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సాధంచవే మ్నసా!
‘న్ేనత ఇంత్కన్నా ఏమీ చేయలేనత. 9/11 త్రావత్ మా రూలుసలో చనలా
మారుి వచిేంది’ అంది ఎయిర్డ పర రోలో గేట్ల దగగ ర అమామయి.
‘ఇది ఆరోగాయన్నకి సంబంధించిన అత్యవసర ప్రిస్తి
పా ’ అంది భవాన్న ఇక ఎలా
వాదించనలో అరా ం కాక.
‘అవునత. న్నకు ప్ూరిుగా అరా మయింది. మీ సాానంలో వుంట్ే న్ేనూ మీలాగే
న్నరుత్సహప్డేదనన్నా. న్ేనత రూల్స పాట్ించే మన్నష్పన్ే కానీ... రూల్స ప్ెట్న
ిు మన్నష్పన్న
కాదత...’ అందనమె న్ొచతేకుంట్ట.
ఈలోగా విమానం బయలేద రుత్ునాదంట్ట గేట్ల మూస్తశారు.
‘న్ేనత మా మేన్ేజెమంట్లతో మాట్ాుడతననత. న్నలుగు గంట్లోు లండన్ను ఇంకో
ప్తు నత వుంది. న్న చేత్న్న
ై సహాయం చేసు ానత. ననతా నమమండి’ అంది ఎయిర్డ ల్ైన్స
ఏజెంట్ల క్షమాప్ణగా, భవాన్న చేయి మృదతవుగా వత్ు
ు త్ూ.
భవాన్న ఏమీ చేయలేక, బరువుగా బయలేద రుత్ునా విమాన్నన్నా అదనదల
కిట్ికీలలో న్నంచే చూసూ
ు న్నట్ట
ు రిేంది.
స్ెల్ ఫర న్ోు మురళన్న ప్పలిచి, జరిగిందంతన చెప్పింది.
‘అరెరె! అలా ఎందతకు జరిగింది. ననతా రమమంట్ావా....’ అత్నత గాబరా
ప్డుత్ున్నాడు.
‘అఖ్ఖ రు ద
ే త. త్రావత్ ఫెు లట్ోు ప్రయత్ాం చేసు తన్నానత. అది తెలియగాన్ే మళీు ఫర న్
చేసు ానత’ అంది భవాన్న.
‘మరి మనం లండన్ను వళ్ుట్ం లేదన?’ అన్న అడిగింది, భవాన్న చేయి ప్ట్లుకున్న
నతంచతనా ప్దేళ్ు సంధ్య.
‘లేదమామ. వడతనం. కాకపర తే దీంట్ోు కాదత... త్రావత్ వళ్ళు విమానంలో...’
అంది సాధ్యమెైనంత్ వరకూ త్న న్నరుతనసహం ప్ెైకి కనప్డకుండన.
సంధ్య చేయిన్న గట్ిు గా, ఆపాయయంగా ప్ట్లుకున్న అకుడే వునా కురీేలో
కూలబడింది. త్నత అనతకునాది అనతకునాట్ల
ు గా జరుగుత్ుందన? అలా జరగకపర తే
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సంధ్య సంగతి ఏమిట్ట? త్ట్లుకోగలదన? ఆలోచనలు ముసతరుత్ుంట్ే, అలసట్గా కళ్ళు
మూసతకుంది.
మురళతో ప్ెళ్ుయాయక ఇండియాన్నంచీ అమెరికా వచిే ఇకుడే స్పా రప్డన్రు.
త్నూ మురళ కనీసం ఒక కూత్ురుంట్ే బాగుంట్లందన్న అనతకున్నారు. ఇదద రికీ
అమామయి

కావాలనతకుంట్ే

అబాుయి

ప్ుట్ాుడు.

రవికి

మూడేళ్ళు

వచనేక,

కావాలనతకునాట్లుగాన్ే ఈసారి సంధ్య ప్ుట్ిు ంది . అందమెైన రూప్ురేఖలు, చలాకీత్నం,
మంచి తెలివితేట్లు... అంత్కన్నా కావలిసందేముంది. సంధ్య ప్ుట్ాుక ప్రతీరోజు ఇంట్ోు
సందడే, ప్ండగే. ఇంట్ోు ముగుగరికే కాక, మిత్ురలకీ, ఇరుగూ పొ రుగూ అమెరికను కి కూడన
గారాల ప్ట్ిు అయిపొ యింది. సంధ్యకి న్నలుగేళ్ు వయసత వచనేక చినా ప్పలులు వేస్త
బొ మమలు కాక రకరకాల చిత్ర ప్ట్ాలు వేయట్ం చూస్ప అందరూ అబుురప్డేవారు.
‘సంధ్య ప్ెదదయాక బాప్ూగారిలా మంచి చితనరలు గీసు తంది. అంత్రాజతీయంగా
ప్తరు ప్రఖాయత్లు సంపాదించతకుంట్లంది’ అన్ేవాడు మురళ.
జీవిత్ం సాఫీగా సంతోషంగా జరుగుత్ునాప్ుిడే, ఆకాశంలోనతంచీ ప్పడుగు
ప్డ్ ట్లుగా, ఒకుసారిగా త్మ జీవిత్ం, అశలూ, ఆనందనలూ త్లు కిోందతలయాయి.
ఆలోచనలలో

మున్నగివునా

భవాన్న,

త్న

చేతి

మీద

సంధ్య

చేయి

బిగుసతకుపర వట్ంతో. ఉలికిుప్డి సంధ్య వప్
ై ు చూస్పంది. సంధ్యకి ఊప్పరి ఆడట్ం లేదత.
ఏం కావాలో చెప్ికన్ే, ఆ ప్పలు కళ్ళు చెబుత్ున్నాయి. వంట్న్ే ప్కున్ే వునా సంచిలోంచి
ఆకిసజెన్ స్పలిండర్డ తీస్ప, చకచకా సంధ్య ముకుుకి ట్టయబ్ త్గిలించింది. రెండు క్షణనల
త్రావత్, సంధ్యకి మళీు సవయంగా ఊప్పరి అందతత్ునాది.
‘ఇప్ుిడు బాగుందన న్నన్నా?’ అన్న అడిగింది.
సంధ్య చిరునవువ నవివ, బాగాన్ే వుందన్న త్ల వూప్పంది. ఆ నవేవ భవాన్నకి,
ఎంత్ బాధ్గా వున్నా స్తద తీరేేది. భవాన్న కురీేలో వనకిు జఞరిగిలబడి, కళ్ళు
మూసతకుంది.
సంధ్యకి న్నలుగేళ్ళు దనట్ిన్న ప్ెరుగుదల వయసతకి త్గగ ట్ు లగా లేన్ే లేదత.
అప్ిట్ిదనకా బాగాన్ే వుంది అనతకుంట్లనా సంధ్య, వయసతకి త్గగ ఎత్ు
ు రాలేదత.
ఎదగట్ం మాన్ేస్పనట్లుంది. చకుగా నలు గా, ఒత్ు
ు గా వునా జుట్లు ఊడిపర వట్ం
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త ం
మ్రణ ముహూర
ఆ రోజు రాతిర డెైన్నంగ్ ట్ేబుల్ దగగ ర కురుేన్న భోజనం చేసు తనాప్ుిడు అడిగానత
గిరిజన్న, ‘ఎలా వుంది ఇవాళ్ మీ ఆఫీసతలో!” అన్న.
గిరిజ మా ఊళ్ళున్ే, స్తు ట్ ప్పరజన్ స్పసుంలో కౌన్నసలింగ్ స్ెైకాలజిసాలా ప్న్న
చేసు తనాది.
‘ఇవాళ్ళ? ఒక చినా విశేషం వుంది’ అన్న ఒకు క్షణం ఆగింది.
గుతిు వంకాయ కూర తింట్ట ఆమె వేప్ు చూశానత.
‘మన ఇండియన్ోతో కూడన ఇలాట్ి వాళ్ళు వుంట్ారనతకోలేదత!’ అంది
హఠాత్ు
ు గా.
న్ేనూ మాట్ాుడలేదత, ఆమె ఆలోచనలకూ అడు్ రాకుండన వుండనలన్న.
త్న్ే చెప్ిట్ం మొదలుప్ెట్ంది
ిు .
‘సతన్ేత్ర అన్న ఒక ఒరిసాస అమామయి. అమెరికన్ స్పట్ిజన్
ె ే. ఇకుడే మెకాుల్న్
అన్ే ఊళ్ళు వుంట్లంది. ఆ అమామయి మొగుడిా కాలిే చంప్తస్పంది. మరణ శిక్ష
విధించనరు. డెత్ రోలో వుంది’
న్నకు ఆశేరయమే కాక, కుత్ూహలం కూడన ప్ెరిగింది.
‘మొగుడిా కాలేేస్పందన? ఎందతకు? ఎన్ేాళ్ళువిడేమిట్ి?’ అడిగానత.
‘ఆ అమామయికా? ముప్ెైఫ ఏళ్ళ
ు ంట్ాయి. ఇదద రం ఇండియన్ ఆరిజిన్ వాళ్ుమే
కనతక, కౌన్నసలింగ్ చేయట్ాన్నకి బాగుంట్లందన్న ఆ కేసతకి ననతా ఎస్ెన్
ై చేశారు. న్నకింకా
ఆమె కేస్ ఫెైల్ ఇవవలేదత. ఇప్ిట్ిదనకా తెలిస్పందేమిట్ంట్ే మొగుడిా చంప్తస్పందన్న. ఆ
అమామయి అలా అన్న ఒప్ుికుందిట్ కూడననత. అందతకే కేసత తొందరగా తేలిపర యింది.
డెత్ రోలో వుంది! అంట్ే కొన్నాళ్ళు మా జెల
ై ు ోన్ే వుంట్లంది. త్రావత్ ఆమె జీవిత్ం
ఎప్ుిడు అంత్ం చేస్తది న్నరణ యిసాురు’
‘అరె పాప్ం! ఎందతకు చేస్పంది అలాట్ి ప్న్న! ఏదో బలమెైన కారణమే వుండి
వుంట్లంది. ఆ అమామయి మొగుడు ఇండియన్న, అమెరికన్న?’ అడిగానత.
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చినాగా నవివంది గిరిజ. ‘తెలీదత. ఆ ఫెల్
ై న్నకు రేప్ు ఇసాురు. అప్ుిడు
చెబుతననత అనీా వివరంగా’, ఒకుక్షణం ఆగి మళీు అంది ‘కానీ అవనీా కాన్నఫడెన్నియల్
ఎవరితోనూ ఎకుడన అనకు’ అంది భారయ హో దనలో.
‘న్ేన్ందతకు చెబుతననత. న్న సంగతి నీకు తెలీదూ!’ అన్నానత ననతా
అనతమానంగా చూసతునా గిరిజతో.
న్న మాట్ విన్న సనాగా నవివంది.
‘మన

ప్ెళ్ుయిన

ప్దిహేన్ేళ్ులోనూ

న్న

మీద

నీకునా

నమమకం

ఇంతేననామాట్. పర నీ ఒక ప్న్న చేయి. ప్బిు క్ ఇనఫరేమషన్ మాత్రమే చెప్ుి. ఉదో యగరీతనయ
చెప్ికూడన్నవి చెప్ికు’ అన్నానత.
మరాాడు సాయంత్రం వర్డు న్నంచీ వచిే వంట్ చేసు తనాది గిరజ
ి , న్ేనత ఆఫీసత
న్నంచీ వచేేసరికీ. బీరఫ్ కేస్ సర ఫాలో ప్డేస్ప, ఫపరడలో
ిజ
న్నంచీ ఒక గాుస్ెడు చలు ట్ి మంచి
నీళ్ళు తీసతకున్న, ఆమె ఎదతరుగా నతంచతన్న ‘ఏమిట్ి కబురుు?’ అన్నానత.
‘ఏముంది... ఫీరజ్ చేస్న
ప బీరకాయలు వుంట్ే, నీకు ఇషు మన్న ఇవాళ్ బీరకాయ
కూరా, బీరకాయ ప్చేడి, బీరకాయ ప్ప్ుి చేసు తన్నానత. సాంబారులో కూడన బీరకాయ
వేదద నమా వదనద అన్న ఆలోచిసతున్నానత. నీ సలహా ఏమిట్ట?’ అంది కొంట్ెగా నవువత్ూ.
గిరిజ భుజఞల మీద న్నంచీ భయప్డుత్ూన్ే తొంగి చూశానత సు వ్ దగగ ర వునా
మూడు గిన్ాలనీ. బండకాయ కూర, ట్మాట్ా ప్చేడి, మామిడికాయ ప్ప్ూి.
న్ేనత నవువత్ూ అన్నానత ‘సరే కానీ. న్నకిషుమన్న నతవువ కషు ప్డి చేసు తంట్ే,
న్ేనత వదద నట్ం ఎందతకు. సాంబారులో కూడన వయియ బీరకాయ ముకులు. సర , హవ్ ఈస్
యువర్డ డే!’
‘షరా మాములే’ అంది. సాంబారులో చిలకడదతంప్ ముకులు వేసు ూ.
‘మా ఆఫీసతలో కూడన అంతన మాములే! ఇవాళ్ ఎవడో కషు మాసతరుడు మా
పారడక్ు కావలిట్ట గురించి ఏదో కంప్ెు ంట్
ల
చేశాట్ు . అది న్నకు అప్ిచెపాిరు. కషు మర్డ
శాట్ిసాఫక్షన్ ముఖయం కదన!’ అన్నానత.
మా ఆఫీసతలో న్న బలు మీద ఒక బో రు్ వుంది. ‘రూల్ న్ంబర్డ వన్ – కషు మర్డ
ఈజ్ ఆలేవస్ రెైట్. రూల్ న్ంబర్డ ట్ల – ఇఫ్ కషు మర్డ ఈస్ రాంగ్ స్ీ రూల్ న్ంబర్డ వన్’
అన్న.
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సత్యం శివం సందరం
శన్నవారం

సాయంత్రం

సతందరీ,

సతందరం

ఇండియన్

గోోసరీ

షాప్ుకి

వళునప్ుిడు చూశారు ఆ కొత్ు జంట్న్న.
కొత్ు జంట్ అంట్ే వయసతలో వునా జంట్న్న కాదత. వయసతలో బాగా
ప్ెదదవాళ్ళు. అయన రిట్ెైర్డ అయాడేమో కూడననత. ఆవిడలో వయసత అంత్గా తెలియక
పర యిన్న సౌమయంగా, అందంగా, హుందనగా వుంది.
వాళ్ున్న ఆ వూళ్ళు చూడట్ం అదే మొదట్ిసారి. కొత్ు గా వచిేనట్లున్నారు.
ఆవిడ సతందరిన్న చూస్ప ప్రిచయ ప్ూరవకంగా నవివంది.
సతందరీ, సతందరం వాళ్ు దగగ రికి వళు ప్రిచయం చేసతకున్నారు.
ఆవిడ అంది ‘న్న ప్తరు పారవతి. మా ఆయన శివరాం. అందరూ శివ అంట్ారు.’
‘మీ ప్పలులు అమెరికాలో వుంట్ే చూడట్ాన్నకి వచనేరా?’ అడిగింది సతందరి.
శివ నవావడు. ‘లేదత, మేము అమెరికా వచిే ముప్ెైఫ ఐదేళ్ళు అయింది.
ఫపలడెలిఫయాలో వుండేవాళ్ుం. పర యిన వారమే ట్ెకసస్ రాషు వ
ా ాసతలం అయిపర యాం’
అన్నాడు.
సతందరం నవావడు. ‘సారీ! ఈమధ్య ఇండియాన్నంచీ ప్పలుల దగగ రికి వసతునా
వారు ఎకుువయిపర యారు. అందతకన్న అలా అనతకునాది సతందరి’ అన్నాడు.
‘మా ఇలు
ు ఇకుడికి దగగ రే. రండి వడదనం. కాఫీ తనరగి వడుదతరు గాన్న’
ఆహావన్నంచింది సతందరి.
‘కాఫీకి ప్పలిచినప్ుిడు రామంట్ే పాప్మొసతుందన్న మా బామమ చెప్తిది ’
అన్నాడు నవువత్ూ శివ.
‘ఎవరెైన్న కాఫీకి ప్పలిస్తు మా అయన వంట్న్ే ఒప్తిసతకుంట్ాడు’ అన్న నవివంది
పారవతి.
కాస్తప్ట్ోున్ే ఎన్నాళ్ున్నంచో తెలిస్పన వాళ్ులా దగగ రయిపర యారు.
అకుడ తెలిస్పందేమిట్ంట్ే శివ, పారవతిలకు ఒకే ఒకు కూత్ురు శృతి.
కారి్యలజిసతుగా సవంత్ పారకీుస్ ప్ెట్ు లకుంది. ఎలాగూ రిట్ెైర్డ అయిపర యారు కనతక శివ,
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పారవత్ులు, కూత్ురు ఇంట్ికి ఐదనరు మెైళ్ు దూరంలో ఇలు
ు కట్లుకున్న అకుడికి
వచేేశారు.
దనన్న త్రావత్ న్నలుగెైదతసారుు కలిశారు శివ, సతందరం. వయసతలో శివ కొంచెం
ప్ెదదయిన్న సతందరంతో బాగా కలిస్పపర యాడు. కాకపర తే ఒకు విషయంలో ఇదద రూ
ఏకీభవించలేకపర యారు.
సతందరం ఆ వూళ్ళున్న గుడికి ట్రస్గా
ీు వున్నాడు. అకుడ గుడి కట్ు ట్ంలో కూడన
ముఖయ పాత్ర వహించనడు. అకుడే జరిగే ప్ూజలకే కాకుండన ఇంకా గుడి కారయకోమాలకి ,
కొత్ు విగోహాల సాాప్నకీ, ఒకట్ేమిట్ి గుడికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోనూ, ఆయన
ప్రమేయం వుండనలిసందే.
మాధ్వస్తవ కన్నా మానవస్తవ మీదే నమమకం కలవాడు శివ. ఇండియా
లోనూ, అమెరికాలోనూ ఎన్ోా లాభాప్తక్ష లేన్న సంసా లకు, ధ్న సహాయమే కాక వీలు
కుదిరినప్ుిడలాు శోమదననం కూడన చేసు తంట్ాడు. న్లకొకసారి జిమీమ కారుర్డ గారి
హాభిట్ాడ్ ఫర్డ హుయమాన్నట్ట త్రఫున, బీదవారికి ఉచిత్ంగా ఇళ్ళు కట్ిు

ఇచేే

కారయకోమంలో కొన్నా శన్నదివారాల వారంతనలు, త్నత చేయగలిగిన ప్నతలు చేస్తు కానీ
ఆయనకి త్ృప్పు వుండదత.
గుడిలో ప్రతిష్పు ంచబో యిన సతబరహమణయసావమి వారి కొత్ు విగోహం కోసం చందన
అడిగినప్ుిడే, సతందరాన్నకి శివ గురించి ఆ విషయం తెలిస్పంది. త్నకి దేవుడున్నాడన్ే
భావన మీద నమమకం లేదనీ, గుడికి డబుులు ఇవవననీ కూడన చెపాిడు.
‘దేవుడు లేడన్న మీరు ఎలా అంట్ారు? మరి మీరూ, న్ేనూ, ఈ సృష్పు
ఎకుడన్నంచీ వచనేయన్న మీ ఉదేద శయం’ అడిగాడు సతందరం.
చినాగా నవావడు శివ. ‘న్ేనత దేవుడు వున్నాడన్ే వాదం మీదన, లేడన్ే వాదం
మీదన ఎన్ోా ప్ుసు కాలు చదివానత. మాములుగా చదవట్ం కాదత, విశాల దృకిధ్ంతోన్ే
చదివానత. న్నజం తెలుసతకోవాలనా ధ్ృడ న్నశేయంతోన్ే చదివానత. చదివి ఈ విషయం
మీద

న్న

భావనలన్న

ఏరిరచతకున్నానత.

మీరూ

అలాగే

చేస్పవుంట్ారన్న

అనతకుంట్లన్నానత. అట్లవంట్ప్ుిడు, ఒకరి భావాలన్న ఇంకొకరు గౌరవించట్ం మంచిది
కదూ!’ అన్న, ఆ విషయం మీద త్నతో వాదో ప్వాదనలు అనవసరం అన్న సూచించనడు శివ.
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జీవిత్మే సఫలము
న్న అరవై రెండో ఏట్, మళీు వైజఞగ్ లోన్న ఆంధనర యూన్నవరిసట్టలో అడుగు
ప్ెట్ు ానత. అంట్ే అకుడే న్ేనత మెకాన్నకల్ ఇంజినీరింగులో ఎం.ఇ. చేస్పన నలభై
సంవత్సరాల త్రావత్.
న్ేనత ఎం.ఇ. ప్ూరిు చేయగాన్ే తిరువనంత్ప్ురంలో వికోం సారాభాయ్ స్తిస్
స్ెంట్రోు ఉదో యగంలో చేరి అకుడే వుండిపర యానత. ప్పలులూ, వాళ్ు చదతవులూ, ఆఫీసతలో
బిజీగా వుండట్ం, మధ్య మధ్య శెలవులకి గుంట్టరుకి వచిేన్న మళీు వైజఞగ్ వళ్ుట్ాన్నకి
ప్డలేదత. ఇప్ుిడు, రిట్ెైర్డ అయిన త్రావత్, మళీు వైజఞగులో అడుగు ప్ెట్ు ానత.
విశేషమేమిట్ంట్ే న్నకెంతో ఇషు మెన
ై మా ఆంధనర యూన్నవరిసట్టలో మళీు
విదనయరిధగా అడుగుప్ెట్ు ానత. దీంట్ోు ఆశేరయం ఏమీ లేదత. జీవిత్ం అంట్ేన్ే రోజూ, ప్రతి రోజూ
జఞానప్రిజా ఞన్నన్నకి చేస్త విదనయన్ేవషణ మరి. జీవిత్ పాఠశాలలో మనందరం న్నత్యం
విదనయరుదలమే కదూ!
ఆ అబాుయిన్న మా ఆర్డు్ కాలేజీ ఆవరణలో ఎప్ుిడూ చూసూ
ు వుంట్ానత. ఏం
కోరుసలు తీసతకుంట్లన్నాడో తెలీదత. కానీ మొట్ు మొదట్ిసారి చూస్పనప్ుిడే న్న దృష్పు లో
ప్డన్డు.
అలాట్ివారే చనలామంది ప్రతిరోజూ తనరసప్డుత్ున్నా, అత్నత న్న దృష్పు న్న
ఆకరిించట్ాన్నకి

ముఖయ

కారణం

అత్న్నలో

ఏదో

ప్రతేయకత్

కన్నప్పంచట్మే.

ఏదో

పర గొట్లుకునావాడిలా ఎప్ుిడూ త్ల దించతకున్న న్ేల మీద అట్ట ఇట్ట చూసతుంట్ాడు.
త్ల ఎతిు ఎదతట్ి మన్నష్పన్న చూసూ
ు మాట్ాుడట్ం చనలా అరుదత. మాట్ాుడుత్ున్నా త్ల
అట్ట ఇట్ట తిప్పి చూసతుంట్ాడే త్ప్ి, కళ్ులోకి చూసూ
ు
మాట్ాుడడు. అదీకాక
ప్లకరించిన్న, ప్రధనయనంగా వుంట్ాడు. సరెైన జవాబూ రావట్ం కషు మే.
అత్న్న గురించి చెబుత్ున్నాన్ే కానీ, న్న సంగతో! న్ేనత కాలేజీలో చేరిన
మొదట్ి వారంరోజులూ ప్రతివాళ్ళు ననతా కొత్ు గా చేరిన పొ ర ఫెసర్డ అనతకున్ేవాళ్ళు మరి.
అది న్నజం కాదనీ, న్ేనూ వాళ్ులా ఒక విదనయరిాన్ే అన్న తెలిశాక చూడనలి వారి కళ్ులోున్న
చతలకన, వయంగయ ప్రవరు న. న్ేనత చూడనప్ుిడు కనప్డన్న నవువలూ, వకిురింత్లూ...
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త్రావత్ దనచతకోకుండనన్ే ఎదతరుప్డి మరీ మరీ చూప్పసు తన్నారు. అందరూ కాదత కానీ,
ఆ ప్న్న చేస్త కొందరు చనలు ననతా ఇబుందిలో ప్ెట్ుట్ాన్నకి . ముందత కొంచెం బాధ్గా
అన్నప్పంచిన్న, న్ేనూ అలవాట్ల ప్డిపర యి, వాళ్ున్న ప్ట్ిు ంచతకోకుండన న్న దనరిన న్ేనత
పర త్ున్నానత.
ఆ రోజు న్న మోట్ార్డ స్ెక
ై ిల్ మీద ల్బ
ై రరీకి వడుత్ున్నానత.
ఎదతరుగా లారీ వసతునాది. చూసతకోకుండన త్ల వంచతకున్న గబగబా రోడు్కి
అడ్ ంగా వసతున్నాడు అత్నత. గట్ిు గా మోట్ార్డ స్ెైకిల్ హారన్ కొడుత్ూ ప్ెదదగా అరిచననత.
అది విన్న లారీ కీచతమన్న బరక
ర ులు వేసు ూ ఆగింది. అయిన్న ఆ స్ీిడుకి ఆగలేక ముందతకి
వచిే అత్న్నకి త్గలబో త్ూ వుంట్ే, మోట్ార్డ స్ెైకల్
ి మీదన్నంచే అత్న్న భుజం ప్ట్లుకున్న
లాగానత. ఇదద రం కిోంద ప్డన్ం. అత్నత అత్న్న మీద న్ేనత. మా ఇదద రి మీద న్న మోట్ార్డ
స్ెైకిల్. లారీ అత్నత ప్ెదదగా తిట్లుకుంట్ట ముందతకి కదిలాడు.
అత్న్నకి ఎడమ భుజం మీదన, త్ల మీదన గాయాలయాయి. రకు ం వసతునాది.
న్నకు మోచేతి మీద కొంచెం దో కుుపర యింది కానీ, ప్ెదదగా దెబులేమీ త్గలేుదత.
‘బాగా దెబులు త్గిలాయి. ప్ద హాస్పిట్లిు తీసతకు వడతననత’ అన్నానత.
‘వదతదల్ండి. చూసతకోకుండన రోడు్ మీదకి వచనేనత. త్ప్ుి న్నదే. మిమమలీా
కషు ప్ెట్ు ానత. మీ పారణనన్నా కూడన ల్ఖ్ఖ చేయకుండన ననతా రక్ష్ించ బో యారు. మీకూ
దెబులు త్గిలినట్లున్నాయి. సారీ గురువుగారూ!’ అన్నాడు.
‘సారీలు త్రువాత్. కొంచెంలో ప్రమాదం త్ప్పింది. ఒకు క్షణం ఆలసయం అయితే
నీ పారణం పర యివుండేది. మనం ప్ుట్ిు ంది చచిేపర వట్ాన్నకి కాదత. జీవించట్ాన్నకి. ముందత
డనకురిా చూదనదం ప్ద’ అన్న అత్న్నా దగగ రలో వునా కిున్నకిు తీసతకువళు కట్ల
ు కట్ిు ంచి,
అట్ో ఎకిుంచననత.
రెండు రోజుల త్రావత్ యూన్నవరిసట్ట కాంట్టన్ు ో కాఫీ తనరగుత్ుంట్ే, అత్నత
వచనేడు చేతిలో కాఫీ గాుసతతో.
‘ఎలా వుంది. బాగున్నావా?’ అడిగానత.
వయసతలో తేడన వలు న్ేమో నతవువ అన్ే అంట్లన్నానత మీరు అనకుండన.
అత్న్నకి మహా అయితే ఇరవై ఏళ్ు వయసతంట్లందేమో.
అమెరికాలో స్ెట్ల
ి ్ై పర యిన మా అమామయికే ముప్ెైఫ ఏళ్ు వయసత మరి.
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గజగామని
(ఎం.ఎఫ్. హుస్తసన్

తీస్పన

“గజగామిన్న”

స్పన్నమా

చూశాక

ఈ

కథ

వారయాలన్నప్పంచింది. కొన్నా ప్రముఖ పాత్రలనత ఈ కథలోకి తీసతకురావట్ం త్ప్ి, ఆ
స్పన్నమాకీ ఈ కథకీ ఈ సంబంధ్ం లేదత. కాకపర తే ఆ స్పన్నమాలో చూప్పంచినట్లు, కొన్నా
న్నజఞలిా abstract గా చెబితే ఎలా వుంట్లంది అనా ఉదేద శయంతో ఈ కథన్న కేవలం కొంత్
సరదనగానూ, కొంచెం బాధ్తోనూ, ఊహాప్రంగా వారస్పందే)
చిత్ు
ు కాగితనల మీద చిత్ు
ు గా చితిరంచిన అక్షరాలు చిత్రంగా కన్నప్పసు తన్నాయి.
ఒకట్ి.. వంద.. వయియ.. లక్ష.. కోట్ి.. త్రావత్ కోట్ల
ు .. మరిన్నా కోట్ల
ు ... ఈలోగా
బాుక్ అండ్ వైట్ు ో ఒకమామయి వీప్ు. చనలా సనాగా, నతనాగా, నగాంగా అందంగా వుంది.
“స్పగగ స
ే ు తందన.... స్పగగ స
ే ు తందన...” అనా ఏన్నట్ిదో ఆ పాత్ తెలుగు స్పన్నమా పాట్కు
స్ెు ప్ుిలు....స్ెు ప్ుిలు వేసు తనాది. కానీ ఆమె ఎవరో తెలియట్ం లేదత. అసలు వనకిు
తిరిగితే కదన ముఖం చూడట్ాన్నకి. ముఖం చూప్పంచట్ాన్నకి స్పగగ స
ే ు తనాదేమో, ఆమె ఒక
గోడ వేప్ు తిరిగ,ి వీప్ు చూప్పసు ూ డనన్స చేసు తనాది. అకుడన, ఇకుడన రెండు మూడు గుడ్
ప్ీలికలు త్ప్ి ఆమె వీప్ంతన తెలుగా నగాంగా మెరుసతునాది .
ఆమె నడక అందంగా ఏనతగు నడిచినట్లువుంది.
స్ెైకిల్ నడిప్పంచతకుంట్ట న్మమదిగా వచనేడు ఆయన అకుడికి. మూస్ప వునా
గుప్పిట్, చూప్ుడు, మధ్య వేళ్ు నడుమ ఒక స్పగరెట్ు ల ఎరో బావుట్ాలా కాలుత్ునాది .
వచిే ప్కున్ే నతంచతన్న, ఆ గజగామిన్న నృతనయన్నా చూసూ
ు నతంచతన్నాడు.
ఈలోగా ఒక ప్ెదదమూట్ బాుక్ అండ్ వట్
ై ు ో, ఆకాశంలోన్నంచి న్మమదిగా సరు
మోషన్ోు కిోంద ప్డుత్ునాది. ఆ అమామయి వయాయరప్ు సొ గసతల అందనలనత, కిోంద
ప్డుత్ునా ఆ మూట్ కనప్డకుండన దనచేసు తనాది. ఆ మూట్ కిోంద ప్డగాన్ే ఒకుసారిగా
వాతనవరణం ప్ంచరంగులోుకి మారిపర యింది.
ఆ ప్ంచరంగుల మూట్లోన్నంచి ప్చే న్ోట్ు ల, బంగారు న్నణేలు, వండి ప్ళ్ళులు
ఎగిరి బయట్ప్డన్యి. ఆ వండిప్ళ్ళుల మీద ప్ెళు ప్తిరకలు ముదిరంచి వున్నాయి
కూడననత.
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ఆమె అవనీా గబగబా ఆబగా ఏరుకున్న మూట్ కట్ిు ంది. మూట్ ప్కున ప్ెట్,ిు
మళీు నృత్యం చేయట్ం మొదలుప్ెట్ంది
ిు . అయిన్న ముఖం మాత్రం చూప్పంచట్ం లేదత.
ఆశేరయమేమిట్ంట్ే, ఇప్ుిడు ఆమె నడుము సనాగా లేదత. నడుమే కాదత, శరీరంలోన్న
ఏ భాగమూ సనాగా లేదత. ఆమె లావుగా వుంది. బాగా లావుగా వుంది. ఆమె వడలుి
కొన్నా గజఞలు వుంది, ఏనతగులాగా. భారంగా, బరువుగా అడుగులు వేసు ూ డనన్స
చేసు తనాది. మొదట్ోు కొన్నా స్ెు ప్ుిలు బాుక్ అండ్ వట్
ై ు ో సనాట్ి పాదనలతోనూ, త్రావత్
కలరోు ఏనతగు పాదనలతోనూ స్పంబాలికాగ కన్నప్పసు తన్నాయి.
అప్ుిడే లాంగ్ షాట్ోు న్నంచి దగగ రకు వచనేడు ఆయన. మంచి ఒడూ
్
పొ డుగుతో, కాట్ికాప్రిలా వున్నాడు. దగగ రక
ి ి వచనేక కానీ తెలియలేదత. ఆయన్ే నట్
సారవభౌమ, యశస్పవ, సవరీగయ ఎస్ీవ రంగారావు అన్న. తెలుగుదేశంలో ప్ుట్ిు నందతకు
సాట్ి తెలుగువాడు కనతక, ఆయన ప్తరున్న మన గోడలు దనట్కుండన భదరంగా దనచతకున్న
ఎంతో జఞగోత్ుప్డన్మే, ఆయన్ే ఈయన. అదే ఇంకో రాషు ంై లోన్ో, ఇంకో దేశంలోన్ో,
ఎకుడయిన్న ప్ుట్ిు వుంట్ే, ఒకట్ో ప్దో ఆసాురులు సంపాదించతకున్న, ప్రప్ంచ ప్రఖాయత్
నట్లడయిే ఆసాురం వుండేదనయనకి. అంత్ గొప్ి నట్లడు మరి. ఇకుడిలా కాట్ికాప్రిలా
వున్నాడేమిట్ి?
స్ెైకిల్ మీద వచిే, అకుడే నతంచతన్న చూసతునా కవిగారితో అన్నాడు ఎస్ీవ
రంగారావ్.

“ఓహో

గురువుగారా!

మహాకవులు

శ్రోశ్రగ
ో ారికి

నమోనామః!

మీ

అనతమానమేమిట్ో అరధ మయింది. న్ేనత ఇకుడెందతకున్నానన్ే కదన అనతమానం. కళ్ళు
మూసతకోండి. కధ్ంతన అరధ మవుత్ుంది. న్ేనత సత్యహరిశేందర స్పన్నమాలో కాట్ికాప్రిలా
ఎంతో బాగా నట్ించననన్న, ననతా సవరాగన్నాంచి ప్పలిప్పంచి న్నకీ ట్ెంప్రరీ ఉదో యగానీా, తనళ్ం
చెవులీా ఇచనేడు చిత్రగుప్ుుడు!” అన్నాడు నవువత్ూ ఎస్ీవ రంగారావ్.
చేతిలో అగిాహో తనరన్నా గుండెల న్నండన ప్ీలిే, రుదనరలిక నయన జఞవలికలా పొ గ
వదతలుత్ూ, ఒకుసారి పొ గ గొట్ు ప్ు భూంకార ధ్వన్న చేస్ప “ఏమిట్ోనయాయ రంగారావూ.
నతవువ స్ెలవంట్ట ఆ లోకాన్నా వదిలి త్ల వంచతకు వళుపర యాక, మళీు ఇప్ుిడే
కనప్డట్ం. అయిన్న నీ పారభవం మమమలిా వదలలేదత. తీరా రెకులు విప్పిన
రివలూయషనతలా నతవివన్నాళ్ుకి కనప్డితే, సవరగ ం అంట్లన్నావ్, చిత్రగుప్ుు డంట్లన్నావ్,
న్ేనత నమమన్న కథలు చెబుత్ున్నావ్! ఏవేవో స్పన్నమా కబురుు చెబుత్ున్నావ్! అంతన
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కుంత్ర-కుమారి
అది ఒక రమణీయ ప్ుషివనం.
ఆ వనంలో అది ఒక మేడ.
ఆ మేడ మీద, ఒక ప్కు, చినా వాట్ా గది.
ఆ గది త్లుప్ులు తెరుచతకున్నాయి.
అందతలోన్నంచి ఒక ఇరవై రెండేళ్ు యువతి బయట్కి వచిేంది. చూడట్ాన్నకి
ఒకప్ుిడు బాగా బరతికిన మన్నష్పలాగాన్ే వుంది.
ఆమె ప్కున్ే, ఒక న్నలుగేళ్ు పాప్ కూడన వుంది.
త్డబడుత్ునా కళ్ుతో భయం భయంగా ఆమె మెట్ు ల దిగుత్ునాది. ఆమె
కుడి చేతిన్న గట్ిు గా ప్ట్లుకున్న, ఎకుడికి వడుత్ునాదో కూడన అరధ ం కాన్న ఆ పాప్ కూడన,
న్మమదిగా మెట్ు ల దిగుత్ునాది.
చూడగా చూడగా ఆ ఇదద రిలోనూ పర లికలు సిషు ంగా కనప్డుత్ున్నాయి.
దనంట్ోు ఆశేరయమేముంది. వాళుదద రూ త్లీు కూత్ుళ్ున్న తెలుసూ
ు న్ే వుంది కదన మరి !
మేడ మెట్ు ల దిగ,ి మెలుగా రోడు్ మీదకి వచిేందనమె.
కొంచెం వనతకగా ఆమె చీర చెంగు ప్ట్లుకున్న నడుసతునాది పాప్.
అప్ుిడే చీకట్ి పొ రలు పారిపర యి తెలువారబో త్ునాది.
ఒంట్ి మీద చీరలోన్న చిరుగులలోనతంచి ఆమె శరీరం, చీకట్ి మబుులలో న్నంచి
బయట్కి రాబో త్ునా సూరుయడిలా బయట్ికి తొంగి చూసతునాది .
ఆ యువతి ఆగకుండన నడుసతునాది.
ఆమె వనతకన్ే పాప్ కూడన ప్రుగెడుత్ునాట్లుగా నడుసతునాది .
కొంత్ దూరం నడిచి, ఆమె అకుడే రోడు్ మీద ఆగింది.
అది ఒక గుడి. ఆ గుళ్ళు దేవుడు ఇంకా న్నదరపర త్ూన్ే వునాట్లున్నాడు,
న్నశశబధ ంగా వుంది.
దనన్న ప్కున్ే ఒక కళ్ళయణ మండప్ం.
ఆ రాతేర అకుడొ క ప్ెదద కట్ామిచిే చేస్పన ప్ెళు, ఘనంగా జరిగన
ి ట్లు వుంది.
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