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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

ఆలయ ప
ర్ శం

"అమమ్మామ్! ఆతరువాత ఏంజరిగింది? తెలాల్రి హరిజనుల ఆలయ పర్వేశం జరిగిందా? అంటే ... ఆలయ
పర్వేశమంటే ఎలా చేసారు? అందరూ వచిచ్ దేవుడి విగర్హాలు తాకారా? పూజలు చేసారా? " నా పర్శన్లకు అంతేలేదు.
అమమ్మమ్ మాతర్ం అంత హుషారుగాలేదు. ఆ సంఘటన తాలూకు చేదు అనుభవమేదో అమె మనసులో
కదలాడిందనుకుంటా, బాధావీచికలేవో ఆమె ముఖంలో తెలుసుత్నాన్యి.
తెలల్వారింది ఊరికి దూరంగా ఉనన్ పలెల్లో తపెప్ట దరువులు మారుమోగుతునాన్యి. అందరూ సాన్నాలు
చేసి, ఉనన్ంతలో పరిశుభర్మైన బటట్లు కటుట్కోని నేదరి తటట్లోల్ పూలు, పండుల్, పసుపుకుంకాలు, కొబబ్రికాయలూ
తీసుకుని మావూరి రామాలయం దగగ్రికి ఊరేగింపుగా వచాచ్రు. మోతుబరుల ఇళళ్ వాకిళుళ్ మూసే ఉనాన్యి.
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ఎనిమిది గంటలకలాల్ పేటనుంచి రావలసిన పెదద్లందరూ వచాచ్రు. పూజారి ఆరోజు నైవేదాయ్నికైనా
గుడితలుపు తియయ్లేదు. అకక్యయ్ వెళిళ్ సీనాచారిని పిలిచింది. ఆయన నమసాక్రం చేసి " అమామ్ మేము దేవుడి సేవలో
పొటట్ గడుపుకునేవాళళ్ం గుడితలుపులు తీయరాదని పెదద్ల ఆదేశం నేనేమీ చెయయ్లేనమామ్" అని తలుపు వేసు కునాన్డు.
అపుప్డు అకక్యయ్ " ఈ గుడి మా వంశీకులు తరతరాలుగా ధరమ్కతృతవ్ం చేసుత్నన్ గుడి దీని తాలూకూ
ముపైప్ ఎకరాల భూమీ మా తాతగారు ఇచిచ్నది నేను చెపిప్నా తియయ్వా ... సరే నీ మొహమాటం నీది తాళాలు ఇలాతే
నేనే తీసాత్ను" అంది. " అమామ్ ఆడవారు... ఐనా ఇపుప్డు వంశపారంపరయ్ ధరమ్కరత్లు కరణం గారు వారు చెపితేకానీ
ఇవవ్లేనమామ్" అనాన్డు.
కోపం వచిచ్న అకక్యయ్ "వాడూ నువూవ్ చేసేది ఏమిటయాయ్? దేవుడు మీ ఒకక్రి సొతేత్మీ కాదు, తాళాలు
బిగించి దాచుకోవటానికి" అంటూ గోడమీద మేకుకు తగిలించిఉనాన్ తాళం చేతులు బలవంతంగా తీసుకుని గుడి
తలుపులు తీసింది. అందరూ " జై శీర్రాం " అంటూ ఆలయం పార్కారంలోకి తోసుకు వచాచ్రు. అందరూ అదొకరకమైన
ఉతాస్హంలో ఉనాన్రు.
వచిచ్న అతిధులను కూడా ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. ఈ లోగా శీనాచారిగారు వారత్ అందించటంతో
మోతుబరులూ, జీతగాళళ్తో కరర్లతో గుడిదగగ్రికి పరుగెతుత్కుని వచాచ్రు. ముందుజాగర్తత్గా ఉనన్ హరిజనులు కూడా
కరర్లు తీసారు. ఈ హడావుడిలో అతిధులు వెనుతిరిగారు. వారితో వచిచ్న ఒకరిదద్రు పోలీసులకు రెండుపకాష్లనూ
శాంతింపజేయడానికివీలు కాలేదు.
ఒకక్ నిముషం లోనేవడగళుళ్ పడడ్టుల్ టప టప కరర్ల శబద్మూ " అమోమ్! అయోయ్!" అనేకేకలూ వినిపించాయి.
గుంపును అదుపుచెయాయ్లనన్ ఉదేద్శయ్ం తో పోలీసులు గుంపులోకి జొరబడి, గటిట్గా ఈల వూదుతూదొరికిన వాళళ్ను
దొరికినటుల్ చితక బాదారు.
రెండేరెండు నిముషాలలో ఆ పార్ంతమంతా యుదధ్ం ముగిసిన తరువాతి యుదధ్ భూమి లా తయా రైంది రకాత్లు
కారుతూ ఆడా, మొగా యుదధ్ంలో క్షతగాతుర్లు లాగా పడిపోయి మూలుగుతునాన్రు.
ఈ గొడవలో అకక్యయ్కు తలకి గాయమైంది. కుడి చెయియ్ విరిగింది. తెలల్ ధోవతీ అంతా తడిసిపోతూ ఎరర్ని
రకత్ం కారిపోసాగింది. అకక్యయ్ని చూసూత్నే నాకు చాలా భయం వేసింది అందరినీ కచేచ్రి చెటుట్ కిందకు చేరిచ్, కాసిని
మంచినీళుళ్ తాగించి గాయాలకు పసుపు వేసి కటుల్ కటాట్రు.
ఈ గొడవలో కూడా ఎకుక్వగా గాయపడింది దళితులే! వచిచ్న పెదద్లు ఇరువరాగ్లనూ తిటిట్ గాంధీ చెపిప్న
మారాగ్నిన్ అనుసరించక హింసను పేర్రేపించే దిశగా ఉదయ్మం పెడతోర్వ పడరాదని, సామరసయ్ ధోరణిలో దళితులకు
ఆలయ పర్వేశానికి అనుమతి ఇవావ్లని రైతులను మోతుబరులనూ కోరుతూ పర్సంగించి వెళిళ్పోయారు.
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సుబబ్డు చాలా బాధపడాడ్డు. " అమమ్గారూ! ఈ వంకతో మిమమ్లిన్ సంపించేవోడేనమామ్ మీ తముమ్డుగోరు.
మోతాదు గాడికి తలమీద కొటట్మని సైగ చేయటం నే చూసాను. నేను ఆడిమీదకు ఉరికి చేతిమీద దెబేబ్శానమామ్ !
అందుకే మీకు తలకు గటిట్దెబబ్ తగలాల్ ! అవుడు దెబేబ్ కనుక నెతుత్రొకటే వచిచ్ంది ! గటిట్దెబబ్ తగిలుంటే పుచిచ్కాయ
పగిలిపొయేయ్దే" అనాన్డు.
నాకు కాళళ్కిర్ంద భూమి కదిలిపోతునన్టుల్ అనిపించింది. కచేచ్రీచెటుట్ గటుట్మీద కూలబడాడ్ను. అంటే....
అంటే... అకక్యయ్ మీద సమయం చూసి హతాయ్పర్యతన్ం చెయాయ్లనే కసి మొదలైంది. ఆటేట్ మేమికక్డ ఉండటం ఇంక
అంత మంచిది కాదు. మూరఘ్ంగా ఇకక్డే ఉంటే మా పార్ణాలకే పర్మాదం. పైగా ఈ సంఘటన వలల్ ఊరిలోని
మోతుబరల్లో సానుభూతిని కూడా కోలోప్యాం. ఇంక సమసయ్లొసేత్ మా పకాష్న మాటాల్డే రాఘవనన్యయ్ లాంటి వాళళ్
అండకూడా లేదు ఇకక్డ.
వచిచ్న పెదద్లు అకక్ని తమకూడా తీసుకుపోతాం ఆసుపతిర్లో వైదుయ్డిదగగ్ర కటుట్ కటిట్సాత్ం రమమ్నాన్రు. కానీ
అకక్యయ్ రానంది. ఇంతమంది ఇకక్డ బాధపడుతూపడుంటే నేనొకక్దానీన్ వైదయ్ం చేయించుకోనంది. తన చెయియ్
కదలకుండా నా చేత కండువా ఒకటి మెడమీదుగా చేతికి ఉయాయ్లలా కటుట్కుని లేచి, అకక్డునన్వారందరినీ
పరామరిశ్ంచటం మొదలు పెటిట్ంది. ఊరిలో వైదుయ్డిని పిలిపించి నెపిప్తగగ్టానికి కషాయం ఇపిప్ంచి, ఆకుపసరుల్
పూయించి మిగిలిన విషయాలు రేపొదుద్న మాటాల్డుకుందామని చెపిప్ ఇళళ్కు పంపించింది.
తెలల్వారినాక అందరూ నరసరావు పేట పోలీసు సేట్షనుకు వెళాళ్లని ఊరి పెదద్లమీద కేసులు పెటాట్లని
దళితులందరూ నిరణ్యించుకునాన్రు. ఆ సాయంతర్ం రాఘవనన్యాయ్ ఇంకొంతమంది రైతులూ అందరూ కచేచ్రి
చెటుట్దగగ్ర మీటింగు పెటిట్ మమమ్లిన్ కూడా రమమ్ని కబురెటాట్రు. అకక్యయ్ మేమిదద్రమే రామనీ దళితులకు కూడా కబురు
పెటట్మనీ అందరితో కలిసి వసాత్ననీ చెపిప్ పంపింది. అందరికీ చాలా కోపం వచిచ్ంది. మీటింగు ఆపేసి లేచి వెళిళ్పోయారు
ఊరి పెదద్మనుషులు.
మరాన్డు అకక్యాయ్ ఇంకొంతమందీ కలిసి పేటకు వెళిళ్ ఊరి మోతుబరులమీద దొమీమ్ కేసు పెటిట్ వచాచ్రు.
మూడో రోజుకు పోలీసులు ఊరోల్కి వచిచ్ కొంతమంది రైతులను అరెసుట్ చేసి తీసుకు వెళాళ్రు. రాఘవ అనన్యయ్ పేరు
మేము కేసులో పెటట్లేదు. మా తముమ్డి పెరు పెటిట్నా కరణం కనుక అరెసుట్ చేయకుండా సేట్షన కి

వచిచ్

కనిపించమనించెపిప్ వెళాళ్రు.
ఇకక్డ చినన్ తపిప్దం ఏమిటంటే రైతులెవవ్రూ పర్తయ్క్షం గా కరర్లు పటుట్కో లేదు వాళళ్ జీతగాళళ్చేతనే
గలాటాలో కొటిట్ంచారు. వాళుళ్ కూడా దళితులే! చివరకు ఏమైనా అనాయ్యం జరిగితే వాళళ్కే జరిగింది. మా సవతి
తముమ్డు ఏమి చెపాప్డోగానీ ... పోలీసులు అందరినీ కూచోపెటిట్ ఈ ఆలయపర్వేశం అనేది కేవలం ఒక మిష
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మాతర్మేననీ, అకక్యయ్ దళితులను అలా ఆ వంకతో మోతుబరుల మీదకి ఉసి గొలిపిందనీ, ఒకరి మాట విని గొడవలకు
పోకుండా సామరసయ్ంగా ఉండి సమసయ్లు పరిషక్రించుకోవాలనీ చెపిప్ అందరినీ విడుదల చేసి పంపించారు.
కానీ ఇదికూడా దళితులకు సామాజిక పరంగా తీరని నషాట్నేన్ తెచిచ్ పెటిట్ంది ఆవూరిలో అపుప్డు.
మోతుబరులకు కొముమ్కాసే వరగ్ం ఒకటి ఏరప్డింది. వారిలోనే రెండుమూడు కులాలోల్ మనలో మేమెకుక్వ అంటే మేమే
ఎకుక్వ అనన్ భావనలు ఏరప్డాడ్యి. ఆశచ్రయ్ంగా దళితులోల్ కూడా పెదాద్, చినాన్ తారతమాయ్లు ఏరప్డాడ్యి.
పొలం పనులకు కూడా పిలవకుండా సుబబ్డు లాంటి వారిని దూరం పెటాట్రు. అందువలల్ ఆ వరగ్ంలో చాలా
మందికి పూట గడవటం కషట్మైంది. ఆలయ పర్వేశం వలల్ పెదద్గా లాభపడకపోగా, ఉనన్పనులు పోయి జీవితాలు
భారమయాయ్యి. దాదాపు చాలా ఊళళ్లో అటూ ఇటుగా ఇలాగే జరిగింది అపప్టోల్. అందువలల్ ఆ ఉదయ్మం నెమమ్దిగా
వెనకబడింది.
అకక్యయ్కు ఆ దెబబ్ తగగ్టానికి చాలా కాలం పటిట్ంది. మాకూ జీవితంలో కనబడని కవుకు దెబబ్లు చాలానే
తగిలాయి. ఊరోల్ పెదద్లు, మోతుబరులూ మా మీద జాలి చూపించటం మానేశారు. మొగుడు చచిచ్న ఆడపీనుగలు
తముమ్డి దగగ్ర ఇంటోల్ పడుండక దేశానిన్ ఉదధ్రిసాత్మని బయలు దేరారు. వయసులో ఉనాన్రు ఇంగితం లేకుండా బరి
తెగించి తిరుగుతునాన్రని మా వెనుకనే వాయ్ఖాయ్నాలు చేయటం మొదలు పెటాట్రు.
దీనిని సరిగాగ్ ఉపయోగించుకుని మా తముమ్డు మా పడమటి పొలం లో తన చేను పకక్నే ఉనన్మా
ఐదెకరాల మెటట్నీ దునిన్ంచి తను సాగుచేసుకోవటం మొదలు పెటాట్డు. అకక్యయ్ పంచాయతి పెటిట్ంచినా ఒకక్ళూళ్ మా
తరఫున మాటాల్డలేదు. అందరూ మౌనం గా ఉండిపోయారు. అకక్యయ్ సేట్షన లో కేసుపెటిట్ రెండు నెలలు పేటచుటూట్
తిరిగినా లాభం లేకపోయింది. పోలీసులకు ఏదో ముటట్జెపిప్ మా తముమ్డు కేసుని మాఫీ చేయించాడు.
అకక్యయ్ పటుట్ వదలకుండా కోరుట్లో కేసువేసి, వాడికి నోటీసులు పంపించింది. “వాడసలే విషపుప్రుగు వాడితో
గొడవలు ఎందుకు అకక్యాయ్ పోతే పోనీ మిగిలిన పొలం చూసుకుందాం" అనాన్ను నేను. “చిటెట్మామ్…... వాడు మనలిన్
అవకాశం చూసి దెబబ్వేశాడు. ఇపుప్డు తలవంచామంటే మొతత్ం

లాకుక్ని వీధిన పడేసాత్డు. ఆ దేవుడే మనకు

చెయాయ్లిస్నంత అనాయ్యం చేసాడు. అంతకనాన్ వీడేం చేసాత్డు. వీడిని మాతర్ం వదిలేది లేదు " అని గటిట్గా చెపిప్ంది.
అది మొదలు ఊరిలో మనుషుయ్ల మధయ్ తెలియని అగాధాలు ఏరప్డాడ్యి. పొలంలో పంట దొంగిలించారనో,
గోంగూర కోశారనొ, శనకాక్యలు పీకారనో దళితుల మీద నిందలు పెరుగుతునాన్యి. అలాగే గడిచిపోతోంది కాలం
అకక్యాయ్ నేనూ సాయంతార్లు పలెల్వైపుగా వెళిళ్ వాళళ్ పిలల్లకు చదువు చెపప్టం, కాసత్ పురాణ కాలకేష్పం చేయించటం
మానలేదు. కానీ వాళళ్ను అకుక్న జేరుచ్కుని పిలల్లకు దుసుత్లూ ఇంకా వాళెళ్పుప్డూ చూడని బిసెక్తుత్లూ పండూల్ లాంటి
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తినుబండారాలు పంచిపెడుతూ వాళళ్ను ఓదారాచ్రు చరీచ్లనుంచి వచిచ్న అమమ్గారుల్, అయయ్గారూల్ అకక్డికి రాకపోకలు
మొదలుపెటాట్రు.
తెలల్ దొరసానులూ, దొరలూ ఇంకా వారితో బాటు మన భాష తెలిసిన కొంతమందీ కలిసి అకక్డే తాటాకుల తో
పెదద్పెదద్ పాకలు నిరిమ్ంచుకొని అకక్డే ఉండటం మొదలుపెటాట్రు. అకక్డే ఉంటూ చుటుట్పకక్ల ఊళళ్లో కూడా
తిరుగుతూ పర్జల కసట్ సుఖాలు తెలుసుకుంటూ వారికి చేతనైన సాయం చేసేవాళుళ్. ముఖయ్ంగా వైదయ్ విధానం తెలిసిన
వాళుళ్ కావటం తో చినన్ చినన్ వాయ్ధులకు ఇంగీల్షు మందులు ఇచేచ్వాళుళ్.
వాళళ్ను దూరం పెటట్కుండా వాయ్ధివచిచ్న వాళళ్ను దయతోటీ జాలితోటీ దగగ్రకు తీసేవారు. వాళళ్
ఆదరాభిమానాలకు ముగుధ్లై చాలా మంది ఆ పాశాచ్తయ్ మతానిన్ సీవ్కరించారు. రాను రాను వారికి మేము అకక్డికి
వెళళ్టం ఇబబ్ందిగా అనిపించసాగింది. నెమమ్దిగానే “మీకెందుకమామ్ ఇంత శర్మ మా పిలల్లకు అమమ్గారుల్ చదువులు
చెబుతునాన్రు" అనేవాళుళ్. అయినాసరే మొండిగా కొనాన్ళుళ్ వెళాళ్ను కానీ ఒకక్రుకూడా ఆ సమయానికి రాకపోవటం
తో మానేశాను.
కాకపోతే వారిలో మామీద అభిమానమైతే తగగ్లేదు. ఏ అవసరమైనా ఒకక్ కేకవేసేత్ వచిచ్ నిలబడేవాళుళ్.
ఎపప్టాల్ పొలం వాళళ్కే కౌలుకి ఇచిచ్ కొనాన్ళళ్ పాటు అకక్యాయ్ నేనూ గుంటూరు వెళాళ్లని నిరణ్యించుకునాన్ం.
గుంటూరులో విదేశీ వసుత్ బహిషక్రణ లాంటి ఉదయ్మాలు ముమమ్రంగా సాగుతునాన్యనీ, మీరుకూడా వసేత్
బాగుంటుందనన్ నితాయ్నందయయ్ గారి ఉతత్రం మాకు చాలా ఉతాస్హానిన్ ఇచిచ్ంది. పైగా ఊళోళ్ పరిసిథ్తులు కూడా మాకు
బాధ కలిగిసుత్నాన్యి.
కొంతకాలం ఊరికి దూరంగా ఉంటే ఈ విదేవ్షాలు కాసత్ తగుగ్తాయేమో అనిపించింది. ఈ సారి ఏమనాన్
జరిగితే కనీసం ఊరినుంచి మాకు కబురు చేసేవాళుళ్ గానీ జాబు రాసేవాళుళ్ గానీ లేరు. మేము పుటిట్న దగగ్రినుంచీ
మమమ్లిన్ చూసిన ఊరు మా కషాట్లను ఎరిగిన ఊరు ఇదద్రం ఇంత కషట్పడుతుంటే మాటసాయం కూడా చెయయ్కుండా
ఇంకా పటుట్దలలు పెంచుకుని ఇలా అయిపోయిందే అనన్ బాధ మమమ్లిన్ వదలలేదు. అయినా అకక్యయ్ రాఘవయయ్
అనన్యయ్ ఇంటికి వెళిళ్ గుంటూరు వెళొళ్సాత్మని చెపిప్ంది.
"ఏమామ్! మీరు లేక పోతే సావ్తంతోర్దయ్మం ఆగి పోయిందని ఆ గాంధీ గారేమనాన్ కబురు పెటాట్రా? అయినా
దొరికిన వాళళ్ను దొరికినటుల్గా జైళళ్లో వేసుత్నాన్రట! తగుదునమామ్ అంటూ మీరూ వెళళ్కపోతే ఏమి. మిమమ్లెన్వరు
బొటెట్టిట్ పిలిచారనీ ఇంత ఇదిగా పరుగులూ. అయినా పరాయి కొంపలోల్ పడిఉంటూ అకక్డ ఊడిగం చెయయ్కపోతే ఉనన్
దేదో తముమ్డి చేతిలోపెటిట్ గౌరవంగా ఉండొచుచ్కదా! మగరాయిళళ్లా దేశమీమ్ద పడి తిరగకపోతే" అంటూ ఎకెక్సెకెక్ంగా
మాటాల్డాడట.
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అకక్యయ్ అంతకంటే గటిట్గా " అంత గొపప్ మగాళళ్ందరూ నాయిలూల్ నా పిలల్లూ అని ఇళళ్లో కూరుచ్ంటే
ఏం చేసాత్ం. తాడూ బొంగరం లేని ఆడాళళ్ం

మావలల్ననాన్ సావ్తంతర్ం వసుత్ందేమోననన్ ఆశ. దేశం కోసం

చనిపోతేపోతాం. ఉండి ఉదధ్రిచేచ్దేమునన్ది గనుక. మీరు మీ ఇళూళ్, పొలాలూ, ఆసిథ్పాసుథ్లూ జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటూ
ఉండండి. దేశానేన్ లాకుక్నన్ వాళళ్కు ఇదో లెకాక్ ...బిర్టీషువాడి చెయియ్ మీదాకా వచిచ్నపుప్డు అపుప్డు గగోగ్లు
పెడుదురుగాని. అనిచెపిప్ వెనకిక్ వచేచ్సిందట.
ఇంటికి వచాచ్క చాలా బాధ పడింది. “ఆ బిర్టీషువాళళ్ కంటేదేశమెలాపోతే మనకేంటిలే అనుకునే ఇలాంటి
వాళళ్వలేల్ దేశానికి మరింత నషట్ం చిటెట్మామ్” అని అనన్ది నాతో. కలత పడడ్ మనసులతోటే గుంటూరు చేరాం. కానీ
అకక్డికి వెళాళ్క అంతా మరిచ్పోయాం. రాటన్ం వడకటం, హిందీ నేరిప్ంచటం, సవ్తంతర్ గీతాలు అందరం
సామూహికంగా పాడుతూ నేరుచ్కుంటూ, నేరిప్సూత్ రోజులెలా గడిచిపోయేవో మాముందు దేశసావ్తంతర్య్మూ గాంధిగారి
మాటలూ తపప్ ఇంకే విషయాలూ ఉండేవి కావు.
అదొక సంబరం అదొక సంతోషం. మాముందు గొపప్నాయకులునాన్రనన్ ఆనందం. తపప్కుండా సావ్తంతర్య్ం
లభిసుత్ందనన్ నమమ్కం. అంతేకాక ఇంటోల్ జరిగే ఉదయ్మం గురించిన చరచ్లు మాలో చాలా ఉతాస్హానిన్ నింపి
ఆతమ్విశావ్సానిన్ పెంచేవి అనిచెపిప్ంది అమమ్మమ్.వెలుగుతునన్ అమమ్మమ్ మొహమే చెబుతోంది వాళుళ్ ఆరోజులోల్ ఎంత
ఉతాస్హభరితంగా ఉనాన్రో. అమమ్మమ్కూ, నాకూహాయిగా నిదర్పటేట్సింది.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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