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16. Ɓǽpp
జూన నెలలో ఒక సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి ఇంటికి వసుత్నాన్ను. గోశాలరోడుడ్నుంచి మా బురుజువీధిలోకి
తిరిగేచోట ఒక షాపులో చినన్పని ఉండి ఆగాను.
ఎదురుగా కచేరిసతర్ంలో బిచచ్గాళల్ వంటల హడావుడి మొదలౌతూంది. గుంపులు గుంపులుగా చేరి
నవువ్తూ, సరదాగా కీచులాడుకుంటూ హుషారుగా ఉనాన్రు.
గోశాలవైపునుంచి వసుత్నన్ మా యెదురింటి చలపతి ననున్చూసి “యేమిటి కచేరిసతర్ంవైపు దీక్షగా
చూసుత్నాన్వు?” అనాన్డు నవువ్తూ.
“వీళల్ను చూసేత్ నాకెపుప్డూ ఆశచ్రయ్మే. సంఘంనుంచి బయటికి నెటట్బడి ఏ సౌకరయ్మూలేక దినదిన గండంగా
బతుకుతునాన్ యెంత ఆనందంగా వునాన్రో చూడు. నాగరికసౌకరాయ్లకూ ఆనందానికి సంబంధం లేదా?” అనాన్ను.
“వాళల్కు ఆశలు, ఆశయాలు, రేపటిగురించిన భయం వుండవనుకుంటా. వుంటే మనలాగే అశాంతిగా
వుండేవాళుల్" అనాన్డు చలపతి సాలోచనగా.
“మనమంతా నితయ్ం వొకరితో వొకరు పోలుచ్కుంటూ ఆ చటర్ంలో యిరుకుక్పోయి ఆనందానిన్
పొందలేకపోతునాన్మేమో?” అనాన్ను.
చలపతి జవాబిచేచ్లోపలే ననున్ షాపతను పిలిచాడు.
షాపులో పని ఐపోయి మా బురుజువీధిలోకి తిరిగి ఇంటిదారి పటాట్ము. వీధిలైటుల్ ఇంకా వెలగలేదు.
ఎపప్టిలాగే బురుజు నిశచ్లంగా చీకటోల్ మాయమవడానికి సిదధ్మౌతోంది. ఇంటికి తిరిగొసుత్నన్వాళుల్, ఇంటిమీద బెంగతో
వెళిల్పోతునన్ పనిమనుషులు, ఒకరిదద్రు తోపుడుబళల్వాళల్ అరుపులు, ఇళల్ముందు ఆడుకుంటునన్ పిలల్లు. నదినుంచి
వీసుత్నన్ గాలికి కొబబ్రిచెటుల్ తలలూపుతునాన్యి. పూలచెటల్ సువాసనలు గాలిచలల్దనంలో కరిగివసుత్నాన్యి.
చీకటిపడే సమయంలో మా బురుజువీధి అలౌకిక భావనను కలిగిసుత్ంది. పొడవాటి వీధికి రెండువైపులా
తీరిచ్దిదిద్నటుట్నన్ ఇళుల్, దూరంగా గుడి గోపురం, రాయుడిగారి మేడ మధయ్న నదికవతల ఆకాశంలో చివరి సూరయ్కిరణాలోల్
మెరుసుత్నన్ ఎరుపు, నారింజ, ఊదా రంగులు.
"రోజూ చూసినా యీ సాయంకాలపు దృశయ్ం గడచిపోతునన్ కాలానిన్ గురుత్చేసూత్నేవుంటుంది. వెళిల్పోయిన
కాలానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోలేదేమో అనన్ బెంగలోకి వెళిల్పోతాము" అనాన్ను చినన్గానవివ్.
"శీర్శీర్ అవతలి గటుట్, తిలక పాడువోయిన వూరు, పదమ్రాజు పడవపర్యాణం గురొత్సాత్యా" అనాన్డు చలపతి.
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మా కుడివైపు అంటే బురుజువైపు ఒక ఇంటిముందు సామానల్లారి ఆగివుంది. కొందరు మనుషులు సామానుల్
ఖాళీయింటోల్కి చేరవేసుత్నాన్రు.
"యెవరో కొతత్గా దిగుతునన్టుట్నాన్రు" అనాన్ను.
"యెవరోకాదు పర్కాశం, యింటివోనరే, యికక్డికే బదిలీ అయిందిట" అనాన్డు చలపతి.
"పర్కాశమా? యెనేన్ళల్ తరువాత వసుత్నాన్డు! నాతో యెవరూ అనలేదే. ‘వారత్ల వనజమమ్’ వూరోల్వునన్టుట్
లేదు" అంటూ చలపతికి బైచెపిప్ ఇంటివైపు నడిచాను.
కాళుల్ కడుకుక్ని హాలోల్కి వచాచ్ను. వంటింటోల్ మా ఆవిడ కామేశవ్రి కాఫీ తయారుచేసోత్ంది. ఆమె ఏపని
చేసుత్నాన్ అందులో లీనమై శర్దధ్గా చేసుత్ంది.
“పర్కాశంవాళుల్ బదిలీమీద యీవూరొసుత్నాన్రు. ముందుగా సామానుల్ వచేచ్సాయి" అనాన్ను.
"నేనూ యిందాకే వినాన్ను. యెవరీ పర్కాశం" అంది కామేశవ్రి.
“యినూస్రెనుస్ కంపెనిలో పని. యిరవైయేళల్ తరువాత వుదోయ్గపు చివరి దశలో వసుత్నాన్డు. నేను
హైసూక్లోల్వునన్పుప్డు పర్కాశం కాలేజిలో చదివేవాడు. నాకంటే పెదైద్నా సేన్హంగా వుండేవాడు” అనాన్ను.
“అతని పిలల్లు పెదద్వాళేల్ అయివుంటారు" అంది పర్శాన్రథ్కంగా
“అబాబ్యి ముంబైలో ఫోటోగర్ఫి పిజీకోరుస్ చేసుత్నాన్డని, అమామ్యి ఢిలీల్లో బియేయ్ చేసూత్ందని ఆమధయ్న
వినాన్ను. పర్కాశం భావాలు కొనిన్ విచితర్ంగా వుండేవి" అనాన్ను.
కామేశవ్రి నాకు కాఫీ కపుప్ అందించి ఎదురుగా కూరొచ్ని "అంటే?" అంది.
కామేశవ్రి రోజంతా పనిచేసినా మొహం ఎపుప్డూ ఫెర్ష గా ఉంటుంది. నవివ్నపుప్డు బుగగ్లు సొటట్పడతాయి.
ఆమె ఎపుప్డూ కొతత్గానే కనపడుతుంది. కామేశవ్రి ఒకోక్సారి నాకు అరథ్ంగాకపోయినా ఆమె తనకు తాను అరథ్మైన
మనిషిగా కనిపిసుత్ంది.
"పర్కాశం గురించి చెపప్మంటే అలా చూసాత్వేం?" అంది చిరుకోపంతో.
"నీలోవునన్ చితార్లనీన్ గురొత్సుత్నాన్యి" అనాన్ నవువ్తూ.
"వాటితో నువువ్ యినేన్ళుల్గా పడుతూనేవునాన్వు పాపం. పోనీలే, అతనిగురించి చెపుప్" అంది తనుకూడా నవివ్.
“పర్కాశం సనన్గా, చామనచాయగా చూడాడ్నికి బాగానే ఉండేవాడుగాని మంచి బటట్లు వేసుకోవడం,
తలదువువ్కోవడంలాంటివి పటిట్ంచుకునేవాడుకాదు. అపప్టికే కళల్జోడు వుండేది. వాళల్మమ్కు మాఅమమ్కూ సేన్హం. ఆమె
అపుప్డపుప్డూ వచిచ్ మా అమమ్దగగ్ర అతని గురించి ఆందోళన పడేది. కాలేజికి సరిగాగ్ వెళల్డని, రాతర్ంతా మేడపైన
రూములో సాహితయ్ం పుసత్కాలు చదువుతూంటాడని, కొతత్బటట్లకు డబిబ్సేత్ వేరేవాటికి ఖరుచ్పెటేట్సాత్డని, వొకోక్సారి
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యెకక్డికోవెళిల్ రెండోర్జుల తరువాత వసాత్డని చెపేప్ది. అతని సేన్హితులోల్ బసుస్ మెకానికుక్లు, పెర్సుస్లోల్ వరక్రుల్,
నదికవతల కొండలోల్ని ఆదివాసీలుకూడా వుండేవాళుల్. యివనీన్ మావీధి పెదద్లకి నచేచ్వికావు. ఐతే పర్కాశానికి మారుక్లు
బాగనే వచేచ్వి. అంతేకాదు, అతను కాలేజి కిర్కెట టీములో సాట్ర బాయ్టస్ మాయ్న" అనాన్ను.
“మరీ అంత చితర్మైన మనిషేం కాదే”
“అపప్టోల్ మనవీధిలోని కురార్ళల్ంతా బుదిధ్మంతులుగా వుండేవాళుల్. అందుకే తేడా బాగా కనపడేది”
"మీ వీధిపెదద్ల బాధపడలేక అలా నటించేవాళేల్మో" కామేశవ్రి పెదద్గా నవివ్ంది.
“పర్కాశం తాతకు పొలాలేకాక బటట్లవాయ్పారం వుండేది. యికక్డి చేనేతబటట్లు దూరపార్ంతాలకు సరఫరా
చేసేవాడు. పర్కాశం నానన్ సూక్లుఫైనల వరకు చదివాడు. యికక్డే వుదోయ్గం దొరకడంతో వాయ్పారం మానేసాడు. ఆయన
మనవీధిపెదద్ల దగగ్ర కొడుకుక్ బుదిధ్ చెపప్మని మొరపెటుట్కునేవాడు. వాళుల్ పిలిచి కౌనెస్లింగ యిచాచ్రుగాని పర్కాశం
పటిట్ంచుకోలేదు. వాళల్కు కోపమొచిచ్ అతనిమీద ‘చెడిపోయినవా’డని ముదర్ వేసారు”
"అతనిన్ అరథ్ంచేసుకునే వోపిక మీ పెదద్లకుందని నేననుకోను"
"అతని మేడమీది గదిలో అలమారల్నిండా పుసత్కాలుండేవి. నాకు మంచి డిటెకిట్వ నవలలిచేచ్వాడు.
మనవీధిలోని సంసక్ృత పండితుడు విశవ్మూరిత్ యింటికి వెళిల్ ఆయనతో చరిచ్సూత్వుండేవాడు. యెపుప్డైనా
సాయంకాలాలు నదివొడుడ్న రావిచెటుట్కింద కూరుచ్ని పుసత్కాలు చదువుకునేవాడు, పాటలు పాడుకునేవాడు. నేను
చినన్వాణైణ్నా చనువుగా వొకసారి అతనిన్ ‘అందరిలా యెందుకుండడంలే’దని అడిగాను. అతను నవివ్ చాలా విషయాలు
చెపాప్డు”
“యేంటవి?"
"’జీవితమంటే చితర్ వరణ్పటం. నేను గానుగెదుద్లాగ కాలం గడపను. మొనాన్మధయ్ వొక ఆరిక్యాలజిసుట్తో
హంపి వెళేల్ అవకాశం వసేత్ కాలేజి మానేసివెళాల్ను. శిలుప్లు, చేనేతవాళుల్, సంగీతకారులు వొకరేమిటి, మనకోసం
యెందరో యెనోన్ సృషిట్ంచారు. మనిషి సంచరించని కొండలోయలోల్ యెంత అందంవుందో తెలుకోవాలంటే వెనెన్లరాతిర్ళుల్
చూడాలి. విశవ్సంగీతం వినచుచ్. అంతెందుకు? చలిసుత్నన్ యీ నదిని సరిగాగ్ చూసావా? చింపిరిజుటుట్తో చొకాక్లేని
పసిపిలల్ల పెదద్కళల్లోల్కి యెపుప్డైనా చూసావా? యెపప్టికైనా మంచి పర్పంచ సాహితయ్ం చదువు. కళుల్ తెరిచి చుటూట్
చూడు. యెలా బతకాలో తెలుసుత్ంది’ అనాన్డు. అతని మాటలు నాకపప్టోల్ సరిగాగ్ అరథ్ంకాలేదనుకో"
“చాలా ఆసకిత్కరమైన మనిషి”
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"అతను డిగీర్ పూరత్యాయ్క తిరుపతి యూనివరిస్టిలో యెమేమ్లో చేరాడు. యినూస్రెనస్ కంపెనిలో
వుదోయ్గంవచిచ్ అపైన అతని అమామ్నానన్లను తీసుకుని దూరంగా వెళిల్పోయాడు. ఆమధయ్న వాళిల్దద్రూ చనిపోయారని
తెలిసింది. యికక్డి యిలుల్ అదెద్కిచిచ్ వెళిల్పోయాక పర్కాశం యిటు రాలేదు. ఆతరువాత యీమధేయ్ అతనిగురించి వినడం”
“కొంచెం భినన్మైన మనిషే. పెళైల్ బాధయ్తలు నెతిత్నపడిన తరావ్త కూడా అలాగే వునాన్డో, మారొప్చిచ్ందో"
అంది కామేశవ్రి లేచి వంటింటోల్కి వెళూత్.
సామానుల్ వచిచ్న నాలుగురోజులకు పర్కాశం, అతని భారాయ్పిలల్లు వచాచ్రు. పిలల్లు రెండురోజులుండి
సామానుల్ సరిద్ వెళిల్పోయారని, అతని ఆఫీసువాళుల్, మావీధి పరోపకారి పాండురంగ, అతని భారయ్ సుశీల వాళల్కి
సహాయంచేసి భోజన ఏరాప్టుల్ చేసారని తెలిసింది.
ఆ ఆదివారం పొదుద్న నేను, కామేశవ్రి పర్కాశం ఇంటికి వెళాల్ం. పర్కాశం ఆదరంగా పలకరించాడు.
"అపప్టివాళుల్ చాలామంది యికక్డే వునాన్రని తెలిసింది. నేనే వచిచ్ మిమమ్లన్ందరీన్ కలవాలనుకుంటునాన్ను"
అనాన్డు అభిమానంగా.
వయసు పెరగడంవలల్ వచిచ్న మారుప్లు తపప్ పర్కాశం అలాగే ఉనాన్డు. బూతదాద్ల కళల్జోడు వచిచ్ంది.
లూజు చొకాక్, దువువ్కోని తల అలాగే ఉనాన్యి.
"నేవెళేల్పప్టికి నువివ్ంకా చినన్వాడివి. యిపుప్డు పూరిత్గా యెదిగిన మనిషిలాగ వునాన్వు. ఐతే ఆ ఫెర్ష నెస నీలో
అలాగే వుంది" అనాన్డు నవువ్తూ.
కామేశవ్రిని పరిచయం చేసాను. అతనూ తన శీర్మతిని పిలిచి ‘సుమితర్’ అని పరిచయం చేసాడు.
ఆడవాళిల్దద్రూ లోపలికెళాల్రు. మేం హాలోల్నే కూరుచ్ని మా కుటుంబాలు, ఉదోయ్గాల విశేషాలు మాటాల్డుకునాన్ం.
పాతవిషయాలను గురుత్చేసుకునాన్ం.
‘అతని పిలల్లు సేవ్చచ్గా వాళల్కి నచిచ్న చదువులు చదువుకుంటునాన్రని, ఆమధయ్ బసుస్లో వెళూత్ండగా
పర్మాదం జరిగి సుమితర్ తీవర్ంగా గాయపడిందని, హైదరాబాదులో రెండుసారుల్ ఆపరేషన చేసారని, నెలకుపైగా ఆమె
ఆసుపతిర్లో ఉండాలిస్వచిచ్ం’దని చెపాప్డు.
గంటతరువాత సుమితర్, కామేశవ్రి బిసక్టుల్, కాఫీ తీసుకుని వచాచ్రు. సుమితర్ను పరిశీలనగా చూసాను.
బలహీనంగానే ఉండి కొంచెం కుంటుతోంది. మరో పావుగంట కూరుచ్ని 'వెళొల్సాత్’మని మేము లేచాము. సరిగాగ్ అపుప్డే
మధయ్వయసులో వునన్ ఆడమనిషి, మగతను లోపలికొచాచ్రు. మాసినబటట్లు, చెదరిన తలలు, చికిక్పోయివునాన్రు.
పర్కాశం వాళల్ని కళావతి, రాజేశంగా పరిచయం చేసి,
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"వీళుల్ చేనేత చందర్యయ్ పిలల్లు. కాలేజికి నాలుగుమైళల్ అవతల వీళల్వూరుంది. బటట్లు నేసాత్రు. వీళల్ తాత
అంకయయ్ను గురించి వినేవుంటావు, మెతత్టి ఖదద్రు నేసేవాడు. ‘ఖదద్రుసిలుక్ అంకయయ్’ అని అపప్టోల్ మంచి పేరుండేది.
మాతాత వాయ్పారానికి ముఖయ్ సరఫరాదారులు వీళేల్ " అనాన్డు.
"చినన్పుప్డు వినాన్ను" అనాన్ను.
మేము వాళల్ను పలకరించి బయటకు వచేచ్సాము.
"పర్కాశంయింటోల్ టీవి తపప్ సోఫాలు, బీరువాలు, వాషింగ మెషీనల్లాంటి ఆధునిక సౌకరాయ్లేవీ లేవు
గమనించావా?" అంది కామేశవ్రి ఇంటికొచేచ్పుప్డు. ‘ఔ’నంటూ తలవూపాను.
రెండువారాల తరువాత ఓరోజు పొదుద్న మా సంకేష్మసంఘ సభుయ్డు రంగశాయి మా ఆఫీసులో పనిబడి
నాతో మాటాల్డాడ్నికి మాయింటికొచాచ్డు.
కాఫీతాగి తనొచిచ్న పనిగురించి మాటాల్డడ్ం అయాయ్క పర్కాశం పర్సకిత్ వచిచ్ంది.
"అతనికి చాలా అపుప్లునాన్యట తెలుసా? చినన్పప్టున్ంచి అతనేమీ మారలేదు. పెళైల్ పిలల్లు పుటాట్కనాన్
జాగర్తత్గా వుండాలిగదా" అనాన్డు రంగశాయి నిరసనగా.
"అతనికి డబుబ్ లక్షయ్ం వుండేదికాదు" అనాన్ను.
"జీతం డబుబ్లనీన్ అనవసరపు ఖరుచ్లకు తగలేసేవాడట. భారాయ్పిలల్లతో యూరప కూడా వెళాల్టట్.
మాలాంటివాళల్మే వెళల్లేదు, అతని సాథ్యికి అది అవసరమా? యిండియాలో అంతరాజ్తీయ సాహితయ్సభ,
సినిమాలపర్దరశ్న యెకక్డ జరిగినా అతను వుండాలిస్ందేనట. భారయ్కు ఆకిస్డెంటై బోలెడు ఖరైచ్ంది. పిలల్లింకా
చదువుకుంటూనే వునాన్రాయె. తినో, తినకో డబుబ్ మిగిలించుకుంటేగదా అది అవసరానికి ఆదుకుంటుంది. అపుప్లోల్
పీకలోల్తు కూరుకుపోయాడు. పోడూ మరి? తీరచ్డానికి ఆ యిలుల్ తపప్ మరో ఆసిత్వుందా?" అనాన్డు రంగశాయి
పర్కాశంపటల్ జాలి పర్దరిశ్సూత్.
నేనేమీ మాటాల్డలేదు. ఎదుటి మనిషి దూకుడుగా తన అభిపార్యానిన్ పర్దరిశ్సేత్ మాటాల్డీ పర్యోజనం
ఉండదు. ఆతరువాత రంగశాయి వెళిల్పోయాడు.
“పర్కాశంకాదు, మనవీధి పెదద్లే చితర్మైనవాళుల్. వాళల్నుకునన్టుట్గానే అందరూ బతకాలనుకుంటారు.
యెవరికి ఆపదొచిచ్నా పుటెట్డు జాలి చూపిసాత్రుగాని పైసా విదలచ్రు” అంది కామేశవ్రి నాచేతిలోంచి ఖాళీకపుప్లు
అందుకుంటూ.
“మనిషికి ఆపదలు రాకుండా హెచచ్రించడమే సంఘం పని. యెవరైనా లెకక్చెయయ్కుండా నషట్పోతే
ఆదుకోవడం దాని పని కాదేమో" అనాన్ను

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

బురుజువీధి కథలు

7

“అలాంటపుప్డు విమరిశ్ంచే హకుక్ వాళల్కు యెకక్డిది? ఆయన వాళల్ను సహాయం అడిగాడా?
వదిలెయయ్చుచ్గదా!” అంటూ లోపలికెళిల్ంది కామేశవ్రి.
మరోవారం తరువాత ఒకరోజు సాయంతర్ం గుళోల్ చినన్ రిపేరు పనివుంటే వెళాల్ను. పూరత్యేయ్సరికి
చీకటిపడింది. అంతకుముందు గంటనునుంచీ ఆకాశమంతా మేఘాలు కముమ్కునాన్యి. బయటికివచాచ్క నదివొడుడ్న
మరిర్చెటుట్కింద కూరుచ్నన్ పర్కాశం కనపడాడ్డు. వెళిల్ పలకరించాను.
" నదీపర్వాహం కీష్ణించడం తపప్ యికక్డేమీ పెదద్గా మారలేదు. యికక్డకూరుచ్ంటే చినన్పప్టి సంగతులు
ఙాఞ్పకం వసాత్యి" అనాన్డు.
"నోసాట్లిజ్క ఙాఙ్పకాలు బావుంటాయి" అనాన్ను.
"బావునాన్ అవి ఙాఞ్పకాలే. అనుభవాలే నిజం. వాటికి భౌతికత వుంటుంది" అనాన్డు.
మెరుపులు,

ఉరుములు

మొదలయాయ్యి.

కరెంటుపోయి

ఒకక్సారిగా

అంతా

చిమమ్చీకటైంది.

మెరుపువెలుగులో నదికవతలి ఫాయ్కట్రీ నలల్టి గుటట్లా కనిపిసోత్ంది.
“కరికళేబరంలా కదలని ఫాయ్కట్రి" అనాన్డు పర్కాశం నవివ్.
చినుకులు మొదలయాయ్యి. "పెదద్ వరష్ం వచేచ్టుట్ంది, వెళాద్ంపద" అనాన్ను.
"యిలాంటపుప్డే పర్కృతిని చూడాలి. మనుషుయ్లందరూ దాకుక్నన్ సమయంలోనే పర్కృతి నిరభ్యంగా వొళుల్
విరుచుకుని తనలోని రూపాలను తనమ్యంగా చూసుకుంటుంది. యిది దాని పర్భంజన రూపం" అని "రాయుడుమేడ
వరండాలోంచి చూదాద్ం పద" అంటూ లేచి దారితీసాడు.
ఇదద్రం రాయుడిగారి మేడ వరండాలోకి వెళిల్ అకక్డ మెటల్మీద కూరుచ్నాన్ం. రాయుడుగారి కుటుంబం
బెంగుళూరు వెళిల్ంది, మేడలో ఎవరూలేరు. సెకూయ్రిటి వాళుల్ వరండాలోనే మరోమూల ముడుచుకుని కూరుచ్నాన్రు.
గాలితగిగ్ వరష్ం ఉధృతమైంది. పర్కాశం మోకాళల్మీద తలవుంచి నదిలోకురుసుత్నన్ వరష్ంవైపు తదేకంగా చుసూత్
కూరుచ్నాన్డు. కాసేపటి తరువాత ఉధృతి, శబద్ం తగాగ్యి. మెరుపులు దూరంగా వెళాల్యి.
"యిలాంటపుప్డు అడవిలో యేగుహలోనో, రాతికిందో వుండిచూసేత్ దీని పూరిత్రూపం చూడగలం.
వయసైపోయి శరీరపటుతవ్ం తగిగ్ వెళల్లేకపోతునాన్ను" అనాన్డు.
"నీ ఆరిథ్కపరిసిథ్తి బాగలేదని అనుకుంటునాన్రు" అని మనసులో తొలుసుత్నన్ మాటను బయటపెటాట్ను.
"యెకక్డైనాసరే,

సంఘలో

పెదద్లమనుకునేవాళుల్

లెకక్లేసుకుంటూ

దేనివెంబడో

పరిగెతుత్తూ

అదే

జీవితమనుకుంటారు. యితరులిన్కూడా అంచనా వేసి అవేభావాలిన్ రుదిద్ మానసికసేవ్చచ్ను హరిసాత్రు. యెవరైనా తేడాగా
వుంటే వాళల్ని బాధిసాత్రు. యిదంతా వొక రుగమ్త. యీ రాయుడిమేడనే చూడు, పూరవ్ం అందులో యెంతమంది ఆడవాళల్
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విలువైన జీవితాలు బందీలై నశించిపోయివుంటాయి? బందీలు చేసినపెదద్లకు తెలియనిదేమిటంటే వాళుల్కూడా కొనిన్
పాతభావాలకు బందీలే అని" అంటూ నవావ్డు.
"కొనిన్ లెకక్ల వాసత్వాలను విసమ్రించలేముగదా" అనాన్ను.
వరష్ం తగుగ్ముఖం పటిట్ంది.
"నువువ్ వినన్ది కొంతవరకు నిజమే సూరయ్ం. కాని నేనెందుకలా చేసాను అనేది వాళెల్పప్టికీ అరథ్ంచేసుకోలేరు.
మొదటున్ంచీ నేను వీలైనంతవరకు వరత్మానంలోనే బతికాను. కాలానిన్ అనుభవాలతో కొలుచుకునాన్ను. మనిషి
జీవితకాలానిన్ అతను తనున్ తాను మరచిపోయే అనుభవాల సంపుటితో కొలవాలి, డబుబ్తో వచేచ్వాటినిబటిట్ కాదు.
కొనిన్టికి డబుబ్ ఖరచ్యేయ్మాట నిజమే. అలా వుపయోగపడినంతవరకే డబుబ్కి విలువ. ఆపైన డబుబ్కి చితుత్కాగితాలకి
తేడాలేదు" అనాన్డు చేతులమీద వెనకిక్ వాలి.
“మీరు యూరప యాతర్కికూడా వెళాల్రట. మనసాత్యికి యెకుక్వకదా" అనాన్ను చెయియ్ బయటికిపెటిట్ చూసూత్.
వరష్ం తగిగ్ంది.
"సాథ్యిని అనుభవాలనుబటిట్ నిరణ్యించాలి. రామపప్, హలిబేడు శిలుప్లు రాతిలోంచి జీవానిన్ వెలికితీసారు.
మైకేలాంజిలో, దవినిస్లాంటి కళాకారులెందరో మనిషి సాథ్యిని పెంచారు. వాటిని చూసి అనుభూతి పొందకపోతే
మనమాసాథ్యిని అందుకోనటేట్.

మనవాళల్ తోలుమందం వలల్ అదుభ్తాలు చేయగలిగిన మన రైతులు, కళాకారులు

దరిదర్ంలో మగుగ్తునాన్రు. యీరోజు చేనేత చందర్యయ్ కుటుంబం యెనిన్అవసథ్లు పడుతోందో చూడు. మన
తోలుబోమమ్లాట, యక్షగాన కళాకారులిన్ యూరప తీసుకెళేల్ పార్జెకుట్లో మేము వెళాల్ం. కొంత ఖరుచ్ ఆ దేశాలు
పెటుట్కునాన్యి. జీవితపు తృషణ్ను గొపప్ అనుభవాలవైపు మళిల్ంచాలి. లేకపోతే బతికినటేట్ కాదు"
“సంపాయించిందంతా అలాంటివాటికే పెటేట్సేత్ యెలా? పిలల్లింకా చదువుకుంటునాన్రు" అని "వెళాద్ం పద”
అనాన్ను లేచి నిలబడి.
"మీరనుకునన్ంతగా నేలవిడిచిసాము చేసివుంటే నేను తహతి దీవిలో వుండిపోయేవాణిణ్. అనుకోకుండా
సుమితర్

పర్మాదంలో

చికుక్కోవడంవలల్

పెదద్మొతత్ంలో

అపుప్

చెయాయ్లిస్వచిచ్ంది.

పర్తిసమసయ్కూ

వొక

పరిషాక్రముంటుంది. మనకా ధైరయ్ముండాలంతే" అనాన్డు తనూ లేసూత్.
ఆ తడిసినచీకటోల్ అతనిన్ వాళిల్ంటిదగగ్ర దిగబెటిట్ ఇంటికి వెళిల్పోయాను.
కొనిన్రోజులు గడిచిపోయాయి. ఒకరోజు సాయంతర్ం నేనాఫీసునుంచి వచేచ్సరికి కామేశవ్రి విచారంగా
కనపడింది.
"పర్కాశం అపుప్లు తీరచ్డంకోసం యిలుల్ తాకటుట్ పెడుతునాన్డట. ‘వారత్ల వనజమమ్’ చెపిప్ంది" అంది.
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"అతనికునన్ ఆసత్ంతా ఆ యిలేల్నే. పోగొటుట్కుంటాడేమో" అనాన్ను.
"అతనిన్ ఆదుకోవడానికి బదులు మన వీధి పెదద్లోనే
ల్ కొందరు ఆయింటిని సవ్ంతం చేసుకోవాలని
చూసుత్నాన్రట. కానీ పర్కాశం బయటివాళల్తోకూడా మాటాల్డుతునాన్డట" అంది.
“వాయ్పారదృషిట్ వచిచ్ందంటే యిక మనుషులు కనపడరు. యిలుల్ తాకటుట్ పెటట్కుండానే అతని అపుప్లుతీరే
దారి కనపడితే బావుండును” అనాన్ను.
ఆ మూడోరోజే శార్వణమాసం కారయ్కర్మాలపై చరిచ్ంచడానికి మా ఎకైక సతరీ సభుయ్రాలు సుగుణమమ్ ఇంటోల్ మా
సంకేష్మసంఘ సమావేశం జరిగింది. దిగుమతిచేసుకునన్ పింగాణీ పాతర్లోల్ ఖరీదైన ఉపాహారాలు తినన్ తరువాత
కారయ్కర్మాలనీన్ పోయినేడాదిలాగే జరపాలని నిశచ్యించారు.
మీటింగు పూరైత్ పిచాచ్పాటి మాటాల్డుతుండగా పర్కాశం పర్సకిత్ వచిచ్ంది. పర్కాశం ఏమాతర్ం బాధయ్తలేకుండా
డబుబ్ విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్పెటిట్, అనవసరంగా యాతర్లు చేసి ఇలల్ముమ్కునే సిథ్తికొచాచ్డని సభుయ్లందరూ ఏకాభిపార్యం
వెలిబుచాచ్రు. అతను జీవితానిన్ వృధా చేసుకునాన్డని తీరామ్నించారు. పిలల్ల చదువులను పటిట్ంచుకోకుండా వారిని
ఉదోయ్గాలురాని కోరుస్లోల్ చేరిచ్ వాళల్ భవిషయ్తుత్ అగమయ్గోచరంగా చేసాడని విమరిశ్ంచారు.
"అతను వునన్ వొకయిలూల్ తాకటుట్ పెటట్కుండా మన సంఘం యేమైనా చేసేత్ బావుండును" అనాన్డు చలపతి.
"మన సంఘం అతనికి తకుక్వ వడీడ్కి ఆరిథ్కసహాయం చేసేత్ అతను అపుప్లు తీరుచ్కోగలడు. నిలదొకుక్కునాన్క
మన అపుప్ తీరుసాత్డు. యిలుల్ నిలబడుతుంది. ఆలోచించండి" అనాన్ను నేను.
కొందరు మావైపు కోపంగా చూసారు.
"అతని తండిర్ వుతత్ముడు. యిలుల్ పోగొటుట్కోవడం మాకూ బాధగానే వుంది. మనం యిలా కొంతమందికి
సహాయం చేసినమాట నిజమే. కాని చినన్పప్టున్ంచి అతనిన్ చూసుత్నాన్ం. వొటిట్ నిలకడలేని మనిషి. అతనికిసేత్ మనడబుబ్
యిక తిరిగొసుత్ందని నమమ్లేం" అనాన్డు మునిరెడిడ్. మిగతావాళల్ంతా అతనిన్ బలపరిచారు.
"సూరయ్ం నువువ్ అందరీన్ మంచివాళల్నుకుంటావు. యిక యీవిషయానిన్ యింతటితో వదిలేయ" అనాన్డు
ఉపాధయ్కుష్డు మూరిత్ సమావేశానిన్ ముగిసూత్.
బయటికి వచిచ్ మాయిళల్వైపు నడుసూత్ండగా "మనసంఘంవాళుల్ పర్కాశానిన్ ఆదుకోకపోతే మనమే ఆపని
చెయయ్చుచ్గా?" అనాన్డు చలపతి.
"యెలా" అనాన్ను.
"మనవీధిలో పర్కాశానిన్ అరథ్ంచేసుకునన్వాళుల్ యెకుక్వమందే వునాన్రు. మనందరం తలాకొంచెం వేసుకుని
పర్కాశానికి వడీడ్లేని అపుప్ యిసేత్ సరిపోతుందిగదా" అనాన్డు.
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"మంచి ఆలోచన" అనాన్ను మా ఇంటివైపు నడుసూత్. కామేశవ్రికి చెపేత్ ఆమెకూడా అదేఅంది.
నాలుగురోజుల తరువాత చలపతీ, నేనూ పర్కాశం ఇంటికి వెళిల్ అతనికి మా ఆలోచన చెపాప్ము.
అతను నవివ్ "మీరు కొంచెం ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. మొనన్నే యీయిలుల్ బయటివాళల్కి తాకటుట్ పెటట్డం
ఐపోయింది. ఐతే ఆపని చేసింది నా అపుప్లు తీరచ్డానికి కాదు. వాటికి నా జీతంనుంచి నెలనెలా కటేట్ యేరాప్టు యెపుప్డో
చేసాను" అనాన్డు
"మరెందుకు?" అడిగాడు చలపతి.
అతను కొంతసేపు మౌనంగా ఉండి, నావైపు చూసి, “ఆమధయ్ వొకసారి నీకు పరిచయం చేసానుగదా. ఆ
చేనేత చందర్యయ్ కుటుంబం చాలా యిబబ్ందులోల్ వుంది. ఆడబుబ్ కటట్కపోతే వాళల్కు నిలువనీడకూడా వుండదు. మొనన్నే
వాళల్కి ఆ తాకటుట్డబుబ్ సరేద్సాను" అనాన్డు.
"వాళెల్వరికోసమో నువువ్ యిలుల్ తాకటుట్ పెటట్డమేమిటి?" అనాన్నేన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
"వొకోక్సారి మనం చూడలేని నిజం మనకు వింతగా కనబడుతుంది. వాళుల్ యెవరో యెలా అవుతారు? వాళుల్
కషట్పడి గొపప్నేరుప్తో బటట్లు నేసేత్ అవి అమిమ్ మా తాత యీ యిలూల్, పొలం అనీన్ సంపాయించాడు. మా తాత వాళల్కు
అనాయ్యం చేసాడని నేను అనను. కాని మాకీ ఆసిత్ యేరప్డాడ్నికి వాళల్ శర్మే అధికం. మానానాన్, నేను పోగొటట్గా
మిగిలిందాంతోనైనా వాళల్కి వుపశమనం కలగాలిగదా?" అనాన్డు.
మేము చాలాసేపు మాటాల్డలేకపోయాము.
“పోనీ మాదగగ్ర డబుబ్ తీసుకుని యిలుల్ విడిపించుకో" అనాన్డు చలపతి.
పర్కాశం నవివ్ “అందుకుక్డా మీరు ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. అనుకోకుండా నాకు కొంత డబొబ్చిచ్ పడింది.
ఆఫీసునుంచి రావాలిస్న అరియరస్ యెపప్టివో మొనన్ యిచాచ్రు. అంతరాజ్తీయ పోటీలోల్ మా అబాబ్యి ఫోటోలకు
బహుమతులొచాచ్యి. అంతేకాదు, మావాడికి ఐకయ్రాజయ్ సమితి వాళల్ వైలద్ లైఫ విభాగంలో ఫోటోగార్ఫర గా
వుదోయ్గంకూడా వచిచ్ంది. వాళుల్ రీలొకేషన అడావ్నస్ యిచాచ్రు. అవనీన్ కలిపి నినన్నే పంపాడు. తాకటుట్లో చాలాభాగం
దాంతో తీరిపోతుంది. యిలుల్ వెనకిక్ వచేచ్సుత్ంది" అనాన్డు.
"అబాబ్యికి మా అభినందనలు చెపుప్” అనాన్ను నేను కొంత తేరుకుని.
"అమామ్యికి కూడా చెపాత్ను. ఆమెకు లండన సూక్ల ఆఫ యెకనమికస్ లో మంచి సాక్లర షిపుప్తో పిజీలో
సీటొచిచ్ంది" అనాన్డు పర్కాశం.
"ఐతే యిదద్రికీ చెపప్ండి" అనాన్డు చలపతి. కాసేపు తరావ్త నేను, చలపతి లేచి ఇళల్కు బయలుదేరాము.
అపప్టికూక్డా మేమింకా పూరిత్గా తేరుకోలేదు.
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నేను కామేశవ్రికి జరిగిందంతా చెపాప్ను.
“పర్కాశందే వృధాకాని జీవితం. మీ సంఘ పెదద్లు గొపప్గా చెపుప్కుంటునన్ పదధ్తులకు అనుగుణంగా
పర్కాశం నడవకపోవడం వలల్ కక్షపెటుట్కుని ‘అతను యిలుల్ అముమ్కుంటాడని, అతని పిలల్లు వుదోయ్గాలేల్క అవసథ్లు
పడతారని’ వాళుల్ యెదురుచూసారు. వాళల్కి యిపప్టికైనా కొంత బుదిధ్ రావాలిస్వుంది. సమాజంకోసం యెంతోకొంత
చేసేవారికి యేదోవొక రూపంలో సమాజం తిరిగియిసుత్ంది" అంది కామేశవ్రి నవివ్
"పర్కాశం యినేన్ళూల్ జీవనానందానిన్ అనుభవించాడు. యిపుప్డు అతని పిలల్లు జీవిత సాఫలాయ్నిన్ యిచాచ్రు."
అనాన్ను నేనూ నవువ్తూ.
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