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అది జనవరి ఒకటవ తేది.
ఆ ఊరికి వచిచ్న తరువాత అతనికి మొదటి సంవతస్రాది అది.
కాలేజికి శెలవేమీ ఇవవ్లేదు. అతను యధాపర్కారం ముందు గదిలో పుసత్కాలు సరి చూసుకుంటూ కాలేజీకి
వెళళ్టానికి సిదధ్మవుతునాన్డు.
గుమమ్ంలో గొపప్వెలుగు కనిపించిన అనుభూతికి గురయి తలెతిత్ చూశాడు.
శాంతికి చిహన్ంలా శేవ్తవసత్ర ధారియై, మొహంపై చెరగని చిరునవువ్తో, గాలికి కదలాడే ముంగురులను
సవరించుకుంటూ, జీవచైతనాయ్నికి మారుపేరులా, వీణ మీటితే వచేచ్ ధవ్ని లాంటి సవ్రంతో "హాపీ నూయ్ ఇయర టు యూ"
అని అతనికి దగగ్రగా వచిచ్ "ఈ గీర్టింగ కారడ్ నేనే తయారు చేశాను, పర్తేయ్కంగా నీకోసం. నేను అసస్లు ఎవవ్రి ఇంటికీ
వెళిళ్ గీర్ట చేసిందే లేదు ఇదివరకు ఎపుప్డు" అని అతని చేతిలో గులాబి వరణ్ంలో వునన్ ఓ ఎనెవలప వుంచి తిరిగి
చెపిప్ంది,
"నేను మొదట చకక్టి గీర్టింగ కారడ్ కొని ఇదాద్మనే అనుకునాన్ను. కానీ అంత ఖరీదు పెటిట్ కొనలేని అశకత్త ఒక
వైపు, నినున్ ఏదో లాగా పర్తేయ్కంగా గీర్ట చేయాలనే తలంపు ఒక వైపు వుండటం వలల్, చివరికి నేనే తయారు చేసి తెచిచ్
ఇచాచ్ను........మొనన్ నా మూడ బాగుండక నినున్ నొపిప్ంచాను. అందుకు మనఃసూప్రిత్గా సారి. ఈ కొతత్ సంవతస్రం
సందరభ్ంగా నాపై కోపం మాఫీ చేసేయయ్వా పీల్జ" అంది.
అతనికి మాటాల్డటానికి ఏమి తొచలేదు. హృదయమంతా ఆనందం నిండగా సహజంగా పెదాలపైకి చేరుకునన్
చిరునవువ్తో ’ఓ థాంకూయ్, థాంకూయ్వెరీమచ. నేనసలు ఉహించలేదు నువివ్లా వసాత్వని. బాగునాన్వా? బైది బై నీకూక్డా
నా హృదయపూరవ్క శుభాకాంక్షలు.
నేనసలు గీర్టింగ ఏది కొనలేదు. ఐయాం ఇంబరాసడ్. నీకు ఇవవ్టానికి ఏమీ సిదద్ంగా లెదు నా వదద్" సినిస్యర
గానే చెపాప్డు అతను.
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"లేదు. నువువ్ ఇవవ్గలవు. నీవు ఒక మాట ఇవావ్లి. ఈ ఊరికి వచిచ్ చదువుకుంటునన్ందుకు ఈ మూడు
సంవతస్రాలు నీజీవితంలో మైలురాళళ్లా గా నిలిచిపోవాలి. నీవు కథలు కవితలు వార్సేత్ వార్సుకో, కానీ పిర్నిస్పాల గారి
తముమ్డు వచాచ్డు, అతెత్సరుగా పాసయిపోయాడు అని కాకుండా ఈ కాలేజి చరితర్లో నీపేరు శాశవ్తంగా నిలిచి
పోయేలాగా వుండిపోవాలి నీ మారుక్లు, నీ పరాఫ్రెమ్నస్. నీ సేన్హితురాలిగా నేను కూడా గరివ్ంచేలా వుండాలి నీ
పరఫారమెనస్. సరేనా. నీ కెరియర, నీ పూయ్చర నీకు చాలా ఇంపారెట్ంట. నీ విజయానికి ఈ జనవరి ఫసట్ మొమొరబుల
ఇయరస్ కి మొదటి రోజు గా నిలిచి పోవాలి. అదే నీవు నాకు ఇవావ్లిస్న పెదద్ గీర్టింగ."
నిజానికి ఆ మూడు సంవతస్రాలు, వాటిని తన జీవితంలోంచి చెరిపేయాలి అని అతను అనుకునేంత గాయానిన్
అతనికి మిగిలాచ్యి నిజానికి.
అలా చెపేప్సి ఎంత వేగంగా వచిచ్ందో అంత వేగంగానూ తురుర్మంది.
అది పార్రంభం. ఆ తరావ్త అతను ఇక వెనుదిరిగి చూసుకోవాలిస్న అవసరం రాలేదు. కాలేజిలో ఫసట్ పర్యిజు
అనన్ది అతనికోసమే పుటిట్ందా అనన్టుట్ అనుకోసాగారు అందరు.
"నా ఉతత్రం చేరిందా? సమాధానం ఇవవ్లేదేం?" ఒకరోజు హఠాతుత్గా అడిగింది ఆమె.
అతనికి ఏమి అరథ్ం కాలేదు.
"ఏ ఉతత్రం? ఎపుప్డు వార్సావు?" అయోమయంలో ఆడిగాడు.
"ఊ. నీవు ననున్ ఏడిపించడానికి చెబుతునాన్వు కదు? నిజంగా నీకు చేరలేదా?" రెటిట్ంచి అడిగింది ఆమె.
"పార్మిస. నాకు నీవసలు ఏమి చెబుతునాన్వో అరథ్ం కాలేదు. ఉతత్రం ఏమిటి ఎపుప్డు వార్సావు? ఏ అడర్సు కి
వార్సావు?"
ఇపుప్డు ఆలోచనలో పడటం ఆమె వంతయింది.
"చెపప్వా పీల్జ. ఏమి ఉతత్రం? ఎపుప్డు వార్సావు? నాకయితే ఏ ఉతత్రం చేరలేదు" ఆతృతగా అడిగాడు అతను.
అతడి కంఠంలోని సినిస్యారిటీని ఆమె గమనించింది.
"ఓకే. ఫరావ్లేదులే. అందులో అంత పర్మాదకరమైన విషయాలేమి లేవు. మరి ఎకక్డికి పోయి వుంటుందబాబ్?"
తనలో తానే అనుకుంటోంది ఆమె.
"ఏయ. చెపప్వా ఏమి ఉతత్రం? తిరిగి అతడే అడిగాడు"
"నీవు వారం రోజులు పలమనేరుకు వెళిళ్నపుడు వార్శాను. నీవు వెళేళ్ ముందు నినున్ చిరునామా అడిగి
తీసుకునాన్ను గురుత్ందా? చిరునామా అయితే ఏదో యధాలాపంగా అడిగి తీసుకునాన్నే కానీ అపుప్డు నాకేమీ ఉతత్రం
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వార్సే ఉదేద్శయ్ం లేదు నిజానికి. కానీ నీవు ఊరికి వెళిళ్న మరుక్షణం నుంచే ఏదో బెంగ." ఆమె చెబుతూ చెబుతూ సిగుగ్
పడుతూ ఆగి పోయింది.
"ఊ చెపుప్. ఆ తరావ్త ఏమయింది?"
"మహా అంటె, ఒకక్ రోజు వునాన్ను నినున్ చూడకుండా. అంతే. ఏదో దిగులు. నిజానికి నీవు ఈ ఊరోల్ ఉనన్ంత
మాతార్న ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ ఎమీ కలిసి మాటాల్డం కద. ఏదో సాయంతర్ం ఒక అరగంట, అదీ నా టూయ్యిషనల్
హడావుడిలో నేనుండంగా నినున్ చూసి చూడనటుట్, పలకరించి పలకరించనటూట్ ఏదో హడావుడిగా నాలుగు మాటలు
మాతర్మే కద నేను మాటాల్డేది. అయినా అదొక తృపిత్.
నువువ్ ఊరోల్ ఉనన్పుప్డు సైతం ఒకోక్ రోజు మనం కలవకుండా కూడా వునన్ సందరాభ్లు ఎనోన్ వునాన్యి.
అయినా నీవు ఉరోల్నే దగగ్రే ఉనాన్వనన్ భరోసా. దిగులు అనిపించేది కాదు.
కాని నీవు ఊరోల్ లేవు అనన్ ఊహకే నాకు బాగా బెంగగా వుండింది. అందుకే ఓ ఇనాల్ండ కవర తీసుకుని జసట్
నాలుగు ముకక్లు వార్సాను. నీ కేష్మ సమాచారాలు తెలియజేయగోరుతూ వార్సేసాను అంతే. నాకయితే ఈ లెటరల్కనాన్
వేగంగా నీ కేష్మ సమాచారములు తెలుసుకోగలిగే వీలు వుంటే ఎంత బాగుంటుందో కద అనిపించింది" వెలుల్వ లాగా
మాటాల్డేసి, తిరిగి సిగుగ్తో ఎరర్గా కందిపోయిన ముఖానిన్ అతనికి సూటిగా చూపలేక, తల కాసాత్ కిర్ందకు వంచి, కాలి
బొటన వేలితో నేలపై వృతాత్లు గీసూత్, "అందుకేనేమో కాళిదాసు తన కావయ్ంలో మేఘం తో సందేశం పంపించాలనే
ఆలోచన చేసాడు" అంది.
ఆమె మాటలు విని అవాకక్యాయ్డు సంతోష.
ఇవనీన్ సరిగాగ్ తనకు కలిగిన భావాలే.
తను ఏ మానసిక సిథ్తిని అనుభవించాడో అదే మానసికి సిథ్తిని ఈ అమామ్యి కూడా అనుభవించింది. తన లాగే
ఆమె కూడా తనకొరకు వేదన చెందింది.
ఎదో తెలియని ఆనందం. మాటలోల్ చెపప్లేని అనుభూతి తీవర్త.
"నువువ్ నముమ్తావా? సరిగగ్ నాకు కూడా ఇలాగే అనిపించింది" వేగంగా చెపాప్డు సంతోష.
" అది సరే , నా ఉతత్రం ఏమయింది?" ఆ అమామ్యి అడిగిన పర్శన్కి
"అవును ఆ ఉతత్రం ఏమయింది?" తిరిగి పర్శిన్ంచాడు సంతోష.
"ఖరమ్రా బాబు" తల పటుట్కూక్రుచ్ంది ఆ అమామ్యి.
PPP
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"పరేల్దులే దానిగురించి ఆలోచించి బురర్ బర్దద్లు కొటుట్కోకు. పోసట్లొ మిస అయుయ్ండచుచ్" అని ఆ అమామ్యి
ధైరయ్ం చెపిప్ందే గానీ అతనికి ఎంత ఆలోచించినా అరథ్ం కావటం లేదు ఆ ఉతత్రం ఏమయుయ్ంటుందా అనన్ విషయం.
బాగా ఆలోచిసేత్ గురుత్ వసోత్ంది లీలగా. తను పలమనేరు వెళిళ్నపుప్డు ఒక రోజు మధాయ్హన్ం జరిగిన సందడి.
ఒకరోజు మధాయ్హన్ం టీవీలో కిర్కెట మాచ ఏదో పర్తయ్క్షపర్సారం జరుగుతోంటే చూసూత్ వునాన్డు అతను.
ఆ మధాయ్హన్ం ’పోసట్’ అనన్ కేక వినపడింది. నానన్ గారు బయటికి వెళిళ్ ఉతత్రం ఏదో అందుకునాన్రు.
ఆయన యధాలాపంగా ఓపెన చేసి చదివారు ఏదో ఇనాల్ండ లెటర. ఆయన పిలిచిన మీదట అమమ్గారు కూడా
బయటికి వెళిళ్ ఆయనతో కలిసి చదివినటుట్గా గురుత్ వసోత్ంది.
ఆ తరువాత ఇదద్రు కాసేపు తరజ్న భరజ్నలు పడాడ్రు. ’నేను పైనునన్ పేరు చూడలేదు ఏదో యధాలాపంగా ఓపెన
చేసి చూసి చదివేసిన తరువాత అరథ్ం అయింది, ఇది నాకు వార్యబడడ్ది కాదు’ అని నానన్ గారి గొంతు వినిపిసోత్ంది.
బహుశా ఏ పకిక్ంటి వాళళ్ ఉతత్రమో పొరపాటున ఓపెన చేసి చూశారనుకునాన్డు అతను. కిర్కెట మాచ
ఇంటెర్సిట్ంగాగ్ వుండటంతో ఆ ఉతత్రం విషయం గురించి ఎకుక్వ ఏకాగర్త -చూపలేదు ఆ రోజు.
ఇపుప్డు ఆలోచిసుత్ంటే గురుత్ వసొత్ంది.
’ఓకే. అంటే ఈ అమామ్యి వార్సిన ఉతత్రం అమామ్నానన్ల చేతికి అందిందనన్ మాట. మరి తన చేతికి ఎందుకు
వారు ఆ ఉతత్రం అందివవ్లేదు? అ ఉతత్రం గురించి ఎందుకు అసస్లు పర్సాత్వించలేదు తనతో?’ ఇలా ఎంత ఆలోచించినా
అతనికి అంతు పటట్టం లేదు.
అతనికి లీలగా ఇంకో విషయం గురుత్ వసోత్ంది.
ఆ రోజు అమామ్నానన్లు తనతో ఎపప్టాల్గా హాయిగా పర్వరిత్ంచలేదు. కాసాత్ నొచుచ్కునన్టుట్ గాను, కాసాత్ ఏదో
దిగులుగా వునన్టుట్గాను పర్వరిత్ంచారని కూడా గురుత్ వసోత్ంది. అంతే కాదు, ఆ రోజు మాటలోల్ ఎనన్డూ లేనిది కొనిన్
చినన్ చినన్ హెచచ్రికల లాంటి జాగర్తత్లు చెపాప్రని కూడా గురుత్కు వసోత్ంది అతనికి.
"నినున్ చదువుకోటానికి పంపించామని ఎనన్డూ మరచిపోవదుద్. అమామ్యిల గురించి ఎకుక్వ ఆలోచించి చదువు
పాడుచేసుకోవదుద్" అంటు ఇలాంటి మాటలు చాలానే చెపాప్రని గురుత్ వసోత్ంది అతనికి.
అధాయ్యం 2
రైలు ఆగినటుట్గా అనిపిసేత్ తెర తొలగించి అదాద్లలోంచి బయటకు చూశాడు సంతోష. ఏదొ ఊరి తాలుకు ఔటర
సిగన్ల దగగ్ర గీర్న సిగన్ల కోసం ఆగింది రైలు. దూరం నుంచి ఊరి తాలుకు దీపాలు మినుకు మినుకు మంటూ
వెలుగుతునాన్యి.
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"అమామ్యి, ఈ కథ సుఖాంతమా లేదా దుఃఖాంతమా ఎలా ముగుసుత్ందబాబ్ అని అడిగావు కద ఇందాక.
ముగింపు ఎలాగుంటుందో చెపప్ను కానీ, మీ సినిమా వాళళ్ లాగా కాసేపు ఫాల్షబాయ్క, కాసేపు ఫాల్షఫారవ్రడ్ టెకిన్క లో కథ
చెపాత్ నీకూక్డా మరింత ఉతాస్హం వసుత్ంది" ఆ అమామ్యిని ఆట పటిట్సూత్ ఆగాడు సంతోష.
"భలే అయిడియా అంకుల. అలాగే చెపప్ండి. సీర్క్న పేల్ కూడా ఇదే టెకిన్క లో వార్సుకుంటాము , చెపప్ండి చెపప్ండి
పీల్జ" అంటూ బర్తిమాలింది నవయ్.
PPP
తనను మరిచ్పోవటానికి అతను తనకై తాను ఎంచుకునన్ మారగ్ం సమాధి యోగ.
కరాణ్టకలోని హంపీ దగగ్ర తుంగభదర్ నది ఒడుడ్న వునన్ఓ పరవ్త శిఖరం పై సమాధి యోగ శిక్షణ కారయ్కర్మానికి
అతను వచిచ్ ఓ వారం రోజులు అవుతోంది.
ఆ ఎతైత్న పరవ్తం పైనుంచి ఎటు చూసినా చుటూట్ చినన్ చినన్ కొండలు, కను చూపు ఆనినంత మేరకు పచచ్ని
అరణాయ్లు పచిచ్క బయళుళ్. వంపులు తిరుగుతూ పర్వహిసుత్నన్ తుంగభదర్ నది.
పర్కృతి కాంత తన సౌందరాయ్నిన్ కనుల విందుగా పరచింది ఎటు చూసినా. కానీ అతడు పర్కృతిని చూడటం లేదు.
ఎతైత్న ఆ పరవ్తం పై విశాలమైన మైదానం లాంటి పచిచ్క బయలు లో ఓ చెటుట్ మొదలు కిర్ంద ధాయ్న
నిమగున్డయాయ్డు. అతనితో బాటు ఇంకొక పదిమంది ధాయ్నం చేసుత్నాన్రు.
వారికి ఎదురుగా వేదిక లాంటి ఎతైత్న అరుగుపై కాషాయాంబర ధారియై, తెలల్టి గడడ్ంతో పర్శాంతత నిండిన
వదనంతో గురువు గారు కూరుచ్ని వునాన్రు.
ఆ వారం రోజులుగా అతను పొందుతునన్ శిక్షణ చాలా కఠినంగా వుందనే చెపాప్లి.
ఉదయానేన్ నాలుగు గంటలకలాల్ నిదర్ లేయటం, కాల కృతాయ్ల అనంతరం ఒక గంట సేపు ధాయ్నం లో గడపటం,
ఆ తరావ్త యోగాసనాలు ఒక గంట సేపు, ఆపై ఏదో వనమూలికలతో చేసిన వేడి వేడి కషాయం సేవించటం. ఆ తరావ్త
ఒక అరగంట గురువు గారి అనుగర్హ భాషణం, ఆ తరావ్త చలల్ నీళళ్తో సాన్నం.
ఈ ఆశర్మ నిబంధనలు ఎంత కఠినంగా వుంటాయంటే ఆ నలభై రోజుల శిక్షణా కారయ్కర్మంలో బయటి
పర్పంచానిన్ చూటాట్నికి వీలు లేదు. ఆ ఆశర్మ పార్ంగణంలొనే వారిచిచ్న కనీస వసతులు తో కూడిన కుటీరంలోనే
వుండాలి. మంచం, కురీచ్ వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా వుండవు అకక్డ. నేలపైనే చాప పరుచుకుని పడుకోవాలి.
బయటివయ్కుత్లకు ఫోనుల్ చేసుకోవటాలు, ఉతత్రాలు వార్సుకోవటాలు లేదు.
భజన, ధాయ్నం, యోగా, ఆధాయ్తిమ్క ఉపనాయ్సాలు, ఉడకబెటట్ని పచిచ్ కూరలతో కూడిన ఆహారం, కషాయాలు ఇది
అకక్డి జీవన విధానం.
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ఉదయం నాలుగుకు మొదలైన దినచరయ్ రాతిర్ తొమిమ్దికి పార్రథ్నతో ముగుసుత్ంది.
మానసిక సిథ్రతావ్నికి కొందరు, శారీరిక అసవ్సథ్తలు శమింపజేసుకోవటానికి కొందరు, లావు తగగ్టానికి కొందరు
ఇలా ఎవరి అవసరాల నిమితత్ం వారు అకక్డికి వసుత్ంటారు.
అతడు అకక్డికి వచిచ్ వారం రోజులు అవుతోంది. ఈ వారం రోజులు ఆ అమామ్యిని ఎంత మరచి పోవాలనాన్
మరచి పోలేక పోతునాన్డు.
ఆ అమామ్యి శాశవ్తంగా తనకు ఇక దకక్దు అనన్ సతయ్ం అతనిన్ ఎంతగా బాధిసోత్ందో, అంతకు రెటిట్ంపు గా
ఆమెకి తాను చేసిన దోర్హం గురొత్చిచ్నన్పుడలాల్ అతనికి తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసోత్ంది.
ఆ గిలీట్ ఫీలింగ నుంచి తనను తాను బయట పడేసుకోవటం అసాధయ్ం అనన్ సప్ృహకలిగిన తరావ్త ఇక క్షణం
ఆలశయ్ం చేయలేదు అతను.
అందుకే ఈ సమాధి యోగా ధాయ్న మందిరానికి అపైల్ చేసుకుని వచాచ్డు.
నిజానికి అకక్డ పరిమిత సంఖయ్లో మాతర్మే తీసుకుంటారు అభయ్రుథ్లను శిక్షణకి. అకక్డ అడిమ్షన పొందటానికి
వెయిటింగ లిసట్ లో పేరు నమోదు చేసుకుని దాదాపు ఆరేడు నెలలు ఎదురుచూసిన తరావ్త అకక్డికి పిలుపు వసుత్ంది.
కానీ ఇతని విషయంలో ఆశర్మ నిరావ్హకులు తమ నిబంధనలు సడలించాలిస్ వచిచ్ంది. అతనిన్ డిపెర్షన నుంచి
బయట పడేయని పకాష్న అతనికి మతి సిత్మితం తపేప్ అవకాశం వుందని గురెత్రిగి వారు ఆ నిరణ్యానిన్ తీసుకునాన్రు.
వాళళ్ అనన్యయ్ పిర్నిస్పాల గారు కారోల్ అతనిన్ సవ్యంగా తీసుకుని వచిచ్ ఆశర్మ నిరావ్హకులతోనూ , గురువు
గారితోనూ మాటాల్డి అతనిన్ అకక్డ అపప్గించి, నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో, వెళళ్లేక వెళళ్లేక వుండుండి వెనుకకు తిరిగి
చేయూపుతూ తిరిగి ఊరికి వెళిళ్పోయాడు.
పచచ్టి పర్కృతి, చలల్టి వాతావరణం, ఎటు చూసినా వృక్షరాజాలు, కుందేళుళ్, లేళుళ్ ఇలా అకక్డి వాతావరణం
ఎవరినయినా ఇటేట్ ఆకటుట్కుంటుంది.
అకక్డి పర్కృతి సౌందరయ్ం అతనిన్ ఏ మాతర్ం ఆకటుట్కోలేక పోతోంది.
పతర్మున అగిన్శిఖ భదర్పరచవచుచ్,
హృదయమున దుఃఖబాధ భరించలేము*
(* దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి)
అతను తనలో తాను పరితాప పడుతునాన్డు.
అకక్డి శిక్షణ ఎటువంటి శారీరిక రుగమ్తలను కానీ, మానసిక వేదనలను కానీ పోగొటట్టం ఖాయం అని పేరు.
కానీ అతనిపై ఆ శిక్షణ ఎటువంటి పర్భావం చూపించటం లేదు.
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అంటే దాని అరథ్ం అకక్డ సాధన చేయిసుత్నన్ యోగ విదయ్లో ఏదో దోషం వుందని కాదు, అకక్డి గురువులు
సరయిన విధంగా శిక్షణ ఇవవ్లేకపోతునాన్రని కాదు.
సైకాలజిసుట్లు సైతం ఏమి చెపాత్రు అంటే, ఏ వయ్కిత్ అయినా సరే, సమతౌలయ్తతో కూడిన మానసిక సిథ్తితో వుంటే
తపప్నిచిచ్ అతని అంతరంగంలో సరి అయిన మారుప్లు తీసుకుని రాలేము అని.
ఇంకా అరథ్మయేయ్లా చెపాప్లి అంటె తాను మారాలి అనే బలమైన అభిలాష లేని వయ్కిత్ని ఏ మానసిక వైదుయ్డు, ఏ
గురువు కూడా సంసక్రించలేడు.
బర్తికిననిన్నాళూళ్ వెతలు తపప్వు కదా!
మృతియె వెతల దీరుచ్ మేటి మందు*
(*దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి)
ఇకక్డ ఏమి జరుగుతోంది అంటే అతను ఆమెని చేజేతులా దూరం చేసుకునాన్డు. తన మనసుకు వయ్తిరేకంగా
ఆమె పటల్ అంత ఘోరంగానూ, కౄరంగానూ పర్వరిత్ంచాడు.
అతను తను చేసిన కృతాయ్నికి విపరీతంగా కుమిలిపోతునాన్డు. తాను అంత ఘోరంగా పర్వరిత్ంచగలడని అతను
కూడా ఊహించి ఉండడు.
దానికి తోడు అతడు సహజంగానే సునిన్త మనసుక్డు, భావుకుడు కూడా కావటంతో అతను తనను తాను చాలా
నిందించుకుంటునాన్డు. తనను తాను హింసించుకుని ఒక రకమైన సాంతవ్న పొందుతునాన్డు. ఒక విధంగా చెపాప్లి
అంటే ఆతమ్హతాయ్ ధోరణిలో అతని ఆలోచనలు సాగుతునాన్యి.
సీవ్య హింసలో భాగంగా తన కెరియర కి ఇంచు మించు ఫుల సాట్ప పెటేట్ దిశగా అతని ఆలొచనలు
సాగుతునాన్యి. ఒక రకంగా సమసయ్ని పరిషక్రించుకునే బదులు, సమసయ్ని మరింత జటిలం చేసుకుంటునాన్డు.
వెలుగుచునన్ దివెవ్ మలిపివేసినయంత
కానుపించు నలల్నైన మచచ్,
అటెల్ పూరిత్కాని అభిలాశముల మచచ్
గుండెలోన కూరుచుండె నాకు.*
(*దాశరథి గారు అనువదించిన ’గాలిబ గీతాలు’ సంకలనం నుంచి)
అతని బాధలకు నిరిద్షట్మైన కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఓ పాఠకుడా మనం సరిగాగ్ ఓ రెండు
సంవతస్రాలు వెనుకకు వెళాళ్లి.
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PPP
ఒక రోజు సాయంతర్ం ఆమె టూయ్యిషనుల్ చెబుతునన్ సమయానికి వాళళ్ ఇంటికి వెళాళ్డు యధాలాపంగా. సైకిల
బయటే ఆపాడు.
వారి ఇంటి చుటూట్ దడి కటిట్నటుట్ండే కంచె చాలా కళాతమ్కంగా ఉంటుంది.
సరాక్ర తుమమ్ కొమమ్లను ఒక కర్మ పదద్తిలో విరిచి, పొడవాటి వెదురు బదద్లతో వాటిని ఒక తడికె లాగా అమరిచ్
, వెదురు బొంగుల సపోరుట్తో ఇంటి చుటూట్ అమరిచ్న కంచె చాలా అందంగా వుంది. ఆ కంచెకి లతలూ తీగలతో
అలుల్కునన్ పూల మొకక్లు చూటాట్నికి కంటికింపుగా వునాన్యి.
కళాకారుడు ఎంతో మనసు పెటిట్ గీచిన తైలవరణ్చితర్ంలా వుంటుంది వారి ఇలుల్.
వారి ఇంటిని చూసినపుప్డలాల్ అతనికి ఒక ఊహ వచేచ్ది. పులల్లు, పుడకలు ముకుక్న కరచుకుని వచిచ్ పిచుచ్కలు,
పావురాలు ఎలాగైతే గూడు కటుట్కుంటాయో అలాగ అనిపించేది వారి ఇలుల్.
ఇంటిలోపలకూడా అంతే.పెదద్ ఖరీదైన సామాగిర్ ఏదీ లేకునన్, ఆధునికమైన ఉపకరణాలు ఏవీ లేకునాన్ వారు తమ
ఊహా శకిత్తో, పేర్మతో నిరిమ్ంచుకునన్ ఆ బొమమ్రిలుల్ లాంటి ఇంటోల్ ఓ విధమైన పర్శాంతత, నెమమ్దితనం పర్సుఫ్టంగా
కనిపించేవి. బలమైన పాజిటివ వైబేర్షనస్ బయటి దాకా వచిచ్ తాకేవి.
కంచె దాటి వచిచ్ అతను పర్ధాన దావ్రం ముందు నిలిచాడు.
వాళళ్ అమమ్గారు ఎపుప్డు కూరుచ్ని వుండే సాథ్నం అయిన కుటుట్మిషన సూట్లు ఖాళీగా వుంది. అంటే వాళళ్
అమమ్గారు ఇంటోల్ లేరనన్ మాట.
కుటుట్మిషన పై మాయ్టీ కాల్త కపప్బడి వుంది. ఆ మాయ్టీ గుడడ్పై నగిషీలు చెకిక్, శీర్రామ అనన్ అక్షరాలు అందమైన
ఎంబార్యిడరీ డిజైన తో వార్యబడి వుంటాయి. రాముల వారి పటాట్భిషేక దృశయ్ం రంగు రంగుల వూలు దారాలతో
అందంగా అలల్బడి వుంటుంది. సవ్సిత్క గురుత్, ఓంకారం కూడా శర్దధ్గా అలల్బడి వుంటాయి. ఆ డిజైన ని అంత ఓపికగా
కుటిట్ంది ఆ అమామ్యే అని పర్తేయ్కంగా చెపాప్లిస్న పని లేదు.
బయట వాళళ్నానన్గారి పాత సైకిల లేక పోవటం వలల్ ఆయన కూడా ఇంటోల్ లేడని అరథ్మవుతోంది. మారుతి
ఇంకా ఇంటికి వచేచ్ టైం కా లేదు.
దావ్రం బయట మరక్టమూక చెపుప్లు బోలెడు ఒక కర్మ పదద్తి లో సుగీర్వాఙజ్కి కటుట్బడి పెటిట్నటుట్ చాలా
కర్మశిక్షణగా వదిలివేయబడి వునాన్యి.
తమ టీచర పటల్ ఎంతో పేర్మాభిమానాలు వుంటే మాతర్మే అలాంటి కర్మశిక్షణ సాధయ్మవుతుంది పిలల్లలో.
ఎదురుగా పిలల్ల మధయ్ ఆమెకూరుచ్ని వుంది. చేతిలో ఏదో టెకట్స్ బుక పటుట్కుని పిలల్లకు ఏదో వివరిసోత్ంది.
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దావ్రం దగగ్ర వెలుతురు ను అడడ్గిసూత్ ఒక ఆకారం, మరియు అడుగుల సవవ్డి కి చెబుతునన్ పాఠం ఆపి
ఆలిచ్పప్లాల్ంటి విశాలమైన తన కళళ్ని తలుపు వంక సారించి చూసింది తపోభంగమైన మునికనయ్లాగా.
నిజానికి పాఠంలో లీనమయేయ్వరకు ఆమె అతని కోసం ఎదురుచూసూనే వుండింది.
అతనిన్ చూసిన ఆ క్షణంలో ఆమె మనసుస్ పొందిన ఆనందం మాటలోల్ వరిణ్ంచటానికి ఏ కవికి సాధయ్ం కాదు.
ఆమె కళళ్లో మెరుపు, ఉతాస్హం, ఆనందం;
ఉరికే మనసుస్కు గిరిగీయలేని ఆమె కనులు ఆనంద భాషాప్ల జడిలో చెమమ్గిలాల్యి. ఆ ఉతాస్హం, ఆనందం,
తాదాతమ్య్తలో మసకబారిన ఆ కనున్లతో అతని రూపానిన్ సరిగా చూడలేకపోయింది ఆమె. రెపప్ల మాటున ఊహలలోనే
అతని రూపానిన్ ఆవిషక్రించుకుంటోంది.
వచాచ్వా నేసత్ం
నిజంగానే వచాచ్వా నేసత్ం
నా కలల జడిలో నేను తడిసి
నను నేనే మైమరిచి
ఆశ నిరాశలనే రెండు చకార్ల రధంలో
లోకమంతా తిరిగేసుత్నాన్ను
నా లోకమంటే ఏదొ కాదు - నీవే నాలోకం
నీ చుటుట్ నాకలలు
నీతోనే నా ఆశ నిరాశలు
వచాచ్వా నేసత్ం
నిజంగానే వచాచ్వా నేసత్ం
చిరుగాలి తాకిడికి తెర కదిలినా నీవేనేమో అని భావన
లేత గాలి సప్రశ్కి ఆకులు కదలాడినా నీవేననన్భర్మత
నీవొసాత్వో రావో అనన్ మీమాంస
ఇక రావేమోననన్ నిసప్ృహ
ఎచటికెళిళ్పోయావు నేసత్ం
అందుకోవా సాచిన నా హసత్ం?
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ఆశ నిరాశల మధయ్ ఊగిసలాడుతునన్ది నా మది
వెలుల్వెతుత్తునన్ నా పరుగుని ఆపేసోత్ంది నా హృది.
ఏ సైకిల బెల మోర్గినా నీవే
ఏ సవవ్డి వినిపించినా నీవే *
(*డాకట్ర.రాయపెదిద్ వివేకానంద సీవ్య కవిత)
ఇలాంటి ఊహల మధయ్ అతనికై ఎదురు చూసి చూసి, పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్టంలో నిమగన్మయింది ఆమె కొదిద్
సేపటి కిర్తమే.
నిజానికి అతడేమి ఆలశయ్ంగా రాలేదు. రోజు వచేచ్ సమయానికనన్ నిజానికి అయిదు నిమిషాలు ముందరే
వచాచ్డు. కాని ఒక పర్తేయ్క సంకలప్ంతో కూరుచ్ని వుంది. అతని రాకకి ఎనన్డూ ఇవవ్నంత పార్ముఖయ్తని ఆమె ఇసోత్ంది
ఇవావ్ళ. తన హృదయానిన్ అతని ముందర ఆవిషక్రించటానికి ఆమె కృత నిశచ్యురాలు అయింది ఆ వేళ.
అతనికి తన మనసుస్లోని మాటలని చెపాప్లని అదే ధరమ్మని ఆమె భావించింది. అందుకే సిదధ్పడి వుంది. అతను
రావాలి రావాలి అని మనసుస్లో బలంగా కోరుకుంటోంది.
అంతలోనే నిరాశ, వసాత్డొ రాడో అని.
రోజు వసాత్డు కద, వసాత్డు లే అని తనకు తానే భరోసా చెపుప్కుంటోంది. మరీ అంతలోనే ’ఏమో, కాలేజి లో
ఏదనన్ పని పడి ఆగిపోయాడేమో, రాడేమో అని బెంగ పడుతోంది. వాళళ్ అనాన్ వదినెలతో కలిసి ఎకక్డికైనా వెళాళ్డేమో
అని కలవరపడుతోంది.
క్షణం ఒక యుగంగా గడపటం అంటే ఏమిటో ఆమెకి అనుభవంలోకి వచిచ్న క్షణాలు అవి.
అనయ్మనసక్ంగానే పాఠం చెపప్టం పార్రంభించింది. తాతాక్లికంగా ఆ తియయ్టి వేదనని మరచిపోగలిగింది
పాఠం చెబుతూ.
అంతటి ఉదివ్గన్తతో ఆమె ఎదురుచూసూత్ వుండిన కారణంగా, ఒకక్ సారిగా అతను కనపడే సరికి ఆమెలో భావ
సంచలనం, చెలియలికటట్ తెగిన నీటిపర్వాహంలా ఆమె కళళ్లోంచి కనీన్టి పర్వాహంలాగా వెలుల్వలాగా తనున్కు
వచాచ్యి.
"ఎందుకింతా ఆలశయ్ం చేసావు?" నిలదీసింది.
"నేను ఎపప్టికనాన్ తవ్రగానే వచాచ్ను, ఇవావ్ళ తెలుసా?" అతని పర్తుయ్తత్రం తో తనను తాను
సంభాళించుకుంది.
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అయినా అతని పై తనది ఏమిటి ఈ అథారిటి? ఆతనెవరు తనెవరు, అపుప్డే అతనిపై తను అధికారం
చలాయిసోత్ంది ఏమిటి అని తనలో తాను అనుకుని చినన్గా నవువ్కుంది.
పిలల్లకు పాఠాలు చెబుతూ అతనితో యధాలాపంగా కబురుల్ చెపేప్ పర్యతన్ం చేసోత్ంది. కాని ఎంత దాచుకునాన్
ఆమెలో దాగని ఉదివ్గన్త.
కాసేపయాయ్క అతనికి నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. అది ఒక రూటీన ఆమెకి. అతను ఎపుప్డు వచిచ్నా కాసేపటికి నీళుళ్
ఇవవ్టం అనేది ఒక పదద్తిగా పెటుట్కుంది. ఎపుప్డైనా అరుదుగా కాఫీ తెచిచ్ ఇసుత్ంది.
అతనితో పరిచయం అయిన కొతత్లోల్ ఒక సారి అతను "నేను కాఫీలు, టీలు తార్గనండి, ఎపుప్డైనా అరుదుగా
బూసట్ తార్గుతాను" అని చెపాప్డు.
అతను అలా సినిస్యరగా చెపిప్న రోజు ఆమె తన సహజ పర్వృతిత్కి భినన్ంగా బయటికే పకుక్న నవేవ్సింది.
ఆమెకి అది వింతగా తోచింది. ఆ వయసుస్ కురార్ళుళ్ చాలా మంది అపప్టికే బీరుల్, గీరుల్ తార్గటం చాలా
మామూలు విషయంగా చెపుప్కుంటునన్ రోజులు అవి.
’సారీ, అసంకలిప్తంగా నవేవ్శాను. నువువ్ బుజోజ్డివి. ఎపుప్డు ఇలాగే వుండాలి. రియలీల్ యూ ఆర ఆసమ"
మనసూప్రిత్గా అతనిన్ అభినందించింది.
"ఏమి ఫరావ్లేదు. నీ నవువ్కు నేను కారణం అయాయ్ను. అంతకంటె ఆనందం ఏముంటుంది?" అతను సినిస్యర
గానే అనాన్డు ఆ మాటలిన్.
ఆ రోజులోల్నే వాళళ్ అమామ్ నానన్లు బలవంతం చేసేత్ వాళిళ్ంటోల్ కాఫీ తార్గాలిస్ వచిచ్ంది. వాళుళ్ అసస్లు
నమమ్లేదు కాఫీ తార్గని వాళుళ్ వుంటారు అంటే. అదీ గాక అతను మొహమాట పడుతునాన్డు అని అనుకుని బలవంతం
చేసూత్ " మా అమామ్యి కాఫీ అదుభ్తంగా చేసుత్ంది ఒక సారి తార్గి చూడు" అని చెపాప్రు.
అపుప్డు తార్గాడు కాఫీ మొదటి సారి. నిజానికి నీళళ్ పాలు, తకుక్వ చకెక్ర వేసి ఆ అమామ్యి చేసి ఇచిచ్న కాఫీ
ఏమాతర్ం బాలేకునాన్, తార్గి అతను నిజంగానే ఇషట్ పడాడ్డు.
ఆ తరావ్త అతనికి అపుప్డపుప్డు కాఫీ ఇచేచ్ది తానే చేసి.
తన చేతి వేళుళ్ ఆమె చేతి వేళళ్కి తగలకుండా జాగర్తత్ పడుతు నీళళ్ గాల్సు అందుకుని తార్గాడు.
కురీచ్లో కూరుచ్ని వునాన్డు అతడు. అతడి ఎదురుగా అతని మోకాళళ్కి తగులుతుందేమో అనన్ంత దగగ్రగా ఆమె
నిలబడి వుంది, అతను అందించిన ఖాళీ గాల్సు అందుకుని.
టూయ్షన కొచిచ్న పిలల్లు ఆమె వెనుక కూరుచ్ని వునాన్రు. ఆమె ముఖ కవళికలు ఆ పిలల్లకు కనపడే అవకాశం
లేదు. ఆతని మొహం కనపడకుండా ఆమె అడుడ్ వుంది.
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అతని చేతిలో మడత పెటిట్న ఓ కాగితానిన్ వుంచింది. ఏదో నోటబుక లోంచి చించిన గీతల పేపరస్ కొనిన్ సగానికి
మడత పెటిట్ అతనికి అందించింది. అతనికి ఏమి అరథ్ం కాలేదు.
"ఇవి పంకజ సార కి ఇవవ్వా రేపు కాలేజిలో" అని చెపిప్ంది. ఆమె సవ్రం గది అంతా పర్తిధవ్నించింది.
టూయ్యిషన పిలల్లు అందరూ తమ పాఠాలు తాము వలెల్ వేసుకుంటు తమ లోకంలో తాము వునాన్రు.
అతను సరె అని తల ఊపాడు.
అపుప్డు ఆమె గుసగుసలాడుతునన్ ధవ్నిలో "హేయ మొదూద్. అవి నీకే. పిచోచ్డిలా పంకజ సార కి వెళిళ్ ఇచేచ్వ.
అది నినున్ ఉదేద్శియ్ంచి నేను వార్సిన కొనిన్ వాకాయ్లు. ఇంటికి తీసుకెళిళ్ చదువుకో. ఎవరికీ చూపకు"
కాసత్ ముందుకు వంగి అతని వంకనే తేరిపారా చూసూత్ సప్షట్ంగా ఉచచ్రిసూత్ ఆమె చెపిప్న మాటల సారం అరథ్ం
అవటానికి అతనికి కొనిన్ సెకనుల్ పటిట్ంది.
ముదురు వంగపువువ్ రంగు కాటన చీరలో మూరీత్భవించిన శుదధ్ సతవ్మా అనన్ శరీరచాయతో తన ఎదురుగా
నిలబడి, ఎరర్టి దొండపండు లాంటి పెదాలను నెమమ్దిగా కదిలిసూత్ తనతో సంభాషిసుత్నన్ ఆమె, ఆ క్షణంలో దేవతలకు
శాశవ్త అమరతావ్ని పర్సాదించటానికి దిగివచిచ్న మోహిని అవతారంలా కనిపించింది. అతనికి.
ఇంతలో గుమమ్ం దగగ్ర ఏదో అలికిడి అవడంతో అమె తపుప్కుని , తన యధాసాథ్నానికి వెళిళ్ కూరుచ్ంది.
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