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సవ్రణ్కు పురుడు పోసాడు పనెన్ండేళల్ కోఫీ. ఆ పురిటినీళల్ పళాల్నిన్ పటట్కారుతో జాగర్తత్గా పటుట్కుని కొంచెం పర్కక్గా గుమమ్రించాడు.

అకక్డ ఉనన్ చీమల బారులు ఒకక్సారిగా, కుపప్లు, కుపప్లుగా చలనం లేకుండా పడిపోయాయి. అటుగా తిరుగుతునన్ తొండ ఒకటి పడిపోయిన చీమల
కోసం నాలుక చాచి అందుకుంది. వెంటనే కుపప్కూలింది. ఆ తొండను ఇంకొక పకిష్ తినటానికి అందుకోబోయింది. ముకుక్తో తాకగానే మరణించింది.
అపుప్డే వెలుతురు చూసిన సవ్రణ్ ఇదంతా చూసూత్నే వుంది. గరవ్ పడింది. తన పురిటి నీళల్కే ఇంత మహిమ వుంటే, తనకి ఇంకెంత
విలువ ఉంటుందీ? మురిసిపోయింది.
కోఫీ పురిటి నీళల్ పళెల్ంలో సవ్రణ్ను ఉంచి పర్కక్నే ఉనన్ సెలయేటి నీళల్లోల్
ఉంచాడు. మిల మిలలాడుతూ ఆడుకుంటునన్ చేప పిలల్లు చలనంలేకుండా సెలయేటి పర్వాహంలో
కొటుట్కుపోయాయి. సవ్రణ్ తళ తళా మెరిసింది. సవ్రణ్ను ఒక తగరంలో చుటిట్ జాగర్తత్గా తన
నికక్రుకునన్ లోపలి జేబులో పెటుట్కునాన్డు కోఫీ.
కోఫీ అనాథ. గలామసీ పనులు చేసూత్వుంటాడు. బిర్టిష వారిని ఎదిరించి,
ఓడిపోకుండా గరవ్ంగా నిలబడడ్ అషాంతి తెగకు చెందినవాడు. ఈ అషాంతి రాజయ్ం నేటి ఘానా
దేశంలో కలసిపోయింది. ఆ దేశానికి యురోపియనుల్ ఇచిచ్న పేరు సవ్రణ్ తీరం, గోలడ్ కోసట్. ఇకక్డ
బంగారం బాగా దొరుకుతుంది.
కోఫీ గొపప్ రైతు కుటుంబంలోనే పుటాట్డు. అతని తాతగారికి పది ఎకరాల
కోకోవా తోట ఉండేది. కొకోవా గింజలు లేకపోతే చాకెల్టుట్ అనే పదారధ్మే లేదు. అందులోనూ
ఘానా కోకోవా గింజల నాణయ్త, రుచే వేరు. నాలుగేళల్ కిర్తం కోఫీ తాతగారితో కలసి
కోకోవాతోటకి వెళిల్ అకక్డ పర్కక్నే ఉనన్ సెలయేటిలో ఆడుకునే వాడు. అపుప్డపుప్డూ తన చిటిట్
చెలల్లితో

కలసి,

తుండుతో

నీటిలో

మిల

మిలాడే

చేపలను

పటుట్కోవటానికి

పర్యతిన్సూత్ ఆడుకునేవాడు. చుటూట్ పచచ్ని అడవి. ఎనోన్ అందమైన పకుష్లు. ఎనోన్ వింత
జంతువులు. సారవంతమైన నేల, ఏ గింజా నాటాలిస్న అవసరంలేదు, వాటంతటికి అవే పడతాయి,
అవే మొలుసాత్యి, అవే పెరుగుతాయి. కానీ అకక్డకక్డా బంగారం కోసం తవివ్న కందకాలు

కోకో

కాయలు

కనిపించేవి. "మన శర్మకూ, చెమటకూ మించిన బంగారం లేనే లేదు" అనేవాడు కోఫీ తాతగారు.
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అటువంటిది ఎగువన ఉనన్ ఆంగోల్ అషాంతి గోలడ్ మైనస్ లోని దురఘ్టనతో ఒకక్సారిగా జీవితం తిరగబడింది. అకక్డినుండి
కొటుట్కువచిచ్న వయ్రాధ్లతో కొకోవా తోట పూరిత్గా నాశనమయియ్ంది. గోలడ్ మైనస్ వాళల్తో జరిగిన పోరాటంలో తన తండిర్ మరణించాడు. తాతగారు
నిదానసుత్డు, కోఫీని చదివించుకోవాటనికైనా కొంత డబుబ్ అవసరమని, తపప్క, అదే ఆంగోల్ అషాంతి గోలడ్ మైనసలో కూలీగా చేరాడు. సంవతస్రం కిర్తం
మైనసలో జరిగిన దురఘ్టనలో మరణించాడు.
కోఫీ అధైరయ్సుత్డేమీ కాదు, పౌరుషం కలిగిన అషాంతి తెగకు చెందినవాడు. తనలాంటి పిలల్లు ఇపుప్డు చాలా మంది గలామసీలుగా
చేసుత్నాన్రు. గలామసీ అంటే ఎకక్డపడితే అకక్డ, ఏదో విధంగా బంగారం ఉందనన్ చోట గోతులు తవివ్, ఆ మటిట్లోనుంచి వీలయినంత బంగారు
తీయటం. నాశనమైపోయిన తన తాతగారి తోటలోనే బంగారం వెతకటం మొదలుపెటాట్డు కోఫీ. ఇదివరకు ఎంతో అందంగా ఉనన్ పార్ంతం ఇపుప్డు
వందల మంది గలామసీలు చేసిన గోతులతో, గాయాలతో అసహయ్ంగా తయారయియ్ంది.
కోఫీ తెలివైనవాడు. అసలు తన తాతగారి కొకోవా తోట ఉనన్టుట్ండీ ఎందుకు నాశనమయియ్ందో తెలుసుకునాన్డు. ఆంగోల్ అషాంతి
గోలడ్ మైనస్ వారు భూగరభ్ంలోనుంచి మటిట్ని తీసి, దానిన్ పొడి చేసి, పెదద్ పెదద్ గుటట్లు చేసి, దాని మీద సైనైడ నీళుల్ జలుల్తారు. సైనైడులో బంగారం
కరుగుతుంది. ఆ బంగారంతో కలసిన సైనైడ దార్వకానిన్ టాంకులలో నింపి అందులో తుతుత్నాగం (Zinc) పలకలు పెడతారు. ఇపుప్డు సైనైడ
తుతుత్నాగానిన్ మింగి, బంగారానిన్ కకుక్తుంది. ఈ సైనైడతో కలసిన బంగారపు నీళల్ టాంకులు జాగర్తత్గా నిరిమ్ంచక పోవటంతో అవి కూలి దిగువున ఉనన్
కోకోవా తోటలనీన్ నశించిపోయాయి. ఇది తెలుసుకునన్ కోఫీ, అదే విధంగా తను కూడా బంగారం ఎందుకు తీయకూడదు అని ఆలోచించాడు. సైనైడ సీసా
ఒకటి, తుతుత్నాగం పలక ఒకటి దొంగిలించాడు. మిగిలిన గలమెసీలు పాదరసం వాడతారు, తనకి తెలివి ఎకుక్వ కదా, కోఫీ కొతత్ రకంగా
ఆలోచించాడనన్ మాట.
ఇపుప్డు ఆ సైనైడ నీళల్తోనే సవ్రణ్కు పురుడు పోసాడు. సవ్రణ్ బొదుద్గా మిల మిలా మెరిసిపోతోంది. తృపిత్గా చూసుకునాన్డు. పది
ఎకరాల కోకోవా తోట కొనేటంత విలువ ఒకక్సారిగా దొరికింది.. తన చిటిట్ చెలెల్లుకు తను తపప్ ఎవవ్రూ లేరు. ముందు చెలెల్లికి ఒక గౌను కొనాలి, ఒంటి
మీద చొకాక్ లేకుండా లేకుండా ఎంత కాలమని తిరుగుతుంది!? ఆ కొతత్ గౌను వేసుకుని అడుకోక్కుండా, దరాజ్గా రోడుడ్ పర్కక్నే అమేమ్ కబాబులు,
కెలేవెలేలు కడుపునిండా తినిపించాలి. ఆ తరువాత పఫ పఫ మిఠాయిలు ఇదద్రూ కూరుచ్ని తినాలి.
కానీ తన దగగ్ర సవ్రణ్ ఉందని ఎవరికీ తెలవకూడాదు. సవ్రణ్ని ఒక తగరంలో చుటిట్ తన నికక్రు లోపల ఎకక్డో జాగర్తత్ చేసాడు. ఇపుప్డు
సవ్రణ్ని అమామ్లి.
కోఫీ నడకలోనే కొతత్ ఉతాస్హం కనబడింది. ఇపుప్డు ఘానాలో బంగారం వాయ్పారం చేసేవాళుల్, పెటుట్బడులు పెటేట్వారూ, ఎకక్డ బడితే
అకక్డ కందకాలు తవివ్ బంగారం తియయ్టంలో ఆరితేరిన వాళుల్ చైనీసు పెటుట్బడీదారుల్.. వాళుల్ ఉండే పార్ంతం వైపు వడి వడిగా అడుగులు వెయయ్టం
మొదలుపెటాట్డు కోఫీ. ఉనన్టుట్ండి ఎవరో ఒక అపరిచితుడు నవువ్తూ దగగ్రక వచాచ్డు. కోఫీ వాలకం చూసి "బంగారం అమమ్టానికి వచాచ్వా, నాతో రా,
మంచి రేటు ఇపిప్సాత్ను" అనాన్డు. కోఫీ ఇబబ్ందిగా కళుల్ పర్కక్కి తిపిప్ ఒకక్ ఉదుటున పరుగందుకోపోయాడు. అపరిచితుడుతో పాటు కోఫీ వెనుకగా
వచిచ్న ఇంకొక వయ్కిత్ కోఫీ మెడ మీద గటిట్గా ఒక దెబబ్ వేసాడు. పడిపోతునన్ కోఫీని ముందు ఉనన్ వాడు పొటట్లో గటిట్గా తనాన్డు. చలనం లేకుండా రోడుడ్
గుంటలో పడిన కోఫీనీ ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లూ వెతికి సవ్రణ్ను బయటకి తీసారు. సవ్రణ్ ఆశచ్రయ్పోయింది, తనని ఇంత ఇషట్పడతరా!!! తనకి ఇంత విలువ
ఉందనన్మాట!!!.
ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఒక చైనీసు వయ్కిత్ దగగ్రకు వెళాల్రు. అతను సవ్రణ్ను పరిశీలించాడు. "సరే, వెయియ్ చీడీ లు (ఘానా కరెనీస్ ఛీడీ) 20
గార్ముల మాదక దర్వాయ్లు ఇసాత్ను, తీసుకోండీ" అనాన్డు. కనీసం 50 గార్ముల మాదక దర్వాయ్లు కావలనాన్రు వారిదద్రూ. ఆ చైనీసు వయ్కిత్, ఒక చిరు నవువ్
విదిలిచ్, సరే ననాన్డు. సవ్రణ్ పుటిట్ మూడు గంటలైనా కాలేదు, తన విలువ ఇంతగా పెరుగుతోంది అని గరివ్ంచింది.
ఆ చైనీసు వయ్కిత్ దగగ్ర ఇంకా చాలా బంగారం ఉంది. ముందు వేసుకునన్ పర్ణాళిక పర్కారం సివ్టజ్రాల్ండు బయలుదేరాడు. ఘానా
రాజధాని ఆకార్ ఎయిరపోరుట్లోతనిఖీ ఎకుక్వగా ఉంటుంది, లంచం అడుగుతారు. ఎందుకొచిచ్ందీ, పర్కక్నే ఉనన్ ఐవరీ కోసట్ నుంచి వెళితే తేలిక. పర్ణాలిక
వేసుకునాన్డు. ఐవరీ కోసట్ అంటే ఏనుగుల దంతాల తీరం. సవ్రణ్ తీరానికి పర్కక్నే ఉంటుంది. పర్పంచానికి ఏనుగు దంతాల మీద ఉనన్ వాయ్మోహంతో
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అకక్డి ఏనుగులను అంతరింపచేసారు. సవ్రణ్ను భదర్ంగా పెటుట్కుని రోడుడ్ మారాగ్న ఆ చైనీయుడు ఐవరీ కోసుట్లోని అబిదాజ్న చేరుకునాన్డు. అకక్డి నుండి
సివ్టజ్రాల్ండులోని జూయ్రిక నగరం చేరుకునాన్డు. సివ్టజ్రాల్ండులోని కసట్మస్ వారితో ఏమాతర్ం ఇబబ్ంది లేదు. నవువ్తూ పలకరించారు. మీరు ఏమి
తెసుత్నాన్రు మాకనవసరం, మీకు ఏమనాన్ సౌకరాయ్లు కావాలంటే ఏరాప్టు చేసాత్మనాన్రు.
ఎంత శుభర్ంగా ఉందో జూయ్రిక నగరం అంత అందంగానూ ఉంది. మనుషలందరూ దొరబాబులలేల్ ఉనాన్రు. ఆడవాళల్ందరూ లేత
గులాబిలాల్గా ఉనాన్రు. అందరూ ఎంతో మరాయ్దసుత్లు. ఎకక్డకి వెళిల్నా నవువ్తూ పలకరింతలు. యూనియన బాంక ఆఫ సివ్టజ్రలాండ అంటే UBS
బాంకు అనిన్ దేశాలలోనూ ఉంది. ఈ బాంకుకి బిలియనల్ డాలరల్ సొముమ్ను ఇనకం టాకుస్ కటుట్కుండా అనిన్ దేశాల వాళల్కి సహాయం చేసిన ఘన చరితర్
వుంది. హాంకాంగుకు సొముమ్ బదలీ చేయించ వచుచ్. బాంకు లోపలికి వెళల్గానే సూటు బూటుతో
నిగనిగలాడుతునన్ పెదద్ మనిషి ఒకడు వచిచ్ ఆ చైనీయుడిను లోపల ఉనన్ ఒక చినన్ గదిలోకి తీసుకు వెళాల్డు.
"మిమమ్లిన్ చూసి చాలా కాలమయియ్ంది" అని పలకరించాడు. ఆ చైనీయుడు తన దగగ్ర ఉనన్ బంగారం
గురించి చెపప్బోయాడు. ఆ సివ్స పెదద్ మనిషి చేతితో వారించి "మీరు ఎకుక్వ వివరించవలసిన అవసరం
లేదు, మీలాంటి వారి కోసం మేము ఏరాప్టులతో ఎపుప్డూ సిదద్ంగానే ఉంటాము" అని ఇంకొక లేత గులాబి
బుగగ్ల వనితను పిలిచాడు. "ఈమె, మా అనుబంధ సంసథ్ సివ్స డాటా సేఫ పర్తినిధి" అని పరిచయం చేసాడు.
"హలోల్" అంటూ పరిచయం చేసుకుంది ఆ అందాల రాశి. "ఇకక్డి ఆలప్స్
కొండలలోని గుహలలో మీ బంగారం జాగర్తత్ చేసాత్ము. బంగారం ఒకక్టే కాదు, మీరు విలువైన
పెయింటింగస్, పురాతన శిలాప్లు, లేక విలువైన ఏ వసుత్వులు తెచిచ్నా మేం జాగర్తత్ చేసాత్ము. మీరు ఎలా
సంపాదించారనే విషయం గురించి ఒకక్ పర్శన్ కూడా అడగం. ఉదాహరణకు హిటల్ర నాజీలు, లక్షల మంది
యూదులను చంపి వారి బంగారానిన్, వారి పార్చీన కళాఖండాలను మాకు రైళల్లోల్ పంపించారు. మేము ఒకక్
పర్శన్ అడగకుండ దాచాము. అది మా నిజాయితీ, నిబదద్త. కాబటిట్, మీ బంగారం మా దగగ్ర చాలా
భదర్ంగా ఉంటుంది. ఘానాలో పర్భుతవ్ లెకక్ల పర్కారం ఉతప్తిత్ అయేయ్ బంగారం కంటే నాలుగు రెటుల్
మాకు చేరుతుంది, ఎవరకీ కనబడకుండా జాగర్తత్గా దాసాత్ము" అనన్ది.
చైనీయుడు ఇబబ్ందిగా నవావ్డు. "ఓ, మీకు ఇంకా కొనిన్ విషయాలు వివరించాలి.
మీరు ఘానా నుంచి తెచిచ్న బంగారం 90% శాతం నాణయ్త ఉంటుంది. మేము 99.99% నాణయ్త
వచేచ్లాగా శుభర్పరచి ఇసాత్ము. మీకు డబుబ్ అవసరమైతే, ఎకక్డికైనా ఇదిగో, ఈ బాంకు దావ్రా
పంపిసాత్ము. కాకపోతే, మీరు ఏదో ఒక సంసథ్ మీద ఒక బిలుల్ సృషిట్ంచి మాకు పంపండి. పర్ంపంచంలోని
బంగారం అంతా భారత దేశం చేరుతుంది. అకక్డకి పంపిణీ పదద్తులు మాకు పరిచయమే, ఆ విషయాలు
మేము చూసుకుంటాము. మీ డబుబ్ మీకు కావాలిస్న చోటుకు పంపిసాత్ము" అనన్ది.
చైనీయిడు సంతోషించాడు. ఆ లేత గులాబీ బుగగ్ల వనితకి సవ్రణ్ని సంతోషంగా
అందించాడు. "ఈ సారి మీరు వచేచ్టపుప్డు ఘానాలోని ఆషాంతి వారి పురాతన శిలాప్లు, బొమమ్లూ,
అలాగే ఆ పర్కక్ దేశమైన మాలీ వారి పురాతన వసుత్వులూ ఎమనాన్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకురండి, ఆ
అభిరుచి ఉనన్వాళుల్ ఇపుప్డు చాలా మంది ఉనాన్రు" అని చెపిప్ంది.
—————————
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సవ్రణ్ సవ్చచ్ంగా తయారయియ్ంది. తనకు ఎంత విలువ లేకపోతే ఇంత జాగర్తత్గా చూసుకుంటారూ, అని మురిసిపోయింది. ఇక
ముందు రోజులలో తన విలువ ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో అని ఊహించుకుని, కొంత దరప్ం కూడా పర్కటించింది. పైగా తన మీద సివ్స ముదర్ కూడా
పడింది.
లేత గులాబీ బుగగ్ల వనిత ఒక రోజున సవ్రణ్ను దుబాయ తీసుకు వెళిల్ంది. ఎయిరపోరుట్లోనే ముందు ఏరాప్టు చేసుకునన్ చోట ఒక
భారతీయ యువకుడు కనిపించాడు. అతను తనకు ఉనన్ హాండ బాగను కొంచెంగా జిప తీసి అందులో పైన కపిప్న తన బటట్లను జరిపి, ఒక దేముడి
విగర్హాం తలను చూపించాదు. మూడు రోజుల కిర్తమే పురాతన దేవాలయంలోనుంచి తలని మొండెం మీదనుండి పగలుకొటిట్ తీసుకు వచాచ్నని చెపాప్డు.
అందరూ ఆ దేవాలయం వెయియ్ సంవతస్రాల కిర్తము కటిట్ంది అని చెపుతారు కాబటిట్ ఈ దేముడి తల కూడా వెయియ్ సంవతస్రాల నాటిది అని
వివరించాడు.
ఆ లేత గులాబీ బుగగ్ల వనిత సంతోషించింది, "నువువ్, ఏజెంటుగా బాగా పని చేసుత్నాన్వు. ఈ సారి మొండెం కూడా తీసుకువచేచ్
ఏరాప్టుల్ చూడు, ముకక్లుగా చేసి అయినా తీసుకురా. ఆ దేముడి ముకక్లను అతికించే పనిని మేం చూసుకుంటాం" అని చెపిప్ సవ్రణ్ను అతనికి అందించి
ఆ బాగును తను బరువుగా మోసుకుంటూ వెళిల్పొయింది.
ఆ భారతీయ యువకుడు ఊహలలో తేలిపోసాగాడు. భారత దేశంలోని విమానాశర్యాలలో కసట్ంస వాళుల్ ఏమి తీసుకువసుత్నాన్రో
కనేన్సి ఉంచుతారు. ఏమి తీసుకు వెళుతునాన్రో పెదద్ పటిట్ంచుకోరు. భారతీయులకి కూడా కొతత్ దేముళుల్, కొతత్ గుడులూ కావాలి, పటిట్ంచుకోని గుళుల్ ఎనోన్
ఉనాన్యి. ఇలా పది సారుల్ కషట్ పడితే వచిచ్న బంగారంతో పెదద్ వాయ్పారమే చెయయ్ వచుచ్, నీరవ మోడీ అంత గొపప్వాడిగా అయిపోవచుచ్. కాని ఇపుప్డు
చికక్లాల్ సవ్రణ్ని జాగర్తత్గా తీసుకు వెళాల్లి. అతను తెలివి తకుక్వ వాడేమీ కాదు. ముందే పథకం వేసుకుని పాత సెల ఫోనులు తెచుచ్కునాన్డు. ఒకటి బాగా
పాతది. బాతూర్ముకి వెళిల్ ఆ పాత సెల ఫోనులోని బాటారీ తీసి, సివ్స ముదర్తో ఉనన్ బంగారం బిసెక్ట, సవ్రణ్ను ఆ బాటరీ పెటేట్ చోట పెటాట్డు. కసట్ంస
వాడు అడిగితే తన దగగ్ర ఉనన్ కొతత్ సెల ఫోనుకి డబుబ్లు కటిట్, రెండోది పాతదని చెపప్వచుచ్.
సవ్రణ్ గరివ్ంచింది. తనకోసం ఈ మనుషులు ఎంత కషట్బడుతునాన్రు, ఎంత జాగర్తత్ పడుతునాన్రు!!!
——————
సుందరాచారిగారికి సేఠ దగగ్ర నుండి కబురు వచిచ్ంది. నలభై ఏళల్ వయసులో అరవై ఏళల్ వాడిలాగా మంచాన పడి తెగ
దగుగ్తునాన్డు. ఎవరో రాజకీయ నాయకుడు కొడుకుకీ, వాయ్పారవేతత్ కూతురుకీ సంబంధం కుదిరిందంట. పెళిల్ కూతురు ఆభరణాల కోసం ఆరడ్రు
వచిచ్ందట. సేఠ ఈ సారి ముందుగానే అడావ్నుస్ డబుబ్లు పంపాడు. తన పనితనం ఉనన్ సవ్రణ్కారుడు ఇంకొకడు లేడు, తనతోనే చేయించాలిని అని ఆరడ్రు
ఇచిచ్న వాళుల్ చెపాప్రట. ఆరోగయ్ం ఇపప్టికే చెడిపోయింది, ఇంక పని లోకి రానని చెపప్బోయాడు. ఇంతలో కాలేజీ ఫీజుకి డబుబ్లడిగిన కొడుకు
గురుత్కొచాచ్డు. ఇంటిలో అనీన్ నిండుకునాన్యి అని నసుగుతూ, అపుప్డపుప్డూ దెపిప్ పొడుసుత్నన్ భారయ్ ఎదురుగా తచాచ్డుతూ కనబడింది. తపప్లేదు,
డబుబ్ పుచుచ్కుని భారయ్ కిచిచ్, ఉబబ్సం దగుగ్తో బయలుదేరాడు.
సుందరాచారిగారికి వయసు నలభై అయినా, ముపైప్ ఐదు సంవతస్రాల వృతిత్ అనుభవం ఉంది. తనకి ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచి కుల
వృతిత్లోనే ఉనాన్డు. చినన్తనంలో బంగారం కరిగించి పోతపోసేటపుప్డు కాలిన గాయాలు. ఆ తరువాత ఎపుప్డో నైటిర్క ఆసిడ పడి చేతులు కాలిన
గాయాలు. ఇపుప్డు సిలికోసిస అంటూ ఉబబ్సంతో కూడిన దగుగ్. సోలడ్రింగ గనున్తో నగిషీలు చెకిక్ అమరేచ్టపుప్డు కళల్కు తగిలే వేడితో అపుప్డే వచిచ్న
కాటరాకుట్.. ఒక కనున్కి ఆపరేషన చేయించుకోవాలి. నీరసంగా ఉందంటే డాకట్రు లెడ పాయిజినింగనాన్డు. అయినా సరే కుల వృతిత్, వెళాల్లి తపప్దు. తన
కొడుకుని కులవృతిత్ని తపిప్ంచి చదివించాలని నిరణ్యించింది తనే కదా, మరి తపప్దు ఫీజు కటట్టానికి తను శర్మపడాలిస్ందే, జీవితానికి ఉనన్ బాధయ్తలను
నెరవేరాచ్లి మరి.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2019

5

లువలు

దాయ్రిథ్

సుందరాచారిగారు వెళిల్ సవ్రణ్ను పటుట్కునాన్రు. పర్కక్నే ఉనన్ రాగిణిని కూడా పటుట్కునాన్రు. సవ్రణ్కు కొంత ఏవగింత కలిగింది. ఇపుప్డు
రాగిణిని తనతో కలుపుతారా ఏమిటి? తకుక్వ జాతిది. రాగిణి కూడా గమనించింది, "మీ అంత కాకపోయినా, మేము పుటట్టానికి కూడా బోలెడు
అకృతాయ్లు జరిగాయి. అయినా మా లాంటి తకుక్వ జాతి వాళుల్ లేక పోతే, మీలాంటి ఎకుక్వ జాతి గల వాళల్కి నిలబడగలిగే బలం ఉంటుందా?" అని
పర్శిన్ంచింది. తన విలువ ఎపప్టికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ ఇలా తకుక్వ జాతి వాటితో కలిసేత్ ఎలా అని అనుకుంది సవ్రణ్. కానీ, తపప్దు ఎం చేసాత్ం,
అని సరి పెటుట్కుంది. ఇంతలో సేఠ సుందరాచారిగారి దగగ్రకి ఒక పెదద్ రతాన్నిన్, ఇంకొనిన్ మణులనూ తీసుకు వచాచ్డు. సవ్రణ్ సంబర పడిపోయింది. తన
కనాన్ ఎనోన్ మెరుపులు గలది రతన్, తన కనాన్ పెదద్ జాతి. తన కంటే గొపప్ వాళల్తో సేన్హం. తన విలువ ఇంకా ఎంత పెరుగుతుందో, సంతోషించింది
సవ్రణ్.
సుందరాచారిగారు సవ్రణ్ను ఎంతో అందమైన హారంగా మారాచ్రు. జాతి రతాన్నిన్ పతకంలో అమరాచ్డు. చుటూట్ రకరకాల మణులని
పొదిగారు. ఆ తరువాత హేమను పటుట్కుని మాచింగ గాజులు చేసాడు. కాంచనను పటుట్కుని అరవంకీలు చేసాడు. దీపిత్ని పటుట్కుని పాపిటి శీరను చేసాడు.
కనకం పాత బంగారం కలిగిన వడాడ్ణం. కనకానిన్ తిరిగి పోతపోసి, కొతత్ డిజైను వడాడ్ణం ఆ మాచింగ సెటుట్కు సరిపడా చేశారు.
సేఠ వచాచ్డు. సుందరాచారిగారు ఆభరణాలు అనిన్టినీ తన ఎదురుగా ఉనన్ టేబిల పైన పెటాట్రు. సుందరాచారిగారు తన పనితనానికి
తనే మెచుచ్కోకుండా ఉండలేకపోయారు. సంతృపిత్. ఇంతలో సుందరాచారిగారి నుదుట మీదనుండి ఒక చెమట బొటుట్ సవ్రణ్ మీద పడి, రతన్ మీదకు
చిందింది. సేఠకి పటట్రాని కోపం వచిచ్ంది. సేఠ గబ గబా ఒక మసిల్న గుడడ్ తీసుకుని చూపుడు వేలుకి చుటిట్ జాగర్తత్గా, సుతారంగా తుడిచాడు.
సుందరాచారిగారి వంక కొరకొరా చూసి, కొంత డబుబ్లు ఇచిచ్, మిగిలన డబుబ్లు ఆరడ్రు ఇచిచ్నవాళుల్ పూరిత్గా డబుబ్లు చెలిల్ంచిన తరువాత ఇసాత్నని
చెపిప్, ఇక వెళల్మనాన్డు. ఆ మిగిలిన డబుబ్ రాదని సుందరాచారిగారికి తెలుసు.
సేఠ ఆభరణాలనిన్టినీ తీసుకుని షో కేసులో చకక్గా యువతి బొమమ్కి అమరాచ్డు. "అమమ్కానికి కాదు", అని చినన్ అక్షరాలతో ఒక
కాగితానిన్ షోకేస అదాద్నికి కిర్ందగా అతికించాడు. ధర అడిగిన వాళల్ హోదాని గమనించి తన దగగ్రకి పంపమని సేలస్ వాళల్ందరికీ చెపాప్డు సేఠ.
ఎలుల్ండి బంగారం కొనుకోక్వటానికి మంచి రోజు. ఈవేళే వసుత్వులు ఎంచుకుని పకక్న పెటిట్సేత్, ఎలుల్ండి డబుబ్ కటిట్ తీసుకు వెళల్వచుచ్.
తండోపతండాలుగా జనం వసుత్నాన్రు. ఇరుకు ఇరుకుగా, తొకిక్డి తొకిక్డిగా తయారయియ్ంది దుకాణం. సెకూయ్రిటీ వాళల్ని చాలా మందిని పెటాట్డు సేఠ.
సెకూయ్రిటీ వాళల్ మీద నమమ్కం లేక, వాళల్ మీద అజమాయిషికీ తన కుటుంబంలోని వాళల్ందరినీ నియమించాడు. తన కుటుంబలోని వాళల్ మీద కూడా
సేఠకు నమమ్కం లేదు, వాళల్ందరినీ సెకూయ్రిటీ కెమేరాలాలో గమనిసుత్నాన్డు సేఠ.
వచిచ్న వాళల్ందరి కళూల్ సవ్రణ్ మీదే. ఆశగా, ఆబగా ఆతర్ంగా అందరూ ఆ బంగారపు సెటుట్నే చూసుత్నాన్రు. సవ్రణ్కు బోలెడు గరవ్ం
కలిగింది. తన విలువ ఇంతా అనుకుంది. ఇంతలోనే అనుమానం వచిచ్ంది, తనకి ఇంత విలువ ఎందుకు ఇసుత్నాన్రు? తనని ఈ మనుషులు తినలేరు.
తనని ధరించినా ధరించక పోయినా వీళల్ జీవతం కొనసాగుతుంది. వేరే జీవకోటికి దేనికీ తన అవసరం లేదు? మరి ఎందుకు తన విలువ అంతగా
పెరిగింది? ఏదయితేనేం, తన విలువ పెరిగింది.
ఇంతలో గాజులలో ఉనన్ హేమ మాట కలిపింది. నేను పపువా నూయ్గినీ నుండి వచాచ్. అకక్డ నాకు పాదరసంతో పురుడు పోసారు. ఆ
పాదర రసం వయ్రాధ్లతో ఇపప్టికీ ఊళల్కు ఊళుల్ పాడుపడాడ్యి. అయితేనేం, ఇకక్డ
మనకెంత విలువో" అనన్ది.
అది వింటూనే అరవంకీలలో ఉనన్ కాంచన అనన్ది, "అవునా, నేను
గయానా నుండి వచాచ్ను. అకక్డ మాకు కూడా సైనైడతోనే పురుడు పోసాత్రు. అకక్డ కటిట్న
సైనైడ టాంకు కూలి, పర్కక్న ఉనన్ నదిలోకి టనున్లకు టనున్ల సైనైడ తో కలసిన వయ్రాథ్లు
నదిలోకి పడింది. ఆ నది మొతత్ం చచిచ్పోయింది, ఆ నది పర్కక్న ఉండే మనుషులందరూ
ఊళుల్ వదిలేసి పోయారు”.
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పాపిటి శీరలోని దీపిత్ అందుకుంది, "నేను ఫిలిపీప్నస్ నుండి వచాచ్ను. అకక్డ నాకు పురుడు పొయయ్టం కోసం గుటట్లు గుటట్లుగా
పోసిన మటిట్ వరాష్లకు కూలి, ఊరు, ఊరే మునిగిపోయింది”.
వడాడ్ణంలోని పాత బంగారం కనకం అనన్ది "నేను పుటిట్నపుప్డు కూడా బోలెడు అకృతాయ్లు జరిగాయి. ఇంకా కొతత్ కొతత్ తంతులు
కూడా చాలా చూసాను. ననున్ వడాడ్ణంగా దాచిపెటిట్న పెదాద్విడ మొనన్టికి మొనన్ మంచం పటిట్తే, ఆవిడ పిలల్లు ఆవిడ చికితస్ కోసం పెటిట్న శర్దద్ కంటే,
ననున్ ఎలా పంచుకోవాలో అని పేచీలు పెటుట్కునన్ తంతు గొపప్ది. ఆవిడ ఊపిరి చలాల్రక ముందే నాకోసం కొటుట్కుని, మాటలు లేకుండా విడిపోయారు.
ఇలాంటి తంతులు మీరు కూడా చూసాత్రు"
"భలే, భలే, ఏదైతేనేం, మనకి బోలెడు విలువ” అనన్ది సవ్రణ్,
అపప్టి దాకా హారంలోని పతకంలో ఉండి ధగ, ధగా మెరుసుత్నన్ రతన్,
ఇంక ఉగగ్పటుట్కోలేక, హూంకరించింది. “ఏం, ఈ మాతార్నికేనా మీకింత పొగరు? నేను
ఆఫిర్కా లోని సియెఱఱ్ లియోనీ నుండి వచాచ్ను. మా జాతికే “Blood Diamonds" అంటే
రకత్పు రతాన్లు అని పేరు. మా చరితర్ గురించి సినిమాలే తీసారు. మా కోసం ఫోడే శాంకో
అనేవాడు “Revolutionary United Front" అనే విపల్వ సంసథ్ను సాథ్పించి, ఊళల్కు
ఊళల్ను తగలబెటిట్, వేలకు వేలమందిని చంపాడు. తొమిమ్ది, పదేళల్ ఉనన్ పిలల్లు వాళల్
నాయినమమ్ల దగగ్ర రాతిర్ కథలు చెపిప్ంచుకుంటూ నిదర్బుచేచ్ వేళల్లోల్ దాడులు చేసి, ఆ పిలల్ల
ఎదుటనే పెదద్వాళల్ మీద పెటోర్లు పోసి నిపుప్ అంటించి, ఆ పిలల్ల ఎదుటనే ఆడవాళల్ను చెరిచి,
ఆ పిలల్లనే బాల సైనికులుగా తయారు చేసి, అకక్డి గనులోల్నుంచి ననున్ తీసారు. ఫోడే శాంకో
ఆ బాల సైనికులకి కోటా కూడా పెటాట్డు, ఎంత మంది ముంజేతులు బర్తికి ఉండగానే
మొండి కతుత్లతో నరికి ఎవరెకుక్వ తీసుకు వసేత్, వాళల్కి సైనయ్ంలో పొర్మోషనుల్. మా రతాన్ల
కోసం ఎనిన్ వేల గోనె సంచులు ముంజేతులతో నింపారో! మా రతాన్లనిన్ంటినీ ఫోడే శాంకో
తన సేన్హితుడు, పర్కక్నునన్ లైబీరియా దేశాధినేత ఛారెల్స టైలరుకిసేత్, ఎనోన్ ఆయుధాలు
ఇచేచ్వాడు. ఎంతమందో గొపప్ గొపప్ వాళుల్, మతాధిపతులు, వాయ్పారవేతత్లు, సినిమా
పర్ముఖులూ, మాధక దర్వాయ్ల వాయ్పారసుత్లూ, దేశ దేశాల మంతుర్లు, బెలిజ్యం వజార్ల
వాయ్పారులూ అందరూ మా కోసం పర్తేయ్కంగా విమానాలు వేసుకు వచేచ్వారు. అంతెందుకు,
మా పాత తరం రతాన్ల కోసం ఎనోన్ యుదాధ్లు జరిగి, ఎనోన్ కోటల్ మంది సైనికులు
మరణించారు, ఎనోన్ రాజాయ్లు కూలినాయి. అదీ విలువ అంటే. సవ్రాణ్, నీ సాథ్యి నాకు
ఊతంగా పటుట్కుని నిలబడటమే, కానీ నా సాథ్యీ ఏమిటో తెలుసా? రాజుల కిరీటాలలో, రాణుల కిరీటాలలో ఉండి వాళల్ తలపై ఎకిక్ కూరుచ్ంటాను.
తెలుసుకో"
సవ్రణ్కి రోషం వచిచ్ంది, "ఏం, మా జాతి వాళల్ చరితర్ మీ జాతి వాళల్కంటే తకుక్వ కాదు. మా విలువ ఎపప్టికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది,
ఏమనుకునాన్వో" అనన్ది.
రతన్ నవివ్ంది. "విలువు మీకు కాదు, నాకు కాదు. మనం జీవ కోటికి పటిట్ంచిన క్షయ, ఈ మనుషల వాయ్మోహానికి అక్షయ. ఈ
మనుషులకి వాయ్మోహమే లేకపోతే, మనకి విలువ లేదు. ఎనిన్ ఎకుక్వ అకృతాయ్లు ఉంటే, వారి నాయకులకి అంత విలువ. ఆ అకృతాయ్ల విలువలే మనకి
ఆపాదిసాత్రు. పిలిల్ కళుల్ మూసుకుని పాలు తాగుతూ తనని ఎవరూ చూడటంలేదు కాబటిట్ దొంగ పనేమి చేయలేదు అని అనుకుంటుంది. అలాగే, ఈ
బంగారపు కొటుట్లకు ఎగబడే మనుషలందరకీ, మనం తళ తళా కనబడితే కలిగే వాయ్మోహం విలువలు. అవే విలువలు, వాళుల్ వాళల్ దేముళల్కి కూడా
ఆపాదించి వజర్ కిరీటాలు చేయించి, మనలని ఆ దేముళల్ తలకెకిక్ంచుతారు. బాబాలకు సింహాసనాలూ చేయించుతారు. తెలుసుకో" అనన్ది రతన్.
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దాయ్రిథ్

మనుషులందరూ ఆ బంగారపు కొటోల్ తోసుకుంటూ ఆ షోకేసులో ఉనన్వాటిని ఆశగా, ఆబగా, ఆతర్ంగా చూసూత్నే వునాన్రు.
మెరుపులని మెచుచ్కుంటునాన్రు కానీ కళుల్ మూసుకుని పాలు తాగే పిలిల్లాగా, వెనుక జరిగిన అకృతాయ్లతో తమకు సంబంధం లేదు అనుకుంటునాన్రు. ఆ
ఆలోచనే వదద్నుకుంటునాన్రు. ఇపుప్డు కొనకపోతే రేపు పెరిగిపొతుంది, పెరిగిపోతుంది అని విలువలని ఆపాదించుకుంటునాన్రు.

***
Click here to share your comments on this story

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2019

