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ఇంద
ర్ నీలం
తర్

(1962 యువ మాసపతి
ర్ క, దీపావళి సంచిక నుంచి)
శాయ్మ సుందర సేట్షన కి వచిచ్ వేచివునాన్డని ఉరుకులు
పరుగులతో పొగలు కకుక్తూ టైముకి రావలసిన అవసరం టెర్యిన కేమీ
లేదుట. అలా అని సేట్షన మాసట్ర చెపాప్డు. పోనీ, ఆ ధూమశకట రాజం
ఆచోకీ ఏమైనా తెలిసేత్ చెపప్మని శాయ్మసుందర మరాయ్దగా అడిగాడు.
అందుమీదట సేట్షన మాసట్ర ఒక చినన్నవువ్ నవివ్. ఒకసారి దగిగ్, అతని
నలల్టి పెదవులవంక చూసి కురీచ్లో కూరుచ్ని తాపీగా సిగరెట పొగ
విడుసూత్, పర్పంచానిన్ గురించి తీరిగాగ్ ఆలోచించే ఈ కాలపు
యువకుడిలా "టెర్యిన పావుగంట నించీ, చినగంజాంలో బైఠాయించి
ఉంది” అనాన్డు. శాయ్మసుందర నవివ్ అకక్డి నించి బయలేద్రాడు. సేట్షన
మాసట్ర మామగారికి సేన్హితుడు. అంతకిముందు ఆ ఊరు వచిచ్నపుప్డు
పరిచయం చేశాడు. హాసయ్పిర్యుడు. ఇంతకీ రైలు రావటానికి చాలా
వయ్వధి ఉంది. ఏం చేయటానికీ శాయ్మ సుందర కి తోచలేదు.
పాల్ట ఫారం మీద నడుసుత్ంటే సిగరెట వగైరాలమేమ్ దుకాణం
కనిపించింది. సేట్షన మాసట్ర సిగరెట పర్సాత్వన తెచిచ్ రెచచ్గొటాట్డు.
బహుశా మామగారు ఆయనకి తన మంచితనానిన్ గురించి ఉపనాయ్సం
ఇచిచ్ ఉంటాడు. లేకపోతే తన పెదవులు వంక అలా ఎగతాళిగా
చూడడు. శాయ్మ సుందర కి సిగరెట తాగాలని బుదిధ్ పుటిట్ంది చుటూట్
చూశాడు. పాల్ట ఫారం చివర చెటుట్కింద మామగారు ఎవరితోనో బాతాఖానీ కొడుతునాన్డు. ఎవరో రిటైరుడ్ ఆఫీసరయి ఉంటాడు. బహుశా ఆ సంభాషణ
రైలు వచేచ్దాకా అంతంకాదు. శాయ్మసుందర ధైరయ్ం చేసి, ముఖం కొంచెం చాటుచేసుకొని, ఓ గోలుడ్ ఫేల్క సిగరెట కొని ముటిట్ంచి వెయిటింగ రూమ లోకి
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దారితీశాడు. సతరీల వెయిటింగ రూమ వైపు ఓ సారి దొంగచూపు విసిరాడు. పదమ్ తముమ్డితో ఏదో చెబుతూ నవువ్తోంది. ఇంకెవరో ఒకరిదద్రు సతరీలు
వునన్టుట్నాన్రు. శాయ్మసుందర చూపులు మరలిచ్ బుదిధ్మంతుడిలా వెయిటింగ రూమ లో కురీచ్కి జేరగిలబడి కిటికీలోంచి బయటికి చూసూత్
పొగవదలసాగాడు.
మూడుగంటలకే సముదర్పు గాలి తిరిగి చలల్గా ఉంది. మందమందంగా గాలి వీసూత్ పొగని పిలల్వాడి పిచిచ్ గీతలాల్ చెదరగొడుతోంది. కిటికీలోంచి
తాము పలెల్టూరునించి ఎకిక్వచిచ్న ఎడల్బండి కనిపిసోత్ంది. పాలేరు లేడు. చుటట్ కొనుకోక్డానికి ఏ అంగడికో పోయి ఉంటాడు. శాయ్మసుందర కి ఏదో
చెపప్లేని ఉతాస్హంగా ఉంది. ఏవో తియయ్ని తలపులు, అందమైన దృశాయ్లు అతణిణ్ ఉతేత్జితుణిణ్ చేసుత్నాన్యి. మానస వీధిలో పదమ్ రకరకాలు
ముఖభంగిమలతో అలరిసోత్ంది. గిరిగీసినటుట్గా తలపులనీన్ ఆమె చుటూట్ తిరుగుతునాన్యి. పొగ వలయాకారంగా తిరుగుతుంటే అతని మనసులో చపుప్న
ఒక దృశయ్ం మెదిలింది. పెళిళ్రోజున పదమ్రాగంలా వెలిగిపోయే ఉంగరానిన్ ఆమె వేలికి తను పెడితే, ఆమె బుగగ్లు పదమ్రాగాలై సిగుగ్గా, ఇందర్నీలంలా
దేదీపయ్మానమైన ఉంగరానిన్ తన వేలికి తొడిగింది.
“సరైనవే ఎనున్కునాన్రు.” బంధువులు నవువ్టాలకి ఎగతాళిగా అనాన్రు.
తను చామనచాయ, పదమ్ ఎరుపు.
“కొంచెం నలుపైతే ఏం ? మా వాడు ఇందర్నీలమణి.” అంది అమమ్.
“అవునవును.” అని అందరూ నవావ్రు. పదమ్ చిరునవువ్ నవివ్నటుట్ ఎవరూ తెలుసుకోక పోయినా, ఆ వెనెన్ల కిరణం ఎరర్ని పెదవుల మీదుగా
చెకిక్ళళ్కి సోకిన విషయం తను సప్షట్ంగా గమనించి మైమరిచాడు.
మధురభావన మనసుని అలరించగా, రాగ హృదయంతో శాయ్మసుందర తలవంచి వేలు చూసుకునాన్డు. వెంటనే అతని గుండె గతుకుక్మంది.
వేలికి ఉంగరం లేదు. అతనికి ముచెచ్మటలు పోశాయి. ఏమైంది వుంగరం ? నేలంతా కలయచూశాడు, కురీచ్లూ, బలల్లూ వెతికాడు. దుసుత్లు దులిపి
చూశాడు. ఊఁ హూఁ పోయింది ! ఎకక్డ పడిపోయిందో ! అసలే తను అజాగర్తత్ మనషి. ఉంగరం కొంచెం వదులుగా వుంది. సరిచేయించాలనుకుంటూనే
ఉనాన్డు. వయ్వధి లేకపోయింది. అందుకని ఉంగరం వేలుకి కాకుండా మధయ్వేలుకి పెటుట్కుని గడిపాడు. కానీ పదహారు రోజుల పండగకి వచిచ్, పదమ్
తొడిగిన వేలుకే ఉంగరం మారాచ్లనిపించి, ఆ పని చేశాడు. భయపడుతూనే ఉనాన్డు. అనుకునన్ంతా జరిగింది.
శాయ్మసుందర వెంటనే కురీచ్లోంచి లేచి సిగరెట దూరంగా పారేసి. తను పాల్ట ఫారం మీద తిరిగిన సథ్లాలనీన్ వెతికాడు. జనం అంతగా లేరు.
కాని ఎవరికైనా దొరికితే వదులుకునే పరిసిథ్తులు కావు. అందరూ అంతేనని కాదు. కాని అలాంటి వాళళ్కే అది దొరకాలనేముంది ? శాయ్మసుందర కి
ఉనన్టుట్ండి ఒక ఆశాభావం కలిగింది. ఒకవేళ బండిలో కూరుచ్నన్పుప్డు వేలినించి జారి పడిందేమో. అలా అయితే బండీ దిగుతునన్పుప్డు ఎవరికంట
పడకుండా ఉంటుందా ? ఏమో ! ఆ గడిడ్లో ఇరుకుక్ని ఉండొచుచ్. అతను ఆలసయ్ం చేయకుండా వెంటనే ఎడల్బండీ దగిగ్రికి వెళిళ్ ఆ గడిడ్ అంతా దులిపి
చూశాడు. ఆశ అడియాస అయింది. ఆ నేలంతా వెతుకుతూ తలెతిత్ సేట్షన వైపు యధాలాపంగా చూశాడు. కిటికీలోంచి ఎవరో తనవైపు చూసుత్నన్టుట్
కనిపించింది. పరకాయించి చూశాడు. ఎవరు, పదేమ్నా ?
శాయ్మసుందర మనసు చివుకుక్మంది. తను బండీలో ఏదో వెతుకుతునన్టుట్ పదమ్ కనిపెటిట్ందా? ఒక వేళ ఆమె చూసినా తను ఉంగరం
వెతుకుతునన్టుట్గా ఆమె ఊహించటానికి అవకాశం లేదు. ఉంగరం వదులుగా ఉందని పదమ్తో తను చెపప్లేదు. కాని వేలికి ఉంగరం లేకపోతే అడగదా?
ఏం చెపాప్లి ? పోయిందని చెబితే ఆమె చినన్బుచుచ్కోదా? ఏవేవో కబురుల్ చెపాప్డు. తన సరవ్సవ్ం అనీ, ఆమె తన బర్తుకిక్ దీపం అనీ, తన జీవిత నౌకకి
చుకాక్ని అనీ ఏమేమిటో అనాన్డు. జీవిత పరయ్ంతం ఆమె పేర్మ చిహన్మైన ఆ అంగుళీయకానిన్ పార్ణపర్దంగా చూసుకుంటాననాన్డు. అవనీన్ ఒటిట్
కబురల్కింద కొటిట్పారేయటానికి ఇపుప్డు అవకాశం ఏరప్డడ్ది. ఆమె అలా అంటుందని కాదు. కాని తన అజాగర్తత్ రుజువు అవుతుంది. అనిన్ంటోల్ తను
అంతేనని ఆమె ఎందుకనుకోకూడదు ! మరొకటీ, మరొకటీ అయితే అనుకోవచుచ్.
పెళిళ్నాటి ఉంగరం !
వలపు తలపులు ముపిప్రిగొనన్ వేళ, ఎరర్టిగాజులిన్ మధుర మంజులంగా రవళిసూత్ మృదువైన వేళళ్తో పదమ్ తొడిగిన ఉంగరం!
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శాయ్మసుందర ముఖం విషాదగర్సత్మైంది. పేర్మ చిహన్ంగా పదమ్ ఇచిచ్న వసుత్వు పోగొటుట్కునాన్డు. తను ఆమె పేర్మకి తగడేమో! ఈ ఊహ
రాగానే శాయ్మసుందర కంపించాడు. ఏదో అశుభం ఎవరో పలికినటట్యింది. ఏ కురార్డికో అది దొరికి “కొంటారా ?” అన దగిగ్రికి తెసేత్ ఎంత
బాగుంటుంది ? అతను వెంటనే పాల్ట ఫారం మీద ఉనన్ పర్తి వయ్కిత్నీ పరకాయించి చూడసాగాడు. కొంతమంది అడుకుక్నే వాళుళ్ అకక్డకక్డ
తిరుగుతునాన్రు. వాళేళ్ ఎపుప్డూ రోడుడ్మీద ఏదో వెతుకుతూ ఉంటారు. వాళళ్ని అడిగితే ! బహుశా వాళళ్లో ఎవరికో దొరికే ఉంటుంది. కాని భయపడి
చెపప్రు ! పచ్, ఏం చేసేటుట్ ? పోలీసు రిపోరుట్ ఇసేత్ ! ఈ ఊహ నచిచ్ంది అతనికి. వెంటనే రైలేవ్ పోలీస సేట్షన వైపు నడిచాడు. తలుపు దగిగ్ర
తటపటాయించాడు. ఎందుకో ఆ ఉంగరం గురించి పోలీసు వాళళ్కి చెపప్టానికి అతనికి మనసక్రించలేదు.
వెనకిక్ తిరిగాడు. ఎదురుగా మామగారు వసుత్నాన్రు. టెర్యిన వచేచ్దాకా ఆ వయ్కిత్తో అకక్డే మాటాల్డతారేమో ననుకునాన్డు. కానీ ఇదద్రూ కలిసి
తనవైపే వసుత్నాన్రు. ఆయనకీ విషయం తెలిసేత్ నానా హంగామా చేసాత్డు. ఎలా తపిప్ంచుకోటం ? చపుప్న హిగిన బాధమస్ బుక సాట్ల దగిగ్ర ఆగి ఏవో
పుసత్కాలు కొనాన్డు శాయ్మసుందర.
“ఇతనేనండీ మా అలుల్డు. వీరు రిటైరుడ్ తాసిలాద్రు రామచందర్రావుగారోయ.” అనాన్రు మామగారు. ఈ పరిచయం తపప్దని శాయ్మసుందర
ముందే కనిపెటిట్, తగు జాగర్తత్లోనే ఉనాన్డు. పుసత్కాలతో చేతులు కపుప్కుంటూ నమసక్రించాడు.
“సంతోషం బాబూ, ఏవో పుసత్కాలు కొనన్టుట్నాన్వే ! మన కాలంలో లేదుగాని, ఈ రోజులోల్ కురార్ళళ్కి పుసత్కాలమీద మహా మోజండీ,” అంటూ
ఆ రిటైరుడ్ తాసిలాద్రు గారు శాయ్మసుందర చేతులోల్ంచి పుసత్కాలు లాకోక్వటం, ఆ అంగుళీయకనిరసత్ హసాత్నిన్ మామగారు చూడటం జరగనే జరిగాయి.
“అదేమిటోయ, ఉంగరమేదీ ?”
“వదులైతే తీసి దాచానండీ.” అని ఆబదద్ం చెపేప్శాడు శాయ్మసుందర. ఆ చెపప్టంలో ఒకక్ క్షణం తటపటాయించాడు. అబదధ్మెపుప్డూ
చెపిప్నవాడు కాదు. అతనివంక సందేహంగా చూడనే చూశారు మామగారు.
“వదులైందా, అరె, చెపప్నేలేదే.” అనాన్రు.
“అవునండీ, బాగుచేయిసాత్ను.”
“నేను చేయించేవాడిని కదుటోయ ఏదీ?”
ముచెచ్మటలు పోశాయి శాయ్మసుందర కి. ఆపధాబ్ంధవుడిలా రైలు సమయానికి కూతవేసి ఆదుకుంది.
“టెర్యిన వసోత్ందండీ” అని తను చేసే పనేమీ లేకపోయినా, వెయిటింగ రూమ వైపు, పుసత్కాలకోసమైనా చూడకుండా పరిగెతాత్డు.
అందరూ సెకండ కాల్స కంపారట్ మెంటులో ఒకక్ పెటెట్లోనే ఎకాక్రు. అందరూ అంటే మరెందరో లేరు. నోటీసు లేకుండా పదహారు రోజుల
పండుగ కాగానే కాపరానికి తీసుకువెడతానంటే, ఇంటోల్ అవీ ఇవీ సరుద్కోవలసి వచిచ్ అతత్గారు రావటం లేదు. వచేచ్వాళుళ్ మరెవరూ లేరు.
పదిపదకొండేళళ్ బావమరిదీ, భారాయ్, మామ గారూ, తనూ. సమయానికి రైలు రాబటిట్ ఎలాగో తపిప్ంచుకునాన్డు గాని, రైలోల్ తీరిగాగ్ మామగారు ఈకకి
ఈక తీసి విషయం అంతు తేలుసాత్డని భయపడుతూనే ఉనాన్డు శాయ్మసుందర. పదమ్ తన వేలువైపు చూడనే చూసింది. ఆమెకి తెలిసిపోయిందా ?
“సుందరం ఉంగరం వదులైందిటమామ్.”
ఆయన పదమ్ చూపులిన్ అనుసరించి అనాన్డు.
గబుకుక్న ఆమె కళళ్లోకి చూశాడు శాయ్మసుందర.
ఆమె చూసింది.
ఆ చూపులోల్ ఏముందో ?
ఏముందో అంతుబటట్లేదుగాని, శాయ్మసుందర గుండె దడదడలాడింది. ఆ చూపులోల్ కోపం లేదు. నిసప్ృహ లేదు. ఆమెకి విషయం తెలిసిందో
లేదో ? తను ఏదో వెతుకుతునన్టుట్ ఆమె కనిపెటిట్న మాట మాతర్ం నిజం.
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మళీళ్ ఆమె కళళ్లోకి చూశాడు. ఈ సారి ఆమె చూపులు గుండెలోల్ గుచుచ్కునాన్యి. ఆమె బేలగా చూసోత్ంది. తను పెరిగిన పరిసరాలనీన్ వదిలేసి
తనతో జీవితం పంచుకోటానికి ఎకక్డికో ఎరగని చోటుకి వసోత్ంది. నీటముంచినా, పాలముంచినా తనదే భారమనన్టుట్గా సరవ్ం తనకరిప్ంచి వేసింది. తన
కరిప్ంచాననన్టుట్గా చిహన్ పార్యంగా ఉంగరానిన్ తన వేలికి ఉంచింది.
ఆ ఉంగరానిన్ పారేశాడు.
వసుత్వులు పోవటం సహజమే! కాని తొలిసారి మెటిట్నింటికి వసుత్నన్ శుభఘడియలోల్నే, పేర్మ పూరవ్కంగా తనిచిచ్న కానుక భరత్
పోగొటుట్కొనాన్డని తెలిసి, ఆ అమాయిక హృదయం వయ్కాత్వయ్కత్మైన వేదనతో కుమిలిపోతోందా?
అదేనా ఆ జాలిచూపుల అరధ్ం?
శాయ్మ సుందర హృదయం దర్వించింది. తనని పదమ్ అపారధ్ం చేసుకుంటుందనీ, తనని ఒటిట్ కబురల్ రాయుడుగా తోసిపారేసుత్ందనీ అనుకునాన్డు,
కాని ఆ ఊహ ఇపుప్డతనిన్ ఏమీ బాధించటం లేదు. బహుశా పదమ్ ఆ విషయం తన దగిగ్ర తీసుకురాదు. తనే చెపాత్డు, కాని, కాని.. ఆ సంగతి చెపప్గానే
ఆమె హృదయం ముకుళించుకు పోతుంది!
విషయం తెలిసి “అపశకునం” అని అందరూ పైకి అనకపోయినా, అనుకుంటూనన్టుట్ తమ చేతలవలాల్, గుసగుసల వలాల్ తెలియ చేసాత్రు. ఆమె
ఎంత బాధ పడుతుందో ! ఆమె తపేప్మీ లేకపోయినా, ఉంగరం పోవటానికి పూరిత్ బాధయ్త ఆమెదే అనన్టుట్గా, ఆమె ఏదో నేరం చేసిందనన్టుట్గా, దురదృషట్
వంతురాలని సూటీ పోటీ మాటలతో నిందించటం కూడా జరుగుతుంది. ఇదంతా తన అజాగర్తత్వలల్ ! “పోతుందేమో, జాగర్తత్గా దాచావా?” అని
మామగారు అనన్మాటలకి ఆలోచనలోల్ంచి తేరుకుని “ఆ, పరుస్లో వుంది” అనాన్డతను.
“పొదుద్నన్ చెపిప్నా, మారిచ్ మరొకటి తీసుకునేవాళళ్ం.” అనాన్డు మామగారు.
“అబేబ్, అది ఎలా మారుసాత్మండీ.” అని శాయ్మ సుందర ఆమె వైపు చూశాడు. ఏదో తృపిత్ ఆమె కళళ్లో మెదిలింది.
“ఏదీ, ఎంత వదులైందో చూదాద్ం ?” అనాన్డు ఆయన.
“చూటాట్నికేముందండీ.?” అని అపర్యతన్ంగా వచిచ్న తనమాటలోల్ని నిజానికి విసుత్పోయాడు శాయ్మసుందర. వెంటనే మాట తపిప్సూత్ “బాబూ,
కిటికీలోంచి అలా వంగి చూడగూడదు. పడిపోతావు.” అని బాబుని మందలించాడు. ఊరికే మందలించి ఊరుకోకుండా అతనిన్ సరిగాగ్ కూరోచ్పెటిట్, కిటికీ
అదద్ం వేసి బుదిధ్ పూరవ్కంగా తలపై బెరుత్కి ఢీ కొటిట్ “అబాబ్” అనాన్డు.
బస, మామగారు ఉంగరం పర్సకిత్ మానేశారు.
పదమ్కి మాతర్ం కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
అది శాయ్మ సుందర గమనించాడు. అయితే కారణం, తన తలకి దెబబ్ తగలటమో, లేక ఉంగరం పోయిందని రూఢీ కావటమో అతనికి అరధ్ం
కాలేదు.
పదమ్ కిటికీలోంచి తలపెటిట్, ఆకాశం వంగి దికచ్కర్ం దగిగ్ర భూదేవిని దగిగ్రికి తీసుకుంటునన్ దృశయ్ం చూసోత్ంది. అలా ఎంత సేపుందో తెలియదు.
“లేమామ్, సేట్షన వచిచ్ంది.” అని తండిర్ అనన్ మాటలు విని ఉలికిక్పడి లేచింది.
ఇలుల్ చేరగానే

శాయ్మ సుందర మొటట్ మొదట చేసినపని బజారుకి పరిగెతత్టం. చీకటి పడేదాకా రాలేదు. భోజనాలయాయి. మామగారు

ఏమనుకునాన్డోగాని ఉంగరం విషయం ఎవరికీ చెపప్లేదని పసిగటాట్డు.
పదిగంటలపుప్డు, కుడిచెయియ్ వెనకిక్ పెటుట్కుని దొంగలాగా గదిలోకి పర్వేశించాడు శాయ్మసుందర. అపప్టిదాకా ఏదో చదువుకుంటూ కురీచ్లో
కూరుచ్నన్ పదమ్ అలికిడి విని తలెతిత్ చూసి చపుప్న లేచి నుంచుని అతని వైఖరి చూసి చినన్గా నవివ్ంది.
“దొంగమాటలు బాగా చెపాత్రే !”
“ఇంకా నయం! దొంగతనం కూడా బాగా చేసాత్ననలేదు.”
“ఏమో చేశారేమో. లేకపోతే అలా చెయియ్ వెనకిక్ పెటుట్కోటం ఎందుకు, ఏదీ?” అంటూ పదమ్ అతని చెయయ్ లాకుక్ని చూసి, నిరాఘ్ంతపోయింది.
వేలికి ఉంగరం ఉంది.
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“ఏం, అలా ఆశచ్రయ్పోతునాన్వు? ఉంగరం పోయిందనుకునాన్వా?”

పదమ్కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. అతని చేతిని కళళ్కి అదుద్కుంది. చేతికి తడితగిలి అతను ఆశచ్రయ్ంగా ఆమె వైపు చూసత్ దగిగ్రికి తీసుకుని “ఏమిటి
పదామ్! కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కోటం ఎందుకు ?” అనాన్డు అరధ్ంకాక.
“ఏం లేదండీ, పుసత్కాలోల్ ఏమేమిటో చదివాను. కాని ఇంత అదృషట్వంతురాలిన్ అవుతాననుకోలేదు.” గాదగ్దికంగా అంటూ, అతని జుటుట్లోకి
చేతులు పోనిచిచ్.
“బాగా దెబబ్ తగిలిందా?” అంది. లేదనన్టుట్గా తలతిపిప్ ఆమె ఆవేదనకి సరైన కారణం తెలియక పోయినా, తెలుసుకోటానికింకేమీ పర్యతన్ం
చేయకుండా మరింత దగగ్రికి తీసుకునాన్డు.
తెలాల్రి నిదర్లేచేసరికి టూత బర్ష తో బాబు పర్తయ్క్షమయాయ్డు. “థాంకస్, వెరీ గుడ బాయ!” అంటూ బర్ష అందుకుంటుంటే, “అదేమిటి బావా,
ఒకటికి రెండు ఉంగరాలొచాచ్యే, షావుకారలేల్ ఉనాన్వు” అనాన్డు బాబు నవువ్తూ.
చేతివేళుళ్ చూసుకుని అదిరి పడాడ్డు శాయ్మసుందర. రెండు వేళళ్కీ ఒకే రకమైన ఉంగరాలు రెండునాన్యి. అరథ్ం కాక అపర్యతన్ంగా గదివైపు
చూశాడు. పదమ్ చీరచెంగు నోటికి అడడ్ం పెటుట్కొని చపుప్న తల పకక్కి తిపుప్కుంది.
★★★

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe]

2019

