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తోడేలు
ఆకాశ దేశాన వాయ్హాయ్ళికి వెళుతునన్ ఇందుర్ణిణ్ ఏడిపించటం కోసం, వరుణుడు నలల్టి మేఘాలిన్ సృషిట్ంచగా, కోపం వచిచ్న
ఐరావతం తన కాళళ్తో వాటిని చినాన్భినన్ం చేసి, తొండంతో ఆ నీటిని భూమీమ్దకు వెదజలిల్నటుట్ వరష్ం ధారాపాతంగా కురుసోత్ంది.
రహదారి బంగళా అడవి మధయ్లో ఉంటుంది. దానికి రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఒక పలెల్టూరు. ఆ పలెల్టూరోల్ మా
బార్ంచి సాథ్పించాలని వచిచ్ ఇకక్డ దిగాను. దాదాపు రెండు వేల కోటల్ రూపాయల పార్జెకుట్. అనీన్ సవయ్ంగా జరిగితే నా సంసథ్ భారతదేశంలో
నెంబర అవుతుంది.
వరండాలో సథ్ంబానికి ఆనుకొని ఎడతెరిపి లేకుండా కురుసూత్నన్ వరాష్నిన్ చూసుత్నాన్ను. పురాతనమైన బంగళా కావటంతో
తడిసిన చెకక్ల వింత పరిమళం గమమ్తుత్గా ఉంది. మెరిసినపుప్డలాల్ చెటుల్ భయంకరంగా తలలూపుతూ రోమాలిన్ నికక్బొడుచుకునేలా
చేసుత్నాన్యి. వాన హోరూ, మధయ్లో ఉరుముల చపుప్డూ..! కరెంటు పోకపోవటం అదృషట్ం.
గోడమీద ‘మానస మందిరం’ అని చెకక్బడి ఉంది. రహదారి మందిరాలకి అలాంటి పేరుల్ ఉండటం చాలా అరుదు. ఈ
భవంతి కటిట్ంచిన వాళెళ్వరో కానీ మంచి అభిరుచి ఉనన్వారు అయి ఉంటారు. రెండు గదులూ, మధయ్లో పెదద్ హాలూ, పురాతనమైన
ఫరీన్చరూ, కాంపౌండులోనే దూరంగా వాచెమ్న ఇలుల్.
అంతలో ఒక ఉరుమూ, దానిన్ అధిగమించి ఏదో జంతువు అరుపూ వినిపించింది. ఉలికిక్పడాడ్ను. కాంపౌండ వాల ఎతుత్గా
ఉంది కానీ, అపుప్డపుప్డు నకక్లూ, బావురు పిలుల్లూ గోడ దూకి వసూత్ ఉంటాయని వాచ-మాన చెపాప్డు. మళీళ్ అదే జంతువు అరుపు
వినబడింది. బావురు పిలిల్ది కాదు. నకక్ ఊళ కూడా కాదు. ఏమిటా జంతువు?
బయట నిలబడటం మంచిది కాదనిపించి వెనకుక్ తిరగబోతూ ఉండగా గోడ మీద నుంచి ఏదో లోపలకు దూకిన సవవ్డి
వినిపించింది. చూశాను. దాదాపు అయిదడుగుల ఎతుత్లో భయంకరంగా ఉంది.
తోడేలు.
నా ఊపిరి ఆగిపోయింది. దాని కళళ్ నీలపు రంగులో, మధయ్లో ఎరర్టి జీరలతో మెరుసుత్నాన్యి. దొరికిన జంతువు ఎటూ
వెళిళ్పోలేదని నిశచ్యమైన తరువాత,
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దానిన్ కబళించటానికి తాపీగా ఆగినటూట్ అది నిశచ్లంగా ఉనన్ది. నా కాళుళ్ నేలకు అతుకుక్
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పోయాయి. ఊహించనంత వేగంతో అది ముందుకు వచిచ్ంది. నేనెంత సథ్ంబించిపోయానంటే కనీసం లోపలకు పరుగెటిట్ తలుపు
వేసుకోవాలనన్ ఆలోచన కూడా రాలేదు. రెండుకాళూళ్ పైకెతిత్ ఒకక్సారిగా మీదకు దూకబోయింది.
ఎకక్డి నుంచి వచిచ్ందో తెలీదు కానీ లోపలున్ంచి అంతులేని బలం తనున్కొచిచ్నటుట్ కుడిచేతోత్ దానిన్ ఆపుచేశాను. దాని
గోళుళ్ నా మోచేతి లోపలకు దిగిపోయాయి. పళళ్తో మెడ పటుట్కోవటానికి అది ముందుకు వంగింది. దాని నోటోల్ంచి భరించలేనంత
దురావ్సన. కడుపులో దేవినటుట్ అనిపించింది. కుడిచేయి దాని మొహానికి అందనివవ్కుండా ఎడమ చేతోత్ దాని పొటట్ కింద నుంచి పటుట్కొని
బలంగా తోశాను. అది వెళిళ్ అరుగు అంచు మీద బలంగా పడి కిర్ంది బురదలోకి దొరిల్ంది. ఆ పడటంతో దాని వెనెన్ముక విరిగినటుట్ంది.
వికృతంగా కేకపెటిట్ బురదలో గిలగిలా కొటుట్కోసాగింది. దాని గోళుళ్ గిచుచ్కునన్చోట లాలీచ్ చిరిగిపోయింది. దాని వైపే చూసుత్నాన్ను.
దానిన్ నేనూ, అది ననూన్ అలాగే చూసూత్ నిలబడాడ్ం.
దాని వెనెన్ముక విరగటం గురించి నా అంచనా తపుప్. ఎకక్డినుంచి వచిచ్ందో తెలీదుకానీ ఒకక్సారిగా బలం తెచుచ్కొని
అది కాళళ్మీద నిలబడి, అకక్డ నుండి మూడు అడుగుల ఎతుత్న ఉనన్ అరుగు మీదకు దూకి అదే వేగంతో నా మీదకు లంఘించింది. ఈ
పరిణామానిన్ నేను ఊహించలేదు.
…
"అయోయ్, ఇపుప్డెలా ఉందండీ? తరువాత ఏమైంది? ఇది జరిగి ఎంతసేపయింది? డాకట్రు దగగ్రకి వెళాళ్రా? అసలు ఎకక్డ
ఉనాన్రు మీరు? ఇంత జరిగినా నాకు ఫోన చేయలేదేం?" అటు నుండి సావ్తి కంఠం ఆదురాద్గా వినిపించింది.
"డాకట్రు చేతికి కటుట్ కటాట్డు. పర్మాదమేమీ లేదనాన్డు"
"మీరు వెంటనే బయలుదేరి వచేచ్యండి."
"ఇకక్డి నుండి ఇంటి దగగ్రకు రావాలంటే ముందు ఎడల్బండి మీదా, తరావ్త బసుస్లోనూ, ఆ పైన విమానంలోనూ
పర్యాణం చేయాలి మేడం" అనాన్ను నవువ్తూ.
అటున్ంచి చినన్ సందిగధ్త. "అసలు మీరు నిజం చెపుతునాన్రా? లేక కటుట్ కథా?"
సావ్తిని ససెప్నుస్లో ఉంచటం ఇషట్ంలేక "సరదాగా చెపాప్ను" అనాన్ను.
అటున్ంచి కొంచెంసేపు నిశశ్బద్ం. "ఏదైనా జోకు చేసినా అవతలివారు కూడా ఆనందించేలా ఉండాలి. ఎంత కంగారు
పడాడ్నో తెలుసా? ఇంటి అరుగు మీదకు తోడేలు రావటమేమిటి? పిచిచ్దానిన్. అంతా నమేమ్సాను."
“ఇపుప్డు నేను ఎకక్డ ఉనాన్నో తెలుసా? అడవి మధయ్ గెసట్-హవుస లో. దీని పేరు కూడా గమమ్తుత్గా ఉంది. మానస
మందిరం అట. ఇకక్డకి తోడేళూళ్, నకక్లూ వసాత్యని వాచ-మెన చెపాప్డు. ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుందా అని సరదాగా చినన్ కథ అలిల్
దేవిగారికి చెపాప్ను. ఇంతకూ అకక్డ నువువ్ ఏం చేసుత్నాన్వు?"
"నాకూ నిదర్ పటట్లేదు. బయట వరండాలోకొచిచ్ చూసేత్ పెదద్ వరష్ం. చూసూత్ నిలబడాడ్ను. సూక్టరల్ మీద వెళేళ్వాళుళ్ సోల్ చేసి
ఆగుతూ ఉంటే లోపలికి వచేచ్సాను. ఇడియెటస్. పర్కృతిని కూడా ఆసావ్దించనివవ్రు".
"అరధ్రాతిర్ అవుతోంది. ఇక వెళిళ్ పడుకో."
"పడుకుంటాను కానీ మీరిక అడవ్ంచరస్ ఏమీ చేయకండి. రేపు పొదుద్నేన్ బయలుదేరి వచేచ్యండి" అంటూ మాలతి
అటునుంచి ఫోను పెటేట్సింది.
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ఆకాశం చీలిపోయేలాగ ఒక పెదద్ మెరుపు. ఆ మెరుపులో ఒక సతరీ వేగంగా నడుచుకుంటూ రావటం గమనించాను. ఒక
క్షణం నేను చూసుత్నన్ది నిజమా కాదా అని అనుమానం కలిగింది. అంత అరధ్రాతిర్ అలా నడిచి వసుత్నన్దెవరు?
గేటు మీద చేయి వేసి లోపలకు రాబోతూ వరండాలో నిలబడడ్ ననున్ చూసి తటపటాయించింది. గటిట్గా "పీల్జ కమిన" అని
అరిచాను. వరష్ంలో పూరిత్గా తడిసిపోయి ముదద్యిపోయినటుట్ంది. "నాగరాజు లేడా?" అని అడిగింది.
"ఔట హవుసులో ఉంటాడు. మీరు?" అని అడగబోయి అంతలో ఆగి "ముందు తల తుడుచుకోండి. పూరిత్గా
తడిసిపోయారు. నేను ఈలోపు నాగరాజుని పిలుసాత్ను" అంటూ ఆమె ఏదో అనబోతూంటే వినకుండా లోపలకు వెళిళ్ టవల తీసుకొచిచ్
ఇచాచ్ను. మొహమాటపడకుండా ఆమె దానిన్ తీసుకోవటం నాకు నచిచ్ంది.
"మీ పేరు?" అని అడిగాను.
"అరుంధతి" అనన్దామె. ఆ తరువాత నేను అడగబోయే పర్శన్లనీన్ ముందే ఊహించుకునన్టుట్ "మా ఇలుల్ నారాయణపురం.
అది సవ్యంసిదధ్ మదయ్ నిషేధ పార్ంతం. మా నానన్కి మందు లేకపోతే నిదర్ పటట్దు. సాయంతర్ం రామనన్పేట వెళాళ్డు. ఇపప్టివరకూ రాలేదు.
వెతుకుక్ంటూ వెళుతూంటే మధయ్లో వరష్ం తగులుకుంది. ఇకక్డ వాచ-మెన నాగరాజు నాకు బాగా తెలుసు. వరష్ం తగేగ్వరకూ ఉందామని
ఇటు వచేచ్సాను. ఈ అతిథిగృహంలో ఈరోజు ఎవరూ ఉంటారనుకోలేదు" చెపిప్ంది.
"పరేల్దు లెండి. ఇకక్డ రెండు గదులునాన్యి కదా. వరష్ం తగేగ్వరకూ ఉండండి. ముందు వేడివేడి టీ తాగుదాం" అనాన్ను.
...
అయిదు నిముషాలు గడిచేసరికి ఆమె ఎంతో కలివిడిగా సంభాషించసాగింది. ఒకతే కూతురు. తలిల్ కూలీపని చేసూత్
మానేసింది. ఆమెకు క్షయ. తండిర్ చూసేత్ వయ్సనపరుడు. పని లేదు. తనే కుటుంబానిన్ పోషించాలి. అకక్డే సూక్లోల్ టీచరాగ్ పనిచేసోత్ంది.
ఎనిమిదొందలు ఇసాత్రు. “…మా అమమ్కి నెలకి ఇంజెక్షనల్కే పదివేలదాకా అవుతుంది. నా జీతం ఎనిమిది వందలు. చూసూత్చూసూత్ తలిల్ని
పోగొటుట్కోలేను కదా. మా నానన్ చూసేత్ ఇలా తయారయాయ్డు. ఏం చేయాలో అరథ్ం కావటేల్దు" అని కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
“రాతిర్కి ఎంత తీసుకుంటావు?" అడిగాను.
ఆమె చివాలున తలెతిత్ంది.
నవావ్ను. "చాలా అదుభ్తంగా అబదధ్ం చెపాప్వు కానీ, ఏమాతర్ం తెలివైన వాడైనా ఇటేట్ పటేట్సాత్డు”.
ఆమె మాటాల్డలేదు. రకత్ం ఇంకిపోయిన మొహం చూసేత్ నేను చీకటోల్ వేసిన బాణం సరిగాగ్నే తగిలినటుట్ అనిపించింది.
అంతకు ముందురోజు ఈ అతిథి గృహంలో దిగినపుప్డు వేసట్ బాసెక్టోల్ వాడిపోయిన పూవులు కనబడాడ్యి. అది చూసి
తడబడిన నాగరాజు "మీ ముందు గదిలో ఒక జంట దిగారండీ. వాళుళ్ పడేసి వెళిళ్పోయుంటారు. చూసుకోలేదు. క్షమించండి" అనన్టుట్
మాటాల్డాడు. విజిటరస్ బుకోల్ సంతకం పెడుతునన్పుప్డు గత వారం రోజులుగా ఈ గెసట్-హవుస లో ఎవరూ దిగలేదని చూశాను. ఒకటి ఒకటీ
కలిపితే రెండయినటుట్ ఈ విషయాలనీన్ కలిపితే నాకు విషయం అరథ్మయింది. బహుశ నాగరాజు ఈమెకు కబురు చేసి ఉంటాడు. అతనికి
కూడా ఇందులో వాటా ఉండి ఉంటుంది.
"మీరు చెపిప్ంది నిజమే. మూడువేలిసేత్ నేను ఈరాతిర్కి ఇకక్డే ఉండిపోతాను" అంది.
"ముందు టీ తాగు. తరావ్త మాటాల్డదాం" అంటూ టీ సట్వ మీద పెటిట్ ఆమెతో సంభాషించాను. అపప్టి వరకూ మరాయ్దగా
మాటాల్డిన నేను ఏకవచనంలోకి తెలియకుండానో దిగిపోయాను. "ఏం చదువుకునాన్వు నువువ్?"
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"బి.ఎస.సి. సాట్టిసిట్కస్" అంది. ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవటం నా వంతయింది. "అంత చదువుకుని..." తరావ్త ఏం
మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. నా పర్శన్ అరథ్మయినటుల్గా ఆమెచెపిప్ంది "నా కథంతా నిజమే. అమమ్కి క్షయ. నానన్ తాగుబోతు. వాళళ్ను
వదిలేసి నేను పటన్ం వెళిళ్ ఏ రెండువేల జీతానికో పని చేసేత్ వీళళ్ను చూసుకోవటానికి ఇకక్డ ఎవరూ ఉండరు. అందుకనే మా పలెల్లోనే
ఉంటూ నా జీతం రాళళ్తో వాళళ్ను పోషిసుత్నాన్ను. పై రాబడి ఎలానూ ఉంటుంది కదా" అంటూ నవివ్ంది.
"మీరింత ధైరయ్ంగా తలుపు తీసుకొని లోపలకు వచేచ్శారు కదా. లోపలునన్వారు ఎవరో తెలీకుండా అలా రావటానికి
ధైరయ్ం ఎలా వచిచ్ంది?" నాకు తెలియకుండానే తిరిగి బహువచనంలోకి దిగిపోయాను.
"పార్ణ భయం అడవిలో పులిని కూడా మనిషి ఎదురొక్నేలా చేసుత్ంది. ఆకలి అవసరం ఎంతటి సాహసానికైనా ఒడిగటేట్లా
చేసుత్ంది. అందుకే రిసుక్ తీసుకుంటాం" అంది.
“కానీ నాకు అవసరం లేదని నేను అకక్డికకక్డే వెనకుక్ పంపించేసేత్ మళీళ్ వరష్ంలో తడుచుకుంటూ ఇంటికి
వెళళ్వలసిందేగా."
"నా అనుభవంలో తొంభై శాతం మగవాళెళ్వరూ అలా వెనకుక్ పంపించలేదు."
"మగవాళళ్ మీద మీకు చాలా తేలికైన అభిపార్యం ఉనన్టుట్ందే."
“మొగవాళళ్నే కాదు. ఆడవాళూళ్ అంతే. పోతే వారు బైటపడరంతే”.
"వివాహేతర సంబంధమునన్ పురుషులూ, సతరీలూ సమాన సంఖయ్లో ఉనాన్రంటారా?"
"కొంచెం దాదాపుగా అంతే. ఒకొక్కక్ పురుషుడుకీ పదిమంది సతరీలతో సంబంధాలునాన్యని అనుకుందాము. ఆ పదిమంది
సతరీలకూ వివాహేతర సంబంధం ఉనన్టేట్గా..."
నాకు అరథ్ం కాలేదు.
ఆమె నవువ్తూ అంది. "ఒక గదిలో వందమంది పురుషులూ, వందమంది సతరీలూ ఉనాన్రనుకుందాం. వారిలో ఇరవైమంది
శీర్రామచందుర్లూ, ఇరవై మంది సీతలూ ఉనన్రనుకుందాం. మిగతా మీలాంటి ఎనభై మంది కృషుణ్లకీ, ఒకొక్కక్డికీ నలుగురు సతరీలతో
పరిచయం ఉందనుకుందాం. అంటే… అకక్డునన్ ఎనభై మంది సతరీలలోల్ పర్తి ఒకక్ సతరీకీ నలుగురు పురుషులతో సంబంధం ఉనన్టేట్గా.
అందులో మన భారయ్, చెలిల్, వదిన, చివరికి అమమ్ కూడా ఉండొచుచ్.…"
సాచిపెటిట్ మొహం మీద కొటిట్నటట్యింది.
"... ఏం? నేను చెపిప్న లెకక్ తపప్ంటారా?"
సాట్టిసిట్కస్ చదివిన అమామ్యి ఆవిధంగా చెపుతూ ఉంటే, వాదించటానికి నా వదద్ ఇంకేమీ లేదు. లేచి మూడు వేలిచాచ్ను.
"రండి గదిలోకి వెళదాం" అంది.
"వెళిళ్ పడుకోండి. పొదుద్నేన్ లేచి వెళిళ్పోండి."
"మరి ఈ డబుబ్?"
"నాకు తెలియని ఒక గొపప్ నిజానిన్ చెపిప్నందుకు." ...
తెలల్వారింది. మళీళ్ అదే సత్ంభం దగగ్ర నిలబడాడ్ను. అరుంధతి వెళిళ్పోయి గంట అయింది. మాలతి దగగ్ర నుండి ఫోన
వచిచ్ంది. "ఏం బయలుదేరారా?"
"ఆ. ఇంకో గంటలో బయలుదేరుతునాన్ను."
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“ఏం చేసుత్నాన్రు?"
"నినన్ రాతిర్ నిలబడడ్చోటే నిలబడి..."
“నినన్ రాతిర్ చెపిప్న ‘తోడేలుతో యుదధ్ం’ కథ గురించి ఆలోచిసుత్నాన్రా?"
"అవును. నీకు కథ చెపిప్న తరావ్త నిజంగానే ఒక తోడేలు ‘నా మానసమందిరం’లోకి పర్వేశించబోయింది. కషట్పడి
యుదధ్ం చేసి బయటకు తోలేశాను."
"మళీళ్ ఇంకొక కథ అలుల్తునాన్రా? చాలాచ్లు. తొందరగా బయలేద్రండి" నవువ్తూ అనన్దామె.

‘నినన్ రాతిర్ వరష్ంలో నువువ్ కూడా బయట వరండాలో చాలా సేపు నిలబడి ఉనాన్వా?’ అని అడగలేదు.

ఫోన ఆపు చేశాను. కొనిన్ ఇబబ్ందికరమైన పర్శన్లు అడగక పోవటమే మంచిది. ఎదుటి వారినీ, మనసునీ కూడా..!

.

★★★

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
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