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 ఆలసయ్పు లేఖ                    ఎం.పదామ్వతి 
         ఎకక్డ మొదలు పెటట్ను? ముపైప్ ఏళళ్ కిర్తం కథా? మూడు నెలల్ కిర్తం పరిచయమయిన "పాతకొతత్" కథా? ఎలా చెపప్ను నీ పర్శన్కు 
సమాధానం? కానీ రాతిర్ నిశచ్యించుకునాన్ నీకు సమాధానము యివావ్లని. రాతిర్నుండి యిదే ఆలోచన - రాతేర్ ఎందుకంటావా కథ 
చివరిలో చెపుతా. 

పోటాల్టతో కదా మన పరిచయం మొదలయింది. అయితే అది పోటాల్ట అని నాకు అపుప్డు అనిపించలేదు. అది ఒక బలీయమయిన 
సేన్హానికి "నాందిగా" అపుడు నేను భావించా. నీకు కూడా అలాంటి భావమే కలిగి వుంటుందని నేను నమామ్ను. ఆ రాతిర్ అంతా మరుసటి 
రోజు ఉదయం కళాశాలకి సమయము ఎపుడు అవుతుందా అని యెంత ఎదురు చూసానో నీకు తెలియదు, కాదు కాదు ఎపప్టకీ తెలియలేదు. 
కానీ ఏమయింది? రాతర్ంతా నేను ఎదురు చూసింది వేరు, జరిగింది పూరిత్గా వేరు.  

"విహంగమై ఎగిరిన మనసు రెకక్లు విరిగిన క్షణాలవి" ఉదయం కాల్సులో అందరి ముందు యెంత దారుణంగా అవమానించావు!? 
"ఇపప్టికీ ఆ సంఘటన ననున్ ముళైళ్ గుచుచ్తూనే వుంది." ఎందుకంటే అది నేను చదివిన ఒక పర్ముఖ కవి కవితలా "అర గుచిచ్న 

బాణం" కదా! అది మొదలు ఆ మూడు ఏళళ్లో మన చదువు పూరత్యేయ్లోపు ఎనిన్ సంఘటనలు మనిదద్రి మదాయ్, కానీ అవనీన్ మన తరగతి 
వాళళ్ందరి దృషిట్లో తగవులైతే, నా దృషిట్లో మాతర్ము అదంతా నీకు నాపై ఉనన్ ఒక పర్తేయ్కమయిన దానిని ఏమనాలో తెలియలేదు. ఆ 
వయసులో అది "పచ్" ఏమయినా కానీ అది నీకు నేనంటే "అందరికనాన్ పర్తేయ్కం" అనన్ది మాతర్ం నిజం. కానీ దురదృషట్ం ఏమిటంటే అది 
నాకు తెలుసు, కానీ నీకు మాతర్ం తెలియదు. ఏమయినా కానీ అపుడు నేను అరధ్ము చేసుకునన్ది నీకు తెలియ చెపాప్లని చాలా పర్యతిన్ంచా - 
ఎందుకంటే "కరిగిపోయే కాలంలో మనం గతంలా మిగిలి పోతామనే భయంతో" కానీ ఏం లాభం? నీ అరధ్ంకాని తనముతో దానిన్ తగవు 
కిందే ముగించేవాడివి.  

"ఎవరి మనసును అరధ్ం చేసుకునే వివేకం వారి బుదిద్కి లేకపోయాక ఎవరెనిన్ పర్యతాన్లు చేసిన లాభమేమిటి?" దేని గురించైతే నేను 
భయపడాడ్నో ఆ రోజు వచేచ్సింది. "ఆ అమృత క్షణాల" సమయం అయిపోయి కళాశాల నుండి బయటకి వచేచ్ రోజు వచేచ్సింది. నీ 
సేన్హితుల మధయ్ ఉనన్ నినున్ దగగ్రకి వచిచ్ పిలిచా! వినాన్వు, కానీ విననటుట్ నటించావు. భారమయిన మనసుతో వెనుతిరిగా "నీ నుండి 
శాశవ్తంగా" 
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కానీ మళీళ్ ఎవరి జీవితంలో వాళుళ్ ఒదిగిపోయాక నా కూతురు పెళిళ్లో నా అలుల్డు 'మా మావయయ్' అంటూ నినూన్ నీ కుటుంబానిన్ 
నాకు, నా భరత్కు పరిచయం చేసాడు. కానీ ఇనిన్ ఏళళ్ తరువాత ననున్ చూసినపుడు నీ కళళ్లో "నేను అపుప్డు ఎదురు చూసిన భావం" 
ఇపుప్డు కనపడింది. నాకు సమాధానం చాలా ఆలసయ్ంగా అయినా తెలిసింది. 

కాదు కాదు ఎనోన్ ఒంటరి సమయాలోల్ నీ విషయంలో నేను పొరపాటు అరధ్ం చేసుకునాన్నేమో అనన్ నా పర్శన్కి నేను "నిజమే" 
అనన్ది నాకు తెలిసింది. 

"గతం సమ్ృతులతోపాటు వాసత్వంలోని బాధయ్తలను పూరిత్చేసాను" పెళిళ్ తతంగం పూరత్యి, నా కూతురు అపప్గింతల కారయ్కర్మంలో 
నా కూతురితోపాటు నేను దుఃఖించిన దుఃఖంలో నీ పాతర్ కూడా వుందని నీకు తెలియదుకదూ! అవును.. ఇపుప్డు కూడా నువువ్ 
వెళిళ్పోతునాన్వనన్ దుఃఖం, నా బిడడ్ పరాయిదయి వెళిళ్పోతుందనన్ బాధ కలగలసిపోయి ననున్ కుదిపివేసింది. 

మీరు వెళిళ్పోయాక చూసా. ననున్ ఒంటరిగా చూసి నువువ్ యిచిచ్న చినన్ కాగితంలోని 'నీ జీవితకాలపు ఆలసయ్పు లేఖని' దానిలో 
"నినున్ దూరం చేసుకునాన్క తెలిసింది నాకు కావలిస్ందేమిటో. కానీ అపప్టికే నీ జీవితం వేరే వయ్కిత్తో ముడిపడిపోయిందని తెలిసింది, కానీ 
ఒకటి చెపుప్ నీకు యిదంతా ముందే తెలుసు కదా" అని వుంది. కానీ దానికి సమాధానం నీకు ఏమి చెపప్గలను? నా "ఒంటరి క్షణాలలో నీ 
పాతర్ గురించి నీకెలా చెపితే అరధ్మవుతుంది?" 

నీ పర్శన్కు జవాబు నా మనసుకి తెలిసినంతగా నీకు మాటలలో చెపప్డం నాకు రాదు. కానీ రాతిర్ నేను చదివిన 'బుచిచ్బాబు'గారి కథ 
"ననున్ గురించి కథ వార్యవూ?" అదే నా సమాధానం. నీకు సమాధానం చెపప్టానికి ఆ మహానుభావుడి కథని వాడుకునన్ందుకు ఆయనకు 
మనసులో క్షమాపణలు చెపుప్కుంటూ 'జీవితకాలం' ఆలసయ్ంగా చదివిన ఈ కథ నేను అపప్టోల్ చదివి వుంటే "నా ఒంటరి క్షణాలలో నీ పాతర్ 
నాకు భౌతికంగా పకక్నే ఉండేది". 

"యిదే నీకు నా సమాధానం" 
                                                           PPP 
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