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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

ఆ అతిధి

పెదద్మమ్మమ్ చనిపోయిన కొతత్లు. నేను బహుశా ఏడవ తరగతి పరీక్షలు రాశాననుకుంటా. వేసవి శలవలు. ఇంటోల్ ఎవరూ లేరు
నేనూ, అమమ్మేమ్. ఉమకక్ శలవలకి పెదద్కక్ దగగ్రకు నిరమ్ల వెళిళ్ంది. అమామ్,

చెలీల్ రెండో అకక్యయ్ ఇంటికి ఏదో నోముకోసం

వెళాళ్రనుకుంటా. పగలు పదిగంటలవేళ ... వాకిటోల్ ఎవరో పిలుసుత్నాన్రు. "సతయ్వతి అకక్యయ్ ఉనాన్రాండీ?" అంటూ.
అమమ్మమ్ మడికటుట్కుని వంటచేసుత్నన్ది నేను పరుగెతుత్కుని వీధివాకిలివైపు వెళాళ్ను. వాకిటోల్ సనన్గా, కొంచెం పొడుగాగ్, తెలల్టి
బటట్తలతో పంచె, ముతక ఖదద్రు లాలీచ్ ధరించి భుజాన సంచీ తగిలించుకుని ఒక పెదద్మనిషి నిలబడి ఉనాన్రు.
ఎవరా ఈ తాతగారు ఎపుప్డూ చూడలేదే!

అని ఆశచ్రయ్ం గా చుసుత్నన్ ననున్ నవువ్తూ చూసి "అకక్యయ్ లేదా?" అని అడిగారు.

అకక్యెయ్వరా అని నేను ఆలోచిసుత్ంటే " సతయ్వతమమ్గారి ఇలేల్కదా! అమమ్మమ్ను పిలువమామ్" అనాన్డు.
నేను పరిగెతుత్కుంటూ వంటింటోల్కి వెళిళ్ "అమమ్మామ్ మీ తముమ్డట ఎవరో వచాచ్రు" అనాన్ను.
"తముమ్డా? తముమ్డెవరూ?” అంటూ అమమ్మమ్ ముందింటోల్కి వచిచ్ వాకిటోల్ అతనిన్ చూసూత్నే ఎంతో ఆనందంగా
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" రావయాయ్ లోపలకు రా...బాగునాన్వా కిషట్యాయ్! ఎంతకాలమైందయాయ్ నినున్చూసి" అని పలకరించింది
ఆనందంతో ఉబిబ్తబిబ్బైబ్పోతూ చెకక్ కురీచ్ చూపించి కూరోచ్మంది. " తాతగారికి మంచినీళుళ్ తెచిచ్వవ్మామ్"

అని ననున్

పురమాయించింది. కుండలోంచి పెదద్సీట్లుగాల్సుతో ముంచి తెచిచ్న నీళళ్ను గాల్సు పైకెతిత్ గటగటా తార్గి,
"అబాబ్! కొబబ్రినీళళ్లా రుచిగా ఉనాన్యకక్యాయ్ అని అమమ్మమ్తో అని, ఇంకోగాల్సు పటుట్కురారా అమమ్లూ"

అని నను

పురమాయించి మళీళ్ చలల్గా కడుపునిండుగా తాగి తేంచాడు ఆ తాతగారు.
"ఈ అమామ్యెవరూ రాధ కూతురేనా?" అని ఆరాతీసి "ఇటార్" అని పిలిచ్, " నీ నెంబరెంతేవిటీ? నీపేరేంటొ చెపుప్" అనాన్డు.
నేను సిగుగ్పడుతూ " సవ్రాజయ్ పదమ్జ" అని చెపాప్ను.
ఆ పేరు వినగానే నా బుగగ్లు పుణుకుతూ " ఒహోహో! భలే పేరు పెటిట్ందే మీ అమమ్మమ్నీకూ" అనాన్డు.
కాసింత గరవ్ంగా "ఆగషుట్ పదిహేనున పుటాట్ను తెలుసా?" అనాన్ను.
ఇంకా సంతోషం గా " భలే భలే! భేష" అనాన్డు.
"ఆగషుట్ పదిహేను పుటిట్ందని సవ్రాజయ్ం అని పేరుపెటుట్కుంది దీనికి అకక్యయ్. వాళళ్ నానేన్మో శార్వణ మాసంలో పుటిట్ందని
'పదమ్జ' అని లకీష్దేవి పేరు జతచేసాడు. సవ్రాజయ్ం అని ముదుద్గా పిలిచుకునేది దీనిన్. ఇనాన్ళూళ్ ఎనిన్ ఒడిదుడుకులొచిచ్నా ఒక పకిష్కి
రెండురెకక్లాల్గా జీవితానిన్ నడిపించాం. ఇపుప్డు ఒంటరి పకిష్ని అయిపోయాను కిషట్యాయ్ ..ఇంకా ఎంతకాలం ఉందో ఈ వొంటరి జీవితం"
అంటూ వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది.
"బాధ పడకు అకక్యాయ్. హనుమాయమమ్ అకక్యయ్ పోయిందని నాకు డిలీల్లో ఉండగా తెలిసింది అందుకే రాలేక పోయాను. ఇపుప్డు
పలకరించి పోదామని వచాచ్ను. నువివ్లా అధైరయ్ పడితే ఎలా? పిలల్లు నేదరి పిలల్లు ఇంకా ..వీళళ్ చదువు సంధయ్లూ పెళిళ్ళూళ్ ...అబోబ్ ఇంకా
ఎంత బాధయ్త ఉందినీకు. భగవంతుడు వీళళ్కి మీ రక్షణ కావాలని తోడుచేసాడు. ఎంత ధైరయ్వంతురాలివి. ఇలా అధైరయ్ పడితే ఎలా" అని
ఓదారాచ్డు.
"ఇంతకీ రాధ ఏదీ...ఎకక్డా? ఎలాఉంది ఇపుప్డూ? మీ అలుల్డింకా ఆ కరాణ్టకలోనే ఉనాన్డా? ఇపప్టికీ ఇంకా పెళాళ్ం, పిలల్ల
ఆలనా పాలనా మీకే వదిలేసి అకక్డే ఉనాన్డా?" అని వాకబు చేసాడు.
"ఈ మధయ్ అకక్యయ్ పోయాక ఇంటికి ఒకసారి వచాచ్డు. అకక్డ అనీన్ వగదెంచుకుని వసాత్నని వెళాళ్డు. ఇంక ఇకక్డే ఉంటానని
అంటునాన్డు. ఎంతనిజమో తెలీదు" అంది నిటూట్రుసూత్ అమమ్మమ్.
"ఈ పూరిలుల్ ఎంత చలల్గా ఉందో.... హాయిగా ఉనన్ది అకక్యాయ్ ఇకక్డ" అనాన్డాయన ఆవులిసూత్.
"అయోయ్! కాసేపు నడుం వాలుచ్. ఈలోగా నావంటా, నైవేదయ్ం అయిపోతుంది. భోజనం చేసి సాయంతర్ం వెళుదువుగాని. " అంది
అమమ్మమ్.
"రేపు మీటింగు ఉందకక్యాయ్ రాతిర్కి గుంటూరులో రైలు ఎకాక్లె." అనాన్డాయన.
"అయితే సాయంతర్ం బైలుదేరుదువులే ఎంతసేపయాయ్ చిటికెలో వంటచేసాత్ తినేసెయ ఇంతలో రాధా, నాచినన్ మనవరాలూ కూడా
వచేచ్సాత్రు" అని, " ఆ నులక మచం తాతయయ్కు వేసి, ఆ జంపఖానావేసి దిండు ఇవువ్" అని నాతో చెపిప్ వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది అమమ్మమ్.
ఆయన తన దగగ్రునన్ ఖదద్రు చేతిసంచీ నుండి కాయితాలేవో తీసుకుని చూసుకునాన్డు కాసేపు. మంచం పకక్నే కిందకూచుని,
ఆ చేతి సంచీమీది గాంధీ తాత బొమమ్ను పరీక్షగా చూసుత్నన్ ననున్ " ఈయన ఎవరో తెలుసా?" అని అడిగాడు.
" ఓ తెలియకేం గాంధీతాత" చెపాప్ను.
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" భలే " అని మెచుచ్కుని " ఈయన ఏం చేశాడో తెలుసా? " అనాన్డు.
" తెలియకపోవటమేం మనదేశానికి సావ్తంతర్య్ం తెచాచ్డు. యుదధ్ం చెయయ్కుండా బిర్టీష వారిని సతాయ్గర్హం అనే ఆయుధం తో
తరిమి కొటాట్డు" అనాన్ను.
" భలే! భేష ఎవరుచెపాప్రు నీకు ..అమమ్మమ్చెపిప్ందా?" అనాన్డు.
"అవునుతాతయాయ్ అందులో అమమ్మామ్ వాళుళ్కూడా ఉనాన్రట. అమమ్మమ్ చెపిప్ంది" అనాన్ను.
"అవునే అమమ్డూ అపప్టోల్ మా అందరికీ ఈయన చెపిప్ందే వేదం. దేశం లోని యువత అంతా ఆయన వెనకాలే ఆయన ఏమిచెబితే
అది ఒక యుదధ్ం లా చేసేవాళళ్ం. మీ పెదద్మమ్మమ్ హనుమాయమమ్..... మహా సాహసి సుమా ఎవడినైనా ఏరా! అని పలకరించేది."
" రాటన్ం వడికిన నూలు ఊరూరా తిరిగి సేకరించి సంఘానికి చేరేచ్ది. దారిలో పొలీసులు అడడ్గిసేత్ ఎదో మాయమాటలు చెపిప్
చిటికెలో తపిప్ంచుకునేది. ఒకరోజు పులల్రి సతాయ్గర్హం నడుసుత్నన్ రోజులోల్ చాలా మంది యువకులం, నాకయితే పదిహేను
పదహారేళుళ్ంటాయేమో అపుప్డే కాంగెర్సు పారీట్లో చేరాను. కనెన్గంటి హనుమంతు ఉదయ్మానిన్ పొర్తస్హిసూత్ ఆయన వెనకాల నడిచాం."
" పిడుగురాళళ్లోనూ సతెత్నపలిల్ లోనూ, ఇంకా మాచరల్ లోనూ అనేక సభలు జరిగాయి. పిడుగురాళళ్ లో జరిగిన రాయ్లీలో
అకక్యయ్ నాకు పరిచయం. అపప్టికి నేను చాలా చినన్వాణిణ్. రూపెన గుంటాల్, దేచారం నుండి ఒక పాతిక మంది దాకా రైతులతోనూ, ఇంకా
కొంతమంది కొండలోల్ కోనలోల్ బర్తుకుతూ, అకక్డ కుంకుళూళ్ ఇంకా అడవిలో దొరికే మూలికలూ సేకరించి అముమ్కుని పొటటగడుపుకునే
కోయలతోనూ కలిసి వచిచ్ంది."
"తెలల్ని మనిషి సనన్గా, గర్హణమొరిర్తో పైపెదవి చీలి జుటుట్ పెంచుకుని కార్ఫుతో తమాషాగా కనిపించింది నాకు. అమామ్!
ఆడవాళుళ్ మీకెందుకు ఈ శర్మ" అనాన్ను.
"అయోయ్ అలా అంటావేంటయాయ్? నితయ్ం శర్మచేసేత్గానీ నాలుగువేళూళ్ నోటోల్కి పోని శర్మజీవులు వాళుళ్."
"అడవిలో పులల్లేరుకుని వంటచెరకుతోనే కాసింత గంజి కాచుకుంటారు. వాళుళ్కూడా రెండురూపాయిల పనున్ కటాట్లంటే
ఎలా? పాడిమీదనే మా పలాన్టి రైతులు బతుకుతారయాయ్ ...బరెర్లిన్ మేపుకొని ఆ పాలూ పెరుగులమీదే బతకాలి. ఇంక పంటలా ...ఆ
వానదేవుడు దయచుసేత్నే ..ఒకయేడు పండితేమూడేళుళ్ పండదు. పశువులకి గార్సం కూదాదొరకదు."
"అడవులోల్ మేతకి జీతగాళళ్తో తోలితేనే వాళళ్కూ తిండి, పశువులకూ గార్సం దొరుకుతాయి. అంతడబుబ్ రైతుల దగగ్ర ఎకక్డ
ఉంటుంది బాబూ. ఈ అటవీ శాఖ అధికారులు మేతకోసం వెళిళ్నవారినీ, పులల్లకోసం, వనమూలికలకోసం

వెళిళ్న వారినీ కనీసం

ఆడవాళళ్ని కూడా చూడకుండా కొటట్టం ఎంత బాధకలిగించే విషయం కదా అని...సింగమామ్!" అని కేకేసి ఒక అమామ్యిని చూపించింది.
కుడిచేతికి భుజం వరకూ కటుట్ కటిట్ ఉందా అమామ్యికి. ఎడం భుజం మీదుగా గుడడ్ కటిట్ అందులో ఏడెనిమిది నెలల పిలల్వాణిణ్ కూచోబెటుట్కుని
ఉంది.
ఆ పిలల్ని చూపిసూత్ " చూసావా బాబూ పసివాడి తలిల్ అనికూడా చూడకుండా ఎలా కొటాట్రో. చెయియ్ రెండుచోటల్ విరిగింది. ఈ
అవిటి పిలల్ ఇంటెడు చాకిరీ చేసి నలుగురు పిలల్లీన్ అతత్మామలిన్ చూసుకోవాలి. మొగుడికి చేదోడుగాఉనన్ ఈపిలల్ పొలం లో పనిచెయయ్కపోతే
ఇలెల్లా గడవాలి. వీళళ్ తరఫున మాటాల్డకుండా ఉదయ్మించకుండా ఎలా ఉండగలం" అనన్ది.
"అయినా చినన్పిలల్వాడివి నువేవ్ సతెత్నపలిల్నుంచి వచాచ్వే. పలాన్టి గడడ్మీద ఉండి వాళళ్ కషాట్లు తెలిసి సాయం రాకపోతే
ఎలా" అనన్ది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2020

4

జీవితరంగం

"నాకు చాలా బాధేసింది. ఉదయ్మంలో ఇంకా బాధయ్తాయుతం గా పోరాడాలి అనిపించింది. అపప్టినుండీ అమమ్మమ్ను అకక్యాయ్
అని పిలిచే వాడిని. ఎకక్డ అవసరం పడినా నిరొమ్హమాటం గా వచేచ్ది. చాలాధైరయ్వంతురాలు" అని చెపాప్డు ఆ తాతయయ్
ఇంతలో అమమ్మమ్ వంట అయిపోయింది " కిర్షణ్యాయ్ బావి దగగ్ర కాళుళ్ కడుకుక్ ని రా నైవేదయ్ం అయిపోయింది వడిడ్సాత్ను," అని
"అమమ్లూ తాతయయ్కు బావి చూపించి ఒక అరిటాకు కోసుకురా" అని నాకు పురమాయించింది. ఎంచకాక్ బావిదగగ్రే గుబురుగా
అరటి చెటుల్ ఉండేవి మాకు.
తాతయయ్కు బావి చూపించి, గాలికి చిరగకుండా ఉనన్ లేత ఆకొకటి తెంపుకుని ఇంటోల్కొచాచ్ను. అమమ్మమ్ కుంపటోల్ వండిన
దోసకాయ పపూప్, పేరంటాలాకు కూరా, రోటోల్ రుబిబ్న కందిపచచ్డీ, వేయించిన ఊర మెరపకాయలూ, మినపవడియాలూ ఆ అరిటాకులో
వడిడ్ంచింది. కమమ్ని నెయియ్ ధారాళం గా వేసింది. పీటమీద కూరుచ్ని తింటూ "ఆహా! ఇంత కమమ్ని భోజనం తిని చాలారోజులైంది అకక్యాయ్"
అనాన్డు.
"ఇంకా పేరంటాలాకు సేకరిసుత్నాన్రా ఎకక్డ దొరుకుతోందిమీకు?" అనాన్డు ఆశచ్రయ్ం గా.
"మా పొలం గటల్మీద ఉంటే అకక్యయ్ తపప్నిసరిగా పర్తి యెండాకాలం కోయించి ఆరబెటిట్ డబాబ్కు పెటేట్ది నాయనా అదే ఇది"
అనన్ది అమమ్మమ్ బాధగా.
"ఆరోజులోల్ దేచిరాజు వారింటోల్ ఎవరైనా చీరాల వెళుతునాన్రంటే, సబ జైలోల్ వాళళ్కు కంది పచచ్డీ, ఇంకా చింతకాయ పచచ్డీ
నూరి అరిటాకులోల్ పెటిట్ కాయితాలు చుటిట్ పొటల్ం కటిట్ ఇచేచ్వాళుళ్ జాఞ్పకముందా మీకు" అనాన్డు ఆయన నవువ్తూ.
" లేకేం నాయనా నువూవ్ నితాయ్నందయాయ్ ఇదద్రూ సిదధ్హసుత్లు కదా! గోడమీదనుంచి జైలోల్కి చపుప్డు కాకుండా విసిరెయయ్టం
లో ...పురుగుల అనన్ం, దానికి తోడు కుళిళ్న కూరగాయల అనన్ం తినలేక పోతునాన్రని మన కారయ్కరత్లకు అటుకేసి నువూవ్ నితాయ్నందయాయ్
వెళిళ్నపుప్డలాల్ పచచ్ళళ్ పొటాల్లు పటుట్కెళిళ్ నెమమ్దిగా జైలు గోడలమీదుగా మధాయ్హన్ం వేళ విసిరేసేవారు. అవి దొరికినకారయ్కరత్లు జాగర్తత్గా
పంచుకొని భోజనంలో తినేవారు. ఎదో చావకుండా అంతమాతర్ం పార్ణాలు బిగపటుట్కునేవారు పాపం అనన్ది అమమ్మమ్ పెరుగు వడిడ్సూత్."
ఆ తాతయయ్ భోంచేసి పడుకోగానే అమమ్మామ్, నేనూ తినేసి వంటిలుల్ సరేద్శాం. అమమ్ నోము అయిపోయి భోజనం చేసేసి
ఉంటుంది పిలుచుకురమమ్ని పురమాయించింది అమమ్మమ్. ఆ యెండలో బోలెడు దూరం అకక్యాయ్ వాళళ్ ఇలుల్ ...అలానే పరుగెతుత్కెళిళ్
అమమ్నూ చెలిల్నీ పిలుచుకుని వచాచ్ను. ఎవరో తాతగారు వచాచ్రు అమమ్మమ్ పిలుసుత్నన్ది రమమ్ని.
అమమ్ వసూత్నే ఆయనను చూసి "నమసాక్రం మామయయ్గారూ" అని కాళళ్కు దణణ్ం పెటిట్ంది.
ఆయన దీవించి " ఎలాఉనాన్వమామ్ రాధమామ్" అని పలకరించారు.
" ఏదో ఇలా ఉనాన్ం మామయయ్గారూ" చెపిప్ంది అమమ్.
"అకక్యయ్ పోయిన పనెన్ండోరోజునే రెండో మనుమరాలు సావితిర్కి కాలేజీలో లెకెచ్రరుగా ఉదోయ్గం ఖరారైనటుల్ ఉతత్రం వచిచ్ంది.
అకక్యయ్ ఈ ఉదోయ్గం గురించే హైదరాబాదు ఈమధయ్ చాలా సారుల్ తిరిగింది. మంతిర్ రాజారాం గారు ఇదిగో, అదిగో అని కాలకేష్పం
చేసుత్ంటే ...ఒకక్సారిగా బీపీ పెరిగి ఆయనమీద కేకలేసిందట.
ఆయన దణణ్ం పెటిట్ "మీరు ఇంటికి వెళళ్ండి బామమ్గారూ! ఒకవారంలో ఆఉదోయ్గం మీ మనవరాలి చేతికి వచిచ్నటేల్ అనుకోండి"
అని చెపిప్ పంపారట."
"ఆపాటన్ తలనొపిప్తో ఇంటికొచిచ్న మనిషి మళీళ్ లేవలేదు నాయనా! నెమమ్దిగా రెండురోజులోల్ వీలునామారాసింది.
ఇపుప్డెందుకు అకక్యాయ్ అంటే వినలేదు. ఆ రావుడు పిలుసుత్నాన్డే ...నువువ్ రాధమమ్నీ,

øöeTT~

www.koumudi.net

పిలల్లనీ జాగర్తత్గా చూసుకో అని అపప్గించిమరీ

ôdô|º+ãsY 2020

5

జీవితరంగం

పోయింది. మూడురోజులు కోమాలో ఉంది. తలోల్ హెమరేజ అని డాకట్రుల్ చెపాప్రు. ఆతరువాత బంధాలనీన్ తెంచుకుని ననున్ ఒంటరిచేసి
పోయింది" అని అమమ్మమ్ ఏడుసుత్ంటే అమమ్కూడా ఏడిచ్ంది. నేనూచెలీల్ ఒకరిచేయిఒకరు గటిట్గా పటుట్కుని భయం గా చూసూత్ నిలబడాడ్ం .
ఆ తాతయయ్కూడా చాలా బాధపడి “జాగర్తత్ అకక్యాయ్.... జాగర్తత్ రాధమమ్...." పెదద్వాళుళ్ మీరే ధైరయ్ంగా ఉండి, పిలల్లకు ధైరయ్ం
చెపాప్లి సుమా" అని బయలుదేరాడు. " వెనకవైపుగా దారుంది నాయనా తొందరగా వెళొళ్చుచ్" అని అమమ్మమ్ తాతయయ్ను రోడుడ్ మీదదాకా
వదిలేసి రమమ్ని చెపిప్ంది.
ఆ తాతయయ్ చెక చెకా నడుసుత్ంటే నేను పరుగెడుతూ వెళాళ్ను.

రోడుడ్ ఎకాక్క " కాసేపు చూదాద్ం

తాతయాయ్ రికాష్లు

దొరుకుతాయి" అనాన్ను ఆయన నవివ్ నా జడపటుట్కుని ఊపి " నేనూ మీ పెదద్మమ్మమ్ లాగే రికాష్ఎకక్ను అని బస షాట్ండ వైపుగా చకచెకా
నడిచి వెళిళ్పోయారు.
నేను ఇంటికి వచిచ్ ఆతాతయయ్ ఎవరు అమమ్మామ్ మీ తముమ్డా అనాన్ను. "ఆయన గొపప్ సావ్తంతర్య్ సమరయోధులు 'వావిలాల
గోపాల కృషణ్యయ్' గారు, వారిది సతెత్నపలిల్. మాకు చినన్తనం నుంచీ బాగా పరిచయం అందువలల్ ననూన్ అకక్యయ్నీ అభిమానంతో
అకక్యాయ్... అని పిలుసాత్రు. పెదద్మమ్మమ్ చనిపోయిందికదా! అందుకని పలకరించి వెళళ్టానికి వచాచ్రు." చెపిప్ంది అమమ్మమ్.
ఆరోజుని ఇపుప్డు తలుచుకుంటే నాకు ఆశచ్రయ్ం తోనూ, ఆనందం తోనూ రోమాలు నికక్ బొడుచుకుంటాయి. అంతటి గొపప్
వయ్కిత్ని దరిశ్ంచాననన్ ఆనందం నేను ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను.ఆతరువాత నేను పెదద్యాయ్క కూడా ఆయన చాలా ఉదయ్మాలోల్... మొనన్మొనన్టి
మదయ్పాన నిషేధం దాకా ...పాలొగ్ని బాధయ్త గల పౌరుడిగా దేశానికి ఎనోన్ సేవలందించటం చూసాను.
అమమ్మామ్! ఆ తాతయయ్ పులల్రి సతాయ్గర్హం అని చెపాప్రుగా అదేంటీ ఇంకో సతాయ్గర్హమా? దానికి పులల్రి అని పేరెందుకు
పెటాట్రూ? ఇంక నా పర్శన్ల పరంపర మొదలైంది. బైట చాలా చలిగా ఉంది. అందరం ఇంటోల్నే పడుకునాన్ం. అబాబ్! మళీళ్ మొదలెటాట్వా నీ
గోలా… అనన్యయ్ విసుకుక్నాన్డు. అయినా పటుట్వదలని వికర్మారిక్ణిలా అమమ్మమ్ మంచంలో దూరి దుపప్టి లాకుక్ని చెపప్వా… అమమ్మామ్
పీల్జ అనాన్ను.
అమమ్మమ్ నవివ్, ఒక మొటిట్కాయవేసి, మొండిపిలాల్! అని ముదుద్గా తిటిట్, ఇలా చెపిప్ంది. " ‘పులల్రి’ అనన్ది ఒకపనున్, దానిగురించి
జరిగిన సతాయ్గర్హమే పులల్రి సతాయ్గర్హం. మా పలాన్డులోనే దురిగ్ కి దగగ్రోల్ని మించాల పాడు అనే ఊరికి చెందిన రైతు కనెన్గంటి
హనుమంతు. ఒకోక్ పశువుకూ అడవులోల్ మేసినందుకు గానూ రెండు రూపాయల పనున్కటాట్లని తెలల్దొరల ఆదేశానికి ఎదురు తిరిగాడు
హనుమంతు. అతను ఆనాటి జాతీయ కాంగెర్స అభిమాని.అందుకే గాంధీజీ బాటలో పులల్రి సతాయ్గర్హం మొదలు పెటాట్డు."
" అతనికి గుంటూరు జిలాల్లోనేకాక చుటుట్పకక్ల అనేక మంది రైతుల మదద్తు లభించింది. బిర్టీషువారు కూడా భయపడిపోయారు
ఆ ఉదయ్మానికి. అతనికి పదవులిసాత్మని, జమీనుల్ ఇసాత్మనీ ఎనిన్ ఆశలు చూపినా అతడు ఉదయ్మానిన్ వదలలేదు."
"ఇలా ఉధృతంగా ఉదయ్మం నడుసుత్ండగా ఉతత్ర పర్దేశ లో ' చౌరీ చౌరా' అనేచోట పెదద్ కొటాల్టలు జరిగాయి.అనేకమంది
కాలుప్లోల్ చనిపోయారు. అహింసతో కొనసాగాలనన్ ఉదయ్మం హింసాతమ్కంగా మారటంతో, గాంధీజీ బాధపడి ఐదురోజులపాటు ఉపవాసం
ఉనాన్రు. ఆ తరువాత గాంధీజీ సహాయనిరాకణోదయ్మానిన్ నిలిపివేయమని ఆదేశాలు ఇచాచ్రు."
"అందువలల్ ఈ పులల్రి సతాయ్గర్హం కూడా నిలిపి వేయవలసి వచిచ్ంది. కానీ తెలల్దొరలు జరిగిన ఉదయ్మానిన్ మరచిపోలేదు.
మళీళ్ గాంధీజీ ఆదేశిసేత్ ఇంకా ఎకుక్వమంది ఈ ఉదయ్మం లో పాలొగ్ంటారని భయపడాడ్రు. హనుమంతుని అడుడ్ తొలగిసేత్ ఇంక అపుప్డు
ఉదయ్మం చపప్బడుతుందని ఆశించారు. ఆవూరి కరణానిన్ మచిచ్క చేసుకుని హనుమంతుని చంపెయాయ్లని పనాగంపనాన్రు."

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2020

6

జీవితరంగం

"ముందుగా హనుమంతు దగగ్రికి మనుషులను పంపించారు సంధికోసం రమమ్ని, కానీ తాను ఒంటరిగా రాననీ,

పర్జలను

హింసించొదద్ని పర్జలందరి పనూన్ తాను కటట్టానికి సిదధ్మనీ చెపాడు హనుమంతు."
"ఇంతలో మహాశివరాతిర్ వచిచ్ంది. ఆవూరిలో కూడా కాంగెర్స పారీట్ తరఫున పెదద్ పర్భను కటాట్రు. ఆపర్భ తిరుణాలకు
బైలుదేరాక కొంతదూరం వెళాళ్క బిర్టీషు సైనయ్ం పనున్కోసం ఊరిమీద పడింది. ఆ కబురుతెలిసిన హనుమంతు ఒకక్డే వెనకిక్ వచాచ్డు. ఇదే
అదనుగా బిర్టీషు సైనయ్ం ఊరి కరణం దావ్రా హనుమంతు అతడే అని నిరాధ్రణ చేసుకుని చుటుట్ ముటిట్ంది."
"పర్జలను రానివవ్కుండా చుటుట్ముటిట్ అతనిపై కాలుప్లు జరిపింది. “వందేమాతరం" అని అరుసూత్ హనుమంతు
కుపప్కూలిపోయాడు. పర్జలెవవ్రినీ సహాయం అందించటనికీ వైదయ్ం చేయించటానికీ అనుమతించలేదు. అరధ్రాతిర్వరకూ “వందేమాతరం"
అని అరుసూత్ దాదాపు ఐదారు గంటలపాటు ఆరకత్పు మడుగులోనే కొటుట్కుని మరణించేదాకా చూసి, చనిపోయాడని నిరాధ్రరణ చేసుకొని,
అపుప్డు కనీన్టి తుడుపుగా వైదయ్ం వంకతో అకక్ణిణ్ంచి తీసుకొని వచిచ్, కనీసం శవానన్యినా అపప్గించమని పర్జలు వేడుకునాన్ ఇవవ్కుండా
తెలాల్రే సరికి కోలగుంటల్ గార్మం వరకూ తెచాచ్రు."
"తిరణాలలో కనెన్గంటి హనుమంతుని చంపేశారనన్ వారత్ కారిచ్చుచ్లా వాయ్పించటంతో అనేకమంది " వందేమాతరం" అని
నినాదాలు చేసూత్, దురిగ్వైపుగా తరలి వసుత్నాన్రని తెలిసి హనుమంతుని, అతనితో పాటే మరణించిన అతని పాలెగాడిని కోలగుంటల్లోనే
పూడిచ్వేసి పారిపోయారు బిర్టీష సైనికులు. నాకు తెలిసి అతయ్ంత పాశవికంగా చంపబడడ్వాడు కనెన్గంటి హనుమంతు. శరీరం నిండా
గుళళ్తో రకత్ం కారిపోతూ కూడా వందేమాతరం అని అరుసూత్నే ఉనాన్డట."
"మరాన్డు ఈవారత్ వినగానే అకక్యయ్ ఏడుసూత్ వెళిళ్ ఆ మహానుభావుడి సమాధి చూసి వచిచ్ంది. తిరణాల జనం బాగా ఎకుక్వగా
వచాచ్రనీ లాఠీ చారీజ్ జరిగిందనీ చెపిప్ంది. ఎంతమంది మహానుభావులు బలిదానాలు చేసారో నమామ్! ఇది మనదగగ్ర జరిగింది కనుక మనకు
తెలిసింది. ఇంకా మనకు తెలియని కధలు ఎనోన్ ఉనాన్యి " అమమ్మమ్ నిటూట్రుసూత్ దుపప్టి కపిప్ంది.
పెదద్మీసాలోత్ ఠీవిగా నిలబడడ్ ఆయన నా కళళ్ముందు కదలాడాడు. రిపబిల్క డే రోజుకోసం జరిగే వకత్ృతవ్పు

పోటీలోల్

ఈయనగురించే చెపాప్లి. గాంధీ ,నెహూర్ లాంటి నాయకుల గురించి అందరూ చెబుతారు నేనుమాతర్ం ఈయనగురించే చెబుతాను. ఇలాంటి
వీరుల గురించికూడా మనం తెలుసుకోవాలిగా అనుకుని నిదర్ పోయాను.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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