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ఆ చోటు ఈ రోజు ఖాళీగా ఉంది               చం మౌళి కళాయ్ణచ వరిత్  

 ఆ చోటు ఈ రోజు ఖాళీగా వుంది …………….. 
ఖాళీగా నే కాదు శూనయ్ం గా, నిసస్హాయంగా వుంది.  
ఆ చోటుని నింపుతూ ఒక శాలీత్ కూరుచ్ంటూ వుండేది, పదామ్సనం వేసుకొని నిఠారుగా కూరుచ్ంటూ వుండేది. పర్పంచంతో సంబంధం 

లేకుండా, మనసుస్ను పర్శిన్ంచుకొంటూ అతీతంలో వుండేది. నేను ఆమెను గమనించటం పార్రంభించి దాదాపు రెండు సంవతస్రాలు అవుతుండోచుచ్. 
రోజూ ఉదయం మారిన్ంగ వాక. ఆదివారం నుంచి ఆదివారం వరకు, పౌరణ్మి నుంచి పౌరణ్మి వరకు. విరామం లేకుండా అలసి పోకుండా అలాగే కూరొచ్ని 
కనిపించేది.. నాకే అపుప్డపుప్డు విసుగనిపించేది.ఎండ లో, ఎవరికోసమూ ఎదురు చూడకుండా , ఎవరిని పలకరించకుండా, ఏమి మాటాల్డకుండా .......... 
అటాల్ కూరుచ్నేది. ఆ కూరోచ్వడంలో కూడా ఎంత  ఓపిక!. అది ఓపిక కాదేమో!?  నిరేవ్దం అనిపిసుత్ంది. ఒకోక్ రోజు ఆగి అడిగేసేత్ తెలుసుత్ంది కదా అని 
అనిపిసుత్ంది మళాళ్ మనకెందుకులే అనిపిసుత్ంది.  

అదే విచితర్ం పకక్ వాళళ్ జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఉతాస్హం అందరి లాగే  నాకూ ఉనన్పప్టికీ ......... మరీ ఏమి 
మాటాల్డకుండా వునన్ వయ్కిత్తో సంభాషణ ఎలా మొదలు పెటేట్ది?? సూటిగా చూసి మాటాల్డాలంటే కొంచం మొహమాటం. అలాగని మాటల్డకుండా ఎలా 
వదిలేది?? అసలే నేనొక రచయితని. నాకు తెలుసు, నా మనసుకు తెలుసు. ఏమో ఈ శాలీత్ని కదిలిసేత్!?.. ఒక కధ రాసేటంతటి విషయం 
దొరుకుతుందేమో? .నా పర్యతన్ం నేను చేసేత్ కదా తెలిసేది.. అనుకోకుండా  ఇదిగో ఈ పరిసిథ్తి తెచిచ్ంది. ఒక కధను దాదాపు కోలోప్యే పరిసిథ్తి -. 

నేను ఫుల టైం రచయతను అయి వుంటే ఈ పరిసిథ్తి కి వచేచ్ వాడిని కాదేమో! నేను పారట్ టైం రచయితను. పైగా ఒక ఉదోయ్గం 
వెలగపెడుతూ  ఇలా తోచినపుప్డు రాసాత్ను కాబటిట్, ఇపుప్డు కథ రాదాద్ం అని అనుకునాన్ను. కాబటిట్ ఇదిగో ఆ చోటు గురించి ఆ శాలీత్  గురించి 
ఆలోచిసుత్నాన్ను. లేక పోతే నా తలకాయ నొపుప్లు నాకునాన్యి. అసలు నా జీవితమే ఒక గొపప్ కధ. అయితే ననున్ నేను నగన్ంగా ఎకక్డ 
చూపిచుచ్కోను?? అందుకే ఇంకొకరి గురించి రాదాద్ం అని నిరణ్యించు కునాన్ను. అయితే ఈ శాలీత్ నే ఎందుకు ఎంచుకునాన్ను అని మీకు సందేహం 
రావటంలో  తపుప్ లేదు. అది నాకునన్ భావ సావ్తంతర్య్ం.... ఇది ఒక పెదద్ పదమే! కాని పెదద్ రచయితను కాగోరి ఇలాంటి “గురు” పదాలు వాడుతునాన్. 
ఇలాంటి వింత శాలీత్లే కధా వసుత్వులుగా వాసికేకేక్ది. కావాలంటే ఏ గొపప్ రచయిత కధలయినా  చూడండి. ఒకానొక జీవితానిన్ తమ దృషిట్తో చూసి 
విశేల్షించాలి. 

ఇక విషయానికి వదాద్ం. ఇపుప్డు సమసయ్లో వునాన్ం. ఆ చోటు ఖళీ అయివుంది.. నా  కథా వసుత్వు కనపడటం లేదు. ఇదో పెదద్ సమసయ్ 
........ శూనయ్ం లోంచి విభూతి సృషిట్ంచే శకిత్ నాకు లేదు. మరి ఏమి చెయాయ్లి ?? అకక్డునన్ చెటుట్-పుటట్  , గొడుడ్-గోదా , పకిష్-పురుగు  , ఆకాశం-భూమి 
ఎవరినడిగితే నాకు సమాధానం దొరుకుతుంది ?? ఎలా దొరుకుతుంది. దొరికే వరకు పర్యతన్ం చెయాయ్లి. టీ కొటుట్ దగగ్రికి వచాచ్. 

” ఒక లెమన టి “ 
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 అతను మౌనంగా సౌట్ వైపు చూసూత్ నీళళ్ను మరగ పెడుతునాన్డు. అడగాలా? వదాద్?  పెదద్ మీమాంస. సరే ఎమైతే అది.....  
“ ఏమయాయ్ అకక్డ ఒక ముసలామె వుండడేది కదా .....యీ మధయ్ ఇకక్డికి రావటం లేదా ?”  
ఎంత యాధాలాపంగా అడిగినా. నాకు తెలియకుండానె ఒక ఉతుస్కత..... కధ తెలిసేసు కొని గొపప్ కథ రాసెయాయ్లి అని ఆతుర్త 
” ఎవరు సార ?? “ 
 ఏమి ఎరుగని అమాయకతవ్ం పైగా ....... నాకెందుకు లే అనన్ పర్శన్ 
 “అదిగో ... అకక్డ కూరుచ్ని. వుండేది... “   
ఇంత పరిసరాలను పటిట్ంచుకొని జీవితాలా అని ఒక విసుగు ...కాని …..నాకెమొ సమాధానం అతయ్వసరం. దాని మీద ఎనొన్ 

విషయాలు ఆధారపడి వునాన్యి.  
“ ఇది గొండి సార .....” 
 టీ అందించాడు. నా పర్శన్కు సమాధానం దొరకలేదు. చేతికి టీ మాతర్ం దొరికింది. సరే ఏం చేసాత్ం! నిరాశగా టీ చపప్రించటం 

మొదలు పెటాట్ను. 
అవును.. ఆ చోటు ఎందుకు ఖాళీగా వుంది??? మరొకరు ఎవరూ ఆ సాథ్నానిన్ ఎందుకు తీసుకోలేదు?? 
అబబ్ ..... యీ పర్శన్లకి సమాధానం ఎవరు చెపుతారు?? నా చూపులనీన్ అకక్డే వునాన్యి ఆ చోటుని పర్శిన్సూత్ ..... గుచిచ్ గుచిచ్ 

పర్శిన్సూత్ ......శూనయ్ంలో పర్శిన్సూత్ .... 
“ సార .... “ యీ పర్పంచం లోకి తెసూత్ “ పది రూపాయలు “ అంటూ యీ మెటీరియలిసిట్క అవసరాలని గురుత్ చేసాడు. జేబు 

లోనించి పది రూపాయలు తీసి ఇచాచ్ను. ఇక బయలేద్రదాం అనుకుంటూ గాల్సు అకక్డ టేబుల మీద పెటాట్. దింపుడు కళెళ్ం ఆశతో అతని వైపు చూసాను. 
అతను తన పని తను చేసుకుంటునాన్డు. ఒక అరిట్సట్ లాగా మిలక్ పాకెట లు కట చేయడం, ఎతిత్ మరుగుతునన్ పాలలోల్  పోయడం ....గమనిసూత్ 
నించునాన్. నా ఉనికి అతనిని ఇబబ్ంది పెటట్టం లేదు. నేను అనే అహం నాకుంది. ఆ అహానిన్ అతను గురిత్ంచలేదు. అది నాకు ఇంకా బాధ కలిగించే 
సమసయ్. ఒక చేతోత్ గరిట పెటిట్ మరుగుతునన్ టీ కలుపుతునాన్డు.  రెండో చేతోత్ అలల్ం దంచుతునాన్డు. తను చేసుత్నన్ పని మీద పూరిత్ అవగాహన వునన్ 
వాడిలానే వునాన్డు .... పోనేల్ అనుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగాను. ఇక కధ ముందుకు జరగదు. హఠాతుత్గా ... 

మూగ బొమమ్ మాటాల్డింది ........ 
” ఆవిడతో మీ కేమి పని సార? “  
అవయ్కత్మైన పర్శన్ ...అవును నాకేమి పని? అసలు పకక్వారి జీవితాలలోకి నేను ఎందుకు తొంగి చూసుత్నాన్ను??.....ఇపుప్డు నేను ఏమి 

సమాధానం చెపప్ను ??నా మనసుని నేను పర్శిన్సూత్ ఆలోచనొల్ వుండగానే .... 
“ అవిడ ఇపుప్డు రావటం లేదు సార ....”  
ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అదే కదా నాకు కావలిసిన విషయం.  ఆవిడ ఇపుప్డు అకక్డ లేదనే కదా  నా దుగద్. 
“ అదే ఎందుకు రావడం లేదు.....?” 
తపసుస్ భగన్ మైన ఒక రుషి తలెతిత్ చూసాడు. దీరఘ్ంగా, తీవర్ంగా... .నా అతమ్ని తరచి చూసే ఒక నిశీత మైన చూపు! మళాళ్ తన 

తపసుస్లోకి వెళిళ్పొయాడు. ఆ వెనుక కూరొచ్నన్ ఆమె లేచి నా వైపు చూసి కూరొచ్ంది. అనవసరమైన విషయంలో కి నేను తొంగి చూసుత్నాన్నా ?? నా లోని 
సామాజికుడు ననున్ హెచచ్రించాడు.  ఇక చాలు బయలు దేరు.  నువూవ్ నీ కథా ........ ఇక చాలు ..... పద ..... పద ....అని తొందర పెటిట్ంది. 

“ ఆమె ఒక పిచిచ్ది సార! “ వెనకనునన్ ఆమె గినెన్ తోముతూ.....నా మనసుస్ని తోమేసింది. 
అంతే ....అంతే .....పిచిచ్దే ..... లేక పోతే ..... ఒకటే చోటులో....అలా కూరొచ్వటం... కదలకుండా కూరోచ్వటం. అది పిచిచ్ వాళుళ్ 

చేసే పనే! సందేహం లేదు .....అమమ్యయ్ ....నాకు ఒక బరువు తీరినటట్యింది. మనసుస్ తేలికయినటుట్ అనిపించి వెంటనే గురుత్కు వచిచ్ంది. అయితే నా కథ 
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ముందుకు వెళళ్టం ఎలాగా?? ఏదొ వెలితి ఇపుప్డు ఎలా..!? నాలోని రచయిత బయటికి ఎలా రావటం ????....మళాళ్ కొతత్ కధా వసుత్వుని ఎకక్డి నుంచి 
సంపాదించు కోవాలి ?? ఇపుప్డు ఎలాగ ?? అనిన్ పర్శన్లే ....మళాళ్ ....మళాళ్  

సరే .... ఆవిడ పిచిచ్దే అనుకుందాం. మరి ఇనిన్ రోజులు అకక్డ ఎందుకు కూరొచ్ంది !?  ఇపుప్డు అకక్డి నుంచి ఎందుకు రావటం 
లేదు! ఇపుప్డు వీళళ్ని అడిగి ఏం తెలుసుకోవాలి??  మళాళ్ సామాజికుడు నిదర్ లేచాడు. ఇక చాలు పద, .పద .... అని తొందర పెటాట్డు. మళాళ్ ఎందుకో 
... చినన్ ఆశ.  ఏమనాన్ తెలుసేత్ బావుండు. ఇక వాళళ్ని అడగదలుచు కోలేదు.  రచయితగా ఇక నా పాతర్ అరంభమయింది. నేనే ఇక ఆ పాతర్కి ఒక 
రూపం కలిగించాలి. ఒక కథని నిరణ్యించాలి. ఇక నేను సృజన మొదలు పెటాట్లి. సరే ఆమె జీవితానికి ఎలాంటి ఎగుడు దిగుడులు నిరిమ్ంచాలి!? అబోబ్ 
చాలా పనివుంది. తొందరగా వెళాళ్లి ....వెళీళ్ ... నా సృషిట్ మొదలు పెటాట్లి. బయలుదేరాను .... పది అడుగులు వేశానో లేదో ....అదిగో ....ఆమె 
ఎదురొచిచ్ంది. నవువ్తూ...ఆతమ్ విశావ్సంతో నడుసూత్ ఎదురొచిచ్ంది. మనసుస్ వూరోక్ లేదు.... పాతర్ ఎదురొసేత్ వూరోక్లేని రచయితలా, నా మనసుస్ 
వూరోక్లేదు. ఇదే సమయం... ముందు పరిచయం చేసుకోవాలి .... 

“ నమసేత్ అండీ “  
“ నమసేత్  చెపప్ండి “ ...యీవిడ పిచిచ్దా ..... ?? 
“ మీరు రోజూ అకక్డ కూరుచ్ని ఉండగా చాలా సారుల్ చూసాను “  
“ ఆహ ... ఒ కే ..... అయితే “  
“ అదే అలా ఎందుకు కూరొచ్నే వారు ??” 
“ …….??” 
“ కజ్మించండి .... మీ వయ్కిత్ గతమైన విశయం అయితె చెపొప్దుద్ “ 
“ డాకట్ర ... డీ వైటమిన తకుక్వైంది అంటే .....రోజుకి ఒక గంట అలా ...కూరుచ్నే దానిన్ ...... ఏం?“ 
-.-.-.-.-.-.-.-...... 
ఇక నేను రచయిత ఎలా అవను ??? పర్కృతి కూడా నాకు వయ్తిరేకంగానే వుంది ......!!! 

*** 
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