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మణిపూసలు
కె.లింగరాజు

(రూప ణి, 1945 జూన్ 1 సంచిక నుంచి)
“వెళతావా అకక్డికి రాజూ ?”
సంశయిసూత్నే అడిగేడు రామజోగి ఆ అడగడం
నాకు నిజంగా నవేవ్ తెచిచ్ పెటిట్ంది.
“అది మంచిది కాదోయి”
ఓ సారి అతనికేసి కరుగాగ్నే చూచేను ఆ మాట నాకు
సూది పొడిచినటేట్ అయియ్ంది. ఆ ముకక్కి తోడుగానే రామజోగి
యీ సంఘంలో మనిషే కదూ? అని యేదో హృదయానికి
అందిచిచ్ంది కూడాను.
“దానికి ఒంటినిండా కోర్కడైలుస్వోయి” పటట్లేక వుండలేక చెపేప్సేడు.
పాపం ! ఎంత పేర్మో నీమీద అంది సమాధానంగా యింకోళళ్ మీద సమాధే కటేట్సుత్నాన్డని వెనువెంటే అందిచేచ్సింది కూడాను.
నేను నిజంగా చెడిపోతాననే యిదంతా ? ఈ జాగర్తత్ ముందు డేంజర లైటుల్నూన్ ?
“ఐతే నాకేం?” అనాన్ను
“సరే, వెళతావనన్ మాట” నిటూట్రుప్గా, పరీక్ష పోయిన వాడి ముఖంలాగే పెటేట్డు.
“మహారాజులా”
నా గొపప్తనానికి ఓ సారి అంతసుస్లేచి కిర్ంద పడింది కూడాను
‘అంతే !’
దాంతో రామజోగి వెళిళ్పోయేడు
పర్కూ అంటే ఎందుకు రామజోగికి కోపం ? పర్కూ కూడా ఓ మనిషే కాదూ? ఆమె వయ్భిచారం వలల్ పొటట్నింపుకొంటోందనేటపప్టికి, దానిన్
భూతంలాగా, పిశాచం లాగా, చీడ పురుగులాగా యెందుకు వీళళ్ంతా చూడాలి ?
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ఆమె మంచిది కాదనాన్డు రామజోగి వెళిళ్ చూచి వచేచ్డేం? ఆమె శరీరమంతా వాయ్ధులతో నిండిపోయింది ? ఏం యీయన ఎపుప్డైనా వెళిళ్
అనుభవించినటేల్ చెపిప్ పారేసేడేదో ! తనకి అందరూ ఆడిపోసుకునే మాటలుకి యింకో రెండు చిలువలు పలవలు అలిల్ యెందుకు చెపాప్లి ?
పర్కూ హృదయం వీళెళ్వరైనా చదవగలేగ్రా ?
ఇదే ననున్ రోజూ పర్శన్లు అడిగేవి
పర్కూ ఎంత మంచిదో వీళళ్కేం తెలుసు రోజూ నేను మా యింటి దగగ్ర నుంచి షికారుకి వెళుళ్తూంటే పవర పేటలో బి-116 ఎలకిట్ర్క సత్ంభం
దగగ్ర తన యింటి దగగ్రనుంచి ఎంత కమమ్గా, తియయ్గా, తన చూపులతో నాతో మాటాల్డేదో? ఎనిన్ సారుల్ పర్ధమంలో మాటాల్డాలని, ఎలాల్గయినా ననున్
పలకరించాలని వుబలాటపడి పర్తీకిష్ంచేదో ! ఆ నిరాశలోల్ నిటూట్రుప్ను విడుసూత్ండేదో? ఇంకా ఎనోన్ ఏం ఇలాల్ంటి పర్కూకి హృదయం లేదనే
అనుకోవాలా?
సంఘం అంతా అనుకొనేలా అది నాకోసం వుచుచ్లు పనున్తుందనే, నేను అనుకొని..
అవావ్ళ రమమ్ని ఎంత మృదువుగా చెపిప్ందో? ఆ ముకక్లలో మృగయ్ంగా యెనిన్ అరాథ్లు వుంచిందో.
ఈ ఆలోచనలతోనే పర్కూ యిలుల్ చేరేను.
ఎదురుగా వునన్ ఎలకిట్ర్క సత్ంభం బి-116 సెంటినల లాగే తన బౌర్న అవుట బుటట్లోంచి వెలుత్రిన్ పంపించింది.
“వచేచ్రా!? రారనే అనుకొనాన్ను” అంది
“ఏం” అనన్టుల్గా ఓ సారి ఆ చిలిపి కళళ్లోల్కి చూసేత్ కులికే పోయింది.
“రండి! లోపలికి” అంటూ మృదువుగా తగిలీ తగలనటుట్గా నడుసూత్, దాంతోనే ముకుక్ కోష్ణాలకి అంటీ ముటట్నటుట్గా తన “మాగనెట” ను
పంపిసూత్ నడిచింది.
వసారాలోంచి సావిడి, దానికి వునన్ గది, గది లోంచి దక్షణపు కటకటాల గదిలోకి వెళేళ్ం.
“కూరోచ్ండి” ఎదురుగా మంచం చూపింది.
అంతకంటే యెకుక్వ ఆదరణ, ఆ అందంలోనే నాకు సుఫ్రించింది అవి ఆమె లాంటి వాళళ్కు వుగుగ్ పాలతోనే వసాత్యి కాబోలు. ఆ మంచం మీద
ఎంతమంది జీవనాలకు ఆమె సౌఖయ్ం, సుఖం, రతి పారవశయ్ం చేసి, సొలసి పోయిందో కూరొచ్న బోతూంటే వెలితిగా హృదయం సంకోష్భించింది కాని
కూరుచ్నాన్ను. నాకు దగగ్రగానే తనూ కూరుచ్ంది.
ఆ కూరోచ్డంతోనూ అంటీ ముటట్నటుట్గా, తగిలీ తగలనటుట్గా కూరుచ్ంది.
ఆమె చేతులోల్ చినన్ నారింజకాయ నలుసూత్యుంటే, ఏదో ఆమె పెదిమలు కదిలాయి మాటాల్డాలనే అభిలాష, మళీళ్ ఏం మాటాల్డాలనే సంశయం,
మాటాల్డక పోతే ఎలాల్గా అనన్ ఆందోళన, ఉటిట్నే కూరుచ్ంటే యేం బావుంటుందనన్ ఆదటు కనిపించింది. నాకు నవువ్ వచిచ్ంది. ఏమైనా
అనుకుంటుందేమోనని లోలోపలే నవువ్కునాన్ను నేను.
“ఎందుకు పిలిచేవూ?”
అంత ఠకుక్న సూటిగా పర్శేన్ వేసాత్నని వూహించలేకపోయింది ఉలికిక్ పడింది.
“ఆ ఊరికేనే” మళీళ్ చిరునవువ్ నవువ్తూ “మీతో మాటాల్డాలని వుండేదండీ”
“నాతో నా ?” అంత అవసర కారయ్ం ఏమిటబాబ్ అని నా మనసుస్ అడిగింది.
“అవును రోజూ మీరు వెడుతూంటే చూచేదానాన్ మిమమ్లిన్ చూచిన కొదీద్ పలకరించాలనీ యేమిటేమిటో మాటాల్డాలనీ మా యింటికి పిలవాలనీ
యింకా దేముడు మేలు చేసేత్” సూటిగా చూచి నవేవ్సింది ఆ చూపులు హృదయానిన్ దూసుకు పోయేయి.
“ఐతే మాటాల్డూ?”
“ఏం మాటాల్డనూ? ఏం తోచటం లేదండీ” అంది తన ఆ చినన్ చాకును తుడిచి, లోనునన్ తెలల్ బొడుడ్ను కోసూత్ ఆ అమాయకతావ్నికి, ముగాధ్నికి
నాకు వూపేసినటుల్ చేసింది.
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“ఐతే పర్కూ యిలాల్ పిలుసుత్నాన్నని యేమీ అనుకోవు కదూ?”

“అబేబ్ మీరెలాల్ పిలిచినా నాకు యిషట్మేనండీ” అంది ఆ తొనలు చకక్గా నకు అందివవ్డంలో తన వేళళ్ని నాకు తగిలే అవసరానికంటే యెకుక్వ
సేపే వుంచింది ఆమె హృదయానిన్ ఆ వూగిపోయే లోలకుక్లు వూగనే వూగించేసేయి.
ఓ సారి కవి సింహావలోకనం చేసినటేల్ ఆమెకేసి చూచేను ఆ యెరర్ జారెజ్టు, చారల బుటట్ చేతుల కేర్పుసిలుక్ జాకెటుట్, ఆ చెవుల మీంచి తీసి వెనకుక్
సగం జెడవేసిన కచీరీ భారం, ఆ పొడుగుగా చకార్లాల్ వూగిపోయే లోలకుక్లు, ఆ ఆహావ్నాలు పంపుతునన్ వక్షసథ్లం, ఆ నలల్టి గుడడ్లో దాగిపోయిన
పంచదార, ఆ లిప సిట్క పటిట్న తాంబూలపు రేఖల పెదిమలు.
“ఏం ? ఎందుకంత యిషట్ం మనం యిదద్రం యెపుప్డూ మాటాల్డుకోనైనా లేదు కదా?”
“ఏమో నాకు తెలియదు” అనేసి తకిక్ంది చూపులోల్ చెపేప్సింది నాకు నిజంగా విసమ్యం ఆవరించనే ఆవరించింది.
“అయితే నువువ్ యింత అందంగా వునాన్వు కదా? ఎందుకిలాల్ంటి వృతిత్లోకి దిగేవు పర్కూ?”
ఇలాంటి పర్శన్లు యిదివరకెవరూ పర్కూని అడగలేదు కాబోలు! ఆమె దగగ్రకు వచిచ్న వారు, ఆహావ్నింపబడినవారు, డబిబ్చిచ్ ఆమెను కొనుకుక్నన్
వారు, అందరూ ఆమె శరీరానిన్, అంగ సౌషట్వానిన్, ఆఖరుకి ఆమె వలల్ తమ కోరెక్ తీరుచ్కోడానికి కాని, నా పర్శన్కు హడలి పోయింది కాని ఆ
ఆశచ్రయ్ంలోంచి తవ్రలోనే తేరుకొంది.
దీరఘ్ంగా నా కేసి చూసూత్ “నిజంగా మీకు కారణం కావాలేం?” అంది ఆ చూపులో ననున్ నూయ్నత పరచడానికే ఆ పర్శన్ వేసుత్నాన్వు అనన్టుట్గానే
కనుపించింది.
“కాదు పర్కూ నిజంగానే అడుగుతునాన్ను నినున్ చూసూత్ంటే యేదో ఎకక్డో పడిపోతునాన్వనన్టుల్గా వుంటుంది” ఆమె నవివ్ంది.
“మా అమమ్ వయ్భిచారం చేసింది ఆ వృతిత్లో వుండగానే నేను పుటేట్ను. ఆమె దానివలల్ జీవించింది నేనూ దానివలేల్ జీవించుతునాన్ను” అంది,
రామాయణం అంతా రెండు ముకక్లోల్ చెపిప్నటుట్గా.
“ఏం సుఖంగా వుంటుందని దీనిన్ మొదలెటేట్వు పర్కూ? మీ అమమ్ నీకేం చెపప్లేదూ? పర్తీవాడూ వచిచ్ నానా హింసలు పెటిట్ నలిపి”
“ఏడిసేరు యెధవలు ఆ అలాల్ంటి పైడాబు రాయుళళ్ంతా మా కాలికిర్ంద చెపుప్లా వుంటారు” ఆమె ఎద ఓ సారి విరుచుకుంది.
నా పర్శన్లు నాకు ఓ సాట్ర నో, ఓ నాయకుడినో, ఓ కవినో, యింటరూవ్య్ చేసుత్నన్టుట్గా తోచింది, అలాల్ పర్శన్లు వేసేత్ వచిచ్న నూతాన్నందము
అంతా బుగిగ్లో పోసినటేట్ అవుతుందేమో అనిపించింది ఇంకా ఇంకా పర్శన్లు వేసేత్ మరింతగా చినన్బుచుచ్కొని, ఏదో సంఘానున్ంచి పతితులిన్ తపిప్దాద్మని
సమయం దొరికితే చాలు ఘంటలు కొదీద్ ‘చోర’ చేసి వదలి పెటేట్ నాయకుడిలా నువువ్ పర్శన్ల పరంపరతో దులిపేసేత్ నినూన్ ఓ నాయకుడు తిర్లోక
రక్షకుడవుతావని అంతసుస్ వెకిక్రించింది.
నాకు చినన్బోయినటేల్ అయింది
కొతత్గా పురిటాలైన భారయ్ను “ఈ పిలల్వాణిణ్ నాకే కనాన్వా?” అని అడిగినటుల్ అయింది.
నా ముఖంలో కాదు హృదయంలో కూడా మూగిపోయిన యీగలిన్, వలేసి అంతరాళాలోల్ వుచుచ్లొగిగ్, పటుట్కొంటునన్టుట్ తోచింది _ పర్కూ ఆమె
చూపులకి యిక నేను మాటాల్డలేక పోతానేమో అనుకొనాన్.
“నా సేన్హితు డేమనాన్డో తెలుసా నినున్ గురించి?” అపర్యతన్ంగానే అనాన్ను.
వులుకూ పలుకూ లేకుండా నాకేసి చూసింది ఆ చూపులోల్ ఏం అనాన్డో నాకు తెలుసు అనన్టుట్ వునాన్ “ఏమనాన్డేమిటి” అంది.
“నువువ్ గుడిసేటివని” సంకేష్పించేను.
“అవును రంకులంజననీ, నా వంటినిండా జబుబ్లునాన్యనీ, నేను నినున్ నావశం చేసుకోడానికి, నీ దగగ్ర డబుబ్ గుంజుకోడానికి, నినున్ కూడా
అధోగతి పాలు చెయయ్డానికి, నేను కనుకొటుట్తునాన్నని, నేను నవువ్తూ పిలుసుత్నాన్నని అలాల్గే కాదూ అతను అంట” వురుముతునన్టుట్గానే మాటాల్డింది
తార్చుపామును తోక తొకిక్తే లేచినటేల్ లేచింది “అంటాడు అతనొకక్డే కాదు పర్పంచకం అంతా అంటుంది పవర పేటలో పర్తి సతరీ, పర్తీ పురుషుడు, పర్తీ
బిడడ్ అంటుంది. యెందుకనగూడదూ అంటారు నే చేసే పని తపప్యితే పర్తీవారూ అనరూ ? నేను గుడిసేటిని కానూ ? కానూ? వయ్భిచారిణి కానూ ?
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అంటుంది రాజూ యీ సంఘం అంటుంది ఈ లోకం కూసుత్ంది. కాని యీలోకం, సంఘం నేను విడిచి పెటేట్సేను. నా దగగ్రికి వచేచ్ వాళుళ్ వసూత్నే
వుంటారు వాళళ్ కామం తీరుచ్కొంటారు కాసోత్ కూసోత్ చేతిలో పెడతారు దాంతో నా పొటట్ గడచిపోతుంది నా పొటట్కు లోటు లేకుండా వునన్ంతకాలం
నేనెందుకు విచారపడాలి ? దుఃఖించాలి ఒకళుళ్ అంటునాన్రని ఎందుకు కుళాళ్లి?”
“ఏమంటావు ?” అనన్టుట్గా చూచింది.
“పోనీ!?” సంశయించేను.
“అవును రాజూ పెళిళ్ చేసుకొని నాకేం చెయాయ్లో తెలియదు అయినా కాని నేను యీ దిగుబడి రొంపులో ఓ సారి జారినపుడు, పెళిళ్
చేసుకొందుకు ఎవడొసాత్డు ? పోనీ పెళిళ్ చేసుకొనాన్, నా పార్థమిక జీవితంలో అలవాటుపడడ్ పోకడలు, సేవ్చఛ్, యివనీన్ ఎలాల్ కటుట్బడి పోగొటుట్కోవాలో
తెలియదు ఆ వివాహ జీవనంలో వుండే కటుట్బాటుల్ నాకు అతీతంలైపోతాయేమో అనుకొంటూ
ఇంతమంది వసాత్రు అందరూ ఆ పర్శేన్ అడుగుతారు కాని ఒకక్రు ముందుకు రాలేరు యీ బోర్తలస్ అవీ పెటిట్సాత్మంటారు ? అవనీన్ యీ చెడిన
గూడేలని గుళుళ్ కిర్ంద మారుసాత్రా ? అది వారికి అశకిత్ అవదూ ?
సంఘం, పర్పంచం, యివనిన్టితోటే సంబంధం మా కులం మాకు దూరమే చేసాత్యి రోజూ వాటల్కోసం మేం బర్తకటం అనన్ది మిథయ్ కాదూ?
మా జాతి వుదధ్రణ అంటునన్ వారెవరైనా యివి ఆలోచించారా? మా సవ్తంతర్ంలో భావాలు గురిత్ంచేరా, ఏదో అది చీడపురుగంటారు
తీసివెయయ్ండి అంటారు? అంతే కాని”
ఇక చెపప్లేనటుట్గా ఆపు చేసింది.
ఆ మాటలోల్ వచీచ్ రాని హృదయం ఆవేదనలోల్ గల భావానిన్ గురిత్ంచుకోమనన్టుట్గానే నవివ్ంది
“అవును వాళళ్ పర్పంచపు భావాలని వాటిని గురించి యెంతమంది ఆలోచించేరోయి పులల్యయ్?” అని లోకాయించి అడిగినటేల్ అయింది.
పర్కూ ననిన్ంత సందిగధ్ంలో పెడుతుందని అనుకోలేదు నేను.
గోడమీద గడియారం తొమిమ్ది కొటిట్ంది.
“మరి వెళిళ్ వసాత్ను” అని లేచేను.
“నేననన్ మాటలు కషట్ం గలిగ్ంచాయా, రాజూ ? అదో వెరిర్ మొతిత్కోళుళ్” అంటూనే నా చెయియ్ పటుట్కొని అడిగింది ఆ సప్రశ్లో ఏదో ఆవేదన
చెపిప్ంది.
“లేదు పర్కూ యీనాడు ననున్ యింకొక పథకంలో మారేచ్వు! అంతే” అనాన్ను వీధి గుమమ్ం వరకూ వచేచ్ము
“రాజూ అపుప్డపుప్డు వసూత్ వుంటావు కదా!” గుచిచ్ అడిగినటుల్ అడిగింది.
“అలాల్గే పర్కూ”
మెటుల్ దిగేను “మాట రాజూ”
ఎందుకో అనుకొనాన్ దగగ్రగా వచిచ్ రెండు చేతులతోనూ బుగగ్లిన్ పటుట్కొని ముదుద్ పెటుట్కుంది.
“ఈ సారి మీ సేన్హితుని గూడా తీసుకు రావూ ?” అంది బౌర్న అవుట బుటట్లోంచి తొంగి చూసుత్నన్ బి-116 లాంతరు సత్ంభం గాలికి యిటూ
అటూ వూగింది.
ఆ వెలుతురు చకర్ంలోకి వెడుతూంటే. వెనకాల కీలకంగా, కషట్ంతో నవివ్నటేట్ అయింది.
★★★

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2020

