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పా
ర్ రంభానికి ముందు

“ఆ అమామ్యిని ఎకక్డో చూశాను” అనాన్డు సారథి.
పర్సాద సారథి వైపు చూసి, తల తిపిప్ అతను చూసుత్నన్ అమామ్యి వైపు చూశాడు. వాళళ్కి కుడి వైపు రెండు సీటల్ అవతల

కూరోచ్ని మొబైల లో గేమ ఆడుతునాన్డు మూరిత్. గోవా ఎయిర పోరట్ లో కూరోచ్ని పర్కటన కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు ముగుగ్రూ.
“నిజంరా... ఆ అమామ్యిని ఖచిచ్తంగా ఎకక్డో చూశాను.” సారథి మళీళ్ అనాన్డు. మూరిత్ తల ఎతత్కుండా వంకరగా
నవావ్డు. మూరిత్ నవువ్లో వయ్ంగయ్ం గురిత్ంచిన సారథి సంజాయీషి ఇవవ్డం మొదలుపెటాట్డు.
“అంటే నిజంగా కాదు. ఏదో టీ.వీ. సీరియలోల్నో, సినిమాలోనో..” సారథి మాటలకు పర్సాద మళీళ్ అటు వైపు చూశాడు.
మూరిత్ కూడా ఆ అమామ్యిని పరీక్షగా చూసి చినన్గా విజిల వేశాడు.
“అరే మామా.. అదేరా... నినన్ టీవీలో.. విడాకుల కేసు” పొడి పొడిగా మాటాల్డి గురుత్ చేశాడు మూరిత్.
“అవునార్. నువువ్ చెపుత్ంటే గురొత్సోత్ంది... టూత పేసట్ విడాకులు..” గటిట్గా నవావ్డు సారథి. పర్సాద చిరాగాగ్ చూశాడు.
అపప్టికే ఆ అమామ్యి ఎటో వెళిళ్పోయింది. సైప్స జెట విమానం మరో గంట లేటౌతుందంటూ పర్కటన వినపడింది. దాంతో పాటే
చుటుట్పకక్ల నుంచి నిటూట్రుప్లు కూడా. సారథి కూరుచ్నన్ కురీచ్లోనే ఇంకాసత్ ముందుకు జారాడు. పర్సాద చదువుతునన్ పుసత్కంలో ఆపేసిన
పేజీ కోసం వెతుకుతునాన్డు
“అయినా అంత చినన్ విషయానికి విడాకులు తీసుకుంటారా?” సారథి మళీళ్ ఆ అమామ్యి విషయం ఎతాత్డు.
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“కలికాలం బాబూ కలికాలం” వెటకారంగా అని నవేవ్శాడు మూరిత్.
“మనకి అవసరమా?” అనాన్డు పర్సాద పుసత్కంలో నుంచి తల పైకెతిత్.

“పర్తి దానికీ మనకి అవసరమా అంటావేరా? ఏదో టైమ పాస కి మాటాల్డచుచ్గా? అంతకనాన్ చేసే గొపప్ పనేమైనా వుందా
ఇపుప్డు?” సారథి చిరాకుపడాడ్డు
సమాధానంగా పర్సాద చేతిలో పుసత్కానిన్ పైకెతిత్ చూపించాడు కానీ మిగిలిన ఇదద్రూ ఆ విషయం పటిట్ంచుకోలేదు. మూరిత్
ఉతాస్హంగా ముందుకు జరిగాడు.
“అయితే ఇపుప్డు మనం టైమ పాస కి చరిచ్ంచబోయే అంశం – “భారతదేశంలో విడాకుల తీరూ తెనున్ – విత సెప్సిఫిక
రెఫరెనస్ టు మాలతి” అనాన్డు.
“వారీన్... పేరు కూడా గురుత్ందే నీకు” సారథి కనున్గొటాట్డు.
పర్సాద పుసత్కం మూసి గటిట్గా నిటూట్రుసూత్ – “ఇంతకీ కేసేంటి?” అని అడిగాడు.
“ఆ అమామ్యి పేరు మాలతి. విడాకులు తీసుకుందని నినన్ టీవీలో వచిచ్ంది. విడాకులకి కారణం తెలుసా? టూత పేసట్.
వాళాళ్యన టూత పేసట్ మధయ్లో నొకిక్ వేసుకుంటాడట, ఈమెకేమో చివరున్ంచి నొకిక్ వేసుకోవడం అలవాటట...” మూరిత్ తనకి గురొత్ంచింది
చెపాప్డు.
“సో..” కనుబొమమ్లు ఎగరేశాడు పర్సాద.
“సో ఏంటి సో... అది ఒక కారణమా? అంతమాతార్నికే విడాకులు తీసేసుకోవాలా? పేసట్.. ఆఫాట్ర్ల పేసట్.. ఎకక్డ నొకిక్నా
బయటికి బొకక్లోంచే కదా వచేచ్ది” సారథి ఆవేశంగా అని నవావ్డు.
“సమసయ్ చినన్దో పెదద్దో అనుభవించేవాళళ్కి తెలుసుత్ంది. పాపం ఆ ఆమామ్యికి ఏం సమసయ్ వచిచ్ందో? నీకేం తెలుసు?”
పర్సాద వాదించాడు.
“రేయ.. ఏంటార్ వీడు? గోవా వచిచ్న దగగ్రున్ంచి చూసుత్నాన్... పర్తి విషయంలో ఇలాగే మాటాల్డుతునాన్డు. నేను ఏం
చెపిప్నా ఇలాగే – “వాడి మనసులో ఏముందో నీకు తెలుసా?”, “దాని మనసులో ఏముందో తెలుసా” అని వెటకరాలు...” సారథి మూరిత్ వైపు
తిరిగి అరిచాడు. మూరిత్ అనూనయంగా చూశాడు.
“వెటకారం కాదురా... ఆ అమామ్యికి ఇషట్ం లేని పని అది. అలా కాదు ఇలా చెయయ్మని చెపేప్ వుంటుంది. ఆమె భరత్
ఒపుప్కోకపోయి వుండచుచ్... దాని వలల్ ఆ అమామ్యికి అతను నచచ్క...”
“అమామ్యికి అబాబ్యి నచచ్లేదని తెలుసు బాబూ... కానీ అందుకు కారణం చూడు ఎంత టిర్వియలో..” సారథి దాదాపు
అరిచేశాడు.
“టిర్వియల నీకు... ఆ అమామ్యికి కాదు.” పర్సాద సిథ్రంగా అనాన్డు.
“గయిస... ఇటస్ ఓకే... ఈ మధయ్ ఇటాల్ంటివి ఎనిన్ చూడటంలేదు? మొనన్ ఎవరో ఒకామె రిమోట ఇవవ్టంలేదని కారణం
చెపిప్ విడాకులు తీసుకుంది. ఫేస బుక వదలని భరత్ నుంచి విడాకులు ఇంకెవరో తీసుకునాన్రని చదివాను. ఎపుప్డూ కూరలో ఉపెప్కుక్వ
వేసుత్ందని భారయ్ని చంపేసిన భరత్లు కూడా వునాన్రు. ఇలాంటి టిర్వియల థింగస్ చాలా వుంటాయి...” మూరిత్ ఇదద్రీన్ సమాధానపరిచేలా
చెపాప్లని పర్యతన్ం చేశాడు.
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“నో... టిర్వియల అనే మాటని నేను ఒపుప్కోను. ఏదీ టిర్వియల కాదు. నీకు టిర్వియల అయితే కావచుచ్. కానీ వాళళ్కి
మాతర్ం కాదు. మనుషులిన్ చంపేయడానికి, జీవితానిన్ పర్భావితం చేసే నిరణ్యాలు తీసుకోడానికి కూడా సిదధ్పడుతునాన్రు అంటే అది వాళళ్
జీవితంలో ఎంత ముఖయ్మైనది అయుయ్ంటుంది. “ పర్సాద పూరిత్ చెయయ్కముందే సారథి అందుకునాన్డు.
“అయితే ననిన్పుప్డు ఏం చెయయ్మంటావ? వెళిళ్ ఆమెకి కంగార్చులేషనస్ చెపిప్ రమమ్ంటావా? టూత పేసట్ టూయ్బ లో నుంచి
పేసట్ బయటికి రపిప్ంచడం ఎలా? ఎకక్డెకక్డ నొకాక్లి? అనిన్ విషయం గురించి ఆమెతో చరిచ్ంచి టీవీలో వెయయ్మంటావా?” సారథి
ఆవేశంగా అరిచాడు. మూరిత్ కిసుకుక్న నవావ్డు.
“అవసరంలేదు. జసట్ ఎంపథైస. సహానుభూతి చూపించు.”
“ఎందుకు చూపించాలి? నేను కూడా పేసట్ కావాలంటే టూయ్బ మధయ్లోనే నొకుక్తాను. కాబటిట్ నేను ఆమె భరత్కి
సహానుభూతి, సానుభూతి చూపిసాత్ను. నువువ్ ఆమెకి సపోరట్ చేసాత్వా? నువువ్ కూడా హండెర్డ పరెస్ంట పర్తిసారీ టూయ్బ కిందే నొకిక్ పేసట్
బయటికి తీసాత్వా?”
“నేను ఎలా నొకుక్తాను అనన్ది కాదు పర్శన్. ఆమెని సపోరట్ చెయయ్డం కూడా నా వుదేద్శయ్ం కాదు. కానీ ఆమె చెపిప్న దాంటోల్
కూడా పాయింట వుంది”
మాటలు కర్మంగా వాదంలోకి మారుతునాన్యని మూరిత్ గర్హించాడు.
“ఓకే.. రిలాకస్ గయిస... కూల డిర్ంక తీసుకురానా ముగుగ్రికీ?” అడిగాడు మాట మరేచ్పర్యతన్ంలో. మిగిలిన ఇదద్రూ
ఒకరినొకరు చూసుకుంటూనే తలలూపారు. “రెండు నిముషాలలో వచేచ్సాత్” అంటూ పరుగెతాత్డు మూరిత్.
దాదాపు నిముషం సేపు పర్సాద, సారథి మాటాల్డుకోలేదు. సారథే మళీళ్ నోరు తెరిచాడు.
“నువువ్ ఆరుగ్య్మెంట చెయాయ్లని డిసైడ చేసుకోని నాతో మాటాల్డుతునాన్వు. మూడు రోజుల నుంచి ఇదే బిహేవియర...
గోవా వచిచ్న దగగ్రున్ంచి.. ఇనఫ ఈస ఇనఫ..”
“వాట? నేను ఆరుగ్య్మెంట చెయాయ్లని మాటాల్డుతునాన్నా? అనవసరంగా నా మీద కంపైల్ంట చెయయ్కు” విసురుగా పుసత్కం
పకక్న పడేశాడు పర్సాద.
“నేనేం కంపైల్ంట చెయయ్టేల్దు. ఫాకట్ చెపుత్నాన్ను. మాములుగా నీ బిహేవియరే అంత. బట ఒక విషయం గురుత్ంచుకోనాతో ఆరుగ్య్మెంట మానేసేత్ మంచిది”
“నువువ్ కూడా నా గురించి మాటాల్డటం మానేసేత్ మంచిది. నాకేం నీతో వాదించాలనన్ సరదా లేదు. నువేవ్మంత మేధావీవ్
కాదు... నా అభిపార్యం చెపాప్ను. మూడు రోజులిన్ంచి కూడా అంతే. నాకు నచిచ్ంది చేసుత్నాన్ను. నాకు అనిపించింది చెపుత్నాన్ను.”
“అదే.. నువవ్నుకునేది, నీకు నచేచ్ది పర్తిసారీ నా మనసులో వునన్దానికి వయ్తిరేకంగా ఎందుకు వుంటోంది..”
“ఏమో... నాకేం తెలుసు?”
“అవునేల్.. నీకేం తెలుసు... అడడ్ంగా వాదించమంటే వాదించగలవు కానీ...”
“మళీళ్ నా గురించి మాటాల్డుతునాన్వ..”
“అవును పార్బల్ం నీలో వుంటే నీ గురించి కాక ఆ అమామ్యి గురించి మాటాల్డతానా..”
“పార్బల్ం నాలో లేదు.. నీలో వుంది”
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“ఏంటార్.. ఏంటి నాలో పార్బల్ం... అసలు ఏంటి చెపుప్...?” సారథి అరుసుత్ండగానే మూరిత్ వచాచ్డు. వెంటనే విషయం అరథ్ం
చేసుకునాన్డు. మూడు రోజుల సహచరయ్ంలో ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎపుప్డోపుప్డు వసుత్ందని ఊహిసూత్నే వునాన్డు.
“సారథి... ఏంటార్ మామా ఇది... ముందు కూరోచ్.. కూ.. రోచ్...” సారథి కూరుచ్నాన్డు. మూరిత్ చేతిలో వునన్ టేర్ ముందుకు
చాచాడు. సారథి అందులో వునన్ కూల డిర్ంక కప మౌనంగా అందుకునాన్డు. పర్సాద వైపు తిరిగాడు మూరిత్. అతను కూడా కప
అందుకునాన్డు.
“మనం గోవా వచిచ్ంది ఎంజాయ చెయయ్డానికి... చేశాం. వెళేళ్ ముందు ఇలా మూడ పాడుచేసుకోవాలా?” అనాన్డు పర్సాద
తో. అతను సమాధానంగా ఏదో చెపప్బోయి ఆగిపోయాడు. ముగుగ్రూ మాటాల్డకుండా కూల డిర్ంక కపస్ ఖాళీ చేశారు. ఫైల్ట ఇంకో గంట లేట
అని పర్కటన వినిపించింది. కొంత మంది పర్యాణికులు అపప్టికే సైప్స జెట సిబబ్ందితో గొడవపడుతునాన్రు.
మూరిత్ తనకి రెండు వైపుల వునన్ సేన్హితులిన్ మారిచ్ మారిచ్ చూశాడు. పర్సాద మళీళ్ పుసత్కంలో లోనమైపోయాడు. సారథి
ఎటో చూసూత్ ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుల్గా వునాన్డు. మూరిత్కి అపర్యతన్ంగా నవొవ్చిచ్ంది. కిసుకుక్న నవేవ్శాడు.
పర్సాద పుసత్కం పకక్న పెటిట్, మూరిత్ వైపు తిరిగి ఏమిటనన్టుల్ కళుళ్ ఎగరేశాడు. సారథి కూడా కళళ్తోనే పర్శాన్రథ్కాలు
వేశాడు.
“ఎవరో అమామ్యి. ఆ అమామ్యి విడాకులకి ఏదో రీజన. ఆ రీజన టిర్వియలా కాదా అని మీ ఇదద్రూ కొటుట్కోవడం. మీ
గొడవకి కారణమే టిర్వియల గా లేదూ...” నవావ్డు.
“నో.. ఇటి ఈజ నాట టిర్వియల... వాడు ఈ ఒకక్ విషయంలోనే కాదు... పర్తి విషయంలో నాతో ఇలాగే
మాటాల్డుతునాన్డు. అదంతా వుంది నాకు కోపం రావటం వెనుక.”
“అది మాతర్ం? ఇదద్రు ఫెర్ండస్ కొటుట్కునేంత గొపప్ కారణమా?” మూరిత్ మళీళ్ అనాన్డు.
“అది అనుభవించినవాడికే అరథ్ం అవుతుంది. నీకు చెపిప్నా అరథ్ం కాదు...” సారథి అనేసి పకక్కు తల తిపుప్కునాన్డు.
“ఎగాజ్టీల్... అదే కదా నేను చెపిప్ంది. ఆ అమామ్యి విషయం కూడా అంతే. అనుభవించింది కాబటిట్ ఆ కషట్మేమిటో ఆ
అమామ్యికి మాతర్మే తెలుసు. నీకు అది చులకనగా కనిపించవచుచ్...” పర్సాద ఆ మాటలిన్ తనకి అనుకూలంగా మలుపుకునాన్డు.
సారథి ఏదో చెపప్బోయి ఆగిపోయాడు. ఒక అర నిముషం నీళుళ్ నమిలాడు. చివరికి లేచి నిలబడి అనాన్డు –
“నేను ఆ అమామ్యిని కలిసేసి వసాత్..”
“ఏ అమామ్యిని?” మూరిత్ అడిగాడు. అపప్టికే సారథి నిలబడి కదలబోతునాన్డు.
“అదే ఆ టూత పేసట్ విడాకులు... మాలతి..”
వెనుక మూరిత్ కంగారుగా పిలుసుత్నాన్ వినిపించుకోకుండా వడివడిగా నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోయాడు. పర్సాద
నవువ్కునాన్డు.
>>౦౦౦<<
పార్రంభం
1
సారథికి మగతగా వుంది.
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ఏదో లీలగా మాతర్మే జాఞ్పకం వసోత్ంది. ఆ అమామ్యి... అదే ఆ మాలతి...
పరిచయం చేసుకోడానికి తన చేతిని చాచింది.
ఏదో తేడా వుంది.

ఆ అమామ్యి కనున్ ముకుక్ తీరు అంతా బాగానే వుంది. ముఖంలో చిరునవువ్ కూడా బాగానే వుంది.
ఎకక్డో ఏదో తేడా... చెయియ్... అవును చేతిలోనే తేడా వుంది.
ఆ అమామ్యి కరచాలనం చెయయ్డానికి ముందుకు చాచింది కుడి చేతిని కాదు. ఎడమ చేతిని. ఆ అమామ్యిది ఎడమచేతి
వాటం.
సారథి తడబడాడ్డు. అతను ముందుకు చాచిన కుడి చేతోత్ ఆమె ఎడమ చేతిని అందుకోని కరచాలనం చెయయ్డం కషట్మని
అరథ్ం అయియ్, చెయియ్ మారిచ్, తను కూడా ఎడమ చేతిని ముందుకు చాచాడు.
ఎడమ చెయియ్, ఎడమ చెయియ్ కలుసుకునాన్యి.
సుతారంగా చేతిని ఊపాడు. ఆమె నవివ్ంది.
ఏదో మాటాల్డింది. తనూ మాటాల్డాడు. చాలా సేపు.
కరిగిపోతునన్ మంచులా జాఞ్పకం కరిగిపోతోంది. కలగపులగంగా మారిపోతోంది.
ఎవరో అమామ్యి. పేరు తెలుసు. కానీ గురుత్కురావటం లేదు.
ఆమె నవివ్ంది. ఎడమ చెయియ్ చాచింది.
కరచాలనం. మాటలు... ఏవో మాటలు. చాలా సేపు.
మళీళ్ మంచు కరిగినటుల్. కథ మొదటికొచిచ్నటుల్.
ఎడమ చెయియ్... ఎవరిదో ఎడమ చెయియ్... అది ఆడా? మగా? తెలియటేల్దు.
కానీ... ఆ చెయియ్.. ఆ చెయియ్ మాతర్ం ఎడమ చెయేయ్...
ముందుకు చాచి.. అందుకుంటూనే ఏదో...
మంచు కరిగి.. దుపప్టి తొలగి. కర్మంగా ఇంకిపోతునన్ జాఞ్పకంలో ముగిలిన శకలం ఎడమ చెయియ్... ముందుకు... ముందుకు వసూత్ ముఖం దగగ్రగా... ఎడమ చెయియ్..
చపుప్న మెలకువ వచిచ్ంది.
***
సారథి కళుళ్ తెరిచాడు.
మొదట కనపడింది ఆకాశం. వినపడింది సముదర్పుహోరు.
ఎకక్డునాన్నా అని ఆలోచించలేదు. “నేను ఎవరిన్?” అని ఆలోచించాడు.
ఆకాశంలో మబుబ్లు రకరకాల ఆకారాలలో కనపడుతునాన్యి. కొనిన్ తెలిసినవి, కొనిన్ తెలియనివి. తెలియని మబుబ్లిన్
వదిలి, తెలిసిన మబుబ్లోల్ కనపడుతునన్ ఆకారానిన్ వింతగా గమనించాడు. ఓ మబుబ్ మనిషిలాగే వుంది. ఎవరో తెలిసిన మనిషే అతను.
చేతిలో కరర్ వునన్టుట్ అరథ్ం అవుతోంది. బహుశా వయసుమళిళ్న వాడై వుంటాడు. ముతక పంచె కూడా ఆ విషయానిన్
బలపరుసోత్ంది.
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అతనే... అవును అతనే... గాంధీ.. మోహన దాస కరమ చంద గాంధీ...

బాపూజీ... జాతిపిత... సవ్తంతోర్దయ్మ నేత గాంధీ... అవును.. గాంధీ.. ఆ ఆకారం కర్మంగా దగగ్రౌతుండగా ఆ మబుబ్
చాటున వునన్ సూరుయ్డు ఒకక్సారిగా తీక్షణంగా పర్కాశించడంతో కళుళ్ మూసుకునాన్డు సారథి. కళుళ్ తెరువబుదిధ్ కావటం లేదు. ఏదో మైకం
కమిమ్నటుల్... మగతగా... మతుత్గా... అది కలో ఊహో తెలియని పర్పంచంలోకి జారుకునాన్డు.
“ఇన కివ్లాబ జిందాబాద..”
వందలాది మంది సైనికుల దుసుత్లోల్ ముందుకు సాగుతునాన్రు. వాళళ్ వంటి మీద ఆకుపచచ్ దుసుత్లు. చేతులోల్ తుపాకులు.
వీళళ్ందరినీ ముందుకు నడిపిసుత్నన్ ఒక నాయకుడు
“ఇన కివ్లాబ జిందాబాద..” ఆ నాయకుడు గరిజ్ంచాడు. ఒకక్సారి కొనిన్ వందల గొంతులోల్ ఆ నినాదం పర్తిధవ్నించింది. ఆ
నాయకుణిణ్ ఎకక్డో చూసినటుల్ వుందనిపించింది సారథికి. ఎంత ఆలోచించినా సుఫ్రించడం లేదు. ఎవరతను?
బోస దాదా...!!
అవును అతనే... సుభాష చందర్ బోస... అతనే.. కలలో జరిగినటుల్... మతుత్లో కనపడినటుల్... సుభాష చందర్ బోస!!
సారథి ఇంకా కళుళ్ తెరువలేదు. కళళ్ముందు కనపడుతునన్ దృశయ్ం మారిపోయింది. ఇపుప్డు సైనికులు ఎవరూ
కనపడటంలేదు. సుభాష చందర్ బోస ఒకక్డే కనిపిసుత్నాన్డు. ఇపుప్డు అతని ఒంటి మీది ఆలివ గీర్స దుసుత్లు లేవు. తెలల్టి కురాత్ పైజామా. ఆ
పైన మరో తెలల్టి శాలువా. శాంతి కపోతంలా వునాన్డు. ముందుకు నడుచుకుంటూ సారథి దగగ్రకు వచాచ్డు.
ఏదో చెపుత్నాన్డు. మాటాల్డలని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. కానీ ఏమీ వినపడటంలేదు.
తలంతా భారంగా... ఎవరో సుతుత్లతో మోదుతునన్టుల్, సూదులతో గుచుచ్తునన్టుల్... తలంతా బాధ.
సారథి కళుళ్ తెరిచాడు.

(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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