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ఆదుయ్డు

ర కొపప్రపు

"ఒరేయ, తొందరగా కానియియ్రా, సూటుకేసులు కారోల్ పెటాట్లి". కింద నుంచి నానన్ పిలుపు. తొందరెకుక్వ. వెళేళ్ది మా కారోల్నే,
నడిపేది కూడా నేనే. దాదాపు అరగంట పర్యాణం తెనాలికి. అకక్డే మా బామమ్ ఇలుల్. ఒకక్తే ఉంటోంది ఇపుప్డు. సవ్ంత ఇలుల్. ఒక పోరష్ను అదెద్కి ఇచిచ్,
మిగతా సగం లో తనుంటోంది. అపుప్డపుప్డూ మా అమామ్, నానన్, లేదా నేను సెలవలోల్ వెళూత్ంటాము బామమ్ దగగ్రికి. అసలు నా చినన్పుప్డు సగం సూక్లు
బామమ్ దగగ్రే ఉండి చేసా తెనాలిలో. ఒకక్తే ఎందుకు అకక్డ, వచిచ్ మా దగగ్రుండమని నానన్, అమమ్ చెపుతూనే వునాన్, యాభై ఏళుళ్గా అకక్డే ఉండటం
వలల్ పరిచయాలు బాగా వునాన్య. ఇంక విజయవాడ లో మాదగగ్రకొసేత్ అంత తెలిసిన వాళెళ్వరు లేరూ. అందుకే అకక్డే ఉంటోంది.
వాటాస్పులో టైప చేయడం పూరిత్ చేసి, ఫోను జేబులో పెటుట్కొని "వసుత్నాన్" అని కిందకి పరిగెతాత్. సామానుల్ కారోల్ పెటిట్ అందరం
బయలేద్రాం. కారు నేను నడుపుతూ వుంటే నానన్ ముందు సీటోల్ కూరుచ్ని, వెనకిక్ తిరిగి అమమ్తో మాటాల్డుతునాన్రు. అమమ్తో పాటు కూరోచ్వచుచ్, కాని
ఆయనికి తన డైరవింగ మీదునన్ నమమ్కం ఇంకెవరి మీదా లేదు. నేను సరిగాగ్ పోనిసాత్నో లేదోనని ముందు కూరుచ్ని, ఇకక్డ నెమమ్దిగా పోనివువ్, ఆ కారుని
దాటి వెళుళ్, ఇలా సలహాలు. దీనేన్ పాయ్సింజర డైరవింగ అంటారేమో. విజయవాడ దాటి తుమమ్పూడి, దుగిగ్రాల మీదుగా తెనాలి వైపు పోతునాన్ం. పెదద్ సిటీ
దాటామనన్దానికి సంకేంతంగా చుటూట్ పొలాలు, చెటూల్, చినన్ చినన్ టౌనుల్. చినన్పప్టి వాతావరణం గురొత్చిచ్ంది. అపప్టోల్ మా బామమ్ దగగ్ర ఉండేపుప్డు,
నా ఫెర్ండుస్తో ఇలా బయటకొచిచ్ పొలాల వెంబడి తిరిగే వాళళ్ం. అవి మా పొలాలే. అసలు కొనిన్ తరాల వరకు మాకు చాలా ఆసుత్లు, పొలాలు, సథ్లాలు
వుండేవంట, జమీందారీ తాలూకావాళళ్మట. కాలం గడిచే కొదీద్ కొనిన్ పోయాయ, కొనిన్ మిగిలాయ.
కారు బామమ్ ఇంటి దగగ్ర తీసుకొచిచ్ ఆపాను. పెటెట్లు కిందకి తీసుత్ంటే ఇంటి తలుపు తీసి బామమ్ బయటకి వచిచ్ంది. బాగోగులు
అడిగిన తరువాత అందరం లోపలికి వెళాళ్ము. ఇంటోల్ పెదద్ సామానేల్మి లేవు. నేను చినన్పప్టినుంచి చూసుత్నన్ సామానేల్ వునాన్య. అవి ఎంత పాతవో
తెలీదు కాని, మంచి నగీషీలు చెకిక్నవి, రకరకాలా డెజైనుల్ వేసి ఉనాన్య. అలాంటివి ఇపుప్డు దొరకవు. నేను చినన్పుప్డు ఆడుకునన్ బలల్ ఉయాయ్ల ఇంటోల్
ఇంకా అలాగే వుంది. అపప్టికి మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. భోజనం చేసి, అందరం ఉసూస్రుమంటూ వరండా లో కూరుచ్నాన్ం. నేను ఆ ఉయాయ్లలో కూరుచ్ని
ఊగుతునాన్.
"అవునార్ ఆది. నీకేదో పెదద్ ఉదోయ్గం వచిచ్ందని మీ అమమ్ చెపిప్ంది. మంచి జీతమేనా?" అడిగింది బామమ్.
"గవరెమ్ంటు ఉదోయ్గం"
"ఏదో మిలటరీ ఉదోయ్గమంది మీ అమమ్? సైనయ్ం లో చేరావా ఏంటి? జాగర్తత్ నాయనా. మన వంశానికి నువొవ్కక్డివే దికుక్"
నేను నవువ్తూ "సైనయ్ం లో కాదు బామమ్..డిఫెనుస్ డెపారుట్మెంటులో ఉదోయ్గం. సైనాయ్నిన్కి ఉపయోగపడే వసుత్వులు మేము తయారు
చేసాత్ం. కొతత్ డెపారుట్మెంటు AMAR అని. అంటే అడావ్నస్ డ మెటీరియల అండ రీసెరచ్”
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నానన్ కురీచ్లో కూరుచ్ని పేపరు చదువుతునాన్రు. తల ఎతత్కుండా " జీతం లక్షలోల్ వుంటుంది."
"ఏమనాన్వు?" బామమ్ అడిగింది..
"లక్షలోల్ . మంచి ఉదోయ్గమే..ఇంజినీరింగు చేసాడు కదా.." నానన్ మళీళ్.
"నినున్ కాదురా. ఏవనాన్వురా ఆది?"
"సైనాయ్నికి ఉప..."
"అది కాదు. ఆ పేరు, ఏం చెపాప్వ? అమరా?"

"అవును?" నాకరథ్ంకాక అనాన్. మిగతా వాటివిషయాలు వదిలేసి తనకేమాతర్ం సంబంధం లేని ఈ పేరు గురుంచి అడగడం
విడూడ్రమనిపించింది నాకు.
"ఉండికక్డ..ఇపుప్డే వసాత్.." అని లోపలికెళిళ్ంది బామమ్.
నానన్ నేను ఒకరికేసి ఒకరం చూసునాన్ం.
రెండు నిమిషాలైనా బామమ్ రాకపోతే నేనే లోపలకి వెళాళ్. ఇంటి వెనకవైపునన్ గదిలో బామమ్ ఏదో వెతుకుతునన్ చపుప్డు వినిపిసోత్ంది.
చుటూట్ అనీన్ చాలా పాతా సామానుల్, ఏ కాలం నాటివో కురీచ్లు, బలల్లు, భొషాణాలు, పెదద్ ఇనపెటెట్లు ఇంకా చాలా వునాన్య. చినన్పుప్డు రెండు మూడు
సారుల్ వచుచ్ంటానేమో ఈ గదిలోకి. చీకటి గా వుండి భయం వేసేది..
"ఏం వెతుకుతునాన్వ బామామ్?"
"ఆ మూలనునన్ పెదద్ ఇనపెటెట్ బయటికి లాగి ఇకక్డికి తీసుకురా. చెపాత్" అని చూపించింది. మిగతా సామానుల్ పకక్కి తోసి ఆ పెటెట్ను
తీసుకొచాచ్. బామమ్ నేల మీద కూరుచ్ని పెటెట్ తలుపు తీసి, లోపల వెతుకుతోంది. అందులో కొనిన్ పాత వసుత్వులు గురుత్పటట్లేని విధంగా వునాన్య. బామమ్,
బాగా తుపుప్ పటిట్న ఒక ఇనప గుండార్యి లాంటిది ఒకటి తీసింది లోపలినుంచి...అది నాకిచిచ్,
" దాని మీద ఏముందో చదవరా" అని అడిగింది.
ఆ గుండార్యి కొంచెం బరువుగా వుంది. బాగా పాడయిపోయింది. ఏవో అక్షరాలు వునాన్ చదవటం కషట్ం. తుపుప్ తుడిచినా సరిగాగ్
కనపడటం లేదు. ఏదో ఒక అక్షరం లాంటిది కనపడుతోంది కాని అది బాగా చెకుక్కు పోయి వుంది. కొంచెం ఊహను కలిపితే ఇంగీల్షు అక్షరం R
అవవ్చుచ్. ఖచిచ్తంగా చెపప్లేము.
"మీ తాతయయ్ పోయేముందు దీనిన్ భదర్ంగా దాచమనాన్రు. అపప్టోల్ నీ వయసుస్లో వుండగా ఆయన తాతగారు ఇచాచ్రట. అది కూడా
ఆయన తండిర్ గారి నుంచి వచిచ్ందట. ఎనోన్ తరాలనుంచి మన వంశంలో వుందట ఈ గుండార్యి. దీని మీద అమరుడో గంధరువ్డో ఏదో పేరు
వుండేదట.. అపప్టోల్, అంటే మీ తాతగారి ముతాత్తగారు చాలా పేరు మోసిన వారంట. ఆది వెంకయయ్ గారో, ఆది వైతరణి గారో ఏదో ఉండేది ఆయన
పేరు. గొపప్ విదావ్ంసుడని, చాలా విషయాలు తెలుసని..బిర్టీషు వాళళ్ భాష మాటాల్డేవారని, వాళళ్తో బాగా సేన్హం వుండేదని చెపేప్వాళుళ్. ఆయన,
భారయ్ సరోజనమమ్ గారు జమీందారి కుటుంబం వారంట. దాని వలేల్ మనకి ఇపప్టికీ కొదోద్ గొపోప్ ఆసుత్లునాన్యి. ఊళళ్లో గుళూళ్, గోపురాలు, అపప్టోల్
సూక్ళుళ్ కటిట్ంచారు. నువువ్ అమరు అంటే ఇది గురొత్చిచ్ంది. ఇది ఇంక నీదగగ్రే పెటుట్కో" అంది బామమ్.
నాకేమీ అరథ్ం కాలేదు. పాత గుండార్యికి, నా ఉదోయ్గానికి, బోడి గుండుకి మోకాలికి ముడి పెటిట్నటుట్ంది. ఎందుకు నొపిప్ంచడం అని
"సరే తీసుకెళాత్ . ఇంకో పది రోజులోల్ జాయిన అవుతునాన్".
"జాగర్తత్గా వుండరా. ఆ మిలటరీ ఉదోయ్గాలు మనకు సరిపడవు.." అంది మళీళ్ బామమ్.
"చెపాప్ కదా బామామ్. మిలటరీ ఉదోయ్గం కాదు. నువువ్ ఖంగారు పడకు...నేను కొంచెం సెటిల అయిన తరువాత నినొన్కసారి
తీసుకెళాత్".
ఇంతలో అమమ్ వచిచ్ ఎవరో చూడటానికి వచాచ్రని చెపిప్ంది. మేమా గది తాళాలేసి వరండా వైపు నడిచాం.
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మూడు నెలలైంది నేను ఉదోయ్గంలోకి చేరి. పని బాగానే వుంది కాని, నా బాసు నాకు సంబంధించిన పని వరకే చెపేప్వారు కాని, అసలు
అది ఎందుకు ఉపయోగపడేదో చెపప్లా. ఎవరిన్ అడిగినా ఎవరూ తమ పనికి సంబంధించిది తెలస్ంటారే కాని, మిగతా వాళళ్ పనేంటో, అసలు వాళుళ్ పని
చేసేది దేనికో తెలియదనేవాళుళ్. కొందరికి తెలుసోక్వాలని కుతూహలం వునాన్, అడగడానికి ధైరయ్ం చాలలేదు...నేను అకక్డా, ఇకక్డా అడుగుతూనే వునాన్.
ఇలా కొంత కాలం గడిచింది.
ఒక రోజు మా బాసు తన గది లోకి పిలిచి తలుపెయయ్మనాన్రు, సూటీగా చూసూత్,
"నువువ్ నీ పని మీద దృషిట్ పెటట్డం మంచిది. అందరినీ వాళళ్ పని గురించి అడుగుతునాన్వని తెలిసింది?".
"అవునాస్ర. అసలు మేము ఏ పార్జెకుట్ మీద పని చేసుత్నాన్మో చెపేత్ మాకు కూడా మా పని ఎలా చేసేత్ తొందరగా రిజలుట్ వసుత్ందో, ఎలా
పార్జెకుట్కి ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుత్ంది. మా పని చుటూట్ గిరి గీసి కూరుచ్ంటే, పార్జెకుట్కి అంత ఉపయోగం లేదు" అనాన్నేన్ను.
"మీకు చెపిప్న పని మీరు చెయయ్ండి, అది పార్జెకుట్కి ఎలా ఉపయోగ పడుతుందో నేను చూసుకుంటాను." కొంచెం గొంతు పెంచుతూ
అనాన్రు మా బాస..."ఇకక్డ జరిగేది ఏ సాఫట్ వేర ఉదోయ్గమో కాదు. దేశ రక్షణకి సంధించిన పని. తెలియాలిస్న వాళళ్కే చెపాత్ము, తెలియాలనుకుంటే
చెపాత్ము. అనవసర విషయాల జోలికి వెళేత్ నీ ఉదోయ్గం సంగతి వదిలెయియ్, దేశ దోర్హం చటట్ం కింద అరెర్సుట్ చెయాయ్లిస్ వసుత్ంది.."
"అది కాదు సార, పార్జెకుట్ ..." అనేంత లోపే, ఆయన ముందుకు వంగి "ఇంక నువువ్ వెళొళ్చుచ్." అనాన్రు.
ఇంక మాటాల్డేదీ ఏమీ లేక, బయటికొచిచ్ నా డెసుక్ దగగ్రికి కెళాళ్ను. ఈ విషయానిన్ వదిలేదాద్మని అనుకునాన్. కాని ఇంకా మెదడులో
అవే పర్శన్లు. ఆయన అరుపులకి తల నొపొప్చిచ్నటుట్ంది. కొంచెం కాఫీ తాగాలి. మా ఆఫీసు లోనే ఒక రూములో కాఫి మషీను ఒకటుంది. అకక్డికి వెళిళ్
కాఫి కలుపుకొని అకక్డునన్ సోఫాలో కూరుచ్ని మెలల్గా కాఫీ తాగుతునాన్.
రెండు నిమిషాల తరువాత గదిలోకి ఒక బటట్తలతను వచాచ్డు. చూసుత్ంటే నిదర్పోయినటుట్ లేదు. ననున్ చూసి, మొహమాటానికి ఒక
నవువ్ విసిరి కాఫీ కలుపుకుంటునాన్డు. అతనిన్ కొంచెం సేపు చూసి, అడిగా.
"బాగా అలిసి పోయినటుట్నాన్రు?"
కొంచెం ఇబబ్ందిగా నవవ్డాతను. చెయియ్ చాచి "నా పేరు అదైవ్త, ఆది అంటారు ననున్" అనాన్.
"రంజిత మిసార్" అనాన్డతను. పేరు ఎకక్డో వినన్టుట్ంది.
"మీరు...అపైల్డ డివిజన లో పని చేసాత్రు కదూ.."అవుననన్టుట్ తలూపాడతను.
"మీ పని చాలా ఇంటరెసిట్ంగ అని వినాన్. అఫీసు వెనకాల వునన్ ఆ పెదద్ బిలిడ్ంగ లో కదా మీరుండేది?"
మళీళ్ తలూపాడు. మితభాషి.
నవువ్తూ అడిగా "ఆ బిలిద్ంగ లో ఏముందో తెలుసుకోవచాచ్? మా ఆఫీసులో బెట వేసుకునాన్ం. నేనేమో అదొక గోడౌను అనంటాను,
కాదు అకక్డ హరికథ చెపాత్రని నా కొలీగంటాడు. మీరు బాగా చెపాత్రని పేరుంది.."
అతనూ కొంచెం నవివ్, "చెపప్కూడదండి.. చెపప్లేము కూడా. మీకు హరికథ కావాలంటే నేను ఇకక్డికి వచిచ్ చెపాత్.."
ఇదద్రమూ కొంచెం సేపు అలా మాటాల్డుకొని ఎవరి దారిన వాళళ్ం వెళాళ్ము.
నేను పనిలో మునిగి తేలేసరికి సాయంతర్ం ఏడయియ్ంది. అసస్లు గమనించలేదు టైము. అపప్టికే అందరూ వెళిళ్పోయారు. నేను నా
బాయ్గు తీసుకొని, ఆఫీసు నుంచి బయటకి వచాచ్ను. నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది పారిక్ంగ లాట. మెలల్గా నా కారు దగగ్రికి వెళిళ్ బాయ్గు కారులో పెటాట్ను.
ఎదురుగా రంజిత ఉండే పెదద్ బిలిడ్ంగ కనిపించింది.
లోపలికి వెళళ్డానికి నాకు పరిమ్షను లేదు. సెకూయ్రిటి గారుడ్లు డోరు దగగ్ర వునాన్రు. నా కుతూహలం ఇంకా రెటిట్ంపయియ్ంది. రంజిత
ఖచిచ్తంగా లోపల వుంటాడు పని చేసూత్. మనిషి మెతగాగ్ కనిపించాడు. కొంచెం రుదిద్తే లోపల ఎముందో తెలుసుత్ంది. నేను ఆ గారుడ్ల దగగ్రికి వెళిళ్
"లోపల రంజిత మిసార్ గారిని కలవాలి. ఈ పార్జెకుట్ డిసుక్ ఇవావ్లి" అని ఒక డిసుక్ చూపించా. నా ఆఫీసు బాడిజ్ కూడా చూపించమనాన్రు.. ఒక గారుడ్
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లోపలికి వెళిళ్ రెండు నిమిషాల తరువాత తిరిగి వచిచ్ "లోపలికి వెళళ్ండి అనాన్డు". నాకాశచ్రయ్ం

వేసింది.. ఇంత ఈజీనా లోపలికి వెళళ్డం? అలా

అయితే ఈ పని ముందే చేసేవాడిని కదా.
లోపల కెళిళ్ నడుసుత్ంటే రంజిత ఎదురు పడాడ్డు. "సారీ, మిమమ్లిన్ కలవాలని ఆ గారుడ్లకి అబదధ్ం చెపాప్ను.."
"అది నాకరథ్మయేయ్ మిమమ్లిన్ లోపలికి పంపమనాన్ను. మీరు చాలా పెదద్ రిసుక్ తీసుకుంటునాన్రు. రండి నాతో" అనాన్డు రంజిత.
మేమిదద్రం ఒక డోరు దగగ్రికి వచిచ్, దానిన్ తెరిచాం. లోపలికి అడుగుపెటట్గానే మా ముందర కొనిన్ కురీచ్లు, వాటి తరువాత పెదద్ అదద్ం
తో చేసిన కిటికీ వుంది. అంటే ఆ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని, ఆ అదద్ం కిటికీ లోంచి చూడచుచ్ ఏముందో. ఆ కిటికీ వెనక వునన్ దృశయ్ం చూసేత్ అదుభ్తం అనడం
దానిని అవమానించినటేల్. కళుళ్ ఎంత పెదద్వి చేసినా తనివి తీరని అపూరవ్మైన దృశయ్ం. ఒక పెదద్ గది....కాదు, కాదు...పెదద్ది అనడం కంటే విశాలమైన,
బర్హామ్ండమైన గది అనడమే కరెకుట్. కనీసం వంద అడుగుల ఎతుత్, వంద అడుగుల వెడలుప్ వుంటుంది. మొతత్ం తెలల్ పెయింటింగు. ఒక వైపు పెదద్ కేర్ను.
గది పై కపుప్ నుంచి అతయ్ంత కాంతివంతమైన లైటుల్. ఇంక గది మధయ్లో వునన్దానిన్ చూసేత్ ఏదో హాలీవుడ సినిమాలోనించి తీసుకొచాచ్రేమొనని
అనిపిసుత్ంది. ఒక గుండర్ని గోళం. ఏదో లోహంతో తయారుచేసింది కాబోలు. మిల మిల మెరుసోత్ంది ఆ లైటల్లో. దాని చుటూట్తా రెండు రింగులు గిరగిర
తిరుగుతునాన్యి.. ఆ గోళం కనీసం ముపైప్ , నలభై అడుగుల వాయ్సం ఉంటుంది. లోపలికి వెళళ్డానికి ఒక తలుపనుకుంటా వుంది.
నేను మాట రాక అలా చూసూత్ వుండిపోతే, రంజిత మాట మళీళ్ ఈ లోకంలోకి తెపిప్ంచింది.
"ఇది టాప సీకెర్ట పార్జెకుట్, మన దేశానికి పనికొచేచ్ ఒక కొతత్ ఆయుధం. మన సైనికులిన్ అరక్షణంలో ఒక చోటుకి నుంచి ఇంకో
చోటుకి తీసుకెళేళ్ పరికరం. పూరవ్కాలంలో దేవతలు ఇలా మాయమయేయ్వరని వినాన్ం. కాని ఇపుప్డది నిజం చేసి చూపిసుత్నాన్ం"
"అంటే..." నేనేం అడగాలో నాకే అరథ్ం కావటం లేదు.
"అంటే, ఇది ఒక టెలిపోరేట్షన మషీన. దేనైన్యిన క్షణం లో భూమి మీద యే పర్దేశానికైనా పంప వచుచ్. కిందకి పదండి చూపిసాత్ను".
ఆ బర్హామ్ండమైన గోళం దగగ్రికి వెళాళ్ము. రంజిత దాని డోరు తెరిచి, లోపలికి చూపిసూత్, "ఇందులో కూరుచ్ంటారు మన సైనయ్ం. ఈ
తలుపు వేసేసిన తరువాత, మనం ఎకక్డికి వెళాళ్లంటే అకక్డి పర్దేశం తాలూకు సమాచారం ఈ కంపూయ్టరుకి ఇసేత్ క్షణంలో వెళాత్రు.."
"మళీళ్ తిరిగి రావాలంటే?"
రంజిత ఒక డెసుక్ దగగ్రికి వెళిళ్ చేతిలో ఏదో తీసుకొచాచ్డు. అది ఒక చినన్ గోళం లాగ ఉంది. ఆ పెదద్దాని పిలల్ లాగ. రంజిత అది
నాకిచిచ్,
"ఇది పర్తి సైనికుడి దగగ్ర ఉండాలి. దానిన్ బటిట్ వాళుళ్ ఎకక్డ వుంటారో తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మేము వాళళ్ని మళీళ్ ఇకక్డికి ఈ పెదద్
మషీనోల్ కి తెసాత్ము. మన కారోల్ జిపి యస లాగనన్మాట."
నేను ఆ చినన్ గోళం ని పరీక్షగా చూశాను.. ఒక చోట చినన్ గా AMAR అని చెకిక్ వుంది. మా డిపారుట్మెంటు పేరు. ఎందుకో బామమ్
గురొత్చిచ్ంది. తన గుండార్యి మీద కూడా...
"లోపల చూసాత్రా?" అడిగాడు రంజిత నా అలోచనల్కి అడడ్ంపడి .
"వెళొళ్చాచ్? అసలే పరిమ్షను లేకుండా వచాచ్, అనవసరంగా మీ ఉదోయ్గానికి కూడా పార్బెల్ం.." అనాన్ నేను.
రంజిత నవివ్, "అసలు ఈ టైంలో పెదద్గా ఎవరూ రారండి. మాలాంటి వాళుళ్ తపప్.."
నేను సరేనని, డోరు తీసుకొని లోపలికెళాళ్. కూరోచ్వడానికి కురీచ్లు అలాంటివేమీ లేవు. క్షణం లో అయిపొయే దానికి కురీచ్ దేనికి.
లోపల చాలా ఖాళీ ఉంది. మరి అంత మంది సైనాయ్నిన్ పంపాలి కదా. నేను లోపల నింపాదిగా చూసూత్ వుంటుంటే, పెదద్ శబద్ంతో ఆ పెదద్ గోళం డోరు
మూసుకుపోయింది. నేను పరిగెతిత్నా లాభం లేకపోయింది. గోళానికునన్ కిటికీల లోనుంచి రంజిత ని పిలుదాద్మని చూశా.
బయట రంజిత తో పాటు నా బాస. ఇదద్రూ ననేన్ చూసుత్నాన్రు. గోళం లోపలునన్ సీప్కరల్ లో నుంచి నా బాస గొంతు.
"నీకు ముందే వారిన్ంగ ఇచాచ్ను. అనవసరపు విషయాలోల్ తల దూరొచ్దద్ని.. ఇంక చేసేదేమి లేదు. నినున్ పంపెయయ్డమే.."
"రంజిత...రంజిత...డోరు తెరు...ఆయన మాటలు వినకు...రంజిత"...దబదబా కిటికీ తలుపులు కొడుతునాన్.
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రంజిత నిసస్హాయంగా చూసుత్నాన్డు.
"తలుపు తియయ్ండి...ఎకక్డికి పంపిసుత్నాన్రు ననున్?" అరుసుత్నాన్.
"ఎకక్డికి కాదు. ఎపుప్డుకి అని అడుగు..." మా బాస అనాన్డు.
"అంటే..????"

"అంటే...నువువ్ మానవ చరితర్లో కాలంలో పర్యాణించే మొటట్ మొదటి మానవుడివి....నువువ్నన్ది టైం మషీనోల్.."...
ఉరుము మీద పడినటైట్ంది.
"మళీళ్ వెనకిక్ రావడం అసంభవం. కాలానిన్ మించిన ఆయుధం లేదు. సరిగాగ్ వాడుకుంటే అసలు శతుర్వులే లేకుండా చూడచుచ్. నీ
చేతిలో ఉనన్ చినన్ గోళం నినున్ మాతర్మే పంపించే ఏరాప్టు. మనుషులిన్ చంపకుండా, వాళళ్ని వదిలించుకోవడానికి ఇది భలే మారగ్ం. ఎంత వెదికినా
నువువ్ దొరకవు. వెతకడం అనేది ఒక పర్దేశంలో చేసేది. కాలం లో ఎవరు వెతుకు తారు?. నినున్ ఒక లక్ష సంవతస్రాలు వెనకిక్ పంపుతా. మనం అపుప్డు
ఇంకా కోతుల రూపంలోనే వుండే వాళళ్మంటా. హనుమంతుడు కనపడతాడేమో చూడు"..నవువ్తూ అనాన్డు బాసు.
"నో.." గటిట్గా అరిచాను, బాస బటట్న నొకుక్తూంటే
ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి...దీనిన్ ఆపాలి..చుటూట్ చూసా.. బటట్నస్ తో ఒక టేబుల లాంటిది కనిపించింది. నా దగగ్రునన్ చినన్ గోళంతో
దానిన్ మీద గటిట్ గా కొటాట్...గోళం కొంచెం నొకుక్ పడింది కాని ఆ బటట్నస్ కొనిన్ ఊడిపోయాయి...అది చూసి ఇంకా దబ దబా బాదాను....పెదద్ గోళంకి
ఏదో అయియ్ంది...ఊగడం మొదలు పెటిట్ంది..
ఏం జరిగిందో కాని చుటూట్ చాలా కాంతివంతమైన వెలుతురు....హటాతుత్గా వెలుతురు మాయం....నాకు తల తిరుగుతోంది...సప్ృహ
తపిప్ పడిపోయాను…
*****
కళుళ్ తెరిచి చూసే సరికి నీలాకాశం. పకుష్ల కోలాహలం. తల ఇంకా తిరుగుతోంది. మెలల్గా లేచి చుటూట్తా చూశాను. ఏదో పొలం
పరిసర పార్ంతాలోల్ వునాన్ననుకుంటా. ఏ ఊరిది? ననెన్కిక్డికి పంపారు?
మళీళ్ కళుళ్ మూసుకొని జరిగింది గురుత్ తెచుచ్కోవడానికి పర్యతిన్సుత్ంటే,
"సామి, ఏంది ఇలా పడునాన్వు? ఏ వూరు మీది?"
ఎదురుగా పంచెగోచీ కటుట్కొని, గునపం భుజం మీద పెటుట్కొని రైతు లాగ ఎవరో.
"ఏ...ఏ ఊరిది?" అడిగా తల పటుట్కుని.
"కొతూత్రు...అది సరే గాని, జబైబ్ందా? కింద పడునాన్వు? ముందు లెవువ్.."
చెయియ్ పటుకొని లేపాడు ననున్.
"పెదద్ బిడడ్ల బాబు లాగునాన్వు... ఏడ నుండి వచాచ్వు? "
"చాలా...దూరం.." నడవడానికి పర్యతన్ం.
"ఇది మా రాజలింగం జమీందారి గారి పొలం...ఆయన దగగ్రికి తోడొక్ని పొతాను, ఆయనకి సెపుప్కో.."
జమీందారా?
"ఏ సంవతస్రం ఇది?"
"అదేమో గాని, మా జమీందారు గారు నైజాం పెబువులికి కపప్ం కడతారు.." వాడికి తెలిసింది చెపాప్డు.
నైజాం పర్భువులా? అంటే కనీసం పదెద్నిమిదో శతాబద్ం...1750-1780 ..లేదు...అది ఇంపాజిబుల !
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జమీందారు గారు ఇంటి బయటే కూరుచ్నాన్రు. ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ, మమమ్లిన్ చూసి ఆగారు.
ఆ రైతు ఆయనకి నమసాక్రం పెడుతూ.

"దణాణ్లు సామి, ఈ బిడడ్ మన పొలం లో పడివొంటే మీ దగగ్రికి తీసుకొచాచ్. చానా దూరం వొచాచ్డంట. సూసుత్ంటే పెదోద్ళళ్ బిడడ్
మాదిరి వునాన్డని తమరి దగగ్రికి ఎతుత్కొచాచ్.."
జమీందారు గారు ననున్ పైకీ, కిందకీ ఒక సారి చూసి, "తమరి ఊరు, పేరు?" అనడిగారు.
ఏం చెపేత్ ఈయనకు అరథ్ం అవుతుంది?
"నా పేరు అదైవ్త... మాది ఆంధర్ పార్ంతంలో బెజవాడండి”....తల పటుట్కుని ఆగాను. ఇంకా దిమమ్గా వుంది. మళీళ్ ఏదో
చెపప్బోతుంటే....“సరి సరి..” మధయ్లో ఆపారు జమీందారు గారు
ఆయన పకక్నునన్తని వైపు చూసి ఏదో చెపిప్, "ముందు మీరు మా ఆతిధి లోగిలి లో సేద తీరుచ్కోండి...మాకు ఇపుప్డు అతయ్వసర
కారాయ్లునన్వి...మా గణకుడు మీకు తగిన వసతి ఏరాప్టు చేసాత్రు.." అనాన్రు..
"థాంకూయ్...ఆ..అదే...ధనయ్వాదాలు"
"ఓహో...మీకు తెలల్ దొరల భాషా కూడా వచాచ్...మంచిది...చదువు నేరిచ్న వారివలెల్ ఉనాన్రు...మా కుమారెత్ మీతో
సంభాషించగలదు..." అని, లోపలికి చూసూత్,
"అమామ్, సరోజా, ఇలా రామామ్ ఒక మారు..." అనాన్రు.
సరోజ? సరోజ?? ఎకక్డ వినాన్ ఈ పేరు??
గణకుడు నా వైపు చూసి...
"రండి ఆది..?" అని ఆగారు...నా పేరు గురుత్ రాక...
నేనేం చెయాయ్లో నాకరథ్ం అయియ్ంది...నేనెవరో కూడా తెలిసింది...కళుళ్ ఒకసారి మూసుకొని, మెలల్గా తెరిచి, చినన్గా నవువ్తూ
(బామమ్ని గురుత్తెచుచ్కొని)...."అదైవ్త, ఆది వెంకయయ్ అని పిలవండి"

Click here to share your comments on this story

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2017

