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డియర్ రీడర్ ,
పేషంటు
ల్ ,

ౖ నా రేgenreకథ ర్ యాలని మన బలాటపడుతుంది.
ప్టల్ గురించి కాకుండా ఎపుప్డె
దాని ఫలితమే ఈ నెల 'అనగనగా...కథలు'
చందు ౖ లజ
PPP

దశరథుడికి పెరోల వచిచ్ందట.
అనన్ కూతురి పెళిల్కొసుత్నాన్డు.
ఊరు ఉలికి పడింది.
అతనిన్ అందరూ , ఎపుప్డో మరిచిపోయారు.
పచచ్గా మెరిసే పొలాలు, పరుగులెతేత్ పిలల్ కాలవలు, నిండుగా ఉనన్ ఊరి చెరువు, రోజువారీ దిగుళల్తో ఎకక్డికకక్డ బాగానే
ఉనన్టల్నిపించింది. పర్శాంతంగా గడిచిపోతోంది.
‘ఇపుప్డెందుకొసుత్నాన్డు. ఎందుకీ కొతత్ సంకటం ’ అనుకోకుండా ఉండలేకపోయారు ఊరి జనం .
నిశిచ్ంతగా కూరుచ్నన్ది కౌసలయ్ మాతర్మే.
“ఎవరు పిలిపించారు? ఎవరిదంతా చేసింది?”
కౌసలయ్ గొంతులో కోపం లేదు.
"ఎందుకొసుత్నాన్డు?" అకక్ భరత్ని అడిగింది.
ఆయనే ఏదో చేసి ఉంటాడని కౌసలయ్ అనుమానం.
“మరి కనాయ్దానం ఎవురు చేసాత్రే? ఆడే గందా! ఆడి అనన్ కూతురు కూతురిపెళిల్కాడొసత్ంటే వదద్నడానికి మనమెవరమే?” మరదలి
తో అరిచినటుట్గా అనాన్డు.
చేసినది సమరిథ్ంచుకోవడానికనన్టుట్ గొంతు పెదద్ది చేశాడు.
బావగారి మాటలకు కౌసలయ్ ఎదురు చెపప్లేదు.
PPP
బసుస్ అతనిన్ దింపేసి , ఎరర్ దుముమ్ రేపుకుంటూ వెళిల్పోయింది. అది వెళిల్నంత సేపు దాని వంకే చూసూత్ నిలబడాడ్డు. అకక్డి నుండి
ఊళోల్కి నడవాలంటే కనీసం ఇరవై నిముషాలు పడుతుంది . కందిచేలలోల్ంచి అడడ్దారిన వెళొల్చుచ్గానీ, పొదుద్ వాలుతునన్ది. పురుగేదైనా
ముడితే పర్మాదమని రోడుడ్ మీద నడిచి వెళుతునాన్డు. నడక అలవాటైతే అలుపు తెలియదు.
చెరువు పకక్గా నడుసుత్నాన్డు. చింత చెటుట్ నీడలోల్ చెరువు తళ తళా మెరుసోత్ంది. కొనిన్ మోటారు సైకిళుల్ అతనిన్ దాటిపోతునాన్యి.
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ఎలుల్ండి తెలల్వారుతూనే పెళిల్.
‘పెళిల్ కాగానే వెళిల్పోవాలి.’ అనుకునాన్డు.
‘ఎవరైనా గురుత్ పడతారా తనను?’

మినప చేలలోల్ పనిచేసుత్నన్ కూలీలు ఒకక్ క్షణం పని ఆపి , రోడుడ్ మీద వెళుత్నన్ కొతత్మనిషెవరో పోలుచుకోవడానికి చూశారు.
“ఎవురదీ? ఏవూరూ ?” అంటూ కేకేశారు.
“ఈ వూరే, మంగమమ్ గారి కొడుకుని.” ఆ మాట అతనికే వినిపించలేదు.
వాళుళ్ మళాల్ పనిలో పడిపోయారు.
తమ పొలం వదద్ నిలబడాడ్డు. పచచ్గా వరి పైరు పెరిగింది. సాయంకాలం గాలికి వయాయ్రాలు పోతూ ఉంది. పకక్నే పిలల్ కాలువ
అలల్రి చేసూత్ పరుగులు తీసోత్ంది.
కాలవ పకక్నే ఓ చోట తుమమ్ చెటుట్ని చూసి ఆగిపోయాడు. దాని కొమమ్లకు చికుక్కుని గుడడ్ ముకక్లు ఉనాన్యి. నలల్వీ ,ఎరర్వీ!
వాటిని చూసేత్ పాత విషయాలేవో గురొత్చాచ్యి.
సోమయయ్ కొడుకుని కొటిట్ తోసేసింది ఈ కాలవలోకే. బడిలో గొడవైంది. వచేచ్ దారిలో వాడు నవువ్కుంటూ వసుత్ంటే, సైకిల మీద
నుండి లాగి

కింద దుముమ్లో పడేసి కొటాట్డు. ఈ చెటుట్ మీదే పడాడ్డు. వాడి వంటికి తుమమ్ ముళుల్ గుచుచ్కునాన్యి. వాడి చొకాక్

చిరిగిపోయింది. తోటి పిలల్లకు అడుడ్పడాలంటే భయమేసి దూరంగా నిలబడాడ్రు. పొలాలోల్ పనిచేసుత్నన్ కూలీలొచిచ్ వాణిణ్ కాపాడారు.
కోపం తీరక, వాడి సైకిల ని కాలవలోకి నెటేట్శాడు.
ఇంటి మీదకు గొడవకొచాచ్డు వాడి నానన్. పంచాయితీ లో పెదద్లతో చెపాప్రు. తనతో బాటు రావడానికి తండిర్ లేడు.
తలిల్తో కలిసి వెళల్డం ఇంకా గురుత్ంది. క్షమించమని పంచాయితీ పెదద్లని తలిల్ వేడుకోవడం తనకేమీ నచచ్లేదు. చెటుట్కు కటేట్సి
దెబబ్లు కొటాట్లని తీరిప్చాచ్రు పెదద్లు.
కటెట్యయ్డానికొచిచ్న లోకేశవ్రార్వు తన చూపుకే భయపడి తాడకక్డ పడేసివెళిల్పోయాడు.
దశరథుడి కోపమంతా కళల్లో ఉంటుందంటారు. ఎరర్టి కళుల్. కోపం వసేత్, నిపుప్ కణికలాల్ ఉండేవి.

అతని వైపు వెళల్డానికి,

మాటాల్డడానికి ఎవరికీ ధైరయ్ం లేదు.
దశరథుడు కూడా ఎవరినీ లెకక్ చెయయ్డు, అనన్ నారాయణని తపప్.
పొలం నుండి రోడెడ్కిక్ నడుసోత్ంది నాంచారమమ్.
కొంచం వెనగాగ్ నెమమ్దిగా అడుగులేసుత్నాన్డు దశరథుడు.

PPP
వెలిసిపోయిన రంగు చీర కొంగు చుటట్లా చుటిట్ , దానిమీద తటట్

పెటుట్కుని నడుసోత్ంది. వయసయిపోయినటుట్ంది. చేతులు నలల్టి ఇనప చువవ్లాల్ ఉనాన్యి. చరమ్ం ఎండిపోయి ముడతలు పడింది. ఎరర్టి
గాజు వేసుకుంది. గుపెప్డంత మనిషి. మనిషికి మించిన బరువు. చీర మోకాళల్ పైకి ఎగకటిట్ంది. కాళల్కు చెపుప్లేల్వు.
రాళల్మీదే నడుసోత్ంది. మనిషి వసుత్నన్ అలికిడి విని వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. తమ ఊరి మనిషేనా అనన్ అనుమానంతో
“ఎవురింటికీ?” అని అడిగింది.
“పెళిల్ంటికి.”
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“కౌసలయ్ కూతురి పెళిల్కొసత్నాన్వా?”
తలూపాడు.

దశరథుణణ్ని చెపప్లేకపోయాడు. ఓ నాడు నాంచారి మొగుడు రేడియో సథ్ంభం నిదర్ గనేన్రు చెటుట్ కింద నిలబడి తన గురించే
మాటాట్డాడాని, చేతినునన్ కరర్తో ముందూ వెనకా చూసుకోకుండా కొటాట్డు. పారిపోతునన్ వాడిన లాకొక్చిచ్ , రేడియో వినడానికి పోగైన
మనుషుల ముందే కొటాట్డు.
కాలిరిగింది. ఆరెన్లల్ పాటు మంచం దిగలేదు. అనీన్ విసుగనుకోకుండా చేసింది నాంచారి. తనెదురు పడితే తపిప్ంచుకుని పోయేది.
కోపంలో ఉనన్ ఆంబోతుకు ఎదురెళల్డం ఎందుకనుకునేది.
తనే దశరథుణిణ్ అని చెపేత్?
ఆనాడు ఎదురుపడే తెగువ నాంచారికి లేదు. ఈనాడు తానే దశరథుణణ్ని చెపేప్ ధైరయ్ం తనకు లేదు.
దశరథుడికి జాఞ్పకాలనీన్ చుటుట్ముడుతునాన్యి.
సూక్లు మానేసి తలిల్తో బాటు వయ్వసాయంలోకి దిగాడు.
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మనిషితో బాటు కోపమూ పెరిగింది. దాంతో గొడవలూ పెరిగాయి.
కాలవ నీళుల్ మళిళ్ంచారనో, తమకు రావలసిన కూలీలు పకక్ పొలాల వాళల్కెళాల్రనో, గటల్ మీద గడిడ్ వేరే ఎవరో కోసుకెళాల్రనో, గొడవ
లేని రోజుండేది కాదు.
పర్శాంతంగా రోజు వెళల్మారిపోవడమనన్ది జరగదేమో అనన్ బెంగ ఉండేది జనంలో.
గొడవ పెటుట్కోవాలనన్ ఆలోచన అతనికునన్టుట్ండేది కాదు. పరిసిథ్తులే అలా తోసుకొచేచ్వి. ఏ విషయంలోనైనా తగగ్డమనన్ది
చేతనయేయ్ది కాదు. తను గొడవ పడి నెగగ్కపోతే , చవటలా లెకక్వేసాత్రనన్ భయమేదో అతనిన్ తరుముతునన్టేట్ ఉండేది.
నాయ్యం తన వైపుండబటేట్ తనకంత కోపం వసుత్ందనుకునేవాడు
అనన్కు, అనన్కూతురికీ తపప్ వేరే ఎవరికీ లొంగే వాడు కాదు.
అనన్ కూతురు అరుణంటే మమత.
అనన్ నారాయణకు భారయ్ చనిపోయి నాలుగేళల్వుతోంది. పదేళల్ కూతురుంది. ఆ పిలల్ని సవతి తలిల్కి ఒపప్గించలేక పెళిల్ మాటెతత్కుండా
ఉనాన్డు నారాయణ. తముమ్డి వయ్వహారం వలల్ ఊరంతా పగ. దశరథుడుండే ఇంటోల్ పిలల్నివవ్డానికెవరూ ముందుకు రాలేదు, అనన్కైనా ,
తముమ్డికైనా.
తండిర్ ఇచిచ్ వెళిల్న అయిదెకరాల పొలానిన్ సాగు చేసుకుంటునాన్రు.
PPP
దశరథుడి పెళిల్ కూడా విచితర్ంగా జరిగింది. మేనమావ కొడుకు పెళిళ్కి తమ పొలంలో అరటి గెలలివవ్డానికని వెళిళ్, పెళిల్కొచిచ్న
కౌసలయ్ని చూశాడు. పెళాల్డతాననాన్డు. ఆ పిలల్కు తండిర్లేడు. తలిల్కి కనీన్రు పెటుట్కోవడం తపప్ వేరే ఏం తెలియదు. అకాక్ బావలతో
ఉంటోంది. వాళల్కూ పెళిళ్ చేసే సోత్మత లేదు. అటు వంటి సిథ్తిలో కొదోద్ గొపోప్ పొలం ఉండి , ఇంటి పటుట్నే ఉండగలిగే సంబంధం రావడం
కౌసలయ్ అదృషట్మనే అనుకునాన్రంతా.
దశరథుడికి కూడా ఊళోల్ పిలల్నిచేచ్ అనువులేదని మేనమావకూక్డా తెలుసు. పెళిల్ అయితే, మనిషి కుదురవుతాడనుకునాన్డు.
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ఆ పిలల్ అకాక్ బావలిన్ పిలిపించాడు.

పేరుల్ కలిశాయనాన్డు. ఆ భగవంతుడే పెళిల్కొడుకుని పంపించాడని చెపాప్డు. వెంటనే తాంబూలాలిపిప్ంచాడు. మూడు వారాల
తరావ్త పెళిల్ అనుకునాన్రు.
‘దశరథుడెలాటి మనిషి.’ అని ఊళోల్కెళిల్ కనుకుక్నే మగ అండ లేదు.
పెళిల్ నాడు దశరథుడి గురించి ఆమాటా ఈ మాటా పెళిల్పందిరోల్ పొకిక్ంది. పెళిల్కొడుకిక్ వినపడేటుట్గానే,
ఊళోల్ పిలల్నిచేచ్ గతిలేకపోబటేట్ ఇలా పకూక్రికొచిచ్ సంబంధం వెతుకుక్నాన్రనాన్రు.
నివురు కపిప్నటుట్నన్ కోపం రాజుకుంది.
ఆ అనన్వాణిణ్ పందిటోల్కి లాగి కొటాట్డు. ముకుక్ నుండి రకత్ం కారుతునాన్ సరే ఆగ లేదు. అడొడ్చిచ్నవాడినలాల్ కొటాట్డు. క్షణాలోల్ పెళిల్
పందిరంతా రణరంగం చేశాడు.
అనన్ నారాయణ వచిచ్ శాంతింప చేసేత్గానీ ఆగలేదు.
పెళిల్కొడుకుని వెనక వైపు చూసింది కౌసలయ్. ఈ పెళిల్ తపిప్తే బాగుండో, అయితే బాగుండో కూడా తెలియలేదామెకు. అతనిన్ చూసేత్ ఏ
మాతర్ం మోహం కలగలేదు.
పెళిల్కూతుళల్ందరికీ ‘పెళిళ్ వదద్నో , కావాలనో’ చెపేప్ వీలుండదు.
ముహూరత్ం దాటిపోయింది. అయినా గానీ తాళి కటిట్ంచేశారు.
PPP
పెళల్యాక మొదటి ఆషాఢం అయింది. శార్వణ మాసం మంచిరోజు చూసి కౌసలయ్ని కాపురానికి తెచాచ్రు. అపప్టికి మధాయ్హన్ం.
అందరూ భోజనాలు చేసి అరుగుల మీద కూరుచ్ని ఉనాన్రు. కౌసలయ్ కటుట్కునన్ చీర , తీసుకొచిచ్న సారె గురించి వివరాలడుగుతూ అకక్డే
గుమి గూడి ఉనాన్రు అమమ్లకక్లు.
ఏవేవో నవువ్లు, మోటు సరసాలతో వీధి తుళిళ్పడుతోంది. పొలం నుండి వచాచ్డు దశరథుడు.
పొడుగాగ్ బలంగా ఉనాన్డు . రోజూ కటేట్ నీరుకావి పంచెకాకుండా, తెలల్టి గాల్సోక్ పంచెలో ఉనాన్డు. రంగు చొకాక్ వేశాడు. చొకాక్
కింద బలమైన కండలు. కోర మీసం వేలితో నలుపుకుంటూ నిలబడాడ్డు. దృషిట్ అంతా భారయ్ మీదే ఉంది. దశరథుడి ఎరర్ని కళల్లో జీరలు
సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
భరత్ మొహంలో ఆ గాండిర్ంపేవిటో, ఆమెకు క్షణకాలం ఊపిరాడలేదు. భయానిన్ మించిన భావమేదో ఆమెను ఉకిక్రిబికిక్రి చేసింది.
పులి చేతికి చికిక్న జింక పిలల్లా కంగారు పడింది. చివాలన్ లేచి నిలబడింది. వళోల్ ఉనన్ సగం కటిట్న మాల , ముళల్ గోరింటలు జలజలా
అరుగుమీద పడాడ్యి.

దారబబ్ంతి, కింద పడి పరుగుతీసుత్నన్టుట్ దొరుల్తూ పోయింది. ఒక అడుగు పకక్కు వేసి

ఇంటి లోపలికి

పోబోయింది.
మెరుపులా కదిలాడు. గుపెప్డంత నడుముని చేతిలో చికిక్ంచుకునాన్డు. అందరూ తేరుకునే లోపున ఆమెను లేగ దూడలా భుజాన
వేసుకుని లోపలికి నడుసూత్ కాలితే వెనక నుండే తలుపుని ధఢాలుమని మూశాడు.
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చూసేవాళల్ంతా సిగుగ్తో తలదించుకుని ఏదో పని కలిప్ంచుకుని ఎవరిళల్కు వాళుల్ వెళిల్పోయారు. కౌసలయ్ అకాక్ బావా నిరాఘ్ంత
పోయారు. అటువంటి విచితర్మైన సనిన్వేశం అదివరకెనన్డూ చూసి ఉండలేదు.
PPP
జాఞ్పకాలు నడిపిసూత్ ఉంటే , పెళిల్ ఇంటివరకూ వచాచ్డు దశరథుడు. ఇంటి ముందు పందిరేమీ లేదు.
రెండు నిముషాలు వాకిటోల్ నిలబడాడ్క, బయటికి వచిచ్న కౌసలయ్ బావ , అతని వంక తేరిపార చూసి పోలుచ్కునాన్డు.
“రారా, ఇదేనా రావడం. మజేజ్నం బసుస్కొచాచ్వా?” అంటూ వాకిటోల్ మంచం వాలిచ్ కూరోచ్బెటాట్డు.
ఓ పకక్గా కారబబ్ంతి పూల మడి ఉంది. పొదుద్ వాలుతునాన్ గాలి వేడిగానే ఉంది.
“ఏమేయ, ఎవురొచాచ్రో చూడు.” అంటూ లోపలికి కేకేశాడు.
కౌసలయ్ అకక్ వచిచ్ వసారాలో నిలబడింది. మానుగాయి రంగు చీరకటుట్కునన్ది. ఏదో పని చేసూత్ లేచి వచిచ్నటుల్ంది. చీర చెంగులు
పైకి ఉండేసరికి బొదుద్గా ఉనన్ కాళుల్ , బోలు కడియాలు కనిపిసుత్నాన్యి.
“ఏంటే అటాట్ సూసాత్వు. మన దశరథుడే. నీళల్టుట్కురా.” అతనికేమైనా తినడానికి, తాగడానికి చూడమనన్టుట్ చెపాప్డు.
ఆమెతో బాటే అయిదారుగురు ఆడవాళొల్చిచ్ నిలబడాడ్రు.
ఆమె వెనకుండి చూసూత్ ఉనాన్రు. దశరథుడు తలతిపిప్ వదిన గారి వంక ఒకక్ క్షణం చూశాడు. మరు క్షణంలోనే తలొంచుకుని కింద
మొలిచిన గడిడ్ వంక చూసూత్ ఉనాన్డు.
అరుణని చేసుకుంటానని వచిచ్న వాళుల్, కలిగినవాళల్ని చెపుత్నాన్డు తోడలుల్డు. సొంతగా మినపచేను వేశారట. పిలల్వాడు బాగా
బుదిధ్మంతుడట.
“మన సంబంధం ఒపుప్కోవాలిస్న పనిలేదు. మన సంగతులేవీ తెలియవు. పిలల్ని చూసి ఇషట్పడి ఒపుప్కునాన్రు.”
అంతా దాని అదృషట్మేననాన్డు.
అతనిమాటలోల్ , దశరథుడు తెలివితకుక్వగా పర్వరిత్సేత్ సంబంధం చెడిపోతుందేమోననన్ ఆదురాద్ వినిపిసోత్ంది.
మాటల మధయ్లో నిశశ్బద్ం ఉంటే అతనికేదో నచిచ్నటుట్ లేదు. ఎపప్టికపుప్డు ఏదో ఒక కబురు అవసరమైనదో , అనవసరమైనదో
చెబుతూనే ఉనాన్డు తోడలుల్డు. దశరథుడికి కొనిన్ వినిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ చెవికెకక్డం లేదు.
‘ఎవరీ కొతత్ మనిషి?’ అని చూసేందుకు నలుగురైదుగురు పిలల్లు చుటూట్ చేరారు.
వాళల్లో పెదద్గా ఉనన్ ఒక ఆడపిలల్తో “పోయి అకక్ని పిలుచుకురండి.” అని కబురు పంపాడు.
పెళిల్ కూతురిన్ చెయియ్ పటిట్ వచాచ్రు పిలల్లంతా. ఆమెతో బాటే ఆడవాళుళ్ కూడా వచిచ్ వాకిటోల్ నిలబడాడ్రు.
పెళిల్ కూతురిన్ చేసినటుట్నాన్రు.

బుగగ్న చుకక్ ఉంది. వంకాయ రంగు జిలుగు మెరుపుల

చీర కటుట్కుంది. తపప్నిసరై వచిచ్

నిలబడడ్టుట్ నిలబడింది.
ఆ వచిచ్ందెవరో ఆమెకు తెలుసో లేదో కూడా అరథ్ం కానంత నిరాసకత్ంగా దికుక్లు చూసూత్ నిలబడింది. అయిదు నిముషాల తరావ్త
ఆమెకు విసుగేసినటుట్,
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“నే ఎళల్నా పెదనానాన్?” అని అడిగింది.
తోడలుల్డు, దశరథుడి మొహం వంక ఓ సారి చూసి "సరే, ఎళుల్” అనాన్డు.
ఎపుప్డో చినన్పిలల్గా చూశాడు.
తానెవరో గురేత్నా ఈ బిడడ్కు.
చివరి సారి, తనని ఏ పరిసిథ్తిలో చూసిందో జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
తలదించుకునాన్డు.

PPP
దశరథుడి పెళల్యిన కొనేన్ళల్ వరకూ గొడవలు తగాగ్యి. దశరథుడికింకా పిలల్లు కలగలేదు. వాళల్ అయిదెకరాలికింకో రెండెకరాలు
కలిశాయి. గితత్ని కొనేందుకోనాడు పొరుగూరికి సంత కెళాల్డు. కోడె దూడని తోలుకొసుత్నాన్డు.
పొలాలోల్ ఆడకూలీలు పనులు ముగించుకుని రోడెడ్కాక్రు.
దశరథుడితో ఉనన్ కోడె దూడని చూసి ముచచ్ట పడి తమలో తాము మాటాట్డుకునాన్రు వాళుల్.
రెండేళాల్గితే ఎంత ఘనంగా తయారవుతుందో ఊహించి అబుబ్రపడాడ్రు.
ఎకక్డ కొనాన్డో, ధర ఎంత పెటాట్డో అడిగారు.
దశరథుడు సౌమయ్ంగానే జవాబిసుత్ంటే
"గితత్కు ఏదనాన్ పేరు పెటట్రా." ముసలామె ధైరయ్ం చేసి సలహా ఇచిచ్ంది.
‘భదుర్డు, వీర భదుర్డు’ అనుకునాన్డు మనసులోపల.
"సొరగ్ంలో ఇందుర్డిలెకుక్నన్ది కోడె గితత్." అనన్దొకామె.
భదుర్డి మూపు తడిమాడు. దశరథుడి కోడె దూడపై చూపిసుత్నన్ ఆపాయ్యత చూసి
“పెళల్యాక మారిపోయాడు పిలల్గాడు.” అనన్దొకామె.
“ముకుక్ తాడు పడిందిగా.” నవావ్రంతా.
నిజమే , పొదెద్కిక్తే అకక్డే ఉండిపోతాను ,మరాన్డొసాత్నని కౌసలయ్తో చెపాప్డు. దానికి దూరంగా ఉండలేక వచేచ్సుత్నాన్డు. తనని
చూసి కౌసలయ్ ఏమనుకుంటదో. ముసి ముసిగా రాబోయిన నవువ్ని బలవంతాన ఆపేశాడు.
కోడె దూడని చావిటోల్కి తీసుకెళిల్ మంచినీళల్ గాబు దగగ్ర నిలబెటాట్డు. అది తాగాక, కటుట్కొయయ్కు కటేట్సి పచచ్గడిడ్ వేశాడు.
అపుప్డే పాలు తీయడానికి కడవతో వచిచ్ంది తలిల్.
సావిటోల్ వెనన్ కొండలా నిలబడడ్ భదుర్ణిణ్ చూసి
'ఒరె ఒరె , ఎవరోర్య కొతత్ సుటట్ం " అంటూ దగగ్రకెళిల్ ముదుద్లాడింది అమాయకంగా నిలబడడ్ కోడెదూడని .
తలిల్ చేతిలో పాల కడవ చూసి,
“ఇంత ఆలిసిమయియ్ందే పాలు తియయ్డానికి?” అడిగాడు.
“అనసూయమమ్ కూతురతత్గారింటికెలత్ంటేనూ, అరిసెలొతత్డానికని ఎళాల్.”
“అదేం చేతత్ందీ?” అంటూ ఇంటివైపెళాల్డు.
తలుపులు మూసి ఉనాన్యి.
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చీర కటుట్కుంటుందేమోనని నాలుగైదు నిముషాలాగాడు.
ఎంతకూ తెరవటేల్దని, తలుపు మీద కొటిట్, “ఏమేయ” అని పిలిచాడు.

మరాన్డొసాత్డనన్ భరత్ ఆ సాయంతర్మే తిరిగి వచాచ్డు. భరత్ తలుపు తలుపుకొడుతుంటే, లోపలునన్ కౌసలయ్ పార్ణాలు
పైకెగిరిపోయాయి. సప్ృహ తపేప్ంత వేగంగా గుండె కొటుట్కుంది.
ఎంతకూ తియయ్దేమిటని తలుపులు దబదబా బాదుతునాన్డు దశరథుడు.
తలుపు తీసింది.
“సందెకాడ తలుపులు మూసుకునాన్వేంటే? ఆడ అమొమ్కక్తే పనిచేసత్ంటే!” అంటూ చేతికో చెరాన్కోల చూరులో దాచి, లోపలికడుగు
పెటిట్ ఆగిపోయాడు.
లోపల అనన్ ఉనాన్డు. కానీ ఉండాలిస్న రీతిలో లేడు.
గుడిడ్ వెలుతురులో చూసిన దృశయ్ం మొదట మనసుకెకక్లేదు.
ముగుగ్రూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకోలేనంత సిగుగ్ పడే సిథ్తిలో మౌనంగా నిలబడాడ్రు.
మొదట తేరుకునన్ది దశరథుడే. అనన్ని జుటుట్ పటుట్కుని బయటకు లాకొక్చాచ్డు.
వీధిలో అరుగుల మీద పిలల్లకు అనాన్లు తినిపిసుత్నాన్ ఆడవాళుల్ కంగారు పడి లేచి నిలబడాడ్రు. నారాయణ పరిసిథ్తి చూసిన ఆడవాళుల్
కళుళ్ మూసుకునాన్రు. ఏదో గలాటా అవుతోందని అనుమానమొచిచ్న తలిల్ చేతిలో పాలకడవతో సహా పరుగున వాకిటోల్కొచిచ్ంది. రెండో
కొడుకు పరశురాముడిలా ఉనాన్డు.
పెదద్కొడుకు అవసథ్ చూసి సిగుగ్తో చితికిపోయింది. పాల కడవ నేల జారిపోయిందెపుప్డో. దణెణ్ం మీద ఆరేసిన చీరలాగి కొడుకు మీద
కపిప్ంది.
పెదద్కొడుకు మరదలితో సావాసంగా ఉంటునాన్డని అనుకుంది గానీ, ఆమెకూక్డా కొతత్ సంగతి తెలిసింది.
దశరథుడి సంగతి తెలిసిన తలిల్ నేల మీద కూలబడింది.
కనీన్ళళ్తో చేతులు జోడించింది.
“కడుపులో చిచుచ్ పెటట్మాకురా అయాయ్. ఈ వయసులో ననున్ వెళల్మారిపోనీ.”
దశరథుడి కాళుల్ పటుట్కుంది.
నిలువెతుత్ అగిన్గుండంలా ఉనాన్డతను. ఆమెనెటో తోసేశాడు. చూసుత్నన్ వీధిలో ఆడవాళల్ంతా లోనికెళిల్ తలుపులు మూసుకునాన్రు.
ముసలయయ్ తాత వీధిలోకి రాబోతూ వీరింటి ముందు జరుగుతునన్ గలాభా దూరానున్ండే చూసి వెనకిక్ వెళిల్పోయాడు.
“అయాయ్, తోడబుటిట్న వాణిణ్ దయజూడు” అంటూ కాళాల్ వేళాల్ పడుతోంది తలిల్. జరగబోయే ఘోరానిన్ ఆపాలిస్ందే అనన్టుట్
వదలకుండా అడుడ్పడుతోంది. తోసేసుత్నాన్ మళీళ్ మళీళ్ వచిచ్ పర్యతిన్సోత్ంది. ఆగర్హానికి అడుడ్ పడుతోనన్ ఆమెను “నువువ్ లేయే” అని
అరిచాడు. ఆ అరుపుకు పరసరాలు ఉలికి పడాడ్యి. పార్ణమునన్ పర్తి జీవీ సాథ్ణువై నిలిచింది. పర్కృతి మొతత్ం నిశశ్బద్ం తపప్ వేరే సవ్భావం
తెలియనంతగా సథ్ంభించింది.
ఆమెను లాగి విసిరేశాడు. ఏమూల పడిందో మళీల్ రాలేదు.
అతడి చేతిలో దెబబ్లు తింటునన్ అనన్కు, వేడుకోవడానికేమీ లేదనన్టుట్ దెబబ్లనిన్టినీ మౌనంగా సహిసుత్నాన్డు. పారిపోడానికి
వీలునాన్ నేలమీదే పడి ఉనాన్డు.
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చూరులో ఉనన్ వేట కతిత్ తెచాచ్డు దశరథుడు.

“నేను చేసింది తపేప్. ననేన్మైనా చెయియ్. ఆడదానేన్మీ చెయయ్కు. నా బిడడ్ని దికుక్లేనిదానిన్ చెయొయ్దుద్రా.”
అనన్ మాట వినాన్డు.
వినన్ మరు క్షణమే, వాకిటోల్సందె ముగుగ్ పడింది.
వెనెన్లోల్ ఎరర్గా!
టూయ్షన కెళిల్ తిరిగి వసుత్నన్ అనన్ కూతురు ముగుగ్ వంకే చూసూత్ నిలబడింది.
అటునుండి అటే పోలీస సేట్షన కెళిల్ లొంగిపోవడం , ఎనోన్ ఏళల్ తరావ్త, మళీల్ ఇదే ఊరికి రావడం.
నిటూట్రాచ్డు.
PPP
పెళిల్కూతురు ఇంటోల్కి వెళిల్పోయాక, తోడలుల్డిని అడిగాడు ‘ఇంకా పందిరి వెయయ్లేదేమని’.
షామియానా కోసమని సోమయయ్ కొడుకుని పటన్ం పంపారనాన్రు . అనుకుంటుండగానే మాటలోల్ వచేచ్శా డతను. ఆనాడు చాలా
ముహూరాత్లునాన్యనీ, పలెల్టూరి వరకూ వచిచ్ , షామియానాలేసే పని వాళెళ్వరూ దొరకలేదనన్ కబురు తెచాచ్డు. ఇంకా చీకటి పడలేదు.
‘మరాన్డు పెళళ్యే సరికి ఎండెకుక్తుందికదా. భోజనాలెటాట్ పెటాట్లో,
పందిరిలేకుండా పెళిల్ ఎటాట్గని’ ఆడాళల్ంతా నొచుచ్కునన్టుట్ మాటాట్డుకుంటునాన్రు.
కొడవలి ,బంధం అడిగి తీసుకుని చెరువు దగగ్ర తాడిచెటెట్కాక్డు. చీకటి పడేలోపల పచిచ్ తాటాకులనీన్ ఇంటి ముందు పోగు పడాడ్యి.
పందిరి గుంజలు పాతడం, తాటాకులు నెయయ్డం అంతా అయే సరికి అరథ్ రాతిర్ దాటింది.
వంట ఏరాప్టల్నీన్ పకిక్ంటి జోగయయ్గారింటి సావిడిలో చేసుత్నాన్రు.
తెలల్వారు జామున మూడింటికే మంగళ వాయిదాయ్లు మోగుతునాన్యి. అపప్టికి గాడిపొయియ్ తవేవ్శారు. వినాయకుడికి మొకుక్కుని
పొయియ్ రాజేశారు.
వెంకటార్ముడు పొయియ్ మీద గుండిగ దించలేకపోతుంటే, దగగ్రకెళిల్ , పకక్కు తపుప్కోమనన్టుట్ సైగ చేశాడు. మెడమీదునన్
తుండుగుడడ్తో దింపేశాడు. పులిహోర తనే కలిపాడు.
ఎవరితోనూ ఒకక్ మాటా మాటాట్డ లేదు.
పెదద్ వంటలనీన్ దగగ్రుండి చేశాడు.
బండపనులనీన్ చేసుత్నాన్, ఎవరూ అతనిన్ కలుపుకోవడం లేదు. ఊరి పర్శాంతత చెడగొటట్డానికొచాచ్డనన్ కోపంతో ఉడికిపోతునాన్రు
జనం.
ఊరు ఊరంతా గటిట్గా జటుట్ కటిట్ంది. దశరథుడు గొడవ చేసేత్, ‘వాడి తుపుప్ ఇకక్డే రాలగొటేట్సి పంపిదాద్ం. సి ఐ గారికి చెపిప్ కేసు
గటిట్గా బనాయిదాద్ం. మళీల్ ఊళోల్కి రానీయకుండా చెయాయ్లనన్’ పటుట్దలమీద ఉనాన్రు జనం.
నువెవ్వరో మాకు తెలియదనన్టుల్ వాళల్లో వాళేల్ పరాచికాలాడుకుంటునాన్రు. ఒకపుప్డు అతని దగగ్ర నోరెతత్ లేని వారంతా మిడిసి
పడుతూ మాటాట్డుతునాన్రు.
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తెలల్వారుతుండగానే మూహూరత్ం. పెళిల్కొడుకు కాళుల్ శర్దధ్గా కడిగి దశరథుడు. నీళుల్ నెతిత్న జలుల్కునాన్డు. పురోహితుడు చెపిప్నవనీన్
చెపిప్నటుట్ చేశాడు.
పకక్న కౌసలయ్ కూరుచ్నాన్ ఒకరికొకరు పటట్నటేట్ మొకుక్బడిగా కూరుచ్నాన్రు. ఒకరినొకరు చూడాలనో , పలకరించాలనో ఇదద్రికీ
అనిపించలేదు. పెళిల్ అయాయ్క అందరూ భోజనాలు జరిగే సావిటోల్కి వెళిళ్పోయారు.
అపప్గింతల పాట పాడేందుకు కొంతమంది ఆడవాళుళ్, దగగ్ర బంధువులు మాతర్ం నిలబడాడ్రు.
పెళిల్కొడుకునీ, పెళిల్ కూతురునీ ఎదురుగా కూరోచ్బెటాట్రు. ఒక ముతైత్దువ అపప్గింత పాట అందుకుంది. ఆ పాట పాడే మనిషికూక్డా
గొంతు జీర బోతోంది. ఎంత అణుచుకునాన్ ఆగని ఉదేవ్గం ఆమెను లోబరుచుకుంటోంది. ఆ పాటలో పదాలు వింటుంటే, సంబంధం లేని
వారికూక్డా కనీన్రుబికి వసోత్ంది. అనన్కూతురి చేతులు పాలలో ముంచి పెళిల్కొడుకు చేతులోల్ రాసుత్ంటే దశరథుడికి గుండె చెదిరింది.
కనీన్ళాళ్పుకునాన్డు. ఎరర్ని కళల్లో నీళుల్ రాబోతుంటే లేచి వచేచ్శాడు.
తతంగమంతా అయే వరకూ కౌసలేయ్ కూరుచ్ంది.
సావిటోల్కి వచాచ్డు. పెళిల్కి కటుట్కునన్ పంచె, లాలీచ్ తీసి మామూలు బటట్లు వేసుకునాన్డు. తన సంచీ తీసుకుని కదలబోతుంటే
తోడలుల్డు వచాచ్డు.
“ఏరా, రెండోర్జులుండవూ?” అడిగాడు
“ఎళాల్లిలే , ఎళాత్!” నేల మీద కాలితో రాసూత్ అనాన్డు.
“భోజనం చెయయ్కుండా పోతావా?”
“వంటచేసేపుప్డు రుచి చూసాత్నే ఉండా. పెదద్గా ఆకలేల్దు.” అంటూ పాంట జేబు లోంచి ఒక పాలిథీన పాకెట తీసి ఇచాచ్డు .
“ఏంటార్?”
జైలోల్ పనిచేసి సంపాదించిన డబబ్ది. ఆమాట చెపప్కుండా, “అరుణకివువ్.” అనాన్డు.
ఇంతలో కౌసలయ్ అకక్ కూడా వచిచ్ నిలబడింది.
"భోంచేసి ఎలల్యాయ్.” మరాయ్దగా అనన్ది మరిదితో.
వదద్నన్టుట్ తలూపాడు.
పందిటోల్ అందరి మధాయ్ కూరోచ్డానికి ఇబబ్ందని తెలిసి, “నువువ్ పులిహోర, అదీ పొటాల్ం కటిట్ తీసుకురాయే”

అని

పురమాయించాడు తోడలుల్డు.
ఆమె లోపలికి వెళిళ్ ఏవేవో పొటాల్లు తెచిచ్చిచ్ంది.
“జాగరత్గా వెళిల్రా. సంతోసంగా ఉండరా. అపుప్డపుప్డు ఓ ఉతత్రం రాసాత్ ఉండు. మనసులో ఏం పెటుట్కోబాక” దశరథుడి భుజం
పటుట్కుని, రెండో చేతోత్ గుండె మీద రాసూత్ అనాన్డు. ఎకుక్వ సేపు నిలబడే వయ్వధి లేదాయనకు. పెళిళ్ హడావుడి చూసుకునేందుకు
వెళిల్పోయారు.
వాళిల్దద్రూ వెళిల్పోయాక సావిటోల్ పశువులనిన్టినీ ఓ మారు చూశాడు. పశువులనిన్టికీ గడిడ్ వేశాడు.
తను కొనన్ రోజునే వదిలేసిన కోడె దూడ భదుర్ణిణ్ పోలుచ్కునాన్డు.
ఎదిగొచిచ్న కొడుకులా ఉనాన్డు భదుర్డు. నలల్టి మూపురం. కళల్లో పొగరు, నిరల్క్షయ్ం. భదుర్డికి పచచ్గడిడ్ వేశాడు.
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మెడకింద చెయియ్ పెటిట్ తడమ బోయాడు. ముటుట్కోబోతే ,కొముమ్ విసిరేసుత్నాన్డు భదుర్డు.

తనెవరో తెలియదని ఏడుపొచిచ్ంది. 'ననున్ గురుత్ పటట్వా?' అనన్టుట్ అలానే ఎదురుగా నిలబడాడ్డు చాలా సేపటి వరకూ.
కొదిద్ సేపటి తరావ్త వదినగారిచిచ్న పొటాల్ం నుండి అరిసెలు తీసి తినిపిసేత్ , తింటూ తింటూ దశరథుడి చెయియ్ నాకాడు. ఇంకా
కావాలనన్టుట్ చూసుత్ంటే,
‘వదద్యాయ్, వాతం చేసుత్ందని’ పెరుగు అనన్ం తినిపించాడు.
దశరథుడి చేతికంటిన అరిసెల వాసనకు అతని చేతులిన్ ఇంకా, ఇంకా నాకేసుత్నాన్డు భదుర్డు. ఆమాతార్నికే సంతోషమయియ్ంది.
దాని మెడ వాటేసుకునాన్డు. మూపురం సవరించాడు.
“వెళొల్సాత్ నానాన్.” చెపాప్డు.
వెళల్లేక గుంజకానుకుని కింద మునిగాళల్మీద కూరుచ్ని కనీన్రు పెటుట్కునాన్డు.
అపప్గింతల పాట గురొత్చిచ్ంది.
వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు.
మనుషుల ఏడుపు కరథ్ం తెలియని పశువులెటో చూసుత్నాన్యి.

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
Post your comments
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