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 సట్ర్యిక్                                       తాడికొండ కె. వకుమార శరమ్

సీవ్టుల్ ఇషట్పడేవాళుల్ కాకరకాయనీ, ఆవకాయనీ కూడా ఇషట్పడొచుచ్నని తేలిగాగ్ ఒపుప్కుంటాం గానీ ఒక మనిషికి మంచివాడు అని ముదర్ పడిన 
తరువాత ఆ మనిషి పర్వరత్న ఊహించేదానికి భినన్ంగా వేరే ఏ విషయంలో నయినా ఉంటుందని ఒపుప్కోవడాని కిషట్పడడం అరుదు. కసాయివానికి 
సునిన్తతవ్ం ఉండడం గూరిచ్న ఆలోచన కూడా ఆ కోవలోకే వసుత్ంది. మొదటి పరిచయంలోనే ఒక మనిషిని మంచివాడు, కసాయివాడు అనే రెండింటిలో 
ఒక గూటిలో చేరచ్డం అంత తరచుగా జరిగేది కాదేమో గానీ నాకు రాజారాం గారి గూరిచ్న ఫసట్ ఇంపెర్షన కలగడానికి సహకారం మాతర్ం ఆయనిన్ 
అపప్టికే అలా చేరేచ్సినవాళల్ మధయ్లో జరిగింది.  

మామయాయ్ వాళిల్ంటి తలుపు తీసి లోపలకు అడుగు పెటిట్ కుడి వైపు లివింగ రూంలో ఆగిపోయిన సంభాషణ మధయ్లో కనిపించిన మామయయ్ 
మొహానిన్ చూసూత్, “నేనేనా, చివరగా వచిచ్ంది?” అనాన్ను. అకక్డ కనీసం పదిమంది పురుషులు ఉండుంటారు. వయసులో అందరూ నాకనాన్ పెదద్వాళేల్. 
అమెరికాలో భారతీయుల ఇళల్లోల్ జరిగే పారీట్లోల్ మగాళుల్ లివింగ రూములోనూ లేదా బేస మెంటులోనూ, వాళల్ సతీమణులు ఫామిలీ రూములోనూ విడిగా 
కూరోచ్వడం సాధారణంగా జరిగేదే. 

“పిలల్లని పికప చేసుకోవడం వలల్టగా? అతత్యయ్ చెపిప్ందిలే,” అనాన్డు మామయయ్. అకక్డునన్వాళల్ వయసుని బటీట్ పిలల్లని యాకిట్విటీలనించి 
పికప చేసుకోవలసిన అవసరాలనించి వాళుల్ విముకుత్లయి కనీసం ఒక దశాబద్ం అయివుంటుం దని అనిపించింది. “ఇతను మా బావమరిది కొడుకండీ. ఈ 
మధయ్నే మన పార్ంతాని కొచాచ్డు,” అని మామయయ్ ననున్ వాళల్కి పరిచయం చేశాడు. 

“ఏమిటి, సోప్రాట్స్ లేక ఫైనఆరాట్స్?” అడిగా రొకరు. 
అది పిలల్లు ఏ యాకిట్విటీలో ఉనాన్రు అనన్ పర్శన్గా అరథ్మై, “బేస బాల,” అని జవాబిచాచ్ను. 
“లిటిల లీగ ఆటలోల్ ఆరేడేళల్ పిలల్లు బాట పటుట్కుని బంతిని కొటట్డానికి టైర చేసుత్ంటే చూడడానికి తమాషాగా ఉంటుంది,” అనాన్ రొకరు. 
“మొదటిసారి బంతిని వేసినపుప్డు వీడికి బాట ని కదపాలనన్ ఆలోచనే లేదు. రెండవ బంతికి కదపబోయేసరికి అది కాసాత్ హోమ పేల్ట ని దాటి 

వెళిల్ ఒక గంట అయుయ్ంటుంది. మూడవసారి కొదిద్గా బాట ని కదిపాడు గానీ ఫలితం మామూలే. అయితే, ఈసారి, తీర్ సట్ర్యికస్, యూ ఆర అవుట! అని 
చెపిప్ అకక్ణిణ్ంచీ కదిపారు,” అనాన్ను. 

“ముందతనిన్ పేరు చెపప్నిసాత్రా, లేదా?” అనాన్ రొకరు. 
“సీతారాం,” జవాబిచాచ్ను. 
“అయితే, మనకిపుప్డు ఇదద్రు రాంలు. ఆయన కూడా రాజారాంతో ఏకీభవిసేత్ అపుప్డు మనకీ, వాళల్కీ రాంరాం!” అనాన్ రొకాయన. నేను 

పర్తేయ్కంగా వాళల్ పేరల్ని అడకక్పోవడం, వాళుల్ చెపప్కపోవడంవలల్ ఏ మొహానున్ంచీ ఏ అభిపార్యం వెలువడుతోందో వినడానికి మాతర్మే తల నటు 
తిపుప్తూనాన్ను. 
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“ముందు ఆ అభిపార్య మేదో తెలియాలిగా?” అనాన్ను. 
“నిరభ్యలాంటి కేసులు అపుప్డపుప్డూ జరుగుతూండాలట!” అనాన్ రొకరు. 
“మీరాయన నోటోల్ మాటలు దూరుసుత్నాన్రు. పాపం, రాజారాం అలా అనలేదు,” అనాన్ రింకొకరు. 
“లాసట్ ఇన టార్నస లేషన!” అనాన్ రొకరు సనన్గా నవువ్తూ. ఆయనే రాజారాం అయుయ్ంటా రనిపించింది. 
“సరే, మీ మాటలోల్నే చెపప్ండి!” అనాన్ రిందాక టాయన. 
“ఇపుప్ డేమిటీ, పిలీల్, పిలీల్ తగవులాటకి కోతి తీరుప్ చెపాప్లా?” అనాన్డు మామయయ్. 
“మమమ్లిన్ పిలుల్ లనడం మాట అలా వుంచి, మిమమ్లిన్ కోతి అంటుంటే చూసూత్ంటా రేమిటండీ?” అనాన్ రొకాయన ననున్ చూసూత్.  
“ఆయన నాకు మామయయ్ కాబటిట్ ననున్ కోతి అనే అవకాశమే లేదు. అంటే ఆయనకు కూడా తగులుతుంది కదా,” అనాన్ను నవువ్తూ. 
“చూశారా, మనలిన్ మాతర్ం పిలుల్లం కాదనలేదు. ఎంతయినా మామ, అలుల్ళుల్ కదా!” అనాన్ రాయన చుటుట్పకక్లవాళల్ వైపు చూసూత్. 
“మీ మాటలోల్నే చెపప్ండి రాజారాం,” అనాన్రు మామయయ్. 
“నిరభ్యలాంటి కేసులు సమాజానికి శేర్యసక్రం,” అనాన్రు రాజారాం. 
“అంటే, అలాంటి కేసులు జరగాలనా?” అనాన్ రొకాయన కోపంగా. “సతరీలు రాతిర్పూట ఒంటరిగా బయట తిరగ గలిగే సేవ్ఛఛ్ భారతం కావాలనన్ 

గాంధీగారి కలని పకక్న పెడదాం. ఆడపిలల్లు చీకటిపడడ్ తరువాత బయట తిరగడం సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న డెభైభ్ ఏళల్ తరువాత కూడా కుదరదా? పైగా 
పకక్న ఒక మగా డునాన్ గానీ?” 

“అలాంటి కేసులు జరగకూడ దనన్దే నా అభిమతం కూడా. అయితే, వంద, వేల ఏళల్ కాల గమనంలో సమాజాభివృధిధ్ సరళరేఖ మీద పోతునన్టుల్ 
కనిపిసుత్ంది గానీ పది, ఇరవై ఏళల్ కాలపరిమితులోల్ ఒక అడుగు ముందుకీ, రెండడుగులు వెనకీక్ వెడుతునన్టుల్ కనిపించడంలో ఆశచ్రయ్ మేమీ లేదు. ఈ 
అభివృదిద్ సాట్క మారెక్ట పోకడకి దగగ్రగా ఉంటుంది,” అనాన్రు రాజారాం నింపాదిగా. 

“నిరభ్యలాంటి కేసులు ముందు జరగలేదే మరి?” అనాన్ రింకొకరు. 
“అందుకనే అలాంటి ఘోరం మళీల్ సమాజంలో జరగకూడదని అందరూ ఒపుప్కునేలా చెయయ్డాని కది ఉపయోగపడుతుంది. జరిగిన ఘోరాల 

మూలంగా కొతత్ చటాట్లని తేవలసివచిచ్ నపుప్డు వాటిని వికిట్మస్ పేరు మీద తేవడానిన్ అమెరికాలో చూసూత్నే ఉనాన్ం గదా,” అనాన్రు రాజారాం. 
“మరి కూతురు దళితుణిణ్ పెళిల్ చేసుకునన్దని అలుల్ణిణ్ చంపించిన ఆ పిలల్ తండిర్ సంగ తేమిటి?” అనాన్ను నేను. 
“ఒకానొక కాలంలో సమాజం అలాంటి వివాహాలని ఒపుప్కోకపోవడమే కాక సమాజ నియమాలని ఉలల్ంఘించినవాళల్ని తలిల్దండుర్లతో సహా 

వెలివేసి వాళల్ జీవితాలని దురభ్రం చేసింది. ఈనాడు చంపించినవాడిని చటట్మూ, సమాజంలో అతయ్ధికశాతమూ సమరిథ్ంచడంలేదు గదా? ఇది పోర్గెర్స 
కిందకు రాదా?” అనాన్రు రాజారాం.  

“ఇంకా ఇలాంటివి కులాల పేరిట ఇండియాలో జరుగుతునన్యయ్ని నూయ్యారక్ టైమస్ లో చదవడం, దానిగూరిచ్ కొలీగస్ అడగడం ఎంత 
అవమానకరంగా ఉనన్దో!” అనాన్ రొకరు. 

“బిలియనుకు పైగా పర్జలునన్ దేశంలో ఇలాంటివి అకక్డకక్డా, అపుప్డపుప్డూ మాతర్మే జరగడంవలల్ నూయ్యారక్ టైమస్ వాటిని వారత్లుగా 
పరిగణిసోత్ంది. వందల సంఖయ్లో పర్తిరోజూ జరిగేటటల్యితే ఆ పతిర్క అలాంటి వారత్ల జోలికే పోదు. ఉదాహరణకి, ఇపప్టికీ ఆఫిర్కా ఖండంలో చాలా 
దేశాలోల్ సతరీల జననాంగాల మీద చినన్తనంలోనే జరుపుతునన్ దాడుల లాగా.  ఈ దేశంలో ఏ నూయ్స పేపర దాని మీద వారత్లని రాసోత్ంది? ఆవిధంగా 
చూసినా మీరు ఉదాహరించిన కేసు అభివృదిధ్కి కొలమానమే,” అనాన్రు రాజారాం. 

“ఇదండీ ఈయన రేషనల థింకింగ కి కొలమానం!” అనాన్ రొకరు. 
“దొంగతనం నేరం అని పర్పంచంలో అనిన్ చోటాల్ తెలుసు. అయినా అది జరుగుతూనే ఉనన్ది. అలాగే, హతయ్లు కూడాను. ఆవేశంలో చేసేవి 

కొనన్యితే, ఎంతో పాల్న వేసి, తపిప్ంచుకుంటా మనన్ ధైరయ్ంతో చేసుత్నన్వి కొనిన్. ఈ పిలల్ తండిర్ తపిప్ంచుకోవడం పరపతితో జరుగుతుందనన్ ధైరయ్ంతో 
ఉండివుంటే తపప్ ఇది క్షణికావేశంలో చేయించిందని అనుకోవచుచ్,” రాజారాం జవాబిచాచ్రు. 
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“ఇది సమాజానికెలా ఉపయోగపడుతునన్టుల్?” అనాన్నేన్ను. 
“రెండు రకాలుగా. మొదటిది – వెనుకబడడ్ ఆలోచనలతో జీవనాలని సాగిసుత్నన్వాళుల్ సమాజంలో ఇంకా ఉనాన్రని గురుత్చెయయ్డంవలల్. రెండవది 

– పరిణామాలు సినిమాలోల్ చూపిసుత్నన్వాటి కనాన్ ఘోరంగా ఉంటయయ్ని తెలియజెయయ్డంవలల్,” అనాన్రు రాజారాం. నాకు అది మొండివాడి వాదన లాగా 
కాక సహేతుకంగానే అనిపించింది. 

“ఇపుప్డు రాజారాం గారంటోం దేమిటంటే, కారు తయారై రోడుడ్మీద తిరగడం మొదలుపెటిట్న తరువాత అది మనిషికి డాష ఇచిచ్ గాయాలని 
చేసేత్, మరీ ముందు కెళిల్ ఒకళల్ జీవితానిన్ కట షారట్ చేసేత్, దానిన్ నేరంగా పరిగణించడం కారు తయారీతోనే మొదలుపెటట్లేదు గదా! మొదటోల్, కారు ఎవరిని 
గుదేద్సినా అది డైరవర తపుప్ అని కాక కారు తపుప్ అని చెపిప్ కొంతమంది తపిప్ంచుకునే ఉంటారు. అపప్టిదాకా ఉనన్వి జటాక్బళేల్ మరి. ‘జటాక్బండీ చకార్ల 
కింద పడి పిలాల్డి మృతి!’ అనన్ నూయ్స పేపర హెడ లైన ని ఊహించగలమా?” అనాన్ రొకాయన. 

ఒకరిదద్రు సనన్గా నవావ్రు. రాజారాం ఆ అనన్ ఆయనవై పొకసారి చూసి, నిశశ్బద్ంగా ఫోన ని బయటకు తీసి సోర్క్ల చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు. 
వాతావరణంలో తేమ అంతా ఘనీభవించి మంచుగడడ్లా మారి మా మధయ్లో చేరిన టల్నిపించింది. 

“ఇపప్టికీ అనిన్చోటాల్ జరుగుతోంది. కొంచెం ఎకుక్వ తకుక్వలు అంతే,” అనాన్రు మామయయ్. ఆయన మొహంలో సంభాషణ ఈవైపు 
దారితియయ్డం నచచ్లేదనన్ అభిపార్యం కనిపించింది. “డినన్ర రెడీ అయిందేమో కనుకొక్సాత్ను,” అని లేచి ఆడవాళుల్ కూరుచ్నన్వైపు కెళాల్రు. 

“నాలుగయిదేళల్ కిర్తం దాకా రాజారాం గారు ఆ వాదనకి జవా బివవ్కుండా ఉండేవారు కాదు,” అనాన్ రొకరు. రాజారాం గారు నవివ్ 
ఊరుకునాన్రు. 

“కోతికి కొబబ్రికాయ దొరికితే పరిణామం అందరికీ తెలుసు గానీ, టర్ంపు నెనున్కునన్ తరువాత కదా అలాంటివాళల్ చేతికి  అధికారా నిన్సేత్ ఏ 
మవుతుందో తెలిసింది, ఇదీ అలాగే!” అనాన్ రొకరు. ఇకక్డ రాజారాంగారికి కోతితో పోలిక పెడుతునాన్రా, లేక టర్ంపుతోనా, ఏదయినా గానీ ఈ లంకె 
ఏమిటీ అనన్ పర్శన్లు నాకు కలిగాయి గానీ, వాటికి సమాధానాలు మామయయ్ దగగ్ర వెదుకోక్వడం మంచిదనిపించి ఊరుకునాన్ను. 

“మోదీకి అధికారానిన్సేత్ అంటూ మొదలుపెడతారు ఇంకొకరు. ఎందుకొచిచ్ంది గానీ, కాంటార్వెరీస్ లేల్ని తెలుగు సినిమాల గూరిచ్ మాటాల్డండి,” 
అనాన్ రొకరు. 

“ఈనాటి చరచ్నీయాంశం, కాంటార్వెరీస్కి కూడా నోచుకోని తెలుగు సినిమా. దీనిన్ గూరిచ్ ఆహూతు లేమంటారో తెలుసుకుందాం,” అనాన్ 
రొకరు. 

“తెలుగు సినిమా, కాంటార్వెరీస్ ఇదద్రూ కవలపిలల్లు. ఇదద్రూ కేష్మంగానే ఉనాన్రు!” అనాన్ రింకొకరు. 
రాజారాం గారు ఫోన కేసి చూసూత్ ఉండిపోయారు. అకక్డి వాతావరణంలో మారుప్ అంత కనిపెటట్లేనిది కాదు. “యు కెన కట ది టెనష్న విత ఎ 

నైఫ!” అనన్ వరణ్న గురొత్చిచ్ంది.  
“అతత్యయ్కి హలో చెపిప్వసాత్ను,” అని అకక్ణిణ్ంచీ లేచి మామయయ్దారిలోకి మళాల్ను. 

@ @ @ 
మామయయ్తో ఆనాటి సంభాషణ పర్సకిత్ తీసుకురావడం వెంటనే కుదరలేదు. ‘కారు కింద పడో లేక జటాక్బండీ చకార్ల కింద పడో పిలాల్డి మృతి-

‘ అనన్ వాకయ్ం అకక్డ చేరిచ్న టెనష్న కి ఎలా కారణమో అరథ్ం కానిది నా కొకక్డికే అయివుండాలని అనిపించింది. ఆ సమావేశంలో కొతత్వాణిణ్ నేనొకక్ణేణ్ 
మరి.  

“గురర్బబ్ండీ కింద పడి కూడా పిలల్లు గాయాలకి గురయి ఉండవచుచ్. కాదనలే రెవరూను. అలాగే, కారువలల్ బయట ఉనన్ కొంతమందికి 
దానివలల్ గాయాలు అయిన తరువాతే దాని గూరిచ్న చటాట్లు చేసి ఉండవచుచ్. కానీ, అతనెపుప్డూ మిగిలిన వాళల్తో ఏకీభవించినటుల్ కనిపించకపోవడంవలల్ 
రాజారాంకి కోడిగుడుడ్కు ఈకలు పీకుతాడనే అపవాదు వునన్ది. కోరుట్లో లాయరల్ లెవెలోల్ వేరే కోణానిన్ంచీ చూసాత్డని అతనితో చరచ్లోల్ పాలొగ్నన్వాళల్కి 
అనిపిసుత్ంది. ‘మీరు కరకుట్!’ అని అతను ఎవరినీ అనకపోవడం అందుకు కారణ మని నే ననుకుంటాను. ఆనాటి రెండు టాపికుక్లూ నాకు గురుత్నాన్యి. 
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నిరభ్య ఒకటీ, అగర్కులపు తండిర్ కూతురు మొగుణిణ్ దళితుడని చంపించడం ఒకటీ కదా? అతని వాదనలో నిజం లేదని నే ననలేను. కానీ, అతని కునన్ 
అపవాదు గూరిచ్ చెపాప్గా! అందుకని వెంటనే పరస్నల గా పోవడానికి వెనుకాడనివాళుల్ ఆ అవకాశానిన్ చేబుచుచ్కుంటారు," అనాన్డు మామయయ్. 

"రాజకీయాలోల్ లాగా. అయితే, ఇకక్డ రాజకీయ మే మునన్ది?" 
"వాదం గెలవడం కోసం దేనన్యినా సరే రాజకీయానిన్ చెయయ్డానికి కొందరు వెనుకాడరు!"  
"అవతలివాళుల్ మాటాల్డాలనే అనుకోకపోతే అది వాదం గెలవడ మెలా అవుతుంది?" 
"ఇకక్ డెవరూ పైరజు లివవ్డంలేదు గదా! దెబబ్తీయడమే వాదం గెలవడం. మెచూయ్రిటీ అనేది అందరికీ వయసుతోబాటే ఎదగదు. దానికి ఆ 

సుదరశ్నమే నిదరశ్నం!" 
"ఆయనకి రాజారాం గారిమీద అంత కక్ష ఎందుకు?" 
"వితండవాదం చేసాత్డని! పుణయ్ం, పాపం, సవ్రగ్ం, నరకం - వేటికీ నిదరశ్నా లేల్వంటాడు రాజారాం. ఆ అనిన్ంటినీ నముమ్తాడు సుదరశ్నం. 

అతనికి నచచ్ని అభిపార్యాలు రాజారాంలో బోలుడ్నాన్యి. పోనీలే అని వదిలెయయ్డు. కావాలని ఎరవేసి బరిలోకి లాకొక్సాత్డు. రాజారాం అయినా 
ఊరుకుంటాడా అంటే యుధధ్ం చెయయ్మని ఒకడు సవాల చేసినపుప్డు వెనుకాడడం పిరికిదనం అని ఎవరో పర్బోధించినటుల్గా నోరు తెరుసాత్డు. ఇదద్రికీ 
సరిపోయింది." 

"సుదరశ్నం గారు పరస్నల గా వెళాల్ రనాన్వు. నాకు తెలియనిది ఏదో జరిగుండాలి!" అనాన్నేన్ను. 
"రాజారాం కారు కింద ఒక పిలాల్డు పడడం," అనాన్డు మామయయ్. 
షాకు తినాన్ను. "అమెరికాలో ఒక పిలాల్డు కారు కింద పడిన తరువాత కూడా ఆయన జైలు కెళల్ లేదా?" ఆశచ్రయ్పోయి అడిగాను. 
"అసలు కేసు లేదు. పిలాల్డు పోయాడు కూడా అని చెబితే ఇంకా ఆశచ్రయ్పోతావు!" 
"వాట?" అరిచినంత పని చేశాను. "అదెలా సాధయ్ం?" 
"దాదాపు పదిహేనేళల్ కిర్తం సంగతి. ఆరంగుళాలకి పైగా మంచు కురవడంవలల్ సూక్ళల్కి ఆరోజు సెలవిచాచ్రు. పిలల్లకి సెల్డిడ్ంగ అంచెపిప్ 

మంచుమీద జారుడుబండ జారడం ఇషట్మని నీకు తెలుసుగా! కొంతమంది పెదద్ల సూపర విజన లో సెల్డిడ్ంగ చేసేత్ కొందరు పెదద్ల కళుల్ గపిప్ చేసాత్రు. 
కొందరు పెదద్లు అసలు పటిట్ంచుకోరు; పిలల్లు తమ జోలికి రాకుండా వుంటే చాలనుకుంటారు.  ఆ రోజున పొదుద్న పది గంటల పార్ంతంలో రాజారాం 
డైరవ చేసుత్నాన్డు. రెండు లేనుల్ మాతర్ం ఉనన్ రోడుడ్ మీద. టార్ఫిక నతత్నడక నడుసోత్ంది. రోడుడ్కు కుడిపకక్న ఎతుత్మీద మొదలై రోడుడ్మీదకు ఎండ అవుతూ 
జారుడుబండ సోల్పు. దానిమీద నుంచీ వచాచ్టట్ ఆ పిలాల్డు. కారుకు ఏదో గుదుద్కునన్టుల్, రాజారాంకి తెలిసిందట గానీ అతని కేమీ అరథ్ం కాలేదట. అతను 
ముందు దేనినీ గుదద్లేదు. ముందు చకార్లు దేనిమీద నించీ వెళల్లేదని అతనికి గురుత్ంది. కారులోంచి కిందకు దిగి, వెనకుక్ నడిచి చూసేత్ వెనక కారు గుదిద్న 
సూచనలేమీ లేవు. కారెకక్డానికి ఎడమవైపుకు నడవబోతుంటే వెనక కారు హాంక చేసి, దాని డైరవర కారు దిగి, 'ఓ మై గాడ!' అని గుండెలు బాదుకుంటూ 
కుడివైపుకు వేలితో చూపిసేత్ గానీ రాజారాం అటువైపు వెళల్లేదట. అతని కారుకు గుదుద్కునన్ది ఒక పిలాల్డు. కారు ముందు చకార్లకీ, వెనుక చకార్లకీ 
మధయ్భాగంలో. సగం కారు కింద ఉనాన్డు. అంటే ఆ పిలాల్డి మీదకు కారు ఎకక్లేదు. అతనే కారు కింద పడాడ్డు. పైగా వెనక డైరవర పర్తయ్క్ష సాకిష్. 
రాజారాం ఎంతో పెదద్ పర్మాదం నుంచీ తపిప్ంచుకునన్ందుకు - పర్మాదం జైలు కెళల్డం కదా! - తెలుగువాళల్లోల్ ఈ వారత్ నలుదిశలా తొందరగానే 
చేరిపోయింది. అందరూ ఆయన అదృషాట్నిన్ కొనియాడినవాళేల్. ఒకక్ సుదరశ్నమే ఆయనతో వాదం పెటుట్కునన్ది." 

“ఎందుకని?” 
“అందరూ రాజారాం అదృషాట్నిన్ కొనియాడితే సుదరశ్నం మాతర్ం, ‘ఇపప్టికైనా మించిపోయింది లేదు, ఆ గుడిలో అరచ్న, ఈ దేవుడికి 

అభిషేకం, గర్హాలకి శాంతులూ చేయించ’మనాన్డు. అంతటితో ఊరుకోకుండా కలిసినపుప్డలాల్ ‘చేయించావా?’ అని అడిగేవాడు. రాజారాం శాంతంగానే, 
‘చేయించలేదు, చేయించను!’ అని జవాబిచేచ్వాడు. వెంటనే సంసక్ృతి అంతా ఎలా తగలబడిపోతోందో అంటూ సుదరశ్నం ఉపనాయ్సా లిచేచ్వాడు.” 

“ఆయన సైంటిసుట్ కదూ?” 
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“ఎంత సైంటిసట్యినా ఆచారవయ్వహారాల దగగ్ర కొచేచ్సరికి ఆయన ఒక శతాబద్ంవాడు. దేవుడి ఉనికి గూరిచ్న పర్శన్కు సమాధానం కోసం 
రాజారాం వెదుకుతుంటే, ‘పర్తేయ్క మయిన ఆచారాలే ఆ దేవుడికి దగగ్రగా చేరేచ్ మారాగ్లు!’ అని సుదరశ్నం వాదిసాత్డు. ఎవరినీ తన మారాగ్నికి తిపప్డానికి 
రాజారాం పర్యతిన్ంచడు. తన మారాగ్నికి తిపప్డానికి టైర చెయయ్కుండా సుదరశ్నం ఉండలేడు. ఇదద్రూ ఉనన్చోట ఫైర వరక్స్!” 

“నాకు మాతర్ం సీమటపాకాయ మోత కూడా వినబడలేదు!” అనాన్నేన్ను. 
“కొనేన్ళల్ కిర్తం దాకా లకీష్ అవుటల్ సాథ్యిని దాటేవి,” అనాన్డు మామయయ్. 
“నాలుగయిదేళల్ కిర్తం దాకానా? ఎవరో అనన్టుల్ గురుత్! ఇంక ఆయనకి విసుగొచిచ్ వుండాలి!” 
ఒకక్ క్షణం ఆగి మామయయ్ అనాన్డు. “అది కాదు కారణం. నువెవ్వరికీ చెపప్కుండా ఉంటా నంటేనే. నీ భారయ్కూక్డా!” 
లోపల పొంగిపొరుల్తునన్ ఉతుస్కతని పైకి కనబడనివవ్కుండా యాథాలాపంగా అనాన్ను. “ఛ. నే నెందుకు చెబుతాను?” 
“ఇంకో పిలాల్డొచిచ్ రాజారాం కారుని గుదాద్డు!” 
“డైరవ చేసూత్నా?” 
“మూడేళల్ పిలాల్ డెలా డైరవ చేసాత్డు?” 
ఆశచ్రయ్పోతూ అడిగాను. “మళీల్ మంచుమీద జారుతూ వచాచ్?” 
“కాదు. పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్.” 
రాజారాం జైలోల్ మగగ్కుండా సేవ్ఛఛ్గా బయట తిరుగుతునాన్డని గురొత్చిచ్, “ముందునించీ అయుయ్ండదు!” అనాన్ను. 
“మధాయ్హన్ం నాలుగగ్ంట లపుప్టట్! ఒక బాల్కు ముందు కెడితే కుడిపకక్న ఎలిమెంటరీ సూక్లు. ముందర ఎడమపకక్న ఆగి, ఎరర్వి గానీ, 

పసుపుపచచ్వి గానీ లైటుల్ వెలగకుండా ఉనన్ సూక్ల బసుస్. కుడిపకక్న ఇదద్రాడవాళుల్ కరబ్ మీద నిలబడి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. వాళల్ కాళల్ దగగ్రొక 
పిలాల్డు. సూక్లు సందులో కాబటిట్ అది 25 మైళల్ సీప్డ జోన. అందుకే చాలా జాగర్తత్గా డైరవ చేసుత్నాన్ ననాన్డు రాజారాం. ఆ పిలాల్ణిణ్ ఏం ఆకరిష్ంచిందో 
గానీ, వాడు హఠాతుత్గా పరుగెతిత్ రోడుడ్ దాటబోయాడు. రాజారాం చూశాటట్ గానీ, 25 మైళల్ వేగంతో వెళేల్ కారు బేర్క వేసేత్ ఆగడానికి రెండు కారు పొడవుల 
దూరం కావలసివసుత్ంది. అదే జరిగింది. అపప్టికే ఆ పిలాల్డు బంపర దగగ్రకి వచేచ్శాడు. తలిల్, “శామ!” అని అరిచిందట గానీ ఆ కేక అతణిణ్ 
ఆపలేకపోయింది. మళీల్ ఇనెవ్సిట్గేషన. ‘ఇదే మదృషట్మో గానీ తపుప్ నాది కాదని చెపప్డానికి ఆ తలేల్ కాక ఆమెతో మాటాల్డుతునాన్విడా, ఆ బస డైరవరూ 
కూడా ఉనాన్’ రనాన్డు రాజారాం. ‘ఉనన్ది తలిల్ ఒకక్టే అయుయ్ంటే తపుప్ని నీమీదకు తపప్కుండా తోసివుండే’ దనాన్ను. ‘మనుషుల మీద తనకు నమమ్క 
మునన్ది, అలా జరగ’ దనాన్డు. ‘ఈ పిలల్లు నాతోనే ఎందుకు పెటుట్కుంటా రండీ?’ అని బాధపడాడ్డు. కొనాన్ళుల్ సైకియాటిర్క కౌనిస్లింగ తీసుకునాన్డు. ఈ 
వివరాలనీన్ తెలిసినవాళుల్ చాలా తకుక్వమంది. అనవసర పర్చార మెందుకని నేను కూడా ఎవరికీ చెపప్దద్నాన్ను. ఏ మయినా గానీ అపప్టి నించీ మాటాల్డడ్ం 
తగిగ్ంచేశాడు. ఎపుప్డూ ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుల్ కనిపిసాత్డు. సుందరం రెచచ్గొటిట్నపుప్డు కొదిద్గా మాటాల్డతాడు గానీ మరీ ముందటిలాగా వాదాలోల్కి దిగడం 
మానేశాడు. ఆయన ఒంటరిగా కనిపించినపుప్డు ‘మీరు మారా రండీ!’ అంటాను. ‘కాదు, నేను ఒకపప్టి రేషనలిసుట్నే!’ అని జవాబిసాత్డు. నాలుగయిదేళల్ 
నించీ మూడీగా ఉనన్టుల్ కనిపిసుత్నాన్డు. అది ఆ సంఘటన జరిగిన దగగ్రనుంచే నని నా నమమ్కం. ఈ సంఘటన గూరిచ్ తెలిసేత్ సుదరశ్నం పెటేర్గి పోతాడు. 
ఇపప్టికే ఎనోన్ అభిషేకాలూ, శాంతులూ చేసివుండాలంటాడు. రోహిణి – అదే, రాజారాం భారయ్ – వాటిని చేయిసూత్ండడం వలేల్ ఈ మాతర్మయినా 
నడుసోత్ందంటాడు.” 

“ఈయన నాసిత్కతవ్ం ఆవిడ కంటలే దనన్మాట!” 
“పూజలు చేసేవాళల్ని ఆసిత్కులని అనచేచ్మో గానీ, చెయయ్నివాళల్ని నాసిత్కులని ఎలా అంటావ?” 
“నే ననబోయింది వేరే. సరేలే. ఈయన లేకుండా ఆవిడ అభిషేకా లెలా చేయిసుత్ంది?” 
“గుళల్లోల్ చేయించడానికి పకక్న ఆయన ఉండకక్రేల్దుగా! ఇకక్డా, ఇండియా వెళిల్నపుప్డలాల్ అకక్డి పుణయ్తీరాథ్లోల్నూ.” 
“ఈయన వెళల్రా?” 
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“కొనాన్ళుల్ వెళాల్టట్. ఒకసారి కుటుంబసమేతంగా తిరుపతి వెళిల్నపుప్డు అడుకుక్ంటూ ఒకపిలల్ వెంటపడడ్దట. దాదాపు కూతురు వయసునన్ పిలల్. 
‘పటుట్లంగాతో సమీర, మటిట్కొటుట్కుపోయి, చిరిగిన బటట్లతో ఆ పిలల్. దేవుడునాన్డని ఎలా అనగలను?’ అనాన్డు నాతో. తరువాత గుళల్వైపు ఎపుప్డూ వెళల్లే 
దనుకుంటా.” 

“ఇదే నాకు అరథ్ం కానిది. సెనిస్టివ అని చెపిప్ ఏమీ చెయయ్కుండా సమసయ్కి దూరంగా కూరుచ్నన్ంత మాతార్న దానికి పరిషాక్రం దొరకదు 
గదా!” 

“ఆయన ఏమీ చెయయ్టేల్దని ఎందుకనుకుంటావ? ఆయన చేసే దానధరామ్ల గూరిచ్ మనకేం తెలియదు గదా!” 
“ఏమో! ఆయన ఇకక్డునాన్రు, పావరీట్ అకక్డునన్ది,” అనాన్నేన్ను. 
“పావరీట్ ఇకక్డా ఉనన్ది!” 
“అదీ నిజమే!” అనాన్ను గానీ, ఆయనతో వాదనని పొడిగించ దలచుకోలేదు. దానివలల్ పర్యోజనమేమీ లేదు గనక. 

@ @ @ 
మామయయ్వాళిల్ంటోల్ ఆ దీపావళి గెట టుగెదర అంత ఆనందకరంగా లేదనే చెపప్వచుచ్. రాజారాంగారు సాధారణంగా ఆహావ్నితులుగా వచేచ్ ఏ 

ఇంటోల్నూ ఇంతకనాన్ ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని అనుకోను. ఒకక్ రెడిడ్గారికే ఈ విషయం తెలియనటుల్ంది. లేకపోతే, “రాజారాంగారు 
ఊళోల్ లేరా? ఆయన మాకనాన్ ఎపుప్డూ ముందే వసాత్రు గదా!” అని ఆయన అనేవారు కాదు.  

“మీరు ఊళోల్ లేరీ మధయ్. అందుకని మీకు తెలియదు,” అనాన్రు సుదరశ్నంగారు. ఆరెన్లల్ వయ్వధి తరువాత వీళల్ందరినీ అదే మళీల్ కలవడం. 
అందరి పేరూల్ అంతగా గురుత్ లేకపోయినపప్టికీ కొందరివి గురుత్నాన్యి. ముఖయ్ంగా సుదరశ్నం గారిది. 

“ఒక నెలరోజులపాటు ఇండియాలో తీరథ్యాతర్లూ అవీ చేసొచాచ్ం. మానస సరోవర, అవనీన్ని,” అనాన్రు రెడిడ్గారు. 
“రాజారాంగారు కొదిద్గా అన సేట్బుల గా ఉనాన్రట్,” అనాన్ రొకరు. 
“అన సేట్బులంటే?”  
“మనమధయ్లో ఉనాన్ గానీ లేనటుల్ండడం,” ఒకరు జవాబిచాచ్రు. 
రెడిడ్గారికి అరథ్ం కాక మామయయ్ మొహంలోకి చూసేత్ ఆయన తన తలవైపు చేతివేలితో చూపించి “మతిసిథ్మితం లేదు!” అనాన్రు. 
“ఛ. ఎపప్టినించీ?” 
“దాదాపు నెలనించీ.” 
“ఎలా?” 
“డాకట్రల్కి తెలిసేత్గా చెపప్డానికి?” 
“పుణయ్ం, పాపం లేదని వాదించొచుచ్. అనుభవంలోకి వచిచ్న తరువాత గురిత్ంచడానికి బెర్యినే లేదు,” అనాన్రు సుదరశ్నంగారు. 
“కీప ది డీటెయిలస్ కమింగ!” అనాన్రు రెడిడ్గారు. 
“ఒక మూణెణ్లల్ కిర్తం అనుకుంటాను. రాజారాంగారు ఒక యాకిస్డెంటోల్ ఇనావ్లవ్ అయాయ్రు. ఆయన రెడ లైట మీద రైట టరన్ తీసుకుంటుంటే 

కారుని ఎవరో గుదిద్న శబద్ మయిందట. దిగి చూసేత్, కారుకు ముందు కుడిపకక్న ఒక సైకిలూ, పనెన్ండేళల్ కురార్డూ కింద పడి ఉనాన్రట. ఆంబులెనస్ వచిచ్, 
అందులోని పెరామెడికస్ ఆ పిలాల్డికి తగిలిన దెబబ్లకి అకక్డే కటుల్ కటాట్రట. చినన్దెబబ్లేనుట. పోలీసులు రాజారాంని, ‘నీ కారు పెడసిట్ర్యన వాక వేకి 
మధయ్లో ఉనన్ది. రోడుడ్ని కాలినడకన కార్స చెయయ్కూడదని ఎరర్ సిగన్ల ఉనన్టుల్ చూశావా?’ అనడిగారట్. ‘గురుత్ లే’ దని ఈయన జవాబిచాచ్రట. ‘ఆ పిలాల్డు 
తనకి దాటవచుచ్ ననన్ తెలల్ సిగన్ల ఉనన్పుప్డే సైకిల మీద దాటడానికి పర్యతిన్ంచా నని చెబుతునాన్డు. నువేవ్మో తెలియదని చెబుతునాన్వు. అందుకని 
నీదే తపుప్గా నిరాద్రిసుత్నాన్ం, ఫలానా రోజున కోరుట్కి వచిచ్ హాజరు కా!’ అని ఈయనకి చెపిప్, ఆ పిలాల్డికి కూడా ఆ రోజున కోరుట్లో హాజరు కమమ్నమని 
చెపాప్రట. ఆ పిలాల్డు మెకిస్కన అనాన్డు రాజారాం. ఆ ఇంటర సెక్షన కి దగగ్రలోని ఒక అపారట మెంటులో ఉంటాటట్. లాయరిన్ పెటుట్కొమమ్నాన్ను. ‘మహా 
అయితే రెకెల్స డైరవింగ అని తీరిప్సాత్రు, ఈ మాతార్నికే జైలోల్ వెయయ్రేల్!’ అనాన్డు తపిప్తే లాయరిన్ పెటుట్కోలేదు, ...” అంటూ మామయయ్ చెపుప్కుపోయాడు. 
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ఈ వివరాల ననిన్ంటినీ మామయయ్ కిర్తంవారం నాకు చెపాప్డు. రాజారాం గారు కోరుట్ కెళల్డం, ఈయనకి టికెక్టిట్చిచ్న పోలీసాఫీసరూ 
రాజారాంగారూ వెళిల్ జడీజ్గారి ముందు నిలబడడం, ఆ మెకిస్కన కురార్డు రాకపోవడం –  

ఆ పిలాల్డు రాకపోవడంవలల్ జడీజ్గారు కేసుని డిసిమ్స చేసేత్ పోలీసాఫీసర తెలల్బోయాటట్. రాజారాంగారి కూడా వెళిల్న ఆయన భారయ్వలల్ తెలిసింది ఆ 
సంగతి. ఆవిడ తన పూజలూ, వర్తాలూ ఫలించినందుకు దేవుళల్కి ధనయ్వాదాలు తెలుపుకునన్దట.  

రాజారాంగారు జడీజ్గారి ముందు కదలకుండా నిలబడడం చూసి “యూ కెన గో!” అని మళీల్ చెబితే కోరుట్లో ఉనన్వాళుల్ నవావ్రట కూడా. నిదర్లో 
నడిచినటుల్ రాజారాంగారు తన భారయ్ ముందునించే ఆమెను పటిట్ంచుకోకుండా నడిచి వెడుతుంటే ఆమె ఆశచ్రయ్పోయిందట. కోరుట్ బయటకు రాగానే 
ఆయన పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డాడ్లూ, చేతులతో జుటుట్ పీకోక్వడాలూ, ఏడవడాలూ చేశారట. ఆవిడకి డైరవింగ వచుచ్ కాబటిట్ ఆయనిన్ కారులో కూరోచ్బెటిట్ 
ఇంటికి చేరిచ్, మామయయ్కి ఫోన చేసేత్ ఈయన పరుగెతుత్కు వెళాల్రు. రాజారాంగారి పిలల్లకి వేరే ఊళల్లోల్ ఉదోయ్గాలు మరి. పైగా వాళల్కి ఆపుత్డు మామయేయ్.  

“తీర్ సట్ర్యికస్!” అనాన్డు మామయయ్ నాతో.  
మామయయ్ దేని గూరిచ్ అంటునాన్డో అరథ్మయింది గనుక, “మొదటి రెండింటిలోనూ ఆయన తపేప్మీ లేదని నిరాధ్రించారు గదా!” అనాన్ను. 
“అవుననుకో, కానీ ఆయన మెదడులో ఏమునన్దో మనకేం తెలుసు? పదిహేనేళల్ కిర్తం వీళల్ పిలల్లు చినన్వాళుల్ కాబటిట్ కుటుంబ బాధయ్తల దృషాట్య్ 

ఆయన ఒక పెదద్ రిలీఫ ని ఫీలయి వుంటారు. రెండవది, నాలుగయిదేళల్ కిర్తం, పిలల్లు కాలేజీలోల్ ఉనన్పుప్డు. ‘ఆ పిలాల్డి తలిల్దండుర్ల పరిసిథ్తిలో 
తానుంటే?’ అనన్ ఆలోచన వచుచ్ంటే తన తపుప్ లేకపోలేదా అనన్ అనుమానం రాజారాం మదిలో చొరబడి ఉండవచుచ్. లేటెసట్ దాంటోల్ తన తపుప్నన్దనే 
ఆయన నమమ్కం. అది జరిగిన రోజున నాకు ఫోన చేసి, ‘ఇనేన్ళల్ డైరవింగ అలవాటు తరువాత రెడ లైట ఉనన్పుప్డు పకక్కు తిరిగి పెడసిట్ర్యనస కి సిగన్ల 
ఉనన్దా లేదా అని చూసే అలవాటు పోక మానదు. తనకు సిగన్ల ఉనన్ది కదా అని ఆ సైకిల మీది పిలాల్డు నేను ఆగుతానని అనుకునే ఉంటాడు. 
ఆగకపోవడం నా తపేప్!’ అని అనాన్డు. ‘దిసీజ ది థరడ్ సట్ర్యిక! ఈసారి తపిప్ంచుకోలేను. ఐ విల బి అవుట!’ అని జోడించాడు కూడా. అలా నాతో 
అంటునన్పుప్డు అతని మొహం ఆనందంతో నిండివునన్దని నా నమమ్కం. ‘నాకు పోలీసు టికెక్టిట్చాచ్డోచ! అని ఆనందంగా చెపేప్వాళల్ నెవరినైనా 
చూశారా?’ అని ఆయన భారయ్ మీ అతత్యయ్తో అనన్దట కూడా,” అనాన్డు మామయయ్. 

ఏమయినా గానీ, ఏ అంశం గూరిచ్ చరిచ్ంచబోయినా ఎదురు చెపప్డానికి రాజారాంగారు లేని లోటు సుదరశ్నంగారికి బాగానే కనిపించింది. 
రాజకీయాలోల్కి తలదూరిచ్నా, సినిమాలోల్ వేలు పెటిట్నా ఆ చరచ్లు దముమ్కునన్ దీపావళి టపాసుల లాగా తుసుస్మనాన్యి. 

రాజారాం గారిని మొదటి పరిచయంలో చేరిచ్న గూటినించీ రెండో దానికి మారాచ్ను గానీ మనసులో మాతర్ం ఒక మూలనించీ ‘తపుప్చేశావు 
కదా?’ అని పర్శన్ రావడం ఇపుప్డిపుప్డే ఆగేలా లేదు.  
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