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ల్ళుపాడిన భూపాలరాగం
– పి. ర్ దే

ౖ సంచికనుంచి పునరుమ్ది
(జయంతి - 1959 జులె
ర్ తం)
రామారావు అడుగులు జాగర్తత్గా వేసూత్ నడుసుత్నాన్డు. సిమెంటురోడుడ్మీద నడవడం అతనికి కొతత్. అపప్డే వరాష్లు పడుతునాన్యి. అయినా
ఎండలు తీవర్ంగానే ఉనాన్యి. అంతవరకూ వరష్ం పడి వెలిసింది. ఎండ తీవర్ంగా వచేచ్సింది. సాయంతర్మైనా కాదు. మిటట్మధాయ్హన్ం, సిమెంటురోడుడ్
మీద తడి యింకా ఆరలేదు. రామారావుకి జారి పడతానేమో అని భయం. అందుకే అతడు అడుగులు జాగర్తత్గా వేసుత్నాన్డు. ముకుక్కు సూటిగానే
నడుసుత్నాన్ పకక్నించి దూసుకుపోతూనన్ సిటీబసుస్లు, కారుల్, అంబులెనుస్లు- అనిన్టినీ తపుప్కుంటూ రోడుడ్కు ఎడం పకక్నే నడుసుత్నాన్డు రామారావు,
నడుసుత్నన్కొదీద్ కొండెకిక్నటుట్ రోడుడ్ ఎకక్డికో ఎకిక్పోతూంది. యువకుడు అనికూడా యింకా అనడానికి వీలేల్ని అరభ్కుడు రామారావు. అతనికి ఆయాసం
వసూత్ంది. నెతిత్ మాడిపోతూంది. పరికాష్ అయినా చేయించుకుందామా అనుకునాన్డొకసారి. హాసిప్టల గేటు కనిపిసూత్నే ఉంది. అది దాటితే మరో
ఫరాల్ంగుకంటె ఎకుక్వుండదుట కలెకట్రాఫీసు. ఎలాగో నడిచేసేత్... “ఒరేయ రామo ! రామం......” పరిచితమైన కంఠ మేదో తనని వెంట తరుముతూంది.
రామారావు వెనకిక్ తిరిగిచూశాడు. సైకిలూ, దానికొక కాయ్రియరూ. దాని నానుకునే శీర్నివాసులూ- అవతల పేవుమెంట మీద నిలుచ్ని పెడబొబబ్లు
పెడుతునాన్డు. అతనకక్డే నిలుచ్ని చెయూయ్పేడు, రామారావే రోడుడ్దాటి అవతల పేవ మెంటు చేరుకునాన్డు.
“ఏంరోయ! ఎపప్డువచాచ్వూ ఎకక్డ దిగావు? ఏమిటి విశేషం ? అనన్టుల్ పరీక్ష పాసయావా?”
రామారావు శీర్నివాసులు నెరుగకపోడు, కాని యింత వయ్వధిలేకుండా పర్శన్లు- రోడడ్మీద ఆ కేకలూ _ రామారావుకి చిరాకు వేసింది. అయినా
ఏం చెయయ్గలడు శీర్నివాసులు తనకంటే పది, పనెన్ండేళల్యినా పెదద్, రామారావు అనిన్టికీ సమాధానం చెపప్క తపప్లేదు.
“పొదుద్టే వచాచ్ను బావా! సూరయ్ం బాబాయి గారింటోల్ దిగాను, పరీక్ష పాసయానులే. అందుకే ఈ తిపప్టంతా” అనాన్డు,
“అంటే”
“మరేముంది? ఉదోయ్గ పర్యతన్ం” అనాన్డు రామారావు.
“ఓరి భడవా ! నిండా పదహారేళుళ్నాన్యో లేదో నీకెవడిసాత్డురా ఉదోయ్గం ! సూక్లుఫైనలు పాసయానంటునాన్వు కాని శుదధ్ తెలివితకుక్వ
వాడిలా ఉనాన్వే. మీనానేన్ పంపించాడా నినున్? ఇంటోల్ంచి పారిపోయొచాచ్వా ?” శీర్నివాసులు ఆగకుండా యింకా ఏదో అనేయబోతునాన్డు. అసలతని
ధోరణే అది. అవతల వాళుళ్ చెపప్బోయేది కూడా తానే ఊహించేసుకుని ఆపైన తన వాయ్ఖాయ్నానిన్ కూడా వినిపించేసాత్డు. కాని రామారావు మధయ్లోనే
మరోలా సమాధానం చెపాప్డు : “అదేమిటి బావా ! అలాగంటావూ ! నానేన్ ననిన్కక్డికి పంపించారు. ఆమధయ్ ఆయనా వచాచ్ రికక్డకి, చాలా అపిల్కేషనుల్
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పెటిట్ంచారు. ఏవో చినన్ చినన్ ఉదోయ్గాలేలే వాటి విషయం తేలుచ్ కుందుకే ననున్ పంపించారు” అని ఆగబోయి మళీల్ శీర్నివాసులు ఏం మొదలు
పెడతాడోనని” అవును కాని నువెవ్కక్డికి ? ఆఫీసుకా ?” అనాన్డు.
శీర్నివాసులు ఫకాలుననవివ్ “ఇపప్డాఫీసేమిటార్ నీ తలకాయ గానీ! అయినా కాయ్రియరూ అనన్మూ పటుట్కుని ఆఫీసు కెవడైనా వెళతాడా!
నాజనమ్లో నేను ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు. ఇంక చెయయ్ను. ఆ వెధవలు మహా యిసేత్ అరవై యిచేచ్రు, తొంభై యిచేచ్రు. దానితో సంసారం
గడిచిపోతుందంటావా ?” అనాన్డు. రామారావుకి నిజంగా అతననేది బోధపడలేదు. బోధపరుచుకునే లోపునే “మనం యిలా మాటాడుతూ కూచుంటే
ఆసుపతిర్ వాడు టైమయిందని గెంటేసాత్డు. పదపద, మా ఆవిడ ఆవురావురంటూంటుంది ఆకలితో!” అంటూ రామం చెయియ్పటుట్కుని హాసిప్టల వైపు
లాకెక్ళాల్డు.
శీర్నివాసులు చెపాప్డు. వాళాళ్విడ పర్సవించి పదిరోజులయిందట. రేపు డిశాచ్రిజ్ చేసాత్రట. ఆవిడకి అనన్ం పటుట్కోచేచ్డట. గేటుదాకా వెళాళ్క
“ఇకక్డే ఉండు. నినిన్పుప్డు లోపలికి రానీయరు, నేను లోపలికి వెళిళ్ కాయ్రియర యిచేచ్సి నిముషంలో వచేచ్సాత్ను.” అంటూ రామారావుని నిలవేశాడు.
“కాదు, నాకు పనుంది. వెళాళ్లి.” అనలేక పోయాడు రామారావు.
కాయ్రియరిచేచ్సివచిచ్ శీర్నివాసులు రామారావుని తనతో యింటికి బలవంతంగా తీసుకుపోయాడు. పటన్ం వచేచ్టపప్డు నానన్ చెపిప్న మాటలనీన్
బాగా జాఞ్పకం ఉనాన్యి. “ఒరేయ ! నువివ్కక్డా అకక్డా దిగి అవసథ్పడకు. తినన్గా మనవాళళ్ వీధికెళుళ్. ఆ వీధిలో మనవాళెళ్వరింటోల్ దిగినా నీకు బాగానే
జరిగిపోతుంది. సూరయ్ం బాబాయి ఉనాన్డు. లేదా ఆవీధి చివర డాబా యింటోల్ ముందు వాటాలోనే సుబాబ్రావూ సీతా కాపురం. వాళళ్దింకా కొతత్
కాపురంలే. అయినా వాడికి మనవాళళ్ంటే పార్ణం అనుకో. ఆ వీధి మలుపు తిరగగానే కుళాయీ బాదంచెటుట్ ఉనన్ యిలేల్ వెంకటేశవ్రుల్ అదెద్కుంటునన్ది.
నీయిషట్ం ఎకక్డ దిగినా అంతా కావలసినవాళేళ్. అసలందరి యిళళ్లోల్నూ ఒకక్ పూటైనా భోజనం చెయయ్నిదే వదలరులే వాళుల్. కాని ఒకక్ విషయం జాగర్తత్,
ఆ పర్కక్ వీధిలోనే ఉంటునాన్డట మీ అతత్కొడుకు శీర్నివాసులు. వాడు మనిషి మంచివాడే. దానెన్వరెత్నో తెచిచ్ కాపురం పెటట్కపోతే నేనిలా అనేవాడిని కాను.
లోకులు కాకులనాన్రు. అటువైపుపోక నీ పనులేవో నువువ్ చూసుకో...” తాను పటన్ం వసాత్ననగా నానన్ యింకా ఎనెన్నోన్ చెపాప్డు. ఒకటికి రెండురోజులైనా
ఉండమనాన్డు. తానిచిచ్న అడర్సుల వాళళ్ నందరినీ కలవమనాన్డు; వినయంగా విధేయంగా వాళళ్ను మెపిప్ంచేలా మెలగమనాన్డు. కొందరిని తాను
రికమెండేషన కోసం కలవాలి, మరికొందరిని ఉదోయ్గ మిపిప్ంచమని పార్ధేయపడటానికి కలవాలి.
నానన్ యినిన్ విధాల యినిన్ చెపిప్నా తనకు శీర్నివాసులుతో వాళిళ్ంటికి వెళళ్క తపప్లేదు. శీర్నివాసులుది చినన్ యిలుల్, రెండు గదులు, ముందర
వరండా, పెరటోల్ వంటకి సాన్నానికీ రెండు కొటుల్. అయినా వాటాలు, మరొకరితో సంపరక్ం లేకుండా హాయిగా ఉంది. వీధి వరండాలో బలల్ మంచంమీద
చతికిలబడాడ్డు రామారావు. శీర్నివాసులు సైకిలు ఆ పకక్నే పెటిట్ “ఉండు; కాసిని మంచినీళుళ్ తెసాత్ను. మరీ ఎండ పడిపోయావు” అంటూ లోపలికి వెళాల్డు.
అతను మరి రెండు నిముషాలకే మంచినీళళ్తోనేకాక మరొక సతరీమూరిత్తోసహా బయటికి వచిచ్
“ఇదిగో వీడు మా రామం. అంటే మా రామచందర్ం మామయయ్ కొడుకు. వేలెడంత ఉనాన్డు. సూక్లు ఫైనలు పాసయిపోయి ఉదోయ్గంకోసం ఈ
ఊరొచాచ్డు.” అంటూ రామానిన్ చూసి చిరునవువ్తో “ఈవిడ మీ ఇంకో అకక్యయ్ రామం! ఈవిడ పేరు వరలకిష్.” అనాన్డు.
రామానిన్ దైవ్ధీ భావంతోకూడిన ఎనోన్ ఆలోచనలు ఊపిరాడ నియయ్కుండా చేసినా అతనిలో ఏమూలో ఉనన్ సంసాక్రం అతనిచేత “నమసాక్రం”
అనిపింప చేసింది.
ఆవిడ మలెల్పూవులా విడిన ముఖంతో “భోజనమైందా తముమ్డూ ?” అనన్ది.
రామం ఆ పలకరింపునకు నిరాఘ్ంతపోతూనే “అయిందండీ ! పదిగంటలకే బాబాయిగారింటోల్ చేసేశాను.” అనాన్డు.
“లోపలి గదిలో కూరోచ్బెటట్ండీ_ అరగంటలో టిఫిను కాఫీ తయారయిపోతుంది.” అంటూ అదే పర్సనన్వదనంతో ఆమె ఇంటోల్కి వెళిళ్పోయింది.
“రా రామం! లోపల కాసత్ చలల్గానైనా ఉంటుంది. వెధవ వరష్ంపడి మరింత ఉడకబెడుతూంది” అంటూ శీర్నివాసులు లోపలికిదారితీశాడు. ఇంటి
నాలుగ్మూలలూ పరిశీలిసూత్ రామం అతనికూడానే వెళాళ్డు.
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మూడు నాలుగేళళ్కిర్తం రామం వాళళ్ ఊరికి ఏవో భూముల తగాయిదాలోల్ తరుచూ వెళేళ్వాడు శీర్నివాసులు. అసలు ఆ వీధిలో ఈనాడు సిథ్రపడిన
ఈ శీర్నివాసులు, సూరయ్ం, సుబాబ్రావు, వెంకటేశవ్రుల్- వీరందరూ రెండు తరాలకు పూరవ్ం సమిషిట్ కుటుంబంగా బర్తికే ఒక కుటుంబపు సంతానమే.
ఫలానా ఊరు కిషట్యయ్గారు అంటే బోలెడు ఆసిత్, గంపెడు సంసారము. ఆ కిషట్యయ్గారి ఆడపిలల్లకు పిలల్లు, మొగపిలల్లకు మనుమలు పుటట్గా,
తలొక తోవ పటట్గా, కొందరుమాతర్ం పటన్ం చేరుకునాన్రు. కొతత్గా పటన్ం చేరినవాడికి ఇది వరకు పటన్ం చేరినవాడు ఇంటివాటా చూసి పెటట్డం,
అవసరాలకి ఆదుకోవడం జరుగుతూండేది. ఈ విధంగా ఆ అయిదారు కుటుంబాలు ఆ వీధిలోనే సిథ్రపడాడ్రు.
మూడు నాలుగేళళ్ కిందటిదాకా శీర్నివాసులు సూరయ్ం బాబాయితోనే ఉండేవాడు, సూరయ్ం మొదటి కళతర్ం ఒకక్ ఆడపిలల్ని కని చనిపోయింది. ఆ
పిలేల్ శీర్నివాసులు భారయ్ సుశీల. ఆమే యిపుప్డాసప్తిర్లో ఆరో శిశువును పర్సవించి రేపింటికి రాబోతూంది. సూరయ్ం మొదటి భారయ్ పోయాక మళీల్ పెళిల్
చేసుకొనాన్డు. శీర్నివాసులికి పదహారవ యేటే పెళల్యింది, అతని తండిర్ అంతకు ముందే చనిపోయాడు. తరువాత ఏడాదిలోపునే తలిల్ పోయింది.
అపప్టినుంచీ మామగారి యిలేల్ అతనికి శరణయ్ం. శీర్నివాసులుది కాసాత్ కూసాత్ ఆసిత్కాదు. ఏభై యకరాల మాగాణి. మామగారి రెండో భారయ్కు ఏటేటా
సంతానం, అతని భారయ్కు రెండేళల్ కొక శిశువు తపప్నిసరి. పుటిట్న పర్తి పిలల్కీ బాలసారెలు, పండుగలూ పబాబ్లూ, పటన్ం వచిచ్న వాళల్ందరికీ ఆ యిలొల్క
ధరమ్సతర్ం. ఆ ఉమమ్డి సంసారం ఖరుచ్లనిన్ పాపం శీర్నివాసులు పొలమే భరించింది, పొలం మీద డబుబ్తినేవాడే కాని దాని బాగోగులు చూచుకొనే
నాధుడు లేక, రాబడికి మించిన ఖరుచ్చేత కొంత హరించుకు పోయింది. మరికొంత కొతత్ చటాట్ల ధరమ్మా అని రైతుల హసత్గతమయింది. ఇంత జరిగేక
అందులోంచి మరి దమిమ్డీ పుటట్దని సప్షట్మయేక మామగారు అలుల్డితో రభసకు దిగేరు. అందులోంచి బయట పడాడ్కనే శీర్నివాసులు వేరింట కాపురం
పెటట్డం, కొతత్ హంగులు కూరుచ్కోవడం అనీన్ జరిగాయి. ఇపప్డు అలుల్డికీ మామకీ మాటలు లేవు.
రామారావుకి ఈ జరిగిన సంగతులనీన్ చూచాయగా తెలుసును, మామతో వేరుపడినపప్డే శీర్నివాసులు వాళల్ ఊరువచిచ్ ఉనన్ భూమిలో వీలైనంత
అమేమ్సి ఆడబుబ్ పటుట్కుని వేరింట కాపురం పెటాట్డు. అయితే రామానికి బోధపడని దలాల్ ఒకక్టే. అసలే ఇంత బెడదగా ఉంటే ఆ ఎవరెత్నో ఎందుకు
తెచుచ్కునాన్డు? అనవసరంగా ఎందుకు చెడిపోయాడా అని.
*

*

*

*

మధాయ్హన్ం పనెన్ండుగంటలకి తారసపడిన శీర్నివాసులు సాయంతర్ం ఆరైనదాకా రామానిన్ విడిచిపెటట్లేదు. ఎలాగో ఆరుగంటలకి అతి
పర్యతన్ం మీద బయటపడాడ్డు రామం. అతనికి మనసుస్ కలగాపులగంగా వుంది, ఇపుప్డింక చేయ వలసినదేమిటి? సూరయ్ం బాబాయి యింటికి వెళాల్లా ?
ఇపప్టినుండి ఎందుకు. భోజనం వేళకు వెళితే సరిపోతుంది, అయినా ఆ యింటోల్ మహా చీదర. వాళల్ పిలల్లు - బాబోయ యమకింకరులాల్ంటివాళుల్.
ఇంటికెవడో కొతత్వాడు వచేచ్డనే గౌరవం లేదుకదా నెతెక్కిక్ పిండి కొడతారు. జేబులు తడిమే వాడొకడు. భుజమెకేక్ దొకతే. పొదుద్ట రెండు గంటల
అనుభవంతోటి తలవాచి పోయింది రామానికి, దానికితోడు సూరయ్ం బాబాయి భారయ్ దాసీదానితో పోటాల్ట ఒకటి. ఆసీను సినిమా తియాయ్లిసిందే. ఆ
కోపంలో తనకి కాఫీ తెచిచ్యయ్బోయి భడాలున గాల్సు కింద పడేసింది. మళీళ్ కాఫీ తయారయేసరికి ఒక గంట పటిట్ంది కాని మళీళ్ వచిచ్న కాఫీ అది కాఫీ
కాదు. రంగూ రుచీ వాసనా లేని ఏవో కషాయం నీళుళ్.
వచిచ్నతోవనే రోడెడ్కిక్ బీచి వైపునడుసుత్నాన్డు రామం. సూరయ్ంబాబాయి యింటికి శీర్నివాసులు యింటికీ ఎంత తేడా ! ఇలుల్ చినన్దే కాని
శుభర్ంగా ఉంది. లోపలిగదిలో కొదిద్గా ఫరిన్చరూ చినన్ రేడియో కూడా ఉనాన్యి. వాళళ్కీ అయిదుగురు పిలల్లునాన్రు. అంతమంది పిలల్లునన్ సంసారం
లానే లేదు. పెదద్పిలల్లు బడికిపోయేరట. చినన్ వాళుల్ నిదర్పోతునాన్రు. అందరిలో పెదద్దానికి పదకొండేళుళ్ట. అపప్డే ధరుట్ఫారమ చదువుతూందట.
“అది చాలా తెలివైనదిరా-దానిని ఎం బి. బి. యస. చదివిసాత్ను,” అనాన్డు శీర్నివాసులు.
అదృషట్మంటే అలా ఉండాలి, తనూ చదివేడు చాలా చురుకుగా, సూక్లుఫైనలులో సూక్లుకి తనదే ఫసుట్మారుక్. చినన్పప్టినుండీ పర్తి కాల్సు
లోనూ తనదే పైచెయియ్. అయినా తనతండిర్ రామచందర్యయ్ ఒకక్ నాడైనా “నినున్ పై చదువులు చదివిసాత్ను”అనలేదు. రామచందర్యయ్కు సమసయ్ల నిటేట్
పరిషాక్రం చేసే తెలివితేటలునాన్యి. పెదద్కూతురు మీనాకిష్కి పదహారో యేడు వచీచ్రాగానే సంబంధాలకోసం ఎకుక్వ బాధపడకుండానే రెండో సంబంధం
చేసి వదిలించుకునాన్డు. రెండో సంబంధమైతేనేం వాళాళ్సిత్ పరులు - పిలల్ సుఖపడుతుంది అంటాడతను. ఇక కొడుకు రామారావు సూక్లుఫైనలు పరీక్ష
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వార్సి రాగానే రామచందర్యయ్ బయలుదేరి పటన్ం వచిచ్ ఏ యే ఆఫీసులోల్ ఏ యే ఖాళీలునాన్యో వాకబు చేసి నలభై రూపాయిల జీతం మొదలుకొని అరవై
దాకా యిచేచ్ అనిన్ ఉదోయ్గాలకీ అపిల్కేషన ఫారాలు తెచిచ్ కొడుకుచేత సంతకాలు పెటిట్ంచాడు.
రామం చేతిలో ఇరవై రూపాయిలు పెటిట్ పటన్ం పంపించినది ఆ ఫలితం తేలుచ్కుందుక-ఒక వేళ ఏ ఉదోయ్గమైనా దొరికి వెంటనే చేరిపొమమ్ంటే
సందేహించక అలాగే చేయమనాన్డు. నిజానికి శీర్నివాసులు కునన్ సోత్మత ఏమిటి? ఆ మాతర్ం రామచందర్యయ్కూ ఉంది. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు చదువును
సూక్లు ఫైనలుతో ఆపేయవలసిన అవసరం లేదు. అయినా రామచందర్యయ్కి కొడుకు పెదద్ చదువులు చదవాలనే దురాశలేదు. ఎలాగో అందరూ
బతికుంటేచాలు - అంతే.
బీచిలో కూరుచ్ని ఇసుకతవువ్తూ బాగా చీకటి పడేదాకా రామం ఒకటే ఆలోచిసుత్నాన్డు. వీళళ్ందరూ ఎందుకు బతికునన్టుల్? తనుమాతర్ం
చేయబోయేదేమిటి ? ఇలాంటి బరువైన ఆలోచన అతని కాయా పండూ కాని మెదడులో పర్వేశించినపుడు రామాని కనిపించింది. “నేనపప్డే అంత
పెదద్వాడినయిపోయానా – నా యీడు వాళుళ్ ఆ వెంకటసావ్మి చినన్కొడుకు, మిలుల్ మేనేజరుగారి పెదద్కొడుకు వీధులోల్ గోలాడుకుంటూ హాయిగా
గడపడం లేదా ! ...”
రామం వయసుస్కంటే అతని మెదడు ముందుకు పోతూంది. అందుకే రామానికి భయంగా ఉంది.
మళీళ్ వరలకీమ్ గురించిన ఆలోచన, అసలెవ రావిడ ? ఎవరైతేనేం? మనిషి మంచిది. ఎంత ఆపాయ్యంగా ఉంటుంది! మనిషిలో ఎకక్డా అలప్తవ్ం
కనబడదు. అలా అనుకునేసరికి మళీళ్ రామానికి భయం వేసింది.
సూరయ్ం బాబాయి పొర్దుద్టే అనాన్డు-”ఓరే మీ సుశీలకక్, మొగుడు శీర్నివాసులు లేడూ వాడీ పర్కక్వీధిలోనే ఉనాన్డు. బాగా చెడిపోయాడు. వినే
ఉంటావు. వాడి గుమమ్ంమాతర్ం తొకక్కు. నీ కసలే అభమూ శుభమూ తెలియదు. నినున్ కూడా చెడిపేయ గలడు.” అంటూ - కాల్సులో ఫసుట్మారుక్లు
తెచుచ్కోవడం తపప్ మరొక పరిజాఞ్నంలేని రామాని కిదంతా ఏం బోధపడుతుంది? ఏది చెడిపోవడమో ఏది కాదో కూడా అతనికి బోధపడటం లేదు.
మధాయ్హన్ంనుండి సాయంతర్ం దాకా అకక్డుంటే అది చెడిపోవడమేనా అని అతని మనసుస్ పదేపదే పర్శిన్సూత్ంది. అయినా వరలకిష్ పటల్ అతనికి గౌరవమే
కలిగింది. అందువలల్ శీర్నివాసులంటే మరింత అభిమానం వచిచ్ంది. ఆ సంగతి ఎవరికి తెలిసినా పర్మాదం. అందుకని ఆలోచనల ననిన్టిని గుపత్ంగా
దాచుకుని యమలోకంలాంటి తన బస చేరుకునాన్డు రామం.
మరాన్డంతా రామం తన పనిమీద ఎకక్డెకక్డో తిరిగాడు. ఒకక్చోట కూడా ఉదోయ్గం వచేచ్ ఆశ కనబడలేదు. రాతిర్ యింటికి చేరుకునే సరికి
పొదుద్పోయింది. గుమమ్ంలో అడుగుపెడుతూ యింటోల్ మనుషుయ్లు లేరేమో అనుకునాన్డు, ఇలల్ంతా చీకటి గుయాయ్రంలా ఉంది. ఇంతలో ఉనాన్మండోయ
అని చెపప్డానికే అనన్టుల్ చంటి వాడి కాకిగోల మొదలుపెటాట్డు. ఇంటావిడ ఆ చీకటోల్ ఏ మూలో ఓ గోరంత ఆముదం దీపం వెలిగించి “ఏడవకురా బాబు!
యిదిగో దీపం వెలిగించాను” అంటూంది ఆ ఆరునెలల పసివాడితో.
అంత చీకటిలో ఒకక్డుగు ముందుకు వెయయ్టానికి కూడా భయం వేసింది రామానికి, ఏపోకిరీ పిలోల్ కాళళ్కింద కసుకుక్మంటుందేమో అని
పించింది, “హరికేన లాంతరూ అగిగ్పెటెట్ యిలా పడెయయ్ండి పినిన్గారూ! నేను వెలిగిసాత్ను” అనాన్డు వీధరుగుమీదనుండే.
వీధిలోనుంచే వసూత్ గడపలో కాలు పెటిట్న సూరయ్ం “వచాచ్వా రామం ! నీకోసమే ఎదురుచూసుత్నాన్, చూడూ ! కిరసనాయిలు అయిపోయింది.
సమయానికి అగిగ్పెటిట్కూడా అయిపోయిందిట. మీ పినిన్ వటిట్ అపసంతి మనిషనుకో - వెలుగుండగానే ఇలాంటివనీన్ చూసుకోవదూద్. ఆ వెంకటేశం
గాడింటికి వెళాళ్ను. ఇంత కిరసనాయిలు పోసి ముటిట్సాత్డేమోనని. వాళళ్ంతా సినిమా కెళిల్పోయారుట. ఒకక్ అరథ్రూపాయుంటే యిలా పడెయియ్ యిపప్డే
ఒకక్ అంగలో ఒక బుడిడ్ కిరసనాయిలూ ఒక అగిగ్పెటిట్ తెచుచ్కొసాత్ను” అంటూ చెయియ్చాచాడు.
రామానికివవ్క తపప్లేదు. అరథ్ రూపాయ తీసికుంటూనే “మరోలా అనుకోకు నాయనా ! సమయానికి ఆ పరుస్ ఎకక్డ పెటేట్శానో గురుత్ లేదు. ఈ
చీకటిలో ఎలా వెతకను చెపప్. రేపిచేచ్సాత్నులే!” అంటూ వీధిలోకి వెళిళ్పోయాడు.
తరువాత మూడురోజులలో రామానికి మరి కొనిన్ చితర్మైన అనుభవాలు కలిగాయి. ఒకరోజు మధాయ్హన్ం పపప్నన్ంపెటిట్ పినిన్గారు
”ఈ పటన్ంలో కూరగాయలు సరిగా దొరకవు నాయనా! బోలెడు డబుబ్పోసినా కూరనన్దే కంటికి కనబడదు” అంటూ మజిజ్గ వడిడ్ంచేసింది.
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అది ఆ ఒకక్పూట సంగతి కాదు. రాతిర్ కందిపచచ్డి పగలు నీళల్ చారు- ఎపప్టికపుప్డే పటాన్నిన్ తిటిట్పొయయ్టం. ఆ యింటోల్ ఏదీ ఏపప్డూ
ఉండదు. ఉనన్దలాల్ ఒకక్టే - లేమి, అయినా అందరూ బతికేసుత్నాన్రు. బతకడంలోనూ అతి నిబబ్రంగాను ఒకక్రూ దానిని లేమి అనరు. భారయ్
అపసంతితనం అంటాడాయన. భరత్ మతిమరుపు అంటుందావిడ. ఒకనాడు
“బియయ్ం నిండుకునాన్యి. ఒక బసాత్ పంపించమని ఆ కొటుట్ వాడితో నినన్నగా చెపాప్ను. వాడొక మతిమరుపు ముండా కొడుకు. ఒక రూపాయి
యిలా యియియ్ నాయనా! పకక్ కొటోల్ తెసాత్ను” అనాన్డు సూరయ్ం. రామం యివవ్కుండా ఉండలేకపోయాడు. నానన్ ఇచిచ్న ఇరవై రూపాయిలలో ఆరు
రూపాయిలు సూరయ్ం బాబాయే కాజేశాడు. తిరిగి యిసాత్డనన్ ఆశ తనకు లేదు. అతనికి అంతుచికక్ని విషయమలాల్ ఒకక్టే. ఈ యింటోల్ ఇదద్రు పెదద్వాళుళ్
ఏడుగురు పిలల్లూ కానీ సంపాదన లేకుండా ఎలాగ బతుకుతునాన్రా అని. లేని డబుబ్ ఎలాగూ లేదు, శుచీశుభర్మూ అయినా లేదు. వాళళ్భాష,
వాళళ్పర్వరత్న, వాళళ్ అలవాటుల్ అనీన్ రామానికి అసహయ్మే కలిగించాయి.
ఆ మూడురోజులోల్ అతనికి మళీళ్ శీర్నివాసులుని కలవటం పడలేదు కాని తకిక్న బంధువులను సందరిశ్ంచక తపప్లేదు. ఒకొక్కక్ కుటుంబం ఒక
విచితర్మైన సంసాక్రంతో బతుకుతూంది. తన తండిర్ రామచందర్యయ్ ఈ వంశవృక్షంలో వాడే అయినా అతని తరహా వేరు, అతడు చేసేది శుదధ్మేషట్రీ
ఉదోయ్గమే అయినా అతడు లేమితో బాధపడడు. అశుచితో బాధపడడు. అనారోగయ్ం వాళిళ్ంటోల్ ఎరుగరు. వాళల్ది ఒక కుదురైన చినన్ సంసారం,
జీవితావసరాలైన తిండి బటట్ సమపాళళ్లో ఉంటాయి. అంతకుమించి మరేమీ అకక్రలేదు కూడా, రేడియోలు, గార్మఫోనులు, సినిమాలు వీటిలో బొతిత్గా
నమమ్కంలేదు రామచందర్యయ్కు, ఏదైనా కథా, కారయ్మూ జరిగినా, పొదుపుగా, మళీళ్శాసోత్ర్కత్ంగా జరిపిసాత్డు. శాసత్రం ముఖయ్ం కాని ఆడంబరాలెందుకురా
అంటాడతను, బతికునన్ పర్తివాడికీ తిండీ బటట్; తినడానికి కటుట్కుందుకూ బతికుండడం. ఇదే జీవిత పరమావధి అని రామచందర్యయ్ అనుభవం. ఆ
సంసాక్రంలోనే పెరిగి, ఆ తిండి బటాట్ సమకూరుచ్కునే జీవనోపాధికోసం వచిచ్న రామానికి, జీవితం పొడువును చాలా తకుక్వ చూసిన రామానికి; ఇటు
సూరయ్ం అటు వెంకటేశవ్రుల్, మరొక భార్తృసమానుడు సుబాబ్రావూ. అందరూ వింతగా కనిప్ంచారు.
వెంకటేశవ్రుల్ వారానికి మూడుసినిమాలయినా చూసాత్డు. వచిచ్న సినిమానలాల్ కనీసం రెండు మారల్యినా చూసాత్డు. భారయ్తో సహా వెళతాడు.
అతనికి డెబభ్యిరూపాయల ఉదోయ్గంట. ఇదద్రు పిలల్లునాన్రు. పిలల్లిన్ పకక్ వాటా వాళిళ్ంటోల్ వదిలేసి భారాయ్భరత్లు సినిమాలు చూసాత్రట. అతనిదగగ్ర
విశేషమేమిటంటే డబుబ్లేదని భోజనం మానేయగలడు, ఆవిడా అంతే. పిలల్లికి ఆ పూటకి ఒక పకోడీల పొటల్ం కొనిచిచ్ యినిన్ మంచినీళుల్ తాగిసాత్రు.
సినిమా మాతర్ం విధిగా చూడాలిసిందే. అయితే మాతర్ం ఇరవై రూపాయిలు ఇంటదెద్కే అవుతుందిట. డబుబ్కటట్లేదని వాళళ్ వాటాకి ఎలకిట్ర్సిటీ కనెక్షన
పీకేశారుట. ఆ పకోడీలకయినా ఆ సినిమాలకైనా అతనికొచేచ్ డెబభ్యి రూపాయలు ఎలా చాలుతాయనన్ది రామం సూక్లుఫైనలు మెదడు లెకక్
కటట్లేకపోయింది.
సుబాబ్రావు తండిర్ వాయ్పారంలో లక్షలు గడించేడంటారు, కాని పర్సుత్తం ఆసిత్ ఎంతో అపుప్ అంతా ఉందని అనుకుంటారు. ఏదయినా లకాష్ధికారి
కొడుకు గనుక సుబాబ్రావు ఫోరుత్ ఫారమ దాటి ఇంటరీమ్డియట ఫెయిలవడానికి పనెన్ండేళుల్ తీసుకునాన్డు. అంటే అతనికి దగగ్రగా ముపప్యి
యేళుళ్నాన్యి. వాళల్హోదాకు తగిన సంబంధం దొరకక పెళిల్ చాలా కాలంగా వాయిదా పడి ఈ మధయ్నే జరిగింది, దానితో చదువు పూరిత్గా సునన్
చుటేట్సింది. చినన్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం వాళల్కు పరువునషట్ం. పెదద్ ఉదోయ్గానికి ఆరడ్రు అతనికింతవరకూ రాలేదు. అందుచేత నానన్ యింటినుండి లెకక్పెటిట్
డబుబ్ పంపిసాత్డు. అది వాళళ్ కొతత్ కాపురానికి వారంరోజులకే చాలదు. సినిమాలు, బోటు షికారుల్, హోటళుల్, ఐసీర్క్ములు. వీటికే ఎకక్డ లేని డబుబ్ చాలదు.
ఆ తరువాత ఎలా గడుసూత్ంది వీళళ్కి - రామానికదీ పర్శేన్.
*

*

*

*

రామారావు తాను వచిచ్న ఐదో రోజున కాబోలు మళీళ్ శీర్నివాసులు యింటికి వెళాళ్డు. అపప్టికి సుశీల హాసిప్టల నుండి యింటికి వచేచ్సింది.
సుశీలకక్యయ్ని తను బాగా చినన్పప్డు చూచాడు, అయినా ఆవిడ వెంటనే పోలిచ్ పలకరించింది. శీర్నివాసులు యింటోల్లేడు.
“మళీళ్వసాత్” అని తిరిగి వెళళ్ బోతూంటే సుశీల
“అదేమిటి రామం ! మీ బావ పావు గంటలో రానే వసాత్రు. మే మేం కొతత్వాళళ్ం కనుక నా ! ఇలా కూరోచ్ నే నాసుపతిర్లో ఉండగా వచేచ్వట
కదూ !” అంటూ మాటలోల్ దింపింది.
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వరలకిష్ తన రాకనెపుప్డు గమనించిందో కాఫీ తెచిచ్ఇచిచ్ంది.

కాఫీ పుచుచ్కుంటూనే రామం వాళిళ్దద్రి వంకా తీక్షణంగా చూచాడు, అతని మనసుస్లో కొనిన్ పరిచితమైన అభిపార్యాలేవో ముందు మెరిశాయి.
“వీళిళ్దద్రూ ఒకక్ యింటోల్! ఎంత అనాయ్యం ! వెంకటేశవ్రుల్ మొనన్ అనన్టుల్ సుశీల అకక్యయ్ ఎంత కుమిలి పోతుందో!” ఒక క్షణమాతర్ం అతని
సానుభూతి అంతా సుశీలవైపు ఒరిగింది.
“అయయ్యోయ్! అదేమిటమామ్ పచిచ్బాలింతవు ననన్డిగితే నేనివవ్నూ !” పిలల్బటట్లకోసం మంచం దిగి వెళుతూనన్ సుశీలను వారిసూత్ అంది
వరలకిష్ .
“బాగుంది తొలి కానుప్నాడే లేని సుకుమారమీవాళ దేనికి లకీష్” సుశీలకంఠంలో ఎతిత్పొడుపు లేదు. ఆదరం ధవ్నిసూత్ంది.
ఏమిటి వీళిళ్దద్రూ! నటనా ! అని విసుత్పోయాడు
ఆ విసమ్యం అటేట్సేపు లేదు రామానికి, పావు గంటలో వసాత్డనన్ శీర్నివాసులు అరగంట దాటాక గాని రాలేదు. ఈ మధయ్లో సవతు
లనిపించుకునే ఆ యిదద్రు సతరీలు రామారావు అభిపార్యాలెనోన్ మారేచ్శారు. వటిట్ది. సుశీల ఏమీ కుమిలిపోడం లేదు. కుమిలిపోయే మనిషిలో పర్శాంతత
ఎలా ఉంటుంది? వరలకిష్ కి ఆమెకీ మధయ్ పొరపొచాచ్ లునాన్యనడం శుదధ్ పొరపాటు. వాళళ్మటుట్కి వాళుళ్ హాయిగా ఉనాన్రు. లోకం ఎందుకింత
ఆడిపోసుకుంటూందో!
శీర్నివాసులు వచాచ్డు. రామారావు అంత వరకూ ఎవరెవరిని కలుసుకునాన్డో ఫలితాలెలా ఉనాన్యో అనీన్ చెపాప్డు. శీర్నివాసులుతో రామం
మాటాల్డుతుండగానే వేంకటేశవ్రుల్ వచాచ్డు. రామానిన్ చూసి గతుకుక్మని
“ఇదేమిటి మకాం మారేచ్శావూ !” అనాన్డు,
“అబేబ్ లేదు ఊరికనే వచాచ్ను” అనాన్డు రామం.
వేంకటేశవ్రుల్ శీర్నివాసులుని పకక్కి పిలిచి ఏదో అనాన్డు. శీర్నివాసులు లోపలికి వెళిళ్ ఏదో అనాన్డు. మరో రెండు నిముషాలోల్ వరలకీమ్ వాకిటోల్కి
వచిచ్ శీర్నివాసులు చేతిలో అయిదు రూపాయిలు కాబోలు పెటిట్ంది. అతని చేతిలోంచి ఆ నోటు వేంకటేశవ్రుల్ జేబులోకి వెళళ్డం అతను వెంటనే వీధిలోకి
దాటెయయ్డం జరిగాయి.
మరొక పావుగంటా గడిచాక సూరయ్ం పెదద్ కొడుకు సంచీ చేతపటుట్కుని వచిచ్ “అకాక్య ఒక శేరు బియయ్మియయ్మంది అమమ్” అనాన్డు
సుశీలతో,
“వరలక్షమ్కక్యయ్ నడుగు” అనన్దామె.
ఆ అబాబ్యి లోపలికి వెళళ్డం సంచి నింపుకుని బయటికి వెళళ్డం గమనిసూత్నే ఉనాన్డు రామం.
రామానికి నిజంగా ఆశచ్రయ్ం వేసింది, ఏమిటి వీళళ్ంతా? వాళళ్గడపలో కూరుచ్ని ఈ శీర్నివాసులునే నానాతిటూల్ తిడతారు. అవసరాలనిన్టికీ
ఇతనిగడప తొకక్టాని కెవరికీ సంశయం లేదు. వింతమనుషుయ్లు! అనుకునాన్డు.
ఉండబటట్లేక “ఏమిటి బావా! వీళళ్ందరూ మీయింటికి వసాత్రనన్మాట” అనాన్డు గొణుగుతునన్టుట్గా. శీర్నివాసులు గటిట్గా సిగరెటుట్ ఊది పారేసి
“అదా! అదొక చిదంబర రహసయ్ంలే. వాళల్ంతా ననున్ వెలివేశారు. కాని డబుబ్లికీ బియాయ్నికీ వెలిలేదుగా” అని
“ఆ గొడవంతా దేనికి గాని రేపు నీ పోర్గార్ం ఏమిటి రామo ? సినిమాకి వెళదాం రా రాదూ?” అనాన్డు.
“ఏం సినిమాలో లే బావా ! ముందు వచిచ్న పని అయితే కదా ! నానన్ చెపిప్న లిసట్ంతా చాల వరకూ పూరత్యింది. ఒకక్ పెదద్మనిషి మాతర్ం
కనపడడ్ం లేదు. అతను రేపు ఊరునుండి వసాత్డట. అతనిన్ కలుసుకుంటే ఏ సంగత తేలిపోతుంది.”
“ఎవరతను ?”
“శేషగిరి అని కలెకట్రాఫీసులో ఉంటాడట...”
“ఆరి నీ యిలుల్ బంగారంగానూ! వాడా ! చెపాప్వ కాదూ వాడిని నాకు బాగా తెలుసు. వాడి దావ్రా నీకేం కావాలిస్నా చేయించే భారం నాది.
అతనెవరో తెలుసా ! వరలకిష్ కి వరుసకి అనన్యయ్వుతాడు. నాకు కాల్సుమేటు కూడాను”
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ఆ మాటనన్పుప్డు శీర్నివాసులు రామంవైపు అదోలా చూశాడు. ఆ చూపులో రామానికి ఎనోన్ అనిపించాయి. నీకు కావలసినది నేను చెయయ్గలను
తెలుసా అనన్టుల్, చేసేత్ నేనే ఎవరికైనా ఇలాంటి సహాయం చెయాయ్లి అనన్టుల్. ఏమని జవాబు చెపాప్లో తెలియని సందిగాధ్వసథ్లో పడాడ్డు రామం.
శీర్నివాసులు అతని భుజం మీద చరిచి. “ఏమిటలా బితత్ర పోతావు ? నువేవ్దో అడగాలనుకుంటునాన్వు. కాని భయపడుతునాన్వు. నాకు తెలుసులే.
నువివ్ంకా పసివాడివి. తెలిసీ తెలియని జాఞ్నం. అయినా చూడు నువువ్ తెలివైన వాడివి. పర్పంచ పోకడలను కొంత చూసుత్నాన్వు. వాటి లోతేమిటో నీకు
తెలియదు. ఈ వయసుస్లోనే పర్పంచానిన్ కొంచెం అరధ్ం చేసికవడం అవసరం. నాగురించి చాలా వినుంటావు. ఈ వరలకిష్ మాటెతిత్నపుప్డలాల్ ఎవరీమె?
ఏమా కథ అని నీ మనసుస్లో కుతూహలపడతావు.” అని నిజమేకదూ అనన్టుల్ చూశాడు శీర్నివాసులు రామం కళళ్లోకి.
రామానికి నిజంలాగా తోచింది. అబదద్ం లాగా తోచింది. తనకు తానై ఆ పర్శన్కు శీర్నివాసులిన్ జవాబివవ్మనడు. కాని అతనే ఏదో ఉపోదాఘ్తం
మొదలు పెటేట్సరికి ఆసకీత్ పెరిగింది. “ఊ” అనాన్డు చివరికి.
“ఇకక్డ మనవాళళ్ందరూ నా గురించి చాలా చెపేప్రు నీకు కదూ ! ఇక నా గురించి నేను చెపేప్ది విను. నువువ్ నిజంగా చినన్వాడివే. అయినా
మీనానన్ నినున్ జీవితంలోకి నెటేట్సుత్నాన్డు. అందుచేత పెదద్వాడిలా విను. వాళళ్ందరూ అనన్టుట్ చినన్వాడిని చేసి నినున్ చెడుతోర్వ పటిట్సుత్నాన్నను
భయపడకు. ఈ మహా పర్పంచంలో ఎవరితోర్వ వాళళ్ది. ఒకళళ్వలల్ మరొకరు చెడిపోవడమనేది కేవలం పొరపాటు అభిపార్యమనుకో. మానవుడు తెలివి
తకుక్వవలల్ చెడిపోతాడు. లేదా చవటతనం వలల్ చెడిపోతాడు. బర్తుకు తెరువు తెలిసిన వాడెవవ్డూ చెడిపోడు.” శీర్నివాసులు మళీళ్ రామానిన్ పరక్షగా
చూశాడు. తను చెపేప్వి ఆసకిత్గానే వింటునాన్డు రామం.
శీర్నివాసులు మళీళ్ పార్రంభించాడు. “నా సంగతి కుల్పత్ంగా చెపాత్ను విను. విని ఈ మనుషుయ్ల మూలతతవ్మేమిటో, ఆ తతావ్నిన్ గుడిడ్గా
అనుసరిసేత్ మనకొరిగేదేమిటో అనన్ది నీ తెలివితేటలననీన్ కరగించి ఆలోచించు. మీ నానాన్ మా నానాన్లాంటివాడే వరలకిష్ కొకనానన్. ఒకక్తే కూతురు.
కొడుకులు చాలమంది. మీ అకక్లందరికిలాగేనే ఆమెకి పదకొండో యేటో పనెన్ండో యేటో పెళిళ్చేశారు. డబుబ్నన్ సంబంధం. కాని ఏం లాభం ఏడాది
తిరగక ముందే ఆ మహనీయుడు చచిచ్పోయాడట. అపప్టికీమెకైతే డబుబ్ విలువా తెలియదు. భరత్ విలువా తెలియదు.
ఆమె నానన్కి డబుబ్ విలువ బాగా తెలుసు. వియాయ్లవారి ముకుక్పిండి పాతిక వేల రూపాయిల ఆసిత్ సంపాదించాడు. ఆమె బాలయ్ం నుండి
యౌవనం దాకా ఆ ఆసిత్ని వడీడ్లకు వడీడ్లై పెరుగుతూ వచిచ్ంది. ఈ కాలపు మనుషుయ్లు కొందరు మళీళ్ పెళిళ్ చెయయ్ండి పాపం అనాన్రుట. ‘చసేత్ అలా
జరగదు’ అనేశాడు చచిచ్ సవ్రాగ్న ఉనన్ తండిర్. తెలివిగా చదువుకుంది. సూక్లు ఫైనలు దాకా వచేచ్సరికి ఆ పైన చదువు సాగనియయ్కుండా చేశారు బతికునన్
అనన్దముమ్లు. ఆమె గటిట్గా చదువుకుంటే ఎకక్డి కెగిరిపోతుందో – అపుప్డంత ఆసీత్ వాళళ్కి దూరమైపోతుందని వాళళ్ బెంగ. కాని సేవ్చఛ్, మెలకువ, ఆమె
రకత్ంలోనే ఉనాన్యి. ఇరవై సంవతస్రాల వయసుస్ వచేచ్సరికి ఆవిడకీ కోరికలు పెరిగాయి. ఆవిడ ఆసిత్మీద చూటూట్ ఉనన్ మనుషుయ్లకూ మోజు పెరిగింది.
ఆ సమయంలో ఈ శేషగిరి దావ్రానే నాకామె పరిచయం కలిగింది. కళళ్కేదో జబుబ్చేసి కె.జి. ఆసుపతిర్లో వైదాయ్నికి వచిచ్ంది. తననీ తన ఆసిత్నీ జాగర్తత్గా
వాడుకోగలిగే మనిషి కావాలని అనేవ్షించిందావిడ. వఠి లాటరీయే అను రామం ! ఆవిడకి నేను సరియైన మగాడుగా అనిపించానెందుకో- నినున్ నేను
నమమ్కునాన్ ననన్ది. భేష నీ నమమ్కానిన్ వముమ్ చెయయ్ననాన్ను నేను, చెయయ్లేను కూడా ! ఏమంటావా? ఆసిత్తోపాటు అందమైన ఆడది వచిచ్ నినేన్
వెతుకుక్ంటునాన్ అంటే కాదనేటంత నపుంసకుడను కానుగా! మేం పెళిళ్చేసుకోలేదు నిజమే. తెలివితకుక్వచేతకాదు. దైరయ్ంలేక కాదు. తెలివైనవాళల్మూ
గడుసువాళల్మూ కనుక. పెళిళ్ అనేది తలపెడితే ఆవిడ ఆసిత్కీ గొడవ వసుత్ంది. బహు భారాయ్తవ్ం చటట్విరుదధ్ం. రెండు విధాలా నషట్ం.” మళీళ్ శీర్నివాసులు
రామం వంక చూచాడు. రామం నిశచ్లంగా పర్సనన్ంగా వింటునాన్డు.
“మరి సుశీలకక్యయ్ని అనాయ్యం చెయయ్లేదా! ఆవిడ ఉసూరుమనదూ అంటావు నువువ్” అని తిరిగి పార్రంభించాడు శీర్నివాసులు తన కథనం,
నిజానికి రామం ఆ మాట అనడు. అది అనాయ్యం ఎంత మాతర్ం కాదని అతనికపప్డే సుఫ్రించింది. అయినా శీర్నివాసులు చెపప్నే చెపాప్డు. “మా
సంసారం హాయిగా గడిచిపోయే కీలకం ఇదని అరథ్ంచేసికోగలిగింది సుశీల. అందులో పెదద్ ఔదారయ్ం, సహనశీలత ఉందనుకోకు. డబుబ్
పెటుట్బడిపెటేట్వాడెవరైనా అడుగులకుమడుగులోతేత్రకం వాళళ్ తరహా సూరయ్ం కూతురు కదా ! నిజానికి వాళళ్ నానన్ మూలంగా నా ఆసిత్ అంతా
తగులబడిందని నా కంటె ఎకుక్వ అదే ఏడిచ్ంది. భూమి అమిమ్ “తెచిచ్న డబుబ్ యిటేట్ హరించుకుపోయింది. వరలకిష్ ఈ సంసారంలో పర్వేశించకపోతే
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మేమూ మీ సూరయ్ం బాబాయి లానే ఉండేవాళళ్ం. ఇపప్డా సుశీలకు గాని పిలల్లకుగాని ఏకొరతా లేదు, ఇంటి బరువంతా వరలకిష్ చేతిమీదుగానే
తొలగింపబడుతూంది.
మనలో మనమాట. ఆడదికదా అసూయపడకుండా ఉంటుందా అని అందరి అనుమానం- సుశీలను గురించి. అసంతృపిత్ వలన అసూయ
ఏరప్డుతుంది. సుశీలకలాంటి అసంతృపిత్ లేదు. ఆవిడ సతరీతవ్ం పదాన్లుగేళళ్ వయసుస్నాటినుండీ సఫలమవుతూంది. వరలకిష్ ఈ ఇంటికి వచేచ్సరికి
సుశీలకు నలుగురు పిలల్లు. ఇపప్డు సుశీలకు తన పిలల్లు హాయిగా తిని తిరిగి బాగుపడటం కావాలి కాని అసూయతో అరాథ్నిన్ నెటిట్ వేయడం కాదు.
అందుకొక సుగమమైన మారగ్ం ఏరప్డిందని లోలోపల సుశీల ఎంతో సంతోషిసూత్ంది.
ఈ సీవ్యచరితర్ నింత విపిప్చెబుతునాన్డేమిటి? ఇందులో తనుచేసిన ఘన కారయ్మేమిటి? డబుబ్నన్ మనిషి దొరికింది వాడుకుంటునాన్డు
అనుకుంటా వేమో! ఇందులో నాపర్యోజకతవ్ం ఉందని కాదు. రామం, ఒక అవకాశానిన్ ఎవవ్రినీ బాధపెటట్కుండా సావ్రాథ్నికి వినియోగించుకునాన్
గిలగిలలాడుతుంది లోకం. ననున్ తిటిట్ నా గురించి దుషర్ప్చారంచేసే వాళళ్ందరి ఆంతరయ్ం నాకు తెలుసు. వాళళ్కీ అలాంటి సదవకాశం రాలేదని
వాళేల్డుసుత్నాన్రని నాకే కాదు మీ సుశీలకక్యయ్కీ తెలుసు. నిజానికి ఆవిడకునన్ పరిజాఞ్నమెంత? ఊళోళ్ అమమ్లకక్ లందరు ఎకక్డ కనిపించినా మీ
అకక్యయ్ను తెగ ఓదారేచ్సూత్ంటారు. అంతగా వాళుల్ వాపోతూంటే “ఆగండి నా భరత్ చెడడ్పని చెయయ్లేదు. ధీరుడు, వీరుడు” అని ఎలుగెతిత్ చాటే శకిత్ ఆవిడ
సంసాక్రంలో లేదు కాబటిట్ వాళళ్తో తానూ కలిసినటేట్ “ఏదో లెండి ఇదొక కరమ్. ఈనాటి కాయన కలాంటి బుదిధ్ పుటిట్ంది” అని నిటూట్రుసుత్ంది. మళీళ్ ఆవిడే
యింటికొచిచ్ “వెధవలు మనం బాగుంటే కళల్లోల్ నిపుప్లు పోసుకుంటునాన్రు” అంటుంది.
నేనొక లాటరీలో గెలిచాను. వాళళ్ంతా లాటరీ వేసి వేసి నషట్పోయారు. నా సమసత్మూ వరలకిష్ అదుపులోనే పెటాట్ను. తెలల్వారి ఉపప్కో పపుప్కో
అణాకో రూపాయకో ఈ నాలుగు కుటుంబాలలోని మనుషుయ్లు రాక మానరు, అది అపుప్కాదు. కేవలం ముషిట్. వాళుల్ తినే పర్తి కానీ ‘ఆఎవరెత్దో’ అనే
సంగతి వాళళ్ కందరికీ తెలుసు. శీర్నివాసులు తెచుచ్కునన్ ఎవరెత్ దగగ్రో వీళళ్ందరూ గడియగడియకీ చెయియ్ చాచుతారు. అలా జరగాలనే నా దగగ్ర ఎపప్డూ
దమిమ్డీఉంచను. నేనూ మొనన్ పుటిట్న నా పిలాల్డుతో సహా మేమందరం ఆమె పెంపుడు చిలకలం.
బహుశా నీకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉందో లేక మరేమనుకుంటునాన్వో. ఇదీ మా కథ” అని ఊరు కునాన్డు శీర్నివాసులు
ఇంతకథ వరిణ్ంచి చెపిప్నా శీర్నివాసులు ఎకక్డా ఉదేర్కపడలేదు. పర్శాంతంగా హాయిగా ఎవరిదో కథ చెపిప్నటుల్ చెపేప్శాడు.
భూమిమీద జరిగే పర్తి విషయంగురించీ తెలుసుకోవాలని తహతహ పడే కొందరు మరీ ఆసకిత్ పరులైన విదాయ్రుథ్లుంటారు. అలాంటి విదాయ్రిథ్కి
మాషాట్రు ఒక కొతత్పాఠం చెపప్గానే చెపప్లేని ఆనందం కలుగుతుంది. “నేనేం ! ఇవావ్ళ ఎంచకక్టి పాఠం నేరుచ్కునాన్ను” అని కనిపించిన అందరితోనూ
చెపుతాడు. సరిగాగ్ ఆ పసివాడి ఆనందం లాంటిదే ఒక అనుభూతి రామానికి కలిగింది. అదీగాక రామానికి యింతవరకూ వయ్కుత్లూ పర్పంచం గురించి
లోతుగా చెపిప్నవారేలేరు. కుటుంబాలోల్ జరిగే చిలల్ర చిలల్ర సంఘటనలేవైనా అతనికి కుతూహలం కలిగించి “ఏమిటదీ !” అని అడిగితే “నీకెందుకులే ఈ
గొడవలనీన్” అని కసిరేశారు అమామ్ నానాన్ను. ఉదోయ్గంలోచేరి డబుబ్ సంపాదించడానికీ, పెళిళ్చేసికుని సంతానం ఉతప్తిత్ చేయడానికీ, “ఇంకా
చినన్వాడివిటరా” అని తొందర చేయగలరు. లౌకిక జగతుత్లోని తమాషాలను తెలుసుకోవాలంటే మాతర్ం అందుకు “చినన్ వాడికి నీకెందుకు ?” అంటారు.
అలాంటిది శీర్నివాసులు తన కధనంతటినీ దాపరికం లేకుండా రామానికి చెపేప్సరికి తనకూ ఒక ఆధికాయ్నిన్చిచ్నటుల్ తననొక ఆతీమ్యునిగా
సంబోధించినటూల్ తోచింది రామానికి. విడని మొగగ్ను మంచి వాతావరణంలో పెడితే విచుచ్కునన్టుల్ నినన్టిదాకా పుసత్కంలో విజాఞ్నం తపప్ మరొకటెరుగని
రామారావుకి ఇవాళ పర్పంచం గురించి ఎంతో తెలిసినటల్యింది.
ఆ అనుభూతితో అతను ఉకిక్రి బికిక్రి అయాయ్డు. శీర్నివాసులుమీద విపరీతమైన భకిత్ భావం కలిగింది. అతనేమీ మాటాల్డలేకపోయాడు. “మళీళ్
రేపు కనిపిసాత్, నేను వెడతాను బావా!” అని లేచాడు.
“కనబడడమేమిటి ? రేపు ఉదయంరా ! శేషగిరి దగగ్రకు వెళిళ్ సాయంతర్ంలోగా ఉదోయ్గం ఆరడ్రే పటుట్కొదాద్ం. ఇంక నుండి ఇకక్డునన్ ఐదు
కుటుంబాలకూ నువొవ్క పల్స (+). తవ్రలోనే వీళళ్ందరూ కలిసి నీకో చినన్దానిని కటట్బెడతారు. ‘ఇంకా నయం - ఇంతవరకు చదివించాను, ఇక ఉదోయ్గం
చెయియ్.’ అంటే చెయయ్బోతునాన్వా లేదా. అలాగే ’పెళిళ్చేసుకో’ అని మీనానన్ అంటాడు. నువువ్ చేసుకుంటావు. ఈ శేర్యో రాజయ్ంలో సూక్లుఫైనలుగాడికి
అరవైయో డెబభ్యోయ్ కంటె ఎకుక్విచేచ్ బుదిధ్ ఎవడికీ లేదు, శుభం ! అదేమీ కాదనను. కాని రామo ! గతంలో నువొవ్క పొర పాటు చేశావు. ఇపప్డు నువువ్
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తలదూరచ్బోయే గూడుకోసం సూక్లుఫైనలు ఫసుట్మారుక్లో పాసవడం అనవసరం. సూక్లులోకలాల్ మేధావి కురార్డు అనిపించుకోవడం అనవసరం. ఆ
ఛానుస్ మరొక ఇంగల్ండో, అమెరికాయో పోయేవారికి వదిలేసెయాయ్లిసింది. పోనీలే గతం గతః. ఉదోయ్గంలో చేరు. కాని వేంకటేశవ్రుల్లా అయిదులూ
పదులూ అడగకు. పెళిళ్చేసేత్ చేసేసుకో కాని సుబాబ్రావులాంటి కాపురం చెయొయ్దుద్. సరే మీ సూరయ్ంబాబాయిలా ఎవరిమీదోపడి బతికేయడం మరీ ఘోరం.
నీ అరవై రూపాయిలలో నువెవ్ంత తింటావో రాబోయే నీ రాణీకెంత పెడతావో, ముందే వాటా వేసేసుకో. అలా బతకలేవూ ! శీర్నివాసులాల్ చెడిపోయి
బర్తికేసే మారగ్ం చూసుకో. అంతే కాని వాళల్ందరిలా పవితర్ంగా చచిచ్పోకు.... పొదుద్ట వసాత్వుకదూ !” అంటూ సాగనంపాడు శీర్నివాసులు రామానిన్.
శీర్నివాసులు చివరన చెపిప్న మాటలతో రామాని కిందాకటి ఉతాస్హం పొంగు తగిగ్పోయింది. ఒకక్సారిగా తనకేం కాబోతూందో
తెలిసినటల్యింది. సూరయ్ం బాబాయి – చీకటియిలూల్ - ఆ పిలల్లూ కిందటేడు టైఫాయిడు పడి శలయ్పంజరంలా తయారయిన ఐదేళళ్ అమామ్యి మరి
కోలుకోక అలాగే వాడిపోయిన ఆ దైనయ్సిథ్తే - గురుత్కొచాచ్యి.
మొనన్ భోజనాలపుప్డు కాబోలు పినిన్గారు చెపుప్కొచిచ్ంది. ఆ అమామ్యికి టైఫాయిడు వచిచ్నపుప్డు నలభై ఎనిమిది రోజులు జవ్రం కాసిందట.
ఎంతమంది డాకట్రల్ను పిలిచారో ఎంత డబుబ్ ఖరుచ్ పెటేట్రో ఆవిడ వరిణ్ంచలేకపోయింది. ఆమధయ్ తన చెలెల్లికీ వచిచ్ంది టైఫాయిడు. కొతత్గా వచిచ్న గొటాట్ల
మందు వాడేసరికి పది రోజులకి తగిగ్పోయింది.
లేమివలల్ ఆకుటుంబములో ఉనన్ హీనసిథ్తి, దానిని కపిప్పుచుచ్కుంటూ వాళుళ్ బతికే నీచమైన బతుకూ-రామారావుకు భయంకరంగా తోచాయి.
అతననుకుంటునాన్డు – లేమివలల్ అందరూ అలాగే తయారవుతారా? అయితే తను? తనగతేమిటి? నానన్ తనకు చూపించే అరవై రూపాయల ఉదోయ్గంలో
తానెనాన్ళుళ్ నిండుగా బర్తకగలడు? శీర్నివాసులు చెపిప్నటుల్ వీళల్ంతా కలిసి తనకెవరినో కటట్బెడితే వదద్నగలడా! అసలు ఉండనే ఉంది మేనమామ
కూతురు, వదద్నడానికి తనకి ధైరయ్మెకక్డుంది? ఉదోయ్గం చేసూత్ నానన్మీద ఆధారపడడం ఎంత హీనం. శీర్నివాసులు అనన్టుల్ మహా యిసేత్ అరవై యిసాత్రు.
దానితో సంసారం గడుసుత్ందా? సూరయ్ం బాబాయి అంత హీనంగా కాకపోయినా డెభై రూపాయలు తెచుచ్కుంటునన్ వెంకటేశవ్రుల్ మాతర్ం ఎలా
బతుకుతునాన్డు? వాళళ్లా తను సినిమాలకని డబుబ్ దుబారా చెయయ్డు కాని ఇంటదెద్ సంవతస్రాల కొదీద్ ఎగగొటట్ లేడు, ఎలకిట్ర్సిటీ బిలుల్ కటట్కుండా
ఉండలేడు. జీతం కాసాత్ వాటికే అయిపోతే తను కూడా పకోడీలు తిని నీళుళ్ తాగి పడుకోవలసిందే. కాని లోకంలో ఎంతమంది అరవైలూ డెభైలూ వచేచ్
జీతగాళుళ్ లేరు, వాళుళ్ బతకకేంచేంసుత్నాన్రు? బతుకుతునాన్రు. ఇలాగే కాబోలు, కొందరు బతకలేక చసుత్నాన్రు. కొందరు ఛసూత్ బతుకుతునాన్రు.
మరికొందరు ఇతరులను చంపి బతుకుతునాన్రు. బతుకూ-చావూ-అపుప్లూ-లంచాలూ-దగా-మోసం-అబదధ్ం-ఏమిటిదంతా? ఇదే బతుకు, అమోమ్
బతుకెంత భయంకరం!
మెరుపులూ ఉరుములూలా పర్శన్లూ జవాబులూ రామం బురర్లో తుఫాను లేవదీసుత్నాన్యి, ఆ వెలుగుచీకటల్మధయ్ భవిషయ్తుత్నంతా ఒక పటం
గీసి పెటుట్కుని అటువైపు చూడటానికే భయపడి పోతునాన్డు రామం. అతనిలో తీవర్మైన సంచలనం భయం పదేళళ్ అనుభవంలాంటి ఊహ ఒకక్సారిగా
కలిగాయి.
రామం సూరయ్ంగారింటి గుమమ్ం ఎకక్బోతూంటే సందుమలుపు తిరుగుతూ సుబాబ్రావు కనిప్ంచాడు. “రారా మాయింటికొకసారి రా ! అంటూ
పిలుచ్కెళాళ్డు. రామానికేమీ యిషట్ంలేక పోయినా తపప్లేదు. వాళుళ్నన్ రెండు గదుల వాటాలో వీధి గదిలో తాతలనాటిదొక రోజ వుడ కురీచ్, దానికి రెండు
పర్కక్ల దంతపుసింహం బురర్లూ, ఒక మూల ఒక నిలువుటదాద్ల బీరువా, నేలమీదొక చిరిగిపోయిన ఖరీదైన తివాసీ ఉనాన్యి. గోడలనిండా రెండు వరసల
ఫోటోలునాన్యి. ఇంకా కాళీ ఉనన్చోట రెండు మూడేళళ్ నాటి కేలండరల్నిన్ ఉనాన్యి. రాజకీయ నాయకులవీ, దేవుళళ్వీ, కొనిన్ సీనరీలవీ ఫోటోలు
సమపాళల్లో ఉనాన్యా గదిలో. కిర్ందటిసారి వచిచ్నపుడు వీధరుగు మీదే

బాతాఖానీ వేసి వెళాళ్డు రామం. అందుచేత గదిలోపలి పూరవ్వైభవానిన్

పరిశీలించే అవకాశం లేకపోయింది.
“రా ! మా యిలుల్ చూదుద్వుగాని” అంటూ ఆ రెండోగదిలోనికికూడా తీసుకువెళాల్డు రామానిన్ సుబాబ్రావు. ఆ గదిలో ఆధునికమైన ఒక డెర్సిస్ంగ
టేబిలూ - అదీ రోజ వుడ దే - దానిమీద సోన్లు పౌడరుల్, సెంటు బుడూల్, అగరువతుత్లకు వెండి ఏనుగులు ఉనాన్యి. మరొకపకక్ ఒక పెదద్ పటెట్మంచం,
గోడలకు ఎన లారిజ్ చేసిన సినిమా తారల ఫోటోలు ఉనాన్యి. మొతత్ంమీద పాత కొతత్ల మేలుకలయిక తో వెలిసిన పడకగది అది. రామానికి అందులోని
యింపు సొంపుల గురించి తెలియదు కాని సుబాబ్రావు జీవితం ఎంత ఖరీదైనదో కొంచెం అరథ్ం చేసికోడానికి పర్యతిన్ంచాడు. వంటిలుల్ అనబడే చినన్కొటోల్
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వంటచేసుత్నన్ చినన్దానిని పిలిచి సుబాబ్రావు “టిఫినూ కాఫీ యియయ్వే” అనాన్డు. ఆవిడ వయాయ్రంగా ఒకసారి లోపలికి వెళిళ్ మళీళ్ ఇవతల కొచిచ్
ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ “ఇంత రాతర్వుతూంది భోజనం ముందు టిఫినూ కాఫీ యేమిటండి ! నిమమ్కాయ రసం తెసాత్ను” అంటూ తెచిచ్చిచ్ంది.
ఇంతా చేసి అపుప్డు సాయంతర్ం ఆరు గంటలే అయింది, చేదూ తీపి పులుపు సమిమ్ళిత మయిన ఆ పానీయం రామారావు గొంతు దిగలేక దిగలేక దిగింది.
“ఏరా రామం! సూరయ్ం బాబాయిగారింటోల్ ఛీఫ గెసట్ గా వచిచ్ దిగావు. మా యింట ఒక పూటైనా భోజనం చెయయ్నేలేదు. పోనీలేగాని సినిమాకైనా
వెళదాం వసాత్వా! పరీక్ష పాసయావు - పటన్ం వచాచ్వు. ఒకక్ సినిమా యైనా చూడకపోతే ఏలాగరా!” అని కదిపాడు సుబాబ్రావు.
ఆ క్షణాన ఏమనిపించిందో కాని రామానికి, అవును ఎందుకు వెళల్కూడదూ! అసలే మనసస్ంతా చికాకుగా ఉంది. అనుకుని “పద పోదాం”
అనేశాడు. సుబాబ్రావు ఎగిరి గంతేసినంత పనిచేసి “సీతా ! సీతా ! ఒకక్ నిముషంలో రెడీ అవు! సినిమాకి వెళాల్లి” అంటూ తొందర చేశాడు. ఆవిడ
ఎపప్డూ తయారుగా ఉంటుంది కనుక వెంటనే బయలుదేరారు.
తోవలో వెంకటేశవ్రుల్ యింటిముందు నుంచి వసూత్ అతనినికూడా కేకవేశాడు సుబాబ్రావు. “సినిమాకా ! నేనూ అదే అనుకుంటునాన్ను” అంటూ
బయలుదేరే డతను కూడా.
అందరూ కలిసి హాలుదగగ్రికి వెళాళ్క అందరూ జేబులోల్ చేతులు పెటాట్రు. సుబాబ్రావు “అరే పరుస్ మరిచి పోయానోయ టైమయిపోతూందనే
తొందరలో వచేచ్శాను. వేంకటేశవ్రూల్ నువువ్ తీసుకో టికక్టుల్” అనాన్డు. వెంకటేశవ్రుల్ జేబులోనుండి ఒకక్రూపాయతీసి “ఇంతే ఉంది. నేను వీధిలోకి
వచేచ్దాకా మనమంతా కలిసి బయలుదేరుతామని తెలీదు కదూ” అంటూ ఆ రూపాయి మళీళ్ జేబులో పెటేట్ళాడు. రామానికి పదిరూపాయలనోటు మారిచ్
అందరికీ టికక్టుల్ కొనక తపప్లేదు.
సినిమా అయిపోయే లోపున సోడావాడిని పిలిచారు, కిలీల్లవాడిని సిగరెటల్ వాడిని పిలిచారు. పకోడీలు కొనితింటూ సినిమా చూశారు, అనిన్టికీ
రామం మారిచ్న పదిరూపాయల నోటు సరిపోయింది. పకోడీలు తింటూ సీత కళళ్మమ్ట నీరు కారేచ్సింది. "అదేమిటి సీతా, కారంగా ఉనాన్యా”
కంగారుగా అడిగాడు సుబాబ్రావు.
“లేదండీ! అబబ్ వాళళ్ ఎడబాటు చూడలేకుండా ఉనాన్నండీ” అనన్ది చివరకి కధ సుఖాంతమయింది.
“అబబ్ ! ఎంత బావుందండీ ఆ హీరోయినూ” అంది సీత ఇంటికివసూత్ తోవలో - హీరోయిన మాటకేంగాని “పకోడీలు మంచివి అముమ్తాడోయ
సినిమాలో” అనాన్డు వెంకటేశవ్రుల్. తనయింటి వేపు వెళిల్పోతూ సుబాబ్రావు “థేంకుస్ రామం, మంచిసినిమా చూపించావు” అనాన్డు.
రామారావుకి తలతిరిగిపోయింది. సినిమాలో ఏంజరిగిందో తనకి తెలియదు. జరిగిన తతంగంతో అతనికి నీరసమొచిచ్ంది, అతను పకోడీలు
తినలేదు. సోడా తాగలేదు. ఆకలి వేసూత్ంది. కాళీళ్డుచ్కుంటూ యింటికి వచేచ్సరికి అందరూ నిదర్పోతునాన్రు. అరగంట బాదితే కాని తలుపెవరూ తియయ్
లేదు. “పినిన్గారూ అపుప్డే పడుకునాన్రా ! వాళళ్ంతా బలవంతంచేసేత్ సినిమాకి వెళాళ్ను. మీకు యింత రాతర్యాక శర్మ” అనాన్డు.
“శర్మ కేముందిలే నాయనా తలుపు తియయ్డానికేం కషట్పడాలి” అందావిడ. “అది కాదు. ఇంత రాతర్యాక వడిడ్ంచడం అదీ...”
“అదేమిటి? భోజనం చేయలేదూ! మాకిషుట్డు నువువ్ శీర్నివాసులింటోల్ ఉనాన్వని చెపాప్డు. అకక్డే భోజనం చేసాత్వనుకునాన్ను. అయోయ్
పిచిచ్తండీర్ ! ఇంత మజిజ్గైనా తాగు” అంటూ సగం కళాయిపోయిన గళాసుతో వేసవికాలపు మజిజ్గ తెచిచ్చిచ్ంది. రామం కళుళ్మూసుకుని గడగడా తాగేసి
ఉసుప్రంటూ వీధరుగుమీద పకక్ పడేసుకుని కడుపులో కాళుళ్ పెటుట్కుని పడుకునాన్డు.
మరాన్డు ఉదయం పదిగంటలయినపప్టినుండి రామంకోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు శీర్నివాసులు. ఇదద్రూ కలిసి శేషగిరి దగగ్రకు వెళాల్లి. రామం
ఒక అరగంట లేటుగా వచాచ్డు. రావడం రావడం ఒకక్డూ రాలేదు. పెటిట్ పరుపుతోసహా వచాచ్డు. కళుళ్ లోతుకుపోయాయి. ముఖంపీకుక్పోయింది.
ఒకక్రోజుకి జబుబ్చేసినటుట్ తయారయాడు.
“అదేమిటిరా ఆ వాలకం !” ఆనాన్డు శీర్నివాసులు.
“వళుల్ బాగులేదు బావా ! ఇంటికి వెళుతునాన్ను మళీళ్ వసాత్ను” అనాన్డు.
“జవ్రం వచిచ్ందా ఏమిటిరా ! ఇలా ఉండి నువువ్ పర్యాణం ఏం చేసాత్వు !”
“ఫరవాలేదు - ఇకక్డింక ఉండలేను - ఇంటకి వెళిల్పోతాను.” వరలకిష్ వచిచ్ంది.
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“నేను వెళుతునాన్నండీ అకక్యయ్గారూ” అనాన్డు రామారావు.

“వింటునాన్ ! వళుళ్ బాగులేదుటకదూ” అని “ఎపప్డూ ఇలుల్విడిచి లేడేమోనండీ బెంగపడి నటుట్నాన్డు” అంది శీర్నివాసులువైపు తిరిగి.
రామానికి ఆవిడతో ఏదైనా మాటాల్డాలనిపించింది. “ఇలుల్ విడవడంవలల్ కాదకక్యయ్గారూ ఈ వూరు మనుషుయ్లను చూసేత్నే జబుబ్చేసుత్ంది.”
అనాన్డు సాహసించి. వరలకిష్ “ఏమిటది” అనన్టుల్ చూసింది శీర్నివాసులు వైపు.
శీర్నివాసులు ఏమీ పటిట్ంచుకోనటేట్ “అదా జబుబ్ ! అయితే మన వాడు బాగుపడతాడులే. అయినా జబుబ్ మనుషుయ్లకు దూరంగా ఉండడం రా
అబాబ్యి!. నువువ్ చేయవలసినపని. వాళళ్ను చూసి నువువ్ జబుబ్పడితే ఎలా ? అనాన్డు.
“దూరంగా ఉండడానికే బావా ఈ పర్యతన్ం” అని “వెళతానకక్యయ్గారూ ! మళీళ్ ఈ ఊరు వసేత్ మీ యింటోల్నే నా మకాం. సుశీలకక్యేయ్ది?
చెపేప్సి వేళతాను టైమయింది” అనాన్డు రామం. అందరితో చెపప్డాలయేక రామం రికాష్ కదిలింది.
*

*

*

*

“అదేమిటిరా! ఎవరు నూరిపోశారు నీకీ బుదుధ్లు? ఇంకా ఏంచదువుతావురా! నీ తలకాయ!” అంటూ విరుచుకుపడాడ్డు రామచందర్యయ్,
రామారావు ఊరికి వెళిళ్వచిచ్న ఫలితంగా ఒక కొతత్ నిశఛ్యానిన్ వెలిబుచేచ్సరికి.
“ఎవవ్రూ ఏమీ నూరిపొయయ్లేదు నానాన్! నాకు అపప్డే ఉదోయ్గం చెయాయ్లని లేదు. నేను చదువుకుంటాను.” అనాన్డు రామారావు మళీళ్ ఆ
వేమాటలు నొకిక్చెబుతూ, “నేను ఏ వయసుస్లో మేషట్రీ మొదలు పెటాట్నో తెలుసునా! అపుప్డే చెయయ్నంటునాన్వు. ఏడాది దాటితే నీకు మైనారిటీ వెళుతుంది
తెలుసునా! ఇంకా చినన్వాడినను కుంటునాన్వుటరా అబాబ్యి!”
“పోనిలెండీ! వాడు చినన్వాడు కాక పెదద్వాడటండీ! అసలు చినన్యినా పెదద్యినా వాడొకక్ డే కదుటండీ మొగ కురార్డు? వాడి సరదాయే
తీరనివవ్కూడదూ!’అంటూ సాగదీసింది రామం తలిల్ పారవ్తమమ్.
“సరి! నువువ్కూడా బయలుదేరావు వాడిని వెనకేసుకుని. చదువుచదువంటారు. ఇంకో పదేళుళ్ చదువులకు తగలబెటిట్ దివాలా తీసేకంటె ఇపప్టి
నుండీ తృణమో పణమో ఆరిజ్ంచుకోవటం మేలు కాదూ! అయినా ఎవరిని ఉదధ్రించడానికీ చదువులు !”
“డబుబ్ ఖరుచ్కు నానన్గారు వెనుక తీసేత్ నేనే ఎలాగో ఏరాప్టు చేసుకుని చదువుకుంటాను ఆయన ‘ఊ’ అంటే చాలు అంటునాన్డు వాడు” అంది
పారవ్తమమ్.
“అలా కూడా అనాన్డు ! వీడికి పటన్ం వెళేల్క బురర్ తిరిగిపోయింది, పోనీలే - ఏదో అఘోరించమను. ఎకక్డ చేరుతాడో చేరమను.”
అకక్డే నిలుచ్ంటె యింకా తండిర్ ఏమంటాడో అని వీధిలోకి జారుకుంటూనన్ రామానికి తండిర్ పారవ్తమమ్తో అనన్ చివరిమాటలు వినిప్ంచాయి.
మునిమాపు వేళ చెఱువుగటట్మీద కూరుచ్ని ఆకాశం వంకా, పారిపోయే పకుష్ల వంకా చూసూత్ రామం తన గురించే ఆలోచించుకుంటునాన్డు.
అకక్డ లేని నానన్తో ఏకాంతంగా ఏదో చెబుతునాన్డు. “నానాన్ నీకు ఏమని చెపాప్లో నాకు తెలియదు, కాని నేనెవరీన్ ఉదధ్రిదాద్మనీ, ఏదో ఘనకారయ్ం
చేదాద్మనీ చదువుతాననడం లేదు. నువవ్నన్టుల్ పటన్ం వెళాళ్క - బురదనీటి గుంటలో కపప్లాల్ ఒకళళ్ నొకళుళ్ కరుచుకుంటూ, కబళిసూత్ బతికే ఆ
మనుషుయ్లు ఆ వాతావరణం చూచేసరికి నా తల తిరిగిపోయింది. చదివేసి పెదద్ ఉదోయ్గాలు చేసాత్ననే నమమ్కంలేదు. నేనెందుకు చదువుతానంటునాన్ను!
జీవితంనుండి తపిప్ంచుకుందుకు. ఆకాశంలో పకిష్లా వీలైననాన్ళుళ్ సేవ్చఛ్గా బర్తకడానికి-నీకు తెలియదులే నానాన్! అకక్డ ఉనన్ అదుభ్తశకుత్లు
శీర్నివాసులు వరలకీష్ వాళళ్ కథ; సూరయ్ం బాబాయి, పిలల్ల పోరు, టైఫాయిడు అసిథ్పంజరం; సుబాబ్రావు వెంకటేశవ్రుల్ దగాలు డాబులు వీళేళ్ యివే నాకళుళ్
తెరిపించాయని నీకెలా చెపప్గలను? ఇపప్డు తెరుచుకువన్ కళళ్తో మరొకక్సారి పర్పంచానిన్ జాగర్తత్గా పరిశీలించి నాసాథ్నం ఎకక్డో నేనేం చెయాయ్లో
నిరణ్యించుకోవాలి. అందుకు వయ్వధికోసమే ఈ చదువు.”
***
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