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రాతిర్ పదినన్ర అయింది !
వరష్ం అపుప్డే వెలిసింది. ఈదురుగాలి బయట చలల్గా బలంగా వీసూత్ంది. గాలికి ఊగుతునన్ చెటల్ ఆకుల శబధ్ం తపిప్తే వాతావరణం
పర్శాంతంగా ఉంది.
బయట చలి... ఎముకలు కొరికే చలి... రూమ లో కూరోచ్ని టార్నస్పరెంట అదాద్లోల్నించి బయటకు చూసుత్నాన్ను. సగం తెరిచిన
వెనీషియన బైల్ండస్ లోనించి తడిసిన సిమెంట రోడుడ్ మెరుసూత్ కనబడుతూంది. పచచ్టిలాన మీద ముతాయ్లాల్ంటి నీటి బిందువులు అందంగా
మెరుసుత్నాన్యి.
గది అంతా లేత లేత నీలిరంగు మందంగా
వాయ్పించి ఉంది. టేబిల మీద కాకట్స పాల్ంట అందంగా
మెరుసూత్ంది. సీట్రియోగార్మ ఆన చేసి, దోసిళళ్లో గెడడ్ం
ఉంచుకొని బయటకు చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను.
మనసస్ంతా అదోలా ఉంది. ఇలాటి రాతిర్... వరష్ం
... ఈ పర్శాంతత ... వీటిని చూసేత్ నాకు భయం...
ఇలాటి రాతేర్ నా జీవితంలో అనుకోని మారుప్
తెచిచ్ంది. ఆ రోజు నాకు బాగా జాఞ్పకం ... ఇలాగే ముసురు
పటిట్న రాతిర్ ...
అయిదు సంవతస్రాల కిర్తం ... ఆ రాతిర్ ...
ఇలాగే

ఈ

కురీచ్లోనే

కూరొచ్ని

బయటకు

చూసుత్నాన్ను. బయట మెరిసినపుప్డలాల్ గది అంతా వెలుగు
ఒకక్ క్షణంలో నిండిపోతూంది.
నా వెనకే వచిచ్ నిలబడింది మాలతి ! తెలల్టి
నైలాన చీరలో మెరిసిపోతూంది ఆ రోజు.
ఒకక్ క్షణం మా ఇదద్రిమధాయ్ మౌనం రాజయ్ం చేసింది. కాంపౌండ వాల ని ఆనుకొని ఉనన్ గులాబీ చెటుట్మీద తన దృషిట్ నిలవడం
గమనించాను. దానికునన్ ఒకే పూవు గాలికి ఏ క్షణమైనా రాలిపోయేలా ఉంది.
మాలతికి ఇలా చినన్ చినన్ ఎడవ్ంచరస్ అంటే ఇషట్ం. తలుపు తెరుచుకొని గారెడ్న లోకి వెళిళ్ంది. ఇంత ఈదురుగాలిలో ఈ హిల సేట్షన
లో బయట ఎంత చలిగా ఉంటుందో ఊహించగలను.
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కాంపౌండ వాల కి బయటవైపు తాటిచెటుట్ గాలికి బలంగా ఊగుతూంది ఇటూ అటూ.
చెవుల చుటూట్ పైట నిండుగా కపుప్కుని పువువ్ కొయయ్డానికి వంగుతూంది మాలతి ...
నా మనసెస్ందుకో కీడు శంకించింది. అపర్యతన్ంగా కురీచ్లోంచి లేచాను.
ఉనన్టుట్ండి ఒకక్ గాలి కెరటం బలంగా ఉపెప్నలా వీచింది, అంతే !
కెవువ్మనే ఆరత్నాదం గాలిలోనించి వచిచ్ంది. బయటకు పరుగెతాత్ను, కానీ ...
అంత ఎతుత్మీదనుంచి పడిన తాటిపండు, తన కసి తీరుచ్కొని నీళళ్లో ఎటో పడిపోయింది.
ఎరర్టి రకత్ం ... నీళళ్లో కలిసి పలచ్బడిన రకత్ం ...
తల విదిలించాను. ఆ సమ్ృతే భయంకరంగా ఉంటుంది.

PPP

లేచి ఫెర్జిడేర లోనించి కొంచెం సాక్చ తీసి గాల్సులో పోసుకొనాన్ను.
మాలతి చచిచ్పోలేదు. కుడిచేయి నరం మడత పడింది. ఎపుప్డూ నవువ్తూ ఉండే మాలతి కళళ్సాథ్నే గాజుకళుళ్ సిథ్రనివాస
మేరప్రుచుకొనాన్యి.!
కానీ మాలతి బర్తికింది! జీవచఛ్వంలా బర్తికింది!
ఒక అంతసుత్ మీద ఇంకొకటి కటుట్కొంటూ వచిచ్న నా కలల భవంతి పునాదులతో సహా కూలిపోయింది. నేను మిగిలేను. నాకు
తోడుగా మాలతి ఒంటిచేతోత్ తడుముకొంటూ ననున్ చేరే మాలతిని చూసేత్ భయం వేయటం మొదలుపెటిట్ంది. భయం తగగ్డానికి ఈ తార్గటం
నేరుచ్కొనాన్ను. కల్బ ... పేల్యింగ కారడ్స్ ... కాక టెయిల పారీట్లు ...
అపుప్డు పరిచయమయింది హెలెన తో!
హెలెన ననున్ తన బోయ ఫెర్ండస్ తో చేరుచ్కొనన్పుప్డు సంతోషించేను. కొంతకాలానికి పెళిళ్ చేసుకుంటాననన్పుప్డు అదో
గరవ్కారణంలా భావించాను.
నా పేర్మలోని కపటతవ్ం మాలతి చేరువగా ఉనన్పుప్డు చేతులోల్ కంపనానిన్ కలిగ్ంచేది. తను చేసే పర్తి పనీ నాలో విసుగుకు
కారణమయేయ్ది. కానీ ఆ విసుగుకు కారణం మాలతి కాదు .... ఏదో తెలియని కసి ... !
మాలతి ముగధ్తవ్ం, మాలతి చేతులోల్ అమాయకతవ్ం గురిత్ంచటం మానేశాను. మాలతికీ నాకూ మధయ్ దూరం ఎకుక్వ అవసాగింది ...
ఊహూఁ ... కాదు నేనే దూరంగా వెళిళ్పోసాగాను.
ఈ బీజానికి హెలెన తో సేన్హం నీళుళ్ పోసింది.
ఇపుప్డది మహా వృక్షం !
తెలివైన అమామ్యి మాలతి ... విషయం తొందరలోనే గర్హించింది. కూతురిన్ పోషించలేనంత బీదవాడు కాదు మామయయ్.
నేనూ సంతోషించాను ... చటట్బదద్ంగా ఏరాప్టు.
PPP
బయట చలిగాలి బలంగా వీసూత్ంది. కొదిద్గా తుంపర పడుతూంది.
ఫోటోలో హెలెన నవువ్తూంది. హెలెన కి ఎరుపంటే ఇషట్ం. మాలతికి తెలుపంటే పార్ణం. అపప్టోల్ నాకు తెలల్టి బేబీ ఆసిట్న ఉండేది.
ఇపుప్డు పోరిట్కోలో పింక కలరడ్ కాంటెసాస్ మెరుసూత్ంది.
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కారిడార తలుపు కొటుట్కొంటూంది ఇంకా.
నిదర్ రావటం లేదు. వచేచ్ సూచనలు కూడా లేవు. తలుపు వెయయ్డానికి లేచాను. నేలమీద అసత్వయ్సత్ంగా పడి ఉనాన్యి పేల్బాయ ...
టిట బిటస్.
ఎందుకో బయటకు వెళాళ్లనే బుదిద్ పుటిట్ంది. అపర్యతన్ంగా నడిచాను.
ఒకక్సారి వెచచ్ని గదిలోంచి బయటకు వచేచ్సరికి ఒళళ్ంతా చలికి వణికింది.
సరీగాగ్ ఇలాటి రాతేర్ .. ఇలాటి ముసురే! పోరిట్కో సత్ంభానిన్ పటుట్కొని నిలబడాడ్ను.
అదే గులాబీ చెటుట్ ... కొతత్ రెమమ్లు వేసి ఏపుగా పెరిగింది.
నరాలు జివువ్మనే చలిగాలి కెరటాలాల్ వీసూత్ంది. నేలంతా తడిగా ఉంది. వరష్ం నీరు కాలువలు కటిట్ పర్వహిసూత్ంది.
ఒకక్సారి మెరిసింది. .. రెండు సెకనల్పాటు పర్పంచం అంతా వెలుగుతో నిండిందా అనన్టుట్ మెరిసింది.
ఆ వెలుగులో చూచాను. దాదాపు పదేళళ్ పాప ... చీకటోల్ ఒంటరిగా రోడుడ్మీద నిలబడి ఉంది. వరష్ం వలల్ బటట్లు ఒంటికి
అతుకుక్పోయి ఉనాన్యి. ముదద్గా తడిసిపోయింది.
నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.
కాంపౌండ వాల గేటుతీసుకుని బయటకు వచాచ్ను. ఆ పాప దగిగ్రకు చేరుకునాన్ను. తడిసిన జుటుట్ పాయలుగా మొహం మీదకు
పడుతూంది. నీటి చుకక్లు బొటుల్ బొటుల్గా రాలుతునాన్యి కిందికి! నా వైపు బెదురుగా చూచింది.
“ఎవరు నువువ్?” అడిగేను. సమాధానం ఆశించలేదు నేను. ఇంకొంచెం సేపు ఆ గాలిలో ఉంటే నాకే నుయ్మోనియా వసుత్ందేమో అనన్
భయం వేసింది నాకు.
వంగి తన చేయి పటుట్కొని నా బంగళావైపు దారి తీశాను.
నిజానికి ఏ సాయంతర్ంపూటనో నా కాంటెసాస్ కల్బుబ్వైపు దారి తీసుత్నన్పుప్డు, ఇదే పాప కాంపౌండ వాల గేటు దగిగ్ర నిలబడి ఏదైనా
యాచించి ఉంటే అసహియ్ంచుకొని ఉండేవాణేణ్మో !
కానీ ఈ నిశశ్బద్ నిశీధిలో, ఒంటరిగా నిసస్హాయంగా నిలబడడ్ ఆ పాపని చూసేత్ నాలో ఏదో మానసికోదేవ్గం కలిగింది.
బయట పర్కృతి చేసుత్నన్ తాండవానికి భయపడిన ఆ పాప కూడా ఏమీ మాటాల్డకుండా నాతోనే నడిచింది ...
PPP
హీటర ఉండటం వలల్ గది అంతా వెచచ్గా ఉంది. రూమ అంతా లైట సెంటెడ ఆడర మతుత్గా వాయ్పించింది. బయటనుంచి
రావడంవలల్ దానిన్ గమనించగలిగాను.
ఆ పాపని ఈ ఊళోళ్నే ఎకక్డో చూశాను! ఎంత ఆలోచించినా జాఞ్పకం రావటం లేదు. తను గుండెలనిండా మతుత్గా, బరువుగా
ఊపిరి తీయటం గమనించాను.
“తపిప్పోయావా?” అడిగాను తువావ్లు చేతిలోకి తీసికొంటూ.
తను మాటాల్డలేదు.
“అమామ్... నానాన్...? “ మళీళ్ అడిగాను.
లేరనన్టుట్ తల ఊపింది.
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జాలేసింది నాకు. జీవితంలో ఒంటరితనం ఎంత బాధాకరమో నాకు తెలుసును! తమ చుటూట్ తాము గూడు అలుల్కొని జీవించే వారికి
మరీ ... ! ఏదైనా తోడు దొరుకుతుందేమోననీ, తమ సరవ్సవ్ం అరిప్ంచుకొందామనీ చూసూత్ంటారు.
ఆ పాపని చూసూత్ంటే నాలో ఏదో సేన్హ పూరవ్కమైన భావం కలుగుతూంది. లేమి సృషిట్ంచిన మేలి ముసుగును తొలగిసేత్ ... అపుప్డే
తడి ఆరుతునన్ జుటూట్, గుండర్టి మొహం ... అమాయికంగా, ఏదో పోగొటుట్కొనన్టుట్ చూచే కళుళ్ ...
నాలాగే ఒంటరి ...
ఫాల్సక్ లోంచి టీ పోసి ఒక గాల్సు పాపకిచాచ్ను. జాగర్తత్గా రెండు చేతులతోనూ పటుట్కొని తాగటం పార్రంభించింది.
నా దగిగ్ర బెదురు తగిగ్నటుట్ంది. రూమ నలువైపులా పరికించి చూడసాగింది. నెమమ్దిగా కబురల్లోకి దింపాను.
“నీ పేరేమిటి పాపా?” అని అడిగాను.
“బిందూ.”
“మీ ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరెవరుంటునాన్రు?” విషయం తెలుసుకోవడానికి ఇంక ఎలా అడగాలో తెలియలేదు.
“నేనూ, రాకా అంతే___” అంది.
“రాకా... అంటే... “ సందిగధ్ంలో ఆగాను. అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది ఈ పాప ఎవరో ...
గాంధీ బొమమ్ పకక్న రాకా ... ఈ పాప పాడుతూ ఉంటే చుటూట్ చేరిన వాళళ్ దగిగ్ర డబుబ్లు అడుకొక్ంటూ నాకు నాలుగయిదు సారుల్
కనిపించాడు.
రాకా అంటే తెలియని వాళుళ్ ఈ ఊళోళ్ లేరు...
ఆరడగుల ఎతూత్ ... చారల బనీనూ... ! అమాయకుల దగిగ్రున్ంచి డబుబ్ ఎలా పొందవచోచ్ వాడికి బాగా తెలుసు! కానీ సంవతస్రం
కిర్తం ... వాడికి అకసామ్తుత్గా జబుబ్చేసింది. వాడు యౌవనంలో ఆడిన ఆటల ఫలితాలూ, తార్గుడూ సరి అయిన సమయం చూచుకొని
ఒకక్సారి ఎదురు తిరిగేసరికి అంత మనిషీ ఒకక్సారి పీనుగైపోయాడు. అపప్టినించీ వాడు జీవనోపాధికోసం ఈ పాపని
ఉపయోగించుకోవటం మొదలు పెటాట్డు.
కానీ ఈ పాప ఎకక్డిది వాడికి ? వాడు ఒంటరి అని తెలుసు నాకు ! అదే పర్శన్ అడిగాను. నా ఊహ నిజమయింది. తను చెపిప్న
దానిన్బటిట్ నాకు అరధ్మయింది ఏమిటంటే ...
ఒక రైలు పర్మాదంలో తను దొరికింది రాకాకు. మొదటోల్ ఈ పాపని పెంచటం అసలు సమసేయ్ కాలేదు. ఆరు నెలలనుంచీ ... అంటే,
రాకా ఆరోగయ్ం బాగా పాడైన కొదీద్ __ ఈ పాపే ఒక విధంగా అతనిన్ పోషిసూత్ంది అని చెపొప్చుచ్!
బిందూ మొహంలోకి చూసూత్ంటే ధనవంతుల పాపలా కనబడింది... ఇంత చినన్ వయసులోనే జీవనోపాధికి కషట్పడే తనని చూసేత్
జాలేసింది.
అపర్యతన్ంగానే అడిగేను,
“నాతో ఉండిపోకూడదూ, బిందూ?” అని. ఈ ఆలోచన వచిచ్నందుకు ననున్ నేనే అభినందించుకొనాన్ను.
బిందూ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది నా వైపు ...
ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేదు.
ఆ మాతర్ం విరామానిన్ కూడా భరించలేక పోయాను.
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తరువాత నెమమ్దిగా అంది “మరి ... రాకా?”
ఈ పర్శన్ అసలు ఊహించలేదు. ననున్ అవహేళన చేసుత్నన్టుట్ అనిపించింది ఆ పర్శన్.
ఆ పాపే నిజానికి రాకాని పోషిసుత్నన్ సంగతి నాకు తెలుసు. కానీ వాళిళ్దద్రి మధాయ్ పెరిగిన అనుబంధం వయసుస్ ఒక సంవతస్రం.
రాకాని పోషించవలసిన అవసరం తనకేముంది? ఇపప్టి వరకు తను పోషించినది చాలు. ఇంత అందమైన గులాబీ పూవు సరియైన పోషణలేక
తొందరగా వాడిపోవటం నా కిషట్ంలేదు.
నాలో పటుట్దల హెచిచ్ంది. అనునయిసుత్నన్టుట్ అనాన్ను. “చూడు బిందూ! రాకా ఇంకెంతకాలమో బర్తకడు. ఇపుప్డు వాడి ఆరోగయ్ం
ఎంత హీనంగా దిగజారిపోయిందో, వాడితో కలిసి ఉంటే నీకు వచేచ్ నషాట్లేమిటో తెలుసుకునేటంతటి వయసు లేదు నీకు. హాయిగా నాతో
ఉండిపో! కొనిన్ రోజులోల్నే నీకో పినిన్ కూడా వసుత్ంది. హాయిగా చదువుకోవచుచ్! ఆడుకోవచుచ్! ... ఇంకా రాకా సంగతంటావా, ఒకపుప్డు
వాడు చేసిన ఘోరాలనిన్టికీ వాడు ఫలితం అనుభవించక తపప్దు .. అనుభవిసాత్డు!” అంతకంటే సులభమైన భాషలో చెపప్టం నా వలల్
కాలేదు.
ఒకక్ క్షణం బిందూ మాటాల్డలేదు.
ఫెర్జిడేర లోంచి ఒక ఆపిల తీసి ఇచాచ్ను. “చూశావా... ఈ గది ఎంత వెచచ్గా ఉందో ... ఆ మూల చూడు. అది హీటర ... దానివలేల్
ఈ గది వెచచ్గా ఉంది. ఇదిగో ఇది బూయ్టేన లైటర ... ఈ చేప చూశావా ఎలా మెరుసూత్ందో ... “
ఒకోక్ ఆకరష్ణా బిందూని అయిసాక్ంతంలా లాగుతాయి నా వైపుకి తను జీవిసుత్నన్ది ఎంత హేయమైన శూనయ్మైన బర్తుకో అరధ్మై
ఉంటుంది ఈ పాటికి ...
ఆసకిత్కరంగా చుటూట్ ఉనన్ వసుత్వులిన్ చూసూత్ంది !
సీట్రియో గార్మ లోంచి ... “ఇట హాజ బీన ఎ హారడ్ డేస నైట ... అండ ఐ హావ బీన ...” బీటిలస్ గొంతు గిటార ధవ్నుల మధయ్
వినిపిసూత్ంది. ఎకేవ్రియమ లో ఆకిస్జన బబులస్ ఒకదానినొకటి తరుముకొంటూ పైకి వెడుతునాన్యి. టేబిల మీద కేకట్స పాల్ంట అందంగా
మెరుసూత్ంది.
రేడియం వాచీ పనెన్ండు చూపుతూంది...
“ఇది నీ పకక్ ...” అనాన్ను. బిందూ బరువుకి సిర్ప్ంగ కాట కిందికి దిగింది. బెడ లైట ఆన చేసి నేనూ పకక్మీద వాలాను.
అకసామ్తుత్గా మెలుకువ వచిచ్ంది. ఆరయింది. కొదిద్గా వెలుతురు లోపలికి పడుతూంది. అపర్యతన్ంగా పర్కక్కి తిరిగి చూశాను.
బిందూ లేదు పకక్మీద.
ఒకక్ గెంతులో దిగాను కిర్ందికి గేటు దగిగ్ర మాలితో వాదిసూత్ంది బిందూ. నా దగిగ్రకు తీసుకొని రావటం కోసం తన చేయి పటుట్కొని
లాగుతునాన్డు మాలీ.
మాలీ ని వెళిళ్పొమమ్ని బిందూ చెయియ్ పటుట్కొనాన్ను. ఒకక్ నిమిషం పాటు తన కళళ్లోల్కి తదేకంగా చూసూత్ ఉండిపోయాను.
ఒకక్సారి నా కళళ్లోకి చూసి తల వెంటనే దించేసుకొంది!
నేను ఓడిపోయాను !
“వెళిళ్ పోతావా?” అడిగేను. తల ఊపింది.
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“ఏం ఇకక్డ నచచ్లేదా?” నాలో కోపం రాజు కొంటూంది. తను ఓడిపోతునాన్నని తెలినపుప్డు మనిషికి ముందు కలిగేది కోపం,
తరావ్త నిసప్ృహ.
“చెపుప్ ...!” నా కంఠం నాకే వికృతంగా వినిపించింది.
“మరి ...” ఏదో అసప్షట్ంగా అంది బిందూ!
“ఏం? ఆ రాకాని వదిలి ఉండలేవా? రాకా నీకేమవుతాడనీ? ఇంత పెదద్ ఇలుల్ .. ఈ తోట .. వీటిని వదిలేసి ... ఆ వెధవ ...
నినెన్తుత్కొచిచ్ పెంచుతునన్ ఆ రాకా దగిగ్ర ఏముందనీ ...” ఆ కోపంలో నేను ఏం మాటాల్డుతునాన్నో నాకే తెలియటం లేదు.
బిందూ మాటాల్డలేదు.
ఒకక్ క్షణం నిశశ్బద్ం! తన చెయియ్ వదిలేశాను.
“వెళుళ్!” అనాన్ను. నా వైపు తల ఎతిత్ చూసింది. కదలేల్దు.
“గెటౌట”
ఇంకో క్షణం నెమమ్దిగా గడిచింది.
రెండు పిడికిళూళ్ గటిట్గా బిగించి అరిచాను __ “ఐ సే, గె ట”
బిందూ వెళిళ్పోయింది, నీడలా కదిలి, అసప్షట్ంగా కనిపిసూత్, కనిపించటం మానేసింది.
గదిలోకి వచాచ్ను. చాలా ఒంటరిగా ఉంది. ఈ అనుభవం ఒక సమ్ృతిలా మిగిలిపోతుంది. అంతే!
అదోలా ఉంది యాతన! అందరూ నానుంచి దూరంగా వెళిళ్పోతునాన్రు. నా అంతరంగంతోనే నాకు సతస్ంబంధాలు కుదరటం
లేదు. నా మనసెస్పుప్డో నా మీద పగ తీరుచ్కొంటుంది.
ఈ ఆలోచనలు తెగటం లేదు.
అపర్యతన్ంగా హెలెన నెంబర డయల చేశాను.
“హలోల్ ...” అనాన్ను. “యస ... హలోల్...” అవతలివైపునుంచి మగ గొంతు వినిపించింది. ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆ రోజు వెనెన్లలో నాకు
హెలెన చేసిన వాగాద్నం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
ఇంత పొదుద్నేన్ హెలెన ఇంటోల్ ... ఎందుకో మనసుస్ సరిపెటుట్కో బుదిద్వేయలేదు.
“బాషట్రడ్ ... వా డూడ్ యూ వాంట ... ?”
రాతిర్ పుచుచ్కొనన్ మందు మతుత్ ఇంకా వదలేల్దు గొంతులో ... నా పిడికిలి మూసుకొంది. అంతలోనే హెలెన అతని చేతులోల్ంచి
రిసీవర తీసుకొనన్ ధవ్ని వినిపించింది. అంతలో ఆమె గొంతు ... “హలోల్”
నే మాటాల్డలేదు ... ఫోన పెటేట్శాను ...
PPP
నాకు కోపం రాలేదు ... భయం వేసింది. తను ఊహించినదంతా ఒకక్సారి ఎదురు తిరిగితే కలిగేది భయం. మాలతి ఒంటి చేతోత్
తడుముకొంటూ, ననున్ చేరేటపుప్డు కూడా ఇలానే భయం వేసేది.
కసిగా ఉంది హెలెన మీద ? బిందూ మీదా ?
బిందూ, మమత అనురాగం ఎలాటివో ఎంత బలంగా ఉంటాయో తనకు సరవ్సవ్ం అరిప్ంచిన పూవుని వదిలి ఇంకో అందమైన
పుషాప్నిన్ చేరే తుమెమ్దకీ, మనిషికీ భేదం ఏమిటో ఊహించుకోవటానికి దారి చూపింది.
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బిందూ కోసం రాతిర్ అంతా ఎదురు చూసి ఉంటాడు రాకా... తన అవసరం నిజంగా ఎవరికుందో వాళళ్ కోసం వెళిళ్పోయింది.
మరి నాకోసం మాలతి ? ...
ఈ ఆలోచన వచేచ్సరికి ఉలికిక్పడాడ్ను.
హెలెన ఫోటోలో నవువ్తూంది. ఆ కళళ్ వెనక ఎనిన్ రహసాయ్లు! మాలతి కళళ్ వెనక ఎంత ముగద్తవ్ం!
తన అనురాగంతో నాకోసం సవ్రాగ్నిన్ సృషిట్ంచి ... తన సరవ్సావ్నిన్ నాకు అరిప్ంచి .. నా కౌగిలిలో పూవులా ఒదిగిపోతూ ... నా
కళళ్తోనే పర్పంచానిన్ చూదాద్మనుకొనన్ మాలతి ... కానీ ... కానీ ... నేను చేసిందేమిటి? నిరల్క్షయ్ంగా ... నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ...
“ఛా” నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసూత్ంది.
బిందూ వెళిళ్పోయింది ... మరి నేను ?
టాంక లో పెటోర్లు ఉందో లేదో చూడటానికి లేచాను . . . .
PPP
జీవితం ఇండెకస్ లేని బైండ బుకుక్. జాగర్తత్గా చూసేత్ కావలసిన పదాలు వేరేవ్రు పుటలోల్ దొరకక్పోవు! చేయవలసిందలాల్ వాటిని
సమనవ్యించు కోవడమే!
PPP

నీకు..
(ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ సచిత
ర్ రపతి
ర్ క, మారిచ్ 7, 1979 సంచికనుంచి)
పర్భా...
దయచేసి దీనిన్ చింపివెయయ్కు. నామీద దయవుంచి దీనిన్
పూరిత్గా చదువు. ఒకసారి పైనుంచి కిందికి చూసేసి ‘ఏమిటీ సొద’ అని
ఉండచుటిట్ నీ ఆఫీసు అయిదో అంతసుథ్నుంచి విసిరెయయ్కేం.
నీ రూమ బైటనునన్ విజిటరస్ నీ, నిముషానికొకసారి మోగే నీ
టెలిఫోన నీ కొదిద్గా పకక్కు పెటిట్ దీనిన్ శర్దధ్గా చదువు. నాకు
వార్యటంగానీ, మనసులో మాట విపులంగా చెపప్టంగానీ రాదు. ఈ
‘సరీగా చెపప్లేక పోవటమే’ గా మన మధయ్ దూరానిన్ పెంచింది. మన
మధయ్ దూరం ఏమిటి అని ఆశచ్రయ్పోకు పర్భా. ఉంది. కొదిద్కొదిద్గా..
కొదిద్కొదిద్గా ఇది పెరిగింది ఈ రాతిర్ దీనిన్ బర్దద్లు కొటాట్లనే
నిశచ్యించుకొనాన్ను.
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పర్భా.. ఎనోన్ విషయాలు ఎపప్టికపుప్డు చెపాప్లని అనుకొని కూడా చెపప్లేక పోతూ ఉంటాను. అయినా ఈ విషయాలనీన్ ఎలా
చెపప్టం? కొంచెం భయం, కొంచెం సిగుగ్ కూడా వేసుత్ంది. అందులో నువువ్ ! ఏదైనా మాటాల్డబోతే తలతిపిప్ ఒకక్ క్షణం సూటిగా ‘ఇది
జీవితం అనే బిజినెస లో పనికి వచేచ్ మాటేనా’ అనన్టుట్ చూసాత్వు. అంతే ! ఇక నోటి వెంట మాటరాదు. అందుకే యీ నిశశ్బద్పు అరథ్రాతిర్
యిలా ఒంటరిగా కూరొచ్ని ఇది వార్సుత్నాన్ను. అంత నిశశ్బద్ంగానూ దీనిన్ నీ బౌర్వును కోటు జేబులో పెటేట్సాత్ను. నీ టైం టేబిల పర్కారం
మంగళవారం నువువ్ తొడుకొక్నేది బౌర్వును కోటేగా.
క్షమించు పర్భా, నీ విలువైన సమయానిన్ వృధా చేసుత్నాన్ను. ఎనోన్ చెపాప్లి. ఎలా మొదలు పెటాట్లో అరథ్ం కావడం లేదు. అసలు ఈ
చెపాప్లనుకొనన్వి కొతత్ సంగతులేమీ కావు. మనిదద్రికీ తెలిసినవే, కానీ వాటి గురించి ఒకసారయినా నువువ్ ఆలోచిసాత్వా అని నా అనుమానం
అయినా నా గురించి ఆలోచించడానికి నీ టైంటేబిల లో సమయం కేటాయింపబడ లేదుగా.
లైఫ ని చాలా మామూలుగా తీసుకుంటావు నువువ్. ఏదో పుటిట్నందుకు కొనిన్ పనులు చెయాయ్లి కాబటిట్ రొటీన గా చేసుకుపోతావు. ఆ
చేసే దానికి ఓ ఫీలింగ అనేది ఉండదు అదే నాకు బాధగా ఉంటుంది.
నీకు తెలీదు కానీ, నేను ఒకక్దానీన్ చేసుకునే పార్రథ్నలో నీ గురించి ఏం చేసాత్నో తెలీదు కదూ “దేవా, నేనంటే నా భరత్కు కొదిద్గా
పేర్మా, కొంచెం దయా, జాలి, అనురాగం అనేవి పుటిట్ంచు. ఈ ఇంటోల్ నేను అనేదానిన్ ఒకదానిన్ ఉనాన్నని గురిత్ంపు కలిగించు” అని పార్రిథ్సూత్
ఉంటాను.
నీకిదంతా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది. ‘ఇపుప్డు నువేవ్ం కషట్పడుతునాన్వ?’ అని అడుగుతావ కషట్మంటే పెదద్ కషట్మేమీ లేదు. ఈ ఏమీ
లేకపోవటమే ననున్ బాధిసూత్ంది. ఎపుప్డూనూ. ఏదో సంపాదించుకోవటం, తినటం, పడుకోవటం అయిపోయింది. నాకు పిలల్లు. నీకు
ఆఫీసు.. అంతే.
నేను ఎంతగా ఎదురు చూసాత్నో తెలుసా పర్భా. ఇంటి చాకిరీతో అలసిపోయి నీకక్నిపించినపుప్డు దగగ్రకు తీసుకుని ఒకక్మాట
అంటావేమోనని ఎంతో ఎదురు చూసాత్ను. దినం అంతటిలో ఒకక్ క్షణం ఎకుక్వసేపు కాదు. ఒకక్ క్షణం పేర్మతో చూసాత్వని ఆశపడతాను
కానీ నవువ్ నా అలసటని గురిత్ంచవు. ఇలుల్ సరుద్కోవటం నా బాధయ్త. ఆఫీసు కెళళ్టం నీ బాధయ్త. ఇదద్రం మన పనులు ఎంత కాయ్జువల గా
చేసుకుపోతునాన్మో ఇనిన్ సంవతస్రాలలో ఎపుప్డైనా గురిత్ంచావా? గురిత్ంచవు ! బైట ఎనోన్ పనులు నీకు. అసలు నీకా ధాయ్సే ఉండదు.
షేవింగ కీర్మూ, నూయ్స పేపరూ, రాతిర్ డినన్ర లోకి సూపూ, కళళ్జోడూ, భారాయ్ అంతా ఒకే వరుసలో ఉంటాం.
పొర్దుద్నేన్ ఆఫీసుకు వెళూత్, గుమమ్ం వరకూ సాగనంపటానికి వచిచ్నదానిన్ ఒకసారి దగగ్రకు తీసుకొనాన్ వెళూత్వెళూత్ తిరిగి నా వైపు
చూసి నవివ్నా ఇక మళీళ్ నువువ్ తిరిగి వచేచ్వరకూ ఎంత సంతృపిత్గా ఉంటుందో! నువేవ్మో హడావుడిగా వెళిళ్పోతావ. నాకేమో అంతా
రొటీన, రొటీన, రొటీన.
ఈ విషయమే ఎపుప్డైనా పర్సాత్విసేత్ “ఆ ఏముంది అందులో?” అంటావు. ఏమీలేక పోతే మరి రోజు పెళళ్యిన కొతత్లో ఎందుకు
ఎపుప్డూ ఆ ఒంటరితనం కోసమే ఎదురుచూసే వాడివి. నేను ఏ మాతర్ం ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసినా ఎందుకు నీకంత కోపం విసుగూ వచేచ్వి
? దీనికి నువివ్చేచ్ సమాధానం “ నా ఆవేశానిన్ వేడినీ పాడుచేసింది నువేవ్” అని. మరి దానికి నా సమాధానం చెబుతాను విను.
పర్భా, ఇవనీన్ చెపుప్కుంటునన్ందుకు ననున్ బొతిత్గా సిగుగ్లేని దానిన్గా అనుకొంటునాన్వా ? అయినా నా సంగతులు నీకు గాక
ఇంకెవరికి చెపుప్కోను ?
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మన పెళళ్యిన కొతత్ జాఞ్పకం ఉందా పర్భా, నీలో ఎంత ఆవేశం ఉండేదో. నాకైతే ఏమీ తెలీదు. ముదుద్ పెటుట్కుంటే పిలల్లు పుడతారని
చినన్పుప్డెపుప్డో బామమ్ చెపిప్న మాట తపప్. అదే అనుకొనేదానిన్. కడుపు చీలిచ్ కుటట్టం గురించి, పిలల్లు పుటట్డం గురించీ ఎంత
భయపడేదానోన్.
పేర్మని పర్కటించడం సరీగాగ్ రాకపోవటం నా తపాప్ పర్భా? ముదుద్ పెటుట్కుంటునన్పుప్డు మెడచుటూట్ చేతులు వెయాయ్లనన్ సంగతి
పెళళ్యిన రెండు నెలలవరకూ నేను గురిత్ంచలేదే అనుకో మామూలుగానే నిలబడి ఉండి పోయానే అనుకో, అదేమంత తపప్ని? మొదటి రోజు
నీ కళళ్లో కనపడిన అసంతృపిత్ ఇనేన్ళళ్యినా ఇంకా నాకు జాఞ్పకం ఉంది. నిజం చెపొప్దూద్. ఆ రోజు నువువ్ ఒకోక్ అడుగూ ముందు వసూత్ంటే
ఎవరో పెదద్ రాక్షసుడు మీదకొసుత్నన్టుట్ భయం వేసింది. (పేర్మెకక్డా? అంతా భయమే) కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్ను. వళళ్ంతా చలల్గా
అయిపోయింది. అలాటి దాని దగగ్రున్ంచి నువేవ్ం ‘ఎకస్ పెకట్’ చేసాత్వు పర్భా! దానికి తోడు నీ తొందరపాటు నిజంగా ఆ నెలరోజులూ ఎంత
నరకం అనుభవించేనో… నాలో ఏదో తపుప్ందేమో అనన్ భయం. అందరిలాటి ఆడదానిన్ కాదేమో అనన్ అనుమానం... ఏమీ తెలియక
పోవడం ఎంత బాధాకరం !
ఆ రోజు నాకు బాగా జాఞ్పకం.
పెళళ్యిన నెల రోజులకు !
కినెన్రసాని పకక్ గెసట్ హౌస లో అదాద్ల గదిలో వెనెన్ల నిండుగా లోపలికి పడూత్నన్ సమయాన పెదద్ పెదద్ చెటల్ నీడలు నిశశ్బద్ంగా
మనని గమనిసూత్నన్ సమయాన. చందుర్డి తాలూకు కిరణం అదాద్ల కిటికీలోంచి పకక్మీద ఎరర్గా విశేల్షించిన సమయాన. జాఞ్పకం ఉందా
పర్భా?
ఏదో గొపప్ విజయం సాధించిన వాడిలా నువువ్ హాయిగా పడుకొనాన్వు. ఎందుకో తెలీదుగానీ, ఎంత ఏడుపొచిచ్ందనీ! ఏడీచ్ఏడీచ్
సొమమ్సిలిల్ పడుకొనాన్ను. ననున్ వోదారాచ్లనన్ ధాయ్సే నీకు లేకపోయింది. హాయిగా నిదర్పోయావు మళీళ్ తరువాత ఒక గంటకి మెలకువ
వచిచ్ంది. నువేవ్మో వెలల్కిలా పడుకొని నిదర్ పోతునాన్వు (నవవ్కు) లాగ మొదుద్లా. చాలా సేపు నినున్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. అరణయ్ంలా
రొముమ్ల మీద పెరిగిన జుటుట్ అకక్డ తలపెటిట్ పడుకొని కళెళ్తిత్ చూసేత్ మొనదేలిన గడడ్ం, ముదురైన చెంపలు, నెమమ్దిగా ముందుకు జరిగి నీకు
నిదార్భంగం కలిగించకుండా ముదుద్పెటుట్కునాన్ను. అదే పర్భా మొదటి సారి నా అంతట నేను నినున్ ముదుద్ పెటుట్కోవటం. ఆరోజు, తారీఖూ,
సమయం అనీన్ నాకు గురేత్. మన ఈ నిసాస్రమైన జీవితంలో కొదిద్గా సంతోషం కలిగించేవి అలాంటి (చాలా కొదిద్) మధుర క్షణాలే.
ఆ రోజుల గురించి ఇపప్టికీ ననేన్డిపిసూత్ వుంటావు. చెపుప్ పర్భా. అదేమీ లేకుండా, మొదటి రోజే నేను చాలా అనుభవంతో నినున్
సంతృపిత్ పరిచి ఉంటే నువువ్ సంతోషించి ఉండేవాడివా? ఇపప్టి ఈకాయ్జువల నెస లేకుండా ఉండేదా. ఈ నెమమ్ది నెమమ్దిగా దగగ్రికి రావడం
నీకు ఇషట్ం లేకపోయిందా ?
నా పటల్ నీకు ఆసకిత్ లేకపోవటానిన్ నెమమ్ది నెమమ్దిగా పర్దరిశ్సూత్ వసుత్నాన్వు. అంటే నీకు వేరే ఇంకో సతరీతో సంబంధం ఉందని గానీ,
లేక ఏ వయ్సనానికో అలవాటు పడాడ్వని గానీ నిందవెయయ్టం లేదు. నేను. కానీ జాగర్తత్గా గమనిసేత్ మనింటోల్ ఒక రకమైన నిశశ్బద్ం.
శామ్శానాలోల్ వినిపించేది ఇకక్డా తాండవిసుత్నన్టుట్ అనిపించడం లేదూ... నిరిల్పత్ంగా ఎవరి పని వారు చేసుకుంటూ పోవటం... మొదటోల్
నువెవ్ంత హుషారుగా ఉండేవాడివి నా పటల్ !
ఏం చెయయ్ను పర్భా. అపప్టికి నా మైండ అంత మెచూర కాలేదు. నా వయసెంతని అపుప్డు? పదెద్నిమిది. నువువ్ పదే పదే
కోరుకోవడానిన్ వదద్నేదానిన్. నినున్ పేర్రేపించాలిస్నంత హుషారు నాకు లేకపోయింది ఆ రోజులోల్.
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నేనెపుప్డైతే మేలొక్ని నువువ్నన్ సేట్జ లోకి వచేచ్నో, దురదృషట్ం కొదీద్ నువావ్ సేట్జి దాటి ముందుకు వెళిళ్పోయావు. ఇలూల్ నేనూ
మామూలై పోయాం. కానీ ఆనాడు నీలో ఎంత వేడి ఉండేదో ఇపుప్డు నాకూ ... (అదిగో నవువ్తునాన్వ కదూ పీల్జు నవవ్కు) నినున్ ఊరికే
చూడాలనీ నినున్ తాకాలని ఒకోసారి ఎంత పిచిచ్ కోరెక్ పుడుతుందో. అపప్టోల్ నా తాలూకు ఏ చినన్ విషయమైనా నినెన్లా కదిలించేదో ఇపుప్డు
నాకు అరథ్మవుతూంది. నాయీ చినిన్ పర్పంచంలో నువువ్ తపప్ ఇంకెవరునాన్రు ? నీ సంగతి వేరు. నీకెనోన్ వాయ్పకాలు.
నీ వైపు నుంచి సమరిథ్ంచుకోవడానికి చాలా ఉండొచుచ్. కానీ పర్భా.. ఈ పరసప్ర నిందలూ సమరిధ్ంచు కోవటాలు వదుద్. ఇదద్రం
ఆలోచిదాద్ం ఇనిన్ కొదిద్ సంవతస్రాలోల్నే ఒకరికొకరం సాధారణ వసుత్వులమై పోయామా? మనిదద్రం రాతిర్పూట కలుసుకోవటానికి సాయపడే
సతర్ం తపప్ ఇంకేమీ కాదా ఈ ఇలుల్. ఇదంతా వార్సినందుకు నామీద కోపం తెచుచ్కోకు పర్భా. ఇపుప్డు నువువ్ ననున్ సంతృపిత్ పరచడం లేదని
నేననను. కానీ కొంచెం పేర్మగా, ఇంకొంచెం సరదాగా, కొంచం దయగా చాలు. ఇంతకనాన్ నాకేమీ వదుద్. ననున్ మాటి మాటికీ తీసి
పడెయయ్కుండా ననున్ అరథ్ం చేసుకుంటూ నా ఫీలింగస్ ను కొదిద్గా గౌరవిసూత్ అంతే! అంతకనాన్ నేనేమీ ఎకుక్వ కోరుకోను.
పర్భా !
పెళళ్యిన పది సంవతస్రాల తరావ్త నేను నీకు వార్సూత్నన్ ఈ మొదటి ఉతత్రంలో నేను నీకు చెపప్గలిగేది ఒకటే అరథ్ం
చేసుకొంటావా? జీవితానిన్ ఎపప్టికపుప్డు ఫెర్ష గా మొదలు పెటట్డం. అది అలా జరిగి పోతూనే ఉంటుంది. ఇంతకనాన్ ఇంకేం విడమరిచ్ ఏం
చెపప్ను?
ముడతలు పడడ్ కాగితానిన్ సాఫీ చేసి, చదివి ఇచేచ్సూత్, “ఎకక్డ దొరికిందిది నీకు?” అని అడిగేడు రామూమ్రిత్.
“ఆఫీసు నుంచి బైటకొసుత్ంటే పైనుంచి ఉండ చుటిట్ విసిరేసేరెవరో. చాలా రోజుల కిర్ందట” అనాన్ను. చాలా టచింగా ఉంది ఆ
ఉతత్రం. అందుకే దాచేను.
“ఆ పర్భ ఎవడో ఇడియట లా ఉనాన్డు” అనాన్డు.
నేను మాటాల్డలేదు.
ఇదద్రం ఇంటివైపు నడవటం పార్రంభించేం. సాయంతర్ం సిటీ బసుస్ల కోసం ఎదురు చూడడం కనాన్ నడకే మంచిది.
రెండు కిలో మీటరుల్ నడవడానికి గంటపటిట్ంది. బాగా చీకటి పడింది.
ఎపుప్డూ మాటాల్డుతూ ఉండే రామూమ్రిత్ కొంచం మూడీగా, ఏదో ఆలోచిసూత్ ఉండిపోయాడు అంతసేపూ. ఇళళ్కి విడిపోయే టైం
వచిచ్నపుప్డు, ఎంతో సట్ర్గుల పడి, చెపాప్లనే నిరణ్యానికి వచిచ్న వాడిలా, “కొంచెం ఆలోచిసేత్ మా ఆవిడా ఇదే అభిపార్యంలో ఉనన్టుట్
ఉందోయ” అనాన్డు. అసప్షట్మైన చీకటి నీడలోల్ అతడి మొహం వాడిపోయి ఉంది. కొంచెం కానిఫ్ల్కుట్. కొంచెం ఘరష్ణ.
నేనేం మాటాల్డలేదు.
“గుడ నైట” అనెచ్పిప్ అతను వెళిళ్పోయాడు...
నే నలాగే నిలబడి ఉనాన్ను.
నేనూ అలాగే...
.... అందుకేగా దాచి ఉంచింది.
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డపుప్..
(జోయ్తి మాసపతి
ర్ క నవంబర్ 1979 సంచిక నుంచి)
డపేప్శవ్రార్వు మా సెక్షనోల్ పనిచేసుత్నాన్డనీ, నా
కిందేననీ తెలియటంతో పొంగిపోయాను. డపుప్ వాయించేవాళళ్ంటే నేను
చెవి

తెగోగ్సుకుంటాను

వేళళ్తోనూ,

అరిచేతోత్నూ

శృతి

బదద్ంగా

వాయిసూత్ంటే వినటానికి ఎంత సొంపుగా ఉంటుందో..!. అసలు డపుప్
వాయించటం అనేది అనిన్టికనాన్ ఉతత్మోతత్మమైన కళ అని నా ఉదేద్శయ్ం.
అంత గొపప్ కళాకారుడు నా సెక్షన లో ఉనన్ందుకు యెంతో గరివ్ంచి,
వెంటనే నాలుగ్ ఇంకిర్మెంటుల్ జారీ చెయయ్వలసిందిగా నా పై అధికారులకి
వినన్వించుకునాన్ను. నా సిఫారుస్ని అంగీకరించి పైవాళుళ్ సదరు
ఇంకిర్మెంటుల్ జారీచేసేరు.
కళకి

తగిన

గురిత్ంపు

లభించినందుకు

నేను

మహదానందం చెంది, డపేప్శవ్రార్వుని నా గదిలోకి పిలిచ్ అతనికి ఇచిచ్న
ఇంకిర్మెంటల్ సంగతి చెపేప్ను. అతడు కూడా అమితానందం చెందినవాడై
నా గదిలోనే నా బలల్మీద కొదిద్ సేపు డపుప్ వాయించి వెళిళ్పోయేడు.
మొతత్ం మా సెక్షన లో పనిచేసేది ఆరుగురు. అందులో ఆరుగురి పెటుట్
పని చేసేది రమణరావు వొకక్డే. ముగుగ్రు కొంచెం అటూ యిటూగా
పరేల్దు. జోగేశవ్రార్వు మాతర్ం ఊహూ. అసలు పెన తియయ్డు. ఇక
మిగిలింది డపేప్శవ్రార్వు. అంతటి కళాజీవిని పనిచెయయ్మని అడగడమే?
కళుల్పోతాయి.
డపేప్శవ్రార్వు బైటకెళిళ్న అరగంటకి మిగతా ముగుగ్రూ లోపలికి వచేచ్రు. అతడిచిచ్న టీపారీట్ ఆరగించి వచిచ్నటుట్నాన్రు. కిళీళ్లు
బిగించేరు. ముగుగ్రీన్ సాదరంగా కూరోచ్బెటేట్ను.
"మీకు డపుప్ అంటే చాలా ఇషట్ంలా ఉందే" అనాన్డు వాళళ్లో ఒకరు.
"చాలా యిషట్ం. అసలు డపుప్ని భారతదేశపు పర్ధాన వాదయ్ంగా పెటాట్లి” అనాన్ను కొంచెం ఆవేశంతో.
అది తమకి రాకపోవడంతో తమ దురదృషట్ం అనాన్రు వాళుళ్.
వాళళ్ వైపు జాలిగా చూసేను.
"సార" అనాన్డు వాళళ్లో ఒకడు. "మీరు డపుప్ వాయించేవాళళ్ని ఇంత పోర్తాస్హించడం మా అదృషట్ం. కళలకి సాథ్నం లేకుండా
పోతునన్ పవితర్ భారత దేశంలో మీలాంటి వాళుళ్నాన్రంటే అది మేం చేసుకునన్ పుణయ్ం".
వాళిళ్లా డపుప్ వాయించడం మొదలు పెటేట్సరికి పొంగిపోయాను.
"నాయినాల్రా మీకేం కావాలి?" అని అడిగేను ఆపాయ్యంగా.
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"మేము డపుప్ నేరుచ్కోవాలనుకుంటునాన్ం. నేరుచ్కుని మీకు పేరు తెసాత్ం. పర్తీరోజూ మూడు గంటలకి వెళిళ్పోయి డపుప్ వాయించడం
పార్కీట్సు చేసుకోవటానికి పరిమ్షన ఇవవ్ండి సార" అనాన్రు ముకత్కంఠంతో.
సరేనని పరిమ్షన ఇచేచ్సేను.
వాళళ్ మొహాలు డపప్ంత అయినయ.
ఆ మరుసటి రోజునుంచీ పని మానేసి అందరూ డపుప్ వాయించటం మొదలుపెటేట్రు. వినటానికి ఎంతో బావుండేది. వేళళ్తో
వాయించేది, సుతారంగా వాయించేది, వాడికనాన్ బాగా వీడు వాయించేది, వీడికనాన్ బాగా వాడు వాయించేది..! అపుప్డపుప్డూ ఇదద్రు ముగుగ్రు నా చుటూట్
చేరి కలిసి వాయించేవారు. ఒకోసారి ఒకొక్కక్డూ సెపరేటగా వచిచ్ వాయించేవారు.
మూడు గంటలకి సీటుల్ కటేట్సి పార్కీట్సుకు వెళిళ్పోయేవాళుళ్. వారానికొకసారి కచేరీల కోసం మూడు రోజులు డూయ్టీ లీవ పెటిట్
వెళేళ్వాళుళ్.
నా ఆరగ్నైజేషన కి వచేచ్ నషాట్నిన్ లెఖఖ్చేయకుండా డపుప్ వాదయ్గాళళ్ని పోర్తస్హిసుత్నన్ందుకు నాకు మంచి పేరొచిచ్ంది
రోజులు అనీన్ ఒకేలా గడవవు కదా. ఆ రోజు జోగేశవ్రార్వు రెండు నెలల శలవు పూరిత్చేసుకుని వచిచ్ జాయినయేయ్డు. అరగంట తరావ్త
నా దగగ్రకొచేచ్డు. నా టేబుల మీద ఒక సరిట్ఫికెటుట్ పడేసేడు.
"ఏమిటిది?" అని అడిగేను.
"కెపెట్నని" అనాన్డు.
"దేనికి?"
"బురదగుంట గోటీబిళళ్ అసోసియేషనకి నేనే కెపెట్నని" అనాన్డు సట్యిలగా.
"అయితే ఏమిటట?" అనాన్ను.
"పర్మోషనూ-పర్తీరోజూ వన అవర పరిమ్షనూ" అనాన్డు.
నాకరథ్ం కాలేదు. "పర్మోషన ఏమిటి?" అనాన్ను.
"డపేప్శవ్రార్వుకి ఇంకిర్మెంటెల్ందుకిచాచ్రో నాకు పర్మోషన దానికే" అనాన్డు.
అతడి అజాఞ్నానికి నవేవ్ను. "చూడు జోగేశవ్ర - డపేప్శవ్రార్వు అంటే అఖిల భారతదేశమూ గరివ్ంచదగగ్ డపుప్ వాదయ్గాడు. నువేవ్మో
బురదగుంట అసోసియేషన గోటీబిళళ్ కాపెట్నవి. నీకూ అతడికీ పోలికెకక్డ?"
దానికి అతను అనాన్డు - "డపప్ంటే దేశానికి సంబంధించిన వాదయ్ం. అందుకే అతడు దేశ ఖాయ్తి పొందేడు. మరి గోటీబిళళ్, రాషట్రం
దాటి వెళళ్లేదుగా! బసీత్మే సవాల. మా బురద గుంట గోటీబిళళ్ అసోసియేషనతో ఎవరైనా సరే పోటీకి రండి".
ఆవేశం వసేత్ అతడు మనిషి కాడని తెలిసి అనునయించి, "నీ గోటీబిళళ్వలల్ దేశానికి లాభం ఏమిటోయ ?"అని అడిగాను.
"డపుప్వలల్ మాతర్ం ఏముందండీ?" అని ఎదురు పర్శన్ వేసేడు.
'ఓరి వెధవాయ. నాకే ఎదురు సమాధానం చెపాత్వా? నీ కానఫిడెనిష్యల రిపోరుట్ రానీ నీ పని చెపాత్ను' అని మనసులో అనుకొని,
పైకిమాతర్ం "చూడవోయ జోగేశవ్రార్వ. మంచి డపుప్ వాదయ్గాడు వాయిసూత్ ఉంటే-వేల వేల మంది గంటల తరబడి అలా...అలా.... మైమరచి వింటూ
ఉండిపోతారు తెలుసా?" అనాన్ను.
"అది మరీ నేషనల వేసుట్కదా" అనాన్డు.
నాకోక్పం వచిచ్ంది. "ఆ మాట కొసేత్ గోటే బిళళ్ కూడా నేషనల వేసేట్. నువెవ్నన్యినా చెపుప్. కేవలం గోటీబిళళ్ కెపెట్నవి అయినందుకు
నీకు పర్మోషన యివవ్లేను" అనాన్ను.
"అయితే సట్ర్యిక మొదలెడుతునాన్"ననాన్డు.
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ఉలికిక్పడాడ్ను. జోగేశవ్రార్వుకి యూనియనలో పలుకుబడి వుంది. మొహం మీద నవువ్ పులిమేసుకొని "ఇంతదానికి సట్ర్యిక
ఎందుకోయ. నీ సంగతి నాకు వదిలిపెటుట్" అనాన్ను. దాని అరథ్ం గర్హించి అతడు సంతృపిత్గా వెళిళ్పోయేడు. నెల రోజులోల్ అతడికి పర్మోషనొచిచ్ంది.
ఇదద్రికి పర్మోషన ఇవావ్లంటే సీనియారిటీ పర్కారం ఇంకో ఇదద్రికి ఇవావ్లి కాబటిట్ రంగారావుకి, అపాప్రావుకి పర్మోషనిల్వావ్లిస్ వచిచ్ంది. పర్తి ఐదు
పర్మోషనల్కీ మరో కాసట్ వయ్కిత్కి పర్మోషన ఇవావ్లి వచిచ్ంది.
మిగిలిన ఒకక్డూ (రమణారావు) వచేచ్డు. నిజానికి మా సెక్షనలో సరిగాగ్ పనిచేసేది అతడొకక్డే అని ముందే చెపప్ను కదా. "సార! నా
పనిలో ఎకక్డయినా లోపం కనబడుతుందా?" అని అడిగేడు.
"లేదోయ- సూపరబ్" అనాన్ను.
"మరి నాకు పర్మోషన!" అని అరిథ్ంచేడు.
"చూడు రమణార్వ! మన కోటా ఈ సంవతస్రం ఐదే కదా. ఒకటి డపుప్ వాయించే వాడికి, ఇంకొకటి గోటీబిళళ్ ఆడేవాళళ్కీ ఇచేచ్ంగదా"
అనాన్ను."...మిగతా ఇదద్రూ సీనియరస్- ఇంకొకరు రిజరేవ్షను కాండేటు."
"మీరలా అంటారనే నేను రిజైన చేసుత్నాన్ను సార" అని చేతిలో లెటర బలల్మీద పెటేట్డు.
ఉలికిక్పడి "అదేమిటోయ" అనాన్ను.
"రోహిణీకారెత్ ఎండ శరీరానిన్ మాడేచ్సుత్ంటే సల సల కాగే నూనె ముందు మిటట్మధాయ్హన్ం రావిచెటుట్ కింద కూరొచ్ని మా నానన్
పలెల్టూళోళ్ పుణుకులు అముమ్కునేవాడు సార! నలభై సంవతస్రాలిన్ంచీ పైసా పైసా కూడబెటిట్ అరాథ్కలితో కడుపు మాడుచ్కొని ననున్ చదివించాడు. రావి
చెటుట్ ముసలిదైంది. ననున్ చదివిసూత్ చదివిసూత్ మా నానన్ పండుటాకు అయేయ్డు. చదవటం తపప్ ఇంకేమి నేను నేరుచ్కోలేదు సార! నాకు గోటీబిళళ్ ఆడటం
రాదు. డపుప్ వాయించటం రాదు. వెనుకబడిన కాసుట్వాడినని సరిట్ఫికెటుట్ సంపాదించటం చేతకాదు. పనిచెయయ్టం తపప్ నాకింకేమీ రాదుసార. దానికి
విలువలేని ఈ వయ్వసథ్లో ఇలా ఫైళళ్ మధయ్ బర్తకటం కనాన్ మా పలెల్లో రావిచెటుట్ కిర్ంద నా తండిర్ పకక్నే కూరొచ్ని పని చేసుకోవడం సంతృపిత్గా
వుంటుందని అనుకొంటునాన్ను సార " అని వెళిళ్పోయాడు.
బైట మావాళుళ్ వాయిసుత్నన్ డపుప్ వినబడూత్నే వుంది.
కాని రమణారావు మాటలు అంతకనాన్ గటిట్గా గుండెలమీద మోగుతునన్టుట్నాన్యి.

PPP
దానం
వాయ్సకి కొదిద్గా మెలకువ వసోత్ంది. ఆతుర్తగా ఎవరో మొహంలో మొహం పెటిట్ చూసూత్... 'లేవండి... ఎలా ఉంది..?' అని
అడుగుతునాన్రు.
ఆ రూపం చాలా అసప్షట్ంగా ఉంది. ఆడో మగో తెలీలేదు.. కళుళ్ పూరిత్గా తెరుచుకోలేదు. తలంతా దిముమ్గా, నెతిత్ మీద ఎవరో ఓ
యాభై కిలోలు బరువు పెటిట్నటుట్గా ఉంది.
"ఏవoడీ" అని పిలుసూత్ ఈ సారి అది చాలా మృదువుగా, శార్వయ్ంగా వినిపించింది. ఆ సవ్రం ఓ ‘సతరీ’దని గురిత్ంచాడు.
కళుళ్ తెరవడానికి మరోసారి పర్యతిన్ంచాడు. పెదద్ వెలుతురు. భరించలేనటుల్ కనురెపప్లు మూసుకుపోతునాన్యి. అతి కషట్ం మీద
కుడి చెయియ్ లేపి కళళ్కి అడుడ్ పెటుట్కునాన్డు.
"నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరవండి. నేను కనపడుత్నాన్నా?" ఆమె అడిగింది.
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ఆ నిమిషంలో అమెని చూడాలని అతనికెంతో అనిపించింది కానీ, శరీరం సహకరించడం లేదు! తన సిథ్తి తనకే అరథ్ం కావటం లేదు.
సడెనగా కారుకి అడడ్ంగా... అది జింకా?... మేకా? ఒళళ్ంతా చుకక్లునాన్యి. దానిన్ తపిప్ంచ బోయాడు. లోయ అంచున కారు...
బేర్కని ఎంత అదిమిపెటిట్నా లాభం లేకపోయింది. ఆ తరువాత ఇంకేమీ తెలీదు. ఒక రోజంతా పడునాన్నని అనుకుంటునాన్డు కానీ, ఎంత కాలమో
తెలీదు.!
"నానన్ ఎంత కంగారుపడుతునాన్రో. నా సెలఫొన ఏదీ?" ఎడమ చెయియ్ కదిలించి కోసం వెతికాడు.
"ఏమిటి వెతుకుతునాన్రు?" ఆ చేతి మీద ఒక చలల్టి సప్రశ్. ఇందాకటి మృదువైన సవ్రం అడుగుతోంది.
ఏమైతే అయింది కళుళ్ తెరవాలనుకునాన్డు. వెలుతురు పడుతుంటే కళళ్లో సూదులు పొడుసుత్నన్ంత బాధగా ఉంది. అయినా
మొండిగా తెరిచాడు. ఎదురుగా ఒక అమామ్యి..! మొదట లీలగా... తరావ్త కొదిద్ కొదిద్గా సప్షట్ం అవుతూ కనిపిసోత్ంది. వెనెన్లంత సౌమయ్ంగా ఉంది.
ముకుక్కునన్ ఒంటిరాయి ముకుక్పుడక మెరుసూత్ కనిపించింది. ఆమె పెదవులు ఒంపు తిరిగి నవువ్తునన్టుట్ ఉనాన్యి. కళళ్లో చలల్దనం ఉంది.
దువువ్కోకుండా రేగి ఉనన్ వెంటుర్కలు నుదుటి మీద పడుత్నాన్యి.
"ఎలా ఉందీ?" ఆమె అడిగింది.
"నాకేమైందీ?" మాటాల్డాడు. గొంతు లోతులోల్ంచి వచిచ్న సవ్రం అతడికే సరీగాగ్ వినపడ లేదు.
ఆమె మొహంలో ఆనందం. "థాంక గాడ... మీరు మాటాల్డారు... ఇంకేం ఫరావ్లేదు" అంది.
"అసలు... అసలేమైంది? నా కాళూళ్... అవీ ఒకేనా?" అంటూ కాళుళ్ కదిపే పర్యతన్ం చేసాడు.
"ఉండండి... కాలికి పాల్సట్ర ఉంది”
అతను తడిమి చూసుకుంటూ ఉండగా ఆమె అనన్ది. “మీ కాలు మీదునన్ కొండ రాయిని తొలగించి తీసుకొచాచ్రు. పకక్ పటన్ం నుంచి
అపుప్డపుప్డూ డాకట్ర పాల మా పలెల్కి వసాత్డు. ఆయనే మా కొండదొరకి పాల్సట్ర వెయయ్డం నేరిప్ంచారు. అతనొచిచ్ వెదురుబొంగు వేసి, సెర్ట్యిటగా పెటిట్
పాల్సట్ర వేశాడు..."
"అంటే ఫార్కఛ్ర అయిందా?" ఆతుర్తగా అడిగాడు వాయ్స.
"తెలీదు. అంబులెనసకి ఫోన చేశాం. మొనన్ తుఫానుకి ఏరు పొంగి, దారంతా చెటుల్ అడడ్ంగా పడి ఉనాన్యి. రెండు రోజులు
పడుత్ందనాన్రు" అంది.
"మైగాడ! ఇది అడవా?" లేవడానికి పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు.
"అలాంటిదే... గిరిజనులుండే కొండపార్ంతం. ఏజెనీస్ ఏరియా. మైనపు వలస... మీ గూగుల మేప లో ఇదుందని కూడా తెలీదు".
అపప్టికి అతడు కాసత్ తేరుకునాన్డు. "మరి మీరెందుకు ఇకక్డునాన్రు?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
ఆమె పకక్నే ఉనన్ గాల్సు మీద మూత తీసి, అందులో దర్వానిన్ అతనికి తాగిసూత్ "మెలల్గా గుటకెయయ్ండి... రాగి జావ" అంది.
"మీరు డాకట్రా?" తాగుతూ అడిగాడు.
"టీచరని".
"ఇకక్డా?"
తనునన్ పర్దేశం అంతా పరిశీలించి చూశాడు. వెదురుతో చేసిన తడకలు. మంచం, పకక్నే నెల మీద చాప, టేబుల ఫాయ్న, ఓ
మూలగా టేబుల మీద సౌట్, గినెన్లూ ఉనాన్యి. ఇంత సింపులగా ఉనన్ ఇంటిని... కాదు 'పాక' ని... అతడు ఎపుప్డూ చూడలేదు!
గినెన్లోంచి వంచి అతనికి ఆమె ఇంకాసత్ జావ తాగించింది. వాయ్సకి ఎంతో శకిత్ వచిచ్నటుల్ అనిపించింది. అపప్టి దాకా కనపడని తల
నొపిప్ కూడా తెలిసింది. 'అబాబ్' అని నుదుటి మీద చెయియ్ పెటుట్కునాన్డు. చేతికి పెదద్ కటుట్ తగిలింది.
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అతడు తన బాధ మరిచ్ పోవటానికా అనన్టుట్ ఆమె “నా పేరు శతరూప...” అంటూ పార్రంభించింది. “ఇకక్డి గిరిజనుల పిలల్లకి
చదువు చెపుత్నాన్ను. 'సహారా' అనే సంసథ్ నాకు జీతం ఇసుత్ంది. జీతం తకుక్వే కానీ ఇకక్డ దొరికే పేర్మ ఎకుక్వ” అంటూ నవివ్ంది. “కషాట్లు కూడా కొనిన్
ఉనాన్యనుకోండి. ఒకోక్సారి సెల ఫోన సిగన్లస్ కోసం పడిగాపులు పడాలొస్సుత్ంది. కరెంట కూడా ఎపుప్డు పోతుందో చెపప్లేం"
మనుషుయ్లకి దూరంగా, పర్కృతికి దగగ్రగా, గిరిజన పిలల్ల అమాయకతావ్నిన్ జాఞ్నంగా మారాచ్లనన్ కోరిక ఆమెకు ఆలంబనగా
ఉనన్టూట్ అనిపించింది. పొడవుకు తగగ్ లావుతో, మంచి శరీర దారుఢయ్ం ఉనన్ అమామ్యిలా కనిపించింది. కటుట్కునన్ చీర నలిగి పోయి ఉంది.
విరబోసుకునన్ జుటుట్ చాలా పొడవుగా ఉంది. మెడలో ఎరర్ పూసల దండ, అదే ఎరుపుతో మొహాన బొటూట్... ఇవి మాతర్మే ఆమె ఆభరణాలు.
"నా కారు..." అడిగాడు సందేహంగా.
"దొరికినా మీరు వాడలేరు. మీ సెలఫోన కూడా లోయలో ఎకక్డో పడిపోయి ఉంటుంది. రెండు చెటుట్ కొమమ్ల మధయ్ సప్ృహ తపిప్ ఉనన్
మిమమ్లిన్ చూసి ననున్ పిలుచుకొచాచ్రు. నేను ఆంబులెనసకి ఫోన చేశా. అది రాదని తెలిసి కొండ దొరకి కబురు పంపి, అతని సహాయంతో మిమమ్లిన్
ఇకక్డికి చేరాచ్ను. డాకట్ర పాల గారు ఎలుల్ండి వసాత్రు. చాలా ఎఫీషియెoట. అయినా ఈ మాతర్ం మాటాల్డుతునాన్రంటే ఇంకేం ఫరవాలేదు! ఇదివరకు
ఎవరూ కూడా...." అని ఆగిపోయి "నేను అనన్ం వండుతాను" అని లోపలికి వెళళ్బోయింది.
ఆమె సడెనగా ఆపెయయ్డం గురిత్ంచి "ఇది వరకు ఇలా చాలామంది...? చా..లా..మంది...? ఏమయాయ్రు? చచిచ్ పోయారా? ఇకక్డ
ఏకిస్డెంటుల్ మామూలేనా?" అని అడిగాడు.
“ఈ పార్ంతంలో చాలా ఏకిస్డెంటుల్ జరిగాయి. సాధారణంగా కొండ చుటిట్ వెళాళ్లనుకునే వాళుళ్, దగగ్ర దారని దీనిన్ ఎంచుకుంటారు.
ఇకక్డ ఏకిస్డెంటుల్ అవడం, గిరిజనులు వాళళ్ శవాలను దగగ్రలోని ఆసుపతిర్కి అపప్గించడం పరిపాటే. అవనీన్ ఎందుకు గానీ, ఈపూటకి పచచ్డి అనన్ం
పెడాత్ను. సరేనా? సరే కాకపోయినా నేనేం చెయయ్లేను" అంటూ నవివ్ంది.
"ఏదైనా ఫరేల్దు. మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెడుత్నాన్ను. నేను లేవలేను. ఇకక్డ మగవాళెళ్వరూ లేరు. ఎలా?" ఇబబ్ంది పడుతూ సందేహంగా
అడిగాడు.
ఆమె "నాకు నరస్ పని కూడా వచుచ్. ఇకక్డ టైరబలస్ కి జవ్రం వసేత్ నేనే" అంటూ నవివ్ంది. మాటి మాటికీ నవవ్టం ఆమె అలవాటు
అనుకుంటాను. ఆమె మొహానికి అది ఎంతో బావుంది. కొంతమందికే ఆ ఆరుట్ పుటుట్కతోనే వసుత్ంది.
ఆమె చెయియ్ చూపిసుత్నన్ వైపు చూసేత్, కురీచ్ కింద బెడ-పాన కనపడింది.
అతను అనన్ం తింటూ ఉండగా, ‘సప్ృహ లో లేనపుప్డు కొండ డోరా యాంటీ సెపిట్క టెటనస, పెయిన కిలల్ర ఇంజెక్షనస్ ఇచిచ్ వెళాళ్డని’
ఆమె చెపిప్ంది.
అంతలో కరెంట పోయింది.
"ఇంక పొదుద్టి దాకా రాదు" అంది.
ఆ గుడిసె పై కపుప్ చూసుత్ంటే, తన జీవితం 'కెలడోసొక్ప' లో గాజుముకక్లాల్ ఒకక్సారిగా చెలాల్చెదురై అంతలోనే కొతత్ రూపం
సంతరించుకునన్టుల్ అనిపించింది.
ఆ రోజులోల్ తన తాత జోగులయయ్గారు ఒక జమిందారు గారి దగగ్ర గుమసాత్. ఆ జమిందారు తన వేల ఎకరాల భూమిలో కొంత
జీతగాళళ్కి వార్సి ఇచాచ్డు. ఆయన దాతృతవ్ం గురించి ఆ రోజులోల్ గొపప్గా చెపుప్కునేవారుట. ఆ తరువాత కొనిన్ సంవతస్రాలకి ఆయనికి ‘పదమ్శీర్’ కూడా
వచిచ్ంది. ఆయన కొడుకు పెదద్ డాకట్రనీ, లండన లో చదువుకుని వచిచ్నా, తండిర్ గుణాలు పొదివి పుచుచ్కుని అదే పలెల్టూళోళ్ ఆసప్తిర్ కటిట్ పేదలకి సేవ
చేసుత్నాన్డనీ... అంత వరకే తెలుసు.
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ఆయన దగగ్ర పనిచేసిన తన తాత విషయానికి వసేత్, తన వంతుగా వచిచ్న భూమిని అమిమ్ ఆయన కాఫీ తోటలోల్ పెటుట్బడి పెటాట్డట.
దశ తిరిగింది. పర్సుత్తం ఆయన కొడుకే ‘కాఫీ కింగ’ అని పిలవబడే పృథివ్రాజ. ఆ రాజు కొడుకు తాను..! కోరుకోవాలే కానీ కొండ మీద కోతినే కాదు,
కొండనే కొనెయయ్గల తండుర్నన్వాడు... ఫిజికలగా ఎంతో ఫిటగా ఉండే కారు రేసర...
రేపో మాపో తండిర్ ‘వాయ్స అండ కో’ కాఫీ కంపెనీకి తాను ఎం.డి. కాబోతునాన్డు.
ఆ సందరభ్ంగా "డర్ముమ్ల కొదీద్ మందు... రేవ పారీట్... డానుస్లు... బాంబే నుంచి డానస్రుల్.. మీ కాఫీ ఎసేట్టసలో పికిన్క వెయయ్వా?"
అనన్ ఫెర్ండస్ కోరిక మీద, ముందు ఏరాప్టుల్ చూడటానికి బయలేద్రాడు. ‘మన కాఫీ తోటలు చూసొసాత్ డాడీ’ అని బయలేద్రడం, కార విండో లోంచి లోపలికి
వంగి 'జాగర్తత్ నానాన్' అని తండిర్ అనడం ‘వాయ్సతో పోటీ పడి కార డైరవ చేసేవాడు ఎకక్డా ఉండడు నానాన్. భయపడకు...’ అని మనసులో అనుకుని
బయలేద్రటం... డైరవరని తీసుకెళల్టం నామోషీగా ఫీల అయి, తన డైరవింగ మీద అపారమైన విశావ్సంతో కొండలతో పందెం కటిట్, రేసుగురర్ంలా కారు
నడిపించటం.... ఫలితంగా ఈ ఆకిస్డెంట...
ఈ పాఠం నేరిప్ంది ఎవరు? విధా? భగవంతుడా? రెండూ ఒకటేనా?
ఇకక్డ తను 'శతరూప'కే ఎందుకు కనిపించాడు. ఆమెని ఆ దేవుడే పంపాడా?
డాడీ ఏం చేసూత్ ఉండి ఉంటారు? తన కోసం ఏ హెలికాఫట్రలోనో వెతుకుతూ ఉండి ఉంటారా?
అతడు తల తిపిప్ చూసాడు. కిర్ంద చాప మీద పకక్కి తిరిగి పడుకునుంది.
గూటోల్ పెటిట్న లాంతరు నీడ ఆమె మీద పొడుగాగ్ పడోత్ంది. శతరూప అందగతెత్ అని చెపప్లేం. ముఖయ్ంగా... ఆమెలో ఏదో తెలియని
పర్శాంతత ఉంది. ఈ వయసులో అందరికీ దూరంగా ఒంటరిగా ఇంత నిరభ్యంగా ఎందుకుంటోంది? పెళళ్యిందా?
చాలా బీదదానిలా ఉంది. అవును. లేక పొతే అంత తకుక్వ జీతానికి ఈ కారడవిలో ఎందుకు పని చేసుత్ంది? ఏమైతేనేం? తన పార్ణం
కాపాడింది. ఆశర్యం ఇచిచ్ంది. సేవలు చేసింది.
రేపు డాడీకి తను ఎకక్డునాన్నో తెలిసి తీసుకెళళ్డానికి వసాత్రు. అపుప్డు ఈమెకి ఏం పర్తుయ్పకారం చెయాయ్లి?
తన కంపెనీలో పెదద్ ఉదోయ్గం ఇసేత్?
పోనీ... ఆమెకెంత కావాలో అంత చెక రాసిసేత్?
ఇకక్డ సెల టవర పెటిట్సేత్? జనరేటర పెటిట్సేత్నో?
ఇలా ఆలోచిసూత్ పడుకునన్ అతనికి, ఆమె సడెనగా వెలల్కిలా తిరిగే సరికి ఆచాచ్దన లేని ఎద పొంగులు కనిపించాయి. అడవి మలెల్లా...
అవి అడవి పాలేయనన్ వెనెన్లలా... ఆమె ఇపుప్డు సరికొతత్ కోణంలో కనిపించింది.
శతరూపని పెళిళ్ చేసుకుంటే?
మినిషట్ర మలుల్కారుజ్నరావ గారి అమామ్యితో తనకి ఎంగేజమెంట జరగబోతునన్దని గురొత్చిచ్ంది. సనన్గా గీతలా పాలరాతి శిలప్ంలా
ఉండే 'దిశ' గురొత్చిచ్ంది. సో... పెళిళ్ జరగని పని. పోనీ... ... ... శతరూపని తను అపుప్డపుప్డూ... వచిచ్... చూసుకుంటే?
ఇన సింపుల టరమ్స్ '...ఉంచుకుంటే’?
ఉలికిక్పడాడ్డు.
అంతలోనే 'వాటస్ రాంగ?' అనిపించింది.
తనతో ఉంటే ఆమె లైఫ సెకూయ్రడగా ఉంటుంది కదా.
తనికి గరలఫెర్ండస్ కొతత్ కాదు! కానీ ఈమె...
ఈ ఆలోచనలతో అతనికి తెలియకుండానే నిదర్ పటిట్ంది.
...
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తెలాల్రి లేచేసరికి శతరూప ‘పాలు’ అంటూ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది. గంజి పెటిట్న ఇసతరీ చీరలో చకక్గా తయారై ఉంది. అతడు గాల్సు
అందుకుంటూ "నేనెవరో, ఏమిటో నువువ్ అడగలేదు. తెలుసుకోవాలని లేదా?" అడిగాడు.
ఆమె నవివ్, “సాటి మనిషి... ఈ అడవిలోకొచాచ్క ఆకిస్డెంట అయింది... అదొకక్టే నాకు తెలిసింది!" అంది.
"మా తాతగారి పేరు జోగులయయ్గారు. భవానీ పర్సాద అనే జమీందారు దగగ్ర లెకక్లు చూసేవారట. మా నానన్గారి హయాంలో
పటన్ం వచేచ్శాం. మా డాడీ పృథీవ్రాజ గారు! కాఫీ ఎసేట్టస్ పెటిట్ బిలియనీర అయాయ్రు. ఇపుప్డు ఆయనిన్ అంతా ‘కాఫీ కింగ’ అంటారు. అమమ్ నా
పనెన్ండో ఏట పోయింది. నేను ఒకక్డేన్ సంతానం. మీ లాంటి అమామ్యిని ఇలాంటి చోట కలుసాత్నని నేనెపుప్డూ అనుకోలేదు. శతరూపా! మీకు నాతో
వచేచ్యాలనుకుంటే... అదే బయట పర్పంచంలోకి వచేచ్యాలనుకుంటే, మంచి లైఫ ఇసాత్ను... ఐ మీన... మంచి జాబ...” తడబడాడ్డు.
ఆమె చిరునవువ్తో "మీ తాతగారి పేరేమిటీ?" అడిగింది.
"జోగులయయ్ గారు."
"పాలు తాగండి" ఆమె అందించింది.
"నా పర్శన్కు మీరు జవాబియయ్లేదు. మీరేం కావాలనాన్ ఇసాత్ను. పోనీ ఇకక్డే మీ కోసం ఓ గెసటహౌస కటిట్ంచనా? పవర, ఇంటరెన్ట
అనీన్ అంతరాయం లేకుండా సపల్య చేయించనా? ఏం చెయయ్ను?... ఏదో ఒకటి అడగాలిస్ందే? నాకింత చేసిన మీకు ఏదో ఒకటి చెయయ్కండా వెళళ్లేను"
అనాన్డు.
ఆమె మాటాల్డలేదు.
దానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుని, "ఒక సతరీగా ఇంకేదైనా ఆశించినా సరే" అనాన్డు.
ఆమె తీక్షణంగా చూసింది.
"పర్తుయ్పకారం" అనాన్డు సరి దిదుద్కుoటునటుట్.
అతడి చివరి మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా ఆమె ఫోన పరికించి చూసి, “థాంక గాడ. సిగన్లస్ ఉనాన్యి. ఎపుప్డైనా పోవచుచ్. తొందరగా
మీ నానన్గారికి ఫోన చెయయ్ండి..." అంటూ బయటికెళిళ్ంది.
వాయ్స తండిర్కి ఫోన చేసాడు.
అతడి సవ్రం వినపడగానే, "బాబూ... నానాన్... వాయ్స... ఎకక్డునాన్వురా? ఏమైందిరా? అని అటున్ంచి ఆయన ఏడేచ్శాడు.
సాధయ్మైనంత టూకీగా జరిగింది చెపాప్డు వాయ్స.
"దేవుడునాన్డురా. ఉనాన్డు. కోటి రూపాలోల్... కాదు. కాదు అనంత శతకోటి రూపాలోల్... .... ఉనాన్డు. నేను వసుత్నాన్" అనాన్డు
ఉదేవ్గంగా.
---అంబులెనస్ వచిచ్ంది. పృథీవ్రాజ గారొచాచ్రు. గూడెం అంతా గూడు కటిట్ నిలబడి చూసుత్నాన్రు.
ఆయన శతరూపకి దణణ్ం పెటిట్ "ఏ దేవతో నీ రూపంలో నా బిడడ్ని కాపాడిందమామ్. మా ఊరు వచెచ్యియ్. మా కంపెనీలోనే ఉదోయ్గo.
నువువ్ కోరినంత జీతం” అనాన్రు.
ఆమె మాటాల్డ లేదు.
వాయ్స కలిప్ంచుకుని, “ఎందుకు సంశయం? వచెచ్యియ్. ఈ దోమల మధయ్... సెల ఫోన సిగన్లూస్, కరెంటూ లేని అడవిలో ఎందుకు
ఉండటం? నా సెకర్టరీ గానీ ఉండొచుచ్” అనాన్డు.
“అనీన్ తెలిసే నేను కోరుకొని వచిచ్న ఊరు సార ఇది ” కుల్పత్ంగా అనన్ది ఆమె.
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“ఏదైనా ఇచిచ్ నీ ఋణం కొంతైనా తీరుచ్కోనివవ్మామ్. భగవంతుడి దయవలల్ ఆ దేవుడు నాకు చాలా డబిబ్చాచ్డు" అనాన్డు పృథివ్రాజ
బర్తిమాలుతునాన్టుట్.
ఆమె నుంచి అదే చిరునవువ్.
"సూక్ల పెటిట్ంచనా? పోనీ ఆసుపతిర్?" ఆయన ఆపష్నస్ అడిగాడు.
ఆమె జవాబు చెపప్లేదు.
వాయ్స కి కోపం వచిచ్ంది. తాము ఇసుత్నన్ ఆఫర వదద్ంటునన్ందుకో, “తన దగగ్ర ‘పని’ వదద్ంటునన్ందుకో” తెలీదు. కాసత్ విసురుగా,
“వసూత్నన్ సాయం వదద్న కూడదు. మా తాత జోగులయయ్ గారి పేరు మీద ఇకక్డి పిలల్లకి సూక్లు కటిట్సాత్ను. నువేవ్ చూసుకో...” అనాన్డు.
"మీ తాతగారు జోగులయయ్గారు అనాన్రు కదా!" అంది.
ఆమె ఏం అడుగుతుందో వాయ్స కి అరథ్ం కాలేదు. తలూపాడు.
"ఆయన భవానీ పర్సాద గారి దగగ్ర పని చేసేవారుగా".
"అవును. ఆ జమీందారు మీకు తెలుసా?"
“ఆయన ఎపుప్డూ ఓ మాట చెపుత్ండేవారు. ఓసారి దానం ఇచిచ్నది తిరిగి తీసుకోకూడదని”
“అయితే?”
"ఆ భవానీపర్సాద గారు మా తాతగారు"
వాళుళ్ దిమెమ్రపోయారు.
అంబులెనస్ కదిలిపోయింది.

PPP
ల ఎట్ ఫ ట్ ౖ ట్
(జనవరి 7,
1981 ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ

రపతి
ర్ క నుంచి)
ఆ చినన్ సంఘటన.

సౌత హిలస్ ఏరియాలో విసిరేసినటుట్నన్
ఇళళ్

మధయ్

ఎనిమిదింటికి
కానఫ్రెనుస్ని

చినన్

బంగళా

సుదరశ్న
ముగించుకొని

వసుత్నాన్డు.
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వరష్పు జలుల్ అలలు అలలుగా పడుతోంది. పైకి ఎతిత్న గాజు అదాద్ల సందులోల్ంచి చలల్టి గాలి రివువ్న వీసోత్ంది. కారు లైటల్ కాంతిలో కొండల
మధయ్ దారి మెలికలు తిరిగిన పాములా మెరుసూత్ంది. చాలాసేపటి నుంచి వరష్ం కురుసూత్ ఉండటం వలల్ రోడుడ్ నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది.
అతడింకో అయిదు నిముషాలోల్ ఇలుల్ చేరుకోబోతాడనగా, కుడివైపుకి మలుపు తిరుగుతూ ఉంటే కారు లైటల్ వెలుగులో ఆమె చెటుట్ పకక్ నుంచి
చెయియ్ కదపటం క్షణంలో వెయయ్వ వంతులో చూశాడు.
కీచుమనన్ బేర్కుల శబద్ంతో కారు ఆగింది.
అతడు తల తిపిప్ కారు అదద్ం గుండా చూశాడు. వీధి లైటల్ కాంతిలో ఆమె తెలల్చీర అసప్షట్ంగా కనిపిసూత్ంది.
'ఆమె చెయియ్ ఎతిత్ లిఫట్ అడిగిందా? లేక పొరపాటున నేనే కారు ఆపుచేశానా?' అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
ఆడవాళళ్తో పరిచయం చేసుకోవటమూ, మాటాల్డటమూ, తనంతట తాను చొరవ తీసుకోవటమూ లాంటి విషయాలు అతడికి తెలియవు.
నిదర్పోవటానికి తపప్ మిగతా సమయమంతా తన బిజినెస గురించి ఆలోచించటానికే సరిపోతుంది అతడికి.
ఎవరో అమామ్యి రోడుడ్పకక్గా కనబడగానే కారు ఆపుచేసిన తన అసంకలిప్త చరయ్కు సిగుగ్పడి అతడు కారు తిరిగి సాట్రుట్ చెయయ్బోయాడు.
కానీ అంతలోనే ఆమె చెటుట్ పకక్నుంచి కారువదద్కు రావటం రియర మిరర్రలోంచి గమనించాడు. అతడి గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. పకక్కు వంగి,
కారుకు అటు వైపునన్ గాజు అదద్ం కిందకు దింపాడు. ఈలోపు ఆమె కారు దగగ్రకు చేరుకుంది. విండో లోంచి లోపలకు చూసూత్, 'ఉడ యూ మైండ గివింగ
మి ఎ లిఫట్ అప టూ ది ఎయిరపోరట్? ఇఫ యూ డోంట మైండ, పీల్జ!" అనన్ది.
...
కారు రెండవ వైపు అదద్ం కూడా కిందకి దించటం వలల్ చలల్గాలి మరింత బలంగా లోపలకు వీసూత్ంది. అయినా, అతడికి అది అంతగా
పటట్లేదు. తనకి అడుగునన్ర దూరంలో కూరుచ్నన్ది ఒక అమామ్యి అనన్ భావన అతడికి చాలా థిర్లిల్ంగ గా ఉంది. సెకుస్వలగా కాదు - కేవలం థిర్లిల్ంగ
గా.
దూరంగా పలల్ంలో ఊరు తాలూకు మినుకు మినుకుమంటునన్ దీపాలు దీపావళి రోజు పర్మిదలాల్ ఉనాన్యి.
"మీ ఇలుల్ ఈ పార్ంతాలోల్నే అయితే నా గురించి ఎయిరపోరుట్ వరకు వచేచ్ శర్మ తీసుకోకండి" అందామె ఇంగీల్షులో.
"అబెబ్బెబ్! అటువంటిదేమీ లేదు” అనాన్డు తడబడుతూ. అటువంటిదేమీ లేదు అనటంలో ఉదేద్శయ్ం తన ఇలుల్ అటే అనో, శర్మ తీసుకోవటం
లేదనో ఆమెకు తెలియనివవ్కుండా.
"నా పేరు కలప్న. బి. ఎససి. ఫైనలియర చదువుతునాన్ను. నానన్గారు రిటైరడ్ ఐ. ఎ. ఎస. ఆఫీసరు. ఎయిరపోరట్ ఎదురుగా ఉండే కాలనీలో
ఉంటునాన్ం" అంది ఆమె.
"నా పేరు నవీన చందర్. ఎం. బి. ఎ. చదివాను. ఆ తరువాత ఫిలిపైప్నస్లో రెండు సంవతస్రాల టెర్యినింగ. ఆరథ్ర అండ హెయిలీలో
ఎగిజ్కూయ్టివ డైరెకట్రగా పని చేసుత్నాన్ను. నానన్ లేరు. అనన్యయ్ అమెరికాలో డాకట్రు. అమమ్ నాతోనే ఉంటూంది. మా కంపెనీ వాళుళ్ ఇలుల్ ఇచాచ్రు. నా
జీతం..." అని ఏదో అనుమానం వచిచ్నటుట్ తలతిపిప్ చూశాడు. ఆమె తల దించుకుని తనలో తనే నవువ్కోవటం అసప్షట్ంగా కనిపించింది. తాను
అవసరమయిన దాని కంటే ఎకుక్వ పరిచయం చేసుకుంటునాన్నని గమనించి మొహం సిగుగ్తో ఎరర్బడింది. చపుప్న మాట మారాచ్లి కనక, ఏం
మాటాల్డాలో తెలియక, అంతలోనే ఎయిరపోరుట్ సమీపించటం చూసి, "కొంచెం టీ తాగి వెళదామా?" అనాన్డు.
ఆమె అది ఊహించనటుట్ అతడివైపు చితర్ంగా కానటుట్ చూసింది. ఆమె మౌనానిన్ అంగీకారంగా భావించి అతడు కారును సరుర్న ఎడమ వైపుకి
కోసాడు.
ఎయిరపోరుట్లోకి దారి అందంగా ఉంది. రోడుడ్కి ఇరువైపులా దీపాలు. చుటూట్ లాన, పూలమొకక్లు. దూరంగా బిలిడ్ంగ పైన నెమమ్దిగా
తిరుగుతునన్ లైటు.
అతడి కారు పారిక్ంగ సేప్సులోకి వెళిళ్ ఆగింది.
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అపుప్డు రాతిర్ ఎనిమిదినన్ర అయింది.
...
"మీరు డబుబ్ బాగా ఖరుచ్ పెడతారనుకుంటానే" అనన్దామె, ఎయిర పోరట్ బయట పై అంతసుత్ హోటల లో కూరుచ్నాన్క.
"ఎందుకలా అనుకుంటునాన్రు?"
"కపుప్ టీ తాగటానికి కారు పారిక్ంగకు యాభై రూపాయి, లోపలికి రావటానికి వంద రూపాయలు ఖరుచ్ పెటట్టం చూసి" నవివ్ందామె.
అతడు మాటాల్డలేదు.
దూరంగా వరష్ంలో తడిసిన రనవే, దివిటీలు పటుట్కునన్ సైనికులాల్ దానికి అటూ ఇటూ ఉనన్ ఎరర్టి -నీలపు లైటుల్, ఎకక్డో దూరంగా
వెలుతురులో కలిసిపోయిన చీకటి, అసప్షట్మైన నిశశ్బద్ం - అనీన్ అతడికి అదొక విధమైన, అంతకు ముందెపుప్డూ లేని ఒక విచితర్మైన అనుభూతిని
కలుగజేసుత్నాన్యి. ఆ టార్నస్నుంచి బలవంతంగా బయటపడి - "నిజానికి నేను చాలా జాగర్తత్గా, పొదుపుగా ఖరుచ్ పెడతానని మా సేన్హితులందరూ
అంటూ ఉంటారు" అనాన్డు. ఆమె తల పైకెతిత్ నవివ్ంది. అంతలో వెయిటర వచాచ్డు. "రెండు సాండ విచెస, కటలెట, టీ విత మీడియం షుగర"
ఆరడ్రిచాచ్డు.
"ఇదేమిటి? టీ అని చెపిప్ డినన్ర ఆరడ్ర ఇచాచ్రు? మీరు భోజనం చెయయ్లేదా?"
అతడు తల అడడ్ంగా ఊపి, "ఇపుప్డే కానఫ్రెనస్ నుంచి ఇంటికి వెళుతునాన్ను" అనాన్డు.
"నేను సౌత హిలస్లో ఉనన్ సేన్హితురాలి ఇంటికి వెళాళ్ను. వరష్ం వచేచ్టటుట్ ఉంది వెళళ్దద్నాన్రు నానన్గారు. సనన్గా పడే వరష్ం అంటే భలే
ఇషట్ం నాకు. పరావ్లేదనాన్ను..." నవివ్ంది. "...కానీ అంతలో వరష్ం ఎకుక్వైంది. అసలు జన సంచారం లేకపోవటంతో మరీ భయం వేసింది. ఆ చెటుట్
వెనుక నిలబడాడ్ను. ఒకక్ ఆటో కూడా రాలేదు. రెండు, మూడు కారుల్ వెళాళ్యి. ఆపుదామంటే భయం. ఏం చెయాయ్లో తోచక తటాపటాయిసూత్నన్
సమయంలో మీ అంతట మీరే కారు ఆపు చేశారు."
'మీరు చెయియ్ ఎతిత్ ఆపమనలేదా?' అని అడుగుదామనుకునాన్డు కానీ, ఎందుకో అడగలేదు.
భయం భయంగా చీకటి రోడుడ్మీద నిలబడి ఉనన్ అమామ్యికీ, వెళుతోనన్ కారు ధైరయ్ంగా ఆపుచేసి ఎకేక్ అమామ్యికీ చాలా భేదం ఉంది.
ఆమె అంటూంది, "మీరు కానీ కారు ఆపు చెయయ్కపోతే ఏం చేసేదానోన్? చీకటి పడుతునన్ కొదీద్ భయం ఎకుక్వ అవుతూంది. వెనకిక్
వెళాద్మంటే, అపప్టికే సేన్హితురాలింటి నుంచి చాలా దూరం వచేచ్శాను. వరష్ంలో తడవటం కదా. అసలు టైమే తెలియలేదు."
అతడు ఆమె నాజూకైన చేతివేళళ్కేసీ, మణికటుట్ మీది రిసుట్ వాచి కేసీ, మోచేతి మీద పుటుట్ మచచ్ కేసీ, బిగుతైన జాకెటుట్ కేసీ, తెలల్టి మెడ కేసీ,
వంపు తిరిగిన గెడడ్ం కేసీ, దాని పైన ఎరర్టి పెదవి కేసీ, ఆపైన కొనదేలిన ముకుక్ కేసీ, ఇంకా ఆ పైన కళళ్కేసీ చూసి, ఒకసారి కళూళ్ కళూళ్ కలుసుకోగానే
నవివ్, "పోనీలెండి, నా అదృషట్ం, కారు అదృషట్ం" అనాన్డు.
అంతలో వెయిటర టేర్తో వచాచ్డు. బలల్ మీద పేల్టుల్ నీటగా సరిద్ వెళిళ్పోయాడు. ఆమె కటలెటని కతిత్తో కోసూత్, "లిఫట్ ఇవవ్టం కోసం మీరు
ఇలాగే కారు ఆపుతూ ఉంటారా?" అంది.
ఊహించని ఈ పర్శన్కి గొంతులో ఏదో అడుడ్ పడడ్టుట్ అయింది. కానీ చాలా నిజాయితీగా, "ఊహూ. సాధారణంగా ఎవవ్రూ అడగరు" అనాన్డు.
"మరి నేనూ అడగలేదుగా?"
ఆమె చీకటోల్ అసప్షట్ంగా చెయియ్ ఎతిత్నటుట్ కనిపించిన సంగతి చెబుదామనుకునాన్డు కానీ, ఇరిటేట చేసినటుట్ ఉంటుందని చెపప్లేదు. టాపిక
మారిచ్ - "మీ హాబీస ఏమిటి?" అనాన్డు.
ఆ తరువాత వాళళ్ సంభాషణ ఇంకో వైపుకి మళిళ్ంది. వారి వారి అబిరుచులు, చూసిన పర్దేశాలు, రాజకీయాలు, ఒలింపికస్ - అనీన్ చుటేట్సేక
‘బిల ఎవరు ఇవావ్లి’ అనన్ విషయం మీద ఘరష్ణ పడి, చివరికి బయటకి వచాచ్రు.
అపుప్డు తొమిమ్దయింది.
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...
"ఎటు మీ ఇలుల్?" ఎయిరపోరుట్ బయటకు వసూత్ అడిగాడు. రోడుడ్కవతల వైపునునన్ కాలనీ చూపించింది. పోష కాలనీ.
"మీ నానన్గారికి ఎంతమంది సంతానం?"
"నేనొకక్తినే కూతురిన్. అదిగో - ఆ అశోక వృకాష్లునన్ ఇలేల్" అంది. అతడు కారు ఆపు చేశాడు. ఆమె వెంటనే కారు దిగకుండా అతడి వైపు
చూసి నవివ్ంది. ఆమె అలాగే ఒక క్షణం పాటు కూరుచ్ని ఉంటే బాగుండునని అతడూ అనుకునాన్డు. ఆ క్షణం ఎనోన్ క్షణాలైతే మరీ బాగుండునని కూడా
అనిపించింది.
అతడి ఆలోచనలని భగన్ పరుసూత్, "వెళొళ్సాత్నండి. థాంకస్. రేపు రండి. నానన్గారిని పరిచయం చేసాత్ను. అండ మళీళ్... థాంకయూ ఫర ది
నైస రైడ అండ ఎ కప ఆఫ టీ" అనన్ది.
అతడు ఆమె వైపు ఆరాధనగా చూసూత్ నెమమ్దిగా అనాన్డు - "కలప్నా, ఐ లైక యూ".
...
అతడు టైనాట సరుద్కొంటూంటే కలప్న వెనక నుంచి వచిచ్ కారు తాళాలు అందిసూత్, "సాయంతర్ం తొందరగా వసుత్నాన్రా?" అని అడిగింది.
ఒక వైపు తల దువువ్కుంటూనే అదద్ంలో ఆమెను చూసూత్, "వచేచ్సాత్ను, ఏం?” అని అడిగాడు.
"సాయంతర్ం షాపింగకు వెళదామనుకుంటునాన్ను" అంది. ఆమె చేతి నుంచి తాళం చెవులూ, వాటితో పాటూ ఆమె చేతులూ
అందుకుంటూంటే తాళం చేతులు కిర్ంద పడిపోయి, ఖాళీ అయిన చేతులు పాడు చేతలలో నిమగన్ం కాబోతూంటే... "ఏమిటిది, పెళళ్యి ఆరెన్లుల్
కావసూత్ంటే!" అంది చిరుకోపంతో.
"పేర్మకీ, కాలానికీ సంబంధం లేదోయ! అందులోనూ మనది లవ ఎట ఫసట్ సైట" అనాన్డు.
"సైట అంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది. మా ఇంటికి వెళాళ్లి. చాలా కాలం అయింది నానన్ని చూసి."
"సరే. అయితే, నేను ఇంటికి ఆలసయ్ంగానే వసాత్నులే" అనాన్డు అతడు కారు వదద్కు నడుసూత్.
అతడు ఆఫీసుకు చేరుకునేసరికి పదింపావు అయింది. దాదాపు నాలుగు గంటల వరకూ ఊపిరి సలపని పనులలో మునిగిపోయాడు.
అయిదవుతూండగా ఆఫీసు నుంచి బయటికి వచాచ్డు. కారులో కూరుచ్ని సాట్రట్ చేశాడు. వరష్ం తగిగ్ంది కానీ, సనన్గా తుంపర పడుతూంది. మేఘాలు
దటట్ంగా అలుముకోవటం వలల్ అయిదింటికే బాగా చీకటి పడిపోయింది.
అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది అతడికి - కలప్న సాయంతర్ం షాపింగకు వెళిళ్, అకక్డి నుంచి తన ఇంటికి వెళతానని చెపప్టం. తన దగగ్ర
డూపిల్కేట తాళం ఉంది కానీ, ఇంటికి వెళేల్సరికి భారయ్ ఇంటోల్ ఉండదనన్ ఫీలింగ ఎందుకో చికాకుగా అనిపించింది. తన కాలనీ లోపలికి వెళళ్బోతూ
మనసు మారుచ్కొని, కారుని ఎడమవైపుకి తిపాప్డు. రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో వెసట్హిలస్. అయితే, తన భారయ్ ఆమె నానన్గారి ఇంటికి వెళిల్ందో, షాపింగ
అయాయ్క వరాష్నిన్ చూసి తమ ఇంటికే వెళిళ్పోయిందో తెలియదు. మరి తనెందుకు ఇలా ఈ కొండలోల్ తిరుగుతునన్టుట్?
తన చరయ్కు తనే నవువ్కుని కారు వెనకుక్ తిపిప్ ఇంటి వైపు పోనిచాచ్డు.
బాగా చీకటి పడిపోయింది. వంద గజాల దూరంలో వసుత్వు కూడా కనిపించటం లేదు. రోడుడ్ మీద లైటుల్ కూడా చీకటిని పారదోర్లలేక
పోతునాన్యి. కారు అదాద్లోల్ంచి చలిగాలి బలంగా లోపలికి వీసూత్ంది.
అకసామ్తుత్గా అతడు కారు సోల్ చేశాడు.
దూరంగా చెటుట్ కింద ఒక అమామ్యి నిలుచుని ఉంది. మసక చీకటోల్ అసప్షట్ంగా, తెలల్చీరె కటుట్కుని కనిపిసూత్ంది.
కలప్నే!
కారు నెమమ్దిగా ఆమెకు దగగ్ర అవుతూంది.
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తనది నలల్ కారు అనీ, తన కారు ఈ దారిలో రావటానిన్ ఆమె ఊహించదనీ, తన కారు హెడలైటుల్ ముందుకు పడటం వలల్ కారు రంగు
అవతలి వయ్కిత్కి కనిపించదనీ, కేవలం ఒక కారు వసూత్నన్టుట్ మాతర్మే తెలుసుత్ందనీ అతడు భావించాడు. మరి కలప్న చెయియ్ ఎతిత్ కారు ఆపుతుందా?
ఈ మసక చీకటోల్ పరాయి వాడి కారును ఆపి...
ఎకుక్తుందా?
ఆమె అడుగు ముందుకు వేసింది.
…
కలప్న అడుగు ముందుకు వేసింది.
ఫరాల్ంగు దూరం నుంచి అయినా ఆమె తమ కారు చపుప్డు గురుత్ పటట్గలదు. ఆమెకు సంతోషం కలిగింది. ఆ సంతోషంలోనే అడుగు
ముందుకు వేసింది.
కానీ, అంతలోనే ఆమెకు ఒక అనుమానం వచిచ్ంది.
చెటుట్ చాటున ఉనన్ తనను అతడు పోలుచ్కోలేడని ఆమె భావించింది. కేవలం ఒక సతరీ - నిరామ్నుషయ్మైన రోడుడ్ మీద కనబడితే కారు
ఆపుచేసాత్డా తన మొగుడు?
ఏమో? చూడాలి.
ఆమె అలాగే నిలబడి ఉంది.
కారు దగగ్ర అవుతూంది.
తన భారయ్ చెయియ్ ఎతిత్ పరాయి వాడి కారు ఆపు చేసుత్ందా అని అతడు ఆలోచిసుత్నాన్డు.
తన భరత్ కారు ఆపి, పరాయి సతరీకి లిఫట్ ఇసాత్డా అని ఆమె వేచి ఉంది.
ఆమె చెయియ్ ఎతిత్ కారు ఆపిందా? అతడు కారు తనంతట తానే ఆపు చేశాడా? అనన్ది ఇకక్డ ఈ కథకు అపర్సుత్తం.

PPP
నీలోంచి నాలోకి..
(ఏపి
ర్ ల్ 10, 2000 ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ
"... సరసమంటే ఏమిటి?" అడిగాడు నా భరత్.

రపతి
ర్ క నుంచి)

బితత్రపోయాను. ఏ భరాత్ మొటట్ మొదటి రాతిర్ తన భారయ్తో జరిపే తోలి
సంభాషణలో, తొలి పర్శన్గా దానిన్ అడగడు. సవ్ఛఛ్మైన ఉరూద్లో అతడు అడిగిన పర్శన్కి ఏ
సమాధానం చెపాప్లో తెలియక మౌనం వహించాను.
నా అయోమయానిన్ అరథ్ం చేసుకునన్టుట్ అతడు సనన్గా నవివ్ "...నువువ్
గదిలోకి రావటం ఆలసయ్ం అయేయ్సరికి ఒక కవిత వార్దాద్మని కూరుచ్నాన్ను. 'సరసము' అనన్
పదానికి సరి అయిన అరథ్ం తెలియలేదు. రాగానే ఇలా అడిగినందుకు కంగారు పడాడ్వా?"
అనాన్డు.
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నేను కూడా తేరుకొని, "అదేం లేదు!" అని ఉతుస్కతతో కూడిన ఆశచ్రయ్ంతో "మీరు కవితలు వార్సాత్రా?" అని అడిగాను.
"ఆవును. నీ కవిత చదివే నీ కోసం భారతదేశంలో వాకబు చేశాను” అనాన్డు.
సనాతన ముసిల్మల కుటుంబం మాది. గోదావరికి పశిచ్మాన కొవూవ్రికి వంద కిలోమీటరల్ దూరంలో ఒక పలెల్టూరు. మా
కుటుంబాలోల్ సతరీ అభిపార్యాలకి అంత విలువ ఇవవ్రు. అందులోనూ అంత ఉనన్త పదవిలో ఉనన్ సైనికాధికారి ఏరి కోరి వచిచ్ చేసుకుంటానంటే మా
తలిల్దండుర్లు ఎగిరి గంతేసి ఒపుప్కునాన్రు. ఆ విధంగా నా అంగీకార, అనంగీకార పర్సకుత్లు లేకుండానే ఆసిఫ అహమ్దకి అరాధ్ంగినయాయ్ను.
మాలాంటి కొనిన్ ముసిల్మస్ తెగలోల్ జులావ్ అవగానే, పెళిళ్కూతురు భరత్ ఇంటికి వచేచ్సుత్ంది. హిందువులోల్లా కాకుండా, సుహాగ రాత
(శోభనం) పెళిళ్కొడుకు ఇంటోల్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా నేను పెళళ్వగానే పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ నుంచి పాకిసాత్న వచేచ్శాను.
అనన్టుట్ చెపప్టం మరిచ్పోయాను. మా ఆయన పనిచేసుత్నన్ది పాకిసాత్న సైనయ్ంలో...!
...
పెహలీరాత గదిలోకి పంపబోయేముందు చేసే తతంగానిన్ 'కరీమా' అంటారు. అంతటి ఆజానుబాహువూ, మామూలుగా అతి
గంభీరంగా ఉండేవాడూ అయిన నా భరత్ - చినన్పిలాల్డిలా పూలబంతులోత్ ఆడటం చూసి నవువ్కునాన్ను. తొలిరాతిర్ మలెల్పూలు ఎకుక్వగా వాడతారని
పుసత్కాలోల్ చదివాను. కానీ, మాలో గులాబీ రేకులీన్, అతత్రునీ ఎకుక్వ ఉపయోగిసాత్రు. ఆ పరిమళం మలెల్లాగా మతెత్కిక్ంచదు. ఆహాల్దకరంగా ఉంటుంది.
కామానికీ, శృంగారానికీ ఉనన్ తేడాలా అనిపిసుత్ంది.
ఆ పకక్మీద పరచుకుని ఉనన్ గులాబీరేకులిన్ పకక్కి తొలగిసూత్ ఒక పుసత్కంలో కవిత తీసి నాకు చూపించి, "ఇది నువువ్
వార్సిందేగా?" అనాన్డు. అది నేను వార్సిందే. 'జిహేద ' అనన్ ఉరూద్ పతిర్కలో పడింది. అది అహమ్దాబాద నుంచి వెలువడుతుంది. జిహేద అంటే పోరాటo
అని అరథ్ం. పేరుకు పోరాటమే కానీ, అనిన్ రకాల కథలూ, కవితలూ వేసాత్రు. నేను వార్సిన కవితని వాళుళ్ వేసుకోవటం, పైగా పదిరూపాయల పారితోషికం
పంపటం, నాకు అపూరవ్మైన అనుభవం.
"ఇండియా నుంచి వసూత్ నా సేన్హితుడు ఈ మాయ్గజైన తెచాచ్డు. లాహోరలో ఇచాచ్డు. నీ ఫోటో చూసి మనసు పారేసుకునాన్ను.
కవిత చదివి మనసు పోగొటుట్కునాన్ను."
"నా కవితని పొగుడుతునాన్రా, తిడుతునాన్రా?" చిరుకోపంతో పర్శిన్ంచాను.
అతడు తెలల్బోయి "...అంత బాగోక పోతే పరాయిదేశంలో ఉనన్ పిలల్ని వెతికి వెతికి ఎందుకు పటుట్కుంటాను?" అనాన్డు. నిజమే
కదా అనిపించింది. ఈలోపులో అతను అనాన్డు - "నాకూ ఈ కవితల పిచిచ్ ఉంది. ఇదద్రి అభిరుచులూ కలుసాత్యనిపించింది. నీ పేరు చూశాను.
నూరజ్హాన అని కనిపించింది. నా మితుర్నితో ఎంకవ్యిరీ చేయించాను."
తరువాత విషయం నాకు తెలిసిందే. మా తలిల్దండుర్లు ఉపొప్ంగిపోయారు. పాకిసాత్న అంటే ఎంత లేదనాన్ మా వాళళ్కి పేర్మే! మా
తాతగారు (తలిల్ తండిర్) కరాచీ నుంచి ఆంధర్దేశానికి వలస వచాచ్రు. మా తలీల్, పాకిసాత్న మాజీ పర్ధాని జులిఫ్కర ఆలీ భుటోట్ ఒకే రోజున(1928 లో)
పుటాట్రు. యాభై ఒకక్ ఏళళ్ భుటోట్ని పాకిసాత్న సైనయ్ం ఉరి తీసినపుప్డు, నా తలిల్ దుఃఖించటం నాకు ఇపప్టికీ గురుత్ంది.
ఆసిఫ అహమ్దతో నా వివాహానికి ఇరు పర్భుతావ్ల తరఫు నుంచీ ఏవైనా అభయ్ంతరాలు వసాత్యేమోనని మేము భయపడాడ్ము. ఆసిఫ
సైనయ్ంలో ఉనన్త సాథ్నంలో ఉనాన్డు కాబటిట్, ముఖయ్ంగా పాకిసాత్న నుంచి అభయ్ంతరం ఉంటుందేమో అనుకునాన్రు. అయితే అలాంటిదేమీ జరగలేదు.
వీసా సులభంగానే లభించింది.
"దేవిగారు ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అనన్ పర్శన్కి ఊహలిన్ంచి బయటపడి నవావ్ను. "నేను ఏదో కవిత వార్యడమేమిటి? దానిన్
పతిర్కకి పంపటం ఏమిటి? మీరు చదివి, పెళిళ్కి రాయబారం పంపటం ఏమిటి? గోదారి ఒడుడ్ నుంచి, ఇండస తీరానికి నేను రావటం ఏమిటి?" అనాన్ను.
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తన దేశపు నది గురించి పర్సాత్వించేసరికి అతడు గమమ్తుత్గా కళుళ్ ఎగరేసి, "ఓ! నువువ్ హిసట్రీలో గార్డుయ్యేటవి కదూ!" అనాన్డు.
అతడు నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ ఉండగా ఫోన మోగింది. అతడు నుదురు చిటిల్సూత్ దానిన్ అందుకొని అవతలివారు ఏదో చెపూత్ంటే
"సరే...సరే...!" అని కొంచెంసేపు మాటాల్డి ఫోన పెటేట్శాడు.
"ఎకక్ణుణ్ంచి ఫోన?" అని అడిగాను.
"జనరల తాలూకు ఆఫీసు నుంచి!" అనాన్డు. "...మీ పర్ధాని బసుస్లో లాహోర వసుత్నాన్రట. సెకూయ్రిటీ చీఫగా ననున్
నియమించారు!" అనాన్డు.
మెరుసుత్నన్ కళళ్తో "కంగార్టస్!" అనాన్ను.
"వాజపేయి మాకు నచిచ్న పర్ధాని"
అతనిలో అంత ఉతాస్హం కనబడలేదు. "సరే. ఇక దాని గురించి మరిచ్పోదాం!" అంటూ ముందుకు వంగి పెదవులపై ముదుద్
పెటుట్కునాన్డు.
అంత అకసామ్తుత్గా అతడు అలా ముదాద్డేసరికి కాసత్ కంగారుపడాడ్ను. అతడి లోంచి నాలోకి ఏదో శకిత్ పర్వహిసూత్నన్ అనుభూతి
కలిగింది. తన అవయవాలనిన్టి తరఫునా తన 'నాలుక'ని రాయబారిగా నియమించి, నా తనువు దురగ్ంలోకి పంపినటుట్నాన్డు. ఆ రాయబారే నా శరీరపు
అవయవాల గురించి గూఢచారి బాధయ్తలు కూడా సీవ్కరించినటుట్ అనిపించింది. ఆ జలదరింపుల పరిమళపు అలదరింపు వాళళ్ంతా పాకుతూ ఉండగా,
అతడు ననున్ ఒకవైపు ముదిద్డుతూనే తన ఆలోచనలోల్ ఎకక్డో జారుకునన్టుట్ గమనించాను. కాసత్ దూరంగా విడిపడి, "ఏం ఆలోచిసుత్నాన్రు?" అనాన్ను.
అతడు నవివ్, "మా గురించే!" అనాన్డు.
“అంటే?”
“శతుర్వుకి సెకూయ్రిటీ ఇవావ్లిస్ వసోత్ంది చూశావా?"
“శతుర్వైనా అతడు మన అతిథి కదా!" అనాన్ను. 'మన ' అనటం నాకు గమమ్తుత్గా అనిపించింది.
అతడు మాటాల్డలేదు. మూడ మారచ్టానికి ఉరూద్లో చినన్ షాయిరీలా, "ఆ అతిథి గురించే తపప్, పకక్నునన్ అభాయ్గతి గురించి
ఆలోచించరా?" అనాన్ను.
అతడికి అరథ్మయింది. ఆవేశంతో చపుప్న దగగ్రకు లాకుక్నాన్డు.
అది నాకు తొలి పురుష సప్రశ్. బస సాట్పులోల్ తగిలే వాళళ్ గురించి కాదు నేను చెపేప్ది. తనువూ, మనసూ సంపూరాణ్ంగీకారంతో
ఆహావ్నిసుత్నన్ సిథ్తిలో సప్రశ్ అది!
అందరూ ఇటువంటి సందరాభ్లోల్ సతరీ శరీరానిన్ వీణతోనూ, పురుషుడిని ఆ వీణ తీగె శృతి చేసేవాడితోనూ పోలుసాత్రు. నాకు అలా
అనిపించలేదు. దాపరికం లేకుండా చెపుతాను. నాకెందుకో దూదేకులవాడు గురొత్చాచ్డు. ఎకక్డో తీగెని కదుపుతాడు. ఠాంగమ్నన్ శబద్ంతో పింజెలుపింజెలుగా దూది గదంతా వాయ్పిసుత్ంది. అతడి చెయియ్ నా వెనెన్ముక చివరికి చేరుకునేసరికి నాకు తోచిన పోలిక అది!
నా మెడ వంపు నుంచి మరో వంపులోకి అతడి మొహం జారేసరికి శరీరం అలలా ఎగసిపడి, నా కటి - కెరటమయింది. నాలో అంత
కోరిక నికిష్పత్మయిందని అపప్టి వరకూ నాకు తెలియదు.
అతడు వయసులో చినన్ పిలాల్డై, ముపైప్ సంవతస్రాల వెనకిక్ వెళాళ్డు. ‘ఆకలే’ తేడా!
పురుషుడి కూడా ఒక పర్తేయ్కమైన పరిమళం (ఛా... ఇటువంటి టైంలో అంత సంసాక్రవంతమైన పదం వాడటం అనవసరం) వాసన
ఉంటుందని నాకు మొదటిసారి తెలిసింది.
ఒకొక్కక్ సిగుగ్ పొరా ననున్ వీడి, మంచం పకక్న పడుతోంది.
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పెళళ్యాయ్క - పర్తిరాతీర్ సతరీ భూదేవి అవావ్లేమో అని భయపడేదానిన్. రోమానస్ లో ‘బరువూ’ బాధయ్తలు కూడా ఆనందంగానే
ఉంటాయని అరథ్మయింది. బరువు సంగతి పకక్న పెటిట్ ‘భాగసావ్మి’గా నా వంతు రొమాంటిక ‘బాధయ్తలు’ పార్రంభించబోయే టైంకి జరిగిందది!
పెదద్ షాక..!
ఏం జరిగిందీ గర్హించేలోపులో నాకనాన్ ముందే అతడు దానిన్ గర్హించినటుట్ వివరణ్మైన మొహానిన్ వంపులోల్ దాచుకునాన్డు. నా
శరీరం వంపులోల్ కాదు. దిండు వంపులోల్…!
...
ఇది జరిగి వారం రోజులైంది.
నా భరత్ నపుంసకుడు కాదని నా మనసుస్ గాఢంగా చెపోత్ంది. అయినా ఇపుప్డు నా సమసయ్ అదికాదు. తాను కొతత్గా తెలుసుకునన్
చేదునిజానిన్ జీరిణ్ంచుకోవటానికి అతడికి కొంత సమయం ఇవావ్లి. డిపెర్స కాకుండా చూడాలి. అదీ నా పర్సుత్త బాధయ్త..!
అందుకే నేను సాధారణంగా ఉనన్టుట్ కనపడటానికి పర్యతిన్ంచాను.
"ఇంతవరకూ నాకు ఏ సతరీతోనూ అనుభవం లేదు!" చెపాప్డతను. "...కానీ నాకు కరెకుట్గా తెలుసు. నాలో ఏ లోపమూ లేదు. ఎందుకో
ఆ సమయంలో నిసస్తుత్వో, నిరాసకత్తో ఏరప్డుతోంది. డాకట్రిన్ కలవాలో, మానసిక నిపుణుడిని కలవాలో అరథ్ం కావటం లేదు."
"ఇపుప్డు తొందరేముందీ..? కొంతకాలం వేచి చూదాద్ం. తరువాత దానంతట అదే సరుద్కుంటుంది!" అనాన్ను మనసూఫ్రిత్గా...
నిజాయితీగా.
ఎందుకో ఈ సమసయ్ తాతాక్లికమే అని తోచింది. ఒక రకంగా ఇది మా మధయ్ బంధం గటిట్పడటానికి సహాయపడుతుందనిపించింది.
ఈలోపున ఆసిఫ తలిల్ మమమ్లిన్ 'హనీమూన'(?) కి తొందరపెటిట్ంది.
...
పాకిసాత్న కి ఉతత్రం వైపున హిమాలయ పరవ్తాల అంచులో 'సాక్రూట్ ' అనన్ పార్ంతం ఉంది. పరవ్త శిఖరాల మీద కరిగిన మంచు
'హూషే' నదిగా మారి దకిష్ణానికి పర్వహించి ఇండస లో కలుసుత్ంది. పచిచ్క బయళుళ్, దూరంగా తెలల్టి కొండలు, మధయ్లో నది, చుటూట్ తోటలూ... చాలా
మనోహరంగా ఉంది ఆ దృశయ్ం.
ఆసిఫ నా చేతిలో చేయి వేసి దగగ్రకి తీసుకుంటూ " ఇంత అదుభ్తమైన పర్దేశం ఈ పర్పంచంలో ఇంకెకక్డా లేదు!" అనాన్డు.
నేను అతనిన్ అలల్రి పటిట్సూత్ "మా గోదారి పకక్న ఇంతకనాన్ వెయియ్ రెటుల్ అందంగా ఉంటుంది!" అనాన్ను.
ఆసిఫ మొహంలో రంగులు మారాయి. "వీలేల్దు, ఉండటానికి వీలేల్దు!" అనాన్డు.
నేను అతడి మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్, "మీరెలా చెపప్గలరు? మీరొకక్ పర్దేశమే చూశారు. రెండు పర్దేశాలూ చూసింది నేను.
కాబటిట్ నా వాదమే కరెకుట్!" అనాన్ను. అతడు దెబబ్తినన్టుట్ నావైపు చూసి కొదిద్సేపు ఏమీ మాటాల్డలేదు. అతడి తరఫు నుంచి వాదన ఏమీ లేదని నాకు
తెలుసు.
కానీ ఓడిపోవటం ఇషట్ం లేనటుట్గా అతడు కాసత్ సవ్రం హెచిచ్ంచి "పర్తిదీ చూసి అనుభవించి చెపేత్నే నిజమవుతుందా ఏమిటి?"
అనాన్డు.
అది మూరఖ్వాదం అని నాకు తెలుస్. కానీ నేను దానిగురించి ఆలోచించటం లేదు. అతడి మొహం వైపే చూసుత్నాన్ను. అతడి మొహం
జేగురురంగుకి మారిపోయి ఉంది.
ఇలాంటి మొహానేన్ నేను తరచూ మా ఇంటోల్ చూసూత్ ఉండేదానిన్. కాబటిట్ నేను వెంటనే పోలిక పటుట్కోగలిగాను.
ఆ మొహం నా తండిర్ది!
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దాదాపు యాభై సంవతస్రాల కిర్తం కరాచీ నుంచి కటుట్బటట్లతో వచేచ్సినందుకు అతడికి తన మీదా, సమాజం మీదా కసి పెరిగింది.
పర్తిరోజూ విపరీతంగా తాగటం అలవాటయింది. ఆ విసుగూ, చిరాకూ ఎకుక్వైతే అకారణంగా కోపం వచేచ్ది. నా తలిల్తో వాదన వేసుకునేవాడు. అందులో
ఏ బలమూ లేకపోయినా మగవాడు కాబటేట్ గెలిచేవాడు. నా తలిల్ అతని చేతులోల్ తనున్లు కూడా తినేది. అలా కొడుతునన్పుప్డు నా తండిర్ మొహం కూడా
ఇలాగే జేగురు రంగుకి మారటం నాకు గురుత్ంది.
నా భరత్తో అకారణమైన వాదానిన్ పొడిగించటం ఇషట్ం లేక దూరంగా ఉనన్ పరవ్తాలని చూపిసూత్, "అటువైపే కదా భారత దేశం?"
అనాన్ను.
"అవును. దానిన్ కారిగ్ల అంటారు. అతి తొందరలో అకక్డ యుదధ్ం జరగబోతోంది!" అనాన్డు. సంభాషణ మారచ్టంలో ఆవిధంగా
సఫలీకృతురాలిని అయినందుకు సంతోషం వేసింది.
అతి కొదిద్కాలం లోనే అతడి మాట నిజమైంది. భారత పర్ధాని వాజపేయి వచిచ్ వెళిళ్పోయిన కొనిన్ నెలలకి యుదధ్ం
పార్రంభమయింది. ఎకుక్వ కాలం జరగలేదు కానీ, ఆసిఫ కి మాతర్ం తటుట్కోలేనంత పెదద్ దెబబ్ తగిలింది. అతడి పార్ణమితుర్డూ, మరో సైనికాధికారీ
అయిన ఇకాబ్ల ఆ పోరటంలో మరణించాడు. యుదాధ్నికి వెళళ్డానికి ముందురోజే 'ఇకాబ్ల' మా ఇంటోల్ 'దావత'కి వచాచ్డు. ఇదద్రూ కలిసే బయలేద్రారు.
అతడి మరణo తో నా భరత్ కసితోనూ, ఉకోర్షంతోనూ ఉడికిపోవటం గమనించాను. దీనికి మరొక కారణం కూడా ఉంది. అతడి మితుర్డు ఇకాబ్ల
యుదధ్ంలో మరణించినపుప్డు ఆ శవానిన్ 'తమది' గా గురిత్ంచటానికి పాకిసాత్న నిరాకరించింది. దానొన్క అనాథ కాశీమ్రీ మిలిటెంట శవంగా గురిత్ంచి,
భారత సైనికులే పాతి పెటాట్రు.
ఈ యుదాధ్నికి కారణం పాకిసాత్న సరవ్ సైనికాధికారి ముషరాఫ..! కారిగ్ల పై అతడు చేసిన దురాకర్మణ గురించి ఆ దేశపర్ధాని అయిన
నవాబ షరీఫ కి కూడా తెలియదని అపప్టోల్ కొనిన్ పతిర్కలు వార్శాయి. తెలిసేత్ యుదాద్నికి వపుప్కునే వాడు కాదట. తెలియగానే యుదధ్ం ఆపి, (అపప్టికే
భారతసైనయ్ం చేతిలో చావు దెబబ్ తినన్) సైనాయ్నిన్ వెనకిక్ పిలిపించాడట.
అందుకే నా భరత్కి పర్ధాని నవాజ అంటే చాలా గౌరవం. ముషరాఫ అంటే కోపం.
…నా భరత్ ఆరోగయ్ంలో మారుప్ లేదు. అయితే చాలామంది భారాయ్భరత్ల కంటే మేము సుఖంగా ఉనాన్మని చెపుప్కోవాలి. కారణం మా
ఇదద్రి మధాయ్ ఉనన్ కమూయ్నికేషన. ఏదనాన్ వితండవాదం చేయవలసి వచిచ్నపుప్డు తపప్ మిగతా పరిసిథ్తులోల్ ఆసిఫ లాంటి వయ్కిత్ భరత్గా లభించటం
అదృషట్ం. నా తండిర్ లాంటి చాలామంది భారత్లాల్ కాకుండా, అతడు నాతో పర్వరిత్ంచే విధానం బావుంటుంది.
ఇలా కొనిన్ రోజులు గడిచాయి.
తన ఆరోగయ్ంలో ఏ మారూప్ రాకపోవటంతో ఎవరనాన్ సైకియాటిర్సిట్న్ కలుసుకోవాలనన్ నిశచ్యానికి వచాచ్డు నా భరత్. అతడింత
కాలం ఆగటానికి కారణం నేనే. నాకెందుకో ఇంకా నమమ్కం సడలిపోలేదు. అతడిలో పురుషపరమైన మారుప్ని భారయ్గా నేను గురిత్ంచగలుగుతునాన్ను
కానీ, ఎకక్డో ఏదో మెలిక ఉంది. అదే తెలియటం లేదు. ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసూత్ ఉండగాఒక రోజు పనెన్ండు గంటలకి మా ఇంటోల్ ఫోన మోగింది.
ఆసిఫ హడావుడిగా వెళిళ్పోయాడు. నాలుగురోజుల పాటు ఇంటికి రాలేదు. అపుప్డే విసోఫ్టనం లాంటి వారత్ తెలిసింది. పాకిసాత్న
పర్ధాని నవాజ షరీఫ ని సైనయ్ం బంధించింది..!
నాలుగు రోజుల తరువాత ఇంటికి వచిచ్న ఆసిఫ చాలా చిరాగాగ్ ఉండటం గమనించాను.
"ఏమైంది?" అడిగాను.
"పర్ధాని నవాజ ని మా సైనికాధికారి ముషరాఫ జైలోల్ పెటాట్డు!”
“అవును. పేపరల్నీన్ అదే వారత్ కదా. ఇంతకీ ఈ నాలుగు రోజులూ మీరు ఎకక్డునాన్రు?”
“తిరుగుబాటు జరకుక్ండా, అతడి జైలు ముందు సెకూయ్రిటి బాధయ్త నాకు అపప్గించారు.”
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“ఎవరు?”
అతడు నా వైపు విసుగాగ్ చూసి, “ఇంకెవరు? ముషరాఫ” అనాన్డు.
"మీరు ఎవరి కింద పని చేసుత్నాన్రు.? పర్ధాని నవాజ షరీఫ కిందా? సైనికాధికారి ముషరాఫ కిందా?" అడిగాను.
ఆసిఫ మొహం కర్మకర్మంగా జేగురురంగుకి మారసాగింది. అతడిలో వసుత్నన్ ఈ పరిణామానిన్ గురిత్ంచినా నేను బెదరలేదు. నేను
చెపప్దలుచుకునన్ది అతడికి చెపప్టమే ఆ క్షణం నా ఆశయo. అందుకే కొనసాగించాను. "ఏదైనా ఒక పార్ంతానిన్ గానీ, వరాగ్నిన్ గానీ - మరో
బలవంతమైన దేశం అణగదొకిక్తే పకక్దేశమో, మరో సానుభూతి దేశమో ఆ వరాగ్నికి సాయపడటం నాయ్యం. బంగాల్ విషయంలో భారతదేశం అదే
చేసింది. కానీ, కాశీమ్రోల్ పర్జలేమీ కషట్నషాట్లతో తలల్డిలిల్పోవటం లేదే! భారతదేశ పర్జలాల్గే వారు కూడా సంపూరణ్ సావ్తంతర్ంతో బర్తుకుతునాన్రు. వారిని
రకిష్ంచవలసిన ఖరమ్ మనకేం లేదు!"
“కానీ, కాశీమ్ర ఒక ముసిల్ం దేశం!" అరిచాడు.
నేను కూడా అంతే ఆవేశంగా "పాకిసాత్నోల్ ఉనన్ మొతత్ం ముసిల్ముల సంఖయ్ కనాన్ భారతదేశంలో ఉనన్ ముసిల్ముల సంఖయ్ ఎకుక్వ!"
అనాన్ను.
అతడు తన సవ్రం మరింత గటిట్గా పెంచి, "జిహేద అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకూ? పోరాటం!" అనాన్డు.
నేను కూడా అంత గటిట్గానే "దాని గురించి నాకు తెలుసు. అలాల్ ఎపుప్డూ ఆ పోరాటానిన్ మీరు చెపుతునన్ పోరాటానికి అనవ్యించ
లేదు. ఆ విషయం మీకూ తెలుసు. మీలో ఉనన్ఒక గొపప్ సుగుణం ఏమిటో తెలుసా? మీకు వాదించటం చేతకానపుప్డలాల్ అధికారానిన్ చూపిసాత్రు. దానిన్
మానుకోండి!" అనాన్ను.
అతడు నిరతుత్డై అయోమయంగా నావైపు చూసి, ఏమీ మాటాల్డలేనటుట్గా మౌనంగా ఉండి పోయాడు. నేను కొనసాగించాను - "ఆ
రోజు చెపాప్ను గురుత్ందా? గోదావరి ఒడుడ్నీ చూశాను, ఇండస నదినీ చూశాను. కాబటిట్ మీకనాన్ నేను ఎకుక్వ నమమ్కంగా చెపప్గలను. మన దేశంలో డెబైభ్
అయిదు శాతం పైగా జనం కూలీలుగా బతుకుతునాన్రు. తినడానికి సరిగాగ్ తిండి లేదు. అపుప్ల ఊబిలో కూరుకుపోతునాన్ం. ఆ చేదు సతయ్ం నుంచి
పర్జలిన్ దూరంగా ఉంచటానికి మన సైనయ్ం, మన పర్భుతవ్ం మతానీన్, యుదాధ్నిన్ ఎరగా చూపుతోంది. పనెన్ండు లక్షల భారత సైనయ్ంతో ఆరులక్షలు
కూడా లేని పాకిసాత్నీ సైనయ్ం పోరాడి గెలవలేదని మీకు కూడా తెలుసు. అందుకే మీకు అసంతృపిత్. ఒకక్సారి మీరూ ఆలోచించండి!”
నా భరత్ తెలల్బోయి నాకేసి చూశాడు.
"ఒక సైనికాధికారి మిమమ్లిన్ యుదాధ్నికి పంపించాడు. మరో పర్ధాని మిమమ్లిన్ యుదధ్ం నుంచి వెనకిక్ పిలిపించాడు. ఈలోపులో మీరు
మీ మితుర్ణిణ్ కోలోప్యారు. యుదధ్కేష్తర్ంలో మీ మితుర్డి శవo తమది కాదనన్ందుకు ముషరాఫ ని తిటాట్రు. అదే ముషరాఫ మళీళ్ ఇపుప్డు పర్ధానిని
గృహబంధం చేయమని ఆజాఞ్పిసేత్, ఆ వృతిత్ నిరవ్రిత్ంచారు. మీకు పని చెపేప్దెవరు? మీరు పని చేసేది ఎవరి కోసం? ఇంతకీ మీ పై అధికారి ఎవరు?" అని
పర్శిన్ంచాను.
అతడు చాలా సేపు మవునంగా ఉంది, ఆ పై నా దగగ్రగా వచిచ్ కళళ్లోకి చూసూత్, "నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అనిపిసోత్ంది!" అనాన్డు.
...
ఆ రాతిర్ అతడు ననున్ దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. అతడిలో నాకు కొతత్ ఆసిఫ కనిపించాడు. హృదయంలోంచి ఉబికి వచేచ్ సంతృపిత్కి
చరమ్ం మీద నిలబడే చెమట బిందువులే తారాక్ణమైతే నా శరీరం అతడి తాకిడికి చెమట ముదద్గా మారింది. ఆనకటట్ తెగిన నది క్షణాలోల్ ఎలా
ఉధృతమవుతుందో ఆ విధంగా కోరిక కటట్లు తెంచుకుని పర్వహించింది. నా భరత్ సంపూరణ్ మానవుడయాయ్డు.
పది నిముషాల తరావ్త ఇదద్రం వెలల్కిలా పడుకుని ఉనాన్ం. తలకింద చేతులు పెటుట్కుని అతడు సంతృపిత్గా కళుళ్ మూసుకుని ఉనాన్డు.
పై కపుప్కేసి చూసూత్ నేననాన్ను. "మొటట్ మొదటి రోజు మీరు ననోన్ పర్శన్ అడిగారు గురుత్ందా? సరసo అంటే ఏమిటని. ఆ తరువాత
నేను నిఘంటువు వెతికాను. 'రసము ' అంటే అనురాగము. సరసము అంటే సామీపయ్ము. అయితే ఇది కేవలం శృంగారానికి సంబంధించినది కాదు.
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మనిషికి సంబంధించినది. తనపటల్ తనకి అనురాగం లేనివాడు, తన భావాల పటల్ తనకి నమమ్కం లేనివాడు, తను ఎవరికోసమైతే పని చేసుత్నాన్డో ఆ
మనిషి మీద గౌరవమూ, అభిమానమూ లేనివాడు, సరసానికి పనికి రాడు! 'నాకీ రోజు మూడ లేదు ' అని ఒకోక్సారి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఏదో
సంఘటన జరగటం వలన మనకా రోజు మూడ పోతుంది. పరావ్లేదు. ఎందుకంటే... అది తాతాక్లిక అసంతృపిత్! అదే జీ..వి..తం పటల్ అసంతృపిత్
అనుకోండి. అపుప్డేమవుతుంది? శాశవ్తంగా మూడ పోతుంది..! మానసిక నపుంసకతవ్ం వసుత్ంది..! ఒక శతుర్ సైనికుడిని చంపటం, అదే దేశ పర్ధానికి
సెకుయ్రిటి ఇవవ్టం... అదే అకారణ అసంతృపిత్. అందుకే భారత పర్ధానికి సెకూయ్రిటీ ఇవవ్వలసి వసుత్ందని తెలియగానే మీరు మన తొలిరాతిర్ శృంగారంలో
నిరీవ్రుయ్లయాయ్రు. తనలోకి తను పర్వహించ లేనివాడు, తనని తాను రమించుకోలేనివాడు ఇతరులనెలా రమిసాత్డు? ఇతరులోల్కి ఎలా పర్వహిసాత్డు?
సరసం అంటే కేవలం ఇతరులలోకి పర్వహించటం మాతర్మే కాదు. తనలోకి తాను పర్వహిసూత్ ఆ సంతృపిత్ని అవతలివారికి అరథ్మయేయ్లా చెపప్టం!"
వెలల్కిల పడుకుని ఉనన్వాడలాల్ నెమమ్దిగా నా వైపు తిరిగి సజలనేతార్లతో కొంచెం సేపు నా మొహం వైపు చూసి, వంగి నా అధరాలపై
చుంబించాడు.
ఇక జీవితంలో మరెపుప్డూ అతడి మొహం జేగురు రంగులోకి మారదని నాకెందుకో అపారమైన నమమ్కం కలిగింది.

PPP
తోడేలు
ఆకాశ దేశాన వాయ్హాయ్ళికి వెళుతునన్ ఇందుర్ణిణ్ ఏడిపించటం కోసం, వరుణుడు నలల్టి మేఘాలిన్ సృషిట్ంచగా, కోపం వచిచ్న
ఐరావతం తన కాళళ్తో వాటిని చినాన్భినన్ం చేసి, తొండంతో ఆ నీటిని భూమీమ్దకు వెదజలిల్నటుట్ వరష్ం ధారాపాతంగా కురుసోత్ంది.
రహదారి బంగళా అడవి మధయ్లో ఉంటుంది. దానికి రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఒక పలెల్టూరు. ఆ పలెల్టూరోల్ మా
బార్ంచి సాథ్పించాలని వచిచ్ ఇకక్డ దిగాను. దాదాపు రెండు వేల కోటల్ రూపాయల పార్జెకుట్. అనీన్ సవయ్ంగా జరిగితే నా సంసథ్ భారతదేశంలో
నెంబర అవుతుంది.
వరండాలో సథ్ంబానికి ఆనుకొని ఎడతెరిపి లేకుండా కురుసూత్నన్ వరాష్నిన్ చూసుత్నాన్ను. పురాతనమైన బంగళా కావటంతో
తడిసిన చెకక్ల వింత పరిమళం గమమ్తుత్గా ఉంది. మెరిసినపుప్డలాల్ చెటుల్ భయంకరంగా తలలూపుతూ రోమాలిన్ నికక్బొడుచుకునేలా
చేసుత్నాన్యి. వాన హోరూ, మధయ్లో ఉరుముల చపుప్డూ..! కరెంటు పోకపోవటం అదృషట్ం.
గోడమీద ‘మానస మందిరం’ అని చెకక్బడి ఉంది. రహదారి మందిరాలకి అలాంటి పేరుల్ ఉండటం చాలా అరుదు. ఈ
భవంతి కటిట్ంచిన వాళెళ్వరో కానీ మంచి అభిరుచి ఉనన్వారు అయి ఉంటారు. రెండు గదులూ, మధయ్లో పెదద్ హాలూ, పురాతనమైన
ఫరీన్చరూ, కాంపౌండులోనే దూరంగా వాచెమ్న ఇలుల్.
అంతలో ఒక ఉరుమూ, దానిన్ అధిగమించి ఏదో జంతువు అరుపూ వినిపించింది. ఉలికిక్పడాడ్ను. కాంపౌండ వాల ఎతుత్గా
ఉంది కానీ, అపుప్డపుప్డు నకక్లూ, బావురు పిలుల్లూ గోడ దూకి వసూత్ ఉంటాయని వాచ-మాన చెపాప్డు. మళీళ్ అదే జంతువు అరుపు
వినబడింది. బావురు పిలిల్ది కాదు. నకక్ ఊళ కూడా కాదు. ఏమిటా జంతువు?
బయట నిలబడటం మంచిది కాదనిపించి వెనకుక్ తిరగబోతూ ఉండగా గోడ మీద నుంచి ఏదో లోపలకు దూకిన సవవ్డి
వినిపించింది. చూశాను. దాదాపు అయిదడుగుల ఎతుత్లో భయంకరంగా ఉంది.
తోడేలు.
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నా ఊపిరి ఆగిపోయింది. దాని కళళ్ నీలపు రంగులో, మధయ్లో ఎరర్టి జీరలతో మెరుసుత్నాన్యి. దొరికిన జంతువు ఎటూ
వెళిళ్పోలేదని నిశచ్యమైన తరువాత,

దానిన్ కబళించటానికి తాపీగా ఆగినటూట్ అది నిశచ్లంగా ఉనన్ది. నా కాళుళ్ నేలకు అతుకుక్

పోయాయి. ఊహించనంత వేగంతో అది ముందుకు వచిచ్ంది. నేనెంత సథ్ంబించిపోయానంటే కనీసం లోపలకు పరుగెటిట్ తలుపు
వేసుకోవాలనన్ ఆలోచన కూడా రాలేదు. రెండుకాళూళ్ పైకెతిత్ ఒకక్సారిగా మీదకు దూకబోయింది.
ఎకక్డి నుంచి వచిచ్ందో తెలీదు కానీ లోపలున్ంచి అంతులేని బలం తనున్కొచిచ్నటుట్ కుడిచేతోత్ దానిన్ ఆపుచేశాను. దాని
గోళుళ్ నా మోచేతి లోపలకు దిగిపోయాయి. పళళ్తో మెడ పటుట్కోవటానికి అది ముందుకు వంగింది. దాని నోటోల్ంచి భరించలేనంత
దురావ్సన. కడుపులో దేవినటుట్ అనిపించింది. కుడిచేయి దాని మొహానికి అందనివవ్కుండా ఎడమ చేతోత్ దాని పొటట్ కింద నుంచి పటుట్కొని
బలంగా తోశాను. అది వెళిళ్ అరుగు అంచు మీద బలంగా పడి కిర్ంది బురదలోకి దొరిల్ంది. ఆ పడటంతో దాని వెనెన్ముక విరిగినటుట్ంది.
వికృతంగా కేకపెటిట్ బురదలో గిలగిలా కొటుట్కోసాగింది. దాని గోళుళ్ గిచుచ్కునన్చోట లాలీచ్ చిరిగిపోయింది. దాని వైపే చూసుత్నాన్ను.
దానిన్ నేనూ, అది ననూన్ అలాగే చూసూత్ నిలబడాడ్ం.
దాని వెనెన్ముక విరగటం గురించి నా అంచనా తపుప్. ఎకక్డినుంచి వచిచ్ందో తెలీదుకానీ ఒకక్సారిగా బలం తెచుచ్కొని
అది కాళళ్మీద నిలబడి, అకక్డ నుండి మూడు అడుగుల ఎతుత్న ఉనన్ అరుగు మీదకు దూకి అదే వేగంతో నా మీదకు లంఘించింది. ఈ
పరిణామానిన్ నేను ఊహించలేదు.
…
"అయోయ్, ఇపుప్డెలా ఉందండీ? తరువాత ఏమైంది? ఇది జరిగి ఎంతసేపయింది? డాకట్రు దగగ్రకి వెళాళ్రా? అసలు ఎకక్డ
ఉనాన్రు మీరు? ఇంత జరిగినా నాకు ఫోన చేయలేదేం?" అటు నుండి సావ్తి కంఠం ఆదురాద్గా వినిపించింది.
"డాకట్రు చేతికి కటుట్ కటాట్డు. పర్మాదమేమీ లేదనాన్డు"
"మీరు వెంటనే బయలుదేరి వచేచ్యండి."
"ఇకక్డి నుండి ఇంటి దగగ్రకు రావాలంటే ముందు ఎడల్బండి మీదా, తరావ్త బసుస్లోనూ, ఆ పైన విమానంలోనూ
పర్యాణం చేయాలి మేడం" అనాన్ను నవువ్తూ.
అటున్ంచి చినన్ సందిగధ్త. "అసలు మీరు నిజం చెపుతునాన్రా? లేక కటుట్ కథా?"
సావ్తిని ససెప్నుస్లో ఉంచటం ఇషట్ంలేక "సరదాగా చెపాప్ను" అనాన్ను.
అటున్ంచి కొంచెంసేపు నిశశ్బద్ం. "ఏదైనా జోకు చేసినా అవతలివారు కూడా ఆనందించేలా ఉండాలి. ఎంత కంగారు
పడాడ్నో తెలుసా? ఇంటి అరుగు మీదకు తోడేలు రావటమేమిటి? పిచిచ్దానిన్. అంతా నమేమ్సాను."
“ఇపుప్డు నేను ఎకక్డ ఉనాన్నో తెలుసా? అడవి మధయ్ గెసట్-హవుస లో. దీని పేరు కూడా గమమ్తుత్గా ఉంది. మానస
మందిరం అట. ఇకక్డకి తోడేళూళ్, నకక్లూ వసాత్యని వాచ-మెన చెపాప్డు. ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుందా అని సరదాగా చినన్ కథ అలిల్
దేవిగారికి చెపాప్ను. ఇంతకూ అకక్డ నువువ్ ఏం చేసుత్నాన్వు?"
"నాకూ నిదర్ పటట్లేదు. బయట వరండాలోకొచిచ్ చూసేత్ పెదద్ వరష్ం. చూసూత్ నిలబడాడ్ను. సూక్టరల్ మీద వెళేళ్వాళుళ్ సోల్ చేసి
ఆగుతూ ఉంటే లోపలికి వచేచ్సాను. ఇడియెటస్. పర్కృతిని కూడా ఆసావ్దించనివవ్రు".
"అరధ్రాతిర్ అవుతోంది. ఇక వెళిళ్ పడుకో."
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"పడుకుంటాను కానీ మీరిక అడవ్ంచరస్ ఏమీ చేయకండి. రేపు పొదుద్నేన్ బయలుదేరి వచేచ్యండి" అంటూ మాలతి
అటునుంచి ఫోను పెటేట్సింది.
ఆకాశం చీలిపోయేలాగ ఒక పెదద్ మెరుపు. ఆ మెరుపులో ఒక సతరీ వేగంగా నడుచుకుంటూ రావటం గమనించాను. ఒక
క్షణం నేను చూసుత్నన్ది నిజమా కాదా అని అనుమానం కలిగింది. అంత అరధ్రాతిర్ అలా నడిచి వసుత్నన్దెవరు?
గేటు మీద చేయి వేసి లోపలకు రాబోతూ వరండాలో నిలబడడ్ ననున్ చూసి తటపటాయించింది. గటిట్గా "పీల్జ కమిన" అని
అరిచాను. వరష్ంలో పూరిత్గా తడిసిపోయి ముదద్యిపోయినటుట్ంది. "నాగరాజు లేడా?" అని అడిగింది.
"ఔట హవుసులో ఉంటాడు. మీరు?" అని అడగబోయి అంతలో ఆగి "ముందు తల తుడుచుకోండి. పూరిత్గా
తడిసిపోయారు. నేను ఈలోపు నాగరాజుని పిలుసాత్ను" అంటూ ఆమె ఏదో అనబోతూంటే వినకుండా లోపలకు వెళిళ్ టవల తీసుకొచిచ్
ఇచాచ్ను. మొహమాటపడకుండా ఆమె దానిన్ తీసుకోవటం నాకు నచిచ్ంది.
"మీ పేరు?" అని అడిగాను.
"అరుంధతి" అనన్దామె. ఆ తరువాత నేను అడగబోయే పర్శన్లనీన్ ముందే ఊహించుకునన్టుట్ "మా ఇలుల్ నారాయణపురం.
అది సవ్యంసిదధ్ మదయ్ నిషేధ పార్ంతం. మా నానన్కి మందు లేకపోతే నిదర్ పటట్దు. సాయంతర్ం రామనన్పేట వెళాళ్డు. ఇపప్టివరకూ రాలేదు.
వెతుకుక్ంటూ వెళుతూంటే మధయ్లో వరష్ం తగులుకుంది. ఇకక్డ వాచ-మెన నాగరాజు నాకు బాగా తెలుసు. వరష్ం తగేగ్వరకూ ఉందామని
ఇటు వచేచ్సాను. ఈ అతిథిగృహంలో ఈరోజు ఎవరూ ఉంటారనుకోలేదు" చెపిప్ంది.
"పరేల్దు లెండి. ఇకక్డ రెండు గదులునాన్యి కదా. వరష్ం తగేగ్వరకూ ఉండండి. ముందు వేడివేడి టీ తాగుదాం" అనాన్ను.
...
అయిదు నిముషాలు గడిచేసరికి ఆమె ఎంతో కలివిడిగా సంభాషించసాగింది. ఒకతే కూతురు. తలిల్ కూలీపని చేసూత్
మానేసింది. ఆమెకు క్షయ. తండిర్ చూసేత్ వయ్సనపరుడు. పని లేదు. తనే కుటుంబానిన్ పోషించాలి. అకక్డే సూక్లోల్ టీచరాగ్ పనిచేసోత్ంది.
ఎనిమిదొందలు ఇసాత్రు. “…మా అమమ్కి నెలకి ఇంజెక్షనల్కే పదివేలదాకా అవుతుంది. నా జీతం ఎనిమిది వందలు. చూసూత్చూసూత్ తలిల్ని
పోగొటుట్కోలేను కదా. మా నానన్ చూసేత్ ఇలా తయారయాయ్డు. ఏం చేయాలో అరథ్ం కావటేల్దు" అని కళళ్మమ్ట నీళుళ్ పెటుట్కుంది.
“రాతిర్కి ఎంత తీసుకుంటావు?" అడిగాను.
ఆమె చివాలున తలెతిత్ంది.
నవావ్ను. "చాలా అదుభ్తంగా అబదధ్ం చెపాప్వు కానీ, ఏమాతర్ం తెలివైన వాడైనా ఇటేట్ పటేట్సాత్డు”.
ఆమె మాటాల్డలేదు. రకత్ం ఇంకిపోయిన మొహం చూసేత్ నేను చీకటోల్ వేసిన బాణం సరిగాగ్నే తగిలినటుట్ అనిపించింది.
అంతకు ముందురోజు ఈ అతిథి గృహంలో దిగినపుప్డు వేసట్ బాసెక్టోల్ వాడిపోయిన పూవులు కనబడాడ్యి. అది చూసి
తడబడిన నాగరాజు "మీ ముందు గదిలో ఒక జంట దిగారండీ. వాళుళ్ పడేసి వెళిళ్పోయుంటారు. చూసుకోలేదు. క్షమించండి" అనన్టుట్
మాటాల్డాడు. విజిటరస్ బుకోల్ సంతకం పెడుతునన్పుప్డు గత వారం రోజులుగా ఈ గెసట్-హవుస లో ఎవరూ దిగలేదని చూశాను. ఒకటి ఒకటీ
కలిపితే రెండయినటుట్ ఈ విషయాలనీన్ కలిపితే నాకు విషయం అరథ్మయింది. బహుశ నాగరాజు ఈమెకు కబురు చేసి ఉంటాడు. అతనికి
కూడా ఇందులో వాటా ఉండి ఉంటుంది.
"మీరు చెపిప్ంది నిజమే. మూడువేలిసేత్ నేను ఈరాతిర్కి ఇకక్డే ఉండిపోతాను" అంది.
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"ముందు టీ తాగు. తరావ్త మాటాల్డదాం" అంటూ టీ సట్వ మీద పెటిట్ ఆమెతో సంభాషించాను. అపప్టి వరకూ మరాయ్దగా
మాటాల్డిన నేను ఏకవచనంలోకి తెలియకుండానో దిగిపోయాను. "ఏం చదువుకునాన్వు నువువ్?"
"బి.ఎస.సి. సాట్టిసిట్కస్" అంది. ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవటం నా వంతయింది. "అంత చదువుకుని..." తరావ్త ఏం
మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. నా పర్శన్ అరథ్మయినటుల్గా ఆమెచెపిప్ంది "నా కథంతా నిజమే. అమమ్కి క్షయ. నానన్ తాగుబోతు. వాళళ్ను
వదిలేసి నేను పటన్ం వెళిళ్ ఏ రెండువేల జీతానికో పని చేసేత్ వీళళ్ను చూసుకోవటానికి ఇకక్డ ఎవరూ ఉండరు. అందుకనే మా పలెల్లోనే
ఉంటూ నా జీతం రాళళ్తో వాళళ్ను పోషిసుత్నాన్ను. పై రాబడి ఎలానూ ఉంటుంది కదా" అంటూ నవివ్ంది.
"మీరింత ధైరయ్ంగా తలుపు తీసుకొని లోపలకు వచేచ్శారు కదా. లోపలునన్వారు ఎవరో తెలీకుండా అలా రావటానికి
ధైరయ్ం ఎలా వచిచ్ంది?" నాకు తెలియకుండానే తిరిగి బహువచనంలోకి దిగిపోయాను.
"పార్ణ భయం అడవిలో పులిని కూడా మనిషి ఎదురొక్నేలా చేసుత్ంది. ఆకలి అవసరం ఎంతటి సాహసానికైనా ఒడిగటేట్లా
చేసుత్ంది. అందుకే రిసుక్ తీసుకుంటాం" అంది.
“కానీ నాకు అవసరం లేదని నేను అకక్డికకక్డే వెనకుక్ పంపించేసేత్ మళీళ్ వరష్ంలో తడుచుకుంటూ ఇంటికి
వెళళ్వలసిందేగా."
"నా అనుభవంలో తొంభై శాతం మగవాళెళ్వరూ అలా వెనకుక్ పంపించలేదు."
"మగవాళళ్ మీద మీకు చాలా తేలికైన అభిపార్యం ఉనన్టుట్ందే."
“మొగవాళళ్నే కాదు. ఆడవాళూళ్ అంతే. పోతే వారు బైటపడరంతే”.
"వివాహేతర సంబంధమునన్ పురుషులూ, సతరీలూ సమాన సంఖయ్లో ఉనాన్రంటారా?"
"కొంచెం దాదాపుగా అంతే. ఒకొక్కక్ పురుషుడుకీ పదిమంది సతరీలతో సంబంధాలునాన్యని అనుకుందాము. ఆ పదిమంది
సతరీలకూ వివాహేతర సంబంధం ఉనన్టేట్గా..."
నాకు అరథ్ం కాలేదు.
ఆమె నవువ్తూ అంది. "ఒక గదిలో వందమంది పురుషులూ, వందమంది సతరీలూ ఉనాన్రనుకుందాం. వారిలో ఇరవైమంది
శీర్రామచందుర్లూ, ఇరవై మంది సీతలూ ఉనన్రనుకుందాం. మిగతా మీలాంటి ఎనభై మంది కృషుణ్లకీ, ఒకొక్కక్డికీ నలుగురు సతరీలతో
పరిచయం ఉందనుకుందాం. అంటే… అకక్డునన్ ఎనభై మంది సతరీలలోల్ పర్తి ఒకక్ సతరీకీ నలుగురు పురుషులతో సంబంధం ఉనన్టేట్గా.
అందులో మన భారయ్, చెలిల్, వదిన, చివరికి అమమ్ కూడా ఉండొచుచ్.…"
సాచిపెటిట్ మొహం మీద కొటిట్నటట్యింది.
"... ఏం? నేను చెపిప్న లెకక్ తపప్ంటారా?"
సాట్టిసిట్కస్ చదివిన అమామ్యి ఆవిధంగా చెపుతూ ఉంటే, వాదించటానికి నా వదద్ ఇంకేమీ లేదు. లేచి మూడు వేలిచాచ్ను.
"రండి గదిలోకి వెళదాం" అంది.
"వెళిళ్ పడుకోండి. పొదుద్నేన్ లేచి వెళిళ్పోండి."
"మరి ఈ డబుబ్?"
"నాకు తెలియని ఒక గొపప్ నిజానిన్ చెపిప్నందుకు." ...
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తెలల్వారింది. మళీళ్ అదే సత్ంభం దగగ్ర నిలబడాడ్ను. అరుంధతి వెళిళ్పోయి గంట అయింది. మాలతి దగగ్ర నుండి ఫోన
వచిచ్ంది. "ఏం బయలుదేరారా?"
"ఆ. ఇంకో గంటలో బయలుదేరుతునాన్ను."
“ఏం చేసుత్నాన్రు?"
"నినన్ రాతిర్ నిలబడడ్చోటే నిలబడి..."
“నినన్ రాతిర్ చెపిప్న ‘తోడేలుతో యుదధ్ం’ కథ గురించి ఆలోచిసుత్నాన్రా?"
"అవును. నీకు కథ చెపిప్న తరావ్త నిజంగానే ఒక తోడేలు ‘నా మానసమందిరం’లోకి పర్వేశించబోయింది. కషట్పడి
యుదధ్ం చేసి బయటకు తోలేశాను."
"మళీళ్ ఇంకొక కథ అలుల్తునాన్రా? చాలాచ్లు. తొందరగా బయలేద్రండి" నవువ్తూ అనన్దామె.

‘నినన్ రాతిర్ వరష్ంలో నువువ్ కూడా బయట వరండాలో చాలా సేపు నిలబడి ఉనాన్వా?’ అని అడగలేదు.

ఫోన ఆపు చేశాను. కొనిన్ ఇబబ్ందికరమైన పర్శన్లు అడగక పోవటమే మంచిది. ఎదుటి వారినీ, మనసునీ కూడా..!

PPP
"ఒరె ఇడియట్” అనుకునన్ అరిటాకు కథ
ఆగట్

16, 1978 ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ సచిత
ర్

రపతి
ర్ క

"మీరెకక్డి వరకూ వెళుతునాన్రు?"
కిటికీలోంచి బైటకి కదులుతునన్ చెటల్నూ, గుటట్లనూ చూసుత్నన్ శైలజ
ఉలికిక్పడి తలతిపిప్ చూసింది. రాఘవరావు ఆమెనే చూసుత్నాన్డు.
రైలు కూతపెటుట్కుంటూ ముందుకు సాగిపోతూంది. కంపారటమెంటోల్
నలుగురైదుగురుకనాన్

ఎకుక్వమంది

లేరు.

ఇదద్రు

నిదర్కి

జోగుతునాన్రు.

ఇంకొకాయన పొర్దుద్టి పేపరు ఇంకా దీక్షగా చదువుతునాన్డు. రాతిర్ తాలూకు చీకటుల్
కొదిద్కొదిద్గా అలుముకుంటునాన్యి.
"సామరల్కోట" అంది శైలజ. ఆమె సనన్గా నాజూగాగ్ ఉంది. పలుచటి
చెకిక్ళుళ్, గడడ్ం మీద ఎడమవైపున చినన్ పుటుట్మచచ్, కొదిద్ నిరమ్లంగా ఉనన్ తీక్షణమైన
కళూళ్ - పదిమందిలో అందకతెత్లా అనిపించదు కానీ విడిగా కొదిద్పాటి సేన్హంతో
ఆమె చాలాకాలం జాఞ్పకం ఉండిపోతుంది. ఆమె ముకత్సరితనం చూసి అతను మళీళ్
ఇంకో పర్శన్ వెయయ్టానికి సాహసించలేదు.
చాలాసేపు మవునంగా ఉండి "హైదరాబాదలో పనిచేసుత్నాన్రా?" అని
అడిగాడు దాదాపు గంట అయాయ్క. ఎకసపెర్స కాబటిట్ ఎకక్డా ఆగకుండా పోతోంది
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రైలు.
"అవును - సెకర్టేరియటలో"
"ఏం చదివారు?"
"బి.ఏ"
మళీళ్ చాలాసేపు మవునం. ఆమె పర్కక్న కూరుచ్ని జోగుతునన్ ముసలామె ఇక అలా కూరోచ్వటం సాధయ్ంకాదనన్టుట్ కొంచెం కాళుళ్ సాగించి,
సరుద్కుని, నడుం వాలిచ్ంది.
బాగా చీకటి పడింది. టి.సీ వచిచ్ సీటు నెంబరుల్ చెక చేసి వెళిళ్పోయాడు. శైలజ బాగలోనుంచి ‘ఆరథ్ర హెయిలీ’ పుసత్కం తీసి చదవటం
పార్రంభించింది.
రైలు కాజీపేటలో ఆగింది.
అతను లేసూత్ - "మీరేమైనా తీసుకుంటారా?" అని అడిగాడు.
ఆమె కొదిద్ మొహమాటంతో "అబేబ్ వదద్ండీ" అంది.
"ఏవీ తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటారు?"
"అరటి పళుళ్నాన్యి."
రాఘవరావు నవివ్ "అంత మొహమాటం అయితే ఎలా?" అంటూ బయటికి నడిచాడు.
ఆ రోజెందుకో అంత రష లేదు. పాల్ట ఫాం పలచ్గా ఉంది. ఆమె చూసూత్ ఉండగానే అతను చేతిలో ఏదో పొటల్ంతో వసూత్ కనిపించాడు. మరీ
అంత పొడుగూ పొటీట్ కాదు. తెలల్పాంటూ చొకాక్ కొంచెం విశాలమైన మొహం. కార్పు నుదుటి మీదకి పడెయాయ్లనే తాపతర్యం.
కంపారటమెంటలోకి వచిచ్ "తీసుకోండి" అనాన్డు.
ఆమె అదే మొహమాటంతో "థాంకస్" అంది.
అతడు తన బాగలోంచి సీసా బైటికి తీసి, పంపులో నీళుళ్ పటుట్కొచేచ్సరికి ఆమె తినటం పూరిత్చేసి ఆకులు బైటకు వేసోత్ంది. అతడు అందించిన
నీళుళ్ తీసుకుని కొదిద్గా తాగి, సీసా తిరిగి ఇచేచ్సింది.
టైరన కూత పెటిట్ంది. నెమమ్దిగా కదిలింది.
ఈ చరయ్తో ఆమెకి సతరీ సహజమైన జంకుపోయింది. "మీరెందాకా వెళాళ్లి?" అని అడిగింది.
అతడు చెపాప్డు. ఆమె కిటికీలోంచి బైటకు కొదిద్సేపు చూసి, తిరిగి పుసత్కం తెరవబోతూ ఉంటే, "మీరు దిగిన తరావ్త ఇంకా నేను ఎంతసేపు
టైరనలో పర్యాణం చెయాయ్లి?" అని అడిగాడు.
ఆమె చెపిప్ంది.
"లాంగలీవ పెటిట్ వెళుతునాన్రా?"
"లేదండీ నాలుగురోజులు పెటాట్ను" అందామె.
"మీరెకక్డ పనిచేసుత్నాన్రు?"
"ఏ.జి.ఆఫీసులో" అనాన్డతను.
మళీళ్ ఆమె పుసత్కం చదవసాగింది. అతను సీటోల్ ఏమీ తోచక ఇబబ్ందిగా అటూ ఇటూ కదలటం తెలుసూత్నే ఉంది. పుసత్కం మూసి "మీరు
ఇటువైపు రావటం మొదటిసారా?" అడిగింది.
ఆమె పుసత్కానిన్ మూయడం అతడికి ఆనందం కలిగిందని అతని మొహమే చెపుతోంది.
"అవునండీ" అనాన్డు. "మాది తెలంగాణా."
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"ఏజీ ఆఫీసంటే కాంపులెకుక్వ ఉంటాయా?"
అతను ఉంటాయనన్టుల్ తలూపాడు.
తరువాత ఏం మాటాల్డాలో అతనికి తెలియలేదు, కానీ అతనే అనాన్డు - "మీరు బాగా పుసత్కాలు చదువుతూ ఉంటారా?"
ఆమె చిరునవువ్తో "ఏమీ తోచదండీ అందుకని" అంటూ అరోధ్కిత్లో ఆపుచేసింది.
అతను సమరిధ్సుత్నన్టుట్ "అనన్టికనాన్ ఇది మంచి అలవాటండీ" అనాన్డు.
"మీరూ చదువుతారా?"
"ఆ.. అంత కాకపోయినా కొదిద్గా"
ఆమె కొదిద్ ఉతాస్హంతో "మీ అభిమాన రచయితలెవరు?"
చపుప్న ఏదో ఒకటి రెండు పేరుల్ చెపప్టానికి రాఘవరావు తటాపటాయించాడు. అయినా ఏదో ఒకటి చెపాప్లి కనుక వారపతిర్కలోల్ కనబడే
నలుగురైదుగురు రచయితల పేరుల్ చెపాప్డు.
ఆమె అతడి జవాబుతో కొంచెం నిరాశచెందినటుల్ కనిపించినా, దానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటూ "బుచిచ్బాబూ, చలం..." అని ఆగి "పోనీ అమృతం
కురిసిన రాతిర్...గోపీచంద" అంది.
రాఘవరావు అసప్షట్ంగా తలూపి "మీరు సినిమాలు చూసాత్రా? అనాన్డు.
"అపుప్డపుప్డు" అందామె.
రాఘవరావు వేలు విడిచిన మావయయ్ ఒకడు మదార్సులో ఈ ఫీలుడ్లో సిథ్రపడాడ్డు. అతడేం చేసూత్ ఉంటాడో ఎవరికీ తెలియదుకానీ అకక్డి
విశేషాలనీన్ విశేషణాలోత్ కలిపి వరిణ్సూత్ ఉంటాడు.
పర్సుత్తం ఆ పనిని రాఘవరావు తీసుకునాన్డు. విషయం ఈ టాపిక మీదకి వచేచ్సరికి ఇక అతడికి తడుముకునే అవసరం లేకపోయింది.
ఆమెకూడా ముందుకు వంగి, అతడు చెపేప్ది ఉతాస్హంగా వినసాగింది. అతడు చెపప్టం పూరిత్ చేసేసరికి ఆమె అభినందిసుత్నన్టుల్ "మీకు ఈ విషయాలు
చాలా తెలుసే" అంది.
"మీలాంటి అందమైన అమామ్యి ఎదురుగా ఉంటే ఏమీ తెలియకపోయినా చాలా మాటాల్డవచుచ్" అనాన్డు.
ఈ మాటలోల్ ఏదైనా లేకితనం ఉందా అని ఆమె అతడివైపు చూసి, అటువంటిదేమీ కనబడకపోవటంతో "థాంకస్ ఫర ది కాంపిల్మెంట" అంది
దానిన్ తేలికగా తీసుకుంటూ.
"ఎపుప్డూ నేను మాటాల్డటమే. మీరేమీ మాటాడరేం?" అనాన్డు.
ఆమె చిరునవువ్తో "ఏం మాటాల్డను?" అంది.
"మాటాల్డాలనుకుంటే ఏమైనా మాటాల్డవచుచ్. రొమానస్ నుంచి రోదసీయానం వరకూ."
అతడి పార్సకి ఆమెకి నవొవ్చిచ్ంది. నిజానికి ఆమె సేన్హితులోత్ చాలా హుషారుగా, చిలిపిగా ఉంటుంది. అయితే మగవాళళ్తో మాతర్మే సతరీ
సహజమైన రిజరవడనెసతో మసులుకొంటుంది. అయితే ఇతడి కలుపుగోలుతనం ఆమె బిడియానిన్ పోగొటిట్ంది. ఆమె వొరేషియస రీడర. ఆ కారణంగా
ఆమె మాటాల్డాలనుకుంటే తడుముకునే అవసరమేమీలేదు.
రాజకీయాలోల్ మొదలై, సోప్రట్స్ వైపుకి వెళిళ్ మదయ్నిషేధం మీదుగా వారపతిర్కలోల్ వచేచ్ కథలూ - ఫాషనూల్ - కాలేజీ చదువుల మీదకి వెళిళ్ంది
సబెజ్కుట్.
గంట గడిచే సరికి ఆమెకి అతడెంతో దగగ్ర సేన్హితుడిగా కనిపించాడు. టైరన ఏదో సేట్షనలో ఆగి, కూతపెటిట్ ముందుకు సాగింది. చలల్టిగాలి
నెమమ్దిగా వసోత్ంది. రాఘవరావు సిగరెట వెలిగించుకునాన్డు. రైలు కుదుపుకి నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకుంది శైలజ. మళీళ్ చినన్ జరుక్తో రైలు ఆగటంతో
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ఆమె కళుళ్ విపేప్సరికి లైటల్ వెలుత్రోల్ పటట్పగలాల్ విజయవాడ పాల్టఫాం కనిపించింది. ఆమె తలతిపిప్ చూసేత్, అపప్టివరకూ తననే చూసుత్నన్ రాఘవరావు
కనపడాడ్డు.
జుటుట్పాయని చెవి వెనకిక్ తోసుకుంటూ నిదర్కళళ్తోనే నవివ్ంది.
"మాటాల్డుతూనే నిదర్పోయారు" అనాన్డు.
ఆమె టైం చూసుకుంది - ఒంటిగంట.
దాదాపు మూడుగంటలు నిదర్పోవటం వలల్ తేలిగాగ్ ఉంది. లేచి కళుళ్, మొహం కడుకుక్ని వచిచ్ంది. కంపారటమెంటలో నుంచి ఒకరు
దిగిపోయారు.
"టీ తాగుతారా?"
ఆమె వదద్నన్టుల్ తలూపింది.
"మీకు బర్దరుస్, సిసట్రూస్ ఉనాన్రా?" అడిగాడు.
"లేరు"
"అదృషట్వంతులు."
"మీకు?"
ఆమె సరుద్కుని కూచోవటంతో చీరకుచిచ్ళుళ్ అతని కాలిమీద పడాడ్యి.
"ముగుగ్రు చెలెల్ళుళ్" అనాన్డు.
"అయితే మీకు చాలా కటన్ం కావాలనన్మాట" అందామె.
"లేదు మా ఫాదర చాలా పిర్నిస్పులడ్" అనాన్డు. కాజువలగా కాలు ముందుకు జరుపుతూ.
ఆమె కాలు వెనకిక్ తీసుకుని "మరి మీరు?" అంది.
"నేను ఆలోచించవలసింది నా కొడుకుల సంగతి, నాకింకా పెళిళ్కాలేదు కదా" నిజానికి రెండో వాకయ్ం ఇకక్డ వాడాలిస్న పనేలేదు.
ఆమె తలతిపిప్ బైటికి చూడసాగింది. చీకటోల్ ఎకక్డో దూరంగా దీపం వెనకిక్ కదులుత్ంది. పై బెరుత్ మీదినుంచి ఎవరో "ఏలూరొసోత్ందా?" అని
అడిగారు.
"ఆ, ఇంకో పావుగంటలో"
పైనునన్ వాళుళ్ దిగి, బెడిడ్ంగులు సరుద్కునేసరికి సేట్షన వచిచ్ంది. ఇదద్రూ దిగిపోయారు. పకక్న కూరుచ్నన్ ముసలతను పైకి వెళిళ్ పడుకునాన్డు.
టైరన కదిలింది.
"నేను చాలా అదృషట్వంతుణిణ్" అనాన్డు రాఘవరావు.
ఆమె కొదిద్ ఆశచ్రయ్ంతో "ఎందుకు?" అని అడిగింది.
"ఈ ఒంటరి పర్యాణంలో ఇలా ఒక మంచి సేన్హితురాలు దొరికినందుకు"
"ఆ మాట నేననాలి"
అతను వపుప్కోనూ అనన్టుట్గా తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
"పోనీలెండి. ఇక ఆ పరసప్ర పొగుడుకోవటాలు వదిలిపెడదాం" అనన్దామె నవువ్తూ.
"ఒకక్ విషయం మాతర్ం నిజం" అనాన్డు.
"ఏమిటి?"
"మిమమ్లిన్ చేసుకోబోయేవాడు చాలా అదృషట్వంతుడు."
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ఆమె సిగుగ్తో "పీల్జ. ఇక ఆ సంగతి వదిలిపెటట్ండి" అంది.
ఆమె దిగాలిస్న ఊరు దగగ్రపడుతునన్ కొదీద్ అతడిలో అదోలాటి దిగులు ఆవరించసాగింది. కొంచెం సేపటోల్ ఆమె ఆగిపోతూ ఉందంటే
అతనికెలాగో ఉంది. ఈ రైలు పర్యాణం ఇలానే సాగిపోతే బావుణుణ్ అనన్ భావన.
అతననాన్డు - "మొదటోల్ మిమమ్లిన్ పలకరిదాద్మా, వదాద్ అని చాలాసేపు తటపటాయించాను. రెండు మూడు పర్శన్లకి మీ ముకత్సరి జవాబు
చూసి నామీద మీకు సదభిపార్యం ఏరప్డలేదేమో, నేను మిమమ్లన్ ఇంపెర్స చెయయ్లేదేమో అనుకునాన్ను."
ఆ మాటలకు ఆమె నొచుచ్కుంటునన్టుట్ "సారీ" అంది.
"దీంటోల్ క్షమాపణ పర్సకేత్ముంది నలుగురు మగవాళళ్ మధయ్ పనిచేసే వాళుళ్ ఆ మాతర్ం రిజరవ్డగా ఉండకపోతే కషట్ం."
ఆ మాటలు ఆమెకి నచిచ్నటుట్ "మీరు చెపిప్ంది నిజమే" అంది.
కొంచెంసేపు నిశశ్బధ్ం.
అంతసేపూ మాటాల్డినవాడికి గమయ్ం దగగ్ర పడి విడిపోవాలిస్న టైం వచేచ్సరికి మాటలే దొరకటం లేదు.
"విడిపోవటం బాధాకరం" అనాన్డు.
"అవును ఎకక్డో కొటేషన చదివాను. టాగూరది అనుకుంటా" అందామె ఆలోచిసూత్.
"మీవి, నావీ భావాలు చాలా వరకు కలుసాత్యి" అనాన్డతను.
కిటికీలోనుంచి బైటకు చూసుత్నన్దలాల్ తలతిపిప్ అతడివైపు చూసింది. మాటాల్డలేదు.
తూరుప్ బాగా ఎరర్బడింది. షుగర ఫాకట్రీ గొటట్ం దాటిపోయింది.
రైలు పాల్టఫాం మీదికొచిచ్ ఆగబోతూ ఉంటే "నానన్గారొచాచ్రు" అంది చినన్పిలల్లా సంబరపడుతూ.
రైలు ఆగింది.
ఆమె "వెళొళ్సాత్నండీ నమసేత్" అంది చేతులు జోడించి.
అతడు విషాదంగా "మళీళ్ రావటం ఏముంది? వెళిళ్పోతునాన్రు" అనాన్డు.
ఆమె నవివ్ ముందుకు కదిలింది.
"శైలజగారూ" అనాన్డు.
ఆమె ఆగి వెనకిక్ తిరిగింది.
కరసప్రశ్ కోసం అనన్టుట్గా చెయియ్ సాచాడు. ఆమె క్షణం విసుత్బోయినా అతడిమీదునన్ గౌరవంతో తన తటపటాయింపు కనపడనివవ్కుండా
చెయియ్ అందించి దిగిపోయింది.
PPP
రాఘవరావు కాకినాడ చేరుకునేసరికి ఎనిమిదయింది. సాన్నం చేసి పడుకుంటే కిర్తం రాతిర్ నిదర్లేకపోవటం వలల్ దాదాపు మూడింటికి మెలుకువ
వచిచ్ంది.
హోటల రూం నుంచి ఫోన చేశాడు.
అతడు టిఫిన తిని, రెడీ అయేయ్సరికి ఒకాయన వచాచ్రు. బకక్పలచ్గా ఉనాన్రు. నలభై అయిదేళుళ్ంటాయి. పరసప్ర పరిచయాలయాయ్క
"వెళాద్మా?" అనాన్రు. రాఘవరావు తలూపాడు.
టాకీస్ చినన్ బంగళా ముందు ఆగింది. చుటూట్ పర్హరీగోడ, గులాబీ చెటుల్.
ఇదద్రూ వెళిళ్ ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. రాఘవరావుతో రెండు నిముషాలు మాటాల్డి ఆయన లోపలికి వెళొళ్చాచ్రు. అయిదు నిముషాల
తరావ్త అమామ్యొచిచ్ంది.
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ఆమె వచేచ్ సమయానికి రాఘవరావు గుపెప్టతో మికచ్ర నోటోల్ వేసుకోబోతునాన్డు. ఆమెని చూడగానే అతడికి పొలమారింది. ఆమె శైలజ.
శైలజ కూడా అతడిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. అంతలోనే, సరుద్కుంది. ఆమె పెదవుల మీద విరిసీ విరియనటుల్ నవువ్ నాటయ్ం చేసింది.
పదినిమిషాలు కూరుచ్ని రాఘవరావు లేచాడు. ఆయనతో కలసి బైటికొచిచ్ టాకీస్ ఎకిక్ హోటలకి వచేచ్శాడు.
ఆరోజే బయలుదేరి తన ఊరు వచేచ్శాడు.
హైదరాబాద రాగానే తండిర్కి ఉతత్రం వార్సి, ఆఫీసుకి వెళూత్ వెళూత్ పోసట్ చేశాడు. ఆఫీసులో విశవ్ం కనపడాడ్డు.
సేన్హితుణిణ్ పలకరిసూత్ "పెళిళ్చూపులకి వెళాళ్వట కదోయ - ఏమైంది?" అని అడిగాడు రాఘవరావుని.
"నచచ్లేదని వార్సేశానోయ"
"ఏం? బాగోలేదా?"
"అమామ్యి బాగా ఉంది కానీ చాలా ఫాసోట్య మనకి సరిపోదు" అనాన్డు రాఘవరావు..

PPP
టా
ఆగట్

19, 1981 ఆంధ
ర్ ప
ర్ భ సచిత
ర్

రపతి
ర్ క

సునీల గవాసక్ర బొటన వేలు పైకెతిత్ తన ఆటగాళళ్వైపు చూసి టాస గెలిచ్నటుట్ సైగ చేసేడు. నేలమీద నాణనిన్ వంగి తీసుత్నన్ కైల్వ లాయిడ తో
‘బాయ్టింగ’ అనాన్డు.
వెసట్ఇండీస కీ, భారత జటుట్కీ మధయ్ జరుగుతూనన్ మూడో టెసట్ పోటీ అది. మొదటి రెండు టెసుట్లూ డార్ అవటంతో మంచి ఉతాస్హకరంగా
పార్రంభం కాబోతూంది.
గవాసక్ర బాయ్టింగ అని చెపప్గానే పర్కాష లేచి డెర్సిస్ంగ రూమ లోకి వెళాళ్డు. రెండు నిముషాలోల్ పాయ్డస్, గారూడ్ కటుట్కునాన్డు. వెసట్ ఇండీస
ఆటగాళుళ్ ఫీలడ్ లోకి పర్వేశిసుత్నాన్రు. అంపైరుల్ ముందే వెళిళ్పోయారు. పేర్క్షకులతో గాలరీలు అపప్టికే కిర్కిక్రిసిపోయాయి. వాళళ్ అలల్రితో అంత రణగొణ
ధవ్నిగా ఉంది.
“బాగా ఆడు. బెసట్ ఆఫ లక” అనాన్డు విశవ్నాద. కిర్తం రాతిర్ బీరుకొడుతూ తన మొదటి టెసట్ విశేషాలూ, ఎంత టెనష్న తో ఆట పార్రంభించిందీ
చేపూత్ంటే పర్కాష శర్దద్గా వినాన్డు.
ముందు ఫీలిడ్ంగ అయి ఉంటే ఆ వాతావరణం కొంచెం అలవాటు అయి ఉండేది. కానీ అలా కాలేదు. అదీగాక తను వోపెనింగు రనన్ర! అతడికి
కొదిద్గా భయంగా ఉంది.
గవాసక్ర తో పాటు డెర్సిస్ంగ రూమోల్ంచి బయటికి వచేచ్డు పర్కాష. ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆట గాళుళ్ అభినందనలు తెలిపారు. ఆటగాళళ్లో అతడికి
అతయ్ంత సనిన్హితుడు కీరామ్ని నవువ్తూ ‘వెళిళ్రా’ అనన్టుల్ బొటనవేలు పైకెతాత్డు.
మెటుల్ దిగి, అతడు ఆటసథ్లంలో పర్వేశించాడు. అతడూ, గవాసక్ర కలిసి బౌండరీ లైను దాటి లోపలికి వెళూత్ంటే ఆకాశానన్ంటేలా చపప్టుల్ ! ఆ
చపప్టూల్-తమ పటల్ వారికునన్ అభిమానం–అంతా చూసూత్ంటే ఆతడి ఒళుళ్ జలదరించింది. ఆ అవయ్కాత్నందం జీవితంలో ఒక సాథ్యికి చేరుకునన్
కళాకారులకే తెలుసుత్ంది కిర్కెట గానీ...రచన గానీ... అంతకాలం వరకూ పడిన కషట్పు ఫలితానిన్ అనుభవించటంలో ఉండే ఆనందం అది! ఏ ఫీలడ్యినా
ఒకటే !
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దాదాపు వరుసగా ఆరు రంజీ టోర్ఫీలోల్ సెంచరీ కొటాట్డు పర్కాష, ఆంధర్ జటుట్కు ఒక విశిషట్ సాథ్నానిన్ సంపాదించి పెటాట్డు. ఆతడు మంచి ఆఫ
సిప్నన్ర కూడా. ఎనిన్క చేసే అధికారుల దృషిట్ అతడిమీద పడి, సౌత జోన కు ఎనున్కునాన్రు. అకక్డ కూడా ఆతడు తన బౌలింగ తో వెసట్ ఇండీస ని తికమక
పెటట్టంతో, టెసట్ కి సెలెకట్ చేశారు.
మెటుల్ దిగుతూ అతడు వోరగా డెర్స సరిక్ల పకక్కి చూసేడు. తన వైపే చూసుత్నన్ సైలజ పెదవులిన్ గుండర్ంగా చేసి గాలిలోనే అందించింది. చాలా
జాగర్తత్గా దానిన్ అందుకొనన్టుట్, నవివ్ తల పంకించాడు. ఆమె కళళ్లో అభినందన కనిపిసూత్ంది. ఆమె పకక్నే సేన్హితురాళుళ్ కూరుచ్నాన్రు. తనకనాన్ ఆమే
ఎకుక్వ ఎగైజ్ట మెంట తో ఉనన్టుల్ ఆమె కూరుచ్నన్ విధానం తెలుపుతూంది. పర్పంచ పర్ఖాయ్త ఆటగాడు గవాసక్ర తో కలిసి సథ్లం మధయ్కు నడవటానిన్
అతడు తన జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవం. రెండు నిముషాలోల్ వాళుళ్ వికెట వదద్కు చేరుకునాన్రు. గవాసక్ర ముందు బాయ్టింగ.
భారతదేశపు బెసట్ అంపైర సవ్రూప కిషన కి రెండడుగుల దూరంగా నిలబడాడ్డు పర్కాష. గవాసక్ర గారడ్ తీసుకునాన్డు. ఆండీర్ రాబరట్స్ బౌలింగ.
మొదటి బంతిని గవాసక్ర ముందుకొచిచ్ ఆడేడు. రెండు, మూడు, నాలుగు బంతులిన్ వదిలేసేడు. అయిదో బంతిలో రెండు పరుగులు తీసుకునాన్డు. ఆరో
బంతి వదిలేసేడు.
వోవర పూరిత్ అయింది.
ఫీలడ్రస్ ఇటున్ంచి అటు మారుతునాన్రు.
గవాసక్ర మధయ్కొచిచ్ పర్కాష తో అనాన్డు... “జాగర్తత్గా ఆడు. మొదటి మూడు నాలుగు బంతులు ఆడగలిగ్తే, అలవాటయి పోతుంది. మొటట్
మొదటి మాయ్చ కదూ. బెసట్ ఆఫ లక.” పర్కాష తలూపి తన సాథ్నంలోకి వచాచ్డు. అందరూ సరుద్కునాన్రు.
ఉనన్టుండి ఆ పర్దేశం, ఆటగాళూళ్, పేర్క్షకులూ అంతా నిశశ్బద్ం అవటానిన్ అతడు గమనించేడు. కొనిన్ వేలమంది జనం ఈ కొతత్ ఆటగాడు ఎలా
ఆడబోతునాన్డని గమనించటానికి ఉతుస్కతతో చూసుత్నాన్రు. ఆ నిశశ్బంలో అతడి శరీరం వణికింది. చేతిలో బాయ్ట కూడా! ఎవరి కైనా అది తపప్దేమోమొటట్మొదటిసారి టెసట్ బాయ్ట పటుట్కునన్పుప్డు.
బవులింగ ఎవరు చెయయ్బోతునాన్రు అని చూసేడు పర్కాష. ఎవరూ కనబడలేదు. అతడు కొదిద్గా కంగారుపడి, మరింత పరీక్షగా చూసేడు.
దూరంగా బవుండరీ లైన దగిగ్ర కనబడాడ్డు.
మైకేల హోలిడ్ంగ!
పర్పంచంలోకెలాల్ అతి వేగంగా బంతులు విసిరే వాళళ్లో ఒకడు! బంతిని కుడి చేతోత్ పటుట్ కొని వసుత్నాన్డు. ఆంతదూరం నుండి అతడు వసుత్ంటే
-- అదే ఒక పరుగు పందెంలా ఉంది హోరిడ్ంగ సీవ్ట బవులర అని పర్తీతి. అతడు బంతి విసరటంలో పరుగెతత్టంలో రిథమ ఉంది. అతడు వికెట దగిగ్రగా
వచాచ్డు. చెయియ్ తిపుప్తూ అంఫైరిన్ దాటేడు. ఆ తరవాత బంతిని వదిలి పెటాట్డు. అతడి చేతిలో ఉనన్ంత సేపూ బంతి కనబడిందంతే! ఆ తరవాత అది
మాయమైంది. ఏదో చినన్ నలకలాటిది గాలి కనాన్ వేగంగా దూసుకు రావటం తెలుసూత్ంది. క్షణంలో వెయయ్వ వంతు తన పకక్ నుంచి ‘స’ మనన్ శబద్ం
చేసుకుంటూ ఏదో వెళిళ్పోయింది. అతడు బాయ్ట కొదిద్గా ఆప సైడ జరిపేడు.
ఒకక్సారిగా ఆ నిశశ్బద్ంలోంచి సముదర్పు హోరు లాటి తరంగాల ధవ్ని. విపరీతంగా జనం గోల!
ఏమైంది? బంతి సిల్పస్ లోంచి బవుండరీ లైన దాటిందా! అతడు సిల్పస్ వైపు చూసేడు అకక్డునన్ ముగుగ్రు ఫీలడ్రూస్ బవులర ని అభినందించటానికి
వెళళ్టం చూసి అపుప్డు చూసుకునాన్డు తన వికెట వైపు.
ఆఫ సట్ంపు ఎగిరి దాదాపు నాలుగు అడుగుల దూరంలో పడి ఉంది.
*

*

*

*

“ఇంత బేవారస్ గా ఆడతావని కలలో కూడా అనుకోలేదు. ఛీ” అంది శైలజ. పర్కాష మాటాల్డలేదు.
“మా పెర్ండస్ందరూ ఎంతగా నవువ్కునాన్రో! కొంతమంది అడిగేసేరు కూడా “ఏవోయ, మీ వాడు అకక్డ భరతనాటయ్ం చేసేడేమిటీ అని.”
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పర్కాష మొహం రోషంతో ఎరర్బడింది. అయినా అతడు ఆవేశానిన్ కంటోర్ల లో పెటుట్కునాన్డు. “నేనేం చెయయ్ను? అకక్డ సరిగాగ్
సరుద్కోలేకపోయాను. చాలా మంచి బంతి అది. ఎంతమంచి బంతి అంటే దానికి గవాసక్రూ, విశవ్నాథూ అయినా కంగారు పడేవాళేళ్ ! అదే ఫసట్ బంతి
కావటంతో మరింత కంగారుపడాడ్ను.” ననన్రధ్ం చేసుకోమనన్టుట్ అతడు అభయ్రిథ్ంచేడు. కానీ సైలజ పరిసిథ్తి వేరుగా ఉంది. ఆమె, పర్కాష
పేర్మించుకునాన్రని చాలా మందికి తెలుసు. చాలామంది ఈరష్య్ పడాడ్రు కూడా. పర్కాష అందమైన వాడు. దానికి తోడు ఇండియన ఓపెనింగ బాటస్ మన!
అందుకే ఇలా అతడు ఓటమి చెందటం వారికి బాగా సంతృపిత్ నిచిచ్ంది. ముఖయ్ంగా సైలజ సేన్హితురాళళ్మని చెపుప్కుంటూనన్వారికి. ఆమెని పొర్దుద్నిన్ంచీ,
అంటే పర్కాష అవుట అయిన దగగ్రున్ంచీ సాయంతర్ం వరకూ ఏడిపిసూత్నే ఉనాన్రు.
సాయంతార్నికలాల్ ఇండియా బాయ్టింగ పూరత్యింది. నూట అరవై పరుగులకు అందరూ అవుట అయాయ్రు.
మరుసటి రోజు వెసట్ ఇండీస బాయ్టింగ పార్రంభం అయింది. గేర్నిడజ్ హెయినస్ కలిసి డెబైబ్ పరుగులు తీసేరు. లాయిడ నలభై పరుగులతో
ఆడుతునాన్డు. ఇండియాని ఇనిన్ంగ డిఫీట తో వోడగొటాట్లనన్ తపన అవతలి టీమ లో పర్తి ఒకక్రిలోనూ కనబడుతూంది.
వాళళ్ సోక్రు 175-3 ఉండగా, చందర్శేఖర నుంచి బంతి తీసుకొని పర్కాష కిచాచ్డు కెపెట్న. అపుప్డు బాయ్టస్ మన వివ రిచరడ్స్ రైట హాయ్ండర.
పర్పంచంలో కెలాల్ రెండవ గొపప్ బాయ్టస్ మన గా పర్సిదిధ్కెకిక్న వాడు. ఆట సథ్లంలో కొదిద్గా నవివ్ంచేది అతడే. మిగతా వెసిట్ండియనస్ అందరూ చాలా
సీరియస గా ఉంటారెపుప్డూ.
వికెట కి ఆరు గజాల దూరంలో నిలబడాడ్డు పర్కాష బంతి పటుట్కుని..
రిఛరడ్స్ ‘విసురు’ అనన్టుట్ సైగ చేసేడు. అపప్టికే అతను డెబైబ్ పరుగులతో ఉనాన్డు. జనం బాగా గోల చేసుత్నాన్రు. రిఛరడ్స్ ఆ రోజు ఆట
పూరత్యేయ్లోపులో సెంచరీ సాధించాలనే పటుట్దలతో ఉనాన్డు.
పర్కాష గుండెనిండా గాలి పీలుచ్కునాన్డు. బంతిని తిపప్టానికి వీలుగా చూపుడు వేలూ, మధయ్ వేలూ మధయ్ పటుట్కునాన్డు. అంపైర పకక్కి
తొలగాగ్నే పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ గుడ లెంగత్ తో వేసేడు. బంతి పడి సిప్న అయి, వికెట మీదకి వెళిళ్ంది. అయితే అంతకు ఒక క్షణం ముందే బాయ్టస్ మన
పొజిషన లోకి వచిచ్ కవరస్ లోంచి డైరవ చేసేడు. ఒక క్షణం బంతి కనపడలేదు. ఆ తరవాత పేర్క్షకుల గోల మధయ్లో అది ఆకాశంలో కాకిలా ఎగురుతూ
కనిపించి గాలరీలోకి వెళిళ్ పడింది.
సికస్ !
‘ఛీ’ అనుకొనాన్డు పర్కాష. తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. జీవితపు మొటట్మొదటి టెసట్ బంతి! ఆరు పరుగులు!!
ఇంతలో అతడి చేతికి బంతి తిరిగి వచిచ్ంది. ఈ సారి ‘గుగీల్’ వేయదలుచ్కునాన్డు. అదే అతడు చేసిన తపుప్! ఇంకా పూరిత్గా బంతి అలవాటు
కాకుండానే గూగీల్ వేయబోవటం ! ఫలితం... అది ఫుల టాస అయింది. మళీళ్ ఇంకో సికస్రు!
వోవర పూరత్యేయ్సరికి ఆరు బంతులోల్నూ మూడు సికస్రూల్, మూడు బవుండరీలతో రిఛరడ్స్ వంద పరుగులు పూరిత్ చేసేడు. జనం పోలీసులిన్
దాటుకొని వచిచ్ అతనిని అభినందిసుత్నాన్రు.
కొంత దూరంలో ఒంటరిగా దాదాపు ఏడుపు తకుక్వగా నిలబడి ఉనాన్డు పర్కాష. ఒక కురార్డెవడో అతడి మీద తినేసిన అరటి పండు తొకక్
విసిరేసేడు. జనం అతడిని చూసి నవువ్తునాన్రు.
*

*

*

*

రాతిర్ ఒంటిగంట అయింది. అతడికి నిదర్ పటట్లేదు. లేచి గదిలోంచి బయటకొచాచ్డు. చుటూట్ వెనెన్ల. మధయ్లో అతడు ఒంటరిగా... నిశశ్బధ్ంగా...
అతడికి తన గతం గురొత్చిచ్ంది. తన తండిర్ బాయ్ట పటుట్కోవటం నేరప్టం... చదువు కూడా లక్షయ్పెటట్కుండా కిర్కెట ఆడటం.. కృషి పటుట్దలా
సాధనాలుగా ఎండలో చెమటతో నిరివ్రామంగా చేసిన పార్కీట్సూ.
చేసినదంతా ఒకక్ రోజులో పోయింది ! ఆ దుఃఖం కేవలం అనుభవించిన వాళళ్కే తెలుసుత్ంది. నిజమైన సోప్రట్స్ మన కే తెలుసుత్ంది.
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ఆ రోజు సాయంతర్ం తిరిగి శైలజకీ, అతడికీ గొడవైంది. ఆ అమామ్యిని సేన్హితురాళుళ్ ఎంతగా అలల్రి పటిట్సుత్నాన్రంటే ఆమె వూరు తిరిగి
వెళిళ్పోతానంటుంది. బలవంతం మీద ఆపు చేశాడు. దాదాపు ఏడుసూత్ “బాటింగ అంటే భయం అనుకోవచుచ్. బవులింగ కేమయిందీ? హాయిగా
వెయయ్చుచ్గా” అంది. నిజమే ! కానీ ఏదో అవుతూంది తనకి. ఏదో బెరుకు!
గవాసక్ర లాంగ ఆన లో నిలోచ్మనన్పుప్డు ఆ బెరుకుతోనే నిలబడాడ్డు. తనకి కొదిద్ గజాల దూరంలో శైలజ కూరుచ్ని ఉందని తెలుసు. ఇంతలో
మురేర్ బంతిని గాలిలోకి లేపాడు. విపరీతమైన గొడవ. వెనుక సైలజ ‘కాచిట’ అని అరుసూత్ంది. పటుట్కోబోయే సమయానికి సూరయ్కాంతి కళళ్లో పడి
వదిలేసేడు. ఎపుప్డూ కామ గా ఉండే విశవ్నాధ కూడా సీరియస గా చూడటం తనకి బాధ కలిగించింది. వాళుళ్ మాతర్ం ఏం చేసాత్రు? అపప్టికే వెసట్ ఇండీస
350-5 లో ఉనాన్రు. వోటమి తపప్ని సరి అవుతూంది. ఆ సాయంతర్ం మళీళ్ ఆమె అతడిని కలిసింది. ఆమె తిడుతూంటే మవునంగా భరించాడు.
ఎంతోమంది తన దేశీయులకు ఆమె పర్తినిధి అని అతడికి తెలుసు. దేశం మొతత్ం తనని తిడుతునన్టుట్ ఉంది. “నీకసలు ఏం చేతకాదు” అంది సైలజ.
“కేవలం రికమండేషన మీద టెసట్ లోకి తీసుకునాన్రు నినున్ అంటునాన్రు మా వాళుళ్.”
అపుప్డు మాతర్ం పర్కాష విలవిలలాడి పోయేడు. చాలా సునిన్తమైన చోట తగిలిన దెబబ్ అది. గుండెనిండా వయ్థ. కళళ్ నిండా నీళుళ్.
*

*

*

*

ఆట నాలుగో రోజులోకి పర్వేశించింది. లాయిడ 575-7 దగిగ్ర డికేల్ర చేశాడు. ఒకటినన్ర రోజు పాటూ ఇండియా ఆడాలి. అపుప్డు ఇనిన్ంగస్
డిఫీట నుంచి తపిప్ంచుకుంటుంది.. అంతే గెలిచే పర్సకిత్ లేదు 415 పరుగులు తీసి ఇంకా ఆ పైన ఎకుక్వ చేయటం అసంభవం కాబటిట్.
లంచ పూరత్వగానే ఇండియా బాయ్టింగ పార్రంభించాలిస్ వచిచ్ంది.
గవాసక్ర తో కలిసి వికెట దగిగ్రికి నడుసూత్ అనాన్డు. “నేనూ; నేనూ, ఐ, ఐయామ సారీ?” గవాసక్ర సునిన్తంగా అతడి భుజం తడుతూ “పరేల్దు,
జాగర్తత్గా ఆడు” అనాన్డు ఆ సమయంలో ఆ రెండు మాటలూ అతడికి ఎంతో వోదారుప్నిచాచ్యి! ఆ మాతర్ం సేన్హ పూరితమైన సప్రశ్ కోసం అతడు ఆ
పరిసిథ్తులోల్ చాలా తపిసుత్నాన్డు.
మొదటి వోవర పూరత్యింది. గవాసక్ర పరుగులు చేయలేదు ఆ వోవరోల్. ఇకక్డ పరుగులు కాదు ముఖయ్ం. మరుసటి రోజు సాయంతర్ం వరకూ
నిలబడగలిగితే చాలు. వోవర పూరత్వగానే పర్కాష బాయ్టింగ వచిచ్ంది. ఈ సారి ఆండీ రాబరట్స్ ది బవులింగ. చాలా పొడవుగా సీరియస గా ఉండే రాబరట్స్
ఒక సారి పర్కాష వైపు కౄరంగా చూసేడు. అతడు విసిరిన బంతి తుపాకీ గుండుకనాన్ వేగంగా వచిచ్ంది. పర్కాష ఎడమ కాలు ముందుకు జరిపి, నెమమ్దిగా
గాల్నస్ చేసేడు. పేర్క్షకుల హరష్ధావ్నాల మధయ్ లెగ సిల్ప లోంచి బంతి బవుండరీ దాటింది. గవాసక్ర అభినందిసుత్నన్టుట్ చెయియ్ వూపేడు. జనం చాలా సేపటి
వరకూ చపప్టుల్ కొడుతూనే ఉనాన్రు. సైలజ అయితే కురీచ్లోంచి లేచి నిలబడి చెయియ్ వూపుతూంది.
ఇంతలో రాబరట్స్ రెండో బంతి వేసేడు. అతడెంత కరక్శంగా ఆ బంతి విసిరేడో, అంత సజావుగా దానిన్ లేట కట చేసేడు.
మళీళ్ హరష్ధావ్నాలు.
పళుళ్ బిగించి రాబరట్స్ వెనకిక్ వెళాళ్డు. అతడి ఫేవరిట బాల! బవునస్ర ! పడీ పడటంతోటే తారాజువవ్లా ఆరడుగుల ఎతుత్ లేచింది. ఆ బంతి
గానీ తగిలితే పర్కాష చినన్ మెదడు బయటకు వచేచ్సేదే. కానీ పర్కాష చులాగాగ్ పర్కక్కి తపుప్కుని గాలిలోనే బంతిని బాయ్ట తో హుక చేసేడు. ఒక క్షణం
అంతా నిశశ్బద్ం. బంతి వెళిళ్ సేట్డియంలో పడగానే జనం వేసే విజిలస్, చపప్టల్తో సేట్డియం నిండిపోయింది. అతడికిపుప్డు బంతి మామూలుగా కనిపించ
సాగింది. అసలే మంచి సోట్ర్క పేల్యరు. దానికి తోడు ఇదివరకు లేని ఆతమ్విశావ్సం వచిచ్ చేరింది. చాలా జాగర్తత్గా ఆడసాగేడు. టీ టైమ కి సోక్రు అరవై
పరుగులకు చేరింది. ఆ మరుసటి రోజు నూరు పరుగుల దగిగ్ర గవాసక్ర అవుటయాయ్డు. వరసగా అమరనాధ విశవ్నాధ కూడా అవుటవడంతో మళీళ్ టెనష్న
మొదలయింది. అపప్టికి సోక్రు 110-3.
టీ టైమ కి పరిసిథ్తి మరింత విషమించింది 175-7. కిరామ్నీ చాలా సేపు నిలబడగలిగేడు కానీ హుక చేయబోయి సిల్ప లో కాయ్చ ఇచేచ్సేడు.
టైమ నాలుగయెయ్సరికి పేర్క్షకులు కురీచ్చివరల్కి చేరుకుని ఉదేవ్గంతో చూడసాగేరు. తొమిమ్దో వికెట పారట్రన్ర షిప లో చందర్శేఖర, పర్కాష
ఆడుతునాన్రు. వోవర అయేయ్సరికి అంతవరకూ ఆగగలిగినందుకు జనం చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు. మళీళ్ కొతత్ది మొదలయేయ్ సరికి ఉదేవ్గం. వెసట్ ఇండీస
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కెపెట్న లాయిడ మొహం సాయంతర్పు కాంతిలో కసితో మరింత నలల్గా మెరుసూత్ంది. తన జటుట్ బౌలరల్నందరీన్ ఒకరి తరవాత ఒకరిన్ మారుసుత్నాన్డు.
అయిదు బంతులాడటం, ఆరో బంతిలో ఒక పరుగు తీసి అటు వెళళ్టం చేసుత్నాన్డు పర్కాష. చందర్శేఖర ని సాధయ్మయినంత వరకూ బాయ్టింగ వైపు
రాకుండా చేసుత్నాన్డు. పరుగు తీసినపుప్డలాల్ జనం ఉతాస్హ పరుసుత్నాన్రు. ఏక్షణం అయినా ఆటసథ్లం లోకి దూసుకు వచేచ్లా ఉనాన్రు. పోలీసులు
కాపలా కాసుత్నాన్రు.
నాలుగు... నాలుగుంపావు..
ఆఖరి మూడు వోవరుల్.. రెండు... జనం టెనష్న లో నిలబడి పోయారు. అరవటం కూడా లేదు.
గారన్ర ది ఆఖరి వోవరు. రాక్షసుడిలా బంతి పటుట్కుని వసుత్నాన్డు. అపప్టికి దాదాపు అయిదు గంటలనుంచీ ఆడుతునాన్డు పర్కాష. చాలా
నిసస్తుత్వగా వునాన్డు. వరసగా నాలుగు బౌనస్రుల్. ఒక ఫుల టాస వేసేడు గారన్ర.
ఆఖరి బంతి.
బౌండరీ లైన దగిగ్రనుంచి పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ విసిరేడు. పర్కాష చాలా కామ గా దానిన్ డైరవ చేసేడు. బంతి దొరుల్కుంటూ వెళిళ్పోయింది.
అంతే, పర్వాహం కటట్లు తెంచుకొనన్టుట్ జనం... అభినందనలు.. పోలీసులు.. పర్కాష వాళళ్ సాయంతో డెర్సిస్ంగ రూమ వైపు పరుగెతాత్డు.
గవాసక్ర, విశవ్నాధ కంగార్చుయ్లేషనస్ చెబుతునాన్రు.
పోటీ డార్ అయింది.
*

*

*

*

“మారవ్లెస! అసలు అపుప్డే నినున్ ముదుద్ పెటేట్సుకుందా మనుకునాన్ను. కానీ అమోమ్ జనం. నిజంగా హీరోవే అయిపోయావ” అంటూంది శైలజ.
అతడి మొహం భావరహితంగా ఉంది. గెలుపు అతడిలో సత్భద్తని కలగ జేసింది. సకెస్స గంభీరతని ఆపాదించింది.
ఆమె మాటాల్డుతూంది. పర్వాహం లాంటి మాటలు. పొగడత్లు, ఫెర్ండస్ ఆమెని ఎలా కంగార్టస్ చేసిందీ... వగైరా, వగైరా. అంతా వినాన్డు అతడు.
చివరికి అనాన్డు:
“నేను నినున్ పేర్మించింది నువువ్ నా దుఃఖంలో పాలు పంచుకుంటావని. అంతే కానీ నా గెలుపులో కాదు. ఐయామ సారీ సైలజా. నేను నినున్
పేర్మించలేను. ఏ వయ్కిత్కైనా గెలుపూ, ఓటమీ రెండూ తపప్వు. అందులోనూ సోప్రట్స్ మన అంటే చినన్ పిలల్వాడి లాటివాడు. తలిల్ తరువాత తలిల్ లాటి పేర్యసి
ఒడిలో సేద తీరుచ్కుందామనుకుంటాడు. ముఖయ్ంగా వోడిపోయినపుప్డు.”
ఆమె ముఖం వాడిపోయింది. లేచి నిలబడింది. పర్కాష ఒక మాట అనాన్డూ అంటే అది ఆవేశంలో అనన్ది కాదనీ, ఎనోన్ నిరణ్యించుకునే అలా
అంటాడనీ ఆమెకి తెలుసు. అతడు తలుపు తెరిచి పటుట్కొనాన్డు. ఆమె వెళిళ్ పోయింది.
అతడూ బయటికొచిచ్ రెండు చేతులూ పాంటు జేబులోల్ పెటుట్కుని శూనయ్ంలోకి చూసూత్ నిలబడాడ్డు.
అతడికి తెలుసు తన గెలుపుకిది పార్రంభం అని ! ఇక అంతా విజయ పరంపరే కావచుచ్. తన చుటూట్ ఇక జనం చేరతారు. అభినందిసాత్రు. ఐ
లవూయ్ అంటారు. తను కనుకోక్లేడు - ఎవరు తనని తనుగా నిజంగా పేర్మిసుత్నాన్రో - ఎవరు తన కళని పేర్మిసుత్నాన్రో - ఎవరు తన గెలుపుని
పేర్మిసుత్నాన్రో !
ఎంత బాధామయ సిథ్తి ఇది !

ఇండియా టు డే –
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కొతత్గా కొనన్ ఫియట కారుని తీసుకుని బయలు దేరాను. నేను వెళుత్నన్ది శశాంక ఇంటికి.
నేను కారు కొని రెండు రోజులయింది. అతని ఇంటికి పర్తేయ్కంగా వెళాళ్టానికి కారణం నేను కారు
కొనాన్ననన్

విషయం

అతనికి

తెలియాలని!

అందుకనే

నా

మితుర్లనీ,

ఎడిటర

లనీ,

నా

శేర్యోభిలాషులందరినీ వదిలేసి మొటట్ మొదటి సారి అతని దగగ్రికి బయలుదేరాను. ఎందుకంటే, అతను
నా పర్థమ శతుర్వు కాబటిట్! మేమిదద్రం బాగ మాటాల్డుకుంటాం. సాహితీ సభలో బాగా ఉపనాయ్సాలిసాత్ం.
అతను ననున్ పొగుడుతాడూ __ నేనతనిన్ పొగుడుతాను. కానీ మనసులో మాతర్ం నేనతనిన్ దేవ్షిసాత్ను.
అతను కూడా ననున్ దేవ్షిసుత్నాన్డో లేదో నాకు తెలీదు. ఎందుకంటే అతనెపుప్డూ బయట పడలేదు...
నాలాగే !
అలా అని మేమిదద్రం రచనా వాయ్సంగానిన్ ఒకేసారి పార్రంభించలేదు. మేమిదద్రం ఒకే వయసు
ఉనన్వాళళ్ం కూడా కాదు. అతను నా కనాన్ చినన్వాడు. నాకో చినన్ తముమ్డుంటే అతనంత వయసుండేది.
నేను మొటట్ మొదటోల్ డిటెకిట్వ కథలూ, జోకులూ, చందమామ కథలూ రాసేవాడిని. తరువాత
నవలా రంగంలోకి వచాచ్ను. నేను వచిచ్నపుప్డు తెలుగు సాహితయ్ంలో పాపులర రైటరస్ అనేవాళెళ్వరూ
లేరు. నేనే నంబర వన. ఒకరిదద్రు రచయితుర్లునాన్ కూడా మగవాళళ్లో ననున్ బీట చేసే వాళెళ్వరూ లేరు.
అలా పది సంవతస్రాలు నేను రాజయ్మేలాను - సాహితీ రంగంలోకి శశాంక పర్వేశించేంతవరకూ.
"నమసేత్ సర... నా పేరు శశాంక." నమర్తగా చేతులు జోడిసూత్ అనాన్డతను. పది సంవతస్రాల కిర్తం జరిగిన ఆ సంఘటన నా కింకా కళళ్కి
కటిట్నటేట్ ఉంది.
"కూరోచ్ండి." కురీచ్ చూపిసూత్, అతని వంక పరిశీలనగా చూశాను. ఆ ముఖంలో ననాన్కరిష్ంచిన అంశం ఒకే ఒకక్టి... అతని కళళ్లోని
నైరమ్లయ్ం!
అతను కూరుచ్నాన్క, "చెపప్ండి" అనాన్ను.
"నేను మీ సమయానిన్ కొదిద్సేపు వినియోగించుకోవచాచ్?" సవ్చఛ్మైన ఇంగీల్ష లో అడిగాడు.
"విత పెల్జర!" చిరునవువ్తో నిరల్క్షయ్ంగా అనేసి, రిలాకసడగా వెనకిక్ వాలి సిగరెట ముటిట్ంచాను.
అతనో క్షణం నా వంక మొహమాటంగా చూసి, తన చేతిలోని ఫైలొకటి అందించాడు. తరవాత అనాన్డు. "నేనొక నవల రాశాను. నా అభిమాన
రచయిత అయిన మీరు దయచేసి ఈ సిర్క్పట్ చదివి మీ అభిపార్యానిన్ చెబుతారనే ఆశతో వచాచ్ను."
సిగరెట యాష టేర్లో నలిపేసి, మనసులో విసుగును పైకి కనబడనీయకుండా ముందుకు వంగి ఫైల అందుకునాన్ను.
"సబెజ్కట్ ఏమిటి?"
అతడు కొదిద్గా సిగుగ్ పడుతునన్టుట్ నవివ్ "యూనివరస్ల సబెజ్కట్, పేర్మ సర"అనాన్డు.
"ఇంకా పేర్మ గురించి రాయటానికంటూ ఏం మిగిలిందయాయ్! ఉనన్దంతా మేమూ, మా సీనియరూస్ రాయడానికే సరిపోయింది" అనాన్ను.
"క్షమించాలి సర! నా దృషిట్లో పేర్మ అనేది ఎలా అజరామరమైనదో, ఆ సబెజ్కట్ కూడా అంతేనని! దటీజ ఎవర గీర్న సబెజ్కట్. ఒక మనిషి మరో
మనిషితో పేర్మించానని చెపప్డం ఎంతో సులభం కానీ, ఆపేర్మలో తను పొందిన అనుభూతిని మాతర్ం వరిణ్ంచడం కషట్ం. ఆ అనుభవానిన్ పంచుకోవటం
సాధయ్మే కావచుచ్. కానీ అనుభూతిని మాతర్ం మరొకరికి తెలియజేయడం అసాధయ్ం నేను ఎంచుకునన్ది రెండో విషయం. కేవలం ఫీలింగేస్ మెయిన గా
చితిర్ంచిన నవల ఇది. నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం పర్తి పాఠకుడూ ఎకక్డో ఓ చోట తనని తను రియలైజ చేసుకుంటాడనే అనుకుంటునాన్ను..." చాలా నెమమ్దిగా
సప్షట్ంగా చెపాప్డు. ఆ చెపప్డంలో కాసత్ ఆతమ్విశావ్సం కూడా తొంగి చూసింది.
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అతను మాటాల్డే పదధ్తి బావుంది. అయితే, ఒక రచయిత మరో రచయితని కలుసుకునన్పుడు అకక్డ లేని మూడో రచయిత గురించి హేళనగా
మాటాల్డుకునే మా ఫీలుడ్లో ఇంత సునిన్తతవ్ం అసలు పనికి రాదు.
"సరే, అయితే, నేనిపుప్డు కాసత్ బిజీగా ఉనాన్ను. సిర్క్పట్ ఇచిచ్ వెళుళ్ ఎలుల్ండి మళీళ్ వసేత్ ఆపాటికి చదివేసి చెపాత్నెలా ఉందో." సాధయ్మైనంత
మెతత్గా చెపాప్ను.
అతను మరోసారి నమసక్రించి వెళిళ్పోయాడు. అతనటు వెళళ్టం ఆలసయ్ం, విసురుగా దానిన్ టేబుల మీద గిరాటేసి, ఎవరో అభిమానంతో రాసిన
ఉతత్రానిన్ అందుకునాన్ను. అతను మళీళ్ వసేత్ ఆలోగా ఏదో ఒక వాకయ్ం చదివి గురుత్ంచుకుని దాని గురించి చెపూత్, బాగాలేదంటే సరిపోతుంది
అనుకునాన్ను.
కానీ, ఆరాతేర్ నేను సిర్క్పట్ంతా చదవాలిస్ వచిచ్ంది.
అందుకు కారణం నా భారయ్ సౌదామిని!
సాయంతర్ం ఆరవుతుండగా సౌదామిని నా గదిలోకి అడుగుపెటిట్ అడిగింది. "కాఫీ ఏమయినా కావాలా?"
నేను తలెతిత్, "ఊఁ, నువువ్ కలుపుతూండు, నేనొసుత్నాన్ను" అనాన్ను.
"అలాగే" అంటూ వెనుదిరిగింది. వెళళ్బోతూ ఆగి, కిందికి వంగి దేనోన్ తీసూత్, "ఇదేమిటి ఇకక్డ?" అంది.
"ఏంటీ?"
"ఏమో, ఏదో పేజీ పడిందికక్డ" అంటూ అందివవ్బోయి, ఆగి ఆ కాగితంలోని వాకాయ్లని చదివింది. చదవటం పూరిత్ కాగానే తలెతిత్, "ఎవరు
రాశారండీ ఇది?" ఉతుస్కతగా అడిగింది.
"ఏదీ ఇటివువ్." తీసుకొని చూశాను. శశాంక సిర్క్పట్ లోని పేజీ అది. అదే చెపాప్ను.
"నేను చదవొచాచ్?"
"తీసికెళుళ్" అంటూ ఫైలందించాను. ఎలాగూ నేను చదవను కాబటిట్ ఆమె చదివాక కుల్పత్ంగా తెలుసుకోవచుచ్ అనుకునాన్ను. సౌదామిని ఆ సిర్క్పట్
తీసుకుని వెళిళ్పోయిన పది నిమిషాల తరవాత నేను కూడా లేచి హాలోల్కి వచాచ్ను. సౌదామిని హాల లో లేదు. బెడ రూమ లో దీక్షగా చదువుతూ ఉంది.
ఆ రాతిర్ భోజనం చేసూత్ండగా అంది సౌదామిని; "అతనెవరో కానీ మనసు లోతులోల్కి చొచుచ్కుపోయేలా రాశాడు. ఆ సిర్క్పట్ చదువుతూంటే
నాకెంత ఆశచ్రయ్ం కలిగిందంటే, ఇరవై ఏళళ్ నుంచీ ఫీలడ్ లో ఉనన్ మీరు అలాంటి ఒకక్ నవల కూడా ఎందుకు రాయలేదా అనిపించింది."
"అంతగా నచిచ్ందా?" మామూలుగా అనాన్ను. నిజానికి సౌదామిని సగటు పాఠకురాలు కాదు. ఆమె సిర్క్పట్ చదివి చెపిప్న అభిపార్యం మీదే
ఇంతకాలం నా సకెస్స ఆధారపడిందీ అంటే అతిశయోకిత్ కాదు.
ఆమె మౌనంగా ఉండటం చూసి నా పర్శన్ మళీళ్ రెటిట్ంచాను.
"అవును. ఇదే అతని మొదటి నవలయితే పబిల్ష అవటం ఆలసయ్ం, మీలాంటి ఒకక్రిదద్రు తపప్ మిగతా రచయితలంతా అసత్ర సనాయ్సం
చేయాలిస్ందే" అంది.
నా భారయ్ నా ముందే వేరే రచయితని పొగుడుతుంటే అసూయగా అనిపించింది. అంతగా ఆమెని ఆకరిష్ంచిన అంశం అందులో ఏముందసలు?
పడుకునే ముందు కాసేపు తిరగేయాలనుకునాన్ను. కానీ, భోజనం అయాయ్క అతని సిర్క్పట్ చేతిలోకి తీసుకునన్ నేను అక్షరమక్షరమూ విడవకుండా చదివాను.
ఒకోక్చోట అతని భావాలు కీటస్ పొయెటీర్ని మించి పోయాయి. ఫీలింగస్ పర్ధానంగా ఇంతవరకూ ఎవరూ ఇంత బాగా రాయలేదనిపించింది.
ఆ రాతిర్ నేను నిదర్పోలేదు.
ఆ తరువాత శశాంక రాసిన ఆ నవల ఒక పర్ముఖ వారపతిర్కలో సీరియల గా వచిచ్ంది. అది అతనిన్ పాఠకులంతా గురిత్ంచేలా చేసింది.
ఇక శశాంకకి తిరుగు లేదు.. అతను నిలదొకుక్కునాన్డూ అంటే అది నేను భరించలేను. నా సాథ్నానిన్ వదులుకోవడానికి సిదధ్ంగా లేను.
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తరువాత నేనో నవల రాశాను. ఆ నవలలో ముందు మాట వార్సూత్ ’నేను ఫలానా ఇంగీల్షు నవలని తెలుగులో రాదాద్మనుకునాన్ను. కానీ ఆ
నవలని నా మితుర్డైన ఒక రచయిత పూరిత్గా యథాతథంగా కాపీ కొటిట్ రాసేయటం వలల్ నేను ఆ ఆలోచనను ఉపసంహరించుకునాన్ను’ అని రాసూత్,
శశాంక నవల కథాంశానిన్ కుల్పత్ంగా ముందు మాటలో రాశాను.
ఇలా రాయటం వలల్ నేను నా పర్తయ్రిథ్ రచయిత అయిన శశాంక ఇంగీల్ష నవలలు కాపీ కొటిట్ రాసాత్డు అనన్ భావానిన్ పాఠకులోల్కి ఇన డైరెకట్ గా
ఇంజెకట్ చేయగలిగాను.
ఇది జరిగిన మూడు నెలలకి శశాంక రాసిన ఒక అదుభ్తమైన నవల తెలుగు సాహితయ్ంలోకి వచిచ్ంది. పలెల్ సీమలూ... కోనసీమ కొబబ్రాకులూ
నేపథయ్ంగా - "తాను ఏవో ఇంగీల్ష నవలలు కాపీ కొడతాడు" అని అభియోగం వేయలేని విధంగా వేదాలీన్, ఉపనిషతుత్లీన్ రంగరించి వదిలాడు. దానితో
సాహితీ పరుల దృషిట్లో శశాంక విపరీతంగా ఎదిగిపోయాడు.
నిజానికి నేను చాలా ఇంగీల్ష నవలలు చదువుతాను. వాటిలోల్ంచి కొనిన్ ఇనిస్డెంటస్ ఏరి మొతత్మంతా కాక టెయిల లా తయారు చేసి మరెక్ట
లోకి వదులుతుంటాను. నేను రాసే రొమానస్ అంతా ఇంగీల్ష పుసత్కాలోల్ది. కామెడీ ఉడ హౌస ది.
అయితే, నేను చేసుత్నన్ పనిని నా పర్తయ్రిధ్ మీద రుదాద్లని చేసిన ఆ పర్యతన్ం ఫెయిలై - అతని లోని అసలైన రచయిత బయటికి రావడానికి
కారణమయింది. సాహితయ్ంపై పూరిత్ అవగాహన ఉనన్ పాఠకులందరిలో సుసిథ్ర సాథ్నానిన్ సంపాదించుకునాన్డు శశాంక.
అతనిన్ మానసికంగా బేర్క చేయగలిగే ఏ అవకాశమూ నాకిక లేదు అనుకుంటునన్ తరుణంలో ఓ రోజు -ఒక డైరెకట్ర నా దగగ్రికి వచిచ్, నా కథని సినిమాగా తీసాత్ననాన్డు. ఆ డైరెకట్ర తెలుగులో మంచి పేరునన్వాడు. నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. నా
సంతోషానికి కారణం మొదటి సారిగా నా కథ సినిమాగా వసుత్నన్ందుకు కాదు. శశాంకకు రాని అవకాశం నాకు వచిచ్నందుకు.
వెంటనే ఈ విషయం అతనికి చెపప్డానికి బయలుదేరాను.
నేను వెళేళ్సరికి అతని ఇంటి ముందు మారుతి థౌజండ సి.సి. కారొకటి ఆగి ఉంది. ఎవరయి ఉంటారా అనుకుంటూ లోపలికి అడుగు పెటాట్ను.
బయట శశాంక అసిసెట్ంట అనుకుంటాను, కూరుచ్ని ఏదో రాసుకుంటోంది. ననున్ చూడగానే ఆమె కళళ్లో గురిత్ంపు.
హడావిడిగా లేచి, "సర తో మీరొచాచ్రని చెపప్మంటారా?" అనడిగింది.
"అవసరం లేదు. లోపలెవరునాన్రు?" చనువుగా డోర దగగ్రికి వెళళ్బోతూ అడిగానామెని. "డైరెకట్ర సోమసుందరన తో సోట్రీ డిసక్షనస్ లో
ఉనాన్రు."
హఠాతుత్గా ఆగిపోయాను. ఆమె ఏమందో నాకరథ్ం కాలేదు. సోమసుందరన ఏమిటి? శశాంకతో డిసక్షనస్ కి కూరోచ్వడమేమిటి?
"ఏమిటి?" తిరిగి రెటిట్ంచాను. "అవును, సర. సోమసుందరన గారు తెలుసనుకుంటాను. ఆయన శశాంక గారి కథని సినిమా
తీయాలనుకుంటునాన్రు" అంది.
నేనిక అకక్డ ఒక క్షణం కూడా ఉండలేకపోయాను.
వేగంగా బయటికి నడిచాను. సోమసుందరన అంటే మామూలు దరశ్కుడు కాదు. ఒకే సినిమాని ఎనిమిది భాషలోల్ తీసి హిట చేసి రికారుడ్లోకి
ఎకిక్నవాడు.
అలాంటి వాడి ముందు నా కథని సినిమా తీయాలనుకునన్ డైరెకట్ర పూచిక పులల్కి కూడా కొరగాడని అరధ్మయిపోయింది.
ఇక ఆ విషయం శశాంకకి చెపప్లేక వెనుదిరిగాను.
*

*

*

పది సంవతస్రాలు గడిచాయి.
అంతవరకూ సాహితీ రంగంలో శశాంకని బీట చేసే రచయిత ఎవరూ రాలేదు. నేను నంబర టూగానే ఉంటూ వచాచ్ను. సాధయ్మైనంత వరకూ
అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ శశాంకపై బురద జలల్డానికే పర్యతిన్ంచే వాడిని.
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తరువాత నా సాట్ండరడ్ కారు అమేమ్సి ఫియట కారు ఒకటి కొనాన్ను. అది అతనికి చూపించాలని నా తాపతర్యం. అది కొనన్ మరునాడే శశాంక
దగగ్రికి బయలుదేరాను. ఇపుప్డు పర్సుత్తం నా పర్యాణం అకక్డికే.
అతని కొతత్ ఇలుల్ అదుభ్తంగా ఉంది. బర్హామ్ండమైన మొజాయిక ఫోల్ర, వాల టూ వాల కారెప్ట, ఖరీదయిన ఫరిన్చర_అదంతా చూశాక నేను
పూరిత్గా కుదించుకుపోయాను.
అకక్డి నుంచి వచాచ్క మొటట్ మొదటి సారిగా ననున్ నేను ఆతమ్ పరిశీలన చేసుకునాన్ను. అతని అభివృదిధ్కి మూలం ఏమిటని శోధించాను.
అపుప్డరధ్మయింది నాకు. నేను ముందుగా చేయవలసిన పని నా పర్తయ్రిథ్ సాథ్నానిన్ దిగజారచ్డం కాదు. అతని సాథ్నానిన్ అధిగమించడం.
నెలకొక నవల ఈజీగా రాసే నేను ఈ సారి ఒక మంచి నవల మొదలు పెటాట్ను. అది రాయడానికి నాకు దాదాపు సంవతస్రం పటిట్ంది. అది
రాసేటపుప్డు రాతీర్, పగలూ, తిండీ, నిదార్ ఏదీ గురుత్లేదు నాకు. నా ధేయ్యం ఒకక్టే. దిగజారిపోయిన నా సాథ్నానిన్ తిరిగి సంపాదించటమే కాదు,
సుసిథ్రపరచుకోవాలని.
అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ ఉదేద్శయ్ం శశాంకని తెర మరుగుకు వెళేళ్లా చేయాలని. అనిన్ రకాల మసాలాలూ గుపిప్ంచాను. ససెప్నుస్, శృంగారం అనీన్
చొపిప్ంచాను.
కానీ, ఆ నవల నేను ఆశించినంత సకెస్స ని తెచిచ్పెటట్లేదు. ఆరిధ్కంగా కూడా దానివలల్ నాకెటువంటి లాభమూ కలగలేదు. నా సాథ్నంలో ఎలాంటి
మారూప్ లేదు. నా నవల ’ఫెయిల’ అవటానికి కారణం తెలిసింది. అందులో ’మనసు’ లేదు.
నేను ఊహించిన విధంగా నా నవల శశాంక సాథ్నానిన్ అధిగమించడానికి ఏమాతర్ం ఉపయోగపడక పోయేసరికి నాకేం చేయాలో తోచలేదు. ఆ
నవల మీద ఎనోన్ ఆశలు పెటుట్కునాన్ను. కనీసం కమరిష్యల గా హిట కాకపోయినా, నేను బాధ పడేవాడిని కాదు. మేధావులోల్ పేరు కూడా రాలేదు.
చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కొని ఏం లాభం?
ఇక తినన్గా పర్యతిన్ంచి లాభం లేదనిపించింది. నాకునన్ పలుకుబడి అంతా ఉపయోగించి ఆ నవలకు రాషట్ర సాహితయ్ అకాడమీ అవారుడ్
కొనుకుక్నాన్ను. అందుకు నాకు పాతికవేలకి పైగానే ఖరచ్యింది. అయినా, నేనేమి బాధపడలేదు. ఖరుచ్కనాన్ ముఖయ్ం అతనిన్ అధిగమించడం. అవారుడ్
పర్కటించిన తరువాత నాకు బాగా దగగ్రైన ఇదద్రు ఎడిటరల్ని పిలిచాను. పబిల్షరస్ కూడా వచాచ్రు. పెదద్ పారీట్ జరిగింది. వాళుళ్ వెళేళ్ముందు అసలు విషయం
చెపాప్ను. నాకు అవారుడ్ వచిచ్న సందరభ్ంగా ఒక సనామ్న సభ ఏరాప్టు చేయమంటూ. అందుకు ఖరుచ్ కూడా నేనే భరిసాత్నని చెపాప్ను. వాళుళ్
సరేననాన్రు. ఈ అభినందన విషయం పేపరల్లో విపరీతమైన పర్కటనలు గుపిప్ంచాను. ముఖయ్ అతిథిగా నా పర్తయ్రిథ్ శశాంకని పిలవమనాన్ను. అంతా
అనుకునన్టేల్ జరిగింది. నా శేర్యోభిలాషులు నాకు సనామ్న సభ ఏరాప్టు చేశారు. శశాంకను ముఖయ్ అతిథిగా పిలిచారు. థిర్ల ఫీలవుతూ ఆడిటోరియం
ముందు కారు దిగాను.
కానీ, అకక్డ హాజరైన సాహితీ పిర్యుల దగగ్ర నుండీ పర్ముఖుల వరకూ అందరూ శశాంక చుటూట్ మూగి ఉనాన్రు. ననెన్వరూ పటిట్ంచుకోలెదు.
రాషట్ర సాహితయ్ అకాడమీ అవారుడ్ వచిచ్న ననొన్దిలి నినన్గాక మొనన్ వచిచ్న శశాంక ఆటోగార్ఫుల కోసం ఎగబడే ఈ జనాలిన్ చూసి పిచిచ్ కోపం వచిచ్ంది.
నా ఆనందంలో పడి శశాంక విషయమేదీ పటిట్ంచుకోలేదు.
అసలు విషయం ఆ తరువాత తెలిసింది. అంతకు ముందు రోజే అతనికి కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీ అవారుడ్ వచిచ్ంది.
*

*

*

అతని సేట్టస మరింత పెరిగింది. నేను మాతర్ం అవకాశం దొరికితే చాలు, అతనిన్ బయటకు లాగాలనే చూసేవాడిని. ఏ చినన్ లొసుగు కూడా
దొరకకుండా జాగర్తత్పడేవాడతను.
తరువాత ఒక కథ రాశాను. అందులో హీరో ఒక రచయిత. అతను అసిసెట్ంటస్ ని పెటుట్కుని, వారినుంచి ఫెర్ష ఐడియాలు రాబడుతునాన్డనే
అభియోగానిన్ శశాంక మీద అనాయ్పదేశంగా మోపాను. అతను రాయడనీ, ఘోసట్ రైటరస్ చేత రాయిసాత్డనీ పర్చారం చేశాను.
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కానీ, ఆ అభియోగం కూడా అతని మారెక్ట మీదగానీ, కెరీర మీద గానీ చినన్ మచచ్కూడా వేయలేకపోయింది. కొదిద్రోజులు నేను శశాంక
విషయాలోల్ తల దూరచ్కుండా నా కెరీర గురించి ఆలోచించాలనుకునాన్ను. రచయితగా నాకు సంతృపిత్నివవ్ని నవలలను రాయటం వలల్ నాకెటువంటి
లాభమూ కలగదు. అపుప్డు పరిశీలించాను. శశాంక పాఠకుల నాడిని ఎలా పటుట్కోగలిగాడో అరథ్మయాయ్క, నేను నా సట్యిల మారిచ్ మరొక నవల
రాయాలనుకునాన్ను.
రెండు సంవతస్రాల వరకూ విషయ పరిశీలనలో ఉనాన్ను. ఆ మధయ్కాలంలో నేను రాసింది ఒకే ఒకక్ నవల. అది రాయడానికి కొనిన్ వందల
పుసత్కాలు రిఫర చేయాలిస్వచిచ్ంది. కొనిన్ తెగల జీవితాలిన్ పరిశీలించవలసి వచిచ్ంది. నా ఆశయం ఒకక్టే.
అది - శశాంకని అధిగమించే ఒకే ఒకక్ నవల రాయాలని.
అది పూరత్యాయ్క తిరిగి వచిచ్, పబిల్షింగ కిచిచ్న తరువాత నా జీవితంలో అంత టెనష్న ఎపుప్డూ అనుభవించలేదు. నషట్ం కూడా ఆలోచింఛకుండా
తకుక్వ ధర మీద డిసిట్ర్బూయ్టరస్ తో అమిమ్ంచాను.
అంతే, మొదటి కాపీలు విపరీతంగా అముమ్డవటం పార్రంభమైంది. చూసుత్ండగానే సెకండ, థరడ్ ఎడిషనస్ కూడా జరిగిపోయాయి.
సరిగాగ్ అపుప్డే... నేనే కాదు, ఎవరూ ఊహించని విధంగా నా నవలకి జాఞ్నపీఠ అవారుడ్ పర్కటించబడింది. శశాంకని అధిగమించే గెలుపు.
నేనిపుడు నంబర వన రైటరిన్.
నా పుసత్కాల సరుక్య్లేషన రెటిట్ంపు అయింది. జాఞ్న పీఠ అవారుడ్ వచిచ్న నా పుసత్కానిన్ సోమసుందరన డైరెక్షన లో సినిమా తీయడానికి అయిదు
లక్షలు ఇచిచ్ నిరామ్తలు కొనుకుక్నాన్రు.
నేను అమెరికా యాతర్ చేసి వచాచ్ను. ఎకక్డికి వెళిళ్నా సనామ్న సభలూ, ఆటోగార్ఫులూ.
పబిల్షరస్ దగగ్ర నా రాయలీట్ పెంచేసేను. ఎడిటరస్ నా చుటూట్ తిరుగుతునాన్రు.
నా ధేయ్యంలో పడి శశాంక ఏం రాసుత్నాన్డో, ఏం చేసుత్నాన్డో కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇకనుంచీ ఏం రాసినా కూడా అవనీన్ నా రచనల
తరువాతే. అది మాతర్ం తథయ్ం. ఎడిటరల్యినా, డైరెకట్రల్యినా నా రచనలకే మొదటి పిర్ఫరెనస్ ఇసాత్రని తెలుసు. అదే నేను కోరుకునన్ది కూడా.
ఇంత విజయం సాధించాక, నేను శశాంక దగగ్రికి బయలుదేరాను. నాకు జాఞ్నపీఠ అవారుడ్ వచిచ్ందనన్ విషయం అతనికెపుప్డో తెలిసి ఉండొచుచ్.
కానీ, నా నోటితో చెపిప్, అతడి కళళ్లో ఈరష్య్ చూడాలని నా ఆశ.
నేనతని ఇంటికి వెళేళ్సరికి అతనా ఇంటోల్ లేడు. అది అమేమ్సి ఊరి చివరి తోటలో ఉంటునాన్డని తెలిసింది. ఆశచ్రయ్ పోయాను. అంతరీల్నంగా
ఆనందపడాడ్ను కూడా. గెలుపంటూ రావాలనే గానీ, దానిన్ పెనవేసుకుని మిగతా అదృషట్ం కూడా కలిసి వసుత్ంది అనుకునాన్ను.
వెంటనే అతనిన్ కలుసుకోవడానికి బయలుదేరాను. దాదాపు సిటీ లిమిటస్ లో ఉందా తోట. చినన్దే అయినా అందంగా ఉంది.
కారు దిగి, గేటు తీసుకుని లోపలికి అడుగు పెటాట్ను. అకక్డి వాతావరణం ఒక ఆశర్మ వాటికలా ఉంది. బాటకిరుపకక్లా పూల చెటల్తో నిండి
ఉంది. బాటకెదురుగా ఒక చినన్ కుటీరం. కాసత్ దూరంలో ఎడమ పకక్ చినన్ పాఠశాల. దాని ముందు పార్రథ్న చేసుత్నన్ విదాయ్రుధ్లు. మరో వేపు వికలాంగుల
కోసం ఏరాప్టు చేసిన సూక్ల ఉంది.
నేను కుటీరం దగగ్రికి వెళేళ్సరికి - అకక్డ చినన్ వరండాలో పదామ్సనం వేసుకుని భగవదీగ్త చదువుతునన్ శశాంక కనిపించాడు.
అలికిడికి తలెతిత్, ననున్ చూడగానే భగవదీగ్తకు నమసక్రించి, "రండి" అనాన్డు. నేను ముందుకు నడిచి అతను చూపించిన ఛతర్ంజీ మీద
కూరుచ్నాన్ను. అతను కూడా నా ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ, "అవారుడ్ వచిచ్నటుట్ పేపరోల్ చదివాను, అభినందనలు" అనాన్డు.
"కానీ, నువేవ్మిటిదంతా?" అయోమయంగా అడిగాను. అతను నవివ్ ఊరుకునాన్డు. "అంత ఆసిత్ ఏం చేశావ?"
"ఓలడ్ మెన టర్సట్ కి విరాళంగా ఇచాచ్ను." అతనదే చిరునవువ్తో చెపాప్డు.
"ఏమిటి?" విసుత్బోయాను. - "అలా అయితే నువువ్ బర్తికేదెలా?" అనాన్ను.
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"మనిషి బతకడానికి ఆ మేడలూ, కారూల్... ఆ హోదా అవేవీ అకక్రేల్దని తెలుసుకునాన్ను. నాకోసం ఈ మాతర్ం చాలనిపించింది. ఇకక్డ నేను
కడుపు నిండా తినగలుగుతునాన్ను. మిగిలింది మరికొందరికి పెటట్గలుగుతునాన్ను. ఇందులో నాకు చాలా సంతృపిత్ దొరుకుతుంది."
ఒక గాఢమైన నిటూట్రుప్ వదిలాను. తిరిగి అతనే అనాన్డు; "అకక్డ మన రంగంలో నాకెపుప్డూ అసంతృపిత్గానే ఉండేది. ఒకోక్సారి మన సాథ్నానిన్
నిలబెటుట్కోవడం కోసం ఆతామ్భిమానం కూడా చంపుకోవాలి. రచయితగా ఎంతో సాధించినా, ఒక మనిషిగా వయ్కిత్తావ్నిన్ చంపుకో లేననిపించింది. అందుకే
ఎంతో సంఘరష్ణ అనుభవించిన అనంతరం ఈ నిరణ్యానికి వచాచ్ను."
"మరయితే ఇక రచనా రంగం నుంచి నిషర్క్మించినటేల్నా?"
"పూరిత్గా, ఇక నేనేమీ రాయలేను. అసలు నేనేమీ చదవలేదు. ముందుగా ఈ పర్పంచానిన్ చదవాలనుకుంటునాన్ను. ఈ రాగదేవ్షాల మూలం
శోధించాలనుకుంటునాన్ను. దీనికి మీరు వైరాగయ్మనో, వేదాంతమనో... ఏ పేరు పెటుట్కునాన్ నాకభయ్ంతరం లేదు. ముందుగా నాలో ఉనన్ ’నేను’ అనే
భావం గురించి తెలుసుకోవాలి. అంతే!"
ఆ తరవాత నేను బయటకు వచాచ్ను. కారులో వసుత్ంటే ఒక వాకయ్ం గురొత్చిచ్ంది అతడు రాసిందే.
"జాఞ్నమేమీ లేనపుప్డు నేను గొపప్ జాఞ్నిని అనుకునాన్ను. కొదిద్గా జాఞ్నమొచాచ్క నా అంత మూరుఘ్డెవడూ లేడని తెలుసుకునాన్ను."
నేను సాంఘికంగా, ఆరిధ్కంగా, సామాజికంగా ఎదగాలనుకునాన్ను కానీ, ఎదుగుదల అనేది ఒక వృతత్ం లాంటిదనీ, అది మళీళ్ కిందికి వచిచ్
బయలుదేరిన చోటే ఉంచుతుందని, అదే పరిపూరణ్మయిన వేదాంతమనీ.. అతను తెలుసుకునన్ంత తొందరగా నేను తెలుసుకోలేకపోయాను.
ఎపుప్డూ నాకనాన్ అతనొక అడుగు ముందే ఉనాన్డు. నాకనాన్ వెనుక పార్రంభించాడు. ననున్ దాటి వెళాళ్డు. నాకనాన్ తొందరగా ’మానసికంగా’
ఎదిగాడు. బహుశా నేను వేదాంతిగా మారొచుచ్.
కానీ, అందులో కూడా అతను నా కనాన్ ఒకక్ అడుగు ముందే ఉనాన్డు.

PPP
నీకస లు బుదుధ్ందా?
"నేను మెడిసినూ, ఐ.ఐ.టీ చదవను. బి.ఏ. సైకాలజీ చదువుతాను”
"నీకసస్లు బుదుధ్ందా? బి.ఏ. చదువుతావా? మెడిసిన గానీ, ఐ.ఐ.టి గానీ చదివితే పేరుకి పేరు, డబుబ్కి డబుబ్”
నాగేశవ్రరావు కోపంగా, విసుగాగ్ అనాన్డు.
సుమదుయ్తి తలెతిత్ తండిర్ వైపు ఓ క్షణం చూసి తల దించుకుంది.
“ఏం మాటాల్డవేం?”
“ఆలోచిసుత్నాన్ను”
“గుడ..! తీరిగాగ్ ఆలోచిసేత్ పెదద్లు ఎందుకు చెపుత్నాన్రో అరథ్ం అవుతుంది.”
“నేను ఆలోచిసుత్నన్ది అది కాదు నానాన్. ‘నీకసస్లు బుదుధ్ందా’ అనన్ మాట నాకు ఊహ వచిచ్నపప్టి నుంచీ అమమ్తో
ఎనిన్సారుల్ అని ఉంటావా? అని ఆలోచిసుత్నాన్ను. ఇపుప్డీ రోజు నాకూక్డా బుదిధ్ లేదనన్ నిరణ్యానికి వచేచ్సావు.”
షాక తగిలినటుట్ కూతురి వైపు చూసాడు రావు. మొనన్టి వరకూ చెడీడ్లు వేసుకు తిరిగిన కూతురు ఈ రోజు ఇలా వాదిసూత్
ఉంటే అతడికి ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. దూరంగా ఓ మూల తల దించుకుని ఫోన తుడుసూత్ ఈ సంభాషణ అంతా వింటూనన్ భారయ్
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వైపు చూసాడు. ఆమె పెదాల మీద నవువ్ కదులుతునన్టుట్ అనుమానం వచిచ్ంది. సంభాషణ మారుసూత్, “సరేల్. ఇదంతా తరువాత
మాటాల్డుకుందాం. తయారవువ్. ఫల్యిట కి టైమయింది” అనాన్డు.
+

+

+

ఘాట రోడ మీద కారు బాగడోగార్ విమానాశర్యానికి వెళోత్ంది. డారిజ్లింగ టీ తోటల మధయ్ నుంచి దూరంగా కాంచనగంగ
శిఖరం ఎతుత్గా కనపడుతోంది. ఓక చెటుల్, పకక్నే ఆరిక్డస్ పూలు... వాతావరణం ఎంతో ఆహాల్దంగా ఉంది. ఆమె దానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఉండగా,
“హైదరాబాదు ఎయిర-పోరట్ లో నినున్ రిసీవ చేసుకోవటానికి మన మేనేజరిన్ కి పంపుతానంటే “టిర్ప లో థిర్ల ఉండదు, వదద్”నాన్వ. నీ మాట
నీదే కానీ నాది ఎపుప్డు వినాన్వ కనుక? విమానం దిగాగ్నే జాగర్తత్గా సికిందార్బాదు సేట్షన కి వెళుళ్. నరాస్పూర టెర్యిన గురుత్ంచుకో. నువువ్
వెళేళ్ పేల్స ని కోనసీమ అంటారు. ఏం అవసరం వచిచ్నా ఫోన చెయియ్. అడవ్ంచరుల్ ఏమీ చెయయ్కు”.
“డారిజ్లింగ అనన్ పేరు బిర్టీషువాళుళ్ పెటాట్రా?” అని అడిగింది.
“కాదు. డోరీజ్ అంటే నేపాలీలో పరవ్తాలిన్ ఏలే దేవుడు... శివుడు”.
“శివుడి లింగం డారిజ్లింగం అయియ్ందనన్మాట” అంటూ నవివ్ంది.
అతడు చిరాగాగ్, “నేనేదో చెపూత్ంటే నువేవ్దో అడుగుతావేమిటి?” అనాన్డు.
అమె కారు దిగి బాయ్గ అందుకుంటూ, “నీ పెటెట్లో మందులు సరుద్తూ ఇవే జాగర్తత్లూ అమమ్ చెపూత్oటే నువేవ్మంటావ
నానాన్? ‘పర్యాణాలు నాకు కొతత్ కాదు. కొతత్ కోడలికి చెపిప్నటుట్ అనిన్ సారుల్ చెపప్నవసరం లేదు’ అని విసుకుక్oటావు. మరి ఇపుప్డు అవే
మాటలు నాకు ఎందుకు చెపుత్నాన్వు?” అంటూ ఓ క్షణం ఆగి పూరిత్ చేసింది. “...అది జాగర్తత్లు చెపప్టం కాదు నానాన్. నా మీద నీకునన్
పేర్మ..! అవునా..! అదే పేర్మ అమమ్కీ నీ మీద ఉనన్ది. అందుకే జాగర్తత్లు చెపుతోంది. వెళొల్సాత్ను. బై” అంది.
***
ఏ.సి. కంపారటమెంటులో కూరుచ్నాన్ ఆదితయ్కి విసుగాగ్ ఉంది. అది భయమూ, టెనష్నూ కాదు. ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది.
ఫోన చేసి, “మావయాయ్. మీ ఊరు వచేచ్సుత్నాన్ను. అకక్డి నుంచే ఉదోయ్గాలు వెతుకుక్ంటాను” అనాన్డు.
“రావోయ రా. యు ఆర ఆలేవ్స వెల-కమ”
“తిరిగి హైదరాబాదు వెళళ్ను” అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోతూ చపుప్న ఆగిపోయాడు. ముందు ఒక రకమైన సిగరెటుట్
వాసన వచిచ్ంది. ఎవరో తనలాంటి కురార్డు వసుత్నాన్డేమో అనుకుంటూ ఉండగా, ఓ పదహారేళళ్ అమామ్యి సల్యిడ-డోర పకక్కి జరుపుతూ
హడావుడిగా లోపలి పర్వేశించింది. ‘ఎకేక్సాను నానాన్...’ అంటూ కాబిన లోకి వచిచ్ ఎదుటి బరత్ మీద కూరుచ్ంది. తెలల్టి పాల మీద ఎరర్గా
కటిట్న మీగడలా ఉంది. జీనస్ పాయ్ంట లోకి షరుట్ దోపింది. పై బటన పెటుట్కోలేదు. లోపల బార్ లేదు. చేతులు దగగ్రగా పెటుట్కోవటంతో,
భుజాలు మరింత దగగ్రగా అయి, మెడ కిర్ంద గీత లోతుగా కనపడుతోంది. అతడిని చూసి “హాయ” అంది. ఆ పలకరింపు ఊహించని అతను
తడబడి “హలో” అనాన్డు. టర్యిన కదిలింది.
“మైగాడ. ఇంకో నిముషం లేట అయివుంటే రైలు మిసస్యేయ్దానిన్. ఫల్యిట ‘లాయ్ండ’ అవటం ఆలసయ్ం అయిందనాన్
వినకుoడా నానన్ కాల్సు పీకేవాడు. బైదిబై నా పేరు సుమదుయ్తి. డారిజ్లింగ నుంచి వసుత్నాన్ను. మీరు?” చక చకా చెపేప్సి చెయియ్ అందిసూత్
అనన్ది.
షేక హాయ్ండ ఇసూత్, “నా పేరు ఆదితయ్. ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర. మీరు... దుయ్తి... అంటే?” అని అడిగాడు.
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“దుయ్తి అంటే కాంతి. సుమదుయ్తి అంటే పూల కాంతి. పూలకి కాంతి ఏమిటి అని అడకక్ండి. వెరైటీ అని అమమ్ పెటిట్ంది.
సుమదుయ్తి అనేది ఒక రాగం.”
“మీరు ఎకక్డి వరకూ?”
“నరసాపురం. అకక్డి నుంచి ఎదురల్ంక” అనన్ది.
“ఓ మై. నేనూ అకక్డికే. ఎదురల్ంక వెళళ్టం కోసం నరాస్పురం వరకూ ఎందుకు? పాలకొలుల్లో దిగిపోండి.”
“మా నానన్గారు కూడా పాలకొలుల్లోనే దిగమని చెపాప్రు. వెరైటీగా ఉంటుందని ఇలా పాల్న చేసుకునాన్ను.”
“మీకు ఆ ఏరియా గురించి సరీగాగ్ తెలీదనుకుంటాను. నరాస్పురం వరకూ వెళళ్టం దండగ. దాని ముందు సేట్షనే
పాలకొలుల్. అకక్డ దిగితే ‘చించి’నాడు వంతెన. అది దాటితే సఖినేటిపలిల్. పకక్నే ఎదురల్ంక”
ఆమె తలపటుట్కుని, “మా నానన్ పోలికలే మీకూ ఉనన్టుట్నాన్యి. మీ ధాయ్స మీదే తపప్ అవతలివారు చెపేప్ది వినరు.
వెరయిటీగా ఉంటుందని చెపాప్నుగా. గూగుల మాయ్ప చూసాను. రైలోల్ కాసత్ ముందుకెళిళ్ నరాస్పురంలో దిగితే అకక్డి నుంచి అంతరేవ్ది
పడవ, ఆ పై వెనకిక్ సఖినేటిపలిల్ వరకూ బసుస్, చివరోల్ ఎడల్బండి... ఇలా అనిన్ రకాలూ పాల్న చేసుకునాన్ను” అంది.
ఆమె అలా చెపూత్ ఉండగా టికెట కలెకట్ర లోపలికి వచిచ్, “ఇందులోకి ఇంకెవరూ రావటం లేదు మాడం. మీరు
మారచ్మంటే పకక్ కూపే ఖాళీగా ఉంది” అనాన్డు.
“ఎందుకు? నాకేమీ పార్బెల్మ లేదు. ఇకక్డ కంపెనీ ఉందిగా” అంటూ ఆదితయ్ వైపు తిరిగి, “నీకేమయినా ఇబబ్ందా?” అని
అడిగింది. ఊహించని ఆ పర్శన్కి ఆదితయ్ కంగారు పడి, “అబేబ్... లేదు లేదు” అనాన్డు.
టెర్యిన వేగం పుంజుకుంది. కిటికీలో నుoచి బయటకు చూసూత్oటే ఆమెకి అమమ్ గురొత్చిచ్ంది. అమమ్కి తెలుగంటే చాలా
ఇషట్ం. ‘రైలోల్ వెళూత్ంటే రాతిర్ పూట దూరంగా కనపడే దీపాలు, చెటల్ ఆకుల పర్మిదల మీద వతుత్లు వెలిగించి పర్వాహంలో వదిలినటుట్
ఉoటాయి’ అంటుంది. అమామ్... నానాన్... ఇదద్రూ మంచివాళేళ్. తలిల్ మంచి సంసారి. తండిర్ గొపప్ వాయ్పారి. కానీ ఇదద్రికీ మధయ్ విభేదాల
గోదారి.
“ఎదురల్ంకలో ఎవరిoటికి?” ఆదితయ్ అడిగిన పర్శన్కి ఈ లోకంలోకి వచిచ్ “మా బాబాయి ఇంటికి” అంటూ వివరాలు
చెపిప్ంది. అతడు కళుళ్ పెదద్వి చేసి దాదాపు అరుసుత్నన్టుట్, “ఆయన మా టీచరు గారు”” అనాన్డు. ఒకరికొకరు మరికొనిన్ వివరాలు
తెలుసుకునాన్క, “మీరు డారిజ్లింగలో ఉనాన్రని ఆయన చెపేప్వాడు. అంత వరకే తెలుసు. అసలు ఎలా దూరం అయాయ్రు?” అని అడిగాడు.
“ఏముంది? పెదద్లకి ఇషట్ం లేని పేర్మ వివాహం. అమమ్ని తీసుకుని నానన్ డారిజ్లింగ వచేచ్సాడు. ఆ పై అకక్డే టీ-ఎసేట్టస్.
కోటుల్ సంపాదన. అమమ్ మాతర్ం కోనసీమనీ, కలచ్రనీ మరిచ్పోలేదు. మొనేన్ బాబాయతో మాటాల్డి ననున్ తన దగగ్రికి పంపుతోంది. ‘కోనసీమ
వెళుత్నాన్వు. కోతి వేషాలు వెయయ్కు’ అని హెచచ్రించింది. అఫ-కోరస్ నాకూ ఉతాస్హంగానే ఉందనుకో.”
“నేను మిమమ్లిన్ ‘మీరు’ అంటూంటే, మీరు ననున్ ‘నువువ్’ అంటునాన్రేమిటి?”
“ఇదద్రం ఒకే వయసు వాళళ్o కదా. మీరూ-మీరూ ఏమిటి” అంటూ నవివ్ంది. అతడికి ఎకక్డో ఏదో కదిలినటట్యింది. ఆమె
వైపు చూసాడు. ఎతత్యిన కొండపై సెలయేరులా కిర్ందికి జారిన అందం. కిర్ంద లోయలా లోతైన నాభి. అతడు బలవంతంగా కళుళ్
తిపుప్కునాన్డు. ఈ లోపులో ఆమె ముందుకు వంగి, “నీ వివరాలు చెపుప్. శలవులకి మావయయ్ దగగ్రికి వెళుత్నాన్వా? ఆయనకి
కూతురుల్నాన్రా?” అని కొంటెగా పర్శిన్ంచింది.
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“లేరు. అకక్డ ఉండి పోవటానికి వెళుత్నాన్ను” సీరియస గా అనాన్డు.
“అదేమిటి?” అంది ఆశచ్రయ్ంగా.
“సరే. మొతత్ం చెపాత్ విను. నువువ్ మీ నానన్ గురించి చెపూత్, ‘తన ధాయ్స తనదే తపప్ అవతలివారి మాట వినరు’ అనాన్వు
చూడు. మా ఇంటోల్ పరిసిథ్తి కూడా అదే. మా తాత ఇంకా ఘోరం. ఇదద్రూ చేరో వైపూ కూరుచ్ని నాకు కాల్సు పీకుతారు.”
“ఎందుకు?”
“ఒకటని కాదు. థిర్ల కోసం ఏదో ఒకసారి సిగరెట తాగానని తెలిసి తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటాట్డు నానన్. ఈ జుటుట్
చూడు. ఇపుప్డు మా కాల్సులో అందరికీ ఇది ఫాయ్షన. ఆడ సనాయ్సులాల్ ఆ జడ ఏమిటి అంటాడు. ఒకక్ రోజు గెడడ్ం గీసుకోకపోతే ఇక ఆ రోజు
ఇంటోల్ యుదధ్మే. ఇక మా తాతయయ్ అయితే తన జాఞ్నానన్ంతా నా మీద వొలక పోసాత్డు. కాసత్ ఆవకాయ తింటే ఆరోగయ్ం
పాడవుతుందoటాడు. కంపూయ్టర గేమస్ ఆడితే కానస్ంటేర్షన తగుగ్తుందoటాడు. ఎదురు తిరిగి ఇంకా ఏదైనా మాటాల్డితే ‘నా మీసం అంత
అనుభవం లేదు’ అంటాడు. ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ననున్ నాలా బర్తకనివవ్రు అమమ్తో సహా..! భరించలేక వెళిళ్పోతునాన్ను.”
“పెదద్ వాళుళ్ అంతే” అనన్ది ఆమె. మరో అయిదు నిముషాల సంభాషణ జరిగాక, “సిగరెట ఉందా?” అని అడిగింది.
ఊహించని అతడు కంగారు పడి, “లేదు. లేదు. నేను రెగుయ్లర గా తాగను” అనాన్డు.
“నేను తాగుతాను” అంది.
అతడు మాటాల్డలేదు. ఆమె ఫెర్ష రూమ కి వెళిల్oది. అతడు కిటికీలోంచి బయటకు చూసాడు. టెర్యిన లేటుగా
నడుసుత్నన్టుట్ంది. బీబీ నగర సేట్షన బోరుడ్ కనపడుతోంది. ఆమె లోపలికి వసూత్, “అటెండర చెపాప్డు. నలొగ్ండ దగగ్ర ఏదో ఆకిస్డెంట
అనుకుంట. మరో రెండు గంటలు ఈ సేట్షన లోనే. అలా బయటకు వెళిల్ వదాద్మా? రెండు గంటలు టైముంది కదా. వెళిల్ సిగరెటుల్
కొనుకొక్దాద్ం.”
“నువువ్ రెగుయ్లర గా సిగరెటుల్ తాగుతావా?”
“నిజం చెపప్నా? అబదధ్o చెపప్నా?”
“నిజమే చెపుప్”
“రాతిర్ళుళ్ కాసత్ డిర్ంక కూడా”
“పదహారేళళ్కే డిర్ంకా? అయినా ఈ అరధ్రాతిర్ సిగరెటుల్ ఎకక్డ దొరుకుతాయి?”
“వెతుకుదాం”
“మనం దిగాక టర్యిన కదిలేత్?”
ఆమెకు కోపం రాలేదు. నవేవ్సింది. “నీ పర్శన్లకి వరుసగా సమాధానాలు చెపుతాను విను. నేను పుటిట్ంది పెరిగింది హిలసేట్షనస్ లో. అకక్డ డర్గస్ తో సహా ఇవనీన్ మామూలే. అరధ్రాతిర్ సిగరెటుల్ ఎకక్డ దొరకుతాయనాన్వు. వెతికితే కదా దొరికేది. టెర్యిన వెళిల్ పోతే
ఏమి చేసాత్మనన్ది నీ మూడో పర్శన్. పదివేలు పడేసేత్ టాకీస్ వసుత్ంది. అందులో వెళాత్ం. పాలకొలుల్ రైలేవ్సేట్షన కి ఫోన చేసి ఫలానా
కంపారటమెంటులో బాయ్గులునాన్యని చెపాత్ం. వాళుళ్ తీసి పెడతారు. ఆ తరువాత జీవితాంతం ఈ అడెవ్ంచర గురించే చెపుప్కుంటాం.
అరథ్మయిందా? సరే. నేను వెళుత్నాన్ను. నువువ్ వసేత్ రా...”
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ఇదద్రూ సేట్షన బయట కొచిచ్ నడవటం మొదలుపెటాట్రు. చుటూట్ చీకటి. గాలి బలంగా వీసోత్ంది. అతడు నిశశ్బద్ంగా
ఉండటం చూసి, “నా గురించి నీకు దాదాపు అంతా చెపేప్సాను. నువువ్ ఏమీ చెపప్లేదేమిటి?” అని అడిగింది.
“నేను ఇంటోల్ంచి వచేచ్యయ్టానికి మరో కారణం కూడా వుంది. మా కాల్స-మేటూ నేనూ పేర్మించుకునాన్ం. ఇళళ్లోల్
వపుప్కోవటం లేదు. బావిలో దూకుతానని అమమ్ ఎమోషనల గా బెదిరించిoది. పెళిళ్కి వపుప్కోకపోతే ఆ ఇంటోల్ ఉండనని నేను కూడా
బెదిరించి వచేచ్సాను”
ఆమె కొదిద్ సేపు మవునంగా ఉండి, “మంచి పని చేసావ. ఈ పెదద్లు ఎపుప్డూ ఇంతే. పేర్మని అరథ్ం చేసుకోరు. ఏమనాన్
అంటే... ‘చినన్పిలల్వి నీకేం తెలుసు’ అంటారు” అనన్ది.
“నువూవ్ ఎవరైన్నా పేర్మించావా?”
“నాకీ పేర్మల మీద నమమ్కం లేదు బాస. అనుభవించు-ఆనందించు అనన్ది మన పాలసీ. పోతే... నాకు ఒకందుకు
సంతోషంగా ఉంది. చాలామంది పిలల్లు తమ పేర్మ వయ్వహారం ఇంటోల్ చెపప్రు. రెకక్లొచేచ్వరకూ ఆగి, ‘వపుప్కుంటారా? ఇంటోల్ంచి
వెళిళ్పోమా?’ అని బెదిరిసాత్రు. మీరలా కాదు. ముందే చెపాప్రు. అయితే ఒక అనుమానం. పెళిల్ చేసుకోవచుచ్గా. ఎందుకు ఆలసయ్ం?”
“ముందు సిథ్రపడాలిగా. మా ఇదద్రికీ మంచి ఉదోయ్గాలు వచేచ్వరకూ ఆగుదామని అనుకునాన్ం. నెలకి చెరో యాభై వేలూ
లేకపోతే ఎలా బర్తుకుతాం చెపుప్? నా సేన్హితురాలు కూడా అదే అంటోంది”
“మీ ఆలోచన అక్షరాలా కరెకట్.”
“మేము మిగతా పేర్మికులాల్ కాదు. ఫూయ్చర థాట ఉంది. ఛాలెంజులు ఎదురోక్టానికి సిదద్ంగా ఉనాన్ం.”
“కానీ ఫెర్ష ఇంజనీరల్కి అంత జీతం రావటానికి కనీసం అయిదారు సంవతస్రాలు పటట్దూ?”
“ఆగుతాం. ఈ లోపులో వసేత్ సరే సరి...”
“రాకపోతే?”
“మా తాత కూడా సరిగాగ్ ఈ పర్శేన్ అడిగాడు. ‘రాకపోతే మీరు చెపిప్న సంబంధమే చేసుకుంటా. లేదా బర్హమ్చారి గా
ఉండిపోతా’ అని చెపాప్. అమామ్ నానన్లను బాగా చూసుకోవటమే నా ఆశయం.”
“నీ మాటలనీన్ కనఫూయ్జింగ గా ఉనాన్యి. ఒక వైపు ఇంటోల్ంచి వెళిల్ పోతానంటావు. మరోవైపు అమామ్నానన్లిన్ బాగా
చూసుకోవాలి అంటావు”.
“మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ పెళిల్ చేసుకునాన్క... పెదద్లు వాళేళ్ దిగి వసాత్రు. అపుప్డు అందరం కలిసి ఉంటాం. పెదద్ జీతం
రాకపోతే మాతర్ం పెళిల్ చేసుకోము. సేన్హితులాల్ ఉంటాం. ఆ అమామ్యి ఎవరైన్నా చేసుకుంటుందా... నాలాగే ఉండిపోతుందా... అనన్ది తన
ఇషట్ం. ”
అతడి మాటలతో ఏకీభవిసుత్నన్టుట్ తలూపి, “మీరిదద్రూ అదృషట్వంతులు. పెళిల్కి ముందు డేటింగ, రొమానస్ చాలా
బావుంటుంది కదా. మా కాల్సులో చాలామంది అదే చేసాత్రు. మంచి ఫెర్ండ ని ఎనున్కుని ఎంజాయ చేసాత్రు. ఆ తరువాత బుదిధ్గా పెదద్లు
చూపించిన సంబంధం చేసుకుంటారు. ఆ అమామ్యి మాతర్ం పెర్గెన్నీస్ రాకుండా చూసుకోవాలి” అంది.
“ఏం మాటాల్డుతునాన్వ నువువ్. మేము అంత నిగర్హం లేని వాళళ్ం కాదు. మీ కలచ్ర వేరు. మాది వేరు.”
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దానికి ఆమె తల అడడ్ంగా ఊపుతూ, “ముందు అలాగే అనుకుని పార్రంభం అవుతుంది. అనుభవం మీద చెపుతునాన్ను.
అయిదు సంవతస్రాలు కలిసి ఉంటారు కదా. ముందు చేతులోల్ చేతులు వేసుకోవటం, ఆ తరువాత బుగగ్ మీద ముదేద్ కదా అని సరుద్కోవటం,
శీలం పోనంత వరకూ పవితర్త పోదు అనుకోవటం, ఆ తరువాత మరి కాసత్ ముందుకి వెళళ్టం... దీని కనాన్ మా కలచ్రే మంచిది కదా”
ఆ మాటలకి అపప్టి వరకూ పెరుగుతునన్ అతడి ఆవేశం ఒకక్సారిగా అగిన్పరవ్తంలా బర్దద్లైంది. “వచిచ్నపప్టి నుంచి
చూసుత్నాన్ను. ఏమిటి మీ కలచ్రు? ఏం మంచిది? పధాన్లుగేళళ్కి సిగరెట మంచిదా? పదహారేళళ్కే రొమానస్ మంచిదా? పైగా దానిన్
సమరిధ్ంచుకుంటూ ఒక వాదనా? నినున్ చూసూత్ంటే జాలి వేసోత్ంది. చూడూ... నేనూ నా అనుభవంతో చెపుతునాన్ను. ఇలా బర్తికితే పాతికేళళ్కే
జీవితం నిసాస్రం అయిపోతుంది. శూనయ్ంగా బర్తుకుతావు. చినన్పిలల్వి. ఆలోచించుకో” అంటూ అతడింకా ఏదో చెపప్బోతూ ఉంటే ఆమె
చూపుడు వేలు పైకెతిత్, “అదిగో షాపు” అంటూ అరుసూత్ అటు పరుగెతిత్ంది. అతను “అది మెడికల షాపు” అని అంటునాన్ పటిట్ంచుకోలేదు.
తిరిగి రావటానికి అయిదు నిముషాలు పటిట్ంది. “ఏమిటి ఆ షాపు వాడితో అంత వాదిసుత్నాన్వ?” అని అడిగాడు.
“మెడికల షాపులో సిగరెటుల్ ఉండవ అంటూ వెకిలిగా నవావ్డు. నిరోధ ఉందా అని అడిగాను. బితత్రపోయాడు. అపుప్డు
చూడాలి వాడి మొహం. ఓ అరడజను కొనాన్ను” అంటూ, మారుతునన్ అతడి ముఖ కవళికలు గమనించకుండా, “మా సీనియర చెపూత్
ఉంటుంది... ఆడపిలల్ల బాయ్గ లో ఎపుప్డూ ఒక పాయ్కెట నిరోధ, ఒక పెపప్ర సేర్ప్ ఉండాలట. ఇషట్మైతే మొదటిది, ఇషట్ం లేకపోతే రెండోది
ఉపయోగించాలట. రెండూ రక్షణకే...”
అతడు అడడ్ంగా నిసప్ృహగా తల ఊపుతూ, “నీకసస్లు బుదిధ్ లేదు. నువీవ్ జనమ్లో బాగుపడవ” అనాన్డు. ‘నిజమే. మా
నానాన్ అదే అంటూ ఉంటారు’ అనన్టుట్ ఆమె నవేవ్సింది. ఇదద్రూ వచిచ్ కూరుచ్నన్ అరగంటకి రైలు కదిలింది.
మరో గంట గడిచింది. అతడికి నిదర్ పటట్లేదు. పకక్ బెరత్ మీద పడుకునన్ ఆమె కదలికలు చూసూత్ ఉంటే, ఆమెది కూడా తన
పరిసిథ్తే అనిపించింది. ఆమె శరీరంలో ఆ ఇబబ్ంది కదలిక తన సామీపయ్ం వలల్నో, డిర్ంక లేకపోవటం వలల్నో తెలీదు. మొదటిదే కారణం
అనుకునాన్డు. ఇంతలో ఆమె కుడిపకక్ నుంచి వెలల్కిలా తిరిగిoది. కంపారుట్మెంటు నీలి రంగు లైటు వెలుతురు కొండల మధయ్ చందర్కిరణంలా
ఆమె మెడ కిర్ంద తళకుక్న మెరిసింది. అoదంతో పాటూ ఆ అమామ్యి మాట తీరూ, ఈజ, ముఖయ్ంగా... బాడీలాంగేవ్జి లో ఒక సైట్ల అతడిని
ముగుధ్ణిణ్ చేసింది.
లేచి ఆమె దగగ్రకు వెళాళ్డు.
ఆమె రెండు పెదవుల మధయ్ సనన్టి ఖాళీ ఆహావ్నిసుత్నన్టుట్ కవివ్సోత్ంది.
అతడు ముందుకు వంగి ఆమెని ముదుద్ పెటుట్కోబోతూ ఉండగా కళుళ్ విపిప్ంది.
అతడు అలాగే ఆగి ఆమె వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
అతడి ఆవేశపు ఊపిరి మొహానికి వెచచ్గా తగులుతోంది.
ఆమె మొహం పకక్కి తిపుప్కోలేదు.
అతడివైపే కనాన్రప్కుండా చూసూత్, సప్షట్మైన సనన్టి సవ్రంతో “ఇదేనా మీ కలచ్రు?” అంది.
...
ఆమె నిదర్ లేచే సరికి నరసాపురం వసోత్ంది. అతడింకా కాయ్బిన లో ఉండటం చూసి, “అదేమిటి? పాలకొలుల్లో దిగలేదా?”
అని ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. అతడు సమాధానం చెపప్లేదు. రాతర్ంతా నిదర్ లేనటుట్ అతడి కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి. ఆమె ఫెర్ష అయేయ్సరికి
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నరసాపురం వచిచ్ంది. కారుని అకక్డి వరకూ రమమ్నన్టుట్నాన్డు. సేట్షన బయట అది రెడీగా ఉంది. అందులో రేవు వరకూ వెళిల్, అవతలి గటుట్
పడవ ఎకాక్రు. వశిషట్ గోదారి సముదర్ంలో కలిసే చోటు అంతరేవ్ది. పడవ నెమమ్దిగా వెళోత్ంది. చలల్టి గాలి తెరలు తెరలుగా వసోత్ంది. అపప్టి
వరకూ మాటాల్డని ఆదితయ్ అపుప్డు నోరు విపాప్డు.
“రాతర్ంతా ఆలోచించాను. నినన్టి చరయ్కి సిగుగ్ పడుతునాన్ననీ, నినన్ రాతిర్ నీ ఒకక్ మాటతో గొపప్గా మారిపోయాననీ...
పెదద్ పెదద్ డైలాగులు వాడను. అసలు నేను చెపప్దలుచ్కునన్ది కూడా అది కాదు. నాకు కారవాన సినిమా గురొత్సోత్ంది. నువువ్ నాకనాన్ జసట్
నాలుగైదేళుళ్ చినన్దానివి. అయినా నువువ్ సిగరెట తాగుతూంటే నాకు నేనే పెదద్రికం ఆపాదించుకుని “పదహారేళళ్ వయసులో సిగరెటేల్మిటి”
అని తిటాట్ను. అదే... నాకనాన్ యాభై ఏళుళ్ పెదద్యిన తాతయయ్ ‘కాణీకి ఠికాణా లేకుండా పేర్మించటం ఏమిటని’ తిడితే భరించ లేకపోయాను.
మెచూయ్రిటీ అనేది ఎంత రిలేటివ టరమ్..! బాయ్గులో నిరోధ పెటుట్కునే నీ కలచ్ర నాకు హీనంగా తోచింది. ఇరవై నాలుగు నెలల కిర్తం
పరిచయమైన అమామ్యి కోసం ఇరవై నాలుగేళుళ్ పెంచిన అమమ్ని వదిలేదాద్మనుకునన్ నా కలచ్ర దాని కనాన్ ఏవిధంగా గొపప్దో నాకు అరథ్ం
కావటం లేదు. ఇది చెపప్టానికే పాలకొలుల్లో దిగకుండా ఇకక్డి వరకూ వచాచ్ను”.
ఆమె కళుళ్ విపాప్రితమయాయ్యి. మనసులో భావానిన్ అంత చకక్గా చెపిప్నందుకో, ఆ నిజాయితీకో ఫిదా అయినటుట్
అభినందన పూరవ్కంగా అతడి వైపు చూసింది.
“సమసయ్కి పరిషాక్రo వెతకటం వేరు. సమసయ్ నుంచి పారిపోవటం వేరు. నేను చేసింది అదే” అనాన్డతను. “…ఆరిథ్కంగా
సిథ్రపడాడ్క పెళిల్ చేసుకుoదామనీ, అపప్టివరకూ ప..వి..తర్ం..గా బర్తుకుదామనీ నేనూ నా గరల్-ఫెర్ండూ తీసుకునన్ నిరణ్యo ఎంత పెళుసైందో
నినన్ రాతిర్ నేను చేసిన పనితో అరథ్మయింది. పెదద్లు రాజీకి రాకపోతే కలో గంజో తాగి బర్తకాలా? ఇపుప్డే ఆరోగయ్ంగా విడిపోవాలా? నా
ఫెర్ండ తో చరిచ్సాత్ను.”
“రాతిర్ విషయం మరిచ్పో ఆదితాయ్..!”
“ఇంకొకక్ అనుమానం”
“చెపుప్”
“సిగరెటుల్, డిర్ంకు... అంతా అబదద్ం కదూ”
“మన కథకి అది అంత అవసరం కాదనుకుంటునాన్ను” నవివ్ంది.
అతడు దాని గురించి మరి రెటిట్ంచకుండా, “నేను నీకేం చెయయ్గలను? ఐ మీన... గిఫట్? ఏదో ఒకటి అడుగు పీల్జ. నా
సంతృపిత్ కోసం” అని అడిగాడు.
ఏమి అడగాలా అనన్టూట్ ఆమె ఒక క్షణం ఆలోచించింది. వాళళ్ని రేవులో దింపిన పడవ సరంగు అవతలి గటుట్ గమయ్ం
చేరుకోవటానికి బలంగా తెడుడ్ వేసూత్ పర్వాహ వేగానికి ఎదురుగా వెళుత్నాన్డు. ఎదురు గాలి వీసూత్నే ఉంది. అయినా పడవ గమయ్ం వైపు
వెళోత్ంది.
“ననున్ తీసుకు వెళళ్టానికి మా నానన్ వసాత్డు. ననున్ సైకాలజీ చదివించటానికి ఆయనిన్ వపిప్ంచమని మీ మాసాట్రుగారికి
చెపుప్. అదే నువువ్ చెయయ్గల సాయం” అనన్ది సుమదుయ్తి.

PPP
øöeTT~

www.koumudi.net

56

యండమూరి కథా వంతి

ఒక గమయ్ం.. రెండు దారుల్
జైలర రూమ విశాలంగా ఉంది. గదిలో నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలుతోంది. ఆ నిశశ్బాద్నిన్ గడియార శబద్ం భంగపరుసోత్oది.
జైలర ఎదురుగా ఒక యువతి తెలల్ని దుసుత్లోల్ కూరుచ్ని ఉoది. సుదీరఘ్మైన ఆలోచనలో ఉనన్టుల్ తల దించుకొని చేతి వేళళ్ వైపు చూసుకుంటూ
ఉనన్ది.
ఆ నిశశ్బాద్నిన్ భంగపరుసూత్ ‘నమసేత్ సర’ అనన్ శబద్ం బయటి నుంచి వినబడింది.
జైలర, అతని ఎదురుగా కూరుచ్నన్ యువతి తల తిపిప్ అటు చూశారు.
అకక్డ నిలబడి ఉనాన్డు ఆలీ.
“లోపలికి రా” అనాన్డు జైలర
ఆలీ లోపలికి వచిచ్ వారి టేబుల పకక్నే చేతులు కటుట్కొని అభావంగా నిలబడాడ్డు.
“మీరు మాటాల్డుకోండి” అంటూ జైలర బయటకి వెళాళ్డు.
ఒకక్ క్షణం అకక్డ నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది.
ఆమె సనన్టి సవ్రంతో “నా భరత్ ని ఎందుకు చంపేశావ?” అని అడిగింది.
అపుప్డు అరథ్ం అయింది అతడికి... వచిచ్నదెవరో.
రెండు సంవతస్రాల కిర్తం జడీజ్ అడిగాడు. అయిదు సంవతస్రాల తరువాత ఇపుప్డు ఈమె అడుగుతోంది.
అతడు సమాధానం అపుప్డూ చెపప్లేదు. ఇపుప్డూ చెపప్లేదు.
ఆమె లేచి నిలబడింది. గొంతులో సుడులు తిరుగుతునన్ దుఃఖానిన్ అతి కషట్ం మీద ఆపుకుంటూ, “నా భరత్లో ఏ దురుగ్ణాలూ లేవు. అందరికీ
ఉపయోగపడే మనసత్తవ్o. అలాంటి మనిషిని చంపటానికి నీకు మనసెలా వచిచ్ంది?” అoది.
అతడు తల దించుకొని మాటాల్డలేదు.
“నాకు సమాధానం కావాలి. రేపు నా ఇదద్రు పిలల్లు ఎదిగిన తరావ్త ‘మా తండిర్ని ఎందుకు చంపారు? ఎవరు చంపారు?” అని అడిగితే ఏమి
చెపాప్లి? నీకు ఇపప్టికే శిక్ష పడింది. ఇదేం కోరుట్ కాదు. నిజం చెపుప్. హతయ్ చేసేటంత దోర్హం నా భరత్ ఏం చేశాడు?”
“నాకేమీ తెలియదు. ననున్ నమమ్ండి” అంటూ అతను ఏదో చెపప్బోతుండగా జైలర వచిచ్, “మీకు ఇచిచ్న టైం అయింది. వెళళ్మామ్” అనాన్డు.
“ఇంకొక నిమిషం సార. జరిగినదేమిటో ఇతను చెపుత్నాన్డు. అది తెలుసుకొని వెళిళ్పోతాను”.
“జైలర రూమ లో ములాఖాత ఏరాప్టు చేయకూడదు. మీ భరత్ రాజకీయాలోల్ చేరక ముందు నుంచీ, సూట్డెంటు రోజులోల్నూ నాకు తెలుసు. చాలా
మంచివాడు. ఆ గౌరవంతోనే మీరు వీడిని నా గదిలో కలుసుకోవటానికి ఏరాప్టు చేసాను. ఇక మీ అనుమానం గురిoచి వసేత్... వీడు మీ భరత్ని చంపటానికి
ఏమీ పెదద్ కారణమంటూ ఏమీ ఉండనకక్రేల్దమామ్. కాలేజీ రోజుల నుంచే వీడు పెదద్ రౌడీ. మీ భరత్ రోజు రోజుకీ ఎదగటం చూసి ఈరష్య్ పడి ఉంటాడు.
హతయ్ చేయాటానికి ఇలాంటి వాళల్కి ఆ మాతర్ం కారణం చాలు. వీడు చేసిన పాపానికి మరో పదేళుల్ ఈ జైలోల్నే ఉండాలి. అయినా వీళుళ్ మారరు. వెళిల్రoడి”
అనాన్డు.
ఆమె తల ఎతిత్ సలీం వైపు చూసి అకక్డి నుంచి కదిలింది. పోలీసు సలీంని తిరిగి సెల కి తీసుకెళాళ్డు.
++
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పై సంఘటన జరిగి పది రోజులు అయి ఉంటుంది. సలీం తన సెల లో ఉండగా సెంటీర్ వచిచ్ ఎవరో ములాఖాత కి వచాచ్రని చెపాప్డు. సలీం
ఆశచ్రయ్పోయాడు. వచిచ్ంది ఎవరో అరథ్ం కాలేదు. ఆ అయోమయ సిథ్తిలోనే హాలోల్కి వచిచ్న అతను అకక్డునన్ సతరీని చూసి మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆమె
శీర్కర భారయ్.
అతనిన్ చూసి లేచి నిలబడి “క్షమించండి. మీ అనుమతి తీసుకోకుండా వచాచ్ను” అంది.
సాధారణంగా జైలోల్ ఖైదీని కలుసుకోవాలంటే అపిల్కేషన పెటాట్లి. కలుసుకోవటానికి ఆ ఖైదీ ఒపుప్కోవాలి. అయితే ఇదంతా పేపర మీద రూల
మాతర్మే. పార్కిట్కల గా ఇలా జరగదు.
ఆమె చేతిలో గినెన్ కిటికీ గుండా అతడికి అందిసూత్, “పండుగ రోజులు కదా. మీ కోసం హలీం తీసుకొచాచ్ను” అంది.
అతడు భరించలేనంత విసమ్యంతో ఆమె వైపు చూసి, “మీ భరత్ని ఎందుకు చంపాను అనన్ కారణం తెలుసుకోవడానికి ఆ రోజు వచిచ్న మీరు,
ఈ రోజు నాకోసం హలీం తీసుకొచాచ్రా?” అడిగాడు.
“మీరు నా భరత్ను చంపలేదు”.
అతడు తన చెవులిన్ నమమ్లేనటుట్ ఆమెవైపు చూశాడు
“పది రోజుల కిర్తం నేను అడిగినపుప్డు మీరు అదే చెపాప్రు కదా. అలా చెపుతునన్పుప్డు మీ కంఠంలో నిజాయితీ కనబడింది. దానిన్ నేను
నముమ్తునాన్ను. నేను ఈ రోజు వచిచ్ంది ‘నా భరత్ని ఎవరు చంపారు?’ అని అడగటానికి కాదు. ‘ఎందుకు చంపారు?’ అని తెలుసుకోవటానికి. నాకు
తెలిసినంతలో నా భరత్ అందరికీ ఉపయోగపడే మనిషి. ఎవరికీ హాని చేసే వయ్కిత్ కాదు. అలాంటి వారిని ఎందుకు చెపాప్రు? ఆరిథ్కపరమైన ఇబబ్ందులు...
వయసు వసుత్నన్ ఇదద్రు ఆడపిలల్లు... ఒంటరి తనం... ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటారు?” ఆమె బాధగా అనన్ది
“శీర్కర హతయ్ మిమమ్లిన్ ఎంత బాధ పెటిట్ందో అంతకనాన్ ఎకుక్వ హాని నాకు చేసింది”.
ఆమె ఆశచ్రయ్ంగా “నా భరత్ మరణం నాకనాన్ మిమమ్లిన్ మీకు ఎకుక్వ హాని చేసిందా?” అడిగింది
“అవును.”
“ఎలా?”
“అలాల్ మీద పర్మాణం చేసి చెపుత్నాన్ను. నాకూ, ఈ హతయ్కూ ఏ సంబంధమూ లేదు. నిజానికి హతయ్ జరిగిన రోజు నేనసలు ఈ ఊరోల్నే లేను.
ఒకవేళ ఆ హతయ్ నేను చేసి ఉంటే ‘నేనే చేశా’నని చెపప్టం వలల్ కొతత్గా వచేచ్ నషట్ం ఏమీ లేదు. ఎలాగూ శిక్ష పడిపోయింది. జీవితంలో అతయ్ంత విలువైన
సమయం కోలోప్యాను. హంతకుడు అనే ముదర్ పడింది. ఉదోయ్గం పోయింది.” ఒక క్షణం ఆగాడు. “... నేను జైలుకి వచాచ్క నా భారయ్ అనాథ అయింది.
కొంతకాలం ఫాయ్కట్రీలో కూలిగా పని చేసిందట. ఆరోగయ్ం పాడైంది. దాంతో ఆ ఉదోయ్గం కూడా పోయింది. గుడిసెలో చూసుకునే దికుక్ లేక... పది రోజుల
కిర్తమే...” అతడు నెమమ్దిగా పూరిత్ చేశాడు “ఆకలితో చనిపోయింది”
తనలో తనే గొణుకుక్oటునన్టుట్ ‘ఐ యాం సారీ’ అనన్ది.
“చనిపోయిన రెండు రోజుల వరకూ ఆ పాకలో శవం ఉనన్దనన్ విషయం బయట వారికి తెలియ లేదు. వాసన రావటంతో...” కంఠంలో ఏదో
అడుడ్ పడడ్టుట్, భారయ్ తాలూకు సమ్ృతులతో అతడు చాలా సేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
భరత్ జైలోల్ ఉంటే, బయట భారయ్ ఆకలితో అనాథగా చనిపోవటం ఎంత వయ్ధాభరితoగా ఉంటుందో ఆమె ఊహించగలదు. అందుకే అతడిని
మరేమీ పర్శిన్ంచకుండా సెలవు తీసుకుని వెళిల్పోయింది.
తనని కలుసుకోవడానికి ఆమె మళీళ్ వసుత్ందో లేదో తెలీదు కానీ, కనీసం ఆమె దగగ్ర అయినా తన నిరోద్షతవ్ం నిరూపించుకోవాలని చినన్ ఆశ..!
ఆ రాతిర్ అతడు ఆమెకు ఒక సుదీరఘ్మైన ఉతత్రం రాశాడు.
“మా ఊళోల్ గుడి, మసీదు పకక్ పకక్ నే ఉండేవి. ఇరు మతాల వాళూళ్ తమ తమ పార్రధ్నా సథ్లాల నుంచి బయటకు రాగానే ఆపాయ్యంగా
పలకరించుకోవటం, పండుగ రోజులోల్ కౌగిలించుకొని ‘ఈద ముబారక’ చెపుప్కోవటం, ఇపప్టికీ నా కళళ్కి కటిట్నటేట్ ఉనాన్యి. మా తాతగారి పేరు గఫర
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ఖాన. నేను ఆయన దగగ్రే పెరిగాను. మా తాతగారు ననున్ పర్తిరోజు నమాజ కి తీసుకెళేల్వారు. ఆయన పర్వచనాలు వలల్ నాకు మతం మీద నమమ్కం
పెరిగింది. వయసు వచేచ్ కొదీద్ ఆ సిదాధ్ంతాలు నా మీద పర్భావం చూపసాగాయి ఎవరికీ భయపడేవాడిని కాను. సూక్లోల్నూ, బయటా ఏ అనాయ్యం
జరిగినా ఎదిరించే మనసత్తవ్ం అలవడింది. కాలేజీకి వచేచ్సరికి అది మరింత బలపడింది. బహుశా నేటి నా ఈ సిథ్తికి కారణం అదేనేమో.
మీ భరాత్, నేనూ కాలేజీలో కాల్సమేటస్. మతాలు వేరైనా అభిరుచులు ఒకటే అవటంతో సేన్హంగా ఉండేవాళళ్ం. ఒకరికొకరం ఎంతో గౌరవం
ఇచుచ్కునేవాళళ్ం. ఆ సమయంలో ఒకసారి కాలేజీలో గొడవలు జరిగాయి. విదాయ్రుథ్లు రెండుగా విడిపోయారు. ఒక వరాగ్నికి మీ భరత్ శీర్కర నాయకతవ్ం
వహించాడు. అతడికి పర్తయ్రిథ్గా అవతలి వరగ్ంలో హేమంత అనే కురర్వాడు నాయకుడు. నేను తటసథ్ంగా ఉండిపోయాను. రెండు రాజకీయ పారీట్ల దనున్
రెండు వరాగ్లకీ విడివిడిగా ఏరప్డింది.
ఈ మధయ్ కాలంలో హేమంత, డబుబ్ వలల్ వచిచ్న దరప్ంతో ముంతాజ బేగం అనే మా అమామ్యి దగగ్ర చేయగలిగినంత అనరథ్ం చేశాడు. వెళిల్
వాడిని కొటాట్ను. ఆరోజులోల్ నా ఆవేశం అలా ఉండేది. హేమంత నా మీద కక్ష పెంచుకునాన్డు.
కాలేజి ఎలేక్షనస్ పూరిత్ అయాయ్యి. డబుబ్ లేకపోయినా మీ ఆయన కేవలం తన మంచితనంతో నెగాగ్డు.
మా ఇదద్రి గార్డుయ్యేషన పూరత్యింది. నేను పై చదువులకి వెళాల్ను.
మీ భరత్ రాజకీయాలోల్ చేరి ఎం.ఎల.ఏ. ఎనిన్కలోల్ నిలబడే సమయానికి నేను పోసట్ గార్డుయ్యేషన చేసుత్నాన్ను. అపప్టికి నాలో మొండితనం
మరింత పెరిగింది. ఎకక్డ ఉదయ్మం ఉనాన్ ముందుండి నడిపించేవాడిని. ఆ కర్మంలో ఒక లంచగొండి రాజకీయ పారీట్కి వయ్తిరేకంగా పోరాడవలసి
వచిచ్ంది. నా పేరు పోలీస సేట్షనలో నమోదు చేశారు. "రౌడీ షీటర" అని ముదర్ వేశారు.
ఎనిన్కల హడావిడి మొదలయింది. అధికార పక్షంలో ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఎం.ఎల.ఏ టికెట ఆశించారు. అందులో మీ ఆయన ఒకరు. మరో వయ్కిత్
హేమంత. పారీట్ మీ భరత్ని ఎంపిక చేసింది. ఆయన నామినేషన వేశాడు. ననున్ అడిగితే ‘నీకు తపప్ ఇంకెవరికి చేసాత్ను’ అని వాగాద్నం చేసాను.
మా ఊళోళ్ ముసిల్ంల సంఖయ్ బాగానే ఉండేది. ఓటల్ రాజకీయాలు మొదలయాయ్యి. అపుప్డే నాకొక విషయం తెలిసింది. మా మతానికి
సంబంధించిన ఒక పర్ముఖ వయ్కిత్ మీ ఆయనకు ఎదురుగా ఎనిన్కలోల్ నిలబడుతునాన్డని..! ఇబబ్ందికరమైన సిథ్తే. కానీ, నేను మీ ఆయనకి మాటిచాచ్ను
కాబటిట్ మావారి నుంచి దూరంగా వచిచ్, మీ ఆయన తరఫున పర్చారం చేయ సాగాను.
ఇకక్డే ఎవరూ ఊహించని సంఘటన జరిగింది. నామినేషన ఆఖరి రోజు దగగ్రోల్ ఉందనగా, గుడి జంక్షన దగగ్ర ఒక ముసిల్ం యువకుడిని
నలుగురు కొటాట్రు. పెదద్ గొడవ జరిగింది. కొంతమంది కురార్ళళ్తో పోలీససేట్షనకి వెళిళ్ గొడవ చేశాను. రౌడి షీటర ని కాబటిట్ నా మాట ఎవరూ వినలేదు.
మరుసటిరోజు గుడి దగగ్ర ఆవుని చంపి పడేశారు. దాంతో షాపులు తగలబెటాట్రు. ముసిల్ం అభయ్రిథ్కి వయ్తిరేకంగా ధరాన్లు మొదలయాయ్యి. పై
సంఘటనతో మీ ఆయన గెలవటం నూరు శాతం ఖరారైపోయింది.
ఇదంతా రాజకీయమా, అరాచకీయమా అనన్ది నాకు అరథ్ం కాలేదు.
మీ ఆయన ఇలాంటి పనులు చేయడనీ, చేయించడనీ నాకు తెలుసు. మరి ఎవరు చేసారు? ఎందుకు చేసారు?
అపుప్డే చూచాయిగా నాకో విషయం తెలిసింది.
అలా కొటిట్ంచిందీ, మతకలహాలు రేపిందీ హేమంత..! పారీట్ తరఫున ఎం.ఎల.ఏ. సీట ఆశించిన హేమంత..!!
అతడి పాల్న నాకు అపప్టోల్ అరథ్ం కాలేదు.
నామినేషన గడువుకి ఇంకా రెండు రోజులు ఉందనగానే మీ ఆయనిన్ హతయ్ చేశారు.
అనుకునన్టేట్ ఆ సీటు హేమంత కి వచిచ్ంది. మత పార్తిపదిక మీద అపప్టికే ఊరు రెండుగా విడిపోయింది. అతడి విజయం నలేల్రు నడకలా
సాగింది.
అపుప్డు అరథ్ం అయింది అతడి పాల్న. ఒక దెబబ్కి రెండు పకుష్లు.
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మాట దేవ్షాలు రెచచ్గొటిట్, ఆ తరువాత మీ ఆయనిన్ చంపేసేత్, సీటు తనకి దకుక్తుందనీ, సానుభూతి ఓటల్నీన్ తనకే పడతాయనీ హేమంత పాల్న
వేసాడు.
ఇదంతా జరుగుతునన్ సమయానికి నేను ఈ ఊళోళ్నే లేను. అంతకు ముందు నాలుగు రోజుల కిర్తమే నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్నటుట్ తెలిసి, సరిట్ఫికెటల్
కోసం పటన్ం వెళాల్ను. అకక్డ టీ.వీ. చూసూత్ ఉండగా "ఎం.ఎల.ఏ. అభయ్రిథ్ని ఎవరో ముసుగు వయ్కిత్ చంపేశాడు" అని సోర్క్లింగ కనబడింది. మీ ఆయన
నాకు అంత ఆపత్ మితుర్డు కాకపోయినా, ఆ వారత్ వలల్ మనసు వికలమై వెనకిక్ వచేచ్సాను కూడా.
మరుసటి రోజు పోలీసులు వచిచ్ ననున్ అరెసట్ చేశారు. ఎందుకు చేశారో కూడా నాకు తెలీదు. ఆ తరువాత విషయం అరథ్మయింది. నేను మీ
ఆయన పారీట్లో ఒక కోవరుట్గా చేరాననీ నా మతమూ, నా ఉదేద్శాయ్లూ వేరనీ, మీ ఆయన గెలవకుండా ఉండటం కోసం ఆయనిన్ చంపేశాననీ ఒక వాదన
లేవదీశారు. ఈ లోపులో హేమంత ఎం.ఎల.ఏ. అయాయ్డు. నాకు పది సంవతస్రాలు శిక్ష పడింది.
ఇదీ జరిగింది. నేను చెపిప్ంది మా అమమ్తో సహా ఎవరూ నమమ్లేదు. నేను జైలుకి వెళిళ్న కొనిన్రోజులకి ఆమె మరణించింది. ఇదిగో... ఇపుప్డు
నా భారయ్ కూడా ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయింది. కనీసం మీరైనా నేను చెపిప్ంది నముమ్తారని ఈ ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను. శీర్కర ఎపప్టికీ నా సేన్హితుడే. మతాలు
వేరైనా మా ఇదద్రి మధాయ్ మమతలు అలాగే ఉంటాయి - సలీం”
-

అంటూ ఉతత్రం పూరిత్ చేశాడు.

++

++

++

మెలోడార్మా ఎకక్డో పుసత్కాలోల్ ఉంటుందని అనుకుంటాం కానీ, మన జీవితాలోల్ ఉనన్ంత డార్మా మరి ఎకక్డా ఉండదు.
ఏదో చినన్ కేసులో దొరికిన దొంగ... పోలీస ఇంటరాగేషనోల్... తనూ మరో సేన్హితుడూ కలిసి మొదటోల్ చినన్ చినన్ దొంగతనాలు చేసేవాళళ్మనీ,
అతడు కిరాయి హంతకుడిగా మారి హతయ్లు చేసాడని చెపాప్డు. మరింత తగిలిసేత్, శీర్కరిన్ హతయ్ చేసింది కూడా అతడే అని వెలల్డి అయింది. మరినిన్
రుజువులు దొరికాయి. ఎమెమ్లేయ్ హేమంత మీద కేసు రిజిసట్ర అయింది.
అపుప్డు ఆమె అతడిని కలుసుకుంది.
“నిజం నిపుప్లాంటిది అంటారు. మీరు తపప్కుండా ఈ కేసు నుంచి బయటకు వసాత్రు అంతే కాదు. చేయని నేరానికి ఇనాన్ళుల్ శిక్ష
అనుభవించేలా చేసినందుకు కోరుట్ మీకు క్షమాపణ చెపుప్కునాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు” అనన్దామె సంతోషం నిండిన కంఠంతో.
అయితే అతడిలో అటువంటి సంతోషo ఏమీ కనబడలేదు. “నాకంటూ బయటి పర్పంచంలో ఎవరూ లేరు. జైలోల్ ఉనాన్, బయటికి వచిచ్నా పెదద్
తేడా ఏమీ లేదు” అనాన్డు.
“ఎందుకంత నెగిటివ గా ఆలోచిసుత్నాన్రు?”
అతడు ఆమె వైపు అభావంగా చూసి “ఇందులో నెగిటివ ఏముంది? అంతా వాసత్వమే కదా” అనాన్డు నిరిల్పత్ంగా.
“నాలుగు గోడల మధయ్ కాకుండా... బయటి పర్పంచంలోకి వసేత్, మతదేవ్ష రహిత సమాజం పటల్ మీరు నమిమ్న సిదాధ్ంతాలను సమాజానికి
పర్చారం చెయయ్వచుచ్”
ఆ మాటలకి అతడు ఆమె వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.

ఆమె కొనసాగించింది. “... కొండ శిఖరం మీద చీకటిలో ఉనన్పుప్డు, తిమిరానిన్ తిడుతూ కూరుచ్ంటే జీవితాంతం అకక్డే ఉండిపోతామట. అలా

కూరోచ్వడం కంటే, అడుగు ముందుకు వేసేత్ కింద మెటుట్ తగలవచుచ్. లేదా గాలిలో ఎగరడం తెలియవచుచ్’ అని ఎకక్డో చదివాను. నాది శీర్కర ది పేర్మ
వివాహం. మా వాళళ్oదరీన్ వదిలి వెళిల్ పెళిల్ చేసుకునాన్ను. నా కళళ్ ముందే అతడు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి గొపప్ రాజకీయ నాయకుడు అయాయ్డు. అతడు

మరణించేసరికి మా కలల భవంతి గాజుబొమమ్లా కూలిపోయింది. మరణించే సమయానికి నాకు నాలుగో నెల. ఎనోన్ అవమానాలు భరిoచాను.
‘విధవరాలి కూతురికి బారసాల కూడానా’ అనాన్రు. దగగ్రికి తీసుకునే వాళుల్ కూడా లేరు. అరధ్రాతిర్ నా పెదద్ కూతురు లేచి ‘నానన్ కావాలి’ అంటూ ఏడేచ్ది.
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శీర్కర ఏమీ సంపాదించ లేదు. దాంతో ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు. టీచర గా చేరాను. ఇదద్రిన్ పెంచి పెదద్ చేసూత్ ఉనాన్ను. ఒకటే గమయ్ం. తండిర్ లేని లోటు తెలియ
కుండా పిలల్లిన్ పెంచాలి..! పాజిటివ థింకింగ అంటే ఏమిటని మీరనాన్రే. ఇంతకనాన్ ఏం కావాలి?”
++

++

++

జైలు నుంచి గేటు దాటి సువిశాల పర్పంచంలోకి అడుగు పెటాట్డు అతడు. ఇదద్రు కూతుళల్తో ఆమె బయట నిలబడి వుంది.
చినన్ కూతురి చేయి పటుట్కునాన్డు. నలుగురూ ముందుకి సాగిపోయారు.
సూరుయ్డు పడమటి వైపు కుర్ంగి పోతూ ఉనాన్డు.
మతానిన్ రాజకీయం కలుషితం చేసిందా, రాజకీయానిన్ మతం కలుషితం చేసిందా అనన్ అయోమయంతో ఉనన్టూట్ పర్పంచం అనే జైలు మీద
చీకటి చాయలు కముమ్కోసాగాయి.
వారు జైలు నుంచి దూరంగా నడుసుత్నాన్రు.

PPP
¯ ÍQLPy ''¬MLjô ¥q<jGHl ÔLÓ÷$c'' MnjjÍ=h GS¸GHl=cÂï $qj¿¸¼ On¸<j MLk^Ój ÔnJdðÆ. MLjPe÷Á GS¼áEcFL¸ÍMLjk¿ë$cOqj
TdfUCcõbÃMLkÂ. öGHCoõ¥q¸$c FcŠ. FoFLj OqÔLFL ÔoNqj<¸ öJdOq¸bÃ¸¼FLGHð=hFLj¸Ôi öGHÔLj¿¸Ôo ¬ML¥cQcÂï −NqjFL ¬¸Á GHlÔLjáŠFcïOqj.
¬¸Co¥cÍj. GHlGSë¥q¸ ²ŠÚMLAKc$q¸ ¥x@nÎ¥nFcP|Py Mc¿ $nGSjæ GUp}SPy ‚OqjáÂ O~QcFLj. McOq¸ Oy¾ÓNqk¥q OqÔLFL MLjjMLjôOq¸$c
Td$qjCLj¸<$c MLjk¿ë$c¿¥h IJwF| ÔofS MLjOy McOq¸ Oy¾Ój¸=cFLFcïFLj. −NqjFL −FL¸Í¸$c ¬¸»¤¥q¿¸ÔcOqj. −CLô¥qDÍ GHmOqëtj
öGHÔLj¿CLMLjNqk¥q GSøNqj¸$c ÀOqjGHÀ À£GSjŠMnÈ" TdøÄjMc¿ JdEcÓ Í$qÜOq °¸¼ MLÔcáOqj. ¯ ö$q¸bÍ¸ Ç¤¿ú¥q ÂOqêNqj¸ Í$qÜOqjï¸Ôi,
öGHm}IH ¿¢¨¸$qj MLOq‚ AKLO~$y$cOqj öGHMojNqj¸ °¸Á.
öGHÔLjOq* GHmOqëNqk¥q AKLO~$y ¬FcïOqj μ¥qTd¿: ''Â¢ −CLô¥qDÍ fU=| ¬Nqkõ'' ¬Â.
FcŠ FLMxø¼á¸Á. fU=yæ IGH=yæ −Ç¸¼ FoFLj O~NqjPoÍj. −CLô¥qDÍ rHOqIJdOnôF|û ¥cÍj. ¬ÓFc=h öGHbEcÂ öGHCoõ¥q ¥cOqõÍ¿ù
rUÔ|.MnÎ.QcOqEc öGHTdE§ μ¥qMLk^ ¬FcïOqj: A well written life is as rare as a well lived one ¬Â. MnFL¥hÚ ÔLkGSjŠFLïGHlð<j
ÄÄbÍ Oq¸$cÓPy ÄÄbÍ öGHMLjj[jÓCy Td¸$qCLõ¸, CnÓjGSjŠFLï ÄGRNqkÓj °CcûÿGHOqÔL$c −CLô¥qDÍ O~NqkÓFo CLÓ¸GHl ÔcPe¥cÓ¸$c
°¸@oÁ. ¬ÁPe ¥cOqõ OqkGH¸ EcÆá¸Á.
¯ −CLô¥qDÍ FcÓj$qj MLjjöÍ*ÓŠ FyÔLjŠ¸Á. GHlGSë¥cÓj ¬tjJwNqj¥q ²¸ÍOy IJwFLj÷ ¥qÍjí. ¶ O~öÀ MLjPe÷Á$cOqj IJwF|
ÔofS: Ä£j −CLô¥qDÍFLj öGHÔLj¿¸ÔL<¸ Fc ¬ÍßGRæ¸. MLjFL MLjbÍõ öTdæ¸$| MnÎöKoGRû °Fcïtj. OqÔLFLPy Ä£jOqj GH¿GH¥qøMLjtjFL ÍQL¥h MLÔcáOqj
¬FcïOqj.
−CLô¥qDÍ ÔLÁÄ ÄjöCLjÓj fH.Ã.ÅÇ¢ÂMc}S “You are a treasury of talent” ¬FcïOqj.
ÔcPeMLj¸Á öGHMLjj[jÓ GSð¸ÍFL ÄFcï¥q ¥qÂ¢GS¸ ¥x¸Í¿ GSð¸ÍFLtjFc μ¥q ¼FLï GHlGSë¥q¸$c MLjjöÁ¸¼ rHÍí GHlGSë¥q¸CyJd^j
°¼CL¸$c ®McøÓÂ öGHÔLjOq* ¥qOqë GSk¿Kc_j, MLjPe÷Á ÂOqêtj¸ÔcOqj. CLCLñÆCL¸$c GSÍjÜOqj ÇMcFL¸ÍMLjk¿ë$cOqj, MLj¸$q+¸GHÆ÷
KcÓMLjjOqÈ¢¥qßGRê$cOqj, MLjj+"GHm¨ Mn¸¥q^OqMLj*$cOqj, @~¥qæO| ¬FL¸CL GHÍôFcAKLO~MLl$cOqj, ¥hOqB|öGHAKL - tjPe ¥x¸Í¿ GSð¸ÍFLÓCy
GHlGSë¥qMLjtj¸Á. ®¸ÍjPy ¼FLï CLMLkad. ¯ GHlGSë¥q¸Py MnjjÍ=h GSð¸ÍFL ¥qÄTdöMLk=| ÄQLøFcbÍ GSCLõFcO~Nqj*$c¿Á. ®EoÄj=h?
−NqjFL ÁML¸$qCLjÓj ¥qEc? MLkPy μ¥q ÄjöCLj<j ¬CLõÍjóCL¸$c Mc¿ QnÎÆÂ ¬FLj¥q¿GSkë O~QcOqj. −NqjFnMLOy ¥qFLjŠÚ¸=o
GSMLjj¼CLMnjÎFL _ÿjMLjÀ tjTdë¸ - ¬FcïOqj AKLO~$y. MnjjÍ^ GHÍõ¸Cy McõGS¸ MnjjÍÓtj¸Á.
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MLkOqjÀNqjFLï FcMLjMLjÁ MLkFLGSMLj¸Íj FLFo¥q AKcMLFLP|
$cOqMLMnjjGHð NojOqðOqÔLj ¥cMLõ MLjVÍjóCL Ä¤¼¥cOq]j¿¢
McOq* Â¿øO~MLj $qj*Mc»øAKLMnÎ¥q ÄPy¥q @yÆ¥c
bEcOq* MnjjGHð −CLÂÂ bÍFLjõ< ML¸ÔLÂ MnjÔLáOo Nqj^F|
McõGS¸ ®¸¥c ¬Ó÷¿ ÔosSQc<j @~¥qæO| GHGHlð Mo*j$yJdÓO~MLl. À£O~ ²MLOqk −NqjÂï ¥qÂrH^æPo¥qJwNqkOqj.
−CLô¥qDÍ Ä£jÍ ML¼áFL GSð¸ÍFLÓPy CLÓMLkÂ¥q¸$c ÔnGHlð¥yÍ»FLÁ ÔcPe¥cÓ¸ CLOqjMcCL ML¼áFL öJvrIHGSO| CL¸»O~Ó
GSjKcòO~MLl$c¿ −OqjsH½¡Ó °CLëOq¸. ²Fyï GSkÔLFLÓj ÔoGSkëFo ''®^jML¸=h ¬CcõbÍjÂ¥q ö$q¸bÍ¸ FoFLj ÔLÍMLPoÍj. Á¤Â $xGHðCLFcÂï
ÔnGHð@~Â¥h FcŠ MLk^Ój O~ML<¸PoÍj. MLjj+"GHm¨ Mn¸¥q^OqMLj*$cOqj CLFL −CLô¥qDÍÂ (¥yÀ¥xMLjô¼á'') VGSõOqGSAKL¿CL¸$c ÔnÃCo,
Ä£jOqj FLMLOqGSAKL¿CL¸$c ÔnJdðOqj. öJdÔiFL TdfUCLõ¸Py ÔcPe $xGHð $xGHð ö$q¸bEcÓj FLFLjï CLFLôtkAKLkCLjBhê ÔofSFLÄ ÔcPe °Fcïtj.
−bÍjÂ¥q ¥qMLlÓPy ÅÇ¢ÅÇ¢, ÀÓ¥|, QosR¸öÍ ¥qÄCcøÓj FcŠ ÔcPe tjGRæ¸. ÅÇ¢JdÍ GSjö_ÿô*õQcöfSë$c¿ ''¬FLjAKLMcÓk - ×cåGH¥cÓkFLj''
ÔcPe Kc$qj¸Á. ¥cÂ¢ Ä£j ö$q¸bÍ¸ ®¼áFL¸CL GH¿GHmOqêMnjÎFL −FL¸EcÂï − ö$q¸bÍ¸ ®MLøPoÍj.''
®Pe Td»¸Á. CnÓj$qj TdfUCcõÂ¥é MLjŠ=cNqjMLkFL MLjFLÍ$qÜ OqÔLFL ÅÇ¢JdÍMc¿ ''¬FLjAKLMcÓk - ×cåGH¥cÓkFLj''. ¬Pe$o
MLjj+"GHm¨ ''¥yÀ¥xMLjô¼á'' Mc¿ bEyOqBhPy −CLô¥qDÍ¥h ¥xCLë μOqML¨. ³MLjtjFc ¬¸CL=h GH¸¨CLj¨Â Fc OqÔLFL ¬Ó¿¸ÔL<¸ Fc
¬ÍßGRæ¸.
®Pe ²Fyï GSð¸ÍFLÓj. MLjk<j GHlFLOqjôöÍ*Ój GHm¿ëÔoGSjŠÂ FcÓj$y MLjjöÍ* ®=iMLPo ×.¿»¸Á. FcÓj$qj MLjjöÍ*Ók
MLjPe÷ÁMc¿ −bÍøOqõ¸PyFo ×.¿$ctj.
ÄjöCLj<j, JdöÀ¥éNqjj<j fH.Fc$o¸öÍŠMLkO| ÔLÁÄ μ¥é μ¥q ¥cOqjè ¬Oqã¸^j$c JwGSjæ ÔoTd<j. ''®Á GHlGSë¥q¸ ¥cÍj GHmFL¥q¸'' ¬Â.
MLkÓÀ£ÔL¸ÍkO| IJwF| ÔoQcOqj: ''ÔoÀ¥q¸Í$cFo GHlGSë¥q¸ ÀJdðFLj. MLjFL¸ °¸<¥qJwtjFc GHlGSë¥q¸ MLjOy 200 ³+j" °¸^j¸Á.
®Á CnÓj$qjMc¿ ÔL¿öCL. ®¸CL ÔL¥qÚ$c MofSFL −CLô¥qDÍÂ FoFLj ÔLk<PoÍj'' ¬¸Co¥cÍj TdøÀ MLkGSGHöÀ¥qPy −Oqj sH½¡Ó GSMLjö$q
GSÄ£jXLÂ O~QcOqj.
ÄjöCLj<j, fSÂ¢ ÂO~ôCL MLjjO~¿ IJwF| ÔoQc<j - GHlGSë¥q¸ ÔLÍML@~Âï MLjbÍõPy −fH'' ''Ä£j GHlGSë¥cÂï _À¥h¸¼FLMc<j Ä£j
McGSk. ®GHlð<j MLk=c÷<$qÆ$o fSìÀPy PoFLj'' ¬Â IJwF| rH=oæQc<j. ¬GSÓj GHlGSë¥q¸ ÔoÀ¥h O~$cFo öGHÔLjOq* ¥qOqë GSk¿Kc_j
−MLlO~MLlOqjMLjÂ ÔLÁMofS IJwF| ÔoQc<j: ''®Ex¥q ¥qWc[¸<¸. −QLáOqõ¸, ¥qÂ¢ï+j", °CLjû¥qCL - ¬Â¢ï CyGSjŠ MLGSjëFcïtj. ²¸CyMLj¸Á
MLjVFLjAKcMLlÓCy Td¸$qCLõ¸. GH¿ÔLNqkÓj. ®Á Jd>OqõGHlGSë¥q¸ ¥cMcÆ'' ¬Fcï<j −MoQL¸$c.
½¡Mc JdOqjÚPy FcCy Oy¾e FL¨Ôo ÄjöCLjÓj, KcKc AKLŠëÓj Oq¸$cO~MLl$cOqj ¬FcïOqj: “Whether you love God or not,
God loves you. MLjÂfR ®¸CL¥qFcï TdOqíî¥q¸$c ½¡Ä¸ÔLPo<ÂfH¸¼¸Á'' ®GHlð@~NqjFL ¥i¿ëQoGRjÓj.
−CLô¥qDÍ ÔLÁMc¥q NqkOq÷$q<è ÓXiôöGHTdE§$cOqj ÄQc[GH^ï¸ ¥qWcAKcOqÀPy Py¥| FcNqj¥| IJz¸@oGRF| GSAKL¥h FcCyJd^j MLGSjëFLï
MLk −Ä<¥h GSO~GS¿ ML¼á JdEcbÃML¸ÍFL¸ ÔoQcOqj. ¬¸Co¥cÍj. −Fc=h GSAKLPy $qOqø¸$c ÔnGHlðŠFcïOqj.
®Pe$o MLjOx¥q MLõ¥hë ¬MLGSO~Ó O~MLj¥qßadêO~MLl$cOqj. MLjöEcGSj FLj¸¼ MLGSkëFo μ¥qTd¿ −NqjFL¥h IJwF| ÔoQcFLj. ''Ä£j −CLô¥qDÍ
ÔLÁÄFL MnjjÍ=h ösHXLŠ<j ¥cML<¸ Fc ¬ÍßGRæ¸'' ¬¸^kFo ''Ä£j −Ä< MLÔcáO~?'' ¬FcïOqj.
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MLÔcáOqFcïFLj.
''Ä£j −CLô¥qDÍ ÔLÁMc¥q Ä£j −Ä< Ä£jÍ $pOqML¸ rH¿»¸Á. ®¸=h¥h MLTdëFLj'' ¬FcïOqj.
−CLô¥qDÍ $qj¿¸¼ FcŠ ML¼áFL μ¥q IJwF| MLjj[õMnjÎFLÁ. rHÍíÓj, Oo¨NnkPy Ôo¿FL CxÆOy¾Ójï¸Ôi, −NqjFL sSæGRF| @nÎOn¥qæOqtj
Ä×.NqjMc< ML¼áFL MLOq‚ ¥qÆfS GHÂÔofSFL KcPe¸öCLGHl Oq×.Â¢¥c¸CLO~MLl$cOqj (−NqjFL¥qGHlð<j CoÆ$cÜ 95 °¸=ctj.) ''Ä£j −CLô¥qDÍ
ÔLÍMcÓÂ °¸Á. μ¥q ¥cgH GH¸GH$qÓO~?'' ¬FL¨$cOqj.
ö¥hNoj=hM| Æ¸¥|û GSk¿Kc_j¥h IJwF| ÔoQcFLj. −NqjFL AKLO~$y GHOqûFLP| ¥cgH À£GSjŠÂ Mn¸^Fo GH¸fH¸Ôc<j. GS¿$cÜ McOq¸
Oy¾Ó¥h Oq×.Â¢¥c¸CLO~MLl$c¿ Í$qÜOqjï¸¼ MLjÈ¢" IJwF|: ''Ä£j −CLô¥qDÍ ÔLÁMcFLj. ÔcPe Kc$qj¸Á. ®Á AKLO~$y¥h Ä£jOqj −À£ôNqj¸$c
®¼áFL GHlGSë¥q¸. Fc¥y ¥cgH GH¸GH$qÓO~?''.
''MnjjÍ=h MLjjöÍ* ¬tjJwtj¸Á. Ä£jO~ ¥cgHÂ °¸ÔoGSj¥y¸¨'' ¬FcïFLj.
¯ ö$q¸bEcÂï öGHQL¸TdGHöCL¸ ÔoNqj<¸ °EoíQL¸ ¥cÍj. ®Ä ¥éMLÓ¸ FLMLjkFc GSð¸ÍFLÓj.
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