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“ముపైప్ లక్షల డైమండ నెకెల్స. డెడ చీపాగ్ పదెద్నిమిది లక్షలకొసోత్ంది. సునీత ఇరవై ఇసాత్నని ముందుకొచిచ్ంది. ఐనా నేను వదద్ంటేనే
తనకిసాత్ననాన్డు సేఠ” అంది రమ.
రమ నా భారయ్. నగకి పదెద్నిమిది లక్షలు డెడ చీప అనుకునే కుటుంబంలో పుటిట్ పెరిగింది.
“సేఠ చాలా మంచివాడు. మంచివాళల్కి అనాయ్యం చెయయ్కూడదు. ఆయనకి రెండు లక్షల లాసెందుకూ, బేరం సునీతకే వదిలేయ” అనాన్ను.
మంచివాళల్కి నాయ్యం జరగాలనన్ తాపతర్యమేం నాకు లేదు. నాది లౌకయ్ం.
“ఏదో సరదా పడాడ్ను. తీరచ్డం తీరచ్కపోవడం మీ ఇషట్ం” అంది రమ. నా ఇషాట్నిన్ తన ఇషాట్నికి అనుకూలంగా మారుచ్కుందుకు సాధారణంగా
తను పర్యోగించే అసత్రమది.
అపప్టికి నేను బదులివవ్కుండా ఊరుకునాన్ను.
కాసేపటికి ఇంజనీరింగ చదువుతునన్ పుతర్రతన్ం మాధవ వచిచ్ బిఎండబలూయ్ మోటార బైక కొనాలనాన్డు. అది ఇరవై లక్షలకి పైన.
“నీకు సీప్డు ముఖయ్ం. అది మన దేశంలో పర్మాదం. నాకు నువువ్ ముఖయ్ం. డిగీర్ పూరిత్ చెయియ్. ఎంత డబైబ్నా సరే, ఫారిన పంపిసాత్. అకక్డ ఎంత
సీప్డెళిల్నా పర్మాదముండదు. తిరగడానికి బైకేం కరమ్, బీఎండబలూయ్ కారే కొనిసాత్” అనాన్ను.
వరత్మానానిన్ మాతర్మే నముమ్కునన్ వాడికి, ఎపప్టికో వచేచ్దానిమీద ఆసకిత్ ఉండదు. అదిపప్టికి వాయిదా వేసేత్, ఎపప్టికీ వాయిదా
వెయయ్డమేనని నాకు తెలుసు.
“నా ఫెర్ండ కొనుకుక్నాన్డు. ఎవరీన్ వెనకాల తపప్ ముందు కూరోచ్నివవ్డు. ఎవరికీ వెనుక ఉండడం నాకిషట్ముండదు” అనాన్డు వాడు నిటూట్రిచ్.
“నువువ్ చదువు సంగతేనా చెబుతుంట!” అనాన్ను. వాణిణ్ ఖండించడానికి నాకునన్ అమోఘాసత్రమది.
ఇంకాసేపటికి టెనుత్ చదువుతునన్ ముదుద్ల కూతురు ముతయ్ వచిచ్ంది. దాని ఫెర్ండు హిత సెలవులకి వాళల్ బాబాయింటికి ఆసేట్ర్లియా
వెళొల్చిచ్ందిట. పుటిట్నరోజు వేడుక అకక్డే చేసుకుందిట. ఆ ఫొటోలూ, విడియోలూ చూపించి తెగ గొపప్లకి పోతోందిట.
“ఈసారి నా పుటిట్నరోజు సివ్టజ్రాల్ండులో చేసుకుందాం” అంది సింపులాగ్.
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అది పసితనం కాదు. దానికి నా హోదా తెలుసు. నేను తన మాట కాదనలేనని కూడా గొపప్ నమమ్కం. ఐతే నాకు దాంతో ఎలా డీల చెయాయ్లో
తెలుసు.
“అయాం వెరీ డిజపాప్యింటెడ బేబీ” అనాన్ను ముందు. తరావ్త అందుకాక్రణం చెబుతూ, “మనమేం చేసినా మనకి నచిచ్ చెయాయ్లి.
ఎదుటివాళల్తో పోటీ పడాలని కాదు. నీకు సివ్టజ్రాల్ండు చూడాలనుందనుంటే, వెంటనే టికెటుల్ బుక చేసుండేవాణిణ్. కానీ హిత ఆసేట్ర్లియా వెళిల్ందని, నువువ్
సివ్టజ్రాల్ండనడం - ఏం బాగాలేదు” అని వివరించాను.
అది ముతయ్ని డిఫెనుస్లో పడేసే నా టెకిన్క. ఎటొచీచ్ ముతయ్కి ఒరిజినల ఐడియాస తకుక్వ. ఎవరోన్ చూసి ఏదో చెయాయ్లనుకోవడం దానికి
రివాజు. అదేం పర్పోజ చేసినా, నచిచ్నపుప్డు మాటాల్డకుండా ఒపుప్కుంటాను. లేనపుప్డు ఇలా కౌంటరిసాత్ను. మరపుప్డలా చేశారు కదా అని ముతయ్
అనదు. అంటే అవీ మానేసాత్నని దాని భయం. ఒరిజినల ఐడియాస లేనివాళుల్ సదుద్కుపోక తపప్దు కదా!
ఇలాంటివి జరిగినపుప్డు ఆ విషయం ఆ క్షణంతో ఆగిపోయేది. కానీ ఆ రోజు రాతిర్ రమ, మాధవ, ముతయ్ - ముగుగ్రూ నాదగగ్రకొచాచ్రు.
“ఇటీవల మీరు ఖరుచ్లకి బాగా వెనకాడుతునాన్రు” అంది రమ.
మిగతా ఇదద్రీన్ చూసేత్ - వాళల్ కళుల్ అవే మాటలు చెపాప్యి.
అనిన్మారూల్ మాటలకి మాటలతో బదులివవ్కూడదు. నేను నవివ్ ఉరుకునాన్ను. నవవ్డంలో విశేషం ఏమిటంటే, ఎవరికి తోచిన అరథ్ం వారు
తీసుకోవచుచ్. వాళల్ది చెపిప్నపుప్డు మనకి కొతత్ ఐడియాలొసాత్యి. కానీ అపుప్డు రమ నేనూహించని మాట అంది.
“మీవాళుల్ మిమమ్లిన్ దూరం పెటాట్రు కానీ, నేను మిమమ్లిన్ వాళల్కి దూరం చెయయ్లేదు” అంది రమ.
రమ మాటలో రవంత అబదధ్ం కూడా లేదు. కానీ మా మధయ్ మావాళల్ పర్సకిత్ ఉండకూడదని, మామధయ్ ఒపప్ందంలాంటిది ఒకటుంది. రమ దానిన్
సినిస్యరాగ్నే పాటిసుత్ంది మరి. ఐనా పర్సుత్త విషయానికీ మావాళల్కీ ఉనన్ లంకె ఏమిటో అరథ్ం కాక, “నేనలా ఎపుప్డైనా అనాన్నా?” అనాన్ను.
“పర్తేయ్కంగా చెపాప్లా? వాళల్కి డబబ్వసరమైతే, అది మీరు సదుద్బాటు చేసుత్ంటే, నేను కాదంటానా? ఇదేనా మీరు ననన్రథ్ం చేసుకునన్ది!” అంది
రమ.
ఇది కూడా నా ఊహకందని ఆరోపణ. “వాళల్కి నేను డబుబ్ సదుద్బాటు చేసుత్నాన్నని నీకెవరు చెపాప్రు?” అనాన్ను.
“వాళల్ అవసరం కాసాత్ కూసాత్ కాదు. అంత డబుబ్ మీరు కాక ఎవరు వాళల్కి సదుద్బాటు చెయయ్గలరు?”
“మావాళల్కి డబబ్వసరమైందా? ఆ విషయం నాకు తెలియకుండా నీకెలా తెలిసింది?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
“అంటే, మీ నానన్గారిన్ హాసిప్టలోల్ చేరిచ్నటుల్ మీ మితుర్డు శేఖర మీకింకా చెపప్లేదా?” అంది రమ చాలా మామూలుగా.
ఉలికిక్పడాడ్ను, “నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రా? ఎపుప్డు?” అనాన్ను అపనమమ్కంగా.
“శేఖరాగ్రు నినన్ చెపాప్రు. మీ పెరస్నల మొబైల నంబరిచాచ్ను. చెపేప్ ఉంటారనుకునాన్ను” అంది రమ మళీల్ మామూలుగానే.
అపనమమ్కం షాకాగ్ మారింది.
నానన్కీ, నాకూ మధయ్ బాగా దూరం ఏరప్డి చాలాకాలమైంది. అది మరీ ఇంత దూరమని నేననుకోలేదు.
-

-

-

-

-

కర్మంగా జరిగింది నాకు అరథ్మైంది.
శేఖర నా బాలయ్మితుర్డు. కాలేజ తరావ్త మా బాటలు వేరయాయ్యి. వాడు కాలేజిలో లెకచ్రర. నేను సిటీలో పెదద్ బిజినెసామ్నిన్. హోదాలు వేరైనా,
ఇపప్టికీ మేమిదద్రం తరచుగా కలుసుకుందుకు బాలయ్సేన్హమే కాదు, మా నానన్ కూడా కారణం.
చాలా ఏళుల్గా నాకూ, నానన్కీ మాటలేల్వు. కానీ నానన్కీ శేఖరీక్ మాటలునాన్యి. నానన్ వివరాలు తెలుసుకుందుకు నాకునన్ ఆధారం శేఖర
మాతర్మే.
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నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు. ఆ విషయం శేఖరిక్ తెలిసింది. వాడది నేరుగా నాకు చెపొప్చుచ్. కానీ చెపప్డు. ఎందుకంటే తన విషయాలేవీ తనకి
తానుగా నాకు చెపొప్దద్ని ఆయన వాణిణ్ శాసించాడు. వాడా శాసనానిన్ చాలా సినిస్యరాగ్ ఫాలో ఔతాడు. అందుకని అంకుల శాసనం రమకి చెపాప్డు.
తనెలాగూ నాకు చెబుతుందిగా - సతయ్పాలనలో అది అశవ్తాథ్మ హతః రూటు....
శేఖర రమకి కూడా నేరుగా అసలు విషయం చెపప్లేదు. నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరిచ్న విషయం నాకు చెపప్డానికి పెరస్నల మొబైల నంబరు
కావాలనడిగాడు.
ఇనేన్ళుల్గా కాపురం చేసోత్ంది - రమ అసలు విషయం గర్హించదా!
నానన్ విషయం చెపాప్లిస్న బాధయ్త తనదేనని ఊహించింది. కానీ మామధయ్ కూడా ఓ ఒపప్ందముంది కదా! అందుకని పిలల్లిన్ కూడగటుట్కుంది.
అంతా కలిసి ఓ పథకం పర్కారం - నగ, బైకు, సివ్టజ్రాల్ండు పటుట్కుని నా దగగ్రకొచాచ్రు. పరోక్షంగా నానన్ పర్సకిత్ వచిచ్ంది. ఆయనకి ఎంత
డబబ్వసరమైనా తామెవరం అడుడ్ తగలమని కూడా పరోక్షంగా నాకు హామీ ఇచాచ్రు.
నావాళల్ హామీకి మనసు తేలిక పడింది. కానీ నానన్ హాసిప్టలోల్ ఉనాన్డనన్ విశేషం ఆ తేలికలోని హాయిని మింగేసింది.
వెంటనే వెళిల్ శేఖరిన్ కలుసుకునాన్ను.
-

-

-

-

-

నానన్కి పెదద్లిచిచ్న నాలుగెకరాల పొలం, మండువా ఇలుల్ ఉంది. తెలివైనవాడు, ఎమెమ్సీస్ చదివి యూనివరిస్టీకి ఫసుట్గా వచాచ్డు. ఆదరశ్వాది,
సవ్గార్మంలోనే సూక్లోల్ టీచరుదోయ్గం చేసూత్ ఉండిపోయాడు. కొంత వాసత్వవాది - అకక్ పెళిల్కి అంతో ఇంతో కటన్మిచాచ్డు. తముమ్డికి అంతగా చదువు
రావడం లేదని చినన్పప్టిన్ంచీ వయ్వసాయంలో శిక్షణ ఇచిచ్, పొలం వాడికి అపప్జెపాప్డు.
నానన్కి సామాజికసప్ృహ ఎకుక్వే. మా ఊరి పెదద్మనిషి ఒకాయన ఊళోల్ ఫాయ్కట్రీ పెడతానంటే, కాలుషాయ్నికి గాలి-నేల-నీరు పాడౌతాయని
అభయ్ంతరం చెపాప్డు. నానన్ని పర్లోభపెటట్డానికి ఆ పెదద్మనిషి, ఫాయ్కట్రీ మా పొలంలోనే పెడదామనాన్డు. ఒపుప్కుంటే నానన్ కోటీశవ్రుడయేయ్వాడు. కానీ
ఒపుప్కోలేదు.
వచిచ్న చికక్లాల్ నా విషయంలోనే. ఆయన ననున్ తన ఆశయాలకు వారసుడిగా ఎనున్కునాన్డు.
చికెక్ందుకంటే - చినన్పప్టిన్ంచీ నా దృషిట్ వాయ్పారంమీదుండేది. తెలివుంటే చదువునే వాయ్పారం చేసుకుని ఎంతోమంది కోటీశవ్రులౌతునన్
విషయం విదాయ్రిథ్ దశలోనే గర్హించాను. నానన్కి విదాయ్దానంమీదునన్ ఆసకిత్ విదాయ్గారంమీద లేదు.
ఆయన లెకక్లోల్ జెమ. కోచింగుకి మంచి ఆఫరొల్చాచ్యి. వదద్నాన్డు. పోనీ తనే కోచింగ సెంటర పెటిట్నా సరిపోయేది. నా చదువయేయ్క నేను దానిన్
వృదిధ్ చేసేవాణిణ్.
నానన్ కోచింగ సెంటర పెటట్లేదు కానీ - సాయంతర్మయేయ్సరికి మా ఇలోల్ కోచింగ సెంటరాల్ ఉండేది. వచిచ్న కురార్ళల్కి పాలో, మజిజ్గో, చిరుతిళుల్
పెటట్డమో తపప్- మాకు పైసా అదనపు ఆదాయం లేదు.
పలెల్టూరు కదా, మా ఊరిపెదద్లు కొందరు ననున్ చేరదీసి మరీ బాధపడేవారు, “మీ కుటుంబం బాగుపడదయాయ్” అని. వాళల్ పర్కారం - నానన్
ఈపాటికే కోటల్కు పడగలెతాత్లి.
నిజమేననిపించేది. నా బాధని శేఖరోత్ పంచుకునేవాణిణ్.
శేఖర నానన్కి భకుత్డు. ఆయనలో వాడికి దేవుడు కనిపించేవాడు. “నీకో విషయం తెలుసా? గుడికి వెళల్ని నాసిత్కులు కూడా అంకులిన్ దేవుడిలా
భావించి చేతులు జోడిసాత్రు. ఆయన గురించి నీ దగగ్ర బాధ పడడ్ వాళెల్వవ్రికీ, ఊళోల్ ఆయనకునన్ గౌరవం లేదు” అనేవాడు.
అది నిజమేనని నాకూ తెలుసు. కానీ ఆ నిజానిన్ గౌరవించేదెందరు?
“గౌరవం ఏంచేసుకుంటావ? డబుబ్ కావాలి. ఈ లోకం నడిచేది డబుబ్తోనే” అనేవాడు కుమార.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2017

వెలి-జొనన్లగడడ్ రామలకిష్

4

కుమార నా కాల్సేమ్ట. మా ఊళోల్ ఓ భూసావ్మి బిడడ్. కాల్సులో వాడికెపుప్డూ అతెత్సరు మారుక్లే. ఫసొట్చిచ్న గజపతి ఓసారి వాణిణ్ ఎగతాళి చేసేత్,
“కాల్సులో ఫసొట్చిచ్ ఏంచేసాత్వ? ఏ కాలేజిలోనే లెకచ్రరువౌతావ? లేదా ఏదో కంపెనీలో మేనేజరువౌతావ. ఆ కాలేజిలు, కంపెనీ పెటేట్ది ఎవరో తెలుసా,
నేనే!” అనాన్డు.
అందులో కొంత నిజం లేకపోలేదు. వాడి బాబాయి ఇంటర ఫెయిలడ్. సిటీలో ఫాయ్కట్రీ నడుపుతునాన్డు.
ఒకసారి మాటల సందరభ్ంలో కుమారోత్, “చదువయేయ్క నేనూ ఓ కంపెనీ పెడతాను” అనాన్ను.
కుమార నవివ్, “అది నీబోటివాళల్వలల్ కాదు. మీరు పదధ్తి మనుషులు. బిజినెసిక్ పదధ్తి పనికిరాదు. లేకపోతే మీ నానేన్ ఎపుప్డో పెదద్ కోచింగ
సెంటర పెటిట్ ఉండేవాడు” అనాన్డు.
ఆ మాట ఇంటోల్ అమమ్కి చెపాప్ను. అమమ్కి ఆదరాశ్ల పటిట్ంపు లేదు. తనకి తెలిసిన ఆదరశ్ం, నానన్ని అనుసరించడమే. నానన్ తరావ్త అమమ్కి
ముఖయ్ం కనన్బిడడ్లు. అందుకని నేననన్ మాటలు నానన్కి చేరేసింది.
నానన్ ఓ రోజు ననున్ పిలిచాడు. “వాయ్పారమూ ఒక సేవ. సేవా దృకప్థంతో చేసే వాయ్పారం మహోనన్తం. కానీ అలా చేసే వాయ్పారసుథ్లకి,
మామూలు ఉదోయ్గులపాటి ఆదాయం కూడా రాదు. వసేత్ కనుక, వాళుల్ అడడ్దారుల్ తొకుక్తునాన్ రనన్మాట. ఉదోయ్గమైనా, వాయ్పారమైనా అడడ్దారుల్
తొకక్కూడదని నా ఆశయం. మనింటోల్ ఎవవ్రూ ఈ ఆశయానికి భినన్ంగా ఆలోచించకూడదు. ఇది శాసనమే అనుకో” అనాన్డు.
తనిషట్ం తనది. నా ఇషాట్నిన్ శాసించడానికి ఆయనెవరు - అనుకునాన్ను. కానీ ఆ మాట అమమ్ దగగ్ర కూడా అనలేదు. దేనికైనా నానన్ని ఆయనెవరు - అని పర్శిన్సేత్ తటుట్కోలేని పవితర్ భారతనారి అమమ్.
ఎవరికో ఒకరికి చెపుప్కోకపోతే మనశాశ్ంతి ఉండదు. అందుకని శేఖరిక్ చెపాప్ను. వాడు వెంటనే, “నీకేమనిపించిందో కానీ, ఈరోజునుంచీ
అంకుల ఆశయం నాకూ శాసనమే” అని అమమ్ని మరిపించాడు.
వాడాయన శాసనానిన్ పాటించి, కాలేజిలో లెకచ్రరుగా తేలి నలబైఏళొల్చిచ్నా పర్మోషన లేకుండా ఉనాన్డు. నేను నానన్ శాసనానిన్ వయ్తిరేకించి
నలబై ఏళల్కే కోటల్కి పడగెతాత్ను. కానీ నానన్కి దూరమయాయ్ను.
ఆ దూరం తకుక్వది కాదు నానన్ని హాసిప్టలోల్ చేరిచ్తే, ఆ విషయం శేఖర దావ్రా తపప్ తెలుసుకోలేనంత దూరం.....
-

-

-

-

-

నానన్ మా ఊరికి పకక్నునన్ పటన్ంలో ఓ హాసిప్టలోల్ చేరాడు. వాళుల్ రెండోర్జులు రకరకాల పరీక్షలు చేసి ఐదువేల దాకా లాగారు. జబేబ్మిటో
ఇంకా నిరాధ్రణ కాలేదు. కానీ ఆయనిన్ సిటీలో పెదద్ హాసిప్టలిక్ తరలించాలని అంటునాన్రు. అకక్డైతే బహుశా లక్షలోల్ ఉండొచుచ్ ఖరుచ్. అంత ఖరుచ్కి
నానన్ ఒపుప్కోవడం లేదు. బతికిననాన్ళుల్ బతుకుతాను, ననిన్ంటికి తీసుకుపొండి - అంటునాన్టట్.
నేను నానన్ ఆశయాలు పాటించకపోవచుచ్. కానీ నాకాయనంటే ఎంతో గౌరవం. ఇంకా చెపాప్లంటే ఆయనిన్ నేను పర్తిరోజూ మిసస్వుతునాన్ను.
చినన్పుప్డాయన నాతో ఎంతో సరదాగా గడిపిన రోజులు ఇపప్టికీ నాకు మధురసమ్ృతులు. ఇపప్టికీ, గుడిడ్గా తన ఆశయానికి
కటుట్బడిపోవడంవలల్, ఆయన గుడిడ్గా ననున్ దేవ్షిసుత్నాన్డని నాకు అనిపిసుత్ంది.
బాగా డబుబ్ సంపాదించాలనన్ లక్షయ్సాధనకోసమే చదువవగానే నేను ఓ బిజినెసామ్న కూతురు రమని ఆకరిష్ంచాను. రమ నా పేర్మలో నిండా
మునిగిపోయేక - ఆమె తండిర్ నా గురించి బాగా వాకబు చేసి తృపిత్పడి, తనే మా నానన్ని కలిసి పెళిల్ పర్పోజల తెచాచ్డు.
నానన్కి కులమతాల పటిట్ంపులు లేవు. ఆయన రమ తండిర్కి తన ఆశయాలు చెపాప్డు. ఆయనకి నానన్ ఆశయాలకంటే, నామీద ఎకుక్వ నమమ్కం
కాబటిట్, నిసస్ంకోచంగా ఆయన ఆశయాలిన్ మెచుచ్కునాన్డు.
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కనన్కొడుకుని కదా, నానన్ ననున్ నమామ్డు. ధన సంపాదనకు నేను తొకక్నునన్ అడడ్దారుల్ నానన్కి అబదధ్ం చెపప్డం దగగ్రే మొదలయాయ్యి. నాకు
రమతో పెళల్యిపోయింది.
నేను నా మామగారికి విధేయుణణ్యి, ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా మసిలాను. నాకు నేనుగానూ బాగా డబుబ్ సంపాదించాను.
ఒక ఏడాదిలో నానన్కి నేనెంచుకునన్ దారితోపాటు, నా వయ్కిత్తవ్మూ అరథ్మైపోయింది.
నానన్ ననున్ వెలేశాడు. అమమ్, అకక్, తముమ్డు నాతో మాటాల్కూడదనాన్డు. వాళుల్ నాకులా కాదుగా, ఆయన మాటకి కటుట్బడాడ్రు. నేను నా
వాళల్ందరికీ దూరమయాయ్ను.
ఒకటా రెండా సుమారు పాతికేళల్ అనుబంధం. నావాళల్ని పర్తిరోజూ మిసస్వుతాను. అందరికీ దూరం కావడానికి కారణమైన నానన్ని మరీ
ఎకుక్వగా మిసస్వుతాను.
పిలల్లు అమమ్ని పేర్మిసాత్రు. నానన్నుంచి తమ పర్తిభకు గురిత్ంపు కోరతారు. ఆరిథ్కంగా నేను సాధించిన పర్గతికి ఆయన మెపుప్ లభించాలనన్ది
నాలో బలమైన కోరిక.
డబుబ్ సంపాదించడమొకక్టే నేను చేసిన నేరం. అందుకని నేను హతయ్లు చెయయ్లేదు. మానభంగాలు చెయయ్లేదు. వాయ్పారపు కిటుకులోల్ కొంత
మోసముంటుంది. కొంత దౌరజ్నయ్ముంటుంది. అదే చేశాను. పోరికోసం, పోరుకోసం ఏంచేసినా నాయ్యమేనని వాడుక. నేనేం చేసినా చటట్ం పరిధి దాటను.
దాటినా చటాట్నికి దొరకను.
అకక్ పెళిల్కి నానన్ కటన్ం ఇచాచ్డు. అకక్ భవిషయ్తుత్కోసం అదో తపుప్ కాదనుకునాన్డు. అలా లంచాలు ఇసుత్నన్వాళుల్నాన్రు. అనవసరమైన
మెడికల టెసుట్లు చేయిసుత్నన్వాళుల్నాన్రు. వాళల్లో ధనికులే కాదు, సామానయ్ పౌరులు కూడా ఉనాన్రు. ఇంకా నానన్ దగగ్ర చదువుకునన్వాళల్లో ఎందరో
కోచింగ సెంటరల్ నిరవ్హణతో సహా ఆయనకు నచచ్ని పనులెనోన్ చేసుత్నాన్రు.
నానన్ చుటూట్ ఉనన్వాళల్లో ఆయన ఆశయానికి విరుదధ్ంగా నడిచినవారు చాలామందే ఉనాన్రు. వాళల్నాయన వెలి వెయయ్లేదు. ననేన్ వెలి వేశాడు.
ఒక విధంగా అది దౌరజ్నయ్ం.
అమమ్కి, అకక్కి, తముమ్డికి - నాతో మాటాల్డాలనుందేమో, ఎపుప్డైనా వాళల్ని అడిగేడా? పర్జాసావ్మయ్ంలో ఉంటూ - మెజారిటీ అభిపార్యానిన్
పాటించాలనుకునాన్డా?
నా బాధని శేఖరిక్ చెపుప్కునేవాణిణ్.
“నీ భావాలు చీకటి. అంకుల సూరుయ్డు. ఆయన దగగ్రునన్వాళల్కి నీ భావాలు కనబడవు. నాకూక్డా” అనాన్డు శేఖర నా ఆవేదనని కొటిట్పారేసూత్.
వాడి మాటలోల్ నిజముంది. నానన్ ననున్ దూరం పెటట్డం ఘోరంగా, కూర్రంగా అనిపించినా - నాకెపుప్డూ ఆయనమీద దేవ్షం పుటట్లేదు. నా
భారాయ్బిడడ్లకి కూడా ఆయన గురించి గొపప్గానే చెబుతాను. ఎంత గొపప్గా అంటే - వాళల్కి ఆయనిన్ కలుసుకోవాలని కోరిక. కానీ ఆయన చెపిప్న
ఆశయానిన్ కాకపోయినా, వేసిన వెలిని గౌరవిసాత్ను కాబటిట్ వాళుల్ ఆయనున్ కలుసుకోరు.
చివరికి నా మామగారికి కూడా నానన్ంటే గౌరవమే!
నానిన్పుప్డు హాసిప్టలోల్ ఉనాన్డు. లక్షలు ఖరుచ్ పెడితే తపప్ నాకు దకక్డు. ఆయనిన్ దకిక్ంచుకునే శకిత్ నాకుంది. కానీ ఏమీ చెయయ్లేని
అసహాయత.
“నీ దగగ్ర చెపప్లేనంత డబుబ్ందని మిడిసి పడుతునాన్వ. మీ నానన్ని రకిష్ంచుకోగలవా?” అని నానేన్ ననున్ సవాలు చేసుత్నన్టుల్ంది.
దూరంగా ఉనాన్ ఏదో రోజున మళీల్ నానన్కి దగగ్రవుతాననన్ ఆశ నాకుంది. ఆ ఆశకిపుప్డు సవాలొచిచ్ంది.
నానన్ని రకిష్ంచుకోవాలి. ఎలా?
“ఆయనకి నువవ్ంటే దేవ్షం లేదు. ఇపప్టికైనా మించిపోయింది లేదు. నీ దారి మారుచ్కో. హృదయానికి హతుత్కుంటాడు” అనాన్డు శేఖర.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2017

వెలి-జొనన్లగడడ్ రామలకిష్

6
అది నానన్ సందేశమా? లేక అసూయతో శేఖర తనకి తానుగా ఇసుత్నన్ సలహాయా?
ఏ దారీ తోచకపోతే అపుప్డు గురొత్చాచ్రు నావాళుల్.

నానన్ ననున్ మావాళల్కి దూరం చేశాడు. ఆయనిన్ తపుప్ పడుతునాన్ను. ఆయన నియంతృతావ్నిన్ నిరసిసుత్నాన్ను. మరి నేనూ నావాళల్ని మావాళల్కి
దూరం చేశాను. ఆ విషయమై ఒక నియంతలా పర్వరిత్ంచాను తపప్ - వాళల్నెపుప్డైనా సలహా అడిగానా, సంపర్దించానా?
నావాళల్ని నావాళల్నుకునాన్ను తపప్ మావాళల్లో ఒక భాగంగా ఎందుకు గురిత్ంచలేదు?
ఆ రాతిర్ మొదటిసారిగా మావాళల్ గురించి నావాళల్తో పర్జాసావ్మిక పదధ్తిలో చరిచ్ంచాను.
మనసుంటే మారగ్ముండదా - మారగ్ం కోసం మనసులిన్ కలిపాను....
-

-

-

-

-

ఒకే ఒకక్సారి మాటాల్డాలంటే ఏ కళనునాన్డో నానన్ ఒపుప్కునాన్డు.
హాసిప్టలోల్ ఆయన, నేను - ఇదద్రమే ఉనాన్ం.
నా మనసులో ఉదేవ్గం. ఆయనలో గుంభనని జయిసుత్నన్ ఆతీమ్యత.
“నువువ్ నీ ఆశయం కోసం బర్తుకుతునాన్వు. ఈ సమాజానికి అది మేలు చేసుత్ందని నముమ్తునాన్వు. నీ ఆశయం సంగతేమో కానీ, సమాజానికి
నువేవ్మైపోయినా పటట్దు. నేను నీ ఆశయం జోలికి రాను. నినున్ బర్తికించుకుంటాను. ఇందులో సమాజానికి మేలే తపప్ నావలల్ నీకూ, నీ ఆశయాలకీ ఏ
నషట్మూ లేదు. నాకు నువువ్ వేసిన వెలిని తొలగించమని కూడా నేనడగను. కానీ నువువ్ నా దారిని కాక, నా డబుబ్ని శాసించావనుకో. అపుప్డు మనం
కలిసుండడంవలల్ సమాజానికి పర్యోజనముంటుంది. నువువ్ సమాజానిన్ పేర్మించడం నిజమైతే, నా మాట కాదనకు” అనాన్ను.
నానన్ కళుల్ మూసుకునాన్డు. నా మాటలిన్ జీరణ్ం చేసుకుందుకు పర్యతిన్సుత్నాన్డని అరథ్మౌతోంది.
ఆయన ఆశయాలు పాటించిన తముమ్డు వయ్వసాయంలోనూ, శేఖర ఉదోయ్గంలోనూ ఎదుగుబొదుగులు లేక అవసథ్లు పడుతునాన్రు. ఇదద్రిలో
ఒకక్రు కూడా ఆయనకు సాయపడగల సిథ్తిలో లేరు. మరి నేను...
ఆయన వైదాయ్నికొపుప్కుంటే, నలుగురు పేదవాళల్కి లక్షలు ఖరుచ్పెటిట్ ఆపరేషనుల్ చేయించి పార్ణాలు పోసేందుకు సిదధ్ంగా ఉనాన్నని ఆయనకి
ముందే కబురందింది.
నేను నానన్నే చూసుత్నాన్ను. ఆయనా ననేన్ చూసుత్నాన్డు. ఆ కనుల బాస నాకు అరథ్మౌతోంది.
“డబుబ్ని వెలి వేసేత్ మానవతవ్ం మరుగున పడిపోయే పర్మాదముందనన్ మాట! ఎందుకంటే మానవతావ్నికీ డబుబ్ కావాలి” అంటునాన్యవి.
ఈ సమాజం ఆయనున్ పటిట్ంచుకోదనన్ నిజానిన్ ఆ కళుల్ పటిట్ంచుకునన్టుల్ లేదు.
మా నానన్ నాకు దకిక్తే చాలు. నేనూ ఆ నిజానిన్ నొకిక్ చెపప్ను.
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