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పుతోర్తాస్హము తండిర్కి
పుతుర్డు జనిమ్ంచినపుడె పుటట్దు, జనులా
పుతుర్ని గనుగొని పొగడగ
పుతోర్తాస్హంబు నాడు పొందుర సుమతీ
రఘురామయయ్కి ఆ పదయ్ం పర్తిరోజు ఙాఞ్పకం వసుత్ంది. వచిచ్నపుప్డలాల్ మనసు కకావికలం అయిపోతుంది.
తనకీ జనమ్లో ఆ ఉతస్హాం వచేచ్ అదృషట్ం లేదని గటిట్గా నిటూట్రుప్ విడుసుత్ంటాడు.
ఆ మధయ్ వరకు, తాను ఎకక్డ కనబడినా చేతులెతిత్ "మాషాట్రు నమసాక్రం!" అంటూ అభిమానంగా పలకరించే
మనుషులు.. ఇపుప్డు మొహం చాటేసుకుని

వెళిళ్పోతునాన్రు. కొంతమంది "ఏవిటి మాషాట్రు, మీ అబాబ్యి అలా

తయారయాడేమిటి!" అంటూ మొహం మీదే అడిగిసుత్నాన్రు. తన దగగ్ర సమాధానం లేకపోవడంతో, తల
దించుకోవలసిన పరిసిథ్తి వచేచ్సింది.
ఆ పరిసిథ్తికి కారణం తన కొడుకే!
"ఏది ఏమైనా మనకు తపప్దుగా! కనన్ందుకు ఈ కషాట్లిన్ కూడా అనుభవించాలి! ఆ పోలీసాఫీసరుగారు మీకు
బాగా తెలుసుగా, ఓసారి వెళిల్, ఆయనిన్ కలిసి ఈసారికి సహాయం చేయమనండి! వసుదేవుడు వంటి వాడికే తపప్లేదు..
మనమెంతా!!" అంటూ భారయ్ శారద చెపేప్ మాటలు తనకు కొతత్కావు. భారయ్ కనీన్టితో తడిసిన ఇలాంటి మాటలు
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వినడం రఘురామయయ్కి అలవాటై పోయింది. పోతే.. ఇటు వసుదేవుడుగా తన పాతర్ మారటం లేదు, అటు జీవరాసులే
మారుతునాన్యి. అందులో సాధుజంతువుల

నుంచి కూర్రమృగాల వరకు అనిన్ జంతుజాలాలు ఉంటాయి.

ఆతమ్గౌరవానిన్ చంపుకుని ఆ జంతుజాలం ఎదుట నిలబడి 'సహాయం చేయమని'

యాచించడం రఘురామయయ్కి

అలవాటైపోయింది. చేతులిన్ లయబదద్ంగా ఆడిసూత్, పాఠాలు చెపేప్ రోజులు పోయి, చేతులు కటుట్కుని వాళుల్ చెపేప్
పాఠాలు వినే రోజులు తనకి వచేచ్సాయి.

గడిచిన పది రోజులు కొంచెం సిథ్మితంగా ఉనాన్రేమో.. తిరిగి సమసయ్ మళీళ్

ఎదురైయింది.
రెండోర్జులున్ంచి కొడుకు ఇంటికి రావడం లేదు!
అలా జరగడం కొతత్ కాదు. రోడుడ్ మీద అమామ్యిలిన్ అలల్రి చేయటం, బారులోల్ చితుత్గా తాగి కొటుట్కోవడం,
రోడుడ్ మీద అడడ్దిడడ్ంగా మోటరు సైకిలు నడిపి పోలీసుల చేత దెబబ్లు తినడం... ఒకటేమిటి పుతర్రతన్ం చేయని
అకృతాయ్లు లేవు.
రఘురామయయ్ దంపతులకు ఏకైక సంతనమే ఆ పుతర్ రతన్ం. ఉనన్దాంటోల్ వాడిన్ అపురూపంగానే పెంచారు.
పెదద్గా ఆరిధ్క పరమైన ఇబబ్ందులు లేకపోవడంతో, వాడికి డొనేషన కటిట్ ఇంజనీరింగ చదివించారు. అపప్టికే వాడి
నడవడిక అంత బాగా లేకపోయినా, ఒకక్గా ఒకక్ కొడుకు కావడంతో 'అవే సరుద్కుంటాయిలే' అని సరిపెటుట్కుంటూ
వచాచ్రు.

ఇంజనీరింగు నాలుగు సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి గాని, డిగీర్ మాతర్ం రాలేదు. చెడు సావాసాలు,

వయ్సనాలు మూటకటుట్కుని కాలేజీ నుండి బయట పడేసరికే,

చాలా ఎతుత్కు ఎదిగిపోయాడు.

ఇంటోల్ చినన్ చినన్

దొంగతనాలున్ంచి మొదలై, పేపరల్లోల్ నేరాలు ఘోరాల పేజీలో వాడి పేరు చోటు చేసుకునే సాధ్యికి వచిచ్సాడు.
ఇలా ఒకటెర్ండు రోజులు కొడుకు ఇంటికి రాకపోవడం అలవాటే. కాని వాడు చేసే ఆఘాయితాయ్లు తెలిసేవి.
వెంటనే, ఏ

పెదద్వాళల్నో కలిసి, ఆ గండం నుంచి బయటపడే మారాగ్ల అనేవ్షణలో వుండేవారు రఘురామయయ్.

‘ఎపప్టికైనా వాడిలో మారుప్ వసుత్ందని’ ఆశగా ఎదురు చూడటం వారిరువురిని అలవాటై పోయింది.

వాడి వాలనన

పుతోర్తాస్హము కలగటం లేదు సరి కదా, పుతుర్డంటే భయం పటుట్కుంది.
ఈసారి వాడేం చేసాడో తెలియలేదు. కొడుకుని వెతకడానికి కూడా ఎటు వెళాళ్లో తోచలేదు.
"వాడు ఇంటికి వచిచ్ రెండోర్జులయింది. ఏ అఘాయితయ్ం చేసాడో.. ఓసారి..” తెలాల్రి లేవకుండానే వినబడడ్ భారయ్
మాటలతో, ఒకుక్దుటన బయటకి పరిగెతిత్, వాకిటోల్ పడునన్ పేపరు తీసుకుని, కంగారుగా లోపల పేజీలోల్ వారత్లు
చూడసాగాడు.
"మదయ్ం తాగి బైకు నడుపుతునన్ యువకులకు తీవర్ గాయాలు..!"
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"ఎటియమోల్ దొంగతనం!"
"రెండు వరాగ్ల మధయ్ పోటాల్ట, ఒకరి మృతి!"
ఈ వారత్లతో పాటు మరో వారత్ రఘురామయయ్కి కలవరం రేపింది.
ఆ ఊరి శివారు పార్ంతంలో, ముందు రోజు రాతిర్ ఒంటరిగా వెళుత్నన్ ఓ అమామ్యిని నలుగురు అబాబ్యిలు
అపహరించి, అతి కిరాతకంగా అతాయ్చారం చేసి హతయ్ చేసారు. ఆ సంఘటన దేశంలో చాలా సంచలనం సృషిట్ంచింది.
ఆ హంతకులిన్ ఎనకౌంటర చేయాలనే డిమాండల్ పరంపరంలతో, పేపరంతా అదే వారత్ చోటుచేసుకుంది. వెంటనే టివి
పెటాట్డు. ఏ చానల చూసినా ఆ వారత్ కథనాలతోనే హోరెతిత్సుత్నాన్రు.
భారాయ్భరత్లు అతుర్తగా చూసుత్నాన్రు. ఆ హంతకులోల్ కొడుకు పేరు వినబడుతుందేమో అనే అందోళన వారిలో
ఎకుక్వైంది. అపప్టికింకా ఆ హంతకులు దొరకలేదు! వారి కోసం రాషట్రం అంతటా పోలీసులు జలెల్డ వేసి వెతుకుతునాన్రు.
వారిని పటుట్కునాన్, కోరుట్ వరకు కేసు వసుత్ందనే నమమ్కం కనబడలేదు రఘురామయయ్కి.
ఆ ఆలోచన రాగానే.. ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు.
ఎనౌక్ంటర చేసేసాత్రు.

ఒకక్సారిగా దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది.

కచిచ్తంగా

ఎదురుగా భారయ్ కనబడేసరికి, దుఃఖానిన్ దిగమింగుకుని 'ఇపుప్డే వసాత్నంటూ' బయటకి

వచిచ్సాడు రఘురామయయ్.
కాని ఎవరి కాళుల్ పటుట్కోవాలి? ఆ హంతకులోల్ తన కొడుకు ఉంటే.. వాడిన్ రకిష్ంచమని ఎలా అడగగ్లడు?
ఎటు వెళాల్లో, ఏం చెయాయ్లో తెలియటం లేదు!
టివిలో చూసిన ఆ సంఘటన కళల్ ముందు మెదిలింది. డమీమ్ వేషాలతో ఆ సంఘటనని ఉదంయం నుంచి అలా
చూపెడుతునే ఉనాన్రు.

ఆ అమామ్యిని ఎంత హింస పెటాట్రో.. తలుచుకుంటేనే, గుండె తరుకుక్పోతుంది.

ఆ

దారుణకాండలో తన కొడుకు లేకపోతే, వాళల్ని ఎనౌక్ంటర చేయాయ్లని తాను అందరిలా కోరుకునేవాడు. ఏమిటో
‘తనదాకా వసేత్ గాని తెలియదని..’ అంటారు. తన పరిసిధ్తి అలాగే వుంది!
తనమీద ఎంత గౌరవం ఉనన్ వయ్కైత్నా సరే, ఈ సంఘటనలో తన కొడుకుని రకిష్ంచమని అడిగితే, అతడెం
చేయగలడు! అసలు తాను ఎలా అడగగ్లడు? ఆలోచిసూత్ నడుసుత్నన్ రఘురామయయ్కి ఏం చెయాయ్లో పాలు పోవడం
లేదు.
కిర్ందటి నెలలో జరిగిన సంఘటన గురుత్కు వచిచ్ంది.
సాకాష్తుత్ పోలీసాఫీసరు కూతురేన్ రోడుడ్ మీద అలల్రి చేసూత్, దొరికిపోయాడు. వీడితో పాటు మరో నలుగురు. ఆ
వారత్ బయటకు పొకక్లేదు గాని, వాళల్ని పోలీసు సేట్షనోల్ పడిసారు. విషయం తెలియగానే రఘురామయయ్కి దికుక్తోచక,
సాథ్నిక ఎమ.యల.ఎ. ఇంటికి వెళాల్డు. అతను తన దగగ్ర చదువుకునన్వాడే.
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"మాషాట్రు దగగ్ర సదువుకుని, ఇంతవాడిన్ అయాయ్ను!" అని అతను అందరి ముందు తన గురించి
మాటాల్డుతుంటే, రఘురామయయ్కి ఇబబ్ందిగా ఉండేది. హైసూక్ల సాధ్యిలోనే చదువు మానేసి, ఏవో దాందాలు చేసి
రాజకీయాలోల్ సిథ్రపడాడ్డతను. రాజకీయాలలో అందరికి ఉంటునన్ పేరే అతనికీ ఉంది. రోజు వారత్లోల్ ఉంటాడు. తాను
చెపిప్న చదువుల వలననే అతను అలా ఎదిగాడా.. అని రఘురామయయ్కి గిలీట్గా ఉండేది.
"ఏం మాషాట్రు.. మలాల్ మీ అబాబ్యేం పిడతపని సేసాడా!" అంటూ నవువ్తూనే పలకరించాడు.
ఆ పలకరింపుకు, అతని చూటూట్ ఉనన్ మనుషులోల్ ఒకక్సారి నవువ్లు పులుమునాన్యి.
రఘురామయయ్ మౌనంగా తలూపాడు. అవును తానిపుప్డు వసుదేవుడు అవతారంలో ఉనాన్డు. ఏం చేయలేడు!
"మాషాట్రు.. నాలాంటాళల్కి బుదిద్ నేరాప్రు గాని, సవ్యానా ఆళల్ అబాబ్యికి సెపప్లేక పోయారు! పెరటిసేటుట్
మందుకు పనికి రాదుగా!" అంటూ ఆయన చూటూట్ ఉనన్ వాళల్ వైపు చూసాడు. వాళళ్ందరూ 'అవును కదూ' అనన్టుట్
రఘురామయయ్ వైపు చూసారు.
తాను అందరికి ఒకేలా పాఠాలు చెపేప్వాడు. అందులో తన కొడుకులాగే, ఈ ఎమ.యల.ఏ. లాగా తయారైన
వాళూల్ ఉనాన్రు, నీతి నిజాయితలతో పెదద్ ఆఫీసరల్గా పేరు గడించిన వాళూల్ ఉనాన్రు. అయితే.. వాళళ్ని తోసి రాజంటూ,
వాళల్ని చెపుప్చేతలోల్ పెటుట్కుని, యావత పర్జాసావ్మయ్ వయ్వసథ్ని శాసించే రాజాయ్నికి, చకర్వరుత్లుగా వీరు తయారయాయ్రు!
ఆలోచనలతో రఘురామయయ్ మాటలు వెతుకుక్ంటూ

"సార.. మావాడి సేన్హితులు అమామ్యిలని అలల్రి

పెడుతునాన్రని, మా వాడిన్ కూడా వాళల్తో పాటు పోలీసు సేట్షనులో ఉంచిసారు సార! వాడి పర్మేయం ఏం లేదు సార!
ఈ ఒకక్సారికి కొంచెం వాడిన్ గటుట్మీద పడేయయ్ండి సార! మళీళ్ వాడేం తపుప్ చేయకుండా చూసాత్ను సార!"
పార్దేయపడుతూ అడిగాడు.
"తోటకూరనాడు సెపప్నేదురా కొడకా.. అని కథలు మాకు సెపాప్వు, కాని మీ అబాబ్యికి సెపప్నేదా మాషాట్రు?"
అంటూ వికృతంగా నవావ్డు ఎమ.యల.ఎ.
తానేం మాటాల్డకుండా అలా శిలాపర్తిమలా నిలబడిపోయాడు.
"సూడండి మాషాట్రు! కిర్తం సారి రచిచ్ంచినందుకే, పేపరోళుల్ నామీద నానా కూతలు రాసిసారు. మలాల్
ఎలచచ్నల్లోల్ నిలబడాలి కదా!" ఎం.యల.ఏ. అనాన్డు.
"మా ఆవిడ బెంగ పెటుట్కొని, మంచం పటిట్సింది సార. ఒకక్డే అబాబ్యి...!" అంతకంటే మాటలు రావాడం లేదు
రఘురామయయ్!
అరగంట వరకు అలా అకక్డే నిలబడిపోయాడు.
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చివరికి 'ఇదిగో మాషాట్రు.. ఇదే ఆఖరి సారి! మళీళ్ నా వదద్కు రావదుద్!' అంటూ వారిన్ంగు ఇచిచ్, పోలీసు సేట్షన
కి ఫోన చేసి, ఆ కేసు నుంచి బయట పడిసాడు.
కాని ఈసారి .. అతని దగగ్రకి వెళిల్న పర్యోజనం ఉండదు. ఇంతకీ వాడు ఏంచేశాడో తెలియదు. ఆలోచిసూత్,
రఘురామయయ్ నేరుగా పోలీసు సేట్షనుకి వెళాల్డు. బయటంతా టివివాళల్తో హడవిడిగా ఉంది. కిర్తం రోజు జరిగిన
అమామ్యి అతాయ్చారం, హతయ్ కేసులో నేరసుథ్లిన్ పటుట్కునాన్రుట, ఆ విషయం చెపప్డానికి పతిర్కా పర్తినిధులు సమావేశం
ఉందిట. అదే ఆ హడవిడి. ఆ జనంలో

ఓ పకక్న నిలబడాడ్డు రఘురామయయ్.

కమీషనర గారు కాసేస్పు కేసు వివరాలు మాటాల్డారు.

ఆ నేరసుథ్లిన్ వెనక నించో పెటిట్,

ఆ నలుగురు మోహాలు మాసుక్తో కపప్బడి ఉనాన్యి.

రఘురామయయ్ వాళళ్ందరిని పరీకిష్ంచి చూసాడు. గుండె ఒకక్సారి ఆగి, కొటుట్కోవడం జరిగింది. ఆ నలుగురిలో తన
కొడుకు లేడు. గుండె నిండా ఊపిరి పీలుచ్కుని, అకక్డున్ంచి బయటపడాడ్డు రఘురామయయ్. ఆ క్షణమే సెలఫోన
మోర్గింది. అతుర్తగా ఆన చేసాడు.
"సార.. అదితయ్ మీ అబాబ్యేనా?"
"అవును...!"
"మీ అబాబ్యికి యాకిస్డెంట అయింది. సీరియసగా ఉంది, మీరు అరజ్ంటుగా మా ఆసుపతిర్కి రండి!" అంటూ
అడర్సు చెపిప్ ఫోన పెటిట్సాడు అవతల వయ్కిత్.
రఘురామయయ్ ఒకక్సారిగా షాక గురయాయ్డు. గబగబా అకక్డుంచి ఆటోలో అసుపతిర్కి బయలుదేరాడు.
"రాతిర్ మోటరు సైకిలు యాకిస్డెంట జరిగి, ఇదద్రికి చాలా పెదద్ దెబబ్లు తగిలాయి. తెలాల్రయేవరకు ఎవరు
చూసినటుట్ లేదు. ఓ గంటముందే పోలీసులు వచిచ్ జాయిన చేసారు. చాల సీరియస గా ఉంది. నో హౌప!" అంటూ
అకక్డ డాకట్రుల్ ఉనన్ విషయం రఘురామయయ్కి చెపిప్సారు.
ఆ మాటలు వింటూనే, రఘురామయయ్ అకక్డే కూరిచ్లో కూలబడిపోయాడు. దుఃఖం ముంచుకోచింది.
చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ కొంచెం మంచినీళుల్ ఇచిచ్, దైరఘ్య్ం చెపుతునాన్రు.
తనంత దురదృషట్వంతుడు ఎవడు ఉండడు! ఉనన్ ఒకక్ కొడుకు అరాథ్ంతరంగా ఇలా అయిపోయాడు! పరిపరి
విధాల ఆలోచనలతో రఘురామయయ్ ఏం చెయాయ్లో తోచటం లేదు. భారయ్కి ఈ విషయం చెపాప్లి. ఎలాచెపాప్లి? చెపితే
తటుట్కోగలదా? తన మెదడే గడడ్ కటుట్కుపోయింది. వడి వడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఐసి రూమ దగగ్రికి వెళిల్,
అదాద్లోల్ంచి లోనికి చూసాడు. ఆదితయ్ తలాంతా కటుట్తో ఉంది. వెంటిలేటర అమరిచ్ ఉంది. అచేతనంగా మంచం మీద
పడుకునన్ కొడుకుని చూడలేక బయటకొచిచ్సాడు.
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అంధకారంగా కనిపించింది. పావుగంట గడిచింది. ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇంటికి వెళిళ్, ముందు
తన భారయ్కి మెలల్గా విషయం చెపాప్లి. తరావ్త జరగవలసిన కారయ్కర్మం గురించి ఆలోచించాలి.
"సార.. మిమమ్లిన్ డాకట్రుగారు పిలుసుత్నాన్రు!" అంటూ పిలుపు విని, అకక్డే ఉనన్ డాకట్ర రూములోకి వెళాల్డు.
అకక్డ ముగుగ్రు డాకట్రుల్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
"సారీ అండి. మా పర్యతాన్లనిన్ మేం చేసాం. ఆయనకి తలమీద బలంగా దెబబ్ తగిలింది. కాని పార్ణాలను
కాపాడలేక పోయాం. హీ ఇజ బెర్యిన డెడ! వెంటిలేటర మీద మిగతా ఆరాగ్నస్ ని నడుపుతునాన్ం! మీరు

దైరఘ్య్ం

ఉండండి..!" అంటూ ఓ డాకట్రుగారు విషయాలు చెపాప్డు
వాళల్ మాటలు వింటునన్ రఘురామయయ్కి నోటంట మాట రావడం లేదు. సునయ్ంలోకి చూసుత్నన్,
రఘురామయయ్కి ఎదురుగా గోడమీద ఉనన్ పోసట్రు కనబడింది.
"ఓ నలుగురు పార్ణాలు నిలబటెట్ండి..! మీ ఆపుత్లను వారిలో చూసుకొండి!!"
ఒకక్సారిగా తేరుకుని, నిరణ్యం తీసుకోవడంలో రఘురామయయ్ ఆలసయ్ం చేయలేదు.
"డాకట్రుగారు.. ఇపుప్డు మీరూ, నేను చేయడానికి ఏం మిగలేల్దు. మా తలరాత అలా ఉంది. ఏం చేయలేం.
అయితే ..!" ఒకక్సారిగా దుఃఖం ఉబికి వచిచ్ మాటాల్డ లేకపోయాడు.
దిగమింగుకుని, తన ఆలోచనని వారికి చెపాప్డు.

రెండు నిమిషాలు పోయాక దుఃఖానిన్

ఒకక్సారిగా ఆశచ్రయ్పోయిన డాకట్రుల్, చేయవలసిన ఫారామ్లిటీస

పర్కారం కాగితాలమీద రఘురామయయ్ సంతకాలు తీసుకుని.. "మీరు ఇంటికి వెళల్ండి మాషాట్రు. మిగతా పనులనీన్
జరగడానికి టైము పడుతుంది! అవి అవగానే మా అంబులెనస్ లోనే బాడిని మీ ఇంటికి పంపుతాం!" అంటూ ఆసుపతిర్
కారులో రఘురామయయ్ని ఇంటికి పంపిసారు.
ఇంటికి వెళిళ్, భారయ్కి మెలల్గా అసలు విషయం చెపాప్డు. ఉపెప్నలా వచేచ్ ఆమె దుఃఖనిన్ ఓదారచ్డానికి పర్యతన్ం
చేసుత్నాన్డు. అపప్టికి విషయం తెలిసిన, చుటుట్ పకక్ల వాళుళ్ అకక్డకి చేరి, రఘురామయయ్కి సానుభూతి
తెలుపుతునాన్రు.
అంతలో.. టివి కెమెరాలు పటుట్కుని విలేఖరుల్ ఇంటోల్కి వచాచ్రు. ఒకక్సారిగా ఆ ఇలుల్ జనంతో నిండిపోయింది.
అందరు రఘురామయయ్ చూటూట్ చేరారు. ఆ జనంలోంచి ఒకామె రఘురామయయ్ కాళల్మీద పడి.."మీరు పుటెట్డు
దుఃఖంలో ఉండి కూడా, నా భరత్ పార్ణాలు కాపాడారు. మీకు ఏఁవిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలం చెపప్ండి! మీ అబాబ్యి మా
ఇంటికి వెలుగును పర్సాదించాడు!" అని అంటూంటే, రఘురామయయ్కి వాళల్ందరు అకక్డికి ఎందుకొచాచ్రో
అరధ్మయింది!
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"విధివశాతుత్ ఎదిగొచిచ్న కొడుకుని కోలోప్యిన రఘురామయయ్ గారు , కొడుకు అవయవాలిన్ దానం చేసి, ఈ
రోజు నలుగురికి తిరిగి జీవితాలను పర్సాదించారు. ఇదో అపూరవ్మైన విషయమని, పలువురు రఘురామయయ్గారి
నిరణ్యానిన్ మనసారా అభినందిసూత్నాన్రు. మరణించిన తరావ్త కూడా ఓ నలుగురికి పార్ణదానం చేసి

అదితయ్

చరితారుధ్డు అయాయ్డు. అలాంటి కొడుకుని కనన్ తలిల్తండుర్లను మనం కలవబోతునాన్ం.." అంటూ టివి యాంకరుల్
కెమెరాల ముందు మాటాల్డుతునాన్రు.
ఆ మాటలు వింటునన్ రఘురామయయ్కి పుతోర్తాస్హం పదయ్ం గురుత్కు వచిచ్ంది.

ఇపుప్డు అతనికి దుఃఖం

రాలేదు.... ఉబికి వచిచ్న కనీన్రు ఆనందబాషాప్లై ఉరకలేసూత్ పెదవులపై మీదకు వొరిగాయి!!
****** *****
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