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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)
జరిగిన కథ
జరిగిన కథ: మహతి, వం

చిననాటి

న్ తులు. ఒకే ఊళోళ్ ఉంటారు. వం ,

మల సం రంలో

ంత

సంకోష్భం రగులుతూ ఉంటుంది. ఈలోగా మహతికి రూమేమ్ట్ గా మహతీ, వం ల చినన్పప్టి మరో
న్ తురాలు గౌతమి వ త్ంది. ముగుగ్రూ కలి

వం

ళళ్ అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడులో జాతర

చూడడానికి బయలుదేరుతారు. అకక్డ వం కి రజనీ ఆంటీ కనిపి త్రు. రజనీ ఆంటీ కూతురు మోహన, వం
ఊరి డే అయిన నందూ.. తమ పెళిళ్కి గతంలో వం

యం తీ కునాన్రు. నందూ, మోహనల పెళిళ్కి

నందూ పెదద్లు ఒపుప్కోకపోడానికి కారణం రజనీ ఆంటీ. వం

దా రా ఆమె కథను

ని మహతి

ఆశచ్రయ్పోతుంది. ఎలా నా ఆమెను కలి మాటాల్డాలనుకుంటుంది.

8
మందర్ంగా గాలిలో తేలివసుత్నన్ తంబురా నాదం ఆ వీధిలో పర్వేశిసుత్నన్ ఆ ముగుగ్రికీ సావ్గతం పలికింది. కాసత్ ఎతుత్గా ఉనన్ ఆ
పెంకుటింటి అరుగులు చినన్ నుండి కొంచెం పెదద్ దాకా రకరకాల సె ౖజుల చెపుప్లతో నిండిపోయి ఉనాన్యి. ఎతుత్గా ఉనన్ గడప దాటి
లోపలికి అడుగుపెటాట్రు. వసారా దాటి లోపలికి వెళళ్గానే మండువా లోగిలి పంచపటుట్న తంబుర మీటుతూ అపర సరసవ్తిలా
కూరుచ్నన్ రజనీ ఆంటీ కనిపించారు. కాసేపునాన్క వచిచ్ ఉండాలిస్ందనన్టుట్ వెనకిక్ తగిగ్ న వాళళ్కి ఆమె చెయియ్ పె ౖకిలేచి, గోడకి వేసి ఉనన్
కురీచ్లను చూపించింది. పావుగంటలో పిలల్ లు ఇలుల్ ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2013

గాలిసంకెళుళ్

2

"ఏమామ్ బావునాన్రా? వంశీ..." అంటూ వచిచ్ కురీచ్లో కూరోచ్బోతూ ఆగి "కాఫీ తెసాత్నుండండి.. టీ తాగుతారా?" అడిగారు రజనీ
ఆంటీ.
"ఏం వదాద్ంటీ. అంటే.. నాకు అకక్రేల్దు." నవావ్డు వంశీ.
"కాఫీ బెటర్.. థాంకూయ్!" చెపిప్ంది మహతి.
"నీకూ.." అనన్టుట్ చూసారామె గౌతమి వె ౖపు.
"కాఫీ.. థాంక్స్ ఆంటీ.."
పెరటోల్ నూతి చపాట్కి పకక్గా వేసి ఉనన్ సిమెంట్ బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రందరూ.
"అయితే రీసరచ్ చేసుత్నాన్వనన్మాట. దేని గురించీ.." మహతిని పర్శిన్ంచారావిడ.
"జెనెటిక్స్ ఆంటీ.. mutations మీద." ఉతాస్హంగా చెపప్బోతూ వంశీ వె ౖపు చూసి ఆగిపోయింది.
"నా మొహం చూసాత్వేం. కానీ.. కానీ.. కొంకణి కనీసం. గురుత్పెటుట్కో.." సీరియస్ గా చెపాప్డు.
"పెహ్.. " ఉడుకుక్ంది మహతి.
జోక్ అరధ్మై గౌతమీ, మహతి మొహం చూసి రజనీ ఆంటీ నవేవ్సారు.
"నువువ్ చెపప్మామ్.. నేను వింటాను కదా!" నవువ్తూనే అనాన్రామె.
"లేదాంటీ.. అంత ఇం సిట్ ంగ్ ఏం కాదు. మీ గురించి చెపప్ండి." ముందుకు వంగుతూ అడిగింది.
"నా గురించా?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగారు.
గాభరాగా మహతి వె ౖపు చూసి కళళ్తోనే వారించబోయాడు వంశీ. మహతి పటిట్ ంచుకోలేదు.
"అదే ఆంటీ.. మీకు గతం గురుత్ తెచిచ్ ఇబబ్ంది పెటట్ డం నాకూ ఇషట్ం లేదు కానీ.. నా రీసరచ్ కి ఏమై నా ఉపయోగపడొచేచ్మో అని.."
సులువుగా బొంకేసింది.
"దేని గురించమామ్.." అరధ్ం కానటుట్ మొహం పెటాట్రు రజనీ ఆంటీ.
"మీ అబాబ్యి గురించి, తరువాత దాదాపు పదేళళ్కి మోహన హెలీద్ గా పుటట్ డం గురించి.. ఇలా అడకూక్డదని తెలుసు. కానీ.. మీ కథ
వినాలని ఉంది."
వంశీకి ఏం జరుగుతోందో అరధ్ం కాలేదు. మాటాల్డాలంటే మామూలు ఉతాస్హమే అనుకునాన్డు కానీ.. మహతి నేరుగా ఇలా విషయం
కదిపేసుత్ందని అసలూహించలేదతను. వంశీకి ఉనన్పళాన మహతిని రెకక్పటుట్కుని బరబరా బయటికి లాకెక్ళేళ్ ఆలోచన కలిగింది ఒకక్
కష్ణం. గౌతమి కంగారుగా బెంచీ మీద నుంచి సగం లేచి మహతి చెయియ్ పటుట్కోబోయింది.
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"పాణి గురించా.." పలచ్ని నవొవ్కటి ఆమె పెదాల మీద వచిచ్ చేరింది. నిరాఘ్ ంతపోయాడు వంశీ. అపప్టిదాకా ఆమె గురించి ఎవరో
చెపప్గా వినడమే కానీ, ఆమె నోటినుంచి పాణిమావయయ్ పేరు వినేసరికి మతిపోయిందతనికి.
చీకటుల్ ముసురుకుంటునాన్యి. లేచి పెరటి చూరుకునన్ లె ౖట్ ఆన్ చేసి వచిచ్ కూరుచ్నాన్రామె.
"దోమలు ఎకుక్వౌతాయింక. లోపలికి పోదామా.." మళీళ్ లేచి అడిగారు. లేచి ఆమె వెనుకే వాళుళ్ ఇంటోల్కి నడిచారు.

"నా గురించి చెపాప్లంటే.. ఏం చెపాప్లి? అతత్కొడుకుకి ఇచిచ్ చేసారు ననున్. మూరచ్ ఉండేది అతనికి. మంచి వాడే. కానీ మూరఖ్ తవ్ం.
అనారోగాయ్నికే అనుకుంటా ఆ కోపం, మొండితనం. అబాబ్యి పుటాట్డు. వాడికీ మూరచ్లునాన్యి. మరో పదిరోజులోల్ ఎనిమిదో ఏడు
రాబోతోందనగా.. ఎవరిన్ చూసి, ఎలా ఎకాక్డో చెటెట్ కిక్.. పడి.. " ఆగారు.
పటట్ లేని కోపానిన్ పంటిబిగువున ఆపుకుంటూ మహతి వె ౖపే చూసుత్నాన్డు వంశీ. ఆసకి త్గా ముందుకు వంగి వింటోందా అమామ్యి.
గౌతమి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోనటుట్ మారిచ్మారిచ్ ఇదద్ రీన్ చూసోత్ంది. చేతిగోళుళ్ చూసుకుంటూ మాటాల్డుతునాన్రు రజనీ ఆంటీ.
"జయరాం పోయాక చెపప్లేని నిశబద్ ం. ఏ మాటా, చపుప్డూ వినిపించేవి కాదు. దుఃఖం.. పటట్ లేని దుఃఖం. బయటికి వచేచ్ది కాదు.
పాడడం మానేసాను. బాగా ఆకలేసేత్ వె తిత్నటూ
ట్ తినేసేదానిన్. ఒకోక్సారి రెండేసి రోజులు ఏమీ తినాలనిపించేది కాదు. ఎకక్డికెనా
ౖ
అలా ఒళుళ్ అలిసిపోయేదాకా నడవాలనిపించేది. ఇది చాలదనన్టుట్ మరో పిలాల్డిని కనమని అతత్మమ్ పోరేది. వంశం ఆగిపోకూడదని.
అతనూ సిదధ్ పడాడ్రు మరోసారి కనడానికి. నాకే.. ఏమీ అరధ్మయేయ్ది కాదు. నేనిలా ఎందుకుండాలి? జరిగిన దానిలో నా తపేప్మీ
లేకుండానే ఎందుకు హింసపడాలి. భరించలేని ఈ బాధని ఎలా మరిచ్పోవాలి. రోజురోజుకీ ఎకుక్వే అవుతోంది కానీ తగగ్డం లేదిది.
జయరాం చంటిపిలాల్డిగా ఉనన్పుప్డు వాడిని ఒళోళ్ వేసుకూక్రుచ్ని పాడిన పాటలనీన్ గురొత్ చిచ్ ఏడుపొచేచ్సేది. అరధ్రా తెలివొచేచ్సరికి
పకక్న ఖాళీగా.. " రుధధ్మైన కంఠానిన్.. సవరించుకునాన్రో కష్ణం.
"మరోసారి కంటే.. ఆ పిలాల్డిని చూసూత్ జయరాం ని మరిచ్పోనేమో కానీ.. మళీళ్ వాడే వచేచ్సాడని ననున్ నేను మభయ్పెటుట్కోవచేచ్మో
అనిపించింది. కానీ.. వంశం వటిట్ పోతుందని కనడమా? ఏమవుతుంది మహా అయితే.. ఓ ఇంటిపేరు ఆగిపోతుంది. అంతేగా..
పర్పంచం తెలాల్రకపోదు కదా. నాకోసం నేను కనాలి. నాకోసం మాతర్మే. సావ్రధ్మే నాది. కానీ.. నా కషట్మో! నేనేం పశువుని కాదు
కదా.. లాకెక్ళిళ్.. " ఆవేశంగా ఊపిరి వదిలారు. కష్ణకాలం ఆగారామె.. "అందుకే ఎంచుకునాన్ను.. పాణి ని." సిథ్ రంగా చెపాప్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2013

గాలిసంకెళుళ్

4

"ఆంటీ.." ఆమె చేతి మీద చెయియ్ వేసింది మహతి.. "సారీ.."
"లేదులేమామ్.. మీతో చెపాప్లని నాకెందుకనిపించిందో. మోహన గురొత్ చిచ్ ఉంటుంది మిమమ్లిన్ చూసేత్.. " నవేవ్సారావిడ పేలవంగా.
అందమై న ఆవిడ ముఖంలో నీలినీడలు దోబూచులాడుతునాన్యి. కళుళ్ తళతళా మెరుసుత్నాన్యి.
"మూరచ్తో సహా.. జయరాం కి తం పోలికలు చాలానే వచాచ్యి. మిగిలిన వాటిసంగతెలా ఉనాన్.. మళీళ్ కంటే మాతర్ం ఆరోగయ్ంగా
పుడతారా అనే ఆలోచన వచేచ్ది. ఈలోగా నా నిశబాద్నిన్ భరించలేక ననున్ హింసించడం మొదలుపెటాట్డాయన. రోజు రోజుకీ ఒతిత్డి
ఎకుక్వయేయ్ది. నాకు మొండితనమొచేచ్సింది. ఇలాంటివాడి సంతుని నేను మొయయ్డమా.. అనిపించింది. తపేప్నేమో.. లోకం దృషిట్లో.
కానీ నాకోసం.. కేవలం నాకోసం.. పాణితో కనాన్ను. నాకూ మనసులో అతని మీద ఇషట్ం ఉందేమో అంతకు ముందే.. తెలివె ౖన వాడని
ఆకరిష్ంచబడాడ్నో.. ఏమో. చాలానే గొడవలయాయ్య్. బుకాయించి ఉండచుచ్. మరోలా దాచే పర్యతన్ం చెయొయ్చుచ్. కానీ.. అపుప్డు నా
పరిసిథ్ తికి ఏది తోసేత్ అది చేసుకుపోయాను. తెగింపు వచేచ్సింది. పాణి వచేచ్యమనాన్డు. ఎందుకో ఏ బంధం వదద్ నుకునన్వాడిని
సంసారంలోకి లాగడమెందుకనిపించింది. అదీ కాక.. ఏం ఒకక్రిత్నీ పోషించుకోలేనా అనిపించింది. ఏమోనమామ్య్..
సమరిధ్ంచుకోవాలంటే ధరమ్రాజు కథ చెపొప్చుచ్ నీకు. ఉహూ.. జరిగిందిది అని చెపుత్నాన్నంతే." ఆగిపోయారు. మహతి ఏదో
పర్శిన్ంచబోయి ఆగిపోయింది.
"పాణి నా చినన్పప్టి

ండ్. ఆడుకునేవాళళ్ం. చాలా తెలివె ౖనవాడు. తెలుగు సంవతస్రాల పేరుల్ తిరగేసి చెపేత్నే వాళళ్ పెరటోల్

గులాబిజామ చెటుట్ ఎకక్నిసాత్ననే వాడు." నవావ్రామె. వంశీ

ణం కాసత్ తెరిపినపడింది. అయినా మహతిని ఎలా హింసిసేత్ తన

కోపం చలాల్రుతుందా అని ఆలోచన సాగుతూనే ఉందతని బురర్లో.
"జరిగినదేదె ౖనా.. నేను నషట్పోలేదు. మోహనని చూసిన పర్తీసారీ చెపప్లేని ధెరయ్ం
కలిగేది. ఊళోళ్ వెలెయాయ్లని చూసారు.
ౖ

మొండికేసాను. కాపురానిన్ చెడగొటుట్కునన్దానిన్ కదా.. చాలానే చూడాలిస్ వచిచ్ంది. మా అమమ్ ఉండేది పదేళళ్ తం వరకూ.. ననున్
అరధ్ం చేసుకుంది. లేకపోయినా బతికేసేదానేన్మో ఎలాగో.. " నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్రామె. గతం కళళ్ముందు
తిరుగుతోంది. ఏదో లోకంలో ఉనన్టుట్నాన్యామె కళుళ్.
"అరధ్మవుతునాన్రాంటీ." ఆమె చేతిమీద చెయియ్ వేసి చెపిప్ంది మహతి. గౌతమి, వంశీ ఇంకా దిగాభ్ర్ంతిలోనుండి తేరుకోలేకపోతునాన్రు.
వినన్దంతా నెమమ్దిగా ఇంకుతోంది.
"ఒకే ఒకక్ పర్శాన్ంటీ.. "
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"ఊ.."
"పాణి అంకుల్.. "
"వివరంగా చెపప్లేను కానీ.. ఒకే పర్శన్ అడిగాడు. పిలల్ లు కావాలి పాణీ అనగానే.. 'అనీన్ ఆలోచించుకునాన్వా..?' అని. నీ కాళళ్కి అడడ్ ం
కానూ అని చెపాప్ను. అయినా భరిసాత్ననాన్డు. ఆ అవసరం రానివవ్లేదు నేను."
"ఒంటరిగా అనిపించలేదా.. మోహనకి తం తెలియకుండా.. తపప్నిపించలేదా?"
"అమామ్యీ.. అందరికీ అనీన్ దకక్వు. నేనూ తం లేకుండానే పెరిగాను. నా మీద నాకు నమమ్కం ఉంది. మోహనని సరిగాగ్
పెంచగలనని."
***
"నినున్ ఏం చేసినా పాపం లేదు మహతీ.." ఆ ఇంటి గుమమ్ం దిగగానే ఉగర్నరసింహావతారం ఎతాత్డు వంశీ..
"ఆవిడేం అనుకునే మనిషి కాదనిపించింది వంశీ. ఎంత బోల్డ్ అసలు!"
"ఇపుప్డీ ఇంటరూవ్య్ ఎందుకు తీసుకునన్టూ
ట్ .. రీసరచ్ కోసమేనా నిజంగా?" అనుమానంగా అడిగింది గౌతమి.
ముగుగ్రూ ఇంటిదారి పటాట్రు. మిణుగురులు ఎగురుతునాన్య్. కీచురాళల్ సంగీతం మొదలయింది. ఒకటీ అరా జనసంచారం మినహా
ఊరంతా సదుద్మణిగిపోయింది.
"నేనేం రీసరచ్ చెయయ్కక్రేల్దు. అ డీ చేసేసారు. డారివ్న్ థియరీని ఈవిడా తోసిపారేసింది."
"....."
"అబాబ్.. అలా చూడకు వంశీ. సరే..చెపాత్విను. డారివ్న్ చెపిప్నదేవిటంటే.. మనిషి మనుగడకోసమే ఈ పోరాటం చేసాత్డు.

ణమే

ముఖయ్ం అని. కానీ.. పీకాక్స్ ఉనాన్య్ చూడూ.. "
"ఏవీ.. పీకాక్స్.." చేతులు గాలోల్కి పె ౖకెతిత్ ఆడించాడు.
"ఫో.. నేను చెపప్ను."
"నువువ్ చెపుప్ మహతీ.. " ఆసకి త్గా అడుగుతునన్ గౌతమివె ౖపు చితర్ంగా చూసాడు వంశీ.
"ఆడనెమలిని అందమై న పింఛం ఉనన్ మగనెమలి ఆకరిష్సుత్ంది. కానీ, అంతలేసి పింఛాలతో మగనెమలి పరిగెతత్డం,

ణాలు

దకిక్ంచుకోవడం కషట్ం. అయినపప్టికీ అలాంటి నెమళేళ్ కావాలంటాయి ఆడనెమళుళ్. పొటిట్ తోక ఉనన్ మగనెమళుళ్ ఎకుక్వరోజులు
బతికినా వాటిని మేటింగ్ లో ఉపయోగించుకోవు ఆడనెమళుళ్. అంటే వాటికి డారివ్న్ చెపిప్నటుట్ మనుగడ ముఖయ్ం కాదు. మంచి
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సంతానమే ముఖయ్ం. పెదద్ పింఛం ఆరోగాయ్నికి సంకేతమనన్మాట. ఎలాగో ఒకలా పిలల్ లని కనేయడం కాదు వాటికి కావలసింది.. మన
మనుషులాల్."
"మాతృసావ్మయ్ వయ్వసథ్ ఉనన్పుప్డిలా ఉండేది కాదేమో కదా.. ఆమె ఎంచుకునేది. కీవ్న్ బీ లాగ.." గౌతమి అడిగింది.
"అవును. గుహలోల్ బతికే రోజులోల్.. " చెపాప్డు వంశీ. పర్శాన్రధ్కంగా చూసింది మహతి.
"రాహుల్ సాంకృతాయ్యన్ అని ఓ కు డునాన్డులే. అతను చెపాప్డు."
"కరెక్ట్ గానే చెపాప్డె ౖతే." సీరియస్ గా చెపిప్ంది. అంతే సీరియస్ గా చూసుత్నన్ వంశీని చూసి నవావ్పుకుంది గౌతమి.
వెనెన్ల వెలుగులో ఊరు సదుద్మణుగుతోంది. నిశబద్ ంగా నడుసుత్నాన్రు.
"ఏటికి నేనెదురీదానని ననున్ చూసి నేరుచ్కోమనను కానీ.. నా బతుకు నాది. ఎందుకిలా చేసానూ అనెపుప్డూ అనుకోలేదు. మోహన..
నాకోసం నేను చేసుకునన్ బొమమ్ మోహన." రజనీ ఆంటీ మాటలు మారుమోగుతునాన్యి ముగుగ్రి చెవులోల్నూ..
"ఏలూరెళాళ్లి.." సడెన్ గా అనాన్డు వంశీ.
"ఎపుప్డూ..?" అడిగింది మహతి.
"ఉహూ.. సారీ. ఏదో కథ గురొత్ చిచ్ంది. ఆ కథపేరు 'ఏలూరెళాళ్లి..' "
"చెపప్వా చెపప్వా.."
"తలీల్.. చెపేత్ ఇపుప్డు నువెవ్ళిళ్ ఆ కథలో మాణికాయ్ంబ గారిని ఇంటరూవ్య్ చేసేదాద్మంటావ్. కుదరుద్. చేసేత్ గీసేత్ రాసినాయనిన్ చెయాయ్లి."
"ఎవరాయన?"
"చాసో అనీ.. "
"చాసో నా? సారీ.. వినలేదే."
"గొపాప్యన."
"ఎంత గొపాప్?"
"సురేందర్నాద్ బేనరీజ్ అంత గొపప్."
"హబాబ్.. ఈ సురేందర్నాథ్ బేనరీజ్ ఎవరూ?" అయోమయంగా, బాధగా అడుగుతునన్ మహతిని చూసి పకపకా నవేవ్సింది గౌతమి.
రోడ్ మీద ఆగిపోయి నవువ్తునన్ గౌతమిని సీరియస్ గా అడిగాడు వంశీ. "నీకు తెలుసా నవువ్తునాన్వూ?"
నవావ్పేసుకుని అడడ్ ంగా తలూపింది గౌతమి. కీచురాళళ్ రొద ఎకుక్వయింది.
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హ్ .. సురేందర్నాథ్ బేనరీజ్ అందరికంటే గొపప్వాడు." నిటూ
"హు
ట్ రాచ్డు వంశీ.
వీధి మలుపు తిరుగుతూండగా అడిగింది మహతి.. "వంశీ, నువెవ్పుప్డు కంటావ్ పిలల్ లనీ.."
"కనను.."
నడుసుత్నన్ మహతి ఆశచ్రయ్ంగా ఆగిచూసోత్ంది. వెనకిక్ తిరిగి నవువ్తూ చెపాప్డు వంశీ.. "బాన పొటట్ బాగోదు నాకు."
"హబాబ్.. నీకు అనీన్ జోకులే.."
"పద పద.. వాళళ్ బోయినాల టె ౖం దాటిపోయింది. ఎదురుచూసూత్ంటారు." వాళిళ్దద్ రికీ దారిచిచ్ మెటల్ కింద నిలబడాడ్డు.
"రాజయ్ం ఆంటీ.. " పిలుసూత్ తలుపు కొడుతునన్ మహతి పకక్న నిలబడి, యధాలాపంగా వెనకిక్ చూసిన గౌతమికి.. పెదవి
కొరుకుక్ంటూ ఎటో చూసూత్ ఆలోచిసుత్నన్ వంశీ కనబడాడ్డు.

PPP
ఇంకా ంది.
(రచయి బాల్గు http://kothavakaya.blogspot.com/)
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