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ఇక మా బాలయ్ మితుర్డు చందూ జీవితం గురించి చెపప్బోతునాన్ను.
నేను, వంశీ ఇంకా కేశవ గారబాబ్యి చందు సమ వయసుక్లం. అంతే కాకుండా చినన్పుడు మేమందరం
ఒకే బడిలో చదివేవాళళ్ం. చందు వాళళ్ తాత సాంబశివరావు గారిని నేను కూడా తాతగారనే పిలిచే వాడిని.
చందు చినన్పప్టి నుండీ చాలా చురుకుగా ఉండేవాడు. తరచూ ఏదో దుడుకు పనులు చేసూత్ వాళళ్
నానన్ కేశవ గారికెపుప్డూ ఆందోళన కలిగ్సుత్ండేవాడు. చందు వాళళ్మమ్ గారాబమే దీనికి కారణమని వాడి
తాతగారు చింతించేవారు. చందు కూడా తెలివైన వాడే కానీ చదువు మీద పూరిత్ శర్దధ్ చూపేవాడు కాదు.
చుటూట్ పకక్ల ఇళల్లోల్ చెటెల్కక్డం, జామకాయలు కోయడమంటే వాడికి సరదా. ఒకోక్ సారి వాళిళ్ంటి
బావి మీద నుంచి దూకి పకక్నునన్ చిటిట్ గారింటికి వెళిల్పోతుండే వాడు. రోజూ సూక్ల దగగ్ర అమేమ్ పెదద్ ఐస
కీర్ములు గొడుగు ఆకారంలో రంగులోల్ ఉండే వాటిని తినడమంటే వాడికి బాగా ఇషట్ం. వాళల్ నానన్ ఉదోయ్గానికి
కాలేజీకి వెళళ్గానే వాళళ్మమ్ని బుజజ్గించో, సతాయించో వీటి కోసం డబుబ్లు దొరికించుకునే వాడు.
అలల్రి బాగా చేసినా ముదుద్గాఉండే చందు అంటే చుటుట్పకక్ల బంధువులందరికీ బాగా ఇషట్ముండేది.
చందు కూడా తన దగగ్రునన్డబుబ్లతో మిగతా పిలల్లకు కూడా ఏదో ఒకటి కొనిచేచ్ వాడు. చందుకి తరచూ
దగూగ్ ఆయాసం వసుత్ందని కేశవగారు ఎనోన్ జాగర్తత్లు చెపిప్, బయట తిళుళ్ తినొదద్ని వారించినా వీడు మాతర్ం
వదద్నన్ పనులే ఎకుక్వ చేసేవాడు.
దీనితో రోజూ కేశవగారితో దెబబ్లు తినేవాడు. ఐనా కానీ వీడిలో మారుప్ రాకపోవటంతో కేశవగారు తన
బెలుట్తో వాడిని చితకబాదే వారు. ఇక కేశవగారు దెబబ్లు కొటిట్నపుప్డలాల్ వాడు పకక్నునన్ మేనతత్ల ఇళళ్కి
వెళల్డం, వాళుళ్ వీడిని బాగా సముదాయించటం చేసి వాడు తినకూడని వేపుడు తిళుళ్, వాడికిషట్మైన ఎఱఱ్టి
ఆవకాయ అనన్ం పెటిట్ తమ పేర్మని చూపించే వారు.
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ఇవనీన్ చూసుత్నన్ తాతగారికి కర్మశిక్షణ లోపించిన మనవడు చందు గురించి చాలా ఆందోళనగా ఉండేది.
చందు కూడా వారధ్కయ్ంలో ఉనన్ తాతగారికి చికక్కుండా తపిప్ంచుకు పారిపోయేవాడు.
తాతగారికి అరధ్మైపోయింది చందు కూడా దారి తపుప్తునాన్డనీ. దీంతో ఆయన కషట్పడి సుగుణ
గారింటికి ఊతసాయంతో నడుచుకుంటూ వెళిల్ "సుగుణా! ఏడి వంశీ ఎకక్డ? వాడిని చందుతో కలిసి ఆడనివవ్కు"
అని తరచూ గటిట్గా చెపేప్వారు.
నేను కూడా వంశీతో పాటు ఎపుప్డైనా చందు వాళిళ్ంటికి వెళితే, గేటు దగగ్రే కాపలా కాసే తాతగారు,
మాకు వాడితో ఆడొదద్ని చెపప్డం చందు వాళళ్మమ్ గారికి బాగా కోపం తెపిప్ంచేది. తాతగారు తన సవ్ంత మనవడి
గురించి మిగతా బంధువుల పిలల్లకి జాగర్తత్లు చెపప్డం ఆవిడకి ఎంతో బాధ కలిగించేది.
దీనికి తోడు మేమందరం సహాధాయ్యులం కనుక చదువులో మంచి మారుక్లు సంపాదించిన మమమ్లిన్
తాతగారు ఆవిడ ముందే బాగా అభినందించే వారు. అందుకే మేమెపుప్డైనా ఆవిడకి కనపడితే మమమ్లిన్ చుర
చురా చూసేది.
చందుకి పర్తీది ముందే అనుభవించేయాలనన్కోరిక ఉండేది. పరిసిథ్తులు కూడా అనుకూలంగా ఉండడంతో
మిగతా పిలల్ల కంటే ముందే చాలా పనులు వయసుకు మించి చేసేవాడు. మేము మా ఇంటోల్ పెదద్వాళళ్ సైకిల పై
చేయి కూడా వేయగలిగే వాళళ్ము కాదు కానీ, వాడు మాతర్ం అపప్టికే వాళల్ నానన్గారి సూక్టర నడిపేసే వాడు.
వీడు చేసే సాహస కృతాయ్లు మిగతా పిలల్లకు పనులు చాలా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించేవి. ఇవనీన్ కేశవగారికి కోపం
తెపిప్ంచి ఆయనతో రోజూ దెబబ్లు తినేవాడు కానీ వాడు మాతర్ం మానేవాడు కాదు.
ఇంటరీమ్డియట వచేచ్సరికే చందుకి సిగరెటుల్ బాగా అలవాటయాయ్యి. మేము" ఏరా చందు! ఏంటార్ ఇది?
తెలివైన వాడివి, మంచివాడివి నువువ్ ఇలాంటి దురలవాటుల్ ఎందుకు చేసుకుంటునాన్వు" అని అడిగితే చందు
"అరే! ఏం లేదు రా, ఇక చూడు రెండు రోజులోల్ పూరిత్గా మానేసాత్" అని నవువ్తూ చెపేప్వాడు.
చందు మంచి అందగాడు. నవివ్తే బుగగ్లు సొటట్ పడి మనోహరంగా ఉండే వీడంటే అమామ్యిలు చాలా
ఆకరిష్తులయేయ్ వారు. ఇంటోల్ గొడవ చేసి కాలేజీకి బసుస్లో వెళల్డం కషట్ంగా ఉందని వాళళ్ నానన్ సూక్టర
తీసుకుని దాని మీద వినాయ్సాలు చేసూత్ అమామ్యిలకు లిఫట్ ఇసూత్ తిరిగే వాడు.
అమామ్యిలకే కాదు చుటాట్లెవరికైనా అవసరమైతే తన చదువు ఇంకా పనులు మానుకుని వాళల్కి కూడా
సహాయం చేసేవాడు. రానార్ను కేశవగారి చేయి దాటి పోయాడు చందు. వీడీని అదుపు చేయటం తనకి సాధయ్ం
కాదని అరధ్మైపోయిన కేశవగారు వీడికి డబుబ్లు అందకుండా చాలా జాగర్తత్లు తీసుకోవటం మొదలెటాట్రు.
ఈ సమయం లోనే మాకు ఒక దురావ్రత్ తెలిసింది. తాతగారు రెండు నెలలుగా ఆరోగయ్ం కీష్ణించి ఇంటోల్నే
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పరమపదించారని. తాతగారి మరణం ముదిమి వయసుస్లోనే జరిగినా అది అందరికీ ఒక తీరని లోటే.
చందు డాకట్రవావ్లనన్ వాళళ్ నానన్ కోరిక తీరలేదు. ఇంటరీమ్డియట పూరిత్ చేసిన చందు సైనస్ గూర్ప
నుంచి కామరస్ గూర్పుకి మారాడు. పైపెచుచ్ ఆరట్స్ కాలేజీలో విచచ్లవిడితనం పెరిగి కేశవగారికి ఎంతో మనసాత్పం
కలిగ్ంచాడు. డిగీర్ ఎలాగైతేనేం పూరిత్ చేసిన చందు ఉదోయ్గం కోసం సేలస్ల్ రిపెర్జెంటేటివ గా చేరాడు. ఈ ఉదోయ్గం వలల్
లాభం లేకపోగా చందుకి సిగరెటుల్ ఇంకా డిర్ంక చేయటం విపరీతంగా పెరిగాయి.
ఈ ఆందోళనకర సిథ్తికి భయపడిన కేశవగారికి ఏమీ పాలుపోక కనీసం వీడికి పెళిల్ చేసేత్ మారతాడేమోనని,
ఒక దిగువ మధయ్ కుటుంబంలోని అమామ్యిని వెతికి పెళిల్ చేసారు. ఐనా చందు పెళల్యాయ్క ఏమీ మారలేదు సరి
కదా, పెళాళ్నిన్కొటట్టం కూడా మొదలెటాట్డు. సులభకారయ్ంగా వాడికి తవ్రలోనే ముగుగ్రు అమామ్యిలు పుటాట్రు.
వీడు మాతర్ం బాధయ్త లేకుండా పర్వరిత్సూత్ ఎనోన్ ఉదోయ్గాలు మారుతూ, బిజినెస చేసాత్నని వాళళ్ నానన్ ఆసిత్ని
కరిగించే కారయ్కర్మంలో పడాడ్డు.
కేశవగారు మాతర్ం చందు ఎంత వతిత్డి చేసినా లొంగకుండా తను ఆరిజ్ంచిన డబుబ్ పెదద్ మొతత్ం ముగుగ్రు
మనవరాళల్ పేరిట జమ చేసేసారు. కేశవగారు రిటైర అయినా పైరవేట కాలేజీకి వెళిల్ లెకచ్రరుగా ఉదోయ్గం చేసూత్నే
ఉండేవారు. ఇవనీన్ చూసూత్ కూడా చందు ఏ మాతర్ం మారకపోగా నానాటికీ దిగజారి మాదక దర్వాయ్లు
తీసుకోవటానికి కూడా అలవాటు పడాడ్డు.
నలభై ఏళల్ వయసుస్కే చందు ఆయురాద్యం తీరిపోయింది.
ఇపుప్డు మళీళ్ ఇలా చందూని గురుత్ చేసుకోవడం మాకు ఎంతో బాధ వేసింది.
PPP
ȲňpȊ
నేననాన్ను "ఔను వంశీ! చందు జీవితం చాలా తవ్రగా ముగిసిపోయింది. వాడికి చినన్పప్టినుండీ అనీన్
ఉనాన్ వాళళ్ నానన్ కేశవగారి మితిమీరిన కర్మశిక్షణ, కాబోతే వాళళ్ అమమ్గారి గారాబం వాణిన్ పాడు చేసాయా?
వంశీ! నేననుకుంటాను పర్తీ తరంలోనూ అవసరమైన సంరక్షణ లేకపోవడం వలల్నో లేక వారి తలిల్దండుర్ల
అతి ధోరణులతోనో వాళళ్ పిలల్లు దారి తపుప్తారేమో! దీనికి ఉదాహరణే కదా మనం చూసిన చిటిట్, విజయ బాబు,
చందూ లాంటి వాళళ్ జీవితాలు"
దీనికి వంశీ "ఔను శీర్మన! కుటుంబ పెదద్ల మానసిక పరిణితి, ఆతమ్ విశావ్సం మన జీవన విధానానిన్,
భవిషయ్తుత్ని తపప్కుండా పర్భావితం చేసాత్యి. దీనికి తోడు మంచి సావాసం, దృఢ సంకలప్ం కూడా తపప్నిసరని
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వీళళ్ జీవిత సంఘటనలే మనకి ఋజువు చేసుత్నాన్యి" అనాన్డు.
నేనపుప్డనాన్ను "వంశీ! నాకు అరధ్ం కావడం లేదు. సంసాక్రము, మంచి నడవడిక తలిల్దండుర్ల సరైన
పెంపకం వలల్నే వసాత్యా? లేక జనమ్తః పార్పిత్సాత్యా!?"
ఇంతసేపు మా సంభాషణలు వింటునన్ మా అమామ్యి జోయ్తి వయ్ంగయ్ంగా అనింది
"అయోయ్ నానాన్! వీటి గురించి ఆలోచించేదెవరు? ఈ కాలంలో ఎవరికి కావాలి నానాన్ సంసాక్రము ఇంకా
నైతిక విలువలు? బాగా డబుబ్ంటే చాలు జనాలు మెచుచ్కోవటానికి, దాసోహమవవ్టానికి. ఈ రోజులోల్ ముందు
చూపు, బర్తకనేరిచ్న తెలివితేటలు ఇంకా మోసకారితనం కావాలి. ఒకవేళ తమ మోసాలతో పటుట్బడినా వీళుళ్
తిరిగి తమ ధన బలంతో బయట పడతారు. పైపెచుచ్ నీరాజనాలు అందుకుంటారు"
ఇంకా జోయ్తి
"మీరు చెపప్ండి తాతల తరం నుంచీ అకర్మ సంపాదన చేసుత్నన్ వాళళ్ సంతానం ఏమైనా ఇబబ్ంది
పడుతునాన్రా? అకర్మ సంపాదనతో తరతరాలు హాయిగా బర్తికేసుత్నాన్రు. మనమేమైనా వీళళ్ని అకర్మ
సంపాదనతో పైకొచాచ్రు అని వెలివేసుత్నాన్మా లేక వెలివేయగలమా?
వాళల్కి కావలసిందలాల్ ముందు చూపుతో ఆ డబుబ్ పోగొటుట్కోకుండా జాగర్తత్ వహిసేత్ చాలు. ఈ నైతిక
విలువలు, సంసాక్రం లేకపోవడం అనేవేమీ వారికి అడుడ్ కావు ఇంకా వాళళ్నెవరూ పర్శిన్ంచరు.
పాపం! సిగరెటుల్ తార్గడం, మందు కొటట్డమే పెదద్ నేరాలు పాత తరాల మీ బోటి వాళల్కు. ఇక పొరపాటున
జైలుకెళోల్సేత్ ఈ బడుగు జీవుల సంతానం దాని పరయ్వసానం ఎంతో ఘోరంగా అనుభవించారు.
మరి ఇపుప్డో, ఈ వయ్సనాలనీన్ సరవ్సాధారణం. బాగా సంపాదించి జైలుకెళేత్ అదింకా మేలే. గొపప్
రాజకీయ జీవితానికి సోపానం!
మనం వదద్నుకునాన్ ఇవనీన్ ఉనన్వాళేళ్ మన నితయ్ జీవితానిన్ శాసిసుత్నాన్రు. పెదద్ పెదద్ సాములోళేళ్ల్
వీరికి వతాత్సు! మనమెంత? వాళుల్ తినే బిరాయ్నీలో మసాలా దినుసులం! పంటి కింద పడకుండా జారిపోతే
అదృషట్వంతులం. క్షమించండి ననున్. అదేదో చినన్ నోరు, పెదద్ మాట అంటారు కదా. అలాగేదో నాకు తోచినది
వాగేసాను" అనింది.
ఇంతటితో ఆగకుండా జోయ్తి
"మీకు తెలుసు నేను చెపిప్ందంతా కేవలం నా అభిపార్యమే కాదు. ఇది పర్సుత్తం మనం అనుభవిసుత్నన్
పరిసిథ్తి. ఇంకా మా తరం మునుమ్ందు ఎదురోక్వలసిన గొపప్ సంకటం. మీరు ఇది చెపప్ండి. మీ పెంపకంలో
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మేము తెలుసుకునన్, పాటిసుత్నన్ మంచి అలవాటుల్, పాప భీతి మమమ్లిన్ఈ దౌరాభ్గయ్ పరిసిథ్తిని తటుట్కుని ముందుకు
తీసుకెళుత్ందనే భావిసుత్నాన్రా"
అని తన పర్శన్లతో ముగించింది. ఇవనీన్ వినన్ నాకూ వంశీకి తిరిగి నోట మాట రాలేదు!!
అసలే జోయ్తి ఇచిచ్న కుదుపుకి దిమమ్ తిరిగిన నాకు మా ఆవిడ మంజరి పిలుపు ఇంకో సమసయ్ తెచిచ్
పెటిట్ంది "ఏవండీ! ఇకక్డ పెరటోల్ వాడిపోయిన తమలపాకు తీగె తీసేసి పర్కక్నే మొలిచిన దాని చినన్మొకక్లకి
పాదు చేయనా" అని.
దీంతో వంశీ గటిట్గా నవావ్డు "వామోమ్! ఇంకొనిన్ సమ్ృతులా" అని.
అంతే! జోయ్తి కూడా వంశీతో శృతి కలిపి నవువ్తూనే ఉంది.
దీనికి నేనెందుకు ఉడుకుక్ంటునాన్నో అరధ్ం కాక పాపం మంజరి ఆలోచిసోత్ంది.
ముగింపుగా నేననాన్ను “ఐదు తరాల ఈ మలగిన జీవన సమ్ృతులలో గమనించాలిస్ందేమిటంటే ఎనోన్ గడుడ్
పరిసిథ్తులు ఎదురైనా ఆదరశ్ంగా మెలిగిన మణిదీపాలాల్ంటి తలుల్లు పర్తి తరంలోనూ ఉనాన్ర”ని.
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