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అపరిచితుడు
వీధిపక్ున పడివునా చెత్తా చెదారానిా పోగుచేసి ఒక్చోట గుటటగా
పడేశాడు

రాిందాసు.

అది

చాలదనిపించి

పెదదక్నపు

ర్మణయ్యగారి

గడిావామిలించి పటెటడు వరిగడిాని దూసుకొచిి ఆ గుటటమీద పెట్టటడు. అటుగా
పోతునా మునసబుగారి అల్లుడిని ఆప అగ్గిపెటెట తీసుక్కన్నాడు.
గపుుమింటూ పైకి లేచిింది పెదదమింట. “ఓరి నీ య్వవ... వరాాల్ల లేవురా!
ఇళ్ళు వాకిళ్ళు అనీా ఎిండక్క ఎిండి ఫెళఫెళలాడుతున్నాయి. ఒక్ుటింటే ఒక్ు
ర్వవపోయి పడిిందింటే ఊరు ఊర్ింత్త భగుిమింటుింది. మింట తగ్గిించు”
క్ింగారుగా హెచిరిించాడు అల్లుడుగారు.
అతని అగ్గిపెటెటని అతనికిచిి పక్ునే  పె్టన తన డపుుని చేతులుకి
తీసుక్కని మింటమీద పెట్టటడు రాిందాసు.
మింటమీద పెటటమింటే నిపుులు క్నలిటిం క్నదు. త్తచుపాములాు తలల్ల
పైకి ఎత్తాన జ్వవలలకి కూసిింత దూర్ింగా సెగ మాత్రమే తగ్గలేలా పటుటకోవటిం.
ఆ వేడికి డపుుక్కనా చర్మిం సింకోచిసుాిందో, వాయకోచిసుాిందో ఎవరికీ
తెలియ్దుగానీ, గ్టగా వీసుానా గాలికి వైల్ాగా అటూ ఇటూ ఊగుతునా మింటల
మీద అతను అలా డపుుని క్నచటిం చూసి తీరాలిసన దృశ్యిం.
మోగటిం అనే  లక్షణానిా వదుల్లక్కని డ్డయన్సస చేసుానాదా ఆ డపుు అని
అనిపసుాింది ఎవరికైన్న.. తిందర్పనులేవీ లేనటుట, డపుుని క్నచటిం ఒక్ుటే తన
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జీవితధ్యయయ్ిం అనాటుట తీరిక్గా, త్తపీగా, చాలా నిదానింగా పని పూరిా
చేసుక్కన్నాడు అతను ఇపుుడు,
ఆ తరావత పైకి లేచి పాదాలతో కిిందవునా మ్టని మింటలమీదికి నె్ట
కొిండెకిుించేశాడు.
తూరుు దిక్కుకేసి త్తరిగ్గ పైపైకి లేసుానా సూర్యభగవానుడికి నమస్కుర్ిం
పెటుటక్కన్నాడు.
“ఓరి నీ ససెునుస దింగల్ల తోల... విషయ్ిం చెపురా బాబూ” కోపింగా
అడిగ్గతే సమాధానిం సరిగాి రాదని అనునయ్ింగా అడిగాడు అల్లుడుగారు.
ఎడమచింక్క్క డపుు త్తడును తగ్గలిించుక్కని, డపుు అించును గుిండెలకేసి
అదుముక్కని, మూడే మూడు దెబబల్ల టమక్ టమక్ టక్టక్మని వేశాడు
రాిందాసు.
ఝల్లుమన్నాయ్ అల్లుడిగారి గుిండెల్ల. తనక్క తెలియ్క్కిండ్డనే  ఊపరి
బిగపటేటశాడు అతను.
“సమసామయినవారికి తెలియ్చేయ్టమేమనగా, ఎల్లుిండి నిిండు పునామి
రోజున అమోమరి గుళ్ళు కొతా ధ్వజసథింభిం ఎతుాతున్నారొహోయ్” అర్మూసిన
క్ళుతో రాగయుక్ాింగా అరిచాడు రాిందాసు.
ఎవరి పనులమీద వాళ్ళు ఉరుక్కల్ల పరుగులా చక్చక్న స్కగ్గపోతునా
ఊరిజనిం అిందరూ ఎక్ుడవాళుక్ుడ ఆగ్గపోయి చెవుల్ల ఓర్పట్టటరు.
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“అమోమరి ధ్వజసథింభిం ఎతాటిం అింటే మనూరి ఆడపడుచులిా కేకేసుక్కని
మరాయదల్ల చేయ్టిం... ఆడపడుచుల్ల ఎక్ుడున్నా, ఎింత దూర్ింల వున్నా
వింటనే  క్బురుు పింప, ఇళుక్క పలిపించేసుకోిండి... కొతాబటటల్ల పెటటిండి. పసుపు
క్కింక్నల్ల వాయ్న్నల్ల ఇవవిండి... ఆ య్మమల చేతోా అమోమరి ముిందు దీపాల్ల
వలిగ్గించుకోిండి. పలాు పాపలతో, మడుల్ల మాన్నయలతో, పశువులతో, పింటలతో
న్నల్లగుక్నలాలపాటు సుఖింగా బతక్ిండి. ఎనిా తగాదాల్లన్నా, ఎనిా క్చిల్ల
క్నర్ుణాయల్ల వున్నా ఇది ఆడపడుచుల పిండగని మరిిపోవదుదహోయ్.”
క్ించుగింటవిం్ క్ింఠింతో పెదదపాట పాడినటుట, విషయానాింత్నీ
అర్్పిండు వలిచి చేత్తల పె్టనటుట సుషటింగా వివరిించాడు రాిందాసు.
“బయ్ట ఊళులు వునా ఆడపడుచులకేన్న ఇది? ఊళ్ళునే  వునావాళుకి
లేదా?” వింటనే  అడిగాడు కొించెిం వయింగయింగా- మునసబుగారి అల్లుడు.
“అవతలికిపోయి వేరు క్నపుర్ిం పెడితే చినాల్లుడికి ఆసిా దోచిపెటేటస్కార్ని
ఇక్ుడే మక్నిం పె్టన పెదాదడపడులకి కూడ్డ ఇది పిండగే... పిండగలు తేడ్డల్ల
లేవహోయ్...

వునావారికి, లేనివారికి

అిందరికీ

ఇది

పిండగేనహోయ్...

రాగయుక్ాింగా సమాధానిం ఇచాిడు రాిందాసు.
అవి అన్నయపదేశ్ింగా తనను మాత్రమే ఉదేదశించించి అరిచినవే అని అర్థిం
అయిింది అతనికి. ఇక్ అక్ుడే నిలబడితే అతను మరికొనిా మాటల్ల జోడిస్కాడని
గ్రహించుక్కని, అర్జింటు పని ఏదో అపుుడే జ్వాపక్ిం వచిినటుట హడ్డవుడిగా
వళ్ళుపోయాడు అక్ుడినిించి.
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దరువుమీద దరువు వేయ్టిం మొదల్లపె్ట నెమమదిగా ముిందుక్క
క్దిలాడు రాిందాసు.
వేపచెటుట బజ్వరోు నిముషింపాటు నిలబడ్డాడు. బ్రాహమణబజ్వరోు ఇింకో
నిముషిం, యాదవులవాడల మూడునిముషాల్ల, దుక్నణాల సెింటరోు పది
నిముషాల్ల, అలా ఒక్వీధి తరావత ఇింకోవీధిని క్వర్చేసూా ఊరికి ఉతార్ింగా
వునా ఒక్ పెదద భవింత్త దగ్గిరికెళ్ళుడు.
*

*

*

పొదుద పొడవక్ముిందే నిద్రలేచి ఆరు కిలమీటర్ు దూర్ింల వునా తమ
పొలాల దగ్గిరికి పోయి వా్ని, కొబబరితోటలిా చూసుకొని, అింతక్కముిందే
ఇిం్కి చేరుక్కన్నాడు ఆ ఇిం్పెదద రాయుడుగారు.
అచిమైన వేపపులులతో దింతధావనిం చేసి, ఇిం్ముిందునా అరుగుమీద
కూరుిని వున్నాడు. భార్య క్ించుగాుసుతో తెచిిచిిన క్నఫీని కొించెిం కొించెింగా
చపురిసూా చుటూట నిలబడా పాలేర్ుతో మాట్టుడుతున్నాడు.
డపుును లయ్బదధింగా మోగ్గసూా, వాకిట్లుకి వచిి నిలబడిన రాిందాసుని
చూడగానే  అిందమైన నవువ ఒక్్ ఆయ్న పెదాలమీదికి పరిగెతుాకొచిిింది.
“ఏింట్లయ్ రాిందాసూ! ఏింటీ విషయ్ిం?” అని నవువతూనే  అడిగాడు
ఆయ్న.
“మీ పాదాలదగ్గిర్ బత్తకేట్లడిని. ఏింట్లయ్ గింట్లయ్ అనక్ిండి దరా!
ఏిం్రా అని అడగిండి” డపుుని తీసి ఆవర్ణ గేటుపక్ున పెడుతూ అన్నాడు
రాిందాసు.
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“ఏడ్డివులే... ఎలా పలిచిన్న నువువ మా మనిషివి. అమమగారు ఇవాళ
పెసల్ల న్ననబోసిింది. బహుశా పెసర్టుు వేసూా వుిండి వుిండవచుి. వనకిు పోయి
న్నల్లగు అటుు త్తని వళ్ళు” అన్నాడు రాయుడుగారు.
ఆయ్న మాటల్ల వినగానే  నోరు మహా ఊరిపోతుింది రాిందాసుకి.
రాయుడిగారి భార్య నర్సమమగారు ఏదైన్న వింటక్ించేస్తా దానికి పేరు పెటేట ధైర్యిం
చుటుటపటు పది ఊళు వాళుకికూడ్డ వుిండదని పెదదపేరు.
పెదద పాలేరుు, చినా పాలేరుు ఇింట్లు పనిచేస్త పనివాళ్ళు చుటుటపటువుిండే
స్తాహతుల్ల, సనిాహతుల్ల అిందరికీ క్లిప పావుబస్కా పెసల్ల ఖర్ియిపోత్తయ్ ఆ
రోజున. ముగుిరు ఆడవాళ్ళు తెలాురుఝామునిించి మొదల్లపె్ట అలా రుబుబతోనే 
వుింట్టరు.
“చినబాబుగారు ఇిం్కి రాలేదా దరా?” ఈశానయింగా వునా బావిదగిరికి
పోయి అక్ుడ వునా త్టలని నీ్తో క్నళ్ళు చేతుల్ల క్డుక్కుింటూ అడిగాడు
రాిందాసు.
చినాబాబింటే

రాయుడిగారికి

రిండో

కొడుక్క. పటాింల

అదేదో

ఇింజనీరిింగ్ చదువు చదువుతున్నాడు. పెదదకొడుక్క సుధీర్. క్నలేజీ చదువులకి
పోక్కిండ్డ తిండ్రికి వయవస్కయ్ింల స్కయ్ింగా వుింటున్నాడు.
ఇదదరు మగపలుల తరావత లచిిిందేవిలా రాయుడిగారికి పు్టింది ఒక్
ఆడపలు. పదెదనిమిదేళ్ళు వసుాన్నాయ్. తనుకూడ్డ వూళ్ళువునా బడితోనే  చదువు
ఆపేసి, ఇింట్లు అమమకి స్కయ్ిం చేసూా వుింటుింది.
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“ఇపుుడు నువువ చా్ింపు వేస్తది ఆడపడుచులిా గురిించే క్దా?”
రాిందాసుకి సమాధానిం చెపుక్కిండ్డ ఎదురుప్రశ్ా వేశాడు రాయుడుగారు.
“అవును దరా... అయిన్న పిండగింటే పిండగే. బిడాలిందరూ ఇింట్లు
వుిండ్డలి” అన్నాడు రాిందాసు.
“ఆ మాటే వాడు వచిిింతరావత వాడికి చెపుు... చీరల్ల, జ్వకెటూు పెటేట
పిండకిు నే ను రావడిం దేనిక్ని ఫోను చేశాడు” నవువతూనే  అన్నాడు దర్గారు.
“చినాబాబుకి కోపిం ఎపుుడూ ముక్కుమీదే వుింటుింది. క్క్నుల్ల
పటుటక్కని చదర్బదీద ఆడేస్కాడు. తటుటకోవడిం న్నవలుక్నదు” అింటూ గబగబా
ఇిం్ వనకిు పోయాడు రాిందాసు.
“చా్ింపు వేయ్డమైపోయిిందా?” అడిగ్గిందామె.
“పెదదక్నపుగారి బజ్వరొక్ుటే మిగ్గలిపోయిింది. ఇింకో అర్గింటల
అదికూడ్డ అయిపోతుిందమామ” వింటనే  సమాధానిం ఇచాిడు రాిందాసు.
“అయితే నీపని నువువ చూసుకో... అమమడూ... ఇటు చూడు” అింటూ
కూతురిా పలిచిింది అమమగారు.
రుబుబరో్దగ్గిర్ పెసల్ల రుబుబతునా పనిమనిషి లీలావత్తకి స్కయ్ిం
చేసుానా ఆడబిడా చేతుల్ల శుభ్రిం చేసుక్కని ఇింట్లుకి అడుగుల్ల వేసిింది.
“రాిందాసుకి త్తిండిపుషిట ఎక్కువ. వాడికి ఒక్్ రిండు చాలవు. పది అటుు
పెటుట. ఇింకో పది అరిట్టక్కల పొటుిం క్్ట ఇవువ. ఇిం్కి తీసుక్కవళత్తడు”
చినాక్ింఠింతో ఆమెక్క చెపుింది అమమగారు.
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అింతక్కముిందే అర్్తోటలనిించి తెపుించిన పెదద అరిట్టక్కల ఆమె
చెపునటుుగా పది పెసర్టుు పెటుటక్కని రాిందాసు దగ్గిరికి వచిిింది లక్ష్మి.
“పిండకిు కొతాబటటల్ల తీసుక్కన్నారా అమామయిగారూ?” ఆత్రింగా ఆ
ఆక్కని అిందుక్కని, నిలబడిన చోటులనే  నే లమీద బాసిపటుట వేసుకూురుిని
లొటటలేసుక్కింటూ ఆర్గ్గసూా అడిగాడు రాిందాసు.
“నీక్క ఈ మధ్య ఆడింగ్గ క్బురుు ఎక్కువైపోతున్నాయ్” నొసల్ల ముడివేసి
చూసూా అనాది లక్ష్మి.
“మీరు ఎలా అనుక్కన్నా సరే... ఆ మధ్య సింక్రింత్త పిండగపుుడు మీరు
వేసుక్కన్నారే నీలర్ింగు ఓణీ... నెమలి ఫించిం అించు...” అన్నాడు రాిందాసు.
తనక్కనా రిండువిందల, మూడువిందల ఓణీలు అతను చెబుతునాది
ఏదో లక్ష్మికి గురుారాలేదు.
“ఏదో ఒక్్... న్నక్క గురుాలేదు... ఇపుుడు ఏమి్ నీ గోల?” విసుగాి
అడిగ్గింది ఆమె.
“దానిా చూసిన దగ్గిరుాించీ న్న కూతురు ఒక్టే గోల. అలాిం్ బటట
క్నవాలని అదేపనిగా చింపేస్ాింది. అదేదో న్నక్క దయ్ చేయిించడమామ. చచిి నీ
క్డుపున పుడత్త” ఏమాత్రిం తడుముకోక్కిండ్డ తన కోరిక్ను బయ్టపెట్టటడు
రాిందాసు.
“న్న క్డుపున పుడితే నీక్క డపుుల్ల కొనివవలేక్ నే ను చచిిపోత్తను గాని,
స్కయ్ింత్రిం మీ అమామయిని నే ను ర్మమన్నానని చెపుు, చూసి ఇవాలిటకి సరిగాి
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నెలరోజులయిింది. న్న దగ్గిరికి రాలేనింత బిజీపనుల్ల తనకి ఏమునాయియ?”
అడిగ్గిందామె.
“వేరుసెనగ క్ల్లపులకి పోతోిందమామ. రోజుకి ఇర్వై

ముపుయ్

వసుానాయ్” పెసర్టుమీించి దృషిటని మర్లిక్కిండ్డ చెపాుడు రాిందాసు.
“పని అయాయకే ర్మమని చెపుు. తనకి ఇషటమయినవి చూసి తీసుక్కింటుింది.
ఐన్న పిండకిు కొతావి తీసుకోవాలి గాని పాతవి దేనికి?”
“మీ చేతులతో ఇచిినవి మాక్క కొతావా్కిిందే లెక్ు. చలుని చేతుల్ల.
ఒక్్ ఇస్తా అవే విందకి సమానిం.”
“విింటూ వుిండ్డలేగాని నువువ ములగచెటుట ఎకిుించడింల మొనగాడివి.
త్తనటిం ముగ్గించి వచిినదారినే  దయ్చెయ్...” అనాదామె.
“ఏమిట్ట మాటల్ల లక్ష్మీ తపుుక్దూ...” లపలిాించి హెచిరిించిింది ఆ
మాటలిా వినా అమమగారు.
“చినామమ తపేుమీ మాట్టుడలేదమామ... మాట కొించెిం పెళ్ళసైన్న మనసు
వనాపూస. న్నక్క తెలియ్దా?” త్తనటిం ముగ్గించేసి ఆక్కను మడిచి దూర్ింగావునా
క్ింపోస్ట ఏరియా దగ్గిర్ పడేసి వసూా అన్నాడు రాిందాసు.
లక్ష్మి అిందిించిన అరిట్టక్క పొట్టునిా తీసుక్కింటూ. “వచేి ఏడు ఈ
పా్క్లాు మామిడిక్నయ్ల్ల, చిింతక్నయ్ల్ల తెచిిపెటటమని ననే ా అడగాలి... పెదద
చెరువు గటుటమీద దయాయల చిింత ఎకిు కోసుకొస్కా. పులుపులుగా, త్తయ్యత్తయ్యగా
భలేగా వుింటయ్ క్నయ్ల్ల...” అన్నాడు అతను.
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“చూడమామ... పచిి మాటల్ల...” అతనికి ఏమని సమాధానిం ఇవావల
వింటనే  తెలియ్క్పోవటింతో, లపల వునా తలిుకి ఫరాయదు చేసిింది లక్ష్మి.
“తపేుముిందిరా... తన కోరిక్ని తను నిజ్వయితీగా బయ్టపెట్టటడు. వచేి
ఏడు క్నక్పోయిన్న ఆపై వచేి ఏడయిన్న పెళ్ళు చేసుకోవా... తను చెపుానావి
అడగవా?” నవువతూ సమాధానిం ఇచిిింది తలిు.
“ఛీఛీ... మీర్ిందరూ ఒక్ుటే. నే నసల్ల ఇక్ుడ వుిండనే  వుిండను...” మూత్త
ముడుచుక్కని విసురుగా ఇిం్ముిందుక్క వళ్ళుపోయిింది లక్ష్మి.
పక్పక్న నవివింది అమమగారు. తనల తను నవువక్కింటూ గేటుదగ్గిర్కి
బయ్ల్లదేరాడు రాిందాసు.
*

*

*

సరిగాి అదే సమయ్ింల అపు్కి వార్ింరోజులక్రితిం తీసుక్కనా
హీరోహోిండ్డ మీద వేగింగా వచాిడు రాయుడిగారి పెదదబాబయి సుధీర్.
వేగిం ఏమాత్రిం తగ్గిించక్కిండ్డ సూ్గా తనకెదురు వసుానా రాిందాసుకి
గురిపెట్టటడు బిండిని...
“దాసుతో నీక్క సర్స్కల్ల ఏమి్రా పెదోదడ్డ? అతని వయ్సెసింత నీ
వయ్సెసింత?” అది చూసిన రాయుడుగారు వింటనే  కోపుడ్డారు తన బిడాడిని.
“ఈయ్నగారి వయ్సుస ఎింతో మీరే అడగిండి... నినా స్కయ్ింత్రిం ఆ
సముద్రాల స్కరాకొటుట దగిర్ నిలబడి హీరోహోిండ్డ బిండిని ఒిం్చక్రిం మీద
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నడిపస్కానని ఎవరితోనో పిందెిం క్ట్టటటట. అడిగ్గ చూడిండి” బిండికి స్కటిండ్ వేసూా
అన్నాడు సుధీర్.
“వధ్వ స్కరా... ఒక్ుచుక్ు గింతులకి పోతే నువవయిన్న, నే నయిన్న
అలాగే మాట్టుడత్తిం... వదిలేయ్... వళ్ళున పని ఏమైింది?” అడిగాడు
రాయుడుగారు.
“గెలకి

ఇింకో

పదిక్ింటే

ఎక్కువ

ఇవవలేనని

అింటున్నాడు

లక్ష్మీనర్సిింహిం. అతనితో వాయపార్ిం వదుద. మనమే డైరక్కటగా మారుట్కి
పింపేదాదిం” అర్్గెలల వాయపార్ింగురిించి మాట్టుడట్టనికి సూరేపలిు గ్రామానికి
వళ్ళు వచాిడు క్నబోల్ల, వింటనే  చెపాుడు సుధీర్. “సూరేపలిు ఎలా వుిందయాయ?
ముఖయింగా ఆ పెదదబజ్వరుల మూడో మిండువా ఇల్లు బాగుిందా? పడమ్వైపున
ఒక్ కి్కీ వుింది. బజ్వరుల బడ్డాకొటుట దగ్గిర్ నిలబడి స్డ్డ త్తగుతుింటే ఆ కి్కీ
మా బాగా క్నిపసుాింది. ఇవాళ క్నిపించిిందా?” గేటుదగ్గిరికి పోయి డపుుని
చింక్క్క తగ్గలిించుక్కింటూ అడిగాడు రాిందాసు.
“ఏిం్రా పెదోదడ్డ? స్డ్డ ఏమి్? కి్కీ క్నిపించటిం ఏమి్రా?”
ఆశ్ిర్యింగా అడిగాడు రాయుడుగారు.
“ఈ రాిందాసు ఇవాళ పొదుదనే ా పీక్లదాక్ ప్టించాడు. సిందేహిం లేదు.
అరేయ్ న్నగులూ..” అింటూ చినాపాలేర్ుల ఒక్తనిా పలిచాడు సుధీర్.
మూడేమూడు అింగలు వచిి అతని ఎదుట నిలబడ్డాడు అతను. “పటుటకో.
రిండు తీతల్ల తీస్తా త్తగ్గిందింత్త దిగ్గపోతుింది” క్చిగా అన్నాడు సుధీర్.
13

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=2314
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