నాసిత్(న+అసిత్)

1

(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
వరత్మానం.
ఆ రోజు వచిచ్న టెలిగార్ం తనని తన జీవితానిన్ మారేచ్సుత్ందని...లేదా, దానికి అవకాశం కలుగచేసుత్ందని తను అనుకోలేదు. ఆ
టెలిగార్ం మూడోది.
మామమ్కి బాగులేదని తవ్రగా రమమ్ని...,
నానన్కి మొదటి టెలిగార్ం వచిచ్నపుప్డు, నానన్ అమమ్,నేను క్షణం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా ఆ పలెల్టూరుకి వెళేళ్ం. అపప్టికి మామమ్
మంచం మీద సృహలేని సిధ్తిలో వుంది. ఆవూళోళ్ఆచారిగారు మందిసుత్నాన్రు.
నానన్ ఏదో చినన్వుదోయ్గం చూసుకు విశాఖపటన్ం వచేచ్సినా,మామమ్ తాతలనాటి ఆసిత్ని, ఆ యింటిని వదిలి నానన్తో విశాఖపటన్ం
రాలేదు. నానన్కి ఆవూళోళ్ వయ్వసాయం పేరుతో చేతికి మటట్ంటిట్ంచుకోడం యిషట్ం లేదు.
నానన్కి వచేచ్జీతం,మామమ్ పంపించే సహాయం,జీవితం ఘనంగా వునన్టుట్ అనిపించినా అవసరాలు మాతర్మే తీరేవి.
అవసరాలు కాక కోరెక్లుకలలుకూడా జీవితానిన్ పటిట్పీడిసాత్యని నాకు తెలీదు. అలా పటిట్పీడిసుత్నన్ కలలు తపింపచేసేవి. దానికి
డబేబ్ ఊరట, దానికో లక్షవరకూ కావాలి యెవరిసాత్రు. నానన్ మామమ్ దగగ్రకెళిళ్ వోరెండెకరాల పొలం అమెమ్యయ్మని,దాంతో చిరంజీవిని
ఇంజనీరింగ చదివిసాత్నని,శతవిధాల చెపాప్రు. మామమ్ నీకొడుకు

ఇంజనీరింగ చదవకపోతే వచేచ్ నషట్ం యేదీ లేదు...పొలానిన్

అమేమ్దిలేదని.. ఖండితంగా చెపిప్ంది.అలా కల కరిగిపోయి, మనసుని వేధించి, కసిగా మారిపోయింది. నేను బియసిస్ రెండో సంవతస్రంలో
వుండగా మొదటి టెలిగార్ం వచిచ్ంది.
ఆ టెలిగార్ం చూసి వెళిళ్న మాకు రోజులు గడుసుత్నాన్యి,కాని మామమ్పరిసిధ్తి వొక కొలికిక్ రాలేదు.అలా పదిహేనురోజులు
గడిచాయి. మామమ్ తేరుకుంది. మృతుయ్వును జయించింది. మమమ్లిన్ విశాఖపటన్ం తరిమేసింది. నాలుగైదు నెలలోల్ రెండో టెలిగార్ం,ఈసారి
నానన్ వొకక్రే వెళాళ్రు. యెందుకో మామమ్ముసలితనం మీదకనాన్,మామమ్మీదే నమమ్కం నానన్కి. అలా వెళిళ్న నానన్ పదిరోజులోల్
తిరిగొచేచ్సారు.
మూడో టెలిగార్ం రావడానికి ఏడెనిమిది నెలలు పటిట్ంది. ఆ టెలిగార్ం చూసి, “ఈవిడ చావదు మనలిన్ బతకనివవ్దు.” అంటూ
విసుకుక్నాన్రు.
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ఈ సారి అలాకాక అపప్టికే శలవులివవ్డంతో, ఇంటోల్ఖాళీగా వునన్ ననున్ చూసి “జీవీ నువెవ్ళుళ్ యేదైనా అవసరం పడితే కబురు
చెయియ్.” అంటూ ననున్ పంపేరు.
నానన్ ననున్, “జీవీ” అంటూ పిలుసాత్రు. అందుకే ఈ జీవీని జీవితంతో కొటుట్మిటాట్డుతునన్ మామమ్ దగగ్రకి పంపేరు.
................................
నే వెళేళ్సరికి అంత పెదద్యింటిలో వో మూలగదిలో నులకమంచం మీద మామమ్ జీవితం కోసం పోరాడుతోంది. మామమ్ని
కనిపెటుట్కుండానికి వో విధవావిడవుంది. ఆవిడే మామమ్కి వండి పెటేట్ది.
ఇపుప్డు మామమ్ని కనిపెటుట్కుంది. ఆవిడ వయసు నలభైవరకూ వుంటుంది. దూరపు చుటట్ం ఆవిడకి ఎవరూ లేరు. మామమ్ ఆవిడిన్
చేరదీసింది. ఆవిడ యింటిపనులోల్ మామమ్కి సాయపడితే,బైటపనులోల్ సాయపడాడ్నికి సాంబడునాన్డు. సాంబడు పాలేరు. పొలంపనుల్,
బైటలావాదేవిలు అనీన్ వాడే చూసుకుంటాడు.
ఇంటోల్ అడుగుపెటిట్న ననున్చూసి,“నానన్గారు రాలేదా?”అనడిగాడు.
“వెనగాగ్ వసాత్రు” అనాన్...
మామమ్ని చూడడ్ం అయిపోయింది. ఆచారిగారితో మాటాట్డడ్ం అయిపోయింది. వూళోళ్వాళళ్ జాలి భరించా... యిపుప్డేం చెయాయ్లి?
రోజూ వంటావిడ వండుతోంది. తింటునాన్ను. పొలంలో తోటలో తిరుగుతునాన్ను. ఆ రోజు ఆచారిగారితో యధాలాపంగా అనాన్
”మామమ్కెలావుంది” అని.
“మామమ్గారు తేరుకుంటునన్ లక్షణాలు యేం కనబడటంలేదు. కిర్ందటి సారంటే కొడుకు దగగ్రునాన్డనన్ ధైరయ్ం కావలున్ తేరుకుంది”
అనాన్రు. అవకాసం దొరికితే వీళుళ్ పొడవడానికి వెనుదియయ్రు. ఈసారి నానన్ రాలేదని దెపిప్పొడుపు.
ఆచారిగారి కళళ్దాద్లు బదద్లుకొటిట్ మందులపెటెట్ బైటకి విసెరెయాయ్లనిపించింది. అపుప్డే లేనిపోని ఆలోచన మొదలయింది. నానన్
రాకపోడమే మంచిదయింది. లేకపోతే మామమ్ తేరుకునుండేదేమో! ఈవిడ తేరుకుంటే మళీళ్ మామోలే…యెకక్డ వేసిన గొంగళి అకక్డే…
ఈవిడ పోతే ఆసిత్ చేతికొసుత్ంది. నా ఇంజనీరింగ కోరెక్ తీరుతుంది. నానన్ బిజినెస చేదాద్మనుకుంటునన్ ఆశ నెరవేరుతుంది.
రోజంతా ఇలాంటి ఆలోచనలతో చిరాగాగ్ వుండి మధాయ్హన్ం సుబబ్రంగా పడకేసా,లేచేసరికి సాయంకాలమైంది. చీకటిపడితే
చెయయ్డానికేమీ వుండదు.ఇంటోల్ చీకటి గుడిడ్దీపాలవెలుగు. రచచ్బండ దగగ్ర కెళితే, గార్మంలో యువకులంతా చేరి, అకక్డునన్ గుండార్యిని
యెతుత్తారు. బసీక్లు తీసాత్రు.కరర్సాము చేసాత్రు. కాసత్ వినోదం కానీ అదికూడా యెనాన్ళుళ్...?
రచచ్బండ దగగ్రున్ండి రాగానే వంటావిడ వడడ్న, భోజనం చేసి గదిలోకి వెళిళ్ పడక, వో చదువుకోడానికుండదు. పాట
వినడానికివుండదు. చికాగాగ్ మంచం మీదకి చేరా…వూరించి, వూరించి యెపుప్డో నిదర్పటిట్ంది. అందులో కల... కల చెదిరి మెలకువ
వచేచ్సరికి,చుటూట్ చీకటి.... చింత గీరల్రొద ...యెదురుగా మామమ్ గదిలో దీపం...మామమ్ యెపుప్డు పోతుంది. తన కెపుప్డు ఇకక్డ నుండి
విముకిత్? అనేక ఆలోచనుల్...
ఆలోచనల్ని చెదరగొడుతూ ..గుసగుసలు, ..యెకక్డ నుండి? ఈ అరధ్రాతిర్ యెవరు మాటాల్డుకుంటునాన్రు. మెలల్గా మంచం
మీదనుండి లేచా, అడుగులో అడుగువేసూత్ మామమ్ గదిలోకి వెళాళ్, గుడిడ్ దీపం వెలుతురోల్ వంటావిడ పకక్ బోసిగా కనబడింది. ఆవిడే
బాతూర్ముకో పోయుంటుంది. అనుకుని మామమ్ మంచం చేరి మామమ్ని పరిశీలనగా చూసా...యెగూపిరి తీసోత్ంది. కళళ్కింద
ముడతలు,బుగగ్లులోతుకుపోయి దవడ ఎముకలు వెళుళ్కొచాచ్యి. జీవితంలో చరమపోరాటం సాగిసోత్ంది.
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బతికునన్నాన్ళుళ్ మొగుడికి లొంగలేదు...కొడుకిక్ లొంగలేదు...పెతత్నం చేసింది. తనను కునన్ది జరిపింది. జరిపించుకుంది. ఆఖరికి
యముడికూక్డా లొంగడం లేదు. యముడు గెలవడం తపప్దు, కానీ యెపుప్డో?
బాతూర్ముకెళిళ్న వంటావిడ యింకా రాలేదు. ఆశచ్రయ్ం వేసి, మామమ్ గదిలోనుండి వసారావేపు వెళాళ్...అకక్డ పాలేరు
పడుకుంటాడు. వాడొచాచ్డో లేదో చూదాద్మనుకునాన్… వసారా తలుపు వేసుంది. వసారా తలుపుదాకా వెళాళ్క వినిపించాయి. నిటూట్రుప్లు...
చాలా భారంగా వునాన్యి. గుసగుసలు...మూలుగులు...యెవరో యిదద్రునాన్రు. వసారాలో...యెవరు?
వసారా తలుపు తీసి చూడచుచ్ కాని తెరిచి చూడబుదెద్యయ్లేదు. పడుకునాన్... నిదర్రావడం లేదు. రాదు కూడా... వసారాలో
దాంపతయ్ం యెవరిదో తెలుసుకోవాలి. యేదైనా యెదురు చూడడ్ం చాలా కషట్ం, కానీ తపప్దు... వసారాలో వునన్ దెవరో మెలల్మెలల్గా అరధ్ం
అవుతోంది... కాని సప్షట్ంగా తెలుసుకోవాలి...చాలాసేపు చీకటోల్… సమయం తెలియలేదు...నిదర్రాలేదు..ఎదురుచూత ఫలించి, వసారా
తలుపు తెరుచుకు వంటావిడ మామమ్గదిలోకి వచిచ్ంది. చినన్గావునన్ దీపానిన్ పెదద్దిగా చేసి, మామమ్ దగగ్రకెళిళ్... పకక్బటట్లు చూసింది.
పకక్బటట్లు తడిసినటుట్లేవు వచిచ్ దీపానిన్ తగిగ్ంచి, లాంతరు గదిమూలగాపెటిట్ పకక్మీదికి చేరుకుంది. తనువు అలిసినటుట్ంది. వెంటనే
నిదర్లోకి జారుకుంది.
కాసేపు యెదురు చూసి, మెలల్గా లేచాను. చపుప్డు చేయకుండా వసారాలోకి వెళాళ్, సాంబడు సామార్జాయ్నిన్ జయించిన వీరుడాల్
మైమరచి,గురుర్పెడుతూ నిదర్పోతునాన్డు.
ఇంతగొపప్డార్మా యెకక్డా చూడేల్దు...అందుకే అరధ్ంచేసుకునేసరికి చాలా సమయం పటిట్ంది. వచిచ్ పడుకునాన్... నిదర్పటట్లేదు
తలనిండా ఆలోచనుల్, యేవో అసప్షట్ ఆలోచనలు! నా ఆలోచనలు నాకే భయం వేసాయి. వీధిలో గంటలచపుప్డు, తెలాల్రినటుట్ంది. యెవరో
యెడల్ని తోలుకుపొలానికెళూళ్నాన్రు. పూరిత్గావెలుగురాలేదు. గాని తూరుప్యెరర్బడింది. కళళ్ని నిదర్కమేమ్సింది.
-----------------------------తెలివొచేచ్సరికి, ఇలల్ంతా నిశశ్బధ్ంగా వుంది.నేను లేవడం చూసి వంటావిడ లోపలినుండి చినన్ బకెట తో నీళుళ్ తెచిచ్ వీధరుగు మీద
పెటిట్ “మొహం కడుకోక్ బాబు కాఫీ పటుట్కొసాత్” అంది.
యెపుప్డూ వేరే దృషిట్తో చూడేల్దుగానీ రాతిర్ జరిగిన సంఘటన తరావ్త దృషిట్ అపర్యతన్ంగా అటుపోయింది. వయసు నలభై అయినా
శరీరంలో బిగి తగగ్లేదు. అది పొడుచుకు కనిపిసోత్ంది. రవికముడి రంకెలేసోత్ంది. వంటావిడ సవ్రంలో నెమమ్ది, కళళ్లోల్ అమాయకతవ్ం వెనుక
కోరెక్ల సమాధి,వెనుక యెతైన పిరుదులు, విచితర్ంగా లబుజ్గా వూగుతునాన్యి. సాంబడు అదృషట్వంతుడు!
ఆరోజు నేనెకక్డికీ పోలేదు. పగలలాల్ నిదర్పోయాను. సాయంతర్ం ఆచారిగారొచిచ్, మామమ్కి జవ్రతీవర్త తగుగ్తోందని చెపిప్పోయారు.
అంటే మామమ్మళీళ్ యముడిన్ జయించి,ఈలోకం వేపు మళిళ్ంది. యముడు నిసస్హాయంగా నిలబడి వింతగా చూసుత్నాన్డు.
ఆరాతిర్ నేను పడుకోలేదు. కానీ నేను వేసిన కాపు వృధాయింది. వంటావిడ సాంబడి పకక్లోకి వెళళ్లేదు. యెదురుచూసి...
యెదురుచూసి యెపుప్డో తెలల్వారఝ్మున నిదర్పటిట్ంది.
ఆరోజు మామూలే ఆచారిగారు చూడాడ్నికొచిచ్,“పార్ణం మహగటిట్దోయ”అనాన్డు.
ఆ విషయం అతడు చెపప్కక్రేల్దు. మాకు తెలుసూత్నేవుంది. మామమ్కి ఈ జీవితం మీద యింత మోజెందుకో ...జీవితపర్యాణంలో
కొందరు తొందరగా పోయేరని భావిసాత్ం ..కొందరు యెపుప్డొదులాత్రార్అనిపిసుత్ంది. మామమ్ జీవితం వలల్ యెవరికి మంచి యేం సాధించడం
కోసం ఇంకా ఈలోకానిన్ పటుట్కువేళాళ్డుతోంది. మామమ్ వలల్ సాంబడు వంటావిడ తపప్ యెవరు లబిధ్పొందుతునాన్రు. ఆలోచనుల్ ...మెదడిన్
తినేసే ఆలోచనుల్.
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మామమ్ జీవితం ఏమిటో నాకరధ్ం కాలేదు. ఎవరో అనన్టుట్ ఈ ముసలాళళ్లైఫ సట్యిల ఏమిటి?

ఈ పలెల్టూరోల్ లైఫ సట్యిల

వుంటుందా? లేదు వుంది. ఇకక్డ వునన్నాన్ళుళ్ ఆమెకి తిరుగులేదు. ఆమె మాటకి విలువపోదు.అందుకే నానన్ ఏం మాటాల్డకుండా పటన్ం
పోయారు.
పటన్ంలో మామమ్కి ఆ విలువే ఉండకపోను. సాధ్నబలిమిగాని తనబలిమిగాదు. అందుకే నాలో మామమ్పటల్ ఏవిధమైన సెంటుమెంటు
లేవు. కొందరు మనుషులిన్ పోగొటుట్కుంటే బాధపడతాం. మామమ్ ఎకుక్వ జీవించిందా? అనన్ అనుమానం. ఈచావు ఆవిడ జీవితంతో
దోబూచులాడుతోంది.
చంపేసేత్ ... అది హతయ్ అవదు ఆవిడ ఎలాగూ చసోత్ంది. నేను కొంచెం సహకరిసుత్నాన్ ...అంతే ఎవరేనా చంపేసానని
తెలుసుకుంటారా తెలుసుకోలేరు.అంత ఘరష్ణ వుండదు. అరభ్కురాలు, అయిదునిముషాలోల్ పాడెకటేట్యచుచ్…కాని అంతవరకూ బాగునన్ది
అకసామ్తుత్గా నిరీజ్వియితే అనుమానం రావచాచ్? రావచుచ్ ఎవరు గమనిసాత్రు?. వంటావిడ ... ఆవిడ మనసులో కలవరం లేపాలి. అంత
వివరంగా చూడకుండా చెయాయ్లి ఎలా?.
రాతిర్ వంటావిడ పడుకోదు. సాంబడు పడుకోడు. పగలు ఇదద్రూ మాటాల్డుకోరు. కానీ రాతర్యేసరికి పడక సుఖంకావాలి. అది
రహసయ్ంగా వుండాలి. లేదా వంటావిడకి ఆవిడ బతుకుగలల్ంతైపోతుంది. ఆవిడ కులం ఏమిటి? ఈ పలెల్లో వసారాదాటడానికే అరహ్తలేని
సాంబడికి, అంగసంగమం కలుగచేసోత్ంది. అంగజుడికి సతరీ,పురుష బేధం తపప్ మరొకటి అకక్రలేదు. ఆకలికి అది కూడా అకక్రలేదు.
వంటావిడ రహసయ్ం బైటపడేసేత్, తనకి లొంగి తన పకక్ సాంబడి నుండి నా మంచం మీదకి మారేచ్సుత్ంది. తనకి కావలిస్ంది వంటావిడ పొంద
కాదు, మరి ఆవిడలో తపుప్ బహిరగ్త మయిందనన్ భయం రేపడం ...హడలగొటాట్లి. ..దాంతో ఆవిడ ఆలోచన నశించాలి. అపుప్డు ఆవిడ
లొంగుతుంది. అనుకోకుండా కలిసొచిచ్న అవకాశానిన్ వినియోగించుకోవాలి. ఎందుకిలాంటి ఆలోచనుల్ వసుత్నాన్యి?
మహతావ్కాంక్ష నాకోరిక తీరాలంటే సాహసం చెయాయ్లి. సాహసం చేసినంతమాతార్న కోరిక తీరుతుందా? సాహసం చెయయ్కపోతే
అదీ తీరదు. పర్యతన్ం చెయాయ్లి. అనిన్ రాక్షసకృతాయ్లకి రాతిర్ బలానిన్సుత్ంది.
----------------------------------

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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