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వందేళళ్ ందట.. ఇదద్రు అమామ్యిలు, పదేళల్కే తంతు లయాయ్రు, అమామ్నానన్లు లేరు, నమిమ్న రు ఆ త్ అంతా దోచే రు, జీ తాంతం ఎలా
గడపాలి? జీ తపోరాటానిన్ కొన గి

త్నే గాంధీగారి పిలుపునందుకుని

తం య్దయ్మంలోకి

దూకారు, ఎకక్డో బ రంగసభలో

తలిదం లనుంచి తపిప్పోయి ఏడు త్నన్ ప పాపను అకుక్న చేరిచ్పెంచుకునాన్రు, ఒక పు తమ న జీవనపోరాటం, మరో పు దేశంకోసం
పోరాటం..

ళుళ్ చరి పుటలోల్ కనిపించకపోవచుచ్, పెదద్ల ఉపనాయ్ లోల్

తెలు కుంటుంటే ఒళుళ్ గగురొప్డు త్ంది, నిలు తుత్
సతయ్వతమమ్లు. అలనాటి

సత్వ సంఘటనలను

నిపించకపోవచుచ్.. కానీ ళుళ్

ఫ్రిత్ ఖరాలు కళళ్ముందు కదులుతాయి.

దరి ంచిన ఆ పోరాటపటిమ గురించి

ళళ్పేరుల్- కనుపరిత్ హనుమాయమమ్,కొండా

రి మనవరాలు స రాజయ్ పదమ్జకుందురిత్గారు నెలనెలా కథన రూపంలో మనకంది త్నాన్రు.

కనుపరిత్ హనుమాయమమ్గారు

కొండా సతయ్వతమమ్గారు

భాగయ్నగరం చూడరబాబూ ....
ఆ సాయంతర్పువేళ అందరూ హడావుడిగా టైం అయిపోతోందితొందరగా ఆన చేయండి అంటూ హాలోల్కి చేరారు. నా కొతత్
సేన్హితురాలు కూడా ననున్ చెయియ్పటిట్ హాలోల్కి పరుగుతీయించింది పెదద్వాళళ్ంతా కురీచ్లలోనూ పిలల్లం కింద కూచునాన్క బసవరాజుగారు
అపప్టిదాకా కపిప్వుంచిన గుడడ్ తొలగించేసరికి ,రేడియో కనాన్ చాలా పెదద్గా ముందు అదద్ం తో ఉనన్ పెటెట్ బైటపడింది.
ఔను! అపప్టి దాకా నేను వినటమే గానీ అంటవరకూ నేను చూడని విచితర్ం! మాటల తో బాటూ బొమమ్లు కూడా కనిపించే T
V! నా ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు. హైదరాబాదు వచిచ్న రోజే ఇంత విశేషం నా కళళ్ బడుతుందని అనుకోలేదు. ఆరోజు తెలుగు సినిమా అట!
నాకు బాగా గురుత్. ఆరోజు నేను చూసింది 'సవ్రగ్సీమ ' సినిమా. భానుమతి, నాగయయ్గారూ అనుకుంటా మిగిలిన ఆరిట్సుట్లు గురుత్లేరు. కళూళ్
నోరూ తెరుచుకుని చూసుత్ంటే ....ఆమమ్గారు అంటే బసవరాజుగారి భారయ్ మాకు అకక్డికే కంచాలోల్ అనన్ం తెచిచ్ పెటిట్ంది.
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అంత చినన్ బొమమ్లతో నేను సినిమా చూడటం ఆరోజే. కాసేపటికి కళుళ్ మంటలు వచేచ్సి సినిమా పూరత్యేసరికి అకక్డే
నిదర్పోయాను. తెలాల్రి లేచేసరికి వైరునవారు మంచం లో పెదద్మమ్మమ్ పకక్న ఉనాన్ను. ఫాను గాలికి మొహమంతా ఆవిరెకిక్పోయి వళళ్ంతా
పటేట్సి ఏదోగా అనిపించింది. కాలకృతాయ్లకు కూడా దూరంగా హాయిగా పొలాలోల్కి వెళేళ్వాళళ్ం కానీ ,అకక్డే పాయఖానాలో కంపుకొడుతూ
..వెళాళ్లంటే చాలా ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. పాలుకూడానీళళ్ లాగా కంపుకొడుతునాన్యి. తాగలేకపోయాను.
పొదుద్టే తొమిమ్ది గంటలకలాల్ వంటావిడ అందరికీ వంటచేసింది. పెదద్మమ్మమ్ మాతర్ం తనే చినన్ గినెన్తో అనన్మూ పపూప్
వండుకుని ,రోటోల్ పచచ్డేదో నూరుకుంది. బసవరాజుగారు నొచుచ్కుని "అదేంటి బామమ్గారూ వచిచ్నపుప్డలాల్ మీరే వంట చేసుకుంటారూ
వంటావిడ మడితోనే వంటచేసుత్ంది కదా?" అనాన్ "అదేంలేదులేవయాయ్ నా అలవాటు అంతే "అని సునిన్తంగా చెపిప్ంది. ఇంటోల్ తపిప్తే బైట
ఎకక్డా ఎవరి చేతి భోజనం తినేది కాదు తను. తనవెంట ఎపుప్డూ చినన్ కుంపటి మోసుకెళేళ్ది. వెళిళ్న చోట ఉపూప్ పపూప్ తీసుకుని తనవంట
తనే చేసుకునేది.
లాయర బసవరాజుగారి ఆఫీసు రూములో కూరుచ్ని ఇదద్రూ మాటాల్డు కోవటం వినాన్ను. "అది వూరికి ఎంతో
ఉపయుకత్మైన మంచినీటి చెరువనీ, దానిలోనించి పదెకరాలు మీకు ఇచేచ్సేత్ ఊరికి

చాలా ఇబబ్ంది ఔతుందనీ, పొలాలకు నీళుళ్లేక

ఎండిపోతాయనీ మీ ఊరి కరణమూ ఇంకొతమంది రైతులూ కలిసి హైకోరట్ లో పిటీషన వేసారు బామమ్గారూ ..టూకీగా అదీ విషయం"
చెపాప్డు బసవరాజుగారు.
"అదేంటయాయ్

అదసలు చెరువేకాదు. చెరువు ఇంకో అరమైలు ముందువుంది ఇది చెరువుకు ఎగువ పొలం. అయినా

మావూరుకు నందికొండ కాలువ ఉంది పెదద్కాలువ మా ఊరి పకక్నుంచే పోయేది. ఎగువ పొలాలోల్ నీరు ఎకుక్వై చెరువుకు మా పొలం
నుంచే పారతాయి నీళుళ్. అంతా అబదధ్ం! చెరువు నీరు వాళళ్కు అవసరం లేదు. వాళళ్నీళేళ్ చెరువులోకి వసాత్యి "అంది పెదద్మమ్మమ్
ఆవేశంగా.
"బామమ్గారూ అదంతా కోరుట్కు తెలియదు కదా! చెరువులు ఆకర్మించడం నేరం అంటుంది కోరుట్. అది చెరువు కాదని
తేలచ్వలసిన బాధయ్త మనది "అనాన్డాయన.
"అటువంటపుప్డు ఆ సరేవ్ నెంబరులో చెరువే ఉంటే ..గవరన్మెంటు సావ్తంతర్ సమర యోధులకు ఎందుకిసుత్ంది
చెపూప్?గవరన్మెంటు తపుప్చేయదు గద ? "లా పాయింటు తీసింది పెదద్మమ్మమ్.
"అదంతా మీఊరి కరణానికే తెలియాలి బామమ్గారూ. బహుశా సరేవ్ నెంబరు తపుప్రాసి పిటీషన వేసి ఉండొచుచ్ "
అనాన్డు.
"వెధవ కరణీకం బుదుధ్లు. తండిర్ మాటవిని చేసినా చేసి ఉండొచుచ్. కొడుకుని కూడా కరిణీకంలోకి దింపాడు. ఇక కొడుకు మహా
మేధావి డిగీర్ చదివాడు. మా అనన్ చనిపోయినా, కొడుకు సాయంతో మేనతత్ల ఉసురు పోసుకుంటునాన్డు వెధవ! అపుప్డు తండిర్ ఆ రకంగా
ఏడిపించాడు, ఇపుప్డు కొడుకు ఈవిధం గా బాధపెడుతునాన్డు "అంది. తనున్కొసుత్నన్ ఏడుపుతో పెదద్మమ్మమ్ గొంతు మూగపోయింది.
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"తల చెడిన ఇంటి ఆడపిలల్లం. మానానన్ ఇచిచ్న నలభై ఎకరాల పొలం కోసం వాళళ్ నానన్ అంటే మా దతుత్ అనన్గారు
మమమ్లిన్ పెటిట్న తిపప్లు అనీన్ ఇనీన్ కావు నాయనా...చివరికి నిసస్హాయులమై, అయిన కాడికి ఆసాములకు అముమ్కోవలసి వచిచ్ంది. ఈ
నేదరి పిలల్లని బతికించుకో వాలంటే అంతో ఇంతో భూమి లేకపోతే ఎలాచెపూప్? అదీ సావ్తంతోర్దయ్మం లో మాసేవలకు గురిత్ంపుగా సరాక్రు
వారిచిచ్న పొలం! వీడి అబబ్సొమేమ్మీ కాదు! అయినా వాడికి మామీద ఇంతదేవ్షం ఎందుకు నూరిపోసాడో వాళళ్ నాయన" నిటూట్రిచ్ంది మా
పెదద్మమ్మమ్.
"బాధపడకండి బామమ్గారూ! నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను. మీకెలాగూ ఇంజనీరు 'కే .యల రావు 'గారు తెలుసు అనాన్రుగా
...ఆయన చేతకూడా ఈ పొలం సాగుకు అభయ్ంతరమేమీ లేదని ఒక కాయితం రాయించుకు రండి. అదిమనకు బాగా ఉపయోగ పడుతుంది.
ఆయన ఒకక్ ఫోన చేసారంటే దెబబ్కు ఇకక్డి పంచాయతీ రాజ ఇంజనీరుల్ వణికిపొతారు. మనకు అభయ్ంతరాలనీన్ తొలగిపొయే
అవకాశముంది. మీరా పర్యతన్ం లో ఉండండి " అనాన్డాయన.
"సరే అయితే పిలల్ని వాళళ్ అకక్దగగ్ర దింపి, నేను ఢిలీల్ వెళిళ్ రావు గారిని కలిసి వసాత్ను. మళీళ్ నెల తరావ్త కనిపిసాత్ను.” అని
ఆయన దగగ్ర శలవు తీసుకుంది పెదద్మమ్మమ్. అకక్డి నుంచి ఇదద్రం గాంధీ భవన కు వెళాళ్ం. అకక్డ ఒక పెదాద్యన పంచె కటుట్కుని ఖాదీ
చొకాక్వేసుకుని కురీచ్లో కుచోని ఉనాన్డు. వింతగా పేదద్పేదద్ సత్ంభాలు దాటుకుంటూ వెళాళ్నేమో, అదేదో రాజభవనంలా అనిపించింది నాకు.
గోడవారగా చెపుప్లు విపిప్ కరర్ పోటు వేసుకుంటూ వచిచ్న పెదద్మమ్మమ్ను చూసూత్నే …”నమసాక్రం బామమ్గారూ ఏమిటిలా వచాచ్రు?"అని
పలకరించాడాయన .
“ఏం చెయయ్మంటావు బాబూ! దేవుడు వరమిచిచ్నా పూజారి కరుణించలేదనీ, పర్భుతవ్ం పదెకరాలిచిచ్నా అవి మాకు
రావటానికి నడిమధయ్ ఎనిన్మంతార్ంగాలనీ.”
ఆయన ఎందుకనో కాసత్ వయ్గయ్ంగా నవివ్ ననున్ దగగ్రిగా చేతోత్ పిలుసూత్, “ఈ అమామ్యి ఎనోన్ మనవరాలూ?” అనాన్డు.
“అది ఏడో సంతానం. దీని ముందు మొగపిలల్వాడు, ఆడపిలల్లు ఏడుగురిలో ఇది ఆరోది. పేరు సవ్రాజయ్ పదమ్జ .ఆగషుట్ పదిహేనున
పుటిట్ంది.” పరిచయం చేసింది అమమ్మమ్.
ఆయన సరాద్గా నా రెండు జళూళ్ పటుట్కుని ఊపి “జాగర్తత్ బాగా చదువుకో ...మంచిపుసత్కాలు కొనుకోక్” అని ఒక యాభై
రూపాయల కాగితం నా చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్పోయారు.
అమమ్మమ్ తరువాత అకక్డ ఎవరితోనో కే.ఎల రావుగారికి ఫోను చేయించింది. ఇకక్డినుంచీ టర్ంకాలు బుక చేసి అమమ్మమ్
మాటాల్డే సరికి రెండు గంటలుపటిట్ంది. ఆ తరువాత బయటికొచిచ్ ...సిటీ బసుస్లు రెండు మారి పాత బసీత్లో ఉనన్ లక్షమ్కక్ వాళిళ్ంటికి
వెళాళ్ం. “అమమ్మామ్ !అయనెవరూ ?నాకెందుకు డబుబ్లు ఇచాచ్రూ ?నా పర్శన్ల పరం పర బసుస్లోనే మొదలైంది.” ఆశీరవ్చనంగా ఇచాచ్రు.
మంచి పుసత్కాలు కొనుకోక్ మనాన్రుగా కొనుకోక్ ,ఆయన మంతిర్గారు.పీ వీ నరసింహారావు గారు, చాలా మంచివారు .కాకపోతే మనమీద
కొంచెం కోపం గా ఉనాన్రు .అందుకే సాయం అడగలేకపోయాను” అని నిటూట్రిచ్ంది అమమ్మమ్.
”ఎందుకూ ..మనమీద కోపం?” అడిగాను.
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జీవితరంగం

”నీకు తెలీదులే.”

దాటవేసింది అమమ్మమ్. బసుస్లో అమమ్మమ్ని అంతకంటే అడిగే ధైరయ్ం లేక మెదలకుండా బైటకు చూసూత్

ఉండిపోయాను.
పాత బసీత్ లో షమేష్ర గంజ లో ఉండేవాళుళ్ లకిష్ అకాక్వాళుళ్. బండరాళుళ్ పరిచి ఉనన్ అనేక సందుగొందులు తిరిగి
ఎలాగైతేనేం సాయంతార్నికి అకక్వాళళ్ ఇలుల్ చేరాం. మేడ పైన రెండు గదులూ చినన్ వంటిలూల్ ఉనన్ ఇలుల్. అకక్డంతా చాలా సందడిగానూ
,మనుషులందరూ చాలా సేన్హం గానూ కనిపించారు నాకు. ఇంటివాళళ్ అబాబ్యి వెంకటార్వు నా ఈడు వాడే కావటంతో ఆటలకు
కొదువలేదు. మోకాళుళ్ దాటిన పేదద్ జుటుట్తో ఇంటి అరుగుమీద చినన్గినెన్లో నూనె పెటుట్కుని జుటుట్ పాయలుగా విడదీసుకుంటూ నూనె
రాసుకుంటుండే ఇంటి వోనర గారి భారయ్ నాకింకా గురుత్. అకక్డ ఉనన్ నెలరోజులోల్ హైదరాబాదంతా తిపిప్ చూపించారు బావగారు. చినన్
చేతక సూక్టర మీద. ముందు ఖాళీలో నేను మోకాళళ్ మీదా, వెనక మా అకాక్ కూరుచ్ని మాబావగారు నడుపుతుంటే

ఝామమ్ంటూ

హైదరాబాదంతా తిరిగేసాం.
చారిమ్నారు ఎంతో ఎతుత్గా ఠీవిగా నిలబడి ఉంటే దానిపైకి ఎకిక్ కింద చీమలాల్ కనిపిసుత్నన్ మనుషులనీ చినన్గా కనిపిసుత్నన్
కారల్నీ చూసి ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయాను. చారిమ్నారిన్ మొనీన్మధయ్ చూసేత్ పాపం పొటైట్పోయినటుల్ చినన్గా అనిపించి నవువ్కునాన్ను. ఇంక
సాలారజ్ంగ మూయ్జియం ఎంత నచేచ్సిందో చెపప్లేను. గంటకోసారి గడియారం నుంచి బైటకొచిచ్ గంటలు కొటేట్ అతనిన్ చూడటానికి
ఎంతమంది వేచిఉండేవారో అకక్డ. అలాగే టాంక బండ ,చౌ మహలాల్పాయ్లెస ,ఇలాంటి వింతలనీన్ ఒక ఎతూత్ ,అసలు తెలుగు సరిగా రాక
షాపుల మీద ఉండే బోరడ్ లు ఒకఎతూత్నూ ...ఎనిన్ తపుప్లు ఉండేవో అనీన్ చదువుకుంటూ నవువ్కునేవాళళ్ం ...పితీ డర్సెస్స. మెడమీద కొటుట్
ఇలాంటివి.
ఇంక ఆసందులోనే ఒక నారత్ ఇండియా కుటుంబం ఉండేది వాళుళ్ ఎంత ఉదారులంటే. పర్తిరోజూ సాయంతర్ం టీ. వీ.
ఆరుబయట తెచిచ్పెటేట్వాళుళ్. ఆసందులో అందరూ అకక్డే కూరుచ్ని టీ. వీ చూసేవాళుళ్. ఆడవాళళ్యితే అకక్డికే రొటెట్ల పీటలూ అవీ
తెచుచ్కుని టీ. వీ చూసూత్ రొటెట్లు చేసుకునే వాళుళ్. ఆడవాళుళ్ కొందరు కూరలు తరుకుక్నే వాళుళ్. మగవాళుళ్ ఇళళ్లోల్ నుంచి చైరుల్ తెచుచ్కుని
వెనగాగ్ కూరుచ్నేవాళుళ్. తొమిమ్దినన్ర నూయ్స వరకూ టీ వీ బజారులోనే ఉండేది. కొనిన్వాకాయ్లు పేపర మీద రాసుకుని, మధయ్ మధయ్లో
కెమేరావైపు చూసూత్ వారత్లు చదివే ఆ నూయ్స రీడరుల్ ఎంత బాగుండే వారో.
ఆవిధంగా నెలరోజులూ గడిపి ఇంక సూక్ళుళ్ మొదలు కావటం తో మావూరు నరసరావు పేటకు తిరిగి రాక తపప్లేదు నాకు.
వచాచ్క హైదరాబాదు విశేషాలు చెపప్డంతోనే సరిపోయింది నాకు. ఎపుప్డూ ఫెర్ండస్ తో "ఏందబాబ్ ,అదికాదబాబ్! అని మాటాల్డుకునే నేను
రావే పోవే అటల్జేషినవేందే, నాకిది వసత్లేదే నేనిది మసుత్ పైసలువెటిట్ కొనన్నే ఇలా మాటాల్డేసా."
మా ఫెర్ండస్ మాతర్ం" అబబ్దీని ఏషాలో ఇదిగాంగ పొయొయ్చిచ్ందబాబ్ హైదార్బాదూ. బాసమరీ పీసురేగుతంది దీనికీ” అని మెటికలు
విరిచారు. కానీ మనం మాతర్ం "హైదర్బాదులో ఐతే గిటల్ దోసుత్లను పరెషాన జయయ్రు వే. మీరందరు గిటల్జేసేత్ మీ దోసాత్న కటీఫ అంతే జరర్
సోచాయించుకోండిర్ మలల్.” అని వారిన్ంగులిచెచ్సా .

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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