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సోమయాజులు ఉలికిక్ పడి లేచాడు. పైన ఫాయ్న వేగంగా తిరుగుతునాన్ ముఖాన చెమట పటట్డం గమనించాడు.

సమయం

ఒంటిగంట అయింది. ’ఇక తలకిందులుగా తపసుస్ చేసినా నిదుర రాదు’ అని మనసులో బాధగా

అనుకొనాన్డు .

ఏమిటో ఈ మధయ్ పర్తిరోజూ పీడ కలలు రావడం... రాతిర్ వేళ ఒకటి లేక రెండు గంటల సమయంలో ఉలికిక్
పడి లేవడం ఆతరువాత నిదుర రాక అసహనంగా పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలతో అటూ ఇటూ మంచంపై పొరుల్తూ క్షణం ఒక
యుగంలా ...... ఈ సమసయ్ ఎవరితో చెపుప్కోవాలో అరథ్ం కావడం లేదు.
ఒక రోజు భారయ్ సావితిర్ అనన్ మాటలు గురుత్కు తెచుచ్కొనాన్డు .
"మనిదద్రిలో ఎవరు ముందుగా మరణిసాత్రో వారే అదృషట్వంతులు "అంది సావితిర్
"అదేమిటి సావితీర్ మనమిదద్రమూ ఎవరూ లేని ఆనాధలు అయినటుల్ మాటాల్డుతునాన్వు. మనలిన్ పేర్మించే ఇదద్రు
కొడుకులు , ఒక కూతురుఉనాన్రనన్ సంగతి మరిచావా?. వాళుళ్ మనకు కాసాత్ దూరంగా అంటే,

కొడుకులిదద్రూ

విదేశంలో ఉంటె, కూతురు పెళైల్యాయ్క అలుల్డు ఉదోయ్గరీతాయ్ ముంబైలో సిథ్రపడాడ్రు. ఇపప్టికీ మనతో పర్తిరోజూ ఫోనోల్
మాటాల్డుతునాన్రుగా" అనాన్డు
" ఏమి మాటాల్డుతునాన్రో ....మనమై వాటస్ అప దావ్రా ఫోన చేయడం వలల్ మాటాల్డుతునాన్రు. మనం ఫోన
చెయయ్కుండా ఉంటే వారానికి ఒకసారి మాటాల్డుతారు. ఈ కాలం పిలల్లలంతా మారిపోయారు. విదేశాలోల్ వునాన్ ఒకటే,
పకక్ ఊరిలో వునాన్ ఒకటే…పచ్
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సావితిర్

మరణించి

ఆరునెలలు అయింది. సావితిర్ మరణించాక

ఈ మధయ్
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సోమయాజులతో

రెండువారాలకొకరోజు ఫోన చేసినా ఒకటి రెండు నిమిషాల పైన మాటాల్డకపోవడం సోమయాజులు గురిత్ంచి మౌనంగా
బాధపడాడ్డు.
కొంత సేపు సావితీర్ ఆలోచనలలో మునిగిపోయాడు .మరికొంత సేపు ఈ ఒంటరితనం ఎలా భరించాలనన్
ఆలోచనలో పడాడ్డు . మనసులో ఏదో తెలియని శూనయ్ం…….. నిదురరాక .... ‘పచ్….. ఒంటరితనం జీవితం ఎంతటి
నరకమో ‘ అనుకొనాన్డు సోమయాజులు
ఆరుగంటలకు పాలవాడి కేక. పాలగినెన్ తీసుకొని తలుపులు తెరిచాడు
"సార మీరొకక్రే నేను ఒక కేక వేయగానే తలుపులు తెరచి పాలు తీసుకొంటునాన్రు పర్తి ఇంటిలోనూ

పాలు

తీసుకొనడానికి చాలా ఆలసయ్ం చేసుత్నాన్రు. పాల సైకిల సాట్ండ వేసి కాలింగ బెల కొటిట్ పిలుసుత్నాన్ను " అంటూ పాల
గినెన్లోపాలు పోసాడు .
సోమయాజులు

వాడి

వైపుచూసూత్

జీవం

లేని

నవువ్

నవావ్డు

'వాళల్ంతా

అదృషట్వంతులు

హాయిగా

నిదురపోతునాన్రు,నేను దురదృషట్వంతుడిన్ 'అని మనసులో అనుకొంటూ లోనికి వెళాళ్డు.
***
హోటల ముందు తగిలించి ఉనన్ పెదద్

***

***

బాయ్నర కనపడింది . ‘సరవ్ సమసయ్లకు , మానసికాందోళనలకు

పరిషాక్రమారగ్మైన ధాయ్నం నేరిప్ంచబడును.రిసిపష్న హాలులో జరిగే పరిచయ కారయ్కర్మమునకు అందరూ ఆహావ్నితులే’
అంటూ పెదద్ అక్షరాలతో పిర్ంట చేసి వుంది.
ఆ పరిచయ కారయ్కర్మమునకు సోమయాజులు వెళాళ్డు. అరవై వయసుకు అటూ ఇటూ ఉనన్ ఆడవారు మగవారు
మొతత్ం కలిపి ఇరవై మంది ఉనాన్రు.

పటట్ణమంతా పర్కటనలు ఇచిచ్నా

చాలా తకుక్వగా ఇరవైమంది మాతర్మే

వచాచ్రంటే సోమయాజులుకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది
ధాయ్న గురువు మాటాల్డుతూ మనసు గురించి ఎనోన్విధాల చెపాప్రు ' ఎటువంటి చెడు ఆలోచనలు కలగకుండా
పర్శాంతంగా నిదురించాలంటే ఈ ధాయ్నం అభయ్సిసేత్ చాలు "అనన్ మాటలు సోమయాజులు మనసులో నిలచిపోయింది ఆ
క్షణమే ఆ తరగతిలో చేరాలని నిరణ్యించుకొనాన్డు
అతని పర్సంగం ముగించడానికి ముందు "మొతత్ం ఐదు రోజులు ఈ తరగతులు జరగుతుంది. ఈ తరగతులలో
చేరడానికి మనిషికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఫీజు నిరణ్యించాము. తరగతులలో చేరవలసిన వారు డబుబ్ చెలిల్ంచి
తమ పేరు నమోదు చేసుకోండి " అనాన్రు .
ఐదురోజుల ధాయ్నం తరగతులు ముగిసింది.
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‘ ఈ ధాయ్నం వలల్ తనకు ఎటువంటి పర్యోజనం లేదు. వీళుళ్ నిజమైన ఆధాయ్తిమ్క గురువులు కాదు వాయ్పార గురువులు.
పదిహేనువేలరూపాయలు వృధా అయింది ' సోమయాజులు అనుకొనాన్డు.
***

***

***

హనుమంతుని గుడి దగగ్ర ఒక చినన్ పర్కటన సోమయాజులు చూసి చదివాడు ."ఉచిత యోగా విదయ్ హనుమంతుని
గుడిలో ఈ రోజు నుండి పార్రంభం కానుంది .ఆసకిత్ కలవారు యోగ విదయ్ను అభయ్సించి వాటి ఫలితాలను పొందగలరని
ఆశిసుత్నాన్ము "
సావితీర్ మరణించడానికి ముందు పర్తి వారం హనుమంతుని గుడికి భారయ్తో కలసి సోమయాజులు వెళేళ్వాడు.
ఆ తరువాత మనసు ఏకాగర్త

లేక పోవడంతో గుడికి వెళల్డం మానుకునాన్డు. ఈరోజు మరలా

సోమయాజులు పర్వేశించాడు. అపప్టికే

గుడిలోకి

యోగాసనం విదాయ్ తరగతులు పార్రంభమైంది. సూరయ్ నమసాక్రములు

చేయిసుత్నాన్రు .
సుమారు యాభై సంవతస్రాల వయసుతో

పొడుగాటి గడడ్ం, నుదుట కుంకుమతో తెలల్టి దుసుత్లు ధరించిన ఆ

వయ్కిత్ని చూడగానే అతనే యోగా గురువు ఉండవచుచ్ అని అనుకొనాన్డు సోమయాజులు
" నమసాక్రం అండీ ...నేను యోగా మాసట్ర ను కలవడానికి వచాచ్ను "
"నమసాక్రం అనాన్ ,యోగా గురించి నాకు తెలిసింది కొదిద్గా అయినా ననున్ యోగ మాసట్ర అంటుంటారు. నా పేరు
దాసు " అనాన్రు
సోమయాజులు తన భారయ్ మరణం తరువాత తన మానసిక ఆందోళనగురించి కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.

ధాయ్నం

తరగతులకు వెళిల్ ఎటువంటి పర్యోజనం కలుగలేదనాన్ సంగతి చెపిప్న తరువాత "అయాయ్ , యోగాసనములు దావ్రా నా
సమసయ్ కు పరిషాక్రమారగ్ం దొరుకుతుందనన్ ఆలోచనతో అకక్డునన్ పర్కటన చూడగానే వచాచ్ను"అనాన్డు
సోమయాజులు
"అనాన్,చూడటానికి మీ వయసు సుమారు డెబైభ్ నుండి డెబైభ్ ఐదు సంవతస్రాల వయసు ఉంటుందనుకొంటునాన్ను
" అనాన్రు దాసు
" డెబైభ్ ఐదు " సమాధానం ఇచాచ్డు సోమయాజులు
" క్షమించండి అనాన్ యోగా తరగతులకు చినన్ పిలల్లకు మీలాంటి పెదద్ వారికి నేను నేరిప్ంచను .నా దృషిట్లో చినన్
పిలల్లు, ముసలివారు జోడు గురార్లు లాంటి వారు . వారిదద్రూ సమానం. యోగా తరగతులు ఎలా జరుగుతుందో మీరు
చూడండి .ఇక మీ మానసిక సమసయ్ ...." అంటూ పార్రంభించబోతుంటే "అయాయ్ క్షమించండి తరగతి మధయ్లో వచిచ్
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మిమమ్లిన్ .....మీరు యోగా తరగతులను నిరవ్హించండి ,అవసరమనిపిసేత్ మరలా వసాత్ను " అంటూ చేతులు
జోడించాడు సోమయాజులు
దాసు తరగతులు జరపడం పార్రంభించగానే సోమయాజులు వెనకుక్ తిరిగి ఇంటిముఖం పటాట్డు. దారిలో చినన్
పిలల్లు ఆడుకొనే బాట, బాల కొనుకొక్ని వెళాళ్డు

తన ఇంటి ముందునన్ కాళీ సథ్లంలో నిలబడి రోడుడ్

పర్కక్న

ఆడుకొంటునన్ పిలల్లను పిలిచాడు .
"టార్ఫిక ఎకుక్వగానవునన్ రోడుడ్ పర్కక్న ఆడుకోవడం కషట్ం. లోనికి రండి మా యింటి ముందు ఆడుకొంటాము "
అంటూ తన దగగ్రకు వచిచ్న పిలల్లతో చెపాప్డు. పిలల్లు సంతోషంతో అంగీకరించారు
అకక్డి పిలల్లు సోమయాజులతో అతితకుక్వసమయంలో కలసి పోవడంతో వాళళ్తో చినన్ పిలాల్డిలా
ఆడుకొనసాగాడు. కాసేస్పు బాట బంతితో కిర్కెట ఆడారు .
పరుగుపందెం పార్రంభించారు .సోమయాజులుకు ఒక చినన్ అబాబ్యికి పరుగుపందెం పార్రంభమైంది. పర్కక్నునన్
ఒక అమామ్యి వన ...టూ ....తీర్..." అనగానే ఇదద్రూ జోడుగురార్లాల్ ఒకే వేగంతో పరుగెతత్సాగారు. వీధి దీపాలు
వెలిగేంతవరకు ఆడుకొంటూనే ఉనాన్రు .పిలల్ల తలిల్ తండుర్లు వచిచ్ పిలల్లను పిలుచుకొని వెళళ్డానికి వచాచ్రు .
“ పర్తిరోజూ సాయంతర్ం ఇదే సమయానికి రండి ఆడుకొందాము "అనాన్డు ఉతాస్హంతో
“తాతయాయ్ రేపు ఆదివారం. “
“ ఆదివారం అనన్ సంగతే మరచిపోయాను. ఆదివారం,సెలవురోజులలో

ఉదయం నుంచి చీకటి పడేవరకు

ఆడుకొందాము.” అనాన్డు.
ముసలివారు పిలల్లు జోడుగురార్లు అంటూ చెపిప్ తన సమసయ్కు పరిషాక్రం కలిప్ంచిన యోగా గురువు దాసుని
మనసులో తలచుకొంటూ ధనయ్వాదములు చెపుప్కొనాన్డు. తేలికైన మనసుతో ఇంటిలోనికి వెళాళ్డు సోమయాజులు.
చాలాకాలం తరువాత ఆ రాతిర్ సోమయాజులుకు గాఢ నిదర్ కలిగింది. పాల వాడి కేక వినిపించలేదు, కాలింగ బెల
కొటాట్క మేలుకొనాన్డు
“ఏం సార ,పర్తిరోజూ నేను ఒక చినన్ కేక వెయయ్గానే వచేచ్ వారు. ఈ రోజు కాలింగ బెల మూడుసారుల్ కొటాట్ను.
ఆరోగయ్ం బాగోలేదా? " అనాన్డు పాలవాడు
పాలవాడి వైపు చిరునవువ్తో చూసూత్ రోజూ " ఇక మీదట రోజూ కాలింగ బెల కొటట్వలసి వసుత్ంది " అనాన్డు.
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