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దృశ్యం - భావం
రోడ్డి మీద భనకు తాయసడే ప్రమాద దృశ్యంలో – భనం పాలుంచుకోవాలిన తపనిసరి
అవసయం ఎప్పపడోగానీ రాదు. అకకడందుకో జనం గుమిగూడాయని కుతూహలడేలోపే, బాధితుడ్డని
ఎవరో ఫండోో ఎకికస్తూవండొచుు; అపటికే చెదిరిపోతునన గుంప్పలోంచి, ‘ఎవరో ఫండ్డమీదికేల
వడ్ిరు,’ అని వినాలి రావొచుు; అయితే, అలంటి దాటిపోయే ప్రయాణికుడ్డగా ఉండ్లేని
సందయభం నాకోసారి ఎదురంది. మా భధును కలవడానికి నేను హుడా కాలనీకి వెళ్తూనానను.
గంగాయం దాటుతుండ్గా – ఉననటుటండ్డ నేను ప్రయాణిస్తూనన వాహనం సడన్బ్రేక్తో ఆగిపోయింది;
‘అమయయ్యయ’

‘యాకిిడంట్’

లంటి

మాటలు

దొరిోపోతునానయి;

ఒకకసారిగా

జనం

మ్యగిపోయారు.
పెదాామన! డ్డపోయివనానడ్డ; కాలకి దెఫబ తగిలంది; యకూం కారుతోంది; హడావడ్డ
మాటలేవో వినఫడ్డతునానయి; ఒకామనదైతే చాల పెదా నోరు!
ప్రాథమిక కుతూహలం తీరిపోయాక, ఆమన చుట్టట ఉనన వలమంలోంచి ఒక్కకకకరే
వెనకిక అడ్డగులు వేశారు. నేను ఉననచోటే ఉండ్టం వలో మందుకైపోయాను.
సరే, ఇక చితాూనిన స్థియం చేస్తకునానను. ఈమన ఫరువ ఇవావళ నామీదే వేస్తకుందాం!
ఆటోలోకి ఎకికంచడానికి ఇదారు మగుురు సామం ట్టటరు. ఆటోలోకి నేను ఎకుకతుండ్గా,
పెదానోరామన – ‚తమమడూ, నీకేమైనా ప్రాఫోమ్ వస్తూ నాకు ఫోన్ చెయ్,‛ అనానడ్డ.
నేను నోటితో ఫదులవవకుండా, సరేనననటుటగా తలూపాను.
భరీ పెదా ప్రమాదం ఏమీకాదు. పెదాామన మామ్యలుగానే ఉనానడ్డ. ఆస్తత్రి పలనా
చోట ఉందని డ్రైవర్ను ఆమనే గైడ్ చేశారు. భరీ యాకిిడంట్ అయిన భనిషిని ఒంటరిగా
ండ్ం ఇష్టంలేక వెళోడ్ం లంటిదే నాతోడ్డ!
వెళ్తూ ఉండ్గా – నా పేరు, ఏం చేసాూవని అడ్డగారు; భరి ఇటువైపెందుక్కచాువనానరు.
రెండ్డ నిమిషాలైన తరావత – ‚ఆ ఫోన్ చేమభనానమన ఎవరో నీకు తెలుసా?‛ అని
అడ్డగారు. తెలీదని చెపాపను. తల మందుకూ వెనక్కక ఆడ్డంచి, నెభమదిగా కళ్తో మ్యస్తకునానరు.
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హాస్థపటల్కు చేరుకునానక – పేరు, చిరునామా ఏదో నింపాలివచిుంది. ‘మందు పస్టట
ఎయిడ్ ఏదైనా చేమండ్మామ’ అని ఆమన కోపడాిరు. ‘ఫారామలటీస్ట ఉంట్టయిగదా సార్’ అని ఓ
పిలో గొణిగింది. ఈలోగా ఒకావిడ్ వచిు, ఆమనిన వేరే గదిలోకి నెటుటకెళ్ోంది. ఇది జరుగుతుండ్గానే
ఆమన నాకో నంఫరిచిు, వాళో రెండో కూతురు దగురోోనే ఉంటుందట – ఫోన్ చేమభనానరు;
కంగారు డాలిందేమీ లేదని కూడా చెపభనానరు.
దీ ఇయవైనిమిషాలోో ఆమె వచిుంది. వాళో నాననను చూస్థంది. కాస్తటికి కుదుటడ్డంది.
ప్రమాదం జరిగిందనన ఉదేవగంలోంచి సాధాయణ విష్యాలు మాట్టోడ్డకునే స్థితిలోకి వచాురు
(‘అకక పొదుాన ఫోన్ చేస్థంది...’). ఇంకా నేను అకకడ్ ఎందుకు క్కనసాగాలో నాకు అయింకాని
దశ్లో – ‚చాల థంకిండీ,‛ అని ఆమె నాకు ఫదులు ఇచిుంది; ఇక మీరు వెళ్తూ వెళోండ్డ
అననటుటగా. ఆమనతో చేయి కలపి, నేను ఎదురుకనన దృశాయనికి నిండ్డదనం చేకూరాుననన
నభమకంతో అకకణ్నంచి వచేుశాను.
***
ఇది జరిగి కనీసం నెనండేళోయినా అయివంటుంది. నాకు జరిగిన ఒక అనుబవానిన తిరిగి
చెపడానికి కావాలిన ఒక నిరామణానిన పాటించానేగానీ నిజానికి ఇందులో చాల విష్యాలు నాకు
ఇప్పపడ్డ గురుూలేవ. అంటే అసలు యాకిిడంట్ ఎల అయింది... ఈమనిన ఏదైనా బైక్ ఢీక్కటిటందా?
ఆటోనా? ఈమనే రోడ్డి మీద నడ్డస్తూ దేనికైనా కంగారుడ్డ డ్డపోయాడా? లేకపోతే
తలతిరిగిందా?దెఫబ సరిగాు ఏ భాగానికి తగిలంది? మోకాల పైకా, కిందికా? ఎడ్భ కాల,
కుడ్డకాల? అసలు కాలకేనా?
ఆమన మఖం గురుూలేదు. అటు భరీ సననగానూ ఇటు భరీ లవగానూ కాని నడ్డమియకం
దేహం. సంభాష్ణలో ఆమన పేరు, చేస్తూనన ని నాకు చెపడ్మైతే చెపిపనటుటగా గురుూందిగానీ
చెపిపందేమిటో గురుూలేదు. పేరు చివయ ‘రావ’ వస్తూందేమోననిపిస్ూంది. ఫహుశా పూయణచంద్రరావ?
వాళోమామయి

క్కదిాగా

లవగా

ఉందని

లీలగా

జాాకం.

లేతయంగు

ంజాబీ

డ్రెస్ట

ధరించినటటనిపిస్ూంది. ఇంతక్క నేను ఎందులో ప్రయాణిస్తూనానను? ఫసాి, ఆటోనా? ఆటోవైపే
జాాకం మొగుుతోంది.
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చిత్రంగా

ఆ

హడావడ్డ

భనిషి

కూడా

గురుూలేడ్డ.

కానీ

ఈ

సంఘటనను

తలుచుకుననప్పపడ్లో ఆమనకు నేను ఒక తెలోచొకాక తొడ్డగి, చేతికి ఒక ఫంగారు ఉంగయం
పెడ్డతుంట్టను. హాస్థపటల్ పేరేమిటో గురుూలేదు; కానీ చంద్రుడ్డకి సంఫంధించిన ఏదో దం దాని
పేరులో కలస్థవందనిపిస్ూంది. రిసెషన్ మాత్రం ఎడ్భవైప్పననటుటగా గురుూంది.
ఇంకా ఆలోచిస్తూ – ఫోన్ చేమభననప్పపడ్డ ఆమన నాకు నంఫర్ నోటితో చెపాపడా? లేక,
జేబులోంచి నోట్బుక్ తీస్థచిు, ఇదీ నంఫయని వేలతో చూపించాడా? అకకడే ఏదైనా డైలీ పేర్
మకక చింపి అందులో రాస్థచాుడా?
అంటే... ఒక స్క్కీన్పేోకు అవసయమైన స్తక్ష్మవివరాలు గురుూలేవ. నేను ఆ దృశ్యంలో
భాగంగా ఉననప్పపడ్డ నాకు ఇవనీన గురుూండేవంట్టయి. కానీ ఇప్పపడ్డ నేను ఆ దృశాయనిన దాటిపోయి
కేవలం ఒక భావంగా మాత్రమే మిగిలపోయాను.
***
నాకునన అలవాటుక్కదీా దీననంతటినీ సమ్ అప్ చేస్తకోవడానికి ప్రమతినంచాను. ఈ
సంఘటన అంతటినీ ఒక దృశ్యంగానూ, సంఘటన అనంతయ స్థితిని భావంగానూ రాస్తూనాననికకడ్.
దృశ్యం ఫలమైనదంట్టరుగానీ, అది పూరిూ నిజం కాదని తెలస్థపోతూనేవంది; అలగని అది
పూరిూ ఫలహీనమైనదీ కాదు; కాఫటేట, ఛాయామాత్రంగానైనా నాలో మిగిలేవంది. అయితే, నాలో
మిగిలపోయింది నిజమైన దృశ్యమేనా? అంటే, వాళోకు నేను ఏ రూప్ప అదాానో అది నిజంగా నిజం
మీదే ఆధాయడ్డనదా? లేక, నా జాాకంలో కరిగిపోయాక మిగిలన దానికి, నాదైన దారాినినచిు
నిలబెట్టటనా?
భరి, ఇంత ఫలహీనంగా ఉననపటిక్క, ఆ దృశ్యం నాకు జాాకంగా ఎల మాయగలగింది?
దృశాయనిన మించినదేదో దానిన నాలో నిలపివంచడానికి కాయణమైందని నమమతునానను. అందుకే
నేననుకోవడ్ం,

ఒకోకసారి

దృశ్యం

(వాసూవం)

అప్రస్తూతమైపోయి,

భావం

మాత్రమే

ప్రస్తూతభవతుందేమో!
దీనిన ఇంకా క్కనసాగిస్తూ, భన జీవితంలో కూడా భన హోదా, ఆస్థూ... ఇవనీన
భరుగునడ్డపోయి, చిటటచివరికి భనం ఏ భావం దగుయ తేలుతాభననదే మఖయమైపోతుందేమో!
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ఇదే చిటటచివయకు ప్రధానభవతుందని ‘తెలస్థరావడ్ం’తో, నా ఎనోన ప్రశ్నలకు సమాధానం
దొరికినటటయింది; ఒకయకమైన శాంతి లభంచినటటయింది.
– పూడూరి రాజిరెడ్డి
poodoorirajireddy@gmail.com
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