సగం అక్కడా.. సగం ఇక్కడా!

మంథా భానుమతి

"సగం అక్కడా.. సగం ఇక్కడా!"
(అరందం అనే లండన్ మామమ క్థ)
సవచ్చమైన కోనేటిలో అప్పుడే ఒక్ క్మలం అరవిరసి ఆకాశం కేసి చూసింది, ఆదిత్యుని
తొలికిరణాలకోసం. నులివెచ్చని కిరణ సురశ తగలగానే ప్పలకించి పూరిగా విక్సించి గరవంగా తల ఎతిి
దినక్రుడ్ని చూసింది, అందుకోవాలనే ఆదుర్దా ఏమో!
అరవింద అప్పుడే పధ్నిలుగేళ్ళు నిండ్న ప్రంపంచానిి అరధం చేసుకంటంది..
అరవిరసిన క్మలం వంటి సవఛ్ఛత, అమాయక్తవం.. ప్రక్ృతినీ, తన ప్పరుషుడ్ని అరధం చేసుకని
ఆనందించాలనే ఉత్సాహం.. ఛంగు ఛంగున ఎగురుతూ, గలగల పారే నదిలా చైతనుం
మూర్తిభవించిన తతవం.. అరవిందని చూస్తి చాలు అందర హృదయాలూ ఆహ్లాదంగా సుందిస్తియి.
"అకాక! బావగారొచాచరు." ఎత్యి గడపల మీదినుంచి దూకతూ తమ్మమడు అరుసుింటే అరవింద
తతిరపడ్న పెరటాకి పారపోయి, కిటికీ లోంచి చూసింది, క్నురెపులు అలాలాాడ్నస్తి.
సిలుక లాల్చచ పైజామా, అణచి వెనకిక దువివనా మ్మందుకి దూకతూ సగం నుదురు క్ప్పుసుిని నలాని
జుట్టూ.. ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిసుినిట్లా ఎక్కడో చూసుినిట్లాండే విశాలమైన క్ళ్ళు.. "ఆజానుబాహం,
అరవింద దళాయత్సక్షం." అనిట్లాని భట్లూని చూడగానే అరవింద బుగగలు ఎర్రబడాాయి.
"అలుాడుగారూ! రండ్న రండ్న.." తడబడుతూ మామగారు పిలుసుింటే, హందాగా ఇంటాకి
అడుగుపెట్టూడు భట్లూ.
"రేప్ప తీసుక రమమని చెపుమనాిరు నానిగారు. ఎకకవ సమయం లేదు.. స్తమానానీి సరేాస్తి.. కారు
తీసుకొచాచను. మిమమలిి కూడా రమమనాిరు."
అలుాడ్న పొడ్న మాటలిి అరధం చేసుకోడానికి రెండు క్షణాలు పటిూంది మామగారకి.
అరవింద గుండెలు దడదడా కొట్లూకనాియి. రేప్పనా! ఎప్పుడో వెళాులని తెలుసు కానీ.. ఇంత
తొందరగా.. అనుకోకండా ఎలా? బెదురుగా అమమని చూసింది.
అమమ హడావుడ్న పడుతూ కాఫీ, ఫలహ్లర్దలు తయారు చేసుింటే, పక్కన చేరంది.
"కొంచెం మ్మందు చెపుచ్చచ క్దమామ?" సంతోషమో, దుుఃఖమో తెలియని ఉద్వవగంతో అంది.
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"ఎపుటికైనా తపుదు క్దమామ! అమామ, నానాి, స్తిహిత్యలూ, హిత్యలూ అంత్స అతనే నీక. అరధం
చేసుకని, అణకవతో మసలుకో తల్చా! చేసుిని పని ఆప్పసి, ప్రేమగా కూత్యర తల నిమిరంది.
అరవింద బేలగా చూసింది.
........................
అరవింద ఒక్క క్షణం ఆగి అంత్స పరకించింది.
"ఏడు

కొండలవాడా!

గోవిందా..

గోవింద.."

ఏడు

కొండలూ

భకిల

నినాదాలతో

ప్రతిధ్వనిసుినాియి.
ఆవిడకి డెబెబైఏళ్ళు పైనే ఉంట్టయి. ఒక్ చేతోి క్ర్ర దాటేసుకంట్ట, ఇంకొక్ చేతోి పద్వళ్ు మనవర్దలి
చెయిు పట్లూకని నెమమదిగా నడుస్ింది. ఈ వయసులో కాలినడక్న కొండకెళాులిానంత
మొకేకమ్మందో.. మధ్ులో మనవర్దలి చెయిు వదిలేసి, నుదిటిమీద చెయిు ఆనించ్చకని పైకి
చూడబోయింది.
అంతలో పక్కనుని పిలా ఒక్క గంత్య గంతి మ్మందుక పరుగతిింది.
"అమీమ!" బెదిరపోయి అరుసుిని మ్మసలమమ వెనకిక పడ్నపోతోంది.
సరగాగ ఆ మెట్లూ దగిగరే ఉని అరవింద గటిూగా పట్లూకంది.
"నూరేళ్ళు చ్లాగా ఉండు తలేా.." వణుకత్యని క్ంఠంతో దీవించింది అవవ.
"ఏమయిందవావ? మీరదారే వసుినాిర్ద?" క్ర్ర సరగాగ సరా, అవవ చెయిు పట్లూకని నడ్నపిస్తి
అడ్నగింది అరవింద.
"అవును తలేా.. కొడుకూ, కోడలూ వెళ్ళిని బసుాకి టక్కరయిుంది. కొడుక ఎంటనే ఏడుకొండలాని
దగగరకెలిాపొయాుడు. కోడలు మూడునెలాాయి మంచ్ం పటిూ కోలుకంది. మొకక తీరుచకందామని
మనవర్దలి తోడు తీసుకని వెలుినాి.."
అరవిందకి ఆశచరుం వేసింది.
కొడుక పోయినా, కోడలిి బ్రతికించినందుక సంతోష పడుత్యని అవవని చూసి ఒక్ జీవితసతుం
నేరుచకంది అరవింద.
"ఆ

బగమంత్యడు

మనకిచిచందాంతో

సంతోసపడాలి..

పోయిందానికి

ఏడవకూడదు.."

గొణుకకంట్ట వెళ్ళిని అవవని క్ళ్ళు పెదావి చేసి చూసింది.
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"శీతోషణ సుఖ దుుఃఖేషు సమసాంగ వివరిత" త్సతగారు చెపిున భగవదీగతలో శ్లాక్ం గురుికొచిచంది.
యోగులు ఎక్కడో హిమాలయాలోానే ఉండరు. సరగాగ చూస్తి మన మధ్ులోనే క్నిపిస్తి ఉంట్టరు.
"అరవిందా! తవరగా ర్ద.. అడుగడుకీక ఆగుతూ, ప్రజా స్తవ చేస్తి, ఎపుటికి చేరుకంట్టం? అయినా
ఇంత దూరం ఎందుక్ట్ట ర్దవడం.. నీ ద్వమ్మడ్న గదిలో లేడా ఈయన?" మోకాలి పరవతం చివర
మెట్లూమీద నిలబడ్న నవువతూ పిలుసుినాిడు భట్లూ.
బ్రహమసమాజ సిదాధంత్సలని నమ్మమ భట్లూకి ఏడుకొండలూ ఎక్కడం అనవసర ప్రయాస్త అనిపిసుింది.
దంపత్యలిదారూ క్లిసి వెళాులని తండ్రి మాటకి ఎదురు చెపులేక్ వచాచడతను.
"తప్పు.. అలా అనుకోకూడదండ్న. మన ఇలవేలుప్ప వెంక్టేశవరస్తవమి మహతుం చాలా గొపుది."
అరవింద ఆయాసపడుతూ మెట్లాకిక భట్లూ పక్కన నిలుచని లంపలేసుకంది, భకిిగా క్ళ్ళు మూసుకని.
"నువివలా నతినడక్ నడుస్తి ర్దత్రయిపోత్యంది. చీక్టడ్నతే దారలో ప్పలులు ఉంట్టయంట్టరు.
అయినా అంత చేట్ల క్షూం ఏమొచిచందో నీక.. నడ్నచి కొండ ఎకాకలంట్ట నాకింత పనిష్మంట్
ఇవవడానికి."
"అదిగో మళ్ళు.. అలా మాట్టాడదానాినా? ఇంత మంచి తోడునీ నీడనీ ఇచిచనందుకూ.. పది కాలాల
పాట్ల మమమలిి ఇలాగే క్లిసి ఉండనియుమనీనూ! అంతక్ంటే నాకాకవలిాంద్వవుంట్లంది చెపుండ్న.
అవునూ.. ర్దత్రయితే ఏం? భయమెందుక.. ఇవేళ్ ప్పనిమి తెలుస్త! ప్పచ్చప్పవువలాంటి వెనెిల.
మ్మందూ వెనుక్ కాగడాలు పట్లూకని భకిలు నడుస్తినే ఉంట్టరు. వెనెిలోా తిరుమల ఎంత
బాగుంట్లందో!" పరవశంగా అంది అరవింద.
"సర సరేా.. తవరగా నడు. వెనెిల సంగతి కొండ మీదికెళాుక్ చూదాాం. అయినా నినూి ననూి క్లిపి
పలుప్పత్సడేసి బంధంచేశారు క్దా.. క్లిసుండక్ ఎలా తపిుంచ్చకంట్టనూ.." పక్ పకా నవువతూ
అంట్లని భట్లూని వింతగా చూసింది అరవింద, అందుకోవాలని చ్క్ చ్కా అడుగులు వేస్తి.
పలుప్పత్సడు పశువులకి క్దా వేస్తిరూ.. అమాయకర్దలైన అరవిందకి భట్లూ మాటలు, ప్రవరిన
వింతగా అనిపించింది.
"నిజమ్మ. ఎంత వెనెిలునాి, కాగడాలునాి.. ఈ లోయలోా పడ్నతే! తలుచ్చ కంటేనే కాళ్ళు
వణుకత్యనాియి.. అవునూ! నిజంగానే వణుకత్యనాియి. కాలుకి ఏదో గటిూగా తగులుతోంది. నునిని
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ర్దయి. అమోమ.. జార పడ్నపోత్యనాిను. ఎంత పెదాలోయో! ఏడుకొండలవాడ్న గుడ్న గోప్పరం అదిగో..
పట్లూకోండ్న."
భట్లూ చిరునవువతో చూసుినాిడు, చేత్యలు క్ట్లూకని.
అమామ! అమామ!" అరవింద భయంతో క్ళ్ళు మూసుకంది.
ఉలికిక పడ్నలేచింది అరవిందం.
........................
"అమోమ! ఇదంత్స క్లా!"
గడ్నయారం రెండు కొటిూంది. ఇలాంత్స నిశశబాంగా ఉంది. ఒళ్ుంత్స చెమటలు పటేూసుినాియి.
మొహం మీదినుంచి ధ్నరలుగా కారుతోంది. చెమట క్ళ్ులోాకి వెళ్ళుపోయి క్ళ్ళు రెండూ భగ భగా
మండ స్తగాయి.
మంచ్ంమీదనుంచి లేచి, పక్కనే ఉని బలా దగగరకి వెళ్ళు మరచెంబులోని నీళ్ళు అలాగే ఎతిి గడగడా
త్సగేసింది. కిటికీ దగగరకి వెళ్ళు తెర తొలగించి చూసింది.
అంతే.. ఒక్కస్తర క్ళ్ళు పెదావయాుయి.
ప్పచ్చప్పవువలాంటి వెనెిల. పెరడంత్స పరచ్చకంది. వెనెిలోా నందివరధనం పూలు ఆకాశంలోంచి
క్ృషుణడు విసిరేసిన వెని మ్మదాలాా ఉనాియి. తన చెవులోాని హోరు తపు ఇంకే శబాం వినిపించ్టేాదు.
క్నిపించినంత మ్మర్ద జీవం ఉనివీ లేనివీ ఒక్కలాగే నిశచలంగా ఉనాియి.. చిత్రకారుడు వేసిన
రంగురంగుల చిత్రపటం లాగ.
అరవిందం తలుప్పలు తీసుకని పెరటాకి నడ్నచి అరుగు మీద కూరుచంది. ఊహ తెలిసినపుట్లించీ
వెనెిలంటే అంతే.. వాుమోహం లాంటిది. ర్దత్రంత్స అలా కూరుచని ఆకాశంకేసి చూస్తి ఉండమంటే
ఇంకేం అక్కరేాదు. ప్పనిమి చ్ంద్రుడు త్సరలతో సహ్ల ఆకాశంలో విహ్లరం చేసుినాిడు.
"త్సర్ద చ్ంద్రుల విలాసమ్మలతో
విరస్త వెనెిల వరవడ్నలో.."
మాయాబజార్ లోని పాట గురుికొచిచ నవువకంది అరవిందం. చ్ంద్రుడ్నకి అతి దగగరలో ఉని త్సర
దూరం నాలుగు కాంతి సంవతార్దలు పైనట. అంటే కొనిి కోటా మైళ్ు దూరం. ఇంక్ క్లిసి తిరగే ప్రశ్ని
లేదు. వాసివానికీ ఊహకీ ఎంత దూరం..
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చిరుచ్లి.. కొదిాగా వణికిస్ింది.
లోపలికి వెళ్ళు శాలువా తెచ్చచకని నిండుగా క్ప్పుకంది.
సథంబానికి ఆనుకని కూరుచని, నిశశబా నిశీధలోని మత్యిని ఆస్తవదిస్తి.. అలా ఉండ్నపోయింది.
అక్కడుని ప్రతీ చెట్టూ, ప్పవ్వవ, కాయా వెనెిలని ఆస్తవదిస్తి మత్యిగా హ్లయిగా ఉనాియి. చాలా
స్తప్ప చ్ందమామ కేసి చూస్తి.. అలాగే నేలమీద వాలి నిద్రపోయింది, కోడ్న కూస్తవరకూ..
.....................
పాలాాలోాంచి వచిచన పొగ పలచగా పంచ్ అంత్స పరుచ్చకంది. పెరటాంచి అయిమూలగా
ఉదయిసుిని స్తరుుడు నారంజ రంగు కిరణాలని గుమమం దగగరకి పంపి అక్కడ వేసిన మ్మగుగ
సొగసులు

చూసుినాిడు.

కోటలో

త్యలశమమ

మ్మదా

మందార్దలతో,

నంది

వరధనాలతో

అలంక్రంచ్చకని, అదాట్లగా చూస్తి గుళ్ళు అమమవార విగ్రహంలాగే ఉంది.
పంచ్కి ఆనుకనుని పందిరమీదుని దండతీగ కాయలు, ఆకల వెనకాకల దాకకని తొంగి
చూసుినాియి, ఎవరైనా కోయడానికి వస్తిరేమోనని. పెరడంత్స శుభ్రంగా క్డ్నగి, నూతి పళ్ుంలో
కూరుచని గినెిలు తోమ్మతోంది పనిమనిషి నాగమణి.
"అరందం గారూ! పాల బంది ఇక్కడెటేూశానమామ! తొందరగా వచిచ లోపలటేూసుకోండ్న. నలాపిలిా
గోడెకిక తయారుగా ఉంది. ఓ పట్లూ పటేూదాారనీ.."
పాలేరు వీరని కేక్లకి మట్లూలు, పాంజేబులు శబాం చేసుిండగా ద్వవుడ్న గదిలోంచి బైటికి వచిచంది
అరవిందం.
వంటింటాకి వెళ్ళు పాలడేగిస్త పట్లూకొచిచ గుమమం దగగర కింద పెటిూంది.
"ఇందులో వంప్పయ్ వీరనాి. నేనా బందె ఎతిలేక్పోత్యనాి."
"ఇద్వం చినాి చితకా డేగిస్తనాండ్న మర్త.." వినయంగా వంగుని అనాిడు వీరని.
అరవిందానిి ఒక్స్తర చూస్తి మర్త మర్త చూడాలనిపిసుింది. అందులో ఆవేళ్ పొదుాని మర్త..
తలార్ద స్తినం చేసి, జుట్లూ చివర వేలుమ్మడ్న వేసింది. తెలాని జుట్లూ వీపంత్స పరుచ్చకని, గాలికి
ఎగురుత్యని వెంట్రుక్లు నుదిటిమీద పడుత్యనాియి. క్నుబొమమలు కూడ తెలాగా అయి,
అరధరూపాయ కాసంత కంక్ంబొట్లూని మరంత ఎర్రగా క్నిపించేలా చేసుినాియి. పొందిగాగ గోచీపోసి
క్టిూన ఎర్రంచ్చ నీలం పట్లూచీర నీరెండలో నిగనిగా మెరుస్ింది. రెండేసి జతల బంగారు గాజుల మధ్ు
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అరడజను ఎర్ర గాజులు పాల డేగిస్త కింద పెడుత్యంటే గలగల మనాియి. మెళ్ళు ఉని ప్పస్తిల త్సడు,
నలాపూసల మీద ఉదయకిరణాలు పడ్న, అవి పైకి పాకి ఆవిడ మోమ్మ వింత కాంతితో వెలిగి పోతోంది.
పట్లూబటూలు క్టిూ అప్పుడే అష్టూతిరం పూజ చేసిన పారవతీ అమమవారలా ఉంది అరవిందం.
బందిలో పాలు, డేగిస్తలోకి వంపి, అప్రయతింగా నమసకరంచాడు వీరని.
"అద్వమిట.. రోజూ ఈ దణణం ఎందుకర్ద అంటే వినవ్వ.." నవువతూ అంది అరవిందం.
మ్మత్సులాాంటి పలువరుస తళ్ళకకన మెరసింది. డేగిస్త తీసుకెళ్ళు పాలాాలి మీద పెటిూ, కింద పిడక్లిి
సరాంది.. వేడ్న సమంగా వచేచలా.
"రోజూ అమోమర దరశనం చేసుకనిట్లూంట్లందమామ. అవునుగానీండ్న.. మీరు పెళ్ళుకెళ్ులేద్వటండ్న?
అక్కడేట అంత్స బోసిపోయంట్లంది."
"నాకెందుకో అనేిసి రోజుల పెళ్ళుళ్ుకి వెళాులనిపించ్దు వీరనాి! ఊపిర సలపనట్లాంట్లంది..
హ్లయిగా పాటలు పాడుకంట్ట ఎవరూలేని ఇంటా తిరుగుత్యంటే ఎంత బావుంట్లందో తెలాా..
అయినా.. అందరూ వెళ్ళుపోతే ఇలాలా? పెళ్ళువాళ్ళు వచేచపుటికి అంత్స సరాంచి పెటూడానికండాలి క్దా!
లేపోతే అయువార నటిూలులా
ా ఉంట్లంది."
"ఏట.. అమమగారదంత్స చాదసిం." నిట్టూరుస్తి పెరటాకి వెళ్ళుపోయాడు వీరని, గొడాస్తవిడ్న బాగు
చెయుడానికి.
"ఏనాటి నోమ్మ ఫలమో.." అని పాడుకంట్ట అరవిందం పనిలో పడ్నంది.
చ్క్చ్కా కొట్లూ గదిలోకి వెళ్ళు కూరగాయలేమ్మనాియో చూసింది. పెళ్ళువారు స్తయంత్రానికి కానీ
ర్దరు. అపుటికి పెరటి స్తవిటా గాడ్న పొయిు తవేవసి, అటక్ మీదనించి గుండ్నగలూ అవీ దింప్పసి, సంత
నుంచి కూరలు తెచిచ వేరే వంటలూ అవీ మొదలు పెడాిరు. మధ్నునాినికి ఏదయినా చేసుకోవాలి క్దా!
ఉనిది త్సనొక్కతే అయినా పాలేళ్ళు, పనివాళ్ళు క్లిపి పదిమంది. మ్మక్కలనీి వేసి పప్పులుస్త,
వంకాయ మ్మదాకూర చెయుమని వంట్టవిడకి ప్పరమాయించి, అనిిగుమామలకీ తోరణాలు క్టూడానికి
మండువాలో ఉంచిన మావిడాకల దగిగర కూరుచంట్ట అట్లగా పరుగడుత్యనిట్లా వెళ్ళిని పదహ్లరేళ్ు
నాగమణిని పిలిచింది.
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"అద్వవే నాగమణీ అలా పారపోత్యనాివ్వ. ఇవనీి ఎవరు చేస్తిరూ.. ర్ద ర్ద! ఇలా కూరుచని ఆ
ప్పరకోస్తిడు తియిు." నాగమణి, వీరని కూత్యరు. అరవిందానికి స్తయంగా ఉండ్న పోయింది
పెళ్ళుకెళ్ుకండా. మూతి మ్మడుచ్చకని వసుిని నాగమణిని చూసి నవివంది అరవిందం.
"ఓస్సి.. అంత కోపవేంటే? పెళ్ళుకెళ్ునియులేదనే.. నే చెపూినే ఉనాి. మీ నానేి మొండ్న పట్లూ
పట్టూడు. నాక స్తయంగా ఉంట్టవనీ.. వాడ్నదంత్స చాదసిం. ఎవరైనా ఎత్యికపోత్సర్ద ననూి! నా
ఎర్ర పట్లూచీర చింపి నీక పట్లూపరకిణీ కటిూస్తిలే! మొహ్లనికి కాసి నవువ ప్పలువు.."
"ఎప్పుడో ఇస్తి ఏంలాభం అమమగారూ.. ఇప్పుడ్నచాచరనుకోండ్న రేప్ప వ్రత్సనికేసుకంట్ట." నాగమణి
కోపం మరచపోయి మండువాలో కూలబడ్నంది, అరవిందం పక్కనే.
"ఒక్వేళ్ నే ఇచిచనా ఇపుటికిప్పుడు కటిూ ఎవరస్తిరే ర్దణీగారకి.."
"దర్తి శ్రీను నినినే వచాచడమమగారూ! మీరు చెపాురని చెపాి. వెంటనే ఇచేచస్తిడు, లండన్
మామమగారు క్దా మర్త.." దీర్దాలు తీస్తి అంట్లని నాగమణిని చూసి నవువతూ లేచింది అరవిందం.
అరవిందం ప్పటిూన్రోజుకి బావగార పిలాలూ, మనవలూ అందరూ క్లిసి కొనిచిచన పట్లూచీర. బరువుగా
ఉందని క్టూలేక్పోతోంది. పిలాలు లేరని ఎప్పుడూ బాధ్పడలేదు అరవిందం..
బావగార పిలాలేి తన క్నిపిలాలనుకంది. వాళ్ు పిలాలిి సవంత మనవలాా చూసుకంది.
జమీలు పోక్మ్మందర సంగతి..
ఆ ఊర జమీందారుగార దివాన్, గణేశం పంత్యలుగారు. చ్చట్లూ పక్కలుని నాలుగైదూళ్ుకీ ఒక్టే
జమీ. బ్రిటిష్ ప్రభుతవం ఉండగానే కొంత ఆసిథ దివాన్గార ప్పరు మీద ర్దస్తశారు జమీందారుగారు.
దివాన్ గార పెదా కొడుక అపుల నరసింహంగారు తండ్రి వారసతవం ప్పచ్చచకనాిరు. పంత్యలుగార
చినికొడుక నరసింహ భట్లూ బారసూర్. వార చిని కోడలు అరవిందం. అరవిందం పెళ్ళునాటికి
బొంబాయిలో ప్రాకీూస్ పెట్టూడు భట్లూ.
జమీలు పోయినప్పుడు దివాన్ గారనే క్రణంగా నియమించారు. తనదీ తమ్మమడ్నదీ ఆసిథపాసుథలు
చూసుకంట్టనే క్రణం పని కూడా చూస్తవారు అపులనరసింహంగారు. ఆయన పెదా కొడుక
ప్రసుథతం ఆవ్వర క్రణం. త్సతగార ప్పరే. అందరూ పంత్యలుగారని పిలుస్తిరు.
"అమోమ! ఈ చీరనా అమమగారూ.." అంతంత క్ళ్ళుసుకని ఆశచరుంగా చూసింది నాగమణి.
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నిజవేమర్త.. అరచెయుంత వెడలుు తెలాంచ్చ జర్త చీర. ఎర్రటి రంగుతో వెండ్నమబుై అంచ్చని
సంధ్నుసమయంలో ఆకాశంలా ఉంది.
"అప్పుడెప్పుడో ఆరేసుింటే మ్మకిక తగిలి మధ్ులో పర్రుమంద్వ.. నిలువునా చిరగిపోయింది. అత్యకచీర
క్టూకూడదని అటేూపెట్టూను."
నాగమణి మొహం చేటంతయింది. చ్చరుగాగ గంటలో వీరని స్తయంతో మావిడాకలనీి తోరణాలు
క్టేూసి త్యర్రుమంది.
అరవిందం తృపిిగా గుమామలనీి చూసుిండగా వచాచడు.. పొలంలో పనిచేస్త పెదాపాలేరు వెంక్డు,
వగరుచకంట్ట!
......................
"అరందంగారూ! కొంప మ్మనిగిపోతోందండ్న.." పాలేరు వెంక్డు డెకకతూ అనాిడు, వీధలో
మెటాకింద నిలబడ్న. చెమటలో నాని.. నీళ్ళు కారుతూ నిలుచనాిడు.
వెంక్డ్నది క్ండలు తిరగిన ఉకక లాంటి శర్తరం. వెంక్టేశవరస్తవమి విగ్రహంలాగే నిలువెత్యిన
నలాగా నిగనిగ లాడుతూ ఉంట్టడు. అంత మనిషీ వణికి పోత్యనాిడు.
"ఏవయింది వెంక్నాి! ఉండు.. కండలో నీళ్ుట్లూకొస్తిను.. ఆరుచక పోత్యనాివు వెర్రి వెధ్వనాి.."
అరవిందం గబగబా లోపలికి వెళ్ళు దండెం మీదుని త్యవావలూ, చినికండలో నీళ్ళు తీసుకొచిచ
ఇచిచంది.
వెంక్డు కండెడు నీళ్ళు గడగడా త్సగేసి, త్యవావలుతో మొహం వత్యికని కాసి తేరుకనాిడు.
అరవిందం కాప్పర్దనికొచిచనప్పుడు వెంక్డు ఏడాది పిలాాడు. పాలేళ్ుంత్స ఆవిడ క్ళ్ుమ్మందు ప్పటిూన
వాళ్ళు.. అందర్తి మాతృ వాతాలుంతోనే చూసుింది.
"అరందంగారూ! టయం నేదండ్న.. పెళ్ళురొచేచతినాిర్ద! మన చిని కాలవలో నీళ్ళు ఉధ్ృతంగా
వచేచతినాియండ్న. వంతెనీవిల గండ్నపడ్న చెరువైపోతోందండ్న. మర బళ్ళుళ్ళుకి ఎలాా వతియుండే.."
ఊళ్ళు పెదాలు, కర్రకారూ అంత్స పెళ్ళుకెళాురు. ఇప్పుడెలా.. అరవిందానికేం చెయాులో తోచ్లేదు..
కానీ ఏదో చెయాులి. ఈ పాటికి సగం దూరం వచేచసుంట్టయి బళ్ళు.
ఇంటాకి వెళ్ళు ఉనిపళ్ంగా చెప్పులేసుకని బైటికి వచేచసింది. మ్మందు వంతెన దగగరకెళ్ళు చూడాలి..
"అమమగారూ! మీరొత్సిర్ద?" వెంక్డు ఆశచరుంగా అడ్నగాడు.
9

"మర్త.. ఏదో చేస్తిననే క్దర్ద.. పరగట్లూకనొచాచవ్వ? పెళ్ళుకెళ్ళున కూల్చలంత్స తిరగొచాచర్ద?
వీరనాి.. వాళ్ుందర్తి పిలుచకర్ద.. డ్రైవరునాిడేమో ట్రాక్ూర్ మీద ఇసుక్ బస్తిలేసుక రమమను..
తోటలో బంగాా క్టూడానిక్ట్లూకొచాచరు క్దా! ఇక్కడునిట్లా ర్దవాలి మర." అరవిందం నడుస్తినే,
వెంక్డ్న కేక్లు విని ఏటయిందోనని గొడాస్తవిటాంచి నాలుగంగలోా వీధలో కొచిచపడా వీరనికి
ఆద్వశాలిచిచంది.
ఊరోా అనిి ఇళ్ులోా మ్మసలి వాళ్ళు తపు ఎవరూ లేరు.
అరవిందం చ్క్చ్కా నడుస్తినే ఆలోచిస్ింది. బొంబాయిలో ఒక్స్తరలాగే వాళ్ళుని కాలనీ జల
దిగైంధ్ం అయిపోయింది.. అప్పుడేం చేశారూ? జాాపక్ం తెచ్చచకంది.
వంతెన దగిగర పరసిథతి వెంక్డు చెపిుందానిక్ంటే అధ్నవనింగా ఉంది. కాలువ వంతెనకింద క్ంటే
మూడు రెట్లా వేగంతో బైట రోడుామీంచి పారుతోంది. రోడుామీద అడాంగా గండ్న పడ్నపోయింది.
వంతెన మీదనుంచి ఏ బండొచిచనా గండ్న పడ్నన కాలువలో కొట్లూకపోడం ఖాయం.
అరవిందం క్బురు పెటూక్మ్మంద్వ గుమాస్తి గారు కూల్చలందర్తి క్రోడ్నక్రంచినట్లానాిరు.. యాభై
మంది జెమా జెట్టూలాాంటి వాళ్ళు వచేచశారు.
ఇంకా ట్రాక్ూర్ ర్దలేదు.. బస్తిలేసుకని ర్దవాలి క్దా!
"నమస్తకరమమామ! మీరొచాచర్ద. నేను మానేజిమెంట్ల చేస్తవాణిణ క్దా!" గుమాస్తి వినయంగా
అనాిడు.
"మన వాళ్ులో గజ ఈతగాళ్ుంత మందునాిరు?" అరవిందం అడ్నగింది, గుమాస్తి మాట
వినిపించ్చకోకండా.
"ఓ ఇరవై మందుంట్టరమామ. ఇది చూస్తి పంట కాలువ.. ఇలా పోట్లతిిన గోదార్దా అవడం ఇద్వ ఫసుూ
టం.."
అరవిందం స్తలోచ్నగా చూసింది. దూరం నుంచి అంత వడ్న లేదు. వంతెన దగగరవుత్యని కొదీా
ఎకకవవుతోంది.
"ఈత బాగ వచిచన వాళ్ుని వంతెన కిందికెళ్ళు చూడమనండ్న. అడుాని చెట్లూకొమమలిి తీసి,
ఒడుాకెయుమనండ్న. ఈ లోప్ప కొంతమందిని పరుగటిూ గునపాలు, పారలు, గంపలు తెమమనండ్న..
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తవరగా. వంతెన కింద ఫూడ్నక్ తీయిస్తి.. మ్మందీ రోడుామీద ప్రవాహం తగుగత్యంది. అప్పుడు ఇసక్
బస్తిలేసినా ప్రయోజనం ఉంట్లంది."
ఈ ఉపాయం తనకి తటూనందుక తిట్లూకంట్ట గుమాస్తి అందర్తి తరమాడు. అరవిందం
చెపిునటేా.. ఎప్పుడు పడ్నందో పెదా వేపచెట్లూ విరగి, లావుగా ఉని దాని మొదుా, కాలువకి అడాంగా
వంతెన కింద పడ్నంది. దాని చ్చట్టూ త్యకకలు, బంక్మటిూ చేర ఆనక్టూ క్టేూశాయి.
అదృషూం.. వానొక్టి లేదు. సరగాగ ఈతర్దని కూల్చలు గట్లూమీద నిలబడాారు. గజ ఈతగాళ్ళు..
నీళ్ులోా కొంచెం స్తప్ప ఉండగలిగిన వాళ్ళు కాలువలోకి దిగారు. మ్మందు మొదుా చ్చట్టూ ఉని మటిూ,
చెత్సి చెదారం గంపలోి తెచిచ ఒడుాన పడేసుింటే, అక్కడునివాళ్ళు పక్కనుని తోటలో పడేశారు.
అదయాుక్.. ఇరవై మందీ క్లిసి, వేప మొదుాని నెమమదిగా నిలువుగా చేసి ఒడుాకి చేర్దచరు.
అప్పుడు, వంతెనకింది నుంచి నీరు మళ్ళుంది.
ఈ లోగా ఇసుక్ బస్తిలేసుకని ట్రాక్ూరు వచేచసింది. గండ్నపడ్నన రోడుా మీద దగగరుండ్న ఇసుక్
పరపించి మటిూతో దిమిమస్త చేయించింది అరవిందం. వంతెన వదానుంచి రోడుామీద నడ్నచి, తృపిిగా
ఇలుా చేరంది..
...................
పచ్చని పంట పొలాల మధ్ుగా రెండు రెండెడాబళ్ళు గంటలు గణగణా మ్రోగించ్చకంట్ట
వసుినాియి. వెనుక్గా నడవగలిగిన వాళ్ుంత్స క్బురుా చెప్పుకంట్ట వసుినాిరు. నడవలేని వాళ్ళు
కారాలో, ఇంకా కర్రకారు ట్రాక్ూరాలో ఊరేగింప్పలా వసుినాిరు.
మొదటి బండ్నని ఆక పచ్చని మామిడ్నకొమమలతో, పసుప్పపచ్చని బంతి, చామంత్యల దండలతో
అలంక్రంచారు.
ఊరోాకి వసుిని పెళ్ళువారకి స్తవగతం పలుకత్యనిట్లా ఊగుత్యనాియి, చెరువు గట్లూ మీద వరుసగా
ఉని కొబైర చెట్లా. గట్లూ దగగర మలుప్ప తిరగి ఒక్ మైలు వెళ్ళి అనాిప్పరం. అద్వ.. అరవిందం
అడుగటిూన అత్సిరూరు. ఆ వ్వర క్రణంగార అబాైయీ..అపులనరసింహంగార చినిమనవడూ
అయిన కామ్మశవర్రావుకి, పకూకర పపోురపాలం మ్మనసబుగారమామయితో పెళ్ుయింది.
అంగరంగ వైభోగంగా ఐదురోజుల పెళ్ళు.
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ఇరవయ్యుక్ట శత్సబాంలో కూడా తరతర్దల స్తంప్రదాయాలిి పాటించాలనే కట్లంబం క్రణం
గారది. అందుక్నే త్సత మ్మత్సితలు ఉపయోగించిన రెండెడా బళ్ళు ఎపుటిక్ప్పుడు బాగులు చేయిస్తి..
కొతిబళ్ులా ఉంచ్చత్సరు. బోలడు పాడ్న.. అందులో ఆవులే ఎకకవగా ఉంట్టయి.
ప్రతీ ఏడూ తొలి నాగలి ఎడుా పట్టూలిాంద్వ, ఆ తరువాత ట్రాక్ూరుా వాడ్ననా..
బళ్ళు నడపడానికి కూడా రెండు జతల ఎడుా తయారుగా ఉంట్టయి. శుభకారుం వచిచందంటే
మ్మందా బసవనిలకి పూజ చేసి అలంక్రంచి, బండ్నలోనే కొంత దూరమనాి ప్రయాణం చేస్తిరు.
ఐదోరోజు తెలాారక్టేా నాగవలిా, దండాడ్నంప్ప.. తలంటి స్తినాలు అయాుక్, పెందర్దళ్ళ భోజనాలు
కానిచిచ పెళ్ళువారు వెనకిక మరలారు.
పెళ్ళుకొడుక, పెళ్ళు కూత్యరూ, బసవనిలు తలలు ఆడ్నస్తి స్తవగతం పలుకత్యండగా బండ్నలోకి
ఎకాకరు. ఐదురోజుల పెళ్ళు వేడుక్లతో అలసిపోయిన పెళ్ళుకూత్యరు హేమలత, క్ళ్ళు మూతలు
పడుత్యంటే బండ్నలో వేసిన మెతిటి పరుప్పమీద జోగుతోంది.
అపుటివరకూ, పెళ్ళు ఐదురోజులూ మధుపరకంతో, సగం నుదురు క్ప్పుసిన నామంతో, తలనిండా
జుట్లూ క్నిపించ్కండా క్మ్మమసిన అక్షంతలతో చూసిన భారు.. మెతిని కొతి చీరలో, నుదుట తీరచదిదిాన
క్ళాుణం బొట్లూతో, పచ్చని పసుప్పత్సడుకి క్టిూ మెరుసుిని మంగళ్ స్తత్రాలు, నలాపూసలూ బండ్న
కదుప్పలకి అట్ట ఇట్ట క్దులుత్యంటే.. అతివ అందాలని పరకించ్డంలో మ్మనిగిపోయాడు
పెళ్ళుకొడుక కామ్మశవర్రావు.
అలంక్రంచిన బండ్నలో విశాలంగా.. మ్మందు గడ్నాపరుప్ప, దాని మీద మెతిటి బూరుగుదూది
పరుప్ప. బండ్న గూడుకని మ్మకలు, ప్పలాలు గుచ్చచకోకండా చ్చట్టూ కొబైరపీచ్చ, గడ్నావేసి వెలవట్
బటూతో కటేూశారు. అది చాలదనిట్లా బాల్చసులు, తలగడాలు.. సుఖంగా ఆనుకని కూరోచడానికి.
క్రణంగార పెదాబాైయి నాని మంచి అభిరుచి, క్ళా హృదయం ఉనివాడు. త్సతగార ప్పరే.. ఇంటి
ఆజమాయిషీ అంత్స అతనిద్వ! ఒక్క బండేమిటి.. ఇంటా ప్రతీ మూలా, గొడాస్తవిడ్నతో సహ్ల సవయంగా
పరువేక్షస్తిడు.
నూతన దంపత్యలు వచేచ బండ్నలో ఇంకెవరూ ఎక్కకండా ఏర్దుట్లా చేశాడు. ఆఖరకి.."బాబాయి,
పినిితో నేనూ.." అంట్ట ఏడుసుిని మూడేళ్ుకూత్యరి కూడా బుజిగించి వెనక్ బండ్నలో నానిమమ
దగిగర కూరోచపెట్టూడు, ఇద్వం చోదుంర్ద అంట్లని తలిా మాటలు పటిూంచ్చకోకండా.
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అనియు క్లిుంచిన ఏకాంత్సనిి పూరిగా వినియోగించ్చకోడానికి వీలేాకండా ఉంది కాంబాబుకి..
మధ్ులో ఈ బండ్నవాడొక్డు. ఎడాని అదిలిసుినిటేా ఉంట్టడు.. అప్పుడప్పుడు ఓ క్నుి వెనకిక
వేసుినాిడు. రోడుామీదుని గత్యకలు కొంత స్తయం చేసుినాియి, ఇతోధక్ంగా.
అప్పుడే పెదాగుంటలో పడ్నన బండ్న చ్క్రం, హేమని ఎగరేసి కాంబాబు ఒళ్ళు పడేసింది. క్నురెపులిి
బరువుగా ఎతిి, పెదాక్ళ్ుతో బెదురుగా చూసి, చ్ట్లకకన లేవబోయింది.
ఊహూ! చీరకొంగు సంచీలు వేళాుడాానికి పెటిూన వంకీకి చికకక పోయింది. లేవబోత్యంటే
పమిటచెంగు పక్కకి తప్పుకంటంది. సరచేసుకోబోతే చిరుగుత్సనంట్ట సర్రుమని శబాం చేస్ింది.
కొతిపెళ్ళుకొడుక చూప్పలోా కొంట్లతనం. కొంగుతియాులంటే తన మీదనుంచి వంగాలిాంద్వ.. హేమ
మరంత బెదిరపోయి, చిగురుట్టకలా క్ంపిస్తి నిసాహ్లయంగా చూసింది.
ఒక్కనిమ్మషం ఆగి, అగిి స్తక్షగా ఏరుడ్నన ఏడడుగుల బంధ్ం చాలదనిట్లా పడ్నన కొతి బంధ్ననిి,
బండ్న కదుప్పలక ఊగుత్యని మ్మదార్దలి మోమ్మని చూశాడు కాంబాబు. హేమ మరంత
మ్మడుచ్చకపోయింది.
ఎట్ట క్దలలేని పరసిథతి. కాంబాబుకి కూడా కొతిగానే ఉంది.. తన గుండె చ్ప్పుడు తనకే మదెాల
దరువులా వినిపిస్ింది. చేత్యలు, కాళ్ళు వణుకత్యనాియి.. అయినా ఎంతో బాగుంది.
స్తవకాశంగా భారుని చూశాడు.. పసుప్ప ఛాయలు పూరిగా వదలని చెంపలు.. సిగుగతో ఎర్రబడ్న,
కొబైర్దకలోాంచి పడ్నన స్తరుకాంతిలో పంచ్రంగులోా మెరుసుినాియి. అదురుత్యని పెదవులిి
చూసుింటే ఒక్కస్తర తనపెదవులోి మూసి అభయం ఇవావలనిపించింది. నుదిటి మీదుని క్ళాుణం
బొట్లూ కొతిక్ళ్ని తీసుకొచిచంది. ఆకపచ్చని పట్లూ చీరకి పసుప్పపచ్చని త్సమరపూల అంచ్చ చీర,
ఒంటిమీదుని నగల మెరుప్పని మరంత పెంచ్చతోంది.
ఒకే ఒక్ కిరణం మ్మకకకని వజ్రప్ప మ్మకకప్పడక్మీద పడ్న సపి వర్దణల కాంతిని మొహమీమద
పరచింది. అలా ఉండ్నపోయేవాడేమో కానీ.. హేమ క్ళ్ులో వేడ్నకోలు చూసి చెయిు చాచి, వంకీకి
చికకకని కొంగుని విడ్నపించి.. భుజాలు పట్లూకని కూరోచపెట్టూడు భారుని.
హేమ గుండె ఝలుామంది. కాళ్ుని మరంత మ్మడ్నచి, మోకాళ్ుమీద తల పెటిూ, వెనకిక జరగి.. పక్కకి
తిరగి, దారఅంత్స అధ్ుయనం చెయుస్తగింది. కాంబాబు మాత్రం తన పనిలో త్సనునాిడు. ఏదో
మాట్టాడదామని చూస్తిడు.. చెయిు చాచి, మ్మంగురులు సవరదాామని చెయిు పైకి లేప్పత్సడు.. అంతలో
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