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బలిదానం
సతయ్ం

(రూప ణి, 1948 జూన్ 1 సంచిక నుంచి)
రాజశేఖరుని తన తండిర్ రామసావ్మి ఇంతగా బాధించడం కమలకేమాతర్ం యిషట్ం లేక పోయింది. నిజంగా అతను జేసిన నేరం లేదు. ఏదో
వంకతో అతనన్ంత అవమానించి అంత కూర్రంగా జూడడం అనాయ్యం.
రాజశేఖరునికి పర్పంచం అంటే యేమిటో తెలుసు. అయినా నీచ పర్పంచం కోసం అతని నడతను మారుచ్కొని అతని ఆశయాలనిన్టినీ భగన్ం
జెయయ్డం అతని సవ్భావం గాదు. లోకులు కాకులు అని అతని తీరామ్నం లేకుంటే అంత ఆదరశ్పాతర్ంగా తను ఆచరించిన దానిన్ దాని లకాష్య్నిన్
గర్హించకుండానే లోకం అతనిన్ గరిహ్ంచడం ఎందుకో? మహారాజా గాదు. మరి యముడే అతనెన్దురొక్నాన్ సరే తన చెలిల్ వివాహం జేయడం అతను
ఒపుప్కోడు.
ఆనాడు అడుడ్ జెపప్ని సంఘం ఈనాడెందుకు అడుడ్ జెపుప్తుంది? మగడంటే ఏరుగని పసితనంలో ఆరోయేటే పెళిళ్కి అనుమతించిందే!
అమామ్యికి పదేళుళ్ వచేచ్టపప్టికి మగడు గతించాడు. ఇపప్టికి 24 ఏళుళ్ వచిచ్నై. మరి బర్తికే 84 ఏళూళ్ ఒంటిర్గా యేడవాలిస్ందేనా ? 84 ఏళొళ్చిచ్న
ముసలితొకుక్ 16 ఏళళ్ పిలల్ని జేసుకోవచుచ్ గాని 16 ఏళళ్ పిలల్ భరత్పోతే మళీళ్ పెళిళ్ జేసుకోగూడదు! ఏం సంఘం! ఏం నీతులు అసలు ఈ కాలంలో
గూడా సంఘం అలా పని జేసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ం గాదూ.
రాజశేఖరుడు తన చెలిల్ పెళిళ్ జేయ నిశచ్యించుకునాన్డు. ఓ కురార్డు ముందుకు వచాచ్డు ఆ పిలల్ను జేసుకోడానికి. సరిగా లగన్ క్షణంలో పెండిల్
అరుగుపై పీఠం వేశాడు. సంఘాధికారి “చీ పాడు పెండిల్ నీచులు దోర్హులు, సంఘ నాశకులు. పవితర్ హిందూ మత సంపర్దాయానిన్ భగన్ పరుసుత్నాన్డు.
మీరీ పెండిల్ జూడగూడదు పొండి” అని విరుచుకు పడాడ్డు. వచిచ్న పెదద్లంతా కాళళ్కి బుదిధ్ జెపాప్రు. ఏం పెదద్లో మరి “ఎలా జేసుకుంటునాన్వు నీవీ
పెండిల్?” అని పెండిల్ కొడుకుపైన “వాడేలా జేసుత్నాన్డు? నీవెలా జేసుకుంటునాన్వే” అని కనీన్రు పరయ్ంతమౌతునన్ పెండిల్ కూతురు పైన నూరుతునాన్డు.
రాజశేఖర ఆగలేక పోయాడు. దుడుడ్కరర్తో పర్తయ్క్షమయాయ్డు. ఇక పెదిమ కదిలిప్తే శాసిత్ జరుగుతుందనాన్డు మిడి గుర్డల్తో పలాయనం పఠించారు
సంఘాధికారులు ఒకక్ అగిన్ మాతర్మే సాకిష్గా పెండిల్ జరిగింది. ఆ నాటి నుంచీ కషాట్లు మొదలు.
ఏమైనా సరే తన వివాహం కాకముందే తన అంతో సంఘం అంతో తేలుచ్కోవాలని ధృఢ నిశచ్యుడయాడు శేఖరుడు. అనిన్టికి అడడ్ం దిరగడం
మొదలు బెటాట్డు ఎవరిని అంటుకోగూడదో వారినే అంటుకుంటాడు ఏది సంఘం చేయవదద్నన్దో అదే అతని కరత్వయ్ం ఎనాన్ళిళ్లా అపవితార్ల మయాయ్మని
సంఘం కూరుచ్ంటుందో చూడాలనుకునాన్డు. సంఘానికెంతేనా అండ వుంది. తనకేముంది ? వెధవ ఇరవై ఎకరాల భూమిదపప్ ! ఇరవై ఎకరాల అండ
గూడా నాకకక్రేల్దు, నాకెవవ్రూ అకక్రేల్దు నాకు నేనే అండ. పర్పంచ మొతాత్నిన్ నేనొకక్ణేణ్ ఎదురు తిరుగుతా నాకు భయం లేదు. నాకై దుఃఖించే వాళుళ్ లేరు.
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నా చెలిల్, బావ దపప్. వాళుళ్ మాతర్ం ఎందుకు దుఃఖిసాత్రు ? వాళుళ్ నాకు అండే, నేనొకక్ణేణ్ గాదు నాలాగా మరిదద్రు ఉనాన్రు. ఇంకేం గావాలి, విజయం
తథయ్ం” అనుకునాన్డు.
కొనాన్ళళ్తనిన్ పర్పంచం పిచిచ్వాడంది “ఛీ నేను పిచిచ్వాణాణ్ ? పర్పంచం పిచిచ్ది” అనాన్డతను. పిచిచ్ ఆసుపతిర్కి జేరచ్బడాడ్డు “నేను పిచిచ్ వాణిణ్
మీరు నాకు మందిచేచ్వారు” తనన్బోయాడు శేఖర ఆ డాకట్రుని, కాంపౌండరును; చేతులు విరిచి కటిట్ మందుబోశారు లేని పిచిచ్ పెరిగింది. లేని మాటలు
వచిచ్నై. ఫకీరు మొదలు పర్భువువరకు అతని దాసానుదాసులట వారంతా తను జెపిప్న మాటలు వినాలట లేకుంటే పర్పంచానేన్ భగన్ం జేసాత్డట
విచచ్లవిడిగా తిరగడం మొదలు పెటాట్డు.
ఇక దారి గనిప్ంచక జమీందారు రామసావ్మిగారే కేసు విచారణలోకి తీసుకునాన్రు. నిండు సభలో రాజశేఖరుని అతని చెలిల్నీ బావనీ తీసుకొచిచ్
నానా రభస జేసి గూళళ్ మధయ్గా పొడిచారు దుడుడ్ కరర్లతో. తపప్ని ఒపుప్కుంటే క్షమిసాత్ననాన్రు. చెలీల్ బావ మెతత్బడాడ్రు. రాజశేఖరుడు మండి పోయాడు
“మీరు మనుషులు గారు పశువులు. మీరు జేసిందితపాప్ ? ఎవడనేది ?... రామసావ్మి గాదు పర్పంచం తలల్కిర్ందులైనా సరే నేనూ నా యిదద్రు బంధువులూ
జేసింది ఒపుప్. ఇక ఈ ఉదేద్శయ్ం మారదని” గదిద్ంచాడు. అతని ఆ యిదద్రు చుటాట్లు అతనికి లోబడాడ్రు. కాని పర్పంచం లోబడలేదు. కరర్లు వాళళ్మీద
నాటయ్మాడినై. నడిసభలో రకత్ం పర్వహిసోత్ంది.
కమల ఇక చూడలేక పోయింది “ఏయ ఆపండి” అని అరచి పడిపోయింది ఆ పడిపోవడం రాతిర్ ఒంటిగంటకు తేరుకుంది. శరీరం తేరుకుంది
గాని మనసుస్ కుదుట పడలేదు. శేఖర అని కలువరిసోత్ంది. ఆమె పిచెచ్తిత్నటైల్ పోయింది. పిచిచ్లోనే ఉపనాయ్సం మొదలు పెటిట్ంది. “ఏం? పురుషుడు
చచేచ్దాకా అనుభవించాలి ? ముకుక్ పచచ్లారని పసిపిలల్ మొగుడు జావగానే యిక పర్పంచానిన్ కనెన్తిత్ జూడగూడదు ? వాడు భోగించాలి ! ఇది సనాయ్సం
పుచుచ్కోవాలి ! ఏం మతం ! ఏం నాయ్యం ! ఏం అధికారం ! ఛీ ! రాజశేఖరుని విడిచి వెయయ్ండి” అంటునైన్ ఆమె పెదవులు. రకాత్రుణ నేతర్దవ్యం
రోషంతో పర్తిబింబిసుత్ండగా.
రెండుమూడు రోజులు గడిచినై. ఆమె మామూలు మనిషైంది. అసలా రాక్షస కృతాయ్లు ఆగవేమో అనుకుంది, కాని ఆమె మనసుస్ పరితపిసోత్ంది.
జైలు వైపుగా వెళిళ్ంది ముగుగ్రు కనిప్ంచారు. రాజశేఖరుని పునన్మ చందుర్నిలాంటి దివయ్ ముఖంలో మచచ్లు మచచ్లుగా గాయాలు కనిప్సుత్నైన్. ఆమె
అతనిన్ ఓదారచ్బోయింది. “ననున్ ఓదారేచ్ వాళుళ్ అకక్రలేదు. ననున్ నేనే ఉసిగొలుప్కుంటాను. నాకు నేనే పోరాడతాను నాకు నేనే విజయం సాధిసాత్ను”
అనాన్డు శేఖర అతనిదెంత ధీపర్వృతిత్! ఎంత తాయ్గి ! ఎంతటి వీరుడు ! పర్పంచంలో నిజంగా అతనే మనిషి తతిమామ్ వాళుళ్ మనుషులా? పశువులు కాదు
అదేదో రూపం !
కమల చలించిపోయింది. ఎపుప్డూ జైలుదగగ్రే నిలుచ్ని మచచ్ల ముఖంలోకి తన ముఖం పెటిట్ తిలకించడం మొదలుబెటిట్ంది. ఆ మచచ్లోల్ ఎంత
భావం వుంది! ఎంత తాయ్గం వుంది! ఎంత ధైరయ్ం ఉంది! అది మానవునికి తపప్కుండా కనిప్సుత్ంది. కనిప్ంచని వాళుళ్ మనవులు గారు తనకు కనిప్సుత్ంది.
గనుక తను మానవ జాతిలోది కనుకనే తన ముఖం ఆ మచచ్ల ముఖం ఒకటి. ఆ రెండు ముఖాలు కలుసుకొంటై. ఆ మచచ్ల ముఖానికి వచిచ్న విజయం
తన ముఖమూ పంచుకొంటుంది. ఆ జైలు పార్ంతాల కెవరు వచిచ్న కరువబోతునన్ది. బలవంతాన యివతలకు తీసుకొచిచ్నా అతని నామసమ్రణం ఆమెకు
రామనామ సమ్రణం కనాన్ పవితర్ంగా ఉంది.
పర్పంచం ఆమెను గూడ పిచిచ్వాళళ్లోల్ జమవేసింది. రామసావ్మి దిగులు పడాడ్డు. కారణం? రాజశేఖరుడే..! అతనున్ ఈ లోకంలో లేకుండా
జేసేత్?... తన కమల తనకు దకుక్తుంది. లేకుంటే ఒటిట్దే. రామసావ్మికి మరో ఆలోచన తటిట్ంది. అతను లేకపోతే కమల గూడా ఉండదేమో! మెలల్గా
కమలతో ముచచ్టించాడు. భగుగ్న మండిపోయింది. కమల రాజశేఖరుడూ తనూ మనుషులట. మిగతావనీన్ అవేవో రూపాలట. రాజశేఖరుడూ తనూ
ఒకటిటా. ఈ మాటలు వినన్ రామసావ్మికి మరీ పిచెచ్తిత్ంది ఏమీ తోచడం లేదు. అటూ ఇటూ ఏవేవో అనుకుంటూ తెగతిరుగుతునాన్డు. కొంచెం ఉండి
తనకూ పిచేచ్మోననుకునాన్డు. ఛీ! తనకు పిచేచ్మిటి? తన కూతురుకు పిచేచ్మిటి? రాజశేఖరుడు పోతే అనిన్ పోతై. పర్పంచం శాంతిసుత్ంది. తనకూ
శాంతం కలుగుతుంది... అంతే ముమామ్టికీ రాజశేఖరుణిణ్ంకా బాధించాలి. తమ నీసిథ్తికి తీసుకొచిచ్న అతనిన్ంకా వదల గూడదు. అతని ముందే అతని
చెలిల్నీ బావనీ కాలేచ్యాలి. అదీ పర్థమ కరత్వయ్ం.
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అది వాళళ్ని కాలిచ్వేశే పర్దేశం. ఎకక్డెకక్డి జనాలు మూగి ఉనైన్. రాజశేఖరుని బంధించి నిలబెటాట్రు. అతని చెలిల్, బావా కనీన్ళళ్తో అతని ఆజఞ్
శిరసావహిసూత్ నిలుచ్నాన్రు. మధయ్ పర్దేశంలో కమల ఆ పర్దేశానికే వచిచ్ గలగలాల్డిపోతుంది. ఆమెనెవరో బిగబటిట్ అటేట్పెటాట్రు. కదలలేక పోతుంది.
తుపాకీతో వధయ్ శిల పై కెకిక్న వాళళ్కి గురి చూసుత్నాన్రు.
రాజశేఖరుడు పటిట్న పదిమందినీ ఒకక్ ఊపు ఊపాడు “పర్పంచం పిరికిది. లేకపోతే పర్పంచానెన్దిరించిన ఆ యిదద్రీన్ చంపక పోతే పర్పంచం
బర్తకలేదూ ? ఆ యిదద్రూ జచిచ్నా యిదుగో ఇంకొకటి. దీనికి పర్పంచమే బలి. నేను కనీన్రు గారుసాత్ననుకునాన్రా ? కనీన్రు బదులుగా రకత్ం కారుసాత్. ఈ
ఒకక్ రకత్ంతో ఏమనుకునాన్రా ఏరులు పారిసాత్ అంటోంది అతని ఉడుకు రకత్ంతో వేడెకిక్ పోయిన అతని కంఠం. రామసావ్మి ఆలోచించాడు. నిజంగా
పర్పంచమే పిరికిదేమో ?... లేకపోతే ఆ యిదద్రు పోతే పర్పంచం శాంతించడమేమిటి ?... సమాధానం కుదరక పోయినా కుదురుచ్ కుంటునాన్డు పర్పంచ
దోర్హులు వాళళ్ని కాలాచ్లిస్ందే.
"ఊ... కాలచ్ండిరా.”
మళీళ్ అరుసుత్నాన్డు రాజశేఖర “చూడండి ఇందరునాన్రుగా! నా చేతికొక తుపాకి ఈయండి. మీరంతా తలకొక తుపాకీ దీసుకోండి. ఎవరు
గెలుసాత్రో ? ఇసాత్రా ? లేకపోతే పిరికి వాళళ్మని ఒపుప్కుంటారా?”
సంఘాధికారి అంటునాన్డు. "అతను పిచిచ్ వాడు అతని మాటలు వినాలిస్న పని లేదు ముందు శిక్ష కానీయండి.”
రామసావ్మి ఆలోచిసుత్నాన్డు అతను పిరికివాడా ? మనమా ? ఛీ ! మనమెందుకౌతాం ? ఊ.. కాలచ్ండిరా..”
ఢాంఢాం... కాలాచ్రు. రెండు జీవాలయిపోయినై. ఇక ఒకటుంది. అది అంటునన్ది.
“ఏ నేనిజం చెపాప్నా? లేదా ? కనీన్ళుళ్ కారాచ్నా? ఇదిగో యిక చూడండి రకత్పు కాలువ ఎంత లోతు గావాలి? ఎనిన్ మైళళ్ పొడుగు గావా ?”
అతని కషాట్లు చూపించాలనాన్ అవి అతనికి కనిప్ంచడం లేదు. అసలు అవి ఆ పనంటే దడుసుత్నైన్. ఇక అతనిన్ పటుట్కోవడం ఎలా? ఎవరూ పటుట్కోకుండా
ఉనాన్రు “చూడండి రకత్పు కాలువల”ని పటుట్కునన్ వాళళ్ దగగ్రిన్ంచి గుంజుకుంటునాన్డు “నాకు యీ పర్పంచమే బలి” అంటోంది అతని రౌదర్మూరిత్.
"అతనీన్ కాలేచ్యండి” అనాన్డు రామసావ్మి.
బలవంతాన అతనిన్ పర్యతిన్ంచి వధయ్ శిల ఎకిక్ంచారు. అకక్డ నుంచి అతనినుండి బాంబులు పడుతుంటే అంతా ఛసుత్నాన్రు. ఎవరు జావడం
లేదు ఏమిటో అంతా కలోల్లం. ఏమీ లేదు ఉలికిక్ పడుతుంది. అతనంటే పర్జ. మరి అతని చేతిలో యేమీ లేదు. అతనింకా బందీ. లోనే ఉనాన్డు. అతను
పర్జానీకానేన్మీ బాధించలేదు. కాని గగోగ్లు మాతర్ం బయలుదేరింది. పర్జానీకంలో శాంతే లేదు. వాళళ్కి రకత్పు మడుగులు జూసుత్నన్ంత భయం గలిగ్ంది.
అందరి గుండెలు చెదిరిపోయినై “కాలచ్రేం ?” అంటునాన్డు రామసావ్మి.
మళీళ్ ఢాంఢాం కాలాచ్రు. ఎపుప్డు వాలిందో కమల అతని దేహానికతుకొక్ని ఉంది. రెండు దేహాలకీ గుండెలోల్గానే దూసుకు పోయింది తుపాకి
గుండు. రెండు దేహాలు ఒకటిగా కిర్ందపడి ఉనైన్. రెండు దేహాలు కళకళాల్డుతునైన్, ఒకటి మచచ్ల ముఖం. ఒకటి మచచ్లు లేని ముఖం. రెండూ
కలుసుకొనైన్.
రామసావ్మి నేతర్ం చెదిరిపోయింది. అసలు యేం జరిగిందేమిటి. ? అతనికేమీ అరథ్ంగావటం లేదు. పర్జ అంతా మాటుమణిగి పోయింది. కాని
అతను అతని సిబబ్ందీ అకక్డే ఉనాన్రు.
మరునాటికలాల్ రాజయ్ంలో కొర్తత్ కొర్తత్ ఎతైత్న రాల సత్ంభాలు మొలిచ్నై. వాటి మీద వార్సి ఉంది. “16 ఏళళ్ లోపల ఎవరికీ వివాహం జేయగూడదు.
బాలవిధవల పెళిళ్కి అడేడ్ వారిని తలదీయిసాత్ం. వివాహం విషయంలో వధూవరులదే అంతిమ నిశచ్యం !"
చచిచ్గూడ విజయం సంపాదించాడు రాజశేఖర. అతనిది విజయాతమ్.
“తన ఆదరాశ్నిన్ నమిమ్, సతయ్ మారాగ్న సాంతము వరకు ఒకక్డు నిలిచ్నా విజయం తధయ్ం” -- మహాతామ్ గాంధి.
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