా, మన సరదాల కోసం వేలరూపాయలు వెచిచ్ంచి 
బూయ్టీపారల్ర లో కట చేయించుకుంటునన్ జుటుట్ను వారికి అందించగలిగితే విగుగ్లు చేసి వారి మనోధైరాయ్నిన్ 
పెంచగలము అని భావము. 

   ఆ పర్కటన చూసిన దగగ్ర నుంచి  ఎందుకో సావితిర్కి చింతలిల్ ఎకుక్వగా గురుత్ వసోత్ంది. తన చినన్తనం 
అంతా చింతలిల్ గుండు గురించి కథలు కథలుగా వింటూ పెరిగినా కూడా ఆమె అవసరం కోసం మాతర్మే అలా తన జుతుత్ 
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సవారానికి ఇసోత్ంది అనే కోణం లోనే తన ఆలోచన ఉండేది , కానీ ఆమె ఇచిచ్న జుతుత్ ఎంతమంది మనో వేదనను పోగటిట్ 
వారి మనసుస్లో ఎంతటి ధైరాయ్నిన్ నింపిందో  అనిపించింది. తన అవసరం కోసం చేసే పనైనా అందులో ఆతమ్ తృపిత్ 
పొందేలా చేసుకునేది. ఆ పాతకాలంలో ఏమి చదువులేక పోయినా కూడా మానసిక ఆరోగయ్ం ఎంత ముఖయ్మో చింతలిల్ 
గర్హించగలిగింది అంటే ఆమె మీద తెలియకుండానే ఒక రకమైన గౌరవ భావం వచిచ్ంది. 

     ఆ పర్కటనలో వివరాలు, వీడియోలు చూసిన దగగ్ర నుంచి సావితిర్ ఆలోచనా ధోరణి మారడం 
మొదలు పెటిట్ంది. ఆ భాదితుల వేదనను తలుచుకుని మనసంతా కకలావికలం అయిపోయింది. వారికి కావలసినది 
ఏమిటి? ఆసుత్లు, అంతసుత్లు ,డబుబ్లు కాదు కదా, పోనీ నొపిప్, బాధ, కలగకుండా, మన ఆరోగయ్ంను పణంగా పెటీట్ 
అవసరం లేని, మన పర్మేయం ఏమి లేకుండానే పెరిగిపోయే జుతుత్. 

      చనిపోయాక మాతర్మే ఇచేచ్ అవయవదానం వలన వచేచ్ తృపిత్ బతికి ఉండగా పొందలేము.  
రకత్దానం చేసే వయసు కాదాయే తనది. అరవై ఏళళ్ వయసులో మునుకులు దాటిన ఈ జుటుట్ భగవంతుడు తనకు 
ఇవవ్డంలో పరమారథ్ం ఇదే అయుయ్ంటుందేమో అనిపించింది సావితిర్కి. అంతే అనుకునన్దే తడవుగా ఆ పర్కటనలో 
ఇచిచ్న నెంబరుల్కు ఫోన చేయడానికి పూనుకుంది. 

  
                ******.   *******   ****** 
         అదద్ం ముందు  భుజాల పై వరకు ఉనన్ ఆ కాసత్ జుటుట్ను తదేకంగా చూసుకుంటోంది సావితిర్. 

ముఖంలో ఏదో అనిరచనీయమైన తృపిత్,  ఈ  భుజాల వరకు ఉనన్ జుతుత్ని చూసి ఈ వయసులో ఈ  సోకులు 
అవసరమా? అంటూ తన వెనక గుసగుసలు, మన  సాంపర్దాయాలును తుంగలో తొకిక్ జుటుట్లు  కతిత్రించుకునే 
పిలల్లకు బుదిధ్ చెపేప్ది. పెదద్రికం పోయి ఏమిటో ఈ విడూడ్రం అని బుగగ్లు నొకుక్కుని చేసే వేటకారాలు , బాబడ్ హెయిర 
బామామ్ అంటూ వినిపించే వెకిక్రింతలు ఆమె చెవుల లోకి వెళుత్నాన్యి గాని అవి అకక్డ నుంచి ఆమె మనసు పొరల 
గోడల వరకూ కూడా చేరటేల్దు. ఎందుకంటే తను చేసిన పని ఎంత ఉనన్తమయిదో ఆమెకు అవగతం అయియ్ంది కాబటిట్. 
ఆమె చేసే ఈ పని ఆమెకు కలిగిసుత్నన్ ఆతమ్ తృపిత్ ముందు ఈ విమరశ్లు, వెటకారాలు, నమమ్కాలు పిపీలకాలవలే 
అనిపిసుత్నాన్యి. 

     సవ్హసాత్లతో  శర్దధ్గా తయారు చేసుకునన్ చినన్పుప్డు చింతలిల్ దగగ్ర నేరుచ్కునన్ సెప్షల నూనె 
సుతారంగా ఆ మూరెడు జుటుట్కు రాసుకుంటూ, మళీళ్ ఇచేచ్ ఇంకొకరి ముఖంలో చిరునవువ్కు కారణం అయేయ్ ఆ జుటుట్ని 
మురుపంగా చూసుకుంటూ తృపిత్గా ఊపిరి పీలుచ్కుంది సావితిర్.  
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