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ఎదురు దెబబ్

తాళూళ్రు నాగేశ రా
ర్

(కృ ణ్ పతి
ర్ క - 1963 మారిచ్, సంచికనుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)
సరిగాగ్ మూడు గంటల పదినిముషాలకు బిటర్గుంట పాయ్సింజర ను విజయవాడ సేట్షన మెలల్గా
సాగనంపింది. గాలి సమెమ్ చేయగా, మధయ్ వయసుస్ దాటిన ఎండ తన తీక్షణతావ్నిన్ చూపిసోత్ంది. లేడీస సెకండు
కాల్సు బోగీలోని ఫాయ్నుల్ అంతకు వారం రోజుల కిర్తమే రిపేరు చేసే మెకానిక కోసం దరఖాసుత్ పెటుట్కుని నిశచ్లంగా
నిరీకిష్సుత్నాన్యి.
పాము నడకన బయలుదేరిన బిటర్గుంట పాయ్సింజరు బండి పకిష్ వేగానిన్ అందుకొనకముందే, లేడీస
సెకండు కాల్సు బోగీలో ఆలోచనల గొడుగువిపుప్కొని కూరుచ్నన్ సుబబ్లకిష్ ఓ సతరీని పిలల్వాడీన్ ఆ ఎదుట చూసింది. ఆ
కంపారెట్మ్ంట లో వాళిళ్దద్రే ఉనాన్రు. రెండవ పుటిట్నరోజు పండుగను పక్షంరోజులోల్ జరుపుకునేందుకు ఆజీలుగా వునన్
ఆ పిలల్వాడు తలిల్ ఒడిలో కులాసాగా కూరుచ్నాన్డు. చేతిలో ఏదో బొమమ్ ఉనన్ది. టైరన కృషాణ్ బిర్డిజ్ మీదనుంచి చపుప్డు
చేసోత్పోతుంటే ఆ పిలల్వాడు విశేషమైన ఉతాస్హంతో కేరింతలు కొడుతునాన్డు. ఆ పిలల్వాని తలిల్ మటుకు నుదురుపై
కుడిచేయి పెటుట్కొనిరెండు గంటల కిర్తం ఆరంభమైన తలనొపిప్ని తగిగ్ంచుకొనేందుకు పర్యతిన్సోత్ంది. సీటుపై
ఏటవాలుగా కూరుచ్ంది. టైరన సేట్షన కు వచేచ్ముందు శారిడాన బిళళ్ వేసుకొని వేడి కాఫీ సేవించింది గానీ తలనొపిప్
సదుద్మణగలేదు. పర్యాణమంటేనే ఆమెకు తలనొపిప్. అందులో పర్యాణీకుల ఓరుప్ను పరీకిష్ంచే యీ రైళళ్లో
పర్యాణం _ పూరవ్జనమ్లో శిక్షగానే అగపడుతుంది.
టైరన కిర్షాణ్ బిర్డిజ్ దాటింది.
ఆ కురర్వానికేసి దృషిట్ నిలిప్ చూసింది సుబబ్లకిష్. ఎంత బావునాన్డు? ఎంతగా ముదుద్వసుత్నాన్డు పాలుగారే ఆ ముఖమూ, నెలవంకను గురుత్కు
తెచేచ్ ఆ బులిల్ పెదవులూ, సూరుయ్ని ఆఖరి కాంతి వంటి ఆ శరీరఛాఛ్యా, నీలాకాశపు అమాయకతావ్నిన్ కలిసివునన్ ఆకళుళ్, మలెల్ మొగగ్లాగా వునన్ ఆ
ముకూక్, మెడచుటూట్ గుండర్టిదనమూ, దూదిపింజెలవలె వునన్ ఆ కాళూళ్, చేతులూ ఎంతో మనోహరంగా వునాన్డు? ఇటాల్ంటి పిలల్వానికి తలిల్ కావటం
పూరవ్జనమ్ సుకృతమే! తండిర్ ఎవరో? ఒరలోంచి కతిత్ దూసినటుట్గా ఆమెలో ఓ అనుమానం మెరిసింది. ఆ ముఖంతీరూ, ఉంగరాల జుతూత్, కంఠపు
గుండర్దనమూ, శరీరఛాఛ్యా, కళూళ్... కృషణ్మోహన ను సుఫ్రణకు తేవడం లేదూ! ఈ పిలల్వాడు కృషణ్మోహన కొడుకా! ఆమె అతని భారాయ్! అటాల్
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ఉనన్దేం! సనన్గా, గాలికి పడిపోయేటుట్గా. ముఖంలో అందం ఆకరష్ణ లేదు. పైగా అంద విహీనతను చూపుడు వేలితో చూపిసుత్నన్టుట్గా పళుళ్ ఎతుత్;
తలకటుట్లో సొగసు లేదు. రైలేవ్ పాల్ట ఫారం లాంటి వక్షసథ్లం కొండపలిల్ బొమమ్లాగా వునన్ ఆమెను కృషణ్మోహన ఎటాల్ పెళిళ్ చేసికొనివుంటాడు.
పదిహేనెకరాల పొలమూ, యాభైవేల రూపాయల నిలావ్, ఒకక్తే ఆడపిలాల్_కామోసు. అందుకే సతరీ సౌందరాయ్నికీ, పేర్మకు అభిమానానికి
పార్ముఖయ్మివవ్కుండ _ ఆ చెకక్బొమమ్ను తెచుచ్కునాన్డు! ఈనాటి యువకుల పేర్మలూ, ఆదరాశ్లూ మాటలోల్నేగానీ ఆచరణకు వచేచ్సరికి భయపడతారు,
బెదిరిపోతారు డబుబ్పై వాయ్మోహానికి లొంగి పోతారు మృగతృషణ్లాంటి వీళళ్ పేర్మలిన్ నముమ్కొనన్ సతరీలను నిలువునా అగాధాలోల్కి దించుతారు.
అయిదేళళ్కిర్తం కాలేజీలో చదువుతునన్పుప్డు తను కృషణ్మోహన ను గాఢంగా పేర్మించింది. అతను చాలా బావుంటాడు. కాలేజీలో చదివే
వెయియ్మంది విధాయ్రుధ్లోల్ అతనే అందమైన వాడు. చకక్గా మాటాల్డతాడు నాటకాలోల్ డిబేటుస్లో హుషారుగా పాలొగ్నేవాడు తెలివైన వాడు, కాల్సులో
ఫసుట్మారుక్లే వొచేచ్వి. తనకి కూడా ‘కాలేజీబూయ్టీ’ అనన్గొపప్పేరు ఉండేది. తనని చూసేందుకూ, తన పేర్మను పొందేందుకు, అభిమానానిన్
చూరగొనేందుకు_ విధాయ్రుథ్లు విరివిగా తహతహలాడేవాళుళ్. కాని తన మనసుస్ మటుకు కృషణ్మోహన పై లగన్మైంది. అతను కూడా తనని పేర్మిసుత్నన్టుట్
తెలుస్కునన్పుప్డు తనుపొందిన ఆనందానికి అవధులు లేకపోయినయ. అతనే తనకి ముందుగా పేర్మ లేఖ వార్శాడు. ఆ లేఖకు తను మూడుగంటలసేపు
పర్యాసపడి సంతృపిత్గా సమాధానం వార్సింది. ఆ లేఖలో సరవ్సవ్మూ అరిప్ంచినటుట్ సప్షట్ంగా తెలియపరిచింది తను. తరావ్త సినిమా హాలులో
కలిస్కొనన్పుప్డు కూడా ఆతనిమీద తనకు గల నిజమైన పేర్మను తెలియజేసింది. అతనూతనని గాఢాతిగాఢంగా పేర్మిసూత్నన్టుట్ చెపాప్డు. తరావ్త ఆ పైన
తామిదరి మధయ్ నడిచిన లేఖలోల్, సంభాషణలోల్, చూపులోల్ భావాలోల్_ వివాహం చేసికొని జీవితాలిన్ సవ్రగ్తులయ్ం చేసికుందామనన్, అభిపార్యం గటిట్పడింది.
అతనుకూడా ‘నినున్ తపప్కుండా పెళిళ్చేసికుంటాను’ అనాన్డు తనతో. కాని తనని పెళిళ్ చేసికోలేదు. తనని మోసగించాడు. తన హృదయంలో ఆశలిన్
రేకెతిత్ంచి, తనకళళ్ ఎదుట చకక్టి సుందరలోకానిన్ కలిప్ంచి, తన భవిషయ్తుత్ను బంగారుభూమిగా మారుసాత్నని వాగాద్నం చేసి_ చివరకు తనదారి తనని
చూసోక్మనాన్డు. వాళళ్ తలిల్దండుర్లిన్ ఎదిరించలేడట. కాలం కలిస్రాలేదట. భగవంతునికి కరుణలేదట తన అసమరధ్తను బయటపెటుట్కోలేక పిరికివాళుళ్
నేరానిన్ భగవంతుని పై వేసాత్రు. వయసుస్ కలిగించే మోహానీన్ పేర్మగా చాటుకుంటారు గానీ _ ఆతమ్సాకిష్గా పేర్మించి, ఆ పేర్మ సాఫలయ్తకు ఎటాల్ంటి
తాయ్గానికైనా సంసిదుధ్లు కారు. కృషణ్మోహన పిరికివాడు. పచిచ్ మోసగాడు. సతరీ హృదయంతో ఆటలాడే విలాస పురుషుడు. పెళిళ్ చేసుకునాన్క మొసలి
కనీన్ళుళ్ కారుసూత్, ‘క్షమించమని’ తనకు లేఖ వార్శాడు. ఎంత సులభంగా అరిధ్ంచాడు ‘క్షమించమని?...’ తనకి ఆ సంవతస్రమే వివాహమైంది.
ఆయనగారు కృషణ్మోహన వంటి అందమైన వాడు కాకపోవచుచ్. కాని సహృదయులు. బాగానే చదువుకొన, ఉదోయ్గం చేసూత్నన్వారు. తమకూ రెండునన్ర
సంవతస్రాల కూతురుఉనన్ది. అందమైనదే... కృషణ్మోహన ఇపుప్డెకక్డ ఉనాన్డో! ఎకక్డ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డో! ఈ పిలల్వాడు అతనికొడుకే
అయివుండవచుచ్. తన అనుమానం వాసత్వం కావచుచ్... సుబబ్లక్షమ్ ఆ విధమైన ఆలోచనలలో సతమతమవుతూండగా పాయ్సింజర టైరన కిర్షాణ్ కెనాల సేట్షనోల్
ఆగింది.
నారింజపండుల్ అమేమ్ ఒకతను పెటెట్లోకి వచిచ్_ ‘వడల్పూడి నారింజకావాలా అమామ్!’ అని అడిగి వెళాళ్డు. పిలల్వాడు కాయలకేసి ఎగాదిగా
చూశాడు కానీ, తలనొపిప్ బాధతోవునన్తలిల్ పటిట్ంచుకోలేదు.
ఆమెను పలకరించి ఆమె భరత్ పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు కనుకోక్వాలనుకుంది సుబబ్లకిష్.
“ఎంతవరకండీ పర్యాణం?”
“తెనాలి” అనన్దామె శిరోభారం చేత కనుబొమమ్లు కదిలిసూత్.
“మీ పుటిట్లుల్ తెనాలోల్ నేనా?”
“కాదండీ. కంకిపాడు, తెనాలోల్ మా వారికి ఉదోయ్గం.”
“ఏం ఉదోయ్గం?”
“ఇన కంటాకుస్ ఇనసెప్కట్రు”
“వారి పేరు?”
“కృషణ్మోహన”
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“ఎంతవరకు చదివారు?”
“బందరోల్ బి.ఏ. హైదార్బాదులో ఎల.ఎల.బి”
“ఈ పిలల్వాడు మీ అబాబ్యేనా!?”
“అవునండీ!”
“మీ పేరు?”
“ఇందిర”

అనిన్ పర్శన్లకూ ముకత్సరిగా సమాధానాలు చెపిప్ందిగానీ ఇందిర ఒకక్ పర్శన్వేయలేదు. కారణం ఆమె తలనొపిప్తో బాధపడుతూండడమే.
టైరన పెదద్వడల్పూడి సేట్షనోల్ ఆగి బయలేద్రింది.
పిలల్వాడు తలిల్ ఒడిలోంచి మెలల్గా దిగజారి కిర్ందకు వొచాచ్డు బొమమ్తోసహా. సుబబ్లకిష్ ఆపాయ్యంగా ఆ పిలల్వాడిన్ తన దగగ్రకు తీసికొంది.
చకక్గా ముదాద్డింది. ఏవేవో మాటాల్డింది. నవివ్ంచింది, తను నవివ్ంది, చపప్టుల్ కొటిట్ంది. కిటికీలోంచి రైలు వేగానికి గిర గిరా తిరిగే చెటల్నూ, పొలాలోల్ని
పశువులిన్, దూరంగా వునన్ కొండలిన్_ వేలెతిత్ చూపెటిట్ంది. పిలల్వాడు కొతత్దనం లేకుండానే సుబబ్లకిష్ సమక్షంలో కులాసాగా ఆడుకుంటునాన్డు.
తలనొపిప్తో ఇందిర బరత్ మీద మగతగా పడుకొంది.
ఓ మాదిరి వేగంతో పోతునన్ టైరన పై సాయంతర్పు ఎండ పడుతోంది. అదాద్ల కిటికీలోల్ంచి ఎండ పొడలు బోగీలోల్ దొరాల్డుతునాన్యి.
పిలల్వాడు బరత్ మీద బొమమ్తో కుసీత్ పడుతునాన్డు.
సుబబ్లకిష్ కొంచెం సేపు కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ కూరుచ్ంది. సంధాయ్కాంతికి ముఖాలిన్ ఎరుపు చేసుకునన్ మబుబ్లీన్, చిరుగాలికి తలలు
ఆడిసూత్నన్ అరటి తోటలీన్, రైలు చపుప్డుకు మోరలెతిత్ వింతగా చూసే పశువులిన్, నిశశ్బద్ంగా చూసూత్ కూరుచ్నన్పప్టికీ సుబబ్లకిష్ మనసుస్ మురుగు కాలువ
మాదిరిగా వుంది. ఆరిపోని నపుప్ రవవ్లాంటి అశాంతి హృదయంలో పొగలిన్ రేపుతోంది. ఏదో తన కిషట్ం లేనిది జరిగినటుట్, తనని మోసగించిన వాళుళ్
సఖపడుతునన్టుట్_ఆమెలో అసూయ దేవ్షాలు నూట ఆరు డిగీర్ల ఉషోణ్గర్తకు చేరుకునాన్యి.
కృషణ్మోహన కొడుకు ఎంత అందంగా ఉనాన్డు? తనని పేర్మించి తృణీకరించిన కృషణ్మోహన, తనని పేర్మించి దగా చేసిన కృషణ్మోహన తన
మనసుస్లో మలెల్తోట పూయించి మాడిచ్వేసిన కృషణ్మోహన ఈ ముదుద్ల మురిపెపు కొడుకుని చూసికొని గరవ్పడతాడు కాబోలు! తన నోటి దగగ్రున్ంచి
అమృతపాతర్ను హరించిన యీ ఇందిర_ విశవ్సౌందరయ్పు వెలుగురేఖలాంటి కొడుకును చూసుకొని మురిసిపోతుంది కాబోలు మంచి ఉదోయ్గం, భరయ్
తరపున కావాలిస్నంత ఆసిత్, అందమైన కొడుకు తనన పెళిళ్ చేసుకోని కృషణ్ మోహన భవిషయ్తుత్ సుఖజీవనం కాబోలు!!!... దుషాట్తుమ్లకూ, మోసగాళళ్కూ,
సావ్రథ్పూరితులకూ ఈ కాలం సౌఖాయ్నిన్ సమకూరేచ్ యంతర్ంలాగా పని చేసోత్ంది! కాని ఏది శాశవ్తం? ఈ ఆసీత్, అందమూ, ఆనందమూ బర్తకులు
ఎలల్కాలమూ పర్శాంతంగా నిలుసాత్యనే గాయ్రంటీ ఏముంది? మానవుని జీవితం సుఖదుఃఖాల తోరణం లాంటిది. ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో చెపప్డం
కషట్ంగదా! ఊహకందని భవిషయ్తుత్లో జీవితం అలల్లాల్డేటపుప్డు_ అనుకోని సంఘటనలు ఏ క్షణంలోనైనా జరగవచుచ్ జీవితం ఎపుప్డైనా తారుమారు
కావచుచ్ పటాట్లు తొలగి యీ టైరన కిర్ందపడితే_ బర్తికేవాళెళ్ంతమంది? చనిపోయేదెంతమంది?... కాని ఇటాల్ంటి వేదాంతానికి జీవితానిన్ పోలిచ్ చూసికొని
సంతృపిత్ పడటం సమంజసమేనా తన కడుపులోని మంట, హృదయంలో అశాంతి, మనసుస్లో కలోల్లం ఎటాల్ సదుద్మణుగుతాయి? ఏం చేయాలి తనేం
చేయగలదు? తనకు సహించని పరిసిథ్తులపై పగదీరుచ్కోవటమెటాల్? పర్తీకార దేవ్షాగిన్ గాడిపొయియ్పగిది గుండెలో కణకణ మండుతూండగా సుబబ్లకిష్
తీవార్తి తీవర్ంగా ఆలోచించనారంభించింది. రైలు చకార్లంత వేగంగా ఆమె మసిత్షక్పు లేబరేటరీలో ఆలోచనల గొలుసు తిరుగుతూవుంది.
మగతగా బరుత్మీద పడుకునన్ ఇందిరకు అకసామ్తుత్గా నిదర్పటిట్ంది.
పిలల్వాడు మెలల్గా బొమమ్ చేతపటుట్కొని బరుత్మీదనుంచి కిర్ందకు దిగాడు.
గదిలో దీపం ఆరిప్వేయగా చీకటి ఒకక్సారి కముమ్కునన్టుట్గా సుబబ్లకిష్లో ఆలోచించగా ఆలోచించగా ఓ దురాలోచనపు చీకటి ఒకక్సారి
కముమ్కుంది. ఆ దురాలోచనపు చీకటితో శరీరంలో పర్తిభాగమూ పాషాణ సమమైనది. మానవతవ్పు లక్షణాలు మృగయ్మైనాయి, పాపభీతి ఏములనో
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కికుక్రుమనకుండా తల దాచుకుంది పగ, దేవ్షం, అసూయ సతరీలో భయంకరంగా కోరలు చాచుకునన్పుప్డు వాటిని తీరుచ్కొనే ఆతమ్తృపిత్ కోసం, అవకాశాల
కోసం, ఆమె ఎటాల్ తహతహ లాడుతోందో అటాల్వుంది సుబబ్లకిష్.
పాయ్సింజరు టైరన బరువుగా కేకవేసి, దుగిగ్రాల సేట్షనున్ విడిచిపెటిట్ంది ఆ లేడీస సెకండ కాల్సు భోగీలో ఎవవ్రూ ఎకక్లేదు.
పలచ్ని మబుబ్ సూరుయ్డి మీద నైలాన తెరవలె కపప్గా సాయంతర్పు ఎండ శోభకొంచెంగా తగిగ్ంది.
పిలల్వాడు కంపారుట్మెంటులో కింద కూరుచ్ని బొమమ్తో ఆడుకుంటునాన్డు, తనలో తాను తెలియని తనమ్యతావ్నిన్ పొందుతునాన్డు ఇందిర
నిదర్బోతూనే ఉంది.
ఆ సెకండు కాల్సు బోగీ పడమటి పర్కక్ తలుపు బారాల్ తెరిచివుంది.
బకింగ హమ కెనాల బిర్డిజ్ని దాటేందుకు బిటర్గుంట పాయ్సింజరు శకిత్ని కూడగటుట్కుంటోంది.
బరుత్మీదనుంచి లేచింది సుబబ్లకిష్ నాపరాతిలాంటి గుండెతో నిదర్బోతునన్ ఇందిరకేసి కొనిన్ క్షణాలపాటు చూసింది, ఆమె నిదర్నుంచి మేలొక్నే
సిథ్తిలో లేదని నిశచ్యించుకుంది.
పిలల్వాడు ఉతాస్హంగా ఆడుకొంటూనన్ బొమమ్ను తీసుకుంది సుబబ్లకిష్. వాడు జాలిగా ఆమెకేసి ఛూశాడు : ‘నా బొమమ్నెందుకు తీసుకునాన్వ ?’
అనన్ పర్శన్ ధవ్నించేడు.
ఆ బొమమ్ను కొనిన్ క్షణాలపాటు నిమిరింది సుబబ్లకిష్.
పిలల్వాడు ఆమె చీర కుచిచ్ళుళ్ పటుట్కునాన్డు ఆమెకేసి తలఎతిత్ చూసూత్ ‘నా బొమమ్ నాకిచేచ్య’ అనన్ భావం దోయ్తకమవుతూండగా.
టైరన చపుప్డు చేసుకుంటూ బకింగ హామ కెనాల బిర్డిజ్ ఎకిక్ంది.
సూరుయ్డిని కపిప్న నైలాన తెరలాంటి పలచ్ని మబుబ్ తొలిగిపోగా ఎరర్ని ఎండ తెరచివునన్ వాకిటోల్ కొటట్వచిచ్నటుట్గా పడింది.
సుబబ్లకిష్ ఆ బొమమ్ను కంపారుట్మెంటు తలుపు దగగ్రకు విసరివేసింది. పిలల్వాడు గబగబా వెళాళ్డు ఆ బొమమ్ను తీసికొనేందుకు. కిర్ందకు వంగి
ఆ బొమమ్ను తీసికో బోతుండగా, ఆమె కాలితో బయటకు నెటిట్ంది. పిలల్వాడిలో కోపం, రోషం ఎకుక్వై, ముఖమంతా పండిన దొండపండు కాగా, బయట
పడిపోతూనన్ ఆ బొమమ్ను అందుకోబోతూ రబబ్రుబూటు కాలు జారి కిర్ందబడాడ్డు.
అపుప్డు టైరన బిర్డిజ్ దిగుతూవుంది.
సుబబ్లకిష్ పెదద్గా కేకవేసి, గబుకుక్ని టైరన గొలుసు లాగింది. నిదర్బోతూనన్ ఇందిర ఆ కేకకు ఉలికిక్పడి లేచింది.
“అబాబ్యి కిర్ందపడి పోయాడు. నేను లెటిర్న లోకి వెళిళ్ వచేచ్సరికి పడిపోయాడు_ బొమమ్ను అందుకోబోతూ” అనన్ది సుబబ్లకిష్ భయంతో
అంతరీల్నమైన ఆందోళనతో.
“బాబూ!” అంటూ కెవువ్న కేక వేసింది ఇందిర.
టైరను మెలల్గా ఆగింది. చాలామంది జనం కిర్ందకు దూకారు ముఖయ్ంగా పిలల్వాడు పడటానిన్ చూసినవాళుళ్.
బిర్డిజ్ దిగువ కావటాన అది ఎతైత్న పర్దేశం. అకక్డ చినన్ చినన్ రాళళ్ మీద పడడ్ పిలల్వాడు కిర్ందకు దొరుల్కుంటూ వెళిళ్ టెలిగార్ఫ సత్ంభం పర్కక్
ముళళ్కంచెలో ఆగాడు.
ఇందిర బిగగ్రగా యేడుసూత్ అకక్డకు వెళిళ్ంది.
నెతుత్రు మడుగులో కుపప్గా కూలివునాన్డు పిలల్వాడు. తలకిర్ందులుగా పడటం మూలాన బురర్చిటిల్, నెతుత్రు చినన్రాళళ్పై చిందింది. చేతులూ,
కాళూళ్ దోకుక్పోయి రకత్ం ధారలు కటట్నారంభించింది. అంత ఎతుత్ పర్దేశానున్ంచి దొరల్టం వలల్ పాలుగారే ముఖం పండిన రాంములకాక్య
చితికినటల్యింది. వొళళ్ంతా తుమమ్ముళళ్మయం. టెరిల్న తెలల్చొకాక్ కీర్మ కలర షారక్ సిక్న నికక్రూ నెతుత్రు మరకలతో భీకరంగా వునాన్యి.
నెతుత్రు చిందిన గడడ్లాగా వునన్ కొడుకుని చూసి ఇందిర గుండె చెదిరిపోయింది. చనిపోయిన పిలల్వాడిన్ వొళోళ్కి తీసికొని_బావురు మనన్ది.
ఆ దారుణ దృశాయ్నికి అకక్డ చేరిన పర్యాణీకుల హృదయాలు జాలితో కనీన్ళుళ్ కారాచ్యి.
“ఎటాల్ జరిగింది ఘోరం?”
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“జారి పడాడ్డా?”
“తలిల్ ఏం చేసూత్నన్ది?”
“నిదర్పోతునన్దా!”
“ఇంకా ఆ పెటెట్లో ఎవవ్రూ లేరా?”
అకక్డ జేరిన పర్యాణీకులు తలా ఒక విధంగా అనుకొని సమాధానాలు చెపుప్కోసాగారు.
అపప్టికే పదినిముషాలపాటు టైరన అకక్డాగింది సూరుయ్డు తాటిచెటల్ గుంపు వెనక ఎరర్గా దిగజారుతునాన్డు.

ఆలసాయ్నికి గారుడ్ గాభరాపడాడ్డు. వెంటనే చనిపోయిన పిలల్వాడీన్ కంటికీమంటికీ ఏకధారగా యేడుసుత్నన్ తలిల్నీ_సెకండు కాల్సులోకి ఎకిక్ంచి
విజిల వేశాడు టైరన సాగారేందుకు.
టైరన బయలుదేరింది. శోకోదివ్గన్ చితత్యైన ఇందిర నరాలు తెగిపోయేటుట్ ఏడుసూత్ంది.
మరణించిన ఆ పిలల్వాడీన్, మాతృమూరిత్ దుఃఖానీన్ చూసుత్నన్ కొదీద్ సుబబ్లకిష్లో కర్మంగా అధైరయ్మూ, పాపభీతి, అశాంతీ ఎకుక్వ కాసాగాయి.
ఆమెను ఓదారేచ్పటుట్ మనసుస్కు లేకపోయింది. హృదయంలో ఓ మూల పర్తీకారవాంఛ నెరవేరిన తాలూకు సంతృపిత్ చిరునవువ్ నవువ్తూనాన్,__ ఏదో
భయం, నేరం చేసిన బెదురూ ‘తనని భగవంతుడు శికిష్ంచకుండా వుంటాడా?’ అనన్ అలజడీ ఆమెలో తెరలు తెరలుగా సుళుళ్ తిరుగనారంభించాయి.
వాటిని అణుచుకొనేందుకు సుబబ్లకిష్ శాయశకుత్లా పర్యతిన్సోత్ంది.
టైరన తెనాలి సేట్షనోల్ ఆగింది.
వెంటనే సుబబ్లకిష్ పాల్ట ఫారం మీదకు దిగింది. హేండ బాగ తీసికొని. ఆమె మనసస్ంతా మహాగందర్గోళంగా ఉంది! హతయ్చేశాక
తపిప్ంచుకొనేందుకు హంతకుడెంతగా తవ్రపడతాడో_ఆమెలో అటాల్ంటి వేగం పరుగులు తీసోత్ంది. పెటెట్లోంచి దిగుతూ ఆ పిలల్వాడీన్, తలిల్నీ కూడా
చూడలేకపోయింది. గబగబా సేట్షనుదాటి రికాష్లో కూరుచ్ని ‘నాజరుపేట పోనివువ్’ అనన్ది.
సూరుయ్డు ఫించినీ పుచుచ్కోవటంతో_మునిమాపు తాతాక్లికంగా ఉదోయ్గంలో పర్వేశించింది.
రణరంగ చౌకు మీదుగా, మారీసు పేటలోంచి, కొతత్ వంతెనలు దాటి సతయ్నారాయణ టాకీసు బజారునే, ఎల.ఆర.ఎమ. కల్బుబ్ పర్కక్గా సుబబ్లకిష్
ఎకిక్న సైకిలు రికాష్వడిగా పోతోంది. అవనీన్దాటి వచిచ్న సప్ృహలేదు. తననేరం బయట పడడ్టూట్, తననెవరో తరుముకొసుత్నన్టూట్, ఆమెలో భయపు పొగలు
పెతత్నం చలాయిసుత్నాన్యి.
వేపచెటుట్కిర్ంద పాతడాబారాగానే “ఏయ! రికాష్ ఆపు” అనన్ది సుబబ్లకిష్.
రికాష్ ఆగింది.
ఒకక్ ఉదటున రికాష్దిగి వాడిచేతిలో యాభై నయాపైసల బిళళ్పెటిట్, చిలల్ర అడగకండానే ఇంటోల్ పర్వేశించింది సుబబ్లకిష్.
వీధివాకిలి మొగదలోల్ వుండగానే ఆమెకు ఇంటోల్ంచి ఏడుప్లు వినవచాచ్యి పర్తేయ్కం తన తలిల్ యేడుప్. ఇరుగు పొరుగు వాళుళ్ పదిమంది వరకూ
ఉనాన్రు. డాకట్రు శాసిత్గారు మెడలో సెట్తోసోక్పు తగిలించుకొని బయటికొసుత్నాన్రు.
ఆ వాతావరణం చూడగానే సుబబ్లకిష్ గుండె భయాందోళనతో గొంతులోకి వచిచ్ంది. నిలువునా నిశేచ్షుట్రాలై నిలబెటిట్న బొమమ్లాగా నిలబడింది.
“అంతా అయిపోయింది” అనాన్డు వైదయ్ శాసత్రపు అనుభవంతో వేదాంతానిన్ అలవరుచ్కొనన్ డాకట్ర శాసిత్ కిర్ంది పెదవి విరుసూత్.
“మీ అమామ్యి సాయంతర్ం పెరటోల్ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ వరల బావిలో పడింది. పైకితీసే సరికే పార్ణం పోయింది. దానికి ఆయుసుస్
నేటితో ఆఖరు కాబోలు!” అనాన్డు పర్కక్ ఇంటి సుందరార్మయయ్.
(ఐపోయింది)
**
Click here to share your comments on this story.
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