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ఈ సంచికతో మొదలుకొని నెలకు క అరవ
కథకు అనువాదానిన మీకందంచబోతున్ననరు అవినేని
భాసకర్. ప్రస్తుత కథకి మూల కథ “పిళై తిరుతుుబవర్చన్
మనైవి”ను ఎస్. రామకృష్ణన్ రాశారు. ఇద నడందు
సెలులం నీరూట్జు (నడిచి వెళ్ళే నీటి వూట/ చెలమ) అనే
కథా సంపుటిలో ప్రచుర్చతమంద. గత పాతికేళ్లలగా
ఆయన తమిళంలో విసుృతంగా రాస్తున్ననరు. "అచిరం" సాహితయ త్రికకు ఐదేళల పాట్జ
సంపాదకతవం వహించారు. చినన పిలలల కోసం రాష్ట్రవాయుంగా ఇటికి 30 స్టోరీ టెలలంగ్ కాంప్స్
నిరవహించారు. ఆయన వెబసైట్జ www.sramakrishnan.com సమకాలీన సాహితీ ప్రక్రియలన,
ప్రంచ సాహిత్యయనిన యువ పాఠకులతో ంచుకునే క విసుృత వేదకగా ని చేస్టుంద.
రామకృష్ణన్ కథలు ఆధునిక శైలీ రీతులన అందపుచుికుని తమ ప్రత్యయకతను నిలబెట్జోకున్ననయి.
చాలా కథలు ఇటికే ఇంగ్లలషు, మలయాళం, హిందీ, బెంగాలీ, తెలుగు, కననడ, ఫ్రంచు భాష్లోలకి
అనువదంచబడ్డాయి.

ఆమెకు అచుికాగిత్యలంటే ఇష్ోంలేకుండ్డ పోయి ఎన్నన ఏళేయింద. సానన్నలగదలో
గోడలమీద దాకుకని తిర్చగే బొదదంకలకంటే కాగిత్యలే ఎకుకవ భయపెటేోవయాయయి. కోకసార్చ ఆమె
కసి తీరంతవరకు కాగిత్యలను చించుతుండేద. కాగిత్యలెపుడూ ప్రతిఘటించవు. బొదదంకలాల చెలాల
చెదరై రుగులు తియయడం, మీసాలు తెంచుకుని ర్చగెటోడం లాంటివి కాగిత్యలెపుడూ చెయయవు.
కాగిత్యలన చించినపుడు చినన చపుడు చేసాుయిగానీ అడుా చెవు. ఆ చపుణ్ణణ కూడ్డ ఆమె
భర్చంచలేకపోయేద. కాబటిో కాగిత్యలని నీటిలో న్ననబెటేోసేద. ఆమెకు తెలసినంతలో అదే
కాగిత్యలకి ఇవవగలగిన ఘోరమన శిక్ష. వంటచేసేపుడు ఇను బక్కకట్లల ఉనన నీళేలో వేసేసేు
సాయంత్రం చూసేటికి అవి లినై తునకలుగా త్యలుతూ నీటిలో కర్చగిపోయేవి.
కాగిత్యలు నీటిలో కర్చగేపుడు అందులో అచుివేయబడా వాకాయలు ఏమపోత్యయి? నీటిలో
ఉపు కర్చగినట్జో కంటికి కనిపించకుండ్డ పోత్యయా? బక్కకట్లలని నీటికేసి కళ్ళేరకుండ్డ చూస్తు
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ఉండేద. కొనిన సారుల ఆలోచిసేు ఆశ్ిరయంగా అనిపించేద. కాగిత్యలకీ దాలకీ ఉనన అనుబంధం
ఎలాంటిద? కాగితం తన మీద రాయబడే అక్షరాలకి సమమతి తెలుపుతుందా? కాగిత్యలకీ వాటిపై
ముద్రంచబడిన అక్షరాలకీ మధయ ఖాళీ ఉంట్జందా? ఇలా ఆలోచనలు మొదలవవగానే, ఎందుకు
ఇలాంటి అనవసరపు ఆలోచనలు పెంచుకుంటూ ఉంటాను అని తనమీద తనకే చిర్రెతుుకొచేిద.
ఆమె ఉనన ఇంటి నిండ్డ అచుివేయబడా కాగిత్యలు ఉన్ననయి. ఆమె దహేడోయేట
మంత్రమూర్చుని పెళ్ళేచేస్తకుని మదరాస్త వచేింతవరకు పాఠయపుసుకాలు త మరవీ చూసెరుగదు.
అద కూడ్డ వాళ్ళేర్లల హైస్తకల్ లేకపోవడంతో ఐదో తరగతితో చదువు మానుకుంద.
ఆరడేళే పాట్జ అగిిపెటెోలు చేసే నికీ, రబబర్ గింజలు లచే నీకీ వెళ్ళు ఉండేద.
అగిిపెటెోల ఫ్యయకోరీలో రడియో ఉండేద. అందులో వచేి సినిమా పాటలు ఆమెకి చాలా ఇష్ోం. ఆ
ర్లజులోల చీటీ కటిో క రడియో కొనుకోకవాలని చాలా ఆశ్డేద. అయిత్య ప్రతిసారీ చీటీ డబ్బబలు
చేతికొచేి సమయానికి మర్ల ఖరుి కాచుకూకరుిని ఉండేద. అందువలల ఆమె పెళేపుడు
కచిితంగా క రడియో కొనివావల్ందే అని ట్జోబటిో కొనిపించుకుంద. అయిత్య మంత్రమూర్చుకి
రడియో వినడం ఇష్ోముండదు కాబటిో ఆ రడియో పెటెో ఎపుడూ మూగబోయే ఉండేద.
పెళ్ళే చేస్తకుని మదరాస్త వచిిన ర్లజులోల ఆమెకి మంత్రమూర్చుని చూడటానికి
భయమేసేద. అతనపుడు రాయల్ ప్రంటర్్ లో ని చేస్తుండేవాడు. అతని సంచిలో ఎపుడూ క
పెని్ల్, క రబబర్ ఉండేవి. కొనిన సారుల ఎర్ర పెనున ఉండటంకూడ్డ గమనించింద.
ఆమెకు చితుుప్రతులు దదదటం (proof-reading) గుర్చంచి ఏమీ తెలయదు. ఎపుడైన్న
రాత్రివేళ మంత్రమూర్చు నేలపై దండువేసి డుకుని కాగిత్యల పెని్లోు దదేదపుడు ఆమె దీక్షగా
చూస్తు ఉండేద. అతను తనలో త్యను మాటాలడుకుంట్జననట్జో ఉండేవాడు. కొనిన సారుల అతను పైకి
గటిోగా నవవడంకూడ్డ వినిపించేద. నడిరయి దాటేవరకు దదుదతూ ఉండేవాడు. ఆపైన లేచి వెనక
తలుపు తీసి లఘుశ్ంక పోసివచిి డుకునేవాడు.
తన ంటిపైన అతని వేళ్లే పాకేపుడు ఎందుకో అచుిదదదటం గుర్తుచేిద ఆమెకు. అతను
శ్ృంగారంలో పెదద ఆసకిు ఉననవాడు కాడు. దానిన క అలవాటైన ఆచారంలా చెయయడం, ళ్లే
అలసి చెమటలు టోగానే ముఖం తిపుకుని డుకోడం ఆమెకి విరకిు కలగించేద. నిద్రలోకూడ్డ
అతని వేళ్లే కదులుతూ ఉండటమూ ముఖం అభావమవవడమూ ఆమె గమనించేద.
.

patrika.kinige.com

మంత్రమూర్చు ఎవర్చతోనూ మాటాలడడు. అతను ఉదయం ఆరుగంటలకలాల అచుిదదదటం
మొదలుపెటేోసేవాడు. అతను ఇంటి నుండి బయలేదరపుడు అతని స్తపుచి సంచిలో దదదన
ప్రతులూ, మధ్యయహ్న భోజనమూ ఉంటాయి. అతని కారాయలయం రాయపేటలో ఉంట్జంద.
అతనికంటూ సేనహితులో తెలసినవాళ్ళే ఎవరూలేరు. అతను బయటెకకడికీ కూడ్డ వెళేడు.
అతనికునన కే క వాయకం తమలపాకులు నమలటం. తమలపాకులు పెట్జోకోడ్డనికి క చినన
తోలుసంచి ఉంచుకునేవాడు. ఆ సంచిలోంచి దనిముషాలకొకసార్చ రండు ఆకులు మడిచి న్నట్లల
వేస్తకునేవాడు.
కసార్చ ఆమెను తను నిచేసే ప్రెస్త్లో జర్చగిన వేడుకకు తీస్తక్కళ్ళేడు. అకకడ క పెదద
యంత్రంలో కాగితం ఉండలా చుటిో అమరిబడి ఉండటానీన, అందులోనుండి ఉలల పొరలు
లచినకొదీద వస్తుననట్జో కాగిత్యలు వరుసగా వస్తు ఉండటానిన మిటకర్చంపుగా చూసింద. ఆ
కాగితపు ఉండ మొతుం అచుి వేయబడుతుంద; అనినటీన ఆయనే అచుిదదాదలగా? ఆమె
భరునడిగింద. తెలవితకుకవగా వాగకు అంటూ బండింగ్ సెక్షన్ చూపించడ్డనికి తీస్తక్కళ్ళేడు.
ఆమె వయస్తనన న్నలుగైదుగురు ఆడవాళ్లే కాగిత్యలను పేర్చి అంటిస్తున్ననరు. వాళేక్కంత
జీతం వస్తుంద అని అడిగింద. మంత్రమూర్చు జవాబ్బ చెకుండ్డ అద మనకి సర్చడదు అన్ననడు.
ఆమె ప్రెస్త్కి అట్జ చివర్లల ఉనన టాయిలెట్ కి వెళ్ళేపుడు దార్లల నేలపైన గాగిత్యలు డివున్ననయి.
వాటిమీదే అందరూ నడుస్తుననట్జోన్ననరు.
దక్షిణభాగంలో క చినన ఇను తలుపు తెరచి ఉండటం చూసింద. లోనకి తంగి
చూసినపుడు తీసిడేసిన చితుుకాగిత్యలు క గద నిండుగా ఉన్ననయి. అవి చూడగానే ఆమెకు
భయమేసింద. నీటి ఊట పొంగినట్జో కాగిత్యలు పొంగి పొరులతున్ననయా అననట్జో తోచింద. ఈ
కాగిత్యలనీన ఎకకడిక్కళ్ళుయి? ఆమె టాయిలెట్ లోలకి వెళ్ళేక కూడ్డ ఆ ఆలోచనలోలనుండి
బయటడలేకపోయింద.
ఆ ప్రెస్త్లో ఆమె భరు మాత్రమే అచుి దదేదవాడిలా ఎందుకున్ననడో ఆమెకి అరథంకాలేదు.
కర్లజు మంత్రమూర్చు అచుిదదదన కాగిత్యలను ఆయనకి తెలయకుండ్డ తీసి చూసింద. ప్రతి గ్లతకీ
చాలాతపులు కనిపెటోబడి , గిర్చగ్లయబడీ, చెర్చపేబడీ, మారిబడీ ఉన్ననయి. ఆమెకు ఆ కాగిత్యలను
చూసినపుడు ఏదో చిననపిలలల ఆటలా తోచింద. అపుడపుడూ మంత్రమూర్చు అందర్చ
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రచయితలకంటేనూ పెదద మేధ్యవిలా కూడ్డ అగుపించాడు ఆమెకి. కోకపుడు తనే ఆయనిన అరథం
చేస్తకోవటేలదేమో అని కూడ్డ అనిపించేద. ఆమె భయడుతూ ఆ కాగిత్యలను అకకడ పెటేోసి
ఆయనకి భోజనం పెటిోంద.
మంత్రమూర్చు కళేకి తపులెంత చిననవైన్న ఎలా కనిపిసాుయి? ఈ గుణం ఆయనకి
కాగిత్యలతో మాత్రమే ఉందా, లేక తననీ ఇలాగే తీక్షణంగా చూస్తువున్ననడ్డ? మొదట్లల ఆమె
సాయంత్రాలోల ఇంటి గుమమందగిర కూరుిని వీధికేసి వేడుక చూస్తు ఉండేద. వెనుతిర్చగొచేి
మంత్రమూర్చు ముఖం ఈ దృశ్యం చూడగానే కఠినంగా మార్చపోవడం కూడ్డ గ్రహించేద.
ఇంటికిరాగానే కాగిత్యలను ముందరస్తకుని దదుదతుంటాడు. ఆమె ఇచేి కాఫీ, కారప్పస ఎపుడు
త్యగుత్యడో తింటాడో కూడ్డ తెలసేదకాదు. అతను ఎందుకిలా అక్షరాల మధయ ఇరుకుకపోత్యడో
ఆమెకి అరథంకాదు.
మంత్రమూర్చుకి భోజనం మీద కూడ్డ పెదద తీపి లేదు. కొనినసారుల తడించె అనన
ఆలోచనైన్న లేకుండ్డ కట్జోకుని నిక్కళ్ళేపోయేవాడు. ఎపుడైన్న ఆమె సంకోచిస్తు అతను మరదైన్న
ఉదోయగం చెయయచుిగా అని అడిగినపుడు కోంగా చూసి ఈ వృతిులో ఏంటి సమసయ అనడిగేవాడు.
ఆమె వివర్చంచి చెలేకపోయేద.
మంత్రమూర్చు కర్లజైన్న ప్రెస్త్కి వెళేడం మానేవాడు కాడు. ఆమెకి ంట్లలబాలేని ర్లజులోల
కూడ్డ గంజి కాచి పెటిో బయలేదర్చ వెళ్ళేపోయేవాడు. ఆమె చామీద డుకుని ళ్లే కొరుకుకని
డుండేద. ఎందుకని ఇలాంటి వాణ్ణణ పెళ్ళేచేస్తకున్ననను? క అక్షరం మార్చపోయిన్న
టిోంచుకోగలగే మనిషి తననెందుకు గమనించడు? అని విరకిుగా ఉండేద.
మంత్రమూర్చు దానిగుర్చంచే ఆలోచించడు. ఎపుడైన్న సినిమాకి వెళ్ళేదాదం అంటాడు.
అలాంటపుడు గబగబా చీర మారుికుని వచేిస్తుంద. థియేటర్ ముందు నిలుిననపుడు
వాలోసోరులో ఉనన అక్షరాలీన, లీలపొటలం కాగిత్యనీన కూడ్డ శ్రదదగా చూస్తు అతని పెదవులు
తపులన గొణుగుతూ ఉండటం కూడ్డ గమనించేద.
సినిమా థియేటరులో అతను నవవగా ఆమె చూసిందే లేదు. ఎడతెగని ఆలోచనలతో అతని
ముఖం గడాగటిోపోయినట్జో ఉంట్జంద. సినిమా అవవగానే మరుక్షణం ఇంటికి వచేియాల అని
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కంగారు డిపోతూ ఉండేవాడు. సినిమా చూసొచిిన రాత్రులలో అతను ఆమెతో కలసేవాడు కాదు.
అలా ఎందుకుంటాడో ఆమెకరథం అయేయద కాదు.
వాళేకి పెళేయి దహేనేళేకి పైనే అయింద. ఇటివరకు పిలలలేరు
ల . ఆమెకు ంటర్చగా
ఇంట్లల ఉండటం అలవాటైపోయింద. ఎపుడో కోకసార్చ క నిమమండు చేతబట్జోకుని నడిచి
దక్షిణామూర్చు సావమి దరశన్ననికి వెళ్ళేచేిద. అలాంటపుడు దేవుడి దగిర ఏం కోరుకోవాలననద
కూడ్డ మర్చచిపోయేద. దైవసనినదలో నిలుిని దేవుణ్ణణ దీనంగా చూస్తు ఉండిపోయేద. మరీ చిరాగాి
ఉనన ర్లజులోల అచుికాగిత్యలననవే ఈ ప్రంచంలో లేకుండ్డపోవాల అని దేవుణ్ణణ వేడుకునేద. ఆమె
దేవష్ం కొంచం కొంచం పెర్చగి పెని్ళ్ళే, రబబరల మీదకి కూడ్డ పాకింద.
రండేళే క్రితం క గటిప్పట ఏం తోచక ఇంట్లల ఉనన కాగిత్యలన కోకటి చించుతూ
కూరుింద. సాయంత్రం ఇంటికొచిిన మంత్రమూర్చు ఇలలంత్య ఉనన కాగిత్యల ముకకలన చూసి
కోమొచిి గొంతుపెంచి “తంగమామ... నీకు కాగిత్యలు చించాలని అనిపిసేు వీధిలో చెతు కుండీ
దగిరక్కళ్లే. అకకడ చాలా కాగిత్యలుంటాయి. ఇంక్కపుడూ ఇలా చెయయకు” అంటూ తన మేజా
దగిరక్కళ్ళే కూరుిని సంచిలోని కాగిత్యలు తీసి దదదటం మొదలుపెటాోడు. ఆమె గటిోగా ఏడిింద. ఆ
శ్బధం అతని చెవులను త్యకినట్జో లేదు. అతను దదదన కాగిత్యలను సరుదకుంటూ ఉన్ననడు. ఆ రాత్రి
ఆమె నిద్రపోనేలేదు. కాగిత్యలోల ఉనన దాలు మీద రాలుతుననటూో, తన చేతులకీ, కాళేకీ, ంటికీ
అంట్జకుపోతుననటూో అనిపించింద.
ఆ తరావత ఆమెను వైదుయడి దగిరకి తీస్తక్కళ్ళేడు మంత్రమూర్చు. ఆమె వణుకుతూ తనకి
భయంగా ఉంద అంద. క వారానికి సర్చడే నిద్రమాత్రలు ఇచిింపాడు వైదుయడు. కముమకొచేి
అంత నిద్రలో కూడ్డ అతను అచుి దదుదతుండటం ఆమె కళేకి లీలగా కనిపించేద. ఏడవడ్డనికి
కూడ్డ వీలు లేక నిద్రలోకి జార్చపోయేద.
ఆమెని బాగు చెయయడ్డనికి క ఏడ్డద పాట్జ ప్రతి వారం ప్రభుత్యవసత్రికి తీస్తక్కళ్ళేల్న
ర్చసిథతి ఏరడింద. ఆమె వీధిలో ౌననంగా నడిచేద. ఆస్తత్రి వరకు అతనేమీ మాటాలడడు. కేన్రు
వారుాలో ఆమెను కూర్లి బెటిో ఎదురుగా ఉనన దర్చసెన చెట్జోకేసి చూస్తు కూరుినేవాడు.
ఆస్తత్రి వాళ్ళేచేి తెలుపు, చి మాత్రలు తీస్తకుని ఇలుల చేర్చన మరుక్షణం అతను తన
అచాిఫీస్తకు బయలేదర్చవెళ్ళేపోయేవాడు. ఆ మాత్రల మీద కూడ్డ ఏదో అచుివేయబడి వుండేద. అవి
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అచుి తపులు దదదబడినవో కావో అనుకుంటూ వాటికేసి చూసేద. మాత్రలు పొటోలో కర్చగేపుడు
ఈ అక్షరాలూ తనలో కర్చగిపోత్యయి కదా అనన ఆలోచన కలగేద. కళ్లే మూస్తకుని మాత్రలు
మింగేద.
ర్లజులు గడిచేకొదద కాగిత్యల మీద ఆమెకి దేవష్మూ కోమూ పెరుగుతూ వచిింద.
ప్రంచంలో ఉనన అనిన అచుి అక్షరాలనీ చెర్చపేయాలని భీషిమంచినట్జో ఆవేశ్డసాగేద.
మెలలమెలలగా అతనితో మాటాలడటం మానుకుంటూ వచిింద. ఎపుడైన్న అతను మంచినీళేడిగిన్న ఆ
మాట వినడనట్జో అతనికేసి చూస్తు ఉండిపోయేద. అతనే లేచి నీళ్లే త్యగొచిి కూరుినేవాడు.
రాత్రుళ్లే నిద్రటోక ఆమె చామీద కూరుినే ఉండటానిన చూసినపుడు కూడ్డ అతను
అచుిదదదటం మానడు. కర్లజు ఆమె అతని వీపు వెనక నిలబడి అతను చేస్తునన నిని చూస్తు
ఉంద. క్రూరమృగం తన ఎరను వేటాడినట్జో అతను దాలను తన చేతిలో ఉనన పెని్లోు కొటిో, దదద
మారుస్తు ఉన్ననడు.
ఆమె ఆత్రంగా అడిగింద, కాగిత్యలోల అంతలా ఏముందసలు? అతను తిర్చగైన్న
చూడకుండ్డనే “న్నకూ తెలయడంలేదు” అన్ననడు. ఆమె కాగిత్యలకేసి దీనంగా చూస్తుండగా
దాలు వరసలోలంచి విర్చగి, విడిపోయి, ంటర్చగా నర్చుస్తుననట్జో తోచింద. హ్ఠాతుుగా అతణ్ణణ
హ్తుుకుని ఏడవసాగింద. అతని చేతిలో ఉనన పెని్లు నేల మీదకు జార్చడి మొన విర్చగింద.
అతను ఆమె చేతులను విడిపించుకుని కిందడిన పెని్లన తీస్తకుని అతి శ్రదధతో దానిన దును
చెకకడం మొదలుపెటాోడు. అతని ముందు వేయి పేజీల నవలొకటి అచుితపులు దదదటానికి
సిదధంగా ఉంద. తంగమమ ఏడుపు గాలలో కలసి ఆ ఇలలంత్య రుగెడుతుంద.
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