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(Cupertino, CA)
“రేపు మీ నానది సంవతస్రీకం బిడాడ్ ! గుడికి బోయి అయయ్గారికి దకిష్ణియాయ్లె!” ఎపుప్డో బొంగురు పోయిన గొంతుతో అమమ్
అంటునన్ మాటలతో టి.వి ముందు కూరుచ్నన్డాకట్రు రమేష రెడిడ్కి గతమంతా ఒకక్సారి కళళ్ముందు కదలాడ సాగింది. రమేష రెడిడ్
అమెరికాలోని ఓ సాథ్నిక హాసిప్టలోల్ మంచి పేరు గడించిన డాకట్రు.
సుమారు ముపైప్ ఏళళ్ కిర్ందట.. తాను ఇంటర చదువుతోనన్ రోజులవి. కరీంనగర జిలాల్ లోని ఒక మారుమూల పలెల్. తనతో పాటు
ఊరోల్నే చదువుకునన్ చాలా మంది పదో తరగతి తపిప్ అపప్టికే ఉధృతంగా సాగుతోనన్ నకస్లైటల్ ఉదయ్మంలో కలిసిపోయారు.
తాను మాతర్ం పర్థమశేర్ణిలో ఉతీత్రుణ్డై, మండల కేందర్ంలో ఇంటర చదువుతునాన్డు. ఒకరోజు కాలేజీ అయిపోయాక సాయంతర్ం
బసుస్దిగి

ఇంటికి వసుత్ండగా.. దారి మధయ్లో తన పదోతరగతి కాల్సుమేటు వెంకటయయ్ కలిసి పర్కక్కు తీసుకెళాల్డు. తనకు మాతర్మే

వినబడేటుట్గా “ఏం రమేషు! అనన్లు జండాలు బాతినంక సుతం మీ నాన భూమిల అడుగుబెటిట్ దునున్తాండట నేను గూడ దళంల
పనిజేతాత్న కాబటిట్ జెపాత్న. కస మీ నానకు జెపుప్కో. అనన్లు జెండాలు బాతినంక సుతం ఆ భూమిలకు పోతే ఇగ గంతే! “
“ఇపప్టికే దీని మీద దళంల చానా చరచ్ జరిగింది. మీ నానకు సుతం ఓ సారి వారిన్ంగ ఇచిచ్రుర్.. గి దీంటేల్ నాదేతె ఏం లేదు..పైన
కొంరనన్ దళకమాండర. గా అనన్ ఎటల్ంటె గటల్నే అయితది. ఐనా గని .. గాలి, నీళుల్, భూమి ఒకళ సొతేత్ం గాదు. సమాజంల అందరి సొతుత్.
అందరికి సమానంగ బంచాలె. పంచితీరుతం. గందుకే నేను దళంల జేరిన భూసాముల దోపిడి సాగదిగ.. మీ పటేల గిరీలు జేసినంత కాలం
జేసిరుర్..సాగినంత కాలం సాగింది.. గవనీన్ ఇగనుంచి సాగై…!
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ఇగబోతె.. ఓ వారం కింద.. ఊరంత జూతాత్ంటె.. జెండాగదెద్ కాడ.. గా బాలెర్డిడ్ మీద, మేం యాక్షను దీసుకుంటానం! టెలిఫోనుల్
జేయబటేట్ పోలీసోళళ్కు మా గురించి తెలాత్ంది.. గందుకే ఎవవ్ళు గూడ ఫోనుల్ పెటుట్కోదద్ని ముందే సాటింపు ఏయించినంక సుతం.. ఫోన లైను
గావాలన్ని పటన్ం బోయి.. అపిల్కేషను పెటుట్కుండట.. గా బాలెర్డిడ్.. గందుకే వాణిణ్ జెండాకు గటేట్సి కొడతానం!
గకక్డ మీ నాన సుతం ఉనన్డు.. ఉటిట్గ జూడలె గద .. ‘గిది అనాన్యం .. గటల్ గొడత్రా..’ అనెటాళకు.. కొందరు మా మీదనే
తిరగబడడ్ంత పనిజేసిరుర్.. మేం యాక్షన దీసుకుంటాంటే మీ నాన జనాలను రెచచ్గొటిట్ నటైల్యింది. గకక్డ గంతమందునన్రు..
ఎవడనన్మాటాల్డిండా..? మీ నానకెందుకు?..అనన్ల మీదనె తిరగబడతడా..?..మేం ఉనన్దే అందరికి నాయం జేయనీకి…. ఉనోన్డు, లేనోడని
లేకుంట అందరికి సమానంగ బంచనీకి.
గది ఇగ వదిలిపెటుట్ గని..జెండాలు బాతిన భూమిలకు మాతర్ం బోవొదద్ని జెపుప్..లేకుంటే..” చెపప్కుంటూ పోతునాన్డు.
అంతా వినాన్క, మౌనంగా నడుచుకుంటూ ఇంటికెళాళ్డు. నానన్ ఇంటోల్నే కూరొచ్ని ఉనాన్డు.

వెంకటయయ్ చెపిప్న మాటలనీన్

నానన్కు వివరించాక నానన్ మొదలుబెటాట్డు .
“మేమైదుగురం అనన్దముమ్లం బిడాడ్..! అందరం పంచుకోంగ నా భాగాని కొచిచ్ంది ఇరవై ఎకరాల భూమి… దాంటెల్ పదియేను
ఎకరాలు జెండాలు పాతిరుర్.. మంచిగా ఏపు కొచిచ్న పతిత్.. ఇపుప్డొచిచ్బెదిరితారుర్..పతిత్ బుగగ్లు ఏరొదద్ట.. ఎవడో పోయి లేనిపోనియి ఎకిక్చిచ్
జెపెత్ .. ఆళుళ్ మన భూమిలకే మనలిన్ పోవొదద్ంటే భయపడతారర్?.. గీ భయపడుకుంట బతుకుడు గూడ.. ఓ బతుకేనార..? గందుకే ఊళెల్
జెండాలు బాతిన భూములోళళ్ందరికి దైరయ్ం జెపాత్న…!” చెపుప్కుంటూ పోతునన్ నానన్ మాటలకు ఏమీ ఎదురు చెపప్లేదు.
అంతా వింటునన్ అమమ్.. “వాళళ్తోని బెటుట్కోవదద్ని ఎంత జెపిప్నా మీ నాన ఇంటలేడు బిడాడ్.! గీ భూమి పాడుగాను! మనలాంటోళుళ్
చాన మంది పటన్ం పోయిరుర్. ఎదో ఒకటి జేసుకొని బతుకుతారుర్ . మనం కూడా ఏడికైనా బోదాం..పా.. అంటాంటె.. మీ నాన వింటలేడు
బిడాడ్.. ఏమనైన్తే ఇంకేమనన్ ఉనన్దా ఇగ.. నువువ్, ఇదద్రు చెలెల్ళుళ్, అందరం..ఆగమైపోతం బిడాడ్..ఆళుళ్ పిడాత పాణం దీశే రకాలు..”అంటూ
కనీన్ళుల్ కొంగుతో తుడుచుకుంటోంది!
నాలుగు రోజుల తరావ్త , ఓ రోజు రాతిర్ పదకొండు దాటిందనుకుంటా.. చినుకులు పడుతూ ఉనాన్యి. తలుపు నెటుట్కుంటూ
వచాచ్డో మనిషి. ఇంకో నలుగురు తలుపు బైటే ఉండిపోయారు. తలుపు బయట ఉనన్వాళల్లో ఒకడు వెంకటయయ్.
లోపలికి వచిచ్న మనిషి, బలల్ మీద కూరొచ్నాన్క తన పిసోత్లును బొడోల్ నుంచి తీసి బలల్మీద పకక్నే పెటుట్కునాన్డు. నానన్ను
కూడా కూరోచ్మనాన్డు. “నా పేరు కొంరనన్! వినే ఉంటవు గనీ.. మండల దళ కమిటీకి కమాండరును. మా మీదనే తిరుగబడమని వూళెళ్
రెచచ్గొడాత్నవు గద? భూమి నేవనన్.. పుటిట్నపుప్డు నీ పేరు మీద రాసుకొచిచ్నవా? జెండాలు బాతిన భూమిలకు పోనీకి నీకెంత దైరయ్ం?”
నానన్ బదులు చెపూత్, “కషట్పడి సంపాదించేటోనికి.. తిని కూసునేటోనికి సమానంగ బంచుతె నడుతత్దా..? పటన్ంల బొచెచ్డు మంది
దగగ్ర బొచెచ్డు పైసల ఉనైన్! గవనిన్ గూడ పంచుతర మరి?........”

కొంరనన్ మధయ్లోనే ఆపి

”ఎమో బాగ మాటాల్డుతనవూ? బైటికి పా

జెండా గదెద్ కాడికి. ..అకక్డ మాటాల్డదం పా..!” అంటూ నానన్ని బయటకు తీసుకుపోతునాన్రు.
అమమ్ ఏడుసూత్, ”అనాన్!. నేను జెపుప్కుంట అనన్.. ఆయనతోటి ! ఈ ఒకక్సారికి వొదిలేయిరర్నాన్... మేమే ఏడికైన బోయి
బతుకుతుకమనన్!.. ముగుగ్రు పిలగాండుల్ , నేను దికుక్లేనోలల్ం అయిపోతమనాన్..!” అంటూ కాళుళ్ పటుట్కొని బతిలాడుతోంది.. తనతో, ఇదద్రు
చెలెల్ళల్తో దండాలు పెటిట్సోత్ంది..
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“లేదకాక్! ఏం జేయం గనీ.. కొంచెం మాటాల్డి పంపితత్ం.. గంతే.! మీరు లోపలికి పోండిర్!” అంటూ నానన్ని బయటకు తీసుకెళాల్రు
ఐదుగురు కలిసి.
అనన్లు.. జెండా గదెద్ కాడ నానన్ను కాలిచ్ చంపేసి... “ఎవరు ఎదురు తిరిగినా గిదే గతి…” అంటూ హెచచ్రించారనన్ మాట విని
అమమ్ కుపప్కూలిపోయింది.
నానన్ కాషట్ం చుటుట్ తిరుగుతూ..ఆ ఐదుగురినీ చంపేదాక తల వెంటిర్కలు, గడడ్ం తీయనని బాబాయ శపథం జేసినటుట్ ఊరంతా
అనుకునాన్రు. అదే రోజు ఆ విషయం అమమ్కు తెలిసి.. బాబాయిని గుంజుకొచిచ్.. వాళళ్ జోలికి అసలే పోనని పిలల్లందరి మీద పర్మాణం
చేయమని పటుట్బటిట్ంది ఏడుసూత్నే!

బాబాయి పెదద్ పెదద్ బొటుల్ పెటుట్కొని ఊగిపోతునాన్డు.. ఎవరికీ ఆగటేల్దు! చివరికి అమేమ్.. బాబాయి

రెండుకాళళ్ మీదపడి ఏడుసూత్ బర్తిలాడడంతో.. పిలల్లందరి మీదా ఒటుట్ వేశాడు, ‘అనన్ల జోలికి వెళల్నని’!

ఇది చాలామంది చూడడంతో..

ఊరోల్ అందరికీ ఈ విషయం తెలిసింది!
ఆ తరావ్త కొనిన్రోజులకు..మేనమామ వచిచ్ అమమ్ను,తనను,చెలెల్ళల్ను తనతో పాటు వాళళ్ ఊరికి తీసుకుపోయి తన ఇంటోల్నే
ఉంచుకొనాన్డు. ఎనేన్ండల్ పాటు ఏడిచ్ ఏడిచ్ అమమ్ గొంతు బొంగురు పోయిందో..!
ఓ నాలుగేళల్ తరావ్త.. ఓ రోజు పేపరులో చూశాడు.. కొంరనన్ దళంలో అందరూ..ఊరి చెరువుగటుట్ మీద పోలీసుల ఎన కౌంటరోల్
చనిపోయారు. కానీ కొంరనన్ తపిప్ంచుకునాన్డు.
అదే రోజు మామయయ్ అమమ్తో మాటాల్డుతుండగా వినాన్డు. “అకాక్! పోలీసులలల్ ఓ పెదద్ చెయియ్కి, లచచ్ రూపాయలిచిచ్నం గదా!
ఎంకౌంటరల్ అందరిన్ లేపేశిరుర్ గని...ఒకక్డు..అసలోడే.. తపిప్చుచ్కునన్డట...ఇంకా వెతుకుతారర్ట.. కానీ వాని ఫోటువ ఎవరి దగగ్ర లేదట!
ఎటుల్ంటడో .. ఎకక్డుంటాడో గూడ తెలవ్దట! ఏడిదాంక బోతడో సూదాద్ం..!”
కొనేన్ళళ్కు చెలెల్ళళ్పెళిల్ళుల్

చెయయ్టం..తాను ఎం.బి.బి.స, ఎం.డి చదివి..అమెరికాకు వచిచ్ సిథ్రపడటం, మంచి డాకట్రుగా పేరు

తెచుచ్కోటం, అమమ్కు కూడా గీర్న కారుడ్ రావటంతో తమతో పాటే ఉండటం.. అనీన్ మననం చేసుకుంటుండగ ఇంతలోనే హాసిప్టల నుంచి
ఫోను..ఒక ఎమరెజ్నీస్ కేసు కోసం వెంటనే రావాలని..
కారేసుకొని బయలుదేరి హాసిప్టల వెళాళ్డు. ఎమరెజ్నీస్ రూము బయట ఓ కురార్డు కూరొచ్నునాన్డు. ముపైప్ ఏళుళ్ ఉంటాయేమో..
తెలుగోని లాగే ఉనాన్డు.. చూడగానే లేచి నిలుచ్నాన్డు. పకక్నే అతని తలిల్ అనుకుంటా..చేతులు జోడిసోత్ంది కాపాడమనన్టుట్గా.
బహుశా పేషంటు...కురోర్ని తండిర్ అయి ఉంటాడని అనుకునాన్డు. డూయ్టీ నరుస్ ఇచిచ్న ఫారంలో పేషంటు పేరు “నాగేశవ్ర రావు”
వయసు డెబైభ్ ఐదు సంవతస్రాలు, చిరునామా వైజాగ అని ఉంది.
రెండుగంటల శర్మ తరావ్త పేషంటు సప్ృహలోకి వచాచ్డు. కళుళ్ తెరుచి నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునాన్డు. ఇక బయటకొచిచ్ “ఏం
పరేల్దు! ఇపుప్డిక అంతా బాగానే ఉంది. ఇపుడు మాటాల్డుతునాన్డు.

రెండు రోజులోల్ డిశాచ్రజ్ చేయొచుచ్!

మీరు కూడా లోపలికొచిచ్

చూడొచుచ్.” అంటూ కురోర్ణిణ్, వాళళ్ అమమ్ను ఎమరెజ్నీస్ రూము లోపలికి తీసుకెళాల్డు.
ఓ అరగంట అకక్డే ఉనన్ తరావ్త, “ నేనిక వెళాత్ను. నరుస్, డూయ్టీ డాకట్రు వాళుళ్ చూసుకుంటారు, అవసరమైతే ననున్ పిలుసాత్రు..నౌ
హి ఈజ ఫైన..” అంటూ బయటకు నడుసుత్ండగా.. వాళళ్ అమమ్ దండాలు పెడుతూనే ఉంది.
బయటకెళళ్డానికి డోరు తెరిచేటపుప్డు ఓసారి పిలిచాడు. “కొంరనాన్..!”... ఆ పిలుపు వినాన్క తలతిపిప్ తననే చూసుత్నాన్డు
పేషంటు! కురోర్నికి, వాళళ్ అమమ్కు ఏమీ అరధ్ం కాలేదు!
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ముపైప్ఏళళ్ కింద ఆరోజు రాతిర్ చూసిన అతని ముఖం. అమమ్,తనూ,చెలెల్ళుళ్ దండాలు పెడుతూ చూసినపప్టి ముఖం..ఇపప్డు కొంత
మారిపోయినా, ఆపరేషను చేసుత్నన్పుడు తనకొచిచ్న అనుమానం ఇపుప్డు నిజమైంది!
తిరిగి కారులో ఇంటికి బయలుదేరాడు. కారు సీప్కరులో పరమాతుమ్ని శోల్కం.. “కరమ్ణేయ్వాధికారసేత్ మా ఫలేషు కదాచన..మా
కరమ్ఫలహేతురూభ్ః మాతే సంగోసత్వ్కరమ్ణి..” శార్వయ్ంగా ఘంటశాల గొంతులో మోగుతోంటే, తనమ్యతవ్ంతో రెండు కనీన్టి చుకక్లు
రాలాయి.
ఇంటికొచిచ్ సాన్నం చేసి టి.వి ముందు సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. అమమ్ వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్నన్ది. “రేపు మీ నాన మాషక్ం గద
బిడాడ్.. మీ బాబాయి ఫోన జేసి మాటాల్డిండు. నీ పేరు మీద భూమి పాసుబుకుక్లు తెపిప్చిచ్ండట. ఇంకేదో కౌల విషయం గూడ
మాటాల్డాలనాన్డు.
మీ మావయయ్ గూడ ఫోన జేసిండు. ఆ ఎన కౌంటరల్ దపిప్చుచ్కునోన్డు ఏడికి బోయిండో, వాళళ్ ఊరోళల్కు , వాళళ్ సుటాట్లకు గూడ
తెలవ్దట.. ఒకక్సారి గూడ ఊళెళ్కు రాలేదట.. వాళళ్ అవవ్, అయయ్ సచిచ్నపుప్డు గూడ ఊళెళ్కు రాలేదట.. ఏడికి పారిపోయిండో... ఎంతెతికినా
దొరకకపాయె! అనుకుంట బాధపడడ్డు....” కనీన్ళల్ను కొంగుతో అదుద్కుంటూ చెపుప్కుంటూ పోతోంది.
అమమ్ చెపుత్నన్దంతా వినీ.. విననటుట్గానే, టి.వి.చూసుత్ండిపోయాడా... ‘నిషాక్మ కరమ్యోగి’!
***
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