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15వ భాగం 

రాతర్ంతా  ఆలోచనలతో నిదర్పటట్క అటూ, ఇటూ అసహనంగా దొరుల్తూ తెల,తెల వారేముందు నిదర్లోకి జారిన 
తేజకి మెలకువ వచేచ్సరికి “సూరయ్”  కిరణాలు పేర్మగా సప్ృశిసుత్నాన్యి.  

నిదర్పోయిన నాలుగు గంటల సమయం.. సూరయ్ తలపులే.. ఇలల్ంతా తిరుగుతూ “తేజా! మహాతేజా!” తెరువు- 
కళుళ్ తెరువు.  అపుప్డే కళుళ్ మూయకు.. రెపప్వాలేచ్ సమయంలోనే సమీకరణాలు మారిపోతునన్ పర్పంచంలో పర్తి క్షణం 
అపర్మతత్ంగా ఉండకపోతే, నువువ్ నిరిమ్ంచుకునన్ ఈ కోట కూలిపోయే పర్మాదం ఉంది.. నువివ్ంకా సాధించాలి.. లే.. లే” 
తనని రెండుభుజాలు పటుట్కుని బలవంతంగా లేపుతునన్ ఆ చేతుల సప్రశ్... ఆ సవ్రం.. హృదయానిన్ మీటుతొంది.  

“లేసాత్ను సూరాయ్! లేసాత్ను.. నువివ్చిచ్న బలంతో చాలా దూరం నడిచాను..నా గమయ్ం చేరడానికి ఇంకా బోలెడు 
దారి మిగిలిఉంది సూరాయ్.. లేసాత్ను..నీ మీద ఒటుట్..” చాచిన చేతికి మంచం పకక్న ఉనన్ కాబినెట తగిలింది.  

కళుళ్ బలవంతంగా తెరిచాడు.  ఒళళ్ంతా రెండు మిషన ల మధయ్ తోకిక్వేసుత్నన్టుట్ ఉంది.  తలంతా బరువుగా 
ఉంది.. పకక్కి ఒతిత్గిలి తిరిగి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. మొబైల మోగింది.  ఆనస్ర చేయాలి అనిపించలేదు. కళుళ్ తెరిచి ఆ 
రింగ ఎకక్డ నుంచో  కూడా చూడాలనిపించలేదు. ఒకసారి ఆగి తిరిగి మోగింది.  అలా మూడు, నాలుగు సారుల్ ఆగుతూ, 
మోగుతూ ఉంటే , విసుగాగ్ తలగడ కింద పెటుట్కునన్ మొబైల తీసి చూసాడు. మేఘన కాలింగ అని కనిపించింది. ఇంత 
పొదుద్నేన్ షూటింగ కా!  బదధ్కంగా  ఆనస్ర బటన నొకిక్ , బరువుగా ఉనన్ సవ్రంతో “చెపప్మామ్!” అనాన్డు.  

“సర.. ఆర యు ఆల రైట.. మీరు ఫోన లిఫట్ చేయకపోతే కంగారు పడాడ్ను..” మేఘన సవ్రంలో కంగారు 
సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. 

“ఎందుకమామ్ కంగారు.. ఇపుప్డేగా తెలల్వారింది “ తనకోసం ఎంతో అభిమానంతో అనిన్సారుల్ ఫోన చేసిన ఆమె 
అభిమానానికి కరిగిపోతూ అనాన్డు.  
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“సర.. టైం పదకొండు దాటింది “ 
“వాట?”  అతని చేతిలో మొబైల జారిపడబోయింది. గటిట్గా పటుట్కుని గబుకుక్న లేచి కూరుచ్ని  వాల కాల్క 

చూసాడు.  
నిజమే 11. దాటి పనెన్ండు నిమిషాలు.. 
“ ఓ మై గాడ...  కాల యు బాక “ అని ఫోన ఆఫ చేసి,  కాలిమీద జారుతునన్ బాల్ంకెట విసిరేసి మంచం దిగాడు.  
పనిమనిషి వచిచ్ ఎనిన్సారుల్ కాలింగ బెల కొటిట్, కొటిట్ వెళిళ్పోయిందో.. పాల పాకెట బయట ఉండి ఉంటుంది 

బాయ్గ లో..  
చక,చకా బర్ష చేసుకుని టవల తో మొహం తుడుచుకుంటూ డోర తెరిచాడు.  డోర పకక్న షూ రాక మీద 

కూరుచ్ని ఉంది ఓ అమామ్యి.. ఆ అమామ్యిని చూసూత్నే ఉలికిక్పడాడ్డు..  
“నువావ్.. నువువ్.. ఎంత సేపైంది వచిచ్.”  
ఆమె మాటాల్డలేదు.. తల వంచుకుని నిలబడింది.  
ఆమె వాలకం చూసుత్ంటే నారమ్ల గా అనిపించలేదు..  రెండో రెకక్ కూడా  తెరిచి” లోపలికి రా” అనాన్డు.  
ఆహాల్ద బాగ భుజానికి తగిలించుకుని లోపలికి వచిచ్ంది.  
గోడకి తగిలించి ఉనన్ బాయ్గ లో నుంచి పాల పాకెట తీసుకుని డోర వేసి ఆహాల్ద వైపు చూసూత్ అడిగాడు 

“పనిమనిషి వచిచ్ వెళిళ్ందా... నువువ్ వచిచ్ ఎంతసేపు అయింది.?” 
ఆహాల్ద నెమమ్దిగా చెపిప్ంది.. “ నేను ఉదయం ఎనిమిదింటికి వచాచ్ను. నేను వచాచ్క ఎవరూ రాలేదు.. మూడు, 

నాలుగు సారుల్ కాలింగ బెల నొకిక్, మీ షూ బయటనే ఉంది కదా ఇంటోల్నే ఉంటారు అని ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నాన్ను.  
పని ఏదనాన్ ఉంటే చెపప్ండి నేను చేసాత్ను “ అంది. 

ఆ మాటలకి అతని పెదవుల మీద చినన్ మందహాసం మెరిసి మాయమైంది. సమాధానం చెపప్కుండా వంట 
గదిలోకి వెళిళ్పోయి, పాలు గినెన్లో పోసి, సట్వ మీద పెటాట్డు.  అకక్డ నుంచి డైనింగ టేబుల దగగ్రకు వచిచ్,  టేబుల మీద 
బెర్డ బాకస్ లో ఉనన్ బెర్డ తీసి ఆహాల్ద వైపు చూసూత్ అడిగాడు. బెర్డ తింటావా!” 

తింటాను అనన్టుట్ తల ఊపింది.  
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పాపం ఆకలేసుత్నన్టుట్ంది జాలిగా అనుకునాన్డు.  ఆమె అలసిన వదనం చూసుత్ంటే చాలాసేపు నుంచి తనకోసం 
ఎదురుచూసూత్ కూరుచ్నన్ అలసట కనిపిసోత్ంది.   

ఈ అమామ్యికి ఎందుకో తన మీద ఇంత ఇంటెర్సట్ అనుకుంటూ సట్వ వైపు నడిచాడు.  
ఆహాల్ద  సోఫాలోంచి లేచి అతని వైపు నడిచింది.  
రెండు మగస్ లో  ఇనస్ట్ంట కాఫీ కలిపి ఆమె చేతికి ఒక కపుప్ ఇచాచ్డు. “ ఫిర్డజ్ లో జామ ఉంది ఇవవ్నా ! “ 

అనాన్డు తోసత్ర లో పెటిట్న బెర్డ తీసూత్. 
“తరవాత తింటాను” అంది . 
ఇదద్రూ సోఫా వైపు నడిచారు. కాఫీ సిప చేసూత్ అడిగాడు.. “ఇపుప్డు చెపుప్ ఎందుకింత ఉదయానేన్ వచాచ్వు.” 
ఆహాల్ద  పర్సుత్తం కాఫీ తాగడం తన  కరత్వయ్మ అనన్టుట్  మాటాల్డకుండా కూరుచ్ంది.  
అతను కొనిన్ క్షణాలు ఆమె వైపే తదేకంగా చూసూత్..  గొణుకుక్నన్టుట్ అనాన్డు.. “ఎకక్డో చూసాను”  
ఆహాల్ద కనురెపప్లు  ఎతిత్ అతని వైపు చూసింది.  
“నినన్ మీరు సడన గా ఎమోషనల అయారు.. ఇంటరూవ్య్ మధయ్లో ఆపేసి వెళిళ్పోయారు. నేను 

తటుట్కోలేకపోయాను. మీరెందుకలా అయారు? “ 
అతను ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు. “ నీకెందుకంత టెనష్న ?” అనాన్డు. 
“మీరు నా  అభిమాన ఆరిట్సట్.. మీ జీవితం ఎంత విషాదమో తెలుసుకుంటునన్ కొదీద్ దుఃఖం ఆపుకోలేక పోయాను. 

నేనే కాదు.. ఎందఱో అభిమానులు బాధపడి ఉంటారు కదా.. మీరలా  మధయ్లో వెళిళ్పోతే అందరూ టెనష్న పడతారు.. 
చానెల కి ఎనిన్ ఫోన కాలస్ వెళాళ్యో తెలుసా.. నేను మేఘనని అడిగాను.. కంటినూయ్స గా వసూత్నే ఉనాన్యిట.  ఆ 
తరవాత ఏమయింది చెపప్రూ పీల్జ..” 

తేజ ఆమె వైపే చూసూత్ ఉండిపోయాడు.   ఆ చూపులకి ఇబబ్ంది పడుతూ అంది..” ఇవాళ కంటినూయ్ చేసాత్రా... 
ఛానెల కి ఎపుప్డు వెళాత్రు?” 

“వెళళ్ను“ ఖాళీ కపుప్ టీ టేబుల మీద పెటిట్ అనాన్డు. 
“వెళళ్రా.. ఎలా.. సగంలో ఆపేసేత్ ఎలా?”  నేరసుత్డిని చూసినటుట్ అతని వైపు చూసింది.   
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అతను సోఫాలో వెనకిక్ వాలాడు.. “సగంలో ఆపేయడం ఏంటి?  నా  జీవితం అసంపూరణ్ చితర్ం.. సంపూరణ్ం 
అయాక అదే తెలుసుత్ంది” అనాన్డు.  

ఆహాల్ద అయోమయంగా చూసింది. నెమమ్దిగా అభయ్రిధ్సుత్నన్ సవ్రంతో అంది “సర! పీల్జ.. చెపప్ండి. తరవాత 
ఏమైంది?” 

అతను సరిగా కూరుచ్ంటూ “ ఎందుకు మీ అందరికీ అంత కుతూహలం.. నా జీవితం పటల్నేనా! అందరు 
సెలెబిర్టీల గురించి ఇలాగే ఆలోచిసాత్రా!” 

ఆహాల్ద కాఫీ కపుప్ టీ టేబుల మీద పెటిట్ అంది.. “మీ కొనసాగింపులో నా కొనిన్ పర్శన్లకి సమాధానం 
దొరుకుతుందని ఆశ.” 

“నీ పర్శన్లా ఏమిటవి? “ 
“చెపప్లేను.. మీ కథ పూరిత్గా వినాన్క చెబుతాను.. “ 
అతను ఆమె వైపు రెపప్వేయకుండా చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  
ఇవే కళుళ్, ఇవే పెదవులు.. కదిలే మేఘాలాల్ంటి కురులు.. ఇదే నవువ్..ఎవరీమె?  
అతని కళళ్ ముందు పొరలు, పొరలుగా విడిపోతూ.. ఏవో జాఞ్పకాలు.. ఏవో రూపాలు..  
గబుకుక్న లేచాడు.. “ బెర్డ తిను.. నేను రెడీ అయి వసాత్ను.” అంటూ వేగంగా తన గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు.  
ఆహాల్ద కళుళ్ మెరిసాయి.. అతను లోపలికి వెళిళ్పోగానే ఖాళీ కపుప్లు తీసుకుని వెళిల్ సింగ లో వేసింది.  బెర్డ ఒక 

సైల్స తీసుకుని మునిపంటితో కొరుకుతూ హాలోల్కి వచిచ్ గోడలకి ఉనన్ పెయింటింగస్ చూడసాగింది.  
ఇరవై నిమిషాలోల్ తెలల్ని నిలువు చారల షరుట్, నేవీ బూల్ కలర పాయ్ంట .. షాంపూ చేసిన కార్ఫ గాలికి సునిన్తంగా 

కదులుతుంటే  వచాచ్డు.  
కారు కీస తీసుకుని “కం”  అంటూ డోర వైపు నడిచాడు.  
చేతిలో మిగిలిఉనన్ బెర్డ ముకక్ నోటోల్ పెటేట్సుకుని, చేయి చునీన్కి తుడుచుకుంది. అతను భుజాల మీద నుంచి 

వెనకిక్ తిరిగి ఆమె వైపు చూసి, అకక్డ నాప కిన ఉంది కదా! అనాన్డు డైనింగ టేబుల దగగ్ర ఉనన్ కురీచ్మీద పెటిట్న నాప 
కిన వైపు కళళ్తో చూపిసూత్.  
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సిగుగ్గా నవివ్,, “పరేల్దు పాతదే డెర్స” అంటూ  సోఫా దగగ్రకు పరుగులాంటి నడకతో వెళిల్, గబ,గబా బాయ్గు 
భుజానికి తగిలించుకుని, అతడిని అనుసరించింది.  

లిఫట్ లో కూడా అతను ఓరకంట ఆ అమామ్యిని గమనిసూత్నే ఉనాన్డు.. ఎకక్డో చూసాను అనుకునాన్డు. 
కారు చానెల వైపు కదిలాక ఆహాల్ద మేఘన నెంబర కి రింగ చేసింది.  

PPP 
ఆనంద నగర లోని సూట్డియో లో సరిగాగ్ ముందురోజు కూరుచ్నన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు తేజ.  కెమెరా ఆన 

అయింది. మేఘన ఊపిరి బిగబటిట్ చూసోత్ంది తేజ వైపు..  
ఆమె వైపు చిరునవువ్తో చూసి “ ఏదనాన్ అడుగుతారా “ అనాన్డు తేజ.  
మేఘన తడబడింది.. అది,ఆది మీ పేరు.. తేజ.. మహా తేజ కదా.. “ 
అతను సనన్గా నవావ్డు.. “ అవును.. అనామకుడి పేరు మహా.. తరవాత ఆ మహాలో తేజసుస్ని నింపిన వారి 

దావ్రా తేజ చేరింది. “ 
“ ఎవరు? చ.. చందర్కాంత గారేనా..!” 
తేజ నవువ్తూ నిశశ్బద్ంగా ఉండిపోయాడు.. అందరూ ఉతుస్కతతో అతని సమాధానం కోసం చెవులు రికిక్ంచి 

కూరుచ్ని  చూడసాగారు. అతని సవ్రం గంభీరంగా పలికింది.  
“ నా  జీవితంలో పర్తి దశలో ననున్ అరథ్ం చేసుకుని, ఆదరించి మనసుకి చేరువైన వాళుళ్ చాలా మంది ఉనాన్రు. 

వారిలో చందర్కాంత గారు ఒకరు.. వారి తరవాత వచిచ్న వయ్కీత్ నా జీవితానేన్ కాదు, ననేన్ పూరిత్గా మారేచ్శాడు.. అతను 
ఎవరో చెబుతాను..” 

కెమెరా ఆన అయింది. అందరూ అలరట్ గా అయారు. అకక్డ పిన డార్ప సైలెనుస్ ఆవరించింది. ఆహాల్ద ఊపిరి 
బిగబటుట్కుని కూరుచ్ంది అతని సమాధానం కోసం.  అతను తన కథ కొనసాగించాడు.  

“చందర్కాంత గారు, లకిష్గారు ఆరోజు అలాల్ చెపిప్న తరవాత మహా మెదడు మళిళ్ తుపాను సముదర్ంలా అలల్ 
కలోల్లంగా మారింది.. తన జీవితం ఏమవుతోందో అరథ్ం కాలేదు.. రాతర్ంతా నిదర్పటట్లేదు. అలా తోటలో తిరుగుతూ 
భవిషయ్తుత్ గురించి ఆలోచిసూత్ గడిపాడు..  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã 2023 

   6  

ఎనిమిదేళళ్ కిర్తం చనిపోయిన మాగాడు  మళిళ్ బతుకుతాడా! మళిళ్ జీవితం ఫుట పాత మీదకి వెళుతోందా!  
మెదడంతా గందరగోళం... మహా  తిరిగి మాగాడు అవబోతునాన్డా! మహా  అంతరించిపోతునాన్డు.. మాగాడు వాడిని 
తరిమి కొటట్బోతునాన్డు..ఎలా! అలా జరకూక్డదు.. మాగాడు ఈ పోరాటంలో ఓడిపోవాలి.. మహా గెలవాలి.. ఎస 
గెలవాలి..  

‘జీవితం ఎపుప్డూ సవాళళ్ను విసురుతూనే ఉంటుంది దానిని ఎదురొక్ని నిలచిన వారికే విజయం సొంతం 
అవుతుంది.”  చందర్కాంత సవ్రం మారుమోగుతోంది.  

ఆలోచనలకు ఒక రూపం రావడంలేదు.. మనసంతా ఘనీభవించినటుట్గా ఉంది..  
ఒకక్ నిమిషంలో జీవితం ఏమి మారదు.. కానీ ఆ ఒకక్ నిమిషం ఆలోచించి తీసుకొనన్ నిరణ్యం మాతర్ం 

జీవితానిన్ మారేచ్సుత్ంది.  ఇపుప్డు తను తీసుకునే నిరణ్యం మీద భవిషయ్తుత్ ఆధారపడి ఉంది. . ఆలోచించి, ఆలోచించి 
ఎపుప్డో అరధ్రాతిర్ నిదర్లోకి జారాడు. . 

తెలల్వారక ముందే గభాలన్ మెలకువ వచిచ్ంది.. ఇపుప్డు వాడి  మనసు కురుకేష్తర్ం తరవాత యుదధ్భూమిలా 
ఉంది.. నెమమ్దిగా మాగాడిని  తరిమికొటిట్ మహా ని ఆహావ్నించాడు.  కొంచెం తేలికైన మనసుతో నిదర్ లేచి సాన్నం చేసి 
నేరుగా బీచికి వెళాళ్డు.  

కొంచెం దూరంలో సముదర్ం ... కెరటాలతో తుళిళ్పడుతూ.. హోరు పెడుతూ... ఘోషిసూత్.. 
అలా ఇసకలో నడుచుకుంటూ కెరటాలకు  దగగ్రగా వెళాళ్డు.  కెరటాలు ఇసకను శుభర్ంగా కడిగి, చలల్ని, మెతత్ని 

శయయ్ తయారుచేసి ఆహావ్నించాయి.   ఆ తడి ఇసకలో అకక్డే కూరుచ్నాన్డు. ఓ పెదద్ అల వచిచ్ పరామరిశ్ంచి 
వెళిళ్పోయింది. ఆ అలని చేతికి చికిక్ంచుకోడానికి పర్యతిన్ంచాడు. ఫకాలన్ నవివ్ పారిపోయింది. నీకూక్డా నేను అలుసే 
కదూ ! అనుకునాన్డు విరకిత్గా.  

ఇవాళ తన జీవితంలో అతయ్ంత ముఖయ్మైన రోజు. ఇపప్టివరకూ  విధి బతికించింది.. ఇక నుంచీ తన  బతుకు 
తనే బతకాలి. ఎలా? ఎలా? చెవులోల్ ఘోష ... మహా సముదర్పు ఘోష.. విధి తనని పేవెమ్ంట మీద నుంచి చందర్కాంత 
గారి భవనానికి తీసుకుని వెళిళ్ంది. అయిపొయింది.. అకక్డ తన కధ ముగిసింది.. ఇంకో చోట,, ఇంకో కధ ... వాళుళ్ 
మాతర్ం ఎనాన్ళుళ్ భరిసాత్రు తన బాధయ్త.. చేయగలిగింది చేసారు.. తను వాళళ్కి ఏమవుతాడు! ఏమి కాడు..ఎవరికీ ఏమి 
కాడు.. సింహాచలానికి ఏమవుతాడు? ఏమికాడు... నేనెవరు? ఒకక్సారి అతని మనసులో ఒక పర్శన్ కెరటంలా లేచింది.  

మోకాళళ్ చుటూట్ పెనవేసి ఉనన్ ఆ  చేతులమీద కొనిన్ అక్షరాలూ కనిపిసుత్నాన్యి.  
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నేను అనాధని...  
అనాధ .. తెలుగు డిక్షనరీలో నుంచి ఈ పదం , ఇంగీల్షు నుంచి orphan అనే పదం తొలగించబడితే బాగుండు. 

తుళిళ్ పడుతునన్ సముదర్ కెరటాలను చూసూత్ అనుకునాన్డు మహా. మెతత్టి ఇసకలో రెండు కాళుళ్ మడుచుకుని,  రెండు 
చేతులతో మోకాళల్ను పెనవేసుకుని,  మడచిన కాళళ్ మీద గడడ్ం ఆనించి సముదర్ం వైపు చూసుత్నాన్డు. పర్భాత కిరణాలు 
వెచచ్గా తడుముతూ కుశలం అడుగుతునన్టుట్ అనిపించింది..  రేపటి నుంచీ మళిళ్ మనిదద్రం నేసాత్లం అని భుజం తటిట్ 
మరీ చెబుతునన్టుట్ అనిపించింది.  

కొంచెం దూరంలో బేసత్వాళుళ్ వలలు పడవల మీద ఆరేసుకుని కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు.    
యువతీ, యువకులు, పిలల్లు, కొందరు మధయ్ వయసుక్లు, పరాయ్టకులతో విశాలమైన సముదర్తీరం సందడిగా 

ఉంది.  పెదద్వాళుళ్ పిలల్ల చేతులు పటుట్కుని,  వాళుళ్ ఉతాస్హంతో ఎకుక్వ లోతుకి వెళళ్కుండా,  హెచచ్రిసూత్  కెరటాలతో 
ఆడుకోడానికి సాయం చేసుత్నాన్రు.  

నేను అనాధని .. మహా కళల్ నుంచి రెండు నీటి బొటుల్ రాలి ఇసకలో పడి ఇంకిపోయాయి.  
“మీ అమామ్, బాబు  ఎవరురా.. ? “ 
“ మా అమమ్, అయాయ్ లేరు చచిచ్పోయారు,” 
“అయోయ్ అనాధవా.. “ 
“అలా అనొదుద్.. ననున్ అనాధ అనొదుద్.” 
“మరి ఎవరూ లేని వాళళ్ని ఏమంటారు?” 
అవును ఏమంటారు?  వాడి కళళ్ ముందు చేతులు కాళుళ్ ఆడిసూత్ ఒక పర్శన్ చితర్మైన ఆకారం పొంది వికృతంగా 

కదిలింది.  
“ఏదో ఒకటి అనాలిగా ఏమంటారు? చెపుప్ “ 
అవును ఏమంటారు? దికుక్లేని వాడు అనచాచ్ .. అలా అనాన్ ఆ పదం కూడా గుండెని కోసుత్ంది కదా 

అనిపించుకునన్ వాళళ్కి.  మరెలా? అమామ్, నానాన్ లేని వాడు.. అది ఇంకా ఎకుక్వ దుఖం .. 
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ఉధృతంగా ఎగసిపడే అలలతో తీరానిన్ దాటి చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ గుడిసెలను, కొటల్ను తన గరభ్ంలోకి లాకుక్ంటూ 
పర్జా జీవనానిన్ అసత్వయ్సత్ం చేయడానికి దూసుకువసుత్నాన్డు  సముదుర్డు.  

ఎపుప్డు సముదార్నిన్ చూసినా ఇదే భావన కలుగుతుంది వాడికి.  
పదేళళ్ కిర్తం తన కళళ్తో చూసిన బీభతాస్నిన్ మరిచ్పోడు. ఆ భీభతస్ం తన జీవితంలో సృషిట్ంచిన అలల్కలోల్లం 

కూడా మరిచ్పోడు. అయినా సముదర్ం దగగ్రకు రాకుండా ఉండలేడు. ఉవెవ్తుత్న లేచి ఒడుడ్ను తాకి ఇసకతో పాటు తన 
తలిల్,తండుర్లనే కాక  అనేకమందిని తనతో తీసుకుని వెళిళ్పోయిన సముదుర్డు  ఏనాటికైనా అమామ్, నానన్లిన్ తిరిగి 
తేకపోతాడా, తన చేతికివవ్కపోతాడా అని ఆశగా చూసూత్ ఉంటాడు.  

ఇపుప్డు మళిళ్ తన జీవితంలో తుపాన రాబోతోందా? తన జీవితానిన్ అలల్కలోల్లం చేయబోతోందా!  
ఎందుకు? ఎందుకిలా తన జీవితంతో చెడుగుడు ఆడుకుంటోంది విధి.  
అతనికి సమాధానం చెపప్డం ఇషట్ం లేనటుట్ అతని పాదాలను తాకకుండానే వెనకిక్ వెళిళ్పోయాయి కెరటాలు.  
తడి ఇసక అతని పాదాల కింద చలల్గా తగులుతూ ఎనోన్ కధలు చెపప్డానికి ఉవివ్ళూళ్రుతునన్టుట్గా అనిపిసోత్ంది.      
 మోకాళళ్ మధయ్లో  తలదాచుకుని వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగాడు. 
అతని భుజం మీద వెచచ్గా తగిలింది. తడి కళళ్తో ఆ చేయి వైపు అకక్డి నుంచి ఆ చేయి తాలూకు వయ్కీత్ వైపు 

చూసాడు.  
డి ఎస .పి చందర్కాంత యూనిఫాం లో..  
గబుకుక్న కళుళ్ తుడుచుకుని లేచి నిలబడాడ్డు.  
“ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?”  మృదు గంభీరంగా అడిగాడు ఆయన,.  
మహా  మాటాల్డలేదు.. తల వంచుకుని కుడికాలి బొటన వేలితో ఇసకలో సునాన్లు చుటట్సాగాడు.  
ఆయన అది చూసి అతని భుజం మీద చేయెసి అనాన్డు. “ చూసావా! ఇంత దు:ఖంలో కూడా నీలో నిబిడీకృతం 

అయి ఉనన్ కళ ఎలా నీ మెదడు పొరలని చీలుచ్కుంటూ ఉబికి వసోత్ందో!  అపర్యతన్ంగానే,  నీ కాలి వేలితో కూడా ఏదో 
చేయడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్వు.”   
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ఆయన అలాగే భుజం మీద చేయేసే ఆ ఇసకలో అడుగులు వేసూత్ అనాన్డు. “ మహా ! ఈ సముదర్ం ఉంది 
చూడూ!  ఇది మానవజీవితానికి నిరవ్చనంలాంటిది.. ఈ ఇసక, ఈ కెరటాలు... సముదర్ం ఘోష ఇదంతా జీవన 
నేపధయ్ం. నిజానికి  పర్తి మనిషీ ఒక జాలరే..  కూలిపోయిన  జీవనవృకాష్ల వేళళ్ను వెతుకోక్డానికి వలలు తిరిగి, తిరిగి 
వేసూత్నే ఉంటాడు.. ఈ హోరులో జీవనగానానికి శృతి, లయల సంగతులు సమకూరుచ్కుంటాడు... జారిపోయిన ఆశల 
ముతాయ్లు ఏరుకోడానికి ఈ మెతత్టి ఇసకలో పాదాలు జొనిపి అనేవ్షిసూత్నే ఉంటాడు. మనిషి ఆశాజీవి. నువువ్ ఒక జాలరి 
కొడుకువి.. మీ నానన్ హోరుగాలి హెచచ్రిసుత్నాన్,  కెరటాలు తోసేసుత్నాన్ ఏదో ఆశతో మహా సముదర్ంలో పార్ణాలకు 
తెగించి లోలోతులకు వలలేసూత్  తనకు కావాలిస్న చేపలు పటట్డానికి  సాహసం చేసాడు. ఇంక గెలుపు, 
ఓటములంటావా! అవి దైవాధీనాలని పెదద్లు ఎపుప్డో చెపాప్రు.  నినున్ నా దగగ్రే జీవితాంతం ఉంచుకోడానికి నాకేం 
అభయ్ంతరం లేదు.. కానీ నేను శాశవ్తం కాదు.. నేను లేకపోతె నువేవ్ంటి?  మహా ! ఒకటి పకక్న సునాన్ ఉంటే పది  
అవుతుంది... సునాన్ పకక్న ఒకటి ఉంటే! జాగర్తత్గా విను.. ఈయన మాటలు అరథ్ం కావడం లేదు అనుకోవదుద్..  
జీవితానిన్ అరథ్ం చేసుకోడానికి ఏ యూనివరిస్టీ చదువు అవసరం లేదు.. అనుభవాలు చాలు.. అవే పాఠాలు.  నువువ్ 
పదిమందిలో ఒకడిగా కాదు, ఒకక్డు.. అంటే నెంబర ఒన అనిపించుకోవాలి.  అదే నా కోరిక .. 

ఎస ... నువువ్ నెంబర వన అనిపించుకోవాలి.  నీ జీవితం అనే సముదర్ంలో ఒక పెదద్ తిమింగలానిన్ పటుట్కోడానికి 
పెదద్ వల తీసుకుని బయలుదేరావు.. పటుట్కో.. ఆ తిమింగలం పేరు సకెస్స ... విజయం ... ఎస నువువ్ విజయం 
సాధించాలి.. ఇంకోసారి ఈ సముదార్నిన్ చూసినపుప్డు నీ కంటి నుంచి నీరు రావదుద్.. విజయ దరహాసం రావాలి. “ 

మహా  తల తిపిప్ ఆయన మొహంలోకి విచితర్ంగా చూసాడు. “ అయయ్గారూ! నాకు చదువులేదు, బతకడానికి 
కావలసిన ధైరయ్ం లేదు.. నా మనసులో ఏముందో ఎదుటివారికి అరధ్ం అయేలా చెపప్గలిగే భాష కానీ భావ వయ్కీత్కరణ కానీ 
ఏమి లేదు.. అలాగని నేను బతకలేను అనడం  లేదు.. అమామ్, నానన్ నా ఊరు, నా వాళుళ్ అందరినీ విధి మింగేసిన రోజు 
నేనసలు మనిషిని అవునో కానో కూడా నాకు తెలియని సిథ్తిలో బతికాను.  నేనెవరో, ఎకక్డి నుంచి వచాచ్నో నా పేరు, 
ఊరు ఏమి తెలియని అయోమయపు సిథ్తిలో సింహాచలం అమమ్ ఆదరించింది.. ఆకలి, దాహం తీరిచ్ంది.. బతుకు 
అవసరం చెపిప్ంది... ఆమె కూడా కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయాక బతకాలంటే తిండి, నీళుళ్ కావాలని మాతర్ం తెలిసింది. ఆ 
తిండి నీళుళ్ సంపాదించుకోడానికి ఆ దేవుడు నాకు కొనిన్ గీతలు గీయడం నేరాప్డనుకునాన్ను. ఆ గీతలకి నాకు తెలిసిన 
కొనిన్ ఆకారాలు ఇచాచ్ను. ఆ ఆకారాలు దేవుళళ్ని, ఆ దేవుళళ్ మీద భకిత్తో జనం చిలల్ర వేసుత్నాన్రని కూడా నాకు 
తెలియదు.. ఆ చిలల్రతో ఆకలి తీరుచ్కుంటూ పేవెమ్ంట మీద బతికాను.  అపుప్డు కూడా చచిచ్పోవాలనన్ ఆలోచన నాకు 
రాలేదు.   
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ఆ తరవాత మీరు ననున్ చేరదీశారు. అసలు బతుకంటే ఏంటి? మనిషి లక్షణాలేంటి అనేవి నేరాప్రు.  రెండు కాళళ్ 
మీద నిటారుగా నిలబడడం నేరాప్రు. నడవడం నేరాప్రు.. కానీ సార ఆ నడక ఎకక్డి నుంచి ఎకక్డిదాకా అని మీరు 
చెపప్లేదు.. నాకూ తెలియదు. బతకడం తెలుసు నాకు కానీ, అందంగా, విజయవంతంగా, కళాతమ్కంగా బతకడం 
తెలియదు.  

మీరు చెపేప్ సకెస్స అంటే ఏమిటో, అది ఎలా సాధించాలో నాకు తెలియదు.. మీరు నాకు ఒక విదయ్ నేరిప్ంచారు 
కానీ అది నాకు ఉపాధి అవుతుందో లేదో తెలియదు.. ఇదివరకులా పేవెమ్ంట మీద పడుకుని, పకక్న రోడుడ్ మీద ఆ విదయ్ 
పర్దరిశ్ంచలేను. నాకు, నాకు భయంగా ఉంది. ఈ నాగరిక సమాజంలో నేను ఒక గొంగళిపురుగులాంటివాడిని.  నేను 
ఎలా బతకగలను!”  రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని రోదించసాగాడు మహా .  

ఆయన ధృడంగా  అనాన్డు “బతకగలవు... విజయం అనేది కంటికి కనిపించదు. విజయం సాధించాలి అనన్ 
కాంక్ష హృదయంలో జనించి,  మేధసుస్లో పరిమళిసుత్ంది.” ఆయన సవ్రం మృదువుగా మారింది. “నినిన్లా ఉనన్పళంగా 
రోడుడ్ మీదకి పంపిసాత్ను అని ఎలా అనుకునాన్వు? నినున్ నువువ్ తెలుసుకునే వరకు నీకో అండ, దండ ఏరాప్టు చేసి 
పంపిసాత్ను సరేనా.” ఆయన జేబులో నుంచి ఒక విజిటింగ కారడ్ తీసాడు. “ఇదిగో ఇది నా సేన్హితుడిది... హైదరాబాద 
లో రైలేవ్ లో మంచి హోదాలో ఉనాన్డు. వాడికి నీ గురించి చెపాప్ను. నీకు తపప్కుండా సాయం చేసాత్డు. నీకో ఉపాధి 
కూడా చూపిసాత్డు. నినున్ హైదరాబాద పంపించే ఏరాప్టుల్ చేసాత్ను. “ 

కనీన్టితో తడిసిన చేయి చాచాడు. ఆయన విజిటింగ కారడ్ అతని చేతిలో పెటాట్డు. ఇంగిల్ష లో సరోవ్తత్మ రావు , 
ఇండియన రైలేవ్స  అక్షరాలు చదివాడు. ఆయన కళళ్లోల్కి చూసాడు. ఆయన మెతత్గా నవావ్డు.. ఆ నవువ్లో అభయం 
కనిపించింది మహాకి .. అపప్టివరకూ వేదనతో తలల్డిలిల్న హృదయం మీద చలల్ని జలుల్ కురిసినటుట్గా అనిపించింది.”  

అపప్టివరకు మహాతేజ చెబుతునన్ ఆయన జీవితగాధ వింటునన్ మేఘ, కెమెరా యూనిట, పోర్గార్ం హెడ, ఇతర 
టెకిన్కల సాట్ఫ అందరూ కూడా తేజ మాటాల్డడం ఆపేయడంతో అపప్టివరకూ లీనమై చూసుత్నన్ సినిమా అయిపోయినటుట్ 
దీరఘ్ంగా శావ్స తీసుకునాన్రు..  

రికారిడ్ంగ ఆపేసి “ వారికి కాఫీ ఆఫర చేయండి” అనాన్డు పొర్డక్షన హెడ.. 
ఒక కురార్డు ఫాల్సక్ లో  సిదధ్ంగా పెటుట్కునన్ కాఫీ తీసుకుని వచిచ్ ఇచాచ్డు. 
కాఫీ నెమమ్దిగా సిప చేసూత్ చిరునవువ్తో అడిగాడు.. “ మీ అందరినీ బోర కొటిట్సుత్నాన్నా !” 
“ ఓ...నో సర... వెరీ ఇంటరెసిట్ంగ... మీ జీవితం మాలాంటి వాళల్కి సూఫ్రిత్నిసుత్ంది..” అంది మేఘ.. 
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అతను మాటాల్డలేదు.. నీలం రంగు బాక గౌర్ండ ని, డెకోరేషన ని పరిశీలనగా చూసూత్ కాఫీ తాగడం పూరిత్ చేసి “ 
కంటినూయ్ చేదాద్మా ! “ అనాన్డు. 

షూయ్ర అంటూ అందరూ వారి, వారి పనులోల్ అలరట్ అయారు. 
మేఘ సంకేతాలు అందుకుని “ సర! మీ జీవితంలో జరిగిన పర్తి సంఘటనా ఎంతో ఉతేత్జపూరితంగా ఉంది.. 

వింటుంటే రోమాలు నికక్బొడుచుకుంటునాన్యి.. చందర్కాంత లాంటి వయ్కుత్లు అంత మంచివాళుళ్ ఈ సమాజంలో 
ఉనాన్రా అనిపిసోత్ంది..” అంది. 

“ ఉండేవారు అనడానికి ఆయనే ఒక నిదరశ్నం.. ఇపుప్డు ఉనాన్రా అంటే చెపప్లేను.. కాలం మారిపోతోంది.. 
విలువలు మారిపోతునాన్యి.. అనుబంధాలు అనీన్ డబుబ్ చుటూట్ అలుల్కుని పోతునాన్యి.. ఈ సావ్రధ్పూరిత పర్పంచంలో 
అలాంటి వయ్కుత్లు ఉంటారని ఆశించడం సాహసమే అనుకుంటా నేను..” 

“ అవును సర.. మీరనన్ది నిజం అనిపిసుత్ంది కొనిన్ సంఘటనలు చూసుత్ంటే.. అయితే మిమమ్లిన్ చందర్కాంత 
గారు ఎకక్డికి పంపించారు? ఆ తరవాత ఏం జరిగింది? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని మా అందరితో పాటు పేర్క్షకులు 
కూడా టెనష్న గా  ఉనాన్రు.” 

తేజ పర్శాంతంగా అనాన్డు.. “ చెపాత్ను.. మీకు చెపప్డం కాదు.. నా జీవితానిన్ నేనే రివైండ చేసుకుంటునాన్ను.   
ఎంత దూరం పర్యాణించామో, ఏ గమాయ్నిన్ చేరామో  తరచూ నడిచి వచిచ్న బాటని తడిమి చూసుకోవాలి.. లేకపోతే ఆ 
దారి మరిచ్పోతాము. నా జీవితంలో మరో ముఖయ్మైన, కీలకమైన మలుపు అకక్డి నుంచే మొదలైంది.” 

                                         (   ) 
 
  

COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/january_2022/jan22_Maagaadu_comments.htm

