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ఈ కథల్లోకి వెళ్ళే ముందు...
ఈ అనువాద కథా సంకలనం రూప్కరత కొల్లూరి సోమ శంకర్
కథక్కడగా, అనువాదక్కడగా తెలుగు ప్రఠకలోకానికి సుప్రిచిత్రడు. ఆ
కారణంగా నిజానికి ఇతడ కథలను ప్రిచయం చేయాలిస అవసరం కానీ,
మందు మాట ఆవశాకత కానీ అకుర్లూదు. అయిన్య ఈ న్యలుగు మాటలు
రాయడానికి కారణం ఒకటి అనువాదాల ప్టూ న్యక్కనన అభిమానం, రండవద
సోమ శంకర్ గారి ప్టూ న్యక్కనన ఆతీీయత.
ఈ సంకలనంలో ఆంగూం, ఉరూూ, హందీ, మణిప్పరి, మళయాళం
భాషల నుంచి ఎనునక్కనన కథలను అనువదంచి తెలుగు ప్రఠకలోకానికి
అందసుతన్యనరు సోమ శంకర్. అందుక్క మనం ఆయనున అభినందంచాలి.
ఎందుకంటే అందరికి అనిన భాషలు రావు. అభిలాష ఉన్యన ఇతర భాషా
సాహత్యాలను ఆ భాష రాకప్రతే చదవలం. ఇతర భాషల సాహతాంతో
ప్రిచయం

ఏరుడటానికి

అనువాదాలు

ఒక

వంతెనను

నిరిీసాతయి.

అనువాదక్కడు వంతెనలా, లదా మనక్క మరో భాషక్క మధా సంధానకరతలా
నిలబడ మరో భాషా సాహతాంలోకి మనలిన అవలీలగా తీసుకెళ్ళి అకుడంత్య
తప్పుత్యడు.

అకుడ

లోకానిన

చూప్పత్యడు.

ఆ

ప్రాంత్యలిన, అకుడ

వాత్యవరణానిన, అకుడ వాక్కతలిన, వారి జీవిత్యలిన, వారి సంసుృత్రలిన,
అలవాటూను, బాధలిన, సంతోషాలిన అనినటిని మనక్క తెలియజేసాతడు. ఆ
ప్రాంతం మనక్క ప్రిచయం అవుత్రంద, ఆ ప్రజలు మనక్క ప్రిచయం
అవుత్యరు. వారి బాధలు, సంతోషాలు మనవి అవుత్యయి. ప్రప్ంచంలో
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ఎవరు ఎకుడున్యన మనమందరం ఒకటే అనే భావన కలుగుత్రంద. ఇందుక్క
అనువాదక్కడు కారక్కడు అవుత్యడు.
సోమ శంకర్గారు అనువదంచిన ఈ కథల లోత్రలోూకి నేను
వెళిదలుచుకోలదు. అయితే ఆయన ఎనునక్కనన కథలు ఎంతో వెైవిధాంతో
కూడుక్కననవని చెప్ుగలను. ఈ కథలు చదవిసాతయి. ఆలోచింప్జేసాతయి.
వెంటాడుత్యయి. కోప్రనిన తెపుసాతయి. కంటతడ పటిిసాతయి. కొనిన కథలు
నివెెరప్రయేలా చేసాతయి. ప్పసతకం తెరిచి ఈ అనువాద కథలను మీరు
చదవటం ప్రారంభించిన వెంటనే అందులో మీరు లీనమవుత్యరు. అందుక్క
కారణం ఆయన ఎనునక్కనన కథలు, అందుక్క ఆయన అనుసరించిన శైలి.
ఇక అనువాదాల విషయానికి వస్తత ఈ అనువాదాలనీన సరళంగా,
సాఫీగా, క్కూప్తంగా, సంత కథలాూ తెలుగుతనంతో కూడుక్కని ప్రఠక్కడని
వెంటనే ఆకటిక్కంటాయనటంలో సందేహం లదు.
ఈ సంకలనంలోని ప్రతీ కథా ఏదో ఒక ప్రతేాకత కలిిననటవంటిద.
వెైవిధాభరితమైన ఈ కథలిన చదవటం ఒక అనుభవం. చదవిన వెంటనే
మొదట్లూ సాధారణంగా ప్రారంభమైన కథలు చివరికి వచేేసరికి తల
దమీతరిగేలా చేసాతయి.
ఈ కథలోూ మీరు అనేక రకాల వాక్కతలిన, మనసుసలిన, వావసథలిన
చూసాతరు. తను ప్రరమగా పంచుక్కనన చెటినే నరక వలసి వచిేన వాచమన్,
జీవిత్యంతం క్కటంబంకోసం ప్రటప్డన వాకిత వృదాధప్ాంలో భారా
చనిప్రయాక మారిన తన ప్రిసిథత్రల వలూ తీసుక్కనన కఠిన నిరణయం, రకులు
వచిేన పలూలు తలిూతండురలను వొదలస్తత బిక్షమత్రతక్కని జీవించడనికి 'న్య వలూ
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కాలదు' అని వాప్రయే వృదధ తండి, తీరని అప్పు తీరేడం కోసం కూత్రరుని
త్యకటి పటిిన ప్రదరికం.... అప్పు తీరిేన తరువాతెైన్య తనను తీసుకెళిమని
అభారిథంచే

కూత్రరు, ఇన్ఫారీర్లు

అనే

అనుమానంతో

ప్ండు

మసలివాళిను సైతం వదలని వావసథ, అవయవ దానంతో మానవతెం
ఇంకా చావలదని చెప్రు మనిషి ... ఇలా ఈ సంకలనం గుండలిన తడుత్రంద.
హృదయానిన పండుత్రంద.
ఈ కథల గురించి ఎక్కువగా చెప్ుటం న్యక్క ఇషిం లదు. ఎవరికి
వారు చదవి అనుభూత చెందవలసిందే.
అయితే ఒకు మాట చెప్రులిస ఉంద – సోమ శంకర్గారు ఇలాంటి
చకుటి

అనువాద

సంకలన్యనిన

తేవటం

దాెరా

తమ

లక్షాంలో

సఫలీకృత్రలయాారనే చెప్రులి.
వారికి హృదయపూరెకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తత- రంగన్యథ రామచందిరావు
రచయిత, అనువాదక్కడు
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నిలువనీడ
వాచ్మాన్్ తెల్లవారు్ జామునే్ నిద్ర్ లేచాడు.్ వేకువ్ రాక్ ముుందే్
జాగరూకుడై్ దానికి్ స్వాగతుం్ పల్కాల్తను.్ ఒళ్ళు్ విరుచుకుని, తను్
కాపలాగా్ ఉుండే్ భవనుం్ చుట్టూ్ మూడు్ చుట్లల్ చుట్ూడుంతో్ తన్ దినచర్యని్
ప్రార్ుంభుంచాడు.్ మొద్ట్్ ద్గగర్లో్ ఉనన్ పబ్లలక్్ టాయ్లెట్లోకి్ దూరాడు.్
తరాాత్ ఓ్ మగ్గగలో్ నీళ్ళు, కాస్త్ పళ్ుపొడి్ తీసుకుని్ చూపుడువేలితో్ పళ్ళు్
తోముకున్ననడు.్ తోట్లో్ చిల్లలల్ల్ పడడ్ నీటి్ గొట్ూుంతో్ చనీనళ్ు్ స్వననుం్
కానిచాాడు.
సూరుయడు, పేద్వాళ్ళు, స్వుంపరదాయవాదుల్ల్ నిద్ర్ లేచేట్పపటికలాల్
బేస్ముంట్లో్ ఉనన్ తన్ చినన్ గదికి్ స్వననుం్ చేసి్ వచేాస్వడు.్ ఒళ్ళు్
తుడుచుకుని, తనకునన్ రుండో్ జత్ యూనిఫుం్ వేసుున్ననడు.్ టీ్ నీళ్ళు్
మర్గపెడుతూ, తన్ గది్ చుట్టూ్ చూసుున్ననడు.్ మాసిన్ మరో్ జత్
యూనిఫుం, ఒక్ జత్ మాముల్ల్ బట్ూల్ల, కొనిన్ లోదుసుతల్ల, ఓ్ అద్దుం, ఓ్
దువ్వాన, ఓ్ ప్రడై్ పోయిన్ చేతి్ గడియార్ుం, వాడని్ రుండు్ షేవిుంగ్్ బేలడు,ల
కుల్దైవుం్ ఫోటో, వీట్నినుంటితో్ ఏ్ మాతరుం్ పొుందిక్ లేని్ ఓ్ మాుంట్ బ్లుంక్్
పెనున.్ అది్ కార్ణుంతరాల్్ వల్ల్ ఇల్లల్ అముుకుని్ వ్వళ్ళుపోతునన్ అపపటి్
యజమాని్తన్ద్గగర్్చాలా్కాల్ుం్నుుంచి్పని్చేసుతనన్వాచ్మాన్్్ఉద్యయగుం్
తీసేసూత్ ఇచిాన్ బహుమతి.్ ఆ్ రోజులోల్ ఎుంతో్ బ్గ్గుండేది.్ తన్ కోస్మే్ ఓ్
అవుట్ హౌస్ ఉుండేది, తోట్లో్ ఓ్ మూల్్ కొుంత్ స్థల్ుం్ ఉుండేది.్ అకుడ్
అతను్ కొనిన్ గ్గలాబ్ల్ మొకుల్ల్ తెచిా్ న్నటాడు, పూల్ల్ రానేలేదు.్ కొనిన్
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బుంగాళాదుుంపల్ల్ ప్రతాడు్ కాని్ దుుంపల్ల్ పూర్తతగా్ పకాానికి్ రాక్ ముుందే్
హడావుడిగా్ తవిా్ తీసేస్వడు.్ ప్రపుం, యజమాని్ ఈ్ చేష్ూల్నినుంటిని్
భర్తుంచాడు.్

హాయిగా్

జీవితుం్

చివర్తదాకా్

అలానే్

పరశుంతుంగా్

గడిచిపోవాలిసుంది.్ఖర్ు!్ఇకుడకొచిాపడాడడు.
టీ్ కొదిదకొదిదగా్ చపపర్తసూత, భవనుం్ మేల్లకోడుం్ విన్ననడు.్ బ్లలిడుంగ్్
సెకరట్రీకి్నచాచెపపద్ల్చుకునన్ మాట్ల్ను్ మళ్ళు్ మననుం్ చేసుకున్ననడు.్ ఈ్
అభ్యయస్ుం్ బ్నే్ స్వగుంది్ ఎుందుకుంటే్ అతను్ పరసుతతుం్ నచాచెపుతుంది్ తన్
కుల్దైవుం్ఫోటోకి.్ఈ్మూగ్దైవుం్ఆ్మహా్కోపిష్టూ్మనిష్టకి్పరతాయమానయుం్
కాదు్మర్త!
“నువ్వాుందుకూ్ పనికి్ రావు…” అని్ కుల్దైవానునదేదశుంచి్ అుంట్ట్
నీరుండలో్కూరోాడానికి్బయట్కు్నడిచాడు.్మలిలగా్పొదదకుుతోుంది.్స్ుందు్
మల్లపులో్గారేజ్్ఉనన్మకానిక్్వ్వడుతూ్వ్వడుతూ్పల్కర్తుంచి్వ్వళాుడు.్వీధి్
చివర్్ ఉనన్ గ్గడిలో్ పూజార్త్ ఇతనిన్ అస్లే్ మాతరుం్ పటిూుంచుకోకుుండానే్
వ్వళ్ళుపోయాడు.
ఇుంతలో్ఏడో్నుంబరు్అప్రర్ూముంట్
్
కి్ఎవరో్ఒకాయన్ఆటోలో్రైల్ల్
పరయాణుంలో్ వుుండే్ నిద్రలేమి, అల్స్ట్తో్ ప్రట్ల్ పెద్ద్ పెద్ద్ స్వమానుల్ కూడా్
మోసుకొచాాడు.్ వాచ్మన్్ వాటిని్ తన్ బ్ధ్యతగా్ ఆటోనుుంచి్ ఊగపోతూ్
వుుండే్ ప్రత్ లిఫ్టూ్ వర్కు్ మోసుకెళాుడు.్ రోడుడ్ కెదురుగా్ ఫుట్ప్రత్్ పెైన్
పూల్ముుకునే్ లావుప్రటి్ ఆవిడ్ వచిా్ తన్ స్ర్ుంజామా్ పర్తచిుంది.్ మొగగల్పెై్
నీళ్ళు్చలిలుంది, నిుండుగా్విచుాకునన్పూల్తో్మాల్్అల్లడుం్మొద్ల్ల్పెటిూుంది.్
మలెలపూల్్వాస్న్పట్ూణపు్ముకిు్వాస్నను్కాసేపు్భర్తుంచేలా్చేసిుంది.
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ఇక్ పోక్ మొద్లెైుంది.్ మూడో్ నుంబరు్ అప్రర్ూ్ముంట్లో్ ఉుండే్ సేల్సస్
ఎగికూయటివ్్గబగబ్్మట్లల్ దిగాడు.్కిక్్కొటిూ్ బైకుని్స్వూర్ూ్ చేసి్హడావుడిగా్
ముుందుకు్ దూకిుంచాడు.్ ఆరో్ నుంబరు్ అప్రర్ూముంట్
్
లో్ ఉుండే్ సొగస్ర్త్
ఇుంజనీర్తుంగ్్ విదాయర్తిని్ హొయల్లపోతూ్ మట్లల్ దిగ, తన్ కోస్ుం్ రోడుడ్ మీది్
కాసుకుని్ కూరుానన్ రోమియోని్ పటిూుంచుకోకుుండా్ బస్స్వూుండ్్ వ్వైపు్
నడిచిుంది.్ తొమిుద్య్ నుంబరు్ అప్రర్ూముంట్
్
లో్ ఉుండే్ కవల్ల్ల్ ఏడుసూత్
కిుంద్కొచాారు, వాచ్మాన్్వేళ్ళు్పట్లూకుని్కూడా్ఏడుసుతనే్ఉన్ననరు.్సూుల్స్
బస్ రాగానే, బ్ల్ునీలోుంచి్ వాళ్ుము్ చూసుతన్నన్ స్రే, ఏ్ మాతరుం్ ఉతాసహుం్
లేకుుండా్ బస్ ఎకాురు.్ పిల్లల్ల్ జాగరతతగా్ బస్ ఎకుడానిన్ చూసి్ వాళ్ుము్
తలూపిుంది.
వీళ్ుుంతా్ స్రే, అతని్ ప్రలిట్్ యమగుండుం్ -్ బ్లలిడుంగ్్ సెకరట్రీ్
మాటేమిటి? “ఇుంకా్ నిద్ర్ లేచుుండడు్ దుుంప్ ముఖుం్ వ్వధ్వ.్ వీడూ్ అుంద్ర్తలా్
పోతే్బ్గ్గుండు” అని్అనుకున్ననడు్ఆలోచనగా.
ఎపపటికో్ చాలా్ సేపటికి, సెకరట్రీ్ మట్లల్ దిగ్ తన్ కొతత్ కారు్ కేసి్
ద్రాిగా్ నడవడుం్ చూస్వడు.్ ఉననట్లలుండి్ తన్ వాద్నలో్ పస్్ లేద్ని్
వాచ్మాన్్కి్ అనిపిుంచిుంది.్ ఒకు్ క్షణుం్ ప్రట్ల్ ఆలోచిుంచాడు.్ తన్ వాద్నని్
మరోస్వర్త్ వినిపిుంచాలా్ లేక, పని్ మానేస్వతనని్ నినన్ మూర్ఖుంగా్
బదిర్తుంచినుందుకు్క్షమిుంచమని్బరతిమాలాలా? అతడు్ఈ్రుండూ్చేయలేదు.్
బదుల్లగా, గేట్ల్ మీదుగా్ దార్తకి్ అడడుంగా్ వుంగపోయిన్ చెట్లూ్ కొముని్ ఎతిత్
పట్లూకున్ననడు.్ దాుంతో్ సెకరట్రీ్ తన్ కారుని్ జాగరతతగా్ బయట్కు్ తెచాాడు.్
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కిటికి్ కొుంచెుం్ తెర్తచి, కారోలుంచి్ వసుతనన్చకుని్ పర్తమళ్ుం్ వాచ్మన్్ని్ కాసేపు్
పీల్లాకోనిచాాడు.
“ఏద్య్ఒకటి్తేల్లాకో!్నేను్స్వయుంతరుం్తిర్తగొచేాస్ర్తకి్ఉుంటే్నువుా్
లేకపోతే్ఆ్చెట్లూ” అుంట్ట్వ్వళ్ళుపోయాడు్సెకరట్రీ.
ఉకుపోతతో్ కూడిన్ ఆ్ మధ్యయహనుం్ వేళ్్ వీచిన్ చిరుగాలికి్
వాచ్మాన్్కి్ కునుకు్ పటేూసిుంది.్ ఊహాలోకాలోలకి్ జారుకున్ననడు.్ అకుడ్
సెకరట్రీ్ ఓ్ పేడపురుగ్గగా్ మార్తపోయాడు.్ చెపుపల్ల్ లేని్ తన్ కాలితో్ ఆ్
పురుగ్గని్ నలిపేసుతన్ననడు, దాని్మూగ్రోద్నల్ను్ పటిూుంచుకోకుుండా.్అుంతే!్
ఉననట్లలుండి్ ఓ్ తుముద్్ రొద్్ చేసూత్ చుట్టూ్ తిర్గడుంతో్ అతనికి్ మల్కువ్
వచేాసిుంది.్బైట్పరపుంచుంలోకి్వచాాడు.
సెకరట్రీ్ పేడ్ పురుగ్గ్ కాలేడు.్ అతను్ తన్ రాకపోకల్కి్ ఆట్ుంకుం్
కలిగసుతనన్ ఆ్ చెట్లూని్ కొటిూుంచేయాల్నే్ ల్క్షయుంతో్ ఉన్ననడు.్ వాచ్మాన్్
నిట్టూరాాడు.్ మూడేళ్ు్ కిరతమే్ కదా? - తన్ సొుంత్ చేతుల్తో్ గేట్ల్ పకున్
ఖాళ్ళగా్ ఉనన్ స్థల్ుంలో్ ఓ్ మొకుని్ న్నటాడు.్ అదే్ ఇపుపడీ్ అదుుతమైన,
చురుకెైన్ చెట్లూగా్ ఎదిగుంది, కొదిదప్రటి్ గాలికే్ ఆకుల్ను్ గల్గల్లాడిసూత,
ఆవర్ణలోకి్వచిాపోయే్ కార్లకు్ స్వాగతుం్ పల్లకుతుుంది.్బయట్్ పరపుంచపు్
వర్ుండాలో్ నిల్బడి, లోపలి్ పరపుంచముంతా్ భననమైనద్ని్ గర్ాుంగా్
చెబుతుననట్లలుంట్లుంది.
చెట్లూ్ చిననగా్ గల్గలాలడిుంది.్ చిర్పర్తచితమైన్ ఆ్ స్వాడి్ ఒకుస్వర్తగా్
అతడిని్ శుంతపర్చిుంది, అదే్ క్షణుంలో్ విచార్మూ్ కలిగుంచిుంది.్ అనీన్
తెలిసిన్ఆ్దేవుడు్ఈ్చెట్లూని్గేట్ల్మీద్గా్వాల్మని్ఎుందుకన్ననడు? గేట్లకు్
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దూర్ుంగా్ ఉుండుుంటే్ ఆ్ సెకరట్రీ్ కొతతకారు్ ఏ్ ఆట్ుంకుం్ లేకుుండా్ బయట్కు్
వ్వళ్ుగలిగేది్కదా?
సెకరట్రీని్తల్చుకోగానే్వాచ్మాన్్కి్కోపుం్వచిాుంది.్“వాడి్మొహుం్
ముండ” అని్ తిట్లూకున్ననడు.్ “నువుా్ న్న్ చెట్లూవు.్ న్నతోనే్ నువుా్ కూడా”
అుంట్ట్చెట్లూకి్ధైర్యుం్చెప్రపడు.
“నిజమా?” అడిగుంది్ చెట్లూ్ ఓ్ స్ుంతోష్మైన్ సేనహితుడిలా, కొముల్ను్
ఊపుతూ.
“కాదు.్నిజుం్కాదు”.
కొన్ననళ్ు్ కిరతుం్ తన్ మేనకోడలిని్ చూడడానికి్ పట్ూణుంలోకి్ వ్వళ్ళున్
స్ుంగతి్ గ్గరుత్ చేసుకున్ననడు.్ రోడలనీన్ బసుసల్తో, బసుసల్నీన్ జన్నల్తో్ నిుండి్
ఉన్ననయి.్ వాళ్ుుంతా్ ఎకుడికెడుతున్ననరు? ఏుం్ పనుల్ల్ చేస్వతరు? అతనిన్
విపరీతమైన్ భయుం్ ఆవహిుంచిుంది.్ ఆ్ రోజు్ నుుంచి్ మయిన్్ రోడ్్
దాటాల్ుంటేనే్గజగజా్వణికిపోతున్ననడు.్మర్త్కొతత్ ఉద్యయగానిన్వ్వదుకోుడుం,
కొతత్జీవితానిన్ఆశుంచడుం్జర్తగే్పనేన్న? కాదు.్ఏ్మాతరుం్కాదు.
“ఎుందుకు..” చెట్లూ్అలిగుంది.
“నువుా్ననున్అర్థుం్చేసుకోవాలి” అన్ననడు్వాచ్మాన్్కీచుగొుంతుతో.్
“ఎవడైన్న్ దుంగ్ దూర్తతే, న్నకు్ గటిూగా్ అర్తచే్ బల్ుం్ కూడా్ లేదు.్ న్న్
పకుటెముకలిన్లెకుపెట్ూడుం్ఆ్కవల్పిల్లల్కి్ఒక్ఆట్.్ఇదీ్న్న్బతుకు!”
“బ్వుుంది.్స్రే్అయితే…” చిననగా్కదిలిుంది్చెట్లూ.
ఒకర్త్ స్హచరాయనిన్ మరొకరు్ ఆస్వాదిసూత్ చెట్లూ, అతను్ అలాగే్
కూరుాుండిపోయారు.్ సూరుయడు్ పొదుద్ గూకుతున్ననడు.్ ఉననట్లలుండి్
5

జాానోద్యమైనట్లల్హఠాతుతగా్లేచి్గబగబ్్తన్గదికి్పర్తగెతిత్మాుంట్బ్లుంక్్
పెనునతోనూ, బేలడ్్తోనూ్తిర్తగ్వచాాడు.్బేలడ్్తో్చెట్లూ్ మొద్లోల్ అర్చేయుంత్
వ్వడల్లపగా్బర్డు్కోసి్తీసేస్వడు.్నుననగా్ఉనన్కాుండుంపెై్ పెనునతో్తన్పేరు్
ఎుంతో్ పేరమగా్ రాసుకున్ననడు.్ దానిన్ చూసుకుుంట్ట్ కాసేపు్ అకుడే్ తృపితగా్
కూరుాన్ననడు్లేచెళ్ళు్గొడడలి్తేబోయే్ముుందు.
[ఆుంగల్మూల్ుం:్ఈశ్ార్్సుుంద్రేశ్న్]
ై 2010 సంచికలో ప్
(ఈమాట వెబై జ న్, జుల
ర చురితం)
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1934

***
Read other books of Kolluri Soma Sankar @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&name=
Kolluri+Soma+Sankar&id=102

