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ఏవో తీరిం చేరని కెరటాల ఆలోచనలు, గమయిం తెలయని తెగిపడిన గాలపటపు అడుగుల
సవవడులు,

వేలెత్తి

చూపే

సింఘ

విలువల వికటాట్హాసిం,

కష్ట్ల

కొట్ట్మిటా్డుతునన ఆశ్యాల దీపపు కింత్త పుింజాలు. జీవితపు అ

ఈదురుగాలులకు

తెలుసుకోవాలని పిచిి

వెదుకులాట. అసలు ఎిందుకు మనిషి మాత్రమే, మనిషి జీవితానిన ప్రశ్నించాల? ఒకవేళ్ కుకకలు,
నకకలు, పసిడి పైరలపై వాలే తూనీగలు కూడా వాటి జీవితాలను ఇలాగే తర్కించుకుింటాయా?
భావిం ఏదో తెలయని కరుమబ్బొకటి నా మొహానిన కమేాసిింది. బస్సేమో ఇింక రావట్లలదు.
అర్గిపోయిన చెపుులను పకకన ఉనన అమాాయి చూడకుిండా వాటి మీదే కూర్చిని ఏదో
కలక్షేపానికి పుసికిం తెర్చాను.
మాసిన గడడిం, కళ్తపిున మొహిం, నడకతీరును బటి్ చూస్సి దేనిన లెకకచేయని
మనసితవిం... అరవై సింవతేరాల స్మవతింత్రయపు నిరుదోయగాభివృదిికి ప్రతీకగా ఉనానడతడు.
ప్రారథనాపూర్తమైన వాడి మొహానికి, నొసలు చిటిలించిన హేయమైన చూపులే సమాధానాలుగా
దొరుకుతునానయి. నా ఎదురుగా వచిి దార్ఖరుిలకు డబ్బొలేదని ఒక పది రుపాయలుింట్ల
ఇమానానడు, దీనమైన మొహింతో.
తోడులేక, సతుివలేక అడుకుకత్తనే ముదుసలులపై నాకు జాల ఉింది. కని దానిని కూడా
వాయపారింగా మార్చి వీడిలాింటి వాళ్లమీదే నా కోపమింతా. చూడాడనికీ యువకుడి మలేల ఉనానడుగా,
చెమట చిిందిించి బత్తకితే ఏిం? సగట్ట మనిషి ఆలోచన. నాతోపాట్ట అకకడునన వాళ్లిందరూ
ఒకేలాగ కనిపిించారు నాక క్షణిం. నిరాిక్షిణయింగా వెగట్ట నవ్వవకటినవివ బసుేలో వెళ్ళి కూరుినాన.
టికెట్ తీసుకొని ట్రాఫిక్ రణగొణ ధ్వనుల మధ్య నా అింతరాింతర అణువుల ప్రత్తసుిందనలు
వినడానికై మదికి దగగరగా భుజిం మీద చెవి ఆనిించి కళ్ళి మూసుకునాన.
కళ్ళి మూస్సి నా జీవితపు ఒడిదొడుకులు... సరాకర్ రోడుడకి మలేల.
నానన:– పదేళ్ికే తన కుట్టింబ భారానిన భుజసకింధాలపై వేసుకొని, అననను చదివిించి,
చెలలకి పెళ్ళి చేసి, తన అమాను అవస్మన దశ్లో కింటికి రెపులా కచుకొని, తనున నమిా వచిిన
‘పెళ్ిిం’పై సింఘమిచిిన అధికరిం చెలాయిస్తి , ఇదదర్ కూతుళ్ికు పెళ్ళి చేసి, మరో ఇదదర్
కొడుకులను చదివిస్తి, పనిచేసి అలసిపోయి మాపట్లల శ్రీరకష్ట్లతో పాట్ట బతుకు బాధ్లను

మర్ిపోవాలని తాగుడుకి బానిసై, అరిశ్తాబ్ధి వయసుేలో, తింబై యేళ్ి బోసి నవ్వవకటి వేసుకొని,
ఆనిందానిన, బాధ్ని కొలచే గీట్టరాళ్ళి తనదగగర లేవని, వాలపోయిన తన భుజాల లోతులలో
కష్ట్లను గురుిచేసుకుింటూ చెపిున తన బతుకు సతయిం- “డబ్బొ” ఈ లోకింలో ప్రధానిం.
నా సమాధానిం మాత్రిం డబ్బొ ప్రధానమే, కనీ డబ్బొ లోకిం కదు.
“Don’t generalise people as materialists”
ఏవో పనికి మాలన దృకుథాల పొగచూర్న నా అమాయకపు కళ్ి కేసి నానన చూసిన ఆ
చూపు, నాకిింక గుర్చి.
అమా:– తన ఈడు అమాలకకలింతా చింకలో పలకేసుకోని పటనపు బడికెళ్ళిింట్ల, తను
మాత్రిం వాళ్ి అయయ అలలన చాపలను నెత్తినెటి్కొని, చేత్త లోని చీపుళ్ల అధికభారానిన పింటి
బ్ధగువున

భర్స్తి,

వానాకలింలో

నారుమళ్ితో

స్మవాసిం,

ఎిండాకలింలో

గేదెలోి

బింజరభూములోల కోలాహలిం, తనతో బ్బమాలాడిన పట్లల్ కూతురు చదువుకొని సుఖింగా
ఉింట్టింట్ల, ఆ చదువు విలువ తెలుసుకొని, ఎింత కష్ట్నెనననా గుిండెలో దాచుకొని, నానన తాగొచిి
కొడుతుింట్ల ముళ్ి కింపల మధ్య దాకొకని, చీరుకు పోయిన నుదుట నుించి ఉబ్ధకి వసుినన
రుధిరానిన తుడుచుకునన అమా... నాకు చెపిున జీవిత సతయిం-‘చదువుకో బ్ధడాడ, మాలా చదువులేక
ఇలా ఊడిగపు బతుకులొదుద, ఇలా తపు తాగొచిి నినున నముాకొననపెళ్ినిన కొట్బాక, మీ కోసిం
ఎనిన కష్ట్లైన పడతా, పట్లలల మలేల పెదద చదువులు చదివి, నౌకరీ తెచుికో బ్ధడాడ’
నేను మాత్రిం చదివేది కేవలిం నౌకరీ సింపాదిించడానికే కదు... నా పిచిి సమాధానిం.
“Don’t generalise students as selfish people ever”
నా పర్పకవత లేని ఆలోచనలకు సుిందనగా, ఏమి అ
కనట్ట్ అయోమయ సిథత్తలో
అమా పెటి్న మొహిం నాకిింక గుర్చి .
చిననకక:– అమా నాననల బాధ్లు చూడలేక యేడో తరగత్తలోనే చదువుకు సవసిి చెపిు,
పెదదకక పదో తరగత్త పరీక్షలకు తన పని డబ్బొలు పింపిించి, నాకు అననయయకు తను నేర్ిన
అక్షరాలనే వాగొడుడ ఇసుకలో నేర్ుస్తి , చినిగిపోయిన లింగాకు రోజూ కొతి కుట్టల వేస్తి, చెదిర్న
తన రింగుల ఆశ్లను మొకక జొనన పొతుిల మెర్స్స తీగలలో చూసుకుింటూ తన ఇష్ిం ఏింటో
తనకే తెలయక, తలింటి స్మననిం చేయిించి గుింపు ముిందు కూరోిమింట్ల కూర్చిని, అింతవరకు
ము

మొహిం తెలయని వాడితో పెళ్ళి అింట్ల, ఏదో భారిం వీగి పోతుిందనే ఆశ్తో చూసుినన

నానన కేసి చూసి ఒపుుకుింది. తీరా జీవితమింతా చీకటిమయిం, బానిస బతుకు. తన ఇష్ట్ఇష్ట్లు
మొగుడుకి అనవసరిం. అలాగని తపు తాగొచిి కొట్డు. శారీరక హింసకింట్ల మానసిక హింస
ఎింత క్రూరమైనదో అరథమైింది తనకు. తన బ్ధడడలను నాకు అపుగిస్తి స్త్రీల భావాలకు స్సవచఛనిచేి
‘మానవు గా’ పెించమని ప్రాధేయపడుతునన అకకకేసి జాలగా చూసి నే చెపిున సమాధానిం,
చిననలోకిం చూసి మగాళ్ిిందర్నీ ఒకే దృషి్తో చూడొదుద.
“Don’t generalise men as a misogynist”
నా అరిింపరిిం లేని పురుష్టవేశానిన చూసి, నిషకలాషమైన నవువ నవివింది తన ఐదేళ్ి
కూతురు తనకేమి అ

కలేదనడానికి చిహనింగా.

అననయయ:– దుముా లేపుకెలుినన ఎర్ర బస్సేనకల, భుజాన పుసికల సించితో, ర్చగే
దుముాలో బడికి పోతూ పదహార్చళ్ి ప్రాయింలో, పడుచుల స్మనినహతయింలో స్మమాజిక దృకుథానిన
కోలోుయి, ర్చమాింటిక్ ఆలోచనల శ్ఖరాగ్రాన ఉనన తనను, కుల దాసయ శ్ృింఖలాల కిిందకు
నెట్ల్స్సిగాని తెలయరాలేదు తనకు సింఘింలో ముసుగేసుకునన నీత్తలేని దురాచారాలు. చేయిచేయి
కలపడిం, చెించాలాగా వాడుకోవడిం. సహపింకిి భోజనాలనడిం, పిండిించిన పింటనింతా
యెతుికెలలడిం. దీపపు వెలుగులో చదువుతునన కనుపాపలు మూతపడుతుిండగా తను చెపిున తన
జీవన

సతయిం

“సమాజింలో

మనిషి,

మనిషికి

ఆర్థక,

స్మమాజిక,

రాజకీయ

అసమానతలునానయిరా”
అనన కేసి చూస్తి, కలిం మార్ింది, సింఘిం మార్ింది.
“Don’t generalise people as casteists”
ఎర్ర రింగు ఆవర్ించిన నా భావాలకేసి చూసి, అనన రాలిన కనీనటి బ్బట్ట్ నాకిింక గుర్చి.
డ్రైవర్ట స్మబ్ బ్రేకుకు, ముిందునన ఇనుప కడ్డడ నా నుదుటిని ముదాదడిింది. నాలుగు స్మ్పుల
ఆవల ఉనన నా గమయస్మథనిం వచిినట్ట్ింది. ఆశ్గా, ఆతాస్సనథరయింతో అడుగు ముిందుకేస్మను. మళ్ళి
అదే కథ, గేట్టకి తాళ్ిం వేసుింది. నే రాసిన కథ గెలుికునన డబ్బొ కోసిం వచిి ఇలా వెనుదిరగటిం
ఇది అయిదోస్మర్. కడుపు నిిండా భోించేసి రెిండు రోజులయిింది. ఇలుల గుర్చిచిిింది. వెనువెింటనే
పొలిం మీదునన “బాకీ” కుడా గుర్చిచిిింది. నిరాశ్పవనాలు ననానవర్ించాయి.
చేస్సదేమి లేక బస్మ్పుకు నడకరింభిించాను. బస్సేకేకముిందు జేబ్బలు తడిమాను. బస్
టికెట్ కు రెిండు రూపాయులు తకుకవగా ఉనానయి. పొదుదనేన కనిపిించిన ‘గడడపు మనిషి’

గుర్చిచాిడు. ఏదో ఆతాన్యయనత భావిం నా మదిలో మెదిలింది. నేను చదివిన పుసికలు,
పాటిించిన జీవితపు విలువలు, గౌరవిించిన భావజాలిం అనీన కకవికలమైనాయి. స్మధారణ సగట్ట
మనిషి లాగానే నేను ఆలోచిించానే అనే భావన ననున తలచివేసుిననది. ఏదైన అనుభవిస్సినే గాని
తెలయదింటారు, బహుశా ఇదేనేమో.
బ పులో చూస్సి అిందరూ నాలాింటి స్మధారణ మనుషులే, అతీత మానవులు
ఎవరూలేర్కకడ. ఆతాగౌరవానిన పకకన బెటి్ అిందర్ని అడిగా రెిందు రూపాయలమాని. నా వెగట్ట
నవేవ నాకు సమాధానింగా దొర్కిింది. ఆ రెిండురూపాయలే ఇపుుడు నా జీవితపు విలువలను తూచే
పడిరాళ్ళి. ఏిం లాభిం లేదు, నా మీద దయావరషిం కుర్స్సలాగా లేదు. అలసిపోయి బస్మ్ప్ దిమా
మీద కూరుినాన... అడుకుకనే కళ్ లేక.
ఎదురుగా బ

ఆగిింది. తన తల్లలదిండ్రుల ఆరాటపు అడుగులను తపిుించుకొని,

చేత్తలో రెిండు రూపాయలు పెటి్ింది ఓ చిననపాప.
కళ్ళిత్తి చూస్సి, ఆ పాలబ్బగగల పసి మొహిం చాట్టన నానన ‘మెట్లర్యల్ అప్రోచ్’ వెనుకనునన డబ్బొ నేర్ున జీవితపుపాఠాలు,
అమా ‘ప్రాకి్కల్ అప్రోచ్’ వెనుకనునన సమాజపు ఈసడిింపులు, చీదర్ింపులు,
పురుష్టహింకరపు కోరలలో అణగదొకకబడిన ఆశ్ల ఊయలలో ఊగుతునన అకక
‘ఆశావాదమూ’,
కుల, జాత్త వివక్షలో కొట్ట్మిటా్డి, చదువు పించన చేర్ తన మీదునన ‘మటి్కళ్ి
కులరాక్షసి’ కోరలు పీకలని దహించుకు పోతునన అనన ఆవేశ్పు అగిననేత్రాలు ప్రతయక్షమయాయయి.
ఆకల, అసిథరత, అభిప్రాయ బ్బధాలు, దృకుథాల సింఘరషణలు, బతుకికీ చావుకి మధ్య
ఊగిసలాటలు, ఒకేస్మర్ అమా, నానన, అకక, అనన నాలుగు దికుకలూ చేర్ ముకి కింఠింతో,
“Don’t live in utopian society, live in reality” అని గదిదించారు.

*

రచయిత వివరాలు

దూర విదయ విధానింలో BA (తతవశాస్త్రిం) చదువుతునానను. పుసికలు చదవడిం నా ఏకైక
హాబీ. నిజజీవితానికి దగగరగా ఉిండే రచనలు చెయయలనుింది. నచిిన రచనలు
మూయజిింగ్సే. నచేి రచయితలు చాస్ట, జాషువా, చలిం.

గబ్ధొలిం,

