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యధాలాపంగా పార్రంభమయిన వారి పరిచయం ఒక గొపప్ అదుభ్తానికి నాంది అవుతుందని వారిదద్రికీ
తెలియదు.
తను వివరించబోయే గతం తాలూకు ఙాజ్య్పకాలు తనకు తెలియకుండానే తన జీవితంలో ఓ మారుప్
తేబోతునాన్యని సంతోష ఆ సమయంలో ఊహించలేదు.
PPP
"ఓ! మై గాడ! మీరు నా అభిమాన రచయిత సంతోష గారు కదూ" గొపప్ ఎకైస్టమెంటతో ఇంచుమించు గటిట్గా
కేక వేసింది నవయ్.
అది ముంబయి నుండి సికిందార్బాద వెళుతునన్ ఎకస్ పెర్స రైలు. ఫసట్ కాల్స ఏసీ కంపారట్ మెంట. అపుప్డే కదులుత్నన్
రైలోల్కి హడావుడిగా చివరి నిమిషంలో ఎకిక్న ఆ అమామ్యి తనకి అలాట అయిన కూపే లో ఎదురు బెరత్ లో కూరుచ్ని
వునన్ సంతోష ని చూసి ఒక అదుభ్తానిన్ చూసుత్నన్ దానిలా దిగర్భ్మకి గురయియ్ంది.
ఆమెని డార్ప చేయటానికి వచిచ్న కార డైరవర లగేజ ని బెరత్ కిర్ంద సరేద్సి ’వెళాత్నండీ’ అని చెబుతునాన్ ఆ డైరవర ని
పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేదు ఆ అమామ్యి. చేసేదేం లేక కదులుతునన్ రైలోల్ నుంచి దిగిపోయాడు ఆ డైరవర కురార్డు.
రెండు చేతులతో చపప్టుల్ చరుసూత్, చినన్ పిలల్ లా గెంతులు వేసూత్ ఆయననే చూసుత్ండి పోయింది.
అపప్టి దాకా లాప టాప లో ఏదో టైపు చేసుక్ంటునన్ సంతోష తల ఎతిత్ చూశాడు.
అతని వయసుస్ యాభై రెండుకి అటు ఇటుగా వుంటుంది. తెలల్టి సుకుమారమైన శరీరం. నుదుటన పడుతునన్
జుతుత్,రిమ లెస కళళ్ జోడు, చకక్గా షేవ చేసుకుని, గుబురు మీసం, తెలల్టి కురాత్ పైజామాలలో అతను చాలా హుందాగా
వునాన్డు. అతని వయసుస్ యాభై దాటినపప్టికి అతనిన్ చూడగానే కలిగే మొదటి భావన, అబోబ్ ఇతను చాలా అందంగా
వునాన్డే, వయసుస్లో వునన్పుప్డు ఇంకెలా వుండేవాడో అని అనిపిసుత్ంది ఎవరికైనా అతనిన్ చూసేత్.
ఆ అమామ్యి బెరత్ వంక చేతోత్ చూపిసూత్ ’కురోచ్’మనన్టుట్ కనుసైగతో తెలిపాడు.
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అతని ఎదురుగా బెరత్ పై ఆ అమామ్యి మంతర్ ముగధ్లా కూరుచ్ంది. ఆమె వయసు మహా అంటే పాతిక మించి
వుండవు. ఆకరష్ణీయమైన శరీర సౌషట్వం, ఖరీదైన జీనస్, టీ షరట్, పోనీటైల వేసిన జుతుత్ తో ఆధునిక యువతకి పర్తినిధిగా
అనిపించింది సంతోష కి.
"సర. మీరు ఒక గొపప్ రచయిత, గొపప్ టెర్యినర, ఒక తతవ్వేతత్ సాథ్యి మేధావి, మువతరానిన్ మేలొక్లిపే లాంటి
అదుభ్త వకత్, యువతరమంతా మీ రచనలంటె పడి చసాత్రు. నేను కూడా ఏమాతర్ం ఎకెస్పష్న కాదు. నాకు మీరంటే పిచిచ్.
మిమమ్లిన్ టీవిలొల్ , యు టూయ్బ వీడియోలోల్ చూడటమే . ఓ మై గాడ. నా ఎదురుగా నా అభిమాన రచయిత కూరుచ్ని
పర్యాణిసుత్నాన్రు. ఐ జసట్ కాంట బిలీవ ఇట" ఆ అమామ్యి తెగ ఉదేవ్గానికి లోనవుతోంది;.
ఆమె ఆ విధంగా ఉదేవ్గ పడటం లో అరథ్ం వుంది. తెలుగు రాషాట్ర్లు రెండిటోల్ సంతోష అంటే తెలియని వారు
లేరు. అతను తన రచనల దావ్రా, ఉపనాయ్సాల దావ్రా, టీవీ కారయ్కర్మాల దావ్రా, యువత అభుయ్నన్తికై సదా ఏదో
కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసూత్ వుంటాడు.
కారణం తెలియదు గానీ తన సమయం మొతత్ం రచనలకి, ఉపనాయ్సాలకి వెచిచ్సూత్ ఇక ఏ ఇతర వాయ్పకాలు
పెటుట్కోలేదు. అతను ఉచితంగానే తన అనిన్ కారయ్కర్మాలని నిరవ్హిసూత్ వుంటాడు.
నిజానికి డిమాండ చేసి అడిగితే అతను చాలానే సంపాదించుకోగలిగి ఉండగలిగే వాడు. నిజానికి అతను
వెనకేసుకునన్ది ఏమి లేదు. అతని జీవిత విధానానిన్ దగగ్ర నుంచి చూసిన వారెవవ్రికైనా తెలిసిపోతుంది అతను చాలా
నిరాడంబరమైన జీవితం జీవిసుత్నాన్డు.
అతని వయ్కిత్గత జీవితం గురించి పర్జలకు తెలిసింది చాలా తకుక్వ. అతను చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాల దావ్రా అతని కీరిత్
నలుచెరగులా విసత్రించింది. పదమ్శీర్ పురసాక్రంతో బాటు, దేశ విదేశాలకు చెందిన ఎనోన్ పర్తిషాట్తమ్క పురసాక్రాలు,
ఎనోన్ యూనివరిశ్టీల నుంచి లెకక్కు మికిక్లిగా గౌరవ పురసాక్రాలు అతనిన్ వరించి వచాచ్యి. తనకు వచేచ్ పెదద్ పెదద్
బహుమతి మొతాత్లిన్ అదే వేదిక సాకిష్గా అతడు సేవా సంసథ్లకి విరాళాలుగా పర్కటించడం సహజంగా జరిగిపోయే
విషయంగా మారిపోయింది.
యువత అభివృదిద్కి సంబంధించిన కారయ్కర్మాలు ఎనిన్ంటికో రెండు తెలుగు రాషట్రపర్భుతావ్లు అతనిన్సంపర్దిసూత్
వుంటాయి.
ముంబాయి మహా నగరానిన్ వదిలి రైలు వేగంగా పరిగెడుతోంది. మసక అదద్ం లోంచి బయటకు చూసూత్
కూరుచ్నాన్డు సంతోష భావరహితంగా. బయట నును చీకటుల్ ముసురు కుంటునాన్యి.
ఒక విధమైన భకిత్ భావం వదనం అంతటా నిండి వుండగా ఆయన వంకే చూసూత్ రెండు చేతులు జోడించి "నమసేత్
సార. నా పేరు నవయ్" అని తనిన్ తాను పరిచయం చేసుకుంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

పెల్టోనిక పేర్మ

3

"నమసాక్రమమామ్" భావ రహితంగా ఆమె వంకే చూసూత్ పర్తినమసాక్రం చేశాడు సంతోష.
“నాకు తోచినటుట్ నేనేదో పాటలు పాడుకుంటుంటాను, అవి చాలా బాగునాన్యి అంటు అందరూ
అభినందిసుత్ంటారు. నాకే తృపిత్ లేదు, నేనింకా బాగా పాడాలి అని అనుకుంటూ వుంటాను. ఇదంత మా అమమ్
పోర్తాస్హమే" అని చెపిప్ంది.
అపుప్డు అరథ్ం అయింది సంతోష కి ఆ అమామ్యి సినీ గాయని నవయ్. ఇపుప్డు ఆశచ్రయ్ పోవటం అతని
వంతయింది.
అమె కంఠధవ్ని అతనిన్ ఏదో లోకాలకు చేరుసోత్ంది ఇందాకటి నుంచి.
ఆమె కంఠానికి ఏదో శకిత్ వుంది. దాచుకుని వుంచిన విషాద ఙాయ్పకాలిన్ తటిట్లేపి మనసులిన్ మౌనంగా ఏడిపించే
శకేత్దో ఆమె గాతార్నికి వుంది అని ఎనోన్ సారల్నుకునాన్డు ఆమె పాటలిన్ వినన్పుప్డలల్.
ఎకక్డో చూసినటుట్ వుందే ఈ అమమ్యిని అని ఇందాకటి నుంచి అనుకుంటునాన్డు, ఇపుప్డు గురుత్ చికిక్ంది.
ఇపుప్డిపుప్డే తారాజువవ్లాగా తెలుగు, తమిళ, హిందీ చితర్ రంగాలలో తన పాటలతో దూసుకువెళుతునన్ నవయ్ అనన్
మాట ఈ అమామ్యి.
"అమామ్యి. నినున్ కలవటం నాకూక్డా చాలా సంతోషంగా వుంది; నినన్టి సాయంతర్ం టీవీలో చూశాను. ఏదో
అవారడ్ అందుకుంటూ వుండినావు. కంగార్చుయ్లేషనస్" మనసూఫ్రిత్గా అభినందించాడు సంతోష.
"థాంకూయ్ సర. నాకు ఇపప్టికీ ఇదంతా కల లాగానే వుంది. కాలేజి ఫంక్షన లో ఒక సారి నేను పాడిన ఏదో పాట
విని నా పేరు సినీ దరశ్కుల దాకా చేరటం, ఒక దాని తరావ్త ఒకటి నాకు అవకాశాలు రావటం ఇదంతా నాకు ఇపప్టికి
నమమ్శకయ్ం కావటం లేదు. ఈ సెలెబిర్టీ సేట్టస నాకు ఇంకా అలవాటు కాలేదు సర. నేను హాయిగా ఓ కాలేజి అమమ్యి
లాగా వుండటంలోనే ఆనందంగా ఫీల అవుతాను" నిషక్లమ్షంగా చెపుప్కుని పోతునన్ ఆ అమామ్యి పటల్ ఒక లాంటి
ఆపాయ్యత కలిగింది సంతోష కి.
విపరీతంగా కురుసుత్నన్ మంచు కారణంగా విమానాలు నిరవధికంగా రదద్యాయ్యి. అందువలల్ రైలు పర్యాణం
చేయాలిస్ వచిచ్ంది. అదే మాటాల్డుకునాన్రు ఇదద్రు. కంపారట్ మెంట కూడా పెదద్ రదీద్గా లేదు. వీళళ్ కూపే లో వీళిళ్దద్రే
వునాన్రు.
తనతో తెచుచ్కునన్ ఏవో సాన్కస్ అతనికి ఇచిచ్ంది. కాసేపటోల్నే ఇదద్రూ మంచి మితుర్లయాయ్రు.
"సర, గిర, ఇవనీన్ కాదు, మిమమ్లిన్ అంకుల అని పిలుసాత్ను" అని పర్కటించింది నవయ్ హఠాతుత్గా.
సెలబిర్టీ సేట్టస ఎంజాయ చేసుత్నన్పప్టికి తను పసి పిలల్లాగానే పర్వరిత్ంచడం సంతోష కి బాగా నచిచ్ంది.
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" అలాగే పిలువమామ్" చిరు నవువ్ నవువ్తూ అంగీకరించాడు.
కర్మంగా చరచ్ సినిమాల మీదికి మళిళ్ంది.
"మా కజిన ఒకతను సినిమా తీయాలని తెగ ఉబలాట పడుతునాన్డు. అతను యూ.ఎస. లో పెదద్ సాఫట్ వేర ఫరమ్
నడుపుతునాన్డు. సినిమా తీయాలని ఎందుకో డిసైడ అయిపోయాడు. అతని సరదా నా కొంప ముంచే లాగుంది"
"అదేంటి?" చిరునవువ్తో ఆడిగాడు సంతోష.
’ఇంకో వారంలో అతను రాబోతునాన్డు ఇండియాకి. అతను వచేచ్లోగా ఒక మంచి కథ సేకరించి పెటట్మని
కోరాడు. నేను ఎనోన్ కథలు చదువుతూ కూరుచ్నాన్ను ఆ సినిమా కోసమని, నాకు ఏవీ నచచ్టం లేదు.
ఏ కొతత్ సినిమా అయినా సరే విడుదలకి ముందు వైవిధయ్మయిన కథ అని దాని తాలుకు దరశ్క నిరామ్తలు, హీరో,
హీరోయినుల్ చెపుతుంటారు. అది నిజానికి ఒక ఊతపదమైంది తపప్ ఏ సినిమా చూసినా ఏమునన్ది గరవ్కారణం అనన్
విధంగా వుంటునాన్యి. అలాగని సినిమా వాళళ్ని తపుప్లు పటట్లేను. అది కోటల్తో వాయ్పారం కద. వాళళ్ సేఫీట్ వాళుళ్
చూసుకోవటంలో తపేప్మీ లేదు.
అందుకే ఒక ఫారుమ్లా ఎంచుకుని సినిమా తీసూత్ వెళతారనుకుంటాను బహుశా.
నేను మాతర్ం నిజంగానే ఒక వైవిధయ్మైన కథ కోసం చూసుత్నాన్ను. చదవంగానే నాకు ’ఆహా’ అనే ఫీలింగ
కలగాలి. అలా అనిపించినపుప్డే కథని తీసుకుందామని చూసుత్నాన్ను నేను. కానీ ఇపప్టిదాకా నాకు ఆ విధంగా ’ఆహా’
అనన్ ఫీలింగ ఏ కథ చదివినా కలగటం లేదు.
ఈ విషయంలో మా కజిన నాకు ఫుల రైటస్ ఇచాచ్డు. లాభాపేక్ష ఏమీ లేకుండా నిజమైన పాయ్షన తో
తీయబోతునాన్ము మేము.
అంకుల! మీరు యువత ఇషట్పడే రచయిత కద. ఒక మంచి కథ మాకు అందజేయగలరా?"
మొదట ఆ అమామ్యి ఏదో సరదాగా అంటోందేమో అనుకునాన్డు. కానీ తను నిజంగానే సీరియస గా వుంది అని
కాసేపటోల్నే అరథ్మయింది అతనికి కూడా.
"చూడండి అంకుల. మా జనరేషన కి తెలిసింది అమామ్యి అబాబ్యి ఇవావ్ళ చూసుకోవటాలు, కాసేపటోల్ పొర్పొస
చేసుకోవటాలు, లివింగ రిలేషనా, మారేజా అని డిసైడ చేసుకోవటం.. ఫెమినిజం, ఈగో, విడాకులు, సింగిల పేరెంటింగ,
అపారాథ్లు, గోల. ఇపుప్డు ఎకక్డ చూసినా ఇదే.
ఇంటర నెట, టీవీలు, మొబైల ఫోనుల్, టిక టాకులు, ఫేస బుకుక్, ఇనసాట్గార్ం లు మలీట్పెల్కస్ లు. పిజాజ్ హటుట్లు,
మెక డొనాలడ్ లు. ఈ కాంకీర్ట జంగిలస్ లో మేము యాంతిర్క మృగాలలాగా జీవిసుత్నాన్ము. నిజమైన సవ్చచ్మైన పేర్మ
కథలు ఉంటాయి అంటే మాకు నమమ్శకయ్ం కాదు నిజానికి.
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ఇలాంటి వాతావరణంలో పెరుగుతునన్ మాకు సవ్చచ్మైన పేర్మికులు వుంటారు అంటె నమమ్లేని సిథ్తికి
చేరుకునాన్ం. సవ్చచ్మైన పేర్మ అంటే అంతరించి పోయిన వృక్ష జాతులు, జంతు జాలాల లాగా భావిసాత్ము ఎపుప్డైనా
కాల్సికస్ చదివినపుప్డు.
ఇపప్టి జెనరేషన కి తెలియని ఒక సవ్చచ్మయిన పేర్మ కథ ని , 1970 పార్ంతాలలొ జరిగినటుట్ విలేజ లేదా సామ్ల
టవున బాయ్క డార్ప తో ’పాల్టొనిక లవ’ ఆధారిత పేర్మ కథని సినిమా తీసేత్ అది ఖచిచ్తంగా సూపర హిట అవుతుందని
నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది. అలాంటి కథ ఒకటి చెపప్గలరా?"
ఆ అమామ్యి వంక కాసాత్ జాలిగా చూశాడు. ఖచిచ్తంగా ఫెయిల అయేయ్ కథాంశం తో సినిమా తీసాత్ను అని
అడుగుతోంది. సినిమా అంటేనే ఒక వేగం, ఒక పరుగు. ఎనోన్ కమరిష్యల హంగులు జోడించి తీసినపప్టికీ అనేక
సినిమాలు బాకాస్ఫీస దగగ్ర బోలాత్ పడుతుంటాయి.
అందుకు అని చెపిప్ తపిప్ంచుకోవటానికి అనన్టుట్,"నేను ఇపప్టి దాకా సినిమాలకు వార్యలేదు" అని నీళుళ్
నములుతూ చెపాప్డు.
"నో పొర్బెల్మ. మాకు వార్సివవ్ండి. మా కజిన దావ్రా మీకు మంచి రెమూయ్నరేషన ఇపిప్సాత్ను"
సంతోష నవివ్, " రెమూయ్నరేషన పర్ధానం కాదు. ఇలాంటి కథాంశం తో సినిమా తీసేత్ ఎవరు చూసాత్రు?"
"లేదంకుల. ఇపుప్డూ అంతా పాత ఫాషనస్ ఫాలో అవుతునాన్రు. పాత సినిమా కథాంశాలతో తీసినా ఎనోన్
సినిమాలు సూపర హిట అవుతునాన్యి. మీరు ఒక కథ ఇవవ్ండి చాలు మిగతాది మేము చూసుక్ంటాము"
ఆ అమామ్యి ఇక వదిలేలా లేదు అనన్ది అరథ్ం అయింది అతనికి. కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయి నిదానంగా
చెపాప్డు,
"నువువ్ అడుగుతునన్ తరహా కథ చెపాప్లని నాకూ వుంది. ఊ. నువవ్డిగిన లాంటి కథ, మా తెలిసిన వాళళ్
జీవితంలో జరిగింది. కాకపోతే సెవెనీట్స లో కాదు. ఎయిటీస లో. ఓకేనా?"
"పరావ్ లేదు అంకుల"
"సాధారణంగా నాయికా, నాయకుల పేరుల్ లేకుండా కథలు సాగవు. కానీ సరదాగా నేను ఈ కథలో ఎకక్డా
కూడా నాయిక, నాయకుల పేరుల్ పర్సాత్వించను.
కథా నాయిక గురించి చెపాప్లిస్ వచిచ్నపుప్డలాల్ ’ఆ అమామ్యి’, ’ఆమె’ ఇలా పర్సాత్విసాత్ను.
అదే విధంగా కథానాయకుడి గురించి పర్సాత్వించినపుప్డలా ’అతడు’, ’ఆ అబాబ్యి’ అని చెబుతూ వెళతాను.
అరథ్ం చేసుకోవటం లో నీకు ఏమి ఇబబ్ంది కలగదు అనే అనుకుంటాను" చెపాప్డు సంతోష.
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"భలే. ఇదో పర్యోగం. చెపప్ండి అంకుల. నాకు తెలిసి ఒక పాపులర నవలలో హీరో పేరు పర్సాత్వించకుండా
కేవలం ’అతడు’ అని పర్సాత్విసూత్ రెండు భాగాల నవల వార్యటం జరిగింది."
నిజానికి

పర్యోగం కోసం కాకుండా, ఒక పర్యోజనం కోసం అలా హీరో, హీరోయినల్ పేరల్ను

పర్సాత్వించబోవటం లేదు అని సంతోష కి మాతర్మే తెలిసిన సతయ్ం.
సంతోష కి తెలియదు, తను చెపప్బోయే కథ వలల్, ఒక గొపప్ అదుభ్తం లాంటి సంఘటన జరగబోతోందని.
అదికూడ మరి కొనిన్ గంటల లోనే జరగబోతోంది అని.
సంతోష చెపప్టం పార్రంభించాడు.
PPP
తను ఆమెని చూసిన ఆ మొదటి క్షణాలు అవి. అంత సులభంగా మరచిపోగలడా?
నాకు నీదు దరశ్నమైన యంతనే
మతుత్కర్మిమ్ చూడ మరచినాను
కానబడియు గూడ కనరాకపోతివి,
నాదు చూపు చెదరె నాలుగ్దెశల*
(* దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుండి)
తను ఆమెని చూసిన ఆ మొదటి క్షణాలు, దాదాపు ముఫైమూడు సంవతస్రాల కిర్తంవి అయినా, ఆ ఘడియలు
ఒక క్షణం కిర్తమే జరిగాయా అనన్ంత సప్షట్ంగా అతడి మనోఫలకంపై ముదిర్ంచబడి వునాన్యి. అంత సామానయ్ంగా
మరచిపోగలిగిన క్షణాలా అవి.
ఆమెతో పరిచయం తనజీవితంలో సునామి సృషిట్ంచబోతోంది అనన్ది అతనికి ఆ క్షణంలో చూచాయగా కూడా
తెలియదు.
ఓ పాఠకుడా అతనికి ముందుగానే తెలిసినా తనను సంభాళించుకునేవాడు కాదేమో అని అనుకుంటాను.
’కాలి మాడి మసి అవటంలో వునన్ మజా
శలభానికి తెలుసుత్ంది. మనకేమి తెలుసుత్ంది?’
తన ఇంటోల్ ముందు గదిలో కిటికీ పర్కక్న కూరుచ్ని కవిత వార్సుకుంటునాన్డు అతను. కిటికీ లోంచి బయటి
దృశయ్ం అదుభ్తంగా కనిపిసోత్ంది. పచచ్టి పొలాలు, వాటిని ఆనుకుని ఎతైత్న కొండలు.
కరూన్లు జిలాల్ ఆదోని లో వునన్ పర్కృతి దృశాయ్లు ఏ సినీ దరశ్కుడి కంట బడకపోవటం ఒక ఆశచ్రయ్ం. బయట
వాతా వరణం చాలా ఆహాల్దంగా వుంది. ఊరికి దూరంగా విసిరేసినటుట్నన్ ఆ కాలనీలో చిరు చీకటుల్
ముసురుకుంటునాన్యి. చిరు చలిగా వుంది,
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నీ గుండె చపుప్డు ననున్ చేరినపుప్డు
ఆ సమయం నాకు నిజంగా నాదమయం.
నీ ఆలోచనా ధారలో నేను భాగమైనపుప్డు
ఆ సమయం ఒక సవ్ర పర్సాథ్నం..!
అభిరుచులను కలబోసుకుంటూ
అలవాటల్ను సరుద్కుంటూ..
పొరబాటల్ని సరిదిదుద్కుంటూ
యుగళగీతమై సాగుతునన్
మన సేన్హ జీవితానికి అభివందనం.
నినూన్ ననూన్ కలిపిన
ఆ మొదటి క్షణానికి పాదాభివందనం.*
(* శీర్ కిరణ పర్భ గారు రచించిన కవిత. ’కౌముది’ గత సంచికల నుంచి)
అతనికి కవితలు వార్యటం సరదా. పర్తి అంశానీన్ కవితాతమ్కంగా అలిల్ ఒక కొతత్ అందానిన్ చూపగలడు.
ఎపప్టాల్గే సీరియస గా కవిత వార్సుకుంటునన్ అతను మువవ్ల చపుప్డుకి వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు.
ఎవరో ఒక అమామ్యి నిలబడి వుంది. మహా అంటే పదిహేడు సంవతస్రాలు వుంటాయి ఆ అమామ్యికి.
ఆ మొదటి చూపులోనే గుండెలో ఏదో గిలిగింత, మనసస్ంతా ఒక విధమైన పులకరింత, అవయ్కత్మైన భావాల
సందడి ఇలాంటివేమీ జరగలేదు గానీ, ఎవరబాబ్ ఈ అమామ్యి చాలా చకక్గా వుందే అని మాతర్ం అనుకునాన్డు.
తెలల్టి తెలుపు, చురుకైన కనున్లు, పిడికిటోల్ ఇమిడిపోతుందేమో అని అనిపించే సనన్ని నడుము, సూటి ముకుక్,
కోలమొహం, పొడవాటి జడ. ఆమెలో పర్తేయ్కత ఆమె కళుళ్. ఆవుదూడ కళళ్లా పెదద్గా వుంటూ ఎంతో అమాయకతవ్ం,
మంచితనం తమలో నింపుకుని ఉనాన్యి ఆమె కళుళ్.
పర్తేయ్కమైన అలంకరణ ఏమీ చేసుకోలెదు. పావడా, పైటలలో సంపర్దాయబదద్ంగా ఉంది. కాయ్జువల గా ఇంటోల్
వునన్ అమామ్యి , ఇంటోల్ ఉనన్టేట్ పర్కిక్ంటికి వచిచ్నటుట్ వుంది తపిప్తే ఏ హడావుడి లేదు తన వసత్ర ధారణలో.
పర్తేయ్క శర్దధ్తో జుతుత్ని కూడా అలంకరించుకోలేదు తను. ఆ ముంగురులు చెలాల్చెదురుగా అలల్రి చేసుత్నాన్యి,
కిటికీలోంచి వసుత్నన్ కొండ గాలికి.
కానీ ఈ కాయ్జువల లుకేక్ తనకు మరింత వనెన్లు అదుద్తోందా అనన్టుట్ వుంది ఆమె సౌందరయ్ం.
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ఆమెని చూడగానే అతనికి చపుప్న అసంకలిప్తంగా మేఘసందేశం లో జేసుదాసు పాట గురొత్చిచ్ంది.
అందాలు అలలైన మందాకిని
మందార మకరంద రస వాహిని
ఆమె చరణాలు అరుణ కిరణాలు
ఆమె నయనాలు నీల గగనాలు
ఆ జవవ్నాలు నా జనమ్కు
దొరికిన నైరుతి ఋతుపవనాలు
ఆ చిరునవువ్ లేత నెలవంక
దిగివచెచ్నేమో ఇలవంక
నవరస సుమ మాలికా
నవరస సుమ మాలికా
నా జీవనాధార నవరాగ మాలికా*
(* మేఘ సందేశం చితర్ం లోని పాట. రచన. వేటూరి సుందరరామమూరిత్)
అతడు వాళళ్ ఊరి నుంచి ఆదోని వచిచ్ డిగీర్ కాలేజిలో చేరి రెండు రోజులే అవుతోంది. అనన్, వదినెల దగగ్ర
ఉంటునాన్డు. ఇంకా చుటుట్ పర్కక్ల వారెవరూ పరిచయం కాలేదు . అతని అనన్యయ్ కాలేజికి పిర్నిస్పాల. దానివలల్ అకక్డ
సీట దొరకటం సులభమైంది. పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డిగా పర్తేయ్క గురిత్ంపు కాలేజీలో లభిసోత్ంది కూడాను కాలేజీలో.
అతడు మొదటున్ంచీ మారుక్ల పరంగా పెదద్ టాపర కాకపోయినా చాలా తెలివైన వాడు, చకక్టి సృజనాతమ్కత
వునన్ కురార్డిగా చినన్పపటి నుంచీ పేరుంది.
అదీగాక అతనికి వునన్ కవితవ్ం వార్సే అలవాటు అతనికి పర్తేయ్క గురిత్ంపుని ఇసుత్ంది ఎకక్డికి వెళిళ్నా.
అతడు పెదద్గా చొచుచ్కునిపోయే తతవ్ం ఉనన్వాడు కాదు. తన లోకంలో తాను ఉంటాడు. అతనిన్ కదిపి
మాటాల్డిసేత్ మాటాల్డతాడు, తనకై తానుగా కలివిడిగా అందరితో కలగలిసిపోయే తతవ్ం కాదు అతనిది. బాగా సిగగ్రి
అతను.
తను అకక్డే వునాన్నని సూచిసూత్ ఆమె కాసాత్ కదిలింది. ఆ సమయంలో ఆమె గాజుల ధవ్ని ఒక సంగీతం లా
వినిపించింది.
ఆమె చలనాలు శిలప్ గమనాలు
ఆ దరశ్నాలు - నా జనమ్కు మిగిలిన
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సుందర సుఖ తరుణాలు
ఆ కను చూపు, నాకు కడ దాక
పిలుపైనా లేని పిర్యలేఖ.*
(*ఇందాకటి మేఘసందేశం పాట కొనసాగింపు)
ఆమె వంక రెపప్ వేయటం మరచిపోయి చూసుత్నాన్డు అతను.
ఆమె కూడా అతనిన్ చూడటం అదే మొదటి సారి కావటంతో, ’ఎవరబాబ్ ఇతను’ అనన్ భావనతో చూసింది.
అతను ఆరడుగుల ఎతుత్, ఎతుత్కు తగిన లావు తో ఆరోగయ్ంగా ఉంటాడు. చూడగానే ఆకటుట్కునే అందం అతనిది.
జలపాతంలాగా నిరంతరం నుదుటిపై వచిచ్ పడే ఒతైత్న రింగుల జుతుత్, జాఞ్నం ఉటిట్పడే కళుళ్, తెలల్టి శరీర ఛాయ ఇవనీన్
ఎందరిలో వునాన్ అతనిన్ పర్తేయ్కంగా నిలబెడతాయి.
ఇవనీన్ ఒకెతుత్, సూటిగా ఉండి చివర కొనదేలి వునన్ ముకుక్ అతనిలో పర్తేయ్క ఆకరష్ణ అని చెపప్వచుచ్. వెరసి
అతను గీర్కు శిలప్ంలా వునాన్డు అని చెపప్టం అతిశయోకిత్ కాదు.
సనిన్హిత మితుర్లు అతనిన్ ’రేమాండస్ మోడల’ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు.
ఎవరబాబ్ ఈ అబాబ్యి ఎపుప్డూ చూడలేదు అనన్ భావన ఆ అమామ్యి కళళ్లో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. బెరుకుగా
అడిగింది "ఆంటీ ఉనాన్రా?" అని. ఆమె సవ్రం నిజంగా వీణ మీటినటుట్ వుంది.
ఆంటీ ఎవరబాబ్ అని ఒక క్షణం ఆలోచనలో పడి, తరావ్త చపుప్న సుప్రించింది, తన వదినెని ఈ అమామ్యి ఆంటీ
అని అంటోంది అని.
"లోపల ఉనాన్రు పిలుసాత్ ఉండండి" అంటూ లేచాడు.
వదినెమమ్తో ఆమె మాటాల్డుతూ ఉంటే, తను లోపలి గదిలోంచే వారి సంభాషణ వింటునాన్డు.
"ఆంటీ ఎలుల్ండి రెడిడ్ కళాయ్ణ మండపంలో వెంపటి చినసతయ్ం గారి ’భామాకలాపం’ నృతయ్ నాటకం
జరుగబోతోంది. నేను నేపధయ్ంలో పాడబోతునాన్ను, మా తముమ్డు మారుతి వేణుగాన సహకారం అందించబోతునాన్డు.
మా గురువుగారు పర్తేయ్కంగా ననున్ పాడమని కోరారు. ఇది చాలా పెదద్ కారయ్కర్మం. మీరు తపప్క రావాలి. అంకుల కి
కూడా చెపప్ండి" చాలా తియయ్టి గొంతుతో చెపప్దలచుకునన్ విషయానిన్ నెమమ్దిగా వదినె గారితో , సప్షట్ంగా చెపిప్ వెళిళ్
పోయింది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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