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నేను భాసక్ర బంగళా చేరేసరికి సాయంకాలం ఆరైంది. నదివొడుడ్న చినన్ గుటట్మీద బిర్టిష వారి అభిజాతాయ్నిన్ పర్తిబింబిసూత్
ఇండోయూరోపియన సైట్లోల్ కటిట్న పెదద్ బంగళా. చుటూట్ తోట. గుండర్టి సథ్ంబాలు, అరధ్వృతాత్కార ఆరీచ్లతో విశాలమైన వసారాలు, ఎతైత్న
పైకపుప్. దిగువలో పారుతునన్నది కనిపించేటుట్గా కిటికీలు.
భాసక్ర వసారాలో బలల్ముందు కూరుచ్ని ఆఫీసు ఫైళుల్ చూసుకుంటునాన్డు. పకక్నే పియేయ్ కాబోలు నిలబడి ఏదో వివరిసుత్నాన్డు.
ననున్ చూసి చదువుతునన్ ఫైలు మూసి, నవువ్తూ “పర్యాణం బాగా జరిగిందా? కారు సమయానికే సేట్షనుకొచిచ్ందిగదా" అంటూ వచిచ్
చెయియ్ కలిపాడు. ‘ఆరోజుకు పనిచా’లని పియేయ్ను ఇంటికి వెళిల్పొమమ్నాన్డు.
ఇదద్రం అకక్డే ఉనన్ పేము కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని కబురల్లో పడాడ్ము. వంటమనిషిని పిలిచి టీ, బిసక్టుల్ తీసుకురమమ్నాన్డు.
నదిమీదుగా వసుత్నన్ చలల్గాలి తోటలోని పూల సువాసనలను కలుపుకుని మతుత్గా వీసోత్ంది.
“బిర్టిష పాలకులు అడవిలోవునాన్ వాళల్కాక్వలిస్న సౌకరాయ్లు కళాతమ్కంగా అమరుచ్కునేవాళల్నుకుంటా” అనాన్, పాతబడినా
వనెన్తగగ్ని బంగళా ఇంటీరియరస్ చూసూత్.
“మేముకూడా దొరలమేగా. వీటిని యింకా సుందరీకరించుకునాన్ము” అని నవివ్ “బిర్టిష వాళల్నైతే సాగనంపగలిగాముగాని
వాళుల్ వాళల్జాగర్తత్ కోసం మనచుటూట్ బిగించిన చటార్లను మాతర్ం వదిలించుకోలేకునాన్ము” అనాన్డు భాసక్ర.
“యికక్డెలావుంది?” అనాన్ను. భాసక్ర నిజాయతిగా నికక్చిచ్గా ఉంటాడు. అందుకే రెండుమూడేళల్కోసారి బదిలీ
అవుతూంటాడు. ముందువాడి అవినీతి శృతిమించి పైవాళల్కు పర్మాదకారి అయాయ్క మంటలారప్డానికి ఇతనిన్ వేసాత్రు.
“యెకక్డైనా అదే కథ. నాముందికక్డ పనిచేసిన దీనదయాళ గారికి ‘తిమింగల’మని పేరు. యికక్డి పైసాథ్యి వుదోయ్గులోల్ని
కొంతమంది అతాయ్శాపరులకూక్డా ఆయన వయ్వహారం కలిసొచిచ్ంది. వలస పాలకులాల్గే యీదొరలూ మన సమాజంతో సంబంధానిన్
తలల్కిందులుగా విలోమంగా కొనసాగించారు. యిలాంటివాళల్కు దెబబ్తింటునన్ది మనసమాజమే అనన్ సప్ృహ వుండదు కాబోలు. వీళల్ను
దారిలో పెటట్డానికి సంవతస్రం పటిట్ంది. సవ్తంతర్ం వచిచ్నపప్టున్ంచీ చాలాచోటల్ యిదంతా వొక సమాంతరవయ్వసథ్గా కొనసాగుతోంది.
యిలాంటివి మీలాంటి సామాజికశాసత్రవేతత్లు పరిశోధించలేదనుకుంటా” అనాన్డు భాసక్ర.
“సవ్తంతర్మైతే వచిచ్ందిగాని, గాంధీగారితరంతోనే ఆ సంసక్రణలూ పోయాయి” అనాన్ను టీకపుప్ అందుకుంటూ. భాసక్ర
వంటమనిషికి ‘థాయ్ంకస్’ చెపిప్ టీకపుప్ తీసుకునాన్డు.
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“దయాళ గారు అవినీతిపనులోల్ తనెకక్డా దొరకుక్ండా వుండడానికి కొంతమంది కిందిసాథ్యి వుదోయ్గులను యిరికించాడు.
పార్థమిక అవసరాలను తీరచ్లేని పేదరికం మనిషిచేత యేదైనా చేయిసుత్ంది. దానిన్ యెలా ఎకస్ పాల్యిట చేయాలో మనదొరలకు
బాగాతెలుసు. నేనిందాక చూసుత్నన్ ఫైలు అలా యిరుకుక్నన్ వొక నిరాభ్గుయ్డిదే. అదిగో ఆ పూలచెటల్లో పనిచేసూత్ంది చూడు ఆమె భరత్ది”
నిటూట్రాచ్డు భాసక్ర.
“సునంద లేదా?” అనడిగాను, తనుంటే ఈపాటికి సందడి చేసూత్ండేది.
"పకక్నునన్ పలెల్కెళిల్ంది. యీపాటికొచేచ్సిండాలిస్ంది. చెపాప్నుగా తను వొక సేవాసంసథ్ తరఫున పనిచేసోత్ంది. పలెల్లోల్ ఆడవాళల్లోల్
అవగాహన పెంచి వాళల్ను కుటుంబ లీడరుల్గా తయారుచేయడం ఆ సంసథ్ ఆశయం. బాగా కషట్పడుతోంది" అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ.
యూనివరిస్టిలో భాసక్ర, నేను సహాధాయ్యులం. పీజితరావ్త భాసక్ర కేందర్ సరీవ్సులో పెదద్ ఉదోయ్గం తెచుచ్కునాన్డు. నేను
డాకట్రేట చేసి విశవ్విదాయ్లయంలో పంతులుగా సిథ్రపడాడ్ను. సునందవాళుల్ ముంబైలో సిథ్రపడిన తెలుగువాళుల్. ఆమె సైకాలజిలో పీజి చేసింది.
బయట కారాగిన చపుప్డైంది. సునంద హడావుడిగా వచిచ్ "సారీ అండీ. యీరోజే లేటైంది" అంటూ కూరుచ్ంది. బాగా
అలసిపోయినటుట్ కనబడింది. రోజంతా తిరిగి కషట్పడినటుట్ చెదరిన జుటుట్, నలిగిన దుసుత్లిన్ బటిట్ తెలుసూత్ంది.
"మీ పని యెలా సాగుతోంది?" అనాన్ను. రెండేళల్ కిర్తం చూసినపప్టికీ ఇపప్టికీ ఆమెలో వచిచ్న మారుప్ని అంచనా వేసూత్.
వయసు నాలుగేళుల్ పెరిగినటుట్ంది. ఇకక్డి పర్జలతో కలసిపోవడానికి నుదిటిమీద పెటుట్కునన్ పెదద్ బొటుట్, కటుట్కునన్ కాటన చీర, బొతిత్గా
మేకప వేసుకోకపోవడం వీటివలల్కూడా అలా అనిపిసూత్ండవచుచ్. ‘పనివొతిత్డి ఆడవాళల్మీద అధికపర్భావం చూపిసుత్ందేమో’ అనుకునాన్.
"చూసుత్నాన్రుగా... తరాలుగా చదువులేకపోవడంవలల్ వీళల్ ఆలోచనలోల్ మారుప్ తీసుకురావడం అంత సులభంగాలేదు" అంది
దిగులుగా.
“మనుషులిన్ వొక చెడునుంచి మరొక చెడుకి మారిచ్నంత సులభంగా చెడునుంచి మంచికి మారచ్డం అవుతుందా, అందులోనూ
మీ నాగరికులు శతాబాద్లుగా పకక్నబెటిట్న యీ పలెల్టూళల్లో” అనాన్డు భాసక్ర నవువ్తూ
“ఆవిషయంలో మా నాగరికులకంటే వీళేల్ నయం బాబూ” అంది కొంటెగా నవువ్తూ.
తరువాత ఇతరకబురల్లో పడిపోయాము. వంటమనిషి టీ తీసుకొచిచ్ సునందకు ఇచిచ్ంది.
"నువువ్ యికక్డే యింటోల్నే వుండు. పైనునన్ గది పెదద్దే. పైగా దాదాపు రోజంతా మేమిదద్రం బయటే వుంటాము. నీ పార్జెకుట్
రిపోరుట్ రాసేపని నిరభయ్రంతరంగా చేసుకోవచుచ్. గెసౌట్స లో నీకేంతోసుత్ంది?" అనాన్డు భాసక్ర మరోసారి టీ తాగాక.
"యీసారికిలా వుండనివువ్. అయినా రోజూ సాయంతర్ం టీ తాగడానికొసాత్గా" అనాన్ను
"మీరునన్ వారం రోజులూ డినన్ర కూడా యికక్డేచేసేటైట్తేనే మిమమ్లిన్ గెసౌట్స కి వెళల్నిసాత్ం. అదికూడా అనుకోకుండా యీవారమే
నేను పగలు యింటోల్వుండడంలేదు కాబటిట్" అంది సునంద గటిట్గా.
నేనకక్డే రాతిర్భోజనం చేశాక గెసట్ హౌస చేరుకునాన్ను. అదికూడా బిర్టిష వాళుల్ కటిట్ందే.
ఫాయ్కట్రీ నదివొడుడ్నే ఎతుత్మీద మైదానంలో ఉంది. నాగరికతకు దూరంగా కొండలోల్, అడవిలో ఉనన్ ఖనిజాలకు సంబంధించిన
ఫాయ్కట్రీకి ఉనన్తాధికారి భాసక్ర. అతని బంగళాకు ఫాయ్కట్రి మధయ్ మైలుదూరం, ఈ మధయ్భాగంలో అధికారల్కు, ఇంజనీరల్కు, మిగతా
ఉదోయ్గులకు కావ్రట్రస్, కల్బుబ్, ఆసుపతిర్, సూక్లు, ఆడిటోరియమ, పారుక్లాంటివి ఉనాన్యి. ఉదోయ్గుల అవసరాలు చూడాడ్నికి
చుటుట్పకక్లనుంచి వచిచ్నవారితో ఫాయ్కట్రీకి మరోవైపు కాంకీర్టుఇళుల్, గుడిసెలు, రేకు షెడల్తో, దుకాణాలతో ఒక చినన్ బసీత్ వెలసింది. కాయ్రట్రస్
లేని చినన్ఉదోయ్గులూ ఆ బసీత్లోనే ఉంటారు.
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***
ఉదయపునడకకు వెళొల్చిచ్ గదిలో రీసెరచ్ పార్జెకుట్ రిపోరుట్ పని చూసుకుంటునాన్ను. తలుపుమీద వేళల్చపుప్డై మరో
నిముషంలో తలుపు తెరుచుకుంది. గెసౌట్స మెస నుంచి పలహారం పేల్టుతో ఒకతను లోపలికొచిచ్ "గుడామ్నింగ సార" అంటూ పేల్టుని టీపాయ
మీదవుంచి "మీ టిఫిన సార. కాఫీ తెమమ్ంటారా? టీ తెమమ్ంటారా?" అని అడిగాడు. సనన్గా, పొడవుగా, చామనఛాయ రంగులో, పలచ్బడిన
జుటుట్తో, వడలిన మొహంతో ఉనాన్డు.
మొహంచూసేత్ అతను నాకు తెలిసినవాడిలాగ అనిపించాడు. “టీ” అంటూ పరీక్షగా చూశాను. “సరే సార” అని వెళిల్పోయాడు.
అతను వెళల్గానే చపుప్న గురొత్చిచ్ంది. అతను ఒడెడ్పప్. ఎనేన్ళైల్ంది ఒడెడ్పప్ను చూసి. ఇనేన్ళల్ తరువాతకూడా అతనిన్ గురుత్పటట్గలగడం చితర్ంగా
అనిపించింది. కొనిన్ ఙాఞ్పకాలు మనిషి సుపత్ చేతనంలో సిథ్రపడివుంటాయేమో.
టిఫిన తినడం మరిచ్పోయి ‘ఒడెడ్పప్ టీ పటుట్కుని ఎపుప్డువసాత్డా’ అని ఎదురుచూసుత్ంటే పాతవిషయాలు గురొత్చాచ్యి.
ఒడెడ్పప్వాళుల్ నా చినన్పుప్డు కొనేన్ళుల్ మా పలెల్టూళోల్ ఉనాన్రు. ఎకక్డినుంచోవచిచ్ మాయింటిపకక్న మా ఖాళీ సథ్లంలో
మానానన్నడిగి ఒక పూరిలుల్ వేసుకుని ఉండేవాళుల్. అతను నాకంటే ఐదారేళుల్ పెదద్, ఒక తముమ్డు, ఇదద్రు చెళెల్ళూల్ ఉండేవాళుల్. వాళల్ నానన్
పంటకాలంలో ధానయ్ంవాయ్పారుల దగగ్ర సహాయకుడుగా పనిచేసేవాడు. మిగతా సమయంలో కమీషన మీద చినన్చినన్ పనులు చేసూత్ బయట
తిరుగుతూవుండేవాడు. వాళల్మమ్ మోతుబరల్ ఇళల్లోల్ దంచడం, ఒలవడంలాంటి పనులు చేసేది. ఒడెడ్పప్ పొదుద్నపూట రైస మిలుల్లో పనిచేసూత్
ఇంటి విషయాలనీన్ చూసుకునేవాడు. వాళల్కు జరుగుబాటు కషట్ంగా ఉండేది. అసలు ఒక కుటుంబం సిథ్రనివాసం లేకుండా ఇలా
ఊరుల్మారడం నాకు అపప్టోల్ వింతగా అనిపించేది. అందుకేనేమో యూనివరిస్టి ఉదోయ్గంలో చేరి ఒకేచోట సిథ్రపడాడ్ను.
ఒడెడ్పప్ నాకంటే ఐదారేళుల్ పెదద్వాడైనా ననున్ మితుర్డుగా పరిగణించి నాతో సనిన్హితంగా ఉండేవాడు. సూక్లు మధయ్లో
మానేసినా అతనిది వయసుకి మించిన లోకఙాఞ్నం. సనన్గా వునాన్ పనులనీన్ నైపుణయ్ంతో చేసేవాడు. అతని ఉంగరాల జుటుట్ పర్తేయ్కంగా
ఉండేది. వాళల్ తాతలు బిర్టిష వాళల్దగగ్ర పనిచేశారని, బిర్టిష వాళుల్ వెళిల్పోయాక అంతా గాడి తపిప్ందని, భయం పోయి బలమునోన్డిదే
రాజయ్మైందని చెపేప్వాడు. నేను సూక్లునించి రాగానే ఇదద్రం తోటలు, గుటట్లు తిరిగే వాళల్ం.
ఒకోక్రోజు ననున్ ఇంటికెళిల్పొమమ్ని అసురసంధయ్ మసకలో కొందరు మోతుబరల్ పొలాలోల్ కంకులు, కాయలు, పళూల్, కూరలు
తెచుచ్కునేవాడు. ఒకసారి నేను ‘తపుప్కదా’ అంటే ఆ మోతుబరెల్ంత చెడడ్వాళోల్, వారివలల్ తమలాంటివాళెల్లా పేదలౌతునాన్రో వివరించి ‘మీరు
చేపేప్ ధరమ్రాజయ్ం వచేచ్లోపల మేం ఆకలితో చచిచ్పోతాం’ అనాన్డు. వీటి సంగతెలావునాన్ అతనివలల్ నాకు పైకి కనబడే సమాజం వెనక
దాగివుండే అనేక విషయాలోల్ ఙాఞ్నం కలిగింది. అపుప్డపుప్డు ననున్ ‘మీకేం బాబు పెటిట్పుటిట్నవాళుల్, ధరమ్ంగా వుండగలరు’ అనేవాడు.
రైసుమిలుల్ యజమాని కూతురు ఇతని చురుకుదనం చూసి అభిమానించడం మొదలుపెటిట్ంది. ఆమె అడుగుతోందని మాపెరటోల్
విరగాగ్సుత్నన్ లిలీల్ పువువ్లను రోజూ తన చెలిల్చేత మాలగా కటిట్ంచి తీసుకెళిల్ ఆ అమామ్యికిచేచ్వాడు. కొనాన్ళల్ తరువాత హఠాతుత్గా ఒకరోజు
రైసుమిలుల్లో పని వదిలేసి అటువైపెళల్డం మానేసాడు. ‘ఎందు’కని అడిగాను.
"ఆ పిలల్ ననున్ పేర్మిసాత్వునాన్నని చెపిప్, పెళిల్ చేసుకుందామని అడిగింది" అనాన్డు.
"ఇంకేం, అదృషట్మంటే యిదే. అందుకే పని మానేసావా?" అనాన్ను
“యిదేమనాన్ సినిమా అనుకునాన్వా చినబాబూ. ఆమెది తెలిసే వయసుకాదు. పని పోతేపోయింది, నా పార్ణాలు కాపాడుకునాన్"
అనాన్డు.
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దిగుబళుల్ తగిగ్పోవడం మొదలయాయ్క ఒడెడ్పప్ కుటుంబం అపుప్లపాలై ఒక రాతిర్ ఊరువిడిచి

వెళిల్పోయింది. ఆతరువాత అతనిన్దే చూడడ్ం.
తలుపుతెరుచుకుని మరో కురార్డు టీ తీసుకొచిచ్ బలల్మీద పెటాట్డు.
"వొడెడ్పప్ యేడీ, అతను యీ గెసౌట్సోల్ పనిచేసాత్డా?” అని ఆతృతగా అతనిన్ అడిగాను.
"ఔనుసార, కానీ యింటికెళిల్పోయాడు సార” అని కొంచెం తటపటాయించి "యిపప్టోల్ రాడు సార, వొడెడ్పప్ ససెప్నష్న లో
వునాన్డు, మూడునెలైల్ంది" అనాన్డు ఆకురార్డు.
నేనాశచ్రయ్ంగా చూసి "యిందాక టిఫిన తెచాచ్డుగా. యెకక్డుంటాడో తెలుసా" అనాన్.
"డూటి నాది సార. యేదో పనిమీద యిటొచేచ్డు. మరి నేను వేరేపనోల్వుంటే మీకు టిఫినటుట్కొచేచ్డు. పాపం మంచోడు సార" అని
బసీత్లోవుండే ఒడెడ్పప్ ఇంటి గురుత్లు చెపాప్డు.
***
ఆసాయంతర్ం నాలుకేక్ పని ఆపి, వెతుకుక్ంటూ వెళిల్ బసీత్లో ఒడెడ్పప్ ఇలుల్ పటుట్కునాన్ను. ఇంటోల్నే ఉనాన్డు. వీధి తలుపుదగగ్ర
రేకుకురీచ్లో ఒకక్డే కూరుచ్ని వీధిలో ఆడుకుంటునన్ పిలల్లిన్ నిరాసకత్ంగా చూసుత్నాన్డు. సనన్టి వీధిలో మూడుగదుల ఇలుల్.
పలకరించి నేనెవరో చెపాప్క కొనిన్క్షణాలకిగాని ననున్ గురుత్కు తెచుచ్కోలేకపోయాడు.
"చినబాబు యెనాన్ళల్కు చూసినాను" అంటూ సంబరంగా కౌగిలించుకుని ఉనన్ ఒకక్కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ ఆదరంగా నావి, మా
కుటుంబసభుయ్లవి పేరుపేరునా యోగకేష్మాలు విచారించాడు. మా వూరిగురించి, వూరోల్వాళల్ గురించి గురుత్నన్ంతవరకూ అడిగాడు.
మేం విడిపోయినపప్టున్ంచీ తనవివరాలు కుల్పత్ంగా చెపాప్డు. మనిషిలో ఇదివరకటి శకిత్, హుషారు లేవు. ఉంగరాలజుటుట్
పోయింది. చాలామందికిలాగే అతనీద్ జీవితమంతా విడుపులేని పోరాటమే. మానవ నాగరికతాఫలాలు అందక బతుకోక్సం రాజీపడిన
అసంఖాయ్కులకు పర్తీకగా ఉనాన్డు.
ఇపుప్డికక్డ గెసౌట్స లో మెస చూసుకుంటునాన్డట. ఎకక్డెకక్డో తిరిగి రాషట్రం ఈ చివరన పదేళల్కిందట కిందామీదాపడి ఈ
ఉదోయ్గం సంపాయించాడట. జబుబ్లుచేసి అతని అమామ్, నానన్, చినన్ చెలెల్లు చనిపోయారట్. భారయ్ భాసక్ర బంగళాలో తోటపని చూసుత్ంది.
ఒడెడ్పప్కు ఇదద్రు కూతుళుల్, ఒక కొడుకు. అపుప్చేసి పెదద్ కటన్మిచిచ్ పెదద్కూతురిన్ పోలీసు కానిసేట్బుల కిచిచ్ పెళిల్ చేశాడట. పోలీసు ఉదోయ్గమే
వేరట. వేలు ఖరుచ్పెటిట్ అలుల్ణిణ్ ఫాయ్కట్రి సెకూయ్రిటిలో డెపుయ్టేషన వేయించుకునాన్డట.
ఈ వాతావరణంలో కొడుకుక్ సరిగాగ్ చదువబబ్లేదని విచారంగా చెపాప్డు. తన కషట్పడి తెచుచ్కునన్ ఉదోయ్గంతో సంఘంలో కాసత్
పైకెగిరినా కొడుకుక్ చదువురాకపోవడంతో మళీల్ తాము కిందికి పడిపోతామనన్ భయం అతనిలో కనిపించింది.
‘అందరూ యెవురిపనులమీద వాళెల్ళిల్నారు, యింటోల్ నేనొకక్డినే వునాన్’నని నొచుచ్కునాన్డు. వదద్నాన్ వినకుండా టీ చేసిచాచ్డు.
" ఇంతదూరం నీకీవూరోల్ యేంపని?… నువువ్గూడా కంటార్టుట్లు జేసుత్నాన్వా… ఆఫీసరుల్, కంటార్టట్రేల్ మా గెసౌట్సోల్ దిగుతారు"
అని తనే నిరాధ్రించాడు. నేను అపప్టికి నవివ్ ఊరుకునాన్ను.
ఇదద్రం పాతసంగతులు చాలాసేపు మాటాల్డుకునాన్ం.
“ఐతే మీ భాసక్ర సారు చాలా సిట్ర్కట్ అఫీసరట కదా” అనాన్ను వరత్మానంలోకి వచిచ్.
“ఔనుబాబు, జాగరత్గా వుండు" అని "ఆయనటాల్ కచిచ్తంగా వుండడంవలల్ యెవురికి వుపయోగం?" అనాన్డు నిజానిన్
తీరామ్నించినటుట్గా.
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"సిట్ర్కుట్గా వుంటేనేగదా మీఫాయ్కట్రీకీ మంచిది, అలాంటివాళేల్గదా కావలిస్ంది?” అనాన్ను
“ముందునన్ దయాళుసారు దరమ్రాజు చినబాబూ, నాలుగుడబుబ్లు మనవిగావనుకుంటే పనులు ఐపోయేయ్వి. మీలాంటి
కంటార్టట్రల్ందరూ ఖుషీ. మాకూ నాలుగుడబుబ్లొచేచ్వి. యీయనొచాచ్క అనీన్ రూలస్ంటాడు. మావేంజీతాలేల్ బాబూ, తిండికే కటకట”. అతను
ననున్ కంటార్కట్రని భావించి మాటాల్డడ్ం నాకొక్ంచెం ఇబబ్ందిగానే ఉంది.
“మొదటిన్ంచీ గెసట్ హౌస లోనే వునాన్వా?” అడిగాను
“యెకక్డిది బాబూ, రెండేండల్నించే. అంతకుముందంతా కొలిమి దగగ్రే గదా. అనీన్ పాతకొలుములు, కొతత్గా మారాచ్లంటే
పైవాళుల్ డబుబ్లేల్వంటారు. వొళుల్ కొరివైపోయింది. రూలుపర్కారం నా వయసును బటిట్ అకక్ణుణ్ంచి వాళేల్ మారాచ్లనుకో. ఐనా దయాళుసారును
బతిమాలేత్ డబుబ్లు తీసుకొని గెసౌట్సుకు మారిచ్నాడు. ఖరచ్యితే ఐంది, ఆరోగయ్ం కుదుటబడింది" చొకాక్ పైకెతిత్ చాతీకాలిన మచచ్లను
చూపించాడు.
“నువువ్ ససెప్నష్న లో వునాన్వని తెలిసింది. నిజమేనా. యేంజరిగింది?” అనడిగాను
కాసేస్పు మాటాల్డకుండా తలవొంచుకునాన్డు. "యేదో జరిగిందిలే. పిలల్ పెండిల్కి తెచిచ్న అపుప్మీద వడీడ్ పెరిగిపోయింది.
అపిప్చిచ్నోడు యింటిమీద కూచుచ్నాన్డు. కంటార్టట్రు ఫాయ్కెట్రీకి తకుక్వసరుకు తూకమేసినా డబుబ్కు ఆశపడి వూరుకునాన్. అదంతా
వేణుసారు చెపేత్నే చేసినా. దయాళుసారు కంటార్టట్రూ దోసుత్లు. నీకు తెలీదులే, చెయయ్కపోతే ఆయనోత్ చికుక్. యీ బాసక్రుసారు వచిచ్నాక
యెవురో పిరాయ్దుజేసేత్ విచారణ జేయించినాడు. అకక్డికీ నావలల్ జరిగింది చినన్తపేప్నని అందరూ చెపిప్నారు. యీయన యెవురిమాటైనా
వింటేగదా. ఆరాతిర్ డూటీలోవుండిన వేణుసారు అంతానామీదేసి తపిప్ంచుకునాన్డు, యెళిల్పోయిన దయాళుసారూ సాయంజెయయ్లేదు.
యేదిజెరిగినా బీదోడికేగదా తగిలేది. మాలాంటోళల్కు యిదంతా వొక వూబీ చినబాబూ" గొణుకుక్నన్టుట్గా నిదానంగా చెపాప్డు.
“జరిగిందాంటోల్ నీ తపుప్ లేదనుకుంటునాన్వా?” అడిగాను.
"లేకుండా యెటుల్ంటుంది" అనాన్డు నెమమ్దిగా. మొహం మాల్నమైంది. జరిగిందానికి పశాచ్తాత్పపడుతునన్టేట్ ఉంది.
“యిపప్టికే మూడునెలైల్ందంటగదా, యీ కొతత్సారు తొందరోల్నే పోసిట్ంగిసాత్డా?” అనాన్
"యేమో తెలీదు. యీయన యెకక్డా యెకుక్వరోజులు వుండడంటలే చినన్బాబూ. అపుప్టిదాకా ఆపని యీపనీ చేసుకుంటా
యెటోల్ కాలం యెళల్దీయాల” అనాన్డు పరిసిత్తితో రాజీ పడినటుట్గా.
మరి కాసేస్పు మాటాల్డేక "మళీల్ వసాత్" అని లేచాను.
అతను చుటూట్ చూసి "నువివ్కక్డికి రాలేవులే. నేనే గెసౌట్స కు వసుత్ంటా. నీకే సాయంగావాలనాన్ అడుగు. యికక్డంతా నాకు
తెలిసినోళేల్. కానీ మా బాసక్రుసారుతో కొంచెం జాగరత్గావుండు" అని వీధి చివరివరకూ వచిచ్ సాగనంపాడు. పెదద్సారు దయ అతనిమీద
లేదని తెలిసిన బసీత్జనం ‘అతనిన్ వెలివేసారా’ అనన్టుట్గా ఒడెడ్పప్ తలొంచుకుని నడిచాడు. అనిన్చోటాల్వునన్ అవినీతిగురించి తెలిసినా
పటుట్బడినవాణిణ్ మాతర్మే సమాజం వేరుగా చూడడ్ం చితర్ం, ‘పటుట్బడనంతవరకూ మనిన్సుత్ంది కాబోలు’ అనుకునాన్ను.
‘నాకనాన్ ఎకుక్వ తెలివి, నైపుణయ్ం, చొరవ కలిగిన ఒడెద్పప్ బతుకంతా పోరాటంతోనే గడవడం, అపుప్డపుప్డు దారితపప్డంకూడా
మన సమాజపు ఒక విలోమలక్షణమా!?’ అనిపించింది.
***
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రెండురోజులు గడిచాయి. నేను రోజూ సాయంతర్ం భాసక్ర ని కలుసూత్నే ఉనాన్ అతని దగగ్ర ఒడెడ్పప్ పర్సకిత్ తీసుకురావడానికి
కుదరేల్దు. ఒడెడ్పప్పటల్ నా అభిమానం చెకుక్చెదరక పోవడం ఆశచ్రయ్మనిపించింది. బాలయ్సేన్హం తపుప్లిన్ పటిట్ంచుకోదేమో. అతను
సహజంగా మంచివాడేననన్ విషయానిన్ భాసక్ర కి ఏవిధంగా చెపాప్లనన్దే తేలుచ్కోలేకుండా ఉనాన్ను.
మూడోరోజు సాయంకాలం నేను వెళేల్సరికి భాసక్ర ఇంటి వరండాలో ఒక పంచాయతి నడుసోత్ంది. ఒడెడ్పప్ ఒకపకక్గా
గోడకానుకుని తలొంచుకుని నిలబడివునాన్డు. సునంద దగగ్రగా అతని భారయ్, కూతురు నేలమీద కూరొచ్ని ఏడుసూత్ మధయ్ మధయ్లో
మాటాల్డుతునాన్రు. పకక్నే సెకూయ్రిటి యూనిఫాంలో ఓ యువకుడు చేతులు కటుట్కుని నిలబడివునాన్డు. అతను ఒడెడ్పప్ అలుల్డుగా నాకు
అరథ్మైంది. భాసక్ర కొంచెం వెనకగా కూరుచ్ని కాగితాలు చూసుకుంటునాన్డు. ననున్ చూసి భాసక్ర తనదగగ్రికి వచిచ్కూరోచ్మని పిలిచాడు.
ఒడెడ్పప్ ననున్ చూసి, చూడనటుట్గా తలవొంచుకునాన్డు.
సునంద ఒడెడ్పప్ అలుల్డిని పర్శన్లడుగుతూ ఒకసారి మెతత్గా మరోసారి గటిట్గా నచచ్జెపుతోంది. కొంతసేపటికి నాకు విషయం
అరథ్మైంది. ఒడెడ్పప్ అలుల్డు మరో అమామ్యితో తిరుగుతునాన్డు, పెళిల్కి ముందునుంచే ఇది ఉనన్టుట్ంది. ఒడెడ్పప్ భారయ్ ఈ పంచాయతి
పెటిట్ంచింది. సునంద అడిగినపుప్డంతా అతను "అబేబ్ లేదమమ్గారూ" అంటూ తాను అమాయకుణణ్ని చెపుతునాన్డు. ఒడెడ్పప్ తనకేమీ
సంబంధంలేనటుట్గా ఉనాన్డు.
ఇలా కాసేపు జరిగాక భాసక్ర కలగజేసుకుని, ‘పోలీసుగావుండి ఇలాచేయడం అనిన్రకాలుగానూ తపేప్నని, ఆ జిలాల్ పోలీసు
సూపరింటెండెంట కి ఇతనిన్ సరెండర చేసూత్ ఇతనిమీద తీవర్మైన చరయ్కు సిఫారుస్ చేసాత్’నని అనాన్డు.
దాంతో అతను భాసక్ర ముందు నేలమీద కూలబడి తపుప్ ఒపుప్కుని ఇంకెపుప్డూ అలా చేయనని పర్మాణం చేశాడు. సునంద
మళీల్ కొంత కౌనెస్లింగ చేసి అతనిచేత అనేక హామీలు ఇపిప్ంచుకునన్ తరువాత వాళల్ను పంపించేసింది.
మరుసటిరోజు పొదుద్న వచిచ్నపుప్డు ఒడెడ్పప్ తనే ఆవిషయానిన్ పర్సాత్వించి "నేను నినన్సాయంతర్ం నినున్ పలకరించలేదు
చినబాబూ. నువువ్ అయయ్గారోత్ పనుండి వచిచ్నటుట్నాన్వు. నామీద అయయ్గారికి కోపం వుందిగాబటిట్ నీపని చెడిపోతుందని పలకరించలేదు,
నువేవ్మనుకోలేదు గదా" అని "నువావ్యనున్ యింటిదగగ్ర కలుస్కుంటునాన్వంటే యింగ చెపేప్దేముంది. నీపని అయిపోతుంది" అనాన్డు.
నేను నవివ్ "అది సరే, నినన్ నువేవ్మీ మాటాల్డలేదే వొడెద్పాప్, అలుల్డికి బుదిద్ చెపాప్లిస్ందిపోయి అలా వూరికే నిలబడాడ్వేం"
అనాన్ను
"అమమ్గారి అండచూసుకోని మాయావిడ చేసిన ఆగాయితయ్ంగాని పోలీసోడంటే ఆమాతర్ం పరిచయాలుండవా బాబూ, ఆ
వుదోయ్గం పవరటాల్టిది" అనాన్డు తాపీగా.
నేను నిరుతత్రుడినై అతనివైపు కొంచెంసేపు చూసి "అలాగంటావేం వొడెడ్పాప్ ఆమె నీకూతురు కాదా?" అనాన్ను కోపంగా.
"నాకు మాతర్ం బాదుండదా బాబు. నాకైనా పెండిల్కి ముందు తెలుసా? మేం చెపేత్ యింటాడా? మాజనామ్నికి యినేన్ండల్కు
పోలీసోణిన్ అలుల్ణిణ్ చేసుకోగలిగినాం. యిది పలేల్గాదు, పటన్ంగాదు. యికక్డోళుల్ అటాల్టిపనులే గొపప్నుకుంటారు. వడీడ్లేని అపుప్మాదిరి
లోకంలో మంచొకక్టే కావాలంటే మాలాంటోళల్కు దొరుకుతుందా" అనాన్డు నిరిల్పత్ంగా.
'ఇతనిలో ఇదద్రు మనుషులునాన్రా? ఆసిథ్తిలో ఎవరైనా అంతేనా?’ అనుకుంటూ అతనివైపు చూసూత్ండిపోయాను.
***
మరాన్డు ఉదయమే ఒడెడ్పప్ ఉతాస్హంగా గెసట్ హౌస కి వచాచ్డు. "చినబాబూ నువొవ్చిచ్న యేళావిశేషం, నా ససెప్నస్న యెతేత్సాత్
నినన్ మదేద్నన్ం బాసక్రుసారు ఫైలుమీద సంతకంజేసినాడంట. నాది చినన్తపేప్నని యీ సిచచ్ చాలునని ఆనాన్డంట. అంతేకాదు, టౌనోల్
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కె. రాజ్

మాయావిడ జబుబ్కుజరిగిన టీర్టెమ్ంటు డబుబ్లుగూడా శాంక్షన చేసినాడంట. యెంతైనా యీ బాసక్రుసారు మంచోడు బాబూ" అనాన్డు
సంబరంగా
"అంటే నీకు మంచిజేసేత్ మంచోడు, లేకపోతే చెడోడ్డా?" అనాన్ నవువ్తూ
"లేదు బాబూ, నిజంగానే మంచోడు. నిజం నిలకడమీద అరథ్మైతుంది. నాబారయ్ ఫైలు యేనాటిదనుకునాన్వు? మా పాత
దయాళుసారు దీనిన్ తొకిక్పెటిట్నాడు. ఆయనే వుండుంటే యిటాల్ వూరికే చేసేవాడా? పనయేయ్దానికి మళాల్ తపుప్దారిలో నడిచేవాణిణ్,
యేంజెయాయ్ల, అవసరాలటాల్టివి. దేవునిదయవలల్ మీకా దరిదర్ం లేదు బాబూ" అనాన్డు.
ఆరోజు మధాయ్నన్ం వచిచ్ ననున్ వాళిల్ంటికి భోజనానికి తీసుకెళిల్ భారాయ్పిలల్లకి పరిచయంచేశాడు.
***
ఆ వారాంతంలో ఫాయ్కట్రీ సూక్లోల్ ఫంక్షన జరిగింది. ముఖయ్అతిథిగా ఉండడానికి ననున్ బలవంతంగా ఒపిప్ంచాడు భాసక్ర. ఆ
సాయంతర్ం సేట్జీమీద అతిథులోత్పాటు భాసక్ర పకక్న ననూన్ కూరోచ్బెటాట్రు. సూక్లుపిలల్లు, తలిల్దండుర్లు, ఉదోయ్గులు పెదద్సంఖయ్లోనే
వచాచ్రు. ఒడెడ్పప్ పేర్క్షకులోల్ ఒకమూలన నిలబడి సేట్జివైపు చూసూత్ండడం గమనించాను. సభలో భాసక్ర 'నేను పొర్ఫెసర నని, మేమిదద్రం కాల్స
మేటల్మని, మంచి మితుర్లమని, తన ఆహావ్నం మీద నేను వచాచ్నని,' నాగురించి వివరంగా పరిచయం చేశాడు. పిలల్లకు పైరజులు నాచేత,
సునందచేత ఇపిప్ంచారు. ననున్ మాటాల్డమనన్పుడు నేను చదువు అవసరానిన్, దానిదావ్రా నేరుచ్కోవలసిన విలువలగురించి కుల్పత్ంగా మాటాల్డి
కూరుచ్నాన్ను. సభానంతరం మాకు అకక్డే ఏరాప్టు చేసిన విందులో భోంచేసి రాతిర్కి గెసట్ హౌస చేరుకునాన్ను.
ఆ మరుసటిరోజే నా తిరుగుపర్యాణం. ఆ రోజు ఆదివారంకావడంతో ననున్ లగేజితో సహా బంగళాకొచేచ్సి అకక్డినుంచే
రైలేవ్సేట్షన కెళల్మని సునంద, భాసక్ర లు గటిట్గాచెపాప్రు. పొదుద్నేన్ బేర్క ఫాసట్యాయ్క సామానుల్ సరుద్కుంటుండగా ఒడెడ్పప్ వచాచ్డు. నేను
వెళిల్పోతునాన్ననే బెంగ అతని మొహంలో కనిపిసూత్ంది. నేను కలిసినపప్టున్ంచి మా బాలయ్పురోజులనీన్ నెమరువేసుకునాన్ము. అతని చివరి
సంతోషపు రోజులవే.
సామానుల్ సరద్డం అయాయ్క గోడకానుకుని నిలుచ్ని "నువువ్ బలేవోడివి చినబాబూ, మా బాసక్రుసారు నీకంత దోసత్ని నాకు
చెపప్కుండా దాచినావు. ఆయనగురించి అనౌసరంగా యేదేదో మాటాల్డినాను" అనాన్డు నిషూట్రంగా
నేను నవివ్ "నువేవ్ ననున్ చెపప్నివవ్కుండా కంటార్కట్రును చేశావు" అనాన్.
"వోమాటడిగేదా చినబాబూ? నువువ్ నాగురించి బాసక్రుసారుకు చెపిప్ సిఫారుస్ చేసినావుగదా? అందుకేగదా ఆయన ససెప్నస్న
యెతేత్సి నాఫైళల్నీన్ సంతకంబెటిట్ంది?" అనాన్డు.
డైరవర గదిలోకి వచిచ్ సామాను తీసుకెళాల్డు.
“నిజం చెబితే నముమ్తావా వొడెడ్పాప్? నీగురించి భాసక్ర కి చెపప్డానికి నాకింతవరకు వీలే కుదరేల్దు. నీ పనులనీన్ అతనికి అతనే
చేశాడు. అందులో నా పర్మేయమే లేదు. ఐతే ముందు ముందు ఆయనిన్ంచి నీకే సమసాయ్ రాకుండా యీరోజు అతనికి నీగురించి
చెబుదామనుకుంటునాన్ను" అనాన్ను బాయ్క పాయ్క తగిలించుకుంటూ.
"వొదుద్ చినన్బాబూ చెపొప్దుద్, యిటాల్వుండడమే మంచిది" అభయ్రథ్నగా అని నేను వారిసుత్నాన్ వినకుండా నా బాయ్క పాయ్క తీసుకుని
ముందుకు నడిచాడు.

***
Click here to share your comments on this story
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