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జీవితరంగం

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

రాతిర్ భోజనాలయాయ్క యధావిధిగా వెనెన్లోల్ మంచాలూ పకక్లూ వేసుకునాన్క అమమ్మమ్ వచిచ్ంది మంచినీళళ్
చెంబుతోటి. అందరం చుటూట్ చేరిపోయాం. కాసేపు పాటలూ కబురూల్ అయాయ్క, నా సందేహాల మూట విపాప్ను. “మళీళ్
గుంటూరు వెళాళ్క ఏంచేసారో చెపప్వా” అని. “ఈ సారి పోరాటం బాగా ఉధృతం గా సాగింది. సతర్ం లో అనేక
కారయ్కర్మాలు ఎపుప్డూ జరుగుతుండేవి.”
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“గుంటూరులో ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉదయ్మం ఇంత ఉధృతం గా సాగటానికి ముఖయ్ కారణం అయిన
వయ్కిత్ టంగుటూరి పర్కాశం పంతులుగారు. ఆయన మాకు చుటట్మే. అనన్యయ్ వరస అవుతారు. ఆయన ఈ పనుల మీద
తరచుగా గుంటూరు వసూత్ ఉండేవారు. వారి బస దాదాపుగా దేచిరాజు వారింటే ఉండేది. ఆయన భోజన పిర్యుడు.
రోటోల్ రుబిబ్న కంది పచచ్డి చాలా ఇషట్ంగా తినేవాడు. అరిటాకులో ఇబబ్ంది పడకుండా చారు అనన్ం తినటం కోసం
ఆయనకు ఒక మటుట్ ఉనన్ వెండిగినెన్ లో చారు అనన్ం వడిడ్ంచేవాళళ్ం. అది ఇపప్టికీ గుంటూరులో పర్కాశం పంతులు
గారి చారు గినెన్గానే పిలుసాత్ం.”
“ఇంక నితాయ్నందయాయ్ ఇంకొంతమంది మగవాళూళ్ చుటుట్పకక్ల ఊళుళ్ తిరిగి ధానయ్ం లాంటివి
సేకరించేవాళుళ్ ఉదయ్మం కోసం. సభలూ సమావేశాలు జరగాలంటే ఆ ఏరాప్టల్కోసం తిరిగే వాళళ్కు సతర్ం లోనే వంటలు
చేసేవాళళ్ం. ఇళళ్లోపనులు అయాయ్క రోజూ కొంతమందిమి బృందాలుగా తయారై అకక్డి వంట పనులు చూసుకునే
వాళళ్ం.”
“ఎవరు వచిచ్నా సరే పొదుద్గూకే వరకూ విసత్ళుళ్ వేసి వడడ్నలు జరుగుతూఉండేవి. వడిడ్ంచడానికి
చినన్పిలల్లూ, అతత్గారల్తో పాటుగా వచేచ్ కోడళూళ్ ఆసకిత్ చూపించేవారు. కొంతమంది కూరగాయలు కూడా
పంపించేవారు. చుటుట్ పకక్ల పలెల్టూళళ్నుండి గుంటూరులో పాలూ పెరుగులు అముమ్కునే వారు కూడా తమ వంతుగా
సతర్ంవైపుకి వచిచ్, వాళళ్ దగగ్ర ఉనన్దేదో పాలో, పెరుగో ,దొడోల్ కాసిన సొరకాయలాల్ంటి కూరగాయలో ఇచిచ్వెళేళ్
వాళుళ్.”
“అయితే పర్జలందరూ చాలా ఉతాస్హంగా పాలొగ్నేవాళళ్నన్మాట” అనాన్ను నేను. “అనిన్రకాలవాళూళ్
ఉండేవాళుళ్. ఉతాస్హంగా పాలుపంచుకునేవాళుళ్ కొందరైతే, కొందరు ఇదంతా వృధా

పర్యతన్మంటూ వెనకిక్

లాగేవాళూళ్ ఉండేవాళుళ్. కొంతమంది ఎటూ కాకుండా మౌనం గా జరిగేవాటిని గమనిసూత్, వారాత్పతిర్కలోల్ విషయాలు
చదివి చరిచ్ంచుకుంటే, కొంతమంది ముఖయ్ంగా

ఆడవాళళ్ని ఏం పనా పాటా ఇళళ్లో అదుపులేక తిరుగుతునాన్రు

అనేవాళుళ్. ఎవరెనిన్ అనాన్ ధైరయ్ం గా మాపని మేము చేసుకుంటూపోయేవాళళ్ం. “
“నితాయ్నందయయ్ లాంటి వాళుళ్ అలా మాటాల్డిన వాళళ్నే పటుట్దలగా వాదించి ఒపిప్ంచి ఉదయ్మం వైపుకు
లాగేవాళుళ్. అందులో నితాయ్నందయయ్ అందెవేసిన చెయియ్. ఆయన పేరు మరిచ్పోయాను గానీ వాళిళ్ంటిపేరు రూపాకుల
అయన ఇలాగే మాటాల్డేవాడు. ఆయనతో బాగా సావాసం చేసి ఉదయ్మం లో వీళళ్కంటే చురుగాగ్ పాలొగ్నేలా చేశాడు.”
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“ఒకసారి నితాయ్నందయాయ్, ఆ రుపాకులాయనా ఇంకో పదిమందీ కలిసి గుంటూరులోని పోసట్ డబాబ్లో
నిపుప్ వేశారు. అది చాలా పెదద్ గొడవ జరిగింది. అది పోలీసులకు పెదద్ సవాలుగా మారింది వారం తరువాత వీళళ్ను
అరెషుట్ చేసి వారం పాటు గుంటూరు సబ జైలోల్నే ఉంచి తరువాత రాయవెలూల్రు జైలుకు తరలించారు. “
నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది. మేము బాగా చినన్పిలల్లం గా ఉనన్పుప్డు మా నితాయ్నందయయ్
తాతయయ్ మాయింటోల్నే ఉండేవాడు. ఇపుప్డాలోచిసేత్ ఆయన ఆలోచనలోల్ మాకంటే ఒకతరం ముందు ఉండేవాడు.
చినన్పుప్డు మా చదువు సంధయ్లనీన్ చాలా శర్దధ్గా ఆయనే చూసుకునేవాడు.మమమ్లిన్ పర్తి సాయంతర్ం పారక్ కి
తీసుకొనివెళిళ్ వారత్లు వచేచ్దాకా మేము ఆడుకుంటే, ఆ తరువాత పారక్ లో మైకులో రేడియోలో వారత్లు పెటేట్వాళుళ్ ఆ
వారత్లు విని ఇంటికివచిచ్ సాన్నాలు చేసి లాంతరల్ చుటూట్ కూరుచ్ని చదువుకునేవాళళ్ం.
మాకు సూక్లోల్ చెపిప్న పాఠాలు వివరంగా మళీళ్ ఒకసారి చెపేప్వాడు. మా హోంవరుక్లు అడిగి తెలుసుకుని
మాచేత చేయించేవాడు. గాంధీ, నెహూర్, వీరశివాజీ, సుభష చందర్బోస, వీర సావరాక్ర లాంటి వారి గురించీ మాకు
వివరంగా కధలాల్ చెపేప్వాడు. రషాయ్, జరమ్నీ, జపాన లాంటి దేశాలోల్ ఆరిధ్క రాజకీయ వయ్వసథ్ల గురించీ వాటి అభివృదిధ్
గురించీ అకక్యయల తో మాటాల్డుతుంటే మేమూ పెదద్ తెలిసినటుల్ ఉతాస్హం గా వినేవాళళ్ం.
మా సుపర్భ అకక్యయ్ “నువొవ్క లివింగ ఎనైస్కోల్పీడియావి తాతయాయ్ ఏ డౌట వచిచ్నా ఇటేట్ చెపేప్సాత్వ.
ఇంతకీ ఏం చదువుకునాన్వ నువూవ్” అనేది. “చదువు మధయ్లోనే ఆపేసి సావ్తంతోర్దయ్మంలో దూకానార్ అమమ్డూ”
అంటూ అపురూపంగా తన టర్ంకుపెటెట్లో దాచుకునన్ 'తామర్ పతార్నిన్' తీసి చూపిసూత్ “సావ్తంతర్ సమరయోధుడిగా
ననున్ గురిత్సూత్ పర్భుతవ్ం ఇచిచ్న ఈ తామర్పతర్మే నేను సాధించిన గొపప్డిగీర్ “అని గరవ్ంగా చెపేప్వాడు.
అపప్టోల్ అతి వేగంగా పోయే గార్ండ టర్ంక ఎకెర్స్ప్స ని మాకు చూపించాలని మమమ్లన్ందరినీ రైలేవ్సేట్షన
కి తీసుకుని వెళాళ్డు. మేమందరం ఉతాస్హంగా పాల్ట ఫాం మీదనుంచి పటాట్లమీదకు తొంగిచూసుత్ంటే ...సేట్షన మాసట్ర
వచిచ్ తాతయయ్ను తిటాట్డు. “తాతగారూ ఆ రైలు చాలా వేగం గా వెళుతుంది. పిలల్లు ఆవేగానికి రైలు కిర్ందకి పడిపోతారు
జాగర్తత్” అంటూ.
అపప్టోల్ మేము వేటపాలెం లో ఉండేవాళళ్ం. తరువాత నరసరావు పేట వచేచ్శాం. ఆ చినన్తనమొక లీలగా
మెదిలే జాఞ్పకం అంతే ...కానీ తరువాత అకక్యయ్లూ, అమామ్, అమమ్మామ్ ఆవూరిలో అపప్టి కుటుంబ పరిసిథ్తుల గురించి
మాటాల్డుకుంటుంటే నా కళుళ్ చెమమ్గిలేల్వి. అకక్డ మాకునన్, మా జీవనోపాధి

అయిన ఆ పదెకరాల పొలం మా

నితాయ్నందయయ్ తాతయయ్ది.
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సావ్తంతోర్దయ్మం లో అమమ్మమ్ చెపేప్ నితాయ్నందయయ్ ఆయనే! ఆయన పొలం మనమెందుకు
వాడుకునాన్ం? ఆయన మనింటోల్ ఎందుకునాన్డూ ...నా సందేహాలనీన్ మావాళళ్ మాటలోల్నే తెలిశాయి. సావ్తంతర్య్ం
సిదిధ్ంచిన తరువాత ఆదరశ్ం గా విధవా వివాహం చేసుకోవాలని గుంటూరు దగగ్రి ఊరిలో ఒకమామ్యిని చూసారనీ కానీ
వాళళ్ వాళుళ్ ఒపుప్కోక గొడవ జరిగి తాతయయ్ను బాగా కొటాట్రనీ తలకు గాయమై తగగ్టానికి చాలారోజులు పటిట్ందనీ
ఇంక వివాహమే చేసుకోలేదనీ తెలిసింది.
కొనేన్ళళ్ తరువాత ఆయన తముమ్డి భారయ్ ఈయన తమకు భారంగా ఉనాన్డనీ చంపేసేత్ పెళీళ్ పెటాకులూ
లేవుగనుక ఆయన పేరుమీద ఉనన్ తమకేఉంటాయనీ ఆలోచించి భరత్కు తెలియకుండా బావగారికి అంటే తాతయయ్కు
అనన్ం లో విషం కలిపి పెటిట్ందట! అదితినన్తాతయయ్ వెంటనే విషాహారమేదో తినాన్నని తెలుసుకొని వాంతిచేసుకుని,
విషానన్ంతా కకేక్సి పర్కృతి వైదయ్ం తెలిసిన వాడు కనుక కొనిన్ తులసి ఆకులూ, ఇంకేవో ఆకులూ తిని బైటపడి వారం
పాటు జవ్రం తో మంచాన పడాడ్డట.
ఆ తరువాత తముమ్ణిణ్ పిలిపించి తనపేరనునన్ పదిహేనెకరాల పొలమూ తముమ్డి పేర రాసి ఉరు వదిలేసి
సనాయ్సిలాగా దేశం అంతా రెండేళళ్ పాటు తిరిగాడట. తరువాత గవరన్మెంటు సావ్తంతర్ సమరయోధులను గురిత్ంచి
వారికి పొలాలు ఇవవ్డము జరిగాక , మా పెదద్మమ్మమ్ తముమ్డు వాళళ్ ఆసిత్పాసుత్ లనీన్ నిరంకుశం గా లాకుక్నన్ సందరభ్ం
లో ...పెదద్మమ్మమ్ గుంటూరూ తిరుగుతునన్పుప్డు దేచిరాజు వారింటోల్ మళీళ్ కలిసాడుట తాతయయ్. పిన మావగారి కొడుకే
గనుక తాతయయ్ కధంతా తెలుసుగనక జాలిపడి “మాయింటోల్ నాలుగు రొజులు ఉందువుగాని రా నితాయ్నందయాయ్ “
అని పిలిచిందట.
అపుప్డు అకక్యయ్లు చినన్పిలల్లు గనుక వారి ఆటపాటలోల్ తన దుఃఖాఖ్నిన్ ఒంటరి తనానీన్ మరిచ్పోయి అలాగే
కొనాన్ళుళ్ ఉండిపోయాడట. ఆ తరావ్త అకక్యయ్ల మీద వాతస్లయ్ంతో తనకు గవరన్మెంటువారిచిచ్న పొలానిన్ మీరే
సాగుచేసుకోమని మాకుటుంబానికే ఇచేచ్సాడట. ఆపదలో ఉనన్ మా కుటుంబానిన్ ఆదుకునన్ దేవుడే మా తాతయయ్ అని
ఇంటోల్ అనుకోవటం వినాన్ను.
సవ్ంత తాతయయ్లు ఒకవేళ ఉనాన్ అంతలా వాతస్లయ్ం చూపించేవారు కాదేమో. ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్ ఎంతో
ఆశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ంది నాకు.భగవంతుడు ఎంతటి దయామయుడు! అసలు ఇటువంటి అదుభ్తమైన ముగుగ్రు వయ్కుత్లు!
వీళళ్ జీవితం లో వీళళ్కి తోడుగా ఎకక్డో సవ్తంతర్ సంగార్మ సభలో దొరికిన మూడేళళ్ పిలల్ అమమ్. అమమ్కి కలిగిన
ఎనిమిది మందీ సంతానం! అందులోనూ ఏడుగురు ఆడపిలల్లు! ఈ మహాను భావులను ఆ భగవంతుడు ముందుగానే
మాకోసం ముందే సృషిట్ంచి ఉంచాడు కదా!
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వేటపాలెం లైబర్రీ చాలా పర్ఖాయ్తి గాంచిన లైబర్రీ. అపప్టోల్ అందులో లైబేర్రియన నాకు గురుత్నన్ంతవరకూ
హనుమంతరావు గారు అనుకుంటా, ఆయనా ,మానితాయ్నందం తాతయాయ్ మాకు పుసత్కాలమీద కలిగించిన కుతూహలం
అంతా ఇంతా కాదు. పాత కాయితం ముకక్దొరికినా ఏవుందో అని చదివేంత గా చదవటానికి అలవాటు పడిపోయాం.
మారెండో అకక్యయ్ని ఏడేళళ్ వయసులోనే ఏడవతరగతి పరీక్షలు రాయించి జిలాల్కే ఫసుట్ తెపిప్ంచాడని అకక్యయ్లు
చెపేప్వాళుళ్.
ఏదేమైనా వేటపాలెం జీవితం నాకు ఆనందకరమైన సమ్ృతులను మిగిలిచ్నా ...అకక్యయ్ల మాటలోల్ విషాదం
పాళేళ్ ఎకుక్వ ఉండేవి. పర్తి మూడేళళ్కూ ఏవో తుఫానులు వచేచ్వట చేతికొచిచ్న పంట ఆ తుఫాను దెబబ్కి

నీట

మునిగేదట. దాని మీదనే ఆధార పడిన మా కుటుంబం గడవటం కొంచెం కషట్ం గానే ఉండేదట. ఇంత మంది
ఆడపిలల్లను కాపాడుకుంటూ అపోప్, సొపోప్ చేసి మా అవసరాలు తీరిచ్న వాళళ్ ఋణం ఎలాతీరేనో కదా అనిపిసుత్ంది
నాకు.
ఆ ముగుగ్రిలో ఎవరి తాలూకు సంతానమూ కాదు మేము. వాళళ్ది అమమ్తో అలుల్కునన్ అనుబంధం అంతే. తమ
తలిల్ పుటిట్ంటి వైపు అనన్యయ్ వరసయేయ్ ఆయన కొడుకైన నానన్ను అలుల్డిగా చేసుకునాన్ ...వాళళ్కు భారం తీరకపోగా
చినన్ వయసులోనే పెళిళ్ చేయటం వలన, పెళళ్పప్టికి అమమ్కు పది సంవతస్రాలూ, నానన్కు పదహారు సంవతస్రాలట!
మొదటోల్ నలుగురు పిలల్లను కని సినిమా వేషాలకోసం బొంబాయి లో మకాం పెటిట్ సంసారానిన్ పటిట్ంచుకోక
అపుప్డపుప్డూ వచిచ్పోయే నానన్, ఎనిమిది మందిమి కలిగాక కరాన్టకలో మంగుళూరులోకాంటార్కట్ లు చేసూత్
సిథ్రపడాడ్రు.
అమమ్మమ్ చెపిప్నటుల్ నిజంగానే వాళుళ్ ఈదింది నారద సంసారమే ...కాకపోతే ఇంతమందికీ డిగీర్ దాకా
చదువు సంధయ్లూ, వివాహాలూ జరిపించటం అంటే మాటలుకాదు. అందుకోసం వాళెళ్ంత కషట్పడాడ్రో, తినాన్రో
తినలేదో, పసుత్లే ఉనాన్రో, అభిమానం చంపుకుని అపుప్లో చేశారో ...ఇంత పేర్మ ...అసలు ఎలా...మా కోసం ఆదేవుళేళ్
ఇలా మానవులుగా జనిమ్ంచారేమో అనిపిసుత్ంది నాకు.
నితాయ్నందం తాతయయ్ కూడా రాయవెలూల్రు జైలోల్ చాలా బాధలు అనుభవించాడని అమమ్మమ్ చెబుతుండేది.
చాలా నాసిరకం బియయ్ం తో సి కాల్సు ఖైదీలకు భోజనం పెటేట్వాళళ్ట. నలల్ని ముకిక్పోయిన బియయ్ం తో అనన్ం
వడిడ్ంచేవాళళ్ట. ఎంతగా ముకిక్పోయినవంటే ...అనన్ం కూడా చేదెకిక్పోయి ఉండేదట. అవి తినన్ తరువాత విపరీతమైన
విరోచనాలు పటుట్కునేవట చాలామందికి.
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విరోచనాలు పటుట్కునన్ వాళళ్ందరూ తడవకూ మరుగుదొడుల్ వాడుతూ నీటిని ఎకుక్వ వాడుతూ రాతిర్పూట
పోలీసులను విగిసుత్నాన్రని పోలీసులు జైలర కి ఫిరాయ్దు చేసేత్ ...అసలే విరోచనాలు అవుతూ నీరసం గా ఉనన్వారికి పెటేట్
ఆ కాసత్ భోజనం కూడా రాతిర్పూట ఆపివేయమని ఉతత్రువ్లు ఇచాచ్డుట ఆయన. అందరూ జబుబ్పడటానికి కారణం
బియయ్మే గనుక వాటిని మారచ్మని తాతయయ్ వార్త పూరవ్కంగా ఫిరాయ్దు చేసేత్ ...ఆరోజు నుంచీ తాతయయ్ దగగ్ర పేపరూ
పెనూన్కూడా ఉండరాదని అవికూడా లాకుక్ని బాగా కొటాట్రట.
అలాగే ఊరుకోకుండా తాతయయ్ బీ కాల్సులో ఉనన్ చినన్ చినన్ నాయకులకు ఈ విషయం చేరవేసి ఎలాగైనా
బియయ్ం మారాచ్లనీ అందుకు సహకరించాలనీ కోరాడట. అకక్డ బీ కాల్సు ఖైదీల పరిసిథ్తి కొంచెం మెరుగాగ్ ఉండేదట.
బియయ్ం లో కాసత్ పురుగులుండేవి గానీ, ఇలా విషం లా ఉండేవి కాదట. జైలు గదులూ పాయఖానాలూ కూడా కొంచెం
పరిశుభర్ంగా ఉండేవట. వాళుళ్కూడా జైలర తో సంపర్దిసేత్ అతను ఒపుప్కోలేదట ఇది మీకు సంబంధించిన విషయం
కాదు ఇందులో మీరు జోకయ్ం చేసుకోవదద్ని హెచచ్రించాడట.
అయినా వాళుళ్ ఊరుకోకుండా తాతయయ్కు తమ మదద్తు తెలిపారట. తాతయయ్ మరోర్జునుండీ నిరాహారదీక్ష
కి కూరుచ్నాన్డట. రెండు రోజుల తరావ్త బికాల్సునుండీ కొంతమంది తాతయయ్కు తోడుగా మేముకూడా నిరాహారదీక్ష
చేసాత్మంటూ చెపాప్రట. ఇలా నాలుగైదు రోజులు గడిచాకసమసయ్పెదద్దిగా మారుతోందని గర్హించి జైలరు తాతయయ్కు
నిరాహార దీక్ష మానుకోమనీ, కావాలంటే నినున్కూడా బీ కాల్సుకు మారుసాత్నని ఆశపెటాట్డట.
తాతయయ్ ఆయన మాటవినకుండా అందరికీ ఒకేరకమైన అనన్ం పెటాట్లిస్ందేనని పటుట్ పటాట్డట. అది మాతర్ం
కుదరదనీ, ఇంకా నాలుగురోజులుంటే పార్ణం పోతుంది అంతకంటే ఏమీ జరగదు మీ ఇషట్ం అనాన్డట. అయినా
తాతయయ్ తన పటుట్ వీడలేదట. ఆ తరువాత నాలుగు రోజులకి పై అధికారులు జైలు తనిఖీకి వసుత్నాన్రని తెలిసి జైలరు
తాతయయ్ను బర్తిమలాడి, అందరికీ ఒకేలాంటి భోజనం ఏరాప్టు చేసాత్నని హామీ ఇచాచ్డట.
అయినా తాతయాయ్ వాళుళ్ ఊరుకోకుండా పై అధికారులు తనిఖీకి వచిచ్నఫుఫ్డు జరిగిన విషయమంతా చెపిప్,
ఆ జైలర మీద ఫిరాయ్దు దాఖలు చేసారట. ఆపుప్డు పై అధికారులు ఆజైలర ను బదిలీ చేసి ఇంకో జైలర ను వేసారని
చెపేప్ది అమమ్మమ్ .
దాదాపు తొంభై ఎనిమిది సంవతస్రాలు బర్తికిన తాతయయ్, కంటి చూపు లేకపోయినా మేము
చదువుకుంటుంటే అకక్డే చెకక్ కురీచ్లో కూరొచ్ని మాచేతనే పాఠాలు చదివించి చకక్గా వివరించేవాడు. నితయ్మూ
రామనామ జపం చేసుకునేవాడు.చకక్ని పురాణ గాధలు చెపేప్వాడు.
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ఆరోజు నాకు బాగా గురుత్. ఉమకక్ తెచిచ్చిచ్న జామ పండు మరీ మెతత్గా ఉందనీ, గటిట్గా ఉండే జామ పండు
కావాలనీ అడిగాడు. పైగా “జామపండు కొరికితే కటుకుక్న కొబబ్రి ముకక్లా శబద్ం రావాలని” నవివ్ంచాడు. అంత
వయసుస్వచిచ్నా ఆయనపళుళ్ ఊడిపోలేదు సరికదా చాలా గటిట్గా ఉండేవి. కాసేపటికి అమమ్ వేడి వేడి పాలుపోసి
పాలనన్ం తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. రాతిర్పూట కేవలం పాలనన్మే తినేవాడు ఆయన.
అనన్ం తినాన్క వందడుగులు అనాన్ నడవాలని ఆయన నియమం. మేము ఎవరో ఒకరం అసరాగా
చెయియ్పటిట్ నడిపించేవాళళ్ం. పదడుగులు నడిచి ఏదోగా ఉందని గుండెపటుట్కుని కురీచ్లో కూరోచ్పెటట్మనాన్డు. ఏమైందా
అని కంగారుగా నాడిచూసిన పెదద్మమ్మమ్ వెంటనే నాడి అందటం లేదని కిర్ంద చాపవెయయ్మని ఉతత్రపు

తలగా

పడుకోబెటిట్ంచి, గంగ తీరధ్ంలో తులసి ఆకు వేసి తీరధ్ం గొంతులో వేసి, “నితాయ్నందయాయ్ రామనామం చెపూప్ ”అనగానే
“శీర్ రామ రామ రామ” అని రామ నామం చెపుతూ పర్శాంతం గా కళుళ్ మూసాడు తాతయయ్.
ఇనేన్ళళ్ నా జీవితానుభవం లో ఇంత గొపప్దైన, పర్శాంత మైన మరణం ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఒక మహా
యకుష్డో, దేవతో శాపవశాతూత్ ఈ భూమిమీద జనిమ్ంచి అవతారం చాలించాడు అనిపిసుత్ంది ఇపుప్డు. అపుప్డు అందరం
తాతయయ్ శవం మీదపడి ఎంతగా రోదించామో,ఏ జనమ్ సంబంధమో అది.
తాతయయ్ చెబుతుండేవాడు “అమమ్లూ మీరందరూ పెదద్ పెదద్ చదువులు చదవాలరార్ అపుప్డు నేను ఉనాన్
లేక పోయినా వీధి అరుగుమీద నిలబడి పైకి చూసూత్ తాతయాయ్ నేను డిగీర్ పాసయాయ్నూ అని గటిట్గా అరవండి పైనునన్
నాకు వినబడుతుంది. అపుప్డు నేను ఎంతో సంతోషిసాత్” అనేవాడు. ఇపుప్డు కూడా అరవాలని ఉంది తాతయాయ్ నీగురించే
రాసునాన్ అని. కానీ గొంతు దుఃఖంతో పూడుకు పోతోంది. మాట పెగలటం లేదు.

(కొన గింపు వచేచ్ సంచికలో..!)
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