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     రాతిర్ పదిగంటలకు వీధితలుపు మూసి పడుకోవడానికి లోపలికెళూత్ంటే తలుపు తటిట్న చపుప్డైంది. ఈ 
టైములో యెవరా అనుకుంటూ మళీల్ వెనకొక్చిచ్ తలుపు తెరిచి చూసాను, మురహరి నిలోచ్నునాన్డు. ఒకక్షణం 
ఆశచ్రయ్పోయి ‘లోపలికి రమమ్’నాన్ను.  

     "నీతో మాటాల్డేదుంది సూరయ్ం, యింటోల్కాదు, నదివొడుడ్కెళాద్ం రా" అనాన్డు.  
     "ఒకక్ నిముషం" అని లోపలికెళిల్ వంటింటోల్వునన్ మా ఆవిడ కామేశవ్రికి చెపాప్ను.  
     "వచాచ్డూ? యివాళో, రేపో వసాత్డనే అనుకుంటునాన్ను మీ సేన్హితుడు" అంది నవువ్తూ. మురహరి 

యింటోల్ వంటచేసే ఆమె మా ఆవిడ దగగ్రికొసూత్ంటుంది. 'విషయం తనకేదో తెలిసినటేట్ ఉంది. ఐనా ఒక పటాట్న చెపప్దు 
పెంకెఘఠం' అనుకుని "సరే తలుపేసుకో" అని బయటికొచాచ్ను. మురహరి వీధిలో పచారుల్ చేసుత్నాన్డు.  

     చెటల్నీడల చీకటల్లో ఇదద్రం నదివొడుడ్కేసి నడిచాం.  
     మురహరి మావీధిలో మా ఎదురువైపు అంటే బురుజు లైనోల్ నదినుంచి ఆరోయిలుల్, నదిఒడుడ్నునన్ 

రాయుడిగారిమేడ పకక్నుంచి మూడోది.  
     మురహరి నాకు సూక్లోల్ ఒక సంవతస్రం జూనియర. వాళల్నానన్ అచచ్యయ్ పెదద్వకీలు, అపప్టోల్ బాగా 

సంపాయించాడు. వాళల్కి పెదద్ ఇలుల్, పొలాలు, బాయ్ంకు బాయ్లనుస్ ఉనాన్యి. ఇదద్రాడపిలల్ల తరువాత ఒకక్డే కొడుకు. 
ఇంటోల్ అవవ్లు ముదుద్చేసి చదువుమీద శర్దధ్పెటట్క బియేయ్తో ఆపేసాడు. మురహరికి చినన్పప్టున్ంచి పెయింటింగంటే 
పిచిచ్. ఉదోయ్గ పర్యతాన్లేమీ చెయయ్కుండా బొమమ్లేసుకుంటూ ఇంటివదేద్ ఉండిపోయాడు.  

     తనెపప్టికైనా ‘దామెరల్ రామారావు’, ‘రవివరమ్’లంత పెదద్ పెయింటరౌన్తానని అతనికి బలమైన 
నమమ్కముండేది. ఉదోయ్గాల వేటలోవునన్ మమమ్లిన్ చూసి ‘తన విలువైన జీవితానిన్ జీతంరాళల్కోసం తాకటుట్ పెటట్నని’ 
అనేవాడు.  

     పెయింటింగులు బాగానే వేసినా అతనికంత గురిత్ంపు రాలేదు. వాణిజయ్పర్కటనలోల్, సినిమాలోల్ 
పర్యతిన్ంచమని కొందరు మావీధిపెదద్లు సలహా ఇచిచ్నా అతను 'కళను అముమ్కుంటానా’ అని వాళల్మాటను 
లెకక్జెయయ్లేదు. అంతేగాక గుళోల్ గోడలకు పెయింటింగులెయయ్మని, వాళల్తాతల పాత ఫోటొలిచిచ్ ఉచితంగా ఆయిల 
పోరైట్ర్టుల్ గీయమని, బలవంతపెటిట్నా ససేమిరా అనాన్డు. 

     దాంతో సహజంగానే మా వీధిపెదద్లకు కోపమొచిచ్ అతనిన్ వెటకారం చేసేవారు. కర్మంగా పటిట్ంచుకోవడం 
మానేసారు, ‘కళ విలువ తెలియనివాళల్తో తనకే’మని అతనూ బయటికిరావడం తగిగ్ంచి తన పెయింటింగుకు 
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అంకితమయాయ్డు. చినన్పప్టినుంచి నాతో అతను సనిన్హితంగాఉనాన్ మా వీధిపెదద్ల దయ తపిప్నవాడని పెదద్యాయ్క నేను 
కొంచెం దూరంగానే ఉనాన్ను. 

     మన సమాజంలో కళాకారులకు పెళిల్సంబంధాలెకక్డొసాత్యి? మంచి సంబంధాలకోసం వాళల్నానన్ చేసిన 
అనేక పర్యతాన్లు ఫలించక చివరికి చెనైన్లోని ఆయన సేన్హితుడు చితర్కారుడొకాయన బీదసిథ్తిలోవుంటే వాళల్మామ్యితో 
మురహరికి పెళిల్చేసాడు. చితర్కారుడి కూతురు కాబటిట్ తన కొడుకును అరథ్ం చేసుకుంటుందని ఆయన అనుకునాన్డు. 
మురహరి భారయ్ మొదటోల్ బాగానేవుండినా తరువాతి రోజులోల్ కళాకారులపటల్ తనకుండే దేవ్షానిన్ బయటపెటిట్ంది. తండిర్ 
చితర్కారుడవడంవలేల్ తమ సంసారం అలా తగలడిందని ఆమె కోపమట. పిలల్లుపుటిట్న తరువాత రోజూ భారాయ్భరత్లమధయ్ 
గొడవలే.  

     మురహరి తలిల్దండుర్లు కాలంచేసిన తరువాత ఇక మా వూరోల్ ఉండలేనని ఆమె ఇదద్రు పిలల్లతోసహా చెనైన్కి 
వెళిల్పోయింది. విధిలేక మురహరి బాయ్ంకు బాయ్లనుస్లనీన్ చెనైన్కి తరలించాడు. నాలుగేళల్గా తనే చెనైన్వెళిల్ చూసొసుత్నాన్డు. 
పొలాలమీద, ఎపుప్డైనా చితార్లముమ్డుబోవడంవలల్ వచేచ్ ఆదాయంతో అతను ఇకక్డేవుండి తన చితర్కళను 
కొనసాగిసుత్నాన్డు.  

     ఎవరూలేని దూరపు చుటట్ం ఒకావిడ వంటావిడగా ఉండిపోయింది. ఆమె లేనపుప్డు మావీధి పరోపకారి 
పాండురంగ, అతని భారయ్ సుశీల అతనికి భోజనం పంపించి ఆదుకుంటూంటారు. 

 నదివొడుడ్న రావిచెటుట్కింద చెపాట్మీద కూరుచ్నాన్ం. గుడిలో పనిచేసే లకుష్మమ్ మూసేసిన గుడి 
తలుపుపకక్న అరుగుమీద బొంతపరుచుకుని పడుకుని తతావ్లు పాడుకుంటోంది. బురుజువరకూ వీధంతా దాదాపు 
నిరామ్నుషయ్ంగావుంది. నదికవతలి మూసేసిన ఫాయ్కట్రి గుడిడ్దీపాల వెలుత్రు తపప్ అటువైపంతా చీకటిగావుంది. నదిపైన 
చలల్నిగాలి నక్షతార్లవైపు కదులుతోంది. రెండుమూడు రాతిర్పకుష్లు అటూఇటూ తిరుగుతునాన్యి.  

     "నువువ్ కొండయయ్తో వొకసారి మాటాల్డాలి, అతను ననున్ చాలా యిబబ్ంది పెడుతునాన్డు" అనాన్డు 
మురహరి. నాకిది వింతగా కనబడింది. 

     "కొండయాయ్ నువూవ్ కాల్సేమ్టుల్, పైగా మంచి సేన్హితులుగదా. యేవిధంగా యిబబ్ంది పెడుతునాన్డు? 
అతనెకక్డో కరాణ్టకలో కాంటార్కుట్లు చేసుత్నాన్డుగదా?" అనాన్.  

     "నేను అవసరానికి కొండయయ్ దగగ్ర అపుప్చేసాను. చెనైన్లో ఖరుచ్లు, పిలల్లకి ఫీజులు పెరిగాయి. యికక్డ 
పొలాలమీద యిదివరకులాగ ఆదాయం రావడంలేదు" అనాన్డు  

     "మొనన్టి దాకా నువేవ్ కొండయయ్కు సాయం చేసావు గదా. అతని దగగ్ర నువువ్ అపుప్చెయయ్డమేంటి? బాకీ 
తీరచ్మని వొతిత్డి చేసుత్నాన్డా?"  
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     "వడీడ్తో చాలామొతత్ం అయిందిలే. డబుబ్ దగగ్ర సేన్హానిన్ వదిలేయడం కొంతమందికి సహజమే గదా. నువువ్ 
మాటాల్డి కొనాన్ళాల్గమనాలి. యింక వడీడ్ కటట్దద్ని చెపాప్లి"  

     "కొండయయ్ నా మాట వింటాడా? ఐనా యికక్డ లేడుగా?" 
     “రేపువారంలో వసుత్నాన్డు. నువవ్తనికి చదువుకునేపుప్డు చాలా సహాయం చేసావు, యింగీల్షు, లెకక్లోల్ 

అతను టెంత పాయ్సయాయ్డంటే దానికి నువేవ్ కారణం. అతనికి నువవ్ంటే గురి. నీదగగ్రికి తీసుకొసాత్ను. నాకీ సహాయం 
చేసిపెటుట్" అనాన్డు మురహరి.  

     "సరే. గటిట్గా చెపాత్లే. నువవ్ంతగా అడగాలా" అని ఆవలిసూత్ లేచాను. కళాకారులంటే నాకునన్ గౌరవంవలల్, 
వాళల్ కషాట్లగురించి చినన్పప్టున్ంచి చదవడంవలల్ అతనికి కొంత ధైరయ్ంచెపిప్ ఇంటివరకూ దిగబెటిట్ మా ఇంటివైపు 
నడిచాను. 

     కొండయయ్ది వయ్వసాయకుటుంబం. వాళల్వూరు నదికవతల రెండుమైళుల్. మురహరి ఊరికి పకక్నే. 
వాళల్కుటుంబాలకు మంచి అనుబంధం ఉండేది. కొండయయ్ బాగా చదువుకోవాలని వాళల్నానన్ చెయయ్నిపర్యతన్ం లేదు. 
కానీ అతనికి చదువు వంటబటట్లేదు. మురహరితో కలిస్ చదువుకుంటేనైనా వసుత్ందేమోనని వాళిల్ంటోల్ కొనాన్ళుల్ంచారు. 
చదువు సంగతేమోగాని విరుదద్తతావ్లునన్ వాళిల్దద్రూ సేన్హితులయాయ్రు. పదోతరగతి పరీక్షలకుముందు ననున్ 
కొండయయ్కు ఇంగీల్షు, లెకక్లు చెపప్మని మాయింటోల్ పెటాట్రు. నేనేదో తంటాలుపడి అతనిన్ పదోతరగతి గటెట్కిక్ంచాను. 
ఇంటరెలాగో పాయ్సై టౌనోల్ బియేయ్ చేరి అలల్రిచిలల్రిగా తిరుగుతూ చదువుమానేసాడు.  

     ఆ తరువాత కొండయయ్ కంటార్కట్రు అవతారమెతిత్ ఇంటిసథ్లాల వాయ్పారంలో బాగానే సంపాయించాడు. 
వాళల్నానన్ పేదరాలైన చుటాట్లమామ్యి మంగతో అతనిపెళిల్ చేసాడు. పొలాలోల్ పనిచేసిన మంగ చామనకంటే ఒక చాయ 
ఎకుక్వతో, సౌషట్వమైన శరీరాకృతితో, కోలమొహంలో పెదద్కళల్తో, అందంగా అమాయకంగా ఉండేది. మేమంతా ఆ 
పెళిల్కెళిల్ వాళిల్దద్రూ సరిజోడుకాదని తీరామ్నించాం. మురహరి ఒకక్డే ఎందుకో రాలేదు.  

     వాళల్నానన్ పోయింతరువాత కొండయయ్ చెడలవాటల్కులోనై సంపాదించిందంతా పోగొటుట్కొనాన్డు. మురహరి 
సేన్హధరమ్ంగా అతని కుటుంబానిన్ ఆదుకొని తనయింటి వెనకునన్ పెంకుటింటోల్ ఆశర్యమిచిచ్, రెండు ఆవులనుకూడా 
కొనిచాచ్డు. కొనాన్ళల్యాయ్క కొండయయ్ కంటార్కుట్లు చేయడానికి కరాణ్టక వెళాల్డు. అతనకక్డ నిలదొకుక్కునేదాకా మంగ 
మురహరి ఇంటోల్నేవుండి, ఆతరువాత భరత్దగగ్రికి వెళిల్పోయింది. 

     మరాన్డు కామేశవ్రితో ఇవనీన్ చెపిప్ “పాపం కళాకారులకే అనిన్ కషాట్లూ” అనాన్ను. 
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     “కొండయయ్ మురహరికి అంతమొతత్ం అపిప్వవ్డం, చకర్వొడీడ్తోసహా కటట్మని వొతిత్డి చెయయ్డం, యిందులో 
యేదో తిరకాసుంది” అని “మురహరికి చేతిలో విదయ్ వుంటేనే సరిపోతుందా? నగరాలోల్జరిపే పర్దరశ్నలకెళూత్ండాలి, కొతత్ 
పరిణామాలు తెలుస్కుంటూండాలి. యీనేమో యిలొల్దలడు. వొకసారి గటిట్ట్గా చెపుప్" అంది కామేశవ్రి. 

     “చితర్కళగురించి నాకేం తెలుసు? ఐనా తమరి వుతత్రువ్లుకాబటిట్ చెపాత్లే. యీమధయ్ అతనువేసిన బొమమ్లేవీ 
నేను చూడలేదు" అనాన్ నవువ్తూ.  

     ఆమరుసటివారంలో ఓమూడోర్జులు నేను వేరేవూరెళిల్ శనివారం తిరిగొచాచ్ను.  
     నేనువసూత్ండగా వాళిల్ంటిముందు దేవగనేన్రు చెటుట్కింద నిలబడి హుసేస్న మియా చెకక్బండిలో సోడా 

తాగుతునన్ మా ఎదురింటి చలపతి ననున్పిలిచి “పాపం మురహరి నీకోసం చూసుత్నాన్డు. మొనన్ కొండయయ్వొచిచ్, 
మనవీధి సంకేష్మసంఘంలో ఫిరాయ్దుచేసి శుకర్వారంరాతిర్ పంచాయతి పెటిట్ంచాడు. కొండయయ్ డాబుగా కారోల్వొచిచ్ 
పంచాయతిలో మహాదూకుడు పర్దరిశ్ంచాడులే. యింకేముంది? పెదద్మనుషులంతా మురహరిమీది పాతకోపంతో 
కొండయయ్నే సమరిథ్ంచారు. మురహరి తలొంచుకొని మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ధనరాజు, మునిరెడిడ్, కాశీపతి, 
బసవలింగం, సావ్మినాయుడు కొండయయ్పక్షమే వహించారు. ‘పెదద్లమాటలు పెడచెవినబెటిట్, కళాకారులమని 
గాలిలోమేడలు కటేట్వాళుల్ అపుప్చెయయ్రాదని, ఆదుకునన్ పెదద్మనిషి బాకీతీరచ్మని అడగడం నాయ్యమేగదా’ అనాన్రు. 
అపుప్తీరచ్డానికి నెలరోజుల గడువు నిరణ్యించారు. కాశీనాథ, రాజు యేదో రాజీ చెయయ్బోయారుగాని 
కొండయొయ్పుప్కోలేదు. మురహరివైపు మాటాల్డి నేనొంటరినైపోయా” అనాన్డు చలపతి.  

     చలపతితో మాటాల్డి ఇంటికిరాగానే "ఆదివారం మధాయ్హన్ం మురహరి, కొండయయ్ నీతో మటాల్డాడ్నికి 
మనింటికొసాత్రట, మురహరొచిచ్ చెపిప్వెళాల్డు" అంది కామేశవ్రి.  

     నేను మురహరి పరిసిథ్తికి బాధపడుతూ చలపతి ఇచిచ్న సమాచారం చెపాప్ను.  
     "నాకూ తెలిసింది. కొండయయ్ దూకుడు, బెదిరింపులు చూసేత్ యిందులో వేరేయేదో వుందనిపిసోత్ంది. 

మీరొకసారి మురహరితో విడిగా మాటాల్డండి, నిజం చెపప్మనండి" అంది  
     "మా సంఘపెదద్లు గడువు నిరణ్యిసూత్ తీరామ్నంచేసాక నేను చేసేదేముంది" అనాన్  
     "మనవీధి పెదద్లెనన్డైనా నాయ్యం సరిగాగ్ చెపాప్రా. మీకంటే కొండయేయ్ వాళల్ను అరథ్ం చేసుకొని తన డాబును, 

వాయ్పారవిజయాలను పర్దరిశ్ంచి తనవైపు తిపుప్కునాన్డు" అంది.  
     "మా సంఘపెదద్లు మురహరిమీద కోపంతో చేసుండచుచ్గాని కొండయయ్డాబుకు లోబడేంత 

తెలివితకుక్వవాళుల్ కాదు. వాళుల్ ఆడవాళల్ను ఖాతరుచెయయ్రని నీకు కక్ష" అనాన్  
     "తెలివితకుక్వ వాళల్ని యెవరనాన్రు?" అని మూతితిపిప్ వంటింటోల్కెళిల్పోయింది. 
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     అనుకునన్టుట్గానే ఆదివారం మధాయ్హన్ం మురహరి, కొండయయ్ మా యింటికొచాచ్రు. నేను వాళల్ను మేడపైకి 
తీసుకెళాల్ను. మామేడమీద పెంకులకపుప్తో ఒక రూము, వసారా ఉనాన్యి. వసారాలోని అరుగులమీద కూరుచ్నాన్ము.  

     కొండయయ్ ఖరీదైనవిగా కనిపించేవిధంగా బటట్లు వేసుకుని, వేళల్కు పెదద్ ఉంగరాలు పెటుట్కునాన్డు గాని అవి 
నిజమైన మనిషిని దాసుత్నన్టుట్గా ఉనాన్యి. ననున్ ఆదరంగా పలకరించి తన కంటార్కుట్లు, కషట్సుఖాలగురించి చాలాసేపు 
చెపాప్డు. మురహరి ఆకాశంలోకి చూసూత్ కురుచ్నాన్డు. అతను డీలా పడిపోయినటుట్ పగటివెలుత్రులో బాగా తెలుసోత్ంది.  

     కొండయయ్ చెపప్టం అయాయ్క "నీ వాయ్పారం చకక్గావుంది గదా కొండయాయ్, మురహరి బాకీ తీరచ్డానికి 
యింకో ఆరెన్లుల్ ఆగచుచ్గదా. మీరు మంచిసేన్హితులు, యిదివరకు అతను నీకు సాయం చేసినవాడేగదా" అనాన్ను.  

     "ఆనాన్ నీకు తెలీనిదేముంది? రియలెసేట్టోల్ మనడబబ్ంతా ఎపుప్డూ యిరుకోక్నిపోయేవుంటుంది. 
యెపుప్టికపుప్డు కొతత్గాపెటట్కపోతే మునిగిపోతాం. యెంతో అవుసరమైతే తపప్ అడగతానా?" అనాన్డు కొండయయ్. 

     “నెలరోజులోల్ మురహరి యిచేచ్సిథ్తిలో లేడు, పంటలనాన్ చేతికి రావాలగదా" అనాన్  
     "అది నాకూ తెలుసనాన్. పంటచేతికొచిచ్నా తీరచ్లేడు. అందుకే యిదద్రికీ యిబబ్ందిలేని దారొకటి చెపిప్నా. 

మురహరి వినడంలేదు" అనాన్డు కొండయయ్.  
     మురహరి హఠాతుత్గా కొండయయ్వైపు తిరిగి "కొండయాయ్, నువొవ్కపుప్డెంత సేన్హంగా వుండేవాడివి? 

అదంతా యిపుప్డేమైపోయింది? మళీల్ ఆరోజులోల్కి వెళిల్పో, వెనకిక్ వెళిల్పో, వెళిల్పో" అని అరిచాడు. అతని మొహమంతా 
యెరర్బడింది. కళుల్ విచుచ్కునాన్యి. వొళల్ంతా వణుకుతోంది. నాకు భయమేసింది. కానీ కొండయయ్ తొణకలేదు. మురహరి 
ఉదేర్కంగా కొండయయ్ తండెర్ంత పెదద్మనిషో, తనతో కొండయయ్ ముందెంత పేర్మగా ఉండేవాడో ఇంకొంచెంసేపు చెపిప్ 
నిసస్తుత్వగా గోడకానుకొని తలదించుకునాన్డు.   

     మా పెంకులకపుప్ వసారాకింద వేడిగావుంది. వెనక మా పెరటోల్ని చెటుల్ గాలివీచక కదలడంలేదు. 
ముందువైపు చెటల్నీడలోల్ సైకిళుల్ తొకుక్కుంటునన్ మావీధి ఆడపిలల్లోల్ ఎవరో పడినటుట్నాన్రు. సనన్గా ఏడుపు వినిపిసోత్ంది.  

     "నువువ్ చెపిప్న యిబబ్ందిలేని దారేది కొండయాయ్?" అనాన్ కొంత సదుద్మణిగాక. 
     "మురహరి యెటాల్ యిపుప్టోల్ డబుబ్లీలేడు. వడీడ్ పెరిగిపోతావుంది. అతనింటోల్ వొక పాత ఆభరణముంది. 

యీరోజులోల్ దానెన్వురూ వాడరు. అదిసేత్ బాకీ చెలేల్సుకుంటా. దాని విలవ నా బాకీకి సరిపోతుంది. అదేచెపిప్నా" అనాన్డు 
కొండయయ్.  

     "చెపిప్నాగదా కొండయాయ్, అదెటాల్యిసాత్ను? అది వంశపారంపరయ్ంగా వచిచ్న పచచ్ల నెకేల్సు. అదొకక్టే 
మిగిలింది. మాఅమమ్ పోయేటపుప్డు నా భారయ్మెడలో వేసింది. పండగలపుప్డు వాడతానేవునాన్ం. యికక్డైతే 
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భదర్ంగావుంటుందని బీరువాలోపెటాట్ం. నేనొపుప్కునాన్ నాభారయ్ వొపుప్కోదు. దానాన్ నువవ్డగడం? యిదేనా 
సేన్హమంటే?" అని తిరిగి తన ముదర్లోకి వెళిల్పోయాడు మురహరి.  

     "కొండయాయ్ నీకావలిస్ంది డబుబ్గదా. అతనికి కొంత టైమిసేత్ యిసాత్నంటునాన్డుగదా. నామాట విని ఆరెన్లుల్ 
ఆగు. నీకీడబొబ్క లెకాక్?" అనాన్.  

     "సరేనాన్, నువువ్ చెపాత్వునాన్వుగాబటిట్ మూణెణ్లాల్గతాను. యిపుప్ణిణ్ంచి వడీడ్గూడా అడగను. అంతకంటే 
వొకక్రోజుగూడా నావలల్గాదు. అనాన్, మనుషులందరోల్ మంచీచెడాడ్ రెండూవుంటాయి. నువువ్ నాపకక్గుడా 
మటాల్డాలగదా" అనాన్డు కొండయయ్ నిషూట్రంగా.  

     యిక నేనేం మాటాల్డలేక "సరే, అటాల్గే కానీ. మీయిదద్రు యివనీన్ మరిచ్పోయి మళాల్ సేన్హితులాల్గుండండి" 
అని లేచాను. ముగగ్రం కిందకొచాచ్ము. కామేశవ్రి వాళిల్దద్రి కుటుంబ కేష్మసమాచారాలడిగి ముగగ్రికీ ఉపాహారము, కాఫీ 
ఇచిచ్ంది. మురహరి దాదాపు మౌనంగానే ఉనాన్డు. ఆ తరువాత వాళిల్దద్రు ఎవరిదారిన వాళుల్ వెళిల్పోయారు. 

     మేడమీద జరిగిందంతా కామేశవ్రికి చెపాప్ను.  
     "నేజెపప్లా, యేదో తిరకాసుందని. యిదద్రూ యింకాయేదో దాసుత్నాన్రు. నువువ్ తీరిగాగ్ మురహరింటికెళిల్ 

మాటాల్డి నిజంరాబడితేగాని లాభంలేదు. అనవసరంగా మధయ్వరిత్తవ్ం నెతిత్నేసుకునాన్వు" అంది కామేశవ్రి.  
     "మురహరింటోల్ ధరమ్పీఠముందా యేం? యింకోచోటైతే నిజంచెపప్డా" అనాన్ హాసయ్ంగా.  
     "అదేమరి. కథేదో జరిగిందకక్డే, నిజంగూడా అకక్డే బయటపడుతుంది" అంది.  
     "కథేమిటి? నీకపుప్డపుప్డూ అలౌకికదరశ్నాలు ఔతూంటాయి మరి. లేదా మనవీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ యేదో 

అలిల్ చెపిప్వుంటుంది. సరే వెళాత్లే" అనాన్. 
     మూడోర్జులతరువాత ఓ సాయంతర్ం మురహరి ఇంటికి వెళాల్ను. ఒకపుప్డు సందడిగావుండిన ఆ ఇంటి 

అరుగులు ఇపుప్డు నిశశ్బద్ంగావునాన్యి. మావీధివాళల్కు చెందిన పొలాలుచూసే ముసలిరైతు కాబోలు అరుగుమీద 
ముడుచుకుపడుకునాన్డు. ఇంటిముందునన్ మామిడిచెటుట్ కింది ఎండిన అకులు నా కాళల్కింద గలగల చపుప్డు చేసాయి. 
అటూయిటూ తిరుగుతూనన్ మా వీధికుకక్ ఒకటి ననున్చూసి తోకముడుచుకుని మూలనునన్ చీకటోల్కి వెళిల్ంది. 

     వీధివైపు తలుపువేసివుంది. లోపలెకక్డీ దీపం వెలుగుతూంది. పకక్నుంచి వెనకవైపుకు వెళాల్ను. మురహరి 
ఒకక్డే వెనకవరండాలో అరుగుమీద కూరొచ్ని ఎదురుగావునన్ఖాళీ పెంకులవసారాను చూసుత్నాన్డు. ఆ వసారాలోనే 
మంగ, కొండయయ్ ఉండేవాళుల్. ఆవెనక పనసచెటుట్కింద ఆవులుండేవి. నేనెపుప్డైనా పాలకోసం వచేచ్వాడిని. అకక్డింకా 
మంగ వునన్టేట్వుంది. ఆమె అకక్డ ఉండినపుప్డు ఆ పరిసరాలనీన్ కళకళలాడుతూండేవి. ననున్చూసి నిరిల్పత్ంగానవివ్ 
పకక్న చోటు చూపించాడు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  pHY 2021 

   8 బురుజువీధి కథలు 

     "యీమధయ్ కొతత్బొమమ్లేమీ వెయయ్లేదా?" కాసేస్పు మాటాల్డాక అడిగాను.  
     "చూదుద్వుగాని రా" అని లోపలికి తీసుకెళాల్డు. వంటావిడ లేదు, బయటికెళిల్నటుట్ంది. 
     హాలోల్ంచి పకక్గదిలోకి తీసుకెళిల్ దీపం వెలిగించాడు. అది అతని సూట్డియో, గదంతా సాట్ండులు, బోరుడ్లు, 

రంగుల టూయ్బులు, బర్షుష్లతో చిందరవందరగా ఉంది. కొనిన్బొమమ్లు గోడకు వెళాల్డుతూనాన్యి. చాలా కానావ్సులు 
చుటట్లుగా గదంతా పడివునాన్యి.  

     "మూణెణ్లల్కింద వేసింది" అని ఒక సాట్ండు మీదునన్ చితార్నిన్ చూపించాడు. అందులో ఒకతను చీకటుల్ 
కముమ్తునన్ సముదర్ంలోకి పడవలో వెళిల్పోతూ, ఎరర్ని సంధయ్వెలుగులో తీరంవైపు మృతుయ్భయంతో చూసుత్నాన్డు. నేను 
ఆందోళనగా అతనివైపు చూసాను. 

     “’యెడవ్రడ్ ముంక’ అని నారేవ్ పెయింటర వేసిన 'అరుపు' సైట్లోల్ వేసాను. కొనాన్ళల్నుంచి కాల్సికల బొమమ్లను 
వదిలేసి, మనుషుల లోపలిసిథ్తులను చూపించే యీ ఆధునిక చితార్లను వేసుత్నాన్ను. దీంతరావ్త యింకోటి వెయయ్లేదు” 
అనాన్డు. 

     "యెందుకటాల్? యింటా బైటా గొడవలతో, డబబ్వసరాలోత్ విసిగిపోయావా?" అనాన్  
     మురహరి తదేకంగా కిటికీలోంచి బైటికిచూసి, చెకక్బీరువా దగగ్రికెళిల్ వొంగి అడుగుఅర బైటికిలాగి 

లోపలున్ంచి ఒక కానావ్సులకటట్ తీసి నాచేతిలో పెటిట్ "చూడు" అనాన్డు. 
     పకక్నునన్ టేబులుమీద కటట్నువుంచి ఒకటివిపిప్ చూసాను. అందమైన సతరీ బొమమ్. ఒక పర్తేయ్క 

శృంగారభంగిమలోవుంది. కాని అసభయ్ంగా లేదు. గొపప్గా చితిర్ంచాడు. మురహరి బొమమ్లంత బాగావేసాత్డని 
నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. కింద ఎడమవైపు 'అషట్విధనాయికలు - వాసకసజిజ్క' అని రాసివుంది. కుడివైపున అతని సంతకం 
ఉంది.  

     "అనీన్ చూడు" అనాన్డు.  
     అవి మిగతానాయికల బొమమ్లు. మొతత్ం ఎనిమిది లేవు, ఏడే ఉనాన్యి. వాటనిన్టోల్ని సతరీ మొహం ఒకక్టే. 

అనీన్చూడగా నాకు ఎవరో బాగాతెలిసిన సతరీని చూసినటట్నిపించింది. వెంటనే సుప్రించింది. అందులోవునన్ మనిషి 'మంగ', 
కొండయయ్ భారయ్! నేను ఒకసారి మురహరివైపు చూసి కళల్పప్గించి బొమమ్లనే చూసూత్ండిపోయాను.  

     "అషట్విధనాయికలు మొతత్ం ఎనిమిదిమంది. యెనిమిదో బొమమ్ ‘విరహోతక్ంఠిత’ కొండయయ్దగగ్రుంది. 
అదిపెటుట్కొని బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్డు" అనాన్డు నీరసంగా. 

     “అంటే నువవ్తని దగగ్ర అపుప్ తీసుకోలేదా?” అనాన్ ఆశచ్రయ్ంనుంచి తేరుకోకుండానే.  
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     "నా ఆరిథ్కపరిసిథ్తి అంత బాగలేని మాట నిజమేగాని మరీ వాడిదగగ్ర అపుప్చేసేంత దిగజారలేదు. వాడే 
నాదగగ్ర చాలా డబుబ్ తీసుకునాన్డు" అనాన్డు.  

     "యిందులో మంగ పాతర్కూడా వుందా?" అనాన్.  
     "ఆమెకేం తెలీదు, అమాయకురాలు. గౌరవంగా కూరోచ్బెటిట్ ఆమె మొహానిన్ మాతర్మే గీసుకునాన్ను, 

మిగతాబొమమ్ నేను విడిగా వేసాను. ఐనా ఆమెను యిలా నిలబెటట్లేంగదా"  
     "కొండయయ్కు తెలీకుండా యీ బొమమ్లేసావా? అగిర్మెంటు రాసుకోలేదా?"  
     "వాడికి చెపేప్ వేసాను. నమమ్కంమీద అగిర్మెంటు రాసుకోలేదు. ఆమెను మోడెల గా కూరోచ్బెటిట్నందుకు 

ఫీజుగా డబుబ్యిచాచ్ను. యీ ‘మోడెల’ సంపర్దాయం చితర్కళలో వునన్దేకదా. అదనంగా చాలా యిచాచ్ను. బొమమ్లు 
వేసేపుప్డు చూసికూడా అడుడ్ చెపప్లేదు. పూరత్యాయ్క నేనులేనపుప్డు వొకటి కొటేట్సాడు. ‘అది అందరికీ చూపించి, తన 
అనుమతిలేకుండా మంగను అలా నిలబెటిట్ వేసాడని రచచ్ చేసాత్నని, కేసుపెడతా’నని బెదిరించి, నేను వాడిదగగ్ర 
పెదద్మొతత్ం అపుప్ తీసుకునన్టుట్గా డాకుయ్మెంటు రాయించుకునాన్డు. డబిబ్చాచ్క బొమమ్ వాపసిసాత్ననాన్డు"  

     "డబుబ్మీది వాయ్మోహం యేపనైనా చెయియ్సుత్ంది. ఐనా నువెవ్ందుకు భయపడాడ్వు? రేపు నువీవ్ బొమమ్లను 
పర్దరిశ్ంచినపుప్డైనా అందరికీ తెలుసుత్ందిగదా?" అనాన్. 

     "నేనీ బొమమ్లు పర్పంచంకోసం వెయయ్లేదు. నాకోసం వేసుకునాన్" అనాన్డు. 
     నేను నివెవ్రపోయాను. కాసేస్పయాయ్క “నువువ్ మంగను లోపలోల్పల పేర్మించావా?” అనాన్. ఎందుకడిగానో 

నాకే తెలీదు. 'మంగకు దగగ్రగావునన్ ఉనన్వాళుల్ ఆమెను పేర్మించకుండా వుండలేరనుకుంటా' అని చలపతి రెండేళల్కిర్తం 
నాతో అనడం గురొత్చిచ్ందేమో. 

     “కళాకారుల పేర్మ వాయ్మోహంకాదు. యీలోకానికెపుప్డూ అరథ్ంకాదు. యిది వాయ్పారపర్పంచం" అనాన్డు 
మురహరి ఓడిపోయినవాడిలా. 

     నాకింక యేమామ్టాల్డాలో తెలియక “మేమునాన్ంగా. అనీన్ సరుద్కుంటాయిలే. మళాల్ బొమమ్లెయయ్డం మీద 
దృషిట్పెటుట్” అని అతని బుజంతటిట్ బయటికి నడిచాను.   

                
      (      ) 
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