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21ఎంతో ఉతాస్హంగా పార్రంభమయిన రణమండల టిర్ప అతనికి తీరని వయ్ధని కలిగిసుత్ందని అతడు ఏమాతర్ం
ముందుగా ఊహించలేక పోయాడు.
అకక్డ భవిషయ్తుత్ని తెలుసుకునే అవకాశం వచిచ్ంది. ఎంతో ఉతాస్హంగా భవిషయ్తుత్లోనికి తొంగి చూసిన అతనికి
భయంకరమైన ఆశాభంగం అయింది.
నిజం చెపాప్లంటే భవిషయ్తుత్ను తెలుసుకోవాలని అందరూ ఉతాస్హం చూపిసాత్రు. కానీ పర్తి సారి మనకు భవిషయ్
దరశ్నం ఆనందానేన్ పంచకపోవచుచ్. విషాద రాగాలిన్ కూడా ఆలపించవచేచ్మో.
నిజమో కాదో తెలియని భవిషయ్వాణిని తెలుసుకుని వరత్మానంలోని ఆనందానిన్ పోగొటుట్కోవడం కనాన్ మూరఖ్తవ్ం
వేరే ఏమి ఉంటుంది?
మనం మారచ్లేని భవిషయ్తుత్ని తెలుసుకుంటే మదిలో విషాదాగున్లే రగులుతాయి తపప్ మరే ఇతర పర్యోజనం
ఉండదని అతనికి అరథ్ం అయింది ఆ రోజు.
ఓ విధీ ఎందుకు మా జీవితాలతో చెలగాటాలు ఆడతావు
ఆశలు కలిప్సాత్వు, ఊహలు రగిలిసాత్వు
అందమైన సవ్పాన్లిన్ చూపిసాత్వు
ఆనందానిన్ అందిచిచ్నటేట్ అందించి
తీరని వయ్ధని రగిలిసాత్వు
ఓ విధీ! ఓ విధీ!! ఓ విధీ!!!
డైరీ వార్సూత్ అతడు జీవితంలో మొదటి సారి ఏడాచ్డు ఆ రాతిర్. కంటికి కనిపించని అదృశయ్ శకిత్ ఏదో తనతో
వింత నాటకం ఆడుతునన్టుట్ అనిపించింది ఆ క్షణంలో.
ఇంతకూ ఆ శిఖరంపై ఏమి జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2021

పెల్టోనిక పేర్మ

2

రణమండల శిఖరం
శార్వణమాసం. చివరి శని వారం తెలల్వారు ఝామున.
చలి గాలులు వణికిసుత్నాన్యి.
తెరిపి అనన్ది లేకుండా చిరు చిరు జలుల్లు గా కురుసూత్నే వుంది వరష్ం.
ఆ అమామ్యి అతనిన్ పిలిచి మూడు రోజుల అవుతోంది. ఆమె మాటలే అతని చెవులోల్ పర్తిధవ్నిసుత్నాన్యి
నిరంతరం. "నేను మా సేన్హితురాళళ్తో కలిసి ఈ శని వారం రణమండల వెళుతునాన్ను. వీలయితే నీవు కూడా రావా?"
అని. అ మూడు రోజులూ ఎదురుచూసూత్ గడిపేశాడు, ఎపుప్డెపుప్డు వసుత్ందా ఆ రోజు అని.
సముదర్ మటాట్నికి దాదాపు పదిహేను వందల అడుగుల ఎతుత్లో రణమండల శిఖరం పై వెలసి వునన్ హనుమాన
మందిరం చాలా రదీద్గా వుంది.
ఆ గుడికి చాలా పర్తేయ్కతలే వునాన్యి. వుండటానికి ఆంధర్పర్దేశ లోనే వునాన్ ఏదో ఉతత్ర భారతదేశం లో ఉనన్
పుణయ్కేష్తర్ం లొ లాగా వుంటుంది అకక్డి వాతావరణం.
అకక్డ వెలసిన ఆంజనేయ సావ్మి విగర్హానికి పర్తేయ్కంగా గుడి లాంటి నిరామ్ణం గానీ గరభ్గుడి గానీ ఏమీ
వుండవు. ఆరు బయలు లోనే ఒక పెదద్ శిలపై దాదాపు పది అడుగుల ఎతైత్న నిండైన వీరాంజనేయ రూపంలో వుంటారు.
విగర్హం ఆదయ్ంతం సిందూరం పూయబడి చూడటానికి చాల బాగుంటుంది విగర్హం. అకక్డ విగర్హానికి గుడి
ఎందుకు లేదు అనన్ విషయం లో సాథ్నికులు ఇలా చెబుతారు, ఇకక్డ గుడి నిరిమ్ంపబడాలి అంటే ‘ కొనిన్ పర్తేయ్కమైన
నిబంధనలు వునాన్యి. అ నిబంధనలకు కటుట్బడి మాతర్మే గుడి నిరామ్ణం జరగాలి. లేదంటె పటట్ణానికి ముపుప్ వసుత్ంది.
ఇది దైవ శాసనం’.
ఆ నిబంధనలోల్ కొనిన్ ఏమిటంటే …
మందిర నిరామ్ణం ఒకక్రోజులోనే పూరిత్చేయాలిట, అదీగాక దేశంలోని అనిన్ పుణయ్తీరాథ్లనుంచి నీళళ్ను ఒకేసారి
తీసుకువచిచ్ మందిర నిరామ్ణం చేయాలట. ఇందులో అంతరారథ్ం ఏమిటో తెలియక మందిర నిరామ్ణానికి ఎవవ్రు
పూనుకోలేదు.
శార్వణ మాసంలో పర్తీ శనివారం పర్తేయ్క పూజలు జరుగుతాయి ఆ గుడిలో. శార్వణ మాసం పర్తి శనివారం ఆ
ఊరిలోని భకుత్లే కాక, కరాణ్టక, మహారాషట్ర, గుజరాత, రాజసాత్న నుంచి కూడ భకుత్లు తరలి వసాత్రు .
చివరి శనివారం జరిగే జాతరకు అయితే ఇక చెపేప్ పనే లేదు.
ఎపుప్డా ఎపుప్డా అని ఎదురు చూసిన రోజు రానే వచిచ్ంది.
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అది శార్వణ మాసం చివరి శనివారం. సేన్హితులతో కలిసి వచాచ్డు. సైకిళళ్పై వచిచ్నా, వాటిని కొండ కిర్ంద
ఆపేసి దాదాపు ఆరు వందల మెటుల్ ఎకిక్ పైకి వచాచ్రు. అదొక అదుభ్త సాహసకృతయ్ం లాగా వుంటుంది.
మెటల్నీన్ ఒకే తీరుగా వుండవు. కొనిన్ దగగ్రల్ సునాయాసంగా, కొనిన్ దగగ్రల్ మరీ నిటారుగా వుండే ఆ మెటల్ని
ఎకక్డం మరీ అంత సామానయ్మైన విషయం ఏమీ కాదు. కాసాత్ అజాగర్తత్గా వుంటే కిర్ందకి పడిపోవటం ఖాయం. కొనిన్
దగగ్రల్ మెటుల్ మాయమయిపోయి సమతలంగా వునన్ మైదానం వసుత్ంది. శిఖర ఆరోహణంలొ ఒకోక్దగగ్ర మైదానాలలో
చకక్టి నీటి కొలనులు కూడా కనిపిసాత్యి. వాటి నిండా కలువలు పూచి కంటికి ఇంపుగా వుంటాయి చూటాట్నికి.
అంతలోనే కఠినమైన నిటారుగా వుండే మెటుల్ పార్రంభమయి పోతాయి.
కొనిన్ మెటుల్ ఎకిక్ ఒక సారి వెనకుక్ తిరిగి చూసుకుంటే గరవ్ంగా అనిపిసుత్ంది, మనం ఎకిక్వచిచ్న ఎతుత్కు
తారాక్ణంగా కిర్ంద ఆదోని పటట్ణం లో భవనాలు అగిగ్పెటెట్లాల్ కనిపించటం పార్రంభం అవుతుంది.
దూరంగా వెళేళ్ రైలు బండి వానపాములా కనిపిసుత్ంది.
కానావ్స పై ఎవరో చితర్కారుడు చితిర్ంచిన చితత్రువులాగా వుంటుంది ఆ దృశయ్ం.

చుటూట్ మూడు వైపులా

కొండలు, ఒక వైపు పటట్ణం. అనిన్ వైపులా నేపథయ్ంలో వినీలాకాశం.
కిర్ంద కనిపించే పటట్ణం పర్కక్నే తూరుప్ దికుక్న కనిపిసుత్నన్ రామజల ఒక అదుభ్తమైన మానవనిరిమ్త
జలాశయం. నీటిని కనిపించనీయకుండా చేసుత్నన్ మంచు తెరలు ఆ దృశాయ్నిన్ మరింత మనోహరంగా మారుసుత్నాన్యి.
అతడు అనిన్ కొండలిన్ ఎనన్డూ చూసి వుండలేదు. ఎటు చూసినా శేర్షట్మైన గార్నైట రాతితో నిండిన కొండలు.
అంతరాజ్తీయ మారెక్ట లో వాటికి చాలానె విలువ పలుకుతుంది. అందుకే నిరంతరం ఆ కొండలిన్ పర్వేటు కాంటార్కట్రుల్
తొలుసూత్నే వుంటారు. సాధారణంగా కొండలు అంటే దటట్మైన వృకాష్లు వుండటం కదుద్, కాని ఇవి పూరిత్గా రాతి
కొండలు అయినందువలల్ వృకాష్లు అరుదుగా కనిపిసాత్యి.
ఆ కొండపై గుపత్ నిధులు వునాన్యనన్ పుకారల్కు కూడా కొదవేమి లేదు.
మితుర్లు అతనిన్ బలవంతం చేసుత్నే వునాన్రు వెళదామని ఈ శిఖరం విషయం చెపిప్. అతనికి పెదద్ ఆసకిత్ లేక
పోయింది. అందుకే తాతాస్రం చేసూత్ వచాచ్డు ఇనిన్ రోజులు.
ఆంజనేయసావ్మి గుడి గురించి చెపిప్ ఊరించారు. అయినా అతడు పెడచెవిన పెడుతూనే వునాన్డు. ఇంకొంత
మంది మితుర్లు ’అరె బాస, అకక్డ ఎటు చూసినా అందమైన అమామ్యిలు, ఆంటీలు కనిపిసాత్రు. చూసిన కంట చూడలేం
అబబ్బబ్ ఏమి ఫిగరుల్ తెలుసా’ అని ఊరించాడు కూడా.
ఎందుకో అతనికి వెళాళ్లని అనిపించలేదు అనిన్ రోజులు. వాళుళ్ అంతగా అడుగుతుంటే, సరేలే చివరి శనివారం
వెళదాం అని నిరణ్యించుకునాన్డు.
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ఇంకా చితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఆ చివరి శనివారం ఆ ఊరికి పూరిత్గా పర్భుతవ్ హాలిడే లాగా వుంటుంది.
కాలేజీలు, సూక్ళుళ్, ఆఫీసులు, ఇతర వాయ్పార సంసథ్లు కూడా శెలవు పాటిసాత్యి ఆ రోజు.
అబబ్ ఇనిన్ పర్తేయ్కతలు వునాన్యంటే వెళాళ్లిస్ందే ఒక సారి అని అనుకునాన్డు అతడు.
ఇంతలో అతనిన్ మరింత ఉతాస్హ పరుసూత్ ఆ అమామ్యి కూడా రమమ్ని పిలిచేసరికి అతని ఆనందానికి హదుద్లు
లేకపోయాయి.
ఆరు వందల మెటుల్ ఎకక్టం ఉతాస్హంగా ముగించి కొండ పైకి చేరుకునాన్రు మితుర్లు అంతా. విశాలమైన
ఆవరణ పార్రంభం అవుతుంది మెటల్నీన్ అయిపోగానే. ఒక చినన్ ఫుట బాల గౌర్ండ అంత విశాలమైన ఆవరణ. అంత
ఎతైత్న ఆ కొండపై అంత విశాలమైన సథ్లం వుంటుందని అసలు ఊహించలేరు ఎవరూ.
ఆ విశాలమైన పర్దేశం మధయ్లో నిలువెతుత్ హనుమాన విగర్హం. పూజలు చేసూత్ క్షణం తీరిక లేకుండా వునాన్రు
పూజారులు. విజయ నగర సామార్జాయ్ధీశుడు శీర్ కృషణ్ దేవరాయల వారి గురువు శీర్ వాయ్స రాయలు సాథ్పించారు ఈ
విగర్హానిన్ అని చెబుతారు.
గుడికి కాసాత్ దూరంగా విశాలమైన ఆ ఆవరణ అంతటా జాతర. ఏకక్డ చూసినా ఇసుకేసేత్ రాలనంత
జనసందోహం.
ఆకాశమే పందిరిగా రంగుల రాటాన్లు, బూరాలు, పాల్సిట్క బొమమ్లు అమేమ్ వాళుళ్, గాజులు రిబబ్నుల్ అమేమ్ వాళుళ్,
గోరింటాకు డిజైన చేతికి పెటేట్ వాళూళ్, కోతులిన్ ఆడించే వాళుళ్, చినన్ చినన్ మేజిక చేసే వాళుళ్ ఇలా కోలాహలంగా వుంది
అకక్డి వాతావరణం.
ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ ఆ చలి వాతావరణంలో వేడి వేడి మిరపకాయ బజీజ్లు అమేమ్వాడి వాయ్పారం జోరుగా
సాగిపోతోంది. దరశ్నం చేసుకుని వచిచ్న భకుత్లు అందుబాటులో ఉనన్ చినన్ చినన్ టిఫిన సెంటరల్ ముందు విధిగా
బొరుగుల తిరుగువాత, , మిరపకాయ బజీజ్లు కొనుకుక్ని తింటునాన్రు.
(అనంతపురం జిలాల్ మరియు ఆ జిలాల్ సరిహదుద్ పార్ంతాలలో దొరికే ఒక పర్తేయ్కమైన ఫలహారం. మరమరాలిన్
నీటిలో నానేసి చింతపండు రసంలో ఊరేసి చేసాత్రు. దానికి జతగా మిరపకాయ బజీజ్లు పర్తేయ్క ఆకరష్ణ)
ఇవనీన్ కాదు అతను చూసుత్నన్ది అతని కళుళ్ ఆమె కొరకు వెదకుతునాన్యి. ఆమె చెపిప్న టైంకే వచాచ్డు కద,
కాబటిట్ ఖచిచ్తంగా తను కూడా వచేచ్ వుంటుంది అనుకుంటూ చుటూట్ చూసుత్నాన్డు అతను.
"ఏయ పద పద, మొదట దరశ్నం చేసుకుని వదాద్ం" అని తొందరించారు మితుర్లు అపర భకుత్లు లాగా. అపుప్డు
చూశాడు ఎవరో నారత్ ఇండియన అమామ్యిలు ఒక టీం లాగా అరచ్న చేయించుకోవటానికి వెళుతునాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2021

పెల్టోనిక పేర్మ

5

"రేయ ఇదే మంచి అవకాశం. వాళళ్ అందరి పేరుల్ తెలుసుకోవచుచ్ పూజారికి గోతర్నామాలు చెపాత్రుగా" అంటూ
వాళళ్లో ఒక మేధావి తొందరించాడు.
చిరునవువ్ నవివ్ మితర్బృందంతో కలిసి పూజకి వెళాళ్డు. వెళిళ్ తాము కూడా పూజ ముగించుకుని కూయ్ నుండి
బయటకు వచాచ్రు. పేరు దేవుడిది, ధాయ్నం, ధాయ్స అమామ్యిలపైన అనన్టుట్ సాగింది వారి పూజ.
అతను మనసార ధాయ్నించుకునాన్డు సావ్మిని. కేసరి వరణ్ంతో మెరిసిపోతునన్ ఆ పదడుగుల విగర్హ మూరిత్లో
ఏదో తెలియని పవితర్త గోచరిసోత్ంది. మనసుస్ తనంతట తానే వినిరమ్లంగా మారి, కళుళ్ మూసుకోగానే, ధాయ్నం చకక్గా
కుదురుతోంది.
సముదర్మటాట్నికి పదిహేను వందల అడుగుల ఎతుత్తో వెలసిన ఆ విగర్హానిన్ తదేకమనసుక్డై పార్రిథ్ంచాడు అతను.
తనచుటూట్ వునన్ అమాయిలు, వాళళ్నే చూసూత్ వాళళ్ ఇంపెర్షన కొటేట్యాయ్లనే ఉదేద్శంతో గటిట్గా ఏవేవో మాటాల్డేసుత్నన్
మితర్బృందం తాలూకు మాటలు, మైకులోల్ నిరంతరాయంగా వినిపిసుత్నన్ భకిత్ గీతాలు, పూజారి చేసుత్నన్ అషోట్తత్ర
శతనామావళీ ఏవీ అతని ధాయ్నానిన్ భగన్ం చేయలేకపోయాయి.
నిరమ్ల మనసుక్డై, ఏకాగర్ చితుత్డై అరధ్నిమీల నేతుర్డై సావ్మిని ఒకక్టే కోరిక కోరుకునాన్డు.
"సావ్మి, నేను నినున్ కోరేది ఒకక్టే. నాకు ఏది మంచిదో అదిచేయి. నా మనసస్ంతా ఆ అమామ్యే నిండి వుంది.
జీవితంలో నేను ఎనన్డు పొందనంత భావసంచలనానికి గురవుతునాన్ను. ఆమె రూపం, ఆమె కంఠం, బాధయ్తాయుతమైన
ఆమె పర్వరత్న ఇలా ఒకటేమిటి ఆమెలో అనీన్ ఇషట్ం. ఆమెలో తపుప్లు పటట్దగగ్ అంశం ఇపప్టి దాకా నాకు ఒకక్టి కూడా
కనపడలేదు. ఆమె నా జీవిత భాగసావ్మి అయితే బాగుంటుంది అనన్ కోరిక నాలో బలంగా కలుగుతోంది.
ఒక భకుత్డికి తన ఇషట్దైవం పర్తయ్క్షమయితే ఏ సాథ్యిలో అతనిలో భావసంచలనం కలుగుతుందో ఆ సాథ్యిలో ఆ
అమాయిని చూసేత్ నాకు ఇషట్ం ఏరప్డుతోంది. ఆమెని ఒక పసిపాపలా లాలించాలని, దగగ్రకు తీసుకుని ఓదారాచ్లని, తన
కషాట్లనిన్ తీరిపోయేలా చకక్టి జీవితానిన్ ఆమెకి సమకూరాచ్లని బలంగా అనిపిసోత్ంది. నాకు అంతా మంచి జరిగేటటుట్
చూడు. నీ కృప నాయందు సదా వుండేలా అనుగర్హించు" అతడు మనఃసూప్రిత్గా పార్రిథ్ంచి కళుళ్ తెరిచి, ఆ మూరిత్ని
మరొకక్సారి కనులారా చూసుకుని, తీరథ్, పర్సాదాలు తీసుకుని మితుర్లతో పాటు బయటకు వచాచ్డు.
"ఒరే, నీవు మాషట్ర పాల్న వేశావురా. మేము ఎనిన్ కోతి చేషట్లు చేసినా మమమ్లిన్ చూడని ఆ నారత్ ఇండియన
అమామ్యిలు, అకక్డ అరచ్న జరిగినంతసేపు కండుల్ మూసుకుని మొకుక్కుంటునన్ నినేన్ చూశారార్ నాయనా" మితుర్లు
వేళాకోళం పటిట్ంచారు.
ఉదయానేన్ బయలుదేరేముందే చెపాప్రు అనాన్ వదినెలు, ’శర్దధ్గా మొకుక్కునిరా సావ్మిని. చాలా మహిమ గల
దేవుడు."
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అలాగే ఆ అమామ్యి చెపిప్న మాటలు కూడా గురుత్కు వచాచ్యి "నీవు కోరుకునన్వి అవుతాయోలేదొ కూడా
అపుప్డే చెపేప్సాత్డు దేవుడు"
"అదెలా?"
"దరశ్నానంతరం పర్దకిష్ణ చేసూత్ సావ్మి విగర్హం వెనుకకు వెళితే , విగర్హం వెనుక భాగాన ఒక గోడ వుంటుంది.
అకక్డ నుంచుని, చేతిలో ఒక రూపాయ నాణేనిన్ ఉంచుకుని, మనసూప్రిత్గా మొకుక్కుని ఒక కోరిక కోరుకుని ఆ తరావ్త
ఆ రూపాయ నాణేనిన్ ఆ గోడకు తాకించాలి. నీ కోరిక నెరవేరే పక్షంలో అది గోడకు అతుకుక్ంటుంది. లేదంటే అది జారి
కిర్ంద పడి పోతుంది"
"అయయ్ బాబొయి నిజమా?"
"ఏమో అందరూ నిజమనే అంటారు. పర్యతన్ం చేసి చూడు" ఆ అమామ్యి చెపిప్ంది.
ఆ సంభాషణ అంతా గురుత్ వచిచ్ంది.
మితుర్లు ఆ అమామ్యిల గుంపుకి కాసాత్ వెనగాగ్ వెళుతునాన్రు.
’నేను పర్దకిష్ణలు చేసుకుని వసాత్’ అని చెపిప్ వారి సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా, వారి నుంచి విడివడి
అతడు వేగంగా పర్దకిష్ణ దిశగా విగర్హం వెనుక వైపుకు వెళళ్సాగాడు. అపుప్డు కనిపించింది ఆమె. ఉదయం నుంచి
ఎవరి కోసమైతే అతని కనున్లు వెదుకుతునాన్యో, ఎవరు కనపడితే అతని మనసుస్కు నెమమ్ది కలుగుతుందో, ఎవరు
కనపడే దాకా అతని మనసు మనసులో లేదో, ఏ రూపం అతని చితాత్నికి శాంతినిసుత్ందో, ఏ చిరునవువ్ అతనిన్
హృదయంలోని కలవరానిన్ దూరం చేసుత్ందో, ఆ అమామ్యి కనపడింది అకక్డ.
పర్ధాన మందిరానికి కాసాత్ వెనుకగా ఓ చినన్ కొండరాయిపై కూరుచ్ని తన వంకే చూసూత్ నెమమ్దిగా చేయి
ఊపింది.
సేన్హితురాళళ్తో కూరుచ్ని వుంది తను. వాళళ్ంతా మిరపకాయ బజీజ్లు తింటునాన్రు. అతను కూడ ఆమె వైపు
చూచాయగా చేయి ఊపాడు.
ఆమె చిరునవువ్ నవివ్ంది. ఆ నవువ్లో ఏదో తేడా. తనకే జీవానిన్ అందించే ఆ చిరునవువ్ నిసేత్జంగా వుంది. అతనికి
అరథ్ం కాలేదు మొదట. ఆ తరావ్త అనుకునాన్డు ఆరు వందల మెటుల్ ఎకిక్ వచిచ్న అలసట వలల్ అలా అయి వుండొచుచ్
అని. కాని మరి కాసేపటికి అతనికి తెలిసింది అసలు కారణం.
తను మాటాల్డితే వినిపించేటంత దూరంలోనే వుందామె. "మారుతీ రాలేదా?" అడిగాడు ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని
"లేదు. లేదు. రేపు ఏదో పార్జెకుట్ వుందట పిర్పేర అవుతునాన్డు". ఈ లోగా అడుగులు ఆమె దగగ్రకి చేరాచ్యి
అతనిన్.
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"ఇదిగో ఇతను మా తముమ్డి ఫెర్ండ. కాలేజి పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు" అంటూ పరిచయం చేసింది.
ఒకరి వంక ఒకరు ఆరిత్గా చూసుకునాన్రు.
"సరే నేను వెళొళ్సాత్. మా ఫెర్ండస్ ఎదురు చూసుత్ంటారు" అని కదిలాడు.
అతని మనసుకి ఒకటి అరథ్ం అవుతోంది "ఆమె, ఎపుప్డూ ఉనన్ంత ఉతాస్హంగా లేదు . ఎంత దాచుకునాన్ ఏవో
విషాద రాగాలు పలుకుతోంది ఆమె వదనం. ఒకటెర్ండు సారుల్ వెను తిరిగి చూశాడు వసూత్ వసూత్. ఆమె తననే చూసోత్ంది.
అతను నేరుగా వెళిళ్విగర్హం వెనుక గోడ వదద్కు వెళాళ్డు.
అకక్డ ఒక చినన్ సైజు కూయ్నే వుంది.
తన వంతు వచేచ్ వరకు ఓపికగా వేచి వుండి, గోడ వదద్కు చేరుకునాన్డు. ఆమెకి కనపడుతూనే వుంది యావతుత్.
చేతిలో నాణెం వుంచుకుని, సావ్మికి మనసారా మొర్కుక్కుని ఆ గోడకు తాకించాడు.
అతడు అడిగిన పర్శన్ "సావ్మి. నా పేర్మ సకెస్స అవుతుందా?"
నాణెం కిర్ంద పడేటపుప్డు చేసిన ధవ్ని కటెట్దుట వేల కొదిద్ పిడుగులు ఒకక్సారిగా పడితే ఎలా వినిపిసుత్ందో అలా
అనిపించింది అతనికి. అతడికి కాళళ్కిర్ంద భూమి కదిలి పోయినటుట్ అయింది.
మళీళ్ మళీళ్ అదే పర్శన్ అడుగుతూ గోడకు అంటించే పర్యతన్ం చేశాడు. పర్తీ సారి అదే ఫలితమే వచిచ్ంది. కళుళ్
బైరుల్ కమిమ్నటుట్ అనిపించింది అతనికి.
తల తిపిప్ ఆమె వంక చూశాడు. అపప్టి దాక తననే చూసోత్ందని తన పర్యతాన్లు అనిన్ గమనించింది అని అరథ్ం
అయింది.
’డోంట వరీర్’ అనన్టుట్ సైగ చెసూత్,’ బేలగా తనకూ అలాగే వచిచ్ంది ఫలితం అని తన అరచేతిని ఛాతీపై
వుంచుకుంటూ సైగ చేసింది. ఆమె దిగులుకు కారణం అరథ్ం ఆయింది.
వాళళ్ సేన్హితురాళుళ్ బలవంతం చేయటంతో ఆమె లేచి బయలు దేరింది.
ఇతడు ఆ దేవుడిని పరీకిష్ంచదలచుకుని అనేక మామూలు ఇతర పర్శన్లు వేసూత్ నాణెం అంటింఛాడు.
’నేనింటికి ఇవావ్ళ కేష్మంగా చేరుతానా?’
’మా వదినె నాకు రాతిర్ అనన్ం పెడుతుందా?’
’కొండకింద నా సైకిల కేష్మంగా వుందా?’
చితర్ంగా వాటనిన్టికీ బదులుగా నాణెం గోడకు అతుకుక్ంది.
అతనికి భోరున ఏడావ్లని పించి, నిశశ్బద్ంగా పర్కక్కు వచేచ్శాడు.
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పర్కృతి కూడా అతని విషాదంలో పాలు పంచుకుంటోందా అనన్టుట్ క్షణాలలో భారీ వరష్ం పార్రంభం
అయిపోయింది.
ఆ రోజు కొండ దిగి ఎలా వచాచ్డొ, ఇంటికి ఎలా వచాచ్డొ ఆతనికే తెలియదు. శరీరం లోంచి పార్ణ శకిత్ని ఎవరో
గుంజేసిన భావన. ఆ రోజు డైరీవార్సూత్ భోరున ఏడేచ్శాడు అతడు.
ఆ రాతర్ంతా పర్కృతి విలపిసూత్నే వుంది.
PPP
రెండు రోజులు పటిట్ంది అతనికి ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం నుంచి కోలుకోవటానికి.
ఆ సాయంతర్ం వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్డు మామూలుగానె. శెలవు కావటాన పాఠాలు చెపిప్ంచుకోవటానికి పిలల్లు
ఎవవ్రూ రాలేదు. తాను మొకక్లకు నీళుళ్ పడుతూ వుంది పెరటోల్.
ఆ సంఘటన తాలూకు పర్భావం తన మాటలోల్ కనిపించకుండా మామూలుగా వుండే పర్యతన్ం చేసూత్ అతను
అనాన్డు "చాలా బాగుంది గుడి. నీవు చెపప్కుంటే నాకు తెలిసేదే కాదు. ఆ మంచు తెరలు, పర్కృతి, చలల్టి గాలులు,
ఇవనిన్టికి తోడు మంచి గుడి. థాంకస్ నాకు తెలిపినందుకు"
ఆమె కూడా చిరునవువ్ తో ఏదో మాటాల్డింది. కాసేపు అయాయ్క అతడు తిరుగు ముఖం పటాట్డు అతడు.
అపప్టికే చీకటి అలుముకుంటోంది.
అపుప్డు అంది ఆమె నెమమ్దిగా
"ఏయ, నీ మొహం చూసుకునాన్వా అదద్ంలో అసస్లు? ఒక నెల రోజులు జవ్రంతో పడి లేచిన వాడిలా వునాన్వు.
నీవు అనసరమైన దిగులు పెటుట్కోకు. మనకు ఏది పార్పత్ం ఉందో అది తపప్క జరుగుతుంది. నేను నీకు సారి చెపాప్లి
అసలు. నినున్ అనవసరంగా అకక్డికి పిలిచి, ఇదంతా చేసాను." ఆమె గొంతు తడబడుతోంది. ఆమె మాటలోల్ సప్షట్త
లోపించింది. ఎంతగానో అణచి పెటుట్కునన్ భావోదేవ్గం వెకిక్ళల్ రూపంలొ వసోత్ంది. ఆమె కండల్ నిండా నీటి తెరలు. గాలోల్
తేలి వసుత్నన్ ఆమె మాటలకి అతడు ఆగి పోయాడు. ఒక సారి వెను తిరిగి చూశాడు. అతడి కంటిలోని నీటి ఊటల
కారణంగా ఆమె రూపం , ఆమె కనీన్ళుళ్ అతనికి కనిపించలేదు.
తన కనీన్ళుళ్ ఆమెకి కనిపించకూడదని,అతను గిరుకుక్న వెనుదిరిగి వచేచ్శాడు.

పిర్యాతిపిర్యమైన నీకు

PPP

రణమండల కొండపై అలాంటి ఫలితం రావటం నిజానికి చాలా బాధ కలిగించింది. నేను అసస్లు ఊహించలేదు
దేవుని నుంచి అలాంటి సమాధానం వసుత్ంది అని. అసలు ఇదంతా పెదద్ మూఢనమమ్కం అని అనిపిసోత్ంది. అసలు గోడకు
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నాణెం అంటుకుని నిలబడటం సాధయ్మా? ఇదంతా అలోచిసేత్ పెదద్ మూఢనమమ్కం అని అనిపిసోత్ంది. యాధృచిచ్కంగా
ఒకటి రెండు సారుల్ నేను అతికించిన నాణెం అంటుకుని వుండొచుచ్ గాక. ఇదంతా పెదద్ నమమ్దగిన విషయంగా నాకు
అనిపించటం లేదు.
చూశావా మనుషుల మనోపర్వృతిత్ ఎంత చితర్ంగా వుంటుందొ. అదే ఫలితం మనకు అనుకూలంగా వచిచ్వుంటే
ఇదంతా నిజం అని నేనే చెపేప్ వాడినేమో బహుశా. ఏది ఏమయినా మన చేతిలో లేని దాని గురించి మనం దిగులు పడి
మన వరత్మానానిన్ పాడుచేసుకోవటం మూరఖ్తవ్ం.
నీవెందుకు ’సారి’ చెపప్టం? నీవు అలా ఏమీ ఫీల అవావ్లిస్న పని లేదు. నేనే నీకు ఇంకా థాంకస్ చెపాప్లి. నాకు
తెలిసిన పర్పంచం కాలేజి, లైబర్రి, పుసత్కాలు, కవితవ్ం ఇంతే. నీ సలహా వలల్ ఈ ఊరోల్నే వునన్ ఇంత అదుభ్తమైన టూరిసట్
సాప్ట ని చూడగలిగాను.
నీవు కూడా ఇక ఆ విషయం మరిచ్పో. సంతోషంగా వుండాలి నీవు. ఓకేనా.?
అనన్టుట్ నీకో గుడ నూయ్స. నినన్నే తెలిసింది. మా అమామ్, నానన్లు ఈ ఊరు వసుత్నాన్రు కొనాన్ళుళ్
వుండిపోవటానికి. నీకు మా అమామ్ వాళళ్కు పరిచయం చేసాత్ను. మా అమమ్ నినున్ చూసేత్ బోలెడు సంతోషపడుతుంది.
నీవు మా అమమ్కి ఖచిచ్తంగా నచుచ్తావు. నీవు ఎవరికి నచచ్వు?
మా అమామ్ వాళుళ్ ఎపుప్డెపుప్డు వసాత్రా అని ఎదురు చూసుత్నాన్ను. అసలు ఆ రణమండల శిఖరంపై అలాంటి
ఫలితం ఎందుకు వచిచ్ందో నాకే ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. మామూలుగా పేర్మికులకు వచేచ్ అతిపెదద్ సమసయ్ కుల, మతాలు
వేరు అనన్ కారణంగా పెదద్లు ఒపుప్కోకపోవటం.
యాధృచిచ్కంగా మనకు ఆ సమసయ్ కూడా ఏమీ లేదు.
నేను నా చినన్పప్టి నుంచి కూడా ఏదీ కావాలి అని మా అమామ్నానన్లని వేధించలేదు. వాళళ్ పర్తి నిరణ్యానిన్
గౌరవిసూత్ వసుత్నాన్ను. నేనై నేను నోరు తెరిచి అడిగితే నా కోరిక ఏది కాదనరు అనే ధీమా నాకుంది.
కాకపోతే వాళళ్కూ నా పేర్మ సంగతి ఎలా చెపాప్లా అనన్ది నాకు పెదద్ సమసయ్గా వుంది. పర్సుత్తానికి నీవు, నేను
బాగా సేన్హంగా వునాన్ం అనన్ విషయం వారికి అరథ్మయేయ్లా పర్వరిత్దాద్ం. నీ అంత చకక్టి అమామ్యిని మా అమమ్ తపప్క
ఇషట్ పడుతుంది. నినున్ మా అమమ్కి పరిచయం చేసినపుప్డు నీవు నీలా వుంటే చాలు. నీకు ఎవవ్రూ సాటి రారు.
పర్తేయ్కంగా నీవు ఏమీ పిర్పేర అవావ్లిస్న పని లేదు.
నాలో నాకు గమమ్తైత్న ఆలోచనలు వసుత్నాన్యి తెలుసా? చెబితే నవువ్తావు. మళీళ్ ఆడవాళళ్ని కించపరిచానని
అంటావేమో.
ఏంటంటే,
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అసలు పెళిళ్ళళ్ విషయానికి వసేత్ ఆడపిలల్లు పెళిళ్కి ఎంత తవ్రగా అరహ్త పొందుతారు కద. నేను గమనిసూత్నే
వునాన్ను, మీ అమామ్ నానన్లు నీ పెళిళ్ విషయం లో తొందర పడుతునాన్రు. మొనన్ మాటలోల్ అనాన్రు, ఎవరో బాయ్ంకు
ఎంపాల్యి అట, నినున్ ఏదో పెళిళ్లో చూశాటట్. నినున్ పైసా కటన్ం లేకుండా చేసుక్ంటానని కబురు పెటాట్డట వాళళ్ పెదద్
వాళళ్ దావ్రా. ఇక నీవు ఓకే అనటమే మిగిలివుంది అనన్టుట్ చెపుప్కొచాచ్రు మీ అమమ్గారు.
నాకు కాసాత్ శూనయ్ంగా అనిపించింది ఆ మాటలు వింటుంటే. కాసేపు నా చెవులు పని చేయలేదు. నా పెనిన్ధిని
ఎవవ్రో కొలల్గొటుట్కుని పోతునన్టుట్ అనిపించింది.
’తను ఇంకా డిగీర్ సెకండ ఇయరే కద ఆంటీ’ అనాన్ను అకక్డికీ
’ఇపప్టున్ంచి మన పర్యతాన్లు మనం చేయాలి కద నాయన, పర్యతన్ం అంటూ మొదలెటిట్ నాలుగు సంబంధాలు
చూసేత్ ఏదో ఒకటి కారయ్ రూపం దాలచ్టానికి ఇంకో ఒకటెర్ండు సంవతస్రాలు పడుతుంది. ఈలోగా తన డిగీర్ అయిపోయి
తన కాళళ్మీద తాను నిలబడ గలిగితే మాకు ఒక నిశిచ్ంత’ మీ అమమ్గారు ఏదో చెపుప్కొని పోతునాన్రు గాని, నాకేమి
వినిపించడం లేదు నిజానికి.
నాకసలు ఏమనిపించింది అంటే, లేచి నిలబడి గటిట్గా దికుక్లు పికక్టిలిల్ పోయేలాగా అరిచి చెపాప్లని
అనిపించింది "తను నా సవ్ంతం. తనకు ఎవవ్రీన్ఇచిచ్ చేయకండి. మేము ఒకరొన్కరు ఇషట్పడుతునాన్ము" కాని అలా
చెపప్లేకపోయాను.
చెపాప్ను కద, అమామ్యిలు పెళిళ్కి తవ్రగా అరహ్త సంపాయించేసాత్రు. మా అబాబ్యిల విషయం అలా కాదు కద.
డిగీర్ అవగొటుట్కోవాలి, ఇంకా పై చదువులు చదువుకోవాలి, ఉదోయ్గపర్యతాన్లు చేసుకోవాలి, ఉదోయ్గం సంపాయించాలి,
తనను తన జీవిత భాగసావ్మిని కూడా పోషించుకోగలిగేలా సిథ్రపడాలి. పెళిళ్ అనే మాట గురించి ఆలోచించటానికి
అపుప్డు కాసాత్ అరహ్త వసుత్ంది అబాబ్యిలకు.
అందువలల్ మీ అమమ్గారికి చెపప్లేక పోయాను. ఒక వేళ నేను ధైరయ్ం చేసి అలా అడిగాననే అనుకుందాం, ఆమె
ననేన్ బొదిద్ంకనో చూసినటుట్ చూసి ’ఇంకా డిగీర్ సెకండియర లోనే ఉనాన్వు, అపుప్డే పెళిళ్కి తొందర వచిచ్ందా నాయనా’
అని అంటే నా మొహం ఎకక్డ దాచుకోవాలి?
ఏమిటో నాకు దిగులుగా వుంటోంది ఒకోక్సారి.
అందుకే అటునుంచి నరుకుక్రావాలి అని డిసైడ అయాయ్ను. మా అమామ్ వాళుళ్ వచాచ్క వారికి నినున్ చూపించి,
మా అమమ్గారికి నీపై సదభిపార్యం ఏరప్డేలా చేయగలిగితే, మన సమసయ్ దాదాపు తీరిపోయినటేట్.
అనన్టుట్ ఈ లెటర ని మీ సూక్లు అడర్సు కు పోసట్ లో పంపిసుత్నాన్ను. ఎవరైనా అడిగితే యూనివరిశ్టీ నుంచి
వచిచ్ంది అని చెపిప్ మేనేజ చేయి. నీవు కూడా ఏమి వార్యాలనుకునాన్ నిరభయ్ంతరంగా మా ఇంటి అడర్సుకే పోసుట్
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చేయవచు. నాకు అనేక పతిర్కా కారాయ్లయాల నుంచి, ఆకాశవాణి నుంచి లెటరస్ వసూత్ వుంటాయి కాబటిట్ ఎవవ్రికీ
అనుమానం రాదు.
వుండానా మరి.
నీ
పిర్య సేన్హితుడు"
ఇలా ఉతత్రం వార్సి ముగించాకా అతనికి చాలా నిశిచ్ంతగా అనిపించింది.
PPP
అటు తరావ్త రెండు రోజులకు అతని పేరుతో ఒక ఇనాల్ండ లెటర వచిచ్ంది. ఫర్ం అడర్సు దగగ్ర ఖాళీగా వుంది.
అతనికి ఆ చేతి వార్త పరిచయమే. ముతాయ్లనిన్ంటిని శర్దధ్గా ఒక దగగ్ర ఏరిచ్ కూరిచ్ పెటాట్రా అనన్టుట్ వుంటుంది ఆమె
చేతి వార్త.
ఉతత్రం పై తన పేరు తనకే చాలా అందంగా కనపడింది ఆమె చేతి వార్తలో.
"ఏయ మొదుద్,
నీ ఉతత్రం అందింది. అయయ్బాబోయి నీకు ఎంత ధైరయ్ం? నాకు సూక్లు అడర్సుకు లెటర వార్సాత్వా? నేను అసస్లు
ఊహించలేకపోయాను. ఏమిటి నీకు ఇంత తెంపరితనం? అసలు నాకు చెపప్నయినా చెపాప్వా ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను అని.
కనీసం చెపిప్ వుండాలి నేను కాసాత్ మానసికంగా సిదధ్పడి వుండే దానిని కద.
నినన్ంతా ఒకటే వరష్ం, చలి. కాల్సులో పిలల్లకు లెకక్లు చెపిప్సూత్ వుండినాను. మా ఆయమమ్ వచిచ్ ’ఏదో పోసుట్
వచిచ్ందమామ్’ అంటూ నీ లెటర నా చేతికి తీసుకువచిచ్ంది.
నీకు చావు తెలివి తేటలు ఎకుక్వ. యూనివరిశ్టీ కవర లాంటి బర్వున కవర ఎకక్డ సంపాయించావు నాయనా.
పైగా దాని మీద ఫర్ం అడర్స దగగ్ర కూడ చకక్గా ఏదో యూనివరిశ్టి నుంచి వచిచ్నటుల్ ఎలా వార్సావో. నాకు చాలా సేపు
అరథ్ం కాలేదు. యూనివరిశ్టీ వారు ఎందుకు పంపించారబాబ్ అని చాలా సేపు ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఒపెన
యూనివరిశ్టీ నుంచి నాకు రావాలిస్న కరసాప్ండెనస్ మొతత్ం మా నానన్ గారి అడర్సు కు వసుత్ంది. నా సూక్లు అడర్సు
అసలు వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు. కానీ కొనిన్ క్షణాలు తేరిపారా చూసేత్, నీ చేతివార్తని సులభంగానే గురుత్ పటాట్ను.
నీది అదుభ్తమైన చేతివార్త కద. అదిగొ బుంగమూతి పెటేట్సుకుంటునాన్వు. నీ చేతివార్త అంతబాగుండకునాన్ నీ మనసు
చాలా మంచిది. నాకు అదే నీలో నచేచ్ది; నిజం చెపాప్లంటె నీ ఉతత్రం అందగానే, నాకు ఎంత సంతోషం అయిందో
తెలుసా, నాకు ఇబబ్ంది కలుగకూడదు అని చెపిప్ నీవు ఎంత దూరం ఆలోచిసాత్వు, కద. నీవు నా బుజిజ్గాడివి.
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నిజం చెపాప్లంటే రణమండల శిఖరం పై జరిగిన పరిణామలు నాకు కూడా చాలా బాధ కలిగించాయి. ఆ రోజు
నేను ఎంత నిసప్ృహకి గురయాయ్నంటే మాటలొల్ చెపప్లేను.
నీవు నాకు జీవితంలో దొరికిన ఒక ఒయాసిస అని అనుకుంటూ వచాచ్ను, కానీ నీవు నా జీవితంలో ఒక
ఎండమావిగా మిగిలిపోతావా? అసలా ఊహనే నాకు ఎంతో భయానిన్ బాధని కలిగ్ంచింది. ఆ రోజు మొతత్ం నేను గాలి
తీసేసిన బెలూన లాగా నిసేత్జంగా ఉండిపోయాను.
మా సేన్హితురాళళ్కు అసలేమి అరథ్ం కాలేదు. "పొదుద్న వచేచ్టపుప్డు ఎంతో ఉతాస్హంగ వుండినావు కదనే,
ఇంతలోపు ఏమయింది" అని ఒకటే గోల.
నేను ఆ రోజు సినిస్యర గా ఇంకోటి ఫీలయాయ్ను తెలుసా. ఏమిటంటే, మనం చకక్గా సేన్హితులాల్గా
వుండిపోకుండా ఈ పేర్మ అనే కానెస్పట్ ఎందుకొచిచ్ందిరా భగవంతుడా మన మధయ్ అని చాలా సారుల్ అనుకునాన్ను ఆ
రోజు.
నేను నీ మొహం లో అంత విషాదానిన్ భరించలేకపోయాను. నా వలల్ నీ జీవితంలో ఎలాంటి దుఃఖం రాకూడదు.
నేను నా మనసులోని బాధలిన్, భావాలిన్ ఎవరితో పంచుకోను. నేను మనసు విపిప్ నా గురించి ఏదయనా చెపిప్ంది
అంటె అది నీ ఒకక్డితోనే. నీ సాంగతయ్ంలో నేను ఎంతో భరోసాగా ఫీల అవుతాను.
నీ పర్తి మాట నాకు గురుత్ వసుత్నే వుంటుంది. ఇపుప్డు కూడా అచుచ్ నీతో మాటాల్డుతునన్టుట్ ఫీలవుతూ
వార్సుత్నాన్ను తెలుసా. నీవు వార్సింది నిజం. ఒక సతరీ వివాహానికి సిదద్ం కావటం చాలా సులభం. ననున్ పోషించే సాథ్యికి
నీవు రావాలి అంటే నీవు ఇంకా ఎంత కషట్పడాలి జీవితంలో అనన్ విషయం నాకు తెలుసు.
కాని నాకు ఒకటి సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మొదటి సంవతస్రం ఫలితాలోల్ నీకు వచిచ్న మారుక్లు
గురించి మా నానన్ గారు కూడ నినన్ మా ఇంటోల్ భోజనాల దగగ్ర చెపిప్ నినున్ చాలా పొగిడాడు. నాకు ఎంత గరవ్ంగా
అనిపించిందో. ఏయ దొంగా, నినున్ నివువ్ యావరేజ సూట్డెంట అని చెపుప్కొచాచ్వు మొదటున్ంచి, అది ఊరికే ననున్ ఆట
పటిట్ంచటానికా? దాదాపు పదిహేను నిముషాలు నీ గురించే చెపుతూ వుండిపోయారు మా నానన్ గారు నీ గురించి,
బోలెడు సరిట్ఫికెటస్ తయారు చేసి వుంచారట నీ పేరుతో. ఎసేస్ రైటింగ పోటీలు, వకత్ృతవ్ం పోటీలు, డిబేటుల్, కివ్జ
పోర్గార్ములు ఇలా చాలానే తయారు చేశారట. తవ్రలో రాబోయే కళాశాల వారిష్కోతస్వాలలో ఇవవ్టానికి. ఆయనే కద
అడిమ్న సెక్షన హెడ. నీ గురించిన పర్తి డెవలెప మెంట ఆయనకు తెలిసిపోతుంది.
ఇటు చదువులలోనూ, ఎకార్స్ట్కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస లోనూ నువువ్ దిటట్వట. అబోబ్ చాలా పొగుడుతూ
వుండిపొయాడు నీ గురించి. చెపాప్ను కద చాలా గరవ్ంగా అనిపించింది నీవు నా ఫెర్ండ అని చెపుప్కోవటానికి. నేనేం
పలకలేదు బాబూ ఊరికే వింటూ ఉండిపోయాను.
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