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“ఆ రాతిర్ అంతా నిదర్లేదు నాకు. రాధమమ్ను ఒక అయయ్చేతిలో పెటట్వలసిన సమయం వచిచ్ందా? ఇదద్రం
ఒంటరి ఆడవాళళ్ం ఆ పని సకర్మంగా చెయయ్గలమా. మాపెళిళ్ మాజీవితంలో తెచిచ్న భయంకరమైన విషాదం తాలూకు
భయం నాకు వెనున్లో వణుకు పుటిట్సుత్నన్ది. కానీ తపప్దు. ఎందుకో చాలా దిగులు వేసింది. రాతర్ంతా
నిదర్పటట్లేదునాకు.తెలల్వారి పోలీసులు ఇంటికి వచాచ్రు. “నినన్ జైలు భవనం మీద కాగెర్స జెండా ఎగర వేయటం లో
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పిలల్ల సహకారం ఉనన్దని తెలిసింది. మీ అమామ్యి లకీష్ రాధమేమ్ ఈ పనిలో సహాయపడిందని మాకు నమమ్కంగా
తెలియవచిచ్ంది. మీ అమామ్యిని పోలీసు సేట్షన కు తీసుకు రావాలిస్ ఉంటుంది. లేకపోతే మేమే తీసుకు వెళతాం” అని
గటిట్గా చెపాప్రు. నేను కొంచెం కంగారు పడాడ్ను. సమయానికి అకక్యయ్కూడాలేదు. సాంబశివరావుగారు ధైరయ్ం చెపాప్రు.
“కంగారు పడొదద్మామ్. చినన్ పిలల్లను అరెషుట్ చేయరు. రమమ్నాన్రు కనుక ఒకసారి సేట్షనుకు వెళిళ్ రండి” అనాన్రు.
“నేను గబగబా కొంచెం వంటచేసి రాధమమ్కు పెటిట్, నేనుకూడాతిని పోలీసు సేట్షనుకు అమమ్ను వెంటపెటుట్కుని
వెళాళ్ను. ఆసరికే అకక్డ ఇరవై మందిదాకా పిలల్లు ఉనాన్రు. అందరినీ అకక్డే కిర్ంద వరుసగా కూచోపెటాట్రు. పర్భుతవ్
వయ్తిరేక కారయ్కర్మాలు చెయయ్కూడదనీ చేసేత్ శిక్షలు చాలా కఠినం గా ఉంటాయనీ హెచచ్రించారు.పెదద్వాళుళ్ కొందరు
పిలల్లను వదిలి పెటట్మని పార్ధేయ పడాడ్రు. పిలల్లను చటట్వయ్తిరేక కారయ్కలాపాలకు వినియోగిసుత్నన్ందుకు మిమమ్లిన్
కూడా అరెషుట్ చేసాత్మని వాళళ్ను కూడా పోలీసులు బెదిరించారు.మూడు గంటల వరకూ కూరోచ్పెటిట్ అందరి పేరూల్
వార్సుకొని పిలల్లచేతా, పెదద్ల చేతా సంతకాలు పెటిట్ంచుకుని వదిలేశారు. కానీ రాధమమ్ చేసిన నేరం పెదద్ది కనుక
వదిలెయయ్లేదు. నాకు కంగారుగా అనిపించింది. విషయానిన్ మనిషిదావ్రా సాంబశివరావుగారికి కబురు పంపించాను.
ఆయన వెంటనే లాయరును తీసుకుని సేట్షనుకు వచిచ్, పోలీసులతో పోటాల్ట పెటుట్కునాన్డు. చివరకు సాయంతర్ం ఆరు
గంటల వేళకి రాధను మాతో పంపించారు. పొదుద్న తినన్ అనన్ం పాపం పిలల్ తోటకూర కాడలా వాలిపోయింది.”
నాకు వెంటనే కాంతం పినిన్ అదే అమమ్ చినన్నాటి సేన్హితురాలు చెపిప్న ముచచ్ట గురొత్చిచ్ంది. ఐదేళళ్
వయసులో కాంతం పినిన్ వాళళ్ అనన్యాయ్, పినీన్, అమామ్ కలిసి ఆడుకునేవాళళ్ట. ఒకరోజు దొంగా, పోలీసు ఆట
ఆడుకుంటంటే ఆ మావయేయ్మో పోలీసుగ ఉనాన్డట. కానీ ఇకక్డ ఆట వేరయియ్ంది. దొంగలని పటుట్కునన్ పోలీసుని
అమామ్, పినీన్ కలిసి ‘వందే మాతరం' అంటూ చితకొక్టేట్సారట . అతను ఏడుసూత్ అమమ్మమ్ దగగ్రికి వెళితే, అమమ్మమ్
అమమ్ని ఎందుకు కొటాట్వ వాణిణ్ గదమాయించిందట. అమేమ్మో వాడు బిర్టీషు పోలీసు అందుకే తరిమి కొటాట్ం అని
చెపిప్ందట. అందరూ నవువ్కునాన్రట. ఇంకోసారి వీళుళ్ బొమమ్ల పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుంటుంటే ఆ మావయేయ్వచిచ్ నేను
కలెకట్రుని ఈ పెళిళ్ చెయయ్టానికి వీలేల్దని బొమమ్లనీన్ చెదరకొటాట్డట. అమేమ్మో, అతను చొపప్దొడోల్ కూచుని ఉంటే ఇదే
కలెకట్రు బంగళా అని చొపప్దంటు కాలిచ్ నిపుప్ పెటేట్సిందట. చొపప్దొడిడ్ తగలబడిపోతుంటే ఊరంతావచిచ్ ఆరేప్శారట.
రాధమేమ్ తగలబెటిట్ందనన్ విషయం తెలిసి అమమ్మమ్ బాగా కేకలేసిందట కూడానూ. పైగా అదేమంటే బొమమ్ల పెళిళ్కి
హారతిచాచ్ను అనన్దట. ఆటలోల్ కూడా అవే భావాలునన్ అమమ్ అంత ధైరయ్ంగా ఉండటంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముందీ
అనుకునాన్ను. ఆ మాటే అమమ్మమ్తో అనాన్ను.
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ఆ తరువాత అమమ్ రాషట్ర సావ్తంతర్ సమరయోధుల పింఛన కు దరఖాసుత్ పెటుట్కునన్పుప్డు గుంటూరు సబ
జైలు నుండి ఈ సమాచారం వెతికి తీసుకోవటం జరిగింది. ఇది నాకు తెలుసు పైగా దానికి నరసరావు పేటలో ఉండే
‘కరాచీ’ తాతగారు ఈవిడ సావ్తంతర్ సమరయోధురాలే అని సంతకం పెటట్డం కూడా నాకు తెలుసు. ‘కరాచీ' తాతగారు
కూడా ఒక సావ్తంతర్ సమరయోధుడే. ఆయన కూడా చినన్పప్టి నుండీ సావ్తంతర్య్ సంగార్మం లో పాలొగ్నాన్డు. పది,
పనెన్ండేళళ్ వయసులోనే చినన్పుప్డే కరాచీలో ఎవో సభలు జరుగుతుంటే ఇంటోల్ చెబితే వదద్ంటారని ఇంటోల్ చెపప్కుండా
ఒకక్డే ధైరయ్ంగా రైలు ఎకేక్సి ‘కరాచీ’ వెళొళ్చాచ్డట.అందుకే చినన్పుప్డే ‘కరాచీ' అని పేరు వచిచ్ంది ఆయనకు. ఆ
తరువాతకూడా బొంబాయి, కలకతాత్, మదార్సు నాగపూర ఇలా ఎకక్డ సమావేశాలు జరిగినా తపప్కుండా వెళేళ్వాడట.
అపప్టోల్ పిలల్లోల్ కూడా దేశభకిత్ అలాఉండేదట. ఆ కరాచీ తాతగారిని నేను బాగా ఎరుగుదును. తెలల్గా పొటిట్గా తెలల్ని
జుటుట్తో ఖదద్రు పంచె కటుట్కుని ఠీవిగా నడుసూత్ వెళుతుండేవారు.
అమమ్మమ్ నవువ్తూ “అవునే ..ఆ కాలపు పిలల్ల భావాలు కూడా అలానే ఉండేవి. అందరూ గుంపుగా కూరొచ్ని
దేశభకిత్ గీతాలు పాడుకునేవాళుళ్. ఆటలోల్ కూడా వాళుళ్ సావ్తంతార్య్నేన్ కోరుకునేవాళుళ్” అంది. ఇంక అమమ్ సంగతి
చెబుతూ” ఒక వారం తరువాత అకక్యయ్ వచిచ్ంది. అకక్యయ్కు జరిగిన విషయం చెపాప్ను. అకక్యయ్ ఎంతో
సంతోషించింది శభాస మంచిపని చేశావంటూ అమమ్ని మెచుచ్కుంది. తరువాత పెళిళ్విషయం అకక్యయ్తో
పర్సాత్వించాను. అకక్యయ్ చిటెట్మామ్ పెళిళ్కి అపుప్డే తొందర ఏముంది. శారదా చటట్ం కూడా అమలులో ఉందికదా
...ఇంకో నాలుగేళుళ్ గడవనీ అపుప్డే చేదాద్ం పెళిళ్ అనన్ది. “
“శారదా చటట్ం అంటే బాలయ్ వివాహాల గురించేకదా అమమ్మమ్” అనాన్ను. “అవునే అమామ్యి ఆడపిలల్లకు
పదమూడేళుళ్ నిండాలి. మగపిలల్లకు పదహారేళుళ్ నిండితేగానీ పెళిళ్చెయయ్కూడదని చటట్ం వచిచ్ంది అపప్టోల్. గాంధీ గారు
మరీ నెలల పిలల్లకు కూడా పెళిళ్ళుళ్ చేసుత్నాన్రని బాధపడి, హరి విలాస శారద అనే ఒక శాసన సభుయ్డి చేత ఈ చటాట్నిన్
తెపిప్ంచారు. అందువలల్ ఇది శారదా చటట్ం అయింది. అంతేకాకుండా కందుకూరి విరేశలింగం పంతులు గారుకూడా
చినన్ పిలల్లకు పెళిళ్ళుళ్ చెయొదద్ని పర్చారం చేశారు. పైగా మనకు చినన్తనం లో పెళిళ్ళుళ్ జరిగినందువలల్ మనం
అనుభవించింది చాలు. రాధమమ్కు కూడా అలాంటి కషట్ం రాకూడదు. అందువలల్ రాధకు అపుప్డే పెళిళ్ వదద్నన్ది
అకక్యయ్.“
“కానీ ఈడేరినాక పిలల్కు పెళిళ్చేయడం నాకు ససేమిరా ఇషట్ం లేదు. ఆమాటే అనాన్ను అకక్యయ్తో. సరే
చూదాద్ములే అని దాటవేసింది.కానీ అకక్యయ్ను నేను నసపెడుతూనే ఉనాన్ను రాధమమ్ పెళిళ్కోసం. చివరకు సరే అయితే
ఇంక రాధమమ్కు పెళిళ్చేదాద్ము. అని వరానేవ్షణ మొదలు పెటాట్ము. ముందుగా మావురు వెళిళ్ మా ఆంజనేయునికి దణణ్ం
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పెటుట్కుని అటున్ంచి దేచారం వెళిళ్ మాయింటోల్ వండుకు తింటూ పదిరోజులు ఊళోళ్ ఉనాన్ము.
అందరూ “అమామ్యి గారికి పెళిళ్ సేయరా అమామ్” అని అడిగేవాళుళ్.

ఇంటికి వచిచ్న

ఈలోగా మా అనన్యయ్ ఆసాముల చేత

దేచారానికి కబురు పంపేడు. పిలల్ను తన కొడుకిక్ చేసుకుంటానని. అకక్యయ్ తోకతొకిక్న తాచులా లేచింది కబురు తెచిచ్న
వారిమీద. “పసిపిలల్గానే పిలల్ను

చంపాలని చూసిన వాడింటికి మా బిడడ్ను కోడలిగా ఎలాపంపిసాత్ం...ఈ సారి

ఇంకేరకంగా చంపుతాడో. తెలిసి తెలిసి ఆ రాక్షసుడి ఇంటోల్ పిలల్ని ఇసాత్మా " అంటూ.
“ఈ లోగా కనుపరిత్ నుంచి తెలిసిన వారెవరో వచాచ్రు.లకీష్ నారాయణ గారి కుటుంబం లో మంచి
మగపిలల్లు ఉనాన్రు. బాగా చదువుకునాన్రు పిలల్కు చేసుకోండి. పెంచిన పిలేల్కదా గోతర్ం తో ఇబబ్ంది లేదు అంటూ.
నిజమేకానీ ...గత రెండుమూడు సంవతస్రాలలో ఆ యింటోల్ చాలా మంది మృతుయ్ వాత పడాడ్రు ఎందుకో తెలీదు. మాలో
ఒకరకమైన భయం. భగవంతుడు మాకువేసిన శిక్షచాలు. రాధమమ్కు ఆగతి రాకూడదు అనుకునాన్ం కదా అందుకే ఆ
సబంధం వదద్నుకునాన్ం. “
“మా రూపెన గుంటల్ వాడు, మా నానన్కు తముమ్డి వరసయేయ్ మా బాబాయి కొడుకు పిచచ్యయ్ అనన్యయ్
భారయ్ వరధ్నమమ్ కు ఐదుగురు కొడుకులనీ, అనన్యయ్ చనిపోతే ఐదుగురు కొడుకులతో విజయవాడలో కషట్పడుతూ కుంతీ
దేవిలా బర్తుకుతోందనీ తెలుసుకునాన్ం. ఆవిడ కూడా మాకు బాగ తెలుసు. తను పొనుగుపాటివారి ఆడపడుచు.
ఐదుగురు కొడుకులు కనుక ఒక పిలల్వాడికి పెళిళ్చేసి మనదగగ్ర ఉంచుకోవడానికి అభయ్ంతర పెటట్దు అనుకునాన్ం. మళీళ్
గుంటూరు వెళిళ్ రాధను సతయ్భామ అకక్యయ్ దగగ్రే ఉంచి ఇదద్రం విజయవాడ వెళాళ్ం. వరధ్నమమ్ చకక్ని మనిషి. భరత్ను
పోగొటుట్కుని పుటెట్డు బాధలో పిలల్లను పెటుట్కుని జీవిసూత్ ఉనన్ది. ఐదుగురూ మగపిలల్లే ఆడపిలల్లు లేరు. పిలల్లుకూడా
పంచపాండవులాల్గా ఉనాన్రు. అపప్టోల్ దాస భకిత్ బాగా పర్చారం లో ఉంది. పిలల్ల పేరుల్ కూడా అనన్యయ్ చాలా బాగా
పెటాట్డు . రామదాసు, కృషణ్దాసు, మోహనదాసు, గోపాలదాసు, శీర్ధర దాసు అని పెటేట్డు. పెదద్పిలాల్డు రామదాసుకు
పదహారేళుళ్ చకక్నివాడు మనరాధకు తగిన వరుడని సంతోషించి పెళిళ్ కుదురుచ్కునాన్ం."
“పెళిళ్ ఎకక్డచెయాయ్లని చాలా రోజులు తరజ్న భరజ్నలు పడాడ్ం. విజయ వాడలోనో , గుంటూరులోనో పెదద్గా
హడావుడి లేకుండా చేదాద్మనాన్ను

నేను. అకక్యయ్ అందుకు ఒపుప్కోలేదు. రూపెనగుంటల్లో రాముల వారి గుళోళ్

చేదాద్మంది. అసలే శారదా చటట్ం అమలులో ఉంది. వాడు పొలీసులకు ఉపప్ందిసేత్ అభాసు పాలు అయిపోతాం
వదద్నాన్ను. అయితే దేచారం లో చేదాద్ం. పిలల్వాడికి పదహారేళుళ్నాన్యి కనుక భయం లేదు. పిలల్కు పది కాకుండా
పదమూడేళళ్ని చెబుదాం అనన్ది.”
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“ఏమైతే అదయిందని ధైరయ్ం చేసి పిలల్కు దేచారం లో అంగరంగ వైభవంగా పెళిళ్చేశాం. గుంటూరునుండీ,
కనపరిత్ నుండీ, పేటనుండీ చుటాట్లు వచాచ్రు. రాధ ననున్ అమామ్ అని పిలుసుత్ంది కనుక నా గొతిర్కులతోనే కనయ్ధార
పోయించాను. మా రూపెన గుంటల్ నుండి చాలామంది రైతులు వచాచ్రు మా దతుత్ అనన్యయ్ రాలేదు. బహుశా మొహం
చెలల్లేదు అనుకుంటా. చినన్ పిలల్ కనుక ఈడేరే వరకూ మాదగగ్రే ఉంచుకునాన్ం. ఈ లోగా రంగడికి కూడా పెళిళ్
కుదరటం తో అందరం గుంటూరు వెళాళ్ం.”
“పెళిళ్ తరువాత కొంతకాలం గుంటూరులో ఉనాన్ం. ఇంతలో మన సావ్తంతోర్దయ్మ

ఫలితం

రాబొతునన్దనీ భారత దేశం సవ్తంతర్ దేశం అయేయ్ శుభఘడియలు రాబోతునాన్యనీ వారత్లు సందడిచేయసాగాయి.
ఇంకమాకు దేచారం వెళళ్బుదిధ్కాలేదు. ఆ ఆనందొతాస్హాలనీన్ గుంటూరులోనే జరుపుకోవాలి అనిపించింది. రాధమమ్తో
అకక్డే ఉండిపోయాము. కొనిన్ నెలల తరువాత అనేక గొడవలూ, కొటాల్టలూ పెటిట్ మీదేశానిన్ మీరే ఏలుకొమమ్ని వదిలేసి
వెళాళ్రు ఇంగీల్షువాళుళ్. అఖండ భారతానిన్

భారత పాకిసాత్నులుగా విడగొటిట్ రెండు ముకక్లు చేసి కొనిన్ గంటలు

ముందుగా వారికి సావ్తంతార్నిన్ పర్కటించి, తరావ్త మనకు పర్కటించారు. జినాన్ అనే ఆయన ముసిల్ం లకు వేరే దేశం
ఇవావ్లని పటుట్బటట్టం తో గాంధీజీకి తలవంచక తపప్లేదు. మేము ఆనందోతాస్హాలతో సంబరాలు జరుపుకుంటూ
ఉండగానే ముసిల్ం దేశం లో ఉండాలని ఇటువైపు ముసిల్ంలు , హిందూ దేశం లో ఉండాలని అటువైపు హిందువులూ
అటూ ఇటూ మారటం లో గందరగోళం ఏరప్డి గొడవలు మొదలయాయ్యి. రెండు దేశాలలోను రెండు మతాలవారూ ఆసిథ్
పాసుథ్లు వదిలేసి వెళళ్వలసి రావటం తో ఆకోర్శం తో గొడవలు జరిగాయి. కొంతకాలానికి గొడవలు సదుద్మణిగాయి.
సావ్తంతర్య్ం లభించిందని ఎంతో ఆనందపడాడ్ం. కానీ భారత , పాకిసాత్ను సరిహదుద్లోల్ గొడవలు మమమ్లిన్ ఎంతో
కలవరపెటాట్యి. అపప్టికీ గాంధిజీ నెహూర్జీ లాంటి నాయకులు, అందరినీ సంయమనం

తో వయ్వహరించమని

పతిర్కలలో నూ రేడియోలలోనూ పదే పదే సందేశాలు ఇచేచ్వారు. గుంటూరులో అపుప్డు వరండాలో రేడియో పెటేట్వాళుళ్.
ఆ రేడియో చుటూట్ కనీసం యాభై మందయినా కూరొచ్ని ఉండేవాళుళ్.”
“ఈ గందర గోళం లో దేశం ఉండగానే గాంధీగారిని చంపేశారనన్ పిడుగులాంటి వారత్ మమమ్లిన్ ఎంతగానో
కలవరపెటిట్ంది. గాంధీగారి గురించి కనీన్రు మునీన్రుగా విలపించాము. పదిహేను రోజులపాటు సతర్ంలో గాంధీగారి
చితర్పటం పెటిట్ రోజూ సంతాప సభలు జరిపాము. నేనూ అకక్యాయ్ ఆ రోజంతా భోజనమే చేయలేదు. మా
అందరిలోనేకాదు యావత భారతదేశం లోనూ ఇంటిపెదద్ను కోలోప్యిన బాధ. ఏ ఇదద్రం కలిసినా గాంధీగారి ముచచ్టేల్.
వివిధ సమయాలోల్ ఆయన చూపించిన ధైరయ్ం గురించీ తీసుకునన్ నిరణ్యాల గురించిన విశేషాలే. ఏపదవినీ ఆశించని
ఆయన గురించిన పొగడత్లే. ఆయన రామనామం చేసూత్ పోయాడని ఆయనకు సదగ్తులు పార్పిత్సాత్యనీ ఇలా కబురుల్
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చెపుప్కునే వాళళ్ం. రేడియో

దగగ్రే కూరుచ్ని ఆయన అంతిమ యాతార్విశేషాలు వింటూ అందరం భోజనం కూడా

చెయయ్లేదు. తరువాత అందరం తలసాన్నాలు చేసి వంటలు చేసుకునాన్ం.” చెపిప్ంది అమమ్మమ్. నిజంగా వారు గాంధీజీని
ఎంతగా ఆరాధించే వారంటే ...నాకు బాగా గురుత్ గాంధీ గారి చినన్ ఫోటో ఒకటి మాదేవుని మందిరం లోనూ, ఇంకోటి
మా పెదద్మమ్మమ్ చదువుకునే భగవతీగ్త లోనూ ఉండేది.
నేను ఇంటర లోకి వచాచ్క మా చినన్మమ్మమ్ తీరధ్ యాతర్లకు వెళిళ్వచిచ్ బర్హమ్ కపాలం లో పిండపర్దానం
చేయించినపుప్డు గాంధీ గారికి కూడా పిండపర్దానం చేయించానని చెపప్టం నాకింకా గురుత్ంది.
“అలాగ సావ్తంతర్య్ం లభించిన ఆనందం తో బాటు గాంధీ గారి మరణం తాలూకు విషాదానిన్ మూటకటుట్కుని,
మేము దేచారం తిరిగి వచేచ్శాం. ఇంతలో రాధమమ్ పెదద్మనిషైంది. అకక్యయ్ ఊరందరినీ పిలిచి బంతి భోజనాలు
పెటిట్ంది.ఇంక రాధమమ్ని అతత్వారింటికి పంపక తపప్లేదు మాకు. చీరే సారే పెటిట్ కాపరానికి పంపించే ఏరాప్టుల్ చేశాం.
రాధమమ్ని కాపరానికి పంపిసూత్ ఎంతగానో బాధపడాడ్ను. శకుంతలను పెంచిన కణువ్డికే ఈ పుతిర్కా వియోగ భారం
తపప్లేదు మేమెంత అనుకునాన్ం.రాధమమ్ని విజయవాడలో దించటానికి వెళిళ్ తిరిగి వసూత్ ఎంతగానో ఏడాచ్ను. అకక్యయ్
మాతర్ం గుంభనం గా ఉంది. అపప్టికీ వరధ్నమమ్ను అడిగాను. అలుల్డినీ అమామ్యినీ మాదగగ్రే ఉంచుకుంటాము అని
పార్ధేయపడాడ్ను. నాకొడుకు చదువుకునాన్డు. ఆ పలెల్టూరోల్ వయ్వసాయం చెయయ్డు మంచి ఉదోయ్గం చూసి ఉదోయ్గం
వచిచ్న చోటే కాపరం పెటిట్ంచమంది.”
“ఈలోగా తను విజయవాడలోనే రాయ్లీ కంపెనీలో ఉదోయ్గం చూసుకునాన్డు. మేము దేచారం లో ఉండగానే
సరసవ్తి అకక్యయ్ను కనన్ది అమమ్. నానన్ సరసవ్తి అని పెడదాం అంటే నెహూర్ గారి సోదరి విజయలకిష్ పండిట పేరు
కూడా రావాలని విజయలకిష్ సరసవ్తి అని పేరు పెటుట్కునాన్ం. ఆ తరువాత మూడేళళ్కు సావితిర్ అకక్యయ్ పుటిట్ంది.
సరోజినీ నాయుడు పేరు రావాలని సరోజిని సావితిర్ అని పెటుట్కునాన్ం. ఆ తరువాత చీరాల I L T D కంపెనీలో నానన్కు
ఉదోయ్గం చూసింది అకక్యయ్. ఈ లోగా మూడో అకక్యయ్ సుపర్భ పుటిట్ంది. నితాయ్నందం తాతయయ్కు కూడా వేటపాలెం
లో పదెకరాలు పర్భుతవ్పొలం వచిచ్ంది. ఆయన తపప్ని సరి పరిసిథ్తులలో పొలం మమమ్లేన్ సాగుచేసుకొమమ్నాన్డు
మాకూ పిలల్లని వదిలి ఉండలేని పరిసిథ్తి. అందుకే రూపెనగుంటల్ లోని పొలం అమేమ్సి వేటపాలెం చేరిపోయాం. ఆ
వూరిలో మేము అనుభవించిన కషాట్లు అనీన్ ఇనీన్ కావు. అమమ్మమ్ ఎంతో ఆవేదనతో చెపుప్కొచిచ్ంది.”
“కొనాన్ళళ్ పాటు జీవనం గడవటానికి, బీడు భూమి బాగుచేయటానికి, రూపెన గుంటల్లో పొలం
అమిమ్నడబుబ్లునాన్యి. నానన్కు బాగానే జీతం వచేచ్ది. బంజరు పొలం సాగులోకి తేవటం అంటే చాలా ఖరుచ్తో
కూడుకునన్పని. అది ఏలాగోలా పూరిత్చేశాం. పొలం ఫలసాయానికి వచిచ్ంది. ఈ లోగా శీర్లకిష్ పుటిట్ంది. నలుగురూ
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ఆడపిలల్లయినా కించితుత్ విచారపడలేదు ఆనందంగా పిలల్లను పెంచుకునాన్ం. కానీ నానన్కు ఈ ఉదోయ్గం
నచచ్లేదు.అతను చాలా తెలివి గలవాడు. చకక్ని ఇంగీల్షు మాటాల్డేవాడు. మంచి సుఫ్రదూర్పి. నేను వాయ్పారం చేసాత్నని
కరాన్టక వెళిళ్ మధయ్లో వసూత్పోతూ ఉండేవాడు. అకక్డే వేటపాలెం లోనే ఉమ ,పర్సాదు,

నువూవ్, రాణి కూడా

పుటాట్రు.”
“సరసవ్తినీ, సావితిర్నీ డిగీర్కోసం నరసరావుపేటలో డిగీర్ కోసం పంపించాము. ఈ పరిసిథ్తులోల్ నముమ్కునన్
భూమాతకూడా మమమ్లిన్ నటేట్ట ముంచింది వరుసగా మూడు సంవతస్రాలు పంటలు వోదెలమీద ఉనన్పుప్డు తుఫానుల్
వచాచ్యి. ఒకక్ గింజకూడా చేతికి రాని పరిసిథ్తి. ఇంటోల్ని గుండిగలూ గంగాళాలూ తాకటుట్కి చేరాయి.”
“ఈలోగా సరసవ్తిని వివాహం చేసుకుంటామని మంచి సంబంధం వచిచ్ంది. సరసవ్తి మామగారు చాలా
మంచివాడు. మాతరఫున తనే పెళిళ్పనల్నీన్ చేసుకుని ఆపిలల్ను కోడలిగా చేసుకునాన్డు. అపప్టి నీకు సంవతస్రం నిండింది
అంతే చాలా చినన్పిలల్వి. " చెపిప్ంది అమమ్మమ్
నాకు కాంతం పినిన్ చెపిప్న మాటలు గురొత్చాచ్యి. “మీ నానన్ వయసులో ఎంత అందగాడు అనుకునాన్వు !!
అందరూ సినిమా యాకట్రు ఎవరో వచాచ్రని గోడలు ఎకిక్ మరీ చూసేవాళుళ్ తెలుసా” అని చెపిప్ంది. నాకు ఊహతెలిసి
నేను చూసేసరికి నానన్ ఆరడుగుల ఆజానుబాహుడు, మంచి తెలల్ని ఒంటిరంగూ తెలల్బడిన వతైత్న ఉంగరాల జుటుట్తో
హాలీఉడ హీరోలా ఉండేవాడు. ఎంతో తెలివిగల వాడనీ పదహారు భాషలోల్ మాటాల్డగలవాడనీ పేరు. కానీ సేవ్ఛాచ్జీవి.
అపుప్డపుప్డూ వచిచ్ ఆరేడు నెలలు ఉండేవాడు అపుప్డు నానన్ , మా పొరుగింటోల్ ఉండే సూక్ల టీచర శేషగిరి పెదనానన్
గారూ ఇంకొంత మంది కలిసి లైబర్రీ హాలోల్ షెకస్ పియర ఇంగీల్షు డార్మాలు వెయయ్డం నాకు గురుత్. ఇంత మంది పిలల్ల
సంరక్షణ బాధయ్త మీద వేసుకుని ఆ పెదద్వాళుళ్ ఎంతగా బాధపడిఉంటారో ...ఎంతగా ఆరిధ్కంగా ఇబబ్ందులు
పడిఉంటారో ఇపుప్డు తెలుసుత్ంది నాకు. కానీ వాళెళ్ంత బాధపడాడ్ మాపై చూపించిన పేర్మలో ఇసుమంత కూడా
లోటులేదు. పైగా ననున్ నెలల వయసులో ఎవరో పిలల్లు లేని దంపతులు పెంచుకోవాలని ఆశపడి పకిక్ంటి ఆమమ్గారిని
అడిగారట. మాకేమైనా ఇసాత్రా దతత్త చేసుకుంటాం అని. పెదద్మమ్మమ్ కరర్తో కొటిట్నంత పని చేసిందట మా బంగారు
తలుల్లను ఎందుకిసాత్ం అని. తరావ్త అమమ్మమ్ నాతో చెబుతుండేది ఈ సంఘటన. అంత పేర్మగా పెంచుతూ మాకు
ఏకషట్ం తెలియకుండా పెంచటానికి ఎంత కషట్పడి ఉంటారో ఆ చినన్ వయసులో మాకు అవగాహన లేకపోవచుచ్ కానీ
కాసత్ పెదద్యాయ్క వారిశర్మ విలువేమిటో మాకు బాగాతెలిసింది.
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ఎనిన్ కుటుబపరమైన ఒతిత్డులు ఉండనీగాక , అమమ్మమ్ రుకిమ్ణీ సతరీ సమాజం లో సభుయ్రాలిగా ఉంటూ
ఎంతమంది ఆడవాళళ్కో విదాయ్ బోధన చేసేది. ముఖయ్ంగా హిందీ నేరిప్ంచేది. మధాయ్హాన్లు అరుగుమీద భారత, భాగవత,
రామాయణ పురాణ కాలకేష్పాలు ఉండేవి. నలుగురికీ మంచి చెపప్టం. ఆచరించటం ఆవిడ నితయ్కృతయ్ం గా ఉండేది.
ఒకోక్సారి పదకొండింటికలాల్ పూజచేసుకొని భోజనం కానిచిచ్ పొలం కూడా వెళేళ్ది. రాను పోనూ పది కిలోమీటరుల్
పైమాటే నడిచి ఇలుల్చేరేది. ఒకోక్సారి రెండవ పంటగా మినిము చలిల్ంచటానికి వెళిళ్నపుప్డు , వరిదుబుబ్లూ , కోసిన
కంది దుబుబ్లూ గీరుకుని పాదాలు రకత్సికత్ం అయేయ్వి. వేడినీళళ్తో సాన్నం చేసి రెండు ముదద్లు తిని ఆరుబయట
పడుకుంటే పిలల్లం పాదాలు తుడిచి మందు రాసేవాళళ్ం. నితాయ్నందం తాతయయ్ మా చదువుల విషయంలో ఎంతో శర్దధ్
చూపించేవాడు. అందరినీ పర్సిదిధ్ చెందిన మా వేటపాలెం సారసవ్త గర్ంధాలయానికి తీసుకువెళిళ్ సాహితయ్ం పటల్ ఎంతో
మకుక్వ కలిగించేవాడు. మమమ్లిన్ పర్తి సాయంతర్ం పారుక్కు తీసుకువెళిళ్ ఆటలు ఆడించి తెచేచ్వాడు. అపప్టోల్
వేటపాలెంలో జీడిమామిడి తోటలు చాలా ఉండేవి. పారుక్ దగగ్రోల్ జీడిపపుప్ కొటుల్ చాలా ఉండేవి. వాటిలో’ చినిన్ '
తాతయయ్ గారి కొటుట్ చాలా పేరుపొందింది. వాళళ్ ఇలుల్ మా వెనుక బజారులోనే ఉండేది. ఆ తాతయయ్కు నేను తెలల్గా
ఉండి

బాగా కబురుల్ చెబుతానని ఇషట్ం. “ఇలాంటి సరసవ్తీ దేవులు, బంగారు బొమమ్లు మాయిళళ్లో ఎందుకు

పుడతారమామ్” అని బుగగ్లు పుణికేవాడు.గుపిప్ళళ్ కొదీద్ జీడిపపుప్లు పెటేట్వాడు. నితాయ్నందం తాతయయ్

రాతిర్ హోం

వరుక్లు దగగ్రుండి చేయించేవాడు. భోజనాలయాయ్క ఎనోన్ పురాణ గాధలూ దేశభకుత్ల చరితర్లూ చెపేప్వాడు. ఏవిషయం
అడిగినా దాని గురించి పూరిత్ వివరాలు చెపేప్వాడు. పెదద్మమ్మమ్ మగవాడిలాగా బైట తిరుగుతూ మాకు కావాలిశ్నవి
సమకూరేచ్ది. చినన్మమ్మమ్ పొలం చూసుకుంటే అమమ్ ఇంతమందికీ వండిపెడుతూ వంచిన నడుము ఎతత్కుండా ఇంటెడు
చాకిరీ చేసేది. ఆరిధ్క పరిసిథ్తులు ఎలాఉనాన్ సంకార్ంతి బొమమ్ల కొలువులూ, సందెగొబెబ్మమ్లూ, శార్వణ మాసం
పేరంటాలూ, దసరా పూజలూ, అటల్ తదెద్కు గోరింటాకులూ, తెలల్వారు ఝామున పెరుగనాన్లు ఇలా ఎంతో సందడిగా
ఉండేవి మా రోజులు. వేటపాలెం గురుతులతో ఇపుప్డు నా మనసు ఎందుకో దర్వీభవిసోత్ంది.
అమమ్మమ్ మళీళ్ చెపప్టం మొదలు పెటిట్ంది. “ఇంతలో పర్భుతవ్ం మాకు కూడా కొంత భూమిని
కేటాయిసాత్మని. పర్భుతవ్ భూములు చూసుకొని ఏ పర్దేశం లో కావాలో తెలియజేసేత్ అకక్డే భూములు ఇసాత్మని
పర్కటించింది. ఆ తరువాత కొంత కాలానికి మాకు సావ్తంతర్ సమరయోధుల పెనష్నుల్ కూడా ఇచిచ్ంది పభుతవ్ం.
మాలాంటి వాళళ్కు అవి ఎంతగానో ఉపయోగ పడాడ్యి. లకిష్, ఉమ కూడా హైసూక్లు చదువులు చివరిలో ఉనాన్రు
వాళుళ్ కూడా కాలేజీలో చేరాలంటే నరసరావు పేటకే వెళాళ్లి. అందుకని నరసరావు పేటకు కుటుంబం తరలి వెళాళ్లని
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అనుకునాన్ం. అకక్యయ్ మనరూపెనగుంటల్లోనే కావలిసినంత పర్బుతవ్ భూమి ఉంది. అకక్డే భూమి కావాలని దరఖాసుత్
పెటుట్కుందాం అంది.”
“నేను భయపడాడ్ను. మళీళ్ అకక్డికెందుకూ వదద్నాన్ను కానీ అకక్యయ్ ఊరుకోలేదు. “ఇది సవ్తంతర్య్ భారతం
వాడేం చేసాత్డు. అయినా ఇపుప్డు వాడు తపుప్కునాన్డు కొడుకు కరిణీకం చేసుత్నాన్డు. తండిర్ చెడడ్వాడైనంత మాతార్న
కొడుకు కూడా చెడడ్వాడు అవుతాడా ఫరేల్దులే” అంది. ఆవూరోల్నే మళీళ్ నిలబడాలని అకక్యయ్ కోరిక. నేను కూడా గటిట్గా
కాదనలేకపోయాను. ఇకక్డి పంటలా అంతంత మాతర్ంగా ఉనాన్యి అందువలల్ మీ అందరి భవిషయ్తుత్ దృషాట్య్
నరసరావుపేట వెళదామని నిరణ్యించుకునాన్ం. కానీ పరాయి పాలన లో అయినా, సవ్తంతర్ భారతం లో అయినా సతరీల
పటల్ సమాజం ఇంకా చాలా కఠినం గానే ఉనన్దనీ, మేమింకా గడుడ్ పరిసిథ్తులను ఎదురోక్బోతునాన్మనీ తెలియలేదు
మాకు” అంటూ కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ నిటూట్రిచ్ంది అమమ్మమ్.
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