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(గత సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)
వాళుళ్ దానిన్ గురిత్ంచే సిథ్తిలో లేరు. వాళళ్ మధయ్ ఎవరు గెలిచారనన్ వాదనలు అపప్టికే మొదలయాయ్యి. బాటిల
బయట పడిందని ఒకరూ, లోపల పడిందని ఇంకొకరూ, పడింది గానీ, బర్దద్లవవ్లేదని మరొకరూ వాదించుకునాన్రు.
వాదన మరింత తీవర్రూపం దాలేచ్సరికి మీసాలార్జా కలిప్ంచుకుని, ”ఈ రాతిర్కి అనురాధ గోవిందుది. కారు నడిపిన అంజి
వంతు రేపు మధాయ్హన్ం...” అంటూ తీరుప్ చెపాప్డు.
గోవిందుకి అభినందనలు చెపుతునన్టుట్ పర్భు చపప్టుల్ కొటాట్డు. మొహం మాడుచ్కునన్ అంజి కూడా వెనకిక్ తిరిగి
గోవిoదుకి షేక హాండ ఇచాచ్డు. మీసాలార్జా నవావ్డు. తన మాట అకక్డ ఎవరూ కాదనలేరని తెలుసు.
కోటరీ నుంచి వచేచ్ భజన కనాన్ మనిషిని సంతృపిత్ పరిచేది ఏముంటుంది? ‘అవిగో వినరా చపప్టుల్. అవే కదరా
ఆకలిగొనన్ కళాజీవికి పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు’ అంటాడు ఓ రచయిత. ఆసాక్రు నుంచీ ముఖపుసత్కంలో లైకుల వరకూ
ఇచేచ్ ఈ ‘ఈగో-శాటిసఫాక్షన’ రెండు రకాలు.
పాజిటివ. నెగటివ.
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కాల్సులో మారుక్లు, గౌర్ండులో ఆటలు, డార్యింగ, మూయ్జిక, నాటయ్ం... దేనిలోనో ఒక దానిలో పర్వేశం ఉంటే,
ఇంటోల్ మెచుచ్కోళుళ్, బయట అభినoదనలతో పిలల్ల ఈగో సంతృపిత్ చెందుతుంది. చినన్ వయసులోనే తమ ‘ఏకాంతానిన్’
తాము పేర్మించుకుంటూ, తమని తాము రమించుకుంటూ మరినిన్ మారుక్లు, బహుమతుల కోసం పర్యతన్ం చేసాత్రు. ఈ
గురిత్ంపు దాహం పాజిటివ.
ఏవిధమైన గెలుపూ లేని పిలల్లకి పనెన్ండేళుళ్ వచేచ్సరికి ఏకాంతం బదులు ‘ఒంటరితనం’ వసుత్ంది. ఈ ఐడెంటిటి
కైరసిస వలల్ బూల్-వేల, పాస-అవుట, సిట్ల అండ ఐస, కటిట్ంగ అండ ఫైర లాoటి వీడియోలోల్ గంటల కొదీద్ గడుపుతారు.
ఛాలెంజెoగ గేమస్ వలల్ వచేచ్ నిరరధ్క సంతృపిత్ వారి దాహానిన్ ఆ విధంగా తీరుసుత్ంది. ఇది నెగెటివ.
వయసుతో పాటూ ఈ ఒంటరితనం మళీళ్ రెండు రకాలుగా పెరుగుతుoది.
నిరరధ్క ఓటమి. నిరరధ్క గెలుపు.
పరీక్షలోల్ ఫెయిల, పేర్మలో విఫలo లాంటి చినన్చినన్ ఓటములకే ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవటo, చినన్ విషయాలకే
నిసస్హాయులైన తలిల్దండుర్ల మీదా, అకాక్ చెలెల్ళళ్ మీదా కోపంతో విరుచుకుపడటం నిరరధ్క ఓటమి కి ఉదాహరణలు.
చేతులు వదిలేసి బైక నడపటం, బాటిల చేతోత్ పటుట్కోకుండా బీరు తాగటం, రాయ్గింగ చెయయ్టం, రోడుడ్ మీద
అమామ్యిలిన్ ఏడిపించటం; మరింత డబూబ్ హోదా ఉంటే ‘రేవ’ పోర్గార్ములు, డర్గస్ పారీట్లు; ఇటీవలి కాలంలో కొతత్గా
తయారైన ‘గరల్-ఫెర్ండు’ సావ్పింగులు... ఇవనీన్ నిరరథ్క గెలుపు కి ఉదాహరణలు.
మీసాలార్జా జీవితం రెండో విభాగానికి ఉదాహరణ.
రాజకీయ నాయకుల అరాచకాలు, కోటీశవ్ర కొడుకుల అనైతికాలూ సమాజానికి కొతత్ కాదు. జరుగుతూనన్
అనాయ్యాలిన్ పర్జలు చూసూత్నే ఉంటారు. హతయ్గానీ, రేప గానీ జరగాగ్నే ఖండన, నేరసుత్డికి శిక్ష ఆలసయ్మవుతే ఆవేశo,
ఎనకౌంటరు జరిగితే ఆందోళన... మరో కొతత్ దారుణం జరిగే వరకూ ఈ పర్హసనం ఇలా సాగుతూనే ఉంటుంది.
అంతకనాన్ వారు మాతర్ం ఏం చెయయ్గలరు? పేర్క్షకుల సంతృపిత్ కోసం సినిమా చివరోల్ దుషట్శిక్షణ జరుగుతుంది.
వాసత్వంలో రక్షణ కొనసాగుతుంది.
కానీ ఇకక్డ విధి కథని వెరైటీగా వార్సింది. కథా పార్రంభంలోనే దుషట్ శిక్షణ జరిగింది.
PPP
పలెల్టూరి పొలిమేరుల్ దాటుతూ కారు కీచుమని ఆగటంతో వెనుక కూరుచ్నన్ పర్భు ”ఏమిటార్... ఏమైంది?” అని
అడిగాడు. బిరర్బిగుసుకుపోయినటుట్ అంజి మాటాల్డలేదు. మీసాలార్జా అటు చూశాడు. ‘అంబేదక్ర నగర’ అని బోరుడ్
కనపడతూంది.
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అంజి కారు ఆపు చేసింది అందుకు కాదు. రోడుడ్కి అడడ్ంగా గార్మసుత్లు నిలబడి ఉనాన్రు. వారి మధయ్నునన్ వృదుధ్డి
చేతులోల్ రకత్సికత్మైన బటట్లతో సప్ృహ తపిప్న ఒక పాప శరీరం వేలాడుతోంది. కొందరి మొహంలో ఆందోళన, మరి
కొందరిలో కోపం, ఇంకొందరి యువకుల చేతిలో కరర్లూ ఉనాన్యి. అందులో ఒకరు ఎతుత్గా బలిషట్ంగా ఉనాన్రు.
అతడి పేరు ఎలల్మంద. బేడజంగం ఎలల్మంద.
PPP
రెండు గంటల తరువాత కారు నగరo వైపు సాగుతోంది. లోపలునన్ నలుగురూ ఏమీ మాటాల్డటం లేదు. పర్భు ఏదో
అనబోయాడు కానీ పకక్న ఉనన్ గోవిందు సైగ చేయటంతో పర్యతన్ం విరమించుకునాన్డు. అంజి కూడా అవసరమైన
దానికనాన్ ఎకుక్వ ఏకాగర్తతో కారు డర్యివు చేసూత్ మౌనానిన్ ఆశర్యించాడు. అతడి పకక్న కూరుచ్నన్ మీసాలార్జా
మొహం ఆవేశంతో, ఉకోర్షంతో ఎరర్గా కందిపోయి ఉంది.
కారు కిటికీలోంచి ఏటవాలుగా పడుతూనన్ కిరణాలు ఆ నలుగురి నునన్టి గుళళ్ మీద నాటయ్ం చేసుత్నాన్యి. మంగలి
హడావుడిగా గీకటం వలల్ అకక్డకక్డ తెగి, గుండు మంట పెడుతోంది.
దాని కనాన్ ఎకుక్వగా గుండె.
3
“సాయంతర్ంలోగా వాడి చావు కబురు నాకు తెలియాలి” పెనం మీద గింజలా ఎగిరిపడుతూ చాణుకయ్కి హుకూం
జారీ చేశాడు మీసాలార్జా. మితుర్లు ముగుగ్రూ వారినే చూసుత్నాన్రు.
“ఎందుకు? అసలేం జరిగింది?” తాపీగా అడిగాడు చాణుకయ్.
అతడు ముఖయ్మంతిర్కి అనధికార పొలిటికల అడైవ్జరు. పర్భుతవ్ పోసుట్ కాదు కానీ ఎనోన్సారుల్ ముఖయ్మంతిర్ని
ఇబబ్oదులోల్ంచి బయటపడేశాడు. పేరుకి తగినటుట్ అతడి మొహంలో విదవ్తుత్ పర్సుఫ్టంగా కనబడుతూంది గానీ, అది
శకుని, శుకార్చారుయ్డి టైపు పర్జఞ్.
ముఖయ్మంతిర్కి బావమరిది మీసాలార్జా, సలహాదారు చాణుకయ్, ఇదద్రూ రెండు చేతులు. ఒకరు రాజకీయ సలహాలు
ఇచేచ్వారు. మరొకరు శారీరక అవసరాలు తీరేచ్వారు.
ఇదద్రిదీ లవ-హేట రిలేషన షిప.
“చెపుప్. ఏం జరిగింది?” చాణుకయ్ అడిగాడు.
రాజా కురీచ్ బలంగా వెనకిక్ తోసి “అదంతా చెపేత్గానీ చంపరా?” అంటూ ఆవేశంగా అరిచాడు. చాణుకయ్
మాటాల్డలేదు. మీసాలార్జాని ఇంత ఇరిటేటింగగా చూడటం అతడికీ కొతత్గానే ఉంది. అయినా, వయసు వలల్ వచిచ్న
అనుభవంతో “ఏం జరిగిందో తెలియకుండా ఏం చేసాత్ం?” అనాన్డు.
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ఆ మాటలకి మీసాలార్జా ఎడమ పిడికిలి కుడిచేతిలో కొటుట్కుoటూ, ”చంపుతారో, చంపిసాత్రో నాకు తెలీదు. వాడిని
చంపి, సాయంతర్ంలోగా ఆ కబురు నాకు చెపప్ండి” అనాన్డు ఆవేశంగా.
చాణుకయ్ అతడి వైపు తేరిపారా చూసూత్, “నినన్ సాయంతర్ం వరకూ అందరూ బాగానే ఉనాన్రు కదా. ఇంతలోనే
ఏమి జరిగింది?” అని అడిగాడు.
మీసాలార్జాతో పాటూ ముగుగ్రూ మాటాల్డలేదు.
“నినన్రాతిర్ హోటల తాజ లో నలుగురూ సూట బుక చేసుకుని పేకాట ఆడారని తెలిసింది” ఓరగా చూసూత్ అనాన్డు
చాణుకయ్.
“నా మీద డిటెకిట్వ పని కూడా మొదలు పెటాట్వా?”
“నేను పెటట్లేదు. ఫులుల్గా మందు కొటిట్ నువేవ్ చేసి ‘హాయ్పీ నూయ్ ఇయర అంకుల’ అనాన్వ. ఉగాదికీ సంకార్ంతికీ తేడా
చెపాప్ను. మరిచ్పోయావా?”
మీసాలార్జా మొహం చిటిల్ంచి, “రెండూ ఒకటి కాదా” అనాన్డు.
చాణుకయ్ దానికి సమాధానం చెపప్కుండా, ముగుగ్రి వైపూ తేరిపారా చూసి, “ఏవిఁటీ? నినన్ అరధ్రాతిర్ ఏదో
గార్మీణాతివల సైట-సీయింగ కి వెళాళ్రని తెలిసింది” అనాన్డు.
“గార్మీణాతివలా? అంటే?”
అతడా పర్శన్ దాటవేసూత్, “వెళిళ్ంది బాసర కాదు. దావ్రకా తిరుమల కూడా ఇకక్డ దగగ్రోల్ లేదు. ఇంత బిజీ
షెడూయ్లోల్ పొర్దుద్నన్ పొర్దుద్నేన్ నలుగురూ మూకుమమ్డిగా గుండు ఎపుప్డు చేయిoచుకునాన్రబాబ్?” అనాన్డు అనుమానంగా.
మీసాలార్జా చివాలున లేచి, “ముసలోడా. చెపిప్ంది చెయియ్. లేకపోతే బావకూక్డా తెలియకుండా నినిన్కక్డే మరడ్రు
చేసాత్” అంటూ మితుర్లతో కలిసి విసురుగా వెళిళ్పోయాడు.
PPP
“ఏవిఁటి? మీసాలార్జా ఏదో సమసయ్ తెచిచ్నటుట్నాన్డే” అడిగాడు ఆంజనేయులు.
“అరధ్రాతిర్ వరకూ పటన్ంలో మందు కొటిట్, పలెల్ పడుచులు సంకార్ంతి ముగుగ్లు ఎలా వేసాత్రో చూదాద్మని
నలుగురూ బయలుదేరారు. ఆ పలెల్టూరోల్ ఇళళ్ ముందు వేసిన ముగుగ్లు తొకుక్తూ రసాభాస చేయటమే కాకుండా ఇళళ్లోల్కి
బాటిలస్ విసిరే పందెం వేసుకునాన్రట”
ఆంజనేయులు మొహం వివరణ్ం అయింది. “నాకు వచిచ్న రిపోరట్ వేరేగా ఉందే” అనాన్డు.
“నీకు వచిచ్న రిపోరట్ ఏమిటి?”
“కారు వెళుత్ండగా ఏదో చినన్ యాకిస్డెంటు అయిందనీ, ఆ పలెల్లో కురోర్ళుళ్ అమాయకుడైన మీసాలార్జాని
కొటట్బోయారనీ... “
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“మీ ఇంటలిజెనుస్వాళుల్ అంతకనాన్ గొపప్ రిపోరట్ ఏమిసాత్రేల్. ‘గెలిసేత్ తమ పర్తిభ. ఓడిపోతే ఇ. వి. ఎం ల తపుప్’
అంటారు. వాసత్వంగా జరిగింది అది కాదు. వీళుళ్ విసిరిన బాటిల ఒక పాప తలకు తగిలింది. కురోర్ళుళ్ ఊరి బయట
కారాపు చేసి, ‘పాపని పటన్ం ఆసప్తిర్కి తీసుకెళళ్ండి’ అని అడిగారు. ‘టాకీస్లో తీసుకెళళ్ండి. కారు సీటుల్ పాడవుతాయి’
అనాన్రు వీళుళ్. ‘అంత పొర్దుద్నేన్ పలెల్టూరోల్ టాకీస్లు ఎకక్డ దొరుకుతాయ’ని వాళూళ్, ‘డబుబ్లెంత కావాలో చెపప్ండి.
ముఖాన కొడతాం’ అని వీళూళ్... మాట మీద మాట పెరిగింది. కారు కదలనివవ్ం అనాన్రు వాళుళ్. వీళుళ్ అసలే తాగి
ఉనాన్రు. ఆ కురార్ళళ్ని కొటాట్రు. ఆ విషయo తెలిసి మరి కొందరు గార్మసుత్లు పోగయాయ్రు. పాప పార్ణం పోతుందని
వేడుకునాన్ వీళుళ్ వినలేదు. దాంతో మూకుమమ్డిగా మనవాళళ్ని ఉతికి ఆరేయయ్బోతూ ఉంటే ఎలల్మంద అనే కురార్డు ఆపి,
‘కొడితే కేసవుదిద్. వదుద్’ అనాన్డు. అతడా ఊళోళ్ చినన్ తరహా నాయకుడు. ఎపుప్డో మీ చేతుల మీదుగా బహుమతి కూడా
తీసుకునాన్డు. మరేం చేదాద్మని అనుకునాన్రు. ఆ కురార్డు మంగలిని పిలిపించి నలుగురికీ గుండు చేయించాడు” అని ఆగి
ముకాత్యింపుగా, “అదీ... పండగరోజు నీ బావమరిది మితర్సమేత ఉమమ్డి గుండు వర్తకథ” అనాన్డు.
ఆంజనేయులు అనుమానంగా, “అoతా చూసినటుట్ చెపుతునాన్వే?” అనాన్డు.
“మీ ఇంటెలిజెంటు డిపారట్మెంట కనాన్ నా నెట-వరక్ ఎకుక్వ. పెదపటన్ంలో బాలారిషట్ అనే పోలీసుది
ఆదితయ్పురమే. అతనిన్ కనుకుక్నాన్ను. పెదపటన్ం ఎసైస్ జాకస్న మన మనిషి. చాలా... ఇంకా వివరాలు కావాలా?”
“ఇపుప్డు దాని గురించి వాదనలు ఎందుకులే గానీ, ఆ జాకస్నుకు చెపుప్. ఇదంతా పేపరోల్ వసేత్ బాగోదు. రాకుండా
చూడు”.
బావమరిదికి జరిగిన అవమానo గురించి కాకుండా, రాబోయే ఎలక్షనల్లో తనకి జరగబోయే నషాట్నికి కంగారు
పడుతునన్ ముఖయ్మంతిర్ని అభావంగా చూసూత్ “...అలాగే” అనాన్డు చాణుకయ్.
అంతలో ఆంజనేయులు ఫోన మోగింది. డైరెకుట్గా ముఖయ్మంతిర్తో ఫోనులో మాటాల్డే చనువు అతి కొదిద్మందికే
ఉంటుoది. ముఖయ్మంతిర్ ముఖకవళికలు చూసూత్, ‘మీసాలార్జాయే అయుయ్ంటాడు’ అనుకునాన్డు చాణుకయ్. అతడి
అనుమానం కరెకేట్. మాటాల్డి ఫోన పెటేట్సూత్ ”రాజా అవమానంతో ఉడికిపోతునాన్డు. ఆ ఎలల్మందని రేపు సాయంతర్ంలోగా
ఏదో ఒకటి చేయకపోతే తనే వెళిల్ షూట చేసాత్డట” అనాన్డు.
చాణుకయ్ మాటాల్డలేదు
“వాడు అనన్ంత పనీ చేసాత్డు. అసలే ఎలక్షనస్ దగగ్రకు వసుత్నాన్యి”.
చాణుకయ్ కాసత్ విసుగాగ్, “ఏం చెపుతునాన్వు నువువ్? మీసాలార్జా వెళిల్ అకక్డ ఆ ఎలల్మందని షూట చెయయ్కముందే,
నేను ఏదో ఒకటి చేసి వాడిని చంపాలి. లేదా చంపించాలి. అంతేగా నువువ్ చెపేప్ది” అనాన్డు.
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ఆంజనేయులు ఇబబ్ందిగా తలూపి, “దీని గురించి ఎవరికీ అనుమానం రాకూడదు. ఆ మీసాలార్జా ఆదితయ్పురం
వెళిల్ ఏ అఘాయితయ్ం చేసినా జనం అనుమానం మన మీదకే వసుత్ంది. వాడి సంగతి నీకు తెలియనిది ఏముంది? ఒకవేళ
పోలీసులు వాడిని అరెసట్ చేసి సేట్షనుకి తీసుకెళేత్, ‘అవును. నేనే మరడ్రు చేశాను. ముఖయ్మంతిర్ తాలూకు మనిషిని. ఏం
చేసాత్వో చేసుకో...’ అంటాడు. దీనిన్ ఎవడైనా పబిల్క చేసేత్, సి.ఎం పదవి అపోప్జిషను లీడరుకి అపప్జెపిప్ ఏ కాశీనో,
రామేశవ్రమో పోయి యజాఞ్లూ, యాగాలు చేసుకోవాలి. లేదా ‘నాయకుడిగా నా నిజాయితీ’ అనన్ పుసత్కo వార్సుకోవాలి.
ఏం చేసాత్వో నీ ఇషట్ం. మూడో కంటికి తెలియకుండా నువేవ్ సవ్యంగా పూనుకుని ఈ పని పూరిత్ చెయాయ్లి” అనాన్డు.
చాణుకయ్ అతడి వైపు నిరివ్కారంగా చూసూత్ ‘ఒక బలహీనత మనిషిని ఎంత దిగజారుసుత్ందో...’ అనుకునాన్డు.
ఆoజనేయులుకి సతరీ బలహీనత. మీసాలార్జాకి కోపం బలహీనత. చాణుకయ్కి పలుకుబడి బలహీనత.
బలహీనతల వలేల్ మీసాలార్జాలు, ఆoజనేయుళుళ్, చాణుకయ్లు తయారవుతారు.
“ఏం? ఏదో ఒకటి చేసాత్వుగా” పార్ధేయపడుతునన్టూట్ అడిగాడు ఆంజనేయులు.
చాణుకయ్ తలూపాడు. అపప్టికే అతడి మనసులో ఒక పర్ణాళిక రూపు దిదుద్కుంది.
ఎలల్మంద చావుకి చాణుకయ్ వేయబోతూనన్ అ చదరంగపుటెతుత్ ఏయే మలుపులు తిరుగుతుందో విధి నిరణ్యించాలి.
4
టూయ్షనుకి వెళిళ్న శాసిత్ మధాయ్హన్ం మూడు అవుతునాన్ రాకపోవటంతో రవళి నూట పదహారోసారి బయటకి వచిచ్
చూసింది. ఆ కంగారు సాయంతర్ం అయేయ్సరికి ఎకుక్వైంది. ఆకిస్డెంటు వలల్ వచిచ్న దడ ఇంకా ఇపప్టికీ తగగ్లేదు. నినన్టి
ఆకిస్డెంటుకీ, ఈ రోజు ఆలసాయ్నికీ సంబంధం లేదు కానీ, కంగారుకు హేతువు ఉండదు కదా. బంధం వలల్ వచిచ్న
కంగారది. తండిర్ వసాత్డు. తనని చూసి నవువ్తాడు. ‘ఇంటి ముందు వేసిన ముగుగ్ల తడే ఆరలేదు. ఆలసయ్మెకక్డ
అయిందం’టాడు. తను ఉకోర్షంగా చూసుత్ంది. నవివ్ కనీన్ళుళ్ తుడుసాత్డు. వంద సందరాభ్లోల్ ఇదే జరిగింది.
వీధి చివరివరకూ చూసూత్ నిలబడింది.
మధాయ్హన్ం అయేయ్సరికి ఊరు మొతత్ం అలసి పోయినటుట్ంది.
ఇవే రోడల్ మీద నినాన్ మొనాన్ ఎంత హడావుడి..! కళాళ్పి జలిల్న వాకిళుళ్, ముగుగ్లేసిన ముంగిళుళ్, చిగురుబోడులు
పెటిట్న గొబిబ్ళుళ్. ముదద్రాళుళ్ అమరిచ్న ముదద్బంతులు, గంగిరెదుద్ మేళాలు, పగటి వేషగాళుల్, హరిదాసు పర్వచనాలు,
కొముమ్దాసరల్ పర్హసనాలు. ఇపుప్డు... నిరామ్నుషయ్మైన రోడల్ మీద వాడిపోయిన చేమంతులూ, వెలిసిపోయిన
రంగవలుల్లూ..! పాతికేళుళ్ నటిట్ంటోల్ తిరిగిన కూతురు పెళళ్యి అతాత్రింటికి వెళిళ్పోగానే బోసిపోయిన ఇలుల్లా ఉంది వీధి.
అపప్గింతల తంతు ముగిసి అపుప్ల లెకక్లు వేసుకుoటునన్ ఆడపెళిళ్వారి ఇలుల్లా నిసేత్జంగా ఉంది ఊరు.
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అంతే కదా జీవితం. బాలయ్ం బొమమ్లకొలువు భోగి. యవవ్నం రంగుముగుగ్ల సంకార్ంతి. వృదాధ్పయ్o ఎండుటాకుల
గీర్షమ్ం.
రాబోయే తుఫానుకి సంకేతంలా గాలి ఉధృతంగా వీసోత్ంది. ఆమె అకక్డే అరుగు మీద నిలబడి ఉంది. తండిర్ జాడ
లేదు. పండగ రోజు పొర్దుద్నేన్ ముగుగ్లు తొకిక్నందుకు ఊరి పొలిమేరలో ఏదో గొడవైందనీ, పటన్ం నుంచి వచిచ్న కురార్ళళ్కి
గుండు చేశారనీ జనం చెపుప్కుంటునాన్రు. ఆమెకి అరథ్ం కాలేదు. అంత ఇంటరెసుట్ లేదు కూడా.
తండిర్ పరికిణి కటుట్కోమనాన్డు. ‘ఇంత వయసొచాచ్క ఓణీ ఏమిటి నానాన్’ అనన్ది. వినలేదు. ‘నా కంటికి నువివ్ంకా
చినన్ పిలల్వేనమామ్’ అని బలవంతం చేశాడు. తండిర్ మాటకి ఎదురు చెపప్టానికి మనసొపప్దు. ఇపుప్డే కాదు. ఎపుప్డైనా
సరే. వాదించకుండా ఓణీ వేసుకుని, జడ కుచుచ్లు పెటుట్కుంది. జడ చివరల్ చిరుగంటల చపుప్డు, కాలి మువవ్ల రవళితో
కలిసి జంట గాయకుల జుగలబ్ందీలా ఉంది.
జుగలబ్ంది అనగానే, కిర్తం రోజు పొర్దుద్నన్ సేన్హితురాలితో కలిసి రంగవలిల్ చుటూట్ ‘చామంతి పువవ్ంటి
చెలెల్లిన్యయ్వే... మొగలి పువవ్ంటి మొగుణిణ్యయ్వే’ అని పాడిన పాట గురొత్చిచ్ంది. “మలెల్ పువవ్ంటి మొగుణిణ్ ఇమమ్నొచుచ్గా.
మొగలి పువెవ్ందుకు. గుచిచ్ గుచిచ్ పొడవటానికా?” అని పకక్నునన్ అమామ్యి అడిగింది. తనకూక్డా సమాధానం
దొరకలేదు. నిజమే కదా. మొగలిపువువ్ లాంటి మొగుడెందుకు?
“నీకెవరు కావాలకాక్... మలెల్పువావ్? మొగలిరేకా?” మళీళ్ పర్శిన్ంచింది.
“నేనసలు పెళిల్ చేసుకోను”.
“పాతికేళుళ్ వసుత్నాన్యి. చేసుకోవా? ఎందుకు?”
రవళి మాటాల్డలేదు. కొనేన్ళళ్ కిర్తం కాల్సలో జరిగిన సంఘటన గురొత్చిచ్ంది. సోషియాలజీ లెకచ్రరు పాఠం బాగా
చెపుతారు. దానితో పాటూ ఇనోన్ ఇతర విషయాలు కూడా. సాప్ంటేనియిటి గురించి చెపూత్, “సాప్ంటేనియిటీ అంటే క్షణాలోల్
నిరణ్యం తీసుకోవటం. తెలుగులో ‘సమయసూఫ్రిత్’ అంటారు. అవతలివారు మాటాల్డుతూ ఉంటే, ఆ సంభాషణ లోంచి
అపప్టికపుప్డు ఒక జోకుగానీ, లేదా దానికి సంబంధించిన విషయంగానీ చెపిప్ శోర్తలిన్ రంజింపచేయటానిన్ సంభాషణా
చాతురయ్ం అంటారు. పర్ధాని అటల బిహారీ వాజపేయి సమయసూఫ్రిత్కి పెటిట్న పేరు. భారతరతన్ లతామంగేషక్ర ఆయనిన్
కలిసినపుప్డు ‘మీరు తిరగబడితే నేను’ అనాన్డట. ఇదద్రూ బర్హమ్చారులే. ఆమె అరథ్ం కాక ‘అంటే’ అని పర్శిన్సేత్, ATAL
తిరగబడితే LATA కదా’ అని వివరించాడట. ఇదే వాజపేయి విదేశాలు వెళిళ్నపుప్డు ఒక అందమైన పాకిసాత్నీ రిపోరట్రు,
“కనాయ్శులక్ంగా ఆజాద కాశీమ్రిన్ మాకు వదిలేసేత్ నేను మిమమ్లిన్ చేసుకుంటాను” అనన్దట. “కటన్ంగా మొతత్ం కాశీమ్రని
మాకిసేత్ తపప్కుండా చేసుకుంటాను” అనాన్డట. సంభాషణా చాతురయ్మూ, సమయసూఫ్రీత్ అంటే అది” అని ఆగి, “ఇపుప్డు
మీ సాప్ంటేనియిటి లెవలస్ చూదాద్ం. నేను ఒక పర్శన్ వేసాత్ను. చపుప్న ఆలోచించి సమాధానం చెపప్ండి” అనాన్డు.
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విదాయ్రిథ్నులందరూ ఉతుస్కంగా ఎదురు చూసూత్oడగా “ఒక రోజు అరధ్రాతిర్ సడనగా, పెరమ్నేంట గా జండర
మారిపోతే మీరేం చేసాత్రు?” అని పర్శిన్ంచాడు.
క్షణం నిశశ్బద్ం తరువాత ఒకమామ్యి లేచి, “కలేమో అనుకుంటాం సార” అనన్ది. ఆ పైన ‘డాకట్రు దగగ్రికి
వెళాత్ను... షాక తింటాను...’ అనన్ సమాధానాలు పర్వాహంలా వచాచ్యి. ఆయన తల అడడ్ంగా ఊపుతూ, “అనుకోవటమూ
కాదు. డాకట్రూ కాదు. శాశవ్తంగా మారిపోతే ఏమి చేసాత్రు? ఏమి చేసాత్రో ఒక ఉదాహరణ దావ్రా చెపాప్లి” అని
అడిగాడు. అకక్డ సూది పడితే వినపడేటంత నిశశ్బద్ం ఆవరించింది. ఆపై పిలల్లు రెచిచ్పోయి సమాధానాలు చెపాప్రు.
“రాతిర్ పదింటి లోపు ఇంటికి వెళళ్కపోతే నానన్ కాళుళ్ విరకొక్డతాడు. అబాబ్యిగా మారితే అరధ్రాతిర్ వరకూ
బయట హాయిగా తిరగొచుచ్” అనన్దో గడుగాగ్యి. “ఐదు లక్షలకి తకుక్వ కాకుండా ఖరీదైన మోటరు సైకిల కొనుకుక్ని
ఊరంతా సరేవ్ చేసాత్ను” అనన్ది మరో అమామ్యి. వెనకాల నుంచి చినన్ సవ్రంతో ఎవరో అమామ్యి “...ఉనన్ బాయ
ఫెర్ండని వదిలేసి కొతత్ గరల్-ఫెర్ండని చూసుకోవాలి” అనన్ది.
కాల్సంతా నవువ్లు.
వేదరవళి చెయియ్ ఎతిత్ంది. ఆయన ‘చెపప్’మనన్టుట్ చూశాడు. ఆమె లేచి నిలబడింది.
“నా చెలిల్ అధరవ్ణ మెదడు ఎదగని పిలల్. మాకు తలిల్ లేదు. ఇలల్oతా నేనే చూసుకుంటాను. నా తండిర్ రిటైరడ్ సూక్ల
టీచరు. సంవతస్రాల తరబడి నిలబడి పాఠాలు చెపిప్ కాళుళ్ కాయలు కాచాయి. తెలల్వారుఝామునే వేడి చేసిన కొబబ్రినూనె
కాళళ్కు రాసేత్ తపప్ ఆయన మoచం దిగలేడు. నేను శాశవ్తంగా అబాబ్యిగా మారిపోతే ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్, ‘అతాత్రింటికి
నే వెళిళ్పోయాక చెలిల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు? ఇంత శర్దధ్తో నీ కాళళ్కి కొబబ్రి నూనె ఎవరు రాసాత్రని బాధపడుతూ నిదర్
పోయుంటాను... నా పార్రథ్న భగవంతుడు వినాన్డేమో... అతాత్రింటికి వెళేళ్ అవసరం లేకుండా అబాబ్యిగా మారేచ్శాడని
చెపిప్ సంతోషిసాత్ను” అంది. *
అరథ్మవటానికి ఆ పిలల్లకి అరక్షణం పటిట్ంది. ఆ పై అయిదు నిముషాల పాటూ ఆగకుండా చపప్టల్తో కాల్సు
మారుమోర్గింది.
రవళి ఆలోచనలని చెదురుసూత్, దూరంగా తండిర్ వసూత్ కనిపించాడు. మనసు తెరిపిన పడింది. ఆయనతో కలిసి
లోపలికి వెళూత్ండగా అశుభమనన్టుట్ కుడి కనున్ అదిరింది. ఒకపుప్డైతే కంగారు పడేదేమో కానీ, హేతురహిత నమమ్కానిన్
తండిర్ నేరిప్న తరక్ం అలల్ంత దూరంలో ఆపింది.
* From: ‘లోయనుంచి శిఖరానికి’ by the same author.
5
“ఆ ఎలల్మంద వివరాలు తెచాచ్వా?” ఆదితయ్పురం నుంచి వచిచ్న గోవిందుని అడిగాడు చాణుకయ్.
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“తెచాచ్ను. సరిపోతాయో లేదో తెలీదు” అనాన్డు గోవిందు.
అతడు చాలా హుషారుగా ఉనాన్డు. కిర్తంరోజు బాటిల కరెకుట్గా విసిరి అనూరాధని ‘గెలవటం’ వలన వచిచ్న
సంతోషం అది. నినన్ రాతేర్ అతడు ‘గది’లోకి వెళాళ్డు. మొదటోల్ ఆ అమామ్యి వపుప్కోలేదు. ఇలాంటి విషయాలోల్ అతడు
పార్జుఞ్డు. సామ దాన బేధ దండ పర్కిర్యలోల్ మొదటి అసత్రం వాడాడు. “ఎంతకాలం ఇలా బందీగా ఉంటావు?” అని
అనునయించాడు. “సినిమా వేషం కోసం ఇంటోల్ చెపప్కుండా వచేచ్సి నాలోర్జులైంది. తిరిగి వెళేత్ కాళుళ్ విరగొగ్డతారు. నినున్
సేట్షను నుంచి తీసుకువచిచ్న అంజి తెలుసుగా. వాడో పొర్ఫెషనల రేపిసట్. కరాటే కీవ్నని కూడా రేప చేసే పార్వీణయ్ం
ఉనన్వాడు. ఈ రోజు నాకు వపుప్కోకపోతే రేపు వాడు వసాత్డు. తటుట్కోలేవు. మంచివాడిని కాబటిట్ ఇలా నెమమ్దిగా
చెపుతునాన్” అనాన్డు.
ఆ అమామ్యి బెదిరి పోయి చూసింది.
“...నువువ్ వచిచ్ంది సినిమా చానుస్ల కోసమే కదా. మా మీసాలార్జా మంచి వేషం ఇపిప్సాత్డు. వాడికి బోలెడుమంది
నిరామ్తలూ, దరశ్కులూ తెలుసు. ఒకసారి వపుప్కో. పాల్ట ఫాoల మీద నిలబడి బితత్ర చూపులు చూడకక్రేల్దు. ఒ.టి.టి. పాల్ట
ఫాం మీద నిలబడి జనాలకి చెయియ్ ఊపొచుచ్” అనాన్డు.
“ఓ.టి.టి అంటే?”
“ఓవర ది టాప-లెస. పై బటట్లు లేకుండా పైకెకేక్ది”
“ఛీ. నేనలాంటి సినిమాలోల్ నటించను”
“సరే అయితే. శంకరాభరణం 2 లో నటిసాత్వా? మగ తులసి పెదద్యాయ్క సోట్రీ”
మొహం విపాప్రగా, “ఓ...” అంది .
“మొనన్ మిసస్మమ్, మాయాబజార, పాతాళభైరవి దరశ్కులు ముగుగ్రూ ఇదే గెసట్ హవుసుకి వచాచ్రు. వాళళ్లో ఒకరికి
చెపుతాడు. అంతెందుకు? రాజాయే చందర్హారం-2 పాల్న చేసుత్నాన్డు. ఎలుల్ండి వసాత్డుగా. వేషం ఇసేత్నే తాంబూలం అని
చెపుప్” అంటూ వపిప్ంచాడు. ఏమయితేనేం, ‘పాల్న-బి’ అవసరం లేకుండానే వపుప్కుంది. అందుకే రాతర్ంతా నిదర్లేని
హుషారు.
“చెపుప్. ఏం సేకరించావు?” చాణుకయ్ అడిగాడు.
“చంపాలిస్న ఎలల్మంద గార్డుయ్యేటు. పొలాలకి మోటారుల్ అదెద్కిసూత్ ఉంటాడు. తండిర్ది చెపుప్లు కుటేట్ పని. చెలెల్లు
పేరు సారమమ్ . తలిల్తో సహా ఇంటోల్ నలుగురు ఉంటారు. ఆ ఊరోల్ యువ సంఘానికి పెర్సిడెంటు. ఎవరో పెదద్ కులం
అమామ్యిని లవ చేశాడట. వన సైడ లవ. ఆ ఫోటో జేబులో పెటుట్కుని తిరుగుతూ ఉంటాడు” వివరాలు చెపాప్డు.
“అంతేనా?”

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2021

10

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“అంతే”
“చాలా విషయాలు సేకరించావు. నువువ్ వెళొళ్చుచ్”
“థాయ్ంకస్. అయినా అంకుల. ఒకక్ అనుమానం. ఏ లారీతోనో గుదిద్oచేసేత్ సరిపోదిద్గా. దానికి ఇనిన్ వివరాలు
కావాలా?”
చాణుకయ్ అతడిని ఓ కిర్మిని చూసినటుట్ చూసి, “నీ సేన్హితుడు రాజా ఏమి అడిగాడు?” అని అడిగాడు.
“ఏం అడిగాడు?” ఎదురుపర్శన్ వేశాడు గోవిందు.
“గౌరవనీయులైన ముఖయ్మంతిర్తో ఏమని రికమెండు చేయించాడు?”
“ఏం చేయించాడు?”
“ఈ రోజు సాయంతార్నికలాల్ ఆ ఎలల్మoద చావాలని”.
“అవును”
“ఏ లారీతోనో వాడిని గుదిద్oచేసేత్ సరిపోదిద్గా అని ఇపుప్డు నువువ్ అనాన్వ”
“అవును. సరిపోదిద్గా”.
“ఈ రోజు సాయంతర్ం వరకూ వాడు ఇంటోల్ంచి బయటకు రాలేదనుకో. లారీ వాడి ఇంటి మీదకు తోలాలా? లేదా
ఏ మీటింగులోనో ఉనాన్డనుకో. మీటింగు మధయ్లోకి బులోడ్జరు తోలి మొతత్o జనానిన్ చంపాలా? సాయంతర్ం లోపులో
వాడిని ఎలా చంపాలి?”
గోవిందు తెలల్మొహం వేసుకుని చూశాడు.
“చేతిలో లారీలూ, బులోద్జరూల్ ఉంటే సరిపోదు. మెదడులో తెలివి ఉండాలి. ఆ అమామ్యి పేరేమిటనాన్వ?”
“సారమమ్ ”
“వాడి చెలిల్ పేరు కాదు. లవవ్రు పేరు”
“లవవ్రు కాదు. వన-సైడ లవ”
చాణుకయ్ చిరాగాగ్ “చెపాప్వుగా. అదే... ఆ అమామ్యి పేరు?” అని అడిగాడు.
“రవళి. వేదరవళి”
6
పాత కుండని నలల్గా కాలిచ్, మొనదేలిన రాయితో కొటిట్ చేయి పటేట్ంత కనన్ం చేసాత్రు. ఎండు మిరపకాయలు,
పేలాలు వేయించటం కోసం చేసే ఈ కుండని ‘మంగలం’ అంటారు. మాడి పగులిచిచ్ బలహీనమైన ఈ ఓటి కుండపై
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అతయ్ంత శకిత్వంతమైన ఉరుము పడటానిన్ (కషాట్లోల్ ఉనన్ బలహీనుడి మీద విధి తన పర్తాపానిన్ చూపించటానిన్) ‘ఉరుము
ఉరుమి మంగలం మీద పడటం’ అంటారు.
గతంలో దౌర్పతి కోపం అలాగే మంగలమైన కుకక్ మీద పడింది. అదో పెదద్ కథ. దౌర్పతి ఏడాదికో భరత్తో గడిపిన
తరువాత పునీతురాలై (?) మరో భరత్తో ఉండాలని శీర్కృషుణ్డి సూచన. నాలుగు సంవతస్రాల పాటు భారయ్ నుంచి దూరంగా
ఉండాలి కాబటిట్ కావాలంటే పాండవులు వేరే వివాహం చేసుకోవచుచ్ . ఆమెతో ఉనన్పుప్డు, భరత్ పడగగ్ది బయట చెపుప్లు
వదలాలి. ఏ సోదరుడయినా పొరపాటున ఆ గదిలోకి వెళిల్తే, ఏడాదిపాటు అడవులోల్ అజాఞ్తవాసం చెయాయ్లి. ఇది ఇలా
సాగుతూండగా ఒక రోజు తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ అరుజ్నుడికి ఆయుధాలు కావలసి, గదులనీన్ వెతుకుక్ంటూ, దౌర్పతి గది
బయట చెపుప్లు లేకపోవటంతో లోపలికి పర్వేశించి, అకక్డ ధరమ్రాజు ఉండటం చూసి అపరాధబావంతో బయటకి వచిచ్,
ఆపై అజాఞ్తవాసానికి వెళిళ్పోయాడు.శయనమందిరం బయట చెపుప్లిన్ తీసుకు పోయింది కుకక్ అని గర్హించిన దౌర్పతి, ఆ
రోజు నుంచీ కుకక్లు ఆరు బయటే రతి నిరవ్రిత్ంచాలని శాపం ఇచిచ్ందట. చెపుప్లని లాకుక్పోవటం కుకక్ల సహజ గుణం.
అయినా శాపానికి గురి అయింది.
ఉరుము ఉరిమి మంగలం మీద పడటం అంటే అది.
పర్తిభావంతుడైన చాణుకయ్ పనున్తూనన్ ఈ వూయ్హo, ఉరిమి మంగలం మీద పడి సమూలంగా సరవ్నాశనం
చేసుత్ందో, విసోఫ్టించటానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ అగిన్పరవ్తం మీద పడి ఒక భీకర రకత్సికత్ సమాయుకత్ కురుకేష్తర్ సంగార్మానికి
దారి తీసుత్ందో కాలమే చెపుతుంది.
PPP
బయట ఎవరో తలుపు కొటిట్న చపుప్డు వినిపించటంతో రవళి ముందు గదిలోకి వచిచ్ తలుపు తీసింది. ఎదురుగా
ఇదద్రు ఉనాన్రు. నుదుట బొటుట్, పంచ కటుట్, పైకి దువివ్న పొడవాటి జుటుట్... చూడగానే పవితర్భావం కలిగేలా ఉనాన్డు.
“అమామ్. నా పేరు చాణుకయ్. మాసాట్రు ఉనాన్రా?” అని అడిగాడు.
“లేరండీ. టూయ్షనుకు వెళాళ్రు”
“రావటానికి ఎంతసేపు పడుతుoదమామ్?”
“ఇంకో అరగంట పటట్వచచ్oడీ”
వెనుకే పొడుగాగ్ బలంగా ఉనన్ వయ్కిత్ వైపు తిరిగి, “మళీళ్ ఏమి వెళాత్ం టారాజ్న? వచేచ్వరకూ ఇకక్డే ఉందాం”
అనాన్డు, ‘అంతేకదా’ అనన్టుట్ టారాజ్ను తలూపాడు.
“పటన్ం నుంచి వచాచ్మమామ్. మాసాట్రిన్ కలిసి వెళిళ్పోతాం.”
అతడి మాటలోల్ ‘లోపలికి వచిచ్ కూరుచ్ంటాం’ అనన్ అరథ్ం ధవ్నించటంతో, “రండి” అoటూ ఆహావ్నించింది.
పెరటోల్oచి పకిష్ అరుపు వికృతంగా వినిపిసోత్ంది.
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“వీడి పేరు అహమ్ద ఖాన. మేము టారాజ్న అని పిలుసాత్ం” లోపలికి వసూత్ అనాన్డాయన. ‘...టారాజ్న... చాణుకయ్...
రూపాలకి తగగ్ పేరుల్’ అనుకుంది.
వాళుళ్ కూరుచ్ంటూ ఉండగా మళీళ్ హృదయ విదారకంగా అదే అరుపు.
“ఏమిటమామ్ అది?”
“పిలల్లిన్ పిలిల్ తినేసినటుట్ందండీ. నినన్టి నుంచీ ఆగకుండా ఏడుసోత్ంది. బాగా ఎండలో వచాచ్రు. ఉండండి. మజిజ్గ
తీసుకొసాత్ను.”
“వదద్మామ్. నీకెందుకు శర్మ. ఈ లోపులో ఎలల్మంద కూడా వసాత్డు. మాటాల్డి వెళిల్పోతాం”
ఆమె అరథ్ం కానటుట్ “ఎలల్మందా?” అనన్ది.
“పెళిల్ సంబంధం మాటాల్డటానికమామ్”
“పెళిల్ సంబంధమా? మీరు ఎవరింటికి...” అంటూ ఆమె ఏదో అనబోతూ ఉండగా లోపలున్ంచి అధరవ్ణ వచిచ్ంది. ఇదద్రీన్
చూసి “భలే ఉనాన్రే... మంతార్ల పంతులూ, పకక్నే రౌడీ” అoటూ చపప్టుల్ కొడుతూ గెంతులు వేసింది. వేదరవళికి తల
తీసేసినటట్యింది. చెలిల్ని బలవంతంగా లోపలికి తీసుకెళిళ్ గది తలుపు గడియ వేసి వచిచ్, “క్షమించండి. మతి సిథ్మితం
సరిగాగ్ లేదు. ఒకొకక్పుప్డు బాగానే ఉంటుంది. ఒకోక్సారి ఇలా...” అంది.
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