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                                                కర్ మ కష్ణకర్ మ కష్ణ  
 

  
కర్మ శిక్షణ అనగానే నాకు మా కాంతాలతత్యయ్ గురొత్సుత్ంది. ఎందుకా? ఎందుకో నాకూ తెలియదు. గురొత్సుత్ంది. అంతే. పెతీ దానికీ 

లాజికుక్లడకక్ండి చి..రా…గాగ్. అది మీరు నేరుచ్కోవలసిన మొదటి విషయం. ఇంకపోతే రెండో విషయం. నాకు తెలియగానే మీకు 
చెబుతాను.  

 
ఇంతకీ కర్మ శిక్షణ యనగా, కర్మము కొరకు శిక్షణా, కర్మమునందు శిక్షణా, కర్మము యొకక్ శిక్షణా? మనకు తెలియదు. మనకి 

తెలిసిందలాల్ ఒకక్టే. అయాంబాబుగారికి లేని వాటిలో మొదటిది కర్మ శిక్షణ. కావాలంటే శబాద్రథ్ నిఘంటువు చూడండి. "కర్మశిక్షణ = 
శీనిగాడికి లేనిది" అని వుంటుంది. ఏంటి? ఆ నిఘంటువు మీదగిగ్ర లేదా? అది మీ పోర్బల్ం. సరే, ఇంతకీ మనకి లేనిదాని గురించి ఎందుకు 
మొదలెటాట్మని ఊ..ఇదై పోకండి. మనకునన్ తొసిస్ పళూళ్, డొపప్ చెవులూ, అందమైన మొహం (ఇది నాది) అందిరికీ కనిపిసూత్నే వునాన్యి. 
వాటి గురించి కథలెందుకూ, దండగ. లేనివాటి గురించే కథలు రాసినా, పాటలు పాడినాను. దేవదాసు పారవ్తి గురించి పాడితే బావుంటుంది 
గానీ, కుకక్ గురించి పాడితే సీపుగా వుంటుంది, బెడిడ్చుచ్కొక్డతారు. అందుకని మరి అలాకాక్నిచేచ్దాద్ం.   

అహలు మనకి పుటట్డంలోనే కర్మశిక్షణ ఏడవలేదు. పుటాట్లిస్న తేదీకి పదిరోజులాలీసంగా, మిటట్ మజాజ్నన్ం అందరూ తొంగునన్ వేళ 
మెలిల్గా బైటికొచిచ్, మంతర్సానిని "రెండు టీ" చెపప్మనాన్ను.  

అది "నేను టీ తాగను బాబూ, మీ అమమ్ ఇపుప్డే తాగకూడదు బాబూ" అంది బోసి నోరుతో.  
"ఎహె, రెండూ నాకే, ఎలిల్ చెపుప్.." అని మళీళ్ నిదర్ కంటినూయ్ చేసాను.  
ఆ సమయంలో గర్హాలు ఏపనీ చెయయ్కుండా పాను వేసుకుని, పానుపెకిక్ తొంగునాన్యి. కోయిలలు, నెమళుళ్ వంటివి ఓ మాటు రెడీ 

అయియ్, ననున్ చూసి, "ఈడికింత సీను లేదు" అని కూతలూ గెంతులూ మానేసి, కొమమ్లోల్ బజుజ్నాన్యి.  నేను మెలిల్గా సాయంతర్ం లేచాను. 
అపప్టిదాకా, నేను పోయాననుకుని చఛేఛ్టుల్ కొటిట్న మంతర్సాని అవవ్, నాలో చలనం చూసి, జడుసుకుని కాసేపు మూరఛ్పోయి లేచింది. టీలు 
కూడా ఇవవ్లేదు.  
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నేను గెటిట్గా "టీ, టీ" అని ఏడాచ్ను. కాంపౌండరిన్ తీసుకొచిచ్ంది మంతర్సాని. ఆయన కాసేపు శర్దధ్గావిని, నాకు కావలసినది చపుప్న 

గర్హించి, ఓ "టీటీ" సూది గుచాచ్డు. "థింగస్ హాపెన" అని నేను భుజాలు ఎగరేసి జన జీవన సర్వంతిలో కలిసిపోయాను. "బాలమమ్తలీల్, నీ 
కొడుకిక్ బొతిత్గా డిషిట్ పైను (డిసిపైల్ను) లేదు…" అనేదిట ఆ అవవ్ నా చినన్తనంలో.  

అలా మనం కర్మశిక్షణకి ఏంటోనిం గా పెరిగి పర్వరధ్మానమౌతునన్ రోజులోల్, ఓ రోజు మేషాట్రల్ గర్హాలు బావుండక ననున్ సూక్లోల్ 
వేసారు. బొటనవేలు చూపించి ఒకసారి, చిటికెన వేలు చూపించి ఓసారి, రెండు వేళుళ్ చూపించి ఓసారి, పర్తీ కాల్సునుంచీ బైటికొచిచ్, పెదద్ 
ఉసిరి చెటుట్మీదవాలే కాకులు లెఖెఖ్డుతునాన్ను, ఒకటీ, పనెన్ండూ, సునాన్ అంటూ.  

అపుప్డు నిజంగానే దాహం వేసి, అకక్డ ఉనన్ ఒకే ఒకక్ గళాసుతో, గుండిగలో నీళుళ్ తీసి కరిచిపెటుట్కుని తాగి, మళీళ్ అదే గళాసు 
గుండిగలో ముంచాను.   

వెనకాలనించి వచిచ్న సీతమమ్ (మా ఇంటోల్ కూడా పని చేసుత్ంది) "యేండీ, అలా ఎంగిలి గళాసు ముంచేతత్నాన్రు, అల సేతేత్ 
సూక్లోల్ంచి తీసేతాత్రండి.." అంది కోపంగా.  

నేను కూల గా సీతమమ్ కేసి తిరిగి "చూడు సీతమామ్, ఈ సూక్లు కాపోతే ఇంకోటి, ఈ మేషట్రు కాపోతే ఇంకోడు, నువేవ్ం 
బెంగెటుట్కోకు" అనాన్ను ముంచడం కంటినూయ్ చేసూత్.  

నా లోకజాఞ్నానికీ, అవగాహనా పటిమకీ అది ఓ గంట మూరఛ్పోయి ఆనక మాయింటికెళిళ్ ఊదేసింది. ననున్ ముంచేసింది. నేను 
ఇంటికెళిళ్ నా మొదటి రోజు సూక్లు అనుభవాలు చెపేప్లోపులో ఫైరింగు జరిగింది. రాతిర్ ఎనిమిదినన్రకి మళీళ్ నోటోల్ పులల్గా మజిజ్గా అనన్ం 
తగిలేసరికి సప్ృహ వచిచ్ంది. నా అనుభవాలనీన్ సీతమమ్ ముందసుత్గానే మూడింటికే ఇంటోల్ చెపేప్సింది, దానికి బొతిత్గా  కర్మశిక్షణలేదని బాధ 
వేసింది.  

అలా అలా మనం ఇంటరు కూడా రాసేసాం. అపప్టికే మన పుణయ్వా అని ఆరుగురు మేషాట్రుల్ కీరిత్శేషులయాయ్రు. ఇంజనీరింగులో 
వచిచ్న రాంకు బాలేదని, "పోనీ మళీళ్ మొదటిన్ంచీ చదువుతాను నానన్గారూ" అనాన్ను. 

 ఆయన ఓ మాటు బెంగగా నావైపు చూసి "వీడు మళీళ్ ఒకటినించీ మొదలెటేట్టుట్నాన్డు" అని భయపడి, చినన్పొలం అపప్టికపుప్డు 
అమేమ్సి, అమాంతం ననున్ ఇంజనీరుని చేసేసారు.  

"మరిపుప్డు చెలిల్ పెళిళ్ ఎలా నానాన్?" అనాన్ను బెంగగా. "నీకు చెలిల్ళుళ్ లేరు, దరిదుర్డా,  తింగరి పిశాచంగాడా, నినిన్లాకాదు, 
ఎవడేనా మంచి సైకియాటిర్షుట్కి చూపిసేత్గానీ దారికి రావు.." అనాన్రు కోపంగా.  

కట చేసేత్ డాకట్ర తామర్ చూడం ఆఫీసులో వునాన్ను. నాకు కాసత్ డిసిపైల్న నేరిప్సేత్, ఆయనకి పదివేలు ఇసాత్నని పార్మిస చేసారట 
నానన్గారు. ఆ తామర్ చూడం గాడు వెధవ పదివేలకి కకుక్రిత్ పడి పార్ణాలమీదకి తెచుచ్కునాన్డు.  

వాడు మొదలెటాట్డు "చూడు బాబూ..". 
"వన మినిట, నా పేరు శీను, చూడు బాబు కాదు." అనాన్ను నమమ్కంగా. వాడికి మొదటి షాక.  
"సరే శీనూ, నీ చినన్తనంలో అవాంఛనీయ సంఘటనలేవైనా జరిగాయా?" అనాన్డు.  
"తెలుగులో తగలడు, ఐ మీన చెపప్ండి.." అనాన్ను నేను.  
"ఫరేల్దు, ఏకవచనం ఓకే, ఫెర్ండీల్గా ఉంటుంది...సరే, నినున్ ఎవరైనా కొటట్డం గటార్.." ఆగాడు తామర్ చూడం.  
 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                Ä>∑dtº   2016  

   3   =o¥h=i½¡-3
"రేయ, కొటట్కపోతే ఎలాల్రా? రోజుకి మూడు సారుల్ భోజనం తినాలి. పనెన్ండు సారుల్ దెబబ్లు తినాలి. లేకపోతే లెఖఖ్లు రావు, 

నిదొర్సుత్ంది…" అనాన్ను పళిళ్కిలించి.  
వాడు "అదగ్దీ సంగతి. పటేట్సాను. సరే, ఇపుప్డు నేనొకటి చెబుతాను, అది వినగానే నీకు ఏది గురొత్సేత్ అది చెపాప్లి సరేనా? " 

అనాన్డు వాడు.  
సరేననాన్ను నేను.  
"పులి" అనాన్డు వాడు.  
"పులి" అనాన్ను నేను.  
వాడు ఓ మాటు చినన్గా నవివ్ "వంతెన" అనాన్డు.  
నేను "పులి" అనాన్ను.  
"ఒయాసిసుస్" అనాన్డు వాడు.  
"పులి" అనాన్ను నేను.  
వాడికి పిచిచ్ పీక కి చేరుకుంది. నా పీకి పుచుచ్కుని "రేయ, ననున్ ఏడిపించాలని కాకపోతే, ఒయాసిసుస్కీ, పులికీ ఎకక్డనాన్ లింకు 

ఉందిరా?" అనాన్డు ఆలోమ్సట్ ఏడుసూత్.  
నేను కళుళ్ బరువుగా మూసి "ఉంది, ఒక పులికి దాహంవేసి అడవిలోంచి, ఎడారిలోకొచిచ్ంది. అకక్డ ఒయాసిసుస్ కనపడింది. దాని 

దగగ్రకొచిచ్ంది. అదీ కనెక్షను" అనాన్ను.  
వాడు అచేతనంగా నాకేసి అతి దీనంగా చూసూత్, నా చెయియ్ వాడి చెయియ్లోకి తీసుకుంటూ.."పోనీ ఇంకోసారి టైరచేదాద్మా" అనాన్డు.  
"చెయియ్" అనాన్ను నేను.  
“నీకు నాలుగు చాయిస లు ఇచిచ్ ఒక పర్శన్ అడుగుతాను. చెపాప్లి. మనం ఏది లేకపోతే బతకలేము గాలి, బెలుట్, వాచీ, సైకిలు" 

అనాన్డు.  
నేను "బంగాళదుంపల వేపుడు" అనాన్ను కళిళ్ంతింత చేసుకుని. వాడు లోపలికెళిళ్ ఓధరామ్ మీటరు తెచుచ్కుని సంకలో 

పెటుట్కునాన్డు. అది ఢామమ్ని  పేలిపోయింది.  
"చూసావుకాదా, దికుక్మాలిన పదివేలకి ఆశపడి పార్ణాలమీదకి తెచుచ్కునాన్ను. వెళిళ్రా నాయనా, వెళళ్రా నాయనా…" అని ననున్ 

గెంటేసి సంధిపేర్లాపనలు మొదలెటాట్డు.  
నేను బైటికొచిచ్, "నానన్గారూ, లాభం లేదండీ, వీడికి బొతిత్గా కర్మశిక్షణ లేదు, వీడికి సబెజ్కేట్లేదు, అంతా చాయిస లో వదిలేసాటట్." 

అనేసి ఇంటికొచేచ్సాను.  
ఇంక ఇలాల్కాదని, ననున్ బాగుచేసి నా నడుంవంచే దేశం అమెరికా అని గర్హించి, ఆ పరీక్షలనీన్ చేయించారు, ఐ మీన రాయించారు 

నానన్గారు.  మదార్సు కానుస్లేట లో బాదం ఘీరు బావుంటుందని మూరిత్గాడు చెపప్టంతో, నాకు వీసాకి వెళళ్క తపిప్ంది కాదు.  
అకక్డ జేరంగానే, లైనులో నాముందు, వెనకాల, రికాష్వాళుళ్, టీకొటుట్వాళుళ్, లారీ డైరవరూల్, ఆటో చోదకులూ నిలుచ్ని వునాన్రు. 

వాళళ్కి అరవం తపప్ మరో రవం రాదు. అంచేత వీసా మనకే గేరంటీ అని కాలరెగరేసి లోపలికెళాళ్ను.  లోపలికెళేళ్సరికి వాళళ్ంతా మళీళ్ 
గార్డుయ్యేటల్లాగా, నాకు పోటీ పెళిళ్కొడుకులాల్గా మారిపోయారు అదేవిటో.. 
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నేను కలలు కనన్ క్షణం రానే వచిచ్ంది. లోపల ఓ పకక్న బాదం ఘీర వాడు లేత ఆకుపచచ్ దర్వానిన్ లోటాడు గాజు గాల్సులో పోసి, 

కేవలం మూడువందలకి అమేమ్సుత్నాన్డు. నేను నా పేపరుల్, ఫైలు తీసుకుని వాడిదగిగ్రికెళాళ్ను. "మా తాతగారికి వందెకరాలుండేది. దానం పల్స 
ధరమ్ం, వెరసి, మా నానన్గారికి ఒక పెదద్ పొలం, చినన్పొలం మిగిలాయి. చినన్పొలం ఈజ ఈకవ్లుట్ నా ఇంజనీరింగు. పెదద్పొలం మేమంతా 
షేరింగు. ఎంతలేదనాన్ నావాటాకి పది లక్షలొసాత్యి. " అంటూంటే అవతల లైనోల్ంచి ఒకడొచిచ్, "రేయ వీసా కౌంటర లో చెపాప్లిరా ఈ 
మాటలు, ఇకక్డ కాదు" అని ననున్ హెచచ్రించి వెళిళ్పోయాడు.  

నేను వాడి మాటలు బేఖాతరు చేసి కంటినూయ్ అయిపోయాను. " అది బాబూ, మొతాత్నికి మంచి మాట చేసుకుని, పది లక్షలకి ఎనిన్ 
బాంద ఘీరులోసాత్యో చూసి, ఇచేచ్ మాట చెపుప్" అనాన్ను లెఖెఖ్టుట్కుంటూ.  

ఇంతలో పోలీసాడొచిచ్ వాణిణ్ పటుట్కుపోయాడు. నేను చేసేది లైక అకక్డ ఒక మూలన కూరుచ్నాన్ను.  
ఇంకో తెలాల్డు వచిచ్, "లైనోల్ నించో" అని వాడి భాష లో చెపాప్డు.  
"అబబ్ ఇపుప్డు రైలు ఆట ఆడే ఓపిక లేదురా, కాసేపు కూచోనీ.." అనాన్ను నీరసంగా.  
వాడు ననున్ చూసి ముచచ్ట పడి ఎతుత్కు తీసుకెళిళ్ వీసా కౌంటరోల్ కుదేసాడు.  
కౌంటరు వాడు "నువెవ్ందుకు అమెరికా వెడుతునాన్వు?" అనాన్డు వాడి భాషలో.  
"లేకపోతే ఎవరూ పిలల్ని ఇవవ్టేల్దు" అనాన్ను నేను అదే భాషలో, బెంగగా.  
"డబుబ్ందా?" అనాన్డు వాడు.  
లంచం అడుగుతునాన్డనుకుని వెంట తెచుచ్కునన్ రెండు డాలరుల్ వాడి చేతిలో పెటిట్ "ఇపప్టికి ఇది ఉంచండి" అనాన్ను.  
వాడు గెటిట్గా నవివ్ "యు ఆర ఫనీన్ మేన..గో పేద ఫీ(జ) [జ సైలెంటు]..…" అనేసి లైటారేప్సాడు. నేను వీసా తెచేచ్సుకుని అమెరికా 

వచేచ్సాను.    
ఇపుప్డు వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే రెండు దశాబాద్లైపోయింది. ఈ పీనుగులకి కర్మశిక్షణా రాహితయ్ం నేరుప్తునాన్ను. ఇపుప్డిపుప్డే 

కాసత్ ఫలితం కనిపిసోత్ంది. మొనన్ మొటట్ మొదటి సారి, ఇంగీల్ష సినిమా టికెక్టుల్ బాల్క లో అమిమ్ంచాను ఓ పేదద్ థియేటర వాడిచేత. 
లోపలికెళళ్గానే నాలుగు వరసలు దుపప్టుల్ పరిచేయడం కూడా అలవాటైపోయింది వాళళ్కి. కడిగిన గినెన్లు డిష వాషర లో దాచుకోవడం, 
పాత రాతి యుగం నాటి ఐసీర్క్ములనీన్ ఫీర్జర లో అటేట్పెటుట్కోవడం, ఇవనీన్ అలవాటు చేసేసాను. ఇపుప్డు వాళుళ్ లైఫు ఎంతగానో ఎంజాయ 
చేసుత్నాన్రు.  

మొనన్ ఒక తెలాల్విడ కృతజఞ్తగా ననున్ శనివారం భోజనానికి పిలిచి మడి కటుట్కుని మావిడికాయ పపుప్, బంగాళ దుంపల వేపుడు, 
ఇంటోల్ తోడిపెటిట్న పెరుగు వేసి భోజనం పెటిట్ంది.   

ఇంకా మన పీనుగలకే ఈ సూక్షమ్ం వంట పటట్టం లేదు. ఏదో పేదద్ దొరలాల్గా, ఆరు మీదకి ములుల్ రాకండా ఆఫీసులకి పోవడాలూ, 
ఆరు మీంచి అనిన్ ముళూళ్ దాటిపోయినా కొంపలకి తగలడకపోడాలూ, వాకింగులూ, బసీక్లు, డైటింగులూ, గోలుఫ్లూ గొలెల్దాధ్లూ.. 

ఇవనీన్ చేసూత్, వెధవది, సేక్లుతో గీసిన గులాపుప్వువ్లాగ ఆ దికుక్మాలన్ జీవితం ఎందుకంట?  
మా వూళోళ్ ఆంబోతుండేది. సరిగాగ్ పనెన్డింటికలాల్ రంకె వేసేది. ఎంత డిసిపేల్నో. ఇదిగో అలాల్ తగలడుతోంది జీవితం. 

మడిసనాన్కాక్తత్ ఇండిసిపేల్నుండాల..సెగటీర్….బొండాలు… !! 
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