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పర్తి వైఫలయ్ం విజయానికి ఒక సోపానం.
కొనిన్ విజయాలు అవమానం నుంచే ఊపిరి పోసుకుంటాయి. అవమానం ఉకోర్షం కలిగిసేత్, ఆ ఉకోర్షం పటుట్దల
పెంచుతుంది.

ఆ పటుట్దల సూఫ్రిత్ని కలిగిసుత్ంది. ఆ సూఫ్రేత్ ఎందరినో అనేక రంగాలలో అతుయ్నన్త సాథ్నంలో

నిలబెటిట్ంది. భావోదేవ్గాలకి ఎవరూ అతీతులు కారు.

వయసు, ఆసిత్, అంతసుత్, కులం, మతం అనే తారతమాయ్లు

ఉండవు.
ఆనాడు మాగాడికి తానొక కళాకారుడిగా గురిత్ంపబడతానని తెలియదు. అసలు కళ అనాన్, కళాకారుడు అనాన్
అరథ్ం తెలియదు.. కానీ సేన్హితులు చేసిన ఎగతాళి వాడిలో ఒక పటుట్దలకి పునాది వేసింది. చదువు, సంధాయ్, నాగరికత
ఎరుగని ఆ లేత మనసు తాను ఎంతో కషట్పడి చేసిన బొమమ్ని తన సేన్హితులే అలా కాళల్తో తొకిక్ చిందర,వందర
చేయడంతో తన గుండెలమీదే వాళుళ్ అలా తొకిక్నటుట్ విలవిలలాడింది. ముందు బావురుమని ఏడాచ్డు.. తరవాత వాళుళ్
చెలాల్ చెదరు చేసిన ఆ ఇసక మరింత కచచ్గా అటూ, ఇటూ తొకిక్, తొకిక్ గుపిప్ళల్ తో తీసి నీటివైపు విసరసాగాడు. తీరానిన్
దాటి తను వేసిన బొమమ్లని తనతో లాకుక్ని వెళుత్నన్ కెరటాలు కూడా తన సేన్హితులాల్గే తన ఆశలని చెలాల్ చెదురు
చేసినటుట్ బాధపడాడ్డు.

ఆ తరవాత ఏం చేయాలో తెలియక కింద కూలబడి మోకాళళ్లో తల దూరిచ్ కుళిళ్, కుళిళ్

ఏడవసాగాడు.
నలుగురు కురార్ళుళ్ బిగగ్రగా నవువ్తూ రెండు కాళల్తో తన బొమమ్ తొకేక్సిన వైనం పదే, పదే కళల్ముందు
కనిపిసూత్ ఉంటే వాడికే ఇదమిదధ్ంగా తెలియని పంతంగా మారింది. ఆ బొమేమ్ ఇంకా బాగా వేయడానికి రక,రకాల
మొహాలు గురుత్కు తెచుచ్కోసాగాడు. హటాతుత్గా వాడి కళళ్ ముందు లచచ్మమ్తత్ గవవ్లతో చేసిన వినాయకుడి బొమమ్
కదిలింది. ఏనుగు కళుళ్, పెదద్ తొండం, పెదద్ చెవులు, పెదద్ పొటట్ ఒకొకక్టే గురుత్చేసుకుంటూ ఇసకలో

గీతలు

గీయసాగాడు. వాడి చేతులు చక,చకా కదులుతునాన్యి.. ఏకాగర్తతో ఇసక మీదే దృషిట్ కేందీర్కరించి చెవులు, తొండం,
కళుళ్ గీసాడు. ఇంతలో ఓ పెదద్ కెరటం వచిచ్ వాడి బొమమ్ ఒరుసుకుని వెళిళ్పోయింది. మహాకి మహా కోపం వచిచ్ంది.
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ఆ క్షణంలో వాడు చదువు, సంధయ్ లేని ఒక జాలరి కాదు.. ఎవరికీ తెలియని ఒక అదుభ్తానిన్ ఏదో తనే సృషిట్ంచి
తనని చూసి గేలి చేసిన మితుర్ల దృషిట్ లో ఒక మేధావిగా గురిత్ంపబడడానికి తీవర్మైన కృషి చేసుత్నన్ కృషీవలుడు.
చెరపడం, గీయడం, చెరపడం గీయడం .. ఆ తడి ఇసక మీద అనేక రకాల ఆకారాలు వసుత్నాన్యి.. పోతునాన్యి.
సంధాయ్ దేవి నీలిరంగు మెలిముసుగు సవరించుకుంటూ ఆ తొమిమ్దేళల్ అమాయకపు బాలుడు ఏం చేసుత్నాన్డో
అని చూడడానికి వయాయ్రంగా తన చెలులయిన మేఘమాలికలను వెంటేసుకుని వచిచ్ంది. సూరుయ్డు కాసిని కెంపులను,
మరి కొనిన్ బంగారు తీగలను విసురుతూ పడమట వైపు బయలు దేరాడు.

నలల్ని వసాత్ర్లను సవరించుకుంటునన్

నిశాకాంతని కాసేపు ఆగమని చిరునవువ్తో సైగ చేసింది సంధయ్.
మాగాడు బొమమ్ పూరిత్ చేశాడు. ఒళళ్ంతా ఇసక కాళుళ్, చేతులు, బటట్లు, మొహం, జుటుట్ పసిడిచూరణ్ం లా మెరిసి
పోతోంది. లేచి నిలబడాడ్డు. వాడి కళళ్లోల్ తృపిత్, ఆనందం, అనుకునన్ది సాధించాననన్ అతిశయం. సప్షట్ంగా లచచ్మమ్తత్
చేసిన గవవ్ల బొమమ్లాగా ఉంది.
మహాకి బోలెడంత సంతోషం కలిగింది. పరిగెతుత్కుంటూ గుడిసెకీ వెళాళ్డు. ఎండు చేపలు వేయిసోత్ంది ఆదేమమ్..
ఆవిడ చేయి పటుట్కుని లాగాడు.
“ యాడకి బిడాడ్.. ఆగు నాయనా.. ఏమైనాది రా నీకు?” అని రక,రకాలుగా వారిసుత్నన్ ఆమెని బలవంతంగా
లాకెక్ళిల్ తను చేసిన బొమమ్ చూపించాడు.. “బొమేమ్శా” అనాన్డు.
ఆవిడ అబుబ్రంగా చూసింది.. మురిపెంగా చూసింది.. మెటికలు విరుసూత్ కొడుకుని ముదుద్ పెటుట్కుని “నా తండేర్,
నా తండేర్ ఈనాయకుడి బొమేమ్సినావా! దేవుడి బొమేమ్సినావా! ఆ దేవుడు నినున్ సలల్గా సూసాత్డు నాయనా! సలల్గా
సూసాత్డు..” అంది ఉదివ్గన్ంగా. వాడు కళుళ్ విశాలం చేసి బొమమ్ వైపే చూసుత్నాన్డు.
“ దా పోదాం వనన్ం తిందువు” కొడుకు కషట్పడాడ్డు వాడికి కచిచ్తంగా ఆకలివేసోత్ంది అనుకుంది ఆ తలిల్
హృదయం.. కానీ అనుకునన్ది సాధించిన ఆనందంతో వాడి కడుపు, మనసు కూడా నిండుగా ఉండడంతో “నువువ్ పో..
నాకిపుప్డేమొదుద్ “ అనాన్డు ఆవిడ చేయి విడిపించుకుని.
“సరేలే.. నీకు ఆకలైనపుప్డే రాలే “ అంటూ తృపిత్ నిండిన కళళ్తో తిరిగి, తిరిగి కొడుకుని చూసుకుంటూ గుడిసె
వైపు వెళిళ్పోయింది ఆదేమమ్.
మహా కాళుళ్ భూమి మీద నిలవలేదు.. అమాంతంగా గేలిచేసిన సేన్హితులని లాకొక్చిచ్ ఆ బొమమ్ చూపించాలి.
తలెతిత్ దూరంగా ఆడుకుంటునన్ కురార్ళల్ను చూశాడు. తను గటిట్గా అరిచినా వినిపించుకునే దూరంలో లేరు. దగగ్రకు వెళిళ్

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2022

ࠪݡڴ

3

పిలవాలి. మరోసారి బొమమ్ చూశాడు. వినాయకుడి కళుళ్ తననే చూసుత్నన్టుట్ అనిపించింది.

గబుకుక్న

ఇసకలో

కూరుచ్ని మోకాళళ్ చుటూట్ చేతులు చుటుట్కుని, గడడ్ం మోకాలికి ఆనించి మెరిసే కళళ్తో ఆ బొమమ్వైపే చూసూత్
కూరుచ్నాన్డు. చినన్, చినన్ వెలుగు పూలు రాలుతునాన్యి బొమమ్ మీద. వాడి మనసు ఆగలేదు..వెంటనే తన సతాత్ ఏంటో
సేన్హితులకి చూపించి గేలిచేసిన ఆ పెదవులతో “ అబాబ్ ఎంత బాగా ఏసినావురా అనే మాట వినాలి. “ ఇపుప్డు
సూపించాలీ నాయాలకి” అనుకునాన్డు.
చివువ్న లేచి నిలబడి రెండు చేతులూ శంఖంలా చేసి నోటికి అడడ్ంగా పెటుట్కుని “ ఓ ఓ “ అని గటిట్గా శబద్ం
చేశాడు.
ఆ శబద్ం బహుశా ఆ క్షణంలో యుదాధ్నికి సనన్దధ్ం కమమ్ని విజయుడు చేసిన దేవదతత్ం నాదంలా వినిపించినటుట్
ఉంది కాబోలు దానికి పర్తిధవ్నిగా వాళూళ్ గటిట్గా అరిచారు.
రండి అనన్టుట్ చేయి ఊపాడు.
” ఏటిరా మాగా! సీకటడుతునన్ది మేం పోతనాన్ం.. నువూవ్ దా ..”
దానికి సమాధానంగా మరింత గటిట్గా అరిచాడు. వాళుళ్ నాలుగు వేళుళ్ మూసి బొటనవేలు చూపిసూత్ “ఏంటి”
అనాన్రు. “ఇలర్ండి “ చేయి ఊపాడు దగగ్రకు రండి అనన్టుట్.
అపప్టికే వింతని చూడరండి అని పిలిచినటుట్ నిశాకాంత సంధయ్ని తోసుకుంటూ వచిచ్ంది.. ఎంతసేపటి నుంచి
ఎదురుచూసుత్నాన్డో చందుర్డు సరసానికి వేళ అయింది అనన్టుట్ తానూ మబుబ్లను తొలగించుకుంటూ మెలల్గా
రాసాగాడు. చందుర్డిని చూసిన సాగరం పరవళుళ్ తొకక్డం మొదలుపెటిట్ంది.
“అలలొచేచ్తత్నాన్యి .. బొమమ్ని ఈడసక పోతాయో ఏమో” దిగులుగా అనుకుంటూ గబుకుక్న బొమమ్కి అడడ్ంగా
ఇసకలో బోరాల్ పడుకునాన్డు. కెరటాల వైపు పార్ధేయపడుతునన్టుట్ చూసూత్ .. “నా సావాసగాలుల్ నాను బొమేమ్సీనాని
సూసిందాక ఎతుత్కెలల్మాక ” మౌనంగా మాటాల్డాడు.
అలల్రి కెరటాలు ఆగుతాయా.. వాటికేం తెలుసు ఆ పసి మనసు పడిన బాధా, చేసిన కృషి.. నిరద్యగా వాడి
సేన్హితులు పరిగెతుత్కుని వచేచ్లోగా ఆ బొమమ్ని లాకుక్ని వెళిళ్పోయాయి.
అంతే! సముదర్ం కాదు వాడి గుండె విరిగిపడింది.. బావురుమంటూ తడి ఇసక చేతులోల్కి తీసుకుని బిగగ్రగా
ఏడవసాగాడు.
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పరిగెతుత్కొచిచ్న పిలల్లు “ఏరా! ఏటి రమమ్నాన్ ... ఎటైనాదేటి ఏడుతుత్నాన్వే” అని మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని వాడి
భుజాలు పటుట్కుని ఊపారు. వాడి ఏడుపు ఆగలేదు.. వాళుళ్ మరింత గటిట్గా ఊపుతూ “ ఏమైనాదిరా “ అంటూ పదే పదే
అడుగుతునాన్ కొదీద్ వాడి దుఃఖం ఉధృతం కాసాగింది.
వాళుళ్ విసిగిపోయారు.. అలసిపోయారు ..
“సరేల్ ఏడువ మేమెలతనాన్ం “ అని వెళిల్పోడానికి లేసుత్ంటే వెకుక్తూ అనాన్డు.
“ ఇనాయకుడి బొమమ్ ఏసెనురా.. ఎదవ అలలు- ఎదవ అలల్లని ఎతుత్కెలిల్ పోయినాయీ ” .
“ బొమేమ్తుత్కేలాల్యా అలలు...” అంటూ పగలబడి నవవ్సాగారు ఆ పిలల్లు.
వాళుళ్ ఎందుకు నవువ్తునాన్రో అరధ్ం కాని మహా ఉకోర్షంగా చూసాడు. “ ఏటిరా ఎందుకలల్గ పలిల్కిలితుత్నాన్రు”
అనాన్డు కనీన్ళుల్ జలజలా రాలుతుంటే.
“నువువ్ బొమేమ్సేవేటి ... ఇనాయకుడి బొమేమ్సేవా ... “
“అవును ఎసేను.. మీకు నవువ్లాటగా ఉందేంటి- మలిల్ ఏయనా ”

రెండు చేతులతో ఇసక దగగ్రకి

జరుపుకోడానికి ఒంగిన కొడుకుని లేవనెతిత్ “ సాలేల్రా ఎదవలాల్రా.. ఆడిన్ ఏడిపించమాకండి..నిజంగానే నా కొడుకు
ఈనాయకుడి బొమేమ్సినాడు.. ఎంత ఇవరంగా ఎసినాడో .. అలలొచిచ్ తుడిసిపెటిట్నాయి..” చీకటి చికక్గా
అలుముకోడంతో ఇంకా రాని కొడుకుకోసం తిరిగి వచిచ్న ఆదేమమ్ ఆ పిలల్లని కసురుతూ కొడుకుని దగగ్రకు తీసుకుని
పిలల్లని కసిరి “పొండి “ అంటూ గుడిసె వైపు నడవసాగింది.
అది చూసిన పిలల్లంతా చపప్టుల్ కొటిట్ “ మా గాడు బొమేమ్సేడొచ” అని అరచుకుంటూ పరిగెతాత్రు తలుల్లకు
చెపప్డానికి.
ఉకోర్షంతో వాడి మనసు ఉడికిపోయింది. తను ఎంతో కషట్పడి వేసిన బొమమ్ రెండుసారుల్ నేలపాలు కావడంతో
వాడి చినాన్రి గుండె తలల్డిలిల్ పోసాగింది.
ఆ రాతర్ంతా వాడి కలలోల్ వినాయకుడి బొమమ్లే రక,రకాల భంగిమలోల్ కనిపిసూత్ కలత నిదర్కి గురి అయాడు.
తెలల్వారి లేసూత్నే మొహం కూడా కడుకోక్కుండా, తలిల్ పిలుసుత్నాన్ వినిపించుకోకుండా ఇసకలోకి పరిగెతుత్కుని వెళాళ్డు.
మరీ తీరం వెంబడి కాకుండా కొంచెం ఎడంగా కూరుచ్ని పెదాలు బిగించి, కళుళ్ చికిలించి తదేక దృషిట్తో కలలో
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కనిపించిన రూపాలు గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ మరింత అందంగా, సప్షట్ంగా, జీవం ఉటిట్పడేలాగా, బొజజ్గణపతి కైలాసం
నుంచి దిగి వచిచ్ సముదర్పు ఒడుడ్న కూరుచ్ని పరిసరాల సౌందరయ్ం వీకిష్సుత్నన్టుట్ మరో బొమమ్ గీశాడు.
బొమమ్ పూరిత్ అవగానే లేచి నిలబడి బొమమ్ చుటూట్ తిరుగుతూ అనిన్ కోణాలోల్ ఎలా ఉందో చూసూత్ ఉండగా
నిదర్మొహంతో వెళిళ్న కొడుకు ఇంకా రాలేదు అనుకుంటూ

పడుతూ లేసూత్ వచిచ్న ఆదెమమ్ ఆ బొమమ్ చూసి

నిశేచ్షుట్రాలైంది. ఆ దేవదేవుడే తన కొడుకు చేతి వేళళ్ మీద నరిత్సూత్ ఆ బొమమ్ గీయించాడేమో అనన్టుట్ వెరిర్గా చూసూత్
నిలబడిపోయింది.
ఆవిడ చీర కుచెచ్ళుళ్ పటుట్కుని ఊపుతూ బాందా అని అడిగాడు మహా. ఆమె గబుకుక్న కొడుకుని ఎతుత్కుని ముదుద్
పెటుట్కుని “నా తండేర్, నా తండేర్” అంటూ రెండు చేతులు వాడి మొహం చుటూట్ తిపిప్ మెటికలు విరిచింది. గబుకుక్న
వాడిని దించి, గబ,గబా పరుగులాంటి నడకతో వెళిళ్ పొదలమీద పడేసిన చినిగిన వల తీసుకొచిచ్ ఆ బొమమ్ మీద
కపిప్ంది.
“అమామ్ ఎరోర్డికి, శీనుగాడికి సూపితాత్నే” అనాన్డు.
“అలగెలే .. పద” అంటూ వాడి చేయి పటుట్కుని చుటూట్ పకక్ల ఉనన్ గుడిసెల వైపు నడిచి గటిట్గా అరిచి
చెపప్సాగింది. “ చుకక్మామ్ , పెంచలమామ్ , లచమామ్.. అరే గుంటలూ రండీరా.. నా కొడుకు ఇనాయకుడి బొమేమ్సినాడు
రాండి సూడండి..”
కాసేపటోల్ ఆడవాళుళ్, పిలల్లు బిలబిలలాడుతూ గుడిసెల బయటకు వచిచ్ ఆదేమమ్ చూపించిన వైపు పరుగులు
పెటాట్రు.
మహాకి గరవ్ంగా అనిపించింది. ‘ నాను రేపటి నుంచీ సేపలు పటట్డానికి ఎలల్కక్రలేదు.. బొమేమ్సుకుంటా ఇలనే
కూసుని’ అనుకునాన్డు. తలిల్ చేయి విడిపించుకుని చేతికి, కాళళ్కి అంటిన ఇసక దులుపుకుంటూ గుడిసె వైపు పరిగెతాత్డు.
అయితే తిరిగి వాడు అకక్డికి వచేచ్సరికి గాలి వలని దూరంగా విసిరి వినాయకుడికి వీవనలు వీసేత్, కెరటాలు
పాదాలు కడగడానికి తమతో తీసుకుని వెళాళ్యి.
ఆనవాలు మాతర్ం మిగిలిన అదే చోట మరోసారి అదే బొమమ్ గీయడానికి కూరుచ్నాన్డు కానీ ఆ బొమమ్
కనిపించలేదని దిగులు చెందలేదు.. తాను సాధించిన ఘనకారయ్ం నేసాత్లు చూశారు.. తను బొమమ్ గీయగలడని వాళుళ్
తెలుసుకునాన్రు. అదిచాలు అనుకునాన్డేమో పర్శాంతమైన మనసుతో కూరుచ్ని మరోసారి అదే బొమమ్ కోసం ఇసకను
రెండు చేతులతో దగగ్రగా లాకుక్నాన్డు.
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ఇపుప్డు వాడి మనసు సమసత్ జీవనసారం అరథ్ం చేసుకునన్ యోగీశవ్రుడి మనసులా నిశచ్లంగా, నిరమ్లంగా
ఉంది.
తండిర్ వచేచ్దాకా రోజూ ఒడుడ్కి వెళిల్ బొమమ్లు గీయడం వాడికి ఒక ఆటగానూ, అలవాటుగానూ మారింది . వాడు
గీయడం, కెరటాలు లాకుక్ని వెళళ్డం.. చాలా మామూలుగా అనిపిసోత్ంది. ఒకోక్సారి బొమమ్ వేయడం పూరిత్ అయాక
అకక్డే మోకాళళ్ చుటూట్ రెండు చేతులూ పేనవేసుకుని కూరుచ్ని కెరటాలు వచిచ్ ఆ వినాయకుడి బొమమ్ని నిమజజ్నం
చేసుకునే వరకు అలా నిశచ్లంగా చూసూత్ ఉండిపోయి, గుడిసెకి వెళిళ్పోవడం వాడి దినచరయ్.
గుడిసెలో మటిట్గోడకి ఒక పాత కాలండర వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఎపప్టిదో, ఎవరో కొటుట్వాడు ఇచిచ్న
కాలండర. సుమారు పదిపేజీలు ఉంటాయి.. అందులో వినాయకుడు, గోవుని ఆనుకుని నిలబడి వేణువూదే కృషుణ్డు,
ఆంజనేయ సావ్మి, ఒక చేతిలో తామరపూవు, మరో చేతిలో నాణాలు కురిపిసూత్ మహాలకిష్ బొమమ్లునాన్యి,. ఆ
కాలండర తీసుకుని వెళిల్, ఆ బొమమ్లు చూసూత్ ఒకోక్రోజు ఒకోక్ బొమమ్ ఆ ఇసకలో వేయసాగాడు. కొనిన్ వంకర లేకుండా
చకక్గా వసేత్, కొనిన్ సరిగా రావడంలేదు. బాగా రానివి అలలు వచిచ్ తోసుకుని వెళిళ్ందాకా చూసూత్ కూరుచ్ని మళిళ్
గీసాత్డు. కర్మంగా వాడికి తాను వేసే బొమమ్ల మీద ఆసకిత్ ఎకుక్వ కాసాగింది. సేన్హితులతో ఆడుకోడం, ఇసకలో
గవవ్లేరడం, అమమ్ని విసిగించడం లాంటివి చేయడం లేదు. చదద్నన్ం తిని తీరానికి కొంచెం దూరంగా కూరుచ్ని
బొమమ్లేయడం ఒక వాయ్పకంలా మారింది వాడికి. ఆ సైకత శిలాప్ల మధయ్ వాడికి తెలియకుండానే కాలం పరుగులు
పెడుతోంది.
“ I never dreamed about success I worked for it “ ఆ మాటలు ఎవరనాన్రో, వాటి అరథ్ం ఏమిటో,
వాటి విలువ ఏమిటో తెలియని మాగాడు ఇపుప్డు కలలు కనడం రాని కృషీవలుడు.
ఇదివరకులా అదికావాలి, ఇది కావాలి అంటూ మారాం చేయకుండా ఏది పెడితే అది తిని బొమమ్లేసుకుంటూ
కూరుచ్ంటునన్ కొడుకు వలల్ తనకి ఎలాంటి చికాకూ లేకపోడంతో కొడుకు ఆటలు చూసూత్ భరత్ తెచేచ్ చేపలకోసం
చూసూత్ తోటి బెసత్ సతరీలతో ఒడుడ్న కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటూ గడుపుతోంది ఆదెమమ్.
పదిరోజులు చక,చకా గడిచిపోయాయి. వేటకి వెళిళ్న వాళళ్ంతా పెదద్, పెదద్ చేపలతో వచేచ్శారు. ఆడవాళళ్ంతా
చుటుట్ పకక్ల గార్మాలోల్ మరాన్టికలాల్ అనీన్ అముమ్కొచాచ్రు.
అందరూ కలిసి చేపల పులుసు, కూర వండుకుని జాతర చేసుకునాన్రు.. పాటలు పాడారు.. నృతాయ్లు చేసారు..
కలుల్ తాగారు.. చుటుట్ పకక్ల చిటట్డవులోల్ని పకుష్లు, జంతువులు పిలవని పేరంటాళళ్లా రంగు, రంగు చీరలు ధరించి
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మేనంతా వెనెన్ల పడి మెరుపులు అదుద్తుంటే వచిచ్ ఆ వినోదం చూసుత్నన్టుట్ మగపిలల్లు, ఆడపిలల్లు ఉతాస్హంగా
చిందులేశారు ..
సముదుర్డు

తన దారిన తను అలలతో పరుగులు పెడుతూ, పునన్మి చందుర్డిని వెనెన్లతో సహా తనలోకి

ఇముడుచ్కుంటూ, అరధ్రాతిర్ళుల్ ఆ ఊళళ్ జనాలకి తన ఘోషతో జోలపాడుతూ, పిలల్లతో కేరింతలు కొడుతూ , ఒడుడ్న ఉనన్
ఇసుకని ఒరుసుకుంటూ నురగలు గకుక్తూ తనపని తను చేసుకుంటునాన్డు. ఆడి, ఆడి అలసిన పర్కృతి సోయలేకుండా
పడుకుని సోయగాలు వెదజలుల్తునన్టుట్ సదుద్మణగిన గుడిసెలు నిశశ్బద్ంగా మారుతూ ఉంటే చుకక్లనీన్ దికుక్లు చూసూత్
ఉంటాయి.
నాలుగు రోజుల తరవాత ఒక సాయంతర్ం...
నావలో కూరుచ్ని పలెల్ పదాలు పాడుకుంటునాన్రు అపప్నన్ అతని మితర్ బృందం. పిలల్లంతా చొకాక్లు లేకుండా
చుటూట్ ఉనన్ సరీవ్ చెటల్లోల్కి పరుగులు పెడుతూ, దొంగాటలు ఆడుతూ, జీడి పికక్లు ఏరుకుంటూ, కొందరు ఇసకలో
దొరుల్తూ సందడిగా ఉంది. గాలికి ఊగుతూ చెటుల్ నాటయ్ం చేసుత్నాన్యి. గాలి విపరీతంగా వీసోత్ంది. ఆడవాళుళ్ గుంపుగా
కూరుచ్ని “అతెలల్ మాకండిరా ... ఇతెలల్ మాకండిరా” అని మధయ్, మధయ్ పిలల్లను మందలిసూత్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.
“ ఊలోల్కి ఎవురో దొరొచిచ్నాడట ... పెదద్ బంగళాలో దిగినాడంత” తనకు తెలిసిన కొతత్ వారత్ చెపప్డానికి
ఉతాస్హపడుతూ అనాన్డు ఎరర్యయ్.
అపుప్డే వచాచ్డు విసస్బాబు...సూటు, బూటు నిగ, నిగలాడే నలల్ని విగర్హం.. అతనిన్ చూడగానే పాటలాపేసి
లేచారు మితర్బృందం.
“అరేయ అపప్నెన్వరు? అనడిగాడు వసూత్నే.
అతని సూటు, బూటు చూసి “ ఆయ నేనేనండి” అంటూ లేచి చేతులు కటుట్కుని నిలబడాడ్డు అపప్నన్.
“ ఈ గూడేనికి పెదద్వి నీవేనంటగా “ అడిగాడు కళుళ్ చికిలించి చూసూత్..
“ ఆయ ... వయసులో పెదోద్నిన్ లెండి దొరా” అనాన్డు అపప్నన్ మొహమాటంగా..
“ ఏదైతే ఏంలే గాని.. ఎనిన్ బోటులునాన్యిరా మీ దగగ్ర ” అడిగాడు కొంచెం ఎడంగా విశార్ంతి తీసుకుంటునన్
పడవలను చూసూత్.
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“ ఆయ మా అందరికీ కలిపి రెండునాన్యండి.. ఇంకోటి ఆ సిదద్పప్గాడి తాతదండి..పూరిత్గా సినిగిపోనాదండి “
వినయంగా చెపాప్డు.
“ఎంత దూరం పోతారురా యాటకి” అడిగాడు మళిళ్ విసస్బాబు.
అపప్నన్ మిగతా వాళళ్ వైపు చూసాడు. వాళుళ్ కూడా లేచి నిలబడి, కొనిన్ క్షణాలు ఒకళళ్ మొహం ఒకళుళ్
చూసుకుని “ ఎంత లెండి బాబు ఐదారు కోసులు ఎలేత్ సాలు..మా బోతులోల్ ఎంత దూరం ఎలల్గలం! గాలి తిరగబడితే
ఎనకిక్ మలల్తమే ” అనాన్డు.
విసస్బాబు పడవల వైపు నడిచాడు. జాలరల్ంతా అతని వెనకాలే నడుసూత్ ఇతను ఎవరు అనన్టుట్ ఒకరికి ఒకరు
సంజఞ్లు చేసుకునాన్రు.
విసస్బాబు అపప్నన్ బోటు దగగ్రగా నడిచి జీరాణ్వసథ్లో ఉనన్ బోటు చూసూత్ “ బాగా పాత పడవ కదరా! దీనోల్
ఎలాగెలత్నాన్రు ... పార్ణాలకి పర్మాదం కాదూ” అనాన్డు.
తాతల కాలం నాటి పడవనే ఇంకా నడిపిసుత్నన్ అపప్నన్ విసస్బాబు మాటలకి ఏమని సమాధానం చెపాప్లో
తెలియక చేతులు నలుపుకుంటూ “ఆయ “ అనాన్డు.
“అయినా ఈ నాటు పడవల కాలం పోయింది..మర పడవలోచిచ్నాయి.. నేను బాడికిక్ మర పడవిసాత్ కటుట్కోండి”
అనాన్డు.
“ బాడికాక్ !” అందరి మొహాలోల్ వింత సంతోషం.
“ బాడిగెంత బాబయా “ అడిగాడు సిదధ్పప్ కుతూహలం అణచుకోలేక.
“ ఎంతో ఏముందిలే తరవాత చెపాత్ను.. అది సరే! మీకెవరికనాన్ ఎదిగిన కొడుకులుండారా !”
అందరూ మొహాలు చూసుకునాన్రు. ఆ మొహాలోల్ అనేక సందేహాలు.. అపప్నన్ అడిగాడు. “ ఎందుకు బాబూ!”
“వయసులో

ఉనన్వాళుల్ంటే

మీ

కొడుకులను

బయట

దేశాలకు

పంపిసాత్..

సంపాదన

చాలా

ఉంటుంది..ఎంతమంది ఉనాన్రు మీకు పిలల్లు.”
“ బయటి దేశాలకా..” అందరూ ఒకేసారి ఆశచ్రయ్ంగా చూసారు విసస్బాబు వైపు.
విసస్బాబు వాళళ్ మొహాలోల్ కనిపించిన ఆశచ్రయ్ంతో కూడిన ఆనందం గమనిసూత్ చెపప్సాగాడు.
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“ ఇపుప్డు మీరంతా ఈ పాత బోటులోల్ పేనాలకు తెగించి సముదర్ం మధయ్కి ఎలత్నాన్రా! అయినా అంత
కషట్పడినా పెదద్ చేపలు దొరుకుతాయని నమమ్కం లేదు.. మరీ లోతుకు వెళేత్ బతుకుతామనన్ గాయ్రంటీ లేదు.. అయినా
మీరంతా బతుకుపోరాటం చేసుత్నాన్రు. మీ తాతలు, ముతాత్తల కాలం నుంచీ ఈ పూరి గుడిసెలోల్నే బతుకుతునాన్రు. మీ
పిలల్లకు చదువులు లేవు...మంచి తిండి లేదు.. మంచి బటట్ లేదు. అవునా!”
అందరూ అవును, కాదు అనన్టుట్ తలాడించారు.
“అలా కాకుండా మీ పిలల్లని ఇతర దేశాలకు పంపించారనుకో అకక్డ మంచి పని ఉంటుంది.. దానికి తగిన
సంపాదన ఉంటుంది.. మీ బతుకులు బాగుపడతాయి. మంచి మోటారు బొటుల్ కొనుకుక్ని దరాజ్గా యాటకి వెళళ్చుచ్.
మోటారు బోటు అయితే లోతుకి వెళళ్చుచ్.. పెదద్, పెదద్ చేపలు పడతాయి ఏమంటారు “ వాళళ్ కళళ్లోల్ రెప,రేపలాడుతునన్
ఆశ చూసూత్ మరింత ఆశని ఎగదొసూత్ చెపాప్డు.
అందరూ ఆలోచనలో పడాడ్రు.. సంపాదన బాగుంటుంది అనగానే అందరికీ రంగు,రంగుల జీవితం కళల్ముందు
కదలసాగింది. కాకపొతే వాళళ్లోల్ అందరికీ పదహారెళుళ్కి తకుక్వ వయసు పిలల్లే ఉనాన్రు. అందులో సగం మంది
ఆడపిలల్లు ఉనాన్రు. వాళళ్ని ఏ దేశానికి పంపిసాత్రు?
సిదద్పప్ రహసయ్ంగా అపప్నన్ చెవిలో అనాన్డు.” మనమే ఎలేత్ పోలా! మనకేం వయసు మునిగిందని..”
అపప్నన్కి ఆ మాట సబబే అనిపించింది.. తమ గుంపులో కనీసం ఓ ముగుగ్రో, నలుగురో వెళిళ్నా అందరి
జీవితాలు మెరుగవుతాయి అనుకునాన్డు.
“ మర పడవైతే బాగుంతాది.. ఎంత దూరం అయినా నిబబ్రంగా ఎలల్చుచ్” అనాన్డు కొండయయ్ పకక్నే ఉనన్
ఎరర్నన్తో రహసయ్ంగా “ అవును, అవును” అనాన్డు ఎరర్నన్.
“మీరు తెచేచ్ సేపలు నేను ధర ఇచిచ్ కొంటా.. మీరు అముమ్కోడానికి అవసథ్ పడకక్రాల్ ఏటంటారు” అనాన్డు వాళళ్
బలహీనత కనిపెటిట్న విసస్బాబు మరింతగా రెచచ్గొడుతూ.
బలహీనుడు ఆశల పలల్కి పేరుచ్కుంటాడు.. బలవంతుడు ఆ పలల్కి ఎకుక్తాడు..
“ అలాల్గే బాబూ... బాడిగ ఎంతుంది?” అడిగాడు నసుగుతూ అపప్నన్.
విసస్బాబు బోటులో ఎకిక్ కూరుచ్ని చెపప్సాగాడు.
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అంతా వినన్ ఆ జాలరల్ కళళ్లోల్ మెరుపులు మెరిశాయి. ఇనేన్ళళ్ కషాట్లు అనీన్ పోయి తమకి మంచి రోజులు
వసుత్నాన్యి అనుకునాన్రు. అందరి కళళ్ ముందు పూరి పాకలు పోయి, మటిట్ గోడలు, రేకుల షెడుల్ కదిలాయి. ఆశలే
కాదు కలలు కూడా అంతకు మించి కనడానికి మాకు అరహ్త లేదు అనుకునే అలప్ సంతోషులు.
“ మీరెపుప్డెలతారో చెపేత్ యారాప్టుల్ చేసాత్ ” అనాన్డు విసస్బాబు వాళళ్ మొహాలోల్ విరుసుత్నన్ కాంతులోల్ తన
భవిషయ్తుత్ దిదుద్కుంటూ. .
“ రేతిరి కాడ అచిచ్నం బాబయాయ్.. పక్షం రోజులు కావాల” అనాన్డు అపప్నన్.
విసస్బాబు తిరిగి ఇసకలో నడుసూత్, తన వెనకాల వాళళ్ంతా చేతులు నలుపుకుంటూ వాళళ్లోల్ వాళుళ్
మాటాల్డుకుంటూ వసుత్ంటే “ పిచిచ్ సనాన్సులు.. వీళళ్ందరికీ తలా ఒక కలుల్ముంత ఇసేత్ చాలు.. మనం చెపిప్నటుట్
ఇంటారు.” అని మనసులోనే ఆనందపడుతూ చెపప్సాగాడు విసస్బాబు. అతని మాటలు వింటూ ఉంటే వాళళ్ందరి కళళ్
ముందు నక్షతర్ మండలం నేలకి దిగివసుత్నన్టుట్ అనిపించింది.. అంతా చెపిప్న విసస్బాబు తను విజయం సాధించాను అనే
తృపిత్తో “ మీరు ఆలోచించి చెపప్ండి.. రేపు వసాత్ను. మీలో ఇదద్రు వసేత్ పటన్ం తీసుకుని వెళాత్ను.. మోటారు బోటు
నడపడం చూపిసాత్ను..” అంటూ ఇసకలో బలంగా అడుగులు వేసూత్ వెళిళ్పోయాడు.
అపుప్డే మోటారు సైకిల మీద వచిచ్న ఒక వయ్కీత్ అతనిని గమనించాడు. పదిహేను రోజుల కిర్తం వచిచ్ బొమమ్లు
కొనుకుక్ని వెళిళ్న వయ్కీత్ అతను. ఇపుప్డు భారయ్ కోరిక మీద ఎండుచేపలు కొనడానికి ఒకక్డే వచాచ్డు. విసస్బాబుని
చూడగానే పోలుచ్కునాన్డు. ఇటీవల పర్ముఖంగా వారత్లోల్ కనిపిసుత్నన్ వయ్కీత్ విసస్బాబు. సముదర్తీరంలోని చుటుట్పకక్ల
గార్మాలు తిరుగుతూ అమాయకులైన జాలరులకు లేని, పోనీ ఆశలు పెటిట్ వాళళ్ పిలల్లని పొరుగు దేశాలకు బానిసలుగా
పంపిసుత్నన్ వయ్కీత్. వీడి దృషిట్ ఈ గార్మం మీద పడిందా! వీడి మాటల గాలానికి చికక్ని చేపలు అరుదే.. ఈ చినిన్చినిన్
చేపలు ఎంతసేపు చికాక్లి !

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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