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నాణేనికి రెండో వైపు

కొండపలిల్ శిరీష

"ఈ విషయంలో నేను నీతో ఏకీభవించలేను సానివ్కా" అంటోంది అననయ్.
"నువువ్ ఏకీభవించకపోయినా మనకి ఇలాంటపుప్డు ఇంత కంటే వేరే మారగ్ం లేదు అననాయ్"
...
అననయ్, సానివ్క ఇదద్రు ఒకటే కంపెనీలో సహోదోయ్గినులు. గత నాలుగేళుళ్గా ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం ఉండటమే కాక అనిన్ విషయాలూ
లంచ బేర్కోల్, కాఫీ బేర్కోల్ ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవడం ఇదద్రికీ అలవాటు. ఎవరికి బాగా హైక వచేచ్లాగా ఉంది, ఏ మేనేజర దగగ్ర పని చేసేత్ రాచి రంపాన
పెడతాడు లాంటి ఆఫీస విషయాలే కాక, ఏ కూర ఎలా చేసేత్ బాగుంటుంది, భరత్ పుటిట్నరోజుకి ఏ గిఫట్ ఇసేత్ బాగుంటుంది లాంటి సవ్ంత విషయాల వరకు
అనీన్ చరిచ్ంచుకుంటారు. ఇపుప్డు అనుకోకుండా ఇదద్రూ పెర్గెన్నీస్ సేట్జోల్ ఉండటం వలల్ ఇదద్రికీ చరిచ్ంచుకోవడానికి మరినిన్ విషయాలు దొరుకుతునాన్యి.
ఇవాళ వాళిళ్దద్రికీ జరిగిన చరచ్ పిలల్లు పుటాట్క తలిల్దండుర్ల లేక అతత్మమల సపోరట్ తీసుకోవాలా వదాద్ అని. సానివ్క ఉదేద్శం పర్కారం
సహాయం తీసుకోకుండా తిరిగి ఉదోయ్గంలో చేరడం కషట్ం. పైగా తలిల్దండుర్లు అయినా, అతత్మామలు అయినా మనవడితోనో మనవరాలితోనో టైం సెప్ండ
కూడా చెయాయ్లి కదా. తపేప్ముంది రెండూ కలిసి వసాత్యి అంటుంది.
అననయ్ ఆలోచనలు వేరు. ఈ వయసులో తలిల్దండుర్లకి అతత్మామలకి అదనపు బరువు బాధయ్తలు అపప్జెపప్డం తనకి ఇషట్ం లేదు.
వాళుళ్ ఈ వయసులో సవ్తంతర్ంగా ఉండటానికే ఇషట్పడతారు అని తన ఉదేద్శం. పైగా అననయ్కి వారపతిర్కలు, మాసపతిర్కలు చదివే అలవాటు ఎకుక్వ.
తన వయసు వారు తకుక్వగా చదివే ఆ పతిర్కల నిండా అలంటి కథలు ఎకుక్వ. రిటైర అయిన వారు కొడుకుల, కూతుళల్ ఇళళ్కి వెళిల్ అకక్డ మనవల,
మనవరాళళ్ బాధయ్త వలల్ నలిగిపోవడం, సరుద్కుని ఉండలేకపోవడం, కోడలు లేదా కూతురు వారి పటల్ ఆదరణ లేకుండా పర్వరిత్ంచటం, అలుల్డు లేదా
కొడుకు వారితో మరాయ్ద లేకుండా ఉండటం, ఇలాంటివి అనన్మాట. రిటైర అయిన వయసు వాళేళ్ ఎకుక్వగా ఈ పతిర్కలు చదువుతారేమో మరి!
...
ఏది ఏమైనా కాలగమనంలో సానివ్కకి మగపిలాల్డు, అననయ్కి ఆడపిలల్ కలిగారు. కొంత కాలం పుటిట్ంటోల్ ఉండి వచాచ్రు ఇదద్రూ. తిరిగి
ఉదోయ్గంలో చేరే రోజు రానే వచిచ్ంది. సానివ్క కి వాళళ్ అమమ్గారు వాళుళ్, అతత్గారు వాళుళ్ వంతుల వారిగా వచిచ్ వెళుత్నాన్రు.
అననయ్ మాతర్ం ఒక బేబీ సిటట్ర సహాయంతో ఎకుక్వగా వరక్ ఫొర్ం హోమ చేసోత్ంది. ఎపుప్డైనా ఆఫిస కి వెళళ్వలసి వసేత్ పాపని డే కేర
లో పెడుతుంది. డే కేర లో పెటిట్న రోజు అననయ్కి మనసంతా పాప మీదే. అకక్డ అది ఎలా ఉందో, తినన్దో లేదో, ఆడుకుంటోందో లేక ఏడుసోత్ందో అని.
పైగా తిరిగి తలిల్ దగగ్రకి వచాచ్క ఆ రోజంతా తలిల్ని వదిలిపెటట్దు ఇంక ఆ పసిది. తలిల్ మళీళ్ ఎకక్డ విడిచి వెళిళ్పోతుందో అని భయం దానికి. ఎలాగో
రోజులు వెళళ్బుచుచ్తోంది అననయ్. కానీ మనసులో కించితుత్ గరవ్ంగానే ఉంది. ఎవరి సహాయ సహకరాలు లేకుండానే పిలల్ని పెంచుకొసుత్నాన్ అని.
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...
చాలా రోజులకి కలిశారు సానివ్క, అననయ్. ఇపుప్డు వేరేవ్రు టీమస్ లో పనిచేసుత్నన్ందువలల్ ఇది వరకు అంత తరచుగా
కలవలేకపోతునాన్రు.
"కంగార్టేస్ సానివ్క. పర్మోషన వచిచ్ందని వినాన్ను."
"థాంకస్ అననయ్. ఇంతకీ ఈసారి అయినా మీ మేనేజర నీ కషాట్నికి తగగ్ ఫలితానిన్ ఇసాత్ అంటునాన్డా లేదా?"
"ఎం చెపప్మంటావే. ఎకుక్వగా వరక్ ఫర్మ హోంలు తీసుక్నాన్వు కదా. వచేచ్ ఏడాది చూదాద్ం లే అనాన్డు."

"అదేంటే?! వరక్ ఫొర్ం హోమ చేసేత్ మాతర్ం ఏమిటట. వరక్ చేసావు కదా. పైగా నువేవ్మీ కంపెనీ పాలసీని అతికర్మించలేదు కదా."
"ఫెల్కిస్బిల వరిక్ంగ ఉంది కదా. ఇంకేం కావాలి అనన్టుట్ ఉందే ఆయన చెపేప్ది. అయినా నేను కూడా కొంత కాలం ఇలాంటివి అనీన్
పకక్న పెడుత్నాన్లే. మా అమామ్యి పెదద్ది అయియ్ పీర్ సూక్ల కి వచాచ్క అపుప్డు కెరీర గురించి ఆలోచిసాత్."
"అపుప్డు మాతర్ం ఎలా మేనేజ చేసాత్వు? పీర్ సూక్ల మూడు గంటలే ఉంటుంది. తరావ్త మీ అమామ్యిని ఇంటోల్ చూసుకునేది ఎవరు?"
"పీర్ సూక్ల నుండి డే కేర కి పంపాలి"
"ఆ ఆపష్న ఎపుప్డూ ఉండేదే. కానీ వాళల్కి కూడా కనీసం కొంత వయసు వచేచ్ వరకు ఇంటోల్ అమమ్మామ్ తాతయయ్, బామామ్ తాతయయ్ల
చేత కథలు, పదాయ్లూ చెపిప్ంచుకుంటూ, తెలుగు నరస్రీ రయిమస్ నేరుచ్కుంటూ ఉండే అవకాశం మళీళ్ రాదు కదా అనూ. ఆలోచించు. పెదద్వాళుళ్ ఇంటోల్
ఉంటే వాళుళ్ మనకి అండ. మనం వాళల్కి ఈ వయసులో ఆసరా."
ఏమీ మాటాల్డలేదు అననయ్. తను ఇనాన్ళూల్ నమిమ్న సిదాధ్ంతాల తాలూకు పునాదులని కదిలించాలి అనిపించలేదు.
...
"బామామ్! బాగునాన్వా బామామ్? ఎంత కాలం అయిందో నీతో మాటాల్డక"
"బాగునాన్నే. నా మనవరాలు, మునిమనవరాలు ఇదద్రూ బాగునాన్రా?"
"మేము ఇకక్డ అందరం బాగానే ఉనాన్ం బామమ్. నువువ్ హైదరాబాద ఎపుప్డు వసాత్వు చెపుప్ ముందు?"
"ఈ వయసులో నాకు పర్యాణాలు కషట్మే. నువేవ్ ఇటు వైపు వచిచ్ నీ బిడడ్ను చూపించు ఒకసారి."
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"అదేంటి బామామ్ అలా అంటావు! అపుప్డు పెళిల్ అయిన కొతత్లో రమమ్ంటే పిలోల్ పిలాల్డో పుటాట్క వసాత్ లేవే అనాన్వు కదా. అనన్టుట్
పెదద్మమ్, పెదద్నానన్ బాగునాన్రా?"
"బాగునాన్రమామ్. వాళల్కి వాళళ్ మనవడి ఆలనా పాలనతో తీరికే దొరకటేల్దు. అనన్యయ్, వదిన ఇదద్రూ ఉదోయ్గసుత్లే కదా."
"అయోయ్ పాపం. పెదద్మమ్ కి అసలే ఆరోగయ్ం అంతంత మాతర్మే కదా. ఎలా మేనేజ చేసుత్నాన్రు మరి?"
"కషట్మే అనుకో. కానీ నేను మాతర్ం మీ అనన్యయ్, అకక్యయ్లని చినన్పుప్డు పెంచలేదుటే? పెదద్మమ్ పొదుద్నేన్ ఎనిమిది గంటలకే
వెళిళ్పోయేది కదా బాయ్ంకుకి."
"నిజం చెపుప్ బామామ్, నీకు ఎపుప్డూ అనన్యయ్, అకక్యయ్లని చూసోక్వడం తలకు మించిన భారం లాగా అనిపించలేదా?"
"నువెవ్ందుకు ఆ పర్శన్ వేశావో అరధ్మైందిరా నాకు. మా అపుప్డు పెళిళ్ళుళ్ తవ్రగా చేసుక్నేవాళళ్ం కదా. అందుకే నాకు మనవళుళ్,
మనవరాళుళ్ పుటేట్సరికి ఇంకా ఒంటోల్ ఓపిక ఉంది. ఇపప్డు నువువ్ అనన్ తలకు మించిన భారం మీ పెదద్మమ్కి కొదిద్గా అనిపిసోత్ంది. కాకపోతే కాలానికి
తగగ్టుట్ గా ఇపుప్డు బేబీ సిటట్రుల్, నాయ్నీలు అని వచాచ్రు కదా. వాళళ్ సహాయంతో పనులు చేసుకోవడమే. ఒకటి చెపప్నా అమమ్డు. మనసుంటే మారగ్ం
ఉంటుంది. మీ తరంలో ఆడవాళుళ్ కూడా ఉదోయ్గాలు చేసేత్నే మధయ్ తరగతి కుటుంబాలు సాఫీగా సాగుతాయి కదా. అలాంటపుప్డు ఒకరికి ఒకరు చేదోడు
వాదోడుగా ఉండటంలో తపేప్ముంది? ఎపప్టికైనా మీ పెదద్మమ్, పెదద్నానన్లకి కూడా కొడుకు దగగ్ర ఉంటేనే హాయిగా ఉంటుంది కదా" అంటూ
చిదివ్లాసంగా నవేవ్సింది బామమ్.
"ఏమిటే అననాయ్ అంత చికిక్పోయావు? ఒంటోల్ బాగానే ఉందా?" అడిగింది సానివ్క.
"ఏదో ఉనాన్నే. అసలు రోజులు ఎలా గడుసుత్నాన్యో తెలీటేల్దు. పొదుద్నన్ లేచింది మొదలు ఊపిరి సలపననిన్ పనులు. మా ఇదద్రికీ వంట చేసి,
చారీవ్కి వేరేగా బేబీ ఫుడ చేసి, నేను ఆఫీస కి రెడీ అయియ్, దానిన్ రెడీ చేసి పరుగు పరుగున బయలేద్రతాం ఇదద్రం. రోజూ డే కేర లో పెటేట్టపుప్డు ఒకటే
ఏడుపు అదేమో. దానిన్ అందులో వదిలి ఆఫీస కి వెళిళ్నా మనసంతా దాని చుటేట్ తిరుగుతుంది. దాంతో పని మీద దృషిట్ ఉండదు. మా మేనేజర నుండి
వారిన్ంగ కూడా వచిచ్ంది పోయిన వారం, జాగర్తత్ గా పని చెయయ్కపోతే యాక్షన తీసుకుంటాం అని. పోనీ శని, ఆదివారాలోల్ రెసట్ తీసుక్ందాం, కొనిన్
పనులు మా ఆయన పంచుకుంటారా అంటే, ఏవో చినన్ చినన్ పనులు అయితే చేసాత్రు కానీ చారీవ్ పనులు మాతర్ం అనీన్ నేనే◌ె చెయాయ్లి. అయినా మా
ఆయనని కూడా ఏమి అనలేకపోతునాన్. తను కూడా వారం అంతా కషట్పడి రెసట్ తీసుకునేది వీకెండస్ లో నే కదా. పోనీ ఉదోయ్గం మానేదాద్ం అనుకుంటే
హౌసింగ లోన కూడా ఉంది, మానేసేత్ ఖరుచ్లకి ఇబబ్ంది అవుతుంది. సెట్ర్స ఎకుక్వయిపోయి అసలే నిదర్ ఉండటేల్దు అంటే దానికి తోడు చారీవ్ కూడా
రాతిర్ళుళ్ రెండు మూడు సారుల్ లేసుత్ంది. పరిసిథ్తులు అనీన్ కలిసి నా మీద కక్ష కటాట్యే" అంటూ ఉబికి వసుత్నన్ కనీన్రుని తుడుచుకుంటూ చెపిప్ంది
అననయ్.
"పోసట్ పారట్ం డిపెర్షన (కానుప్ తరావ్త మానసిక ఒతిత్డి లేక ఆందోళన) గురించి ఎపుడైనా వినాన్వా? మన దేశంలో పర్తి అయిదుగురిలో
ఒకరికి ఇది వసోత్ంది అని ఒక అంచనా. ఇది ఎంత తీవర్మైన సాథ్యికి వెళళ్వచుచ్ అంటే ఇటీవల ఒక ఆవిడ ముంబైలో పదిహేను రోజుల తన కనన్
కూతురిని చంపేసింది. కారణం పోసట్ పారట్ం డిపెర్షన. రెండు రోజుల వరకు ఎవరితనూ మాటాల్డకుండా చివరికి మూడో రోజు నేరం ఒపుప్కుందట.
ఇదివరకు ఇది మన దేశంలో ఎపుప్డూ లేదు. ఇపప్డు ఎందుకు వసోత్ందో తెలుసా? మన కుటుంబ విలువలు దెబబ్తినడం వలల్నే. మన కాలం వాళుళ్ పర్తి
దానికి డిపెర్షన అంటారు అని మన తలిల్దండుర్ల తరం వాళుళ్ కొటిట్ పారేయయ్వచుచ్. కానీ వారి తరంలో ఇది ఎందుకు లేదు అని ఆలోచించి ఉండరు.
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అననాయ్, అనిన్ పనులు సొంతంగా చేసోక్గలను అనే ఆతమ్ విశావ్సం మంచిదే కానీ అది నీ ఆరోగాయ్నిన్ పణంగా పెటిట్ సాధించుకోకు. అసలు ఈ
విషయాలనీన్ మీ అమమ్ వాళల్కి కానీ, మీ అతత్యయ్ వాళల్కి కానీ చెపాప్వా?"
"లేదే. దూరంగా ఉనాన్రు పైగా వాళళ్ బిజీలో వాళుళ్ ఉంటారని చెపప్లేదు. అయినా సానివ్, ఒకళుళ్ సహాయం చేసాత్రని పిలల్లిన్
కంటామా? మన ఆనందం కోసం మనం కంటాం. కషట్మో, నిషూథ్రమో మన పిలల్లని మనమే పెంచుకోవాలి కదా. "
"చేతనైన సహాయం చేయమని అడగడమూ, పెంచమని అడగడమూ ఒకటే అంటావా అననాయ్? అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను, వాళల్కి
ఏదైనా అవసరం వసేత్ నువువ్ ఆదుకుంటావా ఆదుకోవా? అవసరాలకి ఆదుకునే వాళుళ్ నీ వాళుళ్ అననాయ్, నీ సొంత వాళుళ్. మీకు వాళుళ్, వాళల్కు మీరు
సొంత వాళేళ్ కదా. మారుతునన్ కుటుంబ విలువలు అని నేను ఇందాక చెపిప్ంది ఇదే."
"నువువ్ చెపేప్ కుటుంబ విలువలు మారడానికి కారణం ఎవరు? మా దగగ్రకి వచిచ్ ఉండండి అంటే మేము సవ్తంతర్ంగానే ఉందాం
అనుకుంటునాన్ం అంటారు. పిలల్ల ఇళళ్లోల్ ఇమడలేరు. సరే పోనీ సవ్తంతర్ంగానే ఉండండి అంటేనేమో మమమ్లిన్ దూరంగా ఉంచుతునాన్రు అంటారు.
ఎటు పోయినా సానుభూతి మాతర్ం వాళళ్కే ఉంటుంది పెదద్వాళుళ్ కనుక."
"ఈ రోజులోల్ పెదద్వాళళ్కి పిలల్ల ఇళళ్లో ఇమడడం కషట్ంగా ఉందనన్ మాట వాసత్వమే. అందుకు ఇరు తరాల వారు బాధుయ్లే అని నా ఉదేద్శం.
ఎందుకంటే దీనికి మూల కారణం కమూయ్నికేషన గాయ్ప. చాలా కేసులోల్ అసలు ఒకరి వలల్ మరొకరు ఏమి ఇబబ్ందులు పడుత్నాన్రో తెలీదు. మనసు విపిప్
ఇదీ సంగతి అని మాటాల్డుకోవడానికి సంకోచిసుత్ంటారు. ఒకోక్సారి పెదద్వాళేళ్మో వారు కనీ పెంచిన పిలల్లు పెళల్వగానే పరాయి వాళుళ్గా మారిపోయారని
భర్మ పడుతుంటారు. ఇటు పిలల్లు కూడా ఒకోక్సారి పెదద్లిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసూత్ ఉంటారు. మనం మన పెదద్వాళళ్ను సరిగాగ్ చూసుక్ంటేనే రేపు మన పిలల్లు
మనలిన్ చూసుకుంటారు అని గర్హించరు. వాళళ్ పిలల్లకి వాళుళ్ సరియైన విలువలు నేరుప్తునాన్రా లేదా అని పర్శిన్ంచుకోరు. ఏదేమైనా అసలు ముందు
నువువ్ మీ అతత్యయ్ వాళళ్ని కానీ, అమమ్ వాళళ్ని కానీ అడిగి చూశావా అనేది పర్శన్. నువువ్ సహాయం కావాలి అని అడుగు. వాళుళ్ రామంటారా?
అనగలరా?"

PPP
"మొదటి నుండీ పలెల్టూరిలో పెదద్ ఇంటోల్ ఉంటూ ఇపుప్డు ఒకక్సారిగా ఈ మహానగరంలో ఇరుకు అపారెట్మ్ంటల్లో ఉండటం కషట్ంగా

లేదా ఆంటీ?" దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారిని అడిగింది అననయ్.
అననయ్కి బాలయ్ సేన్హితురాలు దివయ్. చినన్తనంలో వాళళ్ పలెల్టూరిలో పకక్ పకక్ ఇళళ్లో ఉండేవాళుళ్ అననయ్ వాళళ్ బామమ్గారు వాళుళ్, దివయ్
వాళుళ్. అననయ్ సెలవులకి పలెల్టూరు వెళిళ్నపుప్డు ఇదద్రూ కలిసి పొలాల వెంట, మామిడి తోటల వెంట, కాలువల వెంట తిరిగిన ఎనోన్ తీపి జాఞ్పకాలు
ఉనాన్యి వాళిళ్దద్రికీ. దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారు పలెల్టూరిలో ఉనన్ సూక్లోల్ టీచరాగ్ పని చేసి అదే సూక్లిక్ పిర్నిస్పాలాగ్ చేసి రిటైర అయాయ్రు. వాళళ్ నానన్గారు
ఉనన్ పది ఎకరాల భూమిని కౌలకి ఇవవ్కుండా ఆయనే వయ్వసాయం చేసుకునే వారు. దివయ్ చదువు అయిపోయి హైదరాబాదోల్ ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉండగా,
అదే ఊళోళ్ సంబంధం చూసి పెళిల్ చేశారు. ఇపప్డు తనకి పిలల్వాడు పుటట్డంతో పలెల్టూరి జీవితం వదిలి పటాన్నికి మకాం మారాచ్రు వారు.
"మొదటోల్ కషట్మే అనిపించింది అననాయ్. కానీ ఇపుప్డు అలవాటు అయిపోయింది. విదేశాలోల్ ఉనన్ మనవలు, మనవరాళళ్ కోసం ఏకంగా ఫైల్టుల్ ఎకిక్ ఆరేసి
నెలలు ఉండి వసుత్ంటారు కొందరు. పైగా విదేశం వెళొళ్చాచ్ము అంటూ గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారు. నిజానికి ఇకకడ కంటే అకక్డే ఎకుక్వ పనులు
చేసుకోవాలి కూడా. అలాంటిది ఇదే దేశంలో కళెళ్దుటే ఉంది కదా మా అమామ్యి. ఆ మాతర్ం రాలేమా! ఇకక్డ అపారెట్మ్ంటోల్ పిలల్లిన్ పిలిచి సాయంతార్లు
టూయ్షన చెపుత్నాన్. మీ అంకుల ఏమో మధయ్ మధయ్లో వెళిల్ పొలం కౌలకి ఇచాచ్రు కదా ఆ పనులు చూసుకుని వసుత్నాన్రు. ఎపప్టి నుండో చదవాలి
అనుకునన్ పుసత్కాలు లైబర్రీ నుంచి తెచుచ్కుని మరీ చదువుకుంటునాన్రు కూడా."
"అమామ్, అననయ్కి పిలల్ల బాధయ్త తలిల్దండుర్ల మీద, అతత్మామల మీద ఉంచకూడదు అని, ఈ వయసులో మీకు నచిచ్నన్టుట్ మిమమ్లిన్
ఉండనివావ్లి కానీ బాధయ్తల భారం మోపకూడదు అని గటిట్ అభిపార్యం ఉంది. అందుకే అలా అడుగుతోంది" తెలియజేసింది దివయ్.
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అదా సంగతి అనన్టుట్ చూసింది ఆవిడ అననయ్ వైపు.
"మీ అమామ్యితో ఉదోయ్గం ఎలా మేనేజ చేసుత్నాన్వు అననాయ్?" అడిగారు దివయ్ వాళళ్ అమమ్గారు.
"డే కేర లో పెడుత్నాన్ ఆంటీ"
తలీల్ కూతుళుల్ మొహాలు చూసుకునాన్రు.

"అంటునాన్ అని మరోలా అనుకోకు అననాయ్. చినన్పప్టి నుండీ తెలిసిన చనువు కొదీద్, టీచర గా నా సహజ సవ్భావం కొదీద్ చెపుత్నాన్ను.
మా వయసు వారిని మాకు నచిచ్నటుట్ మమమ్లిన్ ఉండనివావ్లి. నిజమే. కానీ పుటిట్న ఆరు నెలలకే డే కేర లో వేసే సంసక్ృతి మనది కాదు అననాయ్. సమాజం
లో ఇవాళ ఓలేడ్జ హోమస్ ఎందుకు వసుత్నాన్యని పర్శిన్ంచే జనం డే కేరస్ ఎందుకు వసుత్నాన్యని కూడా ఎందుకు పర్శిన్ంచరో అరధ్ం కాదు."
"ఏముందమామ్ ఆడవాళుళ్ ఉదోయ్గాలు చెయయ్డం మొదలుపెటాట్కే కదా ఇవనీన్ వచాచ్యి. ఉదోయ్గాలు చెయయ్కపోతే ఏం అని పర్శిన్సాత్రు"
"అమామ్యిలు కూడా చకక్గా చదువుకుంటునాన్రు. ఏ కారణం తో ఉదోయ్గం వదుద్ అంటాం? ఒక వైపు ఆడపిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచాలి
అని బేటీ పఢావో అంటూనే ఇంకో వైపు నుండి వాళళ్ రెకక్లు కతిత్రించలేము కదా. ఆడవాళుళ్ కెరీర లో కొనసాగించాలి అంటే వయ్వసథ్ తోడాప్టు ఉండాలి
అననాయ్. అలంటి వయ్వసథ్ మనకి ఉంది. కానీ మనమే చేజేతులా దానిన్ నాశనం చేసుకుంటునాన్ం. అంత వరకు ఎందుకు. మా దివయ్ కూడా మొదటోల్ నీ లాగే
మీరు ఎవరూ రాకండి మేమే మేనేజ చేసుకుంటాం అంది. మీరు ఈ సిటీ లో ఇమడలేరు అంది. కానీ మేమే ముందుకి వచాచ్ము. మా కోసం తను
పర్శాంతమైన కాలనీలో అపారెట్మ్ంట తీసుకుంది. మాకంటూ ఒక రూమ కేటాయించింది. పూజ మందిరానిన్ నాకు నచేచ్టటుట్గా ఏరాప్టు చేసింది. మాకు ఏ
ఇబబ్ంది కలుగకుండా చూసుకుంటోంది. ఇనిన్ చేసినా మాకు మా పలెల్టూరి ఇలుల్ జాఞ్పకం వసూత్నే ఉంటుంది. అందుకే మధయ్ మధయ్లో వెళిల్ వసూత్నే
ఉంటాం.
మీ పిలల్లిన్ పెంచడం మీ తలిల్దండుర్ల, మీ అతత్మామల బాధయ్త కాదు, కానీ చేతనైన సహాయం చెయయ్డం వలల్ వారికి కూడా మీ పిలల్లతో
అనుబంధం ఏరప్డుతుంది. అలాగని మొతత్ం బరువు బాధయ్తలు పెదద్లకి అపప్జెపప్కుండా కొదిద్గా తీరిక సమయం కలిప్ంచాలి. అలా పూరిత్గా నెతిత్న పడితే
అటు పిలల్లకి చెపుప్కోలేక, విడిచి రాలేక కొందరు సతమతమౌతారు. వారిని చూసి మిగిలిన వారు తమకి కూడా అటువంటి పరిసిథ్తి ఎకక్డ ఎదురవుతుందో
అనే భయంతో అసలు సహాయం చెయయ్డానికి కూడా ముందుకి రారు. దానికి "ఇండిపెండెంట గా ఉండటమే మాకు ఇషట్ం" అనే ముసుగు
కపుప్తారు. చెపొప్చేచ్ది ఏమిటంటే అనిన్ తరాల వారు ఒకరి అవసరం ఇంకొకరికి ఉందని గర్హించి సామరసయ్ంగా మెలగితే సమాజంలో ఓలేడ్జ హోమస్
రావు, అలాగే డే కేర లు రావు"
PPP
"మీరు గుడికి వెళిళ్రండి అతత్యాయ్. నేను ఇవాళ చారీవ్ కి టిఫిన తినిపిసాత్ను."
"నీకు ఆఫీస కి లేట అయిపోతుందేమో అమామ్"
"ఫరావ్లేదు లెండి అతత్యాయ్. ఇవాళ లేట గా వసాత్ను అని మా టీంకి చెపాప్ను."
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అననయ్ వాళళ్ అతత్గారు వాళుళ్ వచిచ్ నెల రోజులైంది. అంతకు ముందే వాళళ్ అమామ్నానన్గారు వాళుళ్ కూడా వచిచ్ వెళాల్రు. ఇపుప్డు
చినాన్రి చారివ్ ఇంటోల్నే బామామ్, తాతగారు మరియు బేబీ సిటట్రల్తో కాలకేష్పం చేసోత్ంది!
PPP

ల్

ఎమ్.కె.కుమార్
వైబేర్షనలో పెటిట్న సెల కాళల్జరీర్ కదలినటుట్ కదిలింది. సాయంతర్ం 6 గంటలవుతోంది. ఆఫీసు నుండి ఇంటికి బయలుదేరుతునాన్.

టార్ఫిక విపరీతంగా వుంది. ఆగిన కాళల్జరీర్ మళీల్ పాకుతోంది. జేబులో నుండి అది బయటకు దూకేటటుట్ వుంది. తిరపిత్ నాలుకాక్ళల్ మండపం దగగ్ర బైకలో
పోతునాన్. పకక్న ఆపుదామంటే, జనం గంగమమ్ జాతరకు వచిచ్నటుట్ వచిచ్నారు. దీపావళి కాబటిట్ రోడుడ్ మీదే పిలల్ల, పెదోద్ళల్ బటట్లు కుపప్లుగా పోసి
అముమ్తునాన్రు. సెల లో మాటాల్డాలంటే ఆ పదమ్వూయ్హం నుండి బయటకు వచేచ్దానికి పర్యతిన్ంచాలి. టార్ఫికను దాటేలోపలే 10 కాలస్ వచాచ్యి.
టార్ఫికను దాటి రోడుడ్ పర్కక్న బైక ఆపి కాల చేశాను. అనన్మయయ్ కీరత్న శార్వయ్ంగా వినిపిసోత్ంది. తిరపిత్లో వయ్కేత్ అని ఇటేట్ అరధ్మైపోయింది. దైవచింతన
ఎకుక్వటుట్ంది, అనన్మయయ్ పాట కాలర టోనగా పెటాట్డు.
''హలో '' అవతలి గొంతు బొంగురుగా వుంది.
'' ఎవరండి ఇందాక 10 సారుల్ కాల చేశారు '' అనాన్.
'' నీ పేరు అనంతేనా? ''
''అవునండి ''
'' సెల ఎకక్డిది '' ఏకవచనం, అదీ పర్శన్.
'' మీరెవరండీ? '' కొంచెం గొంతు పెంచాను.
'' నా పేరు, చెంగలాయిర్లు, కైరమ సేట్షన నుండి మాటాల్డుత్నాన్. ఏం నా పేరు చెపేత్గాని, తమరు వివరాలు చెపప్రా?'' వెటకారంగా
అనాన్డు.
'' సార, అసలు విషయం ఏందీ?'' నా గొంతు సౌండ ఎవరో వాలూయ్మ తగిగ్ంచినటుట్ తగిగ్ంది.
'' అడిగిందానికి చెపప్రా? ''
'' సార .. కొంచెం మరాయ్దగా మాటాల్డండి '' నా మాటలు తడబడాడ్యి.
'' సెల ఎకక్డ నొకేక్శావ? ''
'' సార, నేను సెల షాపులో కొనాన్ ''
'' మూసుకుని పది నిమిషాలోల్ కైరమ సేట్షనకి రా '' ఫోన కట చేశాడు.
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నా చేతులకి చెమటలు పడాడ్యి. విషయమేందో తెలీదు. కైరమ పోలీసులకు నాతో ఏంపనో అరధ్ంగాల. వాడు పది నిమిషాలోల్
రమమ్నాన్డు. అసలు సేట్షనకు ఎందుకు పోవాల. పోకుండా వుందామంటే ధైరయ్ం చాలల్. ఎవరననాన్ తోడుకు రమమ్ని అడుగుదామంటే, యక్ష పర్శన్లేసాత్రు.
నాకు తెలిసిన లాయరు మితుర్డికి ఫోన చేశా. సెల సివ్చాఛ్ఫ వచిచ్ంది. నేనేం తపుప్ చేయలేదు, ఏమయితే అదౌతుందని, బైకును కైరం సేట్షనకు పోనిచాచ్.
నా జీవితంలో పోలీసు సేట్షనకి వెళల్డం అదే మొదటిసారి. సేట్షన బయట, బైక పెటాట్. జనాలు గుంపులు గుంపులుగా వునాన్రు. రెండు
పోలీసు జీపులు బయట ఆగునాన్యి. నా చొకాక్ బటనసను సరిచేసుకునాన్. మడిచిన చొకాక్ చేతులిన్ పులహాండస్ చేసి బటనస్ పెటుట్కునాన్. మొదటిసారి
సూక్లోల్ చేరిన విదాయ్రిధ్ మలేల్ బెరుగాగ్ లోపలికి పోయా. ఎదురుగాగ్ ఒక ఆడపోలీసు ఇంత రదీద్లో కూడా పేపరు చదువుకుంటోంది. ఆమె ముందరకి పోయి,
'' మేడమ '' నా మాట నాకే వినిపీల
మళీల్ '' మేడమ '' అనాన్.
పేపరు కొంచెం కిందకి దించి, '' ఏం కావాలి? '' పర్శాంతంగా అడిగింది.
ఈ లోపల హడావుడిగా నలుగురు పోలీసులు, ఒక పెదద్ తలకాయ పోలీసు సేట్షనలో నుండి బయటకి పోయినారు. వాళల్కి వినయంగా
దారిచిచ్, మళీల్ మేడమ వైపు చూసేటపప్టికీ, ఆమె తలకాయ బదులు పేపరు కనిపించింది. కొంచెం పకక్గా ఒక నడిమోసత్రు పోలీసాయన నిలబడి సెలలో
మాడాల్డుతునాన్డు. విధిలేక ఆయన కళల్లో పడేదానికి నానా తంటాలు పడాడ్. '' సార.. చెంగలార్యలు సార '' కొంచెం నీళుల్ నమిలా.
ఆయన సెలలో పూరిత్గా మాటాల్డి '' ఎవడు.. చెంగలార్యలా, నా కొడకా, కళుల్ బైరుల్ కమిమ్నాయా.. రేయ ఈ నా కొడుకుని
లోపలెయయ్ండార్ '' అంటూ మళీల్ సెల మోగితే చెవికి ఆనించుకునాన్డు.
ఆయన అరుపుకు లోపలిన్ంచి, ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ వచాచ్రు. ననున్ భుజం మీద చెయేయ్సి కొంచెం తోసుకుంటూ లోపలికి
తీసుకుపోయినాన్రు.
'' ఏయాయ్, నీకు బుదుద్ందా, సిఐ దగగ్రికి పోయి కానిసేట్బుల పేరడగుతావ, ఇంకా నయం, లాగిపెటిట్ తనన్ల'' ఒక బటట్తల పోలీసాయన
రుసరుసలాడాడు. దానున్ండి తేరుకునేదానికి నాకు 5 నిమిషాలు పటిట్ంది. ఏం మాటాల్డితే ఏం కొంప మునుగుతుందేమోనని, మూసుకోని నిలబడాడ్.
ముకుక్ చివర చినన్ కళల్జోడు పెటుట్కుని, తలవంచుకుని ఏదో రాసుకుంటునాన్డు. తపాలా బోరిల్ంచినటుట్ంది. బోడిగుండు మెరుసోత్ంది.
రాసుకుంటునాన్యన ఎవరో కీ ఇచిచ్నటుట్ తల సరుర్న పైకెతిత్ '' నా కొడకలాల్రా, మకెక్లిరగ దీసాత్, నేను లేచానంటే మనిషిని కాదు, ఆ పెంట నోళల్ను
కొంచెం మూయండి '' అని అకక్డునన్ నా లాంటి వాళల్ను ఉదేద్శించి అరచి మళీల్ కిందకి దించేశాడు.
ఆయన అరుపుకు నేను ఒక చివర నిలబడాడ్. తపాలా మొహమోడు రైటరని అరధ్మైంది. అతని ఎదురుగా ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ డబుబ్లు
లెకక్లేసుకుంటునాన్రు. ఎదురుగా నలుగురు ఒక గుంపుగా దాదాపుగా ఒకరిమీద ఒకరు కురోచ్నాన్రు. వాళల్కి కొంచెం పకక్గా చినన్ జైలు లాంటిదుంది.
అది మా యింటోల్ బాతూర్మకనాన్ చినన్ది. దాంటోల్ దాదాపు 6 మంది ముఖాలు వేలాడదీసుకుని కూరుచ్నాన్రు. వీళల్ందరితో సంబంధం లేనటుట్ ఒక
నడివయసు ఆమె, పర్శాంతంగా కూరొచ్ని ఏదో ఆలోచిసోత్ంది. రైటరు యధావిధిగా తలపైకెతిత్, అదే అరుపు, మాట అరచి రాంగవేలో తల నా వైపు
తిపాప్డు.
'' ఎవడార్ నువువ్..?'' పిలిచినా అరచినటుట్ంది.
'' సార.. నా పేరు అనంత..'' నేను విషయం చెపప్బోయేంతలోనే అతనే నా సెల నంబరు కూడా చెపాప్డు తన సెల చూసూత్.
'' అవునాస్ర, ఆ నెంబరు నాదే. తమరు చెంగలాయిర్లా సార '' కొండమీద వెంకనన్ దరశ్నం ఎటట్కేలయినటుట్ అనిపించింది.
'' పాయ్ంటు, షరుట్ విపిప్.. ఆ నా కొడుకుల పకక్న కురోచ్.. రేయ అలుల్డుగారికి కొంచెం జాగా ఇయయ్ండార్ '' అరుసూత్ మళీల్ రాసుకోవడం
మొదలుపెటాట్డు. నా కాళుల్ నాకు తెలియకుండానే వణకడం మొదలెటాట్య. అసలు నాకే చెపాప్డా, అనుమానంతో చుటూట్ చూశా, ఎవరు లోకంలో
వాళుల్నాన్రు. ఇంతలో డబుబ్లు పూరిత్గా లెకిక్ంచిన కానిసేట్బుళుల్ ననున్ రమమ్ని దగగ్రికి పిలాచ్రు. ఊసూరుమంటూ వెళాళ్.
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'' నీ సెల, జేబులో వునన్ డబుబ్లు, ఇంకా ఏమనాన్ వుంటే, అనీన్ టేబుల మీద పెటుట్ '' అనాన్డు ఇదద్రిలో ఒక కానిసేట్బుల. నాకు
లోపలెకక్డో ఆవగింజంత వునన్ ధైరయ్ం కాసాత్ ఆవిరై పోయింది. అకక్డ మాటాల్డాలంటే గొంతు పెగలడంల. చినన్గా కళుల్ తిరుగుతునన్టుట్ అనిపించింది. నా
జేబులో వునన్వనిన్ వణుకుతూనే టేబుల మీద పెటాట్.
'' నువువ్ ఎంపాల్యా? '' కానిసేట్బుల నా గురిత్ంపుకారుడ్ను చూసూత్ అడిగాడు.
'' అవునాస్ర, తిరపిత్ దేవసాధ్నంలో అటెండరుగా పనిచేసుత్నాన్, సార '' కొంచెం బొంగురు గొంతుతో చెపాప్. దాంతో పోలీసోడు తన
పకక్న కురోచ్మనాన్డు. వూపిరి పీలుచ్కుంటూ అతని పకక్న కురుచ్నాన్.
రైటరు తలపైకెతిత్ '' సెల ఎకక్డ కొటేట్శావ ?'' గొంతులో ఘాటు తగిగ్ంచి అడిగాడు.
'' సార, సెల కొనాన్ సార, బసాట్ండ దగగ్ర షిరిడ్ మొబైల షాపులో కొనాన్ సార '' తడబడుతూ చెపాప్.
'' బిలుల్ందా? '' రైటరు గదిద్ంచాడు. '' లేదాస్ర, సెకండ హాండ సెల సార '' అనాన్.
'' అదికాదయాయ్, తిరపిత్ దేవసాధ్నంలో పనిచేసూత్, కొతత్ సెలుల్ కొనుకోక్కుండా దొంగ సొతుత్ నీకెందుకయాయ్ '' కానిసేట్బుల వెటకారంగా
అనాన్డు.
'' సార, తెలియదాస్ర, తెలిసేత్ ఎందుకు కొంటాను సార '' నీళుల్ నమిలా.
రైటరు నా వైపు సీరియస గా చూసుత్ అనాన్డు '' యోవ, నీ దగగ్రుండేది దొంగ సెల, ఆ సెలను, 20 గార్ముల బంగారం గొలుసును
తటేట్శాడు. సెలలోని ఈఎమఐవి నెంబరును బటిట్ నీ సెల నెంబరును టేర్స చేశాము ''.
'' దొంగ వసుత్వు నీ దగగ్ర వుంది కాబటిట్, నీ మీద కేసుకటిట్ కోరుట్కు పంపిసాత్ం. నీ బాధంతా కోరుట్కు చెపుప్కో '' మరో మాట లేకుండా,
తలను కిందకి దించి పెనున్తో గీకడం మొదలెటాట్డు. అసలు కాగితాల మీద రామకోటి మాదిరి ఏం రాసుత్నాన్డో అరధ్ంగాల. నా గుండె చినన్గా అదరడం
మొదలుపెటిట్ంది. ఒక సెల కొంటే సెలలో వేసాత్రా, దీని వెనకాల ఇంత ఎపిసోడా. ఏం చేయాలో దికుక్ తోచల.
ఈ లోపల ఇదద్రొచిచ్, రైటరికి వంగి మరీ దండాలు పెటాట్రు. రైటరు తలెతిత్ '' ఏరా ఎనిన్సారుల్ చెపిప్నా మీకు బుదిద్రాదా, దొంగసెలుల్లు
అమమ్డమే మీ వృతాత్? '' అంటూ చిరాకు పడాడ్డు.
వాళుల్ అతివినయంగా ఏం మాటాల్డకుండా నిలబడేవునాన్రు.
కానిసేట్బుల ననున్ పిలిసూత్, వాళిల్దద్రిన్ చూపిసూత్ '' నీకు తెలుసా వీళుల్?'' అనాన్డు. మొదట తెలీదనన్టుల్ తలూపబోయి, నిదానంగా అతని
నిలకడలేని కళల్ని చూసి, యాడోన్ చూశానే అని బురర్ గోకుక్నాన్. తరావ్త నా మొహం విపాప్రింది. ఆతీమ్యుడిన్ చూసినటుట్ అతనిన్ చూసూత్ '' సార, ఇతని
షాపులోనే నేను సెల కొనాన్ '' కొలంబస అమెరికాను కనుగొనన్ంత రేంజలో అరిచా.
కానిసేట్బుల తల పంకిసూత్ '' ఆ పకక్నాయన తెలుసా? '' అని అడిగాడు.
'' లేదాస్ర '' ఖచిచ్తంగా చెపాప్.
'' వాడు కొటేట్సిన సెలనే నువువ్ షాపులో కొంది '' అని కానిసేట్బుల నింపాదిగా అనాన్డు.
'' సార, మీరు నిజంగా పోలీసోళుల్ సార.. నిమిషాల మీద అందరిన్ పటుట్కునాన్ర సార '' మహా సంబరిపడిపోతూ అనాన్.
రైటర తలెతిత్ నా వైపు చూశాడు. వాడి కాకి మొహం చూడగానే నా మొహం మాడి పోయింది.
''సరే, సెల దొరికింది, 10 గార్ముల బంగారు గొలుసు మాటేంటి?'' రైటరు నా వైపు చురచుర చూసుత్ గదిద్ంచాడు. ఎవవ్రూ ఏం
మాటాల్డల.
మళీల్ రైటరే '' మీరు ముగుగ్రు బైటకెళిల్ నాకు ఆ 10 గార్ముల బంగరం సంగతిని తేలచ్ండి, లేదంటే ముగుగ్రి మీద కేసు
పెడాత్'' హుంకరిసూత్ తల దించుకుని తన పనిలో నిమగన్మయాయ్డు.
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ఊసూరుమంటూ మేం ముగుగ్రం బైటకి పోతుంటే నాతో చనువుగా మాటాల్డుతునన్ కానిసేట్బుల, నా సెల తపప్ నా డబుబ్లు, వసుత్వులు
అనీన్ నాకిచేచ్శాడు. '' రాతిర్ 9 అవుతోంది, బయటకెళిల్ 6 చికెన బిరియానీ, దావ్రకా హోటళోల్ తీసుకురా '' ఆరడ్రేశాడు. నేను కుదరదు అని చెపప్లేకపోయా.
అతనే అకక్డునన్ పిలోల్డిన్ పిలిచి “సార డబుబ్లిసాత్డు, బిరియానీ తీసుకురా” అని ఆరడ్రేసి వెళిల్పోయాడు. నేను మారు మాటాల్డకుండా వెయియ్
రూపాయలిచాచ్.
ముగుగ్రం సేట్షన బయటకు వచాచ్ం. సెలఫోను చుటూట్ ముగుగ్రు జీవితాలు అలుల్కునాన్యి. తమాషా ఏంటంటే నా అంత బాధ వారు
పడటం లేదు. అది నాకు మరింత బాధనిసోత్ంది. రోడుడ్మీద జనాలు వాళల్ కుటుంబాలతో ఆనందంగా తిరుగుతునాన్రు. టపాసుల హోరుకి తిరపిత్ మారు
మోగిపోతోంది. ఆకాశం రంగు, రంగుల చొకాక్లేసుకుంటోంది.
''ఊరంతా దీపావళి, మన ముగుగ్రికి తపప్, అయినా ఇంతమంది శీర్కృషుణ్డుల్ వుంటే.. ఇంకేం దీపావళి '' సేట్షన వైపూ నిషూట్రంగా
అనాన్.
'' సరే, తొందరగా తేలచ్ండి. నేను పిలల్లకు టపాసులు తీసుకుపోవాల, ఫోనల్ మీద ఫోనుల్ వసుత్నాన్యి '' సెలషాపు ఓనర చిరాగాగ్
అనాన్డు.
'' అది గాదనాన్, సెల కొటేట్సింది ఈ కురార్డు, ఆ సెల అమిమ్ంది నువువ్, అయినా నాకేం సంబంధం '' లాయర వాదన మొదలెటాట్.
'' అదే సెల కొనాన్వ కాబటిట్ '' విసురుగా అనాన్డు ఓనరు.
'' ఎంత అనాయ్యం గురు, నీ షాపులో సెలకొనన్ కసట్మరు గురించి ఆలోచించవా? '' అకోర్శంగా అనాన్.
'' తపప్క ఆలోచిసాత్, కొతత్ సెల కొంటే, కాని సెకండ హాండ సెల కొనోన్ళల్ గురించి కాదు. అయినా ఇటువంటి పరిసిధ్తి ఎపుప్డూ రాదు ''
షాపు ఓనరు సెలవిచాచ్డు. అతను ఎవవ్రికో ఇందాకటి నుండి తెగ ఫోనుల్ చేసుత్నాన్డు.
సెల దొంగలించిన కురార్డు ఏ మాతర్ం చలించడం లేదు. వాడిన్ చూసేత్, నాకు ఆశచ్రయ్ం కలుగుతోంది. నిండా 20

ఏళుల్ వుండవు.

పైగా డిగీర్ చదువుతునాన్డు. లెకక్లేనటుట్నాన్డు. వీడి లెకేక్ందో అరధ్ంగాల. అదే విషయం వాడిన్ అడిగా.
'' అనాన్, నేను తెచిచ్న దొంగ సెలుల్లనీన్ ఈ షాపాయనకే అముమ్తా. ఈ సేట్షనోల్ పై నుంచి కిందవరకు పర్తి పోలీసోడికి ఈ షాపాయన
వాటా ఇవావ్ల. ఈ మధయ్ ఇవవ్డం లేదేమో '' షాపాయన వైపు అనుమానంగా చూసూత్ అనాన్డు.
'' నేనే కాదు. తిరపిత్లో సెకండ హాండ సెలఫోనుల్ అమేమ్ పర్తి షాపువాడు ఇవావ్ల '' షాపు ఓనర పళుల్ ఇకిలిసూత్ అనాన్డు.
'' అయినా చదువుతునాన్వు కదా, నీకెందుకు ఈ సెలఫోన దొంగతనాలు? '' చనువుతో కురార్డినడిగా.
'' నీకవసరమా, వాడు లేకపోతే నా షాపు లేదు, ఈ సేట్షను లేదు.' కొంచెం మీ పని చూసుకోండి” నావైపు గురుర్గా చూసూత్ అనాన్డు
షాపు ఓనరు.
'' ఇది తిరపిత్, రోజుకు 50 వేలమంది భకుత్లు వసూత్ పోతుంటారు. ఇటాల్ంటి సెలదొంగలు డజనల్ కొదీద్ వుంటారు. వీరి కోసం మా
లాంటి షాపులు వుంటాయి. కకుక్రిత్పడి వాటిని కొంటానికి నీ లాంటి కసట్మరుల్ వుంటారు. ఏ భకుత్డు సెల ఫోన పోతే కంపైల్ంట చేయడు. వాడు దరశ్నం
అయినాంక వూరికి పోయే హడావుడిలో వుంటాడు. కంపైల్ంట చేసేదానికి వచిచ్నా పోలీసుళోల్కి డబుబ్లియాయ్ల. వాడికి అవసరమా ఇదంతా '' చినన్ సైజు
ఉపనాయ్సమిచాచ్డు షాపు ఓనరు.
'' ఎవడో సెల డేటాతో అవసరమయేయ్ భకుత్డే ఫిరాయ్దు చేసాత్డు. అదీ కొంచెం పెర్జర చెయియ్సిత్నే యవావ్రం ఈడదాకా వసాత్ది ''
షాపాయన కంటినూయ్ చేశాడు.
'' మరి పోలీసోళల్కు మీరు మామూళుల్ ఇచేచ్టపుప్డు మిమమ్లిన్ ఎందుకు సేట్షనకు పిలుపిచాచ్రు? '' నేను ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్.
'' మరీ అమాయకంగా మాటల్డతావేం గురూ. ఎనిన్ సెలఫోనుల్ దొంగలించినవి కొనాన్మో పోలీసోళల్కి చెపాత్మా, లేకపోతే ఈ
నాకొడుకులకి అనిన్టికి వాటా ఎవడిసాత్డు. అందుకే నా కొడుకులకి కడుపుమంట, అవకాశం వసేత్ ఇలా పేచీ పెడతారు '' షాపాయన అనాన్డు.
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'' అనాన్ నీ దగగ్ర పదివేలు పెటిట్ ఐ ఫోను కొనాన్, డబుబ్ పోతే పోయా, మళీల్ బంగారం అంటూ భయపిసుత్నాన్డే '' కళల్లోల్ నీళుల్
తిరుగుతుంటే మాటలు కూడా బయటకి రాల.
'' అరే దీనికి ఏడసాత్వెందుకు, ఏం భయపడకు, పోలీసోలల్కి దుడుల్ కావాల, అందుకే బంగారం కత అలిల్నారు, అసలు కంపైల్ంటిసేత్,
కంపైల్ంటిచిచ్నోడు ఇంతవరకు ఈడకెందుకురాల, సెలకూడా దొరికిందిగా '' సూటిగా అనాన్డు కురార్డు. ఎందుకో వాడిన్ చూసేత్ దొంగ అనబుదిద్
కావడంలా. పోలీసోళల్కనాన్ వాడు ఎంతో మంచివాడిగా కనిపించాడు.
మేం మాటాల్డుతుండంగానే ఎవరో చేతికి బార్సలెట, చేతి వేళల్కి నాలుగు ఉంగరాలు, మెడోల్ కుకక్కి కటేట్ గొలుసంత లావు బంగారు
చెయిన వేసుకుని సేట్షనకి వచాచ్డు. ఖదద్రు చొకాక్ వేసుకునన్ అతను మా వైపు చూసి, చేయూపి, సేట్షను లోపలకెళాళ్డు.
'' ఇంకేం బయంలే, ఆయన లోపలకెళిల్ విషయం సెటిల చేసాత్డు '' కురార్డు హుషారుగా అనాన్డు.
అనన్టుట్గానే పది నిమిషాలోల్ ఖదద్రాయన సినిమాలో హీరో లెకక్ నవువ్తూ బయటకొచాచ్డు. లేకపోతే నాకలా అగుపించాడో తెలియదు.
'' తలా 7 వేలు ఇచేచ్యండి, ఇంటికెళిల్ టపాసులు కాలుచ్కోండి '' మీసం సవరించుకుంటూ అనాన్డు.
కురార్డు, షాపాయన ముందుగానే డబుబ్లతోనే సేట్షను కొచిచ్నటుట్నాన్రు. చెరో 5 వేలిచిచ్, '' దీంతో అడజ్సుట్ చేయనాన్, పండగ కదా ''
వినయంగా అనాన్రు. ఆయన నా వైపు తిరిగి '' ఏం తముమ్డూ, డబుబ్ బయటకి తీ '' అనాన్డు.
'' అనాన్.. నాకు సంబంధం లేకునాన్ '' నేను మాట ముగించక ముందరే '' సరే బర్దర, అదే విషయం రైటరకి చెపుప్కాని రా '' అంటూ
అతను సేట్షన వైపు వెళల్బోయాడు. '' అనాన్ నా దగగ్ర మూడువేలే వునాన్యి. అది పండకిక్, నా భారాయ్, పిలల్లకు బటట్ల కోసం అపుప్జేసినా, తీసుకోండి,
మిగిలింది రేపిసాత్ '' బెరుగాగ్ అనాన్.
'' సరే.. తముమ్డూ, నేనేం పోలీసోడినా, అటల్నే ఇదుద్వులే, నా సెల నెంబరు తీసుకో '' అంటూ విజిటింగ కారిడ్చాచ్డు. మళీల్ ఖదద్రాయన
లోపలికెళాల్డు.
'' అనాన్ ఈయనెవరు?'' వుండబటట్లేక అడిగా. ఎందుకంటే కోరుట్, జైలంత పెదద్ విషయానిన్ నిమిషాల మీద సెటిల చేసిన శీర్కృషణ్
పరమాతుమ్డి మలేల్ అగుపించాడు.
'' బోర్కరు '' వెటకారంగా అనాన్డు షాపాయన.
'' తిరపిత్లో ఇటువంటి విషయాలనిన్టికీ ఈయనే దికుక్. అటు పోలీసులోళల్కి, ఇటు దొంగలకి '' కురార్డు గీతోపదేశం చేశాడు.
అతని విజిటింగ కారుడ్ని జాగర్తత్గా జేబులో పెటుట్కునాన్ను. ఈ సారి ఖదద్రాయనతో పాటు రైటరు కూడా బయటకి వచాచ్డు. ఆయనకి
దావ్రపాలకుల మాదిరి ఆ ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ వచాచ్రు. మగుగ్రు వినయంగా నిలబడాడ్ం. రైటరు నవువ్తూ ముగుగ్రికి, షేకహాండిచిచ్ '' హాయ్పీ దీపావళి ''
కాకరొతుత్లా నవావ్డు. దొంగ సెల ఖదద్రాయన చొకాక్ జేబులోంచి తొంగిచూసోత్ంది. అందరూ నవావ్రు నేను తపప్.
PPP

భికష్

దాయ్రిథ్
“మావయాయ్, నీకు అసలు బుదిధ్ ఎపుప్డు వసుత్ందీ?" అంటూ మృదువుగా సాగదీసింది సతయ్వతమమ్.
"ఇపుప్డు బుదిధ్ వచిచ్ మాతర్ం ఉపయోగం ఏముందీ? అనీన్ అవచేసుకునన్ తరువాతా!" వంత పాడింది భారతమమ్.
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"అసలు ఏమాతర్ం బుదిధ్ ఉనాన్, అతత్మమ్కు పసుపుకొముమ్ కటిట్ అటునుంచి అటు జైలుకు వెళేల్వాడా?' పర్శిన్ంచింది సవ్రాజయ్మమ.
"బాబూ, మన తాయ్గ బుదిద్ సమషిట్కి మంచి చేసుత్ంది" అనాన్డు వందేమాతరం తాతయయ్ ననున్ చూసూత్.
ఎందుకో గొంతు పూడుకుపోయి కళల్లోల్ నీళుల్ తిరిగాయి. ముపైప్ సంవతస్రాల కిర్తం చదువు కోసం నేను అమెరికా పర్యాణమవుతునన్
రోజు అది. రాతిర్కి పర్యాణమైతే పగలంతా దగగ్రి బంధువులు అందరి మధయ్నా గడిపిన సనిన్వేశం కళల్లో తిరిగింది.
ఇనిన్ సంవతస్రాల తరువాత, ఇంటోల్ శుభకారయ్ం, బంధువులమంతా ఒకచోట కలుదాద్మని కూడుకునాన్ం. ఇరవై మూడు గంటల
విమాన పర్యాణం, ఆరు గంటల కారు పర్యాణం. ఊరు దగగ్రదాక వచాచ్ను, కానీ టార్ఫికలో చికుక్కునన్ కారు కదలటం లేదు. ఇంకొక గంటలో
ఇంటికి చేరతామని డైరవర సరిద్ చెపాప్డు.
కళుల్ మూసుకుని తల వాలాచ్ను. ముపైప్ ఏళల్ నాటి ఆ దృశయ్ం కళల్లోల్ కొనసాగింది.
పర్తి సంవతస్రం వీరాయి పౌరిణ్మకు మా ముగుగ్రమమ్ల సంతానం, మామయయ్ల సంతానం, వాళల్ కుంటుంబాలు వేసవి శలవలు
ముగిసే సమయానికి ఒక చోటకి చేరేవారం. మా ముగుగ్రమమ్లూ వీరాయి పౌరిణ్మ రోజున వందేమాతరం తాతయయ్ను పిలిచి, ఆయనకు పంచెలు పెటిట్,
ఆయన భోంచేసిన తరువాత మామిడి పళుళ్ పెటిట్, ఆయన ఎంగిలి ఆకులోనే అందరికీ కొతత్ ఆవకాయ ముదద్లు కలిపి పెటేట్వాళుల్. ఇది మా ఇంటి ఆచారం.
“మనమందరం ఈ రోజు ఒక పచచ్డి మెతుకుల ముదద్ తినగలుగుతునాన్మంటే వందేమాతరం తాతయయ్ ఎంగిలి మెతుకులే, ఇది ఆయన పెటిట్న భిక్ష” అని
మా అమమ్లు మాకు పాఠం చెపేప్వారు.
మా ముగుగ్రు అమమ్ల సంతానంతో బాటూ, మామయయ్ల పిలల్లమందరమూ అందరి అమమ్ల చేతి అనన్పు ముదద్లు తినాన్ం, అందరి
ఇళల్ళోళ్నూ చదువుకుని పెరిగాం, అందరి అమమ్లతో మొటిట్కాయలూ తినాన్ం. వందేమాతరం తాతయయ్ను మా అమమ్లు ఎనిన్ మాటలైనా అనే హకుక్
ముదుద్ల మేన కోడళల్గా వాళల్కు సంకర్మించింది. వేరే వాళెల్వరైనా ఆయనని ఒకక్ మాటంటే మాతర్ం చీరేసాత్రు.
"అసలు నువువ్ తిని ఏనాడయియ్ందీ?" అంటూ పపుప్ గుతిత్ని పకక్న పెటిట్, పపుప్ పిడతను తాతయయ్ అరిటాకు లోని అనన్ం మీదకు
వంచి, వేడి వేడి పపుప్ను ఓరగిలించింది సతయ్వతమమ్.
"సంవతస్రానికోసారి మన ఇంటోల్ మనం పెడితే తినటమే కానీ ఏనాడయినా తను తినాన్డా, అతత్మమ్కు పెటాట్డా?" అనన్ది భారతమమ్
మటిట్ మూకుడులోని గుమమ్డి కాయ కూరను ములుల్ అటల్కాడతో కలదిపుప్తూ.
"ఒంటెలాగా సంవతాస్రనికి ఒకే ఒకక్సారి తినగలడు, ఊళోల్వాళల్ బరువులు మోసూత్ సంవతస్రమంతా తిరగగలడు" మజిజ్గ
చిలుకుతూ అనన్ది సవ్రాజయ్మమ్.
"బాబూ, పపుప్ మన వంటికి శేర్షఠ్ం, శాఖాహారం మంచిది" అనాన్డు వందేమాతర్ం తాతయయ్. ఆయన అనన్ది నాకు అరథ్మయియ్ంది.
అమెరికా వెళిల్ మాంసాహార

అలవాటుల్ చేసుకోవదుద్, అహింస వదుద్, ఆసావ్ద నియంతర్ణ చేసుకో అని చెపుతునాన్డు.

"అసలు మేము అడిగేదేమిటీ? నువువ్ చెపేప్దేమిటీ? పాపం అతత్మమ్ ఎలా నెటుట్కొచిచ్ందో నీతో?" ఒకక్సారిగా వాపోయి తలలు
పటుట్కునాన్రు ముగుగ్రమమ్లూ.
"ఆ పసుపు కొముమ్ కటట్టేమే తపప్, అతత్మమ్కు ఏనాడయినాన్ చినన్మెతుత్ పెటాట్వా? అసలు ఆ పసుపు కొముమ్ మాతర్ం కొనుకొక్చాచ్డూ!
ఎకక్డినుంచో అరువు పటుట్కొచాచ్డు కాదూ? జైలోల్ కూరుచ్ని ఒక పేక రాటన్ం మాతర్ం పంపించాడు అతత్మమ్కి. అదేదో గొపప్ ఘనకారయ్ం అయినటుట్."
పొడిగించింది సతయ్వతమమ్.
"జైలులోనుంచి వచిచ్ ఏమనాన్ ఇంటి పటుట్న ఉనాన్డా? మళీల్ పోయి లాఠీ దెబబ్లు తినొచాచ్డు కాదూ? పాపం, అతత్మమ్ ఉపచరయ్లు చేసీ
చేసీ తను మూలబడింది" నిటూట్రిచ్ంది భారతమమ్.
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"అసలు నువువ్ వెళిల్తే వెళాల్వు జైలుకి, లాఠీ దెబబ్లు తింటే తినాన్వు, నీతో పాటు అతత్మమ్ను తీసుకు వెళల్టమేమిటి? పదమూడేళల్నాన్
ఉనాన్యో లేదో అతత్మమ్కపుప్డు, దేశభకిత్ గేయాలు అంటూ నేరిప్ ఉరూరూ పాడిసూత్ ఎండలోల్ తిపాప్వు. ఏం, ఉళోల్ అందరనీ పొరుగూరు కాలేజీకి
పంపించావు, అతత్మమ్ను ఎందుకు పంపలేదూ"? ఝాడించింది సవ్రాజయ్మమ్.
"బాబూ, సతయ్ శోధనకు దృఢ సంకలప్ం తోడైతే సాధించలేనిది అంటూ ఏదీ ఉండదు" అనాన్డు ననున్ చూసూత్ వందేమాతరం
తాతయయ్. శర్దద్ పెటిట్, ఎనిన్ కషాట్లు ఎదురైనా పై చదువు పూరిత్ చేసుకోమని తాతయయ్ నాకు చెపుతునాన్డని అరథ్మయియ్ంది.
మా ముగుగ్రమమ్లతో పాటూ మా మామయయ్లకీ, వాళల్ సంతానం, అనగా మా తరం పిలల్మూక పర్తి ఒకక్రికీ పేరుల్ పెటిట్ంది
వందేమాతరం తాతయేయ్. గాంధీ గారు ఒకానొకసారి సతాయ్గర్హం మొదలుపెడితే, మదద్తుగా వందేమాతరం తాతయయ్ వెళల్బోతునన్ సమయంలో పుటిట్ందట
సతయ్వతమమ్. గాంధీ గారు "భారత చోడో" ఉదయ్మం మొదలు పెటిట్ లాఠీ దెబబ్లు తినటానికి వెళేల్టపుప్డు పుటిట్ందట భారతమమ్. ఇవవ్నీన్ జరిగిన తరువాత
నెహూర్ గారు “Tryst with Destiny” అంటూ అరథ్ రాతిర్ పూట పర్సంగిసుత్ంటే ఠంచనుగా పుటుట్కొచిచ్ందట సవ్రాజయ్మమ్.
"నువువ్ కోరుకునన్ సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న తరువాత కూడా నీ బాగు నువువ్ చూసుకో లేదు, అది సరే, అతత్మమ్ను కూడా సుఖపడనీయక
పోతివి. పర్భుతవ్ం నీకు ఫించను ఇచిచ్ంది కదా, ఎపుప్డనాన్ రూపాయ ఇంటికి తీసుకువచిచ్ అతత్మమ్కు ఇచాచ్వా?" సాగదీసూత్ పర్శిన్ంచింది సతయ్వతమమ్.
"ఫించను డబుబ్ పోతే పోనీ, అది నువువ్ తినన్ లాఠీ దెబబ్లకే వచిచ్ందని అనుకుందాము. వారసతవ్ంగా నీ వంతు వచిచ్న ఎకరానన్ర
మెటట్ పొలం కూడా దానం చేశావయేయ్, కనీసం అదైనా ఉంచుకోవదూద్?" గదమాయించింది భారతమమ్.
“ఆ మెటట్ పొలం కూడా తన వారసతవ్పు హకేక్ననుకో, కనీసం అతత్మ తెచుచ్కొనన్ రెండెకరాల మాగాణి కూడా దానం చేసావయేయ్?
పిచిచ్మాలోకం కాకపోతే అతత్మమ్ నువువ్ చెపిప్ందలాల్ వినన్ది. ఊరుకి ఆనుకుని ఉనన్ చేను, మంచి నీటి సాగు ఉనన్ పొలం, బంగారం పండే పొలం. అది
కూడా మిగలచ్క పోతివి!!! అసలు అతత్మమ్ పొలం మీద నీకేమిటి హకుక్?" నిలదీశింది సవ్రాజయ్మమ్.
“బాబూ, బళాల్రి జైలులో ఒక గదిలో పదాన్లుగురం ఉండేవాళల్ం. అందులో నాతో పాటు చౌటపలిల్ కుఱాఱ్డు వెంకటేశవ్ర రావు అని
ఉండేవాడు. పసుత్లుల్ండి, సంగీతం నేరుచ్కునాన్డు. పర్తి రోజూ ఉదయానే కర్మం తపప్కుండా సాధన చేసేవాడు. పటుట్దల, సాధన ఉంటే ఎంతటి
శిఖరాలనైనా చేరవచుచ్. మనమొకక్రమే చేరటం కాదు, మనతో పాటు అందరినీ తీసుకువెళాల్లి”. కర్మ శిక్షణతో చదువుకో, సరవ్భావనతో మెలగమని
చెపుతునాన్డని అరథ్మయియ్ంది నాకు.
అని చెపిప్ భువనభోనంతరాలు దదద్రిలేల్టటుట్ "బేర్వ, బదద్" అంటూ ఒక తేపు తేపి, కళల్ జోడు సరి చేసుకుని శూనయ్ంలోకి చూసూత్ పొటట్
సవరదీసుకోవటం మొదలుపెటాట్డు వందేమాతరం తాతయయ్.
"మనం అనన్ మాటలు ఒకటైనా పటిట్ందేమో చూడు!!!" విసుత్పోయింది సతయ్వతమమ్
"చూడు, బుదాద్వతారం లాగా ఎటో చూసుత్నాన్డు" వాపోయింది భారతమమ్
"అసలు ఆ కళల్దాద్లు ఏమిటి? ఒక అదాద్నికి బీటు వేసింది, రెండో అదద్ం చిటిల్ంది, రెకక్లు లేని ఆ కళల్జోడుని పాత నులకతాడుతో
కటుట్కోకపోతే, మేమేమనాన్ కొనిపెటట్లేమనుకుంటునాన్వా ..." అంటూ రెటిట్ంచబోయింది సవ్రాజయ్మమ్.
"చేతులు కడుకొక్ందురు కాని, లేవండి" అంటూ సుతారంగా అమమ్ల దండకం నుండి తపిప్ంచింది పెదద్తత్యయ్. మా అమమ్లు పెటిట్న
భోజనానికి భుకాత్యసంతో వందేమాతరం తాతయయ్ లేవలేకపోయాడు. నేనూ, నాతో పాటు పిలల్ మూక అందరమూ కలసి వెనక పటుట్కుని నానా తంటాలు
పడి లేపాము. ఇంటిలిల్పాదీ ఆ తంతు చూసి పగలబడి నవువ్కునాన్రు. తాతయయ్ కూడా నవావ్డు. ఆ పకక్న ఉనన్ అరటి తోపు మొదటోల్ నేను చేతి మీద నీళుల్
పోసేత్, చేయి కడుకుక్నాన్డు. భారంగా కదిలి వసారాలో ఓ పకక్న ఉనన్ గెడంచి ఎకాక్డు. ధానయ్ం బసాత్ల పకక్నునన్ కొంచెం జాగా సరి చూసుకుని, ఓ చినన్
మినుముల మూటను తీసి తలగడ లాగా పెటుట్కుని శేష పానుపు వేసి తూగుతూ, కిర్ంద ఉనన్ మా కుటుంబానిన్ అంతా అవలోకితం చేసాడు.
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పెదద్ అతత్యయ్ తాతయయ్కు పెటిట్న అరడజను బంగినపలిల్ పళల్ని ముకక్లుగా కోసి, ఒక ఇతత్డి పళెల్ంలో పెటిట్ తాతయయ్కు ఇచిచ్ంది. ఈ
బంగినపలిల్ చెటుట్ను పెరటిలో నేను పుటిట్నపుప్డు నాటాడంట తాతయయ్. ఇలా ఇంటి చుటూట్తా పళల్ మొకక్లతో పాటు, ఊరి నిండా ఎకక్డ పడితే అకక్డ పళల్
చెటూల్ , వేప చెటూల్ ఇంకా ఏవేవో నాటాడు, నీళుల్ పోసి సాకాడు.
మా అమమ్లు తాతయయ్ తినన్ ఎంగిలి అరటాకు చుటూట్ ఇంకో నాలుగు ఆకులు వేసి కొతత్ ఆవకాయతో అనన్ం కలిపి ఒక ఘటోతక్చుడి
ముదద్ చేసారు. పిలల్ మూక అంతా అమమ్ల చుటూట్ చేరి "నాకు, నాకు" అంటూ ఎగబడాడ్రు. శేష పానుపులో తూగుతునన్ వందేమాతరం తాతయయ్,
తూగుతూనే "ఈ సారి ఆవకాయకు మామిడి ముకక్లు కొటిట్ంది పెద బాబు, తనే మొదటి ముదద్ అందుకుంటే బాగుంటుంది, పాపం వేలు కూడా తెగింది"
అనాన్డు. నిజమే, నా బొటను వేలుకు చినన్ అతత్యయ్ తన కొంగును చింపి కటిట్న కటుట్ను అందరికీ గరవ్ంగా చూపించి, వెళిల్ ఆ ఘటోతక్చుడి కొతాత్వకాయ
ముదద్ని దోసిటోల్ అందుకుని తాతయయ్ దగగ్రకి వచిచ్ ఆయన కాళల్కి ఆనుకుని కూరుచ్నాన్ను. చినన్తత్యయ్ చేతిలో ఒక చినన్ ముదద్ని ఉపూప్ కారాల ఘాటు
సరిపోయిందేమో చూడమని పెటిట్ంది సతయ్వతమమ్. చినన్తత్యాయ్, పెదద్కక్యాయ్ వచిచ్ నాకు చెరి ఒక వైపూ కూరుచ్నాన్రు.
కళుళ్ మూసుకుని దోసిటోల్ని కొతాత్వకాయ అనన్ం వాసానలని తనమ్యంగా ఆఘార్ణిసుత్ండగా, పదునుగా మాటలు వినబడాడ్యి. "ఏం,
నువువ్ మామిడి ముకక్లు కొడితే ఏంటంటా? మేము మాతర్ం బసాత్డు ఎండు మిరపకాయలకి తొడాలు తియయ్లేదా? మా చేతులు ఎంత మండిపోయినయియ్?
ఆ పళెల్ంలో మొదటి ముదద్ మాదే." రోహిణి కారిత్ ఎండలో నిలబడి పేచీ పెటట్టం మొదలుపెటిట్ంది పెదద్ మామయయ్ కూతురు. లేత పగడపు రంగు పావడా
మీద అరిటాకు ఓణీ వేసుకుని అంత ఎండలోనూ చందర్కాంత పువువ్లాగా మెరిసింది.
"తిను, తిను, ఇంతింత పెదద్ ముదద్లు తిను, సగం పండిన సనన్ పచిచ్ మిరపకాయలేల్ ఉనాన్వు. ఇంత ఆవకాయ అనన్మూ నెయియ్
మీగడలతో తినాన్వంటే పండి పోయిన బుంగ పచిచ్ మిరపకాయలాగా తయారువుదువుకానీ" అనాన్ను. వెంటనే మామయయ్ కూతురు "ఆగు,
మూలపుటమమ్తో చెపుతా" అంటూ ఉకోర్షంగా వసారా పర్కక్నునన్ మూలగది దగగ్రకి పరిగెతుత్కు వెళిల్ంది. రోహిణీ కా

పర్చండ భానుడు చెయయ్లేని పని,

నా మాటలతో మామయయ్ కూతురు బుగగ్లు ఎరర్బడినాయి. నాకు ఒక పర్కక్ కూరుచ్నన్ పెదద్కక్యయ్ మెతత్గా చురక వేసింది. అటు పర్కక్ కూరుచ్నన్
చినన్తత్యయ్ కిసుకుక్న నవివ్, అరచేతిలోరుచి చూడటానికి పెటుట్కునన్ ఆవకాయ ముదద్ను తిని "అనీన్ సరిపోయినాయి వదినా, అయినా మన ఇంటిలో
ఎండుకారమూ, ఆవపిండీ ఎపుప్డూ ఘాటు ఎకుక్వే కదా అనన్ది." తాతయయ్ చినమ్యయ్ంగా నవావ్డు.
మూలపుటమమ్ మా ముగుగ్రమమ్లకీ అమమ్. వందేమాతరం తాతయయ్ మూలపుటమమ్కు అనన్యయ్ వరస. ఎపూప్డూ మూలగదికి అడడ్ంగా
ఒక కుకిక్ నవావ్రు మంచం మీద పెదద్ సైజు పొతర్ం రాయలేల్, ఒక కాలు పటెట్ మీద మడతపెటిట్,

ం

కాలు కిందకి వేలాడేసి లలితాసనం వేసుకుని

ఆసీనమై ఉండేది. సగం మూసిన కళల్తో మా కుటుంబానిన్ అంతా నియంతిర్సూత్ ఉండేది. మా అమమ్లు చేసే మిఠాయిలు, పిండి వంటలు, పండేసిన
సపోటాలు, అరటి గెలలు, మామిడి పళుల్, పచచ్డి జాడీలూ అనీన్ ఆ మూల గదిలో ఆవిడ అధీనంలో ఉండేవి.
మూలపుటమమ్ కళుల్ తెరిచి చూసోత్ందో, తూగుతూ నిదరపోతునన్దో మా పిలల్మూకకు అరథ్మయేయ్ది కాదు. అందుకని ఆవిడని
రకరకాలుగా ఎకిక్రెంచే వాళల్ం. అసలు మిగతా పిలల్మూకకు నాయకుడిగా మూలపుటమమ్ను రకాలుగా ఎకిక్రించటం నేరిప్ంచింది నేనే. అయినా కదిలేదు
కాదు. కానీ ఎపుప్డనన్ మాలో ఒకరిని పేరు పెటిట్ పిలిచి దగగ్రకు రమమ్ని తన తలగడ కిర్ంద చెయియ్ పెటేట్ది. ఆ తలగడ కిర్ంద పటిక బెలల్ం పొటల్ం, వీపు
గోకుకొనే పులి పిడికిలి గొడుగు కరర్ ఉండేవి. మూలపుటమమ్ పటికి బెలల్ం ముకక్ పెడుతుందో, లేక పులి పిడికిలి గొడుగు కరర్తో కొడుతుందో తెలీక భయం
భయంగా దగగ్రకు వెళేల్ వాళల్ం.
ఆ రోజు ఉదయం నేను మూలపుటమమ్కు చినన్పప్టినుంచీ ఉనన్ అలవాటు పర్కారం కూజాలో మంచి నీళుల్ పెటిట్ వసుత్ంటే,
మూలపుటమమ్ పిలిచింది. దిండు కిర్ంద ఉనన్ పటిక బెలల్ం పొటాల్ం తీసి మరీ చినన్ది, మరీ పెదద్దీ కాని ముకక్ ఒకటి తీసి నోటిలో పెటిట్, సతయ్వతమమ్ దగగ్ర
తాతగారి కలము, భారతమమ్ దగగ్ర

తన

గవత ప

ల

సకం, సవ్రాజయ్మమ్ దగగ్ర ఫీజు కటట్టానికి రొఖఖ్ం తీసుకోమని చెపిప్ పంపింది.

అలాగే అని ఒక శాలూయ్ట పడవేసి, మూలపుటమమ్ను వెకిక్రించి తిరిగి వచేచ్సా.
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పిలల్లందరూ అమమ్ల చుటూట్ చేరి మరి నాకు నాకు అంటూ ఎగబడితే, "బుదిద్గా చుటూట్ కూరుచ్ని తింటారా, వీపు
మోగించమంటారా" అంటూ సతయ్వతమమ్ పపుప్ గుతిత్ పైకి ఎతిత్ దండం తిపిప్నటుట్ తిపిప్ంది.
"సరిగాగ్ వంతులువారీ తినకపోతే అందరికీ వాతలు పెడతాను, జాగర్తత్" అంటూ ములుల్ అటల్కాడ దూసింది భారతమమ్.
"ఇంకొకక్ మాట వినబడిందంటే తాట తీసాత్ను" అంటూ చలల్ కవవ్ం తాడు ఝళిపించింది సవ్రాజయ్మమ్.
మొదటిగా అందరికీ వటిట్ ఆవకాయ ముదద్లతో. రెండో విడతగా పిడత పపుప్తో కలిపిన ఆవకాయ ముదద్లు, మూడో సారి నెయియ్తో
కలిపిన ఆవకాయ ముదద్లు, నాలుగో సారి వెనన్తో కలిపిన ఆవకాయ ముదద్లూ, ఆఖరుగా మీగడతో కలిపిన ఆవకాయ ముదద్లు పెటాట్రు మా అమమ్లు.
ఇంకా కావాలి అంటే మాతర్ం మా అమమ్లు పెటట్లేదు. మా అమమ్లు మాకు ఇషటమయియ్ంది ఎపుప్డూ సరిపడా పెటేట్వారు కాదు. అదే కాకరకాయ కూరో,
కొయయ్ తోటకూరో అయితే పీకలు నిండిన తరువాత పాతిక ముదద్లు గొంతులో తోసి “ఇది తింటే మీ కళల్కి మంచిది, ఇది తింటే మీ మెదడుకి మంచిది
బోలెడు చదువులు చదువుకోవచుచ్” అనే వారు.
ఆ రోజు తలుచుకుంటే ఇపప్టికీ మనసు నిండుతుంది. నోరు ఊరి ఆకలి పెరుగుతుంది.
ఇంటికి వచాచ్ం అంటూ గతంలోనుంచి మేలొక్లాప్డు డైరవర.
నాకు గురుత్నన్ రెండు నిటాట్డుల పాక ఉనన్చోట ఒక డాబా ఇలుల్ ఉంది. అవును, ఇది మామయయ్ చేసిన పనే. చుటూట్ కొబబ్రి, మామిడి
చెటుల్ ఉండేవి. పొరుగున ఉండాలిస్న వేప, కొండమలిల్ చెటల్ సాథ్నంలో పెదద్ పెదద్ అపారుట్మెంట బిలిడ్ంగులు ఉనాన్యి. నాకు గురుత్నన్ పలెల్టూరిని టౌను
మింగేసింది. మామయయ్ పిలల్లు ఈ డాబా కూడా తీసివేసి అపారుట్మెంటులు కటిట్సాత్రేమో? వందేమాతరం తాతయయ్ ఈ చెటుల్ నాటి, పాదులు చేసుత్వుంటే
నేను నీళుల్ పెటట్టం గురుత్ వుంది.
ఇలల్ంతా సందడి. పలకరింపులలో ఆపాయ్యత ఉనాన్, పెళిల్ హడావిడిలో ఎవరమూ మాటాల్డుకోలేకపొయాము. అందరమూ ఓ పెదద్
మారేజ హాలుకు చేరుకునాన్ం. పెళిల్ విందులో "ఫిఫీట్ వన అయిటంస” అంటూ హడావిడిగా వడిడ్ంచుకుంటూ వెళాల్రు. ఎందుకో, కడుపు నిండ లేదు,
మనసుస్ అంతకనాన్ నిండ లేదు. తెలల్వారు ఝాము పెళిల్. పోటోగార్ఫరులు, వీడియోగార్ఫరూల్ ఆధవ్రయ్ంలో పెళిల్ జరిగింది. చినన్పప్టి రోజులలో తాటాకు
పందిరి కింద జరిగిన పెళిల్ళుల్ గురుత్కు వచాచ్యి. ఆ రోజులలో ఊరు అంతా ఒకక్టై చేసేది కదా పెళిల్!!!
తెలల్వారుతోంది. ఎందుకో నిరుతాస్హం ఆవరించింది. మారేజ హాల బయటకు వచిచ్ గమయ్ం లేకుండా నడవడం మొదలు పెటాట్ను.
ఎకక్డో దూరంగా రేడియోలో నుంచి దేశ భకిత్ గేయాలు వినబడాడ్యి. దగగ్రకు వెళిల్తే అది గాంధీ బొమమ్ల సెంటరు అని పోలుచ్కునాన్. ఎంతగా
మారిపోయింది? వందేమాతరం తాతయయ్ పర్తిషిఠ్ంచిన బొమమ్లు ఇవి. తాతయయ్ ఉనన్ంత కాలం ఉదయం, సాయంకాలం ఊడిచ్ శుభర్పరిచి, ఓ నిమిషం
బొమమ్లకి ఎదురుగా తల వంచి నుంచునే వాడు. ననున్ కూడా తీసుకువెళేల్వాడు. సావ్తంతర్య్ దినోతస్వం నాడు చుటూట్ మామిడి తోరణాలు కటిట్ చరఖా
తిపేప్వాడు.
ఇపుప్డు భారత జెండాలకు బదులు రకరకాల రాజకీయ రంగుల పాల్సిట్క తోరణాలతో గందరగోళంగా ఉంది. గాంధీ బొమమ్లు పర్కక్న
ఊరి రౌడీ గారి పెదద్ విగర్హం ఒకటి వెలిసింది. ఆ రౌడీగారి విగర్హం నీడలో గాంధీ బొమమ్లు చినన్బోయాయి. చుటూట్ రకరకాల అరాజకీయ పారీట్ జెండా
సత్ంభాల పైన మెరుసుత్నన్ జెండాలు రెపరెపలాడుతునాన్యి. ఎందుకో నిరిల్పత్త ఆవరించింది.
ఇంతలో "బాబూ" అనన్ పిలుపు వినిపించింది. ఎకక్డో తెలిసిన గొంతు. ఒక ముసలతను ననున్ పిలుసూత్ పార్యాసపడుతూ వసుత్నాన్డు.
ఒకక్సారిగా గురుత్ పటిట్ "మీసాల తాతా .." అంటూ నేనే పరిగెతుత్కు వెళాల్ను. మీసాల తాత నా చేతులు తడిమి, తన పై తుండు తీసి బడీడ్ కొటుట్ ఎదురుగా
ఉనన్ బెంచీని తుడిచి కూరోచ్ బెటాట్డు. చినన్పుప్డు నాకిషట్మైన చిరుతిండులు ఇంకా ఆ సీసాలలో కనబడాడ్యి. మీసాల తాత గబా గబా ఆ సీసాలోల్నుంచి
తీసి నాకిచాచ్డు. ఎంతో ఉతాస్హంగా “వందేమాతరం గారి పెదద్ బాబు వచాచ్డు” అంటూ కేకలు వేశాడు.
ఉనన్టుట్ండి ఒక చినన్ గుంపు పోగయియ్ంది. ఆ బడీడ్ కొటుట్లో ఉనన్ రేడియోలో నుంచి ఒక పాట వినిపించసాగింది.
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“నీ ధరమ్ం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవదుద్
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవదుద్”
మీసాల తాత ఎగసిపడే ఉతాస్హంతో ననున్ చూపిసూత్ అందరికీ చెపుతునాన్డు.

"వందేమాతరం గారు వేలుపటుట్కుని నడిపించుకొచేచ్వారే, ఆ చినన్ పిలాల్డే ఈ పెద బాబు”. నా వైపు తిరిగి, "బాబూ, ఆయేళ
వందేమాతరం గారు చేసే పని యేదీ అయిపొచేచ్ది కాదు. మీ అమమ్ల మేనతత్కి చినన్ పిలల్పుప్డే పెళిల్ సేసేత్, అతాత్రింటికెలెల్కుండానే పసుపు కుంకాలు
పోయినాయి. ఆ యమమ్ను బోడెమమ్ను సేతుత్ంటే “వందేమాతరం” అంటూ ఉపుప్ పటుట్కోవటానికి ఒక దండును పోగేసి సముదర్ం దికుక్కి పోతునన్ మీ
తాతగోరు, ఈ తంతుని సూసి, మా ఇంటెదురుగా పసుపుకొముమ్లారబెడితే, ఓ పసుపుకొమెమ్తుత్కుపోయి బోడెమమ్ను సెయయ్బోయే పిలల్కి కటిట్, మళీల్ ఉపుప్
కోసం సముదర్ం దారంట ఎళాల్రు. రొండో రోజుకి వచిచ్న కబురేంటంటే, సముదర్పు ఒడుడ్న ఉపుప్ పిడికిటోల్ బిగించి “వందేమాతరం” అని కూతలు
పెడతాంటే బళాల్రి జైలోల్ ఏసారు. అపప్టినించీ ఆయన పేరు వందేమాతరం గోరే!!! కొంతకాలం వెలేసారులే మీ వోళల్నందరినీ. జైలునుంచి వచిచ్న తరావ్త
ఈడ రావి చెటుట్ కింద రోజూ తెలాల్రే ఆంధర్ పతిర్క గటిట్గా సదివేవారు. సదూ రానాళల్మందరమూ ఒచిచ్ యింటుండేవాళల్ం. ఓ రోజు నాతో, ఈడ జనం
పోగవుతుండిరి కదా, నేను మీ అయయ్కి పసుపుకొముమ్ తాలుకా బాకీ ఉంటిని కదా, ఇదిగో ఈ కాసు తీసుకుపోయి బలపాలు, పలకలూ, పళల్పొడి, సబుబ్
బిళల్లూ అముమ్కోరాదే అనాన్రు. ఇదిగో సూడండి బాబు అపుప్డు పెటుట్కొనన్ బడీడ్ కొటుట్, ఇనాన్ళూల్ మా కుటుంబానిన్ పోషించింది. మా పిలల్లకి సదూ
సెపిప్ంచి పెదోద్ళని సేసింది. ఆ పసుపు కొముమ్తో మీ తాతమమ్గారి బతుకే కాదు, మా బతుకులు కూడా బాగు పడాడ్యి.”
రేడియోలో పాట కొనసాగింది.
“ఆ పుణయ్ మూరుత్లు చూపిన మారగ్ం
అనుసరించుటే ధరమ్ం, అనుసరించుటే నీ ధరమ్ం
నీ ధరమ్ం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవదుద్
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవదుద్”
పూజకు పూలు కోసకోవటానికి వెళుతునన్ ఇంకో పండు ముదుసలి కొనసాగించింది. "అంతేనా బాబూ, వందేమాతరం గారు తను మళీల్
జైలుకెళిల్తే పతిర్క చదివే వాళుల్ ఉండరని అందరికీ పటుట్బటిట్ చదువు నేరిప్ంచారు. మీ జేజమమ్గారిని పంపి ఆడవాళల్ందరికీ కూడా నేరిప్ంచేవారు. ఎవరికి
వాళుల్ ఇదేం చోదయ్ం అని ఎగతాళి చేసినా, పటుట్ వదిలే వారు కాదు. ఆడవాళుల్ చదువుకుంటే పిలల్లకి కూడా చదువు అబుబ్తుందని గొపప్ ఉడుం పటేట్
పటాట్రు. ఆడవాళుల్ వీధి బడిలోనూ వసారాలోనూ చదువుకోవటం బిడియమని, ఆయన ఇంటినే బడిగా మారిచ్ పగలు పిలల్ల బడి, రాతిర్ ఆడవాళల్ బడి
నడిపేవారు. రాతిర్ బడికి అందరూ రావటంలేదని, మీ జేజమమ్గారితో భాగవతం కథలు చెపిప్ంచేవారు. నేనేమో అపుప్డు చినన్ పిలల్ని., తరుడు ఫారం నాకు
అయిపోతే, ననున్ అంగలూరు పంపి టీచర టైరనింగ ఇపిప్ంచి అదే బడిలో పంతులమమ్ను చేసారు. ఆ తరవాత నాకు పెళైల్ ఆడ పిలల్లు పుడితే, నువూవ్
తరుడు ఫారం, నీ పిలల్లూ తరుడు ఫారమేనా అని చెపిప్, మా అమామ్యిలని టౌనులో హై సూక్లుకి పంపించమనాన్రు. నాలుగు మైళుల్ ఆడపిలల్లు
నడవలేరని అంటే, వందేమాతరం గారు బసుస్ డిపోలో మేనజరు గది ముందే పడుకుని బసుస్ వేయించారు. అయినా సరే, ఎవరూ ఆడపిలల్లని టౌనులో
హైసూక్లుకి పంపలేదు, ఆ బసుస్ టికెటుట్ కొనలేమనాన్రు. వందేమాతరం గారే తన పెనష్న డబుబ్లు పెటిట్ టికెటుట్ కొని ఆడ పిలల్లని హైసూక్లు చదువు పూరిత్
చేయించారు. చదివింది చాలేల్ మా ఆడ పిలల్లకి పెళిల్ చేసాట్మంటే ధైరయ్మునన్ ఆడ పిలల్లని నలుగురిని పోగేసి మళీల్ కాలేజీ చదువు మొదలు పెటిట్ంచారు. మా
అమామ్యి అలాగే పై చదువుకెళిల్ంది".
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“ఆ సంసక్రత్ల ఆశయరంగం నీవు నిలిచిన సంఘం
నీ ధరమ్ం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవదుద్
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవదుద్”

ఇంకో పెదాద్యన కొన సాగించాడు "అంతేనా, అంతటితో ఆపితే ఆయన వందేమాతరం గారు ఎందుకు అవుతారూ? ఆయన ఇలుల్ని
బడి చేశాడు కదా! బళోల్ పిలల్లు ఎకుక్వయితే, ఇనిన్ టికెటల్కి డబుబ్లు పెటేట్ బదులు మనమే హైసూక్లు కటిట్ంచుకోవచచ్ని ఆయనకునన్ ఎకరమునన్ర మెటట్
పొలంలో హైసూక్లు కటిట్ంచారు. హెడుడ్మాసాట్రుకి రెండు గదుల కోడి గుడుడ్ సునన్ం గోడలతో డాబా, పిలల్ల తరగతులకి మటిట్ గోడలతో రెండు పాకలూ
వేయించారు. ఇవి కటిట్ంచటానికి ఆయన దగగ్ర డబుబ్లు ఎకక్డ? అందుకని ఊళోల్ వాళల్ందరిని కోడిగుడుల్ ఇవవ్మనాన్రు, ఇవవ్లేని వాళల్నందరినీ కనీసం
నాలుగు తాటాకులు ఇవవ్మనాన్రు. ఇచిచ్నవాళల్కంటే తిటిట్పోసినవాళెల్కుక్వ. వందేమాతరం గారు అవేవ్మీ పటిట్ంచుకోలేదు. ఆయన ఎకరమునన్రలో ఊళోల్
అందరికీ పనికి వచేచ్టటుల్ హైసూక్లు పెటిట్ంచారు. చుటూట్ చెటుల్ నాటించి పిలల్లతో కలిసి నీళుల్ పోయించారు".
ఉనన్టుట్ండి చినన్ గుంపు తయారయియ్ంది. వెనకనించి కరర్ తాటించుతూ, కరర్తో మనుషులిని తోసూత్ వెనక నుంచి ఒక వంగి పోయిన
ముసలి అవవ్. "బాబూ" అని పిలిసేత్ గొంతు గురుత్ పటాట్ను. "అపప్మామ్, నువావ్, ఎంత పెదద్దానివయాయ్వు?" అని ఇంకా ఏదో మాటాల్డబోతే, కిర్ందకి
వంగమని సైగ చేసి, తేగ ముకక్ ఒకటి నా నోటోల్ పెటిట్, ముఖమంతా తడిమి నా పర్కక్న కూరుచ్ని చెపప్టం పార్రంభించిది "బాబూ, వందేమాతరంగోరు
గురించి ఏటి చెపుతాం? వొకక్ మాట మాటేల్డేవోరు కాదు. ఏదైనా చేసి చూపించేవోరు. అందరూ ఆయనిన్ మొండోడు అనే వోరు. ఇపప్టికి తెలిసొచిచ్ంది,
ఆయన చేసిన పనుల యిలువ. మేం పనులుకి పోతావుంటే, తెలాల్రే మా పోరళల్ని బడికి తీసుకు పోతనని వొచేచ్వోరు. పోరగాళల్ని పాలేరు పనికి పంపితే
కవతం వొసత్ది కదాని వొలల్దంటే వొలల్దనేవోళుల్. మొండోరు కదా వందేమాతరం గారు. మీ జేజమమ్తో సెపిప్ ఆవిడకునన్ రెండెకరాల పొలానిన్ మీరందరూ
పోరగాళల్ని బడికంపిసేత్ పలెల్ వేసుకుందురూ, కాలవ గటుట్న వరాస్లొచిచ్నపుప్డు కాలవ పొంగి ఇబబ్ంది పడుతుండిరి గదా అనాన్రు. ముందు ఒకళిల్దద్రు
తయారయాయ్రు, రెండు సంవతాస్రలయేయ్టపప్టికి అందరూ ఇలేల్సుక్నాన్రు. పలెల్ తయారయియ్ంది. బాబూ, అపప్టినుంచి ఇపప్టిదాకా మేమెవవ్రం భయం
లేకుండా ఆడనే ఉంటిమి. మా పోరగాళేల్కాదు, పోరిలుకూడా సదూకుని పెదాద్ళల్యాయ్రు."
“మీసాల తాతా, తాతగారి ఇంటిలో బడి బాగుందా” అనాన్ను. "బాగోకేం, బాగానే ఉంటది. అందరూ సదూకుని బాగుపడినోళేల్ కానీ
పటిట్ంచుకునే వాళెల్వరూ లేరు, మీరే సూదుద్రు కాని, రండి" అని తీసుకు వెళాల్డు. నాతో పాటు అ పది మంది పాత తరం వాళుల్ కూడా వచాచ్రు.
తాతయయ్ పెంకుటిలుల్ అలాగే ఉంది. నాలుగు గదుల ఇలుల్, ముందు వసారా, వెనక వసారా. చుటూట్ తాతయయ్ పెటిట్న చెటుట్ల్ వృకాష్లై
ఇంటిని కమేమ్సినాయి. పూజకు పూలు కోసకోవటానికి వెళుతునన్ పండు ముదుసలి కేకేసూత్ పిలిసేత్ ఇంకొక పెదాద్విడవచిచ్ంది. "ఇదిగో, మా అమామ్యి. ఈ
ఎలిమెంటరీ సూక్లుకి నేను రిటైరు అయేయ్నాటికి చేరింది, ఇపుప్డు సూక్లుకి హెచ ఎం" అంటూ ననున్ పరిచయం చేసింది.
"వందేమాతరం గారి మనవడా మీరు? ఈ సావ్తంతర్య్ దినం మీరు రావటం ఎంతో బాగుంది. జెండా వందనం మొదలు
పెడుతునాన్ము, మీరు కూడా రండి అని" లోపలికి తీసుకువెళిల్ంది. అవును, తాతయయ్ వలల్నేకదా నాకు అందరూ ఇంత గౌరవం ఇసుత్నాన్రు?
ఇంతలో ఒక చినాన్రి వచిచ్ ముందుకు వంగమని చెపిప్, చినిన్ కాగితం జెండా, గుండు సూదితో నా చొకాక్ జేబుకి గుచిచ్ంది.
జెండా వందనం చేసూత్ పర్ధానోపాధాయ్యురాలు చుటూట్ ఉనన్ చెటల్ని పిలల్లకి చూపుతూ "ఆ తరం పెదద్వాళుల్ మొకక్లు నాటితే, ఈ తరం
పిలల్లు మీరు తినటానికి అవి పండుల్ కాసుత్నాన్యి. అలాగే వందేమాతరం గారి లాంటి వాళుల్ ఎనోన్ తాయ్గాలు చేసి నాటిన మొకక్ మన సావ్తంతర్య్ం, మనం
ఆ చెటుట్ పళుల్ తింటునాన్ము. ఈ చెటల్కు కాసే పళుల్ ఆనాటి తాయ్గమూరుత్లు ఈనాటికీ మనకు పెడుతునన్ భిక్ష. మనకి కూడా ఆ చెటల్నిన్ రకిష్ంచే భాదయ్తా, ఆ
సావ్తంతార్య్నిన్ సదివ్నియోగం చేసుకునే భాదయ్త ఉనన్ది. మనం చెటుల్ కునన్ పళుల్ కోసుకోవటమే కాదూ, మనము కూడా వందేమాతరం గారి సూఫ్రిత్తో
ముందు తరాలకి మంచి మంచి పళుల్ ఉండేటటుట్గా చెటల్ని నాటాలి, మంచి పనులు చేసూత్ దేశాభివృదిద్కి తోడప్డాలి." అని చెపిప్ంది.
ఆ పిలల్ల సందడిలో అలాగే సమయం గడిచిపోయింది.
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పిలల్లకి మధాయ్హన్ భోజనం చూదుద్రు గాని రండి అని పర్ధానోపాధాయ్యురాలు పిలిచింది. నేను కూడా పిలల్లతో కలిసి భోంచేసాత్నని
చెపిప్ పిలల్లతో పాటు కూరుచ్నాన్ను. పర్ధానోపాధాయ్యురాలు కూడా నా పర్కక్న కూరుచ్నాన్రు. అనన్ము, ఆవకాయా, పపుప్కూర, మజిజ్గ మాతర్మే.
ఆవకాయ కలుపుకుని ఒక ముదద్ నోటోల్ పెటుట్కోగానే ఒకక్సారిగా పార్ణం లేచి వచిచ్నటల్యియ్ంది. పర్ధానోపాధాయ్యురాలు "ఇకక్డ పిలల్లకి ఇంతకంటే పెటేట్
అవకాశం లేదు. ఈ ఆవకాయ పచచ్డి అయినా, అదిగో మీ తాతగారు పెటిట్న జలాల చెటుట్ కాయలదే. ఈ ఆవకాయ ఉండబటిట్ పిలల్లు ఇంకో ముదద్ ఎకుక్వ
తినగలుగుతునాన్రు."
నిజమే ఎంత రుచిగా ఉనాన్యి ఈ పచచ్డి మెతుకులు. పిలల్లతో కలసి తినన్ పచచ్డి మెతుకులతో కడుపు నిండింది. ఇది అంతా
నిజంగా తాతయయ్ చలువే, ఆయన ఈ రోజుకు వేసుత్నన్ భిక్ష.
పర్ధానోపాధాయ్యురాలు చెపప్టం కొనసాగించింది "ఈ బడిలో చదువుకుని కొందరు వేలమంది పై వరగ్ంలోకి చేరారు. కానీ ఈ
కాలంలో మీ తాతగారి వంటి వాళుల్ కనబడటం లేదు. ఈ బడికి వచేచ్ వాళల్కి భోజనం వసతులే లేవు, ఇంక పుసత్కాలు కొనే సోత్మత ఎకక్డిది? గాలి వాన
వసేత్ బడి పెంకులు ఊడి నీళుల్ కారతాయి."
మళీల్ ఎకక్డో మైకులో పాట వినిపించింది
“ఆ దేశ భకుత్లు వెలసిన దేశం నీవు పుటిట్న భారతదేశం
నీవు పుటిట్న ఈ దేశం
నీ ధరమ్ం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవదుద్
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవదుద్”
ఇంతలో నాకు కాగితపు జెండా గుచిచ్న చినాన్రి మళీల్ వచిచ్, జేబుకునన్ జెండా జారిపోతోందని చెపిప్, గుండు సూది తీసి మళీల్ గుచిచ్ంది.
ఆ తొందరలో గుండు సూది నా చరమ్ంలోనుంచి గుచిచ్ంది. రెండు నెతుత్రు చుకక్లు చెమరిచ్ చొకాక్ తడిచింది.
మనసుస్ నిండింది. కరత్వయ్ం బోధపడింది.
PPP

పిలుపు నగ లే ..!?

కాళళ్కూరి లజ

“అమామ్!అమామ్!! అమామ్, ఇలా చూడు, నేనమామ్, కిరణ , నేను వచేచ్నమామ్ !”
“చినబాబూ! ఇంక బయటకు రండి ,కాసేపయాక మళీళ్ కబురు పెడతాం.” ఆశ కిరణ ను కొంచెం గటిట్గానే హెచచ్రించింది.
నిసస్హాయంగా ఒక చూపు చూసి వెనుతిరిగాడు కిరణ .
“ ఎకక్డా కనీవినీ ఎరుగనిది ! సింపీల్ రిడికుయ్లస.... మీనింగెల్స !!! హాసిప్టల ఐసీయూలో, తలిల్, చెలిల్: ఇదద్రూ పేషంటస్. తండేర్మో
తాగి పడుకునాన్డు. అంతా నా ఖరమ్!!!” కిరణ చేతితో నుదిటి మీద కొటుట్కునాన్డు.
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“ఇంటికి పెదద్ కొడుకుగా ఇందులో నీ పాతర్ ఏమిటి?బాధయ్త ఏమిటి?ఆలోచిసాత్వా ,లేక కరమ్సిదాధ్ంతం వలిల్సాత్వా? కిరణ బాబూ!” ఆశ
కంఠం తీవర్ంగా ధవ్నించింది. కిరణ బితత్రపోయాడు. అలా అనేసి ఆశ మటుకు ఐ.సి.యు గది లో ఉనన్ అపసామ్రక దేహాల వైపు చూసోత్ంది. డాకట్ర సవ్రణ్
ఒకపకక్ , ఆమె కూతురు సర్వంతి వెంటిలేటర మీద మరోపకక్.
..............
ఆ చూపులు కనీసం 32 సంవతస్రాల పాటు డాకట్ర సవ్రణ్ ఎకక్డుంటే అకక్డ తిరుగాడుతునన్ చూపులు. ఎంబిబిఎస ఐన సవ్రణ్ కు
డాకట్ర మధుసూదన కు పెళళ్యి అనేన్ళుళ్ అయింది మరి! అపప్టోల్ రెండు గదులలో పార్కీట్సు పెటిట్నపుప్డు, మధు ఉనన్త చదువుకోసం బెలాగ్ం
వెళిళ్నపుప్డు, మొదటిసారి అబారష్న అయినపుప్డు, తొలి బిడడ్గా కిరణ, మలి బిడడ్గా సర్వంతి పుటిట్నపుప్డు, చినన్ కిల్నిక హాసిప్టల అయినపుప్డు, హాసిప్టల
ఎదిగినపుప్డు మంచి - చెడు అనిన్ంటిలో , సవ్రణ్ తో ఒక నీడలా – తోడుగా ఉనన్ది ఆశే.
“ఆశా ! ‘నాతో’ నువువ్ ఉండాలని కాబోలు దేవుడు నినున్ పంపాడు !!!” అని సవ్రణ్ కనీన్ళల్ను తుడుచుకునన్ పర్తిసారి అంటుండేది. ఆశ
నరిస్ంగ టైరనింగ పర్తేయ్కంగా అవవ్నేలేదు. మొదట సవ్రణ్ దగగ్ర ఉండడానికి వచిచ్, అలా -అలా - ఆసప్తిర్ పనులనీన్ నేరుచ్కుంది. ఆసప్తిర్ పెరుగుతునన్ కొదీద్
,ఇతర ఉదోయ్గసుత్లు ,మందుల షాపు వాళుళ్ , లేబరేటరీ లో పని వాళుళ్, ఎవరు ఎందరు వచిచ్ వెళిల్నా ఆశ మాతర్ం అలా నిలబడిపోయింది. సవ్రణ్ కు
వెనక ముందు పకక్ , తానే అయి నిలబడేది. తలిల్దండుర్లు, అతత్మామలు ఎపుప్డొచిచ్నా చుటట్ం చూపుగా నాలుగైదు రోజుల కనాన్ ఉండేవారు కారు.
ఆశకు పెళల్యాయ్క, భరత్ కు చినన్ బడీడ్కొటుట్. అది మెలల్గా కిరాణా సామానులు అమేమ్దాక వచిచ్ంది. అందుకే ఆశకు ఇంకో ఊరు వెళాల్లిస్న అవసరమే
రాలేదు. కిరణ పుటిట్న తరువాత ఆశకు కూడా ఓ బిడడ్ పుటాట్డు. నారమ్ల డెలివరీ కనుక తవ్రగానే వచేచ్సింది .
మధుసూదన పార్కీట్స నానాటికీ పెరిగింది. అలా అనే కనాన్ తానే పెంచాడు! అనాలి. పొలానికి హైబిర్డ వితత్నాలు, ఎరువులు వేసినటుట్
చుటుట్పకక్ల పలెల్టూళల్లో ఉండే ఎందరో మనుషులు , మధయ్వరుత్లు ... ఎపుప్డూ పేషెంటల్కు కొదవలేకుండా ‘మాట సాయం’గా పంపడం, వాళల్కి ‘ చేతి
సాయం’ గా తాను ఎంతో కొంత ముటట్చెపప్డం జరుగుతూనే ఉండేది. తను కూడా చుటుట్పకక్ల ఊళల్కు సరజ్న గా

కేసులకు వెళిళ్

వసూత్ండేవాడు. ఒకోక్సారి తెలల్వారుజామున వెళితే, ఏ పొదుద్ పోయేకో , అరధ్రాతిర్కో ఇలుల్ చేరేవాడు. మధుసూదన లేకపోయినా నరిస్ంగ హోం
బాధయ్తలనీన్ సవ్రణ్ చూసుకునేది. ఆమెకు చేదోడువాదోడుగా ఆశ.
...........
“ఆంటీ “,మళీల్ వచాచ్డు కిరణ. వాడి ఎతత్యిన భుజాలు ఇపుప్డు కొంచెం వంగి, కళుళ్ బరువుగా ఉనాన్యి.
“చెపుప్ చినబాబూ!” అంటూ ఆశ ఐసియు కారిడార లోకి వచిచ్ అకక్డ బెంచీమీద కూరుచ్ని లాలనగా అడిగింది. ఉనన్టుట్ండి ఏడాచ్డు
కిరణ .
”తపప్యాయ్! ధైరయ్ంగా ఉండు”అని వెనున్ నిమిరింది.
“లేదాంటీ భయంగా ఉంది. నా పిలుపు అమమ్కు వినిపిసుత్ందా ! అమమ్ లేసుత్ందా ??చెలిల్కి బాగౌతుందా ? అసలిలా ఎందుకు చేసింది?
ఎలా జరిగింది?”
“అమమ్ కూడా ఇవే మాటలు ననున్ అడిగేది బాబూ! కిరణ కి నా మాట వినిపిసుత్ందా ??ఎపుప్డైనా తిరిగి వసాత్డా?“ అని. ఆశ గొంతు
భారంగా ఉంది .
కిరణ తల ఎతిత్ చూశాడు “ఆంటీ తపేప్ ! నేను నానన్ , అమమ్ కి ఏం చేయలేదు. పైగా ఇదద్రం పరీక్షలు పెటాట్ం. ఇవి చాలవనన్టుట్ లైఫ
కూడా పరీక్షలు పెడుతోందా? కనీసం చెలెల్లైనా, అమమ్తో అమమ్కి నచిచ్నటుట్ ఉండి ఉంటే బాగుండేది. ఎందుకలా సూసైడ అటెంపట్ చేసింది? ఏమైనా ఎఫైరా
?” బాధలో కూడా తీవర్ంగా అడిగాడు కిరణ.
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ఒకక్ క్షణం ఆశకి కిరణ మీద చాలా కోపం వచిచ్ంది. వీడిని తన చేతోత్ ఎతుత్కొని ఆడించాను.. ఇంత ఎదిగాక, ఎవరికి
ఏం అధికారాలు ఉంటాయి? అనునయిసుత్నన్ చేతిని వెనకిక్ తీసేసుకుని, దూరంగా చూసూత్ కూరుచ్ంది .
కిరణే మళీల్ అడిగాడు ,” ఏమాంటీ!మీరైనా నిజం చెపొప్చుచ్గా? “
“ఏం చెపప్మంటావు ?”సాయంకాలపు నీరెండ కేసి చూసూత్ అంది .
“నిజాలే చెపప్ండి” అనాన్డు .
----“నువువ్ ఇలుల్ వదిలి మూడేళల్యింది. ఫోన చేసి అమమ్ తో మాటాల్డి కనీసం ఆరు నెలలైంది! ఇది ఒక 30 ఏళళ్ కథ . 30 వాకాయ్లోల్
చెపిప్నా, కనీసం అరగంట పడుతుంది. అంత ఓపిక ఉందా ?” తాపీగా అడిగింది ఆశ .
“అంటే ఏమిటి?ఆంటీ ! నేను పర్తిసారి వాదిసాత్ను, చెపేప్ది వినను, గత మూడేళుల్గా నా పర్పంచంలో నేను ఉంటునాన్ను అనేనా?”
అనాన్డు విసుగాగ్ .
ఇంతలో ఫిజీషియన రావు గారు వచాచ్రు. లోపలికి వెళిల్ ఇదద్రూ ఆయనతోపాటు సవ్రణ్ను, సర్వంతిని చూశారు . ఆయన
రివూయ్ చేసి కొతత్గా కొనిన్ పరీక్షలు వార్సి ఇచిచ్ , అందులో చినన్ చినన్ మారుప్లు చేశారు. వెళూత్ ,
“వాట కిరణ! ఎటాల్సట్ ! నువువ్ వచాచ్వు !మమీమ్ని చూసుకుంటావా ?! మీ సిసట్ర కి , పి.ఎ.ఎం (P.A.M.) తగిగ్ంచవచుచ్ . పాయిజన
విల బి సూన వీనింగ ఆఫ!” అనాన్రు.
కిరణ తలవూపాడు, “ఓకే అంకుల “ అంటూ.
ఆయన వెళాళ్క మళీల్ బెంచి మీద కూరుచ్నాన్డు. ఈసారి ఆశ వైపు జరిగి కూరుచ్నాన్డు.
” ఆంటీ! నేను లేని ఈ ఇలుల్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు అమమ్ గురించి మీరు చెపాప్లి. నేను వింటాను. వినాలని ఇవాళ
నిరణ్యించుకునాన్ను. పీల్జ ,చెపప్ండి “అనాన్డు.
ఆశ నవివ్ంది మెలల్గా. ఒక దీరఘ్ నిశావ్స విడిచింది. కిరణ తన ఫోన తీసి సివ్చ ఆఫ చేశాడు. బెంచి మీద పెటాట్డు.
..............
“మీ నానన్గారు డిగీర్ చేసి వచాచ్క పార్కీట్సు ఊపిరి సలపకుండా ఉండాలని చాలా పర్యతాన్లు చేశారు. బయటికి
ఎంత బిజీగా ఉందనిపించినా, పార్కీట్సులో మధయ్దళారులు ఎందరు ఉనాన్రో మేడం కు, నాకు, తెలుసు. ఎవరి ‘మామూలు’ వారికి ఇవవ్గా, నెలకోసారి
నానన్గారికి సేన్హితులతో పారీట్లు పెరిగాయి. డబుబ్ సంపాదించడం ఒక పని అయితే, ఆ ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకోవడానికి పారీట్లు ఎకుక్వయాయ్యి. ఆసుపతిర్
బాధయ్తలనీన్ మీ అమేమ్ మోసింది. పర్తిరోజు పేషంటల్ను చూసుకోవడం, బిలుల్లు, చినాన్- చితకా గొడవలు, ఆడిటర పని , టాకస్ లు అనీన్ ఆవిడే. మీ
ఇదద్రూ పుటాట్క, నినున్ డాకట్రిన్ చెయాయ్లనన్ పంతం కొదీద్, తన వారసుడివి అంటూ సారు నినిన్ హాసట్ల కు పంపేశారు. అలా నినున్, అమమ్ను చినన్పుప్డే
విడదీశారు.విజయవాడ, హైదరాబాదు ,గులబ్రాగ్, ఇలా ఒకోక్సారి- ఒకోక్ వూరు. అయినా ఆవిడ నీ హాసట్ల కు వచిచ్నపుప్డలాల్ తన పేర్మను ఆ కాసత్
సేపటోల్ నీకు ఎలా చూపించాలో తెలియక సతమతమయేయ్ది. సెలవులకిఇంటికొసేత్ మీ నానన్ నినున్ సివ్మిమ్ంగ, టెర్కిక్ంగ అంటూ అకక్డికి, ఇకక్డికి
పంపేవారు. అమమ్ ఆరాటం తీరనే లేదు.తరావ్త నువువ్ పీ .జీ . లో జాయిన అవవ్డం, పేర్మ వివాహం చేసుకోవడం, అమమ్కు చెపేత్ బాధపడుతుందనన్
సాకుతో నానన్గారిని సాక్షయ్ంగా తీసుకెళిల్, రిజిసట్ర మేరేజ చేసుకోవడం, పెళల్యిన ఆరు నెలల దాకా అమమ్కి చెపప్కపోవడం ఆవిడని చాలా కోష్భకు గురి
చేసింది. నీకు తాను ఏమీ కానని ఆవిడ ఎంత కుంగిపోయేరో, ఎనాన్ళుళ్ తనవారిలో తలెతుత్కోలేకపోయారో నా కళాళ్ర చూసాను.
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“సరేలెండి ,ఆంటీ ! ఆ పరిసిథ్తులోల్ నేను అలా పర్వరిత్ంచడం నాకు తపప్లేదు. నానన్ , నేను , అమమ్కి భయపడాడ్ం . ఆవిడ ఎకక్డ
రభస చేసుత్ందో, అని పరువు పోతుందని అలా చేశాం. నిజమే ! తపేప్ ! ఆవిడకి చెపప్కపోవడం , అమమ్ ను నిరల్క్షయ్ం చేయడమే ! ఇంతకూ చెలిల్ సంగతి
ఏమిటి? బాగానే ఉండేది గా, ఆంటీ... ఇలా...”
ఇంతలో ఐసీయూ లోంచి సిసట్ర పరిగెతుత్కొచిచ్ంది “సార ! చెలెల్మమ్ వెంటిలేటర అలారం ఇసోత్ంది.”
కిరణ , ఆశ ఇదద్రూ పరుగు -పరుగున లోపలికి వెళాల్రు. సర్వంతి ఆయాసపడుతోంది. కిరణ అనిన్ చూశాడు.
“ఇంకొంచెం సెడేట చేదాద్ం “ అనాన్డు.
చెలిల్కి కళళ్లోల్ టారచ్ లైట వేసి చూసి పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. వెంటిలేటర సెటిట్ంగస్ మారాచ్డు కాసేపటికి సర్వంతి పడుకుంది. చెలిల్కి
తల రాసూత్ నిలుచునాన్డు. నరుస్ వేడిగా సాట్ర్ంగ కాఫీ తెచిచ్ంది. కిరణ , ఆశ ,ఇదద్రూ నరిస్ంగ సేట్షన లోనే కూరుచ్ని కాఫీ తాగారు.
“ఆంటీ “ మొదలు పెటాట్డు కిరణ. ఆశ కళళ్తోనే వారించింది. కాఫీ అయేయ్దాకా మాటలేల్వు.
“విమలా! నేను చినబాబు బయట బెంచి దగగ్ర కూరుచ్ంటాం. ఏం తేడా వచిచ్నా, ఇలాగే వెంటనే చెపుప్ సుమా !” అంటూ ఆశ
బయటకు దారితీసింది. ఆమెను కిరణ అనుసరించాడు.
ఈసారి ఆశ కిరణ నుంచి ఏ పర్శన్ రాకుండానే మొదలు పెటిట్ంది.
“సర్వంతిని సారు మొదటి నుంచి గారాబంగా పెంచారు. మేడం కాసత్ పదద్తిగా ఏమైనా చెపేత్ చాలు,’మోడర్న గా పెంచాలి’ అంటూ
అనిన్టిలో కలిప్ంచుకునే వారు. మాటతీరు వేషధారణ , ఫెర్ండస్ తో పుటిట్నరోజు పారీట్లు అనిన్టికీ సర్వంతి నానన్ కూతురు లాగే పెరిగింది. మీ నానన్గారు
కూడా సర్వంతి అంటే తన సంపాదనను అనుభవించే ఓ ‘ఫాయ్షన ఐకాన ‘ అనుకునేవారు.’నా బిడడ్ ఒంటిపై బంగారం, బార్ండెడ జారా షూస, తరుణి
డెర్సెస్స ...అనీన్ టాప వే ఉండాలి ఆడపిలల్ తండిర్గా ఇవి నా సొంత achievements.” అని కళెళ్గరేసి ఆయన చెపుత్ంటే , నేను , మేడం అలా చూసూత్
ఉండేవాళళ్ం. చినన్ పిలల్ కదా! చెలిల్ సారు చేతిలో బొమమ్ అయిపోయింది. ఫోనుల్, పికిన్క లు. ఇంటర కు వచేచ్సరికి కషాట్లు మొదలయాయ్యి. నువువ్
చదివినటుట్ చదవాలి అంటారు. సెప్షల బాయ్చోల్ చేరాచ్రు. సర్వంతికి అంత తెలివితేటలు లేవు. వాళిళ్దద్రికీ పడేది కాదు. వాళిల్దద్రికీ మధయ్ వెళేత్ ఇదద్రితో
మాటలు అనిపించుకోవడం తపప్ మరేం జరిగేది కాదు, మమీమ్కి. వాళుళ్ ముగుగ్రు నా కళెళ్దుటే వాదులాడుకుంటూ ,పరసప్రం దూరాలను
పెంచుకుంటూనే పోయారు. మొదటిసారి,

కావ్లిఫై మారక్స్ కూడా రాకపోయేసరికి, నానన్ చాలా కటుట్దిటట్ం చేశారు. సర్వంతి నానన్ను

ఎదిరించడంమొదలు పెటిట్ంది. అది సార కు నచచ్లేదు.
తరచూ వాళిళ్దద్రూ గొడవ పడేవారు. కావాలని సర్వంతి ఖాళీగా కూరోచ్వడం సార ను మరింత పేర్రేపించేది. మేడం చాలాసారుల్
వాళిళ్దద్రి మధయ్ సయోధయ్ కుదరచ్డానికి శర్మ పడుతుండేవారు. నిరల్క్షయ్ంగా సర్వంతీ, కోపంతో నానాన్, ఏం చేసినా, ఎలా ఉనాన్ మమీమ్ మాతర్ం బాయ్లెనాస్డ్గ్
హాసిప్టల పని చూసూత్, చేసూత్ పేషెంటల్కు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటూ ఉండేవారు.
ఒకోసారి అపప్టివరకు వాదోపవాదాలు అయినా, కళుళ్ తుడుచుకుని,తల దువువ్కుని పౌడర జలుల్కొని, మమీమ్ లిఫట్ దిగి
వసుత్ంటే నాకే ఇదేం పరీక్షరా! దేవా ! అనిపించేది.
నానన్గారు, పార్ణం కనాన్ మినన్యిన నువువ్, టీనేజి లో చెలిల్, ముగుగ్రూ ఏం మాటాల్డకపోయినా, ఎలా పర్వరిత్ంచినా, ఎపుప్డూ
ఆవిడ ఆవేశ పడలేదు. తనవంతు తాను మీ అందరికీ జీవితంలో హోదా తో పాటు పేర్మ- కుటుంబం ఎంత ముఖయ్మో , అని చెపప్డానికి అనన్టుట్ తను
ఒక పేర్మ ధార అయింది. ఉమమ్డి కుటుంబాలు ఎపుప్డో పోయాయి. ఇపుప్డు చివరికి ఒక ఇంటోల్ తలిల్ తండిర్ పిలల్లు ఒకరికొకరు కాకుండా పోతునాన్రు.
“ నిజం నువేవ్ ఆలోచించు! చినన్పుప్డు సరే కనీసం పెదద్యాయ్క అయినా అమమ్ పేర్మ వన వే టార్ఫిక లో ఉందని , అమమ్కు మనం
ఏమిసుత్నాన్మని ఒకక్సారైనా , అనుకునాన్వా? ఇదొకటే నా బాధ ...కిరణ .” ఆశ గొంతులో బాధ జీర కొటొట్చిచ్నటుట్గా వినబడుతోంది.
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కిరణ ఆశ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు. ఆశ ఆంటీ ఒకక్తే అమమ్ కు నిజమైన కామేర్డ , ఫెర్ండు , అనీన్.... మనిషి అంటే ఇలా
ఉండాలి మరో మనిషిని సట్డీ చేయాలి ఎనేన్ళుల్? ! అబబ్ ! ఇలా నేను చేయగలనా? కనీసం నా ఫెర్ండ కైనా? పోనీ, పేర్మించి పెళిల్ చేసుకునన్ నా భారయ్
కైనా! కిరణ మౌనంగా ఉండేసరికి ఆశ ఆగిపోయింది.
“ఆంటీ , మీకు అమమ్కు ఏమిటా బంధం? “ అడిగాడు.
ఆశ నవివ్ంది. “నాకు , మమీమ్ కి ఐదు సంవతస్రాలు వయసులో తేడా. నేను జీవితానిన్ ఇకక్డే పార్రంభించాను. ఆవిడ, నేను ఎనోన్
మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. నాకునన్ లోకజాఞ్నం, మనుషుల పటల్ అవగాహన, అనీన్ ఆవిడ వలేల్ వచాచ్యి. నీకు తెలుసా మమీమ్ ఇలా , మన ఆసుపతిర్లో
ఉండిపోయింది కానీ, లేకపోతే డి ఎం హెచ ఓ అయిపోను. అంత H.R మన మేడం..”
కిరణ అవాకక్యాయ్డు. అవును !అమమ్ ఏమైంది? అమమ్గానే ఉండిపోయింది. తన జీవితం తన ఉదోయ్గం, ఇంకేం లేవు
తనకు.
“ మరి, ఇంత హఠాతుత్గా ఏమైంది?” అడిగాడు.
“ ఏముంది కిరణ బాబు..? సర్వంతి ఎవరితోనో అబాబ్యితో ఎకుక్వగా మాటాల్డుతూ ఉనన్టుట్ తెలిసింది. ఎవరో చెపాప్రు ,
సారు సేన్హితుడు కొడుకు దావ్రా తెలిసింది. అంతే ! ‘నా పరువు మంట కలిసిపోయిందని’ ఫైర అయాయ్రు. సోమవారం నాడు పూరిత్గా బరసట్ అయాయ్రు.
చెలిల్ మీద చేయి చేసుకునాన్రు కూడా. చదువుకునాన్ , మానేసినా పరవాలేదు. మగ పిలల్లతో సేన్హాలు పటిట్ తన పరువు బజారుకి ఈడుసుత్ంటే సహించేది
లేద’ని , సర్వంతి కి పెళిల్ చేసేసాత్న’ని సార కోపంగా మాటాల్డారు. అమమ్ ‘నెమమ్దిగా నచచ్ చెపుప్దాం లెమమ్’ని అంటునాన్ వినలేదు. సర్వంతి గదిలోకి పోయి
తలుపేసుకుంది. ఏ అఘాయితయ్ం చేసుత్ందో అని అమమ్ తలుపులు కొటట్డం మొదలు పెటిట్ం . అపుప్డే కిందకి వచిచ్న సారు ఆ చపుప్ళళ్కు వెంటనే పైకి
పరిగెతాత్రు. ఆవేశంతో అమమ్ను గటిట్గా లాగి తోసేశారు. అసలే నీరసంగా ఉనన్ అమమ్ పకక్కు పడిపోతూ టేబుల కు తగిలింది. తల కి పెదద్ గాయమైంది .
సార గటిట్గా తలుపులు కొటిట్ , ఎలాగో తెరిచి చూసేసరికి, చెలిల్ , అమమ్ను, నానన్ని భయపెటట్డం కోసం, రూఫ గారెడ్న కోసం తెపిప్ంచిన పురుగుల మందు
తాగేసింది. ఇటు అమమ్ , అటు చెలిల్ ,ఇదద్రినీ ఆదరాబాదరాగా మన ఐసీయూలోనే పెటాట్ము. నానన్గారి కోల్జ ఫెర్ండ రావు గారు, రాజేష గారు వచాచ్రు .
రావు గారే నీకు ఫోన చేయమనాన్రు.” అని ముగించింది ఆశ.
కిరణ వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్నాన్డు. అమమ్ ఒంటరిపోరాటం చేసింది. నే వచిచ్నా ఎపుడూ అమమ్తో మనసారా మాటాల్డనే లేదు. ఎపుప్డూ
తీసుకోవడమే, ఇవవ్డం తెలీదు. దరిదాపుగ 28 ఏళొళ్చాచ్యి. పచ్... చాల పెదద్ తపుప్ చేసాను. వయసు కాదు ముందు మనసు మెచూయ్ర అవావ్లి....
“మమీమ్!” అనాన్డు పైకి .
“ కిరణ ! మళీల్ , మళీల్ , పిలువు. అమామ్, అమామ్ అని. 28 ఏళళ్ నీ జీవిత కాలం పాటు పిలవాలి”....
“లోపలికి వెళాద్ం ఆంటీ..!”
ఇపప్టికిపుప్డు అమమ్ను గుండెలకు హతుత్కుని ఓదారాచ్లనిపించింది కిరణ కు.
“నేను వచాచ్ను , అమామ్ కిరణ ని . నేను వచేచ్సాను ...” అంటూ సవ్రణ్ కాళుల్ నొకుక్తూ పకక్నే కూరుచ్నాన్డు కిరణ.
ఆశకు కిరణ పిలుపు వేదనతో ఉనన్టుట్ అనిపించలేదు.
పేర్మను, గౌరవానిన్ అమమ్కు సంపూరణ్ంగా ఇవావ్లనే అవకాశం ఇమమ్ని అనారోగాయ్నిన్ బతిమాలుతునన్ అరిథ్సుత్నన్టుట్ గా అనిపించింది.
ఆశ వెనుతిరిగింది .
“సవ్రణ్ మేడం కోలుకుంటే బాగుండు “తనలో తానే అనుకుంటూ ఇంటి దారి పటిట్ంది.
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తోట ‘కల’

ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

రిటైరడ్ సేట్ట బాయ్ంకు రీజినల మేనేజర రాంపర్సాద తన చినన్నాటి కోరికను తీరుచ్కోదలిచినాడు. తిరుపతి సుందరయయ్ నగర లోని తన
డుపెల్కస్ హౌస ఇంటి పర్కక్నే పాతిక సెంటల్ భూమి అమమ్కానికొసేత్ రిటైరెమ్ంట ఫండస్ తో కొనేసాడు. అందమైన తోట పెంచాలనన్ది అతడి జీవిత ఆశయం.
తమ తాత ముతాత్తలకి వంద ఎకరాలు వుండేదని, వాటిని కూటి నీళల్కు దారబోసినారని అమమ్మమ్ అమృతమమ్ చెపేప్ . తను వందల ఎకరాలు కొనలేక
పోయినా వంద చెటల్యినా నాటి తన చినన్నాటి కల (కసి)తీరుచ్కోవాలని ఆశ పడాడ్డు.
గారెడ్న సిటీ బెంగళూరులో రకవారీ నరస్రీలు వునాన్యని రకవారీ మొకక్లు, పండల్ మొకక్లూ దొరుకుతాయని తెలుసుకొని తన బాయ్ంకు మితుర్ల
దావ్రా లారీ చెటుల్ తెపిప్ంచుకునాన్డు.
నారింజ , మామిడి , జామ , సపోటా , దానిమమ్ , అరటి , కొబబ్రి చెటల్ను నాటించినాడు . తమ ఇంటి పూజకు పూలలోటు వుండరాదని
మలెల్లు , కనకాంబరాలు , నందివరధ్నాలు , ముదద్బంతులు , పారిజాతాలు , గనేన్రు , గులాబీ చెటుల్ పాతినాడు . నీటిలోటు రారాదని తోటలోనే
మూడువందల అడుగుల లోతుకి బోరువేసి మోటారు బిగించినాడు.
'అనిన్ బాగుంది - చెటల్కు నీళుల్ ఎవరు పోసాత్రు? పాదులు ఎవరు తీసాత్రు? కంచె ఎవరు కడతారు ? చెతాత్ చెదారం శుదిధ్ ఎవరు చేసాత్రు ?
పశువుల బారిన పడకుండా , పురుగూ పుటార్ చేరకుండా ఎవరు కాపాడుతారు ' అని భారయ్ భవాని నిలదీసింది.
తలలో వునన్ నాలుగు వెంటుర్కలీన్ పీకుక్ంటూ ఆలోచనలోల్ పడాడ్డు. "సలాంలు కొటేట్ జనం , బెల కొడితే బాయ, అడిగితే చాయ , సివ్చ వేసేత్ ఎ
.సి ., కదిలితే కారు , అడడ్ దుడాడ్లకి అటెండరుల్ " వునన్ మేనేజర రేంజి నుండి అదీ 'పైసలకు పని చేసే మనిషి ఎవడు దొరకతాడబాబ్' అని వెదికే రోజు
వచిచ్ంది. పరిమ్నెంట గా తోట మనిషి కావాలని అకక్డ ఇకక్డా విచారించినాడు. ఎకక్డా దొరకలేదు . 'ఎవవ్రూ దొరకడం లేదు ఏందబాబ్ ' అనుకునాన్డు.
సివిల ఇంజనీరింగ సెకండ ఇయర చదువుతునన్ కొడుకు కొలంబస ని చెటల్కు నీళుల్ పోయమని అడిగినాడు. వాడు వచీచ్ రాని గడాడ్నిన్ పీకుక్ంటూ తన
ఫెర్ండస్ పంపే పేస బుక మెసేజ లకీ , వాటస్ప మెసేజ లకీ రిపైల్లు ఇవవ్డానికే టైం చాలటంలేదని ఖరాఖండిగా చెపేప్సినాడు.
జరన్లిజంలో పోసట్ గార్డుయ్యేషన చదువుతునన్ ముదుద్ల కూతురు జయశీర్ని కదిపినాడు. 'తోట చెటల్కి నీళుల్ పోసుకుంటూ వుంటే నా కెరియర
చెటుట్ ఎండిపోదా నానాన్ ' అంది. భారయ్ భవానిని భంగపడినాడు, తోట చెటల్కి సాయం చేయమని. “కూరుచ్ంటే లేవలేను , లేసేత్ కూరోచ్లేను , మోకాళల్
నొపుప్లోత్ ముడుచుకొని వుండాను. పి.ఎఫ డబుబ్లోత్ మోకాలి చిపప్లు మారచ్మంటే మారచ్కపోతి . సినన్నాటి కలలంటూ తికక్ తికక్ పర్యోగాలనీన్ మాపై
రుదద్కండి“ అని మొహమాటం లేకుండా ముఖంపైనే చెపేప్సింది. వారి మాటలకి బోనసాయ మొకక్లాగా చినన్బోయినాడు. అయినా పటుట్వీడలేదు. వాక
మెట రిటైరడ్ పిర్నిస్పాల పరాంకుశంని సలహా అడిగినాడు .
"రాంపర్సాద గారూ ! పాతిక సెంటల్ తోటకి పనిమనిషి ఎందుకండీ! మీరే రోజుకి రెండు మూడు గంటల ఎకస్ర సైజులనుకొని తోట పనులు
చేసుకొంటే పోలా! షుగరూ తగుగ్తుంది . బల్డ పెర్షరూ పారిపోతుంది ' అని ఉచిత సలహా ఇచిచ్నాడు. సలహాని చతావ్రపు అదాద్లు వేసి ఒకసారి అదాద్లు
తీసి మరొకసారి చెపిప్నాడు వాక మెట.
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పరాంకుశం గారి సలహా భలే భలే నచిచ్ంది సారుకి. వెంటనే గాంధీ రోడుడ్కి వెళిల్నాడు. చినన్ కతిత్ - పెదద్ కతిత్, చినన్కతెత్ర - పెదద్ కతెత్ర,
చినన్పార - పెదద్ పార, చినన్గడడ్పార - పెదద్ గడడ్పార, తొలిక, కొడవలి , దోటి, చేంతాడు , నిచెచ్న , రెండు డర్ముమ్లు , రెండు బకెటుల్ , నాలుగు పాల్సిట్క
బిందెలు , నాలుగు మగుగ్లు , పొడుగాటి పాల్సిట్క పైపు ... అనీన్ తెచుచ్కునాన్డు. సేఫీట్ మేజర మెంటస్ లో భాగంగా కాళల్కి సిల్పప్రస్ , సాకస్ , చేతికి గౌల్జ ,
తలకి టోపీ , ఎండకి రంగు మారే నీలి కళల్దాద్లు, ఎలాసిట్క నికక్రు, తడి తుడుచుకోవడానికి ఓ తుండుగుడడ్ కూడా కొనుకుక్నాన్డు .
అడవి రాముడు సినిమాలోని యన .టి .ఆర . పాట "కృషి వుంటే మనుషులు ఋషులవుతారు " రెండు మూడు సారుల్ యూటూయ్బ లో
చూసుకునాన్డు . తనను తాను రైతు బిడడ్గా, రైతు బంధుగా , రైతే రాజుగా , రైతు నేసత్ంగా , మటిట్ బిడడ్గా , అనన్దాతగా ఊహించుకొని మురిసిపోయాడు
. 'ఆడుతుపాడుతు పని చేసుత్ంటే అలుపూ , సలుపూ ఏమునన్ది ' అంటూ అకిక్నేని పాట పాడుకొంటూ రంగంలోకి దిగాడు .
మొదటిరోజు తెలల్పంచె, కట బనీన్యను వేసుకొని తలకి గుడడ్ చుటుట్కొని తోటపని చేసుకుపోతునాన్డు. ఎకక్డి నుంచో రెండు పిచుచ్కలు వచిచ్
వాలినాయి . సంతోషం పటట్లేక పోయాడు . చినన్ పిలాల్డిలా పరిగెతుత్కెళాల్డు వాటి దగగ్రకి. అవి తురుర్న లేచి వెళిల్పోయాయి. దిగాలుగా నిలబడి వుంటే
రెండు వీధి కుకక్లు తోకలు ఆడించుకొంటూ వచిచ్ కాళెల్తిత్నాయి. చినన్ గులక రాళుల్ ఎతుత్కొని పరిగెతిత్నాడు వాటిని తరమడానికి, అవి బెదరలేదు.
నింపాదిగా తమ పని పూరిత్ చేసుకొని నాలికలు జాడించుకొంటూ నడిచిపోయాయి. అతడు పరిగెతుత్తూ వుంటే సనన్ది , చినన్ది , నలల్ది , పొడుగుది
అయినా పాము ఒకటి కనిపించింది. ఎగిరి పడినాడు మాజీ మేనేజరు. శబద్ం లేకుండా పాము ఎటాల్ వచిచ్ందబాబ్? ’ఓ .... అవును కదూ - సినిమాలోల్
అయితే పాము వచేచ్టపుప్డు మూయ్జిక పెడతారు. ఇకక్డ మూయ్జిక ఎవరు కొడతారులే ' అనుకునాన్డు. పాము తోట దాటి పోయేంతవరకు గుండెలు అర
చేతిలో పెటుట్కొని తోట మూలగా నిలబడాడ్డు. ఎవరో ఒక కాలనీ ఆమె పసుపు పచచ్ నైటీ వేసుకొని ఊగుతూ ఊగుతూ వచిచ్ పెదద్ నలల్ పాలిథీన కవరోల్
చెతత్తెచిచ్ పడేసింది.

గబబ్ంటే గబుబ్కాదు.

రెండు లీటరల్ ఫినాయిల చలిల్నా గబుబ్ తగేగ్టుల్ లేదు. దగగ్రకెళిల్ అరుదాద్మనుకునాన్డు. ఈ పెదాద్యన

నడుచుకుంటూ ఆమె దగగ్రికి వెళేల్లోగా ఆమె ఊగుతూ ఊగుతూ వెళిళ్పోయింది . ' బాయ్ంకులో సింహం లా తిరిగే వాడిని , తోటలో తోటమాలిగా తిరగాలిస్
వసోత్ంది’ అనుకునాన్డు.
రెండవ రోజు పనిలోకి దిగినాడు. రాతిర్ పడిన వానకి నీళుల్ చేరివునాన్యి. పీతలు , గొలల్ భామలు , తేళుల్, కపప్లు, జెరిర్లు , నతత్ గులల్లు ,
వానపాములు , ఉడతలు , ఎలకలు , బలుల్లు .... ఇంకా రకరకాల జీవరాశులు కనిపించాయి. ' నేలపైన జీవరాశులు కాకపోతే వజర్వైడూరాయ్లు
కనబడతాయా ' అనుకొని తనకుతాను భుజం తటుట్కొని దైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. ‘మేనేజర గా వునన్పుప్డు సాట్ఫ చేసే శర్మదానం, మొకక్లు నాటే సనిన్వేశం
, వృకోష్ రక్షతి రకిష్తః కారయ్కర్మం భలే గమమ్తుత్గా వుండేదికదా. ఇపుప్డెందుకిలా కషట్ంగా వుంది’ అనుకునాన్డు. ‘చేసుకుంటూ పోతే అలవాటవుతుందిలే’
అని తనను తాను సముదాయించుకునాన్డు .
పనంతా అయినాక తన మటిట్ గుడడ్లిన్ తనే ఉతుకోక్సాగాడు.

గుడడ్ల పని కూడా చెబితే భవాని కేకలేసుత్ందేమోనని భయపడి.

తను

గుడడ్లుతుకుతుంటే "టైరడ్ అయాయ్డని బాయ్ంకోళుల్ రిటైరడ్ చేసేత్ ఆయన పంగ లేని పనులనీన్ నెతిత్న వేసుకునాన్డమామ్ " అని తన ఎనభై ఏళల్ తలిల్తో ఫోనులో
చెబుతోంది భవాని. వినీ విననటుల్ వునాన్డు కానీ సారుకి చినన్ సైజ కోపం వచిచ్ంది. 'పెళాల్లకి పౌర్ఢతవ్ం వచిచ్నాక మొగుళల్కి కాసత్ పటుట్విడుపులు
వుండాలపాప్ ' అని చెపిప్న ధరమ్వరం మేనేజర ధరమ్రాజు చిలకపలుకులు గురొత్చిచ్ గముమ్న వుండిపోయినాడు.
00000
రెండు రోజుల తోట పనికే నడుము నొపిప్, భుజం నొపిప్, మెడ నొపిప్ , కాళళ్ నొపిప్ , కీళల్నొపిప్ ఒళళ్ంతా నొపిప్ , కండరాల నొపిప్ వచిచ్నాయి .
అటేల్ వదిలేసేత్ పెదద్ పార్ణం ఇబబ్ంది పడుతుందని ఎముకల డాకట్రు దగగ్రికి వెళిళ్నాడు. డాకట్రు ఇచిచ్న మాతర్లతో కడుపులో మంట , నాటిన చెటుల్
ఎండిపోతుంటే కడుపుమంట కలిగినాయి సారుకి.
డాకట్రు సలహా మేరకు ఫిజియోథెరపిసుట్ పర్కాశంని ఇంటికి పిలిపించుకొని థెరపీ పార్రంభించినారు. 'కాలిష్యం కలిగిన కోడి గుడుడ్ తినండి .
ఎముకలకి ఎరువు, ఒంటికి శొంఠిలాగా పనిచేసుత్ంది' అని చెపిప్నాడు పర్కాశం. రోజుకి రెండు గుడుల్ ఉడకపెటిట్ తెలల్గుడుడ్ మాతర్మే మొగుడికి పెటట్సాగింది
భవాని. పసుపు గుడుడ్ వైపు కనుగుడుల్ మిటకరించి ఆశగా చూడసాగాడు. ' అవి తింటే కొవువ్ కొలెసాట్ర్ల పెరుగుతుంది జాగర్తత్ ' అనన్టుల్గా చూసేది
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భవాని. అవి పారవేయడం దేనికని పనిమనిషి రాములమమ్కిచిచ్ంది

తినమని.

"మాయబబ్కి రకత్పోటు వుండాదని మమమ్లిన్ కూడా గుడుడ్ పసుపు

తినొదద్నాన్డమామ్ డాకటరు " అని వాటిని తీసుకోలేదు రాములమమ్. 'అందరకి హెలత్ అవేర నెస లే " అని తిటుట్కుంటూ డసట్ బిన లో పడేసింది భవాని.
మనున్తినన్ పాములాగా గముమ్నవుండి పోయినాడు సారు.
00000
వారం రోజుల థెరఫీ అయిపోయాక పర్కాశం "సారూ ! ఇకపై అనిన్ పనులు మీకు మీరే చేసుకోవచుచ్ " అనాన్డు. కసుస్న లేచింది భారయ్ భవాని.
" అయాయ్ ! పర్కాశం ! అయనికి ఓవర కానిఫ్డెనస్ ఎకుక్వ బాబూ! గత ఏడాది శుకాల్ల ఆపరేషన చేసుకునన్పుడు కంటి డాకట్రు ఇలాగే చెపాప్డు "అనిన్
పనులూ మీకు మీరే చేసుకోండి " అని. ”గంటకొకసారి కంటి చుకక్లు వేసుకోవాలి. పడిసెం ముకుక్కీ మందు వేసుకోవాలి. తన పని తాను
ఇండిపెండెంటుగా చేసుకోవాలని ముకుక్మందు కంటికి, కంటి మందు ముకుక్కి వేసుకునాన్డు. దానికి వైదయ్ం చేయించలేక ఆరువారాలు నానా అగచాటుల్
పడాడ్ం'. అని ఎగిరెగిరి చెపిప్ంది.
ముసలి మొగుడు, ముసలి పెళాళ్ం మధయ్లో దూరితే తనకి 'ఎలకోట్ర్ థెరఫీ ' చేయించేలా వునాన్రని అకక్డ నుంచి చినన్గా జారుకునాన్డు పర్కాశం.
.
00000
దింపుడు కళెల్ం ఆశతో రాతిర్కి రాతిర్ ఇంటోల్ వారినందరినీ కూరోచ్బెటిట్ రౌండ టేబుల సమావేశం ఏరాప్టు చేసినాడు సారు. తన కలల తోటని
కాపాడమని కోరినాడు అందరనీ. తోటని కాపాడే తోటమాలిని వెదకండని వేడుకునాన్డు.
'మనలిన్ చూసేదానికే ఒక మనిషి కావాలి. దానికే దికుక్ లేదు. మళీల్ మీ తోటకొక మనిషా? ' అని నిలదీసింది భవాని. "కలగనడమంటే తాజ
మహల కటేట్ కలో , గోలొక్ండ కటేట్ కలో కనాలి గానీ , తోట కలలు ఈయనకు ఎందుకొచాచ్యబాబ్ " అని పుతర్రతన్ం మరియు పుతిర్ కారతన్ంలు తమలో
తాము పర్శిన్ంచుకునాన్రు.
సాధయ్సాధాయ్లు సుఖాలు లాభనషాట్లు వయ్య పర్యాసలు మంచి చెడడ్లు ఆలోచించినారు. పనిమనిషి రాములమమ్కు ఇంటి పని జీతం మూడువేల
నుంచి అయిదు వేలకి పెంచి తోటని కాపాడుకొందామని కొడుకు సివిల ఇంజనీర పర్తిపాదనతో అందరూ తృపిత్ పడాడ్రు.
'అయినా ఆ పిలల్ ఎకక్డ పనిచేసి చసుత్ంది రా బాబూ ! గుడడ్లు వాషింగ మిషనులో వేయకుండా తన చేత ఉతికిసాత్నని మిషను తుపుప్
పటిట్పోదా అమమ్గారూ అని అడిగిందిరా ఈ మధయ్’ అంది భవాని.
'వెయిట అండ సీ' అంది భావి భారత జరన్లిసట్ జయశీర్.
' ఏమో ! నా అమెరికా తముమ్డు అమెరికా నుంచి వచేచ్లోగా తోట అందంగా కనబడాలి. మావతోట ఎంతదాకా వచిచ్ందకాక్ అని ఫేస బుక లో
పర్శన్ల మీద పర్శన్లు వేసుత్నాన్డు వాడు ' అని నిటూట్రిచ్ంది భవాని.
00000
రాములల్మమ్ ఒపుప్కొంది. ఒకేసారి రెండువేల జీతం పెరిగేసరికి ఎగిరి గంతులేసింది. మొగుడు మురారి సిమెంట కంపెనీ వాచ మెన గా
సంపాదించేదీ ఐదువేలే. మొగుడు సంపాదనతో తన సంపాదన సమానమయియ్ందని ఆమె ఆనందానికి పటట్ పగాగ్లు లేకుండా పోయింది. నాలుగైదు
రోజులు ఎగిరెగిరి పని చేసింది. అనిన్ గమనించ సాగాడు సారు.
రాములమమ్ తోటపని చేసోత్ందంటే చేసోత్ంది కానీ సంతోషంగా మనసుస్ పెటిట్ పనిచేయడం లేదనిపించింది ఇంటిలిల్పాదికీ. ఆమె చేసే తోట
పనిలో 'జీవం ' వునన్టుల్ గోచరించలేదు వారికి . ఏదో మొకుక్బడిగా చేసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. జీతానికి పనిచేసుత్నన్టుల్గా కాక ఉచితంగా పనిచేసుత్నన్టుల్గా
పని చేసేది . కుంటి సాకులు చెపిప్ అడపాదడపా పని ఎగరగొటేట్సూత్ వచిచ్ంది కూడా. ఒక రోజు తలనొపిప్, ఇంకొక రోజు కాళుల్ నొపిప్, మరొక రోజు ఒళుల్
నొపిప్ ... ఇలా చెపప్డం పార్రంభించింది. ఒక వారం బిడడ్కి ఒళుల్ బాలేదు, ఇంకొక వారం సంఘం కాడికి పోవాలి. మరొక వారం మా ఇంటాయనకు
బాలేదు .... ఇలా దండిగా సెలవులు పెటట్సాగింది. శకిత్ వసుత్ందని పండూ , పాలు ఇసేత్ తిని తాగుతోంది కానీ తృపిత్గా పనిచేయడం లేదు. చెటుల్ చసేత్
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నాకేమి, బతికితే నాకేమి అనన్టుల్గా నీళుల్ పటట్సాగింది. ఈ అమిమ్ వయాయ్రాలకు తోట ఎకక్డ పాడైపోతుందోనని బాధపడసాగారు ఇంటోల్ వాళల్ంతా.
పసిపిలల్ - పని చేయలేక కాదు, సరైన పేర్రణ లేక రాములమమ్ తోటపని చేయలేక పోతోందని గర్హించినాడు మాజీ మేనేజర.
00000
ఆరోజు - వాష బేసిన వదద్ నిలొచ్ని అదద్ంలో ముఖం చూసుకుంటూ షేవింగ చేసుకుంటునాన్డు సారు. వాష బేసిన చినన్ బొకక్లోల్ంచి రెండు
బొదిద్ంకలు మీసాలు ఊపుకుంటూ బయటకొచాచ్యి. ఉలికిక్ పడినాడు. కాసేపటికి తేరుకొని 'ఇంత చినన్ బొకక్ నుంచి అంతపెదద్ బొదిద్ంక ఎలా
వసోత్ందబాబ్ ' అని ఆలోచించినాడు. బి.యసీస్ డిగీర్లో చదివిన డారివ్న సిదాధ్ంతం ' సట్ర్గుల ఫార ఎగిజ్సెట్నస్ ' గురొత్చిచ్ంది. పనిలో పనిగా పదేళల్ ఫాల్ష బాయ్క
గురొత్చిచ్ంది. రాయలసీమ బిలడ్రస్ వారు తిరుపతి - రేణిగుంట రోడుడ్ లో రెండు మూడు అపారుట్మెంటస్ వెంచరుల్ వేసినారు. వాటిలో వందమంది
కల్యింటల్కు తాను హౌసింగ లోన మంజూరు చేసాడు. కృతజఞ్తా పూరవ్కంగా బిలడ్రుల్ తమ అపారుట్మెంటులో ఒక టేకు చెటుట్ తన చేతితో నాటించి
చెటుట్కింద తన పేరుతో చినన్ సిమెంట బోరుడ్ పెటిట్ంచినారు. తను ఎంత సంతోషపడినాడో ... అదే బిలడ్రల్కు ఎనోన్సారుల్ ఎనోన్ విధాలుగా పదింతలు
సహాయం చేసివుంటాడు తను. రేణిగుంట రోడుడ్లో వెళేల్ పర్తిసారీ ఆ ఫాల్టస్ వదద్కి వెళిల్ టేకు చెటుట్ని తృపిత్గా సప్ృశించి తనివితీరా కళాల్రా చూసి
వసుత్ంటాడు. కొనిన్ నీళుల్ కూడా పోసి వసుత్ంటాడు.
00000
ఏదో వింత ఆలోచన ఒకటి ఫాల్ష లాగా వెలిగింది. గబగబా షేవింగ ముగించి టౌన లోని కరాన్ల వీధికి పరుగులు తీసినాడు. వెలడ్ర
వెంకటేశవ్రుల్ని కలిసినాడు. నాలుగడుగుల రాడ కట చేయించి చినన్సైజు బోరుడ్ని దానికి వెలిడ్ంగ దావ్రా అతికించినాడు. బోరుడ్కి, రాడ కి రంగులు
వేయించినాడు.
ఇంటికెళిల్ చలల్టి వాతావరణంలో తోటలో మీటింగు పెటిట్నాడు. భారయ్నీ , పిలల్లనీ , రాములమమ్నీ , రాములమమ్ మొగుడీన్ పిలిచినాడు. చాక
లెటుల్ పంచినాడు. ఇనుప కమిమ్కి, బోరుడ్కి, పసుపు , కుంకుమలు రాయించినాడు. తోట మధయ్లో చినన్ సిమెంట దిమెమ్ కటిట్ంచినాడు. సిమెంట దిమెమ్కు
చందనం రాసి కుంకుమ బొటుల్ పెటిట్నాడు. ఎరర్మందారాలు దిమెమ్ చుటూట్ పరిచినాడు. తను తెచిచ్న రాడ బోరుడ్ని దానిపై నిలబెటిట్నాడు. బోరుడ్పై
ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలు "రాములమమ్ తోట "ని చూసి అందరూ తపప్టుల్ కొటిట్నారు. రాములమమ్కి షేక హాయ్ండుల్ ఇచిచ్నారు. చామంతుల చెండు
రాములమమ్కిచిచ్నారు . ముదద్ బంతుల మాల మురారికి వేసినారు. మొగుడు మురారి భారయ్ని మెచుచ్కోలుగా చూసినాడు.
రాములమమ్ ఉలికిక్పడింది. ఉకిక్రిబికిక్రి అయిపోయింది 'తోట పేరే నీపేరు పెటాట్రు రాములమామ్ ! దీనినెటాల్ కాపాడుకొంటావో ఏమో ' అని
అంది భవాని. తన పేరు పెదద్ పెదద్ అక్షరాలోల్ రంగురంగుల బోరుడ్పైన మెరుసూత్ వుంటే రాములమమ్కి దిమమ్ తిరిగి పోయింది. చటుకుక్న ఓనర మరియు
ఓనరమమ్ల పాదాలపైన పడింది. మొగుడితో కలసి ఆశీరావ్దం తీసుకొని అకిష్ంతలు చలిల్ంచుకొంది. గంతులేసూత్ పెరటోల్కి పరిగెతిత్ంది. నీటి తొటిట్లో తనను
చూసుకొంటూ చినన్ పిలల్లా డానుస్లేసింది. పలెల్లోల్ జాతరకి పలకలు కొడితే వేసే "డబుబ్సుక్ డబుబ్సుక్ ' అడుగులేసిం . ఇపుప్డు తన సేట్జ మారిందని
గురొత్చిచ్ కాసేపు వెసట్ర్న డాయ్నస్ చేసి అలసి పరుగెతుత్కెళిల్ బాధయ్తగా తోట పనిలో లీనమయియ్ంది.
నాలుగేళుల్ గడిచాయి. ఓ సాయం సంధయ్వేళ - రాములమమ్ తోటలో దేముడి పటాలకని మలెల్పూలు కొసోత్ంది భవాని. సపోటా చెటుట్ కిర్ంద
కురీచ్లో కూరొచ్ని సట్ర్కచ్రల ఇంజనీర కొలంబస డుపెల్కస్ బిలిడ్ంగ పాల్న గీసుత్నాన్డు. జామ చెటుట్ కింద కూరుచ్నన్ జరన్లిసట్ జయశీర్ ఆదివారం అనుబంధానికి
పర్తేయ్క వాయ్సం వార్సోత్ంది. మాజీ మేనేజర అదద్ం ముందర పెటుట్కొని చినన్ కతెత్ర తో తెలల్ మీసాలు ఏరి ఏరి కతిత్రిసుత్నాన్డు. రాములమమ్ మొగుడు చింత
చిగురు కోసుత్నాన్డు. తోట మూలన రోకటోల్ చింతకాయల పచచ్డి దంచుతోంది రాములమమ్.
అమెరికా మరిది ఆనందరావు పటీట్ల మంచంపైన వెలల్కిలా పడుకొని జామకాయ కొరుకుతూ "పైసల చెయయ్లేని పేర్రణ - చినన్ బోరుడ్ చేసింది
కదా మావా ! జామకాయలు తియయ్గా లేవేమి మావా ! అని అడిగినాడు. అందరూ గొలుల్న నవివ్నారు. పారిజాతం చెటుట్ తెలల్ పూలను పలపలా
రాలిచ్ంది . సంపెంగ పూలు సంతోషంగా అటూ ఇటూ ఊగినాయి .
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ను

+ నేను = మనం

నిధి యెలల్ల

ఇది రెండో రోజు వరసుగా, నేను బాకుస్ కటట్డం తను తీసుకోకుండా ఆఫీసుకి వెళళ్డం. ఇదద్రి మధయ్ మాటలు లేవు. అసలు చూపులు కూడా
లేవు. భోజనానికి అనీన్ పెటిట్ కూరుచ్నాన్ను. వసేత్ కదా పురుషుడు. అహంకారం...హుమ...నీకే అంత ఉంటే నాకెంత ఉండాలి. నేను కూడా పిలవలేదు. నేను
మాతర్ం ఇంత అనన్ం, కూరా పేల్టోల్ వేసుక్ని దిగ మింగాను. కలిసి కాకుండా ఇలా విడిగా తినడం ఇబబ్ందే కానీ, ఆ విషయం పైకి కనపడనివవ్లేదు. అమోమ్
ఇంకేమైనా ఉందా అలుసైపోమూ!? ఈ కాండిడేట కి అసలు ఆకలి వెయయ్దా? సిగన్ల ఇవవ్డానికి అనన్టుల్ పేల్టులో గరిటతో టంగు టంగు మని కొటాట్ను.
విసురుగా లేచి వచిచ్, హలిద్రామస్ రెడీ మేడ మీలస్ పాయ్కెట ని ఓవెన లో వేడి చేసుకుని తినడం మొదలుపెటాట్డు.
ఎంత పొగరు...ఎంత కండకావరం...ఎంత ఇది...ఎంత అది. ఛా! మాటలు కూడా అందడం లేదు. అసలు ఇంకోసారి ఈ రెడీమేడ ఫుడుడ్ని
తీసుక్ని రాకూడదు ఇంటోల్కి అనుకునాన్ను. గినెన్లు సరుద్తూ ఓరకంట చూసుత్ను కదా, ఎంచకాక్ లాప టాప లో ఏదో కెలుకుక్ంటునాన్డు. అపప్టోల్
ఆడవాళళ్కి ఆడవాళల్తోనే సవతి కషాట్లు వచేచ్వి. ఈరోజులోల్ ఈ లాప టాప లు, ఐపాడుల్ తగలడాడ్య మా పార్ణానికి. తినన్గా కాపురం కూడా చేసోక్నివవ్డం
లేదు జనాలని. పకక్నునన్ పెళాళ్ం అందంగా వుందో లేదో చెపప్రు కాని, అకక్డెకక్డో వునన్ హీరోయిన కి, ఫెర్ండస్ కి లైకులు, కామెంటుల్ పెడతారు ఫేస బుక
లో.
ఓ ముదూద్ ముచచ్టా ఏమీ పటట్వు. గూటోల్ గుండార్యి లాగా ఉంటాడు. సరే ఎనిన్ రోజులు ఇలా ముడుచుకు కూచుంటాడో చూసాత్. పార్ణం లేని
వసుత్వులతో ఎనిన్ రోజులు కాపురం చేసాత్డో చూదాద్ం. బెడ రూమ లోకి వెళిళ్ అలిగిన మంచంపై వాలి ఆన లైన ఎఫెం పెటుట్కుని వింటూ వునాన్ను.
నాకిషట్మైన పాట బాలూ గారిది,"మాటే రాని చినన్దాని కళుళ్ పలికే ఊసులూ"వసోత్ంది. ఎంత హాయిగా వుంది పాట. పెళిళ్కి ముందు ఎంత హుషారుగా
వుండేదానిన్, సెలయేటి వేగం, వెనెన్ల రాతుర్ల మౌనం, చిగురుటాకుల రాగం అనీన్ కలిసేత్ నేను లాగా వుండేదానిన్. ఇదిగో ఈ పురుషునిన్ ఏ ముహూరాత్న
చూసానో సెలయేటి పర్వాహం ఆగిపోయి చలనం లేని చెరువు లాగా అయిపోయాను. వెనెన్ల కరిగి కృషణ్ పక్షం మొదలయియ్ంది, ఎందుకులే ఎకుక్వ
ఆలోచిసేత్ చికాకులో వైరాగయ్ం వసుత్ంది....!
**********

ఎంత పొగరు. మొగుడు అనే గౌరవం ఏ కాసత్నాన్ వుందా! అవునులే ఈ కాలం ఆడపిలల్ కదూ, వీళళ్కి సమాన హకుక్ల
కోసం రచచ్ కెకక్డం మాతర్మే తెలుసు. సమాన గౌరవం గురించి ఏమి తెలుసుత్ంది. ఒక చినన్ మాట అంటే ఇంతెతుత్నన్
ఎగిరి దూకి మౌన యుదధ్ం పాటించాలా? అయోయ్, మొగుడు మాటాల్డటేల్దే, కొంచం పలకరిదాద్మని ఏమైనా వుందా? అసలు
ఈ పిజాజ్ బరగ్రల్ దేశంలో ఏం తింటునాన్డో అనే బాధ కాసైత్నా వుందా? వంటిలుల్, పడకటిలుల్ తన అదుపులో పెటుట్కుని,
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తనకీ, తన తిండికి ననున్ బాగా అలవాటు చేసేసేకుని ఎకక్డికి పోతాడులే అని అనుకుంటోనేద్మో? ఆ పపుప్లేమీ నా దగగ్ర ఉడకవు. నాకు గానీ
తికక్రేగిందంటే కడుపు ఆకలి ఐనా, ఆ ఆకలి ఐనా కేర చెయయ్ను.
పెళిళ్ చూపులోల్ ఎంత బాగుంది, బాపూ గారి బొమమ్లా, వేసవిలో మలెల్పువువ్లా, పలెల్లోల్ని ముదద్మందారం లా అబాబ్...నా పంట పండింది అనుకునాన్ను.
పెళిళ్కి ముందు ఎంత జాలీగా వుండేవాణిణ్...నా రూములో నా ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ వసుత్వులు పెటుట్కునే వానిన్, ఎపుప్డూ కావలిసి వసేత్ అపుప్డు నా
మితర్బృందం వాలిపోయేవారు, అనిన్ కలరల్ ఫిలుమ్లు చూసేవాడిన్, ఎతిత్తే బీరుబుడీడ్లు లేచిపోయేవి...మరి ఇపుప్డో? ఆఫీసునుండి రాగానే షూల నుండి వాచీ
వరకూ ఏవి ఎకక్డ పెటాట్లో అకక్డే పెటాట్లి. పొరపాటున ఇంకెకక్డైనా పెడితే సాన్నం చెయయ్కుండా పూజలో కూరుచ్నన్ వాడిలా, ననొన్కక్ చూపు
చూసుత్ంది. ఈవిడ పరిమ్షన లేనిదే నా మితర్బృందం తాలూకు ఒకక్ కాకి కూడా వాలడానికి లేదు. సీరియలల్నీన్ ఐపోయాక ఒక పావుగంట ఇసుత్ంది నాకు
నచిచ్నవి చూసుకోడానికి. సరేలెమమ్ని ఫేస బుక, యు టూయ్బ అలవాటు చేసుకుంటే పటిట్ంచుకోడం లేదని నస.
బేసిగాగ్ వీళళ్కి ఏం కావాలో వీలల్కే తెలిసి చావదు. ఒకటి చెపేత్ తకుక్వా, రెండు చెపేత్ ఎకుక్వా. కోట గారు, ‘భదర్ం బీకేర ఫుల బర్దరూ’ అని,
నాగారుజ్న గారు ‘వదుద్రా సోదరా’ అని ఎంత చెపిప్న కూడా విని చసేత్ కదా. సరేలే ఎకుక్వ ఆలోచిసేత్ ఫారమ్లుస్ వదిలేసి కాషాయం కటుట్కోవాలనిపిసుత్ంది.
పడుకుందాం...అమోమ్ మంచం వదుద్ అకక్డ ఈ టైములో అతీత శకుత్లు ఉంటాయ...కౌచ లోనే ముడుచుకుని పడుకుంటాను.
***********
మూడో రోజు: ఛా! ఏమి బాగోలేదు. ఇలా ఆంధర్, తెలంగాణాలాల్ వుండడం. కషట్మో నషట్మో ఎదో ఒకటి మాటాల్డుకుంటు ఉంటేనే
బాగుంది. మాటల్డేదాద్మా? వదుద్లే. తను మాటాల్డొచుచ్ కదా? పాపం. బాగా కోపం వచిచ్నటుల్ ఉంది. నేనే అనవసరంగా నోరు
పారేసుకునాన్ను. వెయియ్ మాటలోల్ చెపప్లేనిది ఒకక్ సప్రశ్ తో చెపప్గలడు. నా నడుము చుటూట్ చెయియ్ వేసి పడుకుంటే ఎంత ధీమాగా
వుండేది. కోటిల్చిచ్నా కొనలేని ధైరయ్ం అది. ఇక తన పేర్మలో ననున్ ఉకిక్రి బికిక్రి చేసే క్షణాలు మరిచ్పోగలనా అసలు. నాకే
బుదిధ్లేదు. పాపం ఆ ఆఫీసులో ఏమి తింటునాన్డో ఏమో. ఛా! ఎనిన్ మాటలు అనుకునాన్ను.
కుదురు లేని నిలకడ లేని సెలయేరుకి ఒక కుదురు, ఒక సాథ్నం ఇచిచ్ంది తనే కదా. కృషణ్పక్షం అంటూ ఒకటి లేకపోతే వెనెన్లకి విలువ
ఉంటుందా? చిగురుటాకులు ముదిరి రాలితేనే కదా కొతత్ అందాలకి అవకాశం వచేచ్ది. నా దగగ్ర నుండి ఆయన ఏమీ దోచుకుంది లేదు. ఇంకా తన
సేన్హంతో ననున్ పరిపూరణ్ం చేసాడు. పిచిచ్ సీరియళుళ్, కథలు చదివి మనసు పాడు చేసుకుంటునాన్ను. ఇక నా వలల్ కాదు ఈ శపధాలు, ఛాలెంజులు. తను
విసుకునాన్, కోపం తెచుచ్కునాన్ నేను మాటాడేసాత్ను...అంతే.
*************
ఛి! ఎదవ బతుకు. సరిగాగ్ తిని మూడు రోజులైంది. ఈ బెర్డుడ్ ముకక్లు తినీ తినీ నాలుక మందం అయిపోయింది. ఐనా
నాకింత కోపం ఉండకుండా ఉండాలిస్ంది. పాపం నాకోసం అందరీన్, ఉదోయ్గానిన్ వదిలేసి ఇకక్డ ఖైదీ లా ఉంటోంది. ఎదో
విసుగులో ఒక మాట అంటే నేను పడోచుచ్కదా. కొవువ్. నాకీమాతర్ం జరగాలిస్ందే. ఎంత చకక్గా బాకుస్ కటేట్ది. తన
పేర్మంతా తన బాకుస్ కటేట్ విధానం లోనే తెలిసిపోయేది. నేను కాసత్ అలసిపోయినా ఎంత కంగారు పడేది. నా దగగ్ర
గువవ్లా ఒదిగిపోయేది, మైనం లా కరిగిపోయేది.
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ఇలుల్ ఎంత ఆరిట్సిట్క గా పెడుతుంది. ఒకక్ రోజైనా నా వసుత్వుల కోసం వెతుకునన్ది లేదు. ఎపుప్డూ వాటి సాథ్నాలోల్ అవి రెడీగా ఉండేవి. మా
ఫెర్ండస్ వసేత్ ఏదైనా చేసి పెటాట్లని ముందుగానే చెపప్మనేది కానీ ఎపుప్డూ ఎవరినీ రావదద్ని చెపప్లేదే. అంత అందం ముందుంటే ఇంక కలర ఫిలుమ్ల
అవసరం ఏంటి నాకూ. ఏమి చెపిప్నా నా ఆరోగయ్ం కోసమే కదా...నేనే ఫూల ని ఎనన్డూ తనని మెచుచ్కునన్ పాపాన పోలేదు. నా ఫీలింగస్ ని ఎపుప్డూ
సరిగాగ్ తెలియజేసిందే లేదు. ఏమైనా సరే తనతో మాటాల్డాలిస్ందే...చివరికి కాళుళ్ పటుట్కోడానికైనా నేను రెడీ.....హా.!
************

నాలుగో రోజు:
"ఆఫీస టైం అవుతోంది లేరా"...
"ఒక 5మినిటస్ రా పీల్జ” ...
"సరే బజోజ్లే, నేను లేపుతా కాసేపాగి."
"ఇడిల్ సూపర ...పచచ్డి అదిరింది"...
"అనిన్ బాకుస్లు తినెయాయ్లి, ఫూర్టస్ పెటిట్న బాకుస్ ఈవెనింగ 4 కలా తిను” ...
"అలాగే. నీకు ఈరోజు డైరవింగ కాల్స అపాప్యింటెమ్ంట తీసుక్నాన్ను, తవ్రగా ఇంటి పని చూసుక్ని వెళుళ్. బి బేర్వ"...
"ఓకే రా. వీకెండ జెమస్ షో కి వెళాద్మా, కొనిన్ చైనస్ కొనాలి",...
"ఓకే డన...సాయంతర్ం మిరపకాయ బజీజ్లు చేసాత్వా తినాలని ఉంది"....
"సరే, టేక కేర బాయ"....
ఓకే మా. బాయ. ఉ.... మామ్......
మూడు రోజుల కిర్తం:
"ఆఫీస కాల మాటాల్డేటపుప్డు టీవీ వోలుయ్ం తగిగ్ంచవచుచ్కదా".
"నాకేం తెలుసు నువువ్ కాల లో వునాన్వని"
'నీకేం తెలుసు ఏమి తెలీదు, నా టెనష్నస్ నీకు అరధ్ం కావు. గంట సేపు వంటిటోల్ ఉండి రోజంతా టీవీ ముందు, కిటిట్ పారీట్లోల్ గడపడం మాతర్ం తెలుసు".
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“కోపంలో ఏది పడితే అది మాటాల్డొదుద్...నువెవ్లాగు నాతో మాటాల్డవు. నా పాటికి నేను టీవీ చూడడం కూడా తపేప్నా...నాకేమనాన్ సరదానా పారీట్లకు
వెళళ్డానికి. మీ కొలీగ వాళళ్ మిసెస లు అని పరిచయం చేసి మీరు సోషల గా మూవ అవమంటేనే కదా నేను పారిట్లకి వెళేళ్ది."
"అనిన్టికీ అనిన్ సమాధానాలు చెపాత్వ...నీతో మాటాల్డడం వేసట్..."
"ఎవరిమీదో కోపం నాపై చూపిసాత్వ నీతో మాటాల్డడం కూడా వేసట్..."
"పో"...
"నువువ్ కూడా పో"...
PPP
వాళళ్లో ఎవరు ముందు మాటాల్డారో వాళళ్కే తెలీదు. తెలుసుకోవాలని కూడా వాళళ్కి ఉనన్టుట్ లేదు. మూడు రోజులుగా మౌన
మునులాల్గా మాటాల్డుకోవటేల్దనే విషయం గురించి అసలు గురేత్ లేదు.
PPP

యోగి

ర కొపప్రపు

రాతిర్ డేరా లో కూరుచ్ని ఉనన్ బషరత ఆలీ, గౌస ఖాన దగగ్రికి ఒక భటుడు వచాచ్డు.
"ఎవరో కురార్డు మన తిరుగుబాటు సైనయ్ంలో చేరడానికి వచాచ్డండి. పంపమంటారా?"
ఆలీ, ఖాన వైపు చూసి భటుడి తో "సరే పంపు" అనాన్డు. భటుడు కొంతసేపైన తరువాత సనన్గా ఉనన్ ఒక కురార్డితో లోపలికి
వచాచ్డు. గౌస ఖాన, బషరత ఆలీ ఆ కురార్డిన్ పరీక్షగా చూసారు. మాసిపోయిన బటట్లు, పెరిగిన కొంచెం గడడ్ం. ఏదైనా తిని చాలా రోజులైనటుట్ంది.
"నీ పేరు?" ఖాన అడిగాడు
"హరిభావ భూసరి"
"వయసుస్?"
"పంతొమిమ్ది సంవతస్రాలు"
"నీకికక్డ పనేంటి, ఎందుకొచాచ్వ?"
"రాణీ లకీష్ బాయ సైనయ్ం లో చేరి, సిపాయిల తిరుగుబాటు లో పోరాడదామని వచాచ్."
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ఆలీ చినన్గా నవివ్ "నువువ్ గటిట్గా గాలి వీసేత్ పడిపోయేలా ఉనాన్వ. నువువ్ మా సైనయ్ంలో ఏంచేసాత్వ? వెళుళ్, కావాలంటే తాతాయ్ టోపే
దగగ్ర చేరు. ఏదైనా మొయయ్డానికి పనికొసాత్వ. ఇకక్డ మేమే చాలా పర్మాదంలో ఉనాన్ం"
"నేను మీలాగే రాణీ గారి సైనయ్ం లో ఉంటాను. ఆంగేల్యులని గావ్లియర నుండి, ఝానీస్ నుండి తరిమెయయ్డానికి ఏదైనా సహయం
చేసాత్ను. కతిత్ యుదధ్ం నేరుచ్కునాన్ను, వలలు పనన్డం వచుచ్. ననున్ చేరుచ్కోండి, మీ దారికి అడుడ్ రాకుండా సహాయ పడతాను"
ఖాన, ఆలీ వైపు చూసూత్ "వీడు గూఢచారి కాదని నమమ్కమేంటి? చేరి వెనున్పోటు పొడిసేత్? ఈ సమయంలో కొతత్ వాళళ్ని చేరుచ్కోవడం
వదుద్. ఎవరినీ నమమ్డానికి వీలు లేదు"
ఆలీ ఆ కురార్డి వైపు చూసి, కొదిద్ క్షణాల తరువాత అడిగాడు,
"ఏ ఊరు మీది?"
"పరభ్ణి జిలాల్ లో పతిర్ అనే ఊరు."
"అంటే అహమ్ద నగర కి దగగ్రనన్ మాట" అనాన్డు ఖాన, ఆలి వైపు ఓరకంట చూసూత్
"కాదండి, నాందేడ కి దగగ్ర, ఆంధర్ దేశ సరిహదుద్ మాకు పెదద్ దూరం కాదు"
ఖాన, ఆలీ ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకునాన్రు
"ఇంతకు ముందు ఏం పని చేసావు? యుదధ్ విదయ్ల లో శిక్షణేమైనా తీసుకునాన్వా?"
కొంచెం తటపటాయించాడు కురార్డు. గౌస ఖాన మళీళ్ అడిగాడు ఏంచేసేవాడివని. అతను నసుగుతూ చెపాప్డు,
"కొంతమంది ఫకీరుల తో దేశాటన చేశాను...వాళళ్ దగగ్రే కతిత్ సాము నేరుచ్కునాన్."
ఆలీ, ఖాన ఇదద్రూ పెదద్గా నవావ్రు.
"ఫకీరులతో తిరిగావా..హ హ హ....యుదధ్ంలో పోరాడమంటే మాయలు, మంతార్లు చదవడం, దేవుడిని పార్రిధ్ంచడం కాదు. సరే..కతిత్
యుదధ్ం వచచ్నాన్వ కదా, ఏదీ నాకు చూపించు" అని ఒక కతిత్ ఇచాచ్డు ఖాన.
భూసరి కతిత్ పటుట్కొని నిలుచ్నాన్డు. ఖాన కతిత్ తీసుకొని కురార్డి ముందుకు వచిచ్ "కానివువ్" అనాన్డు.
భూసరి కతిత్ని మెరుపు వేగంతో ఖాన మీదికి తిపాప్డు. అది ఊహించని ఖాన తడపడి, వెంఠనే తేరుకొని తన కతిత్ అడడ్ం పెటాట్డు.
కొదిద్గా ఆలశయ్ం అయుయ్ంటే కోసుకుపోయేది. బషరత ఆలీ చూసూత్ వుండి, కదలక కూరుచ్నాన్డు.
"పరవాలేదు, కతిత్లో వేగం వుంది. మరి నైపుణయ్ం వుందేమో చూదాద్ం" అనాన్డు ఖాన.
భూసరి వెనకిక్ తగిగ్ నిలుచ్నాన్డు. ఖాన ముందుకు వచిచ్ తన కతిత్ తో దాడి చెయయ్బోతే, భూసరి తపిప్ంచుకొని ఖాన కతిత్ని
కొటట్బోయాడు. అది గమనించే, ఖాన మళీళ్ దాడి చేసాడు. పర్తి దాడి కి భూసరి దగగ్ర సమాధానం వుంది. ఖాన ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ కురార్డిని
ముటుట్కోలేకపోయాడు. ఖాన కి, ఆలీ కి అరథ్ం అయియ్ందేంటంటే భూసరి కతిత్ తో దాడి చెయయ్లేడు. అలాగని ఎలా దాడి చేసినా అడుడ్కోగలడు. అంటే
భూసరి గెలవడానికి పర్యతిన్చటేల్దు. పర్తయ్రిధ్ తో ఎపుప్డూ సమానం అవుతూ వసూత్ ఉనాన్డు. ఇదొక వూయ్హం అనన్ మాట. అంటే పర్తయ్రిధ్ తో ఎపుప్డూ
సమానం అవుతూ వచిచ్, చివరికి విసిగించి, అలిసిపోయేలా చేసి అపుప్డు దాడి చేసి గెలవడం.
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సమయం గడుసుత్నన్కొదీద్ అదే నిజమయేయ్లా వుంది. ఖాన కి అసహనం పెరిగి పోతూ వుంది. ఎంతకీ ఎవరు విజేతో తెలియటల్. చివరికి
ఒకక్ క్షణం సహనం కోలోప్యి పొరపాటు చేసాడు. అంతే, అదే అదనుగా భూసరి తన కతిత్ ని ఖాన మెడ మీద పెటాట్డు. ఇదంతా చూసుత్నన్ బషరత ఆలీ
పెదద్గా నవువ్తూ చపప్టుల్ కొటిట్ నిలుచ్ని,
"శెహభాష, నీ వూయ్హం చాలా కొదిద్ మందికే తెలుసు. ఆ ఫకీరులెవరో పార్రధ్న తో పాటు నీకు ఉపయోగపడేది కూడా నేరిప్ంచారు"
భూసరి కొంచెం ఆయాస పడుతూ "దీనితో పాటు, తతవ్ శాసత్రం లాంటివి కూడా నేరిప్ంచారు"
ఖాన ముందు కు వచిచ్ "ఆ శాసాత్ర్నిన్ యుదధ్ం లో వినిపించి, పర్తయ్రుధ్లని విసిగించి ఓడిసాత్వా, నీ కతిత్ యుదధ్ం లాగా?" అనాన్డు
ఆలీ మరో సారి బిగగ్రగా నవువ్తూ
"విసుకోక్కు మితర్మా, ఈ కురార్డు మనకి ఉపయోగ పడతాడు. చూడు...పేరేంటనాన్వ? ఆ, భూసరి, నీకు నైపుణయ్ం వుంటే సరిపోదు.
అనిన్కంటే నీ మీద నమమ్కం కలగాలి. అది వుంటే నువువ్ ఇకక్డ వుంటావ. లేదంటే, నినున్ నేనే సవ్యంగా మటుట్బెడతా? అరథ్మయియ్ందా?"
తలూపాడు భూసరి.
"రాణీ లకీష్ బాయి వీరనారి, దేశానికి ఎంతో ముఖయ్మైన యోధుధ్రాలు. ఆవిడ సమర్కషణ మా భాధయ్త. ఆవిడని కాపాడటం కోసం
దేనికైనా సిధధ్ం మేము. నినున్ ఇపుప్డపుప్డే ఆవిడకి రక్షణగా వుంచము. ముందు నువువ్ మాతో పాటు ఆంగేల్యులతో పోరాడు. ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటు
ఉదయ్మం ఇంకా పెరుగుతుంది. అపుప్డు నీ అవసరం వుండొచుచ్. కాలం గడిచే కొదీద్ నువేవ్ంచేసాత్వో చూసాత్ము" అనాన్డు ఖాన.
"దేశానిన్ కాపాడాడ్నికి నేను సిధధ్ం. రాణీ గారి గురుంచి చాలా మంది కధలుగా చెపుప్కుంటునాన్రు నేనుండిన ఊళోళ్. ఆవిడే నాకు
పేర్రణ. మీరు ఏం చెయయ్మనాన్ దానికి నేను ముందుంటాను"
ఆలీ, ఖాన ఇదద్రూ చినన్ గా నవావ్రు.
"రేపటి నుండి సైనయ్ం లో చేరు"
*******
భీకరమైన యుదధ్ం జరుగుతోంది గావ్లియర దగగ్ర ఉనన్ ఫూల బాగ లో. లకీష్ బాయి ఆధవ్రయ్ం లోని సేనలు కెపైట్న హెనియేజ దళాల
తో హోరాహోరీ పోరాడుతునాన్రు. రాణీ గారు చెలరేగిపోయి చేసుత్నన్ పోరాటానిన్ చూడటానికి రెండు కళుళ్ చాలవు. తన రెండు చేతులలో రెండు ఖడాగ్లు
పటుట్కొని శతుర్ వినాశనం చేసుత్నన్ తీరు మనం చితర్పటాలోల్ చూపే వీరతవ్ం అసస్లు సరిపోదు. ఆ సమయంలో రాణి గారిని చూసిన వారికి
ఉదేవ్గపూరితమైన ఉతేత్జం కలగక మానదు. ఇంకొక చోట బషరత ఆలీ తన శకిత్ మేర రాణీ గారిని కాపాడటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. కాని హెనియేజ
దళాల జోరు ఎకుక్వైపోయింది. ఎవరో ఇదద్రు తుపాకులు పటుట్కొని రాణీ గారి వైపు వెళళ్డం చూశాడు. రాణీ గారు పర్మాదం లో ఉనాన్రని గర్హించి, ఆలీ
గటిట్గా అరిచాడు,
"భూసరి.. రాణీ గారిని కాపాడు...తవ్రగా"
భూసరి తిరిగి ఒకక్ అడుగు వేసాడో లేదో, తుపాకి పటుట్కునన్ ఒకతను రాణీ గారి వైపు గురి పెటిట్ కాలాచ్డు.....
ఏదైతే జరగకూడదని అనుకునాన్రో, అదే జరిగింది...భూసరి నిశేచ్షుట్డై చూసూత్ వుండిపోయాడు. ఎంత సేపు గడిచిందో తెలియదు. ఆలీ
ఏదో అరుసుత్నాన్ వినే సిథ్తిలో లేడు. కళళ్ ముందు జరిగింది నమమ్ బుధిధ్ కావటం లేదు. అలా నుంచుని చుటూట్ చూసుత్ంటే అతనికి కనిపించేదంతా ఘోర
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కలి. రకత్మోడుతునన్ శరీరాలు, అవయవాలు పోయిన మానవ కళేబరాలు, హాహాకారాలు. ఏమిటిది? ఎంత మంది జీవితాలు నాశనమయాయ్యి? తను
ఎంతో ఆరాధించే రాణీ గారు కూడా....కుపప్ కూలి మోకాళళ్ మీద కూరుచ్నాన్డు. కతిత్ చేతిలో నుండి పడిపోయింది. ఇంకా ఎంత కాలం ఈ నరకం? ఎంత
మందికి ఈ నరకం? వీరికీ, వీళళ్ కుటుంబాలకి తనేం చెయయ్గలడు? ఓదారుప్ తపప్? అదేం సరిపోతుంది?...తల కిందకు దించుకుని కూరుచ్నాన్డు.
ఇంతలో ఎవరో దుసుత్లు పటుట్కొని పకక్కి తీసుకెళిళ్ పోయారు.
*******
నెల రోజులయియ్ంది యుదాధ్నిన్ వీడి. ఎకక్డెకక్డో తిరిగాడు భూసరి. చివరికి రాణీ గారి సైనయ్ం లో చేరక ముందు తనునన్ ఊరొచిచ్, ఆ
ఊరి చివరోల్ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు. ఎకక్డ చూసినా, ఏ ఊరెళిళ్నా జనాల బాధలే. వాటికి కారణం కూడా ఒకరి మీద ఒకరికి
పేర్మ లేకపోవడం, అతాయ్శ. ఎంత సేపయియ్ందో తెలియలేదు. ఆకలేసింది. తినడానికి ఏమీ లేదు. ఆ ఊరోల్ భికాష్టనకి బయలేద్రాడు. ఎవరో దయ తలిచి
కొంచెం భోజనం పెటాట్రు. తన దగగ్రునన్ పొడుగు తెలల్ కండువా కపుప్కొని ఆ చెటుట్ కిందే పడుకునాన్డు.
ఇదే దినచరయ్. నిదర్ లేచి, దగగ్రోల్ వునన్ చెరువు దగగ్రికి వెళిళ్, కాలకృతాయ్లు అయియ్న తరువాత, చెటుట్ దగగ్ర కూరొచ్ని సుదీరఘ్మైన
ఆలోచనలో ఉండడం, ఆకలేసినపుప్డు భికాష్టన చెయయ్డం, మళీళ్ ఆలోచనలు....ఇలా నెలయేయ్సరికి ఆ ఊళోళ్ ఉనన్వాళుళ్ మెలల్గా గమనించడం
మొదలెటాట్రు. ఎవరితను, ఫకీరు లాగునాన్డు? ఎవవ్రితోను మాటాల్డటం లేదు. భికాష్టనకు మాతర్మే ఊళోళ్ కనిపిసుత్నాన్డు. పిలల్లు ఎవరో పిచోచ్డని గేలి
చేసారు. పెదద్ వాళుళ్ కొందరు అనుమానపడాడ్రు. కాని అతని లో ఏదో తెలియని ఆకరష్ణ. పర్శాంతమైన మోము.
ఒక రోజు మధాయ్నన్ం భికాష్టన అయియ్న తరువాత, కూరోచ్వడానికి దగగ్రిలో ఉనన్ గుడి కి వెళాళ్డు. అకక్డ కూరుచ్ని, వునన్ది తిని నీళళ్
కోసం చూసేత్ గుడి పూజారి కనిపించాడు. అతనిన్ నీళళ్డిగితే, అతను నీళిళ్చాచ్డు. తాగి ధనయ్వాదాలు, చెపాప్డు. అపుప్డు పూజారి దగగ్రగా వచిచ్ అనాన్డు,
"లోపలికి రండి సాయి. ఈ షిరిడి లో ఎండ కొంచెం ఎకుక్వ. కాసేపు విశార్ంతి తీసుకుందురుగాని"
PPP

పరుగు

దాయ్రిథ్

"అలాగే ఏడుసూత్ కిర్ంద పడి వుండు. మోకాళుల్ పగిలిపోయాయి, కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి అంటూ ఏడుసూత్ పడి వుండు. ఛ ఛా, మగాడిలా
తయారయియ్ంది? అదే మగాడెవరనాన్ అయితే నొపుప్లంటూ ఇలా రోడుడ్ మీద ఏడుసూత్ డొలుల్తూ పొరుల్తూ పడి ఉండడు".
————
మూడు సంవతస్రాల కిర్తం పర్తి రాతిర్ మాదిరిగానే ఇంటోల్ అందరమూ కలసి భోంచేసుత్నాన్ం.
"నాకు ఆఫిర్కా వచిచ్ంది" అనాన్డు మా ఎనిమిదేళల్ అబాబ్యి.
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"ఓ, నాకు ఆసేట్ర్లియా" వచిచ్ంది అనాన్ను నేను.
మా ఆరేళల్ అమామ్యి బికక్ మొహం పెటిట్, "మిగిలింది నారత్ అమెరికా, సౌత అమెరికా మాతర్మే, నాకు వదద్ంటే వదుద్" అనన్ది.
"ఇదిగో మీ అమమ్ ఏషియా చేసోత్ంది, తీసుకో" అనాన్ నేను.
"అసలు, ఏషియా, యూరప అనటం ఎందుకు, మొతత్ం ఒకటే కదా" అంటూ పాయింటు లేవ దీసాడు మా అబాబ్యి.

మా మలిల్క చపాతీలు చేసినపుప్డలాల్ వాటికి రక రకాల పేరుల్ పెటిట్ జోక చేసూత్ వుంటాము నేనూ పిలల్లూ కలసి. తను కూడా హాయిగా
నవువ్తుంది. ఎదురు జోక వేసుత్ంది. కానీ ఈవేళ నవవ్టం లేదు. ఎదో ఆలోచనలో ఉంది. తను తినటం లేదు.
పిలల్లని మాటాల్డకుండా తినమని చెపిప్, తనని విషయం అడిగాను. నెమమ్దిగా చెపిప్ంది, తన సేన్హితురాలి అకక్యయ్ బెర్సట్ కానస్రుతో
చనిపోయిందని. ఆవిడ సిగుగ్తో రోగం బాగా ముదిరేదాకా ఎవరితోనూ చెపుప్కోలేకపోయింది, వైదయ్ం కోసం వెళల్కపోయింది. జరిగిన ఆలసయ్ంతో
ఒరిగిపోయింది. ఆవిడకి కాలేజీకీ రాబోతునన్ పిలల్లు. తన చినన్పుప్డు తనను కూడా సొంత చెలెల్లి లాగా చూసుకునేదనన్ విషయం ఇదివరకే చాలా సారుల్
చెపిప్ంది. సముదాయించటానికి పర్యతిన్ంచాను. తన మనసుస్లో కూడుకునన్ విచారం, వయ్థ ఒకక్సారిగా భళుల్న కటట్లు తెంచుకునాన్యి. కొనిన్
సందరాభ్లలో ఏమి మాటాల్డాలో, ఏమి చెయాయ్లో తెలవదు, కొనిన్ సంఘటనలు మనలని అచేతనం చేసాత్యి.
కొంత నిదానించిన తరువాత, తన సేన్హితురాలి అకక్ కోసం ఏమీ చెయయ్లేకపోయాను అని వాపోయింది. పోనీ ఇపుప్డనాన్ ఏమనాన్
చెయయ్గలనా అంటూ బాధపడింది. వాళల్ పిలల్లకు సహాయం చేదాద్ము అని నేను అంటే, వాళల్ కుటుంబం చాలా మంచిది, పిలల్ల బాధయ్త అందుకునే వాళుల్
చాలా మంది ఉనాన్రు అనన్ది. అలా అయితే, బెర్సట్ కానస్ర పరిశోధనకి అందరూ డబుబ్లు ఇసాత్రు, మనము కూడా ఇదాద్ము అనాన్డు మా అబాబ్యి. తనకి
ఎందుకో నచచ్లేదు, డబుబ్లు విదిలించి మనం ఏదో చేశాము అనుకోవాటం చేతులు దులుపుకునన్టుట్ ఉంటుంది అని అనన్ది. కొంత మంది బెర్సట్ కానస్ర
బాధితులకు మదద్తుగా 5K, 10K, ఇంకా మరాథన కూడా చేసాత్రు, నేను కూడా 10K చేసాత్ను, నువువ్ కూడా వీలయితే కొంచెం దూరం నడువు అని
చెపాప్.
తను వెంటనే, “ఏం ననున్ నడవమంటునాన్రు, మీరేమో 10K అంటునాన్రు, నా సేన్హితురాలి అకక్ నాకు కూడా అకక్యేయ్, ఆ మాతర్ం నేనూ
పరుగెతత్గలను” అని అనన్ది.
"నువావ్, బొదుద్గా ముదుద్గా బంతిమలెల్ లాగా ఉనాన్వు, ఎతుత్ పలాల్ల రోడుడ్ మీద నువు వెళుత్ంటే డొలుల్కుంటూ వెళిల్నటుట్ వుంటుందేమో" అనాన్ను.
ఛివాలున తల ఎతిత్, ముకుళించి, శూలాల లాంటి చూపులతో, ననున్ చూసింది. అసందరభ్పు హాసయ్ం అపహాసయ్మై వికటించిందని నాకు అరథ్మయియ్ంది.
ఏదో చెపప్బోయాను. తను లేచి చెపుప్లు వేసుకుని రుస రుసా బయటకు వెళిల్ంది. ఒక నిమిషం చూసాం, లోపలికి రాలేదు.
పిలల్లని భోజనం పూరిత్ చేయించి, పిలల్లతో కలసి టేబిల సరాద్ను. పిలల్లని పొడుకోమంటే పొడుకోలేదు. అందరమూ కలసి టీవీ చూసూత్ తన
కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ం. తను వెళిల్ గంట దాటింది, రాతిర్ తొమిమ్దినన్రర్యియ్ంది. సరే, కోపంగా ఎటు నడుచుకుంటూ వెళిల్ందో నేను చూసి వసాత్నన్ంటే,
పిలల్లు కూడా వసాత్మనాన్రు. అందరం కలసి బయట పడి ఐదు నిమిషాలు నడిచేటపప్టికి తను తిరిగి వసూత్ ఎదురయియ్ంది. పిలల్లు ఒకక్సారిగా పోటీలు
పడుతూ వాళల్ అమమ్ దగగ్రికి పరిగెతిత్, తన చుటూట్ రెండు రౌండులు గిరుర్న తిరిగి, అమమ్ నెమమ్దిగా, కొండ పైకి ఎకక్లేని సీట్ం ఇంజనులా రొపుప్కుంటూ
రోజుకుంటూ బుస కొటుట్కుంటూ వచేచ్సుత్నన్దని, నాకు కనిపించిన విషయానేన్ గటిట్గా చెపాప్రు. తను వినన్ది. ఇంటిలో ఎవరూ, ఏ రోజూ కోపంగా
నిదర్పోకూడదు అనన్ మా ఇంటి నియమం తపిప్ంది. ఆ రాతిర్ మొదలుకుని వారం రోజులు మా ఇదద్రి మధయ్ మాటలు లేవు.
తరువాత ఆదివారం వేకువన నేను జాగింగకి వెళుతూ, తను నాతో పాటు వసేత్ ఇదద్రమూ కలసి కాసేపు నడవచుచ్ అని చెపాప్. తన మనసు కాసత్
చలల్పడినటుట్ంది, తనుకూడా వచిచ్ంది. కొంచెం దూరం నడిచిన తరువాత తనని బెంచి మీద కూరోచ్మని చెపిప్ నేను జాగింగ చేసుత్ంటే తను కూడా నా
వెనుక నడవటం మొదలుపెటిట్ంది. ఇంటికి వచిచ్న తరువాత, "రేపటి నుండి మీ కాఫీ మీరే పెటుట్కోండి, నేను ఇక నుంచి ఉదయం వాకింగకు వెళిల్
వసాత్"ననన్ది.
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రెండు సంవతస్రాల కిర్తం -

ఆదివారం ఉదయం పిలల్లు ఇంకా నిదర్లేవని పర్శాంతతలో, కిటికీ పర్కక్న కూరుచ్ని పుసత్కం చదువుకుంటునాన్ను. ఒక పాతిక పేజీలు
చదివేటపప్టికి మా మలిల్క కబురుల్ మొదలుపెడుతుంది. నేను ఊ కొడుతూ ఉంటాను. ఓ అరగంట తరువాత నావి వటిట్ "ఊ"లే, ఏమీ వినటం లేదని
నిరాధ్రణ చేసుకుని, విసుకుక్నన్ తరువాత, పిలల్లని లేపటం మొదలు పెడుతుంది. నేను జాగింగకి వెళాత్ను.
అటువంటి కర్మం మారింది. “వచేచ్ ఆదివారం బెర్సట్ కానస్ర కోసం నిరవ్హిసుత్నన్ రనిన్ంగ రేసలో 10Kలో పరిగెతుత్తునాన్ను, ఈవేళ పార్కీట్స
కోసం వెళుత్నాన్ను” అని పర్కటించింది. ఊ కొటట్టం మరచిపోయి తల ఎతిత్ చూసేత్ రనిన్ంగ షూస, టార్క పాంటస్, టీ షరటతో సాకాష్తక్రించింది. వసుత్నన్
నవువ్ని బిగపటిట్, "పోనీ 5K నడవరాదూ" అనాన్. బిగపటిట్న నవువ్ని తను పసిగటిట్నటుట్ంది, చాలా కోపం వచిచ్ంది. "ఇక నుంచి ఆదివారం ఉదయం మీ
కాఫీ మీరే పెటుట్కుని మీరే చేసుకుని పిలల్లకు కూడా ఏమనాన్ చేసిపెటట్ండి. నేను 10K చేసేది మాతర్ం ఖాయం." అంటూ రుస రుసలాడుతూ వెళిల్ తలుపు
భళుల్న వేసి మాయమయియ్ంది.
కొతత్ పర్శాంతతలో చదువుతునన్ పుసత్కం పూరిత్ చెదాద్మనుకుంటే, పేజీ కదలలేదు. సరే, నేను కూడా తనకి తోడుగా పరిగెతత్టానికి బయలుదేరా.
ఎదురుగా మిటట్ పైకెకుక్తునన్ రోడ పర్కక్నునన్ పుట పాత మీద నడుము మీద చేతులు పెటుట్కుని కషట్బడుతూ ఎకుక్తూ తను కనిపించింది. దగగ్రకి వెళిల్, "ఆ
నడుము మీద చేతులేమిటి, నినున్ నువువ్ తోసుకుంటూ ఎకుక్తునాన్వా" అని జోకా. తనకి వెటకరించింది. కళుల్ చిటిల్ంచి నా పైకి ఒక ఆగేన్యాసాత్ర్నిన్ వేసి,
ఫుట పాత దూకి పరుగెతత్బోయింది. ఆ తొందరలో రోడుడ్కి ఉనన్ చినన్ గుంతలో కాలు పడి, ముందుకు తూలి ఫుటపాత మీద నుదురు కొటుట్కుని బాగానే
దెబబ్ తగిలింది.
హాసప్టల ఎమరజ్నీస్ రూంలో నరుస్ తనని ననున్ మారిచ్ మారిచ్ చూసి, "ఆడవాళల్ మీద ఇలా చెయియ్ చేసుకుంటే, మేం పోలీసులని పిలవాలి"
అనన్ది. మతి పోయింది. అలాగే పిలువు, కానీ ముందు కటుట్ కటట్మనాన్. ఏమనుకుందో ఏమో, మా మలిల్క తనంతటకు తానే నరుస్కు నచచ్ చెపిప్ంది, ఈ
విషయంలో నా తపేప్మీ లేదని. నరుస్ కటుట్ వేసేంత సేపూ నా వైపు అనుమానంగా చూసూత్నే ఉంది.
వారం రోజులు గడిచాయి. శనివారం రాతిర్, తెలల్వారిన తరువాత మా మలిల్క 10K పరిగెతాత్లిస్ందే అని పటుట్ పటిట్ంది. ఈ కటుట్తో ఏం
పరిగెతుత్తావు అని నచచ్ చెపప్బోతే, ఏది ఏమైనా వెళాత్నని భీషిమ్ంచింది. రెండో రోజు బెర్సట్ కానస్ర 10K రేసలో నేను కూడా తనతో పరిగెతత్టం
మొదలుపెటాట్. మొదటి మైలు తను పార్యాసపడుతూ పరిగెతిత్ంది. పోనీలే మిగతా దూరం ఇదద్రం కలసి నడుదాద్మంటూ నేను ఆగితే, చురుకుక్మనే పకక్
చూపు చూసి, వేగం పెంచి పరుగందుకుంది. పది అడుగులు వేసిందో లేదో కాలు బెణికి పర్కక్కి పడింది. ఆ పడటం ఆపుకోవటం కోసం తన చేతిని అడడ్ం
పెటట్బోయి, మణి కటుట్ విరిగి మోచేయి కొటుట్కుపోయింది.
మళీల్ ఎమరజ్నీస్ రూముకి పరుగు. వారం కిర్తం చూసిన నరేస్. గృహ హింస కిర్ంద అరెసట్ చేయించుతాను, పోలీసులకి ఫోన చేసాత్ను అంటూ నానా
రభస చేసింది. మొతాత్నికి కటుల్ వేసింది. ఇపుప్డు తనకి నుదుటి మీద ఒక పెదద్ బాండెయిడ, చేతికి కటూల్, కాలుకి కటూల్. ఇంటికి తీసుకు వసేత్ పిలల్లు
కూడా ననున్ అనుమానంగా చూసారు.
సాయంకాలం తనకి టీ నేనే చేసి ఇచిచ్, కాసత్ నిదానించిన తరువాత, "ఈ దెబబ్లు కూడా ఒక దెబబ్లేనా, అదే మగాళల్యితే ఇవేమీ పటిట్ంచు
కోకుండా 10K పూరిత్ చేసే వాళుల్. బొండుమలెల్ లాగా ఉనాన్వు, నీకెందుకు ఈ పరిగెతత్టం, అందరూ నేను నినున్ ఏదో చేశాను,
హింసించానని అనుకోవటం” అని అనాన్.
తను ఒకక్ ఉదుటన లేచి నిలబడి, తల ఎగరేసి, ఒదులుగా ఉనన్ జుటుట్ను వెనకిక్ లాగి బిగకటిట్, కను గుడుల్ మిటకరించి,”నేను వచేచ్ సంవతస్రం
10K చెయయ్టం ఖాయం. నేను రేపటి నుంచి ఉదయమే గంట సేపు పరిగెతత్టం ఖాయం. పిలల్లని లేపి నేను వచేచ్టపప్టకి సూక్లుకి తయారుచెయయ్ండి"
అంటూ మిరిగుడల్తో ఉరిమింది.
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రెండవ రోజు అనన్ంత పనీ చేసింది. ఉదయమే కుంటుకుంటూ పరిగెతత్టానికి వెళిల్ంది. హాయిగా జరిగే జీవితం మారింది. పిలల్లని నిదర్
లేపటంలో ఉనన్ కషట్ం తెలిసి వచిచ్ంది.
ఒక సంవతస్రం కిర్తం ఆదివారం సాయంకాలం అందరమూ కలసి పిలల్లకు నచిచ్న సినిమా టివీలో చూడడం అలవాటు. అలా ఆ రోజు చూసుత్నన్ సినిమాలో ఉనన్ ఒక
తలిల్ ఉనన్టుట్ండి తన బిడడ్కు పాలు పటట్బోతూ ఇబబ్ంది పడుతునన్ దృశయ్ం. మా అబాబ్యి "ఓ" అంటూ ముఖం పకక్కి తిపుప్కుని, కళుల్ మూసుకునాన్డు.
మా అమామ్యి, ఏం నువువ్ చినన్పుప్డు పాలు తాగలేదా? అని అడిగింది. పిలల్ల పోటాల్ట పెరగబోయింది. నేను సినిమా ఆపాను.
“ముందు ఆ తలిల్ ఎందుకు ఇబబ్ంది పడుతునన్దో ఆలోచించావా” అని మా అడిగింది మలిల్క. "ఏమో, నాకేమైనా బెర్సట్స్ ఉనాన్యా, నాకేం
తెలుసుత్ంది?" అనాన్డు మావాడు.
"మరి నాకే ఆ ఇబబ్ంది వసేత్ ..." అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోయింది మలిల్క. పిలల్లు ఒకక్సారిగా కంగారు పడాడ్రు. తనకి ఆ సమసయ్ లేదని వాళల్ని
సముదాయించి, తను కొనసాగించింది. "మనుషులనన్ తరువాత అందరికీ ఏదో ఒక సారి ఆరోగయ్ం దెబబ్ తింటుంది. కొనిన్ రకాల కానస్ర ఆడవాళల్కు
మాతర్మే వసాత్యి. అవి ముందు తెలుసుకుంటే చాలా వరకు చికితస్ ఉంటుందనన్ విషయం తెలియని వాళుల్ చాలా మంది ఉనాన్రు. నీకు మీ అమమ్ ఎంత
ముఖయ్మో, అందరికీ వాళల్ అమమ్, అకాక్ చెలెల్ళూల్, కూతుళూల్ అంత ముఖయ్మే కదా" అనన్ది. అవునన్టుట్ తల ఊపాడు మావాడు.
"ఇపప్టికీ చాలా మంది ఆడవాళుల్ సిగుగ్తో తమకునన్ ఆరోగయ్ విషయం గురించి అంత తొందరగా చికితస్ కోసం వెళల్రు. ఎంత ముందుగా బెర్సట్
కానస్ర చికితస్ మొదలుపెడితే, అంత ఎకుక్వగా కానస్రుని తీసివేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి నీలాగా మొఖం వికారంగా పెడితే, అదేదో తపుప్
అనుకుని డాకట్రు దగగ్రకి వెళల్కపోతే ఇంకొక అమమ్కి ఎంత కషట్మో కదా" అనన్ది మా మలిల్క. మా పదేళల్ అబాబ్యి "అవును నిజమే, ఇంకెపుప్డూ అలా
చెయయ్ను", అని అనాన్డు. ఇంకా కొంచెం సేపు ఈ విషయం గురించి పిలల్లకి వివరించింది. తన సేన్హితురాలి అకక్ గురించి, వాళల్ పిలల్ల గురించి
చెపిప్ంది. తన సేన్హితురాలి అకక్ కోసం తను పరిగెతత్టం మొదలుపెటిట్నటుట్ గురుత్ చేసింది.
"మరి బెర్సట్ కానస్ర కోసం నువువ్ పరిగెడితే ఆవిడ మళీల్ బర్తకదు కదా, అలాగే ఇంకొకరికి తగగ్దు కదా, ఉదయమే నువువ్ పరిగెతత్టానికి వెళుత్ంటే,
నానన్గారు అరుసూత్ మమమ్లిన్ నిదర్ లేపుతునాన్రు, అదే నువవ్యితే నెమమ్దిగా లేపుతావు", అనన్ది మా అమామ్యి.
"మనం పరుగెతత్టం బెర్సట్ కానస్ర వచిచ్న వాళల్కి మనం తోడునాన్ము అని చెపప్టానికి. మీకు జవ్రం వసేత్ ననున్ మీ పకక్న కూరుచ్నే
ఉండమంటారు కదా, ఇది కూడా అలాగే. ఇంకా ఈ విషయం గురించి ఎవరూ సిగుగ్పడవలసిన అవసరం లేదు, రోగం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో, ఎవరి
దగగ్రకు వెళితే సరి అయిన వైదయ్ం అందుతుందో అందరికీ తెలియటానికి."
"అలా అయితే మేము కూడా పరిగెతుత్తాము" అనాన్రు పిలల్లు.
"మనం పరిగెతత్టం మాతర్మే కాదు, సందరాభ్నిన్ పటిట్ నువువ్ మీ సేన్హితులతో ఆడుకునేటపుప్డు ఈ విషయం ఏదనాన్ వసేత్ మాటాల్డుకోవటంలో
తపుప్ లేదు. అందరికీ బెర్సట్ కానస్ర గురించి, చికితస్కు వునన్ అవకాశాలను తెలియపరచటానికే పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్, అంటే World Health
Organisation అకోట్బర నెలను బెర్సట్ కానస్ర అవగాహనా మాసంగా పర్కటించింది. ఆ విషయాలు అందరికీ పర్చారం చేయటం కోసమే ఈ పరుగు.
అలాగే ఇంకా ఏమయినా అడగాలంటే, మమమ్లిన్ సిగుగ్ పడకుండా అడగండి" అని అనన్ది.
"అలాగే వచేచ్ ఆదివారం నలుగురమూ బెర్సట్ కానస్ర రనలో 5K పరిగెతుత్దాము" అని అనాన్.
"లేదు, నేను 10K పరిగెతాత్లిస్ందే" అనన్ది మా మలిల్క.
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"లేడికి లేచిందే పరుగు. పోయిన సారి నువువ్ ఇలాగే మొదలుపెటిట్, కాళూల్ చేతులూ విరగ కొటుట్కునాన్వు, గుండు మలెల్ లాగా ఉనాన్వు, పేదద్
మగాడిలాగా, అనీన్ చేసాత్నని తయారవుతావు. నువువ్ 10K ఏం చేసాత్వు? మళీల్ ఈ సంవతస్రం కూడానా"? అనటం ఆలశయ్ం, మా మలిల్క వేంటనే నడుము
మీద రెండు చేతులూ వేసుకుని, ముకుక్ మీద నుంచి ననున్ సూటిగా చూసూత్ , ”నేను 10K చేసేదే ఖాయం" అనన్ది.
ఝడుసుకుని తపుప్కునాన్ను. సరే, తపప్దు, పోయిన సారి లాగా కాకుండా కొంత జాగర్తత్ పడి తనకి సెట్ర్చింగ ఎకస్రసైజులు నేరాప్ను. పిలల్లు
కూడా చేరి, వాళల్ కునన్ లేత శరీరాలతో రక రకాలుగా వంకరుల్ తిరుగుతూ సెట్ర్చింగ ఎకస్రసైజులు చేసూత్ వాళల్ అమమ్నీ, ననున్ ఆట పటిట్ంచారు.
ఆ తరువాత ఆదివారం పిలల్లు 5K, నేనూ మా మలిల్క 10K చేసాం. తను కూడా 10K షుమారుగా నాతో పాటే పరిగెతతగలిగింది. రేస పూరిత్
కాగానే తన చెయియ్ పటుట్కుని, మృదువుగా నొకిక్, "చాలా బాగా చేసావు" అని కంగార్టస్ చెపిప్, "ముదితల నేరవ్గరాని విదయ్ కలదే ముదాద్డి నేరిప్నన" అని
జోకా. వెంటనే కనుబొమమ్లు పైకెతిత్, మెడ సాగదీసి, తల అటూ ఇటూ నెమమ్దిగా ఆడిసూత్, బుస కొడుతూ, కళల్తో కాటేయయ్బోయింది మా
నాగమలిల్. "వచేచ్ సంవతస్రం నేను మరాథన చెసేదే ఖాయం, మీ సహాయం నాకేం అవసరం లేదు, నేను వేరే టర్యినింగకి వెళాత్ను. ఇక నుంచి పిలల్ల
హోంవరక్ బాధయ్త కూడా పూరిత్గా మీదే" అనన్ది.
ఇంటికొచిచ్న తరువాత పిలల్లు కాళల్ నొపుప్లతోనూ, మా మలిల్క మోకాళల్ నొపుప్లతోనూ నాలుగు రోజులు పడక. ఇంటి పనులూ, వాళల్కి
సపరయ్లూ చెయయ్టం నాకు తపప్లేదు. వాళల్కి నొపుప్లు లేకపోయినా తలీల్ పిలల్లు కూడబలుకుక్ని ననున్ ఆట పటిట్సుత్నాన్రేమో అని అనుమానం వచిచ్ంది.
మూడు నెలల కిర్తం పిలల్లకి శలవు రోజు, కానీ నా ఉదోయ్గానికి శలవు లేదు. ఉదయమే తొందరగా ఆఫీసుకు బయలుదేరాను. కారు డైరవ చేసూత్ కొంచం దూరం
వెళుత్ంటే, ఎదురుగా ఉనన్ మిటట్ మీదకు పార్కుతునన్ రోడుడ్ మీద నుంచి సూరోయ్దయం కనిపించింది. ఇంతలో తెలిమంచుపై తేలియాడుతూ, పోనీ టైలని
వయాయ్రంగా ఊపుతూ, సనన్జాజి లాంటి ఓ యువతి , లీలగా, అవలీలగా, కొండ పైకి ఎకుక్తునన్ దారి మీద నుండి సూరోయ్దయంలోకి పరిగెతుత్తూ
కనిపించింది. దగగ్రగా వెళిల్నపుప్డు ఓర కంటితో చూసేత్, మా మలిల్క.
ఆశచ్రయ్ం నుంచి తేరుకుని, బేర్క వేసి కిటికీలో నుంచి, "ఓయోయ, సనన్జాజి పిలల్, నీది ఏ కాలేజీ, నాతో పోటీకి వసాత్వా" అంటూ కనున్ గీటి,
సీటీ కొటిట్, కొంటెగా పాట అందుకునాన్. తను తల కొంచెం పకక్కి తిపిప్ "ఏమనుకుంటునాన్రు" అనన్టుట్ కనుబొమమ్లూ, తల ఎగరేసింది. నాలుక బయట
పెటిట్ ననున్ వెకిక్రించి, ఉనన్టుట్ండి లేని కోపానిన్ పర్దరిశ్ంచి, అటు పర్కక్ వునన్ రోడుడ్ లోకి తిరిగి మాయమయియ్ంది. నేను పాట పాడుకుంటూ డైరవ
చెయయ్టం మొదలుపెటాట్.
ఆఫీసు చికాకుల మధయ్ ఇరుకుక్ంటునన్ సమయంలో, ఇండియాలో మా అమమ్ దగగ్ర నుండి ఫోన వచిచ్ంది. సామానయ్ంగా ఈ సమయంలో అమమ్
ఫోన చెయయ్దు. ఖంగారు పడుతూ ఫోన తీసేత్, "కోడలు పిలల్కు ఏమయియ్ంది, ఆరోగయ్ం బాగానే ఉందా, మీరు సరిగాగ్ ఉంటునాన్రా? ... దొంతర మలిల్ లాగా,
నిండుగా ఉండేది, మరీ తీగ మలిల్ లాగా సాగి ఏలాడుతునన్ది" అంటూ దండకం మొదలుపెటిట్ంది. మొతాత్నికి అరథ్మయియ్ంది. నా సనన్జాజి పొగడత్కు
పొంగిపోయిన మా మలిల్క, పరుగెతిత్ వచిచ్న అలసట ముఖంతోనే సెలీఫ్ తీసుకుని, వాళల్ ఇంటికీ, మా ఇంటికీ ఫోనలో పంపి, తను ఆఫీసుకు వెళేల్
హడావిడిలో ఇంకా ఏం చెపప్కుండా వెళిల్ంది. ఆ ఫొటో చూసి అకక్డ మా అమమ్ ఖంగారు. సరిద్ చెపేప్టపప్టికి నాకు తల వాచింది.
అలా ఫోన పెటాట్నో లేదో, మా మావగారి దగగ్ర నుంచి ఫోన. "అలుల్డుగారూ, ఏవనాన్ విషయాలు ఉంటే మనం మాటాల్డుకుందాం, ఏ
విషయమూ తొందరపడవదుద్, అమామ్యేదో చాలా కలత పడి మరీ అంతగా చికిక్పోయింది" అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయారు. అపప్టికే తల వాచిన
నేను, అంతకంటే బిరుసుగా, "మీ పని మీరు చూసుకోండి, అనవసరంగా మా విషయాలలో కలగచేసుకోవదుద్" అని అనాన్. "అంటే, పసి పిలల్లు, వాళల్
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సంగతి కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదాండీ ..." అంటూ ఇంకా ఏదో చెపప్బోయారు. నాకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ ఏవో నాలుగు మాటలు అంటే "మేము ఫైల్ట టికెట
ఇపుప్డే ఇంటరెన్టలో కొనాన్ం, వచేచ్ ఆదివారం వచేచ్సుత్నాన్ం అంటూ పర్కటించారు.
ఈవేళ ఉదయం మూడునన్రర్కే లేచి తనని మరాథన రేస దగగ్ర దింపటానికి బయలుదేరాను. ఎండ పెరగక ముందే రేస పూరిత్ చేయాలనన్ ఉదేద్శంతో
మరాథన ఉదయం ఐదు గంటలకే పార్రంభం. కొనిన్ వేల మంది పాలొగ్ంటునటుల్నాన్రు. 26 మైళల్ 385 గజాలు, లేకపోతే 42 కిలోమీటరల్ 195 మీటరుల్.
పార్కీట్సులో 34 కిలోమీటారేల్ పరిగెతాత్ను, మొతత్ం రేస పూరిత్ చెయయ్గలనా అని మా మలిల్కకి ఆఖరు నిముషంలో అనుమానంతో కూడిన భయం పటుట్కుంది.
ఇది వెనుకాడే సమయం కాదని ధైరయ్ం చెపిప్, తన సేన్హితురాలి అకక్ ఫొటోని తన చొకాక్కి గుండె మీద అతికించాను.
నేను కూడా 10 కిలొమీటరల్ రేసులోకి చేరా. ఇదద్రిదీ ముగింపు దారి అదే. మాకు ఆరునన్రర్కి మొదలయియ్ంది. నేను పరిగెతత్టం ఆపి ఆఖరి
5కి.మీ.దగగ్ర ఒక ఎయిడ సేట్షన పర్కక్న తన కోసం ఎదురు చూసూత్ నుంచునాన్ను. కొంత మంది గుంపులు గుంపులుగా సముదర్ంలోని కెరటాల లాగ
ఎగసిపడుతూ పరిగెతుత్తునాన్రు. ఇంకొంతమంది పడి లేచే కెరటాలులాగా నెమమ్దిగా ముందుకు జరుగుతునాన్రు. ఎవరికెవరూ పోటీ కాదు. అందరి
విజయం గమయ్మే.
ఎయిడ సేట్షనోల్ని వలంటీరుల్ అందరినీ ఉతాస్హపరుసూత్ మంచి నీళుల్, ఎలెకోట్ర్లయిట గాల్సుస్లోల్ నింపి అందిసుత్నాన్రు. ఇంకా ఖరూజ్రాలు,
వలిచిపెటిట్న నారింజ కాయలు, మెతత్గా కాలిచ్ ఉపుప్ బాగా అతికిన బంగాళ దుంపలు, వేరుశనగ గుజుజ్తో చేసిన బిసెక్టుల్, జీడి పపుప్ బాదంతో చేసిన
బిసెక్టూల్ ఇంకా ఏవేవో అందిసుత్నాన్రు. మెడికల యూనిట వాళుల్ మేము ఇంకా పరిగెతత్లేము అని కిర్ంద పడిన వాళల్ కాళల్కు మరధ్న చేసూత్, అనునయిసూత్
మాటాల్డతూ, వాళల్కి ఎలెకోట్ర్లైట ఇచిచ్, కాళల్ నొపుప్లు తగగ్టానికి జెల రాసి, ఉతాస్హపరచి పంపుతునాన్రు. రోడుడ్కి అటువైపునా, ఇటు వైపునా చపప్టుల్
కొడుతూ జనం. అపారుట్మెంట బిలిడ్ంగ బాలక్నీలలోనుంచి కేకలు వేసూత్ ఉతాస్హపరుసుత్నన్ జనం.
ఆ కెరటాలలోనుండి బలంగా సైకిల చకార్లతో చేసిన సోట్ర్లరని తోసుకుంటూ, "అమమ్ కోసం" అని రాసి ఉనన్ గులాబి రంగు బనీను వేసుకునన్
ఒక కురార్డు వసుత్నాన్డు. ఆ సోట్ర్లరోల్ జుటుట్ ఊడిపోయి, శుషిక్ంచిన మధయ్ వయసుక్రాలు. ఆ కురార్వాడు వాళల్ అమమ్ని తోసుకుంటూ పరిగెడుతుంటే, అతని
అమమ్కూ, అతనికీ మదద్తుత్గా ఒక ఇరవయి మంది మితర్ బృందం గులాబి రంగు చొకాక్లు వేసుకుని, వాటిపై పేపర కపసతో చేసిన బార్ వేసుకుని వెనుక
పరిగెడుతునాన్రు. అతని సేన్హితురాళుల్ కూడా పరిగెడుతునాన్రు.
ఇంకా ఎంత మందో అకక్ కోసం, అమమ్ కోసం, చెలిల్ కోసం, భారయ్ కోసం, కూతురు కోసం, సేన్హితురాలి కోసం అంటూ పరిగెడుతునన్వారు.
ఇంతలో ఒక భయంకర దృశయ్ం. ఒక యువతి చాతీకి కుకక్కు వేసిన కళెల్ం లాంటి తాడు. దానిని అదిలిసూత్, నోరు తెరిచి "హా, హా, హా" అంటూ
నవువ్తూ, తల అటూ ఇటూ ఊపుతూ పరిగెడుతునన్ మగ మనిషి. వళుల్ జలదరించింది. దగగ్రగా వచిచ్న తరువాత అరధ్మయియ్ంది. అతను అంధుడు.
మరాథన చేసే అతనికి, అతని సేన్హితురాలు ఆ విధంగా దారి చూపుతోంది. సిగుగ్ పడాడ్ను.
ఇంకొక ఇరవై మంది యువతీ యువకులు అందరూ కలసి కాళ జెరిర్ (centipede) లాగా ఒక బారులో పరిగెతుత్తునాన్రు. అందరూ కలసి ఒకే
చొకాక్ వేసుకునాన్రు. దాని మీద “Support the fight" అని పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో రాసి ఉంది.
దూరంలో మా మలిల్క కుంటుతూ, నెమమ్దిగా ఒక కాలు ఈడుసూత్ నెమమ్దిగా వసూత్ కనబడింది. దగగ్రకు వచిచ్న తరువాత ఒక మోకాలు
పగిలిపోతునన్ంత నొపిప్గా వునన్ది అంటూ కాలు పటుట్కుని పడబోయింది. ఊతం ఇచిచ్పటుట్కుని, కొంత ఎలెకోట్ర్లయిట తాగించిన తరువాత "ఇంకా 5K.
మాతర్మే" అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్, చినన్ చినన్ కబురుల్ చెపుతూ తనతో పాటు నెమమ్దిగా పరిగెతత్టం మొదలు పెటాట్ను.
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తను అడుగు అడుగుకీ నెమమ్దించింది. ఇంకా 4 కి.మీ. ఉందనగా రెండవ కాలుకి కూడా మోకాలు పగిలిపోయేటంత నొపిప్గా ఉందని
కూలబడతుంటే పటుట్కునాన్. అడుగులో అడుగు వేసూత్ ముందుకు సాగుతునాన్ం. ఉనన్టుట్ండి ఒక కాలుకి “కార్ంపస్", ఇంక ముందుకు వెళల్లేనని
పడిపోయింది. ఆ కాలుకి నేను మరధ్న చేసి, మళీల్ ధైరయ్ం చెపిప్ ముందుకు నెమమ్దిగా పరిగెటట్టం మొదలు పెటాట్ం.
ఇంకా 2 కి.మీ. ఉందనగా రెండు కాళల్కీ కార్ంపసతో కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి, మోకాళుల్ పగిలిపోయినాయి, ఇంక పరిగెతత్టం తన వలల్
కాదంటూ కుపప్ కూలిపోయింది. తన కాళల్కి మరధ్న చేసీ, చేసీ, ఉతాస్హపరుసూత్ నెమమ్దిగా పైకి లేపబోయాను. మళీల్ కుపప్ కూలి రోడుడ్ మీద పడి కాళుల్
పటుట్కుని దొరుల్తూ ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది. రెండు మూడు నిమిషాలు అనునయిసూత్, ఉతాస్హపరుసూత్ “40కి.మీ.లు పరిగెతాత్వు, ఇంకా రెండు
కి.మీ.లు మాతర్మే” అని గురుత్ చేసాను. ఎంత అనునయించి, ఉతాస్హపరిచినా తను నొపిప్తో "నేను ఇంకా లేవలేను" అంటూ తన కాళుల్ పటుట్కుని రోడుడ్
మీద పొరుల్తూ ఏడవటం మానలేదు. ఏం చేయాలో తోచలేదు.
విసుగు వచిచ్ "అలాగే ఏడుసూత్ కిర్ంద పడి వుండు. మోకాళుల్ పగిలిపోయాయి, కాళుల్ కోసుకుపోతునాన్యి అంటూ ఏడుసూత్ పడి వుండు. ఛ ఛా,
మగాడిలా తయారయియ్ంది? అదే మగాడెవరనాన్ అయితే నొపుప్లంటూ ఇలా రోడుడ్ మీద ఏడుసూత్ , డొలుల్తూ, పొరుల్తూ పడి ఉండడు ”, అని అనాన్ను.
ఆశచ్రయ్ం. మా మలిల్క నెమమ్దిగా కూడ తీసుకుని లేచి కూరుచ్ంది. ముఖమంతా ఎరర్బడి, ఎరర్మలిల్లాగా కనిపించింది. ఎరర్టి కళల్తో నా మీద
ఉలాక్పాతం కురిపించింది. నాలుగు కాళల్ మీదా లేచి, వేటకి ఉపకర్మించుతూ వెనకిక్ వంగి, పొంచి, ముందుకు దూకుతునన్ శివంగిలా, ఒకక్ ఉదుటున
లంఘించి పరుగు మొదలు పెటిట్ంది. నేను తేరుకుని ముందుకు పరిగెతాత్ను. నేను తన పరుగును అందుకోలేకపోయాను.
ఫినిష లయిన దగగ్రకు నేను పార్యాసపడుతూ వెళేల్టపప్టికి తన చుటూట్ మా మావగారూ, పిలల్లూ ఉనాన్రు. పిలల్లు నా దగగ్రకు పరిగెతుత్కు
వచిచ్, నా చుటూట్ రెండు సారుల్ గిరుర్న తిరిగి, వాళల్ అమమ్ దగగ్రకు వెళిల్ "నానన్గారు నెమమ్దిగా, బాటరీ అయిపోయిన బొమమ్ కారులాగా, నెమమ్దిగా
పాకుక్ంటూ వసుత్నాన్రు" అని నాకు వినబడేలాగా చెపుతునాన్రు. తను పిలల్లకి "అలా అనకూడదు, తపుప్" అని చెపుతోంది. మా మావగారు, "మా
అమామ్యి అనిపించుకునాన్వు" అంటూ గొపప్లు పోతూ, ఛాతీ పెంచేసుకుంటూ, చొకాక్ గుండీలు తెంపేసుకుంటునాన్రు.
పిలల్లు "అమామ్, నువేవ్ మా హీరోయిన" అనాన్రు. తను "నేను కాదు, బెర్సట్ కానస్రతో పోరాడే పర్తి మహిళ హీరోయిన. నా సేన్హితురాలి అకక్
కూడా పెదద్ హీరోయిన, అలాగే ఏ కానస్ర కానీ, పార్ణంతకమైన వాయ్ధితో కానీ పొరాడే పర్తి ఒకక్రూ హీరో హీరొయినేల్, వారికి మనం తోడుండాలి" అనన్ది.
ఒక చేతోత్ తన సేన్హితురాలి అకక్ ఫొటోని వేళల్తో గుండె మీద హతుత్కుంటూ, ఇంకొక చేతోత్ మరాథన మెడలని చూపుతూ తను నుంచుంటే
ఫొటో తీసాను. తరువాత పిలల్లతోనూ, వాళల్ నానన్గారి తోనూ ఫొటో తీసాను. ఇపుప్డు నా వంతు. తన పర్కక్న నుంచుని తన చేతిని పటుట్కుంటే, మెతత్గా
నా చేతిని నొకిక్ంది. ఇంతలో ఏం గురుత్కువచిచ్ందో, తెచిచ్పెటుట్కునన్ కోపంతో కిర్ంది పెదద్వి ఒక పర్కకన పంటితో కొంచెంగా కొరుకుక్ంటూ నా చేతిని
మెతత్గా చరిచి గటిట్గా విదిలించి కొటిట్ంది.
"నేను కూడా ఎపప్టి కైనా మరాథన పూరిత్ చేసేత్, ఒకవేళ నేను కూడా కాళల్ నొపుప్లూ అంటూ కిర్ంద పడితే, అపుప్డు నువువ్ చెపుదువు కానీలే, అదే
ఆడవాళల్యితే, ఎంత నొపైప్నా భరిసాత్రు, అనుకునన్ది సాధిసాత్రని” అనాన్ను.
హాయిగా నవువ్తూ "రేపు ఉదయం మనమిదద్రమూ కలసి రికవరీ రనకి వెళాద్ము" అంటూ నా చెయియ్ పటుట్కుని మెతత్గా నొకిక్ంది మా నితయ్మలిల్.
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నా

డు

భారగ్ చందు

మంచుతెర భలే బావుంది అని మనసులో అనుకునాన్,
గుండెకి వినిపించిందేమో పడి పడి నాకూక్డా కళిళ్వవ్మని అడుగుతూనే నిమిషానికి 72 సారుల్ అరుసోత్ంది. దాని అరుపుల సడి, మనసు
గడి తెరిచి పేర్మ గాడిన పడేసేసరికి మా తెలుగోడు తలంపుకొచాచ్డు.
ఆ తలంపుల తలుపులు తెరవగానే “ఆగార్కెళాద్మా?” అని మా తెలుగోడిని అడిగిన నా మాటలు వినిపించాయి.
వాడు ఒక నవువ్ నవివ్ “ముంతాజ ఇకక్డే ఉందిగా, ఇంకెందుకు ఆగార్?” అనాన్డు.
అంటే అనాన్డులే గాని, తెలుగోడు తెలుగోడే మంచి మాటకారి…
ఏమి నవువ్తాడో తెలుసా...!
“అందుకే వాడు నవివ్న పర్తిసారి కనుల పొలానిన్ కౌలుకిచేచ్సాత్...చికక్గా చకక్గా ... వయసు చేతికి పిలల్న గోర్విని ఇచిచ్నటుల్, ఆ చేయి
ఆగకుండా ఆ పిలల్నగోర్విని వాళళ్ అమామ్యిల దేవుడు వాయించినదానికంటే బాగా వాయించినటుల్ నవువ్తాడు.
అసలు ఆ నవువ్ చూసేత్ వసంత ఋతువుకి వొళొల్చిచ్ ఆడిదేద్మో అనన్టుల్ ఉంటుంది.
అటాల్ నవివ్నపుప్డు...
ముచచ్టేసి చేతికందే మావోడి బుగగ్లు పటుట్కుందామంటే, అపుప్డే వసుత్నన్ గడడ్ం అడుడ్, నుదుటిపై ముదెద్డదామని చేరుకుందామంటే
వాడి నోటికందే నా గడాడ్నిన్ జునున్ముకక్లా అందుకుంటాడని భయం.
భయం ఎందుకంటే రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోంది మావోడి ముదుద్ల పదుద్.
“ఇంకిటాల్ కాదులే అని వాడి నవువ్ని చెవి లోపలికి పంపి, అకక్డి నుంచి తల మీదకి ఎకిక్ంచి, అకక్డే జాఞ్పకాలను దాచుకునే చోటు
ఉంటుంది కదా చినన్ మెదడు అని, ఆ చోట దాచెయాయ్లనుకునాన్, కానీ పడితేగా!!!”
అసలు నాకిది అరథ్మయియ్ చావదు,
“వాడు చినన్గానే నవువ్తాడు, ఆఖరి కవవ్పు చిలికింతకి పొంగిన వెనన్లా కూసంతే ఉంటుంది ఆ నవువ్, అయినా ఎంత
బరువుంటుందో...తెలుసా?
గుండె ఓపలేనంత…!
ఆ నవువ్ని ఎకక్డా దాచలేను, మా ఊరిబాయ్ంకులో, అలాంటివి తాకటుట్ పెటట్కపోతే పెటట్కపోయారు కనీసం లాకరు ఐనా ఇమమ్ని
అడుగుదామంటే, మళీళ్ ఆ లాకరిన్ ఎవరైనా కొలల్గొడతారేమో అని భయం...
ఇంతలో ఏదో వాసన వసుత్ంటే ఊపిరి గటిట్గా పీలాచ్ను,
మా తెలుగోడిన్ ముదాద్డినపుప్డు చిందే విరజాజుల వాసన గురుతొచిచ్ంది. అది ఒక గుభాళింపు, మా బాబా అతత్రు సెంటు కూడా ఆ
వాసన ముందు చేతులు కటుట్కు నుంచోవాలిస్ందే అనన్ంత బావుంది.
ఇంత బావుందేంటి!?
అనుకుంటుండగా...
నావోడు పెటిట్న మరో ముదుద్ వచిచ్ంది చినన్ గుండె గది వాకిలికి గురుతుల తుఫానుకి మలెల్....,
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నావోడు నూనూగు మీసాలు మెలేసే వాడు, చదువులో అంత పొడుగు కాదు గాని మాటలోల్ తాటి చెటేట్, ఎపుప్డు ఏ మాట వచిచ్నా ననున్
ఆ తాటి చెటేట్ ఎకిక్సాత్డు, ఓపలేక నా భాషలో “బస బస” అంటానా.. బస ఎకుక్తావా ఐతే దిగు అనన్టుల్ తన మాటలోత్ పడేసాత్డు.
***
“ఏమే నేపాల, ఏంటా బంగారపు కళుళ్?” అంటాడు,
“అటాల్ ననున్ పిలిచావో నా రంగు మొతత్ం నీకిచేచ్సాత్” అంటూ వాడి మాటలకు పడిపోతే,
చూపులోత్ వడిసిపటిట్, “దించను గాక దించను” అంటూ ఇబబ్ంది పెటేట్సాత్డు....అనుకుంటూ మళీళ్ పర్సుత్తం లోకి పడిపోయాను.
గడియారం చూసుకునాన్ను...
వాడు నేరిప్న భాషలో చెపాప్లంటే బొటన వేలు పొడుగు తకుక్వని సిగుగ్పడింది.
కానీ ఎండ లేదు, నలల్టి గొడుగులు ఆకాశంలో ఎకక్డికో వెళుత్నాన్య చీకటిని చిందిసూత్, చీకటి అనుకోగానే గురొత్చిచ్ంది...
ఒకరోజు చీకటి పడితే మళీళ్ ఎటెల్లాల్లో ఇంటికి అనుకుంటూ ఆలోచిసుత్ండగా, “ఏమి పిలల్లకు ఏం పేరుల్ పెటట్లా అని
ఆలోచిసుత్నాన్వా?” అంటూ జడ లాగాడు నావోడు.
“నువువ్ ఏడు ముడులు వేసేత్ కదా” అనాన్ను నాకునన్ పెళిళ్ జాఞ్నంతో,
“ఏడు కాదు బేటా మూడు” అనాన్డు నెతిత్ని చినన్గా కొడుతూ,
“సరే ఇంక చాలు నేను వెళాళ్లి, మా ససూర (అతత్) కూడా వచిచ్ంది” అని నావోడి పకక్న కూరుచ్నన్ నేను పైకి లేచాను.
“ఎకక్డికి పోతావ?” అని వాడి గుండె మళీళ్ ననున్ లాగింది.
“నేను పోవాలి” అనాన్ను ఊపిరితో కబురంపి,
నావోడికి నా బరువుకి ఊపిరాడలేదేమో, కను గుడుల్ పెదద్విచేసూత్...
“ఏమంత తొందర?” అని అడిగించాడు...
“చీకటి పడుతుంది, మళీళ్ చీకటోల్ ఎటాల్ పోను!?” అనాన్ను,
మాలాగా కలిసిపోతునన్ పకక్పినున్ల జంటను నోటితో విడదీసూత్.
“ఏమీ బాహర పోయినావని తెలిసేత్ మీ జాఫర తిడతాడా?” అనాన్డు నావోడు,
“నువవ్టాల్ మా భాషని మీ భాషతో కలపినావో....?” అంటూ కళళ్కి వాడి మీద పేర్మ చూపాలని బయటికొసుత్నన్ హృదయపు రంగునదిద్
కోపం నటించాను...మళీళ్ పైకి లేసూత్,
“ఐతే పో నేను ఊరికెళుత్నాన్ ఇంక మీ భాషని కలవను, నినున్ కలవను” అనాన్డు.
“ఏయ పాగల యాడికి బే పోయేది, ననున్ వొదిలినావంటే కొండెకిక్ దూకుతా” అనాన్ను,
నేను దూకుతాను అనన్మాట బుగగ్మీద ముదుద్తో వదిలేసి,
“ఇపుప్డేగా నీ భాషని, నా భాషని కలపదుద్ అనాన్వ మళీళ్ నువేవ్ పాగల అంటావేంటి” అంటూ మళీళ్ నవావ్డు.
వాడు నవువ్తుంటే లేచి పోబుదిద్ అవవ్దు, కానీ చీకటవుతుందని పోక తపప్లేదు…
అనుకుంటుండగా నావోడు ఇంకా రాలేదని గురుతొచిచ్ంది.
***
ఇంటికి పోదామనిపించింది,
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చుటుట్ పకక్ల చూసేత్ ఎవరూ కనిపియయ్లా? టైమ చూసుకునాన్ను ఈసారి బొర్టన వేలుని సిగుగ్ పడింది ఇక చాలని మిగిలిన నలుగురూ
లేపినటుల్నాన్రు.
“రారా నాయనా ఇంకా ఎంతసేపు ఎదురుచూడాలీ..” అని మావోడిన్ తిటుట్కుంటుండగా, ఎదురుగా ఏదో ఎరర్ని కాంతి…దానిన్
చూడగానే అపుప్డెపుప్డో మావోడు సముదర్ం కాడ చూపించిన ఎండ పెదాద్యన గురొత్చాచ్డు.
“భలే ఉంది కదే బంగారపు కళళ్ దానా” అని అడిగాడు, మెడ మీద ముదుద్పెటట్డానికి జరుగుతూ,
అదేమో వాడు ఎకక్డ ముదుద్ పెడతానంటే అకక్డకి పోతామంటాయి నా పెదవులు,
“నీకంటే ఎకక్డ బావునాన్డు...” అని వాడిన్ వాటేసుకోబోయాను,
“ఏయ ఇది పగలు” అంటూ ఒకక్డుగు వెనకేక్శాడు.
“పగలు కాదుబే పాగల, రా ఈడ” అని చెపిప్ గటిట్గా వాటేసుకునాన్,
మావోడేమైనా తకుక్వ తినాన్డా ఆ కౌగిలింతకి వడీడ్ కలిపి ఇచాచ్డు.
అసలు తీసుకుని వడీడ్ వాడికే ఇచేచ్శాననుకో అది వేరే విషయం...
సనన్గా ఉనాన్ ననెన్తుత్కునేవోడు ముదుద్ల, కౌగిళుళ్ తపప్ హదుద్లు దాటననేవాడు, “ఒకోక్సారి నాకే దాటదామనిపించి తెలుగోడా
తొలిరాతిర్కి పోదామా, ఈ హదుద్లకి నేనెకక్డ కాపలా కాసేది” అంటానా...,
“పోయి మీ అబాబ్జాన ని అడగవే నేపాల... హదుద్లు ఏం కరమ్ మూడు ముళేల్శాక ముపప్తిపప్లు పెటట్డానికి కూడా నాకేం ఇబబ్ంది
లేదు, ఉదోయ్గం కూడా ఉందని చెపప్డం మరిచ్పోకు” అనాన్డు.
“మా అబాబ్జాన కి మేరా జాన ఉదోయ్గం కరాత్” అని తెలుసులే అనాన్ను గరవ్ంగా.....
ఇంతలో ఎవరో వసుత్నన్ అలికిడి... తీరా చూసేత్ అబాబ్జాన,
రానీలే పకక్న ఎవరూలేరుగా అనుకునాన్...,
కానీ అబాబ్జాన రాగానే “పాగల బన గయే కాయ్...?” అంటూ చెంప మీద చంపేంత కోపంగా కొటాట్డు.
కళళ్లోల్కి నీళొల్చాచ్క మనసుకి సప్ృహ వచిచ్ంది…
మా అబాబ్జాన దెబబ్ పడాడ్క తెలిసింది
నేను ఎదురు చూసుత్ంది పొలం గటుట్న కాదు, ఊరికి ఉతత్రాన ఉనన్ శమ్శాన వాటికలో అని , కింద చూసేత్ తెలిసింది నేను కూరుచ్ంది
పొలం గటుట్నునన్ గడిడ్ మొతత్ మీద కాదు డబుబ్నోన్డెవడో కటిట్ంచిన ఇటుక ముకక్ల సమాధి మీద అని, అది చూశాక,ఏడుపు తనున్కొచిచ్ంది
ఎందుకంటే....ఎందుకంటే… అది మంచుతెర కాదు పొగ అని తెలిసి ఎకక్డున్ంచి వసుత్ందా అని చూశాను, పూరవ్ం నాకు వసుత్నన్ది గుభాళింపు
కాదు శరీరం కాలుతునన్ వాసన అని తెలిసింది, ఇంతకీ, ఎకక్డ కాలుతోంది అని చూసేత్ ఇందాక నాకు కనిపించింది ఎరర్ని కాంతి కాదని
మావోడిన్ కాలుచ్తునన్ మంటలని తెలిసింది... అవనీన్ చూశాక ఎందుకు కొటాట్వ అని అబాబ్జాన ని అడగలేక పోయాను.
కనీసం నావోడైన్నా అడుగుదామంటే ...
“ఎందుకు పోయినవ రా!?” అని వాడిన్ ఎటాల్ అడగాల, మోసం చేసి పోతేనో, ఏడు ముళుళ్ కాదు కాదు, మూడు ముళుళ్ వెయయ్నంటేనో
నిలదీసేదానిన్...కానీ,
“వాడు సరిహదుద్లోల్ కడతేరి దేశానికి ముదుద్ బిడడ్యిపోయాడు కదా” అనుకుంటూ..నేను పైకిలేచాను...పైకి లేవదద్ంటూ కనీన్ళుల్ కిందకి
బాకులాల్ జారాయి.,
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“ఈ పిచిచ్ తగగ్దే, ఏదైనా వేరే ఊరు పోదాం పదవే” అనాన్డు మా అబాబ్జాన…

మూడు ముళుళ్ వెయయ్కుండానే బొటుట్తీసుకెళిళ్న మావోడిన్ చూసి కళళ్లోల్ నీళుళ్ మరినిన్గా కదిలాయి, నుదుట ముదుద్ పెటేట్ నా తోడు
బొటుట్ పెటేట్దానికి లేకుండా పోయాడని గొంతు చించుకుని నా గుండెలరుసుత్ంటే.. ఊపిరి ఇక ఆడలేనని మొండికేసింది.
శమ్శానం దాటుతుండగా మళీళ్ గురొత్చాచ్డు మావోడు,
“ఏమి నీ గుండెలోల్నైనా ఉండాలాన్? పోవాలాన్” అని అడిగాడు....
“ఇంకెకక్డికి పోయేది!” అని గుండెని గటిట్గా ఆపేశా ఆ క్షణం..ఒకక్ క్షణం కాదు... నావోడి కోసం అనుక్షణం... ఎందుకంటే నేను
పేర్మ పక్షం..పైగా వాడు పరాయోడు కాదు మొతత్ం నాకే చెందిన నావోడు.
PPP

సట్ర్యిక్

తాడికొండ కె. వకుమార శరమ్

సీవ్టుల్ ఇషట్పడేవాళుల్ కాకరకాయనీ, ఆవకాయనీ కూడా ఇషట్పడొచుచ్నని తేలిగాగ్ ఒపుప్కుంటాం గానీ ఒక మనిషికి మంచివాడు అని ముదర్ పడిన
తరువాత ఆ మనిషి పర్వరత్న ఊహించేదానికి భినన్ంగా వేరే ఏ విషయంలో నయినా ఉంటుందని ఒపుప్కోవడాని కిషట్పడడం అరుదు. కసాయివానికి
సునిన్తతవ్ం ఉండడం గూరిచ్న ఆలోచన కూడా ఆ కోవలోకే వసుత్ంది. మొదటి పరిచయంలోనే ఒక మనిషిని మంచివాడు, కసాయివాడు అనే రెండింటిలో
ఒక గూటిలో చేరచ్డం అంత తరచుగా జరిగేది కాదేమో గానీ నాకు రాజారాం గారి గూరిచ్న ఫసట్ ఇంపెర్షన కలగడానికి సహకారం మాతర్ం ఆయనిన్
అపప్టికే అలా చేరేచ్సినవాళల్ మధయ్లో జరిగింది.
మామయాయ్ వాళిల్ంటి తలుపు తీసి లోపలకు అడుగు పెటిట్ కుడి వైపు లివింగ రూంలో ఆగిపోయిన సంభాషణ మధయ్లో కనిపించిన మామయయ్
మొహానిన్ చూసూత్, “నేనేనా, చివరగా వచిచ్ంది?” అనాన్ను. అకక్డ కనీసం పదిమంది పురుషులు ఉండుంటారు. వయసులో అందరూ నాకనాన్ పెదద్వాళేల్.
అమెరికాలో భారతీయుల ఇళల్లోల్ జరిగే పారీట్లోల్ మగాళుల్ లివింగ రూములోనూ లేదా బేసమెంటులోనూ, వాళల్ సతీమణులు ఫామిలీ రూములోనూ విడిగా
కూరోచ్వడం సాధారణంగా జరిగేదే.
“పిలల్లని పికప చేసుకోవడం వలల్టగా? అతత్యయ్ చెపిప్ందిలే,” అనాన్డు మామయయ్. అకక్డునన్వాళల్ వయసుని బటీట్ పిలల్లని యాకిట్విటీలనించి
పికప చేసుకోవలసిన అవసరాలనించి వాళుల్ విముకుత్లయి కనీసం ఒక దశాబద్ం అయివుంటుం దని అనిపించింది. “ఇతను మా బావమరిది కొడుకండీ. ఈ
మధయ్నే మన పార్ంతాని కొచాచ్డు,” అని మామయయ్ ననున్ వాళల్కి పరిచయం చేశాడు.
“ఏమిటి, సోప్రాట్స్ లేక ఫైనఆరాట్స్?” అడిగా రొకరు.
అది పిలల్లు ఏ యాకిట్విటీలో ఉనాన్రు అనన్ పర్శన్గా అరథ్మై, “బేసబాల,” అని జవాబిచాచ్ను.
“లిటిలలీగ ఆటలోల్ ఆరేడేళల్ పిలల్లు బాట పటుట్కుని బంతిని కొటట్డానికి టైర చేసుత్ంటే చూడడానికి తమాషాగా ఉంటుంది,” అనాన్ రొకరు.
“మొదటిసారి బంతిని వేసినపుప్డు వీడికి బాటని కదపాలనన్ ఆలోచనే లేదు. రెండవ బంతికి కదపబోయేసరికి అది కాసాత్ హోమ పేల్టని దాటి
వెళిల్ ఒక గంట అయుయ్ంటుంది. మూడవసారి కొదిద్గా బాటని కదిపాడు గానీ ఫలితం మామూలే. అయితే, ఈసారి, తీర్ సట్ర్యికస్, యూ ఆర అవుట! అని
చెపిప్ అకక్ణిణ్ంచీ కదిపారు,” అనాన్ను.
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“ముందతనిన్ పేరు చెపప్నిసాత్రా, లేదా?” అనాన్ రొకరు.
“సీతారాం,” జవాబిచాచ్ను.

“అయితే, మనకిపుప్డు ఇదద్రు రాంలు. ఆయన కూడా రాజారాంతో ఏకీభవిసేత్ అపుప్డు మనకీ, వాళల్కీ రాంరాం!” అనాన్ రొకాయన. నేను
పర్తేయ్కంగా వాళల్ పేరల్ని అడకక్పోవడం, వాళుల్ చెపప్కపోవడంవలల్ ఏ మొహానున్ంచీ ఏ అభిపార్యం వెలువడుతోందో వినడానికి మాతర్మే తల నటు
తిపుప్తూనాన్ను.
“ముందు ఆ అభిపార్య మేదో తెలియాలిగా?” అనాన్ను.
“నిరభ్యలాంటి కేసులు అపుప్డపుప్డూ జరుగుతూండాలట!” అనాన్ రొకరు.
“మీరాయన నోటోల్ మాటలు దూరుసుత్నాన్రు. పాపం, రాజారాం అలా అనలేదు,” అనాన్ రింకొకరు.
“లాసట్ ఇన టార్నసలేషన!” అనాన్ రొకరు సనన్గా నవువ్తూ. ఆయనే రాజారాం అయుయ్ంటా రనిపించింది.
“సరే, మీ మాటలోల్నే చెపప్ండి!” అనాన్ రిందాక టాయన.
“ఇపుప్ డేమిటీ, పిలీల్, పిలీల్ తగవులాటకి కోతి తీరుప్ చెపాప్లా?” అనాన్డు మామయయ్.
“మమమ్లిన్ పిలుల్ లనడం మాట అలా వుంచి, మిమమ్లిన్ కోతి అంటుంటే చూసూత్ంటా రేమిటండీ?” అనాన్ రొకాయన ననున్ చూసూత్.
“ఆయన నాకు మామయయ్ కాబటిట్ ననున్ కోతి అనే అవకాశమే లేదు. అంటే ఆయనకు కూడా తగులుతుంది కదా,” అనాన్ను నవువ్తూ.
“చూశారా, మనలిన్ మాతర్ం పిలుల్లం కాదనలేదు. ఎంతయినా మామ, అలుల్ళుల్ కదా!” అనాన్ రాయన చుటుట్పకక్లవాళల్ వైపు చూసూత్.
“మీ మాటలోల్నే చెపప్ండి రాజారాం,” అనాన్రు మామయయ్.
“నిరభ్యలాంటి కేసులు సమాజానికి శేర్యసక్రం,” అనాన్రు రాజారాం.
“అంటే, అలాంటి కేసులు జరగాలనా?” అనాన్ రొకాయన కోపంగా. “సతరీలు రాతిర్పూట ఒంటరిగా బయట తిరగ గలిగే సేవ్ఛఛ్ భారతం కావాలనన్
గాంధీగారి కలని పకక్న పెడదాం. ఆడపిలల్లు చీకటిపడడ్ తరువాత బయట తిరగడం సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న డెభైభ్ ఏళల్ తరువాత కూడా కుదరదా? పైగా
పకక్న ఒక మగా డునాన్ గానీ?”
“అలాంటి కేసులు జరగకూడ దనన్దే నా అభిమతం కూడా. అయితే, వంద, వేల ఏళల్ కాల గమనంలో సమాజాభివృధిధ్ సరళరేఖ మీద పోతునన్టుల్
కనిపిసుత్ంది గానీ పది, ఇరవై ఏళల్ కాలపరిమితులోల్ ఒక అడుగు ముందుకీ, రెండడుగులు వెనకీక్ వెడుతునన్టుల్ కనిపించడంలో ఆశచ్రయ్ మేమీ లేదు. ఈ
అభివృదిద్ సాట్క మారెక్ట పోకడకి దగగ్రగా ఉంటుంది,” అనాన్రు రాజారాం నింపాదిగా.
“నిరభ్యలాంటి కేసులు ముందు జరగలేదే మరి?” అనాన్ రింకొకరు.
“అందుకనే అలాంటి ఘోరం మళీల్ సమాజంలో జరగకూడదని అందరూ ఒపుప్కునేలా చెయయ్డాని కది ఉపయోగపడుతుంది. జరిగిన ఘోరాల
మూలంగా కొతత్ చటాట్లని తేవలసివచిచ్ నపుప్డు వాటిని వికిట్మస్ పేరు మీద తేవడానిన్ అమెరికాలో చూసూత్నే ఉనాన్ం గదా,” అనాన్రు రాజారాం.
“మరి కూతురు దళితుణిణ్ పెళిల్ చేసుకునన్దని అలుల్ణిణ్ చంపించిన ఆ పిలల్ తండిర్ సంగ తేమిటి?” అనాన్ను నేను.
“ఒకానొక కాలంలో సమాజం అలాంటి వివాహాలని ఒపుప్కోకపోవడమే కాక సమాజ నియమాలని ఉలల్ంఘించినవాళల్ని తలిల్దండుర్లతో సహా
వెలివేసి వాళల్ జీవితాలని దురభ్రం చేసింది. ఈనాడు చంపించినవాడిని చటట్మూ, సమాజంలో అతయ్ధికశాతమూ సమరిథ్ంచడంలేదు గదా? ఇది పోర్గెర్స
కిందకు రాదా?” అనాన్రు రాజారాం.
“ఇంకా ఇలాంటివి కులాల పేరిట ఇండియాలో జరుగుతునన్యయ్ని నూయ్యారక్ టైమస్ లో చదవడం, దానిగూరిచ్ కొలీగస్ అడగడం ఎంత
అవమానకరంగా ఉనన్దో!” అనాన్ రొకరు.
“బిలియనుకు పైగా పర్జలునన్ దేశంలో ఇలాంటివి అకక్డకక్డా, అపుప్డపుప్డూ మాతర్మే జరగడంవలల్ నూయ్యారక్ టైమస్ వాటిని వారత్లుగా
పరిగణిసోత్ంది. వందల సంఖయ్లో పర్తిరోజూ జరిగేటటల్యితే ఆ పతిర్క అలాంటి వారత్ల జోలికే పోదు. ఉదాహరణకి, ఇపప్టికీ ఆఫిర్కా ఖండంలో చాలా
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దేశాలోల్ సతరీల జననాంగాల మీద చినన్తనంలోనే జరుపుతునన్ దాడుల లాగా. ఈ దేశంలో ఏ నూయ్స పేపర దాని మీద వారత్లని రాసోత్ంది? ఆవిధంగా
చూసినా మీరు ఉదాహరించిన కేసు అభివృదిధ్కి కొలమానమే,” అనాన్రు రాజారాం.
“ఇదండీ ఈయన రేషనల థింకింగకి కొలమానం!” అనాన్ రొకరు.
“దొంగతనం నేరం అని పర్పంచంలో అనిన్ చోటాల్ తెలుసు. అయినా అది జరుగుతూనే ఉనన్ది. అలాగే, హతయ్లు కూడాను. ఆవేశంలో చేసేవి
కొనన్యితే, ఎంతో పాల్న వేసి, తపిప్ంచుకుంటా మనన్ ధైరయ్ంతో చేసుత్నన్వి కొనిన్. ఈ పిలల్ తండిర్ తపిప్ంచుకోవడం పరపతితో జరుగుతుందనన్ ధైరయ్ంతో
ఉండివుంటే తపప్ ఇది క్షణికావేశంలో చేయించిందని అనుకోవచుచ్,” రాజారాం జవాబిచాచ్రు.
“ఇది సమాజానికెలా ఉపయోగపడుతునన్టుల్?” అనాన్నేన్ను.
“రెండు రకాలుగా. మొదటిది – వెనుకబడడ్ ఆలోచనలతో జీవనాలని సాగిసుత్నన్వాళుల్ సమాజంలో ఇంకా ఉనాన్రని గురుత్చెయయ్డంవలల్. రెండవది
– పరిణామాలు సినిమాలోల్ చూపిసుత్నన్వాటి కనాన్ ఘోరంగా ఉంటయయ్ని తెలియజెయయ్డంవలల్,” అనాన్రు రాజారాం. నాకు అది మొండివాడి వాదన లాగా
కాక సహేతుకంగానే అనిపించింది.
“ఇపుప్డు రాజారాం గారంటోం దేమిటంటే, కారు తయారై రోడుడ్మీద తిరగడం మొదలుపెటిట్న తరువాత అది మనిషికి డాష ఇచిచ్ గాయాలని
చేసేత్, మరీ ముందు కెళిల్ ఒకళల్ జీవితానిన్ కట షారట్ చేసేత్, దానిన్ నేరంగా పరిగణించడం కారు తయారీతోనే మొదలుపెటట్లేదు గదా! మొదటోల్, కారు ఎవరిని
గుదేద్సినా అది డైరవర తపుప్ అని కాక కారు తపుప్ అని చెపిప్ కొంతమంది తపిప్ంచుకునే ఉంటారు. అపప్టిదాకా ఉనన్వి జటాక్బళేల్ మరి. ‘జటాక్బండీ చకార్ల
కింద పడి పిలాల్డి మృతి!’ అనన్ నూయ్స పేపర హెడలైనని ఊహించగలమా?” అనాన్ రొకాయన.
ఒకరిదద్రు సనన్గా నవావ్రు. రాజారాం ఆ అనన్ ఆయనవై పొకసారి చూసి, నిశశ్బద్ంగా ఫోనని బయటకు తీసి సోర్క్ల చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు.
వాతావరణంలో తేమ అంతా ఘనీభవించి మంచుగడడ్లా మారి మా మధయ్లో చేరిన టల్నిపించింది.
“ఇపప్టికీ అనిన్చోటాల్ జరుగుతోంది. కొంచెం ఎకుక్వ తకుక్వలు అంతే,” అనాన్రు మామయయ్. ఆయన మొహంలో సంభాషణ ఈవైపు
దారితియయ్డం నచచ్లేదనన్ అభిపార్యం కనిపించింది. “డినన్ర రెడీ అయిందేమో కనుకొక్సాత్ను,” అని లేచి ఆడవాళుల్ కూరుచ్నన్వైపు కెళాల్రు.
“నాలుగయిదేళల్ కిర్తం దాకా రాజారాం గారు ఆ వాదనకి జవా బివవ్కుండా ఉండేవారు కాదు,” అనాన్ రొకరు. రాజారాం గారు నవివ్
ఊరుకునాన్రు.
“కోతికి కొబబ్రికాయ దొరికితే పరిణామం అందరికీ తెలుసు గానీ, టర్ంపు నెనున్కునన్ తరువాత కదా అలాంటివాళల్ చేతికి అధికారా నిన్సేత్ ఏ
మవుతుందో తెలిసింది, ఇదీ అలాగే!” అనాన్ రొకరు. ఇకక్డ రాజారాంగారికి కోతితో పోలిక పెడుతునాన్రా, లేక టర్ంపుతోనా, ఏదయినా గానీ ఈ లంకె
ఏమిటీ అనన్ పర్శన్లు నాకు కలిగాయి గానీ, వాటికి సమాధానాలు మామయయ్ దగగ్ర వెదుకోక్వడం మంచిదనిపించి ఊరుకునాన్ను.
“మోదీకి అధికారానిన్సేత్ అంటూ మొదలుపెడతారు ఇంకొకరు. ఎందుకొచిచ్ంది గానీ, కాంటార్వెరీస్ లేల్ని తెలుగు సినిమాల గూరిచ్ మాటాల్డండి,”
అనాన్ రొకరు.
“ఈనాటి చరచ్నీయాంశం, కాంటార్వెరీస్కి కూడా నోచుకోని తెలుగు సినిమా. దీనిన్ గూరిచ్ ఆహూతు లేమంటారో తెలుసుకుందాం,” అనాన్
రొకరు.
“తెలుగు సినిమా, కాంటార్వెరీస్ ఇదద్రూ కవలపిలల్లు. ఇదద్రూ కేష్మంగానే ఉనాన్రు!” అనాన్ రింకొకరు.
రాజారాం గారు ఫోన కేసి చూసూత్ ఉండిపోయారు. అకక్డి వాతావరణంలో మారుప్ అంత కనిపెటట్లేనిది కాదు. “యు కెన కట ది టెనష్న విత ఎ
నైఫ!” అనన్ వరణ్న గురొత్చిచ్ంది.
“అతత్యయ్కి హలో చెపిప్వసాత్ను,” అని అకక్ణిణ్ంచీ లేచి మామయయ్దారిలోకి మళాల్ను.
@@@
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మామయయ్తో ఆనాటి సంభాషణ పర్సకిత్ తీసుకురావడం వెంటనే కుదరలేదు. ‘కారు కింద పడో లేక జటాక్బండీ చకార్ల కింద పడో పిలాల్డి మృతి‘ అనన్ వాకయ్ం అకక్డ చేరిచ్న టెనష్న కి ఎలా కారణమో అరథ్ం కానిది నా కొకక్డికే అయివుండాలని అనిపించింది. ఆ సమావేశంలో కొతత్వాణిణ్ నేనొకక్ణేణ్
మరి.
“గురర్బబ్ండీ కింద పడి కూడా పిలల్లు గాయాలకి గురయి ఉండవచుచ్. కాదనలే రెవరూను. అలాగే, కారువలల్ బయట ఉనన్ కొంతమందికి
దానివలల్ గాయాలు అయిన తరువాతే దాని గూరిచ్న చటాట్లు చేసి ఉండవచుచ్. కానీ, అతనెపుప్డూ మిగిలిన వాళల్తో ఏకీభవించినటుల్ కనిపించకపోవడంవలల్
రాజారాంకి కోడిగుడుడ్కు ఈకలు పీకుతాడనే అపవాదు వునన్ది. కోరుట్లో లాయరల్ లెవెలోల్ వేరే కోణానిన్ంచీ చూసాత్డని అతనితో చరచ్లోల్ పాలొగ్నన్వాళల్కి
అనిపిసుత్ంది. ‘మీరు కరకుట్!’ అని అతను ఎవరినీ అనకపోవడం అందుకు కారణ మని నే ననుకుంటాను. ఆనాటి రెండు టాపికుక్లూ నాకు గురుత్నాన్యి.
నిరభ్య ఒకటీ, అగర్కులపు తండిర్ కూతురు మొగుణిణ్ దళితుడని చంపించడం ఒకటీ కదా? అతని వాదనలో నిజం లేదని నే ననలేను. కానీ, అతని కునన్
అపవాదు గూరిచ్ చెపాప్గా! అందుకని వెంటనే పరస్నలగా పోవడానికి వెనుకాడనివాళుల్ ఆ అవకాశానిన్ చేబుచుచ్కుంటారు," అనాన్డు మామయయ్.
"రాజకీయాలోల్ లాగా. అయితే, ఇకక్డ రాజకీయ మే మునన్ది?"
"వాదం గెలవడం కోసం దేనన్యినా సరే రాజకీయానిన్ చెయయ్డానికి కొందరు వెనుకాడరు!"
"అవతలివాళుల్ మాటాల్డాలనే అనుకోకపోతే అది వాదం గెలవడ మెలా అవుతుంది?"
"ఇకక్ డెవరూ పైరజు లివవ్డంలేదు గదా! దెబబ్తీయడమే వాదం గెలవడం. మెచూయ్రిటీ అనేది అందరికీ వయసుతోబాటే ఎదగదు. దానికి ఆ
సుదరశ్నమే నిదరశ్నం!"
"ఆయనకి రాజారాం గారిమీద అంత కక్ష ఎందుకు?"
"వితండవాదం చేసాత్డని! పుణయ్ం, పాపం, సవ్రగ్ం, నరకం - వేటికీ నిదరశ్నా లేల్వంటాడు రాజారాం. ఆ అనిన్ంటినీ నముమ్తాడు సుదరశ్నం.
అతనికి నచచ్ని అభిపార్యాలు రాజారాంలో బోలుడ్నాన్యి. పోనీలే అని వదిలెయయ్డు. కావాలని ఎరవేసి బరిలోకి లాకొక్సాత్డు. రాజారాం అయినా
ఊరుకుంటాడా అంటే యుధధ్ం చెయయ్మని ఒకడు సవాల చేసినపుప్డు వెనుకాడడం పిరికిదనం అని ఎవరో పర్బోధించినటుల్గా నోరు తెరుసాత్డు. ఇదద్రికీ
సరిపోయింది."
"సుదరశ్నం గారు పరస్నలగా వెళాల్ రనాన్వు. నాకు తెలియనిది ఏదో జరిగుండాలి!" అనాన్నేన్ను.
"రాజారాం కారు కింద ఒక పిలాల్డు పడడం," అనాన్డు మామయయ్.
షాకు తినాన్ను. "అమెరికాలో ఒక పిలాల్డు కారు కింద పడిన తరువాత కూడా ఆయన జైలు కెళల్ లేదా?" ఆశచ్రయ్పోయి అడిగాను.
"అసలు కేసు లేదు. పిలాల్డు పోయాడు కూడా అని చెబితే ఇంకా ఆశచ్రయ్పోతావు!"
"వాట?" అరిచినంత పని చేశాను. "అదెలా సాధయ్ం?"
"దాదాపు పదిహేనేళల్ కిర్తం సంగతి. ఆరంగుళాలకి పైగా మంచు కురవడంవలల్ సూక్ళల్కి ఆరోజు సెలవిచాచ్రు. పిలల్లకి సెల్డిడ్ంగ అంచెపిప్
మంచుమీద జారుడుబండ జారడం ఇషట్మని నీకు తెలుసుగా! కొంతమంది పెదద్ల సూపరవిజనలో సెల్డిడ్ంగ చేసేత్ కొందరు పెదద్ల కళుల్ గపిప్ చేసాత్రు.
కొందరు పెదద్లు అసలు పటిట్ంచుకోరు; పిలల్లు తమ జోలికి రాకుండా వుంటే చాలనుకుంటారు. ఆ రోజున పొదుద్న పది గంటల పార్ంతంలో రాజారాం
డైరవ చేసుత్నాన్డు. రెండు లేనుల్ మాతర్ం ఉనన్ రోడుడ్ మీద. టార్ఫిక నతత్నడక నడుసోత్ంది. రోడుడ్కు కుడిపకక్న ఎతుత్మీద మొదలై రోడుడ్మీదకు ఎండ అవుతూ
జారుడుబండ సోల్పు. దానిమీద నుంచీ వచాచ్టట్ ఆ పిలాల్డు. కారుకు ఏదో గుదుద్కునన్టుల్, రాజారాంకి తెలిసిందట గానీ అతని కేమీ అరథ్ం కాలేదట. అతను
ముందు దేనినీ గుదద్లేదు. ముందు చకార్లు దేనిమీద నించీ వెళల్లేదని అతనికి గురుత్ంది. కారులోంచి కిందకు దిగి, వెనకుక్ నడిచి చూసేత్ వెనక కారు గుదిద్న
సూచనలేమీ లేవు. కారెకక్డానికి ఎడమవైపుకు నడవబోతుంటే వెనక కారు హాంక చేసి, దాని డైరవర కారు దిగి, 'ఓ మై గాడ!' అని గుండెలు బాదుకుంటూ
కుడివైపుకు వేలితో చూపిసేత్ గానీ రాజారాం అటువైపు వెళల్లేదట. అతని కారుకు గుదుద్కునన్ది ఒక పిలాల్డు. కారు ముందు చకార్లకీ, వెనుక చకార్లకీ
మధయ్భాగంలో. సగం కారు కింద ఉనాన్డు. అంటే ఆ పిలాల్డి మీదకు కారు ఎకక్లేదు. అతనే కారు కింద పడాడ్డు. పైగా వెనక డైరవర పర్తయ్క్ష సాకిష్.
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రాజారాం ఎంతో పెదద్ పర్మాదం నుంచీ తపిప్ంచుకునన్ందుకు - పర్మాదం జైలు కెళల్డం కదా! - తెలుగువాళల్లోల్ ఈ వారత్ నలుదిశలా తొందరగానే
చేరిపోయింది. అందరూ ఆయన అదృషాట్నిన్ కొనియాడినవాళేల్. ఒకక్ సుదరశ్నమే ఆయనతో వాదం పెటుట్కునన్ది."
“ఎందుకని?”
“అందరూ రాజారాం అదృషాట్నిన్ కొనియాడితే సుదరశ్నం మాతర్ం, ‘ఇపప్టికైనా మించిపోయింది లేదు, ఆ గుడిలో అరచ్న, ఈ దేవుడికి
అభిషేకం, గర్హాలకి శాంతులూ చేయించ’మనాన్డు. అంతటితో ఊరుకోకుండా కలిసినపుప్డలాల్ ‘చేయించావా?’ అని అడిగేవాడు. రాజారాం శాంతంగానే,
‘చేయించలేదు, చేయించను!’ అని జవాబిచేచ్వాడు. వెంటనే సంసక్ృతి అంతా ఎలా తగలబడిపోతోందో అంటూ సుదరశ్నం ఉపనాయ్సా లిచేచ్వాడు.”
“ఆయన సైంటిసుట్ కదూ?”
“ఎంత సైంటిసట్యినా ఆచారవయ్వహారాల దగగ్ర కొచేచ్సరికి ఆయన ఒక శతాబద్ంవాడు. దేవుడి ఉనికి గూరిచ్న పర్శన్కు సమాధానం కోసం
రాజారాం వెదుకుతుంటే, ‘పర్తేయ్క మయిన ఆచారాలే ఆ దేవుడికి దగగ్రగా చేరేచ్ మారాగ్లు!’ అని సుదరశ్నం వాదిసాత్డు. ఎవరినీ తన మారాగ్నికి తిపప్డానికి
రాజారాం పర్యతిన్ంచడు. తన మారాగ్నికి తిపప్డానికి టైర చెయయ్కుండా సుదరశ్నం ఉండలేడు. ఇదద్రూ ఉనన్చోట ఫైరవరక్స్!”
“నాకు మాతర్ం సీమటపాకాయ మోత కూడా వినబడలేదు!” అనాన్నేన్ను.
“కొనేన్ళల్ కిర్తం దాకా లకీష్ అవుటల్ సాథ్యిని దాటేవి,” అనాన్డు మామయయ్.
“నాలుగయిదేళల్ కిర్తం దాకానా? ఎవరో అనన్టుల్ గురుత్! ఇంక ఆయనకి విసుగొచిచ్ వుండాలి!”
ఒకక్ క్షణం ఆగి మామయయ్ అనాన్డు. “అది కాదు కారణం. నువెవ్వరికీ చెపప్కుండా ఉంటా నంటేనే. నీ భారయ్కూక్డా!”
లోపల పొంగిపొరుల్తునన్ ఉతుస్కతని పైకి కనబడనివవ్కుండా యాథాలాపంగా అనాన్ను. “ఛ. నే నెందుకు చెబుతాను?”
“ఇంకో పిలాల్డొచిచ్ రాజారాం కారుని గుదాద్డు!”
“డైరవ చేసూత్నా?”
“మూడేళల్ పిలాల్ డెలా డైరవ చేసాత్డు?”
ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగాను. “మళీల్ మంచుమీద జారుతూ వచాచ్?”
“కాదు. పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్.”
రాజారాం జైలోల్ మగగ్కుండా సేవ్ఛఛ్గా బయట తిరుగుతునాన్డని గురొత్చిచ్, “ముందునించీ అయుయ్ండదు!” అనాన్ను.
“మధాయ్హన్ం నాలుగగ్ంట లపుప్టట్! ఒక బాల్కు ముందు కెడితే కుడిపకక్న ఎలిమెంటరీ సూక్లు. ముందర ఎడమపకక్న ఆగి, ఎరర్వి గానీ,
పసుపుపచచ్వి గానీ లైటుల్ వెలగకుండా ఉనన్ సూక్ల బసుస్. కుడిపకక్న ఇదద్రాడవాళుల్ కరబ్ మీద నిలబడి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వాళల్ కాళల్ దగగ్రొక
పిలాల్డు. సూక్లు సందులో కాబటిట్ అది 25 మైళల్ సీప్డ జోన. అందుకే చాలా జాగర్తత్గా డైరవ చేసుత్నాన్ ననాన్డు రాజారాం. ఆ పిలాల్ణిణ్ ఏం ఆకరిష్ంచిందో
గానీ, వాడు హఠాతుత్గా పరుగెతిత్ రోడుడ్ దాటబోయాడు. రాజారాం చూశాటట్ గానీ, 25 మైళల్ వేగంతో వెళేల్ కారు బేర్క వేసేత్ ఆగడానికి రెండు కారు పొడవుల
దూరం కావలసివసుత్ంది. అదే జరిగింది. అపప్టికే ఆ పిలాల్డు బంపర దగగ్రకి వచేచ్శాడు. తలిల్, “శామ!” అని అరిచిందట గానీ ఆ కేక అతణిణ్
ఆపలేకపోయింది. మళీల్ ఇనెవ్సిట్గేషన. ‘ఇదే మదృషట్మో గానీ తపుప్ నాది కాదని చెపప్డానికి ఆ తలేల్ కాక ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్విడా, ఆ బస డైరవరూ
కూడా ఉనాన్’ రనాన్డు రాజారాం. ‘ఉనన్ది తలిల్ ఒకక్టే అయుయ్ంటే తపుప్ని నీమీదకు తపప్కుండా తోసివుండే’ దనాన్ను. ‘మనుషుల మీద తనకు నమమ్క
మునన్ది, అలా జరగ’ దనాన్డు. ‘ఈ పిలల్లు నాతోనే ఎందుకు పెటుట్కుంటా రండీ?’ అని బాధపడాడ్డు. కొనాన్ళుల్ సైకియాటిర్క కౌనిస్లింగ తీసుకునాన్డు. ఈ
వివరాలనీన్ తెలిసినవాళుల్ చాలా తకుక్వమంది. అనవసర పర్చార మెందుకని నేను కూడా ఎవరికీ చెపప్దద్నాన్ను. ఏ మయినా గానీ అపప్టి నించీ మాటాల్డడ్ం
తగిగ్ంచేశాడు. ఎపుప్డూ ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుల్ కనిపిసాత్డు. సుందరం రెచచ్గొటిట్నపుప్డు కొదిద్గా మాటాల్డతాడు గానీ మరీ ముందటిలాగా వాదాలోల్కి దిగడం
మానేశాడు. ఆయన ఒంటరిగా కనిపించినపుప్డు ‘మీరు మారా రండీ!’ అంటాను. ‘కాదు, నేను ఒకపప్టి రేషనలిసుట్నే!’ అని జవాబిసాత్డు. నాలుగయిదేళల్
నించీ మూడీగా ఉనన్టుల్ కనిపిసుత్నాన్డు. అది ఆ సంఘటన జరిగిన దగగ్రనుంచే నని నా నమమ్కం. ఈ సంఘటన గూరిచ్ తెలిసేత్ సుదరశ్నం పెటేర్గి పోతాడు.
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ఇపప్టికే ఎనోన్ అభిషేకాలూ, శాంతులూ చేసివుండాలంటాడు. రోహిణి – అదే, రాజారాం భారయ్ – వాటిని చేయిసూత్ండడం వలేల్ ఈ మాతర్మయినా
నడుసోత్ందంటాడు.”
“ఈయన నాసిత్కతవ్ం ఆవిడ కంటలే దనన్మాట!”
“పూజలు చేసేవాళల్ని ఆసిత్కులని అనచేచ్మో గానీ, చెయయ్నివాళల్ని నాసిత్కులని ఎలా అంటావ?”
“నే ననబోయింది వేరే. సరేలే. ఈయన లేకుండా ఆవిడ అభిషేకా లెలా చేయిసుత్ంది?”
“గుళల్లోల్ చేయించడానికి పకక్న ఆయన ఉండకక్రేల్దుగా! ఇకక్డా, ఇండియా వెళిల్నపుప్డలాల్ అకక్డి పుణయ్తీరాథ్లోల్నూ.”
“ఈయన వెళల్రా?”
“కొనాన్ళుల్ వెళాల్టట్. ఒకసారి కుటుంబసమేతంగా తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు అడుకుక్ంటూ ఒకపిలల్ వెంటపడడ్దట. దాదాపు కూతురు వయసునన్ పిలల్.
‘పటుట్లంగాతో సమీర, మటిట్కొటుట్కుపోయి, చిరిగిన బటట్లతో ఆ పిలల్. దేవుడునాన్డని ఎలా అనగలను?’ అనాన్డు నాతో. తరువాత గుళల్వైపు ఎపుప్డూ వెళల్లే
దనుకుంటా.”
“ఇదే నాకు అరథ్ం కానిది. సెనిస్టివ అని చెపిప్ ఏమీ చెయయ్కుండా సమసయ్కి దూరంగా కూరుచ్నన్ంత మాతార్న దానికి పరిషాక్రం దొరకదు
గదా!”
“ఆయన ఏమీ చెయయ్టేల్దని ఎందుకనుకుంటావ? ఆయన చేసే దానధరామ్ల గూరిచ్ మనకేం తెలియదు గదా!”
“ఏమో! ఆయన ఇకక్డునాన్రు, పావరీట్ అకక్డునన్ది,” అనాన్నేన్ను.
“పావరీట్ ఇకక్డా ఉనన్ది!”
“అదీ నిజమే!” అనాన్ను గానీ, ఆయనతో వాదనని పొడిగించ దలచుకోలేదు. దానివలల్ పర్యోజనమేమీ లేదు గనక.
@@@
మామయయ్వాళిల్ంటోల్ ఆ దీపావళి గెట టుగెదర అంత ఆనందకరంగా లేదనే చెపప్వచుచ్. రాజారాంగారు సాధారణంగా ఆహావ్నితులుగా వచేచ్ ఏ
ఇంటోల్నూ ఇంతకనాన్ ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని అనుకోను. ఒకక్ రెడిడ్గారికే ఈ విషయం తెలియనటుల్ంది. లేకపోతే, “రాజారాంగారు
ఊళోల్ లేరా? ఆయన మాకనాన్ ఎపుప్డూ ముందే వసాత్రు గదా!” అని ఆయన అనేవారు కాదు.
“మీరు ఊళోల్ లేరీ మధయ్. అందుకని మీకు తెలియదు,” అనాన్రు సుదరశ్నంగారు. ఆరెన్లల్ వయ్వధి తరువాత వీళల్ందరినీ అదే మళీల్ కలవడం.
అందరి పేరూల్ అంతగా గురుత్ లేకపోయినపప్టికీ కొందరివి గురుత్నాన్యి. ముఖయ్ంగా సుదరశ్నం గారిది.
“ఒక నెలరోజులపాటు ఇండియాలో తీరథ్యాతర్లూ అవీ చేసొచాచ్ం. మానస సరోవర, అవనీన్ని,” అనాన్రు రెడిడ్గారు.
“రాజారాంగారు కొదిద్గా అనసేట్బులగా ఉనాన్రట్,” అనాన్ రొకరు.
“అనసేట్బులంటే?”
“మనమధయ్లో ఉనాన్ గానీ లేనటుల్ండడం,” ఒకరు జవాబిచాచ్రు.
రెడిడ్గారికి అరథ్ం కాక మామయయ్ మొహంలోకి చూసేత్ ఆయన తన తలవైపు చేతివేలితో చూపించి “మతిసిథ్మితం లేదు!” అనాన్రు.
“ఛ. ఎపప్టినించీ?”
“దాదాపు నెలనించీ.”
“ఎలా?”
“డాకట్రల్కి తెలిసేత్గా చెపప్డానికి?”
“పుణయ్ం, పాపం లేదని వాదించొచుచ్. అనుభవంలోకి వచిచ్న తరువాత గురిత్ంచడానికి బెర్యినే లేదు,” అనాన్రు సుదరశ్నంగారు.
“కీప ది డీటెయిలస్ కమింగ!” అనాన్రు రెడిడ్గారు.
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“ఒక మూణెణ్లల్ కిర్తం అనుకుంటాను. రాజారాంగారు ఒక యాకిస్డెంటోల్ ఇనావ్లవ్ అయాయ్రు. ఆయన రెడ లైట మీద రైట టరన్ తీసుకుంటుంటే
కారుని ఎవరో గుదిద్న శబద్ మయిందట. దిగి చూసేత్, కారుకు ముందు కుడిపకక్న ఒక సైకిలూ, పనెన్ండేళల్ కురార్డూ కింద పడి ఉనాన్రట. ఆంబులెనస్ వచిచ్,
అందులోని పెరామెడికస్ ఆ పిలాల్డికి తగిలిన దెబబ్లకి అకక్డే కటుల్ కటాట్రట. చినన్దెబబ్లేనుట. పోలీసులు రాజారాంని, ‘నీ కారు పెడసిట్ర్యన వాక వేకి
మధయ్లో ఉనన్ది. రోడుడ్ని కాలినడకన కార్స చెయయ్కూడదని ఎరర్ సిగన్ల ఉనన్టుల్ చూశావా?’ అనడిగారట్. ‘గురుత్ లే’ దని ఈయన జవాబిచాచ్రట. ‘ఆ పిలాల్డు
తనకి దాటవచుచ్ ననన్ తెలల్ సిగన్ల ఉనన్పుప్డే సైకిల మీద దాటడానికి పర్యతిన్ంచా నని చెబుతునాన్డు. నువేవ్మో తెలియదని చెబుతునాన్వు. అందుకని
నీదే తపుప్గా నిరాద్రిసుత్నాన్ం, ఫలానా రోజున కోరుట్కి వచిచ్ హాజరు కా!’ అని ఈయనకి చెపిప్, ఆ పిలాల్డికి కూడా ఆ రోజున కోరుట్లో హాజరు కమమ్నమని
చెపాప్రట. ఆ పిలాల్డు మెకిస్కన అనాన్డు రాజారాం. ఆ ఇంటరసెక్షనకి దగగ్రలోని ఒక అపారటమెంటులో ఉంటాటట్. లాయరిన్ పెటుట్కొమమ్నాన్ను. ‘మహా
అయితే రెకెల్స డైరవింగ అని తీరిప్సాత్రు, ఈ మాతార్నికే జైలోల్ వెయయ్రేల్!’ అనాన్డు తపిప్తే లాయరిన్ పెటుట్కోలేదు, ...” అంటూ మామయయ్ చెపుప్కుపోయాడు.
ఈ వివరాల ననిన్ంటినీ మామయయ్ కిర్తంవారం నాకు చెపాప్డు. రాజారాం గారు కోరుట్ కెళల్డం, ఈయనకి టికెక్టిట్చిచ్న పోలీసాఫీసరూ
రాజారాంగారూ వెళిల్ జడీజ్గారి ముందు నిలబడడం, ఆ మెకిస్కన కురార్డు రాకపోవడం –
ఆ పిలాల్డు రాకపోవడంవలల్ జడీజ్గారు కేసుని డిసిమ్స చేసేత్ పోలీసాఫీసర తెలల్బోయాటట్. రాజారాంగారి కూడా వెళిల్న ఆయన భారయ్వలల్ తెలిసింది ఆ
సంగతి. ఆవిడ తన పూజలూ, వర్తాలూ ఫలించినందుకు దేవుళల్కి ధనయ్వాదాలు తెలుపుకునన్దట.
రాజారాంగారు జడీజ్గారి ముందు కదలకుండా నిలబడడం చూసి “యూ కెన గో!” అని మళీల్ చెబితే కోరుట్లో ఉనన్వాళుల్ నవావ్రట కూడా. నిదర్లో
నడిచినటుల్ రాజారాంగారు తన భారయ్ ముందునించే ఆమెను పటిట్ంచుకోకుండా నడిచి వెడుతుంటే ఆమె ఆశచ్రయ్పోయిందట. కోరుట్ బయటకు రాగానే
ఆయన పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డాడ్లూ, చేతులతో జుటుట్ పీకోక్వడాలూ, ఏడవడాలూ చేశారట. ఆవిడకి డైరవింగ వచుచ్ కాబటిట్ ఆయనిన్ కారులో కూరోచ్బెటిట్
ఇంటికి చేరిచ్, మామయయ్కి ఫోన చేసేత్ ఈయన పరుగెతుత్కు వెళాల్రు. రాజారాంగారి పిలల్లకి వేరే ఊళల్లోల్ ఉదోయ్గాలు మరి. పైగా వాళల్కి ఆపుత్డు మామయేయ్.
“తీర్ సట్ర్యికస్!” అనాన్డు మామయయ్ నాతో.
మామయయ్ దేని గూరిచ్ అంటునాన్డో అరథ్మయింది గనుక, “మొదటి రెండింటిలోనూ ఆయన తపేప్మీ లేదని నిరాధ్రించారు గదా!” అనాన్ను.
“అవుననుకో, కానీ ఆయన మెదడులో ఏమునన్దో మనకేం తెలుసు? పదిహేనేళల్ కిర్తం వీళల్ పిలల్లు చినన్వాళుల్ కాబటిట్ కుటుంబ బాధయ్తల దృషాట్య్
ఆయన ఒక పెదద్ రిలీఫ ని ఫీలయి వుంటారు. రెండవది, నాలుగయిదేళల్ కిర్తం, పిలల్లు కాలేజీలోల్ ఉనన్పుప్డు. ‘ఆ పిలాల్డి తలిల్దండుర్ల పరిసిథ్తిలో
తానుంటే?’ అనన్ ఆలోచన వచుచ్ంటే తన తపుప్ లేకపోలేదా అనన్ అనుమానం రాజారాం మదిలో చొరబడి ఉండవచుచ్. లేటెసట్ దాంటోల్ తన తపుప్నన్దనే
ఆయన నమమ్కం. అది జరిగిన రోజున నాకు ఫోన చేసి, ‘ఇనేన్ళల్ డైరవింగ అలవాటు తరువాత రెడ లైట ఉనన్పుప్డు పకక్కు తిరిగి పెడసిట్ర్యనసకి సిగన్ల
ఉనన్దా లేదా అని చూసే అలవాటు పోక మానదు. తనకు సిగన్ల ఉనన్ది కదా అని ఆ సైకిల మీది పిలాల్డు నేను ఆగుతానని అనుకునే ఉంటాడు.
ఆగకపోవడం నా తపేప్!’ అని అనాన్డు. ‘దిసీజ ది థరడ్ సట్ర్యిక! ఈసారి తపిప్ంచుకోలేను. ఐ విల బి అవుట!’ అని జోడించాడు కూడా. అలా నాతో
అంటునన్పుప్డు అతని మొహం ఆనందంతో నిండివునన్దని నా నమమ్కం. ‘నాకు పోలీసు టికెక్టిట్చాచ్డోచ! అని ఆనందంగా చెపేప్వాళల్ నెవరినైనా
చూశారా?’ అని ఆయన భారయ్ మీ అతత్యయ్తో అనన్దట కూడా,” అనాన్డు మామయయ్.
ఏమయినా గానీ, ఏ అంశం గూరిచ్ చరిచ్ంచబోయినా ఎదురు చెపప్డానికి రాజారాంగారు లేని లోటు సుదరశ్నంగారికి బాగానే కనిపించింది.
రాజకీయాలోల్కి తలదూరిచ్నా, సినిమాలోల్ వేలు పెటిట్నా ఆ చరచ్లు దముమ్కునన్ దీపావళి టపాసుల లాగా తుసుస్మనాన్యి.
రాజారాం గారిని మొదటి పరిచయంలో చేరిచ్న గూటినించీ రెండో దానికి మారాచ్ను గానీ మనసులో మాతర్ం ఒక మూలనించీ ‘తపుప్చేశావు
కదా?’ అని పర్శన్ రావడం ఇపుప్డిపుప్డే ఆగేలా లేదు.
PPP
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మారుప్

మ

ధేషణ్

మనసులో రకరకాల ఆలోచనలతో హరి ఆకస్ రోడ లో జాయిన అయాయ్డు. రోడుడ్ మీద కారల్నీన్ దూసుకు పోతునాన్యి. ఈ టైంలో ఏ దారిలోంచి
వెళిళ్నా ఇదే టార్ఫిక.
“వెన యు ఆర ఎ రాకెట, యూ ఆర ఎ రాకెట ఆల ది వే” పాటతో పాటు కారు వేగం పెంచాడు. అవతల కారల్ బిజి, మెదడులో ఆలోచనల
గజిబిజి. కాలేజిలో పరీక్షల టైం. ఈ కురార్ళుళ్ బురర్ కొలల్ గొడుతునాన్రు. కాలేజి కురార్ళళ్ బురర్లు ఎపుప్డు షారప్ గానే ఉంటాయి. అది మంచిదే కాసత్
ఛాలెంజింగ గా ఉంటుంది. ఒక పది శాతం లేజీ బురర్లుంటాయి. వాళళ్కి గార్ండు పేరెంటుస్ ఉంటారో లేదో తెలియదు దేవుడికే తెలుసు. ఈ కురర్కుంకలు
తమ అనుకూలానికి గార్ండ పేరెంటస్ ని సంవతస్రానికి ఐదు సారైల్నా చంపేసాత్రు. ఎనిన్సారుల్ చంపేసాత్రురా మీ గార్ండు పేరెంటుస్ని! అని నాలుగు సొటుల్
పెటట్లనిపించినా చిరాకేసి ఎమోషనల బాల్కేమ్యిల అనుకుని ఏమి చేయలేక చాల సారుల్ ఊరుకుంటాడు.
ఇరవై నిమిషాల దారికి ఒక గంట పటిట్ంది. కారు ఏకిస్డెంట ఏదో అయియ్ందని గూగుల కూనలమమ్ ఒకటే వారిన్ంగస్ ఇసోత్ంది. టార్ఫిక తో పాటు
కారోల్ నడుసూత్ కాలేజి చేరాడు హరి.
“హాయ హేరీ!” సాట్ఫ పారిక్ంగ లాట లో కారు పారుక్ చేసి కారోల్ంచి దిగుతునన్ హరిని చూసూత్ అనాన్డు కొలీగ రాబరట్.
“హయ బాబ ” అనాన్డు హరి కారులోంచి తన బీర్ఫ కేసు అందుకుంటూ (పేరల్ను ముకక్లు చెయయ్డంలో అమెరికనుల్ వాళళ్కి వాళేళ్ సాటి) రోమ
లో రోమన లాగే ఉండాలిగా హరికి అలవాటయి పోయింది.
“ఈ సారి కరెక్షన పేపరస్ తవ్రగా ఇవావ్లట చీఫ,” హరి వైపు చూసూత్ అనాన్డు.
“నాకింకా వారత్ రాలేదు.” ఇదద్రూ కలిసి బిలిడ్ంగ లోకి వెళాళ్రు.
“కంపూయ్టర లో కరెకట్ చేసాత్మనుకో అయినా ఫైనల గా మనం చూడాలిస్ందే కదా!”
“ఒకసారి వాళుళ్ నిరణ్యం తీసుకునాన్క వెంటనే మారచ్డం కషట్మే. రాబోయే సెమేసట్ర కు సాట్ఫ అందరం చరిచ్ంచుకుందాం” అనాన్డు హరి.
రాబరట్ కి డెడ లైన ఇషట్ం ఉండదని చీఫ అఫ సాట్ఫ గా వచిచ్న తరావ్త హరి తెలుసు కునాన్డు.
కాలేజి అయిపోగానే లేబ లో పని ముగించుకుని ఇంటికి బయలేద్రాడు హరి. నీల రెండు గారెడ్నియ పాల్ంటస్ తీసుకు రమమ్ంది. ఒకటి తనకు
మరోటి వాళళ్మమ్కు రేపు వెళిళ్నపుప్డు తీసికెళళ్డానికి.
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రేపు మలచ్ డెలివరీ చేసాత్రు. వరష్ం రాకముందే అదంతా చెటల్కి, పూల పొదలకు సెర్ప్డ చేయాలి. కూరగాయల మొకక్లనీన్ రెడీగా ఉనాన్యి.
సాయిల రెడీ చేసి వాటిని టార్నస్ పాల్ంట చేయాలి. ఈ పనులు చేసుత్నాన్నంటే అమమ్ ‘వయ్వసాయం చేయడానికి ఆ దేశం వెళాళ్లా! మన దేశం లోనే మన
తోట చూసు కోవచుచ్గా!’ అంటుందేమో, ఆ ఆలోచనకే నవువ్కునాన్డు హరి.
ఆనాడు...మొదటి సారి నీలను కలిసిన సంఘటన తీరు...అపుప్డపుప్డు హరి మనసులో ఝూమమ్ంటు మధుర గానం పలికిసుత్ంది.
***************
ఒకరోజు హేనిగ్ంగ పులతోటిట్ కొనడానికి హరి నరస్రీ వెళాళ్డు. అబోబ్! ఎనిన్ పూలచెటుల్! చుటూట్ తిరిగి, అనీన్ చూసి ఆనందించాక ఒక పూల తొటిట్
తీసుకునాన్డు. ఆ పకక్ లేనోల్ ఓ ఇండియన యువతి, ఆమె చేతిలో కూడా ఒక పూల తొటిట్ ఉంది. ఆమె, తొటిట్ ఇదద్రూ కూడా అందంగా వునాన్రు. ‘షి ఈజ
వేరి పెర్టిట్’ అనుకుని అమేనే చూసూత్ంటే బావుండదని మారిచ్ పూల తోటిట్ కేసి చూసాడు. హరిని చూసింది ఆ యువతి. హరి పలకరింపుగా నవావ్డు. ఆ
యువతి కూడా నవివ్ంది.
“ఆ పూలు బావునాన్యి, అలాంటిది నాకక్నబడలేదే!” అంటూ కుడి వైపు చూసూత్ అనాన్డు.
“ఇది డబుల పెటల బెగోనియా, అటు కాదు ఇటు వేపు ఉనాన్యి. నాకూ ఇంకొకటి తెచుచ్కుంటాను.” అంటూ ఆ యువతి ఎడమ వైపు
వెళిళ్ంది. హరి ఆ యువతి వెనకే వెళాళ్డు. పూల తోటిట్తో పాటు తిరిగి కౌంటర దగగ్రకు వచేచ్లోగా ఇదద్రి పరిచయాలు అయాయ్యి. ఫోన నంబరుల్ ఎకస్
చేంజ చేసుకునాన్రు. హరి మనసు పలీట్లు కొటిట్ంది. పేరు నీల. నవివ్తే ఎంత బావుంటుంది. ఆ తరావ్త..
పూట పూట కు ఫోన చేసుకునాన్రు. పర్తి మాట ఫోన లో మాటాల్డు కునాన్రు. పేర్మలో పడాడ్మని తెలుసుకుని పెళిళ్ చేసుకోవాలని నిశచ్యించు
కునాన్రు. ఈ పెళిళ్ వదుద్ అనన్ తలిల్ సుజాతను ఇబబ్ంది పెటట్లేదు నీల. ఆరు నెలలోల్నే హాయిగా పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. పెళిళ్కి పిలిచినా సుజాత వెళళ్లేదు.
ఆలోచనల తోనే హరి ఇలుల్ చేరాడు.
***************
మరునాడు వరక్ నుండి వచేచ్ సరికి నీల రెడీ అయి హరి కోసం ఎదురు చూసోత్ంది. గబగబా ఫెర్షప అయిన హరి శాండిలస్ వేసుకుంటూ
“అతాత్రింటికి దారేది చూపమామ్” అంటూ రాగం తీసూత్ నీల వైపు చూసాడు. లేత గులాబీ రంగు చుడిదార లో నీల అందం దివ్గుణి కుర్తమయియ్ంది. ఆ
ఆకరష్ణకే బోలాత్ పడి పోయాడు హరి. నీలను దగగ్రగా తీసుకుని సునిన్తంగా బుగగ్పై కిస చేసి,
“ఇదద్రం సంతోషంగా వెళుత్నాన్ం, సంతోషంగా తిరిగి వచేచ్దాద్ం.” అనాన్డు.
సరే అనన్టుట్ తలూపింది. హరికి తెలుసు నీల మనసులో అలజడిగా ఉందని. పెళళ్యాక మొదటి సారి వెళుతునాన్ం.
కారులో వెనక సీటు కేసి చూసి “గారేద్నియా మంచి సువాసనలు వేద జలుల్తోంది.” అంటూ కారు సాట్రుట్ చేసాడు.
“గారేద్నియా మలెల్ లాగే ఉంటుందని ఆ పూలంటే మమీమ్కి చాల ఇషట్ం.” నవువ్తూ అంది.
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నీల హైసూక్లోల్ ఉనన్పుప్డే తండిర్ జగదీశ గుండె సమసయ్తో ఆఫీసులో పని చేసూత్ చేసూత్ పార్ణాలు వదిలాడు. కంపెనీ వాళుళ్ ఇచిచ్న డబుబ్ కొంత
ధైరాయ్నిన్చిచ్ంది. జీవితం అంతా గడపడానికి సరిపోదుగా. ముందు నుండి ఇంటిరీయర డేకరేటర గా డిపారట్ మెంట సోట్ర లో పని చేసుత్నన్ నీల అమమ్
సుజాత కొనాన్ళుళ్ పని చేసి ఆ తరావ్త పెదద్ కంపెనీలో చేరింది. అందంగా ఉనన్ కూతురిని ఏ డాకట్రో, ఐటి ఆబాబ్యో చేసుకుంటాడని కొండంత ఆశతో
బర్తికింది, కాని నీల కాలేజి టీచర ను పేర్మించింది. అది సుజాతకు పెదద్ షాక లా తగిలింది.
“మనం శుభవారత్ చెపప్డానికి వెళుత్నాన్ం.” అనయ్ మనసక్గా ఉనన్ నీలను చూసూత్ హరి కూల గా చెపాప్డు.
శుభ వారత్ చెపప్డం ఇది రెండవ సారి. నీల మనసు రివైండ అయియ్ంది--శుభవారత్ అనుకునే నీల ఒకరోజు తలిల్తో తన మనసును సంతోషంతో పలీట్లు కొటిట్ంచిన హరి గురించి చెపిప్ంది.
“మామ, ఐ మెట ఏ గై, చాల మంచివాడు. నాకు చాల నచాచ్డు. నీకూక్డా నచుచ్తాడు.” అంది.
చివువ్న వెనకిక్ తిరిగి “ఏం చేసుత్నాన్డు?” అడిగింది సుజాత. పేరు గూడ అడగలేదు.
“జారజ్ మేసన లో టిచ చేసాత్డు. పేరు హరి.” ఖుషిగా అంది నీల.
“ఐ సీ” అయిషట్ంగా అంది.
“ఒకరోజు ఇంటికి రమమ్ంటాను.”
“ఇపుప్డు కాదులే.” అంది.
“ఈ వీకెండ కు ననున్ డినన్ర కు తీసుకెళాత్ ననాన్డు మమిమ్” నీల గొంతు లోపిచ లో ఉంది.
“అపుప్డే డేట వరకు వెళిల్ పోయావా! ఇంకా నయం పెళిళ్ చేసుకునాన్మని చెపప్డం లేదు.” కాసత్ కోపంగా అంది సుజాత.
మరునాడు సుజాత ఇంటోల్కి వసూత్నే తలుపు ఢామమ్ని మూసేసి కూతురి కోసం వెయిట చేసూత్ సోఫాలో కూరుచ్ంది. కాలేజికి వెళిల్ హరిని చూసాక
ఆమెలో ఉనన్ వివేకం, విచక్షణ ఆవిరై పోయి ఆ సాథ్నంలో దుఖం, బాధ, కోపం నిరాశ, జీవితంలో ఓడిపోయాననే వేదన ఆమె మనసంతా నిండి
పోయాయి. జీవితంలో ఇనాన్ళుళ్గా నిరిమ్ంచుకునన్ హరామ్య్నిన్ ఎవరో కూలదోసినటుట్గా తోచింది. అరగంట తరావ్త నీల ఇంటోల్కి వచిచ్ హేండ బేగ అకక్డే
పడేసి నవువ్తూ తలిల్ కెదురుగా సోఫాలో కూరుచ్ంది. మనసు కుతకుత లాడి పోతునన్ సుజాత అలసి పోయిన కూతురి మొహం చూసే సిథ్తిలో లేదు. తలిల్
మొహం చూసి ‘ఏమయింది’ అనుకుంటూ నిటారుగా కూచుంది నీల.
“నీకు ఎలా నచాచ్డు? ఈ అవిటి వాడు తపప్ నీ కెవరు దొరక లేదా? నీ ముందు దిషిట్ బొమమ్లా ఉనాన్డు. నినున్ ఎంత అపురూపంగా పెంచు
కునాన్ను! నీ జీవితం ఉనన్తంగా ఉండాలని నేను ఎనిన్ మొకుక్లు మొకుక్కునాన్నే...నీ కోసం ఏ డాకట్రయినా, ఏ ఐటి అయినా కళళ్ కదుద్కుని
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చేసుకుంటారు. నీ రూపు రేఖలు, మన వంశం అలాంటివి.” దుఖంతో మాట రాలేదు సుజాతకు. ఏం తపుప్ చేసానని ఈ శిక్ష వేసావు భగవంతుడా! అని
గగోగ్లు పడింది సుజాత మనసుస్. ‘మమీమ్ హరిలో అవిటి తనం చూసిందా!’ షాక అయింది నీల.
“హరి అవిటి వాడు కాదు. హరి చాల మంచి వాడు మమీమ్. నేను హరిని లవ చేసుత్నాన్ను. నువువ్ అలా అంటునాన్వంటే నాకు నమమ్ బుదిధ్ కావడం
లేదు.” ఆగని కనీన్ళుళ్ తుడుచు కుంటూ అంది. తలిల్కి తన మీద ఉనన్ పేర్మంతా ఏమయింది!తలిల్ని ఇలా ఎపుప్డు చూడలేదు. తలిల్ కొతత్ అవతారం
ఎతిత్నటుట్గా ఉంది.
“అవిటి వాడు కాదా! రెండు కాళుళ్ కూడా సమంగా లేవు. అంత కుంటిగా నడుసూత్ంటే కూడా నీకు కనిపించడం లేదా! నీ కళళకు గంతలు
కటేట్సాడా, అనుకునాన్నులే” కోపం బుసలు కొడోత్ంది సుజాత మాటలోల్.
“ఒక కాలు అంగుళం తకుక్వ ఉంటె ఆవిటి వాడై పోతాడా! అలా పుటట్డం హరి తపుప్ కాదుగా మమిమ్. మాటాల్డిన మొదటి రోజే ఆ విషయం
నాకు చెపాప్డు. అతనిన్ అలా కించ పరచడం బాధగా ఉంది మామిమ్.” దుఖానిన్ ఆపుకోలేక తన రూమ లోకి గబగబా వెళిల్ పోయింది.
నీల మనసు బాధగా మూలిగింది. షూస లేకుండా ఉనన్ హరిని మామిమ్ ఎపుప్డు చూసింది!! ఎకక్డికి వెళిళ్నా షూజ వేసుకునే వెళాత్డని తెలుసు.
“వాడితో డేటింగ చేయాలనుకుంటే నీకు తలిల్ లేదనుకో. నీ జీవితం నీ ఇషట్ం. నినున్ చదివించాను. ఇపుప్డు జాబ చేసూత్ నీవు చాల ఎదిగి
పోయావు. నినున్ ఎంత కషట్పడి పెంచుకునాన్ను. ఇపుప్డు నీ బతుకు నీదై పోయింది. నా అవసరం నీకు లేదు. నువువ్ ఏం చేసుకుంటావో నీ ఇషట్ం. వాడే
నీకు కావాలనుకుంటే నేను నీకు లేను అంతే. నా బాధయ్త తీరి పోయింది.” గటిట్గా నీలకు వినబడేలా సుజాత కసిగా అంది. నీల తలిల్ మాటలు వినడమే
కాదు, ఉదోయ్గం చేసూత్ కూడా తలిల్ మీద ఎంతకాలం ఆధార పడతాను. ఆలోచిసూత్ ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్న నీల తవ్రలో ఒక అపారట్ మెంట లోకి
వెళిళ్పోవాలని నిశచ్యించు కుంది ఆ క్షణంలోనే.
ఇంటోల్ ఉనన్ రెండు వారాలు తలిల్, కూతుళుళ్ ఒకరిని ఒకరు పలకరించు కోలేదు. నీల ఏ ఒకక్పూట కూడా ఇంటోల్ భోంచెయయ్లేదు. రాతిర్
పడుకోవడానికే వచేచ్ది. సుజాత కూడా ఏమి పటిట్ంచుకోలేదు.
***************
ఇంటి ముందునన మెరిస్డిస బెంజ వెనకాల టొయోటను పారక్ చేసాడు హరి. నీల బరువైన మనసుతో ముందుకు కదిలింది. నీల వెళిళ్పోగానే
సుజాత ఇలుల్ అమేమ్సి చినన్ ఇంటోల్కి మారిందని నేయిబర ఆనయ్ దావ్రా నీల వింది. కానీ ఇదే మొదటి సారి చూడటం.
డోర బెల నొకాక్డు హరి.
సుజాత తలుపు తీసి పకక్కి జరుగుతూ “రండి” అంది. తలిల్ని హతుత్కోవాలని తహతహ లాడింది
తలిల్ హగ ఇసుత్ందేమోనని నీల ఆశగా చూసింది. తలుపు తీసిన తలిల్ పకక్కి జరగడంతో ఇదద్రూ లోపలికి నడిచారు. ఇలుల్ చినన్దిగా ఉంది.
సుజాత “కూరోచ్ండి” సోఫా వేపు చూపించింది. చికిక్ పోయి, మొహం పీకుక్పోయిన తలిల్ని చూసి నీలకు బాధేసింది.
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గారేద్నియా కాఫీ టేబుల పై పెటాట్డు హరి. సుజాత పూల తొటిట్ చూసింది కానీ ఏమి కామెంటు చేయలేదు. హరి నీల పకక్నే కూరుచ్ని పరిసరాలు
పరికించాడు. హరి సుజాత వేపు చూసాడు. అనుభవము, సభయ్త ఉనన్ సతరీ. బౌర్న కలర బాబడ్ హెయిర తో అందంగా నీట గా నానీస్ పెలోసి ఫోటోలాగా
కనిపిసోత్ంది. భరత్ చనిపోయినా కృంగి పోక ధైరయ్ంగా జీవితంలో ముందుకు సాగింది. ఒంటరిగా పరదేశంలో కూతురిని చదివిసూత్ పరువుగా బతుకుతునన్
ఆమె మీద హరికి గౌరవం. సంఘంలో పదవి, డబుబ్, గౌరవం సంపాదించుకునన్ మహానీయు రాలు అనుకునాన్డు హరి.
నిశశ్బాద్నిన్ చీలుసూత్ “ఇలుల్ ఈజిగానె దొరికిందా?” జవాబు కోసం ఆగకుండానే వాళళ్ వైపు చూసూత్
“ఏం డిర్ంక తీసుకుంటారు?” సుజాత అడిగింది. ఆ మాటలు నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదించినా మాటలు ముందుకు సాగడం లేదు.
“కోక తీసుకుంటారా?”
సరే ననన్టుట్ తలాడించారు ఇదద్రు.
సుజాత లేచి వంటింటి వేపు వెళిళ్ంది, వెనకే నీల కూడా వెళిళ్ంది. నీల కేసి కాసత్ పరీక్షగా చూసింది సుజాత. వెయిట పెరిగింది. మొహం నిగనిగ
లాడుతోంది.
“జాబ ఎలా ఉంది?” సుజాత అడిగింది.
“బావుంది మమీమ్. ఇంటికి దగిగ్రే. హరి కాలేజి కూడా ఇంటికి చాల దగిగ్రే. మామ, నేను.. మేము..” మాటలు తడబడాడ్యి నీలకు. తలిల్ వేపు
చూసూత్ మాటలు మరిచి పొయింది.
“ ఏమిటి చెపూప్?” అంది సుజాత సునిన్తంగానే, మనసులో పేర్మ బీజం తలూపింది.
“మాకు బేబి రాబోతోంది.” గబగబా అనేసి ఊపిరి బిగ బటుట్కుని తలిల్ని చూసింది.
“ఎనోన్నెల ఇపుప్డు?”
“మూడో నెల “
బలవంతపు నవువ్ ముఖాన పులుము కుని “మంచి వారత్” పొడి పొడిగా అంది సుజాత.
“ఇవి తీసికేళుళ్.” అంటూ ఐస వేసి కోక పోసిన రెండు గాల్సులు నీలకు అందిచిచ్ంది.
అపప్టి వరకు ఇంటీరియర డేకరేటర మేగజైనోల్లా ఉనన్ ఆ గది అలంకరణ చూసూత్, అతత్గారి అభిరుచిని మనసులోనే అభినందిసూత్ ఆమెకునన్
నైపుణయ్త, కళాభిరుచి కళాళ్ర చూసుత్నన్ హరికి నీల కోక గాల్సు అందిచిచ్ంది..
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“మమిమ్కి మన బేబి గురించి చెపాప్ను.” నవువ్తూ అంటునన్నీల అందమైన మొహం చూసి కరూప్రంలా కరిగి పోయిన హరి ఇక ఏ తలిల్ మనసు
కరిగి పొంగిపోదు! అనుకునాన్డు.
కొంత సేపటికి సుజాత రెండు పేల్టల్లోల్ చికెన పకోడి, మిరపకాయ బజీజ్లు తెచిచ్ “తీసుకోండి” నవువ్తూ పేల్టులో పెటిట్చిచ్ంది. ఆ సాన్క నీలకు
ఫేవరేట.
“మంచి వారత్! కంగార్టస్!” నీరసంగా నవివ్ంది.
“పేల్స కంఫరట్బుల గా ఉందా? బేబి రాబోతోంది అనాన్వు.”
“తీర్ బెడ రూమ ఇలుల్. ఇదద్రి వరక్ కి దగగ్రగానే ఉంటుంది.”
“డాకట్ర కు చూపించుకునాన్వా? వయసుస్ ఎకుక్వైతే డెలివరీ కషట్ం అంటునాన్రు” సుజాత
ఆతుర్తగా అంది. ముపైప్ దాటితే పిలల్లు సరిగా పుటాట్రని, డెలివరి కషట్మని సుజాత నమమ్కం.
రంగులు మారుతునన్ సుజాత మొహం చూసి
“డాకట్ర జానస్న చూసింది. మెచూర మదరస్ చాల మంచి పేషెంటుల్, తలిల్గా కూడా చాల కేర తీసుకుంటారని అంది.” నీల నవువ్తూ అంది.
సుజాత కళుళ్ చిటిల్ంచి చిరాగాగ్ చూసింది. నీల చినన్బోయింది. వెంటనే తేరుకుని,
“మాకు నేచురల చైలడ్ బరత్ కావాలని ఉంది. బుధవారం నుండి కాల్సెస కు వెళుత్నాన్ము.”
“అవునా!” అసంతృపిత్గా అంది సుజాత. కుడి చెయియ్ వేళళ్తో నుదురు రాసుకునన్టుట్ చేసూత్ తన బాధను దాచుకుంది. తన అవసరమే లేదు
వాళళ్కు.
‘ఆమెకి తలనొపిప్ రాలేదుకదా!’ అనుకునాన్డు హరి.
నీల వెంటనే “మామ, మేము సంతోషంగా ఉనాన్ము. నినున్ బాధ పెటాట్లని కాదు కానీ ఈ శుభవారత్ సవ్యంగా చెపాప్లని పించింది. బేబి వచేచ్
సరికి అనిన్ రడీ చేసుకునే పాల్ను ఉంది.”
“నేను వారత్లు వినడం, మిమమ్లిన్ అభినందించడం తపప్...” సుజాత నోట మాట రాలేదు.
ఈ శుభ వారత విని సంతోషపడుతుందను కునాన్డు హరి కానీ ఆమెలో సంతోషం కనిపించలేదు. నిటారుగా సోఫాలో వెనకిక్ అతుకుక్ పోయి
కూరుచ్ంది. బలవంతంగా నవువ్తునన్టుట్గా ఉంది. మాటలు పొడిపొడిగా కదులుతునాన్యి. తనంటే ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదని గురుత్ రాగానే హరి చాల
ఇబబ్ంది పడిపోయాడు.
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“మేం వెళాత్ం మమిమ్.” నీల లేచింది. హరి నమసాక్రం చెపిప్ తలుపు వేపు నడిచాడు.
కారులోకి రాగానే ..

“మమీమ్ని చూసుత్ంటే నాకు దిగులుగా ఉంది. ‘మీ మమీమ్ డైరవ చేసోత్ంటే చూసాను. కారే మీ మమిమ్ని డైరవు చేసుత్నన్టుట్గా ఉంది’ అని ఒకసారి లత
అంటి అనన్ది.”
“అది అతిశయోకిత్ అనిపిసోత్ంది నీల. నువేవ్ం గాబరా పడకు. ఒక వారం ఆగి ఫోన చేసి మాటాల్డు. చెపప్కుండా ఎవరినో పెళిళ్ చేసుకుంటే వేరే
జాతి వాళుళ్, మతం వాళుళ్ భరించలేరు. మనం హిందువులం. ఉరుమే గాని కరవం. మీ మమిమ్ అరిచి గోల పెటట్లేదు, పెదద్గా ఏడవ లేదు. బేబి వచేచ్సరికి
ఆవిడ పూరిత్గా మారి పోతుంది చూడు. బాధయ్త బర్తికిసుత్ంది, కరత్వయ్ం తృపిత్ నిసుత్ంది.” పాజిటివ ఫీలింగస్ నే పరమారథ్ంగా తీసుకునే హరి హామీ ఇచాచ్డు.
***************
నీల, హరి గడప దాటగానే తలుపు మూసి అకక్డే కూలబడి సుజాత రెండు జనమ్లకు సరిపడా ఏడేచ్సింది. తాను పెంచిన కూతురేనా! ఇంత
అనాలోచితంగా ఎలా చేయగలిగింది. ఇనాన్ళుళ్ పెంచిన నేనేమి కానా! పేర్మను ఎలా తెంచుకో గలిగింది. నేను తనమీద ఆశ పెటుట్కునే జీవిసుత్నాన్నని
తనకు తెలీదా! నా ఆశలిన్ కొలల్గొటిట్, ననున్ ఒంటరి దానిన్ చేసి పోయింది. రూపూ లేదు, ఆదాయము లేని ఆ మనిషితో జీవితం అంతా ఎలా గడుపుతుంది!
నలుగురి ముందు ననున్ తల ఎతుత్కోకుండా చేసింది. నా బిడడ్ నాకంటే ఉనన్తంగా బతకాలని, దేనికి కొరత లేకుండా ఈడు జోడుతో కలిసి జీవించాలని
ఎనిన్ మొకుక్లు మొకుక్కునాన్ను!! నా కలలనిన్ కలల్లై పోయాయి. సుజాత ఆవేదన పెరిగిందే కానీ తరగ లేదు.
సుజాత సేన్హితురాలు, వాణి వీలైనపుప్డలాల్ సుజాతను విజిట చేసూత్నే ఉంది. నీల పెళిళ్ జరిగి నపప్టినుండి దినదినానికి కీష్ణించిపోతునన్ సుజాత
బాధను చూడలేక పోతునాన్రు. వాణితో పాటే ఉంటునన్ వాణి తలిల్ దమయంతి కూడా ఎనోన్సారుల్ ఎనోన్ విదాలుగా నచచ్ జెపిప్ంది. ఎనిన్ ఓదారుప్ మాటలు
చెపిప్నా సుజాత తన గుండెలోంచి ఎవరో అరథ్ భాగం తీసుకు పోయినటుట్గా, ఒక మర మనిషిలా జీవిసోత్ంది.
టివి ముందు సోఫాలో కూరుచ్నన్ సుజాత మనసు మాతర్ం ఆలోచనల కందిరీగల ఝమమ్నే నాదాలలో మునిగి పోయింది. వాణి తలిల్
దమయంతిగారు చెపిప్నటుట్ కటన్ం, కానుకల డిమాండ పెరిగినపుడు వాటి బారినుండి తపిప్ంచుకోవడానికి ఈ పేర్మ పెళిళ్ళుళ్ బాగానే ఉంటాయి. కాని,
పెంచి, పెదద్ చేసిన తలిల్, దండుర్లను పేర్మించలేని వాళుళ్ మరొకరిని మాతర్ం ఎలా పేర్మించగలరో నాకు అంతు పటట్ని విషయం అంటునన్ దమయంతి
గారి మాటలోల్ నిజం ఉందనిపించింది సుజాతకు.
***************
ఐకియాలో తెచిచ్న బేబి కిర్బ బాకస్ తెరిచి టూల కిట తో కూచునాన్డు హరి. కాసేపటోల్నే నాలుగిళళ్ అవతల ఉనన్టోని సహాయం చేయడానికి
వచాచ్డు. ఇదద్రూ కలిసి నాలుగు గంటలోల్ ఎసెంబుల చేసేసారు. పర్తి వసుత్వ ఇన సత్రక్షనస్ తో వసాత్యి ఒకక్ పుటేట్ పిలల్లు తపప్! కారు హారన్ విని తల
తిపాప్డు హరి.
“నీల ఇంటోల్ ఉందా?” టోని వైఫ లిండా కారు డైరవ వే లోకి పుల చేసూత్ అడిగింది.
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“ఈ రోజు కంపెని మీటింగ ఉంది, లేటుగా వసుత్ంది.” హరి గటిట్గా అనాన్డు. అపుప్డపుప్డు నీలకు సాటర డే కంపెని మీటింగ ఉంటుందని నీల
పాట లక గూర్ప వాళళ్కి తెలుసు. వాళళ్ంతా రోజుకు పదిసారుల్ టెకట్స్ పంపుకుంటారు. ఏ సోట్రులో ఏ సెల ఉంది-ఎవరు ఎనిన్ కొంటునాన్రో తెలుసు
కోవాలిగా మరి.”
“అవును కదా! బేబి షోవర గురించి నీలకు చెపప్కు హేరీ. కిర్బ డిజైన బావుంది. ఫసట్ బేబికి అనిన్ చేసాత్రు, సెకెండ బేబికి అనీన్ హాయ్ండ డౌన లే. సీ
యూ లెటర.” నవువ్తూ వెళిల్ పోయింది.
టోని, హరి కలిసి కిర్బ ను బేబి రూమ లోకి మూవ చేసి ఫైనల గా ఒకక్ కిర్బ ఆకారానిన్ కూరాచ్రు.
“వావ హేరీ! బేబి రూమ ఇజ వెరీ బూయ్టిఫుల, గేర్ట జాబ మాన” భుజం తటాట్డు.
“ఫూయ్ థింగస్ టు డు. ఆలోమ్సట్ డన” గరవ్ంగా అనాన్డు హరి.
టోని వెళిల్ పోయాక మూయ్జిక పెటుట్కుని సనన్గా పాటతో పాటు విజిల వేసూత్ బేబి రూమోల్ చేంజింగ టేబుల సెట చేసుత్నాన్డు.
ఫోన మోగింది. పేరు చూడగానే హరి గబుకుక్న ఫోన అందుకునాన్డు.
“హలోల్ హరి! నేను సుజాతను, నీల మదరిన్.”
“అవును. హలో అండి, బావునాన్రా?”
“బావునాన్ను, మీ ఇంటికి రావాలని ..”
“తపప్కుండా..ఎపుప్డు వసాత్రు?”
“ఇపుప్డే, మీ ఇంటి ముందే ఉనాన్ను.”
“లోపలికి రండి. తలుపు తీసాత్ను.” మాటలోల్ తడబడాడ్డు. గాబరాగా ఫోన పెటేట్సి తలుపు వేపు గబగబా వెళాళ్డు.
“రండి, నీలకు ఈ రోజు ఆఫీస మీటింగ ఉంది.” అంటూ సుజాతను ఫేమిలీ రూమ లోకి తీసికెళిళ్ కూరోచ్ మనాన్డు.
“నాకు తెలుసు నీలకు మీటింగు ఉందని. నేను నీలతో మాటాల్డాను. చెపేప్ ఉంటుంది. ఏదైనా పనిలో ఉనాన్వా?”
“ఆ..నీల చెపిప్ంది. పనేమీ లేదు.”
“నేను బేబి రూమ చూడొచాచ్?”
“తపప్కుండా” అంటూ పైన ఉనన్ బేబి రూమ లోకి తీసి కెళాళ్డు.
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“చాల బావుంది. పొర్ఫెషనల లాగ చేసావు. నేనిలా కూరుచ్ంటాను నికభయ్ంతరం లేక పొతే. నీ పని ఆపకు. ”
“కూరోచ్ండి” అనాన్డే కానీ హరికి ఇబబ్ందిగా ఉంది.

సుజాత టూల కిట చూసి “ఏదో ఫికస్ చేసుత్నన్టుట్నాన్వు. నా మూలంగా నీవు చేసే పని ఆపకు. నీ కభయ్ంతరం లేక పొతే నేనికక్డ కూరుచ్ంటాను,
నీ పని చేసుకో.” అంది.
“చెంజింగ టేబుల ఫికస్ చేసుత్నాన్ను. ఆది తరావ్త ఎపుప్డైనా చేసుకోవచుచ్. ఇంకా చాల టైం ఉంది. మీకు డిర్ంక తెసాత్ను, ఏం తీసుకుంటారు?”
“ఏదైనా సరే”
“లేమనేడ తెసాత్ను” ఓకె అనన్టుట్గా సుజాత తలూపింది.
అకక్డే రాకింగ చెయిర లో కురుచ్ని బేబి కేటలాగ చూసోత్ంది. హరి ఇచిచ్న లేమనేడ గాల్సు కేసి తదేకంగా చూసోత్ంది. మనిషి చాల నీరసంగా
ఉంది. ఏ టాపిక మాటాల్డాలో తేలిక కోక కెన ఓపెన చేసి ఒకక్ గుటకలో సగం కేన తాగేసాడు. రెండు నెలలోల్ ఆమెలో ఎంత మారుప్ వచిచ్ంది!
“మీరు వచిచ్నపుడు నేను ఏదైనా అని ఉంటె అది మనసులో పెటుట్కుని బాధ పడొదుద్ అని చెపాప్లని వచాచ్ను. ముఖయ్ంగా కాలేజికి వచిచ్ నినున్
పిలిచి మరీ తూలనాడాను. నీ మనసు చాల బాధ పెటాట్ను. ఐ అపోలజైజ. నా లెటర చదివే వుంటావు. సవ్యంగా చెపాప్లని...వచాచ్ను.”
“చదివాను. మీరు అంతలా పశాచ్తాత్ప పడవలసిన అవసరం లేదు. కూతురి కోసం ఆరాట పడే తలిల్ మనసు చూసాను. మీరు అప సెట
అయాయ్రని తెలుసు. నేను మీ కొడుకు లాంటి ...” ఆగి పొయాయ్డు.
“నాకు కొడుకు లాంటి కాదు, కొడుకువే అనుకుంటునాన్ను. అపెస్ట అయిన మాట నిజమే కానీ నేను ఎకుక్వ ఆలోచించ లేదు. తరావ్తఅలవాటుల్, అతిశయోకుత్లు చంపుకునే వయసుస్ నాది అని గురుత్ చేసుకునాన్ను. పూలతొటిట్ కింద పెటిట్న నీ అడర్స కారుడ్ చూసాక నీకు నా కృతజఞ్త
చెపాప్లని అనిపించింది. యూ ఆర ఏ నైస యంగ మాన. మంచి మనసునన్వాడివి, అను బంధాల విలువ తెలిసినా వాడివి. జీవితంలో అంతకంటే గొపప్
విషయం మరోటి లేదని తెలిసినా మరిచి పోయిన మురుఖ్రాలిని. మీ ఇదద్రికి అభయ్ంతరం లేకపోతే పాప బాధయ్తలు కొనైన్నా నాకు ఇవవ్ండి. ఇక నే వెళాత్ను”
అంటూ లేచింది.
సుజాత మనసు విపిప్ మాటాల్డు తునన్ందుకు హరికి చాల రిలీఫ గా ఉంది.
“నీల వచేచ్ వరకు ఉండండి”
“ఇకక్డికి రాక ముందే నీలతో మాటాల్డాను. మళిళ్ వసాత్నుగా” అంటూనే సుజాత ముందుకు నడిచింది.
“మళిళ్ తపప్కుండా రండి.” అంటూ కారు వరకు వెళిల్ సాగ నంపాడు.
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నీల ఫోన చేసి “హరి మామిమ్ వచిచ్ందా? నేను మీటింగ కు వెళేల్ముందే ఫోన చేసింది. తన ఆలోచించిన తీరుకు తానే బాధ పడుతునాన్నని అంది.
నీతో కూడా మాటాల్డతానని అంది.”
“మీ మమీమ్ రావడం, వెళిళ్పోవడం కూడా జరిగింది. నాకు తెలుసు ఇదంతా తవ్రలోనే ముగుసుత్ందని. రెండు నెలలకే ఆమెలో చాలా మారుప్
వచిచ్ంది.

రాబోయే

బేబి

మహతయ్ం.”

హేపీగా

ఈల

వేసూత్

అనాన్డు.

***************
ఒక నెల రోజుల తరావ్త ఒక రోజు డాకట్ర థామస నీల ఆఫీస కు ఫోన చేసి
“మీ మదర హాసిప్టల లో అడిమ్ట అయియ్ంది. బల్డ పెర్షర ఎకుక్వయి బల్డ వామిట చేసుకుంది. వెంటనే హాసిప్టల కు తీసుకు రావడం
మంచిదయింది. లేకపోతే చాల పర్మాదం జరిగేది.” అనాన్డు.
“ఇపుప్డెలా ఉంది డాకట్ర?” కంగారుగా అడిగింది నీల.
“ఇపుప్డు అబజ్రేవ్షన లో ఉంది. యు కెన కమ అండ సీ హర.”
నీల గాబరాతో డెసక్ దగగ్ర అనీన్అలాగే వదిలేసి వెంటనే హాసిప్టల కు బయలేద్రింది. హరికి కాల్సు ఉంది, మధయ్లో ఫోన ఆనస్ర చేయడు. టెకట్స్
పెటిట్ంది.
డాకట్ర తో వివరాలు మాటాల్డి వెళిల్ తలిల్ పకక్నే కూరుచ్ంది. తలిల్కి బిపి ఉందా! ఎపప్టినుండి.. నాకు తెలీదే!! నేనెంత సావ్రథ్ పరురాలిని, నా
చదువు, ఫెర్ండస్, కోరికలు తపప్ దేని మీద ఆలోచన లేకుండా జీవించాను. నానన్ లేని కొరత తెలియకుండా పెంచింది.. మామ ఎంత కషట్ పడేది, సవ్ంతంగా
కంపెని మొదలు పెటిట్ ఎంత పేరు తెచుచ్కుంది. నేను అడగక ముందే అనిన్ అవసరాలు తీరేవి. బిజినెస తో సహా అనిన్విషయాలు తనతో షేర చేసేది. తన
హెలత్ గురించి ఎందుకు చెపప్లేదు! తలిల్ బాధలో ఏదో అంటే నేను ఇంటోల్ంచి వెళిల్ పోయాను. నిదానంగా నచచ్ చెపిప్ వెళాళ్లిస్ంది. జాబ చేసూత్ కూడా
ఎంజాయ చేసానే కానీ మామ ను పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. మనసులో మధన పడ సాగింది నీల.
తలిల్ హాసిప్టల బెడ మీద నీరసంగా, మంచానికి అతుకుక్పోయి పడుకోవడం చూడలేక పోయింది. మరునాడు డాకట్ర వచిచ్ నపుడు
“ఫరావ్లేదు. సేట్బుల గా ఉంది. ఇది వారిన్ంగ, ఇక ముందు జాగర్తత్గా ఉండాలి. మందులు రెగుయ్లర గా తీసుకోవాలి. టెనష్న, వరీర్స
ఉండకూడదు. రేపు ఇంటికి పోవచుచ్.” డాకట్ర మాటలు
వినగానే నీల గుండె దడ దడ లాడింది. ఇది వారిన్ంగా! బాధతో కళళ్నుండి నీరు కారసాగింది.
ఇక ముందు మామ ఒంటరిగా ఉండటానికి వీలేల్దు. హరితో కూడా అదే చెపిప్ంది. హరి సంతోషంగా
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“ఒకక్రిత్ ఉండటం నాకూక్డా ఇషట్ం లేదు. పాప బాధయత తనదే.” తలిల్ కూతుళళ్ మధయ్ సంది కుదిరిందని హరి సంబరపడి పోయాడు. పెళిళ్తో
వాళిళ్దద్రూ అలా దూరం అయాయ్రనే బాధ తీరిపోయింది.
“మామ! నువువ్ మాతో పాటే ఉంటావు. నాకు ఇపుప్డు నీ చేతి వంట తినాలని చాల కోరికగా ఉంది. ఈ మధయ్ అపుప్డపుప్డు చేసి ఇసుత్నాన్వు కానీ
అది చాలదు. బేబి కోసం అనిన్ పాల్నస్ వేయాలంటే నీ సలహా కావాలి. బేబి వచాచ్క ఊపిరి సలపని పనులుంటాయి, నీవు లేకుండా నేను, హరి
చూసుకొలేము. నువువ్ మాతో ఉండాలిస్ందే.”
మందహాసంతో కూతురి వేపు చూసింది. ఒంటరిగా ఉంటె తనకు పర్మాదమని డాకట్ర చెపప్డం వింది.
‘హరి మనసు ఎంత మంచిది. అతని వంకీల జుటుట్ చూసి బుటట్లో పడి పోయింది కాని అతని కుంటి నడకను చూడలేదు అని కూతురిని తూల
నాడింది. అవిటి తనం నాలో ఉంది. బిడడ్ను పార్ణంగా పెంచు కునాన్ను నా మాట వినలేదు అని బాధ పడాడ్ను కానీ బిడడ్కు పార్ణమైన అతనిన్ ఒకక్సారైన
అరథ్ం చేసు కోవడానికి పర్యతిన్ంచలేదు. నేనే అవిటిదానిన్. హరి లోని మెచూయ్రిటి, నెమమ్దితనం గమనిసేత్ గాని అరథ్ం కావు. చాల మంచివాడు.’
పశాచ్తాత్పంతో సుజాత మనసు కృంగి పోయింది. కూతురు ఎదిగింది తాను చినన్దై పోయింది. తన వయసుస్ ఎపుప్డో పెరిగింది అవగాహన ఇపుప్డు
పెరిగింది, నవువ్కుంది సుజాత.
హరి, నీల తమతో పాటే సుజాతను తమ ఇంటికి తీసుకు వెళాళ్రు. సుజాత ఏమి అభయ్ంతరం చెపప్లేదు. అందరి జీవితాలలో ఈ మారుప్
ఆనందానిన్ తెచిచ్ంది. సుజాత తృపిత్గా నవువ్కుంది.
బేబికి నవువ్ల తోరణాలతో ఆహావ్నం సిదధ్ంగా ఉంది.
PPP

ఉమమ్డి

లేచ్రు చం

ఖర్

“సింహం అనన్యయ్ రాలేదా?”
రికాష్ దిగుతూనే పర్శిన్ంచా పెదద్తత్ని…,
“ఇంకా ఇంటోల్ అడుగుపెటట్నే లేదు, అదేం పర్శోన్య? అయినా ఆయనొసేత్ ఇలుల్ ఇలా వుంటుందా?” అంది అతత్ నవువ్తూ ముందు
కొచిచ్ రికాష్దిగుతునన్ రజని చంకలో బాబుని ఎతుత్కుంటూ…
“ఏరా పర్యాణం సుఖంగా సాగిందా?” అనాన్రు నానన్ పడకుక్రీచ్లోంచే...
“ఆ” అనాన్…, ఎకక్డుందో సేన్హ పరిగెటుట్కుంటూ వచిచ్ చేతిలో సూట కేసు తీసుకుంది. దాని రెండుజడలోల్ ఒక జడ పీకా... అదే
దానిన్ పలకరించడం.
“పర్సాద గారు ఎపుప్డూ లేటే” అంటూ ఎదురొచాచ్డు పెదద్నన్యయ్.
“శలవు దొరకడం కషట్ం అనన్యాయ్” అనాన్.
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“కారణాలు చెపప్కు. ఆలసయ్ం అయింది అంతే” అని నవువ్తూ,“ఢిలీల్నుండి రాజయ్ం అతత్కూడా వసాత్నంది.” అనాన్డు.
“రాజయ్ం పినిన్ వసోత్ందా?” అంది ఆనందంగా రజని
“ఆ అది కూడా తోడైతే వేరే బోగిమంట అకక్రేల్దు.”అంది పెదద్తత్ నవువ్తూ.
“ఏరా రెండోర్జులముందొసేత్, ఏం పోయింది?’’ అంటూ అమమ్ఎదురొచిచ్ంది.
“అతాత్ ఈ మధయ్ ఈయన వంటింటోల్కి కూడా రావడం లేదు.... ఎకుక్వ ఆశలు పెటుట్కోకండి.” అంది రజని.
“అమామ్ కాఫీ” అంటూ లోపలికి పోయా.
----------------------సాయంకాలం ఇంటిముందు రికాష్లో చినన్వదిన, బొండాంగాడు దిగారు.
“అనన్యేయ్డీ?” అనాన్...
“ఆయన ఆ సెంటరోల్ దిగారు అందరీన్ పలకరించి వసాత్రు.” మూతి విరిచింది చినన్ వదిన
“అంతేనా ఎవరేన్నా పర్తేయ్కించి పలకరించడానికి వెళాళ్డా?”
“అది మీ అనాన్తముమ్ళళ్కే తెలియాలి” చినొన్దిన ఎతిత్పొడుసూత్.

చినొన్దిన వచిచ్న అరగంటకి పర్కాశం వచాచ్డు. పర్కాశం వచిచ్న అరగంటకి సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు. అందరీన్ పలకరించి “ఏడీ
ఎరర్చిబుకం రాలేదా?” అనాన్డు.
“బెంగపెటుట్కోకు వచాచ్లే” అనాన్డు పర్కాశం లోపలిన్ంచివసూత్…పర్కాశానిన్ సింహంఅనన్యయ్ ఎరర్చిబుకం అంటాడు. దానికి
కారణంకూడా చెపాత్డు. ఎవరికేనా కోపం వసేత్, బుగగ్లెరర్బడతాయి, కళెళ్రర్బడతాయి వీడికి మాతర్ం చిబుకం ఎరర్బడుతుంది... అంటాడు.
“ఏమోలేరా ఎటెమోలోజిక గురించి ఎవరు చెపాత్రా” అని బెంగ అనాన్డు.
“నీకు ఎటెమోలజీ ఎందుకు, అన నాచురల పెల్జరిషుట్ని.”
ఇంకా సంభాషణ ముందుకి వెళుళ్ను కానీ...
నానన్ “వొరేయ వెళిళ్ సాన్నం చెయ… వాదించుకోడానికి మూడోర్జులుంది వెళుళ్”అని గదమాయించారు.
సింహం అనన్యయ్ టవల తీసుకు బాతూర్ములోకి పోయాడు.
నేను పర్కాశంతో “అనాన్చురల కాదు అనఎధికల రా, పెల్జరులో నేచురల అనాన్చురల వుండవు.” అనాన్
“చెపేప్వి శీర్రంగనీతులు దూరేవి...., “
“అందరూ అంతో ఇంతో అంతే,”
ఇదద్రం పెరటోల్కి వెళిళ్ నూతిగటుట్ మీద కూరుచ్నాన్ం
“ఏమైనా పెళిళ్ అదీ ఆలోచించావా?”
“లేదు వెళేత్ అమెరికా వెళాద్మనుకుంటునాన్… పోషుట్డాకట్రల చెయయ్డానికి “
“నీకు పెటుట్బడిదారీ కంటీర్ ఎందుకురా?”
పర్కాశం మాటాల్డలేదు.
“రాజయ్ంఅతత్ ఎందుకొసోత్ందో ఇనాన్ళళ్తరావ్త?వాళళ్ అమామ్యిని నీకిదాద్మనుకుంటోందేమో?”
“ఏమో? మీ బామమ్రిద్ ఆసిధ్లెకక్ చెపప్మనాన్డట”
“నానన్ చెపేప్సేడుగా,”
“పిలల్కాకికేం తెలుసు వుండేలు దెబబ్.”
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”వాడు అనన్దాంటోల్ కొంత నిజం లేకపోలేదు మా అమమ్ ఈ ఇంటికి చేసిన చాకిరి వెలకటట్మనాన్డా?”
“అతత్ చేసిన సేవకి వెలేం కడతావురా?, మీ అతత్గారికి సపోరుట్ వెళళ్కు.... ఆలోచించు.?”

“ఏమిటాలోచించేది లేబరు లేబరేకదా అతత్ కారిమ్కసాద్యి నుండి మధయ్తరగతిలో చేరింది. ఆవిడ విలువలు మారిపోలేదు. ఇంకా
సేవచేసూత్నే వుంది. కాని కొడుకిక్ చదువూ సంసక్ృతి పెరిగాయి. సావ్రధ్ం కొంచెం చూపించాడేమో?.”
“కాదు నానన్ పెతత్ందారీ విధానం వాడికి నచచ్లేదు. సావ్రధ్ం లేదేమో, నేనిపుప్డెటువేపు నానన్ తరుపు మాటాల్డాలా, బావమరిది తరుపు
మాటాల్డాలా?”
“......................”
“అతత్ని తీసుకెళాద్ం అనుకుంటునాన్” అనాన్... చినన్గా ఈలవేసాడు పర్కాశం
అపప్టికి సింహం అనన్యయ్ లుంగీ పైకికటుట్కునూతిగటుట్ కొచాచ్డు.
”ఏరా ఎరర్చుబుకం రషాయ్లో చైనాలో పరిసిద్తులు బాగునాన్యా?”
“ఏమంటోంది ఇండియా, ఇందిరమమ్ ఎమరెజ్నీస్ చూసి చంకలుగుదుద్కుంటునటుట్నాన్రు…, మీ కమూయ్నిషుట్లు.”
“వడిడ్ంచిన విసత్రి మీ జీవితం మరాయ్ద, మపిప్తం,... నడతానాణయ్తల విషయం ...నిశచ్లనిశిచ్తాలు మీవి.”
సింహం అనన్యయ్ పకపకానవావ్డు.
“నీకు ఎకక్డ పొడవాలో తెలుసు అంతే...అయినా మీవదినకు లేని బాధ నీకెందుకురా?”
“వదినెకు బాధలేదని ఎందుకనుకునాన్వు.”
పెళైళ్నమొదటి రాతేర్ చెపాప్ను నా విషయం, రాణికి నాకు సంభందం వుందని ఆమెని వదలేల్నని....,,
“మరి ననెన్ందుకు చేసుకునాన్రని అడగలా?” పర్కాశం ఎతిత్పొడుపు .
“లేదు మరిననెన్ందుకు చేసుకునాన్రని అడగడం మూరఖ్తవ్ం... నా సాధ్యి ఏమిటి?” అని అడిగింది.
“నీ సమాధానం?”
“ఈ కుటుంబంలో రెండోకోడలవు, నాకు భారయ్వు అనాన్ మరి రాణో మీ వదిన పర్శన్
పేర్మిక అనను అదో భాదయ్త అటాచ మెంట తపప్దు... ఏమవుతుందో చూదాద్ం?” ....,అనాన్.
“అంటే నువోవ్ హిడోనిషుట్వనన్మాట”
“అంటే?”
“నువువ్ చేసిన పని మంచిదో కాదో నువేవ్ నిరణ్యిసాత్వు... నైతికత నీవేపే వుందని నీ ఆలోచన మన గాంధీలాగ అయనాఅంతే
నాయకతవ్ం అంట కటేట్సరికి ఆయన చేసింది పర్తీదీ రైటు అనే అహంకారంతొ దానిన్మనమీద రదేద్సాడు, నాయ్యం వేరు గాంధీనాయ్యం వేరు అయి
కూరుచ్ంది. ఆయనే కాదు ఇందిరాపిర్దరిశ్ని అంతే ఎమరెజ్నీస్ విధించడం వొక రైటుయ్వసెన్స అనుకుంది. ఆవిడ పేరులో గాంధీ కూడా అదే. ఈ సెలఫ్ సైట్లడ్
రైటుయ్వసెన్స మనుషులోల్ నువూవ్ వునాన్వు, అయితే లెవెల తకుక్వ! ముందుముందు ఇంకా ఎకుక్వ వుంటుంది. ఈ వుమమ్డి జీవితాలని, సమాజపు
కటుట్బాటులని పర్శిన్సుత్ంది. తపప్దు.”
“మంచిదే కదా?”
“మంచిదా? కాదా? అనన్ది కాదు పర్శన్... పునాదులు కదులుతునాన్యా? లేదా? అనన్దిముఖయ్ం”
“ఇవి పునాదులు కావురా పర్కాశం..... వుమమ్డి కుటుంబం, కులవవ్వసథ్, వుమమ్డి సమాజికనాయ్యం, ఒక యాంతిర్కఏరాప్టు మాతర్మే
యంతర్ం చెడవచుచ్, ఎందుకంటే యివనీన్భౌతికఅవసరాలని బటిట్ ఏరప్డడ్ భౌతికపరిసిథ్తులు......కానీ చైతనయ్ం వేరు దాని పునాదులు వేరు. మానసిక
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చైతనయ్ం, దాని అవసరాలు వేరు. అది అధి భౌతిక శాసత్రం దేహం, వుదేర్కం, వూహ(మనసు),బుదిద్(relativity),...ఇంకా ఇలాంటి సాథ్యిలు వునాన్యి.
అవనీన్ వాటి సవ్రూపసవ్భావాలోల్ తేడా వలల్ వచిచ్నవి. వాటిని మనుషులకి ఎలా అనవ్యించాలనన్, విషయంలో మనకో విషన వుంది. అదే..,సాంఖయ్.
మొటట్మొదట ఈ మటిట్లో పుటిట్ ఈ మటిట్లో కలిసే మనకి ఇకక్డి సంసక్ృతి సంసాక్రం తపప్ మరొకక్టి అబబ్దు. ఇంకొకటి
అబిబ్ంచుకుంటే అది కృతకం ఎనాన్ళోళ్ సాగదు.
ఈ కృతకం లిషుట్లోకి మతం పేరుతో కిర్షిట్యనుల్, సిదాధ్ంతం పేరుతో మారిక్స్సుట్లు మారుతునాన్రు. ఇలా మారుదామని మారాచ్లని
ఎపప్టినుండో హిందూ సమాజానికి లోపలనుండి, బైటనుండిపీడన జరిగింది. ఏదోకొంచెం పీడించగలిగింది కానీ సమూలంగా మారుప్ తేలేక పోయింది.
నూరేళళ్ బర్షట్ యోగి మారుక్స్, సుమారు రెండువేల పేర్మ యోగి జీసస, సుమారు పదిహేనువందల ఏళళ్ వయసు కలిగిన నిరివ్కార
సంసాక్రి మహమమ్ద... ఈ హిందూ సమాజానికి కొతత్కాదు, మనకి మతం మతుత్మందు కాదు. మావో దలైలామాతో చెపిప్నటుట్ విషమూ కాదు. పర్తీ
దానికి పరమారధ్౦ నీచారధ్ం రెండూ వుంటాయి. కానీ మనిషికి సాధన, అనుభూతి, దరశ్నంనుండి పుటిట్నవే ఈ మతాలు.
ఇతర మతాలపై దేవ్షం కలిగిన మతం, కుష్దర్మతం..., జీసస గొపప్వాడు, కానీ కైరసత్వం కాదు,మహమమ్ద గొపప్వాడు, ఇసాల్ం కాదు,
బుదుధ్డు గొపప్వాడు కావచుచ్ బౌదధ్ం కాదు. పై వాటిలా హిందూమతం అని నువవ్నుకుంటునన్ది, యే వయ్కిత్ దావ్రానో రాలేదు. అందుకే దీనిన్ సనాతనధరమ్ం
అనాన్రు. ఆహారం కలీత్ అయిందని ఆహారం మానెయయ్ంకదా! కేషుట్ సిషట్ం అంటావా , కేషట్ కాకపోతే, కాల్సు వుంది. మన కేషట్లనీన్ సిక్లడ్ పని
వాళుళ్...,సమాజంలో బతకడానికి ఏదో సిల్క్ల పార్కిట్స చేసినవాళుళ్. “
“రషాయ్లోను, చైనాలోను రాలేదా?”
“ఏమిటి వచిచ్ంది. సాట్లిన కూర్రతవ్ం, మావో ఎకస్పేనిష్జం.., తపప్”
“సమసమాజం ఏరప్డలేదా?”
“అంతలా ఏరప్డితే కానస్టేర్షన కేంపు లెందుకు?”
“మారుప్ రాలేదా, ఈనాడు అవి బలమైనదేశాలు..,”
“అవును బలమైన దేశాలే., అవి ఆ బలానిన్ ఎలా సాధించాయి., హింసతో ఆ హింస పర్జలు భరించగలిగినాన్ళుళ్... అవి వుంటాయి..,
తరావ్త మూటాములెల్ సరుద్కుంటాయి. హింసతో ఈ దేశానిన్ ఆకర్మించిన మంగోలయనస్..,వాయ్పారం పేరుతో ఈ దేశానికి జాఞ్నం నేరప్దామనుకునన్ బర్టిష
ఎవరూ మిగలేల్దు. వాళళ్ని మనం హింస తో పంపేయలేదు. మనకి రెండో దారివుంది. ఆ దారిలో పోయాం, మృదువుగా మీ అవసరం మాకు లేదని
చెపప్గలిగాం ఎందుకంటే ఈ దే శ సంసాక్రం గొపప్ది గనుక!”
“ఏమిటి గొపప్, కరమ్ సిధాద్ంతమేనా?”
“అదొకక్టేనా వైశేషికం(logic) యోగా, నాయ్య, సాంఖయ్, మనజీవితాలని సమాజానిన్ నిరిమ్ంచాయి, ఈ పునాదులు అంత తొందరగా
కదలవు. గాంధీ అవలంబించిన నాయ్యం గౌతముడి నాయ్య సూతార్లే, నిరాహారదీక్ష యోగశాసాత్ర్నికి పార్కిట్కల. బౌధిధ్కమైన వుపుప్సతాయ్గర్హందానితో
ఆయన సాధించిన భౌతికమైన ఆందోళణ, సాంఖయ్కి వాయ్ఖయ్నం కాదా?.”
“వీటి ఆధారాలతో నిరిమ్ంచబడిన వయ్కిత్, సమాజం..., ఇంకో సంసాక్రం ఏది అలవరుచ్ కుందామని పర్యతిన్ంచినా (conflict )
కాంఫిల్కట్ మిగులుతుంది. అంతే!”
“వొరేయ ఎరర్చుబుకం ఎకుక్వ చదివి నువువ్ పాడయిపోయావు. కొంచెం ఈ దేశానికి సంబంధించినవి కూడా చదువు ”
“నా సంగతొదిలెయ దురగ్ ఎటూ నిరణ్యించుకోలేకపోతునాన్డు. అతత్ని తనతో తీసుకెళాత్ం అంటునాన్డు నీ వుదేద్శం చెపుప్. ...” టాపిక
మారుసూత్ పర్కాశం.
“అతత్ని నువువ్తీసుకెళళ్డం ఫేలసీ ... అతత్ నానన్ని వదిలి నీతో వసుత్ందా అది పాయింటు.”
“ అమోమ్ సింహంగారు ....సింహంగారే ...” అనాన్డు పర్కాశం నవువ్తూ.
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“వీడికి అతత్మీద అంత అభిమానం ఎందుకొచిచ్ందో తెలుసా, వీడిబామమ్రిద్ ఆసిత్ పంచమని నానన్ని నిలదీసాడు. నానన్ ఆసిత్ అంటూ
ఇసేత్ అతత్ పేరే ఇసాత్డు. అందుకు అతత్మీద అభిమానం పెరిగింది వీడికి....”
“మీ ఇదద్రూమాటాల్డు కోండి. నే పోతా” అనాన్ చికాకుగా .
“ఇది పచిచ్నిజంరా వుడుకోక్కు....,” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్. వీడికి ఎవరు పెటాట్రో నరసింహం అని వీడు నిజంగా నరులోల్
సింహమే,
అనన్యాయ్ అమమ్ భోజనానికి రమమ్ంది. సేన్హ పిలుపుకి ముగుగ్రం ఇంటోల్కి పోయాం.
భోజనం దగగ్ర నానన్, “రాజయ్ం వసోత్ంది వెళిళ్ తీసుకురావాలి.”
పెదద్నన్యయ్ “నేవెళాత్లే నానన్” అనాన్డు.
వెంటనే పెదొద్దన చీకటోల్ మీరెందుకు పర్కాశం వెళాత్ళెళ్ండి. అంది
“పరావ్లేదు వదినా, అనన్యయ్ వెళాత్డేల్...” అనాన్డు పర్కాశం. పెదద్నన్యయ్ ఏం మాటాల్డాల్ అంటే వెళాత్డనన్మాట... వదిన ఏం
అడుడ్చెపప్లా...
“వొరేయ దురాగ్ రేపు బేంకుకి వెళిళ్ నయాపైసలు పటార్ బాబుకి భోగీపళుళ్ పోయాలిగా. దొరుకుతునాన్యా రాగిపైసలు వసుత్నాన్యా.”
“-------“
“చూడు రాగిపైసలే అందం.”
“వొరేయ దురాగ్ మారెక్టోల్కి వెళేత్ రెండు చీరలు పది జాకెట గుడడ్లు పటార్... చీర చినన్తత్కి” అంది అమమ్ .
చినన్తత్కి చీర అని చెపప్డంలో పర్తేయ్కం వుంది ఆవిడకి చీర నచచ్కపోతే ఏ బియయ్ండబాబ్మీదో పెటేట్సి పోతుంది.
“పర్కాశం, కటెట్లు కొటేట్వాడిన్ రమమ్నాన్, పెరటోల్దుంగని కొటిట్ంచు. పోలమమ్దగగ్రకి వెళేత్.... భోగిపిడకలు ఇసాత్నంది. సేన్హతో
వెళిళ్తీసుకురా.”
అంటూ అందరికీ అనీన్ పనుల్ పురమాయించారు నానన్. “రాజేష రాలేదేం ...?” అని అడిగా అతత్ని, రాజేష రజని తముమ్డు ...
ఇంజనీరింగ చదువుతునాన్డు.
“మూడోర్జులే శలవులట ... రేపొసాత్డు,” అంది అతత్.
”ఇంతకు ముందు పండగ శలవులు పదిహేనురోజులిచేచ్వాళుళ్... ఇపుప్డవి కిర్సమ్స శలవులకింద మారేచ్సారు. పండకిక్ మూడేరోజులు
శలవులిసుత్నాన్రు.
“ఇంతమందికీ వంటకషట్ం వంటావిడని పిలిసేత్ ...,” పర్కాశం .
“ఎంతమంది వునాన్రోయ నేను మీ అమమ్ లేమూ.. వండిపడేసాత్ం... రాజయ్ం రానే వసుత్ంది.”
“రాజయ్ం నీలాగ అనుకుంటునాన్వా, అతాత్ ఈ నాలుగురోజులేనా సుఖంగా వుందామని వచాచ్.... అకక్డేవుంటే తకుక్వ సేవతో
సరిపొయేయ్ది...,అంటూ వాపోతుంది.”
“నీది మరీ చోదయ్ంరా పర్కాశం ....నేను అదీ ఈ ఇంటిఆడబడుచులం ఆమాతర్ం చెయయ్లేమా?”
“చెయయ్గలరు కానీ అతాత్ మరి నీకొడుకు నానన్ని నిలదియయ్లేదా నువేవ్దో ఇకక్డ కషట్పడిపోతునాన్వని ....”
“పర్కాశం నోరుముయియ్...” అనాన్రు నానన్ విసుగాగ్.
“పర్కాశం అనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది నానన్ ...?” సింహం అనన్యయ్ సపోరుట్.
“తపుప్ందిరా దాని కొడుకు దాని కషట్ం గురించి మాటాల్డితే అది అభిమానంతో పర్శిన్ంచినటుట్... నువువ్ మాటాల్డితే అది వెకిక్రింపు
....నువువ్ దాని కొడుకువు కాదు....అదే తేడా”
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సింహం అనన్యయ్కి అరధ్ం అయింది.

భోజనాలయాయి, అందరూ వీధరుగుమీదకి చేరాం.... పెదద్నన్యయ్ సూక్టరేసుకు సేట్షన కి బయలుదేరాడు. రాజయ్ం అతత్ వాడికనన్
పదేళుళ్ పెదద్, పెదద్రికం చూపించి వాడిన్ వెనగాగ్ తిపుప్కునేది. రాజయ్ం పెళళ్యేవరకూ దానిన్ వదలేల్దు వీడు.
“వొరేయ చీకటి.. జాగర్తత్” అనాన్రు నానన్
సమాధానం చెపప్కుండా వెళాళ్డు పెదద్నన్యయ్.
పర్కాశం, సింహం ఎమరెజ్నీస్ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్రు నాకు చిరాకేసి ... లోపలికి పోయా.
రాతిర్ పనెన్ండుకి రాజయ్ం అతత్ వచిచ్ంది. అందరి పలకరింపులూ అయాక, “సింహం ఏడీ?” అనాన్డు అనన్యయ్ .
“సివంగి దగగ్రికి పోయుంటాడు...తెలాల్రివసాత్డేల్ పడుకోండి..” అంది రాజయ్ం అతత్…
కొందరు ముసిముసిగా నవువ్కునాన్రు. కొందరు మూతి ముడుచుకునాన్రు. అందరూ వెళిళ్ పడుకునాన్రు.
“అమమ్ని మనతో తీసుకెళుత్నాన్మా ?” రజని.
“ఊ....”
“అమమ్ని అడిగారా?”
“లేదు రాజేష వచాచ్క మాటాల్డుతా”
“అమమ్ రాదు....”
“ఏం...?”
“వాళళ్ వదినిన్ వదిలి ఆవిడరాదు అతత్వాళళ్ అతిత్గని వదలుద్.”
“-----------“
“రాజేష మావయయ్ని ఆసిత్ పంచమని అడగడం పొగరంటారా,? ధైరయ్ం అంటారా?”,
“నువేవ్ం అనుకుంటునాన్వ”
“నేనేం అనుకుంటునాన్నో అనన్ది కాదు ... మావయయ్ ఏం మనుకుంటునాన్రో?”
“నానన్ అవుననికానీ కాదని కానీ అనేల్దుగా?......,” నా మాటముగియనే లేదు.
వో మూలనుండి రాజయ్ం అతత్, ”ఇదద్రూ పెరటోల్కి పోయి మాటాల్డుకోండిరా పడుకోనివవ్ండి, “అంది. లైటారేప్సి నంతమాతార్న
అందరూ పడుకునాన్రనుకోడం పొరపాటు....., అందరం కాకపోయినా కొందరు పడుకునన్టుట్ నటించాం.
.................
అటు ఆకాశవాణి భకిత్గీతాలతో తెలివొచిచ్ంది. బెర్ష కి పేషుట్ పెటుట్కు పెరటోల్కి వెళేళ్సరికి, అతత్ పెరటోల్ మొహం కడుకొక్ంటోంది.
“ఏరోయ వొళుళ్ చేసావ” ,అంది.
నవేవ్సి వూరుకునాన్ ... ఈలోగా సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు పెరటోల్కి
“ఈయన పేరుకి సింహంగాని గార్మసింహమేరా” అంది అతత్ సెటైర వేసూత్.
“అమోమ్రాజధాని వచేచ్సింది” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్ అపుప్డే బైటకొచిచ్న రజని ఫకుక్మని నవివ్ంది.
అది రాజయ్ం అతత్కి నచచ్లా “ఏమే బాబుకి మీనానన్పేరు పెటట్లేదటగా ... పెటిట్వుంటే బావుండేది” అంది.
అపుప్డే కాఫీగాల్సు సింహం అనన్యయ్కి అందించి “దురగ్ ఇషట్ంలెదూద్ అయినా పాతకాలం పేరుల్ ఏం బావుంటాయి.” అంది అతత్.
“పాతకాలం పాతపేరల్ వాళుళ్ మనుషులు కాదుగామోసు” అంది రాజయ్ం అతత్ ననున్ చూసూత్
“కొతత్ పేరల్వాళళ్ని నువువ్ ఎతుత్కోవా?,” సింహం అనన్యయ్ దెపిప్పొడుపు.
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“వాళళ్ అమామ్ నానన్ని ఎతిత్ మోసింది చాలు.. ఇంక వాళళ్ పిలల్లిన్ కూడా ఎతిత్ మోయాలా?”
“పర్సాద ని ఎతుత్కునాన్వ గాని అతాత్ ననెన్తుత్కోలేదు ....”
“అపప్టికి నీకు నాలుగేళుళ్ దునన్పోతులా వునాన్వ ఇంకా ఎతుత్కోలేదని కంఫైల్ంట కూడానా?.....
అందరూ నవువ్తూ చూసుత్నాన్రు ఇదద్రీన్.....
అపుప్డు నానన్ పెరటోల్కి వచాచ్రు. రాగానే ఇదద్రూ ఏదో వాదించుకుంటునాన్రని గర్హించారు.
“తెలాల్రిందీ వాదనలకి ...” అనాన్రు.

“వాదనకాదు నానన్ పండకిక్ పొటేట్లు పందెం పెటిట్ంచాం, ఒకటి ఢిలీల్నుంచి రపిప్ంచాం... ఇంకోటి విజయవాడనుండి రపిప్ంచాం...”
అనాన్ నవువ్తూ.
“ఏరా ఢిలీల్ నించి రపిప్ంచావా ...వెళేళ్లోగా పొడిచిపోతా కాచుకో....” అంది రాజయ్ంఅతత్ నవువ్తూనే.
“సరిసరి అందరూ చేరేరూ వేనీన్ళుళ్ చలాల్రిపోతాయి. డేగిశాలోనీళుళ్ తొలుపుకు పోసుకోండి. ...పని కానీయండి....” అంటూ
అమమ్వచిచ్ అందరీన్ అదిలించింది. అందరూ బుదిద్గా విడిపోయాం .
అంతమంది చేరినపుప్డు మేనేజ చెయయ్డం కషట్ం కానీ ఏ మేనేజ మెంటు డిగీర్లేని అమమ్ఎంత బాగా ఈవెంటస్ మేనేజ చేసుత్ందో.
పొదుద్నేన్ కాఫీలు... ఎనిమిదిలోగా టిఫినుల్ .... మళీళ్ కాఫీలు ... పిలల్లకి పాలు. పనెన్ండింటికి ...భోజనాలు ....తరావ్త కునుకులు.
తరావ్త రోజుకి ఏం కావాలో ... బజారునుండి ఏంతేవాలో అనిన్ పనుల పురమాయింపులు.....
నాలుగుగంటలకి ... చిరుతిళుళ్ ..కాఫీలు .. రాతిర్కి భోజనాలు ... పడకలు ఏరాప్టుల్ ... తరావ్త చినన్ కునుకు .... మళీళ్ రోజు
మొదలు.... ఇవనీన్ జరిగిపోవాలి .... ఏమాతర్ం తపిప్నా, ఇంటోల్వాళళ్ంతా వునాన్రా కటట్కటుట్కు ఎకక్డికేనా పోయారా, అనన్ విరుపుమాటలు.
సాయంకాలం అయేసరికి,, ఎవరో పంపారు అంటూ చెరకుగడలు, రేగిపళుళ్, అరటిపళళ్గెల, ఖరూజ్రం వచాచ్యి. “అమామ్
పాలువచాచ్యి నాలుగుశేరుల్ సరిపోతాయా?” ....అనన్యయ్ ఎంకైవ్రీ...
“చాలవు మరోరెండు పుచుచ్కో ఎనిన్ పాలు కాఫీలకే చాలడంలేదు....”
“అదేమిటి అలా అనేసావ మేం అంతా కాఫీలు ఎకుక్వ తాగేసుత్నాన్మా,?” సింహంఅనన్యయ్ అమమ్మీద విసురు...
“తాగడంలా... అయినా అలా అనడం ఏమిటి ఇందులో పైవాళెళ్వవ్రా ... పొడుచుకురావడానికి ...,” అమమ్
“అలా అనండి అతత్యాయ్ బావగారికి ఎపుప్డూ ఏదో తంపు పెడదామనే ధాయ్స” అంది రజని .
“ఆవిడ రెండో ఆడబడుచు ముందు నేనెందుకూ పనికిరానే రజని “
రాజయ్ం అతత్ని కెలకబోయాడు అనన్యయ్.
“నీ వలలో పడనుగానీ ...పెదోద్డితో చీరసెలక్షన కి పోతునాన్.....” అంటూ పెదద్నన్వెనకాలే వెళిళ్పోయింది రాజయ్ం అతత్.
“సేన్హ, రజనీ రేపు పొదుద్నన్వెళిళ్ బాబుకి సాయంకాలం భోగిపళుళ్ పోసుత్నాన్మని పేరంటానికి పిలవండి.”
“టైము చెపప్దూద్?” ....,
“ఆ అయిదుగంటలకని చెపప్ండి.” అమమ్.
“రజనీ రాణిని కూడా పిలవండి.....” సింహం అనన్యయ్.
రజని అనన్యయ్కి సమాధానం చెపప్లేదు. అమమ్వేపు చూసింది. “సరెల్ పిలవాలో వదోద్ రేపుచెపాత్....”అంది అమమ్.
నానన్ సలహా తీసుకు చెపుత్ంది..... ఎపుప్డూ అందరం కూడలేదు. అపుప్డు ఇంటోల్ పేరంటానికి రాణిని పిలిచేవారు. కానీ ఈసారి
రాజయ్ం అతత్వుంది. ఏమైనా అనేసేత్ లేనిపోని ఇబబ్ంది అని అమమ్ ఆలోచన. నానన్తో చెపేప్సేత్ నానన్కి తెలుసని రాజయ్ంఅతత్కి తెలుసేత్ ... ఇంకేం మాటాల్డదని
అమమ్ వూహ,
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సింహం అనన్యయ్ మరి మాటాల్డలేదు.

రాణిని పిలవడం పిలవకపోవడం పెదద్సమసయ్ కాదనన్టుట్ తేలేచ్సింది అమమ్. కానీ సమసేయ్ అని అందరికీ తెలుసు. చినన్వదిన
చినన్బుచుచ్కుంటుంది. పెదద్వదిన ఏమీ అనదు కానీ నచచ్దు.
పర్కాశం వూళోళ్కి పోయాడు. సింహం అనన్యయ్ రాణింటికి పోయాడు. అకక్డ వాడికోసం బాల్క నైట విసీక్యో బేక పైపరు విసీక్నో
వుంటుంది. ఏం చెయాయ్లో తోచక సేన్హ ఇంటిముందు రోడుడ్మీద మటిట్పోదాద్ం రావే అనిపిలిచా, అది పరిగెటుట్కు వచిచ్ంది.
రోడుడ్కు పకక్గా మటిట్ పరిచాం దానిమీద భోగిమంటకి తయారుచేసాం ....
అపుప్డొచాచ్డు రాజేష.
రాజేష ని చూసి లోపలికెళిళ్పోయింది సేన్హ ...
అందరూ వచిచ్ పలకరించారు.
“చంటమమ్ ఏదీ?”
“అది వసుత్ందని నీకెలా తెలుసు?” అతత్,
“నే వసుత్నాన్ చాలా రోజులయింది నినున్ చూసి ఎనిన్ పనుల్నాన్ రారా “అని వుతత్రం రాసింది.
“మారెక్టుట్కి కెళాళ్రు.”
“రాజేష చదువెలా వుంది?” అంటూ అడిగా .
“వంట చదువు కుదరడం లేదు.”
“వంటేమిటి హాషట్లోల్ లేవా?”
“లేదు ఓరూము తీసుకునాన్...”,
“చెపప్లేదేం?” రజని ఆశచ్రయ్ం
“చెపప్డానకేముందకాక్ ...”
వీడు రూముతీసుకు వేరేగా వుండడానికి చాలా బలమైన కారణం వుండే వుంటుంది. వీడికి ఈ సలహా ఎవరు చెపాప్రు. అనన్
ఆలోచనలు పొడిచాయి.
“నానన్తో చెపాప్వా?”
“ఇందులో చెపప్డానికి ఏముంది.”
“నీకు పంపుతునన్డబుబ్ సరిపోతుందా?”
“లేదు సరిపోటం లేదు కానీ ......................”
రాజేష మౌనం చాలా అనుమానాలకి దారి తీసోత్ంది. కాని... పర్తి విషయంలో నాతో, రజనితో అంత కోల్జ గా వుండే రాజేష ....
అంతలా ఎందుకు మారాడు. అతత్ సలహా లిసుత్ందంటే నమమ్బుధిద్ కావడం లేదు. ఇక మిగిలింది రాజయ్ంఅతత్ ఇదద్రి మధాయ్ వుతత్రాలు నడుసుత్నాన్యంటే....
అనుమానమే.
ఈ లోగా రాజయ్ంఅతత్, అనన్యాయ్ వచాచ్రు. పర్కాశం వచాచ్డు.
“ఏరా బావునాన్వా?” అంటూ రాజయ్ంఅతత్ రాజేష ని పర్తేయ్కంగా పలకరించింది. రాతిర్ భోజనాలయాయ్యి. భోజనాల దగగ్ర రాజయ్ంఅతత్,
“వదినా గాజులు కొతత్వా మిలమిలామెరిసిపోతునాన్య” అంది.
“అవును కొతత్వే” అంది అమమ్ ముభావంగా .
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అమమ్ కొతత్గాజులు చేయించుకుందా నానన్కి రాబడిబాగానే వుందా మరి మూడునెలల కిర్తం డబుబ్ సరుద్బాటు చెయయ్మని వుతత్రం
రాసారే, సింహానికి, పర్కాశానికి అలాగే రాసారని తెలుసు.
కానీ మేం మాకు వీలయింది మాతర్ం పంపాం....అంతే కాని ఆయనకి అవసరమైంది పంపలేదు. ఇపుప్డీ గాజుల వయ్వహారం చూసుత్ంటే
డబుబ్కేం ఇబబ్ంది వునన్టుట్ లేదు.
నేనాలోచిసుత్నన్టేట్ పర్కాశంకూడా ఆలోచిసుత్నాన్డా? రాజేష గాడి ఆలోచన ఏమిటో తనతలిల్ పేరవునన్ పొలం రాబడి నానన్
వాడేసుకుంటునాన్డనన్ వాడి ఆలోచనకి సపోరుట్ దొరికినటట్యింది.
అందరి గురించి నేనాలోచించడం చిరాకేసింది. పర్కాశంతో కలిసి వీధిచివరికి పోయా సిగరెటుట్ అయిందనిపించికు, వచేచ్సరికి ఇంటోల్
అమమ్ అనన్యయ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. అయిన ఖరుచ్లు అందులో హెచుచ్తగుగ్ల గురించి......................
“రాజయ్ంఅతత్ చీర కొంచెం ఎకుక్వఖరీదే...నేనేం అనలేకపోయా ..”
“పోనేల్ నచిచ్ందా?” అమమ్
“ఆ నచచ్దా! నేనెపుప్డో గాని రాను అంటూ ... కేర్ప సిలక్ చీర తీసుకుంది...”
“అదేమిటార్ అంత ఖరేచ్ .... అయినా నినున్ దానితో పంపడం .... దాని తీరే అంత” అమమ్ నోటివెంట రాణి మాటలని మనం బేరీజు
వేసుకోవచుచ్ ......
కాసేపు చలల్గా వుంటుంది అని పెరటోల్కి పోయా, నూతిగటుట్ దగగ్ర అతత్, రాజయ్ంఅతత్ రాజేష కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.
“వదినవి గిలుట్గాజులు.... కిర్తంనెల అనన్యయ్కి బాగా జబుబ్ చేసింది. పెదద్వాడూ, సింహం పంపింది సరిపోలా అందుకు గాజులు
తాకటుట్పెటిట్ంది. చేతులు బోసిగావుంటే బాగుండవని గిలుట్గాజులు కొని వేసుకుంటోంది.” అంది అతత్.
రానురాను ఈ కుటుంబం మారుతోందా, ఏ విధంగా, దేని ఆధారాలు కదులుతునాన్యి. నైతిక, ఆరిధ్క..., పునాదులోల్ మారుప్ వసోత్ంది.
ననున్ చూసి టాపిక మారేచ్సారు.
బోగి
తెలల్వారి మూడు గంటలకి అందరినీ లేపేసింది అమమ్.
ఇంటికి పకక్గా రోడుడ్మీద కరర్లు పేరిచ్ పిడకలువేసి, అంతా తయారు చేసేసరికి, ఇంటిలిల్పాదీ లేచారు. నాలుగు గంటలకి
చినన్చిరుచలిలో భోగీమంట అందుకుంది. మంటపెరిగినకొదీద్ దానిసెగ బాగా తగులుతోంది, చిటపటుల్ లేసుత్నాన్యి.
తెలాల్రేసరికి ఇంటోల్ అందరి సాన్నాలు అయాయి.
నానన్ అందరీన్ పిలిచి, కొతత్ రూపాయి నోటుల్ పదిపదిగా అందరికీ పంచారు. అందరం ఆయనకి నమసక్రించాం, ఆయన
ఆశీరవ్దించారు.
“చాలా ఏళళ్నుండి కటన్ం ఏం పెరగటం లేదు ” అనాన్డు సింహం అనన్యయ్ హాసయ్ంగా...
సమాధానం హాసయ్ంగా రాలేదు. “నా జేబుకి అనారోగయ్ం అనే చిలుల్పడింది రా, ఈ సారికి దీనితో సరిపెటుట్కోండి”
పండగ వాతావరణం వచేచ్సింది. రంగు రంగు పటుట్ పరికిణీలు అందరి ఇళళ్ ముందు రెపరెపలాడాయి.
రధంముగుగ్, అషట్దళపదమ్ం, అరవైనాలుగు చుకక్లు, డెభైభ్ఆరు చుకక్లు, అంటూ నినన్జరిగిన చరచ్లోల్ సారాంసంగా ఇళళ్ముందు
చితర్విచితర్మైన ముగుగ్లు వెలిసాయి.
రాజయ్ం అతత్, పెదద్ అనన్యయ్, పర్కాశం, నేను పేకాటకి కూరుచ్నాన్ం.
పెదొద్దిన, చినొన్దిన, రజని వంటగదిలో హడావిడిగా వునాన్రు.
పేకాట చాలజోరుగా సాగింది. నయాపైసలోత్ మొదలై రూపాయినోటుల్ వరకూ వెళిళ్ంది.
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మధయ్లో సింహం అనన్యయ్ వచాచ్డు. తనూ కూరుచ్నాన్డు.
పిలల్ల భోజనాల తరావ్త, అమమ్ బలవంతంచేసేత్.., అందరం పేకాటనుండి లేచాం.
భోజనాలుఅవుతునాన్యి.
“అతాత్ మావయయ్ గూడా వచిచ్వుంటే బావుండేది” అనాన్
“వొకటి రెండోర్జులకి అంతదూరం నుండి రావడం కషట్ం, ఎకుక్వ రోజులకి శలవు దొరకదు”
భోజనాలుఅయాయి. తరావ్త కునుకులు.
సాయంతర్ం నాలుగు గంటలకి బోగీపళళ్ హడావిడి మొదలయింది.
-----------------ఈ రోజు సంకార్ంతి.

నినన్ భోగీపళళ్కి రాణిని పిలవలేదని సింహం అనన్యయ్కి బోగీనాడు సాయంకాలమే తెలిసింది. ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయాడు.
సంకార్ంతినాడు ఇంతవరకు రాలేదు. భోజనాలు కునుకులు అయింతరావ్త, అతత్ కాఫీ లిచిచ్ంది. అమమ్ సేన్హని తీసుకు పసుపు కుంకుమ పంచడానికి
వెళళ్ంది.
అందరం కూరుచ్ని కాఫీలు తాగుతునాన్ం..,
“సేన్హని చేసుకోడానికి, ఆయన బదరీ ఇదద్రూవపుప్కోవడం లేదురా అనన్యాయ్”
అందరికీ రాజయ్ం అతత్ ఎందుకొచిచ్ందో అరధ్ం అయింది!
“దానికేమే...,కాకపోతే నేను నువవ్నుకునన్ంత కటన్ం ఇచుచ్కోలేను”
“కటన్ంకాదు సమసయ్...,మేనరికం మంచిదికాదని”
“ఇదేమిటి కొతత్ తెలువులు పుటుట్కొసుత్నాన్యి”
“మేనరికాలు మంచివి కావని సైంటిఫిక గా పూర్వ చేసత్నాన్రు,పిలల్లు సరైనవాళుళ్ పుటట్రని” పర్కాశంతనవంతు లాజిక ఇచాచ్డు...,
“మరి రజనిని పర్సాదుకి చేసుకునన్పుప్డు ఈతెలివితేటలు లేవే ఎవరూ ఏమీ మాటాల్డ లేదే. పైగా నువువ్ కాబటిట్ మమమ్లిన్ నీ నీడలో
దాచావు అనన్యాయ్ అనన్ భావుకత వొకటి.”
నానన్కి వళుళ్ మండిపోతునన్టుట్ వుంది.
“అది నీ ఇషట్ం అయి చేసావు నానాన్”
“మీ సైనస్ లో ఇషాట్ఇషాట్లు కూడా వునాన్యేమిటి?”
“---------------------------“
“అయినా ఇందులో ఇషాట్ఇషాట్లు ఎకక్డార్, ఈనాడు తపప్యినది, నినాన్ తపప్యివుంటుంది. రేపూ తపేప్ కదా “
“అవును అది తపేప్”
“కొనిన్ వందల ఏళళ్ నుండి సాంపర్దాయంగా వసుత్నన్ది, రాతిర్కి రాతేర్ తపప్యిపోతుందా?...లేక తపుప్ చేసేసారా?”
“అపుప్డు ఈ విషయం తెలీకా”
“ఇపుప్డు కొతత్గా తెలిసింది ఏమిటి? పిలల్ల పుటుట్కలో తేడా వుంటుదనేనా? మనకి అవసరం అయినపుప్డు ఆధునిక ఆలోచన!
లేనపుప్డు సంపర్దాయం, ఈ అవకాశవాదం ఇంతకుముందు మనలో లేదే?”
“-------------”
“వంద మేనరికాలోల్ పుటిట్న పిలల్లిన్ చూసి చెపప్ండి, ఎంతమంది తేడాతో పుటాట్రో?”
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“-----------”
“రకత్ం చెడకోడదని అనాన్చెలెల్ళేళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటారటగా ఈజిపిష్యనుల్” అనాన్డు రాజేష.

వాడిని చూసి నోరెళళ్ బెటాట్రందరూ, సింహం అనన్యయ్ వుంటే వేరుగా వుండేది, అయినా రాజేష నానన్కి సపోరట్ ఎందుకువెళాళ్డో
అరధ్ంఅవుతోంది.
“ఈ వెధవ ఆలోచనలు, ఙానాలు, మీ చదువులవలేల్ వసుత్నన్యా?” నానన్ చిరాకు
“అవనీన్ కాదులే అనన్యాయ్ బదరీ ఇంకా చదువుదామనుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డే పెళిళ్ వదద్ంటునాన్డు.. ”
నానన్ సేన్హని బదరీకి చేదాద్మని అనుకుని వుంటాడు, అది రాజయ్ం అతత్కి రాసుంటాడు, చినన్తత్కి తెలుసు నానన్ దగగ్రనుండి కాసులేమీ
రాలవని...,
ఈ సంభాషణ ముగియకుండానే అమమ్ సన్హ వచేచ్సారు.
“సింహం వూళోళ్ లేడా?” అమమ్ పర్శన్..,
“లేడు రాణీ పిలల్లతో అనన్వరం వెళాళ్డు” పర్కాశం సమాధానం
“అందుకే ఇలుల్ తాళం పెటిట్ వుంది” సేన్హ
పసుపు కుంకుమ పంచడానికి రాణి ఇంటికి వెళిల్ వుంటారు. రాణిని నినన్ పేరంటానికి పిలవనందుకు ఇది బేలనిస్ంగ యాకట్ అనుకుని
వుంటుంది. కానీ సింహం అనన్యయ్కి కోపంవచిచ్ వాళళ్ందరితో అనన్వరం వెళిళ్ పోయాడు.
అయినా సింహం అనన్యయ్ తనరెండో పెళాళ్నిన్కూడా ఈ వుమమ్డిలో భాగం చేదాద్మని, ఆవిడకీ మరాయ్దలు జరగాలని అనుకోడం..,
అదేదో హకుక్ మేమంతా కాదనన్టుట్, కోపగించుకోడం నాకరధ్ం కాలేదు.
“ఇంకా పంపకాలు మిగలి పోయాయి,” అంటూ అమమ్, సేన్హా వెళాళ్రు. నే పెరటోల్కి పోయా ........
“మీరూ ఎవరి ఆలోచనలోనేనా పడాడ్రా?” అంటూ వచిచ్ంది రజని.
“నువువ్ అవకాశమిసేత్నా..... ఇంకెవరి గురించేనా ఆలోచించడానికి”
“నేనేం చేసానూ?”
“చినన్పప్టినుండి బావా..బావా అంటూ వదిలితేనా”
“ముదుద్ పెటుట్కునన్పుప్డూ, చాటుగా వడిసి పటుట్కునన్పుప్డూ, మరదలు పనికొచిచ్ందే..., ఇపుప్డు ఎందుకో ఈ దెపుప్డు”
“అకాక్ తమమ్ళుళ్ ఇదద్రూ గటిట్వాళేళ్…”
“ఏం అనాన్తముమ్ళుళ్ గటిట్వాళుళ్ కారా...”
“సేన్హ బాగానే వుంటుంది కదా..... నలుగురనన్దముమ్లం ఏదో సాయం చేదుద్ము కదా”
“ఈ మాట పెళిళ్మాటలపుప్డు ఏ అనన్దముమ్డూ అనలేదేం”
“ఎందుకు అకక్డ అనాలా?”
“మరి..,మావయయ్ పెళిళ్ మాటలు మాటాల్డితే, బాధయ్త అంతా ఆయనదే..,ఆయన పెదద్గా వెనకవేసింది లేదు కాబటిట్...పెళిళ్ ఆయన
తాహతుకి తగినటుట్గానే వుంటుంది..అంటే సేన్హ పెళిళ్ మావయయ్ కూతురిగానే జరుగుతుంది, తపప్ నలుగురు సంపాదనకలిగిన అనన్దముమ్లచెలెల్లుగా
వుమమ్డి బాధయ్తతో మాతర్ం జరగదు”
“ఎందుకలా అనుకుంటునాన్వు ”
“మీనలుగురూ ఎపుప్డైనా మావయయ్తో సేన్హ బాధయ్త గురించి ఆలోచించారా? లేదు, ఎందుకు అది మీబాధయ్త అని మీరనుకోలేదు”
“అలా నుకోవాలా”
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“అనుకోనకక్రేల్దా?”
“ఏమో?”
“ఏమో కాదు, మీ చదువులకి మీ ఎదుగుదలకి మావయయ్ చేసుత్నన్ ఖరుచ్ మీ హకుక్గా భవించలేదా?”
“వురుము వురిమి మంగలం మీద పడిందట”
“వురుము ఇంకా వురమలేదు, రేపు వురుముతుంది, మావయయ్మీద పడుతుంది”
నేనేదో అడిగేలోగా, బాబు ఏడుసుత్నాన్డంటూ, రజని వెళిళ్పోయింది.

మేం నలుగురు అనన్దముమ్లం లౌకయ్ంగా సేన్హ బాధయ్త మాది కాదనన్టుట్ పర్వరిత్ంచామా?..,ఎందుకో అవుననే అనిపించింది. నానన్
మాతో ఈ విషయం పర్సాత్విదాద్మని చూసారు. మేమెవరం ఆసకిత్ చూపలేదు.
అంతవరకూ వసేత్ నానన్ జబుబ్కి చేసినటుట్ తోచినసాయం చేసుండేవాళళ్మే కానీ, నానన్ అవసరానికి కావలసిన సాయం
చెయయ్కపోయుండేవాళళ్ం మేమో?.
నానన్కి సేన్హ పెళిళ్కూడా వొక జబేబ్నా?
రజనికి మేం సరిగాగ్ సప్ందించలేదు అనన్ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది. నానన్ జబుబ్కి నానన్ ఆసించిందానికనన్ తకుక్వ పంపండంవలాల్?
లేక ఆడపిలల్గా ఆలోచించిందా?
సేన్హకూడా ఇలాగే ఆలోచిసుత్ందా?
మిగతావాళుళ్ కూడా ఇలాగే ఆలోచిసుత్నాన్రా? ఎవరూ ఎందుకు బయట పడరు. బయటపడీ లాభం లేదనా?
నానన్ లౌకయ్ంగా రాజయ్ం అతత్ని అడిగాడు. రాజయ్ం అతత్కూడా లౌకయ్ంగా తిరసక్రించింది.
ఈ ఘటనలో నిజం ఎంత? రాజయ్ం అతత్కి సేన్హ ఇషట్ం లేదా? నానన్ ఆరిధ్కపరిసిత్తి నపప్లేదా? బదరీ నిజంగానే చదువుకి పెళిళ్ పెళిళ్
అడుడ్ అనుకునాన్డా? లేక ఇంకేదైనా కారణం వుందా?
అమమ్ సేన్హ రావడంతో అందరూ భోజనాలకి తయారయారు.
---------------మరాన్డు కనుమ
పొదుద్నేన్ కనుమసాన్నాల హడావిడితో మొదలయింది. కనుమనాడు మినువు తినాలి అంటూ అమమ్ గారుల్ పెరుగుగారుల్, చేసింది.
భోజనాలవరకూ, ఎవరూ ఆగలేదు, రాజేష, రజని, సేన్హ, వేడిగా బలేగా వనాన్యి అంటూ, తలోపేల్టు, తెచాచ్రు, చినాన్ పెదాద్ అనిలేకుండా, అందరూ
రెండేసి పేల్టుల్, తినాన్రు. దాంతో భోజనాలు లేటయాయ్యి.
సరిగాగ్ భోజనాల టైముకి సింహంఅనన్యయ్ వచాచ్డు.
“ఎకక్డకి పోయావురా రెండురోజులు కనపడల్దు.” అనాన్రు నానన్...,
అనన్యయ్ సమాధానం చెపప్ లేదు. చెపప్డం ఇషట్ం లేకో తెలీదు. నేను సరవ్ సవ్తంతుర్డిని, సమాధానం చెపప్వలసిన అవసరం
లేదనుకునాన్డేమో. మేమంతా సవ్తంతర్లమా బైటకి అలాగే కనిపిసుత్నాన్ ఏదో తెలీని బంధం పెనవేసి వుమమ్డిగా వుంచింది, వుమమ్డి అంటేనే తలీల్దండుర్లకి
వొక అథారిటి, పెటిట్ పోతలకో డిమాండు, పెళిళ్ పేరంటాలు వో బాధయ్త, అయి కూరుచ్ంటాయి. ఇందులో పరిధులిన్ గురిత్ంచడం కషట్ం, ఎందుకంటే
పరిధులు, చాలా నాజూకుగా వుంటాయి. సింహం అనన్యయ్ ఆ నాజూకుని గురిత్ంచలేదు. అలాగని సరవ్ సవ్తంతుర్డిని అని పర్కటించి తెగతెంపులు
చేసుకోనూ లేదు, మేనేజ చేసుత్నాన్డు.
రాణి సంగతి సింహం అనన్యయ్ పెళిళ్ తరావ్తే తెలిసింది. వదినే సమాధాన పడినపుప్డు, మేమెవరం ఆ వూసు ఎతత్డానికి, సింహం
అనన్యయ్ కులంలో అమామ్యినిని పెళిళ్ చేసుకుని, రాణి సమసయ్ని పరిషక్రించుకునాన్డు.
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మధాయ్హన్ం భోజనాల హడావిడి మొదలైంది... ఆతరావ్త పడకలు..,
--------------నానన్ ఏదో గటిట్గా అనడం వినిపించి లేచాను.
వసారాలోకి వెళేళ్సరికి....,

నానన్ పడకకురీచ్లో..,దూరంగా రాజేష నిలబడి వునాన్డు. పెదద్నన్యయ్ కక్డే కూరుచ్ని వునాన్డు. రాజేష నానన్తో అమమ్ని
నాతోతీసుకెళత్ననాన్డట...,
“నువువ్ తీసికెళతావు సరే అది వసుత్ందా?” అని పెదద్తత్ని పిలాచ్డు.
పెదద్తత్ చేతులు తుడుచుకుంటూ వచిచ్ంది. వెనకే రజని వదినలు, సింహం, పర్కాశం అందరూ వచాచ్రు, అమమ్ తపప్....,
“ఏమే వాడు నినున్ కాకినాడ తీసుకెళతాడట.., వెళాత్వా?”
“అదే నాతోనూ అనాన్డు అనన్యాయ్” అంది పెదద్తత్.., అంతే గానీ.., తను వెళుత్ందోలేదో చెపప్ లేదు.
“వాడి సంగతి సరే... నీ కిషట్మేనా?”
“ఇందులో ఇషాట్ అయిషాట్లు ఏమునాన్యి అనన్యాయ్. వాడికి అవసరంగా వుందేమో అనిపించింది.”
“అంటే వెళత్వనన్ మాట..”
అతత్ మౌనం..,
“అకక్డ వుండటానికి మరికొంప.., సామానుల్ అవీ కావాలిగా ”
“మా అతాత్రింటివి, ఆ కొటుట్గదిలో పడి వునాన్యుగా మారెచ్సేత్ మాకుసరిపడా సామానులు వచేచ్సాత్యి”
“ఆలోచించే పెటుట్ కునాన్వనన్ మాట., వేరెళతానంటావు”
పెదద్తత్ లౌకయ్ం అంతవరకే, నానన్ చెపిప్నటుట్ ఈ ఆలోచన ఎపప్టినుండో జరుగుతోంది. తెలియని వెరిర్ వాళళ్ం అలాల్ నేను రజని,
నాఆలోచనోల్ నే వుండగానే, రాజయ్ంఅతత్ పెదద్తత్కి మదద్తుగా ”ఇందులో వేరెళళ్డంకలిసుండడం ఏమిటి అనన్యాయ్ ఏదో అవసరానికి వెళాత్నంటోంది
అవసరం అవగానే తిరిగి వచేచ్సుత్ంది”
“వాడికి తలిల్ అవసరం వాడి పెళిళ్ అయేవరకు వుంటుంది”
“--------------“
“మరి నీ భూమి మీద వచేచ్ ఫలసాయం మీఇదద్రికీ సరిపోతుందా”
ఎవరూ మాటల్డలేదు, నానన్ అసహనం అందరికీ అరద్ం అయింది. నానన్ని శాంత పరుదాద్మనుకునాన్డో ఏమో రాజేష
”మావయాయ్నువువ్వపుప్ కుంటే సేన్హని పెళిల్ చేసుకుంటాను ”
అకక్డి వాతావరణంలో అగిన్ పరవ్తం బదద్లైంది.
లావా ఎటు మళుళ్తుందో...... ఈ మాట చెవిని పడగానే అమమ్ లోపలినుండి వచిచ్ంది.
నేను రజని వేపు చూసాను. రజని ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు.
అందరికనాన్ ముందు తేరుకునన్ది నానన్.
“అది నీకనాన్ రెండేళుళ్ పెదద్ది తెలుసా?”
“అయితేయేం “
“వరహీనం కాదా?”
“అంటే?.....”
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“అవును నిజమే వయసు తకుక్వైనంత మాతార్న చేసుకోకూడదా?” .....పర్కాశం
“చేసుకోవచుచ్ ఎందుకు చేసుకోకూడదు ......తెలిసిన వాళుళ్ ....అనగలిగిన వాళుళ్ మొహం మీద వుమేమ్సాత్రు” ...నానన్
“ఎవరి సంగతో మాకెందుకు? మీ ఇషాట్ఇషాట్లు చెపప్ండి”
“మా ఇషాట్ ఇషాట్లు మాతర్ం నీకెందుకు?”...నానన్
రాజేష నుండి మాట పలుకూ లేదు.

సింహం అనన్యయ్ అపప్టి వరకూ మౌనంగా వునాన్ రాజేష బాసటగా వసూత్ “ఈ లేనిపోని ఎథికస్ మనం కలిప్ంచుకునన్వే..........”
“వీటిని ఎథికస్ అంటారా మరి సంసక్ృతి అని దేనిన్ అంటారో?”
“ఇది సంసక్ృతా?”
“మరి పచిచ్మాంసం తినక పోడం, వండుకు తినడం అనన్ రెండింటిలో సంసాక్రం లేదా? జంతు సవ్భావం నుండి బయటపడడం
కాదా? ఇదీ అంతే జంతువులకి జత కటట్డానికి, ఆహారానికి అనుభూతి సరిపోతుంది.
మనకి విచక్షణ వుంటుంది అది మన సంసాక్రం బటిట్ వుంటుంది. ఈజిపట్ లో అనాన్చెలెల్ళుళ్ పెలిల్చేసుకునాన్రని, ఇడిపస కాంపెల్కస్
గీర్కులలో వుందని, ఎలెకాట్ర్ కాంపెల్కస్ ఆంగోల్ సాకేస్న లో వుందని, అనే ఎంగిలి సంసాక్రం ఎంతవరకూ సమంజసం. ఈ సమాజం ఎనిన్ సంసక్రణలకు
లోనై, ఈ దశకి చేరుకుంది. దీని వెనకాల యెంత ఆలోచన వుంది. ఈ విషయానిన్ సగం మెదడుతో అలోచించి ఇదింతే అదంటే అంటే, సరిపోతుందా?
అందుకే పర్పంచం వొక సహజ జీవనానికి అలవాటు పడడ్టుట్గా, నీలేనిపోని సూతార్లకి లొంగదు.

పర్పంచంలో కుడిచేతి వాటం వాళేళ్ ఎకుక్వ,

వాళళ్కోసమే పర్పంచం ఎడమచేతి వాళుళ్ తకుక్వ వాళళ్ ఆలోచనలు తకుక్వే.
నేను సేన్హ పెళిల్ రాజేష తో చేసేత్, ఏదో చేతకాక వదిలించుకోడానికి చేశానంటారు. అదే ఏ వయసు యే ఎకుక్వ వయసు ఉనన్వాడితో
చేసినా అలాగే అంటారు. ఈడూ జోడూ చూసి చెయాయ్లంటే, నా ఆరిధ్కసోత్మత సరిపోదు. ఈ కుటుంబ వయ్వసథ్, ఈ సాంఘిక కటుట్బాటుల్ యెంత వతిత్డి
నిసుత్నాన్యో! అంత రక్షణ కూడా నిసుత్నాన్యి.”
“ఏమిటి రక్షణ వొతిత్డే కనిపిసోత్ంది”
“నామీద వొతిత్డి కనిపిసోత్ంది కానీ సేన్హకి అది రక్షణ కాదా? ఆమెకి నాయ్యం చేదాద్మనన్ వతిత్డి”
“జంతు పర్వరత్ననుంచి ఎదగడం వొక నియమనిషట్ పాటించడం సంసాక్రం అయితే, మేనరికాలు చేసుకొని హిందుసాత్నీ వాళుళ్ ,
మనకనాన్ సంసాక్రం వునాన్ వాళుళ్ కదా” అంది రాజయ్ం అతత్.
“ మన జీవితం మనం జీవించడానికి కూడా ఏదోలేని దానిన్ ఊహించుకు భయపడడం సంఘం నియమం అనే గిరి గీసి గిరికునన్
పరిధులిన్ చూసి భయపడడం నాకయితే అరధ్ంలేదనిపిసోత్ంది.” అనాన్డు సింహం
“ఏమిటిరా అరధ్ం లేనిది, నువువ్ ఈదేశంలో పుటాట్వు, ఈ వూరిలో పుటాట్వ, ఈ ఇ౦టోల్ పుటాట్వ, ఈ సంసక్ృతిలో పుటిట్ పెరిగావ......
వీటికి వేటికీ పనికిరానంత తెలివితేటలు కుదురుచ్కు అది వయ్కిత్ సేవ్చచ్ అంటునాన్వు. అలా కాకుండా ఈ కటుట్ బాటుల్కి, కటుట్ బడడ్ వాళళ్ని చేతకాని వాళుళ్,
అనుకుంటునాన్వు. అంటే తేడా.....!”
ఎవరూ మాటాల్డ లేదు. ఆయన ఎవరి గురించి అలా అంటునాన్రో అరధ్ం అయిపొయింది.
పర్కాశంకి అరధ్ం అయిపొయింది. “ మధయ్లో నా విషయం ఎందుకు?” అనాన్డు చిరాగాగ్
నానన్ అంతకంటే చిరాగాగ్ “ మరేవరి గు౦రిచి మాటాల్డాలి. నీకేనోన్ సంబంధాలోసుత్నాన్యి. నువువ్ తలొంచితే సేన్హ పెళిల్ సజావుగా
జరిగిపోతుంది. రాజేష కి సేన్హ పెళిల్ విషయం ఎతేత్ ధైరయ్ం వుండకపోను. నాకీ మనసాత్పం వుండకపోను. అలా కాదె అందరూ జాఞ్నులే, సవ్జనులకి ఒక
కుటుంబానికి పనికి రాని జాఞ్నం...”
“ అందుకే ఆడపిలల్ పటల్ కూడా మారుప్ రావాలి “
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“ఆడపిలల్లో ఎనిన్ మారుప్ లొచిచ్నా....ఆడది అనన్ దృషిట్లో మారుప్ రాదురా! మగాడికే కాదు ఆడదానికి కూడా......”
ఈ మాట పర్కాశానిన్, సింహానిన్,రాజాయ్నిన్ ఉలికిక్ పడేటుట్ చేసాయి.

“ అంటే మిగతావనీన్ నేలవిడిచి చేసే సాములు చూడాడ్నికి బావుంటాయి. ఈ సమాజంలో అనిన్ రకాల ఆలోచనలు వుంటాయి. అనిన్
రకాల మనుషులూ వుంటారు. కానీ సామానయ్ంగా కుటుంబం మౌలికంగా వుండే సమాజం మనది. ఇకక్డ కుటుంబం, మనం అనిన్ంటికీ మించి,.......వయ్కిత్
సేవ్చచ్ లేదా అంటే వుంది. కానీ దానిన్ నేను పర్శిన్ంచనంత వరకూ, నీ సేవ్చచ్ని సమాజం వోపుప్కుంటుంది. అలా వొపుప్కోవాలనే నువువ్ నా అనుమతి
అడిగావు. ఎందుకు? నీలో దాగి వునన్ సంసాక్రం వలల్ ఆ సంసాక్రం ఈ నేల ఈ జీవితం నీకు నేరిప్ంది. నీకు దీని పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు తెలియవు
అకక్రలేదు కూడా, అదే ఈనేల సంసాక్ర సవ్భావం. ఇంక వయ్కిత్ సేవ్చచ్ లేదా అంటే వుంది.....ఇచచ్ వేరు.... సేవ్చచ్ వేరు. ఇచచ్ విసృనఖ్లతవ్ం కింద
మారకుండా, ఈ కుటుంబం కటుట్బాటు కాపాడుతుంది.
సింహం చేసింది అసాంఘికమా? తపాప్? వొపాప్? అనన్ పర్శన్ వచిచ్నపుప్డు కుటుంబం అతనిన్ ఎంతవరకూ సీవ్కరించింది, అనన్ దాని
మీద ఆధారపడి వుంటుంది. కుటుంబం అనే వోకటుట్బాటుకు నేను బానిసని అని మీవుదేద్శం. మీసేవ్చచ్కి నేను అడుడ్రాకోడదు. రాను కూడా కానీ మీ
విశృంఖలతకు అడుడ్ వసాత్ను. తపప్దు. విశృంఖలత సేవ్చచ్ కాదు.....అదే సేవ్చచ్ అని వాదిసేత్ .....చేసేదేమీ లేదు ఘరష్ణ తపప్!.....
పెదద్ పండగ వెళిల్ పోయింది.
PPP

ంహం మాటాల్డింది

ర కొపప్రపు

గత పది రోజులుగా పర్పంచమంతా ఒకటే పర్ధానమైన వారత. సింహం మాటాల్డింది. నమమ్లేకుండా ఉనాన్ కాని అదే నిజం. టీవీలోల్
కూడా చూపించారు. పర్పంచమంతా ఆశచ్రయ్పోయింది. మూగ జీవాలు మాటాల్డటమేంటి? మనుషులే సరిగాగ్ మాటాల్డరు. మహా అయితే రామచిలుకలు
మనమేమి నేరిప్తే అవి చెపాత్యి తిరిగి. కాని ఈ సింహం అలా కాదు. సవ్ంతంగా మాటాల్డుతోంది. మీ అందరికీ ఒక అనుమానం రావచుచ్. ఏ భాష ?
ఇంగీల్షే. మాట కూడా సింహ గాండిర్ంపులా వునాన్యి కాని అరథ్ం అవుతోంది. ఎకక్డుందీ సింహం? టాంజానియాలో (ఆఫిర్కా లో దేశం) వునన్ ఒక
జూలో. అసలెవరితో మొదట మాటాల్డింది? పది రోజుల కిర్తం, ఆ జూలో పనిజేసే ఎవరో రోజు బోను శుభర్పరిచి భోజనం పెడతాడు. ఆ రోజు అలానే
చేసేత్, సింహం సూటీగా చూసూత్ మాటాల్డిందట. అతను భయపడి పారిఫొయి, తన పై అధికారులతో చెపేత్, అలా అలా అందరికీ తెలిసింది.
ఆరా తీసేత్ కొనిన్ విషయాలు తెలిసాయి. ఆ సింహం పుటిట్నపుప్డు నుండీ ఎవరో ఒక బిర్టీషు జంతు శాసత్రవేతత్ సింహాలు, కోతుల రకాలు
మీద పరిశోధన చెయయ్డానికి టాంజానీయా వచిచ్ దగగ్రుండీ పెంచిందట. ఈ సింహం, ఇంకో చింపాంజీ, ఒక గొరిలాల్ పిలల్లను దగగ్రుండీ కొనిన్
సంవతస్రాలా పాటు

పరిశోధన చేసిందట. ఏమో, అపుప్డేమైనా నేరుచ్కుందేమో సింహం? పతిర్కల వాళుళ్ వెంఠనే ఆవిడ ఎకక్డుందో కనుకొక్ని

వివరాలడిగారు. మీరైమైన నేరిప్ంచారా? సిమహ్మే ఎందుకు మాటాల్డుతోందీ? మీరైమైన మందులిచాచ్రా మాటాల్డటానికి? ఆవిడ తను కేవలం తన భాషలో
వాటితో మాటాల్డానని, పర్తేయ్కమైన శిక్షణ ఏమీ ఇవవ్లేదని, అసలు తను భాషా నిపుణురాలు కానని, జంతు శాతర్వేతత్నని చెపిప్ంది. కాకపోతే తను ఆ
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జంతువులతో దాదాపు ఎనిమిది సంవతస్రాలు పని చేసానని, అపుప్డేమైనా అవి నేరుచ్కొని ఉండొచొచ్ని చెపిప్ంది. అంతకు మించి, తన పరిశొధన తపప్
ఏమీ తెలియదని చెపిప్ంది.
సింహం చెపుతోంది ఒకటే "ఈ భూమీమ్ద వునన్ దేశాధయ్కుష్లతో మాటాల్డాలి" అని. ఎవరైనా ఏమడిగినా అదే సమాధానం. వారం నుండీ
అందరూ తరజ్న భరజ్నలు పడుతునాన్రు, ఏం చెయాయ్లని. అసలు సింహం మాటాల్డటవేంటీ, అది దేశాధయ్కుష్లు వినడటమేమిటి...నానెస్నస్. అది కేవలం
ఐకయ్రాజయ సమితి లోనే సాధయ్ం. ముందు మధయ్వరుత్లు, చినన్ అధికారులతో విషయం చెపేత్, పైకి తీసుకెళతామనాన్రు. చివరికి అడిగీ అడిగీ, సింహం
ఒకటే చెపిప్ంది "వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది" అని. పర్పంచం విసుత్పోయింది. ఎకక్డికి వెళేళ్ సమయం, ఎవరు వెళేళ్ సమయం? అదెపుప్డు? ఇంకేమీ అడిగినా
మళీళ్ అదే సమాధానం. ఇంక టీవీలోల్ వాటిలోల్ దీని గురుంచి 'నిపుణుల ' చరచ్లు. శాసతరీయంగా సిమాహ్నికి మాటాల్డే అంగాలు, అవయవాలు లేవని
ఒకరంటే, ఒక పకక్ సిం హం మాటాల్డుతూ వుంటే అదసలు జరగదని అంటారేంటని ఇంకొకరు. ఇదేమైనా టాంజానియా పర్భుతవ్ం పర్పంచ దృషిట్ని
ఆకరిష్ంచి, పరాయ్టక ఆదాయం పెంచుకునే పనాన్గమేమో అని కూడా ఇంకొక ఆలోచన. ఆ పర్భుతవ్ం తమకేమీ సంభంధం లేదని, కావలంటే అనుమతి
తీసుకొని పరీకిష్ంచుకోవచచ్ని చెపాప్రు. ఇటువంటి సంఘటన తమ దేశంలో జరగడం వలల్ తమకే ఉపయోగమని గర్హించి, ఆ జూ కి భదర్త పెంచారు.
చివరికి సమితి ముందు తీసుకు రావడానికి ఏరాప్టుల్ జరిగిపోయాయి. సింహానిన్ ఒక బోను లో వుంచి సమావేశానికి తీసుకొచాచ్రు.
భదర్త కటుట్దిటట్ంగా ఉంది. సమితిలో అంతా దేశాధయ్కుష్లు రాలేదుకాని, వారి పర్తినిధులు కొంత మంది వచాచ్రు. ఇంకొంత మంది అసలు రాలేదు,
ఎవవ్రినీ పంపలేదు. ఇదేదో వయ్రధ్మైన సమావేశమని వాళళ్ ఉదేద్శయ్ం. ఏదో సింహం గాండిర్ంపులు విని దాని మాటలు వినడమేమిటి? వేరే అతయ్వసర
పనులునాన్య దీనికనాన్. టీ వీలోల్ చూడొచుచ్ కావాలంటే.
వివిధ దేశాలా వారాత్ ఛానెళుళ్ పర్సారం చెయయ్డానికి వచాచ్రు. అందరూ ఆసకిత్గా చూసుత్నన్రు. అంతా సిదధ్మయియ్ంది. సమితి
అధయ్కుష్లు మొదట మాటాల్డారు.
"నేను మాటాల్డేది నీకు అరథ్ం అవుతోందా?" అని సింహానిన్ చూసూత్ అడిగారు.
సింహం అటూ, ఇటూ చూసి గరిజ్ంచింది "అరథ్ం అవుతోంది"
చినన్ కలకలం సమితిలోనూ, బయట కూడాను. మొదటిసారి పర్పంచమంతా ఒకేసారి వినడం. అది కూడా ఒక కొతత్ పర్శన్కు
సమాధానం.
"సరే, ముందర అందరూ అనుకుంటునన్ ముఖయ్మైన పర్శన్. అసలు నువెవ్లా మాటాల్డుతునాన్వ? అది కూడా మనుషులు మాటాల్డే
భాష? మా శాసత్రవేతత్ల అంచనా పర్కారం నీకు మాటాల్డే అవయవాలు అసలు లేవు కదా?"
కొదిద్ సేపు మౌనం సింహం నుండి....తరువాత సమాధానం.
"నేను మీలా మాటాల్డటం లేదు, నా గాండిర్ంపులే మీ భాషాలో మీరు చేసే శబాద్లు పోలి వుండేలా మారుచ్తునాన్. అందుకని నాకు
పర్తేయ్కమైన అవయవాలు అకక్రేల్దు. అలా చెయయ్డానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకనే మీరు అడిగే పర్శన్ కు నేను వెంఠనే సమాధానం చెపప్లేను"
"పరవాలేదు. సమయం తీసుకొనే చెపుప్. మాటాల్డటం సరే, అసలు మేము చెపేప్ది అరథ్ం చేసుకోవాలంటే కూడా మెదడు పరిణితి చెంది
వుండాలి కదా?"
"లేదని మీరనుకుంటునాన్రు. అందులో మీ తపేప్మీ లేదు. తమ పర్వరతన, జీవించే విధానం విభినన్ంగా వుంటే అది అరథ్ం కాక
పరిణితి చెందలేదని అనుకుంటారు. మేము కూడా మిమమ్లిన్ చూసి, అసలు మీరు బుధిద్ జీవులేనా అని అనుకుంటునాన్ము"
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"మేము అంటే?" అడిగారు అధయ్కుష్లు.
"జంతు జాతి. మీరు కూడా జంతువులే, కాని మీకు అది అరథ్ం కావడం లేదు."
"సరే, అసలు మా భాష ఎలా నేరుచ్కునాన్వ?"

"పర్తి జంతు జాతి లో కొనిన్ జంతువులకి వేరే జాతుల భాష అరథ్ం అయేయ్ సామరధ్య్ం వుంటుంది. నా మటుకు, చినన్పుప్డు ఒక శాసత్రవేతత్
దగగ్ర పెరిగాను. దాని మూలంగా మీ భాష తెలిసింది. అదృషట్ం కొదీద్ నాకు మిగతా జంతువుల భాష అరథ్ం అయేయ్ సామరధ్య్ం, తిరిగి సమాధానం చెపేప్
సమరధ్త వచిచ్ంది. మీ లాగే మిగతా కొనిన్ జంతువులతో కూడా నేను మాటాల్డగలను. మీరు జూ కి వెళిళ్నపుప్డు కొనిన్ సారుల్ మా సింహాల గాండిర్ంపులు
వింటూంటారు. మేమేదో ఊరికే చేసుత్నాన్మని మీ ఉదేద్శయ్ం. కాని ఆ గాండిర్ంపుల తో మేము పకుష్ల తోను, మిగతా జంతు జాతి తోను మాటాల్డుతునాన్ం"
"అంటే నీ లాగే మిగతా జంతువులు కూడా మా భాష మాటాల్డ గలవా?" అనుమానంగా అడిగారు అధయ్కుష్లు.
"ఉండొచుచ్, కాని అవి ననున్ ఎనున్కునాన్యి మీతో మాటాల్డటానికి"
మళీళ్ కలకలం. జంతువులు ఎనున్కోవడేమిటి?
"అంటే?" ఎవరో అడిగారు.
"మీ ఉదేద్శయ్ంలో సింహం అంటే రాజు, అధిపతి. మీ సంసక్ృతి లోను, మీ దిన చరయ్లోల్ సింహం అంటే పర్భావితం చేసే శకిత్, గౌరవ
మరాయ్దలుండే చిహన్ం. అందుకని, ఇంకేమైనా జంతువుని పంపిసేత్ వినరేమోనని ననున్ ఎనున్కునాన్రు"
"ఏం వినాలి?"
"మిగతా జంతు జాతుల నుండి ఒక సందేశం. ఒక హెచచ్రిక అనుకోండి. అది మిమమ్లిన్ బెదిరించే హెచచ్రిక కాదు. జరిగే వాసత్వానికి
అదద్ం పటేట్ సందేశం. అందరినీ, అంటే మిమమ్లీన్, మమమ్లీన్ పర్భావితం చేసే సంఘటనలు జరుగుతునాన్యి, జరగబోతునాన్యి"
"ఏంటవి?"
కొదిద్ సేపు మౌనం మళీళ్. ఏమయియ్ందో నని అందరూ చూసుత్నాన్రు.
"ఇంకొదిద్ కాలంలో మీరూ, మేము అంతరించబోతునాన్ము"
ఒకక్సారిగా సమితి సభలో పెదద్ కలకలం. అధయ్కుష్లు సభను మళీళ్ శాంతపరిచేందుకు సమయం పటిట్ంది.
"ఎవరు చెపాప్రు నీకు? ఇంకెంత కాలం?"
సిం హం మళీళ్ మౌనం. కొనిన్ క్షణాల తరువాత కూడా సమాధానం రాకపోయేసరికి మళీళ్ అడిగారు.
"ఆగిపోయావేం? చెపుప్"
"ఇపుప్డు మీరడిగిన పర్శన్కి, నేనిపుప్డు సమాధానం మొదలుపెటేట్ దానికి ఎంత సమయం గడించిందో అంత కాలం"
ఎవరికీ అరథ్ం కాలేదు.
"అది కేవలం కొనిన్ క్షణాలే కదా. అంటే, ఇంకొనిన్ క్షణాలోల్ అంతరిసాత్మా?"
"కాదు. ఒకటి చెపప్ండి. మీకు ఇది కొదిద్ క్షణాలే కదా. దేనితో పోలిసేత్? మనిషి ఆయురాద్యం దాదాపు ఎనభై సంవతాస్రాలు. ఈ ఎనభై
సంవతాస్రాలోల్ ఎనిన్ క్షణాలు వుంటాయి? కోటాను కోటుల్ కదా? అంటే మీరు ఎనభై సంవతాస్రాలు జీవిసాత్రనే బదులు కొనిన్ కోటల్ క్షణాలు జీవిసాత్రని
చెపొప్చుచ్ కదా? మరి ఆ కోటల్ క్షణాల ముందు, నేను సమాధానం చెపప్టానికి తీసుకునే కొదిద్ క్షణాలు అసలు లెకక్ లోకి రాదు కదా?"

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

79
"అవును"

"అలాగే ఈ భూమి వయసుస్ కోటాల్ది సంవతస్రాలు. మీకు తెలుసు. ఆ వయసుస్ ముందు మనమందరం అంతరించే సమయం
లెకక్లోకి రాదు. అందుకే కొదిద్ కాలంలో అనాన్ను"
"అసలు అంతరించడం ఏమిటి?"
"మీకీ పాటికే తెలిసే వుంటుంది. ఈ భూమీమ్ద పర్తి రోజూ రక రకాల జాతులు అంతరించిపోతునాన్యి. మామూలుగా అయితే అది
సరవ్ సాధారణం. ఎనోన్ కోటల్ సంవతాస్రాల ముందు నుండి జరుగుతునన్దే. కాని మీ మానవ జాతి వచిచ్ నపప్టి నుండి అది వేగవంతమైంది. ఎంతో కాలం
వుండగలిగే జాతులు కూడ కేవలం కొదిద్ సంవతాస్రాలలో అంతరిచిపోతునాన్యి. అది మీకు పటట్టేల్దు. ఎందుకంటే అది మీకు పెదద్ ఉపదర్వం లాగా
కనిపించటేల్దు. వాతావరణం వేడెకిక్, మీలో కొనిన్ దేశాలు నివాసయోగయ్ం కాని పరిసుథ్తులు వచిచ్నా మీరు మారటేల్దు. ఇది ఇలానే సాగితే, మీతో పాటు
మేము అంతరిసాత్ము"
"ఎంత కాలం?"
"మా జంతు జాతి అంచనా పర్కారం, మీరు ఇలానే సాగిసేత్, ఇంకో వందేళళ్లో తొంభై శాతం జంతు జాతి, యాభై శాతం మానవ జాతి
నశిసుత్ంది"
మళీళ్ చినన్ పాటి కల కలం.
అధయ్కుష్లు ఎవరో ఇచిచ్న పేపరు ఒకటి తీసుకొని, దానిన్ చూసూత్ చెపాప్రు.
"మా శాసత్రవేతత్ల అంచనా పర్కారం, ఇంకో అయిదు వందల సంవతస్రాలు వుంది నువువ్ చెపిప్నవి జరగడానికి. నీ లెకక్ ఎలా
వచిచ్ంది?"
"మీ శాతర్వేతత్లు అనిన్ చోటాల్, అనిన్ కాలాలోల్ వుండలేరు. కాబటిట్ వాళళ్కి జరిగుతునన్ది తెలిసేది కొంత మాతర్మే. మాకు అనిన్
జంతువుల దగగ్ర నుండి విషయాలు ఎపప్టికపుప్డు తెలుసాత్యి. అందుకే మీకు వాసత్వం చెబుతునాన్"
"వివిధ పార్ణులు అంతరించే విషయాలు మాకు తెలుసు. దానికి తగగ్ నివారణ పధకాలు ఇపప్టికే మొదలు పెటాట్ము. భూమి ఇంకా
వేడెకక్కుండా వుండాడానికి చరయ్లు తీసుకుంటునాన్ము." అధయ్కుష్లు చెపాప్రు.
"మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యాలు మంచి ఆరంభం. కాని దురదృషత్వశాతుత్ ఇపప్టికే ఆలశయ్ం అయిపోయింది. పార్ణులు అంతరించడం
అనేది ఈ భూమికి సాధారణం. ఎనోన్ సారుల్ జరిగింది. అసలు రాక్షస బలుల్లు అంతరించినందుకే కదా మీరు, మేము వచిచ్ంది. ఇపుప్డు మన వంతు.
మనం వెళిళ్పోయిన తరువాత కొతత్ జాతులు పుటుట్కొసాత్యి. ఇది నిరంతర చకర్ం. కాకపోతే ఇంతకు ముందు అంతరించడానికి కారణాలు భూకంపాలో,
ఉలాక్ పాతమో, అగిన్ పరవ్తాలో. అనీన్ జీవం లేనివే జీవులిన్ అంతరించాయి. ఈ సారి జీవులే మిగత జీవులు అంతరించడానికి కారణం. ఆ కారణం కూడా
మీకు తెలుసు. అది మీరే "
"అంటే ఏంటి, భయపెడుతునాన్వా?"
"కాదు, మీకు ముందే చెపాప్ను. వాసత్వం లో జరిగే హెచచ్రిక అని. దీనిన్ మీరు బెదిరింపు గా తీసోక్వదుద్. అందుకే ననున్ పంపించారు.
నా మాట వింటారని"
"ఏం చెపాప్లని?"

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

80
సిం హం కొదిద్ క్షణాలు మౌనం దాలిచ్ కిందకు చూసింది. తరువాత మెలల్గా తలెతిత్ చెపిప్ంది.
"వెళేళ్ సమయం వచిచ్ంది"
PPP

‘లాకర్’ గోల్డ్

ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

"మేడం! బాగునాన్రా !" అంటూ ఇంటిలోకి పర్వేశించింది సురేఖ . ఉబిబ్తబిబ్యియ్ంది ఊరిమ్ళ . అంత కాసీట్ల్ మనిషి హోండా యకీట్వా సూక్టరు
లో తన ఇంటికి వచిచ్ తనని "మేడం " అని సంభోదిసూత్ పలకరించడం ఊహించని విషయం ఊరిమ్ళకి .
తిరుపతి పటట్ణంలోని యోగా సెంటరల్లో కలవడం, ఫంక్షనల్ లో మాటాల్డుకోవడం, బూయ్టీ పారల్ర లలో చిరునవువ్లు చిందించడం తపిప్ంచి
అంత గొపప్ వయ్కిత్ తనని వెదుకుక్ంటూ తన ఇంటికి రావడం ఊరిమ్ళకి ఉయాయ్లలో ఊగినంత సంబరమయియ్ంది. సురేఖ మేడంని సోఫాలో కూరోచ్పెటిట్ వేడి
వేడి ఫిలట్ర కాఫీ అందించింది.
పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకునాన్రు . వంటా వారుప్ గురించి చరిచ్ంచారు. ఆరోగయ్ రహసాయ్లు, అందానికి చిటాక్లు, టీవీ సీరియళళ్ విశేల్షణలు, వర్త
విధానాలు చెపుప్కునాన్రు . చినన్గా తను తెచిచ్న కువైట ఖరుజ్రాల గిఫుట్పాయ్క ఊరిమ్ళ చేతికి ఇచిచ్ంది సురేఖ.
బాయ్ంకు కల్రక్ భారయ్ అయిన తన ఫెర్ండ షిప కోరి, డిగీర్ కాలేజ లెకచ్రర లవకుమార భారయ్ అయిన సురేఖ తనతో సనిన్హితంగా "కోల్జప " లో
మాటాల్డడంతో ఆకాశం లో ఎగిరినంత ఆనందానిన్ పొందింది ఊరిమ్ళ .
‘తమకేమో మోటార సైకిల మాతర్మే వుంది . వారికేమో యకీట్వా సూక్టరుతో పాటు మారుతి సివ్ఫట్ కారు కూడా వుంది. తాము వుండేది మిడిల
కాల్స అశోక నగర అయితే వారు వుండేది రిచ లొకాలిటీ వరదరాజ నగర లో . మేడం వేసు డర్సుస్, నడక, మేనరిజం, ఇంగీల్ష పదాల వాడకం తను ఎనిన్
జనమ్లు ఎతిత్తే .... అంతటి మనిషి కాగలదు? ‘అని కాసేపు మనసులోనే బాధపడింది. అంతటి వి ఐ పి తనతో కబురుల్ ఆడటం నిజమా? అని తనను తాను
గుచిచ్ గుచిచ్ చూసుకొంది .
అంతేకాక తను ఏమో చినన్ ఊరు అయిన పుతూత్రులో డిగీర్ చదివినదాయె. మేడం ఏమో పెదద్ టౌన లోని మహిళా యూనివరిస్టీ లో యం.బి.ఏ
. చదివినదాయె. నకక్ ఎకక్డ ? నాగలోకం ఎకక్డ అని కూడా అనుకొంది.
అనిన్ ముచచ్టూల్ అయిపోయాక సురేఖ వేడుకోలుగా ముఖం పెటిట్ "ఊరిమ్ళా ! రానునన్ శార్వణ శుకర్వారం పంచమి రోజున మా అమామ్యి
మృదలకి పెళిళ్ చూపులు. అబాబ్యేమో కరాణ్టక రాషట్ం హుబీల్లో సివిల ఇంజనీర గా పనిచేసుత్నాన్డు. పెళిళ్ కొడుకుతో పాటు వారి తాలూకు బంధువులు
పదిమంది దాకా వసుత్నాన్రు. నాకు ఒక చినన్ సహాయం చేయాలివే " అని అడిగింది .
'ఎంత భాగయ్ం' అనన్టుల్గా ఊరిమ్ళ "తపప్కుండా మేడం " అని గటిట్గా చెపిప్ంది.
వెంటనే సురేఖ మేడం ఊరిమ్ళ కళళ్లో కళుళ్పెటిట్ చూసూత్ ఇలా అంది. "ఏమిలేదువే! మా వదద్ బోలెడనిన్ నగలునాన్యి. పెళిళ్ చూపులూ కదా!
మరినిన్ నగలు పెండిల్ కూతురికి తొడిగితే బాగుంటుంది చూసేవారికి. మీ వదద్ బంగారు నగలు వుంటే ఇవవ్ండి. పెళిళ్ చూపులయియ్ందే తిరిగి ఇచేచ్సాత్ను".

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

81

"అయోయ్! అది ఏముందండీ ! శుభకారయ్ం కదా, అందరూ సంతోషంగా, సమిషిట్గా సహకరించు కోవాలిస్న వేడుక " అని చెపిప్ంది ఊరిమ్ళ.
వెంటనే తన తండిర్

చేయించిన

బంగారు గాజులు, తన తలిల్ బహుమతిగా

ఇచిచ్న రవవ్ల నెకల్స, తను ఇషట్పడి చేయించుకునన్ వడాడ్ణం, భరత్

బహుమతిగా ఇచిచ్న నీలం రాయి బంగారు ఉంగరం ... అనిన్ ఒక పాలిథిన కవరోల్ భదర్ంగా పొటల్ం కటిట్ సురేఖకి అందించింది .
" మీ లాంటి మంచి హృదయం వునన్ వాళుళ్ తగిగ్పోతునాన్రు. అంతా నకిలీ నవువ్లు, కృతిర్మ లావాదేవీలు, లేనిపోని బడాయిలు .... ఎటు
వెళుత్ందో సమాజం " అంటూ కూలింగ గాల్స వేసుకొని హైహీలస్ తొడుకొక్ని వి ఐ పి బాయ్గు తగిలించుకొని లిప సిట్క పెదాలతో చిరునవువ్తో చిందిసూత్
టూవీలర పై సరుర్న వెళిల్పోయింది.
*****
రెండు మూడు వారాల గడిచాయి. సురేఖ నగలు తెచిచ్వవ్లేదు. భయం పటుట్కొంది ఊరిమ్ళకి . "పెళిళ్చూపులకే కదా నగలు తీసుకెళిల్ంది . రెండు
మూడు రోజులోల్ తెచిచ్ ఇసుత్ంది కదా" అనుకొని ఈ విషయం భరత్ ఉలగనాధం కి చెపప్నేలేదు .
నెల తరావ్త కూరగాయల మారెక్ట లో కనిపించింది సురేఖ. చూసీ చూడనటుల్ వెళిల్పోయింది . మరొకసారి పర్కాశం రోడుడ్ లోని సేట్ట బాయ్ంకు ఏ
టీ ఎం దగగ్ర కనిపించింది. "హాయ " మాతర్మే చెపిప్ వెళిల్పోయింది. రెండు మూడు సారుల్ ఫోన చేసేత్ మొబైల సివ్చ ఆఫ చేసివుంది .
ఇక లాభం లేదనుకొని, దైవ సహాయం కోరి ఆంజనేయసావ్మి గుడి చుటట్డం మొదలు పెటిట్ంది. 48 రోజులు ఉపవాసం వుండి పర్దిక్షణలు చేసేత్
కోరికలు తీరుతాయని గుడిసావ్మి చెపప్డం తో పర్దకిష్ణలు చేసింది. వడమాల, ఆకు పూజ కూడా చేయించింది ఆంజనేయసావ్మికి. అనీన్ భకిత్గా చేసింది.
అయినా ఫలితం దకక్లేదు.

మధయ్మధయ్లో

'నగలు తొడగటం లేదు ఏమిటి విషయం ?’

అని భరత్ పర్శిన్ంచినపుప్డలాల్ కుంటిసాకులు చెపిప్

తపిప్ంచుకొంది.
అనుకోకుండా ఒక రోజు పసుపరిత్ సూపర మారెక్ట లో కనపడింది సురేఖ , "ఏయ ఊరిమ్ళా ! ఏమీ అనుకోవదుద్, నినున్ కలువలేకపోయాను. ఆ
పెళిళ్ సంబంధం కుదరలేదు. అబాబ్యికి ఇంకొంచెం రంగువునన్ పిలల్ కావాలంట. ఏముందిలే ... ఈ సంబంధం కాకపోతే ఇంకొకటి. అబాబ్యిలకు
కరువా ఏమిటి ?” అని ఊగిఊగి చెపిప్ంది .
ఊరిమ్ళ ‘నగల ఉబలాటం’ అరథ్ం చేసుకొనన్ సురేఖ " పెళిళ్ చూపులయియ్ందే అనిన్ నగలూ మాకునన్ ఫెడరల బాయ్ంక లాకర లో పెటేట్శాము.
పొరబాటుగా నీ నగలు కూడా మా నగలతో కలిపి లాకర లో దాచాను. టైం దొరకడం లేదు. వచేచ్వారమైనా బాయ్ంక కెళిల్ నీ నగలు నీకు తెచిచ్ ఇసాత్ను. ఏమి
అనుకోవదుద్వే, ఆలసయ్మవు తోంది. సారీ, వే" అని నంగినంగిగా చెపిప్ంది.
ఊరిమ్ళకు మళీల్ ఉయాయ్లలో ఊగినంత సంబరమయియ్ంది. చీర కొంగు నడుముకు చెకిక్ంది. భవాని నగర ఆంజనేయసావ్మి శకిత్ సామరాధ్య్ల
పైన మరింత గురి కుదిరింది. ఇంటికెళిల్ నిలువెతుత్టధద్o ముందర నిలబడి డాయ్నస్ చేసింది."ఏనాటికయినా ధరమ్మే గెలుసుత్ంది " అనన్ పాత సినిమా డైలాగ
గురుత్కొచిచ్ చినన్పుప్డెపుప్డో చేసిన "జజజ్నక

జజజ్నక " అడుగులు వేసింది. తనని తాను అధద్oలో చూసుకుంటూ 'కిస ' కొటుట్కుంది. వారంరోజుల పాటు

ఆమెకు ఆ హాయ్ంగ ఓవర తగగ్లేదు .
*****
మళీళ్ మూడు నెలలు గడిచిపోయాయి. రోడుడ్ లో 'హాయ',మారెక్ట లో ' సారీ’ తపిప్తే గోలడ్ మాతర్ం తెచిచ్ ఇవవ్లేదు సురేఖ.
మళీల్ గుడిసావ్మిని కలిసింది. ఆయన సలహాతో కపిలతీరథ్ం ఈశవ్రునికి అభిషేకం చేయించింది. అలిపిరి పాదాల వదద్కి వెళిళ్ వెంకటేశవ్ర సావ్మి
పాదాలు నెతిత్న పెటుట్కొని పర్దకిష్ణలు చేసింది. తిరుచానూరు పదామ్వతమమ్ గుడికెళిళ్ కుంకుమారచ్న చేయించింది. అయినా లాకర గోలడ్ చేతికి రాలేదు .
*****
వైకుంఠ ఏకాదశినాడు భరత్ ఉలగనాధం పదిఏళల్ కిర్తం కొనన్ పాతిక వేల షేరల్ ధర రెండు లక్షల పై చిలుకు అయియ్ందనన్ సంతోషంతో ఇంటికి
చేరినాడు. మొగుడి మూడ పసిగటిట్న ఊరిమ్ళ దీనంగా ఫేస పెటిట్ లాకర గోలడ్ విషయం చెపిప్ వెకిక్వెకిక్ ఏడిచ్ంది .
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తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా తిటిట్నాడు. ఎగిరెగిరి ఊగి ఊగి అరిచినాడు. అటు మూడు తరాలు ఇటు మూడు తరాలు తిటిట్నాడు. తిటల్ను భరించలేక,
ఊరిమ్ళకు తిరుకుక్o దామనిపించింది. కానీ తపుప్ తన దగగ్ర వుందని నోరు కటుట్కుంది .
ఉలగనాధం కోపం తగగ్లేదు. దూకి దూకి అరిచినాడు. దుమెమ్తిత్ పోసినాడు.
మరింత అరవాలనిపించినా మొనన్టికి మొనన్ నలభైఏళళ్ కొలిగ కృషణ్మూరిత్ హారట్ అటాక గురొత్చిచ్ అరవడం తగిగ్ంచినాడు.
ఆవేశం తగిగ్నాక భోరున ఏడిచ్నాడు. భారాయ్భరత్లిదద్రూ ఒకరినొకరు గటిట్గా పటుట్కొని ఏడుచ్కునాన్రు. ‘ఎగిరి దంచినా ఎగిరెగిరి దంచినా పిండి
ఒకక్టే’ అని గురొత్చిచ్ంది వారికి. వెకిక్ళుళ్ పెటిట్ ఏడిచ్నా నగలు లాకర నుంచి ఎగిరి తమ వదద్కి రావని అరథ్మయియ్ంది. ఒకరి నొకరు సముదా
యించుకునాన్రు. ఉగాది కి విడుదలైన టి టి డి పంచాంగంలో బంగారుతో సమసయ్లు వుంటాయని చదివింది గురొత్చిచ్న ఉలగనాథం పంకచ్రయిన సైకిల
లా వుండిపోయినాడు .
భరత్ బాధని చూడలేని ఊరిమ్ళ వేడి వేడిగా బొరుగుల ఉపామ్ చేసింది. కోపంతో ఉపామ్ తినడని అనుకొంది కానీ మిరీచ్, కరివేపాకు , కొతిత్మిర ,
అలల్ం ముకక్లు అనీన్ మిగలకుండా లాగించేశాడు - సురేఖ పై దాడి చేయడానికి శకిత్ కావాలని కాబోలు. చికక్టి పాలతో చకక్టి డికాషన కలిపి ఫిలట్ర కాఫీ
తయారు చేసి భరత్కి ఫుల కపుప్ ఇచిచ్ంది. తను హాఫ కపుప్ తీసుకొంది. కొంచెం గెస తగిగ్ంది ఇదద్రికీ .
సురేఖ ఇంటికి వెళిల్ తాడో పేడో తేలుచ్కుందామనుకునాన్రు. ఉలగనాధం బాహుబ లాగ తయారయినాడు. మోటార సైకిల మీద
వెళదామనుకునాన్రు కానీ, 'షాక' లో వునన్ తన భరత్ బండి షేక చేసి బోలాత్ కొటిట్సాత్డేమోనని భయపడి ఆటో మాటాల్డింది .
*****
లెకచ్రర లవకుమార తమ ఇంటి పోరిట్కోలో, ఊగే ఉయాయ్లలో కూరొచ్ని వునాన్డు. నలల్కుండ పొటట్, చింతిoత కనుగుడుల్, నలల్ తెలల్ మీసాలు
కలిగి వునాన్డు. ఒక చేతిలో డైలీ సండే సెప్షల తిరగేసూత్, మరొక చేతి బడ తో చెవి గులిమి తీసుకుంటునాన్డు.
బాధిత జంట ఊగే ఉయాయ్ల ముందు నిలబడింది. ఎదురుగా వునన్ పిటట్ గోడపైన కూరోచ్మనాన్డు సారు. కూరొచ్ని చెపేప్ కథగా అనిపించలేదు
వారికి. నిలబడి సినిమా రీళల్ లా విషయమంతా తిపిప్ తిపిప్ చెపిప్నారు. వివిధ వినాయ్సాలు, భంగిమలు హావభావాలతో లబోదిబోమనాన్రు. అయినా
ఉయాయ్ల ఊగుతూనే ఉంది. ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు.
బాధిత జంట చెపుత్నన్ సోది ఇరుగూ పొరుగు చూసుత్నాన్రు కానీ వారంతా కాయ్జువల గా వునాన్రు .
తమ యాక్షన కి

రియాక్షన ఇవవ్ని లెకచ్రర ముందు దిగాలుగా కూలబడాడ్రు. భరత్కి బైరుల్ కముమ్తుందేమోనని భయపడి ఊరిమ్ళ తన

మంగళసూతార్లు కళళ్కు అదుద్కొని బాయ్గులోని బాటిల నీళుళ్ తాగించింది. బాధిత జంట చెపిప్న కథ అంతా హరికథలాగా వినన్ సారు పుతూత్రు వకక్పొడి
నములూత్ నింపాదిగా "మాటాల్డి సెటిల చేదాద్ం లే" అని మాతర్ం అనాన్డు.
ఆ వాకయ్ భావం అరథ్ం కాలేదు బాధిత జంటకి.

సురేఖ ముదురు అయితే ఆమె మొగుడు 'దేశ ముదురు ' అని అరథ్మయియ్ంది వారికి. సురేఖ

దొంగ అయితే ఆమె మొగుడు 'దొంగలకు దొంగ ' అని తెలిసిపోయింది. తెలిసీ తెలియక రాక్షస గుహలో దూరామని సెకను పాటు బెదిరినారు.
అకక్డ ఉండి లాభం లేదని, 'యమదొంగ ' ఇక పలకడని, చేసేదీ ఏమి లేక కాళుళ్ ఈడుచ్కుంటూ వీధిలోకి వచాచ్రు. ఎదురుగా కారులో సురేఖ
కనిపించింది . పలకరింపు జరగలేదు కానీ ' ఎందుకు వచాచ్రు మీరు మా ఇంటికి’ అనన్టుల్గా చూపులు విసిరింది. ఆశ చావక బాధిత జంట నిలబడి
మాటాల్డాలని చూశారు. కాని ఆ అవకాశం వారికి ఇవవ్లేదు సురేఖ . కారు గేరు అయిదుకి మరిచ్ సీప్డ రైజ చేసి సరుర్న వెళిల్పోయింది. నలల్పొగ బాధిత
జంటకి తగిలింది .
*****
ఎలాగోలా కషట్పడి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. పరిచయం వునన్ పోలీసులను కలిసినారు. తెలిసిన లాయరల్తో మాటాల్డినారు. సాథ్నిక వారుడ్ మెంబరుతో
చరచ్లు జరిపినారు. సమసయ్ ఎలా పరిషక్రించాలో ఎవవ్రు సరిగా పరిషాక్ర మారగ్ం చూపలేదు. 'అటట్యితే సహాయం చూసివుంటాం - ఇటట్యితే
సహాయం చేసి వుంటాం’ అని అనాన్రు గానీ ఎవవ్రు చికుక్ముడి విపప్లేదు .
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రెండు మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆదివారం సాయంతర్ం ఆకాశం మేఘావృతమైవుంది. ఇంటి ముందరి మెటల్పైన కూరొచ్ని వునాన్డు
ఉలగనాథం. ఎదిరింటి ఎరెర్రర్ అగిన్ పూల చెటల్ను తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. భారయ్ ఊరిమ్ళ పచిచ్ మిరపకాయ తొడిమలు వొలుసూత్ ఉంది .
ఇంతలో రుయ మని సైకిల పై ఓ కురార్డు వచిచ్ సైకిల లో దిగినాడు. తను సురేఖ గారి అబాబ్యినని, తన పేరు సిదాద్రథ్ అని పరిచయం
చేసుకొనాన్డు. నగల సంచి ఇసూత్ ' "అమమ్ ఇచిచ్ రమమ్ంది ఆంటీ " అని ఇచిచ్నాడు.
మొగుడూ పెళాళ్ లిదద్రూ తియయ్ తియయ్ని గుటకలు మింగారు. అకక్డే డిసోక్ డాయ్నస్ చేదాద్మని అనుకునాన్రు కానీ వీధులోల్ బాగుండదని సిగుగ్పడి
ఆ పని చేయలేదు. తమ సంతోషానిన్ ఎలా పర్కటించాలో తెలియక ఇంటోల్ వునన్ సీవ్ట పాయ్కెట ఒకటి ఆ అబాబ్యికి ఇచిచ్నారు. వారి ముఖాలోల్ వంద
నక్షతార్ల కాంతి చూసి సిదాధ్రథ్ బితత్రపోయినాడు. గబ గబా సైకిల తొకుక్కుంటూ బెల మోగించుకుంటూ డబుల సీప్డ తో ఉరికినాడు.
*****
మొగుడు పెళాళ్ లిదద్రూ పడక గదిలోకి పరుగులెతిత్నారు. నగలనిన్టిని సరిచూసుకొనాన్రు . డైరెకుట్గా ఒకరికొకరు లైకింగ లు ఇచుచ్కునాన్రు.
హగ చేసుకునాన్రు. మొబైల లో పేల్ మూయ్జిక అదిమారు. రాజాది గేర్ట సినిమాలోని రవితేజ పాట "గునాన్ గునాన్ మామిడి" పాట పేల్ చేసి చిందులేశారు.
ఎగిరి ఎగిరి గెస పోసుకొని కూలబడాడ్రు. గెస తగిగ్నాక గోముగా అడిగింది భారాయ్మణి "హఠాతుత్గా వారికి నగలు ఎందుకు ఇవావ్లని పించింది? " అని .
గంభీరంగా కాలర సరుద్కునన్ ఉలగనాథం పెదద్ దువెవ్నతో తల దువువ్తూ, చినన్ దువెవ్నతో మీసాలు దువువ్తూ తను ఈ మధయ్లో సేకరించిన
సమాచారానిన్ ఇలా చెపిప్నాడు.
"దండిగా డబుబ్లు సంపాదించాలని గొలుసుకటుట్ వాయ్పారంలోకి దిగినారు. శీర్ మరియు శీర్మతి సురేఖ గారు జనాలను ఆకరిష్ంచడానికి ఎనోన్
ఎతుత్గడలు వేసినారు. మిడిల కాల్స సాథ్యి నుంచి రిచ సొసైటీ లోకి జంప కావాలనుకునాన్రు. లగజ్రీకి అలవాటు పడాడ్రు. డబుబ్లు లేకునాన్ కారుకొనాన్రు .
రిచ లొకాలిటీ లో కాసీట్ల్ హౌసులో కాపురానికి దిగారు. మెహరాభ్నీ కోసం విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్ పెటాట్రు.
అందులో భాగంగానే, మన నగలిన్ తీసి సపత్గిరి గార్మీణ బాయ్ంక లో 40 పైసల వడీడ్కి మూడు లక్షల దాకా అపుప్ తీశారు.
సురేఖ చెపిప్న మాట కరెకట్. నగలు లాకర లో పెటాట్రు. తమ సొంత లాకరోల్ కాదు, అపుప్ చేయడం దావ్రా బాయ్ంక వారి పెదద్ లాకర లో పెటాట్రు.
ఆరునెలలు పాటు మన నగల దావ్రా టెంపరరీ అడజ్సెట్మ్ంట చేసుకొనాన్రు.
ఈ మధయ్లో మనలాంటి 'భకరా ' కానీ 'భకరీ ' కానీ మరొకరు దొరికి వుంటారు వారికి. బహుశా .... అందుకే మన నగలు మనకి ఇచేచ్శారు .
ఇలాంటి వారు సమాజంలో ఎపుప్డూ వుంటారు. మన జాగర్తత్లోల్ మనం వుండాలి. వారు చినన్ చినన్ గిఫట్ లు మన చేతికి ఇచిచ్ మనలిన్ పడేసాత్రు.
ఇలాంటివారు చకక్టి శారీరక సౌషట్వం కలిగి మాటకారి తనం, లౌకయ్ం, చకక్టి వసత్రధారణ, మంచి భాషా పర్యోగాలు చేసి జనాలను ఆకరిష్సాత్రు .
సెలబెర్టీల మనన్టుల్గా ఫోజు కొడతారు.
మనం వారి పైఫై మెరుగులు చూసాత్ం. అంటే పై పై పాయ్కింగ చూసాత్ం. ఆకరిష్ంపబడతాం. లోపలి సరుకు చూడం. గిఫట్ ల పైన వునన్ అందమైన
రేపర లను చూసి గొపప్ గిఫట్ లని భర్మిసాత్ం. రేపర లోపల ఏముందో తెలుసుకోలేం.
అందుకే మన జాగర్తత్లలో మనం వుండాలి. లేకుంటే ఇలాంటి వాళుల్ తీసిన గోతులోల్ పడుతాము" అంటూ జీడిపపుప్, బాదం పపుప్ వునన్ కొండ
లడుడ్ ముకక్ని ఊరిమ్ళ నోటికి అందించినాడు. ‘నా మొగుడికి ఎంత తెలివబాబ్’ అనుకొంటూ, నవువ్కుంటూ సాన్నాల గదిలోకి దౌడు తీసింది. చకక్గా తల
సాన్నం చేసి తన మొగుడికి మొదటి రాతిర్ గురుత్ చేయడానికి.
ఆనందం పటట్లేని ఉలగనాథం మారెక్ట వైపు నడిచాడు. భారయ్కి పకోడీ పొటల్ం, మలెల్ల చెండు తేవడానికి. ఆ రాతర్ంతా బంగారు నగలిన్
చూసుకుంటూ విందు పసందులతో జలాస్గా జాగారం చేశారు.
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ది టర్

ని స గౌతమ్
గది నిండా 20 - 25 కాగితాల ఉండలు పడునాన్యి.
కళుళ్మూసుకుని సోఫాలో చేరగిలిబడి ఉనాన్డు రవికిరణ. ఓ మంచి కధ రాసి పైరజ కొటాట్లనన్ తపన నిదర్లేకుండా చేసోత్ంది.
అది ఎనిన్ నాళళ్ కలనో
అందుకోసం కలలుగనన్ రాతుర్లెనోన్
చించిపారేసిన పోతాత్లెనోన్
నానన్తో తినన్ చీవాటేల్నోన్
మాటిమాటికీ ముందుపెటుట్కునన్ తెలల్కాగితం
తెలల్బోయి వెకిక్రిసోత్ంది
కలంలో గడడ్కటిట్న సిరా
అక్షరాలు కకక్నంటోంది
ఉనన్ అక్షరాలు గుపెప్డంత
రాయదలుచుకుంది ఆకాశమంత
అయినా అక్షరం ముకక్ పడదేం
తాగిన టీకపుప్ల లెకక్ తేలటేల్దు
బరికిన కాగితాలు అంతుతేలటేల్దు
మసిత్షక్ంలో పురుడుపోసుకునన్
ఒకక్ ఆలోచనకూడా సుఖపర్సవమైన జాడలేదు
ఆలోచనలు బీడుబారుతుంటే
అక్షర యుదధ్ం ఆరంభమౌతోంది
ఆలోచనల మొదళళ్ను తోర్సుకుని
బలవంతంగా కనురెపప్లు తెరుచుకుని
రాని ఆలోచనల కోసం ఎదురుచూసుత్నన్
కలల కుతుత్కలు కతిత్రించిన కలం
రాలిన రకాత్క్షరాలను పోర్దిచేసోత్ంది
ఆలోచనల అరంగేటర్ంలో
పురుడుపోసుకుంటునన్ కలలకు
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అక్షరరూపమివవ్డానికి సిదధ్మవుతోంది

అపప్టికి ఎపప్టినుండి పిలుసుత్నాన్డో అతని తండిర్. ఎదురుగా ఉగర్నరసింహంలా నిలబడి ఉనాన్డు. "ఏమిరా, పొదుద్నేన్ కలలు
కంటునాన్వా? కాలేజీకి వెలగబెటేట్ది ఏమీ లేదా. వెధవ తిరుగుళుళ్, చెతత్రాతలు. ఈ శర్దధ్ చదువు మీద పెడితే బాగుపడతావ" అంటూ ఉలుకూపలుకు
లేకుండా చూసుత్నన్ కొడుకు వంక ఒకచూపు చూసి అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు.
తండిర్ చెపిప్ంది నిజమే కానీ, ఓ కధ రాయాలనన్ అతనిలోని బలమైన తపన అతడిని మాట విననీటలేల్దు. నిదద్రలేని రాతుర్లిన్
పరిచయం చేసోత్ంది. ఏదనాన్ పాఠం చదవాలని మొదలుపెడితే సగంలో ఆగిపోయిన కధలా ఇదీ మిగిలిపోతోంది.
తండిర్ బయటికి వెళిల్పోతునాన్ బండి శబద్ం వినబడి ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. లేచి ఫెర్ష అయాయ్డు. ఇంతలో సేన్హితుడు వంశీ
పిలవడంతో అమామ్ కాలేజీకి వెళుతునాన్ అంటూ కేక వేసాడు రవి.
"ఉండరా, టిఫిన తిని వెళుళ్" అంటూ బయటికి వచిచ్ంది తలిల్. టిఫిన కొడుకు చేతికందిసూత్ "ఆ కధలు రాయడం మాని నానన్
చెపిప్నటుల్ చకక్గా చదువుకోవచుచ్ కదరా" అంది.
"నువూవ్ మొదలుపెటాట్వామామ్ ........" అంటూ బయటపడాడ్డు రవి.
వంశీ బండి ఎకిక్ కాలేజీకి బయలుదేరారు ఇదద్రూ.
"ఏంటి బాబాయ అంత డల గా వునాన్వ?" అడిగాడు వంశి. రవిని బాబాయ అని పిలవడం వాడికి అలవాటు.
"అందరూ అనన్నిన్ కధలు ఎలా రాసాత్రో ఏమోరా, నాతో ఒకక్ కధ కూడా కావటేల్దు. ఈ పందెంలోపల నేను కధ రాయలేకపోతే
ఇంకా దాని వైపు కనెన్తిత్కూడా చూడనని అమమ్కు చెపాప్ను" గుండెలోని బాధని మాటలోల్ కకేక్సూత్ ఒకక్ క్షణం ఆగాడు రవికిరణ.
"బాబాయ. ఈ కధల గురించి నీకు తెలిసినంత నాకేం తెలీదుగానీ, ఒకక్ విషయం చెబుతారా. ఏదనాన్ మనం చెయాయ్లంటే దాని
గురించి మనకి పూరిత్గా తెలిసుండాలి అని మా నాయనమమ్ చెబుతుండేదిరా. ముందు నువువ్ మంచి మంచి కధలు చదువు. రాసే తీరు, చెపేప్ కధ,
మాటాల్డే మాటలు, తిపేప్ వంపులు ఇవనీన్ బాగా సట్డీ చెయియ్.

అపుప్డు రాయడం మొదలుపెటుట్.

నాకు తెలిసీ అపుప్డు ఖచిచ్తంగా నువువ్ కధ

రాయగలుగుతావురా..." ఆగాడు వంశీ.
ఇంతలో కాలేజీ రావటంతో, బండి పారక్ చేసి ఇదద్రూ కలిసి అడుగులేసుకుంటూ కాలేజీ కాంటీన లో ఉనన్ టీ సాట్ల దగగ్రికి వచాచ్రు.
వంశీ "రెండు టీ ఇవువ్ కాకా" అనాన్డు. పకక్నే వునన్ బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రు ఇదద్రూ. షాప వాడు అందించిన టీ తీసుకుని నెమమ్దిగా సిప చెయయ్డం
మొదలుపెటాట్రు.
అదే సమయంలో ఆ పకక్నుంచి పోతునన్ ఓ సూట్డెంట తన సేన్హితుడిని కేకవేసి, "ఒరేయ, సాయంతర్ం లాసట్ పీరియడస్ లెకచ్ర లేడట,
మనం లైబర్రీలో కలుదాద్ం. బై" అంటూ హడావుడిగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఆ సంభాషణ వినన్ రవి మనసులో ఓ చినన్ ఆలోచన మొదలైంది. తానూ సెంటర్ల లైబర్రీకి వెళిల్ అకక్డ పాత నూయ్స పేపరుల్, పాత
పుసత్కాలు తిరగేసేత్ తనకి కథ రాయడానికి పనికివచేచ్ ఏమనాన్సమాచారం దొరుకుతుందేమో అనిపించింది.
ఆలోచనలోల్ ఉనన్ రవిని కదిలించి "పదరా టైం అవుతోంది, కాల్సుకి పోదాం పద" అంటూ వంశీ ముందుకు అడుగేసాడు. ఇదద్రూ వెళిల్
కాల్సురూంలో కూరుచ్నాన్రు. సమయం భారంగా గడుసోత్ంది.
కాల్సురూంలో కూరుచ్నాన్ బురర్ అకక్డ నిలబడక పోవడం వలల్, నెమమ్దిగా బయటికొచిచ్ సెంటర్ల లైబర్రీకి వెళాళ్డు. అందులో పాత
పుసత్కాలు, పేపరుల్ ఉండే విభాగంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ తన కధకి పనికి వచేచ్ విషయం ఏదనాన్ దొరుకుతుందేమో అనన్ ఆశతో, ఒకొక్కక్ పాత పేపర
చూసుత్నాన్డు. ఒక పేపర పర్తేయ్కంగా ఒక పకక్న పెటిట్వుంది. ఏమిటా అని దానిన్ చేతులోకి తీసుకుని కిందకి దిగి వచాచ్డు. దుముమ్ దులిపి చదవడానికి

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

86

పర్యతన్ం చేసాడు. మొదటి రెండు పేజీలోల్ ఏవో మామూలు రాజకీయ వారత్లే వునాన్యి. పేపర తిపాప్డు. మూడో పేజీలో వారత్ చూడంగానే రవి
రోమాలు నికక్బొడుచుకునాన్యి. "ఓ కాలేజీ యువతి దురమ్రణం. హాసట్ల గదిలో ఫాన కు వేళాళ్డుతూ లభయ్మైన శవం. సిటీలో వునన్ పెదద్ కాలేజీలో
చదువుతునాన్ యువతి గత కొదీద్ కాలంగా అదే కాలేజీలో చదువుతునన్ మదన అనన్ వయ్కిత్తో పేర్మలో వుంది. ఆమె అతనితో చాలా చనువుగా ఉండేదని
కాలేజీలో ఆమె సేన్హితులందరూ చెబుతునాన్రు. అయితే, మదన ఆమెపటల్ తనకా ఉదేద్శం లేదని, కేవలం మంచి సేన్హానిన్ కాంకిష్ంచానని చెపప్టంతో,
మదన తో తన పేర్మ విఫలమైన కారణంగానే ఆమె ఆతమ్ హతయ్ చేసుకుని ఉండొచచ్ని అనుమానాలు వెలువడుతునాన్యి."
ఆ వారత్ చదువుతునన్ రవికి ఎందుకో అది నమమ్బుదిద్ కాలేదు. అంతరాలోల్ ఎకక్డో ఆ అమామ్యికి అనాయ్యం జరిగింది అనిపించింది.
వారత్లో అమామ్యి ఫోటో ఏదనాన్ ఉందేమోనని వెతికాడు. ఓ మూలగా చినన్ ఫోటో వేసారుగాని, అది కూడా కాలం తినేసి జీవితంలా, అసప్షట్ంగా వుంది.
ఏమనాన్ మరికొనిన్ వివరాలు దొరుకుతాయేమోనని ఒకటికి రెండుసారుల్ చదివాడు. లాభం లేక పోయింది. అయినా, మారుతునన్ రోజులోల్ అది పెదద్
అంతగా విశేషమైన వారత్ కాకపోయినా, ఎందుకో తనకి అలా అనిపిసోత్ంది, తన రాయాలనన్ కధకి, కథావసుత్వు ఇదే అనిపిసోత్ంది.
కూరుచ్నన్ కురీచ్లో వెనకిక్ వాలి, ముఖానికి అడుడ్గా వునన్, తాను చదువుతునన్ పేపర ని బలల్ మీద పెటాట్డు. తన ఎదురుగా వునన్
కురీచ్లో కూరుచ్ని వుంది, కుందనపు బొమమ్లాంటి అమామ్యి, పెదద్ పెదద్ కళుళ్. అందమైన నుదురు. కొనదేరిన ముకుక్, చెకిక్ళుళ్, జునున్ గడడ్లాంటి చినిన్
గడడ్ం, దొండపండులాటి పెదాలు, ఫాలభాగం పై నాటయ్ం చేసుత్నన్ ముంగురులు కానావ్సుపై గీసిన చితర్ంలా వుంది.

ఆమె మీదనుంచి చూపులు

మరలనివవ్టేల్దు. ఆమెను చూసూత్ అలాగే ఉండిపోయాడు.
అపప్టిదాకా తలవంచి చదువుకుంటునన్ ఆ అమామ్యి తలపైకి ఎతత్డంతో చూపులతో చూపులు కలిసాయి. తడబడాడ్డు రవి.
తలదించుకునాన్డు. ఆమె వివరాలు అడగాలని మనసు ఆరాటపడుతునాన్, సంసాక్రం నోటికి తాళం వేసింది.
నెమమ్దిగా ఆమె లేచి బయటకు నడిచింది. వెళూత్ వెళూత్ వెనకిక్తిరిగి ఆమె నవివ్న నవువ్ రవికిరణ మనసులో హతుత్కుపోయింది.
ఏంటో మనసు వెలితిగా అయిపోయింది. ఇంకోసారి ఆమెను చూడాలనిపించింది. లేచి దబదబా బయటకు వచాచ్డు. అపప్టికే ఆమె
ఏటో వెళిళ్పోయింది. ఆమె కనిపించలేదు. వెనకిక్వెళిల్ మళీళ్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. మనసు అదోలా అయిపోయింది. ఎదురుగుండా ఆమె చదువుతూ
వదిలివెళిల్న పుసత్కం కనిపించింది. ఈ కాలం అమామ్యిలు ఇంగీల్ష నవలలు కాకుండా ఇలాంటి పుసత్కాలు కూడా చదువుతారా అని నవువ్కునాన్డు.
చదువుతునన్ పేపర పకక్న పెటేట్సి బయటకు నడిచాడు.
*************
రోజూలానే తెలల్వారింది. కానీ, ఆరోజెందుకో కొతత్గా వుంది. ఎదో చినన్ మారుప్. రవి మాటలో చేతలో ఆలోచనలో ఒక సిథ్రతవ్ం ఒక
కొతత్దనం కనిపిసోత్ంది. లేవంగానే రోజులా కాగితాలు ముందేసుకుని కూరోచ్కుండా, తవ్రతవ్రగా తయారై కాలేజీకి బయలుదేరాడు. రెండు కాల్సులు
అటెండయి నినన్టి టైంకి లైబర్రీలో వునాన్డు. నినన్ కనపడడ్ అమామ్యికోసం లైబర్రీ అంతా కళళ్తోనే జలెల్డ పటాట్డు. కనపడలేదు. నినన్ వచిచ్న అమామ్యి
ఇవాళ రాయాలని రూల ఏమి లేదుగా. తనలోనే నవువ్కునాన్డు.

మరికొనిన్ పాత పేపరుల్ ముందేసుకుని కూరుచ్నాన్డు.

నినన్ తాను చదివిన వారత్కి

పూరావ్పరాలు ఏమనాన్ దొరుకుతాయేమోనని వెతికాడు.
ఆ తరవాత రెండు రోజుల తరవాత మళీళ్ ఈ వారత్మీద పోలీసులు తమ కధనం పర్చురించారు. అమాయకంగా కనబడే ఆమెకు ఎంతో
మందితో సంబంధాలు ఉనాన్యని, అది తెలిసే మదన కాదనాన్డని, ఆమె ఉరివేసుకుని బలవనమ్రణానికి పాలప్డిందని రాశారు.
కళుళ్ మూసుకుని కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు. బురర్లో వెయియ్ ఆలోచనలు. తెగటలేల్దు. పకక్నే ఎదో అలికిడి అయితే కళుల్తెరిచాడు.
ఎదురుగుండా మళీళ్ అదే అమామ్యి. అదే పుసత్కం సీరియస గా చదువుతోంది. గడడ్ం కిర్ంద చేతులు పెటుట్కుని ఆమెవంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. కొదీద్
సేపటికి పుసత్కంలోంచి ఆమె కళెళ్తిత్ పైకి చూసింది.
ఆ అవకాశానిన్ అతను వదల దలుచుకోలేదు.
"హాయ" అనాన్డు పలకరింపుగా
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సమాధానంగా ఓ చిరునవువ్ నవివ్ంది.
"నా పేరు కిరణ, రవికిరణ, మరి మీ పేరు ?" అడిగాడు
"మదాలస..." కోటి వీణలు మోగినటుల్ పలికింది.

తరవాత ఏమి మాటాల్డా అరధ్ం కాక, "ఆ పుసత్కమంటే మీకంత ఇషట్మా ? ... ఆహా ఏమీ లేదు, నినన్కూడా మీరు ఇదే పుసత్కం
చదివినటుల్ంటేను... "మాట సగంలో మింగేశాడు.
"అవునండి, ఇది ఓ అమామ్యి హతయ్కు సంబంధించింది. కొందరు గొపిప్ంటి మగపిలల్లు ఒక ఆడపిలల్ను అమానుషంగా మానభంగం
చేసి చంపేసేత్, ఆమె వాళళ్మీద ఎలా పగ తీరుచ్కుంది చెపేప్ నవల, మీరూ చదవండి, మీకు ఏదనాన్ కథ రాయటానికి పనికివసుత్ంది." అంటూ ఆ పుసత్కం
అతని చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్పోయింది మదాలస.
కనుచూపు సాగేంతవరకు ఆమె వెళిల్న వైపు చూసి చదువుదామని ఆ పుసత్కం తెరిచాడు. ఒకక్సారిగా షాక అయాయ్డు. అది ఖాళీ
పుసత్కం. అందులో ఒకక్ అక్షరం కూడా లేదు. ఒకక్సారి మదాలసపైన కోపం వచిచ్ంది. తనతో అబదద్ం ఎందుకు చెపిప్ందో అరధ్ం కాలేదు. అంతలో ఆమె
అనన్ మాట గురుత్కు వచిచ్ంది. తాను కథ రాయాలని అనుకుంటునన్టుల్ ఆమెకి ఎలా తెలిసింది ? వెయియ్ డాలరల్ పర్శన్. ఏది ఏమైనా, ఆమె చెపిప్న కథ
తనకు కథ రాయటానికి నిజంగానే పనికొసుత్ందేమో అని ఆలోచిసూత్ ఇంటిముఖం పటాట్డు.
ఇంటికిచేరి, ఫెర్ష అయి అమమ్ ఇచిచ్న టీ తాగి తన రూంలోకి వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు. పెనున్ కాగితాలు చేతిలోకి తీసుకునాన్డు. కథ
రాయడానికి మొదలుపెటాట్డు. మొదటగా అందంగా కథ పేరు రాసాడు ... "మదాలస". ఆపుసత్కంలో ఉంది అంటూ ఆమె చెపిప్న ఆ నాలుగులైనేల్ తనకి
కథ రాయడానికి ఆలోచనని ఇచాచ్యి. తాను పేపరోల్ చదివిన వారత్కి దీనిని అనుసంధానం చేసుత్నాన్డు. వాసత్వికతను జోడిసూత్ తాను తిరిగే పర్దేశాలు,
తాను చదువుతునన్ కాలేజీ, తన సేన్హితుల పేరుల్ ఇలాంటివి దానికి కలుపుకుంటునాన్డు. ఎనన్డూ లేనిది కలం ఆగకుండా సాగిపోతోంది.........
అందానికే అందం ఆమె అందం
మచచ్లేని జాబిలీ ఆమె వదనం
ఆనంద నగరం ఆమె సదనం
బుడి బుడి అడుగుల పసిబాలలా
కాలేజీ బడిలో అడుగుపెటిట్ంది
మదనుని నెచచ్లి మదాలస
రాజహంస హొయలు ఒలుకుచు
చిలుక పలుకులు పలకనంటూ
పసిడి కాంతుల మోము పరదాల దాచుకుని
భయతాక్ష హరిణివోలె
కనుల నిటు నటు కదిలించుచు
అడుగుపెటిట్ంది మదాలస
భీకరారణయ్ంలో బెదురుతూ అడుగువేసే హరిణివోలె ముందుకు నడిచింది మదాలస.
"ఏయ పిలాల్ ఇటార్ ..... " అదేదో తోడేళళ్ అరుపులా వినిపించింది మదాలసకు.
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అపుప్డే కాలేజీకి వచేచ్ కొతత్ పిలల్లపై రాగింగ పేరుతో ఆ బాచ చేసే అలల్రి అంతా ఇంతా కాదు. తెలిసినా, వాళళ్ందరూ పెదిద్ంటి
పిలల్లు, సంఘంలో ఉనన్త పదవులోల్ వునన్ వాళళ్ పిలల్లుగనుక మానేజెమ్ంటు కూడా ఏమీ చేయలేక పోతోంది.
ఆ కేక వినబడనటేల్ ముందుకి అడుగెయయ్బోయింది మదాలస. ఆమె ముందుకొచిచ్ నుంచుంది ఆ కోతిగుంపు.
"పేరు అడుగుతుంటే వెళిళ్పోతునాన్వ, పొగరా.. సీనియరల్ంటే లెకక్లేదా " ముందుకొచాచ్డు వేణు.
"అబేబ్ అదికాదండి...." ఆగింది ఆ అందం.
"పేరేంటి ?" మళీళ్ అడిగాడు వెంకట.
"మదాలస అండి" చెపిప్ంది.
"నాకు నచచ్లే. నినున్ ముదుద్గా, మదా అని పిలుసాత్" కౌంటర వేసాడు వేణు.
"అనాన్, నేను ముదుద్పెటుట్కుంటానే" వెకిలిగా నవావ్డు రాజేష.
"నేను అలాంటిదానిన్ కాదండి. పీల్జ వదిలెయయ్ండి" బర్తిమాలింది.
"మేము అలాంటి వాళళ్మే" పళుళ్ బయటపెటిట్ నవావ్డు వెంకట.
"సరే, సరే. ఇంతకీ ఏ కాల్స." అడిగాడు వేణు.
"1st year - B Tech - CSC " అంది
"బాకస్ తెచుకునాన్వా, కాంటీన కి వసాత్వా" అడిగాడు రాజేష.
"లేదండి బాకస్ తెచుచ్కునాన్" అంది మదాలస అమాయకంగా.
"సరే, ఆ బాకస్ ఇటిచిచ్ నువెవ్ళుల్" అంటూ ఆమె చేతిలో బాకస్ లాకుక్నాన్డు వెంకట.
"ఒకక్ ముదుద్ పెటిట్పో " అంటూ చెయియ్ పటుట్కుని లాగాడు వేణు.
అంతే, ఒకక్ క్షణం ఏమి జరిగిందో అరధ్ం కాలేదు. బలంగా తగిలిన దెబబ్కి కిందపడిపోయాడు.
"ఎవడార్ అది" అంటూ ఆ వైపుకి చూసాడు.
నోరు తెరిచేలోపు మరో రెండు తగిలించేసాడు మదన.
"తపప్నన్యయ్లు, ఆడపిలల్ని అలా ఏడిపించకూడదు" అంటూ కళళ్కు పెటుట్కునన్ నలల్ కళళ్జోడు తీసి మందహాసం చేసాడు మదన.
"ఒరేయ" అంటూ దగగ్రకి రాబోయిన రాజేష కి, వెంకట కి అదే గతి పటిట్ంది.
ముగుగ్రూ పారిపోయారు.
కిర్ందపడడ్ పుసత్కాలని తీసి చేతికి అందిసూత్ వచేచ్ ఏడుపును ఆపుకుంటునన్ మదాలస దగగ్రికి వచాచ్డు మదన.
"హాయ" అని పలకరించాడు.
"థాంకస్ అండి. ఈ రోజు మీరు అడుడ్పడక పోతే ..." అంటూ మాట సగంలో ఆపేసి కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది మదాలస.
ఆమె మనసులోని ఆలోచన, భయం కనిపెటిట్నవాడిలాగా మదన "భయపడకండి. నేను మీలాగానే ఒకపుప్డు బాధితుడిని. మనమంతా
ఒకే కాలేజీలో చదువుకుంటునాన్ం, అంతే మనదంతా ఒకే ఫామిలీ అనన్మాట. మనలో మనం సాయం చేసుకోపోతే ఎటాల్. అనన్టుల్, నా పేరు మదన"
అనాన్డు.
అతని మాటలోల్ ఎదో సేన్హం కనిపించింది.
బాధలోల్ ఉనన్ ఆడపిలల్ కోరుకునే ఓ చినన్ ఓదారుప్ అది.
"నా పేరు మదాలస" అండి అందీ.
"రండి, మీ కాల్స రూమ చూపిసాత్" అంటూ ఆలోచనలోల్ ఉనన్ మదాలసను తీసుకుని ముందుకు నడిచాడు మదన.
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కాల్స రూంలో తనని వదిలేసి, కాంటీన కి వెళాళ్డు.
అకక్డ మదన కొటిట్న దెబబ్లకి ఆయింటెమ్ంట రాసుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు వేణు, రాజేష, వెంకట.
"ఏమయిందిరా అలా కొటాట్వు ?" ముందుగా నోరుతెరిచాడు వేణు.
"సారీరా.. కొంచెం డోసు ఎకుక్వయినటుల్ంది. నాచురాలిటీ కోసం, అలా కొటట్కపోతే పిలల్ నమమ్దూద్" నవావ్డు మదన.
"ఏమైనా కంగార్టస్ మామా. కొతత్ పిటట్ని భలే లైనోల్ పెటాట్వ" వెకిలిగా నవావ్డు రాజేష.
గరవ్ంగా నవువ్కునాన్డు మదన.
"దటీజ మదన,

కొనాన్ళుళ్ మీరు నాకు దూరంగా వుండండి.

మదాలస ననున్ పూరిత్గా నమిమ్ందాకా, నా వలలోకి పూరిత్గా

వచిచ్ందాకా...." చెబుతూ నవేవ్సాడు మదన.
మదన ఒక MLA కొడుకు. అతని అనుచరులు వేణు SI కొడుకు, రాజేష పేరుమోసిన CRIMINAL LAWYER కొడుకు,
వెంకట MAYOR కొడుకు.
అందరు మగపిలల్లాల్ కాకుండా పదద్తిగా ఉండే మదన అంటే మాదాలసకి మంచి అభిపార్యం ఏరప్డింది. ఆ అమాయకతవ్ం
సవ్చఛ్మైన సేన్హానిన్ కాంకిష్ంచింది. మదన లో నిజమైన సేన్హితుణిన్ వెతుకుక్ంది. ఎవవ్రితోను కదలని మదాలస, మదన ని ఓ మంచి సేన్హితుడుగా నమిమ్
కలిసి వెంట తిరిగింది. తన కషాట్లు, ఇషాట్లు చెపుప్కుంది. అది సేన్హంగా, ఆపై పేర్మగా మారింది.
మనిషి రూపంలో ఉనన్ మృగాలు వాళుళ్ సమయం కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. కాలం కూడా మంచి వాళళ్ మాటకంటె, చెడడ్వాళళ్
మాట వింటుంది అనన్టుల్, ఆ సమయం దగగ్రకి రానే వచిచ్ంది.
రాసుత్నన్ రవికిరణ కలం ఆగిపోయింది. అపప్టిదాకా అదేదో తన కళళ్ ముందు కదులుతునన్ దానిన్ చూసూత్ రాసినటుల్ రాసాడు. సడన
గా కలం ఆగిపోయింది. కాలం ఆగిపోయినటల్నిపించింది.
అపుప్డే తలిల్ అనన్ం తినటానికి పిలవడంతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. రూంలోంచి బయటకు వచిచ్ అనన్ం తిని మళీళ్ వెళిల్ కలం
పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు కానీ ఒకక్ అక్షరం కూడా పడలేదు. ఆలోచన సాగలేదు.
ఆ రోజు మదాలసకి ఏమి కలిగింది అని రాసేత్ కథ మలుపు తిరుగుతుందో అరధ్ం కాలేదు. ఆలోచనలోనే మగతగా నిదర్ పటేట్సింది.
తెలాల్రింది. గదిలోకి వచిచ్ సూరీడు గుచుచ్తుంటే మెలకువ వచిచ్ంది. వదలని బదద్కానిన్ నీళుల్ పోసి తోమేసి, నెమమ్దిగా కాలేజీకి బయలుదేరాడు.
గత రెండు రోజులుగా తాను లైబర్రీకి చేరుకునన్ సమయానికే ఆ రోజుకూడా వెళాళ్డు రవికిరణ. తాను వెళేళ్సరికే అకక్డ మదాలస
కనిపించేసరికి ఆనందపడాడ్డు. ఆమె చేతిలో మళీళ్ అదే పుసత్కం. వెళిళ్ ఆమె పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. ఆమెకు దగగ్రగా జరిగి "అక్షరాలేల్ని
పుసత్కంలో ఏమి చదువుతునాన్వు మదాలస ?" కొంచెం గటిట్గానే అడిగాడు. పకక్నునన్ అందరూ ఒకసారి అతని వంక వింతగా చూసి మళీళ్ తమతమ
పుసత్కాలోల్ మునిగిపోయారు.
మదాలస నవువ్తూ మళీళ్ ఆ పుసత్కం రవి చేతికిచిచ్ చదవమంది. పుసత్కానిన్ చేతిలోకి తీసుకుని మదాలస వంక ఒకసారి చూసి,
పుసత్కంలోకి తల తిపాప్డు. నినన్ కనిపించని అక్షరాలు ఇవాళ దరశ్నమిచాచ్యి. తలెతిత్ ఆశచ్రయ్ంగా మదాలస వంక చూసాడు.
"నా వంక తరవాత చూదుద్వుగాని. ముందు పుసత్కం చదువు." అందీ మదాలస.
అందానికే అందం ఆమె అందం
మచచ్లేని జాబిలీ ఆమె వదనం
-------
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--ఆ సమయం దగగ్రకి రానే వచిచ్ంది
అంతే ఆ తరవాత ఒకక్ అక్షరం కూడా కనిపించలేదు.

చదవటం పూరత్యిన రవి ముఖాన చెమట పటేట్సింది. అది కిర్తం రాతిర్ తాను ఇంటి దగగ్ర రాసుకునన్ కథ. ఇందులోకి ఎలా ....
ఆలోచన ఆగిపోయింది. తలెతిత్ మదాలస వంక చూసాడు.

మదాలస ముఖం ఎరర్బారడం చూసాడు. ఎదో అడగాలనుకునాన్డు. ఇంతలో మదాలస

చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది.
"రవీ, అది నువువ్ రాయాలనన్ కథ కాదు. మరుగున పడడ్ సతాయ్నికి నువువ్ తీసుత్నన్ పరదా ఇది" మదాలస గొంతులో, పర్వరత్నలో
మారుప్ గమనించాడు రవి.
మదాలస ఎదో టార్నస్ లో ఉనన్టుల్ మాటాల్డుతోంది.
ఉనన్టుట్ండి ఒకరోజు మదన మదాలసను పెళిల్చేసుకోమని అడిగాడు. ఆమె ఆశచ్రయ్పోయింది. మనం చదువుకుంటునాన్ం. ఇపుప్డు
అలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు. ముందు చదువు అయిపోనీ. అపప్టిదాకా మంచి సేన్హితులుగా ఉందాం. ఆ తరవాత ఆలోచిదాద్ం, అనన్ది".
మదన కొంచెం కోపంగానే వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరవాత ఆమెతో చాలారోజులు మాటాల్డలేదు. పరీక్షలు వచాచ్యి. తను బిజీ
అయిపొయింది. మళీళ్ కాలేజీ Annual డే రోజు మదన ఆమెను కలిసాడు.
ఆ రోజు కాలేజీ Annual Day Celebrations జరుగుతునాన్యి. సూట్డెంటస్ అందరూ ఉతాస్హంగా, ఉషారుగా ఉనాన్రు.
రకరకాల పోర్గార్మస్ జరుగుతునాన్యి. మదాలసకు అలాంటివి నచచ్వు. రాను అని ఎంత బర్తిమాలినా వినకుండా రమమ్ని బలవంతం చేసి మదన తనని
అకక్డకి తీసుకెళాల్డు. ఓ గంట గడిచింది. దూరంగా ఆ కోతిమూకతో మదన మాటాల్డడం మదాలస చూసింది. అనుమానమొచిచ్ంది. భయమేసింది.
ఇంతలో మదన దగగ్రికి వచాచ్డు. ఏమైంది మదన అని అడిగింది. ఏమి లేదు మదాలస, వాళేళ్దో పిచిచ్గా మాటాల్డితే వారిణ్ంగ ఇచిచ్ వసుత్నాన్ అనాన్డు
మదన.
"అందుకే వదద్నాన్ మదన. మనం వెళిళ్పోదాం" అని బర్తిమాలింది మదాలస.
"సరే చెరొక కూల డిర్ంక తాగి వెళిళ్పోదాం" అంటూ ఆమె చెపేప్ది వినకుండా పోయి రెండు కూల డిర్ంకస్ తెచాచ్డు. ఇదద్రు తాగేసి
బయటికి వచాచ్రు. తనని ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేసాత్ను, వచిచ్ కారెకక్మంటూ వెళిళ్ కారు డోర తెరిచాడు. మదన మాటలు నమిమ్ వెళిళ్ కారోల్ కూరుచ్ంది.
ముసురుకుంటునన్ చీకటుల్, వీసుత్నన్ చలల్గాలి మతుత్ చలిల్ందో, ఏమి జరిగిందో కొదీద్ నిముషాలకే మదాలస కారులో సప్ృహ తపిప్ంది.
ఆమెకు తెలివి వచేచ్సరికి వళళ్ంతా నొపుప్లుగా అనిపించింది. కళుళ్ బలవంతంగా తెరిచి చుటూట్ చూసింది. ముఖం మీద చలల్టి నీరు
పడటంతో తుడుచుకుందామని చెయియ్ కదిలిసేత్ చెయియ్ కదలలేదు. కాలు మెదలలేదు. తనని కటేట్శారని అపుప్డు అరధ్మయియ్ంది. వెనున్లోంచి వణుకు
మొదలయియ్ంది. వంటికి చలల్గాలి తగులుతోంది. భయపడుతూ కళుళ్ తెరిచింది. ఎదురుగుండా నగన్ంగా మదన. ఆ పకక్నే కెమెరా పటుట్కుని వీడియో
తీసూత్ వేణు. ఆ పకక్నే రాజేష, వెంకట. కళళ్తోనే తన శరీరానిన్ నాకేసుత్నాన్రు. జుగుపస్ పడి తన వైపు చూసుకుంది. వంటిమీద నూలుపోగులేదు.
పార్ణం చచిచ్పోయింది. కెవువ్మని కేక పెటిట్ంది. జరగబోతునన్ది అరధ్మయియ్ంది. తాను మదన ని నమిమ్ మోసపోయింది. సేన్హం మాటున కాటేసిన
సరప్ం వాడు. కూల డిర్ంక లో మతుత్ మందు కలిపాడు. అపుప్డునన్ భయంలో తనకి అరధ్ం కాలేదు. అరధ్మయేయ్సరికి పరిసిథ్తి చెయియ్ దాటి పోతోంది.
ధారగా కనీన్ళుల్ వరిష్సుత్నాన్యి. నోటితో కేకలు పెడుతూ బర్తిమాలుతోంది. వదిలిపెటట్మని బతిమాలుతోంది. అది అరణయ్రోదనే అయియ్ంది. ఆడది పార్ణంగా
చూసుకునే శీలం ఆ కామాంధుల ఘాతుకానికి బలయిపోయింది. ఒకరితరవాత ఒకరుగా నలుగురు, నాలుగు రోజుల పాటు తమ కామ వాంఛ తీరుచ్కుని
నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆమెను చంపేసి, శవానిన్ హాసట్ల గదిలో వేళాళ్డేసి వెళిల్పోయారు. అందరూ పెదద్ వాళళ్ పిలల్లు కావడంతో కేసు పకక్ తోర్వ పటిట్ంది.
మాదాలసకి పతిత, తిరుగుబోతు అని ముదర్వేశారు. కోరుట్లో నాయ్యం చచిచ్పోయింది. ఆమె కుటుంబం చితికిపోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

91

మదాలస గొంతు మూగపోయింది. మాట ఆగిపోయింది. ఒకక్సారిగా నిశశ్బద్ం. సాంతం విని తటుట్కోలేని రవి "నో" అంటూ గటిట్గా
అరిచాడు.
పకక్నునన్ వాళుళ్ తనని కదిలిసూత్ ఏమైంది అని అడగటంతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు రవికిరణ. అదీ అదీ అంటూ మదాలస వైపు
చూపించాడు.
"రవీ, ఆ మదాలసను నేనే. భూసాథ్పితమైన ఆ నిజానిన్ నువువ్ బయటపెటాట్లి. ఒక ఆడపిలల్కి జరిగిన అనాయ్యానికి బదులు చెపాప్లి.
చెబుతావు కదూ." ఆగింది మదాలస.
అందరూ తనవైపు అయోమయంగా చూడడంతో రవికి కొదిద్కొదిద్గా అరధ్మయియ్ంది. మదాలస తనకే కనిపిసోత్ంది, ఆమె మాట తనకే
వినిపిసోత్ంది. ఆమె ఒక ఆతమ్. ఎందుకో ఆ ఆలోచన రాగానే ఒకక్సారిగా అతనికి వళుళ్ జలదరించింది. ఇనాన్ళూల్ తనతో మాటాల్డింది ఒక ఆతమ్నా.
భయం వేసింది. అంతలోనే ఆమెకి జరిగిన అనాయ్యానికి మనసు మూగబోయింది. ఒక ఆడపిలల్ పండంటి జీవితానిన్ కాలరాచిన ఆ దురామ్రుగ్లపై మనసు
రగిలిపోయింది.
"మదాలసా, ఆతమ్లకి ఏవో శకుత్లుంటాయటగా. మరి ఆ రాక్షసులని ఏమీ చెయయ్లేవా" అడిగాడు రవి. అతని కంఠంలో ఆమెకు
జరిగిన అనాయ్యానికి పర్తీకారం చెయాయ్లనన్ సంకలప్ం కనబడింది.
"రవీ, నీలోని ఈ మంచితనమే ననున్ నీవైపు ఆకరిష్ంచింది. నువువ్ నాకు నాయ్యం చెయయ్గలవాని నా అంతరాతమ్కి అనిపించింది.
అందుకే నీకు దీనితో ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా నినున్ ఇబబ్ందిపెటాట్ను. నాకు సాయం చేసాత్వు కదూ. నా మీద పడడ్ కళంకానిన్ తుడిచేసాత్వు
కదూ" అడిగింది మదాలస.
"తపప్కుండా చేసాత్ను మదాలస. ననేన్ంచెయయ్మంటావో చెపుప్" అడిగాడు రవి.
ఒకక్ నిముషం మౌనం, "చంపెయ నలుగురినీ. వాళల్కి ఈ లోకంలో బర్తికే హకుక్ లేదు. మరో అమామ్యి జీవితంతో ఆడుకునే హకుక్
లేదు. చంపెయ" ఆవేశంగా అందీ మదాలస.
"నేను నీ చేతిలో ఆయుధానిన్ మదాలస. శతుర్సంహారం మొదలుపెటుట్" అనాన్డు రవి.
"సమయం ఆసనన్మైంది. పద రవి" అంటూ ముందుకి నడిచింది మదాలస.
*********
అపుప్డు సమయం రాతిర్ 11 గంటల పార్ంతం. ఊరికి చివరగా వునాన్ బార అండ రెసాట్రెంట లోంచి బయటికి వచాచ్రు మదన,
మితర్బృందం. పూరిత్గా మందుకొటేట్సి, తుళుళ్తూ తూలుతూ వచిచ్ కారెకిక్ మదన వాళళ్ గెసట్ హౌస వైపు బయలుదేరారు.
వెనకసీటోల్ కూరుచ్నన్ రాజేష, "మామా ఎందుకో ఇపుప్డో పోరి ఉంటే బాగుంటుంది, అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు మతుత్గా.
కారు సడన బేర్క తో ఆగింది.
ఒకక్సారి తలవిదిలించి అందరూ అటువైపు చూసారు. రోడుడ్ దాటుతునన్ ఓ ఇదద్రినీ కొంచెముంటే కారు గుదేద్సేది. అయినా వాళుళ్
కింద పడిపోయారు. వేణు, మదన కారు దిగి ముందుకొచాచ్రు. పడడ్ వాళళ్ను చూసారు. ఒక అమామ్యి, ఒక అబాబ్యి. వేణు, మదన ఒకరినొకరు
చూసుకునాన్రు. లోపల చుటట్చుటుట్కుని పడుకునన్ కామమనే కాలసరప్ం పడగ విపిప్ బుసలు కొటిట్ంది. మనసులో చీకటికోరిక పుటిట్ంది.
ఆ అమామ్యిని పటుట్కుని నించో పెడుతూ, "దెబబ్లేమనాన్ తగిలాయా ?" అంటూ ఆమెను ముటుట్కోవటానికి పర్యతిన్ంచాడు మదన.
"అబేబ్, ఏం లేదులెండి. అయినా తపుప్మాడే. మేమె చూసుకోలేదు. మీరెళళ్ండి" అంటూ వెనకిక్ జరిగాడు అతను, ఆ అమామ్యి
చేయిపటుట్కుని.
"లేదండి, తపుప్ మాదే. ఇంకొంచెం సీప్డ ఎకుక్వై ఉంటే అనాయ్యంగా ఈరోజు నాచేతిలో రెండు పార్ణాలు పోయి ఉండేవి" అంటూ
దొంగ బాధ నటించాడు మదన.
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"పరేల్దు సార. మీరు వెళళ్ండి. " అంటూ ముందుకు అడుగేసాడు ఆ అబాబ్యి.
"ఇంతరాతిర్ మీరికక్డకు వెళాళ్లి. చెపప్ండి మా కారులో డార్ప చేసాత్ను" అడిగాడు మదన.

"వదుద్లెండి, మీకెందుకు ఆ శర్మ. రేపు మా చెలిల్కి ఇకక్డ ఇంటరూవ్య్ వుంది. తెలిసిన వాళిళ్ంటికి వెళితే వాళుళ్ ఊరికి వెళాల్రు.
అందుకే ఈ రాతిర్కి ఏదనాన్ హోటల లో ఉందామని బయలుదేరాం" అనాన్డు ఆ అబాబ్యి.
"చాలా రాతిర్ అయిపొయింది. ఇపుప్డు మీకెకక్డా దొరకవు. ఒక పని చేయండి. ఈ పకక్నే మా గెసట్ హౌస వుంది. ఈ రాతిర్కి అకక్డ
వుంది రేపు వెళిల్పోండి" జాలి చూపించాడు మదన.
"చాలా థాంకస్ అండి. ఈ రోజులోల్ కూడా మీలాంటి వాళుళ్ ఉండడం మా అదృషట్ం" అంటూ కారెకాక్రు అనాన్చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రు.
కారు మెయిన రోడ ఎకిక్ సరుర్న గెసట్ హౌస వైపు దూసుకుపోయింది.
మదన వాళళ్తో బాటు వీళిల్దద్రు ఆ బంగాల్ లోకి అడుగుపెటాట్రు. మితుర్లు నలుగురు కిర్ంద హాలోల్ కూరుచ్ంటూ, మేడపైన ఉనన్ గదిలో
ఉండండి అంటూ వాళల్కి పైకి వెళళ్టానికి దారి చూపించారు. అనాన్చెలెల్ళుళ్ పైకి వెళిల్పోయారు.
ఉనన్మందు గాల్సులోల్ పోసుకుని చీరస్ చెపుప్కుని గుటకేసేసారు. పడగవిపుప్తునాన్ కామం తరుముతుంటే నలుగురు పైన గది వదద్కి
పోయారు. గది తలుపులు దగగ్రగా వేసివుండటంతో తోసుకుని లోపలి వచాచ్రు. లోపల ఆ అమామ్యి ఒకక్తే ఉంది. లోపలిన్ంచి తలుపుకి బోలుట్
పెటేట్సాడు రాజేష.
ఆ అమామ్యి వీళళ్ని చూసి బెదిరిపోయింది.
"సార, పీల్జ నేను అలాంటి దానిన్ కాను. ననున్ వదిలెయయ్ండి" అంటూ బర్తిమాలింది, కాళళ్మీద పడింది, తపిప్ంచుకోవటానికి
శతవిధాలా పర్యతిన్ంచింది. అటూ ఇటూ పరిగెతిత్ంది. వాళళ్ మనసు కరగలేదు సరికదా, ఒకడు వోణీ గుంజాడు, మరొకడు ఆమె జాకెటుట్ చించాడు.
అనన్యాయ్, అనన్యాయ్ అంటూ కేకలు పెటిట్ంది. ఆమె పర్యతన్ం వృధా అయింది. టప మంటూ మదన కొటిట్న దెబబ్కి వెళిల్ మంచం మీద పడింది.
బరితెగించిన కామం బటట్లిపిప్ంది. ఆమె పైకి లంఘించింది.
ఈ అమామ్యి ఏడుపు చూసుత్ంటే, వాళుళ్ నలుగురుకి మదాలస గురుత్కొచిచ్ంది. అదే అనాన్డు రాజేష. "ఆరోజు మదాలస కూడా ఇలాగే
ఏడిచ్ంది కదరా తమాషాగా. కానీ, భలే మజా వచిచ్ందిరా ఆమెతో". అంటూ నాలుక చపప్రించాడు.
వెంటనే వేణు, "అరై మదన, కెమెరా ఎకక్డరా, మళీళ్ మన వీడియో మిసస్వుతుంది" అంటూ నవావ్డు. పకక్నే వునాన్ అలెమ్రాని
చూపించి దాని తాళానిన్ తన జేబులోంచి తీసి ఇచాచ్డు మదన.
నలుగురు తోడేళుల్లా ఆమె పైకి పడాడ్రు, వేణు వీడియో మొదలు పెటాట్డు ఏడేచ్ ఆమె చేతులు రాజేష, వెంకట పటుట్కునాన్రు. మదన
ఆమెను ఆకర్మించసాగాడు.
కామంతో కళుల్ మూసుకుపోయిన వాళళ్ కళుళ్ కపిప్ ఓ వయ్కిత్ ఆ గదిలోంచి ఓ ముఖయ్మైన వసుత్వును తీసుకుని బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
బయటికి వెళుతూనే తన ఫెర్ండ వంశీకి ఫోన చేసాడు. "ఒరేయ వంశీ నువువ్ అరెజ్ంటుగా నువువ్ మదన వాళళ్ గెసట్ హౌస దగగ్రకిరా. అలాగే మీ ఫెర్ండ
పర్సాద ఉనాన్డుగా, ఫోటో సూట్డియో వాడు, వాడిని కొంచెం అరెజ్ంటు పని ఉంది, సూట్డియో దగగ్రకి రమమ్ని చెపుప్" అని ఫోన పెటేట్సి, ఒకసారి వెనకిక్
తిరిగి గెసట్ హౌస వైపు చూసి, దబదబా ముందుకి నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోయాడు.
వీడియో తీసుత్నన్ వేణు ఉలికిక్పడాడ్డు. కెమెరా లోంచి తల పకక్కి తీసి, కళుళ్ తుడుచుకుని మళీళ్ కెమెరా షూట మొదలుపెటాట్డు. మళీళ్
అదే దృశయ్ం. అదిరిపడాడ్డు. ఒక పోలి కేక పెటాట్డు "ఒరేయ మదన" అంటూ వేణు.
వళుళ్ మరిచిపోతునన్ మదన "ఏంటిరా" అంటూ విసుగాగ్ మొహం పెటాట్డు.
"కె...కె... కెమెరాలో నువువ్ ఒకక్డివే కనిపిసుత్నాన్వురా. ఆ అమామ్యి కనిపించటేల్దు.." వేణు గొంతు తడారిపోతోంది.
"ఒకక్డు కనిపించటమేమిటి, మజాక చేసుత్నాన్వారా .." కోపంగా అడిగాడు మదన.
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"లే....లే.... లేదురా. నిజం చెబుతునాన్ను. విడిగా చూసేత్ ఇదద్రూ కనిపిసుత్నాన్రు. కెమెరా లోంచి చూసేత్ ఒకక్డివే కనిపిసుత్నాన్వు"
ఏడిచినంత పని చేసాడు వేణు.
"ఒరేయ నువువ్ పనిగానీ" అంటూ రాజేష ని ముందుకు తోసి, తాను కెమెరా దగగ్రకి వచాచ్డు మదన. అదే దృశయ్ం. ఒకక్ రాజేష
కనపడుతునాన్డు.
మొదటిసారి భయమేసింది. తాగిన మతుత్ వదిలిపోయింది. తల తిపిప్ ఆ అమామ్యి వైపు చూసాడు. కళుళ్ బైరుల్ కమామ్యి. అకక్డ
మదాలస వుంది.
"రా మదన రా. ఇకక్డేగా ఆరోజు ననున్ అనుభవించి చంపేసావు. ఇపుప్డేమైంది రా" అంటూ పిలుసోత్ంది మదాలస.
"దె... దె.....దెయయ్ం ..." అంటూ కేకపెటాట్డు వెంకట.
ఆ గదిలోంచి బయటికి వెళళ్టానికి పరుగులుపెటాట్రు నలుగురు.

మదాలస కనుసనన్తో అనిన్ తలుపులు మూసుకుపోయాయి.

మదాలస కళుళ్ నిపుప్లు వరిష్సుత్నాన్యి.
"ఎంత మోసం చేసావ మదన. ఎవవ్రినీ నమమ్ని నేను, నువువ్ చూపించిన మంచితనానిన్ నిజమని నమిమ్, నీ వెనక తిరిగాను. నువువ్ నా
నిజమైన సేన్హితుడని ఆశపడాడ్ను. అలాంటి ననున్, సేన్హం ముసుగులో వంచించావ. మతిత్చిచ్ మానభంగం చేసావ. ఆడది పార్ణపర్దంగా చూసుకునే
శీలానిన్ నాశనం చేసావు. అది చాలదనన్టుల్, నీ పరపతితో తపుప్ నా నెతిత్న రుదిద్, ననున్ పతితను చేసావ. నీవలల్, నా కుటుంబం నాశనమయియ్ంది. మీరు
చేసిన అఘాయితాయ్లకు చరమగీతం పాడటానికి వచాచ్ను. మిమమ్లిన్ ఎవవ్రినీ ఊరికే వదలను. హ హ హ హ ......." నవువ్తోంది మదాలస.
దొరికిన కురీచ్లను తీసుకుని అదాద్లు పగల కొటట్డానికి పర్యతిన్ంచారు అందరు. ఫలితం సూనయ్ం.
"మదాలస, మమమ్లిన్ వదిలేయ, నువెవ్ంచెయయ్మంటే అది చేసాత్ం" భయంతో వణికిపోతూ బర్తిమాలాడు మదన.
"మదన, గురుత్ందా, ఆ రోజు నేను కూడా ఇలానే మిమమ్లిన్ బర్తిమాలాను. నా చేతులు కాళుళ్ కటేట్సి నాతొ మృగంలా పర్వరిత్ంచావు.
అపుప్డు నా ఏడుపు నీకు పాపమనిపించలేదా... ఇపుప్డు నీపైన నేను జాలి చూపించాలా..?" గదిద్ంచింది మదాలస.
"నాతో పొరపాటయింది మదాలస. నేనేంచేయాయ్లో చెపుప్. చేసాత్. కానీ, నా పార్ణం తియయ్కు. మమమ్లిన్ వదిలేయ" బర్తిమాలాడు
మదన.
"సరే ఒకపని చెయ. మీరు నలుగురు నా విషయంలో ఏం చేశారో, మొతత్ం రికారుడ్ చెయ" అంది మదాలస.
"నలుగురు తమ వాఙమూలం రికారుడ్ చేశారు. మరుక్షణం అది వాళళ్ సెల లోంచి రవికి టార్నస్ఫ్ర అయిపొయింది.
వెలుగుతునన్ లైటుల్ టపాటపామని కొటుట్కునాన్యి. ఒకక్సారిగా గదిలోకి గాలి రివువ్మని వచిచ్ంది. కిటికీ రెకక్లు కొటుట్కునాన్యి.
వేళాళ్డుతునన్ కరెట్నుల్ ఎగిరెగిరి పడాడ్యి. సివ్చ బాకస్ లో సాప్రక్ వచిచ్ంది. చకచకమని ఆ సాప్రక్ అంటా పాకింది. చూసుత్ండగానే గది అంతా మంటలోల్
చికుక్కుంది. గేటుదగగ్రునన్ గూరాఖ్ ఆ మంటలు చూసి పరిగెతుత్కొచాచ్డు. తలుపులు తోసినా అవిరాలేదు. మదన వాళళ్ తండిర్కి, ఫైర ఇంజన కి ఫోన
చేసాడు.

అందరూ వచేచ్లోపలే నలుగురు మంటలోల్ కాలి బూడిదకుపప్లైపోయారు.

జరిగేది చూసూత్ మనసులో భారం తీరుచ్కుని గాలిలో

అదృశయ్మైపోయింది మదాలస.
*********
అందరూ పోగయేయ్ సరికి తెలల్వారిపోయింది.
గురుత్ తెలియని వయ్కిత్నుంచి ఫోన రావటంతో మీడియా అంతా ఆ MLA గెసట్ హౌస దగగ్ర గుమిగూడారు.
అకక్డకి వచిచ్న, MLA ని, మేయర ని, SI ని, CRIMINAL లాయర ని చుటుట్ముటాట్రు మీడియా జనాలు. ఎందుకిలా జరిగింది.
కారణం వాళుళ్ ఏమనుకుంటునాన్రు. ఎవరనాన్ చేశారా లాంటి పర్శన్లు గుపిప్ంచేసారు. వచిచ్న పోలీసులకి అకక్డ ఆ జరిగిన సంఘటనకి సంబంధించి
ఎటువంటి సాక్షయ్ం దొరకక్ పోవటంతో షారట్ సరూక్య్ట అని రాసుకుని వెళిల్పోతుండగా, ఆ బూడిద కుపప్ల దగగ్ర ఒక పాయ్కెట దొరికింది. ఓపెన చేసి

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

94

చూసేత్ అందులో ఒక CD, వాళుళ్ నలుగురు మాదాలసని పాడుచేసుత్నన్ ఫోటోలు దొరికాయి. వచిచ్న ఇనెస్ప్కట్ర SI ని పకక్కి పిలిచి చెపాప్డు. షాక తినన్
SI వాటిని దాచెయయ్మనాన్డు. జనంలో కలిసిపోయివునన్ రవి అరే ఇకక్డేదో పాయ్కెట వుంది అంటూ అటువంటిదే మరో పాయ్కెట మీడియా చేతికిచాచ్డు.
వాటిని చూసిన మీడియా దిగార్భ్ంతి చెందింది.
రవి కళుళ్ మదాలస కోసం వెతికాయి. తన పకక్నే ఆమె శావ్స తగిలిన అనుభూతి. పకక్కి తిరిగి చూసాడు. మదాలస ముఖం
ఆనందంతో వెలిగిపోతోంది. ఎదో సాధించాననన్ ఆతమ్ తృపిత్ ఆమె కళళ్లోల్ కనబడింది. "రవీ, ననున్ నేను నిరపరాధినని నిరూపించుకోవటంలో నాకు
ఎంతో సాయం చేసావు. థాంకస్ రవి" అంది మదాలస. ఆమె కళుళ్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయి అశుర్పూరితాలయి వునాన్యి. "వెళుతునాన్ను రవి" అంటూ
అనంతంలో కలిసిపోయింది.
పేపరోల్ తిరిగి వారత్ పర్చురితమయింది.

మదాలస అమాయకతవ్ం విని జనం రోదించింది.

ఆమె మంచితనం అందరికి జాలి

కలిగించింది.
PPP
"పోసట్ " అనన్ పిలుపుతో ఆలోచనలో వునాన్ రవి కళుళ్ తెరిచి, బయటకి వెళిల్ వచిచ్న కవరు తెచుచ్కునాన్డు. దానిపైన ఫొర్ం అడర్స
ఆందర్భూమి అని ఉండటంతో, ఎకస్యిట అయాయ్డు. కవర ఓపెన చేసాడు.
"డియర రవీ,
మీరు పంపిన సగం నవల చాలా బాగుంది. దానిని మా వీకీల్లో సీరియల గా పర్చురించాలని నిరణ్యించుకునాన్ము. ఈ లెటర తో
పాటు అడావ్ంస రెమూయ్నరేషన పంపిసుత్నాన్ం. మీరు తరవాతి భాగానిన్ కూడా సిదధ్ం చేయండి. ఈ వారం నుంచే మీ సీరియల పార్రంభమౌతుంది. All
the Best.
సంపాదకుడు,
ఆంధర్భూమి"
రవి ఆనందానికి హదుద్లు లేవు. పరుగు పరుగున వెళిల్ ఆ కవరు తండిర్కి చూపించాడు.
ఇది ఆరంభం.
PPP

ఓం పుండరీకాకాష్య నమః

రాజ ఖర్ తటవరిత్

"పిలల్లూ! ఎలుల్ండి శార్వణ పౌరణ్మి. కుదిరితే జందెం మారుచ్కోండి." అని వాటస్ఆపులో వాయిస మెసేజ పెటిట్ంది విశవ్నాథం వాళళ్
అమమ్।

సమయాంతరం

వలన

విదేశాలోల్

ఉనన్

తన

పిలల్లకి

వాయిస

మెసేజీలు

పెడుతూవుంటుంది

సుబబ్లక్షమ్మమ్.

"ఇలాంటివనీన్ ఇకక్డ కుదరవమమ్. మాకు చెపప్కు. చెయయ్లేమూ అలాగని చెయయ్లేదని బాధపడకుండా ఉండలేము" అని ఒకటి రెండు సారుల్ పిలల్లు
కసురుకునన్ మూలాన పండగలు పరవ్దినాలు గురుత్కు చెయయ్డం బాగా తగిగ్ంచేసింది సుబబ్లక్షమ్మమ్.
వినాయక చవితి, దీపావళి, సంకార్తి, ఉభయ తాతగారల్ ఆబిద్కం వంటి ముఖయ్మైన రోజులు మాతర్మే ఫోనుకాలుగాని వాయిస మెసేజ
గాని పెడుతూఉంటుంది. మెసేజీలో ఎపుప్డూ ఆఖరన్ "కుదరకపోతే ఫరవాలేదు నానన్ నేను ఇకక్డ మీ తరఫున పూజ చేసాత్నులే. పొదుద్నపొయి రాతిర్
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ఎపుప్ప్డో వసాత్రు. మాయదారి ఉదోయ్గాలు. దేనికీ ఖాళీవుండదు. కనీసం వేళకైనా నెయియ్ వేసుకొని సరిర్గా భోజనం...." అని వాయిస ఐకాన పైన మాట
మధయ్లోనే వేలు తీసేసిన మూలాన ఆఖరి పదం ఎపుప్డూ కట అవుతూవుంటుంది. పిలల్లకి ఇది అలవాటయిపోయి ఆ ఆఖరి పదం ఖాళీని వారే
పూరించుకుంటూవుంటారు.
సుబబ్లక్షమ్మమ్ పెదద్కొడుకు విశవ్నాథం తన భారాయ్ పిలల్లతో గత పదేళల్గా సింగపూరోల్ సిథ్రపడాడ్డు. అకక్డ ఒక కంపెనీలో ఫైనానస్
హెడుడ్గా పనిచేసుత్నాన్డు. చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ హైదరాబాదులో తన తలిల్ తండుర్ల దగగ్రవుండి డిగీర్ పూరిత్చేసాడు. సుబబ్లక్షమ్మమ్ రోజూ
తెలల్వారుఝామున నాలుగునన్రకి పూజ చేయటం విశావ్నికి బాలయ్ంనుండీ జాఞ్పకం.
విశవ్నాథం తండిర్ తటసథ్ంగా ఉనాన్, సుబబ్లక్షమ్మమ్ పటుట్బటిట్మరీ పిలల్లిదద్రికీ 7వ ఏటనే ఉపనయనం చేయించింది. వటువు విశవ్నాథం
బాలశంకరాచారుయ్లాల్గా ముఖవరచ్సుతో వెలిగిపోయేవాడు. బడిలో ఉనన్పుప్డు ఆకతాయితనం వలన అనుషాఠ్నం ఎగొగ్టేట్దాద్మని పర్యతిన్ంచినా ఆ
పపుప్లు

ఉడకనిచేచ్దికాదు

సుబబ్లక్షమ్మమ్.

గీతాపెర్స

వారి

సంధోయ్పాసనవిధి

పుసత్కం

పైకి

చదువుతూ,

తానే

పకక్నుండి పిలల్లిదద్రిచేత పూరిత్ ఉపాసనావిధానం కంఠసత్ం చేయించింది, మూడురకాల ఆచమనాలు, ముదర్లతో సహా.
మొలతాడుతో బిగియగటిట్న పటుట్పంచెలో, ఆ లేత చేతులతో ఆచమనం చేసోత్ంటే ఆ చినాన్రి విశావ్నిన్ చూసి మురిసిపోయేది. ఆదివారం వసేత్
విశావ్నికి హడల. తిర్కాలసంధయ్ బంపర ఆఫరుతోపాటు 108 మారుల్ మంతర్జపం చెయాయ్లిస్ందే. మణిపూస ఎపుప్డొసుత్ందా అని కళుళ్మూసుకుని
చకోరపకిష్లా ఎదురుచూసేవాడు. మంతర్ం సప్షట్ంగాకాక గొణిగితే మళీల్మొదటిన్ంచే ఛా పరీక్షలాగా (ఈ అభాయ్సం వలేల్ కామోసు విశవ్నాథం చారెట్డ
అకౌంటెనీస్ (CA) మొదటి దఫాలోనే ఉతీత్రుణ్డయాయ్డు)
తరువాత కాలేజికెళేల్ రోజులోల్ అరగంటముందు నిదర్లేపి "ఒరేయ ఒకక్ ఐదు నిమిషాలైనా అనుషాఠ్నం చేసుకువెళల్రా" అని బర్తిమాలేది.
వినకపోతే ఒరేయ ఇవాళ హునుమంతుడికి పీర్తికరమైన రోజు పూజ తపప్క చేసుకోమనో లేక ముకోక్టి ఏకాదశనో, కనుమనాడు కాకి కూడా పూజ
చేసుత్ందనో యిలా నయానా భయానా చెపప్డంవలన, కషట్మనిపించినా వారానికి ఒకటి రెండుసారుల్ కాలాతీత పార్యశిచ్తాత్రఘ్య్ం యిచిచ్ పార్తఃసంధయ్
అయియ్ందనిపించేవాడు. అనుషాఠ్నంచేయడం కషట్మనిపించినా దగగ్రునన్ భావనాన్రాయణసావ్మి గుడి మాతర్ం అతనికి అంతులేని మానసిక
పర్శాంతతనిచేచ్ది. తరచుగా ఆ గుడిలో అనన్దానం గటార్లో చేయూతనిచేచ్వాడు.
డిగీర్ పూరిత్ చేసిన తరువాత విశవ్నాథానికి ఒక ఫైనానస్ కంపెనీలో ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. పని నిమితత్ం ఆరు నెలలు అతనిని సింగపూరోల్ భరీత్
చేశారు. అకక్డ సెరంగూన రోడుడ్లో ఒక రూమ అదెద్కి తీసుకొని ఉండగా శీర్వలిల్ అనే ఒక తమిళ అమామ్యితో పరిచయయియ్ పేర్మగా మారి ఒక
సంవతస్రం తరువాత వివాహం జరిగింది.
కంపెనీలో మాటాల్డి సింగపూరిక్ పెరమ్నెంట పోసిట్ంగ వేయించుకునాన్డు. వలిల్ కూడా ఒక ఈట కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసుత్ంది. పెళైళ్న తరువాత
సింగపూరోల్ కొతత్ జంట బెడోక పార్ంతంలో ఒక వన రూమ కిచెన అదెద్కు తీసుకునాన్రు. వారానికి ఐదు రోజులు పొర్దుద్నేన్ ఏడుగంటలకి ఇలుల్ తాళంపెటిట్
వెళిల్న మొగుడు పెళాళ్ం మళీళ్ రాతిర్ ఎనిమిదింటికి వచేచ్వారు. చాలా సాయంతార్లు ఆఫీస దగగ్రే కలుసుకొని ఒక రెసాట్రెంటోల్ భోజనం చేసి పొర్మేనాడ బిర్డిజ్
మీద కొంతసేపు కబురుల్ చెపుప్కొని ఇంటికి అలసిపోయి వచిచ్ హాలోల్నే పడుకొనే వారు.
ఇదద్రు పనిచేసుత్నన్ందున శర్మవిభజన చేసుకొని ఒక రోజు విశవ్నాథం మరొక రోజు వలిల్ పొర్దుద్టే ఐదింటికి లేచి వంట వండి ఇదద్రికీ
లంచిబాకుస్లు సదుద్తోంటే, మరొకరు వాషింగిమ్షనులో బటట్లు వేసి, బేర్కాఫ్షుట్కి కారన్ ఫేల్కస్ రెండు చిపప్ బౌలస్ లో రెడీ చేసేవారు.
రెడీ అయియ్న తరువాత హడావిడిగా హాలులో కపోబ్రుడ్ పై గూటిలోఉనన్ ఒక చినన్ శీర్ వెంకటరమణమూరిత్ పటానికి దూరం నించి ఒక
నమసాక్రబాణం వేసి, తన కుడిచేతి బొటన మరియు చూపుడు వేర్ళళ్ను జోడించి తన పెదాలకు తగిలించి తరువాత అదే వేర్ళళ్ని తన ఛాతిమధయ్కు
తాకించి, వంచిన చూపుడువేలితో లెంపలేసుకొని, ఒక అగరతుత్ వెలిగించి రెండుసారుల్ గిరాగిరా పటం చుటూట్తిపిప్ అదే అనుషాఠ్నం అని
సరిపెటుట్కునేవాడు. ఒకొకక్పుడు గురొత్సేత్ టైరన (MRT)లో కూరొచ్ని ఒకటి రెండు సోత్ర్తార్లు మానసికం చేసుకొనే వాడు।
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సుబబ్లక్షమ్మమ్ ఇపప్టోల్ వాటస్ఆపులో పర్తీ కృషణ్పకాష్నికి శుకల్పకాష్నికి, మాసం మారినపుప్డు, ఋతువు మారినపుప్డు గురుత్ చేసూత్ ఉండేది. మధయ్
మధయ్లో చాగంటి కోటేశవ్రరావుగారి "సంధాయ్వందనం చేసుకోపోతే వచేచ్ అనరాధ్లు" లేక గరికపాటివారి "సంధయ్ ఎందుకు చేయాలి?" వంటి యు టూయ్బ
లంకెలు "పిలల్లూ ఇది తపప్క వినండి" అనే మెసేజితో పెటేట్ది. విశవ్నాథం వీడియోకాలుస్లో విసుగాగ్ “అమామ్! అవనీన్ ఇకక్డ కుదరవమామ్. పనివతిత్డి
కూడా బాగా ఎకుక్వ” అనగానే “అందుకేరా దీని అవసరం మరీ ఉంది. కొంచెం సమయం చేసుకుని రోజూ అనుషాఠ్నం చేసుకొంటే మనోనిబబ్రం
పెరుగుతుంది. భోజనానికీ నిదర్కీ సమయం దొరకటేల్, అలాగే ఎలాగో ఒకలాగా వీలు చేసుకోవాలిమరి” అని సౌమయ్ంగా మందలించేది.
ఒకసారి వీడియోకాల లో విశవ్నాథం వంటిపైన యజోఞ్పవీతం లేకపోవడం చూసి "జందెమేదిరా అబాబ్యీ?" అని అడగగా తడుముకొని
టకుక్నలేచి సాన్నాలగదిలో చిలకొక్యిన బనియనోత్ పాటు వేళాళ్డుతునన్ జంధాయ్నిన్ కళళ్కదుద్కొని చటుకుక్న వేసుకొచాచ్డు. మరొకసారి యజోఞ్పవీతానిన్
అపసవయ్ దిశగా వేసుకోవడం చూసి వీడియోలోనించి కొటిట్నంతపని చేసింది సుబబ్లక్షమ్మమ్.
తిర్కాలసంధయ్ నించి కాలాతికర్మణ పార్యశిచ్తాత్రఘ్య్ం అకక్డనించి కుదిరితే అపుప్డపుప్డు మానసికం చేసుకొనే దశకు వచిచ్న తన ఈ ఆధాయ్తిమ్క
పర్యాణానిన్ అపుప్డపుడు ఆఫీసుకెళేల్ దారోల్ కునుకుపాటుల్ పడుతూ రైలులో సింహావలోకనం చేసుకునేవాడు.
పొదుద్ట నుండి రాతిర్ వరకు ఇంటోల్నూ దపత్రులోనూ బాగా బిజీగా ఉనాన్, ఆరిధ్కపరంగాను మరియు వృతిత్ పరంగాను అభివృదిధ్ ఉండడం వలన
రోజులు బాగా ఉతాస్హంగా గడచిపోయేవి. ఇంత హడావిడిలో కూడా పర్తి శనివారం సాయంతర్ం విశవ్నాథం, వలిల్ తపప్నిసరిగా దగగ్రలో ఉనన్
మరియమమ్న గుడికి వెళిల్ అనన్దానం చేసేవారు.
సింగపూరుకి వచిచ్న తరువాత తన ఆఫీసు సహోదోయ్గులు పర్తి శుకర్వారం సాయంతర్ం బీర ఓ కోల్కల్ (Beer O' clock) అని

సెంటరుకి

వెళేళ్వాళుళ్। మొదటోల్ విశవ్నాథం పర్తివారం వెళళ్కపోయినా నెలకొకసారి వెళిల్ ఒక పయింట సేవించి ఇంటికి వచిచ్ మరునాడు తన యజోఞ్పవీతానిన్
మారుచ్కొనేవాడు.
యదహాన్”త-కురు’తే పాపం తదహాన్”త-పర్తిముచయ్’తే । యదార్తిర్యా”త-కురు’తే పాపం తదార్తిర్యా”త-పర్తిముచయ్’తే । అంటే ఏ పూట
పాపం ఆ పూట పర్కాష్ళన అయేయ్లాగా పార్రధ్న అనన్మాట। అపుప్డపుప్డు చేసినా నితాయ్నుషాఠ్నంలో ఈ సదుపాయం ఉనన్ందుకు చాలా సంబరపడాడ్డు
విశవ్నాథం।
ఇలా నెలకొకసారి నించి వారానికి ఒకసారి శుకర్వారం సాయంతర్ం సహోదోయ్గులతో వెళల్డం వృతిత్పరంగా తపప్ని సరయియ్ంది విశవ్నాథానికి.
కొనాన్ళళ్కు తాను కూడా వారాంతం సేన్హితులతో గడపడానికి ఎదురు చూసేవాడు. సహోదోయ్గులతో సేన్హసంబంధాలు బలపరచుకోవడానికి మరియు
వయ్కిత్గత సడలింపు సమయంగా ఈ శుకర్వారం సాయంతార్ళుళ్ (Happy Hours) పనికి వచేచ్వి. ఒకసారి పుండరీకాక్ష అని మనసుస్లో క్షమాపణ
చెపుప్కుని కానిచేచ్సేవాడు.
పర్తిసారి పర్కాష్ళన చేసుకొనేటపుప్డు, చినన్పప్టి ఆచారాలని, నమమ్కాలని మరువలేక, అదే సమయంలో తన కొర్తత్ దైనందన జీవనశైలి మరియు
ఆలోచనావిధానం మారుచ్కోలేకా తాను సీవ్యవంచన చేసుకుంటునాన్డని, రెంటికి చెడడ్ రేవడిలా ఉనాన్డని చాలా తరజ్న భరజ్న పడి శీర్వలిల్తో కూడా
చరిచ్ంచగా ఆమె నిరిల్పత్ంగా "థింక అబౌట ఇట బేబీ. నేను నీ ఏ నిరణ్యానైన్నా సమరిథ్సాత్ను." అని విశవ్నాథం నుదుటుని చుంబించి కిండిల లో
పుసత్కపఠనం కొనసాగించింది.
కొనాన్ళల్కి తనలో తానే మదనపడుతూ, రేపు పిలల్లకి ఏలాంటి ఆదరశ్ం చూపిసుత్నాన్ని, తన తలిల్తండుర్లు బాధని, చుటాట్లు దెపుప్ళల్ను యిలా
లాభనషాట్లు బేరీజు వేసుకొని ఎనోన్ నిదర్లేని రాతుర్ల తరువాత ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు.
వచేచ్ 10 -15 ఏళళ్ సమయం లౌకికపరంగా చాలా ముఖయమైనది। ఇపప్టి రోజులలో కిర్తంకాలం లాగా నిషఠ్గా ఉండాలంటే కషట్ంతో
కూడుకునన్పని. తన ఆచారానిన్ తన దృషిట్లో చులకన చేయతలచుకోలేదు విశవ్నాథం. అలాగని వీటి మీద బేషరతుగా నమమ్కం ఇంకా కుదరలేదు। జందెం
వేసుకుని అనుషాఠ్నం లేకుండా, మదయ్పానం, అసౌచం సేవిసూత్ ఆచారానిన్ , అమమ్ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేసేబదులు తాను మనసా వాచా కరమ్ణా నమేమ్
రోజువరకు ఈ నితయ్కరమ్లు చేయనని నిరణ్యించు కొనాన్డు।

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

97

యజోఞ్పవీతానిన్ గౌరవిసూత్ తదుపరి శనివారంనాడు పొర్దుద్నే ఆఖరిసారి సంధయ్ చేసుకొని, 108 సారుల్ మంతోర్చాఛ్రణచేసి "యజోఞ్పవీతం శిరో
మారేగ్ణ సంతయ్జేత" అని చెమరిచ్న కళళ్తో తలమీదుగా జంధాయ్నిన్ తీసివేసి, వేళల్మీదగా చుటిట్ చినన్దండగా చేసి ఒక పచచ్టి మొకక్ మొదటోల్ పూడాచ్డు
విశవ్నాథం. గుండెనుండి పెదద్భారం తొలగినటైల్ంది. నూతన యజోఞ్పవీతధారణ ఇంక చెయయ్లేదు.
మధాయ్హన్ం తనకు తానుగా అమమ్కి వీడియో కాల చేసాడు.
"చెపప్రా విశవ్ం" అంది అమమ్ వాతస్లయ్ంతో. "భోజనాలు అయాయ్యా? అనన్టుట్ శార్వణ పొరణ్మి జందెం మారుచ్కునాన్వా?" అడిగింది
యధాలాపంగా.
"లేదమామ్" అనాన్డు విశవ్నాథం బేలగా.
గొంతులో వేదనని పసిగటిట్న సుబబ్లకమ్మమ్ "ఏమైంది నానాన్! వంటోల్ బాగానే ఉందా? ఆఫీసులో ఏమైనా టెనష్నా" అని అడిగింది ఆతృతగా.
తన సందిగధ్ం, తతస్ంబంధ నిరణ్యం అమమ్కి చెపాప్డు. సుబబ్లక్షమ్మమ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు. కాదు..మాటాల్డలేకపోయింది. పటుట్పంచె కటిట్ శర్దధ్గా
ఆచమనం చేసుత్నన్ చినాన్రి విశవ్ం ఒకక్సారిగా ఆమె కళళ్ముందు మెదిలాడు. రోజు సంధయ్చేసుకోవటానికి పేచీపెటిట్న చినన్పప్టి విశావ్నికి ఇపప్టి
విశవ్నాథానికీ పెదద్తేడా కనిపించలేదు సుబబ్లక్షమ్మమ్కి. అపుప్డు దోసుత్లతో కిర్కెట ఆడడానికి ఆతుత్ర్తపడేవాడు. ఇపుప్డు లౌకికమనే ఆట. ఏదైనా ఆటే
కదరా శివా అనుకుంది. అపుప్డు ఆ మారాం ముదొద్చేచ్ది. ఇపుప్డు మనసుస్ చివుకుక్మంటోంది. అసంకలిప్తంగా తిరిగిన కంటనీరుని కొడుకు చూడకుండా
కళల్ని పెదద్వి చేసి, ఒకక్సారి తలని వెనకిక్ చాచి ఆ నీటిని కంటిలోపలికి పంపించడానికి పర్యతిన్ంచింది.
"ఎనాన్ళుళ్ ఉందామని ఇలాగ?" పర్శిన్ంచింది నిరాశతో, కనీన్టిపొర వలన మసకగా కనపడుతునన్ విశవ్నాథంతో.
"తెలీదమామ్! " అనాన్డు అనిశచ్యంగా.
“ఈ అనూచాన ఆచారం మానిన మాతార్న నేను చెడడ్వాడిని కానమమ్” అని చెపాద్మనుకునాన్డు విశవ్నాథం కానీ అతని గొంతు పెగలలేదు.
“ఇది సాంపర్దాయమో ఆచారమో కాదు మన విధి అనీ, సమసయ్ నమమ్కానిది కాదు చేయాలనే పటుట్దల, తీరిక చేసుకోవాలనే ఆకాంక్షది” అని
చెపాద్మని, పిలల్వాడు మరింత నొచుచ్కుంటాడని సుబబ్లక్షమ్మమ్ పైకి అనలేదు.
"పొనీలేరా నాకు ఓపికునన్నాన్ళుల్ నేను మనందరికోసం పార్రధ్న చేసాత్నులే. నాకు వేరే పనాపాటా!." అనన్ది దాని బదులుగా.
ఓం పుండరీకాక్ష। పుండరీకాక్ష! పుణడ్రీకాకాష్య నమః.
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"నానన్మామ్! రా, మామ మిరిచ్ బజిజ్ వేసోత్ంది, అందరం బాయ్క యారడ్ లో ఉనాన్ము, ఫాసట్ గా రా నానన్మమ్"
సాయంతర్ దీపాలు పెటిట్, ఎం.స.రామారావు గారి సుందరకాండ వింటుంటే నా మనవడు ఇంగీల్ష లాంటి తెలుగులో పిలిచేసరికి
,మెలిల్గా లేచి ఇంటి పెరటోల్కి వెళాళ్ను. వేడిగా మిరిచ్ బజిజ్, చలల్గా నిమమ్సోడా.. రెండు నాకు ఇషట్మయినవే, అకక్డ నాకు సావ్గతం పలికాయి.
జూన నెల , ఎండాకాలం వేడి గాలులు, చుటూట్రా రక రకాల హరిత వరాణ్లు,ఎంతో అందంగా ఉండే పూల తోటలు. నేను వచిచ్ ఇరవై
ఏళుళ్ అవుతునాన్ నూయ్ జెరీస్ వేసవి అందం లో మారుప్ లేదు.
చలికాలంలో ఎంత నిసేత్జంగా ఉంటుందో, వసంత వేసవిలో అంత అందంగా ఉంటుంది ఈ ఊరు. ఎకక్డ కోనసీమలో పలెల్టూరు
అనాతవరం.. ఎకక్డ నూయ్ జెరీస్? ఆలోచిసేత్ అంతే చితర్ంగా ఉంది. ఇంకో వారంలో డెబైబ్యవ సంవతస్రంలో అడుగుపెడుతునన్ నేను, అనగా సుబబ్లకీష్ ని
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అనాతవరంలో జమీందారి కుటుంబంలో పెరిగి, అమలాపురం లో ఉండే డాకట్ర గారికి భారయ్గా వచిచ్, లేక లేక ఒక మగ బిడడ్ని కని, ఇరవై ఏళళ్ కిర్తం
జీవిత భాగసావ్మిని కోలోప్యాను.
ఊరిలో ఇలుల్ని, పొలానిన్ అమేమ్సి, బంధువులని వదిలి, ఇకక్డ ఈ దేశంలో సిథ్రపడడ్ నా కొడుకు కోడలి దగగ్రికి రాక తపప్లేదు.
ఇకక్డికి వచేచ్టపప్టికే సూక్లుకు వెళేల్ మనవరాలు, చంటిపిలాల్డు అయిన మనవడు, చెరో దికుక్ ఉదోయ్గాలకని వెళేళ్ కొడుకు కోడలు.. హడావుడి జీవితమే.
ఏమనుకునాన్రో ఏమో, నేను వచిచ్న ఏడాదే కోడలు ఉదోయ్గం మానేసింది. ఇంటోల్ నుండి చేసుకునే ఉదోయ్గం లో చేరింది. ఆ తరువాత పిలల్లు హైసూక్ల కి
వచేచ్సరికి, నాలుగు పడక గదుల గల ఈ ఇలుల్ కటిట్ంచారు.
ఈ ఇంటికి మా అమలాపురంలో ఇంటికి పెదద్ తేడా లేదంటే నమిమ్తీరాలి. సువిశాలమయిన పెరడు, పూజకి పర్తేయ్కంగా గది,
పూజగదిలో నా రాముడు, మెటల్ కింద ఉండే గది నాకోసం, పెరటోల్ ఋతువులకి తగగ్టుట్గా రకరకాల పూలు, పళుళ్, కూర మొకక్లు.. ఇంటి ముందు రోజూ
ముగుగ్, ఇంటోల్ దీపం, ఇవే ఇంటికి, ఇంటి యజమానికి ఆరోగయ్ం, శుభం అని నేను చెపిప్న నా మాటని తూచా తపప్కుండా పాటిసుత్ంది నా కోడలు. కారు
నడపడం దగగ్ర నుండి ఇంటోల్ పనుల వరకు అనిన్ తానే చూసుకుంటుంది. ఇకక్డ ఉండే తెలుగు వాళళ్ ఇంటికి, వారితో అపుప్డు అపుప్డు పర్వచనా గోషిట్కి,
వారంవారం ఇకక్డ ఉండే వెంకనన్ గుడికి ననున్ కర్మం తపప్కుండా తీసుకుని వెళుతుంది. తనకి వంటలో, తోటలో , ఇంటి శుభర్ంలో సహాయం చేసూత్,
పుసత్కాలు చదువుతూ , వాళుళ్ ఎకక్డికి తీసుకుని వెళేత్ అటు వెళూత్ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్ను. ఈ మధేయ్ మనవరాలి పెళిళ్ కూడా ఇకక్డ గుడిలో అంగరంగ
వైభోగంగా చేశారు, అచచ్ం మన ఊరిలో పెళిళ్ లాగానే. మరి ఇకక్డ దొరకనిది లేదు కదా. తాటాకు పందిరి నుండి, మావిడాకుల వరకు అనిన్
దొరుకుతాయి. ఈ ఊరిని అందుకే లిటిల ఇండియా అని అంటారుట.
ఇకక్డ నాకు ఏ లోటు లేదు, అయినా కూడా ఏదో అసంతృపిత్. బంగారు పంజరంలో సేవ్చఛ్ లేని ముసలి పకిష్లాగా!
ఇనేన్ళల్లో కేవలం రెండు సారుల్ మటుకె భారతదేశం వెళల్గలిగాను. అది కూడా హైదరాబాద లో ఉండే నా కోడలు తలిల్దండుర్ల చివరి చూపుకి. వెళిల్న
రెండు సారుల్ నెల రోజులునాన్, వెళిల్న పని వేరు కాబటిట్ నా ఊరు చూసుకోలేకపోయాను. సొంత ఊరిలో ఉండే సేవ్చఛ్, ఆపాయ్యత, పుటిట్ పెరిగిన ఆనవాళుల్
ఇవే జీవిత చరమాంకంలో మనకి బలానిన్ ఇసాత్యి. ఎపప్టికపుప్డు తిరిగి వెళిల్పోవాలని ఉంటుంది కానీ అడిగి, వదుద్ అనిపించుకోవడానికి ఇషట్పడక
అడగలేదు.
ఇనాన్ళుళ్ సదుద్కుని ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు అంటారా, దానికి కారణం లేకపోలేదు. రాజమండిర్లో ఉండే నా తముమ్డు,
మొదటిసారిగా అమెరికాలో ఉండే వాడి కూతురి దగగ్రకు వసుత్నాన్డు. ఈ వారం చివరోల్ నా పుటిట్నరోజుకని ననున్ కలవడానికి వసుత్నాన్డు. ఇకకడ ఒక నెల
రోజులు ఉంటాడు. ఈలోపు నా మనసులో మాట చెపితే, వాడితో పాటు తిరుగు పర్యాణంలో వెళళ్వచుచ్నని నా ఆశ.
"నానన్మమ్ తిను తిను కోలడ్ అయిపోయాయి, బజిజ్స.." అని నా మనవడు అనడంతో పర్సుత్తంలోకి వచాచ్ను.
ఇంతలో నా కోడలు " అతత్యయ్, వేడి గా ఇంకో వాయ వేసాను, ఇవి తినండి. ఆ పకక్ సందులో ఉండే తమిళం అమామ్యి పేరెంటస్
ఇండియా నుండి వచాచ్రుట. వాళల్కి ఇంటోల్ తోచటేల్దు అంటే ఇలా రమమ్నాన్ను. కాసేపటోల్ వసాత్రు. మీకు కాసేపు సందడిగా ఉంటుంది."
"నాకు తమిళం రాదు కదే! ఏం మాటాల్డ మంటావు?" అని నేను పూరిత్ చేసేలోపే, "కానీ వాళళ్కి తెలుగు వచుచ్లే అతత్యయ్" అనేసి
దాని పనిలో పడింది. పని రాక్షసి కదా మరి, ఎంత సేపు పని తపప్ నాతో మాటాల్డనికి సమయం లేదు దానికి. కనీసం నా కొడుకుకి అయినా నా పర్యాణం
సంగతి చెపాప్లి. రేపు పొదుద్నేన్, నా మనవడు కొడుకు కసరతుత్ చేసే సమయంలో చెపేప్సాత్ను.
ఇంతలో ఆ తమిళ దంపతులు రానే వచాచ్రు, ఇంటిని ఇలాల్లిని చూసి తెగ మెచుచ్కునాన్రు. చెనైన్ మహా నగరం లో ఎదో
అపారెట్మ్ంట లో ఉంటారట వాళుళ్, అందుకని ఇంత విశాలమయిన ఇలుల్ చూసి చాలా రోజులయిందనాన్రు.
పూజ మందిరం, నా గది చూసి కాసేపు అలా ఉండిపోయాయిరు. నా పుసత్కాల అర చూసూత్ పేరు పేరునా ఏ పుసత్కమో అడిగి
తెలుసుకునాన్రు. వంటింటోల్ అధునాతన వసుత్వుల తో పాటు , చినన్ పాటి రుబుబ్రోలు చూసి అవాకక్యాయ్రు. అది మా కోడలు నా కోసం వెతికి వెతికి మరీ
కొందని గరవ్ంగా చెపాప్ను.ఇంటి పెరడు లో చెకక్ తో చేసిన చినన్ పాటి గదిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు.
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"ఆ గది నా కొడుకు నా కోసం కటిట్న కుటీరం, ఇంటోల్ కనాన్, నేను ఎకుక్వ సేపు ఇకక్డే గడుపుతాను.ఇందులో నేను పుసత్కాలు
చదువుకోవడం కోసం ఒక పడక కురీచ్, యోగా ధాయ్నం చేసుకోవడానికి ఒక చాప తపప్ ఏమీ ఉండవు" అని చెపేప్సరికి వాళల్ ఆనందానికి అవధులు లేవు.
"మీరు చాలా అదృషట్వంతులు. అమెరికాలో కూడా మీకు తగగ్టుట్గా, మన సంపర్దాయలని గౌరవిసూత్ ఇవనీన్ చేయగలుతునాన్రు
అంటే మీ పిలల్లు , మనవళుల్ మీకోసం ఎంతో ఆలోచిసుత్నాన్రు అని అరథ్ం అయింది. మేము అకక్డే ఉంటూ కూడా ఇవనిన్ చేయడానికి వీలులేకుండా
ఇపుప్డు పరిసిథ్తులు ఉనాన్యి" అని అనేసి భోజనాలు చేసి వాళళ్ ఇంటికి వెళిల్పోయారు.
నా గదిలోకి పడుకోడానికి వెళాళ్నే కానీ నిదర్ పటట్లేదు. ఇందాక వచిచ్న వాళుళ్ వీలు లేని పరిసిథ్తులు అంటునాన్రు, నేను వచిచ్న ఈ
ఇరవై ఏళళ్లో అంత మారుప్ వచిచ్ ఉంటుందా? ఆ అది చెనైన్ మహానగరం. మాది అమలాపురం టౌన కదా! ఏమి మారదులే! ముఖయ్ంగా ఆ పచచ్ని
పొలాలు, సందు చివర రామాలయం, వీధి అరుగులు మీద ఇరుగు పొరుగు తో కబురుల్, ఎపుప్డు అంటే అపుప్డు , ఒకళళ్మే ఎంచకాక్ బయటకి వెళేల్
సౌకరయ్ం, చలి కాలం లో ఒక శాలువా కపుప్ని కూడా విధులోల్ తిరిగే వీలు, నితయ్ం తగిలే సూరయ్ రసిమ్ ఇవనీన్ నాకు ఇకక్డ అందని దార్క్షలే మరి.
వాటికోసం అయినా నా ఊరుకి వెళిల్ తీరాలి.
తెలాల్రే, అందరూ లేచి వారి వారి పనులలో హడావిడి గా ఉనాన్రు. మనవడు తెగ కసరతుత్ చేసుత్నాన్డు, వాళళ నానన్ పేపర
చదువుతునాన్డు, మెలల్గా నేను వాడి పకక్న కురోచ్గానే, పరిగెతుత్ కుంటూ నా మనవడు వచిచ్,
"నానన్మామ్ ..నీకో సరైప్జ, నీ బరత్ డే గిఫట్ , అది ఇసేత్ నాకేం ఇసాత్వు?"
ఆ ఏముంటుంది చీరలు, కేకులు, లేకపోతే పుసత్కాలు అని మనసులో అనుకుని
"ముందు ఇవువ్, అపుప్డు ఆలోచిసాత్" అని అంటుండగానే నా కోడలు వచిచ్,
"ఒరేయ అలా ఊరించ కూడదు, ఆ కవర తీసుకొచిచ్ ఇవువ్ నానన్మమ్ కి" అని అనేసరికి నా మనవడు ఒక తెలల్టి ఎనవ్లప కవర
తీసుకొని వచాచ్డు.
ముగుగ్రు

కలిపి

ముందసుత్

పుటిట్నరోజు

శుభాకాంక్షలు

అని

చెపుతూ

ఆ

కవర

ని

నా

చేతిలో

పెటాట్రు.

అది తెరవగానే ఇంగీల్ష లో ఏదో పిర్ంట చేసి ఉంది.
అపప్టోల్నే పదో తరగతి దాకా చదువుకునాన్, తెలుగు తపప్ ఇంగీల్ష చదవడం రాదు నాకు. కానీ ఇకక్డికి వచాచ్క ఇంగీల్ష నేరుచ్కోక
తపప్లేదు. మెలిల్గా నా కళళ్దాలు సరి చేసుకుని చదవడం మొదలు పెటాట్ను.
కొంత చదివేసరికి అది విమానం టికెట అని అరథ్ం అయింది, పూరిత్గా చదివేసరికి అది ఇండియా.. అంటే నా ఉనికికి టికెట అని అరథ్ం
అయింది. నా మనసుస్లో ఉనన్ కోరికని నేను చెపప్కుండానే తెలుసుకునన్ నా కుటుంబానిన్ ఆరాధన గా చూశాను. మాటలు రాలేదు, ఆనందభాషాప్లే!
వెంటనే నా కొడుకు "అమామ్, ఈ టికెట ఐడియా నీ కోడలుదే. నీ పుటిట్నరోజు కి బహుమతి ఏం ఇవావ్లా అని తరజ్నభరజ్నలు
అవుతూ ఉంటే, "అతత్యయ్ కి ఆవిడ ఊరు వెళాళ్లని మనసులో ఉంది. ఇపుప్డు ఎలాగూ మీ మావయయ్ వసుత్నాన్రు కదా. కాసత్ ఆవిడకి పర్యాణం లో తోడు
గా ఉంటారు, ఒక మూడునెలలకి పంపించండి. తిరుగు పర్యాణం లో మనం వెళిల్ తీసుకునిరావచుచ్” అని అంది.అందుకే టికెక్టుల్ తీసాను. మావయయ్కి
అనీన్ చెపాప్ను. మన ఊరిలో మన ఇంటిలోనే , నీకు ఒక గదిని ఏరాప్టు చేశాడు మావయయ్. ఈ మూడు నెలలు నువువ్ అకక్డే ఉండచుచ్"
మూడు నెలలు ఏంటి, నేను ఎపప్టికి అకక్డే ఉండిపోవాలని అనుకుంటుంటే, కానీ ఆ విషయం ముందే తెలుసేత్ అసలుకే మోసం
వసుత్ందేమో కదా. అకక్డకి అంటూ వెళాళ్క, నాకు ఇకక్డే సుఖంగా ఉందని, ఓపిక, ఊపిరి ఉనన్నాళుళ్ ఇంక ఇకక్డే అని చెపేప్యచుచ్.. అని
ఊరుకునాన్ను.
ఇంతలో నా మనవడు "నానన్మమ్, నువువ్ అకక్డికి వెళాళ్క డైలీ వీడియో కాల చేసూత్ ఉండాలి, నీకు అకక్డ ఏ పార్బల్మ వచిచ్నా
వెంటనే చెపాప్లి సరేనా. అకక్డ ఏదో ఉంది అనుకుని వెళుత్నాన్వు కానీ , చూడు వెళాళ్క నీకే తెలుసుత్ంది. అవతలి వైపు పచచ్న అని ఇంగీల్ష లో పోర్వెరబ్
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ఉంది లే" అని వయ్ంగయ్ గా అనేసరికి ,ఒకక్సారిగా వాడు అనన్దాంటోల్ నిజం ఉందా అని భయం వేసింది. అయినా కూడా నా మాతృభూమి మీద పేర్మ
దానిన్ కపేప్సింది.
చూసుత్ండగా నా తముమ్డు రావడం, నా పుటిట్నరోజు వేడుక జరుపుకోడం జరిగిపోయాయి. గిరుర్న నెల తిరిగి నా పర్యాణం తేదీ
కూడా వచేచ్సింది. అనీన్ సరుద్కుని సిదధ్ంగా ఉనాన్ను, ఇంకొనిన్ రొజులోల్ నా కల నెరవేరబోతోంది మరి.
కొడుకు, కోడలు, మనవడు చెపిప్ందే చెపిప్, నాకు వంద జాగర్తత్లు చెపాప్రు, ఎంతయినా ఇదే మొదటిసారి గత ఇరర్వై ఏళళ్ లో
వాళళ్ని వదిలి రావడం. విమానాశర్యం లోపలి దాకా వచిచ్ , మాకు వీడుకోలు పలికారు.
నూయ్ జెరీస్ నుండి నేరుగా ముంబై వెళేళ్ విమానం, పదమూడు గంటలోల్ వెళేల్లాగా టికెట తీసుకునాన్రు. అయినా కూడా ముంబై నుండి
హైదరాబాద, అకక్డ నుండి రాజమండిర్ మా తముమ్డు ఇంటికి వెళేళ్సరికి నాకు దారిలోనే నా రాముడు కనిపించాడు మరి. దిగి దిగగానే శార్వణమాసం
అనే పేరు కానీ ,ఆ ఉకక, బంక తటుట్కోలేకపోయాను. ఇవాళే కదా వచాచ్ను, కొనిన్ రోజులోల్ అనిన్ అవే నెమమ్దిగా అలవాటు అవుతాయిలే అనుకునాన్ను.
మొదటి వారం అంతా ఒకటే నిదర్, జెట లాగ కదా. ఎదో మా మరదలు చేసిన వంట ఇంత తిని, మనవడితో ఫొన లో మాటాల్డి ,
పడుకోడం తపప్ చేసింది ఏది లేదు. ఆ తరువాత వారం కాసేపు గోదావరి దాకా వాయ్హాయ్ళి కి వెళిల్ రావడం, ఏవో పుసత్కాలు చదవడం మొదలు పెటాట్ను.
మరదలు చేసే వంట బానే ఉనాన్, కోడలి వంటకి అలవాటు పడాడ్నేమో, నేనే ఇంత ఉడక వేసుకుని తినాన్ను. ఎంత సేపు టీవీ సీరియలస్ చూసే మరదలు,
పొదునేన్ వెళిళ్ సాయంతార్నికి వచేచ్ తముమ్డు, రాజమండిర్ వేడి , ఆ మూడు పడక గదుల అపారెట్మ్ంట, నాకు కావాలిస్న సాంతవ్నని ఇవవ్లేకపోయాయి.
ఇంకో వారం ఉండాలని గొడవ చేసినా, అమలాపురం లో ననున్ దించమని కోరాను. అనాతవరం మీదుగా అమలాపురం తముమ్డి
కార లో బయలు దేరాము. నేను పుటిట్న ఊరు, చదివిన బడి ఇదే అని చూపించినా కూడా నేను గురుత్పటట్లేదు, అంతగా మారిపోయాయి. పంట పొలాలు
చాలా మటుకు తగిగ్పోయి చేపల చెరువులు పర్తయ్క్షమయాయ్యి. ఎకక్డా కూడా మండువా ఇళుళ్ ,పెంకుటిళుల్ లేవు, అనిన్ కాంకీర్ట వే. అమలాపురం ఎపుప్డు
వసుత్ందో అని అనుకుంటుంటే, అమలాపురంలొనే మనం ఉనాన్ము అనడంతో ఒకక్సారి బయటకి చూసేసరికి నాకు ఏమి అరథ్ం కాలేదు.
గురుత్పటట్లేనంతగా మారిపోయింది. ఏవో మాలస్, కొతత్ కొతత్ బిలిడ్ంగులు, చుటూట్రా అనిన్ అపారెట్మ్ంటస్. మేము ఉనన్ సందులోకి కారు పోనిచిచ్ ఇదే మీ
ఇలుల్, అని అనడం తో దిగి తేరిపారా చూసుకునాన్ను. సందు మొతత్ం కుంచించుకు పోయింది అనిపించింది.
ఇలుల్ కూడా మొతత్ం మారిపోయింది. వసారా, పెరడు ఏవి లేవు. అంతా మారేచ్సి. అందులోనే మూడు పోరష్న లుగా విభజన
చేశారు, అదెద్కు ఇచేచ్ లాగా. నాకోసమని కింద పోరష్న లో ఒక గది అదెద్కి తీసుకునాన్రు. ఆ పకక్న ఉండే వాళుళ్ నాకు పర్తి పూట భోజనం పంపించేలా
ఏరాప్టు చేసారు.
ఇపప్టి దాకా ఈ పర్యాణంలో నాకు పెదద్గా నచిచ్నదంటూ ఏది లేదు ఒకక్ గోదావరి, అకక్డ అకక్డ పంట పొలాలు తపప్. కనీసం
ఈ ఇంటోల్ ,ఈ మనుషుల మధయ్ నా ఉనికి ఉందేమో చూడాలి.
“ఏ అవసరం వచిచ్నా వెంటనే ఫోన చేయి” అంటూ, తముమ్డు రాజమండిర్ బయలుదేరాడు.
నాకు ఇచిచ్న గది శుభర్ంగా ఉంది, అందులోనే సాన్నాల గది కూడా ఉంది. చినన్ మంచం, ఒక బీరువా కూడా ఉనాన్యి. సాన్నం చేసి,
నా సామానుల్ సదుద్కునాన్ను.
ఇంతలో పకిక్ంటి వాళల్ బాబు "అమెరికా మామమ్గారు , వాట డు యు వాంట? అంటూ వచాచ్డు. ఒకక్సారి నా మనవడు
గురుత్కువచాచ్డు. బయట ఎలా ఉనాన్ కూడా, ఇంటోల్ ముఖయ్ం గా నాతో, తెలుగులోనే మాటాల్డాలని వాళళ్ అమమ్ ఆరడ్రు, అందుకే కషట్ం అయినా
తెలుగులోనే మాటాల్డుతాడు.
"ఈ పూటకి ఏమి వదుద్లే బాబు, ఏకంగా రాతిర్ భోజనం చేసాత్ను. కొదిగాగ్ కాఫీ మటుకు పంపించు" అని చెపిప్, నా మనవడికి ఫోన
చేసి ఇపప్టిదాకా జరిగినదంతా చెపేత్ వాడు ఒకటే నవువ్, ఎండ కావాలని అని వెళాల్వు చూడు , ఆ ఉకక్లో బాగా ఎంజాయ చేయి అని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సాడు.
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కాసేపు నడుం వాలిచ్ , పుసత్కం చదువుతూనే ఒక కునుకు పటేట్సింది. ఇంతలో పకిక్ంటి నుండి భోజనానికి అని పిలుపు వచిచ్ంది.
బాగా ఆకలిగా ఉంది, అసలే అమలాపురం భోజనం, ఇంకా ఎకుక్వ ఆకలి వేసింది. వెళేల్ సరికి ఆ ఇంటి ఇలాల్లు సోఫా లో కూరుచ్ని టీవీ చూసోత్ంది. వాళళ్
అబాబ్యి, భరత్ నాకోసం కంచం పెటిట్ అనిన్ వడిసుత్నాన్రు. ఇలుల్ చినన్దే అయి , ఇలల్ంతా దుముమ్ ధూళితో సామానుల్. ఎకక్డ పొందికగా సదుద్కునటుట్ లేదు.
ఎకక్డ పడితే అకక్డ బటట్లు. ఇంటి బయట ముగుగ్ లేదు, ఇంటోల్ దీపము లేదు. కనీసం వంట అయిన బాగుంటే బావుండు అనుకుంటూ వెళేళ్సరికి ,
"రండి రండి మీకోసమే ఇవవ్నిన్ ఏరాప్టు చేసాము. వచిచ్ కూరోచ్ండి" అంటూ ఆవిడ లేచి వచిచ్ంది. తినడం మొదలు పెటాట్ను.
కంచం లో ఒక పది రకాలు ఉనాన్యి. "పెళిళ్ భోజనం లా ఇనిన్ చేశారు ఏంటండీ" అని అనగానే " అయోయ్ ఇది పెళిళ్ భోజనం కాదు అండి, బుటట్
భోజనం" అందా ఇలాల్లు.
'బుటట భోజనామా!?" అదేంటి అనన్టుట్ గా చూసూత్ ఉండిపోయాను.
వెంటనే ఆవిడ " ఇది కాకినాడ లో బాగా పేరునన్ సుబబ్యయ్ హోటల వాళళ్ బుటట్ భోజనం అండి. మా వారు తరచుగా పని మీద
కాకినాడ వెళిళ్నపుడలాల్ ఆ హోటల కి వెళిళ్ ఈ బుటట్ భోజనం తెసుత్ంటారు." అంటే అంతగా ఇంటోల్ వంట కూడా చేసుకోరు అనన్మాట. ఇంక ముందు
ముందు నా పరిసిథ్తి ఏంటో అరథ్ం అయింది. నిటూట్రుసూత్ నా కోడలిన్ ఒక వందసారుల్ తలుచుకునాన్ను. దానికి పని తపప్ మాటాల్డం చేతకాదని
అనుకునాన్ను కానీ, నాకోసం నాకు తగగ్టుట్ ఉంటూ చకక్గా ఇంటిని , కుటుంబానిన్ బంగారంలా చూసుకుంటోందని గర్హించలేకపోయాను.
ఈ బుటట్ భోజనం దెబబ్కి కాసేపు అలా సందు చివర దాకా వెళిళ్ వసేత్ కానీ కడుపు కాసత్ సదుద్కునేలాలేదు.
సందు దాటి అలా వెళేత్ తెలిస్న వాళుళ్ ఎవరయినా కనిపిసాత్రు, అరుగుల మీద ఎవరో ఒకరు కబురుల్ చెపుప్కునే సమయం కదా అని అలా వాయ్హాయ్ళి కి
వెళాళ్ను. వీధిలో ఏ ఇంటి బయట అరుగులు లేవు, అకక్డ అకక్డ జనాలు మాతర్ం ఉనాన్రు. నా వయసునన్ ఒక ఆవిడ దగగ్రకు వెళిల్ నేను ఇలా ఫలానా అని
పరిచయం చేసుకుని, ఇది వరకు నేను ఉనన్పుడు మా ఇరుగు పొరుగు ఎవరు అయినా ఇకక్డ ఉనాన్రా అని అడిగాను.
దానికి ఆవిడ " నేను వచిచ్ పదేళుల్ అవుతోంది అండి. మా అబాబ్యి బాయ్ంక లో పనిచేసాత్డు. మీరు చెపిప్న వాళుళ్ అందరూ సగం మంది
అమెరికాకి , సగం మంది బెంగళూరుకు, హైదార్బాదుకు వలస వెళిల్పోయారు అండి. పిలలల కోసం తపప్దు కదండీ. ఒకళేళ్ ఉంటే ఎవరు చూసాత్రు, పైగా
ఇపుప్డు బాగా రేటుల్ కూడా పెరిగాయి. ఉనన్పుడే కొంత లాభానికి అముమ్కుని సొముమ్చేసుకుని, రిటైరెమ్ంట జీవితానిన్ ఆనందంగా గడువుతునాన్రు.ఇంకా
అరుగులు , ఇరుగు పొరుగు అలాంటివి కనుమరుగు అయిపోయినటేట్ నండి. అలా వీధిలో అరుగులు ఉనాన్ కూడా మంచికి రోజులు కావు, ఎవడో ఒకడు
ఒక మొతుత్ మొతిత్ మెడలోవి, చేతిలోవి తీసుకుని పోతాడు. అందుకే చీకటి పడాడ్క బయటకి రాకపొడమే మేలు. ఉంటాను అండి " అని చెపిప్ ఆవిడ ఇంటికీ
వెళిళ్పోయింది.
అందని దార్క్ష పులల్నే అనన్మాట. నేను ఉహించుకునన్వి ఏవి ఇకకడ లేవు, తెలాల్రే లేచి , రామాలయం చూడాలి. కనీసం అది అయిన
మారకుండా ఉంటే బావుండు అనుకుంటూ నా గదిలోకి వెళిళ్, నిజం తెలిసిన నీరసంతో నిదర్లోకి జారుకునాన్ను.పొదునేన్ లేచి సాన్నం చేసి నా రాముడిని
చూడడానికి వెళాళ్ను. గుడి మటుకు అలానే ఉంది, నా రాముడు ననున్ చూసి " ఏ సుబబ్లకిష్ నా కోసం ఇకక్డి దాకా రావాలా ,అంతటా నేను ఉనాన్ను
కదా, మరి నీ మందిరంలో, నీ మదిలో కూడా ఉనన్టేట్ కదా అని" అనన్టుట్ అనిపించింది.
దండం పెటుట్కుని తిరుగి నా గదికి నడుసుత్నాన్నే కానీ ఒకటే ఆలోచనలు.ఇనిన్ వేల మైళుళ్ దూరం , నా ఉనికి కోసం , నా వాళళ్ కోసం
వచాచ్ను కానీ, బాగా మారిపోయిన ఈ ఊరుని, ఏ మాతర్ం సీవ్కరించటేల్దు నా మనసుస్. మారిన వాతావరణానిన్, తటుట్కోలేక పోతోంది నా వయసుస్. ఏది
అయితేనే నా మనవడు అనన్టుట్ , అవతలి వైపు గటుట్ పచచ్న అని, ఎపుప్డు కూడా మనం ఎకక్డ ఉంటామో , ఎం చేసుత్ంటామో దానిన్ పేర్మించడం
నేరుచ్కోవాలి. మన చుటూట్ ఉనన్ పర్దేశంలో కనాన్, మన కోసం ఆలోచించే మనుషులోనే మన ఉనికి ఉందని గర్హించాను.
వెంటనే నా మనవడికి ఫోన చేసాను
"నానన్మామ్! ఇవాళ పోర్గార్ం ఏంటి, ఎటు వెళుత్నాన్వు ?"
దానికి నేను" నూయ్ జెరీస్ కి రా"అని అనగానే
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"వాట!! మామ నానన్మమ్ వచేసాత్ అంటోంది"

“అవునా! ఏమయింది అతత్యయ్! అకక్డ నచచ్లేదా మీకు. మేము వచేచ్ వరకు ఉండలేకపోతే మీకు ముందే టికెక్టుల్ తీయిసాత్ను.
ముంబయి దాకా ఎవరయినా తెలిస్న వాళళ్ని ,మీకు తోడూ గా పురమాయిసాత్ను. అకక్డ నుండి మీరు ఒకటే ఫైల్ట ఎకిక్ నూయ్ జెరీస్కి వచేచ్యచుచ్"
అని అంది.
"ఆ పని చేయవే అమామ్యి. నావలల కావడం లేదు ఇకక్డ. అలాగే ననున్ ఇంటికి తీసుకునివెళళ్డానికి విమానాశర్యానికి
వచేచ్డపుప్డు నీ చేతోత్ చేసిన మెతత్టి ఇడెడ్నుల్, రోటోల్ నూరిన కొబబ్రి పచచ్డి, చింతపండు పులిహోర తపప్నిసరిగా తీసుకునిరావే తలిల్. ఇకక్డ జీవం
లేని తిండి తిని విసుగొచేచ్సింది".
నా కోడలు నవువ్తూ “తపప్కుండా అతత్యయ్” అని ఫోన పెటేట్సింది.
బంగారు పంజరం లో ముసలి పకిష్ లాగా సేవ్చఛ్ లేదు అనుకునాన్ను కానీ, సుతిమెతత్ని పూలతో చేసిన కుటీరంలో , ఎంత వరకు నేను
ఎగరగలనో అంత వరకే నాకు సేవ్చఛ్ని ఇచిచ్, అంతకు మించి ఎగిరితే పడిపోతానని విశార్ంతి కలిప్ంచారని, ఈ పర్యాణం పుణయ్మా అని తెలిసొచిచ్ంది
మరి.
PPP

అమామ్ నానాన్ బంగారు తలీల్..

కృపాకర్ పోతుల

‘బంగస్’,...అంటే....’బంగారుతలిల్’ ఫోనులో మాటాల్డుతునన్ మాటలు సప్షట్ంగా వినిపిసుత్నాన్యి పర్కక్గదిలో నానన్కీ, వంటగదిలో అమమ్కీ.
ఎందుకు వినబడవూ ఆ పిలల్ ఆరునొన్కక్ రాగంలో సనాన్యి నొకుక్లు నొకుక్తుంటే.
“హాయ ‘బేంగీ’ ( “బంగారాని”కి షారట్ ఫారమ్. తన కాబోయే భరత్కి ‘బంగస్’ పెటుట్కునన్ ముదుద్పేరది). ఎలుల్ండి వేలెంటైనస్ డే
గురుత్ందా? ఆ రోజు పొర్గార్మ ఏమైనా పాల్న చేసావా? ఓ... లెటస్ మీట ఇన ద పబ నియర మై ఆఫీసా. ఎరౌండ నైనా. ఓకే .

లెటజ డూ ఒన థింగ

రా ఇడియట. పబ లో అరౌండ టెవ్లవ్ వరకూ సెప్ండ చేసి ఆ తరవాత అకక్డే పారక్ లో లెటస్ సాట్ర్ల ఫర అన హౌర ఆర సో. దేర ఆఫట్ర యూ కేన డార్ప
మీ ఎట హోమ. లెటస్ హేవ సమ ఫన యార . లవ యూ సో మచ రా రాసెక్ల. సీ యూ లేటర రా. బా…….య” అని ఈకాలపు సాఫట్ వేర
యువతరంలా మూడొంతులు ఇంగీల్షులోనూ, మిగతా ఒకొక్ంతూ తెలుగులోనూ సైట్ల గా మాటాల్డి, హై హీలడ్ షూస ఠకఠక లాడించుకుంటూ బయటకొచిచ్
“అమామ్ రాతిర్ నాకు టీమ డినన్ర ఉంది. వచేచ్టపప్టికి లేటవుతుంది. నా కోసం తినకుండా కూరొచ్ని, ఇంత లేట అయియ్ందేమని తరవాత
సతాయించొదుద్” అని అరుచుకుంటూ బయటకి నడిచింది వయాయ్రంగా.
బంగారుతలిల్ కారు సాట్రట్యియ్, బురుర్మని బయలేద్రిన శబద్ం చెవిలో పడగానే రయియ్మని దూసుకొచిచ్ందమమ్ నానున్నన్ గదిలోకి.
“వింటునాన్రా దాని వాగుడు. ‘వేలెంటైనస్ డే’ అట, పబబ్ట, రాతిర్ పనెన్ండు గంటలతరావ్త పారోక్ల్ సాట్ర్లింగట. భయం భీతీ లేకుండా ఎలా వాగుతుందో
చూసారా. భయమేసోత్ందండీ దానిన్ చూసుత్ంటే. ఏంచెయాయ్లో కాసత్ ఆలోచించండీ” అంది ఆందోళనగా.
ఏం చెపాప్లో తోచలేదు నానన్కి. ఒకక్గానొకక్ బిడడ్. కాలు కింద పెడితే కందిపోతుందేమోననన్ంత అపురూపంగా పెంచుకునాన్రు.
“కొండమీద కో....” మాట పూరత్వకుండానే కోతిని తెచిచ్ కూతురి చేతిలో పెటిట్ మురిసిపోయేవారు. పిలల్ ఫిఫత్ సాట్ండరడ్ చదువుతునన్పుప్డు, “డాడీ
మాసూక్ల బస లో ఒనీల్ మిడిల కాల్స కిడేస్ వసాత్రు తెలుసా. రిచ కిడస్ ఓన కారస్ లోనే వసాత్రు. ఐ టూ వాంట టు గో ఇన అవర కార డాడీ. బస లో
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వెళాళ్లంటే షేమ షేమ గా ఉంది” అని బుంగమూతి పెడితే, “అబోబ్.. ఇంత చినన్పప్టున్ండీ ఎంత కాసీట్ల్ టేసుట్లో బంగారుతలిల్కి. బసెస్కక్దంట, కారోల్నే
వెళుత్ందంట” అని తెగ ముచచ్ట పడిపోయి వారం రోజులోల్ కారు కొని కూతురి ముదుద్ తీరాచ్రు.
సూక్లావసథ్ దాటి కాలేజాయ్వసథ్కి వచేచ్టపప్టికి ఇంకా కాసీట్ల్ టేసుట్ల్ సంతరించుకుంది ‘బంగస్’. ఎట లీసట్ ‘హోండా సిటీ’ ఆర ‘సోక్డా
రేపిడ’ గాని ఉంటే తపప్ “ఐ షల నాట గో టు కాలేజ “ అని భీషిమ్ంచుకూక్రుచ్ంటే ఆ ముచచ్ట కూడా తీరిచ్ మురిసిపోయారు అమామ్ నానాన్. ఇక బటట్లకీ
జోళళ్కీ, సెంటుబుడల్కీ, లిప సిట్కుక్లకీ ఎంత డబుబ్ తగలేసుత్నాన్ “ఉనన్దొకక్ నలుసూ. సంపాదించినదంతా దానికే కదా. ఖరేచ్పెటుట్కుంటుందో, దాచే
దాచుకుంటుందో దానిషట్ం” అనుకొని ఆనందించేరు తపప్ ఎపుప్డూ పనెన్తిత్ ఒకక్మాట కూడా అనలేదు కూతురిన్.

ఇదద్రూ మంచి ఉదోయ్గాలోల్నే

ఉండడంతో ‘బంగస్’ ఎలాంటి గొంతెమమ్ కోరికలు కోరినా అవి తీరచ్డం కషట్ంకాలేదు అమామ్ నానన్లకి. కాకపోతే ఆడింది ఆటా పాడింది పాటగా
పెరగడంతో, పెదాద్ చినాన్

మంచీ మరాయ్దా అనేవి ఏకోశానా వంటబటిట్ంచుకోకుండా, వటిట్ రాలుగాయిలా తయారైంది బంగారుతలిల్. ఎవరైనా

సేన్హితులుగాని, దగగ్ర బంధువులుగాని కొంచెం

హెచచ్రించబోయినా “కుళుళ్వెధవలు. మనం పిలల్ని అతిముదుద్ చేసి పాడుచేసేసుత్నాన్మట.

తగిగ్ంచుకుంటే మంచిదట. లేకపోతే తరవాత బాధ పడాలిస్వసుత్ందట”

అని తిటుట్కోవడవే

కాకుండా, వాళళ్తో మాటలు మానెయయ్డం లాంటి కొకారీ

పనులు కూడా చెయయ్డంతో కొనాన్ళళ్కి సేన్హితులూ బంధువులూ అంటూ ఎవరూ లేకుండా ఒంటిపిలిల్రాకాసులాల్ మిగిలిపోయారు అమామ్ నానాన్. అంత
కర్మశిక్షణారాహితయ్ంలో పెరిగిన బంగారుతలిల్కి చదువబుబ్తుందని మెడకాయమీద తలకాయునన్వాడెవడూ ఏనాడూ అనుకోలేదు. అయితే, సరసవ్తీ
కటాక్షం నిండుగా ఉండడంతో

పిలల్కి చదువు సునాయసంగానే ఒంటబటిట్ంది.

సిటీలో చాలామంచి పేరునన్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ చేసి, గొపప్

మలీట్నేషనల కంపెనీలో పెదద్ ఉదోయ్గం సంపాదించుకుంది.
“హమమ్యాయ్. బర్హామ్ండంగా చదువుకొని, బర్హామ్ండమైన ఉదోయ్గం తెచుచ్కుంది బంగారుతలిల్. ఇక బర్హామ్ండమైన సంబంధం చూసి
పెళిళ్ చేసేసేత్ మన బాధయ్త తీరిపోతుంది” అని తలంచి, వెంటనే “జలజా రాయ వెడిడ్ంగ లింకస్“ వంటి హైకాల్స పెళిళ్సంబంధాలు కుదిరేచ్ సంసథ్లో
కూతురి వివరాలు నమోదు చెయియ్ంచేరు అమామ్నానాన్. చెయియ్ంచేరనన్ మాటేగాని “ఇలా చేసుత్నాన్ం తలీల్” అని ఒకక్ మాటైనా, కనీసం మాటవరసకూక్డా
చెపప్లేదు బంగారుతలిల్కి.
విషయం తెలిసిన అగిగ్మీద గుగిగ్లం అయిపోయింది బంగారుతలిల్.

“నా పెళిళ్ విషయంలో

మీ పెతత్నం ఏంటి బోడి” అని

దబాయించింది. “హూ గేవ యూ ద రైట. ఇదే అమెరికాలోనో, ఇంగల్ండోల్నో అయితే పేరెంటస్ డు నాట పోక దెయిర నోసెస ఇన సచ మేటరస్. ఈ డరీట్
ఇండియా లోనే దిస కైండ ఆఫ నూయ్సెనస్” అని ఆంధార్ంగల్ భాషలోల్ అందంగా విసుకోక్వడమేకాకుండా, “నా మేరేజ విషయంలో డోంట ఇంటరిఫ్యర
ఇన ఫూయ్చర” అని గటిట్గా హెచచ్రించి ‘ఐటీసీ కాకతీయ హోటలోల్’ ఫెర్ండస్ తో డినన్రిక్ వెళిళ్పోయింది కోపంగా.
పిలల్ నిషర్క్మించిన తరవాత సోఫాలో సొమమ్సిలిల్పోయిన అమామ్ నానాన్ ఓ గంట తరవాతగాని

కళుళ్తెరవలేదు. తెరిచాక “కిం

కరత్వయ్ం” అని తలపటుట్కునాన్రు. అలా పటుట్కొనే ఉనాన్రపప్టున్ండీ.
మొదటోల్ “ఇపుప్డే కదా జాబోల్ చేరాను అపుప్డే పెళేళ్ంటి” అంటూ అమమ్నీ నానన్నీ నోరెతత్నివవ్ని బంగారుతలిల్ రెండేళళ్ తరవాత,
“ఎటీల్సట్ టీమ లీడ అయితే గాని నో కవ్సిచ్న ఆఫ మేరేజ” అని హూంకరించడం మొదలుబెటిట్ంది. తీరా టీమ లీడ అయాయ్క పెళిళ్ సంగతేంటంటే, “వాట
ద హెల . టీమ లీడ అయియ్ జసట్ టూ యియరేస్ కదా. అపుప్డే తొందరేంటి? లెటస్ సీ ఆఫట్ర నెకస్ట్ పొర్మోషన” అంది వేరే మాట మాటాల్డడానికి
తావివవ్కుండా.
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“అమామ్ మాకూ వయసైపోతోంది కదా. నీ మెళోళ్ మూడు ముళూళ్ పడి, నీ కడుపునొక కాయ కాసేత్ చూసీ...” అని సెంటిమెంట మీద
పేల్ చేదాద్మనుకునన్ అమమ్ని మధయ్లోనే తుంచిపారేసూత్,
“మూడుముళూళ్, కడుపున కాయా లాంటి

ఔట డేటెడ డైలాగస్ కొటొట్దుద్ మమీమ్.

నా పెళిళ్ నేను కావాలకునన్పుప్డు, నాకు

నచిచ్నవాడితో చేసుకుంటాను. మీరునాన్ లేకపోయినా ఇట డజనట్ మేక ఎనీ డిఫరెనస్. అండరాస్ట్ండ. అంతగా కావాలనుకుంటే నువూవ్ డాడీ మళీళ్
ఇంకోసారి చేసుకోండి పెళిళ్” అంటూ తను వేసిన విటుట్కి తనే విరగబడి నవివ్, విసవిసా వెళిళ్పోయింది ‘ఇనారిబ్ట మాలోల్’ షాపింగ కి.
ఏంచెయాయ్లో తెలీక తలలు పటుట్కూక్రుచ్నన్ అమామ్ నానన్ల కళళ్ముందు తళుకుక్మని మెరిసిందొక ఆశాకిరణం ఆరునెలల కిర్తం.
ఆరోజు సాయంతర్ం ఆరుగంటలపుప్డు, అసురసంధయ్ వేళ “మామ డాడ ఐ వానాన్ టు టెల యూ సంథింగ. ఐ లవ ‘బేంగీ’. హీ లవస్
మీ టూ. వీ వానాన్ గెట మేరీడ. ” అంది కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్కుంటూ అమెరికన సైట్లోల్.
”ఎంత చలల్ని మాట చెపాప్వు బంగారుతలీల్.

దీనికోసమే ఎదురుచూసుత్నాన్ం ఇనిన్ రోజులూ.

అబాబ్యి వాళళ్తో మాటాల్డి

ముహూరాత్లు పెటేట్సుకుంటే, పెళిళ్పనులు షురూ చెయొయ్చుచ్. కళాయ్ణమండపమే ఆరునెలల ముందు బుక చేసుకోవాలీ మహానగరంలో” అని ఆనందంతో
తబిబ్బబ్వుతునన్ అమామ్ నానన్ల మాటలిన్ మధయ్లోనే కటేచ్సూత్
”ఏకుచ్వలీల్,

ఈవెన దో వియ లవ ఈచ అదర సో మచ, ఒకరినొకరు పూరిత్గా అండరాస్ట్ండ చేసుకునాన్కే పెళిళ్

చేసుకోవాలనునుకుంటునాన్ం మమీమ్. అలా అండరాస్ట్ండ చేసుకోవడానికి మినిమం ఒన యియర అయినా పటట్దూ. సో.......అవర మేరేజ విల టేక పేల్స
ఆఫట్ర ఒన యియర ఓనీల్. దట టూ ఓనీల్ఇఫ వియ ఫీల థట ఎవిరీథింగ ఇస ఓకే.” అని చావుకబురు చలల్గా చెపిప్న బంగారుతలిల్వేపు మిడిగుడేల్సుకొని
చూసూత్ ఉండిపోయారు అమామ్ నానాన్ ఏం మాటాల్డాలో తెలీక.
--00-ఫాల్ష బేక లో కొటుట్కుపోతునన్ నానన్ వరత్మానంలోకి వచిచ్, “ఎనాన్ళైళ్ంది బంగారుతలిల్ ఈ విషయం చెపిప్. ఐదు నెలలు. అంటే
ఇంకా కనీసం ఏడు నెలలు గడిచిన తరవాత పిలల్ పెళిళ్కి పచచ్జెండా ఊపితే, ఆ తరవాత కనీసం ఇంకొక ఆరునెలలగాగ్ని పెళళ్వదు. ఈలోపులోనే ఏ
హారట్ ఎటేకో వచిచ్ పోతానో ఏమో. పోయేలోపు ఎలాగోలా పిలల్ పెళిళ్ చేసేసేత్గాని బర్తికేలాలేను” అనుకునాన్డు నిసప్ృహగా నుదురు కొటుట్కుంటూ.
---00--‘వేలెంటైనస్ డే’ రోజు రాతిర్. ‘బంగస్’ ఇంటోల్ లేదు.

పాల్న చేసుకునన్టుట్గా పబ లో హావింగ ఫన విత ‘బేంగీ’. శీతాకాలంలో

పొగమంచులా దటట్ంగా కముమ్కునన్ సిగరెటుట్పొగా, ఏరులైపారుతునన్ బీరూ, విసీక్, రమూమ్, కరణ్భేరి బదద్లయేయ్సాథ్యిలో కఠోరంగామోగుతునన్
చావుమేళంలాంటి పాశాచ్తయ్సంగీతం, దానితో పోటీగా పిచిచ్కేకలూ, పిలిల్కూతలూ కూసూత్, పూనకంవచిచ్నటుట్ శివాలెతిత్పోతునన్ పేర్మపకుష్లూ. అదే జోష
అయితే దానికి సిసలైన నిరవ్చనంలాగానే ఉందా పబ సందేహంలేకుండా.
రెండు మెతుకులు తినాన్వనిపించి, తొమిమ్దినన్రకి టీవీ ముందు చతికిలబడాడ్రు అమామ్ నానాన్. ఏ ఛానలోల్ చూసినా ‘వేలెంటైనస్ డే’
పర్తేయ్క కారయ్కర్మాలే. పర్తీ ఛానలూ పబుబ్లోల్నూ, పారుక్లోల్నూ “పేర్మికుల పండుగ” ఉదేర్కోతాస్హాలతో జరుపుకుంటునన్ పేర్మికులిన్ కోల్జపోల్ చూపిసూత్
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టీ.ఆర.పీ. రేటింగులు పెంచుకోవడానికి ఒకదానితో ఒకటి తెగ పోటీ పడుతునాన్యి. టైమ పదినన్రైంది....పదకొండునన్రైంది. కషట్ం మీద అరద్రాతిర్
పనెన్ండునన్రైంది. ఆందోళనగా ఒకదాని తరవాతొకటి

ఛానలస్ మారుసూత్ కూరుచ్నన్ నానన్ సడన గా ఒక ఛానల దగగ్ర ఆగిపోయాడు.

టీవీసీర్క్న మీద.... తాడిచెటట్ంతెతుత్నన్ ‘కం.తి.బ.శా’ (కండలు తిరిగిన బలశాలి) ఒకడు చేతిలో ఉనన్ నాలుగడుగుల లాఠీని ఝుళిపిసూత్
ఉదేర్కంగా ఉపనయ్సిసుత్నాన్డు. అతని వెనుక ఒక పదిమంది (జూ) కం.తి.బ.శా.లు కూర్రమైన ముఖాలూ, కొంచెం చినన్సైజు లాఠీలు ధరించి
నిలబడిఉనాన్రు కేమరాలోకి కోపంగా చూసూత్. కేమరా కం.తి.బ.శా.ల పైనుండి నెమమ్దిగా పర్కక్కు జరుగుతూ జరుగుతూ, అంతవరకూ ఫోకసోల్ లేని
ఇదద్రు వయ్కుత్లమీదకు పర్సరించడం వారిదద్రినీ “బంగస్ మరియూ బేంగీ” గా గురిత్ంచిన అమామ్ నానన్ల గుండెకాయలు ఒక లిపత్కాలం పాటు ఆగిపోయి,
‘రాకెట వేగంతో’ మళీళ్ తిరిగి కొటుట్కోవడం మొదలెటాట్యి.
“చూడండి సార వీళిళ్దద్రినీ. ఇంజనీరల్ట.... పే....దద్ ఉదోయ్గాలోల్ ఉనాన్రట,

లక్షలోల్ జీతాలట. పెళిళ్ చేసుకుంటారట గాని ఎపుప్డో

చెపప్లేరట. ముందు ఒకరినొకరు బాగా అండరాస్ట్ండ (అండరాస్ట్ండ అనే పదానిన్ ఒతిత్ పలుకుతూ) చేసుకోవాలట, తరవాతే పెళళ్ట. అపప్టిదాకా ఇలా
అరద్రాతిర్ వరకూ పబుబ్లోల్ డానుస్లేసి, పారుక్లోల్ పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతారట. ఇలాంటి వారివలేల్ కదా మహోతృషట్మైన మన సంసక్ృతీ
సాంపర్యదాయాలు

మంటగలిసిపోతునన్ది. మా కంఠంలో పార్ణం ఉండగా ఇటువంటి అపార్చయ్పుపనులు జరగనివవ్మండీ. వీళళ్కి జీవితంలో

మరచిపోలేని గుణపాఠం నేరిప్ంచి తీరతాం. ఇపుప్డే, ఇకక్డే....పంచభూతాల సాకిష్గా, ఈ ఛానల వీకిష్సుత్నన్ మీ అందరి సాకిష్గా,....ఈ పేర్మికులకి పెళిళ్
చేసేసాత్ం. ఎవడడడ్మొసాత్డో చూసాత్ం” అని తొడగొటిట్ భయంకరంగా గరిజ్ంచి, “వాయించండార్” అని పొలికేకపెటట్డం, పకక్నే సిదద్ంగా ఉనన్ పురోహితుడు
వెంటనే “మాంగలయ్ం తంతునానేనా......’” అని మంతోర్చాఛ్రణ మొదలుబెటట్డం, ఇంకోపకక్ అంతకంటే రడీగా ఉనన్ సనాన్యిమేళం ఏదో భకిత్పాట
లంకించుకోవడం ఏకకాలంలో మొదలైపోయాయి. ఇంతలో కం.తి.బ.శా. పసుపుకొముమ్ కటట్బడి ఉనన్ పసుపుతాడొకటి జేబులోనుంచి తీసి, ‘బేంగీ’
చేతులోల్ పెటిట్ “హూ కటుట్” అని హుంకరించడం
వేసేయడం కూడా నిరివ్ఘన్ంగా

వజవజ వణుకుతునన్ చేతులతో, చిగురుటాకులా కంపిసుత్నన్ బంగస్ మెడలో బేంగీ మూడుముళూళ్

పూరైత్పోయింది.

తలొంచుకునిలబడడ్ పెళిళ్కొడుకూ పెళిళ్కూతురి వేపు

కూర్రంగా చూసూత్ “ఇకక్డితో

అయిపోయిందనుకుంటునాన్రేమో. రేపు రిజిసాట్ర్ర ఆఫీసులో మీపెళిళ్ నమోదు చెయియ్ంచేవరకూ మాదే బాధయ్త. అంత వరకూ ఇంటోల్నుంచి కదలేరా.... ”
అని కం.తి.బ.శా హెచచ్రిక జారీచేసుత్ండగా వణుకుతునన్ చేతులతో టీవీ ఆఫ చేసాడు నానన్.
అరగంటపైనే పటిట్ంది అమామ్ నానా తేరుకోవడానికి. తేరుకునాన్క
బాటిల

తడబడుతునన్ అడుగులతో నడుసూత్ వెళిళ్, ఫిర్జోల్నుండి వాటర

తీసుకొని మొతత్ం ఖాళీచేసేసి మరికాసత్ సిథ్మితపడాడ్రిదద్రూ. సిథ్మితపడాడ్క తన మొబైల తీసుకొని ఒక నెంబర డయల చేసాడు నానన్. చేసి

ఒణుకుతునన్ గొంతుతో నెమమ్దిగా ”మండుతునన్ కుంపటిని మాగుండెల మీదనుంచి దింపేసావు నాయనా ఈరోజు. మా చరమ్ంతో చెపుప్లు కుటిట్ంచి
ఇచిచ్నా మీ ఋణం తీరుచ్కోలేం బాబూ. నువవ్నన్టుట్ తెలల్వారుతూనేవచిచ్ ఆ రిజిసేట్ర్షన పని కూడా పూరిత్ చేసి పుణయ్ం కటుట్కోండి నాయనలారా చచిచ్
మీకడుపున పుడతాం. అనుకునన్టుట్గా రేపు సాయంతర్ం దగగ్ర మిమమ్లిన్ కలుసుకుంటాం బాబూ తపప్కుండా” అని వినయంగా వినన్వించుకొని, ఫోన
కట చేసాడు.
చాలా సంవతస్రాల తరావ్త మొదటిసారి......ఆ ‘వేలంటైనస్ డే’ రాతిర్......అమామ్నానాన్ ఇదద్రూకూడా గాఢంగా, నిశిచ్ంతగా,
నిదర్పోయారు.
PPP
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ం క్న్

ఆరి తారామయయ్

అరధ్రాతర్వుతునాన్ లమాయికి ఇంకా నిదర్రాలేదు. ఆమె మనసు సిథ్మితంగా లేదు. తన జీవితానికి దారీతెనూన్ లేకుండాపోయింది. తన
బిడడ్ జీవితమయినా బాగా ఉంటుందనే ఆశతో పదిహేను సంవతస్రాల కిర్తం థామస ని నముమ్కుని అమెరికా వచిచ్ందామే. ఇపుప్డు ఆ ఆదరువూ లేదు.
తనంతట తాను కూతురుని చదివించుకోగల సమరథ్త తనకు లేదు. మరేదీ దికుక్? తనలాంటివాళళ్ బిడడ్లకు పెదద్గా ఆశలుపెటుట్కునే హకుక్ లేదేమో!
తెలల్వారితే సోంగార్క్న పండుగ. కొతత్ సంవతస్రం వసుత్ంది. చాంగ మై లో ఎంత సందడిగా ఉంటుందో. పొదుద్న తొందరగా తయారై
అమామ్నానన్లతో, చెలెల్లు కోసుమ తో హరిపుంజయ బౌదాధ్లయానికి వెళళ్టం, దోవలో ఎదురైనవాళుళ్ నీళుళ్ చలిల్, సవా బిపిమై (కొతత్ సంవతస్రం
శుభాకాంక్షలు) చెపప్డం తలపుకొచాచ్యి. ఇంటికొచేచ్సరికి అందరూ బాగా తడిసి ముదైద్పోయేవారు. పాత సమసయ్లనీన్ నీళళ్లో కొటుట్కుపోతాయని
అందరి నమమ్కం. కొతత్ సంవతస్రం తన సమసయ్లనుకూడా కడిగేసి, ఏదైనా కొతత్ మలుపు పర్సాదిసుత్ందేమో.
థాయ లాండ కి దూరంగా ఉనాన్, పండగరోజులు మంచి రోజులు. ముఖయ్మైన పనులేమైనా మొదలు పెటాట్లంటే అలాంటి శుభదినాలోల్
మొదలుపెడితే సఫలమవుతాయని తలిల్దండుర్లు అంటుండేవారు. కోర్గర సోట్ర లో తనతో పనిచేసే మేనేజర కెవిన ని రేపు భోజనానికి పిలిసేత్
బాగుంటుందనిపించింది లమాయికి. అతను మంచి మనిషి. తనకు దాదాపు పది సంవతస్రాలుగా తెలిసిన మనిషి. తరచూ తన మంచిచెడడ్లగురించి
అడుగుతూ ఉంటాడు. తన తపుప్ ఎదీ లేకపోయినా థామస తనను వదిలేశాడని తెలిసినపుప్డు బాగా విచారించాడు కూడా. పొదుద్టే పోన చేసి భోజనానికి
రమమ్ని పిలవాలి. ఎటూ పండగ వంటకాలు చెయాయ్లనుకుంటుంది. థాయ వంటలు తనకు ఇషట్మేనని చెపిప్నటుల్ గురుత్.
*
తొందరగా లేచి, సాన్నం ముగించి, బుదుధ్డి విగర్హానిన్ కడిగి నమసాక్రం చేసి, కెవిన కి ఫోన చేసింది లమాయి. అతను భోజనానికి
వసాత్ననాన్డు. సంతోషంగా పోన కాల ముగించి కూతురి గది వైపు అడుగులేసూత్, “మాలీ… మాలీ,” అని పిలిచింది లమాయి.
అపప్టి దాకా సమాధానం చెపప్ని మాలీ, తలిల్ తలుపు దగగ్రకు రాగానే, “ఎందుకటాల్ అరుసాత్వు? ఎటూ వసుత్నాన్వు కదా? అరుసూత్
రాకపోతే ఏం? ఎదురుగా వచిచ్ చెపప్రాదూ ఆ చెపేప్దేంటో,” అని రుసరుస లాడింది.
తలిల్కివావ్లిస్న గౌరవం కూడా ఇవవ్కుండా, పెదాద్చినాన్ గమనింపులేకుండా, కూతురు ఇలా తననే మందలించడం ఇది మొదటిసారి
కాదు. అయినా ఇలాంటి అవమానాలను భరిసూత్, మనసుపడే కషాట్నిన్ బయటకు రానివవ్కుండా నెటుట్కొసుత్ంది లమాయి. మొదటినుండీ అతిగారాబం
చెయయ్కుండా, థాయ అమామ్యిని పెంచినటుల్ పెంచినటల్యితే బాగానే ఉండేది. కానీ ఇపుప్డు దాని గురించి బాధపడి పర్యోజనం లేదు.
“ఎందుకూ అంత కోపంగా ఉనాన్వ? ఒంటోల్ బాగాలేదా?” అంటూ దగగ్రకొచిచ్ నుదుటిమీద చెయియ్ పెటిట్చూడబోయింది లమాయి.
రెండడుగులు వెనకేక్సి, “బాగానే ఉనాన్నేల్. ఏంటీ చెపొప్చాచ్వ?” అని అడిగింది మాలీ.
“ఆదా,” ఎంతో ఆపాయ్యంగా కూతురి నుదుటిని తాకబోయిన మనిషి వాసత్వ పర్పంచంలోకి వచిచ్, “ఈ రోజు సోంగార్క్న. ఒక ఫర్ండ
ని భోజనానికి రమమ్ని పిలిచాను. నువువ్ ఇంటోల్ నే ఉంటావుగా?” అంది లమాయి.
“బాయ ఫర్ండా?” అసమమ్తీ, తిరసాక్రం కలగలిపిన సవ్రంతో అడిగింది మాలీ.
“అవును,” అంది లమాయి. చాలా మాటలు ఉబికి వసుత్నాన్యి లోపలనుండి, కానీ వాటిని లోపలే అదిమిపెటిట్ందామే.
“నేను ఫర్ండస్ తో బయటికెళుత్నాన్ను,” సంభాషణ తెంచేసుత్నన్టుల్ అంది మాలీ, బీరువా తెరిచి బటట్లవైపు చూసూత్.
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“సోంగార్క్న పండుగ రోజు. నీకిషట్మైన వంటలు చేసాత్ను. ఇంటిదగగ్ర ఉండరాదూ?” బర్తిమిలాడుతునన్టల్డిగింది లమాయి.
“నేనొసాత్నని చెపాప్ను ఫర్ండస్ తో,” ఆమె వైపు చూడకుండానే సమాధానం చెపిప్ంది మాలి.
“సరే, నీ ఇషట్ం,” అని వెళిళ్పోయింది లమాయి, చిరాగాగ్.
*
దాదాపు పదిసంవతస్రాలుగా కోర్గర సోట్ర లో తనతో పనిచేసుత్నన్ లమాయి ఈరోజే భోజనానికి రమమ్ని పిలవడంతో ఆమె ఏదో
ఇబబ్ందిలో ఉండి ఉంటుంది, తన సహాయం అడగటం కోసం రమమ్ంటుంది అనుకునాన్డు కెవిన. అతను వచేచ్సరికి వంట పూరిత్చేసి ఏపారట్ మెంట
శుభర్ంగా సరిచేసింది లమాయి. అతను అడకుక్ండానే ఈరోజు థాయ దేశసుథ్లకు నూతన సంవతస్రం అనీ, థాయ లాండ లో, ముఖయ్ంగా తమ చియాంగ
మయ లో, పెదద్ఎతుత్న పండగ జరుపుకుంటారనీ, కుటుంబ సభుయ్లతో, సేన్హితులతో సంతోషంగా గడిపే రోజనీ చెపిప్ంది లమాయి.
కెవిన మనసు కుదుటపడింది. భోజనాలయింతరావ్త కూతురు ఏం చేసుత్ందని అడిగాడు. పర్సుత్తం కమూయ్నిటీ కాలేజీకి వెళుతుందనీ,
శర్దధ్గా చదువుతుందనీ, సెపెట్ంబర నుంచీ ఏదైనా మంచి కాలేజీలో చేరిప్ంచాలనీ చెపిప్ంది లమాయి. ఏదైనా పారట్ టైమ ఉదోయ్గం అవసరం అయితే కోర్గర
లో పనిచెయయ్వచుచ్ అనాన్డతను. ఆ సూచనకు సంతోషం వయ్కత్పరుసూత్, ఆ అమామ్యికి మెడిసిన చదవాలనే కోరిక వుందనీ, పర్సుత్తం బోమాంట
హాసిప్టలోల్ పారట్ టైమ ఉదోయ్గం చేసుత్ందనీ చెపిప్ందామె.
*
ఫర్ండస్ ని కలవటానికి బయటికెళుత్నాన్నని చెపిప్నా మాలికి పెదద్గా సేన్హితులేల్రు. నాలుగు సంవతస్రాల వయసులో తలిల్తో అమెరికా
వచిచ్న మాలీకి పకిక్ంటి పిలల్లతోగానీ, వీధిలో పిలల్లతోగాని సేన్హాలు కుదరలేదు. తన ముఖం వేరుగా కనబడటంతో, ఇంగీల్షు రాకపోవడంతో, వీధిలో
పిలల్లెవరూ వాళళ్ ఆటలోల్ తనను చేరుచ్కోలేదు. బిడియంగా తను దూరంగానే ఉండిపోయింది. సూక్లోల్ చేరిన తరావ్త కూడా తను పరాయిదేశపు
అమామ్యిననే ఆలోచనే బలపడింది. ఒంటరిగా కూరుచ్ని ఏదో పుసత్కం చదవడం, లైబర్రీకెళిళ్ హోమ వరక్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంది గాని పెదద్గా
సేన్హాలు కుదురుచ్కోలేక పోయింది.
మొదట తను అమెరికా ఎందుకు వచిచ్ందో అరథ్ం కాకపోయినా, కర్మంగా తలిల్ తనను అమెరికా ఎందుకు తీసుకొచిచ్ందో గర్హించింది.
భరత్ ఆమెను మాలీకి సంవతస్రం కూడా రాక ముందే వదిలేశాడు. రెండు మూడు సంవతస్రాలు తలిల్దండుర్లోత్ చియాంగ మయ లో ఉంటూ వాళళ్ కిరాణా
కొటుట్ నడపటంలో సహాయపడుతూ గడిపిందామె. అనుకోకుండా చియాంగ మయ వచిచ్న థామస తో పరిచయం కావడం, అతను పెళిళ్చేసుకోమని
అడిగితే, తలిల్దండుర్లకు పెదద్గా ఇషట్ం లేకపోయినా, అతనితో అమెరికా వచిచ్ంది లమాయి. ఎంతో శర్దధ్గా, తనవైపునుంచి ఎలాంటి లోటూ రాకుండా
అతనికి సేవలు చేసినా, పనెన్ండు సంవతస్రాల తరావ్త తలిల్నీ కూతురునూ వెళిళ్పోమమ్నాన్డతను. అపప్టినుండీ ఒక ఏపారెట్మ్ంటోల్ ఉంటూ, కోర్గరోల్
పనిచేసూత్, కూతురిన్ పెంచుకుంటుందామే.
నీకోసమే నేను ఇదంతా చేశాను అని ఆమె మాలీతో ఎపుప్డూ అనకపోయినా, థాయ లాండ లో ఉనన్ తాత ఆమమ్మమ్లతోనూ,
ముఖయ్ంగా చినన్మమ్కోసుమ తోనూ లమాయి ఫోనోల్ మాటాల్డేటపుప్డు తను చాలాసారుల్ వినన్ది మాలీ. తన జీవితం నాశనం అయిందనీ, కనీసం మాలీని
చదివించుకోగలిగితే, ఆ అమామ్యికి మంచి జీవితం ఏరప్డితే తన కషాట్లకు ఫలితం దొరికినటేల్నని ఆమె చెపుత్ంటుంది.
తలిల్ మనసు తెలిసినా, ఆమె మీద అమితమైన పేర్మ ఉనాన్, గౌరవం అయితే లేదు మాలీకి. గతంలో ఆమె తీసుకునన్ నిరణ్యాలు బొతిత్గా
బుదిధ్లేనివనిపిసుత్ంది మాలీకి. పైగా తనకు జాగర్తత్లు చెపుత్ంటుందామే. మగపిలల్లతో సేన్హం చెయయ్వదద్నీ, అలాంటి సేన్హాలు చేసేత్ పిలల్లు పుడతారనీ తను
తొమిమ్దోతరగతికి వచిచ్నపప్టినుంచీ నెలకొకసారైనా చెపూత్నే ఉంది. ఆమెకు నిజంగా మగవాళల్ గురించి తెలుసా? కూతురుకి సంవతస్రం కూడా
రాకముందే వదిలేసిన వాణిణ్ ఎలా ఎంచుకుని పెళిళ్ చేసుకుందామే? సెకస్ కోసం థాయ లాండ వచిచ్న థామస ని ఎలా నమిమ్ పెళిళ్చేసుకుంది? అతని కోసం
తనవాళళ్ందరినీ వదిలిపెటిట్ అమెరికా ఎందుకొచిచ్ంది? తనకు నీతులూ జాగర్తత్లూ చెపేప్ అధికారం, తెలివితేటలూ ఆమెకసలు ఉనాన్యా?
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ఆరిథ్క కారణాలవలేల్ అమెరికా వచిచ్ందనుకునాన్, అలా రాకూడదనీ, తనకాళళ్మీదే నిలబడాలనీ ఆమెకు ఇంకా అరథ్ం అయినటుల్ లేదు.
ఇపుప్డు మళాళ్ ననున్ కాలేజీకి పంపించేందుకు ఎవరితోనో సంబంధం పెటుట్కోవాలని చూసుత్ంది. అలాంటి మనిషిని ఎలా గౌరవించడం?
తన చదువు ఖరుచ్లకు ఆమె తన జీవితం పాడుచేసుకోనవసరం లేదు. ఆ విషయం ఆమెకెలాచెపప్డం? ఎలా చెపేత్ వింటుంది?
ఇంతలో ఆరుంబావైందనీ, పదిహేను నిమిషాలోల్ లైబర్రీ మూసేసాత్రని పర్కటన వినగానే ఆలోచనలోల్ంచి బయటికొచిచ్ంది మాలీ.
ఇంటికివెళిళ్, తయారై, ఎనిమిది గంటలకు హాసిప్టల కి కెళాళ్లి.
*
కెవిన వెళిళ్పోయింతరావ్త గినెన్లు కడిగి వంటగది సరుద్తునన్పుప్డు ఇంటికి వచిచ్ంది మాలీ.
తను భోజనానికి పిలిచ్న సేన్హితుడు ఇపుప్డే వెళిళ్పోయాడనీ, మాలీ ఉనన్టల్యితే బాగుండేదనీ అంది లమాయి.
ఇలాంటి సందరభ్ం వసుత్ందని కొనాన్ళుళ్గా అనుకుంటునన్ మాలీ, “ఎవరతను? అతనిన్ పెళిళ్చేసుకుందామనుకుంటునాన్వా?” అని
అడిగింది.
అతను కోర్గరోల్ ఒక మేనేజర అనీ, పెళిళ్ గురించి ఆలోచించలేదనీ, అసలా పర్సాత్వన రాలేదనీ అంది లమాయి.
“మే, నీకు చెపప్డం మరిచ్పోయాను. డిటార్యటోల్ వెయిన సేట్ట యూవివరిస్టీకి దగగ్రగా ఒక ఏపారట్ మెంట తీసుకునాన్ను. రెండు
వారాలోల్, మే ఫసట్ న దాంటోల్కి మారాలి,” అంది మాలీ నిరిల్పత్ంగా.
లమాయికి షాక కొటిట్నటల్యింది. వెంటనే ఏం మాటాల్డలేకపోయిందామె. ఏదోఒకరోజు మాలీని కాలేజీకి పంపించాలనీ, అది
దూరంగా ఉనన్ కాలేజీ అయితే ఆ అమామ్యిని ఇంటికి దూరంగా పంపించడం తపప్దు అనీ తెలిసినా, మానసికంగా దానికి తయారుగా ఉండాలని
అనుకునాన్, అకారణంగా మాలీ ఇలా ఇలుల్ వదలి వెళుత్ండని ఆమె ఎపుప్డూ ఊహించలేదు. నీరసపడిపోయిందామె. తను అనిన్ విధాలా
వోడిపోయినటల్నిపించింది.
తనేం తపుప్చేసింది? మాలీ ఇలా వెళిళ్పోతే తను పరాయిదేశంలో, తాడూబొంగరం లేని జీవితం గడపటం ఎందుకు?
తను నమిమ్న మగవాళుల్ తనకు తోడుగా నిలబడలేదు. అది ఎవరితపూప్? తను సరవ్సవ్ంగా పెంచిన కూతురికి తనమీద గౌరవం లేదు.
ఇక తను చెయయ్గలిగిందేమిటీ? కూతురుకి రెకక్లొచాచ్యి. ఆమె జీవితం తన జీవితం లాగా కాకూడదని ఆశించడం మాతర్మే ఇక తను చెయయ్గలిగింది.
“సరే నీ ఇషట్ం,” అని అటువైపు తిరిగింది లమాయి, కళుళ్ తుడుచుకుంటూ.
ఆమె మనసు తెలిసిన మాలీ, మెలల్గా ఆమెదగగ్రకెళిళ్, ఆమె చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుని, “మే, నేను దగగ్రలోనే ఉంటానుకదా?
డిటార్యట ఇకక్డకి ఇరవైమైళేళ్. అపుప్డపుప్డూ వచిచ్పోతుంటాను గదా,” అంది.
“సరే,” అంది లమాయి, కిందికి చూసూత్నే.
ఆమెను కౌగలించుకుని, “నువువ్ నాగురించి విచారించొదుద్. ఈ దేశంలో చాలామంది అపుప్చేసి చదువుకుంటారు. నేనూ అపుప్చేసి
చదువుకోగలను. నువువ్ నాకోసం సంబంధాలు పెటుట్కోవదుద్. నీ గురించి ఆలోచించుకో. అది చాలు నాకు,” అని తల నిమురుతూ ఓదారిచ్ంది కూతురు.
తలూపింది లమాయి.
మాలీ కళళ్లోకి చూసిందామె. ఈ అమామ్యితో మాటాల్డాలంటేనే భయంగా ఉండేది ఇనాన్ళుళ్. ఆ కళళ్లోల్ ఇపుప్డు కోపం లేదు.
అసహయ్ం లేదు. విచారం లేదు. సేన్హ భావం నిండిన కళుళ్!
కూతురు చాలా ఎదిగినటల్నిపించిందామెకు. ఇది వరకు లేని ధైరయ్ం ఆమెను ఆవహించింది.
“సరే, తిందామ రా. నీ కిషట్మైన వంటలు చేశాను,” అని మాలీని చెయియ్పటుట్కుని వంటగది వైపు నడిపించింది లమాయి.
PPP
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కేశ డు

రాయపెదిద్

కానంద్

చాలా ఘోరం జరిగిపొయింది మా సూక్లోల్.
అతను నా దగగ్ర చేరిన రోజే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. ఇక ఈ పిలల్లని ఆ దేవుడే బాగు చేయాలి. గొరెర్ కసాయి వాడిని నముమ్తుంది
అనన్టుట్, మా మేనేజ మెంట వారు ఈ వెరిర్ వాడిని నమిమ్ ఇకక్డికి పంపారు.
అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపుతాను. మీరు ఆసకిత్గా వింటునాన్రు కాబటిట్ మీరు ఆపుత్లు అనన్ భావన కలుగుతోంది నాకు.
*****
"మనం మన మాతృభాషని పేర్మించాలి" నాకు సప్ృహ తపిప్నంత పనయింది. ఏమిటి ఈ పాడుమాటలు!? మాది ఇంగీల్ష మీడియం
సూక్లు. కారొప్రేట సూక్లు పిర్నిస్పాల గా పర్తిరోజు ఉదయానేన్అనిన్ తరగతి గదుల ముందూ పరయ్వేక్షణ చేసూత్ తిరుగుతూ ఉనన్ నాకు కేశవుడి కంఠం
పెదద్ షాకే ఇచిచ్ంది.
ఆగిపొయి వింటూండిపోయాను, ఇంకా ఏమేమి చెపాత్డో అని.
జోశయ్ం టెకోన్సూక్ల పదవ తరగతి గది నుంచి కేశవుడి కంఠం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. "మనం విఙాగ్య్నం ఎంతగా
పెంపొందించుకుంటామో, మన సంసాక్రానిన్ కూడా అంతగానూ పరిరకిష్ంచుకుంటూ వుండాలి. మన మూలాలిన్ మనం మరిచ్పోకూడదు. మనం ఎపుప్డైతే
మన అసిత్తావ్నిన్ కాపాడుకుంటామో అపుప్డే పర్పంచం మనలిన్ గౌరవిసుత్ంది"
అయాయ్ ఆయన తెలుగు మాషాట్రు కాదు. సోప్కెన ఇంగీల్ష, సాఫట్ సిక్లస్, పరస్నాలిటీ డెవలెప మెంట టెర్యినర గా అతను పర్ఖాయ్తి
గాంచిన మా జోశయ్ం టెకోన్ సూక్లోల్ చేరి పటుట్మని నాలుగ్ నెలలు కాలేదు.
అతని పోకడ ఆది నుంచి నాకు చిరాగాగ్నే వుంది.
తెలుగు కూడా ఇంగీల్ష లో నేరిప్సాత్ం మేం.
’అ టు అః’ అనిటెర్యినప చేసాత్ం, ’అ ఫర అమమ్, ఆ ఫర ఆవు’ అని చెపిప్ మేము సూట్డెంటస్ ని ఇంగీల్ష లో పర ఫేకట్ గా మౌలడ్ చేసాత్ం.
అది మా పదద్తి. లేదంటే పిలల్లకి ఇంగీల్ష ఎలా వసుత్ంది? వెధవది తెలుగుదేముంది, వదద్నాన్ వసుత్ంది. రాకునాన్ చింతలేదు. పరీక్షల్లలో మారుక్లు
వచేచ్టటుట్ టెర్యినప చేసాత్ం. జోశయ్ం టెకోన్సూక్లా మజాకా? మాకు ఇంగీల్ష ముఖయ్ం. ఇంగీల్ష లో మాటాల్డితే మాకు సొసైటీలో వచేచ్ గురిత్ంపే వేరు.
లోపల పాఠం కొనసాగుతోంది. వింటూండి పోయాను.
"జపాన, జరమ్నీ, దకీష్ణకొరియా,చైనా, ఫార్నస్ లు అభివృదిద్ సాధించటానికి పర్ధాన కారణం వారు విదయ్ను వారి మాతృభాషలో
నేరుచ్కోవటమే"
నాకు మిడిగుడుల్ పడాడ్యి. ఊపిరి ఆడక ఉకిక్రిబికిక్రి అయాయ్ను. మా సూక్లు కేదో కీడు జరగబోతోంది. ఈ కేశవుడి రాక వలల్
ఖచిచ్తంగా ఏదో ఉతాప్తం జరగబోతోంది అని అరథ్ం అయింది.. థాంక గాడ నేను సరి అయిన సమయానికి వచిచ్ ఇతని నిజ సవ్రూపానిన్ చూడగలిగాను.
’కరుణామయుడైన భగవాన ఎంత కషట్ం తెచిచ్పెటాట్వయాయ్.’ నాకు కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి. ఆసరా కోసం సత్ంభం పటుట్కుని నిలబడిపోయాను.
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అయిదంతసుత్ల భవంతిలో మిగతా అనిన్ కాల్సులు సకర్మంగా ఇంగీల్ష లో నడిచి పోతునాన్యి, ఇకక్డే నాకు పంటి కింద రాయిలా
’చెడు పలుకు ’వినిపిసుత్నాన్యి.
ఎవరయినా పిలల్లు తెలుగులో మాటాల్డుతూ కనిపించారంటే వారిని కఠినంగా శికిష్సాత్ం. ఒక పలక మీద "నేను గాడిదను. నేను
తెలుగులో మాటాల్డాను ఈ వేళ. అయాం సారీ" అని వార్యించి వాడిని ఒకోక్ కాల్సులొల్కి తీసుకెళీళ్ పిలల్లందరి ఎదుట, బోరుడ్ దగగ్ర నిలబెటిట్ ఆ పలకలోని
మాటలను వాడితోనే చదివించి, మిగతా వారికి కూడా ఙాగ్య్నోదయం అయేయ్లాగా చరయ్లు చేపడతాం. అటువంటి ఉతత్మ శిక్షణ మా సవ్ంతం.
ఇలాంటి శిక్షలు ఎనోన్ ఉనాన్యి మా దగగ్ర. మరి కర్మ శిక్షణ అంటే పార్ణం ఇచేచ్ వయ్కిత్ని కదా నేను.
ఇటువంటి కర్మశిక్షణ కలిగిన మా సంసథ్లో, సాకాష్తుత్ ఒక మాషాట్రు, అందునా ఇంగీల్ష మాషాట్రు, ఆ పిలల్ల కాల్స టీచర ఇలాంటి
పాఠాలు చెబుతుంటే నాలాంటి డిసిపిల్నడ్ పిర్నిస్పాల కి ఎలా వుంటుంది మీరే చెపప్ండి. ఇలాంటి వారికి ఎలాంటి శిక్ష వెయాయ్లో మీరే చెపప్ండి.
ఇందాకే చెపిప్నటుట్ మాది నగరంలో పేరు పర్ఖాయ్తులు గాంచిన కారొప్రేట సూక్లు. రాయ్ంకులు, గేర్డుల్ మా సూక్లుకు పర్తి సంవతస్రం
వసూత్ వుంటాయి. అలా రాయ్ంకులు రెగుయ్లర గా రావాలి అంటే మేము ఎంత శర్మ పడతామో మీరు ఊహించలేరు. నగరం నడిబొడుడ్న ఓ అయిదంతసుత్ల
షాపింగ కాంపెల్కస్ ని అదెద్కు తీసుకుని నడిపిసుత్నాన్ం ఈ సూక్లుని. ఇలాంటి బార్ంచులు నగరం నిండా మాకు ఓ ఇరవై దాకా ఉనాన్యి. గిటట్ని వాళుళ్ కోళళ్
ఫారంలో కోళళ్లా కుకేక్సాత్ం కాల్సులోల్ పిలల్లని అని ఆడిపోసుకుంటారు. మాకు అదెద్లూ అవీ వెళాళ్లి గదండి మరి. గిటట్ని వాళళ్దేముంది లేండి ఏదయినా
అనగలరు. మా సూక్ళళ్నిన్ంటిలో ఏకాగర్త అంతా రాయ్ంకులు, గేర్డింగులు, మారుక్లమీదనే వుంటుంది. చదువుకు ఆటంకం కలిగించే పేల్గౌర్ండ,
ఆడిటొరియం, లైబర్రీ వంటి వాటి జోలికి వెళళ్ం, వీటనిన్టి మాట దేవుడెరుగు, అసలు టాయిలెటుల్ కూడా సరిగాగ్ వుండవు. మా ఏకాగర్త అంతా, ఇందాకే
చెపాప్ను కద, రాయ్ంకులు, మారుక్లు, గేర్డింగులు వీటిమీదనే వుంటుంది. అదనన్ మాట మేము విదయ్కు ఇసుత్నన్ పార్ధానయ్త. ఇవనీన్ మాములు వాళళ్కు
చెబితే అరథ్ం చేసుకోరు, మీలాంటి సహృదయులకు చెబితే కనీసం ననున్ అభినందించి, నా పటల్ జాలి చూపిసాత్రు.
నాకు విదాయ్వేతత్గా నగరంలో చాలా మంచిపేరు వుంది. నేను డబల ఎమేమ్, ఎం.ఫిల, పీ.హెచ.డీ. గోలడ్ మెడలిసుట్ని. బటీట్ పటేట్సి
చదువుకుంటు వెళిళ్పోతే, ’ఏదో రకంగా’ డిగీర్లు తెచుచ్కుంటే ఒక విదాయ్వేతత్గా గురిత్ంపు పొందవచుచ్. ఏమంటారు?
ఇక పర్సుత్త విషయానికొసేత్, ఈ కేశవుడి పూరిత్ పేరు ’బలీరాం కేశవుడు’ అట. నాగ పూర కు చెందిన ఎవరో సావ్తంతర్య్ సమరయోధుడి
పేరట అది. ఎవరి పిచిచ్ వారికి ఆనందం అంటే అదే. ఈ బలీరాం కేశవుడి పేరే కాదు, అతని పర్వరత్న కూడా చాలా చితర్ంగా వుంటుంది. నాకు
సహజంగానే వయ్కిత్తవ్వికాస శిక్షణ నిపుణులంటే ఎందుకో తగని చిరాకు, వీళుళ్ చెపేప్ పాఠాలు మారుక్లు తెచిచ్పెటట్వు కద. ఇతనిన్ దగగ్రనుంచి చూసే కొదీద్
ఆ చిరాకు దివ్గుణీకృతం అవుతోంటుంది.
విదాయ్రుథ్లకుపోయి వయ్కిత్తవ్వికాస శిక్షణ, సాఫట్ సిక్లస్ గాడిద గుడుడ్ ఎందుకండి? వీటికిపొయి మళీళ్ ఒక టెర్యినర.
అసలు పిలల్లంటే ఏమి చేయాలి? చకక్గా కూరుచ్ని చదువుకోవాలి. అరథ్ం కాకుంటే బటీట్ పటాట్లి. పర్తీ రోజు సిల్ప టెసట్ని, తరచూ
యూనిట టెసట్నీ, కావ్రట్రీల్ అనీ, హాఫియరీల్ అని ఏదో ఒక పరీక్ష వార్సూత్ సంవతస్రాంతం లో వచేచ్ పెదద్ పరీక్షకి సిదధ్పడాలి. ఇంతకు మించి ఈ పరస్నాలిటి
డెవలెప మెంట వంటి పనికిమాలిన విషయాలు అసస్లు అకక్రలేదని నా నిశిచ్తాభిపార్యం.
ఇదిగో రాబోయె చెడురోజులకు నాందీపర్సాత్వనగా, మా బార్ంచీలోకి ఈ కేశవుడు వచిచ్ పడాడ్డు. అసలు ఇతని పర్వేశం వెనుక మా
చైరమ్న గారి అబాబ్యి పాతర్ వుంది. ఈ చైరమ్న గారి అబాబ్యి మా సూక్లు మేనేజిమెంట లోకి రెండొ తరం పర్తినిధిగా ఎంటర అవవ్టం, అతను తనతో
కూడా ఈ కేశవుడిని తీసుకు రావటం జరిగాయి.
మా చైరమ్న గారు తనకునన్ వందాలాది బార్ంచిలలొ ఓ పాతిక బార్ంచిలకు ఇదిగో తన పెదద్బాబ్యిని డైరెకట్ర గా నియమించారు.
నాకు తెలుసు లెండి, మీలాంటి సహృదయులు ఖచిచ్తంగా నాలాగే ఈ కేశవుడి పటల్ ఇపప్టికే అయిషట్త పెంచేసుకుని వుంటారని. కాని
ఏమి చేదాద్మండి, మేనేజిమెంట సపోరట్ వుంది ఈ కేశవుడికి. కలికాలం. ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి?
ఈ వింత మానవుడు ఎలా వుంటాడో కాసాత్ వివరంగా చెపాత్ను, మీకూక్డా అతని మీద ఇంకాసాత్ చిరాకు కలుగుతుంది.
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పాతికేళుళ్ కూడా వుండవు ఈ వింత మానవుడికి. తెలల్టి శరీర చాయ, పలచ్టి కళళ్దాద్లు,లేత గడడ్ం, మరీ సనన్ం కాని శరీర నిరామ్ణం,
కోలమొహం, ఎపుప్డూ తెలల్టి కురాత్ పైజామలలో కనిపిసాత్డు.
అసలు నాకు తెలియక అడుగుతానండి, ఉపాధాయ్యుడు అంటే ఎంత సీరియస గ వుండాలి, అందునా పిలల్లతో ఎంత గంభీరంగా
వుండాలి. ఈ వింత మానవుడికి అది కూడా తెలియదు.
ఎపుప్డు చూసినా చిరునవువ్తో పిలల్లతో మాటాల్డుతూ వుంటాడు.
నిజం చెపొప్దూద్ అతనిలో నాకు అనిన్ంటికనాన్ అతయ్ంత చిరాకు కలిగించే అంశం ఆ చిరునవువ్తో కూడిన మొహం. ఎపుప్డు నవువ్తూ
కనిపించే వాళళ్ంటే మీకూక్డా చిరాకే అని నాకు తెలుస్ లెండి. అందునా ఉపాధాయ్యులు ఎంత సీరియస గా వుండాలి అని నేను అకక్డికీ ఎనోన్ సారుల్
చెపిప్చూశాను.
తెలివా తేటా నా మాట విని ఏడిసేత్ కద. నా మాట వింటే ఎపుప్డో బాగు పడిపోయే వాడు.
ఇకపోతే సూట్డెంటల్ంతా ఇతగాడికి పెదద్ ఫానస్ అయిపోయారు. ఇతని రాకతో మాసూక్లు పరిసిథ్తి చాలా అరాచకంగా తయారయేటటుల్
కనిపిసోత్ంది. ఇతను నిపుప్లో దూకమంటే దూకటానికి సిదధ్ం అనేలా ఉనాన్రు పిలల్లంతా.
ఖరమ్. ఇతను సూక్లోల్కి, నా జీవితంలోకి కూడా సునామిలా పర్వేశించాడు.
ఇక మీకు ఒక విషయం చెపాప్లి. నాకు అనేక డిగీర్లు, గోలడ్ మెడలస్, డాకట్రేటుల్ వునన్పప్టికి ఇంగీల్ష లో అనరఘ్ళంగా మాటాల్టాట్నికి
రాదు. ఏదో ఒక లాగ లాగిసూత్ వుంటాను.. ఉనన్ మాట చెపుప్కోవటానికి మొహమాటం ఎందుకు చెపప్ండి, అందులో మీ వంటి సహృదయుల దగగ్ర.
కాకపోతే పిలల్లంతా ఇంగీల్ష లోనే మాటాల్డాలి అనన్ది నా నిబంధన.
ఏమండీ మీరైనా చెపప్ండి, మన పిలల్లు మనకంటే మెరుగాగ్ వుండాలనే కదా ఆశిసాత్ం? ఇంగీల్ష మాటాల్డే విషయం కూడా అలాగే
అనుకోండి. మీరు ముసి ముసి గా ఎందుకు నవువ్తునాన్రో నాకైతే అరథ్ం కావటం లేదండి.
పిలల్లు చకక్గా చదువుకుని, హాయిగా ఇంగీల్ష లో మాటాల్డుతూ వుంటే తపేప్మిటి? ఇందుకు గాను వారిని అనేకరకాలుగా మోటివేట
చేసూత్ వుంటాము.
వారిలో వారికి పోలికలు తెచిచ్, కించ పరిచి, రెచచ్గొటేట్లాగా మాటాల్డి మా తంటాలు మేము పడుతూ వుంటాము. నా ఆందోళనంతా
వారి భవిషయ్తుత్ గురించే సుమండి.
ఇకపోతే మీకు తెలిసిన విషయమే కద పిలల్ల పర్గతికి పర్ధాన శతుర్వులు ఆట పాటలు, ఎకార్స్ట్ కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస అని నా
నిశిచ్తాభిపార్యం. యోగా , ఆటపాటలు వంటి అలప్మైన విషయాలలో పడి చదువు సంధయ్లను ఎకక్డ దెబబ్తీసుకుంటారో అని నేను బెంబేలెతిత్ పోతూ
వుంటానంటే నమమ్ండి.
మా టీచరల్ందరికీ నా మాట శిలా శాసనమే. ఇకక్డ మా టీచరల్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి. మా సూక్లు చుటుట్ పర్కక్ల నివసించే
గృహిణులు, అతెత్సరు మారుక్లతో బి.టెక పూరిత్ చేసి ఏ ఉదోయ్గం దొరికే అవకాశంలేని యువతీ యువకులు వీళేళ్ టీచరల్ంటే. మీరు మరీ ఎకుక్వెకుక్వ
ఊహించేసుకోమాకండి మా టీచరల్ గురించి. ఈ విషయంలో కూడా మేనేజిమెంట తో నాకు ఏ అభిపార్య భేదం లేదు. ఇలాంటి టీచరల్యితే తకుక్వ
జీతానికి వసాత్రు. అసలు టీచర ఎంత బాగా చెపిప్నా బటీట్ పటట్కుంటే మారుక్లు ఎలా వసాత్యి చెపప్ండి. అందుకే ఇలాంటి టీచరల్తో మేము బండి
నడిపిసుత్నాన్ము.
ఈ టీచరల్ంతా నాతో మాటాల్డేటపుప్డు చకక్గా తెలుగులోనే మాటాల్డి తమ తమ పనులు చకక్బెటుట్కుని వెళుతూ వుంటారు. వారు నాకు
చాలా గౌరవం ఇసాత్రు.
"మీ అంతటి వారితో ఇంగీల్ష లో మాటాల్డటానికి , మీ అంత బాగా మాకు ఇంగీల్ష రాదు సార" అని సవినయంగా చెపుప్కుంటారు.
వారిలోని ఆ వినయమే నాకు నచేచ్ది.
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ఈ కేశవుడితో ఈ విషయంలో కూడా నాకు తలనొపేప్. అతడికి చాలా భాషలు వచుచ్. ఇంగీల్ష నిజానికి మంచినీళళ్ పార్యం అతనికి. ఏ
బిర్టిష వాడో వచిచ్ మాటాల్డుతునాన్డేమో ననన్ంత ఫూల్యెంట గా అచుచ్ అదే ఉచాచ్రణతో మాటాల్డే వాడు. అతని మాటలొల్ కొనిన్ అరథ్మయి కూడా చావవు
నాకు.
రూల పెటిట్ంది నేనే కద. మింగలేను, కకక్లేను.
పిలల్లతో తెలుగు, నాతో ఇంగీల్ష మాటాల్డి చావగొడుతునాన్డు. నా చావు ఎవవ్రికి చెపుప్కోను?
లెసన పాల్న ఎలా చేసుకోవాలి అనన్ విషయంలో మిగతా టీచరల్ంతా నా వదద్కు వచిచ్ నా సలహామేరకు వాళళ్ లెసన పాల్న చేసుకోని
వెళతారు. నేను చెపిప్నటుట్ తు.చ తపప్కుండా పాఠిసాత్రు.
ఈ విషయంలో కూడా కేశవుడిది అరాచక ధోరణే. లెసన పాల్నస్ నిశితంగా తయారు చేసుకుని వసాత్డు. పీ.డీ.ఎఫ ఫైలస్, జే.పీ.జీ
ఇమేజెస, పవర పాయింట పెర్జెంటేషనస్, కేస సట్డీస, రోల పేల్స, నా పిండం, నా శార్దధ్ం, ఇలా ఏవేవో తీసుకుని వసాత్డు, వాటిని వివరించి చెపేప్టపుప్డూ
ఒక విధమైన ఆధిపతయ్ ధోరణి, ఇంగీల్ష లోనే నాకు వివరించి, నా సలహాలు అడుగుతాడు. తానా రోజు కాల్సులో ఏమేమి చెపప్బోతునాన్డో ఇంగీల్ష లోనే
నాకు వివరించి నా అభిపార్యం అడిగి, చకాక్ కాల్సుకు వెళతాడు. పెదద్లిన్ గౌరవించే పదద్తి ఇదేనా మీరే చెపప్ండి. నాకు ఇంత అనుభవం వుంది కద, ననున్
ఆడిగి కద పెనున్ పేపర పై పెటాట్లి? అహంభావి. అహా, మీరైనా చెపప్ండి, ఇదంతా అహంకారం కాకపోతే మరేంటి? వినయం లేదు, భకిత్ లేదు,
పెదద్లయందు ఉండాలిస్న భయంలేదు. సరే అతనే దారికి వసాత్డు అని ఎదురుచూసుత్నాన్ను.
ఉదోయ్గంలో చేరిన మొదటి రోజే, అందరిలా నా ఆశీరావ్దం తీసుకోవటం మాట అటుంచి, రివరోస్ల్ తన గురించి ఒక అరగంట లెకచ్ర
ఒకటి ఇచాచ్డు. అంతా ఆధిపతయ్ ధోరణే.
ఎవడడిగాడండి ఇతగాడి లెకచ్ర? పెదద్ వాడిని కద, నా సలహా సంపర్దింపులు తీసుకోవాలా వదాద్?
"నా వరకు నాకు వృతేత్ దైవం సార. నాకపప్జెపప్బడిన పనిని సంపూరణ్ంగా, శర్దధ్గా చేయటమే నాకు అలవాటు. నా గురించి నా పని
మాటాల్డాలి. ఒకవేళ మీరు మీ కారు తుడవమని నాకు అపప్జెపాప్రనుకుందాం. కారు అపుప్డు ఎంత బాగా తుడుసాత్ను అంటె, మీరు కారును చూసి
ఇంపెర్స ఐపోయి అరె ఈ కురార్డికి డైరవర పని కూడా అపప్జెపుప్దామా అని మీకు అనిపించేలా తుడవాలి సార. అదీ నా పదద్తి. పిలల్ల అభివృదిధ్
విషయంలో నేను అనిన్ విధాలా పర్యతాన్లు చేసాత్ను సార.హోలిసిట్క అపోర్చ తో ముందుకు వెళతాను. నాకు మీ సలహాలు సూచనలు ఎపప్టికీ కావాలి
సార" అంటూ చకాక్ కాల్సుకు పోయాడు. అతని మాటలోల్ నాకు సగం అరథ్ం కాలేదు.
అది పార్రంభం మాతర్మే.
ఇతగాడు సూక్లోల్ చేరింది లగాయతు రోజుకొక వింత వారత్ నా చెవులిన్ సోకుతోంది.
ఇతని పర్వరత్న మా టీచరల్ందరికీ పర్ధాన వినోదమైంది. ఇంచుమించు అతగాడు ఒక ’లాఫింగ సాట్క’యిపోయాడు మా అందరికి.
ఉండుండి అతగాడి గురించిన ఏదో ఒక నూయ్స ఇంచుమించు బేర్కింగ నూయ్స లాగా వసూత్నే వుంది.
"ఏమండోయ ఇది వినాన్రా? అదేదో సంఘంలో సభుయ్డట ఇతగాడు, అందులో చినన్నాడే భరతమాత పటం ముందు నిలబడి
పర్మాణం చేశాటట్, ఆజనమ్ బర్హమ్చారిగ వుండిపోతానని" అని ఒక వారత్ వసుత్ంది ఒక రోజు, దాని తాలూకు పర్భావం నుండి కోలుకొనే లోగా ఇంకో వారత్
వసుత్ంది.
"అనన్టుట్ ఇది వినాన్రా? మన సూక్లుకు దగగ్రలోనే ఓ పెదద్ ఇలుల్ అదెద్కి తీసుకుని దిగిపోయాటట్."
"భలే. అంత పెదద్ ఇంటోల్ ఏ వసూత్ సామగిర్ లేకుండా, ఓ లారీడు పుసత్కాలు లోడుతో దిగి పోయాటట్టండీ. అతని ఇలుల్ ఇంచుమించు
ఒక లైబర్రీ లాగా వుంటుందటండి"
"ఫరిన్చర కాదు కద చినన్పాటి సామగిర్ కూడా లేదట, ఏదొ కాసినిన్ వంట పాతర్లు తపప్నిచీచ్"
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"మన సూక్లు పిలల్లు ఏ కాల్సువారయినా సరే ఎపుప్డు వెళిళ్నా సరె, విసుగు విరామం లేకుండా ఉచితంగా టూయ్షనస్ చెబుతాడటండి.
అంతే కాదు భోజనం కూడ వండి మరీ వడిడ్సాత్డటండి"
ఇవనీన్ ఒక ఎతత్యితే, సూక్లుకు లీవనేది పెటట్డు, ఒక క్షణం ఆలశయ్ంగా రాడు. వంటరిగాడు పెళాళ్మా పిలల్లా, ఇందులో ఏమి పెదద్
గొపప్ వుంది? కాని అమాయకులైన మా టీచరల్లో కొందరికి ఇతగాడు అపుప్డే ఒక రోల మోడల , ఆరాధయ్పురుషుడు అయిపోయాడు.
ఇతనికేం వెరోర్ గానీ, ఏ టీచరైనా ఎపుప్డైనా లీవు పెడితే, తనెళిళ్ ఆ కాల్సు తీసుకునే వాడు. తనకు ఆ పీరియడ ఖాళీ వుంటేముందు
వెనుకలు ఆలోచించకుండా ఆ కాల్సులో వాలిపోయి మాథస్, ఫిజికస్, కెమిసీట్ర్,తెలుగు, హిందీ ఇలా ఒకటేమిటి ఆయా టీచరల్ సబజ్కుట్ను కంటినుయ్యిటి
దెబబ్తినకుండా ఆ పాఠం చెపిప్ వచేచ్ వాడు.
ఘోరమేమిటంటే అసలు సబజ్కుట్ టీచర కనాన్ ఇతను బాగా చెపిప్ వచాచ్డని పిలల్లు అనే వారు. ఇది ఏమయినా బాగుందా చెపప్ండి. కీరిత్
కండూతి ఇతనికి ఎకుక్వ అనుకుంటాను.
పరీక్షలకు పనికి వచేచ్విధమైన శిక్షణ మాతర్మే కాక ఆయా సబజ్కుట్లు జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో అనన్ విషయంలో
లోతైన అవగాహన కలిప్ంచాడని,పిలల్లు, వారి తలితండుర్లు చెపుప్కోవటం వినవచిచ్ంది.
ఇతనిన్ పర్తేయ్కంగా చూడటానికి తలితండుర్లు వచిచ్ ఆపిలస్, సీవ్టస్ కూడా తీసుకు వచిచ్ ఇవవ్టం అతనిన్ ఆరాధనగా చూసూత్
మాటాల్డటం తరచుగా జరుగుతోంది. టిచరల్ను గురించి ఏదో ఒక కంపల్యింట ఇవవ్టానికి తలితండుర్లు రావటమే మాకు తెలిసిన విషయం ఇపప్టిదాకా.
ఈ విధంగా కూడా ఇతను వయ్కిత్ ఆరాధనకి తెర ఎతిత్ మా సూక్లు పరువు తీయటనికి సిదధ్పడి పోయాడు.
’కేశవుడు సారి కలిప్ంచిన ఙాగ్య్నం ఇచిచ్న ఆనందం వలల్, మనసులకు మసిత్షాక్నికి రెకక్లు మొలిచిన అనుభూతి కలిగ్ందట"
బడుదాధ్యిలు కవితవ్ం వెలగబెడుతునాన్రు.
పరీక్షలలో మారుక్లు ఎలా తెచుచ్కోవాలి, రాయ్ంకులు ఎలా తెచుచ్కోవాలి, తదావ్రా వచేచ్ సంవతస్రంలో సూక్లు అడిమ్షనుల్ ఎలా
పెంచుకోవాలి అని ఆలోచించకుండా ఇవనీన్ ఇతనికి అవసరమా చెపప్ండి. ఏదో మీరు నా భావలతో మమేకం అయేయ్ పెదద్మనసు వునన్ వారు కాబటిట్
ఇవనీన్ చెపుప్కొసుత్నాన్ను.
ఇంకో వెరిర్ వేషం గురించి మీకు ఇకక్డ చెపాప్లి. చదువేసేత్ ఉనన్ మతి పోయింది అనన్టుట్,అసకిత్ వునన్ పిలల్లందరినీ ఓ గంట ముందే
రమమ్నే వాడు. పోనీ చదివిసాత్డా అంటే అదీ లెదు. పిచిచ్ కుదిరింది రోకలి తలకు చుటట్ండి అనాన్టట్ వెనుకటికి ఒకడు. ఇతను చేపటిట్న పని అంతకనన్
మెరుగాగ్ ఏమీ లేదు.
పిలల్లందరినీ మొదట ఒక అరగంట వేగంగా నడిపించే వాడు. కాళూళ్, చేతులు బాగా కదిలిసూత్ వేగంగా నడిపించే ఈ పర్కిర్యకి ’బిర్సక్
వాక’ అని పేరు పెటాట్డు. గాడిద గుడేడ్ం కాదూ? "హెలీత్ బాడీ లీడస్ టు హెలీత్ మైండ" అని పిచిచ్ సోల్గన ఒకటి చెపిప్సూత్ పిలల్లందరితో సూరయ్ నమసాక్రాలు,
యోగా, పార్ణాయామాలు చేయించి ఆపై కాల్సులకు వెళళ్మనే వాడు. హతోసీమ్, చదువు చెపిప్ంచకుండా ఇవేమీ వెరిర్ మొరిర్ వేషాలు చెపప్ండి?
ఇక ఆసకిత్ వునన్ పిలల్లతో సాయంతార్లు, వయ్కిత్తవ్ వికాస శిక్షణ అని పేరు పెటుట్కుని ఏదో సుతిత్ కొటిట్, ఆ తరావ్త ఓ అరగంట పిలల్లని
వేదికపై నిలబెటిట్ వాళళ్తో చినన్చినన్ ఉపనాయ్సాలు ఇపిప్ంచటం మొదలెటాట్డు. అయా ఇవనీన్ పిచిచ్ పనులు కాక ఏమిటి మీరే చెపప్ండి. రాయ్ంకులు
వసాత్యా, మారుక్లు వసాత్యా, ఉతిత్ టైం వేసట్ తపప్.
కొతొత్క వింత అనన్టుట్, పిలల్ల తలిల్ తండుర్లు వచిచ్ ననున్ అభినందిచటం మొదలు పెటాట్రు, మంచి మేషాట్రుని అపాయింట చేసారు
అని. వాళళ్ పిలల్లో చాలా మంచి మారుప్లు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యంట. ఉదయానేన్ నాలుగునన్ర, అయిదు మధయ్న లేచిపోతునాన్రట, తలిల్ తండుర్ల
పాదాలు మొకిక్, ఆ తరావ్త కాసేపు దైవధాయ్నం చేసుకుని పుసత్కాలు తీసుకుని కూరుచ్ంటునాన్రట. ఖరమ్, లేచింది లగాయతూ చదివితే ఇంకో అరగంట
కలిసి వసుత్ంది కద. హతవిధి, మా సూక్లుకేదో చెడడ్ రోజులు పార్రంభమయాయ్యని నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది.
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ఇపుప్డు పిలల్లందరూ పెదద్లకు గౌరవమరాయ్దలు ఇసుత్నాన్రట. వీడియోలు, వీడియో గేమస్ తగిగ్ంచారట. ఇంటోల్ చినన్చినన్ పనులకు
సహాయ పడుతునాన్రట. పిచిచ్ పేరెంటస్, రేపొప్దుద్న టెనత్ కాల్సులో పదికి పది గేర్డింగ రాకుంటే నా పీక పటుట్కోరా అని నాకు భయం పటుట్కుంది.
ఇలల్లుకగానే పండగ అనుకుంటునాన్రు.
అతి సరవ్తర్ వరజ్యేత అని అనాన్రు కద, ఇక నేనే నడుం బిగించి పిలల్లందరిని పూరవ్ పదధ్తులలో కర్మశిక్షణలో వుంచాలి అని
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. నేనిలా అనుకుంటుండంగానే మరొక ఉపదర్వం జరిగింది.
ఒక మధాయ్హన్ం నేను నా చాంబర లో పని చేసుకుంటుండగా ఓ పదవ తరగతి విదాయ్రిథ్ని, ఆ పిలల్ తలితండుర్లు, మిఠాయిలు
తీసుకువచిచ్ ఓ బాంబు పేలాచ్రు. ’యునెసోక్’ వారు రకిష్త కటట్డాలు అనన్ టాపిక పై నిరవ్హించిన ఓ పోటీలో ఈ పిలల్ గీసిన ఛాయా చితార్నికి
అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో బహుమతి వచిచ్ందట. తనలో అంతటి కళ దాగుందని ఆ పిలల్కే తెలియదట, యధాపర్కారం, మన కేశవుడే ఆ పిలల్లోని సాప్రక్ ని
కనిపెటిట్, దగగ్రుండి ఆ పిలల్తో ఆన లైన లో అపైల్ చేయించాడట. ఎపప్టికపుప్డు ఫాలో అప చేయించాడట. ఇంకేముంది, పైరజ రానే వచిచ్ంది.
మేము పదవ తరగతి పిలల్లని రకిష్త కటట్డాలకంటే జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటాము, వారి విలువైన టైం ని మేము వృధా చేయనివవ్ము.
వారిని ఇంచుమించు జాగర్తత్గా ఆసుపతిర్లోని కిర్టికల కేర యూనిట లోని పేషంటల్ లాగా కాపాడుతూ, పరీక్షల పటల్ వారిలో విపరీతమైన భయానిన్
కలిగించి, శర్దధ్గా చదువుకొనేలాగా పోర్తస్హిసాత్ము. ఈ వయ్వసథ్కి కూడా గండి కొటేట్శాడనన్ మాట ఈ కేశవుడు. ఇలాంటివనీన్ నాకు తెలియకనా,
నేనెందుకు పొర్తస్హించలేదంటారు పిలల్లని ఇలాంటి వాటి పటల్. ఏమి పనులండీ ఇవనీన్, చదువులు అటకెకక్వా ఇలాంటి పనుల వలల్? ఇక తపప్దు, ఇతని
నిరావ్కాలనిన్, మా చైరమ్న గారబాబ్యికి కాదు గాని, చైరమ్న గారికే తెలియజేయాలి. ఆయన ఏదో విదేశీ యాతర్లకు వెళాళ్రట. రానివవ్ండి చెపుతాను.
ఇది అంతం కాదు ఆరంభమే అని నాకు అరథ్ం అయిపోయింది. ఇది తుఫాను ముందటి మొదటి పర్మాద హెచచ్రిక లాంటిదని నాకు
తవ్రలోనే అరథ్ం అయింది. ఇలాగే అనేక జాతీయ, రాషటరీయ సాథ్యి పోటీలొల్ మా సూక్లు పిలల్లకు బహుమతులు వచాచ్యి. వీటనిన్టి వెనుక కేశవుడే
వునాన్డనన్ది బహిరంగా రహసయ్ం. నా కళళ్ ముందే పిలల్ల చదువులని బర్షుట్ పటిట్సూత్, తాతాక్లిక విజయాలకోసం, బంగారులాంటి భవిషయ్తుత్ ని పణంగా
పెడుతునన్ ఈ కేశవుడిని ఏమి చేయాలి మీరే చెపప్ండి.
నా బాధ ఎవరు అరథ్ం చేసుకుంటారు చెపప్ండి?
ఇతని దురాగతాలనీన్ ఒకెతుత్. మా సూక్ల డే రోజు ఇతను చేసిన నిరావ్కం ఒకక్టీ ఒకెతుత్. ఇతని దౌషాట్య్లనిన్టిలో కలికి తురాయి
లాంటిది అని చెపుప్కోదగగ్ దురామ్రగ్ం ఒకటి చెపుతాను. మీకు కూడా బాగా కోపం వసుత్ంది.
పర్తి సంవతస్రం నగరంలో ఉనన్ మా బార్ంచీలనిన్ంటి పిలల్లని ఒక దగగ్ర చేరిచ్, ఓ పెదద్ సేట్డియంలో సూక్ల డే నిరవ్హిసాత్ం. మా
చైరమ్న గారికి రాజకీయాలోల్ బాగా పలుకుబడి వుందిలేండి. ఎవరో ఒక మంతిర్వరుయ్లు వసాత్రు ముఖయ్ అతిధిగా. మీడియా పర్తినిధులు సరేసరి.
ఏ ఆర రెహమాన పాడిన వందేమాతరం వంటి దేశభకిత్ గీతాల తరావ్త చకక్టి కారయ్కర్మాలు పార్రంభమవుతాయి. పిలల్లు చినన్ చినన్
బృందాలుగా వేదికపైకి వసాత్రు. కాసాత్ చినిన్ చినిన్ బటట్లు ధరించి, సినిమా పాటలకు అనుగుణంగా నడుం కదిలిసూత్, చిలిపిగా హావభావాలు ఒలకబోసూత్
హుషారు కలిగించేలా డానుస్లు చేయటం మొదలెడతారు;. పిచిచ్ పిలల్లు జనమ్కో శివరాతిర్లా సంవతస్రానికి ఒక సారి ఏదో కాసాత్ ఎంజాయ చేసేత్
తపేప్మిటి మీరే చెపప్ండి. ఈ సతాస్ంపర్దాయానికి కూడా గండి కొటేట్శాడు మన కేశవుడు.
ఈ సంవతస్రం మా బార్ంచి తరఫున హుషారెతిత్ంచే పాటలు లేకపోగా , పరమ బోరు కలిగించే 'సిక్టస్ అంటూ ఏవో పర్దరిశ్ంచటం
జరిగింది. వీటిలో కూడా ’గోల సెటిట్ంగ’, ’పాజిటివ థింకింగ’, ’విన-విన సిటుయ్యేషన’, ’360 డిగీర్స థింకింగ’, అంటూ నిరరథ్కమైన నినాదాలు,
నిరాసకత్మైన సందేశాలు.
ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే ఇలాంటి చచుచ్ కారయ్కర్మాలు నా జనమ్లో చూడలేదు నేను. మిగతా బార్ంచీల పిలల్లు యధావిధిగా ఐటెం
సాంగస్ కి చకక్గా నడుం కదిలిసూత్ డానుస్లు చేసి ననున్ ఆకటుట్కునాన్రు.
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మా బార్ంచి పిలల్లేన్ కేశవుడు ఇలా దిగజారేజ్శాడు. నా ఖరమ్ ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి? చితర్ంగా ఇతను నిరవ్హించిన కారయ్కర్మాలకు
చపప్టుల్ ఎకుక్వగా వచిచ్నటుట్గా అనిపించింది నాకు.
ఇంకో చితర్ం చెపప్నా, చకక్టి డానుస్లనిన్ంటినీ తోర్సి రాజని మన కేశవుడి సిక్టస్ కే అవారుడ్లనీన్ కూయ్ కటుట్కుని మరీ
వచాచ్యి.ఇలాంటి గొపప్ శిక్షకుడు పర్తి బార్ంచిలో వుండాలని మా చైరమ్న గారి అబాబ్యి పర్శంశా వాకాయ్లొకటి.
విదేశాల నుంచి రాగానే చైరమ్న గారితో కూలంకషంగా మాటాల్డాలని ఇక ధృఢంగా నిశచ్యించుకునాన్ను.
తదుపరి పరిణామాలు మరింత ఘోరంగా పరిణమించాయి.
నెకస్ట్ రౌండ ఆఫ ఆపరేషనస్ అనన్టుట్ , టీచరల్ందరిపై తన దృషిట్ని కేందీర్కరించాడు కేశవుడు. సాధికారికంగా ఇంగీల్ష లో మాటాల్డే
శిక్షణ పార్రంభించేశాడు. ఆశువుగా మాటాల్డే వకత్ృతవ్ శిక్షణ, వయ్కిత్తవ్ వికాస శిక్షణ, పార్రంభమయిపోయాయి. ఇక ఇతగాడి టేర్డ మారక్
సూరయ్నమసాక్రాలు, యోగా, బిర్సక్ వాకింగ, పార్ణాయామాలు సరేసరి.
నాకు తెలియక అడుగుతా. ఎందుకండి ఇవనీన్!?
పర్తీరోజు కనీసం ఒకక్సారనాన్ ఇతగాడిని నా ఛాంబర కి పిలిచి, ’ ఈ పిచిచ్ పనులు కటిట్పెటిట్, పిలల్లందరికీ పదికి పది సోక్రు వచేచ్
దానిపై ఫోకస చేయమ’ని చెపప్టం నా నితయ్ కృతాయ్లోల్ ఒకటిగా మారిపోయిందంటే నమమ్ండీ. ఇలా అనుభవం లేని అధాయ్పకులని మలచుకోవటమే కద
పిర్నిస్పాల గా నా విధి.
ఇక సంవతస్రం అంతంలో పరీక్షలు జరగటం, ఫలితాలు వెలువడటం చకచక జరిగి పోయాయి. మా బార్ంచి చరితర్లోనే కనివిని
ఎరుగని ఫలితాలు ఈ సంవతస్రం వచాచ్యి.
ఎకక్డ చూసినా అభినందనల వెలుల్వ. కేశవుడిని అపాప్యింట చేయటం నా దారశ్నికతకి పర్తీక అని పేరెంటస్ అందరూ
కొనియాడుతునాన్రు. ఖరమ్ , ఇనేన్ళూళ్ నేను చేసిన శర్మ ఫలించింది., కెర్డిట ఈ కేశవుడు కొటేట్సుత్నాన్డు.
పోనెల్ండి కనీసం కేశవుడికి అయినా అరథ్మయి బుదిద్ తెచుచ్కుని, ఇకనైనా నేను చెపిప్నటుట్ వింటాడని ఆశిదాద్ం.
కానీ తానొకటి తలచిన దైవమొకటి తలచును అనన్టుట్ , కేశవుడిని మా బార్ంచికి పిర్నిస్పాల గా అపాప్యింట చేసూత్, ననున్ ఇంటి దారి
పటట్మనాన్రు.
PPP
పోనెల్ండి. ఈ జోయ్సయ్ం టెకోన్ సూక్లు ఒకక్టే కాదు కద. గోవిందా టెకోన్ సూక్లు, వైపల్వయ్ కానెస్పట్ సూక్లు ఇలా బోలెడు సూక్ళుళ్ ననున్
రమమ్ని ఎపప్టినుండో పిలుసూత్నే వునాన్యి. నేనంటూ వెళితే కళళ్కదుద్కుని తీసుకుంటాయి.
కానీ ఈ కేశవుడి చేతిలో పడి ఈ సూక్లు గతి ఏమవుతుందో ఊహించుకుంటేనే జాలి కలుగుతుంది.

మన

లోపల

డా.పేరం ఇందిరా దే
PPP

“డెకోర్స్ట్కారిడ్యా” అనగా ఎడమవైపు కాకుండా కుడివైపు గుండె ఉండడం ఒక అరుదైన వైదయ్ రుగమ్త . (మెడికల డిసారడ్ర.) అలాంటి
రోగిని ఇవాళ కేస సట్డీకి పెటాట్రు. గుండె కుడి వైపు ఉంటే మిగతా అవయవాలు కూడా ఎలా వుంటాయో చీఫ వివరిసుత్నాన్రు. “12,019 మందిలో ఒకరికి
ఇలాంటి లోపం ఉంటుంది . ఇందులో కూడా మరికొనిన్ రకాలునాన్యి. దీని వలన గుండె, ఇతర అవయవాలు పనిచేసే తీరు మారిపోతుంది. చాలా మంది
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పిలల్లు ఈ జనుయ్పరమైన జబుబ్తో పుటిట్న కొదిద్కాలానికి మరణించడం జరుగుతుంది. కొంతమందికి ఏ రకమైన ఇబబ్ంది లేకుండా కూడా వుంటారు….”
రోగిని పరిశీలిసూత్ వింటునాన్ం.
అపుప్డే నరస్ పరిగెతుత్కుని వచిచ్ంది, “ఎ” కాల్స లో వునన్ లివరిస్రోసిస తో బాధపడుతునన్ హేమవరధ్న పరిసిథ్తి బాగా లేదని. చీఫ తో
పాటు అందరం అకక్డికి పరిగెతాత్ం. ముందు నుంచీ ఆ హేమవరధ్న గారిని చాలా జాగర్తత్గా చూసుత్నాన్ం. దానికి మొదటి కారణం అతను చీఫ సేన్హితుడు
కావడం, రెండవది అతని సవ్భావం. చాలా ముభావంగా, పర్శాంతంగా, నిరివ్కారంగా వుంటారు. బాగా ఎకుక్వ మదయ్ం తార్గడం వలన అతని కాలేయం
మారిప్డికి (transplantation) కూడా వీలుకానంత పాడయియ్ంది. ఆయన మృతుయ్వుకు అతి చేరువలో వునాన్రు. చీఫ అతనిన్ చూసుకునే బాధయ్తని
ఎకుక్వ నాకే అపప్గిసుత్ంటారు. ముందునుంచీ చీఫ కు నేనంటే అభిమానం, నమమ్కం.
చీఫ కు హేమవరధ్న పరిసిథ్తి చూడగానే అరథ్మైంది. చీఫ ముఖంలోని ఆదురాద్ చూడగానే నాకు కూడా అరథ్మైంది. ఐ సి యు (ICU) కి
మారాచ్ం. ESLD అంటే ఎండ సేట్జ లివర డిసీజ ఆయనిన్ పూరిత్గా మరణానికి చేరువ చేసింది. పీజీ చేసుత్నన్ మేము ముగుగ్రం, ఇదద్రు అసిసెట్ంట డాకట్రుల్,
మా చీఫ , చీఫ సేన్హితుడైన మరొక సీనియర గాసోట్ర్ఎంటార్లోజిసట్ రాతర్ంతా ఆయన దగగ్రే వునాన్ం .
ఉదయానేన్ నేను ఇంటికి బయలు దేరుతుంటే
“అనిమా ఇంటికెళుతునాన్వా? వారీసిల హెమోరేజ ( variceal hemorrhage,) చాలా ఎకుక్వుంది … టీర్టెమ్ంట కు ఎంత
సప్ందిసాత్డో చూదాద్ం. నువువ్ మళీళ్ రాగలవా ! నీవుంటే నాకు కొంచం భరోసా వీడి విషయం లో నేను డాకట్రున్ కాదు…సేన్హితుడిన్ మాతర్మే … పీల్జ నా
కోసం” చీఫ వేడుకోలుగా అడిగారు.
అతని జీవితం ఆఖరి క్షణాలోల్ వుంది. ఆ మాటకొసేత్ ICU లో అందరి పరిసిథ్తి అటు ఇటు గానే వుంది.
నేనుండి ఏంచేసాత్ను ? కానీ చీఫ అభయ్రథ్న ను కాదనలేని పరిసిథ్తి.
టీవీ సీరియల “అతత్గారు” లో నటి శాయ్మలమమ్ కూడా ఆఖరి క్షణాలోల్ వునాన్రు . హెపటైటిస బి ఆమెకు ఎలావచిచ్ందో పాపం, అది
కాసత్ లివర కానస్ర కు మారింది. ఆమె ఉదయమే కోమా లోకి వెళిల్ పోయారు. ఆమెకెవరూ లేరని ఆమె సహా నటి ఒకామె హాసిప్టల లో చేరిప్ంచారు. ఆమే
మూడు రోజులుగా వుంది శాయ్మలమమ్ దగగ్ర. రాధిక పిలుసేత్ వెళాల్ను . ఆమె చనిపోయారు . అయిదు నిముషాలోల్ ఖాళీ మంచం ! నేనంటే ఆమెకు చాలా
ఇషట్ం … ఆమె తను నటించిన సీరియల చూశావా అని అడిగేది . టీవీనే చూడనంటే ఆశచ్రయ్ పోయేది . ననున్ అనిమా అనకుండా ఆమని అని పిలిచేది.
రాధిక సరిదిదిద్తే నేను ఇలాగే పిలుసాత్ను తలీల్ .. ఆ పేరు రాదు అనేది. రోజూ ఇలా రోగులుగా వచేచ్ వాళుళ్ …కొందరు నయమయి పోయేవాళుల్ ..మరి
కొందరు శవాలుగా మారి పోయేవాళుల్. ఇకక్డ ఇది నితయ్కృతయ్ం .
హేమవరధ్న.. పరిసిథ్తి అసలు బాగా లేదు. చీఫ కృషణ్ కు సేన్హితుడు కాబటిట్ హాసిప్టల లో వునన్ చీఫ లంతా చూసి వెళుతునాన్రు
వాళుళ్ చెపిప్న మెడిసినస్ కూడా తెపిప్సుత్నాన్రు …పొటట్ంతా నీరు చేరింది తీసుత్నన్ కొదీద్ అది చేరుతూనే వుంది. మెలిల్గా ఒకొక్కక్ అవయవం పని
చేయకుండాపోతునాన్యి … ఊపిరి తీసుకోవడానికి కషట్పడుతునాన్రు.
నేను, రాధిక, మా చీఫ ఆయన దగగ్రే వునాన్ం . చీఫ ఇంటికి కూడా పోకుండా ,పోయినా వెంట వెంటనే వచేచ్యడం , పెదద్ కారొప్రేట
హాసిప్టలోల్ చేరే శకిత్ వునాన్, ఇకక్డే చేరుచ్కోవడం బటిట్ హేమవరధ్న గారు కృషణ్ సార కు చాలా మంచి సేన్హితుడని అరథ్మైంది. మగతగా వుండి కోమాలోకి
వెళళ్బోతునన్ అతనిన్ “హోలడ్ హిమ అనిమా” గటిట్గా అరిచారు. నేను అదిరి పడి ఆయనిన్ పటుట్కునాన్ . “హరాష్ హరాష్ ..ఇటు చూడు”అని అతనిన్ కుదిపి
మాటాల్డాడ్నికి పర్యతిన్ంచారు. మేము చూసుత్ండగానే ఆయన .. కోమా లోకి వెళిల్పోయారు. వెంటిలేటర మీద పెటాట్ము ... లివర పూరిత్గా పని చేయడం
ఆగిపోవడంతో రకత్సార్వం ఆగలేదు. ఒకపర్కక్ రకత్ం ఎకిక్సుత్నాన్o... చూసుత్ండగానే బల్డ పెర్జర పడిపోతోంది. బీపీ పెరగడానికి చేసిన పర్యతన్ం
ఫలించలేదు. అనిన్ పర్ధాన అవయవాలకు రకత్ పర్సరణ ఆగిపోవడంతో మేము చూసుత్ండగానే ఆయన ఊపిరి ఆగిపోయింది .
చీఫ అకక్డే మౌనంగా ఉండిపోయారు. నేను రాధిక బయటికి వచాచ్ం ..ఐసీయూ లోనే ఆయన ఏడుసుత్నన్టుల్ నరస్ చెపిప్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

117
“… చినన్నాటి సేన్హితుడంటకదా ! నెల నుండి ఎంత బాగా చూసుకునాన్రు ఆయనిన్ ….” నరస్ అంది

నాకు కొంచం ఆశచ్రయ్ం అయింది సార అలా సప్ందించడం. రోజూ ఎనిన్ మరణాలు చూసుత్ంటాం ! నెల రోజుల కిర్ందటే అతని
పరిసిథ్తి మాకు తెలుసు. కానీ సర రోజూ వచిచ్ చూసుకోవడమే కాకుండా హాసిప్టల ఓపీ లో వునాన్ , అపుప్డపుప్డు వారడ్ లో వునన్ డూయ్టీ డాకట్ర కు పీజీ
లకు ఫోన చేసేవారు ఎలా వునాన్రో అని. సార బయటికి వచాచ్రు ఆయన కళుళ్ ఎరర్గా వునాన్యి .
“అనిమా ఇలా రా “అనాన్రు ఆయన తన కాయ్బిన లోకి వెళుతూ
వెళాల్ను . నా చేతికి ఒక కవర ఇచాచ్రు …” ఏంటిది సర ?”
“చదువు” కొంచం గటిట్గా అనాన్రు అందుకుని తెరిచాను

అనిమా …!

నా బంగారు తలీల్ ,
ఈ ఉతత్రం నిను చేరేపప్టికీ నేను పార్ణాలు వదిలి వుంటాను. కృషణ్ ను నా మరణం తరావ్తే ఇది ఇవవ్మని చెపాప్ను. అసతాయ్లతో,

వంచనలతో నేను ఏరప్రుచ్కునన్ సంబంధాలు, బంధాలు కాలేక పోయాయి. నాకంటూ ఒకక్రిన్ కూడా మిగులుచ్కోలేకపోయాను. నా జీవితం

చివరలో నేనెవరో నీకు తెలియకుండానే నీ చేతులోల్ మరణించడానికి వచాచ్ను. నీ కనన్తండిర్ని అని చెపుప్కోలేని నిరాభ్గుయ్డిన్ … వాయ్మోహాల వెంట నీవు
గరభ్ంలో ఉండగా మీ అమమ్ను వదిలి అమెరికా వెళాల్ను . ఆమె కనీన్టికి కారణమైన ననున్ నీవు క్షమించవని నాకు తెలుసు.. అది ఆశించను తలీల్.. నా

యావదాసిత్ని నీకు రాశాను …ఇది ఒకక్టి చేయగలిగాను. నాకు తెలుసు నా తపుప్లకు నిషక్ృతి లేదు. నాలాంటి వంచకుడిని నమిమ్ మోసపోయిన మీ

అమమ్ నీలాంటి ఆణిముతాయ్నిన్ కని ధనుయ్రాలయింది. నేను మిమమ్లిన్ కోలోప్యి జీవితానేన్ కోలోప్యాను . నా వయసు, ఆరోగయ్ం, అనీన్ కోలోప్యాక మీ
అమమ్ విలువ తెలుసుకునాన్ను. మీరెకక్డునాన్రో ఎలా వునాన్రో తెలుసుకునాన్ను. మీ అమమ్ మళీళ్ పెళిల్చేసుకోలేదని నీకోసం ఒంటరిగా ఉండిపోయిందని,

నీవు పదవ తరగతిలో , ఇంటరోల్ , ఎంసెట లో సేట్ట రాంకర వని ,మెడిసిన లోఅనిన్ సబ జెకట్ల్లో గోలడ్ మెడలస్ సంపాదించావని , మళీళ్ పీజీ లో కూడా
మొదటి రాంక సంపాదించి జనరల మెడిసిన చేసుత్నాన్వని తెలుసుకునాన్. నీ పర్తి విజయం వెనుక మీ అమమ్ ఉందని , మీ అమమ్ కూడా నీతో పాటు

మేలుకుంటుందని , నీడలా నీ వెంట వుంటూ నినున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడుకుంటుందని, అయినా నీకు సంపూరణ్మైన మైన సేవ్చఛ్ ఇచిచ్ందని , మీ అమమ్
కు కషట్ం కలిగే పని నీవు ఏదీ చేయవని , పర్తి విషయం మీ అమమ్ తో పంచుకుంటావని తలీల్ కూతుళళ్ లాగే కాకుండా మంచి సేన్హితులాల్ ఉంటారని
తెలుసుకునాన్ .

నీకు చేరువ కావడానికే ఎపుప్డో చినన్పప్టి సేన్హితుడైన మీ చీఫ కృషణ్ తో సేన్హం పెంచుకునాన్ను. కృషణ్కు నీ మనసత్తవ్ం తెలుసు

అందుకే నేను జీవించి ఉండగా నేను నీ తండిర్నని చెపప్డానికి ఒపుప్కోలేదు. కృషణ్ సహాయం తోటే వసంత ఇంటోల్ మీ అమమ్ కు తెలియకుండా చూడాలని

పర్యతన్ం చేశాను. కానీ మీ అమమ్ ననున్ చూసింది . మీ అమమ్ కళళ్లో ఆశచ్రయ్ం ,అసహయ్ం కనిపించాయి . తపుప్ చేశానని క్షమించమని మీ అమమ్ని
అడిగేంత మూరుఖ్డిన్ కాను ఆమె ను కళెళ్తిత్ చూసే ధైరయ్ం ,నైతిక శకిత్ నాకు లేవు. వెంటనే నేను వచేచ్శాను . మీ అమమ్ ఆ విషయం నీకు
చెపిప్వుండకపోవచుచ్. నానన్ అనే పదం కూడా ఎపుప్డూ నీవు వాడవని నీ సేన్హితులు చెపాప్రట కృషణ్తో . నిజమే నీ జీవితం లో తండిర్ పాతర్ లేదు. కానీ

నెల రోజులుగా నినున్ మురిపెంగా చూసుకుంటూ తరిగి పోతునన్ నా ఆయువును తలచుకుంటూ బర్తికాను. నాకు తెలుసు ఇంక ఎకుక్వ సమయం లేదని.
చివరి దశలో అయినా నినున్ చూశాను … నీ సమక్షంలో కడతేరి పోతునాన్ను .
హరష్వరధ్న
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ఉతత్రం చదివి చీఫ పర్కక్కు చూశాను. కాసేపు ఆయన ఏమీ మాటాల్డలేదు . తరావ్త బయటికి వెళాల్రు.

నాకు వసంత వాళళ్ గృహ పర్వేశం రోజు గురొత్చిచ్ంది . కొర్తత్ ఇలుల్కటుట్కునన్ సందరబ్ంగా వసంత అమమ్ నానన్ గారు ఇచేచ్ పారీట్కి
నేను ఆలసయ్ంగా వచాచ్ను . నైట డూయ్టీ ఉందని చెపిప్నా, అలాంటి పారీట్లు అమమ్కు ఇషట్ం లేదని చెపిప్నా అతను వినిపించుకోలేదు అమమ్ను తీసుకుని
రావాలని ఎంతో అడిగాడు. నాకు ఆలసయ్ం అవుతుందని చెపప్డం తో అమమ్ నేరుగా వసంత ఇంటికి వెళిళ్ంది.
డాకట్ర వేణు కూడా అవాళ సెలవులో ఉండడం వలన చీఫ ను రెండుగంటలు పరిమ్షన అడగడానికి కూడా జంకాను. మెడికల వారుడ్లో
ఎపుప్డూ మూడు నాలుగు సీరియస కేసులుంటాయి. ఇదద్రు లివర సిరోసిస తో నెల రోజులుగా మృతుయ్వుతో పోరాడుతునాన్రు. డాకట్ర రాధిక ఒకక్తే
వుంది.
“తొందరగా ఒక గంటలో వసాత్ను” రాధిక తో అనాన్ను.
“మీ దేవదాస అంకుల మాకు మాట వినడు ఇంజక్షన వేయించుకోడు సిసట్ర ను సతాయిసాత్డు, చెపిప్ వెళుళ్… ” అంది రాధిక
“నాకేనా అంకుల మీకు కాదా ఏంటి ? ”
“ఆయనకు నీవు సెప్షల కదా నీవు ఒకక్ రోజు రాకపోతే అనిమ రాలేదామామ్ , ఎపుప్డొసుత్ంది అని అడుగుతునే ఉంటాడు. నీకు గేర్ట
ఫాన! నీ ఓపికకు అందరు ఫానస్ లే అనిమా, ఆ టీవీ సీరియలోల్ గయాయ్ళి అతత్ వేషం వేసే ముసలావిడ కూడా, ఆమని తలిల్ రాలేదా అని అడుగుతుంది….
ఏం మేం డాకట్రల్ము కామా! అని తగులుకునాన్ ఒకసారి. అపప్టినుండి అడగడం మానేసింది .”
“రాధికా.....వాళుళ్ మానసికంగానూ, శారీరకంగానూ దురబ్లమైన పరిసిథ్తిలో వునాన్రు. కొంచం ఓపిగాగ్ సమాధానం చెబితే వాళుళ్
పర్శాంతంగా వుంటారు. మరణానికి చేరువగా వునన్ వీళుళ్ రేపు ఉదయానిన్ చూసాత్రో లేదో తెలియదు. అది గురుత్ తెచుచ్కుంటే మనకు వీళళ్మీద కోపం
రాదు, సరే కానీ ఎందుకైనా మంచిదని చీఫ కు పరిమ్షన లెటర రాసిపెటిట్ ఆయన టేబిల పై పెటిట్ వచాచ్ను. వెళొళ్సాత్ను రాధికా, ఎంత తవ్రగా వీలయితే
అంత తవ్రగా వసాత్ను … సరేనా ?”
రాధిక తలూపింది.
సీరియస కేసులైన లివర సిరోసిస పేషంటల్ను మళీళ్ ఒకసారి పరామరిశ్ంచి బయలుదేరాను.
వసంత ఇలుల్ డూపెల్కస్ మోడల , పెదద్ హాలు తో అతి ఖరీదైన ఇంటీరియరస్ తో చాలా బావుంది. వసంత నేను అకక్డకు రాగానే
అందరి కళుళ్ మా పర్కక్కు తిరిగాయి. నేను అమమ్కోసం చూశాను, కనపడలేదు. నేరుగా వసంత తన అమామ్నానన్ దగగ్రకు తీసికెళాళ్డు.
“నా ఫెర్ండ... డాకట్ర అనిమ.. జనరల మెడిసిన ఫైనల ఇయర చేసోత్ంది….అనిమకు నైట డూయ్టీ వుంది తొందరగా వెళిళ్పోవాలి ”
పరిచయం చేశాడు. వసంత తలిల్దండుర్లు సంతోషంగా తలవూపారు .
“మీ అమమ్గారిని కూడా ఇందాకే కలిసాం అనిమా.. , వసంత.. అనిమ కు ఇలుల్ చూపించు….తొందరగా భోజనం ఏరాప్టుల్ కూడా
చూడు …”వసంత అమమ్గారు ఆపాయ్యంగా పలకరించారు. వసంత ననున్ అమమ్ దగగ్రకు తీసికెళాళ్డు. అమమ్ ముఖం చూడగానే నేను ఏదో జరిగిందని
గర్హించాను. అమమ్ ముఖం ఎరర్గా అయింది .. కళుళ్ తడిగా వునాన్యి.
“ఇలుల్ చూదాద్ం రా” అనన్ వసంత మాటలు పటిట్ంచుకోకుండా “అమామ్ ఏమయియ్ంది అనన్ నా పర్శన్కు బలవంతంగా నవువ్
తెచుచ్కుంటూ “ఇలుల్ చూసి రాపో…మళీళ్ వెళాళ్లిగా ” అంది.
అమమ్ మనసు కషట్పడింది అది నా తలపులోకి రాగానే నాకు దేనిపైనా ఆసకిత్ కలగలేదు. అమమ్ నా పార్ణం, అమమ్ కంటతడి
పెటిట్ందంటే ఎంత గాయపడి ఉంటుందో ! దేనికీ అమమ్ పెదద్గా చలించదు …కానీ అమమ్ను గాయపెటేట్ విషయం ఏమై ఉంటుంది ? ఇదే ఆలోచన ..!
ఇలుల్ చూశాక “చాలా బావుంది… కంగార్చులేషనస్ … నేను అమమ్దగగ్రకు వెళతాను వసంత” అనాన్ను
“పద..అమమ్ కూచి” నవావ్డు
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“అమామ్ ఏంజరిగింది ? ఎందుకలా వునాన్వు ? ఎవరైనా ఏమనాన్ అనాన్రా ? అలాంటిది జరిగితే చెపుప్ ఇపుప్డే వెళిళ్పోదాం”
“అదేo లేదులే …. భోంచేదాద్ం పద …“ అంది
సమయం చూసుకుని వసంత తలిల్దండుర్లతో సెలవు తీసుకునాన్ను.
అమమ్ నా చేయి గటిట్గా పటుట్కుంది. ఆ సప్రశ్ లోనే అమమ్ చాలా అలజడిగా ఉందని గర్హించాను.
“అమమ్ను నేను డార్ప చేసాత్ను నీవు వెళుళ్ ఇపప్టికే ఆలసయ్ం అయిందిగా !” అనాన్డు వసంత.
అమమ్తో వెళాల్లని వునాన్ ..వారడ్ పరిసిథ్తి గురొత్చిచ్ కళళ్తోనే అమమ్ తో సెలవు తీసుకునాన్. మనసంతా అమమ్ తడిఆరని కళల్పైనే వుంది.
అతి పర్యతన్ం మీద నా ధాయ్సను రోగులపైకి మరలాచ్ను.
ఉదయానేన్ తలుపు తీసిన అమమ్ ముఖం చూసి అదిరిపోయాను . రాతర్ంతా నిదర్పోలేదని అరథ్మైంది . బలవంతంగా చిరునవువ్
పెదాలపైకి తెచుచ్కుంది. నేను ముఖం కడుకుక్ని వచేచ్పప్టికి బోరన్విటా కలుపుకుని వచిచ్ంది. నాకు జాఞ్పకం వచిచ్నపప్టి నుండి నా రోజు అమమ్ ఇచేచ్
బోరన్విటాతోనే మొదలవుతుంది .
“ఏమైంది నినన్ వసంత వాళిళ్ంటోల్ ?”
అమమ్ మాటాల్డలేదు.
నాకు చిరాకేసింది…అమమ్కు నాకు మధయ్ ఎపుప్డూ రహసాయ్లు లేవు…వాటి అవసరం కూడా ఇంతవరకు రాలేదు. బాలక్నీలో
కూరుచ్ని వుంది. కొంగును వేర్లికి చుటిట్ మెలివేసోత్ంది . ఆ చరయ్ ఆమె తీర్వర్మైన ఒతిత్డి లో ఉందని చూపుతోంది.
“ఏo జరిగింది నినన్ వసంత వాళిళ్ంటోల్ ?”సూటిగా అడిగేశాను
“రాతిర్ మీ నానన్ వచాచ్రు పారీట్కి” అని అమమ్ తలవంచుకుంది.
నానన్ అనే పదం నాతో అమమ్ ఇంతవరకు వాడలేదు…నాకు వూహ వచిచ్నపప్టి నుండి నాకు అమమ్ ఒకక్తే కనపడింది. అందరికీ
ఉనన్టుల్ నాకు నానన్ లేడని నాకెందుకో ఎపుప్డూ అనిపించలేదు. అమమ్ రెండు పాతర్లు సమరథ్వంతంగా పోషించింది. నాకేదైనా తకుక్వైతేకదా నాకు నానన్
ఉండివుంటే అవి సమకూరేవి అనే ఆలోచన రావడానికి . ఆరోగయ్కరమైన మానసిక వాతావరణం కలిగించింది అమమ్ ఉనన్తమైన విదయ్తో పాటు ఉనన్తమైన
భావాలు కలిగిన అమమ్ జీవితంలో నానన్ లేకపోవడానిన్ నేను అతి చినన్వయసులోనే అంగీకరించాను. నానన్ నాకెందుకులేడనే పర్శన్ కానీ,నానన్ ఉంటే
బావుంటుందనే భావాలు నాలో కలగలేదు. ఇరవై మూడేళళ్ అమామ్యికి మొటట్మొదటి సారిగా “మీ నానన్” అనన్ పదం వాడింది అమమ్ . కానీ నిశచ్లమైన
సరసుస్లాంటి అమమ్ ఆతమ్ సైథ్రాయ్నిన్ దెబబ్తీసిన అతను నాకు నానన్ కావడమేంటి? అతను నా జనమ్కు కారకుడు అంతే.
“నాకు నానన్ అనే బంధం లేదమామ్… ఆ పదం వాడకు…నా జనమ్కు కారకుడు ఎవరైతేనేం? నాకేమీ అవసరం లేదు. నీ కంటూ వేరే
పర్పంచం లేకుండా నేనే నీ పర్పంచం అనుకుంటూ బర్తికావు … నాకు కూడా నీవు అంతే …. కానీ నాకు నా వృతిత్ కూడా చాలా పెదద్ బాధయ్త. నినున్ ఎలా
విసమ్రించలేనో నా వృతిత్ని కూడా ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ విసమ్రించలేను. నీవు బాగుంటేనే నేను నా రెండో బాధయ్తను సమరథ్వంతంగా నెరవేరచ్గలను .
అందువలల్ మనిదద్రం అవసరమైన వాటి గురించే ఆలోచిదాద్ం.”
అమమ్ను గాయపెటిట్న ఆ వయ్కిత్ గురించి ఇంక మథనం వదద్ని నా మాటలోల్ గర్హించిన అమమ్ మళీళ్ ఆ పర్సకిత్ తేలేదు. నేను కూడా
పూరిత్గా మరిచ్పోయాను.
వసంత గృహపర్వేశం ఫోటోలు చూసుత్ండగా ఒక ఫొటోలో హరష్వరద్న గారు కనపడాడ్రు…నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. హాసిప్టల
లో వుండే ఆయన అకక్డికి ఎందుకెళాల్రో ! ఎలా వెళాల్రో ! వసంత ను అడిగితే తెలియదనాన్డు, ఎపుప్డూ చూడలేదనాన్డు. ఆలోచించేకొదీద్ హరష్వరధ్న
ఎవరో అరథ్మైంది. ఆ విషయం ననేన్మీ ఇబబ్ందిపెటట్లేదు. రోగి పటల్ డాకట్ర గా వృతిత్ ధరామ్నిన్ నిరవ్రిత్ంచాలి…అదే నే చేశాను.
కృషణ్ సార వచాచ్రు …“అనిమా… అతనెవరో తెలిసిందిగా బాడీ ని మీ ఇంటికి తీసికెళతావా … నీకు ,మీ అమమ్గారికి చెబుదామని
ఎంత చెపిప్నా హరష్ ఒపుప్కోలేదు. అయామ సారీ…”
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“అతనెవరో నాకు నెలరోజుల కిర్ందటే తెలుసు సర…డాకట్ర గా నా కరత్వయ్ం నేను చేశాను. ..అంతే..అతనితో ఇంకే బంధమూ నాకు,
మా అమమ్కు కూడా లేదు. మా అమమ్కు అతను ఇకక్డ

వునాన్డని కూడా తెలియదు. ఈ విషయాలతో మాఅమమ్ను గాయపెటట్డం నాకు ఇషట్ంలేదు

సర… మూడు రోజులుగా మీకోసం రాతిర్ పగలు దూయ్టీచేశాను. అమమ్ కంగారు పడుతోంది…నేను వెళతాను. అతను నా పేర రాసిన ఆసిత్నంతా తిరిగి
మన హాసిప్టల కు డొనేట చేసుత్నాన్ను… ఫీల్జ సర… ఇది మనిదద్రి మధయ్నే వుండనీండి …. “
“అది కాదు అనిమా కనీసం నువువ్ కూతురుగాఆయన దహన సంసాక్రాలు చేసేపుప్డు ఉండవా …” సార ఏదో చెపప్బోయారు.
“పేషంట ను కాపాడాడ్నికి ఆఖరి వరకు డాకట్రుల్ పర్యతిన్సాత్రు సర … చనిపోయిన పేషంట తో డాకట్ర కు ఏమీ సంబంధం లేదు.
అతను కూడా నాకు పేషంట మాతర్మే…ఈ విషయంలో నాకు ఏమీ చెపప్కండి …వెళల్నీయండి….” ఉతత్రం, డాకుయ్మెంటుల్ వునన్ కవర ఆయన టేబిల
పై పెటిట్ “ అలసటగా కళుళ్ మూతలు పడుతుండగా నెమమ్దిగా బయటికి నడిచాను.
అమమ్కు ఫోన చేశాను వసుత్నాన్నని. నాకోసం గుమమ్ం దగగ్రే ఎదురుచూసే అమమ్ గురొత్చిచ్ నాకు తెలియకుండానే కనీన్ళుల్
తిరిగాయి..అమమ్ను ఆనందంగా ఉంచడం కంటే గొపప్ ధేయ్యం నాకు లేదు. అదే నా జీవితాశయం కూడా.

PPP

అంతా ఒకరి మంచికే

ఎలకాట్ర్న్

చినన్పటున్ంచీ నాకు పోలీసంటే మహా చెడడ్ అభిమానం. సమాజంలో నేరపర్వృతిత్ కలవారినందరీన్ సినిమాలోల్

చివరికి కటకటాల వెనకిక్ పంపడం నాకు భలేగా అనిపించేది. అయితే నేరాల భాషయ్ం చెపప్డం అంతసులువైన సంగతి కాదు. ఈ

సంగతి నేను పటుట్ ద లతో పోలీసు శాఖలో పర్వేశించే పెదద్ అరహ్ త పటాట్ సాధించిన తరావ్త కానీ తెలియలేదు.

ఒకరు కషట్ ప డి

సంపాదించింది మరొకరు చోరీ చెయయ్డం నేరం. నా చినన్పుప్డు నాయనమమ్ ఓ నాలుగగ్ం టలు శర్మించి లడూడ్ లు చేసి, పిలల్ ల కి ఒకటి
చేతిలో పెటిట్ , మిగిలినవి ఓ జాడీలో ఉంచి అటకమీద ఉంచేది. ఆవిడ తాపతర్యం అంతా ఓ నాలుగైదు రోజులు పిలల్ ల కి మిఠాయి

పెటట్ డం. అయితే మధాయ్హన్ం వేళ పెదద్ లు కునుకు తీసేవేళ, నిచెచ్న వేసుకొని పైకెకిక్ ఆ లడూడ్ ల ని సావ్హా చేసేవాళల్ం .

“వెధవాయిలాల్ రా !నిచెచ్న జారితే కాలొ చెయోయ్ విరుగుతుంది. ఇకనుంచీ పిలల్ కా యకో రెండు చొపుప్న చేసి ఊరుకుంటాను. అంతకు

మించి ఇలా అటకలనెకిక్ మూడూ నాలుగూ ఒకే రోజున తింటే ఆరోగయ్ం పాడౌతుంది” అని మందలించేది. ఆ మందలింపే ఒక ముదైద్ న

శిక్షగా భావించే వాళళ్ం.

నేను ఉనన్త పాఠశాలలో పనెన్ండో తరగతి పెదద్ పరీక్షలు రాసుత్నన్పుప్డు నా వెనకబెంచిలో కూరుచ్నన్ కోటి నా

సమాధానపతార్లిన్ గెదద్కళల్తో చూసి నకలు దించేసోత్ంటే పరయ్వేక్షకుడు పటుట్కొనాన్డు. కోటి గాణిణ్ పటుట్కోవడమే కాదు, వాడికి కనిపించేటటుల్ నేను
కాసత్ జరిగి కూరుచ్నాన్నని ననూన్ చీవాటుల్ వేశాడు. ఒళళ్ంతా ఆభరణాలు దింపుకొని పేరంటానికి వెళేళ్ ఇలాల్ళల్ ఇళళ్లో దొంగతనాలు జరగమంటే
జరగవూ? చోరీ చెయయ్డానికి అవకాశమిచిచ్నవాడు కూడా మౌలికంగా నేరసుథ్డేననన్మాట!
బలాతాక్రాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతునాన్యి. కారణమేమిటీ అంటే కామోదేర్కం. ఈ కామోదేర్కనికి కారకులెవవ్రూ అంటే
సమాజంలోని కొందరు అని జవాబు తపిప్ంచి ఇతరతార్ వివరణ ఇవవ్డానికి నేను సాహసించ లేను.
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ఇకపోతే అవినీతి. అవినీతిని నిరవ్చించడమూ కషట్మే. దానికి శతకోటి రూపాలు. అనంతకోటి మారాగ్లు. ధన దారిదర్య్మూ,
ధనాశా రెండూ కారణాలే. ఉదోయ్గరీతాయ్ చేయాలిస్న విధులిన్ అదనపు సంపాదనతో ముడిపెటిట్ చెయయ్డం. తనని ఎనున్కొనన్ పర్జల పార్ంతానికి
పర్యోజన పర్ణాళికలు ఎందుకు జరగటలేల్దని పర్శిన్ంచడానికి పర్శన్కింతని వసూలు చేసుకోవడం.
ఇంకొకటి అవసరంకొదీద్ పర్జలే పోర్తస్హించేది. రైలెకిక్న తరావ్త చేతులు తడిపి పడకలు సాధించడం, లేదా దళారీల దావ్రా
టికెటుల్ సాధించడం. తతాక్లిక రిజరేవ్షనుల్ రైలేవ్ ఆదాయానిన్ అధికార పూరవ్కంగా పెంచే మారగ్ం. దేవాలయాలోల్ దళారీల దావ్రా శీఘర్దరశ్నాలు
చేసుకోవడం. లేదా అధికరపూరవ్కంగా అదనపు రుసుములు చెలిల్ంచి శీఘర్దరశ్నాలు చేసుకోవడం. ఈ రెండో అంశానిన్ మరీ తపుప్ పటట్కూడదు.
ఎందుకంటే అలా కూడిన సొముమ్తో సమాజ పర్యోజన కారాయ్లని కొంతైనా నిరవ్హిసుత్నాన్రు కాబటిట్. ఇటువంటి భకుత్లమీద

సావ్మివారి,

అమమ్వారల్ అనుగర్హం కూడా ఒకింత ఎకుక్వ ఉంటుందేమో తెలియదు.
మదయ్పానం సమాజ హితం కాదు. అయితే పర్భుతావ్లే ఖజానాలు నింపడంకోసం మదయ్ వికర్యానిన్ ఇతోథికంగా
పోర్తస్హిసుత్నాన్యి. కేరళలో కొబబ్రినూనెలో కాలుషాయ్లుంటే అది నేరం. ఎందుకంటే అకక్డ అది వంట నూనె. అదే బీహారులో సెంటు కొబబ్రి
నూనె అమిమ్తే అది నేరంకాదు. ఎందుకంటే దానిన్ తలకే రాసుకుంటారుకాని, వంట కోసం ఉపయోగించరు కాబటిట్.
అయితే పోలీసులు దొంగలిన్, మోసగాళళ్ని, అవినీతిపరులీన్, బలాతాక్రాలు చేసే వారినీ, హంతకులిన్, అపహరణకరత్లిన్,
ఆటంకవాదులిన్- ఇలా ఎందరో నేరసుథ్లనందరీన్ చుటట్బెటట్డానికి నిరంతరమూ పర్యాస పడుత్నాన్, చటట్ంలో ఉనన్ అనేకానేకమైన లోపాలిన్,
రాజకీయపరమైన ఒతిత్ళల్ను, వెసులుబాటులుగా తీసుకొని నేరసుథ్లు శికాష్ పరిథుల నుంచి బయటపడిపోతునాన్రు. కోరుట్లది ఒకటే నాయ్యం.
వందమంది నేరసుథ్లిన్ వదలొచుచ్కానీ ఒకక్ నిరోద్షికి మటుట్కు శిక్ష పడ కూడదు.
ఇలాంటి ఎనోన్ కేసులిన్ సాధించినా, ఎనోన్ కేసులోల్ అపజయాలు ఎదురైనా, కొనిన్ అనుకోని సంఘటనలు పోలీసులిన్ చాలా
విచితర్కరమైన పరిసిథ్తులోల్కి నెటిట్ పారేసాత్యి.
రాతిర్ పదింటికి పెదాద్యన కమిషనర గారి వదద్ నుంచి వెంటనే వచిచ్ కలుసుకొమమ్ని ఫోనొచిచ్ంది. కౌగిలి వదిలించుకొని వెళేళ్
వయసు దాటి పోవడంతో, ఇలాల్లినుంచి ఏ విధమైన నసుగుళుల్, సణుగుళుల్ రాకపోవడం మూలాన. నిదర్కుపకర్మించడానికి సిదధ్మౌతునన్ నేను
వెంటనే దుసుత్లు మారుచ్కొని, కారు తీసుకొని బయలు దేరాను. ఆయన బంగాళా దరావ్ను గేటు తీసి, నాకో సలాం కొటిట్, ‘అయయ్గారు మీ కోసం
ఎదురు చూసుత్నాన్రు,’ అంటూ లోపలికి పంపాడు. బలరాం గారు ముందు హాలోల్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
"రావయాయ్, శీర్రాం కూరోచ్. ముందసుత్గా ఓ కపుప్ కాఫీ తాగి, నిదర్మతేత్మైనా ఉంటే దూరం చేసుకో !" అంటూ ఫాల్సక్ లోని
కాఫీని రెండు కపుప్లోల్ పోసి, ఒకటి నాకందించి రెండోది తను తీసుకొనాన్డు. పరావ్లేదు, విజయవాడ పాల్ట ఫారం మీద దొరికే కాఫీ కనాన్
బావుంది. కానీ చెనైన్ కాఫీకనన్ తీసికటేట్. నెమమ్దిగా పెదాద్యన ఓ చెడు కబురు చెపాప్డు.
"మన సాథ్నిక శాసనసభుయ్డు రాయుడిగారి మనవరాలు సుభదర్ అనే అమామ్యి మన నగరం సువిదాయ్ పి.జి కాలేజీలో బోటనీ
లెకచ్రర గా పనిచేసోత్ంది. ఆమె నాలుగురోజులిన్ంచీ ఐపూ పతాత్ లేకుండా పోయింది. మునగపాడు పంచాయితీ బోరుడ్ పెర్సిడెంట శోభనాదిర్ కొడుకు
అరుజ్న అనే ఓ యువకుడు అదే కాలేజీలో ఫిజికల టైరనింగ బోధకుడిగా పని చేసుత్నాన్డు. జిలాల్ సాథ్యి మాజీ కిర్కెట ఆటగాడు. అతగాడు
లేవదీసుకుపోయాడని రాయుడుగారి నమమ్కం. గోల చేయకుండా, రెండోకంటికి తెలియకుండా ఆ కురార్డూ, కురర్దీ ఎకక్డునాన్రో కనుకొక్ని,
బలవంతంగానైనా తీసుకురమమ్ని రాయుడుగారు సవ్యంగా వచిచ్ చెపిప్ పోయారు. ఆ భారం నీ మీద పెడుత్నాన్ను.”
యువరాణి మణిహారం పోయిందని చెపప్డం ఒక వింతైతే, శతృదేశపు బందిపోటుతో లేచిపోయిందని చెపప్డం మరో వింత!
ఈ నాటి చాలా పేర్మ పురాణాలు కుల, మత పటిట్ంపులోత్, వంశ గౌరవ పర్తిషట్లతో ముడివడి సంఘరష్ణలకీ, హతయ్లకీ,
ఆతమ్హతయ్లకీ దారితీసుత్నాన్యి. పురాణ కాలం నుంచీ ఈ పేర్మ పురాణాలు జరుగుతోనే ఉనాన్యి. చరితర్ పుటలు తిపిప్తే ఎనోన్ అమరపేర్మ
గాథలు. గడపలుదాటి, సమాజపు పరిధులు దాటి, పోలీసు పార్ంగణంలోకి ఇలాంటి సమసయ్లిన్ తీసుకువసేత్ పరిషాక్రాలు అంత సులువు కాదు.
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వయో పరిమితికి తకుక్వగా ఉనన్ కేసులైతే శికాష్సమ్ృతిని ఎలాగో అమలుపరచ వచుచ్కాని, వయోపరిమితిని మించిన యువతీ యువకులు
ఒకరినొకరు యిషట్ పడితే అది చటట్ం ఆమోదించిన పేర్మాయణమే తపప్ నేరాయణం కాదు.
ఇదే సంగతి పెదాద్యనతో అనాన్ను.
"నిజమేనయాయ్! కారైబ్డ తో పచిచ్కాయాలిన్ ఎలా పండించేసుత్నాన్రో, సినిమాలు, టీవీ షోలూ, నీలి చితార్లు, కురర్కుంకలిన్
కూడా పండించేసుత్నాన్యి. లేచిపోవడాలూ, పరసప్రాంగీకార సంయోజనాలూ, బలాతాక్రాలు విదాయ్రిథ్ దశనుంచే ఆరంభమైపోవడం విచారించదగగ్
విషయం. దినపతిర్కలోల్ కూడా

ఒక పేజీ సినిమా వారత్లకే కేటాయించి ముదిర్సుత్నన్ సంగతులూ, చితార్లూ పతిర్కాథిపతుల వాయ్పారదృషిట్ని

సూచిసుత్నాన్యే తపప్, సమాజానికి పరోక్షంగా తీరని హాని కలిగిసుత్నాన్యని తెలుసుకోవాలి.”
పడకుక్రీచ్ పర్వచనాలూ, వేదికమీద పర్సంగాలు ఇలానే ఉంటాయి. ఆయన పర్వాహానికి అడుడ్కటట్ వేసూత్, “ఫోటోలునాన్యా
సర?” అని పర్శిన్ంచాను. లేవనాన్డు. “నా పర్యతన్ం నేను చేసాత్ను,” అని సెలవు తీసుకొని, శుభరాతిర్ చెపేప్సి బయట పడాడ్ను.
ఆ మరాన్డు సువిదాయ్ పి.జి.కాలేజీకి వెళాళ్ను. పిర్నిస్పల

నారాయణి సాదరంగానే ఆహావ్నించి, “మా కాలేజీకి అమెరికా

అధయ్కుష్లవారి కూతురు వచిచ్నపుప్డు మీరు వచిచ్ భదర్తా ఏరాప్టుల్ చెయయ్డం గురుత్ంది. కూరోచ్ండి,”అంది.
కూరుచ్నన్ తరావ్త చెపప్బోయే విషయం సునిన్తమైనది కాబటిట్, రహసయ్ంగా ఉంచాలనన్ అభయ్రథ్నా పూరవ్కమైన ముందరికాళళ్
బంధం వేసి సంగతి చెపాప్ను. కరుణ్డు తలిల్ కుంతికి ఇచిచ్న శాపం మొతత్ం సతరీ జాతికే కాబటిట్ ఆవగింజలు నానని నోళల్కి సంగతి చెపప్కుండా
ముందంజ వేసే అవకాశం నాకు లేదు.
సంగతి విని ఆవిడ గలగలా నవేవ్సింది. “నెలలో నలుగురైదుగురు సతరీ ఉపనాయ్సకులు వారికి విదాయ్రుథ్లు పేర్మ లేఖలు
రాసుత్నాన్రని పితూరీలు చేసోత్నే ఉంటారు. ఏం చేయగలం? ‘ఆ ఉతత్రాలు మీ అందాలకి గీటురాళుళ్. ఎంతమంది అమామ్యిలు మగ
ఉపనాయ్సకులకు ఉతత్రాలు రాసుత్నాన్రో మీకేం తెలుసు? మీ జాగర్తత్లోల్ మీరు ఉండండి చాలు,’ అని సరిద్ పంపించేసుత్నాన్ను. ఇపుప్డు రాయుడిగారి
మనవరాలు సుభదర్, శోభనాదిర్ కొడుకు అరుజ్న లేచిపోయారంటే మీరూ, నేనూ చేయగలిగింది ఏముంది?”
“మీరు చేసేదేమీ ఉండదు. ‘మా వివాహానికి బుదిధ్లేని పెదద్లు అడుడ్ తగులుత్నాన్ర’ని వాళుళ్ ఫిరాయ్దు చేసేత్ మేము దగగ్రుండి
వివాహం చేయించాలి. పెదద్లిదద్రూ అధికారం, పలుకుబడి ఉనన్ మనుషులు. వోటుదారుల నిధులు. తంటా అకక్డే! సుభదర్, అరుజ్నల్ ఫోటోలు
కావాలి. లేచిపోతే పరావ్లేదు కానీ, అపహరణ జరిగితే మటుట్కు అది మా పరిథిలోకి వచేచ్సుత్ంది!”
“నేనంత దూరం ఆలోచించ లేదు. ఒకక్ నిముషం ....” అంటూ తన పి.ఏ.కి రెండు టీలు తెపిప్ంచమని ఫోన లో చెపిప్ంది.
కంపూయ్టరోల్ంచి ఆ యిదద్రి ఫోటోలు పిర్ంటర కి కమాండ ఇచిచ్, రెండేసి చొపుప్న మొతత్ం నాలుగు పిర్ంటుల్ అందించింది. వాటిని శర్దధ్గా
చూసూత్,”వీరిదద్రీన్ ఎకక్డని వెదకాలి? చిరునామాలు కూడా యివవ్ండి!” అని అంటూనన్ సమయంలో, ఓ పదేళళ్ కురర్వాడు రెండు టీలు కపుప్లోల్
తీసుకువచిచ్ బలల్మీద ఉంచాడు. “కాసేస్పు బయట ఉండు. బెల కొటట్గానే వచిచ్ కపుప్లు తీసుకు పో,” అంది.
ఇదద్రి సవ్గార్మ, సాథ్నిక చిరునామాలు పిర్ంట తీసి ఇచిచ్ంది. “అరుజ్న పదిరోజుల కిర్తం నెలరోజులు సెలవు కావాలని అడిగితే
యిచాచ్ను. విదాయ్రుథ్లకీ, యాజమానాయ్నికీ ఆటలమీద అభిరుచి లేదు. కానీ నియమాల పర్కారం ఆ శాలీత్ ఉదోయ్గం కీర్డాపార్ంగణమునాన్,
లేకపోయినా కాలేజీలో ఉండి తీరాలి. సుభదర్ తనకి ఒంటోల్ నలతగా ఉందని వారం రోజుల కిర్తం ఓ వారం రోజులు సెలవు కావాలని అడిగితే
కొంచెం ఇబబ్ందిగానే ఇచాచ్ను. ఎంచేతనంటే కాల్సులు పోతాయి. ఇదద్రూ ముందుగానే ఆలోచించుకొని సెలవులు అడిగి ఉంటారు!”
ఎవరి గోడు వారిది. ఇక సంభాషణలు పొడిగించకుండా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకొని, గది వదిలి ముందు వరండాలోకి దారి
తీశాను. టి కురార్డు బయట గోడావారగా నిలబడి ఉనాన్డు. “సర! మీతో మాటాల్డాలి!” అనాన్డు. సరిగా అపుప్డే లోపలున్ంచి కాలింగ బెల
వినబడింది. టి కురర్వాడు ననున్ ఆగండి అని సంజఞ్చేసూత్, లోపలికి వెళిళ్ ఖాళీ టీ కపుప్లతో బయటకు వచాచ్డు. నేను నెమమ్దిగా నడవసాగాను. టీ
కురర్వాడు నా పకక్నే నడుసూత్, కాలేజీ పార్ంగణంలో ఓ పెదద్ వేపచెటుట్ కింద నునన్ రేకుల షెడ వరకూ తీసుకుపోయాడు. అది టీ బడీడ్. లోపల ఓ
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నడివయసుక్డు ఏవో పనులు చూసుకుంటునాన్డు. టీ కురార్డు నెమమ్దిగా నాతో అనాన్డు. “సర! మీ మాటలు నాకు వినబడాడ్యి. వాళిళ్దద్రూ
ఎకక్డికి వెళాళ్రో నాకు తెలుసు!” అనాన్డు.
అకక్డే ఉనన్ ఓ బలల్మీద కూరుచ్ని వివరాలు అడిగాను. ఆ కురార్డి పేరు సింహాదిర్.”సార! వాళిళ్దద్రూ తరుచూ కాలేజీ
అయిపోయి అందరూ వెళిళ్పోయిన తరావ్త ఇకక్డికొచిచ్ వేడివేడిగా పచిచ్మిరపకాయ బజీజ్లు వేయించుకొని తింటారు. టీ తాగుతూ కులాసాగా
కబురుల్ చెపుప్కొంటూ కాసేస్పు కూరుచ్ని వెళిళ్ పోతారు. వాళుళ్ శీర్కాకుళం

జిలాల్లో ని బారువ వెళాల్రనుకొంటాను. అకక్డ

అరుజ్న

అమమ్మమ్గారింటోల్ పెళిల్చేసుకొందామనుకొంటునాన్రు!”
వెదకబోయిన తీగ కాళళ్కి చుటుట్కొనన్టల్యింది. వెంటనే నా సామ్రట్ ఫోనోల్ గూగుల మహాశయుడిదావ్రా వివరాలు లాగాను.
సూక్షమ్ంగా చెపాప్లంటే అది సముదర్తీరపు గార్మం. అకక్డ మహేందర్తనయ అనే చినన్ నది సముదర్ంలో కలుసుత్ంది. పరాయ్టక కేందర్ంగా తీరిచ్
దిదేద్ పర్యతన్ంలో విహార విరామ మందిరాలు (హాలీడే రిసారట్స్) వెలిసాయి. పెదద్మమ్ తలిల్ గార్మదేవత.
“సార మీరు వారిని వెదకడానికి కానీ వెడత్రా?”
వెళల్క తపప్దు. వెంటనే మరో ఆలోచన తటిట్ంది. కాకినాడనుంచి బారువ దరిదాపులుగా 370 కిలోమీటరుల్. సావధానంగా వెడేత్
ఓ ఎనిమిది గంటలు కారు పర్యాణం. విశాఖలోనూ, శీర్కాకుళంలోనూ కాసత్ విశార్ంతి తీసుకొనాన్ మొతత్ం పదిగంటలోల్ వెళిల్పోవచుచ్. శీర్మతికూడా
వసేత్ ఇదద్రికీ ఉబుసుపోతుంది. అకక్డికంటే వెళొల్చుచ్కానీ, అరుజ్న అమమ్మమ్ గారి ఇలల్ంటే ఎలా వెతకడం? అరుజ్న, సుభదర్ల కోసం గాలింపు
చెయాయ్లి. ఆ యిదద్రి ముఖ పరిచయం బాగా ఉనన్ సింహాదిర్ తోడుగా ఉంటే సహాయకరంగా ఉంటుంది. “సింహాదీర్! నాతో బారువ వసాత్వా?” అని
అడిగాను.
“ఎపుప్డు సర?”
“రేపు ఉదయమే! అయిదింటికలాల్ బయలుదేరి.”
సింహాదిర్ లోపలికి పరుగెతిత్ అయిదు నిముషాలు తరావ్త వచాచ్డు. “నేను సిదధ్ం సార! నా బాస అనుమతిచేచ్శాడు! మీ
ఇలెల్కక్డో చెబేత్ వసాత్ను!” అనాన్డు.
“వదుద్లే నీకు శర్మవుతుంది. నేనే ఇకక్డకు వసాత్ను. సిదధ్ంగా ఉండు.”
ఇంటికి పోయి శీర్మతికి కబురు చెపాప్ను. ఎగిరి గంతేసినంత పని చేసి, వెంటనే బటట్లు సరేద్ పర్యతన్ంలో పడి పోయింది.
పెదాద్యనకి సూక్షమ్ంగా కబురు చెపిప్ మఫీట్ దుసుత్లోల్ నా శీర్మతితో సహా నా కారులో వెడుత్నాన్నని చెపాప్ను. ఆఫీసువారి అనుమతితో సవ్ంతకారులో
పొరుగూరల్కు ఆఫీసు పని మీద వెళేళ్ వెసులుబాటు మాకు ఉంటుంది.
ఆ మరాన్డు ఉదయం నేను సువిదాయ్ పి.జి. కాలేజీ చేరుకొనేసరికే, సింహాదిర్ ఒక చేతి సంచీతో గేటు బయట నిలిచి ఎదురు
చూసుత్నాన్డు. మధయ్లో అనుకొనన్టుట్గానే రెండుమూడు చినన్ మజిలీలు చేసి, బారువ చేరుకొనే సరికి మూడయియ్ంది. బారువ ఊరోల్
పర్వేశించేముందు కొనిన్ గుడిసెలునాన్యి. ఒక గుడిసే ముందు జనాలు పోగయి ఉనాన్రు.
“సర! కారు ఆపుతారా?” అనాన్డు సింహాదిర్. అపప్టికే జనాలిన్ చూసి నెమమ్దిగా నడుపుతునన్ కారుని అపాను. సింహాదిర్ కారు
వెనక తలుపు తీసుకొని దిగాడు.
“అపాప్యమమ్ కొడుకొచేచ్శాడు!” అని ఎవరో గటిట్గా అరిచేశారు.
బకక్పలచటి ఓ ఆడమనిషి, “ఏరా సింహాదీర్! మీ అమమ్కి వారంరోజులుగా సుసీత్గా ఉందని కబురంపితే యిపుప్డా రావడం?
మధాయ్హన్మే చిలక ఎగిరి పోయిందిరా! లోపలికి వెళిళ్ చూడు!” అంటూ రాగాలు తీసింది. నేనూ, శీర్మతీ కూడా కారు దిగి లోపలికి వెళాళ్ం.
సింహాదిర్ తలిల్ పారిథ్వ శరీరం మీద పడి రోదిసుత్నాన్డు.
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వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసూత్ వాడు చెపిప్న సారాంశం. ‘తలిల్కి సుసిత్గా ఉందని రెండు నెలల జీతం ముందసుత్గా తీసుకొని నాలుగు
వందలు మనియారడ్రు చేశాడు. ఊరెళిళ్ తలిల్ని చూసి వసాత్నని మరికొంత అడిగితే యజమాని యివవ్ననాన్డు. రైలెకిక్తే సామరల్కోటలో టికెట లేదని
దింపేశారు. చేసేది లేక ఓపిక తెచుచ్కొని కాలవగటుట్ రోడడ్మమ్ట నడుచుకుంటూ తిరిగి కాకినాడ వెళిల్పోయాడు. ఎందుకంటే యజమాని
రెండుపూటాల్ యింత తిండి పడేసాత్డు. దయతలచి మేమిదద్రమూ వాణిన్ బారువ తీసుకొచాచ్ం!’
పేర్మపావురాలు బారువ రాలేదని, అదంతా సింహాదిర్ నిసస్హాయత ఆడించిన అబదధ్మని తేలిపోయిందని వేరే చెపప్నఖరేల్దు.
తలీల్కొడుకుల పేగు బంధానికి సింహాదిర్ తెగువ ఒక తారాక్ణం. ఏ శకిత్ ననున్ సింహాదిర్ని కూడా తీసుకుపొమమ్ందో తెలియదు కానీ, మధయ్ జరిగినది
ఒక వాసత్వమైనా, ఆఖరి అబదధ్ం నా హృదయానిన్ కలిచి వేసింది. రెండు రోజులు అకక్డే విరామ మందిరంలో ఉండి, వాళళ్ ఆచారాల
కనుగుణంగా నా ఖరుచ్తో కరమ్ కాండలు చేయించి, పెదద్మమ్ తలిల్ గుడికి వెళిళ్ అమమ్వారి దరశ్నం చేసుకొని, సింహాదిర్ చేతిలో కొంత సోముమ్ంచి
తిరిగి వచాచ్ం.
పది రోజుల తరావ్త సింహాదిర్ తిరిగి కాకినాడ చేరుకొనాన్డు. సింహాదిర్ని చదువులో పెటాట్ను.
ఉపసంహారం: ఇంతకీ అరుజ్న, సుభదర్లు ఎకక్డికీ పారిపోలేదు. రాయుడుగారి గృహాంతరాభ్గంలోనే హాయిగా ఉనాన్రు. బోరుడ్
పెర్సిడెంట శోభనాదిర్ తనమీద రాయుడుగారు కేసు పెడాత్రనన్ భయంతో తన కండువా రంగు రాయుడిగారి కండువా రంగుకు మారచ్డంతో, రాయుడు
గారి ఓటల్ బలిమి ఎకుక్వైంది. అరుజ్న సుభదర్ల వివాహం వైభవంగా జరిగింది. కమిషనర బలరాం గారి నోరు నూరు శాపనారాథ్లు పెటిట్నా కరుణ్డి ఒక
శాపం ముందు ఎందుకూ పనికిరానివి కాబటిట్, నాయకుల ఆటలు కొనసాగుతోనే ఉనాన్యి. అయితే, సుభదార్రుజ్నులు లేచిపోయినా, పోకపోయినా,
రాయుడుగారు చేసిన నోటి ఫిరాయ్దుతో కమిషనర గారు సప్ందించి ననున్ రంగంలోకి దింపక పోతే యాదృచిచ్కంగా జరిగిన ఓ మంచి జరగకపోయి
ఉండేదిగా..!?

PPP

పంకజం

డి. .జి.శంకరా
ర్

ఆఫీసు నుండి ఇంటికి చేరాను. పంకజం ఎదురార్లేదు. వాకిలి గచుచ్ తడిగా ఉండటంతో అరధ్మైంది. కనీన్టి దర్వం. ఏదో ఉపదర్వం
మళీళ్ ముంచుకొచిచ్నటుట్ంది. జాగర్తత్గా అడుగులు వేసూత్ పడకగదిలోకి వెళాళ్ను. మధయ్లో రెండుసారుల్ ధబీమని కాలు జారిపడాడ్ను. కానీ
అంత ముఖయ్ం కాదుకదా అని మీకు చెపప్టం లేదు.
పడక గదిలో పంకజం కళుళ్ ధారాపాతంగా వరిష్సుత్నాన్యి. ననున్ చూసి 'ఏమండీ' అంటూ కళుళ్ తుడుచుకుంది.
"పంకజం ఒకసారి నువువ్ చీర మారిచ్సేత్ ఆ చీర, దుపప్టి, టవళుళ్ మేడమీద ఆరేసి వసాత్ను. బాగా తడిచిన వాటితో ఎకుక్వసేపుంటే
జలుబు చేసుత్ంది" లాలనగా అనాన్ను.
"మీ తొందర మీదే. ఏమైందని అడగడం మాని చీర పిండి ఆరెయయ్డానికి పరుగెడుత్నాన్రు" అంటూ భళుళ్న ముకిక్ంది.
"అయోయ్! నా మతిమండ. ఎంతసేపూ పనిధాయ్సే. ఇపుప్డడుగుతునాన్ను. ఏమైంది బంగారం? ఈ రోజు సీరియలలో కోడలు పిలల్కు
దెబబ్ తగిలిందా? బంగారం రేటు మనం కొనడంలేదని తెలిసి తగిగ్పోయిందా?"
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"ఏడిచ్నటుట్ంది. ఇంతకాలమైనా భారయ్ మనసు అరధ్ం చేసుకోవడం చాతకాదు మీకు. ఇదుగో ఈ పేపరు చూడండి" పేపర నా
మొహాన కొటిట్ంది.
పేపర తెరిచి అందులో బికినీ డర్సలో ఉనన్ హీరోయినని చూసూత్ చొంగ కారుసుత్నాన్ను. అలా ఎంతసేపు చూసుత్ండిపోయానో
తెలియదు. పంకజం హుంకరింపుతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్ను.
"ఆ పేజీ కాదు. పకక్పేజీ చూడండి."
ఆ పేజీలో బాకస్ కటిట్ పర్చురించబడి ఉంది. "ఈసారి మాయా లాటరీ బంపర పర్యిజ వినన్ర కె. సవ్రాజయ్ం. చందర్మండలంపై పాల్టు
గెలుచ్కునాన్రు."
అది చదివి నేనూ 'కెవువ్’మనాన్ను.
"చూశారా. మీరే 'కెవువ్’మంటే మరి నేనేమవావ్లి? దాని సవ్ంత చెలెల్లిన్"
పంకజం బాధ అరధ్మైంది..
"నిజమే బంగారం. సవ్ంతవాళుళ్ బాగుపడడంకనాన్ బాధ కలిగించే అంశం ఏముంటుంది? అయినా మనకే ఇలా అవావ్లా? ఆ
దేవుడు పగబటాట్డు.. పగ బటాట్డు" నాకు తెలీకుండానే నా గొంతు బొంగురుపోయింది.
PPP
పంకజం అకక్ సవ్రాజయ్ం. ఇదద్రూ ఆదరశ్వంతమైన అకక్చెలెల్ళుళ్. పెళిళ్ళుళ్ అయేయ్వరకూ ఒకరిన్ విడిచి ఒకరునన్దే లేదట. అకక్కు
పెళళ్వవ్గానే తనకూ అంతకుమించిన బకరాని తెచిచ్, అంతకనాన్ ఎకుక్వ కటన్మిచిచ్ పెళిళ్చెయాయ్లిస్ందేనంటూ మొండిపటుట్ పటిట్ందట
పంకజం.
'బకరానైతే తీసుకురాగలం గానీ కటన్ం అంత ఇచుచ్కోలేం' అని వాళళ్ నానన్ంటే అపుప్డూ ఇలానే కనీన్రు మునీన్రైందంట.
అదుగో అలా జరిగింది మా పెళిళ్. ఆ వరదల బురద ఎండకముందే మా పెళిళ్ తాంబూలం పండింది.
PPP
సవ్రాజాయ్నికి లాటరీ తగలడం నాకూ కడుపుమంటే జేబులో రెడీగా ఉంచే 'కడుపు మంటకి మాతర్' తీసి గుటుకుక్న మింగాను. నీళుళ్
అందుబాటులో లేక వెకిక్ళుళ్ వచాచ్యి.
'అలా ఆపసోపాలు పడడం బదులు కొంచెం కనీన్ళుళ్ పెటుట్కోరాదూ' గదమాయించింది.
'టీవీ కొనన్రోజూ ఇదే వరస. పాడు సంత' గొణుకుక్ంది.
ఒకక్సారి వెకిక్ళళ్తోపాటు గతం ఠకుక్న గురుత్కొచిచ్ంది.
PPP
ఆరోజు సవ్రాజయ్ం ఇంటికి చుటట్ం చూపుకెళాళ్ం. అకాక్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ గాఢంగా కౌగలించుకునాన్రు. తోడళుళ్ళళ్ం కూడా టీవీ సీరియల
అభిమానాలిన్ ఒలకబోశాం. అసలు విడివిడిగా ఎలా బర్తకగలుగుతునాన్ం అంటూ బోలెడు ఆశచ్రయ్పోయాం. భోజనాలు ముగించిన పిమమ్ట
వీడలేక వీడలేక విడిపోతూ బై బై చెపుప్కునాన్ం. పంకజం, నేనూ బైకు ఎకాక్మో, లేదో సవ్రాజయ్ం, వాళాళ్యన ధడేలున తలుపు మూశారు. ఆ
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వీధి చివర దాటామొ లేదో పంకజం అందుకుంది "చూడండీ దాని మిడిసిపాటు. నేను చూడాలని తన నగలనీన్ దిగేసుకుంది. లేకపోతే ఎవరైనా
మూడేసి హారాలు ఒకేసారి వేసుకుంటారా?"
"అవునోయ. వాళాళ్యన చూశావా? ఇపుప్డే వసాత్నంటూ లోనికి వెళిళ్ నాలుగు ఉంగరాలు తగిలించుకొచాచ్డు. వాళళ్ మాడుయ్లర
కిచెన ఎలా డిజైన చేసిందీ వండుతునన్ంతసేపూ చెపుతూనే ఉనాన్డు."
మా కబురుల్ వాళళ్ని దాటలేదు. ఇంకా సగంలో ఉండగానే 50 కిలోమీటరుల్ దాటి ఇంటికొచేచ్శాం. తనని దించేసి అలా ఆఫీసుకి
వెళాళ్ను. తిరిగొచేచ్ వేళకు వీధి అంతా ఇంకుడు గుంతలు తవువ్తునాన్రు. అటూ, ఇటూ నీటికాలువలు పొంగిపొరుల్తునాన్యి.
'వరష్ం లేదు. వారం రోజులుగా మంచి నీళుళ్లేవు. అకాలంగా అబోబ్ ఎంత నీరో అనుకుంటూ అబుబ్రంగా ఇలుల్ చేరాను. అవి మా
ఇంటోల్ంచే వసుత్నాన్యి. అలా బోలెడు హాశచ్రయ్ పడిపోతూ మధయ్ మధయ్న కాలు జారిపడిలేసూత్ పడకగదికి వెళాళ్ను. అకక్డ చూశాను
పంకజానిన్. కొలను మధయ్న నిలుచ్నన్ పంకజంలా. రెండుకళళ్నుండి నయాగరాలు. చుటూట్ తడిసి ముదద్యిన బటట్లూ, పుసత్కాలూ.
"ఏమైంది బంగారం?"
"సవ్రాజయ్ం ఇంటినుండి వచాచ్క మన వసుత్వులనీన్ ఈ సేక్లుతో కొలుసుత్నాన్నండీ. అనీన్ వాళళ్ వసుత్వుల కొలతలకు సరిపోయాయి.
ఇదుగో ఈ టీవీ మాతర్ం వాళళ్ టీవీకనాన్ చినన్గా ఉందండి. నాకెలా ఉంటుంది చెపప్ండి?" గదిద్ంచింది.
ఛెంగున దూకి సేక్లందుకునాన్ను. ఎలా ఎటు తిపిప్ కొలిచినా చినన్దిగానే ఉంది.
అపుప్డు మొదలైంది కడుపుమంట. విలవిలాల్డాను.
"నిజమే బంగారం. లక్ష మందికి లక్ష పెదద్ టీవీలుంటే మనకెందుకు? కోటి మందికి కోటల్ రూపాయలుంటే మనకెందుకు? మన
దగగ్రివాళళ్కు మనకనాన్ పెదద్ టీవీ ఉంటే నిదెర్లా పడుత్ంది? రేపే మారెక్టకి వెళిళ్ కొనుకోక్. నా కెర్డిట కారుడ్ తీసుకెళుళ్."
పరిషాక్రం చెపేప్సి తడిచిన బటట్లు ఆరేసాను.
మరాన్డు సాయంతర్ం ఇంటికొచేచ్సరికి తలుపులేదు. తలుపు పకక్ గోడకూడా కొంతకొటేట్సి ఉంది. బెరుగాగ్ ఇంటోల్ అడుగుపెటేట్సరికి
పంకజం ముఖమంతా వెలిగిపోతోంది. నవువ్తూ కూలడిర్ంకు చేతిలో పెటిట్ పడగగ్దిలోకి తీసుకెళిళ్ంది. పడగగ్ది నిండా పెదద్టీవి. దానికి సాథ్నం
చాలదని మంచం బయటపడేసింది.
"ఇపుప్డు చెపప్ండి. టీవీ బాగుంది కదూ! సవ్రాజయ్ం వాళళ్ టీవీకి డబుల ఉంటుంది కదూ"
"ఎందుకుండదోయ. అదుభ్తంగా ఉంటేనూ. మన తలుపుకేమైంది? గోడ కొటేట్శారేం?"
"మీ బురర్ షెరాల్కస్ హోమస్ ఎతుత్కెళాళ్. ఆమాతర్ం ఆలోచించలేరా? ఆ చినన్ దావ్రంలోంచి ఇంత టీవీ ఎలా వసుత్ందనుకునాన్రు?
అందుకనే కొటిట్ంచేశా."
"ఓ అదా! తటట్నేలేదు" భుజం తటిట్ అభినందించాను.
ఆ వెంటనే సుఫ్రించింది. అవునూ వాళళ్ టీవీ ఈజీగా ఇంటోల్ పెటాట్రంటే వాళళ్ తలుపులు మాకనాన్ పెదద్వే అయుయ్ండాలి కదా! ఓ
వైపు కడుపుమంట రెండోవైపు నీటి కరువు. వెరసి వెకిక్ళుళ్. వాటి టీర్టమెంటు కోసం మళీళ్ పరుగుపెటాట్ను కెర్డిట కారుడ్ పటుట్కుని. అదీ అపప్టి
సంగతి.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

127

నిదర్లోనే పంకజం దేవుణిణ్ మొకేక్సూత్ కలవరిసోత్ంది ఈ గండం గటెట్కిక్ంచమంటూ. నాకు మెలుకువ కనాన్ ముందే వెకిక్ళుళ్ వచిచ్
వెకిక్రిసుత్నాన్యి. ఎపుప్డు నిదర్పటిట్ందో తెలీదు. ఉదయానేన్ ఒక చేతిలో పేపరు, మరో చేతితో కొరడా పటుట్కుని ననున్ లేపింది.
"అరెజ్ంటుగా చూడండీ పేపరు. నినన్టిది తపుప్ వారత్ట. సవరణ రాశారు. వేరే ఊరిలో ఉనన్ వేరే సవ్రాజయ్ందట బంపర గెలుపు.
హెంత ఆనందంగా ఉందో."
"గుడ నూయ్స. ఆవిడెవరు?"
"ఏమో? నాకేం తెలుసు? ఎవరికైనా మంచి జరిగితే మనం సంతోషించాలిగా" పేర్మగా నా నెతిత్మీద మొటిట్ంది.
"ఔనౌను" లేచిన బొపిప్ని తడుముకుంటూ వంతపాడాను. అనన్టుట్ వెకిక్ళుళ్ కూడా ఆగిపోయాయి.
PPP

పిపీలికం

కృపాకర్ పోతుల

తొమిమ్దోకాల్సు చదువుతునన్ విదాయ్రుద్లని పర్శిన్సుత్నాన్రు తెలుగుమాసాట్రు ‘పెదద్యాయ్క నువువ్ ఏమౌదామనుకుంటునాన్వురా అబాబ్య’
అని. చాలామంది డాకట్రల్వుతామనాన్రు. కొంతమంది ఇంజనీరల్నాన్రు. ఇంకొంతమంది లాయరౌల్తామనాన్రు. కాల్సుమొతాత్నికి ఒకక్ రామేశం మాతర్ం
తెలుగు పంతులవావ్లనుందని పర్కటించాడు. ఆమాట వినన్

తెలుగుమాసాట్రి మొహం కోటిసూరుయ్లవెలుగు నింపుకుంది.

“ఎందుకు నాయనా

తెలుగుటీచర అవావ్లనుకుంటునాన్వు?” అని గొంతునిండా మారద్వం నింపుకొని అడిగిన మాసాట్రికి “కథలూ నవలలూ రాసి రచయితగా మంచిపేరు
తెచుచ్కోవాలని నాకోరిక సార. మీలాగ తెలుగుటీచర అయితే అవి రాయొచచ్ని” అనే రామేశం చెపిప్న సమాధానానికి మురిసిపోయిన మాసాట్రు
‘మనోవాంఛాయసిదిద్రసుత్’ అని మనసూప్రిత్గా దీవించి రామేశానిన్ కౌగలించుకొని కనీన్రు పెటుట్కునాన్రు.
అలా రచయిత అవావ్లనే ఆకాంక్ష వెలిబుచిచ్న రామేశం ‘రబీందర్నాధ (టాగోర)’ లాగానో, ‘(బెరాట్ర్ండ) రసెస్ల ‘ లాగానో బాగా
డబుబ్నన్ కుటుంబంనుంచి వచిచ్నవాడు కానేకాదు. చాలా సాదాసీదా దిగువమధయ్తరగతి కుటుంబానికి చెందినవాడే. వాళళ్నానన్ చేసేది ఏదో బేంకులో
మెసెంజర ఉదోయ్గం. చాలీచాలని జీతం. వారపతిర్కలు మాసపతిర్కలూ అటుంచి, కనీసం దినపతిర్క కూడా కొనేఅలవాటులేని కుటుంబంలోనుంచి వచిచ్న
రామేశానికి కథలూ కాకరకాయలూ రాసి పేరు తెచుచ్కోవాలనే కోరిక ఎలా మొలకెతిత్ందో రామేశానికూక్డా అరద్ంకాని విషయం.
అయితే అనీన్ మనం అనుకునన్టేట్ జరిగితే అది జీవితం ఎందుకౌతుందీ? కాదుకదా. ఉదయానేన్

శుభర్ంగా ఉదోయ్గానికివెళిళ్న

ఉకుక్ముకక్లాంటి వాళళ్నానన్కి ఉధృతంగా గుండెనొపిప్ రావడం, ఆసప్తిర్కి తరలించేలోపే అంతా అయిపోవడంతో

రామేశం జీవితం

అసత్వయ్సథ్మైపోయింది. చదువుతునన్ చదువుకి మంగళగీతం పాడేసి, బేంకు నిబంధనలపర్కారం సంకర్మించిన ‘మెసెంజర’ ఉదోయ్గంలో చేరిపోవలసి
వచిచ్ంది. ఇదద్రు చెలెల్ళళ్కీ కొదిద్పాటిచదువైనా చెపిప్ంచడానికిగాని,

గంతకితగగ్ బొంతలిన్తెచిచ్ పెళిళ్ చేయడానికీ అలుపెరుగని పోరాటం

చేయాలిస్రావడంతో, రచయితగా గొపప్పేరు తెచుచ్కోవాలనికనిన కలల మాటటుంచి తన పెళిళ్విషయం కూడా జాన్పకానికి రాకుండాపోయింది పాపం
రామేశానికి.
ఆవిషయం జాన్పకం వచేచ్సరికే ముపైప్ఐదేళొళ్చిచ్న రామేశానికి

పెళిళ్కావడం కషట్మే అయియ్ంది. జుటూట్డిపోయి

మిగిలిన

నాలుగువెంటుర్కలూ కూడా అకక్డకక్డా నెరిసిపోవడం, అది చాలనటుట్ చిరుబొజజ్కూడా చిగురించడంతో రామేశానిన్ పెళిళ్చేసుకోడానికి, అపప్టికి బేంకులో
కేషియరాగ్ పదోనన్తి పొందినాసరే, ఏపిలాల్ ముందుకిరాలేదు. అఖరుకి ఎకక్డో పారవ్తీపురానికి అవతలునన్ ఏదో పలెల్టూరిలో పదోకాల్సు ఫెయిలైన పాతిక
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దాటి అయిదేళుళ్ నిండిన పౌర్ఢ, రామలకిష్ , కరుణించడంతో ఎటట్కేలకూ రామేశానికి ఒక ఇంటివాడయేయ్ అదృషట్ం కలిగింది. అవవ్డానికి పదోకాల్సు
ఫెయిలైన పిలేల్గాని, రామలకిష్

తెలివైనదే.

పెళళ్వడం, ఇదద్రుపిలల్లు పుటుట్కురావడం, ఈమధయ్లో అనారోగయ్ంతో మంచంపటిట్న తలిల్ మరణించడంలాంటి సంఘటనలతో
రామేశం జీవితం ఉరుకులూ పరుగులతోనే సాగింది ఆ తరవాతకూడా. తకుక్వ జీతం ఆరిద్క ఇబబ్ందులూ వీటిని అధిగమించడానికి ఆఫీసర సాథ్యికి
ఎదగడమొకటే సొలూయ్షన అని గర్హించిన రామలకిష్ బి.యేయ్.పరీక్షకి కటట్మని చెవినిలుల్కటుట్కొని పోరితే, మూడుసంవతస్రాల బియేయ్
ఐదునన్రసంవతస్రాలోల్

పాసయాయ్ననిపించుకునన్ రామేశం ఇంకొక ఐదేళల్ సరీవ్సుందనగా ఆఫీసరాగ్ రూపాంతరం చెందాడు.

ఎలాగోలా

తదుపరి అందరు

బేంకాఫీసరల్లాగానే, తనకంటూ ఒకపుప్డొక జీవితం ఉండేదనీ, అందులో తనకొక ఇలూల్, అందులో ఒక భారాయ్ ఇదద్రు పిలల్లూ కూడా
ఉండేవారనేటటువంటి అలప్మైన విషయాలనేకం మరచిపోయి, బేంకులో గొడుడ్చాకిరీచేసి, అరవైఏళుళ్ నిండాక రిటైరై “హమమ్యాయ్” అని నిటూట్రాచ్డు.
--00-అలా రిటైరైన పదిరోజులకి మొదలైంది అసలు కథ. ఖాళీగా కూరుచ్నన్ రామేశం తలని రకరకాల ఆలోచించనలు తొలిచెయయ్డం
మొదలుబెటాట్యి. తనజీవితానిన్....బాలయ్ం నుండి పదవీవిరమణ వరకూ సింహావలోకనం చేసుకునాన్డొకసారి. అయయ్బాబోయ ఇనిన్ బాధలూ కషాట్లూ
నేనే అనుభవించానా? దానికాక్వలసిన దమూమ్, ధైరయ్ం నాకెకక్డనుండొచాచ్యి అని ఆశచ్రయ్పోయాడు. తండిర్ అకాలమరణం, పరయ్వసానంగా తనచదువు
చటుట్బండలవడం గురుత్తెచుచ్కొని ఒక రెండురోజులు చింతించేడు. అలా చింతిసూత్ చింతిసూత్ రెండోరోజున రచయిత కావాలనన్ తన చినన్నాటి కల
ఊరిపకక్ ఉపుప్టేటోల్ ఎలా కలిసిపోయిందో గురొత్చిచ్ ఇంకొక రోజు అదనంగా చింతించేడు. ఆతరవాత ఇక ఆశచ్రయ్పోవడానికీ, చింతించడానికీ ఏమీ
కారణం దొరకనందుకు మరొకరోజు దుఃఖంలో మునిగితేలుతుండగా...... రామేశం జాన్ననేతర్ం తెరుచుకుంది అకసామ్తుత్గా.
“రిటైర అయిపోయాను. బేంకుకెళాళ్లిస్న అవసరంలేదు.

రోజంతా ఖాళీనే. తినికూరోచ్వడం, నిదొర్సేత్ నిదర్పోవడం తపప్

నేనేం

చేసుత్నాన్నిపుప్డు? ఏమీ లేదుకదా. ఇలా అయితే, ఏదో సినిమాలో రావుగోపాలరావనన్టుట్, గొడుడ్కీ, నాకూ తేడా ఏటుందబాబ్” అంటూ తరిక్ంచుకునాన్డు
చాలాసేపు. “అబేబ్ ఏమీలేదు సుమా” అని తనకుతానే చెపుప్కుని, “మనిషిలా ఇపప్టికైనా బర్తకాలంటే ఏంచెయాయ్లీ” అని తీవర్ంగా ఆలోచించాడు.
ఆలోచించగా ఆలోచించగా గురొత్చిచ్ంది రామేశానికి కలల్గా మిగిలిపోయిన తన చినన్నాటి కల... పెదద్ రచయిత కావాలనే తీరని కల. అంతే...‘రాయాలి’,
అదే తన తక్షణం కరత్వయ్ం అని నిరణ్యించుకునాన్డు వెంటనే.

“కుదురుగా కూరొచ్ని రాసేత్ కనున్మూసేలోపు కనీసం కొనిన్కథలైనా అచచ్వవ్వా. అది

చాలదా ఈజనమ్కి” అని తలంచి అందు విషయమై కాసత్ సంతోషించాడుకూడా. అయితే ‘కథరాయడం ఎలా?’ అనే విషయంలో బొతిత్గా అవగాహనలేని
కారణాన, ఎలా రాయాలో తెలియక, తీవర్మైన అలజడికీ అశాంతికి గురై నిదర్లేకుండా గడిపేడా రాతర్ంతా. అలా గడుపుతునన్ సమయంలో గురొత్చాచ్డొక
మితుర్డు రామేశానికి.
ఆ మితుర్నికి అపుప్డపుప్డూ కథలూ కవితలూ చదవే అలవాటు మాతర్మే కాకుండా, అలా చదివినవాటి గురించి, “ఆ కథ కడుపుబబ్
నవివ్ంచింది. ఈ కథ ఆలోచింపజేసింది. అలాల్ కవిత కంటనీరు కారిప్ంచింది” లాంటి ఉతత్రాలు రాయడం, వాటిలో ఒకటీ అరా ఏపతిర్కలోనైనా అచైచ్తే,
ఇక దానిన్ పుచుచ్కొని ఊరిమీద పడి, కనిపించిన పర్తీవాడికి అచుచ్లో తనపేరు చూపించుకొని పరమానందంపొందటంవంటి

అలవాటునన్వాడు.

ఒకటెర్ండు పతిర్కలోల్ అతని పేరలా చూసిన అదృషాట్నికినోచుకునన్ రామేశం ‘హమమ్యయ్. ఇంకేం భయంలేదు. రేపు ఉదయానేన్ గురూగారిన్ కలిసి
కధలెలారాయాలో తెలుసుకుంటే చాలు. పోర్బల్ం సాలవ్ అయిపొతుంది’ అని నిరణ్యించుకునాన్క నిశిచ్ంతగా నిదర్పోయాడు.
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ఉదయం తొమిమ్దిగంటలకే ఇంటిలోనుంచి బయటపడడ్ రామేశం తినన్గా గురూగారింటికి పరుగెతాత్డు. రామేశానిన్ చూసిన గురూగారు
చినన్గానవువ్తూ “ఏంటోయ రామేశం ఉదయానేన్ వచాచ్వ . ఏమైనా పనుందా?” అని పర్శిన్ంచాడు ‘వీడింత ఉదయానేన్ తగలడాడ్డంటే ఏ అపోప్సపోప్
అడగడానికే అయుయ్ండొచుచ్” మనసులో మథనపడుతూ.
గొంతు సవరించుకునాన్డు రామేశం. తన వయ్ధా వేదనా
అసత్వయ్సత్ంగావించిందో వివరించాడు.

గురూగారితో పంచుకోవడం మొదలెటాట్డు.

తండిర్ మరణం తన జీవితానెన్లా

తనచదువు ఏవిధంగా చటుట్బండలైనదీ చెపాప్డు. దానితోపాటే రచయిత కావాలనే

కొడిగటిట్పోయిందో గురూగారి గుండె కరిగేలా వరిణ్ంచాడు. అంతా చెపాప్క కనీన్రు తుడుచుకుంటూ “గురూగారూ ఇపప్టికైనా

తన కోరిక ఎలా

నాలుగుకథలూ నవలూల్

రాసి శేషజీవితానిన్ సారద్కం చేసుకోవాలనే జాన్నం నినన్నే కలిగింది సార“ అంటూ గురూగారివేపు చూసాడు అరద్వంతంగా.
రామేశం అపప్డగడానికిరాలేదనన్ విషయం నిశచ్యమవడంతో నిశిచ్ంతగా ఊపిరిపీలుచ్కునాన్ గురూగారు “దానికేం భాగయ్మోయ
రామేశం. అలాగే రాసీ” అని శెలవిచాచ్రు ఆనందంగా.
రాయొచచ్నుకోండి. కాని వచిచ్న చికేక్ంటంటే కథ ఎలా రాయాలో ఎంత ఆలోచించినా తెలియటేల్దండీ. మీరు గొపప్ రచయిత కదా.
నాకేదైనా దారి చూపిసాత్రనే ఆశతో ఉదయానేన్ వచేచ్ను సార“ అనాన్డు దీనంగా. గురూగారి గుండాగిపోయింది. “ఈడేదో అపుప్కొచుచ్ంటాడేమోనని
భయపడిచసేత్ దాని బాబులాంటి బాంబు పేలేచ్డే. ఎలాగిపుప్డు” అని లోపల విసుకొక్ని, పైకిమాతర్ం పర్సనన్ంగా నవువ్తూ “నువెవ్పుప్డూ ఇంతేనోయ
రామేశం. ఏదో సమసయ్తో పర్కక్వాడి బురెర్పుప్డూ పాడుచేసూత్నే ఉండీవాడివి. రిటైర అయాయ్కకూడా నువేవ్మీమారలేదనన్మాట” అని కొకారీ నవొవ్కటినవివ్
“ఒక పనిచెయ, రేపుదయానేన్ ఈటైంకి రా. ఆలోచించి చెపాత్ను ఏంచెయాయ్లో” అని అపప్టికి వదిలించుకునాన్డతనిన్ యుకిత్గా.
--00—
మరసటిరోజు ఉదయం ఎనిమిదిగంటలకే గురూగారింటికి చేరుకునాన్డు రామేశం. రామేశానిన్ చూసిన గురూగారు సావ్తిముతయ్ంలో
కమలహ్సనిన్ చూసిన శంకరశాసిత్లా రియేకట్వబోయారుగాని బాగోదని

మానుకొని, “రావోయ

రామేశం. రా. నీసమసయ్ పరిషక్రించేసానోయ. ఎలా

అంటావా. ఈ మధయ్ పెదద్గా రాయటేల్దు గాని, లబద్పర్తిషుట్లైన రచయిత ఒకాయన మనూళోళ్నే ఉనాన్రు. మనకి బాగా కావలసిన సేన్హితుడేల్. నినన్రాతిర్
ఆయనతో నీగురించి మాటాల్డానోయ. మంచివాడూ,

రాయాలనే తపన ఉనన్వాడూనూ, మీరు కాసత్ దారిచూపిసేత్ రాయాలని ఉబలాటపడుతునాన్డు.

మీకభయ్ంతరం లేకపోతే అతనిన్ మీదగగ్రకొకసారి పంపుతాను సార“ అని చెపాప్ను అనాన్రు గురూగారు.
“‘‘పెదగురూగారు’’ ఏమనాన్రు సార. పంపమనాన్రా?” అని అడిగాడు రామేశం ఆతృతగా.
”నేనడిగితే కాదనడమే.

పంపమనే అనాన్రు.

కాకపోతే ఈరోజాయనకేదో పనుందట.

అందుకని రేపు ఉదయానేన్ పదిగంటలకలాల్ నినున్

వాళిళ్ంటికొచెచ్యయ్మనాన్రు.” అనాన్రు గురూగారు. రామేశం మొహం సంతోషంతో చాటంతయియ్ంది.
--00—
మరసటిరోజు ఉదయం పావుతకుక్వ పదిగంటలకలాల్ పెదగురూగారి సనిన్ధికి చేరుకునన్ రామేశం ఆయన పాదాలకు నమసక్రించాడు
వినయంగా. శిషుయ్డి వినయవిధేయతలు చూసి పెదగురూగారు పులకించిపోయారుగాని, శిషుయ్డిదగగ్ర సీరియసాగ్ ఉండాలనే విషయం గురుత్కు తెచుచ్కొని
“నువేవ్నా కథలూ గటార్ రాయాలని సరదా పడుతునన్ రామేశానివి?” అనాన్రు రామేశానిన్ నఖశిఖపరయ్ంతం పరీకిష్సూత్. రామేశానికి భకిత్తో మాట
పెగలేల్దు. తల మాతర్ం ఆడించాడు అవుననన్టుట్గా.
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“నా దగగ్రనుంచి ఏ సహాయం ఆశిసుత్నాన్వు నువువ్?

నీ కథలు

వేసుకోమని ఎవరికైనా సిఫారసు చెయయ్మని అడగడానికి

వచుచ్ంటేమాతర్ం నువివ్పుప్డే శెలవు తీసుకోవచుచ్. అలాంటిపనులు నేను ఛసేత్ చెయయ్ను” అనాన్రు పెదగురూగారు కటువుగా.
దెబబ్కి గొంతు పెగిలిన రామేశం “అమమ్మమ్. తమలాంటి పెదద్వారిని అలాంటి పనులు చెయయ్మని అడగడమే.

నేనికక్డికొచిచ్ంది

అందుకాక్దు సార. తమరి సలహా కోసం మాతర్మే” అనాన్డు చేతులు నలుపుకుంటూ.
”ఓకే దెన. ఏంకావాలో అడుగు” వరమిచాచ్రు పెదగురూగారు.
”చినన్పప్టున్ండీ నాకు కథలు గటార్ రాయాలని చాలా ఇది సార. కాకపోతే......” రామేశానిన్ మాటాల్డనివవ్కుండా మధయ్లోనే తుంచేసూత్
“విషయం చెపుప్ రామేశం” అనాన్రు కించిత విసుగాగ్.
“అదే...ఎలా రాయాలో తమరి దగగ్ర నేరుచ్కొని, కథలూ నవలూల్ రాసుకుంటూ మిగిలిన జీవితానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలనీ...”
అనాన్డు రామేశం నసుగుతూ.
అది వినన్ పెదగురూగారు కొనిన్ క్షణాలు తీవర్ంగా ఆలోచించారు. అలా ఆలోచించి, ”మంచి తెలుగు కథ రాయాలంటే ఎవరికైనా
ఇంగీల్షు బాగా వచుచ్ండాలోయ. నీకు ఇంగీల్షు బాగా వచాచ్మరి” అని పర్శిన్ంచారు మహాకవి ‘శీర్శీర్’ని మననం చేసుకుంటూ. తను మూడు సంవతస్రాల
బి.ఏ. ఐదునన్ర సంవతస్రాలు చదవడానికిగల ఏకైకకారణం ఇంగీల్షుభాషేననన్ విషయానిన్ ఎనన్డూ మరచిపోలేని రామేశం బురర్ ఠకాయించాడు
అడడ్ంగా.
“ఇంగీల్షు రాదు సరే. కనీసం తెలుగులో మంచి పుసత్కాలేమైనా చదివావా పోనీ?” ఇంకో పర్శన్ సంధించారు.
”అంటే” అని నోరెళళ్బెటిట్న రామేశాంతో “అంటే ‘రావిశాసతరీ” “కారా” “చాసో” “కొకు” లాంటి గొపప్రచయితలు రాసినవేమైనా
చదివావా అని” అని శెలవిచాచ్రు కాసత్ వయ్ంగయ్ంగా.
బురర్ మళీళ్ అడడ్ంగా ఠకాయించాడు శిషుయ్డు.
”చదవలేదా!! అయితే.......నువీవ్ జనమ్లో కథేకాదు, ఇంకేదీ రాయలేవోయ రామేశం” తేలిచ్పారేసారు పెదగురూగారు. “ బయలేద్రు.
ఇంటికెళిళ్పోయి మీఆవిడకి అపప్డాలో, ఆవకాయో పెటట్డంలో సాయం చెయియ్. ఆవిడైనా సుఖపడుతుంది పాపం” అని కూడా శెలవిచేచ్రు.
చూసుత్ండగానే రామేశం కళళ్లో నీరు, చెలమలో ఊరినటుట్, జలజలా ఊరిపోయి,

మందారపూలమాదిరి

ఎరర్రంగుకు

తిరిగిపోయాయి. అలా కనీన్రు నింపుకుంటునన్ రామేశానిన్ చూసిన పెదగురూగారి గుండె ‘ఎల నైనో’ పర్భావానికి కరిగిపోతునన్ ధృవపార్ంతపు మంచులా
కరిగి “పోనీ ఒక పనిచెయయ్వోయ రామేశం. వాళుళ్ రాసిన పుసత్కాలు నాదగగ్ర చాలానే ఉనాన్యి గాని ఒక నెలరోజులు మాఇంటికొచిచ్ అవి చదువు.
తరవాత సంగతి అపుప్డాలోచిదాద్ం” అనాన్రు జాలిగా.
పెదగురూగారి వదద్నుండి ఆవిధమైన సలహా పొందిన రామేశం ఆ తరవాత కొనిన్రోజులు
ఉదయానేన్

పెదగురూగారురింటికి పరుగెతత్డం, సాయంతర్ం వరకూ దీక్షగా అకక్డ

బాహయ్పర్పంచానేన్ మరచిపోయాడు.

పుసత్కాలు చదువుకోవడం. అదే లోకమైపోయిందతనికి.

పదిహేనురోజులోల్నే ఆయన చెపిప్న పుసత్కాలనీన్ చదివవతల పారేసాడు. తరవాత ఎందుకైనా మంచిదని ఇంకొక రెండురోజులాగి, పెదగురూగారుగారి
సనిన్ధిలో నిలబడాడ్డు.
రామేశానిన్ చూసిన పెదగురూగారు తలపంకించి, “ఏంటి రామేశం అపుప్డే నెలైపోయిందా. పుసత్కాలనీన్ చదివేసావా” అని అడిగారు
ఆశచ్రయ్ంగా.
”ఇంకా నెలరోజులు కాలేదుగాని తమరు చెపిప్న పుసత్కాలనీన్ చదివేసాను సార“ అని బదులిచాచ్డు రామేశం వినయంగా.
ఇంకోసారి మళీళ్ ఆశచ్రయ్పోయిన పెదగురూగారు తేరుకొని, తెపప్రిలిల్, అరగంటపాటూ రామేశానిన్ అనేకమైన పర్శన్లడిగి పరీకిష్ంచేరు.
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వాటికి రామేశం చెపిప్న సమాధానాలతో సంతృపిత్ చెందినవారై తలపంకించి “పరవాలేదోయ రామేశం. నువువ్ రాయగలవ. ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా
మొదలుబెటుట్. గాడ బెల్సూయ్” అని దీవించి శలవిపిప్ంచారు.
--00-అపప్టున్ంచీ ఒక పదిరోజులు రామేశం సూరయ్భగవానుడి మొహంచూడలేదు. గదిలో తలుపులు బిగించికూరొచ్ని ఏకబిగిని రాసూత్నే ఉనాన్డు. రాసిరాసి
వేళుళ్ వాచిపోతునాన్, కళుళ్ కరకరలాడిపోతునాన్,
ఆపకుండా రాసూత్నే ఉనాన్డు. అలా

దాహంతో నాలుక పిడచకటుట్కుపోతునాన్, ఆకలితో దహించుకుపోతునాన్, నిదర్ముంచుకొసుత్నాన్

పదికథలు రాసిపారేసి, పెదద్పేరునన్ పతిర్కలొక అయిదింటికి పదకొండోరోజు వాటిని పోసుట్చేసి ‘హమమ్యయ్’ అని

నిటూట్రాచ్డు సంతృపిత్గా. సాట్ంపులతికించిన కవరుల్ జతచెయయ్డంమాతర్ం మరచిపోలేదెందుకనో.
నెలరోజులకలాల్ తిరుగుటపాలో కొటుట్కొచేచ్సాయి కథలనీన్. రామేశం గుండె ముకక్లైపోయింది. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది రామేశానికి,
అంతవరకూ గురుత్రాని తన సహధరమ్చారిణి. భారయ్ భుజంమీద తలవాలిచ్ వెకిక్వెకిక్ ఏడేచ్డు. అలా శోకించి హృదయభారం కొంత తగిగ్ంచుకునాన్క
అసలు విషయం రాబటిట్ంది రామలకిష్ . కథంతా విని “ఓస ఈమాతార్నికే ఇంతిదైపోతునాన్రా. ఆ చినన్గురూగారికో, ఇంకో పెదద్గురూగారికో కాకుండా
మీ సంకలప్మేదో మొదట నాకే చెపుప్ంటే అసలీ సమసేయ్ తలెతేత్దికాదుగా. పరావ్లేదు. ఏంచేయాలో నేను చెపాత్ను గాని కొంచెం టీ తాగండి ముందు”
అని అనునయించి, సాట్ర్ంగ టీ చేసిచిచ్, రామేశం టీ తాగుతుండగా ఏం చెయాయ్లో ఉపదేశించింది.
“ఈరోజులోల్ కథెలా రాయాలో తెలుసుకోవాలంటే, ఎపుప్డో యాభయోయ్దశకంలోనో, అరవయోయ్దశకంలోనే
రచయితలెవరో రాసిన పాతచింతకాయపచచ్డి కథలు చదువుతారటండీ ఎవరైనా” అని మెదలెటిట్
చదువుతునాన్రూ” అంటూ చపప్రించేసింది.

‘ఊరూపేరూలేని’

“అయినా అలాంటి పిచిచ్కథలు

ఇపుప్డెవరు

“కథ రాయాలంటే పర్సుత్తం వసుత్నన్ కథలెలా ఉంటునాన్యి అనే విషయానిన్ ఆకళింపుచేసుకోవాలిస్న

అవసరం ఎంతైనా ఉందని’ సెలవిచిచ్ంది. “దానికేం చెయాయ్లీ” అంటే “గత ఆరేడు నెలలుగా పర్తీపతిర్కలోనూ అచైచ్న పర్తీకధా నవలా జాగర్తత్గా
చదవాలి సుమండీ’ అని ఉపదేశించింది. ‘అవిపుప్డెకక్డ దొరుకుతాయీ’ అని ఆందోళన పడుతుంటే “పాతపేపరుల్ కొనే ఏ షాపుకెళిళ్నా దొరుకుతాయికదా
ఆమాతర్ం కూడాతెలీదా” అని ‘ఇకటాలాడింది’. “వెంటనే పరుగెతుత్కెళిళ్ దొరికిన పాతపతిర్కలనీన్ కొనుకొక్చెచ్యయ్ండి. రెండు వారాలపాటూ ఆపుసత్కాలోల్
ఉనన్ కథలూ నవలూల్ కుష్ణణ్ంగా చదవండి. అనన్టుట్ అదిమాతర్మే చాలదండోయ. దానితోపాటూ టీవీలో వసుత్నన్ పర్తీ తెలుగుసీరియలీన్ కూడా ఏకాగర్తతో
చూడాలి సుమా. ఇవి చేసిన తరవాత చెపాత్ను ఏంచెయాయ్లో” అని భరత్ని కారోయ్నుమ్ఖుడిన్ చేసింది.
తాగుతున టీ సగంలోనే వదిలేసి బయటికి పరుగెతాత్డు రామేశం. భారయ్ చెపిప్న పతిర్కలూ గటార్ రెండు గోనెసంచులనిండా కొనుకొక్ని,
ఆటోలో వేసుకొని గంటలో తిరిగొచాచ్డు. ఆతరవాత రెండువారాలు ఉదయం నుండి సాయంతర్ం వరకూ వాటిలో అచైచ్న పర్తీ కథనీ ఏకాగర్తతో
మధించేడు. సాయంతర్ంకాగానే శుచిగా సాన్నంచేసి, కడిగిన పుషప్ంలా టీవీ ముందు కూరొచ్ని, అందులో వసుత్నన్

పర్తీ తెలుగు సీరియలూ నిషట్గా

తిలకించేడు. రెండువారాలయాయ్క భారయ్ముందు హాజరయేయ్డు మరింత జాన్నోపదేశం కొరకు.
“కథలనీన్ చదివేసారా” అడిగింది రామలకిష్ . చదివాననన్టుట్ తలూపాడు రామేశం.
”నేను చెపిప్నటేట్ చదివారా. విషయం అరద్ం చేసుకునాన్రా” అడిగింది. అవుననన్టుట్ తలూపాడు మళీళ్.
”అయితే మీరేమి అరద్ంచేసుకునాన్రో చెపప్ండి కొంచెం” అంది చినన్పప్టి తెలుగుమాసాట్రిలా. కళుళ్తేలేసాడు రామేశం. “అరద్ం కాలేదా.
మీరు చదివిన కథలోల్ ఇతివృతాత్లూ అవీ ఎలాఉనాన్యో మీకరద్మయినటుట్ చెపప్ండీ” అంది కొంచెం ఎంకరేజింగ గా.
“ఇతివృతాత్లా” అని కొంచెంసేపు ఆలోచించి, “ఆ....నేను చదివిన కథలనిన్ంటిలోనూ అనేకానేకమైన వృదాద్శర్మాలునన్య“ అనాన్డు
ఉపోదాఘ్తంగా.
”వెరీగుడ “ అంది రామలకిష్ .

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

132

”ఇంకా.......అవనీన్ పిలల్లచే నిరాద్కిష్ణయ్ంగా బయటికి గెంటివేయబడడ్ నిరాభ్గుయ్లైన తలిల్దండుర్లతో, గూడుకటుట్కునన్ వారి హృదయవేదనా,
ఘనీభవించిన వారి కనీన్టిధారలతో నిండిపోయి ఉనాన్య” అనాన్డు గరవ్ంగా.
”ఎకస్........లెంట . ఇంకేమునాన్య” అంది ఎంకరేజింగ గా.
”పలెల్టూళళ్లో రేపోమాపో కూలిపోవడానికి సిదద్ంగాఉనన్ పూరిగుడిసెలోల్ కునారిలిల్పోతూ, మింగమెతుకులేని అసిథ్పంజరాలాల్ంటి
అమామ్నానన్లునాన్రు. వాళళ్ పిలల్లు మాతర్ం పెదద్పెదద్ సాఫేట్వ్ర కంపెనీలోల్ పనిచేసూత్ అమెరికాలోనో ఆసేట్ర్లియాలోనో ఉనాన్రు” అనాన్డు రామేశం .
”వావ్.......వ . సూ......పర. ఇంకా” అంది రామలకిష్ ఆనందంగా.
“ఆ తలిల్దండుర్లందరూ దశాబాద్లైనా

మొహంచూపని తమ కొడుకులిన్ అనుక్షణం తలంచుకుంటూ, “మావోడీరోజొచేచ్తాత్డు,

మమమ్లిన్ ఇమానవెకిక్ంచి అమిర్కాకి తీసుకెలాత్డంటూ” ఆకాశంలో ఎగిరే పర్తీ విమానం వేపూ ఆశగా చూసూత్ ఉనాన్రు” అనాన్డు రామేశం కూడా
ఆనందంగా.
‘వావ’లూ ‘సూపరూల్’ అయిపోయాయి గనుక ఇంగీల్షులో ఇంకేమనాలో తెలీక, “అ.....బబ్ అదద్.....రగొటేట్సారండీ. ఇంకా” అంది
రామలకిష్ భరత్వేపు ఆరాధనగా చూసూత్.
“ఇంకా అంటే.... ఆ! చా......లా కథలిన్ండా దుషయ్ంతుడీన్, దుశాశ్సనుడీన్ దేవుళల్నిపించే దురామ్రుగ్లైన ‘మృగాళూళ్’
మాయమాటలకి మరులుగొని,

సరవ్సావ్నీన్ సమరిప్ంచి దగాపడిన అభంశుభం తెలియని

అతివలూ

వారి

వారి కనీన్టిగాథలూ ఉనాన్య” అనాన్డు

రచయితలకి సహజంగాఉండే భావోదేవ్గానికి లోనౌతూ.
“కథలగురించి చాలుగాని సీరియలస్ గురించి చెపప్ండిపుప్డు” అంది భారాయ్మణి పులకించిపోతూ.
”సీరియలస్ లో ఏముందీ.

అందం అరంగుళం కూడా జారని

“సూపర గాల్మర”

అతత్గారుల్నాన్రు వాటినిండా” అనాన్డు

భారయ్మణీవేపు చిలిపిగా చూసూత్.
”అయితే ఇనిన్రోజులూ అవే చూసుత్నాన్రనన్మాట నోరెళళ్బెటుట్కొని” అంటూ బుంగమూతి పెటిట్ంది యాభైఅయిదేళళ్ రామలకిష్ .
“అబెబ్బేబ్. బటట్తలలూ బానకడుపులూ వేసుకొని ఆ అతత్ల కొంగుచాటునుండి తొంగిచూసే థేభయ్ంగాళళ్ని, అదే వాళళ్భరత్లిన్ కూడా
చూసేనుకదా” అనాన్డు డామేజికంటోర్ల మోడోల్కి వెళిళ్పోతూ.
“ఇంకా” అడిగింది అయినా మూడ లోకి రాని రామలకిష్ .
”ఇంకా అంటే” అంటూ బురర్ గోకొక్ని, “ఆ.... ఆ అతత్ల ఆగడాలిన్ చీలిచ్ చెండాడే ఝానీస్ లకీష్ భాయీ, రాణీ రుదర్మదేవులాల్ంటి
కోడళూళ్.....” రామేశం మాట పూరిత్కానియయ్లేదు. ముదుద్లోత్ ముంచెతేత్సింది మూడ లో కొచేచ్సిన రామలకిష్ .
“చాలండీ చాలు. ఇంకేమీ చెపప్కక్రలేదు.

మీరు రచయితలనాడీ పాఠకులనాడీ ఒడిసిపటేట్సారండీ.

మీరు కతుత్లాల్ంటి కథలూ

నాణయ్మైన నవలలూ రాయడం అవి పతిర్కలోల్ పర్చురింపబడడం మాతర్మేకాక టీవీ సీరియలస్ గా కూడా రావడం ఖాయం. రాకపోతే ననన్డగండి.
ఈరోజే రాయడం మొదలుపెటట్ండి. ఏకాదశి......మంచిరోజు కూడాను” అంది ఉతాస్హంగా మెటికలు విరుసూత్.
అలా ఆ ఏకాదశిరోజున తెలుగుసాహితయ్వినీలాకాశంలో ఒక ధృవతార ఉదయించింది. ఉదయించి
తెలుగుసాహితీఉదాయ్నవనంలో పరిమళపుషాప్లు పూయిసోత్ంది.
ఓలలాడిసుత్నాన్యి,

ఉరూర్తలూగిసుత్నాన్యి.

బృహతర్ప్యతన్ంలో

ఉజజ్వ్లంగా పర్కాశిసోత్ంది.

సాహితీసౌరభాలు వెదజలేల్ ఆసాహితయ్కుసుమాలు పాఠకలోకానిన్ ఆనందసాగరంలో

తెలుగుసాహితాయ్నిన్ సుసంపనన్ం చేసుత్నాన్యి. తననమితంగా ఆరాధించే

పాఠకులిన్ అలరించే

ధృవతార అలుపెరుగని సాహితీకృషీవలులయేయ్రు. దశాబద్కాలంగా నిరివ్రామంగా సాహితీసేదయ్ం చేసూత్నేఉనాన్రు. చేసూత్

తరిసూత్నేఉనాన్రు. పాఠకులిన్ అలరిసూత్నే ఉనాన్రు.
(ఇదే ‘పిపీలికం’ పేరుతో ‘ఆణిముతయ్ం’ లాంటి కథ రాసిన నాఅభిమాన రచయితా, ఆరాధయ్దైవం...శీర్ రావిశాసిత్గారికి క్షమాపణలతో)
PPP
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కోడికూర

కొండపలిల్

కానంద

పెదద్ నోటల్ రదుద్ చినన్ జీవితాలిన్ కడుపులో గుదిద్ పది రోజులయియ్ంది. ఐలయయ్ సరిగాగ్ తిని కూడా అంతే .
పొదుద్నన్ టైము తొమిమ్దయియ్ంది. ఎయిర పోరుట్ కి దగగ్రోల్ నిరామ్ణం లో ఉనన్ మాల ముందు ఆ కాంటార్కట్ర గుమాసాత్ నిలబడమంటే
నిలబడి పిజాజ్ తింటునాన్డు. రాతిర్ మిగిలిన రెండు పిజాజ్ ముకక్లు పారేయడం ఇషట్ం లేక ఐలయయ్ చేతికిచిచ్ వెళాళ్డు ఇందాకే, దయగల ఓ సాఫట్ వేర
మారాజు. ఐలయయ్ నీరసానికి తింటునన్ది రుచించలేదు. తినడానికి ఇంత సతుత్వ ఖరచ్వుతుందని తెలిసేత్ తీసుకోకపోయేవాడు. ఎదురుచూసుత్నన్ గుమాసాత్
నవవ్కుండా నడిచొసుత్నాన్డు. ఐలయయ్ నవువ్దామనన్ ఉదేద్శానిన్ నములుతునన్దానితో కలిపి మింగేశాడు.
“నినిన్ంక రావదద్నన్రు తాతా. రాకు. నువువ్ చెయయ్లేవు ఈ పని.”
“అటాల్ అనకు చినాన్ ... మలొల్కక్సారి అడుగు సార ని.”
“నీ మొకం చూసే ఇపప్టికి ముపైప్ సారుల్ అడిగిన తాతా. మలల్ కదిలిచిచ్ంనంటే నా మీద ఎగురుతడు.”
“తీసెయయ్కు చినాన్ జర. చేసిన గద నాలుగ్ నెలుల్ . “
“నాదా తాతా ఇది? కాయ్ష దొరకటేల్దు పనోలల్కియయ్టానికి. చూసుత్నన్వ గద బయటెటుల్ందో. మలల్ నీ బలం గురించి నీ ఒంటికి పటేట్
చెమట గురించి నువివ్ంటికి తీసక్పోయే డబుబ్ల గురించి నానా మాటలంటడు. ననున్ కూడ తిడతడు. అరధ్ం చేసొక్ తాతా. ఇంకెకక్డైనా చూసోక్. నినున్
ఊకెనే పంపలేక ... ఇదిగో మా ఇంటోల్ పొయియ్ దగగ్ర నా చేతికి దొరికిననిన్ కూరగాయలు తెచిచ్న. నేను చెయయ్గలిగిందింతే. “ ....అంటూ ఒదద్ంటునాన్
బతిమాలి బుటట్ చేతికిచాచ్డు గుమాసాత్.
“తింటానికి ఏం లేనపుప్డు ఆకలెయయ్టమే ఒక రోగమై కూసుంటది. వారంకి సరిపడ కూరగాయలనన్డు. ఒక పూటైతే గడుసత్దిలే!
మరి

వారమని

ఎందుకు

జెపాప్లె.

ఒకక్పొదుద్లు

జేసెటోడి

లెకేక్మనన్

ఔపడడ్దా?

నా డొకక్ సూతేత్ తెలిసేది. ఎనిన్ పొదుద్లు గూకిన ఒకక్ పొదుద్ జేశినాన్ అని. అయిన మంచోడు లే బిడడ్. టమాటాలిచిచ్ండు, ఉలిల్గడడ్లిచిచ్ండు,
మెరకాక్యలునన్య, నిమమ్కాయలు, కొతిత్మీరా.... ఓరినీయమమ్ అలల్ం ఎలిల్గడడ్ దనియాలు కూడ ఉనన్యి.”
ఏం కూర వొండుకోవాలో నిరణ్యించుకుని తింటునన్టుట్ ఊహించుకునన్ ఐలయయ్కి ఆకలి తీరినంత పని అయింది. ఆలోచనలు
తేలికయాయ్క బుటట్ చేతులు మారకుండా కుదురుగా కుడిచేతికొచిచ్ ఆగింది. ఐలయయ్ మొహం మీదకి నవొవ్చిచ్ంది.
మధాయ్హన్ం ఎండ పర్శాంతంగా కాసోత్ంది. పనికెళేళ్ వాళళ్ని, పనికోసం వెళేళ్వాళళ్ని దాటుకుంటూ చాలా సేపు నడిచాక

ఇలుల్

చేరుకునాన్డు. ఆ కాలనిలో ఆఖరి ఇంటికి కిలోమీటరు దూరం లో ఉంది ఐలయయ్ ఇలుల్. తాళం తీసి, లోపలికెళిళ్ తలుపేసుకోబోతూ బైటికి చూసాడు. ఇంటి
మొతత్లో నడుసూత్ ఢిలీల్, నగేసు కనబడాడ్రు. వెంటనే తలుపు తీసి
"రేయ ఆగురార్..."
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అని గదిద్సూత్ బైటికురికొచాచ్డు. వాళుళ్ దొరకమనన్టుట్ నవువ్కుంటూ పారిపోయారు.
ఢిలీల్, నగేసు అనన్దముమ్లు. ఆ కాలని దొంగలు.
లోపలికొచిచ్ తలుపేసుకుంటూ మాటాల్డుతునాన్డు...

“ఈ గాడిదలు ఏం తీసక్పోదామని తిరుగుతునన్రో మలల్ కాలనీలో. ఒకసారి కాలనీవోలుల్ పటుట్కునన్రు గటిట్గనే కొటిట్నుర్...ఆ
కానిసేట్బుల కొడుకు సైకిలు గుంజక్పొయియ్ అముమ్దామనుకునన్రు. అపుప్డే జైలల్ పెటట్నుండె. “
మాటాల్డుతూనే షరుట్, బనీను విపిప్ లోచెడిడ్ మీద గాబులో నుంచి గబగబా నాలుగు చెంబుల నీళుల్ పోసుకునాన్డు. తల తుడుచుకుని
తల దువువ్కుంటుంటే అదద్ం లో ఒక మూల కనపడింది. తన వెనక టర్ంకు పెటెట్ మీద నిలబడి దికుక్లు చూసుత్నన్ కోడి.
ఐలయయ్ వెనకిక్ తిరకుక్ండానే ....
“నీ మీదే వాళళ్ కనన్ంతా!! నాగాగ్ని దొరికితె కొడుకుల ఈపులు పలగొగ్డుదును. ఎంత మందిని ఏడిపిచచ్కదిని ఉంటరు. “
పెదద్మమ్ తలిల్ పటం ముందునన్ కుంకుమ పొటల్ంలో ఇంకో మూడు బొటుల్నాన్యేమో! ఒకటి పెటుట్కుంటూ...
“గుడికి పొయ చాన దినాలయియ్ంది! కనపడేవ ....ఇంగేమ లే!! రాయి ఇసిరి కొడత్రు నీ తలకాయ మీదికి. తీసక్పొయి తింటరు భాడాక్వ
గానుల్. నేనెందుకు దినిన్సాత్ గాని. నేనే ఒండుత గా నినున్ ఒచేచ్ లచిచ్మారం”
బుటట్ చుటూట్ తిరుగుతునన్ కోడితో తన కోరిక చెపుప్కునాన్డు ఐలయయ్. పొదుద్నన్ ఆరిచ్న జావ ని పొయియ్ వెలిగించి వేడి చేసాడు. నూకలు
రాతిర్ ఉడకబెటిట్ పెదద్ పళెళ్ంలో చలాల్రబెటిట్, తెలల్వారేక, వాటిని ముకక్లు చేసి గంజి కలుపుకుని తినాలొస్సుత్ంది ఐలయయ్కి పని పోయిన దగగ్రున్ంచి.
కొనిన్ నూకలు తీసి కిందపోసి ఇంటోల్ ఆ మూల ఈ మూల వెతికాడు. కోడి వేరే వైపు నుంచి వచిచ్ నూకలు తింటోంది. ఐలయయ్ ఇంకా
వెతుకుతునాన్డు. దొరికింది. గాటల్ పీట. తెచిచ్, కోడి పకక్న వేసి గంపతో దానిన్ మూసాడు. మంచం మీద కూరోచ్గానే ఏ మూలో నవారు ముడి ఊడింది. ఏ
మూలో చూసే ఓపిక లేక అలానే ఒరిగిన ఐలయయ్కి వెంటనే నిదర్ పటిట్ంది.
సాయంతర్ం ఆరు కావసుత్నన్టుట్ంది. పెదద్ విమానం శబద్ం. మెలుకువొచిచ్ంది. చపుప్న మంచం మీది నుంచి లేచి గంప తీసి కోడి ని ఎతిత్
పటుట్కుని తలుపు తీసి ఇంటి బైటికి ఒచాచ్డు. విమానాలు ఇంటి మీద నుంచి పోతాయి లాయ్ండ అవవ్డానికి. కోడితో పాటు నిలబడి అంత దగగ్రగా
విమానాలు చూడటం ఓ సరదా ఐలయయ్కి.
రాతర్యియ్ంది.
ఆకలంటే పూట పూటకీ మనిషిని బతకమని అభయ్రిద్ంచే దేవుడో లేక చంపుతానని బెదిరించే దెయయ్మో అరధ్ం కాదు. మనిషంటే మాతర్ం
రోజుకో శేరు బియయ్ం ఖరుచ్ చేసే ఒక మర అని అరధ్మయియ్ంది.
మళీళ్ ఆకలేసోత్ంది.
బిందెలోనుంచి ఒక చెంబుతో నీళుల్ ముంచుకొచిచ్ అందులో అపుప్డే బుటట్లోనుంచి తీసిన ఒక నిమమ్కాయి పిండి, ఉపేప్సి గట గట
తాగేశాడు. తరావ్త ఒక పెదద్ టమాటా తినుకుంటూ గాటల్ పీట మీద కూరుచ్నన్ కోడితో కబురల్లో దిగాడు ఐలయయ్.
“కొడుకులు, బిడడ్లంత హౌలేగానుల్ ఉంటరు నాసొంటి బుడేడ్ గాళళ్కి. ఎందుకంటే నాకు ఆకలైతాంది ...తిననీకి ఎం లేదు. సూనీన్కి
ఎవురార్రు. గంతేలే ఎందుకు సూసత్రు ఎవుని బతుకు ఆనిది. ఇంటామె ఉనన్నిన్ దినాలైనా మంచిగుంటుండే ...నాకు గిన సతుత్వుంటుండే. జెపప్ పెటట్కుండా
అదీ బాయె. గంతేలే ఎందుకు జెపత్రు... ఎవుని సావు ఆనిది. “
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“ఆకలైతాందే. మంచిగ దినాలన్నుంది. “
టమాటా అయిపోయింది.

“ఎవురన్యిన అడగమంటావ !!! ఛీ ... చెయియ్ సాచుడు లేదు ఇంటల్. పనికిబో ...పైసలోసత్య ... తాగు...తిను... నిదర్వో ....లే
...పనికిబో ....ఇంతే. “
బుటట్లో తన కంటబడకుండా బిసెక్ట పాయ్కెటుల్ ఏమైనా దాకుక్నాన్యేమో అని అనుమానంతో వెతికాడు. మనిషికి అదృషట్ం మీద ఉండే
నమమ్కానికి చాలా దగగ్రి బంధువులు ఇలాంటి అనుమానాలు.
ఏం దొరకక్ బుటట్ని దూరం జరిపాడు.
“పొదుద్నన్ కూడ ఆ పిలగాలిదద్రు

మసుత్ బతిమిలాడినుర్. ఒకడేమో ఎండిపోయిన రొటెట్ ముకక్లు తినమని. ఒకడేమో బుటట్

తీసక్పొమమ్ని. రోజు పోయి సెంటర లో నిలబడితే ఎవుడో ఒకడు బతిమిలాడతడు. కానీ గదే కదా అడకక్తినుడు యవావ్రమంటే. ఉనన్నాడు తలకాయ
కూర. లేనినాడు తోటకూర. కాని ...మంచిగ దిని మాసమైతాంది. మా మేసిత్ బిడడ్ పెళిల్ రోజు దినన్. యాట కోశారు ....కోళుల్ కోశారు. బాగ జేశారు. “
“కోడికూర అంటే యాదికొచిచ్ంది. లచిచ్మారం ఒండుత నినున్. ఎలుల్ండే. సరాన్ ... నీతోనే జెపుత్ంటే ఎటల్నో ఉంది కడుపుల. కడుపులకి
వోతవా!”
“మాటానీన్కి ఎవురనన్ ఒతేత్ బాగు……”
అంటూ మంచం ఎకక్గానే ఇంకో రెండు ముడులు వొదులయియ్ ఒక పావు నవారు నేల మీదకి జారింది.
***********
తెలాల్రకుండానే విమానం నిదర్ లేపింది. మంచం దిగి పళుల్ తోముకుని మంచిగ తల దువువ్కుని...డబాబ్ లో నుంచి కొనిన్ నూకలు
తీసుకుని గంప ఎతాత్డు. సగం కళుళ్ మూసి గాటల్ పీట మీద నిదర్పోతునన్ కోడి ని చూసి నవొవ్చిచ్ంది ఐలయయ్కి. కోడి కళుళ్ తెరిచి తల పైకెతిత్ంది....
నూకలు దాని పకక్న పోసి ఇంటికి తాళం వేసి దారిబటాట్డు.
సెంటర లో పని కోసం అందరి కనాన్ ముందొచిచ్ నిలబడినా... తరావ్త వచిచ్నోళల్ందరిని పని పలకరించింది.
“నేను తవువ్త ...పాతాత్ ... చదును చేసత్ .... సునాన్లేసత్ ... షామియానాలు ఏసత్ ....పైపులు బిగిసత్ .... నాకు రాని పని ఏదనన్ ఉనన్దా?”
“భుజాలు బలంగ లేవని ఒకడు ... ఎనున్పూస సకక్గ నిలబడలేదని ఒకడు ... పాణం ఐతె ఉందిగ .... మనిషిని నిలబడే ఉనన్
...నడుసుత్నన్.... కళుల్ కానొసుత్నైన్ ... “
ఎవరి మీద అరవాలో తెలీలేదు ఐలయయ్కి. మొహం వాడిపోయే వరకు నిలబడి బోరింగు నీళుల్ తాగి వెనకిక్ నడిచే ఓపిక తెచుచ్కునాన్డు.
కొంచెం దూరం నుంచే పసిగటాట్డు. తన ఇంటి బయట ఢిలిల్ గాడు కూసోని కాపు కాసుత్నాన్డు. లోపల ఆడి తముమ్డు నగేసు గాడు ....
“దొంగ లండిలాల్రా .... రేయ ....”
ఐలయయ్ అరుపుకి ఢిలీల్ పరుగు తీశాడు . ఇంటి లోపల నుంచి కోడి తో ఉరుకుక్ంటూ బైటికొచాచ్డు ఎనిమిదేళల్ నగేసు. ఐలయయ్ని చూసి
దౌడు తీశాడు. ఇపుప్డు ఐలయయ్ వెనున్పూస నిటారైయియ్ంది. భుజాలోల్కి బలమొచిచ్ంది. అరికాళళ్లోకి కోపమొచిచ్ంది. నగేసు వెనక వేగంగా ఉరికాడు.
ముందుకు ముందే దూరంగా పారిపోయిన ఢిలీల్, తముమ్డి కోసం ఆగి….
“జలీద్ ఉరుకు రా” అంటూ అరుసుత్నాన్డు..
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ఐలయయ్ ఒక రాయి తీసొక్ని నగేసు మీదికి విసిరాడు. అది నగేసు వీపుకి తగిలి కిందపడాడ్డు. కోడి చెయియ్ జారింది. వీపు రుదుద్కుంటూ
ఏడుచ్కుంటూ లేచి అనన్ దగగ్రికి ఉరికాడు నగేసు. ఇదద్రు పరారయాయ్రు. రొపుప్తూ కోడి దగగ్రికొచిచ్ ఆగాడు ఐలయయ్. మెదలకుండా ముడుచుకుంది
చంకలో. నూకలు పోసిన చేతులు గురేత్మో కోడికి. మరి రేపు లచిచ్మారమని గురోత్ లేదో!! రేపు ఎకుక్వ తినొచచ్ని ఇవావ్లంతా ఏం తినకూడదనుకుంటునన్
విషయం ఇంకో టమాటా తింటూ చెపాప్డు ఐలయయ్. మధాయ్నం మూడయింది. కోడి గంపలోకి రానంటూ చంక ఒదిలిచుచ్కుంది. ఆ ఒంటి గది ఇంటికి
గడి పెటిట్ మంచం మీద పకేక్సుకునాన్డు.
“నువువ్ ఇంటోల్ అటాల్ తిరుగతా ఉంటె నాతో పాటు ఇంకో పాణం ఉందని బతుకు మీద చాన ఆసైతందే రేపు ఇంటికెవురనన్ ఒచిచ్ పని
కాడికి తీసక్పోతరనో ... కాలనీ ఓలుల్ పెదద్మమ్ గుళోల్ పెదద్ పండగేదైన చేసత్రనో ... గౌరెమ్ంటోళుల్ ఒచిచ్ ముసలోలల్ందరికి తలా లచచ్ రూపాయలు ఇసత్నన్మని
...ఇదిగో ఐలయయ్ నీ లచచ్ అంటరనో .... “
“పాపం పెదద్ రాయే ఇసిరన్. ఆ నగేసు గాడికి తగులత్దనుకోలె . పాపం మూగోడు, పసోడు.

డిలీల్ గాడే వీడిన్ చెడగొడతండు.

దొంగతనాలు మంచియేనా నువ జెపుప్. డిలీల్ గాడికైన తగలాలిస్ ఉండె రాయి. ఇపుప్డునన్ బియయ్ం ముగుగ్రికి అయితయ గా ....రేపు కూర అయాయ్క పిలిచి
అనన్ం పెడతా. “
నిదర్ పటిట్ంది.
సాయంతర్ం లేచి కోడికి దాని ఆఖరి విమానానిన్ చూపించాడు. రాతిర్ నిమమ్కాయ నీళుల్ చెంబుడు తాగి ఎపుప్డూ లేనంత గటిట్గా
తేర్ంచాడు.
మంచానిన్ చూసేత్ పడుకోనిచేచ్లా లేదు. నవారు నరాలు ఐలయయ్ కనాన్ బలహీనపడి మెలల్గా మంచం మీద నుంచి తపుప్కుంటునాన్యి.
దానిన్ అలుల్దామనన్ ఉలాల్సమొచిచ్ంది చేతులోల్కి. పని చేసుకుంటూ మాటలోల్ పడాడ్డు కోడితో ...
“లచిచ్మారం ఎందుకంటవా? ఖచిచ్తంగా దెలవ్ది... గాని నా పెండల్యింది గా దినాన...
పెండిల్దినం లచిచ్మారమని గురుత్... ఇంగేమ గురుత్లే... పెండాల్ం మొకం గూడ...
ఇంకా చాన లచిచ్మారాలునన్యి.. చెపప్నా…
పెదోద్డు వుటట్ంది... చినోన్డు బాయిల పడడ్పుప్డు బైటికి దీసింది.
యాప చెటుట్ ఇరిగి పడి ఎడుల్ రెండు సచిచ్ంది...
ఇంకా చానునన్యి...
సూతెత్ సూతెత్ నా బతుకు మొతత్ం లచిచ్మారాల లెకక్ అనిపిసత్ది.
ఇలుల్ ఇటుల్ండేటిది గాదె...”
నవారు గటిట్గా గుంజి
“పెండాల్ం... “
అలిల్క ఒదులు చేసూత్
“పిలల్గానుల్... “
ఆగి
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“బతుకమమ్ ఎటాల్ జేసుత్ంది ఎరకనా!”

“నీకు గిటల్ శాన మంది దోసుత్లుంటుండె... నువువ్ కూసునే పీట మీద ఎనిన్ గాటుల్నన్యి అదిగో... అంత మంది దోసుత్లుంటుండె ఇంటల్.
నువ సూసోక్నికి ఆ గాటల్ పీటైన ఉంది... నాకది గూడ లే...! పోటవ్లు దిగాలసుండే మేం గిన! “
ఎందుకో ఆ పీట ముటుట్కోవాలనిపించింది ఐలయయ్కి. వెళిల్ తెచుచ్కునాన్డు.
“ఇంత గరుకక్ ఉందేందే... ఎనన్డూ చేయి ఉంచలే దీని మీద... ఎటాల్ నిదర్ వడుత్ంది నీకు దీని మీద...
నీకు దెలుసా నీ కాందాన మొతత్ం? ఏ గాటు ఏ పీక మీద వడిందో నువువ్ గురుత్ వడత్వా... నేను గురుత్ వడత్...”
“ఇది పెదద్ది. ఐదు సంసరంలైన అయియ్ ఉంటది. దసర పండకిక్ కొడుకులిదద్రు ఒచిచ్ ఆటోలు కొనుక్ంటమని భూమి అమమ్మనన్పప్టిది.
ఆఁ ...ఈ మూల ఉంది జూడు! నాలుగు సంసరం లు అయుయ్ంటది. ఇదద్రు ఇంటికొచిచ్ మంచిగ తినన్రు ...తాగిరుర్... ఇగ మరి పైసల కాడ ఏం
తగువైందో... యమ దనున్కోని ...ననున్ కూడ దనిన్రుర్. అపప్టినుంచి రాలె ... “
“గిదేమో... ఇంటామె పెదద్ దినం నాటిదనుకుంట... అపుప్డు కూడ రాలె. ఇంగ రారు లె !”
ఇంకా చోటు లేననిన్ గాటుల్... కాని ఇంకొకక్టి వడిదిధ్... లచిచ్మారం... రేపేనానే?”
గటిట్గ బిగించి ముడులేసి ...సందులేకుండా అలిల్న మంచానిన్ చూసుకుని మురిసాడు. లైటు ఆరిప్ .... ఎకక్గానే కొతత్ మంచం లా
అనిపించింది . అలసట తెలుసుత్నాన్ గాని ... ఇంకా ఏదో మాటాల్డాలనిపిసోత్ంది ఐలయయ్కి నిదర్పోకుండా అకక్డకక్డే తిరుగుతూ శబాద్లు చేసుత్నన్ కోడితో.
ఉనన్టుట్ండి కింద నుంచి ఉబికిన నీళల్లో కళళ్ మీద ఉనన్ నిదర్ మునిగిపోయింది.
గటిట్గా చెవులు మూసుకుని...
“సాయంతర్ం దాక మంచిగనే నోటోల్ నీళూల్రె .... మరేందో ఇపుప్డు మనసికారమైతందె...చపుప్డు చెయయ్ కే !
మడిసికి ఆకలైతదే. లోకమెటనన్ సావనీ..
మడిసికి ఆకలైతది.... మలల్ మలల్ అయితది.... సంపి తినేటంత ఆకలి... సచెచ్దాక అయితది...
నేనేమ జెయయ్ను...”
అటు తిరిగి పడుకుని….
“సూసేటోళుల్ లేరు... ననొన్చిచ్ సూసేటోళుల్ లేరు... నేను పోయి సూసేటోళుల్ లేరు..... నేనేం జెయయ్ను...
బడి పలుకులు దెలవ్యి... పలుకుబడులు దెలవ్యి... పైసలేడికెలొల్సత్యే... పోనీ నువు ననున్ సంపి తిను... ఏమేమో ఆలోచిసుత్నన్!
నెతిత్కి బెటిట్న నూనె తియయ్సత్దా?
కడుపుకి బుటిట్న ఆకలి కానొసత్దా?
నీ నూకలు కూడ అయిపోనయే! ఇంగ పండుకో! చపుప్డు చెయయ్కు.
శంకలేమనున్ంటే... శంకరుడు దీరుసత్డు... సరాన్!”
అంటూ తల మీదుగా దుపప్టి కపుప్కునాన్డు.
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తెలల్వారుఝాము నాలుగయింది. నగేసు వీపు మీద వాపు తేలింది. నిదర్పటట్క అటు ఇటు దొరుల్తునన్ నగేసుని జాలిగా నిదర్పోకుండా
చూసుత్నాన్డు డిలీల్. రెండు కిలోమీటరల్ దూరం లో ఉనన్ కాలనీకి నీళిల్చేచ్ వాటర టాయ్ంక కిందే వీళళ్ పడక, బతుకు. తముమ్డి మీద పేర్మగా రగుగ్ కపిప్
కోపంగా లేచి చెపుప్లేసుకునాన్డు ఢిలీల్.
“ఆ ముసలోడిన్ సంపి ఐన వాడి కోడిని ఇంకా వాని ఇంటల్ ఉనన్యనీన్ ఎతక్సత్. చినన్ పిలగాడి మీదికి రాయి ఇసిరిండు. ఛీ !!”
ఐలయయ్ ఇంటి మొతత్ లోకి వచిచ్ కొంచెం భయం మింగి .... ముసలోడికి దొరకూక్డదని తనకే అనిన్ దొరకాలని పెదద్మమ్కి
మొకుక్కునాన్డు డిలీల్. దూరంగానే చెపుప్లిపిప్ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్ తలుపుకి తన చెవువ్ ఆంచాడు. ఏ సదూద్ చెయయ్ని ఆ ఇంటి మూగ
పరిసరాలిన్ చీలచ్డానికనన్టుల్ దికుక్లు చెవులు మూసుకునేంత మోత మోగిసూత్ ఇంటి మీద నుంచి వెళిళ్ంది ఒక విమానం. దాంతో ఒకక్సారిగా డిలీల్
అదిరిపడి, కిందపడి దగగ్రోల్ ఉనన్ చెటుట్ చాటుకి ఉరికాడు. కాసేపు అకక్డే ఉండి తలుపుని గమనించాడు. ఐలయయ్ లేవలేదని నిశచ్యించుకునాన్క మళీళ్
వెళిళ్ చాకచకయ్ంగా లోపలున్ంచి ఇనప తీగలతో కొకేక్నికి తగిలించిన తలుపు గడి ని ఊడబీకాడు. అపుప్డే తెలాల్రుతోంది. చీకటి గదిలో డిలీల్కి సహాయంగా
కిటికీ లో నుంచి సూరుయ్డొచాచ్డు. గంప కనపడింది. ఎతిత్ చూసేత్ గాటల్ పీట మీద కదలకుండా కోడి. జాగర్తత్గా పీటతో పాటు ఒడిసి పటుట్కునాన్డు. ఇంకా
ఏమైనా కనిపిసాత్యేమోనని వెతగాగ్... ఒక బుటట్....దాంటోల్ కూరకి కావాలిస్నవనీన్ ఇంకేం ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా అకక్డి నుంచి జారుకునాన్డు.
సంతోషంలో విపిప్న చెపుప్లు కూడా మరిచ్పోయి తముమ్డి దగగ్రకు పరుగు పెటాట్డు.
ఐలయయ్ లేవనందుకు ...పటుట్కుని తనన్నందుకు ...పెదద్మమ్ తలిల్ మీద నమమ్కం పెరిగింది ఢిలీల్కి.
తినాలా వొదాద్ అనుకుంటూ అలుల్కునన్ మంచం మీద ఆకలితో పడుకునన్ ఐలయయ్ ఆలోచనల గొలుసు నిదద్టోల్ నిశశ్బద్ంగా తెగింది.
వాటర టాయ్ంక నీడలో కూర బాగా ఉడికింది. అనన్ వొండాడు. తముమ్డికి పేర్మగా తినిపించాడు. ఇదద్రు తృపిత్గా భోంచేసారు.
అదే రోజు సాయంతర్ం చెపుప్లు తెచుచ్కోడానికి వెళిల్న ఢిలీల్, ఐలయయ్ను కడసారి చూసి... ఏడుచ్కుంటూ వెళిల్ పెదద్మమ్ గుళోల్ పూజారికి
చెపాప్డు.

PPP
ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

సందరభ్ంగా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత

భద
ట్ భి కం
ర్ పటా

కె. . బాపారా

(Los Anegeles, USA)

త్ గారికి కష్మాపణలతో)
(కృణ్ రు
జ్ న సం దరూపేణా గయోపాఖాయ్నానికో అనధికారిక టిపప్ణి—చిలకమరి

కృషుణ్డు హాలోల్ సోఫాలో కూలబడి, వెనకిక్ చేరగిలబడి, గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలాడు.“హమమ్యాయ్, వయ్వహారం కడతేరింది.

మనోడు ఏం కొంప ముంచుతాడో అని హడిలి చచాచ్ను చివరోల్,” అనుకునాన్డు సవ్గతంగా. “అడుడ్ పర్శన్లు వెయయ్క బతికించాడు...”
ఆలోచన మధయ్లోఉండగానే, అరుజ్నుడు ఊడిపడాడ్డు, హడావిడిగా.
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ఒకక్సారి చిరాగాగ్ మొహం చిటిల్ంచి, అంతలోనే నవువ్ పులిమేసుకునాన్డు కృషుణ్డు.
“హలో బావా, ఎపుప్డు వచిచ్తీవు?” అంటూ పలకరించాడు.
అరుజ్నుడి మూడ బాలేదు.
“సరేల్ బావా, నీకనీన్ వేళాకోళమే, అంతా మాయే, ఇవతల ఇరుకుక్పోయేవాళళ్ం మేము,” నిషూట్రంగా అనాన్డు.
“శాంతించవోయ బావా, ఇలాకూచుని నీబాధేమిటో వివరించుమీ.” తన సరసన సోఫా తటాట్డు కృషుణ్డు.
“అదుగో మళీళ్...”

“సరే, సరే, నువేవ్దో సీరియస గానే ఉనన్టుట్ంది. మాటట్డుకుందాములే. అకూర్రుడుగారూ, మనోడికి కాసత్ కాఫీ పంపిసాత్రూ?”
“ఆ వసుత్నాన్య, కాఫీ, చేగోణీలూనూ.” అకూర్రుడు లోపలున్ంచి కేక పెటాట్డు. అరజ్ంటుగా ఓ లంగా వోణీ గోపిక విసవిసలాడుతూ
టేర్లో రెండు కపుప్లోల్ కాఫీ, రెండు బులిల్ గినెన్లోల్ చేగోణీలూ, మరో పళెళ్ంలో వెనన్ముదాద్ పటుట్కొచిచ్, కృషుణ్డి ముందునన్ కాఫి టేబులుమీద
విసురుగా కుదేసి వెళిళ్పోయింది. కృషుణ్డు ఈ పోకడేం పటిట్ంచుకోకుండా ఆతర్ంగా చేగోడీల గినెన్ఒకటి తన కేసి లాకుక్ని, చేగోడీ ఓటి తీసి
వెనన్ ముదద్లో ముంచుకుని, పీర్తిగా ఆరగించడం మొదలెటాట్డు. అరుజ్నుడు కృషుణ్డి పకక్న కూలబడి, ఉడుకుబోతు మొహం పెటుట్కుని, కాఫీ
చపప్రించాడు.
“ఇపుప్డు చెపుప్ మరి...” కృషుణ్డు బుజజ్గింపుగా అడిగాడు.
“ఆ, నీకు తెలీనటుట్. ఎలక్షనుల్ నెతిత్మీదికొసుత్నాన్యి, ఈ గయుడి గొడవతో పనిగటుట్కుని అనవసరంగా పెదద్ తంటా తెచిచ్ పెటాట్వు,
ఏమనాన్ అంటే, మాయ, మాయ అని దాటేసాత్వు. అవతలి వాళళ్కి ఏమీ బోధపడి చావదు, అయినా కృషుణ్డికి తెలియకపోతుందా, అనుకుని
గంగిరెదుద్లాల్ బురర్లాడించి, నోళుళ్ మూసుకుంటారు. నీకిదంతా ఓ ఆట, ఓ నాటకం. ఇంక నావలల్ కాదు. అసలీసారి పోటి
విరమించుకుందామనుకుంటునాన్ను. ఈసారేంఖరమ్, ఎపప్టికీను. రాజకీయ సనాయ్సం పుచేచ్సుకుంటునాన్ను. ఆ!” గదగ్దసవ్రంతో, అంటూ
కాఫీ గుకక్ పుచుచ్కునాన్డు అరుజ్నుడు.
కృషుణ్డికి చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. “రాజకీయ సనాయ్సం పుచుచ్కుంటావూ? నీకేమైనా పిచాచ్ వెరార్? తెలిసీతెలియకుండా ఏమిటా వాగుడు?”
కసిరాడు.
అనుకోకుండా బావ వైఖరి ఇలా అవవ్డంతో అరుజ్నుడు బికక్ మొహం పెటాట్డు. కృషుణ్డికి జాలేసింది.
“సరేల్రా, నీదేం తపుప్ లేదు. నీకు మాయ విపిప్ చెపాప్లిస్న తరుణం వచిచ్ంది. చెబుతాలే, మొహం అలా పెటట్కు, ఓ చేగోడీ తిను, కాఫీ
చివరంటా తాగేయ. చేగోడీలోకి వెనన్ముదద్ కావాలా?”
“అహహ వదొద్దుద్,” కంగారుగా అనాన్డు అరుజ్నుడు. బావ పటుట్విడుపుల వైదయ్ంతో మూడోల్ంచి బయటికొచిచ్ కాసత్ తేరుకునాన్డతను.
కాఫీ పూరిత్ చేసి, “అయితే చెపుప్మరి,” అనాన్డు.
“ఇకక్డకాదులే, సరాద్గా జీపులో పర్భాస తీరథ్ం రోడోల్ బీచెంబడి ఓ రౌండేసూత్ మాటాల్డుకుందాం,” అనాన్డు కృషుణ్డు, `ఎందుకైనా
మంచిదనుకుంటూ. “అకూర్రుడుగారూ, కాసత్ జీపు బయట పెటిట్సాత్రూ?”
“ఓ గోపెమామ్, వినాన్వుగా, కాసత్ ఆ పనూజ్డమామ్!” లోపలున్ంచి అకూర్రుడు.
కృషాణ్రుజ్నులిదద్రూ పోరిట్కోలోకి వచాచ్రు. అపప్టికే జీపునకక్డికి తీసుకొచిచ్న ఖాకీ యూనిఫారం గోపిక జీపు దిగి, సెలూయ్ట
విసిరికొటిట్ వెళిళ్పోయింది.
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బండి డైరవరు సీటోల్ కృషుణ్డూ, పాసింజరు సీటోల్ అరుజ్నుడూ ఎకాక్రు. అరుజ్నుడికి మాటాల్డదద్నన్టుట్ సైగ చేసి, గేరు వేసి, బండిని
బంగళా ఆవరణ దాటించి, బీచి రోడుడ్ ఎకక్డానికి ముందు, ఓ పకక్ వీధిలో ఆపాడు కృషుణ్డు. కోటు లోపలి జేబులోంచి ఒక చినన్ పరికరం
ఒకటి తీసి, అది పెటిట్ జీపు లోపలి భాగం అంతా పరిశీలించి, తృపిత్గా తలాడించి, బండిని పి.టీ. బీచిరోడెడ్కించాడు.
“సరే ఇపుప్డు చెపుప్. తంటా అనాన్వు, మాయ అనాన్వు, కదా, నీ దృషిట్లో జరిగిన డార్మా అంతా ఏమిటంటావు?”
నేనే చెపేత్ ఇంక నువెవ్ందుకనన్టుట్ చూసాడు అరుజ్నుడు.
“మాయ అనేది ఎవవ్రిది వాళళ్కే పర్తేయ్కం. నినున్ చుటుట్కునన్ మాయ విపాప్లంటే, నినన్ది చుటుట్కునన్ తీరు తెలియాలి. నాకు తెలియక
కాదు, నీచేతే చెపిప్సేత్, ఆ పైన విరుగుడు నీకు మరింత బాగా వంట పడుతుంది.”
“ఏముందీ, ఈ గయుడు తెలల్వాళళ్ దేశపు ఫారినరు, మన సంసక్ృతీ, సంగీతం అవీ బాగా ఇషట్ం, కాసత్ తాయ్గరాజకృతులూ అవీ,
తపుప్డు యాసతోనైతేనేం, పాడతాడుకూడాను. మన దేశంలో మానవ హకుక్ల ఎనీజ్వో నడుపుతునాన్డు.
ఉనన్టుట్ండి వాడు మన మతం మీద ఉమేమ్శాడనీ, వాణిణ్ చంపెయాయ్లనీ నువువ్ సేట్టెమ్ంచాచ్వని KLHM ఛానలు వాళళ్
“కొటుట్కుందాం రండి” చరచ్ పోర్గార్ం నడిపే కలహాల భోజనరావు “పగులుత్నన్ వారత్” గా పొదద్సత్మానమూ కోడై కూశాడు. మా కనస్లెట్ంటు
నారదరావేమో, ‘సెకూయ్లర వోటుల్ కాసినైనా పడాలంటే, ఇదే ఛానుస్, ఆలసయ్ంలేకుండా కృషుణ్డి సేట్టెమ్ంటుని ఖండిసూత్ గయుడి పార్ణానికి నా
పార్ణం అడుడ్’ అని ఎదురు సేట్టెమ్ంటు ఇమమ్నాన్డు. ఆఫాట్ర్ల సేట్టెమ్ంటే కదాని ఇచేచ్సాను. ఇంకేముంది, అరుజ్నుడు కృషుణ్ణిణ్ నానా బూతులూ
తిటాట్డు, అంటూ భోజనరావు మళీళ్ వారత్ పగలగొటాట్డు.
అదేమిటి, అని నేనడగబోయేంతలో, సాతయ్కి లీడులో యాదవ గాంగూ, వాళళ్ వెంబడే నువూవ్ మా పాండవ పారీట్ ఆఫీసు మీద పడి
కురీచ్లు విరగొగ్టి,ట్ ననూన్ తనన్ బోయారు.
ఇంతలో `ఎలా వచాచ్డో శివుడు ఊడి పడాడ్డు. నువూవ్ శివుడూ ఓ మూల చేరి మంతనాలాడుకునాన్రు, గయుడితో కూడా ఏదో
మాటాల్డారు. ఇంక నా దగగ్రికొచిచ్, ‘చంపడమూ గింపడమూ ఏమీ లేదు, కృషుణ్డూ అరుజ్నుడూ వీడని జోడీ, వాళళ్ మధయ్ తగువేమిటి,
నానెస్నుస్’ అని మీడియా వాళళ్కి సమిషిట్ సేట్టెమ్ంటోటి ఇచాచ్రు, వాళెళ్దురుకుండానే, నువువ్ గయుడికి షేక హాండు కూడా ఇచాచ్వు, వాడు
నమసాక్రం పెటిట్, వెకేషనంటూ వాళళ్ దేశం చెకేక్సాడు. వెళళ్బెటిట్న నోటిని కూడదీసుకుని, నేనేదో అనబోయేంతలో, నువేవ్మో చెవులో, ‘ఒరే
బావా, నువువ్ నోరూమ్సుకో, ఇదంతా మాయలే’ అనేసి, దావ్రకిక్ తురుర్మనాన్వు.
మరోగంటకి సాతయ్కి ఫోనొచిచ్ంది. చాలా దురుసుగా, ‘మన మతం మీద ఉమేమ్సిన ఆ ఫారిన రాసెక్లిన్ వెనకేసుకొసాత్వేం?
కృషణ్నన్యాయ్, సుభదర్కక్యాయ్ మొహాలు చూసి నినున్ తనన్కుండా వదిలాను గానీ, ఎనిన్కలోల్ మా యాదవుల వోటల్కి మాతర్ం గుడైబ్ చెపేప్య‘
అని పెటేట్సాడు.
యాదవ వోటల్లో ఎకుక్వ భాగం, సెకుయ్లర వోటల్లో ఓ మోసత్రు భాగం, లేందే నెగేగ్ ఛానుస్ లేదాయె. మరందుకే, అపప్టున్ంచీ నిదర్
లేదు, అనన్ం విషంలా అనిపిసోత్ంది. ఇందాక తినన్ చేగోడీలే ఇనాన్ళళ్బటిట్ ఏదైనా తినడం. చాలా విషాదంగా ఉంది బావా!”
సానుభూతిగా తల ఉపాడు కృషుణ్డు.
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“అసలిదంతా ఏమిటి? ఆ గయుడేదో అంటే మాతర్ం నువువ్ చంపుతాననాలా? ఆ పైన సెకూయ్లర వోటల్కోసం నినున్ వయ్తిరేకిసూత్
సేట్టెమ్ంటు ఇవవ్క నేను చావనా? అనీన్ తెలిసిన వాడవు నువువ్ ననన్లాంటి ఇరకాటంలో ఎందుకు పడేసావ?“ అరుజ్నుడికి మళిల్ ఉకుక్రోషం
ఎకేక్సోత్ంది.
మళీళ్ ఏదో జాఞ్పకం వచిచ్ంది. “అవునుగానీ, అసలు ఈ జీపు సవారీ ఏంటి? ఇంటోల్నే మాటాల్డవచుచ్గా? జీపంతా చెకింగు
చెయాయ్లిస్న అవసరం ఏమొచిచ్ందిటా?”
మౌనంగా బండిని రోడుడ్ తపిప్ంచి, సముదర్ం కేసి ఇసక మీద నడిపించాడు కృషున్డు. అమావాసయ్ కావడానన్ సముదర్ం పోటు లేదు.
జీపుని నీటి ఒడుడ్న ఆపాడు. ఒక వైపు సముదర్ం, మరోవైపు భూమి. మధయ్లో బండి, అందులో కృషాణ్రును
జ్ లు. చుటూట్ ఎవరూ లేదు. సముదర్ం
ఘోష తపిప్సేత్ అంతా నిశశ్బద్ం.
కృషుణ్డు ఆందుకునాన్డు.
“నినున్ కూచోబెటుట్కుని జీపు నడపడం, జీపులోనే నీతో ఉనన్ది ఉనన్టుట్ మాటాట్డడ్ం, అందులో ఏదో పర్తేయ్కత ఉంది. తరవాతత్రవాత
అది నీకే తెలుసుత్ంది. చెకింగంటావా, బగీగ్లో బగుగ్లుంటాయని అనుమానం. అదుగో మళీల్ వెరిర్ మొహం పెటట్కు. బగుగ్ల విషయం తరవాత.
అసలు పాయింటోల్కి వదాద్ము నీకు ఖాండవ దహనం జాఞ్పకం ఉందిగా?“
“ఆ అదే మన ఇందర్పర్సథ్ం పార్జెకుట్.”
“అందుకోసం ఖాండవవనానిన్ కాలాచ్వు, అందులో జనాలు చచిచ్న వాళుళ్ చావగా, తతిత్మామ్ వాళుల్ దికుక్లేక చెలాల్చెదరైపోయారు.
జంతువుల అవసథ్ చెపప్కక్రేల్దు. చెటుల్ సరేసరి.”
“అభివృధిద్ కావాలంటే తపప్దుగా మరి? ఉదోయ్గాలు కూడా పెరిగాయి. అకక్డి వాళళ్ మయుడు & కో కే కదా ఇంజనీరింగు, లేబరు
కాంటాత్కుట్లు ఇసత్?”
“నినున్ తపుప్ బటాట్లని కాదు ఆ విషయం ఎతత్డం. అపుప్డు నువువ్ చేసిన పనికి ఓ పేరుంది. జీవఖండ వధ, ఈకోసైడ. అంతరాజ్తీయ
చటాట్ల దృషాట్య్ చాలా పెదద్ నేరం. గయుడి ఎనీజ్వో నీ మీద ఆ నేరం మోపే సనాన్హాలు చేసోత్ంది.”
“అదేమిటీ, గయుడి మేనమామ కుబేరుడే ఆ పార్జెకుట్లో మనకి ఋణదాతా, భాగసావ్మినీన్ కదా?”
“ఇపుప్డు కాదు. అంటే పర్తయ్క్షంగా కాదు. పరోక్షంగా అవును. తన హోలిడ్ంగస్నీన్ పటుట్బడకుండా పకడబ్ందీ చేసి పెనామా
బేనామీలోకి మారుచ్కునాన్డు.”
“అయినా, ఈ అంతరాజ్తీయ చటాట్లతో మనకేం నిమితత్ం? వాళళ్ గొడవ వాళళ్ది, మన పని మనది.”
“కావచుచ్. అయినా, మనకేం నిమితత్ం అనడం పొరబాటు అవుతుంది. కుబేరుడు మనకి అపిప్చాచ్డంటే ఏదో ముందు డబిబ్చిచ్ ఆ
పైన కొనాన్ళాళ్గి వడీడ్తో వాపసు తీసుకోడం తో ముగిసే వయ్వహారం కాదు. ఎలల్కాలం మనీన్, దేశంలో వనరులీన్, ఉతప్తిత్ సాధనాలీన్, తన
గుపిప్టోల్ పెటుట్కోడమే పరమారథ్ం. అవసరానికని చిలల్ర డబుబ్లు అపిప్చిచ్, ఆమీద రైతుని తరతరాలపాటు వెటిట్చాకిరీలోకి దించే పధధ్తి
ఎరుగుదువు కదా, ఇదీ అంతే.”
“ఏమో నాకంతా అయోమయంగా ఉంది. మన దగిగ్ర పెటుట్బడికి డబుబ్ లేకే కదా, కుబేరుడి అపుప్ పటిట్ంది? వాణిణ్ భాగసావ్మిగా
పెటుట్కుందీ? మనిన్ కేసు బనాయించి లోపలేసేత్ వాడికేం ఒరుగుతుందీ?”
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“ఎనిన్కల టైములో గయుడు నీ మీద వాళళ్ హేగులో కేసు పెడతాడు. కేసు కారణంగా యాగీ అయియ్ నువువ్ నెగగ్వనుకో,
మరెవరధికారంలోకి వచిచ్నా, నీకునన్లాంటి చరితేర్ కాసత్ అటూ ఇటూగా వాళళ్కీ ఉంటుంది, నీ కేసు చూసి ఝడుసుకుని, ఆ మటుకుని
బుధిద్గా కుబేరుడికి విధేయులై, దేశానిన్ వాడికపప్గించి, వాడు విదిలిచ్న ఎంగిలి మెతుకులు మేసూత్ పాలిసాత్రు. ఇందాక చెపిప్న వెటిట్రైతు వంట
చెరుకుకోసం అడివిలో చెటుల్ నరికాడనుకో, వాడి మీది ఫారెసుట్ డిపారుట్మెంటు వాళుల్ కేసు పెడతారు. ఆ కేసు తపుప్కోవాలంటే, ఆ ఆఫీసరు
మేనమామని--అదే రైతుకి అపిప్చిచ్నవాడునాన్డే, వాణేణ్--దాసోహమనక తపప్దు. ఇదీ అంతే. కాసత్ అమౌంటు తేడా తపిప్తే.”
“మరి నేను ఎలాగోలా ఎనిన్కలోల్ నెగిగ్తేనో?”
“మునుమ్ందు ఒళుళ్ దగిగ్రెటుట్కుని, కుబేరుడికి ఒదిగి ఉంటావు. ఎనిన్కలనేవి మళీల్ మళీళ్ వసూత్నే ఉంటాయి. ఇవాళ గెలిచావని రేపు
గెలుసాత్వనన్ నమమ్కం లేదు. మధయ్లో పర్జా ఉదయ్మాలూ, వీధి విపల్వాలూ అనేవి ఉండనే ఉనాన్యి. కుబేరుడు తలుచుకుంటే, వాటికి కొదవ
లేదు.”
“అదస్రే, గయుడు మతానిన్ తిటట్డం ఏమిటి?”
“గయుడి లాంటి కుబేరుడి మేనలుల్ళళ్కి తాము దేనిన్గురించి ఎలా మాటాట్డినా చెలుల్తుందనన్ ధీమా ఉగుగ్పాలతో వంటపడుతుంది.
వాడనన్దానిన్ మతదూషణగా భాషయ్ం చెపప్డం మనకో లెకేక్ం కాదు. భోజనరావూ, వాడి KLHM ఛానలూ, ఇంకా మీ నారదరావూ వీళళ్ంతా
మన దగిగ్రా, సెకూయ్లర వాళళ్దగిగ్రా, కుబేరుడి దగిగ్రా కతుకుతారు. తెలివిగా కలోల్లం సృషిట్సాత్రు. గయుడు ఉండబటట్లేక మతం గురించి ఏదో
ఒక పొలుల్మాట అనక మానడని నాకు తెలుసు. నేను గయుణిణ్ చంపుతానని పర్తేయ్కించి అనకక్రేల్దు. నేను అలా అనాన్నని భోజనరావుచేత టీవీ
ఛానలోల్ అనిపిసేత్ చాలు. ఆపైన నారదరావు నీకివావ్లిస్న సలహా ఎలాగూ ఇసాత్డు. కథ కంచికీ, డార్మా ఢిలీల్కీ చేరుకుంటాయి.”
“గయుడిమీద ధవ్జం ఎతత్డం వలల్ మనకేం పర్యోజనం?”
“డబుబ్ తకుక్వుండి ఆశ ఎకుక్వునన్మనబోటిగాళళ్ జుటుట్ కుబేరుడి చేతులోల్ ఉంటే ఉండవచుచ్, కానీ, వాణిన్ కూడా ఇబబ్ందులోల్
పెటట్డం మనకీ చాతవునని వాడికి మెసేజి వెళాళ్లి. నేను చేసిందదే. పర్సుత్తానికి నీ మీద కేసు విరమిమచుకుంటాడో, సాథ్యి పెంచుతాడో, వాడి
చేతులో ఉంది. దానిన్ బటిట్ మనమూ తరవాయి కథ నడుపుతాం.”
“ఇంతా అయాయ్క మరిపుప్డు ఎలక్షనెల్లాల్? యాదవుల వోటుల్ రావంటునాన్డే సాతయ్కి?”
“సాతయ్కి! వీడు నాకొక్నన్ందాల సమసాయ్, మరికొనన్ందాల పరికరమూను. ననున్ తపిప్ంచి యాదవుల నాయకుణైణ్పోవాలని వాడి ఆశ.
అందుకు సాంబుడూ, ఇతర యాదవ కురార్ళల్నీ ముసలం ఫాక్షనగా కూడగటిట్ దుండగీళుళ్గా తయారు చేసాడు. మా పరివారం కొంతమంది
కూడా వాడి పక్షం అయిపోతునాన్రు ఇటీవల. నేనుతుత్తిత్ సుతిత్ కబురుల్ చెపేప్ పాలకోవాగాణీణ్, ఎగసాప్రీట్ నాయకులతో రాసుకుపూసుకు తిరిగి,
మన మతానిన్ వాళుళ్ అవమానించినా చిదివ్లాసంగా చూసూత్ ఊరుక్ంటానూ, అని వీళళ్అభిపార్యం. ఇందాక గోపికల వైఖరి చూసావుగా,
గయుణిణ్ చంపకుండా వదిలేసానని వాళళ్కి కోపం. అకూర్రుడు కూడా ముభావంగా ఉంటునాన్డు.
వీళళ్ందరీన్ దారిలోకి తీసుకురావలంటే చకర్ం తిపాప్లి. గయుడి కేసులో హడావిడి చేసి భీభతస్ం సృషిట్ంచడానికి సాతయ్కిని
వాడుకునాన్ను. ఈ ఢార్మా వలల్ వాడి మీద నాదే పైచేయి అయియ్ంది. కలోల్లం ఏ వెధవైనా సృషిట్ంచగలడు. ఇటేట్ సృషిట్ంచిన కలోల్లానిన్ అటేట్
అదుపుచేసి అంతరాథ్నం చెయయ్డమే పర్జఞ్.
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గయుణిణ్ బెదిరించకుండా నేను మడి కటుట్కూక్చుచ్ంటే ననున్ పకక్కి నెటేట్సి సాతయ్కిగాడే నాయకుడైపోగలడు. అలానే జరిగితే,
అంతరుయ్ధద్ం తెచిచ్ పెడతాడు. దాంతో ఇందర్పర్సథ్ం లాంటి ఎనెన్నోన్ పార్జెకుట్లోల్ కుబేరుడు పెటిట్న డబబ్ంతా ఉష కాకీ అయిపోతుంది. అంతా
అనిశిచ్త పరిసిథ్తి నెలకొంటుంది. దేశం కళాళ్లు వాడి గుపిప్టోల్ంచి జారిపోతాయి. అదంతా వదద్నుకుంటే కుబేరుడు నాతో సహకరించి నీమీద
కేసు విరమించుకోక తపప్దు. కుబేరుడు వెరిర్వెధవైతే ఇంత వాడు కాలేడు. అందుకే ఈ విషయం వాడు గర్హిసాత్డననే అనుకుంటునాన్ను.
గర్హిసేత్ సాథ్యి పెంచక, కాలుప్ల విరమణకి ఒడబడతాడు. లేదా, అంతరుయ్ధాద్నికి మనం సిధద్మే. ఉనాన్యిగా మీ జమిమ్గోడౌనోల్ అసాత్ర్లు
అవీనీ?”
అరుజ్నుడు గుడల్పప్గించి తలూపాడు.
“ఇంక నువవ్డిగిన పర్శన్: బగుగ్ల గురించి. సాతయ్కి గాడు నా మీద సప్యింగు చేసుత్నాన్డు. అందుకే జీపు చెక చెయయ్డం.”
“అరథ్ం అయియ్ంది. కానీఎనిన్కల మాట చెపాప్వుకాదు. యాదవుల వోటల్నీన్ సాతయ్కి చేతులోల్ ఉనాన్యేమో కదా?”
“నిజమే. నీకా వోటుల్ పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ రావు. నువువ్ నెగిగ్తే నాకు బలం, అది వాడికి పనికి రాదు. సాతయ్కి ముసలం గాంగు నేను
చెపేత్ వినే సిథ్తిలో లేరు. ఉగర్సేన తాతయయ్ కూడా వాళల్వైపే మొగుగ్తునాన్డు. పరివారం సంగతి చెపాప్ను కదూ?”
“మరయితే, ఇపుప్డెలారా బావా?”
కృషుణ్డి దృషిట్ ఫలకంలో ఏదో తళుకుక్మంది. అలల్ంత దూరంలో సాతయ్కి దగిగ్ర సుపారీ పుచుచ్కునన్ బోయవాడు నైట విజన
బైనాకుయ్లరల్తో జీపుని పరకాయిసుత్ండటం గర్హించాడు.
ఓ నిమిషం మౌనంగా ఆలోచించాడు.
“చూడూ, నువివ్ందాక అనాన్వు కదా, సనాయ్సం అని. అది మరీ అంత చెతత్ ఆలోచన కాదులే. పుచేచ్సుకో. పరమ్నెంటుగా కాదులే. ఈ
ఎలక్షనల్లో పదవి వదూద్, తాయ్గం చేసి దేశోధాద్రణకి దేశసంచారం చేపడుతునాన్ను, అని ఓ సేట్టెమ్ంటియియ్. మీడియా వాళళ్ని వెంటేసుకుని
కేమేరాలు చూసూత్ండగా దరిదుర్లిన్ ముదెద్టుట్కుని నెతిత్నెటుట్కో. వాళిళ్ళళ్లోల్ దూరి అనన్ం తిను. కాషాయగుడడ్లు నీకు బాగా సూటవుతాయి
గూడాను. సుభదర్నడుగు, చెపుత్ంది. అలా చేసిత్వా, పై ఎలక్షనల్కి నీకు వోటేల్ వోటుల్. సాతయ్కీ గీతయ్కీ ఎందుకూ పనికిరారు.”
“మరి ఈ ఎలక్షనల్ మాటో?”
“సుభదర్ని నుంచోబెడదాం.”
“సుబుబ్లునే?”
“అవును. సాతయ్కి గాడు సుబుబ్లు విషయంలో గీగా అంటే బలరామనన్యయ్ వాడి వీపు చీరేసాత్డు. ఉగర్సేన తాతయయ్ కూడా
ఊరుకోడు. అది వాడికీ తెలుసు. ముసలం గాంగుకూక్డా సుబుబ్లంటే భలే ఇషట్ం. చచిచ్నటుట్ దారిలోకొసాత్డు వాడు. ఈ లెకక్న, యాదవుల
వోటల్కి ఢోకా ఉండదు. ఇంక సెకుయ్లర వోటల్ంటావా, ఇవావ్ళరేపు అంతా ఫెమినిజం కదా, పైగా మన సుబిబ్ భలే గాల్మరసుస్, అంచేత అటేపు
నుంచి వోటుల్ బానే పడతాయి. ఇంకా లోపాయకారీ దొడిడ్దారీ వయ్వహారాలకొసేత్, ముందు చూపుతో దానిన్ బలరామనన్యయ్ ఒకచెంప
సంపర్దాయమో అని ఊ గగోగ్లెడుతునాన్ వినిపించుకోకుండా, నేను కానెవ్ంటు చదువూ, ఆ పైన తెలోల్ళళ్దేశంలో పై చదువులూ చెపిప్ంచా.
అంచేత, ఆ సెకుయ్లర లోకంలో దీనికంతా దోసుత్లే. ఆపైన ఎవరనాన్ తోక ఝాడిసేత్ వెనకాల మన బలగం ఉండనే ఉంది. వెరశి జయం
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నిశచ్యం. గెలిచాక సుబిబ్ పాలన అపర్తిహతం. కుబేరుడంట, వాడి అలుల్డంట. దారోల్కొచిచ్ వాడు బాగుపడి మనిన్ బాగుపడనిసాత్డా, సరేసరి.
లేదంటే, రానీ! చూసుకుందాం. జమిమ్ గోడౌనోల్ అసాత్ర్లకి బాగా సాన పెటిట్ంచి రెడీగా ఉంచు.
ఇదిరా బావా, నీ సమసయ్కి పరిషాక్రం. ఏమంటావు?”
“అనేందుకేముందీ? అయోమయమంతా పోయింది. నువేవ్మిటో, నేనేమిటో, మనమేమిటో అరథ్ం అయియ్ంది. మనసుస్ కుదుట
పడింది. డౌటల్నీన్ తీరాయి. అంతా నీ చలవ బావా, నువువ్ చెపిప్నటేట్ చేసాత్ను.
అవునుగానీ బావా, ఓమాటు సుభదర్ని కూడా అడగాలిగా మరి, అసలు తనకిషట్మోలేదో, తన అభిపార్యమేమిటో?”
కృషుణ్డికి చాలా హాయిగా ఉందిపుప్డు. ఆనందాతిరేకంలో మరేం వినిపించలేదతనికి. “ఆనందమానందమాయెనే, మా చెలాల్యి
దేశనేత ఆయెనే...” అంటూ కూనిరాగం ఆలపిసూత్ జీపు సాట్రుట్ చేసాడు.
PPP

సంజయ ఉ చ:
యత
ర్ యోగేశ ర కృణ్

తత
ర్ ర్
ఓం

యత
థ్ ధనుర
ధ్ ర:
ర్ పారో

జయోరూభ్తి ధృ నితిరమ్తిరమ్మ

ంతి

ంతి

ంతి:
PPP
ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

సందరభ్ంగా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత

జనని-జనమ్భూమి

ర్ ని స ఫణి కుమార్ డొకాక్ (Atlanta, GA)

"అమామ్, ఇంకెపుప్డూ ములుల్ గుచుచ్కోనే. నాకికక్డ భయం వేసోత్ంది. ఇంటికెళిపోదామే".
"వెళిపోదాం నానాన్. డాకట్ర గారొచిచ్, ఓ మాటు కాలు చూసి టాబెల్టిట్సాత్రు. ఇవవ్గానే ఇంటికెళిపోడమే."
"అమామ్ నాకు ఇంజెక్షనొదేద్".
"ఛఛ ఇంజెక్షనివవ్రు నానాన్, ఉతిత్నే ఓ మాటు చూసి, టాబెల్టుల్ రాసిసాత్రు. నీకు కాలు నొపెప్డుతోందికదా,
ఆ నొపిప్ పోవడానికీ, జెరం రాకుండా ఉండడానికీ మాతర్లిసాత్రనన్మాట".
" పెదద్ మాతత్రాల్ ?"
"తెలీదు. పెదద్మాతత్రైల్నా వేసుకోవాలిస్ందే. లేకపోతే, రోజూ వచిచ్ ఇంజెక్షనుల్ చేయించుకోవాలి. ఇంటికెళాళ్కా మళీళ్ పేచీలు
పెటట్కూడదు మాతేర్సుకోవడానికి. చకక్గా పాలతోటి గబుకుక్న వేసేసుకోవాలి, తెలిసిందా"
" సరే అమామ్. అమామ్ ఇకక్డొదేద్, ఇంటికెళిపోదామే. నాకు భయంగా ఉంది" అనాన్ను.
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డాకట్ర శీర్ధరార్వు గారి ఆసుపతిర్. ఒక గోడ మీద నోటి మీద వేలెటుట్కుని "ఉష" అంటునన్ పిలల్వాడు. ఒకవైపు సిరంజిలు
మరుగుతునన్ గినెన్. ఒకవైపు చేతులు కడుకుక్నే వెడలాప్టి తెలల్టి పింగాణీ పాతర్. ఆకుపచచ్ గుడడ్ కపిప్న సనన్ని టేబుల మీద నేను. పకక్నే
గాడేర్జి కురీచ్లో అమమ్. అవతల ఇంకా నాలుగు రూములు. వాటిలోల్ంచి ఏవో పిలల్ల ఏడుపులు, పెదద్వాళళ్ మాటలూ, నరుస్ల హెచచ్రికలూ
వినబడుతునాన్యి. నాకు మనసంతా అదోలా అయిపోతోంది. అసలు ఆటలోల్ నాకే ఎందుకు గుచుచ్కోవాలి ఈ ములుల్. అందరం ఆడాం కదా.
ఏం, ఆ గోపి గాడికి గుచుచ్కోవచుచ్ కదా అనిపించింది. అంతలోనే మళీళ్, అయోయ్ పాపం గోపీగాడికి అమమ్ లేదు. వాళళ్ అమమ్మమ్గారు పాపం
వాణిణ్ ఆసుపతిర్కి తీసుకురాలేరు కదా. అందుకనే మళీళ్ అనిపించింది. నాకు గుచుచ్కోవడమే కరెకట్ని. నాకు ఏమైనా భయంలేదు, అమమ్
ఉందిగా, అనీన్ చూసుకుంటుంది.
ఇలా ఏవో ఆలోచిసుత్నన్ నాకు ఎపుప్డు మతుత్ ఇంజెక్షనిచాచ్రో, ఎపుప్డు ములుల్ బైటికి తీసి కటుట్ కటాట్రో తెలియనే లేదు.
తెలియనివవ్లేదు అమమ్. నేను ఏడుసూత్ ఉంటే, రికాష్ కటిట్ంచి తీసుకొచిచ్ మా పటెట్ మంచం మీద పడుకోబెటిట్, పకక్నే కూరుచ్ని, మెలిల్గా విసిన
కఱఱ్ తో విసిరింది. సాయంతర్ం అవగానే అనన్, నానన్గారు వచేచ్సాత్రు. మా ఇంటోల్ హాయిగా ఉండచుచ్ నేను. మా ఇంటోల్ నేనుండి, మా అమమ్
నా కళళ్ముందు ఉంటే అంతకు మించిన భదర్త ఎకక్డుంది? అసలు ఎవరికైనా ఇంతకంటే ఇంకేమి కావాలి?"
గణ గణ మంటూ అలాల్రం మోగింది, కల చెదిరిపోయింది. నలభై ఏళుళ్ ఇవతలికొచేచ్సాను. ఒకక్మాటు కల నెమరువేసుకుని,
నవువ్కుని, లేచి, ఆహిన్కాలనీన్ పూరిత్చేసి, ఆఫీసు పని మొదలెడదామని లేప టాప తీసేపుప్డు గురొత్చిచ్ంది. ఇవాళ గురువారం. అంటే ఇవాళ నా
పేరు ఫణి కాదు. శీర్రాం. అది జాఞ్పకం చేసుకునే లోపే శీర్రాం నించి ఫోనొచిచ్ంది " ఫణీ, మళీళ్ గురువారం వచేచ్సింది. నేను ఏంసట్ర డాం లో
ఉనాన్ను. ఇవాళ నీకు వీలవుతుందా, అమమ్ దగగ్రకి వెళళ్డానికి?". "ఓ షూర. తపప్కుండా. ఇపుప్డే పిలల్లిన్ సూక్ళళ్లో దింపేసి వచాచ్ను. మరో
పది నిముషాలలో మీ ఇంటోల్ ఉంటాను. సరేనా." అనాన్ను. "నీకు ఎలా థాంకస్ చెపాప్లో తెలీదు ఫణీ.." అంటూంటే అడుడ్ తగిలి "అబాబ్
శీర్రాం, ఎవరి అమైమ్నా ఒకటే. నేను వారవంతా గురువారం కోసమే ఎదురు చూసాత్ను. ఇవాళ బోలెడనిన్ వీడియో లింకులు రెడీ చేసాను
అమమ్కోసం. మన బిగ సీర్క్న కి కనెకట్ చేసి, అమమ్కి అడిగినవనీన్ చూపిసాత్ను. మనం కలుదాద్ం. నువువ్ రేపు రాతిర్కి ఒసాత్వు కదా?" అనాన్ను.
"యా, రేపు లేట నైట కి దిగుతాను. కలుదాద్ం. ఉంటానేం" అని ఫోను పెటేట్సాడు శీర్రాం.
అమమ్ పేరు కౌసలయ్. వయసు ఎనభై. వీల చెయోర్ల్నే ఉంటారు. రోజూ కిర్షట్ల వచిచ్ ఆవిడకి సాన్నం చేయించి, చకక్టి బటట్లు వేసి
వీల చెయిరోల్ కూచోబెడుతుంది. పచచ్టి శాలువా కపుప్కునన్ అమమ్, గూటోల్ంచి పిలల్లరాకకోసం ఎదురుచూసుత్నన్ గువవ్ లా ఉంటారు. ఆవిడకి,
ఇంటోల్ చేసి పెటిట్న సూపు, జావ ఇలా ఆరారగా తాగిసుత్ంది కిర్షట్ల. రోజుకి మూడు సారుల్ వేరే వేరే మాతర్లతో కడుపునింపుతుంది. ఆవిడకి
ఎనోన్ ఆరోగయ్ సమసయ్లునాన్యి. అవనీన్ వరసగా రాసేత్, పది పేజీలు నిండిపోతాయి. వాటనిన్టినీ మించిన బెంగ ఉంది. మనసు మనసులో
ఉండదు. మెదడు మెదడులో ఉండదు. ఆ మందుల పర్భావం వలల్ రోజంతా ఇంచుమించు నిదర్ మతుత్లో జోగుతూ ఉంటారు. అయితే
ఎపుప్డూ అలా ఉండడం మంచిదికాదని అపుప్డపుప్డూ ఆవిణిణ్ ఏదో ఒక విధంగా ఎంగేజ చెయయ్డం చాలా ముఖయ్మనీ డాకట్రుల్ చెపప్డం వలల్,
ఆవిడ రూములో ఒక పేదద్ సీర్క్న టీ.వీ కూడా పెటిట్, దానిలో ఏవో సీరియళూళ్, పాటలూ వచేచ్ ఏరాప్టు చేసాడు శీర్రాం. అలా కొనాన్ళుళ్
నడిచింది. ఇపుప్డు ఆ టీవీ చూసూత్ చూసూత్నే నిదర్పోవడం, ఏవో మాటలు, ఎపప్టివో సంఘటనలూ, కలవరింతలూ, "ఇకక్డ బావులేదురా,
మనం హాయిగా ఇంటికెళిపోదాం" అంటూ ఉండడం, అకారణంగానే కిర్సట్ల మీద విసుకోక్వడం, ఆవిడ ఇచిచ్న మందులు వేసుకోనని
మొరాయించటం చేసుత్నాన్రు. అయితే కిర్సట్ల కి భూదేవికి ఉనన్ంత సహనమూ, ఓపికాను. ఎంత కషట్ం వచిచ్నా పెదాల మీద చిరునవువ్
వెలుగుతూనే ఉంటుంది.
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పర్తి గురువారం అమమ్కు కాసత్ ఆటవిడుపు, కిర్సట్ల కు కాసత్ తీరిక దొరికే సమయం. ఆరోజున ఆవిడకి ఎకుక్వ మాతర్లు ఇవవ్రు.
ఏవో కొనిన్ అతయ్వసరమైనవి మాతర్మే ఇసాత్రు. దానితో నిదర్ అంతగా రాదు. గురువారం ఆవిడ మెలకువగా ఉండే రోజనన్మాట. ఆ రోజు
ఆవిడ ఎనోన్ దశాబాద్లలో జీవిసాత్రు. ఎనోన్ పాతర్లు ధరిసాత్రు. ఎకక్డైకక్డికో వెడతారు. ఏవేవే ముచచ్టుల్ చెబుతారు. తన గతం అనే చలన
చితార్నిన్ ఒక రంగసథ్ల నాటకంగా మన కళళ్ముందు ఉంచుతారు. ఆవిడ పాతర్ కౌసలయ్ పాతేర్. అయితే ఆ కౌసలయ్ వయసు అలా అలా
మారిపోతూ ఉంటుంది. నా పాతర్ పేరు శీర్రాం. నాకు ఇదద్రు అకక్లు. పెదద్కక్ లలిత, చినన్కక్ హేమ. నానన్ గారు సుబర్హమ్ణయ్ం గారు. కాలేజీ
లెకచ్రర గారు. ఆవిడ మాటలనిబటిట్ మా పాతర్ల వయసులనీన్ మారిపోతాయి. అకక్డ పర్తయ్క్షంగా ఉనన్ పాతర్లు రెండే కౌసలయ్, శీర్రాం.
పరోక్షంగా అవతల గదిలోనో ఎకక్డో ఉండే మిధాయ్ పాతర్ సుబర్హమ్ణయ్ం గారు. మిగిలిన పాతర్లనీన్ ఎకక్డెకక్డునాన్యో, ఎలా ఉనాన్యో నేను
కలిప్ంచి చెపాప్లి. కోడలు మైథిలి గారు డాకట్రు. పగటి వేళ కిర్సట్ల ఎంత ఆపాయ్యత చూపిసుత్ందో, దానికి మూడు రెటుల్ పేర్మను, అనురాగానీన్
చూపిసాత్రు మైథిలి, అతత్గారిపైన. కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటారు తన అతత్యయ్గారిని. మైథిలి గారు ఆసుపతిర్నించి వచేచ్ వరకూ మా
నాటకం జరుగుతుంది. చీకటి పడేవేళకి అమమ్కు మళీళ్ నిదర్ పటేట్ మాతర్లు ఇచిచ్ ఇంటికెళిపోతుంది కిర్సట్ల. అమమ్ మెలిల్గా నిదర్లోకి
జారుకోగానే, ఆవిణిణ్ మైథిలి గారికి అపప్చెపిప్ నేను వచేచ్సాత్ను. ఇదీ గత కొనిన్ గురువారాలుగా నా వాయ్పకం.
బయలేద్రి అమమ్ని చేరే సరికి పది. పెదద్ కుంకుమ బొటుట్ పెటుట్కుని, నవువ్తూ కురుచ్ని ఉంది వీల చెయిరోల్. కిర్సట్ల ననున్ చూసి,
నవువ్తూ పలకరించి, బటట్లు ఉతకడానికి లోపలికెళిళ్ంది. నేను వెళిళ్ అమమ్ని పలకరించాను "అమామ్. ఎలా ఉనాన్వు?". "బావునాన్నార్. ఏరీ
నానన్ని పిలు, లలిత కి రాషట్ర పరీక్ష ఫీజు కటాట్రో లేదో కనుకోక్వాలి" అంది. నేను వెంటనే "నానాన్, అకక్ కి హిందీ పరీక్ష ఫీజు కటాట్వా"
అనాన్ను పెదద్గా. "అబబ్, ఆ పెరటోల్ ఉండి ఉంటారు. పనస కాయ కోసుకొసాత్నని వెళాళ్రు." అంది. "అవునా, సరే, నేను వెళిళ్ కనుకొక్సాత్" అని
బైటికెళిళ్, కాసేపు ఆగి లోపలికొచిచ్ "ఎపుప్డో కటేట్సారుట. నీకు నినన్నే చెపాప్రటకదా. ఈ మధయ్న నువువ్ అనీన్ మరిచ్పోతునాన్వమామ్" అనాన్ను
నవువ్తూ. "నిజవే రా, పెదద్తనం వచేచ్సింది. చపుప్న ఏవీ గురుత్ండటేల్దు. ఇంతకీ ఇదేం నెల ?" అంది. నేను నా లేపాట్ప బయటికి తీసూత్
"జనవరి అమామ్ "అని అబదధ్వాడేసాను, నా దగగ్ర ఉనన్ వీడియోలు గురుత్చేసుకుంటూ. మెలిల్గా లేపాట్ప టీవీకి కనెకట్ చేసుత్నాన్ను. కాసేపు ఆవిడ
నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు. "జనవరి, పుషయ్మాసం.., సంకురాతిర్. జగగ్ంతోట పర్భల తీరథ్ం. కామాక్షమమ్గారి మనవడు తపిప్పోయాడు. పాపం ఆవిడిన్
ఎవరు ఓదారుసాత్రు?" అంటోంది అమమ్ మెలిల్గా. నేను నాకు కావలసిన టాపిక మాతర్మే గురుత్ చేసూత్ "పర్భల తీరథ్ం జరిగింది నినన్. నువువ్
వీల చెయిరోల్ంచి కదలకూడదనాన్డు కదా డాకట్రు. అందుకే నేను వెళిళ్ వీడియో తీసుకొచాచ్. ఎంత బాగా చేసారనుకునాన్వు? చూసాత్వా?"
అనాన్ను. ఆవిడ మొహం కాంతితో నిండిపోయింది. "ఓమాటు పెటట్రా, చూసాత్ను. అయినా ఒకక్డివీ ఎలా వెళిపోయావురా?" అంది. నానన్
తీసుకెళాళ్రమామ్. అకక్లిదద్రికీ బోలెడు గాజులు, బొమమ్లకొలువులోకి బొమమ్లు కొని తెచాచ్ం. చూడు" అని ఆవిడ దృషిట్ టీ.వీ మీదకి
మారేచ్సాను. ఎనోన్ ఊళళ్నించి వచేచ్ పర్భలు, పర్భని మోసుకుంటూ ఏరు దాటటం, తీరథ్ము, జీళుళ్, రంగులరాటాన్లు అనీన్ చూసి
పరవశించిపోయింది అమమ్.
కాసేపు చూసి, "రామా, నినన్ పెదద్ బావగారు ఫోను చేసారు. విషుణ్ గాడికి చదరంగం లో ఫసుట్ వచిచ్ందిట. లలిత కి మీ నానన్
నేరిప్ంచారు. అది వాడికి నేరిప్ంది. ఓ మాటు విషుణ్ గాడికి ఫోను చెయియ్, బాగా గురొత్సుత్నాన్డు" అంది అమమ్. ఆ విషుణ్ కి ఇపుప్డు 24 ఏళుళ్.
బోసట్న లో బెర్యిన సరజ్న. వాడు చినన్పుప్డు ఛెస ఆడిన రోజులనాటి జాఞ్పకమది. శీర్రాం కి టెకస్ట్ చేసి, విషుణ్ ఫోను నెంబరు తీసుకుని, ఫోను
చేసి విషయం చెపాప్ను. వాడు నవివ్ ఫోను అమమ్మమ్కి ఇవవ్మనాన్డు. ఇచాచ్ను. "హాయ అమమ్మామ్. నాకు రెండు టోర్ఫీలిచాచ్రు ఛెసుస్లో.
నువువ్ హాలీడేస కి వసాత్వుకదా, అపుప్డు చూపిసాత్" అనాన్డు మెలిల్గా. ఆవిడ నవువ్తూ "వసాత్లే. అందాకా బాగా చదువుకో. ఏదీ అమమ్కియియ్
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ఒకమాటు" అంది. "అమమ్, కూరలుతేడానికెళిళ్ంది. రాగానే ఫోను చెయయ్మంటాలే" అనాన్డు. "సరే నానాన్. బాగా చదువుకో.." అనేసి ఫోను
పెటేట్సింది ఆవిడ. హమమ్యయ్ అని ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను నేను.
"విషుణ్ గాడు పెదద్పిలాల్డైపోతునాన్డురా. గొంతులో చినన్తనం పోతోంది" అంది మురిపెంగాను.
"అవునమామ్. అందరం పెదద్వాళళ్మౌతునాన్ం కదా. అలాగే వాడూను" అనాన్ను ఆలోచిసూత్. ఆవిడ కాసేపు చాలా మౌనంగా
ఉండిపోయింది. "అవును, పెదద్దానన్యిపోయాను. నాకికక్డ బాలేదు. మన వూరు వెళిపోదాం. మన ఇంటికి వెళిపోదాం. అకక్డ మన
మండువా ఇంటోల్ హాయిగా అందరం ఉందాం. ఇకక్డ బాలేదు. రామం, ననున్ ఇంటికి తీసుకెళిపోరా. మన మాలతీ పందిరి ఎలా ఉందో. మన
గోరింటాకు చెటుట్కి అదెద్వాటావాళుళ్ నీళుళ్ పోసుత్నాన్రో లేదో. మన నూతి గటుట్ పకక్న ఉనన్ కనకాంబరాలు పూసుత్నాన్యో లేదో. ఒరేయ,
రామం, నాకు ఈ అమెరికా, ఈ డాటట్రూల్, ఈ కిర్సట్లూ వదుద్రా. మనం ఇంటికి వెళిపోదాంరా. మొనన్ కోడలికి కూడ చెపాప్ను. సరే అందిరా
బంగారు తలిల్. మరి వెళిపోదామా?" అంది బేలగా.
నేను ఒకక్మాటు ఆవిడ కళళ్లోకి చూసాను. అదే చూపు. చినన్పుప్డు అమమ్ ననున్ ఆసుపతిర్కి తీసుకెళిళ్నపుప్డు నేను అమమ్తోటి
బేలగా "అమామ్, ఇంటికెళిపోదామే" అంటూ చూసిన అదే చూపు. ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. ఎలానటించాలో తెలియలేదు. ఒకక్మాటు
కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. పకక్కు తిరిగి కళుళ్ తుడుచుకునాన్ను.
ఇకక్డ ఊడలు దిగిన మఱిఱ్ చెటల్లాంటివాళళ్ం మేమంతా. ఇపుప్డు ఇదే మాలోకం. తలిల్దండుర్లని బోనాస్య వృకాష్లుగా చేసి, వారి
జాఞ్పకాల ఊడలని అందంగా కతిత్రించి, వారిని మా కళళ్ ముందుంచుకుని, కంటికి రెపప్లా కాపాడుకుంటునన్ మాకు, మేము చేసోత్నన్ది
పాపమో పుణయ్మో తెలియదు. అందరం ఒకచోట ఉండటంలోనే మాకు ఒక భదర్త. నేనైనా, శీర్రాం అయినా, లలితైనా, హేమ అయినా అంతే.
ఉనన్ంతలో, మాకు తెలిసినంతలో అమమ్నీ, నానన్నీ సంతోషపెటాట్లని చూసుత్నాన్ం. ఎంతకీ తీరుచ్కోలేని ఋణంలో ఏ వెయోయ్వంతో
తీరుచ్కుందామని, మా పరుగుల జీవితంలో, అమమ్నీ, నానన్నీ ఎతుత్కుని పరిగెటాట్లని పర్యతిన్సుత్నాన్ం. వారి మధురమైన పాత జాఞ్పకాల
ఊడలు మెలిల్గా తుర్ంచేసి, అందమైన, పర్శాంతమైన కొతత్ ఊడలు సృషిట్ంచాలని శర్మిసుత్నాన్ము.
బోనాస్య చెటుట్ అటేట్ నీరు తాగదు. అటేట్ ఎరువులూ అడగదు. అది ఎంత ఎదగాలో మనమే నిరణ్యిసాత్ము. వట వృకాష్నిన్
పెంచేటంత సథ్లం లేదు మా దగగ్ర. అందుకే అనుభవాల కొమమ్లీన్, జాఞ్పకాల ఊడలనీ ఆరారగా కతిత్రిసూత్, అందంగా, అపురూపంగా
పెంచుకుంటాము. జీవం ఉంది కదా, బొమమ్ కాదు కదా అనన్దొకక్టే ధైరయ్ం. ఆ జీవం మాకు జీవం. ఆ జీవం మాకు సూఫ్రిత్. ఆ జీవం మాకు
నమమ్కం. దానిన్ ఎంత పొడిగిసేత్ మాకు అంత ధైరయ్ం. ఇదే మాకు తెలిసిన జీవన సూతర్ం.
"మాటాట్డవేవిరా రామం. ననున్ మనింటికి తీసుకెళళ్రా" అంది ఆవిడ. "తీసుకెళాత్ గానీ, ఇదిగో చూడు మన మాలతీ పందిరి ఎనిన్
పూలు పూసిందో" అని ఒక ఫొటో, "మన గోరింట చెటుట్, మన తులసికోట" అని మరికొనిన్ ఫొటోలు పెటాట్ను. వాటి గురించి మళీళ్ కొనిన్
కథలు చెపాప్ను. శార్వణ మాసం, వరలకీష్ వర్తం గురుత్చేసింది అమమ్. రుమాలులో కటిట్న శెనగల ఫొటో చూపించాను. "ఎకుక్వ తినకూడదు
నానాన్ కడుపులో నెపొప్సుత్ంది" అంది అమమ్. ఇలా పొదుద్ గడిచింది. సాయంతర్మయియ్ంది. కిర్సట్ల సాయంతర్ం మాతర్లు వేసేసి,
వెళిపోయింది. మైథిలి గారు వచిచ్ వంట చేసారు. అమమ్ కి మెలిల్గా నిదర్ వసోత్ంది. "అనన్టుట్, కామాక్షమమ్గారి మనవడు దొరికాటట్, నానన్
చెపాప్రు" అనాన్ను. "కామాక్షమెమ్వరురా?" అంది అమమ్. "హమమ్యయ్" అనుకునాన్ను.
"సరే మరి, నేను ఒకమాటు విమానం వాళళ్తో మాటాల్డి చూసాత్ను. వాళుళ్ సరే అంటే రేపో ఎలుల్ండో టికెటుల్ చూసుకుని బయలేద్రి
మన ఇంటికెళిపోదాం. సరేనా?" అనాన్ను. "సరేరా, అనన్టుట్ నీ ఆఫీసు టిర్పేప్దో అనాన్వు" అంది అమమ్. "ఇదిగో, ఇపుప్డు వెళిళ్ మళీళ్
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రేపొప్దుద్నన్కొచేచ్సాత్ను. మీ కోడలు గారు నీ ఫేవరెట సూప చేసారు. చకక్గా తాగేసి నిదర్పో, సరేనా?" అనాన్ను నవువ్తూ. అపప్టికే ఆవిడ
కళుళ్ అరథ్ నిమీలితాలౌతునాన్యి. మైథిలి గారు సూప తీసుకుని వచాచ్రు. నేను వెళొళ్సాత్నని సంజఞ్ చేసి మెలిల్గా బయలేద్రి వచేచ్సాను. ఆవిడ
కళళ్తోనే కృతజఞ్తలు చెపాప్రు.
జీవితంలో అందమైన జాఞ్పకాల విరులను పోర్గుచేసుకుని, దాచుకుని, ఆకురాలే కాలంలో కూడా వసివాడని కుసుమాల దండలు
అలల్గలగడం ఒక వరం. మాయ చేసే మనసునే మాయ చేసి, గతానిన్ వరత్మానంగా మలచి ఆనందానిన్ పంచటం, ఆనందించటం ఒక కళ.
అసలు, బర్తకడమే ఒక గొపప్ కళ.
PPP

ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం

“నేను తపుప్చే నంటా ?”

పత
ర్ ం

యి ప
ర్ భాకర్ యరా
ర్ ప
ర్ గడ(Winter Garden,FL)

"దివా! టైం ఎనిమిదవుతోంది. లేచి సాన్నం చేయాలి. ఇంకో అరగంటలో కుళాయి కటెట్సాత్రుట" అనన్ భారయ్ మాటలకి
మెలుకువొచిచ్ంది దివాకరానికి.
అబాబ్! ఇకక్డకూడా పడుకోనీయవా అంటూ బదధ్కంగానే లేచి బాతూర్ంకి దారితీశాడు.
అంతకుముందు రోజే అమెరికా నుండి ఇదద్రు పిలల్లను తీసుకొని రెండువారాలు ఇండియాలో గడపటానికొచాచ్రు దివాకరం, నీలిమ.
రాజమండిర్ పటట్ణానిన్ ఆనుకొని గోదావరి ఉనాన్ వేశవి కాలం కావడంతో సగానికిపైగా ఎండిపోవడంతో నీటికుళాయి సరఫరాను పొర్దుద్నన్
సాయింతార్లకు గంట చొపుప్న పరిమితం చేశారు. వీలైనంతవరకు కుటుంబం మొతత్ం కుళాయి వెళేళ్లొపులో నీళళ్కారయ్కర్మాలు కానిచేచ్సి,
మిగతా నీటిని రెండు పెదద్ గుండిగలతో పటుట్కొని సాయింతర్ం కుళాయి కోసం వేచిచూడడమనన్ది పటట్ణవాసుల దినచరయ్లలో ఒక
పర్ధానభాగమైపోయింది.
దివాకరం సాన్నం చేసి హాలోల్ కూరొచ్ని పేపర తిరగేసుత్నాన్డు.
"టిఫిన తేవడానికి నానన్ హొటెల కి వెళాళ్రు. ఈలోపు కాఫీ తాగుతావా" అడిగింది నీలిమ.
"అలాగే, పిలల్లింకా లేవలేదా? రాతిర్ బాగా లేటుగా పడుకునాన్రనుకుంటా" అంటూ నీలిమతోబాటు కిచెన లోకి నడిచాడు దివాకరం.
"బాగా నిదర్బటిట్ందా బాబూ" అని దివాకరానిన్ పలకరిసూత్, "పాలు సౌట్ మీద పెటాట్ను, ఫిలట్రులో డికాషను దిగే ఉంటుంది చూడు"
అని కూతురికి పురమాయిసూత్ పెరటోల్కి దారితీసింది నీలిమ తలిల్.
రెండు సీట్లు గాల్సులోల్ కాఫీ పోసి ఒకటి దివాకరానికిచిచ్, "నడు హాలోల్ కూరొచ్ని తాగుదాం" అంది నీలిమ.
"ఈరోజు కారయ్కర్మం ఏమిటి?" అనాన్డు మెలిల్గా కాఫీ సిప చేసూత్.
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"నువేవ్వో బటట్లు కొనాలనాన్వు కదా? ఒకవేళ రెడీమేడ కాకపోతే, కుటిట్వవ్డానికి టైం పడుతుంది" అంది నీలిమ.
" అవును కదా! అయితే ఈరోజే వెళదాం పద" అనాన్డు దివాకరం.

ఉదయం పదకొండుకే సూరుయ్డు తన పర్తాపానిన్ చూపిసుత్నాన్డు. దివాకరం, నీలిమ షాపింగుకి బయలుదేరారు ఆటోలో.
కోటగుమమ్ం గాంధీ బొమమ్దగగ్ర ఆటో దిగి బటట్ల కొటుట్లు చూసుకుంటూ నడుసుత్నాన్రిదద్రూ. దాదాపు ఇరవై ఏళుళ్గావసోత్ంది
రాజమండిర్ వదలి. ఊరు బాగా పెరిగిపొయింది. ఆటోలు మొటారు సైకిళుళ్ విపరీతమైపోయాయి. అసలే ఇరుకుసందు, ఆటోలు పోనివవ్రు
కాబటిట్ మోటారు సైకిల పై కుటుంబం మొతాత్నిన్ ఎకిక్ంచుకొని అడడ్ంగా నడుసుత్నన్ జనాలను చాకచకయ్ంగా తపిప్ంచుకొని వెళేళ్విధానం
చూసుత్ంటే ఇదద్రికీ ఆశచ్రయ్ంగాఉంది. ఆవీధొక చినన్ పర్పంచం. అకక్డ దొరకని వసుత్వంటూ ఉండదు. ముఖయ్ంగా నలల్మందు వీధి,
గుండువారి వీధి చాలా పర్శిదిధ్. నాలుగడుగులు వేసారో లేదో ఒకటే ఉకక్బోత. ధారాళంగా చమటలు పడుతునాన్యి దివాకరానికి.
" అబాబ్! నావలల్కాదు! ఎదోఒక షాపులోకెళదాం పద!" అని దివాకరం అనగానే, సరేఅని అతనితోపాటు ఎదురు గుండా కనిపిసుత్నన్
మూడంతసుత్ల బటట్ల షాపులోకి నడిచింది నీలిమ.
లోపలికి అడుగుపటట్గానే ఏసి చలల్దనానికి ఒకక్సారి పార్ణం లేచొచిచ్నటల్యింది. ఒకనలుగురైదుగురు చుటూట్మూగి ఏం
కొనాలనుకుంటునాన్నో అడిగి మగాళళ్ సెక్షన కి తీసుకుపోయారు. పాయ్ంటు చొకాక్ల తానుల్ షెలుఫ్ల నిండానే కాకుండా నేలమీదకూడా
గుటట్లుగుటట్లుగా పడిఉనాన్యి. చాలా కంఫూయ్జన లో పడిపోయాడు దివాకరం. ఇరవయేయ్ళళ్లోల్ ఒకక్సారికూడా తనబటట్లు తను
కొనుకోక్లేదు. ఎపుప్డూ భారయ్ కొని పటుట్కొచిచ్నవి కటుట్కోవడమే. ఏం కొనాలో అరధ్ం కావడంలేదు. అందరూ తననే చూసుత్నాన్రు. కొంత
ఇబబ్ందిగా అనిపించింది.
"నావలల్ కాదుగానీ, నువేవ్ కానిచేచ్సేయ" అని నీలిమకి ఒక హింటిచాచ్డు దివాకరం.
భారయ్ చూపించినవాటికి తలూపుతూ మొతాత్నికి ఒక అరడజను జతలు తీసుకొని కాయ్ష కౌంటర దగగ్రికి వెళిళ్ కెర్డిట కారిడ్సూత్
"ఇకక్డెవరైనా బాగా కుటేట్ టైలర ఉనన్డా" అని అడిగాడు.
“పర్కక్నే గుండువారి సందులో టైలర ఖాదిర అని ఉనాన్డండి, బాగా కుడతాడు" అని అకక్డికి ఎలా వెళాళ్లో చెపాప్డు కౌంటరోల్
కూరుచ్నన్ వయ్కిత్.
" దివా! నేను చీరలు చూసూత్ఉంటాను, నువెవ్ళొళ్చేచ్య" అని నీలిమ చీరల సెక్షన లోకి నడిచింది.
బిలుల్ చెలిల్ంచి టైలర షాపుకి బయలుదేరాడు దివాకరం. అడర్సు చాలా సులువుగానే దొరికింది. పెదద్ షాపేమీ కాదు, చినన్ అరుగుమీద
ఒకే ఒకక్ మిషను. ఒక చినన్ కురార్డు, సుమారు పది సంవతస్రాలుంటాయి చొకాక్లకి బొతాత్లు కాజాలు కుడుతునాన్డు.
"బాబూ! ఖాదిర షాపిదేనా" అడిగాడు దివాకరం ఆ కురార్డిని.
" లేడండి నమాజుకెళాళ్డు ఒక అర గంటలో వసాత్డు" అని ఆ కురార్డు చెపిప్ కూరోచ్వడానికి సూట్లు చూపించాడు . దివాకరానికి
అనుమానం వచిచ్ంది అసలు సరిగాగ్ కుడతాడాని. కానీ ఆ ఎండలో మరి ఇంక తిరగడానికి సాహసించకుండా సూట్లుమీద కూరుచ్నాన్డు.
ఆకురార్డినే చూసుత్నాన్డు. హుషారుగా ఒక చొకాక్ తరువాత మరొక చొకాక్కి కుటుట్కుంటూ పోతునాన్డు. చాలా చురుగాగ్ ఒక యంతర్ంలో
పనిచేసుత్నాన్డు.
" బాబూ నువేవ్మవౌతావు ఖాదిర కి" అడిగాడు దివాకరం.
"ఖాదిర మానానన్ండి. నా పేరు షాజహాన" అని బదులిచాచ్డాకురార్డు.
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" ఏం చదువుతునాన్వు షాజహాన" అని అడిగాడు దివాకరం.
" సూక్లు మానేశానండి. అయిదు దాక చదివాను" అనన్ షాజహాను మాటలోల్ కొంత బాధలాంటిది ధవ్నించింది.

దివాకరం ఆసకిత్గా మాటలు కొనసాగించాడు. తనకిదద్రకక్లునాన్రని , సుమారు ౩ మైళళ్ దూరంలో కాలనీలో వాళిళ్లుల్ందని,
వాళళ్మమ్ ఇంటిదగగ్రే ఉనన్ ఒక అపారుట్మెంటు వదద్ ఇసతరీ బండి నడుపుతుందని గడ గడా అచచ్ తెలుగులో చెపాప్డు. వాడి భాష చూసి
ముచచ్టేసింది దివాకరానికి. టివి ఏంకరల్ తెలుగుతో అసలు తెలుగు మరచిపోతునన్ ఈరోజులోల్ చకక్టి సవ్రంతో గోదావరి యాసతో ఒక
ముసీల్ం అబాబ్యి ఒకక్ అక్షరంకూడా పొలుల్బోకుండా చెపప్డంచూసి ఆశచ్రయ్మేసింది.
ఇంతలో తెలల్ కురాత్ పైజమా, తెలల్ని గడడ్ం నెతిత్మీద టోపీ ఉనన్ ఒక వయ్కిత్ వచిచ్ "నమసేత్ సార" అనాన్డు.
అతనే ఖాదిర అని అరధ్మైంది దివాకరానికి.
"ఇవి ఆరు జతలు, పది రోజులలో కుటిట్వావ్లి. కుదురుతుందా" అడిగాడు దివాకరం.
"అలాగే సార" అని తలూపి టేపుతో కొలతలు తీసుకోవడం మొదలెటాట్డు ఖాదిర. తండిర్ టేపుతో కొలతలు తీసుకొని చెపుతుంటే
షాజహాను పుసత్కంలో రాసుత్నాన్డు. ముతాయ్లాల్ంటి అక్షరాలు. ఏమాతర్ం ఒంకరలులేవు. తనచేతివార్తని గురుత్కుతెచుచ్కొని కొంచెం సిగుగ్పడాడ్డు
దివాకరం.
"ఎనిన్రోజులలో కుటిట్వవ్గలవో ఖచిచ్తంగా చెపుప్" అనాన్డు దివాకరం.
"వచేచ్వారం మొతత్ం అనీన్ కుటిట్ ఇసాత్ను సార కొంచెం అడావ్నుస్ ఇవవ్ండి" అడిగాడు ఖాదిర.
"ఇసాత్ను, ముందు మొతత్ం ఎంతవుతుందో చెపుప్" అనాన్డు దివాకరం.
"జతకారొందలుజొపుప్నివవ్ండి" అనన్ ఖాదిర మాటలకెదురు చెపప్కుండా ఒక 500 రూపాయిలు అతని చేతిలో పెటిట్ ఇంకొక 200
రూపాయిలు తీసి షాజహానుకి ఇవవ్బోయాడు దివాకరం.
కాని వాడు తీసుకోవడానికి నిరాకరిసూత్ వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు. తీసుకొమమ్ని కొంచం గటిట్గా చెపిప్నాసరే వినలేదు. ఆ డబుబ్ కూడా
ఖాదిరికిచిచ్ బటట్లకొటుట్దగగ్రకు నడిచాడు దివాకరం.
ఇంకా చీరలు చూసూత్నే ఉంది నీలిమ.
" అపుప్డే వచేచ్శావా! ఇంకా నా సెలక్షన అవవ్నేలేదు" అంది దివాకరానిన్ చూసి.
అయితే నేను వెళిళ్ ఆ సోఫాలో రిలాకస్ అవుతానని దివాకరం అకక్డునన్ సోఫాలో కూలబడాడ్డు.కళుళ్ మూసుకొని షాజహాన గురించే
ఆలోచిసుత్నాన్డు దివాకరం.చాలా చురుకైన కురార్డు, ఇలా బాల కారిమ్కుడుగా జీవితానిన్ వృధాచేసుత్నాన్డనిపించింది. తానేమీ సాయం
చేయలేడా? వాడి జీవితానిన్ మారచ్లేడా అని తనని తానే పర్శిన్ంచుకునాన్డు. ఎలాగైనా సరే వాడి జీవితానిన్ మారాచ్లనే ధృఢాభిపార్యానికి
వచాచ్డు.
"కమాన దివా! అయాం డన" అనన్ నీలిమ పిలుపుతో
దివాకరం ఒకక్సారి కళుళ్ తెరచి, సెల ఫోనులో టైం చూసూత్, అబాబ్ అపుప్డే ఆరైందా అని, ఆమెతో కలసి బయటకు నడిచాడు.
అటువైపుగా వసుత్నన్ ఆటోలో ఎకిక్ ఇంటికి బయలుదేరారు.
"బటట్లు ఎపుప్డిసాత్ననాన్డు దివా?" అడిగింది నీలిమ .
"వారం లోపలే ఇసాత్డుట" అనాన్డు.
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"అబాబ్! అంత తొందరగానా?" అని కొంత ఆశచ్రాయ్నిన్ పర్కటించింది.
" నీలూ! ఈరోజు ఒక పిటీఫుల బోయ ని చూశాను" అనాన్డు దివాకరం.
" పిటీఫుల? ఎకక్డ?" అంది ఆమె.
" చెబుతా విను" అంటూ షాజహాను చురుకుదనానిన్ వాడి పర్వరత్నను నీలిమకి ఒక కధలా వివరించాడు.

అదివిని ఎంతో ఎకైస్ట అవుతుంది అనుకునన్ దివాకరానికి, "ఓహో! అది మామూలే దివా వాళళ్ జీవితాలోల్" అనన్ ఆమె సమాధానం,
అతనిన్ పూరిత్గా నిరాశ పరచింది".
ఇంకా బయిట ఎండ ఉకక్పోత. ఇంటికిచేరి సాన్నం చేసేసరికి ఒకక్సారి హాయిగా అనిపించి పార్ణం లేచొచిచ్నటల్యింది ఆ
దంపతులకి.
భోజనం చేసుత్నన్సేపు దివాకరం ఆలోచనలనీన్ షాజహను చుటూట్ తిరుగుతూనే ఉనాన్యి. ఎలాగైనా నీలూని కనీవ్నస్ చేసి షాజహాన కి
ఒక మంచి దారి చూపించాలి అని ఒక ధృడ నిశచ్యానికొచిచ్ పడగగ్దిలో మంచంపై నడుమువాలుసుత్ండగా నీలిమ వచిచ్ంది.
"నీలూ! మనం షాజహాన ని చదివిసేత్ ఎలావుంటుంది" అడిగాడు దివాకరం.
"దివా! వాడేమీ చదవడు. నువువ్ అనవసరంగా ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నాన్వు. పోనీ వాడికి కొంత డబుబ్ ఇవువ్" అని నీలిమ చాలా తేలిగాగ్
కొటిట్ పారేసింది. ఆమె మాటలు దివాకరానికి చివుకుక్మనిపించాయి.
"నీలూ! వాడికి అహంభావం ఎకుక్వ, నేను ఇచిచ్న డబుబ్ తీసుకోలేదు తెలుసా? అందరినీ ఒక కాడికి కటట్కూడదు" నిషూట్రంగా
అనాన్డు.
భరత్కి కోపం వచిచ్ందని అరధ్మైంది నీలిమకి.
"నీ ఇషట్ం దివా! నీకంతగా ఏదైనా చెయాయ్లనిపిసేత్ నేనేమీ అడుడ్ చెపప్ను. పీల్జ పొర్సీడ" అని అతని భుజంపై చేయివేసి కళళ్లోల్కి
చూసూత్ చెపిప్ంది.
ఆ మాటలకి ఎకక్డలేని ఊతాస్హం వచిచ్ంది దివాకరానికి. ఇక ఇండియాలో ఉండేది రెండు వారాలే కాబటిట్ ఇక సమయం లేదని
ఆమరాన్డే వాడి చదువు సంగతి చూడాలని నిశచ్యించుకునాన్డు.
పొర్దూద్నేన్ లేచి రెడీఅయియ్ ఆటోలో ఖాదిర కొటుట్కి బయలుదేరాడు. ఇంతలో మరో ఆలోచన వచిచ్ంది దివాకరానికి. అసలు వాడు
చదువుకునన్ సూక్లుకెళిళ్ ఎలా చదివేవాడో ఎంకైవ్రీ చేసేత్ ఎలా ఉంటుందని. ఆ ఆలోచన సబబే అనిపించింది. ఒకవేళ చదువులో ఏమాతర్ శర్దధ్
చూపించకుండా, సూక్లు ఎగొగ్టుట్ంటే మాతర్ం, ఇపుప్డు తనపర్యతన్ం వృధాయే అనుకొని, ఆటోని సూక్లు వైపు పోనీమనాన్డు.
హెడామ్సట్ర దగగ్రికి వెళిళ్ తనను తాను పరిచయం చేసుకొని, షాజహాను గురించి అడగడం మొదలు పెటాట్డు. సూక్ల మానేసి ఎనోన్
రోజులు కాకపోవడంతో చాలా సులభంగానే హెడామ్సట్ర షాజహానుని గురుత్కు తెచుచ్కునాన్రు. చాలా చురుకైన తెలివైన కురార్డని చదువులోల్నే
కాకుండా ఆటలోల్ కూడా అందరికంటే ముందుండేవాడని తెలపడంతో దివాకరానికి మంచి ఊరట లభించి ఉతాస్హంతో ఖాదిర కొటుట్కి
చేరాడు.
నినన్నేకదా ఇచిచ్ వెళాళ్రు! అపుప్డేవచాచ్రేమిటీ అనన్ సందేహంతో "నమసేత్ సార" అంటూ కతెత్ర తో బటట్లు కతిత్రిసుత్నన్ ఖాదిర
బయటికి వచిచ్ దివాకరానిన్ అకక్డునన్ సూట్ల పై కూరోచ్మనాన్డు.
దివాకరం ఇంక వేరేదేమీ మాటాల్డకుండా
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"ఖాదిర! నీకొక సలహా చెబుతాను, వింటావా" అంటూ అసలు విషయం మొదలుబెటాట్డు.
"చెపప్ండి సార" అనాన్డు ఖాదిర నెతిత్మీద టోపీ సరుద్కుంటూ.
"షాజహాన ని సూక్ల కి పంపించి చదివించు" అనాన్డు.

ఇంకా ఏదో పెదద్ విషయం అనుకునన్ ఖాదిర కి ఆమాట వినగానే ఒక చినన్ నవువ్ నవివ్, "లేదు సార! వాడికక్డ లేకపోతే నాకు
కషట్మవుతుంది. అందుకే బడి మానిపించా" అని తిరిగి బటట్లని కతిత్రించడం మొదలుబెటాట్డు.
ఖాదిర మాటలకు కొంత నొచుచ్కునన్ దివాకరం, ఎలాగైనా తన పంతం నెగిగ్ంచుకోవాలనే పటుట్దలతో, షాజహానిన్ తాను
చదివిసాత్నని, చదువుకుంటే పిలల్లజీవితాలు మారడమే గాకుండా తలిల్తండుర్ల జీవితాలు వృదాధ్పయ్ంలో ఎలా ఆదరింపబడతాయో కొంచెం
నచచ్చెపేప్ ధోరణిలో ఉదాహరణలతో సహా చెపేప్సరికి ఖాదిర కొంచం మెతత్బడి ఆలోచించడం మెదలుబెటాట్డు.
ఇదంతా వింటూనే ఏకాగర్తగా తనపనితాను చేసుకుపోతునన్ షాజహానిన్ బయటకు పిలిచి " షాజహాన! నువువ్ మళీళ్ సూక్ల కెళిళ్
చదువుకుంటావా?" అడిగాడు దివాకరం.
ఒకక్సారి కళల్ళోళ్ మెరుపులు మెరిసినా, తండిర్వైపు చూసి తలదించుకునాన్డు షాజహాన.
గతంలో తను సూక్లుకి వెళతానని మారాం చేయడం, తండిర్ వదద్నిచెపప్డం ఒకసారి కొటుట్నుంచి పనిమానేసి సూక్లుకి పోతే, తండిర్
వచిచ్ తనని కొటుట్కుంటూ తీసుకొచిచ్ పనిచేయించడం ఆ చినన్ మెదడు మరచిపోలేదు. అపప్టి నుంచి సూక్లు సంగతి మరచిపోయాడు
షాజహాను. అవనీన్ గురుత్కొచిచ్ ఒకక్సారి కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. బెరుగాగ్ తండిర్ కేసి చూసాడు.
వాడికి సూక్ల కి వెళళ్డం ఇషట్మేనని గర్హించాడు దివాకరం. ఖాదిర దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డు.
"ఏమాలోచించావ ఖాదిర" అనన్ దివాకరం మాటలకి ఒకక్సారి లోకంలోకి వచిచ్
" సార! కొంచెం టైం ఇవవ్ండి మా ఆవిడతో మాటాల్డి చెబుతాను" అనాన్డు.
" నీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే నేను కూడా వసాత్ను ఇపుప్డే వెళిళ్ మాటాల్డదాం" అనాన్డు దివాకరం.
ఖాదిర ఇంక ఎదురు చెపప్కుండా, షాజహాన కి కొటుట్ అపప్గించి, దివాకరంతో కలసి పర్కక్ వీధిలోనునన్ అపారుట్మెంటు కాంపల్కుస్
దగగ్రకెళాళ్రు. అకక్డ ఖాదిర భారయ్ చినన్బండి పెటుట్కుని బటట్లు ఇసతరీ చేసోత్ంది. ఇదద్రి కూతుళుళ్ కాడా అకక్డే ఉనాన్రు. వాళళ్లో పేదరికపు
ఛాయలు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
ఆమెకి దివాకరానిన్ పరిచయం చేసి విషయమంతా చెపాప్డు ఖాదిర. ఆమెకి ఆనందం కలిగినా ఒకక్సారి నిటూట్రిచ్ంది.
"అయాయ్

మాఇంటోల్

అందరూ

పనిచేసేత్నే

గానీ

గడవదయాయ్!

వాడు

సూక్లికెళితే

ఖాదిర

ఒకక్డూ

చేసుకోలేడు.

ఇబబ్ందవుతుంది"దండంపెడుతూ చెపిప్ందామె. ఒకక్సారి నీరుకారిపోయాడు దివాకరం. కానీ ఎలాగైనా ఒదలకూడదనుకునాన్డు.
"ఇదిగో చూడండి! షాజహాను బర్తుకును మీరు దయచేసి నాశనం చేయకండి. వాడు చదువుకుంటే భవిషయ్తుత్లో మీకీ కషాట్లుండవు"
అని కొంచెం కఠినంగానే చెపాప్డు దివాకరం.
భారయ్ ముఖంలోకే చూసుత్నాన్డు ఖాదిర.
ఇక లాభం లేదనుకొని ఆఖరి అసత్రంగా
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" చూడు ఖాదిర! నీకు పనిలో సాయం చేయడానికి ఎవరినైనా పెటుట్కో. ఆజీతం, షాజహాను సూక్లు ఫీజులు, తిండి, బటట్లు
ఇతరఖరుచ్లు కలిపి మొతత్ం పది వేలు నెలనెలా ఇసాత్ను. నేను షాపు దగగ్ర వెయిట చేసూత్ ఉంటాను, మీరు ఆలోచించుకొని నాకు ఏవిషయం
చెపప్ండి" అని దివాకరం వడివడిగా అడుగులేసూత్ వెళిళ్పోయాడు.
ఒకక్సారి మొగుడు పెళాళ్లు గతుకుక్మనాన్రు. నెలయేయ్సరికి అతికషట్ం మీద అయిదారువేలు సంపాదించేవాళళ్కి ఇంత పెదద్మొతత్ం
వినేసరికి కాదనడానికి ఇక ఏకారణం కనపడలేదు.
ఆరోజే షాజహానిన్ సూక్లుకి తీసుకెళిళ్ జాయిన చేయడం, కావలసినవనిన్ కొనివవ్డం జరిగిపోయాయి.
ఒక మంచిపనిచేశాననే తృపిత్తో దివాకరం మనసు దూదిపింజలా గాలోల్ ఎగరసాగింది. చాలా ఆనందంతో ఇలుల్ చేరుకునాన్డు.
"నీలూ! ఎకక్డునాన్వ?" అని పిలిచేలోగా, ఆటో శబద్ం వినబడి తనే పెరటోల్ంచి ఇంటోల్కి వచిచ్ంది.
దివాకరం మొహం వెలిగిపోవడం చూసి అనీన్ అతను అనుకునన్టేట్ జరిగి ఉంటాయని ఊహించుకుంది. దివాకరానిది చినన్ పిలాల్డి
మనసత్తవ్ం. సంతోషమైనా విచారమైనా మొహం మీదే తెలిసిపోతుంది. జరిగినదంతా పూసగుచిచ్నటుట్ వివరించాడు నీలిమకి.
బాగా అలసిపోయాడేమో! భొజనం చేసి మంచం మీద చేరిన వెంటనే నిదర్ కముమ్కొచిచ్ంది దివాకరానికి.
తను దేశం వదలివెళేళ్ ముందురోజు ఖాదిర చేతిలో పది వేలు పెటిట్ నెలనెలా బాంకులో డబుబ్ జమచెసాత్నని హామీ ఇచిచ్, షాజహానిన్
బాగా చదువుకోవాలని హితబోధ చేసి భారయ్తో కలసి ఫల్యిట ఎకిక్ వచేచ్సాడు దివాకరం.
ఉరుకుపరుగుల యాంతిర్క జీవితంలో వారాలు నిమిషాలాల్ దొరిల్పోతునాన్యి. వారాంతరాలు ఇంటోల్, బజారోల్ పనులతో
సరిపోతునాన్యి. ఠంచనుగా నెల నెలా ఖాదిర కి డబుబ్ పంపిసుత్నాన్డు దివాకరం.
వీలు కుదిరినపుప్డలాల్ ఫోనులో మాటాల్డుతునాన్డు. షాజహాను కర్మం తపప్కుండా సూక్ల కి వెళుతునాన్డని, బాగా చదువుతునాన్డని
విని చాలా సంతోషించేవాడు. నీలిమతో కూడా ఆవిషయం పంచుకొని ఇదద్రూ ఆనందించేవారు.
గిరుర్న ఏడాది తిరిగిపోయింది. ఒకక్సారి ఇండియా వెళొళ్దాద్ం రెండు వారాలకి అని అనుకుంటునన్ దివాకరానికి, పిలల్లు భారాయ్
యూరప టిర్ప వెళదాం అనేసరికి కాదనలేకపోయాడు. సెలవంతా అయిపోవడంతో ఇక ఇండియా పర్యతాన్నిన్ ఆ సంవతస్రం విరమించాడు.
తన సేన్హితులెవరైనా ఇండియా వెళుతుంటే వాళళ్తో షాజహాను కోసంబటట్లు బూటుల్ చాకేల్టుల్ వంటివి పంపేవాడు. అపుప్డపుప్డు ఖాదిర తో
ఫోనులో మాటాల్డడం, నెల నెలా కర్మం తపప్కుండా డబుబ్పంపడం కొనసాగిసూత్నే ఉనాన్డు.
మరదలి పెళిళ్ ముహూరత్ం పెటాట్మని మామ గారు ఫోను చేయటంతో, ఆరెన్లుల్ ముందుగానే భారాయ్ పిలల్లతో ఇండియా వెళళ్డానికి
టికక్టుట్ల్ బుక చేయించాడు. చాలా ఆనందంగాఉంది దివాకరానికి, ఈవంకనైనా షాజహానిన్ కలవచచ్ని. అపప్టికి రెండు
సంవతస్రాలవుతుంది సూక్లోల్ చేరిచ్. ఫోను చేసినపుప్డలాల్ ఖాదిర చెబుతునాన్డు, బాగా చదువుతునాన్డని, సూక్లోల్ అందరికంటే
ముందుంటునాన్డని. ఆమాటలువిని దివాకరం పొంగిపోతునాన్డు. పెదద్ కాల్సులోల్కి వెళుతునాన్డు కాబటిట్ టూయ్షను పెటిట్సేత్ బాగుంటుందని తన
మితుర్లదావ్రా వాకబు చేసి, ఒక పేరునన్ టూయ్షను సెంటర ని ఎంపికచేసి వాళళ్తో ఫోనులో మాటాల్డి, అడావ్నుస్ చెలిల్ంచి సీటు రిజరవ్
చేయించాడు. ఇంటరీమ్డియట వచేచ్సరికి హైదరాబాద తీసుకొచిచ్ అకక్డ మంచి కాలేజి లో జాయిన చెయాయ్లని నిశచ్యించుకునాన్డు.
ఇండియా చేరిన మరునాడే షాజహను కోసం పటుట్కొచిచ్న గిఫుట్లు బటట్లు పటుట్కొని ఆటోలో బయలుదేరాడు దివాకరం.
"జూన నెలైనా ఎండ విపరీతంగా ఉందేంటయాయ్బాబు" ఆటోడైరవర తో మాట కలిపాడు.
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"ఈరోజులోల్ ఆనెలా ఈనెలా అని లేదుసార ఏడాదికి పది నెలుల్ ఎండే" అని నిటూట్రాచ్డు ఆటోడైరవర.

గాలి వీసుత్ండటంతో ఉకక్పోత లేదు. తినన్గా ఖాదిర కొటుట్కి తీసుకుపొమమ్నాన్డు ఆటోని. వెళేళ్సరికి తాళం వేసిఉంది. ఖాదిర ఫోనుకి
పర్యతిన్సేత్ అందుబాటులో లేదని వసోత్ంది. భోజనానికో లేదా నమాజుకో వెళిళ్ ఉంటాడనుకొని తిరిగి ఆటోలో షాజహాను సూక్లికి
బయలుదేరాడు. ఆరోజు రెండో శనివారం శెలవట, సూక్లు మూసేసి ఉంది. ఇలెల్కక్డో తెలియదు, షాజహాను తలిల్ ఇసతరీ చేసే అపారెట్మ్ంటు
గురుత్కొచిచ్ంది. కానీ పేరు గురుత్ లేదు, లీలగా దారి గురుత్ంది. తను గురుత్లు చెబుతుంటే ఆటో వెళుతోంది, మొతాత్నికి అకక్డికి చేరుకునాన్రు.
బండుంది గానీ, ఎవరో ఒకతను తలపాగా కటుట్కొని ఇసతరీ చేసుకుంటునాన్డు. వివరాలడిగితే తనొచిచ్ ఆరెన్లల్వుతోందని ఎవరూ
తెలియదనాన్డు. ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు దివాకరానికి. తిరిగి ఆటోని కోటగుమమ్ంవదద్కు పోనీమమ్ని, అకక్డ దిగి డబుబ్లిచిచ్
పంపించేశాడు. తల బదద్లుకొటేట్సోత్ంది అరజ్ంటుగా సాట్ంగ కాఫీ తాగుదామని పర్కక్నే కనిపిసుత్నన్ హొటల వైపు దారితీసాడు. కాఫీ తార్గుతూ
దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఈపాటికి ఖాదిర వచిచ్ ఉంటాడేమో ఒకక్సారి మళీళ్ ఖాదిర కొటుట్వదద్కెళదాం అని నిరణ్యించుకొని, చేతిలో
సామాను బరువుగా ఉండటంతో ఆటొ ఎదైనా వసుత్ందేమోననని కాసేపు ఎదురుచూసి ఇక లాభం లేదనుకొని నడక పార్రంభించాడు. మెలిల్గా
ఖాదిర కొటుట్కి చేరాడు. ఇంకా తాళం అలాగేఉంది. చుటూట్ ఎవరి పనులలో వాళుళ్ బిజీగా ఉనాన్రు. ఒక పర్కక్న బిలడ్ంగ నీడలో నిలబడాడ్డు.
ఖాదిర ఫోనుకి పర్యతిన్సూత్నే ఉనాన్డు. పర్తిసారి అదే సమాధానం. విసుగాగ్ ఫోను జేబులో పెటుట్కుని ఇక ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్పోదామని
సిదధ్మౌతుండగా, ఖాదిర కొటుట్ ముందు సైకిల పై ఒక వయ్కిత్ దిగి, కొటుట్ తాళం తీసుత్నాన్డు. దివాకరం గబగబా నడుచుకుంటూ అకక్డికి
వెళాళ్డు. తాళంతీసి ఆవయ్కిత్ లోపలనుంచి కొనిన్ గోనె సంచులు తీసుకొని బైటకొచాచ్డు. లోపల కుటుట్ మిషన ఏమీ కనిపించలేదు దివాకరానికి.
బయటికొచిచ్న వయ్కిత్ ఏం కావాలనన్టుల్గాచూసుత్ంటే, ఖాదిర గురించి అడిగాడు దివాకరం.
"ఖాదిర కి మీరేమవుతారు" అనన్ అతని పర్శన్కి దివాకరం సమాధానం చెపప్గానే ఆ వయ్కిత్ ఒకక్సారి గతుకుక్మని లోపలకి
తీసుకువెళిళ్ లోపలకి తీసుకువెళిళ్ దివాకరానిన్ సూట్లుపై కూరోచ్మని తను కిర్ంద కూరుచ్ంటూ “మీరు ఖాదిర తో ఆఖరు సారి ఎపుప్డు
మాటాల్డారు సార" అనడిగాడు.
సుమారు ఆరు నెలలై ఉంటుందని, తరువాత రెండుమూడు సారుల్ పర్యతిన్ంచినా ఫోను కలవలేదని చెపాప్డు దివాకరం.
సమాధానం వినన్ ఆవయ్కిత్ కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
“ఉండండి సార టీ పటుట్కొసాత్ను" అంటూ, దివాకరం వదద్ని వారిసుత్నాన్ వినకుండా బయటికివెళిళ్ పది నిమిషాలోల్ రెండు కపుప్లతో
టీ తీసుకొచిచ్, ఒకటి దివాకరానికిచిచ్ రెండోది తను తీసుకొని చెపప్డం పార్రంభించాడు. ఆవయ్కిత్ చెపేప్ సమాచారం వింటుంటే కళుళ్
బైరుల్తిరుగుతునాన్యి

దివాకరానికి.

చెపిప్ందంతా

వినాన్కా

ఒకక్సారి

కాళళ్కింద

భూమి

చీలిపోయి

తాను

అందులో

కూరుకుపొయినటల్నిపించింది. కళుళ్మూసుకొని నీరసంగా గోడకి జారగిలపడాడ్డు.
నోటమాట రావడంలేదు. కాసేపటికి సిథ్మితపడి, ఆవయ్కిత్ని ఆటో తీసుకురమమ్ని చెపిప్, అందులో కూలబడి ఇంటికి తిరిగి
పయనమయాయ్డు దివాకరం.
ఇలల్ంతా పెళిళ్కొచిచ్న చుటాట్లతో హడావిడిగా ఉంది. దివాకరానిన్ చూసిన నీలిమ ఆశచ్రయ్పోయింది.మొహమంతా నలల్గా
మాడిపోయి పది లంఖణాలు చేసినివాడిలా ఉనాన్డు. ఉదయం షాజహానుకోసం పటుట్కొని వెళిళ్నవనీన్ తిరిగి తీసుకొనిరావడంతో ఒకింత
ఆదురాద్ పడి, గదిలొకి తీసుకెళిళ్ కూరోచ్పెటిట్ ఫిర్జ లోంచి చలల్ని మంచినీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ పర్కక్న కూరుచ్ని అతనికిసూత్
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"దివా! ఆర యూ ఓకే?" అని ఆమె అడగాగ్నే, ఒకక్సారి దుఃఖం పొంగి పొరిల్ంది దివాకరానికి. ఆమె రెండు చేతులు పటుట్కొని వెకిక్
వెకిక్ ఏడవసాగాడు.
ఒకక్ నిమిషం తరువాత సిథ్మితపడి "ఆ వయ్కిత్" ఇచిచ్న సమాచారానిన్ నీలిమకు చెపప్డం పార్రంభించాడు.
"ఖాదిర కొనిన్ రోజులపాటు షాజహానిన్ సూక్లుకి బాగానే పంపాడు. దివాకరం చెపిప్నటుల్గా కొటోల్ ఇంకెవరీన్ పనిలోకి పెటుట్కోలేదు.
షాజహానిన్ సూక్ల అయిపోయిన తరువాత కొటుట్కి తీసుకువచిచ్ రాతిర్ దాకా పనిచేయించేవాడు. నెల నెల ఖచిచ్తంగా దివాకరానిన్ంచి డబుబ్
అందుతూండటంతో అపప్టికే మదయ్ం అలవాటునన్ ఖాదిర దాని పరిణామానిన్ ఇంకా పెంచి, తార్గుడికి పూరిత్గా బానిసయాయ్డు. దానికి తోడు
పేకాట కూడా జోడవడంతో కొనిన్ రోజులపాటు షాపు తీసేవాడు కాదు. దానితో బేరాలు బాగా తగిగ్పోయాయి. పగలంతా పేకాట రాతర్ంతా
మతుత్తో సంసారానిన్ పటిట్ంచుకోవడం మానేశాడు. అపప్టికే ఫీజులు కటట్కపోవడంతో అనేక హెచచ్రికల తరువాత షాజహానిన్ సూక్ల నుండి
తీసేసారు. దివాకరం ఫోను చేసినపుప్డలాల్ అబదాధ్లు చెపేప్వాడు. ఇలల్ంతా రోజూ నరకంలా తయారైంది. భారయ్సంపాదనతోనే ఒకరోజు తింటే
ఒకరోజు తినేవారుకాదు. పేకాటాడి సాయంతార్నికి తాగి ఇంటికి రావడం, భారాయ్ భరత్లు గొడవపడడం, దొరికింది పుచుచ్కొని భారయ్ని
కొటట్డం చుటుట్పర్కక్లవాళళ్కి ఇది రోజూ ఉచిత వినోదంలా ఉండేది. షాజహాన కి తండిర్ పర్వరత్న చాలా చికాకు పుటిట్సోత్ంది. కానీ ఏమీ
చేయలేని అసహాయ సిథ్తి. ఇదద్రి అకక్లదీ కూడా అదే సిథ్తి.
ఒకరోజు రోజూలాగే ఫుల గా తార్గి ఇంటికివచాచ్డు ఖాదిర . అపప్టికే అతని పర్వరత్నతో విసిగి వేసారిపోయిన భారయ్, లోపలకి
రావదద్ని గుమమ్నికి అడడ్ంగా నుంచుంది. ఇదద్రికీ పెదద్ పెనుగులాటజరుగుతోంది. ఒకక్సారి భారయ్ని నేలమీదకి తోసేసాడు. తార్గుడు మైకంలో
తనేంచెసుత్నాన్డో తనకే తెలియడం లేదు. పూరిత్గా విచక్షణ కోలోప్యాడు. పర్కక్నే ఉనన్ పచచ్డి బండని తీసుకొని భారయ్ తలపై గటిట్గా మోదాడు.
ఇదంతా నిశేచ్షట్పోయి చూసుత్నన్ షాజహాన కి విపరీతమైన కోపం ఉదేర్కం కలిగాయి. ఒకక్సారి తండిర్మీదకి ఉరికాడు. కిర్ందపడేసి అదే పచచ్డి
బండని తీసుకొని తండిర్ తలపై కసిగా మోదుతూనేఉనాన్డు. అతనిన్ ఆపడానికి అకక్లిదద్రు చేసిన పర్యతన్ం ఆ మొండిబలం ముందు వెలవెల
బోయింది. అపప్టికే ఆ భారాయ్ భరత్లిదద్రి పార్ణాలు గాలోల్ కలసి పోయాయి. పర్సుత్తం షాజహాను చినన్పిలల్ల జైలులో ఉనాన్డు. అతని
అకక్లిదద్రూ ఎమైపోయారో ఎవరికీ తెలియదు."
చెపప్డం పూరిత్చేసిన దివాకరం, నీలిమ కళళ్లోకి చూసూత్ " నేను తపుప్చేశానంటావా" అని బేలగా అడుగుతుంటే, ఆమె దుఃఖం
ఆపుకోలేకపోయింది.

PPP
ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం - ప
ఉత
ర్ శం

“డోరియన్ - దూరియాన్”
øöeTT~

పత
ర్ ం

నిరమ్లాదితయ్ {భాసక్ర్ పులికల్, Tampa, FL}

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

156

ఎపుప్డొచాచ్రు? హౌ వాజ యూర డే? ఈ కథ మీకు నేను చెపాప్లిస్ందే. ఇదిగో ఇపుప్డే మా చెలిల్తో కూడా వాటాస్ప లో విడియో
చాట చేసూత్ ఇదేకధ చెపాప్. ఇట టుక హర బై సరైప్జ. ఆశచ్రయ్పడింది తను. ఆశచ్రయ్ పడాలిస్న విషయాలు ఇంకా చాలా ఉనాన్యనుకోండి.
వచిచ్న కొతత్లో ఇంటరేన్షనల కాల అంటే వారానికి ఓ సారి ఫోనోల్, ఆచి తూచీ ఓ కనున్ గడియారం ముళుళ్ మీద పెటిట్ మరీ మాటాల్డేవాళళ్ం.
అవతలి వారు కాల కోసం ఎదురుచూసుత్ండేవారు. ఇపుప్డు అనుకునన్ తరువాయే మాటాల్డొచుచ్. అవతలి వారు పనిలో ఉనాన్ం కొంత సేపు
తరువాత చేయండి, అని అనగలిగినంత సులభంగా. కానీ మా చెలిల్ సంగతి తెలుసు కదా. ఎపుప్డూ ఫోన చేసినా గంటల తరబడి
మాటాల్డుతూనే ఉంటుంది. చినన్పుప్డే మమమ్లిన్దద్రిని వస పిటట్లు అనేవారు. మరి మనుషుయ్లు, అపాయింటెమ్ంట తపిప్తే దొరకని ఈ
దేశంలో, ఎదురుగా కనిపించారంటే , నేను మాటాల్డకుండా ఉండిపోవడమే. మీకింకేమి ఆపష్న లేదు నా కథ వినాలిస్ందే.
పోయిన సారి ఇరామ్ తూఫాన వచిచ్ నపుప్డు పడిన అగచాటల్తో జనాలు, ఈ సారి డోరియన తుఫాన వసుత్నన్దని వినన్ వెంటనే బాగా
అపర్మతత్ం అయియ్నటుల్నాన్రు. పోయినసారి లాగా, ఈ సారి హడావిడులేమి కనపడలేదు. గాయ్స అనిన్ సేట్షనల్ లోను దొరుకుతునాన్యి. గోర్సరీ
సోట్రల్ పైన దండయాతర్లులేవు. నితాయ్వసరాలు దొరుకుతూనే ఉనాన్యి. దానికితోడు డోరియన సముదర్ం పైనే, మనుషుయ్లకు,
తీరపార్ంతంకుకొంత దూరం గానే తన రహదారి వెదుకుక్ంది కదండి. జనము ఊపిరి పీలుచ్కుని, తిరిగి తమ గానుగ జీవిత దినచరయ్లపై
పడడానికి పెదద్ గాయ్ప ఏమి కనపడలేదు. తుఫాను వలల్ కాదు కానీ, నినన్రాతిర్ నిదర్ పటట్లేదు. ఇది నాకపుప్డపుప్డు వసుత్నన్ సమసేయ్. మొదటోల్
కషట్మనిపించినా, ఇపుప్డు అలవాటైపోయింది కదా, చపుప్డు కాకుండ లేచి కిందకు వెళిల్ కారు తీసి వాలామ్రట్ సోట్ర కి వెళాళ్. సోట్ర 24 గంటలు
తెరిచి ఉండడం నా లాంటి వారికి ఓ ఉపశమనమే. దేదీపత్మానయ్ంగా వెలుగుతునన్ దీపాలతో, దిగాలు పడుతునన్ రాతిర్ని , కాంతులు
విరాజిముమ్తునన్ దినంగా మారేచ్సుత్నన్ది. అలా సోట్ర లో పోయి పచారుల్ చేయడం మొదలెటాట్. కొతత్గా ఏదైనా కనిపిసేత్ ఆగి చూడడం, మళీల్
ఇంకో వరుసలోని వసుత్వులు చూడడం, అలా ఓ జోంబీ లా తిరగడమే. సమయం అటేట్ గడిచిపోతుంది. ఫోన మోర్గింది.
మన సుందరమే. రెండిళళ్ అవతల ఉంటాడు కదా. ఇంత రాతిర్ చేసుత్నాన్డేం అబాబ్, అదీ నాకు, అనుకునన్. సుందర ఆయన భారయ్
రేవతి ఇదద్రికి టార్వెల ఉదోయ్గాలే. మొనన్టి వరకు ఇదద్రూ సీయాటల బోయింగోల్ పనిచేసేవారు. ఇపుప్డు రేవతి సాన హోసే కు మారింది.
"వనిత గారు, ఇది సుందర. ఫోల్రిడా లో మీకు అరధ్ రాతిర్ కదండి. సారి అండి. రేపు చేదాద్మనుకునన్. రేవతి మీరు మేలొక్నే
ఉంటారంది. అందుకేచేసుత్నాన్ను. ఓ ఫేవర కావాలండి. డోరియన తుఫాన వసుత్ందని అమమ్ను సీనియర కమూయ్నిటీ హోమ లో వదిలి వెళాళ్ం.
ఇపుప్డు తుఫాన మనూరి వైపు రాదని తెలిసి పోయింది. అమమ్ అకక్డుండాలిస్న అవసరం లేదు. మీరు కొంచెం ఆవిడని పిక అప చేసుకొని
మనింటోల్ డార్ప చేయగలరా?" సుందర గొంతులో కొంత ఆదురథ్ కూడా వినిపించింది.
సుందర వాళళ్ కుటుంబం చూసి, మనం అలా ఉండాలని ఎనిన్సారుల్ అనుకోలేదు. సుందర, రేవతిలాగా పిలల్ల చినన్పప్టి నుంచే,
తలిల్ తండుర్లకు కూడా గీర్న కారుడ్ సాప్నస్ర చేసి, ఇకక్డికి రపిప్ంచి ఉమమ్డి కుటుంబంలో లాగా కలసి ఉండాలని ఎవరు అనుకోరు? ఆంటీ,
అంకుల చినన్ పిలల్లను రోజు సూక్ల బస వచేచ్సరికంతా రెడీ చేసి బసాట్ప లో వదలడం, సాయంతర్ం వాళళ్ను ఇంటికి తీసుకెళల్డం,
సాయంతర్ం పూటల వాళల్ని సాకర కని, సంగీత, నాటాయ్లని కారోల్ తిపప్డం అందరూ చూసిందే. సుందర, రేవతి తమ టార్వెల జాబస్
నిరంతరంగా, సంతోషంగా చేసుకోవడానికి, ఆంటీ, అంకుల పాతర్ ఎంత ఉందో, పిలల్లు కాలేజీ డారమ్ లకు వెళేల్ టపప్టికి కానీ తెలియలేదని
రేవతి నాకు సవ్యంగా చెపిప్ంది. పిలల్లు ఆంటీ అంకుల ను విడవడానికే కనీన్ళుల్ నింపుకునాన్రట. అలాంటి పిలల్లు ఇపుప్డు ఉదోయ్గాలోల్ కూడా
సిథ్రపడిపోయారు. అంకుల కూడా పోయి రెండేళుల్ అయియ్పోయాయి. ఆంటీ ఇపుప్డు సుందర వాళిళ్ంటోల్ ఒంటరిగానే ఉంటుంది. తుఫాన అని
సీనియర హోమ లో చేరిచ్నటుల్నాన్రు. ఇక సుందర ఆంటీ గురించి ఆదురాత్పడుత్నాన్డంటే, ఆశచ్రయ్ మేముంది.
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"సుందర మీరు వరీర్ కాకండి. పొదుద్నేన్ ఆంటీ ఉండే సీనియర కమూయ్నిటీకి హోమ కు వెళిల్ , ఆంటిని మీ ఇంటోల్ డార్పేచ్సాత్నని" ,
భరోసా ఇచాచ్ను.
ఇవావ్ళ పొర్దుద్నే సుందర చెపిప్న సీనియర హోమ కు వెళాళ్ను. టార్ఫిక పెదద్గా లేదు. ఫోరట్ మాయరస్ పెదద్ ఊరూ కాదు. ఓ
అరగంటలోనే చేరిపోయాను. గార్ండ విలాల్. పేరు కు తగటుట్ పెదద్ భవనమే. 4 అంతసుత్లు, ముందు పెదద్ గారెడ్న, ఫౌంటెన,

తెలల్టి ఎతైన

సథ్ంభం పై, నక్షతార్లు, ఎరుపు తెలుపు గీతలతో రెప రెప లాడుతునన్ మన దేశం జెండా. లోపలికి వెళల్ గానే పెదద్ ఓపెన లాబీ కనిపించింది.
ఎదురుగా పై అంతసుథ్లకి పోవడానికి అనుకుంటా, పాత సినిమా సెటోల్ లాగా మెటుల్ ఉనాన్యి. లాబీలో అకక్డకక్డ సోఫా సెటుల్, పూల
మొకక్లు, కోర్టాన చెటల్తో అందంగా అమరాచ్రు.
రిసెపష్న కౌంటర లో ఉనన్ అమామ్యి వైపు వెళిల్ పరిచయం చేసుకొని, ఆంటీని కలవాలనాన్ను. అమామ్యి ఆంటీకి ఫోన చేసి నేను
వచిచ్నటుల్ చెపిప్ంది. ఆంటీ చెపిప్ంది విని, ఫోన పెటేట్సి, "ఆంటీ రూంలో లేరండి. కాల ఆవిడ మొబైల కి వెళిళ్ంది. ఆవిడ రికిర్యేషన హాల లో
ఉనాన్రు. ఎదురుగా ఉనన్ మెటుల్ ఎకిక్తే ముందుగా కనిపించేది ఆ హాలే. మీరు కావాలంటే పకక్నునన్ ఈ ఎలివేటర కూడా
ఉపయోగించుకోవచుచ్", అని చెపిప్ంది. ఇపుప్డే హై సూక్ల ముగించి జాబ చేసుత్నన్టుంది. అమామ్యి మాటలు, ఉతాస్హం, చూసి మరింత
ముచచ్ట వేసింది. అమామ్యికి థాంకస్ చెపిప్, నేను మెటుల్ ఎకిక్ రికిర్యేషన హాల చేరాను.
హాలోల్ అకక్డకక్డ సోఫా సెటుల్ టేబిలుల్, కురీచ్లు వేసారు. కొందరు పుసత్కాలు, వారత్ పతిర్కలు చదువుతూ, కొందరు పిచాచ్పాటి
మాటాల్డుతూ, కొందరు ఏదో ఆలోచిసూత్, మరికొందరు బోరడ్ గేములు ఆడుతూ కనిపించారు. అటు మూల సార్క్బెల ఆడుతూ ఆంటీ
కనిపించారు. తాను తల ఎతిత్ చూచిన వెంటనే నవివ్, చేయి ఉపాను. ఆంటీ నవువ్తూ , "ఏంటమామ్ నువివ్కక్డ?" అనన్ పలకరింతతో, నా వైపు
అడుగు వేసింది. నేను తన వైపు వడిగా అడుగులు వేసూత్ పోయి కౌగలించుకునాన్ను.
"ఎలా ఉనాన్రు ఆంటీ. మీ అబాబ్యి సుందర పంపించారు. తను ఫోన చేసేత్ మీరు దొరకలేదంట".
"ఇకక్డ బాగానే ఉందమమ్. ఇంటోల్ ఎవరూ లేనిది, నాకు నేనే మాటాల్డుకోవాలిస్ వచేచ్ది. ఇకక్డ కావాలిసినంత కంపెనీ. వాడు ఫోన
చేసి నపుప్డు, ఇదో ఇలా ఎవరితోనో మాటాల్డుతూను, అటాల్డుతూను ఉండి ఉంటాను", అంది ఇంకా చెరగని నవువ్తూ.
ఆంటీ నవువ్తే బాగుంటుంది. ఈ మధయ్లో తనని అలా సంతోషంగా చూడలేదు. ముఖంలోను ఎదో కాంతి, కొతత్దనం కనిపిసుత్నన్ది.
"నా పరిసిథ్తి అంతే ఆంటీ. ఎందుకు నీలో నీవే గటిట్గా మాటాల్డుకొంటునాన్వని, ఆటపటిట్సుత్నాన్రు. ఎదో మరి, ఎడ తెరపి లేని ఈ
ఆలోచనలు అలా నోటి మాట గా వచేచ్సుత్నాన్యి. ఇంతకీ నేను వచిచ్ంది మిమమ్లిన్ ఇంటికి తీసుకెలాద్మని. సుందర డోరియన తుఫాను బెడద
తపిప్పోయింది కాబటిట్ ఇంటికి తీసుకు రామనాన్రు", అనాన్ను.
"డోరియన తుఫాన అంటే నాకు హిందీలో దూరియాన అని వినిపిసుత్ంది, దూరాభారం గురుత్కొచిచ్ మనసుస్ బరువై పోతుంది. ఇంగీల్ష
భాషతో వచిచ్న చికేక్ ఇది. డోరియన కు దూరియాన కు ఇంగీల్షులో ఒకటే సెప్లిల్ంగ కదా. ఇలుల్ వదిలి ఇకక్డ దూరంగా సీనియర హోమ
పొమమ్ంనందుకేమో, డోరియన, దూరియాన లాగా అనిపించింది. కానీ, ఇకక్డ వచిచ్న తరువాత ఈ దూరం, దాని వలల్నిపించిన ఈ, దిగులు
ఇటేట్ మాయమైపోయాయి. మళీల్ ఇంటికి వెళాళ్లా?"
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ఆంటీ ముఖంలో కొంత అయిషట్ం, మాటలో కొంత దుఃఖం నాకు తెలిసింది. మరీ ఎకుక్వ ఆలోచిసుత్నా అని అనిపించి,"ఇకక్డ కంటే
సొంత ఇలుల్ మంచిది కదండి. అదీ కాక, సుందర నినన్నే ఈ సీనియర హోమ ఆఫీసు వారితో మాటాల్డి అకౌంట సరి చేసేసారట. మనం
ఇంటికి బయలు దేరాలి. వేరే ఆపష్న లేదు", అనాన్ను.
ఆంటీ ఓ రెండు నిమిషాలు ఏమి మాటాల్డ లేదు. నేను జవాబు కోసం కొదిద్గా అసహనం గా కదిలాను.
"సరే, ఓ పది నిమిషాలకు ఆగమమ్. వసుత్వులు సరుద్కు వసాత్ను", అని ఇది వరకు తను గేము ఆడుతునన్ టేబిల దగగ్రికి వెళిల్
అకక్డునన్తనితో వీడోక్లు అనుకుంటా, తీసుకొని పై అంతసుథ్లో ఉనన్ తన రూము కు పోయింది.
ఆ పది నిమిషాల తరువాత ఆంటీవసూత్ వసూత్ మరొకతని కూడా వెంట పటుట్కొచిచ్ంది. ముఖవలికలు తెలల్వారి లాగా ఉనాన్, చామన
ఛాయా రంగు వలల్, ఎకక్డివాడో పోలుచ్కువడం కషట్ంగానే ఉంది. ఎకక్డో చూసాననిపించింది. వెంటనే గురుత్ వచిచ్ంది. ఇందాక ఆంటీ ని
ఇకక్డ మొదట చూసినపుప్డు, తన తోనే సార్క్బుల ఆడుతూ కనిపించాడు.
"తను జారజ్. ఇకక్డే పరిచయమయాయ్డు. ఆయన కూడా ఖాళీచేసుత్నాన్డు. దారిలోడార్ప చేయగలవా?", అని ఆంటీఆడిగింది.
జారజ్ ముఖంలో పర్సనన్త, చిరు నవువ్ తో నేను ఇటేట్ ఒపుప్కోకుండా ఉండ లేక పోయాను. జారజ్ మంచి కులుపుగోలు మనిషి. వాళళ్
పూరివ్కులు జమైకాలో ఉండేవారట. వాళుళ్ జమైకా కి వలసే వచిచ్ ఉంటారు. ఆ దేశంలో డెంటల కాలేజీలో చదివి ఈదేశంలో సిథ్ర పడాడ్డట.
భారయ్ పోయి 5 సంవతస్రాలు అయియ్ందని పర్సుత్తం రిటైర అయియ్ ఎదో టైం పాస కని సొంతంగా ఓ షాప నడుపుతునాన్డని మాటలలో
తెలిసింది.
కారు టర్ంక లో వాళళ్ సూట కేసులు పెటేట్సి ఎకక్డికి పోవాలి అని జారజ్ ని అడిగా. జారజ్ సానిబెల దీవ్పం అని చెపాప్డు. సానిబెల,
ఫోరట్ మయిరస్ పకక్నే ఉంది. ఓ 15 మైళళ్ డీ టూర నాకు, ఆంటీకి. పెదద్ దూరమేమి కాదు. జీ పీ ఎస లో జారజ్ చెపిప్న అడఢ్రస్ ఎకిక్ంచి కారు
సాట్రట్ చేసాను.
సానిబెల కాస వే రాగానే పాస ఉంది కాబటిట్, ఆగకుండా టోల రోడుడ్ఎకాక్ను. 3 మైళుళ్ సముదర్ం మీద పర్యాణం.. రెండు పకక్ల
నీలంగా సముదర్ం, దానికి పోటీ పడుతునన్టుల్ నీలాకాశం. దూరంగా, ఒకటో రెండు తెలల్టి మబుబ్ తునకలు బదధ్కంగా తేలుతునాన్యి. మరో
లోకంలోకి పోతునన్టట్నిపించింది.
ఆంటీ, జారజ్ కబురల్లో పడిపోయాయారు. దృషిట్ రోడుడ్ మీదఉండడం వలల్, వాళళ్ మాటలు వింటూ అపుప్డపుప్డు నేనూ వాళళ్తో
మాటాల్డుతూ ఉనాన్ను. ఆంటీఇంతకు ముందు వారు ఆటలో ఉపయోగించిన పదాలగురించి వాదిసుత్నన్ది. జారజ్ అలాంటి పదం లేదనడంతో,
తాను చదివిన పుసత్కంలో ఓ వాకయ్ం, దాని సందరభ్ం చెపిప్ జారజ్ కి వివరించింది. ఆంటీ ఒకపుప్డు సైనస్ టీచర గా పనిచేసినటుల్ వినాన్ను.
కానీ ఇంగీల్ష సాహితయ్ం మీద కూడా తనకు పటుట్ ఉందని ఈ పర్యాణంలో తీసింది. అలా, అలా వారిదద్రూ ఓ విషయం నుంచి మరో
విషయం కు అనాయాసంగా పర్యాణం చేయడం, వింటునన్ నాకే ముచచ్ట వేసింది.
కాస వే దిగగానే సానిబెల దీవ్పం. మొతత్ం దీవ్పం పొడవు 15 మైళుళ్ వెడలుప్ 5 మైళుళ్. సీప్డ లిమిట 35 మైళుళ్. కారును నిదానంగా
నడపడంతో మనసుస్ ఒకిక్ంత రిలాకస్ అయియ్నటల్నిపించింది, 70 మైళళ్ సీప్డ తో నడుపుతునన్పుప్డు అలికినటుల్, మసక, మసక గా కనిపించే
రోడుడ్ పకక్న ఈత జాతి పామ చేటుల్, వీటి మధయ్లో పూల మొకక్లు, రకరకాల నీటి పకుష్లు...మంచి ఫోకస లోకి వచిచ్ చకక్గా
కనిపిసుత్నాన్యి. కారుల్ కూడా ఎకుక్వ లేవు. దీవ్పంలో చాలా మటుకు టూరిసట్ లకని రిసారుట్ల్, రెసౌట్రెంట లు, వారు తీరికగా తిరగడాని సైకిళుళ్
ఉనాన్యి. తూఫాన భయంతో ఎకక్వ జనం లేరు. పర్పంచం ఆగి సేద తీరుచ్కునన్టుల్ ఉంది.
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జారజ్ చెపిప్న అడర్స జి పి ఎస లో ఓ ఆరు మైళళ్ తరువాత దీవ్పం చివరోల్ ఉంది. దారిలో షెల మూయ్జియం కనిపించింది. కొతత్గా
మారుప్లు చెయయ్డానికి మూసివేసినటుల్ నోటీస పెటాట్రు. దానిన్ చూసి జారజ్ , నా దగగ్ర కూడా మంచి గవవ్ల కలెక్షన ఉంది. చూపిసాత్ను లెండి
అనాన్డు. మీకు తెలిసిందే కదా సానిబెల గవవ్ల రాజధాని. దీవ్పం చుటూట్ ఉనన్ తీరాల వెంబడి ఎపుప్డు గవవ్లు వెతుకుక్ంటునన్ టూరిసట్ లని
చూడొచుచ్. పొదుద్న సూరోయ్దయానికి ముందు ఈ జనాలు మరీ ఎకుక్వ.
మాటలోల్నే జారజ్ చెపిప్న అడర్స కు వచేచ్సాం. అది ఓ గవవ్ల కూయ్రియో షాప.
"ఇలెల్కక్డ? షాప లాగా ఉంది", జారజ్ ని చూసి అడిగా.
"ఇది నా షాపే. ఇలుల్ ఈ షాపు వెనకాల ఉంది".
"ఆలాగా", అని జారజ్ తన బాయ్గ తీసుకోవడాని, టర్ంక బటన నొకిక్ తెరిచాను.
"మీరూ దిగండి. ఇందాక అనన్టుల్ మీకు నా దగగ్రునన్ గవవ్ల కలెక్షన చూపిసాత్ను. మీకు తపప్కుండా నచుచ్తుంది".
ఆంటీ అపప్టికే దిగేసి జారిజ్ పకక్న నుంచుంది. ఇక గతయ్ంతరం లేక నేనూ కార పారక్ చేసి దిగాను.
జారిజ్ కొటుట్ తెరిచి మమమ్లిన్ లోపలికి ఆహావ్నించాడు. ఓ నగల దుకాణం లాగా ఉంది. గోడ పైన, గది చుటూట్ బలల్ల పైన గాజు
కౌంటరుల్, వాటిలో అందంగా అమరిచ్న గవవ్లు, గవవ్లతో చేసిన రకరకాల బొమమ్లు, నగలు. గవవ్లు ఇనిన్ రంగులలో ఉంటాయని తెలీదు.
జారిజ్ తాను ఎలా జీవితాంతం బీచి పకక్న ఊళోళ్నే గడిపింది, ఎలా ఈ గవవ్ల సేకరణ హాబీగా మారింది, ఆ గవవ్లలో ఉనన్ తేడాలు, అవి
గురుత్ పెటట్డం ఎలా, అని చమతాక్రంగా వివరిసూత్ ఉంటే, సమయం ఇటేట్ గడిచిపోయింది. ఆంటీ కూడా ఇంత ఓపికగా , ఎంతోఆశకిత్ తో
జారజ్ మాటలు వింటుంటే ఆశచ్రయ్మేసింది.
ఇక సమయం అయియ్ందని జారజ్ దగగ్ర సెలవు తీసుకో పర్యతిన్సేత్, ఆగండి అని ఈ ఫోల్రిడా రాషట్ర చిహన్ం గురుత్గా తీసుకోమని
ఫోల్రిడా గుఱఱ్ం శంఖం తానే ఒకటి తీసి పాయ్క చేసి నాకిచాచ్డు. ఆంటీకి ఎందుకివవ్ లేదనుకునాన్ను. అపప్టికే తీసిఉంచిన టర్ంక నుంచి జారిజ్
సూట కేస తీయబోతుంటే, తనే వచిచ్ సూట కేసు అందుకునాన్డు. అలానే ఆంటీ సూట కేస కూడా దింపేసేత్,
"అయోయ్ జారజ్ గారు అది ఆంటీ సూట కేస అండి. ఉంచేయండి. ఆంటీని డార్ప చేసినపుప్డు, ఆవిడ సూట కేస కూడా వాళళ్ ఇంటోల్
పెటేట్సాత్ను", అనాన్ను.
"ఇటస్ ఓకే అమామ్. నేనికక్డే డార్ప అయియ్పోతాను",అంది ఆంటీ.
నా ముఖంలో షాక చూసి, తిరిగి ఆవిడ నవువ్తూ, నా దగగ్రికి వచిచ్ ననున్ దగగ్ర తీసుకొని, భుజం వతుత్తూ "జారజ్ కి ఈషాప
నడపడంలో సహాయం కావాలనాన్డు. నాకు కావలసినంత తీరిక ఉంది కదా. సరే అనాన్ను. తన ఇంటోల్నే ఉండే వసతి కలిపిసాత్ననాన్డు. సో
ఐ ఆమ సెట", అంది ఆంటీ.
ఈ కాలం పిలల్ల లాగా, ఇలా ఆంటీ ఇంకొకరి ఇంటికి మూవ అవవ్డం షాకే. తెరుకోవడానికి నాకే సమయం పడే టటుల్ంది. ఇంక
ఆంటీ వాళళ్బాబ్యి కి ఏమని జవాబు చెపాప్లి.
అదే మాట, ఆంటీ తోను చెపాప్ను. ఆంటీ అదేనవువ్తో "పిలల్లిదద్రూ కాలేజీకి వెళిల్పోయారు. వాళళ్ చినన్పుప్డు, నేను ఇంటోల్ ఉండడం
అబాబ్యికి, కోడలికి సౌకరయ్ంగా ఉండేది, అదీ వారు టార్వెల జాబులు చేసుకొని మరింత సంపాదించడానికి. ఇపుప్డు పిలల్లు ఇంటోల్ లేరు.
ఒంటరిగా ఉనన్ నేను, ఇలాంటితుఫాను సమయాలలో వాళల్కి సమసయ్నే. ఇదో నీ లాంటి వారిమీద ఆధార పడవలసి వసుత్ంది. నేనీలా ఇంటి
నుంచి వెళిల్పోయానని, బయట వారికి చెపప్డానికి వాళుళ్ ఇబబ్ంది పడతారేమో. కానీ సమయమే అనీన్ సమసయ్లకు పరిషాక్రం. మొనీన్మధేయ్
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మనమరాలు బాయ ఫెర్ండ తో మూవ అయియ్ంది అంటే అబాబ్యి, కోడలు పెదద్రిలీఫ తో తెగ సంతోష పడలేదు. నేను అలానే మూవ
అయాయ్ననుకొని, అరధ్ం చేసుకుని కొనిన్ రోజుల తరువాత గొపప్ రిలీఫ తో సంతోష పడతారు లే. అయినా నేను అపుప్డపుప్డు వీకెండస్ కో,
థాంకస్ గివింగ కో కలుసూత్నే ఉంటాలే", సముదాయించింది.
మళీల్ నా ముఖం లో ఇబబ్ంది చూసిందేమో.
"నీవింటికి వెళళ్మమ్. నేనే మా వాడికి ఫోన చేసి చెపాత్ను",అంటూ హగచేసుకొని వీడోక్లు చెపిప్ంది.
వినాన్రా...ఆంటీ ఆ సీనియర హోమోల్ కలిసినాయన తో మూవ అయియ్ పోయింది. హే మీకే చెపేప్ది, నాగొంతు పెంచా.
తల తిపిప్ చూసాను. ఫోన వాటస్ ఆప, ఫేస బుక లోకాలోల్ మునిగిపోయిన మా వారు, తలెతిత్ " ఆ..ఆ..మిస అయాయ్...మరో సారి
చెపుప్", అనాన్డు.
ఇదద్రం టివి ముందు ఓ అరగంట కిర్తం కూల బడాడ్ం. టీవీలో సి ఎన ఎన నూయ్స వసూత్నే ఉంది. టివి మూయ్ట చేసి కోల్జ కాపష్న
ఎపప్టిలాగే పెటిట్, కధ మోదలెటాట్. ఇపుప్డు మళీల్ మొదలెటాట్ల?
ఎదురుగా టేబిల పైన నా కోసం చేసుకొని కొంచెం రుచిచూసి వదిలిన మోహితో గాల్స ఉంది. ఫోల్రిడా వచిచ్న తరువాత మోహితో
ఇషట్మైపోయింది. నేనే ఈ కాకెట్యిల చేసుకునాన్. తెలల్ రమ లో, చకెక్ర, నిమమ్ కాయ కోసి దాని రసం , సోడా కలిపాను. పుదీనా ఆకులతో
పాటు, మా అతత్గారు పోయిన సారి వచిచ్నపుప్డు పెరటోల్ వేయించిన తులసి చెటుట్నుంచి ఆకులు కోసి పైన చలాల్ను. తులసి ఆకులు, మాకూ
మోహితో కు, సంబంధం లేదనన్టుల్ పైన తేలుతునాన్యి. తులసి ఆకుల పైన అంటీ అంటనటుట్ మోహితో చుకక్లు సిథ్తపర్జుఞ్లు లాగా
మెరుసుత్నాన్యి.
చేయి చాచి, గాల్స అందుకొని మొతత్ం మోహితో ని, ఓ గుకక్లో తాగేసా.

PPP
ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో బ

ఆటలో అరటి పండు

మతి పొందిన కథ

ంధూరి పోతుల (Prague, Czech Republic)

“పర్తీరోజూ ఇలా కషట్పడుతుంటే మీ ఆరోగయ్ం ఏమౌతుందో అని భయంగా ఉందండీ” అంది అనన్పూరణ్ కాసత్ పేర్మా కాసత్ భయం

కలగలిసిన చూపులతో రాజారావుని చూసూత్. ”ఎందుకు భయం. నాకేమీ కాదు.

చినన్పప్టున్ండీ ఢకాక్మొకీక్లు తిని పెరిగిన శరీరం.

ఈమాతార్నికే ఏమీ అయిపోదులే” అనాన్డు రాజారావు చినన్గా నవువ్తూ. ”మీకు నవులాటగానే ఉంటుంది. ఉదయం ఐదు గంటలకి

మొదలయేయ్ మీ దినచరయ్ ఇదిగో రాతిర్ పదైనా ముగింపుకి రాదు. ఉదయం సూక్లుకెళూత్ నోటోల్వేసుకునే ఆ నాలుగుమెతుకులే. తరవాత మళీళ్
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టీనీళుళ్ తపప్ వేరే ఏమీ తిననుకూడా తినరు. అలా అయితే ఆరోగయ్ం పాడుగాక ఏమౌతుంది. నా కంఠశోషనాదే గాని కొంచెంకూడా మీరు

చెవినిపెటట్రుకదా” అంది నిషూట్రంగా చూసూత్.
“ఇంకెనాన్ళుళ్లే పూరాణ్. ఇంకో ఐదు సంవతస్రాలు. అంతే. రెండోవాడి చదువుకూడా అయిపోతే ఆ తరవాత కషట్పడమనాన్ పడను.
సాయంతర్ం ఐదవగానే ఇంటికొచేచ్సాత్ను. సరేనా” అనాన్డు రాజారావు అనన్ంలో మజిజ్గ కలుపుకుంటూ.
PPP
ఉదయం ఎండలో ఇంటి ఎదురుగా ఉనన్ వేపచెటుట్నీడలో వాలుకురీచ్లో కూరొచ్ని ఉనన్ రాజారావు మాసాట్రి మసిథ్షక్ంలో ఆలోచనలు
సుడులు తిరుగుతునాన్యి. చేతిలో ఆరోజు పేపరు ఉందిగాని రాజారావుగారి దృషిట్ పేపరుమీద లేదు. అసలాయన దృషిట్ చుటుట్పకక్లునన్
దేనిమీదా కేందీర్కృతమైలేదు. కళుళ్ శూనయ్ంలోనికి చూసుత్నాన్యి. మసిత్షక్ంలో ఆలోచనలు గతానిన్ తొలుచుకుంటూ పోతునాన్యి.
“ఎంత కాలం గడిచింది అనన్పూరణ్తో ఈమాట చెపిప్. పనెన్ండేళాళ్. అవును....పుషక్రకాలం” అనుకునాన్రు తనలో తను.
PPP
గతం కళళ్ముందు కదలాడింది. గడిచిపోయిన బాలయ్ం గురొత్చిచ్ంది. బాలయ్ంలో అనుభవించిన పేదరికం ఆకలీ జాన్పకానికొచిచ్
అనిన్ దశాబాద్ల తరవాత కూడా మళీళ్ భయమేసింది. అంత పేదరికంలో కూడా కాల్సు ఫసుట్గా చదువుకునే తన తెలివితేటలతో పాటు
ఐదోకాల్సు తరవాత “ఇంక సదివింది సాలుగాని నాతోపాటూ పనిలోకిరా ఈ శెలవలకాడిన్ంచీ” అని నానన్ అనన్మాటలు గురొత్చిచ్ గుండె
జలదరించింది.

నానన్ మాటలువినన్ తన కళళ్లో కిర్షాణ్ గోదావరీ కలిసి ఉపొప్ంగడం

గురొత్చిచ్

చెమరిచ్న కళుళ్ గటిట్గా

మూసుకుంటే...మూసిన కనురెపప్లకింద దేవానందం మేసాట్రి రూపం లీలగా కదలాడింది. ఆయన చేసిన మరిచిపోలేని సాయం గురొచిచ్
హృదయం కృతజన్తతో నిండిపోయింది. “ఆ రోజు మాసాట్రే గనక ఆదుకోకపోతే నా బర్తుకు ఊరిలో రోజుకూలీగా తెలాల్రిపోయుండేది”
అనుకునాన్రు దేవానందంమాసాట్రిని తలచుకుంటూ. గవరన్మెంటు హాసట్ళళ్లో బర్తికిన రోజులు..... అసలు వాటినెపుప్డైనా మరచిపోతేకదా.
“నా మటుట్కు నాకు గవరన్మెంటు హాసట్ళళ్లో ఉండి చదువుకోవడం మంచి చేసిందనే అనిపిసుత్ంది పూరాణ్. అకక్డ కిర్మికీటకాదులతో నిండిన
చాలీచాలని తిండి తిని బర్తకగలిగాక పర్పంచంలో ఏపార్ంతంలోనైనా, ఏ రకమైన తిండి తినైనా బర్తకొచుచ్ననే విశావ్సం ఏరప్ండింది
తెలుసా” అని భారయ్తో తనెపుప్డూ చెపేప్ మాట గురొత్చిచ్ అంత ఆందోళనలోనూ చినన్గా నవొవ్చిచ్ంది.
సగం నిండిన కడుపుతో, మాసికలు వేసిన గుడడ్లతో ఇంటరీమ్డియెట కాలేజీ ఫసుట్గా పాసవడం, తవ్రగా తన కాళల్మీద తను నిలబడి
నానన్కు సాయపడాలనన్ ఆలోచనతో

టీచర టైరనింగులో జాయిన అవడం గురుత్చేసుకొని ‘ఆ టైంలో టైరనింగులో జాయినవవ్కపోయి ఉంటే

జీవితం ఎలాఉండేదో” అనుకునాన్రు తనలో తను. ఎందుకంటే భగవంతుడి దయవలన ఆయన టైరనింగు పూరిత్చేసిన సమయానికే టీచరల్
నియామకానికి పర్భుతవ్ం పర్కటన జారీచెయయ్డం, సవ్తహాగా తెలివైన రాజారావుగారు ఎవరికీ చేతులూ మూతులూ తడపకక్రలేకుండానే ఆ
పరీక్షలో ఎంపిక కావడం జరిగింది ఆరోజులోల్ కూడా నమమ్శకయ్ంకాని అదుభ్తమే. పర్భుతోవ్పాదాయ్యునిగా ఉదోయ్గం రావడం ‘నాకొకక్డికే
కాదు,

మాకుటుంబం మొతాత్నికే అదొక పెదద్ మలుపు’ అనుకునాన్రు సవ్గతంగా. ఉదోయ్గం వచాచ్క అంతకుముందులా

ఆకలితో

కాకపోయినా ఆరిద్కపరమైన పోరాటం సాగించడం తపప్లేదు రాజారావుగారికి. చెలెల్ళళ్ పెళిళ్ళుళ్ చేయడం అతయ్ంతపర్ధానమైన విషయం
రాజారావుగారికి. చదువుసంధయ్లు పెదద్గాలేని చెలెల్లిల్దద్రికీ ఇదద్రు రాజకుమారులిన్ తీసుకొచిచ్ కటట్బెటట్కపోయినా తిండికీ బటట్కీ లోటులేని
సంబంధాలు చేయగలిగారు. దానితోపాటూ ఒకక్గానొకక్ తముమ్డి చదువుసంధయ్లూ, ఉదోయ్గంకూడా.
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ఈ బాధయ్తలనీన్ ఒకక్ తనజీతం మీద ఆధారపడే నిరవ్రిత్ంచాలిస్వసేత్ చేయలేకపోయేవారే. కాకపోతే రాజారావుగారి అదృషట్మేంటంటే
ఆయన లెకక్లోల్ రామానుజమంతటి ఘనాపాఠీ. ఎంత కిల్షట్మైన లెకక్నైనా అవలీలగా చేసిపారేసే తెలివితేటలు ఆయన సొంతం. ఆ
తెలివితేటలే

హైసూక్లు రోజులనుండీ ఆయనను ఆదుకుంటూ వచిచ్నది. ఎలాఅంటే...ఆయన ఏ కాల్సులో ఉంటే దానికంటే

చినన్కాల్సులవారికి అరద్ంకాని లెకక్లు
గడుపుకునేవారు.

బోధపరచి, వారిచిచ్న తృణమో పణమో తీసుకొని దానితో తన పుసత్కాలూ పెనున్ల ఖరుచ్లు

ఆయన ఇంటరు చదువుతునన్పుప్డూ, టీచరుటైరనింగ చేసుత్నన్రోజులోల్నూ

కూడా

ఆయనను ఆదుకునన్ది ఆ

లెకక్లపాండితయ్మే. అదే ఆయనిన్ మళీళ్ ఇంకొకసారి కాపాడింది. ఖాళీ సమయంలో విదాయ్రుద్లకి లెకక్లు చెపిప్ సంపాదించిన కొదిద్పాటి
డబూబ్ ఆయనకొచేచ్ జీతానికి వేడినీళల్కి చనీన్ళుళ్లా తోడవడంతో తన బాధయ్తలు కషట్ంగానైనా నిరవ్రిత్ంచగలిగారు. అదే సమయంలో
పైరవేటుగా డిగీర్ చదివి తరవాత కషట్పడి బిఈడీ కూడా చేసి, హైసూక్లు ఉపాధాయ్యుడిగా పదోనన్తిపొందిన తరవాతగాని తన గురించి
ఆలోచించుకోలేదు.
ఆ తరవాతైనా
పెనుగులాటే.

ఆయన జీవితం గాడిన పడి సాఫీగా సాగిందా

‘తనపిలల్లు తను పడినటుట్ దేనికీ

అంటే అలాంటిదేమీ లేదు..

ఎకక్డికకక్డ మనుగడకోసం

కషట్పడకూడదు. ఏ విషయంలోనూ వారికి లోటురానికూడదు’ అనన్ రాజారావుగారి

సంకలప్ం నెరవేరడానికి ఆయన మళీళ్ లెకక్లనే నముమ్కోవలసి వచిచ్ంది.

ఉదయం ఆరుగంటలనుండి ఎనిమిదిగంటలవరకూ ఇంటోల్నూ,

సాయంతర్ం సూక్లు అయిపోయిన తరవాత రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలవరకూ కోచింగ సెంటరల్లోనూ లెకక్లటూయ్షనుల్ చెపిప్ చెపిప్ ఇంటికి
వచేచ్సరికి పిలల్లతోనూ భారయ్తోనూ మాటాల్డడానికిగాని గడపడానికిగాని సమయం గాని, శకిత్గాని ఉండేవికాదు. పిలల్ల సూక్లొల్ జరిగే ఏ
కారయ్కర్మానికీ, ఆఖరుకు ‘పేరెంట-టీచర’ మీటింగుకి కూడా రాజారావుగారు ఎపుప్డూ హాజరుకాలేదంటే, ఆ సమయంలో ఆయన ఎవరికో
ఎకక్డో లెకక్లు చెపూత్ పిలల్లకోసం పదిరూపాయలు సంపాదించే పర్యతన్ంలో ఉండడం తపప్ వేరే కారణం ఏదీ లేకపోయినా, బాధయ్తల
మధయ్ నలిగిపోతునన మాసాట్రికి అహోరాతుర్లూ తను ఎందుకు, ఎవరికోసం, అంతలా కషట్పడుతునాన్డో వారికి ....అంటే ఆయన పిలల్లకి...
ఆవిషయం అరద్మయేయ్లా చెపాలనన్ ఆలోచనే ఎపుప్డూ సుఫ్రించేదికాదు.
పిలల్లమీద తనకునన్ పేర్మని

దానికితోడు

సవ్తహాగా

అంతరుమ్ఖుడేమో

(ఇంటోర్వరట్),

వయ్కత్ంపరచడం ఎలాగోకూడా ఆయనకు తెలిసేది కాదు. కనీసం అనన్పూరణ్మమ్గారైనా తండిర్ అంతగా

కషట్పడుతునన్ది వాళళ్ సుఖంకోసమేనని పిలల్లకి ఎపుప్డైనాచెపిప్ ఉంటే వాళళ్కి తెలిసుండేదేమో. అయితే ఆ బాధయ్త నిరవ్రిత్ంచడంలో ఆవిడ
పూరిత్గా విఫలమయాయ్రని నిసస్ందేహంగా చెపొప్చుచ్. దాని పరయ్వసానం “అమమ్కి మామీద ఉనన్ పేర్మలో కనీసం వందోవంతైనా నానన్కి
లేదనీ, అందుకే ఆయన మాతో సరిగాగ్ మాటాల్డనుకూడా మాటాల్డరనీ అంటీముటట్నటుట్ంటారనే అభిపార్యం పిలల్ల మనసులోల్ చినన్తనంలోనే
గటిట్గా నాటుకుపోవడం. ఆ పరిణామం పిలల్లకు తలిల్ ఎడల ఎకుక్వ పేర్మానురాగాలు ఏరప్డడానికీ వారి జీవితం మొతత్ం తలిల్చుటూట్నే
పరిభర్మించేలా చేయడానికీ

దోహదపడడమేకాక పిలల్లకీ తండిర్కీ మధయ్ అనుబంధంగాని, ఆతీమ్యతగాని మృగయ్మై పూడచ్శకయ్ంకాని

అగాధం చోటుచేసుకోవడానికి కారణభూతమైంది.
చినన్పుప్డు సూక్లోల్ చాకెల్టోల్, బిసెక్టోల్ కొనుకోక్వడానికి కావలసిన

చిలల్రడబుబ్ల దగగ్రనుండి పెదైద్ కాలేజీకి వచాచ్క బండిలో

పెటోర్లు వెయియ్ంచుకోవడానికో, జత బటట్లు కొనుకోక్వడానికో కావలసిన డబుబ్లవరకూ అనీన్ అమమ్నే తపప్ నానన్ని అడగడం అనే పర్శేన్
తలెతేత్ది కాదు. సూక్లోల్ కాలేజీలో జరిగే పర్తీవిషయం పంచుకునేది తలిల్తోనే. ఏచినన్ సమసయ్ వచిచ్నా చెపుప్కునేదీ తలిల్తోనే. “ఈ విషయం
నానన్కి చెపేత్ ఆయనకూడా సంతోషిసాత్రుకదా” అనన్ ఆలోచనే పిలల్లకెపుప్డూ వచేచ్దికాదంటే అది అబదద్ం కాదు.
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దొరికి తలీల్కొడుకులు కబురుల్ చెపుప్కుంటునన్ దగగ్రకి రాజారావుగారు వెళిళ్ కూరుచ్ంటే పిలల్లు చాలా ఇబబ్ందిగా ముళళ్మీద కూరుచ్నన్టుట్
కూరొచ్ని, నెమమ్దిగా లేచి వెళిళ్పోయేవారు అకక్డనుండి.
PPP
కాలచకర్ం గిరుర్న తిరిగి, పిలల్లు పెదాద్ళూళ్, మాసాట్రూ అనన్పూరణ్మమ్గారూ వృదుద్లూ అయిపోయారు. మాసాట్రు రిటైర అయాయ్రు
కూడా. మాసాట్రు కలలు కనన్టేట్ ఐఐటీలోల్ చదివిన ఇదద్రు కొడుకులూ, ఈకాలం కురార్ళళ్లా “డరీట్ ఇండియా” అనుకుంటూ, అమమ్ని వదిలేసి
అమెరికాకి

ఎగిరిపోలేదు.

ఇకక్డే

మంచి ఉదోయ్గాలోల్ కుదురుకొని,

ఉనన్తమైన సాథ్నాలకు చేరుకునాన్రు. వారిదద్రి పెళిళ్ళూళ్

అనన్పూరణ్మమ్గారికి నచిచ్న, ఆవిడ ఎంపికచేసిన అమామ్యిలతోనే ఆవిడ కోరుకునన్టేట్

జరిగాయి. పండగలకీ పబాబ్లకీ వచిచ్నపుప్డు

“అతత్యాయ్ అతత్యాయ్” అంటూ భారయ్ వెనకాతల తిరుగుతునన్ కోడళల్ని చూసుత్నన్ మేసాట్రి కళుళ్ ఆనందంతో మెరవడం ఇంటోల్వారెవరూ
గమనించకపోవడం మాసాట్రికసలు తెలియనే తెలీదు.

పర్తీరోజూ ఏదో ఒకటైంలో ఫోను చేసి పిలల్లు తలిల్తో కనీసం పావుగంటసేపైనా

మాటాల్డుతుంటే “ఈ కాలంలో కూడా కనన్తలిల్దండుర్లిన్ ఇంతగా పేర్మించే పిలల్లుండడం నేనూ పూరాణ్ ఎపుప్డో పూరవ్జనమ్లో చేసుకునన్
పుణయ్ం.” అనుకొని ఆనందించేవారు.

“అనన్పూరణ్ గురించి నాకేమీ దిగులులేదు.

నేనుపోయినా కళళ్లో పెటుట్కొని చూసుకుంటారు

కొడుకులూ కోడళూళ్” అనుకునేవారు నిశిచ్ంతగా. అంతేకాదు భారయ్కంటే తనే ముందుపోవాలని కూడా కోరుకునేవారు మనసూప్రిత్గా.
అయితే మాసాట్రు ఒకటనుకుంటే భగవంతుడు వేరేవిధంగా అనుకునాన్డో ఏమో మహాలకిష్ లా ఆరోగయ్ంగా తిరుగుతునన్
అనన్పూరణ్మమ్గారికి ఒక రాతిర్ తెలల్వారలేదు. నిదర్లోనే వెళిళ్పోయారు.

ముపైప్ఏళల్పైబడి తనకు

తోడూనీడగా ఉనన్ భారయ్ అకసామ్తుత్గా

తననలా ఒంటరిని చేసి వెళిళ్పోతుందని ఏనాడూ ఊహించని మాసాట్రు ఆదెబబ్కి తటుట్కోలేకపోయారు. కొడుకులకి ఎలా ఫోను చేసారో,
వాళెళ్పుప్డువచిచ్ చేయవలసిన కరమ్కాండలు ఎలా పూరిత్చేసారో ఏమో.... అంతా ఏదో అచేతనావసథ్లో ఉండి చూసుత్నన్టుట్ మూగగా చూసూత్
ఉండిపోయారు రాజారావుమాసాట్రు.
PPP
ధశదినకరమ్ అయిపోయిన మరుసటిరోజే పర్యాణమైపోతునన్ పిలల్లు ఇంకా కొనిన్రోజులు ఉంటే బాగుండునని మనసులోఉనాన్
“బాదయ్తాయుతమైన ఉదోయ్గాలోల్ ఉనన్పిలల్లు. ఇపప్టికే చాలా రోజులునాన్రు ఇంకెనాన్ళుళ్ండగలరని” సరిపెటుట్కొని ఉండమని అడగలేదు.
“మాతో వచెచ్యయ్ండి నానాన్. ఒకక్రే ఇకక్డెలాఉంటారు అమమ్లేకుండా” అని బలవంతంచేసాత్రేమో వాళళ్మనసులు కషట్పడకుండా రానని
ఎలా చెపాప్లా అని తరజ్నభరజ్న పడిన మాసాట్రు కొడుకులుగాని కోడళుళ్గాని ఆ మాటే ఎతత్కపోవడంతో, కొంచెం ఆశచ్రాయ్నికి గురైనా,
నిశిచ్ంతగా నిటూట్రాచ్రు. “మీ ఆరోగయ్ం జాగర్తత్ సుమండీ. అవసరం అయితే ఫోను చెయయ్ండి” అని చెపిప్ బయలేద్రి వెళిళ్పోయారు పిలల్లు.
వెళిళ్ మూడునెలలవొవ్సోత్ంది.

అమమ్ బర్తికిఉనన్పుప్డూ పర్తీరోజూ విధిగా ఫోనుచేసి మాటాల్డే పిలల్లు తనతో కూడా అలాగే రోజూ

మాటాల్డతారని ఎదురుచూసిన మాసాట్రికి నిరాశే మిగిలింది. వారంరోజులు ఎదురుచూసి “పిలల్లు చెయయ్కపోతేనేం. నేను చెయొయ్చుచ్కదా”
అనుకొని ఫోను చేసిన మాసాట్రికిగాని పిలల్లకిగాని మాటాల్డుకోవడానికి విషయాలే కరువవడంతో ఒకటెర్ండు పర్యతాన్లతరవాత అదికూడా
మానుకునాన్రు. భారయ్లేని లోటు పర్సుఫ్టంగా తెలుసోత్ంది మాసాట్రికి. భారయ్ బర్తికిఉనన్పుప్డు పర్తీ చినన్ విషయానికీ ఆవిడమీద ఎంతగా
అధారపడేవారో అవగతమైంది. సేన్హితులంటూ పెదద్గా లేని మాసాట్రికి రోజులు గడవడం కూడా కషట్ంగా మారింది. పరయ్వసానంగా
ఆందోళనా ఆతురతా ఎకుక్వై నిదార్దేవత శీతకనేన్సింది. పొదుద్ గడవడమే కషట్మైన మనిషికి రాతిర్నిదర్ కూడా కరువైతే జీవితం ఎంత
దురభ్రంగా ఉంటుందో అనుభవందావ్రా తెలుసుకునన్మాసాట్రు నిదర్కొరకు మాతర్లిన్ ఆశర్యించాలిస్న అగతయ్ం ఏరప్డింది.
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ఏంచెయాయ్లో పాలుపోని సంకటసిథ్తి. ‘ఏదైనా వృదాద్శర్మానికి వెళిళ్పోతేనో?’ అనే ఆలోచన వచిచ్నా దానిన్ మొగగ్లోనే తుంచేసారు.
భారయ్తో చివరివరకూ కలిసి జీవించిన ఆఇంటిలోనే తను కూడా తుదిశావ్స వదలాలి అనేది అందుకు మొదటి కారణం అయితే
వృదాద్శర్మాలమీద ఆయనకి సదభిపార్యంలేకపోవడం రెండవకారణం. “అనన్పూరణ్ లేకుండా ఇలా ఒంటరిగా ఎనాన్ళోళ్ జీవించలేను. ఏదో
ఒకటి చెయాయ్లి. లేకపోతే ఆతమ్హతేయ్ శరణయ్ం” అనుకునాన్రు నిండుగా ఉనన్ నిదర్మాతర్లసీసా కళళ్ముందు కదులుతుండగా .
“ఏంచేయాలి ఈ దురవసథ్నుండి ఎలా బయటపడాలి” అని దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నన్ మాసాట్రికి ఈశవ్రపర్సాదంలా (godsend)
గురొత్చాచ్రు. అదే ఊరిలో అనాధాశర్మాలోల్ ఉంటూ గవరన్మెంటుసూక్ళళ్లో చదువుకుంటునన్ అనాధపిలల్లు. ముపైప్ఐదేళళ్కుపైగా
పర్భుతోవ్పాధాయ్యునిగా పనిచేసిన మాసాట్రికి అలాంటి ఆశర్మాలోల్ ఉండి చదువుకుంటునన్ విదాయ్రుద్ల విదాయ్పర్మాణాలు ఏసాథ్యిలో
ఉంటాయో తెలియని విషయంకాదు. “భగవంతుడు తపప్ వేరే దికుక్లేని ఆ అనాధలకోసం ఏమైనా చేసేత్ బాగుంటుందేమో” అని అనిపించిన
మరుక్షణమే “పర్తీరోజూ వారుంటునన్ ఆశర్మానికి వెళిళ్ వారికి లెకక్లూ, ఇంకా అరద్ంకాని పాఠాలూ చెపేత్నో” అనన్ ఆలోచన రావడంతో
ఒకక్సారిగా వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటట్నిపించింది మాసాట్రికి. “అవును అకక్డ పిలల్లకి ఉదయం సాయంతర్ం ఉచితంగా లెకక్లూ ఇతర
పాఠాలూ చెపొప్చుచ్. అంతే కాకుండా టెంత, ఇంటరీమ్డియేట చదువుతునన్ పేదవిదాయ్రుద్లకి కూడా టూయ్షనుల్ ఫీర్గా చెపొప్చుచ్. ఇనాన్ళూళ్
కనన్బిడడ్లకోసం, తోడబుటిట్నవాళళ్కోసం కషట్పడిన నేను ఇపప్టికైనా దేవుడు తపప్ దికుక్లేని అనాధలకోసం ఈపని చేసేత్ ఇనాన్ళళ్ నా
ఉపాధాయ్యవృతిత్కి నాయ్యం చేసినవాడిన్ అవుతాను. పిలల్లు మాటాల్డడంలేదనీ, సమయం గడవడం లేదనీ కలుగుతునన్ బాధకూడా
దూరమౌతుంది. రేపేవెళిళ్ ఆశర్మం నిరావ్హకులతో మాటాల్డతాను తపప్కుండా” అనుకునాన్రు తేలికపడడ్ మనసుతో.
ఆ రాతిర్ నిదర్పటట్డానికి నిదర్మాతర్ల అవసరం లేకపోయింది రాజారావు మాసాట్రికి.
PPP

ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో ప
ర్ శం

కలాయ్ణం, కమనీయం

పత
ర్ ం పొందిన కథ

. చ్. రమాకాంత్ (Hamburg, Germany)

పర్కృతి పచచ్ తోరణం తొడిగే వేళ, చెటూట్-పుటట్ సింగారించుకొనే వేళ, చలి గాలుల వీర విహారానీన్ శమింపచేసూత్, నులు

వెచచ్ని కిరణాలు ఉదయించే వేళ, ఎనోన్ ఆశలతో ఎనోన్ కొతత్ కబురల్తో, పంచాంగ శర్వణాలతో, తెలుగు వారందరు ఒకక్టయియ్ పర్కృతి
మారుప్లని సావ్గతిసూత్ ఆనందోతాస్హాలతో

జరుపుకునే ఉగాది పండగ!, మరొక పక్షం రోజులలో రాబోతోంది.

అయితే ఇపప్టిన్ంచీ

హడావుడి ఎందుకు అనుకుంటునాన్రా, మా నానన్ సావ్మి గుడి నిరావ్హకులు గా వయ్వహరిసుత్నాన్రు, మరి హడావుడి అంతా మాదే కదా!

ఉగాది వచేచ్ పక్షం రోజుల ముందుగానే గుడి పర్ధాన పూజారి గారు మా నానన్ తో గుడి కారయ్కర్మాలనిన్టిని చరిచ్ంచి, పండగ

కి

అవసరమైన హంగులు, పర్తి ఏడాది జరిపే ఉతస్వాలు గురించి కూలంకషంగా మాటాల్డి, గుడి కి అవసరమైన చందాలని, ఆహావ్నించాలిస్న
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పెదద్ మనుషులని, పంచాంగ శర్వణానికి పండితులని , ముఖయ్ మైన వారందరిని సమావేశపరిచి, ఉగాది ఎలా దిగివ్జయంగా జరపాలి అనన్
విషయాలని, ఆలోచించుకుని కారయ్చరణ సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్రు. అనిన్ంటికంటే అతి ముఖయ్ మైనది, గుడి మూల విరాట అయిన

వేంకటేశవ్ర సావ్మి కి ఇచేచ్ లాంఛనాలని, అమమ్వారికి ఇవావ్లిస్న ఆభరణాలని గురుత్ చేసుకుంటూ కారాయ్చరణ మొదలు పెటాట్రు.
అనన్టుట్ చెపప్టం మరిచాను నా పేరు 'పదామ్వతి', మా ఊరికి దగగ్రలో ఉనన్ కళాశాలలో డిగీర్ పూరిత్ చేసాను.చినన్ నాటి నుండి
గుడి పార్ంగణ వాతావరణం లో పెరిగిన కారణం చేత ఏమో గాని , నా దృషిట్ అంతా గుడి మీదే ఉండేది, జరిగే పర్తి ఉతస్వం, పర్తి పండగ,
నా మనసులో బలంగా ముదిర్ంచుకుపోయాయి. పైగా నానన్ గుడి నిరావ్హకులవవ్టం చేత, పర్తి కారయ్కర్మం

లోను

పూజారి గారు

పర్ధమంగా మమమ్లిన్ ఆహావ్నించడం, మేమంతా వెళిల్ సావ్మి ఆశీరావ్దం తీసుకోవడం, అటు పైన జరిగే ఉతస్వాలలో ముందుగా ఉండి,
కారయ్కర్మాలలో పాలు పంచుకునే అవకాశం దకేక్ది, సేన్హితులమంతా కలిసి వీలైనపుప్డలాల్ చినన్ పాటి కచేరి కూడా చేసేవాళళ్ం. ఇలా
ఇంటోల్ ఉండే సమయం కనాన్ గుడిలో ఉండే సమయమే ఎకుక్వ గా ఉండేది.
మా ఊరి లో గుడి అంత అందమైన గుడి నేనెకక్డ చూడలేదు. మేఘాలని సైతం పలకరించే గాలి గోపురం, నలు దికుక్లా
వాయ్పించి నటుల్గా ఉండే ఆలయ పార్కారం, ఏనుగులతో కానీ తెరవ లేనంత పర్ధాన దావ్రం, లోపలి అడుగిడిన వెంటనే వెండి ధవ్జసత్ంభం ,
దాని కిందనే హనుమ చినన్ విగర్హం. రాతి బండను సైతం ఆలయ అంతరాభ్గంగా మలిచారు, ఎంతో శిలప్ కళా నైపుణయ్ం, ముఖయ్మైన
రామాయణ, మహాభారత ఘటాట్లు, దశావతారాలు, వాటి చరితర్లు, వాటిపై చెకిక్ ఉనాన్యి, అనిన్ంటికంటే ముఖయ్మైనది మూల విరాటుట్,
'వేంకటేశవ్ర సావ్మి', ఆజానుబాహుడు, అరవింద నేతుర్డు, ఊరందరిని చలల్గా చూసే వెంకనన్ సావ్మి, చిరు మందహాసం తో వచిచ్న
వారందరికీ దరశ్నం ఇచిచ్ ఆశీరవ్దిసుత్నాన్డు, పకక్నే 'పదామ్వతీ దేవి', శాంత మూరిత్యై, జగనామ్త అయి, పెదద్ కనున్లతో, సావ్మి వారి కంటే
కొంచెం మించిన మందహాసంతో, పెదద్ ముకుక్పుడక పెటుట్కొని, వచీచ్ పోయే పర్జలందరినీ బిడడ్లాల్గే చూసుకుంటూ, మురిసిపోయి
చూసుత్నన్టుట్గా అనిపించేంత సవ్రూపం, అంతే ఇది గా భూదేవి మరో వైపు ఆశీరవ్దిసూత్ , ఊరికొచేచ్ పర్తి కషాట్నిన్ తీరుసూత్, కొలువయి
ఉనాన్రు. అటు పైన, ధవ్జసత్ంభానికి ఆగేన్యంగా పెదద్ రావిచెటుట్-వేపచెటుట్ కలగలిసిన పర్దేశం, అకక్డ కూరుచ్ంటే వచేచ్ చలల్ని పిలల్ గాలికి
తనువంతా కూడా మైమరిచిపోతుంది, 'సాకాష్తుత్ వైకుంఠమే' అనన్ంత

అదుభ్తమైన దృశయ్ం గా కనిపిసుత్ంది నా కళళ్కి. గరభ్ గుడికి

ఈశానయ్ంగా గుడి కోనేరు, గుడి బయట అందమైన సెలయేరు, ఎదురుగా పెదద్ రావి చెటుట్, దాని జడలు పటుట్కుని ఉయాయ్లలూగే చినాన్రులు,
దాని కింది రచచ్బండ, రచచ్బండ మీద పేకాటరాయుళుల్, సెలయేటి పిలల్కాయలు గోచీలు కటిట్ మహా జోరుగా ఈత కొడుతునాన్రు, మరో
పిలాల్డికి నేరిప్సుత్నాన్రు, వాడు రాను కుయోయ్-మొరోర్ అంటుంటే లాకొక్చిచ్ మరీ పడేసారు నీటిలో, పార్ణి లక్షణం కదా పార్ణానిన్
కాపాడుకోవటం, దానంతటదే వచేచ్సింది ఈత, ఈదుకుంటూ బయటకొచేచ్సాడు, ఈసారి వాడే దూకాడు, మహా జోరుగా!. సెలయేటి
వాసులు ఈరోజు ఈత నేరుచ్కునన్టేట్ రేపు సంసారం మనే సముదర్ంలోనూ అంతే సరదాగా ఈదేసాత్రు కలిసికటుట్గా. నిజానికి గుడి చుటూట్
మన జీవితాలని పెన వేసుకు పోయేలాగా మన సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలని తీరిచ్ దిదిద్న ఎందరో మహాను భావులకి శత కోటి వందనాలు,
ఎందుకంటే, ఆలోచిసేత్ పర్తి పనిలోనూ మనలో తెలీకుండానే ఒక ఆధాయ్తిమ్క భావనని, సాతివ్క లక్షణాలు అల వోకగా అలవరుచ్కోగలిగే
విధంగా రోజు వారి జీవితంలో ముడి వేసేసారు. ఏ కషట్ం వచిచ్నా , సంతోషం వచిచ్నా అనిన్ గుడి ఆవరణ లోనే, నలుగురితో గడపడం,
నలుగురితో కాలకేష్పం, వయసు మళిళ్నా కూడా ఎకక్డ నిరాశ నిసప్ృహలకు లోను కాకుండా, మనసుని ఉతేత్జ పరుసూత్ ఆహాల్దకరంగా నిలిచే
వాతావరణానిన్ కలిప్సూత్, మనిషి మనసుస్ని సంసక్రించే విధంగా తీరిచ్దిదిద్న మన ఋషులందరి ఋణం ఎలా తేరుచ్కోగలం!, వారి పేరుని
గోతర్ంగా మన వంశానికి తగిలించుకోవడం, వారు నేరిప్న సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలని గౌరవించడం తపప్!
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అది అలా ఉంటే, ఇదిగో ఉగాది రానే వచిచ్ంది, అసలే గుడి పెదద్లం కాబటిట్, ఆ రోజు తెలల్వారు జాము రెండింటికే లేసాత్ము,
నాలుగింటికలాల్, సావ్మి వారికి జరిగే ఉతస్వ పూజలో, ఊరి పెదద్లు, ఆహావ్నితులు అందరు కలిసి పాలొగ్ంటారు, పర్ధమంగా సావ్మి వారికి
పూజ మా చేతనే చేయిసాత్రు, అందులో నేను కూడా కూరుచ్ంటాననుకోండి, పూజ 2 గంటలు పడుతుందిట, సంవతస్రమంతా ఎదురు చూసి,
ఆ ఒకక్రోజు మాతర్మే దొరికే అరుదైన అదుభ్తమైన క్షణాలు, ఎపుప్డెపుప్డా అని ఎదురు చూసుత్ండగానే, రానే వచిచ్ంది, షడుర్చులతో,
షడాభ్వాలని, నవ నాడులని ఉతేత్జితం చేసే పచచ్డి అదేనండి 'ఉగాది పచచ్డి', పూజారి గారు సావ్మికి నివేదించడం అయిపోయింది, ఇంక
పర్సాదం తీసుకోవటం తరువాయి, ఎపుడు చేతిలో పడిందో

ఎపుడు నాలిక చేతిని తుడిచేసిందో తెలియదు అంతా ఒకక్ క్షణం లో

జరిగిపోయింది, ఇంకా తనివి తీరక ఇంకొంచెం అడిగి తీసొక్ని తింటే గాని ఊరుకోలేదు ఆతామ్ రాముడు. గుడి పార్ంగణం లో కూరొచ్ని
సావ్మి వారిని, వచీచ్ పోయే జనాలని చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను, మెలల్గా రదీద్ తగిగ్ంది. ఇదిలా వుంటే, నాకు తెలియకుండా మరొక కబురు కూడా
తీసుకొచిచ్ంది కొతత్ సంవతస్రం. 'శీర్రామనవమి మరునాడే పెళిల్ చూపులు అని, పిలాల్డు అమెరికా లో ఉంటాడని, 'వేదిక పొర్ఫెసర' గా పని
చేసుత్నాన్డని, వాళల్ందరికీ నచాచ్డని', చెపిప్ నానన్ తన పనిలో నిమగన్మైపోయారు. అంతే! దెబబ్కి ఉతాస్హం అంతా నీరు గారి పోయింది,
తెలీకుండానే కళళ్ నిండా నీళుల్ తిరిగాయి, ఎంతలా అంటే, 'ఎదురుగా ఉనన్ సావ్మి కూడా కనిపించనంత'!
ఎపుప్డు వచిచ్ందో తెలీదు కానీ, అమమ్ నా దగగ్రకొచిచ్ కూరుచ్ంది. నాలో జరిగే అంతరమ్ధనానిన్ ముందే పసిగటిట్ందో ఏమో,
శీర్నివాస కళాయ్ణం చెపప్డం ఆరంభించింది. "తెలుసు కదా అమమ్ ఎనిన్ సారుల్ చెపాత్వ!" అని అనన్ వినిపించుకోలేదు, పైగా అంటుంది,
"పదామ్వతీ దేవి!, అంతటి జగనాన్ధుడు భరత్గా రావాలని గటిట్గ కోరుకుంది కాబటేట్, సాకాష్తుత్ సావ్మి వారే దొరికారు, నువువ్ కూడా అలాగే
కోరుకో మంచి మొగుడే వసాత్డు" అని, "రెండు వంశాలని తరింప చేయగలిగే శకీత్ దేవుడు ఆడవారికి మాతర్మే ఇచాచ్రు, అది మనకే
సొంతం, అనవసరమైన పిచిచ్ ఆలోచనలు చేయక, చెపిప్ంది విను!" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. ఎనిన్ చెపిప్నా మనసూరుకోలేదు.
చినన్పటినుంచి పెరిగిన వాతావరణం, ఇలుల్, గుడి, అమమ్ నానన, సేన్హితులు, అందరిని వదిలి ఎకక్డో అమెరికా కి వెళాళ్లా, అసలు నాకీ
బంధాలెందుకు, పెళెళ్ందుకు చేసుకోవాలి, ఎపుప్డూ మా నానన్ తో నే ఎందుకు ఉండకూడదు!, అనిన్ పనులోల్ మా నానన్కి సహాయం చేసూత్
ఇకక్డే ఉండి పోవచుచ్గా, అంతగా అవసరమైతే ఈ ఊళోళ్నో లేకపోతె చుటూట్ ఉనన్ ఊళళ్లోనూ సంబంధాలు వెతకచుచ్ కదా!, అమెరికా
దాకా వెళాళ్లా,ననున్ కనీసం ఒకక్ మాట కూడా అడగలేదు, అసలు ఈ గుడి ని వదిలి ఎలా వెళాళ్లి, తలుచుకుంటేనే ఏడుపు తనున్కు
వచేచ్సోత్ంది. ఒకక్గానొకక్ కూతురిన్, ఇలల్రికం తెచుచ్కోవాలి అని కూడా అనుకోవటేల్దెందుకో, పర్యతిన్సేత్ దొరుకుతారు కదా!. ఇలా ఎనోన్
ఆలోచనలు చుటుట్ముటాట్యి. నేరుగా గుడి లోపలి అమమ్ వారి ముందు కూరుచ్నన్, అభయ హసత్ంతో, చిదివ్లాసంతో, పెదద్ కనున్లతో, పర్శాంత
చితత్ం తో కనిపించింది, 'ఏంటో విషయం' చెపప్మనన్టుట్గా పలకరిసుత్నన్టుట్గా ఉంది ఆ క్షణంలో 'అమమ్వారు'. ఎలాగైనా పెళిల్ కుదరకుండా
చూడమని వేడుకొని, ఇంటికి వచేచ్సాను.

బహుశా పర్తి అమామ్యి పెళిళ్కి ముందు ఇంతేనేమో. కానీ సతయ్మేమిటంటే, నేను చూసిన

వారందరు, పెళిళ్కి ముందు ఎనిన్ అనుకునన్, పెళైళ్న మరుసటి రోజు నుండే చెపప్లేనంత మారుప్, ఎవరు చెపప్నకక్రేల్నంత పరిపకవ్త
దానంతట అదే వచేచ్సోత్ంది వారికి సహజంగా అదేంటో. ఎకక్డో ఎందుకు మా అమమ్ లాంటి వాళళ్ని చుసేత్ ఆశచ్రయ్మేసుత్ంది అపుడపుప్డు,
ఎలా తమని తాము తీరిచ్దిదుద్కుంటూ, కుటుంబానికి మూల సత్ంభంగా ఉంటూ, అనిన్ పనులు సమరిధ్ంచటం చుసేత్ అమిత మైన గౌరవంతో
నిండి పోతుంది మనసంతా. మానవాళికి ఇలాంటి వారు చేసే తాయ్గం మరువరానిదిగా అనిపిసుత్ంది, తాయ్గం సహనం ఓరుప్ నిషఠ్ లతో ఇరు
వంశాలని ఒకక్ చేతోత్ నడిపిసూత్, 'భారతీయ సంసక్ృతిని, సనాతన ధరామ్నిన్ నిలబెడుతూ, సంపర్దాయాలకు విలువనిసూత్ నిలబడే పర్తి
ఆడవారికి, మా అమమ్ లాంటి వారందరికీ, అందరు రుణ పడి ఉండి పోవాలిస్ందే' అనన్ంత సహృదాభ్వము కలుగుతోంది .
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అమమ్వారిని వేడుకునాన్ను గాని , ఏం జరుగుతుందో ననన్ భయం, మనసు మనసులో లేదు, అనిన్టికి చిరాకు పరాకు, అసలు
ననన్డగకుండా ఇలాంటి ఏరాప్టు చేసినందుకు అమామ్ నానన్ మీద పీకలాద్కా కోపం, ఎవరిన్ ఏమి అనలేను. రాతిర్ భోజన సమయం అయింది.
నేను నా గదిలోనే ఉనాన్ను, భోజనానికి అమమ్ పిలుసోత్ంది, ఆకలి లేదని అరిచాను!, వెంటనే వాళల్కి అరధ్ం అయింది అనుకుంటా, ఇదద్రు
కూడబలుకొక్ని నా దగగ్రికొచాచ్రు, ఎనోన్ చెపాప్రు, అనిన్టికి విని, ఏం చెపప్లేక అమమ్ని గటిట్గ కౌగిలించుకొని నానన్ వైపే చూసూత్ ఉనాన్ను,
సావ్మి వారి లాగే చిదివ్లాసంతో ఉనాన్డు మా నానన్, కొంచెం బాధ కూడా లేదేమిటో. చివరాఖరకి ఒక మాట చెపాప్రు, ఇది పెళిల్ చూపులే,
పెళిల్ కాదు ఎందుకంత హడలి పోతునాన్వ అని, కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్ ఆపూట భోజనం కానిచాచ్ను.
శీర్ రామ నవమి రానే వచిచ్ంది, గుళోల్ కోలాటం- కోలాహలం బానే ఉనాన్, ఈసారి ఏదో తెలియని అలజడి, జరిగే హడావుడిలో
సమయం తెలియలేదు, వెచచ్ని వేసవి లో చలల్టి పానకం తాగి వడపపుప్ తిని గుడి పార్ంగణం లో కూరుచ్ని ఉనాన్ను. ఎకుక్వ దిగులుగా
కనిపిసేత్ అమమ్ ఈసారి సీత రామ కళాయ్ణం చెపేప్సుత్ంది, అందుకే ఆలోచనలనిన్టికి సవ్సిత్ పలికాను జరిగేది జరగక మానదు అనుకుని గుడి
చుటూట్ తిరుగుతునాన్ను. రేపే పెళిల్ చూపులు, చూదాద్ం ఏం జరుగుతుందో, రాముడు వసాత్డో రావణుడో ఎవరికి ఎరుక! ముఖయ్మైన
బంధువులు, ఇరుగు పొరుగు వారందరు వచాచ్రు, నా పర్మేయం లేకుండానే ననున్ చకక్గా తీరిచ్ దిదాద్రు, నాకు నేనే నచేచ్సాను, ఇంకేముంది
అయిపోయింది, కచిచ్తంగా నచేచ్సాత్ను. ఆ వచేచ్ వాళల్కి నచచ్కపోతే బాగుండు అనుకుంటూ, వేచి చూసుత్నాన్ను. పెళిల్ చూపుల తతంగం
మొదలయియ్ంది , వచిచ్న వారందరు ఒకొక్కక్రుగా కొనిన్ పర్శన్లు అడిగారు, అతను మాతర్ం ఏమి అడగలేదు, పర్తేయ్కంగా మాటాల్డే ఏరాప్టు
ఏం జరగలేదు. అందరు బయలుదేరడానికి సిదధ్మయాయ్రు, 'ఇంటోల్ అందరం చరిచ్ంచుకొని ఏ విషయం చెపాత్ం' అని చెపిప్ బయలేద్రారు.
అనుకునన్దంతా అయింది, పెళిల్ కుదిరిపోయింది. ముహూరత్ం కూడా పెటేట్సారు, వైశాఖ మాసం లో, అంటే గటిట్గ నెల రోజులు
కూడా లేదు. పెళిల్ పనులనీన్ హడావుడిగా సాగిపోతునాన్యి, బంధువు లందరు ఒకొక్కక్రుగా వసుత్నాన్రు, అందరు అనిన్ పనులు పంచుకొని
చలాకీ గా ఉనాన్రు , రోజు సరిపోననిన్ విషయాలు మాటాల్డుకుంటూ, ఎపుడు తెలాల్రిందో ఎపుడు చీకటి పడిందో కూడా తెలీనంత ఇది గా
దొరిల్ పోతునాన్యి రోజులు. పెళిల్ కూడా గుడి లోనే, గుడి పార్ంగణం లోనే చేసుత్నాన్రు. మగ పెళిళ్వారికి విడిది ఏరాప్టు చేశారు, అనిన్
మరాయ్దలు దగగ్రుండి నానన్ చూసుకుంటునాన్రు, పెళిల్ రోజు రానే వచిచ్ంది, అరధ్ రాతిర్ రెండింటి ముహూరాత్నికి మూడు ముళుళ్ ఏడడుగులు
జరిగిపోయాయి,

తెలాల్రే సరికి పెళళ్యిపోయిందనాన్రు. అపప్గింతలు, మా అమమ్ నానన్ మొహం చూడలేకపోతునాన్ను, చుసేత్ ఎకక్డ

ఏడేచ్సాత్నో అని, వర్తానికి వసుత్నాన్రని విని కాసత్ సరుద్కునాన్ను, మొతత్ం మీద అతాత్రింటోల్ అడుగు పెటేట్సరికి మరుసటి రోజు అరద్ రాతిర్ ఒంటి
గంట , విపరీతమైన నిదర్లో మునిగిపోయాను, తెలల్వారే సరికి అమమ్ నానన్ వచిచ్ ఉనాన్రు, ననున్ నిదర్ లేపారు, తరువాత వర్తం
జరిగిపోయింది, ఇంక అమెరికా పర్యాణం మొదలయియ్ంది! ఈసారి మా నానన్ కొంచెం దిగులు పడాడ్రు కానీ నేను సంతోషం గా ఉంటాననే
నమమ్కంతో తమాయించుకునాన్రు, బరువెకిక్న గుండెతో ఏమి మాటాల్డలేని సిథ్తిలో మేమంతా ఉనాన్ము. ఫైల్ట ఎకేక్ముందు కొనిన్ విషయాలు
అతని గురించి తెలిసాయి, పొర్ఫెసర గా మాతర్మే కాకుండా, వేదాలోల్ చెపప్బడినటువంటి, సైనస్ కి అందని విషయాలని, వేద శాసత్రం
ఆధారంగా

ఉనన్ మరామ్లని కలుపుతూ, కొతత్ పర్యోగాలను రీసెరచ్ చేయటం, ముఖయ్ంగా పర్కృతి ని కాపాడే విధానాలను సూచిసూత్,

మానవాళికి పర్పంచానికి ఉపయోగపడాలనన్దే అతని లక్షయ్ం గా పని చేసుత్నాన్రు అని. ఎందుకో తెలీకుండానే అతని పైన ఒక మంచి భావం
ఏరప్డిపోయింది.
అమెరికాలో ఫైల్ట లాయ్ండ అయింది, ఎనోన్ వేల కిలోమీటరల్ దూరంలో ఇలుల్, అమమ్ నానన గుడి, కోనేరు , సెలయేరు, రావి చెటుట్
అనిన్ కళళ్ముందు కదలాడుతునాన్యి. ఇంతలో ఇలుల్ రానే వచిచ్ంది, ఒక రోజు పూరిత్గా నిదర్ పోయి లేచాము. తరువాత రోజు, మా మామ
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గారు మా ఇదద్రిన్ పిలిచి అతి ముఖయ్మైన విషయానిన్ చెపాప్రు, 'మనం ఇకక్డ వేంకటేశవ్ర సావ్మి గుడి నిరావ్హకులం, వయ్వాహారాలనీన్
దగగ్రుండి మనమే చూసుకోవాలి, మీ నానన్ గారి ఆధవ్రయ్ంలో పెరిగిన నీకు ఈ పనులనీన్ బాగా తెలుసనే అనుకుంటునాన్ను, అందుకే కొనిన్
బాధయ్తలు మీరిదద్రికి ఇసుత్నాన్ను' అని, మాకు కొంత బాధయ్తలు అపప్గించారు, అంతే, ఎకక్డలేని ఆశచ్రయ్ం నా వంతు అయింది. నోట మాట
రావటేల్దు, మనసు ఆనందోతాస్హాలతో కేరింతలు కొడుతోంది, మళీళ్ గుడి దగగ్రికి వచాచ్ను అని. గుడికి తీసుకెళాల్రు, సుందరమైన పదామ్వతిభూదేవి సహిత వేంకటేశవ్ర సావ్మి కోవెల, నా ఆనందానికి అవధులేల్వు, గుడిలో అడుగు పెడుతూనే, నానన్ ఫోన చేశారు, ఫోన తీసూత్నే,
నాకళళ్లో ఆననద్ భాషాప్లు, తనని , తన మనసుని సైతం అరధ్ం చేసుక్ని ఎకక్డైతే సుఖంగా ఉండగలనా గర్హించి అంత మంచి వరుడిన్
తీసుకొచిచ్ పెళిల్ చేసి, ఈరోజు ఇంత బాధయ్తను తీసుకో గలిగేలా చేసిన నానన్తో ఇపుప్డు మాటాల్డ లేని పరిసిథ్తులోల్ ఉండిపోయాను, కళళ్
నిండా నీళుల్ తిరుగుతునాన్యి, ఆనంద బాషాప్లత, అందుకేనేమో బహుశా ఈసారి 'సావ్మి సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్డు, గుళోల్నూ, తన
మదిలోను'!
భారతీయ సనాతన ధరామ్నిన్, ఖండాంతరాలోల్నూ, అఖండ భారతావనిగా తీరిచ్దిదేద్ పర్యతన్ం చేసే పర్తి ఒకక్ భారతీయునికి,
సంసక్ృతి సాంపర్దాయాలని, పర్పంచ మంతా వాయ్పిత్ చేసూత్, ఎకక్డ ఉనన్ మేమంతా ఒకక్టే అని నిరూపిసూత్, దేశ భకిత్ని, భారతీయతని చాటి
చెపేప్ పర్తి ఒక భారతీయునికి వందనాలు, మరియు ఉగాది శుభాకాంక్షలు!
PPP

ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో ప
ర్ శం

కుష్ధానలం

పత
ర్ ం పొందిన కథ

- గౌతమ్ లింగా (Johannesburg, South Africa)

నడి రేయి రాతిర్లో, నాలుగు దారుల కూడలిలో ఆమె నిరవ్రణ్ం గా నిలబడి ఉంది. ఆమె కళళ్లోంచి వరిష్ంచడానికి ఆకాశం సిదధ్ంగా
ఉంది. చలి, విచితర్ంగా చూసుత్నన్ మగాళల్ చూపులు చిరుగులుపడిన రవికలోంచి తనువుకు ఒకేసారి తగులుతునాన్యి. ఎవరికోసమో
ఎదురుచూసుత్ంది కానీ ఆ ఎవరు ఎవరో ఆమెకి ఎపప్టికీ తెలియదు. ఎనిన్ ఆకలి రాతుర్లు ఈ నలల్టి చీకటోల్ తెలల్టి చందమామలాగా అందం
గా నిలబడి రాకాసులు తిరిగే ఈ రహదారికి అందానిన్ తెచిచ్ందో. ఎనిన్ సారుల్ అమాయకంగా తనువుని సుఖపెటిట్ మనసుని గాయపెటుట్కుందో.
ఏ తలిల్ మురిపెంగా పెంచుకునన్ ఆఖరి ఆడబిడోడ్ ఈ కుష్ధానల దగద్మూరిత్. నానన్ గుండెలపై ఇంకా మిగిలునన్ ఆమె పాదాలగురుత్లు ఎవవ్రి
దేహదహనంతో అనంతంలో కలిసిపోతాయా. లోకమంతా ఆమెను వేశయ్ అంటుంది అంతకంటే ముందు ఆమె మనిషి అని మరిచ్పోయి.
ఓ పునన్మి రోజు రాతిర్ ఎపప్టిలాగానే అదే దారిలో ఆమెకు తోడొచేచ్ మనిషి కోసం ఎదురుచూసుత్ంటే ఓ బకక్పలచని దేహం ధరించి
నీరసంగా, నిసేత్జంగా, నిరిల్పత్ంగా నడుచుకుంటూ ఓ అందరిలాంటి మగాడు ఆమె వైపే వసుత్నాన్డు, అతని కళళ్లో అందరిలాగా ఆశలేదు,
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మనిషిని తినేసేంత పిచిచ్ కోరిక లేదు కానీ ఎదో ఉంది అదేంటో అరధ్ం అవవ్టేల్దు, ఆకలేమో? ఆమెకు అలవాటై సరిగా తెలియటేల్దు.
కాళీళ్డుచ్కుంటూ ఇటే వసుత్నాన్డు, పేర్మగా పలకరించాలనుకుంది. ఈ పేర్మకు పేరేమిటో, ఇది ఎలాంటి పేర్మో ఆమెకి ఆ క్షణం లో
తెలియదు. కళళ్ముందుకొచిచ్ దేహానికి ఓపికలేక కుపప్కూలాడు ఆమె కనున్లోల్నిండిన మనిషి. ఎం చేయాలో తెలియనితనంతో ఒళోళ్కి ఆ
మనిషి తలని తీసుకొని, ఆకలికి పడిపోయాడని గురిత్ంచి, ఆకలి అనిన్ పడిపోవడాలకి మూలకారణమని గర్హించి, చేతనైన సపరయ్లు చేసి
తనతో ఇంటికి తీసుకెళిల్ంది రోజూలాగే, రోజూలా కాకుండా. కలిసి నడిసేపుప్డు ఈసారి భుజం మీద చేయి ఈమే వేసింది. కొతత్గా
అనిపించిందేమో.
ఈ రాతిర్ కొంచం కొతత్గా గడిసిందామెకు, మగాడితోనే అయినా మరోరకంగా, ఒంటిపై ఏ గాయం లేకుండా రాతిర్ ముందుకు
నడిచింది. ఉషోదయపు వెలుగులతో లోకానికి మెలకువొచిచ్నటుట్, ఆమె పేర్మగా చేసిన సపరయ్లతో, ఇషట్ంగా తినిపించిన అనన్ం ముదద్లతో
అతనికి కొతత్ మెలుకువొచిచ్ంది. ఆమె మానవతావ్నికి ఆశచ్రయ్పోయాడు, చచిచ్ పడునాన్ ఆగిచూసే ఓపికలేని ఈ కాలం లో ఇంటికి తీసుకొచిచ్
మనిషిని చేసిన మనిషి మనసుని చూడగలిగాడతడు, మానవతవ్ం మాధురాయ్నిన్ అనుభవించాడతడు.
నిజమైన ఇషట్ంతో ఒకక్టై పెళిల్ చేసుకుందామనుకొని ఆమెనడిగాడు, ఒకక్నిముషం అరథ్ంగాని మానసికసిథ్తితో ఆమె
ఆమె: “లోకానికి తనువముమ్కునన్ మనిషిని నేను.. నేనసలు మనిషినో కాదో కూడా నాకే తెలియదు”
అతను:”తనువని అముమ్కునాన్ హృదయం నీలోనే దాచుకునాన్వు జాగరత్గా.. ఆది నాకిసాత్వా నువవ్ముమ్కునన్ తనువును నా పేర్మతో
కడిగి ముతయ్ంలా మారిచ్ నీ మనసుకి అతికిసాత్.”
ఆమె: “రూపాయికి శీలానన్ముమ్కునన్ బర్తుకు నాది.. నాదసలు బర్తుకో కాదో కూడా నాకు అరధ్ం కాదు”
అతను: “మనసు నీడనునన్ శీలానిన్ కొనే రూపాయిలింకా తయారవవ్లేదు, మనిషినే కానీ మనసును కొనగలిగే శీర్మంతులింకా
పుటట్లేదు, అదే మనసును నేను పేర్మతో కొంటా నువువ్ ఇషట్ం గా అముమ్తావా?”
ఆమె: “నా దేహం నాది కాదు, రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు గూడునొదలి పోయినటుట్ ఎపుప్డో నానుంచి వెళిళ్పోయింది, నా ఆలోచనలు
నావి కావు బలంగా, రాక్షసంగా నా మనసును శాసించే మరో మనిషి చెంతచేరి నావి కాకుండా పోయాయి.”
అతను: “ఏవి ఎటు వెళిల్నా దరిచేరుచ్కునే సైత్రయ్ం, దగగ్రకు తీసుకునే ధైరయ్ం నీకునాన్యి, మానవతవ్ం ధవళవరణ్పు చీరకటుట్కుని నా
కళళ్ముందు నిలబడితే నీ దేహం నాకొదుద్, నీ ఆలోచనలు నాకొదుద్, నీ పేర్మ చాలు.”
ఆమె: “నా తనువంతా ఆగకుండా కారిన కనీన్టి ధారల చారలే, నాకడుపు కరాణ్ల నిండా ఆగని ఆకలి కేకలే, నా లేత హృదయపు
చకిక్ళళ్పై పాషాణపు పంటి గురుత్లే, చీరంచున దాయాలిస్న దేహంతో ఆకలిమంటలనారుప్కుంటునన్ ఆడదానిన్ నేను, రాక్షసతావ్నికి బలై
తనువుని తగలపెటుట్కునన్ అమానవతావ్నికి వారసతావ్నిన్ నేను, దగధ్మవుతునన్ బర్తుకు నాది, శిధిలమవుతునన్ దేహం నాది, రంగులలోకంలో
చీకటి రంగుకి పర్తినిధిని నేను.”
అతను: “బర్తుకుకు కొతత్ రంగులేసుకుందాం, శిధిలమైన దేహాలలోంచి కొతత్ జీవితాలు పుటిట్దాద్ం, పాత జాఞ్పకాలిన్ కాలిపోనిచిచ్ ఆ
భసమ్గరాభ్లోల్ంచి మనుషులుగా మళీళ్ పుడదాం, మనసుస్లో కొలువైన దైవం సాకిష్గా మనం మళీళ్ కొతత్ బతుకులోల్కి జనిమ్దాద్ం, ఈ సారి
ఆకలిమంటలని మన అనురాగవరష్ంతో ఆరేప్దాద్ం, మన బర్తుకులకి అంటిన గురుత్లనీన్ కడిగేసుకొని కొతత్ బర్తుకులు మొదలెడదాం.”
ఈ మాటలు ఇలాగే నిరాటంఖంగా సాగుతుండగా ఓ మంచి క్షణాన వాళిల్దద్రూ ఒకక్టిగా పర్యాణం సాగించారు, పెళిల్ వాళళ్కి
చినన్దిగా అనిపించిందేమో మనసుల సాకిష్గా జీవితాలిన్ మళీళ్ మొదలుపెటాట్రు. ఒకళళ పేరుల్ ఒకళళ్కి చెపుప్కునాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

¥q>bEc¥{MLjjÁ

170
ఆమెకి, అతనికి ఎదో పేరుల్ ఉండే ఉంటాయి

సిరికి చెపప్కుండా, శంఖ చకార్లు ధరించకుండా, తనని తానైనా పటిట్ంచుకోకుండా లోకాలు దాటి నేలకొచిచ్న నారాయణనామాలోల్
ఒకక్టో
సమ్శానాలోల్, శవాల పకక్న తిరుగుతూ భువనాలనేలే రాజులనైనా తనదరికి రపిప్ంచుకొనే రుదుర్ని వేల పేరల్లో ఒకక్టో
***
ర్

ర రి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
25 వ ఉగాది ఉత
‘నా మొట
ట్ మొదటి కథ’ భాగంలో ప
ర్ శం

అంతరమ్ధనం

పత
ర్ ం పొందిన కథ

-

ంత

సర
ల్ (Houston, TX)

తెలతెలవారుతోంది.. దూరంగా పకుష్ల కిలకిలారావాలు, పేపర బాయ కేక, కూరలు అమేమ్ వారి అరుపులతో మెలకువ వచేచ్సింది.
సూరుయ్డి నులివెచచ్టి కిరణాలు కిటికీ లోంచి తొంగి చూసుత్నాన్యి. ఉదయం ఎంతో అందంగా కనిపిసోత్ంది. మనసు ఉతాస్హంగా,
ఉలాల్సంగా ఉంది. పకకన చూసాను శీర్వారు కనిపించలేదు, అపుప్డే నిదర్ లేచి పేపరు చదువుతునాన్రు. నేను పది నిమిషాలోల్ కాఫీ అంటూ
ఆయన ముందు పర్తయ్క్షం. కాఫీ అవగానే ఇంక ఆయన ఆఫీసు కి రెడీ అవుతునాన్రు హడావుడిగా. నేను వంటింటోల్ పరుగులు పెడుతూ
ఆయనకి బేర్క ఫాసట్, లంచ బాకస్ తయారు చేసూత్..
పనులనీన్ అయేసరికి మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. కొంచం బడలిక గా అనిపించింది ఎందుకో. ఎదురుగా వారపతిర్క కనిపించింది.
కొంచం అటూ, ఇటూ తిపిప్ పకక్న పెటిట్ ఆలోచనలో పడి పోయా. మనసు ఎటో వెళిళ్పోయింది. నా మనసులో భావాలను ఎవరికీ చెపప్లేను.
అపుప్డే పెనున్, పేపర ముందేసుకుని వార్యడం మొదలు పెటాట్ను.
పిర్యమైన నీకు,
ఎలా మొదలు పెటాట్లి అని ఆలోచిసోత్ంటే అసస్లు అరధ్ం కావడం లేదు. నువేవ్మో ఏమీ చెపొప్దుద్ 'జసట్ ఫీల ఇట' అనాన్వు. అవును,
ఖచిచ్తంగా నువువ్ నాలో వునన్టేల్, నాతో వునన్టేల్ అనిపిసోత్ంది. నీ మీద నా పేర్మ తెలుసోత్ంది. నీ నుండి దూరంగా వునాన్ననన్ బాధ, పరధాయ్నం
ఎకుక్వగా ఉంది. నువువ్ ఎపుప్డు వసాత్వా అని రోజులు లెఖఖ్ పెడుతునాన్. నా చుటూట్ పర్పంచం అందంగా, పేర్మ మయం అయిపోయింది. ఆ
అంతరమ్ధనం ఇంత ఆనందం ఇసుత్ందనీ, ఇంత తీయగా ఉంటుందనీ తెలియలేదు. ఇదివరకు ఎనన్డూ లేని అనుభవం... కానీ ఎందుకో
చాలా చెపాప్లని, ఈ తీయని అనుభూతి నీతో పంచుకోవాలని వుంది.
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మనిషి జీవితంలో ఒకక్సారే పేర్మించాలనీ, పేర్మించ బడాలనీ, లేదా ఇంకోసారి పేర్మ పుటట్దు అని అంటే నమమ్ను. ఎనిన్ సారుల్
అయినా పేర్మ పుటట్చుచ్ మరియు పుడుతుంది. ఎవరైనా కాదని అనాన్ అది అబదధ్ం అంటాను. నా పెళిల్ అయినతరువాత మొటట్మొదటి సారిగా
నేను నేనుగా ఇషట్పడుతునన్ది నినేన్...... "ఐ లవ యు" అని చెపిప్న మొదటి వయ్కిత్వి. నాకు నీగురించి ఏమితెలుసు అని అనుకోవచుచ్ నువువ్,
కానీ ఏదీ ఆలోచించను పర్సుత్తానికి .... ఏ షరతులు లేని పేర్మ నాది.
పేర్మ అనేది ఎలా మొదలు అవుతుందో , ఎందుకు ఇషట్మో చెపప్డం చాలా కషట్ం. కానీ నువవ్ంటే పిచిచ్ పేర్మ.. నా హృదయంలోంచి
చెపేప్ మాట ఇది.… ఇది చెపప్డానికి అసస్లు సిగుగ్పడను. ఏమి మాయ చేసావు బంగారం ...
నేను నీతో గటిట్గ మాటాల్డుతునన్ది ఒక నెల, రెండు నెలలు నుండి కానీ ఇంతగా ఎలా దగగ్ర అయాను అని అరధ్ం కాకుండా వుంది.
ఇది నాకు చాలా వింతగా, ఆశచ్రయ్ంగా, నాకే తెలియకుండా వుంది. ఇది ఇషట్మా, పేర్మా, పిచాచ్, లేక ఇవనీన్ కలిసిన ఒక అదుభ్తమైన
అనుభూతా అనేది నాకు తెలియదు.
ఇషట్మా అంటే అవును అది ఎపప్టినుండో వుంది. పేర్మా అంటే అది నాకు తెలియకుండానే మొదలు అయింది. ఎపుప్డు, ఎలా
మొదలు అయిందో చెపప్లేకపోతునాన్. కానీ చాలా పిచిచ్గా వుంది. ఇదంతా ఒక అందమైన అనుభూతి లేక అనీన్ కలిపిన ఒక తీయని భావం
లా వుంది.
అందని ఆ చందమామ నా అందుబాటులో ఉంది అనో, ఆ చందమామ వెలుగులు నా ఈ చందమామ కళళ్లోల్ చూడాలని వుంటే
అది అతాయ్శే ..
ఇదివరకు ఎనన్డూ లేనిది, కొతత్గా, థిర్లిల్ంగ గ, గుండె లోపల ఒక చినన్ బాధ, నినున్ చూడాలనన్ తాపతర్యం, నీతో ఏదో
మాటాల్డాలనే ఆరాటం, నీ గొంతు మాటిమాటికీ వినాలనే పర్యతన్ం, మాటాల్డలేకపోతునన్ననే నిసస్హాయత, నినున్ కలవాలనే అసహనం,
నాలో ఎనన్డూ లేని ఈ అశాంతి, మరియు నీకు దగగ్రగా లేనే అనే విసుగు. ఒక సతరీ మనసుకే అరథ్ం అయే పరిభాష ఇది.
పర్తీ క్షణం నువేవ్ గురుత్కు వసుత్నాన్వు. ఎంతమందిలో కూరుచ్నాన్ నీతోనే వునన్టుల్, ఎవరిని చూసినా నినేన్ చూసుత్నన్టుల్, ఇలా ఇంతలా
నా మనసు అడుకిక్ ఎకక్డికో వెళిళ్, అకక్డ పెదద్ పీట వేసుకోని కూరుచ్నాన్వు.
అపుప్డపుప్డు నేను ఒకక్దానేన్ బీచ కి వెళిళ్ అలల వంక చూసూత్ కూరోచ్వటం, లేదా పారక్ కి వెళిల్ అకక్డ ఆడుకుంటునన్ పిలల్లిన్,
పరిసరాలని చూసూత్ కూరోచ్డం ఇషట్ం. కానీ ఇపుప్డు ఈ చెపిప్న ఏవి చూసినా .... నువువ్ తపప్ ఇంకేమీ కనిపించటంలేదు. నినున్ దాటి
ఆలోచన ముందుకు సాగటంలేదు. నువువ్ నాతొ వుంటే ఎలా ఉండేదో, ఎలా వుంటుందో, ఎలా నవువ్తావో ఇవే ఆలోచనలు. నా ఆలోచనలు
అనీన్ నీ చుటూట్నే తిరుగుతూ ఆ సరిక్ల లో నుండి బయటకు రావడానికి కూడా ఇషట్ం లేకుండా వుంది. నాకు తెలీకుండానే అంతగా
ఇమిడిపోయావు నా ఆలోచనలలో, మనసులో.
నువువ్ కనిపించగానే నినున్ నా చేతులోల్కి తీసుకోవాలనీ, నీ గుండె చపుప్డు తో మాటాల్డాలనీ, నీ చుటూట్ బిగుసుకునన్ నా చేతులు
నినున్ మరింతగా దగగ్రకు తీసుకుంటే, మిగతా పర్పంచం అంతా అలా సత్ంభించి పొతే బావుండు అని వుంది. నీ కబురుల్ వినాలనీ, నీ దగగ్రగా
ఉండాలనీ, నీ నవువ్ చూడాలనీ, ఇంకా చాలా చాలా ఏమిటేమిటో గా వుంది..... ఏంటీ ఇలా అంటునాన్ అనుకుంటునాన్వా... చెపప్గా నా
మనసు నినున్ దాటి ఆలోచించటం లేదు. నా మనసులో అనిపించిన పర్తీదీ ఈ ఉతత్రం లో పెడుతునాన్.. మరి నవువ్కోవాలంటే నవువ్కోవచుచ్
బంగారం.
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నినున్ నినున్గా చాలా ఇషట్ంతో వచిచ్న పేర్మ ఇది. నాలో కలిగే ఈ కొతత్ ఆనందానిన్, నీతో బాటు ఇలానే పెరుగుతుందని ఆశిసాత్.
కోరుకుంటునాన్!
మనం ఇలా కలవాలని దేవుడు అనుకునాన్డు కనుకే తవ్రలో కలవబోతునాన్ము.
నీ రాక కోసం ఎదురు చూసూత్....
లవ యు డియర.
ఉతత్రం మడిచి కవర లో పెడుతూంటే తలుపు చపుప్డు అయియ్ంది. ఆయన వచేచ్సారు అనుకుంటూ గబుకుక్న లేచి అది నా చీరల
కిర్ంద దాచాను.
అనుకునన ఆ ఘడియ రానే వచిచ్ంది. సమయం దగగ్ర పడినకొదీద్ ఏదో భయం, ఆందోళన, ఆతుర్త, బాధ ఎకుక్వ అయింది,
తటుట్కోలేని బాధని పళళ్ బిగువున ఆపుకోలేక పోతునాన్....
కొనిన్ గంటల తరువాత, డాకట్ర నా ఎదురుగా వచిచ్ నవువ్తూ నేను ఇనాన్ళుళ్గా ఎదురు చూసిన, నేను కలలు కనన్, ఎపుప్డెపుప్డా అని
అంతరంగంలో మధన పడడ్, అపుప్డే పుటిట్న పొతిత్ళళ్ లో ఉనన్ నా చినాన్రి బాబుని చేతిలో పెటిట్ ననున్ తటిట్ వెళిళ్ పోయింది. నేను తదేకంగా నా
బిడడ్ని చూసూత్, ఒకక్సారిగా నా గుండెలకు హతుత్కుని ముదుద్లాడుతూ ఈ పర్పంచానిన్, ఇనిన్ రోజులు నేను పడడ్ బాధని మరిచ్పోయాను.
అంతకుముందు వారమే నా ఉతత్రం చదివిన శీర్వారు ననున్, తన కొడుకుని నవువ్తూ చూసూత్ మురిసి పోతునాన్రు.
PPP

చి లహరి

కిరణ్ భావరి

"పెదద్మామ్, తొలిపేర్మ అంటే ఏంటి పెదద్మామ్?" చింటూ గాడు నా పకక్లోకి చేరి అడిగాడు. సెలవులు కదా పిలల్లందరూ రావడంతో
సినిమా చూపించి వచాచ్రు మావారు. చినన్ పిలల్ల సినిమాలు ఏవి లేకపోవటంతో తొలిపేర్మ సినిమాకు తీసుకెళాల్రు. దాని ఎఫెఫ్కట్ ఇది అనన్మాట.
"ఇపుప్డెందుకు నానాన్ అవనిన్ను?? పొదుద్పోయింది పడుకొరాదు.." బుజజ్గించే పర్యతన్ం చేశాను.."ఊహు" అంటూ తల అడడ్ంగా
ఊపాడు.
నాకు, మా చెలిల్కి తొలిచూలు ఆడపిలల్లే పుటాట్రు. ఒక పిలల్ చాలనుకుని మేము ఆగిపోయినా, చెలిల్కి మాతర్ం ఇదిగో ఈ చిచచ్ర పిడుగు
పుటేట్సాడు. మగపిలాల్డు అని నా అతిగారాబం వలల్నేమో గానీ వీడికి నా దగగ్ర చనువెకుక్వ. అందుకే వాళళ్ అమమ్ను అడగడానికి భయపడే పర్శన్లనీన్ ననున్
అడిగి మరీ తెలుసుకుంటాడు.
రాతుర్ళుళ్ నిదర్లవీ కూడా నా దగగ్రే, నేను కథలవి బాగా చెపాత్నని, మారం చేసి మరీ నా దగగ్రే పడుకుంటారు పిలల్లంతా. రోజుకో కథ
అంటే ఎకక్డ నుండి తేను?? ఏదో నాకు తెలిసిన పేదరాశి పెదద్మమ్ కధలవి అటు తిపిప్, ఇటు తిపిప్ చెపూత్ నిదర్పుచేచ్సాత్ను.
నేను చెపేప్ కథలవీ మా పిలల్లతో పాటు మా వారు కూడా వింటూ హాయిగా నిదర్పోతారు. కానీ వీళుల్ వెళిళ్పోయాక “రాజీ నాకూ ఒక
కథ చెపప్వా??” అంటూ నా ఒడిలో తలదాచుకుని గోముగా అడుగుతారు చూడండి.. దానికి ఫిదా అయిపోతాను.
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"పీల్జ పెదద్మామ్, చెపుప్.." వాడి అకక్, నా బంగారు తలిల్ నయన ముదుద్గా అడిగింది. దాని విశాలమైన కళుళ్ చూసి నేనే దానికా పేరు
పెటాట్ను. మా చెలిల్ కూడా అదే పేరు ఉంచేసింది. దాని చిటిట్ మోము చూడగానే ఆ చారడేసి కళేల్ మొహమంతా ఉనన్టుట్ కనిపిసాత్యి. అదే దాని పర్తేయ్కత.
అది కళుళ్ రెపరెపలాడిసుత్ నా మంచానికి ఆనుకుని నించుంది.
నేను పడుకునే దానిని అమాంతం ఎతిత్ నా పొటట్ మీద కూరోచ్పెటుట్కునాన్ను. " చెపాత్ కానీ ...గిరకక్ ఏది బంగారం?" దాని లేలేత
బుగగ్లు పటుట్కుని ముదుద్గా అడిగాను మా పాప గిరిజ గురించి. మా నయనవి అందమైన కళుళ్ ఎలాగో.. నా సంతానం గిరిజవి గిరిజాల జుటుట్. అంజలి
సినిమాలో అచచ్ం అంజలి పాపలా ఉండేది చినన్పుప్డు. ఇపుప్డు కొంచెం ఒళుళ్ చేసి బొదుద్గా అయియ్ంది. ఇంకా పనెన్ండు దాటలేదు కదా ఆ వయసుకు ఆ
మాతర్ం బొదుద్ గా ఉనాన్ ముదుద్గా ఉంటారని నేను పెదద్గా అదుపు చెయయ్లేదు దానిని.
" మరేమో, అమమ్తో కలిసి మాంగో తింటుంది.." మా నయన ముదుద్గా చెపిప్ంది.
"దానికి తిండే పర్పంచం" నాకు అటుపకక్గా పడుకునన్ మా వారు మా వైపు తిరిగి చెపాప్రు.
"పొనెల్దుద్రు...చినన్పిలల్ ..మళీల్ పెదద్యాయ్క బోలడ్నిన్ డైటింగల్వి చెయాయ్లి. ఏమి తెలియని బాలయ్ం... ఎదగనివవ్ండి దానికి నచిచ్నది అది
చేసుకుంటూ.." అని నేను నచచ్జెపేప్లోపు మా గిరిజ వచేచ్సింది.
"అమమ్ ననున్ ఎతుత్కో.. నే కూడా బొజజ్ మీద కూరుచ్ంటా" మా గిరిజ ఎతుత్కోమని చేతులిచిచ్ంది. మా వారు "ఇపుప్డు ఎతుత్.." అనన్టుట్
నా వైపు నవువ్తూ ఓ లుకుక్ వేశారు.
" నువువ్ పెదద్యాయ్వు కదా ...నినున్ ఎతుత్కోకూడదు బుజిజ్ తలిల్" మా ఇంటోల్ ఎవవ్రం పిలల్లిన్ బాడి షేమ చేయయ్ం. వారి లేలేత మనసులో
వారి శరీరం పటల్ యెటువంటి నెగటివ ఆలోచనలు నిండకుండా జాగర్తత్ పడతాం. అందుకే "నువువ్ బొండాంలా ఉనాన్వు. నినున్ ఎతుత్కుంటే నేనుంటానా"
అని కాకుండా వేరేలా చెపేప్ పర్యతన్ం చేశాను.
నా బుజిజ్ తలిల్ నిజంగా బుజిజ్దే. మారు మాటాల్డ కుండా, మంచమెకిక్ నా పకక్న కూరుచ్ంది.
"మరి పెదద్మమ్...అకక్నెందుకు ఎకిక్ంచుకుని మీద పెటుట్కునాన్వు??" మా చింటూ బాంబు పేలాచ్డు. ఏం చెపాప్లో తెలియక మావారి
మొహం చూసాను.
మా వారు ఏదో చెపప్బోయే లోపలే మా గిరిజ " మరే..నువువ్ చెలిల్ చాలా రోజుల తరువాత వచాచ్రుగా..మిమమ్లిన్ పేర్మగా
చూసుకోవాలి. నేనెపప్డూ ఇకక్డే ఉంటానుగా ...మీరు వెళిళ్పోయాక మా అమమ్ పేర్మంతా నాదే." అంటూ నా గుండెల మీద వాలుతు చెపిప్ంది.
నిజంగా ఇలాంటి బుజిజ్ తలిల్ ఉండటం నా అదృషట్ం. ననున్, మా వారిని ఎపుప్డూ నొపిప్ంచలేదు. పేచీలు, మారాలు ఎపుప్డూ లేవు.
మమమ్లిన్ అరధ్ం చేసుకుని నడుచుకునే నా బుజిజ్దానిన్ పేర్మగా ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను. అది చూసి...
"పెదద్మామ్ నువువ్ ఫసట్ కిస ఎవరికి చేశావు?"
" నువువ్ కూడా ఎవరైన్నా లవ చేసావా?" మా ఇదద్రు పిడుగులు బాంబులు పేలాచ్రు. మా ఆయనిన్ చూసాను. అపప్టికే గిరిజను తన
దగగ్ర పడుకో బెటుట్కుని, జో కొడుతూ నేనేం చెపాత్నా అనన్టుట్ చూసుత్నాన్రు.
"నీ తొలిపేర్మ గురించి చెపప్వా?" ఈసారి ఈ బాంబు పిలల్ల నుండి కాదు...ఇంకా నాకు పిలాల్డుగా ఉనన్ మావారి దగగ్ర నుండి.
నేను ముసి ముసిగా నవివ్ " చాలెల్దుద్రు... పిలల్ల ముందు ఎందుకు??" చెయియ్తో చినన్గా ఆయన భుజం మీద తటిట్ చెపాప్ను. ఆయన
నవువ్తూ ఊరుకునాన్రు.
కానీ మా పిలల్లు ఊరుకుంటారా...చెపుప్ చెపుప్ చెపుప్ అని పార్ణాలు తోడేసేత్ ఇక తపప్దనన్టుట్ చెపప్డం మొదలు పెటాట్ను.
"అపుప్డు నేను ఏడో తరగతి..." అని ఇలా మొదలు పెటాట్నో లేదో " మా అకక్ంత యేజు అనన్మాట" అంటూ చింటూ గాడు మధయ్లో
మాటాల్డాడు.
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"ఇదిగో ఇలా మధయ్లో మాటాల్డితే నేను అసస్లు చెపప్ను" బుంగ మూతి పెటిట్ మొహం పకక్కు తిపుప్కునాన్ను. మా వాళుళ్ సారి సారి
అంటూ మళీళ్ రికెవ్సట్ చేశారు.
"అపుప్డు మాకు పబిల్క పరీక్షలు ఉండేవి. మీలా ఇనిన్ టూయ్షనుల్ పెటుట్కు చదివేవాళళ్ము కాదు కానీ, సూక్ల నుండి రాగానే పాఠాలు
ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ హోమ వరక్ చేసేసరికి , రాతిర్ ఏడునన్ర అయేయ్ది. శుకర్వారం వసెత్ చాలు అమమ్ పెటిట్ందేదో గబగబ తినేసి, ఎదురింటి
జయలకిష్ అతత్మమ్ దగగ్రకు వెళిళ్పోయేదానిన్.
ఎందుకో తెలుసా?? చితర్ లహరి కోసం...చితర్ లహరి అంటే పాటల పోర్గార్ం. పాత పాటలు వేసేసారు. తరవాత ఏం పాట వసోత్ంది
అని ఎదురుచూసూత్ టీవీల ముందు చినాన్ పెదాద్ చేరిపోయి , ఆసకిత్గా చూసేవాళళ్ం.
ఎవరికైనా వారికి ఇషట్మైన పాట వసెత్ చాలు 'హాయ నా కిషట్మైన పాట ఇది' అని చపప్టుల్ కొటుట్కుని ఆనందపడి పోయేవారు. వారి
ఆనందంలో అందరం పాలు పంచుకునేవాళళ్ం. శుకర్ వారం వసెత్ చాలు టీవీ ఉనన్వాళళ్ ఇంటోల్ పండుగ వాతావరణమే.
కొందరు ఉనొన్లుల్.. వచిచ్న వారికి, టీ లు, టిఫినుల్ ఇసేత్; కొందరు లేనోలుల్ ...వచిచ్న వారినే మీ రాతిర్ బోజనాలు ఇకక్డికి తెచేచ్సుకొండి
..అందరం కలసి భోజనం చేసేదాద్ం అనే వారు. పాపం వారం వారం పెటాట్లంటే ఇబబ్ందే కదా.
అలాంటి ఇబబ్ందులు లేని ఫాయ్మిలీ జయ అతత్ ఫాయ్మిలీ. అతత్ అంటే సొంత అతత్ కాదు. మా ఎదురింటిలో ఉండేవారు. మా అమమ్ '
వదిన ' అని పిలిచేది. అందుకే నేను అతత్ అని పిలిచేదానిన్. వాళిళ్ంటోల్ మాతర్మే టీవీ ఉంది. అందుకే పర్తి శుకర్వారం రాతిర్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్పోయేదానిన్.
అందరికీ టిఫినుల్, టిలు, కాఫీలు ఇసుత్నన్ మా అతత్ మొహం మహాలకిష్ లా కళకళలాడేది. మావయయ్ కూడా వచిచ్న వారిని ఆపాయ్యంగా
పలకరించే వారు. సందడి సందడిగా ఆ రోజు గడిచిపోయేది.
కానీ వాళిళ్ంటోల్ మాతో అంటి ముటట్నటుల్ ఉండేది ఒకక్రే... జాని. హా జాని మాతర్ం మేమొసేత్ చాలు రూంలోకి వెళిల్ తన మంచం మీద
పడుకునే వాడు. ఒకక్సారి కూడా చితార్లహరి చూడడానికి రాలేదు. కానీ ఒకక్సారి నాకిషట్మైన ఒకక్ పాటకు మాతర్ం బయటకు వచిచ్, కరెట్న వెనుక
దాకుక్ని చూసాడు.
అదే మొదటిసారి జానినీ నేను చూసింది... తన కళళ్లో ఏదో మాయ ఉంది అలానే చూసూత్ ఉండిపోయా. తను కూడా అంతే ననేన్
చూసూత్ నిలుచ్నాన్డు. లవ ఎట ఫసట్ సైట అంటే అదే ఏమో.
నాకు గీతాంజలి సినిమా లోని " ఆమని పాడవే హాయిగా" అనే పాట చాలా ఇషట్ం. అదే పాట వచిచ్న పర్తీసారీ జాని వచిచ్ ఎవవ్రికీ
కనిపించకుండా వచిచ్ ననున్ చూసి ,పాట విని , లోపలికి పోయె వాడు.
నాకు ఇషట్మైనది తనకు ఇషట్మనో...లేదంటే చాలా తెలల్గా అందంగా ఉనాన్డనో!! తెలియదు కానీ జాని మీద ఇది అని చెపప్లేని
ఫీలింగ. జాని కూడా వచిచ్న పర్తీసారీ ఓర చూపులు చూసే వాడు. నా గుండె జళుళ్మనేది.
రాను రానూ జాని మీద ఆసకిత్ పెరిగిపోయింది. కాల్సులో కూడా జాని తలంపే. మా సేన్హితులతో చెపేత్ ఇది పేర్మ అని చెపాప్రు. నాలో
ఏదో తెలియని హాయి.
మా టైములో పుటిట్న రోజు నాడు ఇరుగు పొరుగు ఇళల్కు వెళిల్ చాకెల్టుల్ ఇచిచ్, వాళిళ్చేచ్ కొనిన్ డబుబ్లు తీసుకుని పాకెట మనీగా
దాచుకునే వాళళ్ం. ఎపుప్డెపుప్డు పుటిట్న రోజు వసుత్ందా ..డబుబ్లు ఎనిన్ వసాత్యా అని వేచి ఉండేవాళళ్ం మా వయసు పిలల్లమంతా.
ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. నా పుటిట్న రోజు నాడు అమమ్ కొనిన్ పిండి వంటలు చేసి, జయ అతత్కు ఇచిచ్ రమమ్ని పంపింది. తెలల్ని గౌను
వేసుకుని, దానికి మటిట్ అంటకుండా జాగర్తత్ పడుతూ వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్ను.
జయ అతత్ తలుపు తీసి, నాకు విష చేసి ముదుద్ పెటుట్కుంది. నాకు డబుబ్లు ఇవవ్డనికేమో లోపలికి వెళిళ్ంది.
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అంతలో ఎకక్డ నుండి వచాచ్డో జాని వచిచ్ ననున్ ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. నా లేలేత బుగగ్ల మీద....నా మొదటి కిస...నా తొలి
ముదుద్...మా మోము ముదద్ మందారంలా ఎరర్గా కంది పోయింది. నాకు భయం వేసి మాయింటికి పరుగు పెటాట్ను. అతత్ దగగ్ర డబుబ్లు తీసుకోకుండానే,
నా డెర్సుస్ మటిట్లో పడుతుందని పటిట్ంచుకోకుండా పరుగు పెటాట్ను.
నా డెర్స మాసిందని అమమ్ తిటిట్ంది. అమమ్కు జాని ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు అని చెపాద్మని ఊరుకునాన్ను. మళీల్ అతత్కు అమమ్కు
గొడవవుదద్ని.
నా ఫెర్ండస్ కి మాతర్ం చెపాప్ను. ఫసట్ కిస అని చెపాప్రు. కొదిద్ సేపు ఆటపటిట్ంచారు. సిగుగ్తో చచిచ్పోయాను బాబు. అపప్టికే పేర్మ
సినిమాల పర్భావం మా మీద పడుతొంది. అనిన్ విషయాలు తెలుసుత్నాన్యి.
నాకెందుకో గిలీట్గా ఉంది. జాని నాకు చెపప్కుండా ముదుద్ ఎలా పెటుట్కుంటాడు. అనే కోపం కూడా ఉంది.
మరోసారి కూడా అంతే .. పర్తీ వినాయక చవితికి మా వీధిలో తెర మీద సినిమా వేసేవారు. వీధి వీధంత

తెర ముందు

కూరుచ్ండిపోయేవాలల్ం. జాని కూడా వసాత్డేమోనని ఆశగా చూసా...రాలేదు.
సినిమా మొదలైంది. "తొలిపేర్మ" సినిమా.. హీరో పవన కళాయ్ణ. నాకు జాని గురుత్కు వచాచ్డు. జాని కూడా ననున్ దొంగ చాటుగా
చూసే వాడు ఈ సినిమాలో హీరో లా. ముసి ముసిగా నవువ్తూ పకక్కు తిరిగితే నా గుండె లయతపిప్ంది. నా పకక్న జాని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. వేగంగా
కొటుట్కుంటునన్ గుండెను అదుపు చేసుకుని, ఊపిరి బిగపటిట్ కూరుచ్నాన్ను. జాని నాకు దగగ్రగా జరిగాడు. అమోమ్ మళీల్ ముదుద్ పెటేట్సుకుంటాడేమో అని
నేను ఇంటోల్కి పరుగు పెటాట్ను. సినిమా చూడకుండానే ..
ఇలా కొనిన్ రోజులు గడిచిపోయాయి. పరీక్షలోల్ పడి నేను జాని గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. కానీ ఓ రోజు జాని ఇంటిముందు బోలడ్ంత
మంది జనం.
జయ అతత్, మావయయ్ ఆకిస్డెంట లో చనిపోయారంట. వారి శవాల ముందు బాధతో, మౌనంగా కూరుచ్నన్ జానినీ చూసి గుండె
బరువెకిక్ంది. ఇపుప్డు జాని ఒంటరి వాడా?? జాని అనాధా?? లేదు నా జాని కి నేనునాన్ను... నేను మా ఇంటికి తెచుచ్కుంటాను. నా జానిని నేను
కాపాడుకుంటాను.
ఇదే విషయానిన్ నానన్ని అడిగాను. అమమ్ను అడగ మనాన్రూ. అమమ్తో చెపాప్ను. వదద్ంది. జయ అతత్ దగగ్ర ఎంతో తీసుకునాన్ం. ఈ
కొదిద్ సాయం చేసేత్ ఏం పోతుంది?? అని అడగాలనిపించింది. కానీ పెదద్లను ఎదిరించకూడదని ఆగిపోయాను.
గాంధీజీలా సతాయ్గర్హం చేశాను.మూడు రోజులు అనన్ం తిననని మొండికేసేత్ చివరికి

అమమ్ ఒపుప్కుంది. "వాడి తిండి ఖరుచ్

బోలెడంత అవుతుంది. వాడు గొపిప్ంటి బిడడ్. మనం తినే ఆహారం తినలెడని" అమమ్ చెపిప్ంది.
" పరేల్దు నేను తినిపిసేత్ తింటాడు" అనాన్ను.
" వాడు ఇకక్డ అకక్డ మల మూతర్లు విసరిజ్సాత్డు..అవనీన్ నేను ఎతత్లేను" అని అమమ్ంది.
" పరేల్దు నేను తనని నేను బయటకు తీసుకు పోయి చేయిపిసాత్" అని చెపాప్ను.
" వాడు రాతుర్ళుళ్ భౌ భౌ మని అరిచి గోల చేసాత్డు " అని అమమ్ చెపిప్ంది.
"పరేల్దు నేను తనను నా గదిలో పడుకోబెటుట్కుని తలుపులు వేసేసాత్ను అపుప్డు మీకు గోల రాదు.." అని సరిద్ చెపాప్ను.
నా మొండితనం చూసి అమమ్ అయిషట్ంగానే ఒపుప్కుంది."
"అంటే పెదద్మమ్ ...నువువ్ చెపేప్ జాని...ఒక కుకాక్???" వాళళ్ చిటిట్ మెదడులో బోలడ్నిన్ పర్శన్లు.
" అవును ..నా తొలి పేర్మ... నా కుకక్ పిలల్ జాని మీదనే...ననున్ మొదటి సారి ముదుద్ పెటుట్కునన్ది కూడా వాడే..జాని..ఏం కుకక్ల మీద
పేర్మ ఉండకూడదా??? నాకు వాడిని చూడగానే లవ ఎట ఫసట్ సైట అయియ్ంది. మాకు మీలాగా చినన్ వయసులోనే పేర్మలు గీమలు లేవమమ్... సవ్చఛ్మైన
పేర్మ మాది." అని నవువ్తూ చెపాప్ను. ఏదో ఊహించుకునన్టుట్ ఉనాన్రు ఉసూరుమంటూ పడుకునాన్రు.
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వాళుళ్ నిదర్పోయాక నా పకక్న చూసేత్ మా వారు లేరు. బాలక్నీలో ఆకాశంలో నక్షతార్లిన్ చూసూత్ ఏదో మధన పడుతునాన్రు. నేను
వదులుగా ఉనన్ జుటుట్ను ముడి వేసుకుని, ఆయన చెంతకు చేరాను.
ఆయన కళుళ్ చెమమ్గా ఉనాన్యి. ఆయన భుజం మీద తలవాలిచ్, గుండెల మీద రుదుద్తూ ఓదారేచ్ పర్యతన్ం చేశాను.
"అతత్మమ్ గురుత్కు వచిచ్ందా??" మౌనంగా నిలుచ్నన్ ఆయనిన్ అడిగాను.
"మొతాత్నికి ననున్ కుకక్ పిలల్ని చేసేశావు!!" ఆయన కళుళ్ తుడుచుకుని, బాధను దిగమింగి లేని నవువ్ను తెచుచ్కుని అడిగారు.
" ఆ..మరి...పిలల్లకి ఈ వయసులో పేర్మ కబురుల్ చెపాత్రా ?? వాళళ్ చిటిట్ బురర్లో ఇదే నాటుకు పోదూ" నేను ఆయన బుగగ్ గిలుల్తూ
చెపాప్ను.
మరి మమమ్లిన్ కలిపింది కూడా ఆ పేర్మ పాటలు, పేర్మ సినిమాలే అని మరచి....
ఆమని పాడవే హాయిగా.... ఎకక్డో దూరంగా మా ఇదద్రికీ ఇషట్మైన పాట వినిపిసోత్ంది..

PPP

గోపీ చందనం మేడ

రాజ ఖర్ తటవరిత్

పాత బసాట్ండు వెనకాల సందు బైకులతో హడావిడిగా వుంది. ఆ వందమీటరల్ చినన్ సందులో రోడుడ్కిరువైపులా ఒక కంటాసప్తిర్, ఒక తలిల్పిలాల్ ఆసుపతిర్,
ఒక మలీట్ సెప్షలిటీ ఆసుపతిర్, ఒక డెంటల కిల్నిక, ఒక మెడికల షాపు వెలిశాయి. పర్తి ఆసుపతిర్లోనూ కికిక్రిసివునాన్రు జనం. రోడుడ్ మధయ్లో ఒక ఆవు
ఫెర్షుష్గా పుషక్లంగా పేడ వేసి పకక్నే చతికిలపడి తాపీగా నెమరువేసుకుంటోంది. ఇండియాలో తనలాంటి ఆవులకు ఇది బెసట్ టైం అని, దాని మూతర్ం
ఇంధనతులయ్ం అని, పేడ పతంజలి అని దానికి తెలిసిపోయింది. ఆసప్తుర్లనించి బయటకి వచేచ్ ఒకరిదద్రు జనం ఆ గోమాత పృషఠ్భాగానికి దణణ్ం పెటిట్
వెడుతునాన్రు. ఆసప్తిర్ గేటల్ ముందర బైకులూ కారుల్ అడడ్దిడడ్ంగా పారుక్ చేసునాన్యి. సందంతా హారన్ల్ మోతతో మారుమోర్గిపోతోంది. సగం ఆ సౌండుకే
మనిషికి రోగమొచేచ్లావుంది.
ఈ ఆసప్తుర్ల కూటమి మధయ్లో తామరపూవులాల్ ఒక పాత గోపీచందనం రంగు మేడ కూడా ఉంది. ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ ఉనన్టుట్ లేదు.
వీధివైపు తలుపులు మూసివేసి వునన్వి. ఇంటి బయట జయవిజయులాల్గా ఒక రావి చెటుట్ ఒక బాదం చెటుట్ వీధిగుమామ్నికి నీడనిసుత్నాన్యి. గేటుబైట నో
పారిక్ంగ బోరుడ్ ముందర హాసిప్టల తాలూకా మోటారుబళుళ్ దరాజ్గా పారుక్ చేసునన్వి. గేటు ముందర గళళ్చొకాక్ వేసుకొని, మెరుసుత్నన్ సరికొతత్
బటట్తలతో చేతిలో సెలోల్ఫ్న వంక చూసూత్ వెయిట చేసుత్నాన్డు రామరావు. ఈ గోపీచందనం మేడ అతనిదే. అదే... తాతలనించి సంకర్మించిన ఆసిత్.
రామారావు వెంకటాచలంగారి పెదద్ మనవడు. పెళాళ్ం పిలల్లతో గత పదిహేనేళుల్గా అమెరికాలో సిథ్రపడినాడు. సుమారు యాభై ఏళళ్
వయసుండచుచ్. తన తండిర్ బర్తికునన్పుడు సంవతస్రానికి ఒకసారి ఇండియా వసూత్వుండేవాడు. ఆయన పోయి మూణాణ్లుగేళల్యింది. ఇపుప్డు
రెండేళళ్కొకసారో లేక యిలా ఆఫీస పనిమీద ఢిలీల్ వచిచ్నపుప్డో ఒకసారి కాకినాడ వసూత్ంటాడు. తన తండిర్ తదనంతరం ఆ ఇంటిని రెండు వాటాలు చేసి
అదెద్కిచాచ్డు రామారావు. వాళుళ్ టైంకి అదెద్ ఇచిచ్ యివవ్క, రిపైరల్నీ అవని యివని అదెద్లోంచి విరగోగ్సుకోవడం ఇవనీన్ తలకాయనెపిప్ వయ్వహారం అయి
పర్తాయ్మాన్య్యాలు పరిశీలించసాగాడు. కిర్తంసారి ఆఖరినిమిషంలో ఇలుల్ అమమ్కం వాయిదా వేసాడు మనసొపప్క. ఈసారైనా దీని సంగతి తేలుదాద్మని
ఢిలీల్ నుండి ఒక వారం సెలవు పెటిట్ వచాచ్డు. రియల ఎసేట్ట ఏజెంటల్కు కబురుపెటాట్డు. ఒక శేర్యోభిలాషి ఈ ఇంటి విషయంలో సాయంచేసాత్నని
రామారావుకు పకక్ డాకట్రుగారిని పరిచయం చేసాడు. హైటెక రోగాల పుణయ్మా అని రెండు చేతులా సంపాదిసుత్నన్ ఆ డాకట్రు రామారావుని కలిసి ఆ సథ్లం
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కొనుగోలుకు ఆఫర చేసాడు. ఆ ఇంటిని యోగా మరియు రెకూపరేషన సెంటరుగా మారచ్డానికి. ఈ రోజు కాంటార్కట్రు నలల్ం సుధాకర వసుత్నాన్డు
కలవడానికి మరొక పర్తిపాదనతో. అతని కోసమే రామారావు వెయిట చేసుత్నన్ది.
సాయంతర్ం ఐదునన్ర కావసుత్నన్ది. రావిచెటుట్మీద వసారా ఏరప్రుచుకునన్ పకుష్లు మెలల్గా గూటికి చేరుకుంటునాన్యి. ఉనన్చోటే
నిలుచ్ంటే దోమలు రకాత్నిన్ పీలేచ్సుత్నాన్యని ఆ వీధిమొగదాకా నడుసూత్ వెళాళ్డు. అకక్డ తన చినన్పప్టి వీరబాబు కిళీల్కొటుట్ యింకా ఉంది. అరటిగెలలు
కొటుట్బయట మునపటిలాగే వేళాళ్డదీసునాన్యి. కొటుట్ముందు కళాళ్పి చలిల్ ముగేగ్సుంది. రామారావుకి పెదద్పండగపుప్డు గొబెబ్మమ్లూ హరిదాసు పాటలు
గురొత్చాచ్యి. చలంగారు రోజూ తపప్కుండా హరిదాసుకి భిక్ష వేసేవారు. "అయయ్గారికి దణణ్ం పెటుట్.. అమమ్గారికి దణణ్ం పెటుట్.. అయయ్గారి పిలల్లు పెదద్
పెదద్ సదువులు సదవాలి.. ఇదేశాలేల్లాల్లి.." అనన్ గంగిరెడల్వాడి ఆశీరవ్చనం గురొత్చిచ్ నిటూట్రుసూత్ తనలో తానే చినన్గా నవువ్కునాన్డు. కూలిర్డ్ంక
తార్గుదామని ఆ కొటుట్దగగ్రకు వెళాళ్డు. వీరబాబు కొడుకు కామోసు ఆ గలాల్వెనుక. తన చినన్పుప్డు సంకార్తి, వేసవి సెలవలకి కాకినాడ వచిచ్నపుప్డు
రోజూ వాళళ్ తాతగారు ఒక పావలా ఇచేచ్వారు. ఒక రోజు బిగ ఫన బబుల గమ మరొక రోజు నిమమ్తొనలు కొనుకుక్నేవాడు ఈ కొటుట్లోనే తన బాబాయ
కొడుకు చందర్ంతో కలిసి. చందర్ం యిపుప్డు ఆసేట్ర్లియాలో ఉంటునాన్డు.
కిళీల్కొటుట్నానుకొని వునన్ తలీల్-పిలల్ ఆసుపతిర్ సాథ్నంలో అపప్టోల్ చినన్ పబిల్క లైబర్రీ ఉండేది. అకక్డే ఓం పర్ధమంగా తనకు ఇంగిల్ష
నూయ్స పేపరు చదివే అలవాటు అబిబ్ంది. బాబాయ రోజూ పేపర చదవడానికి వెడుతూ చందార్నిన్, రామారావుని వెంట తీసుకెళేల్వాడు. తాతగారి లైబర్రీకారుడ్
తీసుకువెళిల్ అగాథా కిర్సీట్ నవలలు తెచుచ్కొని కూడబలుకుక్ని చదివేవాడు. ఇంటరీమ్డియట దాకా ఆ డిటెకిట్వ పేరు పైరోట అని అనుకునాన్డు.
చెవులవెనకాల దోమలు బాకౌర్గ్ండ మూయ్జికుక్తో సహా కుటట్డంతో గతం ఆలోచనలోనుండి బయటి వచిచ్ తన ఇంటి వైపు
నడవసాగాడు. దీపాలవేళ వీధి గుమమ్ంలో లైట వేసి, ఆ కాంటార్కట్రుకు ఫోనుచేసి హాలోల్ కూరోచ్గానే ఆ కిరుర్మనే ఫాయ్న సౌండ తనని మళీళ్ గతంలోకి
గిరుర్మని తీసుకెళిల్ంది. తన మేనతత్ సంగీతంలో దిటట్. సెలవలోల్ పిలల్లందరికీ పాటలూ సంగీతం నేరేప్ది. ఆ ఫాయ్న కిరుర్ సౌండుని గమమ్తుత్గా.. ధా తిరకిట
తక తూనా తూనా అని.. గ గ గ గ రిగపగా అని తాళానికి మలచి పిలల్లతో పాడేది. ఆ కిరుర్ శబద్ం ఇంకా అలాగే వుందిగానీ రామారావుకు యిపుప్డు ఏ
తాళమూ సుఫ్రణకు రాలేదు. ఒకసారి ఇలల్ంతా చుటొట్దాద్మని లేచాడు. విశాలమైన ఈ ఇంటోల్ పనెన్ండు గదులు.. వెనకాల రేకులషెడుడ్లో సరెవ్ంట
కావ్రట్రస్. పర్తిగదిలోనూ గంపెడేసి జాఞ్పకాలే... అపప్టోల్ పది మంది మనవలు మనవరాళుల్, అతత్లు, మావయయ్లు, బాబాయ పినిన్ అందరు వచిచ్నా ఇలుల్
సౌకరయ్ంగా ఉండేది. రామారావు బామమ్ అతను పుటిట్న మూడునాలుగేళల్కే గతించింది. కాబటిట్ శెలవులు అంటే అనీన్ తాతగారి జాఞ్పకాలే.
రామారావు తాతగారు రేడియో అంటే చెవికోసుకునే వారు. పొర్దునేన్ రేడియోలో నాగారుజ్న యూరియా పాటతో పిలల్లని లేపి సంసక్ృత వారత్లు పాఠాల
కారయ్కర్మం ముగిసేసరికి పెరటోల్ సాన్నాలు పోసి తయారుచేసే వారు. బాయిలర వెలిగించి నీళుల్ కాచి తొలిపి పెటేట్వారు అమామ్ పినిన్నూ. అది తలచుకోగానే
బాయిలరోల్ కాలిన కొబబ్రిపీచు వాసన తన నాసికాపుటలన్ మెదిలింది. పిలల్ల సాన్నాల తరువాత దేవుడి గదిలో తాతగారు ఒక గంటసేపు విదాయ్పర్కాశనంద
సావ్మివారి భగవదీగ్త వినేవారు. అపుప్డపుప్డు ఏ అరుజ్న ఉవాచో భగవానువాచో పిలల్ల చెవిన పడడం ఇపప్టికీ రామారావుకు జాఞ్పకం. పెరటోల్ రెండు
కొబబ్రి చెటుల్ ఉండేవి. వాటినుండి రాలిన కొబబ్రి పిందెలతో ఏడు పెంకులాట ఆడేవారు. కొబబ్రాకుల జువవ్ ఎవరిది ఎతుత్ వెళుత్ందో పందెం. తాతగారు
కొబబ్రాకులతో బూర చేసి బుదిధ్గా మధాయ్హన్ం పడుకునే పిలల్లకు బహుమతిగా ఇచేచ్వాడు. కొబబ్రిబూర చేయడం కషట్ం. ఒకవేళ పిలల్లు
చేయపర్యతిర్ంచినా మోగేది కాదు. మధాయ్హన్ం భోజనాల తరువాత పిలల్లందిరికీ తాతగారు తలో బంగినిపలిల్ మామిడికాయ చెంప యిచేచ్వారు.
రామారావుతో సహా అందరూ పెరటి అరుగుమీద చొకాక్లుతీసి తినాలిస్ందే.
దొడిడ్ గుమమ్ం గచుచ్మీద రామారావు నించొని ఇపప్టి ఆ కొబబ్రిచెటల్ను పరికించాడు. వాటిలో ఏ మారూప్ లేదు. ఈ చెటేల్ నయం
అనుకునాన్డు మనసులో. రెండు చెటల్ మధయ్లో తులసికోట. కోటలో యిపుప్డు తులసి మొకక్ లేదు. మటిట్ ఎండిపోయి ఎపుప్డో వెలిగించిన రెండు మూడు
అగరతుత్ పులల్లు మిగిలివునాన్యి అందులో.. పూరవ్ం అనుషాఠ్న వైభవానికి సాక్షయ్ంగా.
తులసికోటకు కుడిపకక్న మేడమెటుల్. రామారావుకి ఇంటోల్ అనిన్టికనాన్ ఇషట్మైన జాగా మేడమీద. సెలవలోల్ రోజూ సాయంతర్ం తన
అతాత్ పినున్లతో సనన్జాజిపూలు కోసేవాడు. మధాయ్హాన్లు పకిక్ంటినుండి తొంగిచూసే మామిడిచెటుట్ నీడలో మేడమీద చందర్ంతో పాటూ ఇంగీల్ష నవలలు
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చదువుకునేవాడు. మధయ్లో రైలుకూత వినపడగానే అమాంతం పిటట్గోడదగగ్రకు పరుగెతిత్ దూరంగా కనిపించే రైలు బోగీలు లెకక్పెటేట్వారు. గూడస్ రైలైతే
మరీ ఆనదం. వాళళ్మమ్ ఎండబెటిట్న గుమమ్డి వడియాలు తన కళళ్ముందే ఆడాయి. కాకులు ముటట్కుండా పిలల్లే కాపలా. వేసవి రాతుర్లు బొంతలు తెచిచ్
నానన్ బాబాయిలతో మెడపైనే పడుకునేవారు. ఇంకా ఆ ఇనప టారాట్యిస సాట్ండ ఏమూలైనా వుందేమోనని వెదికాడు. పడుకునే ముందు రేడియోలో వివిధ
భారతి వినేవారు. బినాకా గీత మాలలో పాత హిందీ పాటలతో తోలిపరిచయం ఈ మేడమీదే జరిగింది. ఏడు పెంకులాటకి కావలసిన పెంకులు చందర్ం
మేడ మీదనించే గుటుట్గా తెచేచ్వాడు. తాతగారు కంటపడితే ఇదద్రినీ పిలిచి "ఇదిగో పిలల్లూ ఈ సథ్లం మా నానన్గారు ఆ రోజులోల్ పావలా పెటిట్ కొనాన్రు.
కషట్పడి డబుబ్దాచి నాలుగు గదుల ఇలుల్ కటిట్ తరువాత నాకిచాచ్రు.. నేను ఇదిగో ఈ డాబా వేసాను. నా తరువాత ఇది మీ నానన్కిసాత్ను. మీ నానన్..
మీకిసాత్డు.. మీరు మీ పిలల్లకివావ్లి తెలిసిందా.. ఇలా పెంకులు పీకేసేత్ ఇలుల్ పాడైపోదూ" అని ఆ పెంకులు తాను తీసుకువెళిల్ తిరిగి పైన అమరేచ్వారు. పర్తి
రెండేళళ్కూ టంచనుగా వెలల్ వేయించేవారు. కొతత్ పెళిల్కూతురులాగా మెరిసిపోయేది మేడ ఆ కాలంలో.
మేడమీద దోమలు విజృంభించడంతో మెటల్వైపు నడవసాగాడు. తన తాతగారి మాటలు తన మదిలో మెదిలి ఆలోచనలు రేకెతాత్యి.
"ఎలాగూ పదేళల్లో తానూ కూడా రిటైరయిపోతాడు. ఇకక్డికి వచిచ్ తన నానన్గారిలా ఈ ఇంటోల్ పర్శాంతంగా గడుపుదామనుకునాన్డు. కానీ యిపుప్డు తన
కజినస్ కానీ ఫెర్ండస్ కానీ ఎవరూలేరు. అందరూ హైదరాబాదో బెంగళూరో అమెరికాలోనో సిథ్రపడాడ్రు. వాళుళ్కూడా రిటైరయిన తరువాత ఇకక్డకి
వదాద్మనుకుంటునాన్రా? ఏమో!.. దుబాయిలో పెరిగిన తన భారయ్ శిరీష ఇకక్డ ఇమడగలదా? రోజంతా ఏమి చేసుత్ంది? పిలల్లు సెలవలకి వచిచ్నపుప్డు
ఎయిరోప్రుట్ నించి దూరమవవ్దూ? పదేళల్ తరువాత రాజెవరో, రెడెడ్వరో.. అపప్టిదాకా దూరంగా అమెరికానుండి మేనేజ చెయయ్డం పార్కిట్కల కాదు
అలాగని ఈ మేడ అమేమ్సేత్ వచేచ్ ఏటికలాల్ అపారుట్మెంటో ఏటీఎంమో లేసుత్ంది ఈ సథ్లంలో. కొనాన్ళళ్కి ఇక మేడవుండేది తన మధుర జాఞ్పకాల
ధాయ్నశోల్కంలోనే వారి తాతగారు మంతర్దేవతగా.
"ఇంతకాలం ఆగాను. మరొక రెండుమూడేళుల్ చూదాద్ంలే. చందర్ంగాడితో కూడా మాటాల్డి చూసాత్ను." జీవనపర్యాణంలో అలసి
ఎపుప్డైనా తన చినన్నాటి తలపుల ఒడిలో వాలాలనిపిసేత్ ఈ జాఞ్పకాలగుడే ఆసరా. ఒకసారి తన చుటాట్లందిరిని చూడాలనిపించింది అతనికి. వచేచ్
డిసెంబరోల్ ఈ పాత ఇంటోల్ అందరూ కలిసేత్ ఎలావుంటుందనిపించింది. అతత్లిన్, కజినిస్న్, వారి పిలల్లిన్ అందరిని కలవచుచ్. బంగినిపలిల్
మావిడికాయలాంటి ఈ తీపి జాఞ్పకాలు వారి హృదయాంతరాళల్ను కూడా తటిట్ లేపనీ" అని అభిపార్యపడాడ్డు. మరాన్డు చందర్ంగాడితో మాటాల్డినపుప్డు
ఈ పర్సాత్వన తెదాద్మనుకునాన్డు.
జేబులోంచి ఫోనుతీసి కాల చేసాడు సుధాకరిక్ రావదద్ని చెపప్డానికి.
ఈ ఊరోల్ యిలాంటి గోపీచందనం మేడలు యింకెనోన్!!

PPP

అతిత్ ర లు

ఎండపలిల్ భారతి

దీపావలికి నోమే అమావాసయ్నోములు మాకు లేవు. మాకు వారాల నోములు. దీపాల పండగ పోయిన మరుసునా పొదుద్ మాఊరోల్ని

ఆడోలల్ందరికీ ఒకటే బీతి ఎతుత్ కుంటుంది. బిడువు దొరికినపుప్డలాల్ ఊరోల్ నలుగురైదు మంది ఆడోలుల్ ఉడడ్జేరి నినన్ దీపాల పండగ

అయిపాయ, ఇంగ తొలి వారం ఏకాశినోములు అవి అయితానే వారాలు వసాత్యి,ఈసారి పండగ నాలుగు వారాలే అంట వచిచ్ండేది
మనమంతా ఏ వారం నోముదాము ఎవురనాన్ ఊరుపెదద్తో ఎచచ్రిచచ్రాదా అని అనుకుంటా ఉండాము.
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మాఊరిపెదద్ ఈరపెదద్మమ్ ఆయాలకే మాకాడికొచెచ్ .
నేను ఉండుకొని ''పెదద్మామ్ నీకు నూరేండుల్ ఆవిసి'' అంటి.
ఆ మాటకు ఆయమమ్ ఉండుకొని ''యాయ్లమమ్ ఇంగాబాధలు పడాలా ''అనే .

''కాదు పెదద్మమ్ నోముల పండగ ఎబుడు చేదాద్మో నినున్ అడుగుదామని అందరం అనుకుంటునాన్ము ఆయాలకే నువొసిత్వి.
చెపుప్ మన ఊరోల్ పండగ యాపొదుద్ చేదాద్ము'' అనిడిగితిమి.
''కాదునాయనా పండగంటే ఊరికే అయిపోతుందా ఇంటికి రెండుమూడు వేలు లేంది చేయలేము.అనిన్ సమాలిచచ్లల్ంటే
రెండు వారాలు పడుతుంది. అందుకే మూడోవారం చేదాద్ం.మలల్ 'మరిబెలల్ం' ఏయను కడవారం సరిపోతుంది"' అనేసి ఆయమమ్ ఎలిపాయ.
ఆయమమ్ అటెల్లిల్పోతానే మా తముమ్ని పెండల్ం నీల ఉండుకొని ''కాదు వొదిన నేను అనిన్ పండుగలు
సంబరంగా చేసాత్ ఈ నోములు పండగ వొచిచ్ందంటే అతిత్రసాలు సరిగాగ్ లేసాత్యో లెయవో అని నోటోల్ తడి ఉండదు.నేనుఅనిన్ వంటుల్ ఉలి
బలిగా చేసాత్ ,ఈఅతిత్రసాలు చేసేది రావడం లేదే ,అతిత్రసాలకు పాకు పటేట్ది నేరుచ్కోలేక పోతాఉండ, నాకురాదు మా యతత్కు రాదు.
ఇపప్టికి నాకు పెండైల్ ఇరవై ఏండల్యింది . అబటి నుండి సారి సారికి ఎవరోఒకరిన్ అడుకోక్వలల్ .ఇటల్నన్దానికి ఏడేండల్ నాపొదుద్
మాటఇది.మాయతత్ తముమ్డు రామనన్ ఆపొదుద్ ఊరునుండి మా ఇంటికి వచిచ్నాడు. అతిత్రసాలు పాకు పటేట్దిరాక అంగలాసాత్ ఉంటే ఆయపప్
ఉండుకొని అతిత్రసాలకు పాకు నేను పటిట్సాత్ననే ! పండకక్ని నామొగుడు చింతకటుల్ కొటట్కచిచ్ండే .పొయిలో చింతకటుల్ పెడితే పొగ రాకుండా
అగిగ్ ఆరకుండ తాలి మలగతాయి.వంట బిరినెన్ దిగుతుందని ఆపొదుద్ నేను చింతకటుల్తో పొయియ్ మంటేసిత్ .రామనన్ ఉండుకొని వొటిట్ సటిట్
పొయిన పెటట్మనె. ముదద్బెలల్ం నలల్గొటట్ మనే.ఉగసుకక్నీలుల్ కూడా బొయలే . చింతకటుల్ కదా అగిగ్ దగ, దగ మండతాఉంది. వొటిట్ బెలల్ం సటోల్
ఏసిండేపనికదా మంట జోరేతేత్ కొదిద్ రామనన్ ఆ పాకులో సంగటి కటిట్ ఏసి కలబెడతా ఉండాడు. అది కాటు వాసన ఏసాత్ఉంది.పాకే
ముదిరిపోయ.దించే రామనన్ అంటే కూడా దించలా పైగా ననేన్ గదమాఇసాత్డు, నేను ఇటాల్వి ఎనిన్ చేసినా అంటాడు. మేము వాదించుకుంటా
వునిన్టేల్ సటోల్ పొగపాయ.అపుప్డు ఆదరా బాదరా కిందకు దించి పిండి పోసి గెలికితే గెటిట్గా బండ అయిపోయింది. పాకులోకి గడడ్పారేసిన
కూడా దిగదు . సమిటితో కొటిట్నా కూడా పగలదు. ఆ సటిట్ కడగను వారందినాలు పడింది. ఆపొదద్ంతా మా ఇంటోల్ ఎవరికెగాని మనుశాశ్ంతి
లేదు. రామనన్ వంట సెడిసినాపొదుద్ ఆ తెలాల్రితే నోమలల్ .మా ఎదురింటోల్ పనెన్ండు అతిత్ రసాలు ఇపిచచ్కొచిచ్ నోముకునాన్. ఆయపప్ జేసిన
పని ఇబుటికీ గురొత్సుత్ంది .
“కాదు వదిన నేను పండగ కోసమని రెండు వారాలు ఇడవవకుండా బేలాద్రిపనికి పోయిన.సిమెంట
పని వాడికిలేక చేతులు పొకిక్ బొకక్లు పనాన్యి. అటల్ కషట్పడి నలుగురితో పాటు సంబరంగా పండగ చేదాద్మని పూజిసామాను కానిన్ంచి
అతిత్రసాలు వరకు రెండు ముదద్లు బెలల్ం, రెండు సేరుల్ బీము,రెండులీటరల్ నూని,మంచి నూగులు,నెయియ్ ఇంకా కావాలిస్న సరుకులనీన్
తీసుకునన్.అతిత్ రసాలు బాగా మెతత్గా చేసుకుని అనపబాయ్లుల్ నునన్గా ఉడకబెటిట్ రెండుబాయుల్ తెలల్గడడ్ రవంత పసుపు ఏసీ పపుప్గెతిత్తో
నునన్గా రుదిద్ సాసవలు పచిచ్ కరివేపాకు ఏసి నేతిలో తిరగ బోసుకుని అంత నెయియ్ పోసుకొని అతిత్రసా లోల్కి ఆ పపుప్ పోసి పిసుకొక్ని తింటే
బలే ఉంటుంది.అటాల్ చేసుకొని తిందామని అతిత్రసాల సరుకులు ఎయియ్కి తెచిచ్న. ఈ వంట చేసేది సంవతస్రాని కోనాడు.అటాల్ంటిది చెడిపోతే
కడుపు

చెడినటుల్

అయిపోయింది.

.ఇవనీన్

చూసి

ఈ

పండగ

సాలిచేదాద్మనుకునాన్ను.

సాలిసేత్

మలల్

అసడాడ్లు

ఏమనాన్

జరుగుతుందోఏమో అనుకోని చేసాత్ఉండాము'' అనే .
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ఆయాలకే మాగౌరి చినన్మమ్ వచేచ్ " కాదు పాపా మన ఊరోల్ నూరు ఇండుల్ ఉండాయి మన ఊరు పైకి
నాలుగైదు ఇండోల్లుల్ మాతర్ం అతిత్ రసాలకు పాకు కరటుట్ గా పడతారు మిగిలిన వాలల్ంతా పడితే నాయ్బాకనాన్ పడతారు లేదంటే
ముదురుపాకనాన్ పడతారు.నాయ్బాకు పటిట్న అతిత్రసాలు పొలుల్అయిపోతాయి.ముదురు పాకు పడితే గెటిట్గాపెంకులు అయిపోతాయి. అవి
పొంటి కింద పడితే ఫల ఫల మంటాయి. పాకుఎటల్పటట్లల్ంటే పొయిన సటిట్ పెటిట్ సారెడు నీలుల్ పోయలల్ .ముదద్ బెలల్ం కొటిట్ ఏయలల్. అగిగ్
మంటేసాత్ సంగటి కటిట్తో కలబెడతా ఉండలల్. తొలిత పెదద్ పొంగు వసుత్ంది.మలల్ సీమలపొంగు వసుత్ంది. మలల్ గాతాలు పడతాయి. అపుప్డు
కాసింత పాకుని నీలల్ తటట్లోకి ఏసుకుని రెండేలల్తో ఉంట చుటాట్లి . ఉంటకొసేత్ దించెయలల్. అపుప్డు పాకు సకతుత్ గా సరిపోతుంది. ఉనన్రుగా
దించుకోవలల్" అనే.
పాపంనీల. దానిబాధ నిజిమేగదా! సంవతస్రంలో వచేచ్ పండగలోల్ కలాల్ ఈనోములపండకయేయ్ంత ఖరుచ్
ఏపండకుక్ కాదు.ఇంత జెసేది అతిత్ రసాలు గతుమారా తిందామనేకదా .నోమేదాంటోల్ కూడా రెండు రకాలు. రాసికి, ఎనిన్కి. మేమునోమేది
ఎనిన్కి

అంటే

జంట

నోములు

అంటారు

దేవునికి

పూజికి

కానున్ండి,ఆకులు,వకక్లు,నోముదారాలు,అంటిపొండుల్,పసుపుగుముమ్లు,

బెటెట్టీవీ

అతిత్

రసాలు

నోములుగాజు,పూస,దువావ్ని,

అదద్ం,శవావ్కు,పసుపుకుంకుమఇవనీన్పనెన్ండు జతలుఎంచి పెటట్లల్ .ఇవిగాక బీము,బెలల్ం,బాయ్లుల్ మనకుఎనిన్ బుదిధ్ పుడితే అనీన్కొలిసి
పొయయ్లల్ .రాశికి నోమేవాలుల్ అయితే వాళల్కెనిన్ బుదిధ్పుడితే అనిన్పెటొట్చుచ్.గుడికి బోతే కరుస్తగుగ్తుంది. ఇండల్లోల్ పండగ చేయాలనే వాళల్కు
కరుస్ ఎకుక్వ అవుతుంది. పదేలల్కుముందు అయితే మనఊరంతా ఇండల్లోల్నే నోమతాఉంటిమికానీ ఇపుప్డే

అదురూ గుడికి

మరిగిరి. పాతబదధ్తి ఇడకుండ ఇబుటికీ నాలుగైదుఇండుల్ పాటిసాత్ ఉండారు'' అనే ఆయమమ్
ఇంతలో మా నాగవదిన ఉండుకొని అయినా ఇండల్లో పండగ చేసినంత కళావశం గుడికి పోతే రాదు.ఇంటోల్
నోమితే ఇలుల్ పూసాత్ ఉంటిమి.పండగ నాపొదుద్ ఎదురుదబబ్లు చీలిచ్ నిలపట పనెన్ండు అడడ్ం పనెన్ండు ఏసి తడికే గతం మటట్ంగా నాలుగు
సమకాలుగా కడతాము. దానిన్ పలవలు అంటారు .ఇంటోల్ రాసిమూలన (దేవమూలన) ఆ పలవలు రెండు అడుగుల ఎతుత్లో కటేట్ది.వాటికి
చేనులో

పండే

అలసందలు,అనపకాయలు,గురుగపూలు,జొనన్కంకులు,సదద్కంకులు,వొడల్గొలకలు,తంగేడిపూలు,చెరుకులు,

ధానాయ్లు,కాయలు గుతుత్లుగుతుత్లుగా పనెన్ండు రకాలు అటేల్ పెరకక్చిచ్ ఏలాడగడతారు. అంటిమాను తెచిచ్ వాటి పటట్లు చీలిచ్ పలవలు
చుటూట్ గుడి కడతారు.దానిన్పూలతో అలంకరిసాత్రు.దానిలోపల ఆకు పరిచి పసుపు ముదద్ చేసి ఆముదేద్ గౌరమమ్అనుకోని మన సొముమ్లనీన్
అమమ్కు పెటిట్ ఇంగ పూజకి ఎనిన్కి నోమేవాలుల్ ఎనిన్కి, రాశికి నోమేవాలుల్ రాశికి అనీన్ ఆడ పెటుట్కొని ఊరోల్ ముతత్యిదువులిన్ పిలుస్కొచిచ్
తొలీత పాటలు పాడేది .
"గౌరీ నోమదాము వసాత్రా గౌరమమ్ నోముదాము వసాత్రా
చాటోల్ సిరిమలెల్లు బోసి చెంగలార్యుడు
దీపమెటిట్ కోరకొపుప్లే పెటుట్కొని
కొడుకును సంక నెతుత్కొని
వొముమ్లోముమ్లే సొముమ్లు పెటుట్కొని
సొముమ్లనీడా చూసుకుంటూ
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ఎరజేని ఎరదుకిక్లో
గౌరమమ్ వేడుకతో నిను గొలుతుము
చాల నోములు నోమితే గౌరమమ్
సంతానము ఈయవమమ్
అతిత్ంటి కొరకై ఆనిన్ నోములు నోమి
పుటిట్నింటి కొరకై పుణయ్ నోములు నోమి
జమట నోములు నోమి తముమ్నికిసిత్
జొముమ్ జమనేరేడిలుల్ జోమూమ్గిరి నా సావ్మి
జంట నేనయితే జోముమ్ జమ నేరేడు ఇలుల్" అని పాట పాడేది
అది అయితానే కథ !

మన ఆటల్ నూరిండల్ పలెల్ంట.ఆ పలిల్లో అందరూ గౌరీనోములు నోమతా ఉండారంట. కానీ ఆ ఊరికి
దిగదాల రెండు తాటాకుగుడిసెలు ఉండాయంట. ఆ రెండు గుడిసెలోల్న ఇదద్రు అకక్జెలెల్లుల్ ఉనాన్రంట.వాళల్కు ఆ పొదుద్ ఎతిత్ ఎసిటోల్కి ఎయను
కూడా ఏమీ లేదంట. తటుల్ ఎతుత్కొని పిడక నుగుగ్లు యారకొచుచ్ కోను పాయిరంట. ఆడ ఏటిమిటన్శివిని గులోల్ బాపనవారి
అకక్మమ్లు బలిజవారి అకక్మమ్లంతా గౌరీ నోము నోమతా ఉండిరంట. అది చూసి చెలిల్అయింది వచిచ్ అకక్ని అడిగిందట . అకాక్ అకాక్
మనముకూడా గౌరీనోము నోమాదామకాక్ అని . అకక్ అయింది ఏమనిందంటే వొటిట్ చేతులతో ఎటల్నోముదామమామ్ అని పకక్న ఏటోల్ నీళుల్
పోతా ఉండాయి ఇదద్రం నీలుల్ పోసుకుందామురా అని ఈ యాపచెటేట్ గౌరమమ్ ,మన తటట్లో పిడక నుగుగ్లే అతిత్రసాలు,మరిర్ ఆకులే
తమలపాకులు,మరిర్ కాయలే వకక్లు,నారపాసలే నోము దారాలు,ఇసుకే అకిష్ంతలు అనుకుని ఇవనీన్ ఆడ పెటిట్ గౌరమమ్ను
నోమిరంట.నోముకోని ఇంటికి వొచిచ్ చూసేత్ తాటాకుల గుడిసెలు మేడలై పోయినంట .అబుడు అందరూ వాలల్ బకిత్ చూసి ఆ గౌరీ దేవి
వాలల పాలిట నిలిచింది అని అనుకునన్రంట. అంతడితో కథ ముగించుకొని అచిచ్ంతలు చలిల్ టెంకాయకొటిట్ ఒకక్పొదుద్ తీరుస్కుంటారు
.పూజకొచిచ్న అమమ్లకక్లకందరికీ ఆకు వకక్ అతిత్రసాలు ఇచిచ్ పంపిసాత్రు. ఇంటోల్ పండగ చేసేత్ అంత గంభరంగా ఉంటుంది
.

పండుగైన మరుస్నాడు అమమ్లకక్లంతా జేరి ఎవరింటోల్ అతిత్రసాలు బాగా లేసినాయి ,ఎవరింటోల్ బాగా లెయయ్లేదు అని ఒకరి మానం

ఒకరు తీసుకుంటా ఉంటారు . మలల్ కడ వారం మరిబెలల్ం ఏసాత్ం . ఆపొదుద్ మలల్ ఇండుల్ వాకిండుల్ అలుకుక్ని నోములపుప్డు గౌరమమ్
ముందరబెటిట్న బీము,బాయ్లు ఏసి అనన్ంచేసి ముదద్ కూడు బెటిట్ ఈ గౌరమమ్ సామానల్నీన్ పెటిట్ టెంకాయ కొడతారు. ఆటికి పండగ
అయిపోయినటుల్. అంతవరకు అంటుకోకుండా దేవునికి పకక్కు దీసిన ఆ మరిబెలల్ం అతిత్రసాల కోసం ఇంటోల్ ఉండే చినన్ పెదద్ నీకా నాకా
అనుకొని తింటారు.ఆ సివరి రుసి అంత పలవరిసుత్ంది అందరీన్ అనే ఆయమమ్.
మలల్ అందరమూ ఉండుకోని అతిత్రసాలకు ఏ బియయ్ం నానబోదాద్ం అనుకొంటా ఎవరి ఇండల్కు వాళళ్ం బోతిమి
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అభినందనలతో

ఆర్. .కృషణ్

మి రాజు

డబాబ్ రేకుల సుబాబ్రావు గారు రాతీర్ పగలు, వారాలు నెలలూ కషట్ పడి పదిహేను కథలు వార్సినాడు. ఇంటోల్వాళళ్కి చదివి
వినిపించాలని పర్యతిన్ంచాడు కానీ ఎవవ్రూ చేతికి దొరకలేదు.
తన పాత మితుర్డు రిటైరడ్ తహసీలాద్రు రంగరాజు ఖాళీగా వుంటాడు కదా తన కథలు చదివి భలే భలే అని అంటాడేమో నని
అడర్సు వెదుకొక్ంటూ పోయినాడు. రెండు కళుళ్ కాటరాకుట్ ఆపరేషన చేసుకొని పడుకొని వునాన్డు రంగరాజు. ఆరు నెలల దాకా చినన్
అక్షరాలు చూడొదద్ని, చదవ వదద్ని కంటి డాకట్రు చెపిప్నటుల్ రంగరాజు బాంబు పేలిచ్నాడు. బాగోగులు మాటాల్డేసి లేచి వసూత్ వుంటే
రంగరాజు చినన్గా లేచి కూరొచ్ని ఉచిత సలహా ఒకటి ఇచిచ్నాడు.”కథలు మనం వార్సి ఎవరి పుసత్కాల లోనో పర్చురింప బడాలని ఎదురు
చూడటం ఎందుకు,నువేవ్ ఒక కథల సంపుటి పర్చురిసేత్ పోదా” అని చ కెక్ర గుళికల లాంటి ముతాయ్ల సరాలు వదిలినాడు.
ఆ రోజు నుంచీ సుబాబ్రావు తిండి సరిగా తినక, అపుప్డపుప్డూ అర తిండి తింటూ 24 X 7 ఆలోచించినాడు . భారయ్కు చెబితే
‘భారాయ్ బిడడ్లు కలిసి ముసులోడని కూడా చూడకుండా కుమిమ్ కుమిమ్ మూల పడేసాత్రేమోనని భయపడి’ తనలో తనే నూట పదహారు కోణాలోల్
ఆలోచించినాడు. ఎకుక్వ ఆలోచిసేత్ వునన్ నరాలు పుటుకుక్న తెగిపోతాయేమో నని రోజూ గంట చేసే పార్ణాయామాలు ఒకటినన్ర గంట చేసి
ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకొనే పర్యతన్ం చేసినాడు. చివరికి మూడో కంటికి తెలియకుండా పర్భుతవ్ బాయ్ంకులో భదర్ంగా దాచిన రిటైరెమ్ంట డబుబ్లు
కొంచెం డార్ చేసి కావ్లిటీ బాగుంటుందని విజయవాడ పబిల్షరిన్ కలిసినాడు. పబిల్షరు కథలిన్ కిందా పైనా ముందూ వెనకా చూసి “అంతా
బాగుంది,అయితే పుసత్కానికి ముందుమాట పెదద్ పేరునన్ రచయిత దగగ్ర రాయించండి. పేరునన్ పెదోద్ళుల్ మంచిగా వార్సేత్ మన పుసత్కం వేడి
పకోడీ లాగా అముమ్డవుతుంది” అని అదుభ్తమైన సలహా ఒకటి ఇచిచ్నాడు.
సుబాబ్రావు గబగబా మూటా ములెల్ సరుద్కొని హైదరాబాదు రైలు ఎకిక్నాడు. ఆ పేరునన్ రచయిత ఎగాదిగా చూసి ముందు మాట
వార్యడానికి అంగీకరిసూత్ చినన్ కండిషను పెటిట్నాడు. తను వార్సిన “నకక్ చసేత్ గొరెర్లేడుసత్యా?” కథల సంపుటిని "నా వీపు నువువ్ గోకు,నీ
వీపు నేను గోకుతా" అనన్టుల్గా చేతికిచిచ్నాడు. ఇసూత్ ఇసూత్ బుకుక్ బాగుంటే 40 మారుక్లు చాలా బాగుంటే 60 మారుక్లు చాలా చాలా
బాగుంటే 100 మారుక్లు ఇవావ్లని చెపిప్నాడు. తన రీడింగ రూంలో రివాలివ్ంగ చైర వేసి చలల్గా ఏ సి వేసి కూరోచ్బెటాట్డు. కపుప్ కాఫీ
ఇవవ్మని భారయ్కి సంకేతమిచిచ్నాడు. ‘అంబిలి తాగెటోడికి మీసాలు ఎతేత్ టోడు కావాలాన్’ అనన్టుల్ గుడల్ గూబ కళళ్తో సీరియస లుకుక్
విసిరింది. అయితే కిటికీ లోంచి చూసిన మేడమ కు సుబాబ్రావు హైదరాబాదుకి వసూత్ వసూత్ పటుట్కొచిచ్న తిరుమల కొండ లడుడ్ లు
కనబడాడ్యి. లడుడ్లిన్ చూసి నవువ్తూ "కాఫీ తాగండనన్యాయ్ "అంటూ వూగుతూ వూగుతూ వచిచ్ కాఫీ ఇచిచ్ంది. కాసత్ కాఫీ తాగితే గానీ నకక్
కథలు చదవలేమని సుబాబ్రావు సంతోషంగా కాఫీ అందుకొని కొండ లడుడ్లు ఆమె చేతిలో పెటిట్నాడు. రచయిత భారయ్ అయిన తనకి జిలాల్
రచయితల సనామ్న సభ లో శాలువా కాకుండా పదివేల కంచి పటుట్ చీర కపిప్నంత సంతోష పడింది.
సుబాబ్రావు నకక్ కథల పుసత్కానిన్ గబ గబా గంటలో చదివేశాడు. ముందు చూపు లేకుండా కథలు బాలేవని చెబితే ముందు మాట
వార్యనని అంటాడేమోనని భయపడి వందకి వంద మారుక్లు వేసినాడు. తన కథలోల్ అంత సట్ఫుఫ్ ఉందని, ఎవవ్రికైనా నచిచ్ తీరుతుందని,
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మళీళ్ మళీళ్ చదవాలనిపిసుత్ందని గంట సేపు సుతిత్ కొటిట్నాడు. ‘రోకటోల్తల దూరిచ్ రోకటి పోటుకు భయపడితే ఎలా’ అనుకొని బెలల్ం కొటిట్న
రాయిలా గముమ్న వినాన్డు సుబాబ్రావు.
మూడు రోజులోల్ ముందుమాట ముచచ్టగా వార్సి పెడతానని చెబుతూ పెదద్ పారెస్ల చేతి కిచాచ్డు. భయ భయంగా అందుకొనాన్డు
సుబాబ్రావు. ఎవవ్రూ చూడటం లేదని నిరాధ్రించుకొని గబుకుక్న లేచి తలుపేసి సుబాబ్రావు చేతులు పటుట్కొని ఈ వంద పుసత్కాలు అమిమ్
పెటట్ండి. డబుబ్లు మీరు అటూఇటూగా ఇచిచ్నా ఫరేల్దు. డబుబ్లంతా తగలేసాత్ ఉండానని ఇంటోల్ ఒకే పోరు. తటుట్కోలేక పోతునాన్. నాకీ
సహాయం చేసి పె టట్ండి.చచిచ్ మీ కడుపున పుడతా అనాన్డు. 'చచేచ్ దాకా వైదుయ్డు వదలడు,చచిచ్నా పంచాంగం చెపేప్వాడు వదలడు' సామెత
గురుత్ తెచుచ్కొని సుబాబ్రావు పారెస్లిన్ భుజాన పెటుట్కొని బసుస్ ఎకిక్ సవ్ంత ఊరు తిరుపతి చేరినాడు.
చినన్గా పర్కాశం రోడుడ్ కెళిళ్ పరిచయమునన్ పుసత్కాల అంగడి పర్కాషుని కలిచి విషయం చెపిప్నాడు. " సుబాబ్రావు మావా నీకు
ఏదైనా అవసరం వుంటే వంద అడుగు, వెయియ్ అడుగు ఇసాత్, అంతే గానీ ఇంత పెదద్ పార్జెకుట్లు ఇచిచ్ నాకు పరీక్షలు పెటట్దుద్. ముందు మాదిరి
లేదు మావా పుసత్కాల వాయ్పారం. కొతత్ వాయ్పారాలు చేయలేక, చేసుత్నన్ వాయ్పారం వదులుకోలేక కడుపు చించు కొంటే కాళళ్ మీద పడుతుందని
ఎవవ్రికీ చెపుప్కో లేక … ఏదో రనిన్ంగ ది షో " అని మెతత్గా తపిప్ంచుకునాన్డు.
పుసత్కాలు అమమ్డం ఆషా మాషీ వయ్వహారం కాదని తెలుసుకొని అది తన వలల్ అయేయ్ పని కాదని నిరాధ్రించుకొని పర్తి నెలా మొదటి
ఆదివారం టీటీడీ పారుక్లో జరిగే వాకరస్ అసోసియేషన మీటింగుకెళాళ్డు. అందరకీ ఉచితంగా పుసత్క పర్సాదం పంచినాడు. తీసుకొనన్టేల్
తీసుకొని మీటింగు నుంచి పోయేటపుప్డు చాలా మంది పుసత్కాలిన్ అకక్డే వదిలి వెళిళ్నారు. పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డిలా చినన్గా వాటిని
సేకరించి ఎన జీ వో హోంలో జరిగే రిటైరడ్ ఎంపాల్యిస మీటింగు కు హాజరై తలా ఒక పుసత్కం అందించినాడు.
బిర్సక్ వాకర మరియు రిటైరడ్ బాయ్ంకు మేనేజర అయిన భూపతి నాయుడు బుకుక్ అందుకొని "సుబాబ్రావు గారూ, మీ కథల
సంపుటి ఆవిషక్రణ ఎపుప్డు” అని అడిగినాడు. ‘ఊరు ఊరంతా మనకి అభిమానులుండారే’ అనుకొని సుబాబ్రావు కాసేపు గాలిలో తేలినాడు.
నకక్ తోక తొకిక్న లెకక్న సంబరపడినాడు.తన ఫేవరేట హిందీ హీరోయిన రేఖతో మైసూరు బృందావనం గారెడ్నస్ లో డూయ్యెట పా
డుతునన్టుల్ నిలబడే డీర్మ వేసుకునాన్డు.
అపుప్డు సుబాబ్రావుకు సీతారామపురం రచయిత రంగారావు చెపిప్న “రచయితలైన మనలిన్ మనకి తెలియకనే పర్పంచం మనలిన్
గమనిసూత్ఉంటుంది” ముతాయ్ల లాంటి మాటలు గురుత్కొచాచ్యి
బిర్సక్ వాకర భూపతి నాయుడు కి ఒకటికి రెండు సారుల్ షేక హాయ్ండ లిచిచ్ “తవ్రలోనే విడుదల” అంటూ వి ఐ పి వాకింగ సైట్ల లో
నడుచుకొంటూ సర సర ఇంటికి పోయినాడు. ఆ హడావుడిలో సుబాబ్రావు సరిగా గమనించలేదు కానీ నాయుడు గారి చొకాక్ జేబులో మిల
మిల మెరిసే కాగితం ఒకటి తొంగి చూసోత్ంది. అపుప్డే వేడివేడిగా వండి వారిచ్న దీపావళి కవిత ఎవరైనా దొరికితే చదివి వినిపించడానికి
సిదధ్ంగా వుంది.
తన పుసత్క ఆవిషక్రణ మహోతస్వం రేణిగుంట రోడుడ్లోని భీమాస హోటల లో జరపనునన్టుల్ పర్కటించినాడు. విషయం అముదవలిల్
కి తెలిసి మొగుడిపైన లక లక మని అరుసూత్ సివంగి లెకక్న మొగుడి పైకి దుకాలనుకొంది. మొనన్నే శీర్ వారి గుండెకి ఆంజియోపాల్సీట్ర్ జరిగింది
గురుత్కొచిచ్ంది. రెండు అడుగులు వెనకిక్ వేసింది. ‘బాగునన్ నా మొగుడికి సనామ్నాల పిచిచ్ పటిట్ంది కదా,సనామ్నాల పిచిచ్అనేది సామానయ్మైన
జబుబ్ కాదు కదా ఏ వైదయ్ శాసత్రంలోనూ ఈ జబుబ్కు ఇంతవరకు మందు కనుకోక్లేదు కదా’ అని మొగుడు చూడనపుప్డు మరుగాగ్ ముకుక్
చీదింది. అయినా పొయియ్ మీది అనన్ం మెతుకులు వుడికినటుల్గా రకత్ం సల సల వుడికింది. బాగా గాలి పీలిచ్ గాలి వదిలి ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకొని
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మనకు వుండేది ఒకక్ మంగళ సూతర్మే కదా,జరగరానిది జరిగితే ఊరోల్ ఏ ముఖం పెటుట్కొని తిరిగేది అని ఆలోచించి గముమ్న
వుండిపోయింది .

బాయ్ంకు లోని డబుబ్ మరి కొంచెం డార్ చేసి ముందు మాట వార్సిన హైదరాబాదు రచయితకు మనీ ఆరడ్ర చేసినాడు. విజయవాడ
పబిల్షర తో మాటాల్డి 500 కాపీలు అచుచ్ వేయించాడు. జిలాల్ రచయితల సంఘం సుబాబ్రావుకు సంఘీభావం పర్కటించింది.
ఆవిషక్రణకు సుముహూరత్ం నిరణ్యించి సభావేదికను రంగరంగ వైభవంగా తీరిచ్ దిదిద్నాడు. పబిల్షింగ హౌస వారు అందమైన
బాయ్నరుల్ హాలంతా కటాట్రు. సభకు జనాల సమీకరణలో భాగంగా మీటింగుకు ముందు గా వచిచ్న పది మందికి పోర్తాస్హక
బహమతులిచాచ్రు. వచిచ్నోళుళ్ సీవ్టు కారా కాఫీ[ఎస కే సి ] తిని తాగేసి మీటింగుకు వుండకుండా వెళిల్ పోతారేమోనని చివరి వరకు వునన్
వాళళ్ పేరుల్ రాసి డబాబ్లో వేసి లాటరీ తీసి 1,2,3 బహుమతులివవ్ దలిచారు. దీంతో జనంతో సభా మందిరం కళకళ లాడింది.
సభాధయ్కుష్డిని, ముఖయ్ అతిధి మరియు పుసత్క ఆవిషక్రత్నీ, మొదటి పర్తి సీవ్కరత్నీ, అంకిత సీవ్కరత్నీ, విశిషట్ అతిధిని, గౌరవ
అతిధులను, ఆతీమ్య అతిధులను, సమనవ్య కరత్ను సిదధ్ం చేసినాడు. జనాలిన్ రపిప్ంచుకోవడంలో భాగంగా అభినందనలతో అంటూ తన
బావమరిది పేరు తోడలుల్డు పేరు వియయ్ంకుడి పేరు మేనమావ పేరు మేనలుల్డి పేరు ఆహావ్న పతిర్కలో పర్చురించినాడు. తెలల్ కాగితంలో
నలల్ అక్షరాలుగా వునన్ తమ పేరుల్ పిర్ంటులో చూసుకొని వారు మురిసి పోయినారు. ఎగిరెగిరి పనిచేసినారు.తలా పది మందిని పిలుచుకు
వచిచ్నారు. సాహితీ పిర్యులతో సభ కిట కిట లాడింది. రచయిత బయో డేటాను రంగురంగు కాగితాలోల్ పర్చురించి పంపిణీ చేసినారు.
సందిటోల్ సడేమియా గా రాయల చెరువు రమాదేవి తను కాణిపాకం వినాయకుని పైన వార్సిన సోత్తార్ల పుసత్కాలు పాయ్కెట సైజువి పంపిణీ
చేసింది. చాలా మంది కాలి చెపుప్లు తీసేసి భకిత్గా పుసత్కం తీసుకొని రమాదేవికి నమసాక్రాలు పెటిట్నారు. పుసత్కాలనీన్ పంచేసిన వెంటనే 'నా
రచన ఎలావుంది?మీ ఫీడ బాయ్క ఏమిటి' అని అందరినీ అడగసాగింది. వెంటనే రమాదేవి మొగుడు మొగిలి మునిసావ్మి కలుగజేసుకొని
"వాళళ్ని గాలి అయినా పీలుచ్కోనీయవే, నిదానంగా చదివి చెబుతారు గానీ ఫీడ బాయ్క" అని బలవంతంగా రమాదేవి ని కురీచ్లో
కూరోచ్బెటాట్డు. యువ రచయితలు కవితా ఓ కవితా అంటూ కవితా గానం చేశారు .
ధీర వీర శూర అంటూ పొగిడేవాళుల్ పొగుడుతూవుంటే అభిమానులు కొందరు పూల గుతుత్లు అందిసూత్ తనని అభినందిసూత్ వుంటే
ఆనందంతో ఉబిబ్తబిబ్బుబ్ అయినాడు సుబాబ్రావు. విచేచ్సిన వకత్లు సుబాబ్రావు కథలను ఎకస్ రే కళళ్తో,మరికొందరు సాక్నింగ కళళ్తో,
ఇంకొందరు ఎం ఆర ఐ సాక్నింగ కళళ్తో చదివి సమీక్షలు చేశారు.
మీటింగుకు వచిచ్న రిటైరడ్ తహసీలాద్రు రంగరాజు గబ గబా పంచె ఎగ గటుట్కొని వచిచ్ సుబాబ్రావు చెవిలో "అయాయ్
రచయితగారూ,మీరేమో అందరికీ పుసత్కాలు అభిమానంగా ఉచితంగా అందిసుత్నాన్రు. మీరు అలా పుసత్కం ఇసేత్ మన వాళుళ్ చదువుతారో
చదవరో గానీ మంచి రంగురంగుల పేపర ని రేపర గా వేసి వేరే వాళల్కి కాం పిల్మెంట గా ఇచేచ్ అవకాశం వుంది. అనుభవంతో చెబుతునాన్
,వాళళ్ కిచేచ్ పుసత్కాలలో “అభినందనలతో” అని వార్సి నీ సవ్హసాత్లతో సంతకం చేసి పంపిణీ చెయ. మన దగగ్ర పుసత్కం తీసుకొనన్
వాళళ్యినా తపప్క చదివి తీరుతారు" అని గుడి గంట కొటిట్నటుల్ చెపిప్నాడు. చినన్గా సుబాబ్రావు సేట్జి దిగి అందరినీ పలకరిసూత్ చినన్ చినన్గా
వాళళ్ దగగ్ర పుసత్కాలు తీసుకొని అభినందనలతో అని వార్సి ఇచాచ్డు.
మీటింగుకి మూలగా పులల్ంపేట నూలు చీర కటుట్కొచిచ్న అముదవలిల్ ఆముదం తాగిన ముఖంలా దిగులుగా కూరొచ్ని వుంది.
రంగరాజు గారికి ఫాల్ష లాగా ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. చక చక నడుచుకొంటూ సభాధయ్కుష్డి చెవిలో చినన్గా " సారుకి మాతర్ం సనామ్నం చేసేత్
చాలదు. మేడంని కూడా సేట్జి పైకి పిలిపించండి"అని ఆణిముతయ్ం లాంటి సలహా ఇచాచ్డు.
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యుదద్ పార్తిపదికన మిసట్ర అండ మిసెస్స సుబాబ్ రావు లకు మేళతాళాలతో సనామ్నం పార్రంభమయియ్ంది . తిరుమల కొండ మీది
వేద పండితులు ఆశీరవ్చనాలు పలికారు. పటట్ణ రచయితల సంఘ సభుయ్లు అందరికీ చాక లెటుల్ పంచారు. ఆహావ్న పతిర్కలో బెసట్
కాంపిల్మెంటస్ చెపిప్న బంధువులు పూల వరష్ం కురిపించారు. సీవ్టు హాటు తింటునన్ సభికులు ఆహా ఓహో అనాన్రు. పేపరోళుళ్ పేనాలు
విదిలించి విదిలించి విషయాలను నోట చేసుకో సాగారు.
ఎపుప్డూ సనామ్నం ముఖం ఎరుగని అముద వలిల్ మనసు పాల పొంగు లెకక్న పొంగింది. వంద పునన్మి చందుర్ల వెలుగుతో ఆమె
ముఖం వెలిగింది. తనను తాను ఒకటికి రెండుసారుల్ గిచుచ్కొని చూసుకొంది. ఆనందంతో ఉబిబ్ తబిబ్బబ్యియ్ంది. మూడు రోజుల కిర్తమే
తలకి డై వేసిన విషయం గురొత్చిచ్ తెలల్ వెంటుర్కలు బయటపడలేదని సంతోష పడింది. ‘దొరుకునా ఇటువంటి ఛానుస్’ అనుకొని ఫోటోగార్ఫర
కి అనువుగా ఫోజులిచిచ్ంది. అందరూ తనని చూసుత్నాన్రా లేదా అని అదాద్లు వేసి ఒకసారి, అదాద్లు తీసి ఒకసారి సభలోని సభికులనంతా
తేరిపార చూసింది.
ఇంతలో ముందు మాట వార్సిన పేరునన్ రచయిత నుంచి సుబాబ్రావుకు ఫోను వచిచ్ంది. సుబాబ్రావు బిజీ గా వునాన్డని అముదవలిల్
ఫోన తీసింది. పనుల ఒతిత్డి వలల్ రాలేక పోయానని బెసట్ అఫ లక చెబుదామని ఫోన చేసానని చెపాప్డు. వెంటనే అముదవలిల్ "అనన్గారూ!
మీరు ఈ సారి పుసత్క ఆవిషక్రణకి మిస అయాయ్రు గానీ వచేచ్ ఉగాదికి మా సా[వా]రు ఆవిషక్రించబోయే నవలకి మీరే ముందు మాట
వార్యాలి, ఆవిషక్రణ సభని మీరే ముందు వుండి జరిపించాలి” అని చేతులు ఊపుతూ చెబుతోంది. అముదవలిల్ మాటలు వినన్ సుబాబ్రావు
ముకుక్ మీద వేలేసుకొనాన్డు. ‘ఎంత వారలైనా పొగడత్లకు సనామ్నాలకు దాసులే కదా’ అనుకునాన్డు.
తెలుగు పండిట కోరుస్ చదివే అమామ్యిలు కాలేజీ యూనిఫారం లో వచిచ్ జణ గణ మణ పాడటంతో సభ సమాపత్మయియ్ంది.
మంచి సహాయం చేసినావని రంగరాజుని హగ చేసుకొని అభినందనలు తెలియజేశాడు సుబాబ్రావు. తను వార్యబోయే నవలకి
‘అభినందనలతో’ అనే టైటిల ని ఖరారు చేసి నవల వార్యడానికి తెలల్ కాగితాలు కొతత్ పేనా ఎతుత్కునాన్డు. అముదవలిల్ మెచుచ్కోలుగా
మొగుడి వైపు చూసింది. ఆమె చూపులు సుబాబ్రావుకి "నీ దునున్టల్ ఏముంది,ఉండేదంతా నా చలుల్టల్నే వుంది" అనన్టుల్గా అనిపించాయి.
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