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అది ఊరికి దూరంగా ఉనన్ బంజరు భూమి.నిజానికి దానిని భూమి అనడం కనాన్ చిటట్డవి అనడం నాయ్యం. ఎకక్డ చూసినా ముళళ్
చెటుల్, పిచిచ్ మొకక్లు, దటట్ంగా అలుల్కునన్ రకరకాల తీగలు, పొదలు. సరిగాగ్ చెపాప్లంటే అది మనుషులు ఉండదగగ్, ఉండే సథ్లం కాదు. బహుశా ఇంకా
అది ఎవరి దృషిట్లో పడలేదు కాబోలు బంజరు భూమిగానే మిగిలి పోయింది.
కానీ ఊరిలో ఎకక్డా ఉండే సోత్మత లేక, ఉనన్ ఇళళ్కు అదెద్ ఇచుచ్కోలేక, అకక్డ గుడిసెలు వేసుకుని నివసిసుత్నాన్యి కొనిన్
కుటుంబాలు.అకక్డ ఉనన్ అందరూ కూలి, నాలి చేసుకునే బతికే వారు, వారి కుటుంబాలు. .కాకపోతే ఎకుక్వ కుటుంబాలు తమ శకిత్కి మించింది అయినా
తమ పిలల్లని చదివిసుత్నాన్యి. తమ కంటే తమ పిలల్లు ఉనన్త సిథ్తిలో ఉండాలనుకోవడం సహజం కదా.చినన్ పెదాద్ కలిసి ఒక ఏభయ మంది వరకూ
ఉంటారు అకక్డ.
ఆ రోజు ఉదయం కూడా ఎపప్డి లాగే తెలాల్రింది. అకక్డి మనుసులు తమ తమ పనులలో నిమగన్ం అయి ఉనాన్రు. ఉదయం పది
గంటలు అయియ్ంది. చదువుకునే పిలల్లు సూక్ళళ్కి వెళాళ్రు. తకిక్న వాళళ్లో పెదద్ పిలల్లు పొలాల గటల్ మీద ఆడుకోడానికి వెళితే, మరీ చినన్ పిలల్లు ఇళళ్లో
ఉండి పోయారు. మగవారు అందరూ, ఆడవారిలో కొంత మంది పనులకి బయటకి వెళిపోతే ,ఇంటోల్ ఉనన్ ఆడవాళుళ్ వంట పర్యతన్ం లో ఉనాన్రు. వాళళ్
జీవితాలలో ఇంచుమించు రోజూ అలాగే పార్రంభం అవుతుంది.
కానీ ఆరోజు అసలు ఎవరూ ఊహించని ,అనుకోని సంఘటన జరిగింది.అది వాళళ్ జీవితాలను చినాన్భినన్ం చేసింది.ఒకక్సారిగా ఒక
గుడిసెలో పెదద్ అగిన్ కీల లేచింది.బలంగా గాలి వీసూత్ ఉండడం వలన క్షణాలలో అగిన్ అనిన్ గుడిసెలను ఆకర్మించుకుంది. అంతటా హాహాకారాలు
మొదలు అయాయ్యి.ఇంటోల్ ఉనన్ వాళుళ్ కంగారుగా, ముందుగా పసిపిలల్లను,ముసలి వాళళ్ను ఇళళ్ లోంచి బయటకు తీసుకువచాచ్రు.తరువాత
ముఖయ్మైన సామానులను తీసుకు వచేచ్ పర్యతన్ం చేసారు. కానీ భయకరంగా ఎగసిపడడ్ అగిన్ జావ్లలు వాళళ్కి సామానులు తీసుకునే అవకాశం
ఇవవ్లేదు.అంతలో జరిగిన విషాదం గురించి తెలిసి, పనికి వెళిళ్న వాళుళ్ పరుగు పరుగున అకక్డకు చేరుకునాన్రు.వాళళ్లో కొంత మంది మంటలను ఆరేప్
పర్యతన్ం చేసారు. కానీ వాళళ్కి నీరు దరిదాపులోల్ లభించలేదు.నిజానికి వాళళ్ చుటట్ పకక్ల ఉనన్ నీటివసతులు వాళళ్కి తాగడానికే సరిపోవు!!?? అయినా
ఉనన్ కొంచం నీటితో ఏదో విధంగా మంటలను అదుపు చేయాలనీ పర్యతిన్ంచారు. వాళళ్ పర్యతాన్లు పెదద్గా ఫలించలేదు. చూసుత్ండగానే అనిన్
గుడిసెలు పరశురామ పీర్తి అయిపోయాయి. అకక్డ బతుకుతునన్ వాళళ్ దుఃఖానికి అంతు లేకుండా పోయింది. దాదాపు అందరూ కటుట్బటట్లతో మిగిలారు.
ఆడవాళళ్ రోదనలు మినున్ ముటట్ సాగాయి.పిలల్లు గోలగా అరుసూత్ ఉంటే,మగవాళుళ్ విషణణ్ వదనాలతో నిలబడి ఉనాన్రు.
అంతలో ఫైర ఇంజిన వచిచ్ంది.పూరిత్గా బూడిద అయిన పర్దేశం మీద నీళుళ్ జలిల్ంది .నిజానికి ఫైర సరీవ్స వాళుళ్ వచేచ్సరికే
జరగాలిస్ంది అంతా జరిగిపోయింది.
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విషాదం జరిగిన గంటలోపే పతిర్కల వాళుళ్,టీ వీ వాళుళ్ అకక్డకి చేరుకుని’అసలు పర్మాదం ఎలా జరిగింది !!??ఎపుప్డు ఎవరు
ముందుగా చూసారు !!?? మంటలను ఆరేప్ పర్యతన్ం ఎలా చేసారు !!??’ లాంటి పర్శన్లతో అకక్డ వారిని ఉకిక్రి బికిక్రి చేయడం పార్రంభించారు.
ఎవరికి తోచిన సమాధానాలు వాళుళ్ చెపాప్రు.నిజానికి కారణాలు ఎవవ్రికీ తెలియదు.ఎవరు ఏమి చెపిప్నా ,ఏమి వివరించినా కేవలం ఊహే!!??
కొదిద్ సేపటికి వివిధ రాజకీయ పకాష్ల నాయకులూ అకక్డకు చేరుకునాన్రు.
‘ఇంతటి భారి అగిన్ పర్మాదం జరిగి అనిన్ కోలోప్యిన వారికీ మా సానుభూతి. జరిగిన దానికి విచారిసుత్నాన్ం అని’ ఒకరంటే
‘ఈ పేదల నషాట్నిన్ పూరించడం లో నా వంతు కృషి చేసాత్ ‘అని ఒకరు అనాన్రు.
’బాధితుల ని పూరిత్గా ఆదుకునే వరకు నేను నిదర్ పోను’ అని ఒకరు పర్గలాభ్లు పలికారు.
ఇంకొక ఆయన ‘జరిగిన విషాదానిన్ చూసుత్ంటే నా గుండె తరుకుక్ పోతోంది.నాకు కనీన్ళుళ్ ఆగటం లేదు' అంటూ కళుళ్ కండువాతో
తుడుచుకునాన్డు.పొగ వలల్ తన కళుళ్ మండి ,నీళుళ్ వచాచ్యి అనన్ సంగతి ఎవరైనా గర్హిసాత్రేమోనని చుటూట్ పకక్ల చూసూత్ ఆ మాటలు అనాన్డు.కానీ
ఎవరు అవి పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేరు.ఒకరిదద్రు అసలు విషయం గర్హించినా నవువ్కుని ఊరుకునాన్రు.
మెలల్గా అకక్డ వాతావరం మరోరకంగా వేడి ఎకక్డం మొదలు పెటిట్ంది. వివిధ రాజకీయ నాయకుల మధయ్ వాగివ్వాదాలు
మొదలయాయ్యి .దానికి కొందరు పతిర్కల వాళుళ్, టీవీల వాళుళ్ నెయియ్ ,సమిధలు వేయసాగారు.కర్మంగా అసలు విషయం దారి మళిళ్ంది. పెదద్ గందర
గోళం పార్రంభం అయియ్ంది.
అపుప్డు జరుగుతునన్దంతా ఛానల వాళళ్కి ,పతిర్కల వాళళ్కి మంచి ఆహారం లభించినటల్యింది.
పర్మాదం జరిగి చాలా సేపయియ్ంది. వచిచ్న వాళుళ్ ఎవరి గొడవలో వాళుళ్ మునిగిపోయారు.
బాధితులు అకక్డకు వచిచ్న వాళళ్ వైపు ఆశగా ,నిసస్హాయంగా చూసూత్ ఉండి పోయారు.
కొంత సేపటికి ఒక నాయకుడు ‘రెండు రోజులలో మీ గుడిసెలు కటిట్సాత్ం’ అంటూ పర్కటించాడు.
‘నషట్ పోయిన పర్తి కుటుంబానికి లక్ష చొపుప్న పరిహారం ఇపిప్ంచే బాధయ్త నాది ‘అని ఇంకొక నాయకుడు బిగగ్ర గా అరిచాడు.
‘పర్తి కుటుంబానికి బసాత్ బియయ్ం,వంట సామానులు అందించే పూచీ నాది’ఇంకొక నాయకుని హామీ.
‘ఇంటికొక ఉదోయ్గం వచేచ్ వరకూ పోరాడుతాను!!’ అంటూ ఇంకొక నాయకుడు తన పోరాట పర్తిమ వెలల్డించాడు.
ఏ ఒకక్రూ తమ హామీలను నిజంగా నిలుపుకోకక్రేల్దని వాళళ్కి తెలుసు!!??ఫీర్గా చేసే ఎనిన్ వాగాధ్నాలు అయినా

చెయయ్వచుచ్

కదా!!??
ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే భాధితుల గురించి అంత వరకు నిజంగా పటిట్ంచుకునన్ నాధుడు ఒకక్డూ లేడు!!??
కొంత సేపటికి నాయకుల హడావిడి తగిగ్ంది.
అపుప్డు హడావిడిగా సవ్చఛ్ంద సంసథ్ల వాళుళ్ రంగ పర్వేశం చేసారు.
పోటా పోటిగా బాధితుల మీద పర్శన్ల వరష్ం కురిపించారు.అపప్డికి అవే అవే పది సారుల్ చెపిప్న బాధితులకి విసుగు,కోపం,అసహనం
కలిగాయి.అసలే ఇలుల్,సరవ్సవ్ం కోలోప్యి బాధ పడుతుంటే ఈ పర్శన్ల పరంపరలు ఏమిటా అని తలలు పటుట్కు కూచునాన్రు.
కానీ వచిచ్న వాళుళ్ ఏది అయినా సహాయం చెయయ్క పోతారా అని ఆశగా,ఓపికగా అనిన్టి పర్శన్లకి సమాధానం ఇవవ్సాగారు.
‘మేము మీ పిలల్లకు జీవితాంతం సూక్ల ఫీజులు భరిసాత్ం.వాళళ్కి ఉచిత టూయ్షన సదుపాయాలు కలగాజేసాత్ం.’ఒక సవ్చఛ్ంద సంసథ్
పర్తినిధి వాగాద్నం.
‘మీ ఇళళ్లోల్ ఆడవారికి వృతిత్ నైపుణయ్ం లో టైరనింగ ఇపిప్సాత్ము.వాళుళ్ ఎవరి కాళళ్ మీద వాళుళ్ నిలబడేలా తరీఫ్దు ఇసాత్ం.ఇంటి దగగ్రే
కూచుని డబుబ్ సంపాదించుకునే మారగ్ం ఏరాప్టు చేసాత్ం.సతరీలను అనిన్ విధాలా సవ్తంతుర్లు అయేయ్లా చూసాత్ం .’హామీల వరష్ం గుపిప్ంచింది మరొక
సవ్చఛ్ంద సంసథ్.
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‘ఇకక్డ నివసించే పర్తి ఒకక్రూ ఉచితంగా చదువుకునేలా ఏరాప్టు చేసాత్ం .రాతిర్ పాఠశాల,వయోజిన విదయ్ కలిప్సాత్ం.అక్షరాసయ్తతో
లోక జాఞ్నం మెరుగు పడుతుంది .సంపాదించే శకిత్ పెరుగుతుంది.మీలో పర్తి ఒకక్రూ మంచి విదయ్వంతులయేయ్లా చూసాత్ం ‘మరొక సవ్చఛ్ంద సంసథ్ హామీ.
విచితర్ం ఏమిటంటే ఎనోన్ రకాల సహాయాలు అందిసాత్ననన్ సవ్చఛ్ంద సంసథ్లలో ఏవి నిజంగా సేవ చేసాత్యో,వేటికి గురిత్ంపు ఉందో ఆ
భగవంతునికే ఎరుక!!??
అలా రక రకాల వయ్కుత్ల హామీలతో నిజంగా ఆ క్షణంలోనే అవి పొందినంత సంతోషం లో మునిగి పోయారు అగిన్ పర్మాద బాధితులు.
మెలిల్గా మధాయ్హన్ం అయియ్ంది.వచిచ్న వాళుళ్ ఎకక్డ వాళుళ్ అకక్డకు వెళిళ్పోయారు.
ఇక మిగిలింది ఆ పార్ంతం వాళుళ్.
ఒకక్కోక్రు తాము ఏమి కోలోప్యారో చెపుప్కోవడం పార్రంభించారు. ఒక కుటుంబం తమ కూతురు పెళిల్ కోసం పైసా పైసా కూడబెటిట్
దాచుకునన్ డబుబ్ అంతా బూడిద అయి పోయిందని బోరుమంది.
ఇంకొక కుటుంబం తమ కొడుకుకి ఫీజు కటట్డానికి ఇంటోల్ పెటిట్న డబుబ్,అంతకు ముందు రోజే కొనుకుక్నన్ పుసత్కాలు చూసుత్ండగానే
మసి అయిపోయాయని బావురుమంది.
ఇంకొక కుటుంబానిది మరీ దీన గాధ. ముసలిది అయిన యజమాని తలిల్కి వైదయ్ం చేయిదాద్మని ,అపుప్ చేసి తెచిచ్న న డబుబ్,అలాగే
ఆవిడికి ఒకరు దయతో చేయించి ఇచిచ్న కృతిర్మ కాలు అగిన్కి ఆహుతి అయియ్పోయాయి.ఇపుప్డు ఆ ముసలావిడ ఎలా నడుసుత్ంది!?ఎలా బతుకుతుంది??
ఇలా ఒకరికి ఒకరు తమ దీన గాధలు చెపుప్కుంటూ, కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ,ఒకరిని ఒకరు

ఓదారుచ్కుంటూ కూచుని

ఉనాన్రు.
చితర్ం ఏమిటంటే అంతదాకా హామీలు గుపిప్ంచిన ఎవవ్రూ ఆ విషయాలు అడగక పోవడం, చరిచ్ంచకపోవడం.వాళుళ్ వచిచ్న
పర్యోజనం వేరు !!??
అంతలో అటుగా ఓ ముసలి సతరీ నడుచుకుంటూ వచిచ్ంది.అసహయ్కరమైన బటట్లతో,మురికి ఓడుతూ ఉంది.ఆమె వేషధారణ ఆమె
బిచచ్కతెత్ అని చెపప్కనే చెపుతోంది.
ఆమెని చూసేసరికి అకక్డి వాళళ్ంతా చిరాకు పడాడ్రు. అకక్డ ఉనన్ వాళుళ్ తాము సరవ్ం కోలోప్యి ఉంటే, ఆ సమయంలో
అడుకోక్డానికి ఆమె ఎలా వచిచ్ంది, అని అందరూ కోపం,అసహయ్ం మిళితమైన భావం తో ఆమెను చూడసాగారు.
అదేమీ పటట్నటుట్ ఆమె వాళళ్కు బాగా దగగ్రగా వెళిళ్ంది.
“అయోయ్ ఇళుళ్ కాలి పోయినటుల్నాన్యే!!??”అని అడిగింది ఆమె.
అకక్డ ఉనన్ ఒక వయ్కిత్కి నషాళం అంటి పోయిందేమోగాని 'అబేబ్ లేదు !!సరదాగా దీపావళి జరుపుకునాన్ం' అనాన్డు విపరీతమైన
కోపంతో.
“అదేమిటి బాబూ అలాగనాన్వు!!??.....నా పేరు పారవ్తి ......

నేను పెదద్ దానినే .కానీ అంత గుడిడ్ దానిని ,తెలివి తకుక్వదానిని

కాదు.” అంది శాంతంగా.
“ఇకక్డ నీ పేరు, అడెర్సస్ ఎవరకీ అకక్రేల్దు . నా పేరు వీరబాబు ....అయితే ఏమిటట!!??” అంటూ కోపంగా పర్శిన్ంచాడు వీరబాబు
అనే అతను.
“అంత కోపం ఎందుకు బాబూ...”ఏదో చెపప్బోయింది పారవ్తి.
“చాలు వెళళ్వమామ్ ...అడుకోక్డానికి సమయం సందరభ్ం ఉండకక్రేల్దా!!??” కోపంగా అరిచాడు వీరబాబు.
“అయోయ్ బాబూ ...నేను అడుకుక్నే దానేన్ కాదనను ......కానీ ఇపుప్డు మీ దగగ్రికి అడుకోక్డానికి రాలేదు..” అంది పారవ్తి.
“ఓహో!! విందు చెయయ్డానికి వచాచ్వా !!?? విసిగించక పో....పొదుద్నున్ంచి వచేచ్ వాళుళ్ ,వెళేళ్వాళళ్తో విసిగిపోయి ఉనాన్ం.” అంటూ
తన చూపుడు వేలితో పొమమ్నన్టుట్ సంజఞ్ చేసాడు.
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“చూడు బాబు .....”అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ పారవ్తిని చేయయ్పటుట్కుని లాకుక్ వెళళ్బోతునన్ వీరబాబుని అకక్డ కుటుంబాలలోని
ఒక వయసుస్ మళిళ్న సతరీ వారించింది.
“అమామ్...నీకనాన్ నా మీద దయ కలిగింది......అమామ్ నేను ఇకక్డ అడుకోక్డానికి రాలేదు.”అంది పారవ్తి ఆ పెదాద్మెని ఉదేద్శించి .
“మరెందుకు వచిచ్నటుట్!!??”వీరబాబు సవ్రం లో కోపం తగగ్లేదు.
“వీరూ...”పెదాద్విడ అతనిని సముదాయించడానికి పర్యతిన్ంచింది.
“నీకు తెలీదు పెదద్మామ్ .ఇటువంటి వాళుళ్ ఈ హడావిడిలో వీలు చూసుకుని చేతికి అందినది పటుట్కుపోతారు.”అనాన్డు వీరబాబు.
“బాబూ...మరీ అంత అనాయ్యంగా మాటాల్డకు.....నేను అడుకుక్నే దానేన్ కావచుచ్ కానీ దొంగను కాదు....అమామ్ నీతో ఒక నిమషం
మాటాల్డవచాచ్ !!??”అంది పారవ్తి ఆ పెదాద్మె వైపు తిరిగి.
వీరబాబు ఏదో అనబోతే పెదాద్మె వారించింది.
“చూడమామ్ .. ....మా పరిసిథ్తి చూసావు కదా ...ఇపుప్డు మేమే అడుకుక్నే వాళళ్లా అయిపోయాం....” అంది ఆ కుటుంబాలలో
పెదద్మమ్ .
“అమామ్ .నేను అడుకోక్డానికి రాలేదు. చేతనైన సహాయం చేదాద్మని వచాచ్ను.” అంది పారవ్తి నెమమ్దిగా .
“ఏమిటి!!?? ...నువువ్...సహాయం ..చేయడానికి వచాచ్వా!!??” పర్తి మాట వతుత్తూ పలికాడు వీరబాబు.
“ఉదయం నుంచి చాలా మంది వచిచ్ మమమ్లిన్ ఊదరగొటిట్ వెళాళ్రు. ఇక ఇపుప్డు నువువ్ వచాచ్వు ఏదో గొపప్ సహాయం
చెయయ్డానికి!!?? “ అనాన్డు వీరబాబు వయ్ంగంగా.
“అవును బాబూ.... నువువ్ అనన్టుట్గా పెదద్ సహాయం

ఏమీ చెయయ్లేను గాని నాకు తోచింది ,నేను చెయయ్గలిగింది

చేదాద్మనుకుంటునాన్ను........ .ఈ కారీత్క మాసమంతా నేను ఉండే గుడి కి జనం బాగా వచాచ్రు......పర్జలలో ధరమ్ గుణం ఎకుక్వ అయియ్ందో ఏమో..”
అంటూ నవివ్ంది పారవ్తి.
మరల చెపప్ సాగింది పారవ్తి ”నా దగగ్ర అయిదు వేల రూపాయల వరకు ఉనాన్యి “ అంటూ తన దగగ్ర ఉనన్ సంచి లోంచి వందల
నోటుల్ బయటకు తీసింది.
“మాములుగా చిలల్రకి ఎకుక్వ డబుబ్లిసాత్రు కదా. అలాగా కొంచెం ఎకుక్వ వచిచ్ంది.. పరిసిథ్తి చూసేత్ మీరు ఎవవ్రూ తినడానికి కూడా
ఏమి మిగలచ్లేదు ఆ అగిన్ దేవుడు. నువువ్ అయితే కురార్డివి రెండు రోజులు తినక పోయినా ఉండ గలవు .పాపం పెదద్ వాళుళ్,పిలల్లు తినకుండా ఉండలేరు
కదా ....మీరు అందరూ ఈ పూటకి భోజనం చేయడానికి ఈ డబుబ్లు సరిపోతాయికదా. ఈ డబుబ్ ఉంచు. మీ అమమ్ ఇచిచ్ంది అనుకో. .ఇది ఖరుచ్
అయిపోయిన తరువాత మీ బాధలేవో మీరు పడుదురు గాని .”అంటూ తన దగగ్ర ఉనన్ డబుబ్ అంతా వీర బాబు చేతిలో పెటిట్ంది.
ఆ క్షణంలో వీరబాబు ముఖం లో ఎనోన్ తెలియని భావాలూ పర్వేశించాయి.అయితే ఆశచ్రయ్ం అనిన్ంటిని అధిగమించింది.
‘ఉదయం నుంచి వచిచ్న వాళళ్ంతా శుషక్ పిర్యాలు చెపిప్ , శూనయ్ హసాత్లు చూపించారు. వాళుళ్ ఎపుప్డో ఏదో ఒరగ పెడతామని
చెపాప్రు.పర్సుత్త పరిసిథ్తి అరథ్ం చేసుకునన్వారు ఒకరూ లేరు.తమకు వెంటనే కావలిసింది ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. తమకు పర్సుత్త అవసరం ఆకలి
తీరుచ్కోవడం ..... అమమ్ రూపం లో ఉనన్ ఈ దేవత అందరి కడుపు నింపడానికి వచిచ్ంది. తలిల్కంటే పిలల్ల ఆకలి ఎవరికీ తెలుసుత్ంది !? ఛీ! అటువంటి
దేవత గురించి ఎంత నీచంగా ఊహించుకునాన్ను.’ అనుకునాన్డు వీరబాబు.
“అదేమిటి నువువ్...మాకు ఇవవ్డం..అది కాక ఉనన్దంతా మాకు ఇచేచ్సేత్.........!!??” అరోత్కిత్లో ఆగిపోయాడు వీరబాబు.
“అయోయ్ నాదేముంది బాబూ ...గుడిలో పది రూపాయిలు రాకపోవు...... అయినా ఏ క్షణం లోననాన్ రాలి పోయే ఈ పండుటాకుకు అ
దేవుడే రక్ష. వసాత్ను బాబూ ......వసాత్నమామ్” అంది పారవ్తి.
“అమామ్ ...”అంటూ కళళ్లోల్ కృతజఞ్తతో నిండిన అశుర్వులు తో
వీరబాబు.అతనితో ఎనోన్ చేతులు కలిసాయి###
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ఆ అనన్పూరణ్ కి ,జగజజ్ననికి, అమమ్ల గనన్అమమ్కి నమసక్రించాడు
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