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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
రాక్షసులాల్ అలల్రి చేసే పిలల్లని సైతం ఆమె విసుకొక్నగా నేను చూడలేదు. లాలనగా, మృదువుగా, పేర్మగా 

తేనెలూరె తియయ్దనంతో మాటాల్డేమాటలతోనే ఆమె ఆ పిలల్లను సముదాయిసూత్ ఉండేది. 
చితర్ం ఏమిటంటే ఆమె సమక్షంలో పిలల్లందరూ కూడా మంతర్ ముగుధ్లుగా పర్వరిత్ంచే వారు. ఆమె చుటూట్ చేరి 

ఆమె చెపిప్నటుట్ వినేవారు. మొదటోల్ అలల్రి అలల్రిగా వునన్ పిలల్లు సైతం ఆమె ఆదరణతో, లాలనతో, పేర్మతో ఏదో 
కనికటుట్కి గురి అయినటుట్ నెమమ్దిగా పర్వరిత్ంచే వారు. 

ఈ యావతుత్ తతంగంలో ఆమె పర్వరత్నలో ఎకక్డా కృతకతవ్ం కనిపించేదు కాదు, ఆమె హృదయం నుంచి ఒక 
జీవనదిలా సాటి వారందరిపటల్ పేర్మ పొంగి పర్వహించేది. ఏ కోశాన నాటకీయత వుండేది కాదు ఆమె పర్వరత్న లో.  

మూరీత్భవించిన మానవతవ్ం, జీవనది ఆనకటట్ తాలూకు  గటుల్ తెగాయా అనన్టుట్ సాటి వారిపై పేర్మ ఉపొప్ంగి 
పర్వహించేది. 

ఎవరితో ఎంత మేరకు మాటాల్డాలో అంతమేరకే మాటాల్డేది.  
నేను విధిగా సాయంతార్లు వారి ఇంటికి వెళిళ్ కాసేపు కూరుచ్ని వచేచ్వాడిని. ఆ అమామ్యి తముమ్డు మారుతికి 

కాలేజిలో పార్జెకుట్ వరక్స్ గటార్ పెరిగిపోవటం వలల్ కర్మంగా ఆలశయ్ంగా రాసాగాడు ఇంటికి. 
వాళళ్ అమమ్గారు ఏదో ఒక దగగ్రకు బయటకు వెళేళ్ వారు. వాళళ్ నానన్గారు ఆ సమయంలో అరుదుగా ఇంటోల్ 

వుండేవారు. సరవ్ సాధారాణంగా నేను సాయంతార్లు ఎపుప్డు వెళిళ్నా తను ఒకక్రేత్ ఇంటోల్ వుండేది. కాకపోతే 
కిషిక్ందకాండ లో మరక్టాలు లేకుంటే ఎలాగా, ఆ సమయంలో బోలెడు మంది టూయ్షన పిలల్లు ఆమె చుటుట్ పరివేషిట్ంచి 
వుండేవారు. 

మొదటి సారి అలాంటి సమయంలో నేను మొహమాట పడి వచేచ్యబోతే, "ఏం పరేల్దు. కూరోచ్ ఏవనన్ మాటలు 
చెపుప్. నాకూ పొదుద్నున్ంచి ఒకటే రొటీన గా గడిచిపోయింది. నీవు ఏవయినా కబురుల్ చెపప్వా?" అని కోరింది. 

ఆ మాటలో ఏదో మంతర్ం పర్భావం వునన్టుట్ ఆగిపోయాను. 
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దగగ్ర ఇండల్లోంచి ఏవో టీవీ కారయ్కర్మాల చపుప్డు వినిపించేది. వాళిళ్ంటోల్ టీవీ వుండేది కాదు. అపుప్డపుప్డే 
దూరదరశ్న వచిచ్న కొతత్లు. అపప్టి దాకా ఆకాశవాణి ఒకక్టే వినోద సాధనం ఇండల్లో.  నా కాలేజీ ముచచ్టుల్, మా 
ఇంటోల్ నేను చూసొచిచ్న దూరదరశ్న కారయ్కర్మాల ముచచ్టుల్ ఇలా ఏవేవో  అంశాలు మా మాటల మధయ్ దొరేల్వి. 

టీవీలో అరుణ గోవిల, దీపికా చికిలియాలు రాముడు సీతలుగా నటించిన రామానంద సాగర గారి ’రామాయణం 
పర్సారమయేయ్ది ఆ రోజులొల్. 

తను చాల మొహమాట పడుతు మా ఇంటికి వచిచ్ పర్తి ఆదివారం మా ఇంటికి వచిచ్ రామాయణం చూసేది. 
వచిచ్న పర్తి సారి మా వదినె గారికి బోలెడు కూరగాయలు, ఆకూక్రలు పటుట్కొచేచ్ది ’మా ఇంటి దగగ్ర పండాయి ఆంటీ’ 
అంటూ వీణ మీటినటుట్ చెపేప్ది. 

అంతేకాదు, ఆ కాసేపటోల్ మా వదినెకి పనిలో బోలెడు సహాయపడేది. కూరగాయలు తరిగి ఇవవ్టం, ఇలుల్ కాసాత్ 
సరిద్ పెటట్డం, ఇవనీన్ కూడా తను చాలా సహజంగా చేసేది. 

జీవనది అయిన ఒక పుణయ్నది తాను పారినంత మేరా నేలని సశయ్శాయ్మలం చేసూత్ అందరి దాహారిత్ని తీరుసూత్ 
ఎలా వెళుతుందో, తను కూడా తను చరించినంత మేరా తన వలల్ ఇతరులు ఏ విధంగా లాభపడగలరు అనన్టుట్ 
పర్వరిత్ంచేది.  

మా అనన్యయ్ ఒక వేళ ఆ గదిలో కి వసేత్ చపుప్న లేచి నిలబడి పోయేది. ఆయన ఏదో ఒక ఆసనం లో ఆసీనుడు 
అయేయ్వరకు కూరుచ్నేది కాదు.  

పెదద్లంటే ఎంత గౌరవమో, అంత పేర్మని పంచేది. ఇదంతా కృతకంగా వుండక చాలా సహజంగా చేసేది. 
తను ఒక పేర్మ మూరిత్, తను ఒక గొపప్ సంసాక్రి, తను ఒక కరమ్యోగి, 
తను ఒక సంగీత నిధి 
తను ఒక మూరీత్భవించిన ఓదారుప్ 
తను ఒక దేవత. ఇంతకంటే మాటలోల్ చెపప్లేని అశకత్త నాది. 
అకక్డే సోఫాలో కూరుచ్ని వునన్ ననున్ చూసి చిలిపిగా, సిగుగ్గా నవేవ్ది అపుప్డపుప్డు. ఒకోక్సారి తను నా పర్కక్నే 

వచిచ్ కూరుచ్నేది సోఫాలో చనువుగా. రామానంద సాగర కి అందుకే నేను చాలా ఋణపడి వుండాలి నిజానికి. 
తనకు అతి సిగుగ్, అతి మొహమాటాలు ఏవీ వుండేవి కావు.  
*** 
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మా కబురల్కు ఇదమితత్మైన పర్సంగాంశం అంటూ ఏదీ వుండేది కాదు. ఏది తోసేత్ అది. నా మాటలు చాలా శర్దద్గా 
, మనసు పెటిట్ వినేది. నేను అపుప్డపుప్డే ఆరేక్ నారాయణ వార్సిన ఇంగీల్ష బుకస్ అనీన్చదివటం మొదలు పెటిట్న రోజులు. 
వాటి గురించి మాటాల్డేవాడిని. 

నా వంక అబుబ్రంగా చూసేది.  
తాను సంగీతం గురించి చాలా లోతుగా మాటాల్డేది.  
రాగం, తాళం, శృతి, లయ, తంబూరా, నటుట్వాంగం, గమకం, చిటాట్ సవ్రాలు, ఆరోహణలు, అవరోహణలు ఇలా 

అనేకపదాలు మొదటిసారి ఆమె దగగ్రే తెలుస్కునాన్ను. 
ఆమె నాతో మాటాల్డుతు కూడా, టూయ్యిషన పిలల్లకు ఏమాతర్ం లోటు చేసేది కాదు. వారి వారి అవసరాలు 

సంపూరణ్ంగా చూసుకునేది. అలాగే నాకు కూడా తన ధాయ్స యావతుత్ ఆ పిలల్ల మీద పెడుతోంది నాతో ఏదో తకుక్వ 
మాటాల్డుతోంది, అనన్ అసంతృపిత్ ఏ మాతర్ం కలిగేది కాదు.  

తను పూరిత్ సమయం నాకై వెచిచ్సోత్ంది అనన్ భావన కలిగేది నాకు. ఇవి కాక, బటట్లు మడిచే పర్కిర్య ఇంకో ఎతుత్. 
మధయ్లో మెరుపుతీగె లాగా ఎపుప్డు వెళిళ్ తెచుచ్కుంటుందో, వాళళ్ అమమ్గారు ఉతికి, బయట పూదోటలో ఆరేసిన 

బటట్లనిన్ంటినీ తెచుచ్కుని తన పర్కక్నే పెటుట్కుని, మధయ్ మధయ్లో వాటిని చకక్గా మడత పెటేట్ది. ఎవరి బటట్లు వారి వారి 
అరలోల్ సరిద్ వచేచ్సేది. 

ఆ మడతపెటేట్ విధానం ఎలాగుండేది అంటే, ఎవరో బాగా మనసు పెటిట్ ఇసతరీ చేసేత్ కూడా అంతకూరుప్ రాదు 
వాటికి. నేలపై వెసుకునన్ చాపపై ఆ బటట్లని పరిచి , కోమలమైన తన అరచేతులతో ఆ వసాత్ర్లను ఆసాంతం బలంగా 
అదుముతూ, చకక్గా మడత వేసేది. ఇసతరీ చేశారేమో అనన్టేట్ వుండేవి అవి.  

’ఒక ఇసతరీ పెటెట్ కొనాలి ఈ సమమ్ర హాలిడేస లో’ బటట్లిన్ అలా తనదైన బాణిలో మడతలు పెడుతూ అకసామ్తుత్గా 
పర్కటించింది ఒక సారి. నా చేతిలో డబుబ్లు బాగానే ఆడేవి ఆ రోజులోల్, అనన్యయ్ వదినె పేర్మతో ఇచేచ్ డబుబ్, ఊరినుండి 
అమామ్నానన్లు పంపె పాకెట మనీ, ఆకాశవాణి వారు పంపే డబుబ్లు అయితే ఏమి  - వీటి కారణంగా, నా దగగ్ర 
డబుబ్లు బాగానే ఉండేవి చేతిలో. నేను తనకు ఓ ఇసతరీ పెటేట్ కొనిపెటట్టం పెదద్ విషయం కాదు. 

చూచాయగా తెలియబరాచ్ను నా అభిపార్యానిన్. 
చాలా సిథ్రంగా తన అనంగీకారానీన్ తెలియచెపిప్ంది. తరజ్ని చూపిసూత్ చాలా సిథ్రమైన కంఠంతో ’ఏ వసుత్వూ నువువ్ 

కొని తేవదుద్. అలా జరిగితే నేను నీతో ఎనన్డూ మాటాల్డను. నీకు నాకు మధయ్ మంచి సేన్హం వుంది. అది అలాగే వుండనీ. 
నాపై జాలీ, సానుభూతి ఎవరు చూపినా నేను తటుట్కోలేను. నాకు ఏమునాన్ లేకునాన్ అభిమానం వుంది. దానిన్ 
దెబబ్తీయకు’ 
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ఆ పదాలలోని తీవర్త, ఆ భంగిమలోని సిథ్రతవ్ం ననున్ కాసత్ భయపెటాట్యి. 
’అలాగని కాదు.. ’ అంటూ ఏదో వివరణ ఇవవ్బోయాను. 
’ఈ టాపిక వదుద్. ఆపేయ’ ఆమెలో ఒక నియంత కూడా వుంది. 
’ఇసతరీపెటేట్ తెచుచ్కోవాలి అనన్ది నాకు ఒక సవ్పన్ం. నా సవ్పాన్నిన్ ననేన్ సాకారం చేసుకోనివువ్. ఆ తృపిత్ ననున్ 

అనుభవించనివువ్. పీల్జ అరథ్ం చేసుకో. నినున్ నొపిప్ంచుంటే క్షమించు’ అంతలోనే ఆమెలో కరుణ. 
నేను బాధపడాడ్నేమో అని నాపై కారుణాయ్నిన్ చూపింది. 
ఆమెకి ఇలాంటి సవ్పాన్లు చాలానే వునాన్యి. 
తమిళనాడులోని తిరువాయుర కి తాయ్గరాజసావ్మి ఆరాధన మహోతస్వాలకి వెళిళ్, ముందు వరుసలో కాకునాన్ 

కనీసం చివరోల్నయినా కూరుచ్ని తంబురా చేతిలో పటుట్కుని శృతిమీటుకుంటూ తనమ్యతవ్ంతో పంచరతన్ కీరత్నలు 
ఆలాపించాలనన్ది ఇంకో కోరిక. 

సినిమాలోల్ కాకునాన్, కనీసం దూరదరశ్న లో అయినా సరే ఓ చకక్టి పాట పాడాలనన్ది ఇంకో కోరిక. 
పెదద్ సెలెబెర్టీ అనన్ంత పేరు కాకునాన్, బాగా పాడుతుంది ఈ అమామ్యి అని అందరు గురిత్సేత్ చాలు అనన్ చినన్ 

కోరిక. 
హైదరాబాద రవీందర్భారతీ ఆడిటోరియం వేదికపైనుంచి సోలో పర ఫారెమ్నస్ ఇవావ్లి అనన్ ఓ చినన్ కోరిక తను 

తరచు వయ్కత్ పరచేది. 
తముమ్డు చకక్గా చదువుకుని జీవితంలో హాయిగా సెటిల అవావ్లనేది,  
తమ అమామ్నానన్లు అపుప్ల బాధనుంచి పూరిత్గా విముకిత్ పొంది, హుందాగా అందరిముందు తలెతుత్కుని 

తిరగాలనేది ఆమెకునన్ అనేకానేక ఆకాంక్షలలో ఒకటి. 
ఆమె తన ఊహలలో సైతం నేలవిడిచి సాము చేసేది కాదు. 
ఉతాస్హానికి మారుపేరు లా వుండే తను ఒకోక్సారి చాలా మౌనంగా వుండిపోయేది. నేను వెళిళ్నా కూడా 

ముకత్సరిగా పలకరించి, పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్టంలో నిమగన్మయేయ్ది. నేను పదిమాటలు మాటాల్డితె తను ఒకటొ అరో 
ముకత్ సరిగా బదులు చెపేప్ది. 

ఒకరోజు తను అలాంటి మానసిక సిథ్తిలో వునన్పుప్డు నే వెళళ్టం జరిగింది.  
పెదద్గా మాటాల్డలేదు తను నాతో. 
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సాధారణంగా వెలుల్వెతిత్న బర్హమ్పుతార్ నదిలా వుండే తను గంభీరంగా వుండటం నాకు ఒకింత ఆశచ్రాయ్నిన్ 
కలిగించింది. నాకై నేను కలగజేసుకుని ఏదో మాటాల్డబోతే కూడ ఒకటి రెండు ముకత్సరి మాటలతో బదులు ఇచిచ్ 
మినన్కుంది. 

నేను కాసాత్ నొచుచ్కునన్ మాట వాసత్వం. నా మాటలకోసం ఎగబడేవారు, నా మాటలకు విపరీతంగా విలువ 
ఇచేచ్వారు ఉండే వాతావరణంలో పెరిగిన నాకు ఇది ఒక విధంగా శరాఘాతం లా అనిపించింది.  

పోనీ నేనేమయినా తపుప్ మాటాల్డాన అంటె అదేం లేదు. 
నేను కూడా కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయాను. 
తన మౌనంతో నేను నొచుచ్కునన్టుట్ తనకే అనిపించింది,  నేను ఊహించని విధంగా తను అంది   
’ఇవావ్ళ నాకు ఎందుకో మనసేమి బాగాలేదు. ఇదమితత్ంగా ఇది కారణం అనికూడా ఏమీలేదు. పీల్జ ఏమనుకోకు. 

నీపై కోపం ఏమీలేదు. ఎనన్టికీ అలా అనుకోవదుద్ . నిజం చెపాప్లంటే నాకు సాంతవ్న దొరికేదు నీతో మాటాల్డే ఈ  కొనిన్ 
నిమిషాల సమయం లో మాతర్మే.  నీవు ఇంకాసేపు ఇలాగే వుంటే ఇవావ్ళ నీ ముందే ఏడేఛ్సాత్ను. నాకు ఏమాతర్ం 
మనసుస్ బాగాలేదు. పీల్జ వెళిళ్పో". 

ఆమె మౌనం కనన్ ఈ మాటలే నాకు ఎకుక్వ అయోమయానిన్ కలిగించాయి. 
ఆమె అలా మాటాల్డుతుంటే అయోమయంలో పడిపోయాను. నాకు ఏమి అనటానికి తోచలేదు.  
ఆమె అలా చెపేప్సి, ఇక తన పనిలో తాను నిమగన్మయింది.  
నిజానికి తను పాఠాలు చెబుతోందే గానీ ఆమె మాటలోల్ జీవం లేదు. ఆమెని అంత డిపెర్షన లో మొదటి సారి 

చూడటం జరిగింది. నా మనసుస్ బాగా అందోళనకి గురయియ్ంది ఆ క్షణంలో.  
ఈ లోగా మారుతి కాలేజి నుంచి రావటంతో అతనితో కాసేపు మాటాల్డి ఇంటికి వచేచ్సాను. 
 
ఈలోగా నేను చితూత్రు జిలాల్    పలమనేరు వెళాల్లిస్ వచిచ్ంది. కొతత్గా బాయ్ంకు ఉదోయ్గం వచిచ్న మా అకక్యయ్ కి 

తోడుగా మా అమామ్నానన్లు అకక్డికివెళిళ్ ఉంటునాన్రు.  
 
ఆంధార్ ఊటీ అని పిలువబడే మదనపలిల్ ఉండే జిలాల్లోనే ఉండే ఈ ఊరు చాలా చలల్గా ఉండేది.  
కరాణ్టక, తమిళనాడు రెండు రాషాట్ర్ల సరిహదుద్లలో వుండటం కావచుచ్ ఇకక్డి పర్జల తెలుగు భాష చాలా 

తమాషాగా ఉండేది.  
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అకక్డి వాతావరణం చాలా ఆహాల్దంగా ఉంది.  అకక్డికి వెళిల్ ఓ వారం రోజులు ఉండి వచాచ్ను.  పేరుకు అకక్డ  
ఉనాన్ను కానీ నా మనసంతా ఆదోని లోనే ఉంది.  ఎపుప్డెపుప్డు ఆదోని వెళాద్మా,  ఎపుప్డెపుప్డు ఆ అమామ్యిని 
చూదాద్మా అని మనసు నిలకడ లేకుండా ఉండేది.  ఏ పని మీద ఏకాగర్త కుదరకుండా ఉండేది.  

మా అమామ్నానన్లు నా ఈ మానసిక   పరిసిథ్తిని గమనించనే గమనించారు. 
అమామ్నానన్లిన్ వదిలి వేరే ఊళోళ్ వుండి చదువుకోవాలిస్ రావటం అదే మొదటి సారి. అది వరలో వాళళ్ను 

చూడకుండా ఒకటెర్ండు రోజులు కూడా అసలు ఉండలేక పోయేవాడిని, అలాంటిది చాలా రోజుల తరావ్త వాళల్ దగగ్రకి 
వచిచ్, వాళళ్ని చూసి ఎంతో ఆనందంగా గడపవలసింది పోనిచిచ్, ఏదో ముళళ్ మీద ఉనన్టుట్ గా అనయ్మనసక్ంగా దిగులు 
దిగులుగా గడపటం నాకే ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది.  నేను అనయ్మనసక్ంగా  గడపటం వారికి బాధ కలిగించింది. 

సరే,  ఆ  సెలవులు అయిపోయాయి.  తిరిగి ఆదోని కి పర్యాణం. 
ఇపుప్డు నా మనసు ఎంత ఆనందంగా   ఉందో మాటలోల్ చెపప్లేను. రైలు కంటే వేగంగా వెళిళ్ తనని ఒకసారి 

కండాల్రా చూసుకోవాలని, తను మాటాల్డుతుంటే అలాగే కూరుచ్ని చూసుత్ండిపోవాలని నా మనసెస్ంతా ఉవివ్ళూళ్రిందో 
మాటలోల్ చెపప్లేను.  

ఈ తియయ్టి బాధని పేర్మ అంటారా? ఇలా ఎకక్డ వునాన్ తనతో మాటాల్డగలిగేలా ఏదయినా సాధనం వుంటే 
ఎంత బాగుంటుంది. అందుకేనా కాళిదాసు మేఘాలతో సందేశం పంపించాడు? 

నేను చూసే పర్తి దృశయ్ం తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. నేను ఈ పర్పంచానిన్ తన తరఫున సాకీష్ భూతుడిగా 
చూసుత్నన్టుట్ అనిపించేది. అనిన్ తను మిసస్వుతోందే అని అనిపించేది. పర్తిది తనకు చెపాప్లని అనిపించేది. 

నా పర్యాణాలు, పలమనేరు వీధులు, నేను చూసుత్నన్ సినిమాలు, చదువుతునన్ పుసత్కాలు, నాలో కలుగుతునన్ 
అనుభూతులు అనిన్ తనకు చెపాప్లని, చూపాలని అనిపించేది. 

పేరుకు తను నాతో లేదు కానీ, నాతో  తను మాతర్మే వుంది నా ఆలోచనలోల్. 
ఆమె తాలుకు పర్తి ఆలోచన నాకు ఒక పాజిటివ వైబేర్షన ని ఇచేచ్ది. ఆమె ఆలోచనలు ఎంత తీవర్ంగా ననున్ 

తొలిచేసేవి అంటే నేను ఒకక్డిగా వునన్ ఏ క్షణానిన్ నేను ఆనందంగా అనుభవించలేకపోయాను. 
తను నాతో వుంటే ఎంతబావుంటుంది ఈ క్షణం, ఎందుకు తనను నాతో తీసుకురాలేకపోయాను, ఏమిటి ఈ 

హదుద్లు, ఎందుకు మేమిదద్రం సేన్హితులలాగా సేవ్ఛఛ్గా హాయిగా విహంగాలలాగా ఎకక్డికి కావాలంటే అకక్డికి 
వెళళ్కూడదు. ఏమిటి ఈ అరథ్రహితమైన భయాలు? 

ఇలా సాగిపోయేవి నా ఆలోచనలు.  
నిజం చెపాప్లంటే నాలో నేను లేను ఆ రోజులోల్. 
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అవునూ ఒకక్ నాకేనా తనకు కూడా ఇలాగే వుంటుందా? 
తనని నా జీవిత సహచరిగా చేసుకోవాలని బలంగా అనిపిసోత్ంది ఇటీవల. తను మా ఇంటికి వచేచ్సినటుట్ నేను 

మా ఇలుల్ యావతుత్ తనకు చూపిసుత్నన్టుట్ , మా అమామ్నానన్లని తనకి పరిచయంచేసుత్నన్టుట్, నా గదిని నా కవితలని 
తనకు చూపిసుత్నన్టుట్, తను నా కవితలని రాగయుకత్ంగా ఆలపిసుత్నన్టుట్ కలలు గంటునాన్ను ఇటీవల. 

నే చినన్పుప్డు తిరిగిన ఊరిని, నా చినన్ నాటి సూక్లుని తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. 
నాకిషట్మైన పర్దేశాలనీన్ తనకు చూపించాలని అనిపిసోత్ంది. 
తన కషాట్లనీన్ తీరిపోతాయని భరోసా ఇవావ్లని అనిపిసోత్ంది. 
తనకు నేను ఉనాన్ను మాట ఇచిచ్ ఊరట కలిప్ంచాలని బలంగా అనిపించేది. 
తన కలలు అనీన్ నాకు తెలుసు అని, అలాల్డిన అదుభ్త దీపంలోంచి వచేచ్ జీనీ భూతం లా  తన కలలిన్ అనీన్ నిజం 

చేసి తనకు చూపిసాత్ను అని చెపిప్ తనని ఊరట పరచాలని ఎంతగానో అనిపిసోత్ంది. 
’వసుత్నాన్యి వసుత్నాన్యి జగనాన్ధ రధ చకార్లు వసుత్నాన్యి’ అని చెపిప్న శీర్శీర్గారిలా కవితా గానం చేయాలని 

వుంటోంది. 
తనపై నాకునన్ది పేర్మనా, జాలా? 
తనంటే నాకునన్ది ఇషట్మా, పేర్మనా, సేన్హమా లేక కేవలము జాలా?  
నాకు బలంగా అనిపిసొత్ంది నాది పేర్మే అని.  
కాని ఒకటి మాతర్ం నిజం నా మనసుస్లోని అటట్డుగు పొరలోల్ సైతం తనపై కామం నాకు లేదు. నాకు తనపై 

ఎందుకో తెలియని అభిమానం, ఇషట్ం, పేర్మ ఇలా ఎనెన్నోన్ మాటలోల్ చెపప్లేని ఇదమితత్మైన భావనలు. 
నేను అసలు తనకు నా మనోభావాలని చెపాప్లా? చెబితే తనేమి అంటుందో, తను ననున్ 

అసహియ్ంచుకుంటుందేమో? లేదా ఆనందపడుతుందా? నాతో మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఎనోన్ సారుల్ తన కళళ్లో ఒక 
విధమైన మెరుపును నేను గమనించాను. ఏమో నాది ఉతిత్ ఆశావహ ధృకప్ధమేమో, ఉతిత్ విష ఫుల థింకింగేమో. నేను 
తనకు కేవలం ఒక సేన్హితుడేనా.  

తనకు కూడా ఇలా నాతో మాటాల్డుతూనే వుండిపోవాలని వుంటుందా? తనకు కూడా ననున్ చూడకుంటే ఎదోలా 
వెలితిగా వుంటుందా? 

తను చూసేత్ చాలా బాధయ్త గా పర్వరిత్సుత్ంటుంది, కుటుంబం పటల్, తన కెరియర పటల్. తను ఇచిచ్న చనువుని 
ఉపయోగించుకుని నేను ఇపుప్డు ఇలా నా మనసులోని సందడినీ, నేను ఊరికెళిళ్ అనుభవించిన అసిథ్మితతావ్నిన్ ఏకరువు 
పెడితే, ననున్ తకుక్వగా భావిసుత్ందేమో. 
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ఇపుప్డు కనీసం నోరారా మాటాల్డుతోంది. నేను ఇలా పిచిచ్పిచిచ్గా మాటాల్డితే తను ఇకపై నాతో అసస్లు 
మాటాల్డటం కూడా ఆపు చేసుత్ందేమో? 

ఏమిటో ఏమీ పాలుబోవటం లేదు. 
ఏది ఏమయినా నా సంఘరష్ణనని తనతో పంచుకోవాలనే నేను గటిట్గా నిరణ్యం తీసుకుని నిదర్లోకి 

జారుకునాన్ను. 
రైలు తన పాటికి తాను ఆదోని  దిశగా సాగిపోతోంది. 

PPP 
చీకటిని చీలుచ్కుంటూ రైలు ముందుకు వెళూత్నే ఉంది. 
అపప్టికి సమయం రాతిర్ పనెన్ండు గంటలు దాటిపోయింది. 
నీలిరంగు దీపం మందర్ంగా వెలుగుతోంది. మిగతా కూపేలనిన్ంటోల్ పర్యాణీకులందరు ఆదమరచి నిదర్ 

పోతునాన్రు. రైలు వేగంగా వెళుతునన్పప్టికీ  ఏసీ కంపారట్ మెంట అవటం వలల్ బయటి శబాద్లు ఏవీ లోపలికి చేరటం 
లేదు. ఊయల ఊగుతునన్టుట్ చినన్ చినన్ కుదుపులతో వాతావరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. 

అదాద్లకిటికీ కునన్ తెరతొలగించి బయటకు చూశాడు ఒక సారి సంతోష. ఏదో చినన్ సేట్షన ని దాటేసూత్ 
ఆగకుండా వేగంగా సాగిపోతూనే వుంది రైలు. 

కథ చెపప్టం ఆసకిత్కరంగా  సాగి పోతూ ఉండటం వలల్  నవయ్ గాని సంతోష గాని నిదర్ పోలేదు.  అసలు అంత 
సమయం గడిచిపోయింది  అనన్  సప్ృహ ఆ ఇదద్రికీ లేదు. 

ఉనన్టుట్ండి కథ చెపప్టం ఆపి ఒక సారి చేతి గడియారం వంక చూసుకుని కాసాత్ ఇబబ్ంది గా ఫీల అయాయ్డు 
సంతోష. 

"ఓ అయాం సారి, అసస్లు టైం చూసుకోలేదు. మిగతా కథ తరావ్త ఈసారి ఎపుప్డైనా  చెబుతాను లేమామ్  ఇక 
పడుకో నిదర్పో" ఆ అమామ్యి వంక  ఆపాయ్యంగా చూసూత్ అనాన్డు  సంతోష 

"వదుద్ అంకుల ఆపొదుద్.  కథ చెబుతూనే ఉండండి.  ఈ కథ చాలా బాగుంది. ఇలాంటి కథ కోసమే నేను 
వెతుకుతూ ఉనాన్ను. ఈ కథని సినిమాగా తీయడానికి నేను ఆలెర్డీ నిరణ్యం తీసేసుకునాన్ను.  మిగతా కథ 
తెలుసుకోవాలని చాలా  ఉతక్ంఠగా ఉంది.  ఇపప్టి మా తరానికి  అసస్లు  తెలియని సునిన్తతవ్ం,  వేదన,  సవ్చఛ్త  
భావుకతవ్ం సవ్చఛ్మైన నిషక్లమ్షమైన  పేర్మ ఉనన్టువంటి ఈ కథ  ఈ జనరేషన కి  బాగా నచుచ్తుంది.  ఇది సూపర 
హిట సినిమాగా నిలిచిపోవడం ఖాయం. మీరు దయచేసి చెబుతూనే ఉండండి."  అంది నవయ్. 

ఆ అమామ్యి వంక చిరునవువ్తో చూసూత్ ఉండిపోయాడు సంతోష. 
ఎదురుగా వునన్ వాటర బాటిల అందుకుని నీళుళ్ తాగాడు. 
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కాసేపు కిటికీ అదద్ంలోంచి బయటకు చూసుత్నాన్డు. చీకటిగా వుండటం వలల్ బయటేమీ కనపడటం లేదు. కాని 
అతని దృషీట్ ఇదమితత్ంగా ఫలానదానిపై అనేమి లేదు.  

అతని వదనంలో ఏవో తెలియని భావాలు. కథని గురుత్ తెచుచ్కుంటూ వుండిపోయాడు. 
పర్శన్ల వరష్ం కురిపించటం మొదలెటిట్ంది నవయ్.  
"ఇంతకూ మొదట అతను తన పేర్మని వయ్కత్ పరుసాత్డా లేదా ఆ అమామ్యి వయ్కత్ పరుసుత్ందా? ఇపుప్డు వారు 

ఎకక్డ వునాన్రు? అతనేమి చేసుత్నాన్డు? ఆ అమామ్యి తన అభిరుచులకు అనుగుణంగా పెదద్ సింగర గా ఎదిగిందా? 
చెపప్ండి అంకుల"   

ఏమి సమాధానం చెపప్లేదు సంతోష. మౌనమే సమాధానం అనన్టుట్ నవివ్, మొతత్ం కథ వింటే ఎలాగు తెలుసుత్ంది 
గా అనన్టుట్ గొంతు సవరించుకుని తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించ బోయాడు. 

"ఆ అమామ్యి ఫోటొ ఎదయినా వుందా, ఆమె ఎంత అందంగా వుందో చూడాలని చాలా కుతూహలంగా వుంది. 
మీ వరణ్న వింటే నాకే అసూయగా వుంది." 

"లేదు. తనఫోటో ఒకక్టి కూడా నా దగగ్ర లేదు. మీరెంతయినా సినిమా వాళుళ్గా, మీ ఉహలకి పార్ణం పోసి ఓ 
చకక్టి అమామ్యిని ఆ పాతర్ కి తీసుకుంటే సరిపోతుంది" చినన్గా నవేవ్శాడు సంతోష. 

"ఇపుప్డు ఆ అబాబ్యి ఏమి చేసూత్ వునాన్డు? అతను ఆమెని పెళిళ్చేసుకునాన్డా? కథ సజావుగానే జరిగిందా? 
ఏమయినా మలుపులు వునాన్యా? ఇదద్రి ఇండల్లో ఒపుప్కునాన్రా, అనుకోని ఉపదర్వాలు ఏమయినా వచాచ్యా? 
నాకెందుకో ఆ మారుతి అనే పాతర్ మీద అనుమానంగా వుంది, అతనేమయినా అడుడ్పడాడ్డా? అనీన్ అనుమానాలే నాకు, 
తవ్రగా చెపప్ండంకుల" తొందరించింది నవయ్. 

"చెబుతాను, చెబుతాను" సమాధానం ఇచాచ్డు సంతోష. 
"ఇపప్టోల్ లాగా సామ్రట్ ఫోనుల్, మెసేజెస, వాయిస చాటుల్, ఫోటో, వీడియో షేరింగులు,  ఈమెయిళుళ్ ఏవీ లెని 

రోజులు అంటునాన్రు. అసలు వారు తమ పేర్మని ఎలా వయ్కత్ం చేసుకోగలిగారు?" తిరిగి మరో పర్శన్ సంధించింది నవయ్. 
ఇక నవయ్ని ఎకుక్వ సేపు టెనష్న లో ఉంచడం ఇషట్ం లేనటుట్ చెపప్టం మొదలెటాట్డు సంతోష. 

PPP 
ఇది వరకే చెపుప్కునన్టుట్ అతడు చదువులలో పెదద్ రాయ్ంక హోలడ్రేం కాదు. అతడు కుదురుగా కూరుచ్ని చదివేవాడు 

కూడా కాదు అపప్టిదాకా నిజానికి. కానీ చాలా తెలివైన వాడు అనే పేరు అతనికి సహజంగానే వచేచ్సేది. 
కాల్సులో చెపేప్ పాఠాలు వినటం, గురుత్ంచుకోవటం అతనికి అలవాటు. పరీక్షల ముందు కూడా పర్తేయ్కంగా 

కూరుచ్ని అతడు చదువుకునన్ దాఖలాలు వుండేవి కావు.   
నిజానికి కవితలు, కథలు వార్యటంలో అతనికి ఆసకిత్ ఎకుక్వగా వుండేది. 
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సైకిలేసుకుని చకక్గా చుటుట్పర్కక్లంతా తిరుగుతూ పర్కృతిని ఆసావ్దించటంలో అతనికి నిజమైన ఆనందం 
లభించేది. చినన్పప్టినుంచి కూడా అతని పదద్తి అదే కావటంతో పెదద్గా అభయ్ంతర పెటేట్వారు కాదు ఇంటోల్ని వారు 
అతను చదువుకునే విధానానిన్. 

కానీ ఒక చినన్ సంఘటన అతని ఆలోచనా విధానానిన్ బాగా పర్భావితం చేసింది. ఆ తరువాత డిగీర్ చదివిన ఆ 
మూడేళుళ్ అతను వెనుతిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం లేకుండా పోయింది. అతనూ ఎనన్డు పొందనంత పరస్ంటేజిలూ, 
పురసాక్రాలు, సనామ్నాలు పొందాడు. 

ఒకక్ పరీక్షలలో మారుక్ల విషయంలో మాతర్మే కాదు, కలచ్రల ఆకిట్విటీస లో కూడా అతనే ఫసట్. ఇంచుమించు  
మూడో సంవతస్రం చివరి దాకా అతను అధిరోహించని ఎతుత్లు లేవు, పొందని బహుమతులు లేవు, అతని పేరు లేని 
పర్శంశా పతార్లు లేవు.  

కాలెజీ వారిష్కోతస్వ సందరభ్ంగా నాటికలు, వాయ్సరచన పోటిలు, వకత్ృతవ్ం పోటీలు ఇలా అనిన్ంటోల్ అతనే 
అగర్గామిగా నిలిచాడు. రాషట్రసాత్యి సెమినార పోటీలోల్ కూడా కాలేజీ తరఫున వెళిళ్ టోర్ఫీలు గెలుచుకుని వచాచ్డు. 

ఆ తరావ్త అతను చేరిపోయిన అథఃపాతాళాల అంచులుకూడా తకుక్వైనవేమీ కావు. 
అతని విజయాలకు, పతనానికి కూడా ఆమె కారణం కావటం యాధృచిచ్కమే అయినా అది నిషుట్ర సతయ్ం.  
కానీ సావ్మి వివేకానంద చెపిప్న సూకిత్ పర్కారం తీసుక్ంటే, ’నీ విధి వార్తకి నీవే సృషిట్కరత్వి’ ఇది కూడా సతయ్మే. 
మరి ఈ రెండు వాకాయ్లు పరసప్ర విరుదధ్ంగా అనిపించటం లేదా అంటే, లేదు అనే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. ఈ రెండు 

వాకాయ్లు కూడా అతని జీవితంలో నిజమే.  
ఆమె పోర్తాస్హంతోనే అతడు అనితర సాధయ్మైన విజయాలు సాధించాడు, ఆమె ఆలోచనలతోనే జీవితానిన్ నరక 

పార్యం చేసుకునాన్డు. అయిన వాళళ్ందరికీ తీరని దుఃఖానిన్ కలిగించాడు.  
ఈ కథంతా పూరిత్గా చదివితే మీరు కూడా ఏకీభవిసాత్రు, అతని విధి వార్తకి అతనే సృషిట్కరత్ అని. 
ఆమె కారణంగానే అతను అలా అయిపోయాడని కూడా మీరు అంగీకరిసాత్రు. 

PPP 
"అయితే ఈ కథ టార్జెడీ అనన్మాట" తీరామ్నించేసింది నవయ్. 
"నేను అలా చెపాప్నా? ఇంకా ఏమి చెపప్ందే?" చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచాడు సంతోష, "టార్జెడీ అంటే ఏమిటీ?" 

తిరిగి సంతోషే పర్శిన్ంచాడు. 
"అదే హీరో, హీరోయిన చివరోల్ కలవలేక పోవటం, ఎవరో ఒకళుళ్ చనిపోవటం ఇలాగనన్మాట" నీళుళ్ 

నములుతూ చెపిప్ంది నవయ్. 
"ఊ. నువువ్ తెలుగు సినిమాలు ఎకుక్వ చూసాత్వనన్మాట" నవేవ్శాడు సంతోష. 
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"ఇంతకూ చెపప్ండంకుల, ఇది దుఃఖాంతమా, లేదా సుఖాంతమా? ఎలా ముగించబోతునాన్రు?"  
"మొదటే చెపాప్ను కద. ఈ కథ సినిమాలకు పనికి రాదని. ఇందులో అలాంటి పడికటుట్ రొటీన వయ్వహారం 

వుండదు. ఇది జీవితం. అది వారిని ఎలా నడిపిందో అది మాతర్మే నేను చెపప్గలను. అది కామెడినా, లేదా టార్జెడీనా 
అనన్ది చివరో నువేవ్ నిరణ్యిదుద్వు గానీ." ఆమెని కాసాత్ ఉడికిసూత్ చెపాప్డు సంతోష. 

"వాళుళ్ ఇంకా సరిగాగ్ కలవనే లేదు, సరిగాగ్ మనసులు విపిప్ మాటాల్డుకోనే లేదు. ఇంతలో అతను విపరీతమైన 
విజయాలు సాధించేసుత్నాన్డు అనాన్రు. సంతోషం. అబబ్ అతనిన్ ఆ అమామ్యి కరత్వోయ్నుమ్ఖుడిని చేసింది, ఇక అతను 
హాయిగా ఆమె అభిమానానిన్ చూరగొంటాడు ఆ తరావ్త అంతా సుఖంగా సాగిపోతుంది అని నేను అనుకునేలోగా, ఏదో 
అధః పాతాళానికి జారిపోయాడు అంటు బాంబు పేలాచ్రు. ఇది చూసుత్ంటే అటు కామెడీ, టార్జెడి రెండు కాకుండా థిర్లల్ర 
లాగా వుంది నాకైతే. ఏది ఏమైనా చాలా ఉతఖ్ంఠగా వుంది. దయచేసి కొనసాగించండి." అతనిన్ కోరింది నవయ్. 

అతను తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించా . 

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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