విరామం
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1939 నుంచి 45 వరకూ జరిగిన రెండో పర్పంచ మహాయుదధ్ం మానవ జాతి మనుగడలో ఒక బృహతత్ర ఘటట్ం.

ఈ సమరంలో రాజాయ్లు చూసూత్ండగా పేక మేడలాల్ కూలిపోయేయి. మహానగరాలు తిరగటోల్ పపుప్లా పిండైపోయేయి.
మనుషులు కుంపటోల్ పడడ్ చీమలాల్ మాడిపోయేరు. ఆ విధవ్ంసకాండ అభూతం! వరణ్నాతీతం.

పోతే, యిక మరి యుదధ్ం వదద్నిపించిందా? మరి హింస వదుద్ అనిపించిందా? ఉహుఁ యుదధ్మనాన్, హింసనాన్,
జంకుపోయిందేమో...యుదధ్మే యెలల్పుప్డూ సాగేది. శాంతి ఒక “విరామం” లాంటిది.

ఆంధర్జోయ్తి సచితర్వార పతిర్కలో ధారావాహికంగా వెలువడడ్ ఈ నవలోల్ అడుగడుగునా “నేను” వునాన్ ఇది కేవలం నా
వూహ కాదు. ఈ పర్దేశాలు నా కళళ్తో చూసినవి. అయితే, రచనకి కలప్న అవసరం. ఇందులో కలప్న 'అంత మాతర్మే'
వుంది.

అ

ఒక చినన్ మాట!

ఇటీవల తెలుగులో వసుత్నన్ నవలలనీన్ అపౌరుషేయాలు. భబానీ భటాట్చారయ్ బెంగాల కాష్మం గురించి వార్సిన 'సోమెనీ
హంగరస్ తో తులతూగ గల మొటట్మొదటియుదధ్ దుషఫ్లితాల నభివయ్కత్ం చేసే నవల తెలుగులో 'విరామం' అంటే ఎవరూ

ఆశచ్రయ్పోనకక్రలేదు. సాంసక్ృతిక జీవనం పూరిత్గా సత్ంభించిపోయి, అనిన్ కళలూ, శాసాత్ర్లూ, సరవ్మూ సినిమాకు,
రాజకీయాలకూ దాసయ్ం చేసుత్నన్ ఈ రోజులలో, శకిత్మంతమైన రచనలు రావటానికి ఉనన్ అవకాశాలు దాదాపు మృగయ్ం.

సాహితయ్ంలో వచేచ్ కొతత్ పోకడలను పసికటిట్, ఆదరించి పోర్తస్హించే సిథ్తిలో పతిర్కలు, పర్చురణకరత్లు లేకపోయినటల్యితే,
ఇక ఆ దేశపు దౌరాభ్గయ్ం గురించి చెపప్నవసరం లేదు. మనుషుయ్లలో ఏ ఒక జాతిపటల్నైనా దేవ్షం పర్కటించడం యావతుత్

మానవజాతినీ దేవ్షించడం కాగలదనే జాఞ్నం కూడా లేని రచయితలునన్ మన దేశంలో, సాహితయ్ం కాలకేష్పానికి తపప్
మరెందుకూ పనికి రాదేమో...ఈ పై సందేహాలనిన్టికీ నివృతిత్ 'విరామం' నవల. అందుచేత తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలో శీర్

అంగర వెంకట కృషాణ్రావుగారి 'విరామం' ఒక కొతత్ మలుపు. బెంగాలీలో భబానీ భటాట్చారయ్, బిభూతి భూషణ

బందోపాధాయ్య, మానిక బందోపాధాయ్య, మలయాళంలో తకాక్ళి శివశంకర పిళైల్, తమిళంలో ఆర.కె.నారాయణ, కానా

శివసుబర్హమ్ణయ్ం వంటి రచయితల కోవలోకి చేరుతారుతెలుగులో చాసో, కె.కె., రా.వి. శాసిత్, అంగర వెంకట కృషాణ్రావు,

కాళీపటన్ం రామారావులు.ఇతివృతత్ం, భాష, శైలి శిలప్ం, పాతర్ పోషణతో సహా అనిన్ంటోల్నూ 'విరామం' భారతీయ భాషలలో

వచేచ్ ఏ ఉతత్మ నవలకు తీసిపోదని నవినయంగా మనవి చేసుకుంటునాన్ను.
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యుదధ్ం ముగిసింది. కాని యింకా యుదధ్ వాతావరణం వుంది. సైనాయ్ల విడుదల కారయ్కర్మం ఆరంభమైంది.
సుభాస చందర్బోసు తయారు చేసిన “ఆజాద హింద ఫౌజు” వీరులు యుదధ్ఖైదీలుగా జటుల్ జటుల్గా సవ్దేశం
వసుత్నాన్రు.
దేశం నూతన రాజకీయ వాతావరణంతో తుక తుక లాడుతోంది. దేశం దాసయ్విముకిత్ పొందే శుభసూచన
లగుపిసుత్నాన్యి.
కలకతాత్నించి బిర్గేడియర బయీయెమ యీ తనిఖీ పరయ్టన చేసూత్ చిటట్గాంగు వచేచ్డు. అకక్డ 404 లైన ఆఫ
కమూయ్నికేషన ఏరియా హెడ కావ్రట్రుస్ంది. ఏరియా కమాండర కలన్లు జేముస్. చండశాసనుడు. అతని పేరు వింటే
పిటట్లు నీళుళ్ తాగవు. ఆఫీసరుల్ గడగళాళ్డాత్రు.
బిర్గేడియరతో కలన్లు కూడా తిరుగుతునాన్డు. వాళిళ్దద్రూ మా యూనిటు తనిఖీ చెయయ్డానికొచాచ్రు.
యూనిటంతా చూసి, ఆఫీసులో నాతో కూడా కాసేస్పు మాటాట్డేరు “అయితే నీకు యూనిటు ఆరంభదశ నించీ ఆఫీసు
వయ్వహారాలోల్ అనుభవముందనన్మాట..."
“ఔను సర"
బిర్గేడియర, కలన్లు ఒకరి మొహం ఒకరు చూచుకునాన్రు. “నువువ్ పదిమందిచేత పని చేయించి ఆఫీసు
నడపగలవనన్మాట...”
“అలాగే భావిసుత్నాన్ సర...”
వాళిళ్దద్రూ తిరిగి మొహాలు చూచుకొనాన్రు. కలన్లు నా వివరాలనీన్ చినన్ నోటు పుసత్కంలో రాసుకొనాన్డు.
నాలుగు రోజులు తరవాత నాకు ఏరియా ఆఫీసుకి బదిలీ అయింది.
ఇది నాకు మంచిదే కాని మనసు చివుకుక్మంది, ఈ యూనిటు పుటట్కముందొచాచ్. నేనూ, ఓ.సీ. మొదట ఈ
అడివిలో వెదుళుళ్ విరిచి పని ఆరంభించేం. ఇకక్డ పినున్ దగగ్రిన్ంచి ఏనుగులంతేసి యంతార్లు, లారీలు అనిన్టికి నేనే
ఇండెటుల్ తయారుచేశా. ఈ యూనిటు సిబబ్ందిలో నాలుగేళుళ్ గడిపా. అందరి గౌరవం అభిమానం పొందా, వాళళ్ందరిన్
విడిచి పెటట్డం కషట్ంగా వుంది. కాని తపప్దు.
ఈ బదలాయింపులో నా హోదా పెరిగింది. నాకు వైసార్యి కమిషనొచిచ్ంది. ఓ.సీ. వాళళ్ మెసుస్లో నాకు వీడోక్లు
విందుచేసేడు.
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ఏరియా ఆఫీసులు యెతైత్న కొండమీదునాన్యి, అకక్డికి వెళళ్డానికి సుమారు మూడు వందల మెటుల్ంటాయి.
కారుల్, లారీలు వెళళ్డానికి విశాలమైన తిరుగుడు మారగ్ం ఉంది.
మా ఆఫీసు చాలా పెదద్ది. అంతా ఆఫీసరేల్. నా విభాగానికి నేనే పెదద్. నా దగగ్ర యిదద్రు సివిలియను
టైపిసుట్లునాన్రు. ఒక సతరీ, ఒక పురుషుడు. ఒక సారజ్ంటు కూడా వునాన్డు. అతని పేరు సట్టన. అతను “ఛీఫ కల్రుక్"ట. నేను
వెళళ్గానే అతనికా హోదా పోయింది. అతనికి పనిరాదు. ఫైళుళ్ మొయయ్డమే తెలుసు.
సట్టన టైపిసుట్ల మీద అధికారం చలాయించే వాడు. వాళళ్ని తిటేట్వాడట. ఆ సాయంతర్ం మగ టైపిసుట్ భటాట్చారీజ్
అనాన్డు. “జమేదార సాబ! వీడింతవరకూ ఛీఫ కల్రుక్గా చలామణీ అవుతునాన్డు. ఇపుప్డు నువొవ్చాచ్కా సి.సి. అంటే చీఫ
కూలీ. ఫైళుళ్ బాగా మోసాత్డు.”
నేను పనిలో పర్వేశించడానికి వెళిళ్నపుడు, మొదట నాకిదివరకు పరిచయం వునన్ “రిఫిర్జేషన ఆఫీసర” కెపెట్న
నూయ్సమ దగిగ్రకెళాళ్. అతను ననున్ మొదట కలన్లు దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ తరవాత మిగిలిన ఆఫీసరల్ందరితో పరిచయం
చేసేడు. అపుప్డు మాతో కలన్లు కూడా వునాన్డు.
“ఇతను మిసట్ర భటాట్చారీజ్, టైపిసుట్...” కెపెట్న నూయ్సమ చెపేప్డు.
“తపుప్లు కొటట్డంలో పర్సిదుధ్డు..." కలన్ల అనాన్డు.
నేను నవేవ్ను.
"మిస ఉమ, టైపిసుట్, తపుప్లు కొటట్దు కాని, ఎపుప్డూ పరాకే. నువావ్విణిణ్ మేలొక్లపాలి.’’’
నేను నవవ్లేదు. ఉమ వేపు తదేకంగా చూశా. గుండె కొటుట్కొంటూంది. కలన్ల, కెపెట్న వెళిళ్పోయేరు. నేను ఉమ
దగిగ్రకెళాళ్.
“నీ పేరు... ఉమ?"
“ఔను సర...” భయంగా అంది.
“నాకు నమమ్కం లేదు....”
“ఏం సర...? నిజంగా నా పేరు ఉమ..."
నా చుటూట్ సట్టన కాలుగాలిన పిలిల్లా తిరుగుతునాన్డు
“జమేదార సాబ! అనిన్ అరజ్ంటు కాయితాలునాన్యి...” అనాన్డు సట్టన.
“పరవాలేదు... ఇపుప్డే వసుత్నాన్... మిస ఉమా! మీ దేవూరు?”
“పర్సుత్తం ఈ వూరే...”
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“జమేదార సాబ! పదినన్రైంది. మరో పావుగంటకి కలన్ల సాబ నినున్ పిలుసాత్డు. ఇవాళ బుధవారం. ఏరియా
ఆరడ్రుల్ తయారుకావాలి..." సట్టన ననున్ హెచచ్రించినటుల్ అనాన్డు.
“తొందరపడకు. ఆయన పిలిచ్నపుప్డు వెళాత్. అనన్టుట్ సారజ్ంటు సట్టన! నీ సీటెకక్డ?...
“ఆ గదిలో ఆఫీసరల్ గదిలో..."
“అకక్డెందుకూ? నీ సీటికక్డికి మారిప్ంచేసాత్. ఇవాళ నించీ యికక్డే పనిచెయియ్...”
సట్టన గునుసూత్ వెళిళ్పోయేడు.
“మిస ఉమా! చిటట్గాంగు మీ సవ్గార్మమా?”
"కాదు మాది కొమిలాల్...”
“నినెన్కక్డో చూసినటుట్ంది. బాగా తెలిసినటుట్ంది. కాని...”
"అసంభవం. నేను మిమమ్లిన్దివరకెనన్డూ చూళేళ్దు."
“అసంభవం! ఔను అచచ్ంగా అలాగే అంటుంది పదమ్.”
"పదమ్! ఓహో! మా పదమ్ మీకు తెలుసా?"
“ఏ పదమ్?” అమాయకంగా పర్శిన్ంచా.
“మా అకక్. నాలాగే వుంటుంది. నాకంటె మూడేళుల్ పెదద్”
“ఆమె ఉదోయ్గం చేసేదా?"
“ఔను, కలకతాత్లో. చాలాకాలమైంది వుదోయ్గం మాని...”
“మీది కొమిలాల్...”
"ఔను. మా నానన్గారు పోయేరు. బెంగతో పోయేరు....”
“ఓహో! అయితే రంగూన టేర్డింగ కో వాళుళ్ నీకేమైనా అవుతారా?"
“ఆ కంపెనీ యజమాని మా పెదద్తండిర్ గారే...”
“నిజం ?"
“నిజం ...”
“నీలాగే... నీలాగే వుంటాడు. అషూ.."
“అషూ... నా తముమ్డు. ఇకక్డే ఒక మిలిటీర్ యూనిటోల్ “బాయ”గా పనిచేసుత్నాన్డు”
“భగవాన!... నీకు లహరీ తెలుసా?”
ఆమె గాభరాపడి, దికుక్లు చూసి తల దించుకుంది. సట్టన గబ గబ వచేచ్డు.
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“జమేదార సాబ! నువువ్ కాఫీ తాగుతావా. టీనా?”
“ఏదైనా సరే...”
"నో నో... ఏదో ఓటి చెపాప్లి....”
“టీ పీల్జ!”
వెళిళ్పోయేడు.
“అయితే నువువ్ మిస ఉమవి. పదమ్ చెలిల్వి...”
“మీకు పదమ్ని తెలుసా?”
“ఒకసారి నేను, ఆమె కలసి లాంచిలో పదామ్నది మీద పర్యాణం చేశాం. చాలాకాలం కిందట. అంతే పరిచయం.
పదమ్ యెకక్డుంది?"
ఆమె జవాబు చెపప్లేదు. నాకు కలన్ల దగగ్రిన్ంచి పిలుపొచిచ్ంది.
ఒంటిగంటైంది. లంచ వేళ. భటాట్చారీజ్ గబగబ మెటల్వేపు వెళిళ్పోతునాన్డు.
నేను ఏరియా ఆఫీసుకి బదిలీ అయిపోయినా, సికిస్త్ండియన కాయ్ంపులోనే వుంటునాన్. అందుకు యెవవ్రూ
అభయ్ంతరం చెపప్లేదు.
"మిస ఉమా! నాతో మా యూనిటుకి రాకూడదూ? కలిసి భోంచేదాద్ం...” అడిగాను.
“ఎందుకండి. నేను టిఫిను తెచుచ్కునాన్...”
“అయితేనేం. మెటల్కింద జీపువుంది....”
‘‘“క్షమించండి. ఇవాళ కాదు...”
“నీతో మాటాల్డాలి. ముఖయ్మైన విషయం. మా యూనిటుకి రేపు సాయంతర్ం రా...”
“మీ యూనిటుకా...” జంకుగా అంది.
“ఔను. అంటే సికిస్త్ండియన. ఇపప్టికీ అదే నా యూనిటని భావిసాత్.
“ఒదద్ండి. మరెకక్డైనా...”
“అలా అనకు, నువవ్కక్డికే రావాలి. లహరీ వునాన్డుగా. నాకు అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచాలున్ంది.”
“ఒదుద్ సర...”
'ఏం పరవాలేదు, రేపు సాయంతర్ం మీ యింటోల్ వంట చెయొయ్దుద్. చెలెల్ళళ్ందరీన్ తీసుకురా. అషూ ఎలాగూ అకక్డే
వుంటాడు. అతిథిగా నువువ్ నాపకక్ కూచుంటే లహరీ చేత నీకు వడిడ్ంపిసాత్.”
“ఒదుద్ సర” అని నవివ్ంది. నేనూ నవావ్.
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“ఓకే...” అని నే వెళిళ్పోయా.
సాయంతర్ం ఉమని జీపులో యింటికి దిగబెటాట్.
“సట్టన కి చాలా ఈరష్య్గా వుంది. నేను మీతో అనవసరంగా మాటాల్డకూడదు,”
“ఏమిటి వాడి వుదేద్శం?"
“మంచి వాడు కాదండి...”
మేం మాటాల్డుతూంటే ఉమ చెలెల్లు పధాన్లుగేళళ్ది టీ తెచిచ్ంది.
“నీకిదో శర్మా?"
“శర్మేముందండీ... గాయతీర్! జీపు డైరవరిన్ లోపలికి రమమ్ను, అతనికూక్డా టీ ఇయియ్...”
ఆరుగంటలవుతుంది. గదిలో నేనూ ఉమే వునాన్ం. అపుప్డపుప్డిదద్రం నిశశ్బద్ మైపోతునాన్ం. నా నిశశ్బద్ం వెనక
పెదద్ వుబలాటం వుంది. దానిన్ విచిఛ్నన్ం చెయాయ్లి.
“మిస ఉమా! నినోన్సంగతి అడుగుతా, చెపాత్వా?”
ఉమ అలాగే అని తలూపింది.
“పదమ్కేమైంది? ఎకక్డుంది.”
ఉమ బెదిరిన లేడిలా చూసింది.
"కలకతాత్లో యేమైందో నాకు తెలుసు. కమల చెపేప్డు....”
“కమల! ఓహ కమల! ఆయనిన్ నేనెపుప్డూ చూళేళ్దు. మా అకక్ పనిచేసే ఆఫీసు యింటి యజమాని...”
“అతనే. అతను మీ అకక్ని చాలా పేర్మిసుత్నాన్డు."
“మా అకక్ శలవలోల్ వునన్పుప్డు వుతత్రాలు రాసేవాడు. ఇపుప్డతనెకక్డునాన్డో తెలీదు...”
“అదంతా ఒక గాథ, అది చెపేత్ నీ మనసు బాధపడుతుంది. ఐనా చెపాత్, మరొకపుప్డు. ముందు పదమ్ సంగతి
చెపుప్. నాకు చాలా ఆతుర్తగా వుంది.”
“ఉదోయ్గం విడిచి అకక్ వచిచ్నపప్టికి మా నానన్గారికి బల్డ పర్షరొచిచ్ంది. అతి మూతర్ం కూడా వచిచ్ంది. అకక్
వచిచ్ందిగాని ఆమె మనసు దెబబ్తింది. ఉదోయ్గం లేదుగదా అనన్ బెంగకూడా వుంది. నేనపప్టికింకా చదూతునాన్.
నానన్గారి జీతం చాలదు. ఇలుల్ చాలాభాగం కూలిపోయింది..." ,
“మీ పెదనానన్గారు ధనవంతులు కదా. మీకు సాయం చెయయ్లేదా;"
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“అబేబ్, మాకు వాళళ్కీ అంత రాకపోకలేల్వండీ. మేం బీదవాళళ్ం. బీదవాళళ్కి బంధువులు సాధారణంగా దూరంగా
వుంటారు. అయితే, మా నానన్గారు పోగానే, మా పెదనానన్గారే మమమ్లిన్ ఆదుకునాన్రు. అనన్దముమ్లిదద్రోల్ యేం
అభిపార్య భేదాలుండేవో మాకు తెలీదు. కాని యిపుప్డు వాళళ్ందరికీ మేమంటే అభిమానమే”
“మరి మిమమ్లిన్ వేరుంచేరేం?"
"ఇదే మంచిదండీ. కలిసుంటే కలతలొసాత్యి. కొమిలాల్లో యిలుల్ అదెద్కిచేచ్ం...”
“ఔను నేనాయింటికెళాళ్...”
“నిజం? ఎలా తెలిసింది? మా యిలుల్ బాగుందా? కొబబ్రి చెటుట్ందా. పెరటోల్ చెటుల్ బావునాన్యా?”
ఆమెకి కళళ్ంట నీళొళ్చేచ్యి. 'ఉనన్ వూరు, కనన్తలిల్' అనాన్రు.
“మీ యిలుల్ చాలా బావుంది. ఉమా! పెరటోల్ చెటుల్ చూళేళ్దు. గాని వీథి వెంపు కొబబ్రి చెటుట్ నికేష్పంలా వుంది.
పికాక్డిలీల్ దగిగ్ర వీథి వెంపు కొబబ్రి చెటుట్నన్ యిలుల్ మీదే.”
"ఔను! మీకెలా తెలుసు?” ఆమె యేడుసూత్ అనన్ది.
“ఏడవకు. పదమ్ చెపిప్ంది. ఉమా! అకక్ సంగతి చెపప్వా?”
“అకక్ యెపుప్డూ దిగులుగా వుండేది. వీథిలోకెళేళ్ది కాదు. కమల దగగ్రిన్ంచి వుతత్రాలేల్వు. అంచేత మరీ బెంగగా
వుండేది. దీనికి తోడు తలమీద పిడుగు పడడ్టుట్ ఆమె తలిల్ కాబోయే సూచనలగుపించేయి. లేడీ డాకట్రుచేత తనికీ చేయిసేత్
ఆమె అదే నిరాధ్రణ చేసింది....
“అకక్ మొదలు నరికిన చెటుట్లా కూలిపోయింది. నానన్గారికి ఆ సాయంతర్ం రకత్పోటు హెచిచ్పోయింది.
పక్షవాతం వచిచ్ కుడి పారశ్వ్ం అంతా పడిపోయింది...
“ఈ వారత్ తెలిసిన వెంటనే మా అనన్లొచేచ్రు. అంటే రంగూన టేర్డింగ కో వాళుళ్. నానన్గారికి వైదయ్ం
ఏరాప్టుచేసేరు. అకక్ మతిపోయిన దానాల్ తిరుగుతోంది. అంచేత ఒక వంటమనిషిని యేరప్రచేరు. పర్తి నెల డబుబ్కూడా
యిసుత్ండే వారు
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