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నా డు భారగ్  చందు

 మంచుతెర భలే బావుంది అని మనసులో అనుకునాన్, 
గుండెకి వినిపించిందేమో పడి పడి నాకూక్డా కళిళ్వవ్మని అడుగుతూనే నిమిషానికి 72 సారుల్ అరుసోత్ంది.  దాని అరుపుల సడి, మనసు 

గడి తెరిచి పేర్మ గాడిన పడేసేసరికి మా తెలుగోడు తలంపుకొచాచ్డు. 
ఆ తలంపుల తలుపులు తెరవగానే “ఆగార్కెళాద్మా?” అని మా తెలుగోడిని అడిగిన నా మాటలు వినిపించాయి. 
వాడు ఒక నవువ్ నవివ్ “ముంతాజ ఇకక్డే ఉందిగా, ఇంకెందుకు ఆగార్?” అనాన్డు.  
అంటే అనాన్డులే గాని, తెలుగోడు తెలుగోడే మంచి మాటకారి…  
ఏమి నవువ్తాడో తెలుసా...!  
“అందుకే వాడు నవివ్న పర్తిసారి కనుల పొలానిన్ కౌలుకిచేచ్సాత్...చికక్గా చకక్గా ... వయసు చేతికి పిలల్న గోర్విని ఇచిచ్నటుల్, ఆ చేయి 

ఆగకుండా ఆ పిలల్నగోర్విని వాళళ్ అమామ్యిల దేవుడు వాయించినదానికంటే బాగా వాయించినటుల్ నవువ్తాడు. 
అసలు ఆ నవువ్ చూసేత్  వసంత ఋతువుకి వొళొల్చిచ్ ఆడిదేద్మో అనన్టుల్ ఉంటుంది. 
అటాల్ నవివ్నపుప్డు... 
ముచచ్టేసి చేతికందే మావోడి బుగగ్లు పటుట్కుందామంటే, అపుప్డే వసుత్నన్ గడడ్ం అడుడ్, నుదుటిపై ముదెద్డదామని చేరుకుందామంటే 

వాడి నోటికందే నా గడాడ్నిన్ జునున్ముకక్లా అందుకుంటాడని భయం. 
భయం ఎందుకంటే రోజురోజుకీ పెరిగిపోతోంది మావోడి ముదుద్ల పదుద్. 
“ఇంకిటాల్ కాదులే అని వాడి నవువ్ని చెవి లోపలికి పంపి, అకక్డి నుంచి తల మీదకి ఎకిక్ంచి, అకక్డే జాఞ్పకాలను దాచుకునే చోటు 

ఉంటుంది కదా చినన్ మెదడు అని, ఆ చోట దాచెయాయ్లనుకునాన్, కానీ పడితేగా!!!” 
అసలు నాకిది అరథ్మయియ్ చావదు,  
“వాడు చినన్గానే నవువ్తాడు, ఆఖరి కవవ్పు చిలికింతకి పొంగిన వెనన్లా కూసంతే ఉంటుంది ఆ నవువ్, అయినా ఎంత 

బరువుంటుందో...తెలుసా? 
గుండె ఓపలేనంత…! 
ఆ నవువ్ని ఎకక్డా దాచలేను, మా ఊరిబాయ్ంకులో, అలాంటివి తాకటుట్ పెటట్కపోతే పెటట్కపోయారు కనీసం లాకరు ఐనా ఇమమ్ని 

అడుగుదామంటే, మళీళ్ ఆ లాకరిన్ ఎవరైనా కొలల్గొడతారేమో అని భయం...  
ఇంతలో ఏదో వాసన వసుత్ంటే ఊపిరి గటిట్గా పీలాచ్ను, 
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మా తెలుగోడిన్ ముదాద్డినపుప్డు చిందే విరజాజుల వాసన గురుతొచిచ్ంది. అది ఒక గుభాళింపు, మా బాబా అతత్రు సెంటు కూడా ఆ 
వాసన ముందు చేతులు కటుట్కు నుంచోవాలిస్ందే అనన్ంత బావుంది. 

ఇంత బావుందేంటి!? 
అనుకుంటుండగా... 
నావోడు పెటిట్న మరో ముదుద్ వచిచ్ంది చినన్ గుండె గది వాకిలికి గురుతుల తుఫానుకి మలెల్...., 
నావోడు నూనూగు మీసాలు మెలేసే వాడు, చదువులో అంత పొడుగు కాదు గాని మాటలోల్ తాటి చెటేట్, ఎపుప్డు ఏ మాట వచిచ్నా ననున్ 

ఆ తాటి చెటేట్ ఎకిక్సాత్డు, ఓపలేక నా భాషలో “బస బస” అంటానా.. బస ఎకుక్తావా ఐతే దిగు అనన్టుల్ తన మాటలోత్ పడేసాత్డు.                                              *** 
“ఏమే నేపాల, ఏంటా బంగారపు కళుళ్?” అంటాడు,  
“అటాల్ ననున్ పిలిచావో నా రంగు మొతత్ం నీకిచేచ్సాత్” అంటూ వాడి మాటలకు పడిపోతే, 
చూపులోత్ వడిసిపటిట్, “దించను గాక దించను” అంటూ ఇబబ్ంది పెటేట్సాత్డు....అనుకుంటూ మళీళ్ పర్సుత్తం లోకి పడిపోయాను.  
గడియారం చూసుకునాన్ను...  
వాడు నేరిప్న భాషలో చెపాప్లంటే బొటన వేలు పొడుగు తకుక్వని సిగుగ్పడింది. 
కానీ ఎండ లేదు, నలల్టి గొడుగులు ఆకాశంలో ఎకక్డికో వెళుత్నాన్య చీకటిని చిందిసూత్, చీకటి అనుకోగానే గురొత్చిచ్ంది... 
ఒకరోజు చీకటి పడితే మళీళ్ ఎటెల్లాల్లో ఇంటికి అనుకుంటూ ఆలోచిసుత్ండగా, “ఏమి పిలల్లకు ఏం పేరుల్ పెటట్లా అని 

ఆలోచిసుత్నాన్వా?” అంటూ జడ లాగాడు నావోడు. 
“నువువ్ ఏడు ముడులు వేసేత్ కదా” అనాన్ను నాకునన్ పెళిళ్ జాఞ్నంతో, 
“ఏడు కాదు బేటా మూడు” అనాన్డు నెతిత్ని చినన్గా కొడుతూ, 
“సరే ఇంక చాలు నేను వెళాళ్లి, మా ససూర (అతత్) కూడా వచిచ్ంది” అని నావోడి పకక్న కూరుచ్నన్ నేను పైకి లేచాను. 
“ఎకక్డికి పోతావ?” అని వాడి గుండె మళీళ్ ననున్ లాగింది. 
“నేను పోవాలి” అనాన్ను ఊపిరితో కబురంపి, 
నావోడికి నా బరువుకి ఊపిరాడలేదేమో, కను గుడుల్ పెదద్విచేసూత్... 
“ఏమంత తొందర?” అని అడిగించాడు... 
“చీకటి పడుతుంది, మళీళ్ చీకటోల్ ఎటాల్ పోను!?” అనాన్ను, 
మాలాగా కలిసిపోతునన్ పకక్పినున్ల జంటను నోటితో విడదీసూత్. 
“ఏమీ బాహర పోయినావని తెలిసేత్ మీ జాఫర తిడతాడా?” అనాన్డు నావోడు, 
“నువవ్టాల్ మా భాషని మీ భాషతో కలపినావో....?” అంటూ కళళ్కి వాడి మీద పేర్మ చూపాలని బయటికొసుత్నన్ హృదయపు రంగునదిద్ 

కోపం నటించాను...మళీళ్ పైకి లేసూత్, 
“ఐతే పో నేను ఊరికెళుత్నాన్ ఇంక మీ భాషని కలవను, నినున్ కలవను” అనాన్డు. 
“ఏయ పాగల యాడికి బే పోయేది, ననున్ వొదిలినావంటే కొండెకిక్ దూకుతా” అనాన్ను, 
నేను దూకుతాను అనన్మాట బుగగ్మీద ముదుద్తో వదిలేసి, 
“ఇపుప్డేగా నీ భాషని, నా భాషని కలపదుద్ అనాన్వ మళీళ్ నువేవ్ పాగల అంటావేంటి” అంటూ మళీళ్ నవావ్డు. 
వాడు నవువ్తుంటే లేచి పోబుదిద్ అవవ్దు, కానీ చీకటవుతుందని పోక తపప్లేదు…  
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        అనుకుంటుండగా నావోడు ఇంకా రాలేదని గురుతొచిచ్ంది.                                                   *** 
ఇంటికి పోదామనిపించింది, 
చుటుట్ పకక్ల చూసేత్ ఎవరూ కనిపియయ్లా?  టైమ చూసుకునాన్ను ఈసారి బొర్టన వేలుని సిగుగ్ పడింది ఇక చాలని మిగిలిన నలుగురూ 

లేపినటుల్నాన్రు. 
“రారా నాయనా ఇంకా ఎంతసేపు ఎదురుచూడాలీ..” అని మావోడిన్ తిటుట్కుంటుండగా, ఎదురుగా ఏదో ఎరర్ని కాంతి…దానిన్ 

చూడగానే అపుప్డెపుప్డో మావోడు సముదర్ం కాడ చూపించిన ఎండ పెదాద్యన గురొత్చాచ్డు. 
“భలే ఉంది కదే బంగారపు కళళ్ దానా” అని అడిగాడు, మెడ మీద ముదుద్పెటట్డానికి జరుగుతూ, 
అదేమో వాడు ఎకక్డ ముదుద్ పెడతానంటే అకక్డకి పోతామంటాయి నా పెదవులు, 
“నీకంటే ఎకక్డ బావునాన్డు...”  అని వాడిన్ వాటేసుకోబోయాను,  
“ఏయ ఇది పగలు” అంటూ ఒకక్డుగు వెనకేక్శాడు. 
“పగలు కాదుబే పాగల, రా ఈడ” అని చెపిప్ గటిట్గా వాటేసుకునాన్, 
మావోడేమైనా తకుక్వ తినాన్డా ఆ కౌగిలింతకి వడీడ్ కలిపి ఇచాచ్డు. 
అసలు తీసుకుని వడీడ్ వాడికే ఇచేచ్శాననుకో అది వేరే విషయం... 
సనన్గా ఉనాన్ ననెన్తుత్కునేవోడు ముదుద్ల, కౌగిళుళ్ తపప్ హదుద్లు దాటననేవాడు, “ఒకోక్సారి నాకే దాటదామనిపించి తెలుగోడా 

తొలిరాతిర్కి పోదామా, ఈ హదుద్లకి నేనెకక్డ కాపలా కాసేది” అంటానా..., 
“పోయి మీ అబాబ్జాన ని అడగవే నేపాల... హదుద్లు ఏం కరమ్ మూడు ముళేల్శాక ముపప్తిపప్లు పెటట్డానికి కూడా నాకేం ఇబబ్ంది 

లేదు, ఉదోయ్గం కూడా ఉందని చెపప్డం మరిచ్పోకు” అనాన్డు. 
“మా అబాబ్జాన కి మేరా జాన ఉదోయ్గం కరాత్” అని తెలుసులే అనాన్ను గరవ్ంగా.....   ఇంతలో ఎవరో వసుత్నన్ అలికిడి... తీరా చూసేత్ అబాబ్జాన,  
రానీలే పకక్న ఎవరూలేరుగా అనుకునాన్...,  
కానీ అబాబ్జాన  రాగానే “పాగల బన గయే కాయ్...?” అంటూ చెంప మీద చంపేంత కోపంగా కొటాట్డు.  
కళళ్లోల్కి నీళొల్చాచ్క మనసుకి సప్ృహ వచిచ్ంది…  
మా అబాబ్జాన దెబబ్ పడాడ్క తెలిసింది   నేను ఎదురు చూసుత్ంది పొలం గటుట్న కాదు, ఊరికి ఉతత్రాన ఉనన్ శమ్శాన వాటికలో అని , కింద చూసేత్ తెలిసింది నేను కూరుచ్ంది 

పొలం గటుట్నునన్ గడిడ్ మొతత్ మీద కాదు డబుబ్నోన్డెవడో కటిట్ంచిన ఇటుక ముకక్ల సమాధి మీద అని, అది చూశాక,ఏడుపు తనున్కొచిచ్ంది 
ఎందుకంటే....ఎందుకంటే… అది మంచుతెర కాదు పొగ అని తెలిసి ఎకక్డున్ంచి వసుత్ందా అని చూశాను, పూరవ్ం నాకు  వసుత్నన్ది గుభాళింపు 
కాదు శరీరం కాలుతునన్ వాసన అని తెలిసింది, ఇంతకీ, ఎకక్డ కాలుతోంది అని చూసేత్ ఇందాక నాకు కనిపించింది ఎరర్ని కాంతి కాదని 
మావోడిన్ కాలుచ్తునన్ మంటలని తెలిసింది... అవనీన్ చూశాక ఎందుకు కొటాట్వ అని అబాబ్జాన ని అడగలేక పోయాను. 

కనీసం నావోడైన్నా అడుగుదామంటే ... 
“ఎందుకు పోయినవ రా!?”  అని వాడిన్ ఎటాల్ అడగాల, మోసం చేసి పోతేనో, ఏడు ముళుళ్ కాదు కాదు, మూడు ముళుళ్ వెయయ్నంటేనో 

నిలదీసేదానిన్...కానీ, 
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“వాడు సరిహదుద్లోల్ కడతేరి దేశానికి ముదుద్ బిడడ్యిపోయాడు కదా” అనుకుంటూ..నేను పైకిలేచాను...పైకి లేవదద్ంటూ కనీన్ళుల్ కిందకి 
బాకులాల్ జారాయి., 

“ఈ పిచిచ్ తగగ్దే, ఏదైనా వేరే ఊరు పోదాం పదవే” అనాన్డు మా అబాబ్జాన… 
మూడు ముళుళ్ వెయయ్కుండానే బొటుట్తీసుకెళిళ్న మావోడిన్ చూసి కళళ్లోల్ నీళుళ్ మరినిన్గా కదిలాయి, నుదుట ముదుద్ పెటేట్ నా తోడు 

బొటుట్ పెటేట్దానికి లేకుండా పోయాడని గొంతు చించుకుని నా గుండెలరుసుత్ంటే.. ఊపిరి ఇక ఆడలేనని మొండికేసింది. 
శమ్శానం దాటుతుండగా మళీళ్ గురొత్చాచ్డు మావోడు,  
“ఏమి నీ గుండెలోల్నైనా ఉండాలాన్? పోవాలాన్” అని అడిగాడు.... 
“ఇంకెకక్డికి  పోయేది!”  అని గుండెని గటిట్గా ఆపేశా ఆ క్షణం..ఒకక్ క్షణం కాదు... నావోడి కోసం అనుక్షణం... ఎందుకంటే నేను 

పేర్మ పక్షం..పైగా వాడు పరాయోడు కాదు మొతత్ం నాకే చెందిన నావోడు.  

*** 
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