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ఆ వృద్ధవికలంగ శ్రణాలయం తనిఖీకి వెళ్లడం మీద్ నాకేమంత ఆసకిి లేకపోయినా, మాటకారీ
బహులెకకల మనిషీ అయిన సూపరంటండంట్ గారకి తోడుగా వెళ్లవలసివచ్చంది. ఆ శ్రణాలయ
స్థాపకురాల మనువడు మాకు సహకరసూి నిశితమైన మా తనిఖీకి ఎంతో సంతోషంచాడు. నేను
అతని నాయనమమగార లోకోపకార ప్రవృత్తికి ముగ్ధధడనైనట్టు నటంచడంతో స్ఫురద్రూపి అయిన ఆ
యువకుడు తన సవంత అటవీ ప్రంతంలో వేటకు నాకు అనుమత్తచాచడు. ఇక హద్దుపద్దులేని మా
సూపరంటండంట్ గార మాటలకచేరకి తోడు తబలగా మధ్య మధ్యలో నా పెదాలు కొనిై
రొడడకొట్టుడు పదాలై ఉచఛరస్ఫినాైయి: ‘ఓహో! నిజంగా! బహు చ్త్రం స్ఫమండీ! అద్సలు
నమమశ్కయం కాద్నుకునేవాడైంటే నమమండి!’
నేనసలు ఏ మాటలకు అల ప్రత్తసపందిస్ఫినాైనో న నాకే లిలయద్ద. ఎంద్దకంటే మా వసపిటు
లింపులేని వాగ్ధడికి నా ఆలోచనలు అణిగిపోయాయి. నేను ఉబుస్ఫపోక ఒకకడ్నై వచ్చ ఉనైటుయితే
సందేహం లేకుండా ఇకకడ పరసరాలు వయకుిలై శ్రద్ధగా పటుంచుకునేవాడిై. ఆ మాటకొస్తి
కచ్చతంగా సూపరంటండంట్ గారై అడిగివండ్నవాడిై కూడా: ‘ఎవరండీ ఈ బాబిట్ చాల మంది
ఆశ్రమవాస్ఫల నో నళ్లలో ఆమె పేరే నానుతంది.’
కనీస పక్షం ఓ డజనుమంది ఆడ మగ ఆమె గ్ధరంచ్ మాట్లలడి ఉంట్లరు. నిష్టురమాడి
ఉంట్లరు కొంద్రు పొగిడారు కూడా. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లయితే సూపరంటండంట్ గారై
చూడడంతోనే ముకుకలు చీద్దకుంటూ ఒకటే ఫిరాయద్దలు: ‘అయాయ! అది... ఆ బాబిట్ మళ్లల...’
‘నేను చూస్థి... నేను చూస్థిననాైనుగా...’
ఎంతో మృద్దవగా ఉండ్న సూపరంటండంట్ గార గంత ఆ విషయంలో మాత్రం చాల
కరుకుగా మారపోతంది. ఇక అడపాద్డపా ఎద్దరౌతనై ఒకోక వృద్దధనిై స్తైహపూరవకంగా
పలకరసూి ‘ఏమబాా! ఇకకడ నీకు బాగానే ఉంది కదా...’ అంట్టనాైరాయన.
చాల మంది కృతజఞతలు ఒలకిపోయే జవాబులస్ఫినాైరు. వార మాటలోల తరచూ బాబిట్
నామసంకీరిన పరపాట అయింది. అలంటపుపడు మాత్రం సూపరంటండంట్ గారు మబుాలోల
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తేలపోతనైట్టల చేతలు కట్టుకొని ఆకాశ్ం వంక చూసూి తలపంకిసూి చెపాపరు: ‘ఆహా! బాబిట్
ఎంత అపురూపమైన స్త్రీ. చాల అద్దుతం...’
అట్టవంట సంద్రుంలో సద్రు జీవి గ్ధరంచ్ లిలుస్ఫకోవాలనై ఆసకిి కచ్చతంగా కలగే
తీరుతంది కదా. అయితే అపపట పరసిాతలోల ఆమె ఎట్టవంటదో బాగానే ఊహంచాను గనుక తన
గ్ధరంచ్ అంతకంటే ఎకుకవ లిలుస్ఫకోవడానికి మొగ్ధు చూపించలేద్ద. ఆమె – ఈ మారుమూల
నిరలపి నీరవ సీమలోల విరసిన కందామరో ఈ ద్దససహ ద్దరుర దారుల ముసిరన ప్రేత కాంతల
మీద్కు ప్రసరంచ్న సూరయకిరణమో అనిపంచ్ంది. తన గ్ధరంచ్ లిలుస్ఫకోవాలనై కోర్కక ఏమీ
లేకుండానే చాల సపషుంగా నాలో ఆమెను చ్త్రించుకునాైను. ఆమె ప్రస్థివన వచ్చనపుడు ఆ
వృద్దధల ముఖాలై వెలగించ్న ప్రమోదాల స్థక్షిగా తాను నాకు చాల ప్రియమైపోయింది. ఆమెకి
వయత్తరేకంగా మాట్లలడిన వృద్దధరాళ్ల మీద్ చెపపలేనంత కోపమొచ్చంది. మా సూపరంటండంట్
గారు కూడా ఆమెను తలచుకొని మైమరచ్పోవడం మాత్రం నాకు ఆశ్చరాయనిై కలగించ్ంది. కాబటు
తన గ్ధరంచ్ ఆయనిై అడగాలని గటుగా అనిపంచ్ందే తపప నా ఆసకిికి మరే కారణంలేద్ద.
నేరుపగా ఆలోచ్ంచట్లనికి బద్దలు నిరంతరం సవపిైంచడానికే ఇషుపడ్న నాలో ఏ విధ్మైన
ఆలోచనలు ఆట్టపోట్టల ఏరపడకుండా లేదా త్తషువేయకుండా పై ఊహలనీై ఏదో తొడతొకికడి
గంద్రగోళ్ంలో నా మదిగదిలోంచ్ దాటపోయాయంతే. ఆమె హఠాత్ ద్రశనంతో చరంచ్నట్టు
మేల్కకని నాలోపల గపప మధురోహల కాలపనికతతో నే గీస్ఫకునై వరణచ్త్రానికి వాసివికంగా ఆమె
రూపానికి బొత్తిగా పొంతన కుద్రక గిజగిజలడిపోయాను కాబటు బాబిట్ సంగత్త జ్ఞఞపకముంది
గానీ, స్థధారణంగా మరో విషయమైతే గ్ధరుి కూడా ఉంచుకోను.
అకకడ మేమొక స్థవిడి దాట ఒక చీకట బాటలోకి నడిచ్నపుపడ్న తట్లలున ఒక తలుపు
లిరుచుకొని అనూహయంగా ఒక ఆకారం ప్రతయక్షమయింది. అదొక ఆడమనిషని అసపషుంగా
అరామైంది మాకు. అపుపడ్న సూపరంటండంట్ గారు కోపంగా పిలచారు: ‘బాబిట్! బాబిట్!!’
అప్రయతైంగా పరుగ్ధలంట నడకతో అట్టవైపు వెళ్ళారాయన. ఆయనిై మేము కూడా
అనుసరంచాము. ఆ ఆకారం అద్ృశ్యమైన ఇంట తలుపు తోసి లోపల మెటుకుకతూ మళ్లల
పిలచారామెని. విరగబడిన నవవలే ఆయనకి సమాధానం. మెట్టల పకకన నగిషీలు చెకికన సాంభం
మీద్దగా చూశాను ఓ ఆడమనిష సూటగా చూస్ఫింది మావంక. ఆమె టోపీ కింద్నుంచ్ తొంగి
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చూసూి జీరాడుతనై నెరసిన జుట్టు ముఖాన దాగని మడతలు ఆమెకు వయస్ఫ మళ్ాంద్ని
చెపపకనే చెబుతనాైయి. కాని ఆమె కళ్లల... అసల కళ్లల చూస్తి మాత్రం ఆలోచనలు అకకడికకకడ్న
ఆగిపోతనాైయి. తన వంక చూసిన వాడవడైనా ఆ అద్దుతమైన నవయవవన మిసిమితో
మిలమిలడ్న ఆ కళ్లల చూస్ఫిండిపోవలసింద్ంతే. ఎంతో గాఢమైన నిగూఢమైన విశాలమైన కళ్లా –
వసివాడని పసి నీలలు.
‘నువవ మళ్లల ఆ ల-ఫ్రైజ్ గాడితో కులుకుతనాైవటగా’ సూపరంటండంట్ గారు అరచారు
పెద్ుగా. ఆమె నో నటతో బద్దలవవలేద్ద పగలబడి నవవతూ తలూపింది. అంతకు ముంద్దలనే
పారపోతూ సూపరంటండంట్ గార వంక ఒక చూపు విసిరంది. ఆ చూపుని మాటలోలకి తరుజమా
చేస్తి ‘నువవ నాకు వెంట్రుక సమానం స్ఫమా!’
ఆ అవమానకర వాకయం ఆమె ముఖాన చదివిన నేను ఆ క్షణమే తన చూపులో వచ్చన
మారుపని కూడా గమనించాను. ఆ కొదిుపాట వయవధిలోనే అంద్మైన ఆ పసి కళ్లల గ్ధర్రుమనే కోత్త
కళ్లల చ్ంతనిపుపలయాయయి. ఇక అపుపడు మాత్రం ఆయనేైమి ప్రశిైంచకూడద్నై నిరణయానిై
పకకన పెటుకుండా ఉండలేకపోయాను: ‘తనేనా బాబిట్ అంటే?’
ఆ ముసలదాని చూపుల లెకకలేనితనం నాకరామయింద్నై క్రోధ్ంతో ఆయన ముఖ్ం
కంద్గడడయింది. ఆ ఉక్రోషంతోనే బద్దలచాచడు – అవనంటూ
‘చాల అమూలయమైన అపురూపమైన ఆడది ఆమేనా?’
నా ప్రశ్ైలోని వెటకారంతో ఆయన ముఖ్ం మరంత జేవరంచ్ంది. నా ప్రశ్ైలుైంచ్
తపిపంచుకోవడానికి వడివడిగా అడుగ్ధలేసూి ‘అవను అదే...’ అనాైడు. నాలో ఉతసకత
కటులులించుకోవడంతో మాకు తోడుగా వస్ఫినై ఆశ్రమ నిరావహకుడి విధేయతని నాకు
స్థనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయతైం చేశాను నా ప్రశ్ైలతో: ‘ఫ్రైజ్ని చూడాల్కకస్థర. ఇంతకీ
ఎవరతను?’
అతను గిర్రున వెనకిక త్తరగి ‘అబ్బా! వాడిని చూడటం శుద్ధ ద్ండగ. ఏముంది వాడిై
చూడాడనికి’ అనాైడు. ర్కండ్నసి మెట్టల చొపుపన దిగిపోయాడతను. అతను స్థధారణంగా చాల
నమ్రత ఉనైవాడు. ప్రత్త విషయానిై ఎంతో జ్ఞగ్రతిగా వివరంచే మనిష. కాని అపుపడు మాత్రం
చాల ఆద్దరాు పడాడడు. ఇక మా తనిఖీ కారయక్రమం అంతటతో ఆగిపోయింది.
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బాబిట్ గ్ధరంచ్ మరంకేమి లిలుస్ఫకోకుండానే ఆ మరాైడ్న నేనా పలెల విడిచ్ వెళ్లపోవలసి
వచ్చంది. మళ్లల వేట సీజను మొద్లవడంతోనే నాలుగ్ధ నెలల తరావత త్తరగి ప్రయాణమయాయను ఆ
ప్రంతానికి. నేనామెను కొంచెమైనా మరచపోలేద్ద. నేనే కాద్ద ఎవరైనా మరచపోవడానికి
స్థధ్యమయేయ కళ్ళానా అవి – కాబటేు స్తుషన్ నుంచ్ మాకు ఆత్తధ్యం ఇచేచ నా మిత్రుడి ఊర వరకు
జరగిన మూడుగంటల ప్రయాణంలో నా సహ ప్రయాణీకుడు ఆమె గ్ధరంచే కబురాలడడంతో చాల
సంబరపడాడను. నా సహగామి ఓ కుర్ర మేజిస్ర్టుట్. అతను అంతకుముందే పరచయం నాకు. తన
హాసయ చతరత, అంశాలను నిశితంగా పరశీలంచే తీరు, నైత్తక సంబంధిత సమసయలై తీరచడంలో
తనంతట తానుగా అలవరుచుకునై చాతరయం, అనిైంటనీ మించ్ అతని వృత్తిపరమైన కాఠినాయనికి
ప్రవృత్తిరీతాయ కలగి ఉండ్న ఉపేక్షకి మధ్య ఉండ్న వైరుధ్యం ననుై బాగా ఆకరషంచాయి. అయితే ఆ
కొరకరాని కొయయ బాబిట్ చరత్ర పూసగ్ధచ్చనట్టు చెపిపన ఆ రోజు కంటే ఆకరషణీయంగా అతను
అంతకుముందెనైడూ కనిపించలేద్ద. క్షుణణంగా వివరాలు లిలుస్ఫకోవడంతో పాట్ట తన వివేచనా
శ్కుిలనిైంటనీ క్రోడీకరంచ్ ఒక నిఖారసయిన నాయయమూరిలగా ఆమె గ్ధరంచ్ అరాం
చేస్ఫకునాైడతను. నాకు మలేల తను కూడా వృద్ధ శ్రణాలయానికి వెళ్ల ఆమెను చూసిన తరువాత
కుతూహలం పెంచుకుని ఆమె గ్ధరంచ్ లిలుస్ఫకునాైడు. తాను అరాంచేస్ఫకునైదే నాకు చెపాపడు:
ఆమెకు పట్టుమని పదేళ్లలకూడా లేనపుపడ్న ఒక రకి సంబంకుకుడి చేత అతాయచారానికి
గ్ధరయింది. విశ్ృంఖ్లత, పచ్చ వయభిచార నేరాల కింద్ పద్మూడ్నళ్లకే సంసకరణల జైలుకు
తరలంచబడింది. ఇరవై ఏళ్ల నుంచ్ నలభై సంవతసరాల వరకూ పనిమనిషగా చేసూి చాల ఇళ్లల
మారంది. దాదాపు పనిచేసిన ప్రత్త ఇంట యజమానికి ఉంపుడుగలిిగానే బత్తకింది. ఏ హోదా,
డబుా సంపాదించుకోలేద్ద గానీ, ఎనో నై కాపురాలు నిలువనా కూలచన ఘనకీరి మాత్రం
ద్కికంచుకుంది. ఒక ద్దకాణందారుడు ఆమె పాలట పడి వయసనపరుడై సరవం కోలోపయి
ఆతమహతయకు పాలపడాడడు. మరో గౌరవప్రద్మైన యువకుడు ఆమె మైకంలో పడి దొంగగా
తంపులమారగా తయారై, చ్వరకి ద్గ్ధలాజీగా ఎంద్దకూ కొరకాకుండా పోయాడు. ర్కండుస్థరుల
ఆమె పెళ్ళలడింది ర్కండు స్థరూల విధ్వయింది కూడా. మరో పదేళ్లల అంటే తనకి ఏభై ఏళ్లల
వచేచవరకూ ఆ జిలల మొతింలో పెద్ు వేశ్యగా ఆమె పేరు మోసింది. సెలవ రోజులోల ఖుషీగా ఆమెతో
గడపడానికి చుట్టుపకకల అయిద్ద గ్రామాల మగాళ్లల తరలవస్ఫిండ్నవారు.
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‘నేననుకోవడం ఏమిటంటే, ఆమె చాల అంద్గలిి!’
‘ఎంత మాత్రం కాద్ద. ఎపుపడూ కాద్ద. పొటుగా బకకపలచగా ఉంట్టంది. నిమోైనైతాలు
కూడా చెపుపకోద్గు స్థాయిలో లేవ. ఎతైన గ్ధండలు ఇస్ఫకత్తనెైలలంట పిరుద్దలు... ఏమీ లేవ. నాకు
చెపిపనంత వరకూ ఎవరూ ఆమె చకకనిద్ని అనైవారు లేరు. కనీసం ఆమె యవవనంలో
ఉనైపుపడైనా సరే.’
‘మరయితే దీనెైల వివరస్థిరు మీరు?’
‘ఎలగంట్లరా!’ చెపాపడు కుర్ర మేజిస్ర్టుట్ – ‘ఆ కళ్ల మాటేమిట? మీరు వాటవంక
చూడకుండా ఉండగలగేవారా?’
‘అవనవను మీరనైది నిజం’ బద్దలచాచను – ‘కచ్చతంగా ఆ కళ్లల ఇంకా ఎనిైంటకో
అరాాలు చెబుతాయి. అవి ముకుకపచచలరని ఒక పసిదాని అమాయకమైన కళ్లల’
‘ఓహో!’ అలవిమాలన ఆసకిితో అనాైడతను ‘కిలయోపాత్ర, డయానా, నినన్ డి లఎన్కోలజ్... ఇంకా అట్టవంట ప్రణయస్థమ్రాజుఞలకి వయస్ఫ మీరుతనైపుపడు కూడా బహుశా
అట్టవంట కళ్లవలేల ప్రేమించబడాడరేమో. అసలు అట్టవంట కళ్లలనై ఏ స్త్రీ అయినా ముసలద్యేయ
ప్రసకేి లేదేమో. ఒకవేళ్ బాబిట్ వందేళ్లల బ్రత్తకినా అంతకుముంద్ద ఎల మోహపెటుందో ఎపపటకీ
అలనే ప్రలోభ పెడుింది ఆ చ్తకళ్ల కళ్లతో’
‘అవను అచచం వెనకట మలేల ప్రేమించబడుతంది. అయోయ! ఎవరచేత బాబూ...’
‘వృదాధశ్రమంలో ఉనై ముసలోళ్ాంద్ర చేతనూ. ఎవరయితే ఒక తమకపు సపరశకై తపిసూి
తమ గ్ధండ గద్దలోల వాంఛని పదిలంగా దాచుకుంట్లరో, ఆ మదిగది మూలలోల కాంక్షాజవలనానిై
అనవరతం

ఆశిస్థిరో,

ఎవరకైతే

కోర్కకల

నిపుపరవవ

కనీసం

ఒకకటయినా

సజీవంగా

మిగిలపోతందో... వారంద్ర చేతా ఆమె ప్రేమించబడుతూనే ఉంట్టంది.’
‘... అని మీరు నముమతనాైరా?’
‘నిససందేహంగా. ఇక సూపరంటండంట్ గారయితే అకకడ అంద్రకంటే ఎకుకవగా...’
‘అసంభవం’
‘నా మీద్ ఒటేుసి మరీ చెబుతనాైను’
‘సరే. అది నిజమే అయిండొచుచ. నాకు గ్ధరుికొస్ఫినాైయి దాని స్థధాయస్థధాయలు...’
patrika.kinige.com

ఆనాడు సూపరంటండంట్ గార వంక ఆమె చూసిన చూపు, ఎంతో చొరవ ఉనైవాడి వైపు
మాత్రమే విసిరే ఆ కోర చూపు నాకు గ్ధరుికొచ్చంది చపుపన. మళ్లల దానిై గ్ధరంచే ఆలోచ్ంచాను.
ఆమెతో సూపరంటండంట్ గార చెలమి నిజమేననిపించ్ంది.
‘ఫ్రైజ్ని ఆమె ప్రేమించ్ందా?’
‘అవను ఆమె ఎంచుకునై ప్రియుడతను.’
మేమిద్ురం మా అత్తథేయుడి ఇంటకి చేరే సరకి ఆ పరసరాలో ఏదో కలకలం. ప్రత్త
ఒకకరలో ఏదో ఆద్దరాు కనిపించడంతో మేము గాబరాపడాడం. వృదాధశ్రమంలో ఏదో ఘాతకం
జరగిపోయింద్ట. అకకడ పోలీస్ఫలు ఉండడం, మా అత్తథేయ మిత్రుడు కూడా వాళ్లతోనే
మాట్లలడుతూ ఉండడంవలల మేము కూడా అతనికి తోడయాయం. సూపరంటండంట్ గారని ఫ్రైజ్
దారుణంగా హతయ చేశాడట. వారు చెపిపన వివరాలకి వెనుైలో చల పుటుంది. గతంలో
కస్థయివాడిగా పనిచేసిన ఫ్రైజ్ తలుపుచాట్టన నకిక సూపరంటండంట్ గారు రావడంతోనే మీద్కి
లంఘంచ్, నేలమీద్ పొరలంచ్, గంతమీద్ భీకరంగా కొరకి మెడను బీభతసంగా విరచేశాడట.
రకిం పిచ్కారల హంతకుడి మొఖాన చ్మిమంద్ట.
ఫ్రైజ్ వంక చూశాను. ద్దబుా ముఖానిై అసివయసింగా కడగడంవలల అకకడకకడ నెతిట
మరకలునాైయి. చ్నై నుద్దరు పెద్ు ద్వడలు తలకి చెరోపకక నికికన చెవలు ఏదో క్రూర జంతవ
కండలంట చపిపడి ముకుక.
వీటనిైంటనీ మించ్ నేను బాబిట్ని చూశాను ఆ పకకనే. నేను చూసినపుపడు ఆమె పెదాలపై
మంద్హాసం. అపుపడామె కళ్లల ఎంత మాత్రం కోత్త కళ్లను తలపించడంలేద్ద. చాల బ్బలగా
నిరమలంగా ఉనాైయి వాట సహజ పసి కాంత్తని ప్రత్తఫలసూి –
‘ఇది వినాైరా?’ – మా మిత్రుడు మంద్ర సవరంతో చెపాపడు ‘పాపం ఆ ఆడది వారధకయంలో
వచేచ బుదిధ మాంద్యతకి గ్ధరయింది. అంద్దకే అల పిచ్చ చూపులు చూస్ఫింది.’
‘మీకల అనిపస్ఫిందా ఏమిట?’ అంటూ కుర్ర మేజిస్ర్టుట్ కొనస్థగించాడు – ‘తనకి ఇంకా
అరవై ఏళ్లల కూడా నిండలేద్ద. ముసలునికి వచేచ మానసిక దౌరాలయం తనకి సోకింద్ని నేననుకోను.
జరగిన నేరం గ్ధరంచ్ ఆమెకి సపషుమైన అవగాహన ఉంద్నిపిస్ఫింది.’
‘అయితే ఎంద్దకామె చ్రైవవ చ్ందిసోింది?’
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‘జరగిందానికి తనెంతో సంతోషపడుిండొచుచ’
‘అబాా! అల కాకపోవచుచ. మీరు మరీ గూఢారాాలు వెద్దకుతారు.’
హఠాతిగా కుర్ర మేజిస్ర్టుట్ బాబిట్ వంక త్తరగి ఆమెనే తీక్షణంగా పరశీలసూి
తననుదేుశించ్ అనాైరు: ‘నేననుకోవడం నీకంతా లిలుస్ఫ. ఎంద్దకీ నేరం జరగింది?’
ఆమె ముఖ్ంలో చ్రైవవ మాయమయింది. ఆమె అంద్మైన కళ్లలో పాలుగారే పసితనం
కవివంచే యవవనం కూడా మాయమయాయయి. చ్ంతనిపుపల కోత్త కళ్లల మారాయి. ఆమె
సమాధానంగా తన లో-లంగా పైకత్తి తన మానానిై చూపించ్ంది.
ఓహ్! మా మేజిస్ర్టుట్ చెపిపంది అక్షరాల నిజం. ఆ ముసలుని ఒంటోల ప్రత్త అంగమూ
కిలయోపాత్ర, డయానాలను గ్ధరుికులిచేచదే. ఆమె కళ్లను మించ్న యవవనం తొణికసలడుతందా
శ్రీరంలోని అంగాంగంలో. ఆమె చరయకు మేమంతా ఖినుైలమయాయం.
‘పంది నాయాళ్లరా!’ ఫ్రైజ్ మా వంక చూసి రంకలేస్ఫినాైడు ‘మీకు కూడా అది కావలస
వచ్చంద్ంట్రా...’
అపుపడు చూశాను కుర్ర మేజిస్ర్టుట్ పాలపోయి చ్నైబోయిన ముఖానిై. ఏదో చీకట నేరం
చేసూి పట్టుబడిన వాడిల అతని చేతలు పెదాలు వణికిపోతనాైయి.

(‘బాబిట్’ కథానువాద్ం: నరేష్ నునాై)
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