1

øöeTT~

హూయ్మన్ డిజాసట్ ర్

www.koumudi.net

హూయ్మన్ డిజాసట్ ర్

2

¥{MLjjÁ MLkGSGHöÀ¥qPy
×.FLML¿ 2016 GS¸¼¥q FLj¸¼ Moj 2016 GS¸¼¥q MLOq‚ ML¼áFL
య్మన్ డిజాస
ట్ ర్

øöeTT~

www.koumudi.net

హూయ్మన్ డిజాసట్ ర్

3

(పా
ర్ రంభం)
ఆ రోజు జానుయ్వరి 26, యాభైరెండవ రిపబిల్క దినోతస్వం.
దేశం మేలొక్ని సంబరాలు జరుపుకోడానికి సిధద్మవుతోంది. కొనిన్చోటల్ సంబరాలు మొదలయాయ్యి, ఆ రోజు శలవు
కూడా!
పర్జాజీవితంలో వో అలసట, బదద్కం వుంటాయి. కానీ పిలల్లు అలా కాదు, శలవంటె వుతాస్హం ....ఆట ...అదో సరదా ...
అయితే భూమిపై మన సంకలాప్లకి భినన్ంగా, ఎకక్డో తలాతలాలోల్ సంకలప్ం ఇంకోలావుంది. ఈ భూమి గురించి అనేక
సిధాద్ంతాలు వునన్య.
ఎందుకంటే మనం పెదద్మంచుముకక్ల మీద తేలియాడుతునాన్ం, లేదా మనం గీర్జు మీద తేలియాడుతునాన్ం. అందులో
ఇండియన కాంటినెంట ఏడాదికి 5 సెం.మీ. చొపుప్న వుతత్రానికి పాకుతోంది. అందుకే హిమాలయాలు పెరుగుతునాన్యి.
ఈ భూమి ఓ గుడుడ్లాంటిది. దాని పచచ్సోన కరిగి మరుగుతునన్, “మోలెట్న మాగామ్” అయితే, తెలల్సోనని ఎరత్ మేంటెల
అంటారు. చాలా దృఢంగా గటిట్గా వునన్ తెలల్టి పెంకుమందం 30కిలోమీటరల్ మందం మాతర్మే. భూమి వుపరితలం నుండి మధయ్భాగానికి
6400కిలోమీటరల్దూరం అయితే, కేవలం 30కిలోమీటరల్ మదంగల గటిట్భూమి మీద మన జీవిసుత్నాన్ం....... !
పర్మాదం ఈనాడు జరగలేదు. మూడువేలలక్షల సంవతస్రాల కిర్తం మొదలైంది. ఇండియన కాంటినెంట గాండాయ్నా లేండ
నుండి విడి ఉతత్రంగా ఏడాదికి 7సెం.మీః చొపుప్న పర్యాణించి యూరోఏషియా, చైనా కాంటినెంటస్ తో కలిసింది. ఆ పర్కిర్యలోనే
హిమాలయాలు ఏరప్డాడ్యి అంటారు.
ఈ పర్కిర్య ఎంత నెమమ్దిగా జరిగిందంటే..... హైడార్లిక షాట్పర పెటిట్న గది తలుపు ఎంత నెమమ్దిగా మూసుకుంటుందో
అంత నెమమ్దిగా రాతిపలకల దొంతర

కదులుతోంది.

ఈ కదలికలో వొతిత్డి ఎకుక్వైతే ఈ పలకలు వొంగుతునాన్యి. పకక్కి జరుపుతునాన్యి. ఈ రకంగా పెదద్పెదద్పగుళుళ్
తేరుతునాన్యి.
హిమాలయాలోల్ జరుగుతునన్ మారుప్లు గమనిసేత్ ఒక భూకంపంలో 30కి.మీ. రాతిపొర మెలిల్గా జరిగింది. దాని
పర్కంపనలు, నీటిలోరాయి విసరినపుప్డు. అలలు వచిచ్నటుట్, కొంత సేపటివరకూ భూమిమీద పర్భావం చూపాయి. ఇలా జరిగినపుప్డు
విపరీతమైన శకిత్ వెలువడుతుంది. ఆ శకిత్ 2.50.లక్షల టనున్ల టి.న.టి.కి సమానం అవుతుంది.
దీని

పర్భావం వందకిలోమీటరల్ వరకూ వుంటుంది. అయితే

రాయిపడి, అలలుగా బయలుదేరాక ఆ శకిత్ వాయ్పించి

భూమిమీద సృషిట్ంచే విధవ్ంసం నమమ్రానిదిగా వుంటుంది. ఈ రాయి పడడ్చోటుని, ఎపి సెంటర, అంటారు. దానిన్ ముందుగా తెలుసుకోవాలి.
(ఇండియాని 5 భాగాలుగా విభజించారు. అందులో జోన అయిదు ఈ పార్ంతాలోల్ భూకంపం గాఢంగా వుంటుంది. భూకంపం వచేచ్
అవకాశం ఎకుక్వగా వుంటుంది. అది రికట్ర సేక్లు మీద 9 దాటి వుండచుచ్., అంటే భూమిలో ఎకక్డో 10 మీటరల్కనాన్ ఎకుక్వ, (సిల్ప)జరిగి
వుండచుచ్. భూకంపం పర్భావ తీవర్త హెచుచ్గా వుంటుంది. ఈ పార్ంతాలు గుజరాతొల్ భుజ, అసాస్ం, దిస పూర, షిలాల్ంగ, నారత్ ఈషట్రన
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సేట్టస్ లో మొదలైనవి. ఇక జోన-4 కేటగిరిలోకి గుజరాత లో అహమామ్దాబాద, కాశీమ్ర మొతత్ంగా, డారిజ్లింగ మొదలైనవి. ఆ రకంగా
మిగతా....మూడు జోనుల్.)
ఈ భూకంపానిన్ ముందుగా తెలుసుకోగలమా, ఇది ఈనాటి మేధో పర్పంచానిన్ కుదుపేసుత్నన్ పర్శన్. ఎకక్డ సైనుస్
మీద పర్జలకి నమమ్కం పోతుందో అని ఏదో వివరణలు. ఆ వివరణలు ఎపుప్డూ నిరాశావాదంతో కూడుకునే వుంటాయి ఆశావాదంతో
కూడుకునన్వి చాలా విచితర్ంగా వుంటాయి.
భూకంపం వచిచ్నపుప్డు లేదా భూమి కంపించేటపుప్డు మనకి కొనిన్ సంకేతాలిసుత్ంది. అవి మనం పటిట్ంచుకోం. అవి
పటిట్ంచుకోడానికి మన దగగ్ర టైముండదు. కానీ కొనిన్ జంతువులు ముందుగా భూకంపానిన్ పసికడతాయి, వాటిని మనం పటిట్ంచుకోము,
ఎందుకంటే అవి మనకంటే తెలివి తకుక్వవి అనుకుంటాం. భూకంపం వచిచ్నపుప్డు, జంతువులు, పాకిరేజంతువులు, పాములు, బలుల్లు, అవే
కాదు బొధిధ్ంకలు, ఏనుగులు అసహనానికి గురౌతాయి. విచితర్ంగా పర్వరిత్సాత్యి. ఈ మధయ్ చీమలకి భూకంపం ఇరవైనాలుగుగంటలు
ముందు తెలుసుత్ందనన్ పరిశోధన బైటపెటాట్రు...
ఏ పార్ంతంలో భూకంపం వచేచ్ అవకాశం వుందో టి.విలో వసుత్నన్ ఈపర్సారానిన్ సమాచారానిన్ చాలా జాగర్తత్గా
వింటునాన్డు విధాత, అపప్టికే దంతికి, కేతకికి ఫోనువెళిళ్ంది. వాళుళ్ వసుత్నాన్ననాన్రు. నాగు దగగ్రిన్ంచి ఫోను వచేచ్సింది. చేతినిండా పని
దొరికింది వసుత్నాన్ననాన్డు. ముగుగ్రూ రూముకి చేరగానే నాగు అడిగిన మొదటి పర్శన్, “ఎపి సెంటర ఎకక్డ?” అని.....
‘’ఇంకా తెలియదు,’’
’’అదేమిటి’’
‘’నూయ్ఢిలీల్లో వాళుళ్ ఏమీ ఎనౌనస్ చెయయ్లేదు.’’
‘’అహమమ్దాబాద లో అనిన్ కమూయ్నికేషనస్ పాడయివుంటాయు.’’
‘’బిబిసి పెటుట్,’’ అనాన్డు నాగు.
అది మనకెందకు మనం అహమమ్దాబాదు వెళేళ్సరికి, పేపరోల్ అనిన్ వారత్లు వచేచ్సాత్యి. అనాన్డు విధాత, నలుగురూ
కావలసిన వనీన్ సరుద్కునాన్రు. ఎయిర పోరుట్కి బయలుదేరారు.
--------0--------పెదద్ రైలు కూత... కాదు రైలుపటాట్లమీద ఆగిన కీచుశబద్ం.. ఆ కీచుశబాద్నికి హదుద్లేల్వు, తరావ్త రోర, ఇంటిని
పటుట్కు వూపేసుత్నాన్రు. పైనుండి... పెలల్లు పడుతునాన్యి. ఏమైంది. ఇలుల్ కూలిపోతోందా? “సీవ్టీ.. కిటూట్” అంటూ పరిగెటిట్ంది మాధవి.
“యావండీ..” అంటూ అరచింది. గబగబా నడవబోయి నడవకక్రలేకుండా జారిపడిపోయింది. ఎకక్డికి జారింది ఏమిటో తెలయడంలే...
జారింది అంతే! ఎదురుగా వీధి కనిపించింది. తను వీధిలోకి వెళిళ్పోవాలని లేచి నిలబడబోయింది. కాని నిలబడలేక జరుర్నజారి పడింది.
కాలిమీద ఏదో బరువుగా పడింది. పటుకుక్న కాలు విరిగింది. ఇంకేం లేసుత్ంది. అపుప్డే పకక్నునన్ గోడ ఇటుకలు మీద పడాడ్యి. భయంతో
మీదపడడ్ ఇటుకలిన్ పకక్కి తోసింది. పకక్గా ఇటికల గుటట్ మళీళ్ కీచుమనన్ శబధ్ం ఈసారి పళుకుక్న విరిగిన చపుప్డు... నెతిత్మీద శాల్బు
కిందపడింది. తను చచిచ్పోయిందా, తను పచచ్డయిందా, కాలుకదపడానికి లేదు... దాని మీద ఇంకా బరువు ఎకుక్వైపోయింది లోపలంతా
చీకటి

ఇంతకు ముందు కనిపించిన వెలుతురు వీధి కనిపించడంలేదు. ఏమైపోయాయి? పైన పడడ్, కాంకీర్టు శాల్బు పూరిత్గా దిగగలదు.

దిగకుండా ఇటుకలగుటట్ .. ఆధారంగా వునాన్యి.
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ఆ శాల్బు పడడ్పుప్డు, “అమోమ్..!” అనన్ కీచుకేక వినబడింది. దానితో, ఏడుపు, అరుపులు వినిపిసుత్నాన్యి. “హలోల్ ఎవరైనా
రకిష్ంచండి. కాలు విరిగిపోయింది... దాహం వేసోత్ంది...” అంటూ అరుసుత్నన్ ధనిదాస, పకక్నునన్ ఇంటిలో వుంటాడు. ఎంత గటిట్గా
అరుసుత్నాన్డో ఎవరేనా వసాత్రా? ఎవరునాన్రు? ఇంతరాతిర్వేళ ఇందాకటి వెలుగు ఎకక్డా కనబడడ్ంలేదు. వొక చెయియ్ భైటనేవుండిపోయింది.
ఇరుకుక్పోయింది. ధనిదాసాల్ తను అరవాలా మాధవి తేలుచ్కోలేకపోతోంది. వొకసారి అరచి చూసింది... తన అరుపు తనకే వినిపించింది.
అరవడం దండగ చచిచ్పోతానా చచిచ్పోతే శాల్బు పడగానే చచిచ్పోవాలి. కానీ చచిచ్పోలేదు. నలిగిపోలేదు. కాలిమీద పడడ్ ఇటుకలిన్ తొలగించ
లేదు కాలు విరిగింది నొపిప్లేదు... వునాన్ తెలయడంలేదు... చెయియ్ రావడంలేదు., ధనిదాసే, అరవడం మానలేదు. కానీ ఇందాకటాల్
అరవడంలేదు. అరుపుకీ అరుపుకీ మధయ్ కాసేపు మౌనంగా వుంటునాన్డు. నోరెండిపోతునన్టుట్ంది... మళీళ్ ఆశ అరుసుత్నాన్డు. మాధవికి ఏం
చెయాయ్లో తెలియడంలేదు... చినన్పుప్డు నానన్ నేరిప్ంచిన మృతుయ్ంజయమంతర్ం చదవడం మొదలుపెటిట్ంది. కళుళ్ మూసుకుంది…
మృతుయ్ంజయ మంతర్ం చదువుతోంది. మగతకమేమ్సింది. నిదొర్చేచ్సింది.
మళీళ్ తెలివొచేచ్సరికి ఇందాకటి వాతావరణానికి ఇపప్టికీ తేడా తెలుసోత్ంది. ఏదో వేడి... కళళ్కి చీకటే, టైమెంతయిందో
సీవ్టీ, కిటూట్ సూక్లుకెళాళ్రా, ఆయన ఆఫీసుకెళాళ్రా. ఎనాన్ళిళ్లా, ఏమిటీ బతుకు తనెందుకు చచిచ్పోలేదు... మృతుయ్ంజయ మంతర్ం జాఞ్పకం
వచిచ్ంది. చదువుతోంది. ఆ మంతర్ం వేడా కాదు సూరుయ్డు ఎండ మండించేసుత్నాన్డు... లోపల వేడిగా వుంది. శాల్బు వేడెకిక్పోయింది.
ఒకక్నిముషంలో తపిప్పోయింది. లేకపోతే వీధిలోకి పారిపోవలసిందే. భూకంపం వచేచ్వుంటుంది... అనిన్ళుళ్ కూలిపోయివుంటాయి. ధనీదాస
ఇంకా అరుసుత్నాన్డు. కాని అంతగటిట్గా కాదు. గొంతు కీచుగా వచేచ్సోత్ంది.
గాలి లేచినటుట్ంది. కనాన్లోల్ంచి దుముమ్ వసోత్ంది. ఏం చెయయ్గలదు. వొకచెయియ్ దగగ్రే వునాన్ తీసుకోడానికి చోటులేదు.
రెండో చెయియ్ భుజంమీద ఇటుకలు పడాడ్యి. చెయియ్ నొకుక్కుపోయింది. చెయయ్ంతా బయటే వుండిపోయింది. ధూళి
కళళ్లోల్కి రాకుండా కళుళ్మూసుకుంది. కానీ ముకుక్ మూసుకోడం కుదరేల్దు. కాసేపు వూపిరి ఆపింది. కానీ ఎంతసేపు, గాలి పీలచ్క తపప్లేదు.
పీలిచ్ంది. ముకుక్లోవునన్ ధూళి గొంతులోకి వచిచ్ంది... గొటుర్పోయి దగుగ్... దగాగ్లంటే రొముమ్లు వీపు మజిలస్ కదలాలి దగగ్బోయింది...
దగగ్లేకపోయింది... దగుగ్ అదోసౌండ గా వచేచ్సింది. కానీ గొంతులో గొటుర్పోలేదు. తను కదలేల్దు బతికుంది. అంతే ఎనాన్ళుళ్ బతికుంటుంది.
తెలీదు ఎవరేనా వసాత్రా, తెలీదు. మృతుయ్ంజయమంతర్ం జాఞ్పకం వచిచ్ చదవడం మొదలుపెటిట్ంది. పైనునన్ శాల్బు నిపుప్లా తయారైంది.
తపిప్ంచుకోడం ఎలా, నిపుప్లో కాలాలిస్ందే. వేడిగా గాలి, వేడెకిక్న పెనాలుమీద పెటిట్నటుట్ంది. వేడికి తటుట్కోలేక మగత కమేమ్సింది.
నిదర్పోయింది.
తెలివివొచేచ్సరికి వేడితగిగ్ంది. నోరారుచ్కుపోయింది. ఏవీ నీళుళ్... ఏం చెయాయ్లి మెలిల్గా చీకటి పడుతోందని అరధ్ం
అయింది. ధనీదాస అరుపులు ఆగిపోయాయి. చచిచ్పోయాడా, అరవలేకశోషొచిచ్ పడిపోయాడా, వెరిర్వాడు ఎందుకు అరిచాడు. అందరూ
తనలాగే ఎకక్డో ఇరుకుక్పోయుంటారని తెలియదా?
ఆశ ఎవరేనా వచిచ్ చచీచ్చావని సిధ్తినుండి తపిప్సాత్రని ఆశ....! మళీళ్ మృతుయ్ంజయమంతర్ం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
చదువుతోంది. కదలడానికి లేదు. ఆకలి తెలియడంలేదు. నీరసం రావడంలేదు. ఇదంతా మృతుయ్ంజయమంతర్ం పర్భావమేనా? కాదా, ఆకలి
చచిచ్పోయింది. ఆకలితీరుతుందని తెలిసేత్ ఆకలి వేసుత్ంది. దాహం వేసుత్ంది. నీరసంగా వుందోలేదో ఎలా తెలుసుత్ంది. మళీళ్
మృతుయ్జయమంతర్ం మగత...నిదర్..
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ఎంతసేపు మగత కమిమ్ందో తెలియడంలేదు. తెలివొచేచ్సరికి తెలాల్రిందని తెలిసింది. ఎండవిపరీతంగా వుంది... లోపల
వేడెకుక్తోంది. మృతుయ్ంజయమంతర్ం చదువుతోంది. దానిన్ బేర్క వేసూత్ ఎకక్డో అలికిడి ... ఎవరో కదులుతునాన్రు. ఎవరో వసుత్నాన్రా,
పర్పంచానికి భూకంపం గురించి తెలిసిందా, రకిష్ంచడానికి వసుత్నాన్రా ఆశ... శకిత్ కూడకటుట్కు గటిట్గా అరిచింది. “కాపాడండీ” అంటూ...,
మూడుసారుల్ అరిచింది.
ఆ అరుపుకి కదలిక ఆగింది. కాని కొదిద్ సేపటి వరకూ కదలిక, మాటలు వినపడలేదు.
కదలిక మొదలైంది..., దానిన్ బటిట్ ఎవరో తన వేపే వసుత్నాన్రు, తెలుసోత్ంది. తన దగగ్రగా వచేచ్సారు. చెయియ్పటుట్కునాన్రు.
మాటలు లేవు. కలకలంలేదు. చెయియ్పిసుకుతునాన్రు. ఎందుకు, అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది. చేతికి నాలుగుజతల బంగారుగాజులునాన్యి.
అవి తీసుత్నాన్రా? అవి వుంటేనేం తీసేత్నేం...!
మళీళ్ అలికిడి లేదు. ఎవరూ రాలేదు కాపాడడానికి రావడం లేదు. మరి వచిచ్ందెవరు? ఈ ఆలోచనుల్ వృధా,
మృతుయ్ంజయమంతర్ం చదవడం మొదలుపెటిట్ంది. మగత...నిదర్ ...వేడి.. చీకటిపడింది. ఇంకా

ఎనాన్ళుళ్.... ఎవరూ పైపర్పంచంలో

బతికిలేరు. ఇకక్డి పర్జలని పటిట్ంచుకోదా పర్భుతవ్ం!
భూకంపం వచిచ్ ఇది మూడోరోజు…, ఇంతవరకూ ఎవరికీ తెలీదా? పర్భుతవ్ం ఏం చేసోత్ంది? అసలుందా, పర్పంచం
బర్తికునన్వాళళ్ను ఎందుకు పటిట్ంచుకోడం లేదు. (నిదర్లో ఎపుప్డు అయిపోయిందో యూరిన పాసయింది. చీరంతా తడిసిపోయింది)యూరిన
కి తడిసిన చీర ఆరింది కానీ కంపుకొడోత్ంది. ఇంక ఎనాన్ళిళ్లా? బతుకుతుందా?. తనని ఎవరూ గురిత్ంచి కాపాడరా?, తనిలా
చచిచ్పోతుందా?, మగత కమేమ్సింది. నిదర్లో ఎవరో వచాచ్రు. కలకలం ఆ చుటూట్ మనుషులు తనని తగల బెడుతునాన్రు. అకసామ్తుత్గా
తెలివొచిచ్ంది. నిజంగానే కలకలం ……..వెలుగొసోత్ంది.
ఎవరో ఓ ఇటుక తీసారు. ఇటుకలు తీసుత్నాన్రు. చినన్ కనన్ం ఏరప్డింది. ఎవరైనా బతికునాన్రా? ‘’హలో’’ అంటూ కేక...
ఆశ ఆనందం అనీన్ కూడేసుకు, ‘కాపాడండి’, అని అరిచింది మాధవి. అపప్టికి భూకంపం వచిచ్ 72 గంటలు అయింది.
PPP
దంతి, విధాత వీధులోల్ నడుసుత్నాన్రు. అనిన్ చోటాల్ కూలిన భవనాలు గుటట్లు, భవనాలకింద వేలాడుతునన్ కాళుళ్, చేతులు,
చితికినబురర్లు, పచచ్డైపోయిన చినన్పిలల్లు, ఇది రెండోరోజు ఇంకా పర్భుతవ్ం తేరుకోలేదు. సహాయానికి రాలేదు. అకక్డకక్డ వొకళిళ్దద్రు
వునాన్ ఆ కూలిపోయిన బరువాటి కాంకీర్టుశాల్బులు, దూలాలు ఎలా తొలగించాలో తెలీక ఏడుసుత్నాన్రు.
నిరామ్నుషంగా వునన్ వీధులు ఎంచుకుని భైటికి కనిపించిన చేతులకి వునన్ గాజులు కాళళ్పటీట్లు తీసి భదర్ంచేసుకుంటూ…, ఆ
వీధిలో నడుసుత్నాన్రు. వీధిలో అడడ్గావునన్ గుటట్ మీదఎకిక్ అనీన్ చూసుకు గుటట్ దిగుతుంటే……….,
‘’వొరేయ పటేల ఏం చేసుత్నాన్వురా కాపాడార్’’ అనన్ఫీర్క వాయిస వినిపించింది.
“ ఎవడీ పటేల?” అనడిగాడు విధాత.
“ముఖయ్మంతిర్” దంతి జవాబు.
వీధి నిరామ్నుషంగా వుంది. ఇళుళ్ మంచివే రెండుమూడు ఎపారుట్మెంటులు కూడా కూలిపోయాయి. వో ఎపారుట్మెంటు కూలి
పకక్నునన్ భవనం మీద పడింది. అందులోంచే ఈ అరుపు వినిపిసోత్ంది. ఆ కూలిన ఇంటిముందు నిలబడి అరుపుకోసం వినాన్రు. ఆ
ఇంటిలోంచే అరుపు సందేహంలేదు. కాని ఇంటిముందు ఇటుకల గుటట్ కాకీర్టుసధ్ంభాల ముకక్లు ఇలుల్ లోపలి భాగం, పూరిత్గా నేలమటట్ం
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అవలేదు. అవకుండా ఈ సధ్ంభాలే అడుడ్గా వునాన్యి. కానీ ముందునించి కానీ పకక్నుండి కానీ వెళళ్డానికి లేదు. విధాత గుటట్మీదకెకాక్డు.
సధ్ంభాలమీద పాకురుకుంటూ గుటేట్కాక్డు. ఎకక్డా వెళళ్డానికి దారి లేదు. కానీ అరుపు సప్షట్ంగా వినబడింది,. ఎకక్డనించి వసుత్ందో
తెలియలేదు. మరింత గుటేట్కాక్డు, గుటట్జారుతుందేమో అనన్ భయం, దంతి దగగ్ర తాడు తీసుకు గుటట్పై అడడ్గా పడునన్ దూలానికి వేసి లాగి
చూసాడు. గాలం గటిట్గా పటిట్ంది. దానిన్ పటుట్కు గుటేట్కాక్డు. అకక్డ కూడా ఇటుకలు సిల్ప అయి, తను సిల్ప అవకుండా చూసుకునాన్డు. అలా
ఇరవైఅడుగులు ఎకిక్ంతరావ్త అకక్డ దూలాలు మాతర్మే అడడ్దిడడ్ంగా పడాడ్యి. మంటేసుకోడానికి కరర్లు పేరిచ్నటుట్నాన్యి. దూలాలు
అలాపడడ్ం వలల్ కింద శాల్బు కర్ష అయిపోయింది. కానీ పూరిత్గా కూలిపోలేదు.
కూలిపోయిన శాల్బు కూలిపోయిన గోడలు ఈ దూలాలిన్ సపోరుట్ చేసుత్నాన్యి. అకక్డ అరుపు సప్షట్ంగా వినబడింది. తాడుని తీసి
దూలాలమధయ్ దూరి మెలల్గా కిందకి దిగేడు. ఎనిమిది అడుగులు దిగిం తరావ్త శాల్బుకి పెదద్కనన్ం కనబడింది.
శాల్బులోపల చినన్ మినుకుమినుకుమంటూ వెలుగు కనిపించింది. అకక్డిన్ంచే అరుపు, ఈ సారి పెదద్గా వినిపించింది ఆ ఇంటిమీద
పకక్ అపారుట్మెంటు వరండా బీములు సధ్ంభాలు అనీన్పడి ఈ ఇంటిని కర్ష చేసాయి. వీడెలాగో బతికాడు.
విధాత శాల్బు మీదకి దిగి గదిలోకి దిగగలనో లేదో చూసాడు. గదిలోకి అతికషట్ం మీద దిగగలడు. సాల్బులో అసత్వయ్సత్ంగా వునన్
వూసలిన్ వంచి లోపలికి జారేడు. అపుప్డు చూసాడు. లోపల పిచాచ్డిలా వునన్ వయ్కిత్ని అరబ్కుడిగా లేడు కానీ పరావ్లేదు. రెండోర్జులు
మానసికకోష్భ అతనిన్ కుర్ంగదీసింది. ఆ గది వొక పకక్ కూలిపోయింది. గదికి మధయ్ దూలం పకక్గా వొరగడం వలల్ సాల్బు రెండుపకక్ల
గోడలు మాతర్ం కూలడం వలల్ సాల్బు వొరిగి గది ఇన టాకట్ గానే వుంది. విధాత గదిలోకి దిగాగ్నే, అతను ఆనందపడాడ్డు. ‘నేను బతుకుతాను,
నేను బతుకుతాను,’ అంటూ--గెంతులేసాడు. అంతలోనే భోరున ఏడవడం మొదలుపెటాట్డు. అలా ఏడుసూత్నే వునాన్డు.
విధాత ఆ గదిలో ఏమిటి పనికి వసాత్యో చూసాడు. అతని కళళ్ఎదుట గదిలో టేబులు మీద డబుబ్ ఒకటా రెండా అయిందొందల
నోటుల్. ఆరుకటట్లు కటిట్ఉనాన్యి. వందనోటోల్ రెండు కటట్లు కటిట్ వునాన్యి. గదిలో చినన్ కొవొవ్తిత్ వెలుగుతోంది. అదే టేబులుమీద గాల్సులో
పచచ్గా గాల్సు సగం వరకూ వుంది. అది మందేమో అనుకునాన్డు…..విధాత వీడు మందుకొడుతూ డబుబ్ లెకక్పెటుట్కునాన్డు.
ఆ గదికి పకక్గదులు పూరిత్గా కూలిపోయాయి. అందులో ఎవరూ బతకడానికి ఆసాక్రం లేదు. వీడెలాబతికాడో వీడదృషట్మో లేక
దురదృషట్మో, విధాత దృషిట్ డబుబ్మీద పడడ్ం గమనించాడు అతను,
“నా పేరు యశవ్ంత” అంటూ మొదలుపెటాట్డు.
“నాకు వరధ్మాన నగర లో పెదద్షాపుంది. ఆ రోజు రాతిర్ షాపులో విపరీతంగా రష, రాతిర్ పదయింది. షాపు కటేట్సరికి డబుబ్ మరాన్డు
గాని బేంక కి కటట్డానికి లేదు. ఇంటికి తీసుకొచేచ్సాను. నా భారయ్ తలుపు తీసి టేబులుమీద భోజనం పెటాట్తినండి. అంది, అలాగే అని
టేబులుమీద భోజనం చేసాను. డబుబ్ని నారూముకి తీసుకొచిచ్ లెకక్పెటిట్ డార్యరోల్ పెటాట్ను. మరాన్డు ఏడుగంటలకి లేచి తయారై నాసాత్ చేసే
ముందు గదిలోకి వెళిళ్ డబుబ్ తీసి కటట్లుగా కడుతునాన్ను. ఆరు కటట్లు కటిట్ టేబులుమీద పెటిట్ కాగితం తీసి నోట చేసుకుంటునాన్ను. అపుప్డు
గదిలో ఫేనాగిపోయింది. ఆ రోజు జానుయ్వరి 26 రిపబిల్క డే పిలల్లు వాళళ్గదులోల్ తయారవుతునాన్రు. పెదద్ శబధ్ం ఏం జరుగుతోందో తెలీలేదు.
అరుపులేల్వు, నా భవనం కూలిపోయింది. అనిన్ చోటల్నుండి కూలిపోయింది. అసలు ఇలేల్ లేదు. ఈ గది సగం కూలివూరుకుంది. నాకు తెలుసు
అవతల గదిలో పిలల్లు, నా భారయ్ అలికిడి లేదు. మొతత్ంగా ఇలుల్ కూలిపోయింది. వాళుళ్ చచిచ్పోయుంటారు. అని అరధ్ం అవుతోంది. ఏం
చెయాయ్లి? ఇలుల్ పూరిత్గా కూలిపోతుంది. అని ఎదురుచూడాలా, చూసాను కానీ ఇలుల్ కూలిపోలేదు. సమయం గడుసుత్నన్. కొదీద్ నిశశ్బధ్ం...
మొతత్ం వూరు కూలిపోయింది. లేకపోతే ఏదో అలికిడి అయేది.
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ఆ నేలమీద పడుకుని, డబుబ్లు లెకక్పెటిట్ సమయం గడిపాను. మధాయ్హన్ం ఆకలి వేసింది. కాసేపటికి ఆకలిపోయింది. దాహంవేసి
దాహం వేసూత్నే వుంది. నోరారుచ్కు పోతోంది. ఎకిక్ళుళ్ వసుత్నాన్యి. ఏం చెయాయ్లి. నీళెళ్కక్డ దొరుకుతాయి. దేనికేనా ఆగగలమేమో గాని
దాహానికి తటుట్కోడం కషట్ం. ఏం చెయాయ్లి. ఎకిక్ళుళ్ ఆగడంలేదు. టేబులు మీద గాల్సు తీసాను. యూరిన పటాట్ను. అది కొంచెం పటాట్ను. అది
నీరె మురారీజ్దేశాయ ఎలా, తాగేవాడు తనెందుకు తాగలేకపోతునాన్డు. గాల్సు ఎతిత్ తాగేడు... దాహం తీరిందో లేదో తెలీదు కానీ... ఎకిక్ళుళ్
ఆగిపోయాయి. నోరంతా ఏదో పటేట్సినటట్యింది. మిగతా యూరిన ఆ టేబులు మీద ఉంది.”
విధాత అతను చెపిప్ందలాల్ వింటునాన్డు. దంతి అరుపు వినిపించింది. “ఏం చేసుత్నాన్వ?” అంటూ… విధాత ఇంక ఆలసయ్ం
చెయయ్లేదు. టేబులు మీద డబుబ్ సంచిలో సరేద్సాడు . అతను ఏమనలేదు. తాడువేపు నడిచాడు. యశవ్ంత విధాత కాళుళ్ పటుట్కునాన్డు ”
ననున్ రకిష్ంచు. నీతో తీసుకుపో” అంటూ, విధాత వినిపించుకోలేదు. తాడు పటుట్కు ఎగబాకాడు. రెండుమూడు ముళుళ్పైకి ఎకాక్డో లేదో కింద
యశవ్ంత తాడు పటుట్కు పైకి లేచాడు. దాంతో తాడు వూగి విధాత తలపకక్నే వునన్ దూలానికి తగిలి బొపిప్ కటిట్ంది.
విధాతకి నిలువునా కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. గబగబా కిందకి దిగి. తాడుపటుట్కునన్ యశవ్ంత ని కాలితోతనాన్డు. యశవ్ంత
కిందపడిపోయాడు. తన మూడులక్షలు తీసుకునాన్డు. తనని కాలితో ఎందుకు? తనాన్డు. అని ఆలోచించలేదు.” పీల్జ ననున్ రకిష్ంచు” అంటూ
పార్ధేయపడాడ్డు, కాళుళ్పటుట్కునాన్డు.
చికాగాగ్ కాళుళ్ విడిపించుకునాన్డు. యశవ్ంత ని వోమూలకూరోచ్ అని సైగచేసాడు యశవ్ంత వినేల్దు. అపుప్డో లెంపకాయ కొటాట్డు.
చేతులు పటుట్కు బరబరా ఈడిచ్ వోమూల కుదేశాడు. వెనకాల వసేత్ పొడిచేసాత్ను అనన్టుట్ కతిత్ తీసి చూపించాడు.
యశవ్ంత నివెవ్రపోయి చూసుత్నాన్డు. మూలనుండి లేచే వోపిక కూడా లేదు. అకక్డే గోడకానుకుని విధాతని చూసుత్నాన్డు. విధాత
తాడు దగగ్రకెళిళ్ దూలాల మధయ్ మాయమయాయ్డు.
యశవ్ంత కి బతుకుతాననన్ ఆశ పోయింది. అయినా ఎవరికోసం బతకాలి, బతకి ఏంచెయాయ్లి. తన షాపు వుందనన్ నమమ్కం లేదు.
తనీ ఇలుల్ ఎలా కటట్ గలడు ఈ నడివయసులో మళీళ్ జీవితం ఎలా పార్రంభించాలి, వొంటరిగా ఈ బర్తుకెందుకు? అసలు తనెందుకు
చచిచ్పోలేదు. గటిట్గా ఏదూలమో కదిలి అనీన్ మీదపడితే చచిచ్పోడా, మూలనుండి లేచి విధాత వెళిళ్న కనన్ం దగగ్రకి వచాచ్డు. తాడు అకక్డే
వుంది. విధాత పైకి వెళళ్డం లేదు. కిందకి దిగుతునాన్డు. ఎందుకు?
తనని చంపేసి పోతాడా పోనీ అలా చేసినా బావుడున్ కానీ కతిత్తో పొడిసేత్ బాధకలుగుతుందేమో, మృతుయ్వు అనుకోకుండానే వసేత్నే
బెటర. ఇలాంటి మృతుయ్వు భయం కలిగిసుత్ంది. కతిత్తో చావకూడదు. యశవ్ంత ఆలోచనలోల్ వుండగానే విధాత కిందకి దిగాడు.
“ వొదుద్ చంపకు తాడు పటుట్కోడానికి రాలేదు.’’ అనాన్డు ఏడుసూత్ ఇందాక ఏదో దూలంలాగి చదాద్ం అనుకునన్వాడు ఏలాగైనా
చదాద్ం అనుకునన్వాడు ఇపుప్డు చంపదుద్ అని ఎందుకు పార్ధేయపడుతునాన్డు.
విధాత యశవ్ంత ని దీరఘ్ంగా చూసాడు. ఇందాకల యశవ్ంత ని ఈడిచ్ కూరోచ్బెటిట్న మూల చూపించాడు. యశవ్ంత
భయపడుతూనే ఆ మూలకెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. విధాత వీపునునన్ బేగ లోంచి వోనీళళ్బాటిలు, వో పేకెటుట్ తీసి యశవ్ంత కి ఇచాచ్డు. మళీళ్ వచిచ్
తాడెకిక్ కనన్ంలోంచి బైటికి వెళిళ్పోయి తాడు పైకి లాగేసాడు. యశవ్ంత పొటల్ం విపిప్ చూసాడు. అందులో నాలుగు చపాతీలునాన్యు.
PPP
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ఒక నిముషంలో ఎంతో సమయం వుంది. కానీ భూకంపం పూరిత్గా నిముషంకూడా లేదు. కొనిన్ సెకనుల్ మాతర్మే ఈ భూకంపం మనుషులిన్
చంపిందా? భూమి కంపించినంత మాతార్న మనుషులు చచిచ్పోతారా? భూకంపానికి ఇళుళ్ కదిలి బరువుగా కటిట్నగోడలు, సాల్బలు, మీదపడి
చచిచ్పోతునాన్రు. అలా ఎందుకు జరిగింది. ఏమిటి లోపం భూకంపంరాగానే, మటిట్ హలావ్లా అయిపోయింది. అందులోకి ఏదేనా కూరుకుపోతుంది.
అలాంటపుప్డు ఇలుల్ ఇంతబరువుతో కటిట్న ఇలుల్ ఎవరు కటాట్రో వాళళ్నెతిత్మీదే కూలిపోతుంది!
కూలిపోయి చనిపోయినవాళళ్ గురించి పరావ్లేదు. ఇలూల్ కూలింది. మనిషీ పోయాడు. ఇలుల్కూలి మనిషి బతికితే నే సమసయ్! ఇలుల్ కటిట్ంది
ఇసాత్రా? మొటట్మొదట నువెవ్వరు? అనన్ పర్శన్ నీ కిలుల్ వుండేదని నమమ్కం ఏమిటి? నీ ఇడెంటటీ కారేడ్దీ? ఇవనీన్ జేబులో పెటుట్కు భూకంపం వసుత్ందని
ఎదురుచూసాత్ం అనుకుంటారేమో?
కానీ మనం అలాచూడం ఏదో మనపనిలో మనం వుంటాం పొదుద్నేన్ పిలల్లిన్ సూక్లికి తయారుచేసూత్నో, ఆఫీసుకి తయారవుతూనో, ఫాపులో
కలెకట్అయి తెచిచ్నఢబుబ్బేంకుకి కటేట్పర్యతన్ంలోనో, కిచెన లో కాఫీపెడుతూనో, ..టిఫిను చేసూత్నో అపుప్డు కదిలింది భూమి, మామూలుగాకాదు రికట్ర
సేక్లుమీద 6.4 కొలత కొలిచింది. అంటే చాలా, సివియర అనన్మాట, ఎంత పర్మాదం? అని ఎవరేనా అడగచుచ్, చెపప్డం కషట్ం కూలిన ఇళుళ్
ఎనున్ంటాయో కూలుతూ కూలుతూ ఆగినవికూడా అనేన్ వుంటాయి. పగుళేళ్సినవి అంతకంటే ఎకుక్వే వుంటాయి. కూలిన ఇళళ్ కింద మనుషులకోసం
వెదకి, కూలిపోయిన ఇటుకులు, కాంకీర్టు అకక్డనించి తపిప్ంచాలి. సగం కూలిన ఇళళ్ని కూలగొటాట్లి. సగం కూలిన ఇళళ్లోల్ వునన్వాళుళ్ బతికునాన్రా,
లేదా, బతికుంటే వాళుళ్ ఇళుళ్ కూలగొటట్డానికి వొపుప్కుంటారా, వాళొళ్పుప్కుంటే ఎంతిసాత్రు, గవరన్మెంటు కూలగొటేట్సేత్ వాళళ్కెంత మిగులుత్ంది.
అందులో మనకేం ముటట్చెపాత్రు. అని అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్మైన డైలమా, సగం వొరిగిన ఇళుళ్ కొంచెం వొరిగిన ఇళుళ్ వునాన్యి. కానీ రూపురేఖలోల్
తేడాలేదు. చినన్, బీట, కూడా లేదు. అలాంటి ఇళళ్ని ఏం చెయాయ్లి. పూరిత్గా కూలదోయాలా, కూలదోయక అవే వాడితే అవి కూలిపోయే అవకాశం
ఎంతేనా వుంది. లేక కూలకనూ పోవచుచ్. పదిళుళ్వునాన్యనుకొందాం… కూలకపోతే, రెండుకోటుల్ కూలేచ్సేత్ రెండుకోటుల్, కూలచ్డానికి కొనిన్లక్షలు మళీళ్
మంచిగా కటుట్కోడానికి మరి రెండుకోటుల్ అంతా సందేహమే డైలమాలే ఏం చెయాయ్లి? ఏం చేసేత్ మంచిది?
పూచరోల్ ఏం జరుగుతుంది. మూడో నాలుగు రోజులోల్ నిరణ్యం తీసుకోవాలి. కొందరు వొకవేపు మొగుగ్చూపితే మరికొందరు ఇంకో వేపు
మొగుగ్చూపుతారు. పర్భుతవ్ సహాయం ఎంతుంటుంది. అపుప్గా వుంటుందా, అమాంబాపతుగా ఇసాత్రా, ఎనోన్ పర్శన్లు ఏఇలూల్ ఇనూస్రెనస్ చెయయ్కపోడం
వో తపుప్, అనుకోవచుచ్. కానీ ఇనూస్రెనస్ వాళుళ్ చాలా తెలివైనవాళుళ్, ఇలాంటి ఎరత్ కేవ్క (భూకంపం) వచేచ్ సధ్లాలు గురిత్ంచి ఇనూస్రెనస్ పీర్మియం
పదిరెటల్ దగగ్రిన్ంచి యాభైరెటుల్ వరకూ పెంచుతారు. దాంతో ఇనూస్రెనస్ పీర్మియం కటట్డమంటే మరో ఇలుల్ కటుట్కోవడమే. మామూలుచోట ఇంటికి
ఇనూస్రెనస్ పీర్మియం 400రూ వుంటే, ఇలాంటి భూకంపం వచేచ్ అవకాశం వునన్ చోటల్ ఇంటికి ఇనూస్రెనస్ పీర్మియం 40000/-దాకా వుంటుంది.
అదెలా గంటే ఇండియా ఇనూస్రెనస్ రిసక్ మేప ని తయారుచేసారు. అందులో అండమానస్ అరుణాచల పర్దేశ అసాస్ం కచ (గుజరాత) చంబాకులు,
కాంగార్ మరికొనిన్ (హిమాచల పర్దేశ) బారమలాల్ శీర్నగర మధుబని, బీహార లో రతన్గిరి సతారా (మహరాషట్ర) ఇవనిన్ంటికి వొకవెయియ్ రూపాయల
కవరేజికి ఒకరూపాయపీర్మియం వసూలు చేసాత్రు.
అలాగే ఢిలీల్ చండీగడ బీహార లో కొనిన్ పర్దేశాలకి ఉతత్రపర్దేశ లో కొనిన్ పర్దేశాలకి పంజాబులోనూ, బెంగాల లోకొనిన్ పర్దేశాలకి యాభైపైసలు
వసూలుచేసాత్రు. మిగతా పర్దేశాలు చాలా తకుక్వ రిసుక్ వుంటుంది. ముపైప్పైసలు ఆంధార్లో అయితే ఇరవైపైసలు వసూలు చేసాత్రు. అయితే ఇనూస్రెనస్
కంపెనీలు పర్భుతవ్ం చేతులోల్నే వుండడం వలల్ వాళుళ్ పర్చారం చెయయ్రు. పర్జలు పెదద్ అవసరం లేదు. అనుకుంటారు. ఆ విధంగా ఏదేనా భూకంపం వచిచ్
నపుప్డు పర్భుతవ్ం ఖరుచ్పెటిట్ అవసరం తీరుసుత్నాన్ అనుకుంటుంది. పర్జలు అవసరం తీరచ్లేదను కుంటారు. అది వేరే విషయం.
---------------------ఎండ వీధి నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది. వీధికి ఇరుపకక్లా ఇళేళ్వునాన్యి. కానీ నేలమటట్ం అయిపోయాయి. వీధి అనన్ది సజావుగాలేదు. ఇటుకలు,
రాళుళ్, వొరిగిన కాంకీర్టు సధ్ంబాలున్ండి పొడుచుకొచిచ్న వూసలతో చాలా భీబతస్ంగావుంది. ఇళళ్లోల్ ఎవరూ బతికి లేరా, వుంటే ఏమయాయ్రు. ఇటికలిన్
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దాటుకుంటూ నడుసుత్నాన్రు. దంతి విధాత ఎకక్డ చూసినా దుముమ్ ధూళి కాలువలోని మురుగు బైటికి వచేచ్సింది. కంపు కొడోత్ంది. వీధిలో ఎవరు
ఎందుకులేరు? ఎవరూ బతకలేదా?
పొదుద్నన్ ఎనిమిది గంటలకి వచిచ్ంది భూకంపం. మానవపర్పంచం మతుత్నుండి భైటపడలేదా, జానుయ్వరినెల మంచిచలి, అనిన్ంటికీమించి
ఆరోజు జనవరి ఇరవైఆరు శలవురోజు ... ఇంటోల్ చినన్పిలల్లుంటే తపప్ వీళుళ్లేవరు. బదద్కం, మతుత్, ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే సరికి నెతిత్మీద కపుప్ కూలి
పోయుంటుంది. బలంగా వుండాలని కటిట్న మందపాటి గోడ మీదపడుంటుంది. అదెందుకు పడింది?........
భూమిలో ఎకక్డో వేల కిలోమీటరల్ దూరంలో అయిదారడుగులు అటుఇటు జరిగితే ఇంత నాశనమా,
ఆలోచిసుత్ంటే దంతికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది.
‘ఈ, రికట్ర సేక్లు, అంటే ఏమిటి?....,’
దీనిన్ రికట్ర మాగిన్టూయ్డ అంటారు. రికట్ర మాగిన్టూయ్డ భూమికింద జరిగే కదలికని తెలుపుతుంది. అయిదువరకు ఇది భూమిమీదపాకుతునన్
పాములా వుంటుంది. అంటే మనకి తెలుసూత్ వుంటుంది. బుస వినబడి పర్మాద సూచిక నిసుత్ంది. ఆరుసంఖయ్ దగగ్రకొచేచ్సరికి లేదా ఆరుసంఖయ్ దాటేసరికి
పడగఎతిత్ కాటేసే నాగులా తల ఎతుత్తుంది.
అదీ ఎంత ఎతైత్నా ఎదగ గలదు. అంటే కచిచ్తంగా పర్మాదమే. అందుకే ఆరుసంఖయ్ దాటగానే పార్పరీట్లాస, హూయ్మన లాస, అనీన్ వుంటాయి.
ఈ పడగ ఎతత్డం అనన్ది, కొనిన్ సెకెండస్ మాతర్మే వుంటుంది. అది చాలు మానవ జీవితానిన్, అతలాకుతలం చెయయ్డానికి, అయితే ఇంతకనన్ మంచి
సేక్లస్ వునాన్యి. మూమెంట మాగిన్టూయ్డ అది ఎంతశకిత్ వెలువడుతుందో చెపుత్ంది.
రికట్ర సేక్లు కనాన్ మంచిది కూడా కానీ మీడియా ఏది పర్చారం చేసేత్ అదీ వెలుగులోకి వసుత్ంది. మీడియాకి ఇది చాలా తేలిక అందుకే ఇది
పర్చారంలోకి వచిచ్ంది.
అయితే ఎంత మాగిన్టూయ్డ తో భూకంపం వచిచ్నా, భూమిమీద వుండే పరిసిధ్తులపై ఆధారపడివుంటుంది. భూమిమీద నలల్రేగడిమటిట్వుంటే,
కిర్ంద భూమి కదిలి నపుప్డు భూమి అడుగున వుండే నీరు పైకి వచిచ్ మటిట్సాప్ంజ లా తయారవుతుంది. ఆ మటిట్లో కటిట్న అనిన్ భవనాలు కూలిపోతాయి.
కొనిన్ భవనాలు కూలిపోయి వొరిగిపోతాయి. అవి ఎందుకూ పనికిరావు. వాటిని కూలదోయాలి. కటట్డానికి ఎంత ఖరచ్వుతోందో
కూలదోయడానికి అంతే ఖరచ్వుతుంది. గవరన్మెంటు కొనిన్ విషయాలోల్ సవ్చచ్ంధంగా సహాయం చెయాయ్లి. తపప్దు. కానీ భూకంపం వచిచ్ందగగ్రిన్ంచి,
దానిన్ గురిత్ంచి, బాధితులకి, సహాయం.... శిధిలాలకింద ఇరుకుక్నన్ వాళళ్ని గురిత్ంచి సహాయ మందించడం, చచిచ్న శవాలని పైకి తీసి కాలచ్డం, ఏదేనా,
ఎపిడమిక, వుదృతంగా పర్బలకుండా చూడడం వైదయ్సహకారం, నీరు, ఆహార సరఫరా అనే అనేక విషయాలోల్ సంయమనం కుదరక... నిజాయితీ కొరవడి
వో పెదద్ అసత్వయ్సత్మైన వయ్వసధ్ ఏరప్డుతుంది....,,
“అది మనకి లాభిసుత్ంది’’ అంది దంతి నవువ్తూ.
’’కొంత వరకూ నిజం’’ అనాన్డు విధాత.
“దాంతో సగం పడడ్ఇళుళ్, వొరిగి పడీపడని ఇళళ్ని ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. ఆ ఇంటివాళళ్కి అదో పెదద్గండమై కూరుచ్ంటుంది.’’ అని చెపుత్నన్
విధాత దంతికి మూలుగు వినిపించింది. విధాత వొకక్ పరుగున ముందుకి వెళాళ్డు.
మూలుగు వినిపించిన వేపు చూసాడు. అకక్డ ఎవడో కూరుచ్ని వునాన్డు. వాడి వంటినిండా ధూళి కాలు పచచ్డైపోయింది. రకత్ం ధూళిలో కలిసి
కాలంతా అంటుకుంది. వాడి షరుట్ ఫేంటు చిరిగి వునాన్యి. విధాత వెళేళ్సరిక్ వాడు నిదర్లో వునాన్డు మూలుగుతునాన్డు, చాలా గటిట్గా... నీరసం వలల్
వచిచ్న మూలుగు.
విధాత వాడిన్ చూసుత్ండగా దంతి వచిచ్ంది. అకక్డ పడునన్ వాడిన్ చూసింది. బేగ లోంచి వాటర బాటిల తీసింది. విధాత అడుడ్కునాన్డు.
‘’మనం తెచుచ్కునన్వే తకుక్వ, అవి వాడికి దొబబ్డతావేమిటి?’’ అనాన్డు చిరాగాగ్.
‘’మరి నువువ్ రొటెట్లు, నీళుళ్ ఇంతకు ముందువాడికి దొబెబ్టట్లేదా’’ అంది విసుగాగ్
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‘’వాడు వాటికి మూడునన్రలక్షలు ఖరీదుచుచ్కునాన్డు’’ అనాన్డు.
దంతికి ఏం మాటాల్డాలో తెలీలేదు. మౌనంగా వుండిపోయింది.

లమీడ్కొడుకు ఎంత ఖరీదు కటేట్డు బాటిల వాటర కి….., అనుకుంది. వీళళ్ అలికిడికి మూలుగుతునన్ వాడు కళుళ్ తెరిచి చూసాడు. వాడి కళళ్లోల్
విచితర్మైన వెలుగు వెలిగి మాయమైంది. దంతి ఆ వెలుగు పసికటిట్ంది. చేతిలో వునన్ బాటిలు వాడికిచేచ్సింది.
“బుదిధ్ తకుక్వ ముండ,’’ అనుకునాన్డు విధాత. ఎందుకంటే దంతిని అడుడ్కుంటే గోళళ్తో రకేక్సుత్ంది. అలా ఇషట్ం లేనపుప్డు చెయేయ్సి చాలాసారుల్
రకిక్ంచుకునాన్డు కూడా.
వాడు మంచినీళుళ్ తాగాడు. ఇంతకుముందు శిధిలాలమధయ్ మమీమ్ రూపంలో వునన్వాడు, ఇపుప్డు శవం రూపంలోకి వచాచ్డు.
విధాతని చూసాడు. విధాత వాడేన్ గమనిసుత్నాన్డు.
వాడు ‘’చంపెయ,” అనాన్డు
విధాత షాక తినాన్డు.
‘’చంపెయ (మారో)’’ అనాన్డు వాడు మళీళ్ .
విధాతకానీ, దంతికానీ, మాటాల్డలేదు. నాకు సధ్లం కావాలి, అనాన్డు వాడు మళీళ్,..,,ఎహో పొండికక్డిన్ంచి, అని విసుకుక్నాన్డు.
నిముషానికోలాగ మాటాల్డుతునాన్డు. మాటకీమాటకీ మనిషిగా పుంజు కుంటునాన్డు.
విధాతకి అతని మీద ఇంటర్షుట్పోయింది. దంతి అతనేన్ చూసోత్ంది ఎందుకు ఎందుకో తెలీదు. అతనాకరిష్ంచాడు.... వాడి బాధ... వాడి మాటలోల్
జాలి కనిపించడం లేదు. వాడెందుకు అలా పర్వరిత్సుత్నాన్డో కూడా తెలీదు. వాడికి కావలసిన వాళుళ్ చనిపోయి వుండచుచ్. లేదా వాడి నెతిత్మీద ఏదేనాపడి
మతి చలించి వుండచుచ్. మన సిధ్మితం కోలోప్యివుండచుచ్. జరిగిన వినాశానికి, సహాయంలేక లేదా జరుగుతునన్ జాపాయ్నికి తటుట్కోలేక పోయివుండచుచ్.
కాని బతికునాన్డు..... ఇలాంటి సంఘటనలోల్ బతికునన్వాడిదే అసలుబాధ అదే అతను పడుతునాన్డు.
అతడు అలా మాటాల్డి మాటాల్డి కాసేపు సెదదీరాడు. బాటిల లో నీళుళ్ తాగాడు. ఈ సారి అరవలేదు, చలో, అంటూ లేచాడు కానీ నిలబడలేక
దబుబ్న పడాడ్డు. పాదానిన్ పటుట్కు గిలగిలలాల్డాడు. తెలిసిన దేవుడన్లాల్ తిటాట్డు. మళీళ్ కాలు విదిలించి లేవడానికి పర్యతిన్ంచాడు. పూరిత్గా లేవలేక
పోయాడు కాని పరావ్లేదు.
కుంటుతునాన్డు.... కాలు ఈడుసుత్నాన్, వొక కాలిమీద గెంతుతునాన్డు. శిధిలాలోల్కి వెళుతునాన్డు. అదో అయిదంతసుత్ల ఎపారుట్మెంటు పూరిత్గా
కూలి పోయింది. అంతటా శిధిలాలే. ఇటికముకక్లు, అడడ్దిడడ్ంగా పడడ్దూలాలు, సాల్బులు అదో పెదద్గుటట్ అలా పడడ్గుటట్ దగగ్ర పడుకుని లోపలికి దొరాల్డు.
శిధిలాలోల్కి మాయమయాయ్డు.
దంతి వొంగొని చూసింది. ఏం కనబడాల్ అంతా చీకటి, విధాత వంగిచూసాడు. కుంటుతునన్ వాడూ కనబడలేదు. విధాత పడుకుని దూలం
దగగ్రగా లోపలికి దొరాల్డు. దూలానికి నేలకి చినన్ సందు మాతర్ం వుంది. ఆ శిధిలాలోల్ కనీకనిపించక మసగాగ్ వుంది. సనన్టి వెలుతురు పడుతోంది. దంతి,
విధాత లోపలికి రాగానే బేటరీ లైటు వెలిగించారు. అది ఆ అపారుట్మెంటుకి మధయ్భాగం, అకక్డవునన్ రెండుమెటుల్ వొరిగిపోయి కర్ష అయిపోయాయి.
కిందని కాంకీర్టు దూలాలు, సధ్ంభాలు గుటట్గాపోసినటుట్నాన్యి చాలా ఇళళ్కి సింహదావ్రం కర్ష అయిపోయింది. గోడలు పగిలి కూలిపోవడం వలల్ కిటికీలు
కిటికీలాల్గేనేలమీద పడివునాన్యి. ముందుగా వెళుళ్తునన్ అతను సగం పడిపోయిన గోడపకక్నుంచి వెళాళ్డు. ముందుగా వెళుళ్తునన్ అతను ముకుక్తూ,
మూలుగుతూ, డేకురుతూ, కుంటుతూ వెళుతునాన్డు. అతనికి అంతా తెలిసినటుట్ంది. అయినా మెలల్గానే ముందుకి సాగుతునాన్డు. అందుకే దంతి విధాత
చినన్ వెలుగులో అనీన్ పరిశీలిసూత్ నడుసుత్నాన్రు.
అతను దూరిన కూలిన గోడపకక్గా విధాత వెళాళ్డు. అదో గది అందులో అడడ్ంగా దూలం సగం పడిపోయింది. సాల్బు పూరిత్గా ధవ్ంసం
అయిపోయింది. దాని వూసలనీన్ బైటపడిజాలుగావునాన్యి. దానిమీద ఇంకోసాల్బు పడి లోపల చీకటిగావుంది. కానీ నేలమీద ఎవరో ఒకామె వయసుస్ 35
ఏళుళ్ వుండచుచ్, ఆమె నడుంపై దూలం పడి పొతిత్కడుపు కింద భాగం కర్ష అయిపోయింది. చచిచ్పోయింది. మొహం అంతా ధూళితోవునాన్ పెదాలకి వేసిన
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లిషిట్క చెవులకి మెళోళ్చేసుకునన్ అలంకరణ సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. ఎకక్డికో వెళళ్డానికి తయారవుతోంది. దంతి కుంటుతునన్ వాడితో ముందుకి
వెళిళ్పోయింది. కానీ విధాత వెనగాగ్ ఏంచేసుత్నాన్డా?.... అని చూసింది.
విధాత వొంగి, ఆవిడ మెళోళ్గొలుసు, నకెల్స చెవులకునన్ డార్ప తీసేసాడు. చేతులకునన్ బేంగిలస్ కూడా తీసి వీపుకునన్బేగ లో వేసాడు.

PPP
అపుప్డు తటిట్ంది. దంతికి తాము అందుకోసమే కదా వచాచ్ం అని. ఎదురుగా చూసేసరికి కుంటుతునన్ వాడు కనబడాల్ వాడిమూలుగు
వినిపించలా వీడేమయాడు. ఎలా మాయమయాయ్డు. దంతి, విధాతని చూసింది. ఇదద్రూ లైటేసి చూసుత్నాన్రు. ఎకక్డా, సందుకాని చోటుకానీ
లేదు. వీడెకక్డికి మాయమైపోయాడు. జాగర్తత్గా గమనిసుత్నన్ విధాతకి వొకచోట సునన్ం చినన్గా రాలుతూ కనబడింది. అకక్డికెళాళ్డు.
దూలానికి మధయ్ చినన్సందుంది. ఆ సందుపైన వి ఆకారంలో విరిగిపడిన సాల్బుంది. ఆ సందులోంచి దూరి ఆసాల్బుమీదకి వెళాళ్డు
కుంటివాడు. విధాత కూడా అలాగే దూరి పైకి వెళాళ్డు అకక్డ నాలుగుగోడలు వి ఆకారంలో విరిగిన సాల్బుమీద పడి పోయాయి.
సాల్బుకి మధయ్గా మంచం ఉంది. అది కూడా విరిగి వంగి పోయింది. దానిమాద కురిసిన ఇటుకల వానకి, గోడ పెచాచ్లతో కూరుకు
పోయిన శవం వుంది. ఒక చెయియ్ మాతర్ం బైటకి వుంది. తల బైటకే వుంది. తల అంటే జుతుత్ మాతర్ం కనిపిసోత్ంది. చెయియ్ తెలల్గావుంది.
విధాత జతుత్ మీద పడడ్ ఇటుకలు పకక్కి తోసి మెడ తడిమాడు. ఎకక్డా గొలుసులు, నగ కనిపించలేదు.
అకక్డ నుండి కుంటివాడితో కాంకీర్టు సద్ంబాలని తపిప్ంచుకుంటూ ముందుకి వెళాళ్డు. అకక్డ కుంటాడు కషట్పడి సగం పడడ్ సాల్బు
మీదకి ఎగబాకాడు. అకక్డ కాసత్ వెలుగాగ్ వుంది. గాలి కూడా వేసోత్ంది. అకక్డ పైసాల్బు దూలాలు పడాడ్, సధ్ంభాలు మాతర్ం పకక్లకి వొరిగాయి.
అదే సాల్బు మీద కుంటాడు.. వో ఇటుకల గుటట్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. ఏడుసుత్నాన్డు.
మళీళ్మళీళ్ ఏడుసూత్ దంతికి ఆ గుటట్ని చూపిసుత్నాన్డు. ఆ గుటట్లో మూడుశవాలునాన్యి. కనీకనిపించనటుట్నాన్యి. వాటిని ఎవరూ
తీదాద్మనుకోరు. అవి ముగుగ్రుపిలల్లవి. ముగుగ్రికి మూడునాలుగేళుళ్ తేడా వుండచుచ్. పదిహేను నుండి పదిఏళళ్ వరకూ వుండచుచ్. అతను
వాళళ్ని చూపించి ‘నా పిలల్లు నా పిలల్లు’ అని గటిట్గా అరిచేడు. వాళళ్ని పాతిపెడాత్డట. పైకి తియయ్మంటునాన్డు.
కుంటివాడేన్ చూసుత్నాన్డు విధాత. వీడిందుకా తమని పైకి తీసుకొచాచ్డు. వాళళ్ని పాతిపెడేత్నేం, పాతిపెటట్కపోతేనేం, వాళెళ్లాగూ
పాతిపెటట్బడే వునాన్రు. కుంటివాడి ఆతృత చూసి ఎవరేనా బతికునాన్రేమో అనుకునాన్డు. కానీ ఇంత కషట్పడి పైకి వచిచ్ంది ఇందుకా!
విధాతకి చికాకేసింది. ఈ చావులు చూసి హృదయం కదలలేదు. ఎవవ్రూ ఏమీ చెయయ్లేనిది.
వాళళ్ని పాతిపెటాట్లంటాడు కుంటాడు. ఏడుసుత్నాన్డు. కుంటాడిన్ ఏం అనాలోతెలీక బైటికి పోయేదారికోసం వెతుకుతునాన్డు
విధాత.
........................
జనవరి 26 రిపబిల్క డే రోజు...... దేశానికి హాలిడే... అందరికి కాదు.
పిలల్లు తయారై సూక్లుకి వెళాళ్లి.
కొంతమంది పెదద్లు ఆఫీసుకెళిళ్ జెండా ఎగరెయాయ్లి. అందులో సెకర్టిర్యేట కెళిళ్ జెండా ఎగరెయాయ్లని చీఫ సెకర్టరీ
తాపతర్యంకానీ సమయానికి ఏదీ అవడంలేదు. లేవడం అరగంట లేటు. సాన్నం దగగ్ర....... లేటుకి పదినిముషాలు చేరింది. డైనింగ టేబులు
దగగ్ర, బేర్క ఫాషట్ ఫాషట్ గా తయారవలేదు. అతను కారన్ పేల్కస్ ఇచేచ్య అంటునాన్డు. అపుప్డు గినెన్లు కదిలాయి, టేబులు వూగింది. ఒక పది
సెకెండస్ భయం వేసింది. టేబులు దగగ్రిన్ంచి పారిపోదామనిపించింది. తరావ్త అంతా సరుద్కుంది. కారన్ పేల్కస్ వచాచ్యి.
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‘’భూకంపంలా వుంది,’’. అంది భారయ్.

‘’రాజధాని కదా పొలిటికల గా కూడా భూకంపాలొసాత్యి.’’ అనాన్డు. చీప సెకర్టరీ నవువ్తూ...బేర్క ఫాషట్ ముగించి, గబగబా కారుని
చేరుకునేసరికి కారు డైరవరు ‘’భూకంపం వచిచ్ంది సార ‘’,అనాన్డు.
‘’వూహూ,’’ అని బురర్తాటించి కారులోకెకాక్డు.
సెకర్టర్యేట కెళేళ్సరికి, కొంచెం హడావిడిగా వుంది. ‘’కంటోర్లు రూముకి పదండి.’’ అనాన్రు కొందరు… కంటోర్ల
రూముకెళేళ్సరికి అకక్డ ఫోనులోత్ కుసీత్ పడుత్నాన్రు కొందరు.
ఎవరికి ఫోను చేసినా ఎంగేజ శబధ్ం వసోత్ంది. ఎవవ్రూ ఫోనుల్ ఎతత్డం లేదు. ఎకక్డెకక్డికో ఫోనుల్ వెళుత్నాన్యి. దేనికీ సమాధానం
లేదు. ఆశ ఫోనుల్ బాగుపడతాయని. చినన్ ఎరత్ కేవ్క వచిచ్ంది. కదా కేష్మసమాచారాలతో ఫోనల్నీన్ బిజీ అయివుండచుచ్.
ఇవాళ శలవుకదా ఆ రకంగానూ లైనుల్ కాళీలేకపోవచుచ్. ఎవవ్రికీ సమాచారం తెలీడం లేదు. కాలం గడిచిపోతోంది. రాజధానిలో
కూడా ఫోనుల్ పనిచెయయ్డంలేదు. ఏమైవుంటుంది? ఎందుకు పనిచెయయ్డం లేదు? సమయం గడుసుత్నన్కొదీద్ టెనష్న పెరిగిపోతోంది. అపుప్డే
ఎవరో నూయ్సు పటుట్కొచాచ్రు. రాజధానిలో అయిదంతసుధ్ల భవనం కూలిపోయిందని, చాలామంది చనిపోయారని, నిజమా, అబదద్మా
,అనన్ది ఎలా తెలుసుత్ంది. భవనం భూకంపం వలేల్ కూలిపోయిందా మరే కారణాలు వునాన్యా!? ఏదో ఆషామాషీగా మొదలైన భూకంపం
వయ్వహారం సీరియస గా ఆలోచింపచేసోత్ంది. పర్మాదం అనన్ది చాలా మంది మనసుస్లోల్ ఇంకింది.
మెటిర్యాలజీ ఆఫీసుకి ఫోను చేసారు. సమాధానం లేదు. ఎవరో వొకరు ఫోను ఎతుత్తారు. ఏదో విషయం చెపాత్రు. ఆతృత... కాలం
గడుసుత్నన్కొదీద్ అందరికీ అరధ్ం అయింది. పోనిల్ంక పనిచెయయ్వని. అయితే ఏం చెయాయ్లి? విషయం ఎలా తెలుస్కోవాలి?
భూకంపం ఎకక్డ ఎకుక్వ వచిచ్ంది. ఎసిసెంటర ఎకక్డ? ఎవరన్డగాలి? ఎవరన్డిగితే విషయం తెలుసుత్ంది? ఈ లైనుల్ టెలిఫోనుల్ ఏవీ
పనికిరావడం లేదు. నూయ్స వచేచ్సింది. భూకంపం అని... కానీ ఎంత ఎకక్డ ఎకుక్వగా వచిచ్ంది. ఎంత ఎకుక్వగా వచిచ్ంది. ఎవరికి చెపాప్లి.
ఏమిటి చెపాప్లి కంటోర్లు రూములో గంటలు గడుసుత్నాన్యి.... మొహాలు ఏరర్బడుతునాన్యి. విషయం మాతర్ం నిరాధ్రణ కావడంలేదు.
ఈ ఆతృతలో అయిదుగంటలు గడిచిందని కూడా ఎవరూ గురిత్ంచలేదు. అపప్డే ఎవరికో తటిట్ంది. ‘పదండి మెటిర్యాలజీ ఆఫీసుకి’
అనాన్రు. అంతే ఇదద్రు పరిగెటాట్రు. కారు తీసారు. కారు మెటిర్యాలజీ ఆఫీసుకి వెళిళ్ంది. అంతే కాని మెటిర్యాలజీ డిపారుట్మెంట నుండి
సెకర్టర్యేట కి ఎవరూ ఎందుకు రాలేదు. భూమి కంపించిందని తెలియగానే మెటిర్యాలజీ ఆఫీసుకెళిళ్ విషయం గర్హించి. చీప సెకర్టరీకి
ఫోను చెయయ్చుచ్, ఫోను పనిచెయయ్కపోతే, వచిచ్ సమాచారం చేరవెయయ్చుచ్ ఎందుకు చెయయ్లేదు. ఆ డిపారుట్మెంటు పని చెయయ్దా? అకక్డ
బాధయ్తాయుతంగా పనిచేసే మనుషులు లేరా? ఎనిన్ అభివృదుధ్లు చెందినా, ఎంత టెకాన్లిజీ మనచేతులోల్ వునాన్ అంతా శూనయ్ం ఫలితం జీరో
ఇపుప్డు జరిగింది. అదే వెళిళ్న వాళేళ్మయారు, వాళళ్కి విషయం తెలిసిందా, సమయం గడుసోత్ంది. వదంతులు వినిపిసుత్నాన్యి. ఏదీ నిరాధ్రణ
కావడంలేదు.
అపుప్డొచిచ్ంది సమాచారం సవ్ంతంగా ఏరప్రుచుకునన్ మెటిర్యాలజీ డిపారుట్మెంటు నుండి కాదు.... దేశరాజధాని నుండి ఏ
పార్ంతంలో ... భూకంపంవచిచ్ందో ఎంత వచిచ్ందో... అరధ్మైన భాషలో రికట్రుసేక్లు మీద 6.9 వుంది. అంటే ఎపి సెంటర దగగ్ర భూమి 6
అడుగుల వరకూ జరిగింది.
ఎపిసెంటర దగగ్ర చుటుట్పర్కక్ల దాని పవర వునన్ంత మేరా మానవ నాశనం జరిగింది. నాశనం జరిగిన ఆరుగంటలకి నాశనం
జరిగిందని తెలిసింది. ఎంత నశించింది. ఏమేనా మిగిలివుందా మనం ఏం చెయాయ్లి. నాశనం జరిగిందంటునన్ పర్దేశానికి, ఎంత కాంటాకుట్
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చేసినా ఎవరూ పలకడంలేదు. ఎలా? పలుకుతారు. టెలికమూయ్నికేషనస్ దెబబ్తినాన్యి. సెట లైట ఫోనస్ పనెచ్యయ్వు. అసలవి అంటూ వునాన్
పటిట్ంచుకోరు.
విషయం తెలిసింది. భూకంపం వచిచ్న పర్దేశం తెలుసు, ఏం చెయాయ్లి? ఎవరు చెయాయ్లి? అనిన్ పవరూస్ ఛీఫ మినిషట్ర చేతులోల్
వునాన్యి.
చీఫ సెకర్టరీ వునాన్డు. కానీ ఈ విషయం ఛీఫ మినిషట్ర కి చెపాప్లి. ఛీఫ మినిషట్ర కి విధవ్ంసం జరిగిందని మనసులోకి ఇంకాలి,
లైటుగా తీసుకోకూడదు. అలా జరగాలంటే ఎకక్డ ఎంత ధవ్ంసం జరిగిందో సప్షట్ంగా తెలియాలి. ఎలా తెలుసుత్ంది?
ఇలా విధవ్ంసం జరిగింది. అంటే... అలా జరిగిందా తరావ్తేం చెయాయ్లి అని తిరిగి మనలేన్ అడుగుతాడు. అసలు తన బాధయ్త అంతా
చీఫ సెకర్టరీకి ఏం చెయాయ్లో చెపప్డంలో సరిపోతుందని అనుకుంటాడు. అలాగని చీఫ సెకర్టరీ ఏదేనా సవ్ంతంగా నిరణ్యం తీసుకుంటే,
నాతో వొకమాట మాతర్మేనా చెపప్చుచ్గా అంటాడు. వాళాళ్ మాట చెపేత్ సరిపోదు. చెపిప్ కనివ్నస్ చెయాయ్లి. అంత టఫ (గటిట్వాడు) చీఫ
మినిషట్ర అనిపించుకుంటాడు. ఈ భూకంపానికి జరిగిన నషట్ం తెలిసి కనివ్నస్ అయిన చీఫ మినిషట్ర తరావ్త భూకంపానికి వుండడు. వాడిన్
మళాళ్ కనివ్నస్ చెయాయ్లి. పోనీ ఎవరేనా సవ్ంతంగా పనిచేసేత్ ... తన అధారిటీని ఖాతరు చెయయ్లేదనుకుంటాడు. పర్జాసేవకుడలాల్
పర్జాపాలకుడు లేదా పర్జాపాతకుడు అయిపోతాడు. ఏం చెయాయ్లి ఏ విషయం చీఫ మినిషట్రుకి చెపిప్ ఏసలహా ఇవావ్లి అని డైలమాలో
వుంటే...!!?
................
రికట్ర సేక్లు మీద భూకంపం 6.9గా కొలిచిన పర్దేశంలో పెదద్విధవ్ంసం జరిగింది. ఇళుళ్ కూలిపోయాయి. ...తపిప్ంచుకునే
అవకాశం ఇవవ్కుండా నిటట్నిలువునా నీడనివవ్వలసిన ఇళుళ్ కూలిపోయాయి. పర్జలు నిరాఘ్ంతపోయారు. కటుట్కునన్ ఇంటికపుప్లకింద, గోడల
మధయ్పడి, చనిపోయారు. నలిగిపోయారు.
కొంచెంగా బతికునన్వాళుళ్ మాతర్ం ఎవరేనా వసాత్రా సాయం చేసాత్రా, బతుకుమీద ఆశతో ఎదురుచూసుత్నాన్రు. నాలుకలు
ఎండిపోతునాన్యి. కాళళ్లోల్ చేతులోల్ రకత్ం గడడ్కటుట్కుపోతోంది... తనమీద పడడ్ది సాల్బు తనింకా ఎలాబతికునాన్ను. అని ఆశచ్రయ్పోతునన్
చచిచ్బతికిన మనుషులిన్ రకిష్ంచేవాడు లేడు.
ముందు చావగా బతికిన వాళుళ్, శిధిలాలకింద ఇరుకుక్పోయిన వాళుళ్, వాళళ్ సమాచారం రకిష్ంచేవాడికి తెలియాలి. ఎలా
తెలుసుత్ంది. వీడు చెపప్లేడు. ఎనిన్ సాల్బులకింద వునాన్డో, ఎంత పెదద్గుటట్ కింద ఇరుకుక్నాన్డో, అరవాలా అరిసేత్ ఎవరేనా వసాత్రా, అరిసేత్
వినిపిసుత్ందా, రాజధానిలోనే ఇలావుంటే మిగతా చోటల్ ఎలావుందో, ఇంతకీ గవరన్మెంటు మేలోక్ందోలేదో ఎవరు ఎవరికి చెపాత్రు. ఎవరు
వసాత్రు. తనని రకిష్ంచడానికి, గది మధయ్న నిలబడి వుంటే ఫేను రాడ గుచుచ్కు పార్ణం పోయేది. రూముకి అవతల మూలునన్ గోడకూలి
చచిచ్పోయాడే వాడు ఇవతల మూల వునాన్డు. ఇవతల మూల గోడబైటకి కూలితే అవతల మూల గోడలోపలికి కూలింది. దానిమీద సాల్బు
అడడ్గా పడింది. అందులో సందు ఏరప్డింది. ఆ సందులో ఇరుకుక్పోయాడు. కదలడానికి లేదు. కాలు కదపడానికిలేదు. బురర్తిపప్డానికి లేదు.
ఎంతసేపిలా వుండాలి, ఇలాగే చచిచ్పోతానేమో సమయం తెలీదు తెలుసుత్నన్టుట్గా వుంది. రాతిర్ అయుండచుచ్. చీకటిగా వుంది. అనిన్
తరుపులా మూసేసి చీకటి అయిపోయింది. చీకటికి తెలల్వారడం రాతర్వడం అనన్ది వుండవు...
చీకటి చీకటే కానీ వేడి పెరిగితే పగలని. చలల్బడితే రాతర్ని గురిత్సుత్నాన్డు. అయితే ఎనిన్ సారుల్ వేడెకిక్ంది. ఎనిన్సారుల్ చలల్బడింది.
అనన్ది తెలియడంలేదు. అయితే వీడిన్ రకిష్ంచే బాధయ్త వొక సివ్స వాడిమీద వుంది.
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అందుకే భారత పర్భుతవ్ం భూకంపం వచిచ్న పధాన్లుగు గంటలకి సివ్స పర్భుతావ్నిన్ సహాయం అరిధ్ంచింది.

సహాయం అరిధ్ంచిన గంటలో రెడ కార్స, సివ్స డిజాషట్ర రిలీఫ వరక్రల్ని అపర్మతత్ం చేసింది. సెప్షల విమానం అమరుచ్కుంది. సివ్స
డిజాషట్ర రిలీఫ టీములో డాకట్రుల్ హెలత్ వరక్రుల్, టెలికమ సెప్షలిషుట్లు, పేరామెడికల వరక్రుల్, లాజిషిట్షియనస్, తొమిమ్దిడాగస్ (సిన్పప్ర డాగస్ )
సోనార వైబేర్టరస్ , కేర్వీన నుండి చూసే కెమెరాలు, హారడ్ బీట పసికటేట్ సెనస్రస్, డిర్లిల్ంగ మిషీనస్, సిల్ంగస్, (ఇనపగొలుసులు తాఢుల్,) మొతత్ం ఓ
ఇరవైటనున్ల సామానుల్తో కబురందిన అయిదుగంటలోల్ జూరిచ ఎయిర పోరుట్కి చేరుకునాన్రు. రెసూక్య్ చెయయ్డమే కాదు. కాపాడిన వాళళ్కి
సహాయం చెయాయ్లి... అనన్ ధృడ సంకలప్ంతో

దుపప్టుల్, మందులతో సహా బయలుదేరారు.

సహాయం ఆరిధ్ంచిన పదహారు గంటలోల్ ఆరెంజ యూనిఫారమ్ వేసుకునన్ మనుషులు, సిన్పప్ర డాగస్ కాంకీర్టు గుటట్ఎకిక్ సందులోల్
వెదుకుతూ కాంకీర్టు, ఇటుకల భారానిన్ తొలగిసూత్ ఎవరేనా బతికునాన్రా, అని వెతుకుతునాన్రు. వెతుకులాట ఎకుక్వసేపు జరగలేదు. ఇదద్రు
బర్తికారు. శిధిలాలోల్ ఇదద్రిన్ రకిష్ంచారు. మరో వూరికి వెళిళ్పోయారు. అకక్డా అంతే .... మరో వూరు అకక్డా అంతే.. ఇలా పదిమందిని
రకిష్ంచి, టెలిఫోనుల్ సరిచేయగలిగినవి సరిచేసి అయిదో రోజుకలాల్ వాళళ్ దేశం వెళిళ్పోయారు.
ఇకక్డ చెపొప్చేచ్దేమిటంటే... వేగం.. మానసికంగా తయారుగా వుండడం.. నేనే చెయాయ్లా, ఇది నాపనా, ఎవరేనా వాళళ్ పనిని నా
మీద రుదుద్తునాన్రా అనన్ ఆలోచనుల్ లేకపోవడం.
PPP
“భూకంపం” అని అరిచాడు రాజ.. అరవడమే కాదు పైజామాతో బైటకి పరిగెటాట్డు. రోడుడ్ చేరుకునాన్డు. అతని భారయ్కానీ
పిలల్లుకానీ అలా పరిగెటట్లేకపోయారు. చనిపోయేంత పర్మాదం అని తెలుసుకోలేకపోయారు. చేసుత్నన్ పనిని ఆపలేకపోయారు. కూలిపోతునన్
గోడలిన్ ఆపలేకపోయారు. వాటికింద ఇరుకుక్పోయారు, నలిగిపోయారు. అలా పారిపోయింది. రాజ వొకక్డే కాదు.
చాలమంది పేరల్వసరం లేదు. కూలిపోతునన్ వాటిని నిరాఘ్ంతపోయి చూసూత్... జరుగుతునన్ విదవ్ంసానిన్ ఆపలేక
నిశేచ్షుట్లైపోయారు. ఆ రోడుడ్మీద... ఆ కాలనీలో... ఆ వూరోల్... నినన్ నిటారుగా నిలబడి నీడనిచిచ్న ఇళుళ్ ఈరోజు ఇటుకల గుటట్గా
మిగిలాయి. ఎందుకూ

పనికిరాని (డెబిర్స) రదీద్గా ఎదురుగా నిలబడివునాన్యి. వాటికింద తన తలిల్ తండుర్లునాన్రని కొందరు

భారయ్పిలల్లువునాన్రని కొందరు . రదీద్లో ఇరుకుక్పోయిన బంధువుల గురించే ఆలోచన విధవ్ంసం సృషిట్ంచిన భూకంపం శాంతించింది. అవని
శాంతించిందని తెలిసిన పర్జలు భూకంపపు దెబబ్నుండి తేరుకునేసరికి కొంచెం టైముపటిట్ంది.
కానీ కరత్వయ్ం ఏమిటో తెలియరాలేదు. కరత్వాయ్నిన్ గురిత్ంపచేసినవాళుళ్, ఆఇటికలు రాళుళ్ సునన్ంకాంకీర్టు రదీద్లో
ఇరుకుక్నన్ బంధువులు పిలల్లు , ముసలివాళుళ్.
ఇకక్డ ఎవరి బంధువులని వాళుళ్ వెదుకోక్లేదు. ఎవరి భారయ్లిన్ వాళుళ్ మాతర్మే వెదుకోక్లేదు. ఎవరి పిలల్లిన్ వాళుళ్ మాతర్మే
రకిష్ంచుకుందామనుకో లేదు. అలా అనుకునాన్ వాళొళ్కక్రే ఆపని చెయయ్లేరు. వాళళ్కి ఆశకిత్ చాలదు. పెదద్పెదద్వాళళ్ని కాంకీర్టు దూలానిన్
బరువులిన్ ఎతత్డం ఏ వొకక్రితరమూకాదు. అందుకే అందరూ కలిసారు. నడుంబిగించారు. వెతుకుతునాన్రు.
ఎవరేనా వునాన్రా, అని అడుగుతునాన్రు. కానీ పేరుల్ పెటిట్ పిలవడం లేదు. ఎందుకంటే వాళళ్కి, తెలిసిన పేరుల్ భారయ్ది,
పిలల్లిద్, తపప్ పకిక్ంటివాడి పేరుగాని వాడి వృతిత్గా తెలియని నాగరికత పెంచేసుకునాన్ం. వాటి వాసన కూడా సోకుక్ండా బలంగా గోడలు
నిరిమ్ంచుకునాన్ం. కానీ ఈ రోజు అవే కూలిపోయాయి. వాటికింద మనలిన్ నలిపేసాయి. ఇపుప్డు ఎవరు ఎవరిన్ కాపాడుతారు అనన్ది కాదు
పర్శన్... ఎవరేన్నా కాపాడగలమా? అనన్దే తాపతర్యం అందరిలోనూ వుంది!
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ఇదద్రేసి కలిసి ఎతత్లేని బండలిన్ ఎతిత్ పకక్కి పెడుతునాన్రు. కనాన్లు చేసుత్నాన్రు. ఎవరేనా ఇరుకుక్నన్ వాళళ్ని బైటకితీసి
నపుప్డు నువెవ్వరు? నీ పేరేమిటి? ఎవరికి భారయ్వు? ఎవరికి తలిల్వి? ఎవరికి తండిర్వి? ఎవరికి పిలల్వు? అని అడగడం లేదు రకిష్ంచామనన్
తృపిత్, ఆనందం వాళళ్లోల్ కనిపిసోత్ంది. రకిష్ంచాలనే పూనకం పూసోత్ంది. అదే వాళళ్ని పేర్రేపిసోత్ంది... వెదికిసోత్ంది. రకిష్ంచారు.
...రకిష్సుత్నాన్రు. ....ఎపప్టికేనా సహాయం వసుత్ందని ఆశిసుత్నాన్రు.
తాము ఎలా అయితే తనవాళుళ్ కాకపోయినా రకిష్సుత్నాన్రో, ఎకక్డో ఎవరో తన వాళళ్ని కూడా రకిష్సాత్రనే ఆశ
కొటాల్డుతోంది. అందులో నిరాశ కలగదు. అనే నమమ్కంతో రకిష్సుత్నాన్రు.
దాహం అలసట మరచి వెదుకుతునాన్రు. వొకరిన్ వొకరు హెచిచ్రించుకుంటూ... జాగర్తత్ చెపుప్కుంటూ... వెదుకుతునాన్రు.
కానీ రదీద్ లోపల ఇరుకుక్పోయిన వాళళ్ని రకిష్ంచాలంటే.. మనిషి బలం చాలదు.
పెదద్పెదద్ కాంకీర్టు దూలాలు పకక్కి తోయాలంటే కేర్సులు కావాలి, ఆ దూలానిన్ ముకక్లు చెయయ్డానికి కటట్రస్ కావాలి
వాటిలో వొంగిపోయిన వూసలు కట చెయయ్డానికి గేస కటట్రస్ కావాలి, బైటకి తీసిన వాళళ్కి కానీ తీసుత్నన్ వాళళ్కి కానీ తాగడానికి నీళుళ్
కావాలి.
మరో చోట
సెకర్టరీలు... సలహాదారులు... మంతుర్లు... రాజకీయపండితులు... కూరుచ్ని ముఖయ్మంతిర్కి సలహా ఇసుత్నాన్రు. ఇంత
పెదద్భూకంపం వచిచ్నపుప్డు లక్షమంది పర్జలేనా పోయుండచుచ్..! అబెబ్అంత వుండకపోవచుచ్!
అంత వునాన్ లేకపోయినా అలా చెపప్డం మంచిది సహాయం అందుతుంది. ఎకుక్వ సహాయం కోసం అడగవచుచ్. ఈ నషట్ం
పూడాచ్లంటే... ఎకుక్వ సహాయం అయితేనే బావుంటుంది.
ఎనోన్ తరజ్నబరజ్నలు. ఏ విషయం ఎవరికీ తెలీదుకాబటిట్ అంచనా ఎకుక్వ చెపేత్ ఎకుక్వ సానుభూతి పొందచుచ్. అనన్
నిరణ్యం... చీఫ మినిషట్రు మీడియా ముందుకొచిచ్ నషాట్నిన్చెపాప్డు. మీడియా వింది. ఆ నషాట్నిన్ చీఫ మినిషట్ర పేరుమీద పర్చారం చేసి
పెదద్పెదద్అక్షరాలోల్ వేసింది. కిందని ఎవరో తెలియని రాజకీయనాయకుడి పేరు రాసి ఈ చీఫ మినిషట్రుకి అంచనా వెయయ్డం కూడారాదు. ఎపి
సెంటర వునన్ వూళళ్లోల్ అందరు పర్జలూ చచిచ్నా ఆ ఫిగరురాదు. ఇలాంటి అంచనాల వలేల్ ఆ పారీట్ పరువు పోతోంది, అంటూ రాసింది.
పర్జలు కంఫూయ్జన లో పడాడ్రు.
అనీన్ రడీగా వునాన్యి. వాటిని పర్జలకందించడంలో గవరన్మెంటు విఫలం చెందుతోంది. అంటూ చేతులు దులిపేసుకుంది
పర్ధాన పర్తిపక్షం. పేపరుల్ అముమ్కునే వాళుళ్ ఈ రెండు నిజాలు ఢంకా బజాయించి మరీరాసి. పేపరల్మేమ్సుకునాన్రు.
పర్జలోల్ భయాందోళనలకి కారణం చీఫ మినిషట్ర పర్కటన. వాడి తెలివి తకుక్వే కారణం, ఎందుకంటే ఎపిసెంటర
కేందీర్కరించిన పర్దేశంలో వునన్ వూళళ్లోల్ జనాభాకి , చీఫ మినిషట్ర పర్కటనకి ఎకక్డా పొంతన లేదని పర్జలకి అరధ్ం అయింది.
చాలామంది బూయ్రోకార్టస్. చీఫ మినిషట్ర ని రిఫర చెయయ్ందే ఏ పనీ చెయయ్కూడదు అనన్ ఆంక్షలతో కోపంతో వునాన్రేమో
పకక్కి తిరిగి నవువ్కునాన్రు.
చీఫ మినిషట్ర పర్కటనలో డొలల్ బైటపడకముందే, గవరన్మెంటు పర్జల మేలుకోరే దానిగా, పర్జలే ముఖయ్ం అనన్ పార్తిపదిక
మీద ఏరప్డడ్టుట్ కనిపించాలనే తాపతర్యంలో చేసిన తపుప్ సరిదిదాద్లని, మరో నలభైఎనిమిది గంటలోల్ మళీళ్ భూమి కంపించవచుచ్
అపర్మతత్ంగా వుండండి. అంటూ పర్జలని హెచచ్రించింది.
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దాంతో అంతోఇంతో తేరుకుంటునన్ పర్జలు భయభార్ంతులై మళీళ్ వీధులోల్కి వచేచ్సారు. వాళళ్ని ఆదుకోడానికి సౌకరయ్ం,
రక్షణ కలిగించడానికి పర్భుతవ్ం సిదధ్ంగా లేదు. దాంతో పర్జలకి పర్భుతవ్ం అంటే చిరాకేసుంటుంది.
పర్భుతవ్ం ఏం చెయాయ్లి ఏం చేసేత్ అసత్వయ్సత్మై పర్జాజీవితం వొక గాడీలో పడుతుంది. అనన్ తరజ్నబరజ్నలో చీఫ మినిషట్ర
భజనపరులు వుంటే!
మరోచోట.
సేట్ట హైవే నలభైరెండు మీద వాహనాలు ఆగిపోతునాన్యి వొకదాని తరావ్తవొకటి... ఒక టర్క లో దుపప్టుల్ ఇంకో టర్క లో
వాటర పేకెటస్ ...ఇలా చాలా టర్కుక్లు వాటిలో సేవకలు వాలంటీరస్రూపంలో జీతభతాయ్లులేని సేవకులు రోడుడ్ ఎపుప్డు కిల్యర అవుతుందా?
ఎపుప్డు భూకంపం పార్ంతానికి వెళతాం? పర్జలకి సాయం అందిసాత్ం! అని ఎదురుచూసుత్నాన్రు.
వీళళ్కి వెనగాగ్ ఆరీమ్టర్క లు ఏడో ఎనిమిదో వచిచ్ ఆగాయి. వాటిలోంచి యాభైమంది దాకా సైనికులు దిగారు. రోడుడ్బాల్కు
అయింది. అకక్డ రోడేడ్లేదు. రోడుడ్ చీలిపోయింది. రోడుడ్కి అడడ్ంగా రాళుళ్ మటిట్ గుటట్గా పోసివుంది. అది తొలిగితే గానీ, ఈ టర్కుక్లు
చేరుకోవలసిన వూరుల్ చేరుకోవు. ఎవరు ఈ మటిట్ని రాళళ్ని తీసాత్రు. అని ఎదురుచూసుత్నాన్యి టర్కుక్లు. ఇవనీన్ చూసిన సైనికులు వెనకిక్
టర్కుక్ దగగ్రకి వెళిళ్ పారలు గునపాలు పటుట్కొచాచ్రు రోడుడ్ అడడ్ంగా వునన్మటిట్ , రాళుళ్ తియయ్డం మొదలుపెటాట్రు... వాళుళ్ మొదలుపెటిట్
అరగంటకి వాలంటీరస్ కి తటిట్ంది, అదికూడా తమ పనే అని అందరూ అందుకునాన్రు. రోడుడ్కు అడడ్ంగా పడడ్రాళుళ్ తపుప్కునాన్యి. మటిట్
తపుప్కుంది. వాహనాలు వుతాస్హంగా ముందుకికదిలాయి. ఎంతదూరం వెళాళ్యి. ఓ రెండుకిలోమీటరుల్ మళీళ్ అదే సమసయ్. ఈసారి నీరు
రోడుడ్మీద నీరు పర్వహిసోత్ంది. పైపు లైనుకి పడడ్ కనన్ం

వలల్ నీరు పైపులోల్ంచి బైటికి వచిచ్, రోడుడ్మీద నిలబడిపోయింది. వెంటనే సైనికులే

రంగంలోకి దిగారు. వాళళ్సెప్షలు వాహనాలని ముందుపెటాట్రు. మామూలుగా రిలీఫ పటుట్కొసుత్నన్ వాహనాల ఇంజనుల్ ఆపేసారు. సెప్షలు
వాహనాల దావ్రా ఆ నీటిలోంచి ఇటుపకక్నుండి అటుపకక్కి లాగేసారు. మామూలు వాహనాల ఎకాజ్సట్ పైపులు నీటిలో ములిగినా ఏ బాధా
లేకపోయింది.
మరోచోట
అలాంటి బాధే ఎలకిట్ర్సిటీ డిపారుట్మెంటు చీఫ ఇంజనీరల్కి ఎదురైంది. ఎపిసెంటర వచిచ్నచోట, చుటుట్పకక్ల ఎంతవరకూ
ఎలకిట్ర్సిటీ లైనుల్ పాడయాయి. ఎకక్డెకక్డ గిర్డస్ పనిచెయయ్డం లేదు అనన్ది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకు అవి రిపేర అవుతాయా అవవా, అయితే
వాటికి ఎంత ఖరచ్వుతుంది. ఎంతమంది లేబర కావాలి ఎలా ఎరేంజ చెయయ్గలం మెటీరియలు, మెన, పాల్నింగ చెయాయ్లి అమలుపరచాలి.
ఎంతోమందికి ఎనోన్ ఆలోచనుల్ వుంటాయి. అవనీన్ కలుపుకుపోవాలా, ఇవనీన్ చెయయ్డానికి టైముందా అతని ఆలోచనలోల్ ఈ ఎపిసెంటర
చుటుట్పకక్ల ఎనోన్ఇళుళ్ కూలిపోయుంటాయి. రోడుల్ పాడయివుంటాయి. ఎలకిట్ర్క సధ్ంబాలు కూలిపోయుండచుచ్. ఇవనీన్ కిల్యర చెయాయ్లి,
చెయాయ్లంటే మనుషులు సరిపోరు. పెదద్పెదద్మిషనస్ కటట్రస్ , కేర్నస్, ఎరత్ మూలింగ ఎకివ్ప మెంటు, డోజరస్ డంపరస్ పనిచేసాత్యి. అవి పని
చెయాయ్లంటే కనీస సౌకరయ్ం ఎలకిట్ర్సిటీ ఎనిన్ గిర్డ డౌన అయాయో తెలుసుకురమమ్నాన్డు.
ఆ సమాచారం మూడుగంటలోల్ వచేచ్సింది. అతని వుదేద్శం ఎకక్డవరకూ గిర్డస్ పనిచెయయ్డం లోదో వాటిని పకక్కి పెటిట్ ,
పనిచేసిన గిర్డ నుండి కొతత్కేబులు వేసేయయ్డమే...
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ఇన ఫరేమ్షను వచేచ్సరికి కేబులు వెయయ్డానికి మనుషులు కేబులు సిదధ్ంగా వునాన్యి. కానీ వచిచ్న ఇన ఫరేమ్షను బటిట్ పని
అంత తేలికదికాదు. అని తేలింది. అందరికీ చూచాయగా తెలిసింది. ఎంతకేబులు వెయాయ్లో అని అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. సాధయ్ం
కాదనాన్రు... వెరిర్పని అనాన్రు.
అలా ఆలోచించనిది చీఫ ఇంజనీరుమాతర్మే అతనికి 165 కిలోమీటరల్ కేబుల వెయాయ్లి అని తెలియగానే గుండె గుభేల
మంది. కానీ మరోదారేది, పర్సుధ్తం ఆలోచించడానికి కూడా వయ్వదిలేదు.
కేబుల వెయయ్డం మొదలుపెటట్ండి అనాన్డు. కేబుల వెయయ్డం మొదలైంది ఎవరి మనసులోల్నూ ఈ పని ఎనాన్ళళ్కి
పూరత్వుతుంది 165 కిలోమీటరల్ కేబులు అంటే మాటలా, అనన్ ఆలోచనల్తో ఒకటి రెండు గంటలు గడిచినా రెండుగంటల తరావ్త ఈ పని
మనకి కొతత్కాదు.

పని చేసుత్ంటే కాలం తెలీదు. పూరిత్చేసుత్నాన్ం అనన్ ధైరయ్ం చేకూరింది. కేబులు వెయయ్డం జరిగింది. కేబులు ఎపిసెంటర

వునన్ వూరికి చేరడానికి మూడురోజులు పటిట్ంది.
అపప్టికి గవరన్మెంటు టోర్మానించి తేరుకుంది. జరిగిన నషట్ం కధల కంపూయ్షను వదిలించుకుంది. ఎపిసెంటర గురిత్ంచిన
పార్ంతాల నుండి సమాచారం సజావుగా రావడం మొదలైంది. వసుత్నన్ సమాచారం పాలకుల గుండెలోల్ గుబులు పుటిట్ంచింది. పర్భుతవ్ం ఏం
చెయాయ్లో అరధ్ం అయింది. ఆరుగురు మినిషట్రల్ని, భూకంపం పార్ంతానికి చెందిన పదిమంది ఎమెమ్లేయ్లు, ఏ ఎఫెకట్ లేని పార్ంతం నుండి పది
ఎమెమ్లేయ్లని కమిటీ కిందవేసింది. భూకంపం పార్ంతంలో ఎమెమ్లేయ్లు ఏవేవి కావాలో ఎకక్డెకక్డకి తీసుకెళాళ్లో ఎలా తీసుకెళాళ్లో చెపాప్రు.
భూకంప పర్భావితం కాని పార్ంతంలో ఎమెమ్లేయ్లు వాటిని తమ పార్ంతంలో సేకరించడం మొదలుపెటాట్రు. మూడువందల
టర్కుక్లు డైవరడ్ చేసారు. కొనిన్ టర్కుక్లోల్ కరర్, అయిదువందలకిపైగా టెంట లు , ఒక లక్ష బిసెక్ట పేకెటస్, వీట పౌడర, బాంకెటస్... ఏవేవి
కావాలనుకుంటునాన్రో... ఏవేవి ఇవవ్గలం అనుకొంటునాన్రో... అనీన్ పటుట్కు బయలుదేరారు. ఇవనీన్ బతి కునన్ వాళళ్కి!
చనిపోయినవారికి రెండువేలతెలల్టికఫన కాల్తస్ వాళళ్ని కాలచ్డానికి ఫైర వుడ... వాళళ్ని కాలచ్డానికి రెండువేలమంది
వాలంటీరుల్, బతికునన్వాళళ్కి సాయం అందించడానికి వో అరవైమంది డాకట్రుల్ కలరా, మలేరియా వాయ్పించకుండా మందులు అనీన్
సమకూరుచ్కు భూకంపపీడితులిన్ ఆదుకోడానికి బయలుదేరారు.
కానీ భూకంపం వచిచ్న నాలుగోరోజుకి మాతర్మే ఇది సాధయ్ం అయింది.
................................................................
భూమి కంపించింది. ఆ పర్కంపనలకి ఇళుళ్ కూలిపోయాయి. రోడుల్ తెగిపోయాయి. కాలువలు మూసుకుపోయాయి.
కూలిపోతునన్ ఇళళ్నుండి తపిప్ంచుకునన్ది కొందరు, తపిప్ంచుకోలేక ఆ రాళళ్ గుటట్లో ఆహుతియిపోయింది కొందరు. రాళళ్గుటట్లో
ఇరుకుక్పోయి కాళుళ్ చేతులు విరిగిపోయి ఎవరేనా సహాయం చేసేత్ బతకగల ఆశతో కొందరు ఎందరో పీడితులు.
తపిప్ంచుకునన్వాళళ్కి ఏం మిగిలింది. గాభరాలో పిలల్లు పరిగెతిత్ తపిప్ంచుకుంటే తలిల్ తండిర్ రాతిశిధిలాలోల్
ఇరుకుక్చనిపోయారు. భరత్ తపిప్ంచుకుంటే... భారయ్, భారయ్ తపిప్ంచుకుంటే భరత్... తలితండుర్లు తపిప్ంచుకుంటే కొడుకులు... ఎవరు
తపిప్ంచుకునాన్రో... ఎవరు చనిపోయారో ఎవరికీ తెలీదు. బతికునన్వాళుళ్ ఆకాశం కింద..., ఏం జరిగింది? ఇంకేం జరుగుతుంది. దాహానికి
ఆకలికి భూకంపం గురించి తెలీదు. భూకంప పీడుతులమీద జాలికూడా లేదు.
భూకంపం వచిచ్ందని సమయం ఆగలేదు. కాలం గడుసూత్నే వుంది. కాని పొదుద్నేన్ పోయి నీళుళ్ తెచుచ్కుందుకు కొళాయిలు
లేవు. నెతిత్మీద వుండవలసిన కపుప్ నేల మీదుంది.
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ఫాపుకెళిళ్ కొనుకోక్డానికి ఫాపు తెరవడు. తెరవడు కాదు షాపువుందో కూలిందో షాపువాడు వునాన్డో పోయాడో మనసు
దిగార్బ్ంతి నుండి తేరుకుంది. శరీరం నీరసపడిపోతోంది. తినడానికో... తాగడానికో... ఏదో ఒకటి కావాలి. అవనీన్ వాళేళ్ కూరుచ్కోవాలి.
ఎవవ్రూ ఇవవ్కూడదు. పిలల్లకి కూడా అదే సంసాక్రం నేరుప్తారు. ఎవరేమిచిచ్నా పుచుచ్కోకూడదు.
ఎవరో ఇవవ్డం మనం పుచుచ్కోడం చాలా తకుక్వకింద చూసాత్రు. చినన్తనం ఫీలవుతారు. భూకంపం ఎకస్ పీరియనస్
జీవితంలో మళీళ్మళీళ్ రాదు కానీ ఇపుప్డు తనుకూడా భూకంపం పీడితుడు జీవితం అసత్వయ్సత్ం

అయింది అనన్ది అరధ్ం అవుతుంది. కానీ

తన వొకక్డిదే కాదు తన పకక్వాడిది తనవీధిలో వాడిది, తన పేటలోవాడిది తన వూరులో వాడిది మొతత్ం వూరు వాడ జీవితం తుడిచి
పెటుట్కుపోయింది. అనన్ విషయం అరధ్ం కాదు, మనసుకి పటట్దు.
రేపేం చెయాయ్లి అనన్ విషయం తనకే కాదు వూరిని ఏలేదొరల్కి గానీ, రాషాట్ర్నిన్ ఏలుతునన్ పాలకులకికాని, దేశానిన్
నడిపిసుత్నన్ నాయకులకి కానీ ఎవరికీ తటట్దు అంతా కన పూయ్షనే! దానిన్ంచి బయటపడడ్, సహాయం అందించాలని తటట్డం, ఏ సహాయం
అందించాలో ఎంత సహాయం అందించాలో అంచనా వేయడంలో చాలా కన ఫూయ్షన వుంటుంది.
ఆ కన ఫూయ్షన నుండి బైటపడేసరికి మూడురోజలు పటిట్ంది. అంటే సహాయం పీడితులకెళేళ్సరికి అయిదోరోజు వచేచ్సింది.
ఈ నాలుగురోజులు ఆకలి, నీరసం, దాహం వీటిని తీరుచ్కోడం ఎలాగో తెలియని నిసస్హాయతతో పీడితులు వునాన్....
వచిచ్న సహాయానిన్ సీప్కరించడానికి, ఫుడ పేకేటస్,(ఆహారం పొటాల్లు ) బిసెక్ట పేకెటస్, తీసుకోడానికి వెనుదీసారు..
చినన్తనం చెందారు అంటే వాళళ్ ఆటిటూయ్డస్ లో మారుప్రాలేదు. వొకక్రాతిర్లో రాలేదు వో భూకంపం తేలేదు.
అతనిన్ చూసి జాలేసి నాలుగు బిసెక్ట పేకెటస్ ఇచాచ్ను. అతను వొకటి తీసుకు మూడువెనకిక్ ఇచేచ్సాడు. ఆ వొకక్టీకూడా
తన చినన్ కూతురికోసం అని చెపాప్డు. అది వినన్ తరావ్త వాడు కాదు ఏడిచ్ంది నేను.
ఎందుకు పుచుచ్కోరు ఎంతో దూరం నుండి ఎనోన్ పర్యాసల కోరిచ్ ఎంతో డబుబ్ పెటిట్ ఇంత సహాయం చేసేత్ పుచుచ్కోరేం
పొగరా, ఎవడికి పొగరు, నువెవ్ందుకు సాయం చేసావ నా బంధువని చేసావా, పేరుకోసం చేసావా అయినా నీ వెందుకు చేసావ అనన్ది
పకక్కిపెటిట్ నువువ్చేసినంత మాతార్న వాళుళ్ తీసుకోవాలా అనన్ ఆలోచనే వాళళ్ని బతిమాలించేటటుట్ చేసింది. ఆహారం పొటాల్లు, బిసెక్టుట్
పేకెటుల్, నీటిపేకెటుల్ వాళళ్కి బతిమాలి బామాలి అందించారు. ఎందుకు? ఆ పరిసిధ్తి అలాంటిది కాబటిట్. మీ కరమ్కి మీరు చావండి. అని
అనలేదు. తింటే తినండి లేకపోతే పోండి అనే లోకం పోకడ మించిన మానవతవ్ం మనుషులకి అవసరం అది అకక్డ కావాలి.
మనుషులు ఆ ఎతుత్కు ఎదగలేరా ఎందుకు ఎదగలేరు ఎదగగలరు అవసరానిన్ బటిట్ మనిషిలో మని తగిగ్, షి, పెరుగుతుంది.
దయ, ఆపాయ్యత, బతిమాలైనా ఎదుటిమనిషికి, కంఫరట్, కలిగించాలనే తపన వొకక్తలిల్లో (షి) వుంటాయి. అందరికీ ఆ ఎతుత్కి ఎదిగే
అవసరం, ఆ గుణం అవసరం అయాయి.
అందుకే బతిమాలుతు వునాన్రు. వొకటికి రెండు పేకెటుల్ అందచేసుత్నాన్రు. వాళుళ్ చెపేప్ కధలు వింటునాన్రు.
అకక్డి మనుషులంతా, శూనయ్, సిధ్తికి చేరుకునాన్రు. ఆరిధ్కంగా మానసికంగా సాంఘికంగా, శూనయ్ం, లేకపోతే రాళళ్గుటట్లిన్
తొలగిసుత్నన్ సావన కి, దూరంగా తొలగిసుత్నన్ రాళళ్గుటట్లమధయ్ ఎరర్టి చీరకనబడింది. ఆ చీర ఎవరిదో తెలుసు, పర్జలకి శరీరాలు
కనబడడంతో అందరూ అకక్డ గుమికూడి రాళుళ్ తపిప్ంచడం ముమమ్రం చేసారు. సావన కూడా వెళాళ్డు. అపప్టికే ఆలసయ్ం అయిపోయింది.
మనసులో ఉదేవ్గంకాని, ఆవేశంకాని.. ఆకోర్శంకానీ ఏవీలేవు. అంతా శూనయ్ం... మెకానికల గా ఇనపరాడల్ని, సిమెంటుడషట్ ని ఇటుకలిన్
తొలగిసుత్నాన్రు.
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ఆ శవంతో పాటు చాలా బైటకి వచాచ్యి. అనీన్

వరసగా పడుకోపెటాట్రు. కొంతమంది వచిచ్ కొనిన్ంటిని

తీసుకెళిళ్పోయారు. సావన వంతు వచేచ్సరికి అకక్డ వోలంటీరుల్ తపప్ ఇంకెవరూ లేరు.
సావన చూసుత్నన్వేపే వోలంటీర కూడా చూసాడు. కాలవగటుట్ దగగ్ర కరర్లునాన్యి అనాన్డు.

సావన భారయ్ శవం

కాలువగటుట్కి చేరింది. కరర్లు పేరచ్డంలో సాయంచేసాడు వోలంటీర... అతనే కరర్కి నిపప్ంటించి ఇచాచ్డు. సావన శవానికి నిపప్ంటించాడు.
అంటిసూత్ గొణుకుక్నాన్డు, మోసం! అని ఏమిటీ మోసం? ఎవరు చేసారీ మోసం? నినన్టి జీవితం వేరు ఈ రోజు బతుకువేరు.
..............................
రేపేమిటి
చనిపోయిన వాళళ్కి అఖఖ్రలేని పర్శన్?........... సావన ని వెంబడించి పీడించింది.
సావన ఆలోచనోల్ వుండగానే వాలంటీర మరో శవానిన్ కరర్ల మధయ్ పేరాచ్డు. సావన అపర్యతన్ంగా దానికి కూడా చేతిలో
నిపుప్ కరర్తోనిపుప్ అంటించాడు.
తరావ్త
నిపుప్ కరర్ పకక్నపెటిట్ శవానిన్ తీసుకురావడం కోసం ఆ వాలంటీర వెనుక వెళాళ్డు. వాలంటీర గా మారిపోయాడు.
కరత్వయ్ం తెలుసుకునాన్డు.

(సమాపత్ం)
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