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“అలాగే మాకు తెలియకుండానే కాలం గడిచిపోయింది. బయట జరిగే విషయాలు ఏవీ మాకు
తెలియనిచేచ్వారు

కాదు

కానీ నెమమ్దిగా ఎవరో ఒకరికి కొనిన్వారత్లలు తెలుసుత్ండేవి. శాసనోలల్ంఘనం బాగా

పెదద్యెతుత్న జరుగుతోందనీ ఇంకా ఎకుక్వమంది జైళళ్పాలు అవుతునాన్రనీ తెలిసింది. సతాయ్గర్హం లో భాగం గా
మొదట విదేశీ వసుత్ బహిషక్రణనీ, రెండో విడతగా ఈ శాశనోలల్ంఘననీ పర్వేశపెటాట్రు గాంధీజీ. “
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“గాంధీ గారు శాసనోలల్ంఘనం లో భాగంగా మొదటగా ఉపుప్మీద వేసిన అధిక పనున్ను తొలగించాలని
సతాయ్గర్హం చేసినపుప్డు చీరాలలో అందరం ఉపుప్ని అపురూపం గా పొటాల్లు కటిట్ అమామ్ం. ఆ తరువాత ఆ ఉదయ్మానిన్
ఇంకా ఉధృతం చేసి సభలూ సమావేశాలూ నిరవ్హించాం”.
“అసలు శాసనోలల్ంఖన అంటే ఏమిటి అమమ్మామ్?" అడిగాను నేను. “శాసనోలల్ంఘన అంటే బిర్టీష వారు
పరిపాలన చేసుత్నాన్రు కదా అపుప్డు వారు అమలుపరిచే చటాట్లూ, శాసనాలు ఏవీ మనం పాటించకుండా ఎదురు
తిరగటం అనన్మాట. అంటే బిర్టీష వారిని పరిపాలకులు గా గురిత్ంచక పోవడం అనన్మాట అనిన్ ఉదయ్మాలకంటే ఈ
ఉదయ్మం చాలా ఉధృతంగా కొనసాగింది. పర్జలుకూడా బిర్టీషువారితో ఇకతాడో పేడో తేలుచ్కోవాలనన్ పటుట్దలకు
వచాచ్రు."
“అందువలల్ మాలాంటి వారు కూడా చేతనయినంతవరకూ పర్జలను చైతనయ్వంతులను చెయాలనన్
ఉదేద్శయ్ం తో ఇంటింటికీ తిరిగి ఈ సతాయ్గర్హ ఉదయ్మం గురించి పర్సారం చెయయ్టం. సభలూ సమావేశాలూ
నిరవ్హించటం చేసి ఇలా జైళళ్కు వెళడానికి కూడా సిదధ్పడాడ్ం కదా! అలాగే దేశవాయ్పత్ంగా అనేక వేలమంది జైళళ్లో
ఉండిపోయారు. పర్జలు చటాట్లను ఎదిరించటం మొదలు పెటాట్క బిర్టీషువారికి పరిపాలన కొంచెం కషట్ం అయియ్ందనే
చెపాప్లి.”
“అపుప్డు లారడ్ ఇరివ్న అనే గవరన్రు ఒకాయన గాంధీగారితో మాటాల్డి ఒక ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు.
గాంధీగారు కూడా కొనిన్ షరతులతో ఆఒపప్ందానికి సమమ్తించాడు. అందులో భాగంగా పరిపాలనలో భారతీయులు
కూడా భాగసావ్ములు కావాలని, ఇపప్టివరకూ జైళళ్లో ఉనన్వారిని వదిలిపెటాట్లని, లండన లోని బిర్టీష పాలకులతో
మాటాల్డటానికి అనుమతించాలనీ ఇలాంటి మరికొనిన్ షరతులతో ఈ ఒపప్ందం జరిగింది. అందులో భాగంగా
మమమ్లన్ందరినీ జైలునుంచి విడుదల చేశారు.గాంధిజీని బిర్టన లో రౌండ టేబుల సమావేశానికి ఆహావ్నించారు.”
“కుల, మత, జాతి బేధాలు లేకుండా అపప్టిదాకా భారతీయులు గా అకక్డే కలుసునన్ అందరం
విడిపోవటం బాధగానే అనిపించింది. విచితర్ పరిసిథ్తులలో అందరం కలిసి జీవించాము కదా ...అందరి మధాయ్ విడలేని
సేన్హబంధం ఏరప్డింది. అందరం ఒకరి అడర్సులు ఒకరు తీసుకొని విడిపోయాం. తరువాత చాలాకాలంపాటు మా
మధయ్ లేఖలు నడిచాయి. ఏపుప్డో వీలునన్పుప్డు ఒకరికొకరం కలిసేవాళళ్ం. "
“అవును అమమ్మామ్ గురొత్చిచ్ంది. ఒక బామమ్గారు రెండేళళ్ కిర్తం వచాచ్రు కదా ! తను మధురలో కృషణ్
సేవలో ఉంటాను అని చెపాప్రు. ఆవిడ జైలోల్ నీసేన్హితురాలినని చెపాప్రు. ఒక వారం పాటు మనింటోల్ ఉనాన్రు
కూడానూ” అనాన్ను.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2021

3

జీవితరంగం

“అవును తను అనన్పూరణ్ ! ఆసిత్ని అంతా సావ్తంతోర్దయ్మం లో ఖరుచ్పెటిట్, తరువాత మధురా బృందావనం చేరి
ఆ భగవంతుని సేవలో తరించి కాలం చేసింది." అమమ్మమ్ ఆ సేన్హితురాలిని తలుచుకొంది.
“జైలు నుంచి విడుదలయియ్ గుంటూరుకి వచేచ్సాను. నేనుజైలోల్ ఉనన్పుప్డు అకక్యయ్ వారాధ్శర్మానికి వెళిళ్
అకక్డ కొంత కాలం శిక్షణ తీసుకుంది. గుంటూరు వచేచ్సరికి నాకు ఒక ఆశచ్రయ్ం ఎదురయింది. సాంబశివరావు
దంపతులకు అపప్టివరకూ సంతానం లేదు. వారికి వివాహమయియ్ చాలాకాలం అయింది. సతయ్భామ అకక్యయ్ కూడా
సంతానం కోసం అనేక నోములూ వర్తాలూ చేసుత్ండేది. ఇంక సంతానం కలగదని భావించి ఆ దంపతులు మదార్సులో
ఒక పేద బార్హమ్ణ కుటుంబంలో పుటిట్న ఒక ఆడపిలల్ను పుటిట్న నెలలోపే తెచుచ్కుని పెంచుకుంటునాన్రు. “
“ఇంటోల్కి పసిపిలల్ రావడం తో కావలసినంత సందడి వచిచ్ంది. మా అందరి చేతులోల్ ఆ ఆడపిలల్ చాలా
అపురూపం గా పెరుగుతునన్ది. మాకైతే ఆ పిలల్ ముదుద్మురిపాలతోటే కాలం గడిచిపోతోంది. మళీళ్ మా ఊరికి వెళాళ్లని
కూడా అనిపించలేదు. అలాగే

కొంత కాలం గడిచింది. గుంటూరులో ఉంటూనే చుటుట్పర్కక్ల తెనాలి లోనూ

విజయవాడలోనూ జరిగే సభలకు వెళిళ్ వసుత్నాన్ం. ఆ పాపాయికి సాంబశివరావు గారి తలిల్పేరు రంగమమ్ ఆవిడపేరే
పెటాట్రు. “
“ఓహ రంగడు ఆమామ్ ! " అనాన్ను నేను ఆశచ్రయ్ంగా.
“అవును రంగడామేమ్ ! ఆవిడను చినన్పుప్డు తెచుచ్కుని పెంచుకునాన్రు. అలా నాలుగేళుళ్ ఎలా గడిచిపోయాయో
కూడా తెలియలేదు. పొలం గురించిన చింత తపప్ ఇంకేమీలేదు. మధయ్ మధయ్లో మా ఊరు వెళిళ్ కవుళుళ్ వసూలు
చేసుకుంటునాన్ం. కానీ మాకు తెలియకుండా మా వెనకాల మా వూళోళ్ చాలా విషయాలు జరిగాయి. మేము సాగు
చేసుకోలేక వదిలేసిన దాదాపు నలభై ఎకరాల బీడుభూమి మా తముమ్డు

ఊళోళ్ రైతులకు కొంత సొముమ్తీసుకుని

అమేమ్శాడు. భూమి తనదేననీ వారసతవ్ం గా వచిచ్ందనీ పతార్లు సృషిట్ంచాడు.”
“ఆ విషయం గా గుంటూరు మళీళ్వచిచ్ కోరుట్లో కేసువేశాము. ఆ కేసును మొదటోల్ రాధా కృషణ్మూరిత్ అనే
లాయరు గారికి ఇచాచ్ము కానీ తరువాత కేసు మదార్సు కోరుట్కు మారటం తో పర్కాశం అనన్యేయ్ చూశాడు."
“ఆ కేసు గెలిచారా అమమ్మమ్?” అనాన్ను.
“గెలిచాము. కానీ చాలా కాలం పటిట్ంది. ఈ లోగా కొనుకుక్నన్ వాళుళ్ కొంత సాగులోకి తెచాచ్రు. వాళుళ్ వచిచ్
పొలం మీద చాలా ఖరుచ్పెటాట్మనీ కొంత డబుబ్ ఇపిప్ంచమనీ కోరటంతో మేము కూడా అంతపొలం సాగుచెయయ్లేమని
ఆలోచించి మేము సాగులోకి తెచుచ్కునన్ పాతిక ఎకరాలు మాతర్ం ఉంచుకుని మిగిలిన కోరుట్ కేసుగెలిచిన ఆ నలభై
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యెకరాలూ కేసులు ఓడిపోయిన ఆ రైతులకే కొంత డబుబ్ తీసుకుని అమేమ్శాము. వాళుళ్ కూడా ఆనందం గా డబుబ్ ఇచిచ్
మా దగగ్ర కొనుకుక్నాన్రు.”
“ఇంత మంచివారు మీరు ఆ కరణం గారి తపుప్డు మాటలు విని మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటాట్ం
మనిన్ంచండమామ్” అనాన్రు. మా తముమ్డికి తల కొటేట్సినటుల్ అయింది. దానితో ఇంకా మామీద కసి పెంచుకునాన్డు.
మేము ఆడబుబ్తెచిచ్ గుంటూరులో ఉంటూ సావ్తంతర్ ఉదయ్మం లో ఖరుచ్పెటుట్కుంటూ ఆనందం గా ఉనాన్ము. ఇలా
జరుగిపోతునన్ మా జీవితం అనుకోని మలుపు తిరిగే రోజు ఒకటి వసుత్ందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. అలాంటి
సంఘటన ఒకటి జరిగింది అంది అమమ్మమ్. “
కాలేజీ వయసుకొచిచ్న దానిన్ కనుక నాకు అరధ్మయింది అపప్టికి ఆ విషయం నాకు తెలుసు. “అమమ్మామ్
...అది అమమ్ మీకు దొరికిన రోజా” అనాన్ను.
“అవునమామ్ అపుప్డే ...మీ అమమ్ను మాకోసం భగవంతుడు పంపించాడు” అనన్ది.
“అమమ్మామ్ అసలు అమమ్ ఎలా దొరికింది మీకు” అడిగాను.
“అపుప్డు గుంటూరులో ఇంకొక సభ జరిగింది. ఆ సభకు అనిన్ ఊళళ్నించి చాలా మంది పాలొగ్నాన్రు. తెనాలి
నుంచి కొంతమంది బండుల్ కటిట్ంచుకొని వచాచ్రు. వారితో పాటుగా ఎలా వచిచ్ందో మరి మీ అమమ్ ! తెలల్గా నాజూకుగా
చకక్ని పరికిణీ వేసుకుని కలవారి బిడడ్లాగా కనిపించింది. సభ జరిగేటపుప్డు అకక్డే గుంజను పటుట్కుని ఏడుసూత్ నిలబడి
ఉంది. “ఎవరమామ్యివమామ్ నువువ్ " అని అడిగాను జవాబు చెపప్లేదు. “ఆకలి వేసుత్ంది” అనన్ది.
“నాకైతే చాలా బాధ వేసింది పాపం ఎవరిబిడోడ్ ఆకలి గొని ఉంది అనిపించింది. వెంటనే భోజనాల దగగ్రకు
తీసుకుని వెళిళ్ కడుపు నిండా అనన్ం పెటాట్ను. ఎవరి అమామ్యో అని మైకుల దగగ్ర మూడేళళ్ పాప తపిప్పోయిందని
మాదగగ్రే ఉనన్దనీ చెపాప్ము సభ అయిపోయినా కూడా ఎవవ్రూ రాలేదు. సాయంతర్ం వరకూ అకక్డే ఉనాన్ము. ఎవరో
ఒకరు వచిచ్ పాపను తీసుకెళతారు కదా అని ఎదురు చూశాము. సాయంతర్మైనా ఎవవ్రూ రాలేదు చీకటి పడుతునన్ది
అని ఇంటికి తెచాచ్ము.”
“సాన్నం చేయించి అనన్ం పెటిట్ పడుకోపెటాట్ను. తన చిటిట్ చేతులను నా మెడచుటూట్ వేసి పడుకుంది. ఎవరి
బిడోడ్ పాపం ఏనాటి ఋణమో అనుకునాన్ను. మరో రెండురోజులు గడిచినాయి. పోలీసు రిపోరుట్ ఇదాద్మనుకునాన్ము.
ఇంతలో కోరుట్ పనిమీద పర్కాశం అనన్యయ్ వచాచ్రు. పిలల్ని చూసి మురిసిపోతూ “నీ పేరేమిటమామ్ " అని అడిగారు.
అమమ్ ముదుద్గా “రాధమమ్ " అని చెపిప్ంది. “మహా లకిష్లా చకక్గా కళగా ఉంది లకిష్ అని పెటట్వలసింది” అనాన్రు.
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“వివరాలు తెలుసుకొని ఆరోజు ఏవూళళ్నుండి జనం వచాచ్రో ఆరా తీదాద్ము. ఎందుకు మళీళ్ పోలీసులతో
గొడవ” అనాన్డు. “పైగా ఆపిలల్ బెంగతో ఏమీ లేదుకదా నీదగగ్ర చనువుగానే ఉనన్ది కదా " అనాన్డు. “అవును అనన్యాయ్
నాపకక్నే పడుకుంటోంది నేను పెడితేనే తింటునన్ది” అనాన్ను. అనన్యయ్ నవువ్తూ “అయితే ఈ పిలల్ సాకాష్తూత్ ఆ చినిన్
కృషుణ్డే... ఆ దేవకిని వదిలి ఈ యశోద పెంపకం లో పెరగాలేమో” అనాన్డు.
“మీ అమమ్కూడా అలాగే ఆట పాటలోల్ మునిగిపోయి అసలు తలిల్దండుర్లను అడగలేదు ననున్ అమామ్ అని
పిలిచేది. రంగడు ఆమమ్ కూడా తన తోటే అమమ్ను ఆడించుకునేది. ఇదద్రూ బొమమ్రింటోల్ తోడుతోడుగా ఆడుకునేవారు.”
నాకు కూడా మామయాయ్ వాళిళ్ంటోల్ బొమమ్రిలుల్ గురుత్కు వచిచ్ంది. చినన్ గుండర్టి ఇలుల్ వాకిటోల్ ఒక పకక్గా కటిట్ ఉండేది.
అందులో చినన్ చినన్ పిలల్లు కూరోచ్వటానికి చెకక్ కురీచ్లు బుజిజ్వి ఉండేవి. చుటూట్ అలమరలోల్ భలే భలే బొమమ్లు
ఉండేవి. రెండు అందమైన చెకక్బొమమ్లు, దేవుళళ్ బొమమ్లు, మేనాలు, పెళిళ్ ఊరేగింపు, బొజజ్ భార్హమ్డు ఇలా చాలా
బొమమ్లు ఉండేవి. అమమ్మమ్ భోజనాలకు పిలిచేదాకా బొమమ్రింటోల్ ఆడేవాళళ్ం.
ఆ బొమమ్రింటోల్నే మా అమమ్, ఆమామ్ ఆడుకునే వాళళ్ట! “అలా నెలరోజులు గడిచాయి మీ అమమ్ ననున్
అమామ్ అనేది ఆ పిలుపుకు ఎంతలా అలవాటు పడిపోయానంటే ...మీ అమమ్ అసలు తలిల్దండుర్లు కనిపిసేత్
వెళిళ్పోతుందేమో అనన్ బెంగ ఎకుక్వైపోయింది నాకు. అపుప్డు. ఇంకొక నెల గడిచాక తెనాలి లో ఎవరింటోల్ ఒక చినన్
పాప తపిప్పోయిందని వెతుకుతునాన్రనన్ సమాచారం దొరికింది. నేను భయపడాడ్ను. అసలు వాళళ్ పాప కాకపోయునా
అమమ్ను తీసేసుకుంటారేమో అని. అమమ్ దూరమవుతుందేమో ననన్ బెంగతో ఏడుసూత్ కూచునాన్ను. పెదద్మమ్మమ్ ననున్
దిగులు పడకు అసలు విషయం కనుకొక్ని వసాత్నని తెనాలి బయలు దేరి వెళిళ్ంది. “
“కానీ అకక్డ కనపడకుండా పోయింది ఒక ఆసాముల బిడడ్. ఆపిలల్కు అయిదారేళుళ్ంటాయి. అమమ్చాలా
చినన్పిలల్. అయినా అపప్టికీ తెనాలిలోనే వాళళ్ పాప దొరికేసింది. వాళేళ్ రెండు వీధుల అవతల ఒక బార్హమ్ల పాప
తపిప్పోయిందనీ, ఇంకా దొరకలేదనీ చెపాప్రట. పెదద్మమ్మమ్ వాళళ్ ఇలుల్ వెతుకొక్ని వెళిళ్ంది. ఇంటినిండా అయిదారుగురు
సంతానం తో వాళళ్ ఇలుల్ నిండుగా ఉనన్దట. పనివాళుళ్ ఆ పిలల్ల ఆలన పాలనా చూసుత్నాన్రట. ఆయింటి ఇలాల్లు ఏదో
అనారోగయ్ం తో మంచం పటిట్ందట. ఇంటి పేరు 'శంకర ' వారనీ, అతడు కొంత కాలం చలల్పలిల్ రాజా వారి దగగ్ర దివాన
జీ గా చేశాడని తరువాత చలల్పలిల్ రాజావారు ఉయూయ్రు జమీందారుకి తన కుమారెత్తో వివాహం చేసి, అకక్డి ఆసిథ్
లెకక్లోల్ తేడాలు వసుత్నాన్యని ఈయనను ఉయూయ్రు రాజావారిదగగ్ర కొంతకాలం ఉండమని పంపించినటుల్ తెలిసింది.”
“ఆయన ఆ గొడవలోల్ పడి గత ఆరు నెలలుగా ఇంటికి రావడం లెదని తెలిసింది. తలిల్ అనారోగయ్ం!
పిలల్లకు సరైన ఆలనా పాలనా లేక ఇలుల్ అసత్వయ్సత్ం గా ఉంది. ఆ పరిసిత్తులు చూసి అకక్యయ్ “అయోయ్ బిడడ్ కనపడకుండా
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పొయినా పటిట్ంచుకునే వారు లేరు కదా" అని బాధపడింది. పిలల్పేరు రాధమమ్ అని తెలుసుకొని తమదగగ్రే ఉనన్దని
కంగారు పడొదద్నీ చెపిప్వచిచ్ంది.
మూడోనాడు ఇదద్రం పిలల్ని తీసుకొని తెనాలి పర్యాణమయాయ్ం. నాకైతే ఏడుపు ఆగలేదు. ఈ రెండునెలలోల్ మీ
అమమ్ ఎంతగా చేరిక అయిందంటే .. ఆ బిడడ్ నా బిడేడ్ అనీ దేవుడు వేరే తలిల్ కడుపున పుటిట్ంచాడనీ అనిపించేది. “
“అమమ్ అకక్డకు తీసుకు వెళిళ్నా పెదద్ సంతోషం గా లేదు. ననున్ కావిలించుకుని ఏడిచ్ంది. బలవంతం
గా వాళళ్మమ్ దగగ్రకు పంపినా వెళళ్లేదు. మా బిడడ్ కాదుగనుక వదిలేసి వచాచ్ము. వచాచ్క ఎంతగా ఏడాచ్నో ..అనన్ం
కూడా సయించేది కాదు. అకక్యయ్ మాతర్ం బాగా అరిచింది ననున్. మన బిడడ్ కాదు పరాయి బిడడ్ అని తెలిసీ ఇంత
అనుబంధం ఎందుకు పెంచుకునాన్వనని.
దేవుడు నా మొర ఆలకించినటుల్గా పదిరోజుల తరువాత తెనాలి నుండి ఉతత్రం వచిచ్ంది. మేము వదిలేసి వచాచ్క
రాధమమ్కు బాగాజవ్రం వచిచ్ందనీ అమామ్ ! అమామ్ అంటూ ననేన్ కలవరిసోత్ందనీ , వీలయితే వెంటనే వచిచ్పొమమ్నీ
రాసారు. “
“అయోయ్ నాలాగే రాధమమ్ కూడా బాధ పడుతునన్దని అకక్యయ్ తను ఒకక్తే వెళొళ్సాత్నని అనాన్
వినకుండా నేనూ బయలు దేరి వెళాళ్ను. తెనాలి వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్గానే మీ అమమ్ రాధ ఆనందం అంతాఇంతా కాదు
ఇదద్రం కాసేపు కావలించుకుని ఏడాచ్ం. రాధ మాతో వచేచ్సాత్నని ఏడుపు. ఆవిడని ఎలాగో వపిప్ంచి మాకు ఎవరూ లేరనీ
రాధను పెంచుకుంటామనీ అడిగాం. ఆయన రావాలని చెపిప్ందావిడ వాళళ్ ఇంటోల్నే వారం రోజులు ఉండి ఆయన
వచాచ్క విషయం చెపిప్ రాధమమ్ను తెచేచ్సుకునాన్ం. “
“ఇంక రాధమమ్ మాబిడేడ్ అనుకునాన్క మా ఆనందం చెపప్నలవి కాదు. గుడిలో సావ్మికి అభిషేకం
చేయించి బంధు మితుర్లకు భోజనాలు పెటిట్ మా పిలల్ అనిపించుకోని లకీష్ రాధమమ్ అని పేరు పెటుట్కునాన్ం. ఏ బంధమూ
లేని మాకు భగవంతుడు రాధ రూపం లో ఒక గొపప్ అనుబంధానిన్ పర్సాదించాడని మురిసిపోయాం. రోజుకో కళతో
పూరణ్ చందుర్డిలా మెరిసిపోతూ మాదగగ్రే పెరుగుతోంది రాధమమ్. మళాళ్ కవుళళ్ సమయం రావటంతో చిటిట్ రాధమమ్ని
తీసుకుని మావూరు బయలు దేరి వెళాళ్ము. అకక్డ రాధమమ్ని చూసి అందరూ మురిసిపోతే మా దతుత్ అనన్గారు మాతర్ం
పగతో రగిలి పోయాడు. "
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