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యండమూరి కథా వంతి

నీలోంచి నాలోకి..
(ఏపి
ర్ ల్ 10, 2000 ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ
"... సరసమంటే ఏమిటి?" అడిగాడు నా భరత్.

రపతి
ర్ క నుంచి)

బితత్రపోయాను. ఏ భరాత్ మొటట్ మొదటి రాతిర్ తన భారయ్తో జరిపే తోలి
సంభాషణలో, తొలి పర్శన్గా దానిన్ అడగడు. సవ్ఛఛ్మైన ఉరూద్లో అతడు అడిగిన పర్శన్కి ఏ
సమాధానం చెపాప్లో తెలియక మౌనం వహించాను.
నా అయోమయానిన్ అరథ్ం చేసుకునన్టుట్ అతడు సనన్గా నవివ్ "...నువువ్
గదిలోకి రావటం ఆలసయ్ం అయేయ్సరికి ఒక కవిత వార్దాద్మని కూరుచ్నాన్ను. 'సరసము' అనన్
పదానికి సరి అయిన అరథ్ం తెలియలేదు. రాగానే ఇలా అడిగినందుకు కంగారు పడాడ్వా?"
అనాన్డు.
నేను కూడా తేరుకొని, "అదేం లేదు!" అని ఉతుస్కతతో కూడిన ఆశచ్రయ్ంతో
"మీరు కవితలు వార్సాత్రా?" అని అడిగాను.
"ఆవును. నీ కవిత చదివే నీ కోసం భారతదేశంలో వాకబు చేశాను”
అనాన్డు.
సనాతన ముసిల్మల కుటుంబం మాది. గోదావరికి పశిచ్మాన కొవూవ్రికి
వంద కిలోమీటరల్ దూరంలో ఒక పలెల్టూరు. మా కుటుంబాలోల్ సతరీ అభిపార్యాలకి అంత విలువ ఇవవ్రు. అందులోనూ అంత ఉనన్త పదవిలో ఉనన్
సైనికాధికారి ఏరి కోరి వచిచ్ చేసుకుంటానంటే మా తలిల్దండుర్లు ఎగిరి గంతేసి ఒపుప్కునాన్రు. ఆ విధంగా నా అంగీకార, అనంగీకార పర్సకుత్లు
లేకుండానే ఆసిఫ అహమ్దకి అరాధ్ంగినయాయ్ను.
మాలాంటి కొనిన్ ముసిల్మస్ తెగలోల్ జులావ్ అవగానే, పెళిళ్కూతురు భరత్ ఇంటికి వచేచ్సుత్ంది. హిందువులోల్లా కాకుండా, సుహాగ రాత
(శోభనం) పెళిళ్కొడుకు ఇంటోల్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా నేను పెళళ్వగానే పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ నుంచి పాకిసాత్న వచేచ్శాను.
అనన్టుట్ చెపప్టం మరిచ్పోయాను. మా ఆయన పనిచేసుత్నన్ది పాకిసాత్న సైనయ్ంలో...!
...
పెహలీరాత గదిలోకి పంపబోయేముందు చేసే తతంగానిన్ 'కరీమా' అంటారు. అంతటి ఆజానుబాహువూ, మామూలుగా అతి
గంభీరంగా ఉండేవాడూ అయిన నా భరత్ - చినన్పిలాల్డిలా పూలబంతులోత్ ఆడటం చూసి నవువ్కునాన్ను. తొలిరాతిర్ మలెల్పూలు ఎకుక్వగా వాడతారని
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పుసత్కాలోల్ చదివాను. కానీ, మాలో గులాబీ రేకులీన్, అతత్రునీ ఎకుక్వ ఉపయోగిసాత్రు. ఆ పరిమళం మలెల్లాగా మతెత్కిక్ంచదు. ఆహాల్దకరంగా ఉంటుంది.
కామానికీ, శృంగారానికీ ఉనన్ తేడాలా అనిపిసుత్ంది.
ఆ పకక్మీద పరచుకుని ఉనన్ గులాబీరేకులిన్ పకక్కి తొలగిసూత్ ఒక పుసత్కంలో కవిత తీసి నాకు చూపించి, "ఇది నువువ్
వార్సిందేగా?" అనాన్డు. అది నేను వార్సిందే. 'జిహేద ' అనన్ ఉరూద్ పతిర్కలో పడింది. అది అహమ్దాబాద నుంచి వెలువడుతుంది. జిహేద అంటే పోరాటo
అని అరథ్ం. పేరుకు పోరాటమే కానీ, అనిన్ రకాల కథలూ, కవితలూ వేసాత్రు. నేను వార్సిన కవితని వాళుళ్ వేసుకోవటం, పైగా పదిరూపాయల పారితోషికం
పంపటం, నాకు అపూరవ్మైన అనుభవం.
"ఇండియా నుంచి వసూత్ నా సేన్హితుడు ఈ మాయ్గజైన తెచాచ్డు. లాహోరలో ఇచాచ్డు. నీ ఫోటో చూసి మనసు పారేసుకునాన్ను.
కవిత చదివి మనసు పోగొటుట్కునాన్ను."
"నా కవితని పొగుడుతునాన్రా, తిడుతునాన్రా?" చిరుకోపంతో పర్శిన్ంచాను.
అతడు తెలల్బోయి "...అంత బాగోక పోతే పరాయిదేశంలో ఉనన్ పిలల్ని వెతికి వెతికి ఎందుకు పటుట్కుంటాను?" అనాన్డు. నిజమే
కదా అనిపించింది. ఈలోపులో అతను అనాన్డు - "నాకూ ఈ కవితల పిచిచ్ ఉంది. ఇదద్రి అభిరుచులూ కలుసాత్యనిపించింది. నీ పేరు చూశాను.
నూరజ్హాన అని కనిపించింది. నా మితుర్నితో ఎంకవ్యిరీ చేయించాను."
తరువాత విషయం నాకు తెలిసిందే. మా తలిల్దండుర్లు ఉపొప్ంగిపోయారు. పాకిసాత్న అంటే ఎంత లేదనాన్ మా వాళళ్కి పేర్మే! మా
తాతగారు (తలిల్ తండిర్) కరాచీ నుంచి ఆంధర్దేశానికి వలస వచాచ్రు. మా తలీల్, పాకిసాత్న మాజీ పర్ధాని జులిఫ్కర ఆలీ భుటోట్ ఒకే రోజున(1928 లో)
పుటాట్రు. యాభై ఒకక్ ఏళళ్ భుటోట్ని పాకిసాత్న సైనయ్ం ఉరి తీసినపుప్డు, నా తలిల్ దుఃఖించటం నాకు ఇపప్టికీ గురుత్ంది.
ఆసిఫ అహమ్దతో నా వివాహానికి ఇరు పర్భుతావ్ల తరఫు నుంచీ ఏవైనా అభయ్ంతరాలు వసాత్యేమోనని మేము భయపడాడ్ము. ఆసిఫ
సైనయ్ంలో ఉనన్త సాథ్నంలో ఉనాన్డు కాబటిట్, ముఖయ్ంగా పాకిసాత్న నుంచి అభయ్ంతరం ఉంటుందేమో అనుకునాన్రు. అయితే అలాంటిదేమీ జరగలేదు.
వీసా సులభంగానే లభించింది.
"దేవిగారు ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అనన్ పర్శన్కి ఊహలిన్ంచి బయటపడి నవావ్ను. "నేను ఏదో కవిత వార్యడమేమిటి? దానిన్
పతిర్కకి పంపటం ఏమిటి? మీరు చదివి, పెళిళ్కి రాయబారం పంపటం ఏమిటి? గోదారి ఒడుడ్ నుంచి, ఇండస తీరానికి నేను రావటం ఏమిటి?" అనాన్ను.
తన దేశపు నది గురించి పర్సాత్వించేసరికి అతడు గమమ్తుత్గా కళుళ్ ఎగరేసి, "ఓ! నువువ్ హిసట్రీలో గార్డుయ్యేటవి కదూ!" అనాన్డు.
అతడు నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ ఉండగా ఫోన మోగింది. అతడు నుదురు చిటిల్సూత్ దానిన్ అందుకొని అవతలివారు ఏదో చెపూత్ంటే
"సరే...సరే...!" అని కొంచెంసేపు మాటాల్డి ఫోన పెటేట్శాడు.
"ఎకక్ణుణ్ంచి ఫోన?" అని అడిగాను.
"జనరల తాలూకు ఆఫీసు నుంచి!" అనాన్డు. "...మీ పర్ధాని బసుస్లో లాహోర వసుత్నాన్రట. సెకూయ్రిటీ చీఫగా ననున్
నియమించారు!" అనాన్డు.
మెరుసుత్నన్ కళళ్తో "కంగార్టస్!" అనాన్ను.
"వాజపేయి మాకు నచిచ్న పర్ధాని"
అతనిలో అంత ఉతాస్హం కనబడలేదు. "సరే. ఇక దాని గురించి మరిచ్పోదాం!" అంటూ ముందుకు వంగి పెదవులపై ముదుద్
పెటుట్కునాన్డు.
అంత అకసామ్తుత్గా అతడు అలా ముదాద్డేసరికి కాసత్ కంగారుపడాడ్ను. అతడి లోంచి నాలోకి ఏదో శకిత్ పర్వహిసూత్నన్ అనుభూతి
కలిగింది. తన అవయవాలనిన్టి తరఫునా తన 'నాలుక'ని రాయబారిగా నియమించి, నా తనువు దురగ్ంలోకి పంపినటుట్నాన్డు. ఆ రాయబారే నా శరీరపు
అవయవాల గురించి గూఢచారి బాధయ్తలు కూడా సీవ్కరించినటుట్ అనిపించింది. ఆ జలదరింపుల పరిమళపు అలదరింపు వాళళ్ంతా పాకుతూ ఉండగా,
అతడు ననున్ ఒకవైపు ముదిద్డుతూనే తన ఆలోచనలోల్ ఎకక్డో జారుకునన్టుట్ గమనించాను. కాసత్ దూరంగా విడిపడి, "ఏం ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అనాన్ను.
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అతడు నవివ్, "మా గురించే!" అనాన్డు.
“అంటే?”
“శతుర్వుకి సెకూయ్రిటీ ఇవావ్లిస్ వసోత్ంది చూశావా?"
“శతుర్వైనా అతడు మన అతిథి కదా!" అనాన్ను. 'మన ' అనటం నాకు గమమ్తుత్గా అనిపించింది.
అతడు మాటాల్డలేదు. మూడ మారచ్టానికి ఉరూద్లో చినన్ షాయిరీలా, "ఆ అతిథి గురించే తపప్, పకక్నునన్ అభాయ్గతి గురించి
ఆలోచించరా?" అనాన్ను.
అతడికి అరథ్మయింది. ఆవేశంతో చపుప్న దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు.
అది నాకు తొలి పురుష సప్రశ్. బస సాట్పులోల్ తగిలే వాళళ్ గురించి కాదు నేను చెపేప్ది. తనువూ, మనసూ సంపూరాణ్ంగీకారంతో
ఆహావ్నిసుత్నన్ సిథ్తిలో సప్రశ్ అది!
అందరూ ఇటువంటి సందరాభ్లోల్ సతరీ శరీరానిన్ వీణతోనూ, పురుషుడిని ఆ వీణ తీగె శృతి చేసేవాడితోనూ పోలుసాత్రు. నాకు అలా
అనిపించలేదు. దాపరికం లేకుండా చెపుతాను. నాకెందుకో దూదేకులవాడు గురొత్చాచ్డు. ఎకక్డో తీగెని కదుపుతాడు. ఠాంగమ్నన్ శబద్ంతో పింజెలుపింజెలుగా దూది గదంతా వాయ్పిసుత్ంది. అతడి చెయియ్ నా వెనెన్ముక చివరికి చేరుకునేసరికి నాకు తోచిన పోలిక అది!
నా మెడ వంపు నుంచి మరో వంపులోకి అతడి మొహం జారేసరికి శరీరం అలలా ఎగసిపడి, నా కటి - కెరటమయింది. నాలో అంత
కోరిక నికిష్పత్మయిందని అపప్టి వరకూ నాకు తెలియదు.
అతడు వయసులో చినన్ పిలాల్డై, ముపైప్ సంవతస్రాల వెనకిక్ వెళాళ్డు. ‘ఆకలే’ తేడా!
పురుషుడి కూడా ఒక పర్తేయ్కమైన పరిమళం (ఛా... ఇటువంటి టైంలో అంత సంసాక్రవంతమైన పదం వాడటం అనవసరం) వాసన
ఉంటుందని నాకు మొదటిసారి తెలిసింది.
ఒకొక్కక్ సిగుగ్ పొరా ననున్ వీడి, మంచం పకక్న పడుతోంది.
పెళళ్యాయ్క - పర్తిరాతీర్ సతరీ భూదేవి అవావ్లేమో అని భయపడేదానిన్. రోమానస్ లో ‘బరువూ’ బాధయ్తలు కూడా ఆనందంగానే
ఉంటాయని అరథ్మయింది. బరువు సంగతి పకక్న పెటిట్ ‘భాగసావ్మి’గా నా వంతు రొమాంటిక ‘బాధయ్తలు’ పార్రంభించబోయే టైంకి జరిగిందది!
పెదద్ షాక..!
ఏం జరిగిందీ గర్హించేలోపులో నాకనాన్ ముందే అతడు దానిన్ గర్హించినటుట్ వివరణ్మైన మొహానిన్ వంపులోల్ దాచుకునాన్డు. నా
శరీరం వంపులోల్ కాదు. దిండు వంపులోల్…!
...
ఇది జరిగి వారం రోజులైంది.
నా భరత్ నపుంసకుడు కాదని నా మనసుస్ గాఢంగా చెపోత్ంది. అయినా ఇపుప్డు నా సమసయ్ అదికాదు. తాను కొతత్గా తెలుసుకునన్
చేదునిజానిన్ జీరిణ్ంచుకోవటానికి అతడికి కొంత సమయం ఇవావ్లి. డిపెర్స కాకుండా చూడాలి. అదీ నా పర్సుత్త బాధయ్త..!
అందుకే నేను సాధారణంగా ఉనన్టుట్ కనపడటానికి పర్యతిన్ంచాను.
"ఇంతవరకూ నాకు ఏ సతరీతోనూ అనుభవం లేదు!" చెపాప్డతను. "...కానీ నాకు కరెకుట్గా తెలుసు. నాలో ఏ లోపమూ లేదు. ఎందుకో
ఆ సమయంలో నిసస్తుత్వో, నిరాసకత్తో ఏరప్డుతోంది. డాకట్రిన్ కలవాలో, మానసిక నిపుణుడిని కలవాలో అరథ్ం కావటం లేదు."
"ఇపుప్డు తొందరేముందీ..? కొంతకాలం వేచి చూదాద్ం. తరువాత దానంతట అదే సరుద్కుంటుంది!" అనాన్ను మనసూఫ్రిత్గా...
నిజాయితీగా.
ఎందుకో ఈ సమసయ్ తాతాక్లికమే అని తోచింది. ఒక రకంగా ఇది మా మధయ్ బంధం గటిట్పడటానికి సహాయపడుతుందనిపించింది.
ఈలోపున ఆసిఫ తలిల్ మమమ్లిన్ 'హనీమూన'(?) కి తొందరపెటిట్ంది.
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...
పాకిసాత్న కి ఉతత్రం వైపున హిమాలయ పరవ్తాల అంచులో 'సాక్రూట్ ' అనన్ పార్ంతం ఉంది. పరవ్త శిఖరాల మీద కరిగిన మంచు
'హూషే' నదిగా మారి దకిష్ణానికి పర్వహించి ఇండస లో కలుసుత్ంది. పచిచ్క బయళుళ్, దూరంగా తెలల్టి కొండలు, మధయ్లో నది, చుటూట్ తోటలూ... చాలా
మనోహరంగా ఉంది ఆ దృశయ్ం.
ఆసిఫ నా చేతిలో చేయి వేసి దగగ్రకి తీసుకుంటూ " ఇంత అదుభ్తమైన పర్దేశం ఈ పర్పంచంలో ఇంకెకక్డా లేదు!" అనాన్డు.
నేను అతనిన్ అలల్రి పటిట్సూత్ "మా గోదారి పకక్న ఇంతకనాన్ వెయియ్ రెటుల్ అందంగా ఉంటుంది!" అనాన్ను.
ఆసిఫ మొహంలో రంగులు మారాయి. "వీలేల్దు, ఉండటానికి వీలేల్దు!" అనాన్డు.
నేను అతడి మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్, "మీరెలా చెపప్గలరు? మీరొకక్ పర్దేశమే చూశారు. రెండు పర్దేశాలూ చూసింది నేను.
కాబటిట్ నా వాదమే కరెకుట్!" అనాన్ను. అతడు దెబబ్తినన్టుట్ నావైపు చూసి కొదిద్సేపు ఏమీ మాటాల్డలేదు. అతడి తరఫు నుంచి వాదన ఏమీ లేదని నాకు
తెలుసు.
కానీ ఓడిపోవటం ఇషట్ం లేనటుట్గా అతడు కాసత్ సవ్రం హెచిచ్ంచి "పర్తిదీ చూసి అనుభవించి చెపేత్నే నిజమవుతుందా ఏమిటి?"
అనాన్డు.
అది మూరఖ్వాదం అని నాకు తెలుస్. కానీ నేను దానిగురించి ఆలోచించటం లేదు. అతడి మొహం వైపే చూసుత్నాన్ను. అతడి మొహం
జేగురురంగుకి మారిపోయి ఉంది.
ఇలాంటి మొహానేన్ నేను తరచూ మా ఇంటోల్ చూసూత్ ఉండేదానిన్. కాబటిట్ నేను వెంటనే పోలిక పటుట్కోగలిగాను.
ఆ మొహం నా తండిర్ది!
దాదాపు యాభై సంవతస్రాల కిర్తం కరాచీ నుంచి కటుట్బటట్లతో వచేచ్సినందుకు అతడికి తన మీదా, సమాజం మీదా కసి పెరిగింది.
పర్తిరోజూ విపరీతంగా తాగటం అలవాటయింది. ఆ విసుగూ, చిరాకూ ఎకుక్వైతే అకారణంగా కోపం వచేచ్ది. నా తలిల్తో వాదన వేసుకునేవాడు. అందులో
ఏ బలమూ లేకపోయినా మగవాడు కాబటేట్ గెలిచేవాడు. నా తలిల్ అతని చేతులోల్ తనున్లు కూడా తినేది. అలా కొడుతునన్పుప్డు నా తండిర్ మొహం కూడా
ఇలాగే జేగురు రంగుకి మారటం నాకు గురుత్ంది.
నా భరత్తో అకారణమైన వాదానిన్ పొడిగించటం ఇషట్ం లేక దూరంగా ఉనన్ పరవ్తాలని చూపిసూత్, "అటువైపే కదా భారత దేశం?"
అనాన్ను.
"అవును. దానిన్ కారిగ్ల అంటారు. అతి తొందరలో అకక్డ యుదధ్ం జరగబోతోంది!" అనాన్డు. సంభాషణ మారచ్టంలో ఆవిధంగా
సఫలీకృతురాలిని అయినందుకు సంతోషం వేసింది.
అతి కొదిద్కాలం లోనే అతడి మాట నిజమైంది. భారత పర్ధాని వాజపేయి వచిచ్ వెళిళ్పోయిన కొనిన్ నెలలకి యుదధ్ం
పార్రంభమయింది. ఎకుక్వ కాలం జరగలేదు కానీ, ఆసిఫ కి మాతర్ం తటుట్కోలేనంత పెదద్ దెబబ్ తగిలింది. అతడి పార్ణమితుర్డూ, మరో సైనికాధికారీ
అయిన ఇకాబ్ల ఆ పోరటంలో మరణించాడు. యుదాధ్నికి వెళళ్డానికి ముందురోజే 'ఇకాబ్ల' మా ఇంటోల్ 'దావత'కి వచాచ్డు. ఇదద్రూ కలిసే బయలేద్రారు.
అతడి మరణo తో నా భరత్ కసితోనూ, ఉకోర్షంతోనూ ఉడికిపోవటం గమనించాను. దీనికి మరొక కారణం కూడా ఉంది. అతడి మితుర్డు ఇకాబ్ల
యుదధ్ంలో మరణించినపుప్డు ఆ శవానిన్ 'తమది' గా గురిత్ంచటానికి పాకిసాత్న నిరాకరించింది. దానొన్క అనాథ కాశీమ్రీ మిలిటెంట శవంగా గురిత్ంచి,
భారత సైనికులే పాతి పెటాట్రు.
ఈ యుదాధ్నికి కారణం పాకిసాత్న సరవ్ సైనికాధికారి ముషరాఫ..! కారిగ్ల పై అతడు చేసిన దురాకర్మణ గురించి ఆ దేశపర్ధాని అయిన
నవాబ షరీఫ కి కూడా తెలియదని అపప్టోల్ కొనిన్ పతిర్కలు వార్శాయి. తెలిసేత్ యుదాద్నికి వపుప్కునే వాడు కాదట. తెలియగానే యుదధ్ం ఆపి, (అపప్టికే
భారతసైనయ్ం చేతిలో చావు దెబబ్ తినన్) సైనాయ్నిన్ వెనకిక్ పిలిపించాడట.
అందుకే నా భరత్కి పర్ధాని నవాజ అంటే చాలా గౌరవం. ముషరాఫ అంటే కోపం.
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…నా భరత్ ఆరోగయ్ంలో మారుప్ లేదు. అయితే చాలామంది భారాయ్భరత్ల కంటే మేము సుఖంగా ఉనాన్మని చెపుప్కోవాలి. కారణం మా
ఇదద్రి మధాయ్ ఉనన్ కమూయ్నికేషన. ఏదనాన్ వితండవాదం చేయవలసి వచిచ్నపుప్డు తపప్ మిగతా పరిసిథ్తులోల్ ఆసిఫ లాంటి వయ్కిత్ భరత్గా లభించటం
అదృషట్ం. నా తండిర్ లాంటి చాలామంది భారత్లాల్ కాకుండా, అతడు నాతో పర్వరిత్ంచే విధానం బావుంటుంది.
ఇలా కొనిన్ రోజులు గడిచాయి.
తన ఆరోగయ్ంలో ఏ మారూప్ రాకపోవటంతో ఎవరనాన్ సైకియాటిర్సిట్న్ కలుసుకోవాలనన్ నిశచ్యానికి వచాచ్డు నా భరత్. అతడింత
కాలం ఆగటానికి కారణం నేనే. నాకెందుకో ఇంకా నమమ్కం సడలిపోలేదు. అతడిలో పురుషపరమైన మారుప్ని భారయ్గా నేను గురిత్ంచగలుగుతునాన్ను
కానీ, ఎకక్డో ఏదో మెలిక ఉంది. అదే తెలియటం లేదు. ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసూత్ ఉండగాఒక రోజు పనెన్ండు గంటలకి మా ఇంటోల్ ఫోన మోగింది.
ఆసిఫ హడావుడిగా వెళిళ్పోయాడు. నాలుగురోజుల పాటు ఇంటికి రాలేదు. అపుప్డే విసోఫ్టనం లాంటి వారత్ తెలిసింది. పాకిసాత్న
పర్ధాని నవాజ షరీఫ ని సైనయ్ం బంధించింది..!
నాలుగు రోజుల తరువాత ఇంటికి వచిచ్న ఆసిఫ చాలా చిరాగాగ్ ఉండటం గమనించాను.
"ఏమైంది?" అడిగాను.
"పర్ధాని నవాజ ని మా సైనికాధికారి ముషరాఫ జైలోల్ పెటాట్డు!”
“అవును. పేపరల్నీన్ అదే వారత్ కదా. ఇంతకీ ఈ నాలుగు రోజులూ మీరు ఎకక్డునాన్రు?”
“తిరుగుబాటు జరకుక్ండా, అతడి జైలు ముందు సెకూయ్రిటి బాధయ్త నాకు అపప్గించారు.”
“ఎవరు?”
అతడు నా వైపు విసుగాగ్ చూసి, “ఇంకెవరు? ముషరాఫ” అనాన్డు.
"మీరు ఎవరి కింద పని చేసుత్నాన్రు.? పర్ధాని నవాజ షరీఫ కిందా? సైనికాధికారి ముషరాఫ కిందా?" అడిగాను.
ఆసిఫ మొహం కర్మకర్మంగా జేగురురంగుకి మారసాగింది. అతడిలో వసుత్నన్ ఈ పరిణామానిన్ గురిత్ంచినా నేను బెదరలేదు. నేను
చెపప్దలుచుకునన్ది అతడికి చెపప్టమే ఆ క్షణం నా ఆశయo. అందుకే కొనసాగించాను. "ఏదైనా ఒక పార్ంతానిన్ గానీ, వరాగ్నిన్ గానీ - మరో
బలవంతమైన దేశం అణగదొకిక్తే పకక్దేశమో, మరో సానుభూతి దేశమో ఆ వరాగ్నికి సాయపడటం నాయ్యం. బంగాల్ విషయంలో భారతదేశం అదే
చేసింది. కానీ, కాశీమ్రోల్ పర్జలేమీ కషట్నషాట్లతో తలల్డిలిల్పోవటం లేదే! భారతదేశ పర్జలాల్గే వారు కూడా సంపూరణ్ సావ్తంతర్ంతో బర్తుకుతునాన్రు. వారిని
రకిష్ంచవలసిన ఖరమ్ మనకేం లేదు!"
“కానీ, కాశీమ్ర ఒక ముసిల్ం దేశం!" అరిచాడు.
నేను కూడా అంతే ఆవేశంగా "పాకిసాత్నోల్ ఉనన్ మొతత్ం ముసిల్ముల సంఖయ్ కనాన్ భారతదేశంలో ఉనన్ ముసిల్ముల సంఖయ్ ఎకుక్వ!"
అనాన్ను.
అతడు తన సవ్రం మరింత గటిట్గా పెంచి, "జిహేద అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకూ? పోరాటం!" అనాన్డు.
నేను కూడా అంత గటిట్గానే "దాని గురించి నాకు తెలుసు. అలాల్ ఎపుప్డూ ఆ పోరాటానిన్ మీరు చెపుతునన్ పోరాటానికి అనవ్యించ
లేదు. ఆ విషయం మీకూ తెలుసు. మీలో ఉనన్ఒక గొపప్ సుగుణం ఏమిటో తెలుసా? మీకు వాదించటం చేతకానపుప్డలాల్ అధికారానిన్ చూపిసాత్రు. దానిన్
మానుకోండి!" అనాన్ను.
అతడు నిరతుత్డై అయోమయంగా నావైపు చూసి, ఏమీ మాటాల్డలేనటుట్గా మౌనంగా ఉండి పోయాడు. నేను కొనసాగించాను - "ఆ
రోజు చెపాప్ను గురుత్ందా? గోదావరి ఒడుడ్నీ చూశాను, ఇండస నదినీ చూశాను. కాబటిట్ మీకనాన్ నేను ఎకుక్వ నమమ్కంగా చెపప్గలను. మన దేశంలో డెబైభ్
అయిదు శాతం పైగా జనం కూలీలుగా బతుకుతునాన్రు. తినడానికి సరిగాగ్ తిండి లేదు. అపుప్ల ఊబిలో కూరుకుపోతునాన్ం. ఆ చేదు సతయ్ం నుంచి
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యండమూరి కథా వంతి

పర్జలిన్ దూరంగా ఉంచటానికి మన సైనయ్ం, మన పర్భుతవ్ం మతానీన్, యుదాధ్నిన్ ఎరగా చూపుతోంది. పనెన్ండు లక్షల భారత సైనయ్ంతో ఆరులక్షలు
కూడా లేని పాకిసాత్నీ సైనయ్ం పోరాడి గెలవలేదని మీకు కూడా తెలుసు. అందుకే మీకు అసంతృపిత్. ఒకక్సారి మీరూ ఆలోచించండి!”
నా భరత్ తెలల్బోయి నాకేసి చూశాడు.
"ఒక సైనికాధికారి మిమమ్లిన్ యుదాధ్నికి పంపించాడు. మరో పర్ధాని మిమమ్లిన్ యుదధ్ం నుంచి వెనకిక్ పిలిపించాడు. ఈలోపులో మీరు
మీ మితుర్ణిణ్ కోలోప్యారు. యుదధ్కేష్తర్ంలో మీ మితుర్డి శవo తమది కాదనన్ందుకు ముషరాఫ ని తిటాట్రు. అదే ముషరాఫ మళీళ్ ఇపుప్డు పర్ధానిని
గృహబంధం చేయమని ఆజాఞ్పిసేత్, ఆ వృతిత్ నిరవ్రిత్ంచారు. మీకు పని చెపేప్దెవరు? మీరు పని చేసేది ఎవరి కోసం? ఇంతకీ మీ పై అధికారి ఎవరు?" అని
పర్శిన్ంచాను.
అతడు చాలా సేపు మవునంగా ఉంది, ఆ పై నా దగగ్రగా వచిచ్ కళళ్లోకి చూసూత్, "నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అనిపిసోత్ంది!" అనాన్డు.
...
ఆ రాతిర్ అతడు ననున్ దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. అతడిలో నాకు కొతత్ ఆసిఫ కనిపించాడు. హృదయంలోంచి ఉబికి వచేచ్ సంతృపిత్కి
చరమ్ం మీద నిలబడే చెమట బిందువులే తారాక్ణమైతే నా శరీరం అతడి తాకిడికి చెమట ముదద్గా మారింది. ఆనకటట్ తెగిన నది క్షణాలోల్ ఎలా
ఉధృతమవుతుందో ఆ విధంగా కోరిక కటట్లు తెంచుకుని పర్వహించింది. నా భరత్ సంపూరణ్ మానవుడయాయ్డు.
పది నిముషాల తరావ్త ఇదద్రం వెలల్కిలా పడుకుని ఉనాన్ం. తలకింద చేతులు పెటుట్కుని అతడు సంతృపిత్గా కళుళ్ మూసుకుని ఉనాన్డు.
పై కపుప్కేసి చూసూత్ నేననాన్ను. "మొటట్ మొదటి రోజు మీరు ననోన్ పర్శన్ అడిగారు గురుత్ందా? సరసo అంటే ఏమిటని. ఆ తరువాత
నేను నిఘంటువు వెతికాను. 'రసము ' అంటే అనురాగము. సరసము అంటే సామీపయ్ము. అయితే ఇది కేవలం శృంగారానికి సంబంధించినది కాదు.
మనిషికి సంబంధించినది. తనపటల్ తనకి అనురాగo లేనివాడు, తన భావాల పటల్ తనకి నమమ్కం లేనివాడు, తను ఎవరికోసమైతే పని చేసుత్నాన్డో ఆ మనిషి
మీద గౌరవమూ, అభిమానమూ లేనివాడు, సరసానికి పనికి రాడు! 'నాకీ రోజు మూడ లేదు ' అని ఒకోక్సారి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏదో
సంఘటన జరగటం వలన మనకా రోజు మూడ పోతుంది. పరావ్లేదు. ఎందుకంటే... అది తాతాక్లిక అసంతృపిత్! అదే జీ..వి..తo పటల్ అసంతృపిత్
అనుకోండి. అపుప్డేమవుతుంది? శాశవ్తంగా మూడ పోతుంది..! మానసిక నపుంసకతవ్ం వసుత్ంది..! ఒక శతుర్ సైనికుడిని చంపటం, అదే దేశ పర్ధానికి
సెకుయ్రిటి ఇవవ్టం... అదే అకారణ అసంతృపిత్. అందుకే భారత పర్ధానికి సెకూయ్రిటీ ఇవవ్వలసి వసుత్ందని తెలియగానే మీరు మన తొలిరాతిర్ శృంగారంలో
నిరీవ్రుయ్లయాయ్రు. తనలోకి తను పర్వహించ లేనివాడు, తనని తాను రమించుకోలేనివాడు ఇతరులనెలా రమిసాత్డు? ఇతరులోల్కి ఎలా పర్వహిసాత్డు?
సరసం అంటే కేవలం ఇతరులలోకి పర్వహించటం మాతర్మే కాదు. తనలోకి తాను పర్వహిసూత్ ఆ సంతృపిత్ని అవతలివారికి అరథ్మయేయ్లా చెపప్టం!"
వెలల్కిల పడుకుని ఉనన్వాడలాల్ నెమమ్దిగా నా వైపు తిరిగి సజలనేతార్లతో కొంచెం సేపు నా మొహం వైపు చూసి, వంగి నా అధరాలపై
చుంబించాడు.
ఇక జీవితంలో మరెపుప్డూ అతడి మొహం జేగురు రంగులోకి మారదని నాకెందుకో అపారమైన నమమ్కం కలిగింది.
.
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(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
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