విచితర్వయ్కిత్- చందర్శేఖర అజాద

1

.

అ

ణ
(2021)

ఈ వారత్ ఎలా బదద్లయిందో తెలియదు.
శీర్నివాసరావు ఇంటిమీద ఇనకం టాకస్ వారు రెయిడ చేసారంట.
నిపుప్లేనిదే పొగరాదు అని మన పెదద్లు చెపాప్రు. అవనీన్ నినన్టి సామెతలు. ఇది ఆధునిక పర్పంచం.
అందులోనూ గార్ఫికస్ మాయాజాలం, సినిమాలనే కాదు పర్పంచానిన్ ఏదో వైరసలా చుటేట్సిన కాలం. వైరసలనీన్ ఒకటి
కాదు. కొనిన్ మాతర్మే పర్పంచం నాలుగు దికుక్లకూ పాకిపోతుంటాయి. అందుకే గార్ఫికస్ కూడా వైరస లే అనే
అనుమానం జనాలకు వచేచ్సింది. అందులోనూ వరుచ్వల రియాలిటీ అని వచిచ్ంది.
నువువ్ ఇలుల్ కటుట్కుంటావు. అది నీ మితుర్లకు చూపిసాత్వు. అందులోనూ గృహపర్వేశానికి ఏరాప్టుల్
చేసుకుంటావు. అపుప్డెవడో ఇది ఇలుల్కాదు గార్ఫిక అంటాడు. నిజమా అని పదిమంది అడుగుతారు నీకు అనుమానం
వసుత్ంది. నాది ఇలాల్? గార్ఫికాస్ అని.
అపుప్డు నీకు నినన్టి కథ గురుత్రాదు. ఒకాయన మేకని పెంచుకుని, దానిన్ అవసరాలకు అముమ్కుందామని
తీసుకుపోతునాన్డు. అపుప్డొకాయన ఎదురుపడి "ఇదేంటి మాసాట్రూ కుకక్ని తీసుకుపోతునాన్రు?" అంటాడు. అపుప్డా
మనిషిని పురుగుని చూసినటుల్ చూసాత్డు. వీడికి మేకకీ, కుకక్కీ తేడా తెలీదు. ఇలాంటి వాళళ్ని మారచ్టం మన వలల్కాదు
అనుకుని ముందుకు సాగుతాడు. దారి మలుపులో, రచచ్బండకివతల, పొలిమేరలోల్ మరో ముగుగ్రు “ఇదేంటి
పంతులుగారూ కుకక్ తోకని పటుట్కుని గోదారిని ఈదబోతునాన్రు?” అంటారు. రెండోసారి అనుమానం, మూడోసారి
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ఆందోళన, నాలుగోసారి ఇది కుకేక్ అనన్ కనఫరమేషన చేసుకుని దానిన్ వదిలేసి పోతే నలుగురూ దానిన్ కోసి బిరాయ్నీ
వండుకుంటారు.
ఇంత కథ చెపప్టానికి శీర్నివాసరావు కారణం అని మనవి చేసుకుంటునాన్ను. అతను గొపప్ ఇంటలెకుచ్వల అని
కొందరూ, పరానన్ జీవి అని మరికొందరూ ముదుద్గా పిలుచుకుంటారు. మేధావులు పారసైటుల్ కాకూడదనేం లేదు.
ఇదేమాట శీర్నివాసరావుతో 'ఫలానా' వాళుళ్ నినున్ పరానన్ జీవి అంటునాన్రని మోసేసినా చిదివ్లాసంగా నవివ్ "అది వారి
అభిపార్యం. పర్జాసావ్మయ్ంలో ఇలాంటివనీన్ భరించాలి. ఈ లోకంలో పరానన్బుకుక్కాని వాడిని ఒకక్డిన్ చూపించు"
అనాన్డని అందుకు కొనిన్ ఉదంతాలు కూడా చెపాప్డని అంటారు.
అందుకని ఏ మాతర్ం బిడియపడటం అనే లక్షణం అతని జీనస్లోనే లేదని మితుర్లు ఈ నిరణ్యానికి రావటం
జరిగింది. అలాంటి అమాయకజీవి మీద (మేధావితవ్ం వేరు - అమాయకతవ్ం వేరు అని మనవి) ఐ.టి దాడులు జరగటం
ఏమిటి? వారిమీద మరో రకం దాడులు జరుగుతుంటాయి కదా అనుకునన్ వారు ఎకుక్వ.
ముందు ఈ వారత్ని కనఫాం చేసుకుందామని శీర్నివాసరావుకి ఫోన చేయాలనుకునన్ వారు కూడా
భయపడిపోయారు. ఎందుకంటే ఇపుప్డు మరడ్రుల్ జరిగినా, మాన భంగాలు జరిగినా మొతత్ం వాళళ్ ఫోనల్ను టార్ప
చేసుత్నాన్రు. కాల డేటాలో సంభాషణలిన్ విశేల్షిసుత్నాన్రని అందరికీ తెలిసిపోయింది.
ముందుగా మీకు శీర్నివాసరావు గురించి కాసత్ చెపాప్లి. అలాంటి బడుగు జీవి మీద ఇనకం టాకస్ వారి దాడి వెనక
కారణాలను తెలుసుకోకపోతే ఈ పర్మాదం కనీసం అరవై కోటల్మంది మీదయినా పడుతుంది కాబటిట్. అందులో మీరూ,
నేనూ వునాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు.

శీర్నివాసరావు కథ

అంటే - వారి జీవిత గాధను మొతత్ం మీ ముందు పాడటం కాదు. నాకు కూడా అతని గురించి పూరిత్ అవగాహన
లేదు. నాకూ మిగతా వారిలా ఎవరి దావ్రానో పరిచయం అయాయ్డు. తరావ్త అతని గురించి ఇతర మితుర్లు మాటాల్డు
కోవటం వినాన్ను. అతని మితర్బృందంలో నేను కూడా వునాన్ను. అతని మితర్ బృందంలో నేను కూడా వునాన్ను
అనుకోవటానికి నేను కనిపించినపుప్డలాల్ చిరునవువ్తో ఆపాయ్యంగా పలకరించటం, ఎపుప్డనాన్ ఓ సారి మా
పార్ంతాలకు వచిచ్నపుప్డు ఫోన చేసుత్ండటం కారణాలు.
అతను ఓ విభినన్మైన మనిషి. ఈ లోకంలో అనేక బృందాలు పనిచేసుత్ంటాయి. అంటే మీకు ఇంకో రకమైన
ఆలోచనలు రావచుచ్ “ఏ బృందాలు, ఏం పని?” అంటా. నా ఉదేద్శం ఒకటే. సేన్హంలో బృందాలుంటాయి. వయసుని
బటిట్ వుంటాయి. కులం, మతం, పార్ంతం ఇలా కొనిన్ అభిమానాలూ, దురభిమానాలూ వుంటాయి. అలాగే ఈ లోకంలో
జెండర సమసయ్లు వుంటాయి. అందులో ఆడ, మగ గేలు, లెసిట్యనస్, టార్నస్ జెండరూల్ వుంటారు. వారందరికీ రకరకాల
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సమసయ్లుంటాయి. వారు అలా బృందాలుగా కలిసి పనిచేయటానికి ఓ తాతివ్క సిదాద్ంతం వుంటుంది. దానికి
తగినటుల్గానే వారు రకరకాల యుదాధ్లు చేసుత్ంటారు. ఈ విషయం అందరికి తెలుసు.
శీర్నివాసరావు మాతర్ం వీటికి అతీతుడు. అతను అందరి మనిషి. ఎవరినీ నొపిప్ంచక, తానొవవ్క అనన్టుల్
పర్వరిత్సుత్ంటాడు. “ఎవరినీ నొపిప్ంచడా?” అని ఎవరనాన్ దబాయిసేత్ నేను వినయంగా చెపప్గలిగేదేమిటంటే అది మాటల
వరకు పరిమితం.
ఇపుప్డు మనం నడుసుత్ంటాం గాలి పీలుసుత్ంటాం. మంచి నీళుళ్ లేదా మందు తాగుతుంటాం. భోంచేసుత్ంటాం.
అపుప్డు మనకు తెలియకుండా అనేక సూక్షమ్ జీవులిన్ పరలోకం పంపిసుత్ంటాం.
ఆ రకంగా ఎవరో ఒకరిని నొపిప్ంచకుండా వుండటం అనేది ఈ సృషిట్లో ఎవరికీ సాధయ్ం కాదు. పరవ్తాలునాన్యి.
వృకాష్లు వునాన్యి. అవి కదలవు. అయితే చెటుల్కి ఉరి తీసుకునే మనుషులుంటారు. కొండలూ, పరవ్తాల మీదకు ఎకిక్
అకక్డ నుండి దూకే వారుంటారు. ఆ నేరం వాటిది కాదు కదా.
అయితే శీర్నివాసరావు కొంత మందిని ఖచిచ్తంగా నొపిప్సాత్డు. అందులోనూ మొహమాటం వునన్ వారిని,
మరాయ్దసుథ్లిన్. “మీరు టీ తాగుదామా?” అంటారు మిమమ్లిన్ సేన్హితులు కలిసినపుప్డు మరాయ్దకి. అది సాయంకాలం
అయితే “ఈ సమయంలో టీ ఏంటి బర్దర?... సరదాగా బీరు తాగుదాం. లేదంటే రెండు పెగుగ్లు పుచుచ్కుందాం”
అంటాడు శీర్నివాసరావు. ఆ మరాయ్దని కూడా పాటిసేత్ “నాకు సాక్చ అంటే ఇషట్ం. అందులో నాకు జీడిపపుప్లంటే
పార్ణం” అంటాడు. మంచింగలకి ఇంకేం బాగుంటాయో వాటి గురించి ఏమాతర్ం సిగుగ్పడకుండా అడుగుతాడు. అది టీ
గాని, కాఫీగాని, భోజనం మాతర్గాని, ఏదయినా సరే ఎదుటివారి పరస్ బరువుని అంచనా వేయడు. తన కోరిక బరువునే
పర్కటిసాత్డు. అందుకే కొంతమంది శీర్నివాసరావుని చూడగానే దూరంగా పారిపోతారు. ఇంకొందరు “సారీ బర్దర.. నా
దగగ్ర డబుబ్లు లేవు” అని నిరొమ్హమాటంగా చెబుతారు.
ఎలల్కాలం అందరూ అనిన్ సమయాలోల్ మోసపోరు కదా. మొహమాటాలకు లొంగరు కదా.
ఇపుప్డు కాసత్ వెనకిక్ వెళాద్ం. శీర్నివాసరావుకి సవ్ంత అభిపార్యాలు చాలా వునాన్యి. అయితే అతనికి ఎవరితో
విభేదాలుండవు. అందరిలో దాతృతవ్ం మాతర్ం చూసాత్డు. ఇంటి నుండి బయటకు అడుగుపెటిట్న క్షణం నుండి మళీళ్
ఇంటికి చేరే దాకా తన జేబు నుండి రూపాయి కూడా ఖరుచ్ కాకూడదు. తనని లోకం కోసం భగవంతుడు పుటిట్ంచాడు.
భగవంతుడికి రోజూ పూజలు చేసి పర్సాదాలు పెటిట్నటుల్ తనకూ పెటాట్లి. ఇతను కోరికలు తీరేచ్ దేవుడు కాదు భోకత్
మాతర్మే.
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శీర్నివాసరావు పర్తేయ్క లక్షణాలు

ఇతను మనతో హోటలకి వసాత్డు. మనం ఇడీల్నో, దోసెనో తింటాం. శీర్నివాసరావు అలా చేసూత్నే ఆ హోటలని
పరిశీలిసాత్డు. “అకక్డ ఎంతమంది జనం వునాన్రు? ఒకొక్కక్రు ఎంత కనీస బిలుల్ కడుతునాన్రు? ఇడీల్ తయారీకి ఎంత
ఖరుచ్ అవుతుంది? అందులో హోటల వాడికి ఎంత లాభం వసుత్ంది?” అనేది క్షణాలోల్ లెకక్గడతాడు.
అలాగే బజీజ్ల బండివాడు, ఇంటోల్ పని చేసే సీవ్పర, హాసప్టలస్లో రోగాలకు వాడే మందుల నుండి ఒకక్ మాటలో
అణువు నుండి అణావ్యుధం వరకు ఏ విషయం అతని మెదడులోకి పర్వేశించినా చకచకా మీటలు కదులుతాయి. అతనో
కంపూయ్టర.
“ఇనిన్ రకాల టాలెంటస్ వుండి కూడా సవ్యంగా సంపాదించుకోవచుచ్ కదా!” అని మీకు అనుమానం వసుత్ంది.
అపుప్చేసి పపుప్కూడు తినమంటారు. అపుప్చేయకుండా సంపాదించి తినకూడదా.
అదంతే లైఫ సట్యిల. కొంతమంది అలాగే బిహేవ చేసుత్ంటారు. లేకపోతే పర్పంచంలో ఇంత వైవిధయ్ం
ఎందుకుంటుంది?
అలాగే శీర్నివాసరావుకి ఆధాయ్తిమ్కత నుంచి విపల్వం వరకు తెలియని విషయం వుండదు కదా. అతను ఎందుకని
రుషిలా వుండడు. ఇంత మందితో ఇనిన్ మాటలు పడుతూ కూడా జీవన విధానానిన్ ఎందుకు మారుచ్కోకూడదు. అసలు
కోరికలే కదా అనిన్ అనరాధ్లకు మూలం. ఇవి తెలిసీ ఎందుకిలా అని మీకు అనిపిసేత్ మీరు రుషులవుతారు. అతను కాడు.
మనుషులకి అనేక రూపాలోల్ ఆనందం దొరుకుతుంటుంది. ఎవరి ఆనందాలు వారివి. ఒకొక్కక్రు ఒకోక్ అవతారం
దాలుసుత్ంటారు. ఇతనూ అలాంటి ఓ మహా పురుషుడు అనుకోవాలి.
శీర్నివాసరావు అంతకు ముందు ఉదోయ్గం చేసాడు. మధయ్లో రాజీనామా చేసాడు. పర్భుతవ్ం వారు పెనష్న
యిసాత్రు. ఎందుకు చివరి దాకా ఉదోయ్గం చేయలేదు అనేది మాతర్ం అతనికి మాతర్మే తెలిసిన నిజం. దాని గురించి
మాటాల్డడు. శీర్నివాసరావుకి కూడా రహసాయ్లుంటాయి అనుకోవటం కంటే అతనికి రహసాయ్లు మాతర్మే వుంటాయి
అనుకోవటం బెటర.

మరో కోణం

శీర్నివాసరావు మీద ఐ.టి దాడుల వెనక ఈ కోణానికే ఎకుక్వ అవకాశం వుందని నా వయ్కిత్గత భావన.
ఇపప్టివరకు మధయ్ తరగతి, దిగువ మధయ్ తరగతి, అలానే ఎగువ మధయ్ తరగతి ఇలాంటివి పర్సాత్వించుకునాన్ం.
శీర్నివాసరావు సరిక్ల చాలా పెదద్ది.
అందులో కాంటార్కట్రుల్, కోటీశవ్రులు, సినిమా వారు, పరిశర్మలు పెటిట్నవారు, ఇలా చాలామందునాన్రు. అలాంటి
వారందరికీ శీర్నివాసరావు కారుల్ పంపిసాత్రు. మళీళ్ ఇంటి దగగ్ర దింపుతారు. మధయ్లో సాక్చ పారీట్లుంటాయి. అకక్డ
మనవాడు వారితో మాటాల్డతాడు. అవును. అతని సంభాషణల కోసమే వారు పిలుసాత్రు. అలాంటి వారందరినీ బాగా
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ఎంటరటైన చేసాత్డు. అతని మాటల పర్వాహంలో వారి ఆసుథ్లు, అంతసుథ్లు, అహాలు, ఇంకా సవాలక్ష సంపదలు
దిగుదుడుపే
అలాగే వారికి వాయ్పార రీతాయ్నో, ఇతరేతర వయ్కిత్గత అభిరుచుల వలల్నో పర్యాణాలు చేయవలసి వసుత్ంది. అపుప్డు
వారి దృషిట్కి వచేచ్ది శీర్నివాసరావునే. అలాగే భూములు కొనాలనాన్, రాజభవనాలు కొనాలనాన్ శీర్నివాసరావు సలహాలు
తపప్కుండా తీసుకుంటారు. అతనికి భవిషయ్త తెలుసు. అలా అని అతను జోయ్తిషుక్డు కాదు. వాసుత్ చూడడు. రంగు రాళుళ్
అమమ్డు. దేశంలోని పర్ధాన నగరాలనీన్ శీర్నివాసరావు వారితో పాటు విమానాలోల్, నౌకలోల్, ఖరీదయిన కారల్లో
చుటేట్సాడు.
ఇపుప్డు ఐ.టీ దాడుల వెనక అసలు సిసలు కారణం ఇదే అని నా అనుమానం. అతను బయటకు తన బాధల
గురించి మాతర్మే చెబుతాడు. వినే వారందరికీ విసుగు, చిరాకు, కోపం కూడా వసాత్యి.
"మనకెందుకు ఆ దరిదార్లనీన్, మనం ఆరచ్గలమా తీరచ్గలమా? ఎవడికి కషాట్లులేవు. రోగాలు లేవు" అని
తిటుట్కుంటారు.
ఇందుకు కూడా కారణం వుంది. కొంతమంది ఎదుటి వారు అపుప్ అడుగుతారని ఇలాంటి కథలు చెబుతుంటారు.
అయినా శీర్నివాసరావు కోటీశవ్రుడని తెలిసినా ఎవరూ పది రూపాయలు కావాలని అడగరని నాకు తెలుసు.
శీర్నివాసరావు చెపప్ని విషయం ఒకటుంది.
అది అతను కొంత మందికి బినామీ.
ఇది నా ఊహ మాతర్మే సుమా.
అతని మీద ఐ.టీ దాడికి, దీనికీ లింకు వుంది. అంతేకాదు ముందు అనుకునన్టుళ్ కోటీశవ్రులోల్, బిజినెస
పీపులోల్నూ బృందాలు వుంటాయి. శీర్నివాసరావు ఎపుప్డూ ఓ పకక్న వుండడు కాబటిట్ కొంతమందికి కడుపు మంట
వుంటుంది. వీడు మన మందు తాగి, మన తిండి తిని, మన రహసాయ్లను ఎదుటివారికి చేరవేసుత్నాన్డని.
అందుకని శీర్నివాసరావు మీద నిఘా పెటిట్ వుంటారు. అతనికి తెలియకుండా అతని చరితర్ తవివ్ తీసి వుంటారు.
ఇనకంటాకస్ వారికి ఉపుప్ అందించి వుంటారు. అందుకని ఈ దాడి జరిగింది. కాకపోతే ఇలాంటి దాడులు జరిగినపుప్డు
పతిర్కలోల్నూ, టీ.వీలోల్నూ వారత్లు వసాత్యి. ఇనిన్ పతార్లు దొరికాయి, లక్షలోల్ డబుబ్ దొరికింది, బంగారం, వజార్లు
దొరికాయి అని కథనాలు వసాత్యి. అలాంటివి లేకపోవటం వలన మాతర్మే ఇనిన్ అనుమానాలూ, సందేహాలు.
ఓసారి నేను శీర్నివాసరావు ఇంటికి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది ఓ మితుర్డితో. రెండు వందల గజాలోల్ చినన్ ఇలుల్. అదీ
ముపైప్ సంవతస్రాల నాటిది. అపుప్డు బలవంతం మీద టీ తీసుకు వచాచ్డు. అది నోటోల్ పెటట్గానే తుపుప్కున
వూసేయబోయాను. అంత దరిదర్మైన టీ నేనెపుప్డూ తాగలేదు. అందులో మేకపాలునాన్యో ఇంకేమునాన్యో తెలియదు.
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ఇది చెపప్టానికి రెండు కారణాలు. ఒకటి శీర్నివాసరావు బయటకు వచిచ్నపుప్డు యిచేచ్ బిలడ్ప. అయిదు నక్షతార్ల
హోటలస్లో మాతర్మే తాగే వాడిలా కబురుల్. ఇంటోల్ చూసేత్ ఇదీ పరిసిథ్తి. ఇంత పేదగా వునన్, బతుకుతునన్ శీర్నివాసరావు
మీద ఇలాంటి దాడి అనుచితమే.

ఇకక్డ నాకు అరధ్ం అయింది. ఒకటే మనం ఇతరుల జీవితాలోల్కి తొంగి చూడటం మొదలుపెడితే ఇతరులు కూడా

అదే పని చేసాత్రు.

ఏమయినా ఈ పర్పంచంలో ఏదీ శాశవ్తంగా సమాధి అవదు. కాసత్ ఆలశయ్ం అవుతుంది. ఎలాంటి రహసయ్ం

అయినా ఏదొక రోజు బయటపడి తీరవలసిందే. అందుకే సైలెంటాగ్ మిగతా వారిలా నేనూ ఎదురు చూసుత్నాన్ను.

PPP
మొదటిసారి శీర్నివాసరావుని నాకు పరిచయం చేసిన మితుర్డు మధుని కలుసుకునాన్ను. శీర్నివాసరావు విషయం
పర్సాత్వించాను. అతను ఆశచ్రయ్పోయాడు.
"ఈ విషయం నాకు తెలియదు. అయినా ఇలాంటి దాడులు దేశంలో ఎపుప్డూ జరుగుతూనే వుంటాయి. అందులో
శీర్నివాసరావులు వుండవచుచ్. దీనికి ఎందుకు కంగారు పడాలి. అయినా మన పకక్నే టెరర్రిసుట్లుంటారు. రెండు మూడు
సంవతస్రాలు అదెద్ ఇంటిలో కారయ్కర్మాలు చేసుత్ంటారు. వాళుళ్ పటుట్బడేదాకా మనకి తెలియదు. అంటే మనం
మనుషులతో సంబంధాలు పెటుట్కోవటం మానేసాం. మొగుడూ పెళాళ్లు, పిలల్లు, ఇంతవరకు తీసుకుందాం. మనందరం
హాయిగా మాటాల్డుకుని ఎనిన్ రోజులవుతుంది? ఈ విషయం గురించి ఎపుప్డయినా ఆలోచించామా?" అనాన్డు
సీరియసగా.
"మనందరి గురించి శీర్నివాసరావు ఆలోచిసాత్డు కదా!"
"అయితే?"
నేను మాటాల్డలేకపోయాను.
"అతను ఆలోచిసాత్డు. ఒపుప్కుంటాను. అందులో మనుషులకి ఉపయోగపడేవి వుంటాయా? వాడికి ఇంత జీవితం
వసుత్ంది. భారయ్ సంపాదిసుత్ంది. ఇళుళ్, భూములునాన్యి. ఇలా తనకు తెలిసిన వారిని, తెలియని వారి గురించి కూడా
మాటాల్డుతుంటాడు."
"తెలియని వారంటే?"
"సినిమా వారు. కిర్కెటరుల్, రాజకీయ నాయకులు. ఒకోక్ మాటలో సెలబిర్టీలు అన దగగ్ పర్తివారినీ. దీని వలల్ వచేచ్
లాభం ఏమిటి? ఇదో మేనియా అని నీకు అనిపించటం లేదా? అసలు ఈ లోకం గాసిపస్తో నడుసుత్ంటుంది. మనుషులు
మంచి పుసత్కాలు చదివి ఆనందించరు. మంచి పాట, సంగీతం, నాటకం, సినిమా ఇలాంటివి ఏవీ అవసరం లేదు.
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మురికి రాజకీయాలు, సతరీ, పురుషుల మధయ్ శృంగారాలు – ఇవా!? ఇవా మనకు కావలసింది. ఇదంతా టార్ష. ఐయాం
సారీ శీర్నివాసరావుని నీకు పరిచయం చేసినందుకు నేను సిగుగ్పడుతునాన్ను మధూ" అనాన్ను.
"నాకు కాదు. ఈ సమాజానికి మనసూ, హృదయం రెండూ మృగయ్ం అవుతునాన్యి. మనం శీర్నివాసరావు
గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్ం. ఇలాంటి శీర్నివాసరావులు అడుగడుగునా వునాన్రు. ఒకొక్కక్డిది ఒకోక్ కోణం. నాకు
ఇపుప్డనాలనిపిసోత్ంది. మీరెవరూ ఈ సమాజానిన్, మనుషులిన్ విశేల్షించనవసరంలేదు. ఎవరి బతుకు వారిని
బతకనీయండి. ఎవరి చావుని వారు చావనివవ్ండి అని."
"నువువ్ అందరినీ ఒకే గాటినకడుతునాన్వు మధూ."
"అవి నీకు అనిపిసేత్ అది నా దురదృషట్ం శివా. ఈ లోకంలో అనేక మంది మంచివాళుళ్నాన్రు. వారు తమ బతుకు
తాము బతుకుతూ ఇతరులకు ఉపయోగ పడుతునాన్రు. అలాంటి వారు వారత్లోల్ వుండరు. అందుకు మనం
అనుభవిసుత్నాన్ం. ఇది నా అభిపార్యం" అనాన్డు గంభీరంగా.
తరావ్త నా ముఖంలోని భావాలను అరధ్ం చేసుకునన్టుల్ అనిపించాడు."ఇలాంటి వయ్కుత్లతో మనకు సేన్హం వుంది
కదా అని నువువ్ అంటావు ఉంటుంది. మన జీవిత పర్యాణంలో అనేక సందరాభ్లోల్ అనేకమంది కలుసాత్రు. పరిచయం
అవుతుంది. అది సేన్హంగా మారుతుంది. అంతదాకా ఎందుకు? మనం పెళిళ్ చేసుకుంటాం. దానికి ముందు
ఒకరికొకరం పరిచయం అయివుండం. నిజానికి పెళిళ్ సేన్హంతో మొదలవుతుంది. పేర్మించి కలిసి బతికేవారి గురించి
నేను మాటాల్డటం లేదు. భారాయ్భరత్ల అభిపార్యాలనీన్ ఒకేలా వుండవు. అంత మాతార్న సేన్హానిన్ కాదనుకోలేం. ఒకరి
నొకరు మారుచ్కునే పర్యతన్ం చేసాత్ం. అలాంటిది నేను కూడా శీర్నివాసరావు విషయంలో చేసాను. కొనిన్ పర్శన్లు
అడిగాను. తన జీవన విధానానిన్ మారుచ్కోవడానికి అతను ఇషట్పడలేదు. అందుకని నేను అతనిన్ పటిట్ంచుకోవటం
మానేశాను. అంతకు మించి తగాదా పడటం ఎందుకు? ఎపుప్డనాన్ కనిపిసేత్ జసట్ మరాయ్ద పూరవ్కమైన పలకరింపు.
అంతే. పర్తిరోజూ పకక్ పకక్న వుండే వారితో వయ్వహరించే పదద్తి వేరుగా వుంటుంది కదా" అనాన్డు.
"అవును" అనాన్ను.
నాకు ఏదో అరధ్ం అవుతునన్టుల్ అనిపించింది. మనలిన్ మనం మారుచ్కోవాలిస్న అవసరం నాకు తెలుసోత్ంది. మధు
అనన్టుల్ పర్పంచంలో చినన్వో, పెదద్వో లోపాలునాన్యని అందరినీ బహిషక్రించుకుంటూ పోలేం కదా అనుకునాన్ను.
PPP
నేను మీకు ఓ కథ చెపప్టం మొదలు పెటాట్ను. మధయ్లో నాకు జాఞ్నోదయం కలిగ్ందని కథ అసంపూరణ్ంగా
వదిలేయటం మంచిది కాదు. అలాగని శీర్నివాసరావు విషయంలో మీకు ఎంత ఉతక్ంఠ వుందో, నాకూ అంతే ఉంది.
అందుకే నేను శీర్నివాసరావు గురించి మరికొందరితో పర్సాత్వించాను.
"ఈ మధయ్ కనిపించటంలేదు. అసలు నగరంలో వునాన్డో లేడో కూడా తెలియటం లేదు" అనాన్రు.
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అలాంటి సమయంలో నాకే అనిపించింది. ఇంత ఉతక్ంఠ వునన్పుప్డు ఈ ముసుగులో గుదుద్లాట ఎందుకు? నేను
సవ్యంగా వెళిళ్ చూసిరావచుచ్. అకక్డకు వెళిళ్నంత మాతార్న ఇనకంటాకస్ వారు ననున్ ఏం చేయగలరు. అంతగా మా
ఇంటికి వచిచ్నంత మాతార్న వారికి మా దగగ్ర ఏం దొరుకుతుంది. రానీయండి నిజంగా మా మీద వాళుళ్ రెయిడ చేసేత్ ఈ
రోజులోల్ అది కూడా పాపులర అవుతుంది. మన దగగ్ర డబుబ్ చాలావుంది అనుకుంటారు. అపుప్లు ఇవవ్టానికి కూడా
జనం ముందుకు వసాత్రు అనుకునాన్ను.
అయితే శీర్నివాసరావు ఇలుల్ చాలా దూరం. ఈ టార్ఫికని ఈదుకుంటూ వెళిళ్రావటానికి ఓ పూట పడుతుంది.
అయినా తపప్దు అని వెళాళ్ను. ఇంటికి తాళం కపప్ వేలాడుతూ కనిపించింది. నిరాశ కలిగింది. పకక్న ఇంకో ఇలుల్
ఉంది. ఎదురుగా మరొకటి వుంది. వారిని అడగాలా వదాద్ అనుకుని భయం భయంగా వెళాళ్ను ఎదురింటికి.
చినన్ గేటు వుంది. అకక్డ బెల ఉంటుందేమోనని చూసాను. కనిపించలేదు. గేటు తీసుకుని లోపలకు వెళాళ్ను.
తలుపు మూసి ఉంది. బజర కనిపిసేత్ నొకాక్ను మూడు నిమిషాల తరావ్త తెరుచుకుంది. చాలా సీరియసగా వునన్ ఓ
పురుషుడి ముఖం కనిపించింది.
"ఎవరు మీరు?" అనాన్డు.
"నేను శీర్నివాసరావుగారి ఫెర్ండని"
"అయితే?"
"ఇంటికి తాళం వేసి వుంది. ఎకక్డికి వెళాళ్రో మీకు ఏమైనా తెలుసేమో కనుకుక్ందామని" అనాన్నో లేదో
"వాళుళ్ ఆ విషయం మమమ్లిన్ అడగమని బోరుడ్ పెటాట్రా?"
నిరాఘ్ంతపోయాను.
"మాకు కీస ఇచిచ్ వెళాళ్రు. ఇవవ్మంటారా? లోపల వునన్వనీన్ ఊడుచ్కుపోతావా? వాయ్న కూడా తీసుకొసాత్వా?"
"అదేంటి సార అలా మాటాల్డతారు?" అనాన్ను.
"లేకపోతే ఏంటయాయ్? కలవటానికి వచేచ్ ముందు ఫోన చెయయ్వా? ఇంటోల్ లేరు. అందుకని ఈ కాలనీ
వాళళ్ందరినీ హింసిసాత్వా? మాకు ఇదే పని అనుకునాన్వా? గుడికిపోతారు. ఊరల్కు పోతారు. అవనీన్ అందరికీ చెపిప్
వెళాత్రా? ఇలాంటి వాళుళ్ ఈ మధయ్ తయారయాయ్రు. రెకీక్ అనుకుంటా. ననున్ అడిగితే అడిగావు. ఈ చుటుట్పకక్ల ఎవరీన్
అడకుక్. నేను మరాయ్దగా చెపాప్. మిగతా వాళుళ్ అలా వుండరు. గేటు వేసి వెళుళ్" అని గదిద్ంచాడు.
సరుర్న కోపం వచిచ్ంది. అయినా ఏం చేయగలను. ఇది మా ఏరియా కాదు. రెకీక్ అంటునాన్డు. అంటే ఇంతకు
ముందు ఇనకంటాకస్ వారు కాకపోయినా పోలీసులో, దొంగలో వచిచ్ వుండాలి అనుకుంటూ వెనకిక్ తిరిగి గేటు జాగర్తత్గా
వేసి బయటపడాడ్ను.
ఇంకొకరిని అడగాలంటే భయం అనిపించింది. అందులోనూ ఎదురింటాయన 'మరాయ్ద' మరి మరీ గురొత్సోత్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2022

విచితర్వయ్కిత్- చందర్శేఖర అజాద

9

నగరంలో మానవ సంబంధాలు ఎంత సుందరంగా తయారయాయ్యో మరోసారి అనుభవంలోకి వచిచ్ంది.
అంతలోనే ఎలాంటి బృందాలు లేని శీర్నివాసరావుని కూడా శతుర్వుల లిసుత్లోకి చేరాచ్రు అనుకుంటే మాతర్ం కాసత్ బాధ
కలిగింది.
"చేసిన పరిశోధన చాలుగాని ఇంక పద" అని మనసు హెచచ్రించింది.
PPP
ఈసారి వైఫలయ్ం ఎదురయినా నాకు బుదిద్ రాలేదు. మనుషుల సహజాతాలు అలానే ఉంటాయి కదండి. పోయిన
చోట వెతుకోక్మని చెబుతుంటారు. అది పేకాట కావచుచ్, మరొకటి కావచుచ్. అలాగే పర్తి అపజయము రేపటి
విజయానికి సోపానం అని కూడా అంటారు.
అందుకని నేను నా శీర్మతితో బాధని పంచుకునాన్ను. అపప్టికే నేను శీర్నివాసరావు ఫోన కోసం పర్యతన్ం
చేసాను. నాలుగయిదు సారుల్ ఈ ఫోన పని చేయటంలేదు అని వచిచ్ంది. అపుప్డపుప్డు ఇలానే వసుత్ంటుంది కనెక్షనుల్
ఎకుక్వ అయిపోయి టార్ఫిక పెరటం వలన రికారెడ్డ మెసేజలు కూడా తారుమారు అవుతునాన్యి.
మన దేశంలో జనాభానే కాదు సెల ఫోనూల్ పెరిగిపోతునాన్యి. ఒకక్ తిండికే పర్తాయ్మాన్యాలు దొరికి
చావటంలేదు.
"ఏవండీ వాళుళ్ తీరధ్యాతర్లకు వెళిళ్వుండచుచ్. లేదంటే ఈ సిటీ నుండి వెళిళ్పోయి వుండవచుచ్. ఆ ఇంటిని
అమేమ్సి ఇంకో పార్ంతానికి మారవచుచ్. ఆ ఇంటి వాసుత్ బాగుండకపోవచుచ్. ఏదయినా జరగవచుచ్. మీరు అనవసరంగా
రావుగారి గురించి ఎకుక్వగా ఆలోచిసుత్నాన్రు అది మానుకుంటే మాకూ మీకూ కూడా మంచిది" అని సునిన్తంగా
హెచచ్రించింది.
ఇంట గెలిచి రచచ్ గెలవమనాన్రు. మనం రెండుచోటాల్ విఫలం అయాయ్ం. అయినా నేను చివరి పర్యతన్ంగా నా
మితుర్డయిన ఓ రచయితతో ఈ అనుభవం పంచుకునాన్ను.
"శివగారూ ఇంక మీరు ఈ విషయం గురించి మరిచిపోండి. అది నాకు వదిలేయండి. నేను చూసుకుంటాను"
అనాన్డు.
శీర్నివాసరావుతో మా రచయిత మితుర్డికి పరిచయం లేదు.
వారం రోజుల తరావ్త ననున్ పిలిచి ఓ పారక్కి తీసుకుపోయాడు. అపుప్డు నా చేతిలో ఓ కాగితాల సెటుట్ వుంచి
చదవండి అనాన్డు.
"ఇదేంటి?" అనాన్ను అనుమానంగా.
"మీ శీర్నివాసరావు కథ" అనాన్డు.
అపుప్డు చదవటం మొదలు పెటాట్ను.
PPP
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అరధ్రాతిర్..
అంతకుముందే మిసట్ర రావని ఖరీదయిన ఓ కారు ఇంటిముందు డార్ప చేసి వెళిళ్ంది. అపప్టికి రావుగారి బొజజ్లో
మూడు పెగుగ్ల సాక్చ - ఇతర పదారాధ్లు అటూ ఇటూ కదులుతునాన్యి - అరగాలా వదాద్ అని. తలుపులు తీసిన
రావుగారి శీర్మతి ముకుక్ మూసుకుని "తాగొచాచ్రా?" అంది.
"తిని కూడా వచాచ్ను" అనాన్డు.
"మీరు మాతర్ం బాగానే భోంచేసి వసాత్రు. ఇంటోల్ వారి గురించి మాతర్ం ఆలోచించరు" అంది.
"ఎవరనాన్ భోజనాలకు పిలిసేత్ ఇంటిలిల్పాదినీ తీసుకు వెళాత్ను కదా. ఇది పైరవేట పారీట్. అకక్డికి కొతత్ వయ్కుత్లు
వచాచ్రు. అందులో ఒకాయన గృహపర్వేశం చేసుత్నాన్రు. మన కుటుంబానిన్ కూడా ఆహావ్నించారు. అది ఇలుల్ కాదు
పాయ్లస" అనాన్డు.
"అపుప్డే చూశారా?"
"వినాన్ను. అతనికి మొతత్ం ఎంత ఆసిత్ వుంటుందో తెలుసా?" అంటునాన్డు. అదే సమయంలో బయట ఏదో
వెహికల ఆగిన శబద్ం వినిపించింది. రెండు నిముషాల తరావ్త తలుపు మీద చపుప్డయింది.
"బజర నొకక్వచుచ్కదా?" అనాన్డు.
"అది పని చేయటంలేదు" అంది.
కాసత్ తూలుతూ వెళిళ్ తలుపు తీసాడు.
"అయయ్గారు మిమమ్లిన్ తీసుకు రమమ్నాన్రు" అనాన్డతను.
"ఇపుప్డా?" అనాన్డు.
"అవసరం అలాంటిది"
"అయిదు నిముషాలాగు" అనాన్డు. తరావ్త కారు బయలుదేరింది. ఓ భవనం దగగ్ర ఆగింది.
శీర్నివాసరావు లోపలకు వెళేళ్టపప్టికి అకక్డ నలుగురు వయ్కుత్లునాన్రు.
"ఇతను శీర్నివాసరావు. అందరం శీర్.రా. అని పిలుచుకుంటాం" అని అతని ఫెర్ండ పరిచయం చేసాడు.
ఆ తరావ్త వారు కొనిన్ పర్శన్లు అడగటం మొదలు పెటాట్రు.
శీర్నివాసరావు తన ఫెర్ండకేసి చూసాడు.
అతను చెపప్మనన్టుల్ తలూపాడు. అపుప్డు శీర్నివాసరావు మాటాల్డాడు.
"మీరు అడుగుతునన్ వివరాలను రహసయ్ంగా వుంచుతారా?" అనన్ది మొదటి పర్శన్.
వారు 'వుంచుతాం ' అనాన్రు.
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"వాళుళ్ అందరూ నా మితుర్లు. అయితే వారి ఆసుత్ల గురించి, అపుప్ల గురించి నాకు ఎపుప్డూ చెపప్రు. మాటల
మధయ్లో కొనిన్ దొరుల్తుంటాయి. అవనీన్ రేపు మీకు చటట్పరంగా చెలల్కపోవచుచ్" ఇది రెండవ అనుమానం.
"అవనీన్ మాకు వదిలేయండి. మేం చూసుకుంటాం."
"సరే. నేను వారికి బంధువుని కాదు. ఇతరేతర సంబంధాలు, వాయ్పారాలు మాకు లేవు. అపుప్డపుప్డు ననున్
సమావేశాలకు పిలుసాత్రు. ముఖయ్ంగా విదేశీ మదయ్ం - సతరీల గురించి అడుగుతుంటారు. వారి అనుభవాలు చెబుతుంటారు
కొందరు. ఇంకొంతమంది ననున్ వివిధ పార్ంతాలకు తీసుకుపోతుంటారు. నాకూ చాలా కోరికలు వునాన్యి. అలా నా
అవసరం వారికి వుంది. వారి అవసరం నాకుంది. దీనిన్ సేన్హం అంటారో, అవసరాల పరిచయాలు అంటారో మీ ఇషట్ం.
నేను కేవలం నా తృపిత్కోసం కొనిన్టిని పరిశీలిసాత్ను."
"మీ పరిశీలన మాకు కావాలి."
అపుప్డు చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు. వాళళ్ంతా కూడా ముగుధ్లయాయ్రు. “ఇకనుంచి మాలాంటి వారి దగగ్రకు
మీరు రావాలి. మా ఆతిధయ్ం మీరు సీవ్కరించాలి. మా కోసం మీరు సమయం కేటాయించాలి” అని వినన్వించుకునాన్రు.
శీర్నివాసరావు కూడా వినయంగా అందుకు అంగీకారం తెలిపాడు.
అయితే అందులో ఓ వయ్కిత్ మాతర్ం శీర్నివాసరావుని నిశశ్బద్ంగా గమనిసుత్నాన్డు. అది శీర్నివాసరావు దృషిట్ని
దాటిపోలేదు.
"ఏంటి సార? ననున్ అలా చూసుత్నాన్రు" అనాన్డు.
"నేను మిమమ్లిన్ చూడటం లేదు. మీలోని దేశభకిత్ని చూసుత్నాన్ను" అనాన్డు. అపుప్డు రావుకి అనుమానం
వచిచ్ంది. నా గురించి ఇంతగా పాపులర అయిందా? 'దే ' అంటే దేహి అనా 'దేదే ' అనా అనుకునాన్డు.
"మీ కాంపిల్మెంటకి ధనయ్వాదాలు" అనాన్డు శీర్నివాసరావు.
"ఇది కాంపిల్మెంట కాదు. వాసత్వం. మీరు ఈ దేశానికి చేయవలసింది చాలా వుంది. మనం ఇపుప్డు ఓ
ముఖయ్మైన పార్ంతానికి వెళుత్నాన్ం" అనాన్డు.
"కొంపతీసి మీరు ననున్ ఎనకౌంటర చేయరు కదా?" అనాన్డు రావు. ఒకక్సారిగా అకక్డ నిశశ్బద్ం. అందరూ
ఒకరి ముఖం ఇంకొకరు చూసుకునాన్రు.
"మీరు అలా ఎందుకు అనుకునాన్రో తెలియదు. వయ్కిత్గతంగా నేను బాధపడుతునాన్ను. మిమమ్లిన్ ఎనకౌంటర
చేయాలంటే అంత దూరం తీసుకు వెళాళ్లిస్న అవసరం లేదు. అసలు మీరు 'మిస' అయారని ఈ పర్పంచానికి కూడా
తెలీయదు" అనాన్డు మామూలుగానే. అయినా అందులో ఏదో కఠినతవ్ం వుందనిపించింది రావుకి.
"నేను సరదాగా అనాన్ను" అని శీర్ నవావ్డు.
"మనం వెంటనే బయలుదేరాలి"
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"ఇపప్టికిపుప్డంటే కషట్ం కదండి"
"దాని గురించి కూడా ఆలోచించాను. మీరు మీ కుటుంబానికి చెపాప్లి అంటారు. ఇపుప్డు మనం మీ ఇంటి
దగగ్రకు వెళుత్నాన్ం. ఇంటోల్ మీరు మీ వాళళ్కి వీడోక్లు చెబుతారు. ఎలాంటి లగేజ తీసుకురానవసరంలేదు. ఇంటోల్ మీరు
లేకుండా వుండటం కషట్ం అని మాకు తెలుసు. అందుకని మీ అందరికి మేం ఓ కారయ్కర్మం ఏరాప్టు చేసుత్నాన్ం. మీ
ఇంటిలల్పాది ఈ దేశంలో చూడాలనుకునన్ పార్ంతాలనీన్ చూడవచుచ్"
"మధయ్లో అడుగుతునన్ందుకు క్షమించండి. మనం తిరిగి రావటానికి ఎనిన్ రోజులుపడుతుంది?"
"రోజులు కాదు. నెలలు కావచుచ్. అందుకని మీ ఇంటికి తాళం వేయండి. మీ వాళళ్కు ఎపుప్డు ఇది చాలు
అనిపిసేత్ అపుప్డు వసాత్రు. అంతదాకా మీ ఇంటి మీద నిఘా వుంటుంది. అంతేకాదు నేను అనుకునన్ది జరిగితే మీరు ఈ
నగరంలోనే వుండకపోవచుచ్. గొపప్ భవిషయ్త మీ కోసం ఎదురు చూసోత్ంది. నేను అంతవరకు చెపప్గలను" అనాన్డు.
వెంటనే కారుల్ బయలుదేరి అతని ఇంటి ముందు ఆగాయి. రావు లోపలికి వెళాళ్డు. అపుప్డు ఆ డిపారట్మెంట కి
చెందిన వారు మాటాల్డుకునాన్రు.
"మనలో ఎవవ్రూ కూడా రావు ముందు మాటాల్డకూడదు. మాకు అవసరం అయిన పర్శన్ల గురించే అడగాలి.
మనం ఏం మాటాల్డినా అతను మన సంపాదనల మీద, ఆసుత్ల మీద ఓ అంచనాకి రాగలడు. అది మనకూ అంత
మంచిది కాదు."
అరగంటలో మళీళ్ కారుల్ ముందుకు కదిలి వెళిళ్పోయాయి.
PPP
అదేదో లాయ్బలా వుంది. అకక్డ కాసత్ హడావుడి కనిపించింది.
శీర్నివాసరావు ఓ బెడ మీద పడుకుని వునాన్డు. అతని తలకి ఓ పర్తేయ్కమైన మెషిన తగిలించి వుంది. అందులో
నుండి పకక్నునన్ మానిటరలో సిగన్లస్ కదిలి వెళుత్నాన్యి. చూడటానికి ఐ.సి.యూలో నిరంతరం పరయ్వేక్షణలో వునన్
పర్మాదకర రోగిలా కనిపిసుత్నాన్డు. అవి అతని హృదయ తరంగాలా, మెదడు వైబేర్షనాస్ అనేది మామూలు జనానికి అరధ్ం
కావటం లేదు.
అలా ఓ వారం రోజులపాటు రావు మీద పరిశోధనలు జరిగాయి. ఈ మధయ్ కాలంలో కొందరు విదాయ్రుధ్లు అలాగే సైంటిసుట్లు కూడా రావని చూడటానికి వచాచ్రు. అందులోనూ విదాయ్రుధ్లు నూతన పరిశోధనలు చేసుత్నన్వారు.
కొతత్ కొతత్ వాటిని ఆవిషక్రిసుత్నాన్రు.
అలాంటి వారు సమావేశం అయాయ్రు.
"నిసస్ందేహంగా శీర్నివాసరావు ఓ పర్తేయ్క వయ్కిత్. ఇది మెదడు కాదు. మినీ కంపూయ్టరకి ఎకుక్వ. సూపర
కంపూయ్టరకి తకుక్వ. ఇకక్డ కొనిన్వేల మందికి చెందిన సమాచారం ఫీడ అయివుంది. అందులో రోజు కూలీల నుండి
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మలీట్ మిలీయనీరల్ వరకు వారి ఆసుత్లు - సంపాదనలు - అభిరుచుల సమాచారం వుంది. ఇనిన్ కోటల్ మంది పర్జల
గురించి వివరాలు తెలియాలంటే గార్మానికి లేదా మండలానికి ఇదద్రు శీర్నివాసరావులను తయారుచేసుకుంటే చాలు
ఉగర్వాదులు, తీవర్వాదులు, పనున్లు కటట్నివారు, బినామీలు, ఇంకా అనిన్ రకాల అవినీతికి పాలప్డే వారు మాతర్మే కాక
అతనికి పరిచయం వునన్ మంచి వాళళ్ వివరాలు దొరుకుతాయి. అవనీన్ చిపస్ రూపంలో మనం భదర్పరుచుకోవచుచ్.
అలాగే మానవ మసిక్షం మీద పర్యోగాలు చేయటానికి శీర్నివాసరావు తలని జాతికి అంకితం చేయాలి. దానికిముందు
రాజకీయ పరంగా ఓ నిరణ్యం తీసుకోవాలి."
ఇదీ వారి అబజ్రేవ్షన సారాంశం.
అపప్టికపుప్డు హాటలైనస్ మీద చరచ్లు జరిగాయి.
"పర్తిపకాష్ల వారి మీద శీర్నివాసరావుని పర్యోగించాలి. వాళళ్ అనిన్ రహసాయ్లను మన గుపెప్టోల్ వుంచుకుని
శాశవ్తంగా మనం అధికారంలో వుండాలి" అని అధికార పారీట్లో కొందరి అభిపార్యం.
"ఇది భసామ్సుర హసత్ంలాంటి పర్యోగం. ఇలాంటివనీన్ లీక అవుతాయి. అయినా మనకు తెలియని రహసాయ్లు
ఏమునాన్యి? మనం తలుచుకుంటే రెండురోజులోల్ సమాజానిన్ మొతత్ం పర్కాష్ళన చేయవచుచ్. ఈ దేశంలో ఇపప్టివరకు
ఎంతమందికి శిక్షలు పడాడ్యి" అని గొణుకుక్నన్వారునాన్రు.
అపప్టికపుప్డు రావుగారి బెర్యిన గురించిన పరిశోధనలు మొదలయాయ్యి. యువకులు ఉతాస్హంగా పని
చేసుత్నాన్రు. వారిలో సరికొతత్ ఆలోచనలు వెలుల్వలా వసుత్నాన్యి. అతని ఆలోచనలను విశేల్షిసుత్ంటే కాసత్ భయంగానూ
వుంది. మనుషులోల్ ఇనిన్ రకాల పర్పంచాలు వుంటాయా? ఆరడుగుల మనిషిలోనే ఇంత వైవిధయ్ం, ఇనిన్ వైరుధాయ్లుంటే ఈ
సృషిట్ని గురించి తెలుసుకోవటం సాధయ్మా?
శీర్నివాసరావు గురించి పర్పంచానికి చెందిన గూఢచారి సంసథ్లకూ ఉపుప్ అందింది. భారతదేశం మరో సంచలనం
సృషిట్ంచబోతోంది. ఇపప్టికే అకక్డ పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, వేదాలు, ఉపనిషతుత్ల లాంటి అపార సంపద వుంది. వాటి
నుండి పర్పంచం చాలా సవ్ంతం చేసుకుంది. నిజంగానే అకక్డి గుళళ్లోల్, సముదార్లోల్, పరవ్తాల మధయ్ భూమి పొరలోల్
టిర్లియనస్ కొలదీ సంపద వుంది. అవనీన్ వారు వెలికి తీయగలిగితే భారత సూపర పవర అవుతుంది. దీనున్ండి మనం
మన 'అగర్' కిరీటానిన్ కాపాడు కోవాలి అనుకునాన్రు.
ఈలోగానే కొంతమంది యువకులు ఒకటి రెండు ఆవిషక్రణలను చేసారు. ఇపుప్డు శీర్నివాసరావు మెదడులోని
సమసత్ సమాచారానిన్ ఓ చిపలోకి ఎకిక్ంచారు. అతని నినన్టి జాఞ్పకాలనీన్ ఎరేజ అయాయ్యి. ఇపుప్డు సరికొతత్ చిపస్ని
ఇనసాట్ల చేసుత్నాన్రు. దాని పర్కారం రావుని ఓ చోట వుంచరు. ముందు భూమీమ్ద తరావ్త అంతరిక్షంలోకి పంపిసాత్రు.
విశవ్ రహసాయ్లను కనుకుక్ంటారు.
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అంటే ఇపుప్డు శీర్నివాసరావు అసిత్తవ్ం మారిపోయింది. అతను భారాయ్బిడడ్లను కూడా మరిచిపోయాడు. అతనూ అతని మెదడు ఓ పర్యోగశాలగా మారిపోయింది. రేపటినుండి ఎనిన్ అదుభ్తాలు పర్పంచం ముందుకు వసాత్యో
తెలియదు.
ఉపసంహారం
కుల్పత్ంగా శీర్నివాసరావు కథ ఇది.
దీనికి కొనసాగింపు చాలా వుంది. పర్పంచంలోని అగర్, ఉగర్ రాజాయ్లు అతనిన్ కిడాన్ప చేయటానికి, అది సాధయ్ం
కాకుంటే చంపేయటానికి తీవర్ పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్యి.
హాలీవుడ - వరలడ్ సినిమా వారు సరికొతత్ సైంటిఫిక ఫిక్షన సినిమాలను బిలియన డాలరస్ ఖరుచ్పెటిట్
తీయబోతునాన్రు.
కవులు, రచయితలు కవితావ్లు - కథలు - నవలలు రాసుత్నాన్రు. కాకపోతే ఇవనీన్ అనుభవించటానికి
శీర్నివాసరావుకి అవకాశంలేదు. అతను ఓ విచితర్ వయ్కిత్గా చరితర్లో అజాఞ్తంగా మిగలనునాన్డు.
PPP

ఇదండి కథ.

ఇదంతా చదివాక నాకు అనిపించిందొకటే. అనవసరమైన విషయాలను కెలకకూడదు. అపుప్డే మనుషులు
పర్శాంతంగా బతుకుతారు. మిమమ్లిన్ అంగీకరించమని నేను అనటంలేదు. ఎవరి ఆలోచనలిన్, ఎవరి పనులిన్, ఎవరు
నియంతిర్ంచగలరు?
అందుకని ఇలాంటి అంశానిన్ మీ ముందుకు తీసుకు వచిచ్నందుకు ననున్ క్షమించగలిగితే క్షమించమని పార్రధ్న.

PPP
COMMENTS
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