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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ
చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు

వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు

వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

గురుదే భవ
నీరజ నెమమ్దిగా సిర్ప్ంగ డోర తెరుచుకుని పొర్ఫెసర మారక్ండేయులు రూమలోకి వెళిళ్ంది. ఆయన దీరఘ్ంగా గర్ంథ పఠనంలో
మునిగిపోయి ఉనాన్రు. నెమమ్దిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ంది.
ఎవరో వచిచ్న అలికిడి విని తలెతిత్ చూసి నవువ్తూ ''రామామ్ రా... కూరోచ్'' అనాన్డు మారక్ండేయులు పుసత్కం మూసేసూత్.
''సర, మీ దయవలల్ నాకు పి.హెచ.డి. చేసే అవకాశం లభించింది. మీరు నాకు గైడగా కూడా ఉండటానికి అంగీకరించటం నా
అదృషట్ంగా భావిసుత్నాన్ను. మీకు కృతజఞ్తలు ఎలా చెపుప్కోవాలో తెలియటం లేదు'' అంది నీరజ ఆయనపటల్ గల గౌరవభావంతో కుంచించుకుపోతూ.
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''కృతజఞ్తలు చెపప్వలిస్ంది ఇపుప్డు కాదు. పని పూరత్యిన తరువాత, పని పార్రంభించకముందే కృతజఞ్తలు చెబితే ఎలా?''
అనాన్రాయన నవువ్తూ.
''అవును సార మీరు చెపిప్ంది నిజమే... ఎపుప్డు ఏ మాట మాటాల్డాలో కూడా తెలియని సిథ్తిలో ఉనన్ నాకు మీరు గురువుగా
ఉండబోతునాన్రు. ననున్ తీరిచ్దిదేద్ బాధయ్త మీదే సార..'' అనన్ది నీరజ.
''చాలా పెదద్ బాధయ్తే నామీద పెటాట్వు. నీ పర్యతన్ లోపం లేకుండా ఉంటే, నా సహకారం నీకు ఎలల్పుప్డూ ఉంటుంది'' అనాన్డు
మారక్ండేయులు అదోలా నవువ్తూ.
''మరి ననున్ ఎపప్టి నుంచి రమమ్ంటారు సార..?'' అని అడిగింది నీరజ.
''రేపటి నుంచి రా, రేపు మంచిరోజు, తిథీ, వారం, నక్షతర్ం అనీన్ బావునాన్యి...''
''ఇదే సమయానికి రమమ్ంటారా?'' అని అడిగింది నీరజ.
''ఇకక్డ కుదరదమామ్, యూనివరిశ్టీలో ఉనన్ంతసేపూ క్షణం తీరిక ఉండదు. సాయంతర్ం పూట ఎవరో ఒకరు వచిచ్ సాహితయ్ సభలూ,
కవి సమేమ్ళనాలు, సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలూ అంటూ సభలోల్ పాలొగ్నేందుకు లాకుక్పోతుంటారు....'' అని ఆగిపోయాడేగానీ ఆమెను ఎపుప్డు రమమ్నేది
చెపప్లేదు.
''అవును సార, జంట నగరాలోల్ ఏ సభ జరిగినా మీరు లేనిదే అది రాణించదు. అనరగ్ళమైన వాకర్ప్వాహంతో సభికులను మీరు
మంతర్ముగుధ్లిన్ చేయటం నేను చాలాసారుల్ చూశాను...'' అనన్ది నీరజ మెచుచ్కోలుగా.
''అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను. నినున్ ఎపుప్డు రమమ్నాలా.. అని'' ఆగిపోయాడు మారక్ండేయులు.
''పోనీ ఉదయంపూట వసాత్ను సార...''
''ఉదయంపూట అసస్లు తీరిక ఉండదు..''
''రాతిర్ ఎనిమిదింటికి రమమ్ంటారా? ''
''ఎనిమిదింటికి మరో అమామ్యి వసుత్ంది కనుక నువువ్ తొమిమ్ది గంటలకు రా'' అని చెపాప్డు మారక్ండేయులు.
ఆయన దగగ్ర సెలవు తీసుకుని వసూత్ నీరజ దీరాఘ్లోచనలో పడింది.
రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు ఆయన ఇంటికి వెళేత్ కనీసం ఒక గంటసేపు అకక్డునాన్ పది గంటలదాకా ఉండాలిస్ వసుత్ంది. రాతిర్ పది
గంటలకు అకక్డ బయలేద్రి ఇంటికి రావడం ఎంత కషట్ం?
నీరజ భరత్ భారగ్వ, ఈ సమసయ్ను ఇటేట్ తేలేచ్శాడు.
''నీకు డాకట్రేట రావాలంటే ఊరికే రాదు. కషట్పడాలి. కషట్పడి చదవటం, విషయసేకరణ చేయటం, రాయటం, తిరిగి రాయటం, ఈ
శర్మకు తోడు అనుభవజుఞ్లైన ఆయన ఆశీసుస్లు అండదండలూ కూడా నీకు అవసరమే.. అందుచేత నేను నినున్ రోజూ సూక్టర మీద తీసుకెళిళ్,
తీసుకొసాత్ను, సరేనా? '' అనాన్డు భారగ్వ.
ఒకరోజు కాదు, రెండు రోజులు కాదు, నెలల తరబడి, సంవతస్రాల తరబడి భరత్ను కషట్పెటట్టం ఆమెకు ఇషట్ం లేకపోయినా, తపప్లేదు.
''నేను ఆయన ఇంటిదాకా రాను, ఆ వీధి మొదటోల్ ఉనన్ హోటలు ముందు వెయిట చేసుత్ంటాను. ఇంక రోజూ ఇదే నేననుకో నీ కోసం
ఎదురుచూసే చోటు'' అని చెపాప్డు.
నీరజ పొర్ఫెసరగారింటికి వెళేళ్టపప్టికి ఆయన భోంచేసి మేడమీద గదిలో కూరుచ్నాన్రు. నీరజను అకక్డికే రమమ్నాన్రు. కాసేపు
లోకాభిరామాయణం మాటాల్డాక ఆయన అసలు విషయంలోకి వచాచ్రు.
''నీవు 'శీర్కృషుణ్డి పేర్మ తతవ్ం' గురించి కదా థీసీస రాసుత్నాన్వు. అసలు నీకీ సబెజ్కట్ మీద ఆసకిత్ ఎందుకు కలిగింది?'' అని
అడిగారాయన.
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''శీర్కృషుణ్డు భగవంతుడి అవతారమని అంటారు. భగవంతుడు మామూలు మనిషిగా జనిమ్సేత్ ఆయన జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి?
మానవాళికి ఆదరశ్పార్యమైన జీవితం గడపాలిగదా. కానీ ఆయన దేవతలకే దేవుడై యుండి, ఏ నియమ నిబంధనలనూ పాటించలేదు. ఎనిమిదిమంది
భారయ్లునాన్రు. వివాహం చేసుకోకపోయినా, అందరికనాన్ మినన్గా ఆరాధించే రాధ ఉంది. కృషుణ్డు రాధతో 'నేనే నీవు, నీవే నేను' అంటాడు. వీళుళ్ కాక
పదహారువేల మంది గోపికలకు ఆయన పేర్మ పాతుర్డు. యమునానదీ తీరంలో తమాలవృక్షం కింద నిలబడి ఆయన అధరాల నుంచీ అనంతవాహినిగా
పర్వహించే వేణుగానానికి పరవశమైన గోపికలు తనమ్యతవ్ంతో నృతయ్ం చేసుత్ంటే, ఆయన నారీ నారీ నడుమ మురారీ అయినాడు. ఆయన పేర్మ తతవ్ం
గురించి ఎంతైనా చెపప్వచుచ్..'' అని ఆవేశంగా చెపిప్న నీరజ అలుపు తీరుచ్కోవటానికి ఆగింది.
''బావుంది, నీ ఆలోచనా ధోరణి బావుంది. అయితే ఆయన పేర్మ తతావ్నికి నువువ్ చెపేప్ నిరవ్చనం ఏమైనా ఉందా?'' అని అడిగాడు
మారక్ండేయులు.
''ఈ విషయంలో నాకు కొనిన్ అభిపార్యాలునాన్యి. కానీ అవి ఇంకా అసప్షట్ంగానే ఉనాన్యి...'' అనన్ది నీరజ.
''రోజూ వచిచ్ కాసేపు చరిచ్ంచు. నీ సందేహాలూ, అనుమానాలూ తీరిపోతాయి...'' అనాన్డాయన.
రోజూ నీరజ ఆయన ఇంటికి వసోత్ంది.
ఆమె వచేచ్ వేళకు ఆయన తీరికగా కూరుచ్ంటునాన్రు. ఆమె ఎనున్కునన్ సబెజ్కట్ అలాంటిది కావటం వలల్ వాళల్ సంభాషణ ఎపుప్డూ పేర్మ
గురించే జరుగుతుండేది.
నీరజ పగలంతా కషట్పడి అనేక పుసత్కాలు చదివి కృషణ్భగవానుడి వయ్కిత్తవ్ం గురించి, తతవ్ం గురించి, తెలుస్కునేందుకు
పర్యతిన్ంచింది. వాటి గురించిన తన విశేల్షణలను కాగితాల మీద పెటిట్ంది. అవనీన్ మారక్ండేయులుకు చూపించాలని తీసుకెళేళ్ది. 'చూసాత్ను' అంటూనే
కాలకేష్పం చేసుత్నాన్డు.
ఈ మధయ్ ఆయన మరింత చొరవ తీసుకుంటునాన్డు. ''నువువ్ బాగా పైకి వసాత్వు'' అంటూ నీరజ భుజం మీద చెయియ్ వేసుత్నాన్డు.
గురువుగారు, వయసుస్లో పెదద్వారు, తండిర్లాంటి వారు భుజం మీద చెయియ్వేసి అభినందిసేత్ తపుప్లేదని సరిపెటుట్కుంటునాన్ ఆయన
తరచుగా ఏదో వంకతో ఆమెను తాకటం, కొంటెగా మాటాల్డటం, చిలిపిగా చూడటం ఎకుక్వవుతోంది.
తలీల్ తండీర్ గురువు - వీరంతా దేవుడితో సమానమని పెదద్లు చెపాప్రు. కానీ మన సమాజంలో తారసపడుతునన్ వాళల్ంతా
ఎలాంటివాళుళ్?
రాధికా సావ్ంతనం చదవమని ఇచాచ్డు మారక్ండేయులు. అది ఇదివరకే చదివానని చెపిప్ంది నీరజ.
''దానిమీద నీ అభిపార్యం ఏమిటి?'' అని అడిగారు.
కృషణ్ భగవానుడి సానిన్థయ్ం కోసం పర్తి సతరీ హృదయమూ, అంతగా తపించిపోతుందని చెపిప్ంది నీరజ.
''నీ హృదయం కూడానా? '' అని మళీళ్ అదోలా నవావ్డు.
నీరజ తలదించుకుంది. ఆయన అందులోని కొనిన్ పేరాలు చదవమనాన్డు. ఆమె మనసులోనే, కళల్తోనే చదువుకుంటోంది.
''పైకి చదువు - వింటాను. నా జనమ్ ధనయ్మవుతుంది'' అనాన్డు మారక్ండేయులు.
నీరజ చదువుతునన్ంతసేపూ, కామోదేవ్గంతో చూసూత్ ఆమె చెయియ్ పటుట్కునాన్డు. దగగ్రకు లాకోక్బోయాడు.
''ఏమిటి సర ఇది? మీరు పెదద్వారు, నాకు గురుదేవులు, తండిర్లాంటివారు...'' అనన్ది నీరజ భయంతో కంపించిపోతూ.
''కృషుణ్డి పేర్మతతవ్ం ఏం వంటబటిట్ంచుకునాన్వు మరి? ఆయన వేర్పలెల్లో సవ్రాగ్నిన్ తలపింపచేసే సమాజానిన్ ఏరాప్టు
చేయాలనుకునాన్డు. అకక్డ వాళళ్కు ఈరష్య్లు లేవు. అసూయలు లేవు. వావివరసలూ లేవు..'' అనాన్డు మారక్ండేయులు.
''కానీ మన సమాజం వేరు. మనం అమృతం తాగిన దేవతలము కాదు, నెతుత్రు తాగే రాక్షసులమూ కాదు. వావివరుసలు మరచి చెటల్
కొమమ్లు పటుట్కొని వేళాళ్డే వానరులమూ కాదు. ఆవకాయ అనన్ం తినే నరులం... ఇవనీన్ మీకు చెపప్దగగ్దానిన్ కాదు..'' అనన్ది నీరజ దయనీయంగా
వేడుకొంటూ.
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''ఆవకాయ అనన్ం తినేవాళళ్ం కాబటేట్ మనకినిన్ కోరికలు...'' అంటూ ఆమెను మీదకు లాకుక్నే పర్యతాన్నిన్ వదలేల్దు.
నీరజ ఆయన కబంధహసాత్లోల్నుంచి విడిపించుకుంది. తన పుసత్కాలను తీసుకుంది. వెనకిక్ తిరిగి చూడకుండా మెటల్ మీద నుంచి
గబగబా పరుగులాంటి నడకతో వెళోత్ంది. మనసు అంతా అలల్కలోల్లంగా ఉంది.
ఆయనకు తన వయసుస్లో ఉనన్ కూతుళుళ్ ఉనాన్రు, కోడళుల్ ఉనాన్రు... తనకు పెళిళ్ అయింది. ఆయన దేవుడులాంటివాడు. తను
జీవితంలో ఇంకా ఏదో సాధించాలని ఉనన్త శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఆశిసూత్ తనను తీసుకొచిచ్ ఇకక్డ వదిలిపెడుతునాన్రు. కానీ తను అకక్డకు వెళిళ్ ఏం
చేసోత్ంది? ఆయనతో పేర్మ కలాపాల కోసమా... ఈ చదువు...
మారక్ండేయులు తనమీదకు లాకోక్బోయిన ఆ సంఘటన ఆమెను పీడకలలాగా వెంటాడుతోంది. భరత్ను చూడగానే దు:ఖం
ఆపుకోలేకపోయింది.
''ఏమైంది నీరజా?'' అని అడిగాడు భారగ్వ.
''ఏం లేదండీ, నా కోసం మీరు రోజూ ఇలా ఎదురుచూసూత్ రోడుడ్మీద ఎంత సేపు కాపలా ఉంటారు? తలుచ్కుంటేనే బాధగా ఉంది..''
అనన్ది నీరజ ఉదేవ్గానిన్ ఆపుకుంటూ.
''నా కోసం బాధపడుతునాన్వా, భలేదానివేలే, రేపు నువువ్ డాకట్రవైతే నాకే కదా గొపప్... నీకా ఆసకిత్ ఉంది. తపన ఉంది. ఆరాటం
ఉంది. అవకాశం ఉనన్పుడు కషట్పడి చదువుకోవాలనన్ ధాయ్స ఉనన్పుప్డు, నేను అడుడ్పడి నీ ఆశలిన్, ఆశయాలను తుంచెయయ్కూడదు నీరజా. నా వలల్ నువు
నీ భవిషయ్తుత్ పాడుచేసుకునాన్వనన్ ఫీలింగ నీకు ఎపుప్డూ కలగకూడదు...'' అని తన మనసులోని మాట చెపాప్డు అతను.
''మీ ఆలోచనలూ, అభిపార్యాలూ నాకు కుష్ణణ్ంగా తెలుస్...'' అని సవ్గతంలో అనుకోబోయి పైకి అనేసింది.
మారక్ండేయులుతో ఘరష్ణపడి బయటకు వచిచ్న తరువాత, ఏం చేయాలో అరథ్ం కావటం లేదు. ఆయన ఇంటికి వెళళ్టం నాలుగు
రోజులు మానేసింది. భరత్తో చెపప్టమా, మానటమా అనన్ సందిగధ్ంలో పడింది. చివరకు చూచాయగా తెలియజేసింది.
''ఆయన వయ్వహారం నాకు నచచ్టంలేదండీ, బాగా పైకి వసాత్వమామ్ అంటూ భుజం మీద చెయియ్ వేశారు.. నేను పరాయి సతరీని. మరొక
వయ్కిత్ భారయ్ను... ఈ విషయమైనా ఆయన గురుత్ంచుకోవదూద్...'' అని చెపిప్ంది.
''ఒకవేళ నినున్ నిజంగానే అభినందించటానికి అలా చెయియ్వేసి ఉండవచుచ్. తండీర్, గురువూ.... దైవంతో సమానం అనాన్రు.
అనవసరంగా నువు రంగుటదాద్లోల్ నుంచి చూసి అపోహపడుతునాన్వేమో నీరజా...'' అనాన్డు భారగ్వ.
రంగుటదాద్లు... నిజమే మంచివాళళ్కు లోకం అంతా మంచిగానూ, పరమ పవితర్ంగానూ కనిపిసుత్ంది.
సరే మరి, ఇపుప్డింక ఏం చేయాలి? అంత కషట్పడి శర్మపడి చేసిన పర్యతన్మంతా మటిట్పాలేనా? కావాలంటే గైడను
మారుచ్కోవచుచ్... కానీ ఈ గురువుగారిని చూశాక, మగజాతిమీదనే నమమ్కం పోతోంది.
తను ఇంతకాలం రాసినవనీన్ ఆయన దగగ్రే ఉనాన్యి. అందుకని ఫోనచేసింది.
''నేను అనారోగయ్ం వలల్ కొదిద్ రోజుల నుంచీ రాలేకపోయాను. రమమ్ంటారా?'' అని అడిగింది.
''నినున్ రావదద్ని అనలేదే, నువేవ్ మానుకునాన్వు'' అని ఫోన పెటేట్శాడు.
ఆ తరువాత వెళిల్నా ఆయన ఇదివరకటిలా మాటాల్డేవాడు కాదు. చాలాసేపు ఆయన కిందనే ఉండేవాడు. తను ఒకక్తే కూరుచ్ని
కూరుచ్ని విసుగు పుటిట్ వెళిళ్పోయేది. ఆ పేపరస్ ఇవవ్మంటే ఇదుగో అదుగో అంటునాన్డు.
చివరకు ఒకరోజు అడిగింది ఏం చేయమంటారని. ఆయన సప్షట్ంగా చెపాప్డు. ''నువువ్ నా కోరిక తీరిసేత్ నేను నీ కోరిక తీరుసాత్ను...
ఎవరికి దేని మీద ఉంటుందో ఆ పేర్మను పొందటం కోసం పర్యతిన్ంచటంలో తపుప్లేదు. అదే అసలైన భగవానుడి పేర్మ తతవ్ం..''.
''మీరు గురువులుగా భావించి, మిమమ్లిన్ మహోనన్తమైన వయ్కిత్గా ఊహించి, మీ దగగ్ర శిషయ్రికం చేయాలని వచాచ్ను. మీ దగగ్రకు
వచాచ్నుకదాని కాటెయయ్బోయారు. మీ తుచచ్మైన కోరిక తీరుచ్కునేందుకు ఏవో పెదద్ పెదద్ మాటలు చెబుతునాన్రు. మన సాంపర్దాయాలను గౌరవించలేని
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సంసాక్రం సంసాక్రమే కాదు. అలాంటి సంసాక్రహీనుడిని గురువుగా చెపుప్కునే దౌరాభ్గయ్ సిథ్తి నాకు కలగకూడదు.... గుడ బై...''అని చెపేప్సి బయటకు
నడిచింది నీరజ.
రెండు నెలల తరువాత ఆయన గుండెపోటుతో చనిపోయాడనన్ విషాద వారత్ పేపరోల్ చదివింది. అది నీరజకు సంతోష వారత్ అయింది.
ఆయన ఇంటికి వెళిళ్ ఆ పేపరుల్ తెచుచ్కుంది.
మారక్ండేయులు చనిపోయినందువలల్ ఆమెకు కొతత్ గైడ దొరికాడు. ఆయనకు తను రాసినవనీన్ చూపించింది. అవనీన్ చదివి 'చాలా
బాగా రాశావమామ్' అంటూ అభినందించాడు. భుజం మీద చెయియ్ వేసాత్డేమోనని భయపడి ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసింది.
కానీ ఆయన దగగ్ర వెనకడుగు వేయాలిస్న అవసరం లేకపోయింది.
ఆమెకు ఈసారి నిజమైన గైడ, ఫిలాసఫర, గురువూ, దైవమూ లభించాడు.
------

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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