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మలి
ల్ కేశ ర రా

కొంచాడ

మెలోబ్ర్న్, ఆట్ లియా

కారి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

ర్

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
24 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
‘ఓలమామ్! టివీ లోన ఏటో అయిపోతంది’ లచిచ్గాడు అమమ్ని పిలిచాడు.
అమమ్ పెరటోల్ పనిలో ఉండి వినిపించుకోలేదు.
తాత గుమమ్ంలో నిలబడి ఉనాన్డు. మనవడిన్ బడికి తీసుకెళళ్డానికి సిదధ్ంగా బయట ఊత కరర్ పటుట్కొని లచిచ్గాడు ఎపుప్డు
బయటికి వసాత్డా అని ఎదురు చూసుత్నాన్డు. తాత దగగ్రకెళిళ్ చెయియ్ పటుట్కొని
‘తాతా! తాతా! ఒపాలిటార్”
‘ఏటిరా! నీవు ఇసోక్లికి ఎలల్వా ఏటి? ఇంత పెందిలే టివీ ఊసు నీకెందుకురా?”
‘ఒకక్పాలిటార్ తాతా! టివి లోనా... ఏటో సూపిసత్నాన్రు. అయయ్ అందులో ఉనాన్డేటో!”
ఇదద్రూ టివి దగగ్రకొచాచ్రు.
వారత్లోల్ కాశీమ్ర లోని పులావ్మాలో సైనుకులపై ముషక్రుల దాడి. 39 మంది జవానుల దురమ్రణం.
తాతకి పరిసిథ్తి అరధ్మయియ్ంది.
సవ్గతంలో ‘ముపైప్ తొమమ్ండుగురా!’ కొడుకు అందులో ఉండుంటే! ఈ ఆలోచన రావడమే తడవ...
కంటిలో నీరు ఆగటంలేదు. పెదవులు బిగబటిట్ మాటలు పెగలడం లేదు. లచిచ్గాడికి ఏం చెపాప్లో తెలియడం లేదు. కోడలు ఇంటి
పెరట ఏదో పనిలో మునిగి ఉంది. పిలవాలా!.. ఇపుప్డే ఎందుకు? చెబితే తన సప్ందన ఎలా ఉంటుందో? అపుప్డే ఎనోన్ ఆలోచనలు.
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కాళళ్ కిర్ంద భూమి కదిలిపోతునన్టుల్ంది. కుపప్ కూలిపోయాడు పాపం.
లచిచ్గాడికి ఏమీ బోదపడలేదు. అవవ్ ఇంటోల్ లేదు. అమమ్ దగగ్రకెళాళ్డు.

‘ఏటిరా! ఇసోక్లుకి పోనావనుకుంటే ఈడే సచిచ్నావా? గుంటడకనా, ఒకక్టేసీత్’ చీపురుకటట్ పటుట్కొని లచిచ్గాడికి మందలించింది.
‘టివిలోనా ...’ ఏదో చెపప్బోయాడు.
‘ఇంత పెందిల టివి నీకేలరా! ఇంత పకాలి తినేసి ఇసోక్లుకి ఎలల్కుండా! ’
‘అదికాదే అమమ్. ఓపాలిటార్! టివి సూసి తాత గపుకుక్న కూకుండి పోనాడు’
‘ఓలమమ్! ఓలమమ్! తాతకేటైనాది?’ ఇంటోల్కి పరిగెతుత్కొచిచ్ ముసలాయన నులక మంచం మీద కూరోచ్వడం చూసింది.
‘మావో! ఏటైనాది నీకు?’ ముసలాయన తలెతిత్ కోడలివైపు చూసాడు. కళళ్ంట నీళుళ్ బొట బొటా కారుతునాన్యి.
‘ఓరినాయనో! ఇపుప్డే టీ తాగినవు గందా! కడుపులో నొపాప్?’ మామని సుతారంగా అడిగింది.
నోటి మాట రాక టివి చూపించాడు. అటువైపు రతిత్ చూసింది. టివిలో ఇంకా సైనిక దుసుత్లోల్ ఉనన్ కొందరినీ చూపిసూత్ ముషక్రుల
దాడి గురించి వారత్లు చెబుతునాన్రు. రతిత్కి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. కొంచెంసేపు అలానే చూసూత్ ఉంది. లచిచ్గాడికి అడిగింది.
‘లచీచ్! ఏటైంది? నాకేటీ బోదడేల్దు’
వాడు తెలల్మోహంతో తాతనడిగాడు.
‘ఏటైంది తాతా? అయయ్కేటైనయియ్ందా?’
PPP
కొమరయయ్కి భీముడొకక్డే కొడుకు. ఊరు ఎకక్డో కొండ మీదుంది. కొరర్లు, సామలు కొండమీద పోడు కాలుచ్కొని ఒక పూట
తింటే ఇంకో పూట పసుత్ండి ఐదు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పార్ధమిక పాఠశాలలో చదివించాడు. తాను చినన్పుప్డు దురభ్రమైన జీవితానిన్
అనుభవించాడు. కొడుకు ఎంతో కొంత ఉనన్తమైన చదువు చదివి పర్యోజకుడైతే తనకి కాకపోయినా వాడి కుటుంబం బాగుపడుతుందని
ఆశ. ఎలాగైనా కొడుకుని చదివించి ఆ ఊరోల్ చదువుకునన్ మొదటి వయ్కీత్ తన కొడుకు కావాలని పర్యోజకుడై నలుగురికీ సూప్రిత్దాయకం
కావాలని కొమరయయ్ తాపతర్యం.
ఊరోల్ అపప్టివరకు ఎవరూ బడి ముఖం ఎరుగరు. వానా కాలం అడవి మధయ్లో కొంత దూరం పొలం గటల్ంబటి బడికి వెళాళ్లంటే
ఊహకందని కషట్ం. పర్భుతావ్నికి ఊరు ఉనన్టేల్ తెలియదనిపిసుత్ంది. ఒక అధికారి కానీ, ఒక పర్జా నాయకుడు కానీ ఎపుప్డూ వచిచ్న
దాఖలాలు లేవు. ఆ ఊరోల్ ఎపుప్డైనా ఓటు వేసి ఎరుగరు. ఎవరు ఓటుల్ వేసుత్నాన్రో ఎవరు గెలుసుత్నాన్రో తెలియదు. అంతెందుకు, ఓటుల్
ఎందుకు వేసాత్రో చాలామందికి తెలియదు. ఎవరైనా చదువు గురించి మాటాల్డితే ‘డబుబ్నోన్ళళ్కే ఆ సదువులు, మనకెందుకురా!’ అని
నిరుతాస్హపరిచే వాళుళ్ ఎకుక్వ. ఇటు ఉదోయ్గాలు లేక అటు చేతి నిండా పనిలేక తొంబై శాతం వయ్సనాలకి బానిసలై అనారోగయ్ం పాలైనవారు
ఎకుక్వ. పూరవ్ం నుండి ఉనన్ ఆచార వయ్వహారాలు పాటించడం తపప్ ఆలోచనా విధానంలో ఎవరికీ మారుప్ రాలేదు. సమసమాజంలో
జరుగుతునన్ మారుప్లపై అవగాహన లేదు.
కొమరయయ్ పర్కక్నునన్ ఊరు అపుప్డపుప్డూ పనికి వెళూత్ అకక్డి పనివాళళ్తో మాటాల్డుతూ కొంత సామాజిక సప్ృహతో కొడుకుని
చదివించాలనన్ ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్డు.

ఒకరోజు ఆ ఊరోల్ ఉనన్ బడికి వెళిల్ పంతులుగారిని కలిసి తన కొడుకుని చదివించాలనన్

సంకలాప్నిన్ వినన్వించుకునాన్డు. పంతులుగారికి కొండమీద నివసిసుత్నన్ ఆదివాసీలంటే ఒకరకమైన చినన్చూపు.
‘నీ కొడుకిక్ చదివిసాత్వా?’ అనాన్డు పంతులు గారు వెటకారంగా.
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‘అవును అయోయ్రు. తపాప్ బాబు?’ అని అడిగాడు కొమరయయ్ చాలా అమాయకంగా.
‘తపుప్ కాదు గానీ, నీవు చదవలేదు గదా!

వాడిని ఎలా చదివిసాత్వు’ అనాన్డు పంతులు తెలివైన పర్శన్ వేసానని మనసులో

సంతోషపడుతూ
‘పెదద్యయ్గారు సదవలేదు కదా! మరి తమరికబిబ్ంది గదయయ్ గారు!’ అనాన్డు కొమరయయ్
పంతులుగారు కుడితిలో పడడ్ ఎలాకలాగా మనసు గిలాగిలా కొటుట్కొని ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు.

కొంచెం చిరాకుగా

ముకుక్పైనునన్ కళళ్దాద్ల పైనుండి ఒక చూపు చూసి
‘సరేలే కొడుకిక్ చదివించి ఏం చేసాత్వ?’ అనాన్డు. మళీళ్ కొమరయయ్ ఏ అధికారికో ‘ఆదివాసీనని నా కొడుకిక్ చదువు చెపప్లేదని’
ఫిరాయ్దు చేసాత్డని భయం.
‘సినన్ ఉజోజ్గం సేసు కుంతే ఆడి ఆలి, పిలల్లూ బాగుపడార్ బాబు!’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘సరేల్! రేపుదయం తీసుకురా’ అనాన్డు పంతులుగారు.
అలా మొదలైన భీముడి చదువు పర్యాణం ఐదవ తరగతి వరకు సాఫీగానే సాగిపోయింది.
PPP
ఉనన్త బడికి పంపాలంటే రోజూ ఏడు మైళుళ్ నడవాలి. భీముడు దిటట్ంగానే ఉంటాడు. కానీ 12 సంవతస్రాల వయసుస్లో
ఇంచుమించు 10 కిలోమీటరుల్ నడవాలి. వాడితో అయేయ్ పనేనా! ఖరుచ్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు. కొమరయయ్కు ఏం చెయాయ్లో తోచడం
లేదు.
పంతులుగారు మొదటోల్ నిరుతాస్హపరచినా ‘భీముడు బాగా చదువుతాడు. వాడిని ఎలా అయినా చదివించు కొమరయాయ్’ అని
చెపాప్డు. ఊళోళ్ ఎవరితో మాటాల్నా ధైరయ్ం చెపేప్వాళేళ్ లేరు. ఇంటికొచిచ్ దిగాలుగా కూరుచ్ంటే భారయ్ ముతిత్
‘నీకేటైపోనాది? కొడుకు సదువుకి బెంగేటుట్కునాన్వా?’ అంది.
‘ఉదిమిలోని మాట ఉనన్టట్నాన్వే’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఓసోస, దీనికే బెంగేలా? నా పుసిత్లతాడు ఉనాన్ది గందా!’ ముతిత్ ఏదైనా కొడుకు గురించే గదాని తీసిచిచ్ంది.
కొమరయయ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. పెళిళ్కిచిచ్న ఆ మూడు కాసుల బంగారం తపప్ తరువాత తాను ఎపుప్డూ ఏమీ ఇవవ్లేదు. ముతిత్
కూడా ఏమీ కావాలని అడగలేదు. తాను తీసుకోవాలా! వదాద్! అని ఆలోచనలో పడాడ్డు.
‘ఏదైనా ఆడికే గందా!

మేడోల్నేసుకొని అది నేనేటి సేతాత్ను?

ఆడు బాగా సదువుకుంటే ఎపుప్డో నాకు, నాతోని నీకు

గాలోడేకిక్ంచడా!’ తన మనసులోని మాట తనలోనే అనుకునాన్ కొమరయయ్కి వినిపించింది.
‘గదా నీ అలోసన. మటిట్ బురేర్ అనేసుకునాన్ను. సరేల్’ అని మంగళ సూతర్ం అందుకునాన్డు.
తెలాల్రి భీముడిన్ తీసుకొని పంతులుగారిచిచ్న పతార్లనీన్ పటుట్కొని పటన్ం బయలేద్రాడు.
ఉనన్త పాఠశాలలో ఎవరిన్ కలవాలో తెలియదు.
గేటు దగగ్ర నిలబడుంటే బంటోర్తు వచిచ్ ‘ఇకక్డేటి సేసాత్నాన్రు? ఇది ఇసోక్లని తెలాద్?’ అని గటిట్గా గసిరాడు.
‘అది కాదు బాబు, మావోడు ఆరో తరగతికని...’ ఇంకా ఎదో చెపప్బోయాడు కొమరయయ్.
‘ఏటి, సదువుకే?’ అనాన్డు బంటోర్తు.
‘అవును బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్
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‘ముందు ఐదో తరగతి వరకూ సదివితే అపుప్డు ఆరో తరగతి’ అనాన్డు బంటోర్తు, తనే ఆఫీసర లాగా
‘సదివాడు బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఏటి, ఐదో తరగతే?’
‘అవును బాబు, ఇగో ఈ కాగితాలు సూడండి. పకూక్రు పంతులుగారిచాచ్రు’

కాగితాలు కిందా మీద రెండు సారుల్ తిరగేసి దానిమీద పకూక్రి బడి పేరు సరిగాగ్ ఉందా లేదా అని ఒకటికి రెండు సారుల్ చదివి
‘అబాబ్! ఐదో తరగతి సదివినావా నువువ్!’ అని భీముడి వైపు చూసాడు. భీముడు తలూపేడు.
బంటోర్తు సూక్లు లోనికి తీసుకెళాళ్డు.
‘ఇగో ఇకక్డ కూకోండి. నేనిపుప్డే పెదద్ పంతులుగారికి సేపేప్సి వతాత్ను’ అనాన్డు బంటోర్తు.
పిలల్లు ఎంచకాక్ యూనిఫారం వేసుకొని తిరుగుతుంటే కొమరయయ్ భీముడిన్ ఆ బటట్లోల్ చూసుకొని మురిసిపోయాడు. కొంతమంది
పిలల్లు కొంచెం దూరంలో కబడీ ఆడుతునాన్రు. మరికొందరు కో కో ఆడుతునాన్రు. మరోపర్కక్ రసాయనాలతో కూడిన పర్యోగశాల.
ఎపుప్డూ రాని పర్దేశం. వింతగా వుంది. కొమరయయ్ ఎపుప్డైనా ఈ బడిలోకి వచిచ్న పాపాన పోలేదు. చూసాత్ననన్ ఆలోచన కూడా రాలేదు.
ఎకక్డికో చెనైన్, బంగళూరు వెళిళ్నంత సంబరంగా వుంది.
భీముడు పైకి ఏమీ అనడం లేదు కానీ లోపల చాలా సంతోషపడిపోతునాన్డు. కొతత్ పర్దేశం, కొతత్ జటుట్లు, కొతత్ బటట్లోసాత్యని
పొంగిపోతునాన్డు. కొతత్ బటట్లు కటుట్కొని ఒక సంవతస్రం పైనే అయియ్ంది. అయయ్ పరిసిథ్తి చూసి తాను ఎపుప్డూ ఏదీ అడగడు. అయయ్
దగగ్ర డబుబ్లుంటే తనే కొంటాడనన్ నమమ్కం.
‘ఈ బంటోర్తు అటెళిళ్ గంటైంది, ఇంకా రాడేమిటని’ ఇదద్రూ ఒకేసారి అనుకునాన్రు. అనుకునన్ంతలో రానే వచాచ్డు.
‘ఇగో పెదద్ పంతులుగారు ఇపుప్డే పాఠం సెపోప్చిచ్నారు. ఇదద్రూ రండి’ అనాన్డు బంటోర్తు తాను తపిప్ంచి ఈ పర్పంచంలో
కొమరయయ్కు దికుక్ లేదనన్టుల్.
పెదద్ పంతులుగారు కాగితాలనీన్ చూసి గుమసాత్ని రమమ్ని
‘ఈ అబాబ్యిని ఆరో తరగతిలో చేరిప్ంచు. వీరి దగగ్ర డబేబ్మీ తీసుకోనకక్రలేదు’ అనాన్డు.
కొమరయయ్కి కొంత వినబడి వినబడనటుల్ అనిపించింది.
గుమాసాత్ అనిన్ పనుల్ పూరిత్చేసి రేపటినుండి బడికి భీముడు రావచుచ్ అనాన్డు.
‘ఏదైనా డబుబ్ కటాట్లా బాబు’ అనాన్డు కొమరయయ్ అమాయకంగా.
‘ఏమీ అవసరం లేదు’ అనాన్డు గుమాసాత్.
కొమరయయ్ చాలా సంతోషపడిపోయాడు.
బయటికి వచిచ్న తరువాత బంటోర్తు కోమరయయ్తో
‘సూసినావా! ఎంత బెమామ్ండంగా పని సేయియ్ంచేసాను’ అనాన్డు.
‘మీ ఋణం తీరుస్కోలేను బాబూ. మరెలోల్తాత్ము, మావాడిన్ జాగరత్గ సూసుకోవలె’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘మరేదైనా ఇచుచ్కో. ఒటిట్గ ఎలాగైపోదిద్’ అని బంటోర్తు నీళుళ్ నమిలాడు.
కొమరయయ్ అయిదు పైసలు చేతిలో పెటాట్డు. బంటోర్తు ఎగాదిగా చూసాడు ఇంతేనా అనన్టుట్.
కొమరయయ్ తన భారయ్ పుసిత్లు తీసి చూపిసూత్ ‘నా దగగ్ర అంతకనాన్ ఏమీ లేదు’ అనాన్డు.
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బంటోర్తు అవాకైక్ ఆ అయిదు పైసలు కూడా ఇచేచ్సి ‘భీముడూ! ఆ మూల కొటోల్ కోరుండ కొనుకొక్ని తినుకుంటూ మీ ఊరెళుళ్’ అని
ఇదద్రినీ గేటు బయటకు సాగనంపాడు.

అలా హై సూక్ల శుభారంభం.

కొడుకు నినన్ లేదు మొనన్ పార్ధమిక పాఠశాల పూరీత్ చేసాడు. ఇపుప్డు ఉనన్త పాఠశాలలో చేరాడు. అపుప్డే దేశానిన్ రకిష్ంచే ఒక
సైనుకుడైపోయినటుల్ తోర్వంతా మననం చేసుకుంటునాన్డు. ఊరిలో అందరికీ ఎంత తొందరగా వెళిల్ చెపాప్లా అని పరుగూ నడకతో పర్కక్నే
భీముడునాన్డని కూడా తెలియకుండా అడుగులు వేసుత్నాన్డు.
తోర్వలో ఊరి పోసట్ మాన కనబడితే ‘భీముడు పటన్ంలో ఆరో తరగతిలో చేరాడు’ అని చెపిప్ మురిసిపోయాడు. ఊరి పొలిమేరలోల్
కనిపించినవారందరికీ సంగతి చెపిప్ పొంగిపోయాడు. తన కొడుకే ఊరోల్ ఉనన్వారందరిలోకి మొటట్మొదట పటన్ంలో చదువుతునాన్డని
చెపప్కపోయినా మాటలోల్ ఆ గరవ్ం సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది.
ఇంటోల్ ముతిత్ని చూసి ‘నీ పుసిత్లుసేరు అమేమ్సినానే’ అని పరాచికాలాడాడు.
ఆ నవువ్లో ఉనన్ ఆనందం గమనించి ముతిత్ కావాలనే ‘మిగిలిన పైసాలు నాకిచేచ్యి, నా సునపకాయలో దాసికుంతాను’ అంది.
కొమరయయ్ ఖంగు తినాన్డు.
‘నీతో ఇగటాలాడాలనిపించి అలగనాన్నే, అకక్డేటీ తీసుకోలేదు’ అనాన్డు కొమరయయ్.
‘నాకు తెలీదేటి నీ ఎగసెకాక్లు. నాను కూడా ఇగటమాడేను’ అంది.
PPP
పదవ తరగతి ముగుసుత్ందనగా పకూక్రు మునసబు గారిని కలిసాడు కొమరయయ్.
‘ఏం కొమరయాయ్! ఏదో పనిమీదొచిచ్నటుల్నాన్వు!’ అనాన్డు మునసబు.
‘దండాలు బాబుగోరు! ఊరిలో పనుండి ఒకపాలి సూసేలాద్మని వచాచ్ను అయయ్గారు’ చాలా వినయంగా అనాన్డు కొమరయయ్
‘ఏదైనా ఉంటే చెపుప్. మీవాడు ఎలా చదువుతునాన్డు?’ అడిగాడు మునసబు
‘ఆడిగురిండే పరిసానోల్నునాన్ను. మీకొకపాలి సెవిలో...’ నసిగాడు కొమరయయ్
‘సలల్కొచిచ్ ముంత దాయడమెందుకు? సంగతేంటో చెపుప్’ అనాన్డు మునసబు.
‘మరీ! బాబు గారు మీరేమనుకోనంటే...’ మరికొంత నసిగాడు కొమరయయ్
‘చెపుప్ ఫరవాలేదు కొమరయయ్.

మీ వంశమంతా మాకు సేవ చేసుత్నాన్రు గదా!

నా దగిగ్ర దాపరికాలెందుకు?’

మునసబు

అభయహసత్మిసూత్నే అడిగాడు.
‘ఎదో మా భీముడికి పదో తరగతి వరకూ సదివించాను బాబు.

ఇక నా వలల్ కాదు.

ఆడికి సినన్ ఉజోజ్గం అయిపోతే పెళిల్

సేసేదద్మనుకుంతునాన్ను బాబు’ మనసులో మాట సేపాప్డు కొమరయయ్
‘ఓరి నీ దుంప తెగ! ఎమేమ్లు సదివినోళల్కే దికుక్ లేదు. ఈడింకా పదే గదా! అయినా ఇపుప్డే పెళేళ్ంటి?’ మునసబుగారు చాలా
వెటకారంగా అనాన్రు.
‘అలా అనకండి బాబు. ఏదో మీ దయవలల్ ఏ మిలిటరీలోనో తోసేసోత్ ఆడి బతుకు ఆడు బతుకుతాడు’ చాలా ఆవేదనతో అనాన్డు
కొమరయయ్
మునసబుగారికి ఏదో గురుత్కొచిచ్ంది.
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‘అబాబ్! సరిగాగ్ గురుత్ చేసావు కొమరయాయ్! మొనేన్ పటన్మెలితే ఎవరో అడిగారు. మనవాళుళ్ పదోతరగతి చదివినవాళుళ్ ఎవరైనా
ఉనాన్రా అని. రేపు నేను మళీళ్ పటన్ం వెళిళ్నపుడు వివరాలు కనుకొక్సాత్ను. నీవు రెండు రోజులోల్ మళీళ్ కనిపించు” అనాన్డు మునసబు.
‘అలగే బాబుగారు. మీ ఋణముంచుకోను’ అనాన్డు కొమరయయ్
కొమరయయ్ ఇంటికి వెళూత్ దేవుడు ఎపుప్డూ ననున్ చలల్గా చూసుత్ంటాడు అనుకునాన్డు. భీముడికి మిలిటరీలో ఉదోయ్గం వసేత్
గార్మదేవతకి మొకుక్ చెలిల్సాత్నని మనసులో అనుకునాన్డు.
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కొమరయయ్ వెళళ్కముందే మునసబు దగగ్రనుండి కబురొచిచ్ంది. ఆగమేగాలమీద కొమరయయ్ మునసబుగారింటి దగగ్ర వాలాడు.
‘నీ కొడుకు అదృషట్ం బాగుంది కొమరయాయ్! పటన్ంలో నా సేన్హితుడొకడు మిలిటరీలోనే పనిచేసాత్డు. వాడి దగగ్రికి మీవాడిని రేపు
తీసుకొని వెళుళ్. వాడు అంతా చూసుకుంటాడులే’ అని ఎకక్డుంటాడో వివరాలు చెపాప్డు.
‘నీ కాలు మొకుక్తాను బాబు. మీ ఋణం ఉంచుకోను బాబు గారు’ అని వెళిళ్పోయాడు కొమరయయ్
భీముడు బలిషట్ంగా ఉండి మంచి ఎతుత్గా ఉండడం వలల్ పదో తరగతి పరీకాష్ ఫలితాలు తెలిసిన వెంటనే సిపాయిగా ఎంపిక
కావడం శిక్షణకు వెళళ్డం అంతా ఒక కలలా అయిపోయింది. కొమరయయ్, ముతిత్ ఆనందానికి అవధులు లేవు. కొమరయయ్ అనుకునన్టుల్గానే
భీముడికి ఉదోయ్గం రావడం, వాడు దేశ పరిరక్షణలో భాగంగా ఎదిగి ఈ కుటుంబానికి, ఊరికి మరియు పార్ంతానికి పేరు తెచిచ్నవాడు
కావడం ఒకింత గరవ్ంగా ఉనాన్ మన మూలాలు మరువకూదదనన్ ఇంగిత జాఞ్నంతో నిబదధ్తగా అందరితో మెలుగుతునాన్రు.
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ఈ ఊరికి కరెంటు లేదు, ఒక బడి లేదు, దగగ్రగా ఉనన్ పటన్ం పోదామంటే ఒక మంచి రహదారి లేదు. ఫోను చేదాద్మంటే కుదరదు.
ఒకరోజు రాతిర్ భోజనం చేసిన తరువాత పాత జాఞ్పకాలు నెమరువేసుకుంటూ ముతిత్తో అనాన్డు.
‘అసే, భీముడు మనూరికి అనీన్ చేయిసాత్డంతావా?’
‘అదేటలగంతవో! ఇపుప్డే గందా ఆడు ఉజోజ్గానికెళిళ్నాడు. ఈ పాలొచిచ్నపుప్డు నువేవ్ అడుగు’ చేసాత్డనన్ నమమ్కమునాన్ ఇంకా
చినోన్డు గదా అనన్ భావం సుప్రించింది ముతిత్ మాటలోల్.
‘ఆడికింకా పెళిల్ సేయయ్లల్. పిలల్లు పుటాట్ల, ఇంకా బోలడ్ంత యవావ్రముంది. ఈ సారొచిచ్నపుప్డు ఆడి పెళిల్ సంగతడగాల’ ముతిత్
సౌమయ్ంగా చెపిప్నా మాటలు ధృడంగా ఉనాన్యి.
‘ఎపుప్డొసాత్డో ఏమో! ఆడికి సెలవలియాయ్ల, రాను పోను వారమనాన్డు ఎలన్పుప్డు’ కొమరయయ్ కొడుకుని తలచుకుంటూ ఎలా
ఉనాన్డోనని ముతిత్కి కనిపించకుండా చెకేక్లిపై నుండి ఒక కనీన్టి చుకక్ జారాచ్డు. ముతిత్కి ఆ చుకక్ చీకటిలో కనబడలేదు కానీ గొంతులోని
ఆరర్ద్తతో అనుభూతిని సుర్ప్సించగలిగింది.
భీముడు వెళిళ్నాక కొతత్లో వారం పదిరోజులకొక ఉతత్రం వార్సూత్ ఉనాన్డు. ఆ ఉతత్రం రావాలంటే ఒక పక్షం. ఊళోళ్ పోసట్ ఆఫీస
లేదు గదా. పకూక్రికొసేత్ ఆ పోసట్ మాన వారం కొకసారి ఈ ఊరి ఉతత్రాలు పటుట్కొసాత్డు. పోసట్ మానె ఉతత్రం చదివి పెడతాడు. ఏడాదినన్ర
అయిన తరువాత భీముడు వసుత్నన్టుల్ ఉతత్రం వార్సాడు. కొమరయయ్ భీముడు వచిచ్నపప్టికీ ఒక మంచి అమామ్యిని చూసి పెళిల్ ఏరాప్టుల్
చేయాలని అనుకునాన్డు.
‘తోలేత వతత్నాన్డు గందా! నాకోసం ఏం తెతాత్డో’ అని ముతిత్ ఒకటే ఆలోచన
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ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. భీముడు మిలిటరీ బటట్లు, బూటుల్ వేసుకొని నేరుగా పెటెట్ పటుట్కొని ఊరి పోలిమేరకి వచిచ్నపప్టికీ ఊళోళ్
పిలల్లందరూ గుమిగూడి చలల్ని కబురు కొమరయయ్కి అందించారు. ఉనన్ పళంగా కొమరయయ్, ముతిత్ పరిగెతుత్కుంటూ కళళ్ నీళళ్ పరయ్ంతం
భీముడికి ఎదురెళాళ్రు. పైకి గంభీరంగా కనపడినా అమమ్ మనసు వెనన్పూస. షుమారు 18 నెలల తరువాత మళీళ్ ఒక దేశ సైనికుడుగా
వచిచ్న కొడుకుని చూసి ఒకింత గరవ్ం. ఒకింత సంరంభం. ఇదద్రూ భీముడిని పటుట్కొని ఆనంద భాషాప్లు రాలాచ్రు. తరువాత చెరో చేయి
పటుట్కొని ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.
కుశల పర్శన్ల తరువాత అమమ్ చేతి వంట తిని ఎనాన్ళైల్ందో అనుకుంటూ సుషుఠ్గా భోజనం చేసాడు భీముడు. అమమ్ మాతర్ం
కొడుకు పర్తీ కదలిక గమనిసూత్ ఉంది. వాడిలోని మారుప్లు శరీర సౌషఠ్వం అనీన్ కీర్గంట చూసూత్నే వుంది. ఉదోయ్గంలో ఉనన్పుడు,
భోజనాలు, పడుకోవడానికి సదుపాయాలు, వాతావరణం అనిన్ అడిగి తెలుసుకునాన్రు. ముతిత్ ఉండబటట్లేక
‘ఆడ కొరర్జావ ఇచిచ్నారా?’ అమాయకంగా అడిగింది.
‘వారంకి మూడు రోజులు మాంసము, గుడుల్, రొటిట్లు’ ఇసాత్రమామ్ అనాన్డు. కొరర్జావ గురించి చెపప్లేదు.
రెండు రోజులు తరువాత మెలల్గా కొమరయయ్ పెళిల్ సంగతి ఎతాత్డు.
‘మలల్ ఎపుప్డోసాత్వో! అచిచ్నపుప్డే రెండచిచ్ంతలు పడితే బాగునున్ గలల్!’ రాతిర్ భోజనం తరువాత కొమరయయ్ భీముడు కంటిలోకి
చూడకుండా తనలో తనే మాటాల్డుతునన్టుల్ అనాన్డు.
భీముడు తనగురించే అనుకునాన్డు.
‘పిలల్ని సూడాలగదా!’ అనాన్డు మెలల్గా.
‘నువువ్ ఊ! అంటే రేపే లగగ్మెటిట్ంచేతాత్ను’ అంది ముతిత్. ఎపుప్డడుగుతాడా అని ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా...
‘మీ యిషట్ం’ అనాన్డు భీముడు.
వచిచ్నపప్టి నుండి ఊరిలోని సేన్హితులు ఒకటే గొడవ పపప్నన్ం ఎపుప్డు తినిపిసాత్వని! పెళిల్ చేసుకుంటే తన మాట ఎలా ఉనాన్
అందరి సరదా తీరిపోతుందని భీముడు ఆశ పడాడ్డు.
ఊరోల్నే సంబంధం కుదిరి రెండువారాలోల్ రతిత్తో పెళిల్. మూడో వారం ఇదద్రూ బయలేద్రి వెళిళ్పోయారు.
ఉనన్ంతలో సాంపర్దాయం పర్కారం పెళిల్ జరిపించి ఊళోల్నే కాకుండా పకూక్రి వాళళ్ను ముఖయ్ంగా మునసబుగారిని ఆహావ్నించి
అకిష్ంతలు తంతు ముగించారు.
మళీళ్ అయిదేళళ్కు లచిచ్గాడితో తిరిగొచాచ్రు. భీముడు బాగా అలోచించి తన పేరు మహా భారతంలో ఒక మంచి పాతర్ గాబటిట్
కొడుకు పేరు రామాయణంలో ఒక పాతర్యితే బాగుంటుందని కొడుకిక్ ‘లక్షమ్ణుడు’ అని పేరు పెటాట్డు. అది కాసాత్ ఊరొచిచ్న తరువాత
లచిచ్గాడు అయిపొయింది.
ఈసారొచిచ్నపుడు మళీళ్ పోసిట్ంగ కాశీమ్ర లో ఉంటుందని రతిత్ని, లచిచ్గాడిని ఇకక్డే వదిలేసి వెళాత్నని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు భీముడు.
ఈ అయిదేళళ్లో ఊరి పరిసిథ్తి చాలా మారింది. కొమరయయ్ పటుట్దలతో ఊరికి కరెంటు వేయించడం, ఒక బడి కటిట్ంచడం
చేయించగలిగాడు.

పటన్ం వెళళ్డానికి తారు రోడుడ్ కాకపోయినా ఎడల్బండి తోర్వ చేయించాడు. ఊళోళ్ ఉనన్వాళల్కే కాకుండా చుటుట్పర్కక్ల

పార్ంతాల వారికి కొమరయయ్ంటే ఒక గౌరవం, అభిమానం ఏరప్డింది.
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కొమరయయ్ టివిలో వారత్ను ఇంకా జీరిణ్ంచుకోలేక పోతునాన్డు. నిజంగా భీముడు ఇక లేనటేల్నా? వాడికోసం ఎంత కషట్పడాడ్ను? ఈ
ఊరు ఊరంతా, కాదు ఈ సుటుట్పకక్ల ఊళళ్నీన్ వాడంటే అభిమానము, గౌరవము. కొండమీద పుటిట్పెరిగినా కషట్పడి సదివి పేరు తెచాచ్డు.
రతిత్కి ఏం చెయాయ్లో తెలియక పకిక్ంటోల్ ఉనన్ వాళళ్ను, ఎదురింటోల్ వాళళ్ను పిలుచుకొచిచ్ంది.
అందరూ ఏం జరిగిందో తెలీదు గానీ భోరుమని ఏడవడం మొదలుపెటాట్రు.
ఒక పెదాద్యన మెలల్గా కొమరయయ్ దగగ్ర కూరొచ్ని అడిగాడు
‘కొమరోడా! ఎతయియ్ందేటి? అందరూ ఏడుపులు, మొఱలు....
‘కొమరోడు ఏదో ఇపుప్డు సెపాత్డు. అందరూ నోళు ముయయ్ండి’ అనాన్డు.
అంతా నిశశ్బద్ం. ఆతర్ంగా కొమరయయ్వైపు చూసుత్నాన్రు.
‘భీముడు సచిచ్పోయినాడు!’ ఏడుసూత్ నోటికి తువావ్లు అడడ్ం పెటుట్కొని చెపాప్డు కొమరయయ్
మళీళ్ అందరూ ఏడుపు మొదలుపెటాట్రు
పెదాద్యన ‘నీకెవురు సెపిప్నారు?’ అనడిగాడు
‘టివి లో ఇపుప్డే సూపించారు’ అనాన్డు కొమరయయ్
‘భీముడుని సూపించారా?’ పెదాద్యన మళీళ్ అడిగాడు
‘అవును. భీముడులాగునాన్డు ఒక సిపాయి’ అనాన్డు కొమరయయ్
రతిత్, లచుచ్గాడు ఒకటే ఏడుపు. వారిని ఆపడం ఎవరితరమూ కావడం లేదు.
ఇంతలో ముతిత్ బయటినుండి వచిచ్ విషయం తెలుసుకొని
‘నా భీముడుకి అందరి దిషిట్ తగిలి ఆడు పైకెలిల్పోనాడు’ అని కనీన్రు మునీన్రుగా ఏడవడం మొదలెటిట్ంది
పెదాద్యనకెందుకో భీముడికి ఫోను ఉంది కదా పటన్మెలిల్ ఎవరైనా ఫోన చేసేత్ బాగుంటుందనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది.
నంబరు రాసిచిచ్ ఒకబాబ్యితో పంపించారు.
కొమరయయ్ మంచం పైనుండి సాయంతర్ం వరకూ దిగలేదు. పటన్ం వెళిళ్న అబాబ్యి సాయంతర్ం తిరిగొచాచ్డు. ఫోను కలవలేదని
చెపాప్డు. రెండోరోజు కూడా మళీళ్ ఫోను పర్యతిన్ంచారు. మూడో రోజు అదే పరిసిథ్తి.
ఇంక కొమరయయ్కి నూటికి నూరు శాతం తాను అనుకునన్దే జరిగిందని అనుకునాన్డు. ఊరు ఊరంతా ఒకటే గోల.
PPP
మూడు రోజుల తరువాత ఒక నిరాద్రణకొచిచ్ జరగవలసిన తంతు జరిపించాలి గదా అని గార్మ పురోహితుడిని పిలిచి ఏరాప్టుల్
పార్రంభించారు. ముందుగా గార్మ దేవతను దరిశ్ంచుకొని మిగిలిన కారయ్కర్మాలు మొదలుపెడితే బాగుంటుందని పెదాద్యన చెబితే అలాగే
అని అందరూ బయలేద్రారు.
గత నాలుగు రోజులుగా తిండి సరిగాగ్ తినక కొమరయయ్కి నడిచే శకిత్ లేదు. కానీ వెళాళ్లని ఉంది. మనవడు లచిచ్గాడిని ఒకవైపు
పకిక్ంటి అబాబ్యి మరోవైపు తోడొక్ని మెలల్గా ఊరి పొలిమేరలో ఉనన్ గార్మదేవత గుడికి వెళాల్రు. ఊరోల్ ఉనన్ చినాన్, పెదద్ అందరూ కలిసి
వారి వెంటే వెళాల్రు.
గార్మదేవత గుడిలో పూజలు చేసుత్నన్ంతసేపు కొమరయయ్ ఆయాసంతో ఉకిక్రిబికిక్రి అయినా ఎవరికీ చెపప్లేదు. మనవడు, కోడలు
భవిషయ్తుత్ ఏమౌతుందోనని ఒకటే ఆలోచన. ఒకటే భయం. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు యుకత్ వయసుస్లోనే పెళిల్ జరగడం లచిచ్గాడు పుటట్డం –
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పాతికేళళ్ వయసుకే జరిగిపోయాయి. పెళిళ్కాకుండా ఉంటే ఈ జంజాటం లేకుండా ఉనేన్మో! పూజ జరుగుతునన్ంతసేపు ఇవే ఆలోచనలు.
పూజ పూరైత్ కొబబ్రికాయ కొటేట్టపుప్డు ఒకబాబ్యి గటిట్గా
‘భీముడొచాచ్డో’ అని అరిచాడు.
అందరూ సాథ్వుణువులా అటువైపు చూసుత్నాన్రు ‘నిజమా!’ అనన్టుల్.
రెండు నిముషాలు తరువాత నిజంగానే భీముడు వచాచ్డు మిలిటరీ బటట్లు వేసుకొని సూట కేసు పటుట్కొని.
అందరికీ ఆశచ్రయ్ం. నిజంగా భీముడొచాచ్డా అని ఒళుళ్ గిలుల్కునాన్రు.
కొమరయయ్ ఇంకా నమమ్లేకపోతునాన్డు. నోట మాట రావడం లేదు. కనీన్రాగడం లేదు. ఒకక్మాట కూడా మాటాల్డలేదు. భీముడిన్
దగగ్రికి తీసుకొని గటిట్గా కౌగిలించుకునాన్డు.
‘ఈ పర్పంచానిన్ గెలిచినంత ఆనందం. పుటిట్న దగగ్రనుండి ఎంత అలాల్రుముదుద్గా పెంచాడు! భీముడు ఒక ఉదోయ్గసుత్డై ఊరికి, ఈ
పార్ంతానికి పేరు తేవాలని కలలు గనాన్డు. పకూక్రి బడిలో చేరిప్ంచడానికి చిటికెన వేలు పటుట్కొని అడివిలోను మాట మంతి చెపిప్ తోర్వలో
వాకాయ పళుళ్, ఉసిరికాయలు తినిపించి బడి పంతులు చినన్బుచేచ్ మాటలు అనాన్ ఎంతో అణకువుగా ఉండి చదీవించాడు. వరాష్కాలం
జలుబు చేసి ఊపిరాడక ఉకిక్రి బికిక్రైపోయి అవసథ్పడితే రెండు రోజులు చదువు మానకూడదని భుజంపై ఎకిక్ంచుకొని బడికి తీసుకెళాళ్డు.
ఈ ఊరికి భీముడు హయాములో ఎనెన్నోన్ మంచి పనులు జరగాలని తపన పడాడ్డు. తన జీవితమంతా భీముడు ఈ ఊరీలో అందరికీ
సూప్రిత్దాయకం కావాలనన్ లక్షయ్ంతో కృషి చేసాడు. తనే సరవ్సవ్ం, భీముడే తన తనలోకం అని పర్తిన బూనాడు’.
భీముడుకి అకక్డ ఈ పూజ ఎందుకు జరుగుతుందో మెలల్మెలల్గా అరధ్ం అయింది. ‘నా కోసం మా అయయ్, అమమ్తో పాటు ఊరు
ఊరంతా ఏకమై గగోగ్లు పెటాట్రనన్ది’ తెలుసుకునాన్డు. వారందరి ఆపాయ్యత, అభిమానానికి భీముడు కూడా కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్డు.
ఇంత అభిమానం చూపిసుత్నన్ వారందరికీ ఏదో తనవంతుగా సహాయం చేయాలి అనుకునాన్డు మనసుస్లో. భారయ్, కొడుకుని దగగ్రకి
తీసుకొని తల నిమిరాడు.

‘ఇంత పేర్మ చూపిసుత్నన్ వారిని విడిచి ఎకక్డో కొనిన్ వేల మైళళ్ దూరంలో పనిచేయడం అవసరమా?’

అనుకునాన్డు. దుఃఖము, ఆవేశము కలబోసిన ఆనందంలో తనని తాను మరచిపోయే తనమ్యతవ్ంలో ఉనాన్డు భీముడు.
కొమరయయ్ ఇంకా భీముడిని పటుట్ విడువలేదు. అది మరింత బిగుసుకుంటునన్టుల్ంది. ఆ కౌగిలింతలోనే మనవడి చేతిని భీముడు
చేతిలో పెటిట్ అపప్గించాడు.

నా మీద నమమ్కంతో నీ కొడుకుని నాకపప్గించావు.

నీ నమమ్కానిన్ వముమ్ చేయకుండా వాడికి నాకు

తెలిసినంతలో ఆతామ్భిమానము, గౌరవ మరాయ్దలు నేరిప్ంచి నీకు తిరిగి అపప్గిసుత్నాన్ననన్ భావన వుంది. వాడితో పాటు మన మనసులతో
పెనవేసుకునన్ ఈ ఊరు బంధానిన్ కూడా నీ చేతిలో పెడుతునాన్ననన్ ఒక సందేశం ఉంది.

భీముడిని తన గుండెకు మరింత గటిట్గా

హతుత్కునాన్డు. భీముడు తండిర్ ఆపాయ్యతను తనివితీరా అసావ్దిసుత్నాన్డు. అందరూ ఎంతో ఆనందంతో కేరింతలు కొటాట్రు. గార్మదేవత
చలల్గా చూసిందని దండాలెటాట్రు.
కొమరయయ్ మాతర్ం భీముడిన్ వదలలేదు. అలాగే కిర్ందకి జారిపోయాడు. తుది శావ్స విడిచిపెటాట్డు.
Post your comments
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