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శరీర అవగాహన
ఎప్పుడు నుు డిపోతందో అని భయడుతూ ఉంది చినుు. రండు రోజులుగా తన దవడనుు
ఊగుతూ ఉండటంవలల క వైప్ప దవడ వాచిపోయి నొప్పుగా, చిరాగాా ఉంది. ఆరో తరగతితో బడి
చదువు మానేసి శనగ మిఠాయి కంపెనీలో నిచేస్తంది.
తినేప్పుడు నుు ఊడిపోతే పొటటలోకి వెళ్ళిపోతందని అరణ చెప్పునుట్ుండి తినాలంటేనే
భయమేస్తంది. కవేళ నిద్రలో నుు డిపోతే ఏమౌతంది? పొటటలోకి వెళ్ళిపోతందా?
సవయంగా పీకి డేదాామా అని అప్పుడప్పుడూ నుుని కదిలంచే ప్రయతుం చేస్తంది చినుు. ంటి
చుట్టట రకతం గడడకటిటనట్ట అనిప్పంచింది.
ళి మీద కోం వచిచంది. ఎందుకని ఈ వెదవ ళ్ళి ఊడిపోతాయి? చెవులు, కళ్ళి,
ముకుక ఇవి ఊడిపోవుగదా? నుు మాత్రమే ఎందుకు ఊడిపోయి మొలుస్తంది? అందునా సగం
నుు చివుళిలో లోల దాకుకని ఉంట్ంది. లోలును నుు ఎలా ఉంట్ందో కూడా తెలయదు.
ఎందుకు మనకినిు ళ్ళినాుయి అని కూడా కోకసారి ఆలోచించేది చినుు. నొప్పు మొదలైన
రోజునుండి దంతాల మీద చిరాకు మొదలైంది.
చినుు వాళి ఇంట్లల ఇటికెలు పొడిచేసి ళ్ళి తోముతారు. ఆ పొడిని కూడా క
టంకాయచిులో

పోసిపెట్టకుంటారు.

పెదానుయయ

మాత్రం

పేస్ట

కొనుకుకని

తనొకకడే

వాడుకుంటాడు. దానిు వేరే ఎవరూ వాడకూడదనుట్ట ఎవరికీ అందకుండ చూరుపెంకులోల దోప్ప
పెడతాడు. తనూ, చినుకాక ఎప్పుడూ ఇటికెలపొడితో కలసే ళ్ళి తోముతారు. వేలతో ళ్ళి
తోముతంటే ఇటికెలపొడి వలల వచేచ ఆ చప్పుడంటే చినుుకి చాలా ఇషటం.
శ్రీలక్ష్మీ శనగ మిఠాయి కంపెనీలో చినూులా న్ుండుమంది ఆడప్పలలలు పేకింగ్ సెక్షన్ లో
నిచేసాతరు. శనగ పాకం మిఠాయిని వాటి అచుచలోలనుండి తీసి వెయయడానికి క నలుగురు
మగవాళ్ళి నిచేసాతరు. అందులో కతను చినుుతో ఐదోకాలస్ చదివిన సిందువాళి అనుయయ.
అతను మాత్రం ఎప్పుడైనా కోకసారి ఎవరికీ తెలీకుండ తినడానికి బెలలంపాకం తెచిచచేచవాడు.
ఈ ఆడప్పలలల ని శనగపాకం మిఠాయిలు ఎంచి పేరిచ పాయకెట్ చెయయడం మాత్రమే.
అచుచవేసిన శనగ మిఠాయిలు చెకకబలల మీద పోసిపెటేటవారు. గదంతా బెలలం రిమళం
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ఘుమఘుమలాడుతూ ఉంట్ంది. నిజేసేవాళిని రయవేక్షంచడానికి ముతాయలయయ అనొకతను
ఉంటాడు. అతను ఇన కురీచలో కూరుచని రోజంతా పేర్ చదువుతూ ఉంటాడు. ఆడప్పలలలు
ంటికి వెళ్ళిలంటే కూడా అతనికి చెపేు వెళ్ళిల. రోజుకు రండు కంటే ఎకుకవసారుల
అనుమతించడు. ఎవరైనా నోరు మెదుప్పత కనిప్పసేత ముతాయలయయ వచిచ నోరు తెరిచి
చూప్పంచమంటాడు. అలా చెయయమనడం చాలా అవమానకరంగా ఉంట్ంది. నోట్లల వేలుపెటిట
తనిఖీ చెయయడం కూడా జరుగుతంది.
చినుు ఆరో తరగతి సెలవులోల ఈ నిలో చేరింది. రండు న్లల సెలవూ పూరతయియ ఏడో
తరగతికి వెళిడానికి బయల్దారిన రోజు మిఠాయి కంపెనీ ఒనరు ఇంటికి వచిచ రండువేలు అడావనుు
ఇసాతను అనగానే తనని చదువు మానిుంచేశారు ఇంట్లల వాళ్ళి. అలవాట్డిన ని కాబటిట చినుు
సరేనని పేుస్కుంది.
నాలుగు రోజులు క్రితం కంపెనీలో ఉండగా చినుు బాత్రంకి వెళ్ళినప్పుడు అకకడి గోడమీద
కొతతగా క ట్టతబ్రష్ ఉండటం చూసింది. సరుకు తీస్కొచిచన లారీ డ్రైవరు ఎవరో మరిచి
వదిలపెటిట పోయినట్టనాుడు. దాన్ులా అందుకోవాలో ఆలోచించింది. పైకెగిరి అందుకోడానికి
చూసింది. అందనంత ఎతతన ఉంది. చీప్పరుతో చివరు కొడితే టాయలెట్లల డిపోతందేమో అని ఆ
ఆలోచన వదిల్దసి ఇన బకెట్ట బోరిలంచి దానిమీద ఎకిక అందుకుంది. బకెట్ట కిందభాగం
ఊడిపోయి కాలకి గీస్కుంది. ఎవరైనా చూసాతరేమో అని భయడుతూ బ్రష్ను బొడుడలో దాచుకుని
రుగున తన చోటికెళ్ళి కూరుచంది.
ఎవరైనా చూస్ంటారా అని లోలోల భయడుతూ ఉంది. అయితే బ్రష్ గురించి ఎవరూ
టిటంచుకునుట్ట ల్దరు. కేష్నయర్ మాత్రం ఇన బకెట్టని ఎవడో డ్రైవరు విరగ్గాటిట వెళ్ళిడు అని
తిడుతూ ఉనాుడు. చినుు కి ఆనందం. ఎవరూ చూడనప్పుడు బొడుడన దాచుకును బ్రష్ తీసి తన
టిఫినాాకుులో దాచుకుంది. సాయంత్రం వరకు ని సరిగాా చెయయల్దకపోయింది. సాయంత్రం
ఇంటికెళ్ళిప్పుడు రైలు టాటలు దాట్కుని అడడ దారోల వెళ్ళత తందరగా వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పు తనతో
వచేచ అందరీు వదిలపెటిట వెళ్ళింది. మిగిలన ప్పలలలు రైలు టాటలు దాటడానికి భయడతారు;
తనతో రారు అని ఆ దారిన వెళ్ళింది.
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రైలు టాటలు దాటేప్పుడు రండువైప్పలా చూసింది. కింద టాటలు, పైన ఆకాశం తు ఏం
కనిప్పంచల్దదు. టాటల కకన ఉను కమీీలకు తగలకుండా వెళ్ళిల. కమీీలోల చికుకకుంటే
కిందడిపోగలదని కమీీలు అదిమి ట్టకుని లంగాని జాగ్రతత చుట్టకుని బొడోల దోప్పకుని
దాటింది. అయినా కాలకి కమీీ తగిల వింగ్ వింగ్ అని శబధం వచిచంది.
టాటల మధయనును కర్ర మీద నడిచి అవతల వైప్ప చూసింది. నలల తమీ చెట్ల గురురుగా
కనిప్పంచాయి. మధయలో కాలదారి ఉంది. తనన్వరైనా చూస్తనాురా అని తిరిగి చూస్కుంది.
టిఫినాాకుు తెరిచి బ్రష్ తీసి చూస్కుంది. చచరంగులో మెరుస్తంది. దానిు చేతిలోకి తీస్కోగానే
ఎందుకో నవ్వవచిచంది. వ్వటిట బ్రష్ను కసారి నోట్లల పెటిట తోమి చూస్కుంది. ంటిమీద తాకగానే
కొతతగా అనిప్పంచింది. మళ్ళి బ్రష్ను బాకుులో పెట్టకుంది. సంతోషంగా గెంతతూ రుగులు తీస్తత
ఇంటికి నడిచింది.
చినుు ఇంట్లల దూరేుటికి లైట్ వేస్ంది. గుండుబలుా చచగా వెలుగుతోంది. టిఫిన్బాకుు
తీస్కుని కడగడానికనుట్ట పెరటి వైపెళ్ళింది. సిమెంట్ తట్లలకి తంగి చూసింది; నీళ్ళి
సగానికునాుయి. ఇతతడి చెంరుతో నీళ్ళి ముంచుకుని బ్రష్ను అందులో తడిప్ప ఇటికెల పొడిలో
అదుాకుని తోమింది. పొడి బ్రష్నక అంటనే ల్దదు. పెదానులా తను కూడా పేస్ట కొనుకోకవాల
అనుకుంది. ళ్ళి తోమడం పూరతవవగానే టవలోత ళిని అదిమి తడిచింది. లోలకెళ్ళి అదాంలో
ళ్ళి చూస్కునుప్పుడు నవ్వవచిచంది.
నోటిలో ళ్ళి ఎలా ఇంత అందంగా అమరచబడి ఉనాుయి? ంటికి వేరుంట్ంది
అంటారు కదా? అయితే నేుమైనా చెటాట? నుుని చెట్ట అనుకోగానే నవ్వవచిచంది. నుుకి
ప్పవువలు పూసాతయా? నుు వితతనమును చెటాట? వితతనం ల్దని చెటాట? తను తిను వస్తవుల్దమిట్ల
ంటికి గురుతంట్ందా? ఇలా మనస్కు తోచినట్టట ఆలోచిస్తత ఉండిపోయింది.
అుట్ుండి రోజూ ఉదయమూ, సాయంత్రమూ ఎవరికీ తెలీకుండ ఆ బ్రష్తత ళ్ళి
తోముకునేది. తన బ్రష్ను ఎవరూ చూడకూడదని పాలసిటక్ పేరోల చుటిట దాచిపెటిట వెళ్ళిది. క రోజు
తన చినుకక చూసి చినుు బ్రష్ కొనుకుకందని అమీకి చెపేుసింది. అమీ “చెువే ఎకకడివి నీకు
డరుాలు బ్రష్ కొనడానికి?” అని చెవులు ప్పండి క మొటిటకాయ మొటటగానే చినుు నిజం చెపేుసింది.
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అమీ కోంతో వీప్ప మీద గటిటగా క దెబా
కొటిట చేతిలో ఉను బ్రష్ పీకి పొయియలో వేసేసింది.
అకకడంతా పాలసిటక్ కాలుతను వాసన వాయప్పంచింది.
పెదాకక, చినుకక ఇదారూ రాత్రి నిద్రపోయంతవరకు
చినుుని తిడుతూ ఉనాురు. చినుు ఆవేశంగా తన
ళినిుట్ను పీకి అవతల డేసేత బాగుండు అనుకుంది.
అయితే ళిని అసలు కదలచల్దకపోయింది. ఇది జరిగిన
రండురోజుల

తరావతక

రోజు

ఉదయానేు

తన

ంటినుండి రకతం రావడం గమనించింది. కంపెనీకి వచాచక కూడా ఆ నొప్పు తగాల్దదు. అరణ రకతం
కారుతను నుుని చూసి “నుు ఊగుతంది, అదే ఊడిపోతందిల్ద” అంది. తినేప్పుడూ, నీళ్ళి
తాగేప్పుడు, నవేవప్పుడు ఆ ంటి దగార ప్రాణం పోయంత నొప్పు అనిప్పస్తంది.
గలూ రేయీ చినుు భయడుతూనే ఉంది. నిద్ర మధయలో ల్దచి వేలతో నుు ఉందా ల్దదా
అని తాకి చూస్కునేది. గవరుమెంటాస్త్రికి వెళ్ళత నుు పీకేసాతరు, అయితే నుు పీకేప్పుడు
చాలా రకతం వస్తంది అని మేరీ చెుడం వినాుక అలా చెయ్యయదుా అనుకుంది.
చినుుకి నొప్పు ఏ మాత్రం తగాల్దదు. కంపెనీ నుండి వచేచదారిలో ఉను కాళ్ళశవరి గుడిలో
నుు క్షేమంగా ఊడిపోతే కరూురం వెలగిసాతను అని మొకుకకుంది. మరుసటిరోజు ఉదయం ట్న
తాగుతంటే నుు తానుగా ఊడిపోయింది. అప్పుడు చినుకక మాత్రమే ఉంది ఇంట్లల. ఆమె ఊడిన
నుుని పేడలో ఉండగా చేయమనీ, దానిు ఎవరి కంటా డని చోట డేసి వచేచమనీ, ఎవరి
కంటైనా డితే మళ్ళి నుు మొలవదనీ చెప్పుంది. చినూుకి కొతత భయం మొదలైంది.
చినుు ఊడిన నుుని చూస్కుంది. అదొక అప్పరూమైన వింత వస్తవులా అనిప్పంచింది.
వేళితో తడిమి, అదిమి, నొకిక చూస్కుంది. అది చాలా గటిటగా అనిప్పంచింది. చినుు నుుని
గుప్పుట్లల దాచుకుని పాలమేీ రంగి ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆ ఇంటి కొటటంలో ఉను పేడని క చేతోత
కొంత ఉండ చేస్కుని అందులో నుుని పెటిటంది. ఎవరి కంటా డని చోట్ ఎకకడుంట్ంది అని
అనుమానం వచిచంది. ఇంటి దగార ఎప్పుడూ ఎవరో కరు మస్లుతూ ఉంటారు. వేరే ఎకకడైనా
తీస్కెళ్ళి డేయాల. నడవటం మొదలుపెటిటంది.
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తన ఇంటికి కకనును వీధులు, రైలు టాటల దగార ప్రాంతం, కారు మెకానికుక షెడుడ వెనక,
సినిమా థియటర్ కకనును కంప్ప గలీల, కూరగాయల మారకట్ట వెనుకనును చెతత మైదానం,
బస్ుడిపో అవతలును చింత తోప్ప.. అంట్ట నుు దాచిన పేడ ఉండని చేతబట్టకుని అంతా
తిరిగింది. అనిు చోటాల ఎవరో క మనిష్త, కుకోక, మేకో, తండో, ఉడతో తిరుగుతూండటం
చూసింది.
ఎవరి కంటాడని చోటంట్ట ఎకకడుందీ అని తికమక మొదలైంది. ఎందుకని అనిు చోటాల
మనుషులు తిరుగుతనాురు అని చిరాకేసింది. ఆ ఊరోల తనకి తెలసిన అనిు చోటలకీ తిరిగింది. పేడ
ఉండ ఎకకడైనా జారిపోతందేమో అని దిగులు కూడా కలగింది. తెలసిన వాళ్ళి ఎవరైనా ఎదురైనా
కూడా

వాళిని

చూడనట్ట

తప్పుకుని

వెళ్ళపోయింది.

ఉనుట్టండి

ప్రంచం

చాలా

చినుదైపోయినటటనిప్పంచింది.
ఇళ్ళి, అంగళ్ళి, తోప్పడుబళ్ళి, గుళ్ళి, బళ్ళి, హాసిుటళ్ళి, పాలట్ఫారం అంగళ్ళి,
వాహనాలు, చెట్ల, నీళి కొలనులు, ఆవులు, కూరగాయలంగళ్ళి, బేకరీలు, చెతత దిబాలు,
విగ్రహాలు, వీధి కుకకలు, లారీలు, చరిచలు, బేంకులు, బటటలంగళ్ళి, స్తటడియోలు, పారుకలు, పేల
గ్రండుల, ప్పవువల రుటటలు… ఎకకడ చూసినా జనాలు తిరుగుతూనే ఉనాురు.
జనం ల్దని చోటంట్ట కటి కూడా ల్దదా? అనిు ఊళిలోలనూ ఇలానే ఉంట్ందా?
అలసిపోయి రైల్దవగేట్ దగారును సిమెంట్ప్పలలర్కి ఆనుకుంది. తిరగడంవలల జుట్ట బాగా
చెదిరిపోయింది.
ళి మీద విస్గు కలగింది. సాయంత్రప్ప ఎండ రోడుడ మీద పెదాదవుతూ ఉంది.
బైపాస్రోడుడలో ఉను రైస్మిలుల వెనుక ఎవరూ ఉండరని అనుకుని వడివడిగా ఆ మిటట ఎకికంది.
ఐదుగంటలైన శబాం వినిప్పంచింది. అవతల ఖాళ్ళ అటటపెటటలు, తడిసిన గోన్సంచులు, చిరిగిన
కేలండరు అటటలు, పేరూల ఎగురుతూ ఉనాుయి. వాటి మధయ తమిీ మొకకలు పూసి ఉనాుయి.
ఇకకడ డేదాాం అనుట్ట చుట్టట చూసింది. దూరాన గేదెలు మేప్పతను క చిను ప్పలాలడు
తనకేసి చూస్తనాుడు. అతను చూస్తనాుడే, ఎలా అని తికమకతో వెనుతిరిగింది. పెట్రోలుబంకు
దగార జనం ఉండరు అనుకుని దారోల కనిప్పంచిన క కర్రని మరో చేతోత అందుకుని నడిచింది.
ఆమె పెట్రోలుబంకు అవతలకి చేరుకునుప్పుడు అకకడ కొందరు క ట్రాకటరిు విుదీసి రిపేరు
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చేస్తనాురు. చేతిలో ఉను పేడ ఉండ కేసి చూసింది. ఆ పేడ ఉండ ఎండిపోయి గటిటడినట్ట
అనిప్పంచింది. చీకటి డిపోతందేమో అను భయంతో ఇక ఏం చేయాలో తెలీక ఇంటికెళ్ళిపోదాం
అనుకుంది.
ఈ నుు వల్దల ఇనిు సమసయలు అని మనస్లో తిట్టకుంది. రేప్ప మిఠాయి కంపెనీకి
నికెళ్ళిల అని గురుతరాగానే దుుఃఖం కళిలోల తిరిగింది.
ఆమె ఇంటికెళ్ళిుటికి పెదాకక గిన్ులు కడుగుతోంది. చినుు బెరుకుగా రావడం గమనించి,
“చేతిలో ఏంటే?” అని గదిాంచింది. చినుు మాటలు పెగులుచకుని చినుగా చెప్పుంది. నుు
ఊడిపోయింది అందుకే పేడలో ఉండ చేసి దాచాను అంది.
పెదాకక కోంగా చూసి, “ఇలా పేడలో దాచుకుని చేతిలో పెట్టకుంటే రాలన నుు
మొలుస్తందా? అకకడ డేసి చేతలు కడుకోక” అంది.
చినుు జంకుతూ – ఎవరి కంటా డకుండా పారేయకపోతే ఊడిన చోట కొతతనుు రాదు
అని చినుకక చెప్పుంది అంది. పెదాకక కోంగా చేతిలో ఉను పేడ ఉండని లాకుకని చీకట్లల దూరంగా
డేసింది. అనిు చోట్టల కంటడనివేల్ద పో అంది. వెళ్ళి ని చూడు అంది. చీకట్లల చూస్తంటే
పెదాకక అనుది కూడా నిజమేనేమో అనిప్పంచింది.
చినుు వంగి ఇతతడి చెంరుతో నీళ్ళి ముంచుకుని ముఖం కడుకుకంది. నోరు
ప్పకికలంచేప్పుడు ఊడిన ంటి సందులో నీళ్ళి వెళిడం నవువ తెప్పుంచింది. ఆ తర్రిని నాలుకతో
తాకి చూస్కుంది. అలా తాకడం బాగుంది అనిప్పంచింది. మళ్ళి నోట్లల నీళ్ళి పోస్కుని
తర్రింటిలో నీళిని కిందకి జారవిడిచింది. నవ్వవచిచంది.
పెదాకక గిన్ులు కడగడం అయిపోగానే అనీు తీసి లోల పెడుతూ అనేుసి నీళ్ిందుకు కింద
పోసాతవు అని అరిచింది. ఈ గిన్ులు సరుా, నాను రాగానే సెకండ్ ష్త సినిమాకి వెళ్ళాం అంది.
వాళిందరూ సరసవతి థియటర్కి నడిచి వెళ్ళతంటే చినుకక చినుు భుజంపైన చేతలు వేసి నడిచింది.
చినుుని చూసి “తర్రిళ్ళిస్కుని నువువ నవువతంటే బాగునాువే!” అంది.
సినిమాహాలోల చినుకకని అదేనిగా అడుగుతూ ఉంది, మళ్ళి కొతత నుు వస్తంది కదా?
అని. నువివలా సినిమా చూడనివవకుండ వాగుతంటే నుు అసలు మొలవదు నోరూీస్కుని
సినిమా చూడు అంది చినుకక.
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చినుు మధయలో ల్దచి నీళ్ళి తాగాలని బయటకెళ్ళింది. అకకడును కొళ్ళయి తిప్పు తాడుకు
వేలాడుతను నొకుకలబోయిన గాలస్లో నీళ్ళి డుతంటే గ్గంతలో ఏదో డినట్ట అనిప్పంచింది.
గుండెలోని దుుఃఖం పైకి ఏడుప్పలా వచేచసింది. చినూు ఆ సగం చీకట్లల ఏడుస్తంది, లోల సినిమా
ఆడుతంది, గాలస్ నిండి నీళ్ళి కిందకి జారిపోతనాుయి.
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