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(öJdOq¸AKL¸)
ఈ రోజు చలి బాగా తగిగ్ ఉదయాన బయట వెచచ్గా హాయిగా ఉంది. మెలల్గా నా అడుగులు ఇంటి ఆవరణ లోని
చెటల్ వైపు దారి తీసాయి. చెటల్ పర్కక్న గూడులో పెదద్ కతెత్ర తీసి అడడ్దిడడ్ంగా పెరిగిన చెటల్ కొమమ్లను కతిత్రించడం
మొదలుపెటాట్ను.
ముందుకు వెళిల్, బాగా గుబురుగా పెరిగిన పెదద్ తమలపాకు తీగను సవరిసుత్నాన్ను. అవకాశమునన్ చోటలాల్ తన
వేర్ళళ్ను ఆసరాగా ఉనన్ గోడలోకి చొపిప్ంచుకు వెళిళ్పోయిందీ తీగ. లోపలికి చేయి జాపి దొరికిన ఎండు కొమమ్లను
ఆకులను తీసివేసుత్నన్ నేను అకసామ్తుత్గా ఒక వింత అనుభూతికి లోనయాయ్ను.
అపర్యతన్ంగానే నా సమ్ృతి వృక్షంలోకి జొరబడిన నేను మలగిన ఒక గాఢ సమ్ృతిని సప్ృశించడం జరిగింది.
ఔను! ఈ తమల తీగ, నా సమ్ృతి దొంతరల ముడి విపిప్ంది.
ఇంతలో నా చెవిలో "ఒరేయ శీర్మన, నేనార్ విజయ బాబుని.

ననన్ంత సులభంగా పెకలించలేవురా నీ

సమ్ృతిలోంచి" అనన్టట్నిపించింది.
విజయ బాబు. నాలో ఒక విదుయ్తుత్ పాకి అతని జాఞ్పకాలు లిపత్ పాటులో చుటుట్ ముటాట్యి. విజయ బాబు
గురించి ఆఖరి సారి వినన్ది దాదాపు ముపఫ్యి ఏళళ్ కిర్తం!
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ఆ రోజు మధాయ్హన్ం మూడు గంటల సమయమది. రెండేళల్ మా అమామ్యి జోయ్తి పొర్దుద్న వచిచ్ంది వాళళ్
తాతగారి ఊరి నుంచి. ఆవరణలో తిరుగుతూ చినన్ చినన్ పదాలతో ఏవో పాటలు పాడుతోంది.
ఇంతలో "నానాన్! నానాన్!" అంటూ నా దగగ్రికి వచిచ్ బయట గుమమ్ం వైపు చూపించింది. ఎవారాని చూసే
సరికి హడావిడిగా జోగారావు కనిపించాడు.
చావు కబురుల్ ఇంకా సంచలన విషయాలు చేరవేసూత్ ఆనందపడే జోగారావు ఈ వేళపుప్డు వచాచ్డేంటబాబ్
అని సంకోచిసూత్ ముందుకు వెళాళ్ను.
"నీకు తెలిసిందా?" అని అడిగాడు జోగారావు. ఏంటని అడిగాను.
"బాబురావు చనిపోయాడు ఇవాళ రామ నగర లో. నేను అకక్డి నుంచే వసుత్నాన్ను. అంతయ్కిర్యలు
ఇంకొదిద్ సేపటోల్ ముగుసాత్యి రామ నగర సమ్శాన వాటికలో" అనాన్డు జోగారావు.
నిరాఘ్ంతపోయిన నేను కమలాపురిలో ఉంటునన్ బాబురావు వాళళ్ అకక్ సుగుణగారికి ఈ విషయం ఎలా
చెపాప్లని

కంగారు పడుతుండగా,

జోగారావు "సరే! నేను మిగతా వాళళ్కి కూడా తెలియజేసాత్ను" అని వెంటనే

వెళిళ్పోయాడు.
పరుగున సుగుణగారి ఇంటికి వెళిల్న నేను గుండె చికక్ పటుట్కుని ఆవిడకి "మీ తముమ్డు బాబు పోయాడట కొర్దిద్
సేపటి కిర్తం రాంనగరోల్" అని చెపాప్ను. ఆవిడ నిశేచ్షుట్రాలైంది. కొదిద్ సేపటి దాకా నోట మాట పెగలేల్దు. రెండేళల్కిర్తమే
తన భరత్ రాఘవరావు అకాల మరణంతో కృంగిపోయిన ఆవిడకి ఈ వారత్ అశనిపాతమైంది.
నేను ఒక గాల్సులో నీళల్ందించాను కానీ ఆవిడ తీసుకోలేదు. పర్కక్నే ఉనన్ కురీచ్లో కూలబడి కళుళ్ మూసు
కుంది.

"శీర్మన! నా తముమ్డు తుది శావ్స దాకా తన వాగాద్నం నిలబెటుట్కునాన్డు.

కానీ నా సవ్యంకృతానికి

పార్యశిచ్తత్ం లేదు" అని ఆవిడ ఏడుసూత్ అనింది. సుగుణ గారు అనన్ మాటకి అపప్టికి నాకు అరధ్ం తెలీదు.
కొంచెం సేపటికి తేరుకునన్ సుగుణ గారు "ఇక నా వాళెళ్వరూ మిగలలేదు. ఉనన్ ఒకక్ బంధం కూడా తెగి
పోయింది. వాళళ్ బావ అరధ్ంతరంగా పోయారు. వీడి జీవితం కూడా యాభై ఏళైళ్నా నిండకుండానే ముగిసిపోయింది" అని
భోరుమని విలపించింది.
విజయ బాబు ఉరఫ బాబూరావుని నేను చినన్పప్టినుండి ఎరుగుదును. నా కంటే పదెద్నిమిది ఏళుళ్ పెదద్తను.
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సుగుణ గారబాబ్యి వంశీ దావ్రా నాకు విజయ బాబు పరిచయం. సుగుణ గారిలుల్ మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉండేది.
వంశీ నేనూ సమ వయసుక్లం అలాగే ఒకే బడిలో చదివేవాళళ్ం. ఇంటి దగగ్ర రోజూ కలిసి ఆడుకోవడం వలన
వంశీ నాకు బాగా తవ్రగా ఆతీమ్యుడయాయ్డు. అలా వంశీ బంధువులతో పాటు వాళళ్ మావయయ్ విజయ బాబు కూడా
నాకు బాగా తెలుసు.
విజయ బాబు పర్తిభావంతుడు, చురుకైన వాడు. చకక్టి దసూత్రితో వార్యడంతో పాటు మంచి చితార్లు కూడా
వేసేవాడు. కానీ జీవితంలో మాతర్ం దారి తపిప్ తన గమాయ్నిన్ కోలేకపోయాడు. దీనికి కారణమేమిటని చినన్పప్టి నుండి
నా బురర్లో తొలుసుత్ండేది.
ఐతే విచితర్ంగా ఈ తమల తీగ దగగ్ర ఈ రోజు మళీళ్ బాలయ్ంలో నాకు విజయ బాబు గురించి తెలిసిన
సంఘటనలు ననున్ చుటుట్ ముడుతునాన్యి. నా జాఞ్పకాలకు విరామమిసూత్ తమల తీగ నుంచి ఆరర్ద్ సవ్రంతో విజయ
బాబు
"శీర్మన!

నీతో నా ఆవేదన వయ్కత్ పరచాలనుకుంటునాన్ను.

నా దురదృషట్ జీవితానికి కారణమైన ఎనోన్

బలమైన సంఘటనలను, అనుభవాలను నీ దావ్రా ఇతరులకు తెలియజేయాలనుకుంటునాన్ను. నా పర్తిభా పాటవాలు
ననున్ అందలమెకిక్ంచకపోగా నా బలహీనతలే కొండంతలుగా కనిపించి ననున్ చరితర్ హీనుడిగా నిలబెటాట్యి. ఈ
సమాజంలో నా ఉనికి ఎపుప్డో కనుమరుగైనా నా జీవిత పాఠాలు కొందరికైనా మారగ్దరశ్నం చెయాయ్లని ఆశిసుత్నాన్ను"
అనన్టుల్ వినిపించింది.
విజయ బాబు నాతో మళీళ్ "నా సవ్గతానిన్ నువువ్ ఇకక్డకు వీలైనపుప్డెపుప్డొచిచ్నా ఆవిషక్రిసాత్ను"
అనన్టల్నిపించింది.
ఈ విచితార్నుభూతి నుంచి నేను తేరుకునేలోగా "ఏవండీ! మీ టిఫిన చలాల్రిపోతోంది. ఏం చేసుత్నాన్రు అంత
సేపు అకక్డ ఆ చెటల్ దగగ్ర" అని నా శీర్మతి మంజరి నుండి బిగగ్రగా పిలుపొచిచ్ంది.
ఉలికిక్పడి నేను నా ఆలోచనలను వీడి వడిగా ఇంటోల్కి అడుగులు వేసాను. అపుప్డే ఆ తమలపాకు తీగ నుంచి
కొనిన్ పెదద్ ఆకులు వెంటనే రాలడం గమనించాను. ఇది జరిగిన తరావ్త రోజు నేను మళీళ్ ఆ తమల తీగ దగగ్రకి వెళిల్
కిర్తం సప్ృశించిన చోటే మళీళ్ ఆసకిత్గా తడిమాను.
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"శీర్మన. తవ్రగానే తిరిగి వచాచ్వే! నా జీవిత కథని నా చినన్పప్టి నుంచి జరిగినది కర్మంగా చెబుతాను విను"
అని విజయ బాబు చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు.
PPP

విజయ బాబు సవ్గతం
విజయ బాబు తన కథని చెబుతునాన్డు
"శీర్మన! జీవితంలో నా తొలి మజిలీ బెలల్ంపలిల్లో. అది పంతొమిమ్ది వందల నలభైల కాలం. నాకు గురుత్నన్
నాలుగైదేళల్ వయసస్పప్టి జాఞ్పకమేమిటంటే అపప్టికి కొంత కాలం కిర్తమే నేను సుగుణకక్ బెలల్ంపలిల్లో
సాంబశివరావు గారింటోల్ చేరచ్బడాడ్ము. వారింటోల్ మా పర్వేశం గూరిచ్ చెపాప్లంటే చాలా దుఃఖంగా, భారంగా
ఉంటుంది.
నేను పుటిట్న ఏడాదికే మా అమమ్ చనిపోవడం వలల్ మా నానన్ సీతాపతిరావుకి మేనమామైన సాంబశివరావు
తాతగారు మమమ్లిన్ పిఠాపురం నుండి బెలల్ంపలిల్ రపిప్ంచారు.

నానన్కి సికిందార్బాదులో రైలేవ్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గం

ఇపిప్ంచి ఆయన తన పెదద్మామ్యి కమలనిచిచ్ మళీళ్ పెళిల్ చేసారు.
ఈ పుణయ్ంతో బాటు తన కూతురు కమల కషట్ పడుతుందని చినన్ పిలల్లమైన ననున్, సుగుణకక్ని ఆయన
దగగ్ర పెంపకానికి ఇకక్డ బెలల్ంపలిల్లో ఉంచారు.

నాకు గురుత్నన్ఈ సమయానికి ఇకక్డొక పెదద్ బంగళాలో

సాంబశివరావు తాతగారు, ఆయన భారయ్ పారవ్తమమ్, వాళళ్ పిలల్లు రమ, కేశవ, చిటిట్, సుమతి ఇంకా ఆయన తలిల్గారు
ఉనాన్రు.
సింగరేణి కాలియరీస వారి ముఖయ్మైన బొగుగ్ గని బెలల్ంపలిల్ కేష్తర్ంలో లేబర ఆఫీసర హోదాలో ఉనన్
సాంబశివరావు తాతగారికి పెదద్ బంగళా, కారుతో బాటు నౌకరల్ను కూడా ఉదోయ్గ సంసథ్ ఆయనకి అమరిచ్ంది.
చినన్పుప్డు నేను అమామ్ అని ఎవరిని పిలిచానో గురుత్ లేదు. నాకు ఊహ వచేచ్సరికి పారవ్తమమ్గారిని అమమ్మామ్!
అని పిలవటం గురుత్ంది. అది కూడా పారవ్తమమ్గారిని నేను అమమ్మామ్ అని ఎందుకు పిలవాలి? అమామ్ అని ఎందుకు
పిలవకూడదో నాకు నాలుగేళల్పుప్డు చిటిట్ చెబితే తెలిసింది.
చిటిట్ చెపాప్డు "ఒరే! బాబూరావ మీ అమమ్ చినన్పుప్డే హరీ! అంది రా" అని.
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అదేంటో అరధ్మవవ్కపోయినా నాకు సప్షట్త వచిచ్ందేంటంటే నాకు ఇంకా నా అకక్కి అమమ్ లేదని.
చినన్పప్టినుండి భుకిత్కి కషట్ం లేకపోయినా నాకు ఇషట్మైనదేది అడగడానికి మాతర్ం వీలుండేది కాదు.
మిగతా చినన్పిలల్లాల్ ముదుద్ ముచచ్టలాంటివేమి నేనూ అకాక్ ఎరుగము. పాపం! అకక్ చినన్పుప్డే పెదద్దై పోయి
అమమ్మమ్కి ఇంటి పనులలో సహాయం చేసుత్ండేది.

ఆడ పిలల్లకి తవ్రగా వచేచ్ అరధ్ం చేసుకునే గుణం, తపప్నిసరి

సరుద్బాటుతనంతో బర్తికేసోత్ంది.
కషట్మలాల్ నాకే! మన అనుకునే అమామ్, నానాన్ దగగ్ర లేకపోవడం, పసి పిలల్ల వరాలైన తలిల్దండుర్ల గారం,
ముదుద్ మురిపాలు ఏవీ దొరకని నాకు ఎలా బర్తకాలో తెలియక చాలా ఏడుపొచేచ్ది. అమమ్ ఒడి, లాలన నాకెపుప్డూ
అనుభవంలోకి రాలేదు.
ఇవాళ అమమ్మమ్ మళీళ్ గటిట్గా కసురుకుంది "పోరా! దరిదర్పు వెధవా" అని. సుమతి, పినిన్ వరసైనా నా కంటే
మూడేళేల్ పెదద్ది. తను తింటునన్ లడుడ్ నాకింకోటి కావాలని అడిగినందుకు అమమ్మమ్ ననున్ తిటిట్ంది.
ఎగిసి వసుత్నన్ కనీన్టిని ఆపుకుంటూ బయటికి దూరంగా పరుగెతిత్ ఇదిగో, ఎపప్టిలా ఒక చెటుట్ కిర్ంద బండ
రాయి మీద కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్ను "అమామ్! నువెవ్కక్డునాన్వ? ననెన్ందుకు వదిలి వెళాల్వ"ని.
అకక్ వచిచ్ "బాబూ! ఏంటార్ ఇకక్డ కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్వ? ఇదిగో నా లడూడ్ తీసుకో" అంటూ నా తల నిమిరి
చేతిలో తన లడుడ్ పెటిట్ంది. ఇలా నేను ఇంటోల్ వాళళ్ మీద అలిగి దూరంగా వెళిళ్పోయి ఏడుసుత్నన్పుప్డలాల్ అకక్ వెతికి
ననున్ పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ సముదాయించేది.
ఈ బంగళాలో తాతగారు, అమమ్మమ్ ఎపుప్డూ ఇంటికి వచిచ్పోయే వాళళ్తో తీరిక లేకుండా ఉండేవారు. నానన్
కూడా మా దగగ్రకి రావడం ఎపుప్డో జరిగేది.
అకక్ నాకు చెపిప్ంది. నాకింకా పూరిత్గా ఊహ తెలియనపుప్డు నానన్ అమమ్తో పాటు వచిచ్ వెళాల్డని.
అపుప్డే అమమ్ మొదటి కానుప్కి పుటిట్ంటికి వచిచ్ందిట, మాకు కొర్తత్ చెలెల్లు సుభదర్ పుటిట్ందట. ఆ తరువాత నాకు
కొంచెం జాఞ్పకమునన్ సమయానికి పెదద్ పినిన్ రమ పెళిల్ జరిగింది.

నాకు గురుత్నన్ది నానన్ని చూడటం అపుప్డు

బెలల్ంపలిల్కి పెళిళ్ కోసం వచిచ్నపుప్డే. పెళిళ్కి ఎంతో దూరాలనుంచి చుటాట్లు చాలామంది వచాచ్రు.
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ఈ పెళిల్లోనే నేను మొదటిసారి ఫోటో దిగాను. పెళిల్ కూతురు, పెళిల్ కొడుకుతో పాటు పెళిళ్కి వచిచ్న దగగ్ర
బంధువులు దాదాపు యాభై మందితో తాతగారు ఎనోన్ తరాలు గురుత్ంచుకునే ఒక చకక్టి ఫోటో తీయించారు. అది
మాకొక అపురూప చితర్ంగా మిగిలింది.
పెళిళ్కి వచిచ్న వాళల్లో ముపైప్ మంది దాకా పిలల్లం మేము పోగయాయ్ము. ఇక పెళిల్లో మా హడావిడి ఇంతా
అంతా కాదు. ఈ పెళల్పుప్డే తెలిసింది నాకు ముగుగ్రు మేనతత్లునాన్రని. వాళళ్ని చూడటం అదే మొదటిసారి. వాళుళ్
కూడా చంకన పిలల్లతో పెళిళ్కి వచాచ్రు.
పెళిల్కి వచిచ్న అమమ్ "కమల"ని చూసేత్ చాలా బావుందనిపించింది. కొంచెం ఊహ వచిచ్ంది కానీ ఆవిడని
అమామ్ అని బెరుకుగానే పిలిచేవాడిని. అమమ్ది ఎకుక్వగా మాటాల్డే సవ్భావం కాదు. అమాయకంగా ఉండేది.
పెళైళ్పోయిన తరువాత రమ పినిన్ హైదార్బాదుకి తన అతాత్రింటికి వెళిళ్పోయింది. వాళళ్తో బాటే అమామ్, నానాన్
ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ వాళళ్ ఊళల్కు వెళిల్పోయారు. కేశవ, చిటిట్ నా కంటే ఎనిమిదారేళుళ్ పెదద్ వాళుళ్. వీళళ్తో
పాటు సుమతి, సుగుణకక్తో కలిసి నా ఆట పాటలు గడిచేవి. మమమ్లన్ందరినీ బెలల్ంపలిల్లోని ఒకే మిషనరీ సూక్లోల్
చేరిప్ంచడం వలల్ అందరం తాతగారి కారోల్ బడికి వెళేళ్ వాళళ్ం.
తాతగారు అందరిని బాగా చదువుకోమని చెబుతుండే వారు. అమమ్మమ్కి మాతర్ం ఇంటోల్ ఎపుప్డూ బోలెడు
పనులుండేవి. కేశవ చురుకు కాకపొయినా శర్దధ్గా, పుసత్కాల పురుగులా చదువుతుండే వాడు. ఇక చిటిట్ చదువు సంధయ్ల
కనాన్ ఆటల మీదా, మిగతా పిలల్లిన్ ఆట పటిట్ంచడం పటల్ బాగా చురుకుగా ఉండేవాడు.
చినన్పప్టినుండీ ఏ పని చెయాయ్లనాన్ నేను ఎడమ చేతోత్నే చేసేవాడిని. దీంతో పిలల్లందరూ ననున్ ఎగతాళి
చేసుత్ండేవారు పురర్ చెయోయ్డు, తొంటకలి గాడని.

ఎడమ చేతి వాటమునన్ పిలల్లని మా చినన్పుడు ఇకక్డ అలా

పిలిచేవారు. నేను ఏ వసుత్వైనా ఎడమ చేతోత్ ఇవవ్టానిన్ అశుభమని పెదద్ వాళుళ్ భావించేవారు.
నేనిది కావలిసి చేయటం లేదని, నాకు అపర్యతన్ంగానే ఎడమ చేయి పని చేసుత్ందని చెపిప్నా వినిపించుకునే
వారు కాదు.
ఇక నేను వార్యటం కూడా ఎడమ చేతోత్నే చేసేవాడిని. ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ ఇది మానమని నా చేతి వేళళ్ మీద
ఎనోన్సారుల్ కొటిట్ బలవంతంగా నా చేతి వార్తని కుడి వైపుకి మారాచ్రు. ఈ నిరబ్ంధపు చరయ్ల వలల్ నాకెంతో ఇబబ్ంది
కలిగేది. దీని పర్భావం నా మసిత్షక్ంపై ఎలా ఉంటుందో ఎవవ్రికీ అవగాహన లేకపోయింది.
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ఇంత ఇబబ్ంది పడాడ్ ఎంతో కషట్పడి నేను తవ్రలోనే కుడి చేతోత్నే ముచచ్టగా వార్యటం నేరుచ్కునాన్ను. చకక్గా
బొమమ్లు కూడావేయటం మొదలెటాట్ను. ఐతే వీళెళ్వరూ దీనిన్ గురిత్ంచకపోగా, అవకాశమొచిచ్నపుప్డలాల్ నా ఎడమ చేతి
వాటానిన్ గేలి చేయటం మాతర్ం పరిపాటైంది. మందలో పశువులా, ఒక పర్భుతవ్ సంకేష్మ హాసట్లోల్ పిలల్వాడిలాగా నా
పర్తిభకి, పటుట్దలకు తగగ్ గురిత్ంపు, పోర్తాస్హం ఉండేది కాదు.
తాతగారు పొడుగాగ్, మంచి విగర్హ పుషిట్ ఇంకా వరఛ్సుస్తో ఉండేవారు. ఆయనంటే ఉదోయ్గులు, పనివాళుళ్
ఇంకా చుటాట్లు తో గౌరవంగా ఉండేవారు. కానీ ఆయన గంభీరమైన పర్వరత్న ఇంకా కర్మశిక్షణ మాతర్ం చిటిట్ మీద
అంత పర్భావం చూపలేదు. తాతగారికి ఇషట్ం లేని పనులు కనపడకుండా చేసేవాడు.
చూడటానికి చిటిట్ అమాయకంగా కనపడేవాడు కానీ ఎనోన్ గడుసు పనులు, చేతి వాటం పర్దరిశ్ంచేవాడు.
తాతగారితో తరచు చీవాటుల్ తినాన్ తన పర్వరత్న మారుచ్కునేవాడు కాదు. అమమ్మమ్ కూడా చిటిట్కి వతాత్సు పలికేది.
చిటిట్ ననున్ భయపెటిట్ లోబరుచుకుని తను చేసే అలల్రిలో, చిలల్ర దొంగతనాలలో ననున్ భాగసావ్మిని చేసేవాడు.
మెలల్గా నేను కూడా చెడడ్ పిలల్ల జాబితాలో చేరిపోయాను. దీని పరయ్వసానం నా జీవితం మీద ఎంత గాఢంగా ఉంటుందో
ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు. అసస్లు నా గురించి అంత దీరఘ్ంగా ఆలోచించే తీరిక, బాధయ్త ననొన్దిలేసిన నానన్కు
గాని పెంపకానికి తీసుకొచిచ్న తాతగారికి గానీ లేకపోయింది.
కాలం గడిచిపోతోంది. ఇకక్డ ఇంటోల్ మాతర్ం ఎపుప్డూ సందడే. పర్తి ఏడాది ఒకరి తరువాత ఒకరు అమమ్,
రమ పినిన్ కానుప్ల కోసం వసుత్ండేవారు.

వీరు కాకపోతే తాతగారి మిగతా బంధువుల రాకతో ఇంటోల్ ఎపుప్డూ

కోలాహలంగా ఉండేది. ఊహ తెలిస్న తరువాత నేనెపుప్డూ బెలల్ంపలిల్ దాటి వెళళ్లేదు. కానీ ఊళోళ్ ఉండే రైలేవ్ సేట్షన
ఇంకా అకక్డ వచేచ్ రైళల్ను చూడాలంటే చాలా ఉతాస్హంగా ఉండేది. నేనెపుప్డు రైలెకుక్తానా అని ఉబలాటంగా ఉండేది.
నానన్ ఎపుప్డైనా ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు నానన్తో వెళిల్ కొర్తత్ పర్దేశాలు చూడాలనన్ ఆశ ఉండేది. కొనాన్ళళ్కు
అనుకోకుండా నా కోరిక ఒక విధంగా తీరింది.
PPP
నాకు అపప్టికి ఐదేళల్ వయసుస్ంటుందేమో. తాతమమ్ ఒక రోజు మా అందరికీ పొర్దుద్న పాయసం చేసి పెటాట్రు.
ఏమిటి విషయం అంటే మన దేశానికి సవ్తంతర్ం అనేదేదో వచిచ్ందని తెలిసింది. తాతమమ్గారు సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో
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పాలొగ్ని పర్జానీకానిన్ తన పర్సంగాలతో ఉతేత్జితులిన్ చేసేవారట. అపప్టికే డెబైభ్ ఏళుళ్ సమీపించిన ఆవిడ ఆ రోజు ఎంతో
ఉతాస్హంగా "జై భారత మాతాకీ, జై హింద" అంటూ ఎంతో ఆనందంగా చపప్టుల్ కొడుతూ ఇలల్ంతా తిరిగారు.
ఇది జరిగిన కొనాన్ళళ్కే మా ఊళోళ్ కొంత మంది హడావిడిగా పర్వరిత్ంచడం గమనించాను. అపుప్డు జరిగిన
సంఘటనలు తలచుకుంటే చాలా కాలం గుండె దడ పుటేట్ది మా ఇంటోల్ వాళల్ందరికీ.
ఒక రోజు మేము పిలల్లం ఆడుకునే మైదానం దగగ్రకి గురార్లపై కొంత మంది గమమ్తైత్న టోపీలు పెటుట్కుని
గడాడ్లునన్వాళుళ్ వచాచ్రు. వాళుళ్ మమమ్లిన్ గురుర్గా చూసి "ఛలో నికల యహా సే" అని అదిలించారు.
మిగతా పిలల్లు "అరే తురీక్లు రా!" అంటూ మెలిల్గా చెవిలో చెపేప్సరికి మేమందరం భయంతో దౌడు తీసి
ఇంటికి చేరుకునాన్ము.

ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ కూడా ఇక బయటికెళల్కండి.

ఆ రజాకారుల్ వచాచ్రు చంపేసాత్రని

భయపెటాట్రు.
ఆ రోజు సాయంతర్ం తాతగారి కిర్ంద పని చేసే కొంత మంది ముసిల్ం కారిమ్కులు ఇంటికి వచిచ్ "రావ సాబ
జాగర్తత్గా ఉండండి. రజాకారల్ మూక వసోత్ంది" అని చెపిప్ వెంటనే పరుగెతుత్కెళిల్ పోయారు.
తాతగారు వెంటనే అపప్టికే చీకటి పడుతునన్ సమయాన మమమ్లన్ందరిని లోపల ఒక గదిలో చేరాచ్రు.
దీపాలనీన్ ఆరేప్సి కిటికీలు, తలుపులు మూసేసి ఏ మాతర్ం చపుప్డు చేయకుండా నిశశ్బద్ంగా ఉండమని గటిట్గా చెపాప్రు.

తాతగారు ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. పనివాళల్ను వాకిలి దగగ్ర కాపలా ఉంచారు. ఇంతలో తాతమమ్
తను కూడా వెళిల్ ఆ గదిలో పడక కురీచ్ వేయించుకుని అకక్డినుంచి వీధి వైపు కనపడేటటుల్ కూరుచ్నాన్రు.
బాగా చీకటి పడింది. చినన్ లాంతరు వెలుగు మాతర్మే ముందు గదిలో ఉంది.
ఇంతలో దూరం నుంచి పెదద్ అరుపులతో బాటు కాగడాలతో గురార్ల మీద రజాకారుల్ రావటం చూసిన
పనివాళుళ్, బయట గేటు దగగ్ర నుంచి పరుగెతుత్కుంటూ లోపలకొచిచ్ గజ గజలాడుతూ వాళళ్ గురించి చెపాప్రు.
అంతే! తాతమమ్ తాతగారిని కూడా వెంటనే లోపలికెళళ్మని గదమాయించారు. ఆయనని దాదాపు లోపలి
గదిలోకి తోసినంత పని చేసి ముందు గుమమ్ం పకక్న పడక కురీచ్ జరుపుకుని కూరుచ్నాన్రు.
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కొనిన్క్షణాలకే రజాకారల్ బృందం గేటు దగగ్రకొచిచ్ "కౌన హై అందర?" అంటూ వాళళ్ ఆయుధాలను గేటు మీద
తాటించారు. తాతమమ్ చేతిలో లాంతరు తీసుకుని గుమమ్ం దగగ్ర నిలబడి, కొంగుని తల పైకి కపుప్కుని "కౌన హై
జనాబ" అంటూ బదులిచిచ్ంది. చాలా భాషలు నేరుచ్కునన్ తాతమమ్ ఉరూద్ కూడా మాటాల్డేది.
ఆ వచిచ్న వాళుళ్ "అందర సే సబ లోగ బాహర ఆవ" అని అరిచారు. దానికావిడ మా పనివాడైన యాదగిరిని
"అరే దసత్గీర! జాకే బోల, ఘర కే లోగ సభీ లషక్ర గయే షాదీ కే లియే" అని వాళుల్ వినేటటుల్ బిగగ్రగా అరిచింది. అది
విని వాళుళ్ ఏదో తిటుట్కుంటూ అటూ ఇటూ చూసి, అకక్డినుంచి వెళిల్పోయారు. తరువాత వాళుల్ పూరిత్గా వెళిల్పోయారని
నిరాధ్రించుకునన్ తాతమమ్, తాతగారిని పిలిచి వెంటనే అందరూ ఇకక్డ నుంచి బయలేద్రాలని చెపిప్ంది.
ఇదంతా చూసుత్నన్ నాకెంతో ఆశచ్రయ్మేసింది. ఎందుకంటే వందలాది కారిమ్కులను నియంతిర్ంచే తాతగారిని
కూడా ఈ పెదాద్విడ మారగ్దరశ్నం చేసూత్, ఈ భయంకర సమసయ్ నుంచి బయటపడే చరయ్లు మొదలు పెటిట్ంది. ఇంకా
నాకు అబుబ్రమేమనిపించిందంటే దీనికి తాతగారేమి అడుడ్ చెపప్క వెంటనే వీటిని అమలు చేయటం.
ఈ సమయంలో సికందార్బాద వెళళ్టం కూడా సురకిష్తం కాదని హైదరాబాద సేట్ట సరిహదుద్న కొతూత్రులో
తన చుటాట్లింటికి అందరిని చేరాచ్లని తాతమమ్ ఆదేశించింది. మరాన్డే మమమ్లన్ంతా చినన్ చినన్ బృందాలుగా
చేసి రైలు, బసుస్, బళుళ్ ఏది వీలైతే అది ఉపయోగించి కొంత మంది పని వాళళ్ తోడుతో అకక్డికి చేరాచ్రు.
ఇంటోల్ పెదద్ వాళళ్ందరూ బికుక్ బికుక్మంటూ భయపడుతునాన్ నాకు మాతర్ం రైలెకక్డం, బళళ్ మీద వెళల్డం
చాలా ఉతాస్హమనిపించింది. ఏదైతేనేం కొనాన్ళల్ పాటు కొర్తత్ ఊళోళ్ బడి గొడవ లేకుండా పిలల్లందరం గడిపేసాం.
రెణెణ్లల్ తరువాత మాకందరికీ పెదద్ సంతోషకరమైన వారత్ తెలిసింది. రజాకారల్తో పాటు నిజాం పాలన
నుంచి
హైదరాబాద రాషట్రం విముకిత్ చెంది సవ్తంతర్ భారత దేశంలో విలీనమైందని.

అంతటా సంబరాలు

జరుపుకునాన్రు.
సేవ్చఛ్గా మేము కూడా అందరం తిరిగి బెలల్ంపలిల్ చేరుకునాన్ము.
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నిజాం నవాబు పాలన ముగియటంతో పార్ంతీయంగా కొర్తత్ పర్భుతవ్ం వచిచ్ంది. తాతగారు పని చేసే సంసథ్లో
కూడా మారుప్లు జరిగాయి. బెలల్ంపలిల్తో బాటు కొర్తత్గూడెంలో కూడా బొగుగ్ తవవ్కం మొదలవవ్టంతో తాతగారు
అకక్డకి కూడా వెళిల్ పనులు చెయయ్టం మొదలైంది.
కొనాన్ళళ్కి తాతగారి పదవి కాలం కూడా ముగియ వచిచ్ంది. ఇదే సమయంలో తాతగారు వీలు చికిక్నపుప్డలాల్
హైదరాబాద ఇంకా కలకతాత్ నగరాలకు వెళిల్ హోమియోపతి వైదయ్ం గురించి తెలుసుకునాన్రు.
ఆయన చాలా హోమియోపతి పుసత్కాలు తెపిప్ంచుకుని శర్దధ్గా చదివి తవ్రలోనే హోమియోపతి వైదయ్ విధానం
ఆకళింపు చేసుకునాన్రు. మాకు ఏ నలత వచిచ్నా తన వైదయ్ంతోనే చికితస్ చేసి తాతగారు సవ్సథ్త చేకూరేచ్వారు.
నేను పెదద్వుతునన్ కొదీద్ నానన్ గురించిన వివరాలు తెలుసుత్ండేవి. నానన్కూడా తాతగారితో బాటు హోమియో
వైదయ్ం బాగా నేరుచ్కునాన్రు.

నానన్ హసత్వాసి బావుంటుందని సికిందార్బాదులో చాలా మంది జనాలు వైదయ్ం

చేయించుకునేవారు.
ఇదే కాకుండా నానన్ పేక ముకక్లతో ఆడే బిర్డిజ్ ఆటలో బాగా నైపుణయ్ం సంపాదించారు. ఈ ఆట తెలివైన వాళుళ్
ఆడే ఆటగా భావించడం వలల్ సికిందార్బాద రైలేవ్ ఆఫీసులో నానన్ పేరు బాగా తెలిసేది. తవ్రలోనే రైలేవ్ ఆఫీసులో ఈ ఆట
ఆడే కొర్దిద్ మందిలో నానన్ పర్ముఖుడయాయ్రు.
బిర్డిజ్ టోరన్మెంటుల్ దేశంలోని రైలేవ్ కల్బుబ్లలో ఎకక్డ జరిగినా, నానాన్ వాళళ్ జటుట్ పాలొగ్నడానికి వెళేళ్ది.
వీళళ్ందరికీ ఉచిత రైలేవ్ పాస సౌకరయ్ం వలల్ దేశంలో ఎకక్డికైనా వెళళ్డానికి వీలుండేది.
నానన్ మా దగగ్రకి బెలల్ంపలిల్ వచిచ్నపుప్డలాల్ ఒక విషయం గమనించాను. నానన్ ఎపుప్డూ తెగ సిగరెటుల్
కాలుసుత్ండే వాడు. రింగులు రింగులుగా వచేచ్ సిగరెట పొగ, దీనితో పాటు ఆయన వయ్కత్పరిచే హావభావాలు చూసి, పదేళల్
వయసునన్ నాకు కూడా అదేంటో అనుభవించాలనన్ కోరిక బలంగా మొదలయియ్ంది.
నానన్ ఇలా వుంటే తాతగారు మాతర్ం పూరిత్ కర్మశిక్షణతో ఎటువంటి దురలవాటుల్ లేకుండా ఉండేవారు.
తన పిలల్లు ఇంకా మిగతా వారు కూడా అలాగే ఉండాలనే గటిట్ పటుట్దలగా ఉండేవారు. వాసత్వం చెపాప్లంటే
తాతగారు తన పిలల్లతో పాటు మమమ్లిన్ కూడా ఒకేలా చూసేవారు. అమమ్మమ్ కూడా ననున్ లాలనగా,
ముదుద్గా చూడక పోయినా తిండి దగగ్ర మాతర్ం తకుక్వ చేసేది కాదు.
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సమసయ్లాల్, తిండి మాతర్మే కాదు కదా పిలల్లకి కావలసినది. నేనాశించిన పేర్మ, అనురాగం ఇంకా నా
పర్తిభకు తగగ్ పోర్తాస్హం నాకెపుప్డూ లభించేది కాదు. కేశవ, చిటిట్ల కనాన్ నేను ఎంతో ఎకుక్వ తెలివితేటలు
పర్దరిశ్ంచినా, మంచి చితార్లు గీసినా వీటికేమీ నాకు ఎటువంటి సప్ందన, పర్శంసలు వారి నుంచి దకేక్వి కావు.
ఎపుప్డైనా చినన్తనం వలన నేను ఏదైనా తపుప్లు చేసినా వాటిని పేర్మగా సరిదిదద్డం జరిగేది కాదు. పై పెచుచ్ వీటికి
బెతత్ం దెబబ్లే పరిషాక్రంగా భావించడం నా మానసిక సిథ్తినీ, భవిషయ్త జీవితానిన్ కోలుకోలేనంతగా దెబబ్ తీసింది.
బుదిద్గా, శర్దద్గా చదువుకునే కేశవ సవ్భావం ననున్ పర్భావితం చేయలేదు. కానీ ఏమీ తెలియనటుల్ పర్వరిత్సూత్
వెనుక చాటుగా చిలిపి చేషట్లు, దొంగ పనులు చేసి దొరకకుండా తపిప్ంచుకునే చిటిట్ తెలివితేటలు నేనుకూడా అదే దారి
పటేట్టటుల్ చేసాయి.
ఒక రోజు ఇంటికి దూరంగా మేము ఆడుకునే సథ్లం దగగ్ర చెటల్ మధయ్, చిటిట్ని సిగరెట కాలుసుత్ండగా చూసాను.
ఇది గమనించిన చిటిట్ ననున్ దగగ్రకు రమమ్ని సైగ చేసాడు. "ఏం భయం లేదు. ఒక సారి పీలిచ్ చూడు" అని నాకు
సిగరెట అందించాడు. సంకోచిసుత్నన్ ననున్ చిటిట్ "ఫరవాలేదు రా! చూడు ఎంత మజా వసుత్ందో" అని ఊరించాడు.
అపప్టికే సిగరెట రుచి ఎలాగైనా చూడాలనన్ కుతూహలంతో ఉనన్ నేను ఈ అవకాశం రాగానే ఆ సిగరెట
తీసుకుని దానికి జీవితాంతం లొంగిపోయే మొదటి అడుగు వేసాను.
సిగరెట గటిట్గా పీలచ్గానే, గొంతులో పొలమారి బాగా దగొగ్చిచ్ంది. చిటిట్ నవువ్తూ "అదంతే లేరా! ఫసట్ టైం
అందరికీ అలాగే ఉంటుంది" అనాన్డు. ఆ రోజే సిగరెట ఎలా తార్గాలో తవ్రగా నేరేచ్సుకునన్ నాకు ఏదో గొపప్గా
సాధించేసినటుట్ భలే ఉతాస్హమొచిచ్ంది.
తరావ్త ఇంటికెళేల్ సమయానికి చిటిట్ తన జేబులోంచి సాట్ర్ంగ పిపప్రమెంట తీసి నోటోల్ వేసుకునాన్డు.
ఇంటోల్వాళల్కి తన నుంచి సిగరెట వాసన రాకుండా ఇలాంటి చిటాక్లు చాలానే తెలుసు చిటిట్కి. ఇది మొదలు రోజూ చిటిట్
బయటికెళేల్ సమయానికి నేనూ తనని అనుసరించి వెళేల్ వాడిని.
కొనిన్ రోజులకే కేశవకి నా మీద అనుమానమొచిచ్ంది.

నేను సిగరెట తార్గడం గమనించి అమమ్మమ్కి

చెపాప్డు. ఆవిడ నా చెవులు గటిట్గా పిండి తొడపాశం పెటిట్ హెచచ్రించింది. ఇంకోసారిలా చేసేత్ తాతగారికి చెపాత్నని
కోపప్డింది. అపప్టినుండి నేను చిటిట్ ఇంటోల్ వాళల్కి తెలీకుండా బయట సిగరెటుల్ ఎకక్డ దాసుత్నాన్డో తెలుస్కుని, నేను
కూడా గుటుట్ చపుప్డు కాకుండా పని కానివవ్డం మొదలెటాట్ను.
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చిటిట్ కూడా తెలివిగా ఇదేమి తెలియనటుల్గా పర్వరిత్సూత్, నాకు సిగరెటుల్ బాగా అలవాటయేయ్దాకా అందుబాటులో
ఉంచుతూ, ఒక రోజు పూరిత్గా కనపడకుండా చేసాడు. నేను సిగరెటల్ కోసం చిటిట్ని బర్తిమాలితే ఒక షరతు పెటాట్డు,
అమమ్మమ్ పోపుల డబాబ్లో దాచే డబుబ్లను మెలల్గా తేవాలని.
ఇది చేయటమే నా జీవితంలో తిరుగులేని పతనానికి మొదటి మెటుట్. నాకూ తవ్రలోనే తెలిసింది దొంగ పనులు
దాచడం కషట్మని. అమమ్మమ్ తాతగారికి ఈ విషయం చెపేప్సింది.
తాతగారు తన బెలుట్ తీసుకుని ననున్ చావబాదారు. కానీ అమమ్మమ్ మాతర్ం చిటిట్ వలల్నే నేను పాడవుతునన్
విషయం తెలిసి కూడా తాతగారికి ఈ విషయం చెపప్లేదు. నేను కూడా దెబబ్లు భరించానే కానీ చిటిట్ గురించి చెపప్లేదు.
కొనాన్ళళ్కి తాతగారు కేశవని పై చదువులకై సికిందార్బాద లోని తన మేనకోడలు ఉమాదేవి వాళిళ్ంటోల్ బి.కామ
డిగీర్ చదివించడానికి ఏరాప్టు చేసారు. ఉమ అతాత్ వాళళ్బాబ్యి వినోద కూడా బెలల్ంపలిల్కి అపుప్డపుప్డు వసుత్ండే వాడు.
వినోద నా వయసుస్ వాడే. తనతో బాగా ఆడుకునే వాణిణ్.
ఇకక్డ అతత్ గురించి కొనిన్ఆసకిత్కర విషయాలు చెపాప్లి. ఆవిడ చినన్తనంలో ఆరేళల్పుప్డే మా తాత అంటే మా
పితామహుడు బాబు రావు పెళిల్ చేసేసాడట. కనాయ్శులాక్నికి ఆశపడి ఆమె పెళిల్ బాబు రావు తాత ఎవడికో అసవ్సథ్త
ఉనన్వాడికిచిచ్ చేసేసాడు. పాపం చాలా చినన్పిలల్ ఆవిడ కాపురానికెళళ్కముందే పెళైళ్న కొనిన్నెలలలోనే ఆమె భరత్ కనున్
మూసాడు.
అభం శుభం తెలియని ఈ పిలల్కి గుండు గీయించి, చనిపోయిన ఆవిడ భరత్ వాళిళ్ంటోల్ ఈ దురఘ్టనకి పరిహారం
రాబటేట్ కారయ్కర్మంలో మునిగిపోయాడట మహానుభావుడు మా తాత బాబు రావు. ఈ విషయం తెలిస్న సాంబశివరావు
తాతగారు వెంటనే పిఠాపురం వెళిల్, ఉమ అతత్ని బలవంతంగా తనతో పాటు తీసుకొచిచ్ మళీళ్ పెళిల్ చేయించారట.
తాతమమ్ గొపప్ పెంపకంలో ఆవిడ ఆదరాశ్లను అలవరుచ్కునన్ తాతగారు తన తముమ్ళళ్తో పాటు దేశంలో
అపుప్డు సాగుతునన్ సావ్తంతర్య్ పోరాటానికి, సమాజ సంసక్రణలకు తమ వంతు చాలా కృషి చేసారు.
వీరిలా వుంటే మా తాత బాబురావు తంతు వేరేగా ఉండేది. ఈయన మాంచి విలాస పురుషుడు. సొముమ్
లేకపోయినా డాబు పర్దరిశ్ంచి, దరాజ్గా అపుప్లు చేసి బర్తికే వాడు. తన ఊరు పిఠాపురంలో ఎపుప్డూ గురర్పు బళుళ్
(షారుట్లనే వారు అకక్డ) మీదే తిరిగే వాడు. పిఠాపురం రాజా వారి చాకలి తనకూక్డా బటట్లుతుకుతాడని గొపప్లు
పోయేవాడు. ఎపుప్డూ ధగ ధగా మెరిసిపోయే తెలల్టి బటట్లేసుకుని కళాపోషణ కూడా వెలగపెటేట్వాడట.
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ఈయన ఘన కారాయ్ల లిసుట్ చెపాప్లంటే ఇంకా చాలానే ఉంది. అందుకే నాకు ఆయన పేరు ఎందుకు
పెటాట్రని కోపంగా ఉండేది. ఎపప్టికైనా నా పేరు మారుచ్కోవాలని ఉండేది. కానీ అది వీలుగాక కొతత్వాళల్కు నా పేరు
విజయ బాబు అని చెపేప్వాణిణ్.
కాలం గడుసోత్ంది.

ఇకక్డ యధావిధిగా కానుప్ల కోసం పర్తీ ఏడాది ఎవరో ఒకరు అమామ్ లేక పినిన్

పుటిట్ంటికి వసూత్నే ఉనాన్రు. ఇనిన్ పురుళుళ్ జరిపించే అమమ్మమ్ ఇంకా తాతగారి ఓపికకు నాకెంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉండేది.
అపప్టోల్ చుటాట్లందరి కుటుంబాలలో కనీసం తొమిమ్ది పదేసి పిలల్లని కనడం జరిగేది.
ఇంతలో మా ఇంటోల్ పెదద్ సందడి మొదలయియ్ంది.

తాతమమ్ పోర్దబ్లంతో సుమతికి తాతగారు పెళిల్

సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెటాట్రు. కొనిన్ రోజులకే మదనపలెల్లోని ఒక సంబంధం వచిచ్ంది. ఆ కాలంలో ఇలా
దూర పార్ంతాల వారితో పెళిల్ సంబంధాలు కుదురుచ్కోవడం అరుదనే చెపాప్లి.
ఇకక్డ తాతమమ్ గురించి చెపుప్కోవాలి. ఆవిడ ఆ కాలపు వాళళ్తో పోలిసేత్ చాలా తెలివైనది, ముందు చూపు
కలిగ్నది.

ఆవిడ దేశంలోని చాలా పార్ంతాలు తిరిగి చూడటం వలన ఆధునిక భావాలను అలవరుచ్కునన్ది.

తాతమమ్ తన పెళైళ్న తరువాత ఆవిడ భరత్తో పాటు ఆయన ఎకక్డ ఉదోయ్గం చేసేత్ అకక్డకి గొడవ లేకుండా
వెళిల్పోయేవారు.
అందువలేల్ మా పెదద్ మేనతత్ రామేశవ్రి బరంపురంలో పుటిట్ందట. సరే! ఈ మదనపలెల్ పెళిల్ సంబంధం వారు
సుమతిని చూడటానికి వచిచ్ మాకమామ్యి నచిచ్ంది కానీ, మా పెదద్మామ్యి కూడా పెళీల్డు కొచిచ్ంది కాబటిట్ ఆమెని మీ
పెదద్బాబ్యి కేశవతో పెళిల్ చేసేత్ మేమొపుప్కుంటామనాన్రు.
దీనికి తాతమమ్ కూడా ఒపుప్కునన్ందున సుమతి పెళిల్, కేశవ పెళిల్ ఒకే సమయాన బెలల్ంపలిల్లో ఘనంగా చేశారు.
పెళిళ్లో భలే సరదాగా అనిపించిందేమిటంటే ఆంధర్ పార్ంతపు గుంటూరు నుంచి వచిచ్న నా మేనతత్లు, తెలంగాణలో
యాపార్ల నుంచి వచిచ్న చుటాట్లు ఇంకా రాయలసీమ పార్ంతపు మదనపలెల్ నుండి వచిచ్న పెళిల్వారు వేరేవ్రు యాసలతో
చాలా సందడి చేశారు. నేను కూడా పెళిళ్లో ఎనోన్ కొర్తత్ మాటలు వినాన్ను.
తాతగారి అకక్యయ్ విజయమమ్గారు తన చినన్నాడే పెళైళ్న తరువాత సికిందార్బాదుకి దగగ్రోల్ని యాపార్లలో
ఉండడం వలల్ ఆవిడకి తవ్రగానే ఈ పార్ంతపు అలవాటుల్ వచేచ్సాయి. ఎంతో హుందాగా పెదద్ కుంకుమ బొటుట్తో, మెడ
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నిండా రక రకాల హారాలతో, చేతులకు నిండుగా బంగారు ఇంకా మటిట్ గాజులు పెటుట్కుని గల గలా
మాటాల్డుతునన్ఆవిడని చూసి నాకు చాలా ముచచ్టేసింది.
విజయమమ్గారికి పాన తినటం బాగా అలవాటు. ఎపుప్డూ ఆవిడతో పాటు సిదధ్ంగా ఒక పెదద్ పాన డబాబ్లో
నిండుగా పోక చెకక్లు, ఇంకా సుగంధ వసుత్వులతో పాటు తాజా తమలపాకు కటట్ ఉండాలిస్ందే. దీనికి తోడు ఆవిడ పాన
ఉమమ్డానికి ఒక గినెన్ లాంటిది కూడా ఉండేది.
నోటోల్ నిండుగా ఎపుప్డూ పాన పెటుట్కునే ఆవిడ ననున్ పిలిచి "ఒరే పిలల్గా! నువువ్ సీతాపతి పెదద్ కొడుకు
బాబు గానివి గదూ, జర మా వోడు రాజుగాడు ఏడ దొరాల్డుతునాన్డో చూసి జెపప్రా" అనన్ది. ఇదే కాకుండా ననున్
"బిడాడ్! జలీద్ రాగబోతే తొడపాశం పెడత్ మలొల్చిచ్నపుప్డు" అని బెదిరించింది. అంతే, మళీళ్ కనబడితే ఆవిడ ఏం పని
అపప్జెబుతుందో అని తపిప్ంచుకు తిరిగాను.
PPP
ఇక మదనపలెల్ నుండి వచిచ్న వాళళ్ పిలల్లు వాళళ్ నానన్లని అపాప్, అపాప్ అని పిలుసుత్ంటే మాకేదో వింతగా
ఉండేది. వాళళ్ని పటుట్కుని నేను "ఏడపాప్ మీ అపాప్! ఏందపాప్ మీ గొపాప్!" అంటూ ఆట పటిట్ంచాను.
ఇంతలో "ఏమిరా! పొటిట్ గుంకా, మీ నాయనకి చెపేప్మా ఏమీ? లేక రెండు తగిలిదుద్నా" అని ఒక పెదద్
కురార్డు కిటట్పప్ బెదిరించేసరికి నాకు భయం పుటిట్ వెంటనే మెలల్గా అకక్డ నుంచి జారుకునాన్ను.
తన పెళిల్ సమయానికి కేశవకి ఇరవైయేళేళ్ ఇంకా బి.కామ చదువుతునాన్డు కానీ తననొక ఇంటి వాణిన్
చేయటం జరిగిపోయింది.
ఇది జరిగిన కొనాన్ళల్కే అకక్కి కూడా పదిహేను పదహారేళళ్ వయసుస్నన్పుడు, తనకి పెళిల్ చేసాత్నని తాత
గారితో చెపప్డానికి నానన్ బెలల్ంపలిల్ వచాచ్రు. ఆ పెళిల్ కొడుకెవరో కాదు మా పెదద్తత్ రామేశవ్రి గారి పెదద్బాబ్యి రాఘవ
రావే!
రామేశవ్రి అతాత్ వాళుళ్ చాలా డబుబ్నన్ వాళళ్ని, రామనాధం మావయయ్కి గుంటూరులో పొగాకు
వాయ్పారముందని, వాళల్కి రెండు కారుల్ కూడా ఉనాన్యని అపప్టోల్ గొపప్గా చెపుప్కునే వారు. ఇదే కాకుండా రామనాధం
మావయయ్ షిరిడి సాయిబాబా భకుత్లని, బాబా పేరు చెబితే చాలు ఎంతో డబుబ్ విరాళాల రూపంలో ఎడా పెడా దానం
చేసేవారని వినాన్ము.
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తాతగారికి కూడా తిరిగి తన మేనకోడలు రామేశవ్రి కొడుకుకే సుగుణకక్ సంబంధం కలపడం బాగా
నచిచ్ంది. ఐతే! అకక్ తను చదువుకుంటానని ఎంత పార్ధేయపడాడ్ తొమిమ్దో తరగతి చదువుతుండగానే బడి మానిప్ంచేసి
పెళిల్ చేయటానికి సిదధ్ పడాడ్రు.
ఒక విషయం నాకూ అకక్కే అరధ్ం కాలేదు. ఇనేన్ళుళ్గా మమమ్లిన్ పటిట్ంచుకోని మా గుంటూరు మేనతత్కి
మా మీద ఇంత దయ హఠాతుత్గా ఎలా వచిచ్ందోనని. నానన్ హైదరాబాద వెళిల్ పోగానే ఇంటోల్ వాళళ్ మాటల వలల్
తెలిసింది రామేశవ్రి అతాత్ వాళళ్ సిథ్తిగతులు ఇపుప్డు ఊహించలేనంతగా మారిపోయాయని, అందుకే వాళుళ్ సుగుణకక్ని
సంబంధం కలుపుకోవడానికి ఇషట్ పడుతునాన్రని.
కొనాన్ళల్ కిర్తం రామనాధం మావయయ్ జపాన కు అతి పెదద్ పొగాకు సరుకును రవాణా చేసుత్నన్ ఓడ
మునిగిపోవడం వలన, ఆయనకు కోలుకోలేనంత తీవర్ నషట్ం కలిగిందని తెలిసింది.

అపప్టోల్ ఇటువంటి అనుకోని

విపతక్ర ఘటనలకు బీమా సదుపాయం ఉండేది కాదు. ఉనాన్ మన దేశంలో చాలా మందికి ఇది తెలిసేది కాదు.
రామనాధం మావయయ్ భారీ సొముమ్ను తరావ్త అకక్రకు వసుత్ందనుకుని భూములు కొనుగోలు చేసి
పెటట్మని చుటాట్లని, సేన్హితులని గుడిడ్గా నమిమ్ వాళళ్కిచాచ్రు. వాళేల్మో అలా కొనన్ భూములను వాళళ్ భారయ్ల పేరల్ మీద
రిజిసట్ర చేసుకునాన్రని ఆయనికిపుప్డు ఎంతో అవసరమైనపుప్డు తెలిసింది.
పాపం! ఈ ఆపతస్మయంలో వారు చేసిన నమమ్క దోర్హానికి ఆయన పూరిత్గా కృంగిపోయారు. తిరిగి
పెటుట్బడి పెటట్డానికి సహ వాయ్పారులు సహకరించక పోగా ఇంతకు ముందు పెటుట్బడుల కోసం చేసిన అపుప్లనీన్ వెంటనే
తీరచ్మని వతిత్ళుల్ పెరిగాయి.
రామనాధం మావయయ్ ఇటువంటి సమయంలో తన మంచితనం, పరువే ముఖయ్మనుకుని, ఉంటునన్ పెదద్
ఇలుల్ దానితో పాటు ఇంటోల్ నగలనీన్ అమిమ్, అందరి అపుప్లు తీరేచ్సాక ఇపుప్డేమీ లేకుండా పెదద్ సంతానంతో మాతర్ం
మిగిలారు. ఆయనకు కుటుంబ పోషణ భారమైన ఈ పరిసిథ్తిలో అందరి కంటే పెదద్వాడైన రాఘవ బావ సూక్ల ఫైనల
తోనే తన చదువు ఆపేసి ఉదోయ్గం వేటలో ఉనాన్డు. అందుకే రాఘవ బావని సికిందార్బాదుకి రపిప్ంచి రైలేవ్లో ఉదోయ్గం
ఇపిప్ంచారు నానన్.
మధయ్ తరగతి చరితర్ పునరావృతత్మవుతోంది!
తన మేనమామ ఎలాగైతే తనకి ఉదోయ్గమిపిప్ంచి పిలల్నిచిచ్ పెళిల్ చేసాడో అలాగే నానన్ కూడా రాఘవ బావకి
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సుగుణకక్నిచిచ్ పెళిల్ చేదాద్మనుకునాన్డు!
తలచుకుంటే ఎంతో విచితర్ంగా ఉంటుంది. వీళళ్ందరూ మంచి వాళేళ్. కానీ సమసయ్ల నుంచి తపిప్ంచు
కోవడానికి వీళుళ్ ఏదో ఒక తక్షణ పరిషాక్రం అమలు పరిసేత్, దాని జీవిత కాల పరయ్వసానం వీళళ్ పిలల్లు తపప్క
అనుభవించే వారనన్మాట!
పెళల్పుప్డే చూసాను నాజూగాగ్, సనన్గా ఉనన్ రాఘవ బావని.

అపప్టున్ంచీ తనని నేను బావా అని

చనువుగా పిలవడం మొదలైంది.
PPP

విజయ బాబు సవ్గతం
మలి మజిలీ - సికందార్బాదు
అకక్ పెళైళ్న కొనాన్ళళ్కి తాతగారి పదవీ విరమణ కాలం సమీపించింది. ఆయన ఇక సవ్ంత ఇలుల్ కటుట్కో
దలిచి సికందార్బాదులోని సీతాఫలమండికి దగగ్రలోనే అపప్టి నిజాం నవాబు సంబంధీకుల నుంచి చాలా పెదద్ సథ్లం
కొనాన్రు.
ఇక వెంటనే తన కొర్తత్ ఇంటి నిరామ్ణపు పనులు కూడా మొదలెటిట్ంచారు. కొర్తత్ సథ్లంలోనే ఒక సునన్పు బటీట్
ఏరాప్టుతో పాటు, ఎడల్ సాయంతో సునన్ం తయారీ చేయించి, బెలల్ంపలిల్ అడవుల నుంచి మంచి కలప కొని తవ్రలోనే
రెండంతసుత్ల భవంతి కటిట్ంచేసారు.
కొర్తత్ ఇలుల్ పూరత్యేయ్ సమయానికి తాతగారి పదవీ కాలం కూడా ముగిసి అందరూ నూతన గృహ
పర్వేశం చేశారు. ఈ శుభకారయ్ం జరిగిన తరువాత తాతగారు చిటిట్కి కూడా రైలేవ్లో సోట్రస్ శాఖలో ఉదోయ్గం వేయించి
తవ్రలోనే చిటిట్కి సుమతి అతాత్రింటి వైపు చుటాట్లమామ్యినిచిచ్ వివాహం జరిపించారు.
అలుపెరగని తాతగారు ఇపుప్డు తన పిలల్లందరికి ఇళుళ్ కటిట్ంచివావ్లనన్ పెదద్ పనికి పూనుకునాన్రు.
అమమ్కి, రమ పినిన్కీ, చిటిట్కి ఇంకా సుమతికి తానే దగగ్రుండి వేరేవ్రు ఇళుళ్ కటిట్ంచి పంపకం చేసేసారు.

ఇవనీన్

పూరత్వవ్గా మిగిలిన కొంత జాగా అపప్టికలాగే ఉంచారు. తాతగారు జాగర్తత్గా పొదుపు చేసిన తన సంపాదనని తన
పిలల్లందరికీ ఎంతో చకక్గా ఉపయోగించారు.
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అమమ్కి తాతగారు కటిట్ంచిన కొర్తత్ ఇంటికి నేను కూడా మారాను. ఇకక్డ పెదద్ చెలెల్లు సుభదర్, పెదద్
తముమ్డు కృషుణ్డుతో పాటు నా సహవాసం మొదలైంది. ననున్ సికందార్బాదులోని మెహబూబ కాలేజీ వాళుళ్ నడిపే
సూక్ల లో చేరిప్ంచారు.
కొర్తత్ ఇంటి దగగ్ర వాతావరణం నాకు నచిచ్ంది. చాలా మంది పిలల్లతో ఆడుకోవడానికి హాయిగా ఉంది.
కాబోతే ఇంటినుంచి సూక్ల కి మూడు మైళళ్ దూరం నడవాలి.
ఇనాన్ళుల్ బెలల్ంపలిల్లో తాతగారు నా సూక్ల అవసరాలనీన్ అడగకుండానే ఏరాప్టు చేసేవారు. కానీ ఇపుప్డు
ఏది కావాలనాన్ నానన్ని అడగాలంటే నాకు జంకుగా ఇబబ్ందిగా ఉండేది.
సూక్ల కి వెళేల్ దారిలో చాలా సినిమా హాళుల్ ఉండేవి. బెలల్ంపలిల్లో ఇవేమీ తెలియని నాకు ఇదో చకక్టి
కొర్తత్ పర్పంచంలా కనిపించేది. సికిందార్బాద వీధులోల్ కనబడే పెదద్ సినిమా పోసట్రల్ని చూడటం నాకు ఎంతో ఆసకిత్గా
ఉండేది. ఇకక్డ నవంబర నెల వచేచ్ సరికే పతంగులను ఎగుర వెయయ్డం మొదలయేయ్ది. మెలల్గా, తెలియకుండానే నాకు
చాలా సేవ్చఛ్ మొదలయియ్ంది.
అమమ్ ననున్ పెదద్గా పటిట్ంచుకునేది కాదు. ఏదో భోజనం సమయానికి పిలవటం అంతే! నానన్కి కూడా
ననున్ పటిట్ంచుకునే సమయం ఉండేది కాదు. ఆదివారమొసేత్ కొంచెం తీరిక చికేక్ది ఆయనకు. ఆ సమయం కూడా కొర్తత్
ఇంటోల్ పూలు, పండల్ చెటుల్ నాటటం, వాటి సంరక్షణ ఇంకా పిలల్లతో ఆడడమే ఆయనకి సరిపోయేది.
కొర్తత్ సూక్ల లో మొదటోల్ కొంచెం కషట్ం వేసినా తవ్రలోనే నేను కూడా బాగానే చదవటం మొదలుపెటాట్ను.
ఇంగీల్ష భాష మీద ఇషట్ంతో బాగా నేరుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచేవాడిని.

పదవ తరగతిలో నాకు మారుక్లు బాగానే

వచాచ్యి.
ఉమతత్ వాళళ్బాబ్యి వినోద కూడా నాతో పాటు పి.యు.సిలో సైనస్ గూర్ప తీసుకునాన్డు. ఇదద్రం బాగానే
చదువుతుండే వాళళ్ం.

వినోద కిర్కెట ఆట అంటే బాగా ఇషట్ పడేవాడు.

కాల్సులవవ్గానే సాయంతర్ం మైదానంలో

ఆటలాడడానికి వెళిల్ పోయేవాడు. నాకు మాతర్ం ఆకలి కడుపుతో ఏ ఆటలాడడానికి అంత ఆసకిత్ ఇంకా శకీత్ ఉండేది
గాదు. దీనితో మెలిల్గా కాళీళ్డుచ్కుంటూ ఇంటి దారి పటేట్వాడిని.
మెలల్గా ఇంటోల్ వాతావరణం ఇంకా ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల వలల్ నాకు చిరాకు మొదలైంది. నాకు మాతర్ం ఏదో
తవ్రగా సాధించేసి జీవితానిన్ హాయిగా అనుభవించేయాలని ఉండేది.
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నా పి.యు.సి చదువు ముగియబోతుండగా నానాన్వాళుళ్ నేను ఇక తవ్రగా ఉదోయ్గం చూసుకొని ఇంటోల్
సహాయంగా ఉండాలని కోరుకుంటునన్టుల్ నాకరధ్మైంది. నానన్కి కూడా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి కషట్ంగా మారడంతో ఆయన
ఆలోచనా విధానం కూడా అలాగే ఉండేది. బాగా చదివి మెడికల కాలేజీలో సీటు సంపాదించి డాకట్ర అవావ్లనన్ నా
కోరిక తీరబోదని నాకు బలంగా సంకేతాలు వసుత్నాన్యి.
మెడిసిన చదవటానికి ఆరిధ్క పరిసిథ్తి సహకరించక పోతే కనీసం డిగీర్ కాలేజీలో చేరి పై చదువులు చదివి
లెకచ్రర ఐనా అవావ్లని ఉందని కూడా నానన్తో చెపప్లేకపోయాను. దీనితో పి.యు.సి చివరి పరీక్షల సమయానికి నా
ఉతాస్హం పూరిత్గా సనన్గిలిల్ంది. కాలేజీ పర్కక్నే సినిమా హాళుల్ ఉండటంతో నా మనోవేదన మరలుచ్కోటానికి సినిమాలు
చూడడం నాకొక వాయ్పకంగా మారింది.
ఇటు చూసేత్ నానన్ తన ధాయ్స బిర్డిజ్ ఆట నుంచి పేకలో మూడు ముకక్లాటకి మారాచ్డు. ఈ పేకాట బాగా
ఆడి డబుబ్లు తవ్రగా సంపాదించాలని ఆశపడడ్ నానన్ దానికి పూరిత్గా వశమయాయ్డు. దీనితో పాటు తార్గడం కూడా
తోడై ఎంతో తెలివితేటలునన్ నానన్ కూడా దారి తపిప్ అపుప్ల పాలయాయ్డు.
అపుప్ల వాళుళ్ వసేత్ మామూలుగా రారుగా! నాకు బాగా గురుత్ంది. అపుప్డపుప్డూ పొర్దుద్నే ఒక కాబూలీ
వాడు పెదద్ మోటర సైకిల పై వచిచ్ "రావు సాబ!" అని బిగగ్రగా పిలిచే వాడు.
తాతగారికి కూడా నానన్ గురించి బాగా దిగులు పటుట్కుంది. తన మేనలుల్డు చేసే అపుప్లు ఇంకా మందు
కొటట్డం ఆయనకు తెలిసిపోయింది. తాతగారు అమమ్ దగగ్రకొచిచ్ నానన్ గురించి ఎపుప్డడిగినా ఆఫీస పని వలల్ లేటుగా
వచాచ్రని, పడుకునాన్రని ఇంకా లేవలేదని చెపేప్ది. దీనితో కమలమమ్ కూడా తనని మోసం చేసోత్ందని చెపిప్ తాతగారు
బాధ పడేవారు.
అమమ్ మాతర్ం ఏం చేసుత్ంది. తనకు కూడా పొదుపు చేయటం అలవాటు లేదు. ఇంకా నానన్ ఇచేచ్
డబుబ్తో జాగర్తత్గా కుటుంబం నెటుట్కు రావడమూ కషట్మే. రమ పినిన్ వాళిళ్ంటోల్ కూడా ఇదే తంతు. ఉదోయ్గం మానేసిన
భరత్తో, పది మంది పిలల్లతో ఆవిడా సతమతమౌతుండేది. వీళళ్ందరికీ తాతగారు వీలైనంత తన పెనష్న డబుబ్లతో ఏదో
ఒక సహాయం చేసేవారు.
అదేమిటో ఆ తరం వాళెల్వరిని చూసినా గంపెడు సంతానం కని ఒకక్ మనిషి సంపాదనతో నెటుట్కు
రావాలని పర్యతిన్ంచే వారు.
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తాతగారు ఎంతో కర్మశిక్షణగా తన ఆరోగయ్ం కాపాడుకుంటూ అలాగే తన కుటుంబమంతటికీ ఏ
మాతర్ం నలత వచిచ్నా హోమియో వైదయ్ం చేసూత్ ఒక పెదద్ దికుక్లా నిలబడేవారు.

అపప్టికే ఆ కాలంలో

కుటుంబనియంతర్ణ గురించిన అవగాహన పెంచుకుని తాతగారు తన అలుల్ళళ్కి ఎంత చెపిప్నా వాళుళ్ వినకుండా
గంపెడు సంతానానిన్ కనాన్రు. ఈ విషయంలో ఆయన కొడుకులు కేశవ ఇంకా చిటిట్ చినన్సంతానంతోనే సరిపెటిట్
నయమనిపించారు.
నేను పి.యు.సి చదువుతుండగానే నానన్ పెదద్ చెలిల్ సుభదర్కి పెళిల్ చేయాలని నిశచ్యించారు. సుభదర్కి
చదువు మీద శర్దధ్ లేకపోగా కొనిన్ ఆరోగయ్ ఇబబ్ందులు కూడా ఎపుప్డూ ఉండటం వలన దూరపు చుటాట్లకి తెలిసిన
జోగారావు అనే కురర్వాడి సంబంధం చూసారు.
జోగారావు మెటిర్క కూడా పాస అవవ్లేదు. తన ఆరిధ్క సిథ్తి కూడా అంతంత మాతర్మే. కానీ సుభదర్
పరిసిథ్తిని దృషిట్లో ఉంచుకుని అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేశారు.

జోగారావుకు తగినంత చదువు లేకపోవడం వలన నానన్

తవ్రలోనే అతనికి రైలేవ్లోనే కళాసీ ఉదోయ్గం వేయించారు.
ఈ సమయంలో చెలిల్ పెళిల్ ఖరుచ్లతో సతమతమౌతునన్ వేళ నానన్ని నేను డిగీర్ చదువుతానని ఇంకో
మూడేళుల్ ఇది భరించమని అడగలేకపోయాను. ఒక వేళ అడిగినా నానన్కి అది సాధయ్మయేయ్ది కాదు.
నానన్కి మా తరావ్త పుటిట్న ముగుగ్రు ఆడ పిలల్లూ, ఇదద్రు మగ పిలల్ల అవసరాలను తీరచ్టమే గగనమౌతోంది.
ఇది చాలదనన్టుల్ అమమ్ మళీళ్ గరభ్వతి అయియ్ంది. తవ్రలోనే నాకు ఇంకో తముమ్డు పుటాట్డు.
ఏమి చెయయ్ను? ఏమీ చెయయ్లేని పరిసిథ్తిలో నానన్తో సరే! నేను కూడా ఉదోయ్గంలో చేరతాననాన్ను.
నానన్ రైలేవ్లో నా గురించి కల్రక్ ఉదోయ్గం కోసం పర్యతన్ం చేశారు కానీ ఉదోయ్గాలు ఖాళీ లేవనాన్రు. నా మీద అపప్టికే
మంచి అభిపార్యం పోయిన తాతగారు కూడా నా ఉదోయ్గం గురించి ఏమీ సాయం చెయయ్కునాన్రు.
ఏదో ఒక ఉదోయ్గం మొదలుపెటిట్ తరువాత అవకాశం వచిచ్నపుప్డు మంచి ఉదోయ్గం సంపాదించవచచ్ని
నానన్ ననున్ బలవంత పెటిట్, రైలేవ్లోనే ఒక చినన్ ఉదోయ్గం ఇంచుమించు కళాసీ సాథ్యి వంటిదే ఇపిప్ంచారు.
ఇది కూడా నా జీవితానిన్ మలుపు తిపిప్న దురదృషట్కర సంఘటన.
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నేను చాలా బాధ పడాడ్ను. లోలోన ఎంతో కుమిలిపోయాను. నా ఆవేదనని ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలీదు.
అందరికీ అపప్టి మా కుటుంబ ఆరిధ్క పరిసిథ్తి మాతర్మే కనపడింది. దాని గురించే ఆలోచించారు. నేను కూడా నాలుగు
రూకలు సంపాదిసేత్ నానన్కి ఆసరాగా ఉంటానని భావించారు.
ఎంతో అయిషట్ంగా నేను ఆ చినన్ రైలేవ్ ఉదోయ్గంలో చేరాను. నా తెలివితేటలకి ఈ ఉదోయ్గం చేయటం
నాకు ఏమాతర్ం సంతోషం కలిగించలేదు. చాలా మంది నా తోటి ఉదోయ్గసుత్లంతా పెదద్గా చదువుకునన్వారు కాదు. పని
వేళలు పూరత్వవ్గానే పేకాట, మందు కొటట్డమే వాళళ్ ముఖయ్ దినచరయ్.
ఈ ఉదోయ్గమంటే అసలే కోపంతో బాధగా ఉనన్ నేను పనవవ్గానే ఇంటికెళళ్టం ఇషట్ం లేక నా విచక్షణ
కోలోప్యి వారి సాంగతాయ్నికి లోనయాయ్ను. సిగరెటుల్ తార్గుతూ సినిమాలు చూసి రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి రావటం
చేసూత్ దాదాపు ఏడాది గడిపేశాను.
నా వయ్వహారం గమనిసుత్నన్నా గొపప్ బంధుగణం నా గురించి మరో సాయానికి పూనుకునాన్రు. నాకు
పెళిల్ చేసేత్ బాధయ్త తెలిసి కుదురుకుంటానని. ఈ పాటికే నా జీవిత గమయ్ం గురించిన పర్ణాళికలు మానేసిన నేను ఇంటోల్
వాళుళ్ నాకు పెళిల్ సంబంధం చూసాత్మంటే వదద్ని చెపప్లేదు.
కొనాన్ళళ్కి జోగారావు తరఫున ఒక పెళిల్ సంబంధం వచిచ్ంది.

తనకి దూరపు చుటట్మొకాయన

జగగ్యయ్పేట దగగ్ర చినన్ ఊరోల్ ఉపాధాయ్యుడు. ఆయన రెండో కూతురు కనకదురగ్ ఐదవ తరగతి చదువాపి ఇంటోల్నే
ఉంటోంది. ఆ కుటుంబం మంచిదని జోగారావు నానన్కి చెపిప్ ఈ సంబంధం ఖాయం చేసుకొమమ్ని ఒతిత్డి చేసాడు.
దీని గురించి నానన్ నాతో పర్సాత్వించినపుప్డు కోపంలో ఉనన్ నేను "ఏదో ఒకటి చేసుకోండి. నేనేమీ దీని
గురించి ఆలోచించను" అని నానన్కి మొండిగా చెపప్టంతో కనకదురగ్తో నా పెళిల్ జరిగిపోయింది.
కనకదురగ్ అమాయకపు మాలోకం. చదువు లేకపోతే సరి, లోకజాఞ్నం కూడా లేదు. ఆఖరికి వంట
కూడా చేయటం రాదు. పెళైళ్న అతి తవ్రలోనే నాకరధ్మైపోయింది, నేను ఎంతటి ఊబిలో కూరుకుపోయానో అని.
భగవంతుడా! నేనెంతటి తపుప్ చేసాను. చకక్టి భవిషయ్తుత్కు ఏరాప్టుల్ చేసుకోవలసిన నేను ఆవేశంలో ఒక
మూరఖ్ జీవిలా పర్వరిత్ంచాను. ఇక తిరిగి సరిదిదుద్కోలేని పరిసిథ్తికి ననున్ నేను చేరుచ్కునాన్ను.
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కొనిన్ రోజులకే ఇంటోల్ వాళళ్కి కూడా అరధ్మయియ్ంది కొర్తత్ కోడలు పిలల్ పెదద్ భారమని. లౌకయ్ం తెలియని,
పనికిరాని ఈ అయోమయపు పిలల్ని వాళుళ్ భరించదలచలేదు. అందుకని మాకు వేరే కాపురం కొంచెం దూరంగా
ఏరాప్టు చేసి మమమ్లిన్ బయటకు తోశారు.
PPP
ఇదిలా వుంటే రైలేవ్ వరక్ షాపులో ఉదోయ్గం కూడా నాకు పెదద్ భారమయియ్ంది. ఏమిటీ బండ పని?
ఎదుగుదలకి ఆసాక్రం లేని ఉదోయ్గం అని నితయ్ం బాధపడాడ్ను. ఓ రోజు ఈ ఉదోయ్గం ఇక చేయనని గటిట్గా
అనుకుని పనికి వెళళ్టం మానేసాను.
కొనిన్ రోజుల తరువాత నానన్కి ఈ విషయం తెలిసి నా దగగ్రకొచిచ్ అడిగితే చెపాప్ను, నేనిక ఈ పని
చేయలేనని. నానన్ "ఓపిక పటుట్ బాబూ! తవ్రలోనే మళీళ్ పెదద్ ఉదోయ్గాలకి నోటిఫికేషన వసుత్ంది. అపుప్డు
డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటైట్నా నీకు ఉదోయ్గం ఇపిప్సాత్ను" అనాన్డు.
కానీ అపప్టికే రెండు నెలలైంది నేను పనికి వెళళ్క. ఆఫీస నుంచి ససెప్నష్న ఆరడ్ర కూడా వచిచ్ంది. నా
మొండి పర్వరత్నకి నానన్కూడా చేతులెతేత్శాడు. "నీ ఖరమ్! నేనిక ఏ సాయం చేయలేను" అని నిషక్రష్గా చెపేప్సి,
నానా తిటుల్ తిటిట్ నానన్ వెళిల్పోయాడు.
ఇది చాలదనన్టుల్ తవ్రలోనే దురగ్ గరభ్ం దాలిచ్ంది. తనని వాళళ్ పుటిట్ంటోల్ దిగబెటిట్ వీధులంబడి పడాడ్ను.
నే వెళిల్ అడిగినపుప్డలాల్ అకాక్ బావ సాయం చేసే వారు తిండి గడవడానికి. కొనాన్ళళ్కి ఒక సేలస్ రిపెర్జెంటేటివ
ఉదోయ్గం సంపాదించాను. ఈ ఉదోయ్గం కూడా నాకిషట్ం లేకపోయినా జీవనోపాధికి చేయక తపప్లేదు.
ఈ మధయ్ కాలంలో చుటాట్లెవరితోను పెదద్గా రాకపోకలు లేవు. తాతగారిని కలిసి ఏదైనా సహాయం
కోరాలని
వెళిల్నా ఆయన ననున్ కలవటానికి ఇషట్ పడటేల్దు. నేను రైలేవ్లో ఉదోయ్గం మానేసినటుల్ ఆయనకి కూడా తెలిసింది.
నేను ఏదైనా చినన్ ఉదోయ్గమైనా సరే చేసుకుంటూ, కషట్పడి పైరవేటుగా డిగీర్ చదివి మంచి ఉదోయ్గం తెచుచ్కోవాలని
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ఆయన అభిపార్యం. నా దురలవాటుల్ ఇంకా చిటిట్తో సావాసం వలల్ ఆయనకి నేనంటే ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదు.
నా దురదృషట్మేమిటంటే దారి తపిప్న ననున్ తాతగారు మళీళ్ బుజజ్గించి సకర్మ మారాగ్న మళిళ్ంచకపోగా,
నేనిక అసస్లు బాగుపడనని భావించారు. దీని పరయ్వసానమేమిటంటే ఆయన తన పిలల్లందరికీ సథ్లాలిచిచ్,
ఇళుళ్ కటిట్ంచాక మిగిలిన జాగాని అకక్కి, చెలెల్లు సుభదర్కి, ఇంకా రమ పినిన్ పెదద్మామ్యికి వేరేవ్రుగా మూడు
భాగాలు చేసి వారి పేరున రిజిసట్ర చేయించేశారు.
నేను కూడా తాతగారి పిలల్లందరితో బాటు ఆయన పెంపకంలోనే పెరిగాను. ఐనా నాకు మాతర్ం మొండి
చేయి చూపించారు. ఆయన చినన్కొడుకు చిటిట్ నా కంటే ఎనోన్ తపుప్లు చేసినా ఆసిత్ సమంగానే పంచారు కదా.
మరి నాకెందుకీ అనాయ్యం? పసికందుగా ఉనన్ ననున్ తీసుకొచిచ్ పెంచారు కదా మరి ననొన్కక్డినే ఎందుకు
శికిష్సుత్నాన్రని చాలా బాధ పడాడ్ను.
ఇది చాలక నా దురదృషట్ం గురించి చినన్దైనా ఇంకో సంఘటన చెపాప్లి.
నాకు జనమ్నిచిచ్ చనిపోయిన మా అమామ్ వాళళ్ అనన్యయ్ అంటే మా మేనమామ వాళళ్ ఊరు తుని
నుంచి మా కోసం వెతుకుక్ంటూ సికిందార్బాద వచాచ్డని తెలిసింది. మా అమమ్ పుటిట్ంటి వాళళ్ ఆసిథ్ అమమ్కాలు
సంబంధించి, చనిపోయిన మా అమమ్కు కూడా వాటా ఉండటం వలల్ ఆవిడ సంతానం నుంచి నో అబెజ్క్షన
సరిట్ఫికెట
కోసం వసేత్, నానన్ ఆయనతో మాటాల్డి అకక్తో సంతకం పెటిట్ంచి పంపేసినటుల్ తెలిసింది.
అకక్డేమి జరిగిందో నాకు మాతర్ం తెలియలేదు. నాకు కనీసం జనమ్నిచిచ్న అమమ్ వైపు బంధువుల సాయం
కూడా లభించే అవకాశం పోయింది.
ఇంకో వైపు నానన్తన కీష్ణిసుత్నన్ఆరోగయ్ం దృషాట్య్ తను పని చేసే రైలేవ్ ఆఫీసుకు అతి దగగ్రలోనే ఉనన్ రైలేవ్
కావ్రట్రస్ లోకి ఇలుల్ మారారు. ఈ రైలేవ్ కావ్రట్ర చినన్దైనా చుటూట్ చెటల్తో ఆహాల్దంగా ఉందకక్డ. ఆఫీసు దగగ్ర
కావటంతో నానన్ రోజూ నడిచే వెళిల్ వసుత్ండే వాడు. ఇది బాగానే ఉంది కానీ నానన్ పేకాట మాతర్ం మానలేదు.
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సరే, కుటుంబమంతా ఇకక్డ కుదురుకుంటునాన్రనన్ సమయంలోనే ఒక రోజు నాకు పిడుగు లాంటి వారత్
వచిచ్ంది. నానన్కి హఠాతుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ వెంటనే ఇంటోల్నే మరణించారని!
పరుగున రైలేవ్ కావ్రట్రస్ కి వెళాళ్ను. అమామ్, పిలల్లంతా గటిట్గా ఏడుసుత్నాన్రు. శవమైన నానన్ని చూసే
సరికి నాకు కూడా కళుళ్ తిరిగి, గుండె పిండేసినటైల్ నేల మీద కూలబడిపోయాను.
"అయోయ్ అనన్యయ్! నానన్ను చూడనన్యాయ్!! నువైవ్నా నానన్ను లేపనన్యాయ్" అంటూ చినన్ చెలెల్ళుళ్
ననున్ పటుట్కుని హృదయ విదారకంగా ఏడుసూత్ కుదిపేసారు. మా అందరికీ ఇది ఎపప్టికీ తటుట్కోలేని దురఘ్టన.
చినన్పప్టి నుండీ నేనూ అకాక్, అమామ్ నానన్లకి దూరమై బర్తికాము. సికిందార్బాద వచాచ్కే కొనాన్ళుళ్
నేను నానన్తో కలిసి ఉండగలిగాను. ఇక పెళైళ్న తరువాత ననున్ వేరే కాపురం పెటిట్ంచినా కనీసం నానన్ఎపుప్డైనా
కనపడేవాడు. నాకంటూ ఒక పెదద్ దికుక్ పేరుకైనా ఉనాన్డనుకుంటే ఇపుప్డు నానన్ కూడా లేడు. నాకిపుప్డు
ఎవరునాన్రని అకక్ని పటుట్కు ఏడాచ్ను.
ఈ వారత్ తెలిసి తాతగారితో సహా దగగ్ర బంధువులందరూ వచేచ్సారు. అపప్టికపుప్డు నానన్ పారిథ్వ
దేహానిన్ సవ్ంత ఇంటికి తీసుకెళేల్ పరిసిథ్తి లేనందున రైలేవ్ కావ్రట్రస్ లోనే ఉంచి తదుపరి అంతయ్కిర్యలకు ఏరాప్టుల్
చేశారు. నానన్ శార్దధ్ కారయ్కర్మాలనీన్ పూరత్యాయ్క కొనిన్రోజులకే అందరూ తిరిగి సవ్ంత ఇంటికి వచేచ్సారు.
నానన్కు ఇంకా నాలుగైదేళుల్ రైలేవ్లో సరీవ్స ఉండగానే పోయారు. పెదద్ చెలెల్లు సుభదర్కు మాతర్మే పెళిల్
అయియ్ంది. పెదద్ తముమ్డు కిర్షుణ్డు డిగీర్ ఆఖరి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు. మిగతా పిలల్లందరూ సూక్ల
కెళుత్నన్ చినన్ వాళేళ్.
పేరుకు పెదద్ కొడుకునే కానీ నేను ఏ మాతర్ం ఆరిధ్కంగా సిథ్రపడని వాడిని ఇంకా ఈ కుటుంబానికి
ఎపుప్డూ
దగగ్రగా లేను. నా బలహీన పరిసిథ్తి వలన కూడా ననెన్వరూ ఈ కుటుంబ బాధయ్త తీసుకొమమ్ని అడగటానికి
సుముఖంగా లేరు.
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నానన్ సరీవ్స లో ఉండగానే చనిపోవడం వలన కుటుంబంలో ఒకరికి రైలేవ్ ఉదోయ్గం వచేచ్ అవకాశముంది.
తాతగారు దాని గురించి ఆలోచన మొదలు పెటాట్రు. ఈ సమయంలో పెదద్ కొడుకుగా నాకు రైలేవ్లో కల్రక్
ఉదోయ్గం
వచేచ్ అవకాశముంది కాబటిట్ నేను ఇది అందుకుని అమామ్ వాళల్కు ఆలంబన అవుదామనుకునాన్ను గానీ, నా
దురదృషట్ం ఎపుప్డూ ననున్ వదిలి వెళళ్దు కదా!
తాతగారికి నేనంటే ఇషట్ం లేదు మరేమో అమమ్కి నా మీద నమమ్కం లేదు. అందుకే తాతగారు రైలేవ్
ఆఫీసుకి అభయ్రధ్న పంపారు పెదద్ కొడుకైన నేను కుటుంబ బాధయ్త వహించకుండా వేరుగా ఉండడంతో, ఈ
ఉదోయ్గం
రెండవ కుమారుడు కిర్షుణ్డుకి ఇవవ్డం వలన ఆ కుటుంబానికి సరి ఐన ఆసరా అవుతుందని. తాతగారికి తెలిసిన
వాళళ్ పర్యతాన్లు కూడా తోడై రైలేవ్ ఆఫీసులో కిర్షుణ్డుకి ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు.
పోనీ లే! నా దురదృషాట్నిన్ ఎవరూ తొలగించలేరు. కనీసం అమమ్ కుటుంబం దీని వలన తిరిగి నిలదొకుక్
కుంటుందని మనసు కుదుటపరచుకునాన్ను. నానన్ పోయిన కొనిన్ రోజులకే నేనూ నా కుటుంబం మా అదెద్
ఇంటికి తిరిగి వెళిల్పోయాము. నేను అపుప్డపుప్డూ అమామ్ వాళళ్ని కలిసి వసుత్ండే వాడిని.
PPP
విజయ బాబు పతన దశ
ఇంకా సిథ్రమైన ఉదోయ్గం ఏమీ దొరకక అగచాటుల్ పడుతునన్ ఇటువంటి సమయంలో ఒక రోజు చిటిట్ నాకు
కబురంపాడు తనని వచిచ్ కలవమని. ఏమిటి సంగతని వెళితే బయటకు ఒక ఇరానీ హోటల కి తీసుకెళాల్డు.
నాకు చాయ, తనకి పౌనా చాయ ఇంకా ఖారా బిసెక్టుల్ బార వాలాకి పురమాయించి, నాకొక సిగరెట పాయ్కెట
అందించి నవువ్తూ అడిగాడు
"ఏంటి బాబూ! ఏం చేసుత్నాన్వు. అంతా బావుందా" అని.
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నాకు చిటిట్ వయ్ంగయ్ంతో కాలింది "ఏం ఎగతాళిగా ఉందా మామా నీకు కూడా" అనాన్ను.
"లేదురా! నాకు తెలుసు నీ బాధలు. ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అందుకే నినున్ పిలిపించా. నాకు కొనిన్
ఐడియాలు ఉనాన్యి. ఎనాన్ళల్ని ఈ చినాన్ చితకా పనులు చేసాత్వు? ఏదైనా జాక పాట కొటాట్లి నీ బాధలనీన్
తీరాలంటే" అనాన్డు చిటిట్.
నిండా బాధలోల్ మునిగిన నాకు చిటిట్ మాటలు కొర్తత్ ఆశని కలిగించాయి.
"అయితే చెపుప్ నేనేమి చేయాలి" అనాన్ను.
"ఇపుప్డు కాదులే తవ్రలోనే చెబుతాను. కానీ నువీవ్ విషయానిన్ ఎవరితోటీ ముచచ్టించకు. నేనిపుప్డు
ఒక ముఖయ్మైన పని మీద బయటికెళాళ్లి" అని ననున్ ససెప్నుస్లో ఉంచి చిటిట్ వెళిళ్పోయాడు.
నాకు మాతర్ం ఇది వినన్తరువాత చిటిట్ నాకు ఏమి దారి చూపిసాత్డో అని చాలా ఆసకిత్గా ఉంది. ఏదో ఒక
తేలిక మారగ్ంలో తవ్రగా డబుబ్ సంపాదించే విషయమేమిటా అని నాకు నిదద్ర పటట్లేదు.
రెండు రోజులు కూడా గడవకుండానే నా అంతట నేను తిరిగి చిటిట్ దగగ్ర వాలి పోయి "చెపుప్ మామా!
నాకు ఎదో ఒక దారి చూపిసాత్నని ఊరించావు. అదేంటో చెపుప్" అని తరచి తరచి అడిగాను.
"నిజమేరా! కానీ నా ఆలోచన పని చెయాయ్లంటే ఏ మాతర్ం సంకోచించకుండా నాకు సహకరించే వాళుళ్
కావాలి. బయటి వాళుళ్ అంటే నాకు నమమ్కం లేదు. పైగా ఇది చాలా జాగర్తత్గా చెయాయ్లిస్న పని. అందుకే నీకు
చెపాప్లనుకునాన్. కానీ నువువ్ ఒపుప్కుంటావో లేదో అని సంకోచిసుత్నాన్" అనాన్డు చిటిట్.
నేను "సరే మామా! నువవ్సలు విషయం చెపప్కుండా ననున్ ఇబబ్ంది పెడుత్నాన్వు. నేను ఏదైనా
చెయాయ్లనుకుంటే తపప్కుండా చేసాత్ను. అది నీకు తెలుసు కదా" అనాన్ను.
"బాబూ! ఇది చాలా రహసయ్ంగా చేయాలిస్న పని. ఐతే బాగా గిటుట్బాటయేయ్ దారి. ఈ పని సమరధ్ంగా
చేసేత్ మనం ఇక తిరిగి చూసుకోవలసిన పని ఉండదు. కాసులే కాసులు" అనాన్డు చిటిట్.
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"సరే మామా నేను నీకు మాట ఇసాత్ను. అదేంటో ఇకనైనా చెపుప్" అని నేననాన్ను.
చిటిట్ నాకు కొంచెం దగగ్రకు జరిగి "నీకు మైలారుగడడ్లో పర్తాప తెలుసు కదా" అనాన్డు.
నేను "ఔను తెలుసు! అతనే కదా నీ దగగ్రకు అపుప్డపుప్డూ ఫియట కారులో వసుత్ంటాడు. మెడలొ పెదద్
బంగారు గొలుసు ఇంకా చేతి నిండా ఉంగరాలు పెటుట్కుంటాడు" అనాన్ను.
"అరే! బాగానే గమనించావే! ఔను మరి తను ఎలా సంపాదించాడో తెలుసా? రైలేవ్లో కాంటార్కుట్ పనులు
చేసుత్నన్టుల్ అందరికీ చెపాత్డు. కానీ ఎనోన్ ఏళుల్గా తెలివిగా రైలేవ్ సోట్రస్ ఇంకా రైలేవ్ సేట్షనోల్ సరుకు రవాణా
పనులలో అకర్మంగా కొటేట్సి ఘరానా మనిషిగా చలామణి అవుతునాన్డు" అనాన్డు చిటిట్.
"ఔనా! మరెపుప్డూ పటుట్బడ లేదా" అని నేను అడిగాను.
"అదే కదా నేను చెపేప్ది. చాలా మంది గొపప్వాళళ్ ఘన కారాయ్లు ఇలానే ఉంటాయి" అనాన్డు చిటిట్.
"ఏమి చేసినా జాగర్తత్గా పర్ణాళిక పర్కారం చేయాలి. ఇపుప్డు నీకెందుకు చెపుత్నాన్నంటే మనం కూడా ఇదే
అమలు పరచి తవ్రలోనే పై మెటెల్కాక్లని. నువువ్ నాకు గటిట్ తోడుగా ఉంటే చూడూ ఏడాది తిరిగేలోపు నువువ్
ఊహించని ఆరిధ్క సాథ్యికి చేరుకుంటావు" అని చిటిట్ నాకు ఎంతో భరోసాగా చెపాప్డు.
"ఇక నువీవ్ విషయంలో ఏమీ ఆలోచించకు. నేను దగగ్రుండీ అనీన్ పాల్న చేసాత్. నువువ్ మాతర్ం ఎటిట్
పరిసిథ్తులలో మన పాల్న ఎవవ్రితో చెపప్కూడదు మీ ఆవిడతో సహా" అని చిటిట్ నా దగగ్ర మాట తీసుకునాన్డు.
చేతిలో అసస్లు డబుబ్లు ఆడక కషట్ంగా రోజులు వెళల్దీసుత్నన్ సమయంలో చిటిట్ని నమిమ్ తనతో జత
కటట్డానికి పూరిత్గా సనన్దధ్మైపోయాను. కొదీద్ రోజులలోనే చిటిట్ నాయకతవ్ంలో నేనూ ఇంకో అతను మా అకర్మ
కారాయ్లను అమలు పరచటం మొదలు పెటాట్ము. అనాయ్యపు సొముమ్ తవ్రలోనే నాకు అందుబాటులోకి వచిచ్
నా అపుప్లనీన్ తీరిపోగా ఇంకా డబుబ్ మిగలటం మొదలయియ్ంది.
ఇదే సమయంలో చిటిట్ ననున్ వెంటనే దూరంగా ఇలుల్ మారేచ్యాలని చెపాప్డు. మేము చేసుత్నన్ పని
గురించి చుటట్పకాక్లెవవ్రూ ఆరా తీయకుండా తొందర పడమనాన్డు.
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నేను కూడా సరేనని, అందరితో నాకు ఒక పైరవేట ఫాయ్కట్రీలో మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ందని చెపిప్, వెంటనే నా
కుటుంబంతో సహా దూరంగా బొలాల్రంలో ఒక చినన్ బసీత్లో ఇలుల్ తీసుకుని అకక్డకి మారిపోయాను.
అపుప్డపుప్డూ సీతాఫలమండి వచిచ్ అకక్ని, దగగ్ర చుటాట్లని కలిసి రైలేవ్ కాంటార్కుట్ పనుల కోసం
బయట ఊళళ్కి వెళుత్నన్ందున తరచు ఇటువైపు రావటేల్దని చెపేప్వాణిన్. ఇపుప్డు నాకు చాలా బావుందని చెపేత్
అందరూ సంతోషించారు నేను చాలా కాలానికి కుదురుకునాన్నని.
చిటిట్ కూడా ఏమీ తెలియని వాడిలా ననున్ కుల్పత్ంగా పలకరించి వెళిల్ పోయేవాడు.

వీళెల్వరికీ నా

విషయంలో తన పాతర్ గురించి తెలియకుండా, చకక్గా పకడబ్ందీగా వయ్వహరించే వాడు. రాఘవ బావకి కూడా నా
అకర్మ వయ్వహారం గురించి తెలియకుండా నేను జాగర్తత్ పడాడ్ను. కానీ జోగారావుకి మాతర్ం ఉనన్టుట్ండి నేను డబుబ్లు
బాగా సంపాదించడం గురించి ఏదో అనుమానంగానే ఉండేది.
డబుబ్లు వచిచ్ పడడంతో నేను రెచిచ్పోయి ఇంటోల్ ఖరీదైన ఫరిన్చర, పిలల్లకు, దురగ్కి మంచి బటట్లు తెగ
కొనేసి ముందు జాగర్తత్ అనేది లేకుండా ఖరుచ్ చేసేయ సాగాను. నేనినాన్ళూళ్ పిలల్లకు, దురగ్కు ఏమీ కొనిపెటట్లేదు
కాబటిట్ డబుబ్లునన్పుడే వాళుళ్ ఆడంబరంగా అనుభవించి ఆనందించాలనుకునాన్ను.
ఇకక్డే నేను పెదద్ పొరపాటు చేసాను. వచిచ్న డబేబ్దైనా జాగర్తత్గా మిగులుచ్కుని కషట్ కాలంలో తరావ్త
అవసరాలకి దాచుకోవాలనన్ తెలివి లేకపోయింది. కనీసం చిటిట్ని చూసైనా నేను నేరుచ్కోలేదు. చిటిట్ మాతర్ం
ఎకక్డా ఏ ఆరాభ్టం లేకుండా తన సంపాదన బయట పడకుండా మామూలుగా ఉండేవాడు.
ఒక రోజు సుగుణకక్ ఇంటికి పిలల్లని బాగా ఖరీదైన బటట్లతో ముసాత్బు చేయించి తీసుకెళాళ్ను. అకక్ వాళళ్ని
చూసి ముచచ్ట పడింది. కానీ నా శృతి మించిన వయ్వహారం గమనించి నాతో "ఏరా! నీకినిన్ డబుబ్లు ఎకక్ణిణ్ంచి
వసుత్నాన్యి? నువేవ్మీ పొరపాటుల్ చేయడం లేదు కదా" అనింది.
నేను "ఏమీ లేదకాక్. నువేవ్మీ కంగారు పడకు. ఏమీ పార్బెల్మ లేదు" అనాన్ను.
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అకక్ తిరిగి ఏమీ అనకపోయినా తన చూపుతోనే నాకరధ్మయియ్ంది తనకు నా వయ్వహారం గురించి
సందేహంగానే ఉందని. అందుకే ఈ సంగతి నుంచి ఆమె ధాయ్స మళిల్ంచడానికి "అవునకాక్! ఏంటి సాయంతర్ం
పూటలలో కూడా బావ కనపడటం లేదు" అనాన్ను.
"అవునురా! బావ మా బాధయ్తలు తీరటానికి ఎంతో కషట్ పడుత్నాన్రు. ఆఫీస అవవ్గానే రాతిర్ తొమిమ్దింటి
దాకా కాంటీనోల్ అకౌంటస్ చూసే పని కూడా ఒపుప్కునాన్రు. బావకి ఎంతో ఇషట్మైన రచనలు, నటన, నాటకాల
దరశ్కతవ్ం కూడా పూరిత్గా మానేసి విపరీతంగా కషట్ పడుతునాన్రు. మేము కటిట్న ఈ ఇలుల్ చినన్దే అయినా దీని
మీద అపుప్ తీరేచ్యాలని, లకిష్ పెళిళ్కి ఇంకా వంశీ పై చదువులకు ఏరాప్టుల్ చేయాలని బావ ఎంతో
శర్మిసుత్నాన్రు"
అని అకక్ నిటూట్రిచ్ంది. అకక్ పిలల్లోల్ నా పెదద్ మేనకోడలు లకిష్కి నేనంటే అభిమానం ఇంకా జాలి. చినన్ది
దామినికి ఇంకా ఏమీ
తెలియదు కానీ వంశీ మాతర్ం నాకు కొంచెం దూరంగానే ఉండేవాడు. వాడి బామమ్కి నేనంటే ఇషట్ం లేదు కాబటిట్
వీడు కూడా అలాగే ఉండేవాడు. నేను వెంటనే బయటకు వెళిల్ అకక్కి, లకిష్కి ఇషట్మైన జీడీపపుప్ పకోడీలు, మిరిచ్
బజీజ్లు కొని వాళళ్కిచిచ్
తవ్రగానే తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరాను. కానీ నా మనసుస్లో అలజడి మొదలయియ్ంది. ఎవరిని ఎంత మభయ్
పెటిట్నా అకక్కి మాతర్ం వాసత్వం తెలిసేత్ తటుట్కోలేదని నాకూ తెలుసు. నేను కూడా ఈ అకర్మ మారగ్ం నుంచి
పటుట్బడకుండా తవ్రగా బయటపడి ఏదైనా చినన్ బిజినెస చేయాలని నిశచ్యించుకునాన్ను.
కొనిన్ రోజుల తరావ్త మేము విజయవాడ దగగ్రొక పని ముగించుకుని రైలోల్ సికిందార్బాద
తిరిగొసుత్నాన్ము.
ఇలాంటి కారయ్కర్మంలో మేమెపుప్డూ కలిసి దగగ్రగా కూరుచ్ని పర్యాణించము. మా జటుట్ వాళల్ంతా ఒకరికొకరు
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తెలియనటుల్గానే పర్వరిత్సాత్ము. ఇంతలో దూరంగా కూరుచ్నన్ చిటిట్ హఠాతుత్గా లేచి, నాకొక పర్మాద సైగ చేసి
పకక్ బోగీలోకి వెళిల్పోయాడు. ఇంతకు మునుపే నాకు చిటిట్ చాలా గటిట్గా చెపాప్డు ఏదైనా చికుక్ వసేత్ తన పేరు ఎటిట్
పరిసిథ్తులలోనూ చెపప్కుండా వయ్వహరించాలని. ఏమైందని నేను పూరిత్గా ఆలోచించే లోపే ననున్ ఒక రైలేవ్ పొర్టెక్షన
ఫోరస్ అధికారి సమీపించి, నా సూట కేసు తీసుకొమమ్ని చెపిప్ ననున్ పటుట్కుని బోగీ చివరికి తలుపు దగగ్రికి
తీసుకెళాల్డు.
నేను " ఏమైంది సర! ఎందుకు ననున్ ఇలా తీసుకొచాచ్రు" అని అడుగుతుండగానే అతను "నువువ్ కామ గా
ఉండు చెబుతా" అనాన్డు. అతనికి తోడుగా ఉనన్ ఒక కానిసేట్బుల నా పకక్కొచిచ్ ననున్గటిట్గా కదలకుండా చేసాడు.
ఇంతలో సికిందార్బాద సేట్షన వచిచ్ంది. రైలు ఆగగానే ననున్గటిట్గా పటుట్కుని కిర్ందకు దింపి,
గబ గబా సేట్షన సెకూయ్రిటీ ఆఫీసుకి తీసుకెళిల్ విచారించడం మొదలు పెటాట్రు. అకక్డి అధికారులు అడిగే
పర్శన్లకు నేను ఎంతో బుకాయించినా కొదీద్ సేపటికి మా అకర్మ వయ్హారం ఋజువులు చూపి ననున్ అరెసట్ చేశారు.
వాళుళ్ ఎంత గుర్చిచ్ గుర్చిచ్ అడిగినా ఇదంతా నేనొకక్డినే చేసాననాన్ను.
దీంతో వాళుళ్ ననున్ అకక్డే నిరబ్ంధించి తరువాత జూయ్డిషియల మేజిసేట్ర్ట దగగ్ర బోనులో హాజరు పరచారు.
నేను చిటిట్తో జటుట్ కటిట్న మొదటోల్నే చిటిట్ నాకు బాగా టైరనింగ ఇచాచ్డు, ఒక వేళ మా అకర్మ వయ్వహారంలో
ఎపుప్డైనా పటుట్బడే తపప్నిసరి పరిసిథ్తి వసేత్, ఏదైనా ఒక నేరం ఒపుప్కుని మిగతా వాళళ్ పేరుల్ బయట పడకుండా.
PPP
ఇంకెపుప్డూ ఇటువంటి పనులకు పాలప్డనని మొర పెటుట్కునాన్ను. నా తరపు నాయ్యవాది ఎవరూ
లేనందున నా వాదన విని మేజిసేట్ర్ట నాకు ఒక ఏడాది సాధారణ జైలు శిక్ష, ఇంకా రెండు వేల రూపాయల జరిమానా
విధించారు. అది కటట్ని పక్షంలో ఇంకొక మూడు నెలల అదనపు శిక్ష ఖరారయియ్ంది. హు! అలా నా చెరసాల పర్వేశం
జరిగింది.
జైలర నీ పేరేంటనాన్రు. "విజయ బాబు" అనాన్ను.
"మరి జైలు ఆరడ్రోల్ ఇకక్డ బాబురావు అని ఉందేంటి" అనాన్రు జైలర.
నేను "అవును నా సూక్ల రికారడ్ లో అలాగే ఉంది" అనాన్ను.
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ఆయన "ఏం చదివావు" అనాన్రు.
"పి.యు.సి" అని చెపాప్ను.
"అవునా! మరి ఇదేం పని?" అనాన్రు జైలర. బదులివవ్లేక సిగుగ్తో తల దించుకునాన్ను.
జైలర "సరే! జాగర్తత్గా ఉండు తెలిసిందా!" అని ఒక జైలు పోలీసును పిలిచి ననన్పప్గించారు.
జైలు సిబబ్ంది ఇచిచ్న బటట్లు వేసుకునాన్క ననున్ లోపల ఒక పెదద్ గదిలోకి తీసుకెళాల్రు. అందులో ఇరవై
మంది దాకా ఖైదీలు ఉనాన్రు. ఆ గదిలో చాలా సిమెంట అరుగులు కటిట్ ఉనాన్యి వరుసగా.
నాతో వచిచ్న జైలు పోలీసు ఒక ఖైదీని పిలిచి "ఇన కో ఎక జగహ దిఖారే తుమ!" అనాన్డు.
"జీ సాబ!" అని వాడు ననున్ ఆ హాల లో ఒక మూలనునన్ అరుగు దగగ్రకు తీసుకొచిచ్
"ఛల, యహా పే రహో. కాయ్ నామ హై తుమహ్రా!" అనాన్డు. నేను ఆ ఖైదీకి చెపాప్ను.
"ఠీక హై. విజయ బులాయేంగే!" అని అతను వెళిళ్పోయాడు.
ఖైదీలలో కొంతమంది అయోయ్ వీళుళ్ కూడా ఎందుకు వచాచ్రికక్డకి అనన్టుల్నాన్, మిగతా అంతా పొగరుగా,
నిరల్క్షయ్ంగా పర్వరిత్సుత్నాన్రు. దుముమ్ కొటుట్కుని ఉనన్ అరుగును శుభర్ం చేయాలనుకునాన్ను కానీ వీలు కాలేదు. జైలు
వాళిళ్చిచ్న పింగాణీ కంచం ఇంకా లోటాని తరువాత బయటికెళిల్నపుప్డు నలాల్ దగగ్ర శుభర్ం చేసుకునాన్ను.
అరుగు మీద కూరుచ్నన్ నాతో పకక్న కూరుచ్నన్ వాళుళ్ పర్శన్లు వేయడం మొదలెటాట్రు.
ఎగసి వసుత్నన్ దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ అనయ్మనసక్ంగానే ఏదో సమాధానమిచాచ్ను. అరుగు మీద పడుకుని నాలో
నేనే ఎంతో బాధ పడాడ్ను. దేవుడా! పర్కక్ దారి పటాట్ను. తాతాక్లిక పర్యోజనమాశించి నేను చేసిన తపుప్కు పెదద్ శిక్ష
వేసావ. ఫలితం అనుభవిసుత్నాన్ను. నా అదృషట్ం అగాధంలో తోసేత్, బుదిధ్ జైలులోకి నెటిట్ంది. వకర్ మారాగ్న ననెన్వరో
నడిపించినా నేనెందుకు నా బుదిధ్ కోలోప్యి నేరం చేసాను?
దేవుడా! నేనెపుప్డేమీ నా బుదిధ్ హీనతను, పాప భీతి లేకపోవడానిన్ సమరిధ్ంచుకోవటంలేదు. కానీ తపుప్లు
చేసుత్నన్వాళల్ందరినీ ఇలాగే జైలుకు పంపిసుత్నాన్వా నువువ్? కనిపించేటటుల్ చేసిన బలహీన నేరసుథ్లకు మాతర్మేనా
ఈ జైలు శిక్ష?
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లంచాలు దిగమింగడం దొంగతనం కాదా?

పర్భుతవ్ ఆసుత్లను దురివ్నియోగం చేయటం,

సవ్పర్యోజనాలకు వాడుకోవడం దొంగతనం కాదా? అపుప్లను ఎగొగ్టిట్ రాతిర్కి రాతేర్ బిచాణా ఎతేత్సేత్ తపుప్ కాదా?
దరాజ్గా పర్భుతవ్, పర్జల ఆసుత్లను కాజేసే పెదద్ మనుషులు, నాయకులు మాతర్ం దొంగలూ, నేరసుథ్లూ అవవ్రే!
ఇలా ఏడుసూత్ కుమిలిపోతునన్ నేను తెలియకుండానే నిదర్లోకి జారుకునాన్ను. తపప్ని సరై మనసుస్ని
కుదుట పరుచుకుని తవ్రగానే జైలు పరిసిథ్తులకు అలవాటు పడాడ్ను. నాకు మాతర్ం ఇంటోల్ వాళళ్ గురించి ఏమీ
వివరాలు తెలియటేల్దు.
చిటిట్ ఏమి చేసుత్నాన్డో తెలియదు. నాకు మాట ఇచిచ్న పర్కారం నా భారయ్ పిలల్లకు డబుబ్లు ఇసుత్నాన్డో
లేదో, ధైరయ్ం చెబుతునాన్డో లేదో? జైలుకు వచేచ్ ముందు చిటిట్ ఎంతో నమమ్బలికాడు వీలైనపుప్డలాల్ వచిచ్ ననున్
కలుసాత్నని, నా ఇంటోల్ వాళళ్ను నేను తిరిగి వచేచ్ దాకా బాగా చూసుకుంటానని. కానీ ఇంత వరకూ జైలుకొచిచ్
మొహమే చూపించలేదు.
అపుప్డే నెల కావసోత్ంది. చేతిలో ఒకక్ రూపాయ లేదు. సిగరెటల్కు ఇకక్డ పరిచయమైన నరిస్మమ్
అపుప్గా అడపాదడపా ఇసుత్నాన్డు. తవ్రలోనే ఇంటినుంచి డబుబ్లు వసాత్యని తపప్కుండా తిరిగిసాత్నని
నేను చాలా బర్తిమాలటంతో రెండింతల రేటుపై ఖాతా రాసుకుంటునాన్డు.
ఇక లాభం లేదనుకుని పర్కక్ వాళళ్ సలహా మీద జైలు కానిసేట్బుల దాస అనే వాడిని కలిసి నా పరిసిథ్తి
చెపుప్కునాన్ను. ముందు చాలా బెటుట్ చేసాడు. తరావ్త సరే నీ కోసం చేసాత్నని చెపిప్ ఎంతొచిచ్నా అందులో
నలభై శాతం తనకు ఇవావ్లనాన్డు. చేసేది లేక చిటిట్ అడర్స ఇంకా అకక్ అడర్స ఇచాచ్ను.
కానిసేట్బుల దాస తన తీరిక సమయంలో ఇలాంటి పనులు చేసి బాగా సంపాదిసుత్ంటాడు. నేను తనని
అకాక్ వాళిళ్ంటికి మఫీట్లోనే వెళళ్మని అభయ్రిధ్ంచాను. దాసుకి చెపాప్ను మా కుటుంబాలలో నేనే జైలుకి వచిచ్న
మొదటివాణణ్ని ఇంకా ఇంటికి పోలీసులొచాచ్రంటేనే బెంబేలెతిత్ పోతారని, అవమానపడతారని. దానికి దాస
"సరే, సరే నేను జూసుక్ంటలే" అనాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

పొదుద్ తిరగని పూలు- శీర్ రు దర్

34

ఇది జరిగిన పది రోజులకి దాస ననున్ పిలిచి చిటిట్ ఇంటోల్ వాళుళ్ చిటిట్ జాడ తెలియదనాన్రని, తను
ఇంటికొచిచ్ కూడా చాలా కాలమైందని చెపాప్రని. అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళితే బావ లేడని, నా మేనకోడలు లకిష్
తనని చూసి భయపడిందని కానీ ఆ తరావ్త అకక్ మాటాల్డిందని చెపాప్డు.
దురగ్ అంతకు ముందే అకక్కు ననున్ జైలుకు పంపించారని చెపిప్నందువలల్ దాస వచిచ్నపుప్డు అకక్
అతని మాటలు నమమ్గలిగ్ంది. తన ఇంటి ఖరుచ్ కోసం బావ ఇచిచ్న డబుబ్లు దాసుకి ఇచిచ్ అకక్ నేనెలా
ఉనాన్నని అడగలేక అడిగిందట.
ఖైదీల జీవితం సినిమాలలో చూపించినటుల్ చాలా భయంకరంగా ఊహించుకునే వాళళ్పుప్డు. అకక్
దాసుకి కొంచెం డబుబ్తో పాటు రెండు దుపప్టుల్ ఇంకా తువావ్ళుల్ కూడా నాకివవ్మని ఇచిచ్ంది. దాస నాకు
అకక్ ఇచిచ్న బటట్లతో పాటు కొంత డబిబ్చాచ్డు. దీంటోల్ తను ఎంత నొకేక్సాడో తెలుసుకునే పరిసిథ్తి కాదు
నాదిపుప్డు.
తవ్రగానే ననున్నేను సమాధానపరచుకుని జైలులో మిగతా వాళల్కు సహాయకారిగా ఉండడం మొదలు
పెటాట్ను. జైలులో మెలల్గా నేనంటే మిగతా ఖైదీలు కొంచెం గౌరవంగా చూడటం మొదలైంది. బొగుగ్, సుదద్
ముకక్లతో నేను గీసే బొమమ్లు వాళల్కు బాగా నచుచ్తునాన్యి. ఒక రోజు నేను మూడు గంటలకు పైనే శర్దధ్గా
నాకిషట్మైన వేంకటేశవ్ర సావ్మి బొమమ్ నేల మీద చితిర్ంచాను.
ఇది చూసిన ఖైదీలందరూ చాలా అబుబ్ర పడి మెచుచ్కునాన్రు. ఈ విషయం జైలర గారికి కూడా
తెలిసింది. ఆయన కూడా ఈ చితార్నిన్ చూసి ముగుధ్డై ననున్ అభినందించారు. ఈ సంఘటన తరువాత నాకు
రోజూ మామూలు పనులు, ఏవైనా లెకక్లు చూడటం వంటి పనులు అపప్గించడం మొదలైంది.
ఒక రోజు జైలర గారి నుంచి పిలుపొచిచ్ంది. జైలు ఆవరణలోనే ఉనన్ వాళిళ్ంటికి రమమ్ని. ఎందుకు
పిలిచారబాబ్ అని సంశయంగా వెళిల్న ననున్ జైలర గారు "రా విజయ!" అని వాళళ్ హాల లోకి పిలిచారు.
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జైలర గారు "మా అబాబ్యి పర్దీప ఇంటరీమ్డియట చదువుతునాన్డు. డాకట్ర అవావ్లనుకుంటునాన్డు.
తనని అందుకే బయాలజీ గూర్ప లో చేరిప్ంచాను. నీవు నాకొక సహాయం చేయగలవా? పర్దీప కి బోటనీ,
జువాలజీ పాఠయ్ంశాలలో అవసరమైన డార్యింగస్ సులువుగా వేసే మెళకువలు వాడికి నేరప్గలవా" అని అడిగారు.
నేను "తపప్కుండా చేసాత్ను సర" అని చెపాప్ను.
జైలర గారికి వాళళ్బాబ్యి బాగా చదివి ఎలాగైనా మెడికల కాలేజీలో సీట సంపాదించాలని ఆరాటం.
ఆయన పర్దీప ని ఎపుప్డు అడిగినా, నేను బాగా చదువుతునాన్ను నానాన్, నాకు అనీన్ వచుచ్ అని ధీమాగా
అంటునాన్డు.
జైలర గారు వాళళ్బాబ్యిని పిలిచి "ఇదిగో పర్దీప ఇతను విజయ. నీకు నీ సబజ్కట్ డార్యింగస్ సులువుగా
వేయడానికి సహాయ పడతాడని పిలిచాను. నీవు ఇతని దగగ్ర డార్యింగ మెళకువలు నేరుచ్కో" అని చెపాప్రు.
పర్దీప సందేహంగానే తలూపుతూ ననున్ పర్కక్ గదిలోని తన టేబుల దగగ్రకి తీసుకెళిల్, తన లాయ్బ రికారడ్స్
చూపించి "నీవిలాంటివి గీయగలవా" అనాన్డు.
నేను చెపాప్ను "పర్దీప! నీవు నీ లాయ్బ రికారడ్స్ లో కొనిన్ మారుప్లు చెయాయ్లి. వీటిలో ఎకక్డా కూడా నీవు
వాటి టాకాస్నమీ వివరాలు వార్యలేదు" అని. అంతే కాకుండా ఆ బోటనీ, జువాలజీ బొమమ్ల తాలూకు వివరాలు చక
చకా చెపాప్ను.
ఆ పిలల్డు ఒక బొమమ్లా నిలుచ్ండి పోయాడు. వాడి జీవితంలో మొదటిసారి గొపప్ సంభర్మాశచ్రాయ్నికి
లోనయాయ్డు నేనిచిచ్న షాక కి. నేను చూడలేదు ఇదంతా మా జైలర గారు వెనుక నుండి గమనిసుత్నాన్రని.
ఆయనకి కూడా దిమమ్ తిరిగిపోయింది. నేను చెపిప్నవనీన్ నేనెపుప్డో పదిహేనేళల్ కిర్తం చదివిన పాఠాలు. ఐనా
నా జాఞ్పక శకిత్కి, విషయ పరిజాఞ్నానికి జైలర గారు నివెవ్రపోయారు.
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నేను అంతటితో ఊరుకోకుండా పర్దీప ని అతని పాఠయ్ంశాలకి సంబంధించిన ఇంకొనిన్ సాధారణ పర్శన్లు
అడిగాను. అతను చెపప్లేక నీళుల్ నమిలాడు. జైలర గారికి చిరెర్తుత్కొచిచ్ గటిట్గా అరిచారు. చూదుద్ను గదా ఆయన నా
వెనుకే ఉనాన్రు!
"ఏరా పర్దీప! ఇపుప్డరధ్మయియ్ందా పరీక్షలకు నీ పిర్పరేషన ఎంత ఘనంగా ఉందో? నేనెపుప్డు అడిగినా
ననున్ ఏమారిచ్ తిరుగుతునాన్వు" అని జైలర గారు వాళళ్బాబ్యిని కోపంగా గదమాయించారు.
నేను "ఫరవాలేదు సర!

ఇక నుంచీ బాగా చదువుతాడు చూడండి.

కొంచెం ఓవర కానిఫ్డెనస్ ఈ

వయసులో పిలల్లకి సహజమే" అని నచచ్జెపేప్ పర్యతన్ం చేశాను.
హు! అని జైలర గారు "ఇకనుంచైనా ఒళుళ్ దగగ్ర పెటుట్కుని బాగా శర్దధ్ వహించు చదువుపై" అని పర్దీప పై
ఉరిమి నాకు థాంకస్ చెపిప్ వేరే పని మీద వెళిల్ పోయారు.
నేను

కూడా

పర్దీప

కి

చెపాప్ను

అతనికేదైనా

సందేహాలుంటే

తీరుసాత్నని,

అడగడానికి

మొహమాటపడొదద్ని.
ఆ తరువాత పర్దీప చాలా సారుల్ ననున్ తెలియనివుంటే అడిగి బాగా చదవటం మొదలుపెటాట్డు.
కొనిన్ రోజుల తరువాత జైలర గారు ననున్ పిలిపించి "విజయ నీకు చాలా థాంకస్. ఇపుప్డు పర్దీప సిగుగ్
తెచుచ్కుని బాగా చదువు మీద శర్దధ్ వహిసుత్నాన్డు. ఔనయాయ్! ఇంత పర్తిభ నీ దగగ్ర ఉంచుకుని ఎకక్డో గొపప్
సిథ్తిలో ఉండాలిస్న నువువ్ ఇలాంటి చోట ఉనన్ందుకు నేను చాలా చింతిసుత్నాన్" అనాన్రు. నేను ఏం చెపాప్లో
తెలియక మౌనంగా తల దించుకునాన్ను.
ఈ సంఘటన జరిగిన కొనిన్ నెలలకే జైలులో నా సతర్ప్వరత్నని గటిట్గా పర్సాత్విసూత్, జైలర గారు తన
అధికారానిన్ ఉపయోగించి నేను జైలు నుండి తవ్రగా విడుదల అయేయ్టుట్ చేశారు.
PPP

విజయ బాబు తుది మజిలీ
జైలు నుండి విడుదల కాగానే అకక్ దగగ్రకెళాళ్ను. నా రాకని ఊహించని అకక్ ఒక వైపు నేను తవ్రగా జైలు
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నుండి విడుదల అయినందుకు ఊరట చెందినా, ఎంతో దుఃఖ పడుతూ ఇకనైనా నేను సకర్మ మారాగ్న ఉండాలని
గటిట్గా చేతులు పటుట్కు చెపిప్ంది.
అకక్ అనింది " చూడు నువువ్ చేసిన పనికి నీ కుటుంబం ఎంత చితికి పోయిందో. దురగ్ ఇంకా పిలల్లకి నువువ్
వసుత్నన్టుల్ తెలియదు.

ఇదిగో నా దగగ్రునన్ కొంచెం డబుబ్లు తీసుకో.

ఇంకా కొనిన్ ఇంటికి అవసరమైన

సామానుల్ ఇసాత్ను వాళళ్కివువ్" అని చెపిప్ ననున్ తవ్రగా నా ఇంటికి పంపించింది.
చెపాప్ పెటట్కుండా ఊడిపడిన ననున్ చూసి దురగ్ ఇంకా పిలల్లు కొంతసేపు దాకా తేరుకోలేదు. పిలల్లు ననున్
గటిట్గా పటుట్కుని ఏడేచ్శారు. నేనూహించినటేల్ ఇంటోల్ పరిసిథ్తి ఏమీ బాగా లేదు. ఎలా ఉంటుంది? వీళళ్ందరూ
చాలా కషట్ పడుతునాన్రు.
చిటిట్ అసలు వీళల్కు ఏమీ సహాయం చేయలేదని ఇంకా అతనిన్ కలవాలని వీళుల్ అతనింటికి వెళితే, నాకేమీ
తెలియదని చేతులు దులిపేసుకునాన్డని చెపాప్రు. నాకు చిటిట్ మీద పటట్లేని కోపం వచిచ్ంది. తన నమమ్క దోర్హంతో
నేను ఎంతో రగిలిపోయాను.
ఆగర్హంతో చిటిట్ ఇంటికి వెళాళ్ను. చిటిట్ని పటుట్కుని కొటట్బోయాను "నీ వలల్ నా బర్తుకు సరవ్నాశనమయియ్ంది.
అయినా నీవు కనీసం నా వాళళ్ని అసస్లు పటిట్ంచుకోలేదెందుకు" అని చిటిట్ చొకాక్ పటుట్కు లాగాను.
ఈ గొడవకి చిటిట్ భారయ్, చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ వచిచ్ బలవంతం మీద చిటిట్ని నా నుంచి తపిప్ంచారు. ఇంతలో
రాఘవ బావకి కూడా ఈ విషయం తెలిసి వెంటనే వచిచ్ ననున్ అకక్ణిణ్ంచి బయటకు తీసుకెళిల్ సముదాయించాడు.
రాఘవ బావ "నీకేమైనా బుదుద్ందా? ఇంత వరకూ జరిగింది చాలేల్దా" అని కోపప్డి "అయియ్ందేదో అయియ్ంది.
దానిన్ నీవు తిరిగి మారచ్లేవు. ఇక నుంచి ఇటువంటి వాళళ్తో ఎపుప్డూ సంబంధం పెటుట్కోకు. చిటిట్ లాంటి
వాళుళ్ ఎదుటి వాళళ్ కొంపలు ముంచి తమ సావ్రధ్ం చూసుకుంటారు. వాళల్ నుంచి నీవేమీ తిరిగి రాబటట్లేవు ఊరికే
ఘరష్ణ, వృధా పర్యాస తపప్" అని నచచ్ చెపిప్, తన దగగ్రునన్ కొనిన్ డబుబ్లిచిచ్
"ఇంటికి వెళిల్ ఇపుప్డేం చెయాయ్లో ఆలోచించు" అని ననున్ ఇంటికి పంపాడు.
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జైలు నుండి తవ్రగానే విడుదలయాయ్ను కానీ, దీంతో నా కషాట్లనీన్ యిటేట్ తీరిపోవుగా. నాకు ఉదోయ్గం దొరకడం
అసాధయ్మయియ్ంది. దీనితో ఏదైనా చినన్ వాయ్పారం సవ్ంతంగా చెయాయ్లని ఆలోచించాను. చికక్డపలిల్ మారెక్ట దగగ్ర
నాకు తెలిసిన ఒకతని షాపుకు ఆనుకుని ఒక చినన్ రూము ఉంది. అందులో ఒక టీ దుకాణం పెటుట్కుంటానని అతనిని
చాలా బర్తిమాలితే ఒపుప్కునాన్డు. కానీ నా చేతిలో దీనికి కావలిసిన పెటుట్బడైతే ఏమీ లేదు.
అకక్ దగగ్రకు వెళిల్ ఈ విషయం చెపిప్ బాధ పడితే అకక్ తన దగగ్రునన్ కిరోసిన సట్వ, ఇంటోల్ కొనిన్ సీట్లు
సామానుల్ ఇంకా కొంత డబిబ్చిచ్ంది. ఇది చూసి అకక్ పెదద్ కూతురు లకిష్ తను ఎపప్టినుంచో దాసుత్నన్ పెదద్
మటిట్ముంతను పగులగొటిట్ అందులో డబుబ్లనీన్ తీసి "ఇదిగో మావయాయ్ నా దగగ్రునన్ది ఇదే. ఇదంతా తీసుకో"
అని ఒక చినన్ సంచీలో పోసి ఇచిచ్ంది.
రెండు రోజులలో నేను టీ షాప పార్రంభించాను. మారెక్ట లో చుటుట్ పకక్లనునన్ వాయ్పారులు ఎకుక్వగా
ఇషట్పడే మసాలా చాయ తయారు చేసి అమమ్డం మొదలు పెటాట్ను. చాయ అమమ్కం మొదటోల్ బాగానే ఉంది.
కానీ వచిచ్న లాభం వచిచ్నటుల్గానే ఇంటి అవసరాలకి ఖరుచ్ చేయడం మొదలైంది.
తరావ్త మెలల్గా వాయ్పారులందరూ చాయ కి వెంటనే డబుబ్లివవ్డం ఆపేసారు. నెల ఖాతా వార్సుకో ఒకక్
సారే ఇసాత్మనడం మొదలెటాట్రు. దీనితో నాకు చేతిలో డబుబ్లాడటం తగిగ్పోయింది. అంతే కాక వచిచ్న కొదిద్
డబుబ్ వెంటనే ఇంటి అవసరాలకు వాడాలిస్ రావటంతో, కొనాన్ళళ్కి నాకు చాయ తయారు చేయటానికి అపుప్ చేసే
పరిసిథ్తి ఏరప్డింది.
ఏ వాయ్పారమైనా బాగా నడవాలంటే అది నిలదొకుక్కునే దాకా, కొనిన్ నెలలైనా కావలసిన పెటుట్బడి ఇంకా
ఇచిచ్న అపుప్లు రాబటుట్కునే తెలివితేటలు లేకపోతే ఎలా సాధయ్మౌతుంది?
ఏముందీ! దీని పరయ్వసానం నేను మళీళ్ వీధిన పడాడ్ను. తిరిగి అకాక్ వాళల్ను సహాయం అడిగే పరిసిథ్తి
కూడా లేదు. అకాక్ వాళుళ్ కూడా ఆ మధేయ్ అపుప్ చేసి తాతగారిచిచ్న సథ్లంలో ఒక చినన్ఇలుల్ కటుట్కునాన్రు.
ఇంకా కరెంటు కనెక్షన కూడా లేదు. సాయంతర్మయేయ్ సరికి అకక్ గాజు దీపపు బుడీడ్లు శుభర్ం చేసి పిలల్లు
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చదువుకోవటానికి ఏరాప్టుల్ చేసుత్ంది.
మేనలుల్డు వంశీ కూడా ఇంటరీమ్డియట మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్డు. అకక్కి వాడు డాకట్ర
అవావ్లని ఎంతో ఆకాంక్ష. అకక్ చెపిప్ంది వంశీకి నేనంటే చిరాకుగా ఉందని. అసలే చదువుకోవటానికి విదుయ్త
దీపాలు కూడా లేక ఇబబ్ంది పడుతునన్ సమయంలో ఎడతెగని నా సమసయ్లతో వాడికి చిరెర్తుత్తోందని.
నిజమే! వాళిళ్ంటోల్ పెదద్ వాళళ్ నుంచి కర్మశిక్షణ, మంచి అలవాటుల్, సావ్భిమానం అలవరుచ్కునన్
వంశీ నా మీద కోపమో, అసహయ్మో పెంచుకోవడంలో తపుప్లేదు.
నేను చాయ షాప పెడుతునన్పుప్డు వాడికి కొంచెం ఆసకిత్ ఇంకా ఆశ కూడా కలిగింది నేను దీంటోల్
కుదురుకుంటానని. కానీ నేను తిరిగి యధా పర్కారం దీన సిథ్తికి రావడంతో వాడు బాధపడి చాలా అసహనానికి కూడా
గురయాయ్డు. నా వాయ్పారం గడవనపుప్డు కూడా నేను బానే ఉందని చెపిప్, ఈ రోజు హఠాతుత్గా చేతులెతేత్సి అకక్ని
పార్ధేయపడటం చూసి వాడికి నా మీద జాలి కలుగకపోగా ఆగర్హమొచిచ్ంది.
రోజులు భారంగా గడుసుత్నాన్యి.

ఏమైనా చినన్ చినన్ పనులు దొరికితే చేసుత్నాన్ను. కానీ నా దరిదర్ం నా

కుటుంబానిన్ ఎపుప్డూ వెంటాడుతోంది.
PPP
ఒక రోజు జోగారావు కనిపించి చెపాప్డు "బాబూ! నినన్ రాఘవరావుకి గుండె నొపిప్ వసేత్ రైలేవ్ హాసిప్టల లో
చేరాచ్రు" అని. పరుగున నేను అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. లకిష్ చెపిప్ంది మొనన్రాఘవ బావ రాతిర్ ఒంటి గంట
వేళపుప్డు లేచాడట. మంచి నీళల్ కోసం వెళుత్ండగా దబుబ్న నిలువెతుత్ మనిషి కింద పడి సప్ృహ తపాప్డట.
మొహం మీద నీళుల్ చలిల్ కొంచెం సేపు సపరయ్లు చేసిన తరావ్త బావకి సప్ృహ వచిచ్ందట.
అకక్ చాలా ఆందోళన పడి వెంటనే తాతగారి దగగ్రకెళిళ్ చెబితే అంత రాతిర్ వేళ, ఆయన అకాక్ వాళిళ్ంటికి తన
హోమియో మందుల డబాబ్తో వచిచ్ బావకి మందులు ఇసూత్ కూరుచ్నాన్రట.

కొంత సేపటికి బావ బాగానే

కోలుకునాన్డట. తెలల్వారగానే తాతగారు బావని రైలేవ్ హాసిప్టల లో చెకప చేయించమనాన్రట.
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లాలాగూడ రైలేవ్ హాసిప్టల చేరగానే వాళుళ్ బావని బాగా పరీక్ష చేసి వెంటనే ఐ.సి.యూలో చేరిచ్ టీర్టెమ్ంట
మొదలు పెటాట్రట. చినన్వాడైనా వంశీ కంగారు పడకుండా వాళళ్ నానన్ దగగ్ర ఉండటం చూసి కారిడ్యాక డాకట్ర గారు
మెచుచ్కునాన్రట.
నేను అకక్తో వెంటనే హాసప్టిల కి వెళిల్ బావను చూసాత్నంటే "నేనిపుప్డే అకక్డి నుంచి వచాచ్ను రా!
ఇపుప్డు పార్ణాపాయం నుండి తపిప్ంచుకునాన్రు. కానీ ఆయనకు ఇంకా బాగా నీరసంగా ఉంది. ఇంకా ఎవవ్రూ
ఆయనని కలవటానికి వీలు లేదు. కాబటిట్ ఆయనని రెండు మూడు రోజుల తరువాత డిశాచ్రజ్ చేసాత్రు కదా,
అపుప్డు ఇంటి దగగ్ర కలుదుద్వు గానీ" అనింది.
ఏ దురలవాటుల్ లేని బావకి ఇంత చినన్వయసులోనే నలభై రెండేళల్కే హారట్ ఎటాక రావడం అందరికీ చాలా
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. ఎకుక్వ సేపు కూరుచ్ని పని చేయటం తోటి, పని ఒతిత్డి వలల్ ఇలా జరిగిందేమోనని
అనాన్రు.
తన చినన్ చెలెల్లు వయ్వహారం వలల్ కూడా మానసికంగా ఈ మధయ్ బావ బాగా కలత చెందాడని తెలిసింది.
ఒక వారమయాయ్క బావ ఇంటికి తిరిగి వచాచ్క కలిసాను. బావ "ఏం బాబూ, బావునాన్వా" అని అడిగాడు.
నేను "బావునాన్ను బావా. మీరు నీరసంగా ఉనాన్రు, బాగా విశార్ంతి తీసుకోండి" అని చెపిప్ తవ్రగానే బయటికి
వచేచ్సాను.
అకక్తో నేను బావకి ఏం సహాయం చేయగలనని నిటూట్రాచ్ను. అకక్ "ఏం ఫరవాలేదు రా! మేమంతా
ఉనాన్ము కదా. రామేశవ్రి అతత్ కూడా వచిచ్ంది. ఇంకా నీకు తెలుసు కదా నా మరుదులందరూ కూడా ఆయనకు
ఎపుప్డూ సహాయంగా ఉంటారు. నాకేమీ దిగులు లేదు" అంటూనే కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది.
ఎంతైనా అకక్ కూడా చినన్దే కదా, పిలల్లు కూడా చినన్వాళేళ్. అందువలల్ అందరూ బాగా ఆందోళనగా
ఉనాన్రు. ఈ విషయమే ఆలోచిసూత్ ఇంటి వైపు నడుసుత్నన్ నాకు దూరాన చిటిట్ కనపడాడ్డు. తానూ ననున్
చూసాడు కానీ చూడనటేల్ మొహం పెటిట్ మెలిల్గా పకక్ సందులోకి జారుకునాన్డు.
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చిటిట్ ననీన్ ఊబిలోకి లాగి తాను అమాయకుడిలా, పెదద్మనిషిలా బయట చలామణి అవుతునాన్డు.
చిటిట్ వయ్వహారమే వేరు. తనేదో రైలేవ్ ఆఫీస పనుల మీద కాయ్ంపులకి నెలల తరబడి దూర పార్ంతాలకు వెళాత్డని
చుటుట్ పర్కక్ల వాళల్కి, బంధువులకీ అభిపార్యం కలిగించాడు. అలాగే తరచు బయటికెళూత్ రాతిర్ వేళలోల్నే ఇంటికి
తిరిగి వచేచ్వాడు.
ఘరానా మనుషుల వయ్వహారం పకడబ్ందీగా ఉంటుంది. కొంత మందికి వీరి మీద సందేహం కలిగినా
నేరుగా దీని గురించి అడగడం గాని, ఆరా తీయటం గాని చేసే ధైరయ్ముండదు.
ఎపుప్డూ కొర్తత్ చోటల్ అపుప్లు చేయటం, ఉదోయ్గాలు, పనులు చేసి పెడతానని జనాల దగగ్ర డబుబ్లు
రాబటిట్ తరువాత కాయ్ంపులకు వెళిల్నటుల్ తపిప్ంచుకు తిరగటంలో చిటిట్ బాగా ఆరితేరాడు. పొరపాటున అపుప్ల
వాళుళ్ ఎదురు పడినా ఏ మాతర్ం తొణకకుండా దరాజ్గా తిరిగి వారి మీదకే పేల్ట ఫిరాయించే వాడు.
కానీ ఈ వయ్వహారం ఎలల్ కాలం సాగదు కదా. కొనాన్ళళ్కి ఈయన బాధితులు పర్కక్నే ఉనన్ కేశవ ఇంటికి
వెళిల్ తాతగారిని కూడా కలిసి ఆయనకు తమ గోడు వెళల్బోసుకోవడం ఎకుక్వయేయ్ సరికి తాతగారు తీవర్
ఆగర్హంతో చిటిట్ని కొటట్డానికి వెళాల్రు.
వయసు పైబడడ్ తాతగారు చిటిట్ విషయంలో బాగా బలహీన పడాడ్రు. ఎంతో ఆవేదనకు లోనైన ఆయన
చిటిట్తో మాటాల్డడం గానీ, వాళిళ్ంటికి వెళళ్టం గానీ పూరిత్గా మానేశారు. కొనాన్ళళ్కి తాతగారికి తెలిసింది చిటిట్ని
రైలేవ్ ఆఫీస అధికారులు పని లోంచి ససెప్ండ చేసారని. ఆయన చాలా బాధ పడాడ్రు.
చిటిట్కి అపప్టికే ముగుగ్రు పిలల్లు పుటాట్రు. సూక్ల కి కూడా వెళుత్నాన్రు. తాతగారు వాళళ్ గతేమిటని
దిగులు పడాడ్రు. బాగా ఆలోచించి చిటిట్ భారయ్ పదమ్జని తను పదవ తరగతి పాస అవవ్టం వలన అందుకు తగిన
టీచర టైరనింగ లో చేరిప్ంచి, ఆ తరువాత తనకు తెలిసిన సూక్ల లో ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచారు.
అదే నా విషయంలో మాతర్ం తాతగారు ఏ సహాయం చేయక నాకెపుప్డూ మొండి చేయి చూపించారు.
ఎందుకు ఆయనకు నేనంటే అంత కోపమని నాకు చాలా బాధగా ఉండేది. అందుకే ఎవరైనా ఆయన గురించి
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గొపప్గా చెబితే, హు! మీకేం తెలుసు ఆయన నా బతుకు ఎలా నాశనం చేసాడో అని విమరిశ్ంచే వాణిన్.
అందరూ ఎపుప్డూ నా తపుప్లు బలహీనతలు మాతర్మే చూసేత్, రాఘవ బావ ఒకక్డే ననెన్పుప్డూ
బాధ పెటట్లేదు. ఎపుప్డైనా అతయ్వసరమైనపుప్డు బావ ఆఫీసుకు వెళిల్ డబుబ్లడిగే వాణిన్. పాపం తనకునన్
పెదద్ కుటుంబ బాధయ్తలు, ఆరిధ్క పరిమితుల దృషాట్య్ వీలైనంత ఆదుకునే వాడు. అంతేగానీ డబుబ్లిచాచ్డు
గదాని హిత బోధలు చేసేవాడు కాదు. అందుకే నాకు బావంటే చాలా కృతజఞ్త, గౌరవం.
ఇపుప్డు బావ ఉనన్ పరిసిథ్తిలో ఇక నాకునన్ కొదిద్పాటి సహాయం అందే అవకాశం కూడా పూరిత్గా
సనన్గిలిల్ంది. ఐనా ఇక మీదట ఏమైనా సరే అకక్ని బావని డబుబ్లడిగి ఇబబ్ంది పెటట్కూడదు అని గటిట్గా
అనుకునాన్ను.
బావ ఆరోగయ్ం ఇంకా ఆరిధ్క సిథ్తిని దృషిట్లో పెటుట్కునన్ నా పెదద్ మేనకోడలు లకిష్ డిపొల్మా కోరస్ చేసి,
పదెద్నిమిది ఏళల్కే సెట్నోగార్ఫర గా పైరవేట ఉదోయ్గంలో చేరింది.
మా బంధువులందరూ ఆడపిలల్ ఇంత చినన్వయసుస్లోనే ఉదోయ్గం చేయడం చాలా గొపప్గా చెపుప్కుని
మురిసిపోయారు. కొనాన్ళళ్కి నాకూ ఈ విషయం తెలిసి అకక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను దానిన్ అభినందించడానికి.
ఉదోయ్గం చేసే అమామ్యైతే తకుక్వ కటన్ంతో పెళిల్ జరిగే అవకాశముండేది అపప్టోల్.
నేను "మీ నానన్కు నీ పెళిల్ భారం తగిగ్సుత్నాన్వు. నీవింకా బాగా వృదిధ్లోకి రావాలి" అని మనసూప్రిత్గా
లకిష్ని ఆశీరవ్దించాను. "మావయాయ్ చాలా థాంకస్! నాకివావ్ళే మొదటి జీతం ఇచాచ్రు" అని లకిష్ చాలా
సంతోషంగా చెపిప్ంది.
"ఏదీ మరి సెలబేర్షన ఏంటీ" అని నేననగానే అది కూడా "రెడీ మావయాయ్! నేను ఆఫీస నుంచి వచేచ్పుప్డు
జిలేబి ఇంకా మిరపకాయ బజీజ్లు తీసుకొచాచ్ను. నీకిషట్మైన బజీజ్లు ఇదిగో వేడిగా ఉనాన్యి" అని ఒక పేల్టులో
వెంటనే పెటిట్ ఇచిచ్ంది. లకిష్ చూపించిన ఆపాయ్యతకి నాకు ఎంతో ఆనందమేసింది.
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అకాక్ వాళల్ందరితో సరదాగా కబురుల్ చెపుత్ండగా బావ కూడా ఆ రోజు తవ్రగానే ఆఫీస నుంచి వచేచ్సాడు.
నేను "కంగార్టస్ బావా! లకిష్ అపుప్డే చాలా పెదద్దై పోయింది" అనాన్ను. బావ నవువ్తూ "ఏమనుకునాన్వురా
మా అమమ్డంటే!" అని మురిసిపోయాడు.
అకక్ ననున్ భోంచేసి వెళళ్మంది. కానీ నేను "లేదకాక్ మళీళ్ వసాత్ను" అని బయలుదేరాను. లకిష్
ననున్ "ఒకక్ నిమిషం మావయాయ్" అని ఇంటి గేటు దగగ్ర ఆపింది.
లకిష్"ఇదిగో నీకు నా గిఫట్ మావయాయ్" అని నా చేతిలో వంద రూపాయలు పెటిట్ భుజం తటిట్ంది. నేను
"అదేంటే నాకొదుద్. మళీళ్ ఎపుప్డైనా అవసరమైతే అడుగుతానులే" అంటే, లకిష్ "అపప్టి సంగతి చూదాద్ంలే
నువివ్ంక ఏమీ మాటాల్డకు, బయలుదేరు" అని నవువ్తూ పంపించింది.
చినన్దైనా అది చేసిన పనికి ఇంకా దాని ఆపాయ్యతకి నాకు దుఃఖం ఆగలేదు. నా కనీన్ళల్ను ఆపుకుంటూ
చలల్గా ఉండమామ్ అని గబ గబా అకక్ణిణ్ంచి బయలుదేరాను.
కొనిన్రోజుల తరువాత దురగ్ పిలల్లతో ఏదో గటిట్గా ఎవరి మీదో కోపంగా అంటూ ఇంటికి రావడం
చూసాను.
"ఏమైంది?" అని అడిగాను. దురగ్ "మీ మేనలుల్డు వంశీ ఏంటి పెదద్ పోజు కొడతాడు. మేమెవరం వాళిళ్ంటికి
వెళిల్నా పలకరించకుండా వెళిల్ పోతాడు. మీ అకక్యయ్గారు మాతర్ం తనకి సాధయ్మైనంత ఏదో ఇచిచ్ పంపిసాత్రు.
ఐనా వంశీ తన సంపాదన ఏమైనా మాకిచిచ్నటుట్ అలా పర్వరిత్సాత్డేంటి" అని రుసరుసలాడింది.
నాకరధ్మయియ్ంది నేను వెళల్కపోయినా దురగ్ తపప్నిసరి అవసరాలకి అకక్ దగగ్రకి వెళోత్ందని. వీళళ్ని నేనే పంపించాను
అని వంశీ అనుకుంటునాన్డేమో. హు! నేనేం చేసాత్ను. వీళల్కు నేనేమీ చేయకపోగా వీళుళ్ అకక్ దగగ్రకి వెళల్కుండా ఎలా
ఆపగలను అని బాధ పడాడ్ను.
ఇక మీదట నువువ్ వెళొల్దుద్. పిలల్లను కూడా తీసుకొని అకక్ దగగ్రకి వెళొల్దుద్ అని దురగ్కి చెపాప్ను. ఐనా,
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తను నాకు తెలియకుండా వెళుతూనే ఉందని తరావ్త ఒక సంఘటన దావ్రా నాకు తెలిసింది. దురగ్ ఎపుప్డైనా
అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ వంశీ సేన్హితులని చూసేది. అలా వారిని గురుత్ పటట్గలిగిన దురగ్ వాళుళ్ ఎపుప్డైనా
బయట కనపడితే పలకరించేది. ఒక వేళ వాళుళ్ బదులివవ్కపోతే తను వంశీ వాళళ్ అతత్నని పరిచయం చేసుకుని
చనువుగా మాటాల్డడానికి పర్యతిన్ంచేది. ఇంకా ఊరుకోకుండా వంశీ బాగా చదువుతునాన్డా అని వాళళ్ని అడిగేది.
అసలు ననేన్ ఎవరికీ పరిచయం చేయడం ఇషట్పడని వంశీకి దురగ్ ఇలా అనవసరంగా తన సేన్హితులతో
చనువుగా పర్శన్లేయడం తెలుసుకుని విపరీతంగా కోపం తెపిప్ంచింది. అకక్ నాతో తరావ్త చెపిప్ంది. వంశీ వెళిల్
అకక్తో గొడవ పెటుట్కునాన్డట "అసలు నా విషయంలో ఆవిడ పర్మేయమేంటి? నేనసలు వీళుళ్ నాకు చుటాట్లని చెపప్డమే
ఇషట్ం లేనపుప్డు వీళేల్ంటీ దరిదర్ం" అని ఆగర్హంతో ఊగిపోయాడట.
మెడికల కాలేజీలు నిరవ్హించే పర్వేశ పరీక్షలో వంశీ చాలా కొదిద్పాటి తేడాతో అరహ్త కోలోప్యాడు. దీనితో
వాడు చాలా నిరుతాస్హ పడాడ్డు. మెడికల కాలేజీ పర్వేశ పరీక్షలో ఉతీత్రణ్త సంపాదించాలంటే చాలా కఠిన
పిర్పరేషన అవసరం. కానీ వంశీకి దానికి కావలసిన పర్శాంత వాతావరణము ఇంటి దగగ్ర ఉండేది కాదు.
ఎపుప్డూ ఇంటోల్ ఎవరో ఒక బంధువుల తాకిడి, నా గొడవ, బావ అనారోగయ్ంపై ఆందోళనతో వంశీ కఠిన
పరీక్షకు కావలసిన విధంగా పిర్పేర అవవ్లేకపోయాడు.

అసలే మెడికల కాలేజీలో సీటు రాలేదని ఎంతో

దిగులుగా ఉనన్ సమయంలో తన విషయంలో దురగ్ కెలకడం వంశీ తటుట్కోలేక పోయాడు.
అందుకే వంశీ "అమామ్! ఇంకోసారి ఇలా జరిగితే నేనూరుకోను. నువువ్ వాళల్కు చెపుప్ అసలు నా విషయంలో
కలిప్ంచుకోవదద్ని ఇంకా అనవసరంగా మన ఇంటికి రావదద్ని" అకక్తో చాలా గటిట్గా చెపాప్డట.
నా దురదృషట్ం. అనుకోకుండా ఇదే సమయంలో చిటిట్ అకర్మ వయ్వహారం గురించి ఒకసారి పోలీసులు
అతనింటికి వెళిల్ విచారించారు. ఆ సందరభ్ంలోనే నా గురించి కూడా మామూలుగా వాకబు చేసి నా అడర్స తెలియక
పోవటం వలన ఎవరో చెబితే అకాక్ వాళిళ్ంటికి వెళిల్ నా గురించి అడిగారట. పోలీసు వాళళ్కి ఆ సమయంలో అకక్డే ఉనన్
వంశీ తన కుటుంబం నాతో సంబంధం ఎపుప్డో తెంపేసుకుందని, నేనెకక్డుంటానో కూడా తెలియదని ఈ వయ్వహారాలలో
ఇక నుంచి ఇబబ్ంది పెటట్దుద్ అని చెపాప్డట.
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పోలీస వాళుళ్ వెళిళ్పోగానే వంశీ అగిగ్ మీద గుగిగ్లమయాయ్డు. మొదటి నుంచీ గొపప్గా బర్తకాలని తన
సమూహంలో మినన్గా ఉండాలని తపించే వంశీకి ఈ పరిణామాలు అసస్లు మింగుడు పడలేదు.
వంశీ అకక్తో "నువేవ్ం చేసాత్వో నాకు తెలియదు. వాళళ్ని ఇక రావదద్ని చెపుప్. నీకు ఎపుప్డైనా వీలైతే ఆరిధ్క
సాయం చెయియ్.

కానీ నాకు మాతర్ం వీళల్కు బాగుపడే లక్షణాలు కనిపించటేల్దు" అని ఆవేశ పడాడ్డట. వంశీ

ఎపప్టినుంచో ఈ విషయమై తనతో గొడవ పడుతునాన్, ఏదో సరుద్కు పోతాడులే అని భావించిన అకక్ వాడి మాటలతో
ఖినున్రాలయియ్ంది.
"నేను కాకపోతే మావయయ్కి ఇంకెవరునాన్రురా వాడికీ కషట్కాలంలో" అని నచచ్చెపప్టానికి చాలా
పర్యతిన్ంచింది.
ఇంకా అకక్ "ఐనా ఇది నాకు, నా తముమ్డికి సంబంధించిన వయ్వహారం. పర్తి దానికీ మీరు చెపిప్నటేల్ జరగాలా"
అని కోపంగా వాదించింది.
కానీ వంశీ "మావయయ్ కుటుంబ పరిసిథ్తి ఎపప్టికీ బాగు పడదు. ఇంకా ఈయన గారి ఘన చరితర్ వలల్ మాకూ
తల వంపులుగా ఉంది. వీళుళ్ ఇక నుంచీ మనింటికి రావటానికి అసస్లు వీలేల్దు" అనాన్డట.
"ఐనా నీకు నానన్ ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం కాదా? ఇంకోసారి మావయయ్ ఇంటికొసేత్ నేను ఈ ఇంటోల్ ఉండను" అని
హెచచ్రించాడట.
"కాదంటే నేను కావాలో మావయయ్ కావాలో తేలుచ్కో" అనాన్డట వంశీ.
ఆ రాతర్ంతా విపరీతంగా ఏడిచ్ంది అకక్. వంశీ తీవర్ ఒతిత్డితో అమితంగా బాధపడడ్ అకక్ ఒక భయంకర
నిరణ్యం తీసుకుంది. ఆ మరునాడు పొర్దుద్నేన్ నాకు అకక్ నుండి కబురందింది. అకక్ వాళిళ్ంటోల్ పాలు పొసే
అతనికి నా ఇలుల్ తెలుసు. అతనితో ననున్సాయంతర్ం చీకటి పడాడ్క కలవమనాన్నని చెపిప్ పంపింది.
ఏంటబాబ్! అకక్ ఎందుకిలా పిలిచింది అని నేను కంగారు పడాడ్ను. బావకేమైనా ఒంటోల్ బాగోలేదా అని
ఆలోచిసూత్ అలాగే అకక్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. నా కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్ అకక్ ననున్ ఖాళీగా ఉనన్ వాళిళ్ంటి
పకక్ సథ్లంలో చెటుట్ దగగ్రకు తీసుకెళిల్ంది.
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అపుప్డు చూసాను అకక్ను దగగ్ర నుండి. అకక్ మొహం బాగా ఉబిబ్పోయి ఉంది. కళుళ్ బాగా వాచి
ఉనాన్యి. "ఏంటకాక్! ఏమైంది?" అని ఆదురాద్గా అడిగాను.
అకక్ "బాబూ! నీకెలా చెపాప్లో తెలియటేల్దు" అని వంశీ తనతో పెటుట్కునన్ విపరీతమైన గొడవ గురించి
చెపిప్ంది. అకక్ అనింది "బాబూ! చినన్పుప్డు నువువ్ ఇంటోల్ వాళళ్తో కోపమొచిచ్ అలిగి దూరంగా వెళిల్పోతుంటే,
నేను నినున్ బుజజ్గించి తిరిగి తీసుకొచేచ్దానిన్. కానీ పెదద్యాయ్క నా జీవితంలో దీనికి విరుదధ్ పరిసిథ్తి వసుత్ందని
కలలో కూడా ఊహించలేదు"
అకక్ మాటలు అరధ్మవవ్క ఆశచ్రయ్పోతునన్ ననున్ "బాబూ! నీకు నేనంటే నిజంగా పేర్ముంటే నేనొకటి
కోరుతాను తీరుసాత్వా" అని అకక్ అడిగింది.
నేను "అదేంటకాక్! నేను చేయగలిగిందేదైనా వుంటే తపప్కుండా చేసాత్ను" అనాన్ను.
అకక్ "ఐతే, ఏదీ నా తల మీద ఒటేట్సి వాగాద్నం చేయి. నీవు మాట తపిప్తే నేను చచిచ్నంత ఒటేట్" అనింది.
నాకు గుండె దడ దడలాడింది. ఎపుప్డూ ననేన్మీ అడగని అకక్ ఇలా ఇంత తీవర్ంగా అడగాగ్నే నేను గదగ్ద
సవ్రంతో "ఏంటకాక్ ఇంతకీ నేనేం చేయాలో చెపుప్" అనాన్ను.
అకక్ నా చేయి పటుట్కుని తన తల మీద పెటుట్కుని "ఇక నువెవ్పుప్డూ మా ఇంటికి రావదుద్. రానని
మాటివువ్" అని నా కళళ్లోకి ధృడంగా చూసి అనింది. నా జీవితంలో ఇటువంటి అతయ్ంత దురదృషట్ పరిసిథ్తి
కూడా ఎదురోక్వలసి వసుత్ందని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఆ క్షణంలో నా మానసిక వేదనని నేను వివరించలేను.
ఇది నిజం కాదేమో అని అకక్ని చూసేత్ అరధ్మైంది తను ఇదొక క్షణికావేశంలో తీసుకునన్ నిరణ్యం కాదని.
ఎంతో మానసిక సంఘరష్ణకి గురై తపప్ని పరిసిథ్తిలో అకక్ ఈ భయంకర నిరణ్యం తీసుకోవలసి వచిచ్ందని. ఆ రాతిర్
అకాక్ వాళిళ్ంటి బయట దీని గురించి ఇక ఏమీ చరిచ్ంచడానికి వీలు లేని పరిసిథ్తిలో, వెంటనే నా మాట ఇవావ్లిస్న
అతయ్ంత దీన దౌరాభ్గయ్ క్షణాలోల్, నేను "సరేనకాక్" అని భోరుమని ఏడుసూత్ అకక్డే నేల మీద కూలబడి పోయాను. అకక్
కూడా వెకిక్ళుల్ పెటిట్ ఏడుసూత్ వెంటనే తన ఇంటోల్కి పరుగెతిత్కెళిల్ పోయింది.
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ఈ తిరుగు లేని పరిణామం నా దురదృషట్ జీవితానికి పరాకాషట్. దేవుడా! ఏమిటి నాకీ శాపం. ఎనిన్ జనమ్ల
పాపం నేను అనుభవిసుత్నాన్ను అని రోదించాను. అంతలోనే సప్ృహ తెచుచ్కుని ఈ సంఘటన మిగతా అందరికీ తెలిసి
అకక్ని ఇంకా మానసిక కోష్భ పెటట్ కూడదని నిశచ్యించుకుని, అకక్డ నుండి బయలుదేరి నా ఇంటికి ఎలా తిరిగొచాచ్నో
నాకే తెలియదు.
PPP
pǭ Ɓɬp
ఇక మా బాలయ్ మితుర్డు చందూ జీవితం గురించి చెపప్బోతునాన్ను.
నేను, వంశీ ఇంకా కేశవ గారబాబ్యి చందు సమ వయసుక్లం. అంతే కాకుండా చినన్పుడు మేమందరం
ఒకే బడిలో చదివేవాళళ్ం. చందు వాళళ్ తాత సాంబశివరావు గారిని నేను కూడా తాతగారనే పిలిచే వాడిని.
చందు చినన్పప్టి నుండీ చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు. తరచూ ఏదో దుడుకు పనులు చేసూత్ వాళళ్
నానన్ కేశవ గారికెపుప్డూ ఆందోళన కలిగ్సుత్ండేవాడు. చందు వాళళ్మమ్ గారాబమే దీనికి కారణమని వాడి
తాతగారు చింతించేవారు. చందు కూడా తెలివైన వాడే కానీ చదువు మీద పూరిత్ శర్దధ్ చూపేవాడు కాదు.
చుటూట్ పకక్ల ఇళల్లోల్ చెటెల్కక్డం, జామకాయలు కోయడమంటే వాడికి సరదా. ఒకోక్ సారి వాళిళ్ంటి
బావి మీద నుంచి దూకి పకక్నునన్ చిటిట్ గారింటికి వెళిల్పోతుండే వాడు. రోజూ సూక్ల దగగ్ర అమేమ్ పెదద్ ఐస
కీర్ములు గొడుగు ఆకారంలో రంగులోల్ ఉండే వాటిని తినడమంటే వాడికి బాగా ఇషట్ం. వాళల్ నానన్ ఉదోయ్గానికి
కాలేజీకి వెళళ్గానే వాళళ్మమ్ని బుజజ్గించో, సతాయించో వీటి కోసం డబుబ్లు దొరికించుకునే వాడు.
అలల్రి బాగా చేసినా ముదుద్గాఉండే చందు అంటే చుటుట్పకక్ల బంధువులందరికీ బాగా ఇషట్ముండేది.
చందు కూడా తన దగగ్రునన్డబుబ్లతో మిగతా పిలల్లకు కూడా ఏదో ఒకటి కొనిచేచ్ వాడు. చందుకి తరచూ
దగూగ్ ఆయాసం వసుత్ందని కేశవగారు ఎనోన్ జాగర్తత్లు చెపిప్, బయట తిళుళ్ తినొదద్ని వారించినా వీడు మాతర్ం
వదద్నన్ పనులే ఎకుక్వ చేసేవాడు.
దీనితో రోజూ కేశవగారితో దెబబ్లు తినేవాడు. ఐనా కానీ వీడిలో మారుప్ రాకపోవటంతో కేశవగారు తన
బెలుట్తో వాడిని చితకబాదే వారు. ఇక కేశవగారు దెబబ్లు కొటిట్నపుప్డలాల్ వాడు పకక్నునన్ మేనతత్ల ఇళళ్కి
వెళల్డం, వాళుళ్ వీడిని బాగా సముదాయించటం చేసి వాడు తినకూడని వేపుడు తిళుళ్, వాడికిషట్మైన ఎఱఱ్టి
ఆవకాయ అనన్ం పెటిట్ తమ పేర్మని చూపించే వారు.
ఇవనీన్ చూసుత్నన్ తాతగారికి కర్మశిక్షణ లోపించిన మనవడు చందు గురించి చాలా ఆందోళనగా ఉండేది.
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చందు కూడా వారధ్కయ్ంలో ఉనన్ తాతగారికి చికక్కుండా తపిప్ంచుకు పారిపోయేవాడు.
తాతగారికి అరధ్మైపోయింది చందు కూడా దారి తపుప్తునాన్డనీ. దీంతో ఆయన కషట్పడి సుగుణ
గారింటికి ఊతసాయంతో నడుచుకుంటూ వెళిల్ "సుగుణా! ఏడి వంశీ ఎకక్డ? వాడిని చందుతో కలిసి ఆడనివవ్కు"
అని తరచూ గటిట్గా చెపేప్వారు.
నేను కూడా వంశీతో పాటు ఎపుప్డైనా చందు వాళిళ్ంటికి వెళితే, గేటు దగగ్రే కాపలా కాసే తాతగారు,
మాకు వాడితో ఆడొదద్ని చెపప్డం చందు వాళళ్మమ్ గారికి బాగా కోపం తెపిప్ంచేది. తాతగారు తన సవ్ంత మనవడి
గురించి మిగతా బంధువుల పిలల్లకి జాగర్తత్లు చెపప్డం ఆవిడకి ఎంతో బాధ కలిగించేది.
దీనికి తోడు మేమందరం సహాధాయ్యులం కనుక చదువులో మంచి మారుక్లు సంపాదించిన మమమ్లిన్
తాతగారు ఆవిడ ముందే బాగా అభినందించే వారు. అందుకే మేమెపుప్డైనా ఆవిడకి కనపడితే మమమ్లిన్ చుర
చురా చూసేది.
చందుకి పర్తీది ముందే అనుభవించేయాలనన్కోరిక ఉండేది. పరిసిథ్తులు కూడా అనుకూలంగా ఉండడంతో
మిగతా పిలల్ల కంటే ముందే చాలా పనులు వయసుకు మించి చేసేవాడు. మేము మా ఇంటోల్ పెదద్వాళళ్ సైకిల పై
చేయి కూడా వేయగలిగే వాళళ్ము కాదు కానీ, వాడు మాతర్ం అపప్టికే వాళల్ నానన్గారి సూక్టర నడిపేసే వాడు.
వీడు చేసే సాహస కృతాయ్లు మిగతా పిలల్లకు పనులు చాలా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించేవి. ఇవనీన్ కేశవగారికి కోపం
తెపిప్ంచి ఆయనతో రోజూ దెబబ్లు తినేవాడు కానీ వాడు మాతర్ం మానేవాడు కాదు.
ఇంటరీమ్డియట వచేచ్సరికే చందుకి సిగరెటుల్ బాగా అలవాటయాయ్యి. మేము" ఏరా చందు! ఏంటార్ ఇది?
తెలివైన వాడివి, మంచివాడివి నువువ్ ఇలాంటి దురలవాటుల్ ఎందుకు చేసుకుంటునాన్వు" అని అడిగితే చందు
"అరే! ఏం లేదు రా, ఇక చూడు రెండు రోజులోల్ పూరిత్గా మానేసాత్" అని నవువ్తూ చెపేప్వాడు.
చందు మంచి అందగాడు. నవివ్తే బుగగ్లు సొటట్ పడి మనోహరంగా ఉండే వీడంటే అమామ్యిలు చాలా
ఆకరిష్తులయేయ్ వారు. ఇంటోల్ గొడవ చేసి కాలేజీకి బసుస్లో వెళల్డం కషట్ంగా ఉందని వాళళ్ నానన్ సూక్టర
తీసుకుని దాని మీద వినాయ్సాలు చేసూత్ అమామ్యిలకు లిఫట్ ఇసూత్ తిరిగే వాడు.
అమామ్యిలకే కాదు చుటాట్లెవరికైనా అవసరమైతే తన చదువు ఇంకా పనులు మానుకుని వాళల్కి కూడా
సహాయం చేసేవాడు. రానార్ను కేశవగారి చేయి దాటి పోయాడు చందు. వీడీని అదుపు చేయటం తనకి సాధయ్ం
కాదని అరధ్మైపోయిన కేశవగారు వీడికి డబుబ్లు అందకుండా చాలా జాగర్తత్లు తీసుకోవటం మొదలెటాట్రు.
ఈ సమయం లోనే మాకు ఒక దురావ్రత్ తెలిసింది. తాతగారు రెండు నెలలుగా ఆరోగయ్ం కీష్ణించి ఇంటోల్నే
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పరమపదించారని. తాతగారి మరణం ముదిమి వయసుస్లోనే జరిగినా అది అందరికీ ఒక తీరని లోటే.
చందు డాకట్రవావ్లనన్ వాళళ్ నానన్ కోరిక తీరలేదు. ఇంటరీమ్డియట పూరిత్ చేసిన చందు సైనస్ గూర్ప
నుంచి కామరస్ గూర్పుకి మారాడు. పైపెచుచ్ ఆరట్స్ కాలేజీలో విచచ్లవిడితనం పెరిగి కేశవగారికి ఎంతో మనసాత్పం
కలిగ్ంచాడు. డిగీర్ ఎలాగైతేనేం పూరిత్ చేసిన చందు ఉదోయ్గం కోసం సేలస్ల్ రిపెర్జెంటేటివ గా చేరాడు. ఈ ఉదోయ్గం వలల్
లాభం లేకపోగా చందుకి సిగరెటుల్ ఇంకా డిర్ంక చేయటం విపరీతంగా పెరిగాయి.
ఈ ఆందోళనకర సిథ్తికి భయపడిన కేశవగారికి ఏమీ పాలుపోక కనీసం వీడికి పెళిల్ చేసేత్ మారతాడేమోనని,
ఒక దిగువ మధయ్ కుటుంబంలోని అమామ్యిని వెతికి పెళిల్ చేసారు. ఐనా చందు పెళల్యాయ్క ఏమీ మారలేదు సరి
కదా, పెళాళ్నిన్కొటట్టం కూడా మొదలెటాట్డు. సులభకారయ్ంగా వాడికి తవ్రలోనే ముగుగ్రు అమామ్యిలు పుటాట్రు.
వీడు మాతర్ం బాధయ్త లేకుండా పర్వరిత్సూత్ ఎనోన్ ఉదోయ్గాలు మారుతూ, బిజినెస చేసాత్నని వాళళ్ నానన్ ఆసిత్ని
కరిగించే కారయ్కర్మంలో పడాడ్డు.
కేశవగారు మాతర్ం చందు ఎంత వతిత్డి చేసినా లొంగకుండా తను ఆరిజ్ంచిన డబుబ్ పెదద్ మొతత్ం ముగుగ్రు
మనవరాళల్ పేరిట జమ చేసేసారు. కేశవగారు రిటైర అయినా పైరవేట కాలేజీకి వెళిల్ లెకచ్రరుగా ఉదోయ్గం చేసూత్నే
ఉండేవారు. ఇవనీన్ చూసూత్ కూడా చందు ఏ మాతర్ం మారకపోగా నానాటికీ దిగజారి మాదక దర్వాయ్లు
తీసుకోవటానికి కూడా అలవాటు పడాడ్డు.
నలభై ఏళల్ వయసుస్కే చందు ఆయురాద్యం తీరిపోయింది.
ఇపుప్డు మళీళ్ ఇలా చందూని గురుత్ చేసుకోవడం మాకు ఎంతో బాధ వేసింది.
PPP
ȲňpȊ
నేననాన్ను "ఔను వంశీ! చందు జీవితం చాలా తవ్రగా ముగిసిపోయింది. వాడికి చినన్పప్టినుండీ అనీన్
ఉనాన్ వాళళ్ నానన్ కేశవగారి మితిమీరిన కర్మశిక్షణ, కాబోతే వాళళ్ అమమ్గారి గారాబం వాణిన్ పాడు చేసాయా?
వంశీ! నేననుకుంటాను పర్తీ తరంలోనూ అవసరమైన సంరక్షణ లేకపోవడం వలల్నో లేక వారి తలిల్దండుర్ల
అతి ధోరణులతోనో వాళళ్ పిలల్లు దారి తపుప్తారేమో! దీనికి ఉదాహరణే కదా మనం చూసిన చిటిట్, విజయ బాబు,
చందూ లాంటి వాళళ్ జీవితాలు"
దీనికి వంశీ "ఔను శీర్మన! కుటుంబ పెదద్ల మానసిక పరిణితి, ఆతమ్ విశావ్సం మన జీవన విధానానిన్,
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భవిషయ్తుత్ని తపప్కుండా పర్భావితం చేసాత్యి. దీనికి తోడు మంచి సావాసం, దృఢ సంకలప్ం కూడా తపప్నిసరని
వీళళ్ జీవిత సంఘటనలే మనకి ఋజువు చేసుత్నాన్యి" అనాన్డు.
నేనపుప్డనాన్ను "వంశీ! నాకు అరధ్ం కావడం లేదు. సంసాక్రము, మంచి నడవడిక తలిల్దండుర్ల సరైన
పెంపకం వలల్నే వసాత్యా? లేక జనమ్తః పార్పిత్సాత్యా!?"
ఇంతసేపు మా సంభాషణలు వింటునన్ మా అమామ్యి జోయ్తి వయ్ంగయ్ంగా అనింది
"అయోయ్ నానాన్! వీటి గురించి ఆలోచించేదెవరు? ఈ కాలంలో ఎవరికి కావాలి నానాన్ సంసాక్రము ఇంకా
నైతిక విలువలు? బాగా డబుబ్ంటే చాలు జనాలు మెచుచ్కోవటానికి, దాసోహమవవ్టానికి. ఈ రోజులోల్ ముందు
చూపు, బర్తకనేరిచ్న తెలివితేటలు ఇంకా మోసకారితనం కావాలి. ఒకవేళ తమ మోసాలతో పటుట్బడినా వీళుళ్
తిరిగి తమ ధన బలంతో బయట పడతారు. పైపెచుచ్ నీరాజనాలు అందుకుంటారు"
ఇంకా జోయ్తి
"మీరు చెపప్ండి తాతల తరం నుంచీ అకర్మ సంపాదన చేసుత్నన్ వాళళ్ సంతానం ఏమైనా ఇబబ్ంది
పడుతునాన్రా? అకర్మ సంపాదనతో తరతరాలు హాయిగా బర్తికేసుత్నాన్రు. మనమేమైనా వీళళ్ని అకర్మ
సంపాదనతో పైకొచాచ్రు అని వెలివేసుత్నాన్మా లేక వెలివేయగలమా?
వాళల్కి కావలసిందలాల్ ముందు చూపుతో ఆ డబుబ్ పోగొటుట్కోకుండా జాగర్తత్ వహిసేత్ చాలు. ఈ నైతిక
విలువలు, సంసాక్రం లేకపోవడం అనేవేమీ వారికి అడుడ్ కావు ఇంకా వాళళ్నెవరూ పర్శిన్ంచరు.
పాపం! సిగరెటుల్ తార్గడం, మందు కొటట్డమే పెదద్ నేరాలు పాత తరాల మీ బోటి వాళల్కు. ఇక పొరపాటున
జైలుకెళోల్సేత్ ఈ బడుగు జీవుల సంతానం దాని పరయ్వసానం ఎంతో ఘోరంగా అనుభవించారు.
మరి ఇపుప్డో, ఈ వయ్సనాలనీన్ సరవ్సాధారణం. బాగా సంపాదించి జైలుకెళేత్ అదింకా మేలే. గొపప్
రాజకీయ జీవితానికి సోపానం!
మనం వదద్నుకునాన్ ఇవనీన్ ఉనన్వాళేళ్ మన నితయ్ జీవితానిన్ శాసిసుత్నాన్రు. పెదద్ పెదద్ సాములోళేళ్ల్
వీరికి వతాత్సు! మనమెంత? వాళుల్ తినే బిరాయ్నీలో మసాలా దినుసులం! పంటి కింద పడకుండా జారిపోతే
అదృషట్వంతులం. క్షమించండి ననున్. అదేదో చినన్ నోరు, పెదద్ మాట అంటారు కదా. అలాగేదో నాకు తోచినది
వాగేసాను" అనింది.
ఇంతటితో ఆగకుండా జోయ్తి
"మీకు తెలుసు నేను చెపిప్ందంతా కేవలం నా అభిపార్యమే కాదు. ఇది పర్సుత్తం మనం అనుభవిసుత్నన్
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పరిసిథ్తి. ఇంకా మా తరం మునుమ్ందు ఎదురోక్వలసిన గొపప్ సంకటం. మీరు ఇది చెపప్ండి. మీ పెంపకంలో
మేము తెలుసుకునన్, పాటిసుత్నన్ మంచి అలవాటుల్, పాప భీతి మమమ్లిన్ఈ దౌరాభ్గయ్ పరిసిథ్తిని తటుట్కుని ముందుకు
తీసుకెళుత్ందనే భావిసుత్నాన్రా"
అని తన పర్శన్లతో ముగించింది. ఇవనీన్ వినన్ నాకూ వంశీకి తిరిగి నోట మాట రాలేదు!!
అసలే జోయ్తి ఇచిచ్న కుదుపుకి దిమమ్ తిరిగిన నాకు మా ఆవిడ మంజరి పిలుపు ఇంకో సమసయ్ తెచిచ్
పెటిట్ంది "ఏవండీ! ఇకక్డ పెరటోల్ వాడిపోయిన తమలపాకు తీగె తీసేసి పర్కక్నే మొలిచిన దాని చినన్మొకక్లకి
పాదు చేయనా" అని.
దీంతో వంశీ గటిట్గా నవావ్డు "వామోమ్! ఇంకొనిన్ సమ్ృతులా" అని.
అంతే! జోయ్తి కూడా వంశీతో శృతి కలిపి నవువ్తూనే ఉంది.
దీనికి నేనెందుకు ఉడుకుక్ంటునాన్నో అరధ్ం కాక పాపం మంజరి ఆలోచిసోత్ంది.
ముగింపుగా నేననాన్ను “ఐదు తరాల ఈ మలగిన జీవన సమ్ృతులలో గమనించాలిస్ందేమిటంటే ఎనోన్ గడుడ్
పరిసిథ్తులు ఎదురైనా ఆదరశ్ంగా మెలిగిన మణిదీపాలాల్ంటి తలుల్లు పర్తి తరంలోనూ ఉనాన్ర”ని.
PPP
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