=o¥h=i½¡-4

1

మోరల్ ట్ రీ..

మళీళ్ మొదలెటట్మని ఇంటా బయటా ఒహటే పోరు. అంచేత తపిప్ందికాదు. ఇంటోల్ పోరైతే బైటికి చెకేక్యచుచ్. బైటకూడా పొగెటేట్సేత్
మనపని అపప్ం అపప్వే కదా. అంచేత మళీళ్ చెయియ్ చేసుకుంటునాన్ను.
"ఇవాళ రేడియోలో, పిలల్లకి ఒక మంచి నీతి కథ చెబుదావనుకుంటునాన్నోయ" అనాన్ను ఆవిడతోటి.
"రేడియోలో పిలల్లుంటారాండీ?" అని అడిగింది అమాయకంగా. నాకు ముందురోజు తినన్ ముషిట్ తోటకూర పుసులు గబుకుక్న పైకి
ఎగతనిన్ ముకుక్లోకొచిచ్ంది మంట. ఆంబోతులా ముకుక్పుటాలెగరేసూత్ అరిచాను "రేడియోలో పిలల్లుండవేవిటే, వాళేళ్వనాన్ నలుల్లా?
బలుల్లా? పిలల్లు. అయినా నేను పైన చెపిప్ చచిచ్న వాకయ్ంలో రేడియోలో అనన్ ముకక్ తరువాత ఒక కామా ఏడిచ్ చఛిఛ్ంది" అనాన్ను
అవేశంగా.
"చసేత్ చఛిఛ్ందిలెండి, అయినా పర్తి చఛిఛ్నోడిగురించీ నాకెందుకు? మీరునాన్రు, అదే చాలు" అంది ఆరాధనగా.
ఇంక నా బీపీ తారాసాథ్యిలో పాడుతునన్ రఫీ లెవెల కి వెళిపోయింది. "అవును, నేనునాన్ను, ననున్కూడా అదాటన్ పీకి పిసికేసి
మోసేసేత్, పీడా విరగడైపోతుంది. రేపటిన్ంచీ నీకు అరగాల్సు బియయ్ంతో సరి" అనాన్ను బుసలుకొడుతూను.
"అబబ్ ఊరుకొందురూ, అరగాల్సు అరగాల్సు అని అనిన్మారల్నకండి, తధాసుత్ దేవతలుంటారు. అయినా ఈ మధయ్న అరగాల్సు కనాన్ ఓ
రెండు గింజలు తకుక్వే వేసుకుంటునాన్ను నాకు" అంది సంజాయిషీగాను. నాకు ఎపప్టిలాగే కళుళ్ బైరుల్ కమామ్యి, ఆనక గోడని తలకేసుకుని
బాదుకునన్ ఫీలింగ కలిగింది. కాసేపటికి నిమమ్ణించింది.
ఇంతలో ఆవిడ పనస తొనలు తీసి తెచిచ్ ఇచిచ్ంది "ఇందండి, తియయ్గా వునాన్యి, తింటే మంచి కథ పడుతుంది" అంటూను.
పదహారేళళ్ వయసుసినిమాలో చందర్మోహన లాంటి దాని వెఱిఱ్ పేర్మకి నేను కనెన్ వయసులో రోజా రమణిలాగ తడిసి
ముదద్యిపోయి, ఆనక ముగుధ్ణణ్యిపోయి, రెండు తొనలు ఒకేసారి నోటోల్ వేసుకుని, ఆనక మాట ముదద్ ముదద్గా వసూత్ంటే"లకీష్, నా
జీవిదంలో జేసిన ఒగే ఒగగ్ దపుప్" అంటూంటే,
"తెలుసు, మీ లెకక్ల మేషాట్రి అమామ్యికి లవ లెటర రాయటం" కదా? అంది నవువ్తూ.
"ఏవిటోనే, ఆ పరమాతమ్ నీకు సినిమా నాలెడైజ్నా ఇచుచ్ంటే బాగుండేది, మా మాంగారు జేసిన ఒగే ఒగగ్ దపుప్ నీకు సినిమాలు
చూపించకపోవడం" అనాన్ను పళళ్లో ఇరుకుక్పోయి, రానని మొరాయిసుత్నన్ పనస పీలికలిన్ నా బోడి గోళళ్తో లాగవతల పారెయయ్డానికి
పర్యతిన్సూత్ను.
"సరెల్ండి, ఇంతకీ ఐడియా వచిచ్ందా, ఏం కథ చెబుతారు, రేడియోలో" అంది.
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"నీతి కథ, దేని వలల్నైతే ధరమ్ం నిలుసుత్ందో, దేనివలల్నైతే పంచభూతములు, పర్కృతి, చందుర్డు, సూరుయ్డు.." అని ఆవేశంగా
చెపూప్పోతుంటే అడడ్ం కొటిట్ "పిలల్లకి ఇలాంటి కథ చెబితే, పారిపోతారు. వాళళ్కెందుకూ దికుక్మాలన్ నీతులు, పెదద్ పీనుగలే పాటించటేల్దు.
హాయిగా ఏ సాట్క మారెక్ట గురించో చెపప్ండి, నాలుగు డబుబ్లు చేసుకుంటారు" అనేసి కిందకెళిపోయింది.
"చీ ఎదవ జీవితం, ఆడాళుళ్ మగాళుళ్ కలిపి ఒకక్ళళ్ంటే ఒకళుళ్ ఎంకరేజిమెంట చెయయ్టేల్దు కదా. ఇంక ఈ భూమీమ్ద ధరమ్ం
ఒంటికాలుతో కాదు, ఒంటి వేలుతో కూడా నిలబడలేదు. ఏది ఏమయినా సరే, నేను నీతి కథ చెపిప్ తీరతాను. ఎవడడోడ్సాత్డో చూసాత్ను" అని
ఆవేశంగా రేడియో సైటిక్ లాగిన అయాయ్ను.
"సార ఇవాళ మీకు సెప్షల ఆడియనస్ ఉనాన్రుసార. ముదు మీ కథ వాళుళ్ అపూర్వ చేసాకానే టెలికాసట్ చేసాత్ం. తవ్రగా చెపప్ండి"
అనాన్డు టెకీన్షియన కురార్డు.
"నా కథకి ఎపూర్వలాస్, ఎవరకక్డ, ఆసేతుహిమాచల పాద పరయ్క్ంకాఖిల మహీ మండల ధరణీ ధరాది పదాకార్ంత పర్తాపోనమ్తత్
విసుఫ్ట సుఫ్ట నటనా చాతురీ పారంగ మహోతుత్ంగ.." అని ఆవేశపడి ఇచిచ్న గేప లో కురార్డనాన్డు "వాళుళ్ ఎలక్షన అధికారులు సార,
వాళళ్ అపూర్వల లేనిదే, ఎవళూళ్ ఏమీ చెయయ్లేం. ఎలెక్షన కోడ అమలులోకొచిచ్ంది మరి" అనాన్డు విశదీకరిసూత్ను.
"తపప్దా" అనాన్ను దీనంగా.
"తపిప్ పూడుసేత్, మేమెంగె పూడిచ్కోవాలే తంబీ " అని ఒక గొంతూ, "సహీ బోలా, హం సున కే బతాతేహై" అని ఒక గొంతూ,
"తవ్రగా చెపప్ండి సార, అవతల మాకు బోలుద్ పనులునాన్యి" అని మరో గొంతు వినబడాడ్యి. కాగల కారయ్ం కమీషన వాళుళ్ చెడగొటాట్రని
కించితుత్ వగచి, విధి లేక, పిలల్ల నీతి కథ మొదలెటాట్ను.
"అనగా అనగా ఒక ఊళోళ్ రామయయ్, రంగయయ్ ఉనాన్రు".
"సార అబెజ్క్షనొచిచ్ంది సార" అనాన్డు కురార్డు. "ఓరి నీ బొడుడ్ పొకక్ దీనిలో అబెజ్క్షనేటార్"? అనాన్ను చిరాగాగ్. ఆ వూరి పేరు
రామాపురం కద సార. అకక్డ రామయయ్ రంగయయ్ ఎం.ఎల.యే కేండిడేటుల్సార, మారెచ్యాయ్లిస్ందే. సరే మళీళ్ మొదలెటాట్ను " అనగా అనగా
ఒక దీవిలో అజామ్త ఖుదర్త ఇసామ్యిల జెహాన ఇంకా నౌషిన జెహోవా సాప్రక్ బర్చూటా అని ఇదద్రు అనన్దముమ్లునాన్రు. మళీళ్
అబెజ్క్షననాన్రు. ఏవిటి అని అడిగాను.
"ఈ పేరుల్ మన దేశంలో పోటీ చేసే ఏ అభయ్రిధ్తోటీ కలవటం లేదు కాబటిట్ ఓ.కే. కానీ వాళిళ్దద్రూ అనాన్ముమ్లంటునాన్రు, అసలు
ఏమాతర్ం పొంతనలేకుండా అలా ఎలా పెటాట్రు సార వాళళ్ పేరుల్" అని అడిగారు వాళుళ్.
పేరెంటస్ అనాన్కా సవాలక్ష కారణాలుంటాయి. వాళళ్ ఫామిలీ లొసుగులు మనకెందుకు, కథ వినండి. వాళల్లోల్ అజామ్త ఖుదర్త
ఇసామ్యిల జెహాన పెదద్వాడు. వాడి పుటిట్న రోజుకి వాళళ్నానన్ ఒక సైకిలు కొనిచాచ్డు.
"అబెజ్క్షన..సైకిలెలా కొంటారు సార, చూసూత్ చూసూత్ను, తపుప్ కదూ, కోడ వయొలేషన" అనాన్రు.
"పిలాల్డికి సైకిల కాకపోతే కారూల్, హెలికాపట్రూల్ కొంటారా సార" అని అరిచాను.
"హనన్నన్, అవి కూడా తపేప్, వలల్కాదు" అనాన్రు వాళుళ్.
"సరే, వాళళ్ బాబు పెదాద్డి పుటిట్న రోజుకి వాడికి రెండు జీళుళ్ కొనాన్డు. రెండో వాడికి కాగితం ఫేన కొనాన్డు సరా" అనాన్ను.
"సార, బాబు అనకుండా, నానన్ అనండి, కాగితం ఫేన బదులు, కాగితం పడవ అనండి,

కంటినూయ్..." అనాన్రు. పెదద్వాడు

చినాన్వ్డితో జీడి షేర చేసుకునాన్డు. చినన్వాడు పెదాద్డితో పడవ షేర చేసుకునాన్డు. ఆపడవలో వాళిళ్దద్రూ గోదాటోల్కి దూకి, విహార
యాతర్కెళాళ్రు.
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"సార, ఇంతవరకూ ఓకే. కానీ విహారయాతర్, ఇరిగేషన పార్జెకుట్ అనకండి సార, గొడవొసుత్ంది..".

"సరే, వాళిళ్దద్రూ గోదాటోల్ విహార యాతర్ చేసి"...."సా... సార్ర్,, యాతేర్విటి సార, పాద యాతర్ లాగ, పికిన్క అనండి సార,
పికిన్క అనండి సార" అని ఏడేచ్సారు.
సరే కాగితపడవలో పికిన్క చేసుకుని రేవు గటుట్కొచాచ్రు. ఆకాశం గులాబీ రంగులో ఉంది. సూరుడు పసుపు రంగులో ఉనాన్డు.
"అయయ్బాబోయ, సార, మనకెందుకొచిచ్న దికుక్మాలన్ పర్కృతి వరణ్నలు సార, మీరేవనాన్ వాలీమ్కా, కాళిదాసా, జసట్ కథ చెపప్ండి సార.." అని
పార్ధేయపడాడ్రు.
"చీ, మరీ దైదర్ం పాడైంది" అనుకుని "సరే, తడిసిపోయిన పడవ దండెమీమ్ద ఆరేసి, వాళిళ్దద్రూ ఇంటికొచిచ్ అలిసిపోయి ఫేను
గాలికింద కూరుచ్ని, "సార, విసనకరర్లు బెటర సార, లేకపోతే, ఆరుబైట, కొబబ్రి చెటల్ కిర్ంద కూరుచ్ని రిలాకస్ అవుతునాన్రని రాయండి
సార..".
"సరే, అలా రిలాకస్ అవుతునన్పుప్డు పైనించి ఒక కొబబ్రికాయ పడి నౌషిన జెహోవా సాప్రక్ బర్చూటా గాడి బురర్ ఫటికక్ని
పగిలిపోయింది. అది చూసి, అనన్ ఐనటువంటి అజామ్త ఖుదర్త ఇసామ్యిల జెహాన గాడు భోరు భోరున గుండెలు అవిసేలా విలపిసూత్
"తముమ్డూ, నౌషిన జెహోవా సాప్రక్ బర్చూటా, నీకు అపుప్డే నూరేళుళ్ నిండిపోయాయా? అపుప్డే ననొన్దిలేసి వెళిళ్పోయావా,
అపుప్డే...అపుప్డే" అంటూంటే, అపుప్డే ఇవతల చెటుట్మీంచి ఇంకో కొబబ్రికాయ పడి అజామ్త ఖుదర్త ఇసామ్యిల జెహాన గాడి బురర్ కూడా
భడేల మంది. వాడూ బాలీచ్ తనేన్సాడు." కాసత్ గేప ఇచిచ్, ఆగానేన్ను.
"తరువాత"అనాన్యి అవతలి కంఠాలనీన్ని. "తరువాతేముంది, వాతే, కథ అయిపోయింది" అనాన్ను కరుకుగా.
"అదేంటి, నీతి కథ అనాన్రు?" అనాన్డు ఒక పకిష్.
"హాన, ఆప కో ఇసేమ్ కాయ్ మోరల మిలాత్ హై" అనాన్డు ఇంకో తీతువు. "సర, నిజం చెపాప్లంటే నాకూక్డా అరథ్ం కాలేదాస్ర" అనాన్డు
టెకీన్షియన కురార్డు. "మరదే, దీనిలో నీతేమిటో చెపుప్కోండి, బురర్ వాడండి" అనాన్ను నేను వాళళ్ని రెచచ్గొడుతూను.
"సార, రిలాకస్ అవడానికి కొబబ్రి చెటల్ కిర్ంద కూచోకూడదు" ఇది ఒక మోరల సార."అనాన్డు కురార్డు. "కరెకట్, ఇంకా కొనిన్
మోరలస్ ఉనాన్యి" అనాన్ను నేను ఉతాస్హంగా.
"ఒకడి తల పగిలిపోతే, వాణిణ్ పూరిత్ పేరుతో పిలుసూత్, అకక్డే ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటే, మనకి కూడా పుచెచ్ లేచిపోదిద్" ఇది కరెకేట్నా సార"
అనాన్డు ఒక పకిష్.
"ఆలోమ్సట్ కరెకట్". కానీ అసలైన మోరల ఎలెక్షనుల్ అయాయ్కా చెబుతా, ఉంటా" అని లాగ ఆఫ అవబోతూ ఉంటే, వాళళ్ందరూ
పార్ధేయపడుతూ " సార, ఈ టెనషన అపప్టిదాకా తటుట్కోలేం సార..దయ చేసి చెపేప్యండి సార, మోరల ఏవిటి? మోరల ఏవిటి" అనాన్రు
దీనంగా.
"మోరలా, ఏవుందీ, ఎపుప్డు చెయాయ్లిస్న పని అపుప్డు చెయాయ్లి, గెలలు కనిపించినపుప్డు సుబభ్రంగా కొబబ్రి చెటల్కి దింపు
తియాయ్లి, లేకపోతే డేంజరు" అనేసి పారిపోయా.
ఇది జరిగి ఇపప్టికి కొనిన్ రోజులైంది. వాళిళ్పటోల్ కోలుకునేలా లేరు.
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