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యథా..తథా.. పాలపరిత్ జోయ్తిషమ్తి  

 పనంతా పూరిత్చేసుకుని పదిగంటలవేళ టీవీ పెటుట్కూక్రుచ్నాన్ను.  
          ''కొంతమంది ఉంటారు, అనీన్ వాళళ్ కనుకూలంగానే జరగా లనుకుంటారు. కొంచెంకూడా సరుద్బాటు చేసుకోడానికి ఇషట్పడరు. ముందు వాళళ్ 

సుఖం చూసుకుంటారు. పకక్ మనిషినిగురించి ఆలోచించరు. సాటివారికి సహాయం చెయయ్డం వాళళ్ బాధయ్తగా తీసుకోరు. అటువంటివాళళ్మీద 
సామానయ్ంగా మనకి కోపం వసుత్ంది, ఒకోక్సారి అసహయ్ంకూడా వేసుత్ంది. నిజానికి కనీస సంసాక్రం లేని వాళళ్మీద జాలిపడాలి మనం...''  

 టీవీలో గురువుగారు పర్వచనం చెపుత్నాన్రు. వింటూ వింటూ ఆలోచనలోల్కి జారిపోయాను నేను.  
   రెండురోజులుగా నా మసిత్షాక్నిన్ ఆకర్మించి సిథ్మితం లేకుండా చేసుత్నన్ ఆ కురార్డిమీద ఇపుప్డు నేను జాలి పడాలనన్మాట.  

            నిజానికి ఆ కురార్డిమీద నాకు కోపంగానీ, అసహయ్ంగానీ కలగలేదు. టీనేజ  పిలల్లు ఇటాల్ ఉనాన్రేమిటి అనన్ ఆలోచన ననున్ ఆందోళనకి 
గురిచేసోత్ంది.  
          అనుకోని పనిమీద హైదరాబాదు వెళిళ్ మొనన్ ఉదయం తిరిగి వచాచ్ను. పని పూరత్యి తిరుగు పర్యాణం ఎపప్టికి కుదురుతుందో తెలీక రిజరేవ్షన  
చేసుకోలేదు. బసాట్ండుకి వచిచ్ ఎదురుగా కనిపించిన, మా ఊరిమీదుగా వెళేళ్ బసుస్ ఎకిక్ కండకట్రుని 'సీటు ఖాళీ ఉందా?' అని అడిగితే ఒక సీటు నాకు 
పర్సాదించాడు.  

 కాసేపటికి ఒక కురార్డు, ఏ బీటెకోక్ చదువుతూ ఉండి ఉంటాడు, వచిచ్ నా పకక్న కిటీకీ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు.  
          నేను కూరుచ్నన్ సీటుకి అవతలపకక్ సీటోల్ కిటికీపకక్న ఒకాయన, ఇవతల ఒకావిడ కూరుచ్నాన్రు. ఆవిడకూడా నాలాగే రిజరేవ్షను లేకుండా 
ఎకిక్కండకట్రు దయకతమున ఆ సీటోల్ కూరోచ్గలిగింది. ఆవిడ భరత్ ఇంకెకక్డో, కిటికీ సీటు ఎవరో రిజరవ్  చేసుకుంటే వాళళ్ పకక్న ఖాళీ సీటోల్ 
కూరుచ్నాన్డు.  

          'ఈ రిజరేవ్షనుల్ చేసుకునేవాళుళ్ ఎవరికివాళుళ్ తలాఒక విండోసీటు రిజరవ్  చేసుకుని పకక్ సీటల్నీన్ ఖాళీగా వదలకపోతే పొందిగాగ్ 
వరుసకర్మంలో చేసుకోవచుచ్కదా' అని మనసులోనే సమసత్ పర్యాణీక లోకంమీద విసుకుక్ని ''బాబూ! నీకభయ్తరం లేకపోతే అటు కూరుచ్ంటావా? 
ఆడవాళళ్ం ఒకచోట కూరుచ్ంటాం'' అనాన్ను నా పకక్న కూరుచ్నన్ కురార్డితో అటుపకక్ సీటు చూపిసూత్.  

  ''విండో సీటు కావాలండీ! గాలి కావాలి'' అని నాకు సమాధానం చెపిప్, బాయ్గ లోకి చేతులు దూరిచ్ ఏదో వెదుకులాడుకోవడం మొదలుపెటాట్డు.  
          కేవలం సహాయం చేసే తతవ్ం లేకపోవడమే కాదు, ఉచితసలహా లిచేచ్ అలవాటుకూడా ఉనన్టుట్ంది ఆ కురార్డికి. 'ఆయనేన్ ఇకక్డ 

కూరోచ్మనండి' అంటూ ఒకటి నా మొహాన కొటిట్ చెవులోల్ వైరుల్ దూరుచ్కుని సెల ఫోన లో సినిమా చూసూత్ వేరే లోకంలోకి వెళిళ్పోయాడు.  
 ఈ కురార్డొచిచ్ నా పకక్న కూరోచ్కముందే ఆ పకక్సీటోల్ఆవిడ, ఆమె భరత్ కూరుచ్నన్చోటికి వెళళ్మని అతనిన్ అడగడమూ, 
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కాదనిపించుకోవడమూ అయిపోయాయి. అతను చెపిప్నమాటకూడా అదే 'విండోసీటు కావాలి, గాలి కావాలి' అని.  
           నిజానికి 'ఒక మగాడి పకక్న కూరుచ్ని రాతర్ంతా పర్యాణం చెయాయ్లా?' అని భయపడాలిస్న వయసుకాదు నాదికానీ, ఆ కురార్డిది కానీ 
సాపేక్షంగా చూసేత్.  
           సమవయసుక్డైన పరపురుషుడి పకక్న కూరోచ్వలసివచిచ్న, ఆ పకక్సీటోల్ని నడివయసు సతరీ ఇబబ్ందిని దృషిట్లో ఉంచుకుని నేను ఆ కురార్డితో సీటు 
మారే పర్తిపాదన చేశాను. కాదనిపించుకునాన్క ఆ విషయం అకక్డితో వదిలేసి నా ధాయ్సలో నేను పడాడ్ను. కానీ తలిల్లాంటి ఒక సతరీ కోరిన చినన్ ఫేవర ని ఆ 
కురార్డు అంగీకరించలేక పోవడానిన్ నేను అంగీకరించలేక పోతునాన్ను.  
           నా ఆలోచనలోల్ నేనుండగా ''అతత్యాయ్...!'' అంటూ సుడిగాలిలా వచిచ్ నా పకక్న కూరుచ్నాన్డు నా ముదుద్ల మేనలుల్డు.  
పకక్ వీథిలోనే ఉంటునన్ నా తముమ్డి కొడుకు వాడు. చెనైన్లో ఎంబియేయ్ చదువుతునాన్డు. వాళళ్మమ్ ఉదోయ్గానికి వెళితే చినన్పుప్డు నా దగగ్రే పెరిగాడు 
వాడు. ఆ మాటకొసేత్ నా తముమ్డుకూడా నా చేతులోల్నే పెరిగాడు.  
           టీవీని మూయ్ట లో పెటిట్ ''ఎపుప్డొచాచ్వురా?'' అనాన్ను ఆనందం ఆశచ్రయ్ం కలగలిసిన సవ్రంతో.  
           ''పొదుద్నేన్ వచాచ్ను. అమమ్ నీ కిది ఇచిచ్ రమమ్ంది'' అంటూ ఒక కవరు నా చేతిలో పెటిట్ లేచి నిలుచ్నాన్డు.  
         ''కూరోచ్రా, అపుప్డే లేచావేంటి?'' అంటూ వాడి చెయియ్ పటిట్ లాగాను ఆ కవరోల్ ఏముందో చూడనుకూడా చూడకుండా ఓ పకక్న పెడుతూ.  
          నేను లాగిన ఊపుకి నా పకక్న కూలబడుతూ ''రాతిర్ పర్యాణానికి ఒళుళ్ హూనమైపోయిం దతత్యాయ్! పడుకోవాలి'' అనాన్డు.  
          ''అదేంటిరా, సీటు రిజరువ్ చేసుకోలేదా? నిలుచుని వచాచ్వా?'' అనాన్ను ఆదురాద్గా.  
               ''సుబబ్రంగా కిటికీపకక్సీటే రిజరవ్  చేసుకునాన్ను. కానీ నా సీటోల్ నేను కూరోచ్లేదు'' అనాన్డు వాడు.  
                ''ఎందుకని?'' కుతూహలంగా అడిగాను ఏదో అరథ్మవుతునన్ టట్నిపించినా.  
              ''చినన్ అడెజ్సట మెంట . ఒక వృదధ్జంట రిజరేవ్షన  లేకుండా ఎకాక్రు. నా పకక్ సీటు ఖాళీగా ఉంది. ఇంకో ఖాళీసీటు వెనకెకక్డో దొరికింది 
వాళళ్కి.వాళుళ్ రికెవ్సట్  చేశారు. నేను వెనక సీటుకి మారిపోయాను. ఎతెత్తిత్ వేసిందనుకో. కిటికీ సీటుకూడా కాదు. అసస్లు గాలాడలేదు, నిదర్ పటట్లేదు'' 
అనాన్డు వాడు బదధ్కంగా ఆవులిసూత్.  
               ''సౌకరయ్వంతమైన సీటు రిజరువ్ చేసుకునికూడా ఇబబ్ంది పడాడ్వనన్మాట'' అనాన్నేన్ను నిటూట్రుసూత్.  
               ''పోనేల్ అతత్యాయ్! నేను సీటివవ్క పోయుంటే పాపం ఆ పెదాద్యనో, ఆవిడో ఆ వెనకసీటోల్ కూరోచ్వలసి వచేచ్ది. నాకే ఇంత బడలికగా 
అనిపిసుత్ంటే ఆ వయసులో వాళుళ్ ఆ పర్యాసకి తటుట్కోగలరా?'' అంటూ మళీళ్ లేచాడు వాడు.  
              ''సరే! వెళిళ్ పడుకో'' అనాన్నేన్ను వాణిణ్ సాగనంపడానికి లేసూత్.  
           ''అయినా ఇపుప్డు నేను చేయాయ్లిస్న రాచకారాయ్లుమాతర్ం ఏమునాన్యిలే, పడుకుని నిదర్పోవడం తపప్. మళీళ్ సాయంతర్ం వసాత్లే'' అంటూ 
వెళిళ్పోయాడు.  
             వాడితోబాటు గుమమ్ందాకా వెళిళ్న నేను 'వీళళ్ నానన్కూడా ఇంతే చినన్పప్ణిణ్ంచీ. ఎవరికి ఏ అవసరం వచిచ్నా సహాయం చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా 
ఉంటాడు' అని మురిపెంగా అనుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగితే మూయ్ట లో పెటిట్న టీవీలో పెదవులు కదులుసూత్ కూరుచ్నన్ గురువుగారు ననున్ మళీళ్ జాలి పడడం 
దగగ్రికి లాకెక్ళాళ్రు.  
            కిటికీ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్ని తపప్ పర్యాణం చెయయ్లేని ఆ కురార్డిమీద కాదు, కొడుకిక్ కనీస సంసాక్రం నేరప్లేకపోయిన తలిల్దండుర్లమీద జాలి 
కలిగింది నాకు.  
             పనిలో పనిగా ఆపకక్సీటోల్ అతనిమీదకూడా జాలి పడాడ్ను, 'రేపెపుప్డైనా విండో సీటు దొరకకపోతే ఈ మనిషి పర్యాణ మెటాల్ చేసాత్డా?' అని 
కాదు, 'భవిషయ్తుత్లో అతని సంతానంకూడా ఈ కురార్డిలాగే తయారవుతారు గదా' అనిపించి.  
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