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“ఆ పోలీసు పేరు బాలారిషట్” అనాన్డు మీసాలార్జా. “పేరులాగే వాడూ దరిదుర్డు. వాడికి పాఠం చెపాప్లి. ఎవరు చెపుతారు?”
“వాడి మీద ఎందుకoత కసి? పై నుంచి ఆరడ్రుల్ వసేత్ వాడేమి చెయయ్గలడు?” అనాన్డు పర్భు.
పోలీసు సేట్షనులో అతడు తన చెంప పగలుగొటిట్న సంగతి మీసాలార్జా చెపప్లేదు. “ఎదురు పర్శన్లు వెయయ్టం ఎపప్టినుంచీ
నేరుచ్కునాన్వురా పర్భూ?” అనాన్డు.
“అది కాదు బాసూ. నేను చెపేప్ది... “
“చేసేత్ చెయియ్. లేకపోతే నోరూమ్సుకుని కూరోచ్” కఠినంగా అనాన్డు.
అంజి కలిప్ంచుకుని, “నేను చేసాత్ను. ఏమి చెయాయ్లో చెపుప్” అనాన్డు.
“వాడి గురించి వివరాలు కనుకోక్వాలి. చంపకూడదు. కాలో చెయోయ్ తీసేయాయ్లి. లేదా తలిల్నో చెలిల్నో ఏదో చెయయ్లి. అది మనమే
చేశామని వాడికి తెలియాలి. జీవితాంతం కుళిళ్ కుళిళ్ చావాలి”.
“చేసాత్ను” అనాన్డు అంజి. “ముందు ఆ ఊరెళిల్ వాడి తాలూకు వివరాలనీన్ తెలుసుకుంటాను”
“నేను కూడా వసాత్ను” లేసూత్ అనాన్డు పర్భు. వాళళ్తో పాటూ గోవిందు కూడా లేచాడు.
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“అకక్డికి వెళాళ్క ఏమి చేశామో ఫోన చేసాత్ం.”
“జాగర్తత్. బాంబులు వేసి వాడి ఇలుల్ పేలేచ్సాత్రో, వాడి కాలో చెయోయ్ తీసేసాత్రో మీ ఇషట్ం. నా మీదకి కేసు రాకూడదు. కానీ నేనే
ఇదంతా చేశానని వాడికి తెలియాలి”
ముగుగ్రూ అతని దగగ్ర శలవు తీసుకుని అకక్డి నుంచి వెళిల్ పోయారు.
PPP
“బావునాన్యి కారుడ్లు” అoది రవళి పెళిల్ శుభలేఖలు చూసూత్. సారమమ్ మొహం విపాప్రింది. “నేనే సెలెకట్ చేశా” కాసింత గరవ్ంగా
అనన్ది.
“గొపప్ టేసుట్ నీది. ఇంతకీ మీది పేర్మ వివాహమా? పెదద్లు కుదిరిచ్ందా?”
“సగం సగం. నానాన్, అనన్యాయ్ పోయిన తరువాత అమామ్ నేనే ఉనాన్ం. మా బాగోగులనీన్ తనే చూసుకునే వాడు. అలా.. అలా..”
నవేవ్సింది. “...ముందు వాళళ్మమ్ వపుప్కోలేదు. ఇంతలో సబ-ఇనసెప్కట్రుగా పర్మోషన వచిచ్ంది. నావలేల్ అనుకునాన్రు. ముహూరాత్లు
పెటేట్సుకునాన్ం”
‘నిరేహ్తుక నమమ్కాలు కూడా మనకి సాయం చేసాత్యనన్మాట’ మనసులో అనుకుని “ఆదితయ్పురం ఎపుప్డు వెళుత్నాన్వు?” అని
అడిగింది.
“ఇపుడే. ఇంకో గంటలో..”
“అధరవ్ణ అకక్డే ఉంది. మా అతత్ ఊరు వెళిళ్పోతానoటోంది. నీ పెళిళ్కి వచిచ్నపుప్డు తనని నాతో పాటూ తెచేచ్సుకుందామని
అనుకుంటునాన్ను. ఈ లోపులో ఒకసారి మా ఇంటికి వెళిల్ చూడు”
“తపప్కుండా అకాక్. తనకి ఆంజనేయసావ్మి విగర్హం అంటే ఇంటరెసుట్. మన కోవెల పకక్న కొతత్గా కడుతునాన్రు చూడు. దానిన్
చూపించమని ఎపప్టి నుంచో అడుగుతోంది”
“దేశంలో అనిన్టికనాన్ ఎతత్యిన విగర్హం ఎకక్డుంది?”
“విజయవాడలో. ఇపుప్డు శీర్కాకుళం పకక్న మoడపం దగగ్ర ఇంకా పెదద్ది కడుతునాన్రనుకుంటా. ఎందుకు అడుగుతునాన్వు ఇవనీన్?”
“మీ ఆయన పేరు ఆంజనేయసావ్మి కదా. అనిన్ వివరాలూ తెలుసుకునాన్వా లేదా - అని”
సారమమ్ అందంగా సిగుగ్ పడి, శలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయింది. అంతలో రవళికి ఆగార్ నుంచి ఫోన వచిచ్ంది. “ఎలా ఉనాన్వ సుమా?”
అడిగింది రవళి.
“ఫసట్ కాల్స”
“హోటల బావుందా?”
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“బావుంది. ఇంత ఖరీదైన హోటలోల్ ఉండటం
మా ఇదద్రికీ ఇదే మొదటిసారి”
“కిటికీలోంచి తాజమహల కనపడుతోందా?”
“కనపడుతోంది. కానీ.... “
“కానీ ఏమిటి? తలుపు తీయటానికే తీరిక
దొరకటం లేదా?”
“ఛా. అది కాదకాక్ నేను చెపప్దలుచ్కునన్ది”
అంటూ మాటలు దొరకక్ ఆగిoది. మదిభావం మాటగా
మారాలంటే మనోసాగర మధనం అవసరం. ఆపై
ఒకొక్కక్

వాకయ్మే

కూడగటుట్కుని

చెపప్టం

పార్రంభించింది.
“ఇది చెపప్టానికి నేనేమీ సిగుగ్ పడటం లేదు.
కానీ నీకు చెపాప్లి. నీకు కాకపోతే ఎవరికి చెపప్ను?
జీవితం ఇంత బావుంటుందని నాకు ఇంత కాలం
తెలీదకాక్. మా ఇంటోల్ అమామ్, నానన్, నేనూ ముగుగ్రమే. నానన్ ఇంటోల్ంచి ఎపుప్డు వెళాత్డో, ఎపుప్డొసాత్డో తెలీదు. ఇంటోల్ ఉనాన్ అసలు మాతో
మాటాల్డేవాడే కాదు. ఇక అమమ్. మనిషికి కొనిన్ ఇషాట్లు, అయిషాట్లూ ఉంటాయనన్ విషయమే తనకి తెలీదు. ఒక దీవిలో ఒకరి భాష ఒకరికి
రాని ముగుగ్రు మనుషుయ్లు చికుక్పడి పోయినటుట్ ఆ ఇంటోల్ ముగుగ్రమూ బర్తికాం. ఎవరూ చెడడ్వాళుళ్ కాదు. గొడవలు లేవు. కానీ తలుపులు
మూసుకునన్ ఫీల. పేర్మ చెపప్టానికి దారుల్ తెలియకో, పర్దరిశ్ంచటానికి ఈగో అడుడ్ వచోచ్, ఒక సప్రశ్, ఒక మాట లేకుండా రోజులు
గడిచిపోయాయి. పర్మిద ఉంటే ఏం లాభం? అందులో నూనె లేకపోతే? ఏదో కావాలి. ఏం కావాలో తెలీదు. సరీగాగ్ ఆ సమయంలో సారథి
పరిచయం అయాయ్డు. ఆకలితో ఉనన్ విసత్రాకులోకి అనన్ం దొరికినటుట్, దాహంతో ఉనన్ ఎడారిని నీటి చుకక్ తడిపినటుట్. అతడితో ఉనన్పుప్డు
జీవితం ఇంత బావుంటుందా అని పర్తిక్షణం అనిపించేది. కానీ... కానీ... ఎకక్డో ఏదో వెలితి. ఎందుకో ఇపుప్డు అరథ్మైంది. అపుప్డు గుండెలోల్
గిలట్ ఫీలింగ. ఇపుప్డు దానిన్ పోగొటిట్ంది గుండెల మీద మంగళ సూతర్ం” అని ఆగి, “నేను అనుకునన్ది సరీగాగ్ చెపాప్నా అకాక్?” అని అడిగింది.
ఆ పర్శన్కి సమాధానం చెపప్కుండా, “నేనొక మెసేజ పంపుతాను. అది చదివి అరథ్ం చేసుకునాన్క మళీళ్ ఫోన చెయియ్” అనన్ది రవళి.
“ఏమిటకాక్ అది?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
“ఎపప్టి నుంచో నేను దాచుకునన్ది. పర్తిసారీ నేను చదువుకునేది. చదువు. నీకూ ఉపయోగపడుతుంది” కుల్పత్ంగా అని ఫోన పెటేట్సి,
మెసేజ ఫారావ్రడ్ చేసింది. ఎవరో రచయిత ఎకక్డో వార్సిన చాలా పెదద్ మెసేజ.
PPP

‘నేను ముకుక్ సూటి మనిషిని. కుండ బర్దద్లు కొటిట్నటుట్ మాటాల్డతాను’ అంటారు కొందరు. ఎదుటివయ్కిత్ పాయ్ంటు గుండీలు

పెటుట్కోకపోతే చెపప్టం వేరు. నీ మొహం దరిదర్ంగా ఉనన్దని కుండ బర్దద్లు కొటట్టం వేరు. మనిషికి లౌకయ్ం కావాలి. యుదధ్మెందుకని కృషుణ్డు
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రాయబారమూ చేశాడు. అవసరమైతే యుదధ్సారథయ్మూ చేశాడు. అదీ పర్జఞ్. దురోయ్ధనుడు ఎలాగూ సైనాయ్నిన్ అడుగుతాడని తెలుసు. ‘నే
కావాలా? సైనయ్ం కావాలా?’ అని అడగటం లౌకయ్ం.
లౌకయ్ం పర్జన్లో ఒక భాగం.
గిరిజాకలాయ్ణ యక్షగానంలో పరవ్త రాజపుతిర్ పారవ్తి, శివుడు లభించక ఆతమ్హతయ్కు పాలప్డబోతూంటే సూతర్ధారుడు, ‘తగదిది

తగదిది ధరణీధర వర సుకుమారీ. అండగా మదనుడుండగా, మన విరిశరముల పదనుండగా, కోరిన వాడెవడైనా నీ దాసు చేయనా’ అంటాడు.
చినన్బాణంతో పోయేదానికి బర్హామ్సత్రం వాడకపోవటం; ఎదుటివాళళ్ని నషట్పరచకుండా మనకాక్వాలిస్ంది పొందటం లౌకయ్ం.

దురదృషట్వశాతూత్ ‘లౌకయ్ం’ అనన్ పదానిన్ మనం నెగెటివ సెనస్లోనే ఎకుక్వ వాడతాం. మెటీరియలిజం, ఇండివిడుయ్వాలిటీ,

మొండితనం, లౌకయ్ం, డబుల సాట్ండరడ్... అనీన్ వేరు వేరు పదాలు. ఇదద్రి మధయ్ తగవులు పెటేట్వాడిని ‘లిటిగెంట’ అంటారు. లిటిగేషన వేరు.
లౌకయ్ం వేరు. కనాయ్శులక్ం నాటకంలో “అది మోసం కాదు. నా లౌకయ్ పర్జేఞ్” అoటాడు రామపప్ పoతులు. “ఔరా! తాము చేసేత్ లౌకయ్మూ,

మరొకరు చేసేత్ మోసమూనా?” అని మధురవాణి ఆశచ్రయ్పోతుంది. ‘నమిమ్న చోట చేసేత్ మోసమూ, నమమ్ని చోట చేసేత్ లౌకయ్ము’ అనే నానుడిని
ఎంతో గొపప్గా చెపాప్డు గురజాడ అపాప్రావు మాసాట్రు.

సతరీ సమసయ్ని పరిషక్రించటానికి ఉతత్మమారగ్ం ఆమె చెపేప్ది చివరివరకూ వినడం. పురుషుడి సమసయ్ని పరిషక్రించటానికి

ఉతత్మమారగ్ం, అతడికి సలహా చెపప్కపోవటం. ఏది చెపాప్లో, ఏది చెపప్కూడదో చెపిప్ భాగసావ్మికి రహసాయ్లనీన్ చెపేప్సినటుట్ భర్మ

కలిగించటం దాంపతయ్oలో లౌకయ్ం.

లౌకుయ్లకి అవతలివారి ఇషాట్యిషాట్లూ, బలహీనతలూ కుష్ణణ్ంగా తెలిసుoటాయి. పొగడత్ అని అనుమానం రాకుండా పొగడటం,

తెగడాలిస్న చోట కంటోర్లలో ఉండటం, లౌకుయ్డి కళ.

పొగడత్ వేరు. అభినందన వేరు. లేని మునగచెటుట్ ఎకిక్ంచటం పొగడత్. అది భటార్జుల పని. అభినందన అంటే ఉనన్దానికి విశేషణాలు

అదద్టం. అభినందన అభిలషణీయం. అది బంధానిన్ కాపాడుతుంది. “మొనెన్పుప్డో చికుక్డుకాయ కూర చేశావు చూడు. చాలా బాగుందోయ.
మళీళ్ ఒకక్సారి చెయియ్ పీల్జ” అని భారయ్తోనూ, “ఈ మధయ్ పొర్దుద్నేన్ లేసుత్నాన్వ. బాగా డిసిపిల్నడ్ అయాయ్వురా. పౌర్డ ఆఫ యు మై సన” అని

కొడుకుతోనూ, “డైరవింగ చాలా బాగా చేశావయాయ్ గుడ..” అని డైరవరుతోనూ అనటంలో నషట్ం లేదు కదా.

“మీ జీవితంలో బాగా గురుత్ండిపోయిన ఒక మధుర సంఘటన చెపప్ండి మాలకిష్గారూ” అని పకిక్ంటావిడ అడిగింది. మాలకిష్ క్షణం

కూడా ఆలోచించకుండా, ‘...నలభై ఏళళ్ కిర్తం ఓ రోజు మా ఆయన ‘పాతికేళళ్ నుంచీ ననెన్లా భరిసుత్నాన్వే సీతామాలకీష్. నీకు పదమ్శీర్ ఇవావ్లే’
అనాన్డు. ఇనేన్ళళ్యినా ఆ మాట గురుత్ండి పోయింది” అనన్ది.

అభినందన అవతలి వారికి బోలెడంత పాజిటివ ఎనరీజ్ ఇసుత్ంది. పిండి రుబబ్టం నుంచి, పొర్దుద్నేన్ ఇంటిలల్పాదికీ దోసెలు వెయయ్టం

వరకూ ఒక వితంతు బామమ్ పని. పెదద్ కుటుంబం. దాదాపు పదిమంది పిలల్లు ఆవిడ చుటూట్ చేరి, “పీల్జ ఇంకొకటి వెయయ్వా అమమ్మామ్, పీల్జ
ఇంకొకటి నానమామ్, ఇంకోటి బామామ్” అంటూ వేపుకు తినేవారు. ఆ వయసులో అరవై డెబైభ్ దోసెలు వేయటానికి ఆ మాటలు పాజిటివ
టాబెల్టుస్ లాగా పని చేసేవి అనుకుంటా.

PPP
అరగంట తరువాత సుమ నుంచి ఫోన వచిచ్ంది.
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“మెసేస్జ చదివావా?” పర్శిన్ంచింది రవళి.
“పర్జఞ్, లౌకయ్ం గురించి కదా. బావుంది. కానీ ఎందుకు పంపావో అరథ్ం కాలేదు”
“ఎపుప్డో చాలాకాలం కిర్తం సేవ చేసి పెటుట్కునన్ మెసేజ అది. మళీళ్ ఇంకొకసారి చదువు”
“దేనికి?”
“మీ ఇంటి గురించి చెపూత్, ఒకే దీవిలో భాష తెలియని ముగుగ్రు వయ్కుత్లు... అనాన్వు కదా”
“అనాన్ను”
“నీ భాష ఇంటోల్వాళళ్కి రాకపోతే, వాళల్ భాష నువేవ్ నేరుచ్కోవచుచ్గా?”
“అరథ్ం కాలేదు”
“పర్మిద ఉంది. నూనె లేదు - అనాన్వు”
“అవును. అనాన్ను”
“నూనె పోసి పర్మిదని నువేవ్ వెలిగించవచుచ్గా. ఆ మెసేజి చెపేప్ది అదే.”
అరథ్ం చేసుకోవటానికి పర్యతన్ం చేసుత్నన్టుట్ సుమ మౌనం వహించింది.
“నీకు పంపిన మెసేజిలో వంట పర్సకిత్ కూడా ఉంది చదివావుగా” అనన్ది రవళి.
“అవును.”
“మీ అమమ్తో ఎపుప్డైనా, ‘భలే వండుతావే నువువ్’ అనాన్వా? మేధావికీ, కళాకారుడికీ అభినందన గొపప్ సూఫ్రిత్. మీ నానన్ మేధావి.
ఆయనిన్ ఒకసారైనా పొగిడావా? ఆలోచించు. నీ తరఫు నుంచి పర్యతన్ం చెయయ్కుండా అవతలి వారిని నిందిసేత్ ఏం లాభం? చాలా ఇళళ్లో
పర్మిదలుంటాయి. ఎవరూ నూనె పొయయ్రు. ఇంకొకరు పొయాయ్లని చూసూత్ ఉంటారు.”
“ఏం చెయయ్ను?”
“మీ ఇంటి గురించి నీకునన్ ఫీలింగస్, ఏ పరిసిథ్తులోల్ సారథిని పేర్మించావో, ఇంటోల్ చెపప్డానికి ఎందుకు భయపడాడ్వో అనీన్
యథాతథంగా మీ నానన్కి ఉతత్రం వార్యి. అదీ పర్జఞ్..! అరధ్రాతిర్ మీసాలార్జా ఫోన చేసి ఎలా బెదరగొటాట్డో, ఆ భయంతో రాతిర్కి రాతిర్
ఇంటోల్ంచి ఎలా వెళిల్పోయావో నీ మీద జాలి కలిగేలా చెపుప్. నీ మీద మీ నానన్కునన్ కోపం వాడి మీదకు పోతుంది. అదే లౌకయ్ం..! ఇంత చెపిప్నా
వాళుళ్ అరథ్ం చేసుకోలేదనుకో. బంతి వాళళ్ కోరుట్లో ఉంటుంది. ఆ తరావ్త నీకు ఏ రకమైన గిలట్ ఫీలింగూ ఉండదు. నాకు తెలిసినంతలో మీ
తలిల్దండుర్లు నినున్ వదులుకోరు. ముఖయ్ంగా సారథిని చూసిన తరావ్త” అని ఫోన పెటేట్సింది.
వెళళ్టానికి రెడీ అవుతూ, పకక్నే ఉండి అంతా వినన్ సారమమ్ , “ఇదద్రీన్ కలుపుతునాన్వేమిటి? ఆ ముసలాడి నుంచి కూతురిన్ దూరం
చెయయ్టమేగా నీకాక్వలసింది” అని అడిగింది.
“తండిర్ నుంచి కూతురిన్ దూరం చెయాయ్లి కానీ, కూతురుకి ఇలుల్ దూరం చెయయ్టం కాదు”.
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సారమమ్ ఆమెవైపు అయోమయంగా చూసిoది. “నువువ్ నాకు ఎపుప్డూ అరథ్ం కావు రవళీ”.
“ఇందులో అరథ్ం కానంత పెదద్ విషయం ఏముంది సమూమ్? ఇవవ్వలసిన షాక ఇచేచ్సాం. ఇపుప్డిక మా గొడవలతో ఆ అమామ్యిని తలిల్
నుంచి దూరం చెయయ్టం భావయ్ం కాదు కదా. ఆ మాటకొసేత్, నా వయ్తిరేకత చాణుకయ్ మీద కాదు. అతడి విధానాల పటల్..! బాయ్ంకులిన్ మోసం
చేసే వాయ్పారవేతత్లు, పొజిషన వాడుకునే పర్భుతావ్దికారులూ, కోటుల్ వెనకేసే రాజకీయ నాయకులూ... ఈ మేధావులకి ఎకక్డో ఒక చోట ‘చెక’
పెటట్కపోతే, జనాలిన్ బుటట్లో వెయయ్టం ఇంత సులభమా అనుకుంటారు. వీళళ్ని చూసిన తరువాతి తరం, జీవితంలో పైకి రావాలంటే కుష్దర్
ఆలోచనలతో చీకటి వాయ్పారమో, చౌకబారు రాజకీయమో చెయాయ్లనే అభిపార్యానికి వసాత్రు”. సారమమ్ సథ్బుద్రాలై వింటూండగా ఆపత్వాకయ్ం
చెపిప్ంది: “సమాజం బావుండాలంటే మేధావులు ‘మంచి’ వైపు ఉండాలి. చెడు వైపు కాదు. పర్సుత్తం దానికి వయ్తిరేకంగా జరుగుతోంది”.
సారమమ్ ఆమె చేతి మీద చెయియ్ వేసి, “నాకు నీలా ఉండాలని ఉంటుంది అకాక్. పుసత్కాలు చదవాలని, జాఞ్నం సంపాదించుకోవాలని
ఉంటుంది. ఉండలేను. బదధ్కం” అంది దిగులుగా.
“ఈ పర్పంచంలో బదధ్కం అనే పదం లేదని నేనేదైనా చెపేత్ అది మళీళ్ ఒక లెకచ్రులా ఉంటుంది. జాఞ్నం గురించి ఎకుక్వ ఆలోచిసూత్
అమాయకతావ్నిన్ పోగొటుట్కోకుండా, హాయ్పీగా మొగుడితో ఎంజాయ చెయియ్. బాలారిషట్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. అతను నీకు దొరికిన
అదృషట్ం” అనన్ది.
సారమమ్ ఆకాశానికి దణణ్ం పెటుట్కుంటూ “థాయ్ంకస్ అకాక్. అనాన్, నానాన్ పోయారు. ఇంకెవవ్రూ లేరు. నీ మాట నిజమైతే అంతకనాన్
ఏమి కావాలి?” అంది. అయిదు నిముషాల తరువాత ఆదితయ్పురం బయలేద్రింది.
సరీగాగ్ ఆ సమయానికి మీసాలార్జా సేన్హితులు అంజి, గోవిందు, పర్భూ ముగుగ్రూ ఆదితయ్పురంలో బసుస్ దిగారు.
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అంజి చేసిన మొదటి హతయ్ సవ్ంత సోదరిని.
ఆడ-మొగ పిలల్ల మీద తలిల్దండుర్ల పర్భావం ఎలా వేరేవ్రుగా ఉంటుందో చెపప్టానికి ఆ అకాక్ తముమ్ళళ్ జీవితాలే ఉదాహరణ.
అంజి సోదరి పేరు తిలోతత్మ. తిలము అంటే నువువ్లు. సుందోపసుందులనే రాక్షసులను చంపటానికి తిలోతత్మ అనే అపస్రసని బర్హమ్
సృషిట్ంచాడు. మూడు లోకాలలోని సమసత్ అందాలనీన్ నువువ్ గింజ పరిమాణంలో కాసత్ కాసత్ తీసుకుని సృషిట్ంచాడు కాబటిట్ ఆమెకు తిలోతత్మ
అనే పేరు వచిచ్ంది.
ఆ తిలోతత్మ లాగే ఆమె కూడా భూలోకపు అపస్రస. కానీ ఆ ఇంటోల్ పర్తి రోజూ గొడవే. తండిర్ తలిల్ని కొటేట్వాడు. అంజి ఆమెని
కొటేట్వాడు. నరకం భరించలేక బెంగుళూరు వెళిల్ సతాయ్నంద ఆశర్మంలో చేరింది. ఆ విషయం తెలిసి హనుమంతరావు కిడాన్ప రిపోరట్ ఇచాచ్డు.
అతడు కాబోయే ఎమెమ్లేయ్, మరియు ముఖయ్మంతిర్కి దగగ్రా అవటంతో పోలీసులు చకచకా ఇనెవ్సిట్గేట చేసి, ఆ అమామ్యి సతాయ్నంద ఆశర్మంలో
ఉనన్దని తెలిసి బాబాని అరెసట్ చేసి, అమామ్యిని పటుట్కుని వెనకిక్ తీసుకొచాచ్రు. కొంత కాలానికి సావ్మి బెయిల మీద విడుదలయాయ్డు.
తిలోతత్మ తిరిగి గురువు ‘దగగ్రికి’ వెళిళ్పోవటానికి ఆయుతత్మవుతూ ఉండగా ఇంటోల్ పెదద్ గొడవ జరిగింది.
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సతాయ్నంద శిషుయ్లు అదోరకం. రెండు రెళుళ్ అయిడు అని గురువు బోధిసేత్, అది కరెకట్ని మనసూఫ్రిత్గా నముమ్తారు. ‘మనసు చెపిప్న
భాష మాటాల్డటం’ వారి ముఖయ్ కావ్లిటీ. మరోలా చెపాప్లంటే, అవతలివారు తిటిట్నా, నవువ్కునాన్, హేళన చేసినా, నమిమ్నా నమమ్కునాన్, తాము
అనుకునన్ది ధైరయ్ంగా చెపప్టం, చెయయ్టం.
అంజి పెదద్ గొడవ చేశాడు. “వాడో చీట అని నీకు తెలీదా? వాడి చుటూట్ భజనలు చేసాత్వా? నువువ్ నా తోడబుటిట్నదానివని వని
చెపుప్కోవడానికి సిగుగ్గా ఉందే”.
“మీసాలార్జా చీట అని నీకు తెలీదా? వాడి చుటూట్ నువువ్ భజన చెయయ్టం లేదా? నువువ్ నా బర్దర వని చెపుప్కోవటానికి సిగుగ్గా
ఉందని నేను అనేల్దే” అనన్ది తిలోతత్మ.
“వాడు కిడాన్ప కేసులో అరెసట్ అయి జైలోల్ కూరొచ్ని వచాచ్డు.”
“కిర్తం ఏడాది బోర్తల కేసులో నువూవ్ జైలోల్ చిపప్కూడు తినాన్వుగా.”
“వాడి మొగ సేన్హితులిన్ నువువ్ ఎంటరెట్యిన చెయయ్టం ఏమిటి? థూ. అదేమి బర్తుకు”
“నీకింకా పెళిల్ కాలేదు. ఇపప్టికే వందమంది ఆడాళళ్ని చెరిచావు. అదేమి బర్తుకు? అయినా నువువ్ చేసేదే నేను చేసేత్ ఎందుకు బాధ?
అనన్కో నాయ్యం. చెలిల్కో నాయ్యమా? అయినా, మూరఖ్ంగా ఉంటే ఆనందం వసుత్ందో, జాఞ్నంగా ఉంటే ఆనందం వసుత్ందో చెపప్డానికి
నువెవ్వరు? బాబా... బాబా... అంటూ మేము భజనలు చేసాత్ం. గోవిందా గోవిందా... అయయ్పాప్ అయయ్పాప్.... అని నువువ్ భజనలు చేసాత్వు.
మమమ్లిన్ చూసి నువెవ్ంత జాలి పడతావో, నినున్ చూసి మేమూ అంతే జాలి పడతాం. నీ వాదనతో నువువ్ ఆనందంగా ఉనాన్వు. మా నమమ్కంలో
మేము సంతోషంగా ఉనాన్ము. నీ కళళ్జోడుతో మమమ్లిన్ ఎందుకు చూసాత్వు? అకక్డ ఆశర్మంలో నాలాంటి వయసునన్ అమామ్యిలు
బోలుడ్మంది ఉనాన్రు. ఇంటోల్ సాధింపులూ, బయట గోకుళుళ్ లేకుండా రోజంతా ఆడుతూ పాడుతూ హాయిగా గడిపేసాత్ం. ఈరాష్య్సూయలు ఏమీ
ఉండవు. ఆయన చెపేప్ మాటలకి అపుప్డపుప్డు చపప్టుల్ కొడితే చాలు. అంతకనాన్ ఎంజాయెమ్ంట ఏముంది? ఆయన ఆతమ్లింగానిన్ తీసాత్డో,
బోడి లింగం తీసాత్డో మాకు అనవసరం. ఆయన సూరోయ్దయానిన్ ఆలసయ్ం చేసాత్నంటే నమేమ్ భకుత్లు బోలెడుమంది ఉనాన్రు. వాళుళ్ డబుబ్లు
ఇసాత్రు. వాటితో ఆయన మమమ్లిన్ ఆనందంగా ఉంచుతాడు. మంచి పడక, గొపప్ భోజనం, జనం భజనలు, హడావుడి, హెలికాపట్రులో ఊటీ
టిర్పుప్. బయట పర్పంచంతో మాకు సంబంధం లేదు”.
“వాడితో ఒకేసారి ఇదద్రిదద్రు ఆడాళుళ్ పడుకుంటారటగా. అదేమి ఆనందమే?”
“నీవు బాయ్ంకాక వెళిళ్నపుప్డు ఇదద్రాడాళళ్తో పడుకోలేదా? ఫోటోలు కూడా దిగావ. వెనుక సాండివ్చ అని కూడా వార్సుకునాన్వు.
అదేమి ఆనందం?”
తండిర్ కలిప్ంచుకునాన్డు. “జనం మూరుఖ్లే. ఇసిoతయినా జాఞ్నం లేకుండా నువూవ్ ఓ గొరెర్లా వారితో చేరతావా?”
“జనం మూరఖ్ంగా ఉంటేనే కాదా నానాన్ మీరు ఎలక్షనల్లో గెలిచేది”.
“తన కరెనీస్ తనే ముదిర్సాత్డా? దీవిలో దేశం సాథ్పిసాత్డా? ఆ మూరుఖ్డి మోచేతి నీళుళ్ నువువ్ తాగుతావా?”
“ఏం? నువువ్ మన మూరఖ్ ముఖయ్మంతిర్ మోచేతి నీళుళ్ తాగటం లేదా?”
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అపుప్డు కొటాట్డు అంజి. కరర్తో తల మీద ఎంత గటిట్గా మోదాడంటే ఆమె అకక్డికకక్డే పార్ణాలు వదిలింది. అకక్డ పురాణాలోల్
తిలోతత్మ వలల్ సుందోపసుందులు చచాచ్రు. ఇకక్డ వాసత్వంలో సుందోప సుoదులాల్ంటి తండీర్ కొడుకులు తిలోతత్మని చంపారు.
శవానిన్ కారోల్ వేసుకెళిళ్ అడవిలో పాతిపెటాట్రు. అలా తిలోతత్మ చరితర్ సమాపత్మయింది.
అంజి అలా తయారవటానికి కారణం తండిర్.
పెంపకంలో చాలా రకాలునాన్యి. పిలల్లు వీసమెతుత్ కషట్పడకుండా వాళుళ్ నడిచే దారిలో ముళళ్నీ, అడడ్ంకులీన్ తీసేసి శుభర్ం

చెయయ్టానీన్, అడిగిందలాల్ ఇవవ్టానీన్ ‘బులోడ్జర ’ పేరెంటింగ అంటారు. పిలల్ల గురించి అనుక్షణo కంగారుపడుతూ క్షణానికో సారి ‘అలా

వెళళ్కు, ఇలా చెయయ్కు’ అని నాన-సాట్ప సలహాలు ఇవవ్టానిన్ ‘హెలికాపట్ర’ పేరెంటింగ అంటారు. గారాబం వలల్ మొదటి రకం పిలల్లు
మొండివాళుళ్ అవుతారు. రెండో రకం పిలల్లు ఆతమ్నూయ్నత (కాంపెల్కస్) తో పెరుగుతారు.

ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ తండిర్ చేతకానితనానిన్ ఇంటోల్ తలిల్ ఎతిత్ పొడుసూత్నాన్, తలిల్ని తండిర్ తిడుతూ/ కొడుతూ ఉనాన్, అటువంటి
ఇళళ్లోల్ పెరిగిన పిలల్లు మూడో రకం. వీరు శాడిజంతో కూడిన అభదర్తా భావంతో పెరుగుతారు. వీళుళ్ తిరిగి 3 రకాలుగా తయారయేయ్
అవకాశం ఉందని పర్ముఖ మానసిక శాసత్రవేతత్ ఎరికస్న అంటాడు. ‘కొటట్టం’ దావ్రా బలహీనులపై అధికారం చెలాయించవచచ్నన్ అభిపార్యం
చినన్ వయసులోనే పడటం వలల్, ఈ వయ్కుత్లు పెదద్యాయ్క పెళాళ్నిన్ తిటట్టం, పిలల్లిన్ కొటట్టం చేసాత్రు. ఇది మొదటి రకం. దీనికి వయ్తిరేకంగా,
తమ కాంపెల్కస్ నించి బయటపడటానికి కసిగా కృషి చేసి రెండో రకం వయ్కుత్లు జీవితంలో పైకి వసాత్రు. మూడో రకం వయ్కుత్లు సతరీలయితే,
సంభాషణలోల్ తరచు ‘నేను’ అనన్ పదం ఉపయోగిసాత్రు. ‘తమ గురించి’ ఎకుక్వ చెపుప్కుంటూ తమ అభదర్తాభావానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటారు.
మొగవాళళ్యితే తమ గరల్-ఫెర్ండస్ ‘లిసుట్’ని తమ గొపప్తనానికి ఇండికేటరుగా భావిసూత్, సేన్హితుల దగగ్ర తరచూ తమ అనుభవాల గురించి
పర్సాత్విసూత్ తమ కాంపెల్కుస్ని తగిగ్oచుకుంటారు. అమామ్యిలిన్ లైనులో పెటట్టం దావ్రా, తమలో ఏదో గొపప్తనం ఉనన్ది కాబటేట్ ఇంతమంది
సతరీలు తనని ఇషట్పడుతునాన్రనన్ భావంతో తమ నూయ్నత నించి బయటపడటానికి పర్యతిన్సాత్రు. ఒకరితో పేర్మలో ఉండగానే వేరొకరికోసం
వెతుకుతారు. దీనేన్ మనసత్తవ్ శాసత్రంలో ‘లవ అడిక్షన’ అంటారు.
మూడో వరాగ్నికి చెందినవాడు అంజి. తండిర్ సరప్ంచ. అసలు ఇంటోల్ ఉండేవాడు కాదు. ఉనన్పుప్డు అతని ఏకైక పని భారయ్ని కొటట్టం.
అటువంటి బాలయ్ం వలల్ ఏరప్డిన అభదర్తాభావానిన్, ‘అమామ్యిని గెలవటం’ అనే విదయ్తో బాయ్లెనస్ చేసాత్డు.
ఎటువంటి సతరీ నైనా తన సంభాషణా చాతురయ్ంతో కటిట్ పడేయటం అంజికి వచిచ్న ఏకైక విదయ్ అని పార్రంభంలోనే చెపప్టం జరిగింది.
ఫేసుబుకుక్ వాల చూసి మానసిక ఒంటరితనంతో బాధపడే ఆడవాళళ్ని అంచనా వేయగలడు. గురిత్ంపు కోసం తహతహలాడే సతరీలని తన
మృదుమధుర భాషణ, వారిలో లేని కావ్లిటీస కేలీడియోసోక్ప లో వరిణ్ంచటం, ఉనన్ కావ్లిటీస భూతదద్ంలో చూపించటం, మెచుచ్కోలు,
పొగడత్లతో మునగచెటుట్ ఎకిక్ంచటం, వారి కషాట్లు వినటం, సానుభూతి చూపించటం, జోయ్తిషయ్ం, నూయ్మరాలజీ, ఆపై అంతరగ్త సమసయ్ల
చరచ్, మరికొంచెం పరిచయం పెరిగాక పోరోన్ జోకులు... ఇలా సేన్హం పెంచుకుంటాడు.
కేవలం ఆ ఒకక్ కావ్లిటీ వలల్నే మీసాలార్జా కంపెనీలో చెలామణి అవుతునాన్డు.
తండిర్ పర్సుత్తం ఎలక్షనుస్లో నిలబడుతునాన్డు. ఆ పర్చారంలో ఉండగా ఆదితయ్పురం వెళిల్ బాలారిషట్ వివరాలు కనుకుక్నే పని
మీసాలార్జా అపప్చెపాప్డు. తండిర్కనాన్ సేన్హితుడు ముఖయ్ం కదా. సేన్హితులతో కలిసి ఆదితయ్పురం వచాచ్డు. ముగుగ్రూ బస-సాట్ండులో దిగి
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మాటాల్డుకుంటూ నడుసుత్నాన్రు. ఫేసుబుకుక్లో ఎంతో మరాయ్దగా మాటాల్డే మొగాళుళ్ పరోక్షంలో ఆ సతరీల గురించి ఎలా మాటాల్డుకుoటారో
వాళళ్ సంభాషణే ఉదాహరణ.
“అముమ్లుతో సేన్హం ఎంతవరకూ వచిచ్ందిరా” గోవిందు అడిగాడు.
“ఛాటింగ మాతర్మే చేదాద్ం. కలవొదుద్ అంటోంది”
“ఇకక్డ కాళుళ్ సాచుకుని ఖాళీగా కూరుచ్నాన్మని ఆ ‘...’ అనుకుంటుందా” ఓ బూతు మాట వాడాడు పర్భు.
“పవితర్ సేన్హం చేదాద్మంటుంది”
“ఛాటింగ చేసేత్ పవితర్త పోదా?”
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