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     నేను, మా ఆవిడ కామేశవ్రి ఏడురోజుల కరాణ్టకయాతర్ ముగించుకుని ఆరోజు పొదుద్నే ఇంటికి చేరాం. 

శృంగేరి మొదలుకొని యాతర్ంతా కొండకోనలోల్ జరగడంవలల్ మొబైల ఫోనుకు సిగన్ళుల్ సరిగాగ్లేక మా బురుజువీధి 
విశేషాలేమీ మాకు ఆవారమంతా తెలియలేదు.  

     బడలిక తీరుచ్కొని ఇంటిపనులోల్ పడగానే మా బురుజువీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ వీధితలుపు తోసుకొచిచ్ మా 
యాతర్ ఎలాజరిగిందని తవ్రతవ్రగా కేష్మసమాచారాలు అడిగింది.  

     ఆమె ఏదోచెపాప్లని వచిచ్ందని అరథ్మై. విశేషాలగురించి తనే అడిగింది కామేశవ్రి.  
     "హోటల సుందరార్వుకు ఐదురోజులకిందట పెదద్ గుండెపోటు వచిచ్ంది తెలుసా? టౌనోల్ గవరన్మెంటు 

ఆసుపతిర్లో బైపాస ఆపరేషన చేసారట. ఆయుషుష్ గటిట్దని, పార్ణాపాయం కాసత్లో తపిప్ందని అనాన్రు" అని గబగబా 
చెపిప్ ఊపిరి పీలుచ్కుంది వనజమమ్.  

 “అయోయ్"అనాన్ము నేను, కామేశవ్రి ఒకేసారి.  
     “హోటలోల్ ఆరోజంతా నీరసంగా కనిపించాటట్. చాతీలోనొపప్ని ఆరాతిర్ పడిపొయాటట్. హోటలువరక్రేల్ డాకట్రున్ 

తీసుకొసేత్ వెంటనే టౌనోల్ పెదాద్సప్తిర్కి తీసుకెళళ్మనాన్టట్. వాళేల్ టాయ్కిస్ మాటాల్డి తీసుకెళిల్ చేరిపించారట్" గుకక్ తిపుప్కోకుండా 
చెపిప్ "పొయియ్మీద ఉపామ్ పెటొట్చాచ్ను, మాడిపోతే మీఅనన్య కేకలేసాత్డు. మళీల్ వసాత్" అని వెళిల్పోయింది.  

     వనజమమ్ అలావెళల్గానే వాళల్ ఎదురింటి సుశీలవచిచ్ మిగతా వివరాలు చెపిప్వెళిల్ంది. 'విజయవాడలోవునన్ 
సుందరార్వు కూతురు దీప మరుసటిరోజు పొదుద్నగాగ్ని రాలేకపోయింది. ఐతే అపప్టికే డాకట్రుల్ పర్మాదం తపిప్ంచారు. దీప 
వచాచ్క మొనన్ బైపాస చేసారు. పర్సుత్తం ఐసీయూలో పెటాట్రు. అంతా బానేవుంది. మూడురోజులోల్ రూముకు 
మారుసాత్రు. తను, తనభరత్ ‘పరోపకారి పాండురంగ’ ఆసప్తిర్కి రోజూ వెళొల్సూత్ దీపకు సహాయం చేసుత్నాన్రు.’    

     "మంచివాడు. అందుకే అంతమొచిచ్ంది. ఐనా వొకక్నిముషమైనా కూరోచ్కుండా రోజంతా హోటలోల్ 
అటుయిటూ తిరుగుతూనే వుంటాడు, యాభైయేళుల్ంటాయేమో, అతనికెలా వచిచ్ందో గుండెపోటు" అంది కామేశవ్రి 
విచారంగా, నేను ఆఫీసుకు బయలేద్రుత్నన్పుప్డు.  

     "మంచివాడేగాని, యెవవ్రితోనూ మాటాట్డుడ్, యేదీ పంచుకోడు, గుంభనగా వుంటాడు. అలాంటివాళల్కిలాగే 
ఔతోందని అంటునాన్రుగా డాకట్రుల్ యీమధయ్" అనాన్ బయటికి నడుసూత్.  
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     "మనవీధిలోని పెదద్లతో సరిగాగ్ మాటాల్డకపోతే యెవవ్రితోనూ మాటాల్డనటేట్నా" అనన్ కామేశవ్రి మాటలు 
వినిపించాయి వెనకనుంచి. తనెపుప్డూ అంతే. తనకే అనీన్ బాగా తెలుసనుకుంటుంది.  

     నడుసూత్ంటే సుందరార్వు గురించిన ఆలోచనలు వరసగా వచాచ్యి. 
     సుందరార్వుది మా బురుజువీధిలో గుడివైపు అంటే మా వరసలో రెండో ఇలుల్. అరుగులునన్ పెంకుటిలుల్. 

ఇంటిముందు దిరిసెనచెటుట్ంటుంది. సుందరార్వు కొంచెం పొటిట్గా, సనన్గావుండి వెనకిక్దువివ్న జుటుట్తో ఎపుప్డూ 
తెలల్చొకాక్లో కనిపిసాత్డు. అతనికి పాతబజారులో ఒక భోజనహోటల ఉంది. యాభైయేళల్ కిర్తం అతని తాత ఆ హోటల 
పార్రంభిసేత్, తండిర్ శేషారావు కషట్పడి దానిన్ వృదిధ్లోకి తెచాచ్డంటారు. అతని భారయ్పోయి పదేళల్కుపైగా ఐంది. దీప 
ఒకక్తే కూతురు. ఆమెకి పెళైల్ ఆరేళల్గా విజయవాడలో ఉంటోంది. తండిర్ని తనదగగ్రికి వచేచ్యమంటోందిగాని అతను 
వినడం లేదు. 

     సుందరార్వు వొకక్డే ఇంటోల్ ఉంటాడు, ఉండడమంటే రాతిర్పూటే. పొదుద్నేన్ వెళిల్పోయి మళీల్ రాతిర్ ఏ 
పదకొండుకో రావడం. ఎపుప్డైనా ఆదివారాలు కూతురుదగగ్రికి వెళొల్సూత్ంటాడు. ఉనన్సమయంలోకూడా మావీధిలో 
ఎపుప్డోగాని కనపడడు. కనపడడ్పుప్డు పలకరింపుగా నవివ్ తలవొంచుకుని వెళిల్పోతాడు. ఎవరోత్నూ పెదద్గా మాటాల్డడు. 
అపుప్డపుప్డూ కచేరిసతర్ం బిచచ్గాళల్తో నిండిపోయినపుప్డు కొంతమందొచిచ్ సుందరార్వు ఇంటి అరుగులమీద 
పడుకుంటారు. అలాంటపుప్డు మా సంఘపెదద్లు అతనిమీద అరుసూత్ంటారు. 

     గుడిలోజరిగే కారయ్కర్మాలకు అతనితో భోజన ఫలహారాలు సాప్నస్ర చేయించాలని మావాళుల్ చేసే 
పర్యతాన్లు ఎపుప్డూ విఫలమౌతూంటాయి. గుడికారయ్కర్మాలకు చందాలుకూడా సరిగాగ్ ఇవవ్డు. మా యిళల్లోల్ జరిగే 
ఫంక్షనల్కు భోజనాలు సపైల్ చెయయ్మని అడిగితే ఏదోవొక సాకు చెపిప్ తపిప్ంచుకుంటాడు. మావాళుల్ అతనిన్ ‘పీనాసి’, 
‘షైలాక సుందరార్వు’ అని పిలుసూత్ంటారు. అంతేకాదు మా సంఘ పెదద్లమాటను ఖాతరు చెయయ్డంలేదని వాళుల్ 
కొనిన్సారుల్ పరోక్షంగా అతనిన్ ఇబబ్ంది పెటట్డంకూడా జరిగింది. ఐనా అతనిలో మారుప్లేదు.     

     ఆఫీసుకు చేరగానే సుందరార్వుగురించిన నా ఆలోచనలకు బేర్క పడింది. ఆరోజు రాతిర్ ఎనిమిదిగంటలకు 
సుందరార్వుగురించి మా వీధి సంకేష్మసంఘం మీటింగుందని ఫోనులో కబురొచిచ్ంది.  

     చెపిప్న టైముకే ఆరాతిర్ మునిరెడిడ్ ఇంటోల్ మా వీధి సంకేష్మ సంఘం సమావేశానికి వెళాల్ను. మునిరెడిడ్ది 
పర్హరీగోడవునన్ రెండసుత్ల కొతత్మేడ. నేవెళేల్పప్టికే సభుయ్లంతా వచిచ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  

     మావీధి సంకేష్మసంఘ ఉపాధయ్కుష్హ్డు నారాయణమూరిత్ మొదటగా సుందరార్వు అనారోగయ్ంపటల్ విచారం 
పర్కటించి 'తదుపరి మనమేంచేయాలో' సూచించమనాన్డు.  

     "అతనికిపుప్డు అనీన్ నిలకడగా వునాన్యంట. అదృషట్వంతుడు" అంది మా సంఘ సభుయ్రాలు సుగుణమమ్   
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     “సుందరార్వుకూతురు దీపవొచిచ్ చూసుకుంటావుందనాన్రు. గవరన్మెంటాసుపతైరనా యిలాంటి జబుబ్లకి 
లక్షలు ఖరౌచ్తాయంట. డబుబ్ సరుద్బాటైందో లేదో” అనాన్డు చలపతి.  

     "ఆ హోటల బాగానే జరుగుతుందంటారు. పాతబజారోల్ వుండడమేకాక పాతబసాట్ండుకు దగగ్రకూడా. మనం 
అనగూడదుగానీ సంపాదించిందంతా కూతురికే పంపిసుత్నాన్డంటారు. యిపుప్డు అకక్రకొచిచ్ంది. ముందుచూపునన్వాడే" 
చెపాప్డు బంగారార్జు 

     “అసలతను మనందరాల్గా కలివిడిగా అందరోత్ అనీన్ పంచుకుంటూవుంటే యీ జబుబ్ రాకనే పోవును, 
యాభైయాయ్రేళుల్ యేంపెదద్ వయసని" విచారంగా అనాన్డు సావ్మినాయుడు.  

     “సంఘానికిదూరంగా వుంటే యిలాంటివే జరుగుతాయంటారు. యీరోజతనికోసం విచారించేవాళెల్వరునాన్రు 
పాపం! మనమునాన్ంగాబటిట్ సరిపోయింది" అనాన్డు బసవలింగం. 

     “మంచివాడేగాని అసలు వొకక్రితో మాటాల్డుడ్, యెవరీన్ ఆపాయ్యంగా పలకరించడు, వాయ్పారం 
చేసినంతమాతార్న అలావుండకక్రేల్దుగదా" సానుభూతి చూపించాడు సోమయాజులు. 

     “అతనికి డబుబ్ కౌపీనమని, ‘షైలాక సుందరార్’వని అనాయ్యంగా అంటారు. చందాలు యివవ్కపోవడం 
నిజమేకావచుచ్ ఐనా అటాల్అనడం తపుప్. హోటల నడిపేమనిషి అందరోత్ మంచిగావుంటే అపుప్ పెటిట్ డబుబ్లెగొగ్డాత్రని 
భయముండొచుచ్గదా” చెపాప్డు ధనరాజ. 

     “సంఘంలోవుంటూనే తగినంత సేవ్చచ్తో వుండడం మన మూల ధరమ్ం. మనం అతనిన్ తపుప్పటట్లేం. వాయ్ధి 
శరీరధరామ్నిన్ బటిట్వొసుత్ంది" అనాన్డు కాశీపతి.  

     “అవనీన్ మనకెందుకులేండి. అతని వయ్వహారాలు అతనిషట్ం. ముందు మనమేంచేయాలో చూడండి” అందరికీ 
పళల్రసం ఇసూత్ సూచించాడు మునిరెడిడ్. 

     "అతనిన్ రేపు అంటే శనివారం రూముకు మారుసాత్రట. ఐతే ఆదివారం వరకు చూడాద్నికి అనుమతించరట. 
సుందరార్వుహోటలోల్ భొంచేసే మాఆఫీసాయన చెపాప్డు" అనాన్.  

     అందరూ ఆలోచనలో పడాడ్రు.  
     "అంటే మనమంతా రేపే వెళిల్ అతనిన్ చూడాలని నువువ్ పరోక్షంగా వొతిత్డి చేసుత్నాన్వు" నవివ్ చినన్గా నాతో 

అనాన్డు నాపకక్న కూరుచ్నన్ మాఎదురింటి చలపతి.  
     "ఐతే అందరం ఆదివారమెళిల్ చూసొసేత్ సరి. సాయంతర్ం ఐదునుంచి చూడాడ్నికి అనుమతిసాత్రనుకుంటా" 

సూచించాడు నారాయణమూరిత్.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   e÷]Ã  2021 

   5 బురుజువీధి కథలు 

     "అతనెవవ్రితో కలవకపోయినా మనవీధిలోవునాన్డు కాబటిట్ సంఘంగా అది మన బాధయ్త" బలపరిచాడు 
రంగశాయి. సభుయ్లందరూ ఒపుప్కునాన్రు.   

     "టౌనోల్ గవరన్మెంటాసుపతిర్కి వెళల్డానికి నువేవ్ వొక మంచి వాయ్ను మాటాల్డు సూరయ్ం. మనందరం కలిసెళిల్ 
చాలారోజులైంది" చెపాప్డు కాశీనాథ నావైపు చూసి.  

     "ఖరుచ్లు పంచుకుందాంలే. మధాయ్హన్ంనుంచి రాతిర్వరకు మాటాల్డు. టౌనోల్ మనకేదనాన్ పనునాన్ చూసుకొని 
రావచుచ్" అనాన్డు సావ్మినాయుడు నవువ్తూ.  

     "అతనిన్ చూడాడ్నికి మనంతపప్ యింకెవరుంటారు? లోపలెకుక్వసేపు వుండనీరు. అంతదూరమెళుత్నాన్ం, 
మనకూ టౌనోల్ పనులుంటాయి" బలపరిచాడు రంగశాయి. 

     మూరిత్ “నేను నాకారోల్ పొదుద్నేన్వెళిల్ పనుల్చూసుకొని ఆటైముకు అకక్డికొసాత్” అనాన్డు. ధనరాజ, మునిరెడిడ్, 
బసవలింగం, బంగారార్జుకూడా ‘తామూ అంతే’ అనాన్రు. 

     “ఐతే చినన్వాయ్ను చాలు. మనం మిగిలినవాళల్ం యెలుల్ండి మధాయ్హన్ం రెండునన్రకు మాయింటోల్ కలుదాద్ం” 
అంటూ లేచాడు సావ్మినాయుడు. అందరం లేచి ఇంటిదారి పటాట్ం.  

     "యీ సమావేశం సుందరార్వుకొచిచ్న కషాట్నిన్ తలుచ్కోవడానికా, సానుభూతిగా మాటాల్డుతూ అతనిమీదునన్ 
కోపం తీరుచ్కోవడానికా? మనవాళల్లో సగంమందికి కారుల్నాన్యి. సుందరార్వుకోసం మనందరీన్ టౌనుకు 
తీసుకుపోవచుచ్గదా” అనాన్డు చలపతి దారిలో.  

     దూరంగా చీకటోల్ మావీధి మొదటోల్వుండే బురుజు గతంలోంచి తపిప్పోయిన ఒంటరి ఏనుగులాగా 
నిలబడివుంది. మరోవైపు వీధిచివరునన్ గుడితలుపులు మూసేసుత్నన్ చపుప్డువసూత్ంది. 

     "సంఘానికి దూరంగావుంటే యిలాగేవుంటుంది" అనాన్ మా యింటివైపు తిరుగుతూ. నేననన్ది సుందరార్వునా 
లేక తననా అనన్ సందేహం వచిచ్నటుట్ంది చలపతికి. నడుసుత్నన్వాడలాల్ ఒకక్షణం ఆగి తిరిగి తన ఇంటివైపు కదిలాడు. 

     కామేశవ్రి, ఆమె సేన్హితురాళుల్ కలసి మరుసటిరోజు వెళిల్చూసొసాత్మనాన్రు. వాళుల్ తీరికసమయాలోల్ 
ఎవరోవొకరింటోల్ కలిసి మాటాల్డుకుంటూంటారు. వాళల్కో సేవాసంఘంకూడా ఉంది. ఐతే వాళల్ ఆలోచనలు, 
కారయ్కర్మాలు మా సంఘపెదద్లకు నచచ్వుగాబటిట్ వాళుల్ పర్చారంలేకుండా వాటిని చేసుకుంటారు.  

     అనుకునన్టేట్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం మూడుగంటలకు ఎనిమిదిమంది టౌనుకి చినన్వాయ్నోల్ బయలుదేరాం.  
     కామేశవ్రి నేను బయలేద్రేటపుప్డు ఒక ఖాళీచెకుక్ ఇసూత్ "మీ పదిపడగల సంఘంవాళుల్ డబుబ్సహాయం 

మాటేమీ యెతుత్ండరు. నీకు వాయ్ను చారీజ్లుకూడా అందరూ యిసాత్రనుకోను. పోతేపోయిందిగాని యీ ఖాళీచెకుక్ 
పటుట్కెళుల్. అకక్డ అవసరముంటుంది. పిలల్తో ఆడకూతురొకక్తీ యెనిన్ అవసత్లు పడుతోందో పాపం" అంది.  
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     ఎవరికీలేని సానుభూతిని ఈమె ఎకుక్వగా చూపిసుత్నన్ందుకు నాకు కోపంవచిచ్నా ‘వెళేల్టపుప్డు 
వాదాలెందుకులే’ అని ఊరుకుని చెకుక్ జేబులోపెటుట్కుని బయలుదేరాను. 

     మా వాయ్ను టౌన పర్భుతవ్ ఆసుపతిర్లో వెనుకవైపున కొతత్గా కటిట్న కారిడ్యాలజి భవనానికి చేరేసరికి 
ఐదునన్రైంది. ఆదివారంకాబటిట్ జనం ఎకుక్వగానే ఉనాన్రు. మేం చెటుట్కింద వేచివుండగా పదినిముషాలోల్ 
మిగతావాళొల్చేచ్సారు. మా సంఘ సభుయ్లందరం రిసెపష్న హాలులోకి వెళాల్ము. రిసెపష్న చుటూట్ కొంతమంది మూగి యేదో 
అడుగుతునాన్రు.  

     బిలిడ్ంగ మధయ్లో ఉనన్ విశాలమైన కావ్డార్ంగిల లో అంతా గందరగోళంగా ఉంది. ఒక గులొమ్హర చెటుట్కింద 
కూరుచ్నన్ ఒకతని చుటూట్ కొంతమంది మూగివునాన్రు. కావ్డార్ంగిల అవతలునన్ వరండాలో ఒకవైపు గోడకానుకుని 
దాదాపు ముపైప్మందితో పెదద్ కూయ్ లైను ఉంది. ఆ లైను మొదలు లోపలెకక్డో ఉనన్టుట్ంది, కొస మాతర్ం వరండాలో 
కనిపిసోత్ంది. 

     కూయ్ నెమమ్దిగా కదులుతోంది. కదిలేకొదీద్ కొతత్వాళుల్ చేరి కూయ్ కాసత్ పెరుగుతోంది. ఇదద్రు సెకూయ్రిటి సిబబ్ంది 
లాఠీలతో తిరుగుతూ ఆ కూయ్ను కంటోర్లు చేసుత్నాన్రు. కూయ్ అంతా రకరకాల వయ్కుత్లతో నిండివుంది. ముఖయ్ంగా 
మాసినబటట్లతో కాయకషట్ం చేసేవాళుల్ ఎకుక్వగా ఉనాన్రు.  

     "యేవో మందులు వుచితంగా యిసుత్నన్టుట్నాన్రు" అనాన్డు రంగశాయి.  
     "కారిడ్యాలజిలో యేమందులిసాత్రు. వుచిత పరీక్షలైవుంటాయి" అనాన్డు ధనరాజ.  
     "విజిటరుస్ టైములో యిలాంటివుంటాయా? యెవరో వారుడ్లీడరు చికితస్లో ఉనన్టుట్నాన్డు. అతని 

అనుచరులంతా వచిచ్నటుట్నాన్రు" అనాన్డు సావ్మినాయుడు. 
     ఈలోపల రిసెపష్న దగగ్ర సుందరార్వు ఏరూములో ఉనన్దీ అడిగాము.  
     అతను మావైపు ఒకసారి ఆదరంగా చూసి ముందుకువంగి అవతలి వరండాలో కనిపిసుత్నన్ కూయ్లైనువైపు 

చేతోత్ చూపించి "ఆ లైనోల్ వునోన్ళల్ంతా సుందరరావును చూడాడ్నికే వచిచ్నారు. మీరుకూడా తొందరగావెళిల్ ఆ కూయ్లో 
నిలబడండి. యిపప్టికే యెకుక్వమంది చూసారని డాకట్రుల్ అసహనంగా వునాన్రు, యెపుప్డైనా తలుపు మూసేయవచుచ్" 
అనాన్డు.  

     మేం నిరాఘ్ంతపోయాము. కళెల్దుట కనిపిసుత్నన్ది నమమ్లేక ఒకరి మొహాలొకరం చూసుకునాన్ము.  
     “మేం అతనికి సనిన్హితులం, అతను మావీధిలోనే వుంటాడు. చాలాదూరంనుంచి వసుత్నాన్ం. మేం నేరుగా 

రూంకెళాత్ం" అనాన్డు మునిరెడిడ్ రిసెపష్నిసుట్తో. అతను “డాకట్రుగారినడగండి” అని మరో మనిషికి సమాధానం చెపప్డానికి 
పకక్కు తిరిగాడు. 
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     మూరిత్, ధనరాజ “మేం డాకట్రుకు చెపిప్వసాత్ం మీరు రూందగగ్రుండండి” అని వెళాల్రు.  
     మేం ముందుకు నడిచి కూయ్ దగగ్రికెళాల్ం. వెళేల్పుప్డు చూసేత్ గులొమ్హర చెటుట్కింద సూట్లుమీద కూరుచ్నన్తనికి 

చుటూట్వునన్వాళుల్ డబిబ్సుత్నాన్రు. అతను అది పుచుచ్కుని ఒక కాగితం మీద ఇచిచ్నవాళల్ పేరుల్ రాసుకుంటునాన్డు.  
     దగగ్రికెళిల్ కూయ్ చూసేత్ అందులోవునన్వాళుల్ చాలామంది మాకు తెలిసినవాళేల్. ముందున కొంతమంది 

ఇతరఆఫీసుల ఉదోయ్గులు, టీచరుల్ కనబడాడ్రు. 
     కూయ్లో పాతబజారులో షాపులోల్ పనిచేసేవాళుల్, వీధులోల్ బళుల్పెటుట్కుని అముమ్కునేవాళుల్, మారెక్ట లో 

కూరగాయలమేమ్వాళుల్, ఆఫీసులోల్ చినన్ ఉదోయ్గసుత్లు ఇలాంటివాళుల్ ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు. వాళల్ంతా తమదగగ్రివాళల్కు 
ఆపద వచిచ్నటుట్ విచారంగా ఉనాన్రు. కొందరు మమమ్లిన్చూసి నమసాక్రాలుచేసి ముందుకు వెళల్మనాన్రు.  

     ఇంతలో పెదద్డాకట్రు వచిచ్ అందరూ నిశశ్బద్ంగా కూయ్లో రాకపోతే చూడడ్ం ఆపించేసాత్నని మెతత్గా అరిచాడు. 
సెకూయ్రిటి వాళొల్చిచ్ కూయ్ని సరిచేసారు. మాకు ఇబబ్ందిగావునాన్ కూయ్ని పాటించడంలో మేం ఆదరశ్ంగా ఉండాలిస్న 
పరిసిథ్తి కాబటిట్ మేం ఇక తపప్దని కూయ్లో నిలబడాడ్ం.  

     నాముందు నిలబడడ్తను నేను పాతబజారు బటట్లషాపులో చూసినవాడే. మా ఆవిడకు చీరలు చూపించే 
ఓపికను మెచుచ్కుని అతనిన్ నేను గురుత్పెటుట్కునన్టుట్నాన్ను. 

     "సుందరార్వుకు వీళుల్ అపైప్నా యిచుచ్ంటారు లేదా అతనిదగగ్ర చీటీలైనా కటిట్వుంటారు" చినన్గా అనాన్డు 
నావెనకాలునన్ రంగశాయి వెనకిక్ తిరిగి.  

     "లేకపోతే యింతమందెందుకు వసాత్రు? చెటుట్కింద చూడండి దానికి సంబంధించిందేదో నడుసోత్ంది" 
అనాన్డు అతని వెనకాలునన్ బంగారార్జు. 

     ఈమాటలు వినబడాడ్యో యేమో నాముందునన్ బటట్లషాపతను వెనకిక్ తిరిగి "అవేమీ కాదండీ 
సుందరార్వుగారు మహానుబావుడండి. మాకందరికీ యెంతో సాయంజేసాడండి" అనాన్డు కాసత్ గటిట్గా.  

     "మాలాంటి కషట్పడేవోళల్కి అపాయ్యంగా అనన్ం పెటాట్డండి. వునన్పుప్డిచాచ్ం, లేనపుప్డు లేదు. సొంత 
అనన్దముమ్డుగూడా అటాల్ పెటట్డండి. ఆయనున్ తపుప్బడితే మళాల్ మనిషిజనమ్ వుంటాదాండీ” అనాన్డు అతనిముందునన్ 
మెకానిక షెడుడ్లో పనిచేసే మనిషి.  

     "ననున్ మునిసిపల ఆఫీసోళుల్ ముపుప్తిపప్లు పెడితే యీన వోటలొదిలేసి వాళల్చుటూట్ తిరిగి నాపని 
చేయించాడుసార. అలాంటోడు మరొకరు లేడండి” అంది ఇంకా ముందునాన్మె. ఈమెను మారెక్టోల్ కూరలమేమ్ అవవ్గా 
గురిత్ంచాం మేము.  
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     కూయ్లో నడుసూత్నే ఐదారుగురు మాచుటూట్ చేరి సుందరార్వును గురించి వాళల్ అనుభవాలు చెపప్డం 
పార్రంభించారు. అనీన్ సుందరార్వు మంచితనానిన్, దానగుణానిన్ తెలిపేవే. అందరూ రెకాక్డితేగాని పూటగడవనివారే. 
అతనిన్ వాళల్ందరూ తోడబుటిట్నవాడిలాగా చూసుత్నాన్రు. అతనికి గుండెపోటంటే తటుట్కోలేక పరుగెతుత్కుంటూవచాచ్రట. 

     రోజూ మధాయ్హన్ం రెండుతరువాత ఎంతోమంది ఉచితంగా అతని హోటలోల్ తింటారని ఒకరు, బీదవాళల్కి 
అతను ఎంతోకొంత ధన సహాయం చేసాత్డని ఒకామె, అతనిహోటలుదావ్రా పరిచయసుత్లైన గవరన్మెంటాఫీసు 
ఉదోయ్గులకు చెపిప్ మాటసాయం చేసాత్డని ఇంకొకరు, సాయం చెయయ్లేనపుప్డు ఓదారిచ్ ధైరయ్ం చెబుతాడని మరొకరు 
చెపుప్కుంటూ పోయారు. ఆ చెటుట్కింద జరుగుతునన్ది అతని ఆసుపతిర్ఖరుచ్లకు వాళల్ంతా ఉడుతసాయంగా 
చందాలేసుకోవడమట.  

     వాళల్మాటలు వాళల్కువాళుల్ చెపుప్కుంటునన్టుట్గా నిరివ్కారంగా, నిజాయతిగా, పాతవి గురుత్కు 
తెచుచ్కుంటునన్టుట్గా ఉనాన్యి. మాకు చెపిప్నటుట్గా లేవు. మేమందరం నిరాఘ్ంతపోయి వింటూ నడుసుత్నాన్ము. మేము 
ఇలాంటివాళల్తో ఏనాడూ సనిన్హితంగా లేముకాబటిట్ సుందరార్వు పర్పంచం మాకు తెలియకుండా ఉండిపోయింది. 

     మావీధిలోని సుందరార్వునే మేము సరిగాగ్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోయినందుకు మాకంతా ఎలాగోవుంది. 
అతనిన్గురించి మొనన్ మేమనుకునన్ మాటలు మాకే వెగటుగావునాన్యి. 

     దాదాపు రూందగగ్రికి వచాచ్ం.  
     సుందరార్వును చూసేసి మాకెదురుగా వసుత్నన్వాళల్లోల్ డేవిడ కనబడి పలకరించాడు. అతను బాయ్ంకు ఉదోయ్గి. 

"రెండోర్జులాగి రాకపోయారా? యివాళైతే సుందరార్వును గాజుతలుపులోంచి చూడాలి. అతనికి విజిటరుల్ యెకుక్వగా 
వునాన్రని, ఇనెఫ్క్షనుల్ రాకుండా డాకట్రుల్ అలా యేరాప్టు చేసారు" అనాన్డతను మాతో.  

     మేం నవివ్ ఊరుకునాన్ం.  
     దూరంగావునన్ డాకట్రు రూంలోంచివసూత్ నారాయణరెడిడ్ కనబడాడ్డు. అతను నాకు, సావ్మినాయుడికి, 

కాశీపతికి బాగాతెలుసు. తెలుగుటీచరు, యూనియన లీడరు.  
     మమమ్లిన్ చూసి నారాయణరెడిడ్ ఆగాడు.  
     “యేమంటాడు డాకట్రు” అనాన్డు సావ్మినాయుడు.  
     “సుందరార్వుకి యిక పర్మాదంలేదట, ఐతే కొనాన్ళుల్ విశార్ంతి అవసరమని, వెళిల్ కూతురిదగగ్ర పర్శాంతంగా 

కొనిన్నెలలు ఉండిరమమ్ని సలహా యిచాచ్టట్ డాకట్రు” అని నారాయణరెడిడ్ వెళూత్ వెళూత్ ఆగి మావైపు తిరిగి "చెలం 
చెపిప్నటుట్, పర్పంచం బాధ మన సుందరార్వు బాధ. అందుకే తటుట్కోలేక గుండెచెదిరి ఆసుపతిర్ పాలయాయ్డు" అని 
చెటుట్కిందకి వెళాల్డు.   
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     మేమంతా ఆగిపోయి అతనికేసి చూసూత్ండిపోయాం. 
     వెనకవాళల్ హెచచ్రికతో ముందుకు కదిలి గాజు తలుపులోంచి సుందరార్వును చూసాం. పర్శాంతగా 

నిదర్పోతునాన్డు. పకక్న కురీచ్లోకూరుచ్నన్ దీప అకక్డినుంచే చెయూయ్పి మమమ్లిన్ పలకరించింది. మంచంపకక్న 
టూయ్బులు, మిషనుల్ ఉనాన్యి.  

     సుందరార్వును చూసి వెనుదిరిగాక మా సంఘ సభుయ్లుకూడా చెటుట్కిందకెళిల్ చందాలివవ్డం మొదలుపెటాట్రు.  
     "నేనూ కొంత కాయ్ష తెచాచ్ను పద" అనాన్డు మా ఎదురింటి చలపతి.  
     "నేను చెకుక్ తెచాచ్ను" అంటూ అతనివెనక నడిచాను.  
     ఇదద్రం వెళిల్ అవిచేచ్సాక మా వాయ్నువైపు నడిచాం.  
     "దీప ధైరయ్ంగానే వుంది" అనాన్  
     "యింతమంది ఆతమ్బంధువులుంటే చావును సంతోషంగా పిలవచుచ్" అనాన్డు చలపతి ఆకాశంలోకి చూసూత్. 
       "మన సంఘధరామ్నిన్ అతను లెకక్జెయయ్లేదనే అనుకునాన్ం" అనాన్ వాయ్ను దగగ్రికొచాచ్క. అపప్టికే 

మావాళల్ంతా మౌనంగా ఎకిక్ కూరుచ్నాన్రు. వొకరిమొహాలొకరు చూసుకోవడంలేదు సుందరార్వును చూడాడ్నికి ఇంకా 
ఒకరు, ఇదద్రు వసూత్నే ఉనాన్రు. 

     "లెకక్జెయయ్నిమాట వాసత్వమేగాని అతనే మనకంటే నిజమైన సంఘజీవి" అనాన్డు చలపతి టాయ్కిస్ 
ఎకక్బోతూ ఆగి. 

      
      

      (      ) 
Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2021/jan21_buruju_veedhi_comments.htm

