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త్రిపుర కథలై చాలా సులువుగ “అబ్సరడు”, “సరరియలిసిక్” ముదిలు వేస్ా రడ. నిజానికి
త్రిపుర కథలలో సింహభాగిం వసా విక (రరయలిసిక్) ధో రణిలల స్గేవే. కనీ ఆయన వచనిం ఆ
వసా వికతలలని కవిత్ాానిి మాతిమే ఎింక చేసుకుింటృ , ఆ ఎింకను నుఠకుల ముిందు
పిదరశనగ గక తనకై త్ాను, తనలల త్ాను గొణుకుకింటృ చెపుుకు నుో వటిం వలో , అది
అిందరరకీ అింత త్ ిందరగ అరథ ిం గక, ై ముదిలకు తగరన రచనలకు కడా ఆ
అరథ ింకనితనిం క లక్షణిం కబ్టటి, త్రిపుర కథలక అవే ముదిలిి అత్రకిస్ా రడ.
కక “భగవింతిం కోసిం”, “వలసపక్షుల గనిం” కథలలో మాతిమే అసింగత, అధివసా విక
ఛాయలు కనిస్ా య. “భగవింతిం కోసిం”లల కడా కథనిం అింత్ా వసా విక ధో రణిలలనే
స్గుత ింది. కథ మాతిమే అసింగత ఛాయలు కలిగర ఉింట ింది. (తన అసా త్ాానికి
అరథనిివాగలిగే దెైవిం ఉనికి కోసిం మనిషలల అపితయక్షింగ స్గే నిరీక్షణకి ఈ కథ క
ేరబ్ుల్. ఈ ఇత్రవృతా ిం అబ్సర్డు రచయతలుగ అింత్ా ేరొకనే బ్ెకట్ , కమూల రచనలకు
దగగ రగ ఉింది. కనుక దీనిి అబ్సరడు రచన అనటిం సబ్బ్).) ఇక “వలసపక్షుల గనిం”
కథని అధివసా విక కథగ కనిింపజేసే ఉపకథలనీి నిజానికి వేరేారడ కనూక రచనలిి క
చోటకి ఏరర త్ెచ్చి చేసన సేాచాానువదాలు (నేరేటర్డ భగవింతిం కోసిం బ్యలదేరర అతని ఇలుో
కనుకుకని అతనకకడ లదకనుో వటిం , బ్సుసలల నృలిు ింగు కింటాికిరడ చెేు క మధాయహిిం
నాటట సింఘటన, అలాగే వీరబ్ాహృ చెేు గోడ ముిందు నిలబ్డే ఐదుగురర కథ … ఇవనీి
కనూక అనువదాలద.) వీటటని మినహాయించ్చ చూసేా “వలసపక్షుల గనిం”లల మరీ అింత
అరథ ిం కని అధివసా విక అింశలదవీ లదవు.
నుో త్ే, ఈ "నిది రవడిం లదదు" అని కథ మాతిిం పూరరాగ అధివసా విక ధో రణిలలనే
స్గుత ింది. ఇది

1988లల

రశరడ. త్రిపుర కథలలో అబ్సరౄ
ు , సరరియలిసికక ఏమనాి ఉింటే

అది ఇదొ కకటే. నెలకొక నుత రచన ఇవాలని ఆలలచన పికరిం ఈ నెల త్రిపుర కథా
సింపుటటలల చేరని ఈ కథని ఇసుానాిిం.

‘

’~

నిగె

http://patrika.kinige.com

నిద్ర రావడం లేదు
రైళ్ళు కుడి చెవిలంచి దూరి ఎడమ చెవిలంచి పైకి పోతున్నట్లు, ఎడమ వేపు తిరిగి పడుకుంటే
ఎవరో ఎర్రటి గోళుతో మెడపట్లుకుని చీరుతున్నట్లు , కుడి వేపు తిరిగితే డేలేేషన్ కుకక, ఎలుగుబంటి
లంటిది, ఆకురాయిలంటి నాలకతో పరపర నాకుతున్నట్లు…
లేచి, అద్దంల చూసుకుంటే కళులు కక అయోటా అయినా నిద్ర కనిపంచదు. రిస్ువాచల
కాలం ఘోరంగా మందుకు రాత్రిలంచి తోసుకుంటూ … రండు గంటల యిరవయి నిమిషాల
పద్హారు సకండు… పదిహేడు…
జగలంచి మెలుగా గాుస్ల నీళ్ళు పోసి మె...లు...గా తాగి, ఆవులంచి, పకక మీద్ పల్లు
పువువలంటి షీట్ మీద్ ళ్ళు విరుచుకుంటూ పడుకుని
మూసుకుని, ఆ క్షణంల నిద్రపోయేవాడిల
అంతా ఎంత న్టన్

–

–

–

అంతా న్టన్

న్టన్
–

–

మళ్ళు ఆవులస్తూ, కళ్ళు

ళ్ళు కంచెం మడుచుకుని

–

మిలుుల న్లగి అలసిపోయిన్ పెద్ద కూలీలగ… ఏవో కలలొసుూన్నట్లు

ఊహంచుకోబోతూ వుంటే… డేలేేషన్ గుర్రుమంటూ నాలకతో… ఈసారి ఎమకలన గీరుతున్నట్లు.
ఆ ఎవరివో గోళ్ళు, పారలుంటి గోళ్ళు, మెడల గుచుుకుంట్లనానయి.
“పాత

విషయాలు, తియయటివి, ఏవో జ్ఞాపకం తెచుుకుంటూ పడుకో ” అని ఎపుుడో అనానడు

భుజంగం ది సైకో అన్లస్ు… పెనిిల్ చెకుకతూ దోసకాయ తరిగిన్ట్లు తరగబడిన్ ఎడమచేతి
చూపుడు వేలూ, అమాయకంగా పుసూకం తీసి దుమే దులుపుతుంటే క్రూరంగా కుటిున్ ఎర్ర తేలూ,
పరధ్యయన్నంగా ఎదురింటి వేపు చూసుూంటే తన్ వేపే ఎపుుడూ కళుపుజెపు చూసుూంటాడని భరూతో
రిపోర్టు చేసిన్ మహా యిలులూ, కటకటాలు ఏమీ తోచక పెడితే మళ్ళు తిరిగి రాద్నుకున్న
కుడికాలూ, ఆకాశ్ం అంత న్యయస్ పేపర్ట పేజీల బొకిక పనునలగ నా న్ంబ ల లేని ీక్ష
ీలతాలూ…..
యివీ.
ఎవరివో ఆ గోళ్ళు జూగుయలర్ట రకూ నాళంలకి గుచుుకుని…
డేలేేషన్ సిిరంగా కూచుని ఎమక చుటూు మిగిలన్ మాంసానిన చీకుతూ…
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“అది

కూడా పని చెయయకపోతే గొర్రెలన ల్లకక పెట్లు. వెసురనర్టి అలగే చేసాూరు” అనానడు ఈ

మధ్యనే భుజంగం ది సైకో. భుజంగానికి కుయింట్ి లేరు. సల్్ మీద్నే ప్రయోగాలు. దారిన్
పోతూంటే నేనొకణ్ణి దొరికాను. మొతూం ఇద్దరు.
…

తొమిేది వంద్ల తొంభయి ఆరు … తొమిేది వంద్ల తొంభయి ఏడు … ఎన్నన వంద్ల

న్లభయి ఎనిమిది… ఎన్నన వంద్ల న్లభయి తొమిేది…
గొర్రెలన ద్గగరగా ఎపుుడూ చూడలేదు. చూసిన్ట్లు జ్ఞాపకం లేదు. చాల కాలం నుంచీ
నాల క ఊహ. పల్లుటూరోు నాకో ఇలుు. గజపతి న్గరంల ? కారంపూడిల? తాడి, దువావడ,
బండ మీద్? కమే పల్లు? నాకో పెద్ద పొలం. “మాగాణ్ణ”. నాకో రైతు. వెంకయయ? ఈరినాయుడు?
గురపు? రొబ్బి సోమన్న? సోమనేన. వాడి పాకల గొర్రెలు, మేకలు, ఆబోతులు. కటాుం. నేన్కకడకి
సమేర్ట ల సిసుూలు వస్తలకి. చిన్న స్టుషన్ దిగి ఎదుదబండి. రామినాయుడు , కాదు సోమన్న వంగి
వంగి ద్ండాలు. డబ్బి, న్లగిన్ న్నట్లు. వేడిగా పాలు కంచు గాుసుల. ఇంటి వెన్క గొర్రెలు.
గొర్రెల్లల వుంటాయి? మేకలుగ వుంటాయా? అసలు మేకల్లల వుంటాయి. ఇంకా అసలుకి వస్టూ
మేకలంటే ఏమిటి? గొర్రెలకీ, మేకలకీ భేద్ం?
….

ఏభయి వేల తొంభయి నాలుగు … ఏభయి వేల తొంభయి ఆరు … తొంభయి వేల

తొమిేది వంద్ల మప్యి నాలుగు ….
ఈ గొర్రెలు పెరట్లు కంచె మీంచి గెంతుతునానయి. గెంతుతుంటే నా ల్లకక.
పకికంటి “బ్బగత” కిషుయయ కూతురొచిు వీధిల నిలబడి అరుస్తూంది. తలుపు రండంగుళాలు
తెరిచి “ఎందుకు?” అనానను.
“మీ

గొర్రెలు మా చేన్ను పడి పెసలనీన తినేసుూనానయి.”

ఎడిేనిస్టేటివ్ ప్రాబుమ్. డెసిషన్ తీసుకోవాల చపుున్. సోమన్నని పలచి “చూడు. ఏదో చెయియ”
అనానను. సోమన్న క కర్ర

–

లవుగా, గుణుపులతో? – పట్లుకుని పంచ పైకెగగటిు దూకేడు కిషుయయ

చేన్నుకి. కర్రతో సామ చెయయడం మొద్లు పెటేుడు. గొర్రెలు రూట్ మారిు వెన్కిక తిరిగి
గెంతుతునానయి.
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….

తొంభయి తొమిేది వేల తొమిేది వంద్ల మప్యి అయిదు … తొంభయి తొమిేది వేల

తొమిేది వంద్ల మప్యి ఆరు … తొంభయి తొమిేది వేల తొమిేది వంద్ల మప్యి ఏడూ….
గొర్రెల కాళ్ళు విరుగుతునానయి. పుర్రెల్లగురుూనానయి. చెవులు , గొర్రెకి చెవులుంటాయా?

–

చెవులు తెగుతునానయి. నిండుగా, అనిన అవయవాలూన్య లేవు గొర్రెలు.
…

ఎన్నన వేల ఎన్నన వంద్ల మప్యి ఆరూ డెసిమల్ రండూ … డెసిమల్ మూడూ…

పాయింట్ నాలుగు… డెసిమల్ అయిదూ… ఎన్నన వేల ఎన్నన వంద్ల మప్యి కటీ పాయింట్
ఆరూ…
సోమనేనడీ? గెంతే గొర్రెనొక(డి)ని? నొక(రిూ)ని? పట్లుకుని, న్నరు విపు చూస్టూ పళ్ళు
రకూమయం. సోమనేనడీ? చేన్ంతా వెతికితే ఒ మూలని సోమన్న

–

ఉతూ ఎమకలతో సోమన్న

–

గొర్రెలు తినేశాయి సోమన్నని.
ఇంకో ప్రాబుమ్. ఊరి చివర పోలీస్ ఠాణా. కేసులు ఏమీ లేక , ఏమీ తోచక, ఠాణా
కాంపండల బంతి మొకకలు పెంచుతున్న  లలంగి లంటి కాన్ిటబ్బల్తో “సోమన్నని గొర్రెలు
తినేశాయి, రాసుకోండి” అని చెపు, వెన్కిక తిరిగి రాబోతూంటే, చెయియ పట్లుకులగి, బఱ బఱ
వీధిలకి లకకచిు, టౌనుకు పోయే క లక్ ఎకికంచి, నాతోనే తన్య వచిు, భుజంగం ఇంటికి
తీసుకు వచిు తలుపు తటేుడు  లలంగి.
భుజంగం తలుపు తీసుూంటే పై నుంచి , అంటే తలుపు మీద్నే పెటిు వుంచిన్ క బకెట్ నీళ్ళు
పడాాయి మగుగరి మీదా.
“బకెట్

కాంపెుక్సి. ఒల్ా జోక్స. లరల్ అండ హాక్ా. జడవకండి. తడిపనా వణకకండి. బెద్రక

లనికి రండి” అనానడు. లపలకి తీసుకు వెళ్ళుడు.
“ఎనిన?”
“ఎన్నన

అనానడు.

వేల ఎన్నన వంద్ల మప్యి మూడూ ” అనానను తడుమకోకుండా.

న్నట్ చేసుకునానడు న్లుటి డైక్ల.
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 లలంగి అడిగేడు. “న్నున కూడా న్నట్ చేసుకోమంటారా?”
“వీడెవడ”నానడు
“వీడో

భుజంగం.

బంతి మొకక. వీడి కడ నిలచి , చివాలున్ వంచి…”

“బంతి

మొకకయితే వెళ్ళు బంతి పువువలు పూయమను. ఎర్రట్లపీ పూసాూడెందుకూ ?”

“అదొక

ఎబ లషన్ ” అనానను సంజ్ఞయిషీగా.

 లలంగి క విలన్ న్వువ న్వివ, “నా కనీన తెలుసు. ఫ్రాయిడ, యుంగ,

….,

ఆలిర్టు కామూ

నేను చద్వలేద్నుకునానరా. అద్ంతా మా ట్రెయినింగల వుంది. అంతా కటిున్ పండే మాకు.
అయినా, అంతగా మీరు యిద్వుతుంటే…” అంటూ బంతి మొకకగా మెలుగా మారుకుంటూ అలగే
న్డుస్తూ పైకి వెళ్ళుపోయాడు.
భుజంగం చెకికన్ పెనిిల్ మలుుని కసిగా న్నట్లు పెట్లుకుని న్మలుతూ “ఇదిగో. నేనొక టెస్ు
చేసాూను” అని టేబ్బల్ కింద్ దూరి, ఏదో తీసి, పైకి లేచి చేతోూ క చాకు చూపంచి,
“దీనిన

చూస్టూ నీకు తటేు మాటేమిటి?” అని అడిగేడు.

“మళ్ళు”

అనానను.

బోధ్పడలేదు భుజంగానికి.
“ఏమిటి?”

అనానడు.

“మళ్ళు

టేబ్బల్ కింద్ దూరి అది తియియ” అనానను. “అపుుడేదో మాట తట్లుతుంది.”

“పేరు

భుజంగం అయినా , మనిషి భలూుకం.

మళ్ళు కింద్ దూరి వగరుస్తూ పైకి లేచి “ఇపుుడూ?” అనానడు ఆయాసపడుతూ.
“యథారిం”
“మక్
“ఇదేమిట్ల

‘

ఆబ్బవయస్. ఇంకో టెస్ు.” టేబ్బల్ డ్రాయర్ట లంచి ఏదో తీసి చూపంచకుండా ,

చెపుు” అనానడు.
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“ఖడగమృగం

తోలుతో తయారు చేసిన్ ఏష్ ట్రే. దీనిని పలు విధ్మల ఉపయోగించవచుు.

కటి…”
“న్కకలంటి

వాడివి. జితుూలమారి. కల లేదూ , పాడూ లేదూ, కాంపెుకూి లేదూ. పో” అని

లపలకి పామలగ జరజర పాకిపోయాడు.
తిరిగి వసుూంటే సోమన్న ఎదురుపడాాడు. “బెంబేలు పడకండి. నేను సోమన్ననే. గొర్రెలు
తినేసింది కిషుయయని” అనానడు.
“అయితే ,

కోరుుల ఎల” అనానను వర్రీడగా.

… “సోమన్నని

గొర్రెలు తినేశాయా? గొర్రెలన సోమన్న తినేశాడా? సద్రు సోమన్న బతికే

ఉనానడా? సద్రు గొర్రెలు, సద్రు కిషుయయ… యివనీన చాల భాక్ విషయాలు. జూయక్ వారు
సావకాశ్ంగా ఆలచించి నిరియానికి రండి” అనానరు జడ్.
“నాట్

గిలీు” అనానరు జూయక్ కక గొంతుకతో, ఆ క్షణంలనే.

“ఎవరు
“మాకేం

నాట్ గిలీు? ఏమిటి మీ వాగుడు” కోపంగా జడ్.
పని లేదా? మీ ప్రశ్నలకి జవాబ్బలవవడానికి? పొలలు దునునకోవాల. నారుు

పాతాల. ఏతాం కిర్రు. జన్ప… కలప… అంట్ల మామిడి గెలలు… గెతాూం… కవులుకి…” అంటూ
జూయక్ కండువాలు దులుపుకుంటూ పైకి గొర్రెల మంద్లగ వెళ్ళుపోతూ వుంటే ….
ఎన్నన లక్షల, యినిన వేల, అనిన వంద్ల న్లభయి ఆరో గొర్రె కిషుయయ చేన్నుంచి పకకనున్న
మిషన్క్ కాంపండ గోడ మీంచి గెంతుతూంది. గోడ గడియారం ఐదు కటిుంది. ఐదు కటిుందా?
ంటి గంట ఐదుసారుు కటిుందా ?

*
(ప్రొఫెసర్ట వింధ్య గారికి కృతజాతలతో...)
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