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డైరీ లో పేజీలు కదిలిపోతునాన్యి. పేజీ పేజీకి 
విసమ్యం కలిగించే విషయాలను చూసూత్ చదువుతునాన్డు సారథి. 
*********************** 
కొతత్ కాపురం..నీడలా తానొచేచ్సాడు నూతన ఒరవడిని మోసుకొచాచ్డు.అదుభ్తాలేం జరగలేదు 

గానీ అడుగడుగునా తన సుముఖం లో ఆశచ్రయ్ం వెంటాడుతుండేది. కటిట్పడేసే కబురల్ జలతారు తీగలు 
తెరలేపిన కొతత్దనాలు.. 

అంటుకునే మాటలు..గొంతు కొమమ్నుండీ సుదుద్ల పూలు రాలుతుంటే..పడిపోకుండా 
పటుట్కుంటూ.. 

ఎనిన్ పరిమళ భరితమైన సమయాలను పొందానో. 
పొడుసుత్నన్ తొలి పొదుద్ అందమెకక్డుందో 
తలలూపే తరులోల్నా తళుకులీనే తుషార బిందువులోల్నా అంటూ తొలి సంధయ్ గూరిచ్.. 

ఆలోచిసూత్నే..పగలంతా వెలుగులు వెచచ్దనాలతో అలరించిన సూరుయ్డు మరలి పోతుంటే దిగులు పడేది మనసు.
అంత సునిన్తమైన నా భావాల పకుష్లను నిమురు తాడనుకునాన్..నిసేత్జాలు నిరిల్పత్తలు దరిచేర 

నివవ్డనుకునాన్..తన లాలనలో..తన పాలనలో కాలం రేణువులై రాలిపోతుందనుకునాన్ 
ఇపుప్డు ఇరువురి అలికిడి లేక ఉమమ్డి దారులు ఒంటరైపోయి బావురు మంటునాన్యి. ఈ మనసు 

సజీవంగా ఉండేంత దాకా జాఞ్పకాలై వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. 
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కానీ నాకిపుప్డు కావాలిస్ంది జాఞ్పకాలు కాదు తన తోటి మధురమైన అనుభవాలు..సోలిపోని 
సొకక్మైన ..సొగసైన కాలాలు. 

హృది అడుగులకు కొతత్ బాటలను పరుచుకోవడం ఇకనైనా అభయ్సించాలి. 
ముగిసింది కమేమ్సిన కారుమబుబ్లను కసురుకునేది తాను. 
ఇపుడు భారమైన మేఘంలా మనసు. 
మేఘాల బరువు తేలికపరుసూత్ కురవడం..వరిష్ంచి తేలిక పడటం ఎంత అవసరమో ఇపుప్డు అరథ్ం 

అయింది. 
 
పగలంతా పటిట్పీడించిన తన పెడసరం.. నిరల్క్షయ్ం 
రాతిర్ నిదుర నివవ్దు ..నిదురలోని కమమ్ని కలల నివవ్దు.ఇవేవీ తనకు పటట్వు. కనెన్ చెర విడిపించి 

ఏదో ననున్ ఉదధ్రించిన భావన తనలో. 
 
పరిణామాలు.. ఇరువురి వైరుధాయ్లు ఒకటెనుక మరొకటి పొడ సూపుతుంటే..వెకిక్రింతల 

పదుద్ పెరుగుతూంటే..ఎదకు ఏం చెపిప్నా వినకుంది. వెటకారాలను..ఎతిత్ పొడుపులను పొలుల్పోకుండా.. రాసుకుంటోంది. 
పురుషాధికయ్ కదలికలపై చిటాట్ రాసుకుంటోంది 

 
ఈ మధయ్ లో కోరి తెచుచ్కునన్ తగువులు.చీటికీ మాటికీ మాటల మలల్ యుదాద్లు. 
 
ఎపప్టికపుప్డు కొతత్గా రాసుకుందాం..జీవన తతావ్లనేవో నేరుచ్కుందాం..వెతల వళళ్ వెలిసి 

పోతునన్  
ఈ బంధానికి కొర్తత్ రంగులదుద్కుని సంసార పర్పంచం లో  
నూతన ఆవిషక్రణగా కాపురానిన్ కొతత్ ఆశల పూవులతో అలంకరించు కుందామని ఎనోన్సారుల్ 

పర్యతిన్సూత్నే..ఉంది. తన మనసుతో 
నా మనసు చేసే చరచ్లు యదావిధిగా విఫలమోతూనే ఉనాన్య.    
మంచితనాల మెరుపులను మెరిపిసూత్.. 
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పూట పూట కు అనుభూతుల అదుభ్తాలు సృషిట్సుత్ంటే.. సంవతస్రాలెలా గడిచాయో తెలియనే 
లేదు. ఈ మకరంద సహిత మరుల మందాకిని నిరంతరం పర్వహిసూత్నే ఉంటుంద 

నుకునాన్. 
కానీ తాను ఈ మధయ్లో ఒకొక్కక్ తొడుగు తొలగిసుత్ంటే విసుత్పోతునాన్. 
 
కాలం చెలల్దనే అనుకునన్ ఈ చెలిమి వైవిధయ్ం అనుకునన్ ఈ సంగమం 
ఈ పేర్మ..ఈ తాపతర్యం మమేకమైన మానసిక సిథ్తులు..ఇంకా తనివి తీరక నే. కనుమరుగై 

పోయాయి. ఇందులో తన అహం పర్మేయం చాలా ఎకుక్వ. ఈ పరిణామాలతో..ఒడుదుడుకులతో మనసు నిండుగా 
ఉదాసీనతా సత్బద్త అలుముకుంటోంది. 

 
నా పటల్ తన పేర్మ విసత్ృతమైనదీ..విశాలమైనదీ అనుకునాన్. ఇలాగైందెందుకో.చేరిచ్ 

పెటుట్కునన్ బింకమేదో కుపప్కూలుతునన్ భావన.  
మనసొపప్కుండా ఉంది.నమమ్లేకుండాఉంది.కాలమిలా కమమ్గా కదిలి 

పోతునన్దనుకునాన్..కాలంతో కనీసం మామూలుగానే అందరిలా కదలిపోవచచ్నుకునాన్.  సహచరిలా తనతో నడడం 
ఎంతవరకూ వీలవుతుందో. . 

కాబోయే భరత్ తో భావాల ఒదిద్క బలంగా ఉండాలని ఎనిన్ నోములు..కనెన్గా ఎనిన్ కలలు కనాన్ను. 
ఇపుప్డు నా పటల్ ఇంత నిరాసకత్ వైనానిన్  చూసూత్..పాలుపోలేని తనం చుటేట్సోత్ంది. మెలల్గా మెలల్గా మొదలైన హృది 
సంఘరష్ణ. 

అపురూపమైనదేదో కోలోప్తునన్ భావన. 
ఎద పరదాను ముళళ్కంపలపై ఆరేసుకునన్ భావన. హృదిని అపాతర్దానం చేసేసుకునన్ భావన. 
కలత నిదర్లో లేచిన పసిది అమమ్కోసం వెతుకుక్నన్టుట్..రోజూ అదే అభదర్తా భావాలు 

ఉకిక్రిబికిక్రి చేసుత్ంటే..ఎద ముంగిట నిలబడి తన కోసం ఎదురుతెనున్లోల్ ఉంటాను. 
ఎనోన్ ఏళుల్గా తనకోసమే నేను వదిలేసిన నా చుటుట్ పర్పంచం. నా తలిల్దండుర్లు.. తోడబుటిట్న 

వాళుళ్.. బంధువులు..నా సేన్హితులు..నా కవితలు కథలు.. పెయింటింగ.. మూయ్జిక.. ముఖయ్ంగా పుసత్కాలు.  
ఇపుప్డు తను ననున్ తృణీకరించాక.. మళీళ్ ఇపుప్డే కనిపిసోత్ంది చుటూట్ ఏం జరుగుతోంది.చుటూట్ 

అనీన్ ఎపప్టిలానే ఉనాన్యి నేనే ఏదో మతుత్లోంచీ.. ఇపుడిపుడే మెలుకువ వచిచ్నటుట్.. 
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తానేమో అలాగే ఉనాన్డు. అతని సేన్హితులు.. బంధువులు..పనులు అభిరుచులు..ముందెలాగో 
అలాగే. 

నేనే నా పర్పంచానిన్ పూరిత్గా వదిలేసాను.ఎందుకిలా చేసాను రీజన దొరకడం లేదు. 
 
సప్షట్ంగా చూసేందుకు కళళ్ను నులుముకుని చూసినటుట్గా..వాసత్వానిన్ తెలుసుకోవాలంటే ఇపుడు 

మనసును నులుముకుని చూడాలేమో ! 
అపప్టికైనా నా పరిసిత్తిని నేను గమనించుకోగలనా..? ఏమో ! 
 
నమమ్కానిన్ తొలుసుత్ంటే అబదాద్ల అవశేషాలు బయటపడుతునాన్యి.  
 
తానంటే అంత నమమ్కం. ఈ భూమి మీద అలాంటి వయ్కేత్ లేడనన్ంతగా.. 
అంత అవాసత్వానిన్ ఎలా వాసత్వంగా సీవ్కరించానో.  
తాళి కటట్గానే నానన్ చెపిప్న మాటలు.." ఇక నుంచీ అతనే నీ భరత్మామ్..అతనే నీకు సరవ్సవ్ం..తలిల్ 

తండిర్ అనీన్ తానే..పుటిట్ంటికి అయిన వాళళ్ కు చెడడ్పేరు తీసుకురారాదు.. మెటిట్నింటి విషయాలేవీ పుటిట్ంటికి మోసుకుని 
రారాదు..సరేనా తలీల్ " 

అమమ్ " అదేంటండీ అలా అంటారు.దానికేమైనా కషట్మొసేత్ ఎవరితో చెపుప్కుంటుంది. మనతోనే 
కాదు." 

" కషట్ మెందుకొసుత్ంది. సారధి యోగుయ్డు.దానిన్ ఏరి కోరి చేసుకుంటునాన్డు.చినన్ చినన్ వాటికి 
సరుద్కు పోవాలని చెపుప్ చాలు " అని తేలేచ్సాడు. 

 
ననేన్ చాలా ఇషట్పడి ..కోరికోరి చేసుకునాన్రని తెలిసి మనసు ఎపుప్డూ పొంగిపోయేది. అతని 

కోసం ఏమైనా సరే చేయాలనిపించేది. వచీచ్ రాని వంటలతో మొదలు పెటిట్..వాళళ్నూ వీళళ్నూ అడిగి.. పుసత్కాలు చదివి. 
నెట చూసి రకరకాలుగా వండిపెటట్డం. అతని పర్తి ఇషాట్నిన్ తీరేచ్ందుకే పర్యాసపడటం. అతని అవసరాలను 
కనిపెటుట్కోవడం. అతని సంబంధించిన రిలేషనస్ కు సేవలు చేయడం.. 

కాలమే తెలియలేదు 
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సేవలంటే గురొత్సుత్ంది తరచూ తను అనే ఆ వాకయ్ం" లోకం లో లేనిది నువేవ్మైనా 
చేసావా..భారయ్ంటే ఎవరైనా ఇలాగే చేసాత్రు. నీకు తెలిసినటుట్ లేదు ఇంటికి సంబంధించినవనీన్ చూసేదానేన్  

ఇలాల్లంటారు" అని. 
 
అదెంత వరకూ నిజమో తెలియదు కానీ. ఎనిన్ సారుల్ వినాన్ అంతే అంతే ఇంటెనిస్టీ తో హరట్ 

అవుతునాన్ననైతే తెలుసుకునాన్ను. 
 
కుపప్గా పోసిన భావాల లోంచీ మంచివి ఏరుకోవాలిస్న కాలమొచిచ్ంది. అపుడనీన్ గొపప్గా 

కనిపించాయి..కాదు అలా పర్దరిశ్ంచబడాడ్యేమో. 
డొలల్తనానిన్ గురుత్పటట్డం అంత సులువేం కాదు. 
నిండుగా నవువ్తూ నటించేసుత్ంటే..ఏ భావాల కెలాగో అలా సమేమ్ళనమైపోతూ..అతి సామానయ్ంగా 

చెలామణైపోతునన్ వారిని ఎవరైనా ఎలా గురిత్ంచగలరు.తనేమిటో ఎవరైనా గురిత్ంచారని తెలుసుకుంటే..గొడవలు.ఇక ఆ 
సంబంధించిన వాటికి తలుపులు మూసేసినటేట్.  

 
ఇలాంటి చెలల్ని తనాలను నిరూపించేదెలా. 
తడవకో తొడుగును తొడుకుక్ని మనుషులను పర్భావితం చేసే శకిత్ తనకు చాలానే ఉంది. 
 
ఎపప్టికపుప్డు నేనే ఓడిపోతూ..కాదు పనిగటుట్కుని తన చేత ఓడించబడుతూ.. 
 
గెలిచిన గెలవగల వాటిపైనే తనకు మకుక్వ .ఎతుత్లవైపే తన చూపులు. గొపప్గా ఉంటేనే తన 

చూపు ఆనుతుంది. గొపప్ అందం.చదువు..పదవి..డబుబ్..అలాంటివే తన కిషట్ం.  వీటిలో ఏదో ఒక దాంటోల్ మెరిట ఉంటేనే 
వారితో మాటైనా మంతనాలైనా. 

పాతవేవీ నచచ్వు తనకు. పాత మనుషులు.. భావాలు.. పదద్తులు.. ఆఖరికి సినెమాలైనా సరే. 
ఆ తెలివితేటలకే అబుబ్రంగా ఉంటుంది. తానేమిటో కనబడనీయకుండా..వేసే ఎతుత్లు..మోసేసే 

మాటలు.  
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ఒక మనిషి చెడడ్వాడనడానికి చెడు అలవాటుల్.. వయ్సనాలు ఉంటేనే కాదు..చెడు ఆలోచనలూ ఒక 
వయ్సనమేనని సమాజం ఎపుప్డు తెలుసుకుంటుంది. 

 
ఎంతగా వదద్నుకుని వదిలించు కుందామనుకునాన్ 
ఈ ఆలోచనలు ఓపెన అయిపోతునాన్య.ఏదో ఒక ఔట లెట కావాలి. కాయ్తెరిస కోసం ఒక 

నమమ్దగిన నేసత్ం కావాలి. 
*********************** 
డైరీ చదవడం అయిపోయింది.సారథి కళుళ్ వరిష్సుత్నాన్య. వసంతను నిరల్క్షయ్ం చేసినందుకు తాను 

ఎంతగా విలవిల లాడింది అరథ్ం అవుతోంది. 
రాతర్ంతా ఆలోచించాడు.తెలల్వారు జామున తన ఆఫీస నుంచీ బయలు దేరి వచేచ్సాడు.డూపిల్కేట 

కీ తో ఓపెన చేసుకుని..సరాసరి బెడ రూం లోకి వచాచ్డు. 
మంచం పై వసంత నిదర్పోతోంది.పాపం రాతర్ంతా ఆలోచిసూత్ మేలుకుని..ఎపుప్డో 

నిదర్పోయినటుట్గా ఉంది. చాలా జాలిగా అనిపించింది. తన కోసం ఎదురు చూసి..ఆలోచించి పిచిచ్దైపోయింది అని 
అనిపించింది. తన తపుప్లను నిజాయితీ గా కరెకట్ చేసుకోవాలని నిరణ్యించుకునాన్డు. 

 
"వసూ" ఎవరో పిలుసుత్నాన్రనిపించిందేమో. కాసత్ కదిలి మళీళ్ పడుకుంది వసంత. 
"వసూ" మళీళ్ పిలుపు.ఈసారి కళుళ్ తెరిచింది. 
ఎదురుగా కాఫి కపుప్తో సారథి. కళుళ్ పెదద్విగా చేసి చూసుత్ంటే..కపుప్ పకక్నే పెటిట్..మెడ కిందుగా 

చేతులేసి పైకి లేపి..నుదురు పై ముదుద్పెటిట్..దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. అంత అంతరమ్ధనానికి సింపుల 
సమాధానం..చెపుప్కోగలగడం ఒకక్ ఆలుమగలకే సాధయ్మేమో. 

 
రెండోర్జుల తరావ్త వసంత డైరీ మళీళ్ చూసాడు.  
"ముందు రాయడం మొదలెటాట్డేమో గాయాలు మానడం మొదలైంది. మనసును మళీళ్ మచిచ్క 

చేసుకుంటునాన్.." 
PPP 
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