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ఈ రోజు చలి బాగా తగిగ్ ఉదయాన బయట వెచచ్గా హాయిగా ఉంది. మెలల్గా నా అడుగులు ఇంటి ఆవరణ లోని
చెటల్ వైపు దారి తీసాయి. చెటల్ పర్కక్న గూడులో పెదద్ కతెత్ర తీసి అడడ్దిడడ్ంగా పెరిగిన చెటల్ కొమమ్లను కతిత్రించడం
మొదలుపెటాట్ను.
ముందుకు వెళిల్, బాగా గుబురుగా పెరిగిన పెదద్ తమలపాకు తీగను సవరిసుత్నాన్ను. అవకాశమునన్ చోటలాల్ తన
వేర్ళళ్ను ఆసరాగా ఉనన్ గోడలోకి చొపిప్ంచుకు వెళిళ్పోయిందీ తీగ. లోపలికి చేయి జాపి దొరికిన ఎండు కొమమ్లను
ఆకులను తీసివేసుత్నన్ నేను అకసామ్తుత్గా ఒక వింత అనుభూతికి లోనయాయ్ను.
అపర్యతన్ంగానే నా సమ్ృతి వృక్షంలోకి జొరబడిన నేను మలగిన ఒక గాఢ సమ్ృతిని సప్ృశించడం జరిగింది.
ఔను! ఈ తమల తీగ, నా సమ్ృతి దొంతరల ముడి విపిప్ంది.
ఇంతలో నా చెవిలో "ఒరేయ శీర్మన, నేనార్ విజయ బాబుని.

ననన్ంత సులభంగా పెకలించలేవురా నీ

సమ్ృతిలోంచి" అనన్టట్నిపించింది.
విజయ బాబు. నాలో ఒక విదుయ్తుత్ పాకి అతని జాఞ్పకాలు లిపత్ పాటులో చుటుట్ ముటాట్యి. విజయ బాబు
గురించి ఆఖరి సారి వినన్ది దాదాపు ముపఫ్యి ఏళళ్ కిర్తం!
ఆ రోజు మధాయ్హన్ం మూడు గంటల సమయమది. రెండేళల్ మా అమామ్యి జోయ్తి పొర్దుద్న వచిచ్ంది వాళళ్
తాతగారి ఊరి నుంచి. ఆవరణలో తిరుగుతూ చినన్ చినన్ పదాలతో ఏవో పాటలు పాడుతోంది.
ఇంతలో "నానాన్! నానాన్!" అంటూ నా దగగ్రికి వచిచ్ బయట గుమమ్ం వైపు చూపించింది. ఎవారాని చూసే
సరికి హడావిడిగా జోగారావు కనిపించాడు.
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చావు కబురుల్ ఇంకా సంచలన విషయాలు చేరవేసూత్ ఆనందపడే జోగారావు ఈ వేళపుప్డు వచాచ్డేంటబాబ్
అని సంకోచిసూత్ ముందుకు వెళాళ్ను.
"నీకు తెలిసిందా?" అని అడిగాడు జోగారావు. ఏంటని అడిగాను.
"బాబురావు చనిపోయాడు ఇవాళ రామ నగర లో. నేను అకక్డి నుంచే వసుత్నాన్ను. అంతయ్కిర్యలు
ఇంకొదిద్ సేపటోల్ ముగుసాత్యి రామ నగర సమ్శాన వాటికలో" అనాన్డు జోగారావు.
నిరాఘ్ంతపోయిన నేను కమలాపురిలో ఉంటునన్ బాబురావు వాళళ్ అకక్ సుగుణగారికి ఈ విషయం ఎలా
చెపాప్లని

కంగారు పడుతుండగా,

జోగారావు "సరే! నేను మిగతా వాళళ్కి కూడా తెలియజేసాత్ను" అని వెంటనే

వెళిళ్పోయాడు.
పరుగున సుగుణగారి ఇంటికి వెళిల్న నేను గుండె చికక్ పటుట్కుని ఆవిడకి "మీ తముమ్డు బాబు పోయాడట కొర్దిద్
సేపటి కిర్తం రాంనగరోల్" అని చెపాప్ను. ఆవిడ నిశేచ్షుట్రాలైంది. కొదిద్ సేపటి దాకా నోట మాట పెగలేల్దు. రెండేళల్కిర్తమే
తన భరత్ రాఘవరావు అకాల మరణంతో కృంగిపోయిన ఆవిడకి ఈ వారత్ అశనిపాతమైంది.
నేను ఒక గాల్సులో నీళల్ందించాను కానీ ఆవిడ తీసుకోలేదు. పర్కక్నే ఉనన్ కురీచ్లో కూలబడి కళుళ్ మూసు
కుంది.

"శీర్మన! నా తముమ్డు తుది శావ్స దాకా తన వాగాద్నం నిలబెటుట్కునాన్డు.

కానీ నా సవ్యంకృతానికి

పార్యశిచ్తత్ం లేదు" అని ఆవిడ ఏడుసూత్ అనింది. సుగుణ గారు అనన్ మాటకి అపప్టికి నాకు అరధ్ం తెలీదు.
కొంచెం సేపటికి తేరుకునన్ సుగుణ గారు "ఇక నా వాళెళ్వరూ మిగలలేదు. ఉనన్ ఒకక్ బంధం కూడా తెగి
పోయింది. వాళళ్ బావ అరధ్ంతరంగా పోయారు. వీడి జీవితం కూడా యాభై ఏళైళ్నా నిండకుండానే ముగిసిపోయింది" అని
భోరుమని విలపించింది.
విజయ బాబు ఉరఫ బాబూరావుని నేను చినన్పప్టినుండి ఎరుగుదును. నా కంటే పదెద్నిమిది ఏళుళ్ పెదద్తను.
సుగుణ గారబాబ్యి వంశీ దావ్రా నాకు విజయ బాబు పరిచయం. సుగుణ గారిలుల్ మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉండేది.
వంశీ నేనూ సమ వయసుక్లం అలాగే ఒకే బడిలో చదివేవాళళ్ం. ఇంటి దగగ్ర రోజూ కలిసి ఆడుకోవడం వలన
వంశీ నాకు బాగా తవ్రగా ఆతీమ్యుడయాయ్డు. అలా వంశీ బంధువులతో పాటు వాళళ్ మావయయ్ విజయ బాబు కూడా
నాకు బాగా తెలుసు.
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విజయ బాబు పర్తిభావంతుడు, చురుకైన వాడు. చకక్టి దసూత్రితో వార్యడంతో పాటు మంచి చితార్లు కూడా
వేసేవాడు. కానీ జీవితంలో మాతర్ం దారి తపిప్ తన గమాయ్నిన్ కోలేకపోయాడు. దీనికి కారణమేమిటని చినన్పప్టి నుండి
నా బురర్లో తొలుసుత్ండేది.
ఐతే విచితర్ంగా ఈ తమల తీగ దగగ్ర ఈ రోజు మళీళ్ బాలయ్ంలో నాకు విజయ బాబు గురించి తెలిసిన
సంఘటనలు ననున్ చుటుట్ ముడుతునాన్యి. నా జాఞ్పకాలకు విరామమిసూత్ తమల తీగ నుంచి ఆరర్ద్ సవ్రంతో విజయ
బాబు
"శీర్మన!

నీతో నా ఆవేదన వయ్కత్ పరచాలనుకుంటునాన్ను.

నా దురదృషట్ జీవితానికి కారణమైన ఎనోన్

బలమైన సంఘటనలను, అనుభవాలను నీ దావ్రా ఇతరులకు తెలియజేయాలనుకుంటునాన్ను. నా పర్తిభా పాటవాలు
ననున్ అందలమెకిక్ంచకపోగా నా బలహీనతలే కొండంతలుగా కనిపించి ననున్ చరితర్ హీనుడిగా నిలబెటాట్యి. ఈ
సమాజంలో నా ఉనికి ఎపుప్డో కనుమరుగైనా నా జీవిత పాఠాలు కొందరికైనా మారగ్దరశ్నం చెయాయ్లని ఆశిసుత్నాన్ను"
అనన్టుల్ వినిపించింది.
విజయ బాబు నాతో మళీళ్ "నా సవ్గతానిన్ నువువ్ ఇకక్డకు వీలైనపుప్డెపుప్డొచిచ్నా ఆవిషక్రిసాత్ను"
అనన్టల్నిపించింది.
ఈ విచితార్నుభూతి నుంచి నేను తేరుకునేలోగా "ఏవండీ! మీ టిఫిన చలాల్రిపోతోంది. ఏం చేసుత్నాన్రు అంత
సేపు అకక్డ ఆ చెటల్ దగగ్ర" అని నా శీర్మతి మంజరి నుండి బిగగ్రగా పిలుపొచిచ్ంది.
ఉలికిక్పడి నేను నా ఆలోచనలను వీడి వడిగా ఇంటోల్కి అడుగులు వేసాను. అపుప్డే ఆ తమలపాకు తీగ నుంచి
కొనిన్ పెదద్ ఆకులు వెంటనే రాలడం గమనించాను. ఇది జరిగిన తరావ్త రోజు నేను మళీళ్ ఆ తమల తీగ దగగ్రకి వెళిల్
కిర్తం సప్ృశించిన చోటే మళీళ్ ఆసకిత్గా తడిమాను.
"శీర్మన. తవ్రగానే తిరిగి వచాచ్వే! నా జీవిత కథని నా చినన్పప్టి నుంచి జరిగినది కర్మంగా చెబుతాను విను"
అని విజయ బాబు చెపప్టం మొదలు పెటాట్డు.
PPP

విజయ బాబు సవ్గతం
విజయ బాబు తన కథని చెబుతునాన్డు

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2022

"పొదుద్ తిరగని పూలు" శీర్ రు దర్ "

4

"శీర్మన! జీవితంలో నా తొలి మజిలీ బెలల్ంపలిల్లో. అది పంతొమిమ్ది వందల నలభైల కాలం. నాకు గురుత్నన్
నాలుగైదేళల్ వయసస్పప్టి జాఞ్పకమేమిటంటే అపప్టికి కొంత కాలం కిర్తమే నేను సుగుణకక్ బెలల్ంపలిల్లో
సాంబశివరావు గారింటోల్ చేరచ్బడాడ్ము. వారింటోల్ మా పర్వేశం గూరిచ్ చెపాప్లంటే చాలా దుఃఖంగా, భారంగా
ఉంటుంది.
నేను పుటిట్న ఏడాదికే మా అమమ్ చనిపోవడం వలల్ మా నానన్ సీతాపతిరావుకి మేనమామైన సాంబశివరావు
తాతగారు మమమ్లిన్ పిఠాపురం నుండి బెలల్ంపలిల్ రపిప్ంచారు.

నానన్కి సికిందార్బాదులో రైలేవ్ ఆఫీసులో ఉదోయ్గం

ఇపిప్ంచి ఆయన తన పెదద్మామ్యి కమలనిచిచ్ మళీళ్ పెళిల్ చేసారు.
ఈ పుణయ్ంతో బాటు తన కూతురు కమల కషట్ పడుతుందని చినన్ పిలల్లమైన ననున్, సుగుణకక్ని ఆయన
దగగ్ర పెంపకానికి ఇకక్డ బెలల్ంపలిల్లో ఉంచారు.

నాకు గురుత్నన్ఈ సమయానికి ఇకక్డొక పెదద్ బంగళాలో

సాంబశివరావు తాతగారు, ఆయన భారయ్ పారవ్తమమ్, వాళళ్ పిలల్లు రమ, కేశవ, చిటిట్, సుమతి ఇంకా ఆయన తలిల్గారు
ఉనాన్రు.
సింగరేణి కాలియరీస వారి ముఖయ్మైన బొగుగ్ గని బెలల్ంపలిల్ కేష్తర్ంలో లేబర ఆఫీసర హోదాలో ఉనన్
సాంబశివరావు తాతగారికి పెదద్ బంగళా, కారుతో బాటు నౌకరల్ను కూడా ఉదోయ్గ సంసథ్ ఆయనకి అమరిచ్ంది.
చినన్పుప్డు నేను అమామ్ అని ఎవరిని పిలిచానో గురుత్ లేదు. నాకు ఊహ వచేచ్సరికి పారవ్తమమ్గారిని అమమ్మామ్!
అని పిలవటం గురుత్ంది. అది కూడా పారవ్తమమ్గారిని నేను అమమ్మామ్ అని ఎందుకు పిలవాలి? అమామ్ అని ఎందుకు
పిలవకూడదో నాకు నాలుగేళల్పుప్డు చిటిట్ చెబితే తెలిసింది.
చిటిట్ చెపాప్డు "ఒరే! బాబూరావ మీ అమమ్ చినన్పుప్డే హరీ! అంది రా" అని.
అదేంటో అరధ్మవవ్కపోయినా నాకు సప్షట్త వచిచ్ందేంటంటే నాకు ఇంకా నా అకక్కి అమమ్ లేదని.
చినన్పప్టినుండి భుకిత్కి కషట్ం లేకపోయినా నాకు ఇషట్మైనదేది అడగడానికి మాతర్ం వీలుండేది కాదు.
మిగతా చినన్పిలల్లాల్ ముదుద్ ముచచ్టలాంటివేమి నేనూ అకాక్ ఎరుగము. పాపం! అకక్ చినన్పుప్డే పెదద్దై పోయి
అమమ్మమ్కి ఇంటి పనులలో సహాయం చేసుత్ండేది.

ఆడ పిలల్లకి తవ్రగా వచేచ్ అరధ్ం చేసుకునే గుణం, తపప్నిసరి

సరుద్బాటుతనంతో బర్తికేసోత్ంది.
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కషట్మలాల్ నాకే! మన అనుకునే అమామ్, నానాన్ దగగ్ర లేకపోవడం, పసి పిలల్ల వరాలైన తలిల్దండుర్ల గారం,
ముదుద్ మురిపాలు ఏవీ దొరకని నాకు ఎలా బర్తకాలో తెలియక చాలా ఏడుపొచేచ్ది. అమమ్ ఒడి, లాలన నాకెపుప్డూ
అనుభవంలోకి రాలేదు.
ఇవాళ అమమ్మమ్ మళీళ్ గటిట్గా కసురుకుంది "పోరా! దరిదర్పు వెధవా" అని. సుమతి, పినిన్ వరసైనా నా కంటే
మూడేళేల్ పెదద్ది. తను తింటునన్ లడుడ్ నాకింకోటి కావాలని అడిగినందుకు అమమ్మమ్ ననున్ తిటిట్ంది.
ఎగిసి వసుత్నన్ కనీన్టిని ఆపుకుంటూ బయటికి దూరంగా పరుగెతిత్ ఇదిగో, ఎపప్టిలా ఒక చెటుట్ కిర్ంద బండ
రాయి మీద కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్ను "అమామ్! నువెవ్కక్డునాన్వ? ననెన్ందుకు వదిలి వెళాల్వ"ని.
అకక్ వచిచ్ "బాబూ! ఏంటార్ ఇకక్డ కూరుచ్ని ఏడుసుత్నాన్వ? ఇదిగో నా లడూడ్ తీసుకో" అంటూ నా తల నిమిరి
చేతిలో తన లడుడ్ పెటిట్ంది. ఇలా నేను ఇంటోల్ వాళళ్ మీద అలిగి దూరంగా వెళిళ్పోయి ఏడుసుత్నన్పుప్డలాల్ అకక్ వెతికి
ననున్ పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకొచిచ్ సముదాయించేది.
ఈ బంగళాలో తాతగారు, అమమ్మమ్ ఎపుప్డూ ఇంటికి వచిచ్పోయే వాళళ్తో తీరిక లేకుండా ఉండేవారు. నానన్
కూడా మా దగగ్రకి రావడం ఎపుప్డో జరిగేది.
అకక్ నాకు చెపిప్ంది. నాకింకా పూరిత్గా ఊహ తెలియనపుప్డు నానన్ అమమ్తో పాటు వచిచ్ వెళాల్డని.
అపుప్డే అమమ్ మొదటి కానుప్కి పుటిట్ంటికి వచిచ్ందిట, మాకు కొర్తత్ చెలెల్లు సుభదర్ పుటిట్ందట. ఆ తరువాత నాకు
కొంచెం జాఞ్పకమునన్ సమయానికి పెదద్ పినిన్ రమ పెళిల్ జరిగింది.

నాకు గురుత్నన్ది నానన్ని చూడటం అపుప్డు

బెలల్ంపలిల్కి పెళిళ్ కోసం వచిచ్నపుప్డే. పెళిళ్కి ఎంతో దూరాలనుంచి చుటాట్లు చాలామంది వచాచ్రు.
ఈ పెళిల్లోనే నేను మొదటిసారి ఫోటో దిగాను. పెళిల్ కూతురు, పెళిల్ కొడుకుతో పాటు పెళిళ్కి వచిచ్న దగగ్ర
బంధువులు దాదాపు యాభై మందితో తాతగారు ఎనోన్ తరాలు గురుత్ంచుకునే ఒక చకక్టి ఫోటో తీయించారు. అది
మాకొక అపురూప చితర్ంగా మిగిలింది.
పెళిళ్కి వచిచ్న వాళల్లో ముపైప్ మంది దాకా పిలల్లం మేము పోగయాయ్ము. ఇక పెళిల్లో మా హడావిడి ఇంతా
అంతా కాదు. ఈ పెళల్పుప్డే తెలిసింది నాకు ముగుగ్రు మేనతత్లునాన్రని. వాళళ్ని చూడటం అదే మొదటిసారి. వాళుళ్
కూడా చంకన పిలల్లతో పెళిళ్కి వచాచ్రు.
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పెళిల్కి వచిచ్న అమమ్ "కమల"ని చూసేత్ చాలా బావుందనిపించింది. కొంచెం ఊహ వచిచ్ంది కానీ ఆవిడని
అమామ్ అని బెరుకుగానే పిలిచేవాడిని. అమమ్ది ఎకుక్వగా మాటాల్డే సవ్భావం కాదు. అమాయకంగా ఉండేది.
పెళైళ్పోయిన తరువాత రమ పినిన్ హైదార్బాదుకి తన అతాత్రింటికి వెళిళ్పోయింది. వాళళ్తో బాటే అమామ్, నానాన్
ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ వాళళ్ ఊళల్కు వెళిల్పోయారు. కేశవ, చిటిట్ నా కంటే ఎనిమిదారేళుళ్ పెదద్ వాళుళ్. వీళళ్తో
పాటు సుమతి, సుగుణకక్తో కలిసి నా ఆట పాటలు గడిచేవి. మమమ్లన్ందరినీ బెలల్ంపలిల్లోని ఒకే మిషనరీ సూక్లోల్
చేరిప్ంచడం వలల్ అందరం తాతగారి కారోల్ బడికి వెళేళ్ వాళళ్ం.
తాతగారు అందరిని బాగా చదువుకోమని చెబుతుండే వారు. అమమ్మమ్కి మాతర్ం ఇంటోల్ ఎపుప్డూ బోలెడు
పనులుండేవి. కేశవ చురుకు కాకపొయినా శర్దధ్గా, పుసత్కాల పురుగులా చదువుతుండే వాడు. ఇక చిటిట్ చదువు సంధయ్ల
కనాన్ ఆటల మీదా, మిగతా పిలల్లిన్ ఆట పటిట్ంచడం పటల్ బాగా చురుకుగా ఉండేవాడు.
చినన్పప్టినుండీ ఏ పని చెయాయ్లనాన్ నేను ఎడమ చేతోత్నే చేసేవాడిని. దీంతో పిలల్లందరూ ననున్ ఎగతాళి
చేసుత్ండేవారు పురర్ చెయోయ్డు, తొంటకలి గాడని.

ఎడమ చేతి వాటమునన్ పిలల్లని మా చినన్పుడు ఇకక్డ అలా

పిలిచేవారు. నేను ఏ వసుత్వైనా ఎడమ చేతోత్ ఇవవ్టానిన్ అశుభమని పెదద్ వాళుళ్ భావించేవారు.
నేనిది కావలిసి చేయటం లేదని, నాకు అపర్యతన్ంగానే ఎడమ చేయి పని చేసుత్ందని చెపిప్నా వినిపించుకునే
వారు కాదు.
ఇక నేను వార్యటం కూడా ఎడమ చేతోత్నే చేసేవాడిని. ఇంటోల్ పెదద్వాళుళ్ ఇది మానమని నా చేతి వేళళ్ మీద
ఎనోన్సారుల్ కొటిట్ బలవంతంగా నా చేతి వార్తని కుడి వైపుకి మారాచ్రు. ఈ నిరబ్ంధపు చరయ్ల వలల్ నాకెంతో ఇబబ్ంది
కలిగేది. దీని పర్భావం నా మసిత్షక్ంపై ఎలా ఉంటుందో ఎవవ్రికీ అవగాహన లేకపోయింది.
ఇంత ఇబబ్ంది పడాడ్ ఎంతో కషట్పడి నేను తవ్రలోనే కుడి చేతోత్నే ముచచ్టగా వార్యటం నేరుచ్కునాన్ను. చకక్గా
బొమమ్లు కూడావేయటం మొదలెటాట్ను. ఐతే వీళెళ్వరూ దీనిన్ గురిత్ంచకపోగా, అవకాశమొచిచ్నపుప్డలాల్ నా ఎడమ చేతి
వాటానిన్ గేలి చేయటం మాతర్ం పరిపాటైంది. మందలో పశువులా, ఒక పర్భుతవ్ సంకేష్మ హాసట్లోల్ పిలల్వాడిలాగా నా
పర్తిభకి, పటుట్దలకు తగగ్ గురిత్ంపు, పోర్తాస్హం ఉండేది కాదు.
తాతగారు పొడుగాగ్, మంచి విగర్హ పుషిట్ ఇంకా వరఛ్సుస్తో ఉండేవారు. ఆయనంటే ఉదోయ్గులు, పనివాళుళ్
ఇంకా చుటాట్లు తో గౌరవంగా ఉండేవారు. కానీ ఆయన గంభీరమైన పర్వరత్న ఇంకా కర్మశిక్షణ మాతర్ం చిటిట్ మీద
అంత పర్భావం చూపలేదు. తాతగారికి ఇషట్ం లేని పనులు కనపడకుండా చేసేవాడు.
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చూడటానికి చిటిట్ అమాయకంగా కనపడేవాడు కానీ ఎనోన్ గడుసు పనులు, చేతి వాటం పర్దరిశ్ంచేవాడు.
తాతగారితో తరచు చీవాటుల్ తినాన్ తన పర్వరత్న మారుచ్కునేవాడు కాదు. అమమ్మమ్ కూడా చిటిట్కి వతాత్సు పలికేది.
చిటిట్ ననున్ భయపెటిట్ లోబరుచుకుని తను చేసే అలల్రిలో, చిలల్ర దొంగతనాలలో ననున్ భాగసావ్మిని చేసేవాడు.
మెలల్గా నేను కూడా చెడడ్ పిలల్ల జాబితాలో చేరిపోయాను. దీని పరయ్వసానం నా జీవితం మీద ఎంత గాఢంగా ఉంటుందో
ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు. అసస్లు నా గురించి అంత దీరఘ్ంగా ఆలోచించే తీరిక, బాధయ్త ననొన్దిలేసిన నానన్కు
గాని పెంపకానికి తీసుకొచిచ్న తాతగారికి గానీ లేకపోయింది.
కాలం గడిచిపోతోంది. ఇకక్డ ఇంటోల్ మాతర్ం ఎపుప్డూ సందడే. పర్తి ఏడాది ఒకరి తరువాత ఒకరు అమమ్,
రమ పినిన్ కానుప్ల కోసం వసుత్ండేవారు.

వీరు కాకపోతే తాతగారి మిగతా బంధువుల రాకతో ఇంటోల్ ఎపుప్డూ

కోలాహలంగా ఉండేది. ఊహ తెలిస్న తరువాత నేనెపుప్డూ బెలల్ంపలిల్ దాటి వెళళ్లేదు. కానీ ఊళోళ్ ఉండే రైలేవ్ సేట్షన
ఇంకా అకక్డ వచేచ్ రైళల్ను చూడాలంటే చాలా ఉతాస్హంగా ఉండేది. నేనెపుప్డు రైలెకుక్తానా అని ఉబలాటంగా ఉండేది.
నానన్ ఎపుప్డైనా ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు నానన్తో వెళిల్ కొర్తత్ పర్దేశాలు చూడాలనన్ ఆశ ఉండేది. కొనాన్ళళ్కు
అనుకోకుండా నా కోరిక ఒక విధంగా తీరింది.
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