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

త్నే గాంధీగారి పిలుపునందుకుని

తం య్దయ్మంలోకి

దూకారు, ఎకక్డో బ రంగసభలో

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

ళుళ్ చరి పుటలోల్ కనిపించకపోవచుచ్, పెదద్ల ఉపనాయ్ లోల్

తెలు కుంటుంటే ఒళుళ్ గగురొప్డు త్ంది, నిలు తుత్
సతయ్వతమమ్లు. అలనాటి

సత్వ సంఘటనలను

నిపించకపోవచుచ్.. కానీ ళుళ్

ఫ్రిత్ ఖరాలు కళళ్ముందు కదులుతాయి.

దరి ంచిన ఆ పోరాటపటిమ గురించి

ళళ్పేరుల్- కనుపరిత్ హనుమాయమమ్,కొండా

రి మనవరాలు స రాజయ్ పదమ్జకుందురిత్గారు నెలనెలా కథన రూపంలో మనకంది త్నాన్రు.

కనుపరిత్ హనుమాయమమ్గారు

కొండా సతయ్వతమమ్గారు

కధ ఇక మొదలు
శివరాతిర్నాడు మా నరసరావుపేట పకక్నే ఉనన్ కోటపప్కొండలో పెదద్ తిరణాల జరుగుతుంది. ఆంధర్దేశం అంతటినుండీ

ఎకక్డెకక్డి ఊళళ్ జనం కోటపప్కొండకు వసాత్రు. ఇంకా అకక్డి పర్తేయ్కత ఏమిటంటే 'పర్భలు ' .ఆ పర్భలు పూలూ ,రంగు రంగుల

కాయితాలూ ,దేవుడి బొమమ్లూ అలంకరించి దాదాపు యాభై అడుగుల ఎతుత్లో భలే అందంగా వుండేవి. ఏకాదశి నుంచీ మొదలైన
జనపర్వాహం శివరాతిర్కి సముదర్మంత పెరిగి పోయేది . చినాన్పెదాద్ వేలలోల్ వచేచ్వి 'పర్భలు' కోటొకక్ పర్భలు వసేత్ కోటయయ్సామి (శివుడు

)కొండదిగి వసాత్డని" జనం లోని మాట .కొండమెటల్నీన్ ఎకిక్ కోటయయ్ దరశ్నం చేసుకునే సరికి అరధ్రాతర్యేయ్ది. మెటుల్ ఎకక్లేక అవసథ్లు
పడుతూ ,"చేదుకో ...కోటయాయ్ ..చేదుకో "అనే అరుపులతో కొండ మారుమోగి పోయేది.

అదుగో ...ఆ తిరణాల ఐపోయాక సరిగాగ్ వారానికి మావూరు 'రూపెనగుంటల్'తిరణాల జరిగేది. మా ఆంజనేయ సావ్మి గుడి తిరణాల

అది. ఆరోజు విగర్హపర్తిషఠ్ జరిగిన రోజట. చినన్ ఊరయినా పెదద్ తిరణాల జరిగేది. కోటపప్ కొండలో దుకాణాలు పెటుట్కునన్ బొమమ్లవాళూళ్

,నెమలీకలమేమ్ చెంచులూ ,మూలికలమేమ్ కోదులూ ,ముకాక్లిపిటలూ రోకళూళ్ మొదలైన చెకక్సామానుల్ అమేమ్ వడర్ంగులూ ,గొలుసులమేమ్
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పుసలోళూళ్ ,చేటలూ వెదురు జలెల్డలు అమేమ్ మేదరూల్ ,చీరలమేమ్ సాలెవాళూళ్ ,చెకక్భజనలు చేసే సాతాని వాళూళ్ ,పరుపులూ దిండూల్ అమేమ్

దూదేకుల సాయిబులూ ,కతుత్లూ కొడవళూళ్ గునపాలూ అమేమ్ కంసళూళ్ ,అతత్రుల్ అమేమ్ బడేసాయిబులూ ఒకక్ళళ్ని ఏమిటి ?మావూరు

వూరంతా భలే సందడిగా ఉండేది. వీటికి తోడు తిరణాలకు ఇంటికొచిచ్న ఆడపిలల్లతోనూ ,అతిధులతోనూ ఇళుళ్ కళ కళ లాడేవి. తిరణాలకు
అందరి ఇళళ్లోనూ చేసే అరిసెలవాసనతో వూరు గుమెమ్తిత్పోయేది.

ఆ తిరణాలకు ముందురోజే పేటనుండి ఊరికి వెళేళ్వాళళ్ం. ఎందుకంటే అరధ్రాతిర్నుంచీ మొదలైన అభిషేకం తెలాల్రుఝాము

వరకూ జరిగేది. సావ్మికి అలంకరణ పూరత్యాయ్క తొలిపూజ మాదే .నిదర్కళళ్తోటే లేపేసి ,చలల్టినీళుళ్ తలమీదపోసేసి గబగబా రడీ చేసేవాళుళ్

,మమమ్లిన్ అమామ్ చినన్మమ్మామ్ ఇదద్రూ కలిసి .ఆయోయ్ !పూజకు వేళవుతునన్దని గబగబా వెళేళ్వాళళ్ం. ముందుగా మా గోతర్ నామాలతో
పూజ చేయించి,మాకు తీరధ్పర్సాలిచిచ్ తరువాత అందరికీ అనుమతిచేచ్వాడు. మా గుడి పూజారి శీనాచారుయ్లవారు.

గుడిముందరి రావిచెటుట్ చపాట్మీద కూరుచ్ని పర్సాదం తింటూ అడిగాను అమమ్మమ్ని. "అమమ్మామ్ మొదటి పూజ మనకే

ఎందుకూ ?పర్తిసారీ మనమే మొదటి పూజ ఎందుకు చేసుకుంటాం ?".అని

అపుప్డు అమమ్మమ్ "ఈ గుడి మనదేనే ,అంటే దీనిన్ మానానేన్ కటిట్ంచాడు. అందుకే మనకు తొలిపూజ" అంది.

నేను ఆశచ్రయ్ంగా "అవునా! అమమ్మామ్! ఇంత విగర్హం ఎకక్డిదీ?” అని అడిగా.
"సవ్యంగా ఆసావ్మే వచాచ్డే "అంది.

నేనింకా ఆశచ్రయ్ంగా "సావ్మే వచాచ్డా ?ఎలా”

అని అడుగుతుంటే ...”అదో పెదద్ కధలేవే” అని దాటేసింది.
నేవదలకుండా "అమమ్మామ్ .... చెపప్వా ...పీల్జ అనివెంటబడితే
"సరేల్ !రాతిర్కి చెపుతా ..పో ...తిరణాల చూడు.” అని పంపేసింది.

ఊరికి కాసత్ దూరం లో గుడీ ,గుడిముందు కొంచెం పకక్గా విసత్రించిన పెదద్ రావిచెటూట్ ,గుడి ఎదురునుంచి మొదలై ఊరిమధయ్లో

నుంచి వూరి చివరికంటా సాగిన పెదద్ పర్ధానమైన రోడుడ్ అది. ఈ రోజు తెల తెల వారుతూనే రకరకాల దుకాణాలతో మెరిసి పోతోంది.

నేనూ మా చెలీల్ చెరుగగ్డ కొటిట్ంచుకోని పళళ్తోటి లాగి నములుకుంటూ, దుకాణాలు చూసూత్ పోతుంటే ..గాజుల మలారంతో

ఎదురైన సాంబయయ్ "ఓ అమామ్య” అని పిలిచి "గాజులేపించుకో బోసిగా వుండాయి చేతులు " అనిపిలిచాడు.

ఒదొద్దుద్ అని పకక్కెళళ్బొతే ..."రామామ్ ..ఇపుప్డే వచిచ్నా ..బోణీ సెయయ్మామ్ ...సిటెట్మమ్గోరి మనవరాలివేగా! ఆ యమమ్కాడ

తీసుకుంటాలే డబుబ్లు” అంటూ రెండు చేతులనిండా ఆకుపచచ్గాజులు తొడిగి "తెలల్ని సేతికి పచచ్ని గాజులు ఎంత బాగుండాయో "అని

మెటికలు విరిచాడు. చెలిల్కి ఎరర్ని రెండు పెదద్ పాల్సిట్క గాజులు తొడిగి ,"అబోబ్ !సిటెట్మమ్ గారి మనవరాళళ్ పుటకే వేరబాబ్ !ఈ పిలల్లే అలాదు
..."అని మురిసిపోయాడు. చుటూట్ మూగిన వాళుళ్ “ఓ సాంబయోయ్ !!మాకూ అటాట్టియేయ్ యెయియ్!” అనగానే "ఇంగ సాలేల్ ఆపండి !ఆళళ్

కయియ్ బాగుంటాయి. మీకేం బాగుంటాయో సూసి ఏతాత్ కూకోండి "అని బేరం లో పడిపోయాడు.

ఇదద్రం కాళుళ్ నెపిప్ పుటేట్లా తిరిగి రంగులరాటన్మెకిక్ మధయ్లో పులైసూ
ల్ ,పీచుమిఠాయీ ,ఇంకా మాతిరణాలకే పర్తేయ్కమైన బెలల్పు

మిఠాయీ కొనుకుక్ని ఆచారి గారింటికి చేరాం. ఆపూట అకక్డే భోజనాలు మాకు. మళీళ్ చలల్బడాడ్క బయలుదేరి అకక్డకక్డ పెటోర్మాకస్

లైటల్తోనూ ,కొదిద్పాటి కరెంటు దీపాలతోనూ ,మరీ చినన్ దుకాణాలైతే కిరసనాయిలు బుడిడ్ దీపాలతోనూ వెలుగుతునన్ షాపులు తిరిగి, నేనేమో

పులల్కు తగిలించి వుండి రెండు అరచేతుల మధయ్లో ఉంచుకుని అటూ ఇటూ కవవ్ంలా తిపుప్టుంటే చెతులూ కాళూళ్ ఆడించే జోకర బొమామ్
...మా చెలాల్యేమో ఒక బొంగరం (ఎపుప్డూ మొగపిలల్ల ఆటలని అమమ్ అరిచేది కూడా దానిన్ )కొనుకుక్ని ఇలుల్ చేరాం.
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రాతిర్కి అనాన్లుతిని ఆరుబైట మంచాలమీదికి చేరగానే అమమ్మమ్ పకక్లో దూరి అడిగేను.

"అమమ్మామ్ ! సవ్యంగా ఆంజనేయసావ్మే ఎలావచాచ్డూ? చెపప్వా .."అని నసపెటుట్కునాన్.

"ఓసినీ ఇలుల్ బంగారంకానూ ..మరిచ్పోలేదుటే నువూవ్ ..ఇది చెపాప్లంటే మానాయనమమ్ దగగ్రినుండీ మొదలు పెటాట్లి. చాలా

కధుందే ..మళీళ్ చెబుతాలే "అనాన్ ఊరుకోక "చెపుప్ అమమ్మామ్ ..లేకపొతే నేనూరుకోను ...నే పెదద్యాయ్క నినన్సలు విమానమే ఎకిక్ంచను
"అని బెదిరించేసా ...ఎందుకంటే మా అమమ్మమ్ మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ "మా బంగారుతలుల్లు పెదద్ చదువులు చదివి విమానాలోల్

తిరగాలి,ననున్కూడా ఎకిక్ంచుకోని "అంటుందిగా అందుకని .

"ఓసి భడవా !” అని పకపకానవివ్ కధమొదలు పెటిట్ంది అమమ్మమ్ .ఊ కొడుతూ అమమ్మమ్ చెపేప్ దృశాయ్లనీన్ ఊహించుకుంటూ కళుళ్

మూసుకుని వినసాగాను కధ. మా అమమ్మమ్ ముందు తరాల కధ !!
***
తూరుపు తెలాల్రి చాలాసేపవుతోంది. పలెల్ నిదర్లేచి కూడా చాలాసేపయింది. ఆవూరి కరణం దశరథ రామయయ్గారి కచెరీ చావిడి

అపుప్డే మనుషులతో కళకళ లాడుతోంది. పొదుద్నేన్ కరణం గారిన్ చూడందే పొదుద్పోదు అనుకుంటూ వచేచ్ మునసబు సాంబయయ్ ,వెటిట్వాడు

కోటయయ్ ,రోజూ వచేచ్ పెదకాపు చలమయాయ్ ...రావాలిస్న అందరూ వచేచ్శారు. వాళళ్ ముకుక్పుటాలకు కమమ్గా సోకుతునన్ది ఆ చుటుట్పకక్ల
పదూళళ్లో ఎకక్డా ఎవరికీ తెలియని కమమ్ని వాసన ........కరణం గారి అమమ్గారు కుంపటి ముందు కూరొచ్ని విసనకరర్తో విసురుతూ నీళుళ్
కాచి ఇతత్డి ఫిలట్ర లో కమమ్ని నీలగిరి గింజల పొడివేసి

అందులో వేడినీళుళ్ పొసి డికాషన వేసుత్ంటే వచేచ్ కమమ్ని కాఫీ వాసన

!జీతగాడుపటుట్కొచిచ్న కంచు పాలచెంబులోనించి చెనన్పటన్ం సీట్లు గినెన్లోకి పాలువంచి కుంపటి మీద పెటిట్ందావిడ. వసారాలో కూచునన్
అందరి చూపూ ఇంటి గుమమ్ం కేసే ...పెదాద్విడ పంపించే కాఫీ కోసమే.

ఆపాటికే కరణం గారి సాన్నమూ ,జపమూ , సంధాయ్ వందనమూ పూరిత్ అయిపోయాయి. ఉంగరాల జుటట్ంతా వెనకిక్ దువివ్

వేసిన ముడీ ,నుదిటిమీద శర్దధ్గాదిదుద్కునన్ తిలకం బొటూట్ తో అపర శీర్రామ చందుర్నిలా వెలిగిపోతునాన్రాయన. భారయ్ అందించిన కోటూ

తలపాగా చేతిలోకి తీసుకుని ఆమెను చూసి ఒకసారి" వెళొళ్సాత్ "ననన్టుల్గా తలపంకించి వసారావైపు కదిలారాయన. అంతమాతార్నికే సిగుగ్ల

మొగైగ్ నిలబడిపోయిన ఆవిడ "అమామ్య ....సరసవ్తీ ...” అనన్ అతత్గారి కేకకి ఉలికిక్పడి ,"వసుత్నాన్ ...అతత్యాయ్” అని పరుగులాంటి నడకతో

వెనుక వంటింటి పర్కక్గా వసారాలో కుంపటిముందు కూరుచ్నన్ అతత్గారి దగగ్రికి వెళిళ్ంది. ఆ గజెజ్ల చపుప్డుకీ ,గాజుల చపుప్డుకీ చినన్గా

నవువ్కుంటూ చావిడి లోకి అడుగుపెటాట్రు దశరథ రామయయ్గారు. ఆయనున్ చూసూత్నే చలమయాయ్ ,కోటయాయ్ నిలబడి "దండాలండే "అని

చేతులు జోడించారు. మునుసుబు మాతర్ం లేవాలా వొదాద్ అని సందేహిసూత్నే సగం లేచి రెండుచేతులూ జోడించాడు. నవువ్తూ పర్తి
నమసాక్రం చేసి "కూరొచ్ండి ...కూరొచ్ండి "అని తనూ కురీచ్లో కుచునాన్రాయన. వెటిట్వాడు కోటయయ్ తలగుడడ్ చేతిలోకి తీసుకుని గడపలో
కూచునాన్డు.
అందమైన ఆ దృశాయ్నిన్ ఉహించుకుంటునన్ నాకు మధయ్లోనే వచేచ్సింది డౌట!

"అమమ్మామ్ ఇంతకీ దశరధ రామయయ్గారు ఎవరూ?” అని అడిగాను.

తనమ్యతవ్ంగా చెబుతునన్ అమమ్మమ్ "అబాబ్ఇంకెవరే ! మా నానన్. సరసవ్తమమ్ మా అమమ్" అంది.

"ఒహో కరణంగారి అమమ్గారంటే మీ నానమమ్ కదా! ఐతే మీ నానన్గారు కరణమా? ఏవూరికీ?" అడిగాను.
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"ఇంకే వూరికీ ఈవూరికేనే ...మానానన్ ఈవూరి కరణం." అమమ్మమ్ గొంతు కొదిద్గా వణికింది. తండిర్ గురొత్చిచ్న విషాదమేమో
అపుప్డు నాకు తెలియదు. వెంటనే "ఇంక చాలేల్ నిదొర్సోత్ంది పడుకో "అని చిచిచ్ కొటట్సాగింది. "అదికాదు అమమ్మామ్ ..నీలగిరి గింజల పొడి
అంటే ఏమిటి? కాఫీ పొడేనా?మునసబు అంటే ఎవరూ?" నా పర్శన్ల పరంపర కొనసాగుతూనేఉంది.

అమమ్మమ్ మౌనంగా ఉంది. భరించలేని బాధేదో ఆమె కంఠానిన్ నొకేక్సేఉంటుంది. తన మూలసాథ్నమైన తనవూరి గురించిన

ఆలోచనలేవో ఆమె అంతరంగానిన్ ముళళ్కంపలా చీరేసూత్ ఉండుంటాయి. ఆమె అంతరంగానిన్ గర్హించే ఈడుకాదు నాది. ఆ మౌనపు
మాటలమరమ్ం పెదద్యిన తరువాతగానీ తెలియలేదు నాకు. నెమమ్దిగా నిదార్దేవి ఆవహించేసింది ననున్ ఇదద్రం చలల్గాలిలో చిరుచలిలో
ఆకాశం దుపప్టికింద హాయిగా నిదర్పోయాం.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
Post your comments
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