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తేజ కూరుచ్నన్ చోటి నుంచి గబుకుక్న లేచి కిటికీ దగగ్రకు పరుగులాంటి నడకతో వెళిళ్ పరదాలు తొలగించాడు. 
కిటికీ అదాద్ల వెనుక  విశాలమైన ఆకాశం కెరటాలతో తుర్ళిళ్ పడుతునన్ సముదర్ంలా ఉంది. సూరుయ్డు పశిచ్మం వైపు 
నింపాదిగా బయలుదేరాడు. లేత పసుపురంగు, నారింజరంగు కిరణాలు, మెతత్టి కుంచెతో ఆకాశం గడపకి పెయింట 
వేసుత్నన్టుట్ ఉనాన్యి. అలలు, అలలుగా వీసోత్ంది గాలి.  

అతని చూపులు ఏదో అనేవ్షిసుత్నన్టుట్ రోడుడ్ మీదకి జారాయి.  
డివైడరిక్ రెండు వైపులా ఉనన్ పొడుగాటి రోడుడ్ మీద ఒకదానొన్కటి ఓవర టేక చేసూత్ సాగిపోతునాన్యి 

వాహనాలు.  మధయ్లో డివైడర మీద అందంగా పెరిగిన రంగు,రంగు పూల చెటుల్ పాదచారులకి వింజామరలు వీసుత్నన్టుట్ 
గాలికి అటూ, ఇటూ ఊగుతునాన్యి.  

ఆ సౌందరాయ్నిన్ ఆసావ్దించే సిథ్తిలో లేదు తేజ మనసు. సూరయ్ జాఞ్పకాలు అనే అలలు అతని మనసంతా నిండి 
అలజడిగా మారింది మనసు. అతని  చేతిలో ఉనన్ పరదా నెమమ్దిగా జారిపోయింది. నిసేత్జంగా గోడకి ఆనుకుని 
గుండెలలోచి తనున్కువసుత్నన్ బాధతో “ సూరాయ్ ! “ అని గొణిగాడు.  

“ నువివ్ంకా మారలేదా తేజా? ఇంకా అదే చటర్ంలో బతుకుతునాన్వా ?” సూరయ్ సవ్రం చెవిలో వినిపించింది. 
తేజ ఉలికిక్పడాడ్డు. “ సూరాయ్ “ గటిట్గా పిలిచాను అనుకునాన్డు. కానీ శబద్ం గొంతు పెగిలి బయటకు రాలేదు. “ 

ఎకక్డ ఉనాన్వు సూరాయ్ ?“ గొణుకుక్నాన్డు.  
సూరయ్ నవువ్ తెరలు, తెరలుగా నేల రాలుతునన్ పునాన్గ పూలు విరజిముమ్తునన్ పరిమళంలా మెలల్, మెలల్గా 

సోకింది. తేజ చూపులు గోడలని చీలుచ్కుని సూరయ్ని అనేవ్షిసుత్నన్టుట్ కదిలాయి.  
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“అలా చూసుత్నాన్వేం తేజా? ఆరోజు నీకేం చెపాప్ను?  నినున్ లోకం గురిత్ంచాలి అంటే నువువ్ ఆలోకానికి  దగగ్రగా 
వెళాళ్లి అని చెపాప్ను కదా! లోకం అంటే నీకు తెలియనిది కాదు..నినున్ అభిమానించే  పర్జలు.  వాళళ్ మధేయ్ నువువ్ 
ఉండాలి..వాళళ్తో కలిసి నువువ్ నడవాలి.. నువువ్ పర్జల దగగ్రకు వెళళ్డానికి ఈ ఆధునిక కాలం నీకెనోన్ సులువైన 
మారాగ్లను తెరిచింది.. దానేన్ సోషల మీడియా అంటారు. నీలో ఉనన్ పర్తిభ కేవలం పర్దరశ్న కోసమే కాదు.  నీకు అనన్ం 
పెటిట్న పర్తిభ, నీకీ సౌకరాయ్లు సమకూరిచ్న పర్తిభ లాకర లో పెటిట్ దాచుకునేది అసలే కాదు. ఇంకా ఎంతకాలం ఇలా 
ముడుచుకుని బతుకుతావు! ఎదగాలి.. నువువ్ ఇంకా, ఇంకా ఎదగాలి. అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో నీకు గురిత్ంపు రావాలంటే 
నువువ్ నీ చుటూట్ గీసుకునన్ గిరి దాటాలి. తేజా! ఇది పోటీ పర్పంచం. నితయ్ం జరిగే పరుగుపందాలోల్ జయం మనదే 
కావాలి అనుకుంటూ పాలొగ్నే అనేకమంది ఆటగాళల్ యుకుత్లు ఏమిటో తెలుసా?  ఆ పరుగు పందెం వీకిష్సుత్నన్ పర్తి 
పేర్క్షకుడి దృషిట్ తన మీద పడేలా చేసుకునే చాతురయ్ం. దానేన్ సెలఫ్ పబిల్సిటీ అంటారు. ఈ సెలఫ్ పబిల్సిటీ పర్వాహంలో 
నువువ్ పర్వాహపు ఒరవడి చూసి బెదిరిపోయో, ఒదిగి పోయో వెనకిక్ మరలడం కానీ, నిలుచునన్ చోటే ఆగిపోవడం కానీ 
చేయకు. పర్వాహానికి ఎదురీదు,  నీ పోటీ దారులను దాటి ముందుకు, మరింత ముందుకు వెళుళ్.  కమాన మూవ.” 

శంఖం నుంచి వచేచ్ సముదర్పు హోరులా అదో రకమైన నాదం హృదయానిన్ తాకుతొంటే మంతిర్ంచినటుట్ 
నిలబడిపోయాడు తేజ.  

సూరయ్ మాటలు ఎపుప్డూ తేజకీ ఒక నాదంలాగే వినిపిసాత్యి. ఆ నాదంలో వేణువూ ఉంటుంది.. వీణా ఉంటుంది. 
ఆ మాటలే నేలరాలిన తేజ కళా హృదయానిన్ మమతల పందిరి వేసి నిలబెటాట్యి. ఇపుప్డూ అలాగే వినిపిసుత్నాన్యి.. 
గోడలను, కిటికీ తలుపులను, దావ్రాబంధానిన్ పెళల్గిసూత్ అలలు అలలుగా అతని సవ్రం పర్తి ధవ్నిసూత్ ఉంది. కంపిసుత్నన్ 
పెదాలు కదిపి “ సూరాయ్!” అనాన్డు.  

 ఓ చేప పిలల్ నీళళ్ పైకి ఎగిరి తిరిగి నీటి అడుగుకు వెళిళ్నపుప్డు వినిపించే ఒక ధవ్ని వచిచ్ంది తన వీపుని 
సప్ృశిసుత్నన్ పలచ్టి నైలాన తెరల చాటు నుంచి.  

“ తేజా! నీ వయ్కిత్గత విషయాలు దాచుకుని ఏం చేసాత్వు? నీ పుటుట్కకు కానీ, నీ పరిసిథ్తికి కానీ నువువ్ బాధుయ్డివి 
కావు. నీ పర్మేయం లేకుండా జరిగిన సంఘటనలు నువువ్ గరవ్ంగా చెపుప్కో. ఇందులో సిగుగ్ పడడానికి , దాచడానికి ఏమి 
లేదు.  నీ పటల్ నీ అభిమానులోల్ మరింత అభిమానం ఇనుమడిసుత్ంది. “ 

కాదు – కాదు “ గటిట్గా అరిచాడు తేజ. “ నా మీద సానుభూతి ఏరప్డుతుంది. ననున్ చూడగానే వాళళ్  కళళ్లోల్ 
కనిపించే జాలి నేను భరించలేను. “ 
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“ నీలోని ఆతమ్నూయ్నత అలా అనిపిసోత్ంది.  నీ మీద జాలికనాన్ గౌరవం పెరుగుతుంది. పెనుగాలికి కూలిపోయిన 
వృక్షం ని చూసి జాలి పడరు.. అయోయ్ నీడ నిచేచ్ ఒక మహా వృకాష్నిన్ కాపాడుకోలేకపోయామే అని బాధపడతారు. అది 
మనిషి సవ్భావం. నువువ్ వేసే చితార్లోల్ నెగటివ shades ఉనన్టేట్ మనుషులోల్ కూడా కొనిన్ నెగటివ మరికొనిన్ పాజిటివ 
shades ఉంటాయి. నువువ్ పాజిటివ తీసుకుంటే నీకు ఈ మనోవయ్ధ ఉండదు.  నీ ఆనందాలు, నీ ఉనన్తి, నీ విజయాలే 
కాదు నీ దుఃఖాలు కూడా పంచుకోడానికి నీ అభిమానులు సిదధ్ంగా ఉంటారు తేజా! నువువ్ సామానుయ్డివి కావు.. 
సెలెబిర్టివి. నువువ్ ఒంటరి వాడివి కావు.. లక్షలమంది నీతో కలిసి నడవడానికి ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు. కమాన తేజా ! 
ఛీర అప ”   

“ నో సూరాయ్! నా వలల్ కాదు. ఈ హోదా, ఈ కీరిత్, అనే ఈ ముసుగు తీయలేను. ఈ కుహనా మరాయ్దలు, ఈ 
ఆడంబరాలు, ఈనాగరిక సమాజం నుంచి మళీళ్ వెనకిక్ వెళల్లేను. నాకు ఆ జీవితం తలచుకోడానికే భయం.. పర్జలకి 
చెపాప్లంటే ఇంకా భయం ”  నిలబడలేనటుట్ నిసస్తుత్వగా గబుకుక్న  కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.  

“తేజా!” వాతస్లాయ్మృతం కురిపిసూత్ ఒక పిలుపు.. వీపు మీద  పూరేకులు రాలినటుట్ మృదువైన సప్రశ్. చివువ్న 
వెనకిక్ తిరిగాడు. కురీచ్ మీద వేసిన వెలెవ్ట  కవర జారి  వీపు మీద పడింది. “ నువువ్ పిరికివాడివి కావు కదూ!”  

“సూరాయ్! “ బాధగా పిలిచాడు. “నీ అసత్మయం ననున్ పిరికివాడిని చేసింది.. నా జీవితానిన్ నిలబెటిట్న నాలుగు 
సత్ంభాలోల్ ఒకటైన నువువ్ ననున్ ఒంటరిగా వదిలి  అలా ఎలా  అదృశయ్ం అయావు? అందని ఆకాశం కోసం ఆరాటపడి 
ఎగరలేని ఎతుత్కు ఎగరాలని పర్యతిన్ంచి రెకక్లు తెగి నేలరాలిన పకిష్ని... నీ రెకక్లు నాకు అమరిచ్ నువెవ్కక్డికి 
ఎగిరివెళిల్పోయావు సూరాయ్! నువేవ్ ఉండి ఉంటే ఈ అనామకుడి జీవితం మరోలా ఉండేది కాదా!? అలసిపోయాను సూరాయ్ 
! వంటరీగా మైళల్కు, మైళుళ్ నడిచి అలసిపోయాను.” 

“లేదు నువువ్ ఒంటరీవి కావు.. నా మాట నముమ్ మరో కాంతివంతమైన భవిషయ్తుత్ నీ కోసం వేచి ఉంది.  “ 
“ ఎలా కాదు అనుకోను చెపుప్? ననున్ ఆదరించిన సింహాచలం, ననున్ మనిషిని చేసిన చందర్కాంత గారు, నాలుగు 

రోడల్ కూడలిలో నిలబడిన నాకు చేయి అందించి తోడుగా నడిచిన శివ, నాలో అణగారిన పర్తిభను నీ మాటలతో 
పోర్తాస్హంతో పర్పంచానికి పరిచయం చేసిన నువువ్, నా చితార్లకు ఆలంబన, సూఫ్రిత్ అయిన ఆమె.. ఆమె .. ననున్ ” తేజ 
సవ్రం వణికింది.  

“నినన్ చరితర్ , రేపు ఉతక్ంఠ, నేడు ఒక వరం .. ఇది జీవితం” 
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“సూరాయ్ ! సూరాయ్ !” రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని అసిథ్మితంగా కదిలాడు. తల పగిలిపోతునన్టుట్గా ఉంది. 
కణతలు నొకుక్కునాన్డు.  

ఫోన మోగింది. టీ పాయ మీద ఉనన్ మొబైలు చూశాడు. టూర్ కాలరోల్  చూపిసోత్ంది ‘ మేఘ కాలింగ .’   తీయనా, 
వదాద్ మీమాంసతో  కొనిన్ క్షణాలు ఫోన మీద పడుతునన్ వెలుగు చూసూత్ ఉండిపోయాడు. “లిఫట్ తేజా! ఆనస్ర ! కమాన “ 
సూరయ్ సవ్రం సూఫ్రిత్నిసూత్ నాలుగు గోడల మధయ్ నుంచి ధవ్నిసోత్ంది.  తేజ మనసులో ముసురుకుంటునన్ దుఃఖపు 
మబుబ్లు కర్మంగా చెదిరిపోసాగాయి..  

వణుకుతునన్ కుడిచేయి చాచి ఫోన అందుకునాన్డు. ఎనోన్ సందేహాలు, మరేదో ఉదేవ్గం నిలువెలాల్ పాకింది. 
అవును పర్జలకి దగగ్రగా వెళాళ్లి.. ఆతీమ్యంగా వెళాళ్లి. ఇంతకాలం తెరవెనుక దాచిన మాగాడి పాతర్ రంగసథ్లం మీదకు 
వచేచ్ తరుణం ఆసనన్మైంది. పాతర్ను సనన్దధ్ం చేయాలి.  

గొంతు పెగలుచ్కుని “ హ.. హలో “ అనాన్డు.  
“సర ! నేను మేఘ ఎస చానెల నుంచి.. మా యూనిట తో ఒకసారి మీ ఇంటికి వచిచ్ మీ పెయింటింగస్ అనీన్ 

వీడియో తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ము. మీకు ఎపుప్డు convenient గా ఉంటే అపుప్డే వసాత్ం. మాకు టైమ ఇసాత్రా 
పీల్జ.” 

గటిట్గా శావ్స తీసుకునాన్డు. “ కమాన తేజా!” భుజం తడుతూ పోర్తాస్హిసుత్నన్ సూరయ్.. అపర్యతన్ంగా అనాన్డు 
“రేపు రండి “.  

“థాంక యు సర! ఏ టైమ కి రమమ్ంటారు?” ఆమె సవ్రంలో అంతులేని ఆనందం. 
“మీ ఇషట్ం.  నేను ఇంటోల్నే ఉంటాను. ఎపుప్డైనా రావచుచ్.”  
“Ohh నైస సర! thanks a lot. వచేచ్ ముందు కాల చేసాత్ను “  ఫోన డిస కనెకట్ చేసింది మేఘ.  
“శభాష తేజా ! “ సూరయ్ వీపు నిమిరి అదృశయ్ం అయాడు.  
 తేజకి  తన మనసులో ఉనన్ బరువంతా సూరయ్ చిటికెన వేర్లితో తుడిచినటుట్, తేలిగాగ్ అనిపించింది.  సూరయ్. 

ఆపదాబ్ంధవుడు. ఆనాడు పకక్నే కూరుచ్ని భుజం తటిట్ పోర్తస్హిసేత్, ఇపుప్డు తన మనసులో నైరాశయ్ం, వైరాగయ్ం 
ఆవరించిన పర్తి సారీ ఎకక్డి నుంచో వచిచ్ అణువణువూ తటిట్ ముందుకు నడిపిసూత్నే ఉనాన్డు.  
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“ఎకక్డ ఉనాన్వు సూరాయ్? ఇలా ఎండమావిలా కనిపిసూత్ అదృశయ్ం అవకపోతే నాదగగ్రే ఉండచుచ్గా! “ వేదనగా 
అనుకునాన్డు.  

మనసు, శరీరం కూడా అలసినటుట్ అనిపించింది.  కూరుచ్నన్ దగగ్ర నుంచి లేచి  నెమమ్దిగా నడుసూత్ హాలోల్కి 
నడిచాడు. గోడల నిండా ఎనోన్ పెయింటింగస్.  హృదయం అనే కానావ్స మీద అనుభవాల కుంచెలతో చితిర్ంచిన సజీవ 
చితార్లు. ఒకోక్ చితార్నికి ఒకోక్ కథ. వాటిని చూసూత్ పైన ఉనన్ తన గదిలోకి వెళుతూ  మెటల్ మీద ఆగాడు. మెటుట్, మెటుట్కీ  
ఉనన్ బొమమ్లనీన్ అకసామ్తుత్గా  సాలభంజికలుగా మారిపోయి కథలు వినిపించడానికి ఆయతత్ం అవుతునన్టుట్ 
అనిపించింది. ‘నా కథ నాకే చెబుతారా!’ నవువ్కునాన్డు. వేగంగా తన గదిలోకి వెళీల్ మంచం మీద తలగడని ఆనుకుని 
కూరుచ్ని రెపప్లు మూసుకోబోతూ ఉండగా  ఎదురుగా ఉనన్ గోడ మీద నిలువెతుత్ పెయింటింగ మీద మంతిర్ంచినటుట్ 
ఆగిపోయాయి చూపులు.  

చీకటిగా ఉనన్ గరభ్గుడి, పొడుగాటి కుందులోల్ రెండు వైపులా వెలుగుతునన్ దీపాలు.. ఆ దీపపు వెలుగు పడిన ఆ 
దేవత కళుళ్ మెరిసిపోతునాన్యి. ఆ కళళ్లోల్ కరుణ వెలుల్వయి పర్వహిసుత్నన్ది. ఆమె పాదాల మీద గులాబీలు హృదయం 
ఆకారంలో పేరిచ్ ఉనాన్యి. ఎరుపు, పచచ్, తెలుపు రంగుల గులాబీలు,  ఎపప్టికీ వాడని గులాబీలు, అపుప్డే విచుచ్కుని 
మంచు బిందువులోల్ సాన్నించినటుట్ ఉనన్ గులాబీలు, సేన్హపరిమళాలు వెదజలుల్తునన్ గులాబీలు. ఆమెకి ఇషట్మైన 
గులాబీలు ఆమె పాదాలను కడుగుతూ ఎనోన్ ఏళుల్గా తాజాగా..  

 ఆ రూపం, ఆ నవువ్, ఆ నడక, ఆ మాట భావోదేవ్గంలో తనని ముంచెతిత్న రోజు ధమనులోల్, సిరలోల్ పర్వహిసుత్నన్ 
పర్తి  రకత్పు బొటుట్లో  ఆరాధన అనే కుంచె ముంచి వేసిన రంగులు. అందుకేనేమో ఇనేన్ళుళ్ అయినా ఇంకా పరిమళిసూత్నే 
ఉనాన్యి.  

వెలుగుతునన్ ఆగరువతుత్ల ధూపం వలయాలు, వలయాలుగా తిరుగుతూ నితయ్ం ఆమెని అరిచ్సూత్నే ఉంది.  
గరభ్గుడి గడప మీద మోకరిలిల్ ఉనన్ భకుత్డు తను.  కైమోడిచిన ఆ చేతుల మీద అరప్ణ అనే అక్షరాలు బంగారు రంగులో 
మెరిసిపోతునాన్యి. ‘ననున్ నేను నీ పాదాల ముందు ఆతామ్రప్ణ చేసుకునాన్ కరుణించని కఠినతవ్ం దేవతామూరిత్వి 
అయిన నీకేలా వచిచ్ంది?’ ఎనోన్ సారుల్ వేసిన పర్శన్ మరోసారి వేశాడు.  

ఆ చితర్ం చూసిన పర్తి క్షణం ఎనోన్ పర్శన్లు.. సమాధానం లేని పర్శన్లు. హృదయానిన్ శసాత్ర్లాల్ తూటుల్ పొడుసూత్నే 
ఉంటాయి. కానీ ఏనాడూ ఆ చితర్ం సమాధానం చెపప్లేదు. నిజంగా ఈ చితర్ం మాటాల్డితే! ఔను మాటాల్డితే! ఎంత 
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బాగుంటుంది! ఎనోన్ పర్శన్లు వేయచుచ్. కొనిన్ సంవతస్రాలుగా సమాధానం దొరకుక్ండా  హృదయంలోని నాలుగు 
అరలోల్ గందరగోళంగా తిరుగుతునన్ ఎనోన్ సందేహాలు తీరిపోతాయి. ఎంత ఆశ తేజా!  నవువ్కునాన్డు వేదాంతిలా. 

 అపర్యతన్ంగా అతని రెండు కళల్ నుంచి రెండు నీటి బొటుల్ తలగడ మీదకి జారాయి.  
ఎనిన్ పర్యాణాలు! ఎనిన్ పరిచయాలు! ఎనిన్ బంధాలు! ఎనిన్ గాయాలు! అయిపోయింది. ఇంక ఈ  జీవితం 

ముగిసిపోయే సమయం వచిచ్ంది. ఈ మాట అంటే “నీ మొహం ! అపుప్డే ముగిసిపోవడం ఏంటి? నీకింకా సుధీరఘ్మైన 
జీవితం ఉంది..సాధించాలిస్న విజయాలు చాలా ఉనాన్యి.. don’t be pessimistic” అని మందలిసాత్డు సూరయ్.  
నిజంగా ఇంకా నాకు భవిషయ్తుత్ ఉందా! నినన్ చరితర్.. రేపు ఉతక్ంఠ.. నేడు వరం సూరయ్ మాటలు చెవులోల్ 
పర్తిధవ్నించాయి. రేపు అనేది ఉందా ఎలా ఉంటుంది అనుకొడమే ఉతక్ంఠనా?  రేపు గురించి ఎందుకింత తపన? 
ఎందుకీ ఉబలాటం? ఏరోజు కా రోజు ఈ రోజు నీవిచిచ్న ఈ జీవితం బాగుంది.. రేపు కూడా ఇలాగే ఉండనీ అని 
పార్రిధ్ంచమనేవాడు శివ.  ఎవరి ఫిలాసఫీ కరెకట్ ?  

తేజకీ ముందురోజు ఆరట్ గాయ్లరీలో జరిగిన విషయాలు, ఆకిమ అనే కురర్వాడు తన చితార్ల పటల్ కనపరిచిన 
ఆసకిత్, తనతో సెలీఫ్ తీసుకునన్ అభిమానులు, హడావుడిగా పరిగెతుత్కు వచిచ్ పీల్జ సర ఒకక్ బైట అంటూ వెంటపడిన 
మేఘ, మీ అపాయింటెమ్ంట కావాలి.. మీతో పరస్నల గా మాటాల్డాలి అని అడిగిన అమామ్యి  గురుత్కు వచాచ్రు. ఎనోన్ 
సారుల్ ఇలాంటి ఎగిజ్బిషనస్ జరిగాయి. కానీ  నినన్టి రోజున కలిగిన అనుభవం తమాషాగా అనిపిసోత్ంది.  కానీ, నినన్ 
కొందరి మాటలోల్ ఏదో తెలియని ఆతీమ్యత ఒక మలయసమీరంలా చలల్గా తాకింది.   

ముఖయ్ంగా తన చుటూట్, చుటూట్ తిరిగి మీతో పరస్నల గా మాటాల్డాలి. అపాయింటెమ్ంట ఇసాత్రా అని అడిగిన 
ఆహాల్ద గురుత్కు రాగానే ఏదో వైబేర్షన.  ఆ అమామ్యి పేరు  ఆహాల్ద.. పేరు కొతత్గా, ఆకరష్ణీయంగా ఉంది. ఆమె నవువ్ 
చాలా దగగ్రగా, ఆతీమ్యంగా గుండెని సప్ృశించింది. ఆ చూపులోల్ ఏదో తెలియని సానిన్హితయ్ం, ఆ అమామ్యి దగగ్రగా 
వచిచ్ మాటాల్డుతుంటే ఏదో తెలియని పాశం మెడని పూలదండలా చుటుట్కుంటునన్ భావన. ఎవరామె? తనతో ఏం 
మాటాల్డాలనుకుంది!  

 గాలికి చెదురుతునన్ జుటుట్ పదే, పదే పైకి తోసుకుంటూ, లేత చెకిక్ళుల్ పాలరాయి పలకలాల్  సూరయ్కాంతిలో 
నునన్గా మెరుసూత్, అందమైన శిలాప్నికి పార్ణం పోసినటుట్ సనన్గా, పొడుగాగ్ ఎంతో అధునాతనంగా ఉనన్ అమామ్యి. 
పిలల్గాలికి కదులుతునన్ నైలాన తెరలతో దాగుడుమూతలాడుతూ,  తెలిమబుబ్లను తొలగించుకుంటూ ఉదయిసుత్నన్ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               e÷]Ã  2022 

   7 
 

చందర్బింబంలా, అతి జాగర్తత్గా కపిప్న ఆకుల మధయ్ నుంచి విచుచ్కుంటునన్ చంపకంలా సుగంధ పరిమళాలు 
మోసుకొసూత్,  మూసుకునన్ రెపప్లను తపిప్ంచుకుంటూ మెతత్ని అడుగుల శబద్ం.. ఒకక్సారిగా  తుర్ళిళ్పడి లేచాడు.  

చితర్ంలో దేవత కళుళ్ నవివ్నటుట్ అనిపించింది. ఆ పెదవులు ఏదో చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్నన్టుట్ అరవిచిచ్న 
మందారాలలా కదిలాయి. ఆ నవువ్.. ఆ నవువ్ కళుళ్ మూసుకునాన్డు. ఏవో జాఞ్పకాలు.. పరిచితమైన నవువ్..  పర్శాంతంగా 
పారుతునన్ నదిలో గుపెప్డు గులకరాళుళ్ పోసినటుట్  చినన్, చినన్ అలలు నిదిర్ంచిన సమ్ృతులను చెదరగొడుతునన్టుట్.  

“నువేవ్నా !? నిజంగా నువేవ్నా.. నా చితార్లలోంచి చైతనయ్ దీపీకవై నడచివచాచ్వా! ఎంత అదృషట్వంతుడిని!”  
గబుకుక్న లేవబోయి మంచం పకక్నే ఉనన్ కాబినెట కాలికి తగిలి తూలిపడబోయి నిలదొకుక్కుని తలతిపిప్  చితర్ం వైపు 
చూశాడు.. అరప్ణ అనే అక్షరాలు ఫకుక్న నవావ్యి.   

నిలువునా నీరసం ఆవహించింది. నిసస్తుత్వగా మంచం మీద వాలిపోయాడు. అసహనంగా అటూ, ఇటూ దొరిల్ 
కొదిద్సేపటోల్నే గాఢ నిదర్లోకి జారాడు.  

*** 
ఆనందనగరోల్ని రెండంతసుత్ల భవనం.. ఒక అంతసుత్లో “ఎస” ఛానెల కి సంబంధించిన అడిమ్నిసేట్ర్షన ఆఫీస, 

రెండో అంతసుత్లో సూట్డియో. 
మెరూన కలర చుడీదార మీద నలుపు రంగు గీతలు, అందంగా కట చేసి భుజాల మీద వదిలేసిన జుటుట్, చెవుల 

నుంచి మెడ మీదకి పడుతునన్ పొడుగాటి బాల్క మెటల హాయ్ంగింగస్.. రెండు చేతులకి మణికటుట్ నుంచి మధయ్లో దాకా 
రంగు, రంగుల ఫాయ్నీస్ గాజులు, మెరూన కలర లిప సిట్క.. మెడలో బాల్క మెటల కాసులపేరు డిజైన ఉనన్ వెడలాప్టి నెకెల్స.  

వరమ్ గదికి ఉనన్ గాల్స డోర తెరుచుకుని లోపల అడుగుపెటిట్ంది మేఘ.  
“సర ! అయాం రెడీ. తేజ గారు కూడా పది  నిమిషాలోల్ బయలుదేరుతునాన్ను అని చెపాప్రు. ఒకసారి నా కవ్శచ్న 

పేపర  చదువుతాను వింటారా.. ఇంకా ఏమనాన్ అడిషనల గా ఉంటే ఆడ చెయయ్చుచ్.” 
వరమ్ ఆమె వైపు ఒకసారి చూసి తల దించుకుని టేబల మీద ఉనన్ ఫైల లోకి చూసూత్ అనాన్డు.  
“మేఘా! నువువ్ చేసుత్నన్ పోర్గార్మ ఏమిటి? “ 
మేఘకి ఆ పర్శన్ ఆయన ఎందుకు అడుగుతునాన్డో అరథ్ం కాలేదు.. అయోమయంగా చూసూత్ మెలల్గా అంది.. “ 

మహాతేజ గారి ఇంటరూవ్య్ ..” 
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“ కేవలం ఇంటరూవ్య్ కాదు.. archives లో భదర్పరచే అమూలయ్మైన డాకుయ్మెంటరీ అవునా !’ 
“ఎస సర”  నాలుక తడారిపోయినటుట్ అనిపించింది.  
“ సో ! ఈ పోర్గార్మ లో నువువ్ చాలా కవర చేయాలి.. నీ పర్శన్ షారట్ అయి ఉండచుచ్.. దానికి ఆయన 

సమాధానం పెదద్గా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీ బాలయ్ం, విదాయ్భాయ్సం చెపప్ండి అంటావు.. నీ పర్శన్ చినన్దే కదా ! 
“అవును సర!” 
“దానికి ఆయన చాలా చెపాప్లి.. ఆయన తన బాలయ్ం గురించి చెపేప్టపుప్డు వాళళ్ పేరెంటస్ ఫోటోస, ఆయన 

సూక్ల యూనిఫాం లో ఉనన్ ఫోటోస ఎట సెటార్ చూపిసాత్ము. అలాగే నినన్ టీం అందరూ వెళిళ్ ఆయన పెయింటింగస్ 
వీడియో తీసుకుని వచాచ్రు. అది పడి నిమిషాలు ఉంటుందా ! “ 

తలూపింది.”అలాంటపుప్డు నువువ్ కనిపించే సమయం ఎంత ఉంటుంది ? “ 
మేఘ మాటాల్డలేదు. వరమ్ రివాలివ్ంగ చెయిర లో వెనకిక్ వాలి అనాన్డు. “మేఘా ! నీకు తెలుసు మన  ఛానెల 

అనిన్ ఛానెలస్ లాంటిది కాదు. అభూత కలప్నలు, అరాచకీయ వారత్లు మనము  పర్సారం చేయము. వాసత్వాలను మాతర్మే 
మనము పర్సారం చేసాత్ము.  ముఖయ్ంగా ఇలాంటి పర్ముఖుల పరిచయ కారయ్కర్మాలు మన ఛానెల చేసినటుట్ ఇంక ఏ 
ఛానెల చేయదు. సెలెబిర్టి అంటే గాల్మర పర్పంచంలో ఉనన్ వాళేళ్ అనుకునే అజాఞ్నం కాదు మనది. గాల్మరు కనాన్ 
పర్తిభను గురిత్ంచి గౌరవించే ఛానెల.. అభూత కలప్నల కనాన్ వాసత్వాలను మాతర్మే హుందాగా పర్సారం చేసే ఛానెల. 
కొనిన్ విలువలకు కటుట్బడిన ఛానెల.. ఇందులో యాంకర గా  నీకు మంచి పేరు ఉంది. చకక్టి తెలుగు మాటాల్డతావు, 
చకక్టి డిక్షన ఉంది నీకు. దానితో పాటు మధురమైన సవ్రం ఉంది. అంతకనాన్ సేన్హపూరవ్కంగా మృదువుగా 
నవువ్తావు. నీ మేకప నీ పర్తిభను డామినేట చేయకూడదు. ఇపుప్డు నువువ్ చేసుత్నన్ కారయ్కర్మం ఎంతో హుందా 
అయినది. ఈ కారయ్కర్మానికి ఇంత గాల్మరస గా తయారవడం అవసరమా! ఇదేమి ఫాయ్షన షో కాదు కదా!  యాంకర 
లేదా ఒక నటికి తన అందం మీద conscious ఎంత తకుక్వ ఉంటే అంత టాలెంట చూపించవచుచ్.   తన అందం 
మీద, గాల్మర మీదా ఎపుప్డైతే ఫోకస పెడతావో  there you are  failed.. ఫోకస నీవు చేసుత్నన్ కారయ్కర్మం మీద 
ఉండాలి.  పేర్క్షకులు నీ ఇయర రింగస్ మీదా, నీ డెర్స మీదా, నీ లిప సిట్క మీదా ఫోకస పెడితే నీ ముందు కూరుచ్నన్ పెదద్ 
మనిషి ఏం చెబుతునాన్డో వాళళ్కి అరథ్ం కాదు.. నీకు చాలా ఫోన కాలస్ వసాత్యి.. వందల whatsapp మేసేజెస 
వసాత్యి. ఫేస బుక లో, టివ్టర లో వేల లైకులు, కామెంటస్ వసాత్యి.. కానీ అవనీన్ నీ పర్తిభను గురిత్ంచినవి కావు. నీ 
అందానిన్, నీ అలంకరణ ని గురిత్ంచేవి.  I think you catch my point.” 
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మేఘ మొహం పాలిపోయింది. తేజ అంగీకారం తెలుపగానే, నినన్ సాయంతర్ం మాల కి వెళిళ్ మంచి డెర్స, దానికి 
తగిన యాకెస్సరీస కొనుకుక్ంది. ఈ డర్స చూసి అందరూ అదుభ్తమైన selection అని అంటుంటే మురిసిపోయింది. 
మహాతేజ అనే గొపప్ చితర్కారుడిని, ఎవరికీ తొందరగా ఇంటరూవ్య్ లు ఇవవ్ని ఆ అపురూపమైన కళాకారుడిని ఇంటరూవ్య్ 
చేయడం అంటే అది ఒక గొపప్ అవకాశంగా భావించి పర్తేయ్కంగా ఉండాలని జాగర్తత్గా తయారైంది. ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
తిరిగాయి.. గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి గీర్న రూమ లోకి వెళిళ్పోయింది. వరమ్ ఆమె వెళిళ్న వైపు చూసూత్ “ అమామ్యిలని 
సునిన్తంగా హాయ్ండిల చేయాలి. మీడియా అంటే కేవలం గాల్మర పర్దరశ్న కాదు, జాఞ్నానిన్ కూడా పర్దరిశ్ంచ వచుచ్ అనే 
భావన వీళళ్లోల్ కలిగిసేత్ తాను సకెస్స అయినటేట్  అనుకునాన్డు.  

తేజ కారు  “ ఎస “ ఛానెల అని అరధ్ చందార్కారంలో ఉనన్ బోరడ్ కింద నుంచి గేటు లోపలకి దూసుకుని వచిచ్ంది. 
ఎంటర్నస్ ముందు కారు ఆగగానే తేజ దిగాడు.  అపప్టికే  కింద రిసెపష్న లో కూరుచ్ని అతని కోసం ఎదురుచూసుత్నన్ ఒక 
యువకుడు గాల్స డోర తెరుచుకుని ఉతాస్హంగా తేజ దగగ్రగా వెళిల్ షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “ వెలక్మ సర... రండి.. మీకోసమే 
ఎదురుచూసుత్నాన్ం “ అంటూ ఎంతో మరాయ్దగా లోపలికి తీసుకుని వెళాళ్డు.  

లిఫట్ వైపు వెళుత్నన్ అతనిని వారించి మెటల్ వైపు నడిచాడు తేజ. మారబ్ల ఫోల్ర, సీట్ల రైలింగ.. మెటుట్, మెటుట్ కి ఇతత్డి 
కుండీలోల్ రక,రకాల కోర్టనస్. మెటుల్ నింపాదిగా ఎకుక్తూ పరిసరాలు పరికించాడు. ఎకక్డ చూసినా పరిశుభర్తకి 
చిరునామాగా ఉంది. వెతికినా మచచ్ కనపడని గోడలు లైటల్ వెలుగులో మెరిసిపోతునాన్యి.   

 బలంగా ఉనన్ తలుపు తోసి హాయ్ండిల పటుట్కుని “పీల్జ రండి సర” అనాన్డు ఆ యువకుడు..  
రికారిడ్ంగ  సూట్డియో.. ఎ.సి చలల్దనం హాయిగా తాకింది.. చలల్దనంతో పాటు మంచి రూమ సేర్ప్ పరిమళం 

నాసికాపుటాలను సోకింది. అపప్టికే అకక్డ మేకప తో యాంకర... రెండు కెమెరాలు సెట చేసుకుని కెమెరా మెన, మరి 
కొందరు టెకిన్కల సాట్ఫ అధునాతన సాంకేతిక పరికరాలతో సిదధ్ంగా కూరుచ్నాన్రు.   తేజాని చూడగానే అందరూ 
మరాయ్దపూరవ్కంగా లేచి నమసక్రించారు.  

పర్తి నమసాక్రం చేసి యాంకర వైపు చూశాడు. లేచి నిలబడి నమసక్రించింది “ నా పేరు మేఘ “ అంది.  
తేజ చిరునవువ్ నవావ్డు. చురుకైన అతని కళుళ్ లేత రంగు ఆధునిక దుసుత్లోల్ నిరాడంబరంగా, నిరాభరణంగా 

ఉనన్ మేఘని పర్శంసాపూరవ్కంగా చూశాయి. ఆ పర్శంస గమనించిన మేఘ మనసు ఆనందంగా నరిత్ంచింది.  
“కూరోచ్ండి సర !” కెమెరా లకి ఎదురుగా ఎదురెదురుగా ఉనన్ సోఫాలు.. ఒక దాంటోల్ మేఘా, ఆమె ఎదురు 

సోఫాలో తేజ. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ రెండు ఏనుగులు మోసుత్నన్ గాజు టీ పాయ.. దాని మీద అందమైన ఫల్వర  బొకే.  
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వరమ్ వచాచ్డు. తేజకీ షేక హాయ్ండ  ఇచిచ్ “ వెలక్మ టు  అవర చానెల సర’ అంటూ మేఘ వైపు తిరిగి సైగ చేసి 
దగగ్రగా పిలిచాడు. బొకే తీసి ఆమెని కూడా ఒక వైపు పటుట్కోమని తేజ చేతికి ఆ బొకే అందించాడు. మేఘ కళళ్లోల్ లిపత్ 
పాటు మెరిసిన ఆనందం అతని దృషిట్ని దాటి పోలేదు.  

“మేఘా ! ఆర యు ఓకే” అడిగాడు.  
“ఎస సర ! “ 
“గుడ!” తేజ వైపు తిరిగి “కాఫీ తీసుకునాన్క సాట్రట్ చేదాద్ం”  అనాన్డు. బాయ తెలల్టి కపుప్లోల్ కాఫీ తెచాచ్డు. 

కేవలం తేజకే కాక అకక్డునన్ యూనిట సభుయ్లందరికీ కాఫీ ఇచాచ్డు బాయ. మేఘ తేజ సిప చేసిందాకా ఆగి 
తాగసాగింది.  

వరమ్ తేజతో మాటాల్డుతూ “ మీరు కంఫరట్బుల గా ఫీల అవండి సర.. మాకు తొందర ఏమి లేదు. రోజుకి పది  
కారయ్కర్మాలు చేసాత్ము, పది  గంటలు.. మధయ్, మధయ్లో రిలీఫ కోసం మంచి సినిమా పాటలు పెడతాము.  రోజులో 
అరగంట  చొపుప్న నాలుగు సారుల్ నూయ్స ఉంటుంది. ఇది మీ  డాకుయ్మెంటరీ. మేము కేటాయించుకునన్ సమయం రెండు 
గంటలు.. ఎకుక్వైనా పరేల్దు. టైమ అయిపోతుంది అని మీరు అనుకోవదుద్. మీకు ఏది షేర చేయాలి అనిపిసేత్ అది 
చేయండి. నో లిమిటేషనస్. ఓ కే! థాంక యు.. మేఘా! గెట రెఢీ “ అని మరోసారి తేజకీ షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ వెళిళ్పోయాడు 
వరమ్. 

ఇదద్రు కెమెరామెన  పోసిషన చూసుకునాన్రు.. బొటన వేలు చూపించి ఓకే అనాన్రు మేఘతో.  
అసిసెట్ంట  వచిచ్ కారడ్ లెస  మైక తేజ షరుట్ కాలర కి ఫికస్ చేసాడు. మేకప మాన వచిచ్  “ సర టచ అప చేయమంటారా!” 
అడిగాడు.  

“నో” చిరునవువ్తో అనాన్డు తేజ. మేఘ దగగ్రకు వెళాళ్డు మేకప మాన. వదుద్ అనన్టుట్ చేయి అడుడ్ పెటిట్ంది మేఘ. 
పర్తి ఐదు నిమిషాలకు టచ అప అని అరిచే మేఘ వదుద్ అనడం ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది అతనికి. పర్శాన్రధ్కంగా ఆమె 
వైపు చూశాడు. మేఘ అతనిన్ చూడలేదు.  

“ సర! సాట్రట్ చేదాద్మా?” తేజని అడిగింది . మేకప మాన అకక్డ నుంచి దూరం వెళిళ్పోయాడు.  
“ ఎస”  అనాన్డు తేజ... 
హెడ ఫోనస్ పెటుట్కునన్ పోర్గార్ం హెడ  ఏవో సంకేతాలు ఇచాచ్డు.. కెమెరామాన “ సాట్రట్”  అనాన్డు..  
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మేఘ మొహం నిండా నవువ్ పులుముకుని “ హాయ నమసేత్!  వెలక్మ టు అవర ఎస ఛానెల.  జాతిరతాన్లు  
కారయ్కర్మానికి సావ్గతం... ఈనాటి మన కారయ్కర్మంలో సుపర్సిదధ్ చితర్కారుడు, అనేక జాతీయ బహుమతులు అందుకుని 
ఇటీవలే  అతయ్ంత పర్తిషాట్తమ్కమైన మరో జాతీయ పురసాక్రం అందుకునన్ మహాతేజ గారు మన సూట్డియో కి 
విచేచ్శారు.. వారు మన అందరితో చితర్కారుడిగా తన అనుభవాలు పంచుకుంటారు “ అంటూ పరిచయ వాకాయ్లు చెపిప్, 
తేజ వైపు తిరిగి “ నమసాక్రం సర..” అంది.  

“నమసేత్” అందరికీ  తేజ చేతులు జోడించాడు.  
“ సర ముందుగా మీకు అభినందనలు తెలియచేసుత్నాన్ను. మీకు అనేక బహుమతులు, పురసాక్రాలు వచిచ్ 

ఉంటాయి కదా.. ఇపుప్డు పొందిన జాతీయ పురసాక్రం పటల్ మీ సప్ందన ఏమిటి?” 
తేజ చిరునవువ్ నవావ్డు. “ మొదటిసారి బహుమతి వచిచ్నపుడు ఎలా ఫీల ఆయానో ఇపుప్డు కూడా అలాగే ఫీల 

అవుతునాన్ను. ఎపప్టికపుప్డు ననున్ నేను కొతత్గానే భావిసాత్నమామ్. ఇలాంటివి చాలా తీసుకునాన్ను దీనిదేం  ఉంది అని 
ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. కొతత్ పాఠం చదివిన తరవాత అందులోని సారం మాషాట్రుకి ఎలా అయితే అపప్చెబుతామో, నేను 
నా అనుభవం దావ్రా లేదా పర్ముఖుల చితార్లు చూసి పేర్రణ పొంది నేరుచ్కునన్  కొతత్, కొతత్ పదధ్తులు అవలంబిసూత్ 
ఎపప్టికపుప్డు కొతత్గా సోట్ర్క నేరుచ్కునన్టేట్ ఫీల అవుతాను. “ 

“ సర! మీకు అసలు చితర్కళ మీద ఆసకిత్ ఎలా ఏరప్డింది? మీరు ఇంత గొపప్ చితర్కారుడు అవడానికి కృషి 
ఎలాంటిది?” 

“ పార్కీట్స.. ఏ విదయ్ అయినా సాధన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన అని 
వేమన అనన్టుట్ పార్కీట్స అనేది చాలా ముఖయ్మైనది. విదయ్ అయితే చదివి, చదివి బటీట్ పడతారు.. సంగీతం, నాటయ్ం, 
చితర్కళ ఇలాంటివి పార్కీట్స చేసాత్ము అంతే కదా!నేను గొపప్ చితర్కారుడిని అని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.. నేనింకా 
సాధించాలిస్నది చాలా ఉంది.” 

“మీరింకా నేరుచ్కునే దశలో ఉనాన్నని ఒక ఇంటరూవ్య్ లో చెపాప్రు. ఇంకా ఏం నేరుచ్కుంటునాన్రు? ఎవరి దగగ్ర 
నేరుచ్కుంటునాన్రు?” 

తేజ మందహాసం చేశాడు. “ నా జీవితమే నాకో పెదద్ గురువు.. గడిచే పర్తి క్షణం తిరగేసిన బతుకు పుసత్కంలోని 
ఒక పేజీ.” 

“ సర ! మీరు వేసిన అనిన్  చితార్లోల్ మీకు బాగా నచిచ్నదేది ?” 
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“పర్తి చినన్ ఆరట్ విలువైనదే ఎందుకంటే అది కళాకారుడి హృదయం నుంచి ఉదభ్విసుత్ంది కాబటిట్.” 
మేఘ నవివ్ “ మీతో మాటాల్డుతూ ఉంటే నాకూక్డా ఒక మంచి పుసత్కం చదువుతునన్టేట్ ఉంది.  మీ బాలయ్ం, 

విదాయ్భాయ్సం గురించి తెలుసుకునే ముందు మీ అభిమానులకు మీరు వేసిన కొనిన్ చితార్లు వీడియో పేల్ చేసాత్ను.. ” అంది.  
“ అలాగే”  చిరునవువ్తో అనాన్డు.  
కెమెరా మేఘ మీదకి ఫోకస చేశాడు. మేఘ చిరునవువ్తో చెపప్సాగింది.  
“ పర్ముఖ చితర్కారుడు, మహాతేజ గారితో పరిచయ కారయ్కర్మం చూసుత్నాన్రు.  సాధారణంగా మంచి 

పెయింటింగస్ చూడాలంటే చితర్కళా పర్దరశ్నలోల్ మాతర్మే చూసాత్ము. అవి కూడా పర్దరశ్నకి పెటిట్న కొనిన్ చితార్లు 
మాతర్మే.  అలాగే మహాతేజ గారి  చితార్లు అనీన్, అందరూ చూడలేకపోవచుచ్. కొనైన్నా మా పేర్క్షకులకి చూపించాలని 
వారి చితార్లను కొనిన్టిని వీడియో తీయడం జరిగింది.  నిజానికి వారు వేసిన పర్తి చితర్ం ఓ కళా ఖండం.. అందులోని 
భావం అనంతం. ఈ చినన్ వీడియో లో అంతులేని మహాసముదర్ం లాంటి వారి పర్తిభ చూపించాలి అనుకోడం కొండని 
అదద్ంలో చూపించడం లాంటిదే! అయినా ఆ సాహసం చేసుత్నాన్ము. ఇపుప్డు వారి చితార్లు ఈ వీడియో లో చూడండి.  

మానిటర లో చూసుత్నన్ వరమ్ “ శభాష “ మేఘా! అనుకునాన్డు సంతృపిత్గా .  
 కొనిన్ నిమిషాల పాటు ముందురోజు తేజ ఇంటికి వెళిళ్ తీసిన వీడియో పేల్ అయింది. అతను వేసిన బొమమ్లనీన్ 

పది సెకనల్ పాటు చూపిసూత్ సుమారు ఐదు నిమిషాలు పెర్జంటేషన అయిన తరవాత మేఘ తిరిగి తన వాయ్ఖాయ్నం 
కొనసాగించింది.  

“వెలక్మ బాయ్క టు జాతిరతాన్లు.. చూశారుగా! ఎపప్టికపుప్డు కొతత్, కొతత్ ఆలోచనలతో కొతత్ పదధ్తులతో ఎంతో 
సృజనాతమ్కంగా అదుభ్తమైన చితార్లు తన కుంచె దావ్రా చితిర్సూత్ చితర్కళ కి కొతత్ సొబగులు దిదిద్న మహాతేజ గారు 
తాను నితయ్ విదాయ్రిధ్ని అంటునాన్రు. మరి ఇపుప్డు వారి బాలయ్ం, విదాయ్భాయ్సం గురించి వారి మాటలోల్నే తెలుసుకుందామా 
!”  

“సర! మీరు ఏ వయసు నుంచి బొమమ్లు వేయడం పార్రంభించారు. మీకు చితర్కళ పటల్ ఆసకిత్ కలగచేసిన వారు 
ఎవరు? మీరు వేసిన మొదటి బొమమ్ ఏది? ”  

తేజ కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఉండి మందహాసం చేసి అనాన్డు. “ నాకు వయసు గురుత్ లేదు.. నా తలిల్,తండుర్లకు 
అసలు చితర్కళ అనేది ఒకటి ఉందని తెలియదు.. ఇక నాలో సూఫ్రిత్ని కలగచేసినది బహుశా ఆ దైవమే అనుకుంటా.   
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మేఘ సందేహిసూత్  అడిగింది. “ సర ! మీరు ఎకుక్వగా చదువుకోలేదని ఒక మాగజైన కి మీరిచిచ్న ఇంటరూవ్య్ 
లో చదివాను.  మీ బాలయ్ం, విదాయ్భాయ్సం గురించి మీ అభిమానులు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటునాన్రు. చెపాత్రా! మీ 
జనమ్సథ్లం ఏది? మీరు ఎకక్డ మీ పార్ధమిక విదయ్ పార్రంభించారు.”  

“  ఎకుక్వగా కాదు.. నేను అసలు చదువుకోలేదు . “  
“ చదువుకోకుండానే ఇంత అదుభ్తమైన చితర్కారుడిగా ఎలా ఎదిగారు ?”  ఆమె సవ్రంలో విసమ్యం  
“ చదువుకి, కళకీ సంబంధం ఉందంటారా!“  
మేఘ  సమాధానం చెపప్లేదు. “అంటే! “ అంటూ ఆగిపోయింది.  
తేజ చెపప్సాగాడు. “ అక్షరాలకి, గీతలకీ సంబంధం ఉంది. కానీ అక్షరాలు రాకముందే నేను బొమమ్లు వేశాను. 

కనీసం అక్షరం ని చూడను కూడా లేదు అపప్టికి. అయినా అ అక్షరంతో అమామ్యి బొమమ్ గీకాను. అంకెలు 
తెలియకుండానే ఒకటో నెంబరోత్ ముకుక్,  మూడో నెంబర తో పెదాలు దిదాద్ను. పలక మీద బలపంతో ఓంకారం 
దిదద్లేదు. కానీ తడిసిన ఇసకను బొమమ్లుగా మలచాను. “ 

మేఘ మొహంలో సంభర్మాశచ్రాయ్లు.. మొతత్ం యూనిట సభుయ్లు వరమ్తో సహా నిశేచ్షుట్లై వింటూ ఉండగా 
చెపప్సాగాడు తేజ.  

“ నేను ఒక కళాకారుడిగా ఎదిగి కొంచెం పేరు, పర్తిషట్లు సంపాదించిన దగగ్ర నుంచీ చాలా పతిర్కల వాళుళ్ నా 
గురించి వారి పతిర్కలోల్ రాశారు. ననున్ ఇంటరూవ్య్ చేశారు. నా వయ్కిత్గత విషయాలు తపప్ కళకు సంబంధించినవి ఏవైనా 
సరే అడగమని చెపేప్వాడిని. అలాగే రేడియోలో, పైరవేట ఛానెలస్ లో కూడా నా  జనమ్ రహసయ్ం తెలుసుకోవాలని ఎందరో 
పర్యతన్ం చేశారు.  నేను అవకాశం ఇవవ్లేదు.  ఇపుప్డు నా వయసు యాభై నాలుగు. ఈ వయసులో నాకే ఒకక్సారి 
వెనకిక్ తిరిగి నేను నడచి వచిచ్న దారి చూసుకోవాలని అనిపిసోత్ంది.  అంతే కాక నా జీవితం ఎవరికనాన్ ఒక సూఫ్రిత్ని 
ఇచిచ్ జీవించడం నేరిప్సుత్ందనన్ ఆశతో ఈరోజు  ఈ ఎస ఛానెల ముందు నా బర్తుకు పుసత్కం తెరుసుత్నాన్ను.”  

కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఏదో సమ్రించుకుంటునన్టుట్ ఆగాడు. మేఘతో సహా అందరూ ఊపిరి బిగబటిట్ అతను 
చెపేప్ విషయాలు వినడానికి ఉతక్ంఠ గా ఎదురుచూడసాగారు.  

తన ఇంటోల్ టి వి లో అతని పరిచయ కారయ్కర్మం అతి శర్దధ్గా చూసుత్నన్ ఆహాల్ద టి వి వెనకాల  గోడ మీద ఉనన్ 
తలిల్ ఫోటో వైపు చూసింది.  
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గబుకుక్న సోఫాలోంచి లేచి ఆవిడ ఫోటో తీసుకుని వచిచ్ తన పకక్నే సోఫాలో పెటిట్ంది.. ఆవిడ ఫోటో వైపు 
చూసూత్ “ అమామ్! నువువ్ కూడా వినాలి కదా ఆయన గతం. విను.. జాగర్తత్గా విను.. “ అనుకుంది మనసులో.  

టి వి తెరమీద కనిపిసుత్నన్ తేజ చరితర్ చెకిక్న శిలప్ంలా కనిపించాడు.  
మౌనంగా ఉనన్ అతను తన దృషిట్ కెమెరా మీద నిలిపాడు. అతని పెదవులు విచుచ్కునాన్యి. ఆహాల్ద ఆసకిత్గా 

చెవులు రికిక్ంచింది.  

                              (   ) 
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