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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

భూషయయ్గారు ఆటోలో కూరుచ్ని చూసుత్ంటే ఈ పర్పంచమంతా పోటెతిత్న సముదర్ంలా కనిపించింది. 
ఇంటి దగగ్ర పతిర్కలోల్ వారత్లపటల్ ఆయనకు అమితమైన ఆసకిత్ కలిగింది. 
"చదివి చెపప్మామ్" అనటంతో సవ్పన్కు ఎకక్డలేని ఉతాస్హం వచిచ్ంది. ఆ సమయంలో ఆ అమామ్యికి తన 

తాతకు ఈ పర్పంచంలో తనకు తెలిసిన విషయాలనీన్ చెపాప్లనిపించింది. 
"తాతయాయ్ ఇకక్డ ఎవరిగురించీ ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. ఎవరి గొడవ వారిదే. కొంతమందయితే ఇంటిపకక్నే 

ఉంటారు. కొనిన్ నెలలపాటు మొఖాలు కూడా చూసుకోరు. ఎవరింటోల్ ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. ఇదిగో ఈ 
ఫోటో చూడు. ఈ అమామ్యిని కటన్ం  తేలేదని కాలిచ్ చంపారు. ఇంకానేమో ఇకక్డ ఉదోయ్గాలు రాలేదని కొంతమంది. 
ఉదోయ్గాలు కొంతమందికే ఇసుత్నాన్రని రకరకాల గొడవలు జరుగుతుంటాయి" 

"అటాట్గా" అనాన్డు. 
"అవును తాతయాయ్ కొనిన్ చోటల్కు వెళేత్ అకక్డంతా ఫాయ్కట్రీలు ఉంటాయి. సాయంకాలం అయితే చాలు ఒకటే 

వాసన. కొనిన్ చోటల్యితే మనం కొంచెం సేపు కూడా భరించలేం. అకక్డ నీళళ్నీన్ కూడా చెడిపోయుంటాయి. ఆ 
ఫాకట్రీవాళుళ్ వాళళ్ చెతత్ అంతా వదిలేసుత్ంటారు. వాటి మూలంగా చాలామందికి రోగాలు వసుత్ంటాయి. ఇకక్డ బాగానే 
ఉంటుంది గానీ, మంచి గాలి ఉండదు. మంచి మనుషులు కూడా దొరకటం అదృషట్మే. ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకరు ఎకక్డో 
చోట తగాదా పడుతుంటారు. కొటుట్కుంటారు. చంపుకుంటారు. ఇవనీన్ చూసుత్ంటే ఒకోక్సారి ఇకక్డ ఉండాలనిపించదు 
తాతయాయ్" అంది దిగులుగా. 

వాళిళ్దద్రూ వసుత్ంటే ఓ శవానిన్ ఊరేగిసూత్ తీసుకువెళుత్నాన్రు. కొంతమంది గుంపుముందుండి టపాకాయలు 
పేలుసుత్నాన్రు. 

"ఏంటమామ్ అది?" అనాన్డు. 
"ఆయనెవరోచచిచ్పోయారు తాతయాయ్" 
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"మరెందుకని టపాసుల్ కాలవటం?" 
"ఇకక్డ అటాల్నే కాలుసాత్రు" 
"ఎకక్డికి తీసుకెళతారు?"  
"ఈ ఊరోల్ అకక్డకకక్డ సమ్శానాలునాన్యి. ఏ మతం వారికి ఆ మతం అనన్మాట" 
"బాపనోలుల్ దొరుకుతారా?" 
"ఎందుకు?" అంది. 
"ఎందుకేమిటి సచిచ్పోయాక ఆళుళ్ మంతార్లు సదవాలిగా" 
"దొరుకుతారుగాని వాళళ్కోసం వెతుకోక్వాలి తాతయాయ్. కొంతమంది ఏం చేసాత్రంటే కరెంట మెషినుల్ 

వచాచ్యిగా అందులో ఉంచుతారు. సివ్చ నొకిక్తే చాలు కొంచెం సేపటిలో బూడిద అయిపోతారు." 
"ఎటాట్?" అంటూ ఆశచ్రయ్పోయాడు. 
"అవును తాతయాయ్, ఈ ఊరోల్ చాలా తమాషాలు ఉనాన్యి. అది సరే తాతయాయ్ మీ ఊరిలో ఎవరూ తనున్కోరా?" 
"ఎపుప్డనాన్ కొటుట్కుంటారు. అపుప్డు పెదద్ మనుషులు సరిద్ చెపితే వూరుకుంటారు" 
"ఏమో తాతయాయ్ నాకు మన ఊరే బాగుంటుంది. అకక్డయితే మంచి గాలి ఉంది. చెటుల్నాన్యి మనుషులంతా 

చకక్గా ఉనాన్రు. నాకు అకక్డికే రావాలనిపిసుత్ంటుంది" 
భూషయయాగ్రు భాగయ్నగరం వచాచ్క, వివిధ సంఘటనల గురించి వినాన్క, తెలుసుకునాన్క ఆయనలో 

విచితర్మైన పర్కంపనలు మొదలయాయ్యి. తిరిగి ఆయన అంతరంగం ఒకక్సారిగా పురులు విపుప్కుంది. 
మనిషికి తెలియని, ఊహించని వేదాంతం, ఆలోచనా తరంగాలు, ఇంకా భాష కూడా మనిషి మెదడులో నికిష్పత్ం 

అయి ఉంటాయి. ఒకోక్సారి అవి వెలుల్వలా విరుచుకు పడే అవకాశం లభిసుత్ంటుంది. చాలామంది విషయంలో 
అలాంటిదేం ఉండదు. అలాంటి అవకాశాలు రావు. అందుకే జననం, పెరగటం, మరణం అనీన్ జరిగిపోతుంటాయి. 

ఇంతవరకూ ఏ ఆలోచనలూ పటట్ని భూషయయ్గారిలో మధనం పార్రంభం అయింది. 
ఇంతకూ జీవితం అంటే ఏంటి? మనిషి ఎందుకోసం ఆరాటపడుతునాన్డు? ఎటు పయనిసుత్నాన్డు? ఇదంతా 

జీవితమేనా? జీవించటం కోసమేనా ఈ పనులనీన్ చేయటం? ఇలా చేయవచాచ్? 
ఓ మనిషిని మరో మనిషి చంపవచాచ్? చంపటానికి ఎవరు అధికారం ఇచాచ్రు? అసలు మతం ఏమిటి? కులం 

ఏమిటి?దరిదర్ం ఏమిటి?ఈ అభివృదిద్ ఏమిటి? మనిషి ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగి ఎందుకు చూసుకోవటంలేదు. బతకటం 
కోసం హతయ్లు చేసుత్నాన్రు. లూటీలు చేసుత్నాన్రు. దాడులు చేసుత్నాన్రు. ఒకరిమీద ఒకరు దుముమ్ చలుల్కుంటునాన్రు. 
ఇంకో పకక్న బతకలేక మరికొందరు బలవంతంగా తరలిపోతునాన్రు. 
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ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా మనిషి సాధించింది ఇదా? ఇంత ఇరుకుగా బతకటం కోసమా? తమకు ఇవనీన్ తెలియవు. 
తాము బతికేచోట అసలు గొడవలు లేవని కాదు. అసూయ లేదని కాదు. కానీ  ఇంతలా అకక్డ మారుప్లు రాలేదు. మరి 
ఈ నగరాలోల్కి ఎందుకొచాచ్యి? ఇకక్డదాకా వచిచ్నవి ఆగుతాయా? దేశమంతటా పాకుక్ంటూ రావూ. 

మనిషి మనిషితో మాటాల్డకపోవటం ఏమిటి? జంతువులిన్ వేటాడటం ఏమిటి? వాటికోసం మరలా రక్షణ ఏమిటి? 
ఈ మతాలేమిటి? ఎపుప్డొచాచ్యి. ఇవనీన్ తనకు తెలియకుండానే ఇనిన్ దశాబాద్లు గడిచిపోయాయా? 

తలుచుకుంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. 
ఇదేమంత సంతోషం కలిగించే మారుప్కాదు. ఇది మనుషుల మంచికి రాలేదు. ఇది పర్కృతి మంచికోసం రాలేదు. 

మనిషీ, జంతువూ ఒకటి కాదు. అయినా సరే ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా మనుషులూ జంతువులూ ఒకరికొకరు ఆధారం 
అయాయ్రు, పేర్మించుకునాన్రు. 

మరిపుప్డీ పరిణామం ఏమిటి? 
మనుషులకూ మనుషులకూ నడుమ అగాధాలు ఏరప్డాడ్యి. అవి ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతాయేమో మనుషులంతా 

పరసప్రం నరుకుక్ని చచిచ్పోగలరేమో. ఈ పర్పంచానికి పెను పర్ళయం దాపురిసుత్ందేమో? అపుప్డింక ఏం 
మిగులుతుంది? ఇంతకాలం తను మమ్చి మాతర్ంఏ శాశవ్తంగా మిగిలిపోతుందనుకుంటునాన్డు. అదంతా భర్మేనా? 

మనుషులు ఎందుకింత సావ్రధ్ంలో కూరుకుపోయారు? ఇపుప్డునన్ మనిషి మనిషా? కాదు. మానవుని చోటులో 
ఇంకా ఏదో శకిత్ వచిచ్ కూరుచ్ంది. అది మానవుడిన్ తన ఇషట్ం వచిచ్న విధంగా ఆడిసూత్ంది. మనిషి అరధ్ం చేసుకోటంలేదు. 
తను వినన్వీ తను చూసినవీ ఆ విషయానేన్ చెబుతునాన్యి. 

ఈ మనిషి సేవ్చచ్గా నవవ్లేకపోతునాన్డు. కనీసం ఏడవలేకపోతునాన్డు. హృదయం విపిప్ 
మాటాల్డలేకపోతునాన్డు. ఈ భవనాలు ఎంత ఎతుత్లకు లేసేత్నేం గాక ఈ సంసక్ృతి ఎంత విసత్రిసేత్నేంగాక మనిషి 
ఎకక్డునాన్డు? అతని సాథ్నం ఎకక్డుంది? మరుగుజుజ్ అయిపోతునాన్డు. ఇదిలానే కొనసాగితే మాతర్ం ఆ రూపం కూడా 
ఉండదు. 

మనిషి రేపటి రూపానికి తగగ్టుట్గానే సంగీతం ఉంది. వారి నాటకాలునాన్యి. వారి ఆనందం ఉంది. వారి 
దుసుత్లునాన్యి. కొనిన్ రోజులాగితే ఇంక ముసుగులు అవసరంలేనే లేదేమో? ఇంత బాధయ్తా రహితమైన సమాజంలో 
తాము బతుకుతునాన్రా? 

రాతర్ంతా భూషయయ్గారు తన లాలీచ్ని గుండెలకు హతుత్కుని పడుకుంటారు. ఏనాడూ పీడకలలు రాని ఆయనకు 
దారుణమైన అనుభవాలు. ఎవరెవరో పరిగెతిత్నటుల్ ఆకాశంనుండి కనులు మిరుమిటుల్ గొలిపే వెలుగుతో పెదద్ శబద్ంతో 
నిరంతరాయంగా రాలుతునాన్యేంటో? ఒకక్సారిగా పెదద్ విసోఫ్టనం.. ధవ్ంసం.. ఓ సతరీ తల విరబోసుకుని 
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ఏడుసుత్ంటుంది. మనుషులూ జంతువులూ అనీన్ ఉనామ్దంతో పరిగెడుతుంటాయి. అవనీన్ అలా నిరంతరాయంగా 
సముదర్ంలో కలుసుత్ంటాయి. గుంపులు గుంపులుగా కుకక్లు ఏడుసుత్ంటాయి. ఎవరెవరో బీభతస్ంగా పాడుతుంటారు. 

ఉలికిక్పడి లేసాత్డు. 
నిదర్పటట్దు. 
తామంతా పండించే పంటంతా ఏమైపోతుంది? ఇంతకాలం అవి మనుషులు అనుభవిసాత్రనే తృపిత్ ఉండేది. 

తాము పండిసుత్నన్ పర్తి బియయ్పు గింజా మనుషులకే అని తలుచుకునన్పుప్డు గరవ్ం కలుగుతుండేది. మనిషిగా ఈ భూమి 
మీదకు వచిచ్నందుకు తనవంతు బాధయ్తను నెరవేరిచ్న తృపిత్ మిగిలేది. ఇపుప్డలా కాదు. తమ శర్మంతా వృధా 
అయిపోతుంది. 

ఎటు చూసినా ఆకలి ఉంది. తాము సృషిట్ంచిందంతా ఏమైపోతుందో అరధ్ంకావటంలేదు. 
ఈ పర్పంచం రూపు మారిపోయింది. ఇంకా మారిపోతుంది. అపుప్డు తన రూపం కూడా మారిపోతుందేమో? 

తులసమమ్ కూడా తనని గురుత్పటట్లేదేమో. భూషయయ్ గారు అనుకునాన్డు. 
ఇంక నేను ఇకక్డ ఉండకూడదు, వెళిళ్పోవాలి, ఇకక్డే తను చచిచ్పోతే ఎటాల్? 
ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా తనను పేర్మించిన ఊరుకి,  దూరంగా మరణించటమా? 
ఇనిన్ సంవతస్రాలు తనతో కలసి మెలసి బతికిన తులసమమ్కు చెపప్కుండానే, కడసారి చూసుకోకుండా 

చచిచ్పోవటమా? లేదు.. లేదు. తను వెంటనే వెళిళ్పోవాలి. 
రేపు తను ఇకక్డ ఉండగానే ఏమైనా జరగవచుచ్. తన మనవరాలు చెపిప్నటుల్ రోడల్ మీద జనం లేకుండా పోలీసులే 

తిరిగితే ఎటాల్? తను చచిచ్పోతే మంతార్లుండవేమో. కరెంటు మెషిన దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్తే వాళుళ్ తన బూడిద 
ఇసాత్రేమో. 

బూడిద... నిజంగానే బూడిద తపిప్తే ఒకపప్టికి ఏమీ మిగలదు. వీళళ్ందరూ అసలు ఇంత ఆనందంగా ఎలా 
బతకగలుగుతునాన్రు. 

చార మినార ని చూసేత్ ఎవరైనా ఆనందించగలరా? అకక్డనుండి దూకి చచిచ్పోయినవారు గురుత్కు రారూ? ఆ 
జంతువులను చూసేత్ ఏమనిపిసుత్ంది. మనిషిని అలా ఉంచితే బతకగలడా? 

అందుకే తను వెళిళ్పోవాలి. వెంటనే వెళిళ్పోవాలి. 
ఆయనకు అలాంటి ఆలోచన పార్రంభం అయి కర్మంగా పెరగసాగింది. అది పైకి కనిపించకపోయినా ఆయనిన్ 

నిలువెలాల్ కుదిపివేసింది. అందుకే తీవర్మైన వతిత్డి తెచాచ్డు. 
"ఏంటయయ్గోరూ.. ఎలిల్పోతానంటారూ" అని పనిమనుషులు అడిగారు. 
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వారికి కూడా ఎంతో సరదాగా ఉంది. ఆయన వాళళ్ందరినీ పిలిచి అడుగుతుండేవాడు. వారి పనుల వివరం 
గురించి, వారెలా జీవిసుత్ంది అనిన్ వివరాలు. 

"ఎవరి కొంపలో వారుంటే భయం వుండదు. ఇది మావూరు కాదు" 
"మీ అబాబ్యి గారంటనాన్రుగా" 
"ఉంటే ఆడి వూరవుదిద్. నా ఊరెటాట్ అవుదిద్.?" అనాన్డాయన. 
సులోచనకూడా ఆయనిన్ ఇంక ఆపగలటం తన తరం కాదనుకుంది. 
"మీరు కారుకోసం చూసేత్ ఆయన మనకు చెపప్కుండా వెళిళ్పోయినా ఆశచ్రయ్ంలేదు" అంది.  
"మరేం చేదాద్ం?" 
"రేపు పంపించేదాద్ం." 
"సరే.. కానీ రేపు బస లో పంపించేదాద్ం" 
ఆయన భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు చెపిప్ంది. 
"రేపు ఉదయం మీరు బయలుదేరుదురుగాని." 
భోజనం చేసి బయటకు వచాచ్డు. తనకు ఇంక ఎవరితోనూ మాటాల్డాలనిపించలేదు. తన మంచం దగగ్రకు 

వెళాళ్డు. 
ఆ రోజు పనిమనిషికి చాలా బాధగా అనిపించింది. 
గోడకు తగిలింఇన లాలీచ్ని తీసి ఉతకమని చెపిప్ంది సులోచన. ఏదో ఆలోచిసూత్ విసురుగా లాగాడు. 
చిరిగిపోయిన శబద్ం . 
అపుప్డు ఈ లోకంలో పడాడ్డు. 
"అయయ్యోయ్ ఎంత పని జరిగిపోయింది. అయయ్గారిపుప్డేవంటారో? ఈ విషయం చెపితే. ఎందుకు ఉతికేసి ఆరేసేత్ 

సరి. తరావ్త తెలిసినా ఏమవుతుంది.పోనీ చెబితేనో తననే తీసుకో అంటారేమో రెండు తిటిట్నా" 
అయితే ఓ నిరణ్యానికి రాలేకపోయాడు. తను వచిచ్ందగగ్రున్ండి ముసలాయన ఆ చొకాక్కు ఎంతగా అంటిపెటుట్కు 

ఉనాన్డో గమనిసూత్నే ఉనాన్డు. అలాంటిది ఆ చొకాక్ కోసం తను కావాలని అలా చేశారనుకుంటారేమో అనుకునాన్డు. 
అందుకే మామూలుగా గుంజి మేడ పై భాగంలో ఆరేసి వచాచ్డు. 
ఆ తరావ్త పనిలోపడి అ విషయమే మరిచిపోయాడు. 
సులోచన ఆయన వెళాత్రని తెలియగానే పిండివంటలు తయారు చేయటం ఆరంభించింది. 
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'పులాల్రెడిడ్' సీవ్టుస్లాంటివి నాలుగు రకాలు తెపిప్ంచి పంపించవచుచ్. వాటిని చూడగానే ముందు ఎంత ఖరీదో 
అనే ఆలోచన వసుత్ంది.  

ఏది ఏమైనా వండి పంపించినపుప్డు వాళుళ్ పొందే ఆనందం కొని పంపించినపుప్డు పొందలేరు. 
అంతేకాదు ఓ వయసు వచిచ్నాక తమ పిలల్లు తమ పటల్ ఏ విధంగా వయ్వహరిసుత్నాన్రా  అనే ఆలోచన 

పెదద్వారిలో ఉంటుంది. వారు వండి పంపిసేత్ కూరుచ్ని తినాలనే తపన ఉండదు. బిడడ్ ఆకలి, అవసరం తలిల్ 
గర్హించినపుప్డు తలిల్దండుర్ల ఆకలీ, అవసరాలు పిలల్లు గమనిసుత్నాన్రా లేదా అనే ఆలోచన వారికుంటుంది. 

తలిల్ తన బిడడ్ల కోసం ఎంత తాయ్గం చేయగలదో, అంత హకుక్తోనూ ఎదురుచూసుత్ంది. తమ గురించి తమ 
పిలల్లు ఆలోచిసుత్నాన్రు. తన సుఖసంతోషాలు వారు కోరుకుంటునాన్రని ఆమె భావించినపుప్డు వారిలో తాము 
నిరవ్హించిన పాతర్ పటల్ సంతృపీత్, గరవ్ం మిగులుతాయి. 

ముందు వారిలో ముసలితనం తెచేచ్ భయాలు, అభదర్తాభావం వారిని పీడించవు. ఆధునిక తరం ఈ సూక్షమ్ 
అంశానిన్ గురిత్ంచటానికి ముందుకురాదు. అదే విషాదం.   
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