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చాలా చిరాగాగ్ ఉంది. సగం రాతిర్ దాటి పోయింది. ఆవిడ యింకా ననున్ వదలేల్దు. సాధిసూత్నే ఉంది. ఎనిన్
వివరణలు ఇచిచ్నా సంతృపిత్ పడటం లేదు. తల పగిలి పోతోంది. ఇనిన్ సంవతస్రాల కాపురంలో మనశాశ్ంతిగా ఉనన్ది
ఎపుప్డో తన వాదన పటుట్దల ఒకక్టే ముఖయ్ం. పేర్మించి మరీ పెడిల్ చేసుకునాన్ము. పేర్మించినపుప్డు ఈ వయ్తాయ్సాలు
గురుత్ రాలేదు. వచిచ్నా ఇవి ఎంత పేర్మ ముందు అనే లెకక్లేని తనం. అరధ్ం చేసుకునాన్ము అని గుడిడ్ నమమ్కం.!!
విడిపోయయ్ంత

ఉండవు ; కలిసి ఉండటానికి పనికిరావు. తలలు గుండెలు పగలగొటుట్కోవాలిస్ందే.

ఏదీ తేలదు.

తేలుచ్కోవాలని కూడా ఇదద్రికీ ఉండదు.. ఈ కటెట్లు ఇలా మండాలిస్దే! ఈ కొంప ఇలా తగల పడుతూ ఉండాలిస్ంది!
పిలల్లు. అందునా ఆడ పిలల్లు. అదీ చెపిప్ చూసాను మనలిన్ చూసి నేరుచ్కుంటారు అని. పోనీండి వాళైల్నా బాగు పడుతారు
అంది. నోరు మూసుకునే ఉండాలిస్ందే .తపప్దు.
ఎ.సి రూములో చెమటలు పోసిపోతుంటే, హలోల్కి వచిచ్ గుడిడ్ టేబిలు లైటు వేసుకుని, పైన తిరుగుతునన్ ఫాయ్నును
చూసూత్, నెతిత్ పగల గొటుట్కుంటూ ఉండి పోయాను. ఎంత వెతికినా లోడినా కనపడితే కదా సమాధానం!! తీరుప్; ఒక
కొలికిక్ వసేత్ కదా?
ఎంత సేపటికో టీపాయ మీది పుసత్కం చేయి తగిలి కిర్ంద పడింది. అందులోనుంచి ఏవో కాగితాలు కిర్ంద
పడాడ్యి. అనీన్ ఏరి సరిగాగ్ పెడుతూ చూసాను. ఉతత్రం లాగా ఉంది. ఆ చినన్ వెలుగులో అక్షరాలు కనిపిసుత్నాన్యిగాని,
సప్షట్ంగా తెలియడం లేదు. పెదద్ లైటు వేసాత్మంటే, ఆవిడ నిదుర చెడుతుందేమో? లోపల పెటేట్సేత్ పోతుంది. సరుద్
తునన్పుప్డు, మొదటి పేజీలో మొదటి లైను ‘మై డియర సీవ్ట హరట్ ‘ అని కనిపించింది. ఇదేవిటి? అక్షరాలు నావేనా..! ఆ
గుడిడ్ వెలుగులో అలాగే అనించాయి.
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నా పేర్మ లేఖ.!! ఇపుప్డు...ఇకక్డ ..పాపం, సమ్ృతులను, ఇంత సంఘరష్ణలో జాఞ్పకం చేసుకుటుందేమో? ఎంత
మనసుంది నా మీద. మా పేర్మ మీద ఎంత తపనుంది. ఆ నమమ్కంతోనే ఇంతకాలం నాతో కాపురం చేసిందేమో! బంధం
మీద భారాయ్ భరత్ల అనుబంధం మీద ఎంత గౌరవం. లేకుంటే ఎపుప్డో రాసిన ...!
మై సీవ్ట హారట్ ‘మొదటి పదం చదవగానే తనువు పులకరించింది. ఎంతటి మధురమైన తీయనైన జాఞ్పకం.
ఆకాశంలో విహారానికి వెళిళ్ంది నా మనసు.
“దిగంతాలకవతల మన మిదద్రం ; మనమే... ఒకరి వొడిలో ఒకరం..!!. సృషిట్ లయకారులంతా మన ఇదద్రి
ఏకాంతానికి భంగం రానీక గోపయ్ంగా నవువ్కుంటూ ఆశీరవ్దించి తపుప్కునాన్రు.
నువువ్ నాకు వాళుళ్ సావ్ధీనం చేసిన విలువైన కానుకవి అని , మన పేర్మకు దివయ్ జోయ్తివని , దగగ్రకు తీసుకుంటే,
ఈ కౌగిలికంటే గొపప్వా..మీ పేర్మకంటే విలువైనవా అనాన్వు, మధువు వరిష్సుత్నన్ కళళ్తో, హంస తూలికా తలప్ంలో,
పేర్మోనామ్ధపు తటాకంలో పయనిసూత్, పర్ణయ సంగమ వసంతోతస్వం జరుపుకునాన్ం. కానీ ఇపుప్డో...?”
ఎపుప్డో తొలి రోజులోల్ అలాగే సంభోధించేవాడిని. వేడికదూ ...!
పూరిత్గా చదువు దామని..; చదివి ఇపుప్డెందుకు గుండెలు పగలగోటుట్కోవడం అని తీసి పెడుతూ, బెడ రూము
వైపు చూసాను. శబద్ం లేదు. నాకు తెలుసు హాయిగా నిదుర పోతూ ఉంటుంది. అది నితయ్ం జరిగేదే. అంత తల పగల
కొటుట్కుని ఏడిచ్ ‘ నా బర్తుకుని నాశన చేసావు’ అని ననున్ నానా శాపనారాధ్లు పెడితేగాని ఆమెకు నిదుర పటట్దు, నాకు
నిదురుండదు. ఉదయం లేవగానే ఎకక్డ లేని పేర్మానురాగాలతో ముంచేసుత్ంది. చేతిలో ఆ ఉతత్రం...! పోనీ చదివితే తీపి
గత సమ్ృతులు ...కాసత్ మన...?
“మనిదద్రి మాటలు చేషట్లు పర్ణయ కావాయ్లలోలేని పర్మోదభరిత పేర్మ బీజాక్షరాలు. తొలి పేర్మికులకు వలపు
గీతాలు. రతీ మనమ్ధులకు అమలిన శృంగార హృదయ గర్ంధాలు. అంత సవ్చచ్మైంది మన వలపు.”
***
“ఏవిటి అలా చూసుత్నాన్రు.!?” సిగుగ్తో మరులు పోతూ అడిగింది ఆమె.
“మతి పోగొటాట్వు కదా!” అనాన్ను.ఇంకా చాలనటుల్ ఆమెనే చూసూత్.
“మనసును దోచినపుప్డు మతికూడా నాదే కదా.”
“అందుకే వశం తపిప్ంది.” కళుళ్ నా మాట వినవు. మనసుస్ అంతకనాన్ ఎకుక్వే ఆమె నుంచి రెండింటిని తిపుప్
కోలేకపోయే వాడిన్.
***
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“ఆ క్షణంలో ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? పంచేందిర్యాలు నీ వలపుకు దాశోహమైపోతాయి . ననున్ నేను
మరిచిపోతాను. ఈ పర్పంచానిన్ మరిపించి, నీ

సవ్రగ్ంలో బందీని అవుతాను.

నువువ్ ఎం

చెపిప్నా అవును అనే

సమాధానమేగాని కాదు అనే మాట మరిచి పోతాను. నువువ్ కూడా అంతే అనిన్ంటికి అంగీకారమే, మరొక పదం
వినలేదు.
ఆలశాయ్నిన్భరించడం బర్హమ్తరమైయేయ్ది. నువువ్ వసేత్ పర్శాంతత తోడు వచేచ్ది. నీ తోనే వసంతం వచేచ్ది.
మండుటేడారులు పచిచ్క మైదానులను, విరబూయించుకొని వెనెన్ల తోడుంచుకొని, రాజ హంసలు, మయూరాలు,
కోయలగానాకి, నాటయ్ం చేసుత్ంటే అపస్రసలా నాజూకుగా సుగంధాలను, విశవ్మంతా విరజిముమ్తూ మబుబ్ల పలల్కిలో
భువినంతా వెలిగిసూత్, నా హృదయ వీణను సునిశిత రాగాలను శృతిచేసూత్, పేర్మ పలల్కిలో హృదయానిన్ నిదుర
పుచేచ్దానావు.
సేత్ర్ అందం ఎకక్డ దాగి ఉంటుంది.? అని అనుమానమోచేచ్ది. జవాబు..?
అణువణువులోనూ విరజిముమ్తుంటూ ఉంటుంది. ఇది నిజం కాదు !! వాలు చూపులో, పుషిప్ంచిన కొంటె
నవువ్లో, అర చెదరిన పైట చాటులో!! అదికూడా కాదు!!.
పేర్మతో మమకంతో, మరులు నిండిన బిగి కౌగిలిలో, మతుత్లో మునిగిన మనసులో, మందారాలు పూచిన
మరుమలిల్ తోటలో, మధువును కురిపిసుత్నన్ పెదవులిన్, అందుకోబోయే ముందు, పలవరించే ‘ ఛీ ‘అనే , తియయ్ని వలపు
పిలుపు చిరు పెదవులిన్ అందించే చిరునవువ్లో దాగి ఉంటుందని.!!
ఇది గతం అనుకోడానికి లేదు. ఇపప్టికీ సజీవంగా నాలో బర్తికే ఉంది. సంతోషం ఆనందం, ఆశ లేనపుప్డు
జీవించాలిస్న అవసరం లేదు. నువువ్ లేని ఈ జీవితం అరధ్ం లేనిది. మళీళ్ ఈ రోజు మొదలయియ్ంది చూడాలనే తపన.
అందుకే ఈ మనసు ఊరుకోలేదు పలకరించాలని పదాలరూపంలో పరుగులు పెడుతుంది."
***
‘ఎపుప్డు రాసాను ఇలా?తల గోకుక్నాన్ను. గురుత్ రాలేదు. ఏమోలే ఆమె అలిగి ఊరేలిల్నపుప్డో, మరో పండకోక్
పబాబ్నికో వెళిళ్నపుప్డు రాసుండవచుచ్. ఇపప్టికీ అంటే....?మరుపు సహజం కదా!’
కానీ బర్తికునాన్ను. గడిపేశాను కాలానిన్ మింగి; కడుపులో చలల్ కదలకుండా!
ఇదేమాట అనాన్ను. నేను లేకుంటే ; మనం దూరం అయితే.!?
***
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"సృహ తపిప్ పోయి ఒకక్ సారిగా నామీద వాలిపోయావు. భయంవేసింది. దూరం చెయాయ్లను కునాన్ను. ఎకక్డో
నీ మాటలు వినిపించాయి. 'దూరం చెయయ్కండి చచిచ్పోతాను'. గబుకుక్న నినున్ నాలో ఇకయ్ం చేసుకునాన్ను. అలా ఎంత
సేపు ఉనాన్మో తెలియదు.
తలెతిత్ నా వైపు చూసావు. ఎంత దయనీయంగా ఉందో.! అపప్టికపుప్డు నా హృదయానిన్ నీ కాళళ్ ముందు
అరిప్ంచాలనుకునాన్ను. పర్పంచం తలల్కిర్ందులయినా, ఆరు నూరయైనా, హరి వీర భయంకరులు అడొడ్చిచ్నా నినున్
వదలకూడదని, ఆ క్షణమే నిరణ్యించుకునాన్ను. దగగ్రకు తీసుకుని నీ నొసట ముదుద్ పెటుట్కునాన్ను. కిర్ందకు జారుతునన్
నా పెదవులిన్ సుతారంగా తాకి, తొలి ముదుద్, తొలి సంగమానిన్, తొలి రేయి కానుకగా, జీవితాంతం దాచుకోవాలనుంది.
చేరువయేయ్ంత వరకు చేజారకుండా, హృదయం కవాటాలు ఆహావ్నిసూత్నే ఉండాలని. సిగుగ్తో మరులుతో ఎరుపెకిక్న నీ
బుగగ్లు, మధువును చిందించిన ఆ పెదవులు నవివ్న నవువ్ ,యింకా ననున్ పులకరింప చేసుత్ంది. మనసులు ఒకటైనా
శరీరానిన్ దరికి రానివవ్లేదు. చేరువకావాలని తపించే ఈ మధుర సమ్ృతిని పదిలంగా దాచుకుందామని నా కలోల్కి చూసి
కాదనకుండా దిగంతాలకవతలకు నెటాట్వు, నీ చేతిని తోడుగా....!
గురుత్ందా చీకటి పడుతుంది. మీ ఇంటికి వచాచ్ను. వరష్పు సూచనలు. బాగా చీకటి కముమ్కుంది. ఒళుళ్
పులకరింప చేసే చలల్ని గాలి. ఇంటిలో నువొవ్కక్దానివే ఉనాన్వు.ఆ రోజు కరెంటు దేశమంతా పోయింది. బయటకొచిచ్
పోరిట్కో పర్కక్న, పూతోటలో కూరుచ్నాన్ము. నైట కీవ్న పువువ్ల మధుర సువాసన, సృషిట్నంతా ముంచి, మనతో సరసాలు
ఆడుతూ పిచిచ్ పటిట్ంసుత్ంది. చిమమ్ చీకటి, మన మనసు తెలుసుకుందేమో ఆ వెనెన్ల; చుకక్లిన్ నింపి తపుప్కుంది.
ఆరుబయట ఆకాశంలో మనిదద్రం; మనతో నక్షతార్లు ; ఆడుకునాన్ం కదూ! మనతో మంతనాలు ఆడాయికదూ! ఎంత
మనసో వాళల్కు మన జంట అంటే!,వదలేల్దు మనలిన్, చందుర్ని పేర్మగాధలనీన్ వినేదాకా! మీరు వెళళ్ండి, మా మధయ్
మీరెందుకు ; ఇది నాయ్యమా అని నిలదీసినా , చిరుకోపం చూపించినా, చిరునవేవ్ సమాధానం.
‘పోనీండి పాపం; వాళళ్ మనసెంత పరితపిసుత్ందో పంచుకోవాలని.’ సుతారంగా ననున్ మందలించి, ఆహాల్దంగా
వాళళ్ను ఆహావ్నించావు.
***
‘చుటూట్ చీకటి; ఎకక్డ? ఎపుప్డు? మేమిదద్రం! గురుత్ రాడంలేదు.!! నేనేనా? అలాఅనాన్నా?’
***
చీకటోల్,ఆకాశంలో, చుకక్లోల్, కీచురాళళ్ శబద్ంలో ,మిణుగురు పురుగుల వినాయ్శాల నృతాయ్లు చూసి,మౌనంగా
చికక్గా కనులకు విందుచేసే నవువ్ నవువ్తూ, చదుర్ని వెలిగించావు. చేతిలోకి తీసుకుని, నా మనసు, నీ మనసులోని
వలపు పిలుపులు చెబుతూ, ఎంతసేపు చూసామో కదా? ఆకాశం విరహంతో విలపిసుత్ందని, నీ మోము చందనానిన్ పూసి

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã

2021

5

̡ė ͞Ɛ

ð.їҞў ̡ěĂѥѠ ŪĔȵ

కలువ రేడును అరిప్ంచావు, చుకక్లకు బహుమతిగా! 'నా గుండె వెళిల్ పోతుంది. మీ హృదయానిన్ పంపారా ఆ చుకక్లకు
రాయబారం!! నా గుండే మీ గుండే నేసత్మని, ఇదద్రి పార్ణాలు అందులోనే ఉనాన్యని , ఎడబాటు చెయొయ్దద్ని, యిసేత్
జనమ్ జనమ్లకు పదిలంగా దాచు కోవాలని. అడగరా ఒక మాట , వాళల్కు వలపు మాంతిర్కుడను ఇచాచ్నని చెపప్రా ! ఈ
చీకటోల్ మనసుకు దారి చూపి, మన బంధానికి శాశివ్తంగా వెలుగునిచేచ్, ఒకే ఒక హృదయ జోయ్తిని, వరంగా పొందరా?’
అనాన్రు కదా మేమునాన్ం వెలిగిసూత్నే ఉంటాము మీ హృదయాలను, యుగ యుగాలు, అని మనసు విపిప్
సావ్గాతించారు కదా వినన్పానిన్.శుభాకాంక్షలు అంద చేసారుకదా; తోడుగా శాశవ్తంగా ఉనాన్రుకదా! పాపం, ఎంతో
దిగులు పడాడ్వు. మరిచి పోయారేమో కమలనాధుని రాకను. ఒక రోజు ఎడబాటు బర్హమ్ రాసుంచాడని !!
***
‘ఇదేవిటిది.? ఆవిడ ఎపుప్డంది?... మరిచి పోయానేమో? నేనేవిటి చీకటోల్....?
మరుపు సహజం కదా! సంసార సాగరంలో

జరిగే ఉండొచుచ్.! ఈ ఉతత్రం నేను రాసినదేనా? ఆవిడ అలా

మాటాల్డిందా? ఏమో తొలి రోజులోల్....?
***
మనిదద్రం ఆరోజు ఎలా కొటాల్డేమోకదా! ఎందుకు? నేనే నినున్ ఎకుక్వగా పేర్మిసుత్నాన్నని నేను, నేనే నని నువువ్!
నా పేర్మే గొపప్దని నువువ్ లేదు నాదేనని నేను ...అబబ్ నవువ్సుత్ంది! ఎంత సేపు వాదించుకునాన్మో కదా? చివరకు చిలికి
చిలికి గాలివానగా, తెగతెంపులు దాకా వెళాళ్ము. అలిసి పోయాము. జీవితం ఇక మరీ దురభ్రంగా, ఆ రోజుతోనే
అంతమయేయ్టటుల్గా , విరకిత్పుటిట్ ఇదద్రం కలిసి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామని ,దూకి చనిపోదామని,కొండ పైకి ఎకాక్ము.
నేను జారాను. నువువ్ పటుట్కునాన్వు. నీకు ముళుళ్ గుచుచ్కునాన్యి. నా హృదయం తలల్డిలిల్పోయింది. అడుగు కిర్ంద
పెటట్నివవ్క మోసుకు పోయాను. అలిసిపోయాము. ఆ శిఖరానుంచి

చూసేత్

కీకారణయ్ం అగాధమైన లోయలు..

మతిపోయింది. అపుప్డు గురుత్కొచిచ్ంది. అకక్డకేందుకు వచాచ్మా అని అడిగాను. నా పేర్మ గొపప్దా నీదా అని.!!
అహంకారమని పకుక్న నవావ్వు. పేర్మ లేక పోతే చావాలిగాని; ఎవరిది ఎకుక్వ అని చావాలనుకోవడం ఏవిటి?
ఇదద్రిలోను మెదిలిన పర్శన్ !!
అవునుకదా! పిచిచ్కదా! దానికి ఈ నిరణ్యం ఏవిటి? ఈగోసే.. అహంకారమే కదా భారాయ్ భరత్లను విడదీసేది,
మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసి, సంసారాలోల్ చిచుచ్పెటేట్ది.!!
అపుప్డే పర్మాణం చేసుకునాన్ము కదా, అహంకారాలతో, అభిజాతాయ్లతో, అనుమానాలతో పేర్మను కొలవ
కూడదు, అవమానించకూడదు ; సరుద్బాటుతో, మనిన్ంపుతో మలుచుకోవాలని. అదే పెండిల్కి అరధ్ం అని!! ఇలాగే
ఉంటాయి ఆలుమగల కొటాల్ట లని, చాలా చాలా అరధ్ం లేని అనవసరమైనవి. మనసారా నవువ్కునాన్ము అజాఞ్నానికి.
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***
‘ఇపుప్డు అలాగే ఏడుసూత్ చసుత్నాన్ము కదా! దేవతలు దీవించిన బంధం కాదు; ముకోక్టి దేవతల సాకిష్గా వేసిన
మూడు ముళుళ్ కాదు. జీవితంలోకి ఆహావ్నించిన అగిగ్ పులల్లు పెటోర్లు. జీవితం అతి చినన్దని తెలియక, సంతోషం
విలువ మరిచిపోయి, సరుద్బాటు మనిన్ంపు అనే అమృత వాకాయ్లను అవమానించుకుంటూ, పంతాలతో పగతో
నిరభ్ంధంగా ఎవరికోసమో చేసే సంసారంలాగా కలిసి బర్తుకుతునాన్ం కదా! పాటాలు నేరుచ్కుంటూ ఉంటాము; ఎనోన్
నిదరశ్నాలు చూసూత్ ఉంటాము కానీ మూరఖ్తవ్ం అహంకారం ఆలోచింపనివవ్వు. వాళళ్ పరిసిథ్తులు వేరు మనవి వేరు అనే
సమరద్నే ఇంగిత జనానిన్ వివేకానిన్ తగలపెడుతుంది. దానికి మనిన్ంపే లేదు.
మనం ఊహించిన కలలుగనన్సుందర జీవితం ఉండదు. నిజాలు వేరు, పేర్మ వేరు, జీవితం మరీ వేరు. ఇవే
నిరాశను కలిగించి పేర్మకు పరిక్షలు పెడుతాయి . అవి పేర్మ మతుత్లో లెకక్లోకి రావు. కానీ ఆ తేడాను పెండల్యిన
వాళుళ్ అంగీకరించాలి. మరిచిపోవాలి, మనిన్ంచుకోవాలి. లేకుంటే ఆతీమ్యత అనుబధం సంసారపు మధురిమలు సరవ్
నాశనమే! రోజు జుటుల్ జుటుల్ పటుట్కోవాలిస్ందే! పిలల్లుంటే వాళళ్ వయ్కిత్తావ్లు కూడా పూరిత్గా నాశనం అవుతాయి.
ఆకతాయిలుగా మానసిక రోగులుగా కృరారాతి కూర్రులుగా తయారవుతారు.
ఇవి నేను చెపిప్న మాటలే! ఈ ఉతత్రం నేను రాసిందే! యింకా చాలా చెపాప్ను. ఇలా ఉంటుంది జీవితం
అని.చదవడం మొదలుపెటాట్ను.
***
అందుకు మనం పెండిల్ చేసుకోవాలిస్న అవసరం లేదు. మన పేర్మలో ఎలాంటి అపారాధ్లు వైషమాయ్లు,
అభిజాతాయ్లు జోరబడకూడదు. అంత ఆతమ్విశావ్సం లేక పోతే మన బర్తికినంతకాలం కలమ్షం లేకుండా
ఆరాధించుకుంటూనే ఉంటాము. ఇలాగే ఉందాం పేర్మించుకుంటూ.!!
ఆ మాటకు “ మరెందుకు కలుసుకుంటునాన్ం. ఒకరికోసం ఒకరం ఇంత తపన ఎందుకు పడుతునాన్ం. ఇనిన్
సంవతస్రాల సేన్హనికి అరధ్ం ఏవిటి?.” అంటూ కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుని నువువ్ బాధపడాడ్వు. మన పేర్మ వాటిని జయిసుత్ంది
అనాన్వు. మీరు తోడుంటే అవి లెకక్లోకి రావనాన్వు. మన కలయిక ఆనందానికి అంతిమ తీరుప్. మనకు అలాంటివి
ఎదురు పడవని ననున్ తృపిత్పరిచి, దైరయ్మిచిచ్, మనమిదద్రం జనమ్ జనమ్లకు,యుగాంతం వరకు ఒకక్టే అని శపధం
చేసుకుని,

మనసూప్రిత్గా

నవువ్కునాన్ము. !! ఇపప్టికి గురుత్; నవివ్ నవివ్ అలిసి నా ఒడిలో ఆదమరచి

లోకానిన్

మరిచిపోయి, నమమ్కంతో నిదురపోయావో ! ఆ నమమ్కమే కదా పేర్మకు నిదరస్నం!!
***
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‘ననున్ నేను గిలుల్కు చూసాను. ఇది నిజమా! అంత సంసాక్రవంతంగా, ఆదరశ్పార్యంగా మాటాల్డుకునన్టుల్,
ఎంత ఆలోచించినా గురుత్ రాలేదు. ఎపుప్డో లొంగి పోయాను. అయినా అసంతృపిత్ తగగ్లేదు ! ఆమెకేమైనా మానసిక
వాయ్ధి ఉందా అని చాలా ఆలోచించాను. నా పర్వరత్నలో లోపాలు వెతుకుక్నాన్ను. నా పరిధికి అందలేదు. పిలల్లు పుటాట్రు,
ఇరవై సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి. యింకా....? బహుశా ఆమె ననున్ పేర్మించలేదేమో! మరి ఈ పేర్మలేఖ ఏవిటి?
బహుశా గతానిన్ తలుచుకుని ఆనందానిన్ వెతుకుక్ంటూ ఉందా? ఇంత జాగరత్గా ఈ పేర్మ లేఖను...?పాపం...!! ఆమె
పేర్మను తకుక్వగా అంచనా వేసాను.’ నాకు తెలియకనే కనీన్ళుల్ ఉబికాయి.
ఆవిడ రాసినవి నేనెకక్డ ఉంచాను.? విరకిత్తో, అబదాద్లని చించి పారేసాను.! మరి ఆవిడో....?ఇపప్టి వరకు
గురుత్గా...,! నిజంగా ఆవిడకే పేర్మ మీద నమమ్కం, బంధం మీద గౌరవం ఉంది. పేర్మ మూరిత్. సహచరి.అరాధ్ంగి.!!
నేనెంత తపుప్గా అరధ్ం చేసుకునాన్ను. క్షమాపణ కోరాలి. పెండిల్గాక ముందు వేరేవరినైనా ..?ఛీ.. ఏవిటీ ఈ దరిదర్పు
అనుమానం.!! గటిట్గా నిటూట్రుప్ వదిలి చదవడం మొదలు పెటాట్ను.
***
ఒక రోజు నా ఎదపై వాలి, ఆ సంధాయ్ సమయంలో సూరీడు తన వనెన్లనిన్కలిపి, సృషిట్ కుంచెతో మనకోసం,
ఆకాశానిన్ రంగు రంగుల చితార్లతో అలంకరించి, పడమటలో విరహంతో తపించిపోతునన్ తన పిర్యురాళుళ్ కమల
తరుణులు కోసం వెళుతూ, తూరుపు వైపు నవువ్తూ చూసి, ‘అదిగో మీ చెలికాడు, పేర్మ వలల్భుడు కొటాను కోటల్
రమణులతో మీ దగగ్ర పేర్మ పాటాలు నేరుచ్కోవాలని వసుత్నాన్డు. చతురుడు తారను మరిపించి కోటి రాణులతో
కులకాలని.!!' అని చిరునవువ్తో పారిపోయాడు. నీకు కోపం వచిచ్ంది. పటుట్కునన్ చేయి వదలకు, వేయి జనమ్లైనా ఒకరు
చాలని చందుర్నికి బుదిద్ చెపాప్లని అనాన్వు నువువ్. నిజం కదూ అనాన్ను నేను. చుటుట్కునాన్వు ననున్.
కానీ మన జీవితాలోల్నే వేరొకరి చేయి పటుట్కుని నడవాలిస్ వచిచ్ంది. కలలోకూడా ఊహించ లేదు. అది నిజం ;
జరిగిపోయింది. దేవుడిన్ తిటట్లేదు. జీవితంలో ఇలాంటివి సహజమేమో! నమామ్లిస్ వచిచ్ంది. నమిమ్నా నమమ్కపోయినా
కాలం ఆగదుగా! లాకుక్పోయింది. నీ తలపు నాతోనే పర్యాణం చేసూత్నే ఉంది. ఈ కటెట్లో ఊపిరి ఉనన్ంత వరకు
జీవితానిన్ నడిపిసుత్నన్ది, నీ పేర్మ అందులోని మాధురయ్మే!ఆ తలపులు ఇపప్టికి మనసును మరులతోనింపుతూనే
ఉనాన్యి.
***
ఈ మాట నేనెపుప్డు అనలేదే? అసలు ఆలోచనే కలగ లేదు. బంధం జీవితానికి ఒకక్టే అని ఇపప్టికి
నముమ్తునాన్ను. అందుకే దూరంగావాలనే తలపే లేదు.మరి ఇదేవిటి?
***
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చెపాప్లంటే చాలా సంవతస్రాలు నినున్ మరిచిపోలేక నిజానిన్ నమమ్లేక నమిమ్ భరించలేక ఎంత మానసిక కోష్భను
అనుభవించానో? సంసార సాగరంలోపడి తెలుసుకోలేక పోయాను. ఆమె మరిపించింది అని చెపప్లేను. తోడు నిలిచింది.
ఆలోచించి ఆలోచించి మనిదద్రం వేరు వేరు జీవితాలు ఎనున్కోవడం,ఒక విధంగా చాలా మంచే జరిగిందని తృపిత్
చెందాను. సాంఘికంగా సామాజికంగా తేడాలునాన్పుప్డు మన వయ్కిత్తవ్ంలో అభిరుచులులో, ఆశయాలలో ఎనోన్
మారుప్లు చేసుకోవాలిస్వసుత్ంది. కొనిన్ గడుడ్ సమయాలోల్ మన తాయ్గాలను సరిపోలుచ్కోవడం జరుగుతుంది. అపుప్డు
నీకు నువువ్, నాకు నేను, ఒకరి తాయ్గానికి మరొకరి తాయ్గం ఏమాతర్ం సరికాదు అనే భావన వసుత్ంది. నిరాశతో జీవితం
నరకమై, నితయ్కాషట్ంగా తయారు అవుతుంది. అందుకని సిట్మితం తెచుచ్కునాన్ను. సుఖంగానే జరిగిపోతుంది. బిడడ్లునన్ఎ
తలిల్దండుర్లు తెగతెంపులు చేసుకోవడంగాని,ఆతమ్హతయ్ పర్యతన్ంగాని చెయయ్కూడదు. అది తీరుప్ కాదు. ముగింపూ
కాదు. జీవితం మనం కోరుకునన్ది ఇచేచ్ది చాలా అరుదు. అలాగని ఓడిపోయినటుల్ ఎపుప్డు ఆలోచించనే కూడదు. గెలుపు
నీకు దకిక్నదానిన్ మలుచుకోవడంలోనే
అనురాగాలను, భవిషయ్తుత్ను

ఉంది. సంతోషం నీ తృపిత్లో, విచక్షణలో

అవమానాలతో

ఉంటుంది. బిడడ్ల ఆతీమ్య

నింపి, నిరాస నిసప్రుహలతో జీవింపచేయడం కాదు. అవి అంగడి

వసుత్వులుకాదు. అది క్షమించరాని నేరం. కానీ మన పరిచయానిన్ నీ జాఞ్పకాలు ఒకోక్సారి మరీ తికమక పుటిట్సాత్యి.
క్షమించు.
నీ జీవితం చకక్గానే ఉంటుందని మనసూప్రిత్గా నముమ్తునాన్ను. నీ వయ్కిత్తవ్ం

నాకు తెలుసు. సరుద్కునే

మనసత్తవ్ం నీకు జీవం; అదే నినున్ అనిన్ సంఘరష్ణలను ఎదురుక్నే శకీత్ నిసుత్ంది. అనిన్ గొపప్ గుణాలలో పేర్మలో సవ్చచ్త
సాధించాలనే పటుట్దలకంటే, యధారాధ్నిన్ భరించే మనసత్తవ్మే, నీలో పిచిచ్ పిచిచ్గా నచిచ్న గుణం. కానీ నిజం, ఇపప్టికి
బాధాకరంగా నరకపార్యంగా ఉంది. నువువ్ దూరంగావటం !!
***
నాకు తెలియకనే చెమటలు పోసిపోయాయి.ఊపిరిఆడటం లేదు.గొంతులో ఎదో అడుడ్పడి నటుల్ంది. మింగుడు పడలేదు.
ఆ ఉతత్రానిన్ పైకి కిర్ందకు రెండుమూడుసారుల్ చూసాను. రోజాపువువ్లు ముదిర్ంచి నిండుగా ఉనాన్యి. అపుప్డు
తను రాసే లెటర పాయ్డే.!! మరి? మిగిలింది చదవడానికి.భయంవేసింది.అయినా..!
***
నీ భరత్తో చాలా సంతషంగా కాపురం చేసుత్ంటావని...?
***
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ఒకుక్దుటన లేచి కూరుచ్నాన్ను. పార్ణం పోయినంత పనయియ్ంది..తల తిరిగిపోతుంది. గుండెలోల్ మోయలేనంత
భరువు, నిలిచిపోతుందేమో అనుకునాన్ను.ఇది నేను రాసింది కాదు.ఇరవై సంవతస్రాల ముందటి పిర్యిని పేర్మ లేఖ.
యింకా మరిచిపోలేనంత మధుర పేర్మా ....?
ఇది మనసులో ఉంచుకుని జాఞ్పకం చేసుకుని, ననున్ నా పేర్మను అంత అసహియ్ంచుకుని, జీవితానిన్
అవమానిసుత్నన్ది. నరక పార్యం చేసుకుంటుంది. ఇపప్టికైనా ఆమెలో మారుప్...? అతను గుటుట్గా సంసారం
చేసుకుంటునాన్డు. అతను ఇపుప్డు రాయడం ఏవిటి? ఈమె చించి పారెయయ్క ఉంచడం ఏవిటి? అయినా పెండిల్కి
ముందు మరొకరిని పేర్మించడం తపాప్? ఇపుప్డు నేనేం చెయాయ్లి.?
తల పగిలిపోతుంది. తన బర్తుకే అసహయ్ంగా అనిపిసుత్ంది. ఇనాన్ళుళ్ ఆమె నాతో చేసింది ఏవిటి? మనసులో
ఒకరిన్ ఉంచుకుని పర్కక్లో మరొకడితో....! భరత్కు ఇంతకంటే మరొక శిక్ష అవసరమా? మగాడికి ఇంత కంటే
అవమానం ఉంటుందా?నా మంచితనానికి, సహనానికి, పేర్మకు, తిరుగులేని

శిక్ష వేసింది. అందుకే ఆవిడ నాతో

సంసారం చెయయ్క, కసిని తీరుచ్కుంటుంది. ఈ అవమానానిన్ ఏ మగాడయినా భరించగాలడా ! బర్తికి ఉండగలడా ?
ఉనన్టుల్ండి తలుపు తీసిన శబద్ం వినిపించింది. లైటు వెలిగింది. ఉలిల్కిక్ పడాడ్ను. చేతిలో ఆ ఉతత్రం...? చెమట
విపరీతంగా పోయసాగింది. గుండెలోల్ విపరేతమైన బాధ, నలిపి వేసుత్ంది. మనసు మెలితిరిగి పోతుంది. నోరు పిడచ
కటుట్కు పోయింది.
వెను తిరిగి ఆమె వైపు చూసాను. ఆమె నా చేతిలో ఉనన్ కాగితాలనే చూసూత్, పరుగులాగా దగగ్రకు వచిచ్, ననున్
వాటిని మారిచ్మారిచ్ చూసూత్, కోన ఊపిరి పోయేముందు, అనిన్ బంధాలు రందార్లు మూసుకుపోయి, ఏ క్షణంలోనయినా
పార్ణం పోయేటుల్, భూమి పగిలి పోతునన్టుల్ ఆకాశం కూలిపోతునటుల్, నోరు తెరుచుకుని, వణుకుతునన్ శరీరానిన్ అదుపు
చేసుకోలేక, చెమటతో ముదద్ ముదైద్న ముఖంలో నెతుత్టి చుకక్లేక, పీలుచ్కుపోయి చచిచ్న శవంలా నిలుచుంది.
నా పరిసిథ్తి అలాగే ఉంది. కాసేస్పు అలాగే ఉంటే పిలల్లు అనాధులై పోతారనిపించింది. భయంకరమైన ఆ క్షణం
మరీ నిరాద్క్షణయ్ంగా హృదయానిన్ కసిగా రంపపుకోత కోయసాగింది.
నిలబడలేను. ఎదురోక్లేను. అనిన్ శకుత్లిన్ కూడగటుట్కుని విశవ్పర్యతన్ం మీద లేచి,” ఆ పుసత్కాలలోనుంచి
పడాడ్యి.” అంటూ కిచెనోల్కి నడిచాను. ఎకక్డో వినిపించాయి మాటలు.’చదివారా అని. ‘ఆ ‘ అంటూ లోపలి నడిచాను.
సౌట్ముందు,నిలుచునాన్ను.వెలిగించాలా,వదాద్,అని తలబదద్లు,కొటుట్కునాన్ను. వెలిగించాను.
మండుతుంది. ఎంతసేపు అని ఆలోచించడం లేదు. హై ఫేల్మా, లో ఫేల్మా కాదు, కాలబోయేది

ఇరవై

సంవతస్రాల జీవితం. వంద సంవతస్రాలు దాని కాల పరిమితి. తగల పెటాట్లిస్ంది...! మూడుముళల్ బంధం...!.అనెన్ం
పుణయ్ం ఎరుగని ఆ చినాన్రుల భవిషయ్తుత్.!!తెగ తెంపులు ...? మనిన్ంచగలనా?
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కాఫీ గినేన్పెటిట్ మాడువాసన వచేచ్వరకు మరిచిపోయాను. వెంటేనే

ð.їҞў ̡ěĂѥѠ ŪĔȵ

తీదాద్మని పటుట్కునాన్ను. చేతులు

కాలిపోయాయి. ఒకక్ అరుపు అరిచి తిరిగి చూసాను. ఉలికిక్పడింది గాని దగగ్రకు రాలేదు.
ఏ పోసాత్ం ఆ గినెన్లో? మగాడనే అహంకారామా! భరత్ అనే బాధయ్తనా! మొగుడ నిపించుకోవాలా..నపుంసుకుడని
నిరాద్రించుకోవాలా?బంధానికి వయ్కిత్తవ్పు సమాధి ? మారుప్..?
కాఫీ తీసుకొచిచ్ ఆమె ముందు నిలుచునాన్ను. వణికి పోతూనే ఉంది. చెమట కారిపోతూనే ఉంది . ఒకసారి
కళెళ్తిత్ ననున్ చూసి తలదించుకుంది.
కాఫీ చేతికిసూత్, “ ఇలాంటి చినన్ పొరపాటుల్ జీవితానిన్ సరిదిదుద్కునే మధుర సమ్ృతుల హెచచ్రికలు .. జాగర్తగా
దాచుకోవాలి. జీవితానిన్ మలుచుకోవాలి. నాకూ ఎవవ్రైనా, అంత గొపప్ పేర్మికులు ఉంటే బాగుండును.” రాని నవువ్
నవువ్తూ అనాన్ను.
అలాగే నా కాళళ్ ముందు వాలిపోయింది.
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