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రోజులు మారిపోయేయిరోజులు మారిపోయేయి  
--  దే రాజుదే రాజు  

(ఆంధర్ ణి - 1950 జనవరి 29 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

  నేను యికక్డకు వచేచ్క ఓ పెదద్ జాబు వార్దాద్ం అనుకుంటూ అశర్దధ్ చేసేను. ఇలా వుతత్రాలు రాయడం నాకు అలవాటు. అలా అంటే 
అనుమానం పడుతావు. అంతగా పేర్మించే నా హృదయానిన్ ‘విధి’ నిరాశ చేసింది. ఎటాల్గో ఆటంకానిన్ కలిగించింది. ఆ ఆశ మటుకు నాలో నాటుకు 
పోయింది.  

వసంతకాలంలో చిగిరిచ్న పర్తీ ఆకూ ఆమె సందేశం యిసూత్నే వుంటాయి. లేచిన అల విరిగి బీచిమీద పడడ్పుప్డలాల్ ఏదో జాఞ్పకం వసుత్ంది. 
ఏదైనా అంటే ఎతిత్పొడుపుగా ‘పెళిళ్ చేసుకునాన్వుగా’ అంటావు. ఈ చాకిరి, పడకగది, తలచుకుంటే ఏడుప్. ముకిత్లేని సాధనాలు కదా అని తలపుకు 
వసుత్ంది.. ఊరికే కారణం లేకుండా జరిగిన సంగతులు, తెలిసిన మధయ్ తటాలున జాఞ్పకానికి వచిచ్, ఎండలో మబుబ్లో చెటల్గాలిలో ఆ పోలిక గలిగి 
సిగుగ్పెటిట్, బాధిసాత్యి. పేర్మలో ఈ అసాధారణ సంఘటనలు కలగటం, పర్జాలోకానిన్ బాధ పెటట్డానికే కాబోలు.  

ఆ దినాలు ఒక పెదద్పేజీలా తిపిప్ వేశాం. యివి కొతత్దినాలు. ఆ విసమ్ృతులు మాతర్ం ఆ రోజా దినాలు వెళిళ్పోయాయి- మనం తలుచుకొనన్ కొదీద్ 
యీ గడుసుత్నన్ గడుడ్దినాలు కూడా కొనిన్ ఏళళ్ తరువాత మధురంగా కనిపిసాత్యి అందుకని కలలుకంటూ వుండకూడదు. 

నాకు ఒంటరితనం అలవాటు. ఒకక్డీన్ ఎంత దూరమైనా వెళిళ్పోగలను అంచేత తోచని సందేహాలు, సందేశాలు కనబడుతాయి. ఒంటరిగా 
గడపడం సతరీ సౌందరయ్ం వృధాపోనిచిచ్నటేట్ ఆని నవువ్తూ ఓమారు మధయ్ అనాన్వు, నిజమేనేమో? 

మన నేసత్ం అదోరకమయింది – అణా పైసలు లెకక్పెటుట్కునాన్ం. యిక ఆ రోజులుండకూడదు. ఆలోచిసేత్ చాలా ‘సిలీల్’గా కనబడుతుంది కదూ! 
ఆ గోదావరిలో చినన్ చినన్ నావలు బేడకో అరథ్కో తీసుకొని నదిలో పర్యాణం చేసిన దినాలు, కొవూవ్రులోకి పోయి నావొడుడ్న పడేసి పొదుద్నన్ 

మళీళ్ నావోడు తిడుతుంటే వింటూంటే ఆదో హాయి.  
అనీన్ తలచుకుంటే జీరోపాయింట కే వసాత్ం. నిదర్లో రాజుకీ జోగికీ బేధం లేనటేట్. జమిందారు అయినా కిందా మీదా పడాలి పిలల్లకోసం. కాని 

సామానయ్ మానవులకు ‘కామన మెన’ కి ఈ భర్మలు చాలా అనవసరం కదూ.  
మన జీవితపు విలువ, మనం దినం ఆచరించే పనుల ‘కావ్లిటీ’ మీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఒకక్ నిముషం నిశిచ్ంతగా ఈ చాకిరీ వదిలి, 

పిలల్లూ, చెటూల్, ఆకాశానిన్, సముదార్నిన్, చూసేందుకు అవకాశం యిసేత్, మనసుస్కు ఎంతో హాయినిచేచ్వాళళ్ం అవుతాం. 
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పార్తఃకాలం శాసుత్ర్లుల్ యింటోల్ పనస తొనలు దొంగలించి ముఖం కడగటం మాని తినన్ రోజులు, అటల్తదియకు ఆడపిలల్ల ఆ పరికిణీ జాకటుట్ 
అందం చూసూత్ తెలియని రోజులోల్ గడిపిన దినాలు, మచుచ్కయినా రావు మరి- నూనుగు మీసం మొగ అందంకి, పరికిణీ బాడీ అమామ్యికి అందానిన్ 
పురికొలుప్తాయి, ఉసి కొలుప్తాయి మనకేం తెలుసుత్ంది. ఆ సవ్పన్ దినాలోల్ పర్పంచం అందానిన్ వాళుళ్ దాచేసాత్రని. మారు పేరుల్ పిలేచ్ దినాలు ఓ తిర్ల 
యిచేచ్వి కూడా.  

సవ్తంతర్పార్పిత్ అయాయ్క పర్తీవారు సంతోషానిన్ పొందలేక పోవడం మన దురదృషట్మేమో కాని నమమ్కాల విషయంలో మనం చాలా ఆరితేరేమని 
చెపప్చుచ్ – ‘మధుర’ లో ఎంతో చకక్గా గత సవ్తంతర్ దినం జరిగిందని చదివేను – మీనాకిష్ దేవాలయ ఆవరణలో నూటొకక్ దీపాలతో అమరచ్బడి లక్ష 
అరచ్నలు జరిగేయి. అవనీన్ ఆ పురాతన గార్మంలో పర్జలు ఆనందంగా నిశిచ్ంతగా వుతస్వం చేసుకునాన్రంటే ఎంతో సరదా వేసింది.  

గుళోళ్ నాగసవ్రం, చలల్ని గాలి, తోటలో మిడుతలు, సంపూరణ్మయిన తృపిత్ జాబిలిల్ చలల్న కిరణాలతో పూరిత్కదూ మనకి.  
ఆ రోజులోల్ కనన్మమ్ అమమ్ని కనన్మమ్ముమ్మమ్ అనడం, ఏకాశికి చిలిమిడికి కొబబ్రికాయలు కోయమంటే చెటుట్నుండి పడడ్రోజు జాఞ్పకం తగని 

కడుపునొపిప్ – నానన్ అడిగితే నూతి దగగ్ర పడాడ్నని చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది – అది విని నువువ్ విరగబడి నవవ్డం యిపప్టికీ జాఞ్పకం.  
నేను ఎనోన్ సారుల్ వార్సేను నువువ్ చాలా హాయిగా బర్తుకుతునాన్వని విశాఖలో. కాని నువువ్ వపుప్కోవు – ఆ కొండలూ, సముదర్ం, పాతపడని 

అందము, కొబబ్రినీడ, సాయంతర్ం నీరెండ, వెనెన్టోల్ మెరిసే యిసిక కెరటాల మీదుగా నీటి అలల తుంపరలు, హృదయానిన్ ఆకరిష్ంచవు – సేట్షన లో నీలి 
– ఎరర్ దీపాలు, ఏదో భావన అందివవ్డం, సెరిచ్లైటులా లైటు హౌసు దీపం, కాంతి చారలూ, మనసస్ంతా బాధచేత ఆ తాతాక్లికంగా (మరచి పోయిన)
తమ క్షణాలిన్ జాఞ్పకం చేసూత్ మాధురయ్ంతో పర్తిఫలించదూ?

నేనంటే నీకెందుకో ఆ అభిమానం తెలియదు కారణాలు తెలియకుండా కలిసాయి మనసులు- జరిగి పోయిన ఘడియలు వెనకిక్ చూసుకుంటే
చాలా హాయిగా వుంటాయి. అలాగే మీతో గడిపిన దినాలూనూ.

ఆ తేనెలలో తడిసిన ఆమె పెదాలు, పెదవుల నీడలోల్ ఆమె చూపులు జాఞ్పకానికి వచిచ్నపుప్డలాల్, ఇంకా నాకోసం ఫీల అవుతుందా, అడైవ్స 
చేసుత్ందా, అనిపిసుత్ంది. ఆమె మెడ, ఆ జారే ఉంగరాల జుతుత్, మనుపుగా పర్వాహపు నునుపులా జాకటుట్కింద అందం; మెతత్ని ఆమె బుగగ్లు, రెఫెల్కట్ అయే 
ఆ శరీర కాంతి, కాంతిచానలాల్ అగుపడేవి- ఎంతని నా ఆరాటం నీకు రాయను.  

ఇదంతా నీకుందా? ఆలోచిసాత్వు గాని నీ ఆలోచనకి అరథ్ం లేదేమో! ‘నేను' అని నువువ్ అనుకునన్పుప్డే ఆ విలువ విలువకటేట్ధర మనయిదద్రికీ 
ఒకటే అనితోసేత్ సమసేయ్ లేదేమో ? 

అపప్టి సేన్హాలు వేరుగా అగుపిసుత్నాన్యి ఈ రోజులోల్ – నిసప్ృహ – నిరాశ సూచించే ఈ దినాలు, సువరాణ్క్షరాలతో లిఖింపబడడ్ ఆ దినాలలో ఓ 
దీపపు సెమెమ్లా అగుపడుతాయి కదూ.  

అసత్మించే శుకుర్డు, గడిడ్మీద మబుబ్బొటుల్, దూరంగా పోయేబళుళ్, వీచే చలిగాలి, కొండపకక్గా పారే సెలఏరు, తెలియని పిటట్ల భాష, ఆమె 
గడడ్ం కిందపడే చినన్ లొతత్, ఎంత అందానిన్, హాయిని ఇసాత్యి చెపుప్ ఆలోచిసేత్ - 

మనం పొలాల మీదుగా, కాలువ నీటి పకక్గా, నీడలోల్ంచి, పోతూ ఒకపుప్డు ‘ల-’ ని వెకిక్రించడం జాఞ్పకంఉందా- పాపం ఎంత బాధ పడి 
ఉంటుందో – కాని ఆమెకు అలా అనిపించుకోడం సరదాలేదేమో?  

అపుప్డపుప్డు కొండల చాటున, యిసికలో చుటూట్ చలల్ని వెనెన్ల, పొదల చాటుగ రాతిర్ ముదుద్ల మూయ్జిక లో, కెరటాల డానుస్ చూసూత్ నక్షతార్ల 
విజిటరస్ కళుళ్ కపుప్తూ ఓ డైర జిన తో గడిపిన జీవితంలో అమరసుఖం లేదూ? 

‘మీ-’ వదిలిన చోటు బాధిసుత్ంది- చినన్ చినుకు, తములపాకులు, పోక చెకక్లు, దోసెటేల్ వచిచ్న మలెల్ చపుప్న మనసుస్కు సుఫ్రించి నాలో నేను 
కుమిలిపోవడం సముదాయించు కోవడమవుతుంది. ఆమె ఒంపులిన్ నవువ్లిన్ నావిగా ఆ రోజులోల్ భావించాను – ఇంక ఆమెను చూసే భాగయ్ంలేక 
విచారించాలి. అందుకే ఆ జాఞ్పకాలు నీకు వార్యడం, రోజులు మారేయి కనుక.          

*** COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/october_2017/oct17_mamchikatha_comments.htm

