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ఆఖరి పిల్ుపు
జీజాబాయ్ మెత్క మ్నసత త్ుం గల అమ్ామయి, ఎవరితోన ఎకుెవగా
మ్ాట్ాోడేది కాద . ఎవరైన త్నన పలెో త్త మ్ాట్ చెబతే ఊరుెన్ేది కాద .
శివాజిరావు-జీజాబాయ్ దంపత్ లకు మొదట్ట సంతానం 1981లో
కలిగింది ఆ అబాాయికి ఇందర అన్ న్ామ్కరణం చేశారు. రండవ సంతానం
1982లో కలిగింది ఆ అబాాయికి మ్హేందర అన్ న్ామ్కరణం చేశారు.
మ్హేందర పుట్టిన త్రువాత్ ఇందర రండు సంవత్సరాలు త్న జేజమ్మ దగగ ర
పెరిగాడు. కొన్ి సంవత్సరాలు జరిగిన త్రువాత్ ఇందర, మ్హేందరన
పూణేలో శివాజిరావు ఫాోకిరచ దగగ ర ఒక సూెలోో చేరాిరు. సూెల్క ఇంట్టకి
దగగ రగా ఉంది కాబట్టి ఇదద రు పిలోలు కలిసి సూెలిె వళ్ళళవాళ్ళళ.
ఒక రలజు జరిగిన సంఘట్న విని త్రువాత్ జీజాబాయ్ గారి
అమ్ాయకత్ుమ్ా లేక తాోగమ్ూరితన్ా న్ాకు అరథంకాలేద . ఎంద కంట్ే ఒక
రలజు మ్ధోహిం సమ్యంలో షో లాపూర్ న ండి త్న మ్ూడవ మ్రిది
ఇంట్టకొచాిడు. న్ాని గారు మీకు పెళ్ళళకి ఇచిిన బంగారు హారం
తీస కొన్ రమ్మన్ నన ి పంపించారు అన్ చెపపంగన్ే, దేన్కి-ఎంద కు
అన్ అడగకుండా. ఆ హారమ్ు ఉని గదిలోకి వళ్ళళన త్రువాత్ జీజాబాయ్
గారు త్న మ్నస సలో ఏమ్న కున్ాిరల కానీ కాసేపట్లోన్ే త్న మ్రిది
చేతికి ఇచేిశారు. ఇపపట్ట కాలం అమ్ామయిలు, కోడలుో హేర్ బాోండ్
తీస కుంట్ే ఇళ్ళళ పీకి పందిరేసత ారు. అలాంట్టది చాలా విలువైన మ్రియు
చాలా ఖ్రచదెైన బంగారపు హారాన్ి ఒక బట్ి లో చ ట్టి ఇచేిసింది. అంత్లో
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కసాయి గబణం
అంత్లో శివాజిరావ్ గారికి కేరళ్ళకు ట్ారనసఫర్ రావడంతో అందరూ
కేరళ్ళకు వళ్ళళపో యారు. ఇదే సరైన సమ్యమ్న్ అకెడ ఇంట్లో ఉని
పాత్ సామ్ానో అమేమసి. ఆ ఇంట్టన్ ఇందర మ్రియు లక్షీమబాయ్ కిరాయికి
ఇచ ికున్ాిరు. మ్రి ఈ పన్ాిగం వీళ్ళదా లేక ధంపతారవదద తెలియద .
ఈ విష్యం న్ానిగారికి కొన్ి న్లల త్రువాత్ చెపాపరు. మెలోమెలోగా
ఒకొెకె

ఇంట్టన్

వారి

ఆధీనంలో

తీస కొన్

వాట్ట

దాుర

సొ మ్ుమచేస కుంట్య వచాిరు. ఇందర మ్రియు అత్న్ భారో ఏమి
చేస కున్ాి. ఆ ఆసత ల మీద హకుె కేవలం ఇందర త్లిో కి మ్ాత్రమే ఉంది.
త్లిో న్ాకు త్పప మ్హేందరకు ఇవుద లే అన్ే ధీమ్తో ఇందర ఉన్ాిడు.
మ్హేందర త్న పెదదమ్ామ్ దగగ ర యదావిధిగా ద కాణాన్కి
వళ్ళళడు అకెడ ఒక మ్ూలన కొన్ి పాత్బడా పుసత కాల మ్ధోలో ఉని
రిజిసేిష్
ా న్ కాగితాలు ఉండడం చూసి అవి త్న పెదదమ్ామ్కు తెలియకుండా
చదివి ఆ త్రువాత్ ఇంట్టకి తీస కలిో పో యాడు. ఆ పతారలు ఇందర మ్ామ్
ఉని ఊరలోన్ ఒక చిని పరదేశంలోన్ సథ లమ్ు. అది తీర ఆరతీసి చూసేత ఆ
సథ లం ఎవరవరల మ్రవరికో అమిమనట్ి ఉంది. అంట్ే ఆ సథ లం వివాదాలోో
ఉంది. ఇక ధంపతారవ్ ఊరలో ఉండే సథ లం కాబట్టి ఆ పతారలు మ్రియు ఆ
సథ లం న వుు తీస కొమ్మన్ శివాజీ రావు గారు త్న పెదదకొడుకైన ఇందరకు
ఇచేిశారు. ఎంద కంట్ే వివాదంలో ఉండే సథ లం ధంపతారవ్ త్న పలుకుబడి
మ్రియు తెలివితేట్లతో దకిెంచ కుంట్ాడన్ ఆ పన్చేశారు శివాజిరావ్.
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చెడపకురా చెడ్వవు
ఇక న్ాని గారి దగగ ర న ండి డబుాలు తీస కుని ఆనందంలో
ఇందర. మ్ామ్యో దగగ ర ఎంతో కొంత్ డబుాలు రాబట్ాినన్ లక్షీమబాయ్
త్న న్ానిగారికి ఫో న్ చేసి ఈ విష్యం చెపపబో త్ ంట్ే. ధంపత్ రావ్
బాధతో మెలోగా మ్ాట్ాోడుత్ న్ాిరు. న్ాని ఏం జరిగింది చెపపండి
ఎంద కలా ఉన్ాిరు చెపపండి అన్ కూత్ రు అడిగే సరికి. మీ అమ్మ
కిందపడినపుపడు చేయి విరిగింది అన్ చెపాపడు. ఇక లక్షిమబాయ్ త్న
భరాత-పిలోలతో మ్ుంబాయ్ కి బయలు దేరారు.
లక్షీమబాయ్ కి త్న వదిన అంట్ే అపారమెైన పేరమ్ ఉండేది కాన్
అసలు విష్యం తెలిసిన త్రువాత్ ఆమెకు త్న త్ండిరన్ త్లచ కొన్ ఒక
సామెత్ గురొతచిింది. అదేమిట్ంట్ే "చెడపకురా చెడేవు". అది ఎలా అంట్ే
శివాజి రావ్ కొడుకిె ఎలా డబుా మీద ఆశ చూయించాడో . అదే విధంగా
ధంపత్ రావు కొడుకు-కోడలు ఆసిత లో సగం వాట్ అడిగారంట్ా.
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విష్యంలో వాగిువాదాలు పెరిగి లక్షీమబాయ్ వదిన త్న అత్త న బలంగా
న్ట్ేిసి చేయి విరగొగట్టింది. లక్షీమబాయ్ అమ్మగారు అధిక బరువు ఉండట్ం
వళ్ళ ఆవిడ కింద పడా త్రువాత్ ఆవిడ చేతి ఎమ్ుక విరిగింది.
ఇందార మ్రియు లక్షీమబాయ్ చేతిలో డబుారాంగాన్ే సాంగచో న ంచి
మ్ుంబాయ్ కి ఎపుపడు ఎలా వళ్ళళపో వాలో పరణాళ్ళక వేశేవారు. విశాల్క కు
తాత్ గారైన శివాజి గారు పరతిరలజు మ్ధాోహిం కోడలు ఇచిిన లంచ్
బాక్స న్ తీస కళ్ళళ తిన్పించేవారు అత్న తినకపో తే ఏదో విధంగా కబురుో
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