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- 

(1950 -  ,   ) 

 నాకు చినన్ సప్టిన్ంచీ, అందే సరిగాగ్ వూహ తెలియకముందునుంచి, 
కూడా ఆతమ్హతయ్ అంటే ఒక రకమైన భయభకుత్లు, పేర్మాదరాలు 
వుండేవి. దీనికి కారణం నేను సరిగా చెపప్లేను. కాని బహుశా 
ఒకటైయుంటుంది. చినన్తనంలో మనకి జీవితం అంటే ఆపేక్ష చాలా 
యెకుక్వ. నిజంగా జీవితానిన్ సంపూరణ్ంగా హతుత్కొని అనుభవించగలిగే 
చినన్తనంలోనే అలాంటి జీవితానిన్ యెవడైనా సేవ్చచ్గా 
తృణీకరించాడంటే వాడిని ఒక రకంగా గొపప్వాడినిగా యెంచటం 
సహజం. కాని రానురాను నాకు ఆతమ్హతయ్ మీద యీ 
గౌరవంపోయింది. ఆతమ్హతయ్ చేసుకొనే వాళళ్ వుదేద్శాయ్లు నేను 
అనుకొనన్ంత మహతత్రమైనవి కావేమోననే అనుమానం కలుగసాగింది. 
భరత్తో పోటాల్డి చెరువులో దూకి చనిపోయిన భారయ్, పరీక్ష తపిప్ రైలు 
కింద తలదూరిచ్న విదాయ్రిథ్, కడుపునొపిప్ని భరించలేక విషంపుచుచ్కునన్ 
ముసలాయన, వీళళ్ందరూ నిజంగా ఘనకారయ్ం చేసినవాళేల్నా అని నేను 
పర్శిన్ంచుకొనేవాణిణ్. కాని ఆతమ్హతయ్లోల్ అనిన్ కేసులూ యిలాంటివి కావు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         qe+ãsY  2021    

   2 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం నేను వారాత్పతిర్కలోల్ ఒక వారత్ చదివాను. అది విభినన్ జాతి మతాలకు చెందిన నిరాశ 
పేర్మికుల విషాదాంతగాధ. సంఘానిన్, తలిల్దండుర్లను తదితర బాహయ్పార్పంచిక శకుత్లను చూచి వెలుపొందిన యిదద్రు 
పేర్మికులు, మదార్సు నగరంలో ఒక హోటలు కిరాయి గదిలో కలుసుకొనాన్రు. వాళిళ్దద్రు యిదివరకే ఒక నిశచ్యానికి 
వచిచ్యునాన్రు. ఆ రాతిర్ వారు యెంతో కులాసాగా విందు కుడిచి ఆ పవితార్నగరంలో సోమపానంగూడా చేశారు. 
నూతన వధూవరులాల్గా చకక్గా అలంకరించుకునాన్రు. ఇదివరకు వందలమందికి ఆశర్యమిచిచ్న ఆ హోటలు పకక్ను 
వాళుళ్ గులాబీపూలతో కపిప్ వేశారు. ఆరాతిర్ వాళుళ్ యేం మాటాల్డారో యేం ఆలోచించారో వూహించడం చాలా కషట్ం. 
జీవితకాలమంతటిలో పొందవలసిన అనుభవానిన్ అనుభూతిని కొదిద్ నిముషాలోల్ యిమడచ్గలగటం, సంవతస్రాల 
ఆవేశానిన్ కొదిద్ క్షణాలోల్ కూడగటట్గలగటం, పార్పంచిక విషయాల జంజాటంలో నుంచి సారానిన్ గర్హించి తుకుక్ను 
వదలివేయగలగటం, యివనీన్ పర్తివొకక్డికి తటసిథ్ంచవు. సాధారణ జీవితం జననమరణాల ఆహారమైధునాల చేతి 
పరిశర్మలాగ తేలికగా వెళిళ్పోతూవుంటుంది. తుఫాను వేగానీన్ హాలాహలం చేదునీ  అగిన్ పరవ్త గరభ్ంలోని, వుషణ్తనూ 
మనం అంచనా వేసే పరిసిథ్తి యెపుప్డోగాని రాదు. ఆ పేర్మికులిదద్రికీ యీ గొపప్ అదృషట్ం పటిట్ంది. వాళళ్ 
అంతిమక్షణాలు మానవుని అమరతవ్ంలో అచంచలమైన విశావ్సంతోనే గడిచిపోయాయని అనుకొంటాను.  

రెండవరోజు పొర్దుద్నపూట హోటల యజమానికి తలనొపిప్, పోలీసు వాళళ్కి చేతినిండా పని,  మరాయ్దసుథ్లయిన 
వారి బంధువులకు తలవంపులు మిగిలాయి. పతిర్కలవారు మాతర్ం బాగా వుపయోగించుకునాన్రు. యీవారత్ను. ఈ 
పైనుదహరించిన కేసులో ఒక రకమయిన అందంలేకపోలేదు. పూరవ్పు నవలారచయితలైతే యిలాంటి ఘటాట్లను యెంతో 
సజీవంగా సహానుభూతితో చితిర్ంచివుండేవాళుళ్. కాని నేటి పర్పంచంలో యెకుక్వమంది యిలాంటి వారత్లు వింటే 
నవవ్టమో, హేళనగా తలవూపడమో జరుగుతుంది. నామటుట్కు నేను అది ఆపేర్మికుల పిరికితనమని నిందించాను. 
ఇవావ్ళగూడ నేను నలుగురిలో మాటాల్డవలసివసేత్ అది పిరికితనమనే అంటాను. నాలాగా కాక మరికొంత మంది దీనికి 
ఆరిథ్క,రాజ,నైతిక కారణాలు కూడా వెతకగలరు. వారి వాదన సబబుగానే వుంటుంది. ఫలానా పరిసిథ్తులోల్ ఫలానా 
మనసత్తవ్ంగలిగిన వాళుళ్ గనక వారు ఫలానావిధంగా పర్వరిత్ంచారు అని అంటారు యీ మహాశయులు. వీరు 
మానవజీవితానిన్ గణిత సూతార్లుగా పర్తిపాదించగలరు. వీరిదృషిట్లో మానవుని యిందిర్యానుభవాలనీన్ రాసాయనిక 
పరివరత్నాలవలన కలుగుతాయి. వీరు యెంతటి గడుడ్ సమసయ్నయినా పాఠయ్గర్ంధాల ననుసరించి యిటెట్ పరిషక్రించి 
వేయగలరు. ఇలాంటి వారికి ఆతమ్హతయ్ యెపుప్డూ ఒక సిగుగ్పడవలసిన విషయంగా కనిపిసుత్ంది.  
 నాకు పదెద్నిమిదిపందొమిదియేండుల్నన్పుడు తరక్బుదిధ్లో అచలమైన విశావ్సంవుండేది. అపుప్డు తరిక్ంచందే 
యేవిషయానీన్ అంగీకరించేవాణిణ్ కాదు. పర్తిదానికి కారాయ్కారణ సంబంధం వెతికేవాణిణ్. పర్పంచ వయ్వహారాలనిన్టినీ 
యేదో ఒక సిదాధ్ంతంలో యిముడుచ్కోవాలని చూసేవాణిణ్. అలా యిమడనివాటిని బెజజ్ములో పటట్ని మరమేకులగ అవతల 
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పారవేసేవాణిణ్. అపుప్డపుప్డు నామనసుస్ యెదురుపర్శన్లు వేసేది. కాని దానిన్ యెలాగోలా సమాధానపరేచ్వాణిణ్. 
పర్పంచానన్ంతటినీ ఒక సువయ్వసిథ్తమయిన సామార్జయ్ంలాగ సంభావించే యీ అలవాటు కొతత్దిగాదు. నాకంటే ముందు 
యెంతమంది దీనివలల్ బాధపడాడ్రో? ఆరోజులోల్ నాపర్శన్లకు విసిగిన పండితులు ననున్ వితండవాది అనేవాళుళ్. 
పామరులు రెటమతసుథ్లనేవాళుళ్. అపుప్డు, నేను చాలయెకుక్వగా వాగుతూండేవాడిననన్మాట నిజం. ఆరోజులోల్ నాకు 
ఆతమ్హతయ్ అరధ్ం అయేయ్దికాదు. నిరేహ్తుకంగా కనిపించిన పర్తిదానిన్ శంకించేవాణిణ్. తనకరధ్ంగానిదానిన్ దూషించటం 
మానవ సహజం గదా? అందువలల్ నేను అలాగే చేసేవాణిణ్. అపుప్డు నేను యిలా తరిక్ంచుకునేవాణిణ్: “బర్తకటంవలల్ 
యేంలాభం అని అంటునాన్వు నిజమే కావచుచ్. కాని చావటంవలల్ మాతర్ం యేమి లాభంవుంది? అందువలల్ బర్తకటమే 
మంచిది.” అపుప్డు నేను యిది లాభనషాట్లకు సంబంధించిన విషయంకాదని గర్హించలేక పోయాను.  

కాని తరువాత తరువాత నాదృకప్ధం మారింది. ఇది యెలామారిందో నేను చెపప్ లేను. బహుశా నేను బొమమ్ను 
తలకిందులు చేసి చూడటం నేరుచ్కొని వుంటాను. నేను నిరాశావాదిని అయాయ్నని మీరంటారేమో. కాని యిది నిజంకాదు. 
నేను పూరవ్ం యెలాగునాన్నో యిపుప్డు అలాగే వునాన్ను. నాలో పెదద్ మారేప్మీ లేదు. పూరవ్ం నేను యేరీతిని 
ఆలోచించేవాడినో అదేమాదిరిగా యిపుప్డూ ఆలోచిసుత్నాన్ను. నాలో వచిచ్న మారేప్మనాన్వుంటే అది కర్మానుగతమయిన 
వికాసంలాంటిదే. నాలో అంతరివ్పల్వాలేమీ జరుగలేదు. కాని ఒకటి మాతర్ం నిజం. నాకిపుప్డు హేతువాదంలో 
పూరవ్ంవునన్ంత సమగర్మమైన విశావ్సం లేదు. అంటే నాకిపుప్డు పర్కృతి నియమాలోల్ నమమ్కం పోయిందనిగాని లేక 
సూరుయ్డు తూరుప్నగాక పడమరనగూడా వుదయించవచచ్ననే అనుమానం గలిగిందవిగాని కాదు. పురాతనపు తరక్బుదిధ్ 
యిపుప్డు కూడా అనిన్ విషయాలోల్ పనిచేసూత్నేవునన్ది. రాచకీయాలూ, ఆరిథ్క సంబంధాలూ, కొరియా యుదధ్ం, నైతికపు 
విలువలు వీటిని గురించి మాటాడేటపుప్డు నేను యిదివరకెలా తరక్సమమ్తంగా వుండేవాడినో యిపుప్డూ 
అలాగేవుంటునాన్ను. కాని యీతరక్ం అనిన్ చోటాల్, ముఖయ్ంగా మానవజాతితో, వైయయ్ కిత్క సంపరక్ం కలిగిన చోటల్, 
పనిచేయటం లేదు. అలాంటి పని చేయని చోటులలో ఆతమ్హతయ్ ఒకటి. అంటే ఒకపుప్డు నా తరక్ంతో యీ చికుక్లిన్  
విడమరచ్గలిగి వుండేవాణణ్వికాదు. తేడా యేమిటంటే అపుప్డు నేను నా వోటమిని వొపుప్కొనేవాణిణ్ కాదు, యిపుప్డు 
ఒపుప్కొంటునాన్ను.  పూరవ్ం మాదిరిగా నేను నా తలకుమించిన సమసయ్ వచిచ్ పడడ్పుప్డు కండుల్మూసుకొని 
తపుప్కుపోవాలని చూడటం లేదు. నేనిపుప్డు ధైరయ్ంగా దానికేసి చూసుత్నాన్ను.  

జీవితం విచితర్మయినది. మృతుయ్వుకూడా విచితర్మయినదే. ఈ రెండింటిలో యేది యెకుక్వ విచితర్మయినదో 
చెపప్గలగటం చాలా కషట్ం. ఆ మాటకొసేత్ యేది మృతుయ్వో యేది జీవితమో చెపప్టమే కషట్ం. జీవితం మృతుయ్వులో 
వికసిసుత్ంది. మృతుయ్వు జీవితంలో వాడిపోతుంది. మెరుపు మెరిసేముందు చీకటి, మెరుపు మెరిసింతరువాత చీకటి. 
దానినే మనం రెండుచీకటల్ మధయ్ మెరుపని గాని, రెండు మెరుపుల మధయ్ చీకటి అనిగాని అనొచుచ్. లెఖక్లేననిన్ అంకెలు 
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గలిగిన యీగొలుసుకి యెకక్డ మొదలో యెకక్డ ఆఖరో చెపప్టం కషట్ం. కోటల్కొలది క్షణాలతో అనంతమయిన కాలావధి 
నిరిమ్ంచబడింది. కాని ఒకొక్కక్ క్షణంలోనే ఒకొక్కక్ అనంతం వునన్ది. ఈ విధంగా పూలతోటలో వునన్ వందలకొలది 
పూలలోల్ ఒకొక్కక్ దానిలో ఒకొక్కక్ పూలదోటవునన్ది.  

పర్తి మనిషి తనకి తాను మొదలు, తనకి తాను చివర. పర్తిమనిషీ ఒక సృషిట్, ఒక పర్ళయం, ఆదయ్ంతాలు లేని 
జీవితపు నవలలో ఒకొక్కక్ పరిచేఛ్దం. ఒకొక్కక్ సవ్యం సంపూరణ్మయిన కథ. దాని వునికికదే కారణం. ఈ విధంగా 
కనున్లు మిరుమిటుల్ గొలిపే మెరుపూ, కాటుకవరదలా కముమ్కొనే చీకటీ, ఆకాశ సముదర్ంలో తరంగాలు. ఇది బుడగ. 
ఇది నురుగు. ఇది యెకక్డినుంచి బయలుదేరిందో యెందుకు బయలుదేరిందో యెవడు చెపాత్డు! తరంగాలు లేచి 
పడిపోతాయి. తుఫాను లేచి ఆగిపోతుంది. కాని సముదర్ం అలాగే వుంటుంది. అదేవిధంగా జననమరణలను 
అధిగమించిన శకిత్వొకటి వుంటుందని కొంతమంది అంటారు. నాకు తెలియదు, ఇందువలన నేనిది నమమ్లేను. నాకు 
పునరజ్నమ్లో నమమ్కం లేదు, కాని నా చైతనయ్ం నాతోబాటు అంతమొందుతుందని నేను ఆలోచించలేకపోతునాన్ను. ఏదో 
ఒక రూపంలో అమరతవ్ం అనేది ఉంటుందనే ఆశ మానవజాతిని యెపుప్డూ పీడిసూత్నే వుంటుంది. ఎందువలల్నంటే మన 
కిర్యాకలాపాలుగాని, తతస్ంబంధమయిన పర్తికిర్యలుగాని మనతోబాటే అంతమొందితే యీ జంజాటం అంతా 
యెందుకు? దైహికానందంతో అసంతృపిత్ చెందేవాడికి జీవితంలో కోరతగింది చాలా తకుక్వ. ఒక 60 సంవతస్రాలోల్ 
నేననేది లేకుండాపోయినపుడు నాకు సంబంధించిన రుజువు పర్పంచంలో యేమి మిగిలివుంటుంది? ఒక వేళ 
మిగిలివునాన్ దానివలన నాకువచేచ్ లాభం యేమిటి? ఈ దృషిట్తో చూసేత్ జీవిత సంఘరష్ణ అనవసరంకాదా! ఆవేశాల 
అగిన్లో కాలిపొయేయ్ మానవుని ఆతమ్కు శాంతియెకక్డ? అలాంటి శాంతివుండే ఆశకూడా లేనపుడు నిశశ్బద్ంగా చీకటిలో 
చెరిగిపోవటమే మంచిది కాదా? ఈ విధమయిన ఆలోచనలు అనీన్ ఒకే దికుక్కి సంకేతం చేసాత్యి. 

కాని నాచైతనయ్ం నాతోబాటే ఆఖరా!? నేను అనుభవించిన సుఖదుఃఖాలోల్ నా వెలుగుచీకటల్లో నా హృదయంలో 
రేగినతుపానులో, వరదలోల్, భూకంపాలోల్ చివరకు శేషం యేమీ మిగలదా? ననున్ తృణంలాగా తోసుకెళుళ్తునన్ యీ 
కాలపర్వాహం యెకక్డకు తీసుకెళిళ్ వదులుత్ంది. నాకు ముకిత్ యెకక్డ? నేను యీజనమ్లో ఆచరించిన కరమ్లు నాతోబాటే 
ఆఖరయితే నేను పుణయ్ం చేసేత్నేం? పావం చేసేత్నేం? ఏది చేసినా ఒకటే కాదా? 
అందుకనే మానవులు ఇంతమంది దేవతలను, యినిన్ మతాలను సృషిట్ంచుకొనాన్రు. ఏదో వొకరూపంతో మృతుయ్వు 
తరువాత గూడా తను మిగిలి వుంటానని పర్తివొకక్డూ తనను తాను నమిమ్ంచుకోజూసాత్డు. కొంతమంది ఐహికాదరాశ్లోల్ 
తమ యొకక్ యీ సవ్పాన్నిన్ సఫలం చేసుకోవాలని చూసాత్రు. కాని వీటివేటిలోల్నూ నమమ్కం లేనపుడు ఆతమ్హతయ్ ఒకక్టే 
శరణయ్ం. తనకు మించిన శకిత్ని గురిత్ంచి పరాజయం అంగీకరించటమే ఆతమ్హతయ్. కూడికలు తీసివేతలు ఆనీన్ 
అయిపోయి శేషంగా మిగిలిన శూనయ్మే ఆతమ్హతయ్. 
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*    *   *   *   * 
కాలపర్వాహంతో సేవ్చఛ్గా మునిగి కనపడకుండా పోయినవారిని నేను యిపుప్డు నిందించపోవటం లేదు. వారిని 
నిందించడానికి నేనెవరిని! జీవితం సిదాధ్ంతాల బంధనాలననిన్ంటినీ ధికక్రిసుత్ంది. పర్తివొకక్రికీ వొకక్ రూపంలో 
సాక్షతక్రిసుత్ంది. వారు తమ తోర్వ తాము చూచుకొనాన్రు. నేను వారిని పిరికిపందలని యేలా అనేది? మసరిక, 
మైకోవసీక్, ఎసినిన యింకా ఎంతోమంది మహానుభావులు యీతోర్వను నడిచారు. మానవ పర్యతాన్ల వయ్రధ్తావ్నిన్ 
గురిత్ంచిననాడు వారినీ అఘాతంలో దూకకుండా అడడ్గలిగిన శకిత్యేది? వారు అకసామ్తుత్గా తోర్వ మలుపులో 
మాయమయాయ్రు. వాళల్ నెందుకు ఆపాలి? 

నాకు మానవుని సంపూరణ్ సావ్తంతర్య్ంలో నమమ్కంవునన్ది. అతడు తన అదృషాట్నికి తానే అధినేత. అతడు తనను 
యే రూపంలో కావాలంటే ఆరూపంలో నిరిమ్ంచుకోగలడు. అతడు తన జననమరణాలను కూడా శాసించగలడు. చైతనయ్ం 
వునన్ంతవరకూ అతడు తన పర్పంచానిన్ తానే నిరిమ్ంచుకుంటాడు. అలాగే నాశనంకూడా చేసుకుంటాడు. అతడు 
యివావ్ళవునన్ రూపం కావాలని కోరితెచుచ్కునన్దే. దానికొరకతడు యెవవ్రినీ దూషించి పర్యోజనం లేదు. అతడు తన 
కరమ్లనిన్టికి తానే పూరిత్ బాధయ్త వహిసాత్డు. అగాధంలో దూకినవారు కావాలనే అలా చేశారు. అందువలల్ వారితో నాకు 
పేచీ లేదు. ఏదో ఆదరశ్ం కొరకు పార్ణాలరిప్ంచినవాళుల్ తగిన పనే చేశారు. ఏ ఆదరశ్ం లేకుండా పార్ణాలరిప్ంచినవాళుల్ 
గూడా మంచిపనే చేశారు. ఏదో ఒక ఆదరశ్ం వుండటం మంచిదే కాని యే ఆదరశ్ం లేకపోవటంకూడా మంచిదే. 
వాసత్వమేమిటంటే యేది మంచిదో యేది చెడడ్దో యెవరికి వారే నిరణ్యించుకోవాలి. 

ఇపుప్డు పగలు తొమిమ్దింపావు అవుతుంది. కొదిద్గా మబుబ్ పటిట్నటుట్గా వునన్ది. కానీ యివి కురిసిపోయేయ్ 
మబుబ్లు కావు. నేను నా గదిలో కురీచ్లో కూరుచ్ని రాసుత్నాన్ను. కిందయెకక్డో పనిచేసుత్నన్ యంతార్లు నా ఆలోచనకు 
తాళం వేసుత్నన్వి. గాలిచలల్గా వునన్ది. చెటుల్ పచచ్గా వునన్వి. నేను బయటికి చూచినపుప్డు జీవితం నృతయ్ం లాగా, గానం 
లాగా ఆనందతరంగాలాల్ కనిపిసూత్వుంది. వందలకొలది వేలకొలది యిళళ్లోల్ యెకక్డో పిలల్లాడుకుంటునాన్రు. పెదద్వాళుల్ 
యెవరిపనులు వారే చేసుకుంటునాన్రు. చపప్టుల్, యీలలు, నవువ్లు, యేడుప్లు, వేలకొలది భావాలు వెలిబుచచ్టానికి, 
వేలకొలది శబాద్లు గాలిలో కలుసుత్నన్వి. ఈ విశాల మహీతలం చకక్లిగింతలు తగిలిన శరీరంలాగా వునన్ది. నేను 
వొంటరిగా వునాన్ను. అయినపప్టికీ నాచుటూట్ సముదార్ల అవతలా యివతలా అనేక ఖండాలోల్ నాలాటివారు, కోటల్కొలది 
జీవిసుత్నాన్రు. వారు జీవిసుత్నాన్రనే భావములో నా జీవితం కూడా యిమిడివుంది. ఈ అనంత గర్హాదులను, 
సూరయ్చందార్దులను, పుదయాసత్మయాల, హేమంతవసంతాల పర్కృతి నియమాలను నేను నిరిమ్ంచలేదు. అయినా 
యీక్షణం వాటిని నేనే నిరిమ్ంచినటుట్ భావిసుత్నాన్ను. నా హృదయం ఒక తీవర్మయిన ఆవేశపు వరదతో నిండిపోతుంది. 
ఇది పరమానందంకావచుచ్. ఇది చరమ యాతన కావచుచ్. రెండింటి అనుభవం వొకక్లాగే కనిపిసుత్ంది. కణకణలాడే 
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అగిన్కణాలను ముటుట్కునాన్, చలల్వి మంచుగడడ్ను ముటుట్కునాన్ వొకే రకమైనభావం కలుగుతుంది. కారణాలు వెతకనకక్ర 
లేదు. కావలసిందలాల్ ఆ అనుభవం. ఇదిజీవితం కావచుచ్. ఇది మృతుయ్వు కావచుచ్. కాని యీ క్షణం నేను జీవిసుత్నాన్ననన్ 
విషయం నాకు తెలుసు. 

ఈ ఆవేదనను వరిణ్ంచటం యెలాగ? ఇది యెకక్డనుండి వసుత్ందో చెపప్డం కషట్ం. 
దీనికి కారణం నాకు తెలియదు, సూరుయ్ని సవ్రణ్కాంతిలో నిశిచ్ంతగా ఆడుకుంటునన్ పసిపాపలను చూచినపుప్డో, 
ముసలమమ్ బోసినోటిమీద చిరునవువ్లు చూచినపుప్డో హిమగిరిశిఖరాల సవ్చఛ్ధావళాయ్నిన్ గురుత్కు తెచుచ్కునన్పుప్డో, 
వెనెన్ల రాతుర్లలో తాజ మహల ని తలుచుకునన్పుప్డో, పిర్యురాలి కనున్ల నీలిలోతులోల్కి తొంగిచూచినపుప్డో, చకక్ని 
కవితవ్ం చదివినపుప్డో, గుండెలను కలచివేసే పాటవినన్పుప్డో, యెపుప్డో అకసామ్తుత్గా యీ అనుభవం నినున్ చుటుట్ముటిట్ 
వుకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ంది. నేటితో జీవితసారం గర్హించినటట్నుకుంటావు. ఇక నీకు జీవించాలని కోరిక వుండదు. ఆ ఒకక్  
క్షణం నీవు జీవనమరణాలను ఒకేకంటి అదద్మునుంచి చూచావు. చీకటిలో మెరపుమెరసిన క్షణం ఆదే, జీవితంఅంటే 
యేమిటో నీవిపుప్డు తెలుసుకునాన్వు. నీకు సంపూరణ్మయిన తృపిత్ కలిగింది. మెరుసూత్ తడిగావునన్ కళళ్తో నీవు తిరిగి 
పర్పంచానిన్ చూచినపుప్డు అది పూరవ్ం మాదిరిగా వుండదు. అదే అగాధపు అంచున వునన్ క్షణం. 

ఇంకా యేమిటి కావాలి నీకు? నీవు చూడవలసింది చూచింతరువాత నీకు కావలసింది అందిన తరువాత యింకా 
యెందుకు బతకాలనుకుంటాపు? “నిదర్, కలలు, అకక్డే వునన్ది గమమ్తుత్ అంతా. నీవు ఈ నశవ్రరూపానిన్ తయ్జించిన 
తరువాత శాశవ్త నిదర్లో యేమి కలలు గంటావో యెవడికి తెలుసు?" అనుమానించకు. నిదర్పో, నీ ఆతమ్ 
రోజాపూలవాసనలాగ అదృశయ్మయి గాలిలో తేలిపోతుంది. ఒక అపరిచితమయిన సేట్షనులో అపుప్డే రైలునుంచి 
దిగినటుట్గా ఉంటుంది నీకు. నీకు యే సాహసకృతాయ్లు తటసిథ్సాత్యో యెలా తెలుసు? నిరభ్యంగా నిదర్పో. నీ పకక్ 
తెలల్గా శుభర్ంగా వునన్ది. పకక్న పుషప్పాతర్లు, రంగురంగుల పూలునాన్యి. తెలల్ని దుపప్టి కపుప్కో. నీ  ఆలసిన 
శరీరంలో ఒక రకమైన వెచచ్దనం పార్కుతుంది. నీవు నిశశ్బద్ంగా చినన్ అలలమీద తేలిపోయే వినోదనౌకలా నీకు 
తెలియకుండానే అనంత వినీలసాగరంలో పర్వేశిసాత్వు. అకక్డే అనిన్తోర్వలూ కలుసుకుంటాయి. 
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