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కదిలే రై లోల్ ంచి కనిపించే చెటుట్కదిలే రై లోల్ ంచి కనిపించే చెటుట్
  గొలల్ పూడి మారుతీరాగొలల్ పూడి మారుతీరా

((ఆంధర్ జోయ్తి ఆంధర్ జోయ్తి 1980 1980 దీపావళి సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తందీపావళి సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం)) 
మా నానన్గారికి హారట్ ఎటాక రాకపోతే కృషణ్మోహన ని జీవితంలో కలుసుకొనే 

వాడిని కాదు. కృషణ్మోహన ని కలుసుకోకపోతే పారవ్తీశం అనే వయ్కిత్ ఈ లోకంలో ఉనన్టేట్ 
తెలిసేది కాదు.  

పారవ్తీశం ఈ సమాజం గురుత్ంచుకొని బర్హమ్రథం పటాట్లిస్న మనిషేం కాదు. 
మహానుభావుడు అంతకనాన్ కాదు. కాని సమాజంలో మంచితనానికో, దౌరజ్నాయ్నికో బాధయ్త 
ఎకక్డ నుంచి పార్రంభమవుతుందని ఆలోచిసేత్ అది అలా పోయిపోయి పారవ్తీశం లాంటి 
మామూలు మనిషి దగగ్ర ఆగుతుంది. చకెక్ర తియయ్దనానికి ఏ అణువుది గొపప్తనం అని 
చెపప్గలం? 

మా నానన్గారు రూఢిగా పోతారని డాకట్రుల్ పెదవి విరిచినపుప్డు. కింగ జారిజ్ 
హాసిప్టల మెటల్మీద కూరుచ్ని మా తముమ్ళళ్తో కలిసి నేనూ రహసయ్ంగా భోరుమనన్పుప్డు. 
దూరంనుంచి కృషణ్మోహన కనిపెడుతునాన్డని మాకు తెలీదు.  

“చదువుకొనన్ వారు కనక చెపిప్నా మీరరథ్ం చేసుకోగలరు. కాంపిల్కేషనస్ ఎకుక్వయాయి. వయసూస్ ఎకుక్వే సారీ బతకడం కషట్ం” 
అని అందమయిన డాకట్ర రూఢిగా తెగేసి చెపిప్నపుప్డు బికక్మొహంతో వింటునన్ ననున్ గమనించాడు కృషణ్మోహన. వెనక నిలబడిన 
అయిదుగురు హౌస సరజ్నస్ లో అతనూ ఒకడు. ఆ విషయం తరావ్త చెపిప్నా, అతనిన్ జాఞ్పకం తెచుచ్కోలేనంతటి సామానుయ్డు కృషణ్మోహన. 
డాకట్రు కావాలనన్ బలమైన కోరికతో, శరీరానిన్ బలహీనంగా నిలుపుకొనన్ తెలల్టి మనిషిమాట నూతిలోంచి వచిచ్నటుట్, నవివ్తే ఊపిరి 
అందనంత బలహీనం. అది అతని సవ్భావమనీ, అనారోగయ్ం కాదనీ తరావ్త అరథ్మయింది.  

ఓ అరధ్రాతిర్ నానన్గారికి తగిలించిన కారిడ్యోగార్మ పని చెయయ్డం మానేసేత్ రెసట్ రూంలో కూరుచ్నన్ హౌస సరజ్నస్ మీద 
విరుచుకుపడాడ్ను.  
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“ఎందుకండీ మమమ్లిన్ చంపుతారు? ఆ కారిడ్యో గార్మ సరిగాగ్ పని చెయయ్దు” అని ఒకాయన విసుకుక్నాన్డు.  
“లుక యంగ మాన. మీ చేతులోల్ చాలా విలువైన పార్ణానిన్ పెటిట్న కారణానికి మేం నిసస్హాయంగా వునాన్ం. మీకనాన్ ఎకుక్వ కోపం 

తెచుచ్కోవడం మాకూ చేతనవును. ఉపయోగించే యంతార్లు పనిచెయయ్వని, వాటితో చచిచ్పోయే మనుషులు బతుకుతారని మీరాశలు 
కలిప్సుత్నాన్రని తెలీదు. మీ ఒకక్రోజు నిదార్భంగం మాకు ఓ జీవితం విలువ” యిలా ఏదో మాటాల్డే నా భుజం మీద చెయియ్వేసి ఐసిసీలోకి 
లాకెక్ళాళ్డు కృషణ్మోహన. ఓపికగా, ఎకుక్వ మాటాల్డకుండా గంటనన్ర నానన్ గారి పకక్నకూరుచ్నాన్డు. అతని పర్తీ కదలికా నానన్ గారికి 
పార్ణం పోసుత్నన్టుట్. ఆ క్షణంలో అతను ఆపత్మితుర్డయినటుట్ చూసుత్నాన్ను నేను. అదే అదే మా ఇదద్రి సేన్హానికి పార్రంభం.  

అయితే, కషాట్లోల్ గురొత్చేచ్ దేవుడినే అవలీలగా మరిచిపోయే జాతిలో పుటిట్న వాడిని. ఆ రెండు నెలలో నాకు మనసిథ్మితానిన్, ధైరాయ్నిన్ 
కలిప్ంచిన మితుర్డిని అతి సుళువుగా మరిచిపోయాను. నా వాయ్వృతిత్లో, అభిరుచిలో, ఆలోచనలోల్ ఏవిధంగానూ సామయ్ం లేని వయ్కిత్ 
కృషణ్మోహన. కానీ, ఆ రెండు నెలలూ అతని పర్పంచంలోకి నేనూ వెళాళ్ను ఆసుపతిర్. మంచాలు, చికితస్ యివే ఆలోచనలు. నానన్గారు 
బాగుపడగానే నేను మా ఊరు వచేచ్శాను. రెండు సారుల్ ఉతత్రం రాశాను. ఒకసారి హైదరాబాద వెళుత్నాన్నని ఆయనకి ఉతత్రం వార్సేత్ ఖమమ్ం 
సేట్షన లో ననున్ చూడడానికి నలుగురూ వచాచ్రు. కృషణ్మోహన తండిర్, తముమ్డు. యిదద్రు చెలెల్ళుళ్. అతి పర్శాంతమైన కుటుంబం. అందరూ 
శాంతంగా, చిరునవువ్తో, నిండుగా పలకరించారు ననున్ రెండు చేతులూ పటుట్కు పలకరించిన వృదుధ్ని వెనక మనిషిని చూసి ఒకక్ క్షణం 
తుళిళ్పడాడ్ను. ఆయన ఓ చినన్ సైజు కృషణ్మోహన. అదే చిరునవువ్. గొంతులో అదే బలహీనత. అదే మెతత్దనం. ఒక పెదద్ పొటల్ంతో 
తాపేశవ్రం కాజాలు చేతులో పెటాట్డు. నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. అంతకు మించి సిగుగ్పడాడ్ను. నాకు జరిగిన ఉపకారం కృషణ్మోహన వలల్ కాని  
ఈ అయిదుగురూ నావలల్ తమకేదో ఉపకారం జరిగినటుల్ కృతజఞ్తాభావంతో కనిపించారు. అది వారి సౌహారద్ం. ఆడపిలల్లు పెళీళ్డు వచిచ్న 
వాళుళ్. ఒకటి రెండు మాటలనాన్రో లేదో గురుత్లేదు. ఓ సీసాతో మంచినీళుళ్ తెచిచ్ నాసీటు దగగ్ర పెటాట్డు కృషణ్మోహన తముమ్డు. అతని పేరు 
పారవ్తీశం. “ఈ మాటు ఎపుప్డు యిటు వెళిళ్నా రాయండి” అని రైలు కదులుతుంటే నా చెయియ్ పటుట్కునాన్డు. 

మితుర్ల సానిన్హితయ్ం నాకు కొతత్ కాదు. వాళళ్ ఆదరణ, అభిమానమూ కొతత్కాదు. అదేదో నా హకుక్లాగా అనుభవించడం 
ఒకొక్కక్పుప్డు నా అహంకారమేమోననుకొంటాను. కృషణ్మోహన ని మరిచిపోయిన నేను. ఆయన కుటుంబానీన్. ఆ కుటుంబంలో అందరి 
వెనక నిలబడి చిరునవువ్ నవివ్న పారవ్తీశానిన్ అతి సుళువుగా మరిచిపోయాను. తాపేశవ్రం కాజాలు గురుత్నాన్యి. రుచిగా వునాన్యి. 
ఎపుప్డయినా వాటి రుచి గురుత్కొచిచ్నపుప్డు ఎకుక్వ కృషణ్మోహనే మనసుస్లో కదిలేవాడు. పర్సుత్తం కానూప్రులో పనిచేసుత్నాన్డట. కలిసే 
అవకాశం లేదు.  

మూడునన్ర సంవతస్రాల తరావ్త ఆఫీసు పనిమీద రెండు నెలలు తిర్వేండర్ం వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. దకిష్ణాదికి వెళళ్డం చాలా తేలికయిన 
పని అనుకొంటూ ఆనందంగా బయలు దేరాను. రైలు వెళుత్ంటే దారి పొడుగునా పచిచ్క బయళూళ్ పొలాలూ, కొబబ్రి తోటలూ, కాలువలూ  
కళాకారుడు కుంచెతో గీసిన వరణ్ చితర్ంలాగా వుంది కేరళ. మనసుస్ ఆనందంతో ఉరకలు వేసింది ఆ అనందం తిర్వేండర్ంలో దిగిన రెండు 
గంటలు మిగలలేదు అకక్డ కొబబ్రి నూనెతో వంటకాలు. ఉపుప్డు బియయ్ం కొయయ్ముకక్లాల్గ గొంతుకి అడుడ్పడుతూ, వాటిని చూసేత్నే 
భయమేసింది. రెండు రోజులు తినాన్క కడుపులో రైళుళ్ పరిగెతత్డం పార్రంభించాయి కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. నీరసం, ఎవరో చెపాప్రు - 
తిర్వేండర్ం సేట్షను కాంటీనులో మామూలు బియయ్ంతో వంటచేసి పెడతారని, వెళాళ్ను. కాసత్నయమే, మెలల్గా సిథ్రపడాడ్ను. ఓ పదిరోజులు 
గడిచేసరికి తిండి గురించి ఆలోచించకుండా రోజులు గడిపేసిథ్తికి వచాచ్ను. చినన్ కొటాట్ంలాంటి ఓ హోటల గదిలో మకాం. ఆ గదికి పకక్న 
పెదద్ తినెన్లాంటి బాత రూం. ఏమైనా కేరళ వచిచ్న ఉతాస్హం చచిచ్పోవడానికి ఎకుక్వ కాలం పటట్లేదు.  
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ఎవరూ పరిచయం లేని ఆ వూళోళ్ సాయంకాలం అలా వూరంతా తిరిగి 8 గంటలకి హోటల గది చేరడం అలవాటు ఆ రోజు అలా 
వచేచ్సరికి హోటల వసారాలో కూరుచ్ని వునాన్డు పారవ్తీశం. ఒకక్ క్షణం అతనిన్ గురుత్పటట్లేదు. ఆయన చిరునవువ్ చూడగానే కృషణ్మోహన 
గురొత్చాచ్డు, దురదృషట్ం పేరు గురుత్రాలేదు. తెలల్బోతూ చూశాను.  

“నేను కృషణ్మోహన తముమ్డినండి. మా మితుర్డొకడు ఈ హోటలోల్ దిగితే చూసి పోదామని వచాచ్ను. ఈ బోరుడ్లో మీ పేరు చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయాను. నేనికక్డ వునన్టుట్ మీకు తెలీదు కదా ? కలుదాద్మని సాయంతర్ం నుంచి కూరుచ్నాన్ను”  

ఇపుప్డు ఖమమ్ం సేట్షను, తాపేశవ్రం కాజాలు గురుత్కొచాచ్యి. యింకా పేరు గురుత్రాలేదు. అతను గర్హించాడు. అరథ్మయినటుట్ 
పర్శాంతంగా నవావ్డు.   

“పారవ్తీశం సార. ఖమమ్ంలో మిమమ్లిన్ కలిశాను. మీ గురించి పేపరోల్ చూసుత్ంటాను. మీరు మాకు పరిచయమని చెపుప్కుని యికక్డ 
పర్వాసాంధుర్లోల్ గరవ్పడుతూంటాను” అనాన్డు.  

అనిన్ రోజులకి అకక్డ ఓ తెలుగు పకిష్ని చూసినందుకు మనసుస్ నిజంగా ఆనందపడింది. మరో గంటసేపు యిదద్రం 
మాటాల్డుకొనాన్ం. కర్మంగా తిర్వేండర్ంలో నా కషాట్లు, మరో 7 వారాల నా పర్వాసం అనీన్ చెపాప్ను. “అయోయ్ ! మీకు తెలీదా ? యికక్డ మరో 
గొపప్ హోటల వుంది. మిమమ్లిన్ పువువ్లోల్ పెటిట్ పూజించే హోటల” అనాన్డు.  

నేను బర్హామ్నంద పడిపోయాను. వెంటనే వెళాద్మని షరుట్వేసుకు లేచాను. పారవ్తీశం మాటలోల్ చమతాక్రం. చినన్ హాసయ్ం వునన్టుల్ 
అపుప్డు గమనించాను ఆ రోజు సేట్షనోల్ అతని వయ్వహారం బొతిత్గా పటిట్ంచుకోలేదు. అంతా రెండు నిమిషాలోల్ రైలు కదిలిపోయింది. ఆ మాటా 
ఈ మాటా మాటాల్డుతూ ఓ యింటికి తీసుకొచాచ్డు. 

“ఇదేమిటి !” అనాన్ను.   
“హోటల సార కొతత్రకం హోటల’ అనాన్డు. ఇదద్రం రెండు పకక్లూ, మంచాలూ, దోమతెరలూ వేసుకు పడుకునన్ ఆడవాళళ్ 

బృందం మధయ్ నుంచి మేడ మెటెల్కాక్ం. తాళం తీసి దీపం వేశాడు. అపుప్డరథ్మయింది. తీసుకువచిచ్ంది అతని గదికని నాకాక్సత్ కోపం 
వచిచ్ంది. విసుగు కలిగింది.  

“ఎందుకికక్డికి తెచాచ్రు?” 
“అయాయ్, మనం ఆంధుర్లం భోజన పిర్యులం. కమమ్ని భోజనం లేకపోతే మనం ఎంత విలవిలలాడుతామో నాకు తెలుసు. మంచం 

యిలా వసారాలో వేసాత్ను. నిముషంలో సౌట్మీద బియయ్ం పడేసాత్ను మీరు గటిట్గా ఊపిరి పీలేచ్లోగా వడిడ్ంచేసాత్ను. మన దగగ్ర గోంగూర చటీన్, 
గన పౌడర, సామరల్కోట నెయియ్ వునాన్యి.” నోరూరింది. పాములాగ ఆ గదిలో అటూ, ఇటూ చకచకా తిరిగి అరగంటలో వంట 
కానిచేచ్శాడు. వారం రోజుల తరావ్త, హాయిగా, సుషుట్గా భోజనం చేశాను. అపప్టికి కాని అతని అతిథయ్ంలో మహిమ అరథ్ం కాలేదు రాతిర్ 
పదకొండునన్రకి నాతో వచిచ్ హోటల దగగ్ర దిగవిడిచి వెళాళ్డు.  

మరునాడు సాయంకాలం ఆఫీసు వదిలిపెటట్క ముందే ఆఫీసుకి వచాచ్డు.  
“తవ్రగా తెమలండి సార, ఇవాళ హోటల గది ఖాళీ చేసి పోవాలి” అనాన్డు.  
“ఎకక్డికి ?” అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  
“మనింటికి సార” 
“అయయ్యోయ్ - మీకు శర్మ?” 
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“అవును సార నాకు కాసత్ శర్మే అనుకోండి కానీ ఆ గదిలో ఉండడం మీకు ఎకుక్వ శర్మ. సిమాల్లో నేను హోటల కూడు తింటూంటే 
మీరు ననున్ చూసూత్ వదిలేసాత్రా ? వదిలెయయ్డం సంసాక్రం అనిపించుకొంటుందా ? పదండి, మీకు తెలీదు. ఇలా హోటలోల్ మరి రెండు 
వారాలు భోజనం చేసేత్ రకత్ విరోచనాలు పటుట్కుంటాయి” అనాన్డు. నేను హడలి పోయాను. నిజానికి అంత దూర పార్ంతంలో ఎవరో ఒకరి 
రక్షణ, సంరక్షణ కావాలనిపించింది. కాగా మనకి తెలిసిన మనిషి, తనంతట తను నా బాధయ్త నెతిత్మీద వేసుకుంటునాన్డు. మరో సందేహం 
లేకుండా అతని గదికి మారిపోయాను. 

బర్హమ్చారి యిలుల్ రెండు గదులూ, వెనక చినన్ వంటగది. పకక్నే చెకక్పొటుట్తో 24 గంటలూ కొలిమిలాగ మండే పొయియ్ గోడలోకే 
పొదిగినటుట్ంటుంది. రోజులో ఎపుప్డు కావలసి వచిచ్నా అందులో నీళుళ్ మరుగుతూంటాయి. పకక్ సాన్నాల గది. తెలాల్రగానే పది పనెన్ండు 
బిందెల నీళుళ్ మేడమీదికి మోసేవాడు. ఏడయేసరికి ఫిలట్రు కాఫీ చేతికందించే వాడు. టొమాటో, మిరపకాయలు కరివేపాకు, నిమమ్కాయ వేసి 
కమమ్గా ఉపామ్. ఒంటిగంటకి అతి నీటుగా పేరిచ్ యిచిచ్న సీట్లు కారేజి. సాయంతర్ం యింటికి వచేచ్సరికి కాఫీ సిదధ్ంగా వుండేది. నాకు 
రాతపని వుంటుందని తెలిసి రాతకి ఏకాంతం కావాలని తెలిసి సాయంకాలం డాబామీదకి వెళిళ్ కూరుచ్నేవాడు. రాతిర్ భోజనం కాగానె తపప్ని 
సరిగా ఏదో ఒక పండు ముకక్లు పళెళ్ంలో సిదధ్ంగా పెటేట్వాడు.  

కర్మంగా తిర్వేండర్ం జీవితం మీద భయం తగిగ్ వాతావరణం మీద వాయ్మోహం పెరిగి, అకక్డగడపగిలిగినందుకు సంతోషం 
కలిగించాడు ఒక శనివారం నాడు యిదద్రం బసుస్లో శుచీందర్ం. నాగర కోయిల వెళాళ్ం. కోవలం దగగ్ర సూరాయ్సత్మయం చూపించాడు. పెదద్ 
మనిషిలాగ నిలకడగా, నిశచ్లంగా నిలిచి వునన్ నీలపు ముఖమల తివాసీ వెనకిక్ ఎరర్టి మాంసపుముదద్ మెలల్గా జారిపోవడం గుండెలిన్ 
జలదరింప జేసే అందమయిన అనుభవం. కనాయ్కుమారి తీసుకెళాళ్డు. మూడు సముదార్ల కలయిక, వివేకానంద మెమోరియల, అమమ్వారి 
ఆలయం. ఉదయం, సూరోయ్దయం అకక్డ సాయంతర్ం అసత్మయం, దీనికంతటికీ వెనక పారవ్తీశం సౌహారధ్ం ఊహించుకొని తనమ్యుడి 
నయాను ఆయన నాకు చేసే సేవలో ఒక ఉతాస్హం, భకిత్లాంటిదేదో కనిపించింది. నాకు ఉపయోగపడ గలిగినందుకే ఆయన 
ఆనందంపడేవాడు. ఈ సమయానికి ఎపుప్డయినా నా ఉదోయ్గరీతాయ్ ఏదయినా పర్తిఫలం కోరుతాడా అని సందేహపడిన సందరాభ్లు 
లేకపోలేదు. డబుబ్ యివవ్బోతే కంటతడి పెటుట్కునాన్డు. రెండు నెలలు అయేనాటికి ఆ యింటినీ, అతని వంటనీ, అతనీన్ వదిలి 
రాలేకపోయాను. తిర్వేండర్ం జీవితం అతి సాధారణమయిన విషయంలాగ, దానిన్ వదిలి రావటం అతి బాధాకరమయిన సంఘటన లాగ 
విలవిలలాడిపోయాను. మెయిల ఎకుక్తుండగా పారవ్తీశం నా రెండు చేతులూ పటుట్కుని.  

“బర్హమ్చారిని మేషాట్రూ ! మీరు హాయిగా బర్తకడం అలవాటు పడడ్వారు. ఏం ఇబబ్ందులు పడాడ్రో” అనబోతే నోరు మూశాను. 
 “ఈ ఆతిథయ్ం నా జీవితంలో మరిచిపోలేను పారవ్తీశం గారూ, మీ అనన్గారి ఉపకారానిన్ మరిపించారు. ఏదో పీడకలలాగ 

సాగవలసిన ఈ రెండు నెలలూ మరపురానివి చేశారు” అనాన్ను. “ఎపుప్డు హైదరాబాదు వచిచ్నా తపప్ని సరిగా నాకు రాయాలి. నా కారులో 
సవ్యంగా వచిచ్ మిమమ్లిన్ ఉంటికి తీసుకుపోతాను. నా అతిథిగా వుండాలి. నిజానికి ఎపుప్డయినా కాదు. నా కోసం పర్తేయ్కంగా వీలు 
చేసుకురండి.” అనాన్ను.    

“నేను చేసేది వాయ్పారం. ఇంకా సిథ్ర పడలేదు. సిథ్రపడాడ్క అలాగే” అనాన్డు పారవ్తీశం నవువ్తూ.  
రైలు కదిలింది. ఏ పర్యోజనం ఆశించని మంచి మితుర్డు కర్మంగా కళళ్ ముందునుంచి మాయమయాయ్డు.  
తరావ్త ఒకక్సారి నాకు ఉతత్రంరాసూత్ నేను వాళిళ్ంటోల్ నా కలం మరిచిపోయానంటూ ఓ మితుర్డికిచిచ్ దానిన్ పంపించాడు. థాంకస్ 

చెపూత్ ఉతత్రంరాయాలనుకొంటూ మరిచిపోయాను. కృషణ్మోహన కి పెళళ్ని చాలా నెలల తరావ్త శుభలేఖ వచిచ్ంది. కానూప్రులోనే ఎవరో 
అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకునాన్డట. అతని మీద ఆ కుటుంబం పెటుట్కునన్ ఆశలు పారవ్తీశం చెపాప్డు. కొదిద్గా బహుశా రెండు క్షణాలు. ఆ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        nø√ºãsY    2020   

   5 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

యింటి గురించి ఆలోచించి వుంటాను. ఏదో కాంపుకి వెళూత్ పెళిళ్నాడు గీర్టింగస్ పంపమని మా ఆవిడకి చెపిప్ వెళాళ్ను. మా ఆవిడ పంపడం 
మరిచిపోయింది. తరావ్త నేను అడగడమూ మరిచి పోయాను. మా నానన్గారి ఆనారోగయ్ం సమయంలో కృషణ్మోహన ఆదుకోవడం లాంటిదే 
తిర్వేండర్ంలో బాధలో పారవ్తీశం కనిపించడం. ఆ అవసరం తీరగానే పదేపదే గురుత్ చేసుకొనే అవకాశం లేక పోయింది.  

మరో సంవతస్రనన్రకి అనుకుంటాను-ఓ రోజు ఉదయం అయిదు గంటలకి యింటోల్ ఫోను మోగింది. మా పెదాద్డు ఫోన తీసి 
“ఎవరో పారవ్తీశంట భారయ్తో కలిసి వచాచ్డట. సికిందార్బాద సేట్షను నుంచి ఫోను చేసుత్నాన్డు. నీకు తెలుసుట” అనాన్డు. వెంటనే పేరు 
గురుత్ రాలేదు. నరాలు కొరికేసే చలిలో దుపప్టి తలమీంచి తియయ్డానికే చాలా హింసననుభవించాను. తీరా పారవ్తీశానిన్ కలుసుకోవాలంటే 
కనీసం అయిదారు మైళుళ్ కారు నడుపుకు వెళాళ్లి. తెలాల్రితే డైరెకట్రల్ మీటింగ. మరాన్డు మారెక్ట సరేవ్. భారయ్తో అంటునాన్డు. ఈ మధయ్ 
పెళళ్యిందేమో కొతత్ పెళాళ్నిన్ వెంటబెటుట్కు వచాచ్డంటే ఊరంతా తిపప్కపోతే బాగుండదు. డైరవరు లేడు కారులో చారిమ్నార, గోలొక్ండకోట, 
ఉసామ్న సాగర - భయమేసింది. డబుబ్కాదు కాని ఈ సమయంలో టైం లేదు. ఆ యాతన అనుభవించలేను. ముఖయ్ంగా ఈ దుపప్టి 
తొలగించి చలిలో కారు నడపలేను. “ఊళోళ్ లేనని చెపేప్సెయ, రాజమండిర్ కాంపుకి వెళాళ్నని చెపుప్” అనాన్ను. అబాబ్యితో బదద్కంగా. 
పారవ్తీశం కాసేపు అబాబ్యితో మాటాల్డాడు. ఫోన పెటేట్శాడు. నాకు శుభలేఖ పంపాడట అందలేదు. హైదరాబాద భారయ్తో కలిసి వసుత్నన్టుట్ 
ఉతత్రం రాశాడట. అదీ అందలేదు. ఎందుకని? అడర్సు “కవాడి గూడా”కి బదులు “కావేరీ గూడెం” అని పర్తీసారీ రాసినటుట్ తరావ్త 
అరథ్మయింది. ఏమయినా ఆక్షణంలో పారవ్తీశానిన్ వదిలించుకునన్ందుకు నిటూట్రాచ్ను. తెలల్వారగానే ఆ విషయం మరిచిపోయాను. డైరెకట్రుల్ 
చాలా హూషారయిన వాళుళ్. కంపెనీ వయ్వహారాలు వదిలేసి ఊరంతా చూసాత్మనాన్రు. అభిమానంతో పారవ్తీశానికి చెయయ్డానికి 
మొరాయించిన పని డైరెకట్రల్ విషయంలో చెయయ్క తపప్లేదు. రాతిర్ వరకు తిరిగి బేగం పేటలో వాళళ్ని పేల్న ఎకిక్ంచాను.  

మరి నాలుగయిదేళళ్కి అనుకుంటాను నేను కంపెనీ డైరెకట్రుగా పర్మోట అయి లకోన్ వెళాళ్ను. అకక్డికి వెళిళ్న ఆరుమాసాలకి ఢిలీల్ 
టెర్యినింగ కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. మాకు ఢిలీల్లో టెర్యినింగ హాసట్ల లేదు. అయితే కంపెనీ సెకర్టరీకి ఉతత్రం రాసి సేట్షనోల్ కలుసుకోమని చెపిప్ 
టెలిగార్ం యిచాచ్ను.  

సేట్షనోల్ చిరునవువ్తో పలకరించాడు సెకర్టరీ. టాకీస్లో అడిగాను. ఏ హోటల లో రూం ఏరాప్టు చేశారని. నిరాఘ్ంతపోయి “అదేమిటి 
సార, మదార్సీ బాబు గారు మీ బంధువులట ఇంటికి తీసుకు వచేచ్యయ్మనాన్రు.” అనాన్డు. నేను తెలల్బోయాను.  

“ఎవరీ మదార్సీ బాబు?” అనాన్ను.  
అతనూ తికమకపడాడ్డు. లావుగా, తెలల్గా, బటట్తల ఏవిధంగానూ నా అనుభవంలో, జీవితంలో అలాంటి మనిషి తటసథ్పడిన గురుత్ 

కలగలేదు. ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు. ఎవరీ బంధువు? 
టాకీస్ ఆగగానే గుమమ్ంలోనే పీలగా వునన్ ఆమె నవువ్తూ ననున్ యింటోల్కి ఆహావ్నించింది. ముఖమంతా నవువ్ చేసుకొని “రండి 

బాబాయి గారూ” అంటూ నా సూట కేసు అందుకొంది.  
“అలాంటి బంధువులెవరూ నాకు లేరయాయ్” అని సెకర్టరీతో టాకీస్లో అనాన్ను. ఇపుప్డతను ననున్ జాలిగా చూశాడు. “ఇంత మంచి 

బంధువులిన్ లేరని ఎలా అనాన్వురా మూరుఖ్డా!” అనన్టుట్.  
కాళుళ్ కడుకోక్డానికి నీళిళ్చిచ్ వేడివేడి కాఫీ చేతికందించింది.  
“మీ ఆయన ఏం చేసాత్రమామ్య?” అనాన్ను కాసేస్పటికి మాట తెచుచ్కుని మరీ “మీ ఆయన పేరేమిటి? అని అడిగితే చినన్ 

బుచిచ్నటట్వుతుందని.  
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“పాల్సిట్క బొమమ్లు హోల సేల వాయ్పరమండి. ఎవరో పారీట్లు వచాచ్రట! మధాయ్హన్ం భోజనానికి వచేచ్సాత్మనాన్రు. ఆయన కోసం 
మీరు ఎదురు చూడనకక్రలేదు, వడిడ్ంచమంటే వడిడ్ంచేసాత్ను” అంది.  

వాళళ్కి పిలల్లు వునన్టుట్ లేదు. మధాయ్హన్ం ఎవరిని చూడబోతునాన్నో అరథ్ం కాకుండా రెండు గంటలు పాత రీడరస్ డైజెసుట్లు 
తిపుప్తూ గడిపాను.  

ఒకటినన్రకు దిగాడు పారవ్తీశం. చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను. బాగా వొళుళ్ చేసి ఎరర్గా, మగిగ్న జామ పండులాగా వునాన్డు 
పారవ్తీశం. తల చాలాభాగం బటట్తల అయిపోయింది. కిళీళ్ అలవాటు చేశాడు. పెదాలు ఆడపిలల్ పెదాలకనాన్ ఎరర్గా వునాన్యి. కళళ్జోడు 
కూడా వచిచ్ంది. హఠాతుత్గా బజారోల్ కనిపించి “మేషాట్రూ” అంటే గురుత్ పటట్లేక తికమకపడి పోయే వాడిని.  

“ఏం సార! బాగునాన్రా ! మీకో గొపప్ సరైప్జ యిదాద్మనుకునాన్ను. మొదట మా ఆవిడ పరిచయం. సుబుబ్లు - మా ఊరు గంగల 
కురుర్ నేనికక్డే మదార్సీ బాబు కింద లెకక్. మీరొసాత్రని మొనన్నే తెలిసింది. మీ ఆఫీసులో కారు డైరవరు ఈ పాల్ట ‘బరాస్తీ’లో వుంటునాన్డు. 
వెల కమ టు రాజధాని. ఢిలీల్ రావడం ఇదే మొదటి సారా ?” 

జైలోల్ంచి విడుదలైన ఖైదీ, మొదటి ఆట విడుపులాగ వుంది జీవితం అతనికి. జీవితంలో నిలకడనీ నిండు దనానిన్ సాధించుకునన్ 
మనిషి లాగ కనిపించాడు. చేసె వాయ్పారం కూడా చాలా చకక్గా సాగుతునన్టుట్ంది. ఖరీదయిన బటట్లోల్ వునాన్డు. ఇంటి ముందు బులెట.  

“మీరెనిన్ రోజులుంటారో ముందు చెపప్ండి.” 
“మూడు రోజులు.”అనాన్ను.  
“గుడ, ఆఖరి రోజు నాదే. పొదుద్టే బయలుదేరి ఛండీఘడ వేళాద్ం. అకక్డ నుంచి పింజోర గారెడ్నస్. కారు ఏరాప్టు చేసేశాను. ఈ 

రెండు రోజులోల్ సాయంకాలం చిలల్ర విహార యాతర్. కుతుబ మినార, జంతర మంతర, టలక టోరా గారెడ్నస్, పారల్మెంట హౌస, తాజ 
మేరియా, అశోక - అనీన్.” 

సుబుబ్లు నాకు సవ్యానా బాబాయి కనాన్ ఎకుక్వ సేవలు చేసింది. భకిత్తో నా అవసరాలనీన్ చూసి పెటిట్ంది. దాదాపు నా కాళళ్ దగగ్ర 
కూరుచ్ని భోజనం వడిడ్ంచింది. ఇంక పారవ్తీశం ఢిలీల్లో ననున్ నేలమీద నడవనివవ్లేదు రెండు రోజులు నాతోనే వునాన్డు. టాకీస్ మాటాల్డి 
అందులో తిపాప్డు.  

“మరి మీ వాయ్పారం?” అనాన్ను.  
“ఫరావ్లేదు వాయ్పారం నేను చేసేది, రెండు రోజులోల్ ఏం నషట్పోను, మీలాంటి వాళుళ్ మళీళ్ మళీళ్ వసాత్రా ? మీరొసుత్నాన్రంటే మా 

వాళుళ్ చినన్ సనామ్నం కూడా ఏరాప్టు చేశారు అది రేపు” అనాన్డు. 
ఈ రెండు రోజులూ నేనెందుకో సిగుగ్తో తెలీని బాధతో కుచించుకు పోయాను ఇంత మంచి మనిషిని యినేన్ళుళ్ ఎలా మరిచి 

పోయాను? ఈ మంచితనం తాకిడి యిది రెండోసారి. అంతకు మించి హైదరాబాదు రమమ్ని సవ్యంగా ఆహావ్నించిన నేను, వచిచ్ ఫోన చేసిన 
అతనికి అబదద్ం చెపిప్ వదిలించుకునాన్ను.  

ఛండీఘడ దాకా పర్యాణం మరపురానిది. కారంతా ఆపిల పళుళ్, బిసక్ట పాకెటుల్, వేడినీళళ్ ఫాల్సుక్, ఇన సెట్ంటు కాఫీ టినున్, 
ముందు సీటోల్ నేను, వెనక అతనూ, భారయ్ సాయంకాలానికి హృదయం చూసిన దృశాయ్లతో వికసించింది. కాని మరో విధంగా ఆయన 
ఔదారాయ్నికి నా సంకుచితతావ్నిన్ పోలుచ్కుని భినన్మూ అయింది. 

వెళేళ్ రోజున కొతత్బటట్లు పెటిట్ యిదద్రూ నా కాళళ్కి నమసాక్రం చేశారు. “తవ్రలో కొడుకు పుటాట్లని దీవించండి సార” అని 
మనసూఫ్రిత్గా నమసాక్రం చేశారు. నాకు ఆరర్థ్తతో కళళ్ నీళుళ్ తిరిగాయి.  
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రైలోల్ కూరుచ్నాన్క యింక ఆగలేక పోయాను! “పారవ్తీశం గారూ ! మీకు తీరని అనాయ్యం చేశాను. మిమమ్లిన్ మోసం చేశాను” 
అనాన్ను.  

“ఏమిటి సార?” అనాన్డు సిగరెటుట్ వెలిగించుకుంటూ.  
“ఆ రోజు మీరు హైదరాబాదు మీ ఆవిడతో వచిచ్న రోజు నేను అకక్డే వునాన్ను, మీకు అబదద్ం చెపిప్ంచాను” అనాన్ను.  
పారవ్తీశం సిగరెటుట్ దముమ్ గటిట్గా పీలిచ్ ఎటో చూసూత్ అనాన్డు “నాకు తెలుసు సార.” 
తుళిళ్ పడాడ్ను, “ఎలా?” 
“ఆ రోజు టాకీస్లో నేనూ, సుబుబ్లూ వూరంతా తిరిగాం. ఒకటి రెండు చోటల్ మీరు ఎవరో పెదద్ మనుషులోత్ చారిమ్నార దగగ్ర, పబిల్క 

గారెడ్నస్ దగగ్ర కనిపించారు. మిమమ్లిన్ దూరం నుంచి మా ఆవిడకి చూపించాను. అందుకనే మొనన్ మిమమ్లిన్ సుళువుగా గురుత్ పటిట్ంది. ఆ 
రోజు మైగాడ మీకు కనిపించకుండా ఎంత జాగర్తత్ పడాడ్నో. మీకు కనిపిసేత్ మీరు చినన్ బుచుచ్కుంటారని నా బాధ. నముమ్తారా ? మళీళ్ మీ 
కంటబడతానేమోనని మధాయ్హాన్నికే మేం హోటల రూంకి వచేచ్శాం."  

నేను మరీ కీటకం లాగ, పిపీలకం లాగ అయిపోయాను. నోటమాట రాలేదు. నేను పర్తీ క్షణం కుచించుకు పోతునాన్నని పారవ్తీశం 
కనిపెటాట్డు. ఆ యిబబ్ంది కూడా కలిగించ కూడదని తనే కలిప్ంచుకొని మాటాడాడు. నవావ్డు తేలికగా, నిండుగా, నిశచ్లంగా. 

“సార మీరు మా అనన్యయ్కి మితుర్లు. నాకూ మితుర్లనుకునాన్ను. మిమమ్లిన్ ఆహావ్నించాను. అతిధయ్ం యిచాచ్ను. అందులో నాకు 
ఆనందం వుంది. తృపిత్ వుంది కాని, నేను మీ మితుర్డినని మీరనుకోవలసిన అవసరం ఏముంది సార. అనుకోవాలని నేననుకోవడం లేదు. 
ఆశించడం లేదు” 

రైలు కూత కూసింది ఈసారి హైదరాబాదు వచిచ్నపుప్దు ఉతత్రం రాయమని అడిగే హకుక్ నేను పోగొటుట్కునాన్ను అడిగినా 
వార్యడనీ. వచిచ్నా ఫోన చెయయ్డనీ తెలుసు. రైలు కదిలింది. నవువ్తునన్ అతని ముఖం క్షణంలో దూరమయింది.  

రైలు నడుసూత్ంటుంది దారిలో చెటుల్ మనలిన్ దూసుకుపోతూంటాయి. కొనిన్ చెటుల్ అందంగా, నిండుగా గంభీరంగా, కనిపిసాత్యి. 
వాటి జాఞ్పకం, ఆ అనుభూతి, సప్ృహ మనలిన్ క్షణంలో తాకి గురుత్ంచుకొనేలోగా అలా వెనకిక్ జారిపోతాయి. 

   
★★★ 

     
 

   
        

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/october_2020/oct20_mamchikatha_comments.htm

