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(1991 ³öfHP| FnÓ ÔLCLjOq FLj¸¼ OqÔLtjCL öGHCoõ¥q ¬FLjMLjÀCy GHlFLOqjôÍ*)
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
భూపేష.. అయిదు సంవతస్రాలపాటు తమను అలరించి, తమను తన ఆటపాటలతో, పసితనంలో సేదదీరిచ్ ఓ
జాఞ్పకంలా మిగిలిపోయిన తన బిడడ్ ...
ఆమె మెలల్గా లేచి వెళిల్ గోడకేసి చూసింది.
నవువ్లు చిందిసూత్ భూపేష ... ఆ పటానికి వేలాడుతునన్ దండ ...
“మా నానన్ పేరుని సుఫ్రించేలా ఉండాలి.ఏం పెడదాం ... ఆలోచించు" అనాన్డు తన భరత్.
“మీ ఇషట్ం ... నేను ఏ పేరు పెటాట్లనుకోలేదు"
“అయితే ... భూపేష అందాం. అందులో మొదటి అక్షరం నానన్ పేరు సూచిసుత్ంది.”
“ బాగానే వుంది "
తమ భూపేష తను నవమాసాలు మోసిజనమ్నిచాచ్క ఇంక సవ్పాన్, భూపేష లు చాలు అనుకొని ఆపరేషన
చేయించుకునన్ అనంతరం ఇలానే ఎందుకో తెలియకుండా అరధ్ం కాకుండా ... అంతరాధ్నం అయిపోయేడు.
అపప్టివరకూ తన భరత్ గురించిన ఆలోచనలాల్ మారి తన బిడడ్మీదకు, ఆ జాఞ్పకాలోల్కి ఆమె జారిపోయింది.
ఎదురుచూసుత్నన్ ఫోన వచిచ్ంది గంగాధర నుండి.
అతను ఏమైనా సాధించగలడు. ఆ నమమ్కం సాంబశివరావుకి ఉంది. అతనికి వివిధరకాల పరిచయాలు
ఉనాన్యి. రాజకీయ నాయకులనుండి, పోలీసు అధికారల్దాకా.
కవులనుండి సినిమాతారల వరకూ. ఆయనకు చాలా పొలాలునాన్యి. రకరకాల కంపెనీ లోల్ వాటాలునాన్యి.
అతనికి డబుబ్ సంపాదన కంటే మితుర్లతో గడవటంలోనే ఆనందం వుంది.
"మరీ ఈ నగరానికొచాచ్క జీవితానిన్ మిస అవుతునాన్ం" అంటుంటాడు.
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“నాకునన్దేదో నాకుంది. ఇంకసంపాదన గురించి నేను ఆరాటపడటం లేదు. కనీసం ఇపప్టినుంచయినా
అరథ్వంతంగా జీవించాలి" అంటాడు.
"అరధ్వంతంగా జీవించటం అంటే ఏమిటి?" అంటారు. అతని మితుర్లు.
"ముందు కొనిన్ తపనలనుండి మనం బయటపడాలి. మనం మన కుటుంబ సభుయ్లోల్ ఎంత సేపు కాలం
గడుపుతునాన్ం? వాయ్పార విషయాలకు ఇవతలగా వచిచ్ కనీసం హృదయం విపిప్ మాటాల్డుకోగలుగుతునాన్మా?
నాకయితే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. మనం ఎకక్డినుండి వచాచ్ం. మన ఊరల్నెందుకు మరిచిపోయాం.
సేవ్చఛ్గా ఆడుకోవటం ఎందుకు మరిచిపోయాం. మన ముఖాలోల్ని నిరమ్లతవ్ం ఎందుకు కరిగిపోయింది.
మనం ఎవరైనా కావచుచ్నేమోగానీ వెనకటి మనుషులం కాదు"
“వెనకటి మనుషులం ఎలా అవుతాం. కొతత్శతాబద్పు మనుషులం"
"కొతత్ శతాబద్పు మనుషులంటే ఇలానా? అయినా ఈ తిటుల్తిని ఎంతకాలం బతుకుతామయాయ్ బాబూ.
తవ్రతవ్రగా మరణించటంకోసం పరుగులు పెడుతునాన్ం. అందుకే కొంచెం సేపు లౌకిక పర్పంచానికి దూరంగాపోదాం"
అందుకోసమే వారాంతంలో రకరకాల కారయ్కర్మాలు ఏరాప్టు చేసుత్ంటాడు. అందులోనూ ఆ సరిక్ల లో అందరికీ
డబుబ్ సమసయ్లేదు. ఉనన్దలాల్ తీరిక సమసయ్. అయినా గంగాధర కోసం వారందరూ తీరిక చేసుకోవటానికే పర్యతన్ం
చేసాత్రు. ముఖయ్ంగా గంగాధర ని ఆడవారు అభిమానిసాత్రు.
“మనం ఈ పర్పంచానిన్ చూసుత్నాన్ం. వాయ్పారం పేరుతోనో, ఇంకో అవసరం పేరుతోనో పర్యాణాలు చేసుత్నాన్ం.
మరి ఇంటోల్ ఉనన్ ఆడవాళల్ పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఎపుప్డూ ఇంటోల్కి చెన, గారెడ్న కి పరిమితం కావాలా? నో ... వాళల్ని కూడా
విశాల పర్పంచంలోకి తీసుకురావాలి"
ఆయన బలవంతంమీదే ఎపప్టికీ బయటకు రానివారందరూ చొరవగా వసుత్నాన్రు. పరసప్రం అభిపార్యాలు
మారుచ్కుంటునాన్రు. అవనీన్ మంచివా అంటే కాకపోవచుచ్. అవనీన్ చెడడ్వి కూడా కాకపోవచుచ్. ఏదిఏమైనా వయ్కిత్గతమైన
జీవనానిన్ చినన్ సరిక్లోల్నయినా సామాజికం చేయటానికి అతను పర్యతిన్ంచాడు. పేరుకంటూ అతనికి ఓ కంపెనీ వుంది.
ఏమైనా దాని వయ్వహారాలు అతనికి పటట్వు. అతను నియమించిన మనుషులు ఆ పని చేసుకుపోతుంటారు. ఆ విషయంలో
అతనికి నమమ్కమైనవారు దొరికారు.
ఇంటోల్ కూడా ఆయనంటే, ఆయన విధానాలంటే వయ్తిరేకతలేదు. వారు అలా అలవాటుపడిపోయారు.
భూషయయ్గారు వచిచ్న ఈ రోజులోల్ ఆయనతో అతయ్ంత సనిన్హితంగానూ, సహజంగానూ గడిపింది గంగాధరే.
తను కూడా పలెల్లనుండి రావటంతో ఆ భాషతో, ఆచారవయ్వహారాలతో పరిచయం ఉండటంవలల్ ఆయనతో అదే భాషలో
మాటాల్డేవాడు.
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భూషయయ్గారు తన కొడుకుతోకంటే గంగాధర తోనే ఎకుక్వగా నూ, సేవ్చఛ్గానూ మాటాల్డాడు.
గంగాధర సాంబశివరావుకు పరిసిథ్తి వివరిసుత్నాన్డు. “పరిసిథ్తి దారుణంగానే ఉంది. ఇంతకుముందులా లేదు.
దానివెనక చాలా కారణాలునాన్యంటునాన్రు. ముఖయ్ంగా రాజకీయాలుఇమిడి ఉనాన్ యంటునాన్రు ఎపుప్డు ఎలా
పరిసిథ్తి మారుతుందో చెపప్లేకపోతునాన్రు.
మరో ఇంటరన్ల పాలిటికస్ కావచుచ్ననే ఓ అభిపార్యం ఉంది. అయితే ఒకటి మాతర్ం నిజం. కిరాయి మనుమలు
చాలా మందినగరంలో ఉనాన్రు. నేను కొంతమంది ఆఫీసరస్ కోసం టైర చేసుత్నాన్ను. అయితే ఒకక్డూ సీటోల్ లేదు. అయినా
కంగారు పడాలిస్న పని లేదు. తపప్కుండా మనం నానన్ను ఇకక్డినుండి తీసుకువెళుత్నాన్ం"
సాంబశివరావు మాటాల్డలేదు.
“ ఈ సమయంలో నీ దగగ్ర లేకపోయాననే దిగులుగా ఉంది. ఏమైతే అయిందని అమాంతం కారు వేసుకొని
బయలుదేరి రావాలనిపించింది. బలవంతంగా నిగర్హించుకునాన్ ముందు ఎలా చేసేత్ బాగుంటుందా అని ఆలోచిసుత్నాన్
కొంతమంది మితుర్లకోసం పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ బహుశా ఏ వాయ్న లాంటిది దొరికినా తీసుకొని బయలుదేరి వచేచ్సాత్.
నువవ్యితే తయారుగా ఉండు "
" అలాగే "అనాన్డు రావ.
“ అది సరే ... సిసట్ర ఎలా ఉంది? పాప కంగారు పడటంలేదుగా "
“ అదేం లేదు ... అందరూ బాగానే ఉనాన్రు "
“ ధైరయ్ం చెపాప్లి. మనం చేయగలిగిందిలేదు "
" అవును "గొణిగాడు.
" మరలా ఫోన చేసాత్ "అంటూ గంగాధర ఫోన పెటేట్శాడు.
ఏంచేయాలా అని ఆలోచిసుత్ండగా ఎందు కో ఆ సమయంలో ఓ కవిమితుర్డు మెదిలాడు. అతను ఇపుప్డు ఎలా
దొరుకుతాడు? ఫోనకూడా లేదు. అతను దొరికితే బాగుండును. ఏదైనా మారగ్ం చూపిసాత్డు అనుకునాన్డు.
ఆ సరిక్ల లో అందరికీ భినన్ంగా గంగాధర కి సాహితయ్ అభిరుచి ఉంది. తను సవ్యంగా పుసత్కాలు
సేకరిసుత్ంటాడు. మంచి కవితవ్ం ఆనాన్, ఫిలాసఫీ అనాన్ ఇషట్పడతాడు. అంతేకాదు, తనను కదిలించిన రచనను చదివి
మాతర్మే ఊరుకోడు. ఆయా రచయితలకు గానీ, రచయితుర్లకుగానీ ఆ రచనమీద తనఅభిపార్యాలు రాసాత్డు. ఆ
విధంగా కూడా ఆయనకు కొందరు సేన్హితులు ఏరప్డాడ్రు.
నెల రోజుల కిర్తమే నగరంలో ఒకక్సారిగా అలల్రుల్ జరిగి కొనిన్ పార్ంతాలోల్ కరూఫ్య్ పెటిట్నపుప్డు తను ఈ
విషయం మీద ఓ కవితో వాగివ్వాదానికి దిగాడు.
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“మీకు మంచి సబెజ్కుట్ ఇంక వరుసగా కవితవ్ం రాసి పారేయయ్ండి" అనాన్డు గంగాధర.
“అదేమిటి అలా అనాన్రు" అనాన్డతను.
“మరి ఓపికలేనివారికి కావలసింది ఇవేగా. మతకలహాలూ, యుదాధ్లూ పండగలూ. ఇవనీన్ లేందే మీకు మాతర్ం
విషయం ఎకక్డనుండి దొరుకుతుంది"
"మీరు చాలా అనాయ్యంగా మాటాల్డుతునాన్రు. కవులందరినీ ఒకే గాటన కటేట్సి" అనాన్డతను .
“అది సరేగానీ ఈ కరూఫ్య్ మీద గొపప్ ఉతక్ంఠ కలిగించే రచన ఒకటి చెయయ్కూడదూ! "
" ఎలా? "
“ ఎలా ఏముంది? ఈ సమయంలో ఎవరైనామరణించారనుకో ... ఏమౌతుంది? "
“ నిజమే "అనాన్డతను.
“ఉదాహరణకు పాత బసీత్లో ఓ కుటుంబంలో ఓ వయ్కిత్ చచిచ్పోయాడు. సరిగాగ్ అదే సమయంలో ముపైప్ ఆరు
గంటలపాటు కరూఫ్య్ పర్కటించారు. ఆ శవానిన్ సమ్శానానికి తీసుకుపోవాలి. బయటకు అడుగు పెడితే కాలేచ్సాత్రో,
ఎవరనాన్ వచిచ్ దాడులు చేసాత్రో తెలియదు.
అలాంటి సమయంలో మూడు రోజులపాటుశవానిన్ ఉంచుకోలేరు. బయటకు తీసుకుపోలేరు. అపుప్డేం చేయాలి?
ఈ సంఘటన తీసుకుని ఓ కథ రాయకూడదూ"
అతను గంగాధర కేసి చూసూత్ అనాన్డు. "ఊహించుకోవటానికే శరీరం గగురొప్డుసుత్ంది. గంగాధరగారు.
అయినా మీకు ఇలాంటి ఊహలు ఎందుకు వసుత్నాన్యి? "
“అదేంటయాయ్ బాబూ అలా అంటావ ఇలా జరగటానికి అవకాశం ఉందా? లేదా? ఓ నిండుగరిభ్ణీ ఉంటుంది.
ఆమెకు నొపుప్లు వచాచ్యి. ఓ వయ్కిత్కి ఇరవైనాలుగు గంటల కడుపు నొపిప్ వచిచ్ంది. వెంటనే ఆపరేషన జరగాలి. లేదా
పేషెంటికి వెంటనే రకత్ం కావాలి. అపుప్డు ఏంచేయాలి? "
ఏం చేయాలో అతను చెపప్లేకపోయాడు. ఇపుప్డు అతను ఏమైనా చెపప్గలడేమో అని తను అనుకుంటునాన్డు.
తనకు ఆ ఊహ ఎందుకు వచిచ్ందో తెలియదు. కానీ ఇపుప్డు అది వాసత్వం అయింది. తాము ఇపుప్డు ఏదో ఒకటి
చేయాలి. కొదోద్ గొపోప్ డబుబ్ండి, ఏదైనా పనులు చేయించుకోగల తమ పరిసిథ్తే ఇలా ఉంటే, తను కారోల్ రోడుడ్మీద
వెళుత్ంటే ఎందరెందరో. ఆ రోడుడ్ పకక్నే అవే ఇళుల్ ... అకక్డే నిదార్, భోజనం, కామం అనీన్నూ. వారందరూ ఏమైపోవాలి?
ఆ పిలల్లు ఆకలికి భరించలేక, పాలులేక, కనీసం తాగే నీళళ్యినా లేక అలాల్డిపోతుంటే అదంతా మరణం కాక
మరేమిటి?
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ఈ పరిణామాలనీన్ ఈ దేశంలోనే జరుగుతునాన్యా? పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఇంతేనా? ఏది ఏమైనా ఒకటి మాతర్ం
నిజం అనిపిసుత్ంది. పర్పంచంలో భౌతికవరమైన వసుత్వులు కొనిన్ కరిగిపోతునన్టేల్ మనిషికీ మనిషికీ నడుమ ఉండాలిస్న
కొనిన్ నునిన్తమైన భావనలు విఘాతానికి గురవుతునాన్యి.
మానవ విలువలు అపహాసాయ్నికి గురవుతునాన్యి. మానవ విలువల గురించి మాటాల్డటం, ఆరాటపడటం
కూడా

ఛాదసత్ం

కిందజమకటేట్

పరిసిథ్తులు

వసుత్నాన్యి.

ఎందుకో

ఒకక్సారిగా

కాలం

వెనకిక్

జరిగితే

బాగుండుననిపిసుత్ంది. ఏమైనా తనంత నిరాశావాదికాదు. గతంకంటే ఎపుప్డూ భవిషయ్తుత్ గొపప్ది అనే ఆలోచనలతోనే
ఇపప్టివరకూ ఉనాన్డు. ఇపుప్డా ఆలోచన మీదే నిలబడాలంటే ఏదో సంశయం కలుగుతోంది. తను అపుప్డపుప్డూ
పుసత్కాలు అదెద్కు తెచిచ్ చదువుతుంటాడు. ఆరోజు వెళిల్నపుప్డు ఓ సంభాషణ.
“ ఇదిగోనండి ఇలాంటి పుసత్కాలు రాసి చదవమంటే ఎవరు చదువుతారు? "అంటునాన్రు.
ఆ పుసత్కం తను చదివాడు. అందులో ఘరష్ణల గురించి లేదు. అది ససెప్నస్ థిర్లల్ర కాదు. అయినా తనను
ఆసాంతం చదివింపచేసింది. అందులో తనకు తెలిసిన జీవితమూ, తెలుసుకోవాలిస్న తతవ్శాసత్రము ఉందనిపించింది.
పూరిత్గా చదివేంతవరకూ తనువిడిచి పెటట్లేదు.
అలాంటి పుసత్కానిన్ ఎవరూ చదవరా? ఎందుకని చదవరు?
మనుషులోల్కూడా మారుప్వసుత్ందా? మానవ విలువల గురించి తెలుసుకోవాలనే జిజాఞ్స అంతకంతకూ మృగయ్ం
అయిపోతుందా? అలా అయితే ఈ పర్పంచం ఎంతగానైనా అభివృదిధ్ సాధించవచుచ్గానీ ఎకక్డ వేశావు గొంగళి అంటే
అకక్డే ఉంటుంది.
ఆ కవి తనతో తరుచుగా అంటాడు. “ఇలాంటివి ఈ వతిర్కలకు అవసరంలేదు. పర్చురణకరత్లకు అవసరం లేదు.
నిజంగా బాధపడి, తపించి చేసే రచనలకు పోసట్ ఖరుచ్లు దండగ అని చెలంగారు ఏ రోజో చెపాప్రు. నా వరకూ నాకు
కవితవ్ం మాతర్మేరాయాలనిపిసుత్ందంటే అందుకు ఒకటే కారణం. దీనికి పెదద్గా సేప్స అవసరం లేదు.
అందుకే వాళుల్ పర్చురిసుత్నాన్రు మాకు మాతర్ం ఓ సంతోషం. కవితవ్ం మాతర్ం బతుకుతుందని"
“అలాంటపుప్డు ఓ పని చేయవచుచ్గా"
“ఏంటది" అనాన్డతను.
“మీరే ఓ పుసత్కం పర్చురించుకొని ఇంటింటికీ తిరిగి అముమ్కోవచుచ్గా. కనీసం వందమందిని కలిసేత్ ఓ
అయిదారుగురైనా తీసుకోరా?"
ఆ కవి నవావ్డు.
“ఎందుకు నవువ్తునాన్రు?" అనాన్డు గంగాధర,
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“ఏంలేదు"
“ఇంటింటికీ తిరిగి సాహితయ్ం అముమ్కోవటం నామోషీగా ఫీలయాయ్రా?"
“లేదు ... లేదు అదేం సిగుగ్పడాలిస్న విషయంకాదు. ముందు పుసత్కం పర్చురించుకోవటానికి డబుబ్లు కావాలి.
పర్చురించినా తనపుసత్కం తీసుకోండి అని అడగటానికి మొహమాటం. ఒకటి అమమ్వచుచ్. రెండు పుసత్కాలు అమమ్వచుచ్.
ఆ తరావ్త పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఈ మనుషులకి సాహితయ్ంమించి ఏదో కావాలి ”
“ అంతే కదా "
“ అంతకంటే ఏముంది. నామోషీ సమసేయ్ లేదు. అయినా మా రచనలు పర్చురించండి అంటూ ఎడిటరల్ చుటూట్
తిరగటానిన్ మించి నామోషీ ఏంకాదుకదా "అనాన్డతను.
“ అలా చేయాలంటారా? "అనాన్డు గంగాధర.
“ అయోయ్ ... మీకు తెలియదనుకుంటా. ఈ రంగంలో ఇంతకు ముందు లేని తమాషాలు చాలా జరుగుతునాన్యి.
ఏ కొదిద్మందో ఇంకా పాత వదధ్తులకు కటుట్బడి ఉనాన్రు. అయితే ఈ వరిసిథ్తి ఎంతకాలమో చెపప్లేం. అందుకే
మీరనన్టుల్గా ఇకముందు అపోప్ సపోప్ చేసి ఎవరి పుసత్కం వారు పర్చురించుకొని ఇంటింటికీ తిరిగినా ఆశచ్రయ్ం లేదు "
“చాలా సిగుగ్పడాలిస్న సిథ్తి కదూ "
“అవును ... ఈ రంగమేకాదు. ఏ రంగమైనాఅంతే. ఇపుప్డునన్వనీన్ సిగుగ్పడాలిస్న పరిసిథ్తులే ”
గంగాధర ఎందుకో ఆ సంభాషణ తలుచుకునన్పుప్డలాల్ నవువ్ వసుత్ంది. ఈ నడుమే కొడవటిగంటి
కుటుంబరావుగారి పుసత్కం చదువుతుంటే ఆయన ఓ చోట రాసినది చదివితే చాలా ఆశచ్రయ్ం కలిగింది.
“ఈ పతిర్కలకు కథలు రాసేకనాన్, ఓ సంకలనం వేసుకొని వెయియ్ కాపీలైనా అముమ్కోవటం గౌరవంగా
ఉంటుంది"అంటారాయన.
అందుకే తనవరకు తాను ఏ మంచి పుసత్కం దొరికినా సేకరిసుత్నాన్డు. తన పిలల్లు ఆ పుసత్కాలు చదవాలి, ఏమీ
చదవకుండా కేవలం కాల్సు పుసత్కాలు అందించే జాఞ్నంతో మాతర్మే ఉంటే రేపు ముందు వారి కుటుంబాలోల్నే
భయంకరమైన పరిణామాలు ఏరప్డతాయి. ఆ తరావ్త అవి సమాజం మీద గాఢంగా పర్భావం చూపించుతాయి.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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