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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
మారుతి వాళళ్ నానన్గారు ఆ నడి వయసుస్ పెదద్ మనిషితో కబురుల్ చెబుతూ, చిరునవువ్తో తల పంకించారు ఈ 

అబాబ్యిని చూసూత్. 
తను కూరుచ్నన్ సాథ్నం నుంచి లోపలి గదిలో హడావుడి కనిపిసోత్ంది. సాధారణంగా ఆ లోపలి గదిలోనే ఆ 

అమామ్యి సాయంతార్లు పాఠాలు చెపేప్ది. ఆడ వాళళ్ందరూ రాగ యుకత్ంగా ఏవో భకిత్ పాటలు పాడుకుంటునాన్రు. 
ఇంతలో ఆ అమామ్యి పటుట్ చీరని కాళళ్కు అడుడ్ పడకుండా కుచిచ్ళళ్ని ఓ చేతోత్  పైకి లాగి పటుట్కుని, మరో చేతోత్ 

ఓ టేర్ పటుట్కుని వీళుళ్నన్ ముందు గది కి వచిచ్ంది. 
ఆ టేర్లో ఓ చినన్ పళెళ్ం అందులో మురుకులు, మైసూర పాక లు వునాన్యి. అవి అతనికి అందిసూత్ "ఇవి 

తీసుకోండి పీల్జ" అని గటిట్గా చెపుతూ అతనికి మాతర్ం కనిపించేలా అతని వైపు తిరిగి మూతిని సునన్లా చుడుతూ , గుస 
గుసలాంటి సవ్రంతో  "ఏయ ఇవి తింటూ వుండు. వెళిళ్ పోకు, నా ఉతత్రం చదివావా?" అని అడిగింది. 

అతను ’చదివాన’నన్టుట్ తలూపాడు. 
’నేను కూడా ఓ చినన్ ఉతత్రం తెచాచ్ను నీకై’ గుసగుసగా అంటూ తన గుండెపై చేయి ఉంచుకుని చూపాడు. 
ఆమె కళళ్లో ఒక విధమైన మెరుపు కనిపించింది ఆ క్షణంలో. 
"నిదానంగా తింటూ వుండండి, కాఫీ కూడా వసుత్ంది" అని పెదద్ గొంతుతో చెపిప్ జింక పిలల్లాగా ముతైత్దువుల 

మధయ్లోకి వెళిళ్పోయింది. వారంతా భకిత్గా లలితాసహసర్ నామం చదువుతూ వునాన్రు. 
ఇతను మురుకులు తింటానికి ఉపకర్మిసుత్ండగా 
మారుతి  చొరవ తీసుకుని ఆ నడి వయసుస్ పెదద్ మనిషిని పరిచయం చేశాడు, "వీరు సవ్రణ్లింగం గారు, మా 

మామయయ్ గారు. అంటే మా  మా అమమ్గారి అనన్యయ్. వీరు మనూళోళ్ ఉనన్ ఐ.టీ.ఐ కాలేజి కి కరసాప్ండెంట. ఇదిగో 
వారి పెదద్ అబాబ్యి రాఘవ. ఇకక్డే బాయ్ంకులో పని చేసాత్రు" అంటూ వారి పర్కక్నే కూరుచ్నన్ యువకుడిని కూడా 
పరిచయం చేసేశాడు మారుతి. 

కుదురుగా కూరోచ్క ’నానాన్..నానాన్’ అంటూ తెగ అలల్రి చేసుత్నాన్డు ఓ కురార్డు రాఘవ వడిలో. 
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వారికి నమసాక్రం చేశాడు , ఇతని పరిచయం కూడా అయింది వారితో. అతనికి ఉదయం కాలేజిలో ఉమేష 
చెపిప్న మాటలు గురుత్ వచాచ్యి. ’అయితే వీరేననన్ మాట ఆ మేనమామ గారు’ అని మనసులో అనుకుని, 
అసంకలిప్తంగా అడిగేశాడు "చందర్మోహన రాలేదా?" అని. 

వారు కాసాత్ ఆశచ్రయ్ పడాడ్రు మొదట, "ఓ మీకు మా  అబాబ్యి పరిచయం అనన్ మాట" సవ్రణ్లింగం గారు 
భృకుటి ముడేసూత్, ఇతని వంక సాలోచనగా చూసూత్ అనాన్రు, ఇతను సరుద్కుని "లేదు లేదు అతనిన్ నేను ఎపుప్డు 
చూడలేదు కూడ. ఒక కామన ఫెర్ండ వునాన్డు మా ఇదద్రికి. అలా తెలుసు అతని పేరు నాకు అంతే." 

"వాడు రాలేదు. వాడికి వంటోల్ కాసత్ నలతగా వుంటే రాలేక పోయాడు" రాఘవ బదులిచాచ్డు. 
లోపలి గదిలో ఆడవాళళ్ హడావుడి కొనసాగుతూనే వుంది. 
కాళళ్కు పసుపులు రాసుకోవటాలు, వాయనాలు ఇచిచ్ పుచుచ్కోవటాలు, తాంబూలాలు ఇచుచ్కోవటాలు సాగుతూ 

వుండగా మళీళ్ ఒక సారి వచిచ్ంది ఆమె. 
చకక్టి కపుప్లో పొగలు కకుక్తునన్ కాఫీ తీసుకు వచిచ్ంది.  
పేరంటానికి కూరుచ్నన్ ముతైత్దువుల మధయ్ నుంచి దారి చేసుకుంటూ నడచుకుంటూ రావటమే ఒక యఙజ్ం 

అనుకుంటే, అలవాటు లేని భారీ పటుట్ చీర కుచిచ్ళుళ్ ఒకచేతోత్ పటుట్కుని, ఇంకో చేతోత్ కాఫీ కపుప్ని తీసుకురావటం ఒక 
పెదద్ కసరతేత్ అవుతోంది ఆమెకి.  

అతని పెదాల చివర ఒక చినన్ మందహాసం చోటు చేసుకుంది. 
  
ఈ సారి తనతో ఓ అమామ్యిని తీసుకు వచిచ్ంది. తనకనన్ ఓ అయిదారేళుళ్ పెదద్ది అనన్టుట్గా వుంది. ఆమె కూడా 

చాలా చకక్గా వుంది. 
"హే, ఈమె దివయ్ మంగళ. మా మేనతత్ కూతురు. " 
"దివాయ్, ఇందాక చెపాప్ను చూడు, ఈ అబాబ్యే మన పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు" 
’ఓహో ఈమె పేరు దివయ్మంగళ అనన్ మాట’ మనసులోనే అనుకునాన్డు ఇతను. 
చంక దిగని చినన్ నెలల పాపని పటుట్కుని కూడా ఆమె ఆ కారయ్కర్మం అంతా తానే అయి బాగా చురుకుగా 

తిరుగుతోంది. 
ఆమె కి ఆ కుటుంబాలలో చాల పార్ముఖయ్త వుందని అకక్డి వాతావరణానిన్ చూసిన కాసేపటికే అరథ్ం 

అయిపోతుంది ఎవరికైనా. 
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పర్తి ఒకక్రూ ఆమెని సలహాలని తీసుకుంటునాన్రు. తోరం ఎలా కటాట్లి అనన్ దగగ్రనుంచి, ఏ పాట పాడాలి అనన్ 
విషయం వరకు, పర్తి ఒకక్ విషయంలో ఆమె చురుకుగా అందరికీ చేదోడు వాదోడుగా అటు ఇటు తిరుగుతూ అందరితో 
తలలో నాలుకలాగా తిరుగుతూ వుంది. 

సంవతస్రం కిర్తమే పెళళ్యిన ఆమె అమెరికాలో కాపురం వుంటోందని అది వరకు ఆ అమామ్యి మాటలొల్ చెపిప్న 
విషయం గురుత్కు వచిచ్ంది అతనికి. 

బంధువరగ్ం అందరికీ మంగళ అంటే ఒక విధమైన గౌరవం వుండటం గమనించాడు. 
అపప్టి దాకా రాఘవ వళోళ్ కుదురుగా కూరోచ్ని కురార్డు కూడా మంగళ రాగానే, అతాత్ అంటూ చెంగున అతని 

ఒడి లోంచి దూకి ఆమె వదద్కు వచాచ్డు. 
"పిర్నిస్పాల గారి తముమ్డు మీరేనా? తాను మీ గురించి చాలా చెబుతూ ఉండింది ఇందాక" అంటూ ఆమె 

చనువుగా అతని పర్కక్న చెయిర లో కూరుచ్ంది. 
రెండు చేతులు జోడించి నమసాక్రం చేసి, చిరునవువ్తో ఆమె వంక చూసుత్ండి పొయాడు అతను. 
పిలల్లిదద్రీన్ సవరించుకుంటూనే అతని తో మాటాల్డుతు వుండిపోయింది ఆమె కాసేపు. అతని అభిరుచులు, 

ఇషాట్యిషాట్లు, అతని ఫూయ్చర పాల్నస్, ఫామిలీ బాయ్క గౌర్ండ, సేన్హితుల వివరాలు వగైరా వగైరా లు అడిగి తెలుస్కుంది. 
ఆమె చాలా కాయ్జువల గా అడుగుతునన్టుట్ కనిపించినా, అతనిన్ అంచనా వేయటానికి ఆమె ఒక పదద్తి పర్కారం 

పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 
కాని అతడు అదేం గురిత్ంచలేదు, ఆమె పర్శన్లకు సినిస్యర గా సమాధానాలు చెపాప్డు. అతని మనసంతా ఒకటే 

ఆలోచన, తనతో తెచిచ్న లెటర ఎలా అందజేయాలి, వీళళ్ంతా ఎపుప్డు వెళిళ్ పోతారు? ఇదే ఆలోచన అతడి మనసు 
నిండా. 

కాసేపటికి అందరూ వీడోక్లు చెపిప్ బయలు దేరారు. అంబాసిడర కారు డైరవింగ సీటోల్ రాఘవ కూరుచ్ని వునాన్డు, 
ఒకరొకరు గా  అందరు కారు ఎకిక్ కూరుచ్ంటునాన్రు. 

కుటుంబ సభుయ్లు అందరూ కూడా వారికి వీడోక్లు చెపేప్ నిమితత్ం కంచే దాటి బయట నిలబడాడ్రు. "ఒకక్ 
నిమిషంలో వచేచ్సాత్ం అంటు మారుతి, వాళళ్నానన్ గారు కూడ కారు దగగ్రికి వీడోక్లు చెపప్టానికి వెళాళ్రు. 

ఇతనొకక్డే వరండాలో కూరుచ్ని వుండిపోయాడు. 
చివరిగా దివయ్మంగళ, ఈ అమామ్యి  కదిలారు ఇంటిలో నుంచి.  
ఈ అమామ్యి బయటికి వెళళ్బోతూ, తలమాతర్ం వెనకుక్ తిపిప్ కనుసైగ తో అకక్డే గూటోల్ ఉనన్ అయిదవ తరగతి 

మాథమేటికస్ టెకట్స్ బుక వంక చూపింది. 
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కను రెపప్లిన్ కదిలించటం దావ్రా "ఏయ మొదుద్, ఆ బుక లో పెటుట్ నీవు తెచిచ్న లెటర" అని తెలిపింది. 
వాళుళ్ ఇదద్రు బయటికి కదలంగానే అతను చటుకుక్న తను తెచిచ్న లెటర ని ఆమె చెపిప్న బుక లో వుంచాడు. 
బయట చెపుప్లేసుకుంటునన్దగగ్ర ఆగి అమాయిలిదద్రూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు, మలెల్ పూల సుగంధంతో బాటు 

వారి మాటలిన్ గాలి లీలగా మోసుకు వసోత్ంది. 
"ఏయ. వెరీ గుడ సెలెక్షన. చాలా నచాచ్డు నాకు ఆ అబాబ్యి. యూ అర వెరీ లకీక్. మా సీ.ఎం గాడి కీ ఇతనికీ 

పోలికే లేదు. యూ ఆర మేడ ఫర ఈచ అదర అనిపించింది" అది మంగళ గొంతు. 
వారు తన గురించే మాటాల్డుకుంటునాన్రు అని అరథ్మయి అతనికి కాసాత్ సిగుగ్గా అనిపించింది. 

PPP 
కాలం ఎలా గడిచిపోతోందో తెలియడం లేదు. 
రోజులు క్షణాలాల్ గడిచిపోతునాన్యి. ఉదయం లేచింది మొదలు ఆమెపైనే ధాయ్స. అతడు యాంతిర్కంగా కాలేజికి 

వెళుతునాన్డు వసుత్నాన్డు. ఆనందంగా వునన్పుప్డు రోజులు క్షణాలుగా గడిచిపోతాయి అనన్ వాకయ్ం ఎంత సతయ్ం కద 
అని ఎనిన్ సారుల్ అనుకునాన్డొ లెకక్ లేదు. 

అతని ఊహలు ఎకక్డనుండి మొదలైనా ఆమెతోనే అంతమవటం ఒక చెపుప్కోదగగ్  విశేషం. అది కాలేజిలో కాల్సు 
కావచుచ్, కెమిసీట్ర్ లాబ కావచుచ్, ఇంటోల్ టీవీ చూసేటపుప్డు కావచుచ్ ఎకక్డ వునాన్ ఏమి చేసుత్నాన్ ఆమె ఊహలు అతనిన్ 
ముసురుకుంటునాన్యి. 

అది ఒక విధమైన తియయ్టి బాధ. ఎకక్డికి వెళిళ్నా ఆమె ఆలోచనలే, ఏమి చేసుత్నాన్ ఆమె ధాయ్నమె.  
ఎపుప్డూ వింటూ వచిచ్న సినామ్ పాటలే అయినా ఇపుప్డు వాటి సాహితయ్ంలో అతనికి కొతత్ అరాథ్లు 

తెలుసుత్నాన్యి. ఆ మూగ వేదన, విరహం, వయ్ధ, కలవాలని వునాన్ కలవటానికి అవకాశం రాకపోవటం, కొండంత పేర్మ 
ని మాటలోల్ వయ్కత్ పరచలేని నిసస్హాయత ఇలా ఎనెన్నోన్ భావాలు. వాటిలో మాధురయ్ం, తియయ్దనం వేదన అతనికి అరథ్ం 
కావటం మొదలు అవుతోంది. ఆతేర్య ని మనసు కవి అని ఎందుకనాన్రో అరథ్ం అవసాగింది. 

ఆ రోజులోల్నే ఆతేర్య గారు వార్సిన ’అభినందన’ సినిమా పాటలు విపరీతంగా పాపులర అయాయ్యి. ఎకక్డికి 
వెళిళ్నా ఆ పాటలే చెవులోల్ మారుమోర్గుతునాన్యి. 

ఆ వేదనని, వయ్ధని అతడు తటుట్కోలేక పోయేవాడు  
ఒకోక్సారి ఆ అమామ్యిని కలుసుకోవటానికి వీలయేయ్ది కాదు, తనింటికి ఎవరనాన్ చుటాట్లు రావటమో, లేదా 

ఆమెకి ఏదయినా పని పడి ఇంటోల్ వుండకపోవటమో, ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో అతనికి తెలియకుండానే అతని మనసస్ంతా 
శూనయ్ం ఆవరించేది. అతనికి తెలియకుండానే అపర్యతన్ంగా అతని పెదాల చివర ఈ పంకుత్లు వచేచ్సేవి. 
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"పేర్మించుటేనా నా దోషము? 
పూజించుటేనా నా పాపము? 
ఎనాన్ళళ్నీ ఈ ఎదలో ములుల్? 
కనీన్రుగ కరిగే ఈ కళుళ్ 
 
నా  లోని నీ రూపము 
నా జీవనాధారము 
అది ఆరాలి పోవాలి పార్ణము 
 
నేనోరవ్లేను ఈ తేజము,  
ఆరేప్యయ్రాదా ఈ దీపము. 
ఈ చీకటిలో కలిసే పోయి 
నా రేపటిని మరిచే పోయి 
మానాలి నీ ధాయ్నము 
కావాలి నే శూనయ్ము 
అపుడాగాలి ఈ మూగ గానము"* 
(*అభినందన చితర్ం - రచన ఆచారయ్ ఆతేర్య) 
 
అరె ఈ కవికి ఎలా తెలుసు సరిగాగ్ నేను అనుకునన్ విధంగానే చెబుతునాన్డె అని అనిపించేది. 
ఆ రోజులోల్నే అతడి డైరీలో ఇలా వార్సుకొనాన్డు. 
’పిర్యా ఉదయం లేవగానే మొదటి ఊహ నీది 
మేలుకొనన్ంత సేపు నీ ధాయ్నమే 
పడుకోనే ముందు చివరి ఆలోచన నీదే 
నిదర్లో కలలంతా నీవే. 
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నేను అనన్దేది లేదు నా ఊహలో 
ఏదో సవ్పన్ లోకంలో నేను జీవిసుత్నన్టుట్ వుంటాయి నా సజీవ క్షణాలనీన్ 
ఇవి నిజమైతే ఎంత  బావుణూణ్ అనన్టుట్ వుంటాయి నా సవ్పాన్లనీన్ 
కలలే నిజమైన వాడి జీవితం ఎంత ధనయ్ం కదా 
 
నీతో నింపాదిగా మాటాల్డగలనో లేనో ఈ రోజు 
అనే ఈ బెంగతోనే సరిపోతుంది పగలంతా. 
సాయంతర్ం నిను కలవంగానే 
అరె ఇంకాసేపటోల్ ఈ క్షణాలు కరిగిపోతాయే అని దిగులవుతుంది. 
 
ఎవరో దారశ్నికుడు చెపాప్డట 
" ఈ క్షణం కూడా  గడిచి పోతుంది" అని. 
నీ ఎదురుగా కూరుచ్ని మాటాల్డుతునన్ంత సేపు ఆ వాకయ్ం గురొత్చిచ్ బాధవుతుంది 
నీకై ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నన్ంత సేపు ఆ వాకయ్మే నాకు కొతత్ శకిత్ని ఇసుత్ంది. 
 
నా ఆశ నిరాశలతో నిమితత్ం లేకుండా 
ఈ క్షణం గతం లోకి జారిపోతూనే వుంది. 
ఈ క్షణాలకు శాశవ్తతావ్నిన్ ఇవవ్గల  
మంతర్శకీత్ ఏదీ ఎందుకు నాకు లేదు? 
 
ఏ పనీ చేసుకోనివవ్వు 
తల విదిలిచ్ తిరిగి పనిలో నిమగన్ం అవబోతే 
రెటిట్ంపు వేగంగా వచేచ్సాత్యి నీ ఊహలు 
పేరుకు నేనికక్డ వునాన్  నా ధాయ్సంతా నీపైనే 
 
నేను చూసుత్నన్ పర్తి దృశయ్ం నీకు చూపాలని 
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క్షణంలో నీముందు వాలాలని వుంటుంది 
ననున్ మరిచ్పోయావేమో అని భయమేసుత్ంది 
నీ ముందు వాలినా ననున్ గురుత్ పడాత్వో లేదో అనే భీతి కలుగ్తుంది.* 
(* డాకట్ర.రాయపెదిద్ వివేకానంద సీవ్య రచన) 
 

PPP 
ఇలా వార్సుకొనే వాడు కవితలు తన డైరీ లో. 
పగలంతా తన ఆలోచనలోత్ గడిపే వాడు. అది వేదన అని కూడా చెపప్టానికి లేదు. ఏదో తెలియని ఉదివ్గన్త 

అతనిన్ ఆవహించి అతనిన్ నిలువనీయలేక పోయేది. 
కాలేజి కి వెళితే ఇంటికి వెళళ్బుదధ్యేయ్ది. ఇంటికి వెళితే కాలేజి కి వెళళ్బుదధ్యేయ్ది. ఎందుకో తెలియదు ఆమె ఇంటి 

వంక చూసుత్ వుండిపోయే వాడు. 
ఆమె నడిచిన బాటలో నెమమ్దిగా సైకిల తోసుక్ంటు ఆమె సూక్లు దాకా వెళిళ్ వచేచ్ వాడు.  
మధాయ్హన్ం ఆమె లంచ కి వచేచ్ టైంకి ,ఆమె రాకకై  ఎదురు తెనున్లు చూసూత్ గడిపే వాడు.  
దూరంగా లీలా మాతర్ంగా ఆమె కనపడంగానే అతనిలో కొతత్ శకిత్ వచేచ్ది. తనలోని జీవశకిత్ని అంతా 

దృషిట్లోనూ, ఆ దృషిట్నంతా బాట వెంబడి వచేచ్ ఆమెపైనా నిలిపి చూసే వాడు. 
అమెకి తెలుసు అతను తన కొరకు ఎదురు చూసూత్ వుంటాడని. సప్షాట్సప్షట్ంగా కనిపించే ఆ చూపులకే 

ఉభయులూ పులకించిపోయే వారు. 
ఆమె సాగే బాట ఇంచుమించు అతని ఇంటి వైపే వసుత్ంది, ఇంకొక రెండువందల అడుగుల దూరం వుండగా 

ఆమె ఇంటివైపు మలుపుతిరుగుతుంది ఆమె దారి. 
లీలా మాతర్ంగా కనిపించే సిథ్తినుంచి, సప్షాట్సప్షట్ంగా కనిపించే దశకు వచిచ్, ముఖకవళికలు కాసాత్ సప్షట్ంగా 

కనిపించే క్షణాలోల్ ఆమె మలుపు తిరిగి తమ ఇంటి వయిపు దారి తీసుత్ంది. 
ఆ దశలో ఒకరి కొకరు చేతులు ఊపుకునే వారు. ఆ ఆనందం వారికే అరథ్ం అవుతుంది.  ఆమె ఇంచుమించు 

ముఫై అయిదు నిమిషాలు ఇంటోల్ గడుపుతుంది లంచ బేర్క లో. ఆ తరావ్తి తిరిగి సూక్లు కు బయలుదేరుతుంది. 
ఆమె షెడూయ్లు మొతత్ం అతనికి కొటిట్న పిండే. 
ఆమె వెళిళ్న కాసేపటి వరకు ఆ బాట వంకే చూసి అపుప్డు అతను కూడా భోజనానికి లోనికి వెళేళ్ వాడు.  తవ్ర 

తవ్రగా భోజనం ముగించి తిరిగి ఆమె సూక్లు కు వెళేళ్ సమయానికి బయటకు వచిచ్ ఆమెనే చూసూత్ గడిపే వాడు. 
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వీధిలో ఎవరూ చూడటం లేదనుకుంటే చేతులు ఊపుకోవటం షరా మామూలే అనన్టుట్ జరిగి పోయేది. 
అగని పెదాల చివర అలవోకగా విశవ్కవి రవీందుర్ని ’గీతాంజలి’ లోని పదయ్ం పలుకుతుంది. 
 
అంతమనేది లేకుండా చేశావు ననున్. నీ ఆనందమది. 
నాజూకయిన జీవన పాతర్ని తిరిగి తిరిగి రికత్ం చేసి వెంట వెంటనే నవజీవంతో నింపుతుంటావు 
ఈ చినన్ రెలుల్ పిలల్ం గోర్విని నీ వెంట కొండ కోనలోల్ తిపుప్కుని, నిరంతరం నూతన రాగాలిన్పలికిసాత్వు. 
నీ అమృత సప్రశ్వలల్ ఉలాల్సంతో నా ఈ చినిన్ గుండె తన పరిధులిన్ దాటి అనిరావ్చయ్మైన అనుభవానిన్ 

పలుకుతుంది 
అంతులేని నీ కానక్లిన్ ఈ చినిన్ దోసిటోల్కి తీసుకుంటాను. 
యుగ యుగాలు గడిచినా నువువ్ దయా వరష్ం వరిష్సూత్నే వుంటావు 
ఇంకా నా దోసిలిలో సథ్లం మిగిలే వుంటుంది.* 
(*విశవ్కవి రవీందర్నాథ టాగోర రచించిన ’గీతాంజలి’ సంకలనం నుండి. అనువాదం చలం) 

PPP 
"ఆ కాలంలో పేర్మలు అంటే ఇంతే. ఎవరికి భయపడనకక్ర లేదు, ఎవడైతే నాకేంటి అనన్టుట్ తెగింపు వుండేది 

కాదు." కథ చెపప్టం మధయ్లో ఆపి చెపాప్డు సంతోష. 
అతడు కథ చెబుతునాన్డే గానీ, ఇలాంటి కథ సినిమాకు ఏమి పనికి వసుత్ంది అనన్ ఆలోచన అతనికి ఆది నుంచి 

ఉనన్దే. నవయ్ ఏదో ఒక దశలో పెదవి విరిచి, "అబేబ్ ఇదేం కథ సార, సినిమాకు ఇదే మాతర్ం పనికి రాదు"  అని 
చెబుతుందేమో, చెపప్టం ఆపేసి హాయిగా నిదర్కు ఉపకర్మించవచుచ్ అనన్ ఆలోచన వుంది అతనికి.  

కాని అతని ఊహలిన్ తలకిర్ందులు చేసూత్ ఎపప్టికపుప్డు "అబబ్. అదుభ్తం అంకుల. నేను ఇలాంటి కథ కోసమే 
ఎదురు చూసుత్నాన్ను. చాలా చాలా బాగా వుంది" అని ఆదయ్ంతమూ అతనిన్ పోర్తస్హిసూత్ వసోత్ంది. 

నవయ్ ఇపుప్డు కూడా అలాగే సప్ందించింది. 
"లేదు అంకుల చాలా బాగా వసోత్ంది కథ. నాకయితే ఆ వాతావరణం కళళ్కు కటిట్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. ఆ ఫీల 

బాగా మెయింటెయిన చేసాత్ం మేము కూడా మా సినిమా లో" 
"పెదద్లపై గౌరవం, సంఘం పటల్ భయ భకుత్లు, ఎవరేమి అనుకుంటారో అనే భీతి. ఒక విధమైన సంకోచం, 

సంశయం ఇలా సాగిపోయేవి ఆ కాలంలో ఆలోచనలు. 
అందరూ ఇలాగే వుంటారని కాదు గానీ అధిక భాగం ఇలాగే వుండే వారు. 
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సిటీల సంగతి పర్కక్న పెడితే, చినన్ చినన్ ఊరల్లో పరిసిథ్తులు ఇలాగే వుండేవి ఆ రోజులోల్. 
కాలేజీలలో సైతం అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు మాటాల్డుకోవటానికి చాలా జంకే వారు. 
దీనికి తోడు దురదృషట్వశాతుత్ ఇకక్డ మన కథలో నాయికా నాయకులు అసలు ఒక కాలేజీ విదాయ్రుథ్లు కూడా కాక 

పోయిరి. వాళుళ్ ఏకాంతంగా కలిసి మాటాల్డుకునే పరిసిథ్తులు అసస్లు వుండేవి కావు. 
నేను యధారథ్ గాధనే నీతో పంచుకుంటునాన్ను, ఏదీ నేను కలిప్ంచి చెపప్డం లేదు కాబటిట్ సినిమాకు అవసరమైన 

మసాలాలు లోపించాయి అని అందుకే నేను పదే పదే నీతో చెబుతునాన్ను"  అనాన్డు సంతోష. 
"లేదు అంకుల. నేను ఎలాంటి కథ, కథనం ఆశించానో సరిగాగ్ అలాగే వసోత్ంది. ఇలాంటి సినిమానే నేను 

తీయాలనుకుంటునాన్ను. మీరు నిసస్ందేహంగా చెపుప్కుంటూ వెళళ్ండి. మామూలు సినీ పరిభాషలో చెపాప్లంటే 
అదిద్రిపోయింది" అంటూ నవేవ్సింది. 

తను కూడా నవివ్ తిరిగి చెపప్టం పార్రంభించాడు సంతోష. 
PPP 

అతడి మనసుస్ ఇంత సంకుష్భితంగా వునాన్ కూడా, మొదటి సంవతస్రం ఫలితాలోల్ అతనికి కాలేజి లో అందరి 
కనాన్ హయెసట్ మారక్స్ వచాచ్యి. కాలేజి లో పర్తి కివ్జ పోటీలో అతనే విజేత. అనిన్ విభాగాలోల్ అతనే ఫసట్. 

ఆమె ఊహ అతనికి పేర్రణ ఇసోత్ందో, అదృషట్ం కలిసి వచిచ్ందో గానీ అతని పర్భ వెలిగిపోతోంది కాలేజి లో. 
అది మంచి వరష్ కాలం. క్షణం తెరిపి లేకుండా ఉదయం నుంచి భారీగా కురుసోత్ంది వరష్ం. సహజంగానే 

వరాష్కాలం. దానికి తోడు వాయుగుండం కూడా తోడవడంతో విపరీతమైన వరష్ం పటుట్కుంది. 
ఆ వేళ కాలేజికీ కూడా వెళళ్లేదు అతను.  
తన గదిలో కూరుచ్ని కిటికీలోంచి వరష్ం చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఇంటి వెనుకే వరి పొలాలు, పొలాల వెనుక పరవ్త 

శిఖరాలు చాలా ఆహాల్దంగా వుంది పర్కృతి. 
పరవ్త శిఖరాలపై నుండి చినన్ చినన్ జలపాతాలలాగా దూకుతునాన్యి వరష్పు నీరు. పరవ్త శిఖరంపై 

శాంతమలల్పప్ ఆలయంలో దీపాలు మినుకు మినుకు మంటూ వెలుగుతునాన్యి. కొండకు దారి తీసే మెటల్ దారి వరష్పు 
తెరలు, మంచు తెరల మాటున చాలా అందంగా కనిపిసుత్నాన్యి. 

వాళిళ్ంటికి వెళదాం అని మనసుస్ లాగుతోంది. మళీళ్ వాళళ్ పెదద్ వాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అని ఒక వంక మనసు 
వెనకుక్ లాగుతోంది. అసలే ఈ మధయ్ మారుతి తనతో సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు.  

కాసత్ హరట్ అయినటుట్ కనిపిసోత్ంది అతని బిహేవియర.  
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ఆ అమామ్యికి తనకు మధయ్ ఈ పేర్మ అనే కానెస్పట్ మొదలు కాకముందు హాయిగా దరాజ్గా వెళిళ్వచేచ్వాడు 
ఎపుప్డు కావాలనిపిసేత్ అపుప్డు. కావాలిస్నంత సేపు కూరుచ్ని సరదాగా మాటాల్డి రాగలిగే వాడు.  

ఇది తన మానసిక భావమా, లేక నిజంగానే అలా జరుగుతోందా తెలియదు, ఆ మారుతి ఇపుప్డు తనతో 
ముకత్సరిగా మాటాల్డుతునాన్డు అని అనిపిసుత్ంది.  

ఇంతలో అతని చెవులను సోకిన పాట అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతిత్ంది. ముందు గదిలో నుంచి వినిపిసోత్ంది 
మందర్ంగా. 

"మరుగేలరా ఓ రాఘవా! 
మరుగేల – చరా చర రూప 
పరాతప్ర సూరయ్ సుధాకర లోచన" 
సందేహం లేదు. ఇది నిసస్ంశయంగా ఆమె గొంతే. తను వచిచ్ందా? ఇంత వరష్ంలో తను వచిచ్ందా? నేను 

కలగాని కనటం లేదు కద అని అనుకుని అతడు ముందు గది వంక వచాచ్డు. 
ఇది కల కాదు నిజం. నిసస్ందేహంగా ఇది నిజం. ఆమెని చూసేసరికి ’విశవ్కవి రవీందర్నాధ ఠాకూర ’గీతాంజలి’ 

లొని పదయ్ం అతని హృదిలో తటిలల్తలా మెరిసి మురిసింది. 
"సవ్రణ్ మణిమయ రతన్ ఖచితాసనం దిగి,  
నా పూరింటి చెంత నిలిచావు.  
ఓ మూల నే ఒంటరిగా నిను తలచుకుంటుంటే  
ఆ సంగీత మాధురయ్ం నీ చెవుల చేరగా 
నా పూరింటి చెంత నిలిచావు.  
అమోఘ విశవ్ సంగీతంతో కలిసిన నా విషాద గీతానికి మెచిచ్  
నీవు బహుమతిగా ఓ పుషప్ం చేబూని నా పూరింటి చెంత నిలిచావు"*  
*(అనువాదం: చావా కిరణ) 
అతని కనున్లోల్ ఆనందంతో కనీన్టి తెర అడొడ్చిచ్ంది. ఇషట్ సఖి ఎదురుగా వునాన్ చూడలేని ఆశకత్త. కరీచ్ఫ తో 

కళుళ్ తుడుచుకుని, తనెదురుగా సోఫాలొ కూరుచ్ని వునన్ తన పిర్యదేవతని ఆశచ్రయ్ంతో చూసుత్ండిపోయాడు. 
"ఒరే ఈ అమామ్యి చకక్గా పాడుతుంది. దా. నువువ్కూరోచ్ విందువు గానీ" అని వదినెమమ్ పిలిచింది. 
సింగిల సీటర సోఫాలో వదినెమమ్ కూరోచ్నుంది. తను ఇక తపప్ని సరై ఆ అమామ్యి పకక్నే కూరుచ్నాన్డు. 
 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                     p˝…’ 2021 

   11       పెల్టోనిక పేర్మ 

"నీ పర్కక్న ఓ నిమిషం కూరుచ్నే చనువు నాకిమమ్ని అడుగుతునాన్ను 
నీ ముఖ వీక్షణం నుంచి ఎడమైందా, నా హృదయానికి శాంతి విశార్ంతులు వుండవు." రవీందుర్ని గీతాంజలి 

ననున్ విడిచిపెటాట్దా ఈ వేళ అనుకునాన్డు అతను తన మనసుస్లో. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని మళీళ్ మెదటున్ంచి పాడటం మొదలెటిట్ంది, కొతత్గా రంగ పర్వేశం చేసిన శోర్త కోసం. 

ఓర చూపులతోనే అతనిన్ కేష్మసమాచారాలు అడిగింది. ’చూశావా నీవు రాకుంటే నేనే వచేచ్శాను’ అనన్ సందేశమూ 
వుంది ఆ చూపులో. 

"మరుగేలరా ఓ రాఘవా! 
మరుగేల – చరా చర రూప 
పరాతప్ర సూరయ్ సుధాకర లోచన 
 
అనిన్ నీ వనుచు అంతరంగమున 
తినన్గా వెదకి తెలుసుకొంటి నయయ్ 
నెనెన్ గాని మదిని ఎనన్జాల నొరుల 
ననున్ బోర్వవయయ్ తాయ్గ రాజనుత" 
 
కీరత్న పూరత్యింది.  
వాళుళ్ గమనించలేదు గానీ, బయట వరష్ం అధికమైంది. 
"ఏయ పిలాల్! టీవీలో ’సాగర సంగమం’ వసుత్ంది. చూసి వెళుళ్. ఇవావ్ళ నీ భోజనం ఇకక్డే" పర్కటించింది 

వదినెమమ్. మనసులోనే కోటి కోటి థాంకస్ లు చెపుప్కునాన్డు వదినెమమ్కి. 
అమెకి ఎవరిమీదనయినా పేర్మ ఎకుక్వ అయితే ’ఏయ పిలాల్’ అనేసుత్ంది గబుకుక్న. 
మొహమాటంగా చూసుత్నన్ ఆ అమామ్యి వంక చూసూత్ "మీ అమామ్ వాళళ్కు నేను కబురు పెడతాను లే" అని 

భరోసా ఇచిచ్ంది వదినెమమ్. 
సినిమా మధయ్లో వదినెమమ్ లోపలికి వెళిళ్నపుప్డు , మెలిల్గా అడిగాడు అతడు "ఏయ, నీ పుటిట్న రోజు ఎపుప్డు?" 

అని 
"జూన పదకొండు. నీది ఎపుప్డు?" ఆమె సమాధానం చెపిప్ంది. 
"ఓ మై గాడ. జూన పదకొండు అంటె నినన్నే. మరి నాకు చెపప్నే లేదేం?" అతడు ఆశచ్రయ్ పోయాడు. 
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"ఏమిటొ అసలు అలవాటు లేదు, చినన్పప్టున్ంచి అలా సెలెబేర్ట చేసుకోవటం. ఇంతకూ నీది ఎపుప్డు?" 
"నాది జూన తొమిమ్ది. మళీళ్ ఓ సారి ఓ మై గాడ. చూశావా అసస్లు మరిచ్పోయాను ఈ సంవతస్రం. నా 

ఆలోచనలనీన్ నీ గురించే నాకు సంబంధించినది ఏది కూడా నాకు గురుత్ వుండటం లేదు" సినిస్యర గానే చెపాప్డు 
అతను. 

ఆమె అతని వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, ఆమె చూపులో ఒక విధమైన సిగుగ్ కూడా తొంగి చూసోత్ంది అతని 
మాటలకు. 

"నువువ్ రణమండల శిఖరం ఎపుప్డైనా ఎకాక్వా?" ఆమె చినన్గా అడిగింది. 
అతడు ’లేద’నన్టుట్ తలూపాడు. 
"శార్వణ మాసం చివరి శనివారం నేను మా సేన్హితురాళళ్తో కలిసి వెళుతునాన్ను. నీకు అదే చెపాద్మని వచాచ్ను 

ఇపుప్డు. చాలా బాగుంటుంది అకక్డ. వీలైతే నీవు కూడా రా" 
అతను తలూపాడు అంగీకార సూచకంగా 
ఇంతలో వదినెమమ్ రావటంతో సంభాషణ కి బేర్క పడింది. 
ఇదద్రూ సినిమా చూడడ్ంలో నిమగన్మయాయ్రు. 
ఆమె ఆ సినిమాలో లీనమయి పోయి ఒకోక్ సారి కంట తడిపెటుట్కోవటం కూడా గమనించాడు. 
అతనికి కూడా బాగా నచిచ్ంది ఆ సినిమా. అతడు పెదద్గా సినిమాలు చూడడు. ’సాగరసంగమం’ లోని 

భావోదేవ్గాలు అతనికి బాగా నచాచ్యి.  
( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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